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الحق 
واليقين

الرحيم الرحمن الله بسم
المقدمة

ًا وجعـلـه الكتاب عبده على أنزل الذي لله الحمد  هادـيـ
ًا،ً ًا ونذير ـمـوالته ـفـي علـيـه واعتـمـد به تمسك لمن ومرشد

َا له فهو ومعاداته،ً ًا،ً سراج أـهـل مقاطـعـة فـيـه وأوـجـب منير
ًا لهم كان ومن الشرك،ً ًا.  مؤيد ونصير

ه،ً أشـرف علـى والسـلم والصلةا  رسـله وخيـرةا خلق
ظلما بمبعـثـه الـلـه ـمـزق اـلـذي وسلم عليه الله صلى محمد
جملـًة والمشـركين الشـرك مباينـة هـديه من وجعل الكفر،ً

وتفصيلً.

ًا الله في تحابوا الذين وأصحابه آله وعلى  به أرغموا حب
ًا والمـنـافقين الكـفـار به وجاهدوا العداء أأنوف ًا،ً جـهـاد ـكـبير

بأنـصـاف منـهـم يرـضـوا فـلـم الـضـلل،ً أـهـل ـعـن به وتميزوا
سبيلً. الحلول

بعد: أما 

تـعـالى: {ولـقـد ـقـال التوحـيـد،ً ـهـو الله دين اصل فإن 
ٍة أكِل في بعثنا ً أأم الـطـاغوت} واجتنبوا الله اعبدوا أن رسول

].36: [النحل

أرـسـل النبياء دعوةا حقيقة الكافرين أعتاةا فهم وقد  وال
مـشـركوا ـهـم فـهـا الـيـوما،ً المزـعـومين المـسـلمين من أكثر

ًا اللـهـة {أجـعـل الحقيقة هذه من عجبهم أيبدون أقريش ـ إلـه
ًا ٌءء هذا إن واحد ـوا فالكفار ]،5ً: أعجاب} [ص لشي أن فهـم
ٍةا إـلـى ليست الجليلة،ً رسولهم دعوةا إـلـى ولـكـن لـلـه،ً عـبـاد
سواه. معبود بكل والكفر وحده الله عبادةا

ّ تتحقق ل وحده الله فعبادةا  بـمـن والكفر بالجتناب إل
والمر. الخلق له من إلهية أو ربوبية على تعدى

ًا يصير ل والنسان  ّ ـبـالله مؤمن ـبـالطواغيت ـبـالكفر إل
وـمـن وأهلـهـا الـطـاغوتيه الـصـفات ـكـل ومعاداةا ومعاداتهم،ً

ّدةا أهل من لها أيروج والنفاق. الر

ـقـاما لما وسلم عليه الله صلى الله رسول حال وتأمل 
التوحـيـد،ً وـهـو بـضـده ويأمرهم الشرك عن المشركين أينذر
إـلـى فـيـه،ً بالدخول أنفسهم وحدثأوا واستحسنوا،ً يكرهوا لم
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بيان في الحث 
على المقاطعة

ٍذ علمائهم،ً وتجهيل دينهم بسب صرح أن أه ـشـمروا فحينـئـ ـلـ
وـعـاب أحلمـنـا،ً وـقـالوا: ـسـفه العداوةا،ً ساق عن ولصحابه

آلهتنا. وشتم ديننا،ً

وـتـابعيهم،ً والـتـابعين الـصـحابة ـمـن العلماء أجمع وقد 
ًا المسلمين وجميع ًا،ً سلف ًا يـكـون ل الـمـرء أن وخلـفـ مـسـلم

ّ فعلـه،ً ومـمـن منـه والـبراءةا الكـبر الـشـرك من بالتجرد إل
أبغُضهم والمكان. والقدرةا الطاقة بحسب ومعاداتهم،ً و

ـفـي الرـجـائي الفـكـر تغُلغـُـل فـقـد الزمان هذا في أما 
ً اليمان غدا حتى المة،ً ًا،ً والتوحيد قول ًا والسلما شعار ـ إرثـأ

ًا،ً الفـكـر ـهـذا وصادف والبراء،ً الولء معالم واندثأرت وانساب
ًا حـيـاةا وـفـي والعـقـول القـلـوب ـمـن فاـسـتحكم خاوية،ً قلوب

البشر.

أـسـنن،ً والواجـبـات الفراـئـض الناس فترك  واكتـفـوا وال
ّ إله بقول: ل وإـسـلمهم محـفـوظ،ً دينـهـم أن وظنوا الله،ً إل
واـحـد ـبـرب يؤمـنـون علـيـه. فـهـم أغـبـار ل وإيـمـانهم مصون،ً

ربهــم اللــه أن ويعرفــون بــالتثليث،ً يعتقــدون ل للكــون،ً
ّد - عـلـى ويؤمـنـون ورازقهم،ً وخالقهم - ـبـاليوما زعمـهـم ـحـ

ّنة والعقاب والحساب الخر ـؤدي وقد والنار،ً والج بعـضـهم ـي
ـشـهر الـخـر البـعـض يـصـوما وـقـد والعـيـدين،ً الجمـعـة ـصـلةا

ٍما بعض أو رمضان ويـحـج الـخـر البـعـض يعتـمـر وقد منه،ً أيا
ّدةا وعـلـى خـيـر عـلـى أنـهـم ويظـنـون الـحـراما،ً الـلـه بـيـت ـجـا

النـفـع يعتـقـد اـلـدين ـهـذا إلى ينتسب ممن الطريق. والكثير
ـد والضــر ـاء بعــض بـي بهــم،ً فيتوســل والصــالحين،ً الولـي

ويظـنـون منـهـم،ً الواحد باسم ويحلف لهم،ً وينذر ويستغُيث،ً
ّ إله ل يقولون داموا ما خير على انهم الله. إل

ّ إلـه ل قـال أحـاديث: ((مـن سرت وقد  دخـل اللـه إل
ّنة)) و ـه ل قال من النار من ((اخرجوا الج ّ إـل ـه)) وـمـا إل الـل

ـسـريان العاـمـة ـفـي الـحـاديث ـهـذه سرت حتى ذلك،ً شابه
أـكـثر وـظـن والـيـابس،ً الخضر على فأتت الهشيم،ً في النار

إثأبات في يكفي بالشهادتين النطق أن الملة إلى المنتسبين
وفعـلـوا الـصـلوات ترـكـوا وإن الجـنـان ودخول السلما صفة

ـالله وأشركوا وآياته،ً ورسوله بالله المنكرات: كالستهزاء ـب
اليـهـود ـمـن الـلـه أـعـداء وواـلـوا ـسـلطانا،ً ـبـه أيـنـزل ـلـم ـمـا

ّكموا والملحدين،ً والنصارى الكفرـيـة الشرائع الناس في وح
ـشـرائع بـعـض ـعـن وامتنـعـوا الجاهلـيـة،ً الوـضـعية والقوانين

كـمـا الله،ً سبيل في الجهاد مثل وحاربوها،ً الظاهرةا السلما
ّ ذلك يخفى ول اليوما،ً المسلمين بلد في حاصل هو على إل
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على نشأ الطواغيت،ً هؤلء عن أيجادل خبيث أمعاند أو جاهل
العامة أعرف في صار حتى الكبير،ً عليه وهرما الصغُير،ً ذلك

أدعاةا بعض وعند ومعتقدهم ـو هذا أن السلطين وعلماء ال ـه
ـع ـليم،ً الوـض ـم الـس ـن ومنـه ـى ينتـسـب ـم ـة إـل ـدعوةا أئـم اـل

ـذا منهم،ً لتبرؤا حالهم إلى الدعوةا أئمة نظر ولو المباركة،ً ـل
يلتـبـس ل ـحـتى الرـسـالة ـهـذه ـفـي الدعوةا أئمة كلما نقلت
ـفـي المهـمـة المسائل في كلمهم وأوضحت بالباطل،ً الحق

أئـمـة أن الـقـوما وـهـؤلء اـلـدعوةا أئـمـة بين والفرق التوحيد،ً
أيطبـقـون بعلمـهـم ـعـاملين الدعوةا الحـكـاما واقعـهـم عـلـى و

ًا لئم،ً لومة الله في تأخذهم ل الشرعية الـقـوما لـهـؤلء خلف
حتى أينكر ل منهم أينكر والذي البته،ً واقعهم على تطبيق فل

ًا أيسأل،ً تعالى. الله رحمهم السلف لئمة خلف

ـم  ـا اللـه ـكوا إـن ـك نـش ـم إلـي ـواغيت،ً ظـل ـة الـط وزندـق
إليك ونشكوا مأجور،ً وقلم مسموما،ً لسان وكل المنافقين،ً

أمـبـدل،ً مـحـرف أـكـل أـكـل و أمتكـلـم أو الـحـق،ً ـعـن ـسـاكت و
بالباطل. 

الـقـوال ـفـي الخلص يرزقنا أن وجّل عّز الله وأسأل 
نفســي فمن خطأ من الرسالة هذه في كان فإن والعمال،ً

أه ورسوله والله الشيطان ومن .بريئان من

أجمعين وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم الله وصلى
العالمين رّب لله والحمد

الرحمن عبد أبو
الثأري
بن سلطان

العتيبي بجاد
ـ ه25/4/1422
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الول الباب
الكتاب إتباع وجوب في) 1(

ّنة والُس
الرض رب أـمـر امتـثـال العباد جميع على الواجب إن

قول كل وطرح للعباد،ً رحمة المبعوث وأمر والسماوات،ً
تماما ذلك فإن عناد،ً أو شقاق دون والسنة الكتاب يخالف
الله. إل إله ل شروط من شرط هو الذي النقياد

إل فلح ول فوز ول ورسوله،ً الله بطاعة إل توحيد فل
محــط هي التي الرجال،ً آراء على والسنة الكتاب بتقديم
ّد قابله أنظار ن ومـا والقبـول،ً للـر ن ويؤخـذ إل أحـد م م
ِه أيرد قول ـمـن إـمـاما ـمـن وـمـا بالفرـقـان،ً المبعوث سوى و

ِة ـ ّ الئـم أه إل ـ ـا مرـغـوب أـقـوال وـل ّنـهـى أوـلـي عـنـد عنـه ال
َلبصــار،ً ـن فالســعيد وا ـالوحيين تمّســك ـم ـاه وإن ـب جـف

الطغُاما.

الّرجال. بآراء التمّسك أجِل من نبذهما من والشقي

ّنة،ً ـبـالثأر الله: (عليـكـم عبد بن سهل - قال  والـّسـ
أه أخاف فإني إنـسـان ذـكـر إذا زـمـان قلـيـٍل عن سيأتي أن
أه صلى النبي ِه الـلـ ِه والقـتـداء وـسـلم،ً علـيـ جمـيـع ـفـي ـبـ

ِه ِل ّلوه منه،ً وتبرؤوا عنه ونفروا ذّموه أحوا وأهانوه). وأذ

عبد بن محمد بن الله عبد بن سليمان العلّمة - قال 
أه الله: (َرِحَم رحمهم الوهاب ً الل أه،ً أصدق ما سهل ِفراـسـت

َأعـظـم،ً ذـلـك كان فلقد ّـفـر َأن وـهـو و بتجرـيـد النـسـان أيك
ّتوِحد عبادةا وترك لله،ً العبادةا بإخلص والمر والمتابعة،ً ال

أر ِسواه ما ِه الله صلى الله رسول ِبطاعة والم وسلم،ً علي
ّدقيق في وتحكيمه .1والجليل) ال

ـة نحو في رسوله بطاعة وعل جّل الله أمرنا وقد ثألثـأ
ًا وثألثأين أه إذ مخالفتـهـا يـحـل فل 2كتابه من موِضع عـيـن إـنـ

ّدةا وعـيـن الـضـلل ِه الـلـه ـصـلى ورـسـوله لـلـه المـحـا علـيـ
وسلم.

.61 ص الحميد العزيز تيسير 1
الرسول طاعة فوجدت المصحف في أحمد: (نظرت الماما قال 2

ًا). وثألثأين ثألثأة في موضع
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ل َأنـهـم النـسـاء ـسـورةا ـفـي بنفـسـه الـلـه أقـسـم وقد
ّتى يؤمنون ِكموا ح ّنبّي أيح ألّمّي ال ِر في ا في والكبير الصغُي

ِبـك تعـالى: {فل فقـال المـور،ً جميع حـتى يؤِمنـون ل ور
أموك ِك أهم شجر فيما أيح أهم في يِجدوا ل ثأم بين أفِس ًا َأن ـ حرـج

ِلموا قضيت مما أيس ].65تسليما} [النساء:  و

ّي عـلـى أـيـوجب ـلـم وتـعـالى تـبـارك والـلـه ٍد َأ ـمـن ـفـر
عليــه الله صلى الله رسول إل ِبعينه شخص طاعة الناس

َأطيـعـوا وـسـلم. ـقـال ـَه تـعـالى: {و ّلـكـم والرـسـول الـل لع
ـران:  أترحـمـون} [أل ـذه132عـم ـة ]. فـه ـأمر الـي ـه ـي الـل

الـلـه صـلى رسـوله ويطيعـوا يطيعـوه أن عباده بها تعالى
َلـمـر وـسـلم علـيـه إل الـصـحيح عـلـى الوـجـوب يقتـضـي وا

هنا.  له صارف ول لصارف

أه ثـأـم الوـجـوب،ً ـهـذا تؤـكـد ـكـثيرةا الـيـات ـبـل ـمـن إـنـ
مـخـالفه َأن الوـجـوب عـلـى يدل المر َأن ثأبت إذا المعلوما

َلن وـسـلم،ً علـيـه الـلـه ـصـلى ورـسـوله لـلـه وـعـاٍص آثـأـم
ـة ـر مخالـف ـال الـم ـية. ـق ـذر معـص ـالى: {فليـح ـذين تـع اـل

ِلفون أهم أن أـمـره ـعـن أيـخـا أهم أو فتـنـه أتـِصـيب ٌءب أيـصـيب ـعـذا
الفتـنـه المر مخالفة على الله فرتب ].63أليم} [النور: 

الليم.  العذاب أو

َأتـدري رحمه أحمد الماما - قال  الفتنـه؟ مـا اللـه: (
ّد إذا لعـلـه الشرك الفتنه ِه ـفـي يـقـع َأن ـقـوله بـعـض ر قلـبـ
فيهلك). الزيغ من شي

َأطيعوا الله َأطيعوا تعالى: {قل قال ـفـإن الرـسـول و
ِإنّما تولوا أكم أحمل ما عليه ف ـم ما وعلي أـت ـوه وإن أحّمل أتطيـع

أغ إل الرسوِل على وما تهتدوا أـمـبين} [الـنـور:  البل ].54ال
وطاـعـة بـطـاعته تـعـالى الـلـه ـمـن الـمـر فيـهـا الـيـة فهذه

ـقـال: تـعـالى الـلـه إن ثـأـم وـسـلم،ً علـيـه الله صلى رسوله
َلن بطــاعته إل الهتداء يحصل تهتدوا} فل أتطيعوه {وإن
الـشـرط ـجـواب يحصل ول وجوابه الشرط فعل فيها الية

هذا جوابه. فعلى تخلف الشرط فعل تخلف فإن بفعله إل
ِتـداء يحصل ل حصـل الطاـعـة ِوِجـدت ـفـإن بطـاعته إل اه

فل.  وإل الهتداء

الفـوز رسـوله وطاعـة طـاعته على الله رتب ولذلك
الـلـه يطع تعالى: {ومن فقال الحزاب سورةا في والفلح

ًا فاز فقد ورسوله ]. وـقـال71عظيـمـا} [الـحـزاب:  ـفـوز
ًا تعالى،ً وعـصـى عـصـاه ـمـن عـلـى الـمـبين بالضلل حاكم
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بيان في الحث 
على المقاطعة

ً ضّل فقد ورسوله الله يعص رسوله: {ومن مبيـنـا} ضلل
].36[الحزاب: 

ًا تعالى،ً وقال ِذ لنا آمر ـه صلى الرسول َأقوال بأخ الـل
آـتـاكم توـقـف: {وـمـا دون ـبـالقبول وتلقيـهـا وـسـلم علـيـه

]. 7فانتهوا} [الحشر:  عنه نهاكم وما فخذوه الرسول

الرـسـول طاـعـة وـجـوب عـلـى الداـلـة الـحـاديث وأما
ًا.  كثيرةا فهي وسلم عليه الله صلى بسنته والخذ جد

أـنـس ـحـديث ـمـن ومسلم البخاري في ثأبت منها: ما
ـعـن رـغـب ـقـال: ((ـمـن وـسـلم علـيـه الله صلى النبي أن

.مني)) فليس سنتي

ًا أن هرـيـرةا أبي حديث من البخاري عند ثأبت ما وأيض
ـيـدخلون أأـمـتي ـقـال: ((ـكـل وـسـلم عليه الله صلى النبي
ـقـال: ـيـأبى؟ ـمـن الله رسول  يا:فقالوا أبى،ً من إل الجنة

أبى)). فقد عصاني ومن الجنة دخل أطاعني من
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الحق 
واليقين

فصل
خالف لمن السلف إنكار في

بالراء الحاديث
عـلـى نكيرـهـم يـشـتد عليهم الله رضوان السلف كان

وربمـا المريـضـة،ً والتعّسـفات بالراء الحاديث خالف من
ًا هجروه ًا للسنة تعظيم لها. وتوقير

الـلـه عـبـد ـبـن سالم (صحيحه) عن في مسلم فروى
عليــه الله صلى النبي قال: (سمعت عمر بن الله عبد أن

اـسـتأذنكم إذا المـسـاجد نساءكم تمنعوا يقول: ((ل وسلم
:ـقـال لنمنعهّن،ً الله: والله عبد بن بلل فقال إليها)). قال

ّبه الله عبد عليه فأقبل ًا فـسـ ّب ًا،ً ـسـ ّبه ـسـمعته ـمـا ـسـيئ ـسـ
أأخبرك:قط. وقال مثله ـه صلى الله رسول عن   ـه الـل علـي

.لنمنعهّن) والله وتقول وسلم

َأنـه مغُفـل بـن الـلـه عبـد عن ومسلم البخاري وروى
ً رأى الـلـه رـسـول ـفـإن تـخـذف،ً له: (ل فقال يخذف رجل

يكـره كـان - أو الخـذف عـن نهـى وسـلم عليه الله صلى
ـعـدو،ً ـبـه ينـكـأ ول ـصـيد ـبـه يصاد ل - وقال: ((إنه الخذف
ذـلـك بعـد رآه العـيـن)). ثأـم وتفقـأ الّسّن تكسر قد ولكنها
علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسول عن له: أحدثأك فقال يخذف
- وأـنـت الـخـذف ـكـره - أو الـخـذف ـعـن نـهـى أـنـه وـسـلم

وكذا). كذا أأكلمك تخذف؟! ل

ـن3/475" ( " صحيحه في البخاري وروى  - فتح) ـع
الـلـه رـضـي عـمـر اـبـن رـجـل قال: ـسـأل عربي بن الزبير
ـصـلى الله رسول فقال: رأيت الحجر،ً استلما عن عنهما،ً

َأـيـت ـقـال ويقبـلـه،ً يـسـتلمه وـسـلم عليه الله إن قـلـت: أر
َأيت زحمت،ً َأيت (اجعل غلبت.قال إن أر باليمن. رأـيـت أر
ويقبـلـه). ـقـال يـسـتلمه وسلم عليه الله صلى الله رسول

َأـيـت عـمـر: (اجـعـل اـبـن ـقـول عـلـى حـجـر ابن الحافظ أر
الحديث معارضة منه فهم لنه ذلك له قال باليمن): وإنما

َأمره ذلك عليه فأنكر بالرأي يأـخـذ أن الـحـديث سمع إذا و
الرأي. ويتقي به

السنة عارض لمن عنهما الله رضي عباس ابن وقال
َأراـكـم ـمـا عنهـمـا: (والـلـه الله رضي وعمر بكر َأبي بقول
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بيان في الحث 
على المقاطعة

أأحدثأكم يعذبكم حتى منتهين ـه رسول عن الله.  ـصـلى الـل
وعمر). بكر َأبي عن وتحدثأونا وسلم،ً عليه الله

عبد بن محمد بن الله عبد بن سليمان العلمة - قال 
لمــن عباس ابن كلما هذا كان الله: (فإذا رحمهم الوهاب
لمن يقول تظنه هما. فماذا وعمر. وهما بكر بأبي عارضه
بإـمـامه وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الرـسـول ـسـنن يـعـارض
ًا ـقـوله إلـيـه. ويجـعـل ينتـسـب الذي مذهبه وصاحب عـيـار

أو رده،ً ـخـالفه وـمـا قبـلـه وافقه فما والسنة،ً الكتاب على
ّوله،ً المستعان.  فالله تأ

المتأخرين: بعض قال ما أحسن وما

ًا الدليل فيه جاءهم فإن إليه للباء كان امل    موافق
أب ذها

أب فيه للتأويل ويركب مؤول هذا قيل وإل رضوه صعا

تـعـالى: {اتـخـذوا ـقـوله ـفـي داـخـل ـهـذا أن رـيـب ول
ًا ورهبانهم أحبارهم . 3])31الله} [التوبة/ دون من أرباب

لرـجـل وكـيـع: فـقـال عـنـد السائب: (كـنـا أبو - وقال 
اللــه صلى الله رسول الرأي: أشعر في ينظر ممن عنده
َله. قال هو حنيفة أبو ويقول وسلم،ً عليه ـإنه أمث الرجل: ـف

قــال أمثلة،ً قال: الشعار أنه النخعي إبراهيم عن أروي قد
ًا فرأيت ًا غضب وكيع ًا. وقال: أـقـول غضب ـقـال ـلـك شديد
إبراهـيـم. ـقـال وتـقـول وسلم،ً عليه الله صلى الله رسول

قولــك من - زع تن حتى تخرج ل ثأم 4تحبس بأن احقك ما
َأماما الوقوف راما فيمن يفعل أن ينبغُي الذي . وهذا5هذا)

ّنصوص أعـلـم َأنـه بحّجـة وفلن،ً فلن بقـول ومعارضتها ال
منك!!

)1/251الحـنـابله)) ( ((طبـقـات ـفـي يعـلـى أبو وروى
اـبـن ـقـال: (بـلـغ حنـبـل ـبـن أحمد عن زياد،ً بن الفضل عن
ًا أن ذئب،ً أبي بالخـيـار)) بـحـديث: ((البيـعـان يأخذ لم مالك

عنـقـه) ـضـربت وإل ـتـاب ـفـإن الخيار في فقال: (يستتاب
ّد لم ومالك .ذلك...) غير على تأوله ولكن الحديث ير

.545 , 544 ص الحميد العزيز تيسير 3
لهم قلنا ما كل الزمان،ً هذا في أيحبسوا أن أنريد الذين أكثر وما 4

أـجـاز،ً فلن الـشـيخ ـقـالوا وـسـلم،ً عليه الله صلى الله رسول قال
الهواء. أهل من الله إلى فنبرأ للتشريع،ً مصدر الشيخ وكأن

.1/149 والمتفقه . والفقيه3/250 الترمذي جامع 5
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بيان في الحث 
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وغـضـبهم نكيرـهـم يـشـتد الطيب السلف (كان وهكذا
وسلم عليه الله صلى الله رسول حديث عارض من على
ًا الناس من أحد قول أو استحسان أو قياس أو برأي كائنــ
يضرب من على وينكرون ذلك،ً فاعل ويهجرون كان،ً من

ـم ـال. ول لـه ّوغون المـث ـ ـر يـس ـاد غـي ـه النقـي ـليم ـل والتـس
ّقف بقلوبهم يخطر ول والطاعة،ً بالسمع والتلقي في التو

فلن ـقـول يواـفـق أو قياس أو عمل له يشهد قبوله. حتى
لـمـؤمن ـكـان تعالى: {وما بقوله عاملين كانوا بل فلن،ً و

ًا ورـسـوله الـلـه قـضـى إذا مؤمـنـة ول لـهـم يـكـون أن أـمـر
يؤمنون ل وربك تعالى: {فل وبقوله أمرهم}،ً من الخيرةا

أنفـسـهم ـفـي يـجـدوا ل ثأم بينهم شجر فيما يحكموك حتى
ًا أدفعنا ويسلموا قضيت مما حرج ـ ـا. ـف َأمثالـه تسليما}... و

الـلـه ـصـلى الـنـبي ـعـن لحدهم: ((ثأبت قيل إذا زمان إلى
بـهـذا،ً ـقـال وـكـذا)) يـقـول: ـمـن ـكـذا ـقـال أنه وسلم عليه

ًا هذا ويجعل به بالقائل جهله يجعل أو الحديث،ً بصدر دفع
لعـلـم نفـسـه نـصـح به. ولو العمل وترك بمخالفته له حجة

ـمـن إـمـاما أيـعـرف الباـطـل... ول أعظم من الكلما هذا أن
صلى الله رسول بحديث نعمل قال: ل البتة السلما أئمة
ـمـن جـهـل ـفـإن ـبـه عمل من نعرف حتى وسلم عليه الله
كـمـا ـبـه يعـمـل أن ـلـه يـحـل ـلـم به عمل من الحديث بلغُه

. 6القائل) هذا يقول

.245 , 4/244 الموقعين إعلما 6
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فصل
التقليد ذما في

معرفة غير من القائل قول قبول هو التقليد أن اعلم
ـم،ً لـيـس التقليد أن الناس بين خلف (ول لدليله،ً وأن بعـل
العلـمـاء نـهـى . وـلـذلك7ـعـالم) اسم عليه يطلق ل المقلد
ٌءل رحمـهـم الئمة قال تقليدهم،ً عن الله رحمهم الـلـه: (ـكـ

ّ وـيـترك ـقـوله من يؤخذ علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول إل
وسلم). 

الحديث جاء الله: (إذا رحمه حنيفة أبو الماما - قال 
اـلـرأس فعـلـى وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول عن

فعـلـى عنـهـم الـلـه رـضـي الـصـحابة ـعـن جاء وإذا والعين،ً
ونـحـن ِرـجـال فـهـم التابعين،ً عن جاء وإذا والعين،ً الرأس

ِرجال). 

ٌءد مالك: (كلنا - وقال  ّ عليه ومردود را هذا صاحب إل
وسلم. عليه الله صلى الله رسول القبر). يعني

ـال  ـاما - وـق ـافعي الـم ـه الـش ـه: (إذا رحـم ـح الـل ـص
ـقـول ـقـولي ـخـالف ـمـذهبي). وـقـال: (إذا فـهـو الـحـديث

أعرض بقولي فاضربوا وسلم،ً عليه الله صلى الله رسول
اســتبانت من أن على المسلمون الحائط). وقال: (أجمع

أن لــه يكن لم وسلم،ً عليه الله صلى الله رسول سنة له
أحد). لقول يدعها

عرفوا لقوما الله: (عجبت رحمه أحمد الماما - وقال 
تـعـالى والـلـه ـسـفيان،ً رأي إـلـى ويذهبون وصحته السناد

ـة تصيبهم أن أمره عن يخالفون الذين يقول:{فليحذر فتـن
تقـلـدني ]). وـقـال: (ل63أليم} [الـنـور/ عذاب يصيبهم أو
ًا تقلد ول وخــذ الثوري ول الوزاعي ول الشافعي ول مالك
أث من أخذوا).  حي

ول  عنهمـا: اللـه رضـي عبـاس بـن اللـه عبـد - ويق
ـقـال أـقـول الـسـماء،ً ـمـن حجارةا عليكم ينزل أن (يوشك

.1/45 الموقعين إعلما 7
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واليقين

بـكـر أـبـو قال وتقولون وسلم،ً عليه الله صلى الله رسول
. 8وعمر؟!)

رحـمـه الـلـه عـبـد بن سليمان العلمة الشيخ - وقال 
الله كتاب بلغُه إذا المؤمن على والحتم الفرض الله: (بل

في ذلك،ً معنى وعلم وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة
ـذلك خالفه،ً من خالفه ولو به،ً يعمل أن كان،ً شيء إي فـب

وسـلم،ً عليـه الـلـه صـلى ونبينـا وتعـالى،ً تبارك ربنا أمرنا
المقـلـدين جـهـال إل قاطـبـة،ً العلـمـاء ذـلـك عـلـى وأجـمـع

حـكـى كـمـا العـلـم أـهـل ـمـن ليـسـو هؤلء ومثل وجفاتهم،ً
ـد ـبـن عمر أبو العلم أهل من ليسوا أنهم على الجماع عـب

. 9وغيره) البر

عنه: (اتبـعـوا الله رضي مسعود بن الله عبد - وقال 
أكفيتم).  فقد تبتدعوا ول

ِر عنه: (عليك الله رضي الوزاعي الماما - وقال  بآثأا
ِرـجـال وآراء وإـيـاك الـنـاس،ً رفـضـك وإن سلف من وإن ال

بالقول). لك زخرفوه

تـعـالى: الـلـه رحمه تيميه ابن السلما شيح - ويقول 
.10السبيل) ضّل الدليل فقد (ومن

الله: رحمه القيم ابن - وقال 

العفو سبيل لعلى وإنها الذنوب خوفي ما والله
والغُفراِن

الوحي هذا تحكيم     عن القلب انسلخا أخشى لكنما
والقراِن

ًا ّنة ذاك كان ل        وخرِصها الرجال بآراء ورض بم
الدياِن

ولوازمها:     بالنبوة     الشهادة     مقتضيات

الـلـه رحـمـه حـسـن ـبـن الرحـمـن عـبـد الشيخ - قال 
ًا التوحيد: (وـقـوله: ((وأن لكتاب شرحه في تعالى محـمـد
ًا أن شهد أي ورسوله))،ً عبده ـده محمد ـوله،ً عـب أي ورـس

.388 , 387 ص المجيد فتح 8
.547 , 546 ص الحميد العزيز تيسير 9

فـهـم عـلـى اـلـدليل إتـبـاع وطريقك التوحيد أخا يا منهجك أجعل 10
العصر. رعاع من خالفك لمن تلتفت ول والتابعين الصحابة
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بيان في الحث 
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ـه،ً أمره وتعظيم اتباعه،ً يقتضي وذلك ويقين،ً بصدٍق ونهـي
بـقـول أتـعـارض ل وأن وسلم،ً عليه الله صلى أسنته ولزوما

الخـطـأ،ً علـيـه يـجـوز وسلم عليه الله صلى غيره لن أحد،ً
تـعـالى،ً الـلـه عـصـمه ـقـد وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى والنبي
ـطـاعته ـتـرك عـلـى والوعـيـد ـبـه والتأـّسـي ِبطاعته وأمرنا
ٍة ول لمـؤمٍن كان تعالى:{وما بقوله اللـه قضـى إذا مؤمنـ

ًا ورســوله أةا لهــم يكــون أن أمــر ِرهــم} مــن الِخيــر أم
ِه عن أيخالفون الذين ] وقال: {فليحذر36[الحزاب/ ـر أـم

ٌءب أيصيبهم أو فتنه أتصيبهم أن ]. قال63أليم} [النور/ عذا
الفتنة: الفتنة؟ ما تعالى: ((أتدري الله رحمه أحمد الماما

ّله الشرك،ً ّد إذا لع من شيء قلبه في يقع أن قوله بعض ر
أمتابـعـة في التفريط وقع . وقد11فيهلك)) الزيغ وتركـهـا،ً ال

ـصـلى ـقـوله عـلـى الخـطـأ،ً عليهم يجوز من أقوال وتقديم
12يخفى) ل كما العلماء من سيما ل وسلم،ً عليه الله

تعالى: الله رحمه الله عبد بن سليمان الشيخ - قال 
ادقة محبـة ورسـوله الله أحب رجب... فمن ابن (قال ص
ه ذلـك أوجـب قلبـه،ً من ا بقلبـه يحـب أن ل اللـه يحبـه م

بـمـا ويرـضـى ورـسـوله،ً الـلـه يكرـهـه ـمـا ويـكـره ورسوله،ً
ورسوله،ً الله أيسخط ما ويسخط ورسوله،ً الله به يرضى

أحب هذا بمقتضى بجوارحه يعمل وأن أبغُض.  ال وال

ًا بجوارحه عمل فإن ارتـكـب ـبـأن ذـلـك،ً أيـخـالف ـشـيئ
الـلـه أيحـبـه ـمـا بعض ترك أو ورسوله،ً الله يكرهه ما بعض

نـقـص عـلـى ذـلـك دّل علـيـه،ً والـقـدرةا وجوبه مع ورسوله
إـلـى ويرـجـع ذـلـك،ً ـمـن يـتـوب أن فعلـيـه الواجـبـة،ً محبـتـه
تقــديم من تنشأ المعاصي الواجبة. فجميع المحبة تكميل

الـبـدع،ً ورـسـوله... وـكـذلك الله محبة على 13النفس هوى
أـسـمي ولـهـذا الـشـرع،ً عـلـى الـهـوى تـقـديم من تنشأ إنما

ألها تـقـديم ـمـن تنشأ إنما المعاصي وكذلك الهواء،ً أهل أه
أـحـب وـكـذلك الـلـه،ً يحـبـه ما ومحبة الله محبة على الهوى

ًا يكون أن فيه الواجب الشخاص الرســول به جاء لما تبع
ـه،ً أحب ((من وسلم... و عليه الله صلى ـه،ً وأبغـُـض لـل لـل

كـان اليمان)). ومـن أستكمل فقد لله،ً ومنع لله وأعطى

ًا فإن 11 أيـخـالف لـنـه الـحـق ترـكـوا الـيـوما الـحـق طلب ـمـن ـكـثير
أيخالف واقعهم فليتـقـوا وحطامـهـا،ً اـلـدنيا ـمـن وملذاتهم أهوائهم و

الثبات. الله الحق. نسأل يتبعوا لم إذ والهلك الزيغ من هؤلء الله
.26 ص الموحدين عيون قرةا 12
تـعـالى: ـقـوله ـفـي كـمـا الـلـه،ً دون ـمـن أيعـبـد ـصـار الهوى اتباع 13
}علههم علههى اللههُه وأضههله هههواه إلهه اتخذ من أفرءيت{

].23[الجاثأية/
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بيان في الحث 
على المقاطعة

أبغُضـه،ً أحبه،ً ذلـك كـان نفسـه،ً لهـوى ومنعـه وعطـاؤه،ً و
ًا ذـلـك،ً ـمـن التوـبـة علـيـه فتـجـب الواجب،ً إيمانه في نقص

علـيـه الـلـه ـصـلى الرـسـول ـبـه ـجـاء ما إتباع إلى والرجوع
ـه وما ورسوله الله محبة تقديم من وسلم ـه رـضـى فـي الـل

ِدها) النفس هوى على ورسوله أمرا .14و

اللـه رحـمـه حـسـن بـن الرحمـن عبد الشيخ - وقال 
ّد من كثير على الغُالب هو (هذا لمخالـفـة الـحـق الناس: ر

أمعارضته الهوى،ً وـضـعف اـلـدين نـقـص من وهذا بالراء،ً و
.15واليقين) اليمان

الطاعة:     شرك     الحذر... الحذر... من

ـفـي الله رحمه حسن بن الرحمن عبد الشيخ - قال 
حـديث - أي الحـديث التوحيـد: (وفـي كتـاب على شرحه

في والرهبان الحبار طاعة أن على - دليل حاتم بن عدي
الكــبر الشرك ومن الله،ً دون من لهم عبادةا الله معصية

. 16الله) يغُفره ل الذي

الطاعة،ً الثالث: شرك الله: (.. النوع رحمه - وقال 
أرهـبـانهم أحـبـارهم تعالى: {اتـخـذوا قوله والدليل ًا و ـ أرباـب

ليعـبـدوا إل أأـِمـروا وـمـا مرـيـم اـبـن والمسيح الله دون من
ًا ًا إله يـشـِركون} [التوـبـة/ عـمـا سبحانه هو إل إله ل واحد
17العلـمـاء فـيـه: طاـعـة إـشـكال ل اـلـذي ]. وتفـسـيرها31

ـبي فسرها كما إياهم،ً دعاءهم ل المعصية،ً في والعباد الـن
فـقـال: ـسـأله،ً لّمـا حـاتم ـبـن لعدي وسلم عليه الله صلى

فــي طــاعتهم عبــادتهم أن لــه نعبــدهم! فــذكر لســنا
.18المعصية)

.570 , 569 ص الحميد العزيز تيسير 14
.4/294 النجدية والمسائل الرسائل مجموعة 15
.390 ص المجيد فتح 16
ًا أصبح وقد 17 ًا واضح الـيـوما،ً المـسـلمين أمـصـار من كثير في جلي

أتـِخـذوا الضللة علماء فإن ًا أا مـصـر ـفـي كـمـا الـلـه،ً دون ـمـن أرباـبـ
وغيرها.

