
 (كاتب مجهول يعتدي على كتاب اإللمام بالبغي والفجور )

 

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

: أما بعد........ سالـ عليكم كرمحة اهلل كبركاتو 

كدل يذيلها – ىداه اهلل – رسالة سطرىا بعضهم  (بالواتس أب   )فقد أرسل إرل أحد اإلخوة األفاضل 
، كأحل علّي مرسلها  كىو من  (عقيدة اإلرجاء عند عبد العزيز الريس  )بامسو ، فهي جملهوؿ بعنواف 

. اإلخوة األفاضل أف أجيب على ىذه الكتابة ادلتناقلة 

كبناء على  طلبو كإحلاحو كمثلو  جملرد طلبو أجيبو دلكانتو عندم فكيف إذا أحل ، كاجلواب على ىذه 
:  الرسالة من كجهُت، رلمل كمفصل 

إّف كاتب ىذه الرسالة رلهوؿ ، كاجملهوؿ ال يقبل : فيقاؿ ألخينا الفاضل كلغَته / أما اجلواب اجململ
خربه كال نقده إال بعد التثبت كالتبُت ، فبمجرد كوف االنتقادات جملهوؿ يوجب عدـ قبوؿ ىذا اجلرح 
كالنقد إال بعد التثبت من صحة نقلو كنقده، السيما كبعد التثبت تبُت كذبو يف أمور، كعدـ فهمو يف 
أمور أخرل ، كمن ذلك انو انتقد أموران فجعلها من كالمي كليست من كالمي، كأيضان بًت كالمان رل أك 

فإف رلموع انتقاداتو ثالثة . دلس فيو حىت غَّت معناه بفعل مشُت يدؿ على أنو يف اخلصومة فاجر أثيم 
ليس من كالمي أصالن لكن بغيو أك جهلو - كىي االنتقاد األكؿ كاخلامس-عشر انتقادان  اثناف منها 

.  جعلو ينسبهما إرّل 

كذب، كالرابع منها تدليس - كىي الثالث كالسادس كالثامن كالعاشر كالثاين عشر-كستة من انتقاداتو 
مؤد للكذب، بل كيف ضمن االنتقاد الثامن كذب كذبة تدؿ على قلة دينو كتقواه مفادىا أف اللجنة 

. الدائمة أخذت علّي تعهدان دبنع طبع كتايب قواعد كمسائل يف توحيد اإلذلية 

عاهبا كىي حق، فهي إما قوؿ - كىي الثاين كالتاسع كاحلادم عشر كالثالث عشر-كأربعة من انتقاداتو 
:  أىل السنة، أك قوؿ لبعض أىل السنة فصدؽ يف حقو قوؿ القائل

كآفتو من الفهم السقيم .... ككم من عائب قوالن صحيحان  



. كانتقاد كاحد كىو السابع قد أبنت حقيقتو قي موضعو 

. ىذا ملخص انتقاداتو كدالئلو 

كإنك إذا رأيت ىذه االنتقادات ادلبنية على الكذب الواضح كالبغي الفاضح ، كيف بعضها الداللة على 
إف الناقد قد يكوف متعمدان لإلفساد بُت أىل السنة السلفيُت فقد يكوف رافضيان : جهلو كسوء فهمو قلت

أقرب من - كعلى ىذا االحتماؿ – أك صوفيان أك حزبيان ، كقد يكوف رجالن مجع بُت البغي كسوء الفهم 
، الذم استخفو مجع من الشبيبة حىت انتفخ -رده اهلل إذل رشده - أشبهو بالدكتور  عبداهلل اجلربوع  

إذلي : كصار يقدح يف ىذا كذاؾ بأكىاـ كجهاالت ، كمن ذلك أنو نسب إرّل كذبان أين ال أكفر من يقوؿ
كقد بينت كذبو بالشهود من ادلشايخ كبالرباىُت ، كلتأكيد ىذا البياف طالبتو بادلناظرة . الكلب كاخلنزير 

فخنس كدل ينبس ببنت شفو كما يف الرابط 

 https://www.youtube.com/watch?v=PeqXIAqgJIA 

 

كلركاكة الرد كىزالو دل يذيلو الراد بامسو حىت ال يكوف عاران كخزيان يعَت بو كيذـ، ىذا على افًتاض أف الراد 
. دل يقصد اإلفساد بُت صفوؼ أىل السنة السلفيُت بأف دل يكن منهم  

كىو ما قررتو يف - قوؿ أىل السنة السلفيُت يف اإلدياف كالذم جيب على ادلسلم أف يدين اهلل بو/  تنبيو 
أنو قوؿ باللساف، كعمل باجلوارح ، كاعتقاد :  ىػ 1421كتايب اإلماـ األلباين كموقفو من اإلرجاء عاـ 

:" قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلَّم: بالقلب ،كالدليل على ذلك ما أخرجو مسلم عن أيب ىريرة قاؿ 
اإلدياف بضع كسبعوف أك بضع كستوف شعبة ، فأفضلها قوؿ ال إلو إال اهلل ، كأدناىا إماطة األذل عن 

، كالعمل "ال إلو إال اهلل"فاحلديث صريح على أف القوؿ كقوؿ "   الطريق كاحلياء شعبة من اإلدياف 
فمن دل ينطق بكلمة التوحيد مع .  من اإلدياف "  كاحلياء"، كاالعتقاد "كإماطة األذل عن الطريق "

القدرة فهو كافر باالتفاؽ ، كمن دل يوجد يف قلبو عمل القلب من أصل اخلوؼ كالرجاء كاحلب كالتوكل 
فهو كافر باالتفاؽ، كما زاد على أصل اخلوؼ كاحلب كالرجاء فهو ما بُت كاجب كمستحب ، كمن 
دخل اإلسالـ كدل يعمل شيئان من أعماؿ اجلوارح مع قدرتو كال مانع كبقائو زمنان فهو كافر باالتفاؽ ؛ 

كأفراد أعماؿ اجلوارح بالنسبة لإلدياف ما بُت كاجب يأمث ادلسلم بًتكو ، كيف التكفَت بًتؾ بعضها نزاع بُت 

https://www.youtube.com/watch?v=PeqXIAqgJIA
https://www.youtube.com/watch?v=PeqXIAqgJIA


أىل السنة كًتؾ ادلباين األربعة من صالة كصـو كزكاة كحج أك أحدىا، فإف تكفَت تارؾ ادلباين األربعة أك 
. أحدىا مسألة خالفية عند أىل السنة السلفيُت أنفسهم ، كما بُت مستحب يثاب على فعلو امتثاالن 

إذان – ، ككل ما زاد فقد كاف ناقصان، فهو } لِيَػْزَداُدكا ِإديَانان َمَع ِإديَاِِنِْم  {كىو يزيد كينقص كما قاؿ تعاذل 
أنا مؤمن -: مثالن –ليس شيئان كاحدان ال يتجزأ ، لذلك يصح االستثناء فيو ؛ كذلك بأف يقوؿ ادلسلم - 

اهلل أعلم بقبوؿ األعماؿ ، أك أف اإلدياف إذا أطلق أريد بو اإلدياف : إف شاء اهلل ، على اعتبارات منها 
الذم يتضمن فعل الواجبات كترؾ احملرمات ، فهو يستثٍت خشية أال يكوف أتى - أم الكامل-ادلطلق 

هبذا اإلدياف ادلطلق ، أك باعتبار ترؾ تزكية النفس باإلدياف ، فلذلك استثٌت ، أك باعتبار أف االستثناء على 
-. كىو مطلق اإلدياف - اليقُت ال على الشك فيكوف راجعان دلا تيقنو من نفسو من اإلتياف بأصل اإلدياف 

