بسم اهلل الرمحن الرحيم
سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  ...أما بعد:
فقد أرسل إ يل أحد اإلخوة األفاضل (بالواتس أب) رسالة سطرها بعضهم – هداه اهلل – ول
عيل مرسلها
يذيلها باسمه ،فهي ملجهول بعنوان (عقيدة اإلرجاء عند عبد العزيز الريس) ،وألح ّ
وهو من اإلخوة األفاضل أن أجيب عىل هذه الكتابة املتناقلة.
وبناء عىل طلبه وإحلاحه ومثله ملجرد طلبه أجيبه ملكانته عندي فكيف إذا ألح ،واجلواب عىل
هذه الرسالة من وجهني ،جممل ومفصل:
أما اجلواب املجمل /فيقال ألخينا الفاضل ولغريهّ :
إن كاتب هذه الرسالة جمهول ،واملجهول ال
يقبل خربه وال نقده إال بعد التثبت والتبني ،فبمجرد كون االنتقادات ملجهول يوجب عدم قبول
هذا اجلرح والنقد إال بعد التثبت من صحة نقله ونقده ،السيام وبعد التثبت تبني كذبه يف أمور،
وعدم فهمه يف أمور أخرى ،ومن ذلك انه انتقد أمور ًا فجعلها من كالمي وليست من كالمي،
غري معناه بفعل مشني يدل عىل أنه يف اخلصومة فاجر أثيم.
وأيض ًا برت كالم ًا ل أو دلس فيه حتى ّ
فإن جمموع انتقاداته ثالثة عرش انتقاد ًا اثنان منها -وهي االنتقاد األول واخلامس -ليس من
كالمي أص ً
ال لكن بغيه أو جهله جعله ينسبهام إ ّل.
وستة من انتقاداته -وهي الثالث والسادس والثامن والعارش والثاين عرش -كذب ،والرابع منها
تدليس مؤد للكذب ،بل ويف ضمن االنتقاد الثامن كذب كذبة تدل عىل قلة دينه وتقواه مفادها
عيل تعهد ًا بمنع طبع كتايب قواعد ومسائل يف توحيد اإلهلية.
أن اللجنة الدائمة أخذت ّ
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وأربعة من انتقاداته -وهي الثاين والتاسع واحلادي عرش والثالث عرش -عاهبا وهي حق ،فهي
إما قول أهل السنة ،أو قول لبعض أهل السنة فصدق يف حقه قول القائل:
وكم من عائب قوالً صحيح ًا ....وآفته من الفهم السقيم
وانتقاد واحد وهو السابع قد أبنت حقيقته قي موضعه.
هذا ملخص انتقاداته ودالئله.
وإنك إذا رأيت هذه االنتقادات املبنية عىل الكذب الواضح والبغي الفاضح ،ويف بعضها الداللة
عىل جهله وسوء فهمه قلت :إن الناقد قد يكون متعمد ًا لإلفساد بني أهل السنة السلفيني فقد
يكون رافضي ًا أو صوفي ًا أو حزبي ًا ،وقد يكون رج ً
ال مجع بني البغي وسوء الفهم – وعىل هذا
االحتامل  -أقرب من أشبهه بالدكتور عبد اهلل اجلربوع  -رده اهلل إىل رشده  ،-الذي استخفه
مجع من الشبيبة حتى انتفخ وصار يقدح يف هذا وذاك بأوهام وجهاالت ،ومن ذلك أنه نسب إ ّل
كذب ًا أين ال أكفر من يقول :إهلي الكلب واخلنزير .وقد بينت كذبه بالشهود من املشايخ
وبالرباهني ،ولتأكيد هذا البيان طالبته باملناظرة فخنس ول ينبس ببنت شفه كام يف الرابط
https://www.youtube.com/watch?v=PeqXIAqgJIA
ولركاكة الرد وهزاله ل يذيله الراد باسمه حتى ال يكون عار ًا وخزي ًا يعري به ويذم ،هذا عىل
افرتاض أن الراد ل يقصد اإلفساد بني صفوف أهل السنة السلفيني بأن ل يكن منهم.
تنبيه  /قول أهل السنة السلفيني يف اإليامن والذي جيب عىل املسلم أن يدين اهلل به -وهو ما
قررته يف كتايب اإلمام األلباين وموقفه من اإلرجاء عام  1421هـ :أنه قول باللسان ،وعمل
2

باجلوارح ،واعتقاد بالقلب ،والدليل عىل ذلك ما أخرجه مسلم عن أيب هريرة قال :قال رسول
اهلل صىل اهلل عليه وس يلم ":اإليامن بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ،فأفضلها قول ال إله إال
اهلل ،وأدناها إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعبة من اإليامن " فاحلديث رصيح عىل أن القول
كقول "ال إله إال اهلل" ،والعمل "كإماطة األذى عن الطريق " ،واالعتقاد "كاحلياء" من اإليامن.
فمن ل ينطق بكلمة التوحيد مع القدرة فهو كافر باالتفاق ،ومن ل يوجد يف قلبه عمل القلب من
أصل اخلوف والرجاء واحلب والتوكل فهو كافر باالتفاق ،وما زاد عىل أصل اخلوف واحلب
والرجاء فهو ما بني واجب ومستحب ،ومن دخل اإلسالم ول يعمل شيئ ًا من أعامل اجلوارح
مع قدرته وال مانع وبقائه زمن ًا فهو كافر باالتفاق؛ وأفراد أعامل اجلوارح بالنسبة لإليامن ما بني
واجب يأثم املسلم برتكه ،ويف التكفري برتك بعضها نزاع بني أهل السنة كرتك املباين األربعة من
صالة وصوم وزكاة وحج أو أحدها ،فإن تكفري تارك املباين األربعة أو أحدها مسألة خالفية
عند أهل السنة السلفيني أنفسهم ،وما بني مستحب يثاب عىل فعله امتثاالً.
وهو يزيد وينقص كام قال تعاىل } لِ َي ْز َدا ُدوا إِ َيامن ًا َم َع إِ َيام ِ ِِن ْم { ،وكل ما زاد فقد كان ناقص ًا ،فهو –
إذ ًا  -ليس شيئ ًا واحد ًا ال يتجزأ ،لذلك يصح االستثناء فيه؛ وذلك بأن يقول املسلم –مث ً
ال :-أنا
مؤمن إن شاء اهلل ،عىل اعتبارات منها :اهلل أعلم بقبول األعامل ،أو أن اإليامن إذا أطلق أريد به
اإليامن املطلق -أي الكامل -الذي يتضمن فعل الواجبات وترك املحرمات ،فهو يستثني خشية
أال يكون أتى هبذا اإليامن املطلق ،أو باعتبار ترك تزكية النفس باإليامن ،فلذلك استثنى ،أو
باعتبار أن االستثناء عىل اليقني ال عىل الشك فيكون راجع ًا ملا تيقنه من نفسه من اإلتيان بأصل
اإليامن  -وهو مطلق اإليامن .-
والكفر عند أهل السنة السلفيني يكون بالقول والفعل واالعتقاد.