.5 ص التوحيد مجموعة 18
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بيان في الحث 
على المقاطعة
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الحق 
واليقين

السلما حقيقة ؛الثاني الباب

الول الفصل
التوحيد حقيقة

السلما:     دين     أصل

تعالى الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الماما - قال 
ًا وقاـعـدته: الـسـلما،ً دـيـن بـقـوله: (أـصـل الـسـلما معّرـفـ

ـران؛ ـر أـم ـادةا الول: الـم ـه بعـب ـده الـل ـه،ً ـشـريك ل وـح ـل
ـه. ـمـن 19وتكفير فيه،ً والموالةا ذلك،ً على والتحريض ترـك

ـفـي والتغُلـيـظ الله،ً عبادةا في الشرك عن الثاني: النذار
.20فعله) من وتكفير فيه،ً والمعاداةا ذلك،ً

الـلـه رحـمـه حـسـن ـبـن الرحـمـن عـبـد الشيخ - وقال
تعالى لله العبد ينقاد أن وأساسه السلما،ً تعالى: (وأصل

ًا والركان،ً بالقلب ًا بالتوحـيـد،ً له مذعن باللهـيـة ـلـه مـفـرد
ًا ِسواه،ً ما كل دون والربوبيه ّدم ّبه أمراد أمق ـا كل على ر ـم

.22وتهواه) 21نفسه تحبه

الـلـه رحـمـه الوـهـاب عـبـد ـبـن محـمـد الـشـيخ - وقال
ـب على يكون الله دين الله: أن رحمك تعالى: (اعلم القـل

ِلـسـان على ويكون والبغُض،ً وبالحب بالعتقاد،ً ـبـالنطق ال
أرـكـان بفـعـل الـجـوارح على ويكون بالكفر،ً النطق وترك

ـدةا اختل فإذا أتكفر،ً التي الفعال وترك السلما،ً ـن واـح ـم
.24وارتد) 23كفر الثلث،ً هذه

قواـعـد ـمـن التكفـيـر جـعـل الـلـه رحـمـه الـشـيخ أن وتأمل أنظر 19
ًا السلما العصر. لمرجئة خلف

.2/22 السنية الدرر 20
النص. أيتبع ول الهوى أيتبع واليوما 21
.4/420 النجدية والمسائل الرسائل مجموعة 22
ًا 23 ـ ـة لغُلةا خلـف ـذين المرجـئ الجـحـود الكـفـر ـفـي يـشـترطون اـل

والستحلل.
.10/87 السنية الدرر 24
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بيان في الحث 
على المقاطعة

بمعناههها     علههم     غيههر     من     التوحيد     بكلمة     النطق
بالجماع:     نافع     غير     بمقتضاها     عمل     ول

تعــالى: الله رحمه الله عبد بن سليمان الشيخ - قال
ّ إله ل أن شهد (قوله: ((من بهذه تكلم أي: من الله))،ً إل

ًا الكلمة ً لمعناها،ً عارف ًا بمقتـضـاها ـعـامل ـ ًا،ً باطـن وـظـاهر
ّ إـلـه ل أنه قوله: {فاعلم عليه دل كما :الـلـه} [محـمـد إل
19ً،[ ّ ـوله:{إل ـالحق شــهد مــن وـق يعلمــون} وهــم ـب

ول لمعناها معرفة غير من بها النطق ام] أ86: [الزخرف
ًا نافع غير ذلك فإن بمقتضاها،ً عمل ـ لـمـن بالجماع... فتـب
منه أعلم 25وغيرهم قريش من الكفر ورأس جهل أبو كان

ّ إله : ((ل ـب 26الله))) إل

ـفـي تـعـالى الله رحمه حسن بن الرحمن عبد - وقال
ّ إـلـه ل - أي قالـهـا التوحيد: (فمن لكتاب شرحه - الـلـه إل
ًا بها وعمل ًا،ً صدق ً وإخلص ًا،ً ومحبًة وقبول ـاد ـه وانقـي أدخـل

ّنة الله .27العمل) من كان ما على الج

الـلـه رحـمـه الوـهـاب عـبـد ـبـن محـمـد الـشـيخ - وقال
ـإذا ـالى: (ـف ـال أن عرـفـت تـع ـار أجـه أكـف ـك،ً يعرـفـون ال ذـل

تفـسـير ـمـن يـعـرف ل وـهـو السلما،ً يدعي ممن فالعجب
ـهـو ذـلـك أن يـظـن بل الكفار،ً أجهال عرفه ما الكلمة هذه

ـمـن بـشـيء القـلـب،ً اعتـقـاد غـيـر ـمـن بحروفـهـا،ً التلـفـظ
ول يخلـق،ً ل معناهـا يظـن: أن منهـم،ً والحـاذق المعاني؛

ّ المر أيدبر ول أيميت،ً ول أيحيي،ً ول يرزق،ً خير فل الله،ً إل
ّ إله ل بمعنى منه أعلم الكفار أجهال رجل في .28الله) إل

التوحـيـد أن الـمـة بـيـن خلف الـلـه: (ل رحمه - وقال
أبد ـو: الذي واللسان هو: العلم،ً الذي بالقلب يكون أن ل ـه

ـفـإن والـنـواهي؛ الواـمـر ـهـو: تنفـيـذ الذي والعمل القول،ً
ًا الرـجـل يكن لم هذا من بشيء أخل أـقـّر . ـفـإن29 مـسـلم

وإبليس،ً كفرعون،ً معاند كافر فهو به يعمل ولم بالتوحيد
ّ إـلـه ل معـنـى يـعـرف ل الناس أكثر أن اليوما والمصيبة 25 الـلـه،ً إل

ًا يرتكب بل بها،ً يعمل ل معناها يعرف والذي ذـلـك وكأن لها،ً ناقض
ّد توحـيـده انتـقـض ـقـد أنه المسكين علم وما توحيده،ً يضر ل وارـتـ

إسلمه. بعد
.77 _ 72 ص الحميد العزيز تيسير 26
.32 ص الموحدين عيون قّرةا 27
.1/70 السنية الدرر 28
ًا 29 والـصـحيح بالقلب،ً اعتقاد اليمان يقولون الذين للمرجئة خلف

بالطاعــة يزيد بالجوارح،ً وعمل باللسان وقول بالجنان اعتقاد أنه
بالمعصية. وينقص
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بيان في الحث 
على المقاطعة

ًا بالتوحيد عمل وأن ًا يعتقده ل وهو ظاهر منافق فهو باطن
ًا،ً .30الكافر) من أشر خالص

ل معـنـى أن الـلـه،ً رحـمـك الله: (اعـلـم رحمه - وقال
ّ إله أتثـبـت أـنـواع أربـعـة تنفي وإثأبات،ً نفي الله إل أربـعـة و

ـي ـواع: تنـف ـة،ً أـن ـداد،ً اللـه ـاب. والطــواغيت،ًوالـن والرـب
فأنت ضر دفع أو خير جلب من بشيء قصدته فاللهة: ما

ّتخذه ًا. والـطـواغيت: ـمـن م أرـِشـح أو راٍض وـهـو أعـبـد إلـهـ
ـداد: ـمـا أبي أو تاج أو السمان مثل للعبادةا،ً حدـيـدةا. والـن

أو عشـيرةا أو مسـكن أو أـهـل من السلما دين عن جذبك
ّد فهو مال،ً ـمـن يتـخـذ ـمـن الـنـاس تعالى: {وـمـن لقوله ن
ًا الـلـه دون ].165الـلـه} [البـقـرةا/ كـحـب أيحـبـونهم أـنـداد

.125 , 2/124 السنية الدرر 30
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بيان في الحث 
على المقاطعة

ًا ،31ًوأطعـتـه الـحـق بمخالـفـة أفتاك والرباب: من مـصـداق
ـا أترهبانهم أحبارهم تعالى: {اتخذوا لقوله دون ـمـن أرباـب

ّ أأِمروا وما مريم ابن والمسيح الله ًا ليعبدوا إل ًا إلـهـ واـحـد
ّ إله ل ].31أيشِركون} [التوبة/ عّما سبحانه هو إل

تقـصـد ـمـا كوـنـك وهو  القصد،ًأنواع: أربعة وتثبت
ّ آمنوا وجّل: {والذين عّز لقوله والمحبة والتعظيم الله إل

أد ًا أش ـوله والرـجـاء،ً والخوف ]،165ًلله} [البقرةا/ حب لـق
أه كاشف فل ِبضر الله يمسسك تعالى: {وإن ّ ل وإن هو إل

أأطيعـوا،ً الحـق بمخالفـة أفـتـوا الذين أكثر وما 31 صـاروا وـبـذلك و
ًا،ً أتِخذوا الذين هؤلء وأول أرباب ًا أا الـطـاغوت العـصـر،ً ـهـذا في أرباب

أدـعـاةا وـمـن لـهـا،ً ـشـيء أـكـل وأـحـل الـمـة أـضـّل الذي القرضاوي،ً
والـفـن للتمثـيـل وتـشـجيعها بالرـجـال واختلطـهـا الـمـرأةا تخرـيـب
فيها: وقع التي وكفرياته ضللته ومن والغُناء،ً

ـمـوالةا ـيـرى فـهـو الـكـافرين،ً والنـصـارى اليـهـود مع - التساهل أ 
ـتراما ))،14ً  (ط307 والحراما،ًص (الحلل منهم المسالمين واـح

)101 ص والعلمانـيـة،ً - (الـسـلما - المحرـفـة الـسـماوية أدـيـانهم
)،81ً ص للـسـلما،ً للـعـاملين فكرـيـة وـحـدةا (نحو لنا إخوان وأنهم

مجـلـة !! (أنـظـر العقـيـدةا أـجـل ـمـن ليـسـت اليـهـود مع حربنا وأن
).4696 العدد القطرية الراية وجريدةا ،124ً العدد البيان،ً

البدع شأن من والتهوين والضللت البدع أهل مع - التساهل ب 
ّد أو الكفرية والتـطـرف،ً الجـهـود بين السلمية (الصحوةا عليها الر

).89 ص
أـهـل طريـقـة عـلـى الـخـرةا فـي وـجـّل عّز الله رؤية أينكر - أنه ج 

ّنة أس أيثبتها ال وـجـل ـعـز !! والـلـه المبتدعة الشاعرةا طريقة على و
ٌه{ يقول ـةنههاظرة} ربههها إلههى ناضرة يومئٍذ وجو  (المرجـع
).348 ص السلما،ً في العليا

الطـعـن عقـيـدتهم ـمـن والذي الرافضة،ً مع التقريب يرى - أنه د 
ولعـن عـنـه الـلـه رضـي ـطـالب أبـي بـن علـي وتـأليه القـرآن في

ِكراما الصحابة ـذين ال ـدحهم اـل ـه امـت ٌدبـقـوله: { الـل رسههول محم
بينهههم} رحمهاء الكفههار علهى أشههداء معههه والههذين اللههه

).209 ص للسلما،ً العامة (الخصائص
التحاكم مؤداها - التي - الكافرةا الديمقراطية إلى يدعوا - أنه ـه 

بمهها يحكههم لم ومنيقول: { وجّل عّز والله الله،ً شرع غير إلى
ـاوىالكههافرون هههم فأولئههك الله أنزل ( المعاـصـرةا } (الفـت

2/637.(
ـعـن وـتـوقفه - ،ً المعتزـلـة - أـفـراخا العقلنيـيـن منهج - سلوكه و 

اهر معارضتها بدعوى الصحيحة،ً الحاديث بعض قبول القـرآن لظ
الرسههول أتههاكم ومههايقول: { وجّل عّز والله النسان،ً عقل أو

ذلك: أمثلة } ومنفانتهوا عنه نهاكم وما فخذوه
 ً ًا مسلم في - ثأبت أول النار)) وأجمع في وأباك أبي ((إن مرفوع

بن الله عبد ذنب قلت: ماالقرضاوي:  ذلك. قال على العلماء
الفههترة أهههل من وهو النار في يكون حتى المطلب عبد

ّنة ـمـع نتعامل ؟!!! (كيف ناجون أنهم والصحيح ـة،ً الـسـ النبوـي

)18(والجهاد التوحيد منبر



الحق 
واليقين

أب لفضله راد فل بخير أيردك عـبـاده ـمـن يـشـاء من به أيصي
]. 107الرحيم} [يونس/ الغُفور وهو

أـبـر ول الـلـه،ً غـيـر ـمـع العلقة قطع هذا عرف فمن تك
نبينا على إبراهيم عن الله أخبر كما الباطل،ً عليه: جهامة

وـتـبّريه الـصـناما بتكـسـيره والـسـلما الـصـلةا أفضل وعليه
ٌءةا لكم كانت تعالى: {قد لقوله قومه من ٌءة أأسو ـفـي حـسـن

ّنا لقومهم قالوا إذ معه والذين إبراهيم ومما منكم أبرءاؤا إ
.32])4 [الممتحنة/}الية.بكم كفرنا الله دون من تعبدون

الله: (ول يرحمه الله عبد بن سليمان الشيخ - وقال 
ّ إله ل - أي المشركين من أحد قالها لو أنه ريب ـه إل - الـل

ًا ونطق ًا أن بشهادةا أيض ـه،ً رسول محمد ـم الـل يـعـرف وـل
ول وـحـج،ً وـصـاما،ً وـصـلى،ً الرسول،ً معنى ول الله معنى
ّ ذاك ما يدري وـلـم فـتـابعهم يفعـلـونه،ً الـنـاس رأى أـنـه إل
ـعـدما ـفـي أـحـد يـشـك ل ـفـإنه الـشـرك،ً ـمـن ـشـيء يفعل

).97 ص
ًا  ًا الصحيحين في - ثأبت ثأاني كـبـش كهيـئـة بالموت ((يؤتى مرفوع

أتفههق الههذي المتيقن المعلوما منالقرضاوي:  أملح)). قال
ًا ليههس الموت أن والنقل العقل عليه ًا ول كبشهه ول ثههور

ًا ّنة ـمـع نتعاـمـل . (كـيـفالحيوانات من حيوان ص النبوـيـة،ً الـسـ
162.(

ًا  ًا الصحيحين في - ثأبت ثأالث أمرـهـم وـلـوا قوما أيفلح ((لن مرفوع
صههلى الرسههول بزمههان مقيد هذاالقرضاوي:  امرأةا)). قال

ًا،ً للرجال فيه الحكم كان الذي وسلم عليه الله استبدادي
ـو ،ًـ ه4/7/1418 بتاريخ ،artً قناةا في  (برنامجفل. الن أما وـه

أيـحـاكم المتبرـجـات ـمـن جمـع مـع للقرضـاوي أعـِقـدت ندوةا لـهـم ل
النبوية). النصوص

ًا  ودـيـن عـقـل ناقـصـات ـمـن رأـيـت ((ما الصحيح في - وثأبت رابع
إنالقرـضـازي:  إـحـداكن)). ـقـال ـمـن الـحـازما الرجل للب أسلب
ٌءد وـهـذا ،ًالُمههزاح وجههه على الرسول من كان ذلك ـصـريح ر

علـيـه. الفاـسـد عقـلـه وتـقـديم وسلم عليه الله صلى النبي لحديث
الندوةا). نفس في (قاله

ًا  بـكـافر)). ـقـال مـسـلم أيقـتـل ((ل الـصـحيح ـفـي - وثأـبـت خامـسـ
ًا بالكافر أيقتل المسلم أن قرر أن - بعد القرضاوي - للحديث خلف

غيههره.. ونحههن بزماننهها يليههق ل الذي هو الرأي هذا إن: 
الشهريعة رايهة ونعلههي العهذار نبطل الرأي هذا بترجيح
).168 ص عرفته،ً كما الغُزالي (الشيخ الغراء

ًا  ـمـن وأـنـه العظـيـم،ً العـلـي ـبـالله الـسـخرية فيه مثال قال وأيض
والمـصـيبة القـضـية،ً لـهـذه وتـصـدى ـبـوذا ـصـنم ـهـدما أنكروا الذين

ول ـشـأنه،ً ـمـن ويرفع عنه أيدافع من الدعاةا من هناك أن العظمى
ّ القرضاوي عن أيدافع أكـفـره يـتـبين ـهـذا وبـعـد بالتوحـيـد،ً جاهل إل
عقابه. وأليم غضبه من بالله نعوذ السلما،ً عن وردته

.35 , 4/34 النجدية والمسائل الرسائل مجموعة 32
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أول ـفـي كلـهـم المغـُـرب فقـهـاء ـبـذلك أفتى وقد إسلمه،ً
كـمـا ـكـذلك،ً كان شخص في قبله،ً أو عشر الحادي القرن
أدر صاحب ذكره ـد شرح في الثمين ((ال ـن)) المرـش أمعـي ال

جـلـّي ـبـه أفـتـوا اـلـذي شارحه: وهذا قال ثأم المالكية،ً من
.33اثأنان. انتهى) فيه يختلف أن يمكن ل الجلء،ً غاية في

الله:     معنى

الـلـه رحـمـه الوـهـاب عـبـد ـبـن محـمـد الـشـيخ - قال 
ِنـنـا: الـشـيخ ـفـي الـلـه تعالى: (فمعنى اـلـذي والـسـيد زما

أو منفعــة يجلبون أنهم فيهم أيعتقد ممن فيهم: سّر،ً أيقال
ًا غيرهم أو هؤلء في اعتقد فمن مضّرةا،ً يدفعون كــان نبي

ًا اتخذه فقد العتقاد،ً هذا غيره أو ـه،ً دون من إله ـإن الـل ـف
وأـّمـه مرـيـم ـبـن عيـسـى ـفـي اعتـقـدوا لـمـا إـسـرائيل بني

َلهين،ً الله سّماهم عيـسـى ـيـا الـلـه قال تعالى: {وإذ قال إ
أأـمـّي اتـِخـذوني للـنـاس قلت ءأنت مريم ابن ـمـن إلهـيـن و

ـلـي لـيـس ما أقول أن لي يكون ما سبحانك قال الله دون
أعلم ول نفسي في ما تعلم علمته فقد قلته كنت إن بحق

.34])116الغُيوب} [المائدةا/ علما أنت إنك نفسك في ما

بطـيـن أـبـو الرحـمـن عبد بن الله عبد الشيخ - وقال 
الـلـه معـنـى وتحقق النسان علم تعالى: (فإذا الله رحمه

جـعـل من أن له تبين العبادةا،ً حقيقة وعرف المعبود،ً وأنه
ًا أه فقد الله لغُير العبادةا من شيئ ًا وأتخذه عبد فــّر وإن إله
ًا 35تسميته من ًا،ً أو معبود ً ذلك وسمى إله ًا توسل أفع وتشــ

ًء كـمـا أـبـى،ً أما ـشـاء مشرك ذلك. فالمشرك ونحو والتجا
أمرابي أن ِربا،ً فعله ما أيسم لم وإن أبى،ً أما شاء مرابي ال

.36اسمها) بغُير سماها وإن للخمر شارب الخمر وشارب

أصحابه:     عن     ُيغني     ل     الشرك     قصد     عدما

رحمـه الرحمـن عبد بن اللطيف عبد بن محمد - قال
أو ـغـائب،ً أو مـيـت،ً ـمـن الـلـه،ً غـيـر دعا تعالى: (فمن الله

.81 , 80 ص الحميد العزيز تيسير 33
.4/38 والمسائل الرسائل مجموعة 34
وقدره.  الكفر معرفة أيشترط ل أنه لك،ً يتبين الشيخ كلما من 35
الموـحـدين) ص الله لحزب (النتصار رسالة الموحدين،ً عقيدةا 36

18.
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ّ يقـصـد ـلـم وإن ـكـافر،ً أمشرك فهو به،ً استغُاث مـجـرد إل
 37عنده) الشفاعة وطلب الله،ً إلى التقرب

الـلـه: رحـمـه حـسـن ـبـن الرحـمـن عبد الشيخ - وقال
أمخالف الـّمـة ـهـذه - ـمـن التوحـيـد - أي الـصـل لـهـذا (وال

وإلهيـتـه؛ رـبـوبيته ـفـي الـلـه يـنـازع ـطـاغوت أقـسـاما: إـمـا
غـيـر ـيـدعوا مـشـرك أو الوثـأـان،ً عبادةا إلى الناس ويدعوا

ـفـي ـشـاك أو بعـضـها،ً أو العـبـادةا ـبـأنواع إليه ويتقرب الله
ًا لـلـه يجـعـل أن يـجـوز أما ـحـق التوحـيـد: أـهـو ـفـي ـشـريك

الـلـه. إـلـى أيـقـرب دين الشرك أن يعتقد جاهل أو عبادته؟
ـمـن وتقلـيـدهم لجهلـهـم العواما أكثر على الغُالب هو وهذا

ـا قبلـهـم؛ ـدين،ً أغرـبـة اـشـتدت لـّم أنـسـي اـل ـدين العـلـم و ـب
أمرسلين) 38ال

مههن     ونقيضههه     التوحيههد     بمعرفههة     ُمكلف     المرء
ول     بالجهههل     فيههه     ُعههذر     ول     ُيغفههر،ً     ل     الذي     الشرك

التقليد:

ن اللـه عبد الشيخ - قال و الرحمـن عبـد ب بطيـن: أب
ـفـي يتكـلـم ـمـن ـسـمع إذا الـنـاس بـعـض أن العجب (ومن
ًا الكلمـة هـذه معنى ًا نفيـ وقـال: لسـنا ذلـك عـاب وإثأباتـ

أيقال والقول بالناس أمكلفين ّـلـف أـنـت له: بل فيهم. ف أمك
لجـلـه،ً والـنـس الـجـن الـلـه خـلـق اـلـذي التوحـيـد بمعرفة
أرـسـل جميع وأرسل وـهـو ـضـده ومعرـفـة إلـيـه،ً ـيـدعون ال
أمكـلـف أعذر ول أيغُفر ل الذي الشرك ـبـذلك،ً الجـهـل ـفـي ِل

.39للصول) أصل التقليد. لنه فيه يجوز ول

الـلـه رحـمـه الوـهـاب عـبـد ـبـن محـمـد الـشـيخ - وقال
من أفرض الذي التوحيد،ً هو هذا تعالى: (... وعرفت: أن

ـوما به أتى لمن الله ويغُفر والصوما،ً الصلةا ـة،ً ـي ول القياـم
ًا؛ ـكـان وـلـو جهله،ً لمن يغُفر ـهـو ذـلـك أن وعرـفـت؛ عاـبـد

ـد وهو فعله،ً لمن الله يغُفر ل الذي بالله،ً الشرك ـه عـن الـل
ـبـه أيرـيـد ـصـاحبه أن ـمـع النـفـس،ً وقـتـل الزنا،ً من أعظم

.40الله) من التقرب

.1/567 السنية الدرر 37
.370 ص المجيد فتح 38
الموـحـدين) ص الـلـه لحزب (النتصار رسالة الموحدين عقيدةا 39

16.
.2/77 السنية الدرر 40
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بطـيـن: أـبـو الرحـمـن عـبـد بن الله عبد الشيخ - وقال
وطاعـة طـاعته،ً الخلـق علـى افترض إنما سبحانه (والله

ـمـا رـسـوله،ً وـسـنة كـتـابه إـلـى يردوا أن وأمرهم رسوله،ً
في ،41ًالتقليد يجوز ل أنه على العلماء وأجمع فيه،ً تنازعوا
.42والرسالة) التوحيد

الـلـه رحـمـه الوـهـاب عـبـد ـبـن محـمـد الـشـيخ - وقال
ـادةا خــالط إذا الشــرك عرفــت: أن تعــالى: (فــإذا العـب

ـفـي الخاـلـدين ـمـن صاحبه وصار العمل،ً وأحبط أفسدها،ً
أن الـلـه لـعـل ذلك،ً معرفة عليك ما أهّم عرفت: أن النار؛

.43بالله) الشرك وهي الشبكة،ً هذه من أيخلصك

ل إذ التوحـيـد،ً مسـائل فـي التوحـيـد أخـا يـا الدلة وأعرف أنتبه 41
بالجماع. التقليد يجوز

.10/399 السنية الدرر 42
.2/23 السنية الدرر 43
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الثاني الفصل
ُكفر بالطاغوت ال

بالطاغوت:     الكفر     أهمية

تعــالى: الله رحمه سحمان بن سليمان الشيخ - قال
ّين أمستمسك أّن تعالى (... فب الذي هو الوثأقى،ً بالعروةا ال

ّدما بالطاغوت،ً يكفر ـالله،ً اليمان على به الكفر وق ـه ـب لـن
ـد ـدعي ـق ـدعي ـي ـه الـم ـؤمن أـن ـالله،ً ـي ـو ـب ـب ل وـه يجتـن

- ـقـد تـعـالى: {ول كاذبة. وـقـال دعواه وتكون الطاغوت،ً
ـا ـي بعثـن ـل ـف ـة ـك ً أأـم ـدوا أن رســول ـه اعـب ـوا الـل واجتنـب

ـقـد المرـسـلين جمـيـع أن ]. فأخبر36الطاغوت} [النحل/
ِعثوا مـخـالف فـهـو يجتنـبـه ـلـم فـمـن الـطـاغوت،ً باجتناب أب

.44المرسلين) لجميع

الـلـه رحـمـه حـسـن ـبـن الرحـمـن عـبـد الشيخ - وقال
العاـبـدون عـبـده ـطـاغوت بكل الكفر تعالى: (التوحيد: هو

تـصـلح اـلـذي اليـمـان أساس هو الله... والتوحيد دون من
.45بعدمه) وتفسد العمال جميع به

ًا: (قال - وقال بالـطـاغوت يكـفـر تـعـالى: {فـمـن أيض
انفـصـاما ل اـلـوثأقى ـبـالعروةا استمـسـك فـقـد بالله ويؤمن

ـه على الية ]. فدلت256لها} [البقرةا/ ـد يـكـون ل أـن العـب
ًا ّ إـلـه بل مستمسك ّ الـلـه إل وـهـي بالـطـاغوت،ً كـفـر إذا إل

ـهـذا،ً يعتـقـد ـلـم وـمـن لـهـا،ً انفصاما ل التي الوثأقى العروةا
ّ إـلـه بل يتمـسـك ـلـم لـنـه بمـسـلم،ً فليس فـتـدبر الـلـه،ً إل
ـه ل معنى تحقيق وهو الله،ً عذاب من ينجيك ما واعتقد إـل

ّ ًا الله إل ًا) نفي .46وإثأبات

الـلـه رحـمـه الوـهـاب عـبـد ـبـن محـمـد الـشـيخ - ـقـال
ّ السلما،ً دين يصح ل تعالى: (بل - هؤلء من 47بالبراءةا إل

.10/502 السنية الدرر 44
.394 , 393 ص المجيد فتح 45
. 11/263 السنية الدرر 46
السـلما) أي دين يصح (ل الشيخ يقول ماذا التوحيد أخا يا تأمل 47
ـد يـكـون ل ًا العـب ّ موـحـد ـالبراءةا إل وتكفيرـهـم،ً الـطـواغيت ـمـن ـب

واـلـبراءةا الـطـواغيت تكفـيـر العـصـر علـمـاء ـمـن أيـسـمع ل والـيـوما
ـمـن الـسـلما غرـبـة فـيـه اـسـتحكمت الذي العصر هذا وفي منهم،ً

ّفر ًا ك ـارجّي وقالوا عليه،ً وتكلموا عليه،ً العلماء قاما طاغوت ـمـن ـخ
ّبسوا وإرهابي،ً ومتسرع الخوارج ـمـذهب ـمـن إذ العاـمـة،ً عـلـى ول
ًا كفر وهذا بالكبيرةا،ً التكفير الخوارج ـصـدر ـقـول أو بفـعـل طاغوت
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أبدون الطواغيت أي كـمـا - وتكفيرـهـم،ً الـلـه دون من المع
فـقـد ـبـالله وـيـؤمن بالـطـاغوت يكـفـر تـعـالى: {فـمـن قال

.48])256الوثأقى} [البقرةا/ بالعروةا استمسك

ًا - وقال ًا أيض والـصـغُر: الكبر الظلم بين الفرق مبين
ـمـدح أو مـنـه،ً بكلـمـة النسان تكلم إذا الذي الظلم (وأين

كـان ولـو السـلما،ً من خرج ،49ًعنهم جادل أو الطواغيت،ً
ًا ًا؟ صائم ـبـل الـسـلما،ً ـمـن أيخرج ل الذي الظلم من قائم

الـلـه،ً يغُفـره أن وإمـا بالقصاص،ً صاحبه إلى يؤدي أن إما
.50عظيم) فرق الموضعين فبين

أول أن تـعـالى،ً الله رحمك الله: (اعلم رحمه - وقال
واليمـان بالطـاغوت الكفـر أدما اـبـن علـى الـلـه فرض ما

الله،ً أمـة كـل فـي بعثنـا تعـالى: {ولقـد قـوله والـدليل ب
3الـطـاغوت} [النـحـل/ واجتنـبـوا الـلـه اعـبـدوا أن رـسـول

6([51.

ـال ـي - وـق ـاب ـف ـد: (المســألة كـت الســابعة: التوحـي
ـألة ـبيرةا،ً المـس ـادةا أن الـك ـه عـب ّ تحـصـل ل الـل ـالكفر إل ـب

.52بالطاغوت)

معـنـى الـلـه: (لن عـبـد ـبـن ـسـليمان الـشـيخ - وـقـال
ّ إله ل أن وشهادةا التوحيد ّ أيعـبـد ل أن الله،ً إل وأن الـلـه إل

ّ والضر النفع يعتقد ل ـد بما يكفر وأن الله،ً في إل ـمـن يعـب
.53عابديها) ومن منها ويتبرأ الله،ً دون

كـتـاب ـفـي الوـهـاب عـبـد ـبـن محـمـد الـشـيخ - وـقـال
ّ إـلـه ل معـنـى أـيـبين ما أعظم من التوحيد: (وهذا الـلـه،ً إل

ًا بـهـا التلـفـظ يجعل لم فإنه ول ـبـل والـمـال،ً لـلـدما عاـصـم
إـلـى أيـضـيف ـحـتى ودـمـه مـاله يحرما ل بل معناها،ً معرفة

ًا وتأمل منه،ً السلما،ً أصول من الطواغيت هؤلء تكفير جعل أيض
ًا ا مـا يقولـون الـذين العصـر،ً مرجئـة لفـروخا خلف هـذا هـل همن

ـه إلى فنبرأ ذلك،ً عن الله يسألني لن ل،ً أما كافر طاغوت ـن الـل ـم
الضلل. هذا

.10/53 السنية الدرر 48
أجبن أأـصـبت من يا الطواغيت عن الجدال من أنتبه 49 والـخـور،ً ـبـال

كلما الـشـيخ وكلما الباـطـل،ً تـقـل فل الـحـق ـقـول تـسـتطع ـلـم إن
نفيس.

.56 , 10/55 السنية الدرر 50
.1/161 السنية الدرر 51
.29 ص المجيد فتح 52
.152 ص الحميد العزيز تيسير 53
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ـلـم ـتـردد أو ـشـك فإن ،54ًالله دون من أيعبد بما الكفر ذلك
ودمه). ماله أيحرما

الطاغوت:     معنى

بطـيـن أبـو الرحـمـن عـبـد بـن الـلـه عـبـد الشيخ - قال
دون ـمـن معـبـود ـكـل يـشـمل الطاغوت الله: (اسم رحمه
أيحـسـنه،ً الباـطـل إلى يدعوا الضلل في رأس وكل الله،ً و

ًا ويشمل بأحـكـاما بينـهـم للحـكـم الـنـاس نصبه من كل أيض
أمـضـادةا الجاهلـيـة ًا ويـشـمل ورـسـوله،ً الـلـه لحـكـم ال أيـضـ

المقـبـورين عـبـادةا إـلـى الوثـأـان وـسـدنة والساحر الكاهن
ِذبون بـمـا وغيرـهـم ـ أمـضـلة الحكاـيـات ـمـن يـك للجـهـال،ً ال
ـوجه من حاجة يقضي ونحوه،ً المقبور أن الموهمة ـه ـت إلـي
فـعـل ـمـن أو ـكـذب،ً ـهـو مما وكذا،ً كذا فعل وأنه وقصده،ً

ـور أن الـنـاس الـشـياطين،ًليوهـمـوا يقـضـي ونـحـوه المقـب
وـتـوابعه. الـكـبر الـشـرك ـفـي فيوقعهم قصده،ً من حاجة

ـل ـذه وأـص ـواع ـه ـا،ً الـن ـا،ً كلـه ـيطان،ً وأعظمـه ـو الـش فـه
.55الكبر) الطاغوت

اللـه: (.. رحمـه اللـه عبـد بن سليمان الشيخ - وقال
النـسـان،ً ـصـورةا ـفـي مجاهد: الطاغوت: الشيطان وقال

القـيـم: اـبـن أمرـهـم... وـقـال ـصـاحب وهو إليه يتحاكمون
ّده العبد به تجاوز ما الطاغوت أو متـبـوع أو معـبـود ـمـن ـحـ

الـلـه غـيـر إلـيـه يتـحـاكمون ـمـن قوما كل مطاع. فطاغوت
ـى يتبعونه أو الله،ً دون من يعبدونه أو ،56ًورسوله ـر عـل غـي

لله،ً طاعة أنه يعلمون ل فيما يطيعونه أو الله،ً من بصيرةا
الـنـاس أـحـوال وـتـأملت تأملتها إذا العالم،ً طواغيت فهذه
عبادةا إلى الله عبادةا عن أعرض ممن أكثرهم رأيت معها

عليـه اللـه صـلى رسـوله ومتابعة طاعته وعن الطاغوت،ً
.57ومتابعته) الطاغوت طاعة إلى وسلم

الـلـه رحـمـه الوـهـاب عـبـد ـبـن محـمـد الـشـيخ - ـقـال
خمـسـة. الول: ورؤوـسـهم ـكـثيرةا،ً تـعـالى: (والـطـواغيت

ـقـوله ليواـلـدل الـلـه،ً غـيـر عـبـادةا إـلـى اـلـداعي الشيطان،ً
الشــيطان تعبدوا ل أن آدما بني يا أعهدإليكم تعالى: {ألم

ٌءو لكم إنه الجـائر،ً ]. الثـاني: الحـاكم60مبين} [يـس/ عد
ّير ترى تعالى: {ألم قوله والدليل تعالى،ً الله لحكاما المغُ

بالطاغوت.  الكفر يعني 54
.138 ص التوحيد مجموعة 55
التوحيد. أخا يا ذلك تأمل 56
.50 , 49 ص الحميد العزيز تيسير 57
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ِزل بما آمنوا أنهم يزعمون الذين إلى ِزل وما إليك أأن من أأن
أن أأـِمـروا وـقـد الـطـاغوت إـلـى يتحاكموا أن أيريدون قبلك

ـروا ـه يكـف ـد ـب أيرـي ً يـضـلهم أن الـشـيطان و ـدا} ـضـلل بعـي
،58ًالـلـه أـنـزل ـمـا بغُـيـر يحـكـم ]. الثالث: الذي60[النساء/
ِئـك الله أنزل بما يحكم لم تعالى: {ومن قوله والدليل أأل ف

عـلـم ـيـدعي ]. الرابع: اـلـذي44الكافرون} [المائدةا/ هم
ـالم قوله والدليل الله،ً دون من الغُيب ـب تعالى: {ـع الغُـي

ـفـإنه رـسـوٍل ـمـن ارتضى من إل أحدا غيبه على يظهر فل
]،26ً،27ًرصـدا} [الـجـن/ خلفـه ومن يديه بين من يسلك
ِتح تعالى: {وعنده وقال أمها ل الغُيب مفا ـم هو إل يعل ويعـل

حبة ول يعلمها إل ورقة من تسقط وما والبحر البر في ما
ـي ـت ـف ـابس ول رـطـب ول الرض أظلـم ـي إل ـي ـاٍب ـف ِكـت

ـه،ً دون من أيعبد ]. الخامس: الذي59أمبين} [النعاما/ الـل
منهم يقل تعالى: {ومن قوله والدليل بالعبادةا،ً راٍض وهو
نجـزي ـكـذلك جهنـم نجزيـه فـذلك الـلـه دون مـن إله إني

]. 29الظالمين} [النبياء/

ًا يصير ما النسان : أن59واعلم ّ بالله مؤمن ـالكفر إل ـب
.60بالطاغوت)

بالطاغوت:     الكفر     معنى

الـلـه رحـمـه الوـهـاب عـبـد ـبـن محـمـد الـشـيخ - ـقـال
ـمـا ـكـل ـمـن ـتـبرأ أن بالـطـاغوت،ً الكـفـر تعالى: (ومعـنـى

أو حـجـر أو شجر أو إنسي أو جني من الله،ً غير فيه يعتقد
ـكـان وـلـو وتبغُضه والضلل،ً بالكفر عليه وتشهد ذلك،ً غير
أخاك.  و أباك

ّ أعـبـد ل أـنـا ـقـال ـمـن فأـمـا أتـعـّرض ل وأـنـا الـلـه،ً إل
ـفـي كاذب فهذا ذلك،ً وأمثال القبور على والقباب الّسادةا
ّ إـلــه ل قــول يكفــر ولــم بــالله،ً يــؤمن ولــم اللــه،ً إل

.61بالطاغوت)

تعالى: الله رحمه سحمان بن سليمان الشيخ - وقال
وـعـداوته بغُضه،ً - هو الطاغوت - أي اجتنابه من (والمراد

ّدةا كفر لك يتبين 58 ـلـم لنـهـم العصر،ً هذا في المسلمين حكاما ور
ّكموا الشيطان،ً بشريعة حكموا إنما الرحمن،ً بشريعة يحكموا وح

بها. وألزموهم المسلمين في الوضعية القوانين
ًا يكون ل بالطاغوت يكفر ل الذي جعل الشيخ،ً كلما تأمل 59 مؤمن

فأفهمه. بالله،ً
.163 _ 1/161 السنية الدرر 60
.34 , 4/33 النجدية والمسائل الرسائل مجموعة 61
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ّبه ـبـالقلب،ً عـنـد بالـيـد وإزالـتـه باللـسـان،ً وتـقـبيحه 62وـسـ
أمفارقته القدرةا،ً وـلـم الـطـاغوت اجتـنـاب أدـعـى فمن ،63ًو

.64صدق) فما ذلك يفعل

الـلـه رحـمـه الوـهـاب عـبـد ـبـن محـمـد الـشـيخ - وقال
بطلن تعتـقـد بالـطـاغوت: ـفـأن الكـفـر صفة تعالى: (فأما

أتكفــر وتبغُضــها،ً وتتركهــا،ً اللــه،ً غيــر عبــادةا أهلهــا،ً و
الـلـه أن تعتـقـد،ً ـفـأن بـالله اليمان معنى وأما ،65ًوتعاديهم

جميـع وتخلـص سـواه،ً مـا دون وحـده،ً المعبـود اللـه هو
ـسـواه،ً معـبـود ـكـل ـعـن وتنفيـهـا لـلـه،ً كلـهـا العـبـادةا أنواع

أتـحـب ـواليهم،ً الخلص أـهـل و الـشـرك،ً أـهـل وتبغـُـض وـت
أتعاديهم،ً رغــب من نفسه سِفه التي إبراهيم وهذه: ملة و

ـقـوله: ـفـي بـهـا الـلـه أـخـبر اـلـتي السوةا وهذه: هي عنها؛
ٌءة أسوةا لكم كانت {قد إذ مـعـه واـلـذين إبراهـيـم في حسن
ّنا لقومهم قالوا أرءاؤا ِإ الـلـه دون ـمـن تعبدون ومما منكم ب
ًا والبغُـضـاء الـعـداوةا وبينكم بيننا وبدا بكم كفرنا ـحـتى أـبـد
. 66])4} [الممتحنة/ وحده بالله تؤمنوا

ـاره،ً على القدرةا مع المنكر على لسكوتا ـل إنـك دلـي
عليه!! وأعان ظاهر بمن فكيف به،ً الرضا على

الـلـه: رحـمـه حـسـن ـبـن الرحـمـن عـبـد الـشـيخ - قال
- الوـهـاب عـبـد ـبـن محـمـد الـشـيخ - أي ـشـيخنا ذكر (وقد

أن الواقدي له: ذكر السيرةا مختصر في تعالى الله رحمه
ـفـارس،ً ـمـائتي ـقـدما الـعـارض،ً ـقـدما لـمـا الوليد،ً بن خالد

ً عـشـر ثألثأة في مرارةا بن مّجاعة فأخذوا ـقـومه مـن رجل
ـفـي تقوـلـون الولـيـد: ـمـا ـبـن خاـلـد لهم فقال حنيفة،ً بني

الـلـه،ً رـسـول أـنـه فشهدوا -؟ الكذاب - مسيلمة صاحبكم
ـقـال: ـيـا ـعـامر ـبـن سارية بقي إذا حتى أعناقهم،ً فضرب

ًا أن إذ 62 الـلـه يـسـألني لن يقولون اليوما الصحوةا شباب من كثير
الـطـواغيت ـفـي الكلما - يعـنـون فيهم تتكلموا فل وفلن فلن عن
. -

ـيـدخل العـلـم ـيـدعّي مـمـن ـنـرى ونحنو الطواغيت،ً مفارقة أين 63
الضلل.  من ذلك غير إلى ويؤاكلهم،ً معهم ويضحك عليهم

.503 , 10/502 السنية الدرر 64
وتعاديه تبغُضه أي به،ً تكفر أن عليك الطاغوت عن علمت كلما 65

ّبه علماء أن والمشكل وتتركه،ً عبادته بطلن وتعتقد وتكفره،ً وتس
الـطـواغيت ـشـك ول الـطـاغوت،ً ـهـو ـمـن الناس يعلموا لم العصر
(ـصـداما ذـلـك ومـثـال الواـقـع،ً علـى تـطـبيق منـهـم ـنـر وـلـم كثيرةا،ً

المـسـلمين،ً بلد عـلـى دـخـل ـحـتى ـطـاغوت أنه نعرف حسين) لم
!!. ذلك يعني فماذا

.1/161 السنية الدرر 66
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ًا اليماـمـة بأـهـل تريد كنت إن خالد ًا أو خـيـر فأـسـتبق ـشـر
ًا وكان مّجاعة،ً ًا،ً سارية وترك يقتله،ً فلم شريف ـفـأمر أيض

وهو مّجاعة يدعوا فكان حديد،ً من مجامع في فأوثأقا بهما
ًا أن يظن وهو معه فيتحدث كذلك ا يقتلـه،ً خالـد فقـال: ي

ًا لي إن المغُيرةا ابن خاـلـد: كـفـرت. فـقـال ما والله إسلم
يقضي حتى الحبس،ً وهي - زلة من والترك القتل بين إن

زوجتـه،ً متمـم أما إلـى ودفعـه قاض،ً هو ما أمرنا في الله
ًا أن مّجاـعـة فـظـن إـسـاره،ً تحسن أن وأمرها يرـيـد خاـلـد
أنـي علـمـَت ـقـد خالـد وقال: يـا عدوه،ً عن ليخبره حبسه
فـبـايعته وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسول على قدمت

ـفـإن ـبـالمس،ً علـيـه كنت ما على اليوما وأنا السلما على
أك وازرةا ـتـزر يـقـول: {ول الـلـه ـفـإن فينا خرج قد كذاب ي

ترـكـت مّجاـعـة،ً ]. فـقـال: ـيـا164أأـخـرى} [النـعـاما/ وزر
الـكـذاب ـهـذا بأمر رضاك وكان أمس،ً عليه كنت ما اليوما

ًا اليماـمـة أـهـل أعز من - وأنت عنه وسكوتك ـلـه - إـقـرار
ًا أـبـديت فـهـل ـبـه،ً ـجـاء بـمـا ورضاء ّلـمـت أـعـذر فيـمـن فتك
ّلم؟ ّلم فقد تك ّلم وأنكر،ً فرد ثأمامة تك ـإن اليشكري،ً وتك ـف
 رسولً؟ إلي بعثت أو إلي عمدت فهل قومي أخاف قلت

ـجـاء بما رضى مّجاعة سكوت خالد جعل كيف فتأمل
ًا مسيلمه به وظاهر الرضا أظهر ممن هذا فأين ،67ًوإقرار

ّد وأعان فـي اللـه مـع أشـركوا الذين أولئك مع وشّمر وج
 68المستعان) فالله أرضه؟ في وأفسدوا عبادته

ن فكيف ذلك،ً تأمل 67 ع جلـس بم اغوت،ً م الرضـى وأظهـر الط
يـا ذـلـك فتأـمـل الطـاغوت،ً ـعـن دافـع بل الحق،ً قول عن وسكت
أمّر الواقع تعرف الحق طالب بـمـن فكـيـف الـيـوما،ً نعيـشـه الذي ال
أيقال الطواغيت مؤتمرات يحضر عالم. إنه و
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الثالث الفصل
المشركين من البراءة

وتكفيرهم
ّ     السههلما     يسههتقيم     ل اللههه     أوليههاء     بمههوالة     إل

أعدائه:     ومعاداة

الرحـمـن عـبـد بن الطيف عبد بن محمد الشيخ - قال
كـفـروا تـعـالى: {واـلـذين ـقـال الجمـيـع: (وـقـد الـلـه رـحـم

ّ بـعـض أولـيـاء بعـضـهم ٌءة تـكـن تفعـلـوه إل ـ الرض ـفـي فتـن
ـاد ـب وفـس ـال/ ـك ـر} [النـف ـال73- ـي ـاء بـعـض ] ـق العلـم

ـة ـبير والفـسـاد الـشـرك،ً الرض ـفـي الفـضـلء: الفتـن الـك
أمطيع ،69ًبالكافر المسلم اختلط ـد بالعاصي،ً وال ـك فعـن ذـل

ويحـصـل التوحـيـد،ً حقيـقـة وتـضـمحل السلما نظاما يختل
ويـقـوما الـسـلما،ً يـسـتقيم علـيـم. فل ـبـه الله ما الشر من

عـلـم ويرتـفـع المنـكـر،ً ـعـن والنـهـي بالمعروف المر قائم
ّ الجهاد،ً أولـيـائه،ً وـمـوالةا فيه،ً والبغُض الله في بالحب إل
أن ـمـن أـكـثر ذـلـك،ً عـلـى الداـلـة واليات أعدائه،ً ومعاداةا

ـا ـذكر،ً أن ـمـن فأـشـهر الـحـاديث،ً أتحـصـر. وأـم ـا: أـت فمنـه
ًا عنه،ً الله رضي عازب،ً بن البراء حديث ـ ((أوثـأـق مرفوـع
ذر أبي فيه)) وعن والبغُض الله،ً في اليمان: الحب أعرى
والبغـُـض الـلـه ـفـي اليمان: الـحـب أفضل عنه،ً الله رضي
عـنـدي لـفـاجر تجـعـل ل ((اللـهـم مرـفـوع حديث وفي فيه؛
ًا،ً ّده نعمة ول يد إـلـّي أوحيـتـه فيـمـا وجدت فإني قلبي،ً فيو
ًا تجد {ل ـحـاد ـمـن يوادون الخر واليوما بالله يؤمنون قوم
عن (الصحيحين)،ً ])). وفي22ورسوله} [المجادلة/ الله
ًا عـنـه،ً الـلـه رضي مسعود،ً ابن ـمـن ـمـع ((الـمـرء مرفوـعـ

