
والعقيدة التوحيد في الجأزاء سلسلة
                )1(

جزء

دين أصل 
 السلما

 والرسالة التوحيد وهو

 وتبويب جأمع
بن علي الشيخ
 الخضير خضير

الرحيم الرحمن الله بسم

أشششرف على والسلما والصلةا العالمين رب لله الحمد
أجمعيششن وصششحبه آلششه وعلششى محمد نأبينا والمرسلين النأبياء
وبعد. 
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فيه أردنأا وتبويبه جمعه الله يسر التوحيد في جزء فهذا
من مأخوذ وتبويبه الجزء هذا وأصل السلما، دين أصل بيان

ديششن (أصششل واسششمها الوهششاب عبششد بششن محمد الشيخ رسالة
وهمششا الرحمششن، عبد لحفيده شرحها وقاعدته) ومن السلما

السشششششششششششنية الشششششششششششدرر فشششششششششششي موجشششششششششششودان
/2 فششششششي . وشششششششرحها2/350.355.22.206,153.110

206.110 .
فهو الصل صاحب أو المؤلف أو المصنف قال قلنا وإذا

أو الشششارح قلنششا وإذا الوهششاب، عبد بن محمد العلمة الشيخ
عبششد بن محمد بن حسن بن الرحمن عبد الشيخ فهو الحفيد
فششي وحاجششة مناسششبة لششه جاء إذا الكلما نأكرر أنأنا مع الوهاب
أخرى.  أبواب

علششى مبنششي وهششو ،وتبششويبه جمعششه الله يّسر جزءال وهذا
وإجماعششات نأبويششة وأحششاديث كريمششات آيششات مششن أدلششة ذكششر

طريقششة علششى معينششة مسششألة في العلم أهل لبعض منقولت
علششى التششأليف فششي القتصششار في السلف من القدماء تأليف
يسيرةا تعليقات (إل تيسر ما تبويب مع فقط الشرعية الدلة

العلمشاء أقشوال ذكشر الحاجششة وعنشد) الحاشششية في توضيحية
 والبيان. التوضيح أجل من الربانأيين

الدلششة مجموعششة هششو الجششزء مصششطلح مششن وقصششدي
العلششم أهششل وأقششوال والجمششاع والسنة الكتاب من الشرعية

التوحيششد مسششائل مششن معينششة واحششدةا مسشألة بيششان في فقط
تلششك وتوضششيح لبيان تبويبها ثم الختصار، وجه على والعقيدةا
الدلششة مششن المقصششود ُيششبين ما أوضح هو والتبويب المسألة،
. المذكورةا الشرعية

فششي . أمششاالشششيء مششن اللغة: القطعششة في جزء وكلمة
موضششوعا يشششمل صششغير فهششو: كتششاب العلششم أهششل اصششطلح

واحدا. 
مجششال فششي العلششم أهششل كلما من اقتبسناها جزء وكلمة

والفقه.  والعقيدةا الحديث علم
تحفششة كتششابه مقدمشة فششي اللششه رحمه المباركفوري قال
عشششر الثششامن  قال: الفصششل1/84 الترمذي بشرح الحوذي

ويقششال خاصششة أبواب في صنفت التي الحديث كتب ذكر في
الجزاء.  لها

: ويجمعششونقششال التششدريب فششي السيوطي كلما نأقل ثم
اللششه كرؤيششة بالتصنيف، حده على باب كل ُيفرد نأب البواب
الصششلةا فششي اليششدين و(جششزء) رفششع ،الجششرى أفششرده تعششالى

و(جششزء) ،البخششاري أفردهمششا المششاما خلششف و(جزء) القششراءةا
بششاليمين و(جششزء) القضششاء الششدنأيا، أبششي ابششن أفردهششا النيششة

منششده، ابششن أفششرده والقنششوت قطنششي، الششدار أفرده والشاهد
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للجششزاء أمثلششة سششبق اهش. وما البر عبد ابن أفرده والبسملة
والفقه.  العقيدةا مجال في

جششزء و عيينششة، بششن سششفيان جششزء فمثششل الحششديث أمششا 
فيششه جششزء و السششختيانأي، أيششوب جششزء و يهششاب،إ بششن المؤمل
مششن العششوالي والحششاديث جششابر، غير عن الزبير أبي أحاديث

كثير.  ذلك وغير عرفة ابن جزء
ُيسششمى قسششم كششل أقسششاما ستة من مكون الجزء وهذا

 :كالتالي هي أبواب عدةا كتاب لكل كتابا
السلما.  أصل يعرف كيف كتاب)1
التوحيد.  أصل كتاب)2
التوحيد.  أصل في المخالفين كتاب)3
الرسالة.  كتاب)4
الرسالة.  في المخالفين كتاب)5
الصلين.  بين المشتركة المور كتاب)6

) بابا. 38( أبوابه وعدد
هششذه فششي جششزء أول هششو تعالى الله شاء إن الجزء وهذا
اللششه شششاء إن يتبعششه وسششوف إخراجهششا اللششه يسششر السلسلة

: مثل أخرى أجزاء
الحال. والتباس جهل جزء)1
الطاغوت.  في جزء)2
النفاق. في جزء)3
والدار.  الهجرةا في جزء)4
والمامة. البيعة في جزء)5

وفقهششم طلبششي على وتقريره جمعه الصل في وأردت
وفقهششم العلششم طلبششة مششن منششه الستفادةا أراد لمن , ثم الله
وخطأ.  وضعف مني تقصير على ،وسددهم الله

ويعين يوفق أن وتعالى سبحانأه الله نأسأل
أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نأبينا على الله وصلى

الخضير خضير بن علي كتبه

) باب1( 
أصل هو المكلف على يجب ما أول

السلما
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لذنأبك). واستغفر الله إل إله ل أنأه (فاعلم تعالى قال
صششلى الله رسول أن عنهما الله رضي عباس ابن عنو

ًا بعث لما وسلم عليه الله لششه: (إنأششك قششال اليمششن إلششى معاذ
ًا تأتي إليششه تششدعوهم مششا أول فليكششن الكتششاب أهششل مششن قوم

اللششه) يوحششدوا أن رواية: إلى - وفي الله إل إله ل أن شهادةا
أخرجاه.

الله رسول أن عنه الله رضي سعد بن سهل عن ولهما
طشالب: أبشي بشن لعلشي خيبر يوما قال وسلم عليه الله صلى
إلششى ادعهششم ثششم بسششاحتهم، تنششزل حششتى رسششلك علششى (انأفذ

فيششه، تعششالى اللششه حق من عليهم يجب بما وأخبرهم السلما
ً بششك اللششه يهدي لن فوالله ًا، رجل حمششر مششن لششك خيششر واحششد

النعم). 
التوحيد قومه به يأمر ما أول رسول كل فإن وبالجماع

غيره). إله من مالكم الله (اعبدوا
هششو المكلششف علششى واجششب أول أن السششلف وبإجمششاع

الشهادتان. 
أسششماءهم وذكششر الصششحابة بعششض إنالبر:  عبد ابن قال

القدر عن مستفهمين وسلم عليه الله صلى الرسول سألوا
يسششعهم ل كششان ولششو كششافرين ذلششك عن بسؤالهم يكونأوا فلم

)إسششلمهم حين في وأخذه الشهادتين مع ذلك لعلمهم جهله
اللششه رحمششه حششزما ابششن  قششال مختصششرا.18/46.47 التمهيششد

ل اعتقششادا بقلبششه اعتقششد مششن كششل السششلما أهل سائر (وقال
الله رسول محمدا وأن الله إل إله ل بلسانأه وقال فيه يشك
محمششد ديششن سوى دين كل من وبرئ حق به جاء ما كل وأن

غيششر عليششه ليششس مششؤمن مسششلم فششإنأه وسلم عليه الله صلى
.4/35 ذلك) الفصل

) كتاب1(
السلما أصل ُيعرف كيف

التالية:  بالمور
1 - قششال ،عليششه الديششان باتفششاق السششلما أصل ُيعرف 
ل أنأششه إليه نأوحي إل رسول من قبلك من أرسلنا (وما تعالى

مششا الششدين مششن لكششم (شرع تعالى فاعبدون) وقال أنأا إل إله
إبراهيششم بششه وصششينا ومششا إليششك أوحينششا والششذي نأوحششا به وصى

فيششه) وقششال تتفرقششوا ول الششدين أقيموا أن وعيسى وموسى
قال (إذ إبراهيم المسلمين) وعن من أكون أن (وأمرت نأوح
إبراهيششم العششالمين) ووصششى لرب أسلمت قال أسلم ربه له

مسششلمون) وعششن وأنأتششم إل تمششوتن (فل أبناءهمششا ويعقششوب
كنتششم إن توكلششوا فعليششه بششالله آمنتم كنتم إن قوما (يا موسى

بانأششا واشششهد (آمنششا لعيسششى يقولششون مسلمين) والحواريششون
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النأبيششاء جميششع ديششن هو تيمية: والسلما ابن مسلمون). قال
ذلششك بنحششو اللششه أخبر كما المم من تبعهم ومن والمرسلين

وإسرائيل وإبراهيم نأوح عن فأخبر كتابه من موضع غير في
موسششى اتبششاع وكششذلك مسششلمين كششانأوا أنأهششم السششلما عليهم

يستسششلم أن هششو والسلما وغيرهم، السلما عليهما وعيسى
عليششه ويتوكششل شششيئا بششه يشششرك ول اللششه فيعبششد لغيره ل لله

ل التامششة المحبششة اللششه ويحششب وحششده ويخافه ويرجوه وحده
لششم اللششه عبششادةا عن استكبر لله.... فمن كحبه مخلوقا يحب
مسششلما) كتششاب يكن لم غيره الله مع عبد ومن مسلما، يكن

. 127 ص النبوات
رضششي عبششاس ابششن لحديث واجب أول بأنأه  - ويعرف2

بعششث لمششا وسششلم، عليه الله صلى الله رسول أن عنهما الله
ًا ًا تأتي له: (إنأك قال اليمن إلى معاذ الكتششاب أهششل مششن قوم

- وفششي اللششه إل إلششه ل أن شهادةا إليه تدعوهم ما أول فليكن
الله) أخرجاه. يوحدوا أن رواية: إلى

أن لحديث: أمرت الشخص من يطلب ما أول  - وأنأه3
محمششدا وأن اللششه إل إلششه ل أن يشششهدون حششتى النششاس أقاتل

الله... الحديث.  رسول
تعششالى قششال السلما أول كان بما السلما أصل ُيعرفو

والرجششز فطهششر وثيابششك فكششبر وربك فأنأذر قم المدثر أيها (يا
فاهجر) 

عليششه كششان مششا وأنأششه المكي، العهد في كان ما  - وبأنأه4
علششى النأبيششاء واتفقششتتيميششة:  ابن قالالحبشة.  هجرةا أهل
القششول ول الشششرك ول الظلم ول بالفواحش يأمرون ل أنأهم
أيضششا . وقششال430 ص النبوات كتاب اهش علم بغير الله على
ُيقطششع مششا منهششا المحرمات :(إن471-14/470 الفتاوى في
ضششرورةا غيششر ول لضششرورةا ل شششيئا منششه ُيبششح لششم الشرع بأن

والظلششم علششم بغيششر اللششه علششى والقول والفواحش كالشرك
إنأمششا (قششل تعششالى قوله في المذكورةا الربعة وهي المحض،

والبغششي والثششم بطششن ومششا منها ظهر ما الفواحش ربي حرما
وأن سششلطانأا بششه ينششزل مششالم بششالله تشششركوا وأن الحق بغير

ال الله على تقولوا ة الششياء تعلمشون) فهشذه م فشي محرم
ُيبششح ولششم الرسششل جميششع الله بعث وبتحريمها الشرائع جميع
فششي أنأزلششت ولهششذا الحششوال مششن حال في ول قط شيئا منها
إلششى يششدعو اللششه رسششول جلششس المكيششة). بششل السششورةا هذه

وغيرهششم. السششير أهششل بإجماع سنين عشر مكة في التوحيد
السلما. (التوحيد أصل فيها مذكور المكية السور كل وأيضا

والرسالة). 
عششن عازب بن البراء فعن القبر في عنه ُيسأل  - وما5
آمنششوا الششذين اللششه يثبششت قششال وسششلم عليششه الله صلى النبي

ربك من له فيقال القبر عذاب في نأزلت قال الثابت بالقول
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وسششلم. عليششه اللششه صششلى محمششد ونأششبي اللششه ربششي فيقششول
أخرجاه. 

قششال اللششه يشششرعه أن يمكششن ول يستحيل مما  - وأنأه6
يمكششن ل لفسششدتا). ومششا اللششه إل آلهششة فيهمششا كان (لو تعالى
وفششي فيششه قبيششح هششو بششل فقششط الشششرع مششن يستفد لم فهذا

ص شششريعة. المنهششاج بششه تششأتي أن ويمتنششع والعقول الفطرةا
276.295 .

يختلف.  - ول7
1 باب)2(

الصول تفصيل
: أصلن وهما

اللششه إل إلششه بل التيششان وهششو:التوحيششد(الول الصششل
 بشروطها)
محمششدا أن بشهادةا التيان وهو( الثانأي: الرسالة الصل

) بشروطها الله رسول
الرسول وتصديق بالتوحيد لله الستسلما هو والسلما 

وأهلششه. الششدرر الشششرك مششن والششبراءةا بالطاعششة لششه النأقيادو
1/129. 

) باب3(
السلما أصل في يكفي ما

وجششه علششى والرسششالة بالتوحيششد المجمششل اليمششان وهو(
. الجمال)
كششل السششلما أهل سائر (وقال الله رحمه حزما ابن قال

إل إلششه ل بلسششانأه وقششال فيه يشك ل اعتقادا بقلبه اعتقد من
وبششرئ حششق بششه جششاء ما كل وأن الله رسول محمدا وأن الله
فشإنأه وسشلم عليشه اللشه صشلى محمد دين سوى دين كل من

.4/35 ذلك) الفصل غير عليه ليس مؤمن مسلم

) كتاب2(
التوحيد أصل

والنفي:  أمران: الثبات وهو

ولم السلما أصل عنده  - رجل1أقساما:  الصل باعتبار والناس 1
غير في أخطأ لكن السلما أصل عنده  - رجل2يخالف.  أو يخطئ
 - رجل4ذلك.  يعرف وهو السلما أصل غير على  - رجل3ذلك. 
 - رجل5 السلما أصل على نأفسه ويظن السلما أصل غير على
أوكفر. بردةا أصله من خرج ثم السلما أصل في صحيحا دخول دخل
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والتحريششض لششه، لشششريك وحششده الله هو: عبادةا الثبات
مراتششب: أربع تركه. وهو من وتكفير فيه والموالةا ذلك على
وهشو أهلشه فشي واثنشان والثشانأي الول وهو التوحيد في اثنان

بعششض، مشن أعظششم بعضشها الربعششة المراتششب الباقي. وهششذه
وهكذا.  الثانأي ثم الول وأهمها فأعظمها

اللششه، عبششادةا فششي الشششرك مششن هششو: الخلششوص والنفششي
إن ويششأتي فعلششه من وتكفير فيه والمعادةا ذلك في والتغليظ

الربعة.  ومراتبه عليه الكلما الله شاء

الثإبات ) أبواب4(
 أبواب خمسة وهي

(أ) باب
له لشاريك وحده الله عبادة

بيننا سواء كلمة إلى تعالوا الكتاب يأهل (قل تعالى قال
بعضششنا يتخششذ ول شيئا به نأشرك ول الله إل نأعبد ل أن وبينكم

بأنأششا اشششهدوا فقولششوا تولششوا فششإن اللششه دون مششن أربابششا بعضا
إياه). إل تعبدوا ل أن ربك (وقضى تعالى مسلمون) وقال

اعبششدوا (أن رسول كل دعوةا أول عن إخبارا تعالى قال
غيره). إله من مالكم الله

فششي الثبششات مراتششب مششن الولششى المرتبششة هششي وهششذه
أعظمها.  وهي التوحيد

(ب) باب
ذلك على التحريض

أنأمشا وليعلمششوا بشه ولينششذروا للناس بلغا (هذا تعالى قال
ل الحششي (هو تعالى اللباب) وقال أولوا وليذكر واحد إله هو
الدين)  له مخلصين فادعوه هو إل إله

وله والخرةا الولى في الحمد له الله (وهو تعالى وقال
بعده. ترجعون) واليتين واليه الحكم

كششان وسششلم عليششه اللششه صلى الرسول أن السيرةا وفي
يششدعوهم وتجمعششاتهم العششرب وأسششواق المناسششك يغشششى
ل لهششم: (قولششوا يقول وكان السلما على ويحرضهم ويحثهم

تفلحوا).  الله إل إله
فششي حسششنة أسششوةا لكششم كششانأت (قد آية إن الشارح قال
وممششا منكششم بششرءاؤ إنأششا لقومهم قالوا إذ معه والذين إبراهيم
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علششى التحريششض على بكم) تدل كفرنأا الله دون من تعبدون
 اهش التوحيد

فششي الثبششات مراتششب مششن الثانأيششة المرتبششة هششي وهششذه
التوحيد. 

(ج) باب
فيه الموالة

أوليششاء بعضششهم والمؤمنششات (والمؤمنششون تعششالى قششال
(وإذا تعششالى أخوةا) وقال المؤمنون (إنأما تعالى بعض) وقال

الششذي إل تعبششدون ممششا بششراء إنأنششي وقششومه لبيه إبراهيم قال
ظاهر.  والشاهد سيهدين)، فإنأه فطرنأي

كالبنيان) للمؤمن (المؤمن وسلم عليه الله صلى وقال
تششوادهم فششي المششؤمنين (مثششل وسششلم عليششه الله صلى وقال

الواحد). كالجسد وتعاطفهم
فتششاوى الششدين. راجششع أصششول مششن أصششل والبراء والولء

. 1/440.434.442.444.448 النجدية الئمة
التوحيشد أهشل في مرتبة وهي الثالثة، المرتبة هي وهذه

معششانأي مششن ذلششك غيششر إلششى وتنصششرهم وتحبهششم تششواليهم أن
الولء. 

(د) باب
التوحيد ترك من تسمية

منششه يقبل فلن دينا السلما غير يبتغي (ومن تعالى قال
أسششلموا (فششإن تعششالى الخاسرين) وقال من الخرةا في وهو
(ضرب تعالى البلغا) وقال عليك فإنأما تولوا وإن اهتدوا فقد
لرجششل سششلما ورجل متشاكسششون شششركاء فيه رجل مثل الله
يهششديه أن اللششه يشرد (فمشن تعششالى مثل) وقششال يسشتويان هل

للسلما). صدره يشرح
الضلل).  إل الحق بعد (فماذا تعالى وقال

مششن مششالكم اللششه (اعبدوا لقوامهم تقول كانأت والنأبياء
غيره). إله

ُينفششى عنه ُينفى بل مسلما، ُيسمى (فل عنششه السششلما،و
ُيقال التوحيد الله لغير عابدا التارك ُيسمى بل بموحد ليس و

وجششاعل ومتوليششا، السششلما، غيششر مبتغيششا اللششه، غيششر إله متخذ
َلما، هو ليس لله شريكا ذلك).  غير إلى وضال َس

يعبششد لششم من كل كان (ولهذا الله رحمه تيمية ابن وقال
آدما ابششن فششي وليششس000 لغيششره عابششدا يكون أن بد فل الله

بهششذا هششذا خلششط مششن أو مشششرك أو موحد إما بل ثالث قسم
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مششن أشششبههم ومششن والنصششارى الملششل أهششل مششن كالمبششدلين
.14/284,282 السلما)الفتاوى إلى المنتسبين الضلل

يكششن لششم اللششه عبششادةا عششن اسششتكبر أيضششا: فمششن وقششال
مسششلما) كتششاب يكششن لششم غيششره اللششه مششع عبششد ومن مسلما،
. 127 ص النبوات

توحيششد هششو  والسششلماالله: يعبد لم فيمن القيم ابن قال
ان لشه ششريك ل وحشده وعبشادته الله الله واليم وبرسشوله ب

بمسششلم فليششس بهششذا العبد يأت لم فما به، جاء فيما واتباعه
الطبقة هذه فغاية جاهل كافر فهو معانأدا كافرا يكن لم وإن
عششن يخرجهم ل عنادهم وعدما معانأدين غير جهال كفار أنأهم

 كفارا، كونأهم
عنادا إما رسوله وكذب الله توحيد جحد من الكافر فإن

غيششر أنأششه غششايته كششان وإن فهششذا العنششاد لهششل وتقليدا جهل أو
يعتقد أن العبد على الواجب بل العناد، لهل متبع فهو معانأد

ن غير بدين دان من كل أن اللشه وأن كشافر فهشو السشلما دي
عليششه الحجششة قيششاما بعششد إل أحششدا يعششذب ل وتعششالى سششبحانأه
اللششه علششم إلششى موكششول والتعييششن الجملة في هذا بالرسول

أحكششاما فششي وأمششا والعقششاب، الثششواب أحكاما في هذا وحكمه
الكفششار فأطفششال المششر ظششاهر علششى جاريششة فهششي الششدنأيا

اهششش أوليششائهم حكششم لهششم الششدنأيا أحكششاما فششي كفار ومجانأينهم
).17( الطبقة الهجرتين، طريق من مختصرا
القيششم ابششن كلما شرح في الحفيد ابن اللطيف عبد قال

فششي لمشششايخهم المقلدين بكفر جزما القيم ابن السابق: إن
ومعرفتششه الحششق طلششب مششن تمكنششوا إذا المكفششرةا المسششائل

ولششم يتمكششن لششم ومششن يلتفتششوا ولششم وأعرضششوا لذلك وتأهلوا
أهل جنس من عنده فهو الرسل به جاءت ما لمعرفة يتأهل
بمسششلم ليششس لكنششه الرسششول دعششوةا تبلغه لم وممن الفترةا

. 3/231 النجدية الئمة فتاوى يكفره. اهش لم من عند حتى
الرحمن عبد ابني وإسحاق اللطيف عبد الخوان نأقل و
أن علششى الجمششاع القيششم ابن عن نأقلوا سحمان وابن الحفيد

ل النششوعين كل أن الششدعوةا تبلغششه لششم ومن الفترات أصحاب
دخلون ول بإسلمهم يحكم مى فشي ي حشتى المسشلمين مس

عليهششم يصششدق فهششو الشششرك وأمششا بعضهم يكفر لم من عند
أصششله مناقضششة مششع يبقششى إسششلما وأي يتنششاولهم، واسششمه
. الله) إل إله أل شهادةا الكبرى وقاعدته

نأقيضششين كششل وكذلك4/203 الهدي في القيم ابن قالو
 الخر. اهش خلفه أحدهما زال

نأاصششر بن وحمد الوهاب عبد بن محمد الشيخ بناا وقال
مششن عدما أو لجهله والشرك بالكفر يعمل كان (إذا معمر آل

نأحكششم ل ولكششن الحجة عليه تقوما حتى بكفره نأحكم ل ينبهه
. 10/136مسلم)الدرر بأنأه

9



قششال: الوهششاب عبد بن محمد ابنا الله وعبد حسين وقال
أو يكفرهششم ولششم عششاداهم أو المشششركين أعادي ل قال فمن
والشششرك الكفششر فعلششوا ولو الله إل إله ل أهل أتعرض ل قال

يكششون ل فهششذا للقبششاب أتعششرض ل قششال أو اللششه ديششن وعادوا
ببعششض نأششؤمن (ويقولششون فيهششم الله قال ممن هو بل مسلما
معششاداةا أوجششب - حقششا). واللششه قششوله ببعض... - إلششى ونأكفر

بششالله يؤمنون قوما تجد ل( وتكفيرهم ومنابذتهم المشركين
ل آمنششوا الششذين أيهشا (يشااللشه)  حشاد من يوادون الخر واليوما
بششالمودةا). الششدرر إليهم تلقون أولياء وعدوكم عدوي تتخذوا

10/140.139.
ص المنهششاج فششي اللطيششف عبششد وابنششه الشرح في وقال

ل ضدان فإنأهما التوحيد ترك فقد الشرك فعل من( قال 12
  بتصرفيرتفعان) ول يجتمعان ل ونأقيضان يجتمعان

المسششلمين تكفششرون إنأكششم قششال فيمششن بطيششن ابا وقال
ول السلما عرف ما القائل الله): إن غير يعبد أنأه (وحقيقته

ينكششر لششم لنأه القائل هذا إسلما صحة عدما والظاهر التوحيد
شششيئا يراهششا ول اليششوما المشششركون يفعلهششا الششتي المور هذه

/ص3 / القسششم1ج الرسششائل مجموعششة اهششش بمسششلم فليس
655 .

