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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 

 .............. أما بعد: .سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

اإلملام   "أن يف كتايب    (هـ1432/  19/3الثالثاء )  يوم   فقد ذكر أحد أهل العلم والفضل

  "يف رشح نواقض اإلسالم 

=15324?p/com.islamancient.www://https 

بسبب أنه مقرر فيه العذر باجلهل ملن وقع من املسلمني يف الرشك األكرب بال تفريط إرجاء  

يه وقد قرر ف  "اإلملام برشح نواقض اإلسالم    "حيث سئل: وجدت كتابًا يباع يف املكتبات اسمه  

ينتسب  إذا كان ممن  اهلل  يعبد غري  الذي  باجلهل عام يف كل مكفر، وأن املرشك  العذر  أن  مؤلفه 

 . لإلسالم وينطق بالشهادة

قرأناه وأدركنا إنه كتاب إرجاء وهو خالف النواقض التي ذكرها  هذا  هذا إرجاء  فقال:  

در وال يغرت به يصاعىل الشيخ، هذا الكتاب جيب أن  وهو يرد    ،شيخ اإلسالم، هو بزعمه يرشح

ـ   ا.ه

، وذلك تأسيًا برسول اهلل صىل اهلل عليه  -وفقه اهلل هلداه    –فأردت كتابة إجابة عىل ما ذكر  

إن الشيطان جيرى من اإلنسان جمرى   "ثم قال:  "بنت حيي  عىل رسلكام إهنا صفية  "وسلم ملا قال:

https://www.islamancient.com/?p=15324
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وذلك بعد إشارة إىل   ،واللفظ ملسلممتفق عليه    "  قلوبكام رشاً   يفخشيت أن يقذف    وإين  ،الدم

 : مقدمات خمترصات 

وهذا من األصول املتفق عليها عند أهل    ،إن أقوال العلامء حيتج هلا ال هبا   /املقدمة األوىل

( قال: وليس ألحد أن  202/    26ففي جمموع الفتاوى البن تيمية )  ،نة واجلامعة السلفينيالس

النزاع مسائل  أحد يف  بقول  تقرر   ،حيتج  ذلك  من  مستنبط  ودليل  واإلمجاع،  النص  احلجة  وإنام 

ال   ، مقدماته باألدلة الرشعية ال بأقوال بعض العلامء؛ فإن أقوال العلامء حيتج هلا باألدلة الرشعية

ـ حيتج هبا عىل األدلة   الرشعية ا.ه

بإسناد صحيح (  1306املطالب العالية )إسحاق بن راهويه كام يف    خرجما أوما أحسن   

أنه قال ابن عباس  بأيب بكر وعمر: من ههنا تؤتون نجيئكم برسوعن  صححه   .ل اهلل وجتيئون 

 .ابن حجر احلافظ

ذا الكالم : وه483وقال الشيخ العالمة سليامن بن عبد اهلل يف تيسري العزيز احلميد ص  

فاحتج عليه املناظر بنهي أيب   ،وكان ابن عباس يأمر هبا  ،قاله ابن عباس ملن ناظره يف متعة احلج

 ، فقال هذا الكالم الصادر عن حمض االيامن   .علم منك وأحق باالتباعأمها    :بكر وعمر عنها أي

سلم و  عليه  اهلل  صىل  للرسول  املتابعة  كائناً   ،وجتريد  خالفه  من  خالفه  كان   وإن  قال   ،من  كام 

أمجع العلامء عىل أن من استبانت له سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم مل يكن له أن    :الشافعي

 ـ أيب بكر وعمر ومها مها ا.هكفإذا كان هذا كالم ابن عباس ملن عارضه  .يدعها لقول أحد
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مسألة   العامل حكاًم يف  ذكر  مطالب  ،كتاب   أو يف  يف شخصأو  فإذا  العلم    فهو  أهل  عند 

، فإذا ذكر دلياًل مقنعًا قبله أهل العلم واإليامن، وإال حتى يقبل منه  والعرفان أن يدلل عىل ذلك

 .مع حفظ منزلته إذا كان من أهل السنة  ردوه ومل يقبلوه مهام كان القائل

احلزبيني؛ ألن العلامء املوثوقني تكلموا فيهم، وكنا نعيب    مس نتكلم عىلفإن قيل: كنا باأل

وال نرجع إىل كالم   ،نسلك مسالكهمملاذا ال يقبلون كالم العلامء فيهم، فام بالنا اليوم    :أتباعهمعىل  

 واجلواب عىل هذا من أوجه: ، وتكلموا فيه أو كتابه العلامء إذا جرحوا الرجل

اجلرح   فيه  يقبل  هذا  فمثل  يعدل،  مل  ملن  العلامء  جرح  بني  فرقًا  هناك  إن  األول:  الوجه 

عدل عدل فال يقبل فيه اجلرح إال إذا كان مفرسًا، ففرق بني اجلرح املجمل يف املاملجمل، بخالف امل

مفرس مل يقدح فيمن ثبتت عدالته،   ألنه إن كان غري  : قال احلافظ ابن حجر يف النزهة  ،عدلوغري امل

فإن خال املجروح عن تعديل قبل اجلرح   ،وإن صدر من غري عارف باألسباب مل يعترب به، أيضاً 

ـ  فيه جممالً   غري مبني السبب، إذا صدر من عارف عىل املختار ا.ه

خالفية  مسألة    بسبب  ألنه  ،فكيف بجرح فرس بام ليس جرحاً   ،هذا كله يف اجلرح املجمل

 .وإال لو فتح هذا الباب لبغى أهل السنة بعضهم عىل بعض ،بني أهل السنة

الوجه الثاين: مل يكن االعتامد عىل جمرد كالم بعض العلامء فيهم، بل كان االعتامد عىل ما 

أظهروه من سوء وخلل يستحقون به التبديع، وكالم العلامء فيهم كان يتناقل عىل وجه االعتضاد 

كالم ؛ لذا مل يقبل كالم اإلمام ابن باز يف الثناء عىل مجاعة التبليغ سابقًا قبل تراجعه، وال  ال االعتامد
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بل ومل   ، ثم تراجع يف آخر حياته وهلل احلمد  ، الشيخ العالمة ابن عثيمني ملا أثنى عىل مجاعة التبليغ

عىل   ، ولو كان االعتامدامعىل سلامن العودة قدياًم قبل تراجعهنائهم  يف ثيقبل كالم ابن باز واأللباين  

والواقع   ،طرد هذا وقت ثنائهم ومدحهم ملن تقدمت اإلشارة إليهدون احلجة والبينة ال  كالمهام

 . ، مع إجالهلم وتعظيمهم هلذين اإلمامنيه ذاك الوقتوأن السلفيني مل يقبل

بل إن من    مغالط،فوا احلجة والبينة فهو  لذا من ظن أن السلفيني يتابعون العلامء، ولو خال

البينة واحلجة   ذمأعظم شعارات السلفيني   أحد كائنًا من أي  لقول    ،التقليد بغري حق وهو ترك 

 . كان 

مطلوب    إن التفصيل يف مسائل اإليامن والتكفري بمقتىض الدليل واحلاجة  /  املقدمة الثانية

وأما :  (2/130يف منهاج السنة )  قال ابن تيمية  ،اإلمجاالت   باب الضاللرشعًا؛ ألن من أعظم أس

املجملة والضالل  ؛األلفاظ  اجلهل  يف  يوقع  االستفصال  دون  واإلثبات  بالنفي  فيها   ،فالكالم 

ا. هـ   العقالء من جهة اشرتاك األسامء  أكثر اختالف  :. وقد قيلوالقيل والقال  ،والفتن واخلبال

كثر الناس من جهة األلفاظ املجملة قيل أصل بالء أ(:  1/324يف شفاء العلَّيل )وقال ابن القيم  

فريدُّ عليه من يريد   .افيطلقها من يريد حقها فينكرها من يريد باطله  ،التي تشتمل عىل حق وباطل

ها   هـا. حقَّ

 : قال ابن القيمو

 إلطالق واإلمجال دون بيـان ... فعليك بالتفصيل والتبـيـني فا 
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 واآلراء كـل زمـان أذهان  ... قد أفسدا هذا الوجود وخبطا ال 

  

التفصيل إذا وجد من أهل الباطل والغلو من يتمسك باإلمجاالت يف    إىل  اجةاحلتزداد  و

اإلملام برشح   "يب  مة من التفصيل يف هذه املسائل كام نقلته يف كتائالتكفري بغري حق؛ لذا أكثر األ

 . "نواقض اإلسالم

الفوزان يفصل يف رشحه الثاين عىل نواقض  ولعل هذا هو الذي دعا الشيخ العالمة صاحلًا  

ومن ذلك ما    ، اإلسالم أكثر من رشحه األول الذي قد فهم منه خالف ما قرره يف رشحه الثاين

فار حتى تكون إعانتهم ال يكفر بمجرد إعانة الكيف رشحه الثاين أن الرجل    –حفظه اهلل    –قرره  

 . ألجل الدين

 

: أن اهلل قد رمحنا -وهو العامل بام يف الرسائر- إن مما أعتقده وأشهد اهلل عليه  /املقدمة الثالثة

، وله فضل كبري علينا، فهو -رمحه اهلل رمحة واسعة    –الوهاب    بدعوة اإلمام املجدد حممد بن عبد

 –فيام أعلم    –فال يوجد    ،وجمدد كبري لإلسالم والسنة  ،ومصباح من مصابيح الدجى  ،إمام هدى

فضاًل عن أن يساويه. وهذا أذكره   ،هيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم من يدانيه يف جتديدبعد ش

، بل قد أجرى اهلل عىل يديه نوعًا من التجديد بمعاونة ديانة، واعرتافًا باجلميل هلذا اإلمام املجدد

 .-رمحهام اهلل –ما مل جير عىل يد اإلمامني ابن تيمية وابن القيم  ،السلطان 
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وقد من اهلل عيّل، ودافعت عن هذا اإلمام ودعوته وأنصاره من آل الشيخ وغريهم يف درس 

 "أصول دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب  "مسجل بعنوان 

=17604?p/com.islamancient.www//:https 

شاع   احلمد    –وقد  وأنصاره  –وهلل  دعوته  وعن  عنه  دافعت  وكذلك  باآلالف.    ووزع 

 .إذاعة القرآن الكريمكحلقة يف   أكثر من مناسبةيف  ورددت عىل الشبه التي تثار عليه وعىل دعوته

أخذهم احلركيون من أبنائنا  وإن الواجب شديد عىل أهل العلم واإليامن يف صد عدوان من  

 . ومنها دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب  ،فعزلوهم عن دعوة التوحيد والسنة ،من بني أيدينا

بأن منه انطلق الغلو يف    "الدرر السنية    "احلركيني اهتام عوض القرين كتاب    ومن شناعات 

واهتام سلامن العودة دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب    ،((1193صحيفة الوطن )العدد  )التكفري  

وجه التنقص بأهنا دعوة تقليدية )يف قناة املجد يف اليوم الرابع والعرشين من الشهر السابع عىل  

 .(بربنامج ساعة حوار  لعام أربع وعرشين وأربع مئة وألف من هجرة النبي 

  

 ،كبرية  أو  كانت  صغرية  ،يف االعتقاد أو العمل  ةين أبرأ إىل اهلل من كل بدعإ  املقدمة الرابعة/

 ومن ذلك بدعة اإلرجاء!! 

https://www.islamancient.com/?p=17604
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  ،يف إنكارها بالترصيح  -بفضل اهلل    –  ، ويل جهوديا سبحان اهلل كيف تنسب يل هذه البدعة

  "اإلمام األلباين وموقفه من اإلرجاء   "والرد عىل املرجئة كمثل كتايب  ،بتقرير قول أهل السنة و

=15326?p/com.islamancient.www://https 

  "مقدمة عىل رشح كتاب ) مقدمة يف اإليامن عند أهل السنة  :وكمثل درس مسجل بعنوان

 (البن تيمية "الكبري اإليامن 

lectures/com.islamancient://http،item،html527. 