. كالكفر عند أىل السنة السلفيُت يكوف بالقوؿ كالفعل كاالعتقاد

كيقركف بالتالـز بُت الظاىر كالباطن ، كأف الظاىر تبع للباطن صالحان كفسادان ، فالقلب ادللك كاجلوارح 
جنوده، كأف فساد الظاىر داؿ على فساد الباطن ؛ فال يقع كفر يف الظاىر إال كيلـز منو كفر الباطن ، 

. فمن سب اهلل كفر ظاىران كباطنان 

- : كأمحد اهلل أين مقر هبا كلها - كقد قرر أىل العلم أقواالن كأموران من قررىا برئ من اإلرجاء 
فمن قاؿ هبذا نقض أصالن من أصوذلم كىو أف اإلدياف . القوؿ بأف اإلدياف يزيد كينقص  / األمر األكؿ

اإلدياف : عمن قاؿ : سئل اإلماـ أمحد بن حنبل . شيء كاحد ال يتجزأ، فمن مث برئ من اإلرجاء كلو
، كالسنة لعبد اهلل بن اإلماـ  (581/ 2 )السنة للخالؿ  ). ىذا برمء من اإلرجاء : يزيد كينقص ؟ قاؿ

((.  600)أمحد رقم 
القوؿ بأنو يصح االستثناء يف اإلدياف، فمن قاؿ هبذا نقض أصالن من أصوذلم كىو أف  / األمر الثاين

ذكره  )إذا ترؾ االستثناء فهو أصل اإلرجاء : قاؿ عبد الرمحن بن مهدم . اإلدياف شيء كاحد ال يتجزأ 
((  2/664)اآلجرم يف كتاب الشريعة 

القوؿ بأف الكفر يقع بأعماؿ اجلوارح ، فمن قاؿ هبذا نقض أصالن من أصوذلم كىو  / األمر الثالث
كمنشأ ىذه : ( 966 –965/ 3 )قاؿ ابن تيمية يف الصاـر ادلسلوؿ . إخراج أعماؿ اجلوارح من اإلدياف

الشبهة اليت أكجبت ىذا الوىم من ادلتكلمُت أك من حذا حذكىم من الفقهاء أِنم رأكا أف اإلدياف ىو 
تصديق الرسوؿ فيما أخرب بو كرأكا أف اعتقاد صدقو ال ينايف السب كالشتم بالذات ، كما أف اعتقاد 



إجياب طاعتو ال ينايف معصيتو ، فإف اإلنساف قد يهُت من يعتقد كجوب إكرامو ، كما يًتؾ ما يعتقد 
كجوب فعلو ، كيفعل ما يعتقد كجوب تركو ، مث رأكا أف األمة قد كفرت الساب فقالوا إمنا كفر ألف سبو 
دليل على أنو دل يعتقد أنو حراـ ، كاعتقاد حلو تكذيب للرسوؿ ، فكفر هبذا التكذيب ال بتلك اإلىانة، 
كإمنا اإلىانة دليل على التكذيب ، فإذا فرض أنو يف نفس األمر ليس دبكذب كاف يف نفس األمر مؤمنان 

، كإف كاف حكم الظاىر إمنا جيرم عليو دبا أظهره ، فهذا مأخذ ادلرجئة كمعتضديهم ، كىم  الذين 
اإلدياف ىو االعتقاد كالقوؿ كغالهتم كىم الكرامية الذين يقولوف ىو رلرد القوؿ كإف عرم عن : يقولوف 

" ىو رلرد ادلعرفة كالتصديق بالقلب فقط كإف دل يتكلم بلسانو : "االعتقاد ، كأما اجلهمية الذين يقولوف 
فلهم مأخذ آخر ، كىو أنو قد يقوؿ بلسانو ما ليس يف قلبو ، فإذا كاف يف قلبو التعظيم كالتوقَت للرسوؿ 
دل يقدح إظهار خالؼ ذلك بلسانو يف الباطن كما ال ينفع ادلنافق إظهار خالؼ ما يف قلبو يف الباطن 

. ىػ  .ا
 (: 223 / 7 )قاؿ ابن تيمية يف رلموع الفتاكل . أف الذنوب تضر باإلدياف كتنقصو  / األمر الرابع

ال تذىب الكبائر كترؾ الواجبات الظاىرة شيئان من اإلدياف ، إذ لو : كقالت ادلرجئة على اختالؼ فرقهم 
ذىب شيء منو ، دل يبق منو شيء فيكوف شيئان كاحدان يستوم فيو الرب كالفاجر ، كنصوص رسوؿ اهلل 

خيرج من النار من كاف يف :" صلى اهلل عليو كسلَّم كأصحابو تدؿ على ذىاب بعضو كبقاء بعضو كقولو 
  ىػ.ا" قلبو مثقاؿ ذرة من إدياف 

ترل اإلرجاء ؟ : قيل البن ادلبارؾ : قاؿ اإلماـ أمحد . القوؿ بأف اإلدياف قوؿ كعمل  / األمر اخلامس
 ( (. 566/ 3 )السنة للخالؿ  ). اإلدياف قوؿ كعمل ، ككيف أكوف مرجئان : أنا أقوؿ : قاؿ

اإلدياف قوؿ كعمل، : أنا أقوؿ : كرحم اهلل التابعي اجلليل عبداهلل بن ادلبارؾ دلا قيل ترل اإلرجاء ؟ قاؿ
 ( (. 566/ 3 )السنة للخالؿ  ). ككيف أكوف مرجئان 

 

: فقد انتقد علّي الناقد اجملهوؿ حملاكلة إثبات أين مرجج أحد عشر نقدان  / أما اجلواب املفصل

إف من األعماؿ ما - أم أنا – قولو - : ىداه اهلل كرده لرشده – قاؿ الناقد اجملهوؿ / االنتقاد األول
ىػ  .يكفر هبا صاحبها كفران اعتقاديان ألِنا تدؿ على كفره داللة قطعية ا



 ، يتبُت أنو ليس من كالمي أصالن ، كإمنا ىو 28كبالرجوع إذل ادلصدر الذم عزاه إليو كىو اإلدلاـ ص 
من كالـ اإلماـ زلمد ناصر الدين األلباين ، كزعمو أف ىذا ىو قوؿ اجلهمية ىذا من جهلو ألف اجلهمية 
ال يصفوف عمالن بالكفر كما ال يصفوف عمالن باإلدياف ، كاعًتاض الناقد اجملهوؿ على التعبَت بلفظ الدليل 

( 648/ 3)كجعلو من عالمات ادلرجئة خطأ فقد عرب بلفظ الدليل شيخ اإلسالـ ابن تيمية يف الصاـر 
كإذا ثبت أنو كافر مستهُت بو فإظهار اإلقرار برسالتو بعد ذلك ال يدؿ على زكاؿ ذلك : حيث قاؿ 

الكفر كاالستهانة ؛ ألف الظاىر إمنا يكوف دليالن صحيحان معتمدان إذا دل يثبت أف الباطن خبالفو ، فإذا 
ىػ .قاـ دليل على الباطن دل يلتفت إذل ظاىر قد علم أف الباطن خبالفو ا

 (اإلماـ األلباين كموقفو من اإلرجاء  )كقد بينت ىذا دفاعان عن اإلماـ اجملدد العالمة األلباين يف كتاب 
. الناس أعداء ما جهلوا : كصدؽ من قاؿ 

إنو ال يكفر يف الظاىر إال كىو مسبوؽ بكفر الباطن : قاؿ الناقد اجملهوؿ قولو أين قلت/ االنتقاد الثاني
ىػ  .ا