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ويقرون بالتالزم بني الظاهر والباطن ،وأن الظاهر تبع للباطن صالح ًا وفساد ًا ،فالقلب امللك
واجلوارح جنوده ،وأن فساد الظاهر دال عىل فساد الباطن؛ فال يقع كفر يف الظاهر إال ويلزم منه
كفر الباطن ،فمن سب اهلل كفر ظاهر ًا وباطن ًا.
وقد قرر أهل العلم أقواالً وأمور ًا من قررها برئ من اإلرجاء  -وأمحد اهلل أين مقر هبا كلها :-
األمر األول  /القول بأن اإليامن يزيد وينقص .فمن قال هبذا نقض أص ً
ال من أصوهلم وهو أن
اإليامن يشء واحد ال يتجزأ ،فمن ثم برئ من اإلرجاء كله .سئل اإلمام أمحد بن حنبل :عمن
قال :اإليامن يزيد وينقص؟ قال :هذا بريء من اإلرجاء( .السنة للخالل ( ،)581 /2والسنة
لعبد اهلل بن اإلمام أمحد رقم (.))600
األمر الثاين  /القول بأنه يصح االستثناء يف اإليامن ،فمن قال هبذا نقض أص ً
ال من أصوهلم وهو
أن اإليامن يشء واحد ال يتجزأ .قال عبد الرمحن بن مهدي :إذا ترك االستثناء فهو أصل اإلرجاء
(ذكره اآلجري يف كتاب الرشيعة ())664/2
األمر الثالث  /القول بأن الكفر يقع بأعامل اجلوارح ،فمن قال هبذا نقض أص ً
ال من أصوهلم
وهو إخراج أعامل اجلوارح من اإليامن .قال ابن تيمية يف الصارم املسلول (:)966– 965 /3
ومنشأ هذه الشبهة التي أوجبت هذا الوهم من املتكلمني أو من حذا حذوهم من الفقهاء أِنم
رأوا أن اإليامن هو تصديق الرسول فيام أخرب به ورأوا أن اعتقاد صدقه ال ينايف السب والشتم
بالذات ،كام أن اعتقاد إجياب طاعته ال ينايف معصيته ،فإن اإلنسان قد هيني من يعتقد وجوب
إكرامه ،كام يرتك ما يعتقد وجوب فعله ،ويفعل ما يعتقد وجوب تركه ،ثم رأوا أن األمة قد
كفرت الساب فقالوا إنام كفر ألن سبه دليل عىل أنه ل يعتقد أنه حرام ،واعتقاد حله تكذيب
للرسول ،فكفر هبذا التكذيب ال بتلك اإلهانة ،وإنام اإلهانة دليل عىل التكذيب ،فإذا فرض أنه
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يف نفس األمر ليس بمكذب كان يف نفس األمر مؤمن ًا ،وإن كان حكم الظاهر إنام جيري عليه بام
أظهره ،فهذا مأخذ املرجئة ومعتضدهيم ،وهم الذين يقولون :اإليامن هو االعتقاد والقول
وغالهتم وهم الكرامية الذين يقولون هو جمرد القول وإن عري عن االعتقاد ،وأما اجلهمية
الذين يقولون" :هو جمرد املعرفة والتصديق بالقلب فقط وإن ل يتكلم بلسانه " فلهم مأخذ آخر،
وهو أنه قد يقول بلسانه ما ليس يف قلبه ،فإذا كان يف قلبه التعظيم والتوقري للرسول ل يقدح
إظهار خالف ذلك بلسانه يف الباطن كام ال ينفع املنافق إظهار خالف ما يف قلبه يف الباطن ا.هـ.
األمر الرابع  /أن الذنوب ترض باإليامن وتنقصه .قال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى (:)223 / 7
وقالت املرجئة عىل اختالف فرقهم :ال تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئ ًا من اإليامن،
إذ لو ذهب يشء منه ،ل يبق منه يشء فيكون شيئ ًا واحد ًا يستوي فيه الرب والفاجر ،ونصوص
رسول اهلل صىل اهلل عليه وس يلم وأصحابه تدل عىل ذهاب بعضه وبقاء بعضه كقوله ":خيرج من
النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إيامن " ا.هـ
األمر اخلامس  /القول بأن اإليامن قول وعمل .قال اإلمام أمحد :قيل البن املبارك :ترى
اإلرجاء؟ قال :أنا أقول :اإليامن قول وعمل ،وكيف أكون مرجئ ًا( .السنة للخالل (/3
.))566
ورحم اهلل التابعي اجلليل عبد اهلل بن املبارك ملا قيل ترى اإلرجاء؟ قال :أنا أقول :اإليامن قول
وعمل ،وكيف أكون مرجئ ًا( .السنة للخالل (.))566 /3

عيل الناقد املجهول ملحاولة إثبات أين مرجئ أحد عرش نقد ًا:
أما اجلواب املفصل  /فقد انتقد ّ
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االنتقاد األول /قال الناقد املجهول – هداه اهلل ورده لرشده  :-قوله – أي أنا  -إن من األعامل
ما يكفر هبا صاحبها كفر ًا اعتقادي ًا ألِنا تدل عىل كفره داللة قطعية ا.هـ
وبالرجوع إىل املصدر الذي عزاه إليه وهو اإلملام ص  ،28يتبني أنه ليس من كالمي أص ً
ال ،وإنام
هو من كالم اإلمام حممد نارص الدين األلباين ،وزعمه أن هذا هو قول اجلهمية هذا من جهله
ال بالكفر كام ال يصفون عم ً
ألن اجلهمية ال يصفون عم ً
ال باإليامن ،واعرتاض الناقد املجهول
عىل التعبري بلفظ الدليل وجعله من عالمات املرجئة خطأ فقد عرب بلفظ الدليل شيخ اإلسالم
ابن تيمية يف الصارم ( )648 /3حيث قال :وإذا ثبت أنه كافر مستهني به فإظهار اإلقرار
برسالته بعد ذلك ال يدل عىل زوال ذلك الكفر واالستهانة؛ ألن الظاهر إنام يكون دلي ً
ال صحيح ًا
معتمد ًا إذا ل يثبت أن الباطن بخالفه ،فإذا قام دليل عىل الباطن ل يلتفت إىل ظاهر قد علم أن
الباطن بخالفه ا.هـ
وقد بينت هذا دفاع ًا عن اإلمام املجدد العالمة األلباين يف كتاب (اإلمام األلباين وموقفه من
اإلرجاء) وصدق من قال :الناس أعداء ما جهلوا.