دـيـن عـلـى وـسـلم: ((الـمـرء عليه الله صلى أحب)) وقال
مـسـعود أبـي أيخاـلـل)) وـعـن مـن أـحـدكم فلينـظـر خليلـه

ًا: ((ل عنه الله رضي البدري،ً ّ تـصـاحب مرفوع ًا،ً إل ـ مؤمـن
ّ طعامك يأكل ول عـنـه،ً الـلـه رـضـي عـلـي تقي)) وـعـن إل

ًا ًا رـجـل يـحـب ((ل مرفوع ّ قوـمـ معـهـم)) وـقـال أحـِشـر إل
أـهـل ببغـُـض الـلـه إـلـى وـسـلم: ((تقرـبـوا علـيـه الله صلى

ـه صلى والنبي العرب،ً جزيرةا إلى بالكفرةا يأتي بمن فكيف 69 الـل
بـمـن فكـيـف ديـنـان،ً العرب جزيرةا في يجتمع ل يقول وسلم عليه

عـمـال ـمـن واليـهـودي،ً والنـصـرابي والـبـوذي المجوـسـي يستقدما
ـمـن جعـلـه ـقـوله،ً فتأـمـل ذـلـك،ً ـمـن ـبـالله نـعـوذ وسائقين،ً وخدما

النـبي لحـديث صريحة ومخالفة يجوز،ً ول محرما كله وهذا الفساد
وسلم. عليه الله صلى
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ـه رـضـا والتمسوا أمكفهّرةا،ً بوجوه والقوهم المعاصي،ً الـل
عيسى منهم)) وقال بالتباعد الله إلى وتقربوا بسخطهم،ً

،70ًالمعاـصـي أـهـل ببغـُـض الـلـه إـلـى السلما: تحبـبـوا عليه
ـوا ـى وتقّرـب ـه إـل ـد الـل ـم،ً بالبـع ـوا عنـه ـه رضــا واطلـب الـل

ـقـال: ـمـن عنهـمـا الـلـه رضي عباس أبن بسخطهم. وعن
وـعـادى الـلـه،ً ـفـي ووالى الله،ً في وأبغُض الله،ً في أحب
ـم عبد يجد ولن ،71ًبذلك الله ولية أتنال فإنما الله،ً في طـع

ـكـذلك،ً يـكـون ـحـتى وـصـومه،ً ـصـلته ـكـثرت ولو اليمان،ً
ومـعـاداته وبغُـضـه لـلـه،ً وـمـوالته محبـتـه تكون حتى يعني
مؤاـخـاةا عاـمـة ـصـارت عـنـه: وـقـد الـلـه رـضـي ـقـال لـلـه؛

ـشـيئا. أهـلـه عـلـى يـجـدي ل وذلك الدنيا،ً أمر على الناس،ً
فـمـا الـقـرون،ً خير في وهو عباس،ً ابن كلما هذا كان فإذا
ّ بعده المر زاد ًا شدةا،ً إل ـصـلى ـقـال كما الخير،ً عن وبعد
ّ زـمـان،ً الـنـاس على يأتي وسلم: ((ل عليه الله واـلـذي إل

ٌءر بعده ـوما،ً الناس موالةا كانت منه)) بل ش ومحبتـهـم،ً الـي
فليـحـذر والمعاـصـي؛ والشـرك الكفـر عـلـى ومعاشرتهم،ً

والنبسـاط اللـه،ً أعـداء مـع النهماك من الحذر كل العبد
ـم،ً ـدما معـه ـم،ً الغُلظــة وـع ـذهم أن أو عليـه ـاء يتـخ 72أبطـن

ـمـوجب ذـلـك ـفـإن منـهـم،ً ويستنـصـح ولـيـات،ً وأـصـحاب
تفسيره في الله رحمه القرطبي ومقته. قال الله لسخط

دونـكـم} [أل ـمـن بطاـنـة تتـخـذوا تـعـالى: {ل ـقـوله عـنـد
ـمـن يتـخـذوا أن الـمـؤمنين،ً عباده الله ] نهى118عمران/

ـدع،ً الهواء وأهل واليهود،ً الكفار ًا والـب وأـصـدقاء،ً أـصـحاب
وـعـن أـمـورهم؛ إليـهـم ويـسـندون اـلـرأي،ً في يفاوضونهم

ـع أربـي ـذوا {ل ال ـة} ل تتـخ ـافقين،ً تـسـتدخلوا بطاـن ول المـن
أيـقـال: ـكـل المؤمنين؛ دون من تتولوهم عـلـى ـكـان ـمـن و

أطغُاةا فكيف المجاهرين العصاةا حق في هذا 70 والمرتدين. بال
ًا والبغُض بالحب يرفع من قّل 71 عهد منذ به،ً ويفتخر (الهجر) رأس

ًا قبل قريب ول يهـجـر الـكـويت ـمـن يأتي الذي كان  سنة50 تقريب
ويهـشـون أأوروـبـا دول إـلـى ـيـذهب بمن أيفتخر واليوما عليه،ً أيسلم

القلوب. انتكاس من بالله فنعوذ وجهه،ً في
قال: عنه الله رضي الشعري موسى أبي عن أحمد الماما روى 72

لـك قـال: مـا نـصـراني،ً كـاتب عنـه: لـي اللـه رضي لعمر ((قلت
ل أمنههوا الهذين أيهها يايـقـول: { الـلـه ـسـمعت أـمـا الله قاتلك

}بعههض أوليههاء بعضهههم أوليههاء والنصارى اليهود تتخذوا
؟51[المائدةا/  [ ّ ًا اتخذت أل الـمـؤمنين،ً أمير يا قال: قال ؟ حنيف

إذ أأعزـهـم ول الـلـه،ً أـهـانهم إذ أأكرمـهـم ل ! قال دينه وله كتابه لي
أرك الله)). لله أقصاهم وقد أدنيهم ول الله أذلهم ـا د وـمـا ،ً عـمـر ـي

عصرنا،ً وتأمل ذلك فتأمل الله،ً أمر خالف من على شدتك أحسن
وعلـمـاؤهم،ً العـصـر دـعـاةا علـيـك لـقـاما عـمـر بـشـدةا أنـكـرت لو إذ

ّ قوةا ول حول فل المصلحة،ً وأين الحكمة أين وقالوا بالله. إل
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أتعاشره أتخادنه،ً أن لك ينبغُي ل ،73ًمذهبك خلف ـن و وترـك
.74إليه)

الوـهـاب عـبـد ـبـن محـمـد ـبـن الله عبد الشيخ - وقال
قوله تعالى الله أرشدك تأمل تعالى: (ولكن الله رحمهما

الـكـبر الـشـرك ـهـذا شرك من نجا - : وما القيم ابن - أي
ّ أن ـلـك يـتـبين آـخـره إـلـى لـلـه المـشـركين ـعـادى ـمـن إل

ّ يستقيم ل السلما ـلـم ـفـإن الـشـرك،ً هذا أهل بمعاداةا إل
.75أعلم) والله يفعله،ً لم وإن منهم فهو يعادهم

ّدة الكافر:     مو

ـواقض ـعـن حـسـن بن الرحمن عبد الشيخ - تحدث ـن
ـمـن الـثـاني الـلـه: (الـمـر رحـمـه فقال ومبطلته،ً التوحيد

ّدةا بالله أشرك لمن الصدر النواقض: إنشراح ـداء وموا أـع
ًا بـالكفر شـرح مـن تـعـالى: {ولـكـن قـال كما الله،ً صـدر

ٌءب ولهم الله من غضب فعليهم [النحل/ عظيم} الية عذا
الـكـافرين} الـقـوما يـهـدي ل الله قوله: {وأن إلى ]،106ً

ـلـم ولو توحيده أبطل فقد ذلك فعل فمن ]،107ً[النحل/
ًا تـجـد تـعـالى: {ل الـلـه ـقـال بنفـسـه،ً الـشـرك يفعل قوـمـ

ّدون الخر واليوما بالله يؤمنون ورـسـوله} الله حاد من يوا
أنه سبحانه السلما: أخبر شيخ ]. قال22[المجادلة/ الية

ّد مؤمن يوجد ل ّده فمن كافرا،ً يوا قال: بمؤمن،ً فليس وا
.)أمحرمه فتكون الموادةا مظنة والمشابهة

واقعهم:     مع     الصحابة     موقف

ـفـي ـكـثير اـبـن العـمـاد  (ـقـال:الـلـه رحـمـه ـقـال - ثأم
ـيـوما أبـاه قـتـل حـيـن عبـيـده أـبـي في نزلت تفسيره: قيل

ٍذ الصديق في أبنائهم}،ً {أو بدر،ً عـبـد ابـنـه بقـتـل هّم يومئ
أـخـاه قـتـل أعمـيـر بن مصعب في إخوانهم}،ً الرحمن.{أو

ًا قـتـل عـمـر عشيرتهم} فـي {أو أعمير،ً بن أعبيد لـه قريبـ
ٍذ ًا،ً يومئ أعبيدةا وعلي وحمزةا أيض ـة قتلوا الحارث بن و عتـب
ٍذ. ـقـال: وـفـي عتبة بن والوليد وشيبة {رـضـي ـقـوله يومئ

وـهـو ـبـديع ] ـسـّر119عـنـه} [الماـئـدةا/ ورضوا عنهم الله
الـلـه،ً ـفـي والعـشـائر القراـئـب عـلـى ـسـخطوا لـمـا أنـهـم

تؤثأر لنها والهواء البدع وأهل الفسق أهل مخالطة من الخوف 73
المؤمن. على

.450 _ 8/447 السنية الدرر 74
المكـفـرات ـفـي النافـعـة (الكلـمـات رـسـالة الموـحـدين عقـيـدةا 75

.267 الواقعة) ص
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من أعطاهم بما عنه ورضاهم عنهم بالرضا الله 76عوضهم
أمقيم،ً النعيم ّوه العمـيـم،ً والفـضـل العظـيـم،ً والـفـوز ال وـنـ

ـفـي والـخـرةا،ً اـلـدنيا ـفـي ونـصـرتهم وـسـعادتهم بفلحهم
إن {أل الشيطان حزب أنهم من أولئك عن أذكر ما مقابلة
]. 19الخاسرون} [المجادلة/ هم الشيطان حزب

ـوالةا المــر ـالث: ـم ـون المشــرك،ً الـث ـه،ً والرـك إلـي
ـقـال كـمـا الـمـال،ً أو اللـسـان،ً أو بالـيـد،ً وإـعـانته ونصرته،ً

َنّن تـعـالى: {فل ًا تـكـو ـر ]86للـكـافرين} [القـصـص/ ظهـي
ًا أـكــون فـلــن عـلــّي أنعـمــت بـمــا وـقــال: {رّب ظهـيــر

عن الله ينهاكم وقال: {إنما ]،17ًللمجرمين} [القصص/
وظاهروا دياركم من وأخرجوكم الدين في قاتلوكم الذين
ـى ـم عـل ـوهم أن إخراجـك ـن توـل ّلهم وـم ـو ـك يـت ـم فأولـئ ـه

تـعـالى الـلـه من خطاب وهذا ]،9ًالظالمون} [الممتحنة/
أيها فأنظر المة،ً هذه في للمؤمنين مـن تـقـع أين السامع أ

.77اليات) هذه وحكم الخطاب هذا

ّ     السههلما     فههي     الههدخول     يحصههل     ل ببغههض     إل
وتكفيرهم:     ومعاداتهم     المشركين

الـلـه: رحمـه الوـهـاب عبـد بـن محـمـد الشـيخ - قـال
إله من ما أن وعرف بالسلما،ً عليه الله مّن من يا (وأنت

ّ مـا تـارك وأنـا الحق،ً هو هذا قلت إذا أنك تظن ل الله؛ إل
ًا فيهم أقول ول للمشركين،ً أتعرض ل لكن ِسواه،ً ـيئ ،78ًـش

ـل: الـسـلما،ً في الدخول به لك يحصل ذلك تظن: أن ل ـب
ّد ل ومـســبتهم،ً يحبـهــم،ً ـمــن وبغـُــض أبغُـِضــهم،ً ـمــن أـبــ

ّـنـا واـلـذين إبراهـيـم،ً أـبـوك قال كما ،79ًومعاداتهم مـعـه: {إ
في تأخذهم ولم واقعهم،ً على الدين لهذا الصحابة تطبيق تأمل 76

لئم. لومة الله
.291 , 4/290 النجدية والمسائل الرسائل مجموعة 77
وـسـبهم بـهـم والكـفـر والمـشـركين،ً الطواغيت عداوةا يجب بل 78

ًا العظيم الصل هذا تطبيق وتجد يحبهم،ً من وبغُض وبغُضهم صعب
ّ ذلك إلى يوفق ول النفوس على ًا،ً ـبـه وأراد الله وفقه من إل خـيـر

هؤلء. من يجعلك أن الله فادعوا بصيرةا،ً ورزقه
ًا فيهم يقول ول المشركين يتعرض ل الذي الشيخ جعل 79 أنه شيئ

ًا،ً ليس التوحـيـد ـعـن والنـحـراف الخـلـل تـجـد واقعنا وتأمل مسلم
ًا ًا،ً ظاهر هذه في مدرسين يتخرجون الذين الشباب ذلك ومن جلي

وـمـدح ـبـل والنـحـراف الـضـلل مـن مناهجـهـا فـي التي المدارس
الكثير الشر من ذلك وغير الطاغوتية المم هيئة ومدح الطواغيت

المنطـقـة إـلـى المدرـسـين ـمـن ـكـثير وـيـذهب علـيـم،ً ـبـه الـلـه ـمـا
ـتي الـشـرقية ـثر اـل ـا يـك ـم المـشـركين،ً الرافـضـة فيـه يدرـسـون ثـأ
ي ويضـحكون الروافض ن وجـوههم ف ا هـؤلء مـن الـبراءةا ! أي ي

بـهـم،ً الكـفـر أـيـن ومـسـبتهم الـعـداوةا إظـهـار أـيـن السلما،ً شباب
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الحق 
واليقين

وـبـدا بـكـم كفرـنـا الـلـه دون من تعبدون ومما منكم أبرءاؤا
ًا والبغُـضـاء الـعـداوةا وبينـكـم بينـنـا ـبـالله تؤمـنـوا ـحـتى أـبـد

يكـفــر {فـمــن تـعــالى: ] وـقــال4وـحــده} [الممتحـنــة/
ـالعروةا استمسك فقد بالله ويؤمن بالطاغوت ـوثأقى} ـب اـل

أـمـة ـكـل ـفـي بعثـنـا تـعـالى: {ولـقـد ] وـقـال256[البقرةا/
ً ].36الـطـاغوت} [النـحـل/ واجتنبوا الله اعبدوا أن رسول

وـهـو وـسـلم عليه الله صلى النبي أتبع رجل: أنا يقول ولو
أـعـزى،ً اللّت،ً أتـعـرض لكن: ل الحق،ً على أتـعـرض ول وال

.81إسلمه) يصح لم ؛80منهم علّي ما وأمثاله،ً جهل،ً أبا

الـلـه: رحـمـه حـسـن ـبـن الرحـمـن عبد الشيخ - وقال
ًا العلـمـاء (وأجمع ًا؛ ـسـلف والـتـابعين،ً الـصـحابة ـمـن وخلـفـ
ًا يكون ل المرء السنة: أن أهل وجميع والئمة،ً ـلم ّ مـس إل
،82ًفعـلـه ومـمـن مـنـه واـلـبراءةا الكبر،ً الشرك من بالتجّرد

أبغُضهم أمـعـاداتهم و وإخلص والـقـدرةا،ً الطاـقـة،ً بحـسـب و
.83لله) كلها العمال

عـبـد ـبـن محـمـد الشيخ أبناء الله وعبد حسين - وقال
ًا: (المـسـألة الـلـه رحمهم الوهاب عـشـرةا: الحادـيـة جميـعـ

أو المشركين،ً أيعادي ل ولكن وأحبه،ً الدين هذا دخل رجل
أن أقــدر ل ولكن أمسلم قال: أنا أو أيكفرهم،ً ولم عاداهم

ّ إله ل أهل أأكفر دخل ورجل معناها،ً يعرفوا لم ولو الله إل
وأعـلـم للقـبـاب،ً أتـعـرض ل يـقـول ولكن وأحبه،ً الدين هذا

ـا ـا ولـكـن تنـفـع ول تـضـر ل أنـه أتعرـضـها. الـجـواب: أن ـم
ًا يـكـون ل الرـجـل ّ مـسـلم ـبـه،ً ودان التوحـيـد ـعـرف إذا إل
ّدق بموجبه،ً وعمل وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الرسول وص

ـبـه وآـمـن ـبـه،ً وأـمـر عـنـه نهى فيما وأطاعه به،ً أخبر فيما
به. جاء وبما

يتـضـح وزنادـقـة وعلمانيين كفرةا معلمين الحال هذا عكس وهناك
ـثير أمرـهـم ـفـي ويـضـحكون أـمـامهم فيجلـسـون الطلب ـمـن لـك

ن وجوههم،ً ل ،ً…أيـن… أي ن هـذا ك الـولء أيهـدما الـدنيا،ً أجـل م
وبدا بكم كفرنا{ إبراهيم أبونا قول أين الدنيا،ً أجل من والبراء
ًا والبغضههاء العداوة وبينكم بيننا بههالله تؤمنههوا حههتى أبههد

ّلة وهذه }،ًوحده نفسه.  سفه فقد عنها رغب من التي إبراهيم م
منهم. علّي ما العصر لطواغيت أتعرض ل أنا يقول بمن فكيف 80
.2/109 السنية الدرر 81
ًا يـكـون ل المرء أن والخلف السلف بإجماع 82 ّ مـسـلم ـبـالتجرد إل

الـشـرك أـهـل من أي فعله،ً وممن منه والبراءةا الكبر الشرك من
وتبغُضهم.  وتعاديهم منهم تتبرأ الكفر وأهل

.11/545 السنية الدرر 83
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بيان في الحث 
على المقاطعة

ـن ـال فـم ـادي ل ـق ـاداهم أو المشــركين،ً أأـع ـم ـع وـل
ّ إله ل أهل أتعرض ل قال أو ،84ًأيكفرهم فعـلـوا وـلـو الله إل
ـر ـرك الكـف ـادوا والـش ـن وـع ـه،ً دـي ـال أو الـل ـرض ل ـق أتـع

ًا يكون ل فهذا للقباب،ً فيـهـم: الله قال ممن هو بل مسلم
أر ببعض نؤمن {ويقولون أف أيريدون ببعض ونك يتخــذوا أن و

ً ذلك بين ِفرون هم أولئك سبيل ًا} [النساء الكا ].150:حق
ومنابذتهم المشركين أمعاداةا أوجب وتعالى سبحانه والله

ًا تجد {ل فقال وتكفيرهم الخــر واليوما بالله يؤمنون قوم
ّدن وقال ]،22ً: [المجادلة ورسوله} الية الله حاد من يوآ

أيـهـا تعالى: {ـيـا وـعـدوكم ـعـدوي تتـخـذوا ل آمـنـوا اـلـذين أ
ـمـن ـجـاءكم بـمـا كـفـروا وـقـد ـبـالمودةا إليهم تلقون أولياء
.85أعلم) والله وإياكم} اليات،ً الرسول أيخرجون الحق

ـه: (... رحمه حسن بن الرحمن عبد الشيخ - قال الـل
ًا تعالى: {ترى الله قال كـفـروا اـلـذين يتوـلـون منـهـم كثير

وـفـي عليـهـم الله سخط أن أنفسهم لهم قدمت ما لبئس
وـمـا والـنـبي ـبـالله يؤمـنـون ـكـانوا ولو خالدون هم العذاب

ًا ولكن أولياء اتخذوهم ما إليه أأنزل فاـسـقون} منهم كثير
]. 81 , 80[المائدةا/

اليهـود تتخـذوا ل آمـنـوا اـلـذين أيهـا تعالى: {يـا وقال
منـكـم يـتـولهم وـمـن بـعـض أولياء بعضهم أولياء والنصارى

ـقـوله: الـظـالمين} إـلـى القوما يهدي ل الله إن منهم فإنه
ـأتي فسوف دينه عن منكم يرتد من آمنوا الذين أيها {يا ـي
عـلـى أـعـزةا المؤمنين على أذلة ويحبونه يحبهم بقوما الله

لئم} لومة يخافون ول الله سبيل في يجاهدون الكافرين
]. 54 - 51[المائدةا/

ًا لـهـم ـبـأن المنافقين تعالى: {بشر وقال أليـمـا ـعـذاب
ـذين ـذون اـل ـافرين يتـخ ـاء الـك ـن أولـي ـؤمنين} دون ـم الـم

,138[النساء/ ـمـن ـبـالله كفر تعالى: {من ]. وقال139 
ّ إيمانه بعد ـمـن ولـكـن باليمان مطمئن وقلبه أأكره من إل

ًا بالكفر شرح ٌءب فعليهم صدر ٌءب ولـهـم الـلـه ـمـن غض ـعـذا
أدنيا الحياةا استحبوا بأنهم ذلك عظيم ـى ال ـرةا عـل وأن الـخ

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

العـصـر،ً مرجـئـة وفساد ضلل لتعرف التوحيد،ً أخا يا ذلك تأمل 84
والطواغيت.  المشركين تكفير يهونون الذين

.39 , 1/38 النجدية والمسائل الرسائل مجموعة 85
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بردتـهـم حـكـم الـصـنف،ً ـهـذا في تعالى الله حكم هذا
. 86كتابه) من كثيرةا مواضع في

أحنفاء بن الرحمن عبد الشيخ - وقال أهل حسن: (فال
عـلـى أوـجـب الـلـه لن المـشـركين،ً هؤلء اعتزلوا التوحيد

ـم،ً والبراءةا وتكفيرهم،ً ،87ًاعتزالهم التوحيد أهل ـا منـه كـم
الـسـلما: {واـعـتزلكم علـيـه إبراهيم خليله عن تعالى قال
ّ عـسـى رـبـي وادـعـوا الـلـه دون ـمـن تدعون وما أـكـون أل

ـدون وما88اعتزلهم قوله:{فلما شقيا} إلى ربي بدعاء يعـب
منكم أبرءاؤا {إنا ]. وقال49 , 48الله} [مريم/ دون من

وبينـكـم بينـنـا وـبـدا بـكـم كفرـنـا الله دون من تعبدون ومما
ًا والبغُضــاء العــداوةا وحــده} بــالله تؤمنــوا حــتى أبــد

اعــتزلتموهم الكهف: {وإذ أهل عن ]. وقال4[الممتحنة/
ّ يعبدون وما ].16[الكهف/ الكهف} الية إلى فأؤو الله إل
ّ توحيدهم،ً التوحيد لهل يتم فل الشــرك،ً أهل باعتزال إل

لنـهـم العتـبـار،ً بـهـذا معتزـلـة فـهـم وتكفيرهم،ً وعداوتهم
علـيـه إبراهـيـم الخلـيـل اعتزلهم كما الشرك،ً أهل اعتزلوا
89والسلما) الصلةا

ّد - وقد ـد كل أمور ثألثأة نجد علماء بعض ع ـا واـح منـه
تكفيــر عــدما منهــا بهــا،ً أتصــف لمــن الجهــاد يــوجب

ـنـواقض ـمـن ذـلـك فإن كفرهم،ً في الشك أو المشركين،ً
دـمـه وـحـّل كـفـر،ً فـقـد ـبـه اتصف فمن ومبطلته،ً السلما
أمشركين... فإن أيكفر حتى قتاله ووجب وماله،ً ل اـلـذي ال
ـقـد الـقـران ـفـإن بـالقران،ً أمـصـدق غير المشركين،ً أيكفر
ّفر .90وقتالهم) وعداوتهم بتكفيرهم،ً وأمر المشركين،ً ك

الـلـه رحـمـه الوـهـاب عـبـد ـبـن محـمـد الـشـيخ - وقال
نطـقـوا مـمـن التوحـيـد لكلـمـة المخالفين أنواع في تعالى،ً

الـشـرك،ً ينـكـر وـلـم وحده،ً الله عبد من الناس بها: (ومن
أيكفرـهـم... وـلـم ـعـاداهم،ً أهـلـه. ومنـهـم: ـمـن أيـعـاد وـلـم

ـو ـم: - وـه ـن ومنـه ـد ـم ـواع أـش ًا الـن ـر ـن خـط ـل - ـم عـم
ـم تركه،ً من يبغُض ولم قدره،ً يعرف لم لكن بالتوحيد،ً وـل
يـعـرف وـلـم وكرهه،ً الشرك،ً ترك . ومنهم: من91يكفرهم

.289 , 8/288 السنية الدرر 86
سـوادهم،ً تـكـثير وعـدما مـخـالطتهم،ً ـعـدما الطـواغيت اعـتزال 87

منهم.  والبراءةا ومفارقتهم المعصية،ً في طاعتهم وعدما
أـصـنامهم قـبـل اـعـتزالهم ـقـدما أـنـه الـيـتين ـفـي وتأـمـل لـحـظ 88

ًا.  لذلك فأنتبه ومعبوداتهم جيد
.11/434 السنية الدرر 89
.9/291 السنية الدرر 90
التوحيد. أخا يا ذلك تأمل 91
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ـا خالفوا وهؤلء: قد أيكفرهم؛ ولم أهله،ً يعاد ولم قدره،ً ـم
والـلـه وتعـالى،ً ـسـبحانه اللـه ديـن مـن النبيـاء،ً به جاءت
. 92أعلم)

أن أردت الـلـه: (إذا رحـمـه عقـيـل أـبـن الماما - وقال
إـلـى تنـظـر فل الزـمـان،ً أـهـل ـمـن الـسـلما مـحـل تـعـرف

ِبلبـيـك،ً ـضـجيجهم إلى ول المساجد،ً أبواب في ازدحامهم
. 93الشريعة) لعداء مواطأتهم إلى أنظر ولكن

 

الثالث الباب
وأحكامه التكفير

ًا     بالشهههادتين     التلفههظ     يكههون     متى مههن     مانعهه
التكفير؟

رحمهـمـا الرحـمـن عـبـد بن اللطيف عبد الشيخ - قال
ٌءر غـلـط تـعـالى: (وـقـد الله أمـشـركين ـمـن ـكـثي ـهـذه ـفـي ال

ّفر من أن وظنوا العصار،ً فـهـو بالـشـهادتين،ً تلـفـظ من ك
ل بالـشـهادتين التلـفـظ ـبـل ـكـذلك،ً ولـيـس ،94ًالخوارج من

ًا يكون ّ التكفير من مانع وعـمـل معناهـمـا،ً ـعـرف لـمـن إل

.2/22 السنية الدرر 92
.300 , 8/299 السنية الدرر 93
ّلـمـا ،ً العـصـر ـهـذا ـفـي الخبيث الرجاء أصحاب فيه وقع وهذا 94 ك

ٌءد قال ًا التوحيد: إن أهل من أح ـقـال أو الكـفـر فـعـل لنه كافر فلن
إـلـى ـفـأنتبه الخوارج،ً فكر هذا ويقولون أيؤنبونه عليه قاموا الكفر،ً

ن لن ،ً العصـر مرجئة تلبيس تعرف الحق،ً طالب يا ذلك منهـج م
بالكبيرةا. التكفير الخوارج
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بيان في الحث 
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ـسـواه،ً ـبـه يـشـرك وـلـم لله،ً العبادةا وأخلص ِبمقتضاهما،ً
.95الشهادتان) تنفعه فهذا

الظاهر:     بمقتضى     الحكم

رحمهـمـا الرحـمـن عـبـد بن اللطيف عبد الشيخ - قال
ـمـن أن ـفـي يختلفون ل واليمان العلم تعالى: (وأهل الله

أو ـشـركه،ً أو أكـفـره،ً يقتـضـي فـعـل أو مـنـه: ـقـول،ً ـصـدر
ـّر ممن كان وإن 96ذلك بمقتضى عليه أيحكم أنه فسقه،ً أيـق

الـكـافر ـعـن أيكف الركان. وإنما ببعض ويأتي بالشهادتين
ومناقضــتهما خلفهما منه يتبين ولم بهما،ً أتى إذا الصلي
ـذا ـى ل وـه ـى يخـف ـغُار عـل ـة،ً ـِص ـد الطلـب ـروه وـق ـي ذـك ـف

أمختصرات كـتـاب ـمـن مواـضـع ـفـي وهو مذهب أكل من ال
.97الروض)

للموِحدين:     التكفير     تهمة     إلصاق

:الـلـه رحـمـه حـسـن ـبـن الرحـمـن عـبـد الـشـيخ - قال
التوحـيـد،ً أـهـل أيكـفـر ـمـن المـشـركين ـهـؤلء ـمـن (فـصـار
الـشـرك أـهـل عـلـى وإنـكـارهم والتجريد،ً الخلص بمحض

كـمـا ،98ًمبتدـعـة أنـتـم ـخـوارج،ً قالوا: أنـتـم فلهذا والتنديد،ً
زـمـانه ـفـي الـحـال ـهـذه مـثـل إلى القيم أبن العلّمة أشار

بقوله:

ً بالذنب   كفروا قد خوارج بشبه لي من تأويل
حسبان بل

من فأتوا فهمها في قصروا نصوص ولهم
العرفان في التقصير

أمنا غاية هو   بالذي كفرونا قد وخصو
واليمان التوحيد

ـذا ـد أيكـفـر ـمـن بطريـقـة أـخـذ ـقـد الرـجـل وـه بتجرـي
ّ أيعـبـد أقلـنـا: ل فإذا التوحيد،ً ّ أـيـدعى ول الـلـه إل ول ـهـو،ً إل

ّ أيتوـكـل ول ـسـواه أيرجى أـنـواع ـمـن ذـلـك ونـحـو علـيـه،ً إل
ألح ل التي العبادةا ّ تص الـلـه لغُـيـر بـهـا توجه من وأن لله،ً إل

.12/263 السنية الدرر 95
العصر. مرجئة منهج وفساد ضلل تعرف ذلك تأمل 96
.3/225 والمسائل الرسائل مجموعة 97
ـخـوارج أنـهـم الـيـوما التوحـيـد بأـهـل العـصـر مرجـئـة يفعـلـه كـمـا 98

أتهم. من وغيرها وضالين ال
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ـد،ً أمة وكفرتم ابتدعتم قال مشرك،ً كافر فهو ـم أمحـم أنـت
.99مبتدعه) أنتم خوارج،ً

الول الفصل
ّدة الر

ّدة     تعريف صورها:     بعض     وذكر     الر

تعالى: الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الماما - قال
يكفر الذي المرتد،ً حكم الرحيم: باب الرحمن الله (بسم

ًا إسلمه،ً بعد ًا أو نطق ًا أو شك ًا،ً ولو فعل،ًً أو اعتقاد مميــز
ـاته تعالى: {أبالله لقوله هازل،ًً كان أو ـم ورـسـوله وآـي كنـت

كـفـر تـعـالى ـبـالله أشرك ]. فمن65تستهزءون} [التوبة/
ًا وـلـو إسلمه،ً بعد أو رـبـوبيته جـحـد أو كـفـر،ً بـحـق مكرـهـ

النـبـوةا،ً ادـعـى أو صفاته،ً من صفة جحد أو كفر،ً وحدانيته
ّدق أو أو وـسـلم،ً علـيـه الـلـه صلى النبي بعد ادعاها من ص

تعالى. الله ذكر فيه بشيء هزل أو رسله،ً أو بالله استهزأ
ًا كان أو جــاء لما أو وسلم،ً عليه الله صلى لرسوله أمبغُض
ًا الرسول به وـسـائط،ً الـلـه وبـيـن بيـنـه جعل أو كفر؛ اتفاق

.449 , 11/448 السنية الدرر 99
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ًا،ً كـفـر ويـسـألهم ويدعوهم عليهم يتوكل ذـلـك لن إجماـعـ
ّ نعـبـدهم ـقـائلين: {ـمـا الصناما،ً عابدي كفعل ليقربوـنـا إل

أو ـشـمس أو لـصـنم سجد ]. أو3زلفى} [الزمر/ الله إلى
بالـدين السـتهزاء فـي صـريح فعـل أو بقول أتى أو قمر،ً
أو الـقـران،ً امتـهـان مـنـه أوـِجـد أو تعالى،ً الله شرعه الذي
أو سحر أو السلما،ً الله عند الدين لن كفر،ً السلما أنكر
ًا أتى بـقـول أـتـى كـفـر. أو البـعـث جـحـد أو فـصـدقه،ً عراف

ـو أن مـثـل ،100ًالـسـلما ـعـن يخرـجـه أو يـهـودي يـقـول: ـه
أو الـقـرآن،ً أو الـسـلما ـمـن بريء أو مجوسي أو نصراني

عـمـت وـقـد الـصـليب،ً يعبد أو وسلم عليه الله صلى النبي
ًا وأفـسـدوا الـفـرق،ً بـهـذه البـلـوى أـهـل عقاـئـد ـمـن ـكـثير
المـسـلم والعافية. أقول: يتأمل العفو الله نسأل التوحيد،ً

ـهـؤلء ذـكـره ـمـا ورـسـوله،ً الـلـه أـمـر إتـبـاع قـصـده اـلـذي
أأـنـاس ـفـي كلـهـا،ً الـمـذاهب إجـمـاع علـيـه وحكوا العلماء،ً

ّ إـلـه ل أن يـشـهدون وأـهـل ويـصـومون ويـصـلون الـلـه،ً إل
القادر،ً عبد مثل الولياء،ً بعض في يعتقدون لكنهم عبادةا،ً

أكرخي ومعروف يقوـلـون: عليـهـم،ً ويتعلـقـون وغيرهما،ً ال
الـمـذاهب،ً إجـمـاع العلـمـاء حـكـى كيف الله،ً عند جاه لهم

ًا ـكـان وـلـو ـكـافر،ً فهو ذلك فعل من أن على - ـهـذا زاـهـد
ســّب إذا الرافضي أن من - وأعظم منهم طالب أنا الذي

إذا تكفـيـره. وأـمـا ـفـي أحـمـد الماما توقف فقد الشيخين،ً
أحسين أو علي في أعتقد ـونه مع كافر،ً فهو ال أن يـشـهد ـك

ّ إله ل ٍما في هذا أن أتظنون الله،ً إل أتقوـلـون مـضـوا؟ ـقـو
أن تظـنـون أما 101الـسـلما؟ أـهـل أيكـفـّرون أراهم الصحابة

ـه ل أن يـشـهدون ل علي في يعتقدون الذين ّ إـل ـه؟. إل الـل
ًا الله فرحم وديـنـه،ً ورـسـوله الله ونصر نفسه،ً نصح امرء

ِه في تأخذه ولم .102أعلم) والله لئم،ً لومة الل

ـا الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ - وقال رحمهـم
ـن اختياراته،ً في السلما شيخ تعالى: (قال الله ـز ـم - جـم
دمــه وحّل أرتد بهم،ً ولحق التتار،ً أمعسكر - إلى ذهب أي

.103وماله)

ّدة ًا     العمال     ُتحبط     الر صاحبها     مات     إذا     إجماع
عليها:

الجاهل. الشيخ يستثن ولم 100
المرجئة. علي رد 101
.90 _ 10/88 السنية الدرر 102
.8/338 السنية الدرر 103
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الـلـه رحمهـمـا حـسـن ـبـن الرحـمـن عبد الشيخ - قال
ّدةا أن بيان في تعالى الـصـالحة: (فـقـد العـمـال أتحبط الر

بـقـوٍل يكـفـر قد الرجل المرتد: أن حكم في الفقهاء،ً ذكر
ّ إـلـه ل أن يـشـهد كان وإن يعمله،ً عمل أو يقوله،ً الـلـه،ً إل

ًا وأن ـد ـول محـم ـه رـس ـلي،ً الـل ـوما،ً ويـص ـدق،ً ويـص ويتـص
ًا فيكون ـل،ً أو قال ما أعماله تحبط مرتد ًا فـع ـ إن خصوـص

ًا،ً أعماله حبوط فيكون ذلك،ً على مات ـمـا بخلف إجماـعـ
.104الخلف) ففيه الموت،ً قبل تاب إذا

.11/586 السنية الدرر 104
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الثاني الفصل
الله أنزل ما بغير الحكم

ـفـي إلـيـه التـحـاكم وـعـدما الله شرع تنحية أن شك ل
ـفـي النـحـراف مـظـاهر وأـبـرز أخـطـر ـمـن الحـيـاةا شؤون

ا بغُيـر الحكـم عـواقب كان ولقد المسلمين،ً مجتمعات م
الفساد أنواع من بهم حّل ما المسلمين بلد في الله أنزل

والمحق. والذل الظلم وصنوف

عـلـى ذـلـك وأوجب بشريعته الحكم تعالى الله فرض
ـسـبحانه: فـقـال الكـتـاب،ً تنزـيـل ـمـن الغُاية وجعله عباده،ً

ن ليحكـم بـالحق الكتـاب معهـم {وأنـزل فيمـا النـاس بي
ّنـا ]. وـقـال213فـيـه} [البـقـرةا/ اختلفوا أنزلـنـا تـعـالى: {إ
ـاء/ أراك بما الناس بين لتحكم بالحق الكتاب الله} [النـس

ّين105 ّده اختصاـصـه ـسـبحانه ]. وب فـقـال: ـبـالحكم وتـفـر
ّ الحـكـم {إن الفاـصـلين} خـيـر وـهـو الـحـق يـقـص لـلـه إل

ّ الحكم سبحانه: {إن ]. وقال57[النعاما/ ـه إل ـر لـل ّ أـم أل
ّ تعبدوا الحمد وجّل: {له عّز ]. وقال40إياه} [يوسف/ إل

ترجعون} [القصص/ وإليه الحكم وله والخرةا الولى في
فحكمه شيء من فيه اختلفتم سبحانه: {وما ]. وقال70
يحكمون الذين الله سمى ]. وقد42الله} [الشورى/ إلى
ًا،ً شرعه،ً بغُير ـسـبحانه: وفاـسـقين. ـقـال وظالمين،ً أكفار

الـكـافرون} ـهـم فأولـئـك الـلـه أـنـزل بـمـا يحكم لم {ومن
أـنـزل بـمـا يحـكـم لم سبحانه: {ومن ]. وقال44[المائدةا/

]. وقــال45الظــالمون} [المائــدةا/ هــم فأولئــك اللــه
ـهـم فأولـئـك الـلـه أـنـزل بـمـا يحـكـم ـلـم ـسـبحانه: {وـمـن

].47الفاسقون} [المائدةا/

ًا     اللههه     أنزل     ما     بغير     الحكم     ويكون ً     ُكفههر نههاقل
ّلة     عن بعضههها     نههذكر     وحههالت،ً     صههور     عههدة     في     الم

التالي:     النحو     على
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تـقـرر : وـقـد105تـعـالى الـلـه أنزل ما غير شرع  من)1
ـلـه {أل والتـشـريع،ً بالحكم تعالى الله إفراد وجوب بداهًة
].54الـعـالمين} [الـعـراف/ رب الله تبارك والمر الخلق

ـم،ً والتحليل بالتشريع المتفرد وحده سبحانه فهو والتحرـي
ّ يكون ل فالدين أه ما إل أن لحـد وليـس تعـالى،ً الله شرع
ًا أيشرع ـصـلى رـسـوله ـعـن ول تعالى الله عن جاء ما شيئ

وسلم. عليه الله

ٌءق فالتشريع ـمـن ـلـه،ً ـشـريك ل وـحـده لـلـه ـخـالص ح
{أما تـعـالى لـقـوله مشرك كافر فهوا منه شيء في نازعه

الـلـه} ـبـه ـيـأذن ـلـم ما الدين من لهم شرعوا أشركاء لهم
ـال21[الـشـورى/ ـّز ]. وـق ـذوا ـع ـّل: {اتـخ ـارهم وـج و أحـب

ًا رهبانهم أأِمروا وما مريم أبن والمسيح الله دون من أرباب
ّ ًا ليعـبــدوا إل ًا إلـهــ ّ إـلــه ل واـحــد عـّمــا ـســبحانه ـهــو إل

اـلـذين والرهـبـان الحـبـار ]. فهؤلء31أيشركون} [التوبة/
كفرـهـم،ً ـفـي ـشـك ل كفار تعالى الله تشريع غير شرعوا
ّدلوا رـبـوبيته ـفـي تـعـالى الـلـه ـنـازعوا لنـهـم الـلـه دـيـن وـبـ

.106وشرعه

ـشـرعه ـمـا غـيـر المـشـّرعين أحكاما متابعة كانت وإذا
ًا،ً تعـتـبر الـلـه التـبـاع ـهـؤلء عـلـى الـلـه حـكـم وـقـد ـشـرك

إنكــم أطعتمــوهم ســبحانه: {وإن قــال كمــا بالشــرك
ـاما/ ـركون} [النـع ـ 121لمـش ـف107ـ] ـال . فكـي ـؤلء بـح ـه

المشرعين؟

ًا البشر طواغيت إن ًا قديم فــي الله نازعوا قد وحديث
تعــالى،ً الله من سلطان بغُير والتشريع والنهي المر حق

ّلوا لنفـسـهم والرهـبـان الحـبـار فادـعـاه الـحـراما ـبـه ـفـأح
ـاد على به واستطالوا الحلل به وحّرموا وـصـاروا الـلـه عـب

ًا بذلك أمـلـوك ـنـازعهم ثـأـم الـلـه،ً دون من أرباب ـهـذا ـفـي ال
والرهبــان،ً الحبار هؤلء مع السلطة اقتسموا حتى الحق

ونقـلـوه وهؤلء هؤلء من الحق فنزعوا العلمانيون جاء ثأم
ـى ـة إـل ـل هيـئ ـة تمـث ـعب أو الـم ـق الـش ـا أأطـل ـم عليـه أـس

.108النواب مجلس أو البرلمان
شرع أو قرار أو نظاما أو بقانون المسلمين إلزاما هو والتشريع 105
ليغُـيـر الـسـماء وتغُيـيـر للـشـريعة مـخـالف أنه بشرط مرسوما،ً أو

الحقائق.
. 182 _ 179 ص اللهية الشريعة أنظر 106
 أـضـواء7/70 تيمـيـه اـبـن  فتاوى2/163 كثير ابن تفسير أنظر 107

.3/440 للشنقيطي البيان
الوضعية) لصلح النظمة شرعية على وأثأرها السيادةا (نظرية 108

.20 , 19 ص الصاوي
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حـكـم أحقـيـة الـلـه أـنـزل ما بغُير الحاكم يجحد  أن)2
أـبـن ـعـن أروي ـمـا معـنـى - وهو ينكر - يعني ورسوله الله

الله أنزل ما جحود هو ذلك أن جرير،ً أبن وأختاره عباس،ً
العـلـم أـهـل بـيـن فيه نزاع ل ما وهذا الشرعي،ً الحكم من
جـحـد ـمـن أن بينـهـم،ً عليها المتفق المتقرره الصول فإن

ً ًا أو اـلـدين،ً أـصـول من أصل ًا فرـعـ أنـكـر أو علـيـه،ً مجمـعـ
ًا ًا،ً وـسـلم عليه الله صلى الرسول به جاء مما حرف ـ قطعـي
ّلة عن الناقل الكفر كافر فإنه .109 الم

حـكـم ـكـون الـلـه أنزل ما بغُير الحاكم يجحد ل  أن)3
ًا،ً ورسوله الله صلى الرسول غير حكم أن اعتقد لكن حق
وأـشـمل... وـهـذا وأـتـم حكمه من أحسن وسلم عليه الله
ًا أكفر. أنه ريب ل أيض

ورـسـوله،ً الـلـه حـكـم من أحسن كونه يعتقد ل  أن)4
كونه في قبله،ً اللذين كالنوعين فهذا مثله،ً أنه اعتقد لكن

ًا ّلة. عن الناقل الكفر كافر الم

ورسوله: الله حكم أيخالف بما الحكم جواز  اعتقد)5
قبله. كالذي فهذا

للـشـرع معاـنـدةا وأظهرـهـا وأـشـملها أعظمها  وهو)6
ـه ومشــاقة لحكــامه،ً ومكــابرةا ومظاهــاةا ورســوله لـل
ًا الـشـرعية،ً بالمحاكم ًا إـعـداد ًا،ً وإـمـداد ً وإرـصـاد وتأـصـيل
ًا ً وتفريعــ ًا وتشــكيل ًا وتنويعــ ًا،ً وحكمــ ومراجــع وإلزامــ

مراجـــع الشـــرعية للمحـــاكم أن فكمـــا ومســـتندات،ً
رسـوله وسـنة اللـه كتـاب إلـى كلهـا مرجعها مستمدات،ً

ـهـي مراـجـع،ً المـحـاكم فلـهـذه وـسـلم،ً علـيـه الـلـه ـصـلى
ـانون أملفــق الـق ـوانين شــتى شــرائع مــن ال ـثيرةا،ً وـق ـك

ــانون ــي كالـق ــانون الفرنـس ــي والـق ــانون المريـك والـق
بـعـض ـمـذاهب وـمـن الـقـوانين،ً ـمـن وغيرـهـا البريـطـاني

ِبدعيين ذلك. وغير الشريعة،ً إلى المنتسبين ال

الـسـلما أمـصـار ـمـن ـكـثير ـفـي الن المـحـاكم فـهـذه
إثـأـر أـسـراب إليها والناس البواب،ً مفتوحة مكملة،ً مهيأةا

ّنة حـكـم يخـالف بمـا بينـهـم حكامهـا يحكـم أسـراب،ً السـ
وتقّرـهـم ـبـه،ً وتلزمـهـم القانون،ً ذلك أحكاما من والكتاب،ً

وأي الكـفـر؟ ـهـذا ـفـوق كـفـر عليـهـم. ـفـأي وتحتمه عليه،ً

.6 ص إبراهـيـم اـبـن للـشـيخ الـقـوانين تحكيم رسالة إلى أنظر 109
ًا فإنه المسألة. بهذه متبصر
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ـان للـشـهادةا مناقـضـة ًا ـب ـد ـه رـسـول محـم ـد الـل ـذه بـع ـه
المناقضة.