ذكر ىذا كدل يبُت كجو اخلطأ ، كىذه عبارة صحيحة يدؿ عليها حديث النعماف بن بشَت ادلتفق عليو 
"  أال كإف يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كلو كإذا فسدت فسد اجلسد كلو أال ىو القلب :"

ككذلك تكذيب : (14/120)فصالح كفساد الظاىر مرتبط بالباطن ، كقاؿ ابن تيمية يف الفتاكل 
الرسوؿ بالقلب كبغضو كحسده كاالستكبار عن متابعتو أعظم إمثان من أعماؿ ظاىرة خالية عن ىذا 

كالقتل كالزنا كالشرب كالسرقة ، كما كاف كفران من األعماؿ الظاىرة كالسجود لألكثاف كسب الرسوؿ 
كحنو ذلك ، فإمنا ذلك لكونو مستلزمان لكفر الباطن ،كإال فلو قّدر أنّو سجد قداـ كثن ، كدل يقصد بقلبو 

ىػ  .السجود لو ، بل قصد السجود هلل بقلبو دل يكن ذلك كفران ا

فإذا كاف فيو معرفة كإرادة سرل . مث القلب ىو األصل : (187/ 7 )قاؿ ابن تيمية يف  رلموع الفتاكل 
ذلك إذل البدف بالضركرة، كال ديكن أف يتخلف عما يريده القلب، كذلذا قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلَّم 

أال كإف يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح ذلا سائر  اجلسد، كإذا فسدت  )):يف احلديث الصحيح 
القلب ادللك، كاألعضاء جنوده ، فإذا : كقاؿ أبو ىريرة ( (فسد  ذلا سائر اجلسد ، أال كىي القلب 

خبالؼ القلب فإف اجلسد - مث قاؿ . - طاب ادللك طابت جنوده ، كإذا خبث ادللك خبثت جنوده 
إذا صلحت صلح ذلا سائر  )): تابع لو ال خيرج عن إرادتو قط ، كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلَّم 



،  فإذا كاف القلب صاحلان دبا فيو من األعماؿ علمان كعمالن ((اجلسد ، كإذا فسدت فسد ذلا سائر اجلسد 
قوؿ : قلبيان ، لـز ضركرة صالح اجلسد بالقوؿ الظاىر ، كالعمل باإلدياف ادلطلق ، كما قاؿ أئمة احلديث 

كعمل ، قوؿ باطن كظاىر ، كعمل باطن كظاىر ، كالظاىر تابع للباطن الـز لو مىت صلح الباطن صلح 
ىػ  .الظاىر ، كإذا فسد فسد ا

ىػ .كمىت صلح الباطن صلح الظاىر، كمىت فسد فسد ا: فتأمل قوؿ شيخ اإلسالـ 

يقرر أىل السنة التالزم بين الظاىر  : 84كقد عربت أيضان بلفظ التالـز كثَتان فقد قلت يف اإلدلاـ ص 
 ، فال يقع كفر يف الظاىر إال كيلـز منو كفر الباطن،  والباطن تالزماً ال ينفك

جلهلو ذكر - ىداه اهلل كرده إذل رشده– فما ذكرتو ىو كالـ شيخ اإلسالـ متامان، لكن ىذا الناقد 
. االنتقاد، كدل يذكر كجو االنتقاد ألنو يعلم أف الناس إذا علموا كجو انتقاده دل يقبلوه ألنو غَت مقنع

انظر ). أف من أخذ ماالن كسجد إذل الصنم فإنو ال يكفر : قولو: قاؿ الناقد اجملهوؿ/ االنتقاد الثالث
 (األجوبة العلمية على ادلسائل اإلديانية 

كدل يذكر أين قررت يف ادلرجع نفسو أف الذم ال – رده اهلل إذل رشده – قد دلس ىذا الناقد اجملهوؿ 
يكفر بالسجود للصنم من سجد إليو سواء أخذ ماالن أك دل يأخذ ماالن ، كأنو من سجد لو كفر سواء 

. أخذ ماالن أك دل يأخذ ماالن 

كما ىو معركؼ يف اللغة ، كقولو  (إليو  )كإين إذا عربت بعدـ التكفَت فيمن سجد لو ، أردتو دبعٌت 
كالسجود للقبور كاألكثاف شرؾ أكرب : أم إليها ، فكاف مما قلت  {بَِأفَّ َربََّك أَْكَحى ذَلَا }تعاذل  

ال ذلا ليس شركان أكرب، ففرؽ بُت السجود للشيء  (قدامها  )باإلمجاع، أما السجود عندىا أك إليها 
كأما . كالساجد للشيء خيضع لو بقلبو، كخيشع لو بفؤاده : (358 / 4)كالسجود إليو، قاؿ ابن تيمية 

ىػ  .الساجد إليو فإمنا يورل كجهو كبدنو إليو ظاىران كما يورل كجهو إذل بعض النواحي إذا أمو ا

ككذلك تكذيب الرسوؿ بالقلب كبغضو كحسده : (120 / 14)كقاؿ ابن تيمية يف رلموع الفتاكل 
كاالستكبار عن متابعتو أعظم من أعماؿ ظاىرة خالية عن ىذا كالقتل كالزنا كالشرب كالسرقة، كما كاف 

كالسجود لألكثاف كسب الرسوؿ كحنو ذلك، فإمنا ذلك لكونو مستلزمان لكفر : كفران من األعماؿ الظاىرة



الباطن، كإال فلو قدر أنو سجد قداـ كثن كدل يقصد بقلبو السجود لو بل قصد السجود هلل بقلبو دل يكن 
ذلك كفران، كقد يباح ذلك إذا كاف بُت ادلشركُت من خيافهم على نفسو فيوافقهم يف الفعل الظاىر، 

كيقصد بقلبو السجود هلل، كما ذكر أف بعض علماء ادلسلمُت كعلماء أىل الكتاب فعل حنو ذلك مع 
. ىػ .قـو من ادلشركُت حىت دعاىم إذل اإلسالـ فأسلموا على يديو، كدل يظهر منافرهتم يف أكؿ األمر ا

،  (إليو)فهو كفر باإلجماع دون ما كان  (لو  )فإذا اتضح الفرق بين السجود لو وإليو، وأن ما كان 
فمن سجد للصنم وأخذ ماالً أو لم يأخذ، فقد كفر، ومن أخذ ماالً أو لم يأخذ وسجد إليو فال 

.  يكفر 

كقد حدثٍت أحد طلبة الشيخ العالمة زلمد بن صاحل العثيمُت، كىو طالب علم معركؼ عند ادلشايخ، 
بنحو ىذا : أنو سأؿ الشيخ زلمد بن صاحل العثيمُت عن ىذه ادلسألة أياـ دركسو يف عنيزة فأجاب

- . كاحلمد هلل رب العادلُت – اجلواب 

. فال أدرم ماذا يستفيد ىذا الناقد اجملهوؿ من تدليسو ىذا 

 كفر الساجد للصنم كبوذا :كقد بينت مسألة كفر الساجد للصنم يف مقاؿ بعنواف
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أف الريس جعل السجود لغَت اهلل حىت إذل األصناـ كاألكثاف جعلها : قاؿ الناقد اجملهوؿ / االنتقاد الرابع
... من األمور احملتملة 

تقدـ يف النقل السابق بياف أنو زلتمل من جهة أف قد يراد بالسجود لو دبعٌت السجود إليو أم قدامو 
– كمثل ىذا ليس كفران دلا تقدـ من كالـ ابن تيمية كشيخنا العالمة زلمد بن صاحل العثيمُت . كأمامو 

