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ُمقدمة:
ّتعريف هو المقدمة هذه من َغَرِضي إن        الوراق بهذه ال
ُتها ما والتي الكريم، القاريء يدي بين التي ْب َت ًا َك َي ّن َب لرأٍي َت
ًا أو فقهّي ٍة عن دفاع َنه،وإنما نهٍج على يسيرون طائف ْو َير
ُتها ْب َت ًا َك ّر ٍد، َب ل ًا بوا ن ا ُعوار وبي ٍم ِل ِرحوا قو ُأتوا بما َف



ٍء، على أنهم وحسبوا ّنوا شي َأوا إذ أنهم وظ ًا َر ُيحيطون ناس
ّبل (( شيخ يا ))ينادون:  بهم ُتق ّنوا الرؤوس، نواصي منهم و ظ
َوؤوا أنهم َب ِزل بها َت َنا ًا لهم وصار العلماء، َم ًا حق أنهم َمزعوم
ّق، المنهج أهل َلع أقلمهم وأصبحت الح ِزل تخ هذا من وتع

"  أختام وحملوا خالفهم، من المنهج ُيبقون" ّية من فيها السلف
َوّشحون أرادوا، ُي ُيخرجون هذه، إرادتهم بتوقيعاتهم و ِمن و
ًا- رأى الذي ذاك بابها ِند َت ًا-  نهج إلى ُمْس رأي غير السلف

الذي هذا كان وإن بعد، من إرادتهم ُيصدرون ثم رأيهم،
ّدوه، عزلوه َقهم وأخرجوه، وَر ًا، فا ًا، علم ًا وأدب أهل في وجاه
ًا، العلم، ّن ًا وِس ْبق ِتئوا وما الدعوة، في وَس َحوله، ُيطيفون َف
ًا أصابهم وما ونصرته، وخيره، علمه، نوال يرجون من يوم
ٍر، َد إل النور أعينهم أبصرت وما إليه، وانكبوا إل َجَزٍع، ول َك
ُيهيء يكدح وكان ٍة السبيل ِل َب َب َيَروا الزمان، في آتين ِلَش نهج ِل

ًا، والسنة الكتاب ّنصب ُيصيبهم فل قائم في أصابه الذي ال
تعالى. الله وجه إل ابتغى وما ودعوته، سعيه،

ِرض في ، ذلك أقول ْع َبة"  من كان ما بيان َم َت "الصالة َك
ّلة ( الصالة أي( وهي-  ، ّدعى التي المج ُتها ا َتب على أنهم َك

ٍم، من- السلف نهج َبه ما على هجو َت محمد الشيخ َك
عبادة إلى الّساري إرشاد" كتابه في شقره إبراهيم
ُمتعلقة مسائل إليه أضاف الذي الثامنة، الطبعة ،"الباري

،" تارك بكفر" دون كفر" عباس ابن ومقولة الصلة
" " " شرط" ،و الرجاء و ،" الّصحة كفر ذلك وكان والكمال

في-  الذي- َتبوه 25 الصالة مجلة عدد َك السنة ،26
-15 الخامسة في ُجِمعا اللذين 1421أول/ ربيع 15محرم/

ٍد عدد َونوه واح ْن َع اليمان:  بتحقيق الرجاء تنوير" و مسائل
،" والكفر ِلرجاء ّدعى وا ُتها وا َب َت «الشيخ» اسم أخفوا أنهم َك
ولم- – الكتاب واسم إعانته في رغبًة))  بهما ُيصّرحوا فيه



ّدده- على-  س ًا الصواب، الله َع َطَم ّق، إلى يعود أن في و الح
ًا ّفع )  َتَر عن( َكفات أي منهم َنا ٍة، ُم ّية منازعات أو شخصي ِن َبي

وزعموا. قالوا كما ((
___________

َبة" َت َك و"  لكتاب الحافُظ الدكتور" أربعة؛" الصالة و الله
،" صاحب" "  الُموافقات فهؤلء" العرابي ورابعهم ثلثة، ُقل و
" هو "، ّياَن. رابعهم مكان ثالثهم َتَضع وإن رابعهم فِس

ّنا ٍم على وإ َبة الُمحّرك أن عل َت َك ّيج ِلل َه ّلهم،الُم على ُك
الباقون استطاع وما منهم، والرابع الثالث، هما؛ الشيخ،
ًا ْذِعنين وانساقوا َحَراك ِهم، لهياجهم ُم ِر َعا بل هم كأنما وُس
راضين، ول ُموافقين غير أنهم عنهم النباء من ويصلنا َحَراٍك،
ُمشاركين- – لهم فما ّقعين، لعمري َو ِكرين؟ وغير وُم ْن َت !. ُمْس

َددت إذ وإني، ّلق حين فيه، وأغلظت القول، في ش ُأع

ٍر من كان ما على َبة" كتبه مما أم َت َك ل منه أستثنى فإني ،"ا
 " ًا" تعظيم في يحمله الذي الله كتاب لحرمة الدكتور

أبقى-  على– ولنه ،)1(صدره ٍة َوِشيَجة على القل َل بالشيخ ِص
ُقٍض مع الوالد، ِرك فهو منه، أعجب تنا ِكر، ول ُيشا ْن َت َيْس
َبة" باقي ويجتمع َت َك ل فيه، ويخطب َيؤّم الذي مسجده في" ا
َدَرت إذ ثم الشيخ، من ِلينالوا الوالد، الشيخ يأتي" الصالة" َص
وبينه. بينه الحبل ويصل يزوره بيته في

َكْرنا، ِلَما له، فالستثناء حال، أي وعلى من كان ما أّما َذ
ًا منه نعلم فلم العلمية، الناحية في فضائح وما لها، استنكار
السمع إن{ ويقرأ الله، لكتاب الحافظ وهو لمثله ينبغي

َدع أن} مسؤولً عنه كان أولئك كّل والفؤاد والبصر َي

َلَحته أن ُيَصّرح أنه من الرغم على هذا )1( َبة"  مع يكون أن َمْص َت َك َته" ال ْي َل ديني:  ،و ، يقول

. وعقيدتي



ّبعه، ول عنه، يُخط أن لغيره َت َت هو إذ قوله، من ويتوثق َي
ًء إليه منسوٌب بسواء. سوا

________________

ًا نوّضح أن وجديٌر إبراهيم محمد الشيخ» هو من بيان
ٍة ل ،« شقره ّتعريف في لحاج ٍة، به ال فإن غموض، أو لجهال
ًا فغدا اسمه َسنا قد الشيخ َلم ّبع المنهج، هذا على َع َتَر مع و
ّق ممن-  أقرانه َثة أنهم فيهم ح منابر فوق-  النبياء َوَر
ًا العلم، ّتعريف ولكن عاملً، عالم ْعَرَف إنما ال ُي َبة" ِل َت َك
ُيهم للمعروف، ونكرانهم وجحودهم" الصالة ْع َعّض وَس ِل
ُد. من الناس فيعرفهم العلماء، لحوم بع

ِلد كارم عين قرية في شقره إبراهيم بن محمد الشيخ ُو
ّقى وفيها م1934 عام القدس، قضاء ُقرى من َل تعليمه َت

ّكرة طفولته ومنذ البتدائي، َب ِرَف ما الُم ِرف ما عنه ُع عن ُع
ّتعهم من أقرانه أين:  إذا كان بل واللهو، باللعب تَم ِئل ُس
هو:  محمد؟ "  في قيل يقرأ" ّية ّل ِع القرآن. ال
اليهودي، العدو هجمة من كان ما ِصباه في عانى ثم
َيّسر بما المجاهدين مع وشارك ٍة من له َت ِدَر ْق ِفق َم َوا ّنه ُت ِس
َنُة كانت ثم حينئذ، ِسّن في وهو وبلده أرضه من خروجه ِمح
ًا عشرة الثالثة في الَمطاف وأهله به انتهى حتى ُمهاجر
ّله لذلك فكان ، البلقاء عّمان ْقل في أثره ك وقوة نفسه، َص

ّق في شكيمته يعتقده. وما الح
َعِمَل ،يحمل وأعمامه والده مع القوت لكسب بيديه و

ًء، والحجارة التراب ّنا ًا، َب ِنُف ما مع وغيرها، َنّجار َت ْك ّله ذلك َي ك
ٍة من ّد ٍة ِش ّي ْفِس ْتها َن ّية، الهجرة ظروف َفَرَض ِر َقْس والوضاع ال

َدة، العودة وآمال السياسية، ّد َب ِر الُم َغ َهّم معها َتحّمل سّن وِص



ْقلً فكان الرجال، ًا َص ٍة عظيم ّي ْفِس َن ُظَمت َل َتَحّملها َع َء ِب أعبا
بعد. فيما الدعوة
ِلّحة رغبته كانت ثم الشريف الزهر إلى الذهاب في الُم

ٍذ الشرعي العلم قلعة-  ّقي دراسته لكمال-  يومئ َل َت و
ّية دراسته أكمل حيث ؛ ذلك وكان ، الشرعية العلوم المدرس
َدَمَج الجامعية، دراسته بدأ ثم ومن الزهر، ضمن التيار في وان

ّيار وهو أل حينها في القوى السلمي المسلمين" الخوان" ت
َلع شديد وكان – َو ُتب بقراءة ال ّيم، وابن تيمية ابن ُك وكان الق

على- من يقتطع ما- قوته ّلته ّنى ِق َتَس -  َي توفير- به ما له
ُتب شراء به يمكنه من وغيرها وتلميذه السلم شيخ ُك
َدم وذلك الكتب، َع َفاية ِل وكذلك والده، له يرسله كان ما ِك
َدم َفاية َع الطلبة لبعض الزهر يُجريها كان التي الِجَراية ِك

حينها.
من كانت التي المرحلة تلك في الدراسة انتهاء وبعد

وتأثير مصر، في والحضارية الفكرية الصراعات مراحل أشد
ْقل في المرحلة تلك الردن، إلى عاد ، للدعوة نفسه َص

أحمد العلمة الشيخ دراسته رفيق شقيقة من وتزوج
ٍم بيت من وهي ،الشنقيطي السالك محمد وأدٍب عل
َنَسٍب كان وقد بشيء، عليه التدليل إلى ذلك يحتاج ل و
من-  رحمه- والدها ُفضلء العلم أهل الله ، الصالحين ، ال
َق- – والجاه الَمكانة ذوي َد ْغ وأ ْلِمه ِع واسع من الشيخ على ب
ًا له كان ما ، وكرمه علمه َند َقّر بما القيام في َس َت في اْس

الحق. المنهج إلى الدعوة في الّسعي ضرورة من ُوْجدانه
ْعَمل السعودية العربية المملكة إلى انتقل ثم َي ًا ِل َدّرس ُم

أهل من بالكابر هناك التقى حيث ، السلمية الجامعة في
رحمه- بن العزيز عبد العلم؛الشيخ ،والمام- باز محمد الله



في الثر أعظم له كان كثير،مما الشنقيطي،وغيرهم المين
عبد الشيخ عند العظيمة المكانة من له بعد،وكان فيما دعوته
رحمه- ما العزيز َلته َع يقول-  َج أهل من َمن ُسئل حين الله
رحمه- بلد في يوصي العلم الشيخ-: الشام،فقال أبو( الله

محمد)  العزيز عبد الشيخ أولد ليزال شقره،ولذا مالك
يا: الشيخ ينادون ّية شقره والدنا. وِص

رحمه-  عبد الشيخ عهد ولقد الشيخ إلى-  الله العزيز
ٍد شقره َقُه ما بعه ًا فاَر ّي يا:((  أ َعّن ل مالك أبا منهما َن ًا َتْم أحد
عن والداني القاصي يعلمه ما وهذا ،))  شفاعتك الناس من

شقره.   الشيخ
مسجد من البداية كانت السعودية من العودة وبعد
ِبه ورفيق عمان،هو الشمالي،في الهاشمي في السالك َدْر
معنًى للبدعة ُيعَرف يكن لم وقٍت في ، السالك أحمد الشيخ

ْكٌر الّسلف لمنهج ول ، ّنْزر إل-  ِذ السنن تكن ولم- اليسير ال
هذه َيِميز كان َمن حتى ، السنن إل هي ما البدع،والبدع إل
كان بها َهْمِسه مُجّرد إذ بها، ُيَصّرح أن يخشى كان هذه عن

ًا))  الناس عند  ُيْضحي ّي ِب ْهَمًة بذلك وكفى (( وها الناس. بين ُت

َداء وأخذ َع ّدرب رفقاء ومن ، العامة من يشتد ال ال
يقولها كان كلمة ولكنها إليه، القرباء أقرب ومن ، السابقين
وعلى عليه العاِصف الخوف عاطفة تأخذها حين لزوجه
ِده:  َل َوقفت ما جسدي عن رأسي َفَصلوا لو والله ((َو حتى َت
أنا أنتهي أن وإّما المنهج َيظهر أن فإّما فّي، أمره الله يقضي

)).
المباركة، الردن أرض في الدعوة مسيرة في واستمر

َعه ما أوائل من وكان َن ناصر محمد الشيخ بدعوة قام أن َص
وبقي-  رحمه- اللباني الدين ًا الله عن يزيد ما بيته في ُمقيم



وتتابعت وتوضيحها، الدعوة، نشر في أثره لهذا كان الشهر،
بعده من ليكون للردن، اللباني الشيخ زيارات بعدها من

أمٍن من فيه رأى لِما موته، وأرض وُمْستقّره، ُمهاَجَره،
َيها نفٍس وهدائة واستقرار، إليها. واطمأن َرِض
الدعوة مسيرة في شقره محمد الشيخ ووقف

بين المنهج اسم تكريس في العظيم الثر لها كان مواقف
عليها يجرؤ يكن لم مواقف والخاصة، منهم العامة الناس،

ّدعي من يقول أن استطاع وما المنهج، هذا على أنه اليوم ي
ٌد ًا شقره الشيخ قالها أن بعد إل كلمًة فيها أح َفرد وحده، ُمن

ًا للناس فيه فأظهر ِنيَل عنهم، خفي فكر ل لما وتعّرض منه، َف
َبر وتجريح، وذّم قدٍح من الله إل يعلمه ّلق له، َص َتع في و
ًا أن الناس أذهان يقف جعله الذي هو «الشيخ» يحمله تيار
المنهج ذلك اسم الناس في فشاع المواقف، هذه مثل

ًا كان الذي ُكنهه وعن عنه يتساءلون وأصبحوا ّيب عقول عن ُمغ
الكثيرين. وأسماع

من العلم وسائل في المنهج من أظهره ما وكذلك
عادة بها الساس،وخالف هو الدليل أن فيها أظهر فتاوى
َقت التي نفسها النتيجة وأهواءهم،فكانت الناس َب ولله– َس
وغيرها-  الحمد ّنة التي المواقف من الكثير الكثير والِم
التي القاسية الشديدة للضغوط وتعّرض أجلها من عودي
ًا الساحة في أصبح حتى عليها صبر هو ويكبر وينمو يزداد تيار

السلفي". التيار"
ًا «الشيخ» عنوان وكان ما-  ول- دوم أسعفته يزال

ِهّمة، ُيَصّرح صدره في يحمل ال تؤجروا اشفعوا)) بلسانه:  و
ًا توانى فما (( شفاعة من يستطيعه ما أقصى بذل عن يوم

ّلت أو كرٌب، أصابه لخ ونصرة لي احتاج أو مصيبة، به َح
هذا إلى ينتمي من جميع عند أصبح حتى سبيل، أي في عوٍن



ًء كذلك وغيرهم- المنهج إنكم-  سوا ٍء تجدوا لن بسوا
عند القبول له ألقى قد الله فإن ، «الشيخ» مثل لحاجاتكم

يعرف ول- أعرف ما فوالله وعاّمتهم، خاّصتهم الناس
أنه-  ٍة في سار غيري فيها. يريد لما القبول وكان إل حاج

ل الذي سعيه من كان ما وأشهرها، أظهرها ولعل
والتي-  رحمه- اللباني الشيخ ُنصرة في يتوقف َذل الله َب
ًة فيها ًا للمنهج ُنصر أن الله نسأل ما والعلماء، للعلم وتكريم

َء، كان فقد حسناته، ميزان في يجعله ِرد والظهير، والنصير، ال
َند، ِفح اللباني، للشيخ والحامي والّس كان من أمام عنه والُمنا
ما الذين العلم، أهل من أنه َيظن ممن عليه الحسد يحمل
ِتئوا ؛ما البلد خارج أضحى إذا حتى اللباني، للشيخ يكيدون ف
الهيئات أعلى إلى ِبَرجائه سعى أن إل شقره الشيخ من كان

ّية ِظَي البلد في الّرسم َفَح ّية بالرادة ، ِك َل بإعادة الِمَرة الَم
ًا اللباني الشيخ َعّزز ًا ُم َكّرم وَمثواه، وإقاَمته ِهجرته دار في م
الذي وهو– لنفسه يسأل أن شقره الشيخ بإمكان وكان
عن وإقصائه به، والوشاية بالنميمة، والّسعاية للذى، َتعّرض
ّقه أن-  في ح ًا، لولده أو لنفسه يسأل الوظيفة ولكن شيئ
اللباني. للشيخ خالصة جعلها

ًة كانت بل الخيرة، المّرة هي تلك كانت وما للشيخ ُنصر
بسعي– القرار ذوي من الفصل؛ كلمة كانت حتى ُأخر، مراٍت
أن-  الشيخ فكان يبقى، أن يجب اللباني الشيخ شقره
ًا الشيخ ُمستقّر الردن ْكَرم ّية جاءته أن إلى بها ُم رحمه- المن
فيها،-  ُدفن الله فيها. و

للدعوة «الشيخ» بذله مما فيٍض من غيٌض وهذا
ًا، الحلقات في يقف من منهم أصبح التي ولحامليها، َدرس ُم
ًا ِفح ًا الّسنة، عن وُمنا ِذ إلى وداعي ْب النهج، وتوضيح البدع، َن
التيار ميزانه في يحسب العام السلمي التيار وأصبح



يدي على يّسره الله من بفضٍل إل ذلك كان وما السلفي،
وصبره. بجهاده شقره الشيخ

يكن ولّما النور، أعينهم أبصرت الذين أولئك من وكان
ٌد؛ أو نصيٌب العلم في لهم ِر ْو َبة" َم َت فقد اليوَم،" الصالة َك
ّفوا َدح «والشيخ» ُأمهاتهم بلفائف ُل ْك الدعوة تأسيس في َي

ّبوا فلما ونشرها، ًا هناك بأن يسمعون بهم إذا َش ُيَسّمى منهج
فبدأوا أعمارهم، من الثاني العقد في بهم فإذا السلف، منهج

ًا العلم هذا يطلبون ّقط َل ّنوا إذا حتى وهناك، هنا من َت أنهم ظ
كل في وهم بدأوا، قد والتحقيق بالتأليف بهم إذا فهموا؛ قد
يدافع وهو به، ويتحامون به، يلوذون شقره الشيخ حول هذا

ّكل ويجمعهم، عنهم، محاضرات، في عنه بعضهم ويو
ٍء من لهم كان وما ومناظرات ،" يا" إل، له ندا شيخنا
" "، " ُأستاذنا "، ". معلمنا والدنا"

َووا قد أنهم وَحِسبوا بالكبر، ُنِفخوا في «الشيخ» سا
ُتوه، مكانته، ومقالهم حينها، حالهم لسان وهذا- وأنه وَساَم
في وحقيقته المعروف أثر عن فيه أبانوا الذي اليوم

ل-  ول الدعوة، على ول بل عليهم، «للشيخ» فضل نفوسهم
اللباني. الدين ناصر محمد الشيخ على

ًا شقره الشيخ رأى فلما من يراه كان ما فيه خالف أمر
-  َبَصَمه مما هذا يكن ولم قبُل، ليسوا- والله َبُة،فهم َت َك ال
ِلفوا فيهم ُيقال ممن ُقوا، أو ُخو ِف وافق «الشيخ»  ولكن ُوو
ًا، أئمًة فيه ًا، َأئمًة فيه وخالف أعلم ما ُيظهرون بهم فإذا أعلم

ّنوه َك يهاجمون وبدأوا قلوبهم، ُعوار وأبانوا صدورهم، في أ
الناس صدور ويوغرون وأشرطتهم، دروسهم، في «الشيخ»

ّنى عليه استطاعوا. وأين استطاعوا أ
ّير قد اللباني الشيخ بعد شقره الشيخ))قالوا:  َغ كذبوا ،((َت

ناصر، الشيخ حياة في قاله شقره الشيخ قاله ما فكّل والله،



ًا الشيخ كون بين هذا في العلقة وما ّي أي- ل، أم ح وهو
َمن- الشيخ هو إل يكن لم مواقف، في الناس واجه شقره
َصّف؟!. في والناس صّف في

واتخذ التكفير، إلى يميل شقره الشيخ))قالوا: 
نقصه، أو اليمان زيادة بعدم ويقول تكفيريين، مستشارين

ّله ذلك وأن ْلَمُسه أو تقرأه ك ،")) إرشاد" كتابه في َت الساري
إن- – هذا وكّل ٌء، كذٌب، إل هو والله ْتهم وافترا به َفَضَح

ّلة إليه، الُمشار العدد في" الصالة" في مقالتهم ِق بضاعتهم ِل
العلم. أهل على الكذب واستمرائهم العلم، في

،((وفاته بعد اللباني الشيخ هاجم شقره الشيخ ))قالوا: 
ِلَم كذبوا، إن- الناس أقدر كان الذي وهو وفاته، بعد يهاجمه و
ًا ُيكّن كان أن-  أو حسد ًا في نفسه إفراد إلى يسعى كره

بل!  الشيخ وإخراج الساحة الّساعين أول كان اللباني؟
ّتصريح ولستقراره، لمنه، مسجد )) منبر على من بآرائه ولل
 ((الدين صلح

يفارقها ل الجمعة له يحضر اللباني والشيخ )1(
ذلك وبين بينه حالت حتى الجمعة، يوم الفجر وصلة عنده،

الظروف.

ّدة من بينهما وكان يعلمه ل ما الخاصة والزيارات المو
وزوج وزوجه، شقره الشيخ أولد إليهما، الناس أقرب إلّ

الشيخ كان منفردة زيارة من وكم وأولده، اللباني الشيخ
فحسب. للعائلتين يطلبها اللباني

ٍد من كان وما اللباني الشيخ عن الدفاع على يجرؤ أح
ثار التي ،)1(فلسطين" أهل هجرة فتوى" أثناء محنته في

.25 منذ شقره الشيخ فيه ويؤم يخطب الذي المسجد وهو )1( ًا  عام
َقه سابق،بل مثاٍل غير على تكن لم اللباني الشيخ فتوى أن العلم مع )1( َب من أكابر بذلك َس

العلماء. 



ٌد جرؤ فما ناله، ما بسببها،وناله عليه وسخطوا العامة من أح
ِبس أن الناس ْن ْنِت َي ِب ٍة ِب َف ًا َش قلم إل اللباني الشيخ عن دفاع
ِقُمون ماذا" كتابه في شقره، الشيخ ْن وتحّمل" الشيخ من َي
كعهده بالى، وما المسعورة، وأقلمهم الكثيرين أذى بسببه
َدع حين َبة" يراه، الذي بالحق َيْص َت َك َووا" الصالة و حينها انَز
ًا اليوم ويزعمون مكاتبهم، أسقف وتحت ، "………" في ّب ُح

ًا شقره.  الشيخ ضد اللباني الشيخ عن ودفاع
ٍد من ما ووالله اللباني الشيخ إلى جلس منهم واح

ًا، ًا عليه قرأ ول تلميذ ُيقال كتاب أقل من ذلك،وكانوا عنه ل
ًا الناس إل- حضور كان ما قليِل من لمجالسه

" ولكن" رابعهم ِة ليس من ِة بدرج َذ ْلَم ّت وما-  ال ّدعاة كان الُم
ِبل أن يجرؤ منهم الواحد َوّسط إذا إل اللباني ُيقا الخ له َت
ُيهيء ليلى، أبو أحمد محمد اللباني، الشيخ إلى الجلوس له ِل

ّدعون ثم كما قرٍن، ربع منذ اللباني تلمذة أنهم ذلك بعد َي
ّدعى "  ذلك ا و" " . رابعهم العرابي"

"  إن قد" ًا، 40 عمره من مضى رابعهم طلب بدأ عام
ًا،قضى 21 عمره من مضى وقد العلم سنون منها عام
ًا ّلم َع َت َذة إليها َأِضف أرناؤوط، ُشعيب الشيخ عند ُم ّتلَم ال
ّدعاة ًا، 25 الُم أكثر عمره من مضى قد يكون أن فيجب عام

ًا، 46 من َلك ،! ؟((رابعهم))  يا ذلك فأين عام َك رفيقك وشا
".)2(المثالي" في المكشوف " العرابي " ؛

هو «الشيخ» كان أن ونعمته الله فضل من كان وقد
َق ّب بعد الواصلين أول كان فقد اللباني، الشيخ لوصية الُمط

الشيخ كان حيث ،)3(المستشفى إلى اللباني الشيخ ذوي
على َحَرَص ثم ومن بدقائق، قبلها الحياة فارق قد اللباني
تغسيله، على وأشرف أرادها، كما كاملة وصيته تنفيذ

".))لي..…(( سرقات عن المثالي الكشف" كتاب )2(
الوراق. هذه ليلى،وكاتب أبو محمد ،والخ الشيخ وزوج )3(



أنعم بما وهيأ وبسرعة، الكتاف على جنازته بحمل والّسعي
ٍه من عليه الله من القريبة المقبرة في الشيخ ُيدفن أن جا
من بفضٍل ولكن كمقبرة، ُتلغى سوف كانت والتي بيته،

ِرمة شقره، الشيخ جهود بفضل الله،ثم َتك اللباني، للشيخ و
الشيخ قبر على شقره الشيخ ووقف ذلك، توقف فقد

ّلم القبر، إنزاله على وأشرف اللباني في ُوّزعت كلمة وتك
"  وبعض الفاق، ًا" وقوف َبة َت َك َبأ لم ال ْع "  بهم َي في" رابعهم ٌد،و أح
ٍرلم ِقف بهذا َيْحَظ َسف على الله فضل من الجليل؛إذ الَمو

 - أن- وعلينا َعَل اللباني ِذِب على ِدللًة فيه ذلك َج َمن َك
 " ًا" ُقْرب لرابعهم ّدعي ًا ي ِلْصق كما- و هو ُيشيع باللباني

،فما- أي- كان نفسه "-  منه إذ" من يجعل ل أن أراد رابعهم
َدح ما ذلك ْق ْلِمه-  فيه َي ِع ْثَرة كذلك بأنه ِل َك ّوج ما ِل ِبه من ُيَر ُقْر
َكذٍب قال أن إلّ-  اللباني الشيخ من َتحي ِب ِذب-: منه َيْس َك ال
- توفي ولئن((  وأنا- ِفن ُد و ٌد الشيخ وهذا- بعي ٌد عنه شدي

فلقد- َلّي والفضل- كانت ع ْلواي أنني- َس َمن آخر كنت لله
ّلم َك َدعا الشيخ مع َت َتقاه و طلب إخواننا من له،وصافحه،وال

سوى- فالحمد- أهل العلم ّدره ما على لله بيته َق َيّسره ُي )). و
ّدعاء وهذا(  ّيب في تجده الكاذب ال َت ُك َتَشاَرك الذي ال

- والدكتور- هو َثاء في القريوتي عاصم فيه َون ِر ْن َع اللباني،و
-" جزأه مع- حياته شهور في والدين السنة ناصر شيخنا هو

الخيرة").
َعْمري؛هل " من أصبح َل الذين" في َيحضرون الصوفية

ًا؟!. مكانين مع
ْدَراه َمن َبة كذلك كان أنه أ َل َط عن انقطعوا ما العلم ،و
فارق حيث المستشفى دخوله قبل أيامه آخر إلى الشيخ
ْنيا ّد بيومين؟!. بعدها ال

ُيسأل الناس أولى َمن ذلك؟!. عن ِل



ْيسوا َل ًا أللباني الشيخ أبناء أ َده وزوجه،وخصوص عبد َول
اللطيف؟!.

ّدعاء هذا عن فاسألوهم " من ال ،فهم" ولله – رابعهم
ٌء- أحيا ِلَمن الحمد َفة أراد ُيرزقون،و ِر ْع َفة َم ِر ْع الرجال،وَم

ذلك. عن يسألهم أن إل عليه الحق،فما
َينظر ِل َية في ولكن؛ ِر ْو ّت كما-  في المقصودة ال ّدعائه هو ا

ُبه من: ((  حيث – دأ َبة إخواننا قال َل َيجعل))  العلم َط ِل المر ،
ًا َتِصر َتضيها التي الفئة على ُمق على تكون التي ،والطائفة َيْر

َلته،أو ِك ًا يرى أنه شا ًا تعريف َبة" خاّص َل َط ل"  ِلُمصطلح العلم
ٍة على إل ينطبق ٍة فئ ًا هناك أن ،أو محدد ُمحددين أفراد

ْيسوا َعداهم ما أّما بهذا، المقصودون هم بأعيانهم َل َبة َف َل َط

ٍم،أو ّتورية كاهل على ،واحمل…………،أو………عل ما ال
ِشئت.

َلد عبد هذا َو َكَر اللباني،قد الشيخ اللطيف؛ من آِخر أن ذ
َبحرين،وأنه من أٌخ هو الشيخ صافح ِفحه وهو ال َشَخَص ُيَصا
رحمه- َبَصر وما-  الشيخ إلى ذلك َبعد ُنِقل يتكلم،ثم عاد الله

ّفاه حيث المستشفى َو . الله َت
َنسأل ثم ّدعاء هذا ِلِمثل يدعوه الذي ما أنفسنا ِل ؟!. ال
ٌد وهو الشيخ مات إن َيِضيره ماذا ؟!. عنه بعي

ْنِقص ُي ِره من ذلك أ ْد ًا – العلمي َق ًا له أن َزعم َقدَر
.! ؟- فيه

ّدعى ما إنه أنه الكاذبة  دعواه لبقاء منه ُمحاولًة إل هذا ا
ذلك تأثير يعلم لنه ، َفاَرقه ما للشيخ،وأنه الُملِصق التلميذ

َثم من له ،فتكون اللباني نهج على الّسائرين في
المزعومة- الصدارة،والمكانة َيَخة الّرفيعة،والَمْش



،ويكون- ًا المجال له كلها ما اللباني بالشيخ ُيلصق أن فسيح
- من- هو ٍر يريده ٍة،ويقول وعقائد أفكا َل ِط من َسِمعتها: با

اللباني.     شيخنا
ِذُب       َك – فال ًا صار وقد  ّن " َف "، فيه ناَصَره لرابعهم

َبة" َت َك ل - ا - من"- فيه ُبنا أيكون:((  ميراث َحْس ّوة ُب ُن المسلم ال
ًا؟ عليه- كذاب ل-: الصلة قال )). والسلم

                     __________________
 _

ِركة توزيع على قام َمن هو شقره والشيخ الشيخ َت
َلٍب اللباني َط ِته، من ب َث ما على الشراف منه وطلبوا َوَر
ّلق َع َت ٌد قال وما ، الن إلى ذلك وبقي ، بأمورهم َي منهم واح
ُهم ذلك كان فهل تسوء، كلمًة شقره الشيخ في َسِمعوا قد و
ًا- أبيهم من فارقه ما الذي عبداللطيف الشيخ؛ ولد وخصوص
ًا-  حتى الخيرة شهوره في شيئ الشيخ في يسوء وفاته

منه، ُغِضب من لبيهم؛ ذلك يصنع بأن َرُضوا فهل شقره،
ُتنكر ّد منه واستيء نكران، شديد عليه واس استياء، أش
كما-  المام أبيهم من– َسخٍط عظيم عليه وُسِخط العلّمة
َعم َبة"  َز َت ؟!.)1("الصالة َك

ّلى وقد ًا الجنازة صلة شقره الشيخ ص على إمام
ًا ذلك ليكون ،)2(اللباني الشيخ المسيرة تلك على عنوان
َبة" صدور أثار مما الحق، منهج على وأنهما بينهما، الحافلة َت َك

ًا،" الصالة َد ِر يقوموا فلم َحَس ْك ِذ َتبوه فيما ذلك ِب في َك
).7ص( الصالة انظر )1(
وعلى- الصف وكان )2( الزمنية الفترة هذه في حضر الذي الكبير العدد من الرغم الول

: الشيخ- أربعة ًا شقره القصيرة ّيم،وعلى أبو محمد الدكتور يمينه ،وعلى إمام يساره ارَح

ٌع هذه كاتب ُأنسيته. السطور،وراب



ْثَرة على- اللباني رثاء َتبوا ما َك ٍة من كان ما إل ،- َك َد ِر شا
ٍة في جاءت من عهدنا اللباني،وما في"  لرابعهم"  قصيد
ِكَرت ُترِجَم َمن السلف علماء ُذ ِكَر وفاته؛إل له،و ُذ ّلى َمن َو َص
عليه.

                     _______________ 
ّذكر، التذكير عن وغنّي إذا الصالح،كانوا السلف بأن وال

ًا رأوا َلف دليله، لديهم صّح أمر من عليه كانوا ما خا
ُكوا َتَر َق ما قبل، َب ّولوا، قديمهم ،وعن َس ويصّرحوا َتَح
ُبهم ما بجديدهم، ْنتقُص ول ذلك، يعي وأمثلة شيء، في منهم ي

هنا. البيان من وأصرح أعظم ذلك
رحمه- اللباني الشيخ دأب كان ذلك أن نذكر أن ويكفي

وأنه-  صحيح تهذيب" في يعمل كان أيامه ُأخريات في الله
و"  وقالها"  ضعيف تهذيب" الجامع : لي الجامع  - ولغيري-

َقل أن يجب حديث مئة وجدت لقد)) ْن إلى الصحيحة من ُت
ول الطابع، أو الناشر، من خطأ بسبب وبالعكس، الضعيفة،
ُء سار قد نهٌج فهذا ،   )) بالسوء لّمارة النفس إن نفسي ُأبري
السلف. نهج لنه عليه

َبة" قال َت انتقل التي شقره الشيخ مسائل": الصالة َك
العقيدة، في مسائل السلف، نهج بها وخالف غيرها، إلى منها
فيها فالمر وغيرها الحكام في المسائل أّما وإيمان، كفر

.)1(مختلف

-. 53ص( انظر )1( هنا)-



ٌأ إل النهج وهل الله سبحان النسان، عليه يسير مبد
بما خرج ما شقره، الشيخ دام ما المبدأ، هو هذا في والمبدأ

ًا رآه بما السلف نهج خالف وما قبله من الئمة قول عن جديد
ًا رأى وما إليه، استند ًا شيئ إل قبل من عليه يكن لم جديد
فيه. نظر بدليٍل

خلع فقد بيته، الزجاج من كان من أن التذكير من بد ول
َقَة ْب أمُر فما بالحجارة، الناس رمى هو إن ُعنقه من الحياء ِر

َقات ِر َبة" َس َت الفاق، في انتشرت قد وهي إل" الصالة َك
ِعيب ما ولكن أن بهم يجدر فكان يتتبعون، ل أنهم الناس َي
ّفوا ُك أقلمهم. ي

الفتاء لجنة فتوى فهذه ببعيد، للباطل تأييدهم أمر وما
الذي العنبري، خالد كتاب في السعودية العربية المملكة في

َدحه َبة" وقّرظه م َت كتاب في فتياها وكذلك ،"الصالة َك
"  قام الذي شكري، بالقيام" ونشره. طبعه على رابعهم
إلى السعودية العربية المملكة عام مفتى كتاب كان ثم
ّيم أبو محمد الدكتور ّين ارح َب َبة" إرجاء له ُي َت ".الصالة َك
ُتب في الصريحة الفتوى ثم " ُك من" اللجنة رابعهم
)21517رقم( الفتوى والفتاء،وهي العلمية للبحوث الدائمة
التكفير في معروفين نكتابي بشأن 14/6/1421 تاريخ

كذا(وصيحٌة)  تحذيٌر( ،واليمان ِهما ِع ذكرت لجاِم
" والتي)" رابعهم َنت الفتوى َبا َكذبه سوء أ َهجه،و ْن الُمزري َم

الرجاء. عقيدته؛عقيدة العلماء،وفساد على
ْدَرهم يعرفوا أن بالقوم يجدر فكان َلتهم َق ِز ْنـ من وَم

ِه العلم َلب َط ْدٌر فيه لهم كان إن– و َلٌة-. أو َق ِز ْن َم
َتَردد صار ما أقبح ومن َنة على ي "  الِس َبة" َت َك ومن –ال

"  في اللجنة فتوى صدور بعد-  معهم سار وهم–رابعهم"



العزيز عبد" الشيخ وفاة بعد كانت الفتوى أن – بها ُملَحقون
أضَحت اللجنة أن به يوحون مما ،-!!! الله رحمه –باز"  بن

ًا ّد ل أفراد َت ْع الشيخ. وفاة بعد برأيهم ُي
ْعٍن من ما فوالله َنه الله رحمه – الشيخ على َط َك وأس

هذا. من أعظم – جنانه فسيح
حياته في بالمس الشيخ نائب هو اليوم مفتي أليس
َيه ،ولم"  ابن" ،وَرِض أي-  رحمه- منه ُيْسَمع باز ٍة الله كلَم
إل!  فيه تسوء نائبه يكون أن َرِضَي – الله رحمه – كان إن ؟
" يستشير أن عليه يجب وكان ،!!! بذاك العلم من ليس
َبة َت َك نائبه!!!. في وأمثالهم"  ال

رحمه – الشيخ مع كانوا َمن هم اللجنة هذه أفراد أليس
!  الله وما- نائبه؟!. مع كان ما إل معهم منه كان ؟

َبة"  كان َمن هم اللجنة وأشخاص اليوم مفتي أليس َت َك ال
ّفون ل"  ُك ِهم عن َي ِعلمهم والشادة َمدِح ّطلب ِب منهم ،وال

ُتب تقديم ُك فما!  وعلماؤنا شيوخنا أنهم بهم لهم،والُمناداة ال ؟
ّير الذي َغ ،إن! اليوم فيهم َت ّير الذي ؟ َغ في ُيجاِملوا لم أنهم َت
. أحد الله دين

ّطعن كيف القاريء َيعي هل ابن" المام على ال
ٍز"  ا !. الله رحمه –ب ؟- 

َية هذه إن "  من الِفر وَمن" َبة َت َك ل َلهم ا َك تعني شا
َيًة َنفسه في َرِضي قد المام أن ِن أن الله لدين وعل

ُلح ل َمن فيه يقول !!! الدين هذا في للقول َيص
 .وحاشاهم وحاشاه
ّبعت قد إني الكريم القاريء لخي فأقول وعليه َت ما كل َت

َبه َت َبة" َك َت َك ل ملحظًة إليهما، الُمشار" الصالة" عددي في" ا
ُته ما إل غرضي وما ملحظًة، ْن ّي ْبُل؛ من َب ًا َق ّر ٍد، َب ل ًا بوا وكشف
ّلة مذهبهم، وفساد القوم، لباطل ِق وسوء علمهم، و
-  الشيخ تجاه قصدهم وبيان-  وغيره تحريفهم والدي



إلى أقوالهم وتحريف منها، والحذف العلم، أهل لنصوص
يريدون. ما نحو

ٍد ذلك؛فليس وعلى َلّي لح ًا أتبنى أني سبيٍل من َع ًا، رأي فقهي
ًا أو ًا، مذهب أحد أمام أضعها أن نفسي من لخجل إني فوالله معين

ًا العلم، أهل كبار من فريقين ًا، أم كانوا سلف بتكفير ُقلت فإن خلف
- الصلة تارك -، المام!  فمن مثل أبا!  ُأواجه؟ ًا؟ أم!  مالك حنيفة؟

أم! )1(الشافعي اللباني؟!. الدين ناصر محمد الشيخ ؟
ّول أن!  ُأواجه؟ الذي ذا فمن التكفير بعدم قلت وإن َؤ أ

ُ

أم!  عليه الله صلى الله رسول حديث الصحابة من ُأواجه وسلم؟
ِلٌف لهم ُيعلم ولم بالتكفير قال من ُمَخا

أم! )2( أم!  المام ؟ أحمد؟
أم!  ابن وتلميذه تيمية ابن ّيم؟ أم!  بن عبدالعزيز الشيخ الق باز؟

العثيمين؟!.  صالح بن محمد الشيخ
ْدر أعرف إني فوالله َبة" يعرف ولم نفسي، َق َت "الصالة َك

ْدَر ًا الفريقين أدب من رأوه بما اكتفوا أنهم فلو أنفسهم، َق جميع
ٍر أي أو المر، هذا نقاشهم في ًا، لوجدوا فيه، اختلفوا أم ًا أدب وُخلق

ًا، ًا سامي ٌد عاب ما للخر، طرٍف كل من وتقدير على منهم أح
ّده، َبه، وما ِض َل ْدره، من انتقص ول َث َكَر بل َق وناقشه عنده ما َذ
ٍم بأدب ٍز سا ِه، وإعزا ِبل العلم أدب عرفوا أنهم إل ذاك وما ِلُمقا

َبة" ُيدركه لم ما وذاك الخلف، وأدب والعلماء، َت وما" الصالة َك
َدَر إذ بعد ُمدركيه أظنهم النفوس فإن كان، الذي هذا منهم َص
َيت ما على ّب ٍء وكل عليه، ُر ينضح. فيه بما إنا

وما"  ترك" مسألة مثل مسألًة أن هذا إلى أِضف الصلة
ّتب ٍة عقوبة من عليها َيتر فإن عكسه، أو بالتكفير قال ِلَمن دنيوي
ُذ المر وولي السلطان إلى أمره إنما بيده، ليس أمره ِف ْن شرع ُي
شأن-  في الله ّقه َتِح فليس-  سائر ُمْس ّي بيد المر العقوبات أ

يأتي.  كما قوليه أحد في بالتكفير القول عنه ُنِقل قد كان وإن )1(
الله- . بإذن- ذلك دليل يأتي )2(



المسلمين دماء بذلك فاستباح يقول، أن للبعض يحلو كما كان،
ِقٍع، بجهٍل وأقوالهم، وأعراضهم، ْد ٍم بالٍغ، وإفٍك ُم عاٍت، وظل

ًا، الرض في فعاثوا ًا، البلد وفي فساد َنك خراب ُئو ِب ْن على أنهم ُي
القطبين.  وبين المشرقين، بين ما أبعد منه وهم السلف، هدي

ٌد عندي المر فإن كذلك، المر فإذ ٌد، بعي ما منه وغرضي بعي
ُته ّدم ًا؛ وأكدته بدايًة َق ًا تكرار ّر ٍد َب ل َبة" فساد وكشف بوا َت َك
العلم. أهل عن ونقلهم وعلمهم مذهبهم، في"  الصالة

َكْرُت إذ وإني ِرض في َذ ْع ّد َم فإني «الشيخ» لفظ الّر
. شقره إبراهيم محمد الشيخ به أعني

عباده إلى الساري إرشاد" فهو كتابه إليه َنَسبُت وإذا
الطبعة"  الثامنة. الباري

في الملحظة تعني الكلم بداية في * وعلمة
ّد" وكلمة ،"الصالة" ّد بداية تعني الكلم بداية في" َر الّر

عندنا.
ْعُت وإذا ّد * َوَض ّد الملحظة أن تعني ،فهي َر جاءا والّر

ًا. مع
بداية في المذكوران العددان فهما" الصالة" قلت وإذا
المقدمة.
ْلُت ولقد َق ّنّص َن َله الذي ال َق َبة" َن َت كتاب من" الصالة َك

َقلوه كما «الشيخ» ْلت كل في كاملً َن َنَق ٍة،و انتقاداتهم ملحظ
َعًة؛حتى وطعوناتهم ّط َق ّتِضح ُم َتروا ما للقاريء َي ْف على به ا

َذبوا ،وما «الشيخ» َتبوا. ما كل في العلم أهل على به َك َك
َتبت َك َله ما سواء -«للشيخ» َنّص كل و َق َبة"  َن َت َك ،أو" ال
َهدت َتْش ِبَخّط-  به،أو اس مائٍل.    غيره

َبة" وكما َت َك ُأخفي الوالد،فإني الشيخ اسم"الصالة أخفى

،فقد!!! أَصّرح ول أسماءهم ٌع منّي كان بها ّب َت من َطَرقوه لما َت



والتحقيق والتمحيص الدقيق، الوثيق،والنقل مسائَل،بالعلم
ّذة َحذو ،)1( ُق ّذة ال ُق َبة" بال َت َك العلم حيث من ل" الصالة ل

ما أمٌر فذلك والتحقيق، والتمحيص الدقيق، والنقل الوثيق،
وإن- َقربوا أصابوه،ول ،وإنّما- منه ّدعوه فعلهم، في َحذوهم ا

ّبع أرادوا إذ َت ٍر كل في «الشيخ» َت َبه، سط َت َذبوا، فأخطؤوا َك َك و
ّبعت َت َت ّله، ذلك و عليه. هم ما يفضح به فإذا ُك

ٍء كّل من لرجو وإني هذه، أوراقي إلى يجمع أن قاري
ّنى حتى ،"الصالة" وعددي ،«الشيخ» كتاب َتس ُمتابعة له َي

ْنت، ما وملحظة القوال، ّي عليه ما فساد من وأوضحت َب
ّنظر يكتفي القوم،وأل َلَف ما أساس على بال رأٍي من عنده َس

سبيله. هذه ليست فيهم،فالحق
ّد ليكون النقل، فيه َفَسد فقد الغلف، من يبدأ والّر

ًا ُد من المحتوى فساد على عنوان َد" بع بطلن". فسا
المثنى أبو
شقره محمد عاصم

.8ص الصالة انظر )1(



الغـلف فساد

َبة" يا نقلتم * َت السلم شيخ عن الغلف على" الصالة َك
،" مجموع" في ًا: الله آتاه ومن))): 436ص(7ج الفتاوى علم
ِلَم دون هو ما إل التحقيق، من المتأخرين عند يكون ل أنه َع

العمل-. في ول العلم في ل- السلف تحقيق
ِلَم:  خبرة له كان ومن َع ّيات ّيات،والعقل مذهب أن بالنظر
-  الصحابة أرجح- ًا ّنه بعدهم، من قول من دائم يبتدع ل وأ

ٌد ًأ،و كان إلّ السلم في قولً أح َبق قد الصواب كان خط َس
.نقلوا)     كذا( ((قبله من إليه

ٌد: ًا الله آتاه ومن))هو: والصواب َر ًا علم ن ِلَم: وإيما َع
ٌة له كان ومن……… والعقليات، بالنظريات، خبر

ّيات ِلَم ،وبالعمل .(( ………أن َع
َعَمل اليمان مسألة أن ويبدو ّكل وال لدى حساسيًة ُتش

َبة" َت لفٍظ من إليها َيُمّت ما كّل يحذفوا أن فحاولوا" الصالة َك
- ِلتبقى- ، ِزَمًة الرجاء لزمُة حتى لهم. ل
به، « الشيخ» َلْمَز يحاولون النقل؛ فهذا آخر، وأمٌر- 

َكُن وأنه ٍم إلى َيْر َكُن وأنه السلف، تحقيق من ليس عل إلى َيْر
والعقليات. النظريات
ّين وهذا َب ّلة الكريم للقاريء ُي هذا فليس بدايًة، الدب ِق

َعّرض أن النقاش أدب من ِقش بمن ُت وتتهمه. ُتنا
   - أن- ًا أيض ّبين َب ُي َبة" و َت َك ل بهذه «الشيخ» إظهار أرادوا" ا

َفَسد والذي- النقل هذا بمثل القاريء الصورة،جاذبين
-، ِهروا ولم أصلً ْظ ِقض ما ُي -  ُينا هذا- َرَموه، الذي عنده
َلَمزوه به.  و
أن:  ))كتابه:  من) 165ص( يقول «الشيخ» وعندي
ّنها العرب عرفها التي اللغة ًة بقيت لغتهم، أ في مستقر



عنه، يصدرون يتتابع، والوحي ينـزل، والقرآن ألسنتهم،
َيردون الشرائع، وعيون الحكام، قلئد استوفوا حتى عليه، و
ّنة وصاروا ِك َل َبات المينة، ا ْي َع فكانوا الدين، لهذا الحافظة وال

هم-  بهذه- .(( …الخيار المباركين الّسدنة، اللغة
الشياء، بحقائق المة وأعلم ))): 170-169ص( وقوله
َتدّل التي والمعاني السماء، إليها تهدي التي والُمسّميات

أفاء ممن الول، الصدر أهل هم والكلماُت؛ الحروف عليها
بصحبة- – عليهم الله عليه الله صلى النبي سبحانه

بلغته، الكاملة والحاطة الوحي، نزول وسلم،وشهود
وحيث ……… وخطاباته، بلغاته ومقاِصد أحكامه، ومدارك

ًا أن فيمن يكون فلن فيهم، ول منهم يكن لم ذلك من شيئ
– عليه ماتوا ما مثل على يكونوا أن رضوا ممن بعدهم،
أّما-  الله رضوان فلهم وعلمهم؛ الصحابة فارقوا من عليهم

زخرف لهم يبدي وكما أهواؤهم، لهم تريد حيث يكونوا أن
أولئك إليه الله أجاء الذي الحق عن أعرضوا إذ باطلهم،
الجيال من بعدهم لمن- فشرعوا الخيار، الصحاب
ما-  يكون ولن عنه، ورضوا عنهم، به الله رضي العاقبة
ٍء على الهواء وإرادة الباطل، زخرُف شرع مما شي

ّير نوره، الفاق مل علمّي منهج من الخيار، الصحاب وَص
والظلمات؟! النور يستوي وهل العلم، في الدنيا سادة أهله
.(( والضلل؟! الهدى يستوي هل أم

ًا؛ ))): 173ص( وقوله إل الحق، ُمريد أمام يبق فلم إذ
النور، أصابوا الذين الولى، الثلثة القرون من أهله متابعة
ُهدوا ّلوا، حيثما به و من بتوفيق- وصاروا كانوا، وكيفما ح
سادة-  قرٍن كّل في كان ما إلّ ُيدَركوا؛ لم بل القرون، الله
َيت طائفة من كانوا، كما فكانوا مراده، على الله أمر َول

.(( عليه نلقاه وأن كانوا، الذي على نكون أن الله أسأل



كان:  ))): 175ص( وقوله الله رضوان- الصحابة فأولً
هو-  عليهم ًا ّقيه، للوحي الحافظة الوعية جميع ……… بِش

)).
ٌء كان ولو)) ): 180ص( وقوله مقبولً هذا من شي

وهم) - أي( عندهم ّقيه، الوحي فقه في السادة الصحابة بش
ّلسن وأهل ؛- في والعقل ال قلوبهم، ِإليه للقوا اللغة

َبات مقاولهم، عنه وأفصحت َل ٍر في عندهم َو أضحى، خب
ّياه إخفاؤهم يكون ولكان من وحاشاهم ولرسوله، لله خيانًة إ
ْدق، فهُم ذلك، ُء، الّص ُلمنا على أنفسهم ألقوا الذين الخيار، ا
.(( الحق التوحيد فطرة

إن: )) ): 195( ص وقوله ًا رضوان- الصحابة إجماع رابع
هو-  الله يقاربه، ول باطٌل يأتيه ل الذي الجماع عليهم

……… )).
أن:  إلى أِضف ))): 202ص( وقوله قد يكن لم ما ذلك

نزيد أن لنا فليس الول؛ العهد في والعلم العمل عليه جرى
تكون كيل فيه؛ نرتاب ول عنده، فلنقف منه، ننقص أو فيه،

ّقٌة .(( وللرسول لله ُمشا
َبُز ْن ُي َف ْلَمز أ ُي شيخ عن النقل هذا بمثل هذا؛ يقول من و
السلم؟!

ٌق فإنه تفعلوا وإن{ بكم} فسو



ّد لّر القول     فاتحة     على     ا

"  الصالة  "     في
ّد نبدأ َبة" بدأ حيث من الّر َت وكتابه، الشيخ ِذكر" الصالة َك

َق بما نأبه ول َب به. الناس أولى فهم ذلك، َس
َبة" يا قلتم * َت (الصالة َك الخاّص العدد وهذا)) ): 6ص" 
)  رسالتنا من الصالة(
اضطررنا-  إخواننا- الصورة- هذه على- إليه القراء

ًا؛ مهٌم فهو به، التعجيل ولزوم إليه، الحاجة ِلَمسيس اضطرار
ّدته، في ِئله، في جليٌل ما ِئُل لنها مسا ّيٌة مسا قد منهجيٌة، عقد

ُظم ّد فيها، القول َع بعد وبخاصة خوافيها، إلى الخوض وامت
)  ورقاٍت صدور في( َقت ٍر كتاب ُألِح َفه ذائٍع، مشهو ّل بعض أ
)  الشيوخ؛ أفاضل فيه( َدَث ) مسائَل أح )، غير بأقوال جديدة
ٍة، ّق وخالف الصواب، فيها جانب سديد .((  ارتياب بل الح
ّد ّدة هذه أن دام ما:  فنقول :ر ُظم قد الما فيها القول َع

ّد حتى قبل من الذي الريش هي والخوافي(  خوافيها إلى امت
ِئر ضّم إذا َوَصل)  جناحيه الطا َف َيت ّدرجة هذه إلى َخف من ال

ْبل، ّتم لكم فما َق ًا لها ُتخصصوا ولم عنها، َصَم قبُل من عدد
َأنا- وهم ولها، بها للقائلين تتعرضوا ولم كهذا، يقين- على و
ٍد من لهم ليس للشيخ كما ومكارم، وفضٍل، عليكم، ي

ولم!  " يا يوما تنادوهم الكاتب؟ "، "  ويا والدنا ويا" شيخنا
.! " ؟" ُأستاذنا

"  كانت إذا ثم-  التي" بكتابه «الشيخ» ألحقها الورقات
ُظم الذي الباب هذا ،من ّد فيه، القوُل ع إلى الخوُض وامت

َثًة طرحها التي المسائل تكون فكيف خوافيه، َد ُمْح
ًة؟!. وجديد

،! الخصُم يكون كيف ثم-  ًا؟ أنها حكمتم فكيف َحكم
ٍة، غير ّق، وخالف الصواب، فيها جانَب وأنه سديد وأنتم الح

أنكم حكمتم ثم الخصم، موضع أنفسكم وضعتم الذين



ّقون، أما!  وأهل الُمح ُدُر كان الصواب؟ ذلك تتركوا أن بكم َيج
!، ّد ل ومما))): 15ص( القائلون وأنتم خاّصة للقاريء؟ من ُب

أن-:  هذا في- قوله ّق نعتقده ما هو هذا كتابنا المقام الح
-  يعني ل وهذا والصواب، أننا- ّتَة نخطيء ل معصومون الب

َلُط بل ل؛ نغلط، ول َغ ُأ ال .……… البشر بني طبع من والخط
((.

َق ما كل-  َب ْبطكم من َس ْبطكم َخ َل إليه ُنضيف هذا، في و
ِئل أن ول ُمَحدثًة كانت ما ،«الشيخ» إليها َتطّرق التي المسا

ًة، الحديث فهل قبل، من الكثير الكثير فيها وقيل بل جديد
ًا"  تارك تكفير" مسألة في أمر ًا الصلة ًا؟!. أو ُمحدث جديد

ٍر" مسألة أم ! دون كف  "، ؟ ٍر ! أم كف  " "، ؟ أم الرجاء
! الّصحة شرط" "، ؟ َثٌة، جميعها أهذه والكمال َد ٌة؟!. ُمْح وجديد

ّنُه قصدكم، كان فإن ٍد، برأٍي فيها أتى أ وإن- فهذا جدي
َهُم ل كان على-  من ُيف ُكم أن القاريء كلمكم بعد عليه يح
َع أن ّطل ِئكم على ي جميعها. فيها «الشيخ» على افترا

-:  َأحمد المام الله وَرِحَم)) قلتم:  ثم * كيف- القائل
َقل؟!  لم ما أقول .((ُي
ّد وهو قبُل، قيل أحمد المام قاله ما كّل فإن فعليه؛: ر
ِئل ًا الصلة، تارك بكفر القا عنه، القوِل هذا إلى واستناد
َله، قيَل قوٌل هو فالكفر ْب بهذا استشهادكم أساس وعلى َق
ِلَم به، تقولون ل وأنتم بهذا، تقولوا أن عليكم وَجَب َف

ٍء الستشهاد ْلَزمونه؟!. ول به، الخرين على تحكمون بشي َت
ًا فكان ))قلتم:  ثم * ِإبانة-  أمانًة– علينا واجب الحق وديانًة
وإشهاره،-  في– نعتقده الذي والخاّصة العاّمة وتعريف هذا
؛- تمام مع– به ويجتنبوا وحامليه، الهدى يلزموا لكي البيان

ّده .((سبيلً-  ذلك إلى استطاعوا ما- ومناوئيه ِض
ّد كيف-  بالله- انظر: ر ِزم عليك َبة" ُيل َت "الصالة َك
ّق بأن الناس ّق، أهل وأنهم معهم الح إبانة ))يقولون:  فهم الح
ّق، على أنهم يرون أنهم لهم فهذا ، (( نعتقده الذي الحق الح



َبعوا:  أضافوا ثم ْت َأ ويجتنبوا وحامليه، الهدى يلزموا لكي)) و
ّده ّق جعلوا بهذا فهم ،(( وُمناوئيه ِض الهدى يرونه، الذي الح
كان َمن وأن له، الحاملون هم وأنهم عنه، مَحيص ل الذي
ضد لن والضلل، الباطل على فهو عليه، هم ما غير على

ُهدى؛ الضلل. ال
نقاشهم في العلماء أدب في نظروا القل على أنهم ولو
ِئل هم أنهم ُيظهرون ل كانوا فإنهم؛ فيها، اختلفوا التي للمسا
ّق أصحاب كانوا بل كذلك، ليس وغيرهم والهدى، الح
ِرضون ّد رأي َيع ْنهي والمناويء، الِض ُي والله" بـ كلمه، و

أعلم".
"  كتاب إلى مثلً فانظر لبن" ّيم، الصلة ْلَمح، وكيف الق َت

ٍر ذلك ومع الُمجّرد، التارك لتكفير تأييده صريٍح واضٍح بظهو
ْعِط ولم الفريقين، آراء َعَرض صراحًة. بذلك اللفظ ُي

" في قدامة ابن وكذلك "، َبّر عبد وابن الُمغني في ال
" "، ّتمهيد كثير. وغيرهم ال
َبة" قول إلى الشارة مع هذا َت (الصالة َك ))): 15ص" 
ّيًة، ملحظًة وجد فمن وعليه، ……… ًا، أو علم أو نقد

ًا، من-  ومن قبل من- والهدى ،……… استدراك عز الله بعد
ُكم فهل كذلك، الهدى كان فإن ،((وجل َن ْئَم َت أو عليه، الله اْس

َته، أنفسكم من فجعلتم رسوله، َل ّده؟!. وغيركم َحَم ض
ّتم ومن ))قلتم:  ثم * علينا والواجب ذكره، علينا الُمَح
لقد:  أن بيانه؛ ّطلع نقول ُد المام، العلمة شيخنا ا السنة َأَس

ُهمام، أبو:  شيخ ال الدين ناصر محمد عبدالرحمن السلم
على-  رحمه- اللباني المردود- الشيخ فضيلة ُأكتوبة الله
قبل-  نكران، شديد وأنكرها أشهر، ببضعة موته عليها
………استياء أشد منها واستاء سخط، عظيم منها وسخط
ْيَرته أعظم ما عليه الله فرحمة وما!  على َغ نقده أكبر السنة

 !!  - لمخالفيها- .((ونقضه



ُتم ظروفه ولكن) 1()) : فقلتم الهامش في وأَشَر
-  الصحية حالت- ٍذ ّد دون وقتئ .((والبيان الّر
ّد ل: : ر ْظتم مدٍح بكّل شك فنقول شيخنا اسم به قّر
ّبهه ما هذا، َمدحكم ولكن اللباني، الحبيب في بالّسّم" إلّ ُأَش
"، ّدسم ّدة فقولكم ال إن ثم وَسَخطه، ونكرانه استيائه بِش
ّد، دون حالت الّصحية ظروفه كان اللباني الشيخ فكأنما الّر

ينطق!! يكن لم أو غيركم، يزوره ل هذه ظروفه في
 - إن- ّد ووالله هو الفترة تلك في له َوْصلً الناس أَش

ِثر إليه، يجلس وكان «شقره الشيخ» ْك ُي اصطحاب من و
ِته إليه، الخوة َي ِل َتْس ّترويح ِل ْعنا ما ذلك ومع عنه، وال من َسِم

أو- ّلصقاء أهله من اللباني كلمًة-  ال ُء به الشيخ في تسو
َكَر ول شقره، ًا له َذ َبه. أو قاله عّما شيئ َت َك

َكَت فهل ،! في كان ولو باطٍل، عن اللباني َس ٍة؟ ّد وما ِش
ّكر وهو وعليه، به، سيارته انقلب أمر َذ ّنة ُي على– حينها بالس
ّدة عنكم- هو ما ِش ببعيد. فيه

ونكرانه، َسَخطه مع فهو هذا؛ قولكم العجب ومن
الملك جائزة" ليستلم ، شقره الشيخ عنه أوكل قد واستيائه،
،" فيصل حفل في عنه، ُيلقيها كلمة كتابة منه وطلب العالمية

ُتها الستلم، َكر-  رحمه- معه وراجع َذ و ًا لي الله يجب ُأمور
المصطلح، علم في جهوده من كان ما ُخلصة لنها ُتضاف أن
ّظرف وجدنا وما كان إذا إلّ الكلم، وبين بينه حال الّصحي ال

أن ويحذُر الباطل، أهل يخشى صار قد اللباني الشيخ
َدِعهم على ُيطلعهم يسمح-  رحمه- كان أو أمامه، وهم ِب الله

الباطل. على هو َمن عنه ُينيب بأن
"  من سمعت ما أخبث ومن أن" إنابة مسألة رابعهم
ومهما ،)1()) كلم فيها له:(( شقره للشيخ اللباني الشيخ

الليبيين. الخوة بعض مع شريط في وذلك )1(



َبه، سبٍب لي الكلم،والتعليُل هذا كان َنا ًا فيه فإن َأ ْعن َط

َدع كان ما اللباني فشيخنا اللباني، بالشيخ َي ّي ِل ٍر أ يؤدي أم
للّسنة. أو لديه شأٌن لهم يكون أن الباطل بأهل

ّنا وعليه غضب أي- هذا قولكم لبيان نطالبكم، فإ
،- ونكرانه واستيائه اللباني في السلم بدستور وَسَخطه
ٌق جاءكم إن آمنوا الذين أيها يا{ النقل؛ قبول بنبأ فاس

ّينوا ب َت ًا ُتصيبوا أن َف ٍة قوم ما على فتصبحوا بجهال
.نادمين} فعلتم
َلت توضيحه؛كيف يجب الذي السؤال ثم - َوَص

 " للشيخ" ُلكتوبة إن- ا َلع- اللباني ّط فا َلت هل!  َوَص عليها؟
َلها أم! «الشيخ» له أْرَس َلها أحدكم عند كانت َأنها ؟ ْوَص فأ
اللباني؟!. للشيخ
ًا لعلمنا الولى؛ كانت لو ّد عليها اللباني الشيخ من ر

وأنتم-  على- َيُرد. لم أنه تشهدون القل
أم- – أحدكم عند كانت فهل الثانية؛ هي فإذ عند َأنتم
َعكم منكم، قريٌب هو ممن غيركم َل ْط أ

َ ، فتجاوزتم عليها، ف
اللباني؟!. الشيخ إلى ونقلتموها
ونحن-  ول– كان ما وهذا ّطلع على ريب فقد عليه، ا

" عند َيعمُل َمن عند كانت "، َق وقد رابعهم َث «الشيخ» به َو
ّقق له، مراجعتها على ليقوم ّتَح فانتقلت الطباعة، من وال
ّثقة بأمانة َتأمن ال " يدي إلى بها، الُمْس ؛" ّلم فما رابعهم ع

َلمانة، حفظ يكون كيف َمْرؤوسه ِإنما ا مبدأ على بنقلها قام و
بعض نولي وكذلك{ اللباني، الشيخ إلى َمْرؤوسه َأمانة

ًا الظالمين .يكسبون} كانوا بما بعض
بحمد-  كتبنا فيما- ونحن ))قلتم:  ثم * ّنا ّي الله وب

 - على- ِئرون، الصالح سلِفنا َسنن تعالى ولنهجهم سا
.(( ……… قال كما سالكون،



ّد ّدعونه، الذي فهذا ،………بليلى وصلً يدعي فكّل: ر ت
ُيعرف لكم، ثم للشيخ، يقرأ من به يحكم أن يجب هو َمن ول
-  لكم قرأنا ولقد السلف، منهج على فوجدنا- نصوص هنا

َطع، السلف َت ْق ُيحذف ُت رأيكم، توافق أنها بذلك ويوحى منها، و
َنُن هذا فهل ونهجهم؟!. السلف َس

ًا كانوا إن فهؤلء-  بمثل– سلف ُفكم هذا َل َلُف ل أنتم، َس َس
والجماعة. السنة أهل

البدعة حول العلم أهل عن نقولٍت ذكرتم ثم *
.…………و وحكايتها،
ّد ل بأنه القول بدعة وهي أل وأنكى، أعظم فبدعتكم: ر
ِرج ّلة من النساَن ُيخ كفر""  كفر" إل الِم ل ،" العتقاد العمل

ِزمتكم ِزمة فل - ل  " ول" ولسنا-  الرجاء قال من ريب
هيئة منهم ويكفي زماننا، في العلم أهل كبار بل ببدعتكم،

" كتاب في وفتواهم العلماء، كبار "، وكتاب شكري
" "، العام المفتي أرسل حين هذه أصالتكم وفي بل العنبري
أبو محمد الدكتور إلى كتابه في السعودية العربية للمملكة
ّيم ِه الرجاء في اللجنة فتوى ارح ًا وَخطر َددي ذاكر الصالة َع

ّد والمقصودان) 26و 25( ًا وذلك ، هنا بالّر ّد رسالة على َر
َلَب والتي له الدكتور ورأي – رأيه المفتي سماحة من فيها ط
في-  "  عند ما الهيئة من"  َبة َت َك َمذهب. ال

ّدعاء َعَجٍب ومن         "  إ أن" ّيم أبو الدكتور رسالة رابعهم ارح
َلت قد ْهِم َبل من ُأ وأنه ُمَخّصَصة، ل عاّمة وأنها المفتي، ِق

"-  أي- يقول بمثل" أي- جاء ما رابعهم الفتوى-. فيها
ّلة من وهذا ّقهم، ومعرفة العلماء، تقدير ِق أنهم والظّن ح

َلته على ِك ّتغطية فكتاب وإلّ هو، شا يشكر والذي للفتوى ال
ّيم، أبا المفتي فيه !.  إهماٌل؟ هذا هل ارح

ّنّص، 26 و 25 الصالة عددي المفتي يذكر عندما ثم بال
ّيم أبو بنقل فقط اكتفى هل مذهب فيهما بأن له ارح



 " عند" ِء َبة"  الرجا َت ًا فقال ؛"الصالة َك ًا بقوله فور ُمصدق
ًا؟!. ّلد ُمق
ّوأ َمن وخاصًة الشيوخ العلماء دأُب ليس هذا َب منـزلة َت
المفتي.  الشيخ
"-).( في – الخيرة بالفتوى رأينا وثبت( راجع" رابعهم
)  ص -).–ك( هنا 

ًا؛ ّتهويش الثارة تحاولون التي فالبدعة إذ على بها وال
ْولى ،« الشيخ» ل

َ ْبلً منها تتبرؤوا أن ا الناس. تواجهوا ثم َق
ج"  مجموع" في السلم شيخ نقل (7الفتاوى )387ص 
ّلق- التالي عليه-: وع
ّده في ثور أبو قال )) "  على َر كما" أبو ذلك روى الُمرجئة
عن:  الللكائي الطبري القاسم عبدالكريم، بن إدريس وغيره

سأل:  وما اليمان، عن ثور أبا خراسان أهل من رجل قال
.………… هو،

ُأخبرك ِئف بقول ف واختلفهم. الطوا
أن:  الله يرحمنا اعلم ّياك ٌق اليمان وإ بالقلب، تصدي

يكن لم فلّما …………بالجوارح وعمٌل باللسان، وقوٌل
ًا، التصديق معه يكن لم إذا بالقرار لم إذا بالتصديق ول مؤمن

ًا، القرار معه يكن ًا يكون حتى مؤمن ّدق ًا بقلبه مص ُمقّر
بلسانه.
ًا كان فإذا ًا بالقلب تصديق عندهم كان باللسان، وإقرار
ًا، ًا يكون ل بعضهم وعند مؤمن التصديق مع يكون حتى مؤمن
ًا، اجتمعت إذا الشياء بهذه فيكون عمٌل، فلما مؤمن
ٍء اليمان يكون أن َنفوا يكون:  واحد، بشي وقالوا

قول في أشياء وثلثة بعضهم، قول في بشيئين
ًا يكن لم غيرهم، هذه من عليه أجمعوا بما إل مؤمن
الشياء الثلثة بهذه جاء إذا أنه وذلك الشياء؛ الثلثة
من عليه أجمعوا بما فقلنا مؤمن، أنه يشهد فكلهم



والعمل باللسان، والقرار بالقلب، التصديق
.بالجوارح
يعني:  أنه-  رحمه- ثور أبو المام ُقلُت يكون ل الله

ًا ولم أقّر فلو وإل القرار، مع بالعمل التزم إذا إل مؤمن
ًا يكن لم العمل يلتزم .مؤمن

الذي)  لبن هنا والكلم( الحتجاج وهذا َكَره تيمية أبو َذ
ٍر يدّل وهو والعمل، القرار المرين؛ وجوب على دليٌل هو ثو
.(( ………الدين من منهما كلً أن على

ِكرت قد وإذ)) قولكم:  َأثناء في قلتم وقد * ُشبهاُت ُذ
 ( و( ) الكاتب )، ِهرت، كتابه ِرفت، وُش ُع ّد فل وانتشرت؛ و ُب
 - من- ًا ّد ُلبسها، وإزالة كشفها، شرع حراسًة ُمتعلقاتها؛ وَر

ّلة، .(( ………السنة لهل وحماية للِم
ّد هذا:: ّر ٌق وفيكم عليكم ونقول َتَحق في ل ُم

ُأزيل ُشبهاتكم، ُكِشفت ،فقد«الشيخ» ّدت ُلبسها، و وُر
ذكرناها التي العلماء كبار هيئة فتاوى من كان بما متعلقاتها؛
- -، ًا على كذبكم بيان من الوراق هذه في كان ومما سابق
.«الشيخ» في قصدكم وسوء العلماء،

ْبنا النصيحة باب ِفمن)) قلتم:  ثم * َت ّق قاعدة ومن ، َك الح
ّله هذا أجل من ………انطلقنا ّنا كان ك - وتأّن تأّمٍل بعد-  ِم
ٍر عدم ّقبناه الذي الفاضل الشيخ لسم ذك َع تصريٍح ول-  َت

ّدده-  ِإعانته في َرغبة ، نقدناه الذي كتابه بعنوان - الله س
ًا ، الصواب على .(( ……… وطمع

ّد ُدكم هذا كان لو: ّر ًا، قص ّنقاش لكان حق ًا ال بدون علمي
ًا هناك أن إلى الشارة ًا شيخ ًا، هناك أن أو كاتب إذ ولكن كتاب
قيمة فما َفيعرف، َيسأل، أن بد ل القاريء فإن ذلك، ذكرتم
ًا الذكر عدم ؟!. إذ

َيجدر به لتضحكوا الخبيث السلوب هذا تبقوا أن بكم و
ُدّل ما وهنا بكم، يحيطون الذين الجهلء على ِثكم على َي ُخب
ِهَرت وكتابه الكاتب ُشبهات أن تقولون كيف إذ هذا، ُش



َفت ِر ُع اسمه تذكروا فلم تأدبتم أنكم تقولون ثم وانتشرت، و
! .   ؟ كتابه اسم ول

ًا هذا كان لو –نشرتم لما ، صحيح من-   ًا نصوص إذ
ًا الكتاب ْلَمْحتم ول شيئ ُبهات هذه إلى أ .-تزعمون- الّش
تقولون، ما بنقيض بأشرطتكم التزمتم أنكم مع هذا
ُنّم ل بألفاٍظ وتناولتموه كتابه، واسم باسمه فصّرحتم إلّ َت

ّلة عن الحوار في الّسلف نهج التزام وعدم الدب، ِق
والنقاش. والمناظرة
ِئلكم يقل ألم في تقولون ماذا ))الشرطة:  في سا

ًا، هكذا ،((الرجل؟ هذا ّكر َن وما باسمه، تصريحه بعد ُم
ّدبتم. ول استنكرتم، أ
":  يقل ألم الُمسيكين بل الِمسكيُن، هذا)) رابعهم"

)).
": يقل ألم ) «الشيخ» أي(  وصار ((رابعهم" ُذ  ّتِخ َي

.)) تكفيريين مستشارين
":  يقل ألم من أدري ولست ،((معنا كان))العرابي"
َع كان الذي َق أَمن ،!  َمن؟ َم َب جاء َمن أْم بعده، الخر وجاء َس
ُد بالخر؟!. والتحق بع

":  يقل ألم منهج إلى يميل وصار ))العرابي"
َعْمري، ،(( التكفير ُقلها َلْم ِلَم َل من السعودية علماء في َي

ّفروا وقد قبُل ِلَم!  الصلة تارك ك و ْعد من – يقلها َلْم ؟ - َب
" وفي وشكري، العنبري في أصدروا ما أصدروا إذ فيهم

ُتب وفي ، 26 و 25" الصالة !. رفيقه ُك  " ؟" رابعهم
: يقل ألم   " )« الشيخ » أي(  وصار ((العرابي"   
َدم يقول َع . )) َنقِصه أو اليمان زيادة ِب

،واسم«الشيخ» اسم ترك أغنى فما كثير، كثيٌر وغيرها
ًا، كتابه )  وقد شيئ وأنتم( ِعرتُم دروسكم في بهما تصّرحون ُس

َوّضحون ُت ّدون.  سوف أنكم و َتُر
ٍة بل ولكن ، هنا بالمثل عاملناكم وقد      ٍة أشرط بل ، مسعور

ّد يأتي سوف الله-. بإذن- عليها الّر



ّنا فكان ))قلتم:  ثم * ّبع كتبنا فيما ِم َت للمسائل َت
والتمحيص الدقيق، والنقل الوثيق، بالعلم المطروقة،
.(( ……… والتحقيق؛
ّد ٌع ِمنا كان وقد: َر ّب َت ِئلكم َت وجدنا فما المطروقة، لِمسا

ًا إل ًا ِعلم ّور - دقيٍق غير ونقلً ليوافقكم، ُمَح ٍد- بقص
ِئمكم. ليل
ُتموه ما الدقيق النقل من فهل ْع َن على النقل في َص
ّناه الغلف ّي ). وب ن( ص

ُتموه ما الدقيق والنقل الوثيق العلم من وهل ْل َق َن
ابن" ّناه" عن ّي وب ).15-14ص( الُمنذر

ابن" ألزمتم ما الدقيق والنقل الوثيق العلم من وهل به
ّناه" ّي وب ).21-20ص( قدامة

ّدعيتموه ما الدقيق والنقل الوثيق العلم من وهل ا
ابن" ّناه" على ّي وب ).23-21ص( تيمية

كلمًة َتحذفوا أن الدقيق والنقل الوثيق العلم من وهل
ّلقوا ثم «الشيخ» نّص من ُقلها، لم َأنه عليها؛ ُتع ّناه كما ي ّي ب

).35ص(
ابن" ألزمتم ما الدقيق والنقل الوثيق العلم من وهل به
ّناه" ّي وب ).42-41ص( عبدالبّر
به ألزمتم ما الدقيق والنقل الوثيق العلم من وهل

" ّناه" ّي وب أحمد ).65-62ص( المام
ّدعيتموه ما الدقيق والنقل الوثيق العلم من وهل من ا
الصحابة عند الصلة تارك كفر على الجماع دعوى بطلن
ّناه ّي ).79-78ص( وب

ّدعيتموه ما الدقيق والنقل الوثيق العلم من وهل على ا
" ّناه" ّي وب ُعقيلي ال ).96-94ص( أثر

ّدعيتموه ما الدقيق والنقل الوثيق العلم من وهل من ا
-  نسخ" عدم ّناه"-  ّي وب بإطلق ).99ص( الخبار

ّدعيتموه ما الدقيق والنقل الوثيق العلم من وهل من ا
ًا بالسلم الحكم رضي- بن أسامة أثر إلى استناد الله زيد
ّناه-  ّي وب ).111-110ص( عنه

شيخ به ألزمتم ما الدقيق والنقل الوثيق العلم من وهل
من"  ابن" السلم به ُيكتفى بالسلم الحكم" أن تيمية



ْبتسرة النصوص حسب" بالشهادتين عنه، أوردتموها التي الُم
ّناه ّي ).129و127ص( وب

المقصود تغابيكم الدقيق والنقل الوثيق العلم من وهل
ِلِف فقه عن ّثله والذي الله، بغير الَح كما مثالً، «الشيخ» َم
ّناه ّي ).142-141ص( َب

الفقه إلزامكم الدقيق والنقل الوثيق العلم من وهل
،" نفي منه يلزم ل القبول نفي" أن السلمي كما الّصحة

ّناه ّي ).147-146ص( ب
إلى إشارتكم الدقيق والنقل الوثيق العلم من وهل
ّتطويل التفصيل مواِضع في"  الوعد" قاعدة في وال والوعيد

،" مجموع" فقط، باللفظ ذكٌر معظمها في بها وإذا الفتاوى
ّنا كما ّي ).158-156ص( ب

به ألزمتم ما الدقيق والنقل الوثيق العلم من وهل
محمد" من"  بن الشيخ السلم أن عنده الرأي أن عبدالوهاب
ّناه بالشهادتين به ُيكتفى ّي ).179-177ص( وب

ّنقل الدقيق، العلم هذا مثل فاحفظوا الوثيق وال
ُء؛ لنفسكم، تعلمون- كما– اليمان من ُشعبٌة وهو والحيا
هذا. بمثل تتباهوا ل أن عليكم يفرض
ّتمحيص ……… ))  وأكملتم-  * ّتحقيق، وال بمجرد ل وال
.(( ……… العاطفية، الدبيات أو الكلمي، النشاء
ّد الدبي وأسلوبه ،«بالشيخ»  منكم تعريٌض وهذا: َر
ٌة ل نقيصٌة هذا بأن صّرحتم وقد الرفيع، هذا مثل في َمحَمد
الشيخ فضيلة من هذا ولعل))): 12ص( قلتم حيث المجال،
بسبب-  وفقه- الكاتب ِئية طريقته غلبة الله اللغوية النشا
دون-  في- المحضة الكبار العلم َأئمة لكلم النقل بحثه
شيخ كمثل ؛ دراسًة وأشبعوها ، المسائل هذه بحثوا الذين

ابن:  ّيم، وابن ، تيمية السلم .((.. …الق
إن:  لن ل يكون اللغوي النشائي للسلوب الذم فنقول

ٍد؛ غير العلم الئمة هؤلء عن النقل يكون أن ولكن موجو
ًا به؛ ُيكتب ما محتوى في السلوب هذا َلعلم، لهؤلء مُخالف ا

ًا عنهم النقل فليس ًا، واجب المعنى وافقهم إذا ولكن شرعي
على ُينكر أن في ُحجًة يملك أحد فل السلوب هذا في

السلوب. هذا صاحب



ٌة. وهذه واحد
اللغوية النشائية طريقته غلبة بسبب ))قولكم:  ثم
اللغة إلى إلّ يلجأ ما بأنه للقاريء إشعار فيه ؛ ((الَمحضة
- الثر من شيء إلى استناد بغير فحسب -، لوحده وهذا حتى

ّيتكم، فساد فيه قصدكم. وسوء ِن
رسول حديث إلى «الشيخ» يستند ألم أخرى، ومّرة

كفر". فقد تركها من" وسلم عليه الله صلى الله
لليمان. الصفهاني الّراغب تعريف «الشيخ» يذكر ألم
منهم قال َمن السلف علماء عن «الشيخ» ينقل ألم
الصلة. تارك بكفر

بن عبادة حديث ألفاظ بين« الشيخ» يربط ألم
الصامت.
ّفر الصحابة من عّمن ذكره ما حزم ابن عن ينقل ألم ك
ّتارك. ال
أحد عن نقلً صفحة، كل في لكم يمل أن تريدون أم
فتريدون!  كما العلم الئمة شيوخكم ُتلزموا أن تفعلون؟

بمثله؟!.
ّطلعتم فهل للشيخ"  تارك حكم" كتاب على ا الصلة

،" ابن" َلكم العثيمين ّكروه لم ما َذ ّكرتُم ما بمثل ُت «الشيخ» َذ
ّلة من به ّنقل الستشهاد ِق السابقين؟!. العلم أهل عن بال

ثانيٌة. وهذه
من فعلتم ما نحو على النقولت كانت فإن والثالثة؛

العلماء. إليه يلجأ ما هذا فليس فيها، كذٍب
فيما انظر أن لكم، وليست للقاريء والرابعة؛وهذه

ًا– به وافق كيف واحكم « الشيخ» رأي من وّضحناه عين
ًء بعين، ما-  سوا ٍء تيمية، كابن العلم الئمة عن هو بسوا
ّيم، وابن ًا، نقلً عنهم ينقل لم وإن وغيرهم، الق ولكن واحد
للشرع. واحد الفهم

َعته، «الشيخ» ُأسلوب يعرف من أن والخامسة؛ ِرف و
" َبة- َت َك و ّوه، يعرف-  الناس أعرف من"الصالة وُسُم أن به

ّلق الذي هذا َبة" عليه ُيع َت َك ل -  يقترب يكاد ل ،"ا من- حتى



ٍء عن تتكلموا أن يجب فل المعهود، أسلوبه هنا، ليس شي
ٍد أساٍس على عليه وتحكموا عندكم. معهو
ّنا وإن -  ُك ّد- نر َبة" ملحظات هنا َت َك ل موضوع في" ا

الباقية المواضيع سائر في صنيعهم فإن الصلة، تارك كفر
ٌد، ّق،ويأتي فيه وخالفوا واح بإذن- الح تعالى-. الله بيانه
كّل يعرف أن في رغبًة ……… ))ُمكملين:  قلتم ثم *
-  كتابه إلى وَصَل من ُه،- نظر أنه:  إليه تناهى أو هذا سمعه
.((الصواب يوافق لم

ّد أنكم-  مرة- منكم وهذه: َر على الحاكمون أخرى
ًا، رأيكم للّسادة. الطاعة إلّ للقاريء وليس ُمسبق

َق وقد َب هذا. في القول َس
نرجو فيما- نكون الصنيع هذا بمثل)) قلتم:  ثم *

َوهم أبواب عواطفهم غلبتهم من على وأغلقنا ، ……… ال
ّتشويش، ّق، يعلمون فلعلهم وال ُدعاته من ليكونوا الح

.(( ……… وُحماته؛
ّد ِزمون أنتم أخرى، مرة: َر ْل ّق، على بأنكم الناس ُت الح
معكم. فليكونوا وُحماته، ُدعاته وأنكم الباطل، على وغيركم

َق قد وهذا َب ٍد أخذتكم قد فلعلكم فيه، القول َس باجتها
أليس!  اخطأتم وأن!  هذا فيه؟ ًا؟ أصاب قد غيركم يكون ُممكن

فاتركوا!  يحكم!!!. أن للغير الجتهاد؟
َنعّن فل وعليه، ))قلتم:  ثم * ًا يْم ٌء أحد ّنه، ذلك من شي س

من-  أو- سبقه جاهه،أو أو ّله ِلِفه، يسمع أن ُك أن أو لُمخا
َنس أو لقوله، يرجع .(( ………بكلمه يأ

ّد ّله ذلك جمع قد  «الشيخ» أن أّما: َر فنعم، فوقكم؛ ك
ّدعوة مجال في بسبقه منكم اعتراٌف وهذا ريب-. ول- ال

ُتم يوم «الشيخ» َسِمعكم وقد و تتصايحون جئ
 ( في( َدحون ًا بيته َتْر ّنصيحة َزعم َق التي لل َب وذكرتموها، َس

ُتم ْن َب َأ البواب َصفقتم حين النصيحة في أدبكم ُحْسن عن و
ًا، )  ضرب بالصوت( ْعتم َل ْع َل ًا. تزعمون «الشيخ» على و ُنصح



ِنس وقد ّد لم إذ بكلمكم، َأ سوف:  أن إلّ عليكم، َيُر قال
أو-  ما الله شاء إن أكتب ولجل-  كلمًة ُيرضيكم كهذه

َع الدبي أسلوبكم -  الرفي ما- ِبل هذا لقائكم،-  من- َق ُد َبع
ِلم لنه َدب ل أن َع .َأ

ًا، دونه لقولكم،وأنتم يرجع أن أّما ًا، علم ّن ًا، وِس وجاه
ًا،بكثير من معكم يكون بأن إلّ يكون ل كثير،فهذا وسبق

ُعه،وإذ ما الدليل وقد- هذا فوجدنا نظرنا ُيرج دليلكم
ُد- يعلمه « الشيخ»كان يسمع لم إذ لله فالحم
ًا، ،منكم«الشيخ» ٍر، بدليٍل إل جئتم فما شيئ َتَس ْب نقٍل أو ُم

َتطٍع ٍد،أو ُمق ِذٍب فاس ٍد أو فاضٍح، َك الرجاء لزمة على توكي
هو للتغيير تريدونه «الشيخ» آتين إل حينها كنتم وما فيكم،

-  وأنتم ل، وكيف فحسب، أنكم- هنا ُهدى أهل تقولون ال
َوحاِملوه؟!.

ِبلَة الخيرة وملحظتكم َتق ِد، الُمس ّنق ّتضح َفِصدقها لل ي
عندكم. ههنا ما تنشروا بأن

عبدالرحمن بن عبداللطيف الشيخ عن نقلكم كان ثم *
من-  الله رحمه- عبدالوهاب بن محمد بن حسن بن تعالى
ّدرر" ج"  ال ّية ِن ًا ونسوقه (4/105الّس ّطع َق ّتعليق ُم عليه): لل

ّلفين على الواجب))  َك َصّح بما الخذ ومكان زمان كّل في الُم
َبَت َث ٍد ول وسلم، عليه الله صلى الله رسول عن و أن لح
ِدل .  )) غيره إلى ذلك عن يع

ّد من وثبت َصّح بما أخذ لله والحمد «الشيخ»: َر
عليه الله صلى الله رسول عن الصلة تارك كفر في َأحاديٍث
ولم عدمه، أو بالجحود تأويٌل، فيها يأتنا لم والتي وسلم،
ِدل غيره. إلى ذلك عن َيع

كفر في الحاديث ساق أن بعد) (172ص( القائل وهو
َتوران لفظان والكفر والشرك  ((الصلة):  تارك ْع الحكم َي

تارك بإخراج ُمَصّرح وكلهما الحاديث، هذه في الواحد
ّلة. من الصلة الِم



ُتصّرح الّسنة، كتب بها استفاضت أخرى نصوص وهناك
التي الثلثة النصوص هذه به صّرحت ما مثل إلى توميء أو

َمن بين تفريٍق ما غير من الصلة، تارك كفر من أوردناها،
ًا، يتركها كسلً. يتركها من وبين عامد

ِئق بأن ومعلوٌم عن تتحول ل والشرعية اللغوية الحقا
َدل ول مواقعها، إلّ منها، الُمتبادرة الصلية معانيها عن بها ُيع
ول قريٍب من يصرف؛ صارف ل وهنا عنها، تصرفها بصوارف

. )) بعيد
ّين وقد فيما-  ل أن أي- ذلك ب ّينه كما بعد، صارف ب

التوحيد أحاديث معنى بتوضيح وذلك العلماء، من غيره
وغيرها. والشفاعة

ذلك عن عجز ومن)) عبداللطيف:  الشيخ عن وأكملتم *
ٍء في الصالح السلف عليه كان بما فعليه دينه أمر من شي

.(( الول والصدر
ّد يقول-  والحمد-«الشيخ»و: َر ًا ))) : 173ص( لله إذ

ّق؛ ُمريد أمام يبق فلم الثلثة القرون من أهله متابعُة إلّ الح
ُلولى، ُهدوا النور، أصابوا الذين ا ّلوا، حيثما به و وكيفما َح
َة-  من بتوفيٍق- وصاروا كانوا، ساد لم بل القرون، الله

.(( ……… ُيدركوا؛
ِئل وهو الله رضوان- الصحابة كان))): 175ص( القا
هُم-  عليهم ًا ّقيه، للوحي الحافظة الوعية جميع ……… بِش

)).
ِئل وهو -180ص( القا ّق في)  الله رضوان الصحابة ح
ّقيه، الوحي فقه في الّسادة وهم ……… ))عليهم-:  ِبِش

ّلَسن وأهُل إخفاؤهم يكون ولكان ……… اللغة في والعقل ال
الّصدق، فهُم ذلك، من وحاشاهم ولرسوله، لله خيانًة إياه

َقوا الذين الخيار، المناء، ْل التوحيد فطرة على أنفسهم أ
ّق .(( الح



-201ص( القائل وهو وشرط الّصحة شرط عن) 
ّتفريق وهذا ))الكمال-:  الُمخترعات الُمحدثات من كغيره ال

ولم وسلم، عليه الله صلى النبي عن ُيعرف لم الدين، في
ٌأ الصحابة عن يأتنا ّنا يكون فل منه، نب تفريق-  من- ِم بعدهم
.(( ……… ُمرادفه، وبين لفظ بين

)-202ص( القائل وهو َله-:  ما نفس في  ْب أِضف ))َق
أن:  إلى في والعلم العمل عليه جرى قد يكن لم ما ذلك

َنِقف منه، ننقص أو فيه، نزيد أن لنا فليس الول؛ العهد فل
ّقة تكون كيل فيه؛ نرتاب ول عنده، ّنا ُمشا . )) وللرسول لله ِم

َق ما مثل يقول من هل َب الذي النقل هذا بمثل ُيلَمز َس
َقله َبة" ن َت َك ل ُبون أبناء" ؛"ا ّل ل ًا إلّ نقلوه وما ،"ا ًا تعريض ولمز
.«بالشيخ»

ّقهم في هذا أن يعلموا أن بهم، الجدر كان وقد أولى، َح
َكنوا بما " بدعة من إليه َر "، الجوارح كفر بأن والقول الرجاء
ّلة، من ُيخرج ل ل"  شرط" العمل وأن الِم شرط" كماٍل

في"  لدى كان والتقسيم التفريق هذا فهل اليمان، ِصّحة
. عليه؟ أثر من هل  الصحابة؟

كما الول، والصدر الصالح السلف عليه كان بما فعليكم
.«الشيخ»و عبداللطيف الشيخ قال

ِر لم فإن)) عبداللطيف:  الشيخ نقل أكملتم ثم * ْد ًا َي شيئ
ٍد عن عنده وصّح ذلك، من ّلدين الئمة من أح لهم الذين الُمق

 سائغ فتقليدهم المة، في صدٍق لسان
- .((حينئذ-
ّد -«الشيخ»و: َر َد-  ولله  ّل ق في أحمد المام الحمد
ّلدين الئمة أحد وهو الصلة تارك تكفير َق ،- ول- الُم مع ريب
قد-  كما- أنه ّنا ّي ما على- «الشيخ»  أي- أقواله أّسس ب
َبَت كان وما وسلم، عليه الله صلى الرسول كلم صحيح من َث
والمام- الزاهر العهد عليه ،- إلّ كان ما أحمد الول كذلك



َلف وما ،)1(كفر" دون كفر" بقاعدة أقّر قد «الشيخ»و َخا
في-  كما- ّنا ّي -. الصلة، وترك اللغة مسألة ب هنا-

ّدتموهم الذين فمن َبة" يا قل َت شرط في" الصالة َك
َق كما- الّصحة وشرط الكمال َب ،- َس ْكُره كفر وفي ِذ
ّلة من ُيخرج ل أنه الجوارح !. الِم - ؟- ّله ك

ّلف، كان فإن))عبداللطيف:  الشيخ وأكمل * أنزل الُمك
ًا، ًا، وأقّل قدر ًا وأنقص علم ًا يعرف أن ِمن فهم ذلك من شيئ
ّلد استطاع، ما الله فليتق َمن أو زمانه أهل من العلم، وليق
ًا قبلهم، ِرف من خصوص .(( ……… ُع
ّد ًا منكم أعلى «الشيخ»و أَما: َر ْدر َلًة، َق ِز ْنـ ْدنون ول وَم َت

)2(ذلك. في منه

ّنه أَما َأ ًا منكم أكثر و ٌع وهذا علم ْدر تاب َق َلة؛ لل ِز ْنـ فما والَم
َمعه ُتقاَرنون ل أمٌر وهو- ذلك وبدا العلم، بهذا إل نالهما
 - من- ُفق به َتَب ما َتوا ْنقود كتابه في َك ِلكم، من الَم َب ما مع ِق
َبه َت ّلة َك ْقٌل منه يكن لم وإن العلماء، الِج أنكم مع عنهم، َن

ل كماٍل شرط العمل أئمتنا؛ عن تقولون ثم وتنقلون، تنقلون
ٍة شرط ًا، نقولتكم عنكم أغنت فما اليمان، في ِصّح ول شيئ
ًا. زادتكم علم
َأنكم أَما َقَص قد و أن تستطيعوا لم حتى لديكم الفهم َن
َبه ما تفهموا َت َتَب ما أسهل من وهو - «الشيخ» َك في-  َك لغًة
ْنتم فهاجمتموه، كتابه، َع َط فيه. و

.)).…… من تدنو التي والمعاصي.. ……وقوله: (( الشيخ كتاب من 171ص انظر )1(
"  به لي أَسّر ما أنسى ل )2( ًا،" يوم ّبه أن مني طلب حين رابعهم والدي ؛«شقره الشيخ» ُأن

ًا يفتتح أن ،إلى " شبكة على موقع ":، النترنت أنت:  قائلً المعلومات منـزلة تعرف ل لي

مقداره تعرفون ل وأنتم وحللنا، سافرنا أينما شيخنا عن ُنسأل فنحن ومكانته، الشيخ

العالم. في ومكانته



" الـ هذه كّل بعد فعليكم "، ما الله تتقوا أن أَما
ّلدوا وأن استطعتم، َق ًا، العلى ُت ًا. والكثر قدر علم
َنقُل ول لكم، ل عليكم عبداللطيف الشيخ َف
ًا، به َنلِمُزكم ُكم بل َلْمز ِزُم ْل ًا. به ُن ِلزام



ّد المدخل     على     الّر
* : ِئل))قلتم  ْوِضع هي التي العلمية المسا البحث َم
)  في- والنظر كتاب( ّدده- الكاتب الشيخ فضيلة ملحق س
خمٌس،-  -2 السلف؟ فهم أم العرب لغة- 1وهي:  الله
ٌع ِز الكفر يكون أن إنكار- 3الصلة!  تارك تكفير في َمنـ
الرجاء تعريف- 5اليمان!  حقيقة تصور- 4 كفرين

والمرجئة.
ّنا ولما ……… َع ّدده- كتب فيما النظر َأْم ،- س رأينا الله

ٍة، وتأّمٍل، تأّن، بعد- ٍة وُمشاور أنه-  كما- ومراجع تقدم
- فيها الّصواب جانب ؛- ًا .(( ……… جميع

ّد وكما: : َر ّدم، نقول ُكم، للقاريء ذلك اتركوا تق َيْح ول ِل
أصبتم َمن بأنكم َلنفسكم تحكموا ثم الخصم أنفسكم تضعوا
ّق والصواب. الح

الخمس، هذه في يحكم أن للقاريء المجال ندع ونحن
ّنا وقد ّي -  ب المسألة- ًا والثانية، الولى، هنا ًا بيان ًا، تام وافي

ًا دورها يأتي سوف والبقية به، جئتم ما وكشفنا ًا بيان تاّم
ًا، «الشيخ» كلم نّص إلى القاريء ُأرِشد أن يكفي ولكن شافي

ْعلم  كتابه، من) 171ص( َي ِلهم في القوم كذب ِل ّو بأنه عليه َتَق
َيِقس كفرين، الكفر يكون أن ُينكر من بقي فيما ذلك على  ول

المسائل.
الُمجّرد: العلمي البحث حيث من ولكن ))قلتم:  ثم *
تختلف-  حيث من- الصلة تارك تكفير مسألة فإن هي

 - عن- ِئل أصالة مسألة أنها ذلكم الخرى، الثلث المسا
ّق ………العلم أهل بين عاٍل خلف ذات القوال من والح
ّلها خطأ. وسائرها واحد، في ك

ِزع أن على ْنـ ّدده– الشيخ َم في-  س فيها-– التكفير الله
ٌع ِز ْنـ َله!! المسألة في القائلين العلم أهل عند ُيعرف ل َم قو
ّفر أنه ذلكم َك ّتب ثم للصلة، التارك ُي ّدة أحكام عليه ُيَر في الّر
ل قوله في أخلص إذا القيامة، يوم نجاته احتماله مع الدنيا،



بينما!!  إل إله التكفير-: الُمَرّجحون- العلم أهل يقول الله
ًا يكون فإنه بالله والعياذ الخرة في أّما)) ّلد جهنم، نار في مخ

ّللون َع ُي هذا"  قلبه في ليس يصلي ل الذي" بكون ذلك و إيمان
ِزع- – مخالف وهو طريقهم؛ ْنـ ِلَم ًا ّدده– الشيخ تمام الله-! س

)).
ّد ِئل: : َر المسا ثم-  كما-خمٌس هي نقول َكْرتم قلتم: َذ

تكفير مع أربعٌة العدد فصار ،((الخرى الثلث المسائل))
أم!  الشيخ أصاب فهل ،الخامسة فبقيت الصلة، تارك فيها؟

،! أخطأتم ّدتم أنكم مع العدد؟ ّك حيث) 12ص( في ذلك أ
ِئل وأّما))قلتم:  ُلَخر الثلث المسا . (( ………ا
ًا ،" مسألة" إلّ أحِسبها وما مسألة؛ فبقيت إذ وفيها اللغة

قد-  سيرى كما– ّبطتم، القاريء ّودتم َتَخ الصحائف، فَس
أي- أنه ثم اللغة، وعاء هم السلف أن وذكرتم «الشيخ» َوَضع

ْوِضعها غير في اللغة-  ُتم ما إلى ُعدتم ثم ، َم ْلَمح لم بأنه أ
بدأ ، ولبٌط خبٌط وهكذا يقوله، أنه ؛ السلف عن يذكره

فيما ذلك القاريء يرى وسوف الخاطيء، الفاِسد، بعنوانكم
يأتي.