أتى من أن على الجماع الحفيد ابن اللطيف عبد ونأقل
فششي يشدخل لششم أنأشه الكششبر الشششرك يعمششل لكششن بالشهادتين

.93/ النجدية الئمة . وفتاوى10 ص المنهاج اهش السلما
الشششرك بنفششي إل موحششدا المرء يكون الشارح: فل قال
اهش.  فعله من وتكفير منه والبراءةا

مراتششب مششن الرابعششة المرتبششة هششي بعششدها والششتي وهذه
شششعبتان: الولششى وهي التوحيد، لهل المخالفين في الثبات

إلحشاق وهشي والثانأيشة عنشه، السشلما نأفشي وهي أعظم وهي
ومقتضششى ذلششك، ونأحو والردةا التكفير وهو عليه الوعيد اسم
َعششل التوحيد ترك عمن السلما عموما: نأفي المرتبة هذه َف و

وتكفيره.  الشرك
إذا ول بششه يششأت لششم إذا ول قبلششه مسششلما ُيسششمى فل( 

2بناقضه) جاء أو ضده استصحب

التوحيد غير الركان ترك من تسمية باب للتوضيح الباب هذا ويتبع  2
فيقال: بالنفي فيوصف الدعوةا)، يسمع لم من (وهو الثلثة من

الربعة الركان بين الفرق -). لكن ل أو - لم بمصل.. وهكذا ليس
حذيفة السلما. ولحديث اسم يثبت العذر مع أنأه التوحيد غير

ما يدرى ل حتى الثوب وشي يدرس كما السلما (يدرس مرفوعا
ماجة ابن رواه و الحاكم صححه صدقة) الحديث ول نأسك ول صياما
.صلةا ول وزاد
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   اليوما:     ذلك     ومثل     معاصرة     قضية
الشيوعية إلى أو العلمانأية إلى التوحيد ترك من تسمية

أو البعثيششة إلششى أو المعاصرةا الوطنية إلى أو القومية إلى أو
القششوانأين إلششى أو الديمقراطيششة إلششى أو الرأسششمالية إلششى

الكفريششة العولمششة إلششى أو التشريعية البرلمانأات أو الوضعية
إلششى أو القبوريششة الصششوفية إلششى أو الرافضششة ديششن إلششى أو

المششذاهب أو الديششان مششن ذلششك غيششر إلششى و الغالية العصرنأة
عنششه ُينفششى فششانأه كششذلك كششان  فمندينا. واعتقاده المعاصرةا

سابقا.  ذكرنأا التي السماء من ويلحقه السلما،

(ه) باب
التوحيد ترك من تكفير

تعبششدون) مششا أعبششد ل الكششافرون أيها يا (قل تعالى قال 
ل مششن اللششه دون مششن يششدعو ممششن أضششل (ومششن تعالى وقال

وإذا غششافلون دعششائهم عن وهم القيامة يوما إلى له يستجيب
كافرين) وقال بعبادتهم وكانأوا أعداء لهم كانأوا الناس حشر
بكفششرك تمتششع قششل سبيله عن ليضل أنأدادا لله (وجعل تعالى
النار).  أصحاب من إنأك قليل

إبراهيششم فششي حسششنة أسششوةا لكم كانأت (قد تعالى وقال
تعبششدون وممششا منكششم بششرءاؤ إنأا لقومهم قالوا إذ معه والذين

بكم).  كفرنأا الله دون من
ول يجتمعششان ل ضششدان لنأهمششا الشششرك، فعششل ومعنششاه

الشرك فعل ومن الشرك، فعل التوحيد ترك فمن يرتفعان،
التوحيد.  ترك فقد

اليمششان يقششم لششم : إذا4/203 الهدي في القيم ابن قال
فقششد إذا والجهل كالعلم وهذا الكفر وهو ضده حصل بالقلب

خلفششه أحششدهما زال نأقيضششين كل وكذلك الجهل حصل العلم
 الخر. اهش

عبششد وابنششه الشششرح فششي الرحمششن عبششد الشششيخ وقششال
فقششد الشششرك فعششل (مششن  قششال12 ص المنهششاج في اللطيف

يجتمعششان ل ونأقيضششان يجتمعانل ضدان فإنأهما التوحيد ترك
بتصرف. ) يرتفعان ول

التوحيششد لهششل يتششم الحفيششد: فل الرحمششن عبششد وقششال
اهششش وتكفيرهششم وعداوتهم الشرك أهل باعتزال إل توحيدهم

أن مششن علمششت الشرح: لما في أيضا . وقال11/434 الدرر
أهلششه ومعششاداةا منششه والششبراءةا الشششرك نأفششي يقتضي التوحيد

الشرح: في أيضا وقال اهش عليهم الحجة قياما مع وتكفيرهم
إلششه ل عليششه دلت بما يأت لم النوع وهذا قال النأواع أحد في
بعد فعله من تكفير من تقتضيه وما الشرك نأفي من الله إل
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فقششد القششرآن كفره من يكفر لم ومن قال ثم إجماعا، البيان
  اهش يوجبه وما التوحيد من الرسل به جاءت ما خالف

فقالوا المشركين يكفر لم نأجد: فيمن علماء بعض قال
مصششدق غيششر المشششركين يكفششر ل الششذي فإن مثلهم كافر إنأه

بتكفيرهششم وأمششر المشششركين كفششر قششد القششرآن فإن بالقرآن
.3/77 النجدية الئمة فتاوى اهش وقتالهم وعداوتهم

 

 اليوما:     ذلك     ومثل     معاصرة     قضية
إلششى أو الشيوعية إلى أو العلمانأية إلى التوحيد ترك من
إلششى أو البعثيششة إلششى أو المعاصششرةا الوطنيششة إلششى أو القومية

أو الوضعية القوانأين إلى أو الديمقراطية إلى أو الرأسمالية
الصششوفية إلششى أو الرافضششة دين إلى أو الكفرية العولمة إلى

المعاصششرةا المششذاهب أو الديان من ذلك غير إلى و القبورية
كششافرا. ويششأت ُيسششمى فششإنأه كششذلك كان دينا. فمن واعتقاده

فعله.  من تكفير باب في الله شاء إن إيضاح مزيد

) أبواب5(
التوحيد في الثاني الركن

أبواب: أربعة وهي النفي، وهو
والتغليششظ الله، عبادةا في للشرك والترك الخلوص وهو

مراتششب: أربششع فعله. وهششو من وتكفير فيه والمعادةا ذلك في
أهششل فششي واثنششان الشششرك فششي اثنششان الثبششات في سبق كما

بعششض، مششن أعظششم بعضششها الربعششة المراتششب وهششذه الشرك
وهكذا.  الثانأي ثم الول وأهمها فأعظمها
اللششه اعبششد أن رسول أمة كل في بعثنا (ولقد تعالى قال
بالطششاغوت يكفششر فمششن( تعششالى الطششاغوت) وقششال واجتنبوا
الوثقى)  بالعروةا استمسك فقد بالله ويؤمن

نأششوحي إل رسول من قبلك من أرسلنا (وما تعالى وقال
أمششرت إنأمششا (قششل تعالى قالفاعبدون) و أنأا إل إله ل أنأه إليه
ربششي أدعششو إنأما (قل تعالى به) وقال أشرك ول الله أعبد أن
أن علششى جاهششداك (وإن تعششالى أحششدا) وقششال بششه أشششرك ول

تطعهما).  فل علم به لك ليس ما بي تشرك
من ُيعبد بما وكفر الله إل لإله قال (من الحديث وفي 
مالك أبي حديث من مسلم ودمه) رواه ماله حرما الله دون

0 أبيه عن الشجعي
(أي مرفوعششا عنششه اللششه رضى مسعود بن الله عبد وعن

متفششق خلقششك) وهششو نأششدا للششه تجعششل أن قششال: أعظم الذنأب
 عليه.
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النفي  وأمور1/428 النجدية الئمة فتاوى كتاب (وفي 
أسششوةا لكششم كششانأت (قششد تعششالى قششوله فششي مجموعششة خمسة
بششرءاؤ إنأششا لقششومهم قششالوا إذ معششه والذين إبراهيم في حسنة
وبينكم بيننا وبدا بكم كفرنأا الله دون من تعبدون ومما منكم

وحششده) وهششي بششالله تؤمنششوا حششتى أبششدا والبغضششاء العششداوةا
كالتالي: 
.منكم ؤاءبر إنأا)1
. الله دون من تعبدون ومما)2
. بكم كفرنأا)3
. العداوةا وبينكم بيننا وبدأ)4
الهششم ترتيب منها يقصد لم . (واليةأبدا والبغضاء)5

النفي).  مطلق إنأما فالمهم

الشششرك من البراءةا ثم مرتبا: البغضاء المسمى وأصل
للمشركين.  والتكفير العداوةا وإظهار البغض ثم

كششل السششلما أهل سائر (وقال الله رحمه حزما ابن قال
إل إلششه ل بلسششانأه وقششال فيه يشك ل اعتقادا بقلبه اعتقد من
وبششرئ حششق بششه جششاء ما كل وأن الله رسول محمدا وأن الله
فشإنأه وسشلم عليشه اللشه صشلى محمد دين سوى دين كل من

.4/35 ذلك) الفصل غير عليه ليس مؤمن مسلم
عبششد بششن محمششد بششن اللششه عبششد بن سليمان الشيخ وقال

ول معناها معرفة غير من بها النطق (إن الله رحمه الوهاب
والكفششر الشششرك وتششرك التوحيششد الششتزاما من بمقتضاها عمل

التيسير.  كتابه في) بالجماع نأافع غير ذلك فإن بالطاغوت
عبششد بششن محمششد بن حسن بن الرحمن عبد الشيخ وقال

الصششحابة مششن وخلفا سلفا العلماء أجمع( الله رحمه الوهاب
يكششون ل المششرء أن السششنة أهششل وجميششع والئمششة والتششابعين

منششه) الششدرر والششبراءةا الكششبر الشرك من بالتجرد إل مسلما
11/545 -546 
مششن هششو ما فصل في الشفاء في عياض القاضي ونأقل
صرحت أو الوحدانأية نأفت مقالة كل أن (على كفر المقالت

المسلمين) بإجماع كفر فهي الله مع أو الله غير أحد بعبادةا
ص نأجششد تاريششخ فششي الوهاب عبد بن محمد الشيخ قالو
لششه والنششذر والذبششح اللششه غيششر عبششادةا الشششرك إن  قششال223

فششي يختلششف العلششم أهششل مششن أحششدا أعلششم ول قششال ودعششاؤه
 .ذلك(بتصرف)

السششلما شرائع أظهروا (إنأهم القرامطة عن أيضا وقال
لكششن والمفششتين القضششاةا ونأصششبوا والجماعششة الجمعة وإقامة
علششى العلششم أهششل فأجمع الشريعة ومخالفة الشرك أظهروا

له. السيرةا من كفار) مختصرا أنأهم
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(93 ص الششبهتين كششف فشي سحمان ابن وقال أمشا 
وجوبهششا في ينازع فلم له العبادةا وإخلص الله توحيد مسألة

وهششي غيرهششم، ول الهششواء أهششل ول السششلما أهششل مششن أحششد
عبششد شششيخه قبلششه بالضششرورةا)،وقششاله الششدين مششن معلومششة
 .101ص المنهاج في اللطيف

(أ) باب
والتحذير الله عبادة في الشرك ترك

ذلك من

وقششد بالحقششاف قومه انأذر إذ عاد أخا (واذكر تعالى قال
ن مشن النذر خلت اللشه) إل لتعبشدوا أن خلفشه ومشن يشديه بي
ول مششبين نأششذير منششه لكششم إنأششي اللششه إلى (ففروا تعالى وقال

مبين).  نأذير منه لكم إنأي آخر إلها الله مع تجعلوا
منهششا فششذكر الموبقششات السششبع الحششديث:اجتنبششوا وفششي

أولها.  وهو الشرك
شركال في النفي مراتب من الولى المرتبة هي وهذه

أعظمها.  وهي

   اليوما:     ذلك     ومثل     معاصرة     قضية
الشششيوعية ترك و منها والتحذير العلمانأية ترك ذلك من
الوطنيششة ترك و منها والتحذير القومية ترك و منها والتحذير

ترك و منها والتحذير البعثية ترك و منها والتحذير المعاصرةا
منها والتحذير الديمقراطية ترك و منها والتحذير الرأسمالية
الرافضششة أوديششن الكفريششة العولمششة و القانأونأيششة والمحششاكم

والبرلمشششانأيين العصشششرانأيين وغلةا القبوريشششة أوالصشششوفية
المعاصششرةا المششذاهب أو الديششان مششن ذلششك وغير المشرعين

منه.  ويحذر كله ذلك فيترك كالحداثة

(ب) باب
ذلك في والتغليظ

فششاقتلوا الحششرما الشششهر انأسششلخ (فششإذا تعششالى قششال
وقعششدوا واحصششروهم وخششذوهم وجدتموهم حيث المشركين

فتنششة تكششون ل حششتى (وقاتلوهم تعالى مرصد) وقال كل لهم
من يلونأكم الذين (قاتلوا تعالى لله) وقال كله الدين ويكون
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جاهد النبي أيها (يا تعالى غلظة) وقال فيكم وليجدوا الكفار
عليهم).  واغلظ والمنافقين الكفار

(أي مرفوعششا عنششه اللششه رضى مسعود بن الله عبد وعن
) متفششقخلقششك وهششو نأششدا للششه تجعششل أن :قششال أعظم الذنأب
عليه. 
بقتششل أمششر الله الوهاب: إن عبد بن محمد الشيخ قال 

يتوبششوا أن إلى مرصد كل لهم والقعود وحصرهم المشركين
العلمششاء أجمع وقد الزكاةا ويؤتوا الصلةا ويقيموا الشرك من

النجديششة الئمششة مششذهب. فتششاوى كششل مششن الحكششم هششذا على
2/472 .

صلى النبي على جرى لما التغليظ الشارح: ولول وقال
هو كما العظيم الذى من جرى ما وأصحابه وسلم عليه الله

وعيششب دينهششم بسششب بششأدائهم فإنأه مفصل السير في مذكور
آلهتهم. اهش. 

والسششب والتقبيششح والعيششب التضششليل فيششه التغليظ ومن
وأهله. للشرك والمطاردةا والسجن والقتال والقتل والشتم

أتعششرض ل لكششن قال الوهاب: من عبد بن محمد الشيخ قال
لشك يحصششل ذلششك أن تظن ل شيئا فيهم أقول ول للمشركين

مششن وبغششض بغضششهم مششن لبششد بششل السششلما فششي الدخول به
إنأا لقومهم قالوا إذ( آية ذكر ثم ومعاداتهم، ومسبتهم يحبهم

بيننششا اوبششد بكششم كفرنأا الله دون من تعبدون ومما منكم براء
ولششووحده).  بالله تؤمنوا حتى أبدا والبغضاء العداوةا وبينكم
علششى وهششو وسششلم عليششه اللششه صلى النبي أتبع أنأا رجل يقول
يصششح لم منهم علّي ما وأمثاله جهل أبا أتعرض ل لكن الحق

ل أنأششا قششال مششن أمششاأيضششا:  وقال.شش 2/109 الدرر اهش إسلمه
القبششور علششى والقبششاب السششادةا أتعششرض ل وأنأششا الله إل أعبد

يششؤمن ولششم اللششه إل إلششه ل قول في كاذب فهذا ،ذلك وأمثال
. 2/121 الدرر اهش بالطاغوت يكفر ولم بالله

.شركال في النفي مراتب من الثانأية المرتبة هي وهذه

   اليوما:     ذلك     ومثل     معاصرة     قضية
أو القوميششة أو الشيوعية أو العلمانأية نأهج فيمن التغليظ

الديمقراطيششة أو الرأسششمالية أو أوالبعثية المعاصرةا الوطنية
الرافضششة أوديششن الكفريششة العولمششة أو الوضششعية القوانأين أو

والبرلمشششانأيين العصشششرانأيين وغلةا القبوريشششة أوالصشششوفية
المعاصششرةا. المششذاهب أو الديششان مششن ذلك وغير المشرعين

والسششب والتقبيششح والعيششب التضششليل ذلششك في التغليظ ومن
عليها. ُعطف وما للعلمانأية والشتم

(ج) باب
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فيه المعادة

والسششلما الصششلةا عليششه إبراهيششم عششن تعششالى قششال 
كانأت (قد تعالى الله) وقال دون من تدعون وما (واعتزلكم

لقششومهم قششالوا إذ معه والذين إبراهيم في حسنة أسوةا لكم
وبششدأ بكششم كفرنأششا اللششه دون من تعبدون ومما منكم برءاؤ إنأا

وحده). بالله تؤمنوا حتى أبدا والبغضاء العداوةا وبينكم بيننا
ل أنأششا قششال مششن الوهاب: أمششا عبد بن محمد الشيخ قال

القبششور علششى والقبششاب السششادةا أتعششرض ل وأنأششا الله إل أعبد
يششؤمن ولششم اللششه إل إلششه ل قول في كاذب فهذا ذلك، وأمثال

. 2/121 الدرر اهش بالطاغوت يكفر ولم بالله
ول للمشششركين أتعشرض ل لكشن قشال أيضششا: مشن وقششال

فششي الششدخول به لك يحصل ذلك أن تظن ل شيئا فيهم أقول
ومسششبتهم يحبهششم مششن وبغششض بغضششهم مششن لبد بل السلما

منكشم بشرءاؤ إنأشا لقشومهم قشالوا (إذ آيشة ذكشر ثم ومعاداتهم،
وبينكششم بيننششا وبششدأ بكششم كفرنأششا اللششه دون مششن تعبششدون ومما

يقششول وحششده) ولششو بششالله تؤمنوا حتى أبدا والبغضاء العداوةا
الحششق علششى وهششو وسششلم عليششه الله صلى النبي أتبع أنأا رجل
يصششح لششم منهششم علششّي مششا وأمثششاله جهششل أبششا أتعششرض ل لكن

. 2/109 الدرر اهش إسلمه
قششال: الوهششاب عبد بن محمد ابنا الله وعبد حسين وقال

أو يكفرهششم ولششم عششاداهم أو المشششركين أعادي ل قال فمن
والشششرك الكفششر فعلششوا ولو الله إل إله ل أهل أتعرض ل قال

يكششون ل فهششذا للقبششاب أتعششرض ل قششال أو اللششه ديششن وعادوا
ببعششض نأششؤمن (ويقولششون فيهششم الله قال ممن هو بل مسلما
معششاداةا أوجششب - حقششا). واللششه قششوله ببعض... - إلششى ونأكفر