- . رمحهما اهلل 

بل ىو كفر - فيما تقدـ - فهذا ليس زلتمالن كما بينتو  (إليو  )أما إذا كاف السجود لو كليس دبعٌت 
.  باإلمجاع
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فإطالقو أين أستفصل مطلقان يف السجود للصنم من غَت أف يبُت أين أكفر الساجد للصنم بال استفصاؿ  
. بل كنقلت اإلمجاع على ذلك فهذا تدليس كتعمية على القارئ  (إذل)إذا دل تكن الالـ دبعٌت 

 ). إنو إذا فقدت األعماؿ كلها فإنو ال يفقده أصل اإلدياف : قولو: قاؿ الناقد اجملهوؿ/ االنتقاد الخامس
 (" نصيحة شيخنا الوالد عبيد اجلابرم عرض كنقد " كأحاؿ على كتايب 

نصيحة " نصيحة رل كأجبت عليها يف كتاب بعنواف – حفظو اهلل – قد سبق نشر العالمة عبيد اجلابرم 
"  شيخنا الوالد عبيد اجلابرم عرض كإيضاح 
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فإنو ال يكفر ،  (األعماؿ كلها  )فدلس ىذا الناقد كأخذ من جوايب أين أقرر أف تارؾ جنس العمل 
رمحو اهلل – كىذا غَت صحيح ألبتو كإمنا ذكرت ما نقلو الناقد اجملهوؿ يف الدفاع عن اإلماـ اجملدد األلباين 

دلا أمجع عليو السلف من أف تارؾ - : مث قلت- تنبيو : كدل أقرره؛ لذا قلت بعده بأسطر – رمحة كاسعة 
ىػ .ا... جنس العمل كافر كفران أكرب 

 ، كىذا الناقد اجملهوؿ ينقد كتاب 232كذكرت ىذا كثَتان يف عدة كتب كمنها ما يف كتايب اإلدلاـ ص
اإلدلاـ فالبد أنو قرأ ما كتبت يف اإلدلاـ ، بل ذكرت أف العلماء رلمعوف على كفر تارؾ جنس العمل 

:  قد حكى اإلمجاع مجع من العلماء منهم . كىذه ادلسألة ادلسماة بًتؾ جنس العمل : فقلت فيو
كذكره ابن تيمية يف رلموع الفتاكل . (586/ 3)أخرجو اخلالؿ يف السنة / احلميدم  - أ
(7 /209                                                                                         .  ) 

( . 209/ 7)ذكره ابن تيمية يف رلموع الفتاكل /  الشافعي  - ب
 . 18كتاب اإلدياف ص /  أبو عبيد القاسم بن سالـ  - ت
(. 611/ 3)كتاب الشريعة / اآلجرم  - ث
ىػ .ا.  (120/ 14)كما يف رلموع الفتاكل /  ابن تيمية  - ج

فهل خفي ىذا على الناقد أك قرأه كدل يفهمو ألنو من كتابتو يبدك ليس طالب علم أك دّلسو، كيقوم 
. االحتماؿ األخَت أف كالمي يف اإلدلاـ كاضح، مث سيأيت يف انتقاده ما يدؿ أنو كقف عليو 
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مث أحاؿ على ... إف شركط ال إلو إال اهلل مراده يـو القيامة : قاؿ الناقد اجملهوؿ قولو/ االنتقاد السادس
. قواعد يف توحيد األلوىية 

كقد ذكر ىذا االنتقاد كدل يبُت كجهو ، كلو كاف عنده ممسك كاضح لبينو، لكن خشي إذا بينو أف 
– ينكشف أنو ال حجة فيما انتقد السيما كقد بينت معٌت ىذا يف إجابيت على الشيخ عبيد اجلابرم 

. دبا ال يدع رلاالن للشك كىو ممن كقف على ىذه اإلجابة؛ ألنو نقل منها كما تقدـ – حفظو اهلل 

" نصيحة الوالد عبيد اجلابرم عرض كإيضاح " لكن يا ترل دلاذا دل يشر إذل إجابيت ىذه يف كتايب 
أخيشى أف يعرؼ القراء أنو ليس انتقادان صحيحان أـ ماذا ؟ 

إف تارؾ جنس العمل ال : إين أدخلت القوؿ يف عمل اجلوارح فقاؿ: قاؿ الناقد اجملهوؿ/ االنتقاد السابع
.  كعزاه إذل اإلدلاـ ... يعمل كال يقوؿ شيئان 

إذان قد كقف على كالمي يف اإلدلاـ يف تكفَت تارؾ جنس العمل، فلماذا دّلس كأكىم يف االنتقاد اخلامس 
. أين ال أكفر بو 

، ككذلك قبل سنة يف اإلمالء ادلختصر كيف (النسخة ادلوجودة يف ادلوقع  )كقد قررت يف حاشية اإلدلاـ 
مقدمة التعليق على اإلدياف األكسط أنو ال تدخل األقواؿ يف صورة جنس العمل ، بل يقتصر على أعماؿ 

. اجلوارح الواجبة ، كال أظن ما يف اإلمالء ادلختصر كمقدمة التعليق خيفياف على ىذا الناقد اجملهوؿ 

كدل يبُت . انتقد الناقد اجملهوؿ تعريفي للشرؾ األكرب أنو تسوية غَت اهلل باهلل يف االعتقاد / االنتقاد الثامن
–  ىداه اهلل كرده إذل رشده – كجو االنتقاد كسابقتها ألنو لو بُت انكشف بغيو كجهلو 

كال ديكن دلنصف أف يفهم من ىذا أين ال أكفر من ذبح لغَت اهلل أك دعا غَت اهلل فيما ال يقدر عليو إال 
". قواعد كمسائل يف توحيد اإلذلية " اهلل ألين بينت أف ىذه األمور شرؾ أكرب بيانان كاضحان يف كتاب 

أما انتقاد الناقد اجملهوؿ فليس غريبان فقد تقدـ دالئل بغيو دبا يكفي ، كقولو أين تعهدت للجنة الدائمة 
أف ال أطبع قواعد كمسائل يف توحيد اإلذلية كذب ال صحة لو كأقسم باهلل على أنو كذب ، بل دل 
يطلب مٍت ىذا أصالن ، كعند اهلل ذبتمع اخلصـو ، كليس غريبان أف يكتب ىذه االنتقادات ادلضمنة 
للكذب كالتدليس  رجل رلهوؿ فقد يكوف رافضيان أك صوفيان أك حزبيان يريد الوقيعة بُت السلفيُت إمنا 



كسبب عدـ إعادة طباعة كتاب قواعد . الغريب أف يصدؽ أك يورث شكان عند أىل الفضل كاخلَت 
كمسائل يف توحيد اإلذلية أف الطبعة السابقة كثَتة األخطاء يف التنسيق كالًتتيب ككضع احلواشي 

. كسأصلحو مث يطبع إف شاء اهلل .  كالفهارس يعرؼ ذلك كل من عنده نسخ من الكتاب

على حد  )إنو ال يكفر باألعماؿ اليت تضاد اإلدياف من كل كجو : قاؿ الناقد اجملهوؿ / االنتقاد التاسع
اخل ...إال إذا توافرت الشركط كانتفت ادلوانع  (تعبَته 

أما كفر العمل ينقسم إذل ما يضاد : 55ىذا التقسيم تقسيم ابن القيم يف كتاب الصالة ص : أكالن 
ىػ .اإلدياف كإذل ما ال يضاد اإلدياف ا

ربصيل حاصل ذكرهتا للتوضيح ألنو إف دل يرد أنو مضاد لإلدياف من كل كجو  (من كل كجو  )كزيادة 
فهو إذا ليس مضادان لإلدياف ، لكن ىذا ما ال يعقلو ىذا الناقد اجملهوؿ أك عقلو كدلس بغيان كعدكانان ، 