االنتقاد الثاين /قال الناقد املجهول قوله أين قلت :إنه ال يكفر يف الظاهر إال وهو مسبوق بكفر
الباطن ا.هـ
ذكر هذا ول يبني وجه اخلطأ ،وهذه عبارة صحيحة يدل عليها حديث النعامن بن بشري املتفق
عليه" :أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال
هو القلب " فصالح وفساد الظاهر مرتبط بالباطن ،وقال ابن تيمية يف الفتاوى (:)120/14
وكذلك تكذيب الرسول بالقلب وبغضه وحسده واالستكبار عن متابعته أعظم إث ًام من أعامل
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ظاهرة خالية عن هذا كالقتل والزنا والرشب والرسقة ،وما كان كفر ًا من األعامل الظاهرة
كالسجود لألوثان وسب الرسول ونحو ذلك ،فإنام ذلك لكونه مستلزم ًا لكفر الباطن ،وإال فلو
قدّ ر أنّه سجد قدام وثن ،ول يقصد بقلبه السجود له ،بل قصد السجود هلل بقلبه ل يكن ذلك
كفر ًا ا.هـ
قال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ( :)187 /7ثم القلب هو األصل .فإذا كان فيه معرفة وإرادة
رسى ذلك إىل البدن بالرضورة ،وال يمكن أن يتخلف عام يريده القلب ،وهلذا قال النبي صىل
اهلل عليه وس يلم يف احلديث الصحيح((:أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح هلا سائر
اجلسد ،وإذا فسدت فسد هلا سائر اجلسد ،أال وهي القلب)) وقال أبو هريرة :القلب امللك،
واألعضاء جنوده ،فإذا طاب امللك طابت جنوده ،وإذا خبث امللك خبثت جنوده - .ثم قال -
بخالف القلب فإن اجلسد تابع له ال خيرج عن إرادته قط ،كام قال النبي صىل اهلل عليه وس يلم:
((إذا صلحت صلح هلا سائر اجلسد ،وإذا فسدت فسد هلا سائر اجلسد)) ،فإذا كان القلب
صاحل ًا بام فيه من األعامل عل ًام وعم ً
ال قلبي ًا ،لزم رضورة صالح اجلسد بالقول الظاهر ،والعمل
باإليامن املطلق ،كام قال أئمة احلديث :قول وعمل ،قول باطن وظاهر ،وعمل باطن وظاهر،
والظاهر تابع للباطن الزم له متى صلح الباطن صلح الظاهر ،وإذا فسد فسد ا.هـ
فتأمل قول شيخ اإلسالم :ومتى صلح الباطن صلح الظاهر ،ومتى فسد فسد ا.هـ
وقد عربت أيض ًا بلفظ التالزم كثري ًا فقد قلت يف اإلملام ص  :84يقرر أهل السنة التالزم بني
الظاهر والباطن تالزم ًا ال ينفك ،فال يقع كفر يف الظاهر إال ويلزم منه كفر الباطن،
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فام ذكرته هو كالم شيخ اإلسالم متام ًا ،لكن هذا الناقد – هداه اهلل ورده إىل رشده -جلهله ذكر
االنتقاد ،ول يذكر وجه االنتقاد ألنه يعلم أن الناس إذا علموا وجه انتقاده ل يقبلوه ألنه غري
مقنع.
االنتقاد الثالث /قال الناقد املجهول :قوله :أن من أخذ ماالً وسجد إىل الصنم فإنه ال يكفر.
(انظر األجوبة العلمية عىل املسائل اإليامنية)
قد دلس هذا الناقد املجهول – رده اهلل إىل رشده – ول يذكر أين قررت يف املرجع نفسه أن الذي
ال يكفر بالسجود للصنم من سجد إليه سواء أخذ ماالً أو ل يأخذ ماالً ،وأنه من سجد له كفر
سواء أخذ ماالً أو ل يأخذ ماالً.
وإين إذا عربت بعدم التكفري فيمن سجد له ،أردته بمعنى (إليه) كام هو معروف يف اللغة ،كقوله
تعاىل {بِ َأ ين َر يب َك َأ ْو َحى َهلَا } أي إليها ،فكان مما قلت :والسجود للقبور واألوثان رشك أكرب
باإلمجاع ،أما السجود عندها أو إليها (قدامها) ال هلا ليس رشك ًا أكرب ،ففرق بني السجود لليشء
والسجود إليه ،قال ابن تيمية ( :)358 / 4والساجد لليشء خيضع له بقلبه ،وخيشع له بفؤاده.
وأما الساجد إليه فإنام يول وجهه وبدنه إليه ظاهر ًا كام يول وجهه إىل بعض النواحي إذا أمه ا.هـ
وقال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ( :)120 / 14وكذلك تكذيب الرسول بالقلب وبغضه
وحسده واالستكبار عن متابعته أعظم من أعامل ظاهرة خالية عن هذا كالقتل والزنا والرشب
والرسقة ،وما كان كفر ًا من األعامل الظاهرة :كالسجود لألوثان وسب الرسول ونحو ذلك،
فإنام ذلك لكونه مستلزم ًا لكفر الباطن ،وإال فلو قدر أنه سجد قدام وثن ول يقصد بقلبه
السجود له بل قصد السجود هلل بقلبه ل يكن ذلك كفر ًا ،وقد يباح ذلك إذا كان بني املرشكني من
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خيافهم عىل نفسه فيوافقهم يف الفعل الظاهر ،ويقصد بقلبه السجود هلل ،كام ذكر أن بعض علامء
املسلمني وعلامء أهل الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من املرشكني حتى دعاهم إىل اإلسالم
فأسلموا عىل يديه ،ول يظهر منافرهتم يف أول األمر ا.هـ.
فإذا اتضح الفرق بني السجود له وإليه ،وأن ما كان (له) فهو كفر باإلمجاع دون ما كان (إليه)،
فمن سجد للصنم وأخذ ماالً أو مل يأخذ ،فقد كفر ،ومن أخذ ماالً أو مل يأخذ وسجد إليه فال
يكفر.
وقد حدثني أحد طلبة الشيخ العالمة حممد بن صالح العثيمني ،وهو طالب علم معروف عند
املشايخ ،أنه سأل الشيخ حممد بن صالح العثيمني عن هذه املسألة أيام دروسه يف عنيزة فأجاب:
بنحو هذا اجلواب – واحلمد هلل رب العاملني .-
فال أدري ماذا يستفيد هذا الناقد املجهول من تدليسه هذا.
وقد بينت مسألة كفر الساجد للصنم يف مقال بعنوان :كفر الساجد للصنم وبوذا
https://www.islamancient.com/?p=20990

االنتقاد الرابع /قال الناقد املجهول :أن الريس جعل السجود لغري اهلل حتى إىل األصنام
واألوثان جعلها من األمور املحتملة...
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تقدم يف النقل السابق بيان أنه حمتمل من جهة أن قد يراد بالسجود له بمعنى السجود إليه أي
قدامه وأمامه .ومثل هذا ليس كفر ًا ملا تقدم من كالم ابن تيمية وشيخنا العالمة حممد بن صالح
العثيمني – رمحهام اهلل .-
أما إذا كان السجود له وليس بمعنى (إليه) فهذا ليس حمتم ً
ال كام بينته  -فيام تقدم  -بل هو كفر
باإلمجاع.