بششالله يؤمنششون قوما تجد ل(وتكفيرهم ومنابذتهم المشركين
الذين أيها يا( تعالى الله) وقال حاد من يوادون الخر واليوما
.بالمودةا) إليهم تلقون أولياء وعدوكم عدوي تتخذوا ل آمنوا
.10/140.139 الدرر

إل توحيششدهم التوحيششد لهششل يتششم الرحمششن: فل عبد قال
الششدرر اهششش وتكفيرهششم وعششداوتهم الشششرك أهششل بششاعتزال
11/434 .
ششركال أهشل في مرتبة وهي الثالثة، المرتبة هي وهذه

ذلششك غيششر إلى عنهم وتتباعد وتهجرهم وتبغضهم تعاديهم أن
ء. لبراا معانأي من

   اليوما:     ذلك     ومثل     معاصرة     قضية
الوطنيششة أو القوميششة أو الشششيوعية أو العلمانأيششة معششاداةا
الديمقراطيششششة أو الرأسششششمالية أو أوالبعثيششششة المعاصششششرةا
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العولمششة أو المشششرعين والبرلمششانأيين القانأونأيششة والمحششاكم
وغلةا القبوريشششة أوالصشششوفية الرافضشششة أوديشششن الكفريشششة

المششذاهب أو الديششان مششن ذلششك وغيششر والحداثششة العصرانأيين
أهلها.  وتعادي ،المعاصرةا

(د) باب
فعله من تكفير

تمتششع قل سبيله عن ليضل أنأدادا لله (وجعل تعالى قال
النار)  أصحاب من إنأك قليل بكفرك

تعبششدون) مششا عبدأ ل الكافرون أيها يا (قل تعالى وقال 
والششذين إبراهيم في حسنة أسوةا لكم كانأت قد( تعالى وقال
دون مششن تعبششدون ومما منكم ؤاءبر إنأا لقومهم قالوا إذ معه
 ).بكم كفرنأا الله

مششن يعبد بما وكفر الله إل إله ل قال (من الحديث وفي
تعالى)  الله على وحسابه ودمه ماله حرما الله دون

بششالكفر الشششرك أهششل تعششالى اللششه الشارح: ووسم قال
هششو هششذا أيضششا تكفيرهم من بد فل اليات من يحصى ل فيما

إل معناهششا يتششم فل الخلص كلمششة اللششه إل إلششه ل مقتضششى
(من الحديث في كما عبادته في شريكا لله جعل من بتكفير

مششاله حششرما اللششه دون مششن يعبششد بمششا وكفر الله إل اله ل قال
مششن يعبششد بمششا وكفششر فقولهتعالى)  الله على وحسابه ودمه
إل والمشال الشدما معصششوما يكشون فل للنفششي تأكيشد اللشه دون
من المور فهذه وماله دمه يعصم لم تردد أو شك فلو بذلك
النأششواع أحششد الشششرح: فششي في أيضا اهش. وقال التوحيد تماما
نأفششي من الله إل إله ل عليه دلت بما يأت لم النوع وهذا قال

إجماعششا، البيششان بعد فعله من تكفير من تقتضيه وما الشرك
جاءت ما خالف فقد القرآن كفره من يكفر لم ومن قال ثم
الشرح: في أيضا وقال اهش يوجبه وما التوحيد من الرسل به

منه والبراءةا الشرك نأفي يقتضي التوحيد أن من علمت لما
  اهش عليهم الحجة قياما مع وتكفيرهم أهله ومعاداةا
دفشع مشن أن العلماء أجمع راهويه: وقد بن إسحاق قال

كششافر. التمهيشد أنأشه اللشه أنأشزل بمشا مقر وهو الله أنأزله شيئا
بن الله عبد الكلما هذا . وفسر5.451 ص الصارما ،4/226
فقششال: الواقعششة المكفششرات كتابه في الوهاب عبد بن محمد

فششي الله أنأزل مما شيئا يرد أو يدفع أن إسحاق قول ومعنى
مششن وسششلم عليششه اللششه صششلى رسششوله لسششان علششى أو كتابه

أن بعششد المستحبات أو المسنونأات أو الواجبات أو الفرائض
عنششه نأهششى أو رسششوله أمربه أو كتابه في أنأزله الله أن يعرف

ا بكشل مقشرا كشان وإن مرتشد كشافر فهشو ذلك بعد دفعه ثم م
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أو لهششواه لمخششالفته وأنأكره دفعه ما إل الشرع من الله أنأزل
أنأكششر مششن العلششم أهششل قششول معنششى وهذا بلده عادةا أو عادته
النششاس أعبششد مششن كششان ولششو كفششر فقششد عليششه مجمعششا فرعششا

اهش.  وأزهدهم
(إنأهششم القرامطة عن الوهاب عبد بن محمد الشيخ قال
ونأصششبوا والجماعششة الجمعششة وإقامششة السلما شرائع أظهروا

الشششريعة ومخالفششة الشششرك أظهششروا لكن والمفتين لقضاةاا
له. السيرةا من كفار) مختصرا أنأهم على العلم أهل فأجمع
كتششابه فششي الوهششاب عبششد بششن محمد بن الله عبد وقال 

أصششل أنأششاس فششي تيمية ابن كلما وتأمل الواقعة: المكفرات
إل اللششه يغفششره ل الششذي والكفششر الكششبر الشششرك هششو قششولهم
بششرب والكفششر الدين عن الردةا يستلزما ذلك وأن منه بالتوبة

الششدين عششن ردتششه أو هذا فعل من بكفر صرح كيف العالمين
فعل على أصر ثم والسنة الكتاب من الحجة عليه قامت إذا

اهش.  السلما دين عرف من فيه ينازع ل هذا ذلك
قششال: الوهششاب عبد بن محمد ابنا الله وعبد حسين وقال

أو يكفرهششم ولششم عششاداهم أو المشششركين أعادي ل قال فمن
والشششرك الكفششر فعلششوا ولو الله إل إله ل أهل أتعرض ل قال

يكششون ل فهششذا للقبششاب أتعششرض ل قششال أو اللششه ديششن وعادوا
ببعششض نأششؤمن (ويقولششون فيهششم الله قال ممن هو بل مسلما
معششاداةا أوجششب - حقششا). واللششه قششوله ببعض... - إلششى ونأكفر

بششالله يؤمنون قوما تجد ل( وتكفيرهم ومنابذتهم المشركين
ل آمنششوا الششذين أيهشا (يشااللشه)  حشاد من يوادون الخر واليوما
بششالمودةا). الششدرر إليهم تلقون أولياء وعدوكم عدوي تتخذوا

10/140.139.
المشششركين يكفششر لم فيمن الله عبد بن سليمان وسئل
لششه بينت بكفرهم جاهل أو كفرهم في شاكا كان فقال: فان

وسششلم عليششه اللشه صششلى رسششوله وسنة الله كتاب من الدلة
بإجمششاع كششافر فششإنأه تششردد أو ذلك بعد شك فإن كفرهم على

ن أن على العلماء اهششش كشافر فهشو الكشافر كفشر فشي ششك م
اليمان).  عرى أوثق (كتاب

أيضا: فيمششن الوهاب عبد بن الله عبد بن سليمان وقال
بشششرك ليششس اللششه مع الموات ودعاء القباب عبادةا إن قال
وكفششره عنششاده واتضششح أمره بان بمشركين ليسوا أهلها وأن
. 8/128.127 الدرر اهش

إل توحيششدهم التوحيششد لهششل يتم الرحمن: فل عبد وقال
الششدرر اهششش وتكفيرهششم وعششداوتهم الشششرك أهششل بششاعتزال
11/434 .
إل إلششه ل معنى العبد عرف أيضا: لو الرحمن عبد وقال

اللششه مع أشرك من كفر في تردد أو شك من أن لعرف الله
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و  بتصششرف11/523 الششدرر اهش بالطاغوت يكفر لم أنأه غيره
. النجدية الئمة فتاوى

ّفر بعدمااللطيف:  عبد بن محمد وقال غيششر عبششد مششن ك
فهششو عليه الحجة قياما بعد كفره في شك قال: ومن ثم الله

.10/439،440 اهش. الدرر كافر
اعششتزال التوحيششد أهششل علششى أوجب الله أيضا: إن وقال

بآيششة اسششتدل ثششم منهششم والششبراءةا وتكفيرهششم المشششركين
اعتزلهم) (إنأني ) (فلماالله دون من تدعون وما عتزلكمأو(

التوحيششد... يتم ل قال  ثمفطرنأي) الذي إل تعبدون مما براء
الخ.

المسششلمين تكفششرون إنأكششم قششال فيمششن بطيششن ابا وقال
ول السلما عرف ما القائل الله): إن غير يعبد أنأه (وحقيقته

ينكششر لششم لنأه القائل هذا إسلما صحة عدما والظاهر التوحيد
شششيئا يراهششا ول اليششوما المشششركون يفعلهششا الششتي المور هذه

/ص3 / القسششم1ج الرسششائل مجموعششة اهششش بمسششلم فليس
655 .

اللششه: وبششذا رحمه باز ابن برئاسة الدائمة اللجنة وقالت
عباد كفر يعتقدون الذين الموحدين لطائفة يجوز ل أنأه يعلم

فششي توقفششوا الششذين الموحششدين إخششوانأهم يكفششروا أن القبششور
تكفيرهششم عششن تششوقفهم لن الحجة عليهم تقوما حتى كفرهم

أولئششك علششى الحجششة إقامة من لبد أنأه اعتقاد وهي شبهة له
كفششره فششي لشششبهة مششن بخلف تكفيرهششم قبششل القبششوريين

لشششبهة فهششؤلء وأشششباههم والشششيوعيين والنصارى كاليهود
. فتاوى2/100 يكفرهم. اهش لم من كفر في ول كفرهم في

 .3/74 النجدية الئمة
فششي لنفششيا مراتششب مششن الرابعششة المرتبششة هششي وهششذه
مشششركا، وتسششميته الشششرك فعششل من تكفير وهو المخالفين
وتكفيره.  له الشرك إثبات ومقتضاها
عششن الروايششتين ذكششر الكيلنأيششة رسششالته فششي تيميششة وابن

المنهششاج وانأظششر اهششش الجهميششة يكفششر لم من تكفير في أحمد
.3/210 النجدية الئمة ) وفتاوى16( النقل
 

   اليوما:     ذلك     ومثل     معاصرة     قضية
ِبل و نأهج لمن أعله سبق ما على التكفير على ووافق َق

المعاصششرةا الوطنيششة أو القوميششة أو الشششيوعية أو العلمانأيششة
والبرلمشششانأيين الديمقراطيشششة أو الرأسشششمالية أو أوالبعثيشششة
أوديششن الكفريششة العولمششة أو القانأونأيششة والمحاكم المشرعين

العصششرانأيين وغلةا والحداثششة القبوريششة أوالصششوفية الرافضة
 .المعاصرةا المذاهب أو الديان من ذلك وغير

 باب)6(
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والمعاداة الموالة اللوهية مقتضى
والتكفير

من يعبد بما وكفر الله إل إله ل قال (من الحديث وفي 
تعالى)  الله على وحسابه ودمه ماله حرما الله دون

الشششرك أهششل تعششالى اللششه شششرحه: ووسششم فششي وقششال
أيضششا تكفيرهششم مششن بششد فل اليات من يحصى ل فيما بالكفر

معناهششا يتششم فل الخلص كلمششة الله إل إله ل مقتضى هو هذا
الحشديث فشي كمشا عبادته في شريكا لله جعل من بتكفير إل

حششرما اللششه دون مششن يعبششد بمششا وكفششر الله إل اله ل قال (من
فششي أيضششا وقششال تعششالى)، اللششه علششى وحسششابه ودمششه مششاله

دلشت بمشا يشأت لشم النشوع وهذا قال النأواع أحد الشرح: في
تكفيششر مششن تقتضششيه وما الشرك نأفي من الله إل إله ل عليه
كفره من يكفر لم ومن قال ثم إجماعا، البيان بعد فعله من

ومششا التوحيششد مششن الرسششل بششه جششاءت مششا خالف فقد القرآن
  اهش يوجبه

لشوازما مشن المشششرك عششداوةا جعششل الله أيضا: إن وقال
. 3/168 النجدية الئمة اهش الدين هذا

مصششر أهششل دعششا السلما عليه تيمية: ويوسف ابن وقال
بالششذما منششاوأةا إظهششار ول يششؤمن، لششم لمششن معششاداةا بغير لكن

أنأششزل مششا أول نأبينششا كششان كمششا عليششه هم لما والطعن والعيب
إلششى عليششه ينكششر ول تقره ذاك إذ قريش وكانأت الوحي عليه

آبششاؤهم عليششه كششانأت ما وعيب ودينهم آلهتهم عيب أظهر أن
جهششادا ذلششك وآذوه. وكششان عششادوه فهنالششك أحلمهششم وسششفه

لبعثنا شئنا ولو( تعالى قال اليد بجهاد يؤمر أن قبل باللسان
جهششادا بششه وجاهششدهم الكششافرين تطششع فل نأذيرا قرية كل في

وأن بششالله يؤمن أن أمره فرعون مع موسى كبيرا). وكذلك
فرعشون وجاهشد ذلششك كششره وإن إسشرائيل بنششي معشه يرسشل
أن إلششى بهششا يعششاقبهم اللششه كششان الششتي باليششات بذلك بإلزامه
. 319 ص النبوات كتاب اهش يديه على وقومه الله أهلكه

معاصرة:     قضية     وفيه
فششي والتكفيششر : المعششاداةااللوهيششة مقتضششى مششن فششان
المعاصششرةا الوطنيششة و القوميششة و الشششيوعية و العلمانأيششة

القانأونأيششة والمحششاكم الديمقراطيششة و الرأسششمالية و والبعثية
الرافضششة وديششن الكفرية العولمة و المشرعين والبرلمانأيين

ذلششك وغيششر والحداثششة العصششرانأيين وغلةا القبورية والصوفية
المعاصرةا.  المذاهب أو الديان من
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أبواب )7(
أبواب أربعة وهي بالنفي متعلقة

الشرك بغض من يكفي (أ) ما

النششبي مششع جلششوس نأحششن بينمششا قال مالك بن أنأس وعن
ضششماما (وهششو رجل دخل المسجد في وسلم عليه الله صلى

سششائلك إنأششي وسششلم عليششه اللششه صلى للنبي ثعلبة) فقال بن
فقششال نأفسششك فششي علي تجد فل المسألة في عليك فمشدد

آللششه قبلششك مشن ورب بربشك أسششألك فقششال لشك بدا عما سل
عششن سششأله ثششم نأعششم اللهششم فقششال كلهششم النششاس إلى أرسلك

الركان. الحديث. 
كششان إذا الدلششة يعرف ل الذي العامي بطين: إن ابا قال

عليششه الله صلى محمد ورسالة سبحانأه الرب وحدانأية يعتقد
هششذه وأن والنششار وبالجنششة المششوت بعششد بالبعث ويؤمن وسلم
وضلل باطلة المشاهد هذه عند تفعل التي الشركية المور

مسششلم فهششو فيششه شششك ل جازما اعتقادا ذلك يعتقد كان فإذا
الدليل لقنوا ولو المسلمين عامة لن بالدليل يترجم لم وإن

شششرح في النووي عن نأقل ثم غالبا المعنى يفهمون ل فإنأهم
فيششه الصششلح ابن قال قال ثعلبه بن ضماما حديث عند مسلم
المقلششدين العششواما أن مششن العلمششاء أئمششة إليه ذهب لما دللة

مششن جزمششا الحششق اعتقششاد بمجششرد منهم يكتفى وأنأه مؤمنون
قرر لنأه المعتزلة من ذلك أنأكر لمن خلفا وتزلزل شك غير

وصششدقه رسششالته معرفششة فششي عليششه اعتمششد مششا علششى ضماما
. 10/409 الدرر اهش عليه ينكر ولم بذلك إياه إخباره ومجرد

و القوميششة و الشششيوعية و العلمانأيششة اليوما: بغششض ومنه
و الديمقراطيششة و الرأسششمالية و والبعثية المعاصرةا الوطنية

الرافضششة وديششن الكفريششة العولمششة و القانأونأيششة المحششاكم
والبرلمششششانأيين العصششششرانأيين وغلةا القبوريششششة والصششششوفية
المششذاهب أو الديششان مششن ذلششك وغيششر والحداثششة المشششرعين
المعاصرةا.

 باب(ب)
أصل من للشرك والكراهية البغض

التوحيد

إبراهيششم فششي حسششنة أسششوةا لكم كانأت قد( تعالى وقال
تعبششدون وممششا منكششم ؤاءبششر إنأا لقومهم قالوا إذ معه والذين
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والبغضششاء العششداوةا وبينكم بيننا وبدأ بكم كفرنأا الله دون من
وحده). بالله تؤمنوا حتى أبدا

ل أنأششا قششال مششن مششاأالوهاب:  عبد بن محمد الشيخ قال
القبششور علششى والقبششاب السششادةا أتعششرض ل وأنأششا الله إل أعبد

يششؤمن ولششم اللششه إل إلششه ل قول في كاذب فهذا ،ذلك وأمثال
. 2/121 الدرر اهش بالطاغوت يكفر ولم بالله

باب(ج) 
ببغض إل المحبة تصح ل

بالله يؤمنون كانأوا ولو( تعالى قوله على تيمية ابن قال
ما إليه نأزلأ وما والنبي

ينفششي المششذكور اليمششان أن فششدل قالأولياء)  اتخذوهم
أوليشاء واتخشاذهم اليمشان يجتمشع ول ويضاده أولياء اتخاذهم

. 7/17 القلب. الفتاوى في
تجتمششع فل الششبراءةا تنششافي القيششم: الوليششة ابششن وقششال

.1/242 الذمة أهل أبدا) أحكاما والولية البراءةا
عششدوه ومششوالةا الششولي مششوالةا : فششإنالزمخشري وقال
متنافيان. 
يجتمعان.  ل المتعاديين موالةا البيضاوي: فإن وقال
الشياء.  تتبين وبضدها قيل وقد

المحششاكم محبششة يصششح فل اليششوما معاصرةا: ومثله قضية
محبششة يصششح ول ،القانأونأيششة المحششاكم ببغششض إل الشششرعية

آخره.  إلى العلمانأية ببغض إل الشرعية الحكاما

باب(د) 
الشرك وترك بالطاغوت الكفر فائدة

التوحيد تصحيح
الثبات)  أجل من النفي أن (أي
الخششر واليششوما بششالله يؤمنششون قومششا تجششد ل( تعششالى قال
أمششة كششل فششي بعثنششا ولقد( تعالى قالالله) و حاد من يوادون
فمن( تعالى الطاغوت) وقال واجتنبوا الله اعبدوا أن رسول
بششالعروةا استمسششك فقششد بششالله ويششؤمن بالطششاغوت يكفششر

الوثقى). 
تعششالى قششوله  علششى7/17 الفتششاوى تيمية: فششي ابن قال

لهششم قدمت ما لبئس كفروا الذين يتولون منهم كثيرا وترى(
, خالششدون هششم العششذاب وفششي عليهم الله سخط أن أنأفسهم

اتخششذوهم مششا إليششه أنأششزل ومششا والنبي بالله يؤمنون كانأوا ولو
اتخششاذهم ينفششي المششذكور اليمششان أن على فدل قالأولياء) 
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القلششب في أولياء واتخاذهم اليمان يجتمع ول ويضاده أولياء
اليمششان فعششل مششا أوليششاء اتخششذهم مششن أن علششى ذلششك ودل

قششوله ومثلششه إليششه أنأزل وما والنبي بالله اليمان من الواجب
بعض أولياء بعضهم أولياء والنصارى اليهود تتخذوا ل( تعالى
أن اليششات تلششك في أخبر منهم) فإنأه فإنأه منكم يتولهم ومن

منهشم هشو متشوليهم أن هنششا وأخشبر مؤمنششا يكشون ل متشوليهم
شبعضا. أ.ه بعضه يصدق فالقرآن

تششولهم من بأن تعالى الله حكم القيم: وقد ابن وقال 
تنشافي والوليشة منهشم بشالبراءةا إل اليمان يتم ول منهم فإنأه

الذمة أهل أحكاما .هأأبدا.  والبراءةا الولية تجتمع فل البراءةا
.51ص هذا البيان  وكتابه1/242

الششولي مششوالةا الزمخشششري: فششإن المناوي: قششال وقال
 البيششان6/111 القششدير فيششض شششمتنافيان. أ. ه عدوه وموالةا

. 38ص
يجتمعان.  ل المتعاديين موالةا البيضاوي: فإن وقال

) باب8(
الله إل إله ل شاروط من شارط يصح ل

3ضده بعدما إل

. الضلل) إل الحق بعد (فماذا تعالى قال
يعبششد لششم من كل كان الله: ولهذا رحمه تيمية ابن وقال

آدما ابششن فششي وليششس000 لغيششره عابششدا يكون أن بد فل الله
مختصرا.  اهش ثالث قسم

نأقيضششين كل وكذلك4/203 الهدي في القيم: بنا وقال
 الخر. اهش خلفه أحدهما زال

) كتاب3(
التوحيد أصل في المخالفين

أقساما:  وهم
أهله).  أو التوحيد (في الثبات، في  - المخالف1 
أهله).  أو الشرك (في النفي، في  - المخالف2 

ُيسمى فيهما  - المخالف3 تامة).  مخالفة المخالف (و
أهلهمششا). (وهششو أو أحدهما في أو (فيهما  - المتوقفة،4