َنَب((  أنه تذكرون فكيف          - )) فيها الصواب َجا ًا-  جميع
)) الخرى الثلث والمسائل:    ((  تقولون ثم ، الخمس أي

ٍر ثلثة بعد وذلك !. بعدها الصفحة وفي ، أسط - ؟- كذلك
ِزع وجدتم أين ثم - ْنـ ّدعى ،«الشيخ» َم منكم؟!. الُم

ٍز على ِبين حتى إيجا ِذبكم َي هذا نقدح وحتى وافتراؤكم، َك
التالي:  ننقل القاريء ذهن في الكذب

(«الشيخ» يقول الله علم فإذا ……… ))): 185ص 
أن-  يعلمه الذي يعلم أحد ول- ل:  الله الله؛ إل إله قائلً

ِئلً القيامة؛ يوم إلى الله بعلم يؤول الذي فهو بها؛ مخلٌص نا
يعلم وليس النار، في الخلود من النجاة بإخلصه، رحمته من
. )) وحده الله إل ذلك



فهذه:  العبد، وبين الله بين أنها «الشيخ» من أقول
فهو!  دور أين ولكن ُله ما البشر فإن البشر؛ أّما)) قائلً:  ُيكِم

-  الله قضى من على حكمهم من- النار في الخلود سبحانه
ل:  في )1(إخلصه)  بعدم( القيامة؛ يوم الله، إل إله قول

دللة من يكون ما بظاهر يكون حكمنا لن بالكليه؛ مختلف
وظاهر الله، إل يعلمه ل الخلص وحقيقة عليه، الخلص
الله أمر بما بالعمل الجوارح بإذعان هو إنما الخلص
……….

َدّل ما وأعظم َت أعمالها؛ من الجوارح إخلص على به ُيْس
ّداها ما بظاهر فهو بالصلة؛ أتى فمن الصلة، مخلٌص به أ
……… .
َبط فقد الصلة؛ ترك هو إن أّما وبه إخلصه، ظاهر ح
ٌء حاله، ظاهر هو وذلكم الكفر، إلى اليمان من يتحول سوا
ًا أكان ِلص َة بنطقه ُمخ ُبه، الشهاد ًا، يكن لم أم قل ِلص فذا ُمخ
وُحكمهم الحكام تقديرهم في والعباد ، وحده الله إلى علمه
ّلفون ل ، بعضهم على بها َك .(( وحده الحال بظاهر إل ُي

ًا صار بأنه الحكم ُيعطي «فالشيخ» الصلة، بتركه كافر
الظاهر بهذا عليه نحكم ونحن اليمان، من الكفر إلى وانتقل
ًا ًا حكم ًا كان ولو نهائي ل فهذا الله، إل إله ل بقول مخلص
الله. وبين بينه وهو نعلمه،

َق َد المسلول" الصارم" في القائل السلم شيخ وَص
. 376ص( المكتب)  إل تحصل ل والنجاة … )):  السلمي ط
ّنه ولو القلب في بيقين وبين بينه فيما هذا ذّرة، مثقال أ
ُيجري الظاهر في أما ،الله من ُيظهره ما على الحكام ف
.((والفعل القول

)  الطباعة؛ أن حيث الطباعة، في الشيخ نّص في سقٌط هناك )1( وهذا( مع يتفق ل بإخلصه

أثبتناه. ما والصحيح وبعده، قبله الكلم



َلم هذا يكفي أل ولكن كاملً، هذا توضيح يأتي وسوف ْع َي ِل
َبة" افتراء القاريء َت َك ل .«الشيخ» على" ا

رحمته من نائلً ……… )): «الشيخ» يقول فعندما
البشر، أّما ……… ،النار في الخلود من النجاة بإخلصه

ّية مختلٌف ……… حكمهم فإن ُكل يعني ما يعني هل ،(( بال
َبة" َت َك ل !.ا ؟"

ِئل وهو ّبنا يوح لم فلماذا ……… ))): 191ص( القا ر
 - إلى- ٍء وسلم عليه الله صلى نبينا سبحانه فيه ُيماز بشي

ّق وجه فيه ويستبين المرين، بين بترك الكفر كان لو الح
ِد غير معنى الصلة ّل وهو!  في الُمخ الصحابة أجمع ما النار؟
.(( ………عليه

ِزع فأين ْنـ ِزع عن «الشيخ» َم ْنـ أبناء" يا هذا، في غيره َم
ّلبون ل !.ا ؟"
ٍء من فيه فليس بقي وما ّد. يستحق شي الّر

في السلم شيخ عن ، نقلً ،)16ص( في نقلتم ثم *
ج"  مجموع" : 475-12/474الفتاوى علماء قال ))قوله 

ل))والجماعة-:  السنة أهل اعتقاد وصفهم في-  السنة
ّفرون َك ًا ُي ًة: (( بذنب القبلة أهل من أحد بدعة إلى إشار
ّفرة الخوارج َك الذي اليمان أصل فأّما الذنوب؛ بمطلق الُم

ًا الله؛ عن الرسل به جاءت بما القرار هو ًا تصديق له، وانقياد
. (( بمؤمن فليس به يأت لم من الذي اليمان أصل فهذا

ّد -  النقل هذا وجه ما أدري ولست: َر إلّ- َبة" أن هنا َت َك
لم-  أو فعلً- بالعمل التكفير بأن يقولون" الصالة ًا ِرد ترك َي

ًة وذلك اعتقادهم، من ليس وأنه السنة، أهل عن إلى إشار
إلزام يحاولون ما وإلى الصلة، تارك بتكفير «الشيخ» قول
ٍة. بأي التكفير به؛ «الشيخ» معصي



ُقض كيف ولننظر فهم تيمية ابن السلم شيخ َين
َبة" َت َك ل ّدقون وهم بأقواله، جهلهم يفضح أو ،"ا َتَش الُم

.)1(لها والتنسيق بينها، المؤالفة بضرورة
،"  مجموع" في السلم شيخ يقول ،ص(7ج الفتاوى

يأت لم من أنه على المسلمون اتفق وقد))): 302
في فاختلفوا الربعة العمال وأما كافر، فهو بالشهادتين

تاركها. تكفير
أهل:  إذا ونحن ل أنه على ُمتفقون السنة قلنا

ّفر َك كالزنا المعاصي به نريد فإنما بالذنب، ُي
ّما والشرب، نزاع تاركها تكفير ففي المباني هذه وأ
لتارك التكفير في الئمة أقوال بعدها وساق ،((مشهور
الربعة. المباني
ًا، َبة" نقل من ُيفهم الذي فما ِإذ َت شيخ عن" الصالة َك

وهو!  حديث ،عن) 615ص( الجزء نفس في القائل السلم؟
))…… الله كتبهن صلوات خمس))  الصامت بن عبادة
لم َمن المشيئة تحت أدخل إنما وسلم عليه الله صلى والنبي
أنهم يقتضي الُمحافظة َتَرك،ونفس من ل عليها، ُيحافظ
ّلوا لو فإنه ُيحافظ لم من يتناول ول عليها، ُيحافظوا ولم ص
ًا ُقتلوا ذلك؛ تناول .(( ريب بل ُمرتدين كفار

َيْسَمعوا ثم ترك غير المعاصي في «الشيخ» يقول ما ِل
الصلة.

……… ))أخرى-:  ومّرة- كتابه من) 171ص( يقول
عن اليمان تنفي ل والشرك الكفر من تدنو التي والمعاصي

ًا بها العبد ويكون العبد؛ ًا معصيته، مع مؤمن إيمانه، مع وعاصي
.  )) الخيار العلماء جماهير ارتضاه أمٌر وهذا

.105الصالةص انظر )1(



َدل ما وأعظم)) ): 185ص( وقوله َت إخلص على به ُيْس
بظاهر فهو بالصلة، أتى فمن الصلة، أعمالها؛ من الجوارح

ّداها ما ّثر ل ُمخلٌص به أ من انتقص ما الظاهر إخلصه على يؤ
ٍر من إلّ الصلة، غير من عمله من بنقصه ينقص، أو يزيد أج
)). بزيادته أو عمٍل

على به ُيقضى عمٍل من وليس)) ): 186ص( وقوله
ًا صاحبه أو فحّرمه، حللً يكون أن إلّ الصلة، غير بتركه كفر
ًا ّله، حرام ًا أو فأَح )). ………فجحده فرض



فاتحة
كتابه من زيد أبو عبدالله بن بكر الشيخ عن نقولت
" .التعالم"

فكم:  أّما   ُد ْع ِئب في ِنزالً رأينا َب ٍم من العلم، َحلَ ائ َر
ُبروز ل ّبَب يبري، أن قبل فراش ينضج، أن قبل ل َز َت و
ْبَل َتَحْصرَم أن َق يُةِقيل: " وقد ،َي ّلة البدا َز منوقيل: " ،"َم

ّيخ البلية َثر ،"الّصحفية تش ْؤ ُي أبي بن علي المام عن و
(  الله رضي- طالب  : ِعلُم-  ال قوله َطٌة عنه ْق ّثرها ُن َك

).  الجاهلون
عن ناُموا الذين ،"الُمتعالمون" إلّ هنا بهم يراد وما
َبالغوا ،استيقظوا فما العلم ْا، أن قبل و ُغو ُل ْب فركبوا َي
ِر مطايا رحمه- الشافعي المام عناهم والذين ،للّشّر الخي
: ( الله فالواجُب-  بقوله ِلمين على تعالى َعا إل يقولوا ل أن ال
ّلم وقد علموا، حيث من عن أمسَك لو من العلم في تك

به، أولى المساُك لكان منه فيه تكلم ما بعِض
ْقَرَب ).الله شاء إن له السلمة من وأ

َلهم وشكى ّيم ابُن الحافُظ َحا تعالى- الله رحمه- الق
فقال:

بأر ُممتحن بعد وإني هذا
 أضغان ذوو وكلهم بعة

ِلٌم  جاهٌل  غليٌظ،  َفٌظ، ْع َتَم ُم
ِة،  َضْخُم                        ِعَماَم ُع ال الردان  واس

ٌق، ِه ْي َف َت ٌع ُم ّل َتَض ْهِل، ُم ْلَج ُذو ِبا
ُوو ضلِع،  َذ ِعرفان ِمَن جلح و ْل ا

ِة ُمْزَجى       َع ِبَضا ْل ِم ِفي ا ُلو ُع ّنُه ال ِإ َو
ِم ِمَن َزاج      َها َيان الي َذ َه ْل وا

) ّلم إذا_  ُء تك ِر في المر ِه، غي ّن بهذه أتى ف
).العجائب

قال:  شعبة وعن_  يا:  ابُن لي قال ِم، أبا عون ما بسطا
ّلذيَن هؤلء يحمل قال: الكذب؟ على الحديث في يكذبون ا

ْا أن يريدون( ّظُمو َع ).بذلك ُي



تعالى-: اللُه رحمه- َحْزم ابُن وقال_ 
ِء من أَضّر وأهلها، العلوم على آفة ل( َل ّدَخ ل ا
ُهم فيها، ِر من و ِهلها غي ّنهم ؛أ ُظنوَن َيجهلون، فإ َي ّنهم و أ

ُيفسدون َيعلمون، ّدُروَن و َق ُي ّنهم َو ِلُحون). أ ُيْص
َق أبو وقال_  ِبّي إسحا ِط تعالى-: الله رحمه- الّشا

ّلما( ُع َق َق َفُة َت َل ّدمين، لعلم الُمخا أدخَل ممن إلّ الُمتق
ْفَسُه ًا، الجتهاد، أهِل في َن ).مغالطة أو غلط

ّنها-  الله رضي- عائشة وعن_  أ ُد كانت عنها بيت ُتنِش
لبيد:

َهَب ِذيَن َذ ّل َعاُش ا ِهْم ِفي ُي ِف َنا ْك أ
َبِقيت ْلٍف ِفي و ِد َخ ْل الْجَرب َكِج

رحم:  ًا اللُه فتقول بين َنحُن َمن أدرك لو فكيف لبيد
ْيهم؟. َن ا ْهَر َظ

ِننا في رأوا لو كيف: )1(وأقول_  تكاثرهم، زما
ُقوِل باعة َساَموا حتى ُب ل ًا، ا َدد َق ولم َع ْب من منهم َي

ْيِن بين الَجْمع ُيْحِسُن َت َم ِل َطاَل إلّ َك َت ِزِل َعلى اْس َنا َم
َلَماء؟!  ُع ل ا
ُلوَن فهؤلء ِز ا َن ُم ل ِم، ساحة في ا ِعل ل لهم وليس ا

ٍة من ّد ّدواة" القلم" سوى فيه ُع ل يُة:  وا ِف الّصْح هم
ِلُمون، َعا َت ُم ل ّدِعي من كّل من ا ْلَم َي ِع ْل ِلم، وليس ا َعا ِب

ٌة ْكوى تتابعت مؤذيٌة، شخصي مدى على منهم الّش
ُعصور، ل ِلي ا َوا َت ُذر، و ّن ل ًا ا َلف ًا. َس َلف َوَخ

الندلسيين: ولبعِض
ُذ ِه  نعو ُأناس   ِمْن   بالل

ْا ّيُخو َش ْبَل   َت ْا  أن  َق َيِشيُخو
ًا القطيع فهذا ّق ِم، ُغوُل ُهْم ح ِعل ل ٌة بل ا َد ِزَجٌة، ُدو َل
ٌة َد ّب َل َت َها ُم ُب ا ِء في أْسَر ًة.  َسَما قاصر ِم ِعل ل سمو من ا
ِه، ِهل ِد أ ِه، وامتدا ّل ّثرة ِظ َع ِه، دواليب ُم ِت َك حتى حر

زيد. أبو بكر الشيخ أي )1(



ّق، ينطوي ّد الح إل هو فما وضلله، الباطل ظّل ويمت
ْهم كاذب، فجر َحِسير. كاب َوَس

ُهُم:  ُد َلَزا ّنه ُلم" الهابُط إ َعا ّت ل َبة ،"ا َت ّدخوِل َع َفاِجرة ال ال
ِء خطة إلى ِئَرة: " السو ِه على القولالَجا لل ".ِعلم بل ا

" ّنها:  ُلم قضيةِإ َعا ّت ل ّلة" ا ِنعي مظ ِة الخيام َصا ِدئ َها ال
ّلتي رواقها، الُمْمتد َيحمي ُيقيمها، وا ِدينا، بين من ِحَماها و أي
َنا، ومن ِف ْل َبابات َخ ِئف" ُذ ّطوا أرسالها، علينا تداعت التي" ال

ًة َة ُمنابذ ِر ِمَن الّصافيَة، الحيا َد َك ِه، ال ِئب َوا ِه وعلى َوَش وج
ِم:  الُخصوِص العل ْثمن والعلم منه، في ٍة أ الّشرع تاِج في ُدّر
ّهر. الُمط
ِد، ِمَن الّضرب هذا لكن ا َب ِع ل َيلحقه أن َيلبث ما ا
، اُر ُتحيط الدب ُتُه، به َف َئ ُقوِط" إلى فتنقله َخطي الّس

ّكر": َب ُم ْل ا
ّدِعي  من ُكّل ْيَس  ِبَما  َي ِه  َل ِفي

ْتُه ُد َفَضَح ِاه َو ِتَحان  َش الْم
ُة قال_  َد َتا ّدَث من(تعالى-: اللُه رحمه- َق ْبَل َح َق
ِه، ِن ي َتَضَح ِح ْف ِنه). في ا ي ِح

ّلة بكشِف وذلك(_  ْتِك حقيقته، عن الِج َه و
ِله ا َباط ومسلك وإفك، خسٍف من عليه ينطوي وَم
ٍد ْر ًا َفٍج، ُم ن من والتحذير منه، الثقة ِلنـزع تبيا

به. الغترار
ِم أهِل واجُب وهذا ٍم، كّل أمام السل ل َتعا ّدعي ُم َي

ِعلم ل ٍم، وليس ا ل ًا بعا ّنار، عن ِبُحُجزهم أخذ ل ًا ا َتبِصير و
ًا القدام، بمواضع لهم ْفع َد ُلمهم َلسيِل و ِر، تعا ا الجّر

ًا ِة عن ِكفاح ْيَض ُكّل ِمن الُممّرد وَصْرِحه السلم، ب
َتَمّرد، والنفصام، التذبذب عن لذويه وصيانة ُم
ّدد ِة والنقسام، والتب ِم بسيرور ّتعال ل َباد.) بين ا ِلع ا
ًا_  أولى الديان، لستصلح الَحْجر" بأّن وإعلن

ِر ِمَن .والبدان" المواِل لستصلِح الَحج
ِلٍس" كّل على واجٌب والحجُر ْف الجماعة: لصالح" ُم



من عليه ُيْحَجُر الَماجُن العالُم أو فالُمتعالم
ُفتيا ل ِوها ا ّديانة لصالِح ونح ل .ا

ِيد هذه في والشأن ّتقي ل ّلذين في ا وضعوا ا
َلهم الّشرعية العلوم" في ُمتعالمين ِرحا
".………ذاتها

وقٌت يمضَي أن ذلك، مع السى مواقع ومن_ 
ِم- ِد ُتعالم-  دهشة وللقا والم ُبْرقة من إعجاب محل َو

ِة، َتَرى العاّم يجيش الُمتعالم َسمع إذا العاّمّي َف
ُلمه ّذاب، بتعا ًا الّصدق، من المحروم الك عند وقوف
ِد ِنه يضرب الّشرع حدو ِي ِه على بيم ِل ًا ِشما من تعجب
ْلمه ًا، ِع ِلمون بينا وطرب َعا ل على بأيمانهم يضربون ا

ِلهم ِئ ًا شما ن ًا؛ َحَز ّتغرير الِفتنة، ُقفل لنفتاح وأسف ل وا
ْلَه المستقبل بعدة َعوام. َب ال

ًا فأضحى هذه مجاهرتهم ُتقاَرض أن لزام
َكبت بالحق لكن ِبالُمَجاهرة، وإسقاط باطلهم، ِل

 .(( واستصلحهم هدايتهم، على والعمل تنّمرهم،



ّد لّر الولى     المسألة     على     ا

السلف     وفهم     العرب     لغة     بين     ))    ))

.((  السلف وفهم العرب، لغة بين ))هو: عنوانكم *
ّد:  ًا َر وفهم شيء العرب لغة ُمنفصلن، شيئان فهما إذ

 فهما آخر، شيء السلف

ِيران، شيئان َتغا الّصلة تجدوا أن تحاولون عنوانكم ومن ُم
ِبط بينهما، لغة أن عنوانكم من ُيفهم لنه يربطهما، الذي والّرا
آخر. شيء السلف وفهم شيء، العرب
فهمهم!  بفهم المقصود ما إذ كّل!  السلف؟ ٍم، لماذا؟ فه

وهذا!  لي ٍر؟ وأنهما- ،((السلف فهم)) كلمتكم من الواضح أم
فهم عن بعيدة العرب ولغة ُمنفصلن، –والعربية السلف أي

بينهما؟!. العلقة فما السلف،
أصولهم في ليسوا َمن الصالح سلفنا من كان وقد

ًا،ولسانهم ْهٌم لهم كان وقد أصله، في عربي غير َعَرب في َف
ٍر ٍة أمو َن ّي َع بغير-  ول –ُم كانوا حين ولكنهم العربي، اللسان بد

ِرضون ْع العربي اللسان إلى إل يؤوبون كانوا ما الشرع لمر َي
ًا ورائهم من الصلي بلسانهم ُملقين ْهّري العربية، فتعلموا ِظ
َيفهموا إليها، ولجأوا ّعدوا الشرع ِل َق ُي ِل ُد، من قواعده و ْع َب

َأّصلوا ُي ِل َتصير لنا، ُأصوله و ِل والصول القواعد هذه و
ُد، من لنا والمصطلحات ْع ّكت فما َب َف ْن ول عنهم العربية ا

ّكوا َف ْن ُعدوا ول عنها، ا َدت ول عنها َب ُع هذا وعنوانكم عنهم، َب
َفّرق ريب.  ول بينهم ُي



ْولى وكان ٍة تصوغوه أن ال َوّضح هذه غير بعبار ُت الُمراد ؛
ُتموه الذي َكْر ِلب العنوان بريق ولكن العنوان، هذا تحت َذ َيْخ
بفحواها. ل الكتب بزينة المفتونين وألباب عيون

)167ص(«الشيخ» فضيلة قاله فما ))):22ص( قلتم*         
ل-  من- َكْرنا، ما يلتقي ِكتابه َده- قوله وذلك َذ ّد الله-: س
،أن العربي بالحرف لسانه ُيَحّرك َمن كل ُوْسع في ليس))

ًا يكون الحروف في المكنونة المعاني إدراك على قادر
ٍة واللفاظ الطبقة عن حتى غابت قد وأنها العربية،وبخاص

إّما: جيء المة،ممن تتصدر التي ًا أنفسهم عند من بهم قسر
ًا ،وإّما ِلبوا ممن غيرهم من َفرض حين أمرهم،وإّما على ُغ

ّوَحت المعاني اجتلب على القادرين من الرض َص
إعسار. ول جهد غير والفكار،من

في الجهل أرقدت قد الطبقة هذه بأن يخفى وليس         
َبْت ُتفارق حتى حراسته على تقوم أن إل عقولها،وأ
مزيٌج-  –الدنيا،والدنيا سوء الدنيا،ومن متاع من حافٌل عندها

َلت ،فقد الخرة عذاب َف الصل هي العربية اللغة أن عن َغ
،ومعارف السلم علوم إليه تجتمع ،الذي الواسع المنيع
ّلها،وأن العربية – الخطيئات أكبر من ك أعظمها هي بل 
– وأفدحها غير من والعلوم المعارف تلكم ُتغشى أن 

َبتها،وذلك ُيَحركون من َكواهل على َكلً اللغة ُتصبح حين با
َنتهم َنتها!. ألِس ِبَرطا
ّق من ليس لذا؛فإنه         بالحرف لسانه ُيحرك من كل ح
ٍز َمدخل يدخل أن العربي والعلوم المعارف في َعْج

ٍز إلّ منه منجًى يجد ل العربية،ثم َعج ّد ب )). منه أش
ّد: َكْرتم؟!. ما مع يلتقي ل كلمه في الذي ما َر َذ
بالحرف لسانه ُيَحّرك من كّل ُوْسع في ليس ))قوله: أهو
ًا يكون أن العربي في المكنونة المعاني إدراك على قادر
.((  العربية واللفاظ الحروف



ُتريدون هذا، على تعترضون فهل ّلم َمن لكل و َك َت
ٍو على يكون أن بالعربية البلغة، فهم في غيره مع َتسا
أو!  علوم من وغيرها ،………والّصرف، والنحو، العربية؟
أتريدون!  المفردات معاني فهم ًا العرب العربية؟ على جميع
ٍو أم!  فهم في َتسا بين اختلٌف ذلك في أن الحق أن العربية؟

لعلماء كان وما غيره، عن الفصيح البليغ امتاز ما وإل الناس،
ّي العربية ٍز أ ّي الناس؟!. من غيرهم عن َتَم

–قوله على اعتراضكم أم * ّند وهو  َف بالخّط لديكم الُم
الطبقة عن حتى غابت قد وأنها وبخاصة ))العريض- 

ّدر التي َتَص .(( ………المة َت
َمن-  –نعلم لسنا ((): 22ص( قلتم فقد هؤلء هم حقيقة

 ( الذين( ّكلون الجهلء ولو)   المة تتصدر التي الطبقة(  ُيَش
مع:  منهم؛ التحذير في الشيخ فضيلة لشاركنا علمناهم ولكن
–بأسمائهم التصريح ًا  ًء الديانة، في للنصح إتمام للحق وأدا

؛- في ًا كلمه في التعميم يكون أن إل المانة فإنه لذاته مراد
–هذه والحالة– ويدفع ،  والبلبلة ، والتشكيك ، التعتيم يورث 

ّوة والقال القيل إلى ... بق
خلف-  –وهذا .)) النبوة منهج كله
ّد: ّلقون جعلكم الذي ما ر َع أتريدون!  على ُت أن هذه؟

ّدد َع ِبق َمن كل لكم ُي َط ْن ) فكانوا الوصف، هذا عليه َي جهلء(
ًا وعلوم علومها في أنفسهم أقحموا ذلك ومع بالعربية، حق

ِبينون ل وهم الشرع، َت التي-  –العراب وجوه َيْس َنهم مثلً ّك ُتَم
ِم من ْه ٍة، َف ٍة أو حديٍث، أو آي َد ْفَر أن بها يستطيعون ،ل ُم

ِطق ما يعلموا ْن هذا وأمثلة شرعي، حكم من الحديث به َي
الحصر، ُيْحِصيها ل مما قديم ومن حديث من وكثيرة كثيرة

" وعليكم ّتعالُم" بال
لذلك. منه أمثلًة وانظروا )1(

على وأنتم- الّسوء َظّن أنفسكم في ظننتم أنكم أم
ٍه َب َفها التي الحالة من َش أنه-  في«الشيخ»  َوَص ُكم ِل ْق َن

منه، أنفسكم تنـزعوا أن عليكم بالنفس، َفَرٌح وهذا يقصدكم،
ًا أنفسكم على ُتثبتون به فإنكم َنوا لم أمر بداية، به ُتع

نهايًة. علمًة عليكم وجعلتموه
"  كتاب )1( للشيخ" ّوب زيد، أبو عبدالله بن بكر التعالم ًا وب والتاريخ" الّسير من أمثلة" في باب

.15ص وذلك وغيرها، بالعربية تعالم من ومنهم المتعالمين، في



َوكل  ِتب ما أ ًا َيِصف ُك على- سوء ٍم ْون- بقو َتَر عمومه
إل! به أنكم ْقَصدون؟ رؤوسكم. على ُسليمان ريشة تكون أن ُت

-  ذلك أن وأحسب هو- َع الذي الثاني َق أنفسكم في َو
ْته لما َل َقر من َحَم ّظن َو أن نفوسكم؛ به تجيش الذي ال
ٍد من َيقِصد ما«الشيخ» ًا يقوله ما كل في نحن إل أح ّذر ُمَح

ٍء من ِرقة سو ٍم، وَس ُيٍخ عل َتَمْش ). قبل و ِم( ّتَحْصُر ال

ّلقوا أل أغناكم أما َع نظرة إليه تنظروا وأن ذلك على ُت
َلموهم لم فإن الحق، ْع ًا ذلك فليس بأسمائهم، َت منكم مطلوب

ٍد، من ول َله هذه كانت َمْن أن المطلوب، وإنما أح في حا
علومها- في يخوض ول الحق إلى يؤوب أن عليه العربية
حتى- وعلوم َنة له تكون الشرع َك َلم وأن فيها، الَم ْع الناس َي

الطبقة من يكونوا أن ينبغي ما ذلك مثل على هم َمن أن
ّي في المة تتصدر التي هذا َمن أكثر وما علومها، من أ

مقامهم. وهذا حالهم،
َوْصف هذا مثل أنفسكم من تعرفون كنتم فإن ِزعوا ال ْن فا

،""  ؛«الشيخ» نصيحة عنكم،واقبلوا ذلك الوالد؛ شيخنا
" "، بها". نستظل التي العباءة" والدنا
ّذروا ذلك غير كان وإن ّذر مما َفَح منه. ح
َتَروا كلمه عموم إلى تنظروا أن بكم يجدر وكان كيف َف

ّق أن كلمه في ليس ما طالبين القول َتبسطوا ول فيه، الح
ٍد مقصوده في ول ٍر وإنما بأعينهم، بأفرا ُعّم بأم الكثيرين َي

وأصقاعها. المة عهود اختلف على
ّي الله بيان من أعظم الحروف على للنقاط َوْضٍع وأ
َفْضِحه تعالى صاروا التوبة،حتى سورة في للمنافقين و

ْعَرفون ِهم من جاء بما ُي ِت َف ِهم ولم فيها، ِص بأسمائهم، الله ُيَسّم
َوَجَب تطلبوا أن«الشيخ»على اعتراضكم بمقتضى عليكم َف

ًء الله من ًا )) بأعيانها؛ أسما ّنْصح إتمام ًء في لل الديانة،وأدا
(( المانة في للحق

)1(.

َعَم كما )1( َبة َز َت َك .13ص ال



علنية بالسماء التصريح النبوة منهاج من كان هل ثم- 
بأسماء يتعلق المر كان حين وخاّصة!  ؟ حين كل وفي

ًا  أصابوا مسلمين والسلم الصلة عليه منه اقتضى أمر
"  ؟ عليه التنبيه يتحدث! " َتَصدر طبقة عن الشيخ فهو المة، َت
!!!. مسلمين عن يتحدث

َكْرتموه ما مع يلتق لم الذي ما ثم _     الذي النقل هذا في َذ
ّي ، نقلتموه ٍة أ ّدتم ما بين علق ّو كلم وبين صفحاٍت من َس

ْلتم كما-  وهو - «الشيخ» َق )170-169ص(((  به َصّرح )) َن
ْلتموها التي العديدة النقولت غير من- كتابه من َق حيث-  َن
.(( ……الشياء بحقائق المة وأعلم )): قال

( قولكم يعني ماذا أمٌر، وهنا  *  - ص- هذا )) ) :23هنا
ًا-  طريق من-  به َصّرح ما أخير .(( آخر

ّد: ًا ))،((  آخر طريق من )) معنى ما َر ما! (( وأخير هي ؟
وعلى!  الطريق في معنًى القول لهذا أن فرض الخرى؟
- في أليس كلمكم، على- هذا اعتراٌف«الشيخ»كلم كلمكم
به؟!. َصّرح أنه به اعترفتم

َددتم أنتم ثم بدايًة عليه اعترضم بشيء أنفسكم على َفَر
ِلَم يقوله، إنه تقولون َتْسويد بدايًة النكار َف الصفحات؟!. و
ّد للتشويه محاولٌة إل ذلك ما في أن إلى النفس ِبَش
ًا «الشيخ» عند المر ِلف شيئ بعد أنتم ثم السلف، عليه ما ُيخا
ِفلين تعودون ذلك ْذِعنين، قا كذلك. ليس أنه ُم

كلم في إن ثم )): قولكم معنى ما هذا، قبل ثم  *
-  الشيخ ًا- وضع ّلغة بعد -  هي مكان في ِل دونه- وإن حقيقة
ّد-  ول- فيه كانت .((ُب

ّد: َتْرِجُم حين َر ًا هناك أن منه؛ نفهم هذا قولكم ُن مكان
ًا َتَرض ْف -  تصله ولم دونه اللغة عندكم؛ ُم ولكنها- فيه.  حقيقًة
َقل فهل ْع ُمستوى، في أو مكاٍن في شيء يكون أن ُي

ْله لم ولكن لربما!  أنه رغم َيِص ّنا فيه؟ ّنا إذا أْحَس َع َت بابن اْس



ٍد، نصيٌب وأرسطو لفلطون كان لربما أو الفارابي، أو رش
ذلك. تأويل في

ّلغة، المكانة على العتراض هذا لماذا ثم-  وأنتم ِل
ّلغة الحقيقية بالمكانة َصّرح أنه تقولون -  ِل والتي- بزعمكم
ًا ونهجهم، السلف، فهم مع )) تكون .((  جنب إلى جنب

أن يجب إنه ،وتقولون له قوٍل على تعترضون فأنتم
العتراض؟!. فلماذا به، يقول إنه تقولون ثم به، يقول

ُثقلة النفوس َوْخُم إنه ُنكران الم وحب المعروف، ب
ّدعي وهي الظهور، المأثور. نقل َت
ّد المقبولة المكانة لنا توّضحوا أن بد ل ثم-  ّلغة،والح ِل
َفع وألّ إليه، وعقولنا بأفهامنا َنِصَل أن يجب الذي ّلغة َنْر ال
َوّضحوه ولم َأَما مقامه، فوق ّينوه، ُت َب ُت ُتم و َعّمْم ًا و ّد ًا َح ل ومكان
ّتِضح ِإن ؛ َي والبلبلة والتشكيك التعتيم يورث )) الذي هو هذا ف

((  بقوة والقال القيل إلى ويدفع!! 
)1(.

َبة" يا تقرؤوا أن بكم ويجدر       َت َطَره ما" الصالة َك َس
" "  " ج" الموافقات في َعة ،)52ص( ،5الشاطبي ْب ّط التي ال

َبَط ّدم َنّصها، َض َق ّلق لها، و َع أحدكم، أحاديثها وَخّرج عليها، و
: حيث  " الشاطبي" وهو المطالب، من الثاني وأّما ))قال
ٍم فرُض ل علم َثّم كان فإن عليه، الجتهاد صحة تتوقف عل
ّد بل فهو فيه؛ بالجتهاد إل الشريعة في الجتهاد يحصل ُب
الوصول العادة في يمكن لم كذلك فرض إذا لنه إليه مضطّر

وهو تمامه، على تحصيله من بد فل دونه؛ الجتهاد درجة إلى
ُيسأل الجملة في مبهٌم العلم هذا أن إل ظاهر؛ تعيينه. عن ف

اللغة علُم هكذا يكون أن إلى العلوم في والقرب
ول وحده، التصريف ول وحده، النحو بذلك أعني ول ،العربية
العلوم أنواع من ذلك غير ول المعاني، علم ول اللغة،

َبة زعم كما )1( َت َك .23ص الشيخ على ال



أو ألفاظ اللسان علم جملة المراد بل باللسان، المتعلقة
والتصريف الغريب، علم عدا ما تصورت، كيف معاني

شعر هو حيث من بالشعر يتعلق وما بالفعل، المسمى
كان وإن هنا، إليه مفتقر غير هذا فإن والقافية؛ كالعروض

ّين وبيان بالعربية العلم في كمالً به العلم ما العلم هذا َتع
كانت وإذا عربية، الشريعة أن من المقاصد كتاب في تقدم

ّق يفهمها فل عربية؛ حق العربية اللغة فهم من إل الفهم ح
فإذا العجاز، وجوه عدا ما النمط في سيان لنهما الفهم؛
ًا فرضنا فهم في مبتدئ فهو العربية؛ فهم في مبتدئ

ًا؛ أو الشريعة، فهم في متوسط فهو متوسط
فإن النهاية، درجة يبلغ لم والمتوسط الشريعة،

في كذلك كان العربية في الغاية درجة إلى انتهى
الصحابة فهم كان كما حجة فهمه فكان الشريعة؛
حجة، القرآن فهموا الذين الفصحاء من وغيرهم

الشريعة فهم من نقصه فقد شأوهم؛ يبلغ لم فمن
يعد لم فهمه قصر من وكل عنهم، التقصير بمقدار
مقبولً. فيها قوله كان ول حجة،
كالخليل، فيها؛ الئمة مبلغ العربية في يبلغ أن من بد فل
وقد سواهم، ومن والمازني والَجْرمّي، والخفش، وسيبويه،

من الفقه في الناس أفتي سنة ثلثين منذ أنا)) الَجْرمّي:  قال
.((سيبويه كتاب

حديث، صاحب كان بأنه به العتراف بعد ذلك وفسروا
ّنظر منه يتعلم سيبويه وكتاُب ّتفتيش، ال أن بذلك والمراد وال
ّبه فقد النحو؛ في تكلم وإن سيبويه مقاصد على كلمه في ن
يقتصر ولم ومعانيها، ألفاظها في تصرفاتها وأنحاء العرب،

ٌع الفاعل أن بيان على فيه ونحو منصوب به والمفعول مرفو
احتوى إنه حتى به، يليق ما باب كل في يبين هو بل ذلك،
اللفاظ تصرفات ووجوه والبيان المعاني علم على



كلم وهو قال، ما على الجرمي كان هنالك ومن والمعاني،
إنكار. غير من (( سيبويه كتاب)) صدر في عنه يروى

إن:  ول فهم في المبالغة هذه نفوا قد الصوليين يقال
ليس:  العربية؛ مبلغ العربية في يبلغ أن الصولي على فقالوا
دقائق عن الباحثين والصَمعي، عبيدة وأبي وسيبويه الخليل
ما منها يحّصل أن يكفيه وإنما اللغة، ومشكلت العراب
والسنة. بالكتاب بالحكام يتعلق ما معرفة به تتيسر

هذا:  لنا الغزالي قال وقد تقريره، تقدم ما غير نقول
العرب خطاب به يفهم الذي القدر إنه ))الشرط:  هذا في

وظاهره الكلم صريح بين يميز حتى الستعمال، في وعادتهم
ومحكمه وخاصه، وعامه ومجازه، وحقيقته ومجمله،

ومفهومه وفحواه،ولحنه ونصه ومقيده، ومطلقه ومتشابهه،
)).

اللغة في بلغ لمن إل يحصل ل اشترط الذي وهذا           
ل أنه فيه والتخفيف ((قال: ثم ، الجتهاد درجة العربية
َبّرد الخليل مبلغ يبلغ أن يشترط اللغة جميع يعلم وأن ، والُم
.(( النحو في ويتعمق

ًا وهذا هو ليس فيه اللزوم ُنفي فالذي صحيح؛ أيض
حتى الفهم تحرير المقصود وإنما الشتراط، في المقصود
العربي شرط من وليس المقدار، ذلك في العربي يضاهي

فكذلك الدقائق؛ يستعمل أن ول اللغة جميع يعرف أن
وربما الشريعة، في المجتهد فكذلك العربية، في المجتهد
وسيبويه الخليل مبلغ يبلغ أن يشترط ل أنه الناس بعض يفهم
التقليد على العربية في فيبني العربية، في الجتهاد في

بما الشريعة مسائل على الكلم في فيأتي المحض؛
عليه تعقد ممن كان وإن منه، به أولى السكوت
ًا الدين، في جللًة الخناصر الئمة في وعلم

المهتدين.



" الشافعي أشار وقد إلى" رسالته وأن المعنى، هذا في
معانيها، من تعرف ما على بلسانها بكتابه العرب خاطب الله
اتساع:  من يعرف مما ذكر ثم تخاطب وأن لسانها معانيها

ًا بالعام ويدخله العام به يراد وبالعام ظاهره، به مراد
َتدّل الخصوص، ُيْس الكلم، في يدخله ما ببعض ذلك على و

أوله ينبيء وبالكلم بالسياق، ويعرف الخاص، به يراد وبالعام
تعرفه بالشيء تتكلم وأن أوله، عن وآخره آخره، عن

الشيء وتسمى بالشارة، تعرف كما اللفظ دون بالمعنى
الواحد. بالسم الكثيرة والمعاني الكثيرة، بالسماء الواحد
نزل وبلسانها- لسانها من هذا جهل فمن ))قال:  ثم
،- به وجاءت الكتاُب ّلف السنة ّلَف علمها في القول فتك َك ما َت
ّلف ومن بعَضه، يجهُل ِهَل ما َتك ُتُه لم وما َج ِب ْث كانت معرفته؛ ُت

َقه إن للصواب موافقتُه َف ُفه ل حيُث من َوا ْعر َير َي ٍة، غ محمود
ٍر، غير بَخطئه وكان بالفرق علمه ُيحيط ل فيما نطق إذا معذو
.((   فيه والخطأ الصواب بين

ما وغالب عنه، محيص ل الذي الحق وهو قوله، هذا
ّنف من هو إنما الفنون من الفقه أصول في ُص

عنها، بالجواب فيها المجتهد تكلف التي العربية المطالب
كالكلم التقليد، فيه يكفي فقد المقدمات؛ من سواها وما
ًا الحكام في ّور ًا؛ تص وأحكام النسخ، كأحكام وتصديق

ذلك. أشبه وما الحديث،
بلوغ عن الشريعة في للمجتهد غنى ل أنه فالحاصل

لها خطابها فهم يصير بحيث العرب، كلم في الجتهاد درجة
ًا ّلف غير وصف َك َت ّقف ول ُم َتو بمقدار إل الغالب في فيه ُم
الشاطبي). كلم انتهى( ،((  اللبيب لكلم الفطن توقف

ْوَن فهل أم!  كلم َتَر أم!  عنكم غاب الشاطبي؟ معناه؟
ُكم وما َنِسيتموه، ّكَر ُقه، ُمَخّرُجه صاحبكم؛ به َذ ّق وُمَح
ُكم َك ْعريض في فشاَر ّت ِده؟!«بالشيخ» ال ْق َن ،و



ْون وهل " كلم َتَر "، ًا، إل الشاطبي ّتِفق ًا ُم مع مؤتلف
فهل!«الشيخ» كلم فحوى " َفَرَض ؟ ،أو" الشافعي الشاطبي

َكَره ممن- غيره أو ، مكانًة- النقل هذا في الشاطبي َذ
ّلغة أم! (( دونه حقيقة هي )) ِل عرفوا الذين العلُم ُهُم ؟
العلم طالب يتأسس أن يجب وما فيه، يجب ،وما العلم معنى

عليه؟!.
ّدتموه، ما وذلك َق ُتم َف ْب ِع َلكه، َمن على َف ًا َم وضللَة حسد

ًا-  عياذ ّي تعالى-. بالله رأ
فضيلة تكلم ))": الصالة" من)17ص( قولكم ثم  *
َده- الشيخ ّد ( س ص-  ْلَحقه من)- 168-164الله كتابه في ُم

فهم في الساس وأنها ومكانتها، اللغة، أهمية على-
.وأحكامه الشرع نصوص

َلّخَص : 202ص( كله ذلك و  - - بقوله)  ل ونحن)) منه
بأحكامه،-  نفهم إل-  وقواعده، الشرع لغة من وحقائقه

َطب التي العرب .(( عباده من المكلفين بها خا
ّد: ّلغة أن  «الشيخ »قال أين َر فهم في الساس هي ال
!  كما- وأحكامه الشرع نصوص هذا-  فحسب؟ ُتم َكْر كذٌب َذ

ُتموه؛ ْب ًا تقرأون لنكم إّما أَص ًا سطر ْدرون ل سطر َله ما َت ْب َق
َده ما ول ْع َتَجّرحوا أن وتريدون ، َب ُقدوا،و ْن َت ّلقوا،و َع ٍة كّل ُت كلم
ِركين لستم فيه، ْد َتِمٍل غير المعنى يكون أن ُم ْك بإكمال إل ُم

ّله، القول ّتْشنيع في ِلُمرادكم أو ك والغمز. واللمز ال
ِقّرون وأنتم) -23ص( ذلك بعد القائلين ألستم اللغة أن ُت

ًا السلف َفهم مع تكون أن يجب :  إلى جنب فقلتم-  ))جنب
ًا-  طريق من- به صّرح ما وهذا أخير -«الشيخ» فضيلة آخر
َده ّد .((  ….……قال: حيث ، نفسه)- 170-169ص( الله س

َتَرضتم الذي بالمر   ُيَصّرح أنه دام فما فأين عليه، اع
ّدعاؤكم َموِضع نصوص فهم في الساس هي اللغة أن عليه ا



فحسب، بذلك يقول أنه القاريء وإشعاركم وأحكامه، الشرع
ِقّروا أن إل تملكوا لم ثم - ذلك بغير يقول بأنه ُت ًا- مطلق

من تزيدوا حتى آخر، طريق ومن ذلك في تأخرتم ولكن
عليه، والفتنة الحقد وإثارة «الشيخ» منهج في الّشك َغْرس
ْعد من القاريء يأبه فل ًى بغير المفتون وهو- َب فيكم- هد

ِقّره الذي الحق لوجه .«الشيخ» ُي
ِند هو أليس ثم َت وكفر الكفر، مسألة توضيح في الُمْس
وسلم عليه الله صلى الله رسول حديث على الصلة تارك

فأين ،((كفر فقد تركها فمن الصلة وبينهم بيننا الذي العهد))
بقولكم صراحًة بدايًة،المنقوض منكم المزعوم اللغة أساس

.(( ………به َصّرح ما وهذا ((): 23ص(
َتدل وهو الكريمة، بالية-  كتابه من) – 169( ص الُمْس

تعريف في) 169ص(  الصفهاني الّراغب عن ينقله وبما
الصلة، تارك كفر في) 172ص( النبوية اليمان،وبالحاديث

).175ص( ذلك في السلف رأي من كان وبما
ًا؛ ))): 173ص( قاله وما إل الحق، ُمريد أمام يبق فلم إذ
.(( ………الولى، الثلثة القرون من أهله ُمتابعة

الفاٍظ وإظهار تيمية، ابن عن الكثيرة النقول هذه ولماذا
ُدّل ل والطعن؛ والتجريح واللمز الهمز محاولة على إل َت

ٍر ِلماٍت الخّط، بعريض بإظها َك ُتظهروا أن إل منها هّمكم ما ، ِل
يصنع لنه إليهم يميل أو منهم، أضحى قد« الشيخ» أن

َوهم، َصنيعهم،ويحذو ْذ النقاش، في الدب هو هذا كان فإن َح
فما-  كما- الحق ُتظهرون به الذي الدب قلة هي تزعمون

.! - ؟- لعمري

َظْرنا ولو     ِلكم في َن ْق عن نقلً) 18( ص السلم شيخ عن َن
هذا في المرجئه عدلت وقد )) 7/118الفتاوى"  مجموع"

والتابعين الصحابة وأقوال والسنة، الكتاب بيان عن الصل



بفهمهم تأولوه ما وعلى رأيهم على واعتمدوا بإحسان لهم
.(( ………البدع، أهل طريقة وهذه اللغة،

َدل فهل وأقوال والسنة الكتاب بيان عن «الشيخ»َع
ُتم، ما آخر إلى ……… َكْر ُته بما استدل أم َذ َكْر ًا؟! لكم َذ سابق
النقل؟!. هذا فلماذا

)116،ص(7ج قبله السلم شيخ قول تنقلوا لم ولماذا
َفّسر والذي ما-  على – ُي فهمه،وأردتم عليكم التبس إيجازه
من والحديث القرآن تفسير في بد ول )):«بالشيخ»إلصاقه

وكيف اللفاظ، من ورسوله الله ُمراد على يدّل ما ُيعرف أن
على ُيعين مما بها خوطبنا التي العربية فمعرفة كلمه، ُيفهم
دللة معرفة وكذلك بكلمه، ورسوله الله ُمراد نفقه أن

ِلَم ((المعاني على اللفاظ ّتجاوز ف هذا؟!!. عن ال
ٍة ولست َفّصل أن بحاج من به استدللتم ما بيان في ُأ
على بها للستدلل وجه ل وأنها السلم، شيخ عن النصوص

ًا إليه أشرت بما استدل من فإن ،«الشيخ» كلم نقد ؛ل سابق
ٌء عليه ينطبق ِكَر مما شي ُكم كان التي استدللتكم من ُذ ّظ َح
فحسب. الصحائف َتسويد منها

نقلت كالتي- النصوص أن إلى القاريء أنبه أن ويكفي
تؤخذ-  شيخ عن ّطر السلم ُتَس تفيد أنها ُيرى ما بحسب و

ِرهم، وجهة َظ ْون ما أّما َن هواهم، يمالي ما مع يتفق ل أنه َيَر
ّنص عنه، وقفزوا تجاوزوه ص( 7ج في إليه أشرت الذي كال

الفتاوى". مجموع" من) 116
ُأشير َقلوه ما إلى هنا و ):357-7/356( السلم شيخ عن َن

ُثَر كلما والسم)) ّلم َك َك ّت – فيه ال ّلم  ُك ُت ًا به َف َقيد ًا،وُم مطلق
ًا ّيد َق ٍد بقيد،وُم كان- َموضع في آخر بقي ًا هذا آخر لشتباه سبب

ُثَر كلما َمعناه،ثم بعض ُثر َسَماعه َك َتبه َمن َك ذلك. عليه َيش
أن: أسباب ومن بعض الناس بعض َيسمع ذلك
ِرده،ول َوا ًا َسمعه ما بعضه،ويكون يسمع َم ّيد َق ٍد ُم َبه بقي أوَج
َيظّن اختصاصه ِده سائر في َمعناه بمعنًى،ف ٍر َوا كذلك. َم



َبع َفَمن ّت ِلَم الستعمال َمواقع َعَرَف حتى علَمه ا َع عاّمة،و
َذ ّق ذي كل الّشبهة،أعطى َمأَخ ُيقاَرن(( ……حقه، ح ْل بما ،و
َبه َت َبةمن" عنه التجاوز وتّم)- 180ص(« الشيخ» َك َت َك ل "-ا
وما:  ))قال:  حيث ًا ِرض ونحن- لنا يكون سادس ْع في للكلم َن
أن-  هذا َفّرق المر أو الواحد، المعنى ذوات النصوص بين ُن
ًا بالتئامها إل تاٌم معنى لها يكون ل التي ٍة على مع ّد من جا
ِتّم حيث واحدة، النظر ٍد كل ُي ًا منها واح ِتّمه ل نقص ، غيره ُي
ِتّم َي ّلها بها الصحيح الُمراد المعنى لنا ف .(( ك

َتِجدوا َنة بعد ِل ٍة من أنهما الُمقاَر ٍة، ِمْشكا عقٍل ومن واحد
ٍد، َغها واح ٍة بألفاٍظ صا ٍة ذات مختلف ٍة، دلل أن ريب ول واحد
ابن" أظهر ممن هذا يكون في"  منهج َعَل بلده، تيمية َمن وَج
ٍر يكن لم يقولها، أن بدعٌة؛ وهذه ، سنٌة هذه يقول أن بقاد

َعَل َيَخة من وَج ّفين اليوم، َمْش َت ْل طفولتهم، بلفائف الُم
ّيبون َغ من نحن يقولوا أن حينها، في أّمهاتهم أرحام في والُم
ّد ليكونوا َثم ومن السلف، فهم وعلى السلف، ّطاعنين أَش ال
ْدي على السائرين عليه، ّد في إبليس َه ِر الجميل، ر ْك وُش

المعروف.

أن عليكم يجب كان السلم، شيخ عن نقولتكم وفي
ُقدوه ّذروه، َتن ُتَح ًا يكن لم أنه ذلك و ّم ِت في للنصح ُم

ًا ول الديانة، ّق مؤدي اكتفى أنه إذ ،)1( المانة في الح
ّتعميم ُيَصّرح لم حين والبلبلة، التشكيك وأورث كلمه، في بال
ّدتم كما نقولته، في عنهم الكلم َعّمَم الذين بأسماء نق

مخرومًة، أّصلتموها؛ التي قاعدتكم كانت وإل ،«الشيخ»
ًة لها. قيمة ل عليكم، مردود

عنوانكم تحت ،) 17( ص الثانية فقرتكم إلى عودة ثم *
َلّخص ((: قولكم وذلك ، الخاطيء )202ص( كله ذلك و

:  - بقوله- . ((  ………منه

ِتَب لما ببياٍن يؤتى أن التلخيص بأن شك ل فنقول، من ُك
ٍة ،بكلماٍت ………أو……… مقاٍل،أو أو بحٍث، موجز

ُتعطي ٍة، َتَصَر ًا ُمْخ َع ِتَب، لما كاملً َجْم نهاية في ذلك ويأتي ُك
.13ص الصالة، انظر )1(



ًا الفكرة، أو البحث أو المقال ِبط َت َفِصلً ل به وُمْر ْن عنه ُم
ِتّم ل بحيث ْبُط َي يفهمه ما وهذا مكتوب، هو ما وبين بينه الّر
والبحث. القراءة اعتاد َمن كل

َبة- َت َك ّلم «الشيخ» إن تقولون-الصالة وأنتم َك عن َت
وانتهى صفحاٍت، أربع أي) 168-164ص( ومكانتها اللغة أهمية
َلّخَص أنه أضفتم ثم الربع، هذه بعد الهمية هذه عن كلمه
،! هذا يكون كتابه،فكيف من) 202ص( ذلك التلخيص؟

ًا (168ص( بين وأنه خصوص (202وص) )34؛) ،قد  َطّرق صفحة َت
تكفير"  إلى فيها " تارك مسألة ٍر" كف ،مسألة دون الصلة

" " " شرط" ،مسألة الرجاء ،مسألة ،" الصحة كفٍر وهذه والكمال
شرط" نهاية هي) 202ص( اليها الُمشار الصفحة مسألة
،" الصحة اللغة، ومسألة الربع المسائل نهاية ليست والكمال
انتهى وقد صفحة)34( بعد لمسألة التلخيص يكون فكيف
َبَحَث منها، َدها، مسائل أربع و ْع َكَر َب َذ التي العبارة و

ِهدون َتْش وسباق سياق في المزعوم التلخيص في بها َتْس
ٍة عن الكلم المسائل؟!. ضمن من هي مسأل
ٍر القراءة أكملتم لو ثم ٍد ِلَسط التلخيص عبارة بعد واح
 عندكم، المزعوم
–لفهمتم ِإَحِن من الصدر خالي قاريء كل يفهمه ما وهو 

ُنكران والعداوة الخصومة أن-  و من هي العبارة هذه الجميل
وبه"  الصحة شرط" مسألة ضمن بغيره. ل ترتبط والكمال

ًا- قوله وذلك منكم-: المزعوم الستشهاد عبارة مع تاّم
من إل وحقائقه؛ وقواعده بأحكامه، الشرع نفهم ل ونحن ))

العباد. من المكلفين بها الله خاطب التي العرب لغة
ُلص بشرط يسمى ما بين فرق ل بأنه: تقدم مما نخ

.(( ………الكمال، بشرط يسمى ما وبين الصحة،
المصطلحات من الطويلة القائمة هذه وبعد ثم - 

ُتموها، التي والنقولت َطْر ْلِمزون  َس لم أنه «الشيخ» بها َت
ًا، بها ُيِحط ُكم، يملك لم وأنه علم َع ّب َت وصبركم، وبحثكم، َت
أية على المتين بحكمكم ُيدرى وليس غلطة، َثّم من فكان



ًا يميز ل فهو الخطأ، هذا في هو درجة هذه بين حق
ِدم المصطلحات َع -  ،و َع- ّب َت ّت ال لمعانيها الصحيح هو
لفهم-  وإنما- الله يوفقه ولم ومدلولتها، َقكم ّف قّرَره ما َو

ِعثار، الغلط نفسه على يأمن فلم السلم، شيخ هذه في وال
)1(الكبار.  المسائل

ّي ٍة أ ّي للنفس، تزكي ٍو وأ ّي بها، زه ٍه اختياٍل وأ أعظم وا
ّطن مدٍح أمرين على ينطوي حقيقته في هذا هذا، من َب ُم

ًا، وتزعمون ،«الشيخ» واضٍح وتعريٍض للنفس، ول{ أدب
يحمدوا أن ويحبون أتو بما يفرحون الذين تحسبن

العذاب} من بمفازة تحسبنهم فل يفعلوا لم بما
السبب. بخصوص ل اللفظ بعموم والعبرة

} ………والمؤمنات المؤمنين يؤذون والذين{
ِعبرة أن ومعلوٌم المصطلحات هذه وَسْرد بنقل ليست ال

ّلْت أن بعد كتابًة وتزويقها في مكتباتكم في العاملين أيدي َك
ُتب، بطون من لكم إخراجها ُك ْنضيدها ال َت مكتباتكم على و

َوّشحوها ُت  –َجَمعوه فيما أن رأيتم أن بعد الّسامي، بتوقيعكم ِل
ًا- ألفاظ ُتم وكلماٍت لكم ْب ُتم- –أنكم َحِس ْب أَص ّدليل، بها ولكن ال
ِهَمت هل العبرة المصطلحات؟! وهذه النصوص، هذه ُف

ُكم يأتي والجواب ِت َقَش ِته على – وفيما يأتي، فيما ِبُمنا ّل قد-  ِق
ْدنا. َد َر

-  وبعد ففي- ّله ك قد أنكم وُضَح الولى، المسألة هذا
ُتم ْب َن َأّن بعد))  منكم جاء َعَجٍب من الصواب،وهذا جا وتأّمٍل ت

ٍة ٍة وُمشاور كذلك؟!. يكن لم لو فكيف ،(( وُمراجع
ّثل الدب هو هذا كان وإن َتَم بالحق الحق بقول الُم
َياره وهذا عندكم، ْع عن السكوت لكم فخيٌر إطاره، وهذا ِم

–الحق هذا مثل ّدعونه الذي  والُمداهنة-  َت ًا فيه، زور

الهامش. في 20ص الصالة انظر  )1(



َبته، َن ْفِضه، وُمجا ْعد وَر ُب ّلة ُتبقوا وان عنه، وال أدبكم ِق
.)2(وسوءها

).13ص( الصالة انظر )2(



ّد لّر لثانية     المسألة     ملحظات     على     ا ا

الصلة"     تارك     تكفير"

التكفير مسألة وتبقى )) ):168ص («الشيخ» قول نقلتم
َلت ساقها على استوت التي المسائل، رأس على ًا،وأك زمان
آناف أقلمهم،وأوَرَمت أسنان من العلماء،وأذابت َجهد من
ّق خاضوا ممن كثير بباطل. أو فيها،بح

– الخلف وكان – زال ول  حول يدور المسألة هذه في 
ًا،وتداخل الكفر؛لغة معنى بعضهما المعنيين وشرع

من أقوى أحدهما في المراد المعنى ببعض،وظهور
ًا اللفظ الخر،وكون ًا الدللة،أو واسع عاّم إلى يتعدى ل خاّص

وضده. الشيء على َيدّل مما أنه سواه،أو
عليه الله صلى المسألة؛قوله به نوّضح ما وأوضح

ّلم: ))كفر فقد تركها فمن الصلة وبينهم بيننا الذي العهد(( وس
…………((.

كيف:  فنقول ))قلتم: ثم * لصٍل التوضيح يكون أولً
 - ًا- ّي ِن ْب َم ٍة مسألة على ما َع َفّر َت بيان دون الصل، هذا عن ُم
-  به وتعريٍف واٍف، للصل وتفصيلً،- على له وشرٍح جملًة
ّتمام وجه والظهار؟! ال

َق ُتؤّصل التي القواعد؛ استخراج قواعد خلف وهذا ْف ِو
ّتام، الستقراء -  الفروع تتسق بحيث ال في- ًا تأصيل جميع
.(( العكس ل القاعدة
ّد: : َر ما  المسألة هي وما هنا، الصل هو ونقول
عنه؟!. المتفرعة

َفّرعة؛ والمسألة التكفير، مسألة الصل َت كفر مسألة الُم
الصلة. تارك



- يضرب- هنا ًا، بعضه وكلمكم فأنتم بعض
))تقولون: ّتوضيح يكون كيف  –لصٍل ال ثم(( ………ما-  

استخراج قواعد خلف وهذا)) تقولون: الثانية الفقرة في
َق ُتؤّصل التي القواعد؛ ْف ّتام؛ الستقراء ِو .(( ………ال
تقولون الثانية وفي ،أصٍل توضيح تقولون أنتم أولً
َوّضح أنه أولً تقولون كيف ،ُتؤّصل تقولون ثانيًة ثم أصلً، ُي

ُيؤّصل؟!. أنه
ّتأصيل" غير "الصل توضيح" أن ريب ل ل ".ا
((المسألة- هذه- به ُنوّضح ما أوضح ))يقول: «الشيخ»
ّتوضيح يريد فهو ّتأصيل، ل ال أن يريد أنه فهمكم بعد- فقلتم ال

؛- يريد:  يوّضح ْله. لم ما وهذا يؤّصل، أن أنه ُق َي
استخراج قواعد خلف وهذا ))قولكم:  كان ثم  *

َق تؤّصل التي القواعد ْف ّتام؛ الستقراء ِو ّتِسق بحيث ال َت
في-  –الفروع ًا .(( العكس ل القاعدة، تأصيل جميع

ّد: ّتِسق أن يجب التي هنا الفروع هي ما َر لتؤّصل َت
ترتبط التي الشرعية النصوص إل هي هل القاعدة؟ باتساقها
ُيْجَمع-  كالتكفير- معينة بمسألة ف بعض إلى بعضها مثلً
ّلف َؤ َؤّسَس بينها وي ُي من-  منها ل ًا قاعدة-  جميع ُد تحكم َبع

ِكم عليها قيس عارٌض َعَرَض فإذا المسألة، في بما عليه فُح
القاعدة. هذه

َعَل وهل ّنّص إلى باستناده ذلك إل «الشيخ» َف السابق ال
وحتى ))): 173ص( في قاله بما ثم ،(( ………الذي العهد))

-  ربنا بأمر الحق لنا يتبين على- بإذنه ُمَراده سبحانه
ّنظر إمعان من بد ول فإنه وتوفيقه؛ النصوص هذه في ال
ًة جملًة ًا، سهلً، إعمالً ،واحد َن ّي ًا، َه أظهر به تؤذن ما إذ قريب
ِعَب أن من وأوضح ُء ُيت –الستجلء في قلمه المر  

لكي-  َفّرقة أجزاء يجمع والستنباط َت العقلية، القناعة من ُم



هذه إليه تهدي الذي الصحيح، الحكم بها يصُل
ّنصوص ل . ((ا
وما:)) ): 180ص( وقوله ًا -  يكون سادس ونحن- لنا

ِرض ْع َفّرق أن ، المر هذا في للكلم َن ّنصوص بين ُن ذوات ال
إل تاٌم معنى لها يكون ل التي أو الواحد المعنى
ًا بالتئامها ّدة على مع ّنظر من جا ل ِتّم حيث ،واحدة ا ُي

ًا منها واحد كل ِتّمه ل نقص ِتّم غيره، ُي َي الُمراد المعنى لنا ف
.(( كلها بها الصحيح

ُبتديء الثاني تعليقكم أّما  * ))بـ: الم –المسألة ثم    
مسألة- من- أهل بين خلٍف نفسها بعد- ومن َقبل العلم

ِذكركم(………… ِذكركم اللباني الشيخ و رأيه- وَمدحه،و
في- رحمه ًا الُمرجئة الله ّد بالرجاء- اتهمه َمن على َر

.   ((بزعمكم-) 
محمد" الله فَرِحم ،" الدين ناصر شيخنا وأعظم اللباني

ًا، له كان َمن أجر الله ًا، نصير ْدئ ِر ًا؛ و محمد     الشيخ وظهر
.شقره     إبراهيم

مسألة: )) : قولكم أّما  * ًا أدلة)  تارك( ثاني الصلة
ًا وكثيرة ، كثيرة فيها الُمختلفين – ليست ، جد – فقط  هذا 
وأجّل، ، وأوسع أوعب هي وإنما ، ذاك أو الحديث
.(( ………وأرفع

ّد: هي فهل ،((  كثيرة فيها الُمختلفين أدلة ))تقولون:  َر
فريق كل استند التي النبوية والحاديث الكريمة اليات غير
فهل!  في إليها ٍة من هناك رأيه؟ وأوعب، أوسع غيرها أدل

ُع والحاديث؟!. اليات من وأجّل،وأرف

َلّمح مقولتكم إن ّلة من هناك أن إلى ُت أوسع هو ما الد
ُع،من والحاديث. اليات ُ،وأوعُب،وأجّل،وأرف



استند فريق وكل وكثيرة كثيرة فيها الدلة كانت إن ثم
ٍد دليٍل من يراه ما إلى ّي ّلة من الُمخرج بالكفر لقوله مؤ ، الِم
ّلة من وكلهم ، الُمخرج غير أو وأفاضلهم العلماء أج
َغلطوا)) َو ًا أ ًا غلط ًا عظيم ًا وعظيم ، (( جد

العظماء أولئك )1(
قالوا ممن السلف، نهج على هم ِمّمن والخلف السلف من
الصلة؟!. تارك بكفر

ِعروا لم لكم فما رحمه"- بن عبدالعزيز  الشيخ" ُتْش باز
عن- بنفس- غلطه الله -«الشيخ» مع أسلوبكم هذا هنا 

ٌة وفتاويه ِتَر َتوا ّتب هذا،وما في ُم َتَر على-  رحمه- عنده َي الله
والخرة؟!. الدنيا في الصلة تارك

ِعروا لم لكم وما محمد" ُتْش العثيمين" – صالح بن الشيخ
بفداحة-  حفظه اللطيف الصغير كتابه في هذا قوله الله
،" تارك حكم" الجامع ِره الصلة ْك ِذ ّتب ما فيه و َتَر ّدة على َي الّر
؟!.«الشيخ»مع السلوب بنفس-)2(الصلة بترك

ْوَردتموها، التي بالنقولت استدللتكم إن ثم - ما فيها أ
ّتجاهل على والفتراء الكذب، من فيها ّيد ل ِلما العلماء،وال ُيؤ

التي الصفحة نفس في كانت وإن نصوص من مذهبكم
منها.  َتنقلون

قال: )) ): 26ص( قولكم ففي في المنذر ابن المام ب
"( كتاب ص" )148الجماع

َدة أبواب )) في- لم))الصلة:  تارك تكفير مسألة حول- (( الّر
ًا فيها أجد : ((إجماع على  َبة). قال كذا ((( كفره أي َت َك ال

- وهذا  " الطبعة" الجماع طبعة-  كتاب دار الولى
الرياض،/  حماد أبو بتحقيق ،1402 الول، ربيع في طيبه
فيه: ،)158ص( حنيف، محمد بن أحمد الصغير

.30ص الصالة انظر )1(
.21ص العثيمين، الثانية،لبن الطبعة الصلة، تارك حكم )2(



والساحرة.  الساحر كتاب -59)) 
الصلة.  تارك كتاب - 60
لم): ابن أي( بكر أبو قال ًا فيهما أجد المنذر .(( إجماع
َبة"  جاء أين أولًمن: َت َك أبواب(  تحت جاء هذا أن"  ال

ّدة !  الّر لقد)  َية"  الجماع"  كتاب تقسيم جاء ؟ َتْسِم ُتب ِب ُك ال
ًا،ومنها ،وليس-  أعله كما–  ّد كتاب أبواب َت رقم تحت الُمْر
َكر ،ولم55 ْذ ٌء فيه ُي الساحر حتى أو الصلة ترك أمر في شي

ٍم في هذا جاء إن والسحر،وحتى يعنينا؛ فليس حادٍث تقسي
جاء"  المنذر ابن"  عند من الكتاب تقسيم في الصل لن
ًا ُتب ًا،عدا وليس ُك ،وباب) الماء في عليه أجَمعوا ما(  باب أبواب

التي المواضع( ،وباب) …بعض على العضاء بعض تقديم( 
التي الصلية النسخ صور في تراه ،وهذا) الوضوء فيها يجوز

الكتاب بداية في هنا إليها المشار الطبعة في المحقق أضافها
.

هو: ًا والساحرة الساحر في ،أيفيهما أجد لم يقول ثاني
ُقل الصلة،ولم تارك وفي . فيها َي

ل:  ًا هذا؛ كتابه في المنذر ابن لمنهج توضيٍح من بد ثالث
َكَر الفقهاء،كما إجماع إلى ينظر المنذر فابن في الُمحقق َذ

))):13ص( مقدمته فقد"  ابن" أّما  َبع المنذر كتابه أي( فيه تا
الطبري)  َلَك ومن )1(هذا َكه، َس َل وإذا ، المسألة يذكر فهو َمْس
ّذ، خلف فيها كان ّي أو شا ٌد رأ ِر َف ْن ٌد له ليس ُم فهو صحيٌح سن

ْبَرة ول ،العلم أهل إجماع يعتبره أو رجل بخلف عنده ِع
.(( رجلين

َظَر المنذر فابن من ل- الفقهاء من الجماع هذا إلى َن
في-  المسألة.  غيرهم
،" ابن"  من هذا قد"  ابن"  غير أن مع المنذر َكَر المنذر َذ
نقلنا كما الُمَجّرد، الصلة تارك كفر على الصحابة إجماع

 - في- ٍد من ،وما)78ص( هنا أن يقول أن يستطيع أَح
الصلة. تارك ُكفر على ُيجِمعوا لم الصحابة

إذا: أن الطبري يرى )1( فل ؛ العلماء من واحد وخالفهم قوٍل على الجمهور اتفق الجماع

َكر كما( الواحد ذلك إلى ُيلتفت )                               12ص المحقق َذ



،حيث)177( ص كتابه في «الشيخ» يقوله الذي هو وهذا
ًا:(( قال: بع وبين كفر بين التفريق إلى يذهب َمن ولعّلرا

فقد تركها من(( :  وسلم عليه الله صلى قوله كفر،في
غير من تركها غيره،ممن دون جاحدها بكفر ،فيقول))كفر

– جحود –يزعمون كما  – يأته لم ؛  – يبلغه لم أو  مكان من 
ٍد،أن مكان أومن قريٍب ًا بعي بين ُيفّرق لم الصحابة من أحد
ًا عليهما الحكم في ذاك وبين هذا . ))………بالكفر مع

لم"  ابن"  كان فإن ًا، للفقهاء يجد المنذر قال فقد إجماع
رضوان-  الصحابة الفقهاء؛ من خيٌر هم َمن بإجماع غيره
.«الشيخ» قاله وكذا ،- عليهم الله

"  نقلكم أّما - في" المروزي تعظيم" عن قدر كتابه
فقيل ………))المبارك: بن عبدالله عن) 2/998الصلة"(

َتوارثان: المبارك لبن َي : مات إن أ إن! أو ّلقها ؟ طلقه يقع َط
: أّما! فقال ميراث،ولكن ول طلق القياس؛فل في عليها؟

ُبُن: - وحملكم (( أْج على- ًا وجوب العملي" الكفر أراد" أنه إياه
"  ل كما" " 44ص( في قلتم العتقادي ".الصالةفي) 

ّد ٍه. من فالّر وجو
هذا:  َظٌر تأويٌل أولً َن ُكم، و ِزُم ِزم وليس ُيل غيركم، ُيل
ًا الذين- العلماء من هم غيركم أن وخصوص ُيؤَخذ الجلء

ّكدوا الذين-  العلم عنهم ابن" على أ في"  قول كفر المبارك
–ُيشيروا ولم الصلة، تارك ّنص بهذا معرفتهم رغم  ول  ال

إلى-  ًا- أنتم فهمتموه ما شك ِذب َك ،- منه ًا جاء كما وتحوير
أضواء"  ج"  في (4البيان بهذا قال وممن……… ))): 311ص 

ّدة بكفر أي( ِر المام)  تارك و في الله رحمه أحمد الصلة
ّي وهو الروايتين، أَصّح ِو رضي طالب أبي ابن علي عن َمْر
عنه. الله

.(( ………راهويه، بن إسحق ،والمبارك ابن قال وبه
للشيخ" تارك حكم" في جاء وكما صالح بن محمد الصلة
( حفظه- العثيمين ص-  في المنذري عن ،نقلً)16الله

ومن: )) والترهيب": الترغيب" بن أحمد الصحابة غير قال



،المبارك بن وعبدالله راهويه، بن وإسحاق حنبل،
 عتيبة، بن والنخعي،والحكم

……… )).
ُبن)) المبارك" ابن" كلمة فَحْمُل ُتموها، ما على (( أْج ْل َحَم

منكم أجّل هم َمن فيها خاض أن بعد دليل، إلى يحتاج َحْمٌل
ًا، وأعظُم ٌع لهم وأنتم علم َب قلتم، كما قالوا وما العلم، في َت

ُتم. ما المبارك بن لعبدالله استحدثوا وما ْث َد َتْح اس
وهم- لم" – ابن" بقول الخذون ويبدو ُيحيطوا المبارك

ًا ّطتم ،)1(وحقيقته ونتائجه، بتمامه، كله، به علم أنتم وأَح
بذلك!!.

أرجو: ًا َبة" يلحظ أن  القاريء ثاني َت َك أسلوب
بأنها النصوص،واقتطاعها،واليحاء تزوير في"الصالة
َتْرك نّص بنقل يعتقدون؛وذلك فيما لصالحهم َله ما و وما َقب

ّنّص يوّضح مما َبعده، ْعناه ال به والذي حقيقًة الَمقصود وَم
ّتِضح ّنقيض على به الصحيح؛فإذا المعنى َي مما والعكس ال

ّدعون. َي
ّنّص هذا في منهم كان ما وهذا َتَماِمه ننقله الذي ال ب
َهَمه ْف َي َبةُأسلوب" ويعلم القاريء ِل َت َك ل ".ا

في"  بن محمد" المام قال ج" قدر تعظيم" نصر الصلة
2) وأكثر: قال ))):998ص  إعادة على العلم أهل إسحاق

ِكها،والحتياط من تاب إذا الصلة مال َمن ذلك،فأّما في َتْر
ًة َتَرك إذا الحسن قال ما إلى ًا صل َعّمد َت ْقضيها،فهو ل ُم كما َي
العادة: ابن قال َتقيم ل المبارك َتَرَك الحديث،ثم على َتْس

في قال كما فيه القضاء،وقال في ذلك،فاحتاط في القياس
َفّرق إنه:َولّي بغير النكاح ُي ٌد، فقيل: بينهما،قال فاس سفيان

َواَرثان: لبن َت َي أ : إن المبارك إن!  أو ّلَقها مات؟ َقع َط طلقه َي
: أّما! فقال ميراث،ولكن ول طلق القياس؛فل في عليها؟

ُبُن. أْج

44ص الصالة انظر )1(



وهكذا: قال الحتياط: في مذهبه ُجّل إسحاق إذا الحكام
َطع َق ْن .(( الصل ا

َوّجه وعليه؛فالسؤال موضوع في هو المبارك لبن الُم
ِلّي بغير النكاح من الصلة َتْرك بموضوع له علقة ،ولَو
بل- ّنّص إن أصله ّله ال وهذا- هذا في ليس ك من واضٌح الشأن
َقها إن )) السؤال صيغة ّل َقع َط َبعد(( طلقه َي َكَر أن ،ف أن َذ
ِلّي بغير النكاح ٌد،أراد َو ابن" يعرف أن فاس في" رأي المبارك
ّلق،وفي إن الطلق أَحدهما،فكان مات إن الميراث َط
ابن" الجواب ًء" من بنا َهبه على المبارك ْذ إذا الحتياط في َم
َطع َق ْن كما- ا ِقَل الصل أعله-. ُن

َقَل فهل ْفتونون َع َبة" الَم َت َك ل ا ِذبهم كيف"ب َك
ّورون وتزويرهم،وكيف ِهروها العلماء نصوص ُيَح ْظ ُي في ِل

وهل! ِهم صالحهم؟ ّنّص هذا معنى القاريء َف ابن" عن ال
الذي" َكَره المبارك ّلة َذ ّدعاه ما فيه قالوا العلماء،وما من الِج ا

َبة" َت َك ل !.    ا ؟"
إن:  ًا َلكم ثالث ل العملي الكفر على الكلمة هذه َحْم
الكفر" في الخاطيء بمذهبكم ُيَصّرح) 44ص( العتقادي

" الكفر"  و ،" العملي في- فأنتم العتقادي -الصالة ُتَصّرحون
ِرج ل العملي الكفر أن ّلة،  من يُخ فكذلك. العتقادي أّما الِم

ٌة وهذه ِتها، في تسقطون واسعٌة دائر َب ْو ُتشاركون َح و
ّلة عن بنقولت هنا أكتفي وسوف الضلل، أهل فيها الج

ْدَحض العلماء، ِهُر قولكم، َت ُتظ جعلتم بذلك لنكم شناعته، و
على باٍق الكفر؛ أهل أفعال من هو بفعٍل يقوم َمن كل

َتِحلً يكن لم ما إسلمه به، تقولون ما وذلك الفعل، لذلك ُمْس
ًا به وَصّرحتم ًا مرار .)1( وتكرار

ًا التائب؛ولكن تراُجع فيكم،ل الفتاء لجنة فتاوى صدور بعد عنه وتراجعتم)1( أنكم ؛زعم

َوّضحون ًا ُت ًا عقيدتكم،كذب ّي ِل ُيراجع َج في وأدعيائها الشرعيه السلفية بين الخلف حقيقة ،و

محمد.  بقلم اليمان، مسائل ّيم، أبو د الجوهري. دار ارح



حافظ"  قال " أحمد بن الشيخ أعلم" في السنة الحكمي
إذا:  ((المنشورة":  والستهانة للصنم السجود قيل سؤال

ّدين والهزل الرسول وسّب بالكتاب ّله هذا ذلك، ونحو بال ك
ًا كان فلَم يظهر، فيما العملي الكفر من وقد الدين من مخرج

بالعملّي؟. الصغر الكفر عّرفتم
اعلم:  َلها وما الربعة هذه أن ج َك من هي ليس َشا
فيما الجوارح بعمل واقعًة كونها جهة من إل العملي الكفر
من القلب عمل ذهاب مع إل تقع ل ولكنها للناس، يظهر
شيء معها يبقى ول وانقياده ومحبته وإخلصه نيته
فإنها الظاهر في عملية كانت وإن فهي ذلك، من

ونحن ،.………… بد، ول العتقادي ِللكفر مستلزمٌة
بالعملي بل مطلقا، بالعملي الصغر الكفر ُنعّرف لم

قول يناقض ولم العتقاد يستلزم لم الذي المحض
((عمله ول القلب

)1(.
/2( والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى وفي

اعتبارهم: )) ): 3 ًا الصلة تارك س ًا كافر ًا، كفر والكفر عملي
ّلة  من صاحبه يخرج ل العملي سّب من استثنوه ما إل  الِم

وجه وما مستثنى الصلة تارك فهل شابهه، وما تعالى الله
؟.(( الستثناء
ليس:  ّلة من ُيخرج ل عملي كفر كل ج السلم ِم

ّلة من ُيخرج بعضه بل )2(.(( ……… السلم ِم

،" فوزان بن صالح" وللشيخ في جاء فقد الفوزان
:" الُمنتقى"

((2 : ( بعض قول  إن:  ّلة  من المخرج الكفر الناس الِم
ّلة، من ُيخرج  فل العمل أّما فقط، العتقادي الكفر هو إل الِم

علوي بقلم ،"العتقاد أو الفعل أو بالقول يكون الكفر أن في والقتصاد التوسط" راجع )1(

ّيم، ابن دار الولى، الطبعة السقاف، عبدالقادر بن بطبعها وأوصى وقّرظها قرأها والتي الق

( رحمه- باز بن عبدالله بن عبدالعزيز المام ونشرها ص-  ).124الله
).134ص( التوسط انظر )2(



يعتبر فإنه مثلً، لصنم كالسجود اعتقاده على يدل كان إذا
ًا ُدّل لنه كفر ٍة على َي السجود لمجرد ل الباطن في عقيد
نحو أو بالدين الستهزاء أو الله سّب ومثله فقط،
.(( كان مهما بعمل النسان يكفر فل ،………ذلك

أن-  وفقه- الشيخ من أرجو في ما ببيان يتفضل الله
ِئل وقد( والباطل؟ الحق من المقالتين هاتين َألة عن ُس مس
،) بهذا علقة لها أخرى جوابه: فكان المر
ّلة  من ُتخرج أعمال وهناك الغالب، في هذا: 2 الِم
،………وتعليمه تعلمه وكالسحر ،تكاسلً     الصلة     كترك
لن يتكلموا، أن قبل يتعلموا أن لهؤلء وأنصح هذا

ٌر المسائل هذه مثل في الكلم إلى ويحتاج خطي
ٍم )3(.(( عل

ّلة هؤلء من والقوال النقول هذه كانت وما من الِج
ّقوه وما وأركانه، اليمان لمعنى فهمهم من إل العلماء َل نقلً َت

ًا وشيوخهم، سلفهم عن ِبت ْث المر. هذا ُم
الهروي سعيد بن سويد حدثنا أحمد، بن عبدالله قال ))

سألنا: ………الرجاء،فقال:  عن عيينة بن سفيان قال
ًا الفرائض ترك وسّموا ْنزلة ذنب ،وليس المحارم ركوب بم
وترك معصيٌة استحلل غير من المحارم ركوب لن بسواء

ًا الفرائض )1(. ((كفر هو عذر ول جهل غير من متعمد

يقول"  الزبير بن عبدالله" المام وهذا : الحميدي
ًا أن ُأخبرت)) إن:  قوم والزكاة، بالصلة، أقّر من يقولون

ًا ذلك من يفعل والحج،ولم والصوم، أو يموت، حتى شيئ
ًا يصلي يكن لم ما مؤمن فهو يموت، حتى القبلة مستدبر
ًا القبلة، واستقبال بالفرائض يقر كان إذا ……… جاحد

141ص التوسط، انظر )3(
.25ص التوسط، انظر )1(



هذا:  وسنة الله كتاب وخلف الصراح الكفر فقلت
(( المسلمين وفعل وسلم عليه الله صلى رسوله

)2(.
في"  ابن" المام وقول بالله قل{لية:  تأويله حزم أ

تعالى فنّص)) ،:}………تستهزئون كنتم ورسوله وآياته
رسله من برسول أو بآياته أو تعالى بالله الستهزاء أن على
علمت أني ذلك في تعالى يقل ولم اليمان، عن مخرٌج كفٌر
ًا، قلوبكم في أن ًا جعلهم بل ُكفر بنفس كفار

ّدعى ومن ،الستهزاء ّول فقد هذا غير ا مالم تعالى الله َق
(( تعالى الله على وكذب يقل

)3( .
ًا:  وقال مما:  والعمل)) أيض بأنه البرهان قام بشيء

(( كفٌر ؛ كفٌر
)4(.
وكذلك………)) موسى": بن عياض القاضي" وهذا

ّفر َك كافر، من إل يصدر ل أنه على المسلمون أجمع بفعل ُن
ًا صاحبه كان وإن  فعله مع بالسلم مصّرح

 ))……… )5(.
المالكي": بكر أبي ابن عثمان الحاجب ابن" وقول

الكفر: )) ّدة بصريح،:  السلم، بعد الّر يقتضيه، وبلفظ، ويكون
 (( يتضمنه وبفعٍل

)6(.
محي" في"  النووي شرف بن يحيى الدين و الشافعي

في"  روضة" ّدة كتاب الطالبين -:  الّر قطع هي ))فيه-
وتارة كفر، هو الذي بالقول تارة ذلك ويحصل السلم
في:  قال ،……… بالفعل شيخي عن التعاليق بعض المام

26ص ، التوسط انظر )2(
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ًا، يكون ل بمجرده الفعل أن عظيم زلٌل وهذا: قال كفر
ّلق من ُع ُة وتحصل ،غلطه على للتنبيه ذكرته الم ِرد ال

ٍد عن صدر سواء كفٌر هو الذي بالقول ٍد أو اعتقا أو عنا
ٍء ((  استهزا

 )1(.
يقول"  عبدالكافي بن علي الدين تقي" وهذا السبكي

أو الربوبية جحد سببه شرعي حكم التكفير)) فتاويه:  في
كفر بأنه الشارع حكم فعٍل أو قوٍل أو الرسالة، أو الوحدانية

ًا يكن لم وإن .)2( (( جحد
فيٍض. من غيٌض وهذا

(" د"  في نقلكم أّما-  " قدامة ابن"  المام عن) 27ص 
"  في ج"  :3/257المغني وترجيحه انتصاره بعد- ))وقولكم 

.((الصلة-  تارك تكفير بعدم القول وتأييده
َبعدية هذا فأين والتأييد والترجيح والنتصار ال

كلها-. المزعومة-
ص( في الصلة ترك موضوع افتتح"  قدامة ابن"  إن

ّدة ،أي) 351 ِع ّوب إليها أشرتم التي الصفحة قبل صفحات ِب وب
،" ترك َمن في الحكم باب" ذلك ّدث الصلة الجحود عن فتح

))): 354ص( قال أن إلى واستتتابته، وقتله، الجحود، وعدم
ًا؟ أو لكفره ُيقتل هل الرواية، واختلفت ّد يقتل أنه فروي ح
َغّسل، فل كالمرتد، لكفره ّفن، ول ُي بين ُيدفن ول ُيك

ٌد، يرثه ول المسلمين، ِرُث ول أح ًا، َي إسحق أبو اختارها أحد
والنخعي، الحسن، مذهب وهو حامد، وابن شاقل، بن

قد( المبارك وابن والوزاعي، السختياني، وأيوب والّشعبي،
َفل وحّماد ،)المبارك     ابن     في     السابق     قولكم     عن     قدامة     ابن     َغ
………………………الحسن بن ومحمد وإسحق زيد، بن
ّلة وساق( ِد عبادة ولنها قال): أن إلى الرواية، هذه أصحاب أ

47ص التوسط، انظر )1(
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،فهذه((  كالشهادة منه بتركها فيخرج السلم، في بها يدخل
الولى. الرواية هي

ًا ُيقتل الثانية، والرواية ))): 355ص( وأكمل ّد الحكم مع ح
أن إلى الرواية هذه أصحاب أدلة وساق( ………بإسلمه

في نعلم ل فإنا المسلمين، إجماع ذلك ولن ))):357ص( قال
ٍر ًا العصار من عص ِرك الصلة تاركي من أحد ُت

ِنع ول المسلمين، مقابر في ودفنه عليه، تغسيله،والصلة ُم
َثته ِنع ول ميراثه، وَر َوّرثه،ول ميراث هو ُم كثرة مع……ُم
ًا كان ولو الصلة، تاركي َتت كافر َب َث ………كلها الحكام هذه َل

عليها) استندتم التي العبارة وهي.(  ((
ًا أقل، ول أكثر ل فريق كل رأي ينقل قدامة فابن إذ
والترجيح والتأييد النتصار َبعدية فأين وأدلتهم، لفظهم وينقل

!. كلها المزعومة - ؟- منكم

فلنرجع ،"  قدامة ابن"  رأي نعرف أن أردنا وإذا
"  في الوراء إلى صفحاٍت ج"  (3المغني أي( ولنا)) ):36ص 
قول)  مذهبنا، عن ُنهيت )) وسلم عليه الله صلى النبي رأينا

فجعل (( الصلة وبينهم بيننا ))وقال:  ، (( المصلين قتل
ًا الصلة ّد ّلى فمن والكفر السلم بين ح في دخل فقد ص

ّد ّلى فإذا)) المملوك:  في وقال السلم، ح ،(( أخوك فهو ص
ٌة ولنها إسلٌم بها فالتيان بالمسلمين، تختص عباد

.((  كالشهادتين
ِلَم ّول َف َق ّت ؟!. يقولوا لم ما السلف على ال
بهذا"  تيمية ابن"  السلم شيخ كلم أنقل وهنا- 
ّد وفيه الشأن، َله الذي النقل على الّر َق َبة" َن َت في"الصالة َك
" نقطة (هـ" ّد ،)27ص  ّوروه لِما عليهم ر السلم، شيخ عن َح
هذا. السلم شيخ لقول وبياٌن

السلم شيخ َرموا أنهم كيف القاريء َينظر أن وأرجو
–هـ )) فقالوا:  بالتناقض، -  وبمثل  قال-  ولفظه شيخ قوله



(((العمده شرح)) في تيمية ابن  السلم بتفصيل–)1()2/92 
تارك تكفير أدلة ترجيح تقريره بعد وذلك– أحسن
:  الصلة ًا أن ُيعلم لم ولهذا ………-  تاركي من أحد
ِرك الصلة ِنع المسلمين،ول مع ودفنه عليه والصلة غسله ُت ُم
ِدر ميراثه،ول ورثته الصلة تاركي َكثرة ذلك؛مع بسبب دمه ُأه
ُلمة في ٍة. على تجتمع ل عصر،وا ضلل

هذا على الرجاء أحاديث أصحابنا بعض َحَمَل وقد
. (( الضرب

َلّمحون وهم         شيخ فيه يرى الجماع عدم أن النقل؛ بهذا ُي
ّلة. من الُمخرج الكفر عدم على دليل أنه السلم الِم