 التحذير من فتنة اإلرجاء درس مسجل بعنوان:  و

=17558?p/com.islamancient.www://https 

  ، يف تعليقات عىل العقيدة الطحاوية  عىل طريقة أهل السنة  زيادة عىل تقريري ملسائل اإليامن 

 .وكلها مسجلة ومتداولة ،وملعة االعتقاد ،والواسطية

 

 

 : -من أولئك  بحمد اهلل وأنا – رجاء من يعتقد ما ييليا سبحان اهلل أيصح أن يوصف باإل

إن شاء    -. وسيأيت  وينقص باملعصية  ،يزيد بالطاعة  ،قول وعمل واعتقاد  :أن اإليامن  -1

 ." اإلملام  " النقل عن –اهلل 

https://www.islamancient.com/?p=15326
http://islamancient.com/lectures,item,527.html
http://islamancient.com/lectures,item,527.html
https://www.islamancient.com/?p=17558
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عمل كالسجود بالقول كسب اهلل، وال  ؛بالقول والعمل واالعتقاد  :أن الكفر يكون  -2

 اعتقاد أن أحدًا يعلم الغيب. لألصنام، واالعتقاد ك

كتاب    قلت   اإلسالم  "يف  نواقض  يكون  :  85ص  "اإلملام برشح  السنة  أهل  عند  اإليامن 

وهكذا الكفر عندهم بالقول والعمل واالعتقاد   ،وهو يزيد وينقص  ،بالقول والعمل واالعتقاد

السنة )ا.هـ  .ل بالعمل والتفضي  ،واإلقرار باللسان   ، اإليامن املعرفة بالقلب  :قال الفضيل بن عياض

)رشح  اإليامن قول وعمل ا.هـ    :أهل السنة يقولون   :. وقال وكيع((347/    1)لعبد اهلل بن أمحد  

 .  ((930/  4)اعتقاد أهل السنة واجلامعة 

أن الذي عليه علامء    -رمحنا اهلل وإياكم    -اعلموا    : (611/    2)يف الرشيعة    وقال اآلجري

اخللق  :املسلمني مجيع  عىل  واجب  اإليامن  بالقلب  ؛ أن  تصديق  با  ، وهو  وعمل   ، لسان ل وإقرار 

وأبو عمرو الطلمنكي كام   (،238/  9)يف التمهيد    وحكى اإلمجاع ابن عبد الرب   .باجلوارح ا.هـ

 .(332 ،330/  7) يف جمموع الفتاوى نقله ابن تيمية

 : ومما أمجعوا عىلاملسلم ما قاله إسحاق بن راهويه   ومن األقوال واألفعال التي يكفر هبا

د، فاملؤمن الذي آمن باهلل تعاىل، وبام جاء من عنده، ، وحكموا عليه كام حكموا عىل اجلاحتكفريه

وكذلك من شتم   ثم قتل نبيًا أو أعان عىل قتله، وإن كان مقرًا ويقول: قتل النبي حمرم فهو كافر،

 .  ((930/ 2) )تعظيم قدر الصالة ، أو رد عليه قوله من غري تقية وال خوف ا.هـ نبياً 

  3)يف الصارم املسلول    قال ابن تيمية  .ومن االعتقاد الكفري من مل يطع أمر اهلل استكباراً 

 . من عىص مستكربًا كإبليس كفر باالتفاق ا.هـ  :وهلذا قالوا :(970 /
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  . من نطق أو فعل الكفر يف الظاهر   معرفتنا بباطن واعتقاد  ال يشرتط يف التكفري  هأن -3

 . -إن شاء اهلل  – "اإلملام  "وسيأيت النقل عن 

وليس معنى هذا أننا ال    .صالحًا وفساداً   ،ن الظاهر والباطن متالزمان كفرًا وإيامناً إ -4

 للتوضيح وتأكيد التالزمأظهر، لكن  نكفر إال بعد معرفة الباطن، وإنام من أظهر الكفر عومل بام  

   .ما كفر ظاهرًا إال وسبق بكفر الباطن :يقال

التالزم بني الظاهر والباطن تالزمًا ال :  84ص  "اإلملام    "يف كتايب    قلت   يقرر أهل السنة 

/ 7)يف جمموع الفتاوى  قال ابن تيمية    ،، فال يقع كفر يف الظاهر إال ويلزم منه كفر الباطنينفك

، وال رادة رسى ذلك إىل البدن بالرضورةفإذا كان فيه معرفة وإ  : ثم القلب هو األصل،(187

 ": يمكن أن يتخلف عام يريده القلب، وهلذا قال النبي صىل اهلل عليه وسلَّم يف احلديث الصحيح

أال   ،هلا سائر اجلسدفسدت فسد  ، وإذا  جلسد مضغة إذا صلحت صلح هلا سائر اجلسدأال وإن يف ا

، جنوده، فإذا طاب امللك طابت  القلب امللك، واألعضاء جنوده  :ةوقال أبو هرير  "وهي القلب  

سد تابع له ال خيرج عن إرادته بخالف القلب فإن اجل  –ثم قال    -وإذا خبث امللك خبثت جنوده.  

وإذا فسدت فسد هلا   ،إذا صلحت صلح هلا سائر اجلسد  ":قال النبي صىل اهلل عليه وسلَّم  ، كامقط

رضورة صالح   ، لزم قلبياً فإذا كان القلب صاحلًا بام فيه من األعامل علاًم وعماًل   ،"سائر اجلسد  

أئمة احلديث: قول وعمل، قول باطن  الظاهر، والعمل باإليامن املطلق، كام قال  بالقول   اجلسد 

وإذا   ،زم له متى صلح الباطن صلح الظاهر، والظاهر تابع للباطن الوظاهر، وعمل باطن وظاهر

 فسد فسد ا.هـ  
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كالسجود    ،رة: وما كان كفرًا من األعامل الظاه(120/    14)يف جمموع الفتاوى  وقال أيضًا  

و قدر أنه ذلك لكونه مستلزمًا لكفر الباطن، وإال فل  ، فإناملألوثان وسب الرسول، ونحو ذلك

 ، بل قصد السجود هلل بقلبه مل يكن ذلك كفرًا ا.هـ سجد قدام وثن، ومل يقصد بقلبه السجود له

عىل   : يف هذين احلديثني دليل واضح(74/    1)يف السلسلة الصحيحة    وقال اإلمام األلباين

الظاهر يؤثر يف فساد ، وهو أن إن كان صار معروفًا يف علم النفس، وأمر ال يعلمه كثري من الناس

، لعلنا نتعرض جلمعها وخترجيها فساد الباطن، والعكس بالعكس، ويف هذا املعنى أحاديث كثرية

   .يف مناسبة أخرى إن شاء اهلل تعاىل ا.هـ

أيضاً  الصاحلني حتقيقه ص    وقال  رياض  )مقدمة  تصور    :(15يف  يمكن  أنه ال  واحلقيقة 

، وقد بني ذلك رسول عامل إال بصالح القلوب  صالح األوال  ، صالح القلب إال بصالح األعامل

بشري بن  النعامن  بيان يف حديث  أمجل  وسلَّم  عليه  اهلل  إذا   ":اهلل صىل  مضغة  اجلسد  يف  وإن  أال 

كله اجلسد  القلب    ،صلحت صلح  وهي  أال  كله  اجلسد  فسد  فسدت  اآلخر  "وإذا   ": وحديثه 

إن    ":وقوله صىل اهلل عليه وسلَّم  ، أي قلوبكم  "لتسون صفوفكم أو ليخالفن اهلل بني وجوهكم  

 وهو وارد يف اجلامل املادي املرشوع خالفًا لظن الكثريين ا.هـ.    " اهلل مجيل حيب اجلامل

باعتقاد)قول    تنبيه: إال  كفر  فاملعنى   (ال  وخطأ،  صحيحًا  معنى  فتحتمل  أوجه؛  محالة 

طل أنه ، واملعنى الباالقلب األصل الظاهر إال ومسبوق بكفر الباطن، فإن  أنه ال كفر يف  الصحيح

   .، واجلوارح ال توصف بالكفر األكربال كفر أكرب إال يف القلب
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، فإذا أطلقها السلفي  فر إال بإرادة الكفر، فبام أهنا محالة أوجهومن املعاين الباطلة: أنه ال ك

املروزي نقاًل عن ، علاًم أنه أطلق أنه ال كفر إال باعتقاد  مل عىل املعنى الصحيح دون البدعيفتح

كتابه   السنة يف  أهل  الصالة()بعض  قدر  تيمية يف جمموع   ،(519-2/517)  تعظيم  ابن  ونقله 

  ، وابن تيمية نقاًل عن بعض أهل السنة يف رشح العمدة قسم الصالة(325  -7/323الفتاوى )

 ."اإلملام برشح نواقض اإلسالم  "انتهى النقل عن  .73-72ص

اإ -5 اجلوارح  أعامل  تارك  كالصالةن  كلها  الوالدين  ،والزكاة  ،لواجبة  وصلة   ،وبر 

، وقد قررت  ابن تيمية عىل تسميته بجنس العمل  وهو ما اصطلح  .األرحام يكون كافرًا كفرًا أكرب

   .، ونقلت إمجاع أهل السنة عليه227ص "اإلملام   "هذا يف كتايب 

الصال  -6 تارك  أن  اهلل  أصحوأدين  كافر عىل  ذلك   ة  عىل  تدل  كام  العلم،  أهل  قويل 