. كيف اإلدلاـ عزكتو البن القيم كىو كاقف عليو لكن ذباىل كتعامى

مث ذكر ىذا الناقد اجملهوؿ إين إذا كفرت بعد توافر الشركط كانتفاء ادلوانع جعلت ادلكفرات كادلعاصي أك 
فهذا من سخفو كجهلو، كىل إذا توافرت الشركط . كادلعاصي : التكفَت باألمور اخلفية ، أما قولو

أما تفريقو بُت األمور اخلفية كاجللية، فهذا ما ال يوافق عليو شيخ ! كانتفت ادلوانع يف حق العاصي كفر؟
اإلسالـ ابن تيمية كال شيخ اإلسالـ زلمد بن عبد الوىاب يف بعض كالمو كال الشيخ العالمة زلمد بن 
صاحل العثيمُت ، كإليك بعض النقوالت اليت فيها عذر ىؤالء يف ادلسائل الظاىرة اجللية مع كجود اجلهل 

كابن تيمية دلا عذر  احللولية كادلستغيثُت برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مع تصرحيو أنو معلـو من الدين 
بالضركرة ككذلك عدـ تكفَت اإلماـ زلمد بن عبد الوىاب البن فارض كابن عريب القائلُت بوحدة الوجود 

أم –كإف من جودؾ الدنيا كضرهتا : ، كعدـ تكفَته للبوصَتم القائل يف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
، ىذا كلو يف رسالتو ألىل القصيم كشرح ذلك العالمة الفوزاف . كمن علمك علم اللوح كالقلم– اآلخرة 

كأقره ، كعدـ تكفَت العالمة ابن عثيمُت دلن أشرؾ باهلل جهالن ، كعزا ذلك لإلماـ ابن تيمية كزلمد بن 
. عبد الوىاب

فهل يقوؿ يف ىؤالء إِنم مرجئة ؟ 

نعلم فإنا بعد معرفة ما جاء الرسوؿ : 377الرد على البكرم صقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية يف 



 أنو دل يشرع ألمتو أف تدعو أحدان من األموات ال األنبياء كال الصاحلُت كال غَتىم ال بلفظ بالضركرة
االستغاثة  كال بغَتىا كال بلفظ االستعاذة كال بغَتىا كما أنو دل يشرع ألمتو السجود دليت كال لغَت ميت 

لكن لغلبة كحنو ذلك ، بل إنو ِنى عن كل ىذه األمور كأف ذلك من الشرؾ الذم حرمو اهلل تعاذل 
اجلهل كقلة العلم بآثار الرسالة يف كثَت من ادلتأخرين دل يكن تكفَتىم بذلك حىت يتبُت ذلم ما جاء بو 

ىػ . االرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم مما خيالفو

 أف من يشرؾ جهالن عنده إدياف لكنو ضعيف فقد عذره كدل يكفره 139كذكر يف الرد على البكرم ص 
كأما الداخلوف يف اإلسالـ إذا دل : فقاؿ . لذا أقر ببقاء إديانو كلو كاف مشركان دلا بقي شي ء من إديانو 

حيققوا اإلدياف كالتوحيد كاتباع الرسوؿ فتجد غالبهم ممن يعتقد الشيوخ كالبلو كأصحاب األحواؿ 
الشيطانية كيأيت أحدىم إذل قرب الشيخ كيدعوه كيكشف رأسو عند قربه ك يطلب حاجتو منو ك يستغيث 

ىػ  .كاختالط الشرؾ بالقلوب ا بو ك يستنصر بو ككل ذلك من ضعف اإلدياف

/ 1)قاؿ اإلماـ زلمد بن عبد الوىاب يف رسالتو ألىل القصيم كما يف الدرر السنية يف األجوبة النجدية 
إف الناس من ستمائة سنة ليسوا على : كإين أقوؿ؛ إين مبطل كتب ادلذاىب األربعة: فمنها قولو: (34

إف اختالؼ العلماء نقمة، كإين أكفر : كإين أقوؿ؛ كإين خارج عن التقليد؛ شيء، كإين أّدعي االجتهاد
كإين أكفر ابن الفارض، - مث قاؿ – يا أكـر اخللق : كإين أكفر البوصَتم لقولو؛ من توسل بالصاحلُت

جوايب عن ىذه .  كإين أحرؽ دالئل اخلَتات، كركض الرياحُت، كأمسيو ركض الشياطُت؛كابن عريب
ىػ .سبحانك ىذا هبتاف عظيم ا: ادلسائل أف أقوؿ

-35شرحو على كشف الشبهات صيف - رمحو اهلل - قاؿ الشيخ احملقق زلمد بن صاحل العثيمُت 
ال يرل العذر باجلهل اللهم إال أف  (- رمحو اهلل - زلمد بن عبد الوىاب )ال أظن الشيخ يعٍت  : 46

يكوف منو تفريط بًتؾ التعلم مثل أف يسمع باحلق فال يلتفت إليو كال يتعلم ، فهذا ال يعذر باجلهل كإمنا 
عما - رمحو اهلل تعاذل - ال أظن ذلك من الشيخ ألف لو كالمان آخر يدؿ على العذر باجلهل فقد سئل 

يقاتل عليو ؟ كعما يكفر الرجل بو؟  

أركاف اإلسالـ مخسة ، أكذلا الشهادتاف ، مث األركاف األربعة ، فاألربعة إذا أقر هبا ، كتركها : فأجاب 
هتاكنان فنحن كإف قاتلناه على فعلها فال نكفره بًتكها؛ كالعلماء اختلفوا يف كفر التارؾ ذلا كسالن من غَت 

نكفره بعد التعريف إذا : كأيضان . جحود ؛ كال نكفر إال ما أمجع عليو العلماء كلهم كىو الشهادتاف 



كإذا - مث قاؿ نقالن عن اإلماـ زلمد بن عبد الوىاب .- أعداؤنا معنا على أنواع : عرؼ كأنكر ، فنقوؿ 
كنا ال نكفر من عبد الصنم الذم على عبد القادر كالصنم الذم على قرب أمحد البدكم كأمثاذلما ، 

- مث قاؿ  . - ألجل جهلهم كعدـ من ينبههم

من الدرر  (1/56)كقاؿ شيخ اإلسالـ زلمد بن عبد الوىاب : - (أم الشيخ ابن عثيمُت  )
كأما التكفَت فأنا أكفر من عرؼ دين الرسوؿ مث بعد ما عرفو سبو كِنى الناس عنو كعادل من : السنية

كإذا كاف ىذا مقتضى - مث قاؿ الشيخ ابن عثيمُت معلقان على ما تقدـ  . - فعلو فهذا ىو الذم أكفره
نصوص الكتاب كالسنة ككالـ أىل العلم فهو مقتضى حكمة اهلل تعاذل كلطفو كرأفتو فلن يعذب أحدان 
حىت يعذر إليو ، كالعقوؿ ال تستقل دبعرفة ما جيب هلل تعاذل من احلقوؽ كلو كانت تستقل بذلك دل 

فاألصل فيمن ينتسب لإلسالـ بقاء إسالمو حىت يتحقق زكاؿ ذلك . تتوقف احلجة على إرساؿ الرسل 
- مث قاؿ :- عنو دبقتضى الدليل الشرعي ، كال جيوز التساىل يف تكفَته ألف يف ذلك زلذكرين عظيمُت 

داللة الكتاب كالسنة على أف ىذا : األمر األكؿ : فالواجب قبل احلكم بالتكفَت أف ينظر يف أمرين 
انطباؽ احلكم على الشخص ادلعُت حبيث تتم شركط : الثاين . مكّفر لئال يفًتم على اهلل الكذب 