أدلة ترجيح تقريره بعد وذلك)) أولً:  يقولون فكيف
ّدعون ثم الصلة، تارك تكفير بالجماع " هذا قوله أن ي
ذلك؟!. غير على دليل"  العملي

،"  ابن" أقوال يربطوا لم أنهم ذلك ّوروا تيمية ُمراده، وَز
َيعنون يعني، العلماء،فيمن وُمراد ِرث الذي الصلة بتارك و َي

ّلق، ويورث، َط ُي ُيدفن و ،………المسلمين مقابر في و
بالجملة. المسلمين أحكام عليه وتجري

ج"  مجموع" في السلم شيخ قال ))):617،ص(7الفتاوى
ًا فإن الباب، هذا في الشبهة تزول وبهذا بل الناس، من كثير

على محافظين يكونون ل المصار من كثير في أكثرهم
ّلون بل بالجملة، تاركيها ولهم الخمس، الصلوات ُيص
ًا، ن ا َدعون أحي َي ًا و ن ونفاق، إيمان فيهم فهؤلء ،أحيا
المواريث في الظاهرة السلم أحكام عليهم وتجري
على جرت إن الحكام هذه فإن ،الحكام من ونحوها
فلن-  المنافقين من وأمثاله ُأبي كابن المحض، المنافق
.(( وأحرى أولى هؤلء على تجري

. 4/90 والصواب )1(



خمس))  حديث عن) 615ص( ذلك قبل القائل وهو
ُهن صلوات عليه الله صلى فالنبي)) قال:  ،(( ………كتب
ل عليها يحافظ لم من المشيئة تحت أدخل إنما وسلم
ّلوا أنهم يقتضي المحافظة ونفس ترك، من ولم ص

لو فإنه يحافظ، لم من يتناول ول عليها، يحافظوا
ًا قتلوا ذلك تناول .(( ريب بل مرتدين كفار

ج"  مجموع" في القائل وهو (20الفتاوى ):97ص 
السلف جمهور عن المأثور المشهور هو الصلة تارك تكفير))

والتابعين. الصحابة من
فعلها والتزم بوجوبها أقّر فيمن هو النـزاع وَمورد
ّما ،يفعلها ولم كافر فهو بوجوبها ُيقر لم من وأ

.  ………(( باتفاقهم
َلت التي النقولت في واضٌح حقيقته في وهو ِق عن هنا ُن

" ابن" ابن"  و ،" قدامة َيت تيمية َعَم- العملي الجماع وُسّم َز
َبة َت كل في الصلة تاركي كثرة مع)) قولهم:  مع ،- الصالة َك
ٍر .(( عص

ِبق فهل َط ْن ًا الصلة تاركي كثرة َت عصر على كاملً َتْرك
ّدد الذي وهو وسلم، عليه الله صلى الله رسول َمن بتحريق ه
ّلف َتَخ الجماعة؟!. صلة عن َي

صلى- وكان ل-  عليه الله صحابته ّلم ْون وس َمن َيَر
ّلف َتَخ ٌق إلّ الجماعة صلة عن َي النفاق؟!. معلوم مناف
ِتل وهو بكر أبي عصر في هذا هل أو ْنع على الُمقا َم

أو!  السلم في حظ ل )): القائل وهو عمر عهد في الزكاة؟
أو! (( الصلة ترك لمن بل!  عثمان عهد في ؟ وفي وعلي؟
ّي عهد ٍم أ ٍم حاك هو ما ومنها والتعزير، الحدود أقام مسل

ٌع ًء- الصلة، تارك قتل من عليه ُمْجَم ًا أكان سوا أم جاحد
إن-  غير كان ُتب؟!. لم جاحد َي



إل-  –تكون ل هذه التاركين فكثرة ًا يفعلها مّمن لزوم
الذي فهو مواقيتها، على ُيحافظ فل أخرى، ويتركها مرة
ّبق َط -  ذلك كان وقد السلم، أحكام عليه ُي في- مثًل

في وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد في المنافقين
وموتهم. حياتهم
ُكم بعد) -28ص( قولكم أّما-  ِر ْك ابن" ِذ في"  قول تيمية

" : )):هـ" والمتناع  هو-  –هنا نقول ًا ُعه الذي المتناع لزوم َب ْت َي
.………((القتل

ُتم َكْر َذ في"  ابن"  به صّرح مما دليلكم و ّيم كتابه الق
" "، فيمتنع، فعلها إلى يدعى حتى ُيقتل ل )) قوله:  الصلة
الوقت- يخرج حتى عذر، من ل- فامتنع ُدِعَي فإذا ،………
. ((وإصراره تركه تحقق

" ابن" يذكر هنا ابن" - وقبله ّيم الدعوة"-  الق إلى تيمية
ٌة هناك يكن لم فإذا والصلة، التوبة ترك من التوبة إلى دعو
ّبق ل الشرعية الحكام لن الصلة َط َلْمنا ُت ْع للصلة التارك ،وأ

ًا- بأن-  غير أو جحود ْكَمه وأن التوبة، عليه جحود َتل أن ُح ْق ، ُي
ُعه امتناع كفر هذا هنا ُيقال هل عليه، هو ما على وبقي َب ْت َي
!. القتل؟

في"  ابن" ذكره فيما فالجواب ّيم " كتاب الق الصلة"
ّنا على  ))): 60ص( ل:  أ ًا الصلة ترك على ُيِصّر نقول إصرار

ًا ّدق من ُمستمر ّنه ، أصلً بها اَمَر الله بأن ُيَص في يستحيل فإ
ًا الرجل يكون أن والطبيعة العادة ًا مصدق ًا تصديق أن جازم
ٍم كل عليه َفَرض الله ٍة يو يعاقبه وأنه صلوات، خمس وليل
ّد تركها على تركها. على ُمصّر ذلك مع وهو العقاب، أش

ًا، المستحيل من هذا ّدق علىتركها يحافظ فل قطع ُمص
ًا بفرضها في يكن لم فحيث بها صاحبه يأمر اليمان فإن ، أبد

ٌء قلبه في فليس بها، يأُمُر ما قلبه .اليمان من شي



بأحكام علٌم ول خبرة له ليس من كلم إلى ُتْصغ ول
العبد بقلب يقوم بأن الطبيعة في وتأمل وأعمالها، القلوب
عليه فرض الله وأن والنار، والجنة والوعيد، بالوعد إيمان

على محافظ وهو تركها على معاقبة يعاقبه الله وأن الصلة،
من له المانعة الموانع وعدم وعافيته، صحته في الترك

.((الفعل!
ًا والجواب َكَره ما أيض ًا السلم شيخ َذ نّصه في واضح

ج"  مجموع" في (22الفتاوى ُتم والذي- ،)48ص  ْل َق ًا َن جزء
ْكِملوه-:  ولم منه كان:  بن عبدالله وقول ))ُت أصحاب شقيق

ًا يرون ل محمد فمن ،)) الصلة إل كفر تركه العمال من شيئ
ًا كان سجدة لله يسجد ل )1( يموت حتى تركها على ُمِصّر
ًا قط يكون ل فهذا قط، ًا مسلم اعتقاد فإن بوجوبها، ُمقّر

إلى تاّم داٍع هذا ، القتل يستحق تاركها أن واعتقاد الوجوب
كان فإذا المقدور، وجود يوجب القدرة مع والداعي فعلها
ًا ِلم قط يفعل ولم قادر ّقه في الداعي أن ُع يوجد، لم ح

ًا كان من فأّما ……… ويموت قط، يصلي ل تركها على ُمِصّر
ًا؛ يكون ل فهذا الصرار هذا على الناس أكثر لكن مسلم

ّلون ًة ُيص عليها، يحافظون ليسوا فهؤلء تارة، ويتركونها تار
خمس )) الحديث فيهم جاء الذين وهم الوعيد، تحت وهؤلء
.(( ………الله كتبهن صلوات

ومع رأسه، على السيف بارقة مع المتناع هذا ثم- 
ٌد، خيالٌي أمٌر فهذا ، (( ُأصلي ل ))يقول:  ذلك َع ْب َت يمكن ل ُمْس
َقُل يكون،ول أن ْع أنا:  لمن وخاصة البشر، في ُي مسلٌم يقول

َق ُيصلي، ول بالقتل يرضى ذلك ،ومع َد فيما السلم شيخ وَص
،- وما نقلتموه، كنتم وإن- قال في قوله وذلك وعيتموه

ج"  مجموع" (22الفتاوى مع وجوبها اعتقد من وأّما ))): 48ص 
فقد:  على إصراره ّترك َكَر ال َفّرعون عليه َذ الفقهاء من الُم

تيميه!!! ابن السلم شيخ مثل هو لمن وخاصة يموت، وقول يقتل قول بين فرق )1(



ًا، َبَر وإذا ،……… فروع َتل حتى َص ْق ًا ُيقتل فهل ُي ًا، كافر مرتد
ًا أو ِكيا مشهورين، قولين على المسلمين؟ كفساق فاسق ُح

َقل لم الفروع وهذه ،أحمد عن روايتين ْن ، الصحابة عن ُت
.(( فاسدة فروع وهي

َقل لم الذي فما       ْن الفروع هي الصحابة،وما عن ُي
ِإنها! َكَره: ما الفاسدة؟ ُيقتل فهل ُيقتل حتى َصبر وإذا ((َذ

ًا ًا كافر ًا أو مرتد ٌع فهذا (( فاسق ٌد،لم َفْر َقل فاس ْن عن ُي
َقل الصحابة،ول ْع كفر على به الستدلل يجب وجوده،فل ُي

))بعدها: السلم شيخ قال وقوعه،كما يمكن ل لنه ؛ المتناع
ٌع وهي ٌة فرو ًا كان فإن فاسد ِقّر ، الباطن في بالصلة ُم

ًا يقتل حتى تركها على ُيصّر أن يمتنع ، لوجوبها ُمعتقد
وعادتهم، آدم بني من يعرف ل هذا يصلي، ل وهو

ًا أن ُيعرف ول السلم، في قط هذا يقع لم ولهذا أحد
وهو قتلناك، وإل تصل لم إن له ويقال وجوبها، يعتقد
يقع لم فهذا ، بالوجوب إقراره مع تركها على يصّر
.(( السلم في قط

(7ج في وقوله َفَرض ولهذا ))وأصرح:  أوضح) 219ص 
إذا الرجل أن وهو ،وقوعها يَمتنع مسألة الفقهاء متأخروا

ًا كان ُدعي الصلة بوجوب ُمقّر ًا واستتيب وامتنع إليها، ف ثلث
ًا يموت هل ُقتل، حتى ُيَصّل فلم بالقتل تهديده مع أو كافر

ًا؟ قولين. على فاسق
يكون أن الفطرة في يمتنع فإنه ؛باطل الفْرض وهذا

تركها على يعاقبه وأنه عليه، فرضها الله أن يعتقد الرجل
ًة لله يسجد ول القتل على ويصبر في له عذر غير من سجد
ٌد ُيضرب ول بل ، قط بشر يفعله ل هذا ، ذلك ُيقّر ممن أح

ّلى إل الصلة بوجوب .(( ص
ّيٌن فهذا ّي هذا أن السلم شيخ من واضٌح ب يمكن ل نظر
ٌد. وهو وقوعه فاس



-  القول بهذا لله،أنكم والحمد تقولون- ًا أنكم إل ، تمام
ّطون، وما تقولون، ما تفهمون ل كفر على استدللتم إذ َتُخ

" ابن" بقول المتناع، ابن"  و ّيم ،"  الق ابن" تيمية ؛" و تيمية
يقول"  ابن" شيخ ّيم ٌع هذا: الق ٌد، فر ٌع، وفرٌض فاس ِن َت ُمْم
ْبين أوضح قوله ويبقى َأ ج"  مجموع" في و (7الفتاوى ص 

ا ))): 613 ّفروا لم الذين وأّم ونحوها، الصلة بترك ُيك
كتناولها للجاحد متناولة وهي إل حجٌة لهم فليست
ًا كان الجاحد عن جوابهم كان فما للتارك، ب لهم جوا

ّلقت قد النصوص أن مع التارك، عن ّلي الكفر ع ّتو ل ا ب
،-  كما– التي بالعمومات استدللهم مثُل وهذا تقدم

الله، إل إله ل أن شهد من)) كقوله:  ،المرجئة بها يحتج
ًا وأن وكلمته ورسوله عبدالله عيسى وأن الله، رسول محمد

من ذلك ونحو الجنة الله أدخله منه، وروح مريم إلى ألقاها
.(( النصوص

على الستدلل يصح ل أنه عاقل لكل كفاية هذا وفي        
ٍء إليه. َتنحون مما شي

في"  ابن" بكلم استدللكم وأّما         ّيم "  كتاب الق "، الصلة
أخرى مرة فيه وإيحاؤكم ،و")"29ص( في نقلتموه ما وهو
ّلة  من ُيخرج ل العمل كفر أن إلى أنكم الواضح فمن ، الِم
ِله" ابن" كلم في تنظروا ،لم ْلُس َتَس ،و ّيم أو المسألة، في الق
ُتم،  أنكم َظْر ُتم َن ْي وهو رأيه، أنه النقل بهذا فتجاهلتم،وأوَح
كذلك. ليس

َقلتم فقد          الكفر أن ،وهو آخر أصٌل ههنا و(( قوله: عنه َن
كفر: ٍد ،وكفر عمل نوعان وعناد. جحو
أن: فكفر          ِلم بما يكفر الجحود من به جاء الرسول أن َع
ًا الله عند ًا،من جحود وأفعاله وصفاته الرب أسماء وعناد

ّد الكفر وأحكامه،وهذا وجه. كل من اليمان ُيضا



ّد ما إلى العمل؛فينقسم كفر وأّما         ما ،وإلى اليمان ُيضا
فالسجود: ل ّده بالمصحف،وقتل للصنم،والستهانة ُيضا

ّد: ُيضا ّبه اليمان. النبي،وس
من الصلة؛فهو الله،وترك أنزل ما بغير الحكم وأّما        
ًا،ول العملي الكفر بعد الكفر اسم عنه ُينفى أن ُيمكن قطع
َقه أن َل كافر الله أنزل ما بغير عليه،فالحاكم ورسوله الله أط
– وسلم عليه الله صلى الله رسول بنص–  كفر هو ولكن 

اعتقاد. كفر ل عمٍل
ما بغير الحاكم – سبحانه – الله ُيسمي أن الممتنع ومن       
ُيسمي الله أنزل ًا،و وسلم عليه الله صلى الله رسول كافر
ًا،ول الصلة تارك نفى كافر؛وقد اسم عليهما ُيطلق كافر

الزاني عن اليمان وسلم عليه الله صلى الله رسول
نفى بوائقه،وإذا جاره يأمن ل الخمر،وعمن وشارب والسارق

كفر عنه العمل،وانتفى جهة من كافر اليمان،فهو اسم عنه
))قوله: والعتقاد،وكذلك الجحود ًا بعدي ترجعوا ل  كفار
وانتهى.()) عمٍل كفر فهذا))  بعض رقاب بعضكم يضرب
ّيم)   ابن عن نقلكم الق
ّيم فابن         َكَر قد الق الفريقين وآراء للصلة التارك مسألة َذ
وفصل الفريقين، بين الحكم فصل ))إلى َوَصَل ثم فيها

((  الطائفتين بين الخطاب
للمسألة بالتأصيل فبدأ ،)69ص()1(

ْلَسل أصوٍل على َتَس َيِصل بها َي بين الحكم إلى أساسها على ِل
الرأيين.

َكر َذ َعَب َف مثلها-–وكذلك والفعلية، القولية، اليمان ُش
َعب ومن وعمٍل، قوٍل من المركبة اليمان وحقيقة الكفر، ُش

َكَر ثم ًء     نقلتم     ما     وهو والعتقادي، العملي الكفر أنواع َذ جز

"  كتاب انظر )1( وحكم" ّيم، لبن تاركها، الصلة ّفان الق الطبعة والنشر، للطباعة والجابي الج

ِون ُعن العنوان. بهذا الموضوع الثانية،و



َكَر ،منه َذ َكَر أن إلى النسان، في واليمان الكفر اجتماع و َذ
ًا؛ أصلً من يلزم ل أنه وهو آخر، أصٌل هنا وها ((وهو:  أخير
ًا يسمى أن بالعبد اليمان شعب من شعبة قيام وإن ، مؤمن
ًا به قام ما كان به الكفر شعب من شعبة قيام من ول إيمان
ًا، يسمى أن ًا به قام ما كان وإن كافر .………كفر

من أولى الصلة تارك من اليمان َسلَب أن والمقصود
ِكب عن َسلبه َت من أولى عنه السلم اسم وَسلُب الكبائر، ُمْر
ُيسّمى فل ويده، لسانه من المسلمون َيسلم لم عمن َسلبه
ًا الصلة تارك ًا، ول مسلم شعبٌة معه كان وإن مؤمن
.واليمان السلم ُشعب من

فهل:  أن يبقى نعم في اليمان من معه ما ينفعه يقال
ينفعه:  النار؟، في الخلود عدم المتروك يكن لم إن فيقال

ًا ًا المتروك كان وإن واعتباره، الباقي صحة في شرط شرط
.………ينفعه لم الباقي اعتبار في

اليمان؟. لصحة شرٌط هي هل الصلة في النظُر فيبقى
على تدّل ذكرناها التي والدلة المسألة، سّر هذا

الصلة. بفعل إل أعماله من شٌي العبد من ُيقبل ل أنه
الربح بقاء وُمحاٌل ربحه، ماِل ورأس ، ديوانه مفتاح فهي

بها أتى وإن ُكلها أعماله َخِسَر َخسرها مال،فإذا رأس بل
ًة. صور

لما فهو ضيعها فإن))  قوله: في هذا إلى أشار وقد
أعماله في ينظر ما أول إّن))  قوله: وفي (( أضيع سواها
ِظَر له جازت فإن الصلة، له َتُجز لم وإن أعماله، سائر في ُن

.(( بعد أعماله من شيء في ينظر لم
– ليؤكد ثم ّيم ابن"  المام أي  -  الق هذا رأيه على" 
تارك كفر في بعدهم ومن التابعين من العلماء أقوال )) ساق

.(( ذلك على الجماع حكى ومن الصلة،



وبه- الكتاب نفس من) 71ص( ذلك قبل القائل وهو
ِتم ، القلب عمل بزوال يزول اليمان كان وإذا……… ))-: نخ
ٍر فغير الجوارح أعمال أعظم بزوال يزول أن مستنك

)).
عمود الصلة؛ " إل الجوارح أعمال أعظم وهل: ونقول

!!. الدين ؟" 
الشنقيطي" المين محمد"  المام عن نقلكم كان ثم- 

- القوال وأظهر ))قوله: وذلك ،" البيان أضواء"  في أدلًة-
إنه:  من قول عندي كافر. قال

ُلصولية الصناعة مقتضى على القوال وأجرى وعلوم ا
ّنه:  قول الحديث، إ ّلة  من مخرج غير كفر الجمهور الِم
أمكن-. إذا- الدلة بين الجمع لوجوب
على الحاديث في المذكوران والشرك الكفر ُحِمَل وإذا
ّلة  عن ُيخرج ل الذي الكفر الدلة، بين الجمع بذلك حصل  الِم
إلغاء من أولى الدليلين إعمال لن أمكن، إذا واجٌب والجمع
(( .………الحديث وِعلم الصول في معلوم هو كما- أحدهما

  .

ُينظر الكفر ُحِمل وإذا)) المام:  قول إلى بتأّن ونقول،
ُيخرج ل الذي الكفر على الحاديث في المذكوران والشرك

ّلة  من .(( الدلة بين الجمع بذلك حصل  الِم
ّلة، من يخرج ل الذي الكفر على ُيْحَمل لم إذا فماذا الِم

ِرجين والشرك الكفر على وُحِمل كما! من الُمخ ّلة؟ قال الِم
ٌع العلماء. من كثير َجْم

ٌع بذلك َيحُصل ل وهل َلدلة؟!. بين جم ا
ٍر من كان ما ،وذلكيحصل بلى العلم. أهل من كثي



َله ما ذلك فمن َق " َن في" الشنقيطي هذا نفس بحثه المام
ّلة سوقه بعد ، 4ج) 320ص( الموضوع كفره بعدم القائلين أد

ًا ًا كفر ّلة، من مخرج قالوا الذين أّما……… ))ُيقتل:  وأنه الِم
وهو –مسعود ابن حديث عن أجابوا فقد ُيقتل؛ وأنه كافر، بأنه

ٍء دم يحل ل حديث بأنه-  ………ثلث بإحدى إل مسلم امري
وعن الصلة، تارك قتل على الدالة بالحاديث يخصص عام

بأنه:  الحج تارك على قياسه لمخالفته العتبار؛ فاسد والصوم
قتله.  على الدالة المذكورة للحاديث
ّلة الحاديث وعن ّدا بأن:  عدم على ال هو ما منها الكفر

ليس هو ما ومنها كفره، على الدالة بالحاديث يخصص عام
ّداّل الصامت بن عبادة كحديث كذلك تحت أنه على ال

ّدمة كفره على الدالة فالحاديث ، المشيئة لنها عليه، ُمق
بكفره التصريح وفيه مسلم، صحيح في بعضها لن منه، أصّح

مع عليه، المتفق الصامت بن عبادة حديث ومنها وشركه،
تقدم كما مسلم صحيح في مالك بن وعوف سلمة أم حديث
.((إيضاحه

ابن" وكذلك في"  قال ج"  مجموع" تيمية (7الفتاوى ص 
ّفروا لم الذين وأّما ))): 613 َك فليس ونحوها؛ الصلة بترك ُي
ّتارك، كتناولها للجاحد متناولة وهي إل حجة لهم كان فما لل

ًا كان الجاحد عن جوابهم أن مع التارك، عن لهم جواب
ّلقت النصوص ّلي الكفر ع َو ّت مثل وهذا تقدم كما بال

))كقوله: المرجئة بها يحتج التي بالعمومات استدللهم
،……… الله رسول محمد وأن الله، إل إله ل أن شهد من

النصوص. من ذلك ونحو (( الجنة الله أدخله

)) وسلم عليه الله صلى قوله عليه اعتمدوا ما وأجود
فمن والليلة، اليوم في العباد على الله كتبهن صلوات خمس
المشيئة، تحت المحافظ غير جعل فقد قالوا((   ………حافظ
المشيئة. تحت يكون ل والكافر



عليها؛ بالمحافظة الوعد ؛فإن هذا في دللة ول
تعالى: قال كما أمر، كما أوقاتها في فعلها والمحافظة

وعدم الوسطى} والصلة الصلوات على حافظوا{
.(( الوقت بعد فعلها مع يكون المحافظة
محمد"  قال وكذا -  صالح بن الشيخ حفظه"  العثيمين

في-  ( تارك حكم" الله ص"  ما:  قال فإن ))):16الصلة قائٌل
تارك كفر يرى ل من بها استدّل التي الدلة عن الجواب هو

الصلة؟.
الجواب:  الصلة تارك أن فيها يأت لم الدلة هذه أن قلنا

ّفر، ل ّنه أو مؤمن، أنه أو ُيك ّنه أو النار، يدخل ل أ الجنة، في أ
َدها تأّملها ومن ذلك، ونحو كلها أقسام خمسة عن تخرج ل َوَج

ِرُض ل كافر: بأنه القائلين أدلة ُتعا
أحاديث:  القسم ٍة غير ضعيفة الول ُدها حاول صريح ِر ُمو

ّلق أن بطائل. يأت ولم بها يتع
ما:  القسم َكَر( للمسألة أصلً فيه دليل ل الثاني َذ و
ما ويغفر به يشرك أن يغفر ل الله إن{ بآية استدللهم

.يشاء} لمن ذلك دون
عاّم:  القسم ّلة بالحاديث مخصوص الثالث ّدا على ال

الصلة. تارك كفر
عاّم:  القسم الصلة. ترك معه يمكن ل بما مقيد الرابع
ما:  القسم ًا ورد الخامس َذر بحال مقيد بترك فيها ُيع

)1(الصلة. 

كفر يرى ل من به استدّل ما أن والحاصل )) ………
.(( ………كفره يرى من به استدّل ما ُيقاوم ل الصلة تارك

لبيان"  تارك حكم" في القسام هذه تراجع )1( الوافي. شرحها الصلة



ُد، َبة" كان فإن وبع َت َقلوا قد" الصالة َك أنه يرون ما َن
ُد ًا فكان رأيهم، يعُض َتّمو أنهم لو خير ًا أ أو نقلوا، ما مع فهم
الفقه يكون حتى كلها الئمة أقوال بين ربطوا أو كاملً، نقلوه
ًا واحدة. فهذه ……… ، لقوالهم تام

إن:  ًء نقلوه ما كان والثانية ًا جز النقول )) من يسير
يكون قد التي الخطيرة الدقيقة المسألة هذه في العلمية
ًا فيها الغلط ًا عظيم ًا وعظيم ((  جد

يتعلموا لم بالهم فما ،)2(
هذه عنهم نقلوا الذين العلماء أولئك أدب من القل على

َعَرُضوا إل فيها تكلموا ما أنهم ، النقولت رأيهم كان إن-  و
ّدعي كما َبة"  ي َت - الصالة َك ّلته الخر الفريق قول"  ِد بأ

ِلة، وُمناقشته ِب ّي بل ِلُمقا ٍم أ َهّج تعريٍض ول ، للرأي تقبيٍح ول َت
ْعِف ِلف فقه ِبَض ،" الُمغني " في اقرأه وهذا ، ودليله الُمخا
فتاوى" ،وفي" ابن وفي " كتاب تيمية لبن" ّيم، الصلة حيث الق
نقلوا.

ّلموا فإن ًا فقهوا ؛فما النقل تع ًا منها،ول علم في أدب
والُمعارضة. والنقاش الحوار

ّد          لثانية:     الملحظة     على     الّر ا
الجحود )) ): 171-170ص( «الشيخ» قول نقلتم
ٌد:  جحو ٌد القلب، جحود هو خفّي؛ جحودان هو: جلّي؛ وجحو

الجوارح جحود كان ترٌك،ولربما ،وكلهما الجوارح جحود
ّد جحود أن القلب،ذلكم جحود من اليمان لحقيقة وانكر أش

ِفٌي القلب ِلٌي،ول الجوارح جحود َيبين،أّما ل خ ٍد،َج ،فبا
َدّل لذلك َيخفى،وهو المقصود. على أ
ِرد ول إن: أن هنا َي هو: هوالّستر،وإن الكفر ُيقال قيل

َليس َف ّق من الجارحة َتَركته ما الّستر،أ َبته َح عليها عليها،أوَج
30ص الصالة، انظر )2(



َذته اليمان حقيقة َب َن َف ًا ،فجعلته ورائها من بظهوره، مستور
هو: فصار! هذا من بتركه ًا بهذا المعنى؟ ًا ظاهر من مكشوف

ًا ّي ِف ٍة،َخ ًا جه ٍة من مستور ًا ُيرى ل أنه ُأخرى،فظهوره جه ّي ِت َمأ
تفعله لم َمتروٌك أنه حيث من الجارحة،وَستره من به

الجوارح على معه يظهر قد القلبي الجحود إن الجارحة؛بل
ُدّل ِفعٌل َي

كما كذلك، ليس وهو   والتصديق، اليمان على )1(
.(( خادعهم وهو الله يخادعون الذين المنافقين شأن هو

: ))قلتم:  ثم * هذا  كله، السلم في نعلمه ل تقسيٌم نقول
ٍر أو نّص من عليه دليل ول ٍر أو أث ّله في نظ ّله!  ُج ُق .((و

ّد: كان فإن قبله، من ُيعلم لم التقسيم هذا أن أّما َر
بمعناه؟! إلّ الصطلح هل ولكن فصحيٌح، وحروفه، َبنّصه
َعت التي العربية الكلمة وهل ّي في ُوِض إلّ كان؛ اصطلٍح أ
ًة كانت ُدّل العربية من ُمختار َت وهل! المعنى على ِل الُمراد؟
َها التي المصطلحات جميع َع أدرجتموه ما ومنها- السلف َوَض
َظروا أنهم إل)- 21ص( فيه، الحديَث الُمراد المعنى إلى َن

ًا العربية من له واختاروا وهل! يدّل لفظ َعه ما عليه؟ َوَض
ٌد-  هذا على- أح كالمصطلحات- علماء من الساس السلف

مثلً،" ابن السلم" شيخ وضعها التي َلف قد يكون تيمية خا
َقه َمن بها َب ٍم وأتى السلف من َس !. على- َبِشٍع ِبُجر ؟- رأيكم

َع أن أراد َمن كل أن ولو ًا َيَض ُدّل ُمصطلح َي على به ِل
َظَر معين، معنًى َقه َمن أن فوجد َن َب ًا يضع لم َس ُمصطلح
ّقف لذلك، َو َت َدت لما هذا، أمره عن َف في ُمصطلحات ُوِج
الخلف. في ول السلف

َدت-  مما- كله هذا أجل ومن ّد َتَر َق َب وعلى- َس
ًا- ألسنتكم َبل فلماذا الصطلح، في ُمشاحة ل دائم ْق ُت

ًا !.«للشيخ»و دوم َفض؟  ُتْر

َقلوا كذا )1( ُدّل ؛ َن َتبه- فقط –َي ْن َي ْل ) . 35ص( الملحظة هذه في آٍت هو ما الى القاريء ،و



َفونا قد السلف أن قلتم فإن وما ، المصطلحات َك
َنِجد إل«الشيخ» ُمصطلحات كفاية. السلف في لهما و
الُمراد المعنى إذ ،"الصطلح في ُمشاحة" ول فنعم؛
ّدث ّتح َق جلّي،وقد واضٌح هنا عنه ال َب من فيه الخوض َس
ًا أعطى أن على «الشيخ» زاد ،وما قبل من السلف يدّل لفظ
،- ول – عليه ".الصطلح في ُمشاحة" ول ريب

ٍر أو نّص من عليه دليل ول)) قولكم: أّما - ٍر أو أث َظ في َن
ّله ّله ُج ُق -  فما (( و إل- والله ٌء، هو َلّمس ومحاولٌة افترا َت ِل

ٍة كل في الخطأ ّطها أو يقولها، كلم .«الشيخ» يُخ
جحود أن أي (( ترك كلهما)): «الشيخ»يقول فعندما

يكون والجوارح ،" ترٌك"  القلب وجحود ،" ترٌك"  الجوارح
ًا ريب، ول العمل منها أي- إذ ترك- جحود فهو الجوارح

العمل.
أي- التصديق منه يكون والقلب ،- عمل والعمل القلب

ًا؛ أي- إذ ،- جحود فهو ،فهل(( والعمل التصديق ترك))  القلب
ل-  سوء من خاٍل قلبه َمن لكل واضٌح وهو –هذا دليل الحقد
ٍر،أو ،أو نّص من عليه َث ٍر،في أ َظ ّله َن ّله؟!. ُج ُق و

)  فائدة هي وما)) : قولكم أّما *  في( هذا لُربما
. ((السياق؟! 

ٌد: َنة على اعتراضكم سبب يظهر هنا َر َكا اللغة،وفهمها َم
ًا،«الشيخ» إليها أشار التي المر حقيقة في أنكم ذلكم سابق

ِهدون ْعف على ُتْش َنتكم َض َكا فهم على وقدرتكم فيها، َم
العربية. الحروف معاني



ِرد- ما و ُرّب من وهي- ُربّما إن ًا للتكثير َت كثير
ًا التقليل معناها وليس )1( قليلً وللتقليل التكثير ول دائم

ًا.  دائم
ُلربما )): «الشيخ»قول في ُربّما ففائدة جحود كان و

ّد الجوارح ، (( القلب جحود من اليمان لحقيقة وأنكر أش
جحود أن-  بسلمة العربية فهم لمن واضٌح وهو-  بها يعني

– الجوارح ًا أكثر-  الغالب وهو  اليمان حقيقة لنكار وضوح
القلب. جحود وضوح من

من- ومن ما- معنى هنا ِرد ربما ْو ُكم َم ِر ْك ) ِذ الخشية(
َكْرتموها التي ُد كان إن ((قولكم: في َذ من الخشية )) بها: الُمرا
نقوله ما فهذا القلب؛ جحود إلى الجوارح جحود يصل أن

!! (( ونؤكده .((؟ 
كان-  العربية من يعرف َمن لكل –بالله أين فمن ًا شيئ

ٌع لها وهل ،!     الخشية؟ معنى ِلربّما ِق ْو !.             ؟«الشيخ» كلم في َم
ْعَرف وحتى تعالى الله قول ُيقرأ أن فيكفي ُربّما، معنى ُي

بَما{ الحجر سورة في ّد ُر كانوا لو كفروا الذين يو
ْعِقل فهل عنها، التفسير في جاء وما مسلمين} ٌد َي أن أح

ّد أن ُيخشىمعناها:  َو حين مسلمين يكونوا أن كفروا الذين َي
هذا! يوم الله عذاب يرو ُله ل القيامة؟ ِق ْع به يؤمن ول مسلٌم َي

مؤمن. 
أن من الخشيةبها:  الُمراد كان إن ))قولكم: كان ثم   *
نقوله ما فهذا القلب، جحود إلى الجوارح جحود يصل

اللحقة الصفحة في ذلك وتكراركم (( ………ونؤكده؟! 
–هو التفريق هذا فإن ))):33ص( تفريقنا-   الكفر بين بعينه

يصبح أن به ونخشى الجوارح، على يقع والذي الصغر،
ًا ًا كافر  ……… ((.أخرى! بألفاظ لكن- أكبر كفر

،"  مغني" انظر )1( 180ص اللبيب



ٌد:  ما: َر ّنّص في تقولون دمتم أولً ما هذا)) : الول ال
«الشيخ» يعني ما فهمتم قد أنكم يعني ،فهذا(( ونؤكده نقوله
،"  جحود" و الجوارح" جحود" التقسيم؛ بهذا ل وأنه القلب
إن:  ،بدليل تقسيماتهم ول السلف، فهم عن به يخرج قولكم
" جحود" وصول جحود"  إلى وهما"– الجوارح نفس القلب

وتؤكدون تقولون وما تخشونه، ما هو-«الشيخ»مصطلحي
ّنّص في تخشونه أنكم ًا، الثاني ال على العتراض فلماذا أيض
ًا؟ له والنصياع بدايًة التقسيم هذا !. آخر

ًا أنفسهم واستيقنتها بها وجحدوا{ }. ظلم ًا وعلو
هذه: -  ًا ،- ما- الخشية ثاني أن يمكن وهل معناها
يمكن ومتى!  القلب؟ جحود إلى الجوارح جحود فيصل تحصل

ذلك؟!. َيَحَصل أن
أنه-  أن يمكن كان إن- نعرف وكيف أم وصل يصل

ل؟!.
تارك:  وأضرب ًا كافٌر برأيكم الصلة مثالً غير كفر

ّلة، من مخرج ُيخشى ، أصغر عملي؛ كفر فهو الِم يصل أن و
ّلة، من المخرج الكبر الكفر إلى المر به هل! متى الِم ؟

ُنِقه، على السيف يوضع عندما أو!  ل ويقول فيصبر ُع ُأصلي؟

أو!  على تهوي أن تريد الجلد يد ترتفع عندما حينما عنقه؟
ْطع فيأخذ عنقه على السيف يسقط َق )  أول ِب من( ميلمترات

أو!  أو!  قطرات أول تسيل عندما عنقه؟ ّدي حينما دمه؟ َتَر َت
الرض؟!. على عنقه

إلى"  الكفر " يصل متى الذي"  الكفر " الصغر الكبر
الحالة؟!. هذه في تخشونه
)  هذه مزعومٌة،( ٍة، غير الخشية َتَرَضٌة. خياليٌة، موجود ْف ُم
ّدتم ثم-  ّنص هذا بنفس- أخرى مرة ُع منكم- الخير ال

وهو- الجوارح على يقع الذي الصغر الكفر بأن اليحاء إلى



أنه-  ّله العملي ّلة، من ُيخرج ل ك َق وقد الِم َب بما التوضيح َس
ٍة نصوٍص من نقلناه ٍة واضح َن ّي ).20-17( ص ب

بتقسيم يرضى ل«الشيخ»أن إلى إشارتكم ثم- 
ًا منه الكفر،وأن هذا ولكن)) بقولكم:  وذلك كفر، دون كفر
ًا منه وأن الكفر، تقسيم من المعنى غير ، كفر دون كفر
فما!!  حادث بل ،«الشيخ» فضيلة عند مرضّي محدث

.((السبيل؟! 
ٌد هذا فهمكم فإن ِدكم سوء إلى عائ َتَب ما تجاه َقْص َك

ْوِضع هذا وليس ،«الشيخ» ّد َم ِقعه في بل عليه، الّر ْو َم
َقاِمه ّد، يكون التي وَم ولو-  الله بإذن- الّر لم أنكم تعالى
ّتشويه تريدوا فقرة كامل للقاريء لنقلتم فحسب، ال

ًء نقلتم التي «الشيخ» ُتم منها، جز ْي الباقي،الذي عن وتغاَض
ّد فيه ِعه في ويأتي.( هذه كلمتكم على التام الّر ْوِض ووقته َم

بيان-  شاء إن- ذلك). الله
عظائم على بالُمصرين نصنع ماذا ثم)) : قولكم أّما * 

غير من ذلك على ماتوا ممن الذنوب، وكبائر المعاصي
 .((توبة؟! 

ٌد:  ُكمَر َل -  َف أن- شئتم. ما تصنعوا أنتم
أن-  ومّرة- فيعلم وضياءه الحق أبصر من أّما    أخرى

ِرٌج كفر هو ما العمال من ّلة، من ُمخ غير هو ما ومنها الِم
من ذلك في جاء وما والسنة، الكتاب ببيان وذلك ، ذلك

َكْرنا. مما السلف أقوال َذ
جحدوا:  هل)) : سألتم ثم  * أعظم جوارح جحود يقال
.((القلبي؟!!  الجحود جحدهم من

ٌد: ًا ذلك من يذكر لم «الشيخ» َر ((قال: وإنما ، شيئ
ّد الجوارح جحود كان ولربما لحقيقة وأنكر أش

َلها كما –اليمان ،وحقيقة ((  ………اليمان َق عن« الشيخ»َن



ٌق ))): 169ص( الصفهاني الراغب وإقراٌر بالقلب، تحقي
. )) بالجوارح ذلك بحسب باللسان،وعمٌل

يصدر بما للنسان واضحان والعمل اللسان أن وبما
عمٍل من ُيرى بما إل القلب تحقيق ُيعرف ول ُيرى ول عنهما،
خفّي القلب جحود )): «الشيخ»  قاله ما باللسان،وهو وقوٍل

َبين، ل ٍد الجوارح جحود أما َي (( يخفى ل جلّي، فبا
من أعظم الجوارح جحود أن يتطّرق،إلى لم«فالشيخ»،

بلساٍن القلب، جحود من وأظهر أوضح وإنما ، القلب جحود
قادر. العربية لفهم هو لمن مبيٍن عربٍي

الملحظة هذه في نقلتموها والتي-« الشيخ» وفقرة
ِرد ول ……… ((-: كتابه من) 171-170( ص من أن هنا َي
الذين المنافقين شأن هو كما))قوله):  إلى( ……… يقال

بيان في القوال أظهر من ،(( خادعهم وهو الله يخادعون
افترائكم.
ُنكرانكم:  ُأخرى مّرة وهنا منه العملي الكفر أن أمران

ّلة، من ُيخرج ما " ؛« الشيخ» مصطلحي بفهم وإقراركم الِم
الجوارح". وجحود القلب جحود
عليه الله صلى قوله موضع وأين)) هذا:  بعد نقلكم أّما *
-  أمتي من الكبائر لهل شفاعتي وسلم في- هذا وأشباهه

الباب؟!.
ّد في السنة أهل أدلة أعظم من وهو ، الخوارج على الّر

.((بشبهاتهم!  تأثر ومن
ٌد: ٍة من ليس الحديث فهذا َر إلى تشيروا أن بكم حاج
ِته َب َت قال أو فيه، َلَمَز أو أنكره من هناك كأنما الحاشية في َمْر
ًا، فيه أن السنة أهل يغفل لم وأشباهه الحديث فهذا شيئ

ْهَمه َيْجَمعوا -27( ص أشرنا كما الخرى الحاديث فهم إلى َف
أعظم من الجمع، هذا ليكون ، الخيار الثبات عن نقلً) 29



ّد في السنة أهل أدلة تأثر ومن والمرجئة، الخوارج على الّر
بشبهاتهم.
ابن" شيخ الله ورِحم حيث" السلم ما هو و- قال تيمية

من-  نقلناه ًا ج"  مجموع" سابق (7الفتاوى وأّما)) ): 613ص 
ّفروا لم الذين إل حجة لهم فليست ونحوها، الصلة بترك ُيك
عن جوابهم كان فما للتارك، كتناولها للجاحد متناولٌة وهي

ًا كان الجاحد ِرك، عن لهم جواب ّتا ّلقت النصوص أن مع ال ع
ّلي الكفر ّتو وهذا-  كما- بال بالعمومات استدللهم مثل تقدم
، اله إل إله ل أن شهد من ))كقوله:  المرجئة بها يحتج التي

.(( النصوص من ذلك ونحو (( الجنة الله أدخله ………
َكْرتموه وما  * ))قلتم: حيث ،)32ص( الحاشية في َذ
فهو:  يكن لم فإذا ّد :  على- أش  ! أن-  أي مثله كليهما القل
ّلة  من مخرج كفٌر وذلك!!   الِم ًا والدين قول على تعليق
ّد الجوارح جحود كان ولربما )): «الشيخ» .(( ………وأنكر أش

ّد:  ًا؛إذاَر ّد" شيء كان فعجب يكن لم وشيء ،"أَش
ّد" يكون أن يمكن هل أم مثله يكون أن فقط يقتضي هل"َأَش

بل! أقل ".منه أقّل" يكون أن يمكن ريب منه؟
ّدل ل هو )): الحاشية في قولكم ثم * نعم؛!  على ي ذلك
.(( ……… فتنبه ، المرين بين وفرق ،……… كذلك ظاهره

ٌد:  ّبهَر َن َت َتعلم القاريء، أيها َف » هاجموا ما القوم أن ِل
أنهم أنفسهم من َعَرفوا أنهم إل اللغة مسألة في « الشيخ
َفهم أهلً ليسوا َتب ما ِل ْك يعرفون ل قد أو اللغة، بأبسط ُي
َلها،مع القراءة ْلُس َتَس مع- ما و عندهم-  ارتبط لزمة من ذلك
أو- حذف ومن- النصوص يوحي بما عليها التعليق ثم إضافتها
في- يعتقدونه،وما ما لصالح أنها مثال. أكبر- النقطة هذه هنا



الجحود إن بل……… )):«الشيخ» قول على يعترضون
اليمان على يدّل فعٌل الجوارح على معه يظهر قد القلبي

َقَل" كذا (((………والتصديق َبةَن َت َك ل "). ا
)) يقول:  «الشيخ»أولً:       فعٌل الجوارح على معه يظهر 
نعم ذلك، على يدّل ل هو ))يقولون: وهم (( ………يدّل

؟!يظهريقول: وهو يعترضون ماذا فعلى ، (( كذلك ظاهره
- «الشيخ»ألفاظ تكون أن أرادوا َلُربما ِفق- ُتوا ًا وجوب

َمن؟! شيخ هو فَمن عنها، يخرج أن عليه يجب ول ألفاظهم،
ُأستاذنا، والدنا، هو وَمن ّلة و َظ  )1(بها؟!. نستظل التي والِم

لماذا:  ًا ْذُف المنقوص النقل هذا ثاني بظاهره )) كلمة وَح
وهو- ،حيث«الشيخ»  َنّص في الواردة (( ّنّص قال ال

بظاهره يدّل فعٌل الجوارح على معه يظهر))  الصحيح-:
؟!. (( والتصديق اليمان على

َلة يا لماذا َق ،لماذا!! َن من الكلمة تحذفون النصوص؟
ّنّص،ثم ّلقون ال َع ّنّص؟!.   ضمن ليست أنها على عليه ُت ال

ُكم، الذي الكذب هو هذا َل ّل ًا ليكون َج ُبعد على عنوان
ّي ودليل عنكم، التقوى ٍم أ ٍة عل ّدعون. للدعوة ومصلح َت

وهم (( بظاهره)) قال: «الشيخ»أن القاريء ولينظر
َذفوها، ّلقوا َثّم ومن َح َلَم غير كأنها عليها ع ْع َي ِل َق موجودة، ْد ِص
أمانتهم.

ّد         لّر الثالثة:     الملحظة     على     ا
)) ):171ص( «الشيخ» قول نقلتم اليمان أن شك ول 
إيمان وبين المعنوي القلب إيمان بين بالتطابق هو الصحيح
.(( الفعلي الجوارح

ًا ترددت طالما أقوال وهي )1( ًا تكرار َنة على ومرار ْلِس َبة" َأ َت الصالة". َك



ْكِملوا ولم إلزاٌم إكمالها في كاملًة،لن والفقرة الجملة ُت
وقلتم السابقة، الملحظة في عليه اعترضتم بما لكم
كفر. دون بكفر يقبل ل«الشيخ»أن

)) :«الشيخ»قول وذلك من تدنو التي والمعاصي 
ويكون العبد، عن اليمان تنفي ل والشرك الكفر
ًا بها العبد ًا معصيته، مع مؤمن إيمانه، مع وعاصي
.(( الخيار العلماء جماهير ارتضاه أمٌر وهذا

لو- وهذه ُتم الكلمات ْل ،كافيٌة-  سلَمة َحَم على- الّصدر
أن-  ،  كفر" دون كفر" مسألة في قلتم ما تقولوا ل القل

ّد في ووقتها مكانها ولها تعالى-. الله بإذن- الّر
ٌق:  ))نقلكم: بعد قلتم ثم * فر ُبق بين فنقول ّتطا وهو-  ال
والتلزم-  هنا .(( الباب هذا في الصواب هنا وهو ، باطل

ٌد:  ٌة وهناَر َق ما إلى عود َب ْكُره َس المصطلحات، عن ِذ
المعنى دام ما وخاصة ،(( الصطلح في ُمشاحة ل ))ونقول: 
ّين الواضح وهي- من الب ّتطابق)) هنا اللفظة ٍة- (( ال وبعربي
ٍة ٍة صحيح الُمراد. المعنى ُتعطي سليم
وتطابق))  طبق: مادة تحت العرب، لسان في قال
تساويا،:  التفاق:  الُموافقة،:  والُمطابقة الشيئان ّتطابق وال

)).
ًا«الشيخ»جملة فمعنى - : إذ اليمان أن شك ول يكون-

القلب إيمان بين الُموافقة، أو بالتفاق، هو الصحيح
. العملي الجوارح إيمان وبين المعنوي،
َكر الذي فما ْن َقت الذي وهو المعنى، هذا على ُي َط به َن
هذا عن تتحدث التي العلم أهل نصوص جميع

ّتلزم،الرتباط، ّتطابق،ال ّتوافق،التفاق،ال القلب بين ال
اليمان. في والجوارح



ج"  مجموع" في السلم شيخ قال ):609ص( ،7الفتاوى
ّدم وقد )) َق بل الظاهر؛ القرار يستلزم الباطن اليمان أن َت

يستلزم )) :  قال فهنا  ، (( ………اليمان وجود وأن ، وغيره
)).

الموضع فهذا ))يقول:  الجزء نفس من) 616ص( وفي
عنه زالت بالباطن الظاهر ارتباط عرف فمن تدبره ينبغي
فهل ،((    ارتباط))  استخدم وهنا (( الباب هذا في الشبهه
ِعيب،أو ِعيبوا هل َن لفظ يستخدم لم أنه السلم شيخ على َت

" ّتلزم" "  ال في" يستلزم أم!  كل أو أعطى اللفظ أن مّرة؟
الُمراد؟!. المعنى

ًا ذلك ومن ابن" أيض في" قول ّيم " كتاب الق "، الصلة
بقلب يقوم أن الُمـحال أمَحِل من وهذا……… ))): 61ص(
ٍة ترك ول طاعة فعُل يتقاضاه ل جازم إيمان العبد )) معصي

.((    يتقاضاه )) فاستخدم
ّتعليق في الصفحة نفس في وقوله حديث على ال
ِهدا اللذين اليهوديين وسلم عليه الله صلى الله رسول أن َش

بألسنتهم أقروا قد فهؤلء )): فقال طاعته، يلتزموا ولم نبي،
ًا ًا إقرار التصديق بهذا يدخلوا نبي،ولم أنه لمعتقدهم مطابق

.(( اليمان في والقرار
ًا )) فاستخدم الشيخ»استخدم كما (( ُمطابق

»" ُبق" واحد. أصٍل من وكلهما ،تطا
ُتم فهلّ ْي َع ليسوا العلم أهل من الكبار أن َو

 " " " " "  " " "، َنَسَخة ال َلة َق َن ال ، الدعاميص ، ). كالصاغر ِة( َبَصَم ال

عكس في الحقيقية المشكلة إن ثم)) قولكم:  ثم *
هل:  ذلك؛ وبين وعمله، القلب قول بين التلزم عدم وهي
!  اليمان( يوجد العملي الجوارح إيمان ؟) .))الفاسد



ٌد:  ذلك عكس في الحقيقية المشكلة إن ))فقولكم: َر
إن!!  عكس ، (( َكَرها الذي الجملة ماذا؟ ِكَسٌة «الشيخ»َذ َع ْن ُم

ًا ًا. بطبيعتها؛لفظ ومفهوم
ّتطابق……… ))نقول:  فعندما (()2( وبين) 1( بين بال

ْعنا ،فلو كما المعنى لبقي ،)1( مكان) 2و( ،)2( مكان) 1( َوَض
هو.

)) «الشيخ» جملة صارت بذلك قمنا فإذا أن شك ول 
،"  الجوارح إيمان" بين بالتطابق هو الصحيح اليمان العملي
إيمان" جملته نفس تعني وهي ،(( المعنوي" القلب وبين

الصلية.
في المشكلة وإنما «الشيخ»كلم في مشكلة فل
ْكسه" يجب والذي فهمكم ".َع

………التلزم عدم هل))  أعله المذكور سؤالكم ثم- 

ًا كان َمن أن منه فالمعنى (( ِقّر ًا ُم ّدق تعمل ولم بقلبه ُمَص
ّتصديق هذا بمقتضى جوارحه هل! طبيعة فما ، ال إيمانه؟
وهل! إيمانه وما! فساد أم بطلن فساد هو فاسد؟ هي نقص؟
ذلك؟!. ضوابط

فيما الئمة نصوص نقل إلى أخرى مرة ُيعيدنا فهذا
ّلق َكْرنا ما وهو والباطن، الظاهر بتلزم يتع ًا َذ ص( منه جزء

َنزيد)30-33 التالي: ،و
ج"  مجموع" في السلم شيخ قال (7الفتاوى ):581ص 

ّين)) َب َت لليمان ثمرة تكون ل الصالحة الظاهرة العمال أن َف
ًا كان إذا إل له ومعلولة الباطن َب ًا لها موِج وحينئذ لها، وُمقتضي

ِبه لزم فالموَجُب ّلته، لزم والمعلول لموِج نقصت وإذا ِلع
من القلب في ما لنقص ذلك كان الواجبة الظاهرة العمال
في الذي الواجب اليمان كمال مع ُيتصور فل ، اليمان



ْعدَم أن القلب، وجود من يلزم بل الواجبة، الظاهرة العمال ُت
.(( هذا نقص هذا نقص من يلزم كما كاملً هذا وجود هذا

ًا وقال وإذا……… ))الجزء:  نفس من) 584ص( أيض
كانت الباطن لليمان لزمة الظاهرة والتروك العمال كانت
ِبه من بقوته، تقوى أنها المعلوم من وكان ومقتضاه، موِج

يزيد ل المعلول الشيء فإن بنقصانه، وتنقص بزيادته وتزيد
ِبه بزيادة إل فإذا ذلك، بنقصان إل ينقص ول ومقتضيه، موِج

تكون أن لزم ومقتضاه، الباطن موَجَب الظاهر العمل ُجعل
الباطن اليمان زيادة على دليلً فيكون الباطن لزيادة زيادته
الباطن، نقص على دليلً نقصه فيكون الباطن، لنقص ونقصه
.(( المطلوب وهو

ّي، القلبي اليمان وتوافق تطابق إل ذلك وهل مع المعنو
. « الشيخ»قال كما العملي، الجوارح إيمان

-  السلم شيخ وقول في- ًا ( الجزء نفس أيض ):541ص-
أن ضرورة لزم له، والمحبُة به التصديق بالقلب قام وإذا))

والعمال الظاهرة، القوال من ذلك بموجب البدن يتحرك
َدن على َيظهر فما الظاهرة، َب هو والعمال القوال من ال
ومعلوله. ودليله ولزُمه، القلب في ما موَجُب
ًا له والعمال، القوال من بالبدن يقوم ما أن كما أيض

القلب لكن الخر، في يؤثر منهما فكٌل القلب، في فيما تأثيٌر
ٌع والبدن الصل، هو ّد والفرع له، فر والصُل أصله، من يستم

.(( بفرعه ويقوى يثبت
لمعنى واضٌح بياٌن السلم شيخ عن النقول هذه وفي
ُتموها التي النقول ْل َق هذا نفس من الصالة في) 34ص( عنه َن
الجزء.

شعب إن ))): 522ص( الجزء هذا من قوله نقلتم فقد
،وهذا((الضعف عند تتلزم ول القوة عند تتلزم قد اليمان



ًا أصلً السلم، شيخ من جاء النقل على إجابته في ثابت
هل:  ِزَمٌة اليمان شعب أمرين َتل هي وهل النتفاء، في ُم
ِزَمٌة َتل ْلَسل )1(الثبوت، في ُم َتَس الصل هذا بعد الجابة في و
ًا ّين َب هذين من فيه بد ل فاليمان)) ): 540ص( قال أن إلى له، ُم

التصديق:  وهذا القول أصل فهذا له، والمحبة بالحق الصلين
َكَر ،ثم(( ……… العمل، أصل )541ص( عنه نقلناه ما َذ

ٍة من هو ،والذي ٍة جمل ّنقل توضيحي عنه. نقلتموه الذي لل
في- نقلناها التي النقولت نفس هو الخير ونقلكم

والتي-  َبه ما مع وتتطابق تتوافق معناها َت عن «الشيخ»َك
ُبق شيخ يقل ألم الجوارح؛ وإيمان القلبي اليمان تطا

وضعفه عدمه على دّل بموجبه يعمل لم وإذا ((السلم: 
((! ِبِمقدار   َف الجوارح، تعمل إيمان من القلب في ما ؟

يكون وما إيمان من القلب في ما مقدار ويتلزم، فيتطابق،
العكس. الجوارح،وهكذا عمل من َثّم من

نقلناها التي النقولت في السلم شيخ َقّرَره ما وهو
ْنو وهي عنه، َكَره ما ِص .«الشيخ» َذ

من عندكم تأّسس ما إلى يعيدنا هذا سؤالكم إن ثم- 
ّلة، من يخرج ل العمل كفر أن َقت ما وهذا الِم َب عنه الجابة َس

السلم. ُأّمة من العلم عن بالنقولت
َيكون كان وما بقلوٍب فهمتم أنكم لو عليكم إشكاٍل من ِل
ٍة ٍة صافي ّي ِق اعترضتم الذي«الشيخ»قول معنى َن

َدكم عليه عليه،وأّسْستم ْق بعد- من- الحاقد،وسألتم َن
َد ل الذي سؤالكم ِر .«الشيخ» كلم على له َمو
في فقلتم الحاشية في عليه اعترضتم ما نذكر ثم -
))":المعنوي القلب إيمان" « الشيخ» اصطلح التعبير هذا 
 - غير- " لفظ على اعتراضكم وكأن ، (( مستقيم هنا

الفتاوى. مجموع في نفسه الجزء من 513ص )1(



))الوسيط:  المعجم في جاء كما والمعنوي ،" المعنوي
ّي، خلف:  المعنوي َدثتان ، الذاتي وخلف الماد .(( مُح

َدث خطبة في القاموس نفس في جاء كما والُمْح
العصر في الُمْحدثون استعمله الذي اللفظ )) الكتاب

.(( العامة الحياة لغة في وشاع الحديث،
ّدي ٌق والما َت ّدة،وفي من ُمْش )) القاموس نفس الما

كل:  ّدة .(( ووزن امتداد ذي جسم الما
أي (( المعنوي القلب إيمان )):«الشيخ»قال فعندما

ّي )) الشيء خلف ٌد،وذلك وزٌن له الذي (( الماد ٌق وامتدا ِق َتَح ُم
ما-  القلب إيمان أي- وهو الجوارح، في سّماه المعنوي

ّدة من ليس وكونه ِلَخفائه إل كذلك شيء. في الما
باللغة اللمام له َمن على العتراض فلماذا

ٍة ٍم،يربط ومعانيها،بقو ّك َتَح معاٍن، من السلف عند ما بهما و
َقّربها ومفاهيم، ُي عن َخَرَجت ما بمصطلحاٍت الذهان إلى ِل
!.     السلف؟ عند الُمراد المعنى

ّد         لّر الرابعة:     الملحظة     على     ا
ّتِضح وفيها ُكم أن َي َد ْعمي الذي بالحقد َمشوٌب َقْص ُي
ّتِضح وفيها البصيرة، جعل النقل،ومحاولة في التقوى عدم َي
إليه. تميلون ما مع تتفق العلم أهل نصوص

كانت إن أّما)) ): 171ص( قوله«الشيخ»عن نقلتم
ًا المعصية ًا كفر ًا وشرك ًا:  كانت أو صريح كفر أو ُتسّمى
ًا، - الله لن الكفر، أو الشرك لمشابهتها شرك سبحانه-
التأويل يغني ول عنها، الوصف لهذا صارف ول به وصفها
ًا، عنها حينئذ-  أي فإنها- ثقيل، بتكلف إل شيئ هي المعصية



بالُمركب إلّ تلك، وبين هذه بين فرق ل والشرك، الكفر
ٍة من الحرفي ٍة كلم .(( أكثر من أو واحد

* : هل: )) وقلتم    - ترك( في هذا فنقول الصلة) 
!.  فقط؟

)  لفظ فيه ورد نّص كل في هو أم أو( ) الكفر الّشرك(
)  أو أو( َفر )  َك أو( )  أشرك أو( ) كفٌر ؟( ! شرٌك

الشيخ قال كما ، وتلك هذه بين فرق ل(
.(() ………الفاضل

ٌد:  !. فتجاهلتموه؟ فهمتموه أو هنا، فهمتموه الذي ماَر
–يقول «الشيخ» َكَر أن بعد  من تدنو التي المعاصي َذ
أن-  عن اليمان تنفي ل وأنها الشرك أو الكفر العبد

شيء ،ول الكفر أو بالشرك الله يسميها التي المعصية
ِرف أن يمكن ول عنها، الكفر أو بالشرك الوصف هذا يص

ًا التأويل يجد ًا تكون فإنها ذلك؛ عن فيصرفها مساغ كفر
ًا .وشرك
عن الوصف هذا يصرف صارٌف يوجد ل: يقول أؤكد

.المعصية هذه
في الوضوح عدم وجه وأين غبار، عليه كلٌم هذا فهل
!، َعها الكفر،ثم من تدنو التي المعاصي يذكر فهو كلمه؟ َب ْت أ
َفها بالتي اللفظ هذا يصرف ما لدينا يوجد ول بالكفر، الله َوَص
شرٌك. أو كفٌر أنه

ينطبق نّص كل في هو ؛نعم ، سؤالكم على فالجواب
هذا عن يصرفها صارف ل )) «الشيخ» شرط عليه

.(( عليه هي ما بغير لها تأويل ول الوصف،



ابن" نقلكم كان ثم  * ،" عبد عن َبّر فيه َوُضَح والذي ال
ًا َدُم عيان َدُم التقوى، َع َع ومحاولتكم ، نقلكم في الصدق و

لصالحكم. لتكون بابتسارها النصوص تطويع
َبّر عبد ابن المام قال)) : قلتم ّتمهيد في ال 4/263 ال

ًا- ّفري ُملزم َك العمل-: ترك لمجرد- الصلة تارك ُم
ّفرهم من ويلزم )) .((  ………الثار بتلك َك

َبّر"  عبد ابن" المام َق ول ،هذا قال ماال َط ول به، َن
ّطه؛ " الذي وإنما ،نفسه إلى يعزوه وهو َخ ج" التمهيد 4في

قول-  الذي وهو) –236ص( المام: نقلتم
ّفرهم من ويلزُم ،قالوا))  .(( ………الثار بتلك َك

على- هذا يقل لم هو ،- الذي الوجه القول ُتموه ْل َق َن
يقولون الذين العلماء أولئك رأي ينقل أي ،قالوا يقول وإنما
َقَل أن الصلة،بعد تارك تكفير بعدم يقول الذي الفريق رأي َن

إذ:  هذه في الِجلّء العلماء دأب وهذا بالتكفير، المسألة
المسألة. هذه في فريق كل رأي ينقلون

.َقوله هذا أن وَقولهم،ل رأيهم ينقل فهو
ًا ِله بداية) 235ص( يذكر وهو خصوص ْق يقول من أدلة َن

َدأ ، التكفير بعدم َب ّلوا  )) بقوله:  و َت ْع ّية الثار دفع في وا ِو الَمر
معناها:  بأن الصلة، تارك تكفير في الصلة ترك من قالوا

ًا ًا)  لها( جاحد مستكبر ًا قالوا بفرضها، ُمقّر غير ، معاند
ّفرهم من ويلزم   .      (( .………الثار بتلك ك

ّلوا )) بـ فبدأ         ْعت ّلة؛وهي من ،وهي (( وا ِع المرض ال
ٍة تمّسك )): الوسيط المعجم في كما ،أو .((  بُحّج

-  أين فمن قولكم- ابن" بالله َبّر عبد إن يكون ،" ال
:  - بهذا- ًا)) هو ّفري ُملزم َك ترك لمجرد- الصلة تارك م

.((العمل-



يقرأ َمن وعلى العلماء، على َمْن، وعلى ، كذٌب هذا
نقولتكم. في حقيقتكم على يعرفكم الن هو ،فها لكم

َكْرتموه ما أّما َكَره مما َذ من" عبد ابن" َذ َبّر غير ُحّجة ال
ّفرين َك ُتم الُم ْي َع ّد استوعب قد بالتكفير قال َمن فإن له، أنها وا

ّد ّلها بها عليها،وأحاط الّر ٌة، ذلك في والّردود ، ُك ِفَر َتوا ُغّص ُم َت
ُتب بها َثت التي الفقه ُك الموضوع. هذا َبَح

َبه ما ذلك من َت ج"  مجموع" في السلم شيخ َك الفتاوى
ابن" ،)670،671،373ص( ،7 في" و ّيم ( كتاب الق  " ص" الصلة

ّفان طبعة) (72-79 ،)  الج صالح بن محمد" الشيخ و والجابي
في"  ،"  تارك حكم" العثيمين ابن" الصلة في"  و قدامة

)  " ص" ّبع لمن معلوٌم هو مما كثير، وغيرهم ،)358الُمغني َت َت
تسليم من يكون ما إل ، المسألة هذه في العلماء أقوال

ِرحون، وهم عليهم ُيملى بما الصبيان عندهم تحّرف أن بعد َف
ما-  وعن- ٍد ينقلون. قص

-«الشيخ»كلم في إن ثم)) ): 36ص( قولكم أّما  *
َده ّد كلمة-  س ًة الله قد-  خطير ًا ! يريدها ول يقصدها، ل جد

ًا ُتسمى( التي بالمعصية الصريح التكفير وهي- أو كفر
ًا، كما)  !! - أو الشرك لمشابهتها شرك قال-!. الكفر
ًا ليست فهي )) ًا ول ُكفر ّفر ذلك ومع ،(( شرك «الشيخ»ك

.((بفعلها!!
ٌد: ًء منكم كان إنما ، القول هذا أن واضٌح َر سوء على بنا
ُكم ِد َكْرنا وقد ،«الشيخ» تجاه َقْص َلطه،فأنتم وجه َذ ْلتم َغ َه تجا

ول عنها، الوصف لهذا صارف ول )):«الشيخ» قول
ًا عنها التأويل ُيغني أولً. هذا ، )) شيئ

مالكم:  ثم ًا ي ان تتجاهلون-  قلنا كما- ث ًا سابق
َقت التي «الشيخ» فقرة َب ))قال: حين الفقرة هذه َس

تنفي ل والشرك الكفر من تدنو التي والمعاصي



ًا بها العبد ويكون العبد عن اليمان مع مؤمن
ًا معصيته، ارتضاه أمٌر وهذا إيمانه، مع وعاصي
ّفر هذا يقول َمن ،فهل(( الخيار العلماء جماهير ُيك

ّي أ معصية؟!!. بالمعصية؛
ٌد:  * ْعريٍض من الحاشية في منكم كان ما ثم َر بالفقره َت

َلّمحون كأنما)  ……تدنو التي والمعاصي(  أعله المنقولة ُت
ُقض إلى ،- فقرة مع-«الشيخ» تنا الجابة ولكن الملحظة
ّلت كلمه بها وّضحنا التي ُقص على د في عقولكم تناقض،وتنا
ّلفظ من الّصريح فهم َلته لما العربي، ال ِر من صدوركم َحَم َغ َو

ّلة ِق التقوى. البغض،و
ٌد:  * ))قد: الحديث راوي أن الحاشية في قولكم أّما َر
الحديث أهل من ثقاٍت َعاَب فما ((  الشيخ لدى اسمه تحّرف
ًا ًا يوم ْهم ِهموا َو ٍو، اسم في به َو ًا أو را ِهموا لفظ في به َو

أنفسكم في ظننتم قد كنتم فإن البشر، ِسَمة هي بل حديٍث،
َفَرح فهذا ، ذلك مثل يصيبكم ل أنكم ًا بد ل الذي ال يوم

ُيصيبكم ِلَما سينطفيء الخطأ من آدم بني َحّظ من َس
فضلً- ْهم َو َقًة يكون أن عن وال ِر ًا َس ًا وتحوير ِتسار واب

،فإن- ًا،وأنه أصابكم ما أنه أنكرتموه للنصوص لن يوم
- من أنه يرى ل َمن َظّن فهذا يصيبكم، -، ًا قطع البشر
.……… بقي ممن فاختاروا أنبياء، ول ملئكة لستم ولكنكم

"  كتاب إلى وارجعوا لبن" ّيم، الصلة ّفان طبعة الق الج
َتروا ،)63ص( والجابي َلصل أن ِل الحبيب، بن يزيد هو عنده ا

َقَص فهل ابن" من ذلك َن ! قدر "، ؟ ّيم َقَص إن الق عندكم، فهو َن
)1(أمثالكم. وعند

ّد الخامسة:     الملحظة     على     الّر

-.104ص انظر )1( هنا -



نصوٌص وهناك )) ):172ص(« الشيخ» قول فيها ونقلتم
ُتب بها استفاضت أخرى ُتَصّرح ُك – السنة، – توميء أو  إلى 
أوردناها،من التي الثلثة النصوص هذه به َصّرَحت ما مثل
ًا، يتركها من بين تفريٍق غير الصلة،من تارك ُكفر وبين عامد
.)) كسلً يتركها من

بين ((الحاديث:  هي المقصودة الثلثة والنصوص(
وبينهم بيننا الذي العهد (( و ،))الصلة ترك الكفر وبين الرجل
وبين العبد بين((  و ، )) كفر فقد تركها ،فمن الصلة

. )) أشرك فقد تركها الصلة،فإذا الكفرترك
 * : الجواب:  ))وقلتم  وجهين: من فنقول

أن:  ًا هناك الول كتب بها استفاضت أخرى( نصوص
َوْصِف)  توميء أو ُتَصّرح ، السنة الذنوب بعض فاعلي إلى
) بأنهم )، )  أو كفروا ) :، ّفار - ( وفيها ُك مثُل- ًا َصّرحت ما تمام
النصوص)  َده-«الشيخ»أوردها التي به ّد الله-. س

-  هو عليها فالجواب الجواب- )) . عليه نفسه

ّد: -  هو عليكم والجواب:  وأقول َر الجواب- نفسه
ّد في عليكم السابق. الّر
أن: )) قلتم:  ثم  * ًا هناك الثاني ُد نصوص في-  تفي

مثل-  -«الشيخ»كلم في المنفّي التفريق هذا الحقيقة
َده ّد !. س ؟- الله

قوله:  صلوات خمس))وسلم:  عليه الله صلى منها
.(( ………كتبهن

دعوى نقض وفي:  نقول)) ): 38ص( في وقولكم
َده-« الشيخ» ّد نصوٌص-  س أحاديث منها أخرى، الله

ًا يعمل لم الذي الرجل وحديث ، الشفاعة إل ))قط-  خير
.(( وغيرها ، البطاقة وحديث ، (( التوحيد



ّد: ذلك. على السلم شيخ جواب من خير فل َر
في-  رحمه- قال ج"  مجموع" الله (7الفتاوى ص 

وأّما ))وحجته-:  بيانه لقوة كله نسرده أخرى ومرة)- 613
َكفروا لم الذين إل حجٌة لهم ونحوها،فليست الصلة بترك ُي
على جوابهم كان فما للتارك، كتناولها للجاحد متناولة وهي

ًا كان الجاحد ّلقت النصوص أن مع التارك، عن لهم جواب َع
ّلي الكفر َتو استدللهم مثل وهذا تقدم، كما بال

شهد من))  ،كقوله المرجئة بها يحتج التي)1(بالعمومات
ًا وأن الله، إل إله ل أن عبدالله عيسى وأن الله رسول محمد

أدخله ……… منه وروح مريم إلى ألقاها وكلمته ورسوله
النصوص.  من ذلك ونحو (( الجنة الله

وسلم: عليه الله صلى قوله عليه اعتمدوا ما وأجود
والليلة، اليوم في العباد على الله كتبهن صلوات خمس))

الجنة، يدخله أن عهد الله عند له كان عليهن )2(حافظ فمن
شاء إن عهد، الله عند له يكن لم عليهن يحافظ لم ومن
ّذبه، .(( الجنة أدخله شاء وإن ع

فقد:  ل والكافر المشيئة، تحت المحافظ غير جعل قالوا
المشيئة. تحت يكون

،عليها بالمحافظة الوعد فإن هذا؛ في دللة ول
تعالى: قال أمر،كما كما أوقاتها في فعلها والمحافظة،

وعدم ،الوسطى} والصلة الصلوات على حافظوا{
صلى النبي أّخر كما الوقت، بعد فعلها مع يكون المحافظة

آية الله فأنزل الخندق، يوم العصر صلة وسلم عليه الله
غيرها. وعلى عليها بالمحافظة المر

َبة" ذكره ما كل يشمل وهذا )1( َت من"  َك وغيرها. الشفاعه أحاديث الصالة
ًا بعضها يفسر والحاديث ، للحديث آخر لفظ وهذا )2( ثابت. هو كما بعض



أضاعوا خلف بعدهم من فخلف{تعالى:  قال وقد
ّيا}  يلقون فسوف الشهوات واتبعوا الصلة فقيل ،غ

ما:  مسعود لبن تأخيرها:  إضاعتها؟ وغيره وقتها، عن فقال
ما:  لكانوا تركوها لوفقال:  تركها، إل ذلك نظن كنا فقالوا
ًا . ……… ،كفار

ِرف وإذا عليه الله صلى فالنبي المرين، بين الفرق ُع
من يحافظ،ل لم من المشيئة تحت أدخل إنما وسلم،
ّلوا أنهم يقتضي المحافظة ،ونفسترك يحافظوا ولم ص
ُقتلوا ذلك تناول لو فإنه يحافظ، لم من يتناول ول عليها،
ًا . (( ريب بل مرتدين كفار

في" ابن" المام كتب ما وانظروا ّيم كتاب الق
" ،بعد" َكَر أن الصلة بعد قال ثم الشفاعة،والبطاقه، أحاديث َذ

الذين:  قال ))ذلك:  ّفرون َيت الُمك ِو الحاديث هذه عنهم ُر
الذين هم الصلة، تارك تكفير عدم على بها استدللتم التي
بأعيانهم. الصلة تارك تكفير الصحابة من عنهم ُحِفظ

":  في حزم ابن محمد أبو قال وقد" ّلى عن جاء الُمح
هريرة، وأبي جبل، بن ومعاذ عوف، بن وعبدالرحمن ُعمر،

أن:  الله رضي الصحابة من وغيرهم صلة ترك من عنهم
ًة فرٍض ًا واحد ٌد. كافٌر فهو وقتها يخرج حتى متعمد مرت

ول:  ًا لهؤلء نعلم قالوا ((( الصحابة من مخالف وهذا. 
بعد). من يأتي فيما مكانه له القول

ّد: *  ْكُركم أّما َر ل الله إن{) 37ص( الكريمة الية ِذ
وأن يشاء} لمن ذلك دون ما ويغفر به يشرك أن يغفر
أي( هذا خمس:  الحديث ٌع هو.) ……صلوات حديث ٌء َفر ّنا ب

ْهَم لن إل ذلك منها،فما كريٌم ذلك دون ما )) أن عندكم الية َف
كذلك. وليس ،(( ذلك سوى))  ما تعني ((



،  ((ذلك من أقّل هو ما))  تعني (( ذلك دون ما))  فإن
َكَره ما وذلك في"  ابن" الشيخ فضيلة َذ تارك حكم"  العثيمين
التي)  أي( ومنها)) قال: حيث ،"  الصلة ِدل الدلة َت من بها َيْس

مثل للمسألة، أصلً فيه دليل ل ما الصلة، تارك كفر يرى ل
أن يغفر ل الله إن{تعالى:  بقوله بعضهم، استدلل
هو ماذلك}  دون ما{تعالى:  قوله معنى فإن}  ………

من أن بدليل، ذلك، سوى ما معناه وليس ذلك، من أقل
ّذب ًا به الله أخبر بما َك ُيغفر،وليس ل ورسوله،فهوكافركفر
الشرك. من ذنبه

ّلمنا ولو ذلك سوى ما)) ؛ (( ذلك دون ما))  معنى أن َس

ّلة بالنصوص المخصوص العام باب من هذا لكان (( ّدا على ال
ّلة عن الُمخرج والكفر الشرك، سوى بما الكفر لِم من ا
ًا يكن لم وإن ُيغفُر ل الذي الذنب .((شرك

ّد         لّر السادسة:     الملحظة     على     ا

ونقاشه العلم من تحمل ل حقيقتها في الملحظة هذه
ًا،إل َكْرناه ما فيها يظهر أنه شيئ ًا؛من َذ ّطعن َتلّمس سابق في ال

ّي َبه شيء أ َت .«الشيخ» َك
ُتم فقد ْل َق هذه من يبلغنا ولم ))): 173ص(«الشيخ»قول َن
ّوغ مناسبٌة أو سبٌب الحاديث َدر؛ المعنى َصرف لنا ُتَس َتبا الُم

ّلف بالتأويل إلّ َك َت ّنفس ُيغثي الذي الُم ل ،ثم الطبع ،ويأباه ال
بما الصبيان تسليم من يكون ما طائٌل،إلّ ورائه من يكون
.))فرحون!  وهم عليهم، ُيملى

* : : ))وقلتم   في  )  الكلم نقول ٌة( شديد ّدة نجد ل ِش
ًا -  عليها جواب أقوى- -«الشيخ»كلم من هنا في- نفسه
-  كتاب حيث- له َده- قال أخر ّد .))…………الله- س



ّد: ًا تجدوا لم أنكم لله فالحمد َر شيء على جواب
ُكتبكم النقولت، أصحاب وأنتم تريدونه، شيء- من فيها ما و
إل- ّد منكم الواحد كتاب فتجد النقولت، حقيقة َع صفحاته ُت
لو-  –له تجد ول بالمئات، -  فيه -، ّله ك ْعته ذلك ومن ))إل:  َجَم

ًا))  ،(( ذلك وعلى)) ،(( ، ………    (( وهكذا))  ، (( فإذا )) ،(( إذ
هو بما فإذا اللفاظ، هذه بعد والعزو النقل أقواس تضعون ثم

 - ل- صفحاٍت ِوز منكم تربو كتاب في الصابع، عدد ُيجا
والمئتين. المئة على فيه الصفحات
من أقوى تجدوا لم النقلية القدرة هذه ومع أقول،

ُتقّروا ، تريدونه ما على« الشيخ» جواب القاريء أمام ِل
"  أنه الكريم، و" "  شيخكم و" " أستاذكم "، كما والدكم
ّودتمونا - بظاهر َع تقولونها،- ًا دائم كنتم أو لفظكم
ل التي" الصالة" هذه في يصنعونه الذي هذا ،فهل)1(تقولونها

ُنّم ٍة عن َت أو شيخه، مع التلميذ موقف هو أصحابها؛ في أصال
- وقد والده في- ًا َفْرَض ٍة، أخطأ ًا مسأل ّي هذه كانت أ

المسألة؟!.
ُيراجع ُتب الكريم القاريء فل َيرى العلم طلب أدب ُك ِل

ذلك. عن الناس أبعد أنهم
–النقل هذا لماذا ثم؛_  عن-  النقولت أو  العديدة

ُتبه من« الشيخ» السابقة؟!. ُك
تناقٍض، في «الشيخ» أن لظهار  محاولٌة إل هي إن 
ّله شيء في الدب من ليس وهذا ّله. ُج ُق و

ّدعي من وكل نهجهم؛ من أن يعلم السلف نهج على أنه َي
ّلون ل أنهم َتِح ًا البقاء َيس وكان بغيره، يقتنعون رأٍي على بتات
ِهروا أن بكم يجدر في إظهاره ُتحاولون الذي هذا ُتظ

ّذرون الن هم )1( ُتبه. الشيخ من أشرطتهم في ُيح ُك و



الله- رحمه- اللباني  الشيخ  في ُتظهروه أن ؛«الشيخ»
ًا أو ِصّحًة الحديث في رأيه يرى كان والذي ًا أو ضعف ُحسن

- -، غيره إلى عنه يتغير تجعله ما الدلة من يرى ثم اليوَم
ًا، َبه وما غد َقَص وما ذلك، عا ِره، من َن ْد ًا زاده بل َق ِرفعًة َقدر و

السلف. نهج هو ذلك لن ،

َعه ما ذلك؛ على دليل وخير َن قبل اللباني  الشيخ  َص
–وفاته في-  رحمه  " صحيح تهذيب" الله تهذيب"  و الجامع
،" ضعيف َكَر حيث الجامع - َذ أنه- ِلغيري و َئة َوَجد لي حديٍث ِم
َقل أن يجب ْن ٍأ وبالعكس، الضعيفة إلى الصحيحة من ُت لخط
نفسي، ومن)) الله-:  رحمه –قال ثم الطباعة، الناشر،أو من
ُء ول .(( نفسي ُأبري

لم- الشيخ عن ذلك مثل تعرفون وأنتم- فلماذا اللباني
َعنوا ْط ِولوا أو عليه، َت  ُتحا

،أن-« الشيخ»مع َتزعمون كما- النصيحة؟!. له ُتْسدوا هنا
–تقولون أن-  بعض في سمعت كما  هذا أشرطتكم

ٌق«)) الشيخ»من المر ّل َع َت وهل:(( بالعقيدة ُم إل هذا ،أقول
،فلماذا! نهج وهو متكامٌل، نهج ٍر في َحْصُره السلف؟ دون أمو

وخاّصًة! ٍر؟ ٍر َتعّرض بجديد،وإنما يأت لم« الشيخ» أن أمو لمو
ًا فيها الخوض كان ًا، قديم هو العمى حقدكم وكان وحديث
ّدى الذي ٍر ؛ فهاجمتم تجرأتم؛ أنكم إلى أ انفسكم. في لم

كتابه في« الشيخ» كلم نقلتم أن بعد- قلتم ثم  *
َبت التأويل فهل)) السابق-:  ْث -  الُم غيُر- المنفّي التأويل هنا

.((هناك؟! 
ّد: َبٍت تأويل))  إلى يشير أو« الشيخ» يقول أين َر ْث (( ُم

القديم:  من أٍي في الحديث. أو َنّصيه



-:  َنّصه في يقول «الشيخ» هذه من يبلغنا ولم)) هنا-
ّلف بالتأويل إل ………الحاديث َك َت النفس، ُيغثي الذي الُم

ينفي فهو ، (( طائل ورائه من يكون ل ثم الطبع، ويأباه
التأويل فأين الظاهر، معناه عن يصرف الذي التأويل

َبت؟!. ْث الُم

ّنّص وفي –ثم :  ال يقول- تعالى: قوله في أليس)) القديم
………التأويل عن يغني ما }……… يغفر ل الله إن{

َبُت التأويل فأين تأويل، إلى يحتاج ل الله قول ،لن (( ْث هنا الُم
ًا؟!. أيض

ْبنّي فسؤالكم على-  كما –َم ٍد. سوء يبدو قص
الحجج، هي الحجج بأن التذكير مع ذلك كل))قلتم:  ثم  *

الدليل، هو والدليل النظُر، هو والنظر العقول، هي والعقول
وما! فلم . (( التأويل؟! دواعي هي التبديل؟

ٌع( )………بسجع أشبه لطيف سج
ّد: العقول؛ هي والعقول الحجج، هي الُحجج أن أّما َر
ّنظر ولكن فصحيٌح، ّنظر، هو ليس ال ّنظر ال ّدى الجديد فال إلى أ

ّنظر ترك ّنظر أن ذلكم القديم، ال الذي –الدليل إلى الجديد ال
ّدى-  الدليل هو أ تأويٍل؛ من كان وما التبديل، ذلك إلى القديم
َذ بل أحاديث في العربي اللفظ وواضح بصريح« الشيخ» أَخ
َعه فيه، غضاضة ل ما وهذا الصلة، ترك َن أهل من الكثير وَص
ًا، العلم هذا. يومنا وإلى سابق

محمد" يقول ّديق العلمة خان حسن ِص
" الّروضة" في الطبعة" القنوجي ّية َند فَمن ))):336ص( الولى ال

ِلمنا أن علينا وجب الخمس الصلوات من صلة ترك أنه َع
حكُم ، قتلناه يفعل لم وإن فذاك، فعل فإن بالتوبة، نؤذنه
ًا، الله من أحسن ومن الله ّما حكم الكفر اسم إطلق وأ



وتأويلها الصحيحة، الحاديث في ذلك ثبت فقد عليه،
ِذن ول علينا الله يوجبه لم .(( ………فيه لنا أ

ابن" في" ويقول ّيم ( كتاب الق  " ص" )-72الصلة
الله صلى الله رسول يسمى أن، الممتنع ومن)) بتصّرف-:

ًا الصلة تارك وسلم عليه َلق ول ، كافر الكفر اسُم عليه ُيط
))

)1( .
)  ذكر موضع أين)) قلتم: ثم  * في( ٍة الصبيان من مسأل
.((واليمان؟!  العلم أهل مسائل كبار

ّد: َدكم أظن ما َر ْق الشيخ» أن َظننتم أنكم إل لهذه َن
ٍة على كان َفَمن فيها، أمثالكم يعني« ِكل ٍة شا َن ّي َع حقيقة في ُم

في ويظن غيرها، في أو الّسّن، في أو العلم، في نفسه
ٍم نّص من يأتيه أكبر،فما ذلك،وأنه غير نفسه َيذكر أوكل

َلّمح أو حقيقته، أنه َعَرف إل بعيد، أو قريب من إليها ُي
َدة وهذه المقصود، ْق ّنقص ُع بعينها. ال
ُتم فإن ْب َعروس" مكان فأين هذه، ِع في ،لها"     والعطر     ال

((( عروس بعد عطر ول)) قولكم: " 102ص  في ،"الصالةمن) 
ٍة واليمان؟!. العلم أهل مسائل كبار من مسأل
ْنه ل إذا  عليك عاٌر مثله وتأتي خلٍق عن َت
عظيم.  فعلت

ّد         لّر السابعة:     الملحظة     على     ا

ّدده – الكاتب الشيخ َيِصف أن َعَجٍب ومن  ))قلتم: الله َس
ِلف قول) 174-173 ص(–  بأنه: – المسألة هذه في – له الُمخا
َتطت بفهم لهدمها محاولٌة أو النصوص، لهذه  هدٌم (( به اْش

َق وقد )1( َب ّيم ابن أراده ما توضيح َس الجحود كفر عن الباب هذا في كلمه تكملة من الق

-.27-26ص( وذلك العمل وكفر هنا) -



–أفهام،تزعم عليه أقلم،وتزاحمت أنها-  منهج على جميعها
ُتخرجها العلم َيم عن الصحيح،ف ّدة ِق في َتحيص وهي ، الجا
َيٌة أنها التقليد،زاِعمة دائرة ِف ٍد قا ٍد باجتها َثَر جدي الجتهاد ،أ
ّتليد، في ول شيء إلى ول بشيء ليست يقال والحق وهي ال
.)) شيء من ول شيء
ّلقتم ثم  * ٍة بجملة عليها ع ّي ِن ٍة، أفلطو ّي ِل أرسطوطا

ٍة، ّي ِب : ((فقلتم: فارا نعم؛  له سهٌم الحقيقة في- وهذا فنقول
طرفان: 
موافق!. غير لسواه هو الذي للُمخالف طرٌف- 
.(( مخالف! لسواه هو الذي للموافق، وطرٌف- 

ّد: له سهٌم هو«الشيخ» كلم أن الكلم؛ ومعنى َر
طرفان.

ّطرف ِلف؛ الول ال ِلف وهذا للُمخا هذا لغير الُمخا
ّطرف موافق. غير ال

ّطرف هذا لغير الُموافق للموافق؛وهذا الثاني وال
ّطرف موافق). غير أي( ُمخالف ال

ّطرف وهو- فال ل-«الشيخ» لكلم الُمخالف الول
موقفه. عن يتزحزح

ّطرف ل-«الشيخ» لكلم الموافق وهو- الثاني وال
ًا. موقفه عن يتزحزح أيض

أم! الصيغة هذه فلماذا من أسلوب هي الفلطونية؟
ِهر أن يحاول وما!  ُيظ َتْت بلغته؟ ٍر، بعد إل أ ّلٍف َعْص وتك
صياغة على قدرته الناس يرى أن إل منهما؛ ُيراد ل ثقيلين،
للخطيب السلم عليه قوله إل عليها ينطبق ما التي العبارات

)1(.)) الشيطان من الكلم تشقيق فإنما)) الُمْسِجع: 

.94،ص2ج أحمد، المام مسند )1(



طرفان:  أن بإمكانكم، وكان طرف للسهم؛ تقولوا
ِلف ِفق وطرف ،«الشيخ» لكلم للُمخا ،«الشيخ» لكلم للُموا
ّدتم ولكنكم وتكتفوا، ّو هذه بمثل ينخدعوا أن الناس، من َتع
ٍم، ذوو أصحابها أن ويظنوا البّراقة، اللفاظ ٍة، عل )) و ومعرف
.(( شيوخ
ّطرفان ويجتمع)) قلتم:  ثم  * -  آٍن في ال لمن- ًا كان مع
-  بقوٍل يقول ثم- ًا - حين ل- بعد بفهم جديد،ول لدليل تركه

.((جديد!!
ّد: ّلة من الكلم هذا في ما مع َر من وليس أدٍب، ِق
يبدو:  ولكنا شيء، في المسألة في النقاش القوم أن نقول

يجتمع أن يمكن كيف إذ طبيعته، الّسهم،وما هو ما يعرفوا لم
وهذا! طرفا الذي الّسهم انكسر إذ القوم من كان ما الّسهم؟

نفسها. جملتهم في َفَرضوه
لدليل ل ،(( جديد بفهم ول جديد، لدليل ل)) فقولكم: 

ًا ليس الفهم أن قصدتم إن ولكن نعم، جديد من جديد
ٌأ صاحبه؛فهذا ّيٌن،إذ خط فهمه في أخطأ أنه فرض وعلى َب

ٌد القديم؛ لفهمه بالنسبة هذا؛فهو ريب. ول جدي

ًا ليس الفهم كان وإن الحديث تّم قد أنه حيث من جديد
َق ممن فيه َب عليكم وَجَب ولكن ، صحيٌح فهذا العلماء، من َس
الشيخ» في الن تقولون ما ، به قال َمن كّل في تقولوا أن
ًء ))السلوب، بنفس وتهاجموهم« ًء للمانة، أدا وإبرا

ًا ّذمة،ونصح ًا وإجابة للمة، لل للسائلين،وتمييز
.)1(تزعمون- كما-(( ………للمواقف

وليس كتابه من) –174ص(«الشيخ» قول نقلتم ثم  *
 العلمي النقاش في له وجه من
حتى- المزعوم- نرى ما على نأتي ولسوف)) ُينقل: عندكم

.13ص الصالة انظر )1(



– الحق أنه – الله شاء إن  ّنا بالسابق ولست  ُنبطيء إليه،فإ
ُيحسن أنه زعم البطاء،ومن إلّ فيه يحسن ل زمان في

ُته السراع َبة صحراء من قيٍظ لهبة على فيه،فاْس ِد ُمج
ٍة َل ِرع ٍ،ُمرِم ُيس ٍة،فل ُته تذوب أن قبل من بالقيام ،شاسع َي .(( ِإل

ّلقتم: !  ))وع ول:  نعم وإنا!  إل قوة ول حول فنقول بالله
.))راجعون!!!  إليه وإنا لله

ّد: -  وجه وما نعم، تقولوا أن فلكم َر إل- هنا أن نعم
لله وإنا بالله، إل قوة ول حول ول هذا، مثل جّرب من يقولها
راجعون!!!. إليه وإنا

ّد لّر الثامنة:     الملحظة     على     ا
التكفير مسألة إن)) ): 174ص(« الشيخ»قول نقلتم
 - وقد- منذ والتفريط الفراط بين َرحاها دارت بُرّمتها

ًا تكن لم – الول القرن ٍة نشوء في سبب  –زيادتها ول – عداو
َيَرة بين ُلمة،إل علماء من الِخ على استقام من بين ماكان ا

نفسه على أزرى من العلمي،وبين المنهج في الحق سواء
لثام الجهل،واقتراٍف في إسراٍف من أصاب بما

ّدات البغي،واجتراٍح َو به ورسوله،وهاجت الله عادى من لم
للحق الولون والتشبيه،فانتصر والتعطيل التأويل سوافي
 .(( الخرون باطله في وأزبد وأرغى عليه، هم الذي

فليس!  صحيٍح غير كلٌم وهذا نقول ))وقلتم:  * ّتة َب بين ال
َيرة( في)- علماء من الِخ أدنى-  المة في خلف أنفسهم
ولم)  مسألة( ٌد يكن التكفير ًا منهم أح ِرط ًا ول ، ُمف َفّرط  .((ُم

ّد: فليس!  صحيح غير هذا وقولكم َر ّتة َب - منكم ال والله-
. كانت طريقة بأي« الشيخ» كلم نقض محاولة إل



ّدعيتموه ما« الشيخ» عن ُيفهم فكيف  في عليه ا
أين! َيَرة َوَصف كلمه؟ ُلمة علماء من الِخ أو بالفراط ا
ّتفريط المسألة؟!. هذه في ال
الفراط بين رحاها دارت قد )): «الشيخ»قول إن

ّتفريط ّتم كما –معترضٌة جملٌة هي  (( الول القرن منذ وال ْثب أ
يصف- أنتم أن منذ المسألة حال« الشيخ» بها أنفسكم

ّتفريط الفراط وهذا كانت، َقت التي للراء وصٌف وال َث َب في ان
ًا وليس التكفير، مسألة الواحد يقول قد إذ لصحابها، وصف

ّد مما فيه، يجتهد بقوٍل العلم أهل من ًا ُيع ًا أو إفراط تفريط
َفّرُط، هو فيكون به ُينعت ل ولكنه الذي باجتهاده لنه الُم
معلوم. أمٌر وهذا مأجوٌر، به أخطأ

*: ّد  بين خلف أدنى هناك يكن لم أنه قولكم أّما َر
َيرة غير قوٌل التكفير،فهو مسألة في المة علماء من الِخ
ّتة، صحيٍح َب ٌق،ولم بينهم الخلف بل ال ّق َتَح ًا يكن ُم في سبب
ٍة،ول نشوء                بينهم. زيادتها عداو

الركان( الخمسة المباني تارك تكفير في يختلفوا ألم
 ! ؟) الخمسه

في"  ابن" السلم شيخ يقول ج" مجموع" تيمية الفتاوى
7) ) : 302ص  اختلفوا فقد الربعة العمال وأّما ……… )) 

أنه على متفقون السنة أهل قلنا إذا ونحن تاركها، تكفير في
ّفر ل َك وأّما والشرب، كالزنا المعاصي به نريد فإنما ، بالذنب ُي

ٌع تاركها تكفير ففي المباني هذه .مشهور نزا
أنه: الروايات نزاع،وإحدى ذلك في أحمد وعن يكفر عنه

من وطائفة بكر أبي اختيار وهو منها واحدة   ترك من
حبيب.              كابن مالك أصحاب

ُفر ل ثانية روايٌة وعنه والزكاة الصلة بترك إل َيك
ل:  ورواية فقط، ُفر  ثالثة قاتل إذا والزكاة الصلة بترك إل َيك



ل: عليها، المام ُفر ورابعٌة ل:          بترك إل َيك الصلة،وخامسة
منهن. شيء بترك َيكفر

للسلف. معروفة أقواٌل وهذه

من: بن الحكم قال ًا الصلة ترك عيينة كفر، فقد ُمتعمد
ًا الزكاة ترك ومن ًا الحج ترك كفر،ومن فقد متعمد ُمتعمد
ًا رمضان صوم ترك ومن كفر، فقد كفر.  فقد متعمد

من:  بن سعيد وقال ًا الصلة ترك جبير كفر فقد ُمتعمد
ًا الزكاة ترك ومن بالله صوم ترك ومن بالله، كفر فقد ُمتعمد

بالله. كفر فقد رمضان
ل:  وقال . ………(( بالزكاة إل الصلة ُترفع الّضحاك
ّنزاع هذا أليس َق وما- المشهور ال َب هو-  َس ْكُره ِذ

.خلٌف
اللحقة. أسئلتكم جميع على الجابة فيه وحده وهذا
اختلفهم؟!. أين

في: -. تيمية ابن  نقل الجواب وغيره- )1(السابق

التكفير؟!. مسائل في اختلفوا بماذا
كمثاٍل-. –تيمية ابن عن نقلناه فيما
ذلك؟!.  أدنى في عنهم النقل أين
ذلك. أدنى في عنهم النقل هو هذا
وجوهه؟!.  هي ما

كمثاٍل-. –النقل هذا في وجوهه هي هذه
ُأصوله؟!.  هي ما

ّيم ابن كتاب انظر )1( ". الق الصلة"



النقل. هذا في ُأصوله من هذه
ًا الحاشية في قولكم أّما * «الشيخ» قول على تعليق

ًا تكن لم)) ٍة نشوء في سبب : ((عداو المخالفة فلماذا)) فقلتم 
تلكم بأمثال وإذكائه إيجاده على العمل بل الصل، هذا عن

)- القاسية،والكلمات العبارات الُمتقدم( ذكرها- اللهبة
.((عنه؟!! 