أر ْك ِذ معلوـمـة البـسـط وجه على قدمنا ما جميع أدلة و
أعقلء! معـشـر فيا الموضع،ً هذا ذكرها يحتمل ل معروفة ال

أنـهـى! كـيـف وأوـلـي الذكـيـاء جماـعـات وـيـا أن ترـضـون ال
هم من أو أشباهكم،ً وأفكار أمثالكم،ً أحكاما عليكم تجري

ـمـن أـكـثر خـطـأهم ـبـل الخـطـأ،ً عليهم يجوز ممن دونكم،ً
ّ حكمهم في صواب ل بل بكثير،ً صوابهم مستمد هو ما إل

ـن ـم ـم ـه حـك ًا ورســوله،ً الـل ًا،ً أو نصــ أعنهم اســتنباط َد ـ َـت
وأعراـضـكم،ً وأبـشـاركم ودـمـائكم أنفـسـكم في يحكمون

أـمـوالكم وـفـي وذراريـكـم،ً أزواجـكـم ـمـن أـهـاليكم وـفـي
أكـمـوا أن ويرفـضـون وـيـتركون حقوقكم،ً وسائر فيـكـم يح
ـأتيه ول الخـطـأ إلـيـه يتطرق ل الذي ورسوله،ً الله بحكم ـي

ٌءل تـن خلـفـه من ول يديه بين من الباطل ٍم مـن - زـيـ حكـيـ
ً ًا كونه عن حميد... فضل لم تعالى: {ومن قوله بنص كفر

.110الكافرون} هم فأولئك الله أنزل بما يحكم

ًا المـسـلمين بلد فـي الـيـوما الموجود هو وهذا عمومـ
ًا ـة البلد فــي وخصوصــ ـث العربـي القــوانين موجــود حـي

وـفـي إليـهـا،ً والتـحـاكم والعـسـكرية والصناعية 111التجارية
وغيرـهـا بالـشـريعة تحـكـم الشخـصـية الـحـوال أن الغُالب

هذا في المسلمين بلد في موجود وهذا الملفق،ً بالقانون
الكـفـر وأـشـد أكـفـر إبراهـيـم أـبـن الـشـيخ جعله إذ العصر،ً
ّلة،ً من المخرج ـاكمون يحكمونها الذين من فنبرأ الم ويتـح

إبراهيم. لبن القوانين تحكيم أنظر 110
ـسـبيل عـلـى وأنـظـر الول جـنـس ـمـن وـهـو التـشـريع هو وهذا 111

ـد دولة في أيطبق ما أنظر المثال ((الـسـعودية)) المزـعـوما التوحـي
أغُرفة في التجارية بالقوانين فيها أيحكم إلى وارجع التجارية))،ً ((ال
ـصـرح ،12ً المجلد فتاواه في الله رحمه إبراهيم ابن الشيخ كلما
ّلة،ً عن ناقل أكفر بأنها ًا الم والعـمـال))،ً العـمـل ((نـظـاما ـفـي وأيض

ـه عبد الشيخ كلما إلى ارجع الوضعية،ً بالقوانين فيه أيحكم ـن الـل ـب
ًا النظاما هذا على تكلم إذ النظاما،ً هذا على الله رحمه حميد كلمــ

ً ًا مفـصـل ـهـذا أن وـصـرح )،16/237ً( الـسـنية اـلـدرر ـفـي نفيـسـ
ّد للطاغوت تحاكم النظاما واـقـرأ وـجـّل،ً ـعـّز الـلـه لشرع صريح ور

ًةا الورقات هذه الحكوـمـات،ً علـمـاء عليك أيلبس ل حتى جيدةا قراء
ـواغيتهم عن يعتذرون الذين يقول فماذا ـد ـط ـذا بـع ُكفاركم{ ـه أ
ٌة لكم أما أولئك من خيٌر ؟؟ } اليةالُزبر في براء
ًا قلبك كان إن عجائبها منها ترى فسوف عشت إن غير حي

 مفتوِن
أمت فمن أه ي ًا يهتدي ل قلب بصحيحات جئته ولو أبد

البراهيِن
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ًا والبغُـضـاء العداوةا وبينكم بيننا وبدا بكم {كفرنا إليها ـد أـب
وحده}. بالله تؤمنوا حتى

من والقبائل العشائر رؤساء من كثير به يحكم  ما)7
وـعـاداتهم وأـجـدادهم آبائهم حكايات من ونحوهم البوادي

ويحكمون منهم،ً ذلك يتوارثأون (سلومهم)،ً أيسمونها التي
ًء - زاع،ً الن عند إليه التحاكم على ويحصلون به عـلـى بـقـا

ًا الجاهلية،ً أحكاما ورســوله،ً الله حكم عن ورغبة وإعراض
ّ قوةا ول حول فل .112بالله إل

ًا القباـئـل،ً من كثير بين منتشر وهذا قباـئـل وخصوـصـ
ٌءح فأنه اليمن،ً ٌءي واض ّل ًا وموجود هناك،ً ج جـنـوب ـفـي أيـضـ

أيـسـمونه نجد،ً قبائل بعض وعند الجزيرةا،ً ((العارـفـة)) و و
أكفر. هذا من الله إلى فنبرأ الحق))،ً ((مقطع ال

ورسههوله     اللههه     غيههر     تحكيههم     إلى     دعا     من     كل   
الطاغوت:     تحكيم     إلى     دعا     فقد

ـفـي اللـه رحـمـه الـلـه عبـد بـن سليمان الشيخ - قال
غـيـر تحكـيـم إـلـى دـعـا من أن (كما التوحيد لكتاب شرحه

إـلـى دـعـا فـقـد وـسـلم عليه الله صلى ورسوله تعالى الله
.113الطاغوت) تحكيم

مـن أمخـرج كـفـر هـذا الـطـاغوت تحكيـم إلى الدعوةا
ّلة،ً أـيـدعى اـلـتي الـطـواغيت كثرت قد عصر في إننا إذ الم

الـطـواغيت: هيـئـة ـهـذه وـمـن الله،ً دون من تحكيمها إلى
ألمم الدولـيـة الـعـدل ومحكـمـة الجدـيـد العالمي والنظاما ا

ما بغُير تحكم التي الطواغيت من وغيرها المن،ً ومجلس
إسـلمية،ً أنهـا تزعـم الـتي الـدول من كثير بل الله،ً أنزل

ًا كان من وأما الطواغيت،ً هذه إلى تتحاكم ًا عضو مؤِسس
ـر إلى التحاكم أدعاةا من فهو الطواغيت،ً هذه في ـه غـي الـل

ًا يكون وبذلك ورسوله،ً وتكفيره. منه البراءةا يجب طاغوت

إبراهيم. لبن القوانين تحكيم 112
.556 ص الحميد العزيز تيسير 113
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تكفـلـت حمـيـد: (وـقـد ـبـن الـلـه عـبـد الـشـيخ - وـقـال
ـقـال وإيـضـاحها،ً وتبيينـهـا المـشـاكل جمـيـع بـحـل الشريعة

ـاما/ من الكتاب في فرطنا تعالى: {ما ].38شيء} [النـع
ًا الكـتـاب علـيـك تـعـالى: {ونزلـنـا وـقـال ـشـيء لـكـل تبياـنـ
ًى ]. فـفـي89للمـسـلمين} [النـحـل/ وبـشـرى ورحمة وهد
فـيـه وأن ـشـيء،ً لـكـل البـيـان فـيـه الـقـران أن الـيـة ـهـذه

فيــه وأن الشــاملة،ً الرحمــة فيــه وأن التــاما،ً الهتــداء
قال لحكامه،ً الخاضعين به للمتمسكين الصادقة البشارةا

ـان ـالى:{ـك ـاس تـع ـة الـن ـدةا أـم ـث واـح ـه فبـع ـبيين الـل الـن
بـيـن ليحكم بالحق الكتاب معهم وأنزل ومنذرين مبشرين

]).213فيه} [البقرةا/ اختلفوا فيما الناس

ـذا في الله: (... نبه عبد بن سليمان الشيخ - وقال ـه
تحكـيـم ـمـن واـسـتلزمه التوحـيـد،ً تـضـمنه ـمـا عـلـى الباب

ـزاع،ً موارد في وسلم عليه الله صلى الرسول ـذا إذ الـن ـه
ّ إله ل أن شهادةا مقتضى هو ّد ل اـلـذي ولزمـهـا الله،ً إل ـ أـب

ّ إله ل أن شهد مؤمن... فمن لكل منه ـعـدل ثـأـم الـلـه،ً إل
ـمـوارد في وسلم عليه الله صلى الرسول غير تحكيم إلى
.114شهادته) في كذب فقد - زاع،ً الن

أكل الرحمن عبد الشيخ - وقال ن السعدي: ( حكـم م
.115فهو: طاغوت) الله شرع بغُير

الطاغوت:     إلى     تحاكم     القوانين     إلى     التحاكم   

تـعـالى: الـلـه رحـمـه إبراهـيـم ـبـن محمد الشيخ - قال
ـة الشريعة استبدال يجوز (ول ـالقوانين اللهـي الوـضـعية،ً ـب
ـهـذه مـثـل وإـسـناد ـسـلطان،ً ـمـن بـهـا الـلـه أـنـزل ما التي

غـيـر إـلـى الـمـر إـسـناد ـمـن الـقـوانين أـهـل إلى المشاكل
اللـه أمـر الـذي الـطـاغوت إـلـى التحـاكم مـن لنـه أهلـه،ً
أنـهـم يزعـمـون اـلـذين إلى ترى قوله: {ألم في به بالكفر
أن يرـيـدون قبـلـك ـمـن أـنـزل وـمـا إلـيـك أـنـزل بـمـا ءامنوا

أـفـروا أن أأـِمـروا وقد الطاغوت إلى يتحاكموا أيرـيـد ـبـه يك و
ً أيضلهم أن الشيطان .116]) 60بعيدا} [النساء/ ضلل

.555 , 554 ص الحميد العزيز تيسير 114
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علههى     بههالكراه     الطههواغيت     أهههل     يحتههج     قههد   
أفعالهم:

تعــالى: الله رحمه سحمان بن سليمان الشيخ - قال
أما عاد لّما (ولكن ًا السل ـبـه،ً الـجـاهلون صار بدأ،ً كما غريب

ـهـو وـمـا الـعـذاب،ً ـسـبب الرحـمـة،ً ـسـبب هو ما يعتقدون
وـمـا والختلف،ً الفرـقـة ـسـبب والجماـعـة،ً اللـفـه ـسـبب
ًا الدماء يحقن فيهــم: {وإن الله قال لسفكها،ًكالذين سبب

ٌءة تصبهم ـطـائرهم إنـمـا أل مـعـه ومن بموسى يطيروا سيئ
].131يعلـمـون} [الـعـراف/ ل أـكـثرهم ولـكـن الـلـه عـنـد

ّنا لتباع قالوا الذين وكذلك أرسل: {إ لم لئن بكم تطيرنا ال
أجمنكم تنتهوا ٌءب منا وليمسنكم لنر ـطـائركم قالوا أليم عذا
ّكرـتـم أئن معكم ٌءما أنـتـم ـبـل أذ ،18ًمـسـِرفون} [ـيـس/ ـقـو

ـى أيفـضـي السلما،ً شريعة تحكيم أن أعتقد ]. فمن19 إـل
ّ واللفه الجتماع يحصل ل وأنه والمخالفة،ً القتال على إل
أرـسـل،ً ولجميع لله عدو كافر فهو الطاغوت،ً حاكم ـفـإن ال
أن يعتـقـدون اـلـذين أقرـيـش،ً كـفـار علـيـه ـمـا حقيـقـة ـهـذا

ا دون آبـاؤهم،ً عليـه ما الصواب رسـوله بـه اللـه بعـث م
ـه ـصـلى ـه الـل ـاني: أن وـسـلم. المـقـاما علـي يـقـال: إذا الـث
ـفـي اللـه ذكر فقد أكفر،ً الطاغوت إلى التحاكم أن عرفت

ـبر قال: {والفتنة القتل،ً من أكبر الكفر كتابه: أن ـن أـك ـم
القتل} من أشد وقال: {والفتنة ]،217ًالقتل} [البقرةا/

أكـفـر،ً ـهـي والفتنة ]،191ً[البقرةا/ الباديـة اقتتـلـت فـلـو ال
ـفـي ينـصـبوا أن ـمـن أـهـون لكان يذهبوا،ً حتى والحاضرةا،ً

ًا الرض،ً بـعـث اـلـتي السلما،ً شريعة بخلف يحكم طاغوت
الـثـالث: أن وسلم. المقاما عليه الله صلى رسوله بها الله

ًا،ً التحاكم هذا كان نقول: إذا يـكـون إنـمـا - زاع واـلـن كفر
أدنيا،ً لجل أفر أن لك يجوز فكيف ال ـك؟ لجل تك ـإنه ذـل ل ـف
ممـا إليـه أحـب ورسـوله،ً الله يكون حتى النسان،ً يؤمن

أهما،ً وـلـده ـمـن إلـيـه،ً أـحـب الرـسـول يـكـون وـحـتى ـسـوا
ـجـاز لـمـا كلـهـا،ً أدنياك ذهبت أجمعين. فلو والناس ووالده

ـطّر أضطّرك ولو لجلها،ً الطاغوت إلى المحاكمة لك أمـض
ّيرك،ً أذل أو الـطـاغوت،ً إـلـى تـحـاكم أن بـيـن وخ أدنـيـاك،ً تـبـ
ـوجب ـك ـل ـذل،ً علـي ـم الـب ـك يجــز وـل ـى المحاكمــة ـل إـل

.117الطاغوت)

ّلههة،ً     عههن     ناقههل     ُكفههر     القوانين     تحكيم وإن     الم
ُبه     قال أعدل:     الشرع     وحكم     أخطأنا     أصحا

.511 _ 10/509 السنية الدرر 117
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وأـمـا الـلـه: رحـمـه إبراهـيـم ـبـن محـمـد الـشـيخ - قال
أكفر قيل الذي ـع الله،ً غير إلى حاكم إذا كفر،ً دون فيه:  ـم

يصدر الذي فهذا الحق،ً هو الله حكم وأن عاص أنه اعتقاد
وتخضيع بترتيب قوانين جعل الذي ونحوها. أما المّرةا منه
أـعـدل. فـفـرق الـشـرع وحكم قالوا: أخطأنا وإن كفر فهو
أمقّرر بين ِبت ال المرـجـع. فـهـذا ـهـو جعلوه والمرجع،ً والمث
ّلة عن ناقل كفر .118(تقرير)) الم

بلههد     ليسههت     بالقههانون     تحكههم     الههتي     البلههدة   
إسلما:

أسئل الهـجـرةا تـجـب إبراهـيـم: س: ـهـل ابن الشيخ - 
ج: البـلـد بالـقـانون؟ فيـهـا يحـكـم اـلـتي المسلمين بلد من

الهجــرةا تجب إسلما،ً بلد ليست بالقانون فيها يحكم التي
ّـيـرت ول نكـيـر غـيـر ـمـن الوثأنية ظهرت إذا وكذلك منها،ً أغ

بـلـد وظـهـوره. ـهـذه الكفر فالكفر: بفشو الهجرةا،ً فتجب
وـجـود أو الـفـراد بـعـض فيـهـا يحـكـم ـقـد كان إذا كفر. أما
.119(تقرير)) إسلما بلد فهي تظهر ل قليلة أكفريات

ـه رحمه عتيق بن حمد الشيخ - وقال ـالى: (أن الـل تـع
ِلـنـت الـشـرك،ً فيـهـا ظـهـر إذا البـلـد أأع أمحرـمـات،ً فيـهـا و ال

أعطلت أتغُـنـم كـفـر،ً بلد تـكـون أنـهـا اـلـدين،ً مـعـالم فيـهـا و
البـلـد،ً ـهـذه أـهـل زاد وـقـد دماؤهم،ً وتستباح أهلها،ً أموال
ّبة بإظهار ِلدينه،ً لله المس ـذونها قوانين ووضعوا و ـفـي أينـف
عليـه اللـه صـلى نـبيه وسـنة اللـه لكتاب مخالفة الرعية،ً
ـراج في وحدها،ً كافية هذه أن علمت وقد وسلم،ً ـن إـخ ـم

.120السلما) من بها أتى

ُيقاتههل     صريح     كفر     الله     سبيل     في     الجهاد     منع
العلماء:     عند     خلفا     بل     عليه

الـلـه: (فأيـمـا رحـمـه تيمـيـه اـبـن الـسـلما شيخ - قال
ـة ـت طائـف ـن امتنـع ـض ـم ـلوات بـع ـات،ً الـص أو المفروـض
ـدماء،ً تحريم التزاما عن أو الحج،ً أو الصياما،ً ـوال،ً اـل والـم

.12/280 إبراهيم ابن الشيخ وفتاوى رسائل مجموع 118
.6/188 إبراهيم ابن الشيخ وفتاوى رسائل مجموع 119
.9/257 السنية الدرر 120

)48(والجهاد التوحيد منبر



بيان في الحث 
على المقاطعة

ـارما،ً ذوات نكاح عن أو والميسر،ً والزنا،ً والخمر،ً أو المـح
أـهـل عـلـى الجزـيـة ـضـرب أو ،121ًالكـفـار جـهـاد التزاما عن

ـتي ومحرماته الدين واجبات من ذلك وغير الكتاب،ً ل - اـل
ـا ـفـي لـحـد ـعـذر ـا جحودـه ـتي وتركـه ـر - اـل الجاـحـد يكـف

ـكـانت وإن عليـهـا تقاـتـل الممتنـعـة الطائفة لوجوبها. فإن
ًا فيه أعلم ل مما بها. وهذا أمقّرةا العلماء. بين خلف

ـا ـف وإنـم ـاء اختـل ـي الفقـه ـة ـف ـة الطائـف إذا الممتنـع
أـسـنن بـعـض ترك على أصرت والذان الفـجـر،ً كركـعـتي ال

ـمـن ذـلـك - ونـحـو ِبوجوبـهـا يـقـول ل ـمـن - عـنـد والقاـمـة
ل؟ أما تركـهـا عـلـى الممتنـعـة الطائفة تقاتل الشعائر. هل

خلف فل ونحوـهـا الـمـذكورةا والمحرـمـات الواجبات فأما
عليها. القتال في

ـة بـمـن ليسوا العلماء من المحققين عند وهؤلء - زـل
أبغُاةا ـطـاعته؛ ـعـن الـخـارجين أو الـمـاما،ً على الخارجين ال
رـضـي طالب أبي بن علي المؤمنين أمير مع الشاما كأهل
أو أمعـيـن،ً إـمـاما طاـعـة عن خارجون أولئك عنه. فإن الله

ـارجون ـه ـخ ـة علـي ـا لزاـل ـه. وأـم ـذكورون وليـت ـم الـم فـه
- زـلـة وبـمـن الزكاةا،ً مانعي بمنزلة السلما؛ عن خارجون
عنه. الله رضي طالب أبي بن علي قاتلهم الذين الخوارج

لـهـل قـتـاله في عنه الله رضي علي سيرةا افترقت ولهذا
ـسـيرته فكانت النهروان لهل قتاله وفي والشاما،ً البصرةا

وـمـع أخـيـه،ً ـمـع الخا ـسـيرةا والـشـاميين البـصـرةا أـهـل مع
صـلى الـنـبي ـعـن النـصـوص ذلك. وثأبـتـت بخلف الخوارج

قتال من الصحابة إجماع عليه استقر بما وسلم عليه الله
أـهـل ـمـع الواقـعـة الفتـنـة بخلف الخوارج؛ وقتال الصديق
دـلـت،ً بـمـا فيـهـا دـلـت النـصـوص ـفـإن والبـصـرةا؛ الـشـاما

.122فيها) اختلفوا والتابعون والصحابة

الُمكفرة:     الطواغيت     طاعة

الجهـاد مـنـع مـن المسـلمين بلد فـي الن الحاـصـل ـهـو وـهـذا 121
اـلـتزاما ـفـي ذلك حصل كما بالسجن،ً المجاهد ومحاكمة ومحاربته

الحقــائق،ً أيغُيــر ل الســماء الرهــاب. وتغُييــر مكافحــة توقيــع
ول اـلـدين،ً عن وردتهم كفرهم فيتبين الجهاد،ً بالرهاب فيقصدون

ّ ذلك أينكر الطواغيت.  عن أيجادل خبيث أو جاهل رجل إل
.504 , 28/503 تيميه ابن السلما شيخ فتاوى مجموع 122
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بيان في الحث 
على المقاطعة

أمعاـِصـرين: (وـمـن أحد - وقال أحـكـاما طاـعـة ـهـذا ال ال
أمخالفة الوضعية القوانين تحكيم في والرؤساء للحكاما ال
ـا كإباـحـة الـحـراما،ً تحلـيـل ـفـي الـشـرعية ِرـب ـا،ً ،123ًال والزـن

الـِمـراث،ً ـفـي بالرـجـل الـمـرأةا ومـسـاواةا الخمر،ً وشرب
ة تعـدد كمنـع الحلل تحريـم أو والختلط،ً السـفور وإباح

ـا ـك أشــبه الزوجــات... وـم ـن ذـل ـر ـم ـاما تغُيـي ـه أحـك الـل
ذـلـك عـلـى وافقهم فمن الشيطانية،ً بالقوانين واستبدالها

بالله). والعياذ كافر مشرك فهو واستحسنه به ورضي

ًا هذا تجد 123 ًا واضح الرـبـا إباـحـة من اليوما المسلمين بلد في جلي
وـتـدافع تحميـهـا ـقـوانين هـنـاك ويجعل لها،ً والتصريح البنوك وفتح
المـخـرج العمـلـي الـسـتحلل من وهذا حراسة،ً عليها وجعل عنها،ً

ّلة،ً من وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي أن ذـلـك عـلـى والدليل الم
أيخـمـس يقـتـل أن أبيه امرأةا تزوج رجل إلى أرسل وـعـده ـمـاله،ً و
لـهـذه ـفـأنتبه العمـلـي،ً الستحلل من وسلم عليه الله صلى النبي

المسألة. 
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الحق 
واليقين

الثالث الفصل
124الكافر كفر في الشك

الـلـه رحـمـه الوـهـاب عـبـد ـبـن محـمـد الـشـيخ  ـقـال-
فمنهم... ومنهم ردتهم،ً في افترقوا المرتدين تعالى: (أن

ـيلمه،ً بنبوةا أقّر ولكن الشهادتين،ً على ثأبت من ًا أمـس ـ ظـن
لن النبـوةا،ً فـي أشـركه وسـلم عليـه الله صلى النبي أن

ِهدوا زور شهود أقاما أمسيلمه ـثير فـصـدقهم بذلك،ً له ش ـك
ّدون أنـهـم العلمـاء أجمـع ـهـذا ومـع الـنـاس،ً من ولـو أمرتـ

ِهلوا .126كافر) فهو ِردتهم في شك ومن ،125ًذلك ج

تـعـالى: (وـقـد الـلـه رحـمـه بطـيـن أـبـو الـشـيخ - وقال
ـى أجمــع ـر المســلمون: عـل ـن أكـف ـم ـم ـر ـل ـود أيكـف اليـه

أن أكفرهم،ً في شك أو والنصارى،ً أـكـثرهم أن ـنـتيقن ونـحـ
.127أجهال)

ِئل - وقد عـّمـن اللطـيـف،ً عـبـد ـبـن الله عبد الشيخ أس
جّرـهـم - وـمـن آـنـذاك التركية الدواةا - أي الدولة أيكفر لم

معه،ً الجهاد يلزمهم وأنه وليتهم،ً واختار المسلمين،ً على
ول أبغـُـاةا،ً جرـهـم وـمـن الدولة بل كله،ً ذلك يرى ل والخر

ّ منهم يحل أبغُاةا...؟ من يحل ما إل  ال

تنبيه: 124
عـبـد ـبـن محـمـد الـشـيخ أـعـدها وـقـد مهـمـة مسألة المسألة هذه 

الثههالث النههاقضالـلـه:  رحمه قال السلما،ً نواقض من الوهاب
كفر،ً مذهبهم صحح أو أكفرهم في شك أو المشركين أيكفر لم من

مثــل الصليين،ً الكفار أكفر في شك من على أيطبق الناقض وهذا
الـكـافر أـمـا ـكـافر،ً فـهـو أكفرـهـم ـفـي شك فمن والنصارى،ً اليهود
ّد أمرت ِه ال ًا أكفره كان فمن تفصيل،ً ففي ًا واضح ـسـّب ـمـن مـثـل بيـنـ

فـي ـشـك ومـن كـافر فهذا النبوةا،ً أدعى أو الرسول،ً سّب أو الله
أتطبق كافر،ً فهو أكفره المـسـألة كانت إذا أما القاعدةا،ً هذه عليه ف

ـهـذه أتطـبـق فل الصلةا،ً تارك مثل السلف اجتهادية،ًبين أو خلفية
أن ـيـرى ل الـشـافعي،ً مـثـل الـسـلف ـمـن هناك لن عليه،ً القاعدةا

ـلـو إذ القاعدةا،ً هذه عليه أتطبق فل مجتهد وهو يكفر،ً الصلةا تارك
ًا لكفرنا القاعدةا هذه أطبقت مــن الله إلى فنبرأ السلف،ً من كثير

ًا ذلك،ً ّد يكفر لم من بين فرق هناك وأيض ـ إقاـمـة لـشـتراط المرـت
كلمنا.  في داخل وليس مخطئ فهذا الحجة،ً

ـبـل أجهال،ً وهم بالجهل،ً يعذرهم لم أنه تجد الشيخ،ً كلما تأمل 125
أيكفرهم. لم من وكفر كفرهم

.8/118 السنية الدرر 126
.12/69 السنية الدرر 127
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بيان في الحث 
على المقاطعة

ـم أيفرق ولم الدولة،ً أكفر يعرف لم فأجاب: (من بينـه
أبغُاةا وبين ّ إله ل معنى يعرف لم المسلمين،ً من ال الله،ً إل
أـشـد فـهـو مـسـلمون،ً الدوـلـة ذـلـك: أن ـمـع اعتـقـد ـفـإن

،128ًـبـالله كـفـر ـمـن كـفـر ـفـي الـشـك ـهـو وـهـذا وأعـظـم،ً
ـبـأي المـسـلمين،ً عـلـى وأـعـانهم جّرـهـم ومن به،ً وأشرك

ّدةا فهي إعانة،ً .129صريحة) ر

ا اللـه عبـد بـن سـليمان الشـيخ - وقال اللـه رحمهم
ـن يقدر ما كان السائل: فإن قول تعالى: (وأما ـه،ً ـم نفـس

أمرـتـدين،ً بـلـد أـهـل ـفـي - أي وـسـبهم ِبكفرـهـم يتلفظ أن
يخـلـو ـفـالجواب: ل حكـمـه؟ - ـمـا السؤال نص كان وهكذا

ًا يكون أن عن ذلك ً أو كفرهم في شاك أيـقـّر أو ـبـه،ً ـجـاهل
ـمـواجهتهم عـلـى يقدر ل ولكن وأشباههم،ً هم كفرةا بأنهم

- ول:  يق أو - يرهم،ً وتكف

ًا كان فإن كفار،ً إنهم أقول ل كفار،ً غيرهم ـفـي ـشـاك
ً أو كفرهم ّينت بكفرهم،ً جاهل ـاب من الدلة له أب ـه،ً كـت الـل
ـفـإن أكفرـهـم،ً عـلـى وـسـلم عليه الله صلى رسوله وسنة
أن العلماء. على بإجماع كافر فإنه تردد،ً أو ذلك بعد شك
أيـقـّر ـكـان ـكـافر. وإن فـهـو الـكـافر،ً كـفـر ـفـي ـشـك ـمـن

ـداهن فهو بتكفيرهم،ً مواجهتهم على يقدر ول بكفرهم،ً ـم
ّدوا قــوله فــي ويــدخل ،130ًلهــم أتــدهن لــو تعــالى: {و

ِهنون} [القلم/ اـلـذنوب،ً أـهـل ـمـن أمثاله حكم ] وله9فيد
كـفـار،ً ـهـم أـقـول ول كـفـار،ً غيرهم يقول: أقول كان وإن

ـذا ـم فـه ـه حـك ـن واســطة ل إذ بإســلمهم،ً مـن ـر بـي الكـف
ًا يكوـنـوا لم فإن والسلما،ً ٍذ مـسـلمون؛ فـهـم كـفـار وحينـئـ

ًا الكفر سمى فمن ـو مسلمون،ً الكفار سمى أو إسلم فـه
ًا) هذا فيكون كافر .131كافر

ً الـبـواح الكفر أتظهر العصر هذا دول من وكثير 128 ًا ليل مـن ونهـار
ـمـن وغيرها مصر في كما السدنة،ً ووضع والمشاهد الضرحة بناء

يتوقـف العلـم طلب إلى ينتسب من تجد ذلك ومع العربية،ً الدول
أـمـا الـمـوات ـشـرك هو وهذا الضلل،ً من بالله فنعوذ كفرها،ً في

الـمـم هيـئـة إـلـى أيتـحـاكم ـمـن مـثـل ،ً أخـطـر وـهـو الحـيـاء،ً شرك
!!. إليها يتحاكم من أيكفر ول الطواغيت،ً من وغيرها

.10/429 السنية الدرر 129
مواجـهـة ـعـدما جـعـل إذ الـلـه،ً رحمه سليمان الشيخ كلما تأمل 130

ًا لهم،ً المداهنة من بتكفيرهم الكفرةا المداهنة إن يقول لمن خلف
ـقـول وـهـذا ـشـيء،ً أـكـل ـفـي لـهـم والمـجـاراةا السكوت في تكون

باطل.
.161 , 8/160 السنية الدرر 131
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بيان في الحث 
على المقاطعة

الله: (... رحمه حسن بن الرحمن عبد الشيخ - وقال
ّ إله ل معنى عرف لو ـتـردد أو شك،ً من أن لعرف الله،ً إل

ـي ـر ـف ـن كـف ـرك ـم ـع أـش ـه ـم ـره،ً الـل ـه غـي ـم أـن ـر ـل يكـف
.132بالطاغوت)

الشــيخ أبناء إبراهيم والشيخ الله،ً عبد الشيخ - وقال
الجاـبـة ـفـي ـسـحمان،ً ـبـن سليمان والشيخ اللطيف،ً عبد

ـى ـم: (ل ورد ـسـؤال عـل ـة تـصـح عليـه ـر ل ـمـن إماـم أيكـف
ـة ـوريين،ً الجهمـي وهــذه تكفيرهــم،ً فــي يشــك أو والقـب
العلـم... ومـع طلبـة عنـد الواضحات،ً أوضح من المسألة

بـِشـر - يعنـون تكفـيـره علـى متفقـون العلـم فأـهـل ذلـك
ـمـن كفرـهـم،ً ـفـي يشـك ل القبوريون - وكذلك المريسي

.133اليمان) رائحة شّم

.11/523 السنية الدرر 132
.437 , 10/436 السنية الدرر 133
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الحق 
واليقين

الرابع الفصل
الله صلى النبي سّب من في

بحكم استهزأ أو وسلم،ً عليه
ًا دفع أو أحكامه،ً من مما شيئ

به جاء
الوـهـاب عـبـد ـبـن محـمـد ـبـن الـلـه عـبـد الشيخ - قال

الله - رحمه تيميه - أبن الشيخ تعالى: (وقال الله رحمهم
الرسول): شاتم على المسلول (الصارما كتاب في تعالى
ـال ـن إســحاق المــاما ـق ـدل الئمــة أحــد راهــويه،ً ـب أيـع

ـه ـسـّب من أن المسلمون وأحمد: أجمع بالشافعي أو الـل
ًا دفع أو رسوله وإن بـذلك،ً ـكـافر أنـه الـلـه،ً أنزل مما شيئ

ًا كان ِقّر الله.  أنزل ما بكل أم

أـصـحاب ـمـن الئـمـة أـحـد ـسـحنون،ً ـبـن محمد وقال
الـلـه ـصـلى الرـسـول ـشـاتم أن على العلماء مالك: أجمع

ـشـك وـمـن القـتـل،ً الئـمـة عـنـد وحكمه كافر،ً وسلم عليه
العـلـم أـهـل ـعـواما المنذر: أجـمـع ابن قال كفر،ً أكفره في

ّبه من على أن على فيـمـن أحـمـد الـمـاما وـقـال القـتـل،ً س
ّبه: يقتل،ً ـحـديث منـهـا ـقـال: نـعـم،ً أـحـاديث؟ قيل: فيه س

ـشـتم أعـمـر: ـمـن اـبـن وـقـول الـمـرأةا،ً قـتـل الذي العمى
أعـمـر قتل،ً وسلم عليه الله صلى النبي العزـيـز عـبـد ـبـن و

إن أيـسـتتاب،ً الـلـه: ل عـبـد رواـيـة ـفـي يقول: يقتل. وقال
ً قـتـل الولـيـد ـبـن خالد علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي ـشـتم رجل

.134يستتبه. انتهى) ولم وسلم

الـلـه رحـمـه الوـهـاب عـبـد ـبـن محـمـد الـشـيخ - وقال
الـسـادس: ـمـن الـسـلما: (الـنـاقض ـنـواقض ـفـي تـعـالى
أو وسلم،ً عليه الله صلى الرسول دين من بشيء استهزأ
تعالى: {قل قوله ذلك على والدليل كفر،ً عقابه أو ثأوابه،ً
ـه ـاته أبلـل ـوله وآـي ـم ورـس ـتهزئون كنـت ـذروا ل تـس ـد تعـت ـق
إيمانكم}). بعد 135كفرتم

المكـفـرات ـفـي النافـعـة (الكلـمـات رـسـالة الموحدين،ً عقيدةا 134
.271 الواقعة) ص

لن الثلثأة،ً الله فكفر واحد،ً رجل بالكفر تكلم الذي أن ومعلوما 135
ـد،ً عن وعفا الله،ً فكفرهم ورضوا،ً ينكروا ولم سكتوا الباقين واـح

غزوةا،ً إلى ذاهبين وكانوا صحابة كانوا الله كفرهم الذين ذلك ومع
الخطيرةا. الكلمات هذه بسبب فكفرهم
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عـبـد عن وغيرهم،ً حاتم أبي وأبن جرير أبن روى وقد
مجلس في تبوك غزوةا في رجل قال: قال عمر،ً ابن الله

ًا: ما أئنا مثل رأينا يوم ًا،ً أرـغـب هؤلء،ً أقرا ـ أـكـذب ول بطوـن
ًا،ً المجـلـس: ـفـي رـجـل اللقـاء. فـقـال عـنـد أجبن ول ألسن

عليه الله صلى الله رسول ألخبرن منافق،ً كذبت! ولكنك
ونزل وسلم،ً عليه الله صلى الله رسول ذلك فبلغ وسلم،ً

القرآن. 