نه كافر عىل أصح قويل يردد كثريًا أ  -رمحه اهلل  –  ابن بازاإلمام عبد العزيز  األدلة، وكان شيخنا  

ولو قال:   ،: وهكذا لو ترك الصالةحيث قال  (23/    4أهل العلم، كام يف جمموع فتاوى ابن باز )

ـ   فإنه يكفر يف أصح قويل العلامء كفراً  ،إهنا واجبة  أكرب ا.ه

عينًا بعد توافر الرشوط وانتفاء املوانع،    إذا تلبس بالكفر يكون كافراً   الشخصن  إ -7

إل املشار  املصادر  يف  بتفصيل  هذا  قررت  كتايب كام  ومنها  مسموعة  أو  مقروءة  كانت  سواء   يها، 

 ."اإلملام"
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  ، إين ألنصح كل باغ يعتقد ذلك باإلرجاء  وصف من  ىلوبعد هذا أيصح ملنصف أن يرص ع

فإن املبغي عليه منصور ولو بعد  ،العمر بالرجوع عن بغيه أن يتدارك  أو من بغى ثم أدرك احلقيقة

ه  اهللَّ  )قال تعاىل  ،إذا قابل البغي بالصرب واالحتساب أيام إثابة حني، ومثاب  نَّ َ ِغَي َعَلْيِه َلَينرْص   (ث مَّ ب 

 

السلفيني  اخلامسة:املقدمة   السنة  أهل  بني  والفيصل  الفارق  يف  الضوابط  بعض    ، إليك 

 واملرجئة املبتدعني:

فمن قال هبذا نقض أصاًل من أصوهلم وهو أن    .القول بأن اإليامن يزيد وينقص  /األول  

 : عمن قال  :اإليامن يشء واحد ال يتجزأ، فمن ثم برئ من اإلرجاء كله. سئل اإلمام أمحد بن حنبل

والسنة لعبد اهلل   ،(581/  2)السنة للخالل  )  .: هذا بريء من اإلرجاءقال  ؟يزيد وينقصاإليامن  

 ((.  600بن اإلمام أمحد رقم )

، فمن قال هبذا نقض أصاًل من أصوهلم وهو  ل بأنه يصح االستثناء يف اإليامن والثاين / الق

إذا ترك االستثناء فهو أصل اإلرجاء   :قال عبد الرمحن بن مهدي  .أن اإليامن يشء واحد ال يتجزأ

 ((  2/664ذكره اآلجري يف كتاب الرشيعة ))

بأن الكفر يقع بأعامل اجلوارح فمن قال هبذا نقض أصاًل من أصوهلم    ،الثالث / القول 

: (966–  965/  3)وهو إخراج أعامل اجلوارح من اإليامن. قال ابن تيمية يف الصارم املسلول  

ي أوجبت هذا الوهم من املتكلمني أو من حذا حذوهم من الفقهاء أهنم الت  الشبهة  هذه  ومنشأ 
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تقاد صدقه ال ينايف السب والشتم رأوا أن اإليامن هو تصديق الرسول فيام أخرب به ورأوا أن اع

ينايف معصيته  ،بالذات  إجياب طاعته ال  اعتقاد  أن  يعتقد وجوب    ،كام  اإلنسان قد هيني من  فإن 

ثم رأوا أن األمة قد كفرت    ،ويفعل ما يعتقد وجوب تركه  ،كام يرتك ما يعتقد وجوب فعله  ،إكرامه

 ،واعتقاد حله تكذيب للرسول  ،أنه حرامالساب فقالوا إنام كفر ألن سبه دليل عىل أنه مل يعتقد  

التكذيب ال بتلك اإلهانة التكذيب  ،فكفر هبذا  أنه يف نفس   ،وإنام اإلهانة دليل عىل  فإذا فرض 

 ، وإن كان حكم الظاهر إنام جيري عليه بام أظهره  ، األمر ليس بمكذب كان يف نفس األمر مؤمناً 

اإليامن هو االعتقاد والقول وغالهتم وهم    :الذين يقولون  وهم  ،فهذا مأخذ املرجئة ومعتضدهيم

هو  " : وأما اجلهمية الذين يقولون   ،الكرامية الذين يقولون هو جمرد القول وإن عري عن االعتقاد

وهو أنه قد يقول   ،فلهم مأخذ آخر  "جمرد املعرفة والتصديق بالقلب فقط وإن مل يتكلم بلسانه  

عظيم والتوقري للرسول مل يقدح إظهار خالف ذلك فإذا كان يف قلبه الت  ، بلسانه ما ليس يف قلبه

 . بلسانه يف الباطن كام ال ينفع املنافق إظهار خالف ما يف قلبه يف الباطن ا.هـ

: (223/    7)قال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى    .الرابع / أن الذنوب ترض باإليامن وتنقصه

  ، ال تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئًا من اإليامن  :وقالت املرجئة عىل اختالف فرقهم

منه لو ذهب يشء  والفاجر  ،إذ  الرب  فيه  يستوي  واحدًا  فيكون شيئًا  منه يشء  يبق  ونصوص   ،مل 

خيرج من   ":رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلَّم وأصحابه تدل عىل ذهاب بعضه وبقاء بعضه كقوله

  ا.هـ "ن إيامن النار من كان يف قلبه مثقال ذرة م 
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وعمل قول  اإليامن  بأن  القول   / أمحد  .اخلامس  اإلمام  املبارك  :قال  البن  ترى    :قيل 

 .((566/  3)السنة للخالل  )  . وكيف أكون مرجئاً   ،اإليامن قول وعمل   :قال: أنا أقول   ؟اإلرجاء

 اإلمام األلباين وموقفه من اإلرجاء. :ولالستزادة راجع كتايب 

=15326?p/com.islamancient.www://https 

 

اإليامن    :ال: أنا أقولق  ؟ملا قيل ترى اإلرجاءورحم اهلل التابعي اجلليل عبداهلل بن املبارك  

 .((566/ 3)السنة للخالل ) .، وكيف أكون مرجئاً قول وعمل

 

 

 

 : املقدمات اخلمسه وبعد هذ

كان بسبب تقريري يف الكتاب    يف وصف الكتاب بأن فيه إرجاء  الفاضل  العامل  إن جرح هذا

ذلك،  عىل  األدلة  نقلت  وقد  األكرب،  الرشك  يف  ولو  تفريط،  بال  جهله  ثبت  ملن  باجلهل  العذر 

ومنهم شيخ اإلسالم ابن   ، عزو هذا القول جلمع من أئمة السنة  وناقشت أدلة املخالفني، وأثبت  

 . إن يف املسألة قولني عند أهل السنة أنفسهم :تيمية، ونقلت عن مجع من أئمة السنة قوهلم

https://www.islamancient.com/?p=15326
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 : من أوجه -رعاه اهلل –واجلواب عىل كالمه 

 ؛ ةال خفي  ةجلي  يف أمور  من أقوال أهل العلم يف العذر باجلهل  نقل طرف  الوجه األول /

 :يف توحيد اإلهليةالرشك األكرب  وهو

ا.هـ )طبقات    -1 إليه  انتهاء اخلرب  بعد  إال  باجلهل أحدًا  الشافعي: وال نكفر  قال اإلمام 

 (( 1/284احلنابلة )

فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول  :377قال اإلمام ابن تيمية يف الرد عىل البكري ص  -2

األنبياء وال   ال  ؛ أنه مل يرشع ألمته أن تدعو أحدًا من األموات ورة  صىل اهلل عليه وسلم نعلم بالرض

كام أنه مل    ،وال بلفظ االستعاذة وال بغريها  ،االستغاثة وال بغريها  ، ال بلفظالصاحلني وال غريهم

وأن ذلك من الرشك الذي حرمه ونعلم أنه هنى عن ذلك،    ،هيرشع ألمته السجود مليت وال لغري

ن املتأخرين مل يكن تكفريهم يف كثري م  لكن لغلبة اجلهل وقلة العلم بآثار الرسالة  ،اهلل ورسوله

   حتى يتبني هلم ما جاء به الرسول مما خيالفه ا.هـ. بذلك

 . التبني يف األلوهية، وعلق التكفري عىل الحظ ذكر الرشك األكرب

 "عن قوم داوموا عىل    (:401/    11)يف جمموع الفتاوى    –رمحه اهلل    –وسئل ابن تيمية  

وإنام األوامر والنواهي رسوم   ، ال نبايل اآلن ما عملنا  :فرأوا أهنم قد جتوهروا فقالوا  ،مرة  "الرياضة  

واملراد منها   ،وحاصل النبوة يرجع إىل احلكمة واملصلحة  ،ولو جتوهروا لسقطت عنهم  ، العوام

 .ألنا قد جتوهرنا وعرفنا احلكمة   ،فندخل يف حجر التكليف  ،لسنا نحن من العوامو  ،ضبط العوام
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وهل يصري ذلك عمن يف قلبه خضوع للنبي   .أم يبدع من غري تكفري  ؟فهل هذا القول كفر من قائله

 صىل اهلل عليه وسلم؟

 : فأجاب 

وأغلظه. وهو رش من قول ال ريب عند أهل العلم واإليامن أن هذا القول من أعظم الكفر  

هم  وأولئك  ببعض.  وكفر  الكتاب  ببعض  آمن  والنرصاين  اليهودي  فإن  والنصارى؛  اليهود 

وأن ذلك متناول هلم إىل حني   ،ووعيداً   ووعداً   وهنياً   كام ذكر أهنم يقرون بأن هلل أمراً   الكافرون حقاً 

  -ثم قال  –املوت 

وصيام شهر   ،: كالصلوات اخلمسومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة املتواترة

العتيق  ،رمضان  البيت  املتواترة  ،وحج  الظاهرة  املحرمات  بعض  حتريم  جحد  كالفواحش   :أو 

كاخلبز   :أو جحد حل بعض املباحات الظاهرة املتواترة  .والظلم واخلمر وامليرس والزنا وغري ذلك

 منافقاً   ضمر ذلك كان زنديقاً وإن أ  . فإن تاب وإال قتل  ،فهو كافر مرتد يستتاب   . واللحم والنكاح

  .ال يستتاب عند أكثر العلامء؛ بل يقتل بال استتابة إذا ظهر ذلك منه

ومن هؤالء من يستحل بعض الفواحش: كاستحالل مؤاخاة النساء األجانب واخللو هبن 

وكذلك من يستحل   .يف الرشيعة  وإن كان حمرماً   ،منه أنه حيصل هلن الربكة بام يفعله معهن  زعامً 

حتى يرتقى   ؛ذلك من املردان ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومبارشهتم هو طريق لبعض السالكني

وقد يستحلون الفاحشة   ،ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكربى   ،من حمبة املخلوق إىل حمبة اخلالق 
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يقول  ،الكربى من  يستحلها  باتفاق   :كام  كفار  كلهم  فهؤالء  اليمني.  بملك  مباح  التلوط  إن 

وغري   ،ويغنم أمواهلم  ،ويسبي حريمهم  ، املسلمني وهم بمنزلة من يستحل قتل املسلمني بغري حق

 . متواتراً   ظاهراً  ذلك من املحرمات التي يعلم أهنا من املحرمات حتريامً 

فال حيكم بكفر أحد    ،يعذر به  ببعض هذه األحكام جهالً   لكن من الناس من يكون جاهالً 

ٌة َبْعَد   :كام قال تعاىل  ،حتى تقوم عليه احلجة من جهة بالغ الرسالة جَّ وَن لِلنَّاِس َعىَل اهللَِّ ح  )لَِئالَّ َيك 

لِ  س  تعاىل(  الرُّ واًل   :وقال  َرس  َنْبَعَث  َحتَّى  بنَِي  َعذِّ م  نَّا  ك  أن    ،()َوَما  يعلم  ومل  رجل  أسلم  لو  وهلذا 

اجبة عليه؛ أو مل يعلم أن اخلمر حيرم مل يكفر بعدم اعتقاد إجياب هذا وحتريم هذا؛ بل ومل الصالة و

ـ  –ثم بسط األدلة عىل اإلعذار  –يعاقب حتى تبلغه احلجة النبوية   ا.ه

الذين   من احللولية والنفاة: وهلذا كنت أقول للجهمية  260الرد عىل البكري صوقال يف  

 ، ألين أعلم أن قولكم كفر  ؛أنا لو وافقتكم كنت كافراً   :نفوا أن اهلل فوق العرش ملا وقعت حمنتهم

، وكان هذا خطابًا لعلامئهم وقضاهتم وشيوخهم وأمرائهم وأنتم عندي ال تكفرون ألنكم جهال

ـ   ا.ه

 .، يقولون: إن اهلل حال فيناجهمية حلولية ؛وقضاة ،الحظ أن اخلطاب لعلامء

واالستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول صىل اهلل   :(112/  1وقال يف جمموع الفتاوى )

عليه وسلم ما هو الالئق بمنصبه ال ينازع فيها مسلم، ومن نازع يف هذا املعنى فهو إما كافر إن  

   .أنكر ما يكفر به، وإما خمطئ ضال



19 

 

وأما باملعنى الذي نفاه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: فهو أيضًا مما جيب نفيها، ومن أثبت  

 ري اهلل ما ال يكون إال هلل فهو أيضًا كافر إذا قامت عليه احلجة التي يكفر تاركها ا.هـ  لغ

وإذا   :66يف الدرر السنية ص    يف املجلد األولكام  قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب    -3

القادر الذي عىل عبد  الصنم  البدوي  ،كنا مل نكفر من عبد  الذي عىل قرب أمحد  ألجل   ؛والصنم 

ينبههمجهلهم وع من  مل  ،دم  من  نكفر  ويقاتل   فكيف  يكفر  مل  أو  إلينا  هياجر  مل  إذا  باهلل   ،يرشك 

ـ   سبحانك هذا هبتان عظيم ا.ه

 . أهل الشام ومرص وهم عرب قد بلغهم القرآن  وكالمه عن

  : بل نشهد اهلل عىل ما يعلمه من قلوبنا  :34وقال يف جمموع مؤلفاته يف املجلد الثالث ص  

وإنام نكفر ،  فهو مسلم يف أي زمان ويف أي مكان   ، وتربأ من الرشك وأهله  ،بأن من عمل بالتوحيد

ـ  .ا  .عىل بطالن الرشكهليته بعدما نبني له احلجة من أرشك باهلل يف إ  ه

 . وقبل ذلك مل يكفر ،كفر إال بعد البيان ي الحظ أنه ال

يف رد بعض ما افرتي عليه: واهلل يعلم أن الرجل افرتى عيّل أمورًا    -رمحه اهلل   -وقال اإلمام  

مل أقلها، ومل يأت أكثرها عىل بايل، فمنها قوله: إين مبطل كتب املذاهب األربعة، وإين أقول: إن  

ين خارج عن التقليد، وإين أقول: الناس بعد ستامئة سنة ليسوا عىل يشء، وإين أدعي االجتهاد، وإ

يا أكرم   :إن اختالف العلامء نقمة، وإين أكفر من توسل بالصاحلني، وإين أكفر البوصريي لقوله

اخللق. وإين أقول: لو أقدر عىل هدم قبة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم هلدمتها، ولو أقدر عىل 
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ين أحرم زيارة قرب النبي صىل اهلل عليه الكعبة ألخذت ميزاهبا وجعلت هلا ميزابًا من خشب، وإ

ابن  أكفر  وإين  اهلل،  بغري  حلف  من  أكفر  وإين  وغريمها،  الوالدين  قرب  زيارة  أنكر  وإين  وسلم، 

الفارض وابن عريب، وإين أحرق دالئل اخلريات وروض الرياحني وأسميه: روض الشياطني.  

 ((1/33الدرر السنية ))هـ جوايب عن هذه املسائل: أن أقول سبحانك هذا هبتان عظيم ا. 

ففي هذا النقل عن اإلمام حممد مل يكفر البوصريي مع أنه قرر الرشك األكرب ومن املعلوم 

 .أن البوصريي عريب يفهم القرآن وقد قرأه

الدرر السنية يف املجلد  يف    ن عبد الوهاب والشيخ محد بن معمرقال أبناء الشيخ حممد ب  -4

فهذا من البهتان الذي أشاعه عنا   .فر ناسًا من املتقدمني وغريهمأنا نك  :: ما ذكرت 20الثاين ص

 ، ، كام نسبوا إلينا غري ذلك من البهتان أشياء كثريةلوا به الناس عن الرصاط املستقيمتاجلينا  أعداؤ

ونحن ال نكفر إال رجاًل عرف احلق وأنكره ،  سبحانك هذا هبتان عظيم  : أن نقولوجوابنا عليها  

وما ذكر عنا أنا نكفر غري من كانت   ،ومترد وعاند  فلم يقبل،  ،عي إليهود  ،عليه احلجة بعدما قامت  

بل    ،فليسوا من أهل السنة  ،وأما ابن الفارض وأمثاله من االحتادية  ، فهذا كذب علينا.هذه حاله

 ........الخ .هلم مقاالت يشنع هبا عليهم أهل السنة

  : 234يف املجلد األول ص    السنيةالوهاب يف الدرر    قال اإلمام عبد اهلل بن حممد بن عبد 

ووضحت له   ،ال نكفر إال من بلغته دعوتنا للحق  ،تلك أمة قد خلت  :ونحن نقول فيمن مات 

 هـ  ا.  .معانداً  رص مستكرباً وأ ،حلجةوقامت عليه ا  ،املحجة
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له املحجة فقالوا: ووضحت  البيان  التبني ال عىل مطلق  يه  وقامت عل  ،فعلقوا األمر عىل 

  .بل عىل أن يتضح له  ،فليس األمر عىل مطلق اإليضاح ،رص مستكربًا معانداً ، وأاحلجة

  وأن ما   ،ولكن أن يعرف أنه من دين اإلسالم  ،نعرضه عليه  وليس معنى ذلك أن يقتنع بام

يف الرسائل  الوهاب كثرياً  وقد عرب الشيخ حممد بن عبد ،هو عليه من الرشك خمالف لدين األنبياء

 .ثم تركه وعاداه ،نكفر إال من عرف دين الرسول  بأنا ال :الشخصية

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن وهو حيكي حال اإلمام املجدد حممد بن 

من أعظم الناس   -رمحه اهلل  -والشيخ حممد    :98ص    "منهاج التأسيس    "الوهاب يف كتابه    عبد

حتى أنه مل جيزم بتكفري اجلاهل الذي يدعو غري اهلل من أهل القبور أو   ،عن التكفري  وإحجاماً   توقفاً 

 .لتي يكفر تاركهاإذا مل يتيرس له من ينصحه ويبلغه احلجة ا ،غريهم

رسائله بعض  يف  الكواز  :قال  قبة  يعبد  من  نقاتل  ال  كنا  إىل   ؛ولذا  بدعوته  نتقدم  حتى 

وقد سئل عن مثل   :قال  .موحداً   فكيف نكفر من مل هياجر إلينا وإن كان مؤمناً   ،الدين هللإخالص  

   وتأهل ملعرفتها يكفر بعبادة القبور ا.هـ  ،فقرر أن من قامت عليه احلجة ،هؤالء اجلهال

: وأما قوله  53الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن يف مصباح الظالم ص  وقال

وجعل بالد املسلمني كفارًا أصليني: فهذا كذب وهبت ما صدر وال قيل، وال   ()أي ابن منصور

أعرفه عن أحد من املسلمني فضاًل عن أهل العلم والدين، بل كلهم جممعون عىل أن بالد املسلمني 

 0يف كل زمان ومكان  هلا حكم اإلسالم



22 

 

وإنام تكلم الناس يف بالد املرشكني الذين يعبدون األنبياء واملالئكة والصاحلني، وجيعلوهنم  

أندادا هلل رب العاملني، أو يسندون إليهم الترصف والتدبري كغالة القبوريني، فهؤالء تكلم الناس 

م: أن من فعل ذلك ممن يأيت يف كفرهم ورشكهم وضالهلم، واملعروف املتفق عليه عند أهل العل

 بالشهادتني حيكم عليه بعد بلوغه احلجة بالكفر والردة، ومل جيعلوه كافرًا أصليًا. 

بتطهري  )وما رأيت ذلك ألحد سوى حممد بن إسامعيل يف رسالته جتريد التوحيد املسمى   

خلوا يف اإلسالم  وعلل هذا القول: بأهنم مل يعرفوا ما دلت عليه كلمة اإلخالص، فلم يد  (االعتقاد

 مع عدم العلم بمدلوهلا وشيخنا ال يوافقه عىل ذلك ا.هـ 

أئمة  العلم ومنهم  أهل  قال إهنم كفار أصليون ألنه خمالف إلمجاع  ففي هذا رد عىل من 

 . الدعوة واإلمام حممد بن عبد الوهاب براء من هذه النسبة

القول: بأن شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب يعذر باجل التوحيد  فليس  هل يف مسائل 

قوالً يل أو بدعًا من عندي، بل هذا الذي فهمه أوالده وأحفاده وأتباعه، وسيأيت مزيد برهان لذلك 

   .من كالم شيخنا ابن عثيمني

(: ونحن ال 264/  1قال اإلمام عبد العزيز بن حممد بن سعود كام يف الدرر السنية )  -5

وعرف الرشك وأحبه، وأحب أهله، ودعى   ،اخلوارج  نكفر إال من عرف التوحيد وسبه وسامه دين 

ـ   إليه وحض الناس عليه بعد ما قامت عليه احلجة ا.ه

أجوبته عىل األسئلة يف    -رمحه اهلل  –  وقرر هذا الشيخ العالمة حممد أمان بن عيل اجلامي  -6
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 ، رشيط مسجل.الكويتية

رأيه يف قول الصنعاين يف  عن    -رمحه اهلل-وقد سئل الشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي  -7

حيث اعرتض عليه بعض العلامء كالشيخ بشري السهسواين   )هم كفار أصليون(  تطهري االعتقاد

 ؟نسان وقال مرتدون اإلصاحب صيانة  

الشيخ   اهلل   -فقال  احلجة  :-رمحه  عليه  أقيمت  إذا  اإلسالم  مرتدون عن  فهم   ،هم  وإال 

الرزاق عفيفي   اوى ورسائل سامحة الشيخ عبد)فت  هـ  .. ا. .معذورون بجهلهم كجامعة األنواط

(1/172 )) 

  قه عىل تيسري العزيز احلميد يف تعلي  -رمحه اهلل-قال الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز  -8

 وهو مطبوع ضمن الفوائد العلمية من الدروس -الذي راجعه وقدم له الشيخ صالح الفوزان 

هل ندعو هؤالء عىل أهنم  :الذين يقعون يف الرشك األكربملا سئل بعد كالم عن    -(2/46البازية )

 ؟ أم ندعوهم عىل أهنم مرشكون  ،اإلسالم الصادق مسلمون

 : اجلواب 

ويبني  ،وأن الواجب عليهم انتقاهلم من العمى إىل توحيد اهلل ،هذا رشك عملهم  تدعوهم عىل أن 

هذه أن  كفر وضالل  ،األعامل رشكية هلم  هذا  الداعية  .وأن  عىل  العلامء  ،والواجب  أن   :وعىل 

وأن هذا فعل   ،فعليهم أن يوضحوا هلم أن هذا نفسه رشك رصيح ،حيابوهم  يوضحوا هلم وال

 . اجلاهلية األوىل
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هل تبينت    :فهذا حمل بحث عند العلامء  ،وأما احلكم عىل شخص معني فالن بن فالن أنه مرشك

 ولكن نفس أعامهلم رشك بال  ،وهذا بحث آخر  ؟وهل شبه عليه   ؟بلغته احلجةوهل   ؟احلجة له

ـ .شك  ا.ه

فلهذا ذهب مجع من أهل العلم إىل أنه ال عذر ألحد يف الوقوع يف  : قال 49ويف جواب بعده ص 

بل يعذر باجلهالة يف عدم تكفريه بعينه فالن بن فالن   :وقال آخرون  :..ثم قال رمحه اهلل.الرشك

ولكي نحكم  ،أو دعوتك البدوي كفر وضالل ورشك  ، عملك كفر  :فيقال ،حتى تقام عليه احلجة

وإن رجع إىل احلق فاحلمد هلل   ،أرص وجب قتله مرتداً  فإن  ء،اليشالبد أن نبلغه هذا    عليه بالردة

كان هذا  ،أو فالناً  فسواء دعا البدوي أو احلسني أو املريس أو فالناً ، ولكن اسم عمله كفر ورشك

فالن    زيد بن عمرو أو عمرو بن زيد يا  فالن بن فالن يا  يا  أما أنت بنفسك  ،والشك كفر وضالل

حتى   ؛الرسول كذا  :قال  ،قال اهلل كذا  :هل ونبني  ،بن فالن أنت كافر؟! فالبد أن نقيم عليه احلجة

حينئذ نحكم عليه بالردة   ومل يتب   ،فإذا أرص ومل يستجب إىل الدعوة  ،يفهم أن عمله هذا رشك

 هـ.ا والقتل

 :ويف موضع آخر

، فهل أدعوه  فهو مصاب بالرشك  ،حدًا يدعو صاحب القرب ويستغيث بهس: إن رأيت أ

مسلم أنه  أنه مرشك  ،عىل  عىل  أدعوه  وجلإذ  ،أم  عز  اهلل  إىل  أدعوه  أن  أردت  له   ،ا  أبني   ؟وأن 

 ،اهلل عملك هذا الذي فعلته رشك يا فالن يا عبد  : قل له ،ال هذه وال هذه ،ج: ادعه بعبارة أخرى

ألن هنا مانعًا من تكفريه؛   ؛عمل قريش وأشباه قريش ،هو عمل املرشكني اجلاهلني  .وليس عبادة



25 

 

وال   ،فالعمل رشك  ،العمل الذي هو رشك  وألن تكفري املعني غري  ؛أول ما تدعوه  ،فيه تنفريهوألن  

العامل مرشكاً  العلامء  ،يكون  املانع من تكفريه جهله أو عدم بصريته عىل حد قول    .فقد يكون 

تنفري بالرشك  دعوته  يف  باسمه  ،وأيضًا  رشك  ،فتدعوه  العمل  هذا  أن  له  تبني   . ثم 

 ؟ تكفري املعنيما الراجح يف :س

 .ووضح له السبيل ثم أرص فهو كافر  ،ه األدلة واحلجة الدالة عىل كفرهج: إذا قامت علي

وقد   ،وقد يكون ملبسًا عليه  ،لكن بعض العلامء يرى أن من وقعت عنده بعض األشياء الرشكية

وأن   ،وضاللحتى يبني له ويرشده إىل أن هذا كفر    ،وال يعرف احلقيقة فال يكفره  ،يكون جاهالً 

  ا.هـ .وإذا أرص بعد البيان حيكم عليه بكفر معني  ،املرشكني األولنيهذا عمل 

كالم آخر خيالف هذا، وهو مشهور عنه، لكن هذا الكالم ثابت عنه وال   –يرمحه اهلل    –وله  

 . قوة مراجعة وتقديم الشيخ صالح الفوزان ال مكابر، ويزيد هذا الكالم ينكره إ

 !.؟إهنام وافقا املرجئة املبتدعة يف أحد قوليهامفهل يصح يقال: 

عثيمني    -9 ابن  املحقق  العالمة  الشيخ  )قال  املمتع  الرشح   كان   من  لكن  :(6/194يف 

 فهذا ال،  يقول هذا عىل أنه احلق ويعتقد أن ما هو عليه حق أو  ،  شبهة  أي  عنده  يكن  ومل  جاهالً 

حتى ولو كان جاهاًل يف   ؛ فال يمكن أن نكفره،  شك أنه ال يريد املخالفة ومل يرد املعصية والكفر

الدين  الدين،  أصل من أصول  بالزكاة وفريضتها أصل من أصول  يكفر   فاإليامن  ذلك ال  ومع 

  .اجلاهل

http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-135122.htm
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بعض   يف  املسلمني  من  كثري  حال  يتبني  هذا  عىل  اإلسالميةوبناء  يستغيثون  ،  األقطار  الذين 

  هذا  وأن   ،اهلل  إىل  يقرب   ممن  هذا   أن   عليهم  يلبس  قد  بل ،حرام  هذا  أن   يعلمون   ال  وهم باألموات 

 أحد   يأت   ومل ،ويعتقدون ما يفعلونه من اإلسالم  ،وغيورون عليه  ،لإلسالم  مقتفون   وهم ر اهللأم

 : فيقول.  الذي قال له العلامء: هذا رشك  املعاند  مؤاخذة  يؤاخذون   ال فهؤالء معذورون  ،ينبههم

وأجدادي آبائي  عليه  وجدت  ما  فيهم ،  هذا  تعاىل  اهلل  قال  من  حكم  األخري  هذا  حكم    :فإن 

ونَ ) ْهَتد  ٍة َوإِنَّا َعىَل آَثاِرِهْم م   ـ ا.ه (إِنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعىَل أ مَّ

ولكن نجد يف   ،فيام يكفر "العذر باجلهل  "قرأنا لك جوابًا عن  :-رمحه اهلل - وقال ملا سئل 

 "للشيخ حممد بن عبد الوهاب عدم العذر باجلهل، وكذلك يف كتاب    "كشف الشبهات  "  كتاب 

له، مع أنك ذكرت يف جوابك أقوال الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وكذلك ابن تيمية   "التوحيد  

 ؟، نرجو التوضيح" نياملغ "، وابن قدامة يف "الفتاوى" يف

أنه ال   :رسائلهقد ذكر يف  -رمحه اهلل-شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب : جواب الشيخ

ر أحدًا مع اجلهل أنه ال عذر باجلهل: فيحَمل عىل   "كشف الشبهات    "وإذا كان قد ذكر يف    .يكفِّ

أن مراده بذلك اجلهل الذي كان من صاحبه تفريط يف عدم التعلم، مثل أن يعرف أن هناك شيئًا  

ط، ويتهاون: فحينئٍذ ال ي عذر باجلهل ـ  خيالِف ما هو عليه، ولكن يفرِّ  ا.ه

ملا سئل: ما الفرق بني الوصف بالكفر، واحلكم قال الشيخ العالمة صالح الفوزان    -10

 عىل املعني بالكفر واالعتقاد بكفر املعني؟ 

http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-135122.htm
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األعامل كدعاء غري اهلل، والذبح لغري اهلل، واالستغاثة بغري اجلواب: أما احلكم بالكفر عىل  

لكن الشخص الذي يصدر   .: هذا كفٌر باإلمجاع بال شكاهلل، واالستهزاء بالدين، ومسبة الدين

تأمل فيهم فيدرأ عنه الكفر حتى   ،والً أو مقلداً متأ أو كان    ،فإن كان جاهالً   ،نه هذا الفعل، هذا ي 

، فال ي ترسع يف إطالق الكفر عليه حتى ت قام عليه أو عنده جهل  ،ي بنيَّ له؛ ألنه قد يكون عنده شبهة

احلجة أ قيمت  فإذا  عليه  ،احلجة،  هو  ما  عىل  بالك  ،واستمر  عليه  كم  حي  له   ؛فرفإنه  ليس  ألنه 

 .(212ص "رسالة الدالئل يف حكم مواالة أهل اإلرشاك"رشح ) ا.هـعذر.

ويف   ، ملن أرشك يف األلوهيةال حظ أن كالم الشيخ الفوزان هذا رصيح يف اإلعذار باجلهل 

 . ملن كان به أحد هذه األوصاف الثالثة: التقليد، أو اجلهل، أو التأويل ،سب الدين

وعدم   ،هلهمجل  ؛ومنهم املوجودون يف السعودية  ،بني أهل السنةبل وعذر عوام الرافضة  

كام يف التعليق وغريمها، ية والربوبية مرشكون يف توحيد اإللوه معرفتهم بحقيقة مذهبهم مع أهنم 

 . 1329العقيدة النونية ص املخترص عىل 

وإن كان للشيخ الفاضل صالح الفوزان كالم آخر خيالف هذا، لكن كالمه هذا رصيح 

ملا قرر العذر باجلهل كام هو مثبت   ؛: إنه صار مرجئاً -عياذًا باهلل    –فهل يصح أن يقال    ،ومثبت

 .جعتهمن كالمه، وإنكار هذا املثبت عنه مكابرة، ألنه مثبت بصوته وأقره بعد مرا

أخينا رسالة    –وفقه اهلل    –اهلل آل الشيخ    العزيز بن عبد  وقد ناقش سامحة املفتي عبد-11

اهلل    –ام طاهري  الدكتور حممد هش الدعوة يف   "  –وفقه  أئمة  اخلوارج   تقريرات  خمالفة مذهب 
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وقرر الدكتور أن إمام الدعوة ومجعًا من أئمة الدعوة يعذرون باجلهل يف الرشك األكرب،   "  وإبطاله

   .ومل يستدركه عليه ،وقرر أيضًا أن اخلالف يف املسألة سائغ، وأقره سامحة املفتي

 : : أن مجعًا من علامئنا قرروا أن اخلالف يف املسألة سائغالوجه الثاين

أن يف املسألة خالفًا بني   –رمحه اهلل رمحة واسعة  –يز بن باز تقدم النقل عن اإلمام عبدالعز

و العلم،  )أهل  العثيمني  صالح  بن  حممد  الشيخ  ورسائل  فتاوى  جمموع  قال: 2/130يف   )

 االختالف يف مسألة العذر باجلهل كغريه من االختالفات الفقهية االجتهادية ا.هـ 

غارة    "شيخ مقبل الوادعي فقال يف كتاب  بل وأفاد أن يف املسألة قولني عند أهل السنة ال 

: قد اختلف أهل السنة أنفسهم يف هذه (448  -447/  2)  "األرشطة عىل أهل اجلهل والسفسطة  

نَّا ) هر أنه يعذر باجلهل لقوله عز وجل، والذي يظيف شأن العذر باجلهل يف التوحيد القضية َوَما ك 

والً  بنَِي َحتَّى َنْبَعَث َرس  َعذِّ ، والذين ال يقولون  األدلة تدل عىل أنه يعذر باجلهل  فهذه  -ثم قال    -  (م 

أدلة ناهضةبالعذ كام يف   ،، ثم بعد هذا حديث أيب هريرة واألسود بن رسيعر باجلهل ليس هلم 

أربعة خيتربون يوم القيامة: األبله واألصم   "مسند اإلمام أمحد أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:  

وخيرج هلم عنق من   -يف عرصات القيامة    :فيقال هلم  - وال أستحرض الرابع    -وصاحب الفرتة  

، ومن مل يقتحمه فيقول اهلل له: أنتم  حمه منهم كان بردًا عليه وسالماً ، فمن اقتاقتحموه  -ار  الن

وأنصح بقراءة ما كتبه الشيخ الشنقيطي رمحه اهلل تعاىل يف  "فأنتم لرسيل أشد عصيانًا  ،عصيتموين

والً )ه عند تفسري قول اهلل عز وجل  تفسري بنَِي َحتَّى َنْبَعَث َرس  َعذِّ نَّا م  َوَما )أو عند قوله تعاىل    (َوَما ك 
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ونَ  َ هَل ْم َما َيتَّق  َبنيِّ ْم َحتَّى ي   ، فبام أن املسألة خالفية بني أهل السنة   ،(َكاَن اهللَّ  لِي ِضلَّ َقْومًا َبْعَد إِْذ َهَداه 

ـ  ،عليهفاملخالف ال حيكم   لكن الراجح أنه يعذر باجلهل ا.ه

رشح  "يف كتابه    -حفظه اهلل  -املحسن العباد    وبني شيخنا العالمة حمدث املدينة النبوية عبد

وأركاهنا   الصالة  يف:  80-70ص  "رشوط  االختالف  من   أن  األكرب  الرشك  يف  باجلهل  العذر 

العزيز   بدبل نقل ذلك عن سامحة الشيخ ع،  خالف سائغ بني أهل السنة  اهلل  لغريرصف العبادات  

رمحهام -، وحممد بن عبد الوهاب  ل بالعذر إىل اإلمامني ابن تيميةبل وعزا القو  ،رمحه اهلل  -بن باز  

 . -اهلل تعاىل

 : أن القول بالعذر باجلهل ال عالقة له ألبته باإلرجاء لسببني :الوجه الثالث

السبب األول/ أن نزاع أهل السنة فيه نزاع سائغ كام تقدم النقل عنهم، ومن مل يعذر باجلهل  

مل يشنع عىل من يعذر كاإلمام األلباين   -يف قوله املشهور عنه    –  منهم كاإلمام عبدالعزيز بن باز

، بل كانوا إخوة والشيخ عبدالرزاق عفيفي والشيخ حممد أمان   واإلمام حممد بن صالح العثيمني

والشيخ زيد بن هادي أحدمها يرى   ،وهذا الشيخ أمحد النجمي   ،متعاونني لنرصة التوحيد والسنة

ا اآلخر وال عابه، بل يدرسان  لل أحدمهوما ض  ،واآلخر ال يراه  ،عدم العذر باجلهل يف الرشك

باجلميل، وحمبته سوياً  ثناء بعضهام عىل بعض، وذكره  إال  ، ويسافران وحيجان، ومل يسمع منهام 

 .متامًا كاخلالف يف تارك الصالة، ال يصح أن يرمى القائل بعدم التكفري باإلرجاءوهذا    واحرتامه،



30 

 

إنزال احلكم عىل املعني مع االتفاق عىل  السبب الثاين/ أن بحث العذر باجلهل راجع إىل  

أن املرجئة يكفرون الفاعل دون أن    :أن الفعل نفسه كفر، ومن الفوارق بني أهل السنة واملرجئة

، أما أهل السنة يكفرون الفعل والفاعل بعد توافر الرشوط وانتفاء املوانع، بالكفريصفوا الفعل  

يقال: هذا إرجاء؛ ألن  ولعل هذا يتضح أكثر يف عدم تكفري من فعل الرش ك األكرب إكراهًا فال 

 . اإلكراه مانع من تنزيل الكفر عىل املعني، ومثل هذا يقال يف عدم تكفري اجلاهل

  ومن درر الشيخ العالمة املحقق حممد بن صالح العثيمني أنه ملا سئل يف لقاء الباب املفتوح 

يعذرون باجلهل بأهنم دخلوا مع املرجئة يف : ما حكم من يصف الذين  (12  / السؤال رقم  33)

 ؟مذهبهم

وأما العذر باجلهل: فهذا مقتىض عموم النصوص، وال يستطيع أحد أن يأيت بدليل    :أجاب 

والً )  :يدل عىل أن اإلنسان ال يعذر باجلهل، قال اهلل تعاىل بنَِي َحتَّى َنْبَعَث َرس  َعذِّ نَّا م  ، وقال (َوَما ك 

ينَ ) ِ َبرشِّ الً م  س  لِ ر  س  ٌة َبْعَد الرُّ جَّ وَن لِلنَّاِس َعىَل اهللَِّ ح  نِْذِريَن لَِئالَّ َيك  مل   :، ولوال العذر باجلهل( َوم 

فائدة للرسل  فالعذر    ،يكن  الرسل،  الفطرة وال حاجة إلرسال  بمقتىض  يلزمون  الناس  ولكان 

يخ اإلسالم ابن كش  : باجلهل هو مقتىض أدلة الكتاب والسنة، وقد نص عىل ذلك أئمة أهل العلم

لكن قد يكون اإلنسان    ،- رمحه اهلل-، وشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب  -رمحه اهلل-تيمية  

أو يقال   .أنه قد يتيرس له أن يتعلم؛ لكن ال هيتم  :مفرطًا يف طلب العلم فيأثم من هذه الناحية أي 

  .م بذلكفهنا يكون مقرصًا من هذه الناحية، ويأث .له: هذا حرام؛ ولكن ال هيتم
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وال يرون إال أهنا مباحة ثم نقول: هذا يأثم،    ،أما رجل عاش بني أناس يفعلون املعصية

لسنا نحكم بمقتىض عواطفنا،   -يا إخواين  -وهو مل تبلغه الرسالة: هذا بعيد، ونحن يف احلقيقة  

فكيف نؤاخذ   (إن رمحتي سبقت غضبي)إنام نحكم بام تقتضيه الرشيعة، والرب عز وجل يقول:  

-بل إن شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب    ؟إنسانًا بجهله وهو مل يطرأ عىل باله أن هذا حرام

 ؛ وعىل قرب البدوي  ،نحن ال نكفر الذين وضعوا صناًم عىل قرب عبد القادر اجليالين  "قال:    -رمحه اهلل

 ."وعدم تنبيههم  ،جلهلهم

 

ضل من أين رشحت نواقض اإلسالم عىل خالف  أن ما ذكره هذا العامل الفا  :الوجه الرابع 

وأثبت أين قررت شيئًا   ،ليته ذكر بينتهف  ، بال بينة  مراد املصنف اإلمام حممد بن عبد الوهاب دعوى

فإين مل أخالفه كام تقدم   ، فإن أراد العذر باجلهل،-رمحهم اهلل    –  ليس يل فيه سلف معترب من العلامء

فقد وافقت  ،فإين مل أحدث قوالً جديداً  –ل وهذا من باب التنزّ  –ولو قدر إين خالفته  ،النقل عنه

 . -كام تقدم النقل عنهم  –آخرين من أئمة السنة 

أراد بأن  :باإلرجاء  وإن  يصح    تقريري  ال  ما  فهذا  أصغر؛  كفر  اهلل  أنزل  ما  بغري  احلكم 

باز، بل وعزاه إىل اإلمام حممد بن إبراهيم فقال  كام بينه اإلمام ابن    ،ألنه رأي أهل السنة  ؛استنكاره

حممد رسول اهلل: من : وكذلك حتقيق معنى  (1385)( يف أواخر حياته عام  1/80يف فتاواه )  –

التي ما أنزل   ، ونبذ ما خالفها من القوانني واألوضاع وسائر األشياءحتكيم رشيعته، والتقيد هبا



32 

 

إليها معتقدًا صحة ذلك وجوازه  ،، والتي من حكم هبا اهلل هبا من سلطان  ر فهو كاف   ،أو حاكم 

فهو كافر الكفر العميل الذي ال   ، ، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازهالكفر الناقل عن امللة

 ينقل عن امللة ا.هـ

  (28/271)  يف جمموع فتاواه ومقاالته  -رمحه اهلل    –العزيز بن باز    اإلمام عبدقد نسب  و

 ،إال إذا احتف به اعتقاد كفريباحلكم بغري ما أنزل اهلل  أنه ال يكفر    :ن إبراهيم لشيخه اإلمام حممد ب

يرى تكفري   -رمحه اهلل-العزيز بن باز هل الشيخ حممد بن إبراهيم    سئل شيخنا العالمة عبدفقد  

 ؟احلكام عىل اإلطالق

 كافرًا.يرى تكفري من استحل احلكم بغري ما أنزل اهلل فإنه يكون بذلك  :فأجاب 

هذه أقوال أهل العلم مجيعًا: من استحل احلكم بغري ما أنزل اهلل كفر، أما من فعله لشبهة  

ـ ى ال يستحله، يكون كفرًا دون كفر أو ألسباب أخر  ا.ه

بل ويف مناقشة للشيخ ابن باز مع بعضهم يف مسألة احلاكمية جعل املكفر بال اعتقاد قول  

 . " الدمعة البازية  "ن جل هذا اللقاء بعنوااخلوارج وقد س  

  "هو بنصه تقريري له يف كتايب    "اإلملام    "وتقريري ملسألة احلكم بغري ما أنزل اهلل يف كتايب  

يف كتابه الذي   الذي هو رد عىل أيب حممد املقديس  "تبديد كواشف العنيد يف تكفريه لدولة التوحيد  

 "فإن كتاب    وقد قدم يل الشيخ الفاضل صالح الفوزان فكان مما قال:  ،كفر فيه الدولة السعودية

 ،رد عىل الكواشف اجللية أليب حممد املقديس  "تبديد كواشف العنيد يف تكفريه لدولة التوحيد  
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عبدالعزيز بن ريس الريس قد تأملته فوجدته ردًا شافيًا وهلل احلمد يلجم هذا   :وهذا الرد للشيخ

ونفع   .كيده يف النحر فجزاه اهلل خريًا عىل ما أبدى من احلق ودحر من الباطلويرد    ،احلاقد بحجر

ـ  .بعلمه وعمله  ا.ه

عدم كفر من أعان الكفار عىل املسلمني ملجرد اإلعانة حتى تقريري    :وإن أراد باإلرجاء

ونقلته عن مجع من املعارصين   ، فقد نقلت هذا عن مجع من أهل العلم املاضني  ؛يكون لدافع كفري

تبديد كواشف   "قررته يف كتايب    وأيضاً   .عثيمني والشيخ صالح الفوزان ابن    منهم الشيخ حممد

 . وقدم يل الشيخ صالح الفوزان "العنيد 

أراد   التكفري، وليس كل من وقع يف    يتقرير  :باإلرجاءوإن  النوع والعني يف  الفرق بني 

تبديد  "وقد قررته يف كتايب  ، ذلكفقد نقلت عن ابن تيمية حكايته اإلمجاع عىل ؛مكفر صار كافراً 

   .وقدم يل الشيخ صالح الفوزان  "كواشف العنيد 
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 :ويف اخلتام أنبه عىل ما ييل

 التنبيه األول: 

أن اخلالف بني العلامء العاذرين باجلهل والذين ال يعذرون أشبه    -واهلل أعلم  –  ظهر يلإنه  

باللفظي يكون  إ،  ما  باجلهلحيث  العذر  يرون  اجلميع  الرشعية،   ؛ن  النصوص  يف  مقرر  ألنه 

وخيتلفون يف األشخاص واملسائل، فرتى بعضهم يكفر من كان يف بعض البلدان لكون التوحيد 

الص املدارس من  القرآن  فيها ظاهرًا ويدرس يف  لكون  العجم  دون  العرب  يكفر  غر، وبعضهم 

ألن أهل   ؛بلغتهم ويفهمون معانيه، وبعضهم ال يكفر اجلميع حتى يعلموا إذا مل يكونوا مفرطني

البدع قد لبسوا عىل الناس األدلة، وحرفوا معانيها وأولوها عىل غري تأويلها الصحيح، وساقوا 

كيات، أو أدلة ال تثبت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم هلم أدلة بزعمهم أهنا ال متنع من هذا الرش

شهرة ذات  دينية  مناصب  يتقلدون  منهم  وكثري  كثرية،  كتابات  ذلك  يف  وكتبوا   ،وأصحابه، 

ا اختالف  بحسب  عنه  فاختالفهم  سئلوا  وما  جوابان؛  لوقائع،  الواحد  العامل  عن  يأتيك  لذا  ؛ 

لعذر باجلهل، وقد بينت هذا أكثر يف رشحي أحدمها ظاهره العذر باجلهل، واآلخر ظاهره عدم ا

 . "مفيد املستفيد  "عىل 

أو العقل   : إن الفطرةقول بعضهم  أمجعني هو   لكن القول األجنبي والدخيل عىل أهل السنة 

الفوزان    كاف العالمة صالح  تقدم، والشيخ  فيام  ابن عثيمني  قيام احلجة، كام رد هذا شيخنا  يف 
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.. .عندما سئل: هل الفطرة حجة عىل من كفر؟ فأجاب: احلجة بإرسال الرسل، أما الفطرة فال

   (240رشح نواقض اإلسالم ص)ا.هـ 

لدعوة النجدية السلفية  وقد بينت أن هذا القول بدعة، ودخيل عىل أهل السنة، وعىل أئمة ا

  "مفيد املستفيد  "بام ال يدع جماالً للشك يف رشحي عىل 

=17510?p/com.islamancient.www://https 

البد أهل  قول  أنه  اإلسالم  شيخ  عن  جمموع    ،ع ونقلت  يف  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 

فهذا ال أصل له عن   ،بالصفات العقلية  لكن جيعلون اإليامن والكفر متعلقاً   (:328/    3الفتاوى )

بالرسالة؛ وباألدلة الرشعية  التي ثبتت  إذ اإليامن والكفر مها من األحكام  سلف األمة وأئمتها 

ـ  .يميز بني املؤمن والكافر؛ ال بمجرد األدلة العقلية  ا.ه

خالفه، بل ورصح أن  وهذا املشار إليه مل يكتف بأن يقول هبذا القول البدعي، بل بدع من  

كافر خالفه  السعودينيمن  ذبائح غري  يأكل  يعد  مل  غلوه هذا  إثر  يصيل خلف غري   ،، وعىل  وال 

ال يصيل حتى خلف السعوديني، ن  إىل أ  :السعوديني حتى يثبت له أنه موحد، وقد يزداد به غلوه

أنه كفر كل التبليغيني حتى السعوديني بحجة مواالة التبليغيني املرشكني، ومن أعظم  :ومن غلوه

هذا، وذلك أن    عذرون باجلهل هم سلفه ومل يصدق يفهو زعمه أن الذين ال ي  :يسسبله يف التدل

كام يقول فضاًل عن أن يبدعوا من مل يقل هبذا   يةالذين ال يعذرون مل يقولوا بأن الفطرة والعقل كاف

  .القول

https://www.islamancient.com/?p=17510
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ره ومن أواخر طوامه تزهيده وحتذي  .ثم ثلث باأللباين  ،أنه بدع أبا ثور وابن خزيمة  :ومن غلوه

 .ألنه اشتغل بعلم الكالم ؛من عىل منرب اجلمعة من كتب شيخ اإلسالم

  ، فأبى  ،وأخريًا قد دعوت هذا املفتون للمحاكمة بني يدي الشيخ العالمة صالح الفوزان 

 . وأرص عىل قوله الباطل

 

 التنبيه الثاين: 

رش  عفا اهلل عنه وكفاين –وصفني فيه بالتعامل  لبعض أهل الفضل والعلم وقفت عىل كالم

  –   اهلل أكثر من سبعة. وما أكثر وصفهني قررت أن رشوط ال إله إال  نأل  – نفيس وسيئات أعاميل  

 . إمامتهم حتى لعلامء شاعت عند أهل السنة هبذا –عفا اهلل عنه 

 السبب ال يصح ألمور منها: جل هذا وتشنيعه عيل أل

اإلمام    –وعبارته ليس رصحية يف احلرص    –األمر األول/ أن أول من حرصها يف السبع  

قواعد ومسائل   "كام بينت هذا يف كتايب    –رمحه اهلل رمحة واسعة    –الرمحن بن حسن    املجدد عبد

 "يف توحيد اإلهلية 

الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز مل يسلم هبذا العدد ك  بعض أهل العلم  األمر الثاين/ أن 

(: وأما رشوط ال إله إال اهلل فهي: العلم 288/    3فأوصلها إىل ثامنية فقال كام يف جمموع فتاواه )
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واملحبة   ،والصدق املنايف للكذب   ،واإلخالص املنايف للرشك  ،واليقني املنايف للشك  ،املنايف للجهل 

ـ  ،والقبول املنايف للرد ،ياد املنايف للرتكواالنق ،املنافية للبغض  والكفر بام يعبد من دون اهلل. ا.ه

الثالث/   عبدإاألمر  العالمة  الشيخ  هذه    ن  يذكر  مل  حسن  بن  الرمحن  عبد  بن  اللطيف 

/   3)  "الدرر السنية يف األجوبة النجدية"  كام يف  الرشوط السبعة فضاًل عن أن يشدد فيها فقال 

اإلثبات،   :(296 أهل  املسلمني،  الطلبة من  يعرفها بحمد اهلل صغار  ورشوط كلمة اإلخالص 

  ;ويتبني ذلك بتعريف الرشط، وهو أنه ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده الوجود لذاته

والتمييز يلزم من عدمه العدم، والعلم يلزم من   ;وإذا عرف هذا، فالعقل يلزم من عدمه العدم

الع الصحة  ;دمعدمه  رشوط  والرضا  ;هذه  واإليثار،  فااللتزام،  القبول:  رشوط  وإذا   ;وأما 

ومصدر هذه الرشوط عن علم   ;اجتمعت هذه الرشوط، حصل القول املنجي، والشهادة النافعة

 -ثم قال  -وهناك يصدر التلفظ هبا، عن يقني وصدق ;القلب وعمله

أيضا: رشوط بصفات    ;وهلا  احلق  اإلله  معرفة  علوه،  منها:  التي  جالله،  ونعوت  كامله 

وكذلك معرفة أمره وهنيه، ودينه الذي   ;وارتفاعه، واستواؤه عىل عرشه، من أظهرها، وأوجبها