ّد:  إذا  عليك عاٌر  مثله وتأتي خلق عن َتنه لَر
عظيم  فعلت

ْولى ل
َ "- في هذا قولكم ُيقال أن ا الذي" رابعهم صاحبكم
-، التكفير- مسألة- المسألة أن سمع أن ما والذي معكم

ٍة في ثارت قد ٍة، دول ِرضا إل يسعى ل مسلم من- َمْن ِل فيها
ُتب ُتّجار ُك َهٌم لهم ممن وغيرهم ال ،- إذكاء في َن وأن ذلك
ٍة، خوارج بين صار قد المر يشارك قلمه سّل حتى ومرجئ
ُتٍب فيها ُك ّقة علمه، َسَخُم فيه َباَن ب ِر ُبه دينه، و ِذ َك الُمْزري و
العلم،وتحميل أهل لنصوص وابتساره ، النصوص نقل في

َتمل،والكذب ل ما كلمهم في هذا ُعواره وبان عليهم، ُيح
َده َمن مع «الشيخ» بيت في نقاشه َق أن عيبه،بعد وأبان َن
ًا «الشيخ» يكون أن َرِضَي َكَم َكَم هذه في َح َفَح َظَرة، »الُمنا
" «الشيخ "  ، رابعهم ِر ِظ َبت ِلَما ِلُمنا ًا- َث واضح ًا عنده ّي ِل من – َج
" –  عند ما ُحّجته،ولفساد قوة كما" َبَت رابعهم لجنة ُفتيا في َث

أمٌر ،وهذا-  َبعد من السعودية العربية المملكة في الفتاء
َتَشَر ذاع قد ْن والخاّصة.   العامة بين وا

ٍر طبٍع على قام أن إل منه كان ما ثم ٍم، لكتاٍب ونش معلو
طباعته، فَحّرمت رأيها، السعودية الفتاء لجنة فيه رأت

ُتنسى ل صفعًة فكانت والستغفار، التوبة كاتبه من وطلبت
ًا ويلوص يحوص بعدها َأخذ ، لصاحبكم َبّرئ َت ِته، من ُم َل ْع ِف

ًا -  ُموحي بأنه- ًا ِفق ل كذب . الكتاب في ما على ُيوا



-« الشيخ»بيت في صاحبكم اعتذار َعَجٍب ومن أمام- ًا يوم
")1(منكم اثنين " " " َأنه  ، الدكتور و ِلع لم ألعرابي ّط على ي

َلب وإنما الكتاب، مقدمة على اسمه يضع أن الناشر منه َط
َثّم ،ومن)2(والتوزيع النشر لزيادة إل ذلك وما الكتاب،فوافق؛

المال. كسب
ًا   فصاروا الحروف قلبوا همو فلٌس به سلف

ْلَسات ذوي صادوا ِف ل ا
ُتٍب فيها، والمشاركة الفتن إذكاء يكون هذا بمثل ُك ب

ٍة َلُم ل كامل ْع َثّم ومن فيها، ُيشارك من ومنكم فيها ما ُي
ْنقدون ْدَحه؛« الشيخ» َت َيَرة َم العلم. أهل من للِخ
   

ّد         لّر التاسعة:     الملحظة     على     ا
(«الشيخ» قول نقلتم اختلفوا الذين وأّما)) ): 157ص 

إل بينهم كان فيما منهم يكن الصلة،فلم تارك تكفير في
ٍة في اختلٍف َمحض ٍة،َخَرجت مسأل ّيز عن فقهي التفاق َح
ّيز عن خرج وقد كان،أَما لو الحسن يرونه كانوا الذي َح

ًا إل يكون أن ينبغي التفاق،فل الرأي،والختلف في اختلف
-. قيل كما – قضية الود في ُيفسد أن ينبغي ل الرأي في

المأربي. المصري حسن أبو والخ العوايشه، حسين والخ خشان، علي الشيخ وأمام )1( (
ُفِضح ارحيم، أبو محمد للدكتور العام المفتي رسالة جاءت أن بعد )2( َبة" بها و َت ،" َك الصالة

" قام بإرجائهم، "، ٌع الكتاب أن والقول بالكذب؛ رابعهم ِدَمٌة فيه وليس مطبو ْق –كما له َت  
ّدعى-  ا ّيم أبو الدكتور عليه بزعمه ّنه رغم وهذا المفتي، عند ارح ما قال قد أشرنا، كما أ
َكرنا من أمام ذكرناه الشهود. من َذ
"  وقد أنه" رابعهم َكر -  ونشر طباعة على قام قد ذ ،وعند- فقط ؛ الله يخشى من الكتاب

"  وعندما ،بل بالتقديم القيام من أشد  والنشر فالطباعة أن" رابعهم ِلم َبه َع ُت لجنة أمام ُك
ُتب بكتابة قام السعودية العربية المملكة في الفتاء التي عقيدته عن فيها يعود وأوراق ُك
ُتبه وفي الصالة في هنا يعتقدها َكه ُك ّتكفيرية،وشاَر َبة باقي ال َت َك ُتٍب في–ال  –ُأخرى وأوراق ُك

ّلجنة إلى وأرسلوها قبل- كبار وهيئة ال " الخيره الفتوى إصدار وبعد العلماء لت- حين ولكن
َدم ّلجنة أصدرت ؛فقد" َمن –فتواها،وأظهرت ال "- في بفتياها  َمن" " رابعهم ،وَمن" َبة َت َك ال هم
" هو ؛حاِمِل" ّطعن لواء رابعهم ،ومستواهم الباطلة وعقيدته عقيدتهم الشيخ،وأبانت على ال

ما الشباب في أفسدوا أنهم يعلموا وأن وقدره، قدرهم وعّرفته العلمي،وعّرفتهم ومستواه
بعلمهم. الموثوق العلماء إلى أفسدوا،فليعودوا

في-  –الشيخ يهاجمون وهم يعتقدونها عقيدة لتغيير تهافتوا كيف بالله فانظروا   الصالة هنا
ذلك. صنع أنه



َبّرم انشمار أّما َت ّطع النفوس،و َق َت القلوب،و
ّدات،الذي النظار باختلف – وطلبه العلم أهل إليه صار المو

ول!!  وغياب َجهٍل دليل فإنه – العلم مسائل في  –أدري َوَرٍع
–والله َقُل متى  ُيصار على المر هذا ُيع بأدب إليه وجهه،و
العالي؟!. العلم

إليه وصار – به أخذ الذي العزيز الكتاب ظاهر هو إنه بل
–واللحقين السابقين المصار علماء من الغفير الَجّم–   

المام: ؛ – الصلة تارك بتكفير قال ممن أحمد،وإسحاق منهم
فقد هؤلء أصاب المبارك؛فإن بن الله راهويه،وعبد بن

ّلة من فذلك أخطأوا آخرون،وإن معهم أصاب ِب البشر ِج
ّتعادي-  –القاِصَرة،فلماذا ال ّتصابي؟!. والشموس إذن وال

ًا إل الختلف أحسب ول ْنشور رؤوس فوق لواؤه َم
َيت – كانت أن منذ – الحكام وأصول العقيدة مسائل ِت ُأ من و

.(( ُشّراحها كل
َكْرتم ثم  * تابوا فإن{تعالى:  بقوله الستدلل أن َذ

،الدين} في فإخوانكم الزكاة وآتوا الصلة وأقاموا
َده والذي( ليس)  الكتاب ظاهر بأنه «الشيخ» َقَص العزيز

ًا : ))وقلتم:  الصلة، تارك تكفير فيه ظاهر هذا  ليس فنقول
ًا ّتة ظاهر َب َع لما ،وإل ال َق الطرف عند- هو بل اختلف، فيه َو

دليٌل-  .(( ………التكفير، عدم على الخر
ّد: أهل  بها استدّل التي الدلة أمام وقوفكم إن َر
ًا- قديم ،ومحاولة- العلم ًا ّتشكيك َدْحِضها وحديث عندما بها وال
َكَرها -«الشيخ» َذ وأنتم- بالخوض قبل من تقوموا لم فقط
ّتشكيك فيها، رغم- وال لمٌر-  ذيوعها بها عجيب. وانتشارها

- شيخ هذا يستدّل- وغيره الذي الظاهر بهذا السلم
ّدعيتم أنكرتموه ًا، تأويلً فيه وا بابن" إلصاقه وأردتم عجب
و"  ". عطية الطبري"



ج"  مجموع" في السلم شيخ يقول (7الفتاوى ):613ص 
ًا )) ّلق القرآن في وأيض ّوة َع لُخ

ُ إقام نفس على الدين في ا
ّلق كما الزكاة وإيتاء الصلة فإذا الكفر من التوبة على ذلك َع
ّوة انتفت ذلك انتفى لُخ

ُ .(( ا
ًا ويقول (20ج في أيض ل من ومنهم……… ))): 96ص 

ّفره ول يقتله َك أخرى رواية وهي والزكاة، الصلة بترك إل ُي
)1(.(( براءه في القرآن ظاهر عليه َدّل كما أحمد، عن

ابن" في" وقال ّيم " الق الصلة" -58ص( كتاب ِر في)  ْك ِذ
ّلة السادس: الدليل)) الصلة-: تارك كفر على الكتاب من الد
الزكاة وآتوا الصلة وأقاموا تابوا فإن{تعالى:  قوله

.الدين}  في فإخوانكم
ّلق َتهم فع ّو أُخ

لم يفعلوا لم فإذا الصلة، بفعل للمؤمنين ُ
تعالى: لقوله ،مؤمنين يكونون فل للمؤمنين، إخوة يكونوا

.((إخوة}  المؤمنون إنما{
"  الشنقيطي المين محمد" الشيخ  ويقول أضواء" في

ج"  (4البيان -311ص  ِله في)  ْق ّفرين-: لدلة َن َك َتّج)) الُم واح
ّلة، القول هذا أهل وأقاموا تابوا فإن{تعالى:  قوله منها بأد

ُيفهم الية،فإخوانكم} الزكاة وآتوا الصلة مفهوم من و
إخوان من يكونوا لم الصلة يقيموا لم إن أنهم الية

َفت ومن المؤمنين، َت ْن ّوة عنهم ا أُخ
من فهم المؤمنين ُ

………أخوة}  المؤمنون إنما{يقول:  الله لن الكافرين
)).

- الله حفظه" -  العثيمين  صالح بن محمد"  الشيخ و
ْدنا وإذا ))الصلة": تارك حكم" كتاب في َد ِنزاع هذا َر أي( ال

إلى)  من التكفير الكتاب أن والسنة،وجدنا الكتاب عدمه

بصدده. نحن ما وهي التوبة، سورة في التي الية أي )1(



الكبر الكفر الصلة، تارك كفر على يدّل كلهما والسنة
ِرج ّلة. عن الُمخ الِم

من:  الكتاب أولً

وأقاموا تابوا فإن{التوبة: سورة في تعالى قال
………الدين}  في فإخوانكم الزكاة وآتوا الصلة

َكَر( َذ (………أخرى)  آية و من الدللة وأوجه))قال):  ثم 
لثبوت اشترط تعالى الله أن التوبة، سورة آية الولى، الية

ّوة لُخ
ُ شروط: ثلثة المشركين وبين بيننا ا

الشرك. من يتوبوا أن- 

الصلة. يقيموا أن- 
الزكاة. يؤتوا أن- 
يؤتوا ولم الصلة يقيموا الشرك،ولم من تابوا فإن
لنا. بإخوة فليسوا الزكاة،

ّوة لُخ
ُ المرء يخرج حيث إل تنتفي ل الدين في وا

ّلية الدين من ُك ال الكفر دون والكفر بالفسوق، تنتفي ،فلب
)).

ّد في كفاية القدر هذا وفي كتاب ظاهر إنكاركم على الّر
الله.

وجهين: من وذلك ))قلتم: ثم*  
أنه:  َق الول َب ْكَر َس بالتوبة. الصلة ِذ
أنه:  ْكَر أعقب الثاني بالزكاة. الصلة ِذ

ْكُر من التوبة فاشتراط ِذ والصلة- من الزكاة قبل،و بعد
ٌة الستدلل. هذا وهن على دليٍل أبين بينهما،من مذكور

ُينظر: (( عطية،و لبن) 8/139( ))  الوجيز المحرر(( ول
.)) جرير لبن) 18/86( ))  البيان جامع



ّد: ُتم فقد َر ْن َه ْو َق َمن كل قول أ َب َكْرنا ِمّمن َس َذ
َدَر وكنتم بذلك، استدللهم الدليل!!!.  لهذا بالفهم منهم أْج

يصير  وكيف بأهله، والعناد الغرور يصنع ما الله سبحان
 - ًا- ّعان َط بهما َيَرة في النسان العلم. أهل من الِخ

ُكّل َق َمن ف َب وقرأوا ،}تابوا فإن{ قرأوا عنهم النقل َس
ترك أن فهموا بقولكم،ولكنهم   يقولوا ولم ،((  االزكاة))

- الية،وما بهذه كفٌر الصلة من- والله ّولكم ُيفهم أ
َق َمن قاله ما غير هذا،شيء وثانيكمهذا، َب النقل َس

الية؟!. بهذه الستدلل وهن وضوح عنهم،فأين
فيها؟!!. بينهم الختلف وقع الذين أولئك هم َمن ؛ ثم_ 
الذي" الُمَحّرر" إلى نعود َنرى أشرتم الوجيز ِل ما إليه،

ابن" عطية". يقول
ابن" في" يقول عن رجعوا تابوا؛ ))الية: تأويل عطية

تعالى َقَرن ثم اليمان تتضمن منهم والتوبة حالهم،
عباس ابن ،قالالزكاة وإيتاء الصلة إقامة بإيمانهم

……… القبلة، أهل دماء الية هذه حّرمت عنه، الله رضي
ّوة لُخ

ُ ّوة هي الدين في  وا أُخ
.(( السلم ُ

َهم فهل ِرن فإذا قلتم، مما شيء هذا من ُيف ٌء ُق شي
قلتموه؟!!. ما يعني بشيء،هل
ابن" استدلله إلى انظروا ثم أهل دماء ))عباس": بقول
:((  القبلة ّلين،الذين  الُمص ْبلة، لهم أي إليه أشار ما وذلك ِق
ج" مجموع" في السلم شيخ (7الفتاوى :613ص  وأيضا (() 
اختلف: عنهم ُيعبّر ،ولهذاالصلة المسلمين شعار فان فيقال
ّنفون أهل الصلة،واختلف أهل َلة،والُمص ْب ِق لمقالت ال

مقالت: المسلمين السلميين،واختلف يقولون
ّلى من))  الصحيح الُمصلين،وفي َتنا، واستقبل صلتنا، َص َل ْب ِق



((علينا ما وعليه مالنا، له المسلم فذلك ذبيحتنا، وأكل
ٌة النصوص هذه وأمثال والسنة. الكتاب في كثير

ّفروا لم الذين وأّما َك .(( ………ونحوها، الصلة بترك ُي
ابن" وهذا الذي"- جرير تفسير ))إليه-: أَشرتم الطبري

يقول:  أبو قال فإن: جل جعفر المشركين هؤلء رجع ثناؤه
وشركهم كفرهم عن ، بقتلهم المؤمنون أيها أمرتكم الذين

وأقامواطاعته{ إلى وبرسوله،وأنابوا به اليمان بالله،إلى
ّدوها ، المكتوبه ،}الصلة ،}الزكاة وآتوا{ بحدودها فأ

َلها المفروضة فهم: ،}الدين في فإخوانكم{ ؛ َأه يقول
.(( السلم وهو ، به الله أمركم الذي الدين في إخوانكم
ّدعونه ما فأين ابن" ت ،وهو" عند مع الثلثة يربط جرير

البعض؟!. بعضها

أّما:)) :« الشيخ» قول على ُمعترضين قلتم ثم * ًا أنه ثاني
السابقين المصار علماء من الغفير الجّم إليه به،وصار أخذ

.)) الصلة تارك بتكفير قال ممن واللحقين
-:  وقلتم ُد- .(( ذلك عكس الصواب بل نقول)) بع
ّد:  قال ما نفس« الشيخ» قال إن يضيركم الذي فماَر

ُنِقل من كثيٌر به منكم َسِمعنا ذلك،وما مثل عنهم السلف،و
ِرٍض من َت ْع وهل! ُم ذلك؟!!. لمثل أهٌل أنتم عليهم؟

ج" مجموع" في السلم شيخ يقول (20الفتاوى ):97ص 
جمهور عن المأثور المشهور هو الصلة تارك وتكفير))

. )) والتابعين الصحابة من السلف
(7ج في وقوله ) )) ):611ص  ل( الثالث بترك إل يكفر و
من كثير وقول أحمد عن الثالثة الرواية الصلة،وهي

من والشافعي،وطائفة مالك أصحاب من وطائفة السلف
.(( أحمد أصحاب



(28ج في وقوله السلف أكثر عن والمنقول (():360ص 
.(( بالوجوب القرار مع وهذا كفره، يقتضي

ابن" في" وقول ّيم ( الق " ص" الصلة ……… (():48كتاب
ًا يقتل هل أي( للعلماء قولن فيه هذا ّد وهما)  أم ح ًا ُمرتد

:  المام عن روايتان ُيقتل:  إحداهما ّد، يقتل كما أحمد الُمرت
الشعبي،وإبراهيم جبير،وعامر بن سعيد قول وهذا

السختياني،وعبدالله وأيوب الوزاعي، عمرو النخعي،وأبي
من حبيب بن راهويه،وعبدالملك بن المبارك،وإسحاق بن

الشافعي،وحكاه مذهب في الوجهين وأحدالمالكيه،
حزم بن محمد أبو وحكاه ،نفسه الشافعي عن الطحاوي

بن وعبدالرحمن جبل، بن ومعاذ الخطاب، بن عمر عن
.(( الصحابة من وغيرهم هريرة، وأبي عوف،

ًا وقال بن محمد عبدالله أبو قال)) ): 83ص( أيض
سمعت: صّح:  إسحق نصر عليه الله صلى النبي عن يقول
العلم أهل رأي كان وكذلككافٌر، الصلة تارك أن وسلم
يومنا إلى وسلم عليه الله صلى النبي لدن من
ًا،من الصلة تارك ،أنهذا وقتها يذهب حتى عذر غير عمد
.(( كافٌر

َقَل وقد ّنّص هذا َن - ال نفسه- بن محمد الشيخ" السابق
" صالح حكم" في َنَقَل" تارك العثيمين ،و ابن" نّص الصلة
ًا،وقال" أيض الترغيب" المنذري عنه نقله ((عنه: حزم في

وزاد" وعبدالله مسعود، بن عبدالله الصحابة من والترهيب
رضي- وأبا عبدالله، بن وجابر عباس، بن الله الدرداء

،ومن- بن وإسحاق حنبل، بن أحمد الصحابة غير عنهم
بن المبارك،والنخعي،والحكم بن راهويه،وعبدالله

بن بكر الطيالسي،وأبو داود السختياني،وأبو عيينه،وأيوب
.(( حرب،وغيرهم بن شيبة،وزهير أبي



محمد" قول ونزيد وقد )):)1(المروزي" نصر بن المام
ًا،وحكينا الصلة تارك َأكفروا الذين هؤلء مقالة حكينا متعمد
.)) الحديث أهل جمهور مذهب وهذابه، احتّجوا ما جملة

ِكرون أظنكم وما ْن عبدالعزيز"  قول هذا أن ُت بن الشيخ
رحمه"- وهيئة- باز العلماء. كبار الله

،- وعنده-  شقره للشيخ يحق أفل أن هؤلء
علماء من الغفير الجّم إليه وصار به أخذ)) يقول:

تارك بتكفير قال ممن واللحقين السابقين المصار
.(( الصلة

ّد:* ذلك،وُمحاولتكم بعد التالية نقولتكم أّما َر
ِلشارة الواضحة،تخصيص أحمد" أن إلى ا ل" بن المام حنبل

ْتها نقولت فهي الصلة، تارك بكفر يقول َقَص العلمية المانة َن
ّتمّسك تحاولوا ل أن تقتضي التي إظهاره؛ تودون ما بإظهار ال
على –إليه الشارة عليكم فكان عداه، ما وإغفال يؤيدكم، أنه

َوّضحين- ُم َعه الذي المر وهو فيه، العلماء آراء القل َن كل َص
َكروا الذين الجّلء العلماء ِرضون كانوا فقد ، هذه َذ ْع كل أراء َي
،- توفر بما- تمامها على الفريقين من فريق ِرضون لهم ْع َي و
لدلة فريق كل نقاش

" " " أمامكم،وغيرهما" ّتمهيد ال و الُمغنى كثير. الخر،وهذا
ُكم-  ُل ْق َن عبد"  عن َف َنا ،"  الشبيلي الحق المام ْل َق ما َن
ِبله َقا ًا فيما ُي َق،وخصوص َب مذهب أنه)) " المروزي"  نقل َس

ّد مما (( الحديث أهل جمهور "  على َيُر الذي" الشبيلي قول
ُتموه ْل َق ّدثين )) َن ّين(( وغيرهم الُمَح َب َت َف روايته لكٍل أن به ،
ٌد يطعن ورأيه،ول غيره. على منهم أح

.19ص التوسط انظر )1(



" إلى الشارة مع هذا قد" الشبيلي َقَل أن الفريق رأي َن
-94ص( وذلك بالتكفير، القائل من صفحتين قبل أي) 

،وفيه- ُكم ِل ْق ّول )) إنما التكفير؛ بعدم قال َمن أن َن أ
َ . (( ت

ُكم*  ُل ْق َن الحافظ" و : عن قوله" جمهور وذهب)) العراقي
جاحد غير كان إذا –الصلة بترك َيكفر ل أنه إلى العلم أهل

وهو- ومالٍك حنيفة، أبي الئمة، بقية قوُل لوجوبها
.(( حنبل بن أحمد عن رواية والشافعي،وهي

ّد: ُتم كنتم فإذا َر ْك رواية أنها بقوله َتَمّس
" ،فمالكم" أحمد َكَره ما تذكروا لم عن في" ابن" َذ ّيم كتاب الق

" ،حيث" وأحد ))………بالتكفير): قال مّمن( قال الصلة
عن الطحاوي ،وحكاهالشافعي مذهب في الوجهين

.(( الشافعي
ابن" أو الذي"- قول )))-: 79ص( نقلناه تيمية   ………
مالك أصحاب من وطائفٌة السلف، من كثير وقول

.(( والشافعي
محمد" قول أو " المين المام أضواء" في الشنقيطي
ج" (4البيان ………بالتكفير)  أي( بهذا قال وممن ))):311ص 
ًا ويروى ، الشافعية من الفقيه ومنصور الطيب أبي عن أيض

.(( الشافعية من سلمة ابن
محمد"  قاله وما " صالح بن الشيخ حكم" في العثيمين

قولي أحدالصلة)  لتارك التكفير أي( وهو)) الصلة": تارك
َكَره كما الشافعي تعالى: قوله تفسير في كثير ابن َذ

واتبعوا الصلة أضاعوا خلٌف بعدهم من فخلف{
.((الشهوات} 

المرداوي" نقلكم أّما*  ":  عن " النصاف" في ول)) الحنبلي
ّفر وعليه-  من الصحيح- على ُيك الصحاب جماهير المذهب

َع ، َط َق . (( منهم كثيٌر به و



ّد: - َر ببعض- أوًل ِبله رواية بأن قال ممن القوال ُنقا
"  عن التكفير لتارك" أحمد الروايتين أصّح هي الصلة المام

عنه.
محمد" قال َلمين المام " ا أضواء" في الشنقيطي

ج" (4البيان المام)  أي( بهذا قال وممن (():311ص  التكفير
رحمه- في- أحمد .(( الروايتين َأصّح الله

محمد"  قول وكذلك " صالح بن الشيخ حكم" في العثيمين
ّين فإذا ((الصلة": تارك َب ًا كافٌر عذر بل الصلة تارك أن َت كفر

ًا ِرج ّلة  من ُمْخ ّلة؛ هذه بُمقتضى  الِم فيما الصواب كانالد
َهَب .(( حنبل بن أحمد المام إليه َذ

ُقل: ثم ْن َن ِل ًا " ما ثاني َنرى" ِل كاملً، النصاف يستقيم هل في
ّنّص بهذا استدللكم َتْرك دليلً ليكون واقتطاعه ال ما لكم،و

َده ْع ّد تقوموا لم أنكم عن نصوٍص،فضلً من َب هذا في ما ِبَر
ّنّص " ما إلى ال من" المرداوي َنت اصطلحاٍت استخدمه ّي في ُب
الكتاب. بداية

":7ص( في " النصاف)  ًة ((من بعد- وتاَر ِر يقول ْك ِذ
في- وظاهر: ظاهر المسألة في: المذهب المذهب،أو كذا،أو
في:المذهب من الصحيح في: الصحيح ،أو المشهور عنه،أو

َثّم إل ذلك يقول ولعنه، أن:ِخلٌف و كما ذلك ،والغالب
عنده المذهب من المذهب،والصحيح ظاهر يكون قال،وقد

.))………غيره دون
ًا؛استخدام جاءت التي" المذهب من الصحيح" إذ

ّنّص ضمن َبة" الذي ال َت َك َله َق َطع ل"الصالة َن ْق أنه على به ُي
َهب َلة،أو َمذ ِب ". رأي أنه الحنا أحمد" المام

ًا ذلك ويزيد ًا وضوح َبيان ُد من جاء ما و ْع في َب
) - -" ص" نفسه ّنّص بعد أي)-404النصاف ُتموه الذي ال ْل َق َن

:))بصفحتين-: وهل  َتُل قوله ْق ًا ُي ّد ِره؟ أو َح ْف ُك على ِل



َتُل:إحداهما ………روايتين ْق ِره،وهو ُي ْف ُك المذهب،وعليه ِل
اختاَره: صاحب الصحاب،قال جمهور َكشي الفروع،والّزْر
قال. َنَصَره: في الكثر و قال. الفائق في الكثرون

اختاره: َكَر …………أحمد المام أصحاب جمهور الفصاح َذ في و
أنه: َكَر ثم.(((الروايتين. أَصّح الوسيلة الثانية؛وأنه الرواية َذ

َتل ْق ًا). ُي ّد َح
" فلماذا ما" َبة َت َك ال َقَل َفلوا ُيؤيد أنه َرأوا َن َتغا عّما رأيهم،و

ْلناه َق َقلوا الذي المصدر نفس من َن ِتهم عنه،وبعد َن ْفَح َص
ْين؟ َت ْفَح ّنقاش أمانة أهذه!       ِبَص أم! ال ُأسلوب هو العلمي؟

ّتحوير اللتواء ).      63-62 وانظر!.( عنهم؟ الَمعهود وال هنا 

وابن- ابن قول وتقدم)) قولكم:  أّما * تيمية- قدامة
ًا- واضح ًا في- أيض ًا العملي الجماع))  هو هذا أن جلي

ًا للمسلمين (( ًا سلف . (( وخلف
ّد: ّد فقد َر ).25-20ص( عليه ُر

ّد: * كمصطلح،فهل(( العملي الجماع ))قولكم: وفيَر
َقكم َب َلٌف إليه َس ُتموه مصطلح هو السل،أم من َس َدْم َتْخ اس
َبيان !. المسألة؟ من الُمراد المعنى ِل

ٌد َيعيب المصطلح،ول هذا الصول كتب في ليس أح
ِلُموافقته عليكم تعيبوا ل الُمراد،ولكن المعنى استخدامه؛
ُتم ذلك،كما مثل فعل إذا غيركم على ْل َع «الشيخ»مع َف

ُتبيحون إذ عليكم عاٌر كتابه، في ومصطلحاته َف تفعلون،
ُغّضون َت َطْرف لنفسكم،و ُعه من على عنها،وتعترضون ال با

في معه ُتقاَرنون وأسبق،ول منكم أقدر واللغة، العلم في
ذلك.

ّد: * فهو أحمد عن ُنقل ما أّما)) قولكم:  أّماَر
ّد )) أحدهما قولن،التكفير عليه.  ،فُر



ّطة ابن رّجح)) : أكملتم ثم                  *  َب
ابن حكاه فيما-)1(

عدم-  رحمه عنه الّراجح أن تيمية وابن قدامة .(( التكفير الله
ّد:  ابن" َرُجح فإذاَر فابن" عند ّطة كما- قدامة َب نفسه
ِعرون لم- ُتش َلّمحون ُت َقَل هذا،وإنما ُيَرّجح و الرأي- هذا َن

ابن" ضمن"- رأي ّطة وقبله التكفير، بعدم يقول َمن آراء َب
َقَل " قول بالتكفير،ومنها يقول َمن آراء َن في" أحمد المام
ِره ْك ، (( الصلة تفقدون ما آخر ((عنه: الله رضي عمر لقول ِذ
، (( شيء فيه يبق لم آخره ذهب شيء كل))أحمد:  فقال
"  وانظر ج" (3الُمغنى ).355ص 

َكَر" ابن" أن وأّما َذ َكَره قد ذلك،فهو تيمية ِره ضمن َذ ْك ِذ
ّنـزاع الربعة،والروايات المباني تارك تكفير في العلماء بين لل
ج"  مجموع" في ذلك،فقال في عنهم (7الفتاوى ):610ص 

ًا ترك إذا بالوجوب القرار مع وأّما (( الركان هذه من شيئ
أحمد: عن روايات للعلماء،هي أقوال التكفير ففي الربعة
أنه:  إحدى وهي ………الربعة من واحد بترك يكفر أحدها
بكر. أبو اختارها أحمد عن الروايات

أنه:  القرار مع شيء بترك يكفر ل والثاني
ابن اختارها أحمد عن الروايات إحدى وهو ………بالوجوب

ّطة وغيره. َب
ل:  عن الثالثة الرواية وهي الصلة بترك إل يكفر والثالث

أحمد. أصحاب من وطائفة ……… أحمد
يكفر:  رواية وهي))  فقط، الزكاة وترك بتركها والرابع

)1(.(( أحمد عن أخرى

َتّر أل أرجو )1( ْغ َيْحِسب ءالقاري َي ِثهم من هذا أن َف َلم وجهدهم؛بل َبْح ْع َي يجده هذا أن ِل
صحيح" ِلَشيخنا" الترغيب في المعارف مكتبة ،ط376،ص1اللباني،ج الحبيب والترهيب
له. بالشارة يقوموا والتوزيع،ولم للنشر

أحمد. عن رواية أنها إلى 96ص 20ج في تيمية ابن أشار )1(



بتركها:  عليها المام قاتل إذا الزكاة وترك والخامس
 )2(. (( أحمد عن كراوية والحج، الصيام ترك دون

ابن" فهذا عن" نقل " تيمية في" أحمد التكفير المام
بالتكفير، تقول ثلثة الصلة؛ في نرى الربعة،والتي بالمباني
ٌة ٌة مشروطٌة، وواحد بالواحدة نأخذ فهل به، تقول ل وواحد

ابن" ولو الخمس، من !. اختارها ؟" بطة

" عن التكفير أن والواقع ل" أحمد أنه قلنا إن نبالغ المام
ْعلم ويكفي عنه، الُمتواتر َن ابن" ما نرى أن هذا ِل َله َق َن
في" ّيم ( كتاب الق  " ص" وقد: المام قال)) ):34الصلة أحمد
،وقد((الصلة ترك لمن السلم في لحظ))الحديث في جاء
إن: إلى يكتب الخطاب بن عمر كان أموركم أهم الفاق

ّيعها دينه،ومن حفظ حفظها الصلة،فمن عندي لما فهو ض
الصلة. ترك لمن السلم في أضيع،ولحظ سواها

فكّل:  َتِخّف قال َتِخّف بها،فهو ُمستهين بالصلة ُمس ُمس
قدر على السلم من حظهم وإنما به، ُمستهين بالسلم
رغبتهم قدر على السلم في ورغبتهم الصلة، من حظهم
الصلة.  في

واحذر! يا نفسك فاعرف قدر ول الله تلقى أن عبدالله
في الصلة كقدر قلبك في السلم قدر فإن عندك، للسلم

قلبك.
أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن الحديث جاء وقد

.((الدين عمود الصلة))قال:
سقط عموده سقط إذا الفسطاط أن تعلم ألست

َفع الفسطاط،ولم َت ْن ُنب ُي ُط عمود قام بالوتاد؟وإذا ول بال
َعت الفسطاط َف َت ُنب ان ّط وكذلك! بال من الصلة وبالوتاد؟

السلم.
.96ص 20ج في أشار كما )2(



يوم العبد عنه ُيسأل ما أول إن)) الحديث: في وجاء
ّبلت فإن صلته عمله من القيامة ُق ّبل منه ُت ُق ُت منه صلته،
ّدت عمله،وإن سائر ّد عليه ُر .((  عمله سائر صلته،ُر

ًا عنه ُنسال ما أول ديننا،وهي آخر فصلتنا أعمالنا من غد
القيامة. يوم

صارت ديٌن،إذا ول إسلٌم الصلة ذهاب بعد فليس
أحمد. كلم كله هذا)1(السلم، من يذهب ما آخر الصلة

َقد ما آخر ،وهي السلم فروض أول والصلة ْف من ُي
فقد وآخره أوله ذهب فإذا ، وآخره السلم أول فهي الدين،
جميعه. ذهب وآخره،فقد أوله ذهب شيء جميعه،وكل ذهب

كّل:  المام قال ذهب فقد آخره يذهب شيء أحمد
.(( دينه ذهب المرء صلة ذهبت جميعه،فإذا
ابن" َكَر َذ " و " ج" ّتمهيد ال في ّبّر (4عبدال وقال)) ):266ص 

ّفر ل حنبل بن أحمد َك ٌد ُي ًا الصلة تارك إل بذنب أح .(( عمد
ُتم ثم * َكْر أبو" َذ َقَل" بن عبدالله أن َن التكفير عدم حامد
" عن في" أحمد ُأصول" المام ،رواية" كتابه الدين

إسماعيل" ،وهو" بن عن أي( ونقله)) ):44ص( قولكم سعيد
عنه)  عدم أبو)  المام عن أي( التكفير بن عبدالله أحمد
ًا"  ُأصول كتابه" في حامد ذاكر رواية في َنّصه أنه الدين

ذلك أن إلى الهامش في ،وأشرتم (( سعيد بن إسماعيل
مجموع" ابن" لشيخ) 7/369الفتاوى"( في تيمية" السلم

الله-. رحمه-………
ّد: " عن النقل فهذا َر يجدر" هو ما تنقلوا أن بكم الفتاوى

؛"  ابن" رأي ُله تيمية ِق ا ِكر الذي الموضوع هو وما ،ن هذا فيه ُذ

ّيم.  ابن كلم بداية)1( الق



ّتضح حتى المر، َتفي أمانتكم َت ْن َي ابتسار عنكم العلمية،و
ّتشويه العلماء. على الُمزري لها،والكذب النصوص،وال

ابن" رحمه"- إن في- تيمية - هذا الله منكم- النقل
اليمان ُمسّمى عن حديثه باب في يسوقه إليه،إنما الُمشار

ص( هذا،من بحثه في واستمر منهما كل والسلم،ومعنى
317- إلى- بل)  ص( في بعدها،فقال وما) 369ص( وقبلها
أبو: )) ):369 الُمصنف كتابه في حامد بن عبدالله قال

ُأصول" الدين": في
فكلم السلم وعمٌل،فأّما قوٌل اليمان أن ذكرنا قد
) يحتمل أحمد )  :، إحداهما ): ، كاليمان أنه روايتين والثانية(
بن إسماعيل رواية في َنّصه عمل،وهو بل قول أنه

والصحيح: قول أنه واحدة رواية المذهب أن سعيد،قال
أن: وعمل،ويحتمل فيه يجب ل أنه به يريد قوٌل السلم قوله

الصلة لن فيه المشروط العمل من اليمان في يجب ما
ّنّص إذ شرطه من ليست ُفُر ل أنه عنه ال ْك . ((الصلة بتركه َي

ّنّص هذا َبة"  اعتمد الذي ال َت َك لم ،ولكنهم" الصالة عليه
َكَره ما بقية يذكروا ،وهو" ابن"  َذ حيث) 370( ص في ما تيمية
ًا-  قال ًا لبحثه إتمام ّنّص على وتعليق : السابق ال  -(( ……

إن:  هذا في قال قد كان وإن حنبل، بن وأحمد الموضع
إن:  موضٍع في قال فقد الكلمة، هو السلم من العمال آخر

ّتبع السلم،وهو رحمه- هنا ا ،- الزهري ُمراد كان فإن الله
بتمام يأت السلم،ولم في يدخل بالكلمة ذلك،إنه قال من

السلم بجميع أتى أنه ُمراده كان قريب،وإن فهذا  السلم،
ًا غلٌط فهذا يعمل لم وإن هذا أحمد أنكر قد بل،قطع

ُيطلق: من قول الجواب؛وهو وإن السلم عليه قال
ُيذكر أن ينبغي جبريل،فكان لحديث يعمل،متابعة لم

)1(.جميعه أحمد قول

َق )1( َد العلم. أمانة تكون فهكذا ، السلم شيخ َص



سألت:  بن إسماعيل قال السلم عن أحمد سعيد
القرار وعمل،والسلم قول اليمان ))فقال: واليمان

وسألت:)) للنبي جبريل قال الذي في قال عّمن أحمد ،وقال
ذلك فعلت فإذا السلم، عن سأله وسلم،إذ عليه الله صلى
نعم. فقال مسلم؟ فأنا

وإن: فقال صلى للنبي جبريل قال الذي يفعل لم قائل
ًا؟فقال: مسلم وسلم،فهو عليه الله ٌد هذاأيض ن ُمعا

.للحديث
ًا جعله من أحمد جعل فقد بالخمس يأت لم إذا مسلم
ًا على ذلك القرار،فدّل السلم أن قوله للحديث،مع ُمعاند

ًا يكون ل السلم،وأنه في الدخول أوُل ذاك أن بالسلم قائم
فإنه بها، مشروط السم بالخمس،وإطلق يأتي حتى الواجب

ّتبع لم من ذّم ًا حديث ي أجوبته أكثر في فهو جبريل،وأيض
ّفر َك من وبغيرها بالصلة،بل يأت لم من ُي

ًا يكون ل المباني،والكافر .المسلمين باتفاق مسلم
ِلم ُع بل القول مجرد هو السلم أن ُيرد لم أنه ف

ّدر ،وإنعمل ّفر ل أنه يكون فهذا ذلك أراد أنه ُق َك بترك ُي
بخلف عنه الروايات ،وأكثرالربعة المباني من شيء
ّفرون ل والذينذلك، َك من المباني،يجعلونها هذه َتَرَك من ُي

ل ،فكيفحنيفة،وغيرها وأبي ومالك، كالشافعي السلم
وقوله! من أحمد يجعلها في دخولها في السلم؟

شيخ كلم انتهى.((( غيره قول من أقوى السلم،
السلم).

؟!!. هذا بعد إستدللكم قيمة فما      
–راهويه بن إسحاق عن المنقول أّما((  قلتم ثم * مما 
إلى-  من يظهر ّنزوع في عبدالبّر ابن رواية التكفير،فإن ال

)" ّتمهيد" - 4/225ال فيها) – ًة لكلمه قوله وهي ُتوضحها، زياد



كافٌر،: يذهب حتى))  - الصلة ترك فيمن–  من أبى وإذا وقتها
ل: ، قضائها )1(.(( أصليها وقال

كفر هنا التارك،فكفره هذا امتناع إلى إشارة فهذا
تقدم ما مثل على محمول وهو فيه، إشكال ل امتناع،وهذا

. (( ………الله- رحمه- تيمية ابن السلم شيخ عن نقله
ّد: ّتْشكيك فبدأتم َر " أن بال يرى" إسحق التكفير المام
ُنزوع منه يظهر مما ))بقولكم: ًا ،وذلك((التكفير إلى ال اعتماد
ابن" نقلتموها التي الرواية على منكم ،والتي" عبد عن َبّر ال
ّدتم التي الزيادة هذه فيها َن َت - اس إنما- بها يرى عليها،وأنه

فقط. امتناع كفر كان إذا التكفير

- أنكم ويبدو َمن- فقط ُكم َد ّطلع وْح هذه على ا
ِهَم َف ْهم، هذا الرواية،و َف َقلوا الذين العلماء أّما ال أن َن

إسحق" يرى" بن المام َنكم،ولم التكفير،فهم راهويه دو
ِلعوا ّط الرواية. هذه على ي
َقَل َمن كل إن ّفرين،وَمن رأي َن َك يرى العلم أهل ِمن الُم

" أن التكفير،يذكر منهم،ولم" ٌد َيْحِمل إسحق َله منهم واح ْو َق
- ما على َفَما- ،أ عنه ّدعيتم َلكوا ا أم!  َم عندهم ليس ذكائكم؟

ّطلعكم؟!!. إ
الزيادة؛أن فيها التي الروايات مع شأنكم هو هذا هل ثم
ّبع بغير وجدتموها َأنّى عليه هي ما على تأخذوها َت ِدها َت َن لَس
َق ّق ّتح ِصّحته؟!. من وال
َتت التي الرواية هذه تخريج هو فما َب ُتها؟! عندكم َث ِصّح
َيت أنها فقط َتْرَضون أنكم أم ِو ابن" ُر ! عبد عند ؟" َبّر ال

ِفق-  تهيأ ما بحسب –لنها أم ُتوا رأيكم؟!. لكم

صحيح" أخرى؛هذا مّرة( ،ج" الترغيب من . ُيِشر ،ولم370،ص1والترهيب  " إليه" َبة َت َك ال



َبل فهل ْق فما! بمثل الروايات ُت ًا لكم هذا؟ اعترضتم إذ
 أنكر أنه «الشيخ» على

 "  - ابن- قول ))أنه: وقلتم ((كفر دون كفر))": عباس بزعمكم
على-  –مبنّي غير ّتة َب ّي ال ِده أو العلم ُأصول من أ )1(؟!!.((قواِع

قول- قد َكَر " َذ  -" ابن" غير إسحق بغير" ورأي َبّر عبدال
كابن" هذه في" الزياده، ّيم " كتاب الق "، محمد" الصلة والشيخ
"  صالح بن حكم" في الصلة". تارك العثيمين

َقَل َن ابن-" أي- رأيه و " إسحاق " بغير" الُمغني في قدامة
ُتم ما ْب َه " إليه،وكذلك َذ " أضواء" في البيان".  الشنقيطي

َقَل َمن وكّل َكَر العلماء أسماء َن َذ ّفرين، َك الُم
" ولم" إسحق ًا يذكر المام ُتم مما شيئ ْب َه إليه. َذ

"- في عندكم الشكال كان فإن- عند" إسحاق ابن قول
َبّر-:  فيه،وليس إشكال ل فهذا ، (( قضائها من أبى إذا ))عبدال

كفر" فيها المتناع". معنى
"  فالمام يرى" الفائتة الفرائض قضاء يجوز أنه إسحاق

ابن"  ،كما َكَره "  في"  قدامة َذ ج" (2الُمغنى فعندما ،) 515ص 
من وأبى ))-: الزيادة هذه ِصّحة فرض وعلى- يقول

ْفِع لجل فهو ،((قضائها َهة َد ْب ًا يكون قد إذ الّش ّلي ْته وقد ُمَص َت فا
ّين فقد يقضيها لم فإذا القضاء، عليه أن يرى الصلة،فهو تب

القتل. عنه تدرأ ُشبهة أصله،ول من فعلً تارٌك أنه
كفر" ما قوله من الَمقِصد يكون أن أّما زعمتم،من

والسيف" الترك،وعدم على ُيصّر وهو رأسه على المتناع
َكْرنا ل فرض القضاء،فهذا َذ ابن" فساده ُيعقل،و تيمية" عن

ّد ،وفيه)34-32ص( في ًا الّر محموٌل وهو)) قولكم: على أيض
رحمه- ابن  السلم شيخ عن نقله تقدم ما مثل على تيمية

.((الله- 
).80ص( الصالة انظر )1(



ّلد ممن أنتم هل ثم-  َق بقضاء يقولون الذين العلم أهل ُي
َدلً َفَرْضنا ،فلو!         ؟ الفائتة الصلة تارٍك استتابة أمام أنكم َج
ٍة!  أن تقبلون بها،هل ُمقّر للصلة وبخاّص فاتته إذا يقضيها؟
عمره؟!. من فترة ُيَصّل لم ِلَمن عذر،أو لغير الصلة

ِبعونه؟!!. ل ما تقبلون فلماذا ْت َت
ّد: َكْرنا َر َذ ّد و ابن" على تعليقكم على الّر َأي ر

) ص" هنا. ذكره أعدتم ،فقد)20-15المبارك
أين:)) قلتم: ثم*  ًا لواؤه المنشوُر الخلف( هذا هو ثالث
ًا وذلك ((العقيدة)  مسائل رؤوس فوق »قول على تعليق

ًا إل الختلف أحسب ول ))):175ص(« الشيخ لواؤه منشور
ُأصول العقيدة مسائل رؤوس فوق َلحكام و كانت أن منذ ا
َيت ِت ُأ .(( ُشّراحها كل من و

ّد: هذه في الخلف أن بدايًة قّرر قد «الشيخ»إن َر
ًا إل يكن لم المسألة ٍة في خلف ٍة،َخَرَجت مسأل ِز عن فقهي ّي َح

ّور هذا َحَصَل إذ التفاق،ثم َتط وصار وانتشر، الختلف،
ّلق ترك عن الحديث والكفر،الجحود اليمان به الصلة،يتع

والباطن العتقادي،الظاهر أم العملي وعدمه،الكفر
الواجب السلم،اليمان وُمسّمى اليمان ولوازمهما،ُمسّمى

َباِحث المصطلحات من الكامل،وغيرها واليمان ما التي والَم
ما العقيدة،والتي ومصطلحات ومباحث مسائل من إل هي

ًا المر بقي لو لتكون كانت ًا،ولكن بحث فيه الخائضين فقهي
َلوا ْع َبطوه من َأ ّلوه حتى بالعقيدة قدره،وَر مسائل فوق َأح

ّتصابي،هو العقيدة،وأصبح ّتعادي،والشموس،وال ُأؤلئك ِسَمة ال

وطلّبه العلم أهل من البحث هذا في يخوضون الذين
ّلوه مكانه عن به اليوم،وَخَرجوا  الفقهي،وأح

- فوق- ُأصول مسائل رؤوس هم َلحكام العقيدة،و ل حيث ا
يكون. أن يجب



التكفير في الخلف هذا أن) 174ص( قّرر قد «الشيخ»و
ًا))  يكن لم الِخيَرة بين زيادتها في ول عداوة نشوء في سبب
ما ويقول بأسطر ذلك بعد يعود ،فكيف (( المة علماء من

ُتم إليه.  ألَمح
َيت وكيف ))قولكم: ثم * ِت ل- من العقيدة ُأصول ُأ ُشّراحها
كما-  بل !. كلهم ومتى؟!  قال؟

إيقاع: من يلزم أل ثم ّتهمة هذا العلم أهل على ال
 - عبر- .(( السنين؟! وتوالي الزمن، ُمضي بذلك
ّد: ُقل لم«الشيخ»أولً َر كذٌب هذاالعقيدة، ُأصول َي
ٌء الحكام     وأصول العقيدة مسائل ((قال: عليه،هو وافترا

ّين وبه أولً، ،هذا)) َب .«الشيخ» على افتراؤكم َت
ماذا:  ثم ًا َيت))  لفظ من فهمتم ثاني ِت ُأ الواضح! (( و أنكم ؟

ّثت أنها)) بها يعني «الشيخ» أن ُتَصّرحون ُت ُقضي)) أو ، (( اج
على اعتراضكم كان هذا،ما تقصدون أنكم ولول ، (( عليها
َيت )) «:الشيخ »قول ِت ُأ .((ُشّراحها كّل من و

ّطعن محاولتكم من إّما آٍت؛ وهذا «الشيخ»على ال
ِلكم من وإّما أقواله، وتحريف بتحوير ْه بالعربية. َج

ّية،وإن الولى كانت فإن ّية الثانية كانت فبل فالبل
ّدتم الذي أعظم،فالمعنى طريق عن« بالشيخ» إلصاقه أَر

َيت))  لفظ ِت " إل العربية في يتحقق ل(( ُأ " إلى" على بإضافة
 : ُيقال" ف )1(أهلكه. أي (( عليه أتى)) أتى

وهو- إذا أّما ففي (( ِمن أتى)) -:«الشيخ» قال كما قيل
   الوسيط  المعجم
- تحت- ًا،وإتيا:))  مادة مثلً ًا،وإتيان أتي أتى

الوسيط. والمعجم المحيط، القاموس انظر )1(



جاء،يقال: من: مأتاه من المر َأتيت ً،مأتي،ومأتاه ومأتاته
.(( وجهه
كّل جهة من إليه جيء المر،قد إن يقول «فالشيخ»

ّتفصيل هذا يقتضي المر يكن ُشّراحه،ولم معنى بذكر ال
تفهموا. أن عسى ،ولكن؛ (( أتى))

إليها فيها،وجيء الختلف َوُضح قد المسألة أن أّما- 
واضح بيانه الحكام،فهذا وأصول العقيدة مسائل ُشّراح من
ُتب في والحكام. والفقه العقيدة ُك

قلنا!  العقيدة كتب في أين قيل فإن َلم:  ؟ َطّرق أ َت َي
ُتب ُشّراح واليمان الكفر إلى العقيدة ُك

ّلقاتهما،وُمصطلحات َع َت َقة ومعناهما،وُم ّل َع َت ِبط بهما،وثم ُم ُر
ُد من ذلك ُكروا لم ولو حتى يكفي وتركها،فهذا بالصلة بع يذ
بلفظها. الصلة ترك

ّنا ،فقد(( ………يلزم أل)) قولكم: ثم- ّي )) معنى لكم َب
ِزَمكم(( من المر أتى »الوالد  على التهمة إيقاع ،فل

".«الشيخ " " والدنا" ، ُلستاذ ا ،

ّد ّر ل . العاشرة     الملحظة     على     ا
ّتضح؛إّما وفيها ،وإّما«الشيخ» على المقصود افتراؤكم ي

ْقف وعلمات بالعربية جهلكم وضوح َو ومعناها. ال
علماء عن) 156( ص« الشيخ» ذكر))  : قلتم فقد *

: معنى المصطلح  ( وأنه( إظهاٌر أو لغامض، تأويٌل ))الدراج
ٌء لمفترق،وهو توليٌف لخفي،أو يصنعونه الصحابة كان شي

ًء ًا للمانة، أدا ًء للحق، وبيان ّذمة وإبرا .(( ………لل
ّد:       :  َر هذا- ِكر أولً ).156( وليس) 176ص( في ُذ



   : ًا-  الكتاب في الصلية جملته في «الشيخ» ثاني
بـ المصطلح علماء عليه اصطلح ما……… )):قال

:( تأويلً( الشيخ» فاستخدم (( ………،لغامض الدراج
أنها إّما ؛-  العربية في-  العلمة وهذه ،):( المنقوطتين«

ْعل بعد تأتي ّتعداد أنها وإّما ، القول ِف ل ((أنه ))لقال:  وإل ، ل
. ((إنه فقالوا ))،(( وهو ))،

فعل بعد ليست «الشيخ» كلم في هنا أنها الواضح ومن
ّدد «فالشيخ»   ،للتعداد وأنها قول َع أغراٍض من يكون ما ُي

الدراج.  هو هذا يقول َأنه للدراج،ل
ّد وحدها وهذه َبعدها. عّما فضلً هذه، ملحظتكم كل َتُر

َكَر أين ثم*  كما الدراج معنى هو هذا أن« الشيخ» َذ
ّدعيتم !. عليه ا - ؟- ًء افترا

ّد:  ّين المنقوطتين بعد العراب حَركة إنَر َب يعنى ل أنه ُت
َء ّنصب      للدراج، تعريٍف إعطا ًا مفعولً ٍآت فال على مطلق

علماءالمصطلح، عند معلوم مصطلح فالدراج ؛حاٌل أنة
ًا لغامض،أو تأويلً عليها؛إّما يجي التي والحال ؛ لخفي إظهار

، عليهم الله رضوان الصحابة كانءشي وهو ))  ، …………أو
ًء)  في أي( يصنعونه أدا ًء ، للمانة الحديث ّذمة وإبرا بما ، لل
ّين بما أو ، أنفسهم من علموا لمن يكون لئل نبيهم لهم َب
(( عليهم حجٌة بعدهم

)1( .
.«الشيخ»على أنكرتم التي العربية من فهذا

ّد: * كذٌب(( وأنه))  استخدامكم ثم َر
ٌء، هذا: يقل لم«فالشيخ»وافترا إنه))  أو الدراج هو إن

َكْرنا كما الدراج،وإنما (( ْنظر َذ َي ْل ًا،و ذلك إلى القاريء سابق
َيرى الفتراء. مدى ِل

-  قال كما )1( في- ُد بع الصفحة. نفس الشيخ



وهذا: )) قلتم:  ثم*  صحيح غير معنى نقول
،والمعنى! أن:  الصحيح للدراج حديث أثناء الراوي يذكر هو
أو- عليه الله صلى النبي ًا- أو قبله وسلم كلم أو لنفسه بعده
َتوهم َبعده َمْن فيرويه لغيره ُي الحديث،وهو من َأنه ُمتصلً،ف

ّي: إسناد ومتنّي. نوعان
ما ونقلتم( ………،)86( الصلح ابن علوم ))في كما
ُتون ِب ْث ّدة من الدراج تعريف به ُت ُتب ِع .((للمصطلح)  ُك

ّد: - إذا َر إلى- مثًل َظْرنا َكَره ما َن حيث- ابن َذ الصلح
فقد- معرفة: النوع ((قال: أشرتم في الُمدرج العشرون

منها: الحديث،وهو الله رسول حديث في ُأدرج ما أقسام
يذكر رواته،بأن بعض كلم من وسلم عليه الله صلى

ًا الحديث من يرويه ما عقيب بعده َمْن أو الصحابي من كلم
بذكر بينهما فاصٍل موصولً،غير بعده َمْن نفسه،فيرويه عند

الحال حقيقة يعلم ل من على فيه المر قائله،فيلتبس
.(( وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الجميع أن ويتوهم

ابن" الذي هذا فهل الذي"- قاله ُتم الصلح إلى أَشْر
ِلكم ْق ،هو- َن ُتموه ما نفس عنه ْب َت َنّصه أنتم َك ؟!ب
ومن- جمعتم أنكم أم ما- منه ُتم فهمتموه غيره ْغ وُص

أم!  هذا َقلتم المعنى؟ ٍر من التعريف هذا َن معيٍن، َمصد
من إليه أَشرتم ما ضمن من"-  الصلح ابن"  إلى وأَشرتم

،فبدا- -  هذه كأن المصادر ُتعطي- كلها هذا نفس المصادر
َكْرتموه الذي التعريف َنّصه.    َذ ب

ًا َتْرون هذا،وما أو هذا فعلتم قد وأنتم بكم َيحيق عيب
بحسب- به،لنكم المعنى-  أعطيتم ّتام فهمكم بغير للدراج ال

فيه. نقٍص ما



"  فعل إن َيِضير الذي فما "، "  و شيخنا ،و" " والدنا
والغاية الدراج َغَرَض بألفاظه وصاغ ، هذا ،مثل" ُأستاذنا

؟!. منه

- المعنى فأين)) قولكم:  ثم*  للدراج- ًأ خط المذكور
ّق أنه على ّق المعنى من ، وصواب ح خطأ للدراج،وأنه الح

. ((وتوهم؟!
ّد:  الحق الدراج معنى هو هذا أن« الشيخ» قال أينَر

،هذا!! خطأ غيره والصواب،وأن ّهم؟ َو َت ّول الذي كذبكم و س
،إنها!! هذه فلماذا قالها،وإل قد«الشيخ»أن لكم المقولة؟
ْيل ومحاولتكم كذبكم،وافترائكم، لظهار إل هي ما والله ّن ال
فحسب. «الشيخ» من

بأهله} إل السيئ المكر يحيق ول{
ْنظر َي ْل ؟!!. هذا« الشيخ» قال أين القاريء و

ْقلكم أّما بطون من الدراج ِلَمعنى َن
ِذكركم ُتب، هذه الكتب،وأنواعه،و ُك ٌد فهو ال َمن يستطيعه َجه

ّدتموه العلم،ولكنكم في له بضاعة ل ّو َع فتنة من علمتم ِلما َت
ِثقون بما يقتنعون به بهذا،وأنهم الناس َي ولو بكم، تقولون،و
ْبَت َل ٍة أدنى له ممن َط َلب في بضاع ببيان يقوم العلم،أن َط
َنع الدراج؛ معنى َمواِضع ُتم. مما أكثر َلَص َكْر َذ

ّد         لّر عشرة:     الحادية     الملحظة     على     ا

ما الدراج وهذا)) ):177-176ص(« الشيخ» قول نقلتم
َمن ((وسلم:  عليه الله صلى قوله مثل من شيء في رأيناه
تشكو جاءت التى المرأة تلك َقول ،ومن((  َكفر فقد َتَركها



ْعلها في الكفر أكره إني ))وسلم: عليه الله صلى للرسول َب
– كليهما في اللفظ ؛إذ (( السلم – وسباقه بسياقه  داّل 
ًا علمنا بذاته،وما ذاته على اختلف على بينهم حدث خلف

على العربية استقامة أن خبره،ذلكم لتانا كان معناه،ولو
الحاطة عن لتعجزهم تكن عقولهم؛لم وفي ألسنتهم
مواقعه اللفظ؛باختلف هذا مثل لفٍظ من المراد بالمعنى
. وسياقه

فيما-  ول-  والحجة كان فيما ومنهم،أو فيهم كان ريب
ٍد قريب .(( منهم عه
*: ولكن؛أين!  كذا:  نقول ))وقلتم  الدراج؟! هذا هو قال

وكيف! .((هو؟!  وماهو؟
ّد: ًا،أين َر ًا هناك أن «الشيخ» قال عجب ّي في إدراج من أ
وفي-  هو العكس على اليهما،بل أشار اللذين الحديثين يقول

ّنّصين بداية رأيناه     ما الدراج وهذا ((: –نقلتموهما اللذين ال
الحديثين.  وساق ، (( ………قوله مثل من شيء في

ًا ًا؟!!. هناك أن يقول أنه فهمتم كيف إذ إدراج
الفهم؟!. هذا جاءكم أين من
ًة :«الشيخ» ُأخرى مّر .(( رأيناه     ما)) يقول 
ِتّم وحتى ّد َي من فيها جاء ما بكل الملحظة هذه على الّر

وهو- ًة عندكم ِنّي ُأخرى مّر ْب الفهم الفهم،أو عدم على َم
نوّضح- .«الشيخ» كلم في جاء ما فالتجاهل

ّين أن بعد «فالشيخ» ًا)) في َب ((( ثاني َنة) 176ص  َكا َم
ْفظ في وسلم عليه الله صلى الله رسول صحابة ِح

َنهم ّك َتَم كان وأنه الدراج أغراض العربية،يذكر في الوحي،و
َبيان منهم ًا يكون ما ِل ِبس كان فيوّضحونه،ولو الحديث في ُمل
ّي يكون تقديمه،لئل في تأخروا َلَما إدراج إلى يحتاج حديث أ



حفظًة )) وهم-« الشيخ» قال كما- عليهم بعدهم،ُحجٌة ِلَمن
َلها. قال كما(( والمعنى بالحرف للوحي ْب َق

وهذا- ًا لم- الله رضي مكانهم إذ ّنّصين في نجد عنهم ال
ًا المذكورين الذي المشترك اللفظ معنى به ُيوّضحون إدراج

" وهو كليهما في جاء ،وذلك" اللفظ هذا فهموا َلنهم الكفر
ًا بمعناه الحديثين، في ًا، واضح في بذاته ذاته على دّل ))جلي

َوُضَح(( والّسباق الّسياق حديٍث كّل في معناه لديهم ،أي؛
ْلُسل بحسب َتَس َدّرج،و هنا ذاته فكانت ومناسبته، الكلم، َت

َهم اللفظ هذا به جاء الذي السياق هناك،لن ذاته غير ْف من ُي
ُهُم إدراٍج إلى يحتاج فل هناك ذاته غير هنا ذاته َف َوّضحه، ُي ِل

في والّسباق الّسياق من يفهمون الذين القحاح العرب
ًا أن عليه،ففهموا اللفظ يدّل ما الكلم ٍر غير هنا كفر كف
هناك.

ّتِضح هنا( ذلكم )) أن) «الشيخ» كلم من الُمراد ي
تكن عقولهم،لم وفي ألسنتهم، على العربية استقامة
ْعِجزهم ُت هذا مثل لفٍظ من الُمراد بالمعنى الحاطة عن ِل
.(( وسياقاته مواقعه باختلف اللفظ،

أسئلتكم إلى «الشيخ» كلم َوّضحنا أن بعد ونعود
ّية ِن ْب َق ما على الَم َب فيها. عنكم تقريره َس
َده- في وليس)) قلتم: * ّد س ّي- كلمه أ على جواٍب الله
)! ذكر فيه أن أورده،مع الذي الثر فهل( المذكور الكفر الكفر
)  المرأة كلم في ٌق( متعل كفٌر هو بزوجها،وهل بها،أم كفر
ّلة،أم من مخرٌج أكبر ّلة من يخرج ل أصغر كفٌر الِم .(( الِم

ّد: ساقه الثر،وإنما هذا على ُيجيب حتى يسأل لم هو َر
ّلل ُيد الّسياق،وأنه بحسب اللفظ لهذا الصحابة فهم أن على ل
ًا ليس المرأة،وأنه كلم في الُمراد على بذاته َدّل ًا كفر ُمخرج
ّلة؛  من ّلهم الّسياق لن الِم من يعقل ذلك،فَمن على َد



ًة أن المسلمين ًا تكفر أن توِشك امرأ ًا كفر ّلة  من ُمخرج الِم
ُبغضها وسلم عليه الله صلى الله رسول َزوَجها،وأن ل

عنها؟!. يسكتون ثم ذلك منها يفهمون والصحابة
- هذا إيراده سبب هو ثم؛ما)) قلتم: ثم * مع- هنا الثر

.(( عنه السكوت
ّد: َد السؤال هذا َر لكلم الفهم تجاهلتم لنكم منكم َوَر

ّطعن «الشيخ» عليه. ؛لل
ّلق الثر هذا ساق ما «الشيخ» ُيع ّلل عليه،وإنما ل َد ُي به ل
الدراج،وهذا َغَرض الصحابة،ومن فهم من ُيريد ما على
ْنِصف. للقاريء واضٌح الُم

( في «الشيخ» قول من الُمراد هو وما ))قولكم: أّما *
بسياقه- في اللفظ ّنه-  كليهما أ بذاته ذاته على داّل وسباقه

،هل!(( كانت فإذا اللغوية؟ الشرعية،أم ذاته يريد ؟
هي فما اللغوية كانت وإن قائلها؟ بها أراد الشرعية،فماذا

.)) ذكرها؟ قيمة
ّد: ّناه،ووُضح فقد َر ّي اللفظ أراد« الشيخ» أن فيه َب
َوُضح الشرعي، حديٍث كّل في اللفظ لهذا قائٍل كّل أراد ما َو

الحديثين. من
ُد: تعليقكم أّما * ٌء هما قيل فإن)) بع .(( واحد شي

ّد: أن- منصف لكل-« الشيخ» كلم من واضح َر عاقل
ّد أمٌر فهذا))  ذلك،وقولكم غير المر ُقْل لم إ الخوارج إل به َي

.(( ………القحاح
ْلِمزة التعليقات هذه فمثل ُم ل ُقل لم ا الوقاح إل بها َي

سرقة عهده بمن نربأ وراح،ول الزمان من مضى فيما
ّور ُلَك أن به،أو يقول العلم،أن أهل نصوص العلم،وتَس َيْس

ِبه. َب ِلَس



في الكفر ……… وقولها)) ):47ص( قولكم أّما *
لوازم من أو))  ، (( كفر دون كفٌر)) أنه إلى إشارة )) السلم
فتح: " )) الهامش في وأشرتم (( الكفر 9/40الباري" ( وانظر

ًا وذلك (() 0 ٍر يقول ل أن بالشيخ َلمز كفر. دون بكف
ّد: َظْرنا إذا َر فتح" َن من" في باب" الباري ْلع بداية الُخ
( الطلق وكيف ص" َظْرنا)394فيه؟ َن التي الروايات إلى ،و

" في" البخاري ِلْمنا هذا ساقها َع َل ل عليكم إشارتكم أن الباب،
      .«الشيخ» كلم تؤكد لكم،لنها

ّين الروايات هذه في اللفظ سياق إن  َب أن بوضوح ُي
" لفظ أن فهموا الصحابة الذي" هو ليس المرأة قالته الكفر
ّلة،ويكفي من الُمخرج ( رقم الرواية ذلك على دليلً الِم

ول دين في عليه أعتب ل إنّي ……… ))فيها: جاء ،التي)5275
َوّضح وهذه ، (( ………ُأطيقه ل ولكني خلٍق، لفظ سياق أن ُت

-" في" قد- الروايات الكفر ليس أنه على بذاته دّل الخرى
ّلة  من الُمخرج الكفر ّين وهو  الِم َب من الواضح ال
.«الشيخ»كلم

فتح" أين ثم - ْكُر" في ِذ حيث-((  كفر دون كفر))  الباري
أشرتم-.
ّله ننقله نحن وها َيرى ك ِكَر أين القاريء ِل فتح" في هذا ُذ
في" الكفر أكره ولكني: ( قوله ((: إليه المشار الموقع الباري

أي)  في يقتضي فيما أقع أن عنده أقمت إن أكره:  السلم
به الكفر،ويأمرها على يحملها أن أرادت أنها الكفر،وانتفى
ًا،بقولها ما على الحمل فيتعين )) دين في عليه أعتب ل (( نفاق
حيث ذلك، تؤيد الباب أواخر في حازم بن جرير قلناه،ورواية

قد أنها إلى أشارت وكأنها (( الكفر أخاف أني إل))  فيها جاء
ّدة تحملها نكاحها ليفسخ الكفر إظهار على له كراهتها ِش

تحملها أن خشيت حرام،ولكن ذلك أن تعرف كانت منه،وهي
ّدة كفران بالكفر تريد أن فيه،ويحتمل الوقوع على البغض ِش

الزوح. حق في المرأة تقصير هو إذ العشير،



المعنى:  وقال ما السلم في نفسي على أخاف الطيبي
َفْرك،وغيره نشوز، من حكمه ُينافي ّبة من يتوقع مما و الّشا

ِغَضة الجميلة ُب ّد كان إذا لزوجها الم َقْت منها، بالّض َل ْط َأ على ف
. ُمقتضى ينافي ما الكفَر:  السلم

ُيحتمل لوازم أكره أي إضماٌر كلمها في يكون أن و
والخصومة. والّشقاق الُمعاداة من الكفر

((أطيقه ل ولكني )) طهمان بن إبراهيم رواية في ووقع
)(( فيه ما تقدّم وقد (( ولكن))  الُمستملي رواية ،وفي انتهى.(

هذا؟!!. في (( كفر دون كفر)) ِذكُر فأين
أن: فإن وهل:((  كفر دون كفٌر)) هو المعنى قلتم ،قلنا

؟!. هذا بغير «الشيخ» قال
الشيخ» قوُل هو أل عنه، تجاوزتموه،وتغافلتم ما اقرأوا

بالتطابق هو الصحيح اليمان أن شّك ول ((:) 171ص(«
الجوارح إيمان المعنوي،وبين القلب إيمان بين

ل والشرك الكفر من تدنو التي والمعاصي العملّي،
ًا بها العبد العبد،ويكون عن اليمان تنفي مع مؤمن

ًا جماهير ارتضاه أمٌر وهذا إيمانه مع معصيته،وعاصي
.(( الخيار العلماء
ًا تكون النقاش،والعلم،أن أدب من ثم،هل-  ِقش في ُمنا

ِلق َط ْن َت ٍة،ف َدها ما إلى منها مسأل ْع َيها؟!. أن قبل َب ِه ْن ُت
ّول هذا لماذا ٍة إلى النقاش،وَصرفه في التح مسأل

ٍة؟!. آتي
ّد على-  بإذن –والّر آٍت،((  كفر دون كفر )) مسألة الله

ِطل ْب ُي َنتكم ِل َد ْن السابق النّص أن يكفي حولها،ولكن الخبيثة َد
-«الشيخ» عن ِلم- على  ْع ُي ُيبطلها،و القاريء- ِإيجازه

َأنكم-  ًا ّدم َق ّبطون ُم َتَخ ٍء،ل في َت ًا،إل فيه ُتصيبون َعَما شيئ
الفاجر. وعويلكم بصراخكم أنفسكم َفْضح



ّتضح أل ثم-  ِكَرت التي التأويلت هذه من ي فتح" ُذ في
لهذا" "– اللفظ؛ الباري في" ،أنه- هذا الكفر بذاته َدّل الحديث
ّلة،  من الُمخرج غير معناه،وأنه على وسياقه قاله ما وهو الِم

تارك تكفير يرى َمن ؛ الفريقين عليه وأجمع ، «الشيخ»
هذا مثل على أجمعوا فهل!   التكفير؟ يرى ل وَمن ، الصلة
؟!.(( كفر فقد َتركها من )) في الكفر، لفظ في

ّد لثانية     الملحظة     على     الّر عشرة:     ا

(«الشيخ» قول نقلتم إلى يذهب من ولعّل)) ):177ص 
: وسلم عليه الله صلى قوله كفر،في وبين كفر بين التفريق

غيره،ممن دون جاحدها بكفر ،فيقول)) كفر فقد تركها من ((
 –يبلغه أو – يأته لم ؛ – يزعمون كما – جحود غير من تركها
ٍد،أن أو قريٍب مكان من ًا بعي بين ُيفّرق لم الصحابة من أحد
بالكفر-  – عليهما الحكم في ذاك وبين هذا ًا الوحي ؛لن مع
قلبه في يقع أن وسلم عليه الله صلى للنبي سبيلً يجعل لم
ٍم التفريق هذا ٍد به،أو أتاه بينهما؛بعل عند من باجتها

َهَب الي الجماع هذا كان َلَما نفسه،وإلّ سوء عنهم أذ
الفرق لهذا ِذكٌر يكون أن غير من ، المسألة هذه في الخلف
.(( الّلحقة القرون في صار الذي

*- وهو  ُق:)) قلتم-: ما أبشع من وقلتم ّل ّتع ال بعدم أولً
-  عن النقل في- هنا ذلكم! غير الصحابة مسألة أن مورده
- ترك لم- ًا أساس ًا؛وإنما الصحابة في تقع الصلة حدثت مطلق

ًا-–لبحثها الُمقتضى يكن لم بعدهم،بحيث موجود في وإثارتها
رضي- وإنما- الله عصرهم - عنهم ّددون- ُيَر هم كانوا
وسلم، عليه الله صلى النبي من سمعوها التي النصوص
.(( يفهمون لها ما حقيقة على ويكررون



ّد: ّلغه ما كل فهل َر وسلم عليه الله صلى الله رسول ب
ْع الصحابة،ولم َق َدث أو عهده في َي بعدهم؛لم عهدهم،وَح

لذلك؟!. داٍع من يكن فيه،ولم الصحابة َيُخض
ّله،يسألهم الشرعي العلم أوعية هم يكونوا ألم ك
صلى الله رسول عهد في يكن لم فيما فيجيبوا،حتى التابعون

والرسول!! حصل قد وسلم عليه الله عليه الله صلى ووقع؟
ّلغهم كان وسلم َب ّلٍغ رّب)) الشرعي،ويقول: المر ُي َب أوعى ُم
كل في السلم لمة هو العلم هذا أن يعلم لنه (( سامع من
َلته هم آٍت،وأنهم ومكان زماٍن ّناقلين َحَم له.  وال

ًا،تقولون َقررتموه بما إنكم ما: آنف يجب كان للصحابة
َع ما إل لنا تنقلوا أن عليكم َق الله صلى الله رسول عهد في َو
َع وسلم،وما عليه َق فل!!!. ذلك غير فقط،أّما عهدكم في َو

ابن" ما أّما-  َله َق في" َن ّيم ": الق الصلة" وقال ))كتاب
في-  رحمه- الشبيلي الحق عبد الحافظ كتاب الله

 :" ذهب" ومن عنهم الله رضي الصحابة من جملٌة الصلة
ًا الصلة تارك تكفير إلى بعدهم يخرج لتركها،حتى متعمد
جبل،وعبدالله بن ومعاذ الخطاب، بن وقتها،منهم،عمر جميع
عليهم كان فما (( الدرداء عباس،وجابر،وأبو مسعود،وابن بن
ْنقلوه أن ذلك،ول يقولوا أن على- ِلَمن َي َيغيب ِل َبعدهم،

هذا- ّله العلم مذهبكم َتكم عقولنا إل نجد ول ُج في إليها َنْح
ديننا. أمر

ابن" ما أّما َله َق " َن " ج" ّلى الُمح في (2حزم وقد ))):15ص 
جبل،وأبي بن عوف،ومعاذ بن عمر،وعبدالرحمن عن جاء

أن: الله رضي الصحابة من هريرة،وغيرهم ترك َمن عنهم
ٍة فرٍض صلة ًا واحد ٌد كافٌر وقتها،فهو يخرج حتى ُمتعمد ((مرت

َبِشع مذهبكم على ينقلوه أن يجب كان فما ؛ هذا. ال



َله وما   َق عن"  ابن" َن " في مسعود بن عبدالله تيمية
(7ج"  الفتاوى مجموع {تعالى قال وقد ))) :614ص  فخلف: 

الشهوات واتبعوا الصلة أضاعوا خلف بعدهم من
ّيا}  يلقون فسوف ما: وغيره مسعود لبن فقيلغ
ما: وقتها، عن تأخيرها: فقال إضاعتها؟ ذلك نظن كنا فقالوا

لو: إل ًا لكانوا تركوها تركها،فقال أن عليه يجب ،كان((  كفار
ّدهم إن: َيُر ُدث ل هذا ويقول َدَث عهدنا،ول في يح عهد في َح
وسلم.  عليه الله صلى الله رسول
َبة" القاريء وينتبه( َت َك :الصالة أن ((عصرهم في ))قالوا"

.(
ّد:*  حتى المفهومة الَمسجوعة،غير كلمتكم كانت ثم َر

ًا فهمتموها لو لكم،لنكم ّدون بها أنكم لعلمتم حق على َتُر
ْعٍن من فيها عّما أنفسكم،فضلً رضوان- على َط الصحابة

عليهم-. الله
ّددون )) الصحابة كان فإذا من َسِمعوها التي النصوص ُيَر

َكّررون، عليه الله صلى النبي ُي لها ما حقيقة على وسلم،و
رضي- الذي هذا كان هل ،((  يفهمون عنهم الله يفهمونه

ُيَصّرحون- ،وهل! أم به وأرضاهم يفهمونه الذي هذا يكتمونه؟
ّتصال به لهم كان فحسب،أم أنفسهم عند من كان برسول ا
وسلم؟!. عليه الله صلى الله

ّتصال لهم بفهمهم ُيَصّرحون،أنهم كانوا أنهم إل أظن ما ا
الذي الفهم هذا وسلم،فأين عليه الله صلى الله برسول
أي- ُيفّرقون بين- به ًا التارك الصحابة بغير والتارك جحود
جحود؟!.
ْوَمة الله في يخافون ل كانوا ٍم َل ِئ ِهروه أن ل ْظ ُيَصّرحوا ُي و

رضي- ومعاوية ذّر أبي أمُر به،وما عنهم الله وعثمان
عنكم-  ْهُمهم ببعيد،فأين وأرضاهم التارك" َف بأن



" الكافر" هو ًا الجاحد " من خارج كافر" ،وغيره ّلة خارج" غير الم
؟!!.

ًا أخفوا أنهم إّما ِلموه علم الله رضي وحاشاهم–َع
،وإّما- ْلنا لم أنه عنهم ّتفريق هذا َيِص المسألة هذه في عنهم ال

َقل،وإّما ل ،وهذا)1(واليمان العلم أهل كبار مسائل من ْع أنه ُي
َلنا قد ٍر عن َوَص َف ًا،ولم للتارك بالتكفير القول منهم َن ُمطلق

ْلنا َفر عن َيِص ّن ل فحسب،وهذا للجاحد هو التكفير أن الخر ال
كهذا عظيم خلٌف السناد أّمة عن يغيب أن ُيعقل ُيعقل،فل

ْبِع بين يقع أصلً خلٌف هناك يكن لم أنه الول،وإّما العلم َن
ِلف ل الجحود،و بغير بالتكفير قالوا عّمن الخبر وجاءنا ُمخا
النقل. به جاء الذي غيره،وهو ل هو غيرهم،وهذا من لهم

ّد في ويأتي( ًا على الّر بيان الملحظة هذه من رابع
ذلك)

التي للنقول فهمكم تناقضكم،وعدم تلحظون أل ثم -
ّدلون تنقلونها نهجكم؟!. على بها وتست
ابن" نقلتم) 27ص( في أنتم " عن وابن" ، )2(تيمية" قدامة

الجماع" ما ُتموه على" َسّمي هذه التكفير،وفي عدم العملي
ُتم النقول ْل َق واستدللتم العصور، كل في الصلة تاركي كثرة َن
ل- كل أو العصور رأيكم،وكل على بهذا تشمل- عصر، شك
الصحابة وسلم،وعصر عليه الله صلى الله رسول عصر

عليهم. الله رضوان
َلم ((   عصرهم     في     يقع     لم ))هذا أن تقولون وهنا ِف

.التوفيق؟! التناقض،وعدم
ما: ((قلتم: ثم * ًا )- ألفاظ من ُيذكر ثاني الواردة( الكفر
–الصلة ترك أحاديث في وعن- ُيذكر  الصحابة- نفسه

38ص الصالة، انظر )1(
ّنا وقد )2( ّي )25-17( ص بهذا الستدلل فساد َب



في- بعض وصُف فيها الوارد الخرى الحاديث أنفسهم
ٌد يقل لم مما والتكفير بالكفر والذنوب المعاصي أهل من أح

.)) مرتكبيها بتكفير السنة
ّد:  وهل!  هذا غير قال نعم،ومنَر بغير« الشيخ» قال ؟

ونعيد!  هذا ،وخير)171ص(« الشيخ» كلم من النقل لكم ؟
ودّل. قّل ما الكلم

الكفر من تدنو التي والمعاصي)) :«الشيخ»يقول
ًا بها العبد ويكون العبد، عن اليمان تنفي ل والشرك مؤمن

ًا معصيته مع جماهير ارتضاه أمٌر إيمانه،وهذا مع ،وعاصي
.(( الخيار العلماء

مّرة- وهذا ّكر ُأخرى النقل َذ قد- ُن َبة" القاريء َت َك َوَزه تجا
ّلقوا ولم" الصالة عليه. ُيع

ًا وقوله ول: ثاني ))):194ص( أيض ِرد عشر أن هنا َي
َكَم وسلم عليه الله صلى الرسول العمال بعض على َح
َكُحكمه والقوال في يقال ل الصلة،فلماذا تارك على بالكفر،

الصلة؟!. ترك في قيل ما والعمال القوال هذه
: إن: أولً الحكم، تطابق يعني ل اللفظ تطابق الجواب

……… )).
هذا هذا،وسؤال مثل إلى الشارة عن السكوت فلماذا

به؟!!. يقول «الشيخ» أن لقارئكم  توحون الذي السؤال

كلم:  ))قولكم: أّما * ًا -«الشيخ» ثالث في- كتاب نفسه
ًا ونقلتم (( ………له آخر ّينون للشيخ كلم َب ما خلف فيه ُت
هنا. يقول

ّد: خبيثٌة محاولٌة إل هي فيه،وإن لكم دليل ل فهذا َر
ْعٍن لظهار أدب من ليس يتناقض،وهذا وأنه «الشيخ»في َط



ِقش شيء،فإن في النقاش ول الحوار إل عليه ليس الُمنا
ِوره يعتقد فيما قبله. ما الن،ل ُمحا

َق وقد َب ّد َس ).48-46ص( هذا مثل على الّر

دعوى: )) قلتم: ثم * ًا المذكورة- رابع كلم في الجماع
- حجة ول لها، ِصّحَة ل -«الشيخ» كما- ّتة َب ال ّدم تدعمها .(( تق

ّد: ًا َر َنع كيف عجب يكذبون بهم بأهله،فإذا العناد َيْص
ّدعون إن- ل ما وي إل- ُيقبل ٍد من ُقبل ُمكابر. جاح

َكر من على قبل من تعترضوا لم مالكم الصحابة أن َذ
ِبسوا الصلة،ولم تارك كفر على أجمعوا ْن ْنت َت ِب ٍة ِب َف َش

َنعون معهم،كما هنا.« الشيخ» مع َتص
ابن" يذكر" فهذا ّيم ًا الق على الصحابة إجماع في كاملً باب

( في الصلة تارك تكفير " ص" الصلة فيه: ،يقول)67كتاب
ّما)) َكَر( ………َزنجويه، ابن ،فقالالصحابة إجماع وأ َذ و

آخر: سياق وفي ، (( الصلة ترك لمن إسلم ل )) عمر قول
(( الصلة) ترك لمن السلم في لحظ)) ابن" ،ثم  قال

فقال": ّيم عليه،وقد ينكروه ولم الصحابة من بمحضر هذا الق
ّدم عوف،وأبي بن جبل،وعبدالرحن بن معاذ عن ذلك مثل َتق

 .)) خلفهم صحابي عن ُيعلَم ولهريرة،
تعظيم"  في"  المروزي نصر بن محمد"  المام وقال 
( الصلة قدر َكرنا ))): 2/925-936"  ّية الخبار َذ عن الَمرو
إياه تاركها،وإخراجه إكفار في وسلم عليه الله صلى النبي
ّلة،وإباحة من عن جاءنا ثمإقامتها، من امتنع من قتال الِم

عن يجئنا ذلك،ولم مثل عنهم الله رضي الصحابة
ٍد .(( ذلك خلف منهم أح



"«الشيخ» ذلك مثل ونقل العثيمين بن صالح محمد 
" حكم" ،" تارك في ّين فإذا  )) فقال:  الصلة َب الصلة تارك أن َت

ًا كافر عذر بل ًا كفر ّلة  من مخرج هذه بمقتضى الِم
.  ……الدلة

غير حكى الصحابة،بل جمهور القول هذا على
ٍد .(( عليه إجماعهم واح

ُتب وهذه فلماذا ُك ٌة ال ّينوا لم القديم منذ موجود َب لهم ُت
. ((  تدعمها ُحّجة هذه،ول الجماع لدعوى صحة ل )) أن

ًا تزعمون أم أداء))  عن وتتنازلون« الشيخ»غير مع أدب
ُنصح المانة،وإبراء ّذّمة،و ُلّمة ال ((ا

َتَمّسكون ثم ،)1( كلها بها َت
-« الشيخ» مع ّوق- َط والله هذا إظهار بمعروف أعناقكم وهو

َذل لفائف في وأنتم بلدكم في المنهج َب من لكم ُأمهاتكم،و
ًا حمايًة نفسه ُتم لولده،حين يبذلها كما ودفاع ُتطيفون ُقْم
- منكم كان منهج،ثم دعاة أنكم بالناس ما- ُد بين الن هو بع
".الصالةفي" أيدينا

(( الله يشكر ل الناس يشكر ل ومن)) 

ّد:* ّدم كما))قولكم: أّما َر ّدم الذي كان ،فإن(( َتق هو تق
ابن"  نقلكم ،" عن "26ص( في المنذر ّنا ،فقد"الصالةمن)  ّي َب
-15-14( ص فساد)- الستدلل. هذا هنا

ّدم وقد) 2()) الحاشية: في وقلتم * الشيخ عن َتق
َده- ّد ( س ص- .((الخلف!!  بوجود قوله) 32الله

ّد: ًة:  َر وَمّر أجيدوا- أولً - لما النقل ُأخرى ًا- زور ُتريدون
).32( وليس ،)42ص( في إليه؛هو الشارة

هذا: ًا ٌء كذٌب ثاني ًة وافترا «الشيخ» يتكلم أخرى،هنا مّر
،وهناكالصحابة ،الصحابة ،الصحابة إجماع عن

.العلماء ،العلماء العلماء، عن يتكلم
.13 ص الصالة انظر )1(



يذهب من ولعل ((الملحظة: هذه َنّص في هنا يقول فهو
يبلغه- لم أو – أو يأته لم  ……كفر وبين كفر بين التفريق إلى
ًا بعيد،أن أو قريب مكان من بين يفّرق لم الصحابة من أحد
ًا عليهما الحكم في ذاك وبين هذا .))………بالكفر؛ مع

ّنّص في وهناك – 42ص( في إليه أَشرتم الذي ال وهو) 
- «الشيخ» كتاب من) 175-174( ص في إن ((: يقول فهو 

الفراط بين َرحاها داَرت وقد ِبُرّمتها التكفير مسألة
ًا تكن ،لم الول القرن منذ والتفريط ٍة نشوء في سبب عداو

َيَرة بين زيادتها في ول ُلمة     علماء من الِخ وأّما…………ا
إلّ بينهم فيما يكن الصلة،فلم تارك تكفير في اختلفوا الذين
ٍة في اختلف محض ٍة، مسأل الكتاب ظاهر إنه بل ………فقهي
َذ الذي العزيز علماء من الغفير الَجّم إليه وصار به أَخ

تارك بتكفير قال ممن واللحقين     السابقين     المصار
بن الله راهويه،وعبد بن أحمد،وإسحق المام الصلة،منهم

. )) .…………المبارك،
ّيٌن وهذا( الُمشار الصفحات في إليه القاريء فليرجع َب

إليها). 
َبة" فهمتم فهل           َت َك ِكروا َمن أن"الصالة يا ص( في ُذ

؛ليسوا)42ص( في َنّصه ونقلتم«  الشيخ»كتاب من) 174-175
ُلمة علماء (( من الصحابة؛بل ِء  (( ،))  ا المصار علما
)177ص( في إليهم الُمشار وأن ،((  واللحقين السابقين

،" الصحابة"  هم ؛) 47ص( َنّصه ونقلتم «الشيخ» كتاب من
المصار. علماء وليسوا

ٍم خلٍط من منكم هذا جاء ربما أحمد، المام بين ووه
الصحابة!!. وبين المبارك، بن وعبدالله راهويه، بين وإسحق

 

ّد         لّر :عشرة     الثالثة     الملحظة     على     ا



"177ص(« الشيخ» ذكره ما أّما)) قلتم: ثم * ابن)  عن
من" غير فهو!  الصلة تارك تكفير إلى بميله ُيشعر كلم حزم

ًة ،وذلك(( ………إن دقيق،بل عن «الشيخ» َنقل إلى إشار
،"  ابن" ٍم التية. الصفحات في ِذكره والتي حز

ّد: حكمتم حتى بعد، عن الستشعار هذا لكم أين من َر
" يقصد أنه« الشيخ»على  - ابن- أن يميل"  به تكفير إلى حزم
هذا! تارك ٌء الصلة؟ وما ،«الشيخ»على إل َتفتروه لم افترا

من- أن- َتَجّرأتم ّي على َتكذبوه قبل َقَل ممن أ ابن" هذا َن عن
حزم".
في" ابن" ّيم "  الق َقَل" َن الصلة ):49ص( هذا،فقال كتاب

َتل أي( وحكاه)) ْق ّتد)  يقتل كما ُي حزم بن محمد أبوالُمر
عوف، بن جبل،وعبدالرحمن بن الخطاب،ومعاذ بن عمر عن

ّيم فابن ، (( ……… عندكم. دقيق غير الق
ّتضح َت ّقته عدم و -  ِد حين-  ّنّص ينقل عندكم بأوضح ال

ٍة وقد:حزم ابن محمد أبو قال )) ): 52ص( قال ،حيث صور
من وغيرهم ………عوف بن عمر،وعبدالرحمن عن جاء

أن:  الله رضي الصحابة ٍة فرٍض صلة ترك من عنهم واحد
ًا ٌد كافٌر فهو وقتها يخرج حتى ُمتعمد .(( مرت

َله وكذلك َق " حزم" ابن" نّص أي- َن محمد- بن الشيخ
" صالح حكم" في ؛فهو" تارك العثيمين دقيق غير الصلة
ًا. عندكم أيض

ابن" النقولت هذه في"- عن التي المصادر هذه حزم
 -، َكْرناها ٍد « الشيخ» كتاب قبل َذ لم ،فلماذا)1(طويل بعه

ّلقوا ّتعليق هذا عليها ُتع َكَرها عندما إل الواهي ال َذ
؟!.«الشيخ»

هـ. 1419 في الثانية الطبعة والجابي، الجفان طبعة ، الصلة كتاب(
الطبعة-  لبن الصلة تارك حكم     هـ.1411 في الثانية العثيمين



ّتضح هذا قولكم إن ثم - هذا بأصل معرفتكم عدم منه ي
ابن" النقل ،" عن ٍم ْلنا َمن جميع عنه يغفل لم والذي حز َق َن
-  ،ولكنهم عنهم من- عنه " نقلوه ج" ّلى ًا نقلً 2المُح ُمجّرد
ابن" ترك موضوع في رأيه إلى إشارة أي بدون الصلة،لن
إنما" َكَر حزم ِرض في هذا َذ ْع ّده َم قضاء يرى من على َر

ًا وقتها جاوز لمن الصلوات ( رقم مسألة تحت وذلك ، ُمتعمد
خرج حتى الصلة ترك َتعّمد من وأّما  )) قال: حيث ،) 279

ًا قضائها على يقدر ل وقتها،فهذا َكَر ثم ، ………((أبد ًا َذ أثار
ما:  قال )): قال أن إلى ، بذلك الصحابة عن ِلَمن نعلم علي

َكرنا ًا،وهم عنهم الله رضي الصحابة من َذ ل من أي( ُمخالف
ابن" يرى في" رأي ٍم ّنعون)  عدم حز ُيَش بخلف القضاء

وعبدالرحمن عمر عن جاء أهواءهم،وقد وافق إذا الصاحب
ترك من أن عنهم الله رضي الصحابة من وغيرهم ………
ًا واحدة فرض صلة ُمرتد كافر فهو وقتها يخرج حتى ُمتعمد

ما قضاء الُمرتد على يرون ل والمالكيون الحنفيون ٌ،وهؤلء
وقته. خرج

ًا عنهم الله رضي الصحابة من فهؤلء على يرون ل أيض
َعّمد من .(( قضاء وقتها خرج حتى الصلة ترك َت

ابن" ّله" فكلم ك الصلة ترك بموضوع له ِصلة ل حزم
،وما- من- ل أم والتكفير َفل أصله عن عنهم نقلنا َمن كّل َغ

" ينقلون وهم ذلك "، ّلى الُمح بعدم ترمونهم وأنتم عن
ّدقة،بل ّنّص هذا بعد وأقول ال .(( بالغفلة))  ال

ّد عشرة:     الرابعة     الملحظة     على     الّر

ُتم ْل َق بين التفريق عن« الشيخ» قول على واعترضتم، ، َن
ْين َك َتْر المفرقين قول) 178 ص( الشيخ َوَصًف ((وقلتم: ، ال

–المجرد الجحود،والترك على المبني الترك بين –للصلة   



ُلمة قلوب من وأذهب بالصلة، أودى ((: بأنه اليام مع ا
َتها ّي ًا علينا يظهر أن انتظار ِمنا وليكن ((قال: ثم ، ))ُقدِس يوم

يضع من جاءكم فقد ، المسلمون أيها افرحوا:  لنا يقول من
.(( الصلة عنكم
ْورد من هذا ليس ))وقلتم: * هو شيء،وإنما في الحق َم
اللزم هذا منه يلزم ل التكفير عدم أن ذلكم!  عاصفٌة عاطفٌة

.)) الُمنضبطة العلمية المنهجية عن البعيد الحماسي
ّد: ِرد من ليس هذا :))قولكم َر ْو ،)) شيء في الحق َم

 - حقيقة- به ِرون ْظه - الذي واقعكم ُت إذ- والله تعيشون،فأنتم
في- تقولون ّية أبراٍج هذا ُثه ما لتعلمون عاِج ِد في القول ُيح

ِتَن َفَمن فيهم، الناس،وتأثيره -  ُف ُيحيطون- ٍء َعما ِب فيكم
ّنون ُظ َي ًا،وهم فيكم بكم، َبٌة خير َب على ُيحافظون َش

ُتحيطوا شاكلتهم،ولم على الناس دينهم،وعبادتهم،فرأيتم
ًا ِكلوا الناس،أو بواقع علم -. ُتشا حتى- َبة َب الَش

ّد سؤالً،أيهما نسألكم ًا أش ّي على تأثير أنا: إنسان أ يقول
إنك:  تقول ؛أن)1(مسلٌم ًا كافٌر هذا بفعلك له ،! حق أن أم ؟
أنت:  تقول ٍر،ولكنك لست له ِلك ُتشبه بكاف ْع ِف الكافر؟!!. ِب
ّد الولى بأن شك ل ًا الثانية من أش ْدعى تأثير َأ إلى و

التغيير.
َتِصف جاءت التي الحاديث إن بل المعاصي بعض ل

ّتشنيع باب من أنها إل العلماء فيها قال بالكفر،ما ال
ّتغليظ،وذلك َلم لما وال ْع ّدة من ُي المسلم، على اللفظ هذا ِش

ِلم إن تأثيره يكون فكيف عليه وهو ، حقيق به أنه َع
ًا؛بتركه (( مسلٌم أنا )) كلمة ُتغنيه ل ُمقيم،وأنه الصلة. شيئ

ْدق على دليلً أردتم إن ثم-  ،وأنها«الشيخ» كلم ِص
َبَسة، الحق َمعين من َت ْق ّعنوا ُم َتَم الله،واقرأوا كتاب في َف

فيها. إخلصه نعلم ل والتي )1(



اللباب أولي يا حياة القصاص في ولكم{واعلموا
.تتقون} لعلكم

من طائفٌة عذابهما وليشهد{واعلموا واقرأوا
المؤمنين}.
ُد ُيحدثه الذي الثر ما واعلموا الِقصاص،وشهو
الناس. حياة عن غابا إن يحدثانه الذي الثر العذاب،وما

ًا فالعقوبة ّي والوصم- أ ّلة من المخرج بالكفر كانت ل الِم
ّثر أن حقيقة يجب ما أشد من شك ّدعي من نفس في يؤ ي

من بقية قلبه في كان ِلَمن عقوبة به السلم،وكفى
َبعها ما إيمان،مع ْت ّد من َي إن- لو ح َبت كان الناس عن غاَب غا

واقعنا من نرى بها،كما والرهبة،واستهانوا الخوف،والوجل،
ّيبت الذي الشرعية. والعقوبات الحدود فيه ُغ

كما- إذ بها فكيف َبت ّي ُأضيف-  ُغ و أقل هو ما معها اليوم
ُيقال نفس على تأثيره في َعه له النسان؛و مسلٌم أنت َم

ٍر،بل ولست ْعَل تفعل بكاف ِلْمنا إذا الكفار،إل ِف َتْجَحد أنك َع
َتِحل أو الصلة يصلي؟!. أن يدفعه سوف الذي الترك،فما َتْس
َتاب أن بد ل أنك القول ذلك؛ إلى يدفعه سوف هل َت ُتْس

،! وإلّ "25-24ص( أسلفنا كما فهذا ُتقتل؟ ابن)  عن
فرٌض": ٌع تيمية  أنه إليه ُأضيف إذا أصلً،فكيف ممتن

يرى- أي- مكان له هو ول حصوله ممكٍن غير هذا أن التارك
ِعه؟!. في ِق وا

ابن" حين" وصدق ّيم ( كتاب في قال الق  " ص" )60الصلة
ًة– ٌة له ليس من كلم إلى ُتْصِغ ول ((ُأخرى-:  وَمّر ول خبر

يقوم بأن الطبيعة في وتأّمل وأعمالها القلوب بأحكام علم
الله والنار،وأن والوعيد،والجنة بالوعد إيمان العبد بقلب
تركها،وهو على معاقبة يعاقبه الله وأن الصلة، عليه فرض

المانعه الموانع صحته،وعافيته،وعدم في الترك على محافظ



يقوم أن المُحال أمحل من ،وهذا ……… الفعل، من له
ترك ول طاعة فعُل يتقاضاه ل جازٌم إيمان العبد بقلب
.(( معصية

ل وذاك،ولكن اليوم،فأنتم المة واقع َتَروا ل كنتم فإن
تعرفون،أو ل ما عنه ويعرف يعيشه، َمن على َتعيبوا

ُتنكرونه َطًة تعرفونه،و ْفَس ًا،وَس لغير. عناد
َكَره ما أجمل وما عبدالرحمن" َذ ناصر بن العلمة

" تفسير" ،في ،تأويلً" كلم السعدي تعالى: لقوله المنان
.اللباب} أولي يا حياة القصاص في ولكم{

:حياة} القصاص في ولكم{))قال: تنحقن  بذلك أي
إذا مقتوٌل أنه عرف من لن الشقياء، به الدماء،وتنقمع

انذعر مقتولً، القاتل رؤي القتل،وإذا منه يصدر يكاد َقتل،ل
لم القتل غير القاتل عقوبة كانت غيره،وانزجر،فلو بذلك
بالقتل. يحصل الذي الَشّر، انكفاف يحصل

والنزجار النكاية من فيها الشرعية، الحدود سائر وهكذا
الغفار. الحكيم حكمة على يدّل ما

ّكَر َن والتكثير. التعظيم لفادة (( الحياة))  و
أهل حقيقته،إل يعرف ل الُحكم هذا كان ولما
بالخطاب الثقيلة،َخّصهم الكاملة،واللباب العقول

.غيرهم دون
ُيحب الله أن على يدّل وهذا ُيعِملوا أن عباده من تعالى،
ّبر في وعقولهم َأفكارهم أحكامه،من في ما تد

َكم،والمصالح ّلة الِح ّدا حكمته،وحمده، كماله،وكمال على ال
المثابة،فقد بهذه كان من وأنالواسعة، وعدله،ورحمته

إليهم ُوّجه الذين اللباب ذوي من بأنه المدح استحق
فضلً بذلك الرباب،وكفى رب الخطاب،وناداهم

ًا ٍم وشرف . يعقلون لقو



َعرف ربه َعَرف من أن وذلك تتقون} لعلكم{وقوله: و
َكم السرار من وشرعه دينه في ما العظيمة،والِح

الله، لمر ينقاد أن ذلك له أوجب الرفيعة البديعة،واليات
ّظَم َع ُي من يكون أن بذلك فيتركها؛فيستحق معاصيه و
.(( المتقين

ّد: * العلمية المنهجية عن البعيد…… )) : قولكم أّما َر
ًة ليست فهذه ،((  الُمنضبطة ُول في منكم جديد ّتطا على ال

ّتعريض منهم، النتقاص العلم،ومحاولة أهل بهم،فهذا وال
-" وكلكم" رابعهم قد-  نهٍج على صاحبكم ٍد بنفس أتى واح

َللفاظ هذه –ا ًا-  تعريض ًا من عظيمين جبلين من ونيلً تقريب
أحمد" هذا؛ زماننا في العلم أهل ّدث ،" الُمح شاكر

محمد" ،حين" وأخيه فتنة من التحذير" كتابه في قال شاكر
) ص" والذي: من فقول ((): 27التكفير هو:  فيه نحن قال اليوم

ٍم عاّمة،وإيثار الله لحكام هجٌر الله كتاب في حكمه غير أحكا
فكلم   ………((الله شريعة في ما لكّل نبيه،وتعطيٌل وسنة

ًا وذلك((  العلمية الواقعية تعوزه عاطفي، حماسّي منه تعليق
ٍم على ،"  أحمد"  للشيخ كل محمد" شاكر شاكر". ولخيه

ُيراجع كاملً هذا أراد ومن حقيقة" فل بين الخلف كتاب
" اليمان مسائل في وأدعيائها الشرعية السلفية
محمد" ّيم"( أبو للدكتور ُعوار َكَشَف ،فقد)129-116ارح

ّد صاحبكم،وما ًا ر ّي ُكم من أ ِت ّي ِق أبو"  على َب ّيم الدكتور ،" ارح
ُتم ول َكْر ْن َت ِبكم. على اْس صاِح

التي- العلمية المنهجية هذه كانت فإن جاءت الُمنضبطة
مع- في منكم ٍر من يتبعها ما العلماء أهل لنصوص ابتسا

ْبق النصوص العلم،وتحريفها،وسرقة َت ْل َف ّدعائها؛ ْبق لكم، وا َي ْل و
ُتهم لعلمائنا ِتكم بغير لدينهم حماس ّي َهِج ْن هذه. َم



-«الشيخ»يقبل هل وإل ))قلتم:  ثم * أن- يقال نفسه
- هذا في- نفسه )  الكلم أو( )  الحج أو( ) الصيام ،كما( الزكاة
الصلة؟!!. في قيل

رضي- أبي قتال حديث وفي ٍر لمانعي- الله بك عنه
والزكاة الصلة بين فّرق من ُلقاتلن والله ))قوله: الزكاة

اللزام. لهذا يشهد مما ((
ّفر ل أنه به والظّن ّي التارك ُيك )  هذه من ل إل( الركان

ذلك؟! بخلف المر أن ونحوه،أم بالجحود
فالجواب-  الله غفر- له فيقال .(( ………الجواب هو له

ّد: -« الشيخ» قالها إن َر في- مع- هذه نفسه َلركان ا
ِقعها فما- الناس في وا ْنبسوا أن لكم يكون اليوم ْنت َت ِب ٍة ِب َف َش
َقه وقد َب أعلٌم سابقون الركان هذه في القول إلى َس

ْلناه ما أجّلء،وهو َق تيمية". ابن" السلم شيخ عن) 52( ص َن
ًا وهؤلء ْدنون ل ما العلم في المكانة من ولهم- جميع َت

كان- ُعْشر ِمعشار من يشهد مما بكر أبا حديث ُعْشرها
ِقّرون لهم،فلماذا ٍم ُت ل رأيهم،ثم صحة على يشهد بإلزا
ِبعونه؟!!. ّت َت

ّنكم ُحْسن وأّما - ْعلم ما وهو« –الشيخ» َظ لستم أنكم َن
فقد- من وليس بأهله َيِمكم ُتم ِش ْن َب ْدق عن أ أي- ِص ِينا أنكم رأ
؛بجملتكم- لستم ّية بأهله ّن َظ ،«الشيخ»بها َلَمزتم التي ال

.((ذلك؟!  بخلف المر أن أم ((فقلتم:
َيم من فيكم كان ولو َبة صغار ِش َل وأنتم هذا العلم َط
(«الشيخ» قول تقرأون به ُيقضى َعَمٍل من وليس (():186ص 
ًا صاحبه على حللً يكون أن الصلة،إل ؛غير بتركه بتركه كفر

ًا فَحّرَمه،أو ّله،أو حرام ًا فأَح َده َفرض .))………،فَجَح
ِطع ول{ ٍز مهيٍن حّلف كل ُت ٍء هما بنميم} مشا



ٍة لكل ويٌل{ لمزة} همز
أدب قلوبكم في تغرس بأن الله آيات تنفع لم فإن
مع العلم طالب وخلق أدب السلم،وخاصة وخلق

َع شيوخه،فل َف الحال. واقع بكم،وهو الله َن
ّبثكم أّما * ّنقلين َتَش ّق" المامين عن بال عبدالح

والمام"  ،" الدين ناصر محمد" الحبيب الشبيلي اللباني
أن الصلة ترك في تمادى من على الخشية((  وفحواهما؛

ًا يموت .)) كافر
ّد: بعده؟!!. أم الموت تكون،قبل متى الخشية هذه َر
ْوِضع أين ُيصلي ل وهو مات فإن الخشية؟!!. َم
ًا كان فإن ّتْرك على ُمتمادي متى الكفر، عليه ونخشى ال
ُيصبح الخشية تنتفي ًا ،و بعد!  كافر ٍة ؟ ّتْرك من سن ؟! ال

ٍة!  جمع ٍر؟ عدة!  شه الخشية تبقى أم ، ………؟!  سنوات ؟
يموت؟!!. حتى قائمًة
مرحلة إلى يصل قد أنه تعني الخشية أن أم

فكيف! ْعَرف الستحلل؟ الظاهر؛وهو هو والظاهر هذا ُي
الترك؟!.