فششي أو بقسششميه النفششي أو بقسششميه الثبششات فششي توقف من
الله).  إل إله ل شروط من شرط

تتبين وبضدها قيل والثبات. وكما النفي من الشروط في لبد 3
الشياء. 
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) باب9(
فيهما المخالف

فمششا والنفي الثبات في الجميع في خالف من وأشدهم
بالشششرك عمششل الششذي وهو نأفاه إثباتا كان وما أتثبته نأفيا كان

وعاداه.  التوحيد وأنأكر
وحفيششده مؤصششل الوهششاب عبششد بششن محمششد الشششيخ قششال

أصششل فششي (أي ذلششك فششي قششال: والمخششالف ومقششررا شششارحا
الجميششع فششي خششالف مششن مخالفششة فأشششدهم السلما) أنأششواع

كما باطل واعتقده التوحيد وأنأكر دينا واعتقده الشرك فقبل
والسششنة الكتششاب عليششه دل بما الجهل وسببه الكثر، حال هو
واتبششاع والتنديششد الشششرك مششن ينافيه وما التوحيد معرفة من

مششن أمثششالهم مششن قبلهششم مششن كحششال الباء عليه وما الهواء
كلمششة عليششه دلششت لما نأاقض النوع الرسل. قال: وهذا أعداء

يقبششل ل الذي الدين من تضمنته وما له وضعت وما الخلص
اهش.  سواه دينا الله

 اليوما: ومثلهمعاصرة:      قضية
ِبل من أوالقوميششة أوالشششيوعية العلمانأيششة على ووافق َق

أوالديمقراطية أوالرأسمالية أوالبعثية المعاصرةا الوطنية أو
الرافضششة أوديششن الكفريششة العولمششة أو يعيشرتال والبرلمان
ذلششك وغيششر القبوريششة أوالصوفية الغالية ةالعصرنأ و والحداثة

وأنأكششر دينششا واعتقششاده المعاصششرةا المششذاهب أو الديششان مششن
باطل.  واعتقاده التوحيد

) أبواب10(
النفي في المخالفة

أبواب أربعة وهي
أهله).  في والباقي الشرك، أصل في أحدها (وهي

(أ) باب
الشرك ينكر لم ولكن وحده الله عبد من

بعده وما
 

التيشان عشدما فششي وخششالف النششافي، غيشر المثبششت (وهششو
أصل)  بالنفي
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عبششد وحفيششده مؤصل الوهاب عبد بن محمد الشيخ قال
وحششده اللششه عبششد مششن النششاس قششال: ومششن مقششررا، الرحمششن

 ه أهله.ا يعاد ولم الشرك ينكر (ولكن) لم
لششم الشرك ينكر لم من أن المعلوما الشارح: ومن قال

يحصششل ل التوحيد أن عرفت وقد به يأت ولم التوحيد يعرف
 اهش الية في المذكور بالطاغوت والكفر الشرك بنفي إل

ل أنأششا قششال مششن إمششاالوهاب:  عبد بن محمد الشيخ قال
القبششور علششى والقبششاب السششادةا أتعششرض ل وأنأششا الله إل أعبد

يششؤمن ولششم اللششه إل إلششه ل قول في كاذب فهذا ،ذلك وأمثال
. 2/121 الدرر اهش بالطاغوت يكفر ولم بالله

ول للمشششركين أتعشرض ل لكشن قشال أيضششا: مشن وقششال
فششي الششدخول به لك يحصل ذلك أن تظن ل شيئا فيهم أقول

ومسششبتهم يحبهششم مششن وبغششض بغضششهم مششن لبد بل السلما
منكشم ؤاءبشر إنأشا لقشومهم قشالوا إذ( آيشة ذكشر ثم ومعاداتهم،

وبينكششم بيننششا اوبششد بكششم كفرنأششا اللششه دون مششن تعبششدون ومما
يقششول ولششووحششده).  بالله تؤمنوا حتى أبدا والبغضاء العداوةا

الحششق علششى وهششو وسششلم عليششه الله صلى النبي أتبع أنأا رجل
يصششح لششم منهششم علششّي مششا وأمثششاله جهششل أبششا أتعششرض ل لكن

. 2/109 الدرر اهش إسلمه
المسششلمين تكفششرون إنأكششم قششال فيمششن بطيششن ابا وقال
ول السلما عرف ما القائل الله): إن غير يعبد أنأه (وحقيقته

ينكششر لششم لنأه القائل هذا إسلما صحة عدما والظاهر التوحيد
شششيئا يراهششا ول اليششوما المشششركون يفعلهششا الششتي المور هذه

/ص3 / القسششم1ج الرسششائل مجموعششة اهششش بمسششلم فليس
655 .

 اليوما: ومثلهمعاصرة:      قضية
أوالشششيوعية العلمانأية ينكر لم ولكن وحده الله عبد من

أوالديمقراطيششششة أوالرأسششششمالية أوالبعثيششششة أوالقوميششششة
الجديششد الكفري العالمي النظاما أو المشرعين والبرلمانأيين

الوضشعية القشوانأين أو القبوريشة أوالصشوفية الرافضششة أودين
أو الديششان مششن ذلششك وغيششر العصششرانأيين وغلةا والحداثششةأ

الكفرية.  المعاصرةا المذاهب
الكفششر شششرط فقد هو النوع هذا فيه وقع الذي (والخلل
بالطاغوت). 

وحده الله عبد من (ب) باب
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يبغضهم لم ولكن وأهله الشرك وأنكر
يكفرهم ولم يعادهم ولم

بعضششه، وتششرك النفي ببعض وأتى بالثبات أتى من (وهو
إنأشا لقشومهم قشالوا إذ( تعالى النفي)) قال في المبعضة فهم

بيننششا اوبششد بكم كفرنأا الله دون من تعبدون ومما منكم ؤاءبر
)وحششده) بششالله تؤمنششوا حششتى أبششدا والبغضششاء العششداوةا وبينكم
يششوادون الخر واليوما بالله يؤمنون قوما تجد ل( تعالى وقال

تتخششذوا ل آمنششوا الششذين أيهششا يششا( تعششالى الله) وقششال حاد من
بالمودةا). إليهم تلقون أولياء وعدوكم عدوي

أنأششه النششوع هششذا الوهاب: عششن عبد بن محمد الشيخ قال
مشا قششدر يعششرف لششم ولنأششه )،4باعتبششار (أي خطرا النأواع أشد
ولششم تركششه من يبغض الثبات) ولم (أي التوحيد من به عمل

ه خطشرا النأشواع أششد معقبا: إنأه حفيده قال اهش يكفرهم لنأ
مششن توحيششده يصششحح بما يجئ ولم به عمل ما قدر يعرف لم

يقتضششي التوحيششد أن علمششت لما منها لبد التي الثقال القيود
قيششاما مششع وتكفيرهم أهله ومعاداةا منه والبراءةا الشرك نأفي

 اهش عليهم الحجة
قششال: الوهششاب عبد بن محمد ابنا الله وعبد حسين وقال

أو يكفرهششم ولششم عششاداهم أو المشششركين أعادي ل قال فمن
والشششرك الكفششر فعلششوا ولو الله إل إله ل أهل أتعرض ل قال

يكششون ل فهششذا للقبششاب أتعششرض ل قششال أو اللششه ديششن وعادوا
ببعششض نأششؤمن ويقولششون( فيهششم الله قال ممن هو بل مسلما
معششاداةا أوجششب - حقششا). واللششه قششوله ببعض... - إلششى ونأكفر

بششالله يؤمنون قوما تجد ل( وتكفيرهم ومنابذتهم المشركين
الذين أيها يا( تعالى الله) وقال حاد من يوادون الخر واليوما
.بالمودةا) إليهم تلقون أولياء وعدوكم عدوي تتخذوا ل آمنوا
 .10/140.139 الدرر

بعششده والذي النوع هذا في تيمية ابن عن الشارح ونأقل
بششه أمششروا ما بين يميزون ل والغلو الجهل أهل أن قوله: في

يتحششرون ول مرادهششم حقيقششة يفهمششون عنششه.... ول ونأهششوا
ّهلهششم اهششش بششه أوتوا بما جهال هم بل طاعتهم مختصششرا. (وج

ضده).  أو التوحيد قدر يعرفوا لم لنأهم

 اليوما: ذلك  ومثل:     معاصرة     قضية

باعتبار أما فيه، الوقوع كثرةا وباعتبار المصنف، زمن باعتبار أي 4
باب في والشارح المصنف قال ولذا منه، أشد قبله فالذي الصل

اعتبارية.  فالمسالة النأواع، أشد أنأه فيهما المخالف
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والديششان والمششذاهب الشششرك وأنأكر وحده الله عبد من
فششي عليه ُعطف مما وغيرها العلمانأية من وأهلها المعاصرةا

 يكفرهم ولم يعادهم ولم يبغضهم لم ولكن السابقة البواب
(ج) باب

وحده الله عبد من

يكفر ولم يعاد لم ولكن وأبغضهم وأهله الشرك وأنأكر
بعضه، وترك النفي ببعض وأتى بالثبات أتى من (وهو 
أسششوةا لكششم كششانأت قد( تعالى النفي) قال في المبعضة فهم

بششراء إنأششا لقششومهم قششالوا إذ معششه والششذين إبراهيم في حسنة
وبينكم بيننا وبدأ بكم كفرنأا الله دون من تعبدون ومما منكم

 وحده). بالله تؤمنوا حتى أبدا والبغضاء العداوةا
عبششد وحفيششده مؤصل الوهاب عبد بن محمد الشيخ قال
دلششت بمششا يعمششل لم لنأه النوع هذا قال: في مقررا، الرحمن

(إنأششا فطرنأي) وآيششة الذي إل تعبدون مما براء (إنأني آية عليه
بيننششا وبششدا بكم كفرنأا الله دون من تعبدون ومما منكم برءاؤ

الشششرك عششرف لمششن بششد أبدا). فل والبغضاء العداوةا وبينكم
العابششد مششن والششبراء الششولء مششن كششذلك يكششون أن من وتركه

اهش.  وعداوتهم وأهله الشرك وبغض والمعبود
ل لكششن قششال مششنالوهششاب:  عبششد بن محمد الشيخ وقال

ذلششك أن تظششن ل شششيئا فيهششم أقششول ول للمشششركين أتعرض
بغضششهم مششن لبششد بششل السششلما فششي الششدخول بششه لك يحصل
قالوا إذ( آية ذكر ثم ومعاداتهم، ومسبتهم يحبهم من وبغض

كفرنأششا اللششه دون مششن تعبششدون وممششا منكم ؤاءبر إنأا لقومهم
تؤمنششوا حششتى أبششدا والبغضششاء العششداوةا وبينكششم بيننا اوبد بكم
عليششه اللششه صششلى النبي أتبع أنأا رجل يقول ولووحده).  بالله
مششا وأمثششاله جهششل أبششا أتعششرض ل لكن الحق على وهو موسل
. 2/109 الدرر اهش إسلمه يصح لم منهم علّي

قششال: الوهششاب عبد بن محمد ابنا الله وعبد حسين وقال
أو يكفرهششم ولششم عششاداهم أو المشششركين أعادي ل قال فمن
والشششرك الكفششر فعلششوا ولو الله إل إله ل أهل أتعرض ل قال

يكششون ل فهششذا للقبششاب أتعششرض ل قششال أو اللششه ديششن وعادوا
ببعششض نأششؤمن ويقولششون( فيهششم الله قال ممن هو بل مسلما
معششاداةا أوجششب - حقششا). واللششه قششوله ببعض... - إلششى ونأكفر

بششالله يؤمنششون قوما تجد لوتكفيرهم( ومنابذتهم المشركين
الذين أيها يا( تعالى الله) وقال حاد من يوادون الخر واليوما
إليهشششم تلقششون أوليشششاء وعشششدوكم عشششدوي تتخشششذوا ل آمنشششوا

 .10/140.139 .. الدرربالمودةا)

 اليوما: ذلك ومثل:  معاصرة     قضية
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والديششان والمششذاهب الشششرك وأنأكر وحده الله عبد من
فششي عليه ُعطف مما وغيرها العلمانأية من وأهلها المعاصرةا

و الشششيوعيين و العلمششانأيين وأبغششض اوأهله السابقة البواب
الشششديمقراطيين و الرأسشششماليين و والبعشششثيين القشششوميين

الكفششري العششالمي النظششاما أهشل و المششرعين والبرلمشانأيين
القششانأونأيين و القبششوريين الصششوفية أهششل و والروافض الجديد
لششم ولكششن أبغضششهم أولئششك كششل ،والحداثة العصرانأيين وغلةا

العلمششانأيين أكفششر ول أعششادي ل فقششال يكفرهششم، ولم يعادهم
أوالرأسششششماليين أوالبعششششثيين أوالقششششوميين أوالشششششيوعيين

النظششاما أهششل أو المشششرعين والبرلمششانأيين أوالششديمقراطيين
الصششوفية أهششل أو أوالروافششض الجديششد الكفششري العششالمي
.والحداثة العصرانأيين وغلةا القانأونأيين أو القبوريين

وحده الله عبد من (د) باب
وأبغضهم وعاداهم وأهله الشرك وأنكر

ُيكفرهم لم ولكن
 

بعضششه، وتششرك النفي ببعض وأتى بالثبات أتى من (وهو
النفي)  في المبعضة فهم

كفرنأششا( الممتحنششة آية في الكافرون) وقوله أيها يا (قل
بكم).

عبششد وحفيششده مؤصل الوهاب عبد بن محمد الشيخ قال
فهششذا يكفرهششم ولم عاداهم من قال: ومنهم مقررا، الرحمن

نأفششي مششن اللششه إل إلششه ل عليششه دلششت بمششا يأت لم أيضا النوع
إجماعششا البيششان بعششد فعله من تكفير من تقتضيه وما الشرك

الكافرون) وقوله أيها يا و(قل الخلص سورةا مضمون وهو
لم بكم) ومن (كفرنأا الممتحنة آية في

الرسششل بششه جاءت ما خالف فقد القرآن كفره من يكفر
كلمهما.  اهش ُيوجبه وما التوحيد من

نأفششي يقتضششي التوحيششد أن مشن علمت الشارح: لما قال
قيششاما مششع وتكفيرهششم أهلششه ومعششاداةا منششه والششبراءةا الشششرك

أهششل كفششر اللششه أن عرفششت أيضششا: فششإذا عليهم. وقال الحجة
كششان (مششا بقششوله المحكمات اليات في به ووصفهم الشرك

أنأفسششهم علششى شششاهدين الله مساجد يعمروا أن للمشركين
اهش.  السنة بالكفر) وكذلك

قششال: الوهششاب عبد بن محمد ابنا الله وعبد حسين وقال
أو يكفرهششم ولششم عششاداهم أو المشششركين أعادي ل قال فمن
والشششرك الكفششر فعلششوا ولو الله إل إله ل أهل أتعرض ل قال

يكششون ل فهششذا للقبششاب أتعششرض ل قششال أو اللششه ديششن وعادوا
ببعششض نأششؤمن ويقولششون( فيهششم الله قال ممن هو بل مسلما
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معششاداةا أوجششب - حقششا). واللششه قششوله ببعض... - إلششى ونأكفر
بششالله يؤمنششون قوما تجد لوتكفيرهم( ومنابذتهم المشركين

الذين أيها يا( تعالى الله) وقال حاد من يوادون الخر واليوما
إليهشششم تلقششون أوليشششاء وعشششدوكم عشششدوي تتخشششذوا ل آمنشششوا

 .10/140.139 .. الدرربالمودةا)
قال: وابابطين الوهاب عبد بن محمد بن الله عبد وقال

اطششرد فششإذا تكفيششره يجوز ل بالشهادتين تكلم من قال فيمن
اهش مكذب لنأه يكفر وعانأد الله إل إله ل قال من تكفير عدما

. 1/660.659 الرسائل مجموع ،10/250 الدرر باختصار
ه والسشتغاثة الميشت أيضا: وسشؤال وقال قضشاء فشي ب
ه الشذي الكشبر الششرك مشن الكربات وتفريج الحاجات حرم

النبوية والدعوات اللهية الكتب واتفقت ورسوله تعالى الله
لكششن ومعششاداته منششه والششبراءةا فششاعله وتكفيششر تحريمششه على

فششإذا المعيششن الشششخص يكفر ل الجهل وغلبة الفترات أزمنة
النبويششة والحششاديث القرآنأيششة اليات عليه وتليت الحجة بلغته

جهالششة ذلششك فعششل من بخلف كافر فهو شركه على أصر ثم
يحكششم ل ولكششن كفششر فعله فالجاهل ذلك على ينبهه ولم منه

الرسششائل .. مجموعششة …إليششه الحجششة بلششوغا بعششد إل بكفششره
. 3/100 النجدية الئمة . وفتاوى79 /1  ج1 ق والمسائل
المشششركين يكفششر لم فيمن الله عبد بن سليمان وسئل

لششه بينت بكفرهم جاهل أو كفرهم في شاكا كان نإفقال: ف
وسششلم عليششه اللشه صششلى رسششوله وسنة الله كتاب من الدلة
بإجمششاع كششافر فششإنأه تششردد أو ذلك بعد شك فإن كفرهم على

ن أن على العلماء اهششش كشافر فهشو الكشافر كفشر فشي ششك م
اليمان).  عرى أوثق (كتاب

المشششركين يكفششر لششم نأجششد: فيمششن علمششاء بعششض وقال
غيششر المشششركين يكفششر ل الششذي فششإن مثلهششم كافر إنأه فقالوا

وأمششر المشششركين كفششر قششد القششرآن فششإن بششالقرآن مصششدق
النجديششة الئمششة فتششاوى اهششش وقتششالهم وعششداوتهم بتكفيرهششم

3/77 .

اليوما:   ومثلهمعاصرة:     قضية
أوالشششيوعية العلمانأيششة وأنأكششر وحششده اللششه عبششد مششن

أوالديمقراطيششششة أوالرأسششششمالية أوالبعثيششششة أوالقوميششششة
أوديششن الجديششد الكفششري العششالمي النظششاما أو اتوالبرلمانأشش
والحداثششة الوضعية القوانأين أو القبورية أوالصوفية الرافضة

المششذاهب أو الديششان مششن ذلششك وغيششر العصششرانأيين وغلةا
العلمششانأيين فعششادى أهلهششا، الكفريششة. وعششادى المعاصششرةا

أوالرأسششششماليين أوالبعششششثيين أوالقششششوميين أوالشششششيوعيين
النظششاما أهششل أو المشششرعين والبرلمششانأيين أوالششديمقراطيين

الصششوفية أهششل أو أوالروافششض الجديششد الكفششري العششالمي
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كششل العصششرانأيين، وغلةا والحداثششة القششانأونأيين أو القبششوريين
العلمششانأيين أكفششر ل فقششال يكفرهششم، لم ولكن عاداهم أولئك

لو البعششثيين أكفر لو القوميين أكفر لو الشيوعيين أكفر لو
النظششاما أهششل أو الششديمقراطيين أكفششر لو الرأسماليين أكفر

أهششل أكفششر لو الروافششض أكفششر لو الجديششد الكفري العالمي
القانأونأيين.  أكفر لو القبوريين الصوفية

) باب11(
وعدما الجهل غلبة زمن المعين تكفير

الدعوة ظهور

شششرحه، آخششر فششي الشششارح ألحقهششا المسششألة (وهششذه
هنا)  المكان لمناسبة هنا وذكرنأاها
ابششن السلما شيخ فيها تكلم مسألة الشارح: بقيت قال

رحمششه ذكششره لسششبب ابتششداء، المعين 5تكفير عدما وهو تيمية
فإنأه مسلمين كونأهم التكفير. أما اسم نأفي في الكلما أن لحظ 5

ُينفى مشرك اسم عليه أطلق ذكر ما فعل ذلك. فمن عنهم ينفى و
للفرق. ويدل الحجة. فانأتبه عليه تقاما حتى يكفر ل لكن السلما عنه

يدعو أنأه التكفير عنه نأفى الذي هذا في قال  - أنأه1 أمور ذلك على
- أسطر بعد  - قال2شرك.  بالجماع وهذه لغيره ويسجد الله غير
شرك هو نأعم قائل يقول شركا. قد - فسماه الشرك من ذلك وأن
والفاعل. فالفعل الفعل بين فيفرق بمشرك ليس الفاعل لكن

الكفر كاسم الحجة عليه تقوما حتى بمشرك ليس والفاعل شرك
الفتاوى في تيمية ابن قال كذلك ليس سواء. والجواب

ل الشرك اسم إذن اه الرسالة قبل يثبت الشرك .اسم20/37.380
في تيمية ابن قال كما بالفعل مرتبط لنأه حجة إقامة إلى يحتاج
في القيم ابن به. وقاله ويشرك بربه يعدل قال: لنأه ذلك تعليل
بن محمد الشيخ ابنا ) ذلك. وقال17( الطبقة في الهجرتين طريق

والشرك بالكفر يعمل كان (إذا معمر آل نأاصر بن وحمد الوهاب عبد
ولكن الحجة عليه تقوما حتى بكفره لنأحكم ينبهه من عدما أو لجهله

)10/136مسلم)الدرر بأنأه نأحكم ل
وابن الرحمن عبد ابني وإسحاق اللطيف عبد الخوان نأقل و

ومن الفترات أصحاب أن على الجماع القيم ابن عن نأقلوا سحمان
في يدخلون ول بإسلمهم يحكم ل النوعين كل أن الدعوةا تبلغه لم