فإطالقه أين أستفصل مطلق ًا يف السجود للصنم من غري أن يبني أين أكفر الساجد للصنم بال
استفصال إذا ل تكن الالم بمعنى (إىل) بل ونقلت اإلمجاع عىل ذلك فهذا تدليس وتعمية عىل
القارئ.
االنتقاد اخلامس /قال الناقد املجهول :قوله :إنه إذا فقدت األعامل كلها فإنه ال يفقده أصل
اإليامن( .وأحال عىل كتايب " نصيحة شيخنا الوالد عبيد اجلابري عرض ونقد ")
قد سبق نرش العالمة عبيد اجلابري – حفظه اهلل – نصيحة ل وأجبت عليها يف كتاب بعنوان "
نصيحة شيخنا الوالد عبيد اجلابري عرض وإيضاح "
https://www.islamancient.com/?p=15267
فدلس هذا الناقد وأخذ من جوايب أين أقرر أن تارك جنس العمل (األعامل كلها) فإنه ال يكفر،
وهذا غري صحيح ألبته وإنام ذكرت ما نقله الناقد املجهول يف الدفاع عن اإلمام املجدد األلباين –
رمحه اهلل رمحة واسعة – ول أقرره؛ لذا قلت بعده بأسطر :تنبيه  -ثم قلت :-ملا أمجع عليه السلف
من أن تارك جنس العمل كافر كفر ًا أكرب ...ا.هـ
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وذكرت هذا كثري ًا يف عدة كتب ومنها ما يف كتايب اإلملام ص ،232وهذا الناقد املجهول ينقد
كتاب اإلملام فالبد أنه قرأ ما كتبت يف اإلملام ،بل ذكرت أن العلامء جممعون عىل كفر تارك جنس
العمل فقلت فيه :وهذه املسألة املسامة برتك جنس العمل .قد حكى اإلمجاع مجع من العلامء
منهم:
أ -احلميدي  /أخرجه اخلالل يف السنة ( .)586 /3وذكره ابن تيمية يف جمموع
الفتاوى (.)209 /7
ب -الشافعي  /ذكره ابن تيمية يف جمموع الفتاوى (.)209 /7
ت -أبو عبيد القاسم بن سالم  /كتاب اإليامن ص .18
ث -اآلجري  /كتاب الرشيعة (.)611 /3
ج -ابن تيمية  /كام يف جمموع الفتاوى ( .)120 /14ا.هـ
فهل خفي هذا عىل الناقد أو قرأه ول يفهمه ألنه من كتابته يبدو ليس طالب علم أو د ّلسه،
ويقوي االحتامل األخري أن كالمي يف اإلملام واضح ،ثم سيأيت يف انتقاده ما يدل أنه وقف عليه.
االنتقاد السادس /قال الناقد املجهول قوله :إن رشوط ال إله إال اهلل مراده يوم القيامة ...ثم
أحال عىل قواعد يف توحيد األلوهية.
وقد ذكر هذا االنتقاد ول يبني وجهه ،ولو كان عنده ممسك واضح لبينه ،لكن خيش إذا بينه أن
ينكشف أنه ال حجة فيام انتقد السيام وقد بينت معنى هذا يف إجابتي عىل الشيخ عبيد اجلابري –
حفظه اهلل – بام ال يدع جماالً للشك وهو ممن وقف عىل هذه اإلجابة؛ ألنه نقل منها كام تقدم.
لكن يا ترى ملاذا ل يرش إىل إجابتي هذه يف كتايب " نصيحة الوالد عبيد اجلابري عرض وإيضاح "
أخيشى أن يعرف القراء أنه ليس انتقاد ًا صحيح ًا أم ماذا؟
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االنتقاد السابع /قال الناقد املجهول :إين أدخلت القول يف عمل اجلوارح فقال :إن تارك جنس
العمل ال يعمل وال يقول شيئ ًا ...وعزاه إىل اإلملام.
إذ ًا قد وقف عىل كالمي يف اإلملام يف تكفري تارك جنس العمل ،فلامذا د ّلس وأوهم يف االنتقاد
اخلامس أين ال أكفر به.
وقد قررت يف حاشية اإلملام (النسخة املوجودة يف املوقع) ،وكذلك قبل سنة يف اإلمالء املخترص
ويف مقدمة التعليق عىل اإليامن األوسط أنه ال تدخل األقوال يف صورة جنس العمل ،بل يقترص
عىل أعامل اجلوارح الواجبة ،وال أظن ما يف اإلمالء املخترص ومقدمة التعليق خيفيان عىل هذا
الناقد املجهول.
االنتقاد الثامن /انتقد الناقد املجهول تعريفي للرشك األكرب أنه تسوية غري اهلل باهلل يف االعتقاد.
ول يبني وجه االنتقاد كسابقتها ألنه لو بني انكشف بغيه وجهله – هداه اهلل ورده إىل رشده –
وال يمكن ملنصف أن يفهم من هذا أين ال أكفر من ذبح لغري اهلل أو دعا غري اهلل فيام ال يقدر عليه
إال اهلل ألين بينت أن هذه األمور رشك أكرب بيان ًا واضح ًا يف كتاب " قواعد ومسائل يف توحيد
اإلهلية ".
أما انتقاد الناقد املجهول فليس غريب ًا فقد تقدم دالئل بغيه بام يكفي ،وقوله أين تعهدت للجنة
الدائمة أن ال أطبع قواعد ومسائل يف توحيد اإلهلية كذب ال صحة له وأقسم باهلل عىل أنه كذب،
بل ل يطلب مني هذا أص ً
ال ،وعند اهلل جتتمع اخلصوم ،وليس غريب ًا أن يكتب هذه االنتقادات
املضمنة للكذب والتدليس رجل جمهول فقد يكون رافضي ًا أو صوفي ًا أو حزبي ًا يريد الوقيعة بني
السلفيني إنام الغريب أن يصدق أو يورث شك ًا عند أهل الفضل واخلري .وسبب عدم إعادة
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طباعة كتاب قواعد ومسائل يف توحيد اإلهلية أن الطبعة السابقة كثرية األخطاء يف التنسيق
والرتتيب ووضع احلوايش والفهارس يعرف ذلك كل من عنده نسخ من الكتاب .وسأصلحه
ثم يطبع إن شاء اهلل.
االنتقاد التاسع /قال الناقد املجهول :إنه ال يكفر باألعامل التي تضاد اإليامن من كل وجه (عىل
حد تعبريه) إال إذا توافرت الرشوط وانتفت املوانع...الخ
أوالً :هذا التقسيم تقسيم ابن القيم يف كتاب الصالة ص  :55أما كفر العمل ينقسم إىل ما يضاد
اإليامن وإىل ما ال يضاد اإليامن ا.هـ
وزيادة (من كل وجه) حتصيل حاصل ذكرهتا للتوضيح ألنه إن ل يرد أنه مضاد لإليامن من كل
وجه فهو إذا ليس مضاد ًا لإليامن ،لكن هذا ما ال يعقله هذا الناقد املجهول أو عقله ودلس بغي ًا
وعدوان ًا ،ويف اإلملام عزوته البن القيم وهو واقف عليه لكن جتاهل وتعامى.