ًا رأيـتـه فأنا الله عبد قال رـسـول ناـقـة بحـقـب متعلـقـ
يـقـول: ـيـا وهو تنكبه والحجارةا وسلم عليه الله صلى الله

الـلـه ـصـلى والـنـبي ونلـعـب،ً نـخـوض كنا الله! إنما رسول
ــه ــاته يـقــول: {أبلـلــه وـســلم علـي ــم ورـســوله وآـي كنـت

].65 [التوبة/136تستهزئون}

هـذه علـى اللـه رحمـه تيميه أبن السلما شيخ - قال
أنهم على إيمانكم... } الية: (فدّل بعد كفرتم {لقد الية

ًا،ً أـتـوا قد أنفسهم عند يكونوا لم ذـلـك أن ظـنـوا ـبـل كـفـر
أكفر،ً ليس ـوله وآياته بالله الستهزاء أن فبين ب ـر ورـس أكـف
أفر عـنـدهم ـكـان أـنـه عـلـى ـفـدل إيـمـانه،ً بعد صاحبه به يك
أمحرما هذا ففعلوا ضعيف،ً إيمان أمحرما،ً أنه عرفوا الذي ال

ًا المسألة وافهم التوحيد،ً أخا يا القصة هذه فتأمل 136 ًا،ً فهـمـ ـد جـي
ّدةا المـسـتبين،ً الكـفـر ـمـن العـصـر ـهـذا في نعيشه ما لتعرف واـلـر

ـالله - والعياذ أيسّب الله إن بل الله،ً بدين والستهزاء الصريحة - ـب
أيستهزئ كلمة يقول من أيوجد ول ـى سبحانه به الحق. و رأس وعـل

يـقـول: مـسـكين الحـمـد)،ً (ترـكـي الـكـبير المستهزئين: الطاغوت
 …واـحـدةا لعمـلـة وجـهـان والـشـيطان ويقول: الـلـه… الله يا أنت

أنـهـم ؟! أما العلـمـاء ؟! أـيـن الموـحـدين ـفـأين… ويقول… ويقول
أـحـد عـلـى التوحـيـد دـعـاةا ـمـن أحد تكلم لو والله حكومات،ً علماء

طواغيتهم. والله عن ودافعوا الخوارج،ً من بأنه لفتوا الطواغيت،ً
ـهـذا بقـتـل أيفتي من نجد ول عنه،ً أيدافع من نجد فل أيسّب سبحانه
الـسـدحان) الله منهم: (عبد كثير وأمثاله المستعان،ً والله الساب

وـبـالذان القـصـير وـبـالثوب باللحـيـة اـسـتهزئا القـصـبي)،ً (ناـصـر و
والـلـه وـهـذا المنـكـر،ً ـعـن والنـهـي بالمعروف وبالمر وبالصالحين

ّدةا صريح كفر المسلـسـلت،ً ـهـذه فـسـح ـمـن وكفر الدين،ً عن ور
ًا لك بكفرهم. ويتبين صدع من رأينا ما ذلك ومع ـاس جهل أيض الـن

علـمـاء ـمـن تـجـد أنك الطّم والكارثأة العظمى والمصيبة بالتوحيد،ً
ـات ـاتهم الحكوـم ـر ـفـي يتوـقـف ـمـن ودـع "ترـكـي الـطـاغوت كـف

أن وـنـدعوه إلـيـه حالـنـا ونشكوا هؤلء،ً من الله إلى الحمد". فنبرأ
ـهـو ذـهـب الـذي مـسـلمة بـن محمـد البطـال أمـثـال برجـال يأتي

اليهود. طاغوت وقتلوا وصاحبيه
بـهـم علـيـك اللـهـم ـبـدينك،ً المـسـتهزئين تهـلـك أن الـلـه يا فنسألك

أرك اللهم أيعجزونك،ً ل فإنهم العالمين.  رب يا وعدت الذي نص

)55(والجهاد التوحيد منبر



الحق 
واليقين

ًا يظنوه لم ولكن ًا وـكـان أكفر ـلـم ـفـإنهم ـبـه،ً كـفـروا أكـفـر
.137جوازه) يعتقدوا

الوـهـاب عـبـد ـبـن محـمـد ـبـن الله عبد الشيخ - وقال
تـعـالى الـلـه رحـمـه إسحاق قول تعالى: (معنى الله رحمه

ًا دفع ((أو ـرد يدفع أن الله))،ً أنزل مما شيئ ًا وـي مـمـا ـشـيئ
عليه الله صلى رسوله لسان على أو كتابه،ً في الله أنزل

أو المـســنونات أو الواجـبــات أو الفراـئــض ـمــن وـســلم
أمر أو كتابه،ً في أنزله الله أن يعرف أن بعد المستحبات،ً

بعد دفعه ثأم عنه،ً نهى أو وسلم عليه الله صلى رسوله به
ًا كان وإن أمرتد،ً كافر فهو ذلك ـمـن الله أنزل ما بكل أمقّر

ّ الشرع،ً أو ـعـادته أو لـهـواه لمـخـالفته وأنـكـره دفعه ما إل
ّبه وأبغُـضـه ذـلـك أنـكـر بلده... فمن أهل عادةا وـسـّب وـسـ
ًا،ً الكافر فهو الخوارج،ً وسماهم أهله قتاله يجب الذي حق
ـه كلهم،ً المسلمين بإجماع لله،ً كله الدين يكون حتى والـل

138أعلم) وتعالى سبحانه

.7/273 الفتاوى مجموع 137
المكـفـرات ـفـي النافـعـة رسالة: (الكلـمـات الموحدين،ً عقيدةا 138

.273 , 272 الواقعة) ص
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الخامس الفصل
139بالجهل الُعذر

الـلـه رحمـهـم الرحـمـن عـبـد بن إسحاق الشيخ - قال
كتـاب تعـالى: فـي اللـه رحمـه القيـم أبـن تعـالى: (قـال

ّدوا الذين الكفار رؤوس ذكر لما المكلفين طبقات عن ص
السابعة قال: الطبقة ثأم أمضاعف،ً عذابهم أن الله،ً سبيل

أجـهــال المقـلــدين عـشــرةا: طبـقــة وأتـبــاعهم الكـفــار و
آباءـنـا وـجـدنا إـنـا يقوـلـون تـبـع،ً معهم هم الذين وحميرهم

لـهـل مـسـالمون فـهـم ـهـذا ومع بهم،ً أأسوةا ولنا أّمة على
ـهـذه عـلـى اتفـقـت لـهـم... وـقـد أمـحـاربين غـيـر الـسـلما
ـة ـار الطبـق ـانوا وإن كـف ً ـك ـال ـدين أجـه ـائهم مقـل ،140ًلرؤـس
ّ وأئمتهم،ً يحـكـم ـلـم أـنـه البدع أهل بعض عن أيحكى ما إل

اـلـدعوةا،ً تبلغـُـه ـلـم ـمـن - زـلـة بـمـن وجعلهم بالنار لهؤلء
ول المـسـلمين أئمـة مـن أـحـد بـه يـقـل ـلـم مـذهب وـهـذا

ـعـن أيـعـرف وإنـمـا بـعـدهم،ً ـمـن ول الـتـابعون ول الصحابة
.141السلما) في المحدث الكلما أهل بعض

اللـه رحـمـه حـسـن بـن الرحمـن عبد الشيخ - وقال 
ـالى،ً الله رحمه القيم أبن العلمة تعالى: (وقال ًا: تـع ـ أيـض

- الطبـقـة وغيرـهـا الـمـة ـهـذه - ـمـن الـنـاس طبـقـات في
ـفـي الـلـه أـخـبر المقـلـدين... وـقـد عشرةا: طبقة السابعة
أمقـلـدين بعذاب موضع،ً غير في القرآن،ً ـمـن لـسـلفهم ال

: تنبيه 139
ـفـي حكـمـه ـهـذا مشرك،ً كافر فهذا والشرك الكفر في وقع من 

أدنيا،ً أيـعـذب ل وجّل عّز الله أن والصحيح خلف،ً ففيه الخرةا أما ال
ًا أحجة أيقيم حتى أحد معههذبين كنهها ومههاتـعـالى: { لقوله عليه،ً ال

ـة ـفـي نـشـأ } فـمـنرسههول نبعث حتى ـده بادـي يـسـمع ـلـم بعـي
أكفر،ً في ووقع بالسلما عهد حديث كان أو بالسلما في فحكمه ال

أدنيا أحـجـة لن القياـمـة،ً ـيـوما أمـعـذب غـيـر كافر ال علـيـه،ً تـقـم ـلـم ال
ّ آخر،ً شيء الخرةا وفي شيء الدنيا في وحكمه المـسـائل ـفـي إل
وابن تيميه ابن منهج الجملة في هذا أيعرف،ً حتى يكفر فل الخفية
كلمـهـم وـسـيأتي اـلـدعوةا،ً وأئـمـة الوـهـاب عـبـد ـبـن ومحمد القيم

تعالى. الله رحمهم
حتى وأنتبه،ً وكفرهم،ً الجهال يعذر لم إذ القيم،ً ابن كلما تأمل 140

ـدين ـائهم المقـل ـائهم أو لرؤـس ـإنهم علـم ـن ـف ـي داخلـي ـك ـف إذا ذـل
إليه وتضرع الله وادعوا التوحيد أخا يا فأنتبه الكفر،ً في أطاعوهم

والـسـنة،ً الكـتـاب منهـجـك واجـعـل والتقلـيـد،ً وإـيـاك الحق،ً بطلب
الـصـراط عـلـى وإياك أيثبتنا أن الله نسأل الزيغ،ً من الحذر والحذر

المستقيم. 
قياما بين والفرق المعين تكفير (حكم رسالة الموحدين عقيدةا 141

.183 الحجة) ص وفهم الحجة
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يقوـلـون: التـبـاع وأن الـنـار،ً ـفـي يتـحـاّجون وأنهم الكفار،ً
ًا فآتهم أضلونا هؤلء {ربنا ًا عذاب لـكـل ـقـال النار من ضعف

ًا... انتهى ]،38ًتعلمون} [العراف/ ل ولكن ضعف ملخص
المنـهـاج،ً ـفـي تـعـالى،ً الـلـه رحمه السلما شيخ كلما وهذا

الجواب:  هذا في عنه أسلفناه قد ما يطابق

ّدةا،ً الناس تعالى: وأشهر الله رحمه قال خصــوما بالر
كمـسـيلمة وأتـبـاعه،ً عـنـه،ً الـلـه رـضـي الـصـديق،ً بكر أبي

ّدةا: الغُالية الناس أظهر وغيرهم. ومن وأتباعه،ً الكذاب،ً ر
فـيـه ادـعـوا لـّمـا بالـنـار،ً عنه الله رضي علي حّرقهم الذين

ســّب أظهر الذي سبأ،ً بن الله عبد أتباع والسبئية اللهية؛
أعـمـر. وأول بكر أبي مـن النـبـوةا،ً دـعـوةا عـنـه ظـهـر مـن و

ـمـن وـكـان أعبيد،ً أبي بن السلما: المختار إلى المنتسبين
أعلم: أن ،142ًالشيعة ًةا،ً الناس أعظم ف ّد الـشـيعة ـفـي ـهـم ر

ّدةا أسـوأ أيعـرف ل ولهـذا الطوائف؛ سائر في منهم أكثر ر
ّدةا مــن أنصــيريه،ً الغُاليــة،ً ر ّدةا ومــن كال الســماعيليه ر

ونحوهم. انتهى.  الباطنية

ًا المعـلـوما: أن ومن يظـنـون أجـهـال،ً ـهـؤلء ـمـن ـكـثير
بـسـوء الـسـلما ـشـيخ حـكـم ذـلـك وـمـع الـحـق،ً عـلـى أنهم

.143ردتهم)

الـلـه: (ولـفـظ رحمه تيميه ابن السلما شيخ - وقال 
ـسـواء الـهـدى،ً ـعـن ـضـّل من تناول أأطلق ((الضلل)) إذا

ًا كان ًا،ً يكون أن ولزما جهل،ًً أو عمد كـقـوله: {إنـهـم أمـعـذب
ـوله: يهرـعـون}،ً آثأارهم على فهم ضالين آباءهم ألفوا وـق
أكبراءنا سادتنا اطعنا إنا {ربنا ـا السبيل فأضلونا و آتـهـم ربـن

ًا والعنهم العذاب من ضعفين ًا}) لعن . 144كبير

أيـقـّر فيـمـن أن هـنـا الله: (والمقـصـود رحمه - وقال 
ـمـا الـبـاطن ـفـي يعتـقـد ـمـن الـظـاهر ـفـي العامة برسالته

ًا فيكون ذلك،ً ينقض ـاله نفـسـه في يدعي وهو منافق وأمـث

معتـقـداتهم فمن ولذلك بالله،ً كفار وهم الرافضة هم والشيعة 142
الله برأها وقد حاشاها بالزنا،ً عنها الله رضي عائشة يتهمون أنهم
ـن عباس ابن قال وقد ناقص،ً القرآن إن ويقولون القرآن،ً في (ـم
ويـسـبون كـلـه،ً ـبـالقرآن كـفـر فـقـد الـقـرآن ـمـن واحد بحرف كفر

عـلـّي،ً يؤلهون من ومنهم وعمر،ً بكر أبو أيكفر من ومنهم الصحابة
أجهالهم،ً وعامتهم هم كفار،ً أنهم والصحيح بحــث مزيد أراد ومن و

الشيعة). عقائد (من الحجم صغُير كتاب إلى فليرجع الرافضة عن
.482 _ 11/479 السنية الدرر 143
.7/166 الفتاوى مجموع 144
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ـبـه ـجـاء بـمـا الـبـاطن ـفـي أكفرـهـم ـمـع الـلـه أولـيـاء أنـهـم
ًا إما وسلم عليه الله صلى الرسول .145جهلً) وإما عناد

ًا: (وبنوا - وقال  ونفوه جحدوه فيما ضللهم آدما أيض
.146به) وصدقوا أثأبتوه فيما ضللهم من أكثر علم،ً بغُير

ًا - وقال  أو ـقـال فـمـن الـلـه: (وبالجمـلـة رحـمـه أيض
ًا،ً يـكـون أن يقصد لم وإن َكفر،ً أكفر هو ما فعل ل إذ ـكـافر

أكفر يقصد ّ أحد ال .147الله) شاء ما إل

ـكـثير وزـمـانه الجهل أماكن في يبتلى - وقال: (وقد 
.148يعلمون) ل وهم الكبر،ً الشرك من هو بما الناس من

قيل: فمـا تعالى: (فإن الله رحمه القيم أبن - وقال 
بـأن العـلـم مـع بهـا،ً الفتـتـان فـي القبـور أعباد أوقع الذي

ًا لهم يملكون ل أموات،ً ساكنيها ًا ول ضّر ًا ول نفع ـ ول موـت
ًا  أنشورا؟ ول حيات

أمور:  ذلك في أوقعهم قيل

ـبـل رـسـوله،ً ـبـه الـلـه بـعـث ـمـا بحقيـقـة منها: الجهل
أرسل: من جميع الـشـرك،ً أسباب وقطع التوحيد تحقيق ال
ًا نصيبهم فقّل الفتنة،ً إلى الشيطان ذلك. ودعاهم من جد
ـه واستجابوا دعوته،ً أيبطل ما العلم من عندهم يكن ولم ـل

أعِصموا الجهل،ً من عندهم ما بحسب من معهم ما بقدر و
.149العلم)

ن اللـه عبد الشيخ - قال  ا الرحمـن عبـد ب بطيـن أب
- محـمـد الـسـلما ـشـيخ حكايـة من تقدما الله: (وما رحمه

أن عـلـى المـسـلمين إجـمـاع الله،ً - رحمه الوهاب عبد بن
ويـسـألهم عليـهـم يتوـكـل وـسـائط الله وبين بينه جعل من

يتـنـاول أمـشـرك،ً ـكـافر أـنـه المـّضـار،ً ودـفـع المـنـافع جلب
ـّر إنـسـان ـكـان إذا أنه المعلوما من لنه وغيره،ً الجاهل أيـق
ـبـالقرآن وـيـؤمن وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى محـمـد برسالة
أـمـر تعظـيـم ـمـن كـتـابه ـفـي ـسـبحانه الله ذكر ما ويسمع
ِدما ثأم النار،ً في أمخلد صاحبه وأن يغُفره ل بأنه الشرك أيق

.169 , 11/168 الفتاوى مجموع 145
.17/336 الفتاوى مجموع 146
.178 ص المسلول الصارما 147
.22/387 الفتاوى مجموع 148
.1/332 اللهفان إغاثأة 149
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وإنـمـا عاـقـل،ً يفعـلـه ل ما هذا شرك،ً أنه يعرف وهو عليه
.150شرك) أنه جهل من فيه يقع

الـلـه رحـمـه الوـهـاب عـبـد ـبـن محـمـد الـشـيخ - قال 
ـك ـالى: (فإـن ـت: أن إذا تـع ـر،ً النســان عرـف ـة يكـف بكلـم

أيـعـذر فل جاـهـل،ً وـهـو يقولـهـا،ً وـقـد لـسـانه،ً ـمـن أيخرجها
الـلـه؛ إـلـى تقرـبـه أنـهـا يـظـن وـهـو يقولـهـا،ً وـقـد بالجـهـل،ً

ًا: إن ا الله ألهمك خصوص مـع موسـى،ً قـوما عـن قـص م
ًا لـنـا {اجعل قائلين أتوه أنهم وعلمهم،ً صلحهم،ً كـمـا إلـهـ

ـم ـراف/ لـه ـة} [الـع ـم138آلـه ٍذ: يعـظ ـ ـك،ً ] فحينـئ خوـف
.151وأمثاله) هذا،ً من أيخلصك،ً ما على وحرصك

وـنـص السلما،ً نواقض بعض الله رحمه ذكر - ولقد 
الوـقـوع ـحـال والـخـائف والـهـازل الّجاد حكم استواء على
ـا ّ فيـه ـره،ً إل أمـك ـم ال ـتثني وـل ـره يـس ـل غـي ـل مـث أو الجاـه

الـنـواقض: آـخـر ـفـي الله رحمه قال المخطئ،ً أو المتأول
والـجـاد الـهـازل بـيـن الـنـواقض ـهـذه جمـيـع ـفـي فرق (ول

ّ 152والخائف أمكره) إل .153ال

بطـيـن: أـبـو الرحمن عبد بن الله عبد الشيخ - وقال 
فهــو المشاهد،ً هذه عند ذلك اليوما فعل من (فنقول: كل

ّنة الكـتـاب بدلـلـة شك،ً بل كافر مشرك أـسـ والجـمـاع،ً وال
الـسـلما إـلـى ينتـسـب ممن ذلك فعل من نعلم: أن ونحن

ّ ذلك في يوقعهم لم أنه ذـلـك علـمـوا: أن فـلـو الجـهـل،ً إل
حرـمـه اـلـذي الـشـرك ـمـن وأنه البعاد،ً غاية الله عن يبعد

ـه،ً ِدموا ـلـم الـل ـ ـه،ً أيـق ـع فكفرـهـم علـي وـلـم العلـمـاء،ً جمـي
ـهـؤلء الـضـالين: إن بـعـض يـقـول كـمـا بالجـهـل،ً يعذروهم
.154علم) بغُير الله على قول وهذا أجهال،ً لنهم معذورون

الـلـه: (فل رحـمـه سحمان بن سليمان الشيخ - قال 
ورـسـله وكتـبـه وملئكـتـه ـبـالله اليمان عدما في أحد أيعذر

الـلـه أـخـبر وقد بالجهل،ً ذلك بعد له أعذر فل الخر،ً واليوما
ن كـثير بجهـل سـبحانه أكفـار م ِبكفرهـم،ً تصـريحه مـع ال
ـفـي أمـسـلم يـشـك ل أـنـه ـمـع بالجـهـل النـصـارى ووـصـف

ص الـثـاني  القـسـم4 ج النجدـيـة والمسائل الرسائل مجموعة 150
477.

.1/71 السنية الدرر 151
معذور فليس منصب،ً أو جاه أو أملك زوال على يخاف كان إن 152
كفر. في وقع أنه بشرط بالله،ً والعياذ كافر،ً بل
.470 ص الموحدين عقيدةا 153
.405 , 10/404 السنية الدرر 154
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ّـهـال الـيـوما والنـصـارى اليـهـود أـكـثر أن ونقـطـع كفرهم،ً أج
أكفرهم. وقد في شك من وكفر أكفرهم،ً ونعتقد مقلدون،ً

أكـفـر... ول اـلـدين أـصـول ـفـي الـشـك أن على القرآن دّل
وبيـنـاته الله أحجج يفهم لم لكونه هكذا حاله كان لمن أعذر
.155يفهمها) لم وإن أبلوغها بعد له عذر ل لنه

بطـيـن أـبـو الرحـمـن عـبـد ـبـن الله عبد الشيخ - قال 
الجملة،ً في بعذر ليس الجهل أيبين: أن الله: (ومما رحمه
ـقـال: ـمـع ـمـا الـخـوارج ـفـي وـسـلم علـيـه الله صلى قوله

وقعوا ما يوقعهم لم المعلوما: أنه ومن العظيمة؛ عبادتهم
ّ فيه ًا الجـهـل ـصـار وهل الجهل،ً إل ـمـا يوـضـح لـهـم؟ أـعـذر

كـتـب ـفـي ـيـذكرون ـمـذهب أـكـل ـمـن العلـمـاء ذكرـنـا: أن
أمرتد)) وهو حكم الفقه: باب أمسلم ((ال أفر الذي ال ـد يك بـع

أكفر أنواع من به،ً يبدؤون شيء إسلمه. وأول الـشـرك،ً ال
أعـظـم عندهم الشرك لن كفر،ً بالله أشرك يقولون: من

أكفر،ً أنواع ـقـالوا كـمـا يجهله،ً ل مثله كان إن يقولوا ولم ال
لمـا وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي ـقـال وـقـد دونه،ً فيما

ًا أعظم الذنب أسئل: أي تجـعـل ـقـال: ((أن الـلـه؟ عند إثأم
ًا لله أمقـلـد،ً أو الجاـهـل ـكـان خلـقـك)). فـلـو وهو ند غـيـر ال

ـظـاهر. وـهـذا يغُفـلـوه،ً لم الشرك،ً فعل إذا بردته محكوما
ـد ـه وـصـف وـق ـار أـهـل ـسـبحانه،ً الـل ـل،ً الـن ـوله بالجـه كـق

ـفـي أكـنـا ـمـا نعـقـل أو نـسـمع كـنـا ـلـو : {وـقـالوا156تـعـالى
لجهنم ذرأنا وقال: {ولقد ]،10ًالسعير} [الملك/ أصحاب

ًا ا يفقهـون ل قلـوب لهـم والنس الجن من كثير ولهـم به
أـيـن أولـئـك بـهـا يـسـمعون ل آذان ولـهـم بـهـا أيبـصـرون ل أع

الغـُـافلون} [الـعـراف/ ـهـم أولـئـك أـضـل هم بل كالنعاما
اـلـذين أعـمـال بالخسرين أننبئكم هل وقال: {قل ]،179ً
أدنيا الحياةا في سعيهم ضّل أيحِسنون أنهم يحسبون وهم ال

ًا وقال ]،104ً , 103أصنعا} [الكهف/ هدى تعالى: {فريق
ًا ـاء الـشـياطين اتخذوا إنهم الضللة عليهم حق وفريق أولـي

]،30ًمهـتـدون} [الـعـراف/ أنـهـم ويحسبون الله دون من
عـلـى ـيـدل - : وهذا الية هذه تفسير - عند جرير أبن قال
الـبـدع أـهـل المعـلـوما: أن ومن ،157ً معذور غير الجاهل أن

ـم أهل بعدهم،ً والعلماء السلف كفرهم الذين ـادةا عـل وعـب
ّ ارتكبوه فيما يوقعهم ولم وزهد،ً وفهم الجهل. واـلـذين إل

.92 ص الشبهتين كشف 155
الظاهرةا. المسائل في بالجهل العذر عدما على الدلة هذه 156
الـمـاما ـعـن الـيـة ـهـذه ـفـي الـلـه رحـمـه كثير ابن الحافظ نقل 157

ـه البغُوي الماما وقال عليه،ً وأقّره قوله الطبري ـل فيها: (وفـي دلـي
والجاـحـد،ً الـحـق،ً عـلـى ديـنـه ـفـي أـنـه يـظـن الذي الكافر أن على

أمعاند،ً سواء). وال
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ّ آفتـهـم هل بالنار،ً طالب أبي بن علي حّرقهم الجـهـل؟ إل
ـلـم الـمـوت،ً بـعـد البـعـث ـفـي أـشـك إنـسـان: أـنـا قال ولو

جاـهـل،ً والـشـاك أكـفـره،ً ـفـي معرـفـة أدنى له من يتوقف
رـيـب ل والـسـاعة حق الله وعد إن قيل تعالى: {وإذا قال
ّ نظن إن الساعة ما ندري ما قلتم فيها ًا إل نـحـن وـمـا ظـنـ

ـة/ ـعـن تـعـالى الـلـه ـقـال ] وـقـد30بمـسـتيقنين} [الجاثأـي
ًا أترهبانهم أحبارهم النصارى:{اتخذوا اللـه دون مـن أرباب

حاتم بن عدي ] قال31[التوبة/ مريم}الية أبن والمسيح
ـقـال: ((ألـيـس عـبـدناهم،ً ـمـا وسلم عليه الله صلى للنبي

ّلون الـلـه أـحـّل ـمـا ويحرـمـون فتحـلـونه؟ الـلـه ـحـرما ما أيح
عبادتهم)) فــذمهم قال: ((فتلك فتحرمونه؟)) قال: بلى؛

أن يعلـمـوا لم كونهم مع مشركين،ً وسماهم سبحانه،ً الله
قال بالجهل. ولو أيعذروا فلم لهم،ً عبادةا هذا معهم فعلهم
فــي معذورون الزمان: إنهم هذا في الرافضة عن إنسان
لنـكـر أمقـلـدون،ً أجـهـال لنـهـم وعائـشـة الـشـيخين ـسـبهم
الـسـلما ـشـيخ حكاية من تقدما وما والعاما،ً الخاص عليهم
بيـنـه جـعـل ـمـن عـلـى: أن المـسـلمين إجـمـاع الله،ً رحمه
ـب ويسألهم عليهم،ً يتوكل وسائط،ً الله وبين ـافع جـل المـن
وغـيـره... الجاـهـل يتناول أمشرك،ً كافر أنه المضار،ً ودفع

ـرد والـقـرآن ـد ـقـال: إن ـمـن عـلـى ـي أمقـل الـشـرك ـفـي ال
تعــالى الله قال وقد الله،ً على وكذب افترى فقد معذور،ً

أكبراءـنـا ـسـادتنا أطعـنـا {إـنـا النار أهل من المقلدين عن و
ًا سبحانه ] وقال67السبيل} [الحزاب/ فأضلونا عن حاكي

أكفار آثأارهم على وإنا أّمة على آباءنا وجدنا قولهم: {إنا ال
أزخرف/ ألخرى الية ]. وفي22مهتدون} [ال ـا ا ـدنا {إـن وـج

]23مقتدون} [الزخرف/ آثأارهم على وإنا أأمة على آباءنا
ه علـى ونحوهـا،ً اليـة بهـذه العلمـاء واسـتدل وز ل أن يج

ًا وأن الدين،ً وأصول والرسالة،ً التوحيد،ً في التقليد فرـضـ
ـى ـل عـل ـف: أن ـك ـرف مكـل ـد يـع ـدليله،ً التوحـي ـذلك ـب وـك

الـصـول ـهـذه أدـلـة لن اـلـدين،ً أـصـول وـسـائر الرـسـالة،ً
.159العلماء) بمعرفتها يختص ل ،158ًالحمد ولله ظاهرةا

إذا الناس بعض أن العجب الله: (ومن رحمه - وقال 
ًا الكلمة هذه معنى في يتكلم من سمع ًا،ً نفـيـ ـعـاب وإثأباـتـ
له: فيهم. فيقال والقول بالناس أمكلفين وقال: لسنا ذلك
الـجـن الـلـه خـلـق اـلـذي التوحـيـد بمعرـفـة أمكـلـف أنت بل

أرسل جميع وأرسل لجله،ً والنس ومعرفة إليه،ً يدعون ال
ـفـي لمكـلـف ـعـذر ول أيغُـفـر ل اـلـذي الـشـرك وـهـو ـضـده
للـصـول،ً أـصـل لـنـه التقلـيـد فـيـه يـجـوز ول بذلك،ً الجهل

منهجك. واجعله بالدليل وأهتم الحق،ً طالب يا ذلك أعرف 158
.394 _ 10/391 السنية الدرر 159
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ل هاـلـك،ً فـهـو المنـكـر وينـكـر المـعـروف يـعـرف ـلـم فمن
وهــو المنكرات وأكبر التوحيد وهو المعروف أعظم سيما

.160الشرك)

الـلـه: رحـمـه حـسـن بن الرحمن عبد الشيخ - وقال 
أيقال: وكل ـمـن لـهـم أـبـد ل والمشركون أخطأ،ً قد كافر (و

لـهـم،ً تعظـيـم بالـصـالحين،ً شركهم أن ويعتقدون تأويلت،ً
ـأ،ً بذلك أيعذروا فلم عنهم،ً ويدفع ينفعهم،ً ـذلك ول الخـط ـب
دوـنـه ـمـن اتـخـذوا تعالى: { واـلـذين الله قال بل التأويل،ً

ّ نعبدهم ما أولياء يحكم الله إن أزلفى الله إلى ليقربونا إل
ـكـاذب هو من يهدي ل الله إن يختلفون فيه هم فيما بينهم

ـسـلكوا تـعـالى الـلـه رحمهم ]... والعلماء3كفار} [الزمر/
أمرتد،ً حكم باب وذكروا الستقامة،ً منهج أـحـد يـقـل ولم ال

ًا،ً قال إذا منهم: أنه ًا،ً فـعـل أو كفر أـنـه يعـلـم ل وـهـو كـفـر
ـفـي الـلـه بـيـن لجهـلـه. وـقـد يكـفـر ل أنه الشهادتين،ً أيضاد

ـيـدفع فـلـم أمقـلـدون،ً أجـهـال المـشـركين بـعـض كـتـابه: أن
تعـالى: قـال كمـا وتقليـدهم،ً بجهلهـم،ً اللـه عقـاب عنهم

أـكـل ويتـبـع عـلـم بغُـيـر الـلـه ـفـي أيـجـادل من الناس {ومن
3السعير} [الحج/ عذاب قوله: {إلى مريد} إلى شيطان

 ,4([161.

الله: (إن رحمه سحمان بن سليمان الشيخ - وقال 
أـشـركوا لـمـن وصرفها الله،ً غير عبادةا من الكبر الشرك

ل ـهـذا ـفـإن والـصـالحين،ً والولـيـاء النبـيـاء من الله مع به
ـمـن ـبـه واليـمـان معرفـتـه ـبـل ـبـه،ً الجـهـل ـفـي أحد أيعذر

ومقتـهـم أهـلـه أمعاداةا مسلم كل فعلى السلما ضروريات
عـلـى راجـحـة إنـكـاره ومـصـلحة عليـهـم،ً والطـعـن وعيبهم
.162وجه) أكل من ذلك ترك مفسدةا

بطـيـن أـبـو الرحـمـن عبد بن الله عبد الشيخ - وقال 
ًا أسنة أهل بين الفرق أمبين إيـمـان ـصـحة ـفـي والمعتزـلـة ال

ّلد: (وفرض أمق وأرـكـان التوحـيـد أـحـد: معرـفـة كل على ال
الـعـامّي لـكـن ذـلـك،ً في التقليد يجوز بالدليل. ول السلما
ـذي ـرف ل اـل ـة،ً يـع ـان إذا الدـل ـد ـك ـة يعتـق ـرب وحدانـي اـل

ويـؤمن وسـلم،ً عليـه الـلـه صـلى محمد ورسالة سبحانه،ً
ـالبعث ـة الـمـوت،ً بـعـد ـب ـار،ً وبالجـن الـمـور ـهـذه وأن والـن

وـضـلل،ً باطـلـة المـشـاهد،ً هذه عند أتفعل التي الشركية،ً

الموحدين) ص الله لحزب رسالة: (النتصار الموحدين عقيدةا 160
16.

.479 , 11/478 السنية الدرر 161
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الحق 
واليقين

ًا يعتقد كان فإذا ًا اعتقاد مـسـلم فـهـو ،163ًفـيـه شك ل جازم
ألِقـنـوا وـلـو المـسـلمين عاـمـة لن باـلـدليل،ً أيترجم لم وإن

ًا) المعنى يفهمون ل فإنهم الدليل .164غالب

الـلـه: رحـمـه الرحـمـن عبد بن إسحاق الشيخ - قال 
ّبد وـهـو الـشـكال،ً ـيـزول به تفصيل من المقاما هذا في (ل

ـفـأعرض الـحـق ومعرفة العلم من تمكن أمقلد بين الفرق
أمقلد عنه،ً واقعــان والقسمان ِبوجه،ً ذلك من يتمكن لم و
أمعرض فالمتمكن الوجود،ً في ـارك أمـفـرط وال ـواجب ـت لـل

والعـلـم السؤال عن العاجز وأما الله،ً عند له عذر ل عليه،ً
أحـدهما: قسـمان،ً فـهـم بـوجه،ً العلـم من يتمكن ل الذي
عـلـى ول علـيـه ـقـادر غـيـر ـلـه أمـحـب له مؤثأر للهدى أمريد
وـمـن الفترات أرباب حكم حكمه فهذا أمرشد،ً لعدما طلبه

أيـحـدث ول ـلـه إرادةا ل الـثـاني: مـعـرض اـلـدعوةا،ً تبلغُه لم
ـلـك أعـلـم لو رب يقول: يا فالول عليه،ً هو ما بغُير نفسه

أدنت عليه أنا مما خير دين ل ولـكـن عليه أنا ما وتركت به ل
غاـيـة فـهـو غـيـره،ً عـلـى أـقـدر ول عليه أنا ما سوى أعرف
ول علـيـه ـهـو بـمـا والـثـاني: راِض معرـفـتي،ً ونهاية أجهدي

بين عنده فرق ول سواه،ً نفسه تطلب ول عليه غيره يؤثأر
يلـحـق أن أيحب ل وهذا عاجز،ً وكلهما وقدرته عجزه حال

في الدين طلب كمن فالول الفرق،ً من بينهما لما بالول
ـفـي الوـسـع استفراغ بعد عنه فعدل به،ً يظفر فلم الفترةا
ًا طلبه عـلـى مـات به،ً يطلب لم كمن والثاني وجهل،ًً عجز

الطــالب عجز بين ففرق عنه،ً لعجز طلبه كان ولو شركه
أمعرض) وعجز .165ال

للحجههة     الفاقههدة     الفههترة     أهههل     إعههذار     عههدما
وجههود     فههي     العههذار     عههدما     علههى     دليههل     والبرهان،ً

ّنة     القرآن أولى:     باب     من     والُس

رحمهـمـا الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ - قال 
أمعينـيـن على حكم تعالى: (ولذلك الله المـشـركين ـمـن ال

ـن ـة ـم ـرب جاهلـي ـن الـع ـة،ً لوضــوح الميـي ـور الدـل وظـه
قبر من عليه مررت المنتفق: ((ما حديث البراهين. وفي

ًا لـه: إن فـقـل أقرشي أو دوسي بالنـار)). أيبـشـرك محـمـد
وـهـو الـمـة ـهـذه من نشأ بمن فكيف فترةا أهل وهم وهذا

ـمع ـات يـس ـة،ً الـي ـاديث القرآنـي ـة،ً والـح ـاما النبوـي والحـك

تردد.  ول شك غير من بذلك موقن 163
.10/409 السنية الدرر 164
قياما بين والفرق المعين تكفير رسالة: (حكم الموحدين عقيدةا 165

.184 الحجة) ص وفهم الحجة
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بيان في الحث 
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الـشـرك وتحرـيـم ـبـه،ً والـمـر التوحـيـد إيجاب في الفقهية
أعـظـم ـفـالمر الـقـرآن يـقـرأ مـمـن كان فإن عنه؟ والنهي
عبادةا إلى ودعا الشرك إباحة في عاند إن سيما ل وأطم،ً

دّل الـقـرآن وأن أمـسـتحبة،ً أنها وزعم والولياء،ً الصالحين
ول الظهـيـرةا،ً ـفـي الـشـمس ـمـن أوضح كفره فهذا عليها،ً

ـف ـي يتوـق ـره ـف ـن تكفـي ـرف ـم ـامه الســلما ـع 166وأحـك

.167وتحريره) وقواعده

الـلـه: رحـمـه حـسـن بن الرحمن عبد الشيخ - وقال 
ـة،ً أهل يعذر لم تعالى الله ريب: أن (ول ـذين الجاهلـي ل اـل

ـبـن عـيـاض حديث في كما الكبر،ً الشرك بهذا لهم،ً كتاب
نـظـر الـلـه وـسـلم: ((إن علـيـه الله صلى النبي حمار: عن

ّ وعجمـهـم،ً عربهم فمقتهم الرض،ً أهل إلى ـمـن بقاـيـا إل
أـيـديهم،ً بـيـن الـلـه كـتـاب أـّمـة يعذر الكتاب)). فكيف أهل

ـقـال كـمـا عباده،ً على الله حجة وهو ويسمعونه،ً يقرؤونه
ـو انما وليعلموا به ولينذروا للناس بلغ تعالى:{هذا ـه ـه إـل

.168])52اللباب} [إبراهيم/ أأولوا وليذكر واحد

لههه     ُعرضههت     شههبهة     مشههرك     كههل     على     الغالب
كفره:     اقتضت

رحمهـمـا الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ - قال 
ـشـبهة ـلـه أعرـضـت أـنـه مـشـرك ـكـل على الله: (والغُالب

ـمـا الـلـه ـشـاء تـعـالى: {ـلـو قال ،169ًوشركه كفره اقتضت
وـقـال: {ـلـو ]،148ً[النـعـاما/ ءابآؤنا...} الية ول أشركنا

ا الله شاء ن دونـه مـن عبـدنا م ]،35ًشـيء} [النحـل/ م
وديـنـه تـعـالى أـمـره ـفـردوا القدرـيـة،ً أـشـبهة لـهـم أعرضت
ـة... والنـصـارى القدرية بمشيئته وشرعه ـشـبهتهم الكونـي

من أخلق المسيح الثلثأة: كون والقانيم بالنبوةا القول في
ِرـفـوا لنـهـم عليـهـم،ً الـمـر فأشتبه بالكلمة،ً بل أب،ً غير أع
المـسـائل ـفـي الدراك وـعـدما بالبلدةا المم سائر بين من

ّـنـوا فلذلك الدينية،ً الناـسـوت،ً ـفـي ـتـدرعت الكلـمـة أن ظ
وـلـم والـمـر،ً الخـلـق بـيـن أيفرقوا ولم المسيح،ً ذات وأنها

وـقـد الكلـمـة،ً نفس هو ل بالكلمة،ً يكون الخلق أن يعلموا
ّدـهـا ـشـبهتهم إلى الله أشار ـمـن مواـضـع ـفـي وأبطلـهـا ور

كمـثـل الـلـه عـنـد عيـسـى مـثـل تـعـالى: {إن كـقـوله كتابه،ً

مـصـر ـفـي القـبـور عـبـاد يـعـذرون من جهل واعرف ذلك،ً تأمل 166
الضلل. من بالله فنعوذ والسودان،ً

.102 ص والتقديس التأسيس منهاج 167
.11/466 السنية الدرر 168
عذرناه. بشبهة جاءنا من كل ليس 169
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ِلمـتـه ]،59ًعـمـران/ ءادما} [آل إـلـى ألقاـهـا وـقـوله: {وك
أرسل أعداء ]. وأكثر171مريم} [النساء/ لهــم عرضت ال

أبهات) .170أش

منههه     يلههزما     الكههبر     الشههرك     فههي     بالخطأ     العذر
ُكفههار     مههن     طوائههف     تكفيههر     عدما قههد     والزنادقههة     ال

فههي     شههك     مههن     وكفههر     كفرههها     على     الّمة     أجمعت
ُكفِرها:

رحمهـمـا الرحـمـن عـبـد بن اللطيف عبد الشيخ - قال
ـمـن علـيـه ـهـم فيـمـا والحلولية التحادية أوقع الله: (وهل

وـجـود لحقيـقـة والتعطـيـل العظـيـم والشرك البواح الكفر
ّ العالمين رّب اجتـهـدوا اـلـذي الـبـاب ـهـذا ـفـي خطؤهم إل
ّلوا فيه،ً ّلوا فض - الحلج قتل وهل السبيل؟ سواء عن وأض

ّ قتله على الفتوى أهل باتفاق وـهـل اجتـهـاده؟ ـضـلل - إل
الـشـنيعة،ً الفضائح من انتحلوه ما وانتحلوا القرامطة كفر

ّ الشريعة ربقة وخلعوا وـهـل زعـمـوا؟ فيـمـا باجتـهـادهم إل
ـمـن اـسـتباحت ـمـا واـسـتباحت ـقـالت،ً ـمـا الرافضة قالت

أكـفـر وغيرـهـم،ً عـشـر الثأـنـي الئـمـة وعـبـادةا والـشـرك،ً ال
ّبة وأما وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الرـسـول أـصـحاب ومـسـ

أهـمـا،ً الـلـه رـضـي الـصـديق بـنـت الصديقة المؤمنين ّ عن إل
.171زعموا!؟) فيما باجتهادهم

ًا     غيههر     الكفههر مههن     يشههمل     بههل     بالمعانههد     خاصهه
جاهلً:     الكفر     أرتكب

- اللـه رحمـه بطين: (وقال أبو الله عبد الشيخ - قال
ولهــذا قال له،ً كلما أثأناء - في تيميه ابن السلما شيخ أي

ًا عصى قالوا: من وـمـن بالتـفـاق،ً كـفـر كإبليس،ً مستكبر
ًا عـصـى ّنة،ً أـهـل عـنـد يكـفـر ـلـم مـشـتهي أـسـ فـعـل وـمـن ال

بالتفاق. وقال: والـسـتحلل: كافر فهو أمستحل،ًً المحارما
ًةا يـكـون وذـلـك حلل،ً أنها اعتقاد ـلـم الـلـه أن باعتـقـاد ـتـار

ًةا يحرمها،ً يـكـون وـهـذا حرمـهـا،ً الـلـه أن اعتقاد بعدما وتار
ًا ويـكـون الرـسـالة،ً أو ـبـالربوبيه اليـمـان ـفـي لخلل جـحـد

ًا الـلـه يعـلـم: أن وـتـارةا مقدـمـة،ً عـلـى مبـنـي غـيـر محـضـ
أشد فهذا ويعاند،ً التحريم هذا التزاما من يمتنع ثأم حرمها،ً

ًا ـهـذا مـثـل ـفـي الله رحمه انتهى. وكلمه قبله،ً ممن أكفر
أـكـثر ـبـأن القـطـع ـمـع بالمعاـنـد،ً التكفـيـر يخص فلم كثير،ً

103 , 102 ص والتقديس التأسيس منهاج 170
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فـلـم أكـفـر،ً فعـلـوه أو ـقـالوه ما أن يعلموا لم أجهال،ً هؤلء
.172الشياء) هذه مثل في بالجهل أيعذروا

الكــبر الشرك أمرتكب كان الله: (فإن رحمه - وقال
ًا ـدعوى: هذه أيعذر؟! ولزما ل الذي فمن لجهله،ً معذور اـل

ّ أـحـد عـلـى حجة لله ليس أنه ـصـاحب أن ـمـع المعاـنـد،ً إل
يتـنـاقض،ً أن أـبـد ل ـبـل أـصـله،ً ـطـرد يمكنه ل الدعوى هذه
رـسـالة ـفـي ـشـك ـمـن تكفير في يتوقف أن يمكنه ل فإنه

غـيـر أو البـعـث،ً ـفـي شك أو وسلم،ً عليه الله صلى محمد
ـيـذكرون والفقـهـاء جاهل،ً والشاك الدين،ً أصول من ذلك
بـعـد يكـفـر الذي المسلم المرتد: أنه حكم الفقه كتب في

ًا إسلمه،ً ً أو نطق ًا أو فعل ًا،ً أو شك الـشـك وـسـبب اعتـقـاد
ّنا الجهل. ولزما ـود جهلة أنكفر ل هذا: أ ـارى اليـه ،173ًوالنـص

ول لجهلـهـم،ً والـصـناما والقمر للشمس يسجدون والذين
بالـنـار،ً عـنـه الـلـه رضي طالب أبي بن علي حرقهم الذين

ّنا من كفر على المسلمون أجمع وقد أجهال،ً أنهم نقطع ل
ونـحـن أكفرـهـم،ً ـفـي ـشـك أو والنـصـارى اليـهـود أيكـفـر لم

جهال. أكثرهم أن نتيقن

أصههل     فههي     بالجهههل     العههذر     عههدما     علههى     الدلههة
الدين:

ـدين تقي الشيخ الله: وقال رحمه قال - ثأم رحـمـه اـل
أو عليـهـم،ً الـلـه رـضـوان الـصـحابة ـسـب تعالى: ـمـن الله

ًا ًا أن دعوى بسبه واقترن منهم،ً واحد ـه علي ـبي،ً أو إـل أو ـن
كفر في شك ل بل هذا،ً كفر في شك فل غلط،ً جبريل أن