الموت: وكما ْنِشيء ل قيل ًا ُي ن ًا.  ول إيما كفر
ُده ُيفهم لم المامين الشيخين  كلم إن كما- َمقِص
عندكم-  فأخطأتم. ؛ به فاستدللتم ، يبدو
فشيخ(( قولكم:  ،واذكروا واجب شيوخنا مع والدب(
.)1() ))منه. إلينا أحب الحق لكن حبيبنا السلم

إن- فلسنا أن- شاء ُمريدين أن بشيء تهاوننا يدفعنا الله
َع َق ّتفريط َن قواعد. غير ضوابط،ومن فيه،دون بال

13 ص الصالة انظر )1(



َقَص ما وكّل ّده عن َن َهم لم َح ْف ّده ُي َح
)2(.

المستعان. والله
ُكم إن ثم َل ْق "  عن َن وعزو" اللباني إلى ذلك الشيخ

بين السلسلة فهذه ،)1/132( الضعيفة السلسلة
َبة للطبعة الولى أيدينا،الطبعة َت َك ْدنا الجديدة،م َوَج المعارف،ف

النقل. ،فأجيدوا)132( ،وليس)213( في« الشيخ»  كلم

ّد ّر ل وهي(     عشرة     الخامسة     الملحظة     على     ا
ُمكررة):     عشرة     الرابعة     عندكم

ثم:(( ): 178( ص «الشيخ» فقرة إلى أشرتم ًا إن خامس
به ،والُمفَصح الخبار َمنطوق هو الصلة تارك بتكفير القول
ّلف إلّ يقوله بغيره؛ل قال الثار،،ومن من َك َت ّوٌل،ُم وهومتأ

ًا الصحابة إلى ناِسٌب أو ٌ،وقائٌل ّذُر شيئ َع َت إنه وجوده،بل ي
ِفٌك َت ٍد بخاطر يجول أن يحسن ل ما مؤ أن عن منهم،فضلً أح
وسلم عليه الله صلى نبيهم سمعوا أنهم ذلكم به ُيفِصح
عنه وفهموا قال، كما فقالوا )) كفر فقد تركها من ((يقول:
.)) أراد الذي ُمراده
وهذا: ))وقلتم:   * َبق ِلما تكرار نقول بدون ،وإعادة َس
نعيد!. ول الجواب نكرر فل……زيادة أدنى

صلى نبيهم سمعوا أنهم ذلكم ((كلمه: آخر في قاله وما
كما فقالوا )) كفر فقد تركها من ((يقول: وسلم عليه الله
 !.)) أراد الذي ُمراده عنه وفهموا قال،

-: فيقال          وهل- له ّنّص هذا سمعوا الذين فيه لم ال
ّنّص يسمعوا - ال الذي- ِنه على الخر من ))-:  ومعناه ِوَزا
في امرأة أتى من)) والثالث: ،))  كفر فقد الله بغير حلف
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ُبرها : (( كفر فقد ُد ……… ((كفر فقد ………))والرابع 
.((وهكذا؟!! 
ّد: على هو ما َسِمعوا،وَسِمعوا فقد َسِمعوا قد أنهم أّما َر

ِنه؛نعم،أّما كان المعنى،ولو نفس على يأخذوه فلم معناه ِوَزا
ًا الخلف كان َلَما المعنى نفس على أهل بين أصله من قائم

َلَما ًا الحديث هذا كان العلم،و َند ًا ُمست للقائلين أساسي
ِغب لم بالتكفير،والذين أشرتم التي الحاديث عنهم َت

ِنيِع رأيهم فيها اليها،وقالوا ّتْش ْغليظ. بال ّت وال

ًة-«الشيخ»و لم- َمّر ُقل ُأخرى ًا َي تحاولون- مما شيئ
إلزام- َتَحّمل ل ما كلمه به هذه بمثل التكفير من َي

-42و 36ص( في إليه أَشْرنا المعاصي،وقد ،وكفى)- هنا
ًا ّد ْلِميحاتكم. على بها،ر َت
هذه ُتجاه صنيعهم كان فماذا)) قولكم: أّما  *

وأين!! )  في عنهم النقول النصوص؟ أو( ّلف( تأويلها التك
 !! ؟) .((فيها
ّد: بمحاولة القوم يقوم كيف للقاريء توضيٍح من لبد َر
ّتلعب ّلم ما بعكس للقاريء واليحاء « الشيخ»بكلم ال به، تك
ّتلعب طريق عن وذلك ّنّص. ال بال

:«الشيخ» نبيهم سمعوا قد أنهم ذلكم)) يقول 
التأويل وأّما ، ريب ول الصحابة فهؤلء ؛((  ………يقول

ّلف ُقل لم فيه،فهو والتك ((قال: الصحابة،وإنما من إنه َي
ثم:  ًا الخبار منطوق هو الصلة تارك بتكفير القول إن خامس
وهو إل يقوله ل بغيره قال الثار،ومن من به والُمفَصح
ّوٌل، ّلٌف، متأ ًا الصحابة     إلى     ناسٌب     أو     وقائٌلمتك ّذر شيئ يتع
.(( ………وجوده

؛وإنما«الشيخ» كلم في الصحابة هم الُمتأولون فليس
َبة " ،ولكن«الشيخ» كلم في واضٌح َبعدهم،وهذا ممن هم َت َك



بقولهم: ُيفلحوا،فبدأوا فلم عليه الكذب أرادوا" الصالة
ّنّص هذا سمعوا الذين وهل)) ويعنون ، (( ………ال

))ثم:  ،((  ………صنيعهم كان فماذا )) قالوا: الصحابة،ثم
ُنقوُل وأين ِليوحوا (( ……… عنهم ال ، - أنه- ًا كذب ما للقاريء
الصحابة. يعني زال

بينهما؟!. التفريق دلئل هي وما)) قلتم:  ثم *
ٍة عن والجواب –هو واحد الجواب-   عن نفسه

ّيتها .(( ………بق
ّد: َتعلمون إنكم فوالله التفريق، دلئل هي ما أّما َر َل

النصوص هذه بين للتارك بالتكفير القائلين العلماء فّرق كيف
ّينوا لتارك الكفر نصوص وبين وخاضوا ذلك، الصلة،وب
)-42و 36ص( عنه َنقلناه فيما ذلك إلى أشار «الشيخ»فيه،و
،وفي- ّناه والذي الدراج عن حديثه هنا ّي -.74-71ص( ب هنا)-

ول: ثاني ))):194ص( كتابه في قوله وكذلك ِرد- عشر َي
أن- بعض على وسلم،حكم عليه الله صلى الرسول هنا

ل فلماذا الصلة، تارك على بالكفر،كحكمه والقوال العمال
!.  الصلة؟ ترك في قيل ما والعمال القوال هذه في ُيقال

:   الجواب إّن: ، الحكم تطابق يعني ل اللفظ تطابق أولً
العظم،إلّ الشرك باب في يدخل الله؛فل بغير حلف فمن
ًا يكون أن ّظم َع ًا به المحلوف ُم في الله تعظيم يفوق تعظيم

 .(( ……… نفسه،
هذه- بصيغتكم الكذب،إذ العلماء على تفترون ولكنكم

توحون-  في ّتفريق، من شيء يأت لم أنه السؤال ل وأنه ال
عليه. دليل

َوَما أ
ّطلعتم َ حكم" ا ابن"  للشيخ"  الصلة تارك على

حفظه"- وكيف- العثيمين ّتفريق،بل هذه إلى أشار الله قد ال
ُتم ْل َق (الصالةفي" الباب،عندكم هذا في نّصه من َن ).72ص" 



ّطلع،وكّل هذا بعد السؤال هذا  فلماذا قال من ال
حفظه"- ابن" الشيخ  نحو نحا بالتكفير الله-. العثيمين

" ابن" الشيخ  يقول حكم" في الصلة": تارك العثيمين
من الطائفتين في تعالى قوله إلى تنظر َأل ثم ))………  
المؤمنين من طائفتان وإن{اقتتلوا: إذا المؤمنين
} فأصلحوا اقتتلوا المؤمنون ِإنما{قوله: إلىبينهما
ّوة تعالى الله فأثبتأخويكم} بين فأصلحوا إخوة لُخ

ُ بين ا
قتال أن مع الُمقتتلتين الُمصلحة،والطائفتين الطائفة
الذي الصحيح الحديث في ثبت كما ،الكفر من المؤمن

رضي- ابن عن وغيره البخاري رواه أن- الله مسعود عنه
فسوق المسلم سباب ))وسلم،قال: عليه الله صلى النبي
ّلة،إذ من ُيخرج ل كفٌر لكنه ،(( كفر وقتاله ًا كان لو الِم ُمخرج
ّلة،ما من ّوة بقيت الِم لُخ

ُ قد الكريمة معه،والية اليمانية ا
ّلت ّوة بقاء على د لُخ

ُ القتتال. مع اليمانية ا
ِلَم وبهذا ّلة،إذ عن ُمخرٌج كفٌر الصلة ترك أن ُع لو الِم

ًا،أو كان ًا فسق ّوة انتفت كفر،ما دون كفر لُخ
ُ به،كما الدينية ا

َتف لم ْن .(( وقتاله المؤمن بقتل َت
َأل: قال فإن)) ):13ص( أيضا قال ثم ُيراد أن ُيحتمل قائل
ّنعمة كفر الصلة تارك في بالكفر ّلة؟ كفر ل ال أن أو الِم
الكبر؟!. الكفر دون كفٌر به الُمراد

بالناس اثنتان ))وسلم:  عليه الله صلى كقوله فيكون
ّطعن: بهم هما ال ّنسب،والنياحة في كفر ،(( الميت على ال

ٌق المسلم سباب)) وقوله: ذلك. ونحو (( كفر وقتاله فسو
والقول( هذا): ابن للشيخ قلنا الحتمال العثيمين
ّتنظير ٍه: يصح ل له وال لوجو

أن: ًا الصلة جعل وسلم عليه الله صلى النبي الول ّد َح
ِليمان،وبين الكفر بين فاصلً والكفار. المؤمنين وا



ّد غيره،فالمحدودان عن ويخرجه المحدود يميز والح
الخر. في أحدهما يدخل ل متغايران

 .…………الثاني: 
أن: مختلف. بالكفر التعبير الرابع

والكفر الشرك وبين الرجل بين ))قال: الصلة ترك ففي
ّبر((  ّلة بأل فع ّدا ْفر،َحقيقَة الُمراد أن على ال ُك ِر بال ْف ُك بخلف ال

- ًا- ّكر َن ُم ْفر ُك - أو كلمة بلفظ- َفَر َك على داّل الفعل،فإنه كلمة
أو- من هذا أن ْفر ُك َفَر أنه ال ْعلة،وليس هذه في َك ِف هو ال

السلم. عن الُمخرج الُمطلق الكفر
اقتضاء" في تيمية ابن  السلم شيخ قال الصراط كتاب

،ص" ّنة ،ط 70المستقيم الله صلى قوله على المحمدية الّس
.(( كفر بهم هما الناس في اثنتان ))وسلم: عليه

هما:(  ))قال: هما- الخصلتان هاتان أي)  كفر بهم فقوله
قائم- - بالناس،فنفس كفر حيث- كفر من كانتا الخصلتين
به قام من كل ليس بالناس،لكن قائمتان الكفر،وهما أعمال
ًا بها يصير الكفر شعب من شعبة المطلق،حتى الكفر كافر
الكفر. حقيقة به تقوم

اليمان شعب من شعبة به قام من كل ليس أنه كما
ًا؛حتى بها يصير وحقيقته. اليمان أصل به يقوم مؤمن

الله صلى قوله في باللم،كما الُمعّرف الكفر بين وفرق
ترك إل الشرك أو الكفر وبين العبد بين ليس ))وسلم: عليه

ٍر كفر وبين ، (( الصلة ((( الثبات في ُمنك  . . أي  كلمه هـ شيخ أ
ابن" عن نقلنا وانتهى (( تيمية) ابن  السلم العثيمين" الشيخ

الله-. حفظه–
وغيره- بما وكفى         ًا- نقلنا بيان ًا لكم كثير كيف وتوضيح



ولكنكم قبل من َعَرفتموه كنتم التفريق،وإن يكون
تجاهلتموه.

ٍة عن والجواب(( : قولكم أّما * - هو ، واحد نفسه-
.(( بقيتها عن الجواب

ّد: ًا،نقول َر ّنّص في إلّ صحيح هذا تجاوز الصلة،وال
ِئنا من العظيمين الجبلين هذين عن السابق لبيان كاٍف علما

ذلك.
ّنظر قاعدة إن بل ّينها، قد الثار هذه مثل في ال َب
َوّضحها رحمه" – ابن" السلم شيخ سلفنا؛ عن َو الله- تيمية

ُتموه ما وهو ْل َق َقلناه"( الصالة"  من) 20ص( َن َن ) 9ص و  ، هنا
ّين والذي َب ّبع وجوب فيه ُي َت الذي السم معنى لبيان النصوص َت
ُثر ّلم يك ّتك ْعَرف وبذلك ، منه المقصود وما ، فيه ال ِقع ُت َموا

ُتم ولكنكم ، عاّمة الستعمال ْل َق ُتم ما فهمتم وما َن ْل َق أو ، َن
)  - ص-  ُهناك ُتم)20فهمتم ْي َب هذا فسألتم ،) 51ص( في ، ،وتغا

.(( ……والجواب )) العبارة:  هذه وقلتم ، السؤال
- هذا قبل السلم شيخ َقّرره وما لهذه- منه ّتقعيد ال

ِده على بوضوٍح َيدّل الذي القاعدة،هو أَشْرنا الذي َقْص
ّبع وجوب إليه،وهو َت ُيفهم النصوص َت من الُمراد المعنى ل
ِر السم َكّر َت ِذكُره. الُم

ج" مجموع" في السلم شيخ يقول (7الفتاوى )-355ص 
ّنّص قبل أي َله الذي ال َق َبة" َن َت (الصالة َك هذا وعلى )))-:20ص"

الكفر،ومعه شعب من شعبة معه يكون الناس فبعض الصل
ًا،وعلى إيمان َد هذا أيض وسلم عليه الله صلى النبي عن َوَر
َيته في ًا َتسِم ًا،مع الذنوب من كثير يكون قد صاحبها أن كفر
ّلد فل ِإيمان من ذّرة مثقال من أكثر معه النار،كقوله: في ُيخ

:(( كفر وقتاله فسوق المسلم سباب)) ترجعوا ل)) وقوله 



ًا بعدي عن ُمستفيض وهذا (( بعض رقاب بعضكم يضرب كفار
وجه،فإنه غير من الصحيح في وسلم عليه الله صلى النبي
من سّمى الناس،فقد في ينادى أن الوداع حجة في َأَمر

ًا؛وسّمى حٍق بل بعض رقاب بعضهم يضرب الفعل هذا كفار
ًا،ومع من طائفتان وإن{تعالى: قال فقد هذا كفر
}  فأصلحوا اقتتلوا المؤمنين إنما{قوله: إلىبينهما
. (( إخوة} المؤمنون

- هو ما ثم؛)) قلتم: ثم * –  ( إل( حقيقًة أن المنطوق
ما:( ًا) محل في اللفظ عليه َدّل يكون ؛مُجرد ّنطق عن ال
ّتنازع وهل! ال كذلك؟! المسألة هذه في المر والشتراك؟
- ولو كذلك؛لما- ًا حق )  وقع كان عكس( .((ذلك!!  فيه
ًا،أو َتِجدون كذلك،فأين المسألة هذه في المُر نعم؛ ِنزاع

ًا،للفظ كما((  كفر فقد تركها َمن))  في ((الكفر )) اشتراك
ْدناها التي النصوص تلك في َتِجدون ْوَر ابن"  الشيخ  نّص في أ

- ،أو"– السابق " فيما العثيمين - ابن- عن هو َله َق تيمية"- َن
مثلً-.

- بلفظ جاء نّص فكّل - " " " " " وغيرها" ، أشرك ، ُكفر ، ُكفر ال
ٍة في ًا هناك فإن الصلة، تارك غير المعاصي من معصي َنّص

ُينازعه ُيشاركه ُدو ُيَجّر ِرج الكفر عنه ، ُلمخ ّلة،  من ا الِم
ّتضح معلوٌم أمٌر وهذا ابن" بتطبيق مشهوٌر،ي في"  قاعدة تيمية

( )، ّلفظ ُتموها إليها أشرنا والتي ال ْل َق َن ًا،و في) 20ص( سابق
).9ص انظر".( الصالة" هنا 

لن!  ترك في هذا تجدون أين ولكن إل تجدوه الصلة؟
ّلٍف َك َت بها يستدّل التي العمومات ثقيلين؛في وتأويٍل ِب

ابن" شيخ قال المرجئة،كما " السلم مجموع" في تيمية
ج"  (7الفتاوى ابن" قال ،والتي)614ص  في" فيها ّيم الق

) " ص" الصلة ل الذين به َيستدّل ما ساق أن بعد)-52كتاب



ّفرون: الذين: قال)) ُيك ّفرون َيت الُمك ِو َلحاديث هذه عنهم ُر ا
الذين هم- الصلة تارك تكفير عدم على بها استدللتم التي
.(( بأعيانهم الصلة تارك تكفير الصحابة من عنهم ُحِفظ

ًا هذا كان ولو عبدالله" َلَما موجود مسعود"- بن قال
ما- الله رضي َله عنه َق مجموع" السلم شيخ عنه َن في

ج" (7الفتاوى ًا لكانوا تركوها لو)) ):614ص  .(( كفار
َلَما َقَل و في"  ابن" َن ّيم ( الق " ص" الصلة كتاب

56" سعد) رضي"- أبي بن ،قول تركوها لو)) عنه-: الله وقاص
ًا،ولكن لكانوا ّيعوا كفار .(( وقتها َض

ّق ولنه ذلك. عكس الصحابة من فيه يأت كذلك؛لم ح

ّد وهي(     عشرة     السادسة     الملحظة     على     الّر
عشرة):     الخامسة     الملحظة     عندكم

َكَر ثم)) قلتم: ًا) 179-178ص(  الشيخ َذ حول كلم
ّنطق الصلة مشاركة - بالشهادة ال - - ًا- ُحكم وتساويهما ًا قدر

في-  الشهادة وبين الصلة بين التفريق إن)) قال: أن إلى
– الباب هذا الخروج إلى ُيفضي هو بل ؛ بلزم ليس تفريق 
َده عن ّلف ، المر َب َك َت .(( صواب! أنه المظنون الخطأ ِب

الجواب:)) قلتم: ثم * وجهين: من فنقول
إذا: ) بهذه الصلة مسألة في المر كان أولً البداهة(

فلماذا: وهذا ّتطويل،وهذا هذا الوضوح بله!! ال ّتفريع ال
. ؟! ّتقريع ال
َده( يظهر لم لماذا ثم؛ -  َب إلّ) - فيها ل!  المر منذ الن
ّيات!  أزمان ِه َد َب وال ٌة ؟ عن تغيب ل العيان في حاِضر

َلذهان!!  .((ا
ّد: َقّرر«الشيخ» ؛ تُجيبوا حتى يسأل لم«الشيخ»أولً َر .ُي



ًا:  وبين الصلة بين التفريق إن)): يقول «الشيخ»ثاني
عن الخروج إلى يؤدي الذي هو ((الباب- هذا في –الشهادة

َده ّتفريق؛هو َب ّتفريق المر،وال أن وعدمه،فكما الجحود بين ال
ّتفريق،فكذلك هذا إلى فيها ُينظر ل الشهادة يجب الصلة ال

هذا. إلى فيها ُينظر ل أن
َدهي،ولكن أمٌر وهذا ّتفريق جاء لّما َب من الفريقين بين ال

ِرط َت َد،وبين العلماء؛الُمش ِئل الجحو بالترك بالكفر القا
ِته. عن المر جحود،َخَرَج بغير الُمطلق َه َدا َب

َدهي المسألة هذه في للصلة بالنسبة فالشرع ل أن َب
- ،وهو- كالشهادتين الله رسول صحابة عليه كان ما تفريق

ٍر من جاءنا وسلم،فما عليه الله صلى ّتفريق هذا بمثل خب ال
ّتفريق جاء الشهادتين،فإذا في أو الصلة في عنهم من ال
ِته. عن المر َخَرَج َبعدهم َه َدا َب

ّتفريق أّن العتراض؛على فلماذا ّدى الذي هو ال إلى أ
ِه عن الخروج َد المر؟!. َب
" قال ج" الُمغني (3في ٌة ولنها ))):37ص  َتّص عباد ْخ َت

وانظر( كالشهادتين". إسلٌم بها بالمسلمين،فالتيان
- 146 ص َنّص- ّيم" ). ابن" هنا الق

َوّضح بعدها« الشيخ» وفقرة تجاوزتموها ،ولكنكم هذا ُت
ًا، ِدئة وهي عمد َت ْب الُمقايسة هذه مثل عن العدول فإن  )):  الُم

ٍة بد ول الحق عن عدوٌل – تنتجه بما-  في وضعنا إذا وبخاّص
–الصحابة أي:  أنهم حسابنا – عليهم الله رضوان  كانوا ما 
ٍء ،فبأي لعلمونا عرفوه ،ولو التفريق هذا يعرفون شي
ّوغ به ينطق بما ينطق منهما كّل شيئين؛ بين التفريق ُيَس

ولو!  ّداه ِصنوه؟ َع ٍء َت الصحابة- عنه،لكان المخالفة من بشي
ّوَل- الله رضي أ إليه، ودعوا به، وقالوا علمه من عنهم

ّلموه .(( الناس وع



ّد * َده( يظهر لم لماذا ))قولكم: أّما :َر - َب فيها) - َلمر ا
ُقل لم«الشيخ» فإن………(( إل ًا َي هذا مثل إلى يؤدي شيئ

ْبنّي السؤال ّطعن في الّرغبة على الَم فحسب. ال

َكْرنا كما-«فالشيخ» يقول- معنى َذ ّتفريق إن كلمه ال
ّدى الذي هو َده عن الخروج إلى َأ ّتفريق، عدم وأّما المر، َب ال
ًا كان أمٌر فهو ًا، ، ظاهر ّي ِه َد بهذا- هذه تحولت ثم َب َهة َدا َب ال

إلى- ّتفريق ذلك. غير ال
ّد * ًا ))قولكم: أّما :َر – ذلك قيل هلّ:  ثاني ًا  – أيض في 

َد التي)  الخرى( النصوص )  ذكر فيها َوَر و( الكفر
 !  ( ؟( ((التكفير وهو(  بعده وما  ًا على تعليق مجّرد جميع

فقد)  هذه محتوى َق النصوص َب ّد َس كان وما كله، عليه الّر
ص( في أَشْرنا وقد الملل، ُيورث فالتكرار تكرروه، أن لكم

َواِضعه إلى) 88 - َم والتي- -«الشيخ» أن تؤكد هنا ل- ّنّص بال
بهذا.  يقول

ْنظر َي ْل ّد إلى القاريء و تمام الصفحات،ففيها هذه في الّر
ّد الملحظة. هذه في ما على الّر

ّد ّر وهي(     عشرة     السابعة     الملحظة     على     ال
عشرة):     السادسة     عندكم

*: ) «الشيخ» أي(  أشار أن إلى ))قلتم  حال إلى 
ثم ،(( الصلة!  تارك تكفير على)  الطباق: (  من الصحابة

:)): قلتم ما  ؟ معناه هو وما ؟ هنا بالطباق الُمراد هو فنقول
. (( ؟ دليله هو فما الجماع أراد إذا

ّد: ًا َر ّيٌن واضٌح هو عّما تسألون عجب والكبير،ثم للصغير ب
أنفسكم. ُتجيبون



مع – المحيط القاموس ففي ، الجماع هو فالطباق؛نعم
أطبق)) البعض: على َيعُسر الفهم ولكن لذلك حاجة ل أنه

أجمعوا: على القوم .(( المر
ِلين – قلتم ثم * ْكِم دليله هو ؛فما الجماع أراد إذا ((- :  ُم

؟.
ُعقيلي: شقيق بن الله عبد أثر قال إن أصحاب كان ((ال
ًا يرون ل محمد !.)) الصلة ترك إل كفٌر العمال من شيئ ؟ 

لم: - ُيدرك فنقول وهو- هذا رحمه- العقيلي الله- تابعي
لم ما لغيرهم ينُسب الصحابة،فكيف من عشرة من أقّل إلّ

فأين! يدركه ؟- –الجماع منهم ًا   . )) اذ
ّد:  بن عبدالله أثر فليس الجماع على الدليل أّماَر

َقيلي شقيق ُع ّلة من هو بل ،-  فحسب– ال َكْرنا ، الد َذ ذلك و
).79-78ص( في

ّدهماء،والمصيبة الداهية وأّما ُتموه ما الّصّماء،فهو ال ُقل
ّتمويه بل التشكيك ،ُمحاولين ّتعريض دليٍل،وال الكلم بباطل وال

ْدم َه " هذا ِل ٍر" َث َله الذي ال َو َنا ممن العلماء من الجلّء َت
أنكم بيان لمحاولة إل ذلك ظهرانينا،وما بين هم َقَضوا،وممن

ُكم،ول تقوى الحق،فل على ْت َع َد َندكم. دليل َر َس
ْنظرف َي َغّض القوم بدأ كيف الكريم القاريء ِل التشكيك؛بال
؛ (( -هذاالعقيلي- ُيدرك لم))بقولهم: الثر هذا قيمة من

ٌة هو ،كأنما((   هذا)) فقالوا:  ُيعَرف. ل َنكر

ْلبسوا (( تابعي وهو )) قالوا: ثم ُي ِل ّقفوا، َو َت على و
ّكروه َن َف حتى فحسب، تابعٌي أنه إلى أشاروا أولً،ثم القاريء،

لم: ْنِقص يقولوا ِئم. علينا يلوَمّن َقدره،فل من ُن ل



- قد- والله هذا)) أولً: بقولهم عليه واعتدوا أنقصوا بلى
ّكرين (( َن ِته من بالنتقاص له،ثم ُم َف ُتب في جاءت التي ِص ُك

والتعديل. الجرح
":العتدال     ميزانففي"

ّي العقيلي، شقيق بن عبدالله))  َقة بصر .……… ،ِث
خيار من هومعين:  بن يحيى عن زهير بن أحمد وروى

حديثه. في ُيطعن المسلمين،ل
ّثقه وكذا ،ِثقٌةيحيى:  عن الكوسج وروى أبو َو
ًا ُيبغض كان ثقٌةخّراش: ابن حاتم،وقال ُزرعة،وأبو .(( علي
ًا َكَر وأيض " ما نفس َذ في" الّرازي َق َب الجرحكتاب" َس
".والتعديل

ابن" " وقال في" َقًة وكان ……":التهذيبحجر في ِث
بن أحمد وقال………صالحة أحاديث الحديث،وروى

َقٌةحنبل: َقٌةمعين: ابن عن خيثمة أبي ابن وقال …………ِث ِث
ِر من َيا َعن المسلمين،ل ِخ ْط أبو حديثه،وقال في ُي

َقٌةحاتم: كان: ابن ،وقالِث َقًة خراش أبي ابن قال…………ِث
َقٌةزرعة: أبي عن حاتم َقٌةالعجلي: وقال ،ِث .)).………… ِث

" وقال " في" الشنقيطي (4ج"البيان     أضواءالمام ص 
وعن": شرح" في النووي وقال)) ):312 ّذب َه بن عبدالله الُم

َفِق     التابعي العقيلي شقيق ّت ُم ل كان))جللته:     على     ا
 .))……… يرون ل وسلم عليه الله صلى محمد أصحاب
َكَر وقد رحمه- َذ في- النووي - الله هذا- التفاق كلمه

ًا فيه أن مع المذكور شقيق     ابن     جللة     على .(( نصب
ّتغاضي فلماذا على التفاق (( ، (( ثقة )) قول: عن ال

َبة" عند (( شقيق ابن جللة َت ! الصالة َك ما" إل ذلك ؟



ْوهين َت َلثر ِل ٍه كتاب من ما الذي ا ّترِك مسألة يبحث فق إلّ ال
َعن ولم به، واَستدّل ْط ْعَن فيه َي َبة" َط َت ".الصالة َك
ّنا ثم ِبتون الذي بالمصدر ُنطالبكم إ ّنه فيه ُتث إل ُيلقي لم َأ

وإن- من عشرة من َأقّل ِلثبات هذا كان الصحابة ُيْسِمُن ل ا
رغم- من ُيغني ول ّطاعنة الفاسدة، إشارتكم جوٍع في وال

ّتابعّي     هذا)) ل ؟!.((   الثقة     ا
َفَمن كان وإن وحتى من أقّل هم الذين ُأؤلئك هم كذلك،

ٍة َيهم الصحابة من عشر ِق على- ابن َل َهب شقيق ْذ َم
َبة" َت َك ل !.ا ؟"-

ابن" ما يكفي َكَره في"  َذ ":  حجر بن عبدالله ))التهذيب"
ُيقال عبد العقيلي،أبو شقيق محمد أبو الرحمن،و

روى. خلٍف على أبيه عن البصري
هريرة،وعائشة،وابن ذر،وأبي فيه،وعمر،وعثمان،وعلي،وأبي

بن الجدعاء،وعبدالله أبي بن الله عمر،وعبد عباس،وابن
.        (( عمر،وغيرهم مؤذن سراقة،وأقرع
ِقَي قد كان ،ولو الصحابة من الّصفوة ِقّمة من فهؤلء َل

ًا ِقَي إذ فكيف لكفى، منهم واحد !. هؤلء َل - ؟- ًا جميع

َد أن  القاريء وليلحظ( َد َكَرهم َمن َع حجر"- ابن" َذ
أحد- صاروا- فكيف ،((  وغيرهم  ))قوله: بدون عشر أعله

" عند- َبةلعمري َت َك ل َقّل"ا ٍة من أ ؟!).  عشر
((منهم ُيدركه لم ما ِلغيرهم َينُسُب فكيف)) قولكم: ثم *

.
ّد: ّتشكيك،بل محض هذا َر ّتكذيب،وإنكار ال هذا وال
َكُر هذا بمثل الحديِث أهل يا الثر،فهل ْن ُوتَصّحُح ُت الثار،
ّعف ُتَض فلو! و ِرك لم العقيلي أن َفَرْضنا ؟ ْد ًا إلّ ُي ًا صحابي واحد

نا ُكنت ))يقول: الصحابي أن ُيعقل فهل ؛ أرى ل وحدي أ
ًا ؟!.(( الصلة إل كفٌر تركه العمال من شيئ



ِهدنا أننا أم مجموع عن يتكلم الواحد الصحابي َع
ّنا ))فيقول: عليه، ُيجمعوا الذي المر في الصحابة ؟!.(( ُك
ًا لقى تابعّي كل أن تقصدون أنكم أم َبره صحابي ٍر أْخ بأم
ِبل أْن عليه عليه،أّن َأْجَمعوا ّثق حتى الصحابة جميع ُيقا َتو من َي
؟!. ذاك الصحابي،أو هذا قول

ُكم بمثل إنكم ِك َعنون هذا َتْشكي ْط جاءنا حديث كل في َت
ّنا )) بلفظ  ،لنه؛((  ُك

وَجَب- بمذهبكم- ّبع أن علينا هذا َت َت ًا الصحابة َن نجد حتى جميع
ّنا القول،وإل هذا قال منهم واحد كّل أن جاءنا ما نرفض فإ
الخبر. في

َعن منهم واحد وما العلماء ينقله الثر هذا بال ما فيه َط
" كما ابن! ينقله كما"- فعلتم؟ ّدتم تيمية ّك مجموع" –َأنتم أ في

ج" (22الفتاوى "48ص  ابن) " ،و " "، الصلة في ّيم الق
" " أضواء" في الشنقيطي " و ابن" ،و " البيان حكم" في العثيمين

،وغيرهم" تارك َعنوا كثير،وما كثير الصلة ما بمثل فيه َط
ُتم ْن َع وقلتم. َط
ٍر إلى منكم يحتاج هذا قولكم إن به تستغفرون استغفا

ُكم ما الذي هذا، قولكم قبيح من ّوق ُمَحاولتكم إل إليه َجّر َف ّت ال
ِئكم،ولو على به تتغلبون الذي بالدليل والتيان بالكذب مناو

والفتراء.
ًا واتقوا{ ّفى ثم الله إلى فيه ُترجعون يوم كل ُتو
يظلمون}. ل وهم كسبت ما نفٍس

ولستم- فلماذا الثر هذا مع حالكم هذا كان فإن ْنكرتم َأ

على-  ُيؤبه ممن ّتشكيك «الشيخ»لستنكارهم ابن بأثر ال
وأنتم- كما-(( كفر دون كفر)) عباس َنعون تزعمون نفس َتْص

مع- ،فإن- حيث من الفارق الّصنيع الثر هذا انتشار الثبوت
؟!. ذاك كانتشار



أي!(  قال وإن ((أكملتم:  ثم * بن الله عبد أثر غير غيره
: شقيق ما)  ول! قلنا ،وإن! هو؟ الكثرية:  الطباق:  قال يوجد

قلنا!  – ؟ ًا  – أيض ،! الدليل ما  – العكس والواقع ؟ ّدم كما  تق
. -

،!  وبعض بعض:  قال وإن بعض: ؟ لنا، وبعض ، لكم قلنا
هو:  فالمرجع ّول َع هذا أن فضلًعن ………الول الدليل والُم

ًا – قط – ُيَسّمضى ل ّول أن عنه فالصل!!  إطباق َتَح .))…ُي
ّد:   النقولت من نقلنا فقد الصحابة من الجماع أّما َر

َية فيه ما) 79-78ص( ْن ُغ والكفاية. ال
ّية عبارتكم أّما ِع فإن الملحظة، هذه في الخيرة الَسْج
ّتضح ما ؛ الكلم في الّسجع من الكثار محاولة إل منه َي
ّكن بمظهر الظهور َتَم ما وذلك بنواصيها، العربية،الخذ من الُم

عاقٍل كّل وذّم ، وسلم عليه الله صلى الله رسول َذّمة
ّلف ّتك فإن-  هو كما  –فيه ال – فيه عندكم – ريب ول  إشارة 

ّنقص عقدة إلى ِئله، عند ال " ، وأنه الظهور ومحاولته قا
" ،"شيخ "، .……… عالم

هو: فالمرجع))  معنى ما ّول َلول الدليل والُمع .(( ………ا
ّتساق إل ؛ به جئتم ما الذي (( الول الدليل )) هو فما ل
ّي عندكم، الّسْجع ٍء أ ؟!. (( الول الدليل))  هذا شي
عليه الله صلى الله رسول عن جاءنا ما إل هو هل
أثر: (  وعن ،)) كفر فقد تركها من ((وسلم: الله عبد صحابته

- (( الول الدليل )) فأين ،)  شقيق بن الذي- يقول عنهم
ّترك يستحّل ل الذي الصلة تارك تكفير بعدم ؟!. ال

)1(.(( الُمرجئة عمومات ))إل هو إن

 

.614ص 7ج الفتاوى مجموع في تيميه ابن السلم؛ شيخ قال كما )1(



ّد عندكم     وهي(     عشرة     الثامنة     الملحظة     على     الّر
عشرة):     السابعة

ّلم« الشيخ» أن ذكرتم - 180ص( تك حديث عن) 181 
ّدمت وقد )):  وقلتم ، الصامت بن عباده خمس ))ذكره: ق

ّينا (( ……… صلوات َب :(«الشيخ» أي(  ُم  ( ُمصّرح  بعدم أنه
يكون فكيف  ))قال: أن إلى ………الصلة)  تارك تكفير

،وكلهما بتكفيره الُمَصّرح الحديث وبين بينه التوفيق
َية ل صحيحان، ٍد في ِمر ّدم ُيعَرف ول منها، واح َق َت من الُم
ّد حتى منها، الُمتأخر َع ٌد ُي ًا واح ًا. والخر ناسخ َمنسوخ

– والجواب – وترك ترك بين َفّرق َمن عند  الجواب هو 
إن:  ،إذ ألسنتهم على الجاري الصلة تارك ُكفر يقولون
غير-  وأن الجحود، ُكفر النار؛هو في خلوده الموِجب تاركها
النار،أو في تعذيبه من الخرة؛ في الله إلى ،أمره-  جاحدها
 ..)) له المغفرة

في- في- الكلم:فنقول)) قلتم: ثم * نقاط: ثلث هذا
النسخ: عند معلوٌم هو الخبار،كما في يقع ل أولً
 .(( ………الخيار

ّد وقبل ّتمويه، به ُأريد إّما الذي الكلم هذا على الّر مع ال
لكل ينبغي فكان الجهل، على دليٌل هو ناقص،وإّما بأنه العلم

ْنِصٍف َطره ما يقرأ أن ُم هذا، حديثه بداية من «الشيخ» َس
ْعَسَر ما كل ُيفهم فمنه هذه ملحظاتكم في فهمه عليكم أ

ًة- تليها،أو التي والثلث ومّر . فهمتموه تجاهلتموه- أخرى

وما: )):«الشيخ»يقول ًا ِرض ونحن لنا يكون سادس ْع َن
المعنى ذوات النصوص بين ُنفّرق أن المر هذا في للكلم
ًا بالتئامها إل تاٌم معنى لها يكون ل التي أو ، الواحد على مع
ّدة ٍد كّل ُيتّم حيث ، واحدة النظر من جا ًا منها واح ُيتّمه ل نقص
: ذلك فمن ، كلها بها الصحيح الُمراد المعنى لنا فيتم ، غيره



الله رضي- الصامت بن عبادة عن المسند في الذي الحديث
َكَره-   (  عنه َذ ) و

أمره الصلة،بل تارك تكفير بعدم ُمَصّرح الحديث فهذا
؛-– الله إلى الخرة في ّذبه شاء فإن سبحانه غفر شاء وإن َع
َنّص حسب وأكمل(  وبين بينه التوفيق يكون فكيف ، له

.(( ……… ,) أعله الملحظة
َوج ذي غير واضح «الشيخ»وكلم َوّج ِلَمن إل ِع ْع ا
- فهمه،فهو كلمه- به ُده بها ُيفهم مقدمًة ليكون يفتتح في ُمرا

ًا" ًا"و ،"سادس ( سابع وهي" التي النقاط ضمن من ،
) الصلة تارك كفر عن حديثه في بها تسلسل
َقّرر «فالشيخ» ابن" السلم شيخ َقّرَره ما نفس ُي
في" ّنّص تيمية (الصالة" في نقلتموه الذي ال ،والذي)20ص"
َبط أن بد ل َأنه-«الشيخ» كلم معنى أيضا هو كما- معناه ُتْر

أو- المعنى فيها التي النصوص اللفظ فيها يتكرر الواحد
مع- َلق الُمراد،أو ُيفهم حتى البعض بعضها الواحد ْط الحكم. ُي
ّين حتى الذهن في ُيستحضر أن يجب وهذا َب َت كلم باقي َن

َبة" كلم ،وخطأ«الشيخ » َت وافتراؤهم بل،عنه"الصالة َك
عليه. وكذبهم
ِكَر ما إلى ُنشير وهنا_  َبة"  قول من بدايًة ُذ َت َك

:الصالة ّلم ))"  ّدمُت وقد- ……الشيخ تك - ذكره َق
.((  ………فنقول)) قولهم): إلى (………
ّدمُت( الفراد بصيغة بدايًة الكلم بصيغة نهايًة ،ثم)ق

ًا أنتم فهل ،)فنقول( الجمع أم!  جميع أن ُمشتركون؟
ُتم الكاتب ْع ّق َو َو ٌد، ًا؟!.  بالذيل واح جميع

ًا ُنبريء ل أننا ومع ّطعن في الوقوع من منكم أحد ال
َهَر الذي هذا ولكن ،«الشيخ»في والجمع الفراد أي( هنا َظ



يؤكد)  من ِلمناه ما َثّم ًا َع الُمحّرض،الّساعي، أن من يقين
ٌد هو؛ الهائج،المائج،المدفوع، اثنين: من واح

العرابي".ذاك"
ّقة في الناشيء ؛ذاك"رابعهمأو" ِز أ

الّزّف بين الزرقاء َ
ّدّف. وال

إليه. أو اليهما الباقي وانساق
ّد: ل كلٌم ،فهذا(( الخبار في يقع ل النسخ ))أن أّما َر
ِهل، من إل يقوله َلخيار. كلم َحّرف أو َج ا

ُأصول في الحكام"  كتابه في"  حزم ابن"  المام قال

قال (( :448ص 4،ج بالقاهرة العاصمة مطبعة َطبع"  الحكام
:  حزم ابن أي(  محمد أبو الكلم في إل يجوز ل النسخ) 

…………والنهي المر معناه الذي َد فإذا   الكلم َوَر
ُظه ْف ْفَظ َل فيه جاز المر معنى وَمعناه الَخبر َل
.))…………النسخ

" كتابه في"  الجوزي ابن الدين جمال"  المام يقول
"  فأّما:  فصل )) :1ط) 93( ص"  القرآن نواسخ فهي"  الخبار
ْين: على َب َضْر

ما: َلمر معنى الخبر،ومعناه لفظ لفظه كان أحدهما ا
ٌق فهذا المطهرون} إل يمسه ل{تعالى: كقوله لح

ّتكليف بخطاب ل .عليه النسخ جواز في ا
الخبر: ّدي عليه،لنه يجوز الخالص،فل والثاني إلى يؤ

.(( ُمحال وهذا الكذب
مناهل" " علوم في العرفان وفي لمحمد"  القرآن
ط" عبدالعظيم (2ج هـ،1372 ،3الزرقاني وأّما)) ):108ص 

ًا ليس الذي الخبر على النشاء،دّل معنى في كان بأن محض
ٍر ّتِصلين نهٍي أو أم في نزاع فل،عملية فرعية بأحكام ُم

ّنْسخ نسخه جواز ل ِعبرة ،لنبه وا باللفظ. ل بالمعنى ال



سبع تزرعون{:  تعالى قوله المر بمعنى الخبر مثال
ًا}  سنين ب ازرعوا:  فإندأ .)) معناه

ّبقناه كفاية،فإن هذا وفي عبادة" على ط بن حديث
،ماذا" نجد! الصامت )1(بالمحافظة المر فيه المعنى أن نجد؟

ًا؛ النسخ فيه جاز وعليه؛فقد ، الصلوات أداء على عند إذ
َلخيار" ".الغرارعند" جاز وما ،"ا

هذا: )) قلتم: ثم * ًا فما)  من عند( الجواب ثاني هو َفّرق
!.«الشيخ»  فضيلة عند الجواب - ؟- نفسه

أم! هذا يرتضي وهل ّتفريق؟ ّد عنده هو ال .(( حقيق؟! بالّر
ّد: ْلتم الله،لماذا سبحان َر َل ْلتم َس أقلمكم،وسّج

ّطاعنة َأشرطتكم –النقولت ونقلتم ،«الشيخ» في ال هذه- 
هل! ؟!.«الشيخ» جواب تعلمون ل َلنكم كلها؟
!.التغابي أو الغباءأنه" إّما ؟"
ّتفريق،وما من «الشيخ» كلم إن ّدتم أساسه؛ال َد إلّ َر

َفّرق،فلماذا لنه وهو- تذهب التي الكلم كثرة ُي َبهاء فيكم بال
.! ؟- واقع

بقي: )) : قلتم ثم * – الحديث ثالثا فضيلة قال كما 
ًا- («الشيخ» ما حمُل فالواجب)  التكفير بعدم ُمَصّرح

ِهم ُو ّتصريح فيه ما على التكفير فيه ُت إذ التكفير، بعدم ال
ِهم التي النصوص ُو ّين: غير التكفير فيها ُت ُب قليلة،ولكن
)  العاّمة الخرى بالنصوص وجهها التي( فيها الهاّمة

ّتصريح .(( التكفير بعدم ال
ّد: الحديث هذا أن «الشيخ» قول تقبلون كنتم إذا َر
َبعده ما السياق،فتقبلوا في وتستمروا التكفير، بعدم ُمصّرٌح

ْقِصد يوّضح والذي قبله وما القول؛نقول هذا من «الشيخ» َم
تقبلوه. ل أنكم قلتموه،والواضح الذي بهذا بأس فل

-  انظر )1( مجموع- 615-614،ص7ج الفتاوى مثلً



ُقل لم«فالشيخ» ًا هذا َي ًا ُمنهي الحكم هذا وحاكم
ِله ضمن به جاء ،ولكنالنهائي بشكله ْلُس في َتَس

ًا))  في المقدمة ساق أن الحديث،وبعد والتي ؛ (( سادس
ْلُسل الذهن في بقائها وجوب إلى أَشْرنا ّتَس الشيخ» مع لل

ُد من ليصل فيها واستمر ، كلمه في« ِه َبع هذا في الىُحكِم
المر.

َلّمحون كيف ولكن النصوص أن يقول« الشيخ» أن إلى ُت
ّهم الخرى َو َت هذا! فيها ُي ّتلميح من التكفير؟ الكاذب،والّزعم ال

الُمفترى.
وهو-« فالشيخ» ُتموه ما يقول ْل َق يكون فكيف(( :– َن
ّتوفيق بعدم ُمصّرٌح أنه قال الذي عبادة حديث أي( بينه ال
من ))حديث:   وهو( بتكفيره الُمصّرح الحديث وبين التكفير)
َلم ،(( كفر فقد تركها ُهم ذكر يأت َف َو ّت في «الشيخ» عند ال
ّي الحديثين!!!. من أ

ّد كلمكم باقي أّما صالح بن محمد" الشيخ  عليه فير
حفظه"- في- العثيمين ونؤجل"- تارك حكم" الله الصلة

ابن"  الشيخ قال حيث- حينه إلى فيه«  الشيخ» رأي بيان
: ِرد ولم ))العثيمين"  الصلة تارك أن والسنة الكتاب في َي

نصوص ذلك في ورد ما مؤمن،وغاية أنه بكافر،أو ليس
الله،وأن إل إله ل أن التوحيد؛شهادة فضل على تدّل

ًا ّيدة إّما ،وهيذلك الله،وثواب رسول محمد َق بقيود ُم
ّنّص نم في واردة وإّما الصلة، يترك أن معها يمتنع نفسه ال

عامة الصلة،وإّما بترك فيها النسان ُيعذُر معينة أحوال
ُتحمل ّلة على ف ّلة الصلة،لن تارك كفر أد الصلة تارك كفر أد

ّدم خاصة،والخاص .(( العام على ُمق
ابن" شيخ المام قول قبله ومن والذي"- السلم تيمية

ْلناه َق ًا-: َن ّفروا لم الذين وأّما)) سابق َك الصلة بترك ُي
كتناولها للجاحد متناولة وهي إل حجٌة لهم ونحوها،فليست

ًا كان الجاحد عن جوابهم كان فما للتارك عن لهم جواب



ّلقت النصوص أن التارك،مع ّلي الكفر ع وهذاتقدم، كما بالتو
المرجئه، بها يحتّج التي،بالعمومات استدللهم مثل
.(( الجنة الله أدخله ………الله إل إله ل أن شهد من )) كقوله

)) وسلم عليه الله صلى قوله عليه اعتمدوا ما وأجود
.(( ………صلوات خمس

ابن" في" و ّيم " الق ،بعد" الصلة َكَر أن كتاب ّلة َذ ل الذين َأد
ّفرون،ومنها َك ثم- هذا،وأحاديث عبادة حديث ُي قال- الشفاعة

ْلناه ما وهو َق ًا-: َن الذين: قال)) سابق ّفرون َك َيت الُم ِو عنهم ُر
تارك تكفير عدم على بها استدللتم التي الحاديث هذه

الصلة تارك تكفير الصحابة من عنهم ُحِفظ الذين الصلة،هم
.(( بأعيانهم

*: ّين: )) وقولكم  ُب العاّمة الخرى بالنصوص وجهها ولكن
 ( التي( ّتصريح فيها الهاّمة .(( التكفير بعدم ال
ّد: ٌة)) أنها منكم حٍق قوُل فهو َر أي- ،(( عاّم وقيمتها
ّتِضح- َت َنت الِجلّء،وما علمائنا عن السابقة بالّردود العاّمة ْغ أ

ًا،فكّل (( الهاّمة )) لفظ إضافتكم عنكم لرسول حديث شيئ
َفّرق هاّم،ول هو وسلم عليه الله صلى الله و أحاديث بين ُن

ل!!!. وغيرها هاّمة فنعتبرها أحاديث
! إضافتكم معنى فبالله،ما  ( ما( هنا؟ أنكم إل هو الهاّمة

ْدَركتم ُمقدٌم ُخّصَصت،والخاّص قد العاّمة عاّمة،وأن أنها َأ
قيمًة ُتضيفوا أن ((الهاّمة )) لفظ بإضافتكم العام،فأردتم على
البحث في لها قيمة ل((الهاّمة )) هذه ،ولكن((العاّمة)) ِلكلمة

هنا. لها معنى العلمي،ول
ّد: * ُكم أّما َر )  بقول َتَمّسك أو( ًا )  ُمصّرح بعدم( ّتصريح ال

يوضح بعده وما قبله ،ما«الشيخ» كلم في التكفير،فسياقه
.«الشيخ» به جاء غرٍض اللفظ،ولي هذا مقام



َكَر وقد- «فالشيخ» ْلناها التي المقدمة َذ َق وساق-  َن
آخر كان من))  بعده الذي والحديث ، الحديث هذا

إذا الحاديث هذه أن الشفاعة،يقول ،وحديث(( ………كلمه
ل الذين التكفير،فإن بعدم الُمصّرح ظاهرها على ُأِخذت

ّفرون ّلون ُيك الجحود بأن الصلة شأن في ويقولون بها، يستد
ّفر هو َلم ل فقط،وهذا المك لهم. َيْس

فكيف ))):181ص( يقول«الشيخ»أن ذلك على يدّل ومما
.(( بتكفيره الُمصّرح الحديث وبين بينه التوفيق يكون

هذا وتأويل ))الشفاعة: حديث في) 182ص( وقوله
لو- ل الحديث .(( ………وحده- سيق أنه يحتاج
أن هيهات هيهات لكن ))):182ص( النهاية في قوله ثم
.(( ………السذاجة هذه بمثل الفهم هذا يسلم

ّتصريح فهذا -  ؛ل«الشيخ» قاله الذي ال أن- فيه نأخذ بد
ّله بكلمه ّتصريح،الذي هذا بمثل عنى ماذا نفهم حتى ك ّنه ال ظ

َبة" َت ًا" الصالة َك ُد تصريح ْعُض ًا- َي ِذب َك ًا-. رأيهم ّي ِل َج

ّد ّر ل وهي(     عشرة     التاسعة     الملحظة     على     ا
عشرة):     الثامنة     عندكم

َد)) ):181ص(« الشيخ» قول نقلتم ْي هو ما هناك أن َب
ّلد الكفر حجب في الحديث هذا من أصرح عن النار في الُمَخ
َبه إذ-   الله على الصلة؛يستوجب تارك –نفسه على أوَج  
ل:  إن الجنة؛ ُيدخله أن ُيخرجه الله إله قال النار، من الله،و
ّلده ول من ((: وسلم عليه الله صلى قوله هو فيها،وذلكم ُيَخ
ل:  آخر كان ّده ،وهذا )) الجنة دخل الله إلّ إله كلمه إلى َمَر
فكما: الدنيا في عليه الحكم أّما ، القيامة يوم – وحده – الله
معنا. َمّر



((:مالك بن عتاب قّصة في الوارد الشفاعة حديث ومثله
بذلك يبتغي الله إلّ إله ل:  قال من النار على حّرم الله إن
 .)) الله وجه

وجل عز – الله يقول ((:المعروف الشفاعة حديث وفي
ِرَجّن وجللي؛ وعزتي- : لخ

الله إلّ إله ل:  قال َمن النار من ُ
ًا-: – وفيه ، )) ِرج (( أيض ُيخ ًا َيعمل لم َمن النار من ف قط خير
((.

َق أنه لو – يحتاج ل الحديث هذا وتأويل إلى – وحده سي
المعنى ظاهر على – الُمَجّرد بظاهرها ألفاظه دللة من أكثر

أن:  – منه الُمتبادر ولم بلسانه، – الله إلّ إله ل:  قال َمن وهو
ّله، ومن – ُمقتضاها من شيء بأي يعمل وأسناه؛ ، وأرفعه أَج
ّذب وإن ، النار من ناٍج فهو- : الصلة كما ؛ أَجٍل إلى فيها ُع
ًا نفعته))  آخر لفظ بذلك َصّرح ).(( دهره من يوم انتهى.(

*: وهذا:  ))وقلتم  الشيخ» وفضيلة كسابقه، الكلم نقول
ُد هنا« ّلة يور على: الد

-. في مسلمون.1 ًا- ظاهر الدنيا

-. يوم نجاته.2 حقيقة- .((القيامة
ّد: - غير هذا َر بل- ّتة َب ال قال وافتراء،أين كذب هو صحيح

هذا؟!!. مثل«الشيخ»
-« الشيخ» كلم إن ما- لكلمه استمراٌر إل هو هنا

كما- السابق،حيث ًا))في قلنا بدأه َكَر((سادس َذ وجوب ،و
ْبط ِتّم اللفاظ ذوات النصوص َر َي ِل َكة، َتَر المعنى لنا الُمش

ّفق أين كلها،وإل؛ بها الصحيح الُمراد إلى-« الشيخ»َو
بين- وهو! مع بعضها الحاديث هذه الن بعض؟

ِئل: )) القا ّتوفيق يكون فكيف  ل حديث أي( بينه ا
بتكفيره،وكلهما الُمَصّرح الحديث وبين عبادة)

. ((  صحيحان



َكَر ثم        َتْرٍك بين فّرق من عند )) الجواب أن «الشيخ»َذ
َتْرٍك -« الشيخ» أن كاٍف وحده ،وهذا(( و لم- ُد ْع ْعِط َب ُي

ْوق في يستمر بعد،بل يأته لم الجواب،لنه التي النصوص َس
القيامة يوم الصلة،ونجاته تارك كفر عدم على بظاهرها تدّل
َكَره ما وذلك ، (( الله إل إله ل )) بقول وتأويل)) ):182ص( َذ
لو- ل الحديث هذا إلى- سيق أنه يحتاج دللة من أكثر وحده

الُمتبادر المعنى ظاهر على المجّرد بظاهرها ألفاظه
فما ،(( ………بلسانه الله إل إله ل قال من أن منه،وهو
؟!.(( وحده ِسيق أنه لو)) :«الشيخ» قول معنى

الظاهر المعنى يعطي وحده،ل ُيَسق لم إذا معناه،أنه إن
َدر يتم حتى النصوص من غيره مع ُيجمع أن ُبد منه،فل الُمتبا
ًا، بينها الّربط ِتّم حيث ))جميع ٍد كل ُي ًا منها واح ِتّمه ل نقص ُي

ِتم َي الذي ،وهو(( كلها بها الصحيح الُمراد المعنى لنا غيره،ف
ْدنا ّك جميعها،والذي النقاط هذه في استحضاره وجوب على أ

َعه-  من– َن َص النصوص هذه أن إلى أشار حين« الشيخ» َثّم
عدم( فهمها يكون ِرج الكفر هذا؛ ًا،لنها) من الُمخ ؛ناقص ّلة الِم
َتّم أن يجب المعنى- هذا ُيكمل الذي اللفظ معناها،بتمام ُي
،- من إليه أشار ما وهو َفَصلتموه بعد ملحظتكم في أنتم و

- كلمه تَسلُسل تقطعوا التية،حتى ّتِضح- ي به ُيه الذي رأ
الفهم هذا يسلم أن هيهات هيهات لكن  ((قال: وغرضه،حيث

صلى قوله معه يستحضر أن لقائله،إل السذاجة هذه بمثل
وهو- عليه الله ًا-: بلفٍظ الحديث تمام من وسلم خالص آخر
 .(( قلبه بها

ِتضح وبهذا هذه ساق إنما «الشيخ» أن ّي
كما- التي النصوص - ُتَصّرح - بظاهرها-  ّنَجاة ل با قال

ُيؤكد التكفير،إنما بعدم يقول الذي الفريق أن على ِل
ِهَمها ِبط أن بدون َف بعضها مع النصوص َيْر

ّلوا ِرج الكفر عدم على بها البعض،فاستد من الُمخ
ّلة،وهذا لِم ْهٌم-«الشيخ» يقوله ما وهو- ا ناقٌص؛ َف



ْعَن لم لنه ِتّم البعض، بعضها مع النصوص بربط ُي َي ِل
كاملً. المعنى بها

ّتِضح وحتى قول يقرأوا أنصفوا؛ألم ما القوم أن َي
َبط الصلة؛فقد ترك هو إن أّما ))):185ص(« الشيخ» َح

؟!. (( الكفر إلى اليمان من يتحول إخلصه،وبه ظاهر
ْوَضح (():191ص( قوله منه وأ يوِح لم فلماذا………  

- إلى- سبحانه ّبنا ّينا ر ِب ٍء وسلم عليه الله صلى َن ُيماز بشي
َتبين بين فيه َيْس ّق وجه فيه المرين،و الكفر كان لو الح

ّلد غير معنًى الصلة بترك وهو!النار في الُمَخ أجمع ما ؟
رضوان- الصحابة ًا-  عليهم الله عليه .………جميع

وهو- تارك بكفر حكمنا وإذا…………  ّق الصلة إن الح
فإنه- شاء ْوته على يترتب الله َلحكام من َم على يترتب ما ا
ًء الكافر موت .(( بسواء سوا

ٍز واٍف كاٍف بياٌن وهذا ًا يرى ل«الشيخ» أن موج مّما شيئ
ٌء منكم هو قلتموه،وإنما وكذب. افترا

ٍة َلْسنا وبذلك - ِذبكم ُنَشّرح أن إلى بحاج –ك بعد-  هذا
ّنا أن ّي ًا نزيده ،ولكن«الشيخ» كلم واضح َب ّد بيان أقوالكم. ِبَر

ّفره فكيف)) فقولكم:-  َك ًا يكون الدنيا،وقد في ُن مسلم
ِرد ل عليكم مردودة ،(( الخرة في ْو »كلم في لها َم

- ،ونّصه«الشيخ يكفي- أعله ّد. في الخير الّر
 : ٌع القطعي فالتكفير)) وقولكم_  الدنيا لحكام مواق

. (( والخرة
ّنّص في العربية بواضح «الشيخ»  قاله ما فهذا ال

. - أعله- عنه الخير

إن: وأمٌر)) وقولكم:-  يوم- نجاة ثالث القيامة- العبد
إيمان يكوُن قلبه،فكيف في الباطن اليمان بوجود مرتبطٌة
ٌق ّيٍن ُكفر الباطن،مع في صاد .)) الظاهر في َب



ّد: ّد في يكفي وهذه َر ( ص« الشيخ» قول ، عليها الّر
183-184: ِإنه)) )  )الله إل إله ل أي( يقولها كان لو ف

ًا ّلت ؛ قلبه بها مخلص وانقادت، ، جوارحه بها لذ
.(( طاعته في لله وأسرعت

ّد: * " 57ص( الخيرة تنبيهاتكم أّما َر فما"الصالةمن) 
ًا،فحتى الموضوع لهذا العلمية المناقشة عن ُتغني لو شيئ
إلى تؤدي إليها،فما أشرتم التي هذه في« الشيخ»أخطأ
ًا،فإن قوله من التغيير َله أخطأ فقد هذه مثل في أخطأ شيئ ْب َق
َدَح الّراسخين،فما العلم جبال من كثيرون فيهم،وإنما ذلك َق
َلنوا ّيتهم عن به أع ِر .َبش

ُنِقل قد مالك بن عتبان الراوي اسم أن ذلك في ويكفي
"  كتاب أصل في لبن" ّيم الصلة ّتاب))  الق أخطأ فإن (( ع

،فما" ابن" ّيم َقَص الق ِره،ول من ذلك َن ْد َقَص َق من َن
ِر ْد )1(َثّم. من «الشيخ»َق

: في أَشْرتم ثم * وقلتم: سيأتي ما وانظر) 1()) الحاشية
 .(( النار في التخليد إثباته من) 96ص(

أي- صحيٌح هذا        ِبت)-96( ص في هناك ْث ّتخليد ُي في ال
أي- ل بظاهره الحديث أن يقول)-55ص( في النار،وهنا

ّلد َنا لو النار؛ في ُيخ ْذ ِطه غير من هكذا الحديث أَخ ْب َر
ّين توّضحه؛والتي التي الخرى بالنصوص أي- يتب بها
،أنه- ِطها ْب ٌد هو كذلك،بل غير ِبَر ّل َخ .ُم
ْلُسل من وّضحناه ما وهذا  . «الشيخ» كلم َتَس

جهلكم. منكم،أو فالتناقض
ْلِفت وهنا َبة" إلى الكريم القاريء نظر أ َت َك "الصالة قول

ٌع- 2)) -:«الشيخ» عن) –11ص( البداية في تكفير في منـز
َفّسروا ((الصلة!  تارِك ))قالوا:  حيث ،) 12ص( في ذلك و

"  كتاب انظر )1( لبن" ّيم الصلة .43ص ،وكذلك51ص الق هنا 



ّنه ذلكم……… ّفر) «الشيخ»أي( أ للصلة،ثم التارك ُيك
ّتب ّدة أحكام عليه ُير نجاته احتماله الدنيا،مع في والكفر الّر
.(( ……… القيامة، يوم

(«الشيخ»عن نقلوه فيما  أليس -الصالة في)-96ص 
ّد َقلوا حيث عليهم، واضٌح ر («الشيخ»قول َن من)-191ص 

- يوِح لم فلماذا)) كتابه-: إلى- سبحانه َنا ربنا ّي ِب الله صلى َن
ٍء وسلم عليه وجه فيه المرين،ويستبين بين فيه ُيماز بشي
ّق ِد غير معنًى الصلة بترك الكفر كان لو الح ّل َخ في الُم
.(( ؟! النار

َبة" كفايٌة هذا في أليس َت َك َيهدم"الصالة يا أساس ِل
المكذوبة؟!. ملحظاتكم
ٍة من وما والتي) 96ص( الهامش في لشارتكم قيم
ص( النار،في في التخليد نفى قد «الشيخ»بأن فيها تقولون

ّنا فقد ،الصالة من) 55 ّي الشيخ» كلم ،وجهلكم فساده ب
فيه.«

ّد عندكم     وهي(     العشرين     الملحظة     على     الّر
عشرة):     التاسعة

ًا)-182ص( «الشيخ» قال)) قلتم:*  َق ما ناقض َب َس
ّله-: ًا؛فلقائٍلُك ونحن:- أن إذ ما-: من مع يقوَل لنا ينبغي يقول

ّول أن وأشباهه،يغنينا الحديث هذا في المعنى وظهور ، نتأ
أن: الظاهر إذ ، التأويل عن الله،ومات إلّ إله ل: قال َمن منه

ّذب ،وإن الجنة أهل من ؛فهو عليها ًا،يطول ُع يقُصر. أو زمان
هذه بمثل الفهم هذا يسلم أن هيهات هيهات لكن
عليه الله صلى قوله معه يستحضر أن إلّ لقائله؛ السذاجة
– وسلم ًا … ((- آخر بلفٍظ الحديث تمام من وهو  بها خالص
ًا- – وقوله ،))  قلبه َعته…… (( :أيض َف ًا َن أي ، )) دهره من يوم



– قالها إن: – قالها حين  ًا  عليها،فهو قلبه،ومات بها مخلص
ًا كان وإن النار، في الخلود أهل من ليس وهذا للصلة، تارك
ما خلف وهو المسلمين، من كثيرة طوائف به تقول ما

ٌد كافٌر، الصلة تارك أن يعتقدون ممن آخرون به يقول ّل مخ
ًا-  نار في عياذ ).((تعالى-  بالله جهنم انتهى.(

ّد: ًا ))فقولكم: َر ّله سبق ما ناقض وّضحنا وقد ، كذٌب (( ك
ّد في يصل حتى بكلمه يتسلسل« الشيخ» أن ، السابق الّر
النتيجة أي( هنا بدأه قد نهايًة،والذي ُيقرره ما إلى

،حيث) الفهم هذا يسلم أن هيهات هيهات لكن)) قال: والنهاية
صلى قوله معه يستحضر أن إل لقائله السذاجة هذه بمثل
وهو- عليه الله ًا ((:آخر- بلفظ الحديث تمام من وسلم خالص
.(( ……… (( قلبه بها

ُنعيد ّدم «الشيخ» بأن التذكير و أن يجب النصوص بأن ق
َبط َعه ما وهذا البعض، بعضها مع ُتْر َن هنا. َص

ٍة إلى «الشيخ»َوَصَل أين ثم ْلُسل في غاي َتَس
َبَت ْث - كلمه،وأ ،حتى- هو ُقَضه،كما بعد من يأتي رأيه ْن َي ِل

ًا تفترون ًا؟!!. كذب ْفك وإ
ًا؛فلقائل)) قوله: في ذلك رأيتم هل ونحن- أن إذ يقول

ما- من مع هذا في المعنى نتأول،وظهور أن لنا ينبغي يقول
أن: الظاهر التأويل،إذ عن وأشباهه،يغنينا الحديث من منه

ل: ّذب الجنة،وإن أهل من عليها،فهو الله،ومات إل إله قال ُع
ًا . )) يقصر أو يطوُل زمان

ِرفونه ما بالتأويل،وهذا يرضى ل «الشيخ»نعم، ْع ًا َت جيد
كما- الحديث عنه،وظاهر ولكن- واضح بجمع الحاديث قال

- -، ّلها ك وظاهرها- ألفاظها ًا فيها- ل هو كما إذ ّول تمام ُيأ



ًا))  بـ المعنى التي الفقرة في أشار ،كما (( قلبه بها خالص
بعدها.
َذ لم«فالشيخ» ّول،وأَخ ّتام بالظاهر ُيأ للمعنى،وذلك ال
ْبط التاّم المعنى بعض،فكان مع بعضها الحديث ألفاظ ِبَر

َأساسه. على بعد من رأيه أّسَس الكامل،الذي

يا ريب،وأنتم ول«الشيخ»كلم من الواضح هو وهذا
َبة" َت ّدتم" الصالة َك ّتشويه،ل أر ّطعن إل لشيء ال على لل
.«الشيخ»

ًا قلتم ثم * ّنّص عل تعليق فكان:)) : أعله ال ماذا؟!. نقول
- الخلص وهل يوافق- ًا لزوم العملي؟!. الظاهر القلبي
يفارقه؟!. قد أم

- الظاهُر وهل يأتلف- ًا لزوم الخلص مع العملي
القلبي؟!.
.((يخالفه؟!  قد أم

ّد: وأين!  هذا لماذا َر هذا- بمثل «الشيخ» قال السؤال؟
،في- ّنّص هذا هنا وهل! الذي ال ُتموه؟ ْل َق ِكرون َن ْن ارتباط ُت

هل! الظاهر ِكرون بالباطن؟ ْن عمل على القلبي الخلص أثر ُت
الجوارح؟!.
ِرد ل أسئلة هذه عنها أجاب قد «الشيخ»هنا،و لها َمو

ْلُسل ضمن قد تقطيعه في غايتكم أن يبدو الذي كلمه َتَس
ُتوا واضحة؛حتى أصبحت ِت َتالية  بأسئلتكم ُتَش َت ذهن الُم
ّبع عن القاريء َت وفهمه.« الشيخ »كلم َت
من- قد «الشيخ»و هذا- َوّضح ُد على الجواَب بع

الله-. شاء إن- وسنأتيه هنا، لها َمورد ل التي هذه أسئلتكم



-- - قول  هنا العثيمين"- صالح بن محمد الشيخ" وأنقل
في- حفظه حكم" الله ( تارك كتاب ص"  هو والذي) 18الصلة
واحدة وحروفه كلماته واحد،كأنما َمعين من« الشيخ» وكلم

بإخلص بالشهادتين التيان فتقييد ))يقول: تختلف،حيث ل
من ما الصلة،إذ ترك ِمن القلب،يمنعه وصدق القصد،
ُدق شخٍص ُيخلص في َيص صدقه،وإخلصه َحَملُه إل ذلك،و
ول- فعل على فإن-  الصلة؛ السلم،وهي عمود الصلة ُبد
َلُة ًا كان فإذا وربه، العبد بين الّص الله، وجه ابتغاء في صادق
ّنب إلى ُيوِصله ما يفعل أن بد فل َتَج َي َنُه يحول ما ذلك،و َبي

َنه،وكذلك ْي َب ًا الله،وأن إل إله ل أن شهد من و رسول محمد
ًا الله أداء على الصدق ذلك يحمله أن ُبد قلبه،فل من ِصدق

ًا ِلص ّله بها الصلة،ُمخ ًا ل ِبع ّت الله صلى الله رسول تعالى،ُم
.(( الصادقة الشهادة ُمستلزمات من ذلك وسلم،لن عليه

- العمال نفي لفظة فائدة هي ما ثم)) قولكم: أّما *
ّدم الُمتكاثرة الحاديث في الواردة-(( التوحيد إل)) ْكُر الُمتق ِذ

.((إليها؟!  الشارة بعضها،أو
ّد: ّد إلى أَشْرنا فقد َر شيخ عند من السؤال هذا على الّر
رحمه"– ابن" السلم وفضيلة-  تيمية " الشيخ الله العثيمين"

،- الله حفظه– فيه «الشيخ» ورأي ،) 101-100ص( تعالى
ُبع ، جلٌي واضٌح ْن واحد. نبٍع من النقولت وهذه َي
إن:  ))):182ص( يقول «فالشيخ» إل إله ل أي( قالها أي
ًا- حين-التوحيد) وهي الله ِلص ُمخ قلبه،ومات بها قالها

ًا كان ،وإنالنار في الخلود أهل من ليس فهوعليها، تارك
المسلمين،وهو من كثيرة طوائف به تقول ما للصلة،وهذا

الصلة تارك أن يعتقدون آخرون،ممن به، يقول ما خلف
ٌد كافٌر ًا- نار في مخل عياذ .(( تعالى- بالله جهنم

:183ص( وقوله قوله في جاء الذي الخلص إن)) ) 
ًا )) وسلم عليه الله صلى ِلص ول صريح، شرٌط  ((قلبه بها ُمخ



ْفع الله، عند التوحيد كلمة قبول في منه  ُبد َن بها صاحبها و
ّياه ،وإنجائها القيامة يوم الخلص لكن؛هل ،النار من إ
عليه يدّل ما الظاهرة الثار من له أن أم محض؟ قلبّي أمٌر

. ((إليه ويهدي
.«الشيخ» عند التوحيد فائدة هذه

َبس قد يكون أل وأرجو ْل قول- القاريء على أ »الكريم
ّنّص في «الشيخ الخلود أهل من ليس فهو))  أعله: الول ال
ًا كان وإن النار، في -«الشيخ» رأي ليس فهذا  ((للصلة تارك

وإنما- ُد من- بع َعه َب ْت : أ ُله- قو ُد طوائف به تقول ما وهذا)) َبع
 .………(( آخرون يقوله ما خلف ،وهو المسلمين من كثيرة

رأيه.  ليست أنها واحدة؛ فهذه
ْعد: من قوله ثم :)) َب هل: لكن ًا ما لولئك يسلم ثامن
ليس قوٌل هذا في يكون أن يجب أنه أم يقولون؟

ُيفصل ذلك بعد من ،وبدأ(( ………الفريقين بين فيه بالهزل،
بإذن- رأيه،ونأتيه توضيح في ًا الله-. بيان

ثانيٌة. وهذه
- الذي بهذا قائٌل الشيخ وهل ))قولكم: ثم * منه- تقدم
. (( عنه؟

ّد: ّدم ،وقد«الشيخ» قاله الذي هذا ما َر !.  عنه؟ َتق
ًا ّي ّنا فقد كان أ ّي ًا ،ونزيده«الشيخ» كلم َب آٍت. هو فيما بيان

*: إل به يعلُم ل أمٌر القلبّي الخلص إن ثم ))وقولكم  
- ،وبالتالي؛- سبحانه –السلم أحكام فإن الله الدنيا- في 

ًا بالشهادتين ترتبط ًء،ولو ثبوت الصلة كانت وانتفا
ًا–ُحكَمها ُحكُمها كالشهادتين،لكان ولكننا- وجود ًا وجدنا وعدم

ًا َق من على بالسلم ُحكم َط يقال ُيَصّل،ول الشهادتين،ولم َن
ّتة هذا َب - فيمن ال ولم- مثل ّلى .))الشهادتين!!  ينطق ص



ّد: فإن وبالتالي ……… الخلص إن ثم)) قولكم: َر
ترتبط-  في- السلم أحكام ًا بالشهادتين الدنيا ًء ثبوت وإنتفا

َته شيء تقرير من النتقال هذا (( َب ْث ( «الشيخ» أ و184ص 
إلى- من)-185 - أن تقرير كتابه هي- فقط الشهادتين

انتقال النسان،هو على السلم أحكام ليقاع الُمقّررة
ما أن على يدّل (( وبالتالي )) قولكم: أن إذ أولً؛ خاطيء
َلها،فكان ِلَما نتيجٌة هو َبعدها ْب بالدليل تأتوا أن عليكم يجب َق
ُد: من تقولون هذا،ثم قولكم على أولً وبالتالي؛فإن ))بع

ل السليم العقلي المنطق هو فهذا ، (( ………السلم أحكام
ّناقص ّتوصل في المنقوص ال النتيجة. إلى ال

فإن: ًا فقط السلم،ُمرتبطٌة أحكام أن تقريركم وثاني
ٌة بالشهادتين،فهو ٌد عود العمال- أن تقرير إلى منكم وتأكي

ًا ليس- أو ترك وقد- ما فيها فعًل ّفر،وهذا َك َكْرنا ُي ًا َذ ما سابق
ليس- ًا فيه ّلم ًا،وقد لكم ُمس َكْرنا أبد َكَره ما َذ أن من العلماء َذ
ّلة  من مخرٌج كفٌر هو ما والقوال العمال من ُيراجع الِم ،ول
).20-17ص( ذلك

الصلة كانت ولو)) بقولكم: الصلة وتخصيصكم
 يعني ليس (( كالشهادتين

أنكم- وهذا- ممكن العمال من الصلة غير أن تعنون واضٌح
مثالً منكم هنا جاءت الصلة ولكن السلم، ينقض أن

في- السلم أحكام فإن ))بدايًة: َقَرّرتم قد أنكم فقط،ذلكم
ترتبط- ًا بالشهادتين الدنيا ًء ثبوت - (( وانتفا ّي- أ بهذا ُتم ْي َف َن َف ،
ًا يكون أن عمٍل ِقَض ًا،ما للسلم نا ّفر َك الشهادتان دامت وُم

منطوقتين.
ّده ما العلم أهل من بالقوال نأتي سوف وهذا؛ َيُر

ُيرديه. و
ّد: * ّنا)) وقولكم: َر ًا وجدنا ولك من على بالسلم حكم
–بالشهادتين نطق بن ُأسامة بأثر واستدللكم (( ُيَصّل ولم 



على-  الله رضي- زيد فاسد استدلٌل فهو ذلك، عنه
ْعِف إلى ٌ،بالضافة ِلها. في استدللكم فقرة ض َتَسلُس
حكم ))قلتم: النهاية ،وفي(( الكافر قتله عند ))فقولكم:- 
بإسلمه محكوٌم وهو (( كافر))  تقولون ،فكيف)) بإسلمه

- من- وسلم؟!. عليه الله صلى الله رسول عندكم
َكَم هل ثم-  وسلم عليه الله صلى الله رسول َح

وأين!  إنه  )) قال: ،أو((بإسلمه حكم))  أنه تجدون بإسلمه؟
ًا قتلت أسامة يا إنك ))قال: ،أو(( مسلٌم لو! (( مسلم كان ؟
َوداه ذلك على- على وسلم عليه الله صلى الرسول ل أنه

ِتل- ُق ًأ،والية القل ): واضحٌة خط النساء( من كان فإن{في
ٍم ٍو قو ٍة فتحرير مؤمن وهو لكم عد مؤمنة}.  رقب

وليس مكة،ومعلوٌم فتح قبل الحادثة هذه إن ثم- 
ٍة يبدأ أن ُيسلم ممن ُيطلب يكن لم أنه استدلل إلى بحاج

ًا،وإنما والركان بالفرائض ثم الشهادتين منه ُيطلب كان فور
حتى أسامة أن عاقٌل يعتقد الفرائض،فهل بعد من تكون
الرجل: فيقول المعركة في ُيلِحقه الرجل؛أن إسلم يعرف

هل: له ،فيقول(( الله إل إله ل)) هل! أسامة تؤدي ُتصلي؟
فإن!  ل؛:  الزكاة؟ َكه، نعم؛: قال أو َقتله، قال يعقله ل هذا َتَر
عاقل. مسلم
هذه في وسلم عليه الله صلى الرسول َغَضَب إن
النسان ُيدِخل الذي الشعار هي كانت الشهادة لن الحادثه

َلب السلم،ثم في َلب بما َبعدها ُيطا َقه، َمن به ُيطا َب فإن َس
َغه أن بعد الشهادة هذه ُينافي ما َماَرَس َل َغ ما السلم من َب َل َب
- َمْن كان- مثل ُعوِمل ُمقاُمه هاجر مثلهم،وهذا كمقامهم،و

َغ ما مقدار أي( َل ل)  من النسان َب ْعَرف السلم ما والسلم ُي
رسول من ماضيٌة،والّرسل العرب،والغزوات بين ينتشر زال
والمم القبائل إلى ُترَسل وسلم عليه الله صلى الله



َعّمم الخرى،فكيف َدل الحادثة هذه ُت َت ُيْس مسلمي على بها و
الدين؟!. تمام بعد زماننا،أو
َكَره ما أجمل وما ابن" شيخ َذ في" السلم هذا تيمية
مجموع" الباب ج"   في (7الفتاوى فإن……… ))):518ص 
ًا بعث لما الله على الواجب الخلق،كان إلى رسولً محمد

حينئذ يأمرهم أمر،ولم فيما أخبر،وطاعته فيما تصديقه الخلق
البيت،ول حج رمضان،ول شهر صيام الخمس،ول بالصلوات

قد القرآن أكثر كان ذلك،ول والربا،ونحو الخمر عليهم حّرم
ّدقه نزل،فمن به ُأِمر بما القرآن،وأقّر من نزل فيما حينئذ ص

ًا حينئذ الشخص ذلك ذلك،كان وتوابع الشهادتين من تاّم مؤمن
به أتى لو اليمان ذلك مثل كان وإن عليه، وجب الذي اليمان

ًا. كان عليه اقتصر منه،ولو ُيقبل لم الهجرة بعد كافر
كان: المام قال ًا،فجعل اليمان بدء أحمد حتى يزيد ناقص

لكم أكملت اليوم{الوداع: حجة عام تعالى قال َكُمَل،ولهذا
.نعمتي} عليكم وأتممت دينكم

ًا،فبعد َغ إذا الدين وإكمال القرآن نزول وأيض َل الرجل َب
ّدق أن عليه كان بعض، دون الدين بعض به جاء ما ُيص

َغه ُجملة،وما الرسول َل َفّصلً،وأّما عنه َب ولم يبلغه لم ما ُم
َفّصلً يعرفه أن عليه إنما معرفته،فذاك يمكنه َغه. إذا ُم َل َب

ًا،فالرجل ًا بالرسول آمن إذا وأيض ًا،ومات إيمان قبل جازم
كامل العمال،مات من شيء وجوب أو الصلة وقت دخول
أن فعليه الصلة وقت دخل عليه،فإذا وَجَب الذي اليمان

ذلك. قبل عليه يجب لم ما عليه يجب ُيصلي،وصار
يجب لم ما عليه والجهاد،يجب الحج على القادر وكذلك

ّتصديق من غيره على َفّصل،والعمل ال بذلك. الُم



نزول حال باختلف يختلف اليمان من يجب ما فصار
ّلف وبحال السماء، من الوحي َك وعدمه، البلغ في الُم

……… )).
ول- هذا مثل وعلى أثر- ُيحمل ّد على ُيعّمُم أسامة،ول ُب

ِهدون. به دليلً يصلح هذا،فل زماننا َتْش َتْس
ًا وجدنا ولكننا )): قولكم وتمام  * من على بالسلم حكم
َق َط .(( ُيصّل ولم الشهادتين َن

ّد: َكْرناه ما مع َر أهل هذا،فإن على تدليلكم فساد من َذ
بنقيضه. قالوا العلم

في"  رجب ابن"  الحافظ قال العلوم جامع" الحنبلي
: ُمقّر وهو الجماعة ويفارق دينه، يترك فقد)) والحكم" 

ّدعي بالشهادتين ًا: وقال (( السلم وي َتْرُك أّما ))أيض
السلم دين عن الرتداد الجماعة،فمعناه ومفارقة الدين،
(( بالشهادتين أتى ولو

)1(.
عبدالله"  الشيخ  وهذا بن محمد بن المام

يقول" الكلمات" عبدالوهاب ّفرات في النافعة في َك الُم
ُتها وكلماٌت فصوٌل فهذه بعد أّما)) الواقعة": كلم من َنقل
أئمة هم الذين الربعة الئمة أصحاب من الُمجتهدين العلماء
والقوال الفعال بعض بيان في والدين، السنة أهل

ّفرة ِرجة للمسلم الُمك ّفظ وإن الدين، من له الُمخ تل
ببعض وعمله السلم إلى وانتسابه ،بالشهادتين

وإلحاقه وقتله، تكفيره، من يمنع ل الدين شرائع
)1(.(( بالُمرتدين

عبدالله"  وقال ُيقال ))بطين": أبا عبدالرحمن بن الشيخ و
ّور ل بالشهادتين أتى من إن قال لمن َتَص معنى ما كفره، ُي

.66ص التوسط عن نقلً )1(
.106ص التوسط انظر )1(



ُتب في الفقهاء يذكره الذي الباب حكم باب( وهو الفقه ُك
والُمرتد)  ٍم إسلمه بعد يكفر الذي هو الُمرتد ٍد أو بكل أو اعتقا

ويصلي بالشهادتين يتلفظ ذلك قبل وهو شّك أو فعٍل
ًا صار ذكروا مما بشيء أتى فإذا ويصوم، مع ُمرتد
يمنعه ويصوم،ول ويصلي بالشهادتين يتكلم كونه
ّلُمه عليه الحكم عن وصومه وصلته بالشهادتين َتك
ّدة، الّر والسنة الكتاب من بالدلة ظاهٌر وهذا ب

)2(.(( والجماع

في يقول"  الشيخ آل إبراهيم بن محمد"  الشيخ  وهذا
ُبهات لكشف" شرحه ذكر الذي الباب معنى فما… ))" : الّش
حكم باب( وغيرها الربعة المذاهب مذهب؟ كل في العلماء

وعّرفوه)  بعد يكفر الذي المسلم وهو( بتعاريف الُمرتد
فهذا)  ٌع الباب هذا في المذكور إسلمه ّنه منهم إجما أ
ّلة  من يخرج لِم )3(. ((الشهادتان معه ولو ا

ّتة- هذا ُيقال ول)) قولكم: ثم  * َب ل ّلى فيمن- ا َص
- ولم- ِطق مثلً ْن .))الشهادتين!!  َي

ّد: على- لو َر لم- أنكم ِزموا القل العظيم الَجْزم هذا َتْج
ّتة))  ؛ َب ل َويتم قد به فكأنكم ،((  ا - َح عن- جميعه أهل النقل

العلم.
َق ما يؤكد المر؛هذا واقع وفي َب هناك أن تقريره؛من َس

َوّشحوها أيديكم بين النصوص،ويضعها لكم َيْجَمع َمن ُت ِل
ُعون أنكم منكم،أو بالدراهم إل َيعبئون ل بتعليقكم،وهم َت ما ل

ُقلون ْن ْعزون منه َت َت تكذبون.  إليه،أو و
ابن" تعودون إذ؛كيف ج" عبد إلى َبّر (4ال في) 226ص 

والذي"– بن اسحاق" عن المسبوق غير تقريركم راهويه

.111ص التوسط انظر )2(
.125ص التوسط انظر )3(



ْدناه َد إلى نفسها الصفحة في تنظرون ل ثم) –67-65ص( َر
:" إسحق" لم شيء على الصلة في أجمعوا ولقد)) قول

بأجمعهم)  أي( لنهم الشرائع، سائر في عليه ُيْجِمعوا العلماء
من: ِرف قالوا حتى وقتها، في الصلة يصلي رأوه بالكفر،ثم ُع
ّلى ًا منه يعلموا ولموقتها، في كثيرة صلوات ص إقرار

الصوم في له يحكموا ولم باليمان له ُيحكم ،أنهباللسان
 .(( ذلك بمثل والحج والزكاة

ّبّت))  ذلك فأين ل أم!  الذي (( ا ُتموه؟ َعْم ُتم َز ْي َأعينكم َغّم

قصد؟!.  عن
َبّر عبد ابن هذا ٍء على الصلة في أجمعوا)) يقول: ال شي

- هذا يقال ل)) تقولون: وأنتم ،  ((عليه يُجِمعوا لم ّتة- َب ، (( ال
َلى َفَمن ْو أ

َبّر عبد ابن" أم ، عندنا؛أنتم َ !. ال ؟" 
ُتم ما والله ْغ َل ٍد من العشر معشار َب ألِف مئة على واح

ابن" مما ألٍف َبّر". عبد عند ال

ُتم( ……… المعنى هذا شواهد ومن)) قلتم: ثم  * ْق وُس
ًا وأن الله إل إله ل أن يشهد عبد من ما )) حديث محمد
يا:  النار، على الله َحّرمه إلّ الله رسول ! الله رسول قال
ًا ))قال:  ؟ فيستبشروا بها ُأخبر أفل ِكلوا إذ ّت بها فأخبر ، (( ي
ٌذ – موته عند معا ّثما  –وقلتم ،)  ((-  تأ ُد-:  ومعنى  )) بع

في- ّتكال معروٌف- لغة ال . ((العرب
ّد:       هذه: َر ًة المرجئة عمومات أولً َبق مّر القول أخرى،وَس
(34( ص فيها ).44وص) 

ما: -  ًا أن:  من القصد ثاني ّتكال معنى قولكم ال
معروف؟!.