فهو الشرك وأما بعضهم يكفر لم من عند حتى المسلمين مسمى
أصله مناقضة مع يبقى إسلما وأي يتناولهم واسمه عليهم يصدق

فعليه المزيد أراد . ومنالله) إل إله أل شهادةا الكبرى وقاعدته
وكتاب الدعوةا، أئمة لكلما المتممة وكتاب الحقائق، كتاب مراجعة
الشبهات.  كشف على والتتمات التوضيح

والبكري تيمية ابن مسألة هي الشارح ذكر التي أعله المسألة هذه 
من بالكلما نأأتي وسوف الله، شاء إن هنا فيها القول نأبسط وسوف

فيها ويتضح جدا مفيدةا لنأها ذلك، في واللفاظ سببه ونأذكر أوله
الكلما الكبر. وهذا الشرك في الجهل مسألة في تيمية ابن قول
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عليششه. الحجششة إقامششة قبل تكفيره في التوقف له أوجب الله
النششبي أن بالضششرورةا نأعلششم تعششالى: ونأحششن اللششه رحمه 6 قال

دعو أن لحشد يششرع لشم وسشلم عليه الله صلى مشن أحشدا ي
السششتغاثة بلفششظ غيرهم ول الصالحين ول النأبياء ل الموات

إلششى ول لميششت السششجود لمتششه يشششرع لم أنأه كما بغيرها ول
وأن كلهششا المششور هششذه عن نأهى أنأه نأعلم بل ذلك ونأحو ميت
عليششه اللششه صششلى ورسوله الله حرمه الذي الشرك من ذلك

كششثير في الرسالة بآثار العلم وقلة الجهل لغلبة ولكن وسلم

على الرد في له الستغاثة كتاب في موجود تيمية لبن المنقول
كما وسلم عليه الله صلى الله برسول الستغاثة أجاز لما البكري

تيمية ابن  - أن1حالتان:  له البكري مع تيمية ابن فإن ،362 ص في
في والسبب عليه، يطلقها لم  - أسماء2أسماء.  البكري على أطلق

هو ما على الدليل عدمه. أما أو بالحجة السماء تلك ارتباط ذلك
- أي المفتري تيمية: وهذا ابن  قال362 ص ففي الكتاب أصل

وسلم عليه الله صلى بالنبي يستغاث أن يجوز إنأه قال - لما البكري
والصالحين النبي حق في صحيح ذلك وأن بالله يستغاث ما كل في

كربة تفريج في بنبيه الله إلى توسل من كل - إن البكري - أي وقال
منه وطلب سأله من وإن ميتا، أو حيا كان سواء به استغاث فقد
كما شئ كل وميتا حيا منه يطلب أنأه ذلك فاقتضى به استغاث فقد

الله من يطلب ما كل وميتا حيا به بالتوسل ويطلب الله من يطلب
تيمية: ابن البكري. فقال كلما اه أيضا للصالحين ثابت ذلك وأن

من يطلب ما كل وميتا حيا المخلوق من يطلب أنأه كلمه اقتضى
لعدما البكري يكفر لم تيمية ابن اه. ولكّن وتعالى سبحانأه الخالق

ص أيضا تيمية ابن  - وقال1ذلك:  على ويدل عليه، الحجة قياما
قامت إذا كافر أيضا فهو لله إل يكون ل ما الله لغير أثبت  ومن298
ثبت ما أنأكر  ومن289 ص  - وقال2تاركها.  يكفر التي الحجة عليه

آخر في  - وقال3عليه.  الحجة قياما بعد كافر فهو والجماع بالتواتر
بينهم فيما النأبياء مخاطبات عن البكري به تكلم ما فصل في كتابه

تيمية: ول ابن قال أن بوجوه... إلى تيمية ابن عليه  فرد613 ص
الشراك باب من - هو البكري - يقصد هؤلء قول أصل أن ريب
وقد تيمية ابن قال أن الله... إلى يغفره ل الذي كفر هو الذي بالله
في خاض إذا سيما فقيه... ل ونأصف متكلم نأصف الناس يفسد قيل

مسائل من هي ول نأقل فيها معه ول علم إليها يسبق لم مسألة
يخالف ما على فيها هجم بل القولين أحد فيختار العلماء بين النزاع

جاء ما معرفة بعد فان الرسول عن بالضرورةا المعلوما السلما دين
من أحدا يدعو أن لمته يشرع لم أنأه بالضرورةا نأعلم الرسول به

ول الستغاثة بلفظ ل غيرهم ول الصالحين ول النأبياء ل الموات
لمته يشرع لم أنأه كما بغيرها ول الستعاذةا بلفظ ول بغيرها

هذه عن نأهى أنأه نأعلم بل ذلك ونأحو ميت إلى ول لميت السجود
الله صلى ورسوله الله حرمه الذي الشرك من ذلك وأن كلها المور
من كثير في الرسالة بآثار العلم وقلة الجهل لغلبة ولكن وسلم عليه

مما الرسول به جاء ما يبين حتى بذلك تكفيرهم يمكن لم المتأخرين
تفطن إل الدين يعرف لمن قط المسالة هذه بينت ما ولهذا يخالفه
 اهش السلما دين أصل هذا وقال
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بششه جاء ما يبين حتى بذلك تكفيرهم يمكن لم المتأخرين من
 اهش يخالفه مما الرسول
إطلق عدما له أوجب ما الله رحمه الشارح: فذكر قال

والصششرار البيششان بعششد إل خاصششة التعييششن علششى عليهم الكفر
لهششم بنهيششه كفششره من العلماء ولن واحدةا، أمة صار قد فإنأه
مششا بمثششل إل يعششاملهم أن يمكنششه فل العبادةا في الشرك عن

قال. 
فششي الله رحمه الوهاب عبد بن محمد لشيخنا جرى كما

قششال: الخطاب بن زيد يدعون سمعهم إذا فإنأه دعوته ابتداء

له ُيثبت أنأه البكري يكفر لم تيمية ابن إن قولنا معنى وليس
ذلك على يدل فقط. ومما للتكفير النفي إنأما كذلك السلما. فليس

منها:  التكفير غير أخرى أسماء البكري على أطلق تيمية ابن أن
أخرى نأاحية في وأمثاله هذا  وكان631 ص تيمية ابن  - قال1

وربما إليهم ويتضرعون بهم ويستجيرون ويسألونأهم الموات يدعون
الموات يدعو البكري أن والشاهد أعظم بالموات يفعلونأه ما كان

واسمه الشرك يفعل بالجماع. لنأه مشرك هذا وفاعل ويسألهم
والسؤال بالدعاء الله غير عبد لمن إسلما وأي عليه، ويصدق يتناوله

بغيره.  والستجارةا والتضرع
ميت بكل الستغاثة جعل البكري  أن588 ص تيمية ابن  - قال2

التي الكلية العامة الدعوى هذه على واحتج جائزةا وصالح نأبي من
الجلل. والشاهد ذو إل يعلمه ل ما والضلل الشرك من فيها أدخل

وقال بالجماع، أكبر شرك وهذا بالموات للستغاثة مجوزا سماه أنأه
الشرك.  من فيها أدخل

من المبتدعين أعظم ومن عنه  قال509 ص تيمية ابن  - قال3
والميت. الحي بالمخلوق يستغاث أن جوز

هذا عن الثقات بعض حدثني  وقد305 ص تيمية ابن  - قال4
مفاتيح علم وسلم عليه الله صلى النبي إن يقول كان أنأه الشخص

جدا.  واضح هذا في الغيب. والشاهد
. 520 ص بالرسول الستغاثة نأفى من يكفر البكري إن  - بل5
ما كل إن قالوا وأمثاله البكري  عن303 ص تيمية ابن قال - 6

ربوبية في فأشركوا الطريق بهذا غيره من يطلب الله من يطلب
أنأه وأضح تصريح هذا أن والشاهد وعبادته. اه الله دعاء وفي الله

اسم عليه أطلق أنأه والعبادةا. والخلصة والدعاء الربوبية في أشرك
تيمية ابن الله. قال بغير واستغاث وتضرع وسأل وعبد ودعا أشرك

بربه يشرك لنأه الرسالة قبل يثبت الشرك (واسم الفتاوى في
. 20/37.38به)  ويعدل

ثانأيا:
بعد نأذكرها سوف الشرك اسم دون هي بأسماء تيمية ابن وسماه

تقم لم ولو أخرى أسماء عليه ُيطلق أنأه على تدل الله شاء إن قليل
مثل:  الحجة عليه

. 415. 407 ،362 ،285 ص  - مفتري1
. 375 ص الضال الحمق وقال ،367،587 ،302 ص  - ضال2
أهل غلةا من قال . ومرةا520 ،511 ،508 ص مبتدع  - سماه3

المجوزين المبتدعين أعظم من قال ومرةا ،375 ص البدع
. 509 ص للستغاثة
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الكلما بلين الشرك نأفي على لهم زيد) تمرينا من خير (الله
اهش.  أعلم سبحانأه والله النفرةا وعدما المصلحة إلى نأظرا

علششى الششرد فششي السششتغاثة كتششابه فششي تيميششة ابششن قششال
العهششد حششديث يجششئ  وقد470 ص تيمية ابن وقال-  البكري

مششن يطلب غيره أو بهم الظن الحسن لهم التابع أو بالسلما
ذلششك غير أو يظلمه أن يريد ملك ظلم دفع إما الميت الشيخ
يقششول والشششيخ للشششيخ قلت قد فيقول السادن ذلك فيدخل
السششلطان إلششى رسول بعث قد والله لله يقول والنبي للنبي
من وفيه والنصارى المشركين دين محض إل هذا فهل فلن

نأصرانأي.  ول مشرك كل يستجيزه ل ما والجهل الكذب
المتوقفة ) أبواب12(

قسمين: جعله وقد
اللششه، إل إلششه ل شششروط مشن شرط في توقف من (وهو

وهششو فقششط والبغششض المحبششة شششرط فششي مثل لششه ضربا وقد
فششي ذلششك تفصششيل اللششه شششاء إن ويششأتي الصششل، فششي توقف
بعده) البابين

(أ) باب
يبغضه ولم التوحيد يحب لم من

عبششد وحفيششده مؤصل الوهاب عبد بن محمد الشيخ قال
ولششم التوحيششد يحششب لششم مششن قششال: ومنهششم مقششررا، الرحمن
يكششن لششم التوحيششد يحششب لششم مششن الشششارح: إن قششال يبغضه،
تعششالى قال كما لعباده الله رضيه الذي الدين هو لنأه موحدا

اللششه بششه رضششى بمششا رضششى دينا) فلششو السلما لكم (ورضيت
السششلما حصششول لعششدما المحبششة مششن بششد ول لحبششه به وعمل
شرط في توقف وهنا اهش التوحيد بمحبة إل إسلما فل بدونأها

بمسلم.  وليس المتوقفة من وهو

(ب) باب

. 388. 571 ص  - جاهل4
.388 ص هوى  - صاحب5
. 213 ص  - متخلف6

لبن البكري على الرد في الستغاثة كتاب سبق ما كل في (المرجع
دار جزأين. ط في يقع السهلي دجين بن عبدالله تحقيق تيمية

الوطن. 

 
6
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يحبه ولم الشرك يبغض لم من

عبششد وحفيششده مؤصل الوهاب عبد بن محمد الشيخ قال
ولششم الشششرك يبغششض لششم مششن قششال: ومنهششم مقررا، الرحمن

ل نأفتششه مششا ينششف فلششم كذلك يكن لم الشارح: من قال يحبه،
اللششه دون مششن يعبششد بمششا والكفششر الشششرك مششن اللششه إل ألششه

ولششم أصششل شششئ فششي السششلما مششن ليششس فهذا منه والبراءةا
إل الششه ل قششال (مششن حديث عليه دل كما ماله ول دمه يعصم

وحسششابه ودمششه مششاله حششرما الله دون من يعبد بما وكفر الله
 تعالى) الله على

اليوما:  ومثله معاصرة:     قضية
الشششيوعية يحب ولم يبغضها ولم العلمانأية يحب لم من

البعثية يحب ولم يبغضها ولم القومية يحب ولم يبغضها ولم
يحششب ولششم يبغضششها ولششم الرأسششمالية يحب ولم يبغضها ولم

النظششاما يحششب ولششم يبغضششها ولششم اتوالبرلمانأشش الديمقراطية
ولششم الرافضة يحب ولم يبغضه ولم الجديد الكفري العالمي
يحششب ولششم يبغضها ولم القبورية الصوفية يحب ولم يبغضهم
يبغضها ولم الحداثة يحب ولم يبغضها ولم الوضعية القوانأين

ذلك وغير يبغضهم ولم ومذهبهم العصرانأيين غلةا يحب ولم
مششن  فهششذاالكفريششة. المعاصششرةا المششذاهب أو الديششان مششن

بمسلم.  وليس المتوقفة

) باب13(
عنه السلما ونفي 7بالشرك الجاهل

له مشرك اسم ولحوق

والشارح:  المصنف ذكرهما نأوعان وهما
ولششم ينكششره ولم الشرك يعرف لم من  - قال: ومنهم1

وممششن منششه وتبرأ الشرك نأفى من إل موحدا يكون ينفه. ول
دلششت ممششا شششئ يحصششل ل بالشرك وبالجهل وكفرهم، فعله

الكلمششة هششذه بمعنششى يقششم لششم ومششن اللششه إل إلششه ل عليششه
بهششذه يششأت لششم لنأششه شششئ في السلما من فليس ومضمونأها

ومحبششة وإخلص وصششدق ويقيششن علم من ومضمونأها الكلمة

ُيوضح تابع الباب وهذا 7 الله وحد رجل أن لو مثل ذلك للمتوقفة. و
مع فأشركه بالرسالة لغيره شهد ولكن بالنبوةا للرسول وشهد

؟ بذلك يعذر وهل ؟ مسلما ُيسمى فهل تأويل أو جهل الرسول
أو جاهل كان ولو بمسيلمة صدق من يعذروا لم بالجماع والصحابة

متأول. 
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وإن شششئ، ذلششك مششن معششه ليششس النوع وهذا وانأقياد، وقبول
تضششمنته ومششا عليششه دلششت مششا يعرف ل فهو الله إل إله ل قال
اهش. 

ينكره. قششال ولم التوحيد يعرف لم من  - قال: ومنهم2
لششه خلقششوا بما رأسا يرفع لم قبله كالذي هذا فأقول الشارح

مششن حششال الحششال وهششذه رسششله به الله بعث الذي الدين من
سبيل) اهش.  أضل هم بل كالنأعاما إل هم (إن فيهم الله قال

لنأششه الرسششالة قبششل يثبت الشرك تيمية: واسم ابن قال
به.  ويشرك بربه يعدل

) باب14(
التوحيد ضد

بأنأواعه. الشرك وهو)1
بأنأواعه. والكفر)2
بأنأواعه.  الكبر والنفاق)3

فششي له رسالة في الشارح الثلثة الضداد هذه ذكر وقد
التوحيد. مجموعة أول

الرسالة ) كتاب4(

) باب15(
الرسالة وشاروط وأركان أصول

وسششلم عليششه اللششه صششلى للرسششول النبششوةا إثبششات وهششي
ه. وعشدما مشن وتكفير فيه والموالةا أخبر فيما وتصديقه ترك

فيششه والمعششاداةا ذلك في والتغليظ النبوةا في له شريك جعل
فعله.  من وتكفير

اليمششان الرسششالة. ومششن فششي الصششول أصششل هششو وهششذا
واجتنششاب أمششر، فيما طاعته سبق ما على يزيد مما بالرسالة

شرع.  بما إل الله يعبد ل وأن وزجر نأهى عنه ما
أمران: وهي
إثبات.)1
نأفي. )2
أربعة: الثبات ففي
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عليششه اللششه صششلى للرسششول النبششوةا إثبششات-1
.وسلم

.أخبر فيما وتصديقه-2
ه.في والموالةا-3
.تركه من وتكفير-4

النفي: في وأربعة
.النبوةا في له شريك جعل عدما-1
.ذلك في والتغليظ-2
.فيه والمعاداةا-3
 فعله. من وتكفير-4

هو: الرسالة وأركان 
الرسششول بنبششوةا والقششرار التصششديق وهو الثبات)1

.وسلم عليه الله صلى
بعششد غيششره عن والنبوةا الرسالة وهو: نأفي النفي)2

لششه جعششل أو كششذب أو ادعاهششا بمششن والكفر بعثته
فيها. اشريك
وشروطها: هي: 

.العلم)1
.والتصديق)2
واليقين.)3
.والمحبة)4
.والقبول)5
.والنأقياد)6
.والخلص)7
فيها. خالف بمن والكفر)8

أمششا الثبششات، في شروط هذه السادس إلى الول ومن
نأفششي فششي السششابع النفششي، فششي شروط فهي والثامن السابع

فعل من تكفير في والثامن والنبوةا الرسالة في له الشريك
 وهكذا. تهوعداو وبغضه ذلك

فششي عياض القاضي كلما الله شاء إن أسطر بعد ويأتي
الله.  رحمه وأفاد أجاد فقد النبوةا مسائل بيان

ربششه مششن إليششه أنأششزل بمششا الرسششول (آمششن تعششالى قششال
نأفششرق ل ورسششله وكتبششه وملئكتششه بشالله آمن كل والمؤمنون

أنأششزل ومششا بششالله آمنششا (قششل تعالى رسله) وقال من أحد بين
ويعقششوب وإسششحاق وإسششماعيل إبراهيم على أنأزل وما علينا

ل ربهششم مششن والنششبيون وعيسششى موسى أوتى وما والسباط
(ومششن تعالى مسلمون) وقال له ونأحن منهم أحد بين نأفرق
ضششل فقششد الخششر واليششوما ورسششله وكتبه وملئكته بالله يكفر
ورسششله بششالله يكفششرون الششذين (إن تعالى بعيدا) وقال ضلل

- أولئششك قششال أن - إلى ورسله الله بين يفرقوا أن ويريدون
حقا)  الكافرون هم
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عششن وسششلم عليششه اللششه صششلى النبي سئل الحديث وفي
واليوما ورسله وكتبه وملئكته بالله تؤمن فقال: (أن اليمان

عليه.  وشره) متفق خيره وبالقدر الخر
 

الرسالة في الثإبات ) أبواب16(

أبواب:  خمسة وهي

(أ) إثإبات
وسلم عليه الله صلى للرسول النبوة

كششان (مششا تعششالى الله) وقششال رسول (محمد تعالى قال
النشبيين) وخشاتم الله رسول ولكن رجالكم من أحد أبا محمد
جميعا) إليكم الله رسول إنأي الناس أيها يا (قل تعالى وقال

إن يشششهد واللششه لرسششوله إنأششك يعلششم (واللششه تعششالى وقششال
لكاذبون).  المنافقين
ل أن شششهادةا خمششس علششى السششلما (بنى الحديث وفي

الله. الحديث)  رسول محمدا وأن الله إل إله
الثبششات، في الرسالة مراتب من الولى المرتبة وهي 
الثبات.  في الربعة المراتب أعظم وهي

(ب) باب
أخبر فيما تصديقه

وتششولى) كششذب ولكششن صششلى ول صششدق (فل تعششالى قال
وكششذب اللششه علششى كششذب ممششن أظلششم (فمششن تعششالى وقششال

وقششالللكششافرين)  مثششوى جهنششم فششي أليس جاءه إذ بالصدق
المتقششون) هششم أولئششك به وصدق بالصدق جاء (والذي تعالى

والمؤمنششون ربششه من إليه أنأزل بما الرسول (آمن تعالى قال
مششن أحششد بيششن نأفرق ل ورسله وكتبه وملئكته بالله آمن كل

رسله). 
كششل السششلما أهل سائر (وقال الله رحمه حزما ابن قال

إل إلششه ل بلسششانأه وقششال فيه يشك ل اعتقادا بقلبه اعتقد من
وبششرئ حششق بششه جششاء ما كل وأن الله رسول محمدا وأن الله
فشإنأه وسشلم عليشه اللشه صشلى محمد دين سوى دين كل من

.4/35 ذلك) الفصل غير عليه ليس مؤمن مسلم
دفشع مشن أن العلماء أجمع راهويه: وقد بن إسحاق قال

كششافر. التمهيشد أنأشه اللشه أنأشزل بمشا مقر وهو الله أنأزله شيئا
بن الله عبد الكلما هذا . وفسر5.451 ص الصارما ،4/226
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فقششال: الواقعششة المكفششرات كتابه في الوهاب عبد بن محمد
فششي الله أنأزل مما شيئا يرد أو يدفع أن إسحاق قول ومعنى

مششن وسششلم عليششه اللششه صششلى رسششوله لسششان علششى أو كتابه
أن بعششد المستحبات أو المسنونأات أو الواجبات أو الفرائض

عنششه نأهششى أو رسوله به أمر أو كتابه في أنأزله الله أن يعرف
ا بكشل مقشرا كشان وإن مرتشد كشافر فهشو ذلك بعد دفعه ثم م

أو لهششواه لمخششالفته وأنأكره دفعه ما إل الشرع من الله أنأزل
أنأكششر مششن العلششم أهششل قششول معنششى وهذا بلده عادةا أو عادته
النششاس أعبششد مششن كششان ولششو كفششر فقششد عليششه مجمعششا فرعششا

اهش.  وأزهدهم
. الثبات في الثانأية المرتبة وهي

(ج) باب
فيه الموالة

بعض أولياء بعضهم والمؤمنات (والمؤمنون تعالى قال
قششال وإذا( تعششالى وقششالأخششوةا)  المؤمنون إنأما( تعالى قالو