الـصـحابة أن زـعـم تكفـيـره. ـقـال: وـمـن ـفـي توـقـف ـمـن
ّ وـسـلم،ً علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسول بعد ارتدوا ًا إل نـفـر
ً ـي ريب فل فسقوا،ً أنهم أو عشر،ً بضعة يبلغُون ل قليل ـف
. ـقـال:174ـكـافر فهو كفره في شك من بل ذلك،ً قائل كفر
أـبـك تـعـالى: {وقـضـى ـقـوله أن ـظـن ومن ّ ر ّ تعـبـدوا أل إل

ّدر،ً ] بمعنى23إياه} [السراء/ ّدر ما سبحانه الله وأن ق ق
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ول الجهميـة يعـذر أنـه عـنـه أنقـل وـمـا الجاـهـل،ً يستثني ولم وبينه
المـسـائل وـفـي والـصـفات الـسـماء مـسـألة ـفـي فـهـذا أيكفرـهـم،ً

بالقبور،ً الطواف أو الولياء دعاء مثل الظاهرةا المور أما الخفية،ً
العـمـوما وعـلـى تيمـيـه،ً اـبـن فيـهـا يـعـذر ل فهذه الله،ً لغُير الذبح أو

ليـسـوا العلـمـاء ـمـن وغـيـره تيمـيـه واـبـن والـسـنة،ً الكتاب مرجعنا
معصومين.
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ًا ّ شيئ ّ عبدوا ما الصناما عبدةا وجعل وقع،ً إل ـإن الله،ً إل ـف
ًا الناس أعظم من هذا انتهى. كلها،ً بالكتب كفر

وزـهـد عـلـم أـهـل المقاـلـة،ً هذه أصحاب ريب: أن ول
الـلـه أـخـبر الجهل. وـقـد هذه،ً دعواهم سبب وأن وعبادةا،ً
إلـيـه ـتـدعوهم مـمـا ـشـك ـفـي الكـفـار: أنـهـم ـعـن سبحانه
لرسلهم: {وإنا وقالوا البعث،ً من شك في وأنهم الرسل،ً

وـقـال ]،9ًمرـيـب} [إبراهـيـم/ إليه تدعوننا مما شك لفي
وقال ]،110ًمريب} [هود/ منه شك لفي تعالى: {وإنهم

ًا تـعــالى نـحــن وـمــا ظـنــا إل نـظــن عنـهــم: {إن إخـبــار
أكـفـار: ـعـن تـعـالى وـقـال ]،32ًبمـسـتيقنين} [الجاثأـيـة/ ال

ويحـسـبون الـلـه دون ـمـن أولـيـاء الشياطين اتخذوا {إنهم
ـهـل تـعـالى: {ـقـل وقال ]،30ًمهتدون} [العراف/ أنهم

الحـيـاةا ـفـي ـسـعيهم ـضـل الذين أعمال بالخسرين أننبئكم
أدنيا  ,103صنعا} [الكهف/ يحسنون أنهم يحسبون وهم ال
ـوله في كما الجهل،ً بغُاية سبحانه الله ]. ووصفهم104 ـق

يبـصـرون ل أعـيـن ولهم بها يفقهون ل قلوب تعالى: {لهم
أضــل هم بل كالنعاما أولئك بها يسمعون ل آذان ولهم بها

ـك ـراف/ ـهـم أولـئ ـافلون} [الـع ـد179الغـُ ـه ذما ]. وـق الـل
وإـنـا أـّمـة عـلـى آباءـنـا وـجـدنا عنهم: {إنا بقوله المقلدين،ً

ومع ]،23ً , 22[الزخرف/ مهتدون} اليتين آثأارهم على
كفرهم...  ذلك

رحمه قدامة،ً بن محمد الدين: أبو موفق الشيخ قال
ورـجـح أمصيب؟ مجتهد كل كلمه: هل أنجز لما تعالى الله
ـي الحق بل أمصيب،ً مجتهد كل ليس أنه الجمهور،ً قول ـف
الـجـاحظ: المجتهدين. ـقـال: وزـعـم أقوال من واحد قول

ّـلـة ـخـالف ـمـن أن إدراك ـعـن فعـجـز نـظـر إذا الـسـلما،ً م
ـه ذهب ما قال: أما أن إلى آثأم،ً غير معذور فهو الحق،ً إلـي

ًا،ً فباطل الجاحظ ّد بالله وكفر يقين رسوله،ً وعلى عليه ور
ًا: أن فنعلم اليهـود أمـر وـسـلم عليه الله صلى النبي قطع

ـاعه،ً بالســلما والنصــارى ـم وإتـب ـى وذمـه الصــرار،ً عـل
المعاـنـد ونعـلـم: أن منـهـم؛ الـبـالغ يقتل جميعهم،ً وقاتلهم
آبائهم دين اعتقدوا أمقلدةا الكثر وإنما يقل،ً ممن العارف
ًا،ً وـصـدقه. والـيـات الرـسـول معـجـزةا يعرـفـوا وـلـم تقليد
تـعـالى: {ذـلـك كـقـوله ـكـثيرةا،ً هذا على القرآن في الدالة
وـقـوله: {وذلـكـم ]،27ً[ص/ كـفـروا} الـيـة اـلـذين ـظـن

]،23ً[فـصـلت/ أرداـكـم} الـيـة بربـكـم ظننتم الذي ظنكم
ّ وقــوله: {إنهــم وقــوله: ]،24ًيظنــون} [الجاثأيــة/ إل

وـقـوله: ]،18ًـشـيء} [المجادـلـة/ على أنهم {ويحسبون
وقوله: {قل ]،37ًمهتدون} [الزخرف/ أنهم {ويحسبون
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ً بالخـسـرين نـنـبئكم هل ـفـي ـسـعيهم ـضـل اـلـذين أعـمـال
أدنيا الحياةا ًا} الـيـة يحـسـنون أنـهـم يحـسـبون وهم ال ـصـنع

ـ 103[الكـهـف/ ـ, ـة: ذما وـفـي ]،104ً  ـذبين الجمـل المـك
ّنة،ً الكتاب في ينحصر ل مما للرسول انتهى. والس

ـمـن عـبـادةا وـجـوب أنـكـر ـمـن ـيـذكرون: أن والعلماء
ّنة إنـهـا منـهـا واـحـدةا ـفـي ـقـال أو الخمس،ً العبادات ل ـسـ

الخـمـر تحرـيـم جـحـد أو ونحوه،ً الخبز،ً حّل جحد أو واجبة،ً
ـكـان وإن كـفـر،ً يجهـلـه ل ومثـلـه ذـلـك في شك أو ونحوه،ً

ولم وقتل؛ كفر،ً التعّريف بعد أصّر فإن أعّرف،ً يجهله مثله
ًا: فنـحـن وعاـنـد الـحـق له تبين يقولوا: فإذا ل كـفـر. وأيـضـ

ول ـحـق ذـلـك أن أعـلـم يـقـول: أـنـا حتى أمعاند،ً أنه نعرف
ـمـن العلماء ذكر يوجد. وقد يكاد ل وهذا أقوله ول ألتزمه،ً

أرها،ً يمـكـن ل ـكـثيرةا أـشـياء ـمـذهب،ً ـكـل أـهـل ـمـن حـصـ
وـلـم ـصـاحبها،ً يكـفـر والعتقادات: أنه والفعال،ً القوال،ً

ـر مرتكب أن فالمدعي بالمعاند،ً ذلك أيقيدوا أكـف ـأول،ًً ال مـت
ًا،ً أو ًأ،ً أو مجتهد ِط ًا أو مخ ـذور،ً جاهل،ًً أو مقلد ـالف مـع مـخ

ّد أنه مع شك،ً بل والجماع والسنة،ً للكتاب ـ أـب ينـقـض أن ل
ـفـي توـقـف ـلـو كـمـا رـيـب،ً بل كـفـر أصله طرد فلو أصله،ً
ـه الله صلى محمد رسالة في شك من تكفير وـسـلم،ً علـي
.175ذلك) ونحو

ًا     بها     يستدل     التي     الشبهة المخالفون:     دائم

ن اللـه عبد الشيخ - قال و الرحمـن عبـد ب بطيـن: أب
ـذي بقصة المشركين،ً عن أيجادل من بعض (واحتج ـد اـل ـق
أرتـكـب ـمـن أن عـلـى ـمـوته،ً بـعـد أيحرقوه أن أهله أوصى
ً الكفر ّ يكفر ول يكفر،ً ل جاهل أمعاند.  إل ال

وتـعـالى ـسـبحانه الـلـه كـلـه: أن ذـلـك عـلـى والجواب
عـلـى للـنـاس يـكـون لئل ومـنـذرين،ً مبشرين رسله أرسل

أرسل،ً بعد أحجة الله إلـيـه: ودـعـوا ـبـه أأرسلوا ما وأعظم ال
اـلـذي الـشـرك ـعـن والنهي له،ً شريك ل وحده الله عبادةا

ـبر الشرك أمرتكب كان فإن غيره،ً عبادةا هو ًا الـك ـذور مـع
أوـصـى اـلـذي الرـجـل أيعذر؟!... وأما ل الذي فمن لجهله،ً

مــن صفة في شكه مع له غفر الله وأن أيحّرقوه،ً أن أهله
بـلـوغ لـعـدما ـلـه غـفـر فإنـمـا وتـعـالى،ً تـبـارك الرب صفات

ـقـال ولـهـذا العلماء؛ من واحد غير قال كذلك له،ً الرسالة
اـلـرب ـصـفات ـمـن صفة في شك الدين: من تقي الشيخ
ـر لم يجهله مثله كان وإن كفر،ً يجهله ل ومثله تعالى،ً يكـف
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ّفر لم قال: ولهذا ،ً ـل وسلم عليه الله صلى النبي أيك الرـج
ّ يكـفـر ل لـنـه تـعـالى،ً الـلـه أقدرةا في الشاك بـلـوغ بـعـد إل

تبلغُه لم أنه على وحمله عقيل،ً أبن قال وكذلك الرسالة،ً
ل الـصـفات: أنـه فـي الـدين تقـي الـشـيخ الدعوةا. واختار

سـتقف كمـا فل،ً ونحـوه الشـرك فـي وأما الجاهل،ً يكفر
بـعـض ـقـدمنا وقـد تعـالى،ً اللـه ـشـاء إن كلمه بعض على

ـفـي ـشـك ـمـن وتكفـيـره وغيرـهـم،ً التحادـيـة ـفـي كلـمـه
أمرتد صاحب كفرهم. قال ـالله،ً أشرك من اختياراته: وال ـب

ًا كان أو جــاء لما أو وسلم،ً عليه الله صلى لرسوله أمبغُض
ـمـن أن ـتـوهم أو ،176ًبقلـبـه منـكـر أـكـل إنـكـار ـتـرك أو ـبـه،ً

أكفار،ً مع قاتل من الصحابة ًا أنـكـر أو ذلك،ً أجاز أو ال فرـعـ
ًا عليه مجمع ًا،ً إجماع وسائط الله وبين بينه جعل أو قطعي
ًا. ومن كفر ويسألهم،ً ويدعوهم عليهم يتوكل ـشـك إجماع

ـا ل ومثله تعالى،ً الله صفات من صفة في ـد،ً يجهلـه فمرـت
أيكـفـر ـلـم ولـهـذا ،177ًبمرـتـد فلـيـس يجهلـهـا مثـلـه كان وإن

الله،ً قدرةا في الشاك الرجل وسلم عليه الله صلى النبي
بـيـن الـصـفة في وفرق المكفرات،ً من تقدما فيما فأطلق
ـر في التوقف الشيخ: أن رأي أن مع وغيره،ً الجاهل تكفـي
أئـمـة ـمـن وغـيـره أحـمـد نصوص خلف ونحوهم،ً الجهمية

كفرـنـا بدـعـة تـعـالى: ـكـل الله رحمه المجد السلما. قال
أمقلد أنفسق فإنا الداعية،ً فيها ـق كمن فيها،ً ال ـول: بخـل يـق

أو مخلوقة،ً أسمائه أن أو مخلوق،ً الله علم أن أو القرآن،ً
ـم الله رضي الصحابة يسب أو الخرةا،ً في أيرى ل أنه عنـه

ًا،ً ـك،ً أشبه وما العتقاد،ً أمجرد اليمان أن أو تدين ـن ذـل فـم
ًا كان ويـنـاظر إلـيـه،ً ـيـدعوا الـبـدع ـهـذه من شئ في عالم

مواـضـع،ً ـفـي ذـلـك عـلـى أحـمـد نص بكفره محكوما عليه،ً
.178جهلهم) مع بكفرهم حكم كيف انتهى. فأنظر

رحـمـه الرحـمـن عـبـد ـبـن اللطـيـف عبد الشيخ - قال
ًا كان بتحريقه أهله أمر الذي الرجل الله: (وحديث موـحـد

كاـمـل،ً أـبـي طرـيـق ـمـن ثأبت فقد الشرك،ً أهل من ليس
((ـلـم هرـيـرةا أـبـي ـعـن راـفـع أبي عن ثأابت عن حماد عن

ًا يعمل ّ قط خير ـه الحتجاج فبطل ،179ًالتوحيد)) إل ـي ـب ـف
.180النزاع) مسألة

التوحيد. أخا يا لذلك أنتبه 176
بالصفات. الجاهل أيكفر ل تيميه ابن 177
.74 _ 12/68 السنية الدرر 178
لذلك. أنتبه 179
.218 ص والتقديس التأسيس منهاج 180
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الحق 
واليقين

السادس الفصل
181الُحجة قياما

الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الماما الشيخ - قال
ـسـلما الـخـوان،ً الرحيم. إـلـى الرحمن الله تعالى: (بسم

وبركاته. الله ورحمه عليكم

ـكـذا جـحـد ـمـن ـكـل الشيخ،ً قول من ذكرتم وبعد: ما
أحـجـة؛ علـيـه وـقـامت وـكـذا،ً ـهـؤلء ـفـي ـشـاكون وأنـكـم ال

أحـجـة،ً عليهم قامت هل وأتباعهم،ً الطواغيت ـمـن فـهـذا ال
ًا؟! لكم أوضحته وقد هذا في تشكون كيف العجب،ً مــرار

عهـد حـديث الـذي هـو الحجـة،ً عليـه تقـم لـم الـذي فإن
ـفـي ذـلـك يـكـون أو بعـيـدةا،ً ببادـيـة نـشـأ واـلـذي بالـسـلما،ً

ـحـتى يكـفـر فل والعـطـف،ً الـصـرف مـثـل خفـيـة،ً مـسـألة
فــي وأحكمها الله أوضحها التي الدين أصول أيعّرف. وأما

فـقـد الـقـرآن بلغـُـه فمن القرآن،ً هي الله أحجة فإن كتابه،ً
أحجة بلغُته بـيـن أتفرقوا لم أنكم الشكال،ً أصل ولكن ،182ًال
ـاما ـة،ً قـي أحـج ـن ال ـم وبـي ـة فـه أحـج ـإن ،183ًال ـثر ـف ـار أـك الكـف

ـمـع الـلـه أحـجـة يفهـمـوا ـلـم المـسـلمين،ً ـمـن والمـنـافقين
أـكـثرهم أن تحـسـب تـعـالى: {أما ـقـال كما عليهم،ً قيامها

ّ ـهـم إن يعقـلـون أو يـسـمعون أـضـل ـهـم ـبـل كالنـعـاما إل
أحجة ]. وقياما44سبيل} [الفرقان/ ـنـوع،ً وبلوغـهـا ـنـوع،ً ال

وكفرـهـم آـخـر،ً ـنـوع إياـهـا وفهمـهـم عليـهـم،ً ـقـامت وـقـد
ذـلـك،ً عليـكـم أـشـكل إن يفهموـهـا،ً لم وإن إياهم،ً ببلوغها

ـبـه،ً تلـبـس لـمـن الكـفـر وصف إثأبات ليس الحجة بقياما المراد 181
القيامة. يوما العذاب لستحقاق ولكن

المسائل في يعذر ل أنه الوهاب عبد بن محمد الشيخ منهج من 182
بغُير والحكم والذبح،ً والدعاء،ً والسجود،ً الطواف،ً مثل الظاهرةا،ً

ّ الشرع،ً ـعـن بعـيـدةا ببادـيـة نـشـأ رـجـل أو بالسلما،ً عهد حديث إل
ّ يعذر ول السلما،ً فعلها من أيكفر ل حيث الخفية،ً المسائل في إل

ـفـي يـعـذر ـمـن ـضـلل ـلـك يـتـبين وـبـذلك الحـجـة،ً علـيـه أيقيم حتى
ـه لم ولو حتى الشرك على مات من الظاهرةا. وأما المسائل يبلغـُ
ـفـي حكـمـه ـهـذا بالجماع،ً مسلم أيسمى ول مشرك،ً فهو السلما
أيـعـذب ل أـنـه والـصـحيح ؟ القياـمـة ـيـوما أيعذب هل والخلف الدنيا،ً
ـإن }،ًرسههول نبعث حتى معذبين ُكنا وماسبحانه: { لقوله ـف

ًا أيعذب ل الله في وحكمه الحجة،ً عليه أيقيم حتى القيامة يوما أحد
آخر،ً شيء الخرةا وفي شيء الدنيا في وحكمه مشرك،ً أنه الدنيا
الحق.  طالب يا فأنتبه

ـكـثير ذـلـك ـفـي ويغُـلـط آخر،ً شيء وقيامها شيء الحجة وفهم 183
وهذا وفهمك،ً فهمي غير وعمر بكر أبو فهم لن العلم،ً طلب من

الحجة. فهم أيشترط ل إذ وواضح،ً شاسع فرق
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الخوارج: ((أينما في وسلم عليه الله صلى قوله فانظروا
أدـيـم تحـت قتـلـى فـاقتلوهم)) وقـوله: ((شـر لقيتـمـوهم

ـر الصحابة،ً عصر في كونهم السماء)) مع ـان ويحـق النـس
ـل ـحابة عـم ـم،ً الـص ـع معـه ـاع وـم ـاس: أن إجـم ـذي الـن اـل

وـهـم والجتـهـاد،ً والغُـلـو التـشـدد هـو اـلـدين،ً من أخرجهم
أحـجـة،ً بلغُتهم وقد الله،ً أيطيعون أنهم يظنون ـلـم ولـكـن ال

ـدوا الذين عنه الله رضي علي قتل يفهموها. وكذلك اعتـق
وـمـع الـصـحابة،ً تلمـيـذ ـكـونهم ـمـع بالـنـار،ً وتحريقهم فيه،ً

حــق. على أنهم يظنون وهم وصيامهم،ً وصلتهم عبادتهم
وغيرهم،ً القدرية أغلةا تكفير السلف: على إجماع وكذلك

ـع ـم ـم ـادتهم،ً وشــدةا علمـه ـونهم عـب ـم يحســبون وـك أنـه
ًا،ً يحسنون تكفيرهم في السلف من أحد يتوقف ولم صنع

إذا يفهـمـوا،ً لـم كلهـم هـؤلء فإن يفهموا،ً لم كونهم لجل
ـدون الـنـاس أكفر،ً فيه أنتم الذي هذا ذلك: فإن علمتم يعـب

أيـعـادون الطواغيت لـيـس أـنـه فيزعـمـون الـسـلما،ً دـيـن و
ّدةا،ً أحجة،ً فهموا ما لعلهم ر ّـيـن. وأظـهـر ـهـذا ـكـل ال مـمـا ب

.184هذا) أيشابه فإنه علي،ً حرقهم تقدما: الذين

الـلـه رحـمـه الرحـمـن عـبـد ـبـن إـسـحاق الشيخ - قال
عـبـد ـبـن محـمـد الـشـيخ - أي الـشـيخ كلما تعالى: (فتأمل

وأن الـصـحيح،ً الفـهـم يرزـقـك أن الـلـه - ونـسـأل الوـهـاب
أن الـلـه رحـمـه الـشـيخ كلما التعصب. وتأـمـل من أيعافيك

ـم لم وإن الحجة عليه قامت فقد القرآن بلغُه من كل يفـه
أله ذلك جـعـل وأن غـلـط مـن غلط في السبب هو هذا وجع

جـعـل عـنـه حكيـنـا وـمـن الخفـيـة،ً المـسـائل ـفـي التعرـيـف
والرـسـول الـقـرآن بعـد وهـل اـلـدين،ً أـصـل فـي التعريف
ـالله نعوذ ومشايخنا،ً نحن اعتقادنا هذا يقول ثأم تعريف؟ ـب

ًا ـكـثيرةا المـسـألة الـكـور. وـهـذه بـعـد الـحـور من ـفـي ـجـد
ـه،ً رحمــه الشــيخ مصــنفات ـانه علمــاء لن الـل ـن زـم ـم
أمعين،ً تكفير في ينازعون المشركين ـحـديث شرح فهذا ال

تكفـيـر ـفـي كـلـه آـِخـره إـلـى أوـلـه ـمـن عبـسـة ـبـن عـمـرو
أمعين،ً تيمـيـه أـبـن الـسـلما ـشـيخ ـعـن فـيـه نقل أنه حتى ال

ًا دعا من أن الله رحمه فـقـد أيكفره لم ومن كفر،ً فقد علي
إذا اـلـتي الـشـرعية الـدلئل مـن أودـعـه مـاذا وتـدبر كفر،ً

ً المنـصـف العاـقـل ـتـدبرها أن ـعـرف الـمـؤمن ـعـن فـضـل
ّ أتـشـكل ول ِوفاقـيـة المسألة ـفـي علـيـه ـمـدخول عـلـى إل
.185اعتقاده)

.95 _ 10/93 السنية الدرر 184
بـيـن والـفـرق المعـيـن تكفـيـر رسالة: (حكم الموحدين،ً عقيدةا 185

.178 الحجة) ص وفهم الحجة قياما
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ـالى الله رحمه الشيخ قال الله: (ثأم رحمه - وقال تـع
ذـكـر بـعـدما الرـسـالة تـلـك - ـفـي الوهاب عبد بن - محمد

عليـه الـلـه صـلى الـنـبي بعـد الـسـلما ـعـن أرتـد من كثرةا
ـه رضي بكر أبي زمن في كالذين وسلم،ً ـه الـل حكـمـوا عـن
المسجد وأهل علي وكأصحاب الزكاةا،ً بمنع بالردةا عليهم
ّداح،ً أعبيد وبنو بالكوفة،ً الذين عليـهـم حكموا هؤلء كل الق
ّدةا أـبـن الـسـلما ـشـيخ عـبـارةا قال: وأـمـا ثأم بأعيانهم،ً بالر
وـلـو كـلـه،ً ـهـذا من أغلظ فهي عليك بها لبسوا التي تيميه
ًا لكفرنا بها نقول ـصـرح فإنه بأعيانهم،ً المشاهير من كثير

أمعين فيها: بأن ّ يكفر ل ال أحجـة،ً عليـه قامت إذا إل فـإذا ال
أمعين كان أحجة،ً عليه قامت إذا يكفر ال أن المعلوما فمن ال

ـي مثل ورسوله الله كلما 186يفهم أن معناه ليس قيامها أـب
ـر ـه رـضـي الـصـديق بـك ـه،ً الـل ـل عـن ـه إذا ـب ـه كلما بلغـُ الـل

ـان كما كافر،ً فهو به،ً أيعذر ما عن وخل ورسوله ـار ـك الكـف
تـعـالى: الـلـه ـقـول مـع بـالقرآن الحـجـة عليهم تقوما كلهم
5يفقـهـوه} [الكـهـف/ أن أكـنـًة قـلـوبهم عـلـى جعلـنـا {إـنـا

7([187.

الـلـه وهي: عـبـادةا هذه الله: (ومسألتنا رحمه - وقال
ـن وأن سواه،ً ما عبادةا من والبراءةا له،ً شريك ل وحده ـم

ينـقـل اـلـذي الـكـبر الـشـرك أشرك فقد غيره الله مع عبد
ّلة عن الرـسـل الـلـه أرـسـل وبـهـا الـصـول،ً أـصـل ـهـي الم

ـزل أحـجـة الـنـاس عـلـى وـقـامت الكـتـب،ً وأـن بالرـسـول ال
ذـلـك ـفـي اـلـدين أئـمـة ـمـن الـجـواب تجد وهكذا والقرآن،ً

ـتـاب فإن يستتاب فإنه بالله،ً أشرك من تكفير عند الصل
ّ إنـمـا الـصـول،ً مـسـائل في التعريف يذكرون ل أقتل،ً وإل

يخـفـى ـقـد اـلـتي الخفـيـة المـسـائل ـفـي التعريف يذكرون
أـهـل بعض بها نازع كمسائل المسلمين،ً بعض على دليلها
ـرف مسألة في أو والمرجئة،ً كالقدرية البدع خفية: كالـص

ـف والعطــف،ً ـون وكـي ـاد أيعّرـف ـور أعـب ـم القـب ليســوا وـه
مع يبقى وهل السلما،ً مسمى في يدخلون ول بمسلمين

ّنة يدخلون يقول: {ول تعالى والله عمل الشرك حتى الج
ـى40الخياط} [العراف/ َسّم في الجمل يلج ـر ]... إـل غـي

من الله مراد إلى العبد يتفطن أن هنا الله كلما فهم من المراد 186
يفهــم أن المقصود وليس منه،ً الستدلل وجه ويستوعب الدليل،ً

ـه أي: البيان.قال معانيها،ً ويدرك اللفاظ دللة ومههاتـعـالى: { الـل
ّ رسول من أرسلنا } [إبراهيم/لهم ليبين قومه بلسان إل

4.[
ً أقرء لو القرآن أن ذلك،ً على والدليل ـبـدون أعجـمـي عـلـى ـكـامل

بيقين.  الحجة عليه أنِقم لم أترجمان،ً
بـيـن والـفـرق المعـيـن تكفـيـر رسالة: (حكم الموحدين،ً عقيدةا 187

.173 الحجة) ص وفهم الحجة قياما
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قبـيـح،ً معتقد منه يلزما المعتقد هذا ولكن اليات،ً من ذلك
أحجة أن وهو والقرآن،ً بالرسول الّمة هذه على تقم لم ال
الكتاب نسيان لهم أوجب الذي الفهم سوء من بالله نعوذ

.188والرسول)

ـشـيخنا ـسـحمان: (ـقـال ـبـن ـسـليمان الـشـيخ - وقال
الـفـرق أيعـلـم أن الـلـه: وينبغـُـي رحمه اللطيف عبد الشيخ

الرسل دعوةا بلغُته من فإن الحجة،ً وفهم الحجة قياما بين
مـعـه يمـكـن وـجـه عـلـى ـكـان إذا الحـجـة علـيـه قامت فقد

اللـه عـن يفهـم أن الحجـة قيـاما فـي أيشـترط ول العلـم،ً
ـجـاء لـمـا والنقياد والقبول اليمان أهل يفهمه ما ورسوله

ـفـي ـكـثيرةا ـشـبهات عـنـك يكشف هذا فأفهم الرسول،ً به
أن تحـسـب تـعـالى: {أما الـلـه ـقـال الحـجـة،ً قـيـاما مـسـألة
ّ ـهـم إن يعقـلـون أو يسمعون أكثرهم ـهـم بـل كالنـعـاما إل

الـلـه تـعـالى: {خـتـم وـقـال ]،44ًسبيل} [الفرـقـان/ أضل
ولـهـم ِغشاوةا أبصارهم وعلى سمعهم وعلى قلوبهم على

ٌءب انتهى. ]،7ًعظيم} [البقرةا/ عذا

ـالى: إذا الله رحمه قوله قلت: ومعنى عـلـى ـكـان تـع
العـقـل ـعـديم يـكـون ل فمعناه: أن العلم،ً معه يمكن وجه

ـز ـغُير والتميـي ـون،ً كالـص ـون أو والمجـن ـن يـك ـم ل مـم يفـه
ـهـؤلء. ونـحـو ـلـه،ً أـيـترجم ترجـمـان يحـضـر ولم الخطاب،ً

وبلغـُـه وـسـلم،ً علـيـه الـلـه ـصـلى محمد رسالة بلغُته فمن
أحجة) عليه قامت فقد القرآن .189ال

ـد الـشـيخ أبناء وإبراهيم الله عبد - وقال اللطـيـف عـب
المـجـادلين أـحـد ـقـوله: - أي سحمان: (وأما بن وسليمان

ـا فهذا الحجة؛ فهموا ما - وهؤلء المشركين عن ـدل مـم ـي
وغ الحجة،ً فهم بين أيفرق لم وأنه جهله،ً على الحجـة،ً وبل

ـمـن عـلـى الحجة تقوما فقد آخر،ً نوع وبلوغها نوع ففهمها
.190يفهمها) لم

ـمـن معـمـر: (فـكـل بن ناصر بن محمد الشيخ - وقال
هــي التي الكبار الصول فإن بمعذور،ً فليس القرآن بلغُه
الحـجـة بها وأقاما ووضحها الله بينها قد السلما،ً دين أصل
النسان يفهمها أن الحجة بقياما المراد وليس عباده،ً على
ًا ًا،ً فهم ّلي لمره،ً وأنقاد ووفقه الله هداه من يفهمها كما ج

بـيـن والـفـرق المعـيـن تكفـيـر رسالة: (حكم الموحدين،ً عقيدةا 188
.171 الحجة) ص وفهم الحجة قياما

.91 ص الشبهتين كشف 189
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بـأنه إخبـاره مـع اللـه حجـة عليهـم قـامت قد الكفار فإن
فـقـال: {وجعلـنـا كلمه،ً يفقهوا أن أكنًة قلوبهم على جعل
ًا} [النـعـاما/ آذانهم وفي يفقهوه أن أكنًة قلوبهم على وقر
أنـهـم سبحانه يخبر كثيرةا،ً المعنى هذا في ]... واليات25
الكـنـًة بجـعـل ـعـاقبهم وأنه يفقهوه ولم القرآن يفهموا لم

قـلـوبهم،ً عـلـى خـتـم وأـنـه آذانهم في والوقر قلوبهم على
حـكـم ـبـل كله هذا مع يعذرهم فلم وأبصارهم،ً وأسماعهم

.191بكفرهم)

ًا بطين أبا الله عبد الشيخ - وقال ابن قول على معلق
ّده معرض في تيميه الـسـلما ـشـيخ أن يدعي الذي على ر

- الـشـياء ـهـذه فـعـل من أن يقولن القيم وأبن تيميه أبن
تـقـوما ـحـتى أمـشـرك ـكـافر أنه عليه يطلق - ل الشرك أي

ًا فـعـل ـمـن قال: (إن الحجة،ً عليه الـمـور ـهـذه ـمـن ـشـيئ
ـوما حتى مشرك كافر أنه عليه يطلق ل الشركية ـه تـق علـي

الـكـبر الـشـرك ـفـي ذـلـك يـقـل ـلـم فـهـو السلمية الحجة
ـفـي ـهـذا ـقـال وإنـمـا الكـفـر،ً من ونحوه الله،ً غير وعبادةا

فـي كـان إذا (وهـذا قـوله من قدمنا كما الخفية المقالت
اـلـتي الحـجـة علـيـه تـقـم ـلـم أيـقـال فـقـد الخفية،ً المقالت

احبها) فلـم يكفر أيقـال،ً قـد وإنمـا كفـره بعـدما يجـزما ص
العاـمـة يعـلـم منـهـم طواـئـف ـفـي ذـلـك يـقـع وـقـوله: (ـقـد

ًا أن يعلمون والنصارى اليهود بل والخاصة ِعث محمد بها أب
ّفر ـه له،ً شريك ل وحده الله عبادةا من خالفها من وك ونهـي

الـسـلما) يعـنـي ـشـعائر أظـهـر ـهـذا فإن غيره،ً عبادةا عن
أحـجـة علـيـه تـقـم ـلـم أيـقـال أن يمكن ل فهذا يكـفـر اـلـتي ال

.192تاركها)

من الله: (فكل رحمه تيميه أبن السلما شيخ - وقال
.193به) الرسول أنذره فقد وجني،ً إنسي من القرآن بلغُه

على أما القرآن يتدبرون تعالى: {أفل - وقال: (وقال
ّدبروا تعالى: {أفلم وقال ]،24ًأقفالها} [محمد/ قلوٍب ـيـ
الولين} [المؤمنون/ ءابآءهم يأِت لم ما جآءهم أما القول

ـمـن ـكـان وـلـو الـقـرآن يتدبرون تعالى: {أفل وقال ]،68ً
ًا فـيـه لوـجـدوا الله غير عند ًا} [النـسـاء/ اختلـفـ ]،82ًـكـثير

ّد في النفيسة الشريفة النبذةا 191 القبوريين. على الر
ص الـثـاني  القـسـم4 ج النجدـيـة والمسائل الرسائل مجموعة 192

474 , 475.
.16/149 الفتاوى مجموع 193
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أن تدبره. عـلـم على والمنافقين الكفار حض قد كان فإذا
.194ومعرفتها) فهمها والمنافقين الكفار يمكن مما معانيه

شيئين:  توجب سبحانه الله: (فآياته رحمه - وقال

ـاني: ما ليعلم وتدبرها،ً أحدهما: فهمها تـضـمنته. والـث
وـسـماعها إياـهـا فتلوـتـه أسِمعت،ً إذا له والخضوع عبادته،ً
ـكـان يفهمـهـا وـلـم الـسـامع ـسـمعها فـلـو وهذا،ً هذا يوجب

ًا،ً ًا،ً ـكـان فيها بما يعمل ولم فهمها ولو مذموم ـبـل ـمـذموم
ّد أب ـه كما بها،ً والعمل فهمها من سماعها عند أحد لكل ل أـن
ّد أب اـسـتماعها ـعـن ـفـالمعرض اـسـتماعها،ً ـمـن أحد لكل ل

ـمـا يعـلـم كافر. والذي فيها به أأِمر ما يفهم ل والذي كافر،ً
ـيـذما ـسـبحانه ـكـافر. وـهـو ويفعـلـه بوـجـوبه أيقّر فل به أأِمر

.195وهذا) بهذا،ً الكفار

تعالى: قوله في تعالى الله رحمه القيم أبن - ويقول
ـالوا ـو {وـق ـا ـل ـا نعـقـل أو نـسـمع كـن ـا ـم أـصـحاب ـفـي أكـن

ـذا ـم}: (فـه ـمع الجحـي ـّي الـس ـم المنـف ـمع عنـه ـم ـس الفـه
ـه،ً ـوله والفـق ـو وـق ـالى: {وـل ـم تـع ـه عـل ـم الـل ًا فيـه ـر خـي

ّ فـهـم،ً ـسـمع هـنـا والـسـمع لفهمـهـم،ً لـسـمعهم} أي وإل
ـم،ً حاصــل الصــوت فســمع ـه لـه ـامت وـب ـة ـق ـه حـج الـل
.196عليهم)

ـد الـشـيخ أبناء وإبراهيم الله عبد - وقال اللطـيـف عـب
ـعـن المـجـادلين - أـحـد قوله سحمان: (وأما بن وسليمان

أيكـفـر ل إـنـه الـلـه رحـمـه الشيخ: محمد،ً - عن المشركين
ـحـتى اـلـوثأني أيكـفـر ول ونـحـوه،ً الكواز،ً قبة على كان من

أحجة،ً وتبلغُه يدعوه،ً ًا الـشـيخ ـفـإن فيقال: نـعـم؛ ال محـمـد
ًء،ً الناس أيكفر لم الله،ً رحمه ّ ابـتـدا الحـجـة،ً قـيـاما بـعـد إل

بآثـأـار عـلـم وـعـدما ـفـترةا،ً زمن في ذاك إذ لنهم والدعوةا،ً
إذا فأمــا ينبههم،ً من وعدما قال: لجهلهم ولذلك الرسالة،ً

.197يفهموها) لم وإن تكفيرهم من مانع فل الحجة،ً قامت

ـه: رحـمـه الرحـمـن عبد بن إسحاق الشيخ - وقال الـل
ـاتوا والقرآن الرسالة تبلغُهم لم الذين الفترةا أهل (بل وـم

.5/158 الفتاوى مجموع 194
.23/147 الفتاوى مجموع 195
.105 _ 1/81 السعادةا دار مفتاح 196
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ـاع،ً مسلمين أيسمون ل الجاهلية على أيـسـتغُفر ول بالجـم
.198الخرةا) في تعذيبهم في العلم أهل اختلف وإنما لهم،ً

ـيـوما عـبـاده بـيـن يقـضـي الـلـه: (والـلـه رحـمـه - وقال
ّ أيعذب ول وحكمته بعدله القامة ـه عليه قامت من إل حجـت

زـيـد كون وأما الخلق،ً أجملة في به مقطوع فهذا بالرسل،ً
ـن ل مما فذلك ل،ً أما الحجة عليه قامت وعمرو ِبعينه يمـك

ـواجب بل فيه،ً وعباده الله بين الدخول ـد عـلـى اـل أن العـب
ـكـافر،ً فـهـو الـسـلما دـيـن غير بدين دان من كل أن يعتقد
ًا أيعذب ل تعالى الله وأن ّ أـحـد علـيـه الحـجـة قـيـاما بـعـد إل

الله علم إلى موكول والتعيين الجملة،ً في هذا بالرسول،ً
أحـكـاما وأمـا والعقـاب،ً الـثـواب أحـكـاما فـي ـهـذا وحكمه،ً

.199المر) ظاهر على جارية فهي الدنيا

ـبـن محـمـد أبـنـاء الـلـه وعـبـد حسين الشيخان - وقال
أـهـل ـمـن ـمـات الجمـيـع: (ـمـن الـلـه رـحـم الوـهـاب عـبـد

ـه عليه أيحكم فالذي الدعوةا،ً هذه بلوغ قبل الشرك،ً إذا أـن
ـان ًا ـك ـ ـل معروـف ـرك بفـع ـدين الـش أـي ـه،ً و ـات ـب ـى وـم عـل

أكفـر،ً على مات أنه ظاهره ذلك،ًفهذا دعى ول ال ول لـه،ً أي
الـلـه ـفـإلى أمـره حقيقة وأما عليه،ً أيتصدق ول له،ً أيضحى
وعاـنـد،ً حـيـاته ـفـي الحجة عليه قامت قد كان فإن تعالى،ً

علـيـه تـقـم لـم كـان وإن والبـاطن،ً الظاهر في كافر فهذا
.200تعالى) الله إلى فأمره الحجة

ـد الـشـيخ أبناء وإبراهيم الله عبد - وقال اللطـيـف عـب
ًا: (وأـمـا الـلـه رحمـهـم سحمان بن وسليمان ـقـوله: جميـعـ

ـفـإطلق القاـئـل)؛ بكـفـر نحكم ول كفر،ً القول بأن (نقول
ّ تنطـبـق ل العـبـارةا ـهـذه لن ـصـرف،ً جـهـل ـهـذا عـلـى إل

أمعين،ً أمعين تكفير ومسألة ال ـقـال إذا معروـفـة،ً مـسـألة ال
ً ًا،ً به القول يكون قول الـقـول بـهـذا ـقـال فيقال: ـمـن كفر
أمعـيـن،ً الـشـخص لكن كافر،ً فهو أيحـكـم ل ذـلـك ـقـال إذا ال

تاركها.  يكفر التي الحجة عليه تقوما حتى بكفره،ً

على دليلها يخفى قد التي الخفية،ً المسائل في وهذا
ـاء القدر مسائل في كما الناس،ً بعض ذـلـك ونـحـو والرـج
ًا تـضـمن أـقـوالهم بـعـض فإن الهواء،ً أهل قاله مما أـمـور

بـيـن والـفـرق المعـيـن تكفـيـر رسالة: (حكم الموحدين،ً عقيدةا 198
.171 الحجة) ص وفهم الحجة قياما

بـيـن والـفـرق المعـيـن تكفـيـر رسالة: (حكم الموحدين،ً عقيدةا 199
.184 , 184 الحجة) ص وفهم الحجة قياما
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ّد ـمـن أكفرية،ً فيـكـون المـتـواترةا،ً والـسـنة الكـتـاب أدـلـة ر
ًا،ً النصوص بعض لرد المتضمن القول على أيحكم ول كفر
العـلـم وـعـدما كالجـهـل،ً ـمـانع وجود لحتمال بالكفر،ً قائله

ّ تـلـزما ل الـشـرائع ـفـإن ـبـدللته،ً أو الـنـص،ً بنـقـض بـعـد إل
.201بلوغها)

كلما الرحـمـن: (وأـمـا عـبـد بن إسحاق الشيخ - وقال
تـعـالى الـلـه رحـمـه الرحـمـن عـبـد بـن اللطيف عبد الشيخ

ًا،ً فـكـثير المـسـألة ـهـذه على ًا ذـلـك ـمـن فـنـذكر ـجـد ـشـيئ
ًا،ً ـألة لن يســير ـة المـس ـاما وفاقـي ـاما والمـق ـار،ً مـق اختـص
بـهـا أـسـتدل اـلـتي الـشـبه على أينبهك ما كلمه من فلنذكر

توقـف الشـيخ وأن الكـواز،ً قبـة يعبـد الذي في ذكرنا من
ً ونذكر تكفيره،ً في ـسـيق اـلـذي وـمـا الـجـواب مساق أول

عـنـه حـكـى وـمـن الـلـه رحمه محمد الشيخ أن وهو لجله،ً
خصومه يدعيه ما عن له معذرةا ذلك يذكرون القصة هذه
ّ المـسـلمين،ً تكفـيـر ـمـن عليه ل دـعـوى نفـسـها فـهـي وإل

ـمـن وـشـاهد دلـيـل إـلـى تحـتـاج ـبـل حـجـة،ً تكون أن تصلح
ـمـن وـعـوفي بـصـيرته الـلـه فـتـح وـمـن والـسـنة،ً الـقـرآن

ًا المـسـألة ـهـذه ببـيـان اعتـنـى مـمـن وـكـان التعـصـب بياـنـ
ًا،ً أمعين بكفر وجزما شافي يتوقف ول مصنفاته،ً جميع في ال