لكم؟!.  دليٌل أهذا
ًا؛فلغة معروفة. غير عندكم العرب إذ

إظهار:  ))المحيط القاموس في ّكل ّتو العجز،والعتماد ال
((.           الغير على

ًا؛فالمعنى على- من إذ ُيظهروا أن)) هذا- الحديث
يعتمدون العمل،إذ غير على العمل،ويعتمدوا عن َعْجَزهم
ًا وأن الله إل إله ل أن شهادة على ويتركوا الله، رسول محمد
َيات من غيرها َتَض ْق . ((السلم ُم

ْوِضع هو فما هنا؟!. استشهادكم َم
ًا ّتكال معنى أن تعني ركيكة،فهي العبارة فهذه وأخير ال

ٍة ُكّل أن المعلوم معروف،ومن غير العرب لغة غير في لها لغ
هذا. تنفي أهلها،وعبارتكم يفهمها التي ألفاظها

ّد وهي(     والعشرين     الحادية     الملحظة     على     الّر
العشرون):     عندكم

الخلص إن ))) :184-183( ص «الشيخ» قول نقلتم  
يقتضي-  ول- ّد أن بإخلصه العبد يملك ل والذي الذعان، ُب

نفسه. عن يدرأه
هو:  ّذّل، ،والقرار، الخضوع والذعان ُع وال في والسرا

ّطاعة، ناقٌة: يقال للذعان، معاٍن كلها هذه والنقياد، ال
ْلَسُة أي ِمذعاٌن، ًا يكن لم فَمن الرأس، َس بجوارحه؛ ُمذِعن
َدلل بذلك وهو طاعته، في لله النقياد يأبى فكأنما نفي على ُي

– قلبه من الخلص ّد ول  ًا ،-  ُب يقولها كان لو فإنه ؛ إذ
ًا ِلص ُبه بها ُمخ ّلت قل َذ َل لله وأسَرعت وانقادت، جوارحه، بها ؛



ٍة طاعته، في ّد الذي العمل وبخاّص َع ًا؛ بتركه العبد ُي وهو كافر
الصلة.
القلب عمل من يكون كما الخلص ان:  نعلم وبذا

– يكون ًا  – أيض ِفٌي القلب في فهو الجوارح، عمل من  َخ
ٌي، عملي. ظاهٌر الجوارح وعلى معنو
أعمال إن:  يقول َمن قول بمثل – هذا – قولنا يمتنع ول
فالنتيجة للخلص؛ أثٌر هي الخلص؛بل هي ليست الجوارح

ُة ٌة،والثمر )(( مختلفٌة غير واحد انتهى.(

ّد في الخوض وقبل ّلقتم ما على الّر كلم على به ع
ُتم لكم فما ، «الشيخ» َوْز هذه قبل هي التي الفقرة عن تجا

قوله في جاء الذي الخلص إن)) قوله: ،وذلك«الشيخ»من
ًا)) :وسلم عليه الله صلى ول ، صريٌح شرٌط (( قلبه بها مخلص
ّد بها صاحبها ونفع الله عند (( التوحيد )) كلمة قبول في منه ُب
ّياه القيامة،وإنجائها يوم أمٌر الخلص النار،لكن؛هل من إ
ويهدي عليه يدّل ما الظاهرة الثار من له أن محض؟أم قلبي
.(( إليه؟

أم!  إليها ُتشيروا لم لماذا ٍة على ُتجيب أنها ؟ أسئل
ُتم ْل َو ّطعن بها حا ُتم ما مثل ،وذلك«الشيخ» على ال إليه أَشْر

" هذه في - في- نفسها َنا"الصالةالصفحة ْب َأَج ّد في عنه ،و الّر
فائدة هي ما ثم  )): قلتم حيث ، السابقة الملحظة على
إل-  نفي لفظة .((  ………التوحيد- العمال

كما- هذه ّد- أَشْرنا الفقرة ر ًا وهذا- سابق عليكم،ولكنكم
ُتُموها- َوْز َتَجا ٍد عن واضٌح ٍد. َقْص َعْم و

هل: )) قلتم: ثم  * ومات- عصى من فنقول على الله
من- ٍء التاركين وغيرهم،أو الكبائر أهل ذلك مباني من لشي

- غير- وأركانه - السلم يوصفون- هنا بأنهم الصلة
مذعنون؟!.



إن: ُيقال وهل ول( القلب من منفّي إخلصهم فيهم
 ! ؟) ّد ُب

!  هو فما - ؟- ًا إذ . ((حكمهم
ّد: هل!  سؤالكم َمورد ما َر ًا« الشيخ» قال هنا؟ شيئ

َلّمح السؤال؟!. هذا تسألوا أن به ُيمكن ما إلى فيه ُي
ًا يكن لم من ((يقول:« الشيخ» فكأنما بجوارحه ُمذعن
ّلل بذلك وهو طاعته، في لله النقياد يأبى َد نفي على ُي

ّد- ول –قلبه من الخلص .(( ُب
ِكرون فهل ْن ّي! ُت فبأ ٍء ذلك؟ ِدّل شي َت الخلص على َنْس

وإل؛!  الجوارح عمُل يكن لم إن القلب في َعكس ُقلنا إن ؟ ب
ول- الرجاء،وهو فهو ذلك؛ ريب-. فيكم

ّين ثم َب ِدّل ما وأوَضح أصَرح  «الشيخ» ُي َت به؛وذلك َنْس
ٍة ))قوله: ّد الذي العمل بخاّص ًا،وهو بتركه ُيع . ((الصلة كافر
ّد «الشيخ»و التية،والتي فقراته في سؤالكم على َر
ُتم ْل َق ًا منها َن ًا،ولكن شيئ ًة- تقطيع كثير مّر هو- النصوص أخرى

َدم وسيلتكم َع ّطعن َثّم ،ومن«الشيخ» كلم القاريء إفهام ِل ال
عليه.
على به ُيستدل ما وأعظم ))):185ص( يقول «الشيخ»
فهو: أتى أعمالها؛الصلة،فمن من الجوارح إخلص بالصلة
ّداها ما بظاهر ّثر مخلٌص،ل به أ ما الظاهر إخلصه على ُيؤ
.………الصلة غير من عمله من انتقص
-له ُيحتسب فباٍق الظاهر؛بمجمله، إخلصه أّما

ّنه بما اليمان-  إخلص من ُيك بين فيه الحق،جمع القلب
.)) الظاهر وبين الباطن الخلص
ُتُموه نٌص،فإن هذا ِهْم يفهم. فغيركم فذا،وإل َف



على به ُيقضى عمل من وليس)) ):186ص( قوله ثم
ًا صاحبه فحّرمه،أو حللً يكون أن الصلة،إل غير بتركه كفر
ًا ّله،أو حرام ًا فأح . ………فجحده فرض

عنه المنهّي فعله به،أو المأموَر العمل تركه كان إن أّما
بالكفر بها ُيوَصف ل معصيٌة فهو تحريم، تحليل،ول غير من

- إلى وأمره إن- سبحانه ّذبه شاء وإن ، عنه عفا شاء الله ع
.(( ……… عليها،

يفهم. فغيركم وإل ، فافهموه الثاني وهذا
الله،فهو بغير يحلف الذي المؤمن أّما ))):196ص( وقوله
ِلفه إيمانه من ُيخرجه مؤمن،ول تعظيم من يكون ما هذا،إل َح
- اللَه،وليس تعظيَمُه به المحلوف ٌد- ْور َم قط قلب على لهذا

ل: من أو هذا مثل من يكون ما كّل الله،وهكذا إل إله يقول
.(( يشابهه

ُتم الثالث؛فل وهذا ِهْم تفهموه. لم إن َف
ما:(( قولكم: ثم  * ًا لورود- في قيل ثاني لفظ الصلة
-  في التكفير  - في- ًء سوا يقال العمال من غيرها تركها
مثل- فيها،فهل التكفير لفظ ورد التي هؤلء- أولئك

.((كافرون؟! 
ّد: –هذه َر ًة  ُمحاولتكم-  َمّر مثل إلصاق الخبيثة ُأخرى

ٍة ، «الشيخ» بـ القول هذا في إذايته في ِلغاي
ّتشهير له الذى ِعرِضه،ونفسه،واستجلب كما أنه به؛ ،وال

ّفرين َك لُم )1(الذنوب. بكل ا

ّد أعله النصوص ولعل-  ّناه ما عليكم،وكذلك تر ّي في َب
-.42و 36ص( هنا) -

َبة" وقد )1( َت َك على" دأب ٍة في أشرطتهم في ذلك مثل الصالة ّتعريض محاول بالشيخ لل

وإذايته.



ًا خطابه نسي معكم الذي صاحبكم ولعل-  حين يوم
ّبي )):« الشيخ» عن قال َلُمه لما وذلك ، (( أمٍن ورجل ُمَر ْع َي
ًا زال ل والذي ،« الشيخ» ِحرص من َتِمّر في ينقطع ل ُمْس
ِء ِد ، أصحابها وإسكات ، الفتن در ُبع ِطنها عن وال ّثه ، َموا وَح

ِد على الشباب ُبع ، إليها يؤدي فيما الخوض وعدم ، عنها ال
ّيتكم جهلكم،وسوء كان وإن ِو »ُتلصقوا أن بهما تحاولون ، َط

ًا« بالشيخ َعٌة ، بواسطته به ُتعّرضون شيئ ْعَج ورائها ما َفَج
ُته يعتريه ل« الشيخ» َمقام ، ِطْحٌن َل ِز ْنـ البلد في شّك،وَم
َدش أن وأعلىمن أعظم أمثالكم. بنعيق ُتخ

ُتم صدوركم، في حٌظ  للتقوى كان ولو َكْر َذ ُكم قول َل ّي ِب َن
ِم على المسلم كّل))وسلم:  عليه الله صلى حرام المسل

)).
َمن: ))قولكم: ثم  * )- َقّسَم السلف ِمن ثالثا الخلص(

: إلى الحديث في الُمضاف إلى- القلب

.(( جوارَح إخلص- 2قلٍب. إخلص- 1
ّد: ًة- وهذا َر مّر ٌة إلى- عود ّتذكير أخرى بموضوع ال

ًة- مّر ُكر ْذ َن : الصطلح،و بأنه-  في ُمشاحة ل)) أخرى
ُنعيد ، (( الصطلح )39و 37-36و 31-30ص( إلى القاريء و

الموضوع. نفس َعَرْضنا حيث
الذي فما ، (( الجوارح إخلص )):«الشيخ»يقول فحين

أصاب المعنى،فإن على يدّل بما والصطلح فيه أخطأ
فل؟!.  فذاك،وإل المعنى

ِبق أنه ل المصطلح هذا معنى إلى النظر َفوَجَب إليه ُس
.(( الصطلح في ُمشاحة ل (( بأنه تقولون دمتم ما ل، أم

َوَجَب قولنا- يمتنع ول )):«الشيخ» قول فهم عليكم َو
بمثل-  إن:  من قوِل هذا هي ليست الجوارح أعمال يقول



غير والثمرة واحدة، للخلص،فالنتيجة أثر هي بل الخلص
. ((مختلفة
َع فإذا ًا« الشيخ» َوَض ّلُل ُمصطلح َد شيء على به ُي
ًا ّتِسق الذي العربي اللفَظ له ٍ،ُمختار الُمراد،فهل المعنى مع َي
السلف؟!. منهج عن َخَرج يكون

ُتم ولقد َكْر الجماع" مصطلحين َذ جديدين؛
" الجماع" ،و َيْحُرم ُيباح أنتم فهل،)1(العلمي" العملي لكم،و

! ((الصطلح في ُمشاحة ل))  غيركم على ،فإن- ِكَرت ؟ ُذ
ٍد من َلف، من أح ِرضوا لم لماذا الَخ َت مع تصنعون كما عليه َتع
!.  «الشيخ» - ؟- هنا

وبماذا الخلص؟ هذا ُينقض وكيف)) قولكم:  ثم  *
ُينقض؟.

إن- وهل وما! نقض أم فساد نقض كان نقضه هي تمام؟
ّترابط أوجه .((الخلصين؟!  بين ال

ّد: ّد أنقل أن قبل َر –هذا على «الشيخ» ر مما 
،فإني- َبه َت َكَره ما أنقل َك مجموع" السلم شيخ َذ في

"، َبه وما وهو الفتاوى َت واحدة. عيٍن من «الشيخ» َك
(7ج في السلم شيخ يقول فمن……… ))):541ص 

ّدق ًا يكن به،وبرسوله،ولم ص ًا يكن ولرسوله،لم له ُمِحب مؤمن
ولرسوله. له الحب ذلك مع فيه يكون حتى

ّتصديق بالقلب قام وإذا ِزم والمحبة به ال َل أن ضرورة له،
والعمال الظاهرة القوال من ذلك بموِجب البدن يتحرك

هو والعمال القوال من البدن على يظهر الظاهرة،فما
يقوم ما أن ومعلوله،كما ولزمه،ودليله القلب في ما موَجُب
ًا له والعمال القوال من بالبدن في فيما تأثير أيض
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هو القلب الخر،لكن في يؤثر منهما القلب،فكّل
ٌع الصل،والبدن َتِمد له،والفرع فر يثبت أصله،والصل من َيْس

.(( بفرعه ويقوى
(7ج في وقوله ّين ))):582-581ص  َتب العمال أن َف
ومعلولة الباطن لليمان ثمرة تكون ل الصالحة الظاهرة

ًا كان إذا له،إل ًا موِجب لزم فالموَجُب وحينئذ لها، لها،وُمقتضي
ِبه،والمعلول ّلته،وإذا لزم لموِج ِع الظاهرة العمال نقصت ِل

ّور اليمان،فل من القلب في ما لنقص ذلك الواجبة؛كان َتَص ُي
العمال ُتعدم أن القلب في الذي الواجب اليمان كمال مع

ِد من يلزم الواجبة،بل الظاهره ُد هذا وجو هذا كاملً،وجو
.(( هذا نقُص هذا نقِص من يلزم كاملً،كما
(7ج في وقوله العمال كانت وإذا)) ):585-584ص 
ِبه من كانت الباطن لليمان لزمة الظاهرة والتروك موَج

بقوته،وتزيد تقوى أنها المعلوم من ،وكانوُمقتضاه
إل يزيد ل المعلول الشيء بنقصانه،فإن بزيادته،وتنقص

ِبه بزيادة ُجعل ذلك،فإذا بنقصان إل ينقص ،ولوُمقتضيه موِج
زيادته تكون أن لزم وُمقتضاه الباطن موَجَب الظاهر العمل
اليمان زيادة على دليلً الباطن،فيكون لزيادة

نقص على دليلً نقصه فيكون الباطن، لنقص الباطن،ونقصه
.(( المطلوب الباطن،وهو
:609( ص 7ج في وقوله ّدم وقد… )))  َق اليمان أن َت

اليمان وجود وغيره،وأن ،بل الظاهر القرار يستلزم الباطن
ًا الباطن ًا تصديق ًا،وانقياد .(( ُممتنع الظاهر القرار بدون وحب
ُكره ما مع السلم شيخ من القوال هذه َتتِفق أفل »يذ
الجوارح. إخلص في وأثره القلب إخلص من« الشيخ



ًا يقولها كان لو فإنه)) ):183ص(« الشيخ» كقول ِلص ُمْخ
ّلت قلبه بها في لله وانقادت،وأسرعت جوارحه، بها لذ

ُتقاَرن(( طاعته ْل ،فإنهما" ابن بأقوال" ،و واحد. َمعين من تيمية
أي-……… ))):184ص( وقوله القلب إخلص لنهما
. ((ومؤثر أثٌر منهما كٌل- الجوارح وإخلص

الله أوجب لما القلبي والذعان ))):189ص( وقوله
سهل النجاة،فهو به أن الُمذعن علم إليه،إن الذعان

شيء،وحقيقة البدني الذعان مشقة من فيه يسير،ليس
كما- الذعان الذعان،أو مزيٌج- الحق ًا،ل منهما أسلفنا مع

ُمتمٌم منهما كٌل العموم،إذ في الخر عن أحدهما ُيغني
به يكون أن العبد من ُيطلب ما على يأتلفان للخر،وكلهما

ًا ّدي ّق مؤ  ((شرع ما بكل له الذعان ح
)1(.

ُتم الذي قولكم كان ثم * ْب َذ ابن" به َك ،" على تيمية
ُتموه ْل ّو ُقل لم ما َوق السلم شيخ كلم إن ثم؛ )): قلتم فقد ، َي

عن- الله رحمه– –والنقياد الذعان أصل تعالى مرتبٌط 
–نّص بالقلب،وقد على- رحمه  من مواِضع في ِصّحته الله

وإن-( ُتبه ،مما) المأمور يفعل لم ُك نقصه على يدّل به
حتى- وخدشه لكن- إل منه يبقى ل وانخرامه نقضه دون ذّرة
بالمرة. وفساده وبطلنه

 ( نحمل( فقد إخلص( في الشيخ فضيلة كلم وعليه؛
على)  على- َيُسوغ والنقياد؛حتى الذعان الجوارح وجه فهمه
في- .(( السلم شيخ كلم ضوء الصواب
ّد: بهذا:  َر تشويه في الواضحة محاولتكم تظهر أولً

دام به،فما خالف قد ُيفهم،وأنه ل أنه وإظهار «الشيخ» كلم
السلم، شيخ كلم على ُيْحَمل كلمه أن فهمتم قد أنكم

ّتغابي هذا فلماذا وما! السئلة وكثرة ال اعتراضكم وجه قبلها؟

الخلص. مع الذعان لبيان الشيخ كتاب من) 183( ص يراجع )1(



ّتقسيم على ُتم ما« الشيخ» قّسمه الذي ال أنه فهمتم قد ُدْم
السلم؟!.  شيخ كلم على ُيْحَمل

ّتغابي إل هو إن الحاقد. ال
إن:  ثم ًا ُتموه الذي السلم شيخ لقول ابتساركم ثاني ْل َق َن

الّصارم" ،" من -(( الخمس))  الكلمات لهذه ونقلكم المسلول
،ُمحاولين- ّي يفعل لم إن النسان إن تقولوا أن فقط عمٍل أ
َقُض،أو اليمان،ول من شيء عنده يبقى به ُأِمر ْن ُطل،أو ُي ْب َي

ْفُسد،إيمانه شيخ رأي هذا للقاريء،أن توحوا بالمّرة،وأن َي
- الكذب السلم،فهذا بل- ووالله ّبع بعينه، َت ل فهو لكلمه َت

رحمه- عن ُيعقل ،وهو- مثله قلوبكم براءة منه بريء الله
ّبعناه؟!. إذ التقوى،فكيف من َت َت

ًا بأن تقولون أنكم إلى عودة أولً فيه فهذا من شيئ
ًا به المرء يكفر ل العمال ًا كفر ّلة،وهذا من مخرج قد الِم
َق َب بفساده. القول َس

إن:  ًا ّبع وثاني َت - شيخ قول َت ِهر- ُيظ هذا كذبكم السلم
لكم. القاريء عليه،وعلى

الّصارم" طبعة" هذا الحرس المسلول
محمد" بين" الدين محي الوطني،تحقيق عبدالحميد

ّنّص هذا إلى النظر أيدينا،وعند َنا ال ْد ّبعه،وَج َت َت ابن" و أن
يتحدث" الله لرسول الّسّب في الستحلل مسألة عن تيمية
َأه وسلم،وذلك عليه الله صلى َد ْلَسل ،ثم)512ص( َب إلى َتَس
َكَر أن ًا َذ َبه ّد ،وبدأ)518ص( والجهمية للُمرجئة ُش هذه ير

َكر َذ َف الولى،ثم الّشبهة على جوابه من الول الوجه الّشبه،
َكَر) 519ص( في أن: ))الثاني،فقال:  الوجه َذ اليمان الثاني
هو التصديق،وإنما ُمَجّرد هو التصديق،فليس يتضمن كان وإن

ّتصديق لن والطمأنينة،وذلك القرار للخبر يعرض إنما ال
ٌق فيه فليس المر فأّما فقط، أمر،وكلم هو حيث من تصدي



ِبر،والمر تصديق يستوجب وأمر،فالخبر خبر الله الُمْخ
ِجماعه القلب في عمٌل والستسلم،وهو له النقياد يستوجب
،فإذابه المأمور يفعل لم وإنللمر، والنقياد الخضوع
ّتصديق،والمر الخبر قوبل أصل َحَصل بالنقياد،فقد بال

.)) والقرار الطمأنينة القلب،وهو في اليمان
ابن" فهذا القلب في اليمان أصُل َحَصل ))تيمية" قول

أصل به َحَصل للمر،فهذا والنقياد الخبر، بتصديق وذلك ((
يجب ل الصل هذا أن يعني ل اليمان أصل اليمان،وتحصيل

السابقة وقولً،والنقولت فعلً الجوارح على أثُره يظهر أن
ابن" َوّضح" عن ُت هذا. تيمية

ّقق قد فهو ُعه ذلك بعد من اليمان،والعمل أصل ح َب ْت ول َي
ِبر،وانقياده بتصديق عنه،فهو ينفصل لمره واستسلمه الُمخ

ّقق قلبه،قد في أثره يظهر أن يجب الذي اليمان أصل ح
الجوارح) على الثر ظهور وجوب أي( وهذا الجوارح، على

َوّضحه ْعل ،  ((به المأمور يفعل لم وإن ))قوله:  ُي ِف به المأمور َف
أصَل أن هذا يعني اليمان،ول أصل ليس عليه،ولكنه واجب
ًا الجوارح على يظهر فعٍل بدون يبقى اليمان وليس له، أثر

ْلناها التي النصوص من ذلك على أدّل َق السلم شيخ عن َن
ّنّص  أهمها ومن) 118-117ص( ُيرجع والرابع الثاني ال فل

َوّضحًة ههنا ما نفُس إليه،فهي ّتِضح ل قد لما وُم عند َي
القاريء.
َبة" َت َك بين المؤالفة ضرورة إلى ُيشيرون"الصالة و
ذلك يصنعون ل لهم فما،)1(لها السلم،والتنسيق شيخ أقوال

- هنا،فهذا وهن- ًا حق التنسيق. بينها،وضعف المؤالفة عندهم
نقض على الستدلل يتم السلم شيخ عن النقل وبتمام

َبة" َت َك -: شيخ قول وهو" الصالة دليل ِتّمة- َت فإن ))السلم

105ص الصالة انظر )1(



إنما وذلك والطمأنينة، القرار هو المن؛الذي من اشتقاقه
والنقياد. التصديق القلب في استقّر إذا يحصل

للمر واستخفاٌف،والنقياد إهانٌة كذلك،فالسّب كان وإذا
وخضع له انقاد قد من القلب ُيهين أن ومُحاٌل وإعزاٌز، إكراٌم

َتِخّف استسلم،أو و استخفاف القلب في حصل فإذا ، به َيْس
ٌد فيه يكون أن امتنع ، واستهانة يكون فل استسلٌم أو انقيا

.))  إيمان فيه
ول- ِفعُل وهو السّب أن كيف فانظروا ٍة قد- جارح ريب

ًا دليلً كان ّي ِرح )  جا على( ًا القلب؛شيخ من اليمان نقض عملي
. ((إيمان فيه يكون فل)) قال:  السلم

َوّضحه ُي ٍة: السلم شيخ و ِتّم َت كفر بعينه هو وهذا)) ِب
ّذب فلم الله أمر سمع إبليس،فإنه َك َقد لم رسولً،ولكن ُي ْن َي
ًا الطاعة؛فصار عن له،واستكبر يخضع للمر،ولم . ((كافر

في- ّتضح- هذا وهنا ي شيخ يقول المر،فكيف المثال
ما يفعل لم وإبليس ، (( إبليس كفر بعينه هو وهذا((  السلم:

َبة" ثم ، به ُأمر َت َك في السلم شيخ قول"الصالة يفّسر
يبقى اليمان أن ،على ((به المأمور يفعل لم وإن ))البداية:

ٌة،وأن ولو منه ْدش،وانخرام على دليٌل هذا ذر نقص،وَخ
.- فحسب- اليمان

ًا؛أن كلمهم فُمقتضى ُمتناقٌض،وأن السلم شيخ إذ
َقَص، قد إبليس َن ِدش،و ِرَم ُخ يكفر فحسب،ولم إيمانه وُخ
ًا ًا ُكفر ِرج ّلة. من ُمخ الِم

ْكِمل ُي ٌع وهذا ))رائعته: السلم شيخ و فيه زاغ َموِض
ٌق َلِف من خل ّيل:الَخ إل الصل في ليس اليمان أن لهم َتَخ

ّتصديق،ثم عنه يصدر لم ممن وفرعون إبليس مثل َيرون ال
َدَر تكذيٌب،أو ُكفره ل باللسان تكذيٌب عنه َص من بالقلب،و

ّيرون. أغلظ َتَح َي َف الكفر،



َي لما ُهدوا أنهم ولو ِد الصالح الّسلف إليه ُه
في قولً الصل في وعمٌل،أعني قوٌل اليمان أن لعلموا

الله كلم بحسب اليمان القلب،فإن في القلب،وعملً
َتَضّمن ورسالته الله ورسالته،وكلم ّدق أخباره َي ُيَص وأوامره،ف

ًا أخباره القلب بحسب القلب في حالً يوِجب تصديق
ّدق ّتصديق الُمَص ُينقاد العلم نوع من هو به،وال لمره والقول،و

َلم،وهذا َتْس ُيْس الرادة نوع من هو والستسلم النقياد و
ًا يكون ،ولوالعمل َتَرك فمن ؛ المرين بمجموع إل مؤمن
ًا كان النقياد َتكبر ْس .(( الكافرين من فصار ُم

والستسلم النقياد وهذا ))السلم: شيخ يقول فكيف
ًا يكون ول ، والعمل الرادة نوع من هو بمجموع إل مؤمن

ًا كان النقياد ترك فمتى المرين، َتكبر من فصار ، ُمْس
المأمور يفعل لم وإن)) : قوله إن يقولون وهم  ((الكافرين

يبقى ل حتى اليمان وانخرام وخدش نقص على يدّل (( به
ًة،ولكن إل منه كيف! يذهب ل َذّر ّلية؟ ُك من هذا ُيفهم بال

ابن" ْلِسلً" كلم َتَس ُم َتكاِملً؟!. تيمية ُم
ابن" ما نعلم وحتى ّتبه على" ُير الرادة،نرجع وجود تيمية

مجموع" قوله إلى ج" في (7الفتاوى فمن……… ))):616ص 
هذا في الّشبهة عنه زالت بالباطن الظاهر ارتباط َعَرف

ِلَم َع بالوجوب أقّر إذا أنه الفقهاء من قال من أن الباب،و
دخلت إسلمه،فإنه مع يقتل أو ُيقتل ل الفعل عن وامتنع
والجهمية، الُمرجئة على دخلت التي الّشبهة عليه
مع الجازمة الرادة جعل من على دخلت والتي
ّتاّمة القدرة ل .(( ……… الفعل من شيء بها يكون ل ا
َفّسر قوٍل لتفسير حاجة ول أصله.  من ُم
ٌة ثم الّصارم" في السلم شيخ كلم إلى عود

ّدق من أن ترى أل……… ))المسلول": ما بأن الرسول َص
َنت وقد الله رسالة هو به جاء ًا تَضّم ًا،فإنه خبر يحتاج وأمر



ٍم إلى لمر وانقياده الله خبر تصديقه وهو؛ثاٍن مقا
الشهادة فهذه ،(( الله إل إله ل أن أشهد ))قال: ،فإذاالله

َتَضّمن .لمره والنقياد خبره تصديق َت
تصديق تضمنت (( الله رسول محمد أن وأشهد ))

هاتين فبمجموع الله؛ عند من به جاء فيما الرسول
ّتصديق كان القرار،فلما يتّم الشهادتين ّد ل ال كل في منه ُب
َظّن من َظّنبالقبول- الرسالة يتلقى الذي وهو –الشهادتين

َغفل اليمان، لجميع أصٌل أنه ل الخر الصل أن عن و
النقياد. وهو منه بد

ّدق فقد وإل ًا الرسول ُيَص ًا،ثم ظاهر من يمتنع وباطن
بمنـزلة يكون أن الرسول تصديق في غايته للمر،إذ النقياد

مما وهذا كإبليس، وتعالى سبحانه الله من الرسالة َسِمع من
ّين َب له،لنه النقياد ُينافي برسوله بالله،أو الستهزاء أن لك ُي
ّلغ قد تصديقه من له النقياد بطاعته،فصار َأَمَر أنه الله عن َب
ْد لم فمنخبره، في َق ْن ّذٌب إّما فهو لمره َي َك أو له ُم

ٌع ِن َت ْم . ………(( صريٌح كفٌر وكلهما لربه، النقياد عن ُم
كما- القول وخاتمة فما- ِمسٌك ّوله أ

ابن" َ تناقض
،ولكن" َبة" تيمية َت ّذبوه" الصالة َك ّولوه ك َق ُقل. لم ما و َي

"«الشيخ»وقول ابن  مؤتلفان" وقول ل تيمية
أي- يختلفان،وكيف في َغَرس الذي-«الشيخ» ل،وهو

َبة" أرضكم َت َك "الصالة يا ابن" ؛نهج" نهج السلف. تيمية

: فقلتم) 59ص( الهامش في إشارتكم كانت ثم *
- أن الصل)) هنا- لن) )ُيقال مركبٌة اليمان أجزاء يلزم

ْبعيض،وأّما تقبل ّت فإنه: ال ((.  ذلك عكس القتضاء

))قال: حين (( يقتضي))  لفظ «الشيخ »لستخدام وذلك
 الخلص إن
يقتضي- ول- ّد . (( ………،الذعان ُب



ّد:  ابن" شيخ أن يبدوَر لم" السلم؛ المر هذا يفهم تيمية
َبة" فهمتموه الذي َت َك ّق"الصالة يا ْهِمه،وكان ح نرى أن يجب َف
ًا منكم مجموع" تعليق ،وبيان" على السلم شيخ خطأ الفتاوى

هذا نفس في بتصريفاتها (( ُمقتضى )) استعمل فيها،حين
.«الشيخ» به يتحدث الذي الموضوع

ُأحيل ّنّص على القاريء و ْدناه الذي ال ْوَر أ
لشيخ) 118ص( َ

ثلث بتصريفاتها  ((ُمقتضى))  فيه استخدم السلم،والذي
ٍة في مرات )1(.أسطر تسعة ذات فقر

(7ج في وقوله مقام يمتنع وأنه ……… ))): 575ص 
ذلك موَجب ظهور غير من القلب في الواجب اليمان

. (( وُمقتضاه
ِزم َل َبة" تعلموا أن ف َت َك طالب أدب ُمقتضى أن" الصالة يا

إن- أن- كنتم العلم ِرف ل منهم يعرف يعرف،وأن ل بما َيه
فحسب. منهم يتعلم عليه،وأن شيوخه فضل

:60ص( الهامش وفي * الشيخ قول وسيأتي ))قولكم) 
 ) - ُد- ل: أن الله علم فإذابع بها؛فهو الله،مخلٌص إل إله قائلً

رحمته من نائلً ، القيامة يوم إلى-  الله بعلم-  يؤول الذي
النجاة-– هنا!! ما ينقض مما)! النار في الخلود من بإخلصه

ّبه!. فتن
- ما- ًا أيض .(()! 113ص( سيأتي وانظر

ّد: كان: َر ٍة «الشيخ» قول تنقلوا أن يجب أول وبغير بأمان
ِلَم فإذا)) ) : 185ص( قال «فالشيخ »نقٍص، ول-  الله َع
فقد ،  (( .………… قائلً أنالله- يعلمه الذي يعلم أحد

- إليها الُمشار الصفحة في ل الفتاوى من السابع الجزء في أي )1( ،وذلك- عدد حيث من هنا

السطر.



ُتم  ْف َذ في التغيير من الكثير الشرطتين،وفيها بين ما َح
"62ص( في نقلتموها كنتم ُتحذف،وإن حين المعنى من) 
ّلقوا لم ولكنكم"الصالة َع ْنقيضّي )) تعليقكم عليها ُت ّت . ((ال هذا 

الذي هو الله إن «الشيخ» يقول حين التناقض فما- 
َد ول (( الله إل إله ل  )) قول في الخلص يعلم البشر من أح

ْلُم ، يعلمه أن يستطيع ُينجيه الذي هو الخلص لهذا الله وِع
وهذا- النار،ونحن في الخلود من في) 185ص( في البشر

َطّرق لم والتي القول لهذا التالية الفقرة َت بينهما الّربط إلى َي
َبة" َت -الصالة َك ،ل"- إل يعلمه ل بشيء عليه نحكم هنا

)-183ص( قوله وبينأعماله، بظاهر عليه نحكم الله،وإنما
أن- والذي كتابه من ّيناه إل إله ل)) يقول: كان إذا النسان َب
ًا (( الله بُمقتضى بالعمل جوارحه قلبه،لنساقت في ُمخلص
ِكَر الذي الخلص هذا ؟!.«الشيخ» ساقه الذي الحديث في ُذ

إل يعلمه ل أمٌر بقولها الخلص أن ذلك بعد وّضَح ثم
ظاهر من نرى بما إل عليه نحكم أن نستطيع ل الله،وأننا

العمل.
ّتناقض؟ فأين المزعومة المُحاولة إل هي إن! ال

عن الله،والنصوص من الخوف على تدّل ل لظهاره،والتي
ِفق السلم شيخ ًا،يكفي هذا ُتوا ُله ما فيها تمام ْنُق ًا: َن تالي

الّصارم" السلم شيخ قال ……… ))المسلول": في
في الوحدانية اعتقد فمن وعمل، قوٌل اليمان أن وذلك

لم ثم ورسوله، لعبده والرسالة وتعالى سبحانه لله اللوهية
ِبع ْت َبه العتقاد هذا ُي الذي- الجلل من موَج حاّل هو والكرام
َنه الجوارح،بل على أثره يظهر القلب في الستخفاف َقاَر

ّتسفيه كان- أو بالقول والزدراء وال ذلك وجود بالفعل
ًا ذلك كعدمه،وكان العتقاد العتقاد،وُمزيلً ذلك لفساد موِجب

َفعة من فيه لما ْن ّكي اليمانية العتقادات والّصلح،إذ الَم ُتَز
ُتصلحها،فمتى النفوس ولصلحها النفس زكاة توِجب لم و



ًا صفًة َتِصْر القلب،ولم في ترسخ لم لنها إل ذاك فما ونعت
ًا،وإذا ول للنفس صفٌة المفروض اليمان علم يكن لم صلح
حديث بمنـزلة يكون ينفعه،فإنه لم له لزمٌة النسان لقلب
ّنجاة وخواطر النفس في بيقين إل تحصل ل القلب،وال
ٍة، مثقال أنه ولو القلب، ّما وبين بينه فيما هذاذّر الله،وأ
من ُيظهره ما على الحكام فيجري الظاهر في

(( والفعل القول
)1(.

-«الشيخ »وقول هذا أليس ِقض  َتنا بزعمكم- الُم
ِلٌف،ل َت ٌد،ُمؤ يفترق.  واح

ًا،ودللًة بهذا وكفى ّد ِدكم على ر «الشيخ» كلم َنق
"«الشيخ» كلم أن بجهٍل،ويكفي ابن  ٌد" وكلم واح ول ، تيمية

نزيد.
ّد:*  ،والتي"الصالةفي" عندكم) 113ص( إلى ُعدنا ثم َر

ُتموها َكْر هنا،فما هو بما علقتها على دللة الهامش في َذ
ًا،ويبدو وجدنا ْهِمكم. من أنه شيئ َو

ّد ّر ل لثانية     الملحظة     على     ا وهي(     والعشرين     ا
والعشرون):     الحادية     عندكم

*: ّلم ثم)) قلتم  عن) 185-184ص(« الشيخ» تك
- وأنه- بنوعيه قال: الله،ثم إل يعلمه ل الخلص

- أّما))  حتى- فإنهم العملي الخلص رأوا وإن البشر
– الجوارح به تجري ما بظاهر ِصدقه،وإل يعلمون ل فإنهم ؛ 
ِين المخلصين من هم المنافقون لكان ّد العالمين، ِلَرب ال
من السفل الدرك في{   –وَجّل عّز – الله قال كما وهم
}!.النار

.55-54ص التوّسط انظر )1(



ِلم فإذا َد ول – الله َع قائلً: أن – الله يعلمه الذي يعلم أَح
يوم إلى الله بعلم يؤول الذي فهو بها؛ ُمخلٌص ؛ إلّ إله ل

بإخلصه-  من نائلً القيامة؛ – رحمته في الخلود من النجاة 
. (( وحده الله إل ذلك يعلم وليس  النار،

َوّضح أن قبل ُنشير من به جئتم ما فساد ُن ُد، أن إلى َبع
ُقل لم«الشيخ» الله إل يعلمه ل )) أنه الخلص نوعي في َي
وعليه: )) ): 184ص( قال وإنما (( ًا إن:  تاسع الخلص فنقول

.(( ………وحده الله إل صدقه يعلُم ل بنوعيه
هذا: ))قلتم:  ثم * ٌع فنقول - توسي فهل- ًا جد للقضية

 : - ل- أنه هنا ُد - الُمرا بإسلم- ًا أيض بأعمال القائم ُيحكم
؟!.(( الجوارح
ّد: ٌد السؤال هذا ِلِمثل يجعل الذي ما َر ِر ْو كلم على َم

!.  ؟«الشيخ»
- إنما توسيعكم- والله - ذلك ،واليحاء- بافترائكم للقضية

إن- تفسيره يمكن «الشيخ» كلم َمقصود بأن ّتغابي بهذا،وال
عن- يكن لم .«الشيخ» كلم واضح الغباء

الجوارح عمل رأوا وإن البشر إن يقول« الشيخ»إن
واضٌح؛لنه قلبه،وهذا في أي ؛ (( ِصدقه يعلمون ل فإنهم))

َدف الجوارح بعمل يقومون الذين المنافقين مثال بعده من أْر
ٌة وقلوبهم ِكر إن:« الشيخ» أن َوُضَح رافضٌة،وبذلك ُمن يقول
الجوارح،ولكن إخلص رأوا ولو البشر يعلمه ل القلب إخلص

ُقل لم َكم،أو ل أو يحكمون، ل أنهم َي ُكُم ل ُيْح هو،بإسلم يح
ِئم هذا ٍة ول حرٍف من بالعمل،فما القا مثل إلى ُتشير هنا كلم
ُتم ما ْلَمْح افتراء. من إليه أ

)-188ص( كلمه من هو «الشيخ»رأي على والدليل
َطّرقوا،أو لم والذي َت ّين إليه؛لنه ُتشيروا َت َب رأي بوضوٍح ُي

ّد في «الشيخ» حيث- على الّر مع ولسنا)) قال: افتراءاتكم



دليلً الجوارح عمل يجعل من على اليقين بعلم يحكم من
ًا؛فقد دينه، إيمانه،وسلمة ِصّحة على ِهد إذ إلى المنافقون َع
ُلمة أن يلزمنا إيمان،لكن من يكونون ما أوفر على أنهم ا
ٌع مسلمون،وأنه أنهم الجوارح عمل بظاهر لهم نحكم داف
.(( ………،المعصية أو الكفر عقوبة عنهم

. فاسكتوا
في بإخلصهم ُيحكم الُمراد،ل أن أم)) قلتم: ثم *

! - ؟- هذا عملهم

. كان إن فباطٌل:  الول

ّدر ل هذا فصحيح،ولكن الثاني كان وإن َك الحكم على ُي
َيان . (( عليه السلم أهل أحكام بالسلم،وَجَر

ّد:  سألتم فلماذا ، «الشيخ» كلم فهمتم قد ُدمتم ماَر
الول؟!. سؤالكم

فهمه استطعتم ما هو «الشيخ »كلم مقصود نعم،إن
ًا،من ُتموه ما بإخلصهم،ولكن ُيحكم ل أنه أخير ْع َب ْت ُد من أ ل َبع

ّلم لكم؛باطٌل. ُيَس
بالخلص الحكم عدم أي( هذا ولكن……… ))فقولكم:

ل)  في ّدر العمل َك َيان بالسلم، الحكم على ُي أهل أحكام وَجَر
.(( عليه السلم
ُتم فلو ِقي على- على َب لكانت- هذا ّية القل ِل َب ، أخف ال

ُقل لم«الشيخ»و ّدر هذا أن َي َك قال بإسلمه،بل الحكم على ُي
ْوَضَحه نقيَضه ًا،وأ َنه تمام ّي َب ّد و بالنقل والبيان الوضوح أش

- عنه،فما- الخير ِرد السابق ،ولماذا! كلمتكم َمو هذا هذه؟
ّتعليق ُتعّرضون«الشيخ»على به وتكذبون َيدينكم، الذي ال ،و

ْله لم بما بها بجمٍل،وكلماٍت،توحون ُق ويقصده؟!.  َي



ُد من أردتم ثم * ٍة توكيد َبع ٍة،فقلتم: حقيق فرق ول ))باطل
الشهادتين،وبين القائل بين الظاهر بالسلم الحكم في

من- السلم بأركان العامل ُلخرى - حيث ا ّلها-  ك الصل
ُوت وعلى ّدْرجة تفا ِزلة ال ْنـ .((بينها-  –والَم

ّد: ِبين فحتى َر ِده هذا ُبطلن َي ُبع منهج عن القول،و
ِرد ل أنه رغم–الحق ْو -«الشيخ» كلم على له َم

ّين- َب َت َن ،فل ًا معناه. قطع
ْكمنا في َفْرق ل أنه المعنى لنا الظاهر بالسلم ُح
- الشهادتين يقول َمن بالعمل،بين بل- من عمٍل،وبين فقط

غير- السلم بأركان يعمل من- الخرى أنها حيث الشهادتين
ًا هناك أن عليها،مع السلم يقوم التي السلم أركان ُوت َتفا
أي( في)  بينها ّدرجة الركان ِزلة؛ولو ال ْنـ ِطق لم والَم ْن َي

الشهادتين.
ّتب هذا قولكم فإن هنا ومن َتَر التي: عليه َي

َق من أن. 1 َط حتى- يعمل ولم الشهادتين َن ًا شيئ
فهو- ُمسلٌم. الركان

ورغم- بأركان َعِمل من أن. 2 َتٌة أنها السلم ِو َفا َت في ُم
ّدرجة فهو- ال ِزلة ْنـ ِطق لم مسلٌم،وإن والَم ْن الشهادتين. َي

غير- أركان أن. 3 ِوتٌة- السلم َتفا ُم في الشهادتين
ّدرجة ِزلة. ال ْنـ والَم

السلم؟!. في يستقيم هذا فهل
" ابن عند" ما الول؛فإن أّما-  مجموع" في تيمية
ج" (7الفتاوى َق ،والذي)610ص  َب ُله َس ْق -62ص( َن ،فإنه)- هنا
ّد ُيبطله ٍة من له يجعل البطال،ول أش عليها. يقوم قائم

مجموع" قوله جميعه ذلك من وأوَضح ج" في 7الفتاوى
ًا)-156ص( ِكر بل: وإن)) الجهمية-: على ُمن فعل من كل قلتم



ًا،لزم ُسّمي طاعة َعل من يكون أن مسلم من طاعة َف
ًا،ومن بالشهادتين يتكلم ولم الطاعات ّدق مسلم ولم بقلبه َص

ًا يكون أن بلسانه يتكلم عندكم اليمان عندكم،لن مسلم
ًا ،فيكونبالسلم أتى فقد به أتى فمن إسلم مسلم

ّلم من عندكم َك من بشيء أتى ول بالشهادتين َت
. ((العمال
ْلناه وما َق الشهادتين في أي) (112-111ص( نصوص من َن

العمال). ببعض معها يكفر وأنه
" في"  تيمية ابن"  قول فيه فيكون:  الثاني وأّما -
في العلماء تنازع ولهذا ))) :607ص( 7ج"  الفتاوى مجموع
ًا يترك من تكفير القرار بعد (( الربع الفرائض))  هذه من شيئ

فهو القدرة مع بها يتكلم لم إذا (( الشهادتين)) بوجوبها؛فأّما
ًا كافٌر المسلمين،وهو باتفاق كافٌر ًا باطن سلف عند وظاهر

.(( ………،علمائها المة،وأئمتها،وجماهير
ص( فأنتم ، الباب هذا في تناقضكم إلى بالضافة هذا

: الصالة" من) - 59 ًا وجدنا ولكننا)) قلتم"-  بالسلم حكم
- ُيقال ولُيصّل، بالشهادتين،ولم نطق من على ّتة- َب ل ا هذا

- فيمن ولم- مثًل ّلى ،فكيف((!! الشهادتين ينطق ص
ّتِفق الظاهر بالسلم الحكم في فرق ول ))قولكم:  مع هذا ي
السلم بأركان العامل وبين الشهادتين القائل بين

!.2( في ما تعني والتي((  الخرى أعله؟) 

بعينه!!!. التناقض هو هذا
ّبس أل وأرجو-  َل ْلنا حين القاريء على ُي َق ابن" َن قول

( عبد ص" َبّر - 112ال والذي)- َد هنا ّك ًا كان َمن أن فيه أ ثم كافر
أي- عديده صلواٍت يصلي ُرؤي أجمعوا-  فإنهم على العلماء
ابن قول" باللسان،وبين القرار منه يعلموا لم وإن إيمانه

.- هنا"- تيمية



َقَل" عبد فابن" َن َبّر " ال ؛أن" إسحاق للصلة ذلك عن
َدها،واستثنى  الركان بقية َوْح

" في كما- ابن- و - النقل يسوق"– هنا في أولً القول تيمية
بعضها،ثم الربعة،أو المباني لتارك التكفير في الختلف
أن-  –المعلوم الشهادتين،ومن عن يتحدث َداهًة صلة أقل َب
ُهد فيها ّتَش ًة ال ّلى كاملً،فَمن الشهادة بلفظ واحدة مّر فقد ص

ّهد،وليس الركان. من غيرها في ذلك َتَش
فما: أّما-  ُوت يعنيه الذي الثالث َفا ّدرجة َت ِزلة؟!. ال ْنـ والَم
ّتب الذي وما َتَر ُوت؟!. هذا على ي َفا ّت ال
بل- الذي إن ْعنيه أن- َي ْعض شك َب ًا الفرائض ِل ليس شأن
َغيرها ّتب وبالتالي الفرائض، من ِل َتَر في هي و –تركها على َي
ما- جميعها الداء ّتب ل واجبٌة َتَر غيرها. ترك على َي

َتضى ْق هذه من ركٍن َتْرك قائٌل؛إن قال هذا،فإن وبُم
ُفر الركان ْك ّو النسان؛ به ي ُل ُع ِته ِل َل ِز ْنـ ِته َم َدَرَج َنته و َكا عن وَم
وهذا- ٍر من كان ما غيره ،فما- أهل من كثي أن يجب العلم
َتضى ذلك ُتقّرون عليه،وأنتم ذلك ُيعاب ْق هذا. قولكم بُم

مجموع" السلم شيخ قال ج" في (7الفتاوى ):608ص 
الفرائض،ولهذا لسائر ليس شأٌن فلهما والزكاة الصلة وأّما))

عليهما،لنهما القتال كتابه في تعالى الله ذكر
ُتِمن مما باطٌن،وهو أمٌر فإنه الصوم بخلف)1(عبادتان، ْئ عليه ا
مع وأّما……… ))):610ص قال أن إلى(  )) ……… الناس
ًا َتَرَك إذا بالوجوب القرار التكفير ففي الركان هذه من شيئ
َكَرها،وهي،(( ………للعلماء أقواٌل َذ )62ص( نقلناه ما و

.- هنا-

َكس قد فقولكم َع ُتم قد عليكم،وأنتم ان ْن َن جئتم قد أنكم َظ
ٍة ّلون بعبار ِد َت لكم. ل عليكم بها رأيكم،فإذا على بها َتْس

ًا هناك أن يبدو )1( ". بإضافة إل يتم ل فالقول الطباعة، في نقص ظاهرتان"



ّين أن وقبل       َب والتي السلم شيخ عن التية ُنقولتكم أن ُن
ُتموه ما أن إثبات بها تحاولون ًا- هو أعله َقّرْر َزعم الحق
ّكر- َذ ُن َف ًا والذي- من)188ص(« الشيخ» بقول ُمنكر كتابه
ًا ُسقناه -:125ص( سابق ُكم أن يلزمنا ولكن……… ))هنا)  نح
.(( ………مسلمون أنهم الجوارح َعَمل بظاهر لهم

ّين حتى َب َت ُء َي َقه القاري ُف َوا ّتام َت شيخ أقوال مع ال
َنت السلم،والتي نصوٍص اقتطاع بواسطة ُمحاولتكم با

ٍة، َتسر ْب - شيخ بيان بعكس للقاريء أليحاء ُم نفسه- السلم
ْلُسل في َق كلمه،كما َتَس َب الّصارم" في َس نقل

. وغيره" المسلول

مجموع" السلم شيخ يقول)) قلتم: ثم * ج" في الفتاوى
7) ًا) 158ص  َفسر لم قل آمنا العراب قالت{ آية ُم

َتوا إنما والعراب)) ،قال:أسلمنا} قولوا ولكن تؤمنوا َأ

ٍم ٍر بإسل َطقوا ظاه ٌء فيه َن أم صادقين كانوا بالشهادتين،سوا
.(( ………اليمان دون السلم لهم فأثبت كاذبين

ّد: ِبتون كيف أدري لست َر ْث ّنّص هذا بمثل ُت ال
بمثله؟!. يقول السلم شيخ إن رأيكم،وتقولون

ّنّص أن ُنوّضح أن وقبل ما غير على يدل نفسه ال
ْنقل َن ًا تعتقدوا، ّين السلم لشيخ الفصل نفس من نصوص َب ُت

ّنّص بهذا بالستدلل رأيكم فساد السلم شيخ أن أو؛ ال
وحاشاه- ِقٌض َتنا وحاشاه-. ُم
َنا ْل َق (7ج في السلم شيخ قول-  هنا) - 127ص( َن ص 

ُيرجع) 156 إليه.  فل
واحدة. وهذه
أي( قالوا وإن)) الجزء: نفس من) 155ص( قوله ثم

كل)  ٌء لله،وهو طاعٌة هو أي إسلٌم، فهو إيماٍن الجهمية جز
فعلى: ُمرادهم،قيل الواجب،وهذا السلم من يكون هذا لهم



ًا السلم ّدد َع َت ّدد ُم َع َت ّطاعات، ِب الشهادتان وتكونال
ًا وحدهما ًا، وحدها ،والصلةإسلم وحدها والزكاة إسلم
ًا، ٍم وكل إسلم ًا، للفقير ُتعطيه دره هو ؛(( ………إسلم
هذا.  يستنكر

ثانية. وهذه
"  في السلم شيخ قال ج" (7الفتاوى ))): 375ص 

أن)  والمقصود( قوُل:  قولين هنا هنا َطّرفين َت يقول: من ُم
في داخلًة ليست الظاهرة والعمال الكلمة، ُمَجّرد السلم
ُمسّمى: من السلم،وقوُل ُمسّمى واليمان السلم يقول

ِلٌف ضعيٌف قوٌل واحد،وكلهما جبريل،وسائر لحديث ُمخا
.(( وسلم عليه الله صلى النبي أحاديث

ًا) 279ص( الجزء نفس وفي ّلق قول على ُمع
محمد" فمن: بن محمد قال  ((نصر": بن المام َعَم نصر أن َز
َلَف فقد منه ليس العمل القرار،وأن هو السلم الكتاب خا
أن     على     َتدّل     كلها     النصوص     صحيٌح؛فإن     وهذا والسنة،
)1(السلم     من     العمال

)) .
َبة" ذلك بعد فكيف َت َك ًا"-الصالة يقول إن- زعم باطًل

َفّسر السلم شيخ ْفِق على بأنها الية ُي في َقّرروه ما ِو
 بالسلم الحكم في َفْرق ول ))قولهم:
ّتب وما (( ………الظاهر هذا. قولهم على َتَر

ّين وحتى-  َب َت ٍر بإسلم ))السلم: شيخ قول معنى َن ظاه
َطقوا إلى نرجع ،(( بالشهادتين فيه َن

" " أضواء" في الشنقيطي ج" العلمة لية تفسيره ،في7البيان
آمنا،وأن: البادية أهل وهم العراب هؤلء أن  ((العراب: قالوا

ّيه أَمَر وعل جل الله ِب لم:( يقول أن َن قولوا ولكن تؤمنوا لهم
،وهذا) لهم. السلم وثبوت اليمان نفي على يدّل أسلمنا

ذلك. لبيان موضعه إلى ويرجع السلم، شيخ تعليق هو خط تحته ما )1(



ّدمنا وقد ……… ًا َق الشرعي اليمان ُمسّمى أن ِمرار
استسلم؛هو الصحيح الشرعي     والسلمالصحيح،
بالقرار،والجوارح بالعتقاد،واللسان القلب

ّداهما بالعمل، َؤ ٌد. فُم واح
بالعمل،واللسان الظاهر في الجوارح فانقياد ………

ُيكتفى ًا به بالقرار، ًا القلب كان وإن شرع َطوي الكفر. على ُمن
ولكن{قوله: في اللغوية الحقيقة إرادة ساغ ولهذا

في والجوارح اللسان انقياد لن،أسلمنا} قولوا
ٌي إسلٌم ؛ الظاهر ًا به ُمكتفى ُلغو ْنقيب عن شرع ّت ل ا

.(( القلوب عن . هـ  أ

ًا ًا؛ فالثنان اذ هو وهذا ، إسلٌم والجارحة اللسانمع
َطقوا ظاهٌر إسلٌم )) السلم شيخ قول معنى فيه َن

ِهم مع الظاهر بالعمل قاموا أي؛ (( بالشهادتين ِق ْط ُن
َطقوا يعني وليس بالشهادتين، قاموا فقط،أو بالشهادتين َن

ْطٍق بغير بالعمل َعم كما بالشهادتين ُن َبة" َز َت من"الصالة َك
هذه. عبارتهم

( رحمه وقال)) قلتم: ثم * جنس إن)) ):7/616الله- 
.(( ………القلب إيمان لوازم من العمال
ّد: العمال؟!. جنس معنى فما َر

ّلّي لفظ هو العمل إن )1( بالنسبة وهو؛جنٌس ك
وهو- جنس انتفاء كان لفراده،ولهذا في ركٌن العمل

ًء- انتفا ٌء فيه ركٌن هو لما اليمان ُء وجز بعض منه،وانتفا
ٌع أفراده ًا عند للتفصيل خاض للخوارج السلف،خلف

ابن" في واضٌح السلفية،وهذا والمرجئة،وأدعياء تيمية، منهج
َكَره والذي مجموع" َذ ج" الرسائل في (1والمسائل -340ص 

بالحج مثلً َضَرَب ،حيث) 341

،للدكتور" حقيقة" عن نقلً )1( ّيم. أبو محمد الخلف ارح



ّباته،فقال: َتَح ُأصولً لليمان إن ((وأركانه،وواجباته،وُمْس

ًا،وهو َتِمٌل وفروع وواجباِت أركاٍن على ُمْش
ّبات،بمنـزلة َتَح اشتمل هذا مع الحج ثم ………الحج وُمْس

َكت متى أركاٍن على ِر أخّل ومن ……… الحج َيِصّح لم ُت
ًا فعل بركٍن،أو ٌد فحجه ُمفِسد به يسقط ل فاس
إيمان: ثلث اليمان قالوا والذين………الفرض درجات

ّبات بالواجبات فيه أتى ما وهو الُمقربين؛ السابقين َتَح والُمْس
َترٍك،وإيمان ِفعٍل من ما اليمين؛وهو أصحاب الُمقتصدين و
َعَل الواجبات بعض فيه صاحبه َتَرك َف بعض و

أقّر ما لنفسهم؛وهو الظالمين ،وإيمان ………المحظورات
ل أن شهادة الله،وهو عن الّرسل به جاءت الدين؛بما بأصل
المحظورات،فإن ويجتنب المأمورات يفعل الله،ولم إل إله

ّتصديقالدين: أصل ل الذي اليمان أصل فهذا والنقياد ا
. ((بمؤمن فليس به يأت لم من

ّنقل نفس في السلم شيخ عنه ُيخالف لم واضٌح وهذا ال
ُتموه الذي ْل َق ّبق سياٍق في جاء والذي عنه، َن فيه واضٍح،ط

ًا ًا يكون ما العمل أفراد من أن تحديد ِصّحة في شرط
ِده خلل من)1(اليمان الظاهر لرتباط وبحثه َسر

ًا- بغير- الصلة تارك كفر بالباطن،وتقرير تقرير جحود
ًا ًا. واضح ّين َب

ُكم صفحة قبل أي)-609ص( ففي ِل ْق صفحاٍت- بسبع َن
ًا يترك من تكفير في العلماء تنازع يذكر الركان من شيئ

القرار. مع الربعة
وقد- في العلماء أراء يذكر) 611-610ص( وفي ذلك

ْلناه َق -.62ص( َن هنا) 

ولو الصلة تارك كفر إثبات في يبدأ) 612ص( في ثم
ًا ّفروا لم الذين وأّما)) ):613ص( قال أن بوجوبها،إلى ُمقّر َك ُي

ّيم ابن عن نقلناه ما كذلك )1( ).27-25ص( الق



َلٌة وهي إل ُحَجٌة لهم فليست ونحوها، الصلة بترك ِو َنا َت ُم
ّتارك كتناولها للجاحد ًا) 615ص( قال أن إلى(……… لل تعليق
خمس:  ابن عباده حديث على صلوات الصامت

ِرف ،وإذا)……… الله صلى فالنبي المرين بين الفرق ُع
إنما- عليه ِفظ لم من الَمشيئة تحت أدخل وسلم َمن ل ُيحا

َظة َتَرك،ونفس َف ّلوا أنهم يقتضي الُمحا ِفظوا ولم ص عليها ُيحا
ِفظ،فإنه لم من يتناول ول ِتلوا ذلك تناول لو ُيحا ُق

ًا .(( ………ريب بل ُمرتدين كفار
فهذا ))الثانية: الفقرة في فقال) 616ص( إلى َوَصَل حتى
ْوِضع ّبَره ينبغي الَم بالباطن الظاهر ارتباط َعَرف فمن تد
ْبهة عنه زالت ِلم هذا في الّش َع من قال َمن أن الباب،و

إنه: َقّر إذا الفقهاء َنع بالوجوب َأ َت ْعل عن واْم ِف َتل،أو ل ال ْق ُي
َتل ْق ْبهة عليه دخلت إسلمه،فإنه مع ُي على دخلت التي الّش

ِنعون كان ولهذا ……… المرجئة َت ْتل من الُمْم من هذا َق
َنوه الفقهاء مسألة" قولهم على َب وأن" في العمال اليمان
ّدم اليمان،وقد من ليست لوازم من العمال جنس أن تق
ّتام القلب إيمان وأن ،)2(القلب إيمان ٍء بدون ال من شي
ٌء الظاهرة العمال ٌع،سوا ِن َت لوازم من الظاهر جعل ُمْم
ًء أو اليمان ّدم كما اليمان من جز َق .(( َبيانه َت

ّتقرير هذا بعد فكيف        َتْرك السلم،بأن شيخ من ال
والصلة- ٌد الصلة ّدي- أفراد من فر يؤ ّدة الكفر إلى العمل ِر و
ّلين برأيكم تقولون السلم،ثم عن صاحبه َتد شيخ بقول ُمْس
هذا؟!. السلم

لوازم" هذا ُيفهم )2( بَربطه" المصطلح؛ يقول- السلم َبعده،فشيخ وما َقبله ما مع اليمان
( ًا-( ِكر ْن ُم من ليست العمال وأن..……هذا قتل من الممتنعون كان ولهذا (:قبله

)- - وأن). بعد ويقول ّتام القلب إيمان اليمان الظاهرة العمال من شيء بدون ال
فهذا). ِنع َت أخذ من واضٌح القلب،وهذا في إيمان بل ظاهٌر عمٌل به يعني ل المصطلح ُمْم
ّنص ًا،وَربط ل كاملً ال َتَسر ْب كاملًة.  السلم شيخ نصوص ُم



ْبط الجهل إل هو إن َعْمد السلم،أو شيخ كلم ِبَر إلى ال
ِر ّنصوص َقْص برأيكم. يوحي ما على ال

رحمه- ))قلتم: ثم * أي(  قال 7/33)-( السلم شيخ الله

 . ((  العمل جنس من الظاهر والسلم)) ):9
ّد: َله النقل مع تربطونه النقل بهذا بإتيانكم كأنكم َر ْب َق
إن: وهو- بالسلم أتى َمن لتقولوا جنس من الظاهر

قد- إيمان لوازم من العمل العمل،وجنس َق القلب ّق إيمان ح
ْبطه َبَر َق ول ))-:الصالة من)-62ص( عبارتكم مع القلب،و َفْر

ِئل بين الظاهر بالسلم الحكم في الشهادتين،وبين القا
-(( الخرى السلم بأركان العامل - نحكم  برأيكم على فإننا
ِئل وحسب- بالسلم الشهادتين قا نقولتكم الظاهر

َتَسرة ْب فإن- شيخ عن الُم جنس من الظاهر السلم السلم
ًا؛فقائل إيمان لوازم من العمل العمل،وجنس القلب،إذ

مؤمن. يعمل؛هو ولم الشهادتين
وهو- بالركان والعامل  ّتب كما الخرى قولكم على َتَر
َكْرناه الذي -126ص( في َذ َكْمنا) َح ولو الظاهر بالسلم له هنا
وجنس العمل، جنس من الشهادتين،وبالتالي؛هذا يتكلم لم

ًا، مؤمن فهو اليمان، لوازم من العمل .كلمكم هو وهذا إذ
ًا كان وحدها بالشهادتين أتى من وعليه ظاهرا مسلم
ًا ُلخرى- بالركان قام من وكذلك شهادته، بحسب ً،ومؤمن ا
ظاهر-. إسلٌم وهي

ُتموه ما نفس هو وهذا ْل شيخ عن النقول بداية في ُق
ّدتم السلم ِز الُحكم أيضا،وليس باليمان الُحكم عليه و
فقط. بالسلم

ٌد به الله َيدين ديٌن هذا فهل السلم يعرف ممن أح
ًا المنافقون واليمان،فما ْيسوا!    ؟ إذ َل ًا أظهرو الذين أ إسلم



ْيسوا!  َل أ ّلوا الذين ؟ َنّص ص المنافقين إن{؟!  الله كتاب ب
الصلة إلى قاموا وإذا خادعهم وهو الله يخادعون

،ولكنهم!كسالى} قاموا ّدرك في ؟ من السفل ال
ّفار،وأنتم فيها النار،خالدين ًا،ك فيها باستدللتكم؛الُمفترين أبد

ٍة؛أنهم إلى تصلون السلم شيخ على .(( مؤمنون )) نتيج
اليمان عن الحديث ِسياق في السلم شيخ قال
وهو- ومعناهما والسلم ّنّص قبل وحقيقتهما ُتموه الذي ال َكْر َذ
أي- بست أعمال ظاهره كان فمن )))-:333ص( صفحات

ًا منافق فهو بالغيب اليمان عقود إلى يرجع ول السلم نفاق
ّلة،ومن عن ينقل يعمل ول بالغيب اليمان عقده كان الِم

يثبت ل     كافٌر     فهو السلم وشرائع اليمان بأحكام
 .(( ………توحيد     معه

ًا وقال محمد" قول ناقلً- أيض نصر بن المام
) ،ص" -336المروزي أي) ِلكم قبل ، ْق أي( ))بصفحتين-: َن قال

ًا؛فإن)) المروزي): َعٌة المة وأيض َتِم بجميع آمن لو العبد أن ُمْج
َكَره ما َوْصف من )1(جبريل حديث في القلب عقود من َذ

َكَره بما يعمل اليمان،ولم ُيَسّمى ل السلم؛أنه َوْصِف من ذ
ًا،وأنه يعتقد لم السلم،ثم به َوَصَف ما بجميع َعِمَل إن مؤمن

َفه ما ًا،فقد يكون ل اليمان؛أنه من َوَص النبي أخبر مسلم
ُلمة أن وسلم عليه الله صلى ضللة.  على تجتمع ل ا

أي( كأنه): ابن  قلت الصحابة إجماع بذلك أراد تيمية
ُهم، ومن َع َب ّت  ا
.(( ………أو

ْبتورة الكلمات هذه تأخذون فكيف ُكم الَم ِت َل َو وُمحا
ّتدليل السلم شيخ كلم تربطوا باطلكم،ول على بها ال
بعض؟!. مع بعضه ُمتكاملً

)1(" دينكم". يعلمكم أتاكم جبريل هذا…حديث 



فيكم الول الجهُل،ولكن العلماء،أو على الكذب هو ذلك
وأصرح. أوضح
رحمه-)) قلتم: ثم* ّتفق وقد):7/351الله-( وقال ا
على يجري الظاهر في المسلمين اسم أن على العلماء

ًا استسلموا لنهم المنافقين .(( ………ظاهر
ّد: ما: َر ٍه من أولً ُكم وج ِل ْق َن وما- هذا ِل َقه النقل َب وما َس

إل- َده ْع ًا يكون أن َب ًا ُتريدونه لما إثبات النقولت مع ُمرتبط
ُكُره« الشيخ »أن السلم،ذلك شيخ عن السابقة ْذ نفسه َي

ْدنا ما ،وهو)188ص( ّك َله أ ْق ّنه وقلنا َن السلم شيخ وقول إ
ٌد: بظاهر)  أي( لهم نحكم أن يلزمنا لكن ))واح المنافقين
.(( ………مسلمون أنهم الجوارح عمل

ُعد َي ).125ص( نقلناه إليه،وقد القاريء فل
إن:-  ًا مع- استدللتكم سياق ثاني ّدي إلى- هذا ُيؤ النقل
َكْرنا التي النتيجة ًا؛أن َذ مؤمنون. المنافقين سابق

ُطه مسلمين المنافقون كان فإذا       ِب َنْر ًا،و ِلكم مع ظاهر ْق َن
))و ، (( العمل جنس من الظاهر السلم )) السلم شيخ عن

ًا فهم ؛  ((اليمان لوازم من العمل جنس مؤمنون. إذ
ْكِمل ُن ْل -: شيخ نّص َف هنا- العلماء اتفق وقد)) السلم

يجري- في المسلمين اسم أن على على الظاهر
َأتوا استسلموا المنافقين،لنهم ًا،و من به َأتوا بما ظاهر

الظاهرة،والحج الظاهرة،والزكاة الظاهرة؛بالصلة العمال
أحكام عليهم ُيجري النبي كان الظاهر،كما الظاهر،والجهاد

.(( الظاهرة السلم
وشيخ- لم- على يؤكد السلم فهم بالشهادتين يأتوا هذا

وهذا- بل-  فقط ّلوا واضٌح ًا- ص نفاق ّله-. وحّجوا،وجاهدوا ك



ِلكم وبهذا،فأنتم ْق َن - ِب ّتم- َب ْث َأ الخير «الشيخ» كلم هذا
ّتصديق لله؛فأعظم ،والحمد)188ص( كتابه في ّدقك ما ال به َص

. الجاِحد الَخْصم
7/5)-( السلم شيخ أي(  الله رحمه –قال ((قلتم: ثم *

ُبُه آمن من أن تعرف وبهذا ))) :53 ًا قل ًا إيمان ل أن امتنع جازم
َعدُم بالشهادتين،مع يتكلم َف ْدرة، ُق ْدرة مع الشهادتين ال ُق ال

ِزٌم ْل َت ّتام القلبّي اليمان انتفاء ُمْس .(( ………ال
ٌد هذا ًة- تأكي مّر على- منكم َق ما ُأخرى َب تقريره َس

ابن" عنكم،فهل ْقصود أن"  َم ّلم َمن تيمية َك فقط بالشهادتين َت
ًا قلبه آمن ًا؟!. إيمان جازم

ّبع مقصود هذا يكون أن حاشاه َت َت في ِلكلمه كلمه،والُم
ّوله من الفصل هذا العبارة. هذه ساق لماذا يعرف أ

ابن" في" إن َأه الذي الفصل هذا تيمية َد )551ص( َب
ِهما بحسب والسلم اليمان معنى عن يتحدث ِد في ُوُرو

ّنّص،فقال: ِرف إذا ))ال القلب،فاسم في اليمان أصل أن ُع
" ًة" تار َلق اليمان القلبية القوال من القلب في ما على ُيط
ّتصديق القلبية؛من والعمال ّبة ال ّتعظيم والمح ونحو وال

ِته والعمال؛لوازمه الظاهرة القوال ذلك،وتكون َبا وموِج
ودلئله.

ًة َتاَر ْعلً والبدن القلب في ما على و اليمان ِلُموِجب َج
َتضاه ْق ُمَسّماه. في داخلً وُم
ّين وبهذا َب َت ًا،وأنها ُتسّمى الظاهرة العمال أن َي إسلم

ًة اليمان ُمسّمى في تدخل ًة. فيه تدخل ول َتاَر َتاَر
والقتران بالفراد دللته تختلف الواحد السم أن وذلك

ْين،وعند عموٌم فيه الفراد عند يكون فقد َي َن ْع ل القتران ِلَم
الظاهرة والعمال والقوال ……… أحدهما، على إلّ يدّل

 ( العمال( ولزمها. الباطنة نتيجة



ِرد وإذا ْف أ
َكَر( وهذا هذا يتناول فقد (( اليمان))  اسم ُ َذ و

آمركم:  عبد وفد وحديث اليمان، شعب حديث القيس
إل إله ل أن شهادة بالله؟ اليمان ما أتدرون بالله؟ باليمان

ًا تيمية ابن  قال ثم) ………الصلة وإقام الله َتّمم ففّسر )): ُم
أن هنا بالشهادتين أراد لنه السلم، به َفّسر بما هنا اليمان
ًا بهما يشهد ًا باطن .……… وظاهر

ِرن إذا وأّما القلب في اليمان بالسلم،فإن اليمان ُق
َوَجَب اليمان هذا له َحَصَل ومتى ………ظاهٌر والسلم
ًة الشهادتان، هو السلم؛الذي له يحصل أن ضرور

بالله إيمانه لنوالحج، والصيام والزكاة والصلة
ِبه وملئكته ُت ُك له،وإل لله،والنقياد الستسلم يقتضي ورسله و

ِنع فمن َت والنقياد والحب القرار له َحَصَل قد يكون أن الُمْم
ًا مع- في ذلك يحصل ول باطن ُقدرة الظاهر، ،كما- ال عليه
ِنع َت ُقدرة مع الجازمة الرادة وجود يْم الُمراد. وجود بدون ال

ًا قلبه آمن َمن أن تعرف وبهذا ًا إيمان َنع جازم َت ل أن اْم
َدُم مع بالشهادتين يتكلم َع َف ُقدرة، ُقدرة مع الشهادتين ال ال

ِزٌم ْل َت ّتام. القلبّي اليمان انتفاء ُمْس ال
ّتبعه ومن جهم خطأ يظهر وبهذا ِهم في ا ْعِم مُجّرد أن َز

ِنع هذا الخرة؛فإن في ينفع الظاهر اليمان بدون إيماٍن َت ُمْم
ّتام اليمان يحصل ل ٌ،إذ الظاهر في ويحصل إل القلب في ال

ُبه ُقدرة بحسب موَج .(( ………ال
ّنا فإذا ْع أن يقول أنه السلم،نرى شيخ أقوال في َتَم

ًا جاء إذا اليمان لفظ ْفَرد به يعني السلم؛فهو لفظ دون ُم
َكَر الظاهرة الطاعات جميع َذ عبد وفد حديث والباطنة،و

عليه الله صلى الله رسول من اليمان تفسير بأن القيس
والزكاة،وصوم الشهادتان،والصلة، هو وسلم،

َنم،ثم ُخُمس رمضان،وتأدية ْغ بما هنا اليمان ففّسر ))قال: الَم



السلم،وليس هي كلها هذه أن أي  ((السلم به فّسر
وحدهما. الشهادتان
ًا بهما تشهد أن هنا بالشهادتين أراد لنه ))قال: ثم باطن
ًا - ابن" أراد فهل ،  (( وظاهر أنهما"- هنا - تيمية فقط- هما

!. السلم،أو - اليمان؟- فقط هما

َقَض ل؛وإل أن واضٌح الحديث. نا

َكَر عندما ثم ّكد ، واليمان السلم لفظي اقتران َذ على أ
في كذلك واضٌح وهذا( ، الباطن مع الظاهر تلزم ضرورة
ًا عنه المنقوله النصوص ومتى ))فقال:  ،) 118-117ص سابق
الذي السلم له يحصل أن ضرورة َوَجَب اليمان هذا َحَصَل
.(( ………والحج والصيام، والزكاة، والصلة، الشهادتان، هو

وهو- بعد قوله من نأخذ فهل َبة" من المنقول ذلك َت َك
- الشهادتين أن"-الصالة َدُمها- َع ِزٌم فقط ْل َت انتفاء ُمْس
ّتام؟!.  القلبّي اليمان ال
ِقض هذا في نفسه السلم شيخ قول ُينا

في- َفه-  حالة الّسياق،فالسلم َعّر بالشهادتين ليس انفراده
وهو- كلمه من ُأِخذ فحسب،وإذا َبة من المنقول هذا َت َك

يتحقق وبهما فحسب الشهادتين بالسلم يقصد أنه- الصالة
وحاشاه-. –قوله ناقض اليمان؛فقد

ًا؛فكيف ْكر-–السلم شيخ قول ُيفهم إذ ِذ ِب الشهادتين هذا
–.! ؟- فقط

ّله،فهو السلم شيخ كلم نربط الجواب؛أن ّلم هنا ك يتك
ّتفصيل اليمان ُمسّمى عن وعدمه التكفير في والسلم،وال
ّلم َك ُد،فقد من عنه ت -  َبع الشهادتين؛لنه- هنا َكَر ٌع َذ على ُمْجَم
ُقدرة مع يقولها ل َمن تكفير من َفّصل الجازمة،ثم والرادة ال

- أقوال- ُد ّتارك في العلماء َبع كما- أو للركان ال َكَر بعضها َذ



(7ج في ْلناه وقد ،)611-609ص  َق ًا َن -62ص( سابق هنا)-
ُيرجع إليه. فل

به واليحاء السلم شيخ عن النقل هذا فإن وعليه
ًا- ِبط َت أن-  النقولت مع ُمْر ُتَحِققان وحدهما الشهادتين قبله

ًا،بل ًا إسلم ٌء هو)1( إيمان السلم،وكذب شيخ على افترا
ْلنا عليه،وقد َق السلم- شيخ عن قبل من النصوص من َن
ما- (112-111ص( في كما صراحًة، ذلك ينفي وغيره و) 

ْدنا)127 ّين أن هنا ،وأَر َب َبة" فساد ُن َت َك على"الصالة استدلل
ّنّص نفس سياق من رأيهم ُأضيف إذا َأَخذوه،فكيف الذي ال

ًا النصوص،لتكون هذه إليه ٍر على نور الحق أبصر ِلَمن نو
ِكت َمن وأراده،وأّما ّلفه قلبه على ُن الحقد،وما بالضلل،وغ
ِهم،وما والجهمية المرجئة سبيل استفهم،وتغابى،فإن َف

ُله. سبي
من-  ))قلتم: ثم * ّله -( هذا أجل ولع - ًا- أيض قال ّله 7/61ُك

ًا إن ))):7 ُظّن من كثير هو: من أن الفقهاء،ي كافٌر؛فإنه قيل
ًة أحكام عليه تجري أن يجب ّد ِر ّد، ًة، الُمرت ِرث فل ظاهر ول َي

ّفروه من على الحكام هذه أجروا ُيناكح،حتى ُيورث،ول ك
وليس! أهل من بالتأويل .(( ………كذلك المر البدع

ّد: ٍء على الستدلل هذا فساد بيان وقبل َر مما شي
َبة" َت َك َظَر ،ألِفت"الصالة عند ْكر إلى القاريء َن َم

ّلي شيخ عند بالحق القوم،وعلمهم َو ّت ًا،أو عنه السلم،وال ْبر ِك
ًا،أو أو جهلً، .……… عناد

- فهذه عن- منهم - شيخ النقول بدأت- هنا في السلم
ْلُسل من" مجموع" في الصفحات َتَس :7ج الفتاوى كالتي 

).158ص( الول النقل
!!.616  ص(     الثاني     النقل ؟) 

الكتبة. نقلها التي المقتطعة المبتسرة النصوص نتيجة هي كما )1(



).339ص( الثالث النقل
).351ص( الرابع النقل
).553ص( الخامس النقل
).617ص( السادس النقل
- إن ما- كلها َبٌة عدا النقول ّت " الثاني؛ُمَر "، ًا أي؛ تصاعدي

ًا إلى القل من َدّرج َت عدا ما) 617( إلى) 158( من الكثر،
ُعه النقل ْوِض أن يجب إذ ذلك؛ مع ُمتناسٍب غير الثاني؛فَم
ًا يكون ًا،فلماذا ل خامس ؟!. هنا ُوِضع ثاني

َقلوه الذي النقل ذلك؛لن إنما في هو) 616ص( من َن
ُكر الصفحة،والتي هذه في الثانية الفقرة ْذ تيمية" ابن" فيها َي
َلت التي الّشبهة ). والجهمية المرجئة على َدَخ ُتراجع( فل

توضيح في الصفحة،يبدأ هذه في الثالثة الفقرة في ثم
ّد ّلبس وإزالة الّشبهة هذه على الّر فيها. ال

بدأ- النقل وفيها)-617ص( إلى انتقل إذا حتى        السادس
ّين الولى،والتي بالفقرة َب الذين الصلة تاركي هم فيها؛َمن ُي
ّبق َط ِركين ليسوا السلم،وأنهم أهل أحكام عليهم ُت ّتا ال

ّتاركين َية،ولكن؛ال ّل ُك ّلين بال ًة مّرة،والُمَص ْلناه( مّر َق َن -24ص و
َدح وهذا ،) 26 ْق ابن" القاريء نفس في َي يرى" أن تيمية

ّتكفير ّتارك ال ما القاريء يعلم َثّم قلبّي،ومن جحود بغير ولو لل
ِره السلم شيخ يريد ْك ِذ أحكام إجراء على المسلمين إجماع ِب
التارك على َمّرة،ل والمصلي َمّرة التارك على السلم أهل

َبة"  َت َك َقَل َن ّية،و ّل ُك َنقلً- الصالة في) 27( ص"- الصالة بال
ُعمدة شرح"  عن اليحاء به أرادوا ما)  السلم لشيخ"(  ال
َقلناه التارك يعني بأنه َن ّية،و ّل ُك ).21( ص – هنا – بال

ِرفوا أن ولذا؛أرادوا ّبع أن القاريء وعين ذهن َيْص َت َت قول َي
ُبطلن وتمامه،فيفهم بكماله السلم شيخ رأيه،و



ْله،وذلك لم ما عليه،وتقويله افتراؤهم مذهبهم،ويفهم حين َيُق
- النقل نقلوا من- السادس ). 617ص( الثانية الفقرة الخير

َد الذي)-616ص( النقل القاريء يقرأ فحين ًا َوَر في ثاني
،ثم- بأربعة لسادسا النقل النقولت،وقبل ينصرف نقولت

ًا عنه الخرى النقولت إلى الوراء، إلى الصفحات في عائد
ما النقولت،فإذا في ،ويتسلسل)617ص( وعن عنها البعيدة
ِبط لم) 617ص( النقل إلى َوَصَل ص( من النقل وبين بينه َيْر

شيخ عن َوّضْحناه ما توّضح ،والتي)617ص( ،وبداية)616
بإجماع السلم أحكام عليهم تجري الذين هم السلم؛َمْن

ُلّمة. ا
ِر في أساليُب فللقوم ْك ْكر تصلح الَم للعلم،وأمانته. ل ِللَم

–وقولكم-  من-)) هنا-:  ّله - هذا أجل لع قال- ّله ُك
.(( ……… ):7/617أيضا-(
ّية))  هذه ّل َع ّل ِم!  ما (( ال إْر ِقعها؟ ْو الكوكب. ذاك بها َم

ُلون كيف ّل َع فيه ليس كأنما السلم شيخ كلم ُت
،فما! َعّل فيه العلم في المر دام وضوح؟ ًا كان َل َعّرَض للهدم ُم
 " ُأخرى،إذ" َعّل َل ًا صاحبه ليس َب ثق ،وهذاَطَرَحه إذ منه وا

َدم من اللفظ. اختيار في حتى عندكم التوفيق َع

-ㄴّلُم الذين َمن ثم هنا؟!. تيمية ابن  عنهم يتك
َوّضُحه هذا ْقل ُي َصْرَف حاولتم كاملً،والذي كلمه َن
ْلناه عنه،والذي القاريء َق ُنعيده قبل َن . كاملً ذلك،و

مجموع" السلم شيخ يقول ج" في (7الفتاوى ))):616ص 
ٍذ المأمورات،ويترك بعض يفعل العبد كان فإذا وحينئ

َله،واليمان ما بحسب اليمان من معه بعضها،كان َع يزيد َف
َبَت ونفاق،كما إيمان العبد في ويجتمع وينقص، في عنه َث
َكَر (..……فيه ُكن من أربع ))قال:  أنه الصحيح َذ الحديث). و

ًا هذا،فإن في الشبهة تزول وبهذا من كثير
ٍر أكثرهم،في بل الناس؛ يكونون المصار،ل من كثي



ِفظين تاركيها هم الخمس،ول الصلوات على ُمحا
ّلون بالُجملة،بل َدعون ُيَص َي ًا،و ن ا ًا،فهؤلء أحي ن ا أحي

السلم أحكام عليهم وتجري ونفاق إيمان فيهم
هذه الحكام،فإن من ونحوها المواريث في الظاهرة

ُأبي كابن- المحض المنافق على َجَرت الحكام،إذا

فلن- وأحرى. أولى هؤلء على تجري وأمثاله
ًا فإن ، الّشبهة يزيل مما ، الَموِضع هذا وبيان         من كثير
عليه تجري أن يجب فإنه ، كافر هو قيل من أن يظن الفقهاء
ّد أحكام ّدة الُمْرت ًة ِر ِرث ول ، ظاهر ُيوَرث، ول َي

……… )).
َعَل عّمن يتحدث السلم،إنه شيخ كلم سياق هذا َف

َتَرَك،واجتمع ٌق إيماٌن فيه و المنافق عن يتحدث بهذا،ول ونفا
ِئل عن الَمْحِض،ول بل العاِمل عن عمل،ول بل الشهادتين القا
ًا، شكلً َخّصَص شهادتين،إنه ّدد َبَط ُمَح التي النتيجة هذه به َر

َبة" َت َك َلها َق ".الصالة َن
ُتم فلماذا   ْل َق ُحصول على به ُمستشهدين النقل هذا َن
ًا يعمل لم ِلَمْن السلم ّهد َتَش - ُم -، بل َعِمل ِلَمْن أو فحسب
كما- ٍد ّه !. تَش ؟- أوحيتم

َلتكم من به جئتم بما إنكم ووالله َو بكلم الستدلل ُمحا
المنافقين))  أّن إل نتيجته كانت ما السلم،والذي شيخ

ّد لهي ،  ((مؤمنون ًا وأعظم ، وأنكى ، أش الذي من ُجْرم
ُتموه َعْم ًا" إنكاره من «الشيخ» على َز ،"  دون كفر وهو كفر
كما- الّزعُم َترى ْف في-  الله بإذن يأتي الُم ّد تعالى الثاني. الّر
ِدمنا{ ًء فجعلناه عمٍل من عملوا ما إلى وق هبا

.{ ًا منثور



ّدم ))فقلتم: الهامش في أَشْرتم ثم_  َق َت الشيخ- قول و
ًا-:( إذ ًا يقولها كان لو فإنه قبل ِلص ّلت بها ُمخ َذ بها قلبه؛ل

مما)   ّبه!    هنا ما ينقض جوارحه َن َت .))َف
ْدناه ما وهذا َد ُيرجع) 123ص( َر إليه. فل

ّد ّر ل وهي(     والعشرين     الثالثة     الملحظة     على     ا
لثانية     عندكم والعشرون):     ا

(«الشيخ» قول نقلتم َدّل ما وأعظم ))):185ص  َت به ُيْس
أتى ،فمن الصلة ، أعمالها من الجوارح إخلص على

ّداها ما بظاهر فهو بالصلة؛ إخلصه على يؤثر ل مخلص، به أ
ٍر من إل الصلة، غير من عمله به انتقص ما الظاهر يزيد أج

.(( بزيادته أو عمٍل من ينقص،بنقصه أو
ّتخصيص:  هذا على الدليل ماهو)) قلتم: ثم*  ……))ال
ٍة!  (( الصلة غير وبخاص ًا–تستوي نصوٌص يوجد أنه ؟ سياق

مع- ًا الكفر ذكر مع الصلة ترك في الواردة النصوص وسباق
فيها؟!. والتكفير

ٍة َده- الشيخ أن وبخاص ّد س قد- نفسه ًا- قال الله سابق
بسياقه- في اللفظ إذ  ((بعضها-: في)-176ص( كليهما

داّل- .(( بذاته! ذاته على وِسباقه
ّد: ّتعليق قبل َر تقوموا لم لماذا:  َأسأل ، هذا على ال

ولماذا! هذه قبل التي «الشيخ» فقرة بنقل لم الفقرة؟
ّلقوا َع وهي! عليها ُت ُتموها؟ ْل َف ْغ ِلكم بين واقعٌة وأ ْق وبين هذا َن
ِلكم ْق عنه؟!. السابقة الملحظة في َن
َيْربطها( قوله وهي أل ْل َلها،والتي الفقرة مع القاريء و ْب َق
َلها َق َبة" َن َت البشر؛ أّما ))السابقة): الملحظة في" الصالة َك
ْكَمهم فإن - قضى َمن على ُح من- سبحانه في الخلود الله



) يوم النار بعدم( ل:  في إخلصه )1(القيامة؛ الله؛ إل إله قول
ّلية؛لن ُمختلٌف ُك من يكون ما بظاهر يكون إنما ُحكمنا بال
إل يعلمها ل الخلص عليه،وحقيقة الخلص دللة

أَمر بما بالعمل الجوارح بإذعان هو إنما الخلص الله،وظاهر
- وليس- سبحانه لم ما الله على القول ذلك،فلماذا بغير الله

ُقل .(( َي
َبة"  لم فلماذا َت َك ّلقوا ،ولم"الصالة ينقلها َع ما! ُي عليها؟

ًا فيها لن إل ذلك في أسئلتهم من جاء ما على جواب
َأّخْرنا الملحظة القاريء َيعلم حتى بها الستدلل السابقة،و

َلّمحون كيف ًا،أو بنقيضه يقول« الشيخ» بشيء؛ ُي واضح
َلّمحون ًا. يقوله وهو بشيء؛ يقول ل «الشيخ» بأن ُي واضح

ل:  أن أم ))السابقة: الملحظة في سألوا فعندما الُمراد
–عملهم في بإخلصهم ُيحكم ؟-  أن ينبغي كان ما ،((  هذا
(( هنا: يقول «الشيخ»و ُيسأل يكون إنما ُحكمنا لن 

عليه،وحقيقة الخلص دللة من يكون ما بظاهر
.((الله إل يعلمها ل الخلص
ِلَمن هذا لمثل داٍع من فهل قبل الفقرة يقرأ السؤال،

فهل!  هذه َيت وبعدها؟ َيت أم هنا، عّما عيناه َعِم َعِم
بصيرته؟!.