فطرنأششي الذي إل تعبدون مما براء إنأني وقومه لبيه إبراهيم
. سيهدين) فإنأه

كالبنيان) للمؤمن (المؤمن وسلم عليه الله صلى وقال
تششوادهم فششي المششؤمنين (مثششل وسششلم عليششه الله صلى وقال

الواحد). كالجسد وتعاطفهم
الثالثة. المرتبة وهي

(د) باب
تركه من تسمية

ربششه مششن إليششه أنأششزل بمششا الرسششول (آمششن تعششالى قششال
نأفششرق ل ورسششله وكتبششه وملئكتششه بشالله آمن كل والمؤمنون

وملئكتششه بششالله يكفر ومن( تعالى رسله) وقال من أحد بين
تعششالى قالبعيدا)  ضلل ضل فقد الخر واليوما ورسله وكتبه

الخششرةا في وهو منه يقبل فلن دينا السلما غير يبتغي ومن(
 الخاسرين). من
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كششل السششلما أهل سائر (وقال الله رحمه حزما ابن قال
إل إلششه ل بلسششانأه وقششال فيه يشك ل اعتقادا بقلبه اعتقد من
وبششرئ حششق بششه جششاء ما كل وأن الله رسول محمدا وأن الله
فشإنأه وسشلم عليشه اللشه صشلى محمد دين سوى دين كل من

 والدللششة.4/35 ذلك) الفصششل غير عليه ليس مؤمن مسلم
المخالفة.  بمفهوما

توحيششد هششو والسششلماالله:  يعبد لم فيمن القيم ابن قال
ان لشه ششريك ل وحشده وعبشادته الله الله واليم وبرسشوله ب

 بمسلم فليس بهذا العبد يأت لم فما به، جاء فيما واتباعه
يكششن لششم اللششه عبادةا عن استكبر  فمنتيمية: ابن وقال

مسششلما) كتششاب يكششن لششم غيششره اللششه مششع عبششد ومن مسلما،
. 127 ص النبوات

اليمششان يقششم لششم : إذا4/203 الهدي في القيم ابن قال
فقششد إذا والجهل كالعلم وهذا الكفر وهو ضده حصل بالقلب

خلفششه أحششدهما زال نأقيضششين كل وكذلك الجهل حصل العلم
 الخر. اهش

ُينفى ُيقششال بالرسششالة، والتصديق اليمان عنه (ف ليششس ف
موحدا)  ول مسلما،

(هـ) باب
تركه من تكفير

صششلى محمد رسالة أنأكروا الذين اليهود عن تعالى قال
اللششه فلعنة به كفروا عرفوا ما جاءهم (فلما وسلم عليه الله
ورسله بالله يكفرون الذين (إن تعالى الكافرين) وقال على

أولئششك-  قششال أن - إلى ورسله الله بين يفرقوا أن ويريدون
حقا)  الكافرون هم

إبراهيششم فششي حسششنة أسششوةا لكم كانأت قد( تعالى قالو
تعبششدون وممششا منكششم ؤاءبششر إنأا لقومهم قالوا إذ معه والذين

والبغضششاء العششداوةا وبينكم بيننا اوبد بكم كفرنأا الله دون من
وحده). بالله تؤمنوا حتى أبدا

لمششا قششال عنششه اللششه رضى هريرةا أبي عن الحديث وفي
وكفششر بكششر أبو واستخلف وسلم عليه الله صلى النبي توفى

النششاس تقاتششل كيششف بكشر أبا يا عمر قال العرب من كفر من
أقاتششل أن أمرت وسلم عليه الله صلى الله رسول قال وقد

رواه عليششه متفششق الله. الحديث إل إله ل يقولوا حتى الناس
نأسششبوا ومششا الفرائششض قبششول أبششى من قتل باب في البخاري

الردةا.  إلى
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توحيششد هششو والسششلماالله:  يعبد لم فيمن القيم ابن قال
ان لشه ششريك ل وحشده وعبشادته الله الله واليم وبرسشوله ب

بمسششلم فليششس بهششذا العبد يأت لم فما به، جاء فيما واتباعه
الطبقة هذه فغاية جاهل كافر فهو معانأدا كافرا يكن لم وإن
عششن يخرجهم ل عنادهم وعدما معانأدين غير جهال كفار أنأهم

 ،كفارا كونأهم
عنادا إما رسوله وكذب الله توحيد جحد من الكافر فإن

غيششر أنأششه غششايته كششان وإن فهششذا العنششاد لهششل وتقليدا جهل أو
يعتقد أن العبد على الواجب بل العناد، لهل متبع فهو معانأد

ن غير بدين دان من كل أن اللشه وأن كشافر فهشو السشلما دي
عليششه الحجششة قيششاما بعششد إل أحششدا يعششذب ل وتعششالى سششبحانأه
الهجرتين.  طريق كتاب اهش ،بالرسول

كل السلما أهل سائر (وقال الله رحمه حزما ابن قال 
إل إلششه ل بلسششانأه وقششال فيه يشك ل اعتقادا بقلبه اعتقد من
وبششرئ حششق بششه جششاء ما كل وأن الله رسول محمدا وأن الله
فشإنأه وسشلم عليشه اللشه صشلى محمد دين سوى دين كل من

 .4/35 ذلك) الفصل غير عليه ليس مؤمن مسلم
القاضي كلما من مفصل بحث زيادةا الله شاء إن ويأتي

عياض. 

الرسالة في النفي ) أبواب17(
: أبواب أربعة وهي

بالرسالة (أ) إفراده
النبوة في له شاريك جأعل وعدما

بنبششوةا آمن من كفروا الصحابة أن على منعقد والجماع
وسجاح. والسود، مسيلمة،

فشي الولشى المرتبشة وغيرهشم. وهشي الثقفشي والمختار
النفي.

(ب) باب
ذلك في التغليظ

وليجششدوا الكفششار مششن يلششونأكم الششذين (قاتلوا تعالى قال
الكفششار جاهششد النششبي أيهششا (يششا تعششالى قششالغلظششة) و فيكششم

عليششه إبراهيششم عششن تعششالى قششالعليهششم)  غلظاو والمنافقين
الله) وقششال دون من تدعون وما واعتزلكم( والسلما الصلةا
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معششه والششذين إبراهيم في حسنة أسوةا لكم كانأت قد( تعالى
اللششه دون مششن تعبدون ومما منكم ؤاءبر إنأا لقومهم قالوا إذ

حششتى أبششدا والبغضششاء العششداوةا وبينكششم بيننششا اوبششد بكم كفرنأا
وحده)  بالله تؤمنوا

ل لكششن قششال : مششنالوهششاب عبششد بن محمد الشيخ وقال
ذلششك أن تظششن ل شششيئا فيهششم أقششول ول للمشششركين أتعرض
بغضششهم مششن لبششد بششل السششلما فششي الششدخول بششه لك يحصل
قالوا إذ( آية ذكر ثم ومعاداتهم، ومسبتهم يحبهم من وبغض

كفرنأششا اللششه دون مششن تعبششدون وممششا منكم ؤاءبر إنأا لقومهم
تؤمنششوا حششتى أبششدا والبغضششاء العششداوةا وبينكششم بيننا اوبد بكم
عليشه اللشه صشلى النشبي أتبشع أنأا رجل يقول ولووحده)  بالله

مششا وأمثششاله جهششل أبششا أتعششرض ل لكن الحق على وهو وسلم
. 2/109 الدرر اهش إسلمه يصح لم منهم علّي

قششال: الوهششاب عبد بن محمد ابنا الله وعبد حسين وقال
أو يكفرهششم ولششم عششاداهم أو المشششركين أعادي ل قال فمن
والشششرك الكفششر فعلششوا ولو الله إل إله ل أهل أتعرض ل قال

يكششون ل فهششذا للقبششاب أتعششرض ل قششال أو اللششه ديششن وعادوا
ببعششض نأششؤمن ويقولششون( فيهششم الله قال ممن هو بل مسلما
معششاداةا أوجششب - حقششا). واللششه قششوله إلششىببعض... -  ونأكفر

بششالله يؤمنششون قوما تجد لوتكفيرهم( ومنابذتهم المشركين
الذين أيها يا( تعالى وقالالله)  حاد من يوادون الخر واليوما
بالمودةا). إليهم تلقون أولياء وعدوكم عدوي تتخذوا ل آمنوا
.10/140.139 الدرر

النفي. في الثانأية المرتبة وهي

(ج) باب
فيه المعاداة

وبينكششم بيننششا اوبششد( الموحششدين وصششف فششي تعششالى قال
ابششن قششالوحششده)  بششالله تؤمنششوا حششتى أبدا والبغضاء العداوةا

ومششا والنششبي بششالله يؤمنون كانأوا ولو( تعالى قوله على تيمية
المششذكور اليمان أن فدل قالأولياء)  اتخذوهم ما إليه نأزلأ

واتخششاذهم اليمششان يجتمششع ول ويضششاده أولياء اتخاذهم ينفي
 بالضد. الدللة  وجه.7/17 القلب. الفتاوى في أولياء

تجتمششع فل الششبراءةا تنششافي : الوليششةالقيششم ابششن وقششال
.1/242 الذمة أهل أبدا) أحكاما والولية البراءةا

عششدوه ومششوالةا الششولي مششوالةا الزمخشري: فششإن وقال
متنافيان. 
يجتمعان.  ل المتعاديين موالةا فإنالبيضاوي:  وقال
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الثالثششة المرتبششة الشششياء. وهششي تتبين وبضدها قيل وقد
النفي. مراتب من

 
(د) باب

فعله من تكفير

توحيششد هششو والسششلماالله:  يعبد لم فيمن القيم ابن قال
ان لشه ششريك ل وحشده وعبشادته الله الله واليم وبرسشوله ب

بمسششلم فليششس بهششذا العبد يأت لم فما ،به جاء فيما واتباعه
الطبقة هذه فغاية جاهل كافر فهو معانأدا كافرا يكن لم وإن
عششن يخرجهم ل عنادهم وعدما معانأدين غير جهال كفار أنأهم

 ،كفارا كونأهم
عنادا إما رسوله وكذب الله توحيد جحد من الكافر فإن

غيششر أنأششه غششايته كششان وإن فهششذا العنششاد لهششل وتقليدا جهل أو
يعتقد أن العبد على الواجب بل العناد، لهل متبع فهو معانأد

ن غير بدين دان من كل أن اللشه وأن كشافر فهشو السشلما دي
عليششه الحجششة قيششاما بعششد إل أحششدا يعششذب ل وتعششالى سششبحانأه
. بالرسول
مسششائل بيششان فششي الشفا كتابه في عياض القاضي قال

ولكنه:  والوحدانأية باللهية اعترف : منالنبوةا
عموما. أصلها من النبوةا  - جحد1
خصوصا. وسلم عليه الله صلى محمد نأبينا نأبوةا  - أو2
علمششه بعششد عليهم الله نأص الذين النأبياء من أحد  - أو3
والروسية اليهود ومعظم كالبراهمة ريب بل كافر فهو بذلك

كششان عليا أن الزاعمين الروافض من والغرابية النصارى من
والسششماعيلية والقرامطششة وكالمعطلة جبريل إليه المبعوث
فششي أشركوا قد هؤلء بعض كان نإو الرافضة من والعنبرية

قبلهم.  من مع آخر كفر
نأبينا ونأبوةا النبوةا وصحة بالوحدانأية دان من وكذلك - 4
فيمششا الكششذب النأبيششاء على جوز ولكن وسلم عليه الله صلى

فهششو يششدعها لششم أو بزعمششه المصششلحة ذلششك في ادعى به أتوا
والروافششض الباطنيششة وبعششض كالمتفلسششفين بإجمششاع كششافر
الباحية.  وأصحاب المتصوفية وغلةا
وسلم عليه الله صلى نأبينا إلى أظاف من وكذلك - 5
.به وأخبر بلغه فيما الكذب تعمد

صدقه.  في شك  - أو6
سبه.  أو - 7
يبلغ.  لم إنأه قال  - أو8
به.  استخف  - أو9

النأبياء.  من بأحد  - أو10
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عليهم.  أزرى  - أو11
آذاهم.   - أو12
نأبيا.  قتل  - أو13
بإجماع.  كافر فهو حاربه  - أو14
في القدماء بعض مذهب ذهب من نأكفر وكذلك - 15

القششردةا مششن ونأبيششا نأششذيرا الحيششوان مششن جنششس كششل فششي أن
تعششالى بقششوله ويحتششج ذلششك وغيششر والدود والدواب والخنازير

نأذير).  فيها خل إل أمة من وإن(
16 - الصششحيحة الصول من اعترف من نأكفر وكذلك 

كشان قشال ولكشن وسشلم عليه الله صلى نأبينا ونأبوةا تقدما بما
أسود. 

يلتحي.  أن قبل مات  - أو17
. والحجاز بمكة كان الذي ليس  - أو18
المعلومة صفاته بغير وصفه لن بقرشي ليس  - أو19

به.  وتكذيب نأفي
20 - اللششه صششلى نأبينششا مششع أحد نأبوةا ادعى من وكذلك 

القششائلين اليهششود مششن كالعيسششوية بعششده لششو وسششلم عليششه
بتشواتر القشائلين وكالخرميشة العشرب إلشى رسشالته بتخصيص
فششي علششي بمشششاركة القششائلين الرافضششة وكششأكثر الرسششل
إماما كل فكذلك بعده، وسلم عليه الله صلى للنبي الرسالة

والحجة.  النبوةا في مقامه يقوما هؤلء عند
لنفسه.  النبوةا ادعى من وكذلك - 21
إلششى القلششب بصششفاء والبلششوغا اكتسششابها جششوز  - أو22
.المتصوفة وغلةا كالفلسفة مرتبتها

23 - لششم نإو إليششه يششوحى أنأه منهم ادعى من وكذلك 
النبوةا.  يدعي

. الجنة ويدخل السماء إلى يصعد أنأه  - أو24
وسششلم عليه الله صلى للنبي مكذبون كفار كلهم فهؤلء

بعششده نأبي ل النبيين خاتم أنأه وسلم عليه الله صلى أخبر لنأه
للنششاس كافششة أرسششل وأنأششه النششبيين خششاتم أنأه الله عن وأخبر

وأن ظششاهره علششى الكلما هششذا حمششل علششى المششة وأجمعششت
كفششر في شك فل تخصيص ول تأويل دون به المراد مفهومه

فصل في قاله اهش وسمعا إجماعا قطعا كلها الطوائف هؤلء
كفر.  المقالت من هو ما بيان في

الرابعة.  المرتبة وهي

) باب18(
الرسالة من يكفي ما

ثعلبة.  بن ضماما حديث وفيه
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كششان إذا الدلششة يعرف ل الذي العامي بطين: إن ابا قال
عليششه الله صلى محمد ورسالة سبحانأه الرب وحدانأية يعتقد
هششذه وأن والنششار وبالجنششة المششوت بعششد بالبعث ويؤمن وسلم
وضلل باطلة المشاهد هذه عند تفعل التي الشركية المور

مسششلم فهششو فيششه شششك ل جازما اعتقادا ذلك يعتقد كان فإذا
الدليل لقنوا ولو المسلمين عامة لن بالدليل يترجم لم وإن

شششرح في النووي عن نأقل ثم غالبا المعنى يفهمون ل فإنأهم
دللة فيه الصلح ابن قال ثعلبه بن ضماما حديث عند مسلم

مؤمنششون المقلدين العواما أن من العلماء أئمة إليه ذهب لما
شششك غيششر مششن جزمششا الحق اعتقاد بمجرد منهم يكتفى وأنأه

ضششماما قششرر لنأششه المعتزلة من ذلك أنأكر لمن خلفا وتزلزل
ومجششرد وصششدقه رسششالته معرفششة فششي عليششه اعتمششد ما على

. 10/409 الدرر اهش عليه ينكر ولم بذلك إياه إخباره

 باب)19(
النبوة دلئل

الششتي والمعجششزات اليششات اسششتقرئنا تيمية: إذا ابن قال
أمششور: ثلثششة تحششت تنششدرج نأجششدها وأنأبيائه لرسله الله أعطها
الفتششاوى ،328 ص النبششوات والغنى. كتاب ،والقدرةا العلم،

خزائششن عنششدي لكم أقول ل قل( تعالى . قال11/313.312
مششا إل اتبششع إن ملششك إنأششي لكششم أقول ول الغيب أعلم ول الله

إلّى). يوحى
ما قالوا إذ قدره حق الله قدروا (وما تعالى قالو - 1
أن اللششه حكمششة يناسششب فلشششئ)  مشن بشششر على الله أنأزل
نأهي.  ول أمر بل العباد يترك

2 - علششى أنأزلنششا ممششا ريب في كنتم (وإن تعالى قالو 
مثله)  من بسورةا فأتوا عبدنأا

مششن ليل بعبششده أسششرى الششذي (سششبحان تعالى  - وقال3
تعششالى وقششالالقصششى)  المسششجد إلششى الحششراما المسششجد
أنأبششاء من (تلك تعالى وقالالقمر)  وانأشق الساعة (اقتربت

وآيشاتتيميشة:  ابشن قشالذلشك.  غير ) إلىإليك نأوحيها الغيب
ص النبششوات اهششش والجششن النأششس مقششدور عششن خارجة النأبياء

9.12.19.022.35.
4 - شششهادةا وهشيالولين)  زبر لفي نأهإ(و تعالى وقال 
علمششاء يعلمششه أن آيششة لهم يكن أولم( تعالى وقالله.  الكتب

عنده ومن وبينكم بيني شهيدا بالله كفى إسرائيل) (قل بني
الكتاب.  أهل كعلماء له العلماء شهادةا وهيالكتاب)  علم

3 - ول عليكششم تلششوته ما الله شاء لو (قل تعالى وقال 
وقششالتعقلون)  أفل قبله من عمرا فيكم لبث فقد به أدراكم
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وفششيمنكششرون)  لششه فهششم رسششولهم يعرفششوا لششم أما( تعششالى
كشذبا) رواه عليشك جربنشا (مشا قشالوا قريشا أنأذر لما الحديث

إنأششك أبششدا اللششه يخزيششك ل واللششه (كل الحديث البخاري. وفي
الضيف وتقري المعدوما وتكسب الكّل وتحمل الرحم لتصل
هرقششل البخششاري. وحششديث الحششق) رواه نأششوائب علششى وتعين

مسألة: أن وصفاته. وفيه الرسول لحوال ذكر فيه الطويل
خصششهم الدمييششن نأوع معرفة كطريق النأبياء معرفة طريقة

أحششوالهم واسششتقراء أخبششارهم من ذلك يعرف بخصائص الله
.37 ص النبوات اهش والفقهاء الطباء يعرف كما

ول كتششاب مششن قبلششه من تتلو كنت وما( تعالى  - وقال4
المبطلون). رتاب ل إذا بيمينك تخطه
ل الكششذب اللششه على يفترون الذين إن( تعالى  - وقال5

لخششذنأا القاويل بعض علينا تقول ولو( تعالى يفلحون) وقال
. اليةالوتين)  منه لقطعنا ثم باليمين منه

وكششثرةا ضششعفه مششع أعششدائه وخششذلن لششه اللششه  - نأصرةا6
أعدائه. 

مششا إليششك نأوحيهششا الغيششب أنأبششاء من تلك( تعالى  - قال7
مشن المغيبشات عشن الخبشار إنتيمية:  ابن تعلمها) قال كنت
. 11 ص النبوات اهش الرسل آيات

السنة:  وفي
المريششض، وإبششراء دعششوته، وإجابششة عنششه، العششداء كششف

وانأقيششاد أصششابعه، بيششن المششاء ونأبششع يششديه، بين الطعاما وتكثير
الجذع. وغيششر وحنين البعير، وشكوى عليه، وتسليمه الشجر

. ذلك

 باب)20(
النبوات عليه اتفقت ما

شششتى أمهششاتهم علت ابششن أخششوةا (النأبياء الحديث وفي
عليه. . متفق)واحد ودينهم
من قبلك من أرسلنا وما( تعالى قال التوحيد،  - أصل1
تعششالى وقالفاعبدون).  أنأا إل إله ل أنأه إليه نأوحي إل رسول
إليششك أوحينششا والششذي نأوحششا به وصى ما الدين من لكم (شرع

ول الششدين أقيموا أن وعيسى وموسى إبراهيم به وصينا وما
المسششلمين) مششن أكششون أن (وأمرت نأوح وقالفيه)  تتفرقوا

لششرب أسششلمت قششال أسششلم ربششه لششه قششال (إذ إبراهيششم وعششن
إل تمششوتن (فل أبنششاءه ويعقششوب إبراهيششم ووصششىالعششالمين) 

بششالله آمنتششم كنتششم إن قوما (يا موسى مسلمون) وعن وأنأتم
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يقولششون والحواريششونمسششلمين)  كنتششم إن توكلششوا فعليششه
مسلمون).  نأاأب واشهد (آمنا لعيسى

النأبيششاء جميششع ديششن هششو تيميششة: والسششلما ابششن قششال
ذلششك بنحششو اللششه أخبر كما المم من تبعهم ومن والمرسلين

وإسرائيل وإبراهيم نأوح عن فأخبر كتابه من موضع غير في
موسششى اتبششاع وكششذلك مسششلمين كششانأوا أنأهششم السششلما عليهم

يستسششلم أن هششو والسلما وغيرهم، السلما عليهما وعيسى
عليششه ويتوكششل شششيئا بششه يشششرك ول اللششه فيعبششد لغيره ل لله

ل التامششة المحبششة اللششه ويحششب وحششده ويخافه ويرجوه وحده
لششم اللششه عبششادةا عن استكبر لله.... فمن كحبه مخلوقا يحب
مسششلما) كتششاب يكن لم غيره الله مع عبد ومن مسلما، يكن

. 127 ص النبوات
وسششؤالالوهششاب:  عبششد بششن محمششد بششن اللششه عبششد وقال

الكربششات وتفريششج الحاجششات قضاء في به والستغاثة الميت
واتفقششت ورسششوله تعالى الله حرمه الذي الكبر الشرك من

فششاعله وتكفير تحريمه على النبوية والدعوات اللهية الكتب
1 ق والمسائل الرسائل مجموعة اهش ومعاداته منه والبراءةا

. 3/100 النجدية الئمة . وفتاوى79 /1 ج
2 - يعيششدكم ثم نأباتا الرض من أنأبتكم (والله نأوح قال 
مششن أهلششه (وارزق إبراهيششم وعششنإخراجششا)  ويخرجكششم فيهششا

(بششل تعششالى قالالخر)  واليوما بالله منهم آمن من الثمرات
لفششي هششذا إن وأبقششى خيششر والخششرةا الششدنأيا الحيششاةا تششؤثرون
موسششى قوما وعنوموسى)  إبراهيم صحف الولى الصحف

ول فيهششا يمششوت ل جهنششم لششه فششإن مجرمششا ربششه يأت من (أنأه
يحيى).

بششاليوما التصششديق على النأبياء واتفقتتيمية:  ابن قال 
 .428 ص النبوات الخر. كتاب

سمعنا ما ملئكة لنأزل الله شاء (ولو نأوح قوما قال - 3
ابشن قشالجنشة).  بشه رجشل إل هشو إن الوليشن آبائنشا في بهذا

فشي وليشس والجن الملئكة ذكر على النأبياء تيمية: واتفقت
. 35 ص النبوات عاما. كتاب إنأكارا ذلك تنكر أمة المم

أنأذر إل نأبي من الله بعث ما( مرفوعا الحديث وفي - 4
البخاري الدجال) رواه أمته

الشذي وإبراهيششم موسششى صششحف في بما ينبأ لم  - (أما5
ّفى سعى ما إل للنأسان ليس وأن أخرى وزر وازرةا تزر أل و
الوفى). الجزاء يجزاه ثم يرى سوف سعيه وأن

بششل فصششلى ربششه اسششم وذكششر تزكششى مششن أفلششح  - (قد6
لفششي هششذا إن وأبقششى خيششر والخششرةا الششدنأيا الحيششاةا تششؤثرون
وموسى).  إبراهيم صحف الولى الصحف

الرض أن الششذكر بعششد مششن الزبششور فششي كتبنا  - (ولقد7
الصالحون)    عبادي يرثها
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8)  - الكتششاب معهششم وأنأزلنا بالبينات رسلنا أرسلنا لقد 
بششأس فيششه الحديششد وأنأزلنششا بالقسششط الناس ليقوما والميزان

). للناس ومنافع شديد
صالحا). واعملوا الطيبات من كلوا الرسل أيها  - (يا9
صالحا واعملوا الطيبات من كلوا الرسل أيها يا - (1 0

عليم).  تعملون بما إنأي
11 - قششال الرسل عند معروفة كانأت العبادات وبعض 

فعششل إليهششم (وأوحينششا تباعهمششاأو ويعقوب إسحاق في تعالى
كششان( إسششماعيل وعنالزكاةا)  وإيتاء الصلةا وإقاما الخيرات

الصششلةا وأقششم( موسششى والزكششاةا) وعششن بالصششلةا أهلششه يأمر
دمششت مششا والزكششاةا بالصلةا وأوصانأي( ىعيس لذكري) وقال

كمششا الصياما عليكم كتب آمنوا الذين أيها يا( تعالى ) قالحيا
تعششالى لششه وقششال حششج وإبراهيمقبلكم)  من الذين على كتب

جعلنششا أمششة ) (ولكششلرجششال يششأتوك بالحششج النششاس في (وأذن
النأعششاما) بهيمة من رزقهم ما على الله اسم ليذكروا منسكا
في يختلفون قد لكننأاسكوه).  هم منسكا جعلنا أمة (ولكل
الحكاما. باب من ذلك لن وتفاصيلها هيئاتها

12 - ،الفطششرةا يخالف وما والظلم الفواحش وتحريم 
الفطششرةا تكميششل علششى النأبيششاء تيميششة: واتفقششت ابششن قششال

العقليششة. وللدلششة الفطششرةا لموجب موافقون وهم وتقريرها
علششى النأبيششاء أيضا: واتفقششت . وقال430 ص النبوات كتاب
القششول ول الشششرك ول الظلم ول بالفواحش مرونيأ ل أنأهم
. 430 ص النبوات كتاب اهش علم بغير الله على

المحرمششات :(إن471-14/470 الفتاوى في أيضا وقال
ول لضششرورةا ل شششيئا منششه ُيبششح لششم الشرع بأن ُيقطع ما منها
بغيشر اللشه علشى والقشول والفشواحش كالششرك ضرورةا غير
قششوله فششي المششذكورةا الربعششة وهششي المحششض، والظلششم علم

بطششن ومششا منها ظهر ما الفواحش ربي حرما إنأما قل( تعالى
بششه ينششزل مششالم بششالله تشركوا وأن الحق بغير والبغي والثم

الشششياء فهششذهتعلمششون)  مششال اللششه على تقولوا وأن سلطانأا
جميششع اللششه بعششث وبتحريمهششا الشششرائع جميششع فششي محرمششة
الحششوال مششن حششال فششي ول قششط شششيئا منها ُيبح ولم الرسل

المكية).  السورةا هذه في أنأزلت ولهذا
13 - اليمششان علششى النأبيششاء تيميششة: واتفقششت ابن قال 

.428 ص النبوات كتاب اهش والرسل الكتب بجميع
 باب)21(

الشرائع اختلف

ومنهاجششا) وقششال شششرعة ممنكشش جعلنا ولكل( تعالى قال
حششرما مششا إل إسششرائيل لبنششي حل كششان الطعششاما كششل( تعششالى
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تعششالى التوراةا) وقال تنزل أن قبل من نأفسه على إسرائيل
عيسششى وعششن. اليةظفر) ذي كل حرمنا هادوا الذين وعلى(
سششيقول( تعششالى عليكم) وقال حرما الذي بعض لكم ولحل(

عليهششا). كششانأوا التي بلتهمق عن ولهم ما الناس من السفهاء
الصششلةا عليهمششا ويوسششف آدما عششن جششاء مششا اليششات. وكششذا

الشرائع.  اختلف في والسلما
شششتى أمهششاتهم علت ابششن أخششوةا (النأبياء الحديث وفي

عليه.  . متفق)واحد ودينهم

 باب)22(
الرسل الحجة إقامة في الصل

للنششاس يكششون لئل ومنششذرين مبشرين رسل( تعالى قال
معششذبين كنششا ومششا( تعششالى الرسل) وقال بعد حجة الله على
من بعذاب أهلكناهم أنأا ولو( تعالى رسول) وقال نأبعث حتى
قبششل من آياتك فنتبع رسول إلينا أرسلت لول ربنا لقالوا قبله
سششألهم فششوج فيهششا لقيأ (كلما تعالى وقالونأخزى)  نأذل أن

بلى)  قالوا نأذير يأتكم ألم خزنأتها
ودعششوةا القششرآن بلغششه مششن معمششر: كششل بششن حمششد قششال
قششال الحجة عليه قامت فقد وسلم عليه الله صلى الرسول

بلششغ) وقششال ومششن به لنأذركم القرآن هذا إلى وأوحى( تعالى
الششدرر رسششول) اهششش نأبعششث حششتى معششذبين كنششا ومششا( تعششالى

مششن أن علششى العلمششاء أجمششع وقششدأيضا:  . وقال11/75.71
تعششالى قششال عليششه قائمششة اللششه حجة أن الرسول دعوةا بلغته

المششؤمنين) مششن ونأكون آياتك فنتبع رسول إلينا أرسلت لول(
آياتششك فنتبع رسول إلينا أرسلت لول ربنا لقالوا( تعالى وقال

نأششزل ما للناس لتبين( تعالى وقالونأخزى)  نأذل أن قبل من
الششدين أصششول يبين أن بد ل تيمية: الرسول ابن إليهم). قال

والمر الخير من حق يقوله ما أن على الدالة البراهين وهي
.58 ص النبوات اهش

(أربعششة مرفوعششا الفششترةا أهششل امتحششان حششديث ولفششظ
فششترةا، فششي مششات ورجششل منهششم القيامة،فششذكر يوما يمتحنون
عنششه الله رضى سريع بن السود ) عنرسول أتانأي قال: ما
2/650 الذمة أهل أحكاما في القيم ابن طرقه ذكر الحديث
الحفششاظ صششحح وقششد بعضششا بعضششها يشششد قال ساقها وبعدما

حششديث وغيرهمششا الحششق وعبششد الششبيهقي صششحح كمششا بعضششها،
فششي ودونأوهششا السششلما أئمششة رواهششا وقد هريرةا وأبي السود
كتبهم) 
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أو الدعوةا، تبلغه لممثل:  هذا في العلم أهل وعبارات 
ينبهششه ولششم أو ينبههم، من لعدما أو ،ساليةالر الحجة تبلغه لم

ذلك.  ونأحو الدعوةا ظهور أو أحد
كششل أن يعتقد أن العبد على الواجب بلالقيم:  ابن قال

سششبحانأه اللششه وأن كششافر فهو السلما دين غير بدين دان من
. اهشششبالرسول عليه الحجة قياما بعد إل أحدا يعذب ل وتعالى

الهجرتين.  طريق كتاب في
الششوقت صار والقدرةا العلم ضعف (فإذا تيمية ابن وقال

ذلك)الفتاوى، في فترةا وقت
كالصششغير إليششه رسششول دعششوةا تبلغششه لم أيضا(من قال و

فششي يمتحششن فهششذا المحضششة الفششترةا فششي والميت والمجنون
 14/477 الثار)الفتاوى بذلك جاءت كما الخرةا

تبلغه لم من أن في متعددةا آثار رويت (وقد أيضا وقال
فششي القيامششة يششوما رسششول إليه يبعث فإنأه الدنأيا في الرسالة
قششد (لكششن أيضششا  وقششال17/308 القيامششة)الفتششاوى عرصات

ل حششتى والزمنششة المكنششة بعششض فششي الرسششالة آثششار تخفششى
ل إمششا وسششلم عليششه اللششه صششلى الرسششول به جاء ما يعرفون
المعنششى يعرفششوا ل و اللفششظ يعرفششوا أن وإما اللفظ يعرفون
 17/307 جاهلية) الفتاوى في يصيرون فحينئذ

ظهششر العلششم قششل أنأششس:إذا بششن مالششك (قششال أيضا وقال
الفتششن شششبهت ولهششذا الهواء ظهرت الثار قلت وإذا الجفاء
للششه خطبته:الحمششد في أحمد قال ولهذا المظلم الليل بقطع
) الفتششاوىالعلم أهل من بقايا فترةا زمان كل في جعل الذي

17/308 .
زمششن تغنششي ل الموجششودةا الكتششب اللطيف: إن عبد قال

ربشانأي عششالم يسششاعدها لششم مشا الجاهليششة شششبه وزمن الفترةا
. 3/225 النجدية الئمة والحدود. فتاوى المعانأي يفسر

الحششق علششى أمششتي مششن طائفششة تششزال (ل الحششديث وفي
منصورةا) الحديث. 

) باب23(
والنبي الرسول بين الفرق

إل نأششبي ول رسول من قبلك من أرسلنا وما( تعالى قال
في واذكر( تعالى أمنيته) وقال في الشيطان ألقى تمنى إذا

قششالنأبيششا) و رسششول وكششان مخلصششا كششان إنأششه موسى الكتاب
ملكششا) طششالوت لكم بعث قد الله إن نأبيهم لهم وقال( تعالى

المحششراب مششن قششومه علششى (فخششرج زكريششا عن تعالى قالو
يحيششى (يا تعالى قالوعشيا) و بكرةا سبحوا أن إليهم فأوحى

صبيا).  الحكم وآتيناه بقوةا الكتاب خذ
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ومعششه النششبي فرأيششت المم على (عرضت الحديث وفي
معششه وليششس والنششبي والششرجلن الرجششل ومعه والنبي الرهط

النأبيششاء عششدةا (إن مرفوعششا ذر أبششي عليششه. وعششن أحد) متفق
ثلثمائششة الرسششل وعششدةا نأششبي ألششف وعشششرون وأربعششة مائششة

صحيح.  بسند أحمد رسول) رواه عشر وبضعة
بمششا ينششبئ وهششو الله ينبئه الذي هو تيمية: النبي ابن قال

ليبلغه الله أمر خالف من إلى ذلك مع أرسل فإن به الله أنأبأ
يعمششل إنأمششا كششان إذا وأمششا رسششول فهششو إليششه الله من رسالة

رسششالة الله عن يبلغه أحد إلى هو يرسل ولم قبله بالشريعة
مششن قبلك من أرسلنا (وما تعالى قال رسول وليس نأبي فهو

أمنيتششه)... فششي الشششيطان ألقششى تمنى إذا إل نأبي ول رسول
يششدعوهم كفششار إلى أرسل من أنأه الرسول قال: في أن إلى
.333 ،255 ص النبوات كتاب اهش وعبادته الله توحيد إلى

) باب24(
والنبياء الرسل أسماء

وهم: ونأبيا رسول وعشرين خمسة الله ذكر القرآن في
اللششه (إن تعششالى اللششه) وقششال رسول (محمد تعالى قال
هششودا) وقششال أخششاهم عششاد (والششى تعالى آدما) وقال اصطفى

مشدين (والشى تعشالى صالحا) وقال أخاهم ثمود (والى تعالى
علششى إبراهيم آتيناها حجتنا (وتلك تعالى شعيبا) وقال أخاهم
لششه ووهبنششا عليم حكيم ربك إن نأشاء من درجات نأرفع قومه

ذريتششه ومششن قبششل من هدينا ونأوحا هدينا كل ويعقوب إسحاق
وكششذلك وهششارون وموسششى ويوسششف وأيششوب وسششليمان داود

مششن كششل وإليششاس وعيسششى ويحيى وزكريا المحسنين نأجزي
فضششلنا وكل ولوطششا ويششونأس واليسششع وإسششماعيل الصالحين

مششن وكششل الكفششل وذا (وإدريس تعالى العالمين) وقال على
الصابرين) 

العششرب: مششن أربعششة (منهم مرفوعا ذر أبي حديث وفي
حبششان، ابششن ذر) صششححه أبششا يششا ونأبيششك وشششعيب وصالح هود

.1/120 البداية وانأظر
السنة:  وفي
نأششوح قبششل النأبيششاء من وإدريس تيمية: وشيث ابن وقال

وكششان شيث عن كثير ابن . وقال255 ص النبوات كتاب اهش
أبششي عن صحيحه في حبان ابن رواه الذي الحديث بنص نأبيا
البدايششة اهششش صششحيفة خمسششون عليششه أنأششزل أنأششه مرفوعششا ذر

1/99.
ليششالي ليوشششع إل تحبس لم الشمس (إن الحديث وفي

. وعنششد1/323 البدايششة أحمد، المقدس) رواه بيت إلى سار
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- النأبياء من نأبي (غزا مرفوعا هريرةا أبي حديث من مسلم
اللهششم مأمور وأنأا مأمورةا أنأت للشمس - فقال قال أن إلى

شيئا).    علي احبسها

) باب25(
منهم المبهم

إلى أنأزل وما إلينا أنأزل وما بالله آمنا قولوا( تعالى قال
أولد والسباط) وهششم ويعقوب وإسحاق وإسماعيل إبراهيم
والسلما. الصلةا عليهم يوسف ) منهم12( وعددهم يعقوب

إذ القريششة أصششحاب مثل لهششم واضششرب( تعششالى وقششال
فعززنأششا فكششذبوهما اثنيششن إليهم أرسلنا إذ المرسلون جاءهم
مرسلون).  إليكم إنأا فقالوا بثالث

إبراهيششم وآل ونأوحششا آدما اصششطفى الله إن( تعالى وقال
قششوما قبلهم (كذبت تعالى وقالالعالمين)  على عمران وآل
مششن رسششل أرسششلنا ولقد( تعالى الرس) وقال وأصحاب نأوح

عليششك) نأقصششص لم من ومنهم عليك قصصنا من منهم قبلك
عليك). نأقصصهم لم ورسل( تعالى قال

) باب26(
؟ أنبياء هم هل

أن وإمششا تعششذب أن إمششا القرنأيششن ذا يششا (قلنششا تعالى قال
اللششه عبششد عششن مششروي وهذا حجر ابن حسنا) قال فيهم تتخذ

- ومششن القرنأين ذي نأبوةا - أي القرآن ظاهر وعليه عمرو بن
. وفي6/482 الفتح اهش طالب أبي بن علي نأبوته نأفوا الذين

) صششححه؟ ل أما نأبيششا القرنأيششن ذا أدري (ومامرفوعا الحديث
البيهقي.  ورواه الحاكم

الششرس وأصششحاب نأششوح قششوما قبلهششم (كذبت تعالى وقال
وقششوما اليكششة وأصششحاب لششوط وإخوان وفرعون وعاد وثمود

أما خيششر (أهششم تعششالى وعيد) قششال فحق الرسل كذب كل تبع
مجرمين)  كانأوا أنأهم أهلكناهم قبلهم من والذين تبع قوما

أدري وما ؟ ل أما نأبيا اتبع أدري (ما مرفوعا الحديث في
البيهقي.  ورواه الحاكم ؟) صححه ل أما نأبيا القرنأين ذا

آتينششاه عبادنأششا مششن عبدا (فوجدا الخضر عن تعالى وقال
أنأششه كثير ابن علما) واختار لدنأا من وعلمناه عندنأا من رحمة

. 1/326 نأبي. البداية
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) باب27(
النبياء عصمة

وحششي إل هششو إن الهششوى عششن ينطششق (ومششا تعششالى قششال
اللششه) شششاء مششا إل تنسششى فل (سششنقرئك تعالى يوحى) وقال

جمعششه علينششا إنأششا بششه لتعجل لسانأك به تحرك (ل تعالى وقال
وقرآنأه). 
جمششع والتبليغ التحمل في عصمتهم على الجماع ونأقل

النأششوار . ولوامششع10/291 تيميششة ابششن منهششم العلششم أهل من
. 2/304 البهية

) باب28(

عليششه) فتششاب كلمششات ربششه مششن آدما (فتلقششى تعالى قال
لششي ليششس مششا أسألك أن بك أعوذ إنأي رب (قال تعالى وقال

الخاسششرين) وقششال مششن أكششن وترحمني لي تغفر وإل علم به
لششه) فغفششر لششي فششاغفر نأفسششي ظلمت إنأي ربي (قال تعالى
ذلك) له فغفرنأا وأنأاب راكعا وخر ربه (فاستغفر تعالى وقال
ذلك.  غير إلى

مششن معصششومون النأبيششاء بششأن تيميششة: والقششول ابششن قال
وجميششع السششلما علمششاء اكششثر قششول هو الصغائر دون الكبائر

الحسن أبو ذكر كما الكلما أهل أكثر قول إنأه حتى الطوائف
أهششل أكثر قول أيضا وهو الشعرية أكثر قول هذا أن المدي

والئمششة السششلف عششن ينقل لم بل والفقه والحديث التفسير
 …القششول هششذا يوافششق مششا إل وتششابعيهم والتششابعين والصحابة

. 4/319 الفتاوى
فششي لهششم النششاس السششتغاثة: إن كتششاب فششي أيضا وقال

يقولششون والكثرون فالسلف قولن، النأبياء من الذنأب وقوع
مششن وكثير عليه القرار من معصومين كانأوا وإن ذلك بجواز
. 622 ص اهش بالكلية ذلك منع الناس
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) كتاب5(
الرسالة في المخالفين

أصول ) باب29(
بالنبوة التكذيب

تيمية: ابن قال
أن إمششا يخلششو ل الصادق الرسول يضاهى الذي  - فإن1
وكذب ّعلى وأنأزل أرسلني الله إن فيقول دعوته مثل يدعى
 الله. على

يقول كما موحيه يسمى ول إليه يوحى أنأه يدعى أو - 2
فيكششون كاذبششا ويكششون ذلششك ونأحو وخوطبت ونأوديت لي قيل
 الفاعل. حذف قد هذا

يمكنه أنأه يدعى لكنه المرين من واحدا يدعى ل  - أو3
فشي يدعيه ما أن القسمة ووجه الرسول به أتى بما يأتي نأهأ

ل أو نأفسششه إلششى أو الله إلى يضيفه أن إما الرسول مضاهاةا
علشى افشترى ممشن ظلشمأ ومشن( تعالى قال أحد إلى يضيفه

قششال ومششن شششيء إليششه يششوح ولم إلي أوحى قال أو كذبا الله
.143 /35ج تيمية ابن  فتاوى)الله أنأزل ما مثل سأنأزل

: أنأواع وهم
واستقلل. كذبا لنفسه النبوةا يدعي من- 1
شراكة. لنفسه يدعيها  - من2
النبوةا. ادعى من يصدق أن - 3
لغيره. النبوةا بجواز يقول  - أن4
مكتسبة.  - أنأها5
النبوةا. يدعي لم لكن إليه يوحى أنأه يدعي - 6
عليششه الله صلى محمد بالنبي الرسالة ختم ينكر  - أن7
وسلم.
مسششائل مششن وغيششره المنششاما فششي يكلششم أنأششه  - يششدعي8
 الرؤيا.