 كمن أىم الشركط أف يكوف عادلان دبخالفتو اليت أكجبت كفره لقولو تعاذل. التكفَت يف حقو كتنتفي ادلوانع 
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَُت نُػَولِِّو َما تَػَوذلَّ َكُنْصِلِو َجَهنََّم { َ َلُو اذْلَُدل َكيَػتَِّبْع َغيػْ َكَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَؿ ِمْن بَػْعِد َما تَػبَػُتَّ

مث قاؿ . -  فاشًتط للعقوبة بالنار أف تكوف ادلشاقة للرسوؿ من بعد أف يتبُت اذلدل لو }َكَساَءْت َمِصَتان 
كاحلاصل أف اجلاىل معذكر دبا يقولو أك يفعلو مما يكوف كفران ، كما يكوف معذكران دبا يقولو أك يفعلو مما - 

  ىػ.يكوف فسقان ، كذلك باألدلة من الكتاب كالسنة كاالعتبار   كأقواؿ أىل العلم ا

ابن الفارض صاحب : 155قاؿ الشيخ صاحل الفوزاف يف شرحو لرسالة اإلماـ زلمد بن عبد الوىاب ص 
ادلنظومة التائية يف كحدة الوجود ، فيها كفر كإحلاد كالعياذ باهلل ، كلكن الشيخ ال يكفر صاحبها ألنو ال 

إمنا فيها إحلاد ككفر، كلكن : ، فهو يقوؿكال يدرم ىل بلغتو احلجة أك دل تبلغويدرم ماذا ختم لو، 
صاحبها يتوقف فيو ، ىذا مذىب أىل السنة ىذا مذىب أىل السنة كاجلماعة أِنم ال يشهدكف ألحد 

. جبنة أك نار إال من شهد لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 



كابن عريب معركؼ ىو زليي الدين بن عريب الطائي إماـ أىل كحدة الوجود كابن الفارض من أتباع ابن 
عريب، كمع ىذا فإف الشيخ ال جيـز بكفرمها، كإف كانا قاال كفران كضالالن كإحلادان، كلكن تكفَت ادلعُت 

ىػ  .حيتاج إذل دليل ألنو ردبا أنو تاب ، كردبا ختم لو بالتوبة فاهلل أعلم ا

كادلقصود من ذكر ىذه النقوالت أف يعلم أنو ليس غريبان اإلعذار باجلهل يف الشرؾ بل قد قرر الشيخاف 
العالمتاف الكبَتاف عبد العزيز بن باز كزلمد بن صاحل العثيمُت أف ادلسألة خالفية بُت أىل السنة قاؿ 

" الفوائد العلمية من الدركس البازية " نقالن من كتاب  )العالمة ابن باز يف شرح تيسَت العزيز احلميد 
فلهذا ذىب مجع من أىل العلم إذل أنو ال عذر ألحد يف الوقوع يف الشرؾ ، كال  : ( 50 -49ص

. إنو جاىل، ألف اهلل أكضح يف كتابو العظيم كسنة نبيو الكرمي أمر الشرؾ : يسمع قولو

فهذا اجلاىل إمنا أيت من جهة إعراضو، كمن جهة عدـ سؤالو، كمن عدـ تقصيو احلق، فهو قد ابتلي؛ 
.  فلهذا حيكم بكفره كشركو كلو زعم أنو جاىل؛ ألف ىذه أمور معلومة من الدين بالضركرة 

: بل يعذر باجلهالة يف عدـ تكفَته بعينو فالف بن فالف حىت تقاـ عليو احلجة، فيقاؿ: كقاؿ آخركف
عملك كفر، أك دعوتك البدكم كفر كضالؿ كشرؾ، كلكي حنكم عليو بالردة البد أف تبلغو ىذا الشيء، 

. فإف أصر كجب قتلو مرتدان، كإف رجع إذل احلق فاحلمد هلل، كلكن اسم عملو كفر كشرؾ 

فسواء دعا البدكم أك احلسُت أك ادلرسي أك فالنان أك فالنان كاف ىذا كال شك كفر كضالؿ، أما أنت 
بنفسك يا فالف ابن فالف، يا زيد بن عمرك أك عمرك بن زيد، يا فالف بن فالف أنت كافر، فالبد أف 

حىت يفهم أف عملو ىذا شرؾ، فإذا أصر كدل . قاؿ اهلل كذا، قاؿ الرسوؿ كذا: نقيم عليو احلجة كنبُت لو
ىػ  .يستجب إذل الدعوة ، كدل يتب حينئذ حنكم عليو بالردة كالقتل ا

 االختالؼ يف مسألة العذر :(2/130)كقاؿ العالمة ابن عثيمُت يف رلموع فتاكل كرسائل الشيخ 
 ىػ .باجلهل كغَته من االختالفات الفقهية االجتهادية ا

إنو قاـ بتحريف رسالة مفيد ادلستفيد كجعلها يف تكفَت : قاؿ الناقد اجملهوؿ عٍت/ االنتقاد العاشر
ىػ  .ا... الوصف كالفعل ال يف تكفَت ادلعُت 



كىذا من الناقد اجملهوؿ هبتاف كزكر ، ففي أكؿ شرحي دلفيد ادلستفيد ذكرت أف ىذه الرسالة قائمة على 
: أساسُت

 أف صرؼ العبادة لغَت اهلل شرؾ أكرب كلو دل يعتقد فيما تصرؼ لو العبادة أنو خالق رازؽ /األساس األكؿ
... كمدبر ىكذا 

الذم تقـو عليو ىذه الرسالة ىو أف من تلبس هبذا الشرؾ مع إقامة احلجة عليو فإنو / األساس الثاين
. يكفر كفران أكرب بعينو

. كبعد ىذا كيف استجاز ىذا الناقد اجملهوؿ أف يلبس كيدلس بل كيكذب كيفًتم 

 

ذكر الناقد اجملهوؿ أين أشًتط لقياـ احلجة فهمان تزكؿ معو الشبهة ادلانعة من / االنتقاد الحادي عشر
. قبوؿ احلق 

كأبناء اإلماـ زلمد بن عبد . حىت يتبُت: كىذا حق فقد قرره اإلماـ ابن تيمية فيما تقدـ نقلو دلا قاؿ
. الوىاب كما سيأيت إف شاء اهلل  بل كنقلوه عن اإلماـ نفسو 

، كإمنا اخلالؼ جار - دلا سبق - أف العلماء متفقوف على اشًتاط الفهم  : 38كمما قلت يف اإلدلاـ ص
يف مقدار الفهم ، كالفهم الكايف ىو الذم ال جيعل للعبد عذران يف عدـ قبولو للعلم بأف تزكؿ عنو الشبهة 

كهبذا يعلم دلاذا اإلماـ أمحد دل .... ادلانعة ، أما إذا حصل نوع فهم دل تزؿ بو الشبهة دل يتم ادلقصود 
يكفر اخلليفة ادلعتصم كبعض أتباعو مع كوِنم دعاة دلقولة كفرية كىو يناظرىم كيبُت احلجة ذلم ، كعرفت 

. دلاذا دل يكفر ابن تيمية العلماء كالقضاة القائلُت بالتجهم كاحللوؿ مع كونو يناظرىم كيبُت ذلم احلجة 
كتنبو أنو ليس معٌت ىذا اشًتاط فهم كفهم أيب بكر كعمر ؛ فإف ىذا متعذر يف حق كثَت من العلماء 

ىػ . ا.فضالن عن غَتىم كإمنا ادلشًتط فهم تتبُت األدلة كتزكؿ بو معو الشبهة 

إذا تبُت أِنم متفقوف على - : كىو موجود صوتيان دبوقع اإلسالـ العتيق – كقلت يف شرح مفيد ادلستفيد 
! إذان ما ضابط الفهم الذم تقـو بو احلجة؟، أصل الفهم



كالزمو أف ، كال دليل عليو،  ىذا القوؿ باطلال شك أف القوؿ بأنو يشًتط فهم كفهم أيب بكر كعمر 
، ألِنم قطعان ال يفهموف فهم أيب بكر كعمر، حىت ادلرتدين الذين قاتلهم الصحابة ، ال يكفر أحد

. كقد أنكر ىذا اإلماـ  زلمد بن عبدالوىاب أم اشًتاط أف يكوف الفهم كفهم أيب بكر كعمر

! إذان ما الفهم الذم يشًتط؟

يف ىذه ادلسألة اليت ، أم حيصل بو تبُت صحة التوحيد كبطالف الشرؾ، ىو الفهم الذم تزكؿ بو الشبهة
، ككالـ أبناء الشيخ زلمد بن عبدالوىاب، كىذا ىو كالـ شيخ اإلسالـ ابن تيمية كما سيأيت، ينازع فيها

ِإفَّ الَِّذيَن اْرَتدُّكا }كيدؿ لذلك قولو تعاذل ، كمنهم الشيخ عبداهلل بن زلمد بن عبدالوىاب كما سيأيت
َ ذَلُُم اذْلَُدل الشَّْيطَاُف َسوََّؿ ذَلُْم َكأَْمَلى ذَلُمْ  أم ، علق الوعيد على التَّبُت ، {َعَلى أَْدبَارِِىْم ِمْن بَػْعِد َما تَػبَػُتَّ

أم أف يتبُت ، كإمنا على تبُت اذلدل، كتبُت الكالـ، ال على فهم الكالـ، على اتضاح اذلدل للُمبُت لو
َكَمْن ُيَشاِقِق }: كمن ذلك قولو تعاذل يف سورة النساء، كىذا يتحقق بزكاؿ الشبو، لو أف ىذا ىو اذلدل

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَُت نُػَولِِّو َما تَػَوذلَّ َكُنْصِلِو َجَهنََّم َكَساَءْت  َ َلُو اذْلَُدل َكيَػتَِّبْع َغيػْ الرَُّسوَؿ ِمْن بَػْعِد َما تَػبَػُتَّ
كمثل ذلك فرؽ بُت البياف ، كفرؽ بُت التَّبِيُت كالتَّبَػُُت ، علق الوعيد على ادلخالفة بعد التَّبُت، {َمِصَتنا
قد قاؿ : فإف قيل، ألف اآلية علقتو على التبُت، فعليو ال يكفر، فقد تُبُت لكن دل يتبُت لو، كالتَّبيُت
، إف القرآف يفسر بعضو بعضان : فيقاؿ، علق األمر على مطلق البالغ، {أِلُْنِذرَُكْم بِِو َكَمْن بَػَل َ }: تعاذل

كحيتمل أف يراد بو البالغ ، كالبالغ حيتمل أف يراد بو البالغ الذم تَبُت لو، كاخلاص مقدـ على العاـ
كحيتمل أف يراد بو البالغ كلو دل  يفهم كأف ، ألنو ال تزاؿ عنده شبهات، الذم يفهمو لكنو ال يتبُت لو

فرجحت آية التبيُت االحتماؿ األكؿ دكف الثاين ، كىو ال يفهم لغة العرب، يبل  العريب األعجمي
. كيوضح بعضو بعضان ، كالقرآف يفسر بعضو بعضان ، كالثالث

من يقدر ىذا؟ : فإف قيل

، فاإلماـ أمحد ناظر بُت يدم ادلعتصم، يقدره العادل كطالب العلم الذم ىو أىل إلقامة احلجة: فيقاؿ
ألنو رأل أف ، لكنو رأل أف ادلعتصم دل يتبُت لو لذا دل يكفره ككفر غَته، كأخذ يزيل الشبهات كبُت ذلم

ىػ .ا. األمر تبُت لو



أبناء الشيخ كمن معهم محد بن ناصر ذكركا كالما عظيما : كمما ذكرت يف شرح مفيد ادلستفيد أف قلت 
  حيكوف حاؿ اإلماـ زلمد بن عبد الوىاب مع التكفَت يقوؿ 20يف الدرر السنية يف اجمللد الثاين ص 

السائل بلغنا أنكم  تكفركف أناسان من العلماء من ادلتقدمُت مثل ابن الفارض كغَته كىو مشهور بالعلم 
ما ذكرت أنا نكفر ناسان من ادلتقدمُت كغَتىم فهذا من البهتاف الذم أشاعو : من أىل السنة فأجابوا 

عنا أعداؤنا ليجتالوا بو الناس عن الصراط ادلستقيم ، كما نسبوا إلينا غَت ذلك من البهتاف أشياء كثَتة 
رجال عرف الحق وأنكره سبحانك ىذا هبتاف عظيم ، كحنن ال نكفر إال : كجوابنا عليها أف نقوؿ 

 قامت عليو احلجة كدعي إليو فلم يقبل كمترد كعاند كما ذكر عنا أنا نكفر غَت من كانت ىذه بعدما
حالو فهذا كذب علينا ، كأما ابن الفارض كأمثالو من االربادية فليسوا من أىل السنة بل ذلم مقاالت 

اخل  .........يشنع هبا عليهم أىل السنة 

فقد صرحوا بأِنم اليكفركف إال من قامت عليو احلجة ، كبينوا احلجة اليت يكفر من خالفها كما معٌت 
إقامة احلجة ، كبينوا أنو ال بد أف يتبُت لو احلق فيقولوف كحنن ال نكفر إال من عرؼ احلق كانتبو إذل قوذلم 

. كأنكره بعدما قامت عليو احلجة كدعي إليو فلم يقبل كمترد كعاند : مث قالوا  (عرؼ احلق  )

أف من يشًتط التبُت فقد جاء بقوؿ مبتدع دل يسبق إليو ، كىذا كالـ أبناء : كالعجيب أف يقوؿ قائل
. الوىاب كمحد بن ناصر الشيخ زلمد بن عبد

كحنن : قاؿ 234الوىاب يف الدرر السنية  يف اجمللد األكؿ ص  قاؿ اإلماـ عبد اهلل بن زلمد بن عبد
نقوؿ فيمن مات تلك أمة قد خلت ال نكفر إال من بلغتو دعوتنا للحق ككضحت لو احملجة كقامت 

ق  . ا . صر مستكربا معاندا أعليو احلجة ك

صر أككضحت لو احملجة كقامت عليو احلجة ك: فعلق األمر على التبُت ال على مطلق البياف فقاؿ
. مستكربا معاندا ، فليس األمر على مطلق اإليضاح بل على أف يتضح لو 

 كلكن يف أزمنة الفًتات 79 ص 1يف اجمللد "رلموع الرسائل كادلسائل النجدية " كقاؿ أيضا كما يف 
كغلبة اجلهل ال يكفر الشخص ادلعُت لذلك حىت تقـو عليو احلجة بالرسالة كيبُت لو كيعرؼ أف ىذا ىو 

ىػ  . الذم حرمو اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم ا  الشرؾ األكرب



فكالمو كاضح يف أف البياف ال يكفي بل ال بد من التبُت كىو أف يعرؼ احلق ، فكالمو أظهر من أف 
. ينسب إليو أنو يقوؿ قوالن يشابو فيو ادلعتزلة أف العقل كالفطرة كافيتاف 