 رشعه، والوقوف مع أمر رسوله، وحدوده. ا.هـ 

ففي فتاوى نور    .والشيخ العالمة حممد بن صالح العثيمني مل يذكر هذه الرشوط السبعة

 ؟ وط ال إله إال اهلل وضحها لناعىل الدرب سئل: ما هي رش 
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فأجاب رمحه اهلل تعاىل: ال حتتاج إىل رشوط توضح، واضحة بنفسها، )ال إله إال اهلل( يعني  

ال معبود حق إال اهلل، جيب أن يشهد اإلنسان بذلك بقلبه ولسانه وجوارحه. فبقلبه يعتقد اعتقادًا 

من دون اهلل فهو باطل، كام قال تعاىل: )َذلَِك بَِأنَّ  جازمًا أنه ال معبود حق إال اهلل، وأن مجيع ما يعبد  

َو اْلَعيِلُّ اْلَكبرِي   ل  َوَأنَّ اهللََّ ه 
اْلَباطِ َو  ونِِه ه  وَن ِمْن د  َو احْلَقُّ َوَأنَّ َما َيْدع  . ثانيًا: أن يقول ذلك (اهللََّ ه 

حتى يشهدوا أال   ":وسلم قالبلسانه ما دام قادرًا عىل النطق؛ ألن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله  

. فالبد من النطق ملن كان قادرًا عليه، أما األخرس فيكتفي باعتقاد قلبه. ثالثًا: البد "إله إال اهلل

من حتقيق هذه الكلمة، وذلك بالعمل بمقتضاها، بأن ال يعبد إال اهلل، وأن ال يرصف شيئًا من 

 أصغر فإنه مل حيقق معنى قول: ال إله إال اهلل، أنواع العبادة لغري اهلل، فمن أرشك باهلل ولو رشكاً 

ومن تابع غري الرسول عليه الصالة والسالم مع خمالفته للرسول صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم 

فإنه مل حيقق معنى ال إله إال اهلل، وهلذا كان النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم يكتفي بقول: ال إله 

نسان أنه قاهلا غري خملص هبا، حلق أسامة بن زيد بن حارثة رجاًل مرشكًا، إال اهلل، حتى فيام يظن اإل

فلام أدركه قال الرجل: ال إله إال اهلل، فظن أسامة أنه قال ذلك خوفًا من القتل، فقتله، فبلغ ذلك 

 يا رسول اهلل   :؟ قال"أقتلته بعد أن قال: ال إله إال اهلل"  :النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال ألسامة

ما تفعل بال إله إال اهلل إذا ":  إنام قاهلا تعوذًا ! فجعل يكرر الرسول صىل اهلل عليه وسلم ويقول

؟ يقول: حتى متنيت أنني مل أكن أسلمت من قبل. فلهذا نقول: البد من النطق "جاءت يوم القيامة

 ، أي: يف القلب هبا باللسان، والعمل بمقتضاها باألركان، واالعتقاد بمعناها ومدلوهلا يف اجلنان 

 ـ. ه.ا
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معناها؟   ما  نعرف  أن  بد  أوالً: ال  اهلل(  إال  إله  )ال  التوحيد:  كلمة  آخر:  وقال يف جواب 

بد من دون اهلل من ملٍك ونبٍي وويٍل وشجٍر  معناها: ال معبود حٌق إال اهلل، هذا معناها، فكل ما ع 

َو وحجر وشمٍس وقمر فهو باطل؛ لقوله تعاىل: )َذلَِك بَِأنَّ اهللََّ ونِِه ه  وَن ِمْن د  َو احْلَقُّ َوَأنَّ َما َيْدع   ه 

(. هذا معنى هذه الكلمة العظيمة، وهي مبنية عىل ركنني: نفي  اْلَكبرِي  اْلَعيِلُّ  َو  ه  َوَأنَّ اهللََّ  اْلَباطِل  

النفي  باجتامع  أي:  التوحيد،  يتحقق  وهبذا  هلل،  وإثباهتا  اهلل،  سوى  عام  األلوهية  نفي  وإثبات، 

اإلثبات يتحقق التوحيد، ووجه ذلك أن النفي املحض الذي ال يقرتن بإثبات: نفٌي حمض فهو و

عدم، وأن اإلثبات املحض الذي ال يقرتن بالنفي: إثباٌت ال يمنع املشاركة، فال يتحقق التوحيد 

الركنان مها  له، وهذان  أثبت  ملن  وإثباته  له،  أثبت  من  احلكم عام سوى  نفي  بإثبات ونفي:  إال 

األصل. أما رشوطها: فال بد أن تكون صادرًة عن يقني وعلم، يقني ال شك معه، وعلٍم ال جهل 

معه، وال بد هلا من رشوٍط الستمرارها: كالعمل بمقتضاها حسب ما تقتضيه الرشيعة، وأما جمرد 

 رسول فإن ذلك ال ينفع، فنشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممداً   ،القول باللسان بدون اعتقاٍد وإيقان 

 هـ. ا.اهلل.

فهل يصح أن يوصف العالمة عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن والعالمة ابن عثيمني  

 ؟!بأهنام متعاملان 

ثم لنفرض أنني أخطأت يف هذه املسألة بأن ظننت أن رشوط ال إله إال اهلل التي دلت عليها 

 !؟فيه سلفاألدلة أكثر من سبعة، فهل يصح التشنيع يف أمر مثل هذا ويل 
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   :التنبيه الثالث 

ومن ذلك رمي الناس يف   عىل أعامله وأقواله،  إن كل امرئ سيقف بني يدي اهلل وحياسبه

وتدنينا   أعامرنا  ويف كل يوم تنقص  ،فإن األعامر واألنفاس معدودة  ،عقائدهم بال برهان وتناقله

َنْفِسِه  )من األجل، واهلل يقول   َعىَل  ْنَسان   اإْلِ َيْوًما   .َبِصرَيةٌ َبِل  وا  ( ويقول )َواتَّق  َمَعاِذيَره  َأْلَقى  َوَلْو 

وَن( ْظَلم  ْم اَل ي  لُّ َنْفٍس َما َكَسَبْت َوه  وَن فِيِه إىَِل اهللَِّ ث مَّ ت َوَّفَّ ك   ت ْرَجع 

أسأل    –اجتهاد منه    "اإلملام    "ومما جيدر لفت النظر إليه أن كالم هذا العامل الفاضل يف كتايب  

بخالف من تابعه مع علمه بعدم صحة   –اجتهاده فهو ما بني أجر أو أجرين     أال حيرمه أجراهلل

، لوقوفه عىل ما يبني عدم صحة النقد  نقده لوقوفه عىل هذه األوراق مثاًل، فإنه آثم غري مأجور

 .واهلل من وراء القصد

بعضهم ثم   حلال  سيام    :عجبًا  ال  احلزبيني  جتاه  السلفيني، ضعيفًا  إخوانه  عىل  جريئًا  تراه 

 ،وربام يبدعهم يف املجالس اخلاصة  ،يرصح بالطعن فيهم بأسامئهمالسعوديني رغبة أو رهبة، فرتاه  

  .يكتفي يف حقهم بالتعميم مع ارتكاهبم شنائع عقدية كثريةيف املجالس العامة و

 التنبيه الرابع:

  مسألة   يف  مفيد  مقال  –  اهلل  حفظه  –لرمحن احلصني    سعد بن عبدا   لناصح ا   للشيخ الفاضل

 .أحب إليه العذر من اهلل ال أحد  وعنوانه: باجلهل العذر

=18521?p/com.islamancient.www://https 

https://www.islamancient.com/?p=18521
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 .مرجعًا من مراجعه يف هذه املسألة املنتقد "اإلملام   "وارتىض يف مقاله هذا أن يكون كتايب 

 :التنبيه اخلامس

بأنه كتاب إرجاء، وذكر أن   "ملام  اإل  "كتايب    الفاضل الذي وصف  عاملهذا ال  قد جالست

 ما فيه من تقرير العذر باجلهل.  ذلك سبب

إن مل يكن أجلهم   ،والذي خلقني إن هذا العامل الفاضل من أجل العلامء املوجودين يف نفيس

عىل اإلطالق؛ جلهوده املباركة يف نرصة التوحيد والسنة، ومع حبي الشديد له إال أن احلق أحب 

سنة كام الإيّل منه، فال يصح أن يقّر عىل تبديع الناس، ووصفهم باإلرجاء؛ ملسألة تنازع فيها أئمة  

 .تقدم النقل عن بعضهم

  ، سنة، ويبقيه ذخرًا ودرعًا يف محاية التوحيد والسنةأسأل اهلل أن يطيل عمره عىل التوحيد وال

  .-رمحهم اهلل رمحة واسعة  –كاإلمام أمحد وابن تيمية والشيخ حممد بن عبد الوهاب 

 وأخرياً  

ترى أن  يؤمل  مما  مطبقًا    إن  السنة صامتني صمتًا  أهل  من  بالبنان  هلم  يشار  جتاه  كثريًا ممن 

 ومن   ،-  اهلل  حرسها  –تالعب احلركيني واعتداءاهتم عىل السنة وأهلها ودولتها الدولة السعودية  

 إىل  والدعوة  والطاعة،  السمع  أصل  إلضعاف  األيام   هذه  وتعاضدهم  احلركيني  تكالب  ذلك

اللقاءات  املقاال  بكتابة  املظاهرات  وبإجراء  أخرى،  تارة  اجلامعية  البيانات  وإخراج  تارة،  ت 

 .اإلعالميني فهد السنيدي وحممد املقرن  بتهييجال سيام يف قناة املجد الفضائية  الثورية حلامسيةا
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وأن   ،جتاه هؤالء احلركيني املفسدينواجب  ال أن يقوموا ب  إين ألرجو من هؤالء الفضالء

يقوموا مع دولتهم دولة التوحيد منارصين، ولتكن هلم أسوة يف وقفة اإلمام عبد العزيز بن باز 

صال  بن  حممد  العثيمني  واإلمام  اخلل  دولة  مع  –  اهلل  رمحهام  –ح  حرب  يف  ، األوىل  يجالتوحيد 

 أخرج البخاري عن أيب  فقد  بطانتهم، والداخلني واخلارجني عليهم،بعض  وليكونوا حذرين من  

ما بعث اهلل من نبي وال استخلف من   "سعيد اخلدري أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:

خليفة إال كانت له بطانتان؛ بطانة تأمره باملعروف وحتضه عليه، وبطانة تأمره بالرش وحتضه عليه، 

 ."فاملعصوم من عصم اهلل تعاىل 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 العزيز بن ريس الريس عبدد. 

 املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق 

com.islamancient://http 
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