ثم ذكر هذا الناقد املجهول إين إذا كفرت بعد توافر الرشوط وانتفاء املوانع جعلت املكفرات
كاملعايص أو التكفري باألمور اخلفية ،أما قوله :كاملعايص .فهذا من سخفه وجهله ،وهل إذا
توافرت الرشوط وانتفت املوانع يف حق العايص كفر؟! أما تفريقه بني األمور اخلفية واجللية،
فهذا ما ال يوافق عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية وال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب يف بعض
كالمه وال الشيخ العالمة حممد بن صالح العثيمني ،وإليك بعض النقوالت التي فيها عذر
هؤالء يف املسائل الظاهرة اجللية مع وجود اجلهل كابن تيمية ملا عذر احللولية واملستغيثني
برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مع ترصحيه أنه معلوم من الدين بالرضورة وكذلك عدم تكفري
اإلمام حممد بن عبد الوهاب البن فارض وابن عريب القائلني بوحدة الوجود ،وعدم تكفريه
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للبوصريي القائل يف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :وإن من جودك الدنيا ورضهتا –أي
اآلخرة – ومن علمك علم اللوح والقلم ،.هذا كله يف رسالته ألهل القصيم ورشح ذلك
العالمة الفوزان وأقره ،وعدم تكفري العالمة ابن عثيمني ملن أرشك باهلل جه ً
ال ،وعزا ذلك لإلمام
ابن تيمية وحممد بن عبد الوهاب.
فهل يقول يف هؤالء إِنم مرجئة؟
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الرد عىل البكري ص :377فإنا بعد معرفة ما جاء الرسول
نعلم بالرضورة أنه ل يرشع ألمته أن تدعو أحد ًا من األموات ال األنبياء وال الصاحلني وال
غريهم ال بلفظ االستغاثة وال بغريها وال بلفظ االستعاذة وال بغريها كام أنه ل يرشع ألمته
السجود مليت وال لغري ميت ونحو ذلك ،بل إنه ِنى عن كل هذه األمور وأن ذلك من الرشك
الذي حرمه اهلل تعاىل لكن لغلبة اجلهل وقلة العلم بآثار الرسالة يف كثري من املتأخرين ل يكن
تكفريهم بذلك حتى يتبني هلم ما جاء به الرسول صىل اهلل عليه وسلم مما خيالفه ا.هـ
وذكر يف الرد عىل البكري ص  139أن من يرشك جه ً
ال عنده إيامن لكنه ضعيف فقد عذره ول
يكفره لذا أقر ببقاء إيامنه ولو كان مرشك ًا ملا بقي يش ء من إيامنه .فقال :وأما الداخلون يف
اإلسالم إذا ل حيققوا اإليامن والتوحيد واتباع الرسول فتجد غالبهم ممن يعتقد الشيوخ والبله
وأصحاب األحوال الشيطانية ويأيت أحدهم إىل قرب الشيخ ويدعوه ويكشف رأسه عند قربه و
يطلب حاجته منه و يستغيث به و يستنرص به وكل ذلك من ضعف اإليامن واختالط الرشك
بالقلوب ا.هـ
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قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف رسالته ألهل القصيم كام يف الدرر السنية يف األجوبة
النجدية ( :)34 /1فمنها قوله :إين مبطل كتب املذاهب األربعة; وإين أقول :إن الناس من
ستامئة سنة ليسوا عىل يشء ،وإين أ ّدعي االجتهاد; وإين خارج عن التقليد; وإين أقول :إن
اختالف العلامء نقمة ،وإين أكفر من توسل بالصاحلني; وإين أكفر البوصريي لقوله :يا أكرم
اخللق – ثم قال  -وإين أكفر ابن الفارض ،وابن عريب; وإين أحرق دالئل اخلريات ،وروض
الرياحني ،وأسميه روض الشياطني .جوايب عن هذه املسائل أن أقول :سبحانك هذا هبتان
عظيم ا.هـ
قال الشيخ املحقق حممد بن صالح العثيمني  -رمحه اهلل  -يف رشحه عىل كشف الشبهات
ص :46-35ال أظن الشيخ يعني (حممد بن عبد الوهاب  -رمحه اهلل  )-ال يرى العذر باجلهل
اللهم إال أن يكون منه تفريط برتك التعلم مثل أن يسمع باحلق فال يلتفت إليه وال يتعلم ،فهذا
ال يعذر باجلهل وإنام ال أظن ذلك من الشيخ ألن له كالم ًا آخر يدل عىل العذر باجلهل فقد سئل
 رمحه اهلل تعاىل  -عام يقاتل عليه؟ وعام يكفر الرجل به؟فأجاب :أركان اإلسالم مخسة ،أوهلا الشهادتان ،ثم األركان األربعة ،فاألربعة إذا أقر هبا،
وتركها هتاون ًا فنحن وإن قاتلناه عىل فعلها فال نكفره برتكها؛ والعلامء اختلفوا يف كفر التارك هلا
كس ً
ال من غري جحود؛ وال نكفر إال ما أمجع عليه العلامء كلهم وهو الشهادتان .وأيض ًا :نكفره
بعد التعريف إذا عرف وأنكر ،فنقول :أعداؤنا معنا عىل أنواع - .ثم قال نق ً
ال عن اإلمام حممد
بن عبد الوهاب  -وإذا كنا ال نكفر من عبد الصنم الذي عىل عبد القادر والصنم الذي عىل قرب
أمحد البدوي وأمثاهلام ،ألجل جهلهم وعدم من ينبههم - .ثم قال -
(أي الشيخ ابن عثيمني) - :وقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ( )56/1من الدرر
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السنية :وأما التكفري فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعد ما عرفه سبه وِنى الناس عنه
وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره - .ثم قال الشيخ ابن عثيمني معلق ًا عىل ما تقدم  -وإذا
كان هذا مقتىض نصوص الكتاب والسنة وكالم أهل العلم فهو مقتىض حكمة اهلل تعاىل ولطفه
ورأفته فلن يعذب أحد ًا حتى يعذر إليه ،والعقول ال تستقل بمعرفة ما جيب هلل تعاىل من احلقوق
ولو كانت تستقل بذلك ل تتوقف احلجة عىل إرسال الرسل .فاألصل فيمن ينتسب لإلسالم
بقاء إسالمه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتىض الدليل الرشعي ،وال جيوز التساهل يف تكفريه
ألن يف ذلك حمذورين عظيمني - :ثم قال -
فالواجب قبل احلكم بالتكفري أن ينظر يف أمرين :األمر األول :داللة الكتاب والسنة عىل أن هذا