ّد: * ُتم ما أّما َر ْق ّل فقد الملحظة هذه في هنا عليه َع
َبق ّنا-« الشيخ» رأي قوة عنه،وبيان الحديث َس ّي َب و فيه،

ّتكرار داٍع من كان ،وما)-88ص( ذلك َمواِضع ِرض إذ بعد لل ُع
ٍر في الفاشل هذا،ولكن قبل المر ٍة َتكرار من ُيكثر أم ُحّج
ُله حقيقته في معه،ولكنه الناس ُيثير أنه بها يظن َفَش فاشٌل،و
ًا،عاجلً،مهما يظهر ّي ِل ٌق الناس من معه سار ج ُثروا خل أم َك
ّلوا. ق

). أ أ( ص انظر )1(



-«الشيخ»من جواٍب من يكن ولم)) قلتم: ثم * إل- ُد َبع
)  مسألة في ِلِف( الَح

- َده- ّد س َلها على- وَحَم -!. الله ًا- تكفير ّتعظيم ال

أوجه هي دليله؟وما هو الَحْمل؟وما هذا ُبرهان فأين
.(( فيه؟ الستثناء
ّد: كتاب من) 195ص( إلى ُيشيرون بذلك وهم َر

َكَر حيث «الشيخ» َلَف فمن ((فقال:  الَحْمل، هذا َذ بغير َح
الله صلى قوله مثل في عنه النهي يعلم وهو –سبحانه – الله
فأحسب ، )) أشرك فقد الله بغير حلف من ((: وسلم عليه
أن المر به يبلغ ل أنه الحالف، هذا مثل على يخفى ل أنه

ًا يكون ّظم َع –الله تعظيم ؛ يحلف حين به المحلوف ُم  
ًا؛ – سبحانه ِلفه فهو إذ ّظم ل وهو – ِبَح َع إنما – به المحلوف ُي
الله، بغير يحلفون الذين المشركين الله بغير بحلفه يشبه
ول مؤمن، ؛فهو الله بغير يحلف الذي المؤمن أّما. …………

ِلفه إيمانه من ُيخرجه تعظيم من يكون ما إلّ هذا، َح
......... ))… اللَه تعظيمه به المحلوف
َبة" أن ويبدو َت َلٌة،ويظنون إّما" الصالة َك أحاطوا أنهم َجه

ِئهم، الولين بعلوم ٌء جاءهم وإذا وآرا َلموه؛ لم شي َيع
ّذبوه،وهاجموه، َبون. وإّما َك يتغا

ِلموا أَما وإلّ في علمائنا عن جاء ما هو الَحْمَل هذا أن َع
نفسه،وأنه عند من بشيء يأت لم«الشيخ»الحديث،وأن هذا
عنهم. نقلً لنفسه الَحْمَل هذا َرِضَي قد

ُتم أنكم كاٍف دليٌل هذا وفي ْن َع فيما «الشيخ»على َط
َبه َت ِكْرها لم وأنه ،((كفر دون كفر ))عن َك ْن ٍة ُي ارتضاها كقاعد

.)1(السلف علماء من الخيار

الشيخ. كتاب من) 171ص( انظر )1(



ّذب المجموع،شرح" كتاب هذا َه ،ج"  الشيرازي ُم للنووي
مكتبة:16 جدة،بقلم/ ،الناشر نجيب محمد الرشاد

رضي- مسألٌة،قال ))):268الُمطيعي،ص( عنه- الله الشافعي
َلف ومن ُله يمين فهي الله بغير َح ّنه ذلك مكروهٌة،وَحْم إذا أ
َلَف َلَف الله،بأن بغير َح وسلم عليه الله صلى بالنبي أو بأبيه َح
ٍد بالكعبة،أو أو أقسام: ثلثة من يخلو الصحابة،فل من بأح

( ؛أن( ْقِصد أحدها َد بذلك َي في يعتقد اليمين،ول َقْص
ّتعظيم من به الَمحلوف له ُيكره تعالى،فهذا بالله يعتقده ما ال
أن)  القسم(………يكفر، ذلك،ل ْقِصد بذلك، يحلف الثاني َي و
ّتعظيم من به الَمحلوف في ويعتقداليمين، َقْصد ل ما ا

.(( ………بكفره، ُيحكم فهذا الله في يعتقده
ًا-  أيض ( وفيه ٌع)) ):269ص-  العلماء،قال مذاهب في فر

ِلِف في الّسّر العلماء قالالشوكاني: المام بغير الَح
ِلِف الله،أن لَح َظَمة يقتضي بالشيء ا َع ل تعظيمه،وا

.(( ………،وحده لله هي إنما الحقيقة في
في «الشيخ» قاله عّما النقلن هذان يختلف فهل
َبة" عنكم تغيب هذه مثل كانت شيء،فإن َت َك فل"الصالة يا

ُتهاِجموا،فإن تعترضوا أن لكم يكون صغار عن يغيب ما و
أهل كبار عن غاب قد يكون أن يقتضي العلم؛ل طلبة

ُقوا َف َتوا بينهم. الزمن ُبعد رغم عليه العلم،و
َمْحَمل ل التي الخرى ُثم؛النصوص ))قلتم: ثم  *

ّتعظيم على- لل ُتْحَمل؟!. ماذا فيها
هل:  ُثه نّص لكل أم َظُره؟!. بح َن و
- وما بينها- ٍذ حينئ الصلة؟!. وبين الفرق
ْفريق؟!. دليل وما ّت ال
ما:  ّثابتة القاعدة هي بل ّله؟!  هذا في ال .((ك



ّد: ّلها وهذه َر َقت قد ك َب ِقف وبيان عنها الجابة َس ْو َم
يصدر أن يجوز كان ما هذا تساؤلكم إن منها،بل« الشيخ»

ّدعي عّمن ًا ي ّطلع َق َمن عند الجواب المسألة،لن على ا َب َس
ْبس ل حاضٌر فيه. َل

ّنا وقد ّي ِقف َب ْو ّدة في المسألة هذه في «الشيخ» َم ع
َأَشْرنا َمواِضع َقْت،و َب ).88ص( في الَمواِضع هذه إلى َس

نرجع- من لنا ليس ))قولكم: ثم * ّد ثابٍت أصٍل إلى به ب
ًا فيه الحكم يكون راسٍخ ّتِفق ًا غير ُم ِلف َت ْؤ ِرٍق،وُم َت ْف غير ُم

أل- َتلٍف دون كفر( في داخلٌة النصوص هذه اعتبار وهو ُمْخ
؛)  ٍد أو ، استحلٍل من كان ما إل كفر أو تكذيٍب، أو  ، جحو
التي-–الكفر أنواع من ذلك غير إلى ………شّك وأقسامه
َنها ّي ًا العلم أهل َب بضوابطها- قديم ًا . ((المعروفة وحديث

ّد: ّتعليق لماذا َر ٍر؛ على ال ُقل لم«الشيُخ» أم َي
ُتم ْي َب ِهروا أن إل بنقيضه،وأ ًا، فيه ُتظ ُنكم فجاء َطعن ْع َط

ٍة ًا،وبخاّص ْفضوح ترك" مسألة تناقشون وأنتم ُتِصّرون أنكم َم
إل"  والتي"  دون كفر"  مسألة إلى ُتشيروا أن الصلة كفر

َولتكم فيها َوُضح ّدائبة ُمحا ّتعريض ال أنه- وإظهار «بالشيخ» ال
خالف- بزعمكم المنهج. الكاذب
ًة ُقل ُأخرى َمّر ْن كلمه؛عدم واضُح هو ما «الشيخ» عن َن
ٍة لكل بالتكفير القول لم الذي الصلة،المر ترك غير معصي
ُكّف َنقيضه،- إلى الشارة محاولة عن وأقلمكم ألسنتكم َت

ًا،وعدم ْبث ًء،وُخ ًا،وافترا ًا،وكذب من خوٍف تقوى،وعدم زور
ّتشهير ِرض ال ِع المسلم. ِب
ْلناه ما وهو)-171ص( يقول «الشيخ» َق مّرات َن

:- هنا- من تدنو التي والمعاصي ……… ))عديدة
العبد،ويكون عن اليمان تنفي ل والشرك الكفر



ًا بها العبد ًا مع مؤمن إيمانه،وهذا مع معصيته،وعاصي
.(( الخيار العلماء جماهير ارتضاه أمٌر

وإن- حقيقته في يفهم؛هذا َمن إلى »يقل لم ومعناه
ّنه« الشيخ ((كفر دون كفر)) معنى فهو- ((كفر دون كفر)) أ
ٍة. وضوٍح بكّل وصراح

(«الشيخ» ويقول َبة" والذي)-186ص  َت َك َله َق َن
ًا"الصالة ّلقوا لحق َبطوا عليه وع َبطوا وَخ َل ا ))فيه: و إن أّم
ُكه كان ْر من عنه المنهّي فعله به،أو المأمور العمل َت
ٍم؛فهو ول تحليٍل غير بها ُيوَصف ل َمعصيٌة تحري

.(( بالكفر
ّلق ،والذي)194ص( وقوله َبة" ع َت َك إن (("الصالة عليه

ُبق ّلفظ َتطا يعني ل) الشرك أو الكفر لفظ أي( ال
ُبق َلَف ،فمنالحكم تطا باب في يدخل الله،فل بغير َح
.(( ………،العظم الشرك

ّد ثلثٌة نصوٌص هذه ؛ يفهم من فإلى َبة" بها ُتَر َت َك تلميحات
ّية"الصالة ِر ْكفي َت فهو: عنواٌن لها كان إن التي ،)1( «الشيخ» ِب

َدُم )) . ((المسلم ِعْرِض في الوقوع من الخشية َع
 

ّد وهي(     والعشرين     الرابعة     الملحظة     على     الّر
والعشرون):     الثالثة     عندكم

(«الشيخ »قول نقلتم من العبد يأتيه وما ))): 186ص 
ّد في بنافعه فليس الصلة، غير عمٍل ًا، عليه إيمانه َر لنه شيئ
َع قد الصلة بتركه قوله بصريح اليمان، من وأعتقها نفسه َنَز

بعد من يكون ،وما )) كفر فقد تركها من (( :- السلم عليه– 
ٌع عمٍل؛فهو من الصلة َب ًا للصلة؛ َت ًا،قبولً إثبات ًا، ونفي ّد ول وَر

وأشرطتهم. مجالسهم في به ُيَصّرحون ما وهذا )1(



ًا كان إن صاحبه ينفع الصلة بعد من عمل ّدت ،وقد صالح ُر
ّدها صلته،واستأهل عليه الله صلى قوله لذلك يدّل النار، ِبَر

ُد ُيحاَسُب ما أوُل(( :  وسلم ِة يوم العب َة القيام فإن ؛ الصل
َلَحت َلَح َص َدت وإن ، عمله سائر َص َد َفَس .(( عمله سائر َفَس

وجهين: من فالجواب)) قلتم: ثم *
إن: ٌة الباب هذا في السنة أهل قاعدة الول َد ِر َط ُمْض

َنٌة،وهي واضحٌة ّي على- أهل ُيَسّميه ما َب ْفق السنة اصطلح ِو
الوعد:( شيخ : السلم ،وخلصتها) والوعيد

ٌذ،وأّما الله من الوعد أن َف َن فهو: ُم ُد - الوعي سبحانه- عنده
َيار؛إن َفا. شاء وإن أنفذه، شاء بالَخ َع
ل: الحال،فيمن بطبيعة وهذا ومات- إل إله قال بل الله

وليس- ٍة َنصيٌب. فيه لغيرهم توب

َدّل الحديث وأّما َت - الُمْس فهو- هنا دليلً يصلح ل به
َطع( ْق في)  ُي ٌة العمل َفَساد لن وذلك المسألة، هذه به إشار

كما- إلى ّده الروايات- في َر َدُم بعض َع ُبوطه،و َقبوله، وُح
َد إن أمٌر وهذا كما- بالشرك ُوِج لئن{تعالى: قوله في والكفر

أي-}………عملك ليحبطّن أشركت ّد الُحبوط فإنه ور
يوجد- كما- العمِل الذين أيها يا{تعالى: قوله في بغيرهما
تجهروا ول النبي صوت فوق أصواتكم ترفعوا ل آمنوا

أعمالكم تحبط أن لبعض بعضكم كجهر بالقول له
………تشعرون} ل وأنتم
ًا نعلم ول ًا- علماء من أحد سلف ذهب- المة ًا إلى وخلف
عليه الله صلى النبي صوت على صوته الّرافع تكفير

.(( ……… بالقول!!! له الّجاهر وسلم،أو
إلى ، الكفر يعني ل الُحبوط أن عل الستدلل أكملتم ثم

-  ))قلتم: أن ًا- جواب حينئذ بهذا الستدلل على فيقال
هل: ّنّص في المذكور الفساد الحديث ُد ال ٍة فسا فساد أو ِصّح



ٍة! وبخاّص ْطلن غير في ُتستعمل (( َفَسد ))كلمة أن نقٍص؟ ُب ال
بمعنى: ّتام،أي ْقص؛كاللفظ ال ّن الله صلى قوله في الوارد ال

يلزم ؛فهل ((فيكم خير فل الشام أهل َفَسد إذا ))وسلم: عليه
أم!  ُبطلن ذلك من - أن أعمالهم،وكفرهم؟ هنا- الفساد

.))نقٍص؟!  فساد
ّد: ًة-«الشيخ » أولً: َر لم- َمّر َأل ُأخرى َظَر َيْس َت ْن ُت ِل
ٍد. من الجابة أح
  -: قولكم: ًا ْفِق على  ))ثاني السلم شيخ اصطلح ِو

َبغي فكان (( ْن ِمّمن-  أهُل يسأل أن قاعدتكم على َي هم السنة
،-  شيِخ زمن في السلف منهج على ))السلم: شيَخ السلم
اعترضتم كما ، (( الصطلح هذا مثل قاَل الّسلف ِمن َمن
و"  إخلص" عند الصالة في) 61ص(«الشيخ» على القلب

الجوارح". إخلص"
َيكون هذا َوَضع عندما السلم شيخ أن ويبدو ِل ُلمصطلح، ا

ٍد معنًى على دللًة أنه علمه إلى َيِصل السنة،لم أهل عند ُمرا
عندكم؛فيأتي الذي السلف منهج عن يخرج ل أن يجب

ِبقه لم باصطلٍح ٌد إليه َيْس قبله!!!. من أح
- هذا مثل َوَضع قد السلم شيخ هذا وغيره- الصطلح

َلفه، عند يكن لم ِمّما َدّل َس َبه ُمعين؛فما معنًى على به و َعا
ٌد ّعدتموها التي قاعدتكم ؛علىأنتم إلَّبعده، ِمّمن أح هنا،أم ق
ّق في هي فقط؟!. «الشيخ» ح

َنع أن المانع فما ٌع له َمن ذلك مثل َيْص –با كما 
وساَر- العلم في-«الشيخ» ّدعوة ابن" على وال ْهج تيمية"- َن

َلف وما ْهج به خا السلف؟!. َن

َكّرر قد« الشيخ» على العتراض وهذا قيمة منكم،ول َت
ّنفس حّظ له،ولكّن َعَل ال َد عندكم،والهوى،َج في يغلي الَحَس

الُمرادة المعاني يفهم َمن هناك يكون أن يمكن الصدور؛كيف



ُع السلف عند َيَض ِلف ل مصطلحاٍت، لها و عند ما بها ُيخا
إل- ّلفظ السلف فرأيتم- بال ًا الجديد ُتم َعّز علم ِلْم َع عندكم،و

ّنكم أن ٍء على أنكم بأنفسكم ظ ظٌن هو العلم،إنما من شي
ٌء،فثارت ٌد،خاطى فاس

ّنقد بالهجوم،)1(نفوسكم،وأقلمكم،وألسنتكم ّتجريح. وال وال
 -: قولكم: ًا إن:)) ثالث ))إلى: (( السنة أهل قاعدة الول
وأّما ))القول: إلى انتقالكم ثم(( نصيٌب فيه لغيرهم وليس

َدّل الحديث َت ا  ))بـ النتقال هذا ، (( ………به الُمْس يعني ((وأّم
هذا عن تتحدثون ل  ((والوعيد الوعد )) قاعدة في أنكم

َدّل الحديث هذا غير نّص عن الحديث،وإنما َت به،فما الُمس
هو؟!.

 -: قولكم:  ًا ………(( رابع َد لن وذلك   العمل فسا
ٌة ّده إلى إشار –َر َدُم- بعض في كما  َع ُبوطه،و وُح الروايات
ِله، ُبو .(( ………َق

ّدت))  بلفظ جاءت قد الرواية كانت فإن فهل ، (( عليه ُر
؟!.(( القبول عدم  ))أو ، ((الُحبوط)) بلفظ روايات جاءت

لكم؟!. ل عليكم لتكون هي فأين
وعدم))  ، (( الُحبوط )) هو ؛ المعنى إن قلتم فإن
َقبول رأيكم،ول (( حبوط )) من أْصَرح اعتراف من فما ،  ((ال
ِم((   من أْصَرح َد ِله َع ُبو هذا. من  ((َق

ُبطلن هو فالُحبوط المحيط: القاموس في جاء كما ال
َبَط)) َع: َح َكَسم ًا عمله ْبط ًا:  وَضَرَب،َح َطَلوُحبوط .(( َب

َطَل تفسير إلى نحتاج فهل -. َب ًا- أيض لكم

ْنظر َن ْل َبَط المعنى هذا علماؤنا فهم كيف و هذا في ِلَح
." ّدت" ُر الحديث،ومعنى

َبة" الشرطة في كما )1( َت َك ل في" الُمسجلة الموضوع. هذا الصالة



في"  ابن" هذا ّيم ( كتاب الق  " ص" :83الصلة ))يقول) 
وهي: المسألة وأّما ُله الرابعة هل): أي( قو َبط السائل َتح

ِرف فقد ل؟ الصلة،أم بترك العمال ّدم. مما جوابها ُع َتق
ّنا ِرد وإ عليها بالكلم المسألة هذه ُنف

ُكها أّمابخصوصيتها،فنقول: ّلية، تر ُك ال َبل ل فإنه ب معه ُيق
َبل ل كما،عمٌل  عمٌل الشرك مع ُيق

عمود الصلة فإن،)1(
كما- وسائر- عليه الله صلى النبي عن صّح السلم وسلم
للفسطاط يكن لم ونحوها،وإذا والوتاد كالطناب الشرائع
ٌد َفع لم عمو َت ْن ٍء ُي َقبول ، أجزائه من بشي العمال سائر ف

ّدت فإذا ، الصلة َقبول على موقوٌف ّدت ؛ ُر عليه ُر
ِئر ّدم وقد ، العمال سا .………ذلك على الدليل َتق

ّلم وقد من: أي( الحديث هذا معنى في قوٌم تك حديث
َبط فقد العصر صلة ترك َأتوا)  َح ف له، حاِصل ل بما عمله

……….
والله- في يظهر والذي أن- بُمراد أعلم الحديث رسوله

ّترك ّلي ترٌكنوعان: ال ًا،فهو ُيصليها ل ُك ِبط أبد العمَل ُيح
َعُه ّيٌن ،وترٌكجمي َع ّيٍن،فهذا يوم في ُم ِبط ُمع ذلك َعَمل ُيح

اليوم.
ُبوط َلة في العاّم فالُح َب ّترك ُمقا والحبوط ، العام ال

ّين ِة في الُمع َل َب َقا ّترك ُم ّين ال .)) الُمع
ّد )) و (( الُحبوط )) من العلماء يفهمه الذي فهذا ،  ((الّر

العلماء؟!. مع َمكانكم فما
((: قولكم وأّما  * َدم ………  َع ………قبوله و

- ونفي )) الهامش في وإشارتكم (( ل- أصلً َقبول منه يلزم ال
ْوِضعه في ُمقرٌر هو كما –الّصحة َنفُي . ))-   َم

ابن" بماذا انظروا )1( ،ثم" يشبهها ّيم ابن: الق ّيم يقولون الصلة!!!. تارك كفر يرى ل الق



ّد: علم في اللفاظ بدللت الجهل أقبح من والله هذا َر
والعلماء. العلم على الكذب أقبح الصول،ومن

َعّممون كيف أن علمتم أنكم إل هو القاعدة،إن هذه ُت
َدم)) ُتم ما ُيفيد ل  ((القبول َع ْب َه ّتشكيك إليه،فأردتم َذ على ال

ًا؛"  أصلً"  لفظة إضافتكم ُتغني هذا،ول بمثل القاريء شيئ
أي- بذلك َعّممتم،وأوَحيتم لنكم َقٌة-  هذه أنها ِب َط ْن ُم القاعدة
ًا الحديث. هذا على تمام

ابن" يكفي وكان ْقل أعله" َن ّيم ّد الق عليكم،ولكنا للّر
ْعميمكم فساد إليه ُنضيف هذا. َت

ّنهي"  كتاب من وأنقل بين: يقتضي ال العلئي الفساد
ط"  وابن ))) ) :23ص( ، الجوزي ابن دار ، 1تيمية حديث( أ

أمرنا في أحدث من)) : الصحيحين في عنها الله رضي عائشة
ّد فهو منه ليس ما هذا من)) : رواية في مسلم وعند ،  ((ر
ّد فهو أمرنا عليه ليس عملً عمل . (( ر

ّد باتفاق- والّر بمعنى: اللغة أئمة هنا الَمردود، والحديث
ْعَمل ل الذي الَمفسوخ هو والَمردود ……… َتفت به،ول ُي ُيل
ّد: الَمقبول نقيض إليه،وهو ر لم عبارته،إذا والصحيح؛يقال

ّد ُتب ُيقال أبطله،ولهذا إذا الخصم كلم يقبلها،وَر ُك ّنفة لل الُمَص
ْبطال في ُتب: أهل كلم إ ُك ّد البدع عليهم. الّر

ِرض ُت أهمها: باعتراضات الدليل هذا على واع
ّد فهو ))قوله: في الضمير أن. 1 الفاعل، إلى عائد((  ر

……….
نفي من يلزم  )) ل المفعول،فإنه إلى عاد وإن أنه. 2

.……… ،(( القبول نفي الّصحة
ْفَي أنالثاني: عن والجواب َقبول َن ل ْفَي يستلزم ا َن

ّتب ؛ القبول لن ، الّصَحة الشيء من المطلوب الغرض َتر
الشيء. على



بنفي وسلم عليه الله صلى النبي أتى ولهذا
َقبول ل ْفُي الُمراد حيث ا الله يقبل ل )): مثل ، الّصَحة َن
ًة يقبل ل )): وقوله (( ُغلول من صدقًة ول ، طهور بغير صل
. (( بخمار إل حائٍض صلة الله

َد  به؛ جئتم ما فكّل هذا؛ وبعد َبَط و ، َفَس ّد و ، َح و ،  ُر
ِدَم قبوله. ُع

ل آمنوا الذين أيها يا{الية: في قولكم ثم  *
ًا نعلم ول )):}………ترفعوا ًا- علماء من أحد سلف ُلمة ا
ذهب- ًا َته الّرافع تكفير إلى وخلف صلى النبي صوت على صو

.(( بالقول له الّجاهر أو وسلم عليه الله
ّد: ُغ هذا َر ّلُف علمكم،ول مبل ًا الله ُيك َها،فإن إل نفس َع ُوْس

ْفصيٌل فيه المر َلته ما على وليس َت أقلمكم. على أهواؤكم أْم
ابن" في"  يقول - المُحّرر" عطية في"  َوجيز هذه ال

َبط}  أن{تعالى: وقوله)) الية-: أجله،أي من مفعوٌلَتْح
َفة َبط. أن َمخا َتْح

الفساد: ْبُط ِره بعد العمل في والَح ِبط: ، تقّر ح بكسر ُيقال
َبطه ، الباء الله. وأح

ْبط وهذا يجهر ِبَمن ُمعّرَضًة الية كانت إن الح
ًة، ًا،وُجرأ ًا،واحتقار ْفٌر فذلك استخفاف ْبط ُك معه والَح

حقيقته. على
ّتعريض كان وإن ذلك يفعل للمؤمن،الفاضل،الذي ال

ًا غفلًة َبط فإنما طبعه، على وَجْري ُله ُيح توقير في البّر َعَم
فعل لو إن عنده الصوت وسلم،وغّض عليه الله صلى النبي
.(( ………ذلك،

-  ابن" فهذا وهو"  أن إل ، السلف علماء من عطية
َبة" عند يكون َت - غير" الصالة َك وهو- َفّصل ُي في- ذلك الحق

َع َمن كّل المر،فليس َف الله صلى الله رسول على صوته َر



ّفره بكافر،ولم ليس وسلم عليه َك ٌد ُي السلف علماء من أح
كما- َبة" والخلف َت َك ّدعي ".الصالة ي
ّد إلى كلمكم باقي وأّما ْلناه الذي الح َق بنقل فكفى- َن

الذي"  ابن" ّيم ْلناه الق َق ًا َن ّد َكْرتموه. ما كّل على ر َذ
"  كتاب من عنه نقلً ونزيد "، :47ص( الصلة ُلُه)  قو

ْوقوٌف العمال سائر َقبول ولن)) ْعلها؛فل على َم ِف
ًا،ول تاركها من الله يقبل ًا،ول صوم صدقًة،ول حج

ًا، ًا ول جهاد ئ إن: بن عون قال ،كماالعمال من شي عبدالله
ِئل قبره دخل إذا العبد َأل شيء أول صلته عن ُس ُيس

ِظَر جاَزت عنه،فإن ُن لم عمله،وإن من ذلك سوى فيما له،
َظر له،لم َتُجز ْن ٍء في ُي ُد. عمله من شي ْع َب

َيدّل من الُمسند،والّسنن في الذي الحديث ذلك على و
ما أول ))وسلم: عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي رواية

َلَحت فإن بصلته ُيحاَسب عمله من العبد به ُيحاَسب فقد َص
َلَح ْف ْنَجح،وإن أ َأ َدت و .(( وَخِسر خاَب فقد َفَس

ِبل ولو ٌء منه ُق ِبّر،لم أعمال من شي ل من يكن ا
ّيم". ابن" كلم انتهى.(( الخاسرين الخائبين الق

َبق،واعلموا ما إلى هذا فأضيفوا العلم طلب أدب أن َس
َتضي ْق ّدب إليه،وأن والرجوع للحق الذعان َي مع الطالب يتأ
شيوخه.

ابن" شيخ الله ورحم)) قلتم: ثم * القائل"- السلم تيمية
منهاج" ّله اليمان ُيزيل ل فكذلك ))):-5/298السنة" ( في إل ُك
ٌء صاحبه مع يبقى ل الذي الَمحُض الكفر اليمان. من شي

وهذا:  ِبُط الذي قالوا وأّما- جميع ُيْح دون ما العمال
فقد: ِبط ذلك بالمن ………{آية في العمل؛كما بعض ُيْح

{، ِطل ذلك فإنوالذى ْب َدقة،ول تلك ُي ِطل الّص ْب سائر ُي
أعماله.



ًا تأويلً،أو يحتمل ل المسألة في نٌص وهذا ّد (( ……… َر
َبة" انتهى َت َك ". الصالة قول

ّد: عندما: َر ّله اليمان ))السلم: شيخ يقول فنقول ُك

ّلها فحّل زالت قد اليمان أركان كّل يعني ،فهو(( الكفر َمَح
ٌء صاحبه مع يبقى ل)) قوله: ذلك الَمْحُض،ودليل من شي

.(( اليمان
ٌد هو اليمان أن ذلكم بالقلب،وقوٌل اعتقا

في العتقاد فيه بالجوارح،والصل باللسان،وعمٌل
زاَل والقول،وإذا العتقاد يبقى العمل،فقد زاَل القلب،فإذا

َهَب العتقاد،فإذا يبقى فقد والعمل القول َق لم َذ ْب ٌء َي من شي
اليمان.

القرار القول؛وهو العمل،وزال زال إذا ولكن،هل
ّنطق ّلسان؛بال لن ، مسلٌم النسان أن ُيقال بالشهادتين، بال

ًا زال ما الصل هذا!  باقي ٌق يستطيع ل ؟ أن أو يعرفه أن خل
ُكم ِطق لم لمن قيل به،لذلك َيح ْن بالشهادتين؛كافر،والمر َي
للعمل. بالنسبة كذلك

الله،والمر إل َيعلمه ول البشر عن خفّي أْمُره فالقلب
وبين تعالى بينه النسان،فيما على به يحكم وحده لله فيه

اليمان من القلب هذا في ما يعلم الذي وحده النسان؛لنه
َدِمه،أّما َع ُهم يستطيعون فل البشر و ْكُم ِنّي ذلك،وُح ْب على َم

اللسان.  وقول الجوارح عمل
مجموع" في اليمان أركان السلم شيخ وّضح وقد
ًا )1()341-1/340والمسائل"( الرسائل كما- الحّج ضارب مثاًل
َبه ْقل هذا قبل مثالً َضَر َن َبة" من المنقول ال َت في" الصالة َك
ٍة السنة منهاج فقال-  بصفح الرسائل مجموع" في واحدة

: ًا،وهو ُأصولً لليمان إن ((والمسائل"  َتِمٌل وفروع على ُمش

ص"  حقيقة" عن نقلً )1( .27-26الخلف



َلة وواجباٍت أركاٍن ِز ْنـ ّباٍت،بَم َتَح وغيرها والصلة الحج وُمْس
من فيه ُيشرع ما كل يتناول الحج اسم العبادات،فإن من
.………ترٍك أو فعٍل

َكت متى أركاٍن على هذا؛اشتمل مع الحج ثم ِر يصّح لم ُت
ٍر ترك وعلى بعرفة، الحج،كالوقوف َله متى محظو َع َد َف َفَس

ُء. وهو َحّجه َوط ال
َتِمٌل ّباٍت على وُمْش َتَح َتْرٍك فعٍل من ُمْس بها الحج َيكُمُل و

َعَل َمن ،………بتركها يأثم ول َتَرك الواجب َف فقد المحظور و
ُته حّجه َتّم ُعْمَر ٌد لله،وهو و َتِص ْق اليمين. أصحاب من ُم

َتَحّب أتى َمن لكن ْكَمل فهو بالُمْس ًا وأتّم منه أ وعملً حج
ٌق وهو َقّرٌب، ساب َعل َتَرَك وَمن ُم َف الَمحظور،لكنه الَمأمور،و
َتَرَك بأركانه أتى ْفِسداته و ما على ُيثاب ناقص، حّج فهو ُم
َله َع َقب الحج من َف ُيعا َكه،وقد ما على و َقَط َتَر أصل عنه َس

أو بركٍن أَخّل َتَرَك،ومن ما على عقوبته مع بذلك، الفرض
َعل ًا َف فصار ،………الفرض به يسقط ل فاسد فحّجه ُمفِسد
كاملً: ثلثة الحّج ًا أقسام ّبات،وتاّم َتَح فقط، بالواجبات بالُمْس

ًا .………الواجب عن وناقص
إيمان: ثلث اليمان قالوا والذين الّسابقين درجات

َقّربين،وهو ّبات بالواجبات فيه أتى ما الُم َتَح ِفعٍل من والُمْس
َترٍك. و

َتصدين وإيمان ْق صاحبه َتَرَك ما اليمين،وهو أصحاب الُم
َعَل الواجبات،أو بعض فيه .………المحظورات بعض فيه َف

وبما الدين بأصل أقّر ما لنفسهم؛وهو الظالمين وإيمان
الله،ولم إل إله ل أن شهادة وهو الله، عن الّرسُل به جاءت
ْفعل ِنب المأمورات َي َت الدين: أصل المحظورات،فإن ويج

ّتصديق ْأت لم َمن الذي اليمان أصل والنقياد،فهذا ال به َي
السلم). شيخ كلم انتهى.(   ((بمؤمن فليس



َهَب فإذا َهَب هذا َذ َذ الكفر ،وَحّل اليمان الصل،
ًة- َمّر ّله،ولكن َمن-  مح كان إن يعرف أن يستطيع ُأخرى

َهَب قد الصل زال! لم أم القلب من َذ َهب؟ ْذ َيُزل؟! لم أم َي
َلَص ِلص؟!. لم أم فيه أْخ يُخ

،تكون- كان إن–وحده،وبه لله أمٌر هذا ًا ّنجاة مخلص ال
النار. في الخلود من

ّنا البشر نحن أّما وقول ، الجوارح عمل على نحكم فإ
ّظاهر فهذا ، اللسان ُتنا،ول وهذه لنا، ال ِدَر ْق ّلف َم بغيره. ُنك

ْفِق على ونحكم نبينا به أخبرنا تعالى،وما ربنا أخبرنا ما ِو
َدت إذا الصلة أن أخبرنا وقد والسلم، الصلة عليه َد َفَس َفَس
َبط سائر العمل،وَح

ًا كان إذا نعلم نحكم،ول وبه،)1( بل ُمخلص
- الله،فيكون إل إله من- بها ًا ل. النار،أم في الخلود ناجي

ًا" - ابن" قول إليه وأِضْف تمام نحو على للمعنى تيمية
- ما الذي- قوله ّنا ّي َكّرُره-  َب ّنجاة))………ُن إل تحصل ل وال

ذّرة. مثقال أنه ولو القلب، في بيقين
ُيجري الظاهر في ،وأّماالله وبين بينه فيما هذا ف
ْظهره ما على الحكام .((( والفعل القول من ُي إليه وارجع 
).124ص كاملً

ْبط ِبَر ّتِضح بعض مع بعضها السلم شيخ أقوال وهكذا؛ َي
على أنها كلماٍت،والقوُل فقراٍت،أو على بالقتصار ُمراده،ل

ْفق ومذهبنا. رأينا ِو
- نقولٍت- هنا ُنعيد ّد الله حفظه-« الشيخ» عن و َد َوَر ْي َك

لتكون-  في خصومه - واضحًة دللًة نحورهم على- بها أنه
ُبٍق َطا من)-185ص( قال السلم،حيث شيخ يقوله ما مع تاّم َت

ِلَم فإذا……… ))كتابه-: َد ول الله َع يعلمه الذي يعلم أح

ًا ونقلنا )1( ابن" هذا معنى سابق وذلك" عن ّيم ُيرجع) 146ص( الق إليه. فل



أن- ل: الله ِم يؤول الذي بها؛فهو مخلٌص الله، إل إله قائلً ْل ِع ب
ّنجاة بإخلصه رحمته من القيامة؛نائلً يوم إلى الله من ال

وحده. الله إل ذلك يعلم ليس النار،و في الخلود
- قضى َمن على ُحكمهم البشر،فإن أّما سبحانه- الله

)  يوم النار في الخلود من إخلصه( ِم َد َع ِب ل قول في القيامة،
ّية؛لن الله؛مُختلٌف إل إله ّل ُك يكون ما بظاهر يكون ُحكمنا بال
إل يعلمها ل الخلص عليه،وحقيقة الخلص دللة من

.)) الجوارح بإذعان هو إنما الخلص الله،وظاهر
يعلمه ل القلبي الخلص على واضٌح،فالُحكم فهذا
شيخ قاله ما الله،وهذا وبين  النسان بين أمٌر البشر،وهو

السلم.
الصلة؛فقد َتَرَك هو إن أّما ))،فيقول:«الشيخ»ُيكمل ثم
َبط ّول إخلصه،وبه ظاهر َح َتَح الكفر،وذلك إلى اليمان من ي
ٌء ظاهر هو ًا كان حاله،سوا ِلص ْطِقه ُمخ ُن ُبه،أم الشهادة ب لم قل
ًا،فذا يكن ِلص ْلُمه ُمخ تقديرهم في وحده،والعباد الله إلى ِع

ّلفون بعضهم،ل على بها الحكام،وُحكمهم َك الحال بظاهر إل ُي
.(( وحده

ّبين وهنا ٌء)) :«الشيخ»قول من يت ًا أكان سوا مخلص
ْطِقه ُن ُبه،أم الشهادة ب ًا يكن لم قل هذا أن يقول؛ أنه ، (( مخلص
أعظم ترك ولكنه الخلص، قلبه في يكون قد النسان
ّتفق الجوارح،وهذا أعمال لنفسهم الظالمين إيمان مع ي
َكَرهم الذين ّنقل في السلم شيخ َذ ( ص-  عنه السابق ال

150 - ْقدور في ليس ولكن)  ذلك،كما على الُحكم البشر َم
َكَر ًا َذ الّصارم" ذلك أيض َقلناه" في َن ،و .150ص( المسلول ًا)  أيض

ْكِمل ثم غير من َعَمٍل من العبد يأتيه وما)) :«الشيخ»ُي
ِفعه الصلة،فليس ّد في بنا ًا عليه إيمانه ر بتركه ،لنه شيئ

َقها نفسه َنَزع قد الصلة َت ْع بصريح- من وأ عليه قوله اليمان



الصلة بعد من يكون وما (( كفر فقد تركها من ))-:السلم
ٌع عمٍل،فهو من َب ًا للصلة، َت ًا،قبولً إثبات ًا،ول ونفي من َعَمَل وّرد
ًا كان صاحبه،إن ينفع الصلة بعد ّدت وقد صالح ُر

ّدها صلته،واستأهل عليه الله صلى قوله لذلك يدّل النار، بر
فإن ، الصلة القيامة يوم العبد ُيحاسب ما أول )): وسلم
َلَحت َلح َص َدت وإن ، عمله سائر َص َد َفَس .)) عمله سائر َفَس

َبط ُيْر -«الشيخ» كلم و مع- السابق،وأن كلمه هنا
ِوفق بظاهر إنما الُحكم صلى الله رسول عن جاءنا ما الحال،
عليه، الُحكم نستطيع ل قلبه في كان وسلم،وما عليه الله
ْبق وهذا ُقل لم وإن السلم شيخ السلم،لن شيخ كلم ِط َي
الدين أْصَل أن"  والمسائل الرسائل مجموع" من النقل في
عن الخر النقل في قاله الله،فقد إل يعلمه ل القلب في

المسلول". الّصارم"
ّتضح وبجميع منهاج" السلم شيخ كلم معنى هذا؛ي في

؛فقد" الّصارم" ُأخرى بنقولٍت وّضحناه السنة من
" الرسائل" ومن َهَب" المسلول َذ ،ف أن يمكن ما والمسائل

ًا يكون ِبس ّدعي َمن على ُمل َهَن))  غيره على ي المؤالفة، َو
ْعَف ّتنسيق وَض  ((ال

ُعَف، ، السلم شيخ كلم في )1( بل وَض
ْنَمَحق َهِجهم على به استدللهم وا ْن ِبهم َم َه ْذ »أن وبان ، وَم
على-  نقلناه بما -«الشيخ وإياه السلم،وهو شيخ نهج عنه
ٍد،ولله هدى على ّنة الحمد واح بعد. ومن قبُل من والِم

ُيقال الوجه أّما ))قلتم: ثم * كيف: الثاني؛ف تكون فيه
ٌء للصلة،وهي تابعًة العمال َفّك ل جز ْن .((منها؟!  ي
ّد: ٌء للصلة،والصلة تابعًة العمال تكون أي؛كيف َر جز

َفّك ل ْن لن! من َي عمٌل. الصلة العمال؟
َمن: ؟!. هذا قال فنقول

).105( ص الصالة انظر )1(



؟!. «الشيخ» كتاب في تجدونه وأين
ّنقل هذا في هو وأين ُتموه الذي ال ْل َق ؟!. َن
ًة- إنما مّر ُء- هو الفترا َدُم أخرى َع الفهم،أو والكذب،و

َبة ْغ ُهل،والّر ّتجا ّتعريض في الحاقدة الجاحدة ال ّذّم. ال وال
:«الشيخ» من الصلة بعد من يكون وما……… ))يقول 
ٌع فهو؛َعَمٍل َب ًا ؛للصلة َت ت ا ثب ًا إ ًا قبولً ،ونفي ّد َعَمَل ،ول وَر
.(( ………صاحبه ينفع الصلة بعد من

ُع العمال أن يقول« الشيخ» َب ْت ِتها من الصلة َت حيث؛إثبا
ِلها ِيها؛قبو ّدها،ل ونف هي حيث من للصلة تابعٌة العمال أّن ور
ًا ويزيده ، «الشيخ» كلم في واضٌح أعمال،وهذا وضوح

قبلً- ُله ًا-: قو (( َعَمٍل من الصلة بعد من يكون وما)) وبعد
ُع الصلة بعد من َعَمَل ول)) وقوله: َف ْن .(( صاحبه َي

ِلٌي واضٌح وهذا غير هي التي للعمال يقول أنه َج
كما- من- الصلة،وأنها ّدم ِتها حيث تق ِيها، إثبا ِلها ونف قبو

ّدها، َقٌة ور ّل َع َت َقبول ُم ّد أو ب َق الصلة،كما ر َب ّناه َس ّي َب ًا و سابق
ابن" من رحمه"- نقل ّيم الله-. الق

……… ))قوله: في )  ؛  ( لـ« الشيخ »استخدام إن ثم -
ٌع فهو َب ًا ؛ للصلة َت ًا إثبات َتخدم والتي((  ………ونفي ُتْس

ّتوضيح َلها،يدّل ِلَما والبيان لل ْب ّناه ما على َق ّي كلم معنى من َب
َبع العمال ،وأن«الشيخ» ْت َة َت عليها،ل الجزاء حيث من الصل

ّتوكيد يزيد العلمة بهذه أعمال،فهو هي حيث من هذا على ال
َوّضح المعنى،لنها - معنى ُت -، هذه ّية ِع َب ْت ٍء أي وفي ال شي

كانت.

- تكون أن والصل  )): قولكم ثم * تابعًة- ُعها جمي العمال
َعَمل ًة ، بحسبه القلب ل ّلًة كثر ِق ْثقال إلى و وهذا! ِم ل ذّرة

ٍه- بوج كون- من ُينافي من العمل الوجوه
.(( ………اليمان



ّد: ّنا وقد أَما َر ّي لقولكم مكان ،فل «الشيخ» قول معنى َب
ْنِفيه ل  «الشيخ» وأن هذا،خاّصة بعكسه؛بل يقول ول َي

َوّضح الباطن. مع الظاهر الجوارح،وتلُزم ارتباط ُي
(«الشيخ»يقول َق والذي)-183ص  َب َكْرناه أن َس َذ

ّناه-: ّي َب عليه الله صلى قوله في جاء الذي الخلص إن ))و
ًا  ))وسلم: ِلص ّد صريح،ول شرٌط((   قلبه بها ُمخ َقبول في منه ب
.………الله عند التوحيد كلمة

ول- إن يقتضي- الخلص ّد لم فمن ……… الذعان ب
ًا يكن طاعته،وهو في لله النقياد يأبى فكأنما بجوارحه، ُمذِعن
ّلل بذلك ول- من الخلص نفي على ُيد ،- قلبه ّد ًا؛ ب لو فإنه إذ
ًا يقولها كان ّلت قلبه بها مخلص جوارحه بها لذ

.………وانقادت
إن: ْدقه يعلم بنوعيه،ل الخلص وعليه؛فنقول الله إل ِص

 وحده،لنهما
: إخلص- كّل- القلب،وإخلص أي أثٌر منهما الجوارح
.(( ………ومؤثر

َلموا كفايٌة هذا وفي ْع َت ِليقكم مكان ل أنه ِل ْع َت وأنكم هذا، ِل
ّطتم ما َب بعض. مع بعضها «الشيخ» أقوال َر

ضمن- إن ثم-  ّلق الذي القول قولكم ))هنا-: عليه ُنع
بوجه- ل وهذا كون- من ينافي ، (( اليمان من العمل الوجوه
َبل ل  توريٌة ْق َلم فيمن ُت ْع " رأيهم ُي ّلفوا" وتعريفه،وا اليمان في
المؤلفات. فيه

منكم-  فهذا َبة"  يا – صاحبكم َت " رابعهم"  ؛" الصالة َك
ّلف قد ِر على وقام التكفير، في أ َبّرأ ، كتاٍب وطبع نش َت من و

ِتبه،ومنه –كا برأيه ُيصّرح ،-  بعد فيما جميعكم َتبّرأتم كما 



ًء ))  الباقين من منكم؛ َنعلم ،ولم)1(فيهما ًء أدا ِة،وإبرا للمان
ًا ُنصح ّذّمة،و ًا وإجابة للمة، لل للسائلين،وتمييز

ًا ّدة للمواقف،وحفظ ُع (( المستقبل ل
ّد قام َمْن،)2(  بالّر

ُدّل عليه،مما َفقة،مع على َي ّدية الُموا ُب ضرورة،ولزوم،و
ّطلعكم ّلِف على ا َؤ ْيه،والم َف ّل ْبعه على قام الذي ُمؤ َط

َنْشره،والذي ِبه من تبّرأتم و ِت لجنة قامت أن جميعكم،بعد كا
طبع بتحريم السعودية؛بالفتاء العربية المملكة في الفتاء
ِره. الكتاب َنْش و

ُتب، هذه ُك "  ُيصّرح ال فيها" -  رابعهم ؛- أن ويوافق
ِصّحة" في شرٌط ل" اليمان كمال"  في شرٌط العمل

اليمان".
وما- وما من- ِعلْمنا ٍد كان ّد منكم أح كنتم عليه،فإن الّر

ُتكم- ل ْيَر َغ و ُقونه ِف ّد من هنا نرى كما هي الدعوة على ُتوا الّر
ّذّب ، «الشيخ» على - ُحُرمات عن وال -، ًا زعم يلزم فكان الله

ّدوا. أن هذه بطبيعتكم َتُر
ٍد من وليس وأّما ّد من منكم واح ّتفاٍق على ؛فأنتم َر ا

ُله،ولكن َمن ولسُترأيه، على معه ِط ْب َء؛كعلماء ُي علما
ّكدالعلماء، كبار هيئة في الفتاء لجنة فتوى في ذلك وتأ

-" صاحبكم" رابعهم ُتب ْنهجه،وهو- ُك وَم َمنهجكم. منكم
"– هو الذي الرأي هذا ول" الرجاء ُتم- من ،َرِضي أم ريب

ُتم،فهذا ْي َب ِئلُه أ ْو ًء-«الشيخ»َلْمز أردتم ومكانه،فإن َم افترا

ّدم كان إن بين َفْرق ول )1( فيما نفسه عن ينفي أن حاول ونشره،كما طبعه على قام أو ق

َعَرضه ،وشارك بالتقديم قام قد كان بعد،وإن ٍم طلبة على فيه،و هذا: عل ّير، الكتاب قائلً َن ال

َبق بالتقديم،كما العديدين أمام اعترف وقد -.53ص( ذكره َس هنا)-
.13 الصالة )2(



ّية- بخارج ًا ٍة،فالرجاء وكذب ّي ِزَمكم وتكفير الرأي بهذا ل
َد حقيقًة،ول )1(.عنه لكم َمحي

َفّصلوا لم فأنتم ِلْمتم هنا،لنكم ُت َنه الذي رأيكم أن َع ّي َب
ٌد ُقكم،فاس ُتم- تتراجعوا ولم- باطٌل رفي فَخِشي ُدر أن عنه يص

َدَر ما فيكم ُتم في ص َثر ّتمويه العنبري،وشكري،فآ ِرية ال ّتو وال
ًا- عياذ ًا تعالى-. بالله كذب
يخرج ل – الُمَجّرد الصلة تارك وعليه؛فإن)) قولكم: ثم *
،ذّرة} مثقال يظلم ل الله إن{تعالى:  قوله عموم عن

ٍة} مثقال يعمل وَمْن{تعالى: وقوله ما بخلف وذلكذّر
َقّرره -«الشيخ »ُي .(( هنا-

ّد: َقّرُره الذي ما َر إن! وهذا «الشيخ »ُي الذي ِخلفه؟
َقّرُره َقه عنده،فقد من هنا،ليس« الشيخ» ُي َب من كثيٌر إليه َس
ُيرجع-( كما–السلف علماء فل ،وذلك) َوّضحنا حديثنا في إليه
ُيَحاَسب أول )) بحديث« الشيخ »استدلل عن ………عليه ما

)).
………تعالى قوله ُعموم عن يخرج ل ))قولكم: ثم - *

)) .
ّد: فل ُمَخّصٌص جاءه إذا عموٌم،فالعموم أنه دام فما َر
ًا، العموم من فائدة ّنا)29-27ص( بحثناه ما وهذا إذ ّي َب فيه ،و
استدللهم مثل وهذا)) تيمية": ابن قول" العلماء،وفيه رأي

. ………(( المرجئة بها يحتّج التي بالعمومات
ْنفون َتصيحون؛أنكم فأنتم هذه أنفسكم عن َت

َترمون ُقكم ل بها إذا وبغيرها،ثم بها غيركم اللّزمة،و ِر َفا ؛ ُت
" الرجاء"  .)2(لزمة

ُيراجع )1( حقيقة" القاريء ل مسائل في وأدعيائها الشرعية السلفية بين الخلف كتاب

بقلم" محمد.  اليمان ّيم، أبو د " فقد رح ،وأبان" رابعهم ُعواره. ناقش



ًا في إشارتكم كانت ثم * ْثبيت َت ))لقولكم: الهامش،
–العمال تكون أن والصل تابعًة-   َعَمل جميعها القلب ل

ًة- كثر ّلة بحسبه ِق .((ذّرة!  مثقال إلى و
"1 ()) الهامش في وقلتم الّصارم)  3/9المسلول"( انظر

66" مجموع)  .(( السلم- لشيخ كلهما) - 7/122الفتاوى"( و
ّد: الّصارم" الول أّما َر فقد" في َق المسلول َب َس

َبة" بيانه،وبيان َت َك ِء َتقويله شيخ على" الصالة افترا السلم،و
ُقل،وذلك لم ما ُيرجع)122-119ص( في َي إليه. ،فل

ْعنا الثاني،فقد وأّما ْدنا إليه،فما َرَج ِزُمكم،فإن ما إل َوَج ْل ُي
ُتم حقيقة،فقد الَمقصودة الصفحة هي هذه كانت ْب فيها َأَص

َلكم،وإن َت ْق ِرف ذلك،فما غير كانت َم ْع قلوبكم. في ما َن
َمن قول على السلم شيخ ُيجيب الصفحة هذه في  
ّتصديق هو اليمان إن قال ْدنا فقط،وما ال أن ُيمكن ما َوَج
):  ((السلم: شيخ قول إل ، هنا بما علقٌة له يكون أن( الرابع و
وإن: ّتصديق هو كان ُيقال ّتصديق؛فال ّتام ال بالقلب القائم ال

ِزٌم ْل َت هذه والجوارح،فإن القلب أعمال من وَجَب ِلَما ُمْس
ّتام،وانتفاء اليمان لوازم ِء على دليٌل اللّزم ال ِتفا ْن ا

.(( ………الَملزوم

" في تلك وخاصة الفتاء لجنة من الخيره الفتاوى صدور بعد)2( ُتبه،أخذ" ُك و هو رابعهم

َبة َت َك ُيصدرون وال ًا يزعمون اللجنة الى ُيرسلونها الرسائل تلو الرسائل معه، توضيح

َق وفيما الصالة في هنا يعتقدونه ما لكل نقٌض واقعها في لعقيدتهم،وهي َب ُتبهم من َس ُك

لعمري؛لماذا. َدَرت عندما إل يعودوا لم وأشرطتهم الحق دام ما اللجنة من الفتاوى َص

لماذا! َيتهم؟ ْغ أبو. ناقش عندما الحق إلى يعودوا لم ُب " د في" رابعهم ّيم َدَر ما نفس ارح من َص

"- رغم اللجنة لصيق" الدكتور في- وجود "  وسّماه المجلس، ذلك رابعهم يومها" رابعهم

!.  نائم" ؟" َعة ْعَم الَم



َقّرر السلم فشيخ والجوارح القلب أعمال أن هنا ُي
ًا،ل ل ، ُملزمٌة ، لزمٌة ، لوازٌم هي فقط، القلب أعمال مع
َفِصل ْن )  إيمان عن َت القلب( َبت ،فإذا تصديق َه َهَب َذ إيماُن َذ
هو وهذا ،  ((الَملزوم انتفاء على دليٌل اللّزم وانتفاء )) القلب

ًا إليه أَشْرنا ما ِلف لم السلم،وهنا شيخ عن سابق عنه ُيخا
السلم. شيخ

َهَب إن أنه والمعنى على دليلً الجوارح؛كان َعَمُل َذ
ِتفاء ْن التي- مثقال بقي القلب،وإذا إيمان ا يتحدث الذّرة

َبة" َت َك أثرها الجوارح على يظهر أن بد فل"-الصالة عنها
ّذّرة،فإذا هذه بمقدار ّذّرة هذه يظهر؛فحتى لم ال اليمان من ال
وجود. لها القلب في ليس

ِم هنا،وبهذا السلم شيخ كلم واضُح هو هذا ْه َف ُيعلم ال
ّدعيه يقوله ما فل،إل وبغيره اليمان، من العمل أن وي

ًا- عياذ منهم-. بالله الُمرجئة
قبل- في أَشْرتم  * إلى- الهامش ًة- هذا إشار التالي
القاعدة هذه تفصيل ُينظر) 1( ((والوعيد- الوعد قاعدة إلى

":  - مجموع-  في ، 270 ، 8/81و(،) 3/104الفتاوى" ( بتطويل
(510و 452و 445 ،344 (10/355و)  (653و 11/649و)  ،12/462و) 
484) .(( ………وغيرها ،)13/295و) 

ّد: في ستجد أنك وتحسب هذا،ترى مثل تقرأ عندما َر
هذه تفصيل))  الجزاء هذه في إليها الُمشار الصفحات كّل

ترى؟!. ماذا الحقيقة في ولكنك ، (( بتطويل القاعدة
ًا تجد 3/104 في َلفظ ِذكر ّي والوعيد،بل الوعد ِل تفصيٍل أ

- القاعدة،وإنما هذه عن أربع- فقط ْكُرها فقرتين في مرات ِذ
ِرهم،فل عن فيهما يتحدث ِفك تطويل. ول تفصيل المعتزلة،و

َق؛بل كما 8/81 َب عن جوابه تطويٍل،في ول تفصيٍل َس
ٍة الَخلق ّل ِع ٍة. لغير أو ِل ّل ِع



عن جوابه في بالكثير؛وإنما ليس تفصيٌل فيها 8/270
ّدد سؤاٍل َع َت - الفروع،فنعتبره ُم تفصيٌل- ًا وإن وتطويٌل، مجاز
حال. بأي عليه ينطبقان ل والتطويل التفصيل معنى كان

ًة تفصيٍل؛بل بدون 8/344 في ْعِف سبب إلى إشار َض
البعض. عند والوعيد الوعد

فقط. ِذكٌر تطويٍل؛وإنما ول تفصيٍل بدون 8/445 في

فقط. ِذكٌر تطويٍل؛وإنما ول تفصيٍل بدون 8/452 في

فقط. ِذكٌر تطويٍل؛وإنما ول تفصيٍل بدون 8/510 في

فقط. ِذكٌر تطويٍل؛وإنما ول تفصيٍل بدون 10/355 في

في الصفحة،وإنما هذه في ليس التفصيل 11/649 في
كما إل ليس فيها التفصيل أن مع ،)649-646( من الصفحات

من والوعيد الوعد مسألة وهذه  (( السلم شيخ فيها قال
ْطناها ،وقد العلم مسائل أكبر ْبنا َمواِضع،ولكن في َبَس َت هنا َك
ُع ما .(( الورقة َتَس

ِلثواب ِذكٌر تطويٍل،وإنما ول تفصيٍل بدون 11/653 في
والوعيد. بالوعد المؤمن
ّي بل 12/462 في ٍر أ ٍة ول ِذك إليها. إشار
ّتفصيل 12/484 في من الصفحات في فيها؛وإنما ليس ال

ٌء وفيها ،) 479-484( ٍة من جز أسطر. ستة ذات فقر
ْكٌر تطويٍل؛وإنما ول تفصيٍل بدون 13/295 في فقط. ِذ

ْدق ِليرى الَمواِضع هذه إلى القاريء وليرجع( ما ِص
ْلناه). َق َن

ًا،في عشر ثلثة فهذه ُوز مع- منها ثلث موضع ّتجا في ال
ٍد في الصفحة إلى الشارة في والخطأ الثلثة، من واح



ْوِضعين يوجد- الَم إلى الشارة فقط،فلماذا تفصيٌل الخرين
والتطويل؟!. بالتفصيل فيها والقول البقية

ّدي مع جميعها،بعضها أن المقصود هل ُيؤ إلى بعض،
والتطويل؟!. التفصيل
ًا،ذلك ليس هذا الثلثة غير –الخرى الَمواِضع أن صحيح
ليس- ِرض في الذكُر إل فيها أعله ْع الفائدة الحديث،فما َم
غيرها؟!. إلى بإضافتها منها ُترجى التي

ًا،وهو أن إلى بالضافة هذا ْوِضع حتى فيه ليس 12/462 َم
ُيفهم البقية إلى ُضّم إن الفائدة فما والوعيد، الوعد ذكُر ل

والوعيد؟!. الوعد
ُيظهروا عادة هذه أن إل ليس المر إن ِل َعة القوم، َس

ّطلعهم،وبحثهم،وتحقيقهم َظم أن يعلمون للمسألة،فهم ا ْع ُم
ُقّراء من-–هم يملكون ما يملكون ل ال فل َمَراِجع؛ أنفسهم
َتحّرى ول ُيتابعهم َقلهم،لذا؛فهم َي بعد هذا مثل إلى يلجأون َن

ّلفوا أن َك - الوعد عن لهم يبحث من ُي ِرع- ُيْس ف مثلً والوعيد
َبة ))  حتى هؤلء،أو َت َيَروا أنفسهم، (( الصالة َك في     ِل

)     في     الصفحات،أو     في     الفهارس،أو ،أين( الحاسوب
ًا،     هما     الوعيد،أو     أو     الوعد     كلمة     توجد مع

أي- ُطروها َيْس ،ويقولوا-     أرقام     ف ْطنا     قد     الصفحات َأَح

بالمسألة.

ذلك. على بيان أكبر ههنا وما

ّد وهي(     والعشرين     الخامسة     الملحظة     على     الّر
والعشرون):     الرابعة     عندكم

(«الشيخ» قول نقلتم عمٍل من وليس ))):186-187 
ًا صاحبه على به ُيقضى يكون أن إلّ الصلة، غير بتركه كفر



ًا أو فَحّرَمه، حللً ّله، حرام ًا أو فأح َده، فرض بذلك وهو فَجَح
بتحريمه أو الله، َحّرم ما بتحليله لنه يصلي؛ كان ولو كافٌر،

نفسه من جعل الله، َفَرض ما بجحده أو الله، أَحّل ما
ًا ًا ُمَشّرع أم لكم أذن آلله قل{ شرعه؛ في الله عن نائب
الله على يفترون الذين إن قل{،تفترون} الله على

الله على يفترون الذين ظن وما{،يفلحون} ل الكذب
به، المأمور العمل تركه كان إن أّما ،القيامة} يوم الكذب

ل معصيٌة فهو تحريم؛ ول تحليل غير من عنه المنهي ِفعله، أو
ّد عقوبٌة َمّسته يكون أن إلّ بالكفر، بها يوَصف قصاٍص أو بَح

ٍة أسرع أو الدنيا، في َع فقد الله، إلى بتوب َف عقوبة عنه الله َر
صلى الله رسول عن بتكفيره الخبر جاء الذي أّما  الخرة،

َتأّسَس وسلم، عليه الله عن فليس عليه الصحابة إجماع و
ّد إلى تكفيره .(( سبيٍل من َمَر

ما:)) وقلتم:*  من غيرها الصلة،دون استثناء دليل فنقول
العمال؟!.

ْكم َتْرتيب قيل إذا ِرد الكفر ُح على الوعيد في الوا
تركها؟!.

كما- كذلك-: من قلنا فنقول َد قبل ًء- في َوَر سوا غيرها
 ! - ؟- مثلها ٍء .))بسوا

ّد: " من ُقلنا كما–لكم فنقول َر َبة- َت َك يا "-الصالة قبل
ًء قد- سوا ٍء ْدنا بسوا َد ُيرجع على َر - إلى هذا،فل هنا- َمواِضعه
َنة ويكفي) 88ص( َد ْن ّد لكم ليس المر،فإنه هذا حول ال

ٍة،وأنتم يقولون الذين العلماء به أجاب قد ما تعلمون ِبُحّج
ُفِق عن الصلة تارك بكفر َوا ّلفظ َت من غيرها مع ال

ًا. المعاصي،فكفى َي ِب َغا َت
-«الشيخ» كلم وآخر)) قلتم: ثم * َده- ّد س الله- نفسه
الخبر جاء الذي أّما )):قوله ويلتقيه،وهو الباب، هذا في يُصّب



وتأّسس وسلم، عليه الله صلى الله رسول عن بتكفيره
ّد إلى تكفيره عن عليه،فليس الصحابة إجماع سبيل من َمر

((.!
ّد: - غير هذا َر فكلُم- ّتة َب ال -«الشيخ» صحيح وهذا  هنا
عن-  ّلة  من المخرج الكفر واضٌح لفظ إطلق وليس-  الِم
ًا المعصية على الكفر كانت. أي

ّيٌن واضٌح وهذا ،الذي «الشيخ» كلم يقرأ ِلَمن ب
َبة" َت َك َله َق "الصالة َن
- ،فهو- عمٍل من وليس ))النقل: هذا بداية في يقول هنا
ًا صاحبه على يقضي حللً يكون أن الصلة،إل غير بتركه كفر

ًا فحّرمه،أو ّله حرام ًا أو فأح َده،وهو فرض بذلك َفَجَح
.(( ………كافٌر

ِرن فهو في بالكفر الَموصوف الصلة تارك ُيقا
ِبَمن فرضا يجحد الحرام،أو ُيِحّل الحلل،أو ُيحّرم الحديث،

ول- جميعها ً،وهذه كفٌر- هي ِرٌج شك ّلة،فهو من ُمْخ الِم
ِرج الكفر عن يتحدث ّلة،ل  من الُمْخ َوْصٍف أي عن الِم

- ما هو بالكفر،وذلك حيث- ُد بع َه ّكد ُكه كان إن أّما ((: قال أ َتْر
َعَمل ُله به،أو المأموَر ال ْع ِهّي ِف ْن ول تحليٍل غير من عنه الَم
ٍم، .(( بالكفر بها ُيوَصف ل معصيٌة فهوتحري

ّكد ٍة،حيث بأوضح ذلك وأ التالية،بعد الفقرة في قال صور
الخبر جاء الذي أّما……… ))بقوله: انتهى الذي النقل هذا

وتأّسَس وسلم، عليه الله صلى الله رسول عن بتكفيره
ُع ّد إلى تكفيره عن فليس عليه الصحابة إجما سبيل من َمر

((.
ًا فقال َكْمنا وإن ))بعده: الفقرة في فور بالسلم- له َح

؛فقد- تركه من منه علمنا ما نحو على وهو ّنا الصلة َب ما عنه أ
أنه: به الله حكم أنفسنا عند من عليه كافر،لنحكم عليه،وهو



ًا الُحكم يكون فهل ،(( ………عليه، به الله حكم ما غير حكم
ٍم، غير يكون أن بالسلم،إل ّلة عن خارٍج أي مسل ِم
السلم؟!.
ًا ِرج الكفر عن يتحدث «فالشيخ» إذ ّلة  من الُمْخ الِم
ّي عن هنا،ل ٍة أ َفت معصي بالكفر. ُوِص

ٌد َغيره بتكفير فالخبر  ))قلتم: ثم * مثله. في وار
ٌد؟!. الجميع ُحكم فهل واح

ْفريق؟!  ولماذا ّت                  . ((ال

ّد: َق وقد َر َب –الثاني َتكراركم هذا،وهو عن الجواب َس  
لهذا- نفس في الموضوع. الملحظة

ُنعيد( َق كما القاريء و َب ).88 ص إلى َس
فباطلٌه: دعوى وأّما ))قلتم: ثم * ٌه الجماع َمردود

……….
ًا- على العلم أهل َنّص بل رأس ِفها ِقْب!: على ِخل َع

) الجماع ورود صراحًة نفى المنذر،حيث ابن. 1 ْلِمّي( ِع ال
ّتكفير. على ال

َتا تيمية؛حيث قدامة،وابن ابن. 2 َب ْث ُورود-–أ صراحًة
)  الجماع على( َعَملّي ّتكفير. عدم ال ال
ّدم وقد .(( ُنعيد فل النقلن َتق
ّد: :«الشيخ»:أولً َر الصحابة إجماع تأّسَس ))يقول 

ُتكم(( ………عليه َد ْي فلم ، واضحًة الكلم في ،وأنتم؛َح
َتَجَرؤوا فباطلٌة: الصحابة إجماع دعوى وأّما : تقولوا أن َت
ٌة، .………الجماع دعوى قلتم: ولكنكم  مردود
لم الصحابة أن تقولوا أن تستطيعون ل أنكم ذلك

ّدتم بذلك. للقاريء اليحاء ُيْجِمعوا،فأر



َنُرد ّنا التي) 79-78ص( إلى القاريء و ّي العلم أهل نقول َب
ذلك. على الصحابة إجماع في

ًة-  ثم " إلى الجماع قّسم الّسلف ِمن َمن-  أخرى َمّر
ِلّي إجماٍع ْلِمّي إجماٍع"  و"  َعَم !. ِع ؟" 
َغبون الذي الصطلح استخدام إن لكم،وحراٌم حلٌل تْر
ٌد يستطيع غيركم،ول على ًا ،تلك أنتم فيه،إلّ يخوض أن أح إذ

)1(ضيزى. قسمٌة

ّد: * ّنا ذلك،فقد على َنّصوا العلم أهل إن قولكم ثم َر ّي َب
ابن" في ما ،)25-20و 15-14ص( ْقل ومحاولتكم" َن المنذر

له،وكذلك نقيٍض من ليس الذي الفصل القول بأنه اليحاء
ِذبكم َك ابن" افتراؤكم،و " على ابن" و ُيرجع" قدامة ،فل تيمية

إليه.
كلمه-: وسط وفي-«الشيخ» قول أّما ))قلتم: ثم *

)!.………بالكفر بها ُيوَصف ل معصيٌة فهو ………(
فإن: َفت فنقول بالكفر،فما المعاصي بعض ُوِص

الُحكم؟!.
ٍة بين ُنفّرق وكيف الولى: مسأل ّفر،والثانية وأخرى َك ل ُت

ّفر؟!  َك .))ُت
ّد: يتحدث- وكما –العبارة هذه في هنا-«الشيخ» َر ّنا ّي َب

ِرج الكفر عن ّلة، من الُمخ بها ُيوَصف ل……… ))فقوله: الِم
ّلة. من الُمخرِج بالكفر أي (( بالكفر الِم

َبة" هذا فهمتم قد وأنتم َت َك -الصالة يا كما" هي وتجاهلتم
وإل- ُتكم ُد من سألتم َلَما عاد وكيف)) سؤالكم: بع

.(( ………ُنفّرق

الشيخ. مصطلحات على اعتراضهم في الصالة من) 61و32ص( إلى ُيرجع )1(



ّفُر،والثانية الولى أن فهمتم فقد َك ّفُر،فكونكم ل ُت َك ُت
ُتم َكْر ٍد، بلفٍظ ُوِصفا أنهما َذ الولى……… ))قلتم: ثم واح
ّفُر َك ّفُر ل والثانية ُت َك ٍر عن يتحدث أنه فهمتم فقد (( ُت كف

ٍر. عن يختلف كف
َقا فقد السؤالين هذين عن الجابة أّما َب ّدة في َس ِع

ِطن،ونعيد ْعرفة إليها فليرجع) 88ص( إلى القاريء َموا ِلَم
ِطن -. َموا هنا- الجابة

لم: فإن  ))قولكم: ثم * ِرد قيل في التفصيل الصحابة عن َي
الصلة!. تارك تكفير

وكذا: ِرد لم فنقول رضي- َي التفصيل- الله عنهم عنهم
هي- أخرى مسائل في َد- كذلك َوَر فاعليها َوْصف معاٍص

ًء- بالكفر،أو سوا ٍء!!  نحوه .))بسوا
ّد: ّد في وهذه َر ًا شبيهة الّر ٍء، في تختلف ول تمام شي

َقها،والصحابُة عّما َب - لم َس لن- هم َفّصلوا قد التفصيل ُي
- عّمن- وجاءنا عليه الله صلى نبيهم منهم،عن خيٌر هو جاءهم

- أخذوا وسلم،فما في- وحاشاهم َفّصلون ٍء ُي ُفّصل قد شي
ّيَن ُب لهم. و

ّيٌن وهذا َق فيما واضح ب َب ْلناه،ويكفي َس َق َن ابن" قول فيه و
 - ،كما"- وغيره -.91-87ص( في تيمية هنا)-

ّتفصيل لورود الُمقتضي أن مع ))قلتم: ثم * في عنهم ال
- ُيعرف ل الصلة،لكونه في منه َأولى الصلة غير قط- فيهم
معاٍص هو مما غيرها فيهم ُوِجد بينما الصلة ترك
.(( ………دونها

ّد:  ّدَر ّد، هو والّر ُيرجع) 77-75ص( في الّر إليه. فل



المام نّص قد) 3()) فقلتم: الهامش في أَشْرتم وقد *
((( العتصام )) في الشاطبي  2/99- على)  رشيد  أن رضا
ْبتدع ٌع!!. الُم ُمشّر

ْقضى فهل على- ُي ُله ما بكفره !. يقو ؟- الشيخ

كفر:( أم على)-  دون ُيقال ! كفر ؟- قولنا

ٌة-  رحمه- السلم ولشيخ قاعد ( الله أن:  جميع في
ِبدع ؛) ُشعب من ُشعبة إلى ترجع ال العقود" في كما الكفر

) ص"  ّيه ّدر ).44ال
مجموع:" ُنظر - 82-7/70الفتاوى"( وي .))له) – 

لنه )):«الشيخ» قول إلى إشارة في ذلك جاء وقد
ما بجحده أو الله، َأحّل ما بتحريمه الله،أو حّرم ما بتحليله
ًا نفسه من جعل الله، َفَرَض ًا ُمشّرع شرعه في الله عن نائب

((.
ّد: ْعليق هذا مثل إن َر ّت كلم على هنا له مكان ل ال

ِرد، ،ول« الشيخ» ْو ٌة، خبيثٌة، محاولٌة هو وإنما َم ُمفترا
ٌة َمكذوبٌة، ّتهمة إلصاق هدفها ، حاقد يقول أنه «بالشيخ» ال
ِدع بتكفير َت ْب ًا الُم ّي َبة" يا لنكم كان، أ َت دأبكم- وهو" -الصالة َك

عن صحيٍح غير هو بما القاريء إلى أوحيتم قد
" "، الشاطبي ِدع أن إطلٍق؛ على ليس فكلمُه المام ْبت الُم

ٌع َبة" بذلك أوحى كما- ُمَشّر َت نأتيه-. وسوف"-الصالة َك
ّدث إنما «فالشيخ» - ّللون الذين أولئك عن تح ُيح
ُيحّرمون الحرام، وأنهم الله، فريضة ويجحدون الحلل، و
الله. عن ُمَشّرعين بذلك صاروا

ّي وقصة الكريمة، الية وهذه بهذا ُتَصّرح حاتم، ابن َعد
يقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول َسِمع حين المعنى،

ًا ورهبانهم أحبارهم اتخذوا{ ب ا الله} دون من أرب



يا:  أليس:  نعبدهم؟ ولم وكيف الله رسول فقال فقال
ّلون َتِح ّلوا ما َتْس نعم:  َحّرموا؟ ما وتُحّرمون َأَح قال: ، قلت

.)1(فذاك
َكُر الذي فما ْن َت نقلً يقول وهو ، «الشيخ» كلم في ُيْس

كفروا، أنهم هؤلء في وسلم عليه الله صلى الله رسول عن
ّلين كانوا إذا إل هذا، عنهم يقول ل أن ُيراد أم َتِح تحريم ُمس

َد أو الحرام، تحليل أو الحلل، الفرائض؟!. َجْح

ٍر هذا وليس َغَرُضكم، هذا كان لربما َك ْن َت عنكم ِبُمْس
عندكم" الكفر" فإن ومنكم، ليس-  –العملي ّله ِرٍج بكفر ك ُمخ

ّلة. من الِم
َق وهذا َب (الصالةفي"  منكم َس ْدناه)29،30،44ص" َد وَر

)2(هناك.

في" إلى" إشارتكم أّما - الُمشار الصفحة االعتصام
بل ،«الشيخ» يقول بما علقة أدنى له ما فيها فليس اليها،
ُلخرى النقولت إن "  عن ا توافق" َبه ما الشاطبي َت » َك

ًا «الشيخ بعين. عين
َبَت إذا ))):167،ص(1ج رضا، رشيد طبعة في يقول فهو َث

ِدع أن ٍة على عليه الواقع الثم فليس آثٌم الُمبت َب ْت ٍة، ُر بل واحد
ِتب على ٍة، َمَرا ًا صاحبها كون جهة من مختلف ِتر َت أو بها ُمْس
ًا، ِلن ْع ًا كونها جهة ومن ……… ُم .(( ………كفر غير أو كفر

(2ج ويقول البدع أحكام في( السادس الباب ))):36ص 
ٍة على ليست وأنها َب َت ،) َمْر ٍة ّنا اعلم واحد َنا إذا أ ْي َن أن على َب
َقِسَمٌة البدع ْن اختلف في إشكال فل الخمسة، الحكام إلى ُم
ِتها َب ْت .………ُر

،" المُحّرر ")1( َوجيز التوبة. سورة من 31 آية تفسير ال
ُهم القاريء على ُيلبس ألّ أرجو )2( َل ْق ّيم ابن عن َن "  كتاب من الق في" من 29ص الصلة

ُيراجع ُيكملوه، لم فهم الصالة، - 27-25ص( و لبيان) - ذلك. هنا



أن:  ووجه ُؤّمل إذا البدع ثان ُها ُت ُقول ْع َدت َم ُبها ُوِج َت ُر
َتًة، ِو َفا َت ّبه التي الجاهلية كبدعة ُصراح، كفٌر هو ما فمنها ُم َن

من ذرأ مما لله وجعلوا{تعالى:  كقوله القرآن، عليها
ًا، والنعام الحرث وهذا بزعمهم لله هذا فقالوا نصيب

بطون في ما وقالوا{ تعالى: وقوله الية،لشركائنا} 
أزواجنا، على وُمحّرم لذكورنا خالصٌة النعام هذه
ْيتًة يكن وإن ،} فيه فهم َم ما{تعالى:  وقوله شركاء
ٍة من الله جعل ٍة ول بحير ئب ٍة ول سا ،حام}  ول وصيل
لحفظ ذريعًة الدين اتخذوا حيث المنافقين بدعة وكذلك
ّنفس ّنه ُيَشّك ل مما ذلك أشبه وما والمال، ال ُصراح. ُكفٌر أ

ٍر، ليست التي المعاصي من هو ما ومنها َلُف أو بكف َت ُيْخ
كبدعة!  أم كفر هي هل ّية الخوارج ل ِر َد َق ومن والُمرجئة، وال

ِفَرِق من أشبههم الّضالة. ال
ّتفق ، معصيٌة هو ما ومنها ُي )  عليها و ليست( بكفر، وهي

ّتل كبدعة َب ّت ًا والصيام ال .(( ………الشمس في قائم
-  " في" الشاطبي َوّضح-  فهذا ُي ّنّصين ِدع هو من ال َت ْب الُم

ُكفر. بدعة هي وما الكافر ال
َبة" َنّص إلى نأتي أن وقبل َت "الصالة َك "  "، الشاطبي عن

َكَره ما إلى ُأشير َقه «الشيخ» َذ ُف َوا َت ّتام و ْلناه ما مع ال َق َن
." الشاطبي" عن

عمل من وليس ))كتابه: من) 186ص( يقول «فالشيخ»
ًا صاحبه على به ُيقضى ِكه كفر َتْر يكون أن إل الصلة، غير ب
.(( ………،َفَحّرَمه حللً

"  ما وهذا في" الشاطبي َكَره ّنّص َذ َكَر الثاني، ال َذ المثلة و
ُكفر بدعة على أَحّل ما تحريم هي التي باليات الّصراح ال
الله. 



ُكه كان إن أّما )):«الشيخ» قول وكذلك العمل َتْر
ُله أو به الَمأموَر ْع ْنهّي ِف ٍم؛ ول َتحليٍل غير من عنه الَم تحري

.(( ………بالكفر بها ُيوَصف ل معصيٌة فهو
ّلة  من الُمخرج الكفر عن يتكلم «فالشيخ»  وأن  الِم

معصيًة إل فليس ذلك غير كان إن وأّما ، إليه يؤدي الذي هذا
ًا ل ، ًا كفر ِرج ّلة من مُخ الشاطبي"  ما وهو ، الِم " يقوله

ًا: ٌة بدعٌة ((ُمقّسم ّفَر َك ٍة بدعة )) أو ، (( ُم وليست ، (( معصي
ًا. كفر

ّد:  * َبة" إشارة أّماَر َت 2ج من) 99ص( إلى" الصالة َك
" من "، ُلح ل فهي العتصام -. أرادوه ما على تص حتى-

" : يقول"  أّما:  فإن ))فالشاطبي أنه بمعنى البتداع، قيل
ّتشريع من نوع ّبد وجه على ال َع ّت ّيات في ال هو حيث من العاد

ّدم كما- بالرأي إجازته أو فإيجابه معقول، توقيٌت َق من َت
َدع أمثلة ِفَرق من داناهم ومن الخوارج ِب ِرَجة ال عن الخا
ّدة .))  فظاهر – الجا

- وفي- ّنّص هذا هنا "  ال " عن-  الشاطبي يتكلم بالذات
ّيات في البتداع ِلها العاد ْع ًة البتداع؛ بهذا وَج ّبد عباد َع َت بها. ُي

ّيات ِلح الدنيا أمور من كان ما هي والعاد في العباد وَمصا
ِيِشهم، "  لها وَضَرَب معا مثلً" َناِخل الشاطبي ْنخيل بالَم َت ِل
ّدقيق، َغْسِل ال بالْشنان. اليد و

َلها إن فهذه َع من أدخل أو العبادة، وجه على الُمبتدع َج
ّية المور وجه وعلى قبُل، من تكن لم مما العبادات في العاد
ّبد، َع ّت -  فقد ال ًا- واضع ًا حق الُمَشّرع َموِضع نفسه صار

.- سبحانه-

ّنّص لهذا هل ولكن ُأؤكد- الَموِضع هذا في ال هذا في و
-، أمور من «الشيخ» به يتحدث بما علقة أدنى الَموِضع

َكَرها ّفُر؟!. التي هي َذ َك ُت



ّتشويه مُحاولة هي وإنما علقة، ل أن واضٌح والفتراء، ال
ّنقل إلى"  ترك" لموضوع وال ،" دون كفر" موضوع الصلة كفر
َعن والذي َبة" َط َت َك هّمهم وأصبح «الشيخ»على" الصالة به
ّتشهير، مُحاولة ّتعريض- ال طريقه. عن-«بالشيخ»وال

َأدب ّنقاش و ٍة من تنتهي أن يقتضي والحوار، ال تم مسأل
َطّرق َت ًا الشارة مُحاولة أّما الخرى، إلى َت الخرى، إلى دوم

ِرك، مع فيها أنت التي عن والنصراف ِو إل هي فما ُمحا
ّطعن مُحاولة ّتهم وتوجيه ال ُظن فيما ال ِوُرك أن َت ُعف محا يْض
إلى الكلم فيه؛بتحويل أنت مأزٍق من الهرب مُحاولة أو فيه،
وَمساقه. َمساره غير

ّتفق ل كله وذلك العلمي، الحوار أو العلم، طلب وأدب ي
ٍة من يكن لم إذا خاّصًة في الحوار أو البحث أثناء لذلك ضرور
ٍة ٍة. نقط معين

ُكفر عن يتحدث «فالشيخ» أخرى، ومّرة ِرج ال من الُمخ
ّلة ّناه وكما-  الِم ّي وأن-  فيما َب َق َب من جعل الذي الُمَشّرع َس
ًا نفسه ّلل من هو شرعه، في الله عن نائب أو الله، حّرم ما ح
هو الُمشّرع وهذا الله، َفَرض ما َجَحد أو الله، أحّل ما حّرم

ًا الكافر ًا كفر ِرج ّلة. من مُخ الِم
ٌع هذه كانت وإن من مُخرٌج كفٌر فهو ُمبتدع وصاحبها بد
ّلة، ّتِفق وهو الِم - رأي مع ي  " كما" والذي-  الشاطبي ْلنا َق َن
ُنّص أن-  فيما كذلك- َي َعة من يأتي ِد َت ْب ٌع هو من الُم ُمَشّر
كافٌر.

 " في" الشاطبي (1ج يقول ):  (():41ص  أن( والثالث
ٌد الُمبتدع ٌق للّشرع معان ّين قد الّشارع لن له، وُمَشا َع
ِلب ًا العبد لَمطا ٍه على خاّصة ُطرق ٍة، وجو َقَصَر خاّص الخلق و

فيها، الخير أن وأخبر والوعيد، والوعد والنهي، بالمر عليها
إلى-  في الّشّر وأن ّديها َع لن-  غير َت ل ونحن يعلم الله ذلك



وسلم عليه الله صلى الله الرسول أرسل إنما وأنه نعلم،
ّد فالُمبتدع للعالمين، رحمة َثّم أن يزعم فإنه ، كله لهذا را
ًا َنه ما ول بمحصور، الّشارع َحَصَره ما ليس ُأخر، ُطُرق ّي َع

ّين، َتع ًا ونحن يعلم، الّشارع كأن ِبُم َهم وربما بل ، نعلم أيض ْف ُي
ِلم أنه الّشارع على استدراكه من الّشارع. يعلمه لم ما َع

ًا كان وإن هذا ْقصود كفر فهو للُمبتدع َم
ٍد غير كان وإن والّشارع، بالشريعة ْقصو ضلٌل فهو َم

. ((مبين
"  فإن وهكذا نفسه" ّد الشاطبي كما- تساؤلكم َيُر

ّيُن- «الشيخ» َب ُي ًا يكون قد الُمبتدع أن لكم و ل. وقد كافر
ًة ُقل لم «فالشيخ» أخرى، ومّر ٍة، كل بكفر َي وهذا معصي

كلمه. من واضٌح

ّد وهي(     والعشرين     السادسة     الملحظة     على     الّر
والعشرون):     الخامسة     عندكم

َكْمنا وإن((  ):187ص(« الشيخ» قول نقلتم بالسلم له َح
ّنا فقد-  الصلة تركه من منه علمنا ما نحو على وهو-  َب أ
أنه:  عليه به الله حكم ما عنه من- لنحكم كافر، ،وهو عليه
ًا-  عند حكم ل أننا ذلكم عليه؛ به الله حكم ما غير أنفسنا
وأداء عدمه، من الشهادة نطقه في الخلص منه نعلم

ُمقتضاها. من الصلة
– دليٌل عليه يقوم ل إخلصه أن وبما –عندنا  ما إلّ ؛ 

وهو – الله عند بالنجاة وأرجاه عمٍل أشرف ظاهر من يكون
ًا، وليس – الصلة ًا ول موجود ٍة، َمعلوم عليه فالحكم-  بأماَر

تأويٍل غير من الكفر، وهو عليه، به الله حكم الذي الحكم هو



ِعفه ل َعف َيعوزه بل الدليل؛ ُيس الدليل، من الضعيف أض
ْوُص فلماذا َغ ْوص ال ّلوص والَح ٍر في وال وقد ، ومنه وعليه أم
َغ ِر ٍر،وما إلى وصار منه، ُف بتأويل عنه ُينأى أن ينبغي قرا

َتَمل، ْبه عليه ينهض وليس مُح .(( دليل؟! ِش
النصوص تلكم بين فّرق َمن مع ليس)) قلتم: ثم *

ِثلت َتما ّي الُم ّيٍن واضٍح صريٍح دليٍل أ ْبس ل ب َكم فيه، َل به ُيْح
ٍم على ّدة اليمان، من بالخروج ُمسل السلم. عن والّر

)  بالنصوص والكتفاء َتَملة( الُمْح هذه في المُجَملة
ِئق ل:  الَمضا ِئق ّدقا وإسلم كفٌر فالمسألة ُيْجدي، ول يصلح، ال

وإيمان. وشرٌك ،
َفّرقون لتارك التكفير في الواردة النصوص بين والُم

ِقع التكفير في الخرى والنصوص الصلة، الكبائر؛ بعض للُموا
.(( دليل بل ُيفرقون إنما

ّد:  ْلناه ماَر َق على الصحابة إجماع عن) 79-78ص( َن
ًا دليلً الصلة،ليس تارك تكفير ًا صريح ًا واضح ّين َبة" َب َت َك عند

دليٌل-  الله رضوان –عندهم يكن ،ولم"الصالة واضٌح عليهم
ّيٌن َقولهم َب هذا. ِل

ْلناه وما َق "91ص( َن ابن)  رضي"- عن الله مسعود
،نقلً- مجموع" عنه ،" من ًا دليلً ليس الفتاوى ًا صريح واضح
ًا ّين َبة" عند َب َت - الصالة َك يكن" يملك-  الله رضي ،ولم عنه

ّين الواضح الدليل َب َقوله ال هذا. ِل
ْلناه وما َق ًا) – 91ص( َن " أيض سعد-  ّقاص"- أبي بن عن و
،- الله رضي ابن" نقلً عنه " عن "  "، الصلة في ّيم ليس الق
َبة" عند ………دليلً َت رضي- ولم ،"الصالة َك عنه- الله يكن
.………الدليل يملك

ْلناه وما َق ،"  ابن " السلم شيخ عن َن ،)131ص( تيمية
لو فإنه……… ))الُمَجّرد:  الصلة تارك عن فيه قال والذي



ُقتلوا)  الصلة ترك أي( ذلك تناول ًا الُمَجّرد بل ُمرتدين كفار
ًا دليلً ليس ، (( ريب ًا صريح ما معه يكن ولم ، ……… واضح
ِند َت .……… واضٍح دليٍل من إليه َيْس

ْلناه وما َق ابن" َن ،" عن ّيم عن حديثه عند ،)83ص( الق
ًا دليلً ليس القلوب، أحوال ِند ،ولم ………واضح َت إلى َيْس
.……… واضح دليل

ْلناه وما َق محمد" الشيخ عن َن المين العلمة
"، َله"- أضواء" من) 36ص( الشنقيطي َق َن و َبة" البيان َت َك

(الصالة ًا دليلً ليس)- 30ص"  ِند ولم ………واضح َت إلى َيْس
(4ج في قوله في ……… واضٍح دليٍل وأظهر)) ): 322ص 

ّلًة القوال الصلة تارك أي( كافر إنه قال من قول عندي أد
).27 ص وراِجعه.((( الُمجّرد)  هنا 

ُقل ولم ْن . ………واضٌح دليٌل لديهم عّمن هذا َي
َتر وما َوا عبدالعزيز"  عن َت رحمه"- بن الشيخ الله- باز

دليلً ليس الُمَجّرد، الصلة تارك تكفير تقريره في
ًا ِند-  رحمه- كان ،وما ………واضح َت َيْس دليٍل إلى فيه الله
.………واضٍح

ْلناه وما َق العثيمين" صالح بن محمد " الشيخ  عن َن
( حفظه- ص-  ًا دليلً ليس) 56-55و 29-28الله واضح

ِند ،ولم ……… َت إلى-  حفظه- فيه َيْس دليٍل الله
.………واضٍح

ًا هؤلء -  جميع لم- ِركوا وغيرهم ِئق هذه ُيد الَمضا
ِئق، ّدقا َكها وإنما ال ْدَر َبة" أ َت ًا وكانوا ،"الصالة َك َمن أي( جميع

-  عنهم نقلنا - َتفون)  ْك َي وغيرهم ٍة بنصوٍص أعله ُمجَمل
ٍة َتَمل المسألة هذه أن ُيدركوا لم لنهم ُتجدي، ول تصلح ل ُمح
ٍم، كفر مسألة وإيماٍن. شرٍك وإسل



-  هؤلء قام فقد ّتفريق- بال ّنصوص بين جميعهم ال
ّنصوص الصلة، لتارك التكفير في الواردة في الخرى وال
ِقع التكفير .دليل بل الكبائر، بعض للُموا
َبة" يعني ماذا القاريء َيعي هل َت َك !الصالة كلم ؛"  إنه ؟

ُته ما يعني َطْر ْبر، ُنِفخوا قد لنهم إل ذلك وما أعله، َس ِك بال
َلهم َع ُعون ل َفَج يكتبون. ما ول يقولون ما َي
َلم ًا يكن أ على- خير ّلة لهم َظَمة- ِق َع ،و َانة علمهم َك َم

َقلنا َمن ِلَمن- أن عنهم، َن ّنى يقولوا َب َت ُكٍل-  َي ِل ُيه، رأيهم رأ
ّي إلى يميل كان ومن ونحترُمه، فله بدليله باقتناعه منهم أ

ُنخاِصمه. ول ُنعاديه ول ذلك،
اللباب أولي من كانوا أو يعقلون، كانوا لو خيٌر ذلك
والداب.