شرح كشف " كشيخنا العالمة زلمد بن صاحل بن عثيمُت كالمو كثَت كأحيلكم على كالمو يف 
َكَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَؿ ِمْن }: فقد أطاؿ البحث فيما يقرب من عشرين صفحة كاستدؿ بآية " الشبهات

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَُت نُػَولِِّو َما تَػَوذلَّ َكُنْصِلِو َجَهنََّم َكَساَءْت َمِصَتنا َ َلُو اذْلَُدل َكيَػتَِّبْع َغيػْ على أنو ال  {بَػْعِد َما تَػبَػُتَّ
. ىػ إذل آخر ما ذكرتو يف شرح مفيد ادلستفيد .يكفر أحد إال بعد أف يتنب لو األمر  ا

رسالة مفيد ادلستفيد رسالة عظيمة لإلماـ اجملدد زلمد بن عبد الوىاب قائمة على األصلُت / تنبيو
السابقُت كبعض من يطالعها ال يعرؼ ما السبب الذم ألفت من أجلو كقد بسطت فيها النقوالت يف 

. مسألة العذر باجلهل كبينت كثَتان من االعًتاضات كجواهبا

على  (عدـ التكفَت  )أنو يعمم العذر باجلهل على طريقتو : قاؿ الناقد اجملهوؿ / االنتقاد الثاني عشر
مجيع ادلكفرات بال استثناء ، مث استشهد بنقل يف اإلدلاـ  

إين ال أكفر من يستحق التكفَت فقد كذب كافًتل ، فقد ذكرت أف محزة الكاشغرم مرتد : أما قولو
تناقضات احلركيُت ناصر العمر أمنوذجان : ككافر يف مقارل 

http://islamancient.com/play.php?catsmktba=101652 

.  ألنو كقع يف السب الكفرم

 

إين أعمم العذر باجلهل يف كل ادلكفرات كذب فإين ال أعذر الساب كادلستهزئ باجلهل كما يف : كقولو
آخر الرابط التارل  

http://www.youtube.com/watch?v=jlITkjnMT48 

 

مث لو عذرت الساب فقد عذر مجع من العلماء كالعالمة عبد العزيز بن باز يف أحد قوليو  

http://islamancient.com/play.php?catsmktba=101652
http://www.youtube.com/watch?v=jlITkjnMT48


http://binbaz.org.sa/mat/10715 

 

.  كالشيخ العالمة عبدالرزاؽ عفيفي  كما ستجده يف الرابط نفسو 

http://www.youtube.com/watch?v=jlITkjnMT48 

! فكيف كأنا ال أعذر الساب باجلهل ؟

 

. وقد كتبت بياناً مختصراً في بيان حقيقة الشروط والموانع في سب الدين وقتل النبي 

 (بياف كإيضاح يف تكفَت ساب الدين كقاتل النيب)

 

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

: أما بعد....... سالـ عليكم كرمحة اهلل كبركاتو 

فقد طلب مٍت بعض اإلخوة األفاضل أف أبُت صحة ما نسب إرل من أين ال أكفر ساب الدين كقاتل 
: النيب إال بعد توافر الشركط كانتفاء ادلوانع ، فنزكالن عند رغبتهم أذكر ما يلي

قررت كثَتان أف الساب كادلستهزئ باهلل كالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أك الدين ال يعذر جبهلو ، / أكالن 
، كمن ذلك ما يف آخر ىذا - رمحهم اهلل – كنقلت ذلك عن ابن حـز كابن تيمية كسليماف بن عبد اهلل 

: الرابط  

http://www.youtube.com/watch?v=jlITkjnMT48 

 

لو عذرت باجلهل يف سب اهلل أك الدين أك الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ، فقد عذر مجع من / ثانيان 
العلماء مثل الشيخ العالمة عبد العزيز ابن باز ، على ىذا الرابط 

http://binbaz.org.sa/mat/10715
http://www.youtube.com/watch?v=jlITkjnMT48
http://www.youtube.com/watch?v=jlITkjnMT48


http://binbaz.org.sa/mat/10715 

كالعالمة عبد الرزاؽ عفيفي  على ىذا الرابط 

http://www.youtube.com/watch?v=jlITkjnMT48 

. فكيف كأنا ال أعذر كما تقدـ 

 

أف ال :إذا ذكرت شيئا من الشركط يف التكفَت بالسب كاالستهزاء فأريد بو اإلكراه كاخلطأ دبعٌت / ثالثان 
. أخطأ من شدة الفرح  (اللهم أنت عبدم كأنا ربك  )يقصد القوؿ بل يكوف سبق لساف كالذم قاؿ 

أم طبوؿ كالعياذ باهلل ، فهذا ال يكفر  (اهلل أكبار  )أك أف ال يعلم أف كالمو سب كقوؿ بعض ادلؤذنُت 
 ( ٕٓٔ/ ٕ )ألنو ال يعلم كال يدرم أف كالمو سب ، كقد نص على ىذا ابن تيمية يف الصاـر ادلسلوؿ 

أك كاف مما يؤذيو كصاحبو يعلم أنو يؤذيو - أم النيب صلى اهلل عليو كسلم - فأما إذا قصد أذاه : قاؿ 
ق كابن القيم يف أعالـ .كأقدـ عليو مع استحضار ىذا العلم فهذا الذم يوجب الكفر كحبوط العمل ا

 (اإلماـ األلباين كموقفو من اإلرجاء  )كرسالة  (اإلدلاـ  )ادلوقعُت ، كنقلتهما يف رسالة 

ما ذكرت من الشركط كادلوانع يف قتل النيب مع أف ادلسألة ال تتصور اآلف لكن إجابة على طلب / رابعان 
كىي تتصور يف من قتل نبيان خطأ من غَت قصد للفعل بأف أراد قتل رجل : أخينا كإزالة لإلشكاؿ أبينها 

فأخطأ كقتل النيب ، أما لو أنو قتل نبيان عمدان كزعم أنو جيهل أف قتلو كفر مع علمو أنو نيب لكاف كافران كدل 
. يعذر جبهلو 

. بينت ىذا مكرىان نزكالن عند رغبة إخواين األفاضل 

عبد العزيز بن ريس الريس 

ٔ٩ / ٕ / ٖٔٗٗ 

 

http://binbaz.org.sa/mat/10715
http://www.youtube.com/watch?v=jlITkjnMT48


ذكر الناقد اجملهوؿ أين أدافع عن أقواـ كأبيع كتبهم يف مكتبة البينة ، كقد تكلم / االنتقاد الثالث عشر
. فيهم بعض العلماء 

إف ىؤالء الذين أبيع ذلم قد تكلم فيهم طائفة كدافع عنهم طائفة ، فلم : كاجلواب على ىذا إمجاالن 
 الكالـ فيهم، بل كعالمة ادلدينة كزلدثها الشيخ عبد– رمحو اهلل – يوافق اإلماـ زلمد بن صاحل العثيمُت 

يدافع عنهم ، فلما اختلف العلماء اتبعت ما أراه األرجح فيهم كىو عدـ – حفظو اهلل – احملسن العباد 
كصفهم باإلرجاء ألنو عند التنازع نؤمر بالرجوع إذل احلجة كالدليل ، كالكالـ على جواب ىذا االنتقاد 

. يطوؿ لكن ىذه اإلشارة كافية يف اجلواب دلن أراد احلقيقة

كالسالـ عليكم كرمحة اهلل كبركاتو 

 

عبد العزيز بن ريس الريس .                                               د

                                              ادلشرؼ على موقع اإلسالـ العتيق 

                                           http://islamancient.com 

 ىػ              1434 / 3 / 1                                                
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