مك ّفر لئال يفرتي عىل اهلل الكذب .الثاين :انطباق احلكم عىل الشخص املعني بحيث تتم رشوط
التكفري يف حقه وتنتفي املوانع .ومن أهم الرشوط أن يكون عامل ًا بمخالفته التي أوجبت كفره
ِ
ني َل ُه ْاهلُدَ ى َو َيتيبِ ْع َغ ْ َري َسبِ ِ
الر ُس َ
ني ن َُو ِّل ِه َما
يل املُْ ْؤ ِمنِ َ
ول ِم ْن َب ْع ِد َما َت َب ي َ
لقوله تعاىلَ } :و َم ْن ُي َشاق ِق ي
ت ََو يىل َون ُْصلِ ِه َج َهن َيم َو َسا َء ْت َم ِصري ًا { فاشرتط للعقوبة بالنار أن تكون املشاقة للرسول من بعد أن
يتبني اهلدى له - .ثم قال  -واحلاصل أن اجلاهل معذور بام يقوله أو يفعله مما يكون كفر ًا ،كام
يكون معذور ًا بام يقوله أو يفعله مما يكون فسق ًا ،وذلك باألدلة من الكتاب والسنة واالعتبار
وأقوال أهل العلم ا.هـ
قال الشيخ صالح الفوزان يف رشحه لرسالة اإلمام حممد بن عبد الوهاب ص  :155ابن
الفارض صاحب املنظومة التائية يف وحدة الوجود ،فيها كفر وإحلاد والعياذ باهلل ،ولكن الشيخ
ال يكفر صاحبها ألنه ال يدري ماذا ختم له ،وال يدري هل بلغته احلجة أو ل تبلغه ،فهو يقول:
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إنام فيها إحلاد وكفر ،ولكن صاحبها يتوقف فيه ،هذا مذهب أهل السنة هذا مذهب أهل السنة
واجلامعة أِنم ال يشهدون ألحد بجنة أو نار إال من شهد له رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
وابن عريب معروف هو حميي الدين بن عريب الطائي إمام أهل وحدة الوجود وابن الفارض من
أتباع ابن عريب ،ومع هذا فإن الشيخ ال جيزم بكفرمها ،وإن كانا قاال كفر ًا وضالالً وإحلاد ًا،
ولكن تكفري املعني حيتاج إىل دليل ألنه ربام أنه تاب ،وربام ختم له بالتوبة فاهلل أعلم ا.هـ
واملقصود من ذكر هذه النقوالت أن يعلم أنه ليس غريب ًا اإلعذار باجلهل يف الرشك بل قد قرر
الشيخان العالمتان الكبريان عبد العزيز بن باز وحممد بن صالح العثيمني أن املسألة خالفية بني
أهل السنة قال العالمة ابن باز يف رشح تيسري العزيز احلميد (نق ً
ال من كتاب " الفوائد العلمية
من الدروس البازية " ص :)50- 49فلهذا ذهب مجع من أهل العلم إىل أنه ال عذر ألحد يف
الوقوع يف الرشك ،وال يسمع قوله :إنه جاهل ،ألن اهلل أوضح يف كتابه العظيم وسنة نبيه الكريم
أمر الرشك.
فهذا اجلاهل إنام أيت من جهة إعراضه ،ومن جهة عدم سؤاله ،ومن عدم تقصيه احلق ،فهو قد
ابتيل؛ فلهذا حيكم بكفره ورشكه ولو زعم أنه جاهل؛ ألن هذه أمور معلومة من الدين
بالرضورة.
وقال آخرون :بل يعذر باجلهالة يف عدم تكفريه بعينه فالن بن فالن حتى تقام عليه احلجة،
فيقال :عملك كفر ،أو دعوتك البدوي كفر وضالل ورشك ،ولكي نحكم عليه بالردة البد أن
تبلغه هذا اليشء ،فإن أرص وجب قتله مرتد ًا ،وإن رجع إىل احلق فاحلمد هلل ،ولكن اسم عمله
كفر ورشك.
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فسواء دعا البدوي أو احلسني أو املريس أو فالن ًا أو فالن ًا كان هذا وال شك كفر وضالل ،أما
أنت بنفسك يا فالن ابن فالن ،يا زيد بن عمرو أو عمرو بن زيد ،يا فالن بن فالن أنت كافر،
فالبد أن نقي م عليه احلجة ونبني له :قال اهلل كذا ،قال الرسول كذا .حتى يفهم أن عمله هذا
رشك ،فإذا أرص ول يستجب إىل الدعوة ،ول يتب حينئذ نحكم عليه بالردة والقتل ا.هـ
وقال العالمة ابن عثيمني يف جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ( :)130/2االختالف يف مسألة
العذر باجلهل كغريه من االختالفات الفقهية االجتهادية ا.هـ
االنتقاد العارش /قال الناقد املجهول عني :إنه قام بتحريف رسالة مفيد املستفيد وجعلها يف
تكفري الوصف والفعل ال يف تكفري املعني ...ا.هـ
وهذا من الناقد املجهول هبتان وزور ،ففي أول رشحي ملفيد املستفيد ذكرت أن هذه الرسالة
قائمة عىل أساسني:
األساس األول /أن رصف العبادة لغري اهلل رشك أكرب ولو ل يعتقد فيام ترصف له العبادة أنه
خالق رازق ومدبر هكذا...
األساس الثاين /الذي تقوم عليه هذه الرسالة هو أن من تلبس هبذا الرشك مع إقامة احلجة عليه
فإنه يكفر كفر ًا أكرب بعينه.
وبعد هذا كيف استجاز هذا الناقد املجهول أن يلبس ويدلس بل ويكذب ويفرتي.
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االنتقاد احلادي عرش /ذكر الناقد املجهول أين أشرتط لقيام احلجة فه ًام تزول معه الشبهة املانعة
من قبول احلق.
وهذا حق فقد قرره اإلمام ابن تيمية فيام تقدم نقله ملا قال :حتى يتبني .وأبناء اإلمام حممد بن عبد
الوهاب كام سيأيت إن شاء اهلل بل ونقلوه عن اإلمام نفسه.
ومما قلت يف اإلملام ص :38أن العلامء متفقون عىل اشرتاط الفهم  -ملا سبق  ،-وإنام اخلالف
جار يف مقدار الفهم ،والفهم الكايف هو الذي ال جيعل للعبد عذر ًا يف عدم قبوله للعلم بأن تزول
عنه الشبهة املانعة ،أما إذا حصل نوع فهم ل تزل به الشبهة ل يتم املقصود ....وهبذا يعلم ملاذا
اإلما م أمحد ل يكفر اخلليفة املعتصم وبعض أتباعه مع كوِنم دعاة ملقولة كفرية وهو يناظرهم
ويبني احلجة هلم ،وعرفت ملاذا ل يكفر ابن تيمية العلامء والقضاة القائلني بالتجهم واحللول مع
كونه يناظرهم ويبني هلم احلجة .وتنبه أنه ليس معنى هذا اشرتاط فهم كفهم أيب بكر وعمر؛ فإن
هذا متعذر يف حق كثري من العلامء فض ً
ال عن غريهم وإنام املشرتط فهم تتبني األدلة وتزول به
معه الشبهة .ا.هـ
وقلت يف رشح مفيد املستفيد – وهو موجود صوتي ًا بموقع اإلسالم العتيق  :-إذا تبني أِنم
متفقون عىل أصل الفهم ،إذ ًا ما ضابط الفهم الذي تقوم به احلجة؟!