ذلك.  في عياض القاضي كلما نأقل وسبق
 

باب )30(
الكذبة المتنبئين عن جأاء ما
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تنششزل الشششياطين تنزل من على أنأبئكم هل( تعالى قال
قششالكششاذبون)  وأكششثرهم السششمع يلقششون أثيم أفاك كل على

أوحششى قال أو كذبا الله على افترى ممن أظلم ومن( تعالى
أنأششزل مششا مثششل سششأنأزل قششال ومششن شششيء إليششه يوح ولم إلي

الله).
)8/118 الدرر (في الوهاب عبد بن محمد الشيخ وقال

صششلى النششبي كذب من منهم قال وفرقهم المرتدين ذكر لما
أقششر مششن ومنهششم الوثان عبادةا إلى ورجعوا وسلم عليه الله

أشششركه وسششلم عليششه الله صلى النبي أن ظنا مسيلمة بنبوةا
بششذلك لششه شششهدوا زور شششهود أقششاما مسششيلمة لن النبوةا في

أنأهششم العلمششاء أجمششع هششذا ومششع النششاس مششن كششثير فصششدقهم
). كافر فهو ردتهم في شك ومن ذلك جهلوا ولو مرتدون
تقششوما ل وسششلم عليششه اللششه صششلى تيمية: وقال ابن قال
أنأششه يزعششم كلهششم كذابون دجالون ثلثون يخرج حتى الساعة
يششدي بيشن يكشون وسششلم عليششه اللششه صششلى وقال الله رسوله
ول نأتششمأ تسششمعوا لششم بما يحدثونأكم دجالون كذابون الساعة
وتششوحي الشياطين عليهم تنزل وهؤلء وإياهم فإياكم آباؤكم
الشششياطين تنششزل من على أنأبئكم هل( تعالى قال كما إليهم
كششاذبون) وأكششثرهم السششمع يلقششون أثيم أفاك كل على تنزل
اهششش عبيششد أبششي بششن المختششار هششؤلء مششن ظهششر من أول ومن

.315/ص25ج الفتاوى
ينششزل شششيطان لششه كششان مسششيلمة تيمية: فإن ابن وقال

.315/ص25ج تيمية ابن فتاوى ،إليه ويوحي عليه
الهششواء فششي السششحرةا: فيطيششرون فششي تيميششة ابن وقال

وشششياطينه الحاضرين يصرع من ومنهم بهم طار والشيطان
مششاء البريششق ومل وإدامششا طعاما يحضر من ومنهم صرعتهم

أن الجششاهلون فيحسششب ذلششك فعلششت والشياطين الهوى من
أحششوال جنس من هي وإنأما المتقين الله أولياء كرامات هذه

الحششوال بيششن يميششز لششم ومششن وأمثششالهم والكهنششة السششحرةا
لششم ومششن بالباطششل الحششق عليه اشتبه والنفسانأية الرحمانأية

يعششرف لششم القششرآن وإتبششاع اليمششان بحقششائق قلبششه اللششه ينور
كمششا والحششال المر عليه والتبس المبطل من المحق طريق
مششن وغيره اليمامة صاحب مسيلمة حال الناس على التبس

كذابون هم وإنأما أنأبياء أنأهم زعمهم في الكذابين
حششتى السششاعة تقششوما ل وسششلم عليه الله صلى قال وقد

رسششول نأششهأ يزعششم كلهم كذابون دجالون ثلثون فيكم يكون
يششدعى مششن منهششم دجاجششة ودونأه الكبير الدجال هو فهذا الله

الله صلى قال كما النبوةا ادعاء بغير يكذب من ومنهم النبوةا
 الزمان آخر في يكون وسلم عليه

ول نأتششمأ تسششمعوا لششم بمششا يحششدثونأكم كششذابون دجششالون
تيميششة: وكششذلك ابششن قششال مختصرا اهش وإياهم فإياكم آباؤكم
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يخششبره مششن الشششياطين مششن معششه وكششان الكششذاب مسششيلمة
كششثيرون هششؤلء وأمثششال المششور بعض على ويعينه بالمغيبات

الملششك عبششد زمن بالشاما خرج الذي الدمشقي الحارث مثل
رجليششه يخرجششون الشياطين وكانأت النبوةا وادعى مروان بن
إذا الرخامششة وتسششبح فيششه ينفششذ أن السششلح وتمنششع القيد من

فششي خيششل علششى وركبانأا رجال الناس يرى وكان بيده مسحها
أمسششكه ولمششا جنششا كششانأوا وإنأمششا الملئكششة هششي ويقول الهواء

فيشه ينفششذ فلششم بالرمشح الطشاعن طعنشه ليقتلشوه المسلمون
فطعنششه اللششه فسششمى اللششه تسم لم إنأك الملك عبد له فقال

عنهششم تنصششرف الشششيطانأية الحششوال أهششل وهكششذا فقتلششه
ج تيميششة ابن فتاوى اهش يطردها ما عندهم ذكر إذا شياطينهم

. 285/ص11
النبششوات: ومنهششم: السششود كتششاب فششي تيميششة ابششن قششال
الرومششي . وبابا156 ص الحلبي ومكحول وسجاح، العنسي،

بأمور يأتون وكانأوا شياطين معهم قال. 51 ،156،20 ص
مشن النبشوةا أمشر قشال سشينا تيمية: وابن ابن قالاهش.  عجيبة
. 35 ص النبوات كتاب اهش النفس قوى

اليوما:      ومنهم
رضششا علششي المرزا أسسها التي البابية أو البهائية طائفة
النبششوةا. ختششم تنكر الطائفة وهذه الكذاب المتنبئ الشيرازي

 الغالية.  الرافضة بعض القاديانأية. ومنهم طائفة ومنهم

) باب31(
صلى النبي لرسالة المكذبين النافين

وسلم عليه الله

بقششول هششو ومششا كريششم رسول لقول (إنأه تعالى  - قال1
تششذكرون) مششا قليل كششاهن بقششول ول تؤمنششون مششا قليل شاعر
مسششألة: أن بمجنششون). وفيششه صششاحبكم (ومششا تعششالى وقششال
فششي تيميششة ابششن قششاله مجمل سششماعا بالنأبياء سمعت قريشا
النبوات.  كتابه

إنأششك نأشششهد قالوا المنافقون جاءك (إذا تعالى  - وقال2
إن يشششهد واللششه لرسششوله إنأششك يعلششم واللششه اللششه لرسششول

لكاذبون).  المنافقين
اللششه عنششد مششن رسششول جششاءهم (ولمششا تعششالى  - وقال3
كتششاب الكتششاب أوتششوا الششذين مششن فريق نأبذ معهم لما مصدق

ظهورهم).  وراء الله
يششابني مريششم ابششن عيسششى قششال (وإذا تعششالى  - وقششال4

مششن يششدي بيششن لمششا مصششدقا إليكششم الله رسول إنأي إسرائيل
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فلمششا أحمششد اسششمه بعششدي من يأتي برسول ومبشرا التوراةا
(وقششالت تعششالى مبين) وقال سحر هذا قالوا بالبينات جاءهم
آمنششوا الششذين علششى أنأزل بالذي آمنوا الكتاب أهل من طائفة

(ولما تعالى يرجعون) وقال لعلهم آخره واكفروا النهار وجه
قبششل من وكانأوا معهم لما مصدق الله عند من كتاب جاءهم

كفششروا عرفششوا ما جاءهم فلما كفروا الذين على يستفتحون
الكافرين).  على الله فلعنة به

كتابه في عياض القاضي كلما في طوائفهم ذكر وسبق
الشفا. 

) كتاب6(
الصلين بين المشتركة المور

 باب)32(
وكلهما الرسالة عن التوحيد ينفك ل

الواحدة كالكلمة

خمششس... الحششديث) علششى السششلما (بنششي الحديث وفي
.القسمة في واحدةا الشهادتين فجعل

 باب)33(
والنبوة باللوهية اليمان مقتضى

والتكفير والمعاداة الموالة

من يعبد بما وكفر الله إل إله ل قال (من الحديث وفي 
تعالى). الله على وحسابه ودمه ماله حرما الله دون

الشششرك أهششل تعششالى اللششه شششرحه: ووسششم فششي وقششال
أيضششا تكفيرهششم مششن بششد فل اليات من يحصى ل فيما بالكفر

معناهششا يتششم فل الخلص كلمششة الله إل إله ل مقتضى هو هذا
الحشديث فشي كمشا عبادته في شريكا لله جعل من بتكفير إل

حششرما اللششه دون مششن يعبششد بمششا وكفششر الله إل اله ل قال (من
فششي أيضششا وقششال تعششالى)، اللششه علششى وحسششابه ودمششه مششاله

دلشت بمشا يشأت لشم النشوع وهذا قال النأواع أحد الشرح: في
تكفيششر مششن تقتضششيه وما الشرك نأفي من الله إل إله ل عليه
كفره من يكفر لم ومن قال ثم إجماعا، البيان بعد فعله من

ومششا التوحيششد مششن الرسششل بششه جششاءت مششا خالف فقد القرآن
  اهش يوجبه
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لشوازما مشن المشششرك عششداوةا جعششل الله أيضا: إن وقال
. 3/168 النجدية الئمة اهش الدين هذا

مصششر أهششل دعششا السلما عليه تيمية: ويوسف ابن وقال
بالششذما منششاوأةا إظهششار ول يششؤمن، لششم لمششن معششاداةا بغير لكن

أنأششزل مششا أول نأبينششا كششان كمششا عليششه هم لما والطعن والعيب
إلششى عليششه ينكششر ول تقره ذاك إذ قريش وكانأت الوحي عليه

آبششاؤهم عليششه كششانأت ما وعيب ودينهم آلهتهم عيب أظهر أن
جهششادا ذلششك وآذوه. وكششان عششادوه فهنالششك أحلمهششم وسششفه

لبعثنا شئنا ولو( تعالى قال اليد بجهاد يؤمر أن قبل باللسان
جهششادا بششه وجاهششدهم الكششافرين تطششع فل نأذيرا قرية كل في

وأن بششالله يؤمن أن أمره فرعون مع موسى كبيرا). وكذلك
فرعشون وجاهشد ذلششك كششره وإن إسشرائيل بنششي معشه يرسشل
أن إلششى بهششا يعششاقبهم اللششه كششان الششتي باليششات بذلك بإلزامه
. 319 ص النبوات كتاب اهش يديه على وقومه الله أهلكه

باب) 34(
حقوق من الربع والمباني الركان

والرسالة التوحيد

بالباطن الظاهر ارتباط عرف من ويعرفها
الزكششاةا وآتششوا الصششلةا وأقششاموا تششابوا فششإن( تعششالى قششال
الصلةا وأقاموا تابوا فإن( تعالى وقالالدين)  في فإخوانأكم

سبيلهم).  فخلوا الزكاةا وآتوا
صششلى الله رسول أن عنهما الله رضي عباس ابن وعن

ًا بعث لما وسلم، عليه الله لششه: (إنأششك قششال اليمششن إلى معاذ
ًا تأتي إليششه تششدعوهم مششا أول فليكششن الكتششاب أهششل مششن قوم

- اللشه يوحشدوا أن رواية: إلى - وفي الله إل إله ل أن شهادةا
عليهششم افششترض اللششه أن فششأعلمهم لششذلك، أطاعوك هم فإن

لششذلك: أطششاعوك هم فإن وليلة، يوما كل في صلوات خمس
أغنيششائهم مششن تؤخششذ صششدقة عليهم افترض الله أن فأعلمهم

فقرائهم) أخرجاه. على فترد
الله رسول أن عنه الله رضي سعد بن سهل عن ولهما

أبششي بشن علشي خيشبر: أيشن يشوما قشال وسششلم عليه الله صلى
ثم بساحتهم، تنزل حتى رسلك على انأفذ له قال ثم طالب؟
اللششه حششق مششن عليهم يجب بما وأخبرهم السلما إلى ادعهم
فيه).  تعالى
 

) باب35(
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بهذا أتى لمن والحكاما السماء إجأراء
الصلين

المسششلمين سششماكم هششو إبراهيم أبيكم (ملة تعالى قال
السلما أهل سائر (وقال الله رحمه حزما ابن قبل) قال من
إلششه ل بلسششانأه وقال فيه يشك ل اعتقادا بقلبه اعتقد من كل
وبششرئ حق به جاء ما كل وأن الله رسول محمدا وأن الله إل

فشإنأه وسشلم عليشه اللشه صشلى محمد دين سوى دين كل من
 .4/35 ذلك) الفصل غير عليه ليس مؤمن مسلم

الصلين.  بهذين يأت لم لمن أضدادها ُيجرى وكذا

) باب36(
ينصلال هذين ضد

بأنأواعه. الشرك  - وهو1
بأنأواعه.  - والكفر2
بأنأواعه.  الكبر  - والنفاق3

فششي له رسالة في الشارح الثلثة الضداد هذه ذكر وقد
التوحيد. مجموعة أول

يكششن لششم اللششه عبششادةا عششن استكبر تيمية: فمن ابن قال
مسششلما) كتششاب يكششن لششم غيششره اللششه مششع عبششد ومن مسلما،
. 127 ص النبوات

7/625 ف الكبر  وفي7/623ف 

) باب37(
هذين في والتقليد والتأويل الجهل

الصلين

ابششن كلما توضيح في الرحمن عبد بن اللطيف عبد قال
واليمششان للتوحيششد مناقضششة هششي الششتي المششور تيميششة: إن

مواضشع تيميششة) فشي ابن (أي الله رحمه صرح فقد بالرسالة
يعششذرهم ولششم السششتتابة بعششد وقتلهششم أصششحابها بكفششر كثيرةا

. 10/433.432 . والدرر101 ص المنهاج اهش بالجهل
اللششه رحمهششم والعلمششاء( حسششن بشن الرحمششن عبد وقال

ولششم المرتد حكم باب وذكروا الستقامة منهج سلكوا تعالى
أنأه يعلم ل وهو كفرا فعل أو كفرا قال إذا أنأه منهم أحد يقل

أن كتابه في الله بين وقد بجهله يكفر ل أنأه الشهادتين يضاد
اللششه عقاب عنهم يرفع فلم مقلدون جهال المشركين بعض
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اللششه فششي يجششادل مششن النششاس ومششن( تعالى قال كما بجهلهم
عششذاب قششوله- إلششى -إلششى مريششد شيطان كل ويتبع علم بغير

 .11/479،478 الدرر)السعير
أبششي عششن مسششلم الحفيد: وروى ابن اللطيف عبد قالو
مثششل الثم من عليه كان ضللة إلى دعا (من مرفوعا هريرةا

عبششد قششال فشششيئا) آثششامهم مششن ذلششك ينقص ل اتبعه من آثاما
أن علششى يدل وهذا المقلدةا في القيم ابن عن نأقل( اللطيف

ذكششر ثششم وتقليششدهم اتبششاعهم مجششرد هششو إنأما اتبعهم من كفر
 .224 ص ذلك)المنهاج في التفصيل

ل إنأششه قششال والمقلششد والمتششأول الجاهل أيضا: في وقال
جششزما القيششم ابن القيم: إن ابن عن وقال العجز، مع إل يعذر
تمكنوا إذا المكفرةا المسائل في لمشايخهم المقلدين بكفر
ولششم وأعرضششوا لششذلك وتششأهلوا ومعرفتششه الحششق طلششب مششن

بششه جششاءت مششا لمعرفششة يتأهششل ولششم يتمكششن لم ومن يلتفتوا،
تبلغششه لششم وممششن الفششترةا أهششل جنششس من عنده فهو الرسل

لم من عند حتى بمسلم ليس لكنه الرسل من رسول دعوةا
النجدية.  الئمة فتاوى اهش يكفرهم

)8/118 الدرر (في الوهاب عبد بن محمد الشيخ وقال
صششلى النششبي كذب من منهم قال وفرقهم المرتدين ذكر لما
أقششر مششن ومنهششم الوثان عبادةا إلى ورجعوا وسلم عليه الله

أشششركه وسششلم عليششه الله صلى النبي أن ظنا مسيلمة بنبوةا
بششذلك لششه شششهدوا زور شششهود أقششاما مسششيلمة لن النبوةا في

أنأهششم العلمششاء أجمششع هششذا ومششع النششاس مششن كششثير فصششدقهم
 كافر). فهو ردتهم في شك ومن ذلك جهلوا ولو مرتدون

التقليششد يجششوز ل أنأه العلماء من الجماع بطين ابا ونأقل
.10/399 الششدررالنأتصششار.   رسششالةوالرسششالة. التوحيششد في

أصششول  وزاد3/186 و.2/218 النجديششة الئمششة فتاوى وفي
 اهش السلما وأركان الدين
إذا لو مششابه يششأت لششم إذا ول قبلهمششا مسلما ُيسمى فل(

متأول)  جاهل كان ولو مابناقضه جاء أو ماضده استصحب

) باب38(
السلما أصل معهم الذين المقالت أهل

ربششه مششن إليششه أنأششزل بمششا الرسششول (آمششن تعششالى قششال
أن - إلششى ورسششله وكتبششه وملئكته بالله آمن كل والمؤمنون

أخطأنأا) الية.  أو نأسينا إن تؤاخذنأا ل - ربنا قال
مششا ولكششم كسششبت ما لها خلت قد أمة تلك( تعالى وقال

قششال( تعششالى وقششاليعملششون)  كششانأوا عما تسألون ول كسبتم
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ل كتششاب فششي ربششي عنششد علمهششا قششال الولى القرون بال فما
 ينسى). ول ربي يضل

الفقهشاء، مرجئشة تكفيشر عشدما علششى السششلف أجمع وقد
تكفيششر عششدما علششى أجمعششوا عنششه اللششه رضى علي زمن وفي

.الخوارج
الجهميششة مششن لمعطلششة تكفيششرا علششى السششلف وأجمششع

والتحاد.  الحلول وأهل تعالى الله لعلم المنكرين والقدرية
بكر أبي القاضي (عن الشفاء في عياض القاضي ونأقل

الفعششال وخلق والمخلوق والرؤية والوعيد الوعد مسائل أن
مششن فششالمنع الششدقائق مششن وأشششباهه والتولد العراض وبقاء
بالله جهل منها بشيء الجهل ليس إذ أوضح المتأولين إكفار
منهششا شششيئا جهششل من إكفار على المسلمون أجمع ول تعالى

شاه
/كتششاب1 الفتششح فششي الله رحمه حجر ابن الحافظ وقال

مششن (ويؤخششذ قششال الناس أقاتل أن أمرت حديث بعد اليمان
الملششتزمين بالتوحيد المقرين البدع أهل تكفير ترك الحديث

للشرائع).
(عششن المبتدعششة بعششض عششن تكلششم لمششا تيميششة ابششن وقال
في وقع وإن صدق لسان لهم الذين العلم أهل من المشايخ

ورسششوله بششالله اليمان فأصل منكر خطأ هو ما بعضهم كلما
اجتهششاده) بعششد أخطششأه الذي خطأه لحدهم غفر ثابتا كان إذا

المتششأول (إن مبتدع كل كفر فيمن وقال 265/شش 1 الصفدية
ول يكفر ل وسلم عليه الله صلى الرسول متابعة قصد الذي

فششي النششاس عنششد مشششهور وهششذا فأخطششأ اجتهششد إذا يفسششق
النششاس مششن فكششثير العقائششد مسششائل وأمششا العمليششة المسائل

الصششحابة عششن يعششرف ل القششول وهششذا فيها المخطئين كفروا
هششو وإنأمششا المسششلمين أئمة من أحد عن يعرف ول والتابعين

.3/60 السنة ) منهاجالبدع أهل أقوال من الصل في
(ص التأسششيس منهششاج فششي الطيششف عبششد الشششيخ وقششال

تكفيششر مسششألة فششي تيميششة ابن قاعدةا عن تكلم  بعدما)217
بقيششت إذا  فإنأهقال: فيهم التفصيل وذكر والبدع الهواء أهل
فشي وقشع وإنأمشا أكشبر شرك منه يقع ولم اليمان أصول معه
وهششذا الملششة مششن نأخرجششه ول نأكفششره ل فهششذا البششدع من نأوع

يكفشر ل الشششيخ بشأن التششبيه مشن يشأتي فيمشا ينفعششك البيان
شاه مخصوصة مسائل في وأنأه والمجتهد المخطئ
فششي القيشم وابششن تيميشة ابشن كلما الدعوةا: إن أئمة قال

ثششم الخششر واليششوما ورسششوله بالله يؤمن كان ممن البدع أهل
ثششم وتقليششدا وتششأويل جهل والصششفات السششماء من كثيرا نأفى

الغلةا غيششر الروافششض مششن وكششثير كششالخوارج أمثلششه ضششرب
الغلةا غير الجهمية من وكثير والمعتزلة الغلةا غير والقدرية
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النجديششة الئمششة فتششاوى اهششش الئمة و الساف قول أنأه قال ثم
3/161 

 (أمشا93 ص الششبهتين كششف فشي سشحمان ابن وقال
وجوبهششا في ينازع فلم له العبادةا وإخلص الله توحيد مسألة

وهششي غيرهششم، ول الهششواء أهششل ول السششلما أهششل مششن أحششد
عبششد شششيخه قبلششه وقششاله ،بالضششرورةا) الششدين مششن معلومششة
.101ص المنهاج في اللطيف

المقصود انتهى
العالمين رب لله والحمد

وعلى محمد نبينا على والسلما والصلة
أجأمعين وصحبه آله

هذه     تنـزيل     تم
من     المادة

التوحيد     منبر
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info
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