.202منها) شيء في

عـبـد بن سليمان الشيخ ذكر الله: (وقد رحمه - وقال
مـنـه مواـضـع ـفـي التوحيد شرح في تعالى الله رحمه الله
ـخـالف ولـكـن وزـكـى،ً وـصـلى التوحيد بكلمة تكلم من أن

ـتغُاثأة الصالحين دعاء من وأقواله بأفعاله ذلك ـم والـس بـه
تكلمـهـم ـفـي والنـصـارى ـبـاليهود ـشـبيه أـنـه لـهـم،ً والذـبـح
ـقـال ـمـن يـلـزما ـهـذا فعـلـى ومـخـالفتهم،ً التوحـيـد بكلـمـة

ــالتعريف ــركين: أن ـب ــول للمـش ــالتعريف يـق ــاليهود ـب ـب
فعـلـى ومخالفتـهـا،ً التوحـيـد بكلـمـة تكلمهم في والنصارى

ـزما هــذا ـالتعريف قــال مــن يـل يقــول أن للمشــركين ـب
ّ يكفرهم ول والنصارى،ً باليهود بالتعريف التعريف،ً بعد إل

ًا) بالعتبار ظاهر وهذا .203جد

.433 , 10/432 السنية الدرر 201
بـيـن والـفـرق المعـيـن تكفـيـر رسالة: (حكم الموحدين،ً عقيدةا 202

.179 الحجة) ص وفهم الحجة قياما
بـيـن والـفـرق المعـيـن تكفـيـر رسالة: (حكم الموحدين،ً عقيدةا 203

.178 الحجة) ص وفهم الحجة قياما
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الحق 
واليقين

السابع الفصل
للقامة المبيح الدين إظهار
المشركين أظهر بين

ـبـن الرحـمـن عـبـد الـشـيخ ـبـن إـسـحاق الـشـيخ  قال-
أداء هــو الدين إظهار كان تعالى: (ولو الله رحمهم حسن

أمجـيـز فـهـم - كـمـا فـقـط البدنية الواجبات ـطـابق - لـمـا ال
فاـسـد ـفـالفهم ذـلـك؛ ـمـن الئـمـة وحاـشـا الحال،ً مقتضى

أداء ـهـو اـلـدين إظهار أن سلمنا لو ،ًنعم فاسد؛ والمحصل
وـهـو تـضـمنه،ً وـمـا الواجبات: التوحـيـد فأوجب الواجبات،ً

الخـصـومة زاـلـت ـمـا الذي وهو وغيرها،ً الصلةا من أوجب
ـه،ً ـذا فـي ـاره يـصـدق اللـفـظ وـه ـه. فإظـه ـو علـي العلن ـه

ـفـإنه إلـيـه اـلـدعوةا دع ـضـده،ً ـعـن والبعد المعتقد،ً بمباينة
ا الحكـم أسـتقل فلـو ذلـك،ً وراء أمر أمجيـز زعمـه بم - ال

ّلة أن - من الله هداه لبقـيـت العـبـادةا،ً ـمـن المـنـع عدما الع
فعــل من أحد أيمنع ل لنه الفائدةا،ً عديمة الشارع نصوص

وســقط زعمه ما فبطل البلد،ً أكثر في الخاصة العبادات
الـلـه رحـمـه اللطـيـف،ً العلمة: عـبـد شيخنا فهمه. قال ما

الوـهـاب. عـبـد بـن محـمـد الـشـيخ رسائله: ـقـال بعض في
ل الـسـيرةا: ـفـإنه ـمـن نقلـهـا التي المواضع في الله رحمه

ّ الشرك وترك الله وحد - ولو إسلما للنسان يستقيم - إل
بالعــــداوةا لهــــم والتصــــريح المشــــركين،ً بعــــداوةا

ل الـسـلما ـبـأن الشيخ،ً تصريح إلى والبغُضاء.قال: فأنظر
ّ يســتقيم ـم بالتصــريح إل ـداوةا لـه ـن والبغُضــاء،ً بالـع وأـي
الكـتـاب ـمـن المـسـافرين؟! والدـلـة ـهـؤلء ـمـن التصريح
موافق وهو الشيخ،ً ذكره ما على متواترةا ظاهرةا والسنة

ولكــن دينه،ً أظهر لمن السفر إباحة في المتأخرين لكلما
العداوةا اشتدت وهل الدين،ً إظهار في الشأن كل الشأن

ّ قرـيـش وبين وسلم،ً عليه الله صلى بينه ـكـافحهم لـمـا إل
آلهتهم...  وعيب أحلمهم،ً وتسفيه دينهم،ً بسبب

ّ الســلما يســتقيم ل قــوله: وأنــه إلــى فــأنظر إل
وـصـاحبه ـنـاقص الـسـلما يعـنـي: أن بالـعـداوةا،ً بالتـصـريح

الكتاب من عليه قوله: والدلة إلى وأنظر للوعيد؛ أمعرض
ّنة ّي متواترةا،ً والس ّ التصريح،ً وجوب على أ ـداوةا وإل فالـع

ـداوةا بين ففرق ورسوله،ً بالله يؤمن من منها يخلوا ل الـع
.204العداوةا) وإظهار

.414 _ 12/412 السنية الدرر 204
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تـعـالى: الـلـه رحـمـه ـعـتيق ـبـن حـمـد الشيخ - وقال 
- ـفـإن اـلـدين إظهار مسألة - وهي الرابعة المسألة (وأما
ًا يتلـفـظ أن عـلـى ـقـدر إذا ـظـّن: أـنـه ـقـد الناس،ً من كثير

ّد ول الصلوات،ً يصلي وأن بالشهادتين،ً المســاجد،ً عن أير
ـفـي أو المـشـركين،ً بـيـن ذلك مع كان وإن دينه أظهر فقد

ـاكن ـدين،ً أـم ـد المرـت ـك ـفـي غلـطـوا وـق ـح ذـل الغُـلـط أقـب
الخطأ. أكبر وأخطئوا

ـاعلم ـر أن ـف ـه الكـف ـواع ـل ـاما أـن ـدد وأقـس ـدد تتـع بتـع
طوائف من طائفة ذلك. وكل بعض تقدما وقد المكفرات،ً

ّد الكفر أب المـسـلم يـكـون منه. ول نوع عندها يشتهر أن فل
ًا ِهر عـنـدها،ً أـشـتهر بـمـا طائفة كل أيخالف حتى لدينه،ً مظ

ـبراءةا بـعـداوته،ً لـهـا ويـصـرح كـفـره ـكـان مـنـه. فـمـن واـل
ـار بالـشـرك،ً ـدين فإظـه ـده: التـصـريح اـل ـد،ً عـن أو بالتوحـي

بجـحـد كفـره كـان منه. ومـن والتحذير الشرك عن النهي
ـده: التـصـريح اـلـدين فإظـهـار الرـسـالة،ً ـأن عـن ًا ـب محـمـد

إتـبـاعه. إـلـى واـلـدعوةا وسلم،ً عليه الله صلى الله رسول
عـنـده: فـعـل اـلـدين فإظهار الصلةا،ً بترك كفره كان ومن

المـشـركين بـمـوالةا كـفـره ـكـان بها. ومن والمر الصلةا،ً
عـنـده: التـصـريح اـلـدين فإظـهـار ـطـاعتهم،ً ـفـي والدخول
المشركين.  ومن منه والبراءةا بعداوته،ً

ًا يكون وبالجملة: فل ّ لدينه،ً مظهر لـمـن صرح من إل
لـهـذا ـعـداوته ـلـه وأظهر منه،ً ببراءته كافر كل من ساكنه

ًا بـه صـار اـلـذي الـشـيء ـقـال ولـهـذا مـنـه؛ وبراءـتـه ـكـافر
دينـنـا وـسـلم: ـعـاب علـيـه الـلـه ـصـلى للـنـبي المـشـركون

ّفه ـل الله . وقال205آلهتنا وشتم أحلمنا،ً وس ـا تعالى: {ـق ـي
أيها الـذين أعـبـد فل ديـنـي مـن شـك ـفـي كنتـم إن الناس أ

يتوـفـاكم اـلـذي الـلـه أعـبـد ولـكـن الـلـه دون ـمـن تعـبـدون
أأمرت لـلـدين وجـهـك أـقـم وأن الـمـؤمنين ـمـن أـكـون أن و

ًا ل ما الله دون من تدع ول المشركين من تكونّن ول حنيف
ًا فإنـك فعلـت فـإن يضـرك ول ينفعك ن إذ الظـالمين} م

ـ-ـ 104[يونس/ أه فأمر ]،106ً  الـلـه ـصـلى نبيه تعالى الل
أيها لهم: {يا يقول أن وسلم عليه آـخـره،ً الناس... } إلى أ

اـلـذي ـفـدينكم علـيـه،ً أـنـا اـلـذي الدين في شككتم أي: إذا
ٌءء أنا عليه أنتم ـمـن أـكـون أن رـبـي أمرـنـي وـقـد مـنـه،ً بري

الـكـافرةا أوروبا دول إلى يذهبون الذين الصحوةا بشباب فكيف 205
عليـهـم أأنـكـر وإذا أظهرـهـم،ً بـيـن ويسكنوا لغُتهم ليتعلموا وغيرها،ً

إظـهـار لـيـس هذا أن المسكين علم وما أمامهم،ً أنصلي نحن قالوا
لـهـم،ً والبغـُـض والمسبة العداوةا بإظهار تقدما،ً كما الدين. إظهاره

المستعان. والله

)82(والجهاد التوحيد منبر



بيان في الحث 
على المقاطعة

ـؤمنين ـذين الـم ـم اـل ـداؤكم،ً ـه ـاني أـع ـون أن ونـه ـمـن أـك
أولياؤكم.  هم الذين المشركين

تعبدون ما أعبد ل الكافرون أيها يا تعالى: {قل وقال
الـلـه الـسـورةا. ـفـأمر آـخـر أعبد} إـلـى ما عابدون أنتم ول

للكـفـار: دينـكـم يـقـول أن وـسـلم علـيـه الله صلى رسوله
ٌءء أنا عليه أنتم الذي أنـتـم علـيـه أـنـا اـلـذي وديني منه،ً بري
ٌءء وأـنـه الكـفـر،ً عـلـى بأنهم لهم منه. والمراد: التصريح أبرآ

ٌءء دينهم. ومن منهم بري

ًا كان فمن فعلـيـه وـسـلم علـيـه الـلـه صلى للنبي متبع
ًا يكون ول ذلك،ً يقول أن ِهر ّ لدينه مظ لـمـا ولهذا بذلك؛ إل

الـنـبي أمرـهـم المـشـركون،ً وآذاـهـم بذلك،ً الصحابة عمل
لهم وجد ولو الحبشة،ً إلى بالهجرةا وسلم عليه الله صلى

ـبـذلك أمرـهـم لـمـا المـشـركين،ً ـعـن السكوت في رخصة
أغُرـبـة... والمقـصـود بـلـد إـلـى يـكـون ل الرـجـل مـنـه: أن ال

ًا بيـن ـهـو اـلـذي الكـفـر أـهـل ـمـن يـتـبرأ ـحـتى لدينه مظهر
أيصرح أظهرهم،ً ٌءو وأنه كفار،ً لهم: بأنهم و لم فإن لهم،ً عد

.206حاصلً) الدين إظهار يكن لم ذلك،ً يحصل

الـلـه: رحـمـه الرحـمـن عـبـد ـبـن إسحاق الشيخ - قال
اـلـدين إـلـى ينتـسـب مـمـن ـكـثير حال اليوما تأمل (وكذلك
أيقـيـم المـشـركين بلد إـلـى ـيـذهب نـجـد،ً أهل من والعلم و
ّدةا عندهم أيجالـسـهم،ً منـهـم العـلـم يطلب م ـقـدما إذا ثـأـم و

ـمـن رـبـك إـلـى وـتـب الـلـه أـتـِق له وقيل المسلمين،ً على
طلــب من ويقول: أتوب ذلك،ً له يقول بمن استهزأ ذلك،ً

ـسـوء ـعـن أيـنـبئ ـمـا وأـقـواله أفـعـاله من أيظهر ثأم العلم؟
ـده ـه،ً معتـق ـن عـجـب ول وزيـف ـك ـم ـه ذـل ـه عـصـى لـن الـل
من العجب ولكن فعوقب،ً المشركين،ً بمخالطة ورسوله

اـلـذين الجـنـس ـهـذا ـمـع لنبـسـاطهم والتوحيد الدين أهل
ـفـرق وـقـد والموـحـدين المـشـركين بـيـن يقرنوا أن أرادوا

علـيـه الـلـه ـصـلى ـنـبيه لـسـان وعـلـى كـتـابه في بينهم الله
 207وسلم)

وـمـن ذكرنا من حال أنظر الله: (... ثأم رحمه - وقال
وطلـب عليهـم وقراءتهم للمشركين رحلتهم في شاكلهم

منـهـم أعـلـم مـمـا وـهـو ـبـه أقّروا هذا منهم،ً بزعمهم العلم
ّ إليهم.  والركون بموالتهم أيتهمون فهم وإل

.95 _ 92 ص الشراك أهل موالةا في والفكاك النجاةا سبيل 206
بـيـن والـفـرق المعـيـن تكفـيـر رسالة: (حكم الموحدين،ً عقيدةا 207

.173 الحجة) ص وفهم الحجة قياما
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ـه المصــائب ومــن ـس هــذا قــدما إذا أـن ـى الجـن عـل
الــذهاب قبــل معــاملتهم بمثــل عــاملوهم المســلمين
حكاـيـة منـهـم يظـهـر وقد والتحية،ً الكراما من للمشركين

وبلدهــم المسلمين واستهجان المشركين بلد على وثأناء
ّ يظـهـر ل أنه أيعلم مما عـلـى ويبـقـون طوـيـة ـسـوء ـمـن إل
ًا،ً ذلك أـحـد ـكـون وأـمـا منهم،ً ذلك يستنكر من وقليل دائم

ّدةا عليهم يخاف ذـلـك أـظـن فل أفعالهم،ً بسبب والزيغ الر
بـهـا يحـكـم اـلـتي الـشـرعية الحـكـاما ـهـذه فكأن أحد،ً ببال
.208أينافيها) ما منه صدر من على

بـيـن والـفـرق المعـيـن تكفـيـر رسالة: (حكم الموحدين،ً عقيدةا 208
.177 , 176 الحجة) ص وفهم الحجة قياما
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الحق 
واليقين

المعاصرين شبهات بعض
ّد عليها والر

أحههد     بقههول     احتههج     من     شبهة     الولى:     الشبهة
الشرعي:     الدليل     وترك     الناس     من

ّده الـنـص،ً وـتـرك أحد بقول الحتجاج عـبـد الـشـيخ ـعـ
ّي الطاـعـة،ً ـشـرك من الشيخ آل حسن بن الرحمن ـمـن أ
الكبر. الشرك

ـفـي الـلـه رحـمـه حسن بن الرحمن عبد الشيخ - قال
ـدليل بلغُه إذا أمكلف أكل على المجيد): (فالواجب (فتح اـل
ينتـهـي أن ذـلـك،ً معـنـى وفهم رسوله وسنة الله كتاب من
من على ... فيجب209خالفه من خالفه وإن به،ً ويعمل إليه

ـا ونـظـر العلـمـاء كـتـب ـقـرأ إذا نفـسـه نـصـح وـعـرف فيـه
كل فإن والسنة،ً الكتاب في ما على يعرضها أن أقوالهم،ً

أبد مذهبه،ً إلى وأنتسب تبعه ومن العلماء من مجتهد أن ل
مـثـابون والئـمـة واـحـد،ً المـسـألة ـفـي والحق دليله،ً يذكر
كلمـهـم ـفـي النـظـر يجـعـل فالمنـصـف اجتـهـادهم،ً عـلـى

ًا وتأمله ًا واستحـضـارها المـسـائل معرـفـة إـلـى طريق ذهـنـ
ًا يــذكرها الــتي بالدلــة الخطــأ مــن للصــواب وتمييــز

ـمـن باـلـدليل أـسـعد ـهـو ـمـن ـبـذلك ويـعـرف المستدلون،ً
.210فيتبعه) العلماء

ــال ــه - وـق ــه رحـم ــى الـل ــوله عـل ــالى: {وإن ـق تـع
ـقـد (وـهـذا ]،121ًلمشركون} [النعاما/ إنكم أطعتموهم

ّلدوهم،ً من مع الناس من كثير فيه وقع اعتـبـارهم لـعـدما ق
ّلد،ً خالف إذا الدليل . ومنهـم211الشـرك هـذا من وهو المق

ـهـذه والحاـلـة باـلـدليل الخذ أن ويعتقد ذلك في يغُلوا من
أظـمـت أيحرما؛ أو أيكره،ً مـنـا أعـلـم الفتـنـه. ويـقـول: ـهـو فع

.212بالدلة)

بطـيـن: أـبـو الرحـمـن عـبـد بن الله عبد الشيخ - وقال
ّـلـة ـمـن يـسـتوحش ـلـم الـحـق،ً ـلـه ـتـبين إذا (والنـسـان ق

ـوافقين،ً ـثرةا الـم ـالفين،ً وـك أمـخ ـذا آـخـر ـفـي ـسـيما ل ال ـه

الدليل. اتباع المهم أن الله رحمه الشيخ جعل 209
.388 , 387 ص المجيد فتح 210
تترك أن العبد أيها فأنتبه الطاعة،ً شرك وهو الكبر الشرك إي 211

الشرك. هذا في فتقع عالم لقول الدليل
.391 ص المجيد فتح 212
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ًا ـهـذا كان الجاهل: لو الزمان. وقول عـلـى خـفـي ـمـا حـقـ
ـكـان ـقـولهم: {ـلـو في الكفار،ً دعوى هذه ،213ًوفلن فلن
ًا أه ـَمـّن ] {أـهـؤلء11إليه} [الحـقـاف/ سبقونا ما خير الـلـ

الـلـه رـضـي عـلـي قال ] وقد53بيننا} [النعاما/ من عليهم
ٍةا ـفـي اـلـذي وأـمـا أهـلـه،ً تـعـرف الـحـق اـعـرف عـنـه،ً حـيـر

الـيـوما الناس أكثر كان فلو عليه،ً تروج شبهة فكل ولبس،ً
ًا،ً السلما يكن لم الحق،ً على ـفـي الـيـوما والـلـه وـهـو غريب
الـشـرك الله: ـنـوع رحمه القيم أبن ذكر الغُربة. ولّما غاية

أـعـز ـمـا ـبـل ـهـذا،ً من تخلص من أعز قال: فما وظهوره،ً
ـمـن أيـعـادي ل ـمـن أقل يعني: ما أنكره؟ من يعادي ل من

ّ ـعـاما ـيـأتي ول زمانه،ً في قوله وهذا أنكره،ً بـعـده وـمـا إل
ٌءر .214وسلم) عليه الله صلى النبي قال كما منه،ً ش

كلفنههي      ما  :  يقول     من     شبهة     الثانية:     الشبهة
يسألني     ولن     والمشركين     الطواغيت     بتكفير     الله
.  عنهم     الله

رحـمـه الوـهـاب عـبـد ـبـن محـمـد الـسـلما شيخ - قال
أولـه دينكـم بأصـل إخـواني: تمسـكوا اللـه،ً الله: (فالله،ً

ّ إـلـه ل أن وـهـو: ـشـهادةا ورأـسـه،ً أأـسـه وآـخـره،ً الـلـه؛ إل
ـوانكم،ً واجعلوهم أهلها،ً وأحبوا واعرفوا: معناها؛ ـو إـخ وـل

وابغُـضـوا وـعـادوهم،ً ـبـالطواغيت،ً واكـفـروا بعيدين؛ كانوا
علّي ما قال أو يكفرهم،ً لم أو عنهم،ً جادل أو أحبهم،ً من

عـلـى ـهـذا 215ـكـذب فـقـد بهم،ً الله كلفني ما قال أو منهم،ً
بهم،ً الكفر عليه وفرض بهم،ً الله بل: كلفه وافترى؛ الله،ً

الـلـه،ً ـفـالله،ً وأولده؛ ـكـانوا: إـخـوانه،ً ولو منهم؛ والبراءةا
ـه تشركون ل ربكم،ً تلقون لعلكم دينكم،ً بأصل تمسكوا ـب

ًا؛ .216بالصالحين) وألحقنا مسلمين،ً توفنا اللهم شيئ

يستقيم ل النسان أن الله: (... عرفت رحمه - وقال
ّ الشرك،ً وترك الله وحد ولو إسلما،ً ول دين له بـعـداوةا إل

.218)217والبغُضاء بالعداوةا لهم والتصريح المشركين،ً

ـشـباب ـمـن ـكـثير فيـهـا وـقـع اـلـتي الـضـالة اـلـدعوى لهذه أنتبه 213
أبين أنصحوا إذا الصحوةا،ً ّنة،ً الكـتـاب ـمـن باـلـدليل أـمـر لهم و والـسـ

ـمـن ذـلـك وـفـي العلـمـاء،ً عـلـى خـفـّي لـمـاذا ولكن حق،ً هذا قالوا
أحجج الـشـيخ بـيـن كـمـا الكـفـار دـعـوى هذه أن أعلموا الخطيرةا،ً ال
ذلك.

.401 , 10/400 السنية الدرر 214
ـذلك 215 ـي وـب ـذه تنجـل ـة الشــبهة ـه ـتي الخبيـث ـا اـل ـاء أيرددـه علـم

ًا الحكومات أيلبسون دائم الطلبة. صغُار على بها و
.120 , 2/119 السنية الدرر 216
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رحـمـه الرحـمـن عـبـد ـبـن اللطيف عبد الشيخ - وقال
وتكفيرـهـم وذمهم وعيبهم المشركين هؤلء الله: (فمقت

إلــى العظمى والوسيلة الدين،ً هو: حقيقة منهم والبراءةا
ّ وعيشـه مسـلم لحيـاةا طيـب ول العالمين،ً رّب بجهـاد إل

ـبـذلك الـلـه إـلـى والتـقـرب وتكفيرـهـم ومراغمتـهـم هؤلء،ً
.219لديه) واحتسابه

الـلـه: رحمـه الوـهـاب عبـد بـن محـمـد الشـيخ - قـال
إله من ما أن وعرف بالسلما،ً عليه الله مّن من يا (وأنت

ّ مـا تـارك وأنـا الحق،ً هو هذا قلت إذا أنك تظن ل الله؛ إل
ًا،ً فيهم أقول ول للمشركين،ً أتعرض ل لكن ِسواه،ً ل ـشـيئ

ـبـل: ل الـسـلما،ً في الدخول به لك يحصل ذلك تظن: أن
ّد ـاداتهم،ً ومسبتهم،ً يحبهم،ً من وبغُض أبغُِضهم،ً من أب ومـع

ّـنـا واـلـذين إبراهيم،ً أبوك قال كما منـكـم أـبـرءاؤا مـعـه: {إ
وبينـكـم بينـنـا وـبـدا بـكـم كفرـنـا الله دون من تعبدون ومما

ًا والبغُضــاء العــداوةا وحــده} بــالله تؤمنــوا حــتى أبــد
ـة/ ـال4[الممتحـن ـالى: ] وـق ـن تـع ـر {فـم ـاغوت يكـف بالـط

اـلـوثأقى} [البـقـرةا/ ـبـالعروةا استمـسـك فـقـد بالله ويؤمن
ً أـمـة ـكـل ـفـي بعثنا تعالى: {ولقد ] وقال256 أن رـسـول

ـو36الطاغوت} [النحل/ واجتنبوا الله اعبدوا ـول ]. وـل يـق
عـلـى وـهـو وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي أتـبـع رجل: أنا

أـعـزى،ً اللّت،ً أتـعـرض لـكـن: ل الـحـق،ً أـبـا أتـعـرض ول وال
.220إسلمه) يصح لم منهم؛ علّي ما وأمثاله،ً جهل،ً

يعتهههذرون     مهههن     شهههبهة     الثالثهههة:      الشهههبهة
،ً  "  كفر     دون     كفر  : "  بحديث     المشرعين     للطواغيت

اللههه     أنزل     بما     يحكم     لم     تعالى: {ومن     الله     وقول
.  الكافرون}     هم     فأولئك

ـشـرح (التبـيـان كـتـابه في العلوان سليمان - قال 
الـيـة: ـقـال ـهـذه عـلـى الحاـشـية السلما) ـفـي نواقض
ـرق1/208[ القتـضـاء ـفـي الـسـلما ـشـيخ ـن ]: (وـف بـي
أمعرف الكفر علـيـه الـلـه ـصـلى ـقـوله ـفـي كـمـا باللما ال
ّ الشرك أو الكفر وبين العبد بين ((ليس وسلم ـرك إل ـت

ـفـالكفر ـــالثأـبـات) أ.ه ـفـي منـكـر كـفـر وبين الصلةا))،ً
ّ الغـُـالب في يحتمل ل واللما باللف المعرف الـكـبر،ً إل

الله يسألني لن يقول من ضلل تعرف التوحيد أخا يا لهذا أنتبه 217
عنهم.

.8/113 السنية الدرر 218
.3/224 النجدية والمسائل الرسائل مجموعة 219
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بغُير حكم الكافرون} فيمن هم تعالى: {فأولئك كقوله
.الله أنزل ما

ـقـوله: مـن عـنـه اللـه رضـي عـبـاس ابن عن جاء وما
ـه يثـبـت كـفـر) فل دون (كـفـر ـفـي الـحـاكم رواه فـقـد عـن

ـعـن حجـيـر ـبـن هـشـاما طرـيـق ) ـمـن2/313( مـسـتدركه
ويحـيـى،ً أحـمـد ـضـعفه وهـشـاما به عباس ابن عن طاوس

ًا فيه خولف وقد ـعـن تفـسـيره في الرزاق عبد فرواه أيض
ـعـن عباس ابن قال: سئل أبيه عن طاوس ابن عن معمر
ـهـم فأولـئـك الـلـه أـنـزل بـمـا يحكم لم تعالى: {ومن قوله

اـبـن ـعـن المحـفـوظ ـهـو وهذا كفر،ً الكافرون} قال: هي
ـدل الية وإطلق إطلقها،ً على الية أن أي عباس ـى ـي عـل

نحى من بإسلما يقال كيف إذ الكبر،ً هو بالكفر المراد أن
وأـشـباههم. والنـصـارى اليـهـود ـبـآراء عنه واعتاض الشرع

ً كونه مع فهذا ًا إـعـراض هو المنزل للدين تبديل ـعـن أيـضـ
ابن رواه ما مستقل. وأما آخر كفر وهذا المطهر،ً الشرع
كـمـن ـقـال: (لـيـس أـنـه عباس ابن عن تفسيره في جرير
أن أـمـراده وبـكـذا) فلـيـس وبـكـذا الـخـر والـيـوما بالله كفر

ـهـذا فـهـم وـمـن كـفـر،ً دون كـفـر الله أنزل ما بغُير الحكم
ـمـن والـظـاهر زعـمـه،ً عـلـى البرهان وإقامة الدليل فعليه
بعـضـها متفاوـتـة مراـتـب الـكـبر الكـفـر أن يعني أنه كلمه
الخر واليوما وملئكته بالله كفر من فكفر بعض،ً من أشد
الله.  أنزل ما بغُير الحاكم كفر من أشد

ًا: إن نقول ونحن ـزل ما بغُير الحاكم كفر أيض ـه أـن الـل
أن ـهـذا يعـنـي وملئكـتـه.. ول بالله كفر من كفر من أخف

ـن خارج هو بل كل أصغُر،ً كفر كفره وأن مسلم الحاكم ـع
عـلـى الجـمـاع ـكـثير اـبـن نـقـل وقد الشرع،ً لتنحيته الدين
]).13/119[ والنهاية البداية فأنظر هذا،ً

يهها     لخيههه     قههال     ((مههن     شبهة     الرابعة:     الشبهة
أحدهما)):     بها     باء     فقد     كافر

هــذا الحكومــات وعلمــاء المرجئــة علمــاء أيعظــم
طلـبـة ـمـن كثير عند أستقر حتى الناس أعين في الحديث

- باـطـل ـقـول - وـهـذا ـكـافر فهو مسلم كفر من أن العلم
ٌءر تورع حتى الـطـواغيت،ً تكفـيـر ـعـن العـلـم طلـبـة من كثي

ويـتـبين ((ـظـالم)) للـطـاغوت،ً ـقـول ـعـن يتورع من ووجد
وجوه: من القول هذا ظلل
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بلتـعـة أـبـي ـبـن ـحـاطب كفر الخطاب بن عمر  أن)1
ًا فعل لنه ًا أجرم ًا،ً وليس عظيم أن ذلك على والدليل كفر
ل ءآمـنـوا الذين أيها قوله: {يا في اليمان باسم ناداه الله

لـّمـا ]،1ً[الممتحـنـة/ أولياء} الـيـة وعدوكم عدوي تتخذوا
حاطب كتب مكة فتح وسلم عليه الله صلى الرسول أراد
وسلم،ً عليه الله صلى النبي بقدوما يخبرهم مكة أهل إلى

ـم المنافق)،ً هذا عنق أضرب عمر: (دعني فقال ـر وـل ينـك
وقال: يغُضب،ً ولم عمر على وسلم عليه الله صلى النبي
فـقـال ـبـدر أـهـل عـلـى أطلع الله لعل عمر يا أيدريك ((وما

ـفـي القـصـة لـكـم)) - وأـصـل غفرت فقد شئتم ما أعملوا
وســلم عليه الله صلى النبي قال ما ذلك ومع - ،ً البخاري

ـن وأنت المسلمين تكفر تكفيري لعمر: أنت ـوارج،ً ـم الـخ
ذلك ومع التوحيد،ً لهل اليوما الحكومات علماء يقول كما

أبخاري بوب وـقـال: القـصـة،ً ـهـذه (ـصـحيحه) عـلـى ـفـي ال
ً ذلك قال من إكفار يرى لم من (باب جاهلً). أو متأول

وـمـا حاطب قصة على الله رحمه القيم ابن - وقال 
المـسـلم نـسـب إذا الرـجـل الفواـئـد: (وفيـهـا: أن من فيها
ً والكفر النفاق إلى ًا مـتـأول ل وديـنـه ورـسـوله لـلـه وغـضـب

ّظه،ً لهواه أيـثـاب ـبـل ـبـه،ً يأثأم ل بل بذلك،ً يكفر ل فإنه وح
فإنهم والبدع،ً الهواء أهل بخلف وهذا وقصده،ً نيته على

ّفرون أعون أيك ّد أيب ـم،ً أهوائهم لمخالفة و أوـلـى وـهـم ونحلـه
ّدعوه) كفروه ممن بذلك .221وب

ًا)2 ـبـن ـجـابر ـحـديث ـمـن البخاري في ثأبت ما  وأيض
ًا أن الله،ً عبد ـه الـلـه ـصـلى النبي مع أيصلي كان معاذ علـي

فتـجـوز ـبـالبقرةا،ً فـقـرأ بـهـم،ً فيصلي قومه يأتي ثأم وسلم
ًةا فصلى رجل ًا،ً ذـلـك فبـلـغ خفيـفـة،ً صل فـقـال: إـنـه مـعـاذ

وـلـم وـسـلم،ً علـيـه الـلـه صلى النبي الرجل فأخبر منافق،ً
ّتان الطالة،ً أنكر ولكن للرجل معاذ قول ينكر فقال: ((أف
ًا - قالـهـا معاذ يا أنت وـضـحاها) و (والـشـمس - اـقـرأ ثألثـأـ

العلى) ونحوها)). ربك أسم (سبح

ًا)3 ـ ـا  وأيـض ـل ـم ـحابة حـص ـي للـص ـة ـف ـك،ً قـص الـف
كـتـاب ـفـي عائـشـة ـحـديث ـمـن البـخـاري عـنـد والـحـديث

علـيـه الـلـه ـصـلى الـنـبي ـصـعد لـمـا الـنـور،ً سورةا التفسير
يـعـذرني ـمـن المـسـلمين،ً معشر وقال: ((يا المنبر وسلم

ـا فوالله بيتي؟ أهل في أذاه بلغُني قد رجل من علـمـت ـم
ّ أهلي على ًا،ً إل ً ذكروا ولقد خير ـه علـمـت ما رجل ّ علـي إل

ًا. وما ّ أهـلـي على يدخل كان خير ـسـعد فـقـاما مـعـي))،ً إل
.3/372 المعاد زاد 221
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إن منه،ً أعذرك أنا الله،ً رسول يا فقال النصاري معاذ بن
ـمـن إخوانـنـا ـمـن ـكـان وإن أعنقه،ً ضربت الوس من كان

الله رضي عائشة - أي قالت أمرك،ً ففعلنا أمرتنا الخزرج
وـكـان الـخـزرج،ً ـسـيد وـهـو عـبـادةا بن سعد - : فقاما عنها
ًا،ً رـجـًل ذـلـك قـبـل ّـيـة،ً احتملـتـه ولـكـن ـصـالح فـقـال الحم

فقاما قتله،ً على تقدر ول تقتله،ً ل الله لعمر لسعد: كذبت
عبادةا: بن لسعد فقال سعد،ً عم ابن وهو أحضير بن أأسيد

ـذبت ـر ـك ـه لعـم ـه،ً الـل ّـن أتل ـك لنق ـافق فإـن ـادل مـن ـن تـج ـع
القصة. آخر المنافقين... إلى

ـادةا ـبـن ـسـعد أحـضـير ـبـن أأـسـيد فجـعـل ـافق،ً عـب مـن
ـافق ـعـن ويـجـادل ـد يعـنـي مـن ـه عـب ـسـلول،ً أـبـي ـبـن الـل
ـبي ينكر لم ذلك عباده! ومع بن سعد هو من ومعروف الـن

أو تكفيري إنك يقل ولم أأسيد على وسلم عليه الله صلى
للــترقيع الحكومــات علمــاء يقــول مــا مثــل خــارجي،ً

ـبرأ به وصدع التوحيد أهل من أحد قاما وما لطواغيتهم،ً وـت
ّ الطواغيت من محـمـد الشيخ حتى الكلما،ً هذا له قالوا إل
وـسـب بالتوحـيـد ـصـدع لـّمـا الـلـه،ً رحـمـه الوـهـاب عبد بن

ـخـارجّي  إنه:السوء علماء عنه قالوا وعاداهم،ً الطواغيت
ًء اليوما مثل تكفيري الضــللة من بالله فنعوذ بسواء،ً سوا

الهدى. بعد

ـبـالثأم،ً ـبـاء بـهـا)) أي ـبـاء الحديث: ((فقد معنى وأما
فـقـوله أكـفـر إـنـه ـقـال من أما ذلك،ً يجوز ول آثأم أنه يعني

ًا،ً بعـيـد ضعيف أينتـبـه ـجـد بـحـث مزـيـد أراد وـمـن ـلـذلك،ً فل
(مجموـعـة في بطين أبو الله عبد الشيخ كلما إلى فليرجع

).5/511النجدية) ( والمسائل الرسائل

الرحـمـن: (إن عـبـد ـبـن اللطـيـف عـبـد الشيخ - وقال
ّفر ً الـمـة أـصـلحاء لبـعـض كان: المك ًا،ً مـتـأول وـهـو مخطـئـ

الحرج عنه أرفع ممن وأمثاله فهذا التأويل،ً له يسوغ ممن
ـبـن حاطب قصة في كما وسعه،ً وبذل لجتهاده،ً والتأثأيم،ً

بالنـفـاق،ً وـصـفه عـنـه الـلـه رـضـي عـمـر ـفـإن بلتـعـه،ً أـبـي
قتـلـه،ً ـفـي وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الله رسول وأستأذن

أيــدريك وسلم: ((وما عليه الله صلى الله رسول له فقال
ـئتم ما فقال: أعملوا بدر،ً أهل على اطلع الله أن ـد ـش فـق

ـقـوله عـلـى عـمـر،ً أيعـنـف فـلـم ذـلـك لـكـم)). وـمـع غفرت
ل تـعـالى: {ربـنـا الـلـه ـقـال وـقـد ـنـافق؛ ـقـد لحاطب: إـنـه

ثأبت: أن ] وقد286أخطئنا} [البقرةا/ أو نسينا إن تؤاخذنا
وـقـراءةا الـيـة ـهـذه ـنـزول بـعـد ـقـال وتعالى،ً تبارك الرّب

ّفر إن فعلت)) وأما ((قد لها المؤمنين من لحد كان: المك
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مـن وبرـهـان،ً نـص إـلـى لـه تكفيره في يستند المة،ً هذه
ًا رأى وـقـد ـنـبيه،ً وـسـنة الـلـه كتاب ًا،ً كـفـر كالـشـرك بواـحـ
ـاته،ً أو تعالى،ً به والستهزاء سواه،ً ما وعبادةا بالله،ً أو بآـي

ودين الهدى من الله أنزل ما كراهة أو تكذيبهم،ً أو رسله،ً
ونـحـو جلـلـه،ً ونـعـوت تـعـالى الـلـه ـصـفات جحد أو الحق،ً
ّفر ذلك،ً ه مطيـع مـأجور،ً مصـيب وأمثـاله،ً بهـذا فالمك لل

.222ورسوله)

بطـيـن أـبـو الرحـمـن عـبـد بن الله عبد الشيخ - وسئل
ًا كـفـر ((ـمـن ـيـروي الذي عن عنه وعفا الله رحمه مسـلم

اللـفـظ لـهـذا أـصـل عـنـه: (ل الـلـه عفا كفر)): فأجاب فقد
الحـديث وإنما وسلم،ً عليه الله صلى النبي عن نعلم فيما

أحــدهما)) بها باء فقد كافر يا لخيه قال المعروف: ((من
ّفر ومن ًا،ً ك ًا مـتـأول،ًً نفـقـه،ً فـسـقه. أو أو إنسان لـلـه غـضـب

أيرجى تعالى،ً عنــه الله رضي عمر قال كما 223عنه العفو ف
من جرى وكذا منافق،ً أنه بلتعه،ً أبي بن حاطب شأن في

ـره ـن غـي ـحابة ـم ـول الـص ـم... وـق ـم وغيرـه ـال: إنـك أجـه ال
التوحـيـد،ً ول الـسـلما ـعـرف ما فهذا المسلمين،ً تكفرون

ينـكـر ـلـم ـفـإن ،224ًالقاـئـل هذا إسلما صحة والظاهر: عدما
ًا يراها ول اليوما،ً المشركون يفعلها التي المور هذه شــيئ

.225بمسلم) فليس

مههن     المحظههور     يرتكب     من     الخامسة:     الشبهة
النههبي     لهدي     مخالف     وهو     والدعوة،ً     الصلح     أجل

.  وسلم     عليه     الله     صلى

علـيـه الـلـه ـصـلى النبي أن على تدل التي الدلة وأما
يلي: كما المصلحة،ً باب من قط معصية فعل ما وسلم

ًا أن الـسـيرةا ـفـي ـجـاء ـمـا   الول:     الدليل أقريـشـ
وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه لرـسـول عتـبـة أرـسـلت
ـشـملنا،ً وـقـال: فرـقـت آلهتهم،ً سّب ترك على يفاوضه

ًا نقطع ل السيادةا أتريد كنت فإن أردت وإن دونــك،ً أمر
ًا ً أردت وإن زوجناك،ً زوج الرسول فقرأ أعطيناك،ً مال

.261 , 12/260 السنية الدرر 222
ًا 223 ّوفوا الذين الحكومات لعلماء خلف حتى التكفير،ً من الطلبة خ

ويتـحـاكمون الـشـريعة،ً غير أيحكمون الذين العرب طواغيت اصبح
الـلـه وسـاّب مـسـلمين،ً بـل كفـار ليسـوا أنـهـم الشريعة،ً غير إلى

!! تكفيره في أيتوقف
التلبيس.  هذا من به ونعوذ الضلل،ً هذا من الله إلى فنبرأ 

الشنيعة. المقولة لهذه عليهم الشيخ حكم ماذا تأمل 224
.655 , 1/654 النجدية والمسائل الرسائل مجموعة 225
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بيان في الحث 
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،226ًأفـِصـلت ـسـورةا أول علـيـه وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى
طرقها. باعتبار صحيحة والقصة

الرسول يفعل لم ذلك ومع أمكفر،ً فيه ليس فالعرض
ًا وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى مـصـلحة باـسـم ذـلـك ـمـن ـشـيئ

وباطلهم بكفرهم التصريح ترك فقط منه وطلبوا الدعوةا،ً
أن علـيـه عرـضـوا أنـهـم ـمـع الباطلة،ً الوضاع انتقاد وترك
ًا،ً يكون ًا يعني سيد يتمناـهـا عظيـمـة مـصـلحة وـهـذه رئيس
ًا لـنـه ـبـذلك يقـبـل ـلـم ذـلـك وـمـع الـصـلح،ً دعاةا من كثير

وتـرك والـبراء،ً الـولء إظهـار تـرك وهي معصية،ً يتضمن
التوحيد. من جزء

ًا وـهـو: ((أن مـسـلم عـنـد   الثاني:     الدليل قريـشـ
ًا مـنـه وطلـبـت وسلم عليه الله صلى النبي أتت مجلـسـ

أضعفاء)) يطرد أن مقابل ـه الله فأنزل ،227ًال ـتين،ً علـي آـي
بالغـُـداةا ربـهـم يـدعون اـلـذين تـطـرد الوـلـى: {ول الية

شيء من حسابهم من عليك ما وجهه يريدون والعشّى
من فتكون فتطردهم شيء من عليهم حسابك من وما

وـهـي مـصـلحة فـيـه أن ـمـع ]،52ًالظالمين} [النـعـاما/
ا ولكن ودعوتهم،ً بهم الجتماع معصـية مقابـل كـان لم

الـضـعفاء قـلـوب كـسـر ـهـي والمعـصـية ذـلـك،ً ـمـن أمنع
ـذلنهم،ً ـه وـخ ـوما ومثـل ـو الـي ـب ـل ـانيون طـل ـن العلـم ـم
ـلـم دعوـيـة مكاسب مقابل المجاهدين طرد السلميين

ـذين مع نفسك الثانية: {وأصبر النهي. الية لهذا يجز اـل
ّد ول وجـهـه يرـيـدون والعـشـّى بالغـُـداةا ربهم يدعون تـعـ
أد عنهم عيناك ].28الدنيا} [الكهف/ الحياةا زينة تري

ـجـاء عـنـدما مكـتـوما أما ابن قصة   الثالث:     الدليل
وـسـلم،ً علـيـه الله صلى الرسول فتركه الرسول يسأل

ـفـي فطـمـع قرـيـش كـفـار ـمـع يتكـلـم ـكـان أـنـه مقاـبـل
ِةا مصلحة ذلك وفي إسلمهم،ً فـأنزل اللـه،ً إلـى للـدعو

.228عبس سورةا أول الله

وذـكـر العربي،ً التراث إحياء  ط. دار4/504 القدير أنظر: فتح 226
ًا ـد بن جابر حديث من تفسيره في كثير ابن أيض ـه عـب .4/114 الـل

ـان،ً ط. مؤسـسـة رواه الـلـه: وهـكـذا رحـمـه ـكـثير اـبـن ـقـال الرـي
ساقه وقد شيبة،ً أبي ابن بكر أبي عن الموصلي يعلى أبو الحافظ
فيصل.  بن محمد عن بسنده تفسيره في البغُوي

أـبـي ـبـن ـسـعد ـعـن الصحابة فضائل ) في2413( مسلم رواه 227
عنه. الله رضي وقاص

الطبري وذكره ،4/604ً تفسيره في كثير ابن القصة هذه أورد 228
.12/443 تفسيره في
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ـول الرابههع:     الههدليل ـبي ـق ـه ـصـلى الـن ـه الـل علـي
ووزراء ظلـمـه أأـمـراء الزـمـان آـخـر في وسلم: ((يكون

ـونن فل الزمان ذلك أدرك فمن كذبه،ً وقضاةا فسقه يـك
ًا لهم ًا ول جابي ًا)) ول عريف الدللة: أـنـه ووجه ،229ًشرطي
ومساعدتهم. الظلمة إعانة منع

الـبـدع أـهـل أن ـلـو لـهـم يـقـال الخامس:     الدليل
الموـلـد كإحـيـاء والمـصـلحة الخـيـر يريدون بدعة أحدثأوا
نـقـول يـجـوز،ً ل فسيقولون شعبان،ً من النصف وصياما

ًا ـبـاب ـمـن ـبـامرأةا رـجـل خل ـلـو ومثله واحد،ً فالباب إذ
ًا نقول يجوز،ً ل فسيقولون الدعوةا،ً واحد. فالباب إذ

ًا عليـهـم أيـسـتدل   السههادس:     الدليل بـقـول أيـضـ
أـمـتي دواء جـعـل وسلم: ((ـمـا عليه الله صلى الرسول

ِرما فيما ّ يقبل ل طيب الله إن عليها أح ًا)) إل .230طيب

ل أـنـه الـحـديث أـهـل أجـمـع فقد السابع:     الدليل
ـبـاب ـفـي عنده من أحاديث - ترع يخ أن للشخص يجوز

ولو ما،ً أمر على الناس لحث أحاديث يضع أو الفضائل،ً
ـمـن والزدـيـاد الخـيـر مـصـلحة الفـضـائل ـهـذه ـفـي كان

اللـه علـى الكـذب وهـي معصية منه يلزما لنه الطاعة،ً
ورسوله.