ال شك أن القول بأنه يشرتط فهم كفهم أيب بكر وعمر  هذا القول باطل ،وال دليل عليه،
والزمه أال يكفر أحد ،حتى املرتدين الذين قاتلهم الصحابة  ،ألِنم قطع ًا ال يفهمون فهم أيب
بكر وعمر ،وقد أنكر هذا اإلمام حممد بن عبدالوهاب أي اشرتاط أن يكون الفهم كفهم أيب
بكر وعمر.
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إذ ًا ما الفهم الذي يشرتط؟!
هو الفهم الذي تزول به الشبهة ،أي حيصل به تبني صحة التوحيد وبطالن الرشك ،يف هذه
املسألة التي ينازع فيها ،وهذا هو كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية كام سيأيت ،وكالم أبناء الشيخ
حممد بن عبدالوهاب ،ومنهم الشيخ عبداهلل بن حممد بن عبدالوهاب كام سيأيت ،ويدل لذلك
قوله تعاىل {إِ ين ا يل ِذي َن ْارتَدُّ وا َع َىل َأ ْد َب ِ
الش ْي َط ُ
ني َهل ُ ُم ْاهلُدَ ى ي
ان َس يو َل َهل ُ ْم َو َأ ْم َىل
ار ِه ْم ِم ْن َب ْع ِد َما َت َب ي َ
للمبني له ،ال عىل فهم الكالم ،وتبني
َهل ُ ْم} ،علق الوعيد عىل التيبني ،أي عىل اتضاح اهلدى ُ
الكالم ،وإنام عىل تبني اهلدى ،أي أن يتبني له أن هذا هو اهلدى ،وهذا يتحقق بزوال الشبه ،ومن
ِ
ني َل ُه ْاهلُدَ ى َو َيتيبِ ْع َغ ْ َري َسبِ ِ
الر ُس َ
يل
ول ِم ْن َب ْع ِد َما َت َب ي َ
ذلك قوله تعاىل يف سورة النساءَ { :و َم ْن ُي َشاق ِق ي
ني ن َُو ِّل ِه َما ت ََو يىل َون ُْصلِ ِه َج َهن َيم َو َسا َء ْت َم ِص ًريا} ،علق الوعيد عىل املخالفة بعد التيبني ،وفرق
املُْ ْؤ ِمنِ َ
بني الت ِيبيني وال يت َب ُني ،ومثل ذلك فرق بني البيان والتيبيني ،فقد تُبني لكن ل يتبني له ،فعليه ال يكفر،
ألن اآلية علقته عىل التبني ،فإن قيل :قد قال تعاىلِ { :ألُن ِْذ َرك ُْم بِ ِه َو َم ْن َب َل َغ} ،علق األمر عىل
مطلق البالغ ،فيقال :إن القرآن يفرس بعضه بعض ًا ،واخلاص مقدم عىل العام ،والبالغ حيتمل أن
يراد به البالغ الذي تَبني له ،وحيتمل أن يراد به البالغ الذي يفهمه لكنه ال يتبني له ،ألنه ال تزال
عنده شبهات ،وحيتمل أن يراد به البالغ ولو ل يفهم كأن يبلغ العريب األعجمي ،وهو ال يفهم
لغة العرب ،فرجحت آية التبيني االحتامل األول دون الثاين والثالث ،والقرآن يفرس بعضه
بعض ًا ،ويوضح بعضه بعض ًا.

20

فإن قيل :من يقدر هذا؟
فيقال :يقدره العال وطالب العلم الذي هو أهل إلقامة احلجة ،فاإلمام أمحد ناظر بني يدي
املعتصم ،وأخذ يزيل الشبهات وبني هلم ،لكنه رأى أن املعتصم ل يتبني له لذا ل يكفره وكفر
غريه ،ألنه رأى أن األمر تبني له .ا.هـ
ومما ذكرت يف رشح مفيد املستفيد أن قلت :أبناء الشيخ ومن معهم محد بن نارص ذكروا كالما
عظيام يف الدرر السنية يف املجلد الثاين ص  20حيكون حال اإلمام حممد بن عبد الوهاب مع
التكفري يقول السائل بلغنا أنكم تكفرون أناس ًا من العلامء من املتقدمني مثل ابن الفارض وغريه
وهو مشهور بالعلم من أهل السنة فأجابوا :ما ذكرت أنا نكفر ناس ًا من املتقدمني وغريهم فهذا
من البهتان الذي أشاعه عنا أعداؤنا ليجتالوا به الناس عن الرصاط املستقيم ،كام نسبوا إلينا غري
ذلك من البهتان أشياء كثرية وجوابنا عليها أن نقول :سبحانك هذا هبتان عظيم ،ونحن ال نكفر
إال رجال عرف احلق وأنكره بعدما قامت عليه احلجة ودعي إليه فلم يقبل ومترد وعاند وما ذكر
عنا أنا نكفر غري من كانت هذه حاله فهذا كذب علينا ،وأما ابن الفارض وأمثاله من االحتادية
فليسوا من أهل السنة بل هلم مقاالت يشنع هبا عليهم أهل السنة.........الخ
فقد رصحوا بأِنم ال يكفرون إال من قامت عليه احلجة ،وبينوا احلجة التي يكفر من خالفها وما
معنى إقامة احلجة ،وبينوا أنه ال بد أن يتبني له احلق فيقولون ونحن ال نكفر إال من عرف احلق
وانتبه إىل قوهلم (عرف احلق) ثم قالوا :وأنكره بعدما قامت عليه احلجة ودعي إليه فلم يقبل
ومترد وعاند.
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والعجيب أن يقول قائل :أن من يشرتط التبني فقد جاء بقول مبتدع ل يسبق إليه ،وهذا كالم
أبناء الشيخ حممد بن عبد الوهاب ومحد بن نارص.
قال اإلمام عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب يف الدرر السنية يف املجلد األول ص 234قال:
ونحن نقول فيمن مات تلك أمة قد خلت ال نكفر إال من بلغته دعوتنا للحق ووضحت له
املحجة وقامت عليه احلجة وأرص مستكربا معاندا .ا .ه
فعلق األمر عىل التبني ال عىل مطلق البيان فقال :ووضحت له املحجة وقامت عليه احلجة وأرص
مستكربا معاندا ،فليس األمر عىل مطلق اإليضاح بل عىل أن يتضح له.
وقال أيضا كام يف " جمموع الرسائل واملسائل النجدية "يف املجلد  1ص  79ولكن يف أزمنة
الفرتات وغلبة اجلهل ال يكفر الشخص املعني لذلك حتى تقوم عليه احلجة بالرسالة ويبني له
ويعرف أن هذا هو الرشك األكرب الذي حرمه اهلل ورسوله صىل اهلل عليه وسلم ا .هـ
فكالمه واضح يف أن البيان ال يكفي بل ال بد من التبني وهو أن يعرف احلق ،فكالمه أظهر من
أن ينسب إليه أنه يقول قوالً يشابه فيه املعتزلة أن العقل والفطرة كافيتان.