ّد وهي(     والعشرين     السابعة     الملحظة     على     الّر
والعشرون):     السادسة     عندكم

(«الشيخ»قول نقلتم * الحكم يحُسن فليس ))):188ص 
))وسلم: عليه الله صلى قوله بظاهر عليه الله، إلى فأمره- 
ّذبه شاء إن أمره يكون الذي فهذا ؛ (( عنه عفا شاء وإن ع
– الله إلى –سبحانه  أمٌر ،وهو بالعذاب وإّما بالنجاة، إّما ؛ 

ٍء علمه من نحيط ول لنا، َمجهول ّتة، بشي َب َكمنا أننا ولو ال َح
ًا لكان منه، ظاهٌر هو ما بغير عليه ًا، ُحكم سائٍغ غير مضطرب
ّنا فقد العقل، به يهتدي برأي ،ول الشرع من بدليٍل ّي ًا – َب  –آنف
ظاهٌر:  الخلص أن ِفٌي بالعمل، نوعان وليس بالعتقاد، وَخ

َلم ول الخلص يصلح ًا، بهما إل َثلٍب، من َيْس َقْصُره مع على و
ٌو القلب ٍم عد ّد ول بالجوارح عمٍل من كان ما على بظل .(( ُب
ٌد هو مما لنا مجهولً كان ما إن ))قلتم: ثم * ّد بين ُمتر
ُع يجوز ل ُحكمين ْط َق ّتة فيه بأحدهما ال َب .((  ال



ّد: المر هو- «الشيخ» يقول كما- لنا المجهول إن َر
ّنجاة تكون به الذي ّنجاة الّشرط الخلص،وهو ؛ ال الوارد لل
:«فالشيخ» الحديث، في أمُره يكون الذي فهذا  ((يقول 
ْلِمه من ُنحيط لنا،ول مجهوٌل أمٌر وهو ………… الله إلى ِع

ٍء ّتة بشي َب ٌد هو عّما يتحدث ل فهو ،))………ال ّد َتَر بين ُم
ْكَمين،ولكن ٍر عن ُح )  أم ل( ٍد ْفَر ًا به ُنحيط ُم ْلم نحن ِع

الخلص.  وهو البشر،أل

الحكم به،ومنه، ونستطيع لنا، مجهوٍل غير هو ما أّما
عليه الُحكم فيكون نراه، الذي َعَمله ظاهر هو إنساٍن؛ على
كافٌر. أو مسلٌم أنه الظاهر بهذا

ِدُره الذي الُحكم الخلص،وليس هو لنا فالمجهول ُنص
َق ْف على كان ،والذي والسنة الكتاب من نٍص من جاءنا ما ِو

ًا )) لكان الظاهر،وإل الجوارح َعَمل أساس ّطربا ُحكم ُمْض
َتدي برأٍي ،ول الشرع من بدليٍل سائٍغ ً،غير ْه كما(( العقل به  َي
.«الشيخ» قال

ْلنا وقد َق وننقل- ،) 124ص( هذا في السلم شيخ قول َن
العبارة- َلُم يكن لم وإذا ))قال: هذا،حيث ُتوّضح التي هنا َع

ينفعه، له،لم لزمٌة النسان، لقلب ِصفٌة المفروض اليمان
ْنـزلة يكون فإنه ّنجاة القلب وخواطر النفس حديث ِبَم ل وال

ذّرة. مثقال أنه ولو القلب، في بيقين إل تحصل
ّما الله، وبين بينه فيما هذا ُيجري الظاهر في وأ ف
ِهُره ما على الحكام .(( والفعل القول من ُيظ
ّبع ومن َت َت الفقرة،والفقرة هذه في «الشيخ» كلم َي
شيخ يقوله ما نفس يجدها السابقة، الملحظة في المنقولة
ّنة. الحمد ولله السلم، والِم

-  الباب هذا ومن ))قلتم: ثم * قوُل- فضيلة نفسه
وهو-  وفقه- العثيمين صالح بن محمد  الشيخ ممن المولى



-  الصلة تارك بكفر ُيفتي في- ًا ّلي الزكاة، تارك مسألة ُك
َد حيث ْوَر أ

وسلم عليه الله صلى النبي قول-  الله حفظه- َ
في-  رواه والذي- ثم ………  ))الزكاة: تارك عقوبة مسلم

ُله ُيرى َفع- قال ،ثم(( النار إلى وإّما الجنة، إلى إّما َسبي الله َن
به-:

ًا كان لو إذ ، يكفر ل انه عل دليٌل وهو )) له كان ما كافر
الجنة إلى سبيٌل

………  )).
والمر: ))قلتم: ثم ًء كذلك هنا فنقول ؛- سوا ٍء لو إذ بسوا

ًا الصلة تارك كان الله عفو إلى سبيٌل له كان ما كافر
.-  - وتعالى- سبحانه

ًا واضٌح وهذا .((الله-  بحمد- جد
ّد: -  نعم َر إن- ِتقاص  في ُأسلوبكم والله ْن من ال
ِهم، سذاجة وإظهار الكابر، العلماء ْهِم ما َيعوا ل وأنهم َف
ِدروا يقولوا ُيص ٍم؛واضٌح من و بحمد- أحكا ًا ،- جد هل وإل؛ الله
ْون ُفل"  ابن الشيخ"  مثل َتَر ْغ َي أدركتموه ما مثل عن العثيمين

ُيقّر ٍة نفسه على أنتم،و ٍة،أن بسذاج َتناهي ُله الذي الدليل ُم ُق ْن َي
ْفر على دليلً ًء ينطبق الصلة، تارك ُك ٍء سوا تارك على بسوا

الزكاة؟!.
َعنون هذا بمثل إنكم ْط شباب على الفضل له َمن على َت
ُته، الفاق في طار َمن وعلى الدعوة، تبلغون ل َمن وعلى ِصي
ٍم، من صدره حواه ما ِمعشار ُعشر ّكرك ل عل َذ يسير وهو ُي
َبات في َن ّكي، الحرم َج إل حوله، العلم طلب اجتمع وقد الَم

ْيُزران بكلمة ًا الُملك هو هذا ))الّرشيد:  ُأم الَخ ُملك ل حق
(( الّرشيد

)1(.
ولله- كان وقد )1( للشيخ- هذا ربيع بالشيخ التقى حين المكي الحرم في الكاتب الحمد

ٍة في المدخلي ُعمرات، من ُعْمَر ُأّم ذلك ورأى ال َبة" عينه ب َت َك ". رفيق " رابعهم" ؛ الصالة



َبة" عند الن به فإذا َت ِطع لم" الصالة َك َت أن حتى َيْس
ِبط َلدلة بين َيْر -  هو بها جاء التي ا في- حكم" نفسه كتابه
َكَم" تارك ،وَح ًا الصلة تارك بكفر بها الصلة ًا ُكفر من ُمخرج
ّلة، َبة" عند ولكن الِم َت لم قالوه الذي هذا بمثل" الصالة َك
ِطع َت ِبت أن  َيْس ْث ًا، ذلك ُي َوهن حق ِله؛ من قوله َو ّو أن خاّصة أ

الله-. حفظه –كتابه ِبدايات في القول هذا
َبة" أن هو آخر، وأمٌر-  َت النقل هذا َنَقلوا قد" الصالة َك

ًا،ولم ِرد َف ْن ّينوا ُم َب ْلَسل كيف للقاريء ُي ابن"  َتَس الشيخ
في"  َطها للمسألة، َطْرِحه العثيمين َب ْنقل هذا مع وَر الذي ال

َقلوه ٍة به وَخَرجوا عنه، َن ّفون بنتيج َتِخ –الشيخ  بعلم بها َيْس  
ولكن-  ُدر ل َمن وحاشاه ْدَرهم؛ للعلماء َيق ْغَرٍب ليس َق َت ِبُمْس

العلماء هؤلء إليه َوَصل ما أن ذلك هذا، مثل عنه يصدر أن
ٍد إل كان ما الكابر؛ الله فبارك فيه، أخلصوا إل نراهم ما َبَجه

َعًة، بعلمهم؛ لهم َطًة، َس َبْس ًا و ًا وصيت ِبق ْط وهذا الناس، في ُم
َبة" يعلمه لم سبيٌل َت ّلموا وانما" الصالة َك ِرقة تع العلم، َس

َهّب الكابر، العلماء نصوص وتحريَف ّدّب وال الكتابة، في وال
ِكلة على أنهم فحسبوا َذَل وما العلماء، أكابر َشا َبة" َب َت َك ل "ا

من فيهم؛ الساعة علمات تحقيق من كان ما إل سبيله في
ّو الحداث، وتقديم العلماء، على الّجهال وتقديم القلم، ُفُش
َع وقد َبة" َجَم َت َداثة" الصالة َك َداثة الّسّن، َح العهد وَح

َبها بالصناعة، ّلُة عندهم صاَح ٍم ِق ْل ّطوه ِع ِرقة بالكذب، َغ وَس
ّنصوص، وتحريفها. ال
ْلينظر-  العثيمين" ابن" الشيخ  ساق كيف القاريء و

َبة" الذي هذا َت َك َله َق على الستدلل َقّسم قد فهو ؛"الصالة َن
َدّل الحكيم، الكتاب من أولً الكفر هذا َت فإن{ التوبة بآية واس

في فإخوانكم الزكاة وآتوا الصلة وأقاموا تابوا
{، ِلَم وبهذا ((بها: استدلله آخر في قال ثمالدين ترك أن ُع
ِرٌج كفٌر الصلة ّلة  من ُمخ .  ………الِم



(  قال فإن هل:  كما الزكاة إيتاء تارك كفر َتَرون قائل
. آية مفهوم عليه دّل ؟) التوبة

) كفر:  العلم أهل بعض به قال الزكاة، إيتاء تارك قلنا
تعالى-). الله رحمه أحمد المام عن الروايتين إحدى وهو-

ُفر، ل أنه عندنا الّراجح ولكن ْك َقب لكنه َي ٍة ُيعا بعقوب
الله رضي هريرة أبي حديث في ما ومنها ………عظيمة
َكَر وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه، ِنع عقوبة َذ ، الزكاة ما
ُله،إّما ُيرى ثم آخره وفي النار،وقد إلى ،وإّما الجنة إلى سبي
باب:  مسلٌم رواه ِنع إثم )) في أنه على دليل وهو ، (( الزكاة ما
ًا كان لو إذ يكفر، ل الجنة. إلى سبيٌل له كان ما كافر

ْنطوق فيكون ًا الحديث هذا َم ّدم َق آية مفهوم على ُم
ْنطوق لن التوبة؛ ّدٌم الَم َق في معلوٌم هو كما المفهوم، على ُم
.(( الفقه أصول
ًا ِدّل"  ابن" فالشيخ إذ َت َيْس يجتمع التي بالية العثيمين

ًا، والزكاة الصلة فيها ِرج الزكاة في الحديث يسوق ثم مع ُيخ ل
ِرج الكفر من تاركها ّلة، من الُمخ الصلة ترك في وليس الِم
ّدي حديٍث أي كلمه،فبقي في واضٌح وهذا ذلك، مثل إلى يؤ

ّلة. من الُمخرج الكفر هو الصلة َتْرك أن الية؛ من عنده الِم
َيغيب يكن ولم أن" –  ابن" الشيخ عن ِل يربط العثيمين

وهذه- هذا بالحاديث-  الستدلل، ظاهرها في التي النتيجة
َكَر الذي الحديث كهذا- الصلة تارك كفر عدم الشيخ»َذ
ًا« َف َبة"  الذي النقل هذا في منه َطَر َت َك َله َق هذه في"الصالة َن

ٌء وهو الملحظة، خمس )) الصامت بن عباده حديث من جز
َفا شاء وإن عذبه شاء إن الله إلى فأْمره ………صلوات َع

قد)   ابن الشيخ  أي( وهو-(( عنه ْفَرد العثيمين ًء أ من جز
ّد في كتابه ّلة على الّر َلد كفر يرى ل من بها استدّل التي ا
ْلناه وقد ، الصلة تارك َق ُيرجع) 29-28ص( في كاملً َن ، إليه فل



حفظه- ؛ البيان ففيه لم-  أنه ِغْب الله بين الّربط عنه َي
أن والحاصل ))نهايتها:  في ليقول بعض، مع بعضها الحاديث

َدّل ما َت ِوم ل الصلة تارك كفر يرى ل من به اْس َدّل ما ُيقا َت اْس
.(( ……كفره يرى من به

َبة" وحاصل َت َك ابن"  أن" الصالة قول العثيمين" الشيخ
ًا« الشيخ» وعلى –عليه ُحّجًة كان بشيء أتى يأت ولم- أيض

ٍء ّد أن به يستطيع بشي َبة" هي التي الُحّجة هذه على َيُر َت َك ِل
ِلَمذهبهم. مؤيدة" الصالة
أن ويكفي ،-  ريب ول-  ذلك في ُعوارهم بان وقد

-  هذا مثل أن إلى ُيشار ُدر- َيْص " الشيخ  مثل حِق في منهم
َلم ،"  العثيمين ابن ْع ُي َيغيب هذا مثل فما وفساده، ، ُبطلنه ِل ِل
ولكن- حفظه- عنه ُظم الله َعا َت َوس،و َه ْبَر،وال ِلك ا

َبة" من النفس،والغرور،جعلت َت أكابر في يقعون"الصالة َك
- ابن" ،والشيخ« كالشيخ»العلم؛ أهل حفظهما" ، العثيمين
ّذود ورعاهما؛ الله الرجاء عوادي من السلف، منهج عن لل

وغيره.
المام عن)- 1/343( الحنابلة طبقات وفي)) : قلتم ثم * 
قوله-  ما يلتقي مما – أحمد ِرج ول ))-:  الله رحمه – هنا يُخ
ٌء السلم من الّرجل ّد أو ، العظيم بالله الشرك إل شي َيُر
ِئض من فريضًة –الله فرا ًا-  عز  جاحد تركها فإن بها، وجل
كان:  أو كسلً ًا ّذبه، شاء إن الله، مشيئة في تهاون شاء وإن ع
َكْرناه ما يزيد وهو ، (( ………عنه عفا ًا وَرّجحناه َذ بيان

ًا َبة" انتهى. ((ووضوح َت َك ".الصالة قول
ّد: جاء النقل هذا أن نجد الحنابله طبقات إلى ُعدنا إذا َر
ّدد" ضمن ُمَس َهد بن ترجمة َبل بن ُمَسْر ،" ُمَسْر حيث البصري
َعَث "  إلى َب ْفتيه"  َت َيْس أحمد َنة شأن في المام ْت ِف َعت التي ال َق َو
ِر في الختلف في َد َق فأجابه والعتزال، والّرفض ال

" "، أحمد ْنقل. هذا كان إجابته ضمن ومن المام ال



ّطة ابن عن علي أنبأنا)) سندها:  جاء الرواية وهذه َب
ابن" فهي ، ))………أحمد بن علي حدثني والذي"  عن ّطه َب
َقت َب ِرض في) 63-61ص( في إليه الشارة َس ْع ّد َم على الّر

َله وما التاسعة، الملحظة َق " عن السلم شيخ َن "، أحمد المام
ّنا ّي َب ّد و بن أحمد"  المام عن الرأي لهذا السلم شيخ ر

"، ُيرجع حنبل َيان فيه فإن إليه، فل عن المنقولة الرواية هذا َب
" المام  "، َنها والتي أحمد ّي ّين السلم، شيخ ووّضحها َب َب فيها و
"  رأي في" أحمد ِلتارك المباني، ِلتارك التكفير المام الصلة و
الخصوص. وجه على

أننا ولو)) : «الشيخ» فضيلة قول وأّما )): قلتم ثم *
َكْمنا لكان:  ظاهٌر هو ما بغير عليه َح ًا منه ُكم ُح

ًا .(( ………ُمضطرب
نعم،ولكن:  )  هو ما فنقول التي( ّتب )1(الظاهر َتَر عليه َت

!. السلم أحكام ّلها؟- ك

أم!  كلمة أهو غيرها؟!. التوحيد؟
!. هما أم - ؟- ًا مع

ّدم:  تق في-  رحمه- السلم شيخ كلم نقول بيان الله
.………بالشهادتين فيه ُيكتفى الظاهر بالسلم الحكم أن

ّيٍن دليٍل إلى يحتاج-  به للُحكم-  بغيرهما واللزام ب
َبة"  قول انتهى ()) فيه ُيختلف ل ظاهر َت " ). الصالة َك

ّد: ّدم قد َر وفساد السلم، شيخ على كذبكم بيان َتق
بالنصوص وإيحاؤكم المسألة، هذه في عنه نقولتكم

ْبتسرة، َطعة الُم َت ْق فهو بهذا،وحاشاه؛ يقول أنه عنه، الُم
ّلط الّسيف أصحاب من وغيرهم الُمرجئة رقاب على الُمَس

الضللت.

). هكذا )1( التي: ( َوَرد



ُيراجع ّد في ول ص( والعشرين الثانية الملحظة على الّر
).136-133و 127

عن-  رحمه- أحمد المام ُسئل فقد ))قولكم:  ثم * الله
أنزل بما يحكم لم ومن{تعالى:  قوله في الوارد الكفر
كفر:  ،الكافرون} هم فأولئك الله ّلة، عن ينقل ل قال الِم
من يجيء حتى الكفر، وكذلك بعض، دون بعضه اليمان مثل
َلف ل أمٌر ذلك َت .)) فيه ُيْخ

ّنّص هذا أن إلى وأَشْرتم .7/329الفتاوى"  مجموع" في ال
ّد: َق مما كغيره النقل وهذا َر َب ُفت لم َس َبة"  َي َت َك
- الصالة أن"- ِوهوا، فيه ِوروا ُيَم ُيَح ْبتروا، ، و َي محاولة في و
يريدون. بما القاريء إيهام

َوّضح أن وقبل ّنّص، بهذا افترائهم ُن بتوضيح وذلك ال
هل:  كاملً، سياقه ّتِفق نقول َبة" يُحاول ما ي َت إثباته" الصالة َك
بالسلم الحكم في بهما ُيكتفى وحدهما الشهادتين أن من

َبَت ما مع عمل، بدون الظاهر "  المام عن َث من"  قوله أحمد
ّتكفير عنه ورواياٍت بل المُجّرد، الصلة تارك بتكفير بترك بال
ّنا كما غيرها، ّي ابن" بالنقل عنه َب تيمية"  عن

 - في- ؟"  مجموع" نفسه ْلناه وقد!. (      الفتاوى َق ص( كاملً َن
ُيرجع) 62-63 إليه). فل

ّتِفق هل -  هذا ي مع- !. ذاك هنا - ؟- هناك

ْنقل ثم َن ّنقل ِل ُكن كاملً ال َن ْل التي المانة تلك ُأَمناء، و
َدها َق َبة" َف َت َطعة؛ بالنصوص يوحون حين" الصالة َك َت ْق أنها الُم
ِفق ومذهبهم. رأيهم ُتوا

وهي النقل، هذا فيها أن اليها المشار الصفحة في- 
فهذان:  بن محمد قال ((القول: ،يبدأ)329ص( مذهبان نصر
ّيان الجملة في هما ِك ِفقيه في حنبل بن أحمد عن مُح َوا من ُم

أنه سعيد، بن إسماعيل الشالنجي حكى الحديث، أصحاب



ِبَجهده، يطلبها الكبائر على الُمِصّر عن حنبل بن أحمد سأل
يكون هل ،والصيام والزكاة، الصلة، يترك لم أنه إل

ًا هو:  حالة؟ هذه كانت َمن ُمِصّر ل ))قوله:  مثل ُمِصّر، قال
ويقع اليمان من يخرج ،(( مؤمن وهو يزني حين الزاني يزني
السلم. في

وهو يشربها حين الخمر يشرب ل )) قوله: نحو ومن
.(( مؤمن وهو يسرق حين يسرق ول مؤمن،

يحكم لم ومن{قوله:  في عباس ابن قول نحو ومن
الكافرون}. هم فأولئك الله أنزل بما

ما:  فقلت كفر:  الكفر؟ هذا له ّلة، عن ينقل ل فقال الِم
من يجيء حتى الكفر بعض،وكذلك دون بعضه اليمان مثل
َلف ل أمٌر ذلك َت  . ))فيه.  ُيْخ

ّوله، إلى فانظروا كاملً، النقل هو هذا ِئِل وقول أ السا
ّتب الذي ))السائل:  قول وذلك أحمد، المام إجابة عليه َتَر

والزكاة الصلة يترك لم أنه إل ………
فكأنما الساس، هذا على كان فالجواب ،(( ………والصيام
ابن" يعلم السائل رأيه"  من أن ويريد الصلة، تارك في حنبل
ًا، المعاصي يفعل فيمن رأيه يعرف أو للصلة، ترٍك بغير جاهد
َكَرها، التي الفرائض من بغيرها "  فأجابه َذ ًء" بنا أحمد المام
ذلك. على

حتى-  هذا في- ثم َوّضحه لم ولو النقل معنى ما كاملً، َن
ِزمون لماذا ،(( فيه ُيختلف ل )) ْل "  المام ُت أنه" يقول ل أحمد

ْلناه ما وهو الصلة، تارك بكفر َق ُتريدون ،)65-62ص( عنه َن و
بذلك. للقاريء اليحاء
"  أن النقل هذا يعني هل ل" أحمد بكفر إل يقول المام

فقط؟!. الشهادتين تارك



"  أن النقل هذا يعني هل إذا" أحمد يقول من جاءه المام
ٍر؟!. لست أنت له يقول أنه للصلة، تارٌك وهو الشهادتين بكاف
ْلناه الذي النقل إن َق للمام السؤال عن كاملً أعله َن
" "، –والجابة أحمد التي-   َنت منه َله ما َتَضّم َق َبة" َن َت َك
َوّضح الذي هو ،"الصالة ًا-  رحمه –المام رأي ُي تاّم غير الله

َوٍج، ول نقٍص ذي ّتِفق ِع َي ْلناه ما مع و َق َق، فيما عنه َن َب ولكن َس
َبة" َت َعين كل في" الصالة َك ْوِض َتَسروا، الَم ْب َقصوا؛ ا َت ْن وا

فكذبوا.
ْلتم ثم * َق ج"  مجموع"  من السلم شيخ قول َن الفتاوى

7) ّلين) – 219ص  من الظاهُر القول كان ولهذا ))به- : ُمستد
والخلف السلف عاّمة عند به إل للعبد نجاة ل الذي اليمان

.(( ………الجهمية إل والخرين الولين من
ّد: هنا؟!. النقل بهذا استدللكم وَموِضع مكان ما َر
إن:  السلم شيخ إن من هو الظاهر القول يقول
به. إل للعبد نجاة ل اليمان وهذا اليمان،

ّين (( الذي )) الموصول السم فوجود َب هو اليمان أن ُي
ّتصل الضمير وكذلك به، بالنجاة المقصود )) في (( الهاء )) الُم

الظاهر، القول على ل اليمان على يعود فإنه (( به
يعود-  هو كما- فالضمير ٍر. أقرب على معروف ْذكو َم
ًا فهو-  السلم شيخ كلم وّضحنا وكما- إذ يتحدث هنا

ْنِجي أن ّظاهر القوُل ل اليمان، هو الُم ل وبالتالي؛ وحده، ال
َد ِر مسألة في السلم شيخ عن النقل بهذا للستدلل َمو
–الشهادتين قال َمن على الظاهر بالسلم الُحكم  -، فقط
- شيخ من البحث أن ذلك على ويدّل ،ل- هنا له علقة السلم
َبةإليه" أشار الذي بهذا َت َك ل بيانه-. سيأتي كما"-ا



صحيٌح، فهذا اليمان من أنه الظاهر؛ القول إن ثم- 
ّي بدون ذلك هل ولكن من!  أ ِنّي تفصيل؟ ْع القول بأن الَم

هل!  من الظاهَر الظاهر؟!. بالقول جاء َمن لكل ذلك إيمانه؟
فيه الظاهر؛ بالقول جاء من ُكّل ليس أنه في شك ل
بهذا بإيماٍن لهم ُيحكم مؤمنين، المنافقون لكان وإل إيماٌن،
ٍة في َيقع أن السلم شيخ وحاشا تفصيل، بل القول ّل كهذه. ز

َكاِمٍل بحٍث ضمن هذه عبارته قال قد السلم وشيخ َت ُم
ّتِضُح َفّصل بهذا، يعني َمن فيه ي ُي َبة" كما ل المر، و َت َك يوحي

النصوص-. نقل في دأبهم هو كما"-الصالة

شيخ فيها يقول ،)204ص( تبدأ الفصل هذا فبدايُة
من)  الوجه( ))السلم:  ّنهم:  غلط الثاني َظ .……… المرجئة

 :( ّنهم( َظ ًا يكون القلب في الذي اليمان أن الثالث تاّم
اليمان َثَمَرة العمال يجعلون ولهذا العمال، من شيء بدون

َتَضاه، ْق َلة وُم ِز ْنـ ّبب مع السبب ِبَم ِزَمًة يجعلونها ول الُمَس له؛ ل
ّتحقيق ّتام القلب إيمان أن وال ِزم ال ْل َت الظاهر العمل َيْس
بدون تاٌم إيماٌن بالقلب يقوم أن ويمتنع محالة، ل بحسبه
.(( ………ظاهر عمٍل
: 210ص( وفي  تجري الذي الظاهر اليمان لن ))قال) 
ِزم ل الدنيا، في الحكام عليه ْل َت الذي الباطن في اليمان َيْس
َكَر ،ثم (( ………الخرة في السعادة أهل من صاحبه يكون َذ

ّدث ، ذلك على مثلً المنافقين ).217ص( حتى عنهم وتح
والسنة الكتاب في وليس)) ): 217ص( نفس في قال ثم

ِهرون ْظ مؤمٌن:  إل للسلم الُم ٌق، أو قسمان فالمنافق مناف
ّدْرك في .(( ………مؤمن والخر النار، من السفل ال

ّدث ثم ًا الباطن أن عن َتَح وذلك الظاهر، في يؤثر لزوم
من-  رحمه- انتهى قد لنه مؤمن، إنه ُيقال َمن في ِثه الله َبْح
لو هذا ونظير ))): 219ص( فقال وتوضيحه، المنافق أمر في



أن:  َتَرّض:  قيل الّسنة أهل من رجلً قيل بكر أبي عن له
ِتل حتى ذلك عن فامتنع وعمر، واعتقاده لهما محبته مع ُق

ِم ومع فضلهما، َد ِنعة العذار َع ّتَرّضي من الَما فهذا عنهما، ال
ُع ل َق قط. َي

أن:  لو وكذلك ًا أن يشهد رجلً قيل الله رسول محمد
ًا ًا، باطن ِلَب وقد وظاهر ول رهبٌة، هناك وليس ذلك، منه ُط
ِنع رغبٌة َت َنع لجلها، َيْم َت ِتل، حتى منها فاْم ِنع فهذا ُق َت يكون أن َيْم
ًا أن يشهد الباطن في القول كان ولهذا الله، رسول محمد

عاّمة عند به إل للعبد نجاة ل الذي اليمان من الظاهر
.(( ………والخرين الولين من والخلف السلف

ّنّص آخر في السلم شيخ كلمة ُتفهم التسلسل وبهذا ال
َلها والتي السابق، َق َبة" َن َت ّلوا" الصالة َك َد َت أن بها واْس

مع الظاهر، بالسلم بالحكم فيهما ُيكتفى وحدهما الشهادتين
ْدخل-  بدون هكذا- َوْحده النقل هذا أن َي ُبٍط المنافق، فيه َتَرا

َكم ُيْح ّنجاة، َثّم ومن أساسه، على باليمان له و أن وواضٌح ال
ّين قد السلم شيخ ّتام بالبحث هذه كلمته من المقصود َب ال

ِبط َترا ّله. الُم ُك
ِطه- هذا السلم شيخ فقول ُب َتَرا يوّضح-  ِب ًا أنه تاّم

في اليمان يكون ول اليمان، من الظاهر القول أن يقول؛
ًا إل القلب ِزم ْل َت وهذا الظاهر، والقول الظاهر للعمل ُمْس
ّنجاة، به تكون اليمان ل ظاهٌر قوٌل يكن لم فإذا ا
َفك ل إيمان؛كلهما فل ظاهٌر وعمٌل ْن الخر.  عن أحدهما َي

ل كاملً السلم شيخ بحث سياق من ُيفهم وهذا
منها وهو السلم، شيخ رأي بأنها واليحاء اللفاظ، باقتطاع

بريء.
رحمه- " ويقول مجموع- في ج" الله (7الفتاوى ):580ص 

ليس بالشهادتين التكلم ُمجّرد فإن الحق هو وهذا.))……
ًا َدّل ………الله، عند النافع لليمان مستلزم أن على ذلك َف



، الباطن في اليمان ًعلى دليل يكون ل السلم إظهار مجرد
 .))………المهاجرات امتحان بآية واستدّل(

–وأِضف إلى-  القاريء أخي  شيخ أقوال ذلك الكريم
َناها التي السلم ْل َق  َن

ّين والتي) 129و127ص( –أن رأيه بوضوٍح ُتب ّلم ُمجّرد  َك ّت ال
ل-  ِليمان على دليلً يكون بهما ّنه الباطن، في ا ُيكتفى ل وأ

الظاهر. بالسلم الُحكم في بهما
رحمه- عبدالوهاب بن محمد  الشيخ  وقال ))قلتم:  ثم *

أولها:  السلم أركان ))الله-:  ثم الشهادتان، الخمسة
ًا، وتركها بها أقّر إذا الربعة، الركان قاتلناه وإن فنحن تهاون
ِلها، على ْع ّفر فل ِف ّتارك كفر في اختلفوا بتركها،والعلماء ُنك ال
ّفر جحود،ول غير من كسلً لها العلماء عليه أجمع ما إل ُنك

ّلهم، ْلتم ، (( الشهادتان وهو ُك َق َن ُتم كما- هذا و في أَشْر
عن-  ِر" الهامش ّدَر ّية". ال ِن الّس

ّد: يبدو:  َر العلم أهل على الكذب في َدأبكم أن فنقول
تبدو نصوٍص اقتطاع ؛ هذا في ووسيلتكم ، ينتهي ل الكابر
ًا ظاهرها في العلم. أهل نصوص وتحوير لمذهبكم، تأييد

ْوِضع هذا في –النقل هذا ِر" من الَم ّدَر هل"  ال ّية ِن هو الّس
هل!  ابن"  الشيخ رأي كامُل !. واكتفى؟ قاله عبدالوهاب؟

-  جوابه هل فيه- ْقريركم التأييد كاملً َت الُحكم أن ِل
الّربط عن فضلً!  بالشهادتين؟ فيه ُيكتفى الظاهر بالسلم

أقواله؟!. جميع بين
ِر"  هذه ّدَر ّية ال ِن ،) 102ص( ،1413 ،5 ط أيدينا، بين"  الّس

بن محمد  الشيخ  وُسئل ))كاملً:  المام جواب فيها
عّما-  الله رحمه- عبدالوهاب َتل تعالى ّفر وعّما عليه؟ ُيقا َك ُي

به؟.
أركان:  ثم الشهادتان، أولها الخمسة، السلم فأجاب

ّفر ول ………الربعة الركان َك العلماء عليه أجمع ما إل ُن



) وإلى.  ّلهم ّقف هنا ك َبة" َتو َت َك ل ُيكِمُل المام ولكن،")ا
وبل- ًا ًا ((:انقطاٍع- فور ّفره: وأيض َك ّتعريف بعد ُن إذا ال
َأنكر، َعَرف أنواع: على معنا أعداؤنا فنقول و

َمن:  النوع ورسوله، الله، دين التوحيد أن َعَرَف الول
أن:  وأقّر للناس، أظهرناه الذي ًا في العتقادات هذه أيض

أنه:  غالب دين هو الذي والبشر، والشجر، الحجر، الناس
َعَث الذي بالله، الشرك وسلم عليه الله صلى رسوله الله َب
ِتل عنه، ينهي ُيقا ّله الدين ليكون أهله، و لم:  ومع لله، ك ذلك
َتِفت ْل ّلَمه، ول التوحيد، إلى َي َع الشرك، ترك ول فيه، دخل ول َت
ِتله كافٌر، فهو َقا .………لنه بكفره، ُن

َمن:  النوع ّين ولكنه ذلك، َعَرَف الثاني َب دين َسّب في َت
ِئه مع الرسول، ّدعا ّين به، عامٌل أنه ا َب َت ْدِح في و َبد من َم َع
َد ومن والشقر، يوسف، َب فهذا؛ ،………والخضر علي، أبا َع
ما جاءهم فلما{تعالى:  قوله وفيه الول، من أعظم
ممن وهوعلىالكافرين}  الله فلعنه به كفروا عرفوا

عهدهم بعد من أيمانهم نكثوا وإن{فيه:  الله قال
 .}………الكفر أئمة فقاتلوا دينكم في وطعنوا
َمن:  النوع ّبه، التوحيد، َعَرف الثالث ّتبعه، وأح َعَرَف وا و
ْكَره:  الشرك، َي َكه،ولكن َتَر ُيحب في دخل َمن و َمن التوحيد،و

ِقَي ًا فهذا الشرك، على َب ذلك{تعالى:  قوله فيه كافر، أيض
أعمالهم}. فأحبط الله أنزل ما كرهوا بأنهم

َمن:  النوع ِلَم الرابع ّله، هذا من َس بلده: أهل ولكن ُك
ّتباع التوحيد، أهل بعداوة ُيَصّرحون وَساعين الشرك، أهل وا

َأّن:  قتالهم، في ّذر َع َت َي ّق وطنه َتْرَك و ِتل عليه، َيُش ُيقا أهل ف
ِهد بلده، أهل مع التوحيد ُيجا ِه، و ًا فهذا ونفسه، بمال كافر؛ أيض
.………فإنهم



ل:  وإذا ّفر كنا َك َد من ُن َب عبدالقادر، على الذي الصنم َع
ِهم، لجل وأمثالهما، البدوي، أحمد قبر على الذي والصنم ِل ْه َج
َدم َع ُهم َمن و ُه ِب َن .……… ُي

ّفر بل ّدتهم لجل الربعة، النواع تلك ُنك لله ُمحا
ًء الله َفَرِحم ورسوله، َظَر امر َعَرَف نفسه، َن الله، ُملٍق أنه و

وآله، محمد على الله وصلى والنار، الجنة، عنده الذي
.(( وسلم وصحبه،
،" ابن محمد الشيخ"  كلم هذا َهم فهل عبدالوهاب ْف ُي

َق َمن على الظاهر بالسلم يحكم أنه منه َط الشهادتين- َن
.! ؟- فحسب

عظيم. إفٌك هذا سبحانك
َبة"  يقوله الذي هذا يكون أن ُيمكن وكيف   َت "الصالة َك
 الشيخ  بأن ويوحون

ِر"  في القائل وهو ، يقوله عبدالوهاب بن محمد ّدَر ّية" ال ِن الّس
أن:  رحمك إعلم )) ):138-137( ص 10ج-  نفسها – الله

وبالحّب بالعتقاد، القلب على يكون الله دين
ُبغض، ل ّنطق، اللسان على ويكون وا ال ّنطق وترك ب ل ا
السلم، أركان بفعل الجوارح على ويكون بالكفر،
ّفر، التي الفعال وترك ّلت     فإذا ُتك َت ْخ ٌة     ا هذه     من     واحد

َفر الثلث؛ ّد     َك )1(.((  وارت

ِقُف ثم ))قلتم:  ثم * في-  الشيخ فضيلة كلم عند َن
بعد-  ٍر( إلى الخلص تقسيم َتكراره الِخر بالعمل) ظاه

خفّي( حيث) -  و َده- قال بالعتقاد ّد ُلح وليس(الله-:  س َيْص
َلم ول الخلُص ْلٍب من َيْس ًا، بهما إل َث ُه مع َقْصُر القلب على و

ٌو ٍم عد ّد)! ول بالجوارح عمٍل من كان ما على بظل .ُب

.89-88ص التوسط انظر )1(



َقْصُر:  ٌو القلب على الخلص فنقول ْد ٍم َع ول- بظل
-، فنحن:  شّك ّتهمة وعن ُبرءاء، منه وبالتالي أبرياء، به ال

َمن:   لهما ناقٌض فيه يظهر ولم ، بالشهادتين جاء ولكن
هل-  وفجوره ُظلمه على- .(( كافر؟! هو وفسقه

ٌد:  ّله كلٌمَر ْغٌث ك ٍة، على ِض ّبال ُلماٌت إ ُظ فوق بعضها و
بعض.

ٌو القلب على الخلص َقْصر ))قلتم:  ْد ٍم َع شّك- ل- بظل
لماذا ولكن ذلك، في «الشيخ» قاله ِلَما ُمؤيدون أنكم أي ،(( 

ُقف َو ّت ٍم )) عند ال ْكِملوا ولم (( بظل مما- ما ُت َدها ْع ،- َب َله أل قا
ٍم ))وهو:  ّد بالجوارح عمٍل من كان ما على بظل ُب ، (( ول
ُتم إذ جملتكم اكتملت فهل ْف َق َو ٍم))  عند َت ؟!.(( بظل

َتِمل؛لن لم شك، بل ْك َو َت ْد َع ٍء؛ل ال على يكون أن بد بشي
ٍء؛أو ٍء، حساب على شي ُو ُيفهم فل شي ْد َع - ال فقط- ًا ّقف َو َت ُم

هكذا.
َقْصَر أن تقولون هنا فأنتم ُفِضح، قد تناقضكم إن ثم
ٌو القلب على الخلص ْد ٍم، َع ٌو أنه تقولوا لم إن وحتى بظل ْد َع

ْكِملوا لم وإن به اعترفتم قد فإنكم الجوارح، عمل على ُت
كاملة. الجملة

: 61ص( في ولكنكم إن)  ّلم قد السلم شيخ قلتم عن تك
ِبٌط وأنه والنقياد، الذعان أْصل َت يفعل لم وإن))  بالقلب ُمْر

.(( به المأمور
الخلص أن تقولون) 27 الملحظة هذه في أي( فهنا

َتِصر ل أن يجب ْق أْصل أن تقولون وهناك القلب، على َي
ِبٌط والنقياد الذعان َت ًا الجوارح تفعل لم وإن بالقلب ُمْر شيئ
- -، ًا !. تقولون؟ فبأيهما أبد

ٌد:  * ّتهمة وعن ُبَرءاء، من فنحن)) هنا-  –قولكم ثمَر ال
َهَمكم الذي فَمن ،(( أبرياء به ّت ولماذا!  ا أنفسكم تضعون أنتم؟



ْوِضٍع؛ في ِهُمكم ُيهاجمكم،« الشيخ»َم ّت أو!  وي ُيهاِجم أنه فيه؟
ّتهم أو ًا؟!. ي أحد

ّنى« الشيخ» إن َب َت ًا، َي َوّضحه، رأي ُي أنه بالضرورة فهل و
،! َمن ُيهاِجم ُفه؟ ِل َلب في دأٍب على سار َمن ولكن ُيخا َط
يسير الخلق في َمن كّل أن َيْحِسب أن إل يستطيع ل العلم،
ّنهج، هذا على َبة" أنتم عليه ما وذلك ال َت َك فبرأيكم ،"الصالة يا
ٍد من ما أنه ّنوه ما على يسير ل أح َب َت ّلة رغم- َت بضاعتكم- ِق
َناسين وهاجمتموه، إل َت الخلف، في والعلماء الصحابة أدب ُم

ٍة، سبيَل كان وأنه ّد َو سبيَل ل الحق، إلى وصوٍل وسبيل َم
ٍء ٍة. عدا وخصوم

ِلْمتم أنكم ولو في وُردودكم ،«الشيخ» مع حالكم َع
ُتم هذه، وأصالتكم أشرطتكم ْي ًا َلَرأ ْدق المثل تطبيق ِص

ْغِمز َمن يا شايفك مين)) العاّمّي:  ْتَمة في ِت ِع .(( ال

:«الشيخ» حال ولسان يقول 

َء أنام ِدها عن جفوني ِمل ِر َوا َش

َهُر             َيْس َجّراها الخلق و
َتِصُم. َيْخ و

َمن:  ))قلتم:  ثم * ولم- جاء ولكن فيه يظهر بالشهادتين
على- ناقٌض .((كافر؟!  هو هل-  وفسقه وفجوره ظلمه لهما

ٌد:  ُظرَر ْن َي ْل ِدم وكيف هذا إلى القاريء ف ْه بنفسه. نفسه َي
ّي أن هنا تقولون إنكم ٍم، أ ُل ّي أو ظ ٍر، أ ّي أو فجو أ
ُقض ل فسٍق، النسان يكفر ل وبالتالي الشهادتين، ين
فسقه. أو فجوره، أو ُظلمه، كان مهما

َمن:  َتَم فنسأل عليه الله صلى الرسول أو الله، َش
ْهزأ أو وسلم، َت ْيس المصحف، َداَس أو بالدين، اْس َل ًا، أ ِلم ظا
ْيس َل ًا، أ ْيس فاِجر َل ًا؟!. أ فاِسق



ُق الفعال هذه هل ِف ّت الشهادتين؟!. مع َت
ِلها يكفر هل ْع ِف الشهادتين؟!. يقول وهو ِب
ُكم إنكم ِت ِلَم َك ُتم قد هذه ِب ّطْم ّدة أبواب كّل َح ُتب في الّر ُك
َعلوا ولم الفقه، ًا لها َتْج ؛! في مكان ما أنكم ذلكالمة

ُتم ْي َن ْث َت ْس . ا
ٍم، كّل فهل وإلّ ٍر، كّل أو ظل ُقض ل فسٍق، كّل أو فجو ْن َي

الشهادتين؟!.
ُقض؟!. الذي تنقض،فما ل أعله المثلة كانت فإذا ْن َي

ْلنا وقد َق ّلة عن النقول من َن َلِج ما علمائنا من العلم ا
ّين َب ُيرجع ،)112-111ص( وذلك هذا، قولكم ُبطلن ُي إليه، فل
ْيٌض وهو ْيٍض. من َغ َف

)1(

نعم:  فإن )): قلتم ثم * ّتب الصلة بتركه قيل َتَر حكم ِل
 ( عليه( بالنصوص؟!. الكفر

أفل:  َد مما غيرها، في هذا يقال فنقول ِردها َوَر ْو َم
 - ٍر- َحْص -  بها ودون على- الخصوص؟!. وجه ولها

فما:  فإن . (( المنصوص؟! الظاهر الدليل هو ُفّرق
ٌد:  ًة- هذاَر مّر ِلما-  َتكرار َق أخرى َب ّد َس ُنعيد عليه، الّر و
ّدللة) 88ص( إلى القاريء ّد، َمواِضع على لل إليها. فليُرجع الّر

إن:  ملحظتان؛ هنا ولكن فإن )): بقولكم إجابتكم الولى
نعم:  بالجابة منكم تمويٌه فهذا ، (( ………الصلة بتركه قيل
ًا يكون أن يمكن ما جميع يشمل سؤاٍل على ِقَض للشهادتين نا
َلعمال من َنا التي ا ْب َتَصر ول عليها، أمثلًة َضَر ْق على فيه ُي

ُء اختلف ما على أو الصلة أو كسلً تاركه تكفير على العلما
ًا الربعة. الركان من تهاون

"  كتاب يراجع )1( فهو" القوال. هذه بمثل حافٌل التوسط



ِزمون هنا ولكنكم َت ْل والذي- الواضح بمذهبكم َت الّصريح
"-  به َصّرح أن" رابعهم في"  شرط" العمال صاحبكم كمال

،" شرط" ل اليمان ٍة من أن تقولوا أن تجرؤوا ولم ِصّح
َناها كالتي- العمال ْب ما-  َضَر َثلً ّد َم َت عن النسان به َير
ُفر السلم، َع مما ،وهي بها ويك تكفير على العلماء  أْجَم
ّدتم فاعلها، َء فأَر شيء عن يتكلم الشيخ بأن للقاريء اليحا
َلٍف َت َتَمٌل عليه، ُمْخ َهت فيه اللفاظ لن تأويله، مُح َب اللفاظ شا

َلحاديث في ُلخرى ا ِرج الكفر عدم الواضح ا ّلة من الُمخ الِم
فيها.

-  والملحظة * قولكم- هنا َق، فإن )): الثانية هو فما ُفّر
.((المنصوص؟!  الظاهر الدليل

ٌد:  فإن:  فكذلكَر َفّرق، لم نقول الظاهر الدليل هو فما ُي
الَمنصوص؟!.

قتال أن النصوص، بين بالّربط وجدوا َفّرقوا َمن إن
ِتَي وأن به، يكفر ل للمسلم المسلم ُبرها في المرأة آ ل ُد
َبّرأ َمن وأن يكفر، ِبه من َت ……… وأن يكفر، ل َنَس
بالّربط-  َمّرة- ،وذلك………وأن النصوص. بين أخرى

؟!.(( كفر فقد َتَركها َمن )) في هذا مثل تجدون فأين
لم الذي والرجل والبطاقة، الشفاعة، أحاديث قلتم إن
ًا يعمل ًة فهذه قط، خير السلم-: شيخ قال كما –أخرى َمّر

أو التوحيد، فضل إلى ُتشير والتي ،(( المرجئة عمومات  ))
ٌد،أو هو مما غيره، ّي َق تارك تكفير بأحاديث َمخصوص ُم

كما- ْلنا الصلة، َق السلم، شيخ  عن) 101-100ص( في َن
ابن" العثيمين"-. والشيخ

-: (  قوله ثم ))قلتم:  ثم * هل) ………يصلح ليسبعد-
-  منه يلزم أنه- ! ضرورة ( ،ويبطل؟( .((يفسد



ٌد:  : «الشيخ»َر َلم ول الخلص يصلح ليس ))قال  َيْس
ْلٍب من ، (( يصلح ليس )) على يقتصر لم فهو ((  ………َث
ْلُب (( ثلٍب من يسلم ول )) إليها أضاف بل َث في كما- وال

 : العيب-  هو ّنقص. القواميس وال

ًا؛« الشيخ» فكلم يصلح) ليس(؛الفساد َتضّمن إذ
َتَضّمن ). ثلٍب من يسلم ول( النقص؛ و

َد ولهذا ّك كلمه، بداية في العربية على «الشيخ» أ
 - قد- هنا َنت وهذه َبا ًا أ َياِجكم من سبب مسألة في الَمْسعور ِه

ُتم فقد اللغة، ِلْم ُبعدكم للعلم أهلً لستم أنكم َع العربية. عن ِل
-  «الشيخ» قول إن بل)) قلتم:  ثم * في- ّده أصلً َر
فأمره ……… ((: وسلم عليه الله صلى قوله بظاهر الحكم
صحيح!. غير (( ………الله إلى

ّد ل إذ ٍم إل الصحيُح، الواضُح الظاهُر ُيَر ْك راجٍح ِبُح
.(( ………صريٍح

ّد:  الحديث أن العبارة؛ هذه من الَمقصود أن واضٌحَر
الظاهر هو ، (( ………الله إلى فأمره……… )) فيه الذي

بكافر. ليس الصلة تارك أن في الصحيح الواضح
َكها من )) حديث أّما ًا فليس (( كفر فقد َتَر ًا ظاهر واضح
ًا !!!. صحيح
َبة" كما المر كان لو َت َك الظهور بهذا"الصالة يقول

َلَما ِئنا من كان والوضوح، المسألة، هذه في خلٌف أصلً علما
إلى-  بل- الّساعين وهم ّق ريٍب ّنى الح يكن ولم َوَجدوه، أ
ٌد ْبقى منهم أح َي ّين إذا رأيه على ِل َب ّق أن له َت فهل غيره، مع الح
ِفَي َفاه قد أم عنهم، الظهور وهذا الوضوح هذا َخ قال َمن أْخ
الصلة؟!. تارك بكفر



ٍم أدنى له َمن إن ٍم، إلما ٍة، بعل تكفير أدلة أن يرى وعربي
من وأوضح أظهر والوضوح، الظهور حيث من الصلة تارك
ّلة ِد ال

ُلخرى؛كأحاديث )1( وغيرها. والشفاعة التوحيد، ا
ّنا وقد ّي ّدة في َب - ِع رأي- هنا في السلم شيخ َمواِضع

َواِضعها إلى واْرِجع( العامة، الحاديث هذه )-182ص( في َم
ّنا-) ّي َب ،و ّدث التي العاّمة الحاديث معنى  هنا َتَح أهمية عن َت

فيها. «الشيخ» ورأي ،)108ص( في التوحيد،كما
ّنا ّي َب أو-  فيها التي الخرى الحاديث معنى و ّتكفير ال
بمعاصي-  ،)91-88ص( في وذلك الصلة، ترك غير الكفر
الحاديث بين الّربط في السلم شيخ قاعدة وفيها

والنصوص. 

ّنا ولذلك؛ َبة" على المر ُنعيد فإ َت هو أين ،"الصالة َك
ّد الذي الّصريح الّراجح الُحكم في الصحيح الواضح الظاهَر َيُر
؟!.(( كفر فقد تركها من ((والسلم: الصلة عليه قوله

ْقلً قلنا والتوحيد، الشفاعة أحاديث قلتم إن شيخ عن َن
)2(.المرجئة عموماتالله-  رحمه –السلم

الَخيّرة القرون أهل ِمن َمْن فنقول وعليه)) قلتم:  ثم *
)  فَمن الصحابة من- ) هذا-  ّول أ ِدر الحكم بعدهم في الّصا

الحديث؟!. هذا

ّوغ( الوجُه هو وما أو سبٍب( من التأويل لهذا الُمَس
 ! وما) ؟ ٍة ُبه؟!)  هو مناسب .))موِج

" قال كما )1( " أضواء" في الشنقيطي ج" المام َبة"322،ص4البيان َت َك في"  ،وذكره الصالة

" ص" التغابي. أو التناقض إلى ،انظر30الصالة
 .614ص 7ج الفتاوى مجموع )2(      (



ٌد:  ……… ِمن َمْن ))قلتم: إذ بدايته في القول هذا إنَر
ّول( ٌء كذٌب ((  ……)أ - ، «الشيخ» على ،وافترا به- فإنكم

ّوُل أنه تقولون ّوله،وكل قد أنه أو الحديث، هذا ُيأ لم ذلك أ
ُقل َبة وأنتم ،« الشيخ» به َي َذ َك من غيره وعلى ، عليه ال

َد الذي هو «فالشيخ» العلماء، ْوَر وقال ، الحديث هذا أ
ًا: ((الحديث-: هذا عن-  كتابه من) 182ص( في بوضوٍح سابع

فلقائل:  ًا ونحن:  أن إذ أن لنا ينبغي مايقول:  َمن مع يقول
عن ُيغنينا وأشباهه، الحديث هذا في المعنى وظهور ،نتأول
َلّمحون ،فكيف(( ………التأويل َبة" يا ُت َت ّوُل أنه"الصالة َك ُيأ

هذا!  ِهروا َمن منه يستحي كذٌب الحديث؟ بالكذب. ُش
َعه ما وكّل َن َع أن هو «الشيخ» َص َبط،وَجَم روايات َر
هيهات، لكن، ))): 182ص( فقال بعض، مع بعضها الحديث
َلم أن هيهات إل لقائله، الّسذاجة هذه بمثل )2(الفهم هذا َيْس

َتْحِضر أن وهو- عليه الله صلى قوله معه َيْس تمام من وسلم
ًا  ((:آخر- بلفٍظ الحديث (( ……… (( قلبه بها خالص

)1(.
ّول عّمن سؤالكم أّما-  أ

هذا في الُحكم هذا َ
ّيرة، القرون أهل من ذلك يكون أن الحديث،واشتراطكم الَخ

أهل من يكونوا أن أولئك فحاشا بعده، من َثّم من والسئلة
ّنهم التأويل، َوّضحون، ولك ّينون، ُي َب ُي َفّسرون، و ُي يجب فكان و

ّيَرة القرون أهل َيرمى ل حتى واضحة ألفاظكم تكون أن الَخ
َيهم أن يريد َمن هذه بكلمتكم بالتأويل. َيْرِم
ّدتم فإن السلم شيخ فإن الحديث،ومعناه، تفسير َأَر

وإن"  ابن" ُنه كان تيمية  زما
ليس-  حيث من وأؤكد- التي القرون هذه من الزمان

)

-: " قوله أي )1( أن- ّذب وإن الجنة أهل من فهو عليها؛ ومات الله، إل إله ل قال َمن قبل ُع

ًا يقصر. أو يطول زمان



ُتُموها ّط َتَر ٍة اْش كما- في لغاي فإنه- يبدو انفسكم ًا ّي منهم َجل
َكانًة. ًا،وَم ْدر َق ًا،و ْلم ِع

مجموع" القائل وهو ج" في (7الفتاوى والذي)- 614ص 
َناه ْل َق ًا، َن ُنعيده سابق َيزيد و َود ))والتأكيد-:  والبيان الفهم ِل وأْج

ّفروا لم الذين أي( عليه اعتمدوا ما في كما الصلة بترك ُيك
– 613ص قوله)   خمس )) وسلم عليه الله صلى عنده

ُهّن صلوات َب َت َفظ والليلة،فَمن اليوم في العباد على الله َك حا
ٌد الله عند له كان عليهن ْه َله أن َع ْدِخ ِفظ لم وَمن الجنة، ُي ُيحا
ٌد، الله عند له يكن لم عليهن ْه ّذبه، شاء إن َع شاء وإن ع
.(( الجنة أدخله

فقد:  ِفظ غير جعل قالوا ل والكافر الَمشيئة، تحت المُحا
الَمشيئة. تحت يكون

عليها، بالُمحافظة الوعد فإن ؛ هذا في دللة ول
ُلها والُمحافظة ْع .………أَمَر كما أوقاتها في ِف
ِرف وإذا عليه الله صلى فالنبي المرين، بين الفرق ُع
ِفظ لم َمن الَمشيئة تحت أدخل إنما وسلم َمن ل عليها، ُيحا
ّلوا أنهم يقتضي المُحافظة ونفس ترك، ِفظوا ولم َص يُحا
ِفظ لم َمن يتناول ول عليها، ِتلوا ذلك تناول لو فإنه ، يُحا ُق
ًا ّفار َتدين ك .   )) ريب بل ُمْر

ًا (22ج في قوله وأيض ًا كان َمن فأّما ))): 49ص  ُمِصّر
ّترك الصرار هذا على ويموت قط، ُيصلي ل تركها على وال
ًا، يكون ل فهذا ّلون الناس أكثر لكن مسلم ًة، ُيَص اَر ت

ًة ويتركونها اَر وهؤلء عليها، يُحافظون ليسوا فهؤلء ،ت
فيهم جاء الذين وهم الوعيد، تحت

الصامت بن عباده حديث السنن؛ في الذي الحديث 
صلوات خمس(( قال:  أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن

ُهّن َب َت َفظ َمن والليلة، اليوم في العباد على الله َك عليهن حا



ٌد له كان ْه َله أن الله عند َع ْدِخ ِفظ لم وَمن الجنة، ُي عليهن يُحا
ٌد له يكن لم ْه َبه شاء إن الله، عند َع ّذ َفَر شاء وإن َع .(( له َغ

لم َمن أنه الحديث؛ هذا في يقول السلم شيخ فهذا
َبل السلم وشيخ ،َتَرك َمن ل يُحافظ ْق كلها نقولته ُت
.………ُرغم هذا فاقبلوا عندكم،

ّد وهي(     والعشرين     الثامنة     الملحظة     على     الّر
والعشرون):     السابعة     عندكم

َتَم ثم ))قلتم:  َكلمه) 189ص( الكاتب الشيخ فضيلة َخ
بكلم)  تارك تكفير( مسألة حول ٍر الصلة َكَر الذعان( حول ُم

(، الذعان( البدني ،وأن) و ّق الذعان(  القلبي َمزيٌج الح
ًا، منهما إذ-  في- الخر عن أحدهما ُيغني ول مع كّل العموم
َتِمٌم منهما .(( ………للخر ُم
ٍر في البحث نعم،ولكن نقول ))قلتم: ثم * وأخطر؛ أهم أم
هل: ِته، على –البدني الذعان انتفاء وهو ّي ِن ْك ُلزومه،وُر وجوبه،و

،سبيٌل- َتفي وأهميته ْن  القلبي الذعان به َي
! - ًا؟- ّي ّل ُك ًة .((ضرور

ٌد:  َتْرِسل أن قبلَر ّد، في َنْس ُنون أنتم هل الّر ْع كلمة َت
ِته)) ّي ِن ْك ؟!.  هنا (( ُر

ُدونها، وأنتم منكم جاءت إن ْقِص ُتم فقد َت َدْم ما كل َه
ُتُموه ْي َن قبل. من َب

أحد-:  الوسيط المعجم في كما- فالّركن وغيره
ِند التي الجوانب َت ُقوم الشيء إليها َيْس َي ٌء والّركن ،بها و جز

وركن الصلة، ركن ُيقال ،الشيء حقيقة أجزاء من
الوضوء.



ّية تقولون فكيف ِن ْك تقولون وأنتم (( البدني الذعان )) بُر
فيه ُيكتفى الظاهر بالسلم الُحكم إن  ))): 73ص(

بالسلم الحكم في َفْرق ول ))): 62( ص وفي ، (( بالشهادتين
السلم بأركان العاِمل ،وبين الشهادتين القائل بين الظاهر
: 61( ص وفي ، )) الخرى ِبٌط الذعان أصل أن ))قلتم)  َت ُمْر
ْقِصه على يدّل مما به، المأمور يفعل لم إن )) و بالقلب، َن
ْدِشه ْنِخراِمه وَخ لكن-  إل منه يبقى ل حتى- وا دون ذّرة
ْقِضه ُبطلنه َن ًا نقلً )) بالمّرة وفساده و َي ًا،ُموِح َع َط َت ْق بغير ُم
ابن"  حقيقته ". تيمية عن

. منكم جاء مما وغيره
"  إن بل قد" رابعهم ُتبه في َصّرح رفيقكم "- ُك التكفيريه"
ًء؛ َتب، ما سوا ،- طبعه على قام أو َك بأن ونشره

شرط" في"  العمل ،" شرط" ل اليمان كماٍل ٍة وهو صّح
ّية هذه في معكم ِن ْك الحملة. قائد هو بل هنا، الّر

ُتم فإن ْق َف ّية )) هذه على وا ِن ْك في أنكم َوُضح ،فقد(( الّر
َق ما كل َب ُتموه،لم َس ْب َت َك ًا، منها َتعوا تكونوا و وهو- وإل شيئ

أنها-  إّما- أي- جاءت الرجح ّية ِن ْك ًا الّر ًا َحْشي للكلمات،وَحْشد
ْعٍي ما بغير لها َتب، لما َو ْك ّتمويه جاءت أنها أو ُي حقيقة على لل

َهبكم. ْذ َم
فإذا ؛ نفسه كلمكم من عليكم الجواب فإن هنا ومن

َقط إذا الّركن فإن )) ُركٌن (( البدني الذعان كان وانتفى؛ ، َس
َقط ُكّل َس وانتفى. ال

َظْرنا وإذا واضحًة عنده الجابة نجد «الشيخ» كلم في َن
َنًة ّي ول-  إن (() :183( ص يقول فهو ، َب يقتضي-  بد الخلص

هو:………الذعان كان لو فإنه ………الخضوع ،والذعان
( يقولها ًا ) -  الله إل إله ل أي-  ِلص ّلت قلبه بها ُمْخ بها لذ

.(( جوارحه



ُطه هذا ِب َنْر أّما)) ):184ص( قال بعده،حيث بما تقريٌر،
- حتى- فإنهم بظاهر العملي الخلص رأوا وإن البشر

.(( ………صدقه يعلمون ل فإنهم الجوارح، به ماتجري
َبَط الصلة؛فقد ترك هو إن أّما ))):185( ص في ثم ح
ّول إخلصه،وبه ظاهر َتَح هو وذلكم الكفر، إلى اليمان من َي
ًء حاله، ظاهر ًا كان سوا ِلص ْخ ْطِقه ُم ُن لم أم الشهادة ب
ًا يكن ِلص ْخ ْلُمه فذا ،ُم في والعباد وحده، الله إلى ِع

ْكمهم الحكام تقديرهم ّلفون ل بعضهم، على بها وُح َك إل ُي
.(( وحده الحال بظاهر

ًا؛ إل إله ل بقول القلبي الخلص أن يؤكد «فالشيخ»إذ
ٍم غير أمٌر الله، ّلفون وأنهم للناس، معلو َك بإيمان بالحكم ُم

َفى فإذا ، الجوارح عمل بظاهر كفره أو النسان، َت ْن عمل ا
َكم والذي وأعله، أْشَرفه وخاّصًة الجوارح، لسان على الله َح
أن لهم البشر فإن الصلة، وهو أل تاركه؛ بكفر رسوله
يمكن ل أمٌر فذا القلب إذعان أّما الظاهر، بهذا يحكموا
ِدروا أن للبشر ْكمهم عليه ُيْص ِفّي لنه ُح ّيٌب َخ َغ عنهم. ُم

وقد-  شيخ الله ورحم َناه السلم،القائل ْل َق ص( كاملً َن
ّنجاة ))) -: 122 أنه ولو القلب؛ في بيقين إل تحصل ل وال

ا الله، وبين بينه فيما هذا َذّرة، مثقال الظاهر في وأّم
.(( والفعل القول من ُيظهره ما على الْحكام فيجري

ما:  ))قلتم:  ثم * تيمية ابن السلم شيخ قال الجواُب
( مجموع" في- العماَل- ترك َمن )))-: 11/138الفتاوى" 

ًا فقد-  بقلبه شاكر والكفر وأصله، الشكر ببعض أتى ولسانه
ُبت إنما ْث ِدم إذا َي ّية. الشكر ُع ّل ُك بال

إن:  أهل قال كما يكون ل اليمان فروع ترك َمن السنة
ًا، العتقاد. وهو اليمان؛ أصل يترك حتى كافر



َعٍب ذات هي التي –الحقيقة فروع زوال من يلزم ول ُش
زوال-  َعت إذا كالنسان، ، اسمها وأجزاء ِط ُده، ُق أو َي
َع إذا الشجرة ِط .)) فروعها بعض ُق

ٌد:  من هي والحج، والزكاة، والصيام، الصلة، هلَر
اليمان؟!. اسم تزيل ل التي اليمان فروع

قال"  ابن" إن ج"  مجموع" في فيها تيمية (7الفتاوى ص 
أهل:  إذا ونحن ))): 302 ّتِفقون السنة قلنا ّفر ل أنه على ُم َك ُي

وأّما ،والشرب كالزنا المعاصي به ُنريد فإنما ،بالذنب
ٌع تاركها تكفير ففي المباني هذه .(( مشهوٌر نزا

َق وقد َب وإذا)) قوله:  السلم شيخ عن) 135ص( في َس
اليمان ففّسر ………وهذا هذا يتناول فقد اليمان اسم ُأفرد
.(( ………السلم به فّسر بما هنا

- فعلى إن- هنا من- أصاب َمن هذا أو َتْرٍك الذنوب
فل- ْعل ّفره ِف َك -  الّسنة، أهل ُي هي- هذه َفها كما والذنوب َوَص
فهي المباني؛ هذه أّما ، (( والشرب كالزنا)) السلم شيخ

َق وقد ،أركاٍن َب الصلة َتَرك فيمن السلم شيخ رأي تقرير َس
ًا ولو ِقّر – وغيرها) 184ص( في بوجوبها،وذلك ُم  -، ول هنا

كما- مع-  َتعاُرض ّنا ّي النقل: هذا بظاهر أخذنا لو بل ههنا، ما َب
إن:  أهل قال كما)) يكون ل اليمان فروع ترك َمن السنة

ًا، َمن لكان )) العتقاد وهو اليمان؛ أصل يترك حتى كافر
ِطق لم الشهادتين،ولو يعتقد ْن ًا، َي فروع من أن ذلك بهما؛مؤمن

–اليمان الشهادتين،-  أغلها بل  عليه قوله وذلك وأعلها
الله، إل إله ل شعبة،أعلها وسبعون بضع اليمان ))السلم:
ل )) تكون فهل ،(( الطريق عن الذى إماطة وأدناها ………

الطريق؟!. عن الذى إماطة ُتساوي (( الله إل إله
َبة" ما ُمقتضى وعلى َت َك استدللهم من"الصالة ُيريده

هذا ُقل أو الشعبة هذه أن السلم، شيخ عن النقل بهذا



َفْرع؛ َكه ،إن (( الله إل إله ل )) ال ًا يكون فل النسان َتَر كافر
اعتقد فيمن العلماء رأي ومعلوٌم اعتقاده، يترك حتى

ِطق ولم الشهادتين ْن ِنع؛ ول بهما، َي َوا كافر. أنه َم
ٍد من وليس ّلل استشها َد َبة" به ُي َت على" الصالة َك
إلصاقه هذا،وُمَحاولتهم من أوضح" الرجائي" مذهبهم
السلم. بشيخ

َوّضح ُي - ما و الفقرة- هنا َكْرناه شيخ قول في الخيرة َذ
َله الذي السلم َق َبة)) َن َت من يلزم ول ))قوله: وهو ((الصالة َك
َعٍب ذات هي التي الحقيقة، فروع زوال زوال-  ُش وأجزاء
ِطع إذا ………اسمها .(( فروعها بعض ُق

َوّضحه هذا ّتِسق السلم شيخ ُي َي َكْرناه،حيث ما مع ِل َذ
مجموع" يقول ج"  في (7الفتاوى الحقيقة فإن ))):514ص 

ًء- الَجاِمعة سوا ٍر إذا-  أو العيان في كانت لمو زال العراض
.………يزول ل وقد سائرها، يزول فقد المور تلك بعض

ّنـزاع يبقى الجزاء، بعض بزوال السم زوال يلزم هل ال
ُيقال َبات لهم؛ ف ّك ما:  وجهين، على ذلك في الُمَر يكون منها

ّتركيب ًا ال كذلك، يكون ل ما ومنها السم، إطلق في شرط
……….

النبي فإن ؛ الباب هذا من (( اليمان )) اسم أن ومعلوٌم        
شعبة وسبعون بضع اليمان((قال:  وسلم عليه الله صلى
، الطريق عن الذى إماطة وأدناها ، الله إل إله ل أعلها
.((اليمان من شعبة والحياء
َيُزل لم ونحوها الماطة زالت إذا أنه المعلوم من ثم
.(( اليمان اسم

بهذه اليمان َيُزل لم إذا أنه الكلم نهاية من وواضٌح
قّرَره ما وذلك منها، أعلى هو مما بغيرها يزول فهو ونحوها،

بترك التكفير في النـزاع إلى أشار حين السلم، شيخ



َق كما الصلة، بترك التكفير في قّرره وما المباني، َب ذكره َس
هنا.

َكَره ما أجمل وما َناه وقد- السلم شيخ َذ ْل َق 11ص( في َن
ُنعيد ،)7 ))منه-:  و َدن يقوم ما أن كما ………   َب من بال

ًا له والعمال القوال منهما فكّل القلب، في فيما تأثير أيض
ٌع والبدن الصل، هو القلب لكن الخر، في يؤثر له، فر

َتِمد والفرع ُبُت والصل أصله، من َيْس ْث .(( بفرعه ويقوى َي
ُعف فقد َفْرع يكن لم فإذا َيِجّف الصل َيْض فينهار،و
ْذُروه َت ُعف أو الرياح، ُ،و ينهار. ل ولكن القوة َتْض

ُد َيَه السلم شيخ ويزي ًا؛ رأ مجموع" وضوح ج" في الفتاوى
فهل:  أن بقي(( ) 646،ص(7 أو فقط للصل اليمان اسم ُيقال
ولفروعه؟. له

ّتحقيق؛ ُيَخّص وقد يتناولهما، الُمطلق السم أن وال
إذا الصل، إل يتناول ل وقد القتران، مع بالسم وحده السم

والفرع الصل يتناول فإنه الشجرة، كاسم هو؛ إل ُيَخّص لم
ِطعت ولو ُوجدت، إذا يتناول الشجرة اسم لكان الفروع ُق

فيه ُيْشَرع ما لكل اسٌم هو الحج اسم وكذلك وحده، الصل
َتَحّب، وواجٍب، ركٍن، من الواجبات بدون ناقص حٌج وهو وُمْس
ُبُرها التي دٌم. َيْج

َتَحّب، لترك العبد عن اليمان ينفي ل والشارع لكن ُمْس
َتْرك بانتفاء ل وتمامه، كماله من يجب ما َتَرك بحيث واجٍب، ِل
َتحّب ما الكمال به ُيراد قد الكمال ولفظ ذلك، في ُيْس

َتَحّب والكمال الواجب، .((  الُمْس
الفتاوى" مجموع" في السلم شيخ وقال)) قلتم:  ثم *

ًا) -7/644( َن ّي َب ًا، ُم َفّصلً وُموّضح َؤّصلً. وُم وُم
وعمله، القلب قول وهو القلب، في اليمان فأصل ))
ّتصديق إقراٌر وهو فل القلب في كان وما والنقياد، والحب بال



ُبه يظهر أن بد ْعَمل لم وإذا الجوارح، على وُمقتضاه موَج ُي
ِبه .(( ضعفه أو عدمه على َدّل وُمقتضاه بموِج

َتأمل:  ُي فل على دّل……… ))الله-:  رحمه- قوله نقول
َدمه .(( ضعفه أو َع

ّتفصيل وجه على نحكم، وبه نقول، الذي وهو من-  ال
. ………(( تطويٍل ول تأويٍل؛ غير َبة"  قول انتهى  َت َك ونقل

".الصالة
ٌد:  نعم،: َر ًا قال وَمن نقول شيخ قال ما عكس على شيئ
ًة ولكن السلم، َيدّل ما الجوارح َتْرِك ِمن هو ما أخرى، َمّر

وما! على ِم؟ ْد َع الضعف؟!.  على َيدّل الذي هو ال

َتْرك بأن تقولون فهل فيه، الحديث يجب الذي هو هذا
!. على يدّل الركان - ؟- فحسب الضعف

ُدكم، المر حقيقة في هو هذا إن ّتم فقد ُمرا َك بيان عن َس
ًا يكون الذي هو ما ِم في سبب َد ْكِملوا، ،ولماليمان     أصل     َع ُت

ٍء. جئتم ما فكأنكم بشي
فيه الذي هو-  بعد من-  السلم شيخ قاله وما    

ْوِضِع غير في سبحانه والله ))): 645( ص قال حيث ، البيان َم
ّين َب الظاهرة العمال من هو بما وتصديقه اليمان تحقيق أن ُي

والباطنه.
َلت الله ُذكر إذا الذي المؤمنون إنما{كقوله:  وِج
َيت وإذا قلوبهم، ِل ًا زادتهم آياته عليهم ُت ن وعلى إيما

رزقناهم ومما الصلة يقيمون الذين يتوكلون ربهم
ًا} المؤمنون هم أؤلئك ينفقون إنما{،وقال:حق

يرتابوا لم ثم ورسوله بالله آمنوا الذين المؤمنون
……… الذين المؤمنون إنما{تعالى: وقال} ………
يؤمنون ل وربك فل{تعالى:  وقاليستأذنوه}  حتى
.}……… فيما يحكموك حتى



هذا:  قال فإذا ينتفي اليمان أن على َيدّل القائل
اعتراف هذا قيل ،)………( المور، هذه انتفاء عند
َدم مع الباطن اليمان ينتفي بأنه المور هذه مثل َع

ّدعى أن يجوز فل الظاهرة، القلب في يكون أنه ُي
ٍة أمور بدون الكفر ينافي إيماٌن .(( ………ظاهر

))كتابه-:  من)-183ص(« الشيخ» قال ما عيُن وهذا
ًا يكن لم فَمن……… ْذِعن النقياد يأبى فكأنما بجوارحه، ُم

ّلُل بذلك وهو طاعته، في لله ْفي على ُيد قلبه من الخلص َن
ًا؛- ول- ،إذ ّد ًا يقولها كان لو فإنه ُب ِلص ّلت قلبه، بها ُمْخ َذ بها ل

ٍة في لله وأسرعت جوارحه،وانقادت العمل طاعته،وبخاّص
ّد الذي َع ًا؛وهو بتركه ُي .)) الصلة كافر

ًا ْدليلكم إذ َت َبة" َف َت َك :  الصالة يا  - بقول"- على دّل  ))هنا
َدِمه ٍء ليس (( وضعفه َع ِدُم الذي ما تقولوا لم ما بشي ْع وما ُي
ِعف، الذي صريحًة وقالها السلم، شيخ هذا فات وما ُيْض

ُيقتل)  ُمجّرد( الصلة تارك أن واضحًة ًا الترك ًا كافر  –ُمرتد
-.184( ص عنه ونقلنا سبق كما هنا) -

َبة" يا تقولون فهل َت السلم، شيخ قول بكامل" الصالة َك
ًا عنه تأخذون أم أشياء؟!. وتتركون شيئ

:  وجه ثم ))قلتم:  ثم * ما:  وهو ) حقيقة هي آخر ّترك( ال
ُفُر الذي صاحبه؟. به يك

ّيم ابن المام قال ((( الفوائد )) في الق إن ))): 219ص 
ّو ُع ْد ل:  إذا اليمان إلى الَم ّدق قال ّذب، ول ُأَص َك ول ُأحب ول ُأ
ِغض ْب ُبده ول ، ُأ ًا كان غيره، أعبد ول أع ّترك بُمَجّرد كافر ال

أنا:  إذا ما بخلف والعراض، ّدق قال وأحبه، الرسول ُأَص
وطبعي وإرادتي شهوتي لكن أَمَرني، ما وأفعل به، واؤمن
قد أنه أعلم وأنا عنه، نهاني ما أترك تدعني ل علّي حاكمٌة
ِره نهاني َك فهذا!  لي صبر ل ولكن ، المنهّي فعل لي و ل عنه



ّد َع ًا ُي ْكُمه ول بذلك، كافر ْكم ُح ٌع هذا فإن الول؛ ُح ِطي من ُم
ٍه. َوْج

ل-  –المأمور وتارك ّد جملًة َع ًا ُي ٍه. ُمطيع بوج
في-  شيخ- شيخه كلم في ومثله مجموع" السلم
) ٍد كلم ضمن)- 91-20/90الفتاوى"  ……… ))متيٍن-:  جي

َكه إذا به المأمور لكن فإّما:  َتَر ًا يكون أن العبد بوجوبه، مؤمن
ًا كان فإن يكون؛ ل أو ًا بوجوبه، مؤمن فلم:  تارك ِئه يترك لدا

ّله، الواجب ّدى بل ُك ،- اليمان وهو –بعضه أ  –بعضه وترك به
َبة" قول انتهى ،(( ………به- العمل وهو َت َك ".الصالة ونقل

ٌد:  ابن" كلم مثل السلم شيخ كلم أن دام فماَر
،فقد" ّيم ْعناهما الق ًا َجَم َنرى مع َبة" ما ِل َت َك ِنيه .الصالة َيْج منهما"

ّنا كما ّي َبة" قبل؛إن من َب َت َك ِتزاز هو" الصالة دأب اْج
ْبط عدم النصوص،و مع بعضه منه، ينقلون الذي البحث َر
ّدأب، هذا يتغير لم بعضه،وهنا حديثه بدأ السلم شيخ فإن ال

- في- هذا (20ج وبحثه في:  ))فقال:  ،) 85ص  أن قاعدة
ِهّي ترك جنس من أعظم به المأمور ِفعل جنس ْن عنه، الَم
ْعل جنس من أعظم به المأمور َتْرك جنس وأن المنهّي ِف
ُثوبة وأن عنه، ِء على آدم بني َم من أعظم الواجبات أدا

ُثوبتهم َتْرك على عقوبتهم وأن المُحرمات، ترك على َم
………الُمحرمات ِفعل على عقوبتهم من أعظم الواجبات

. (( ………وجوه: من القاعدة هذه وبيان
َوّضح القاعدة هذه الكريم، للقاريء نقول وهنا ٍء ُت بجل

المنقول"  ابن" المام قول تام، ّيم ))يقول:  فهو هنا، الق
َعل……… ْف َأ ل ………وإرادتي شهوتي ولكن ،َأَمَرني ما و
ّد ل فهذا ………عنه نهاني ما أترك تدعني َع ًا ُي كافر
ّد ل- جملة المأمور وتارك ……… َع ًا ُي  .(( بوجه ُمطيع



ْينا فإذا َقّرها التي القاعدة على هذا أْجَر شيخ أ
ْدنا َوَج ِبق" ابن" عند ما أن السلم، َط ْن ي ّيم ًا؛ عليها الق إذ تمام

َعَل أنه َعَل به، المأموَر َف َف ِهّي و ْن ْعِل جنس أن وبما عنه، الَم ِف
ِهّي َتْرِك جنس من أعظم به المأمور ْن جاء قد فهو عنه، الَم
ِرك لم أنه وبما بالعظم، ْت َعَل به، المأموَر َي َف ِهّي و ْن عنه، الَم

ْعِل جنس من أعظم به المأمور َتْرك جنس وأن ِهّي ِف ْن الَم
بالدنى. جاء قد فهو عنه،

ْعُل وهو بالدنى؛ جاء َفَمن ِهّي ِف ْن َعل ، عنه الَم َف العظم؛ و
َدُم وهو ُكفُر.  ل أنه شك فل به؛ الَمأموَر َتْرِك َع ي

ّدى قد إنه ثم َعل الواجب، أ َف َبة أن وبما الُمَحّرم، و ُثو الَم
َبة من أعظم الواجب أداء على ُثو فهو الُمَحّرم، َتْرك على الَم
َبة َحّصل ُثو العظم. الَم

العقوبة من أعظم الواجبات َتْرك على العقوبة أن وبما
ْعِل على الدنى. العقوبة نال قد فهو الُمَحّرمات، ِف

َبة َحّصل ومن ُثو أنه شك فل الدنى، والعقوبة العظم الَم
بكافر. ليس

ًا؛ به ُيؤَمر ما أوُل به،والصلة المأموَر يترك لم فهو اذ
ًا. عملي

ّين وحتى َب ْكِمل ذلك، وُضوَح ُن ُن بعد السلم شيخ مع ف
ّين التي بالوجوه) 86ص( بدأ فقد السابق، قوله َب هذه بها ُت

َتْرَسل القاعدة، فيها حيث)90ص( إلى الوجوه هذه في واس
وأّما ))): 91ص( قال ثم الثالث، هو الوجه وهذا النقل، هذا
ْون ًا، الشرائع بهذه اليمان َتْرك َك ْعل كفر ِف الُمَجّرد المُحّرم و
فهذا:  ليس ًا َقّرٌر كفر ِعه، في ُم ْوِض كتاب ذلك على َدّل وقد َم
الزكاة وآتوا الصلة وأقاموا تابوا فإن{قوله:  في الله

،} في فإخوانكم ٌد بهما القرار إذ الدين وفي بالتفاق؛ ُمرا
ٌع الفعل َتْرك ِحج الناس على ولله{قوله:  وكذلك ،نزا



، إليه استطاع من البيت الله فإن كفر ومن سبيلً
َدم فان ؛العالمين} عن غنّي ِله بوجوبه اليمان َع ْع ِف يجب و
ًا يكون أن ّنّص، هذا من ُمراد الّسلف: ِمَن قال من قال كما ال
ًا، حجه يرى ل َمن هو ُكه ول ِبّر ًا، َتْر الُمَجّرد الترك وأّما إثم

 .(( نزاع ففيه
ْعل َتْرك وفي )) أو (( نزاع ففيه)) قوله:  إلى وانظروا ِف ال

ِبط (( نزاع َنْر َتْرَسل حيث عنه، آٍت هو ما مع ذلك ِل حتى اس
إن:  الوجه ))فقال:  ،)95ص( الخمس السلم مباني السادس

ّدى ل َضَرُرها كان وإن- بها الَمأمور َع َت فإنه-  َي ْقتل صاحبها ُي
ّفر العلماء، جماهير عند الجملة في بتركها َك ُي ًا و عند أيض
.………،السلف أكثر أو منهم كثير

ّفره يقتله من الئمة من أن وذلك َك ُي ٍة كل بترك و واحد
.………الخمس من

ّفره ول يقتله ل من ومنهم َك الصلة بترك إل ُي
ّفره ول بهما، يقتله من ومنهم ،………والزكاة َك إل ُي
.………بالصلة

ّفره. ول بهما يقتله من ومنهم َك ُي
ّفره ول بالصلة إل يقتله ل من ومنهم َك .………ُي

عن المأثور المشهور هو الصلة تارك وتكفير
.((والتابعين الصحابة من السلف جمهور

ّتِضح وبهذا المنقول"  ابن " كلم َي ًا هنا تيمية كاملً تاّم
وعقله، قلبه أغلق َمن أّما بصير، وهو الّسْمع ألقي ِلَمن

َتَسَر، ْب ّور وا ِنينا فليس وَح ْع ِهَم، إن َي َذَب قد فهو َف أصلً. َك
ّترك حقيقة هي فهذه ُفر الذي ال صاحبه. به يك
َبدء، إلى فعودة وعليه ّتَضح قد الجواب فإن ال على ا
فنقول: الملحظة، هذه في- الصالة في) -75ص( سؤالكم



َدني الذعان ِمَن إن َب ل َدّل ما ا َت انتفاء على به ُيْس
ّله َأهّمه والصلة القلبّي، الذعان َأج .و
ًا-«الشيخ» به َصّرح ما وذلك ِفق َتوا النقولت مع ُم
،و" ابن" عن السابقة ّيم ،" ابن" الق التي والقاعدة تيمية
ابن" َغها حيث"- َصا («الشيخ» قال تيمية إن أّما ))): 185ص 

َبط فقد الصلة؛ َتَرَك هو ّول وبه إخلصه، ظاهر َح َتَح من َي
.………حاله ظاهر هو وذلكم الكفر، إلى اليمان
فليس:  غير من َعَمٍل من العبد يأتيه وما ِعه الصلة ِف َنا ِب

ّد في ًا، عليه إيمانه ر ِكه لنه شيئ َتْر َع قد الصلة ِب نفسه َنَز
َقها َت ْع تركها َمن (( السلم عليه قوله بصريح اليمان، من وأ

.……… ،)) كفر فقد
ًا صاحبه على به ُيقضى عمٍل من وليس غير بتركه كفر

ًا أو فَحّرمه، حللً يكون أن إل الصلة، ّله، حرام َأح ًا أو ف فرض
َده .………فَجَح
ُكه كان إن أما َعَمَل َتْر ُله أو به المأموَر ال ْع ِهّي ِف ْن عنه الَم

ٍم، ول تحليٍل غير من بالكفر بها يوَصف ل معصيٌة فهو تحري
َق وقد. ((……… َب هذا. عن حديثنا َس

ابن" فقلتم الهامش في أَشْرتم ثم * وقد)) تيمية":  عن
ّلم بعد-  رحمه- تك ٍة الله ٍة، صفح الحاديث حول واحد
الفسوق) أعمال( بعض على الكفر إطلق فيها التي

فتأّمل-  وقتال الصلة، ترك مثل-        .(( المسلمين
ٌد:  ِبق ل أنه فوجدنا تأّملنا لقد واللهَر َبة" ينط َت َك على
ّبُث الغريق" أن إل هنا،" الصالة َتَش َقّشة".  ي ِب

ًا ابن" وضوح من الرغم على- نقول واختصار رأي
في"  هل-  تارك تيمية الفسوق، الفسق، لفظ الصلة



ِلق إذا الفاسقين، الكفر غير الَمقصود أن على دّل ُأط
ِرج !. من الُمخ - ؟- ًا دائم ّلة الِم

نكتفي. وبه ُيجيب الله كتاب
الجن من كان إبليس إل فسجدوا{تعالى: قوله
،} أمر عن ففسق ).50الكهف،( ربه

ُنُصب على ُذبح وما{تعالى:  قوله تستقسموا وأن ال
).3المائدة،( ،}………يئس اليوم فسق، ذلكم بالزلم

ًا كان أفمن{تعالى:  وقوله ًا كان كمن مؤمن فاسق
).18السجده،(يستوون}  ل

ّيناٍت آياٍت إليك أنزلنا ولقد{تعالى:  وقوله وما ب
،} إل بها يكفر ).99 البقرة،( الفاسقون

ًا لكان الكتاب أهل آمن ولو{تعالى:  وقوله خير
آل( ،الفاسقون} وأكثرهم المؤمنون منهم لهم

).110عمران،
هم فأولئك ذلك بعد كفر ومن{تعالى:  وقوله

).55 النور،( ،الفاسقون} 
ْقَصد_  ُي ِرج الكفر غير كذلك به و ّلة من الُمخ .الِم
جدال ول فسوق ول رفث فل{تعالى:  قوله في كما

).197البقرة،( ، الحج} في
َكّره{تعالى:  وقوله والفسوق الكفر اليكم و

).7 الحجرات،( ،والعصيان} 
الذي العلى بالفسق مثلً َضَرَب قد هنا السلم فشيخ

ِرٌج كفٌر هو ّلة؛ من ُمخ أدنى وبفسٍق الصلة، ترك وهو أل الِم
ِرج ل والذي للمسلم المسلم قتال وهو منه؛ من النسان ُيخ

ّلة.  الِم



نختم: الله وبكلم
وعلى سمعهم وعلى قلوبهم على الله ختم{

غشاوه} أبصارهم



الختام     وفي

ّد من هنا انتهينا قد وإذ أبناءملحظات" جميع على الّر
ُبوِن ّل ل "ا َبة" َت َك تارك وكفر اللغة موضوع في"-الصالة ؛
،وأظهرنا- هواه عقله أمام يضع ول بعقله، يقرأ لمن الصلة
َته، َن ْت ِف َذبوا قد القوم أن و إبراهيم محمد «الشيخ» على َك
َذبوا ،شقره َك نقولٍت بنقل إّما العلم، الئمة على و

ٍة، َتَسَر ْب ٍة ُم َع َط َت ْق أو المام هذا أن للقاريء بها يوحون عنهم، ُم
يقولوه، لم ما عليهم بالكذب أو ومذهبهم، رأيهم على ذاك
َبانوا قد « الشيخ » كلم على بتعليقاتهم وأنهم َسَخم عن أ

ٍد وعن نفوسهم، نفوسهم، في أْضَمروه وقام، معهم بات حق
ّلى ًا وتج ٍة ابتسامات في ِنفاق ،«الشيخ» أمام صفراوي
ٍء مديٍح وكلمات عودهم اشتد أن فما منهم،  عليه ُتكال وثنا

ٍر «الشيخ» َرموا حتى ٍم، بُسعا مع السباق به أرادوا محمو
ّلل يأتي به فإذا الزمن، َد ُي وضلٍل، وكذٍب، جهٍل، على ل
ٍء، ٍة، وتأّمٍل، تأّن، بعد به قاموا أنهم مع وافترا َوَر وُمَشا

ٍة، وُمراجع
)1(.
بناءيكفي" كان ولقد ُبوِن أ ّل ل َبة"؛"ا َت أن" الصالة َك
نهج عن به خرج ما أنه ويعلموا ،«الشيخ» كلم في ينظروا
ّباهم الذي فهو السلف، ّهل عليه، ر منذ إليه، الطريق لهم وَس

ِئف في كانوا أن كانت وبه َحَماهم، الذي وهو أمهاتهم، لفا
ّقة بهم َتحيق يوم الستجارة ُلب أو ، َفَزٍع حا َكا َجَزٍع. َت
لم أنهم علموا كلمه،فإذا في ينظروا أن بهم يجدر وكان
أن-  كما- يستوعبوه فل علمه، منه ويطلبوا إليه يجلسوا َباَن
ُد ُيفَضحوا على الفتراء فيه حاولوا بكذٍب بع

ّطعن«الشيخ» - ،وال -، به ّتشهير ومحاولة عليه به، ال
ُقلها،ولم لم بأقواٍل عليه والكذب قلمه، يسطرها ي

المُسّجلة- أشرطتهم في صراحًة وقولهم- كُمحاولتهم
.11 ص الصالة انظر )1(



ّتكفير تهمة إلصاق ًا بالمعاصي بالتكفير يقول وأنه به، ال ّي أ
ُقله لم بقوٍل جاء وأنه كانت، ٌد َي تارك" مسألة في قبله من أح

"، ّدون لذلك وأنهم الصلة ّدون ول عليه، ير مشايخ على ير
ِئها السعودية ُعلما تكفير في القول بنفس يقولون الذين و

الصلة. تارك
فقد « بالشيخ»  التكفير تهمة إلصاق ُمحاولتهم وأّما
َدت ّد ًا َتَر ُهم وما هنا، كثير ُي ْع على الثارة محاولة إل هذا َس

حساسية من يعلمون لما به، الذى وإلحاق ،«الشيخ»
هذا، مثل قالوا ما نصيٌب قلوبهم في للتقوى كان ولو المر،

وقد وعرضه، وماله، دمه، حراٌم؛ المسلم على فالمسلم
ْلنا َق -  الشيخ كلم من َن والذي- ما-  هنا في يكفي تجاوزوه
ّد ّتهمة هذه ر ْكَسر حناجرهم، إلى ال ُت اقلمهم. به و

ُقل لم بقوٍل يقول «الشيخ» أن وأّما ٌد به ي قبله، أح
ٍد، وسوء جهٍل، أوعية إل هم ما القوم أن فيه بان ما فهذا قص
ٍة فيه يختلف ل« الشيخ» كلم كان فقد ٍة ول بصغير كبير
َقه، عّمن َب َلّمة، علماء من اليوم هم َمن أو َس أبناء" ولكن ا

ُبوِن ّل ل َتْجدون" ا ْطف َيْس َع ُقْرَب ال الشيخ» غير من وال
ِده،« َبل ِبسوا كانوا فما و ْن َي ْنت ل ِب ٍة ِب َف أقوالهم أن رغم عنهم، َش

ُبوِن أبناءُعُمر" من هي وكتاباتهم ذلك، في ّل ل وتزيد،"ا
ّد لم فلماذا - ما بمثل قبل، من عليهم ُيَر -، هنا يفعلون
!. السلوب؟ وبنفس
ُبوِن أبناء" فيا ّل ل ًا كان": ا ْنفع لكم خير تحت تبقوا أن وأ
َنِف ُبْزِل" َك ل حتى بلدكم، في العلم أهل من" القناعيس ا
طلب في لكم يكون أن وعسى عّل بالِفطام، لكم يأذنوا
ٌد. العلم وار

ُبْزل" أن واعلموا ل في-  العلم في- القناعيس"  ا
هما-  وبهما، منهما، وإني ، وخالي أبي ؛ اثنان بلدكم
ناوءهما. َمن وعلى ولهما، وإليهما،



بعد. ومن قبل من المر ولله
نا وآخر العالمين رب لله الحمد أن دعوا

المثنى أبو 

محمد عاصم    
شقره إبراهيم

يوم عمان،في     
الجمعة
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	ذ.4: الرَّدُّ عليهم باقتطاعهم نَصَّاً عن شيخ الإسلام ((فكذلك لا يزيل الإيمان كله إلا الكفر المحض )) واستدلالهم به على مذهبهم،وتَوافق الشيخ مع شيخ الإسلام.
	ذ.5: الرَّدُّ عليهم فيما كَذَبوا فيه على الشيخ.
	ذ.6: الرَّدُّ عليهم في محاولتهم تَوْرِيَة مذهبهم.
	ذ.7: الرَّدُّ عليهم باستدلالهم بعمومات المرجئة.
	ذ.8: الرَّدُّ عليهم بنقلهم الخاطيء عن شيخ الإسلام.
	ذ.9: بيان أسلوبهم في إظهار دعواهم بأنهم من طلبة العلم.
	س. الرَّدُّ على الملاحظة الخامسة والعشرين: وفيه:
	س.1: الرَّدُّ عليهم بعودتهم مَرَّةً أُخرى إلى الفاظ الكفر في المعاصي غير ترك الصلاة.
	س.2: الرَّدُّ عليهم في محاولتهم التَّلاعب بنصِّ الشيخ والايحاء للقاريء بغيره.
	س.3: الرَّدُّ عليهم في نقضهم دعوى إجماع الصحابة،والذي قال به الشيخ.
	- عودةٌ إلى "ابن المنذر" و"ابن قدامة" و "ابن تيمية".
	س.4: الرَّدُّ عليهم مَرَّةً أُخرى في محاولتهم تحوير كلام الشيخ، وتكرارهم ملاحظاتٍ سابقة.
	س.5: الرَّدُّ عليهم فيما جاء منهم في الهامش نقلاً عن "الشاطبي" في "الاعتصام" وإعلانهم صراحةً إلصاق تهمة التكفير بالشيخ،وفيه بيان عدم صلاحية نقلهم عن "الشاطبي".
	ع. الرَّدُّ على الملاحظة السادسة والعشرين: وفيه:
	- الرَّدُّ عليهم في تَطَاولهم على علماء الأمة-ممن قالوا بالتكفير للتارك-وأنهم ليس معهم أيُّ دليلٍ صحيحٍ واضحٍ بَيِّنٍ لا لُبس فيه.
	ف. الرَّدُّ على الملاحظة السابعة والعشرين: وفيه:
	ف.1: الرَّدُّ عليهم فيما جاء عنهم من تحويرٍ لكلام الشيخ.
	ف.2: الرَّدُّ عليهم باستخفافهم بعلم الشيخ "ابن العيثمين".
	ف.3: الرَّدُّ عليهم فيما نقلوه عن"طبقات الحنابلة" وهو إعادةٌ لِرَأي "ابن بطة" السابق.
	ف.4: الرَّدُّ عليهم في إعلانهم صراحةً أن شيخ الإسلام "ابن تيمية" يحكم بالإسلام الظاهر لِقائِل الشهادتين فقط.
	ف.5: الرَّدُّ عليهم في نقلهم عن "مجموع الفتاوى" عن الإمام "أحمد" واقتطاعهم النصَّ ، وكذبهم فيه على الإمام.
	ف.6: الرَّدُّ عليهم في نقلهم عن شيخ الإسلام ومحاولة الإيهام بهذا النقل أنه يقول بكفر تارك الشهادتين فقط.
	ف.7: الرَّدُّ عليهم في كذبهم على الشيخ "محمد بن عبدالوهاب" أنه يقول بكفر تارك الشهادتين فقط.
	ف.8: الرَّدُّ عليهم إذ موَّهوا في كلامهم على مذهبهم الباطل.
	ف.9: الرَّدُّ عليهم إذ عادوا إلى التأكيد على أن الكفر لا يكون إلا لِتارك الشهادتين ،والرَّدُّ كان من قولهم أنفسهم.
	ف.10: الرَّدُّ عليهم في قولهم صراحةً أنه ليس من دليل مع مَن فرَّق بين النصوص التي فيها التكفير للمعاصي، ونصوص التكفير لِترك الصلاة.
	ف.11: الرَّدُّ عليهم في نقدهم لكلامٍ؛إدَّعوا أن الشيخ لا يقوله؛ وهو يقوله.
	ف.12: الرَّدُّ عليهم إذ ادَّعوا أن حديث(( من تركها فقد كفر )) ليس واضحاً صريحاً في التكفير.
	ف.13: الرَّدُّ عليهم في ادِّعائهم أنه لم يوجد في القرون الخيِّرة من أَوَّل حديث عبادة بن الصامت.
	ص. الرَّدُّ على الملاحظة الثامنة والعشرين: وفيه:
	ص.1: بيان سقوط مذهبهم من كلامهم أنفسهم.
	ص.2: الرَّدُّ عليهم بنقلهم عن شيخ الإسلام وإيحاؤهم أنه يقول بأن الأعمال إذا زالت لم يَزُل الإيمان.
	ص.3: الرَّدُّ عليهم بنقلهم عن شيخ الإسلام ما لم يحاولوا أن يوضحوه " ……… دلَّ على عدمه وضعفه"؛ أي الإيمان.
	ص.4: الرَّدُّ عليهم بنقلهم عن "ابن القيَّم" بتوضيح قاعدةٍ لشيخ الإسلام.
	ص.5: الرَّدُّ عليهم فيما جاء في الهامش نقلاً عن شيخ الإسلام ، واصرارهم على أن المعاصي- كلها- فسق وليس كفر.
	- وفي الختـام.