أحمههد     المههاما     أن     شههبهة     السادسههة:     الشههبهة
لصهههرفتها     مسهههتجابة     دعهههوة     لهههي     قهههال: (لهههو
للسلطان):

وقـد نظـر،ً أحـمـد المـاما عن ثأبوتها في المقولة هذه
ـاه ذلك إن ثأم السلف،ً من غيره عن ثأبتت ـّي ـلـو أن معـن ـل
أه للـسـلطان لدعوتها مستجابة دعوةا ّـكـم الـلـه ليـصـلح أيح و

الـنـاس بـعـض وـقـول المقوـلـة ـهـذه في تنافي ول شرعه،ً
الكلما. هذا قال الماما لن الطواغيت تكفير عدما في

ـفـي الرحمن بشريعة يحكم أن ونفرح نتمنى نحن ثأم
القولين. بين تنافّي ول الرض،ً

لعلمههاء     يعتذرون     من     شبهة     السابعة:     الشبهة
الحههق     قههالوا     العلمههاء     أن      لو  :  ويقولون     الحكومات

.1/204 للطبراني الصغُير المعجم 229
الزكاةا. ) في1015( مسلم رواه 230
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ُتحمههد     ل     وأمههور     وقتههال     عظيمههة     فتنههة     لحصههلت
.  ذلك     أجل     من     ساكتون     فهم     ُعقباها،ً

ـسـحمان ـبـن ـسـليمان الـشـيخ ـقـاله بـمـا عليهم فنرد
التـحـاكم أن عرـفـت أيـقـال:إذا الـثـاني: أن قال: (والمـقـاما

الكـفـر كـتـابه: أن ـفـي الـلـه ذـكـر فقد كفر،ً الطاغوت إلى
القتل} [البقــرةا/ من أكبر قال: {والفتنة القتل،ً من أكبر

]191القـتـل} [البـقـرةا/ ـمـن أـشـد ] وقال: {والفتنة217
ـحـتى والحاـضـرةا،ً البادـيـة اقتتلت فلو الكفر؛ والفتنة: هي

ًا،ً الرض ـفـي ينـصـبوا أن ـمـن أـهـون لكان يذهبوا،ً طاغوـتـ
رـسـوله بهـا الـلـه بعث التي السلما،ً شريعة بخلف يحكم
.231وسلم) علبه الله صلى

كفههر     فههي     يتوقف     من     شبهة     الثامنة:     الشبهة
ُيكفههر     لههم     أحمههد     المههاما     بههأن     يحتههج     الطههواغيت،ً

.  القرآن     بخلق     يقول     وهو     المأمون

ًا أشد نقول: هل أما اللـه أنـزل مـا بغُيـر الحكـم كفـر
القرآن؟ بخلق القول

أـشـد الـلـه أـنـزل ـمـا بغُـيـر الحـكـم أن ريب ول شك ل
ًا ـك على والدليل القرآن،ً بخلق القول من وأوضح كفر ذـل
فأولـئـك الله أنزل بما يحكم لم وجّل: {ومن عّز الله قول
ًا الله سماه فشيء الكافرون}،ً هم ـشـيء ـمـن أـشـد كفر
ًا،ً الله يسمه لم ـه سماه الله أنزل ما بغُير فالحكم كفر الـل

ًا ًا،ً الله يسمه لم القرآن بخلق القول بينما كفر وـمـع كـفـر
أـخـا ـيـا إلـيـه انتبه المرين،ً بين فرق فهناك كفر،ً فهو ذلك

الحكومات. علماء عليك أيلبس ل لكي التوحيد

السـنة كـتـاب فـي كما قال أحمد الماما عن ثأبت وقد
مـطـر ـبـن محـمـد ـبـن أحمد أخبرني قال ]،5/95ً[ للخلل

مــّروا الله: إنهم عبد لبي قلت قال،ً طالب أبو حدثأنا قال
ل طرسوس: الكــافر أهل فقال رجل،ً بقبر 232بطرسوس

ـهـذا اللـه رحـمـه فل الـلـه: نـعـم عبـد أبو فقال الله،ً رحمه
بهذا. وجاء هذا أسس الذي

أذكر طرسوس. في مات المأمون أن السير في و

.10/510 السنية الدرر 231
الروما.  وبلد وحلب انطاكية بين بثغُور مدينة 232
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بـهـذا،ً وـجـاء هذا أسس الذي بأنه أحمد الماما ويقصد
أعلم. والله القرآن،ً خلق فتنة يعني

اللههه     صههلى     النههبي     حههديث     التاسههعة:     لشههبهة  ا
وفههارق     الطاعههة     مههن     خههرج     وسههلم: ((مههن     عليههه

 وفههي  233  جاهليههة))     ميتههًة     مههات     مات،ً     ثم     الجماعة
ًا     أميههره     من     رأى     ُأخرى: ((من     رواية يكرهههه     شههيئ

َا     الجماعههة     فههارق     من     فإنه     فليصبر،ً فمههات،ً     شههبر
:  234  جاهلية))     فميتًة

لتخوـيـف الـحـديث بـهـذا الحكوـمـات علـمـاء يـسـتدل 
ـر ـمـن الـشـباب ـبراءةا الـطـواغيت تكفـي ـم،ً واـل ـذا منـه وـه
محله. غير في استدلل

ـمـن الـجـور أئـمـة ـشـأن ـفـي الـحـاديث  ـهـذهأولً:
المشرعين. الطواغيت في وليس المسلمين،ً

ًا: ـشـرح عـلـى الـنـووي ـقـال الـحـديث،ً  معـنـىثاني
ـ-ـ 11 ج مسلم علـيـه الـلـه ـصـلى : ـقـوله238  ص12 

ـًة مات الجماعة فارق وسلم: ((من ـة)) ـهـي ميـت جاهلـي
ّي المـيـم،ً بكـسـر ـهـم حـيـث ـمـن ـمـوتهم،ً ـصـفة عـلـى أ
 ـلهم. أه إماما ل فوضى

الماما على خرج من مشابهة أن الحديث معنى يعني
ـفـي كـمـا إـمـاما لـهـم لـيـس عـصـر ـفـي ـمـات ـمـن مشابهة

ـة،ً ـر يقتـضـي ولـيـس الجاهلـي ـن كـف ـرج ـم ـن ـخ ـاما ـع الـم
ـاء عليك أيلبسوا ل لكي التوحيد أخا يا فانتبه المسلم،ً علـم

طواغيتهم. عن للترقيع الحكومات

هريرةا. أبي حديث من مسلم عند 233
عباس. ابن حديث من مسلم عند 234

)95(والجهاد التوحيد منبر



بيان في الحث 
على المقاطعة

فصل
الغربة في

وفـضـله وأهميـتـه التوحـيـد عرـفـت بـعـدما الموـحـد أخي
ـفـي أنـنـا تـعـرف ولـكـي به الجاهلين وكثرةا به العاملين وقلة
الـلـه صلى المصطفى بأحاديث أذكرك الزمان هذا في غربة
وسلم.  عليه

مههدارج     فههي     اللههه     رحمههه     القيههم     ابههن     قههال   
): 3/203  (     السالكين

تعالى: {فلول الله  قال"الغُربة باب" السلما شيخ قال
في الفساد عن ينهون بقية أولوا قبلكم ِمن القرون من كان

ّ الرض ً إل ])116منهم} [هود/ أنجينا ممن قليل

رـسـوخه على الباب: يدل هذا في الية بهذه استشهاده
الـعـالم: في الغُرباء القرآن. فإن وفهم والمعرفة،ً العلم في
أـشـار اـلـذين الـيـة. وـهـم في المذكورةا الصفة هذه أهل هم

الـسـلما ((ـبـدأ ـقـوله ـفـي وسلم عليه الله صلى النبي إليهم
ًا،ً ًا وسيعود غريب ـاء. قـيـل: وـمـن فطوبى بدأ،ً كما غريب للغُرـب

ـاء فـسـد إذا يـصـلحون ـقـال: اـلـذين الـلـه؟ رـسـول ـيـا الغُرـب
مهـدي بـن الرحمـن عبـد أحمد: حدثأنا الماما الناس)) وقال

ـبـن المطـلـب - ـمـولى عـمـرو أـبـي ـبـن عـمـرو عن أزهير عن
َطب ْن علـيـه الله صلى النبي عن حنطب بن المطلب - عن َح
وـمـن الـلـه،ً رـسـول للغُرباء. ـقـالوا: يـا قال: ((طوبى وسلم

الناس)). نقص إذا يزيدون قال: الذين الغُرباء؟

ًا اللفظ بهذا الحديث هذا كان فإن ـب - لم محفوظ ينقـل
الـنـاس)) - زاد إذا ينقـصـون ((الذين وهو لفظه الراوي على

ًا يزيدون فمعناه: الذين ًا خير أتـقـًى وإيمان الـنـاس نـقـص إذا و
أعلم. ذلك. والله من

الحوص أبي عن إسحاق أبي عن العمش حديث وفي
اللـه ـصـلى اللـه رسـول قال: قـال مسعود بن الله عبد عن

ًا. وسيعود بدأ السلما ((إن وسلم عليه ًا غريب ـبـدأ. كـمـا غريب
ـقـال: الـلـه؟ رـسـول ـيـا الغُرـبـاء للغُرباء. قيل: ومن فطوبى
ّنّزاع ـقـال: عـمـرو ـبـن الـلـه عبد حديث القبائل)) وفي من ال

أن ـيـوما - ذات وـسـلم عليه الله صلى النبي قال - عـنـده ونـحـ
ـقـال: الـلـه؟ رـسـول ـيـا الغُرباء للغُرباء. قيل: ومن ((طوبى
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مـمـن أكثر يعصيهم ومن كثير،ً ناس في قليل صالحون ناس
أيطيعهم)).

ن الهيثـم أحمـد: حـدثأنا قال بـن محمـد حـدثأنا جميـل ب
ـعـن هرـمـز بن سليمان عن الله عبد بن عثمان حدثأنا مسلم

ـقـال: وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى النبي عن عمرو بن الله عبد
قال: الغُرباء؟ الغُرباء. قيل: ومن الله إلى شيء أحب ((إن

علـيـه مرـيـم اـبـن عيـسـى إـلـى يجتمـعـون ـبـدينهم،ً الفرارون
القيامة)). يوما السلما

ًا. وسيعود السلما ((بدأ آخر حديث وفي ًا غريب كما غريب
ا الغُربـاء للغُربـاء. قيـل: ومـن فطوبى بدأ،ً اللـه؟ رسـول ي

أيعلمونها أسنتي،ً يحيون قال: الذين الناس)). و

المسجد،ً الخطاب بن عمر ((دخل مالك عن نافع وقال
ًا جبل بن معاذ فوجد ـه ـصـلى النبي بيت إلى جالس ـه الـل علـي

عـبـد أـبـا ـيـا أيبكـيـك،ً عـمـر: ـمـا ـلـه فـقـال يبـكـي،ً وهو وسلم،ً
أا قال: ل. ولكن أخوك؟ هلك الرحمن؟ حبـيـبي ـحـدثأنيه ـحـديث

هو؟ المسجد. فقال: ما هذا في وأنا وسلم،ً عليه الله صلى
غــابوا إذا البرياء. الذين التقياء الخفياء أيحب الله قال: إن

الـهـدى،ً مصابيح قلوبهم أيعرفوا،ً لم حضروا وإذا أيفتقدوا،ً لم
مظلمة)). عمياء فتنه أكل من يخرجون

ِلقلتـهـم المغُبوـطـون،ً المـمـدوحون الغُرباء هم فهؤلء و
أسموا الناس في ًا:  غـيـر عـلـى الناس أكثر ((غرباء)) فإن جد
ـاء،ً الناس في السلما فأهل الصفات،ً هذه ـون غرـب والمؤمـن
غرـبـاء،ً الـمـؤمنين ـفـي العـلـم وأهل غرباء،ً السلما أهل في

ّنة وأهل أـسـ - فـهـم والـبـدع الـهـواء ـمـن أيميزونـهـا - اـلـذين ال
ـم أذى على الصابرون إليها والداعون غرباء،ً ـالفين: ـه المـخ

ًا الـلـه أـهـل ـهـم هؤلء ولكن غربة،ً هؤلء أشد غرـبـة فل حـقـ
ـّل عّز الله قال الذين الكثرين،ً بين غربتهم وإنما عليهم،ً وـج

ـسـبيل ـعـن أيـضـلوك الرض ـفـي ـَمـن أكثَر أتطع فيهم: {وإن
ورـسـوله الـلـه ـمـن الغُرباء هم ] فأولئك116الله} [النعاما/

ـه،ً ـم وديـن ـي وغربتـه ـة ـه ـانوا وإن الموحشــة،ً الغُرـب ـم ـك ـه
أمشار المعروفين قيل: كما إليهم،ً ال

ًا فليس أه تناءت من غريب ْيَن من ولكّن ديار أه َتنأ عن
أب غري

ًا السلما عليه موسى خرج ولما ـوما من هارب فرـعـون ـق
دين،ً إلى انتهى وحيـد وهـو اللـه،ً ذكـر الـتي الحـال علـى م
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غرـيـب،ً مرـيـض وحـيـد رب فـقـال: ((ـيـا ـجـائع،ً خائف غريب
أنـيـس،ً مثـلـي ـلـه لـيـس الوحـيـد: ـمـن موـسـى،ً له: ـيـا فقيل

لـيـس والغُرـيـب: ـمـن ـطـبيب،ً مثلي له ليس والمريض: من
معاملة)). وبينه بيني

:  الغربة     أنواع

الول: أنواع: النوع ثألثأة الغُربة

ّنة وأهل الله أهل غربة ـي الخلق،ً هذا بين رسوله س وـه
ـه الله صلى الله رسول مدح التي الغُربة ـا،ً وـسـلم علـي أهلـه
ًا)) وأـنـه ((ـبـدأ ـبـه: أـنـه ـجـاء اـلـذي اـلـدين ـعـن وأـخـبر غريـبـ

ًا ((سيعود غرباء)). يصيرون ((أهله بدأ)) وأن كما غريب

ووـقـت مـكـان،ً دون مـكـان ـفـي تـكـون قد الغُربة وهذه
((الغُربــة)) هذه أهل ولكن قوما،ً دون قوما وبين وقت،ً دون
ًا،ً الله أهل هم ينتســبوا ولم الله،ً غير إلى يأووا لم فإنهم حق
ـر إـلـى يدعوا ولم وسلم،ً عليه الله صلى رسوله غير إلى غـي
إليـهـم،ً ـكـانوا ـمـا أـحـوج الناس فارقوا الذين وهم به،ً جاء ما

مـكـانهم،ً فـي بقوا آلهتهم مع القيامة يوما الناس انطلق فإذا
أيقال فيقوـلـون: الـنـاس؟ انطـلـق حيث تنطلقون لهم: ((أل ف
ّنا إليهم أحوج ونحن الناس،ً فارقنا ربـنـا ننتـظـر وإـنـا اليوما،ً م
نعبده)). أكنا الذي

أس هو بل صاحبها،ً على وحشة ((الغُربة)) ل فهذه ما آن
إذا وحـشـته تـكـون ـمـا وأـشـد الـنـاس،ً اـسـتوحش إذا يـكـون

أكثر عاداه وإن آمنوا،ً والذين ورسوله الله فوليه استأنسوا،ً
وجفوه. الناس

الله صلى النبي عن أمامة أبي عن القاسم حديث وفي
أولـيـائي أغـبـط - : ((إن تعـالى اللـه - عـن ـقـال وسلم عليه

ّذ،ً خفيف عندي: لمؤمن،ً أحـسـَن ـصـلته،ً ـمـن ـحـظ ذو الـحـا
ًا،ً رزقه وكان ربه،ً عبادةا ًا ذـلـك ـمـع وـكـان َكفاـفـ ـفـي غامـضـ

لـقـي ـحـتى ذـلـك عـلـى وـصـبر بالصابع،ً إليه أيشار ل الناس،ً
ّلت ثأم الله،ً َقّل منيته،ً ح ّلْت أتراثأه،ً و َق َبواكيه)). و

ـحـديثه ـفـي أـنـس ذكرهم  منالغرباء: هؤلء ومن
أرّب عليه الله صلى النبي عن ذي أغــبر،ً أشعث وسلم: ((

أه ل ِطْمَرين َب ْؤ َبّره)). الله على أقسم لو له،ً أي ل
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عن جبل بن معاذ عن الخولني إدريس أبي حديث وفي
مـلـوك ـعـن أأـخـبركم ـقـال: ((أل وسلم عليه الله صلى النبي
ّنة؟ أهل أـكـل الـلـه،ً رـسـول ـيـا قالوا: بلى،ً الج ـضـعيف ـقـال: 

َبر،ً ْغ لـبـره)). الـلـه عـلـى أقـسـم ـلـو له،ً أيؤبه ل طمرين ذي أ
ـمـن يـجـزع ل ـكـالغُريب،ً اـلـدنيا ـفـي الحسن: الـمـؤمن وقال
الـنـاس ـحـال،ً وـلـه حـال،ً للـنـاس عزها،ً في أينافس ول ذلها،ً
تعب. في نفسه من وهو راحة،ً في منه

غبطهههم - الههذين الغربههاء هؤلء صفات ومن
ّنة،ً  التمسك- : وسلم عليه الله صلى النبي إذا بالس
ـب ـا رـغ ـاس،ً عنـه ـرك الـن ـا وـت ـدثأوه،ً ـم ـان وإن أـح ـو ـك ـه

أكـثر ذـلـك أنـكـر وإن التوحـيـد وتجريـد عنـدهم،ً المعروف
ل ورـسـوله،ً الـلـه غـيـر أـحـد إـلـى النتـسـاب وترك الناس،ً

ـؤلء بل طائفة،ً ول مذهب ول طريقة،ً ول شيخ ـاء ـه الغُرـب
رـسـوله وإـلـى وـحـده،ً ـلـه بالعبودـيـة الـلـه إـلـى منتـسـبون

الجـمـر عـلـى القابـضـون وهؤلء وحده،ً به جاء لما بالتباع
ًا،ً ٌءم كلهم - بل الناس وأكثر حق ِلغُربتـهـم لـهـم،ً - لـئـ بـيـن ف
ـة وبدعة،ً شذوذ أهَل يعدونهم الخلق هذا للـسـواد ومفارـق

العظم.

الـنـزاع وسلم: ((ـهـم عليه الله صلى النبي قول ومعنى
الرض وأـهـل رـسـوله،ً بـعـث ـسـبحانه الله القبائل)) أن من

ّباد بين فهم مختلفة،ً أديان على ّباد ونيران،ً أوثأان أع أع صور و
أول ـفـي الـسـلما وـكـان وفلـسـفة،ً وـصـابئة ويهود وصلبان،ً
ـوره ًا،ً ظـه ـ ـان غريـب ـن وـك ـم أســلم ـم ـه واســتجاب منـه لـل

ًا ّيه في ولرسوله: غريب وعشيرته. وأهله وقبيلته،ً َح

ًا السلما لدعوةا المستجيبون فكان القباـئـل،ً ـمـن أنّزاـعـ
ًا بل ـي ودخلوا وعشائرهم،ً قبائلهم عن تغُربوا منهم،ً آحاد ـف

ـانوا الـسـلما،ً ـم فـك ـاء ـه ًا،ً الغُرـب ـ ـتى حـق ـر ـح الـسـلما،ً ظـه
ًا،ً فـيـه الـنـاس ودـخـل دعوته،ً وانتشرت تـلـك فزاـلـت أفواـجـ

ًا ـعـاد ـحـتى والترـحـل،ً بالغتراب أخذ ثأم عنهم،ً الغُربة غريـبـ
الـلـه رـسـول علـيـه ـكـان - اـلـذي الـحـق الـسـلما بل بدأ،ً كما

مـنـه غرـبـة أـشـد الـيـوما - هو وأصحابه وسلم عليه الله صلى
ـي ـوره،ً أول ـف ـانت وإن ظـه ـه ـك ـومه أعلـم ـاهرةا ورـس الـظ

ًا،ً غرـيـب الحقيـقـي فالـسـلما معروفة،ً مشهورةا وأهـلـه ـجـد
الناس. بين الغُربة أشد غرباء

ًا،ً قليلة واحدةا ِفرقة تكون ل وكيف اثأنتين بين غريبة جد
ـات،ً ومناصب ورئاسات،ً أتباع ذات فرقة،ً وسبعين ول وولـي

ّ سوق لها يقوما ـإن الرسول؟ به جاء ما بمخالفة إل نـفـس ـف
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أيـضـاد ـجـاء ـمـا ـمـن علـيـه ـهـم وـمـا وـلـذاتهم،ً أـهـواءهم ـبـه: 
ـدع الشــبهات ـتي والـب ـي اـل ـى ـه ـم،ً فضــيلتهم منتـه وعملـه
وإراداتهم؟. مقاصدهم غايات هي التي والشهوات

طرـيـق عـلـى الـلـه إـلـى الـسـائر المؤمن يكون ل فكيف
ًا المتابعة وأـطـاعوا أهواءهم،ً اتبعوا قد الذين هؤلء بين غريب
أأعجب أشّحهم،ً ٌءل و ـلى النبي قال كما برأيه؟ منهم أك ـه ـص الـل

إذا ـحـتى المنـكـر،ً عن وانهوا بالمعروف وسلم: ((مروا عليه
ًا رأيتم ًا أشَح ًى أمطاع ًا،ً وهو أدنيا متبع َثأرةا،ً و ْؤ ـاب أم ـَل وإعـج أـك

ًا ورأـيـت برأـيـه،ً رأي ذي َد ل أـمـر بخاـصـة فعلـيـك ـبـه،ً ـلـك َـيـ
ًا وراءـكـم ـفـإن وـعـواّمهم،ً وإياك نفسك،ً الـصـابر ـصـبر أياـمـ

ِـعـل الجمر)) ولهذا على كالقابض فيهن الـصـادق للمـسـلم أج
مـن خمـسـين - : أـجـر ـبـدينه تمسـك - إذا اـلـوقت ـهـذا ـفـي

أـبـي ـحـديث - مـن والترـمـذي داود أبي أسنن ففي الصحابة،ً
أخَشني ثأعلبة ـه صلى الله رسول - قال: ((سألت ال ـه الـل علـي

أيها {يا الية هذه عن وسلم ـم آمنوا الذين أ ل أنفـسـكم عليـك
] فـقـال: ـبـل105اهـتـديتم} [الماـئـدةا/ إذا ـضـّل َمن يضركم
ًا رأيت إذا حتى المنكر،ً عن وتناهوا بالمعروف،ً ائتمروا أـشـّح
ًا،ً ًا،ً وـهـوى مطاع أدنيـا متبـعـ َثأرةا،ً و رأي ذي أكـل وإعـجـاب أمـؤ

ـمـن ـفـإن الـعـوامّا،ً عـنـك ودع نفـسـك بخاـصـة فعلـيـك برأيه،ً
الجـمـر،ً عـلـى قـبـض مـثـل فيـهـن الـصـبر الصبر،ً أياما ورائكم
قلت: يا عمله،ً مثل يعملون رجل خمسين أجر فيهن للعامل
منكم)) خمسين قال: أجر منهم؟ خمسين أجر الله،ً رسول

والتمـسـك الـنـاس،ً بـيـن لغُربـتـه ـهـو إنما العظيم الجر وهذا
ّنة أس وأرائهم. أهوائهم ظلمات بين بال

ديـنـه،ً ـفـي بصيرةا الله رزقه قد الذي المؤمن،ً أراد فإذا
ًا ّنة في وفقه ًا رسوله،ً أس الـنـاس ـمـا وأراه كـتـابه،ً ـفـي وفهم

الـصـراط ـعـن وتنكبـهـم والضللت،ً والبدع الهواء فيه: من
علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول علـيـه ـكـان اـلـذي المستقيم،ً

الصراط: فليــوطن هذا يسلك أن أراد فإذا وأصحابه،ً وسلم
أجهال قدح على نفسه علـيـه،ً وطعنـهـم فـيـه،ً الـبـدع وأـهـل ال

ـكـان كـمـا مـنـه،ً وتـحـذيرهم عنه،ً الناس وتنفير به،ً وإزرائهم
أكفار من سلفهم الـلـه ـصـلى وإـمـامه متـبـوعه ـمـع يفعلون ال

ـه: هم فيما وقدح ذلك،ً إلى دعاهم إن فأما وسلم،ً عليه علـي
ـلـه وينـصـبون الغُواـئـل،ً ـلـه ويبغـُـون قـيـامتهم،ً تـقـوما فهنالك

وَرْجله. كبيرهم بخيل عليه ويجلبون الحبائل،ً

تمـسـكه ـفـي غريب أديانهم،ً لفساد دينه في غريب فهو
ّنة،ً ـ أـس ـدع،ً لتمـسـكهم بال ـاده،ً ـفـي غرـيـب بالـب لفـسـاد اعتـق

ـفـي غرـيـب ـصـلتهم،ً لـسـوء ـصـلته،ً ـفـي غرـيـب عقائدهم،ً
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ـة نسبته،ً في غريب طرقهم،ً وفساد لضلل طريقه،ً لمخالـف
ل ـمـا عـلـى أيعاشرهم لنه لهم،ً معاشرته في غريب ِنَسبهم،ً

أنفسهم. تهوى

يـجـد ل وآخرـتـه،ً أدنـيـاه أـمـور في غريب وبالجملة: فهم
ًا العاّمة من ًا،ً ول مساعد ـصـاحب أجـهـال،ً بين عالم فهو أمعين

ّنة إـلـى أدـعـاةا بـيـن ورـسـوله الـلـه إـلـى داع ـبـدع،ً أهل بين أس
ـقـوما بـيـن المنـكـر ـعـن ـنـاه ـبـالمعروف،ً آمر والبدع،ً الهواء

أف معروف.  والمنكر منكر لديهم المعرو

الله. رحمه كلمه انتهى

الغربة:     على     الله     رحمه     السلما     شيخ     كلما   

يقتضي (ل فيقول: الحديث على تعالى الله رحمه أيعلق
ًا صار إذا أنه هذا المــر -! بل بالله - والعياذ تركه يجوز غريب
ًا السلما غير يبتِغ تعالى: {ومن قال كما مـنـه أيقـبـل فلن دين
]. وـقـال85عـمـران/ الخاـسـرين} [آل ـمـن الخرةا في وهو

].19عـمـران/ الـسـلما} [آل الـلـه عـنـد اـلـدين تـعـالى: {إن
ّق الـلـه اتـقـوا آمـنـوا الذين أيها تعالى: {يا وقال ول أتـقـاته ـحـ

أتّن ّ تمو ]... 102عمران/ مسلمون} [آل وأنتم إل

ًا صار إذا أنه هذا يقتضي ول يكون به المتمسك أن غريب
الـحـديث: تـمـاما ـفـي ـقـال كما الناس،ً أسعد هو بل شر،ً في

تـعـالى: ـقـال الطـيـب؛ للغُرـبـاء)). (وـطـوبى) ـمـن ((فطوبى
ـمـن يـكـون ]. ـفـإنه29مئاب} [الرـعـد/ وحسن لهم {طوبى

ًا. وـهـم ـكـان لـمـا اتبعوه الذين الولين السابقين جنس غريـبـ
بـعـد درـجـة الـنـاس أعلى فهم الخرةا؛ في الناس. أما أسعد

ـا قال فقد الدنيا؛ في السلما. وأما عليهم النبياء ـالى: {ـي تـع
أيها الـمـؤمنين} [النـفـال/ من اتبعك ومن الله حسبك النبي أ
المتبع متبعك... فالمسلم وحسب حسبك الله أي: أن ]،64ً

وـمـتى ـكـان حـيـث ولـيـه وـهـو وـكـافيه،ً حسبه للرسول: الله
كان. 

بلد ـفـي بالـسـلما المتمـسـكون المسلمون يوجد ولهذا
ًا أتم كانوا كلما السعادةا لهم الكفر بالسلما...  تمسك

أحوال من كثير تغُير أو المنكر رأى إذا الناس من وكثير
وـهـو المـصـائب،ً أـهـل يـنـوح كـمـا وـنـاح وكّل،ً جزع،ً السلما؛

على والثبات والتوكل،ً بالصبر،ً مأمور هو بل هذا،ً عن منهي
ـهـم واـلـذين اتـقـوا اـلـذين ـمـع ـبـالله يؤمن وأن السلما،ً دين
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ـبـذنوبه فـهـو أيـصـيبه ـمـا وأن للتقوى،ً العاقبة وأن محسنون،ً
أيـسـبح ـلـذنبه،ً وليستغُفر حق،ً الله وعد إن فليصبر،ً بحـمـد ول

والبكار. بالعشي ربه

ًا يـعـود وـسـلم: ((ثـأـم علـيـه الـلـه صلى وقوله كـمـا غريـبـ
شيئين: يحتمل بدأ))؛

ًا يعـود وأزمنـة أمكنـة فـي أحدهما: أنه ثأـم بينهـم غريبـ
ًا المر أول في كان كما يظهر؛ ـقـال: ولـهـذا ظـهـر،ً ثـأـم غريب

ًا ((سيعود دأ لمـا بدأ)). وهـو كما غريب ًا ب ثأـم أيعـرف ل غريبـ
أعرف،ً ظهر أيـعـرف؛ يظـهـر ثأم أيعرف ل حتى يعود فكذلك و و
أولً.  يعرفه من كان كما المر أثأناء في يعرفه من فيقل

أيحتمل أدنيا آـخـر في أنه و ًا يبـقـى ل اـلـ ّ مـسـلم قلـيـل،ً إل
ـقـرب عـنـد وـمـأجوج وـيـأجوج اـلـدجال بـعـد يـكـون إنما وهذا

ٍذ اعة. وحينئـ ًا اللـه يبعـث الس ؤمن كـل روح تقبـض ريحـ م
القيامة. تقوما ثأم ومؤمنة

وـسـلم: ((ل علـيـه الـلـه ـصـلى ـقـال فـقـد ذلك قبل وأما
ـمـن يـضـرهم ل الـحـق،ً على ظاهرين أمتي من طائفة تزال

الـحـديث الساعة)) وـهـذا تقوما حتى خذلهم،ً من ول خالفهم
أوجه...  عدةا من ومثله ،235ًالصحيحين في

ـن بقلة يغُتم ل أنه المسلم أيفيد الحديث وهذا ـرف ـم يـع
ـشـك ـقـي يـكـون ول بذلك،ً صدره يضيق ول السلما،ً حقيقة

بدأ...  حين المر كان كما السلما،ً دين من

ذـلـك يـكـون وـقـد ـشـرائعه،ً بـعـض في الغُربة تكون وقد
مـن عليهـم يخفـى المكنه من كثير المكنة. ففي بعض في

ًا به يصير ما شرائعه ّ منـهـم يعرـفـه ل بينهم،ً غريب الواـحـد إل
.ـ أه236الواحد) بعد

وأهلها:     الُغربة     في     السلف     أقوال     من

علـيـه الـلـه ـصـلى ـقـوله ـفـي الـلـه رحـمـه الوزاعي قال
ًا... الحديث)): (أما السلما وسلم: ((بدأ ـيـذهب ـمـا إنه غريب

ـاري 235 ـلم13/442 ،6/632ً( البـخ ـح) مـس ـ 13/66(  الفـت ـ_  67
النووي.

.305 _ 18/291 الفتاوى مجموع 236
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ّنة أهل يذهب ولكن السلما البـلـد ـفـي يبـقـى ـمـا ـحـتى الـسـ
ّ منهم .237واحد) رجل إل

شـيء تعـالى: (ليـس اللـه رحمـه عبيد بن يونس وقال
ّنة من أغرب .238يعرفها) من منها وأغرب الس

بأهل تعالى: (استوصوا الله رحمه الثوري سفيان وقال
ّنة .239غرباء) فإنهم الس

الغُرـبـاء تـعـالى: (وـهـؤلء الـلـه رحـمـه رـجـب اـبـن وقال
الـنـاس،ً فـسـاد عـنـد نفـسـه أيـصـلح قـسـمان: أـحـدهما: ـمـن

وهو القسمين أعلى وهو الناس أفسد ما أيصلح والثاني: من
.240أفضلهما)

اـلـدنيا ـفـي تـعـالى: (الـمـؤمن الـلـه رحمه الحسن وقال
ـشـأن ـلـه عزـهـا،ً ـفـي أينافس ول ذلها،ً من يجزع ل كالغُريب
.241شأن) وللناس

ـن أحمد كلما تعالى: (ومن الله رحمه رجب ابن وقال ـب
أـبـي زـمـان ـفـي الـعـارفين كبار من - وكان النطاكي عاصم

ًا الزمـنـة ـمـن أدرـكـت - يقول: (إني الداراني سليمان زماـنـ
ًا السلما فيه عاد ًا فيه الحق وصف وعاد بدأ،ً كما غريب ـ غريـب
ًا وجدته عالم إلى فيه ترغب إن بدأ،ً كما اـلـدنيا،ً بـحـب مفتون

وـجـدته عاـبـد إـلـى فـيـه ترغب وإن والرئاسة،ً التعظيم يحب
ًا عبادته في جاهل ًا مخدوع به صعد وقد إبليس،ً غدره صريع

ـلـه فكـيـف بأدناـهـا جاـهـل وـهـو العـبـادةا من درجة أعلى إلى
أر بأعلها؟ مختلسة،ً وذئاب عوج همج الرعاع،ً من ذلك وسائ
ٍر،ً وثأعالب ضارية وسباع زماـنـك أـهـل عـيـون وصف هذا ضوا

نعـيـم أـبـو خرـجـه الحكـمـة). ودعاةا والقرآن العلم حملة من
.242((الحلية)) في

ـمـن بـعـده ـحـدث بـمـا فكـيـف زـمـانه أـهـل وـصـف فـهـذا
ـتي واـلـدواهي العـظـائم ـاله تخـطـر ـلـم اـل ـدر وـلـم بـب ـفـي ـت
.243خياله؟)

أغُرـبـة أهل حال وصف في الكربة كشف 237 ,28 ص رـجـب لـبـن ال  
29.

السابق. المصدر 238
السابق. المصدر 239
.32 ص الكربة كشف 240
.47 ص الكربة كشف 241
.9/286 نعيم لبي الحلية 242
.37 ص رجب لبن الكربة كشف 243
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أـبـي ـعـن الـسـير ـفـي تـعـالى الـلـه رحـمـه اـلـذهبي روى
يـقـول الحرـبـي إبراهـيـم ـقـال: (ـسـمعت العتـكـي الحـسـين
رجل: فقال زمانكم؟ في الغُريب تعدون عنده: من لجماعة

فــارق آخر: الغُريب: من وطنه. وقال عن نأى الغُريب: من
عاش صالح زماننا: رجل في إبراهيم: الغُريب أحبابه. فقال

ـعـن نـهـى وإن آزروه،ً بمـعـروف أـمـر إن ـصـالحين،ً قوما بين
ثـأـم ـمـانوه،ً اـلـدنيا ـمـن ـسـبب إـلـى احـتـاج وإن أعانوه،ً منكر
 244وتركوه) ماتوا

ـفـي تـعـالى الـلـه رحمه سحمان بن سليمان الشيخ قال
السلما: أغربة

ّديِن على أوو فليبكي ال ِعلم ذ أهدى ال ْدوال فق
أه أطمَسْت أم ِم في أعل العوال

ْد أل صاَر وق ِلهم الورى إقبا َلى         واحتيا هذه ع
ّدنيا ِم وجمِع ال الدراه

أهم وإصلِح ِد أدنيا ِنهم بإفسا وتحصيِل           ِدي
ِتها َذا أذو ِم مل  والمطاع

أدون َها يوالون بل فيها أيعا ًء        أهل ذو لديهم سوا
أتقى ِم ال والجرائ

أن انتقَص إذ أن           عَسى بما ِمنها النسا له يكو
ًا ِم َأتى ذخر بالعظائ

ًا وأبدى ِة على       والسى الحزن من أعاجيب ّل ق
ِر ِما كّل من النصا حاز

ًا عليها وناح ًا آسف ّلم بما وباح                   أمتظ
ِه في ِم غير صدر كات

ّدين على فأّما أهدى الحنيفي ال ِة           وال ّل وم
ِم ذات إبراهيَم الدعائ

ّنوى فلق والذي عليها فليس ِمن            ال
ِما وآٍس باٍك الناِس وناد

ّ يبق ولم        عفت بل المعالم منها أدرست وقد إل
ِم بين السم  العوال

ٌءر فل أعرِف آم أف بال ٌءر ول     بيننا أيعر عن زاج
ِم معضلت  الجرائ

أة ّل ِدَر إبراهيَم وم أجها أغو ًء              نه عفا
ِم طامسات فأصبحت  المعال

عليها       سفت وقد وكيف فينا أعدمت وقد
ِم جميع في السوافى  القال

.13/362 النبلء أعلما سير 244
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ّ الدين وما أض الحّب إل أبغُ البرء كذاك       والول وال
ٍو أكّل من ِم غا  وآثأ

البطحّي النبّي بديِن     متمسٍك سالٍك من لها وليس
ِم ابن هاش

أة به   وانمحت بالدين حّل ما نرى فلسنا ّل الم
أء ِم إحدى السمحا القواص

ّنا التقصير على فنأسى ِه إلى      ونلتجئ م في الل
ِو ِم الذنوِب مح  العظائ

ِه إلى فنشكوا وران      قست التي القلوب الل
أب عليها ِم تلك كس  المآثأ

ٌءخ جاءنا ما إذا ألسنا ِر           أمتضّم أهل بأوضا
ِم أكّل من الشرك  ظال

ِة إليهم نهّش أع                 والثنا بالتّح في ونهر
ِم إكرامهم  بالولئ

أما برء وقد ٍم أكّل من المعصو أم       مسل ِر أيقي بدا
ِر أكف أر ال ِما غي أمصار

ّنما مسالمة        عندنا المعيشّي العقل ولك
ِم أكّل من العاصين  آثأ

قلة ويا      جاهٍل أكّل ِمن السلما محنة فيا
ِر ِم أكّل من النصا عال

ِر أوان وهذا ًا كنت إن الصب فاصبر الدين علىحازم
ِم أهل صبر  العزائ

ِة يتمسك فمن عن أتتنا                التي بالحنيفي
ِما ِما صفوةا المعصو  آد

أه ٍء خمسين أجر ل الصحِب من        الهدى ذوي من امر
ّنبي أصحاِب ِما ال  الكار

ًا بربك واستنصر وابِك فنح فإن إليه           راغب
ِم أرحم الله راح

أصَر ّدين هذا لين أه      عفت ما بعد من ال في معالم
ِم بين الرض العوال

ِما على وصّل ّلهم والِل المعصو أهل وأصحابه     أك
أتقى ِما ال والمكار

ّد ٌءق انهّل وما  والحصى والرمِل البرِق وميِض بع ود
ِم خلل من الغُمائ
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