وشيخنا العالمة حممد بن صالح بن عثيمني كالمه كثري وأحيلكم عىل كالمه يف " رشح كشف
ِ
الر ُس َ
ول
الشبهات" فقد أطال البحث فيام يقرب من عرشين صفحة واستدل بآيةَ { :و َم ْن ُي َشاق ِق ي
ني َل ُه ْاهلُدَ ى َو َيتيبِ ْع َغ ْ َري َسبِ ِ
ني ن َُو ِّل ِه َما ت ََو يىل َون ُْصلِ ِه َج َهن َيم َو َسا َء ْت َم ِص ًريا}
يل املُْ ْؤ ِمنِ َ
ِم ْن َب ْع ِد َما َت َب ي َ
عىل أنه ال يكفر أحد إال بعد أن يتبن له األمر ا.هـ إىل آخر ما ذكرته يف رشح مفيد املستفيد.
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تنبيه /رسالة مفيد املستفيد رسالة عظيمة لإلمام املجدد حممد بن عبد الوهاب قائمة عىل
األصلني السابقني وبعض من يطالعها ال يعرف ما السبب الذي ألفت من أجله وقد بسطت
فيها النقوالت يف مسألة العذر باجلهل وبينت كثري ًا من االعرتاضات وجواهبا.
االنتقاد الثاين عرش  /قال الناقد املجهول :أنه يعمم العذر باجلهل عىل طريقته (عدم التكفري)
عىل مجيع املكفرات بال استثناء ،ثم استشهد بنقل يف اإلملام
أما قوله :إين ال أكفر من يستحق التكفري فقد كذب وافرتى ،فقد ذكرت أن محزة الكاشغري
مرتد وكافر يف مقال :تناقضات احلركيني نارص العمر أنموذج ًا
https://www.islamancient.com/?p=20887
ألنه وقع يف السب الكفري.

وقوله :إين أعمم العذر باجلهل يف كل املكفرات كذب فإين ال أعذر الساب واملستهزئ باجلهل
كام يف آخر الرابط التال
http://www.youtube.com/watch?v=jlITkjnMT48

ثم لو عذرت الساب فقد عذر مجع من العلامء كالعالمة عبد العزيز بن باز يف أحد قوليه
http://binbaz.org.sa/mat/10715
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والشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي كام ستجده يف الرابط نفسه.
http://www.youtube.com/watch?v=jlITkjnMT48
فكيف وأنا ال أعذر الساب باجلهل؟!
وقد كتبت بيان ًا خمترص ًا يف بيان حقيقة الرشوط واملوانع يف سب الدين وقتل النبي.
(بيان وإيضاح يف تكفري ساب الدين وقاتل النبي)
بسم اهلل الرمحن الرحيم
سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .......أما بعد:
فقد طلب مني بعض اإلخوة األفاضل أن أبني صحة ما نسب إل من أين ال أكفر ساب الدين
وقاتل النبي إال بعد توافر الرشوط وانتفاء املوانع ،فنزوالً عند رغبتهم أذكر ما ييل:
أوالً /قررت كثري ًا أن الساب واملستهزئ باهلل والرسول صىل اهلل عليه وسلم أو الدين ال يعذر
بجهله ،ونقلت ذلك عن ابن حزم وابن تيمية وسليامن بن عبد اهلل – رمحهم اهلل  ،-ومن ذلك ما
يف آخر هذا الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=jlITkjnMT48
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ثاني ًا /لو عذرت باجلهل يف سب اهلل أو الدين أو الرسول صىل اهلل عليه وسلم ،فقد عذر مجع من
العلامء مثل الشيخ العالمة عبد العزيز ابن باز ،عىل هذا الرابط
http://binbaz.org.sa/mat/10715
والعالمة عبد الرزاق عفيفي عىل هذا الرابط
http://www.youtube.com/watch?v=jlITkjnMT48
فكيف وأنا ال أعذر كام تقدم.
ثالث ًا /إذا ذكرت شيئا من الرشوط يف التكفري بالسب واالستهزاء فأريد به اإلكراه واخلطأ
بمعنى:أن ال يقصد القول بل يكون سبق لسان كالذي قال (اللهم أنت عبدي وأنا ربك) أخطأ
من شدة الفرح .أو أن ال يعلم أن كالمه سب كقول بعض املؤذنني (اهلل أكبار) أي طبول والعياذ
باهلل ،فهذا ال يكفر ألنه ال يعلم وال يدري أن كالمه سب ،وقد نص عىل هذا ابن تيمية يف
الصارم املسلول ( )120 /2قال :فأما إذا قصد أذاه  -أي النبي صىل اهلل عليه وسلم  -أو كان
مما يؤذيه وصاحبه يعلم أنه يؤذيه وأقدم عليه مع استحضار هذا العلم فهذا الذي يوجب الكفر
وحبوط العمل ا.ه وابن القيم يف أعالم املوقعني ،ونقلتهام يف رسالة (اإلملام) ورسالة (اإلمام
األلباين وموقفه من اإلرجاء)
رابع ًا /ما ذكرت من الرشوط واملوانع يف قتل النبي مع أن املسألة ال تتصور اآلن لكن إجابة عىل
طلب أخينا وإزالة لإلشكال أبينها :وهي تتصور فيمن قتل نبي ًا خطأ من غري قصد للفعل بأن
أراد قتل رجل فأخطأ وقتل النبي ،أما لو أنه قتل نبي ًا عمد ًا وزعم أنه جيهل أن قتله كفر مع علمه
أنه نبي لكان كافر ًا ول يعذر بجهله.
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بينت هذا مكره ًا نزوالً عند رغبة إخواين األفاضل.
عبد العزيز بن ريس الريس
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االنتقاد الثالث عرش /ذكر الناقد املجهول أين أدافع عن أقوام وأبيع كتبهم يف مكتبة البينة ،وقد
تكلم فيهم بعض العلامء.
واجلواب عىل هذا إمجاالً :إن هؤالء الذين أبيع هلم قد تكلم فيهم طائفة ودافع عنهم طائفة ،فلم
يوافق اإلمام حممد بن صالح العثيمني – رمحه اهلل – الكالم فيهم ،بل وعالمة املدينة وحمدثها
الشيخ عبد املحسن العباد – حفظه اهلل – يدافع عنهم ،فلام اختلف العلامء اتبعت ما أراه األرجح
فيهم وهو عدم وصفهم باإلرجاء ألنه عند التنازع نؤمر بالرجوع إىل احلجة والدليل ،والكالم
عىل جواب هذا االنتقاد يطول لكن هذه اإلشارة كافية يف اجلواب ملن أراد احلقيقة.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

د.عبد العزيز بن ريس الريس
املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق
http://islamancient.com
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