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 (1) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 تقديم فضيلة الشيخ حمود الشعيبي
لعاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى احلمد هلل رب ا
 آله وصحبه أمجعني. 

 وبعد: 

فقد اطلعت على كتاب: "التبيان ملا وقع يف الضوابط منسوباً ألهل السنة بال برهان"، 
يف  مجع وإعداد الشيخ أمحد بن محود اخلالدي وفقه اهلل؛ فوجدته كتاباً نافعًا فيما حتدث عنه

مسألة األمساء واألحكام والشرك وقيام احلجة، وما يتعلق بذلك ومسائل البدع واحلجة فيها 
 ومسائل الوعيد. 

وهذه املسائل من املسائل املهمة يف هذا العصر ملن وفقه اهلل يف فهمها ومعرفتها حق 
 املعرفة، فجزاه اهلل خرياً على ذلك. 

جة السائل يف أهم املسائل"، حيث كما اطلعت على رسالته املسماه "إجناح حا
صوٍل خلص يف هذه الرسالة املسائل السابقة يف كتابه "التبيان"، وما أضاف إليها من ذكره أل

 يف التوحيد والشرك والطاغوت وما إىل ذلك، فوجدته قد أجاد وأفاد وأحسن. 

 نسأل اهلل أن يوفقنا وإياه وإخواننا املسلمني إىل الصواب واحلق.

 ادي إىل سواء السبيل.واهلل اهل

 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه امجعني

 أماله؛ حمود بن عقالء الشعيبي 
 هـ 11/6/1211

 

 

 



 

 (1) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 تقديم فضيلة الشيخ علي الخضير
 احلمد اهلل وحده، والصالة على من ال نيّب بعده.

 أما بعد: 

عصر، وتعترب من مسائل الغربة العلمية، إال من فإّن من املسائل املهجورة يف هذا ال
رحم اهلل؛ مسائل التوحيد والعقيدة، وأشدها مسائل األمساء واألحكام وارتباطها باحلجة وما 
يتعلق بذلك، ومعرفة حقيقة التوحيد والشرك، ومسألة اجلهل فيهما، واملسائل الظاهرة 

 واخلفية.

حنرافات خطريٍة، وفهمها حيل إشكالياٍت وعدم إتقان هذه املسائل وفهمها يؤدي إىل ا
عظيمٍة، طاملا انزلق فيها من انزلق، وفهمها جيعل العامل وطالب العلم الذي أتقنها؛ يف نوٍر 

 من أمره، وعلى بصريٍة يف ذلك.

وقد أشار إىل ضرورة معرفة األمساء واألحكام ومسائل احلجة وغريها مجٌع من أهل 
 العلم بينوا أمهية ذلك. 

تيمية رمحه اهلل: )ومعرفة حدود األمساء واجبة، ال سيما حدود ما أنزل اهلل ابن  فقال
 على رسوله( اهـ. 

[: )وكم هلك 11وقال الشيخ عبد اللطيف رمحه اهلل يف "منهاج التأسيس" ]ص: 
بسبب قصور العلم وعدم معرفة احلدود واحلقائق من أمة، وكم وقع بذلك من غلط وغمة، 

الشرك، نقيضان ال جيتمعان وال يرتفعان، واجلهل باحلقيقتني أو أحدمها مثال ذلك اإلسالم و 
 أوقع كثرياً من الناس بالشرك وعبادة الصاحلني، لعدم معرفة احلقائق وتصورها( اهـ. 

عتناء به؛ معرفة حدود ما أنزل اهلل على وقال الشيخ عبد اهلل أبا بطني: )ومما يتعني اال
ال يعرف حدود ما أنزل اهلل على رسوله، فقال تعاىل:  رسوله، ألن اهلل سبحانه ذم من

}األعراب أشد كفرًا ونفاقًا وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل اهلل على رسوله{( اهـ ]رسالة 
 اإلنتصار[. 

ولقد قرأت كتاب "التبيان ملا وقع يف الضوابط منسوباً ألهل السنة بال برهان"، تأليف 
لدي وفقه اهلل، فوجدته من أحسن الكتب يف تلك املسائل فضيلة الشيخ أمحد بن محود اخلا



 

 (3) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

اليت ذكرت أعاله، حني وّضح وقّعد وفّصل يف هذه املسائل الشائكة والعويصة، ووضح فيها 
 سبيل احلق، فجزاه اهلل خرياً. 

خصوصًا من التبست عليه هذه املسائل فجهلها أو خلط  -وإنين أنصح كل مسلم 
أن يقرأ هذا الكتاب بتمعن وتكرار، لعل اهلل يوفقه للصواب  -فيها أو اضطرب أو تناقض 

واإلحاطة بتلك املضايق: }والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اهلل ملع احملسنني{، ومن 
 يرد اهلل به خرياً يفقه يف الدين.

كما أنه يصلح أن يكون مرجعًا من املراجع القوية يف ذلك، يستفيد منه طلبة العلم 
هم وشروحهم ودروسهم، والسيما أن املصنف جزاه اهلل خرياً جعل ملخصاً خمتصراً بعد يف كتب

 بعض األبواب والفصول املهمة، فبالغ يف النصح للمسلمني. 

نسأل اهلل أن يناله من قوله صلى اهلل عليه وسلم: )ألن يهدي اهلل بك رجاًل واحداً 
 خرياً لك من محر النعم... احلديث(. 

 ى نبينا حممد وعلى آله وصحبه امجعنيوصلى اهلل عل

كتبه؛ علي بن خضير 
 الخضير 

 بريدة ،القصيم 
 هـ 11/6/1211

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (2) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي أنزل القرآن فرقانًا وتبياناً ، وأرسل املرسلني مبشرين باحلق ومنذرين 
لو شاء هلداكم أمجعني{، اخللق فقامت احلجة واتضحت احملجة: }فلله احلجة البالغة ف

 وصلى اهلل على حممد وآله وصحبه الطيبني. 

 أما بعد:  

قال تعاىل: }اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم والتتبعوا من دونه أولياء قلياًل ما 
تذكرون{، وقال تعاىل: }يأيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإن 

وه إىل اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تنازعتم يف شيء فرد
تأويال{ فأمر سبحانه باتباع ما أنزل من القرآن وهنانا عن التقليد واألرآء اجملردة واألهواء 
املضلة وأمر بطاعته، وطاعة رسوله مطلقًا وأويل األمر تبعًا ال استقالاًل، وأوجب علينا عند 

بيننا الرجوع إىل كتابه وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم وقد نقل الشافعي التنازع فيما 
 اإلمجاع أن من استبانت له السنه مل يكن له أن يدعها لقول من قال. 

وليعلم الناظر يف هذه الرسالة: أنا قد اطلعنا على رسالة "ضوابط التكفري" لصاحبها؛ 
طاء كثريًة يف مباحث مهمة يف العقيدة عبد اهلل بن حممد القرين، فوجدناها قد ملئت أخ

عن طريق املشايخ الذين هلم صلة  (1)فقمنا بإرسال بعض التنبيهات وذلك حني صدورها
وثيقة باملؤلف، مث مكثنا بعد ذلك ثالث سنني أو فوقها بقليل ومل نر شيئا، مث استخرنا اهلل 

زر يسري إيثارًا لالختصار يف أن نبني أهم املسائل اليت أخطأ فيها املؤلف، فأعرضنا عن ن
 وخشية التطويل، وخصوصاً أنه نسب كل ما يف الكتاب ألهل السنه واجلماعة. 

 فقمنا بالرد عليها إظهاراً للحق ونصحاً للخلق وبراءة للذمة وخلواً للعهدة. 

ولسنا بذلك مدعني للتحقيق أو املشيخة والتصنيف، بل كما قال النيب صلى اهلل عليه 
مل فقه إىل من هو أفقه منه(، ويف رواية: )رب مبلغ أوعى له من سامع(، وسلم: )رب حا

وقال صلى اهلل عليه وسلم: )بلغوا عين ولو آية(، وإمنا هي نقوالت قمنا جبمعها وحشدها 
ملناسبة احلال واملقال بل تأيت غالبًا منطبقة يف الرد على ما يذكره املؤلف يف رسالته متامًا بال 

 زيادة أو نقصان. 

فسبحان من نصر دينه بساطع الربهان وتعهد حبفظه على مر العصور واألزمان، 
 فكلما اقفرت منه أرض حّل يف غريها، وما غاب جنم عن مسائها إال الح فيها غريه. 
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 (5) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

فاحلق ليس مبعدوم، بل هو موجود ولكنه مفقود عند كثري من الناس بسبب القصور 
وطلبه وصلحت نيته، وحسن قصده وجده، فمن  أو التقصري أو كليهما، وإال فمن حبث عنه

استبان له احلق لزمه ومل يتعداه إىل غريه، فاحلق هو الضالة املنشودة، والدرة املفقودة، فمىت 
ظفر هبا املنصف استوثق منها وعض عليها بالنواجذ وثنا عليها اخلناصر والبناصر، قال 

وال يشقى ومن أعرض عن ذكري  تعاىل: }فإما يأتينكم مين هدى فمن اتبع هدى فال يضل
فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى قال رب مل حشرتين أعمى وقد كنت بصريا 

 قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى{. 

 هذا وصلى اهلل على حممد
 وآله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً 

 ا فنقول... وقبل الشروع يف املقصود نود أن نضع مقدمة البد منه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (6) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

 فصل
 سم والحكمالفرق بين اال

)املراد باألمساء هنا أمساء الدين مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق... إخل، واملراد  
 اهـ.  (2)باألحكام أحكام أصحاهبا يف الدنيا واآلخرة(

 وقال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: )فصل جامع نافع: األمساء اليت علق اهلل هبا األحكام
يف الكتاب والسنة، منها ما يعرف حّده ُومسماه بالشرع، فقد بّينه اهلل ورسوله صلى اهلل عليه 
وسلم، وذكر منها اإلميان واإلسالم والكفر والنفاق، ومنه ما يعرف حّده باللغة كالشمس 

 والقمر، ومنه ما يرجع حّده إىل عادة الناس وعرفهم متنوع حبسب عاداهتم...(. 

واالسم إذا بني النيب صلى اهلل عليه وسلم حّد مسماه مل يلزم أن يكون مث قال: )... 
قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، واملقصود أنه عّرف مراده بتعريفه هو صلى اهلل عليه وسلم كيف 

 ما كان األمر فان هذا هو املقصود...(. 

لق به األحكام إىل أن قال: )... وإذا كان األمر كذلك فما أطلقه اهلل من األمساء وع
 (3)من األمر والنهي والتحليل والتحرمي مل يكن ألحد أن يقيده إال بداللة من اهلل ورسوله(

 اهـ. 

وقد عّرف اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم اإلسالم والشرك، وبّينا الفرق بني املسلم 
 واملشرك بياناً ال لبس فيه. 

 فاإلسالم...  -

حيد واإلنقياد له بالطاعة والرباءة من الشرك وأهله، قال هو اإلستسالم هلل تعاىل بالتو 
اهلل تعاىل: }بلى من أسلم وجهه هلل وهو حمسن فله أجره عند ربه وال خوف عليهم والهم 

 حيزنون{. 
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 (2) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

قال الطربي رمحه اهلل: )أما قوله: }من أسلم وجهه هلل{، قال: يعين بإسالم الوجه 
إلسالم: اإلستسالم، ألنه من استسلمت ألمره، وهو التذلل لطاعته واإلذعان ألمره، وأصل ا

 اهـ.  (4)اخلضوع ألمره، وإمنا مُسَّي املسلم مسلما؛ً خبضوع جوارحه لطاعة ربه(

كثري رمحه اهلل: )قال أبو العالية والربيع: }بلى من أسلم وجهه هلل{، أخلص ابن   وقال
سن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً هلل، قال تعاىل: }ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هلل وهو حم

 واختذ اهلل إبراهيم خليال{(. 

كثري رمحه اهلل يف قوله تعاىل: )}ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه هلل{، أي: ابن   وقال
أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إميانًا واحتسابًا }وهو حمسن{، أي: اتبع يف عمله ما 

دين احلق، وهذان الشرطان ال يصح عمل عامل شرعه اهلل له وما أرسل به رسوله من اهلدى و 
بدوهنما أي يكون خالصا صوابا واخلالص أن يكون هلل، والصواب أن يكون متابعا للشريعة 
فيصح ظاهره باملتابعة وباطنه باإلخالص، فمىت فقد أحد هذين الشرطني فسد، ومىت فقد 

عة كان ضااًل جاهاًل، ومىت اإلخالص كان منافقًا وهم الذين يراؤون الناس، ومن فقد املتاب
 مجعهما كان عمل املؤمنني(. 

وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم يف جوابه جلربيل عليه السالم عندما سأله عن 
اإلسالم قال: )اإلسالم أن تعبد اهلل وال تشرك به وتقيم الصالة وتؤدي الزكاة املفروضة 

 وتصوم رمضان...( ]متفق عليه[. 

اوية عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول اهلل والذي بعثك ويف حديث حكيم بن مع
باحلق ما أتيتك حىت حلفت عدد أصابعي هذه أن ال آتيك، فما الذي بعثك به؟ قال: 
)اإلسالم(، قال: وما اإلسالم قال: )أن تسلم قلبك هلل وأن توجه وجهك هلل، وأن تصلي 

ن؛ ال يقبل اهلل من عبد توبة أشرك بعد الصالة املكتوبة وتؤدي الزكاة املفروضة، أخوان نصريا
 إسالمه(. 

 وعند عبد الرزاق بلفظ: )ال يقبل اهلل من مشرك أشرك بعد إسالمه عمال(. 

 . (5)ماجه بلفظ عبد الرزاق وزاد: )حىت يفارق املشركني إىل املسلمني(ابن  وأخرجه
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 (8) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

لك فقال: وروى البخاري رمحه اهلل بسنده عن ميمون بن سياه، أنه سأل أنس بن ما
يا أبا محزة ما حيرم دم العبد وماله؟ قال: )من شهد أن ال إله إال اهلل، واستقبل قبلتنا وأكل 

 ذبيحتنا فهو املسلم، له ما للمسلم وعليه ما على املسلم(. 

 وكلمة التوحيد املذكورة يف احلديث البد من حتقيق شروطها. 

البد يف شهادة أن ال إله إال اهلل قال الشيخ اجملدد عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ: )
 اهـ.  (6)ال تنفع قائلها إال باجتماعها( من سبعة شروط،

 أحدها؛ العلم المنافي للجهل: 

ودليله قوله تعاىل: }فاعلم أنه ال إله إال اهلل{، وقوله تعاىل: }إال من شهد باحلق{. 
 سنتهم. أي بال إله إال اهلل }وهم يعلمون{؛ بقلوهبم معىن ما نطقة به أل

وروى مسلم رمحه اهلل عن عثمان رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 وسلم: )من مات وهو يعلم أن ال إله إال اهلل دخل اجلنة(. 

جربين حفظه اهلل تعاىل: )واملراد العلم احلقيقي مبدلول الشهادتني وما ابن  وقال الشيخ
اجلهل وهو الذي أوقع املشركني من هذه األمة يف يستلزمه كل منهما من العمل وضد العلم 

خمالفة معناها حيث جهلوا معىن اإلله ومدلول النفي واإلثبات وفاهتم أن القصد من هذه 
 اهـ.  (7)الكلمة معناها وهو الذي خالفه املشركون العاملون مبا تدل عليه(

يز احلميد": )أن وقال العالمة الشيخ سليمان بن عبد اهلل آل الشيخ يف "تيسري العز 
من غري معرفة معناها وال عمل مبقتضاها فإن ذلك غري نافع  -أي الشهادة  -النطق هبا 

 اهـ.  (8)باإلمجاع(
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فقد أيضًا القبول، ملا دلت عليه هذه الكلمة العظيمة، وكذا وأيضًا من فعل الشرك فقد شرط اإلخالص و 
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شك أن املشرك يتدين بشركه ويتخذه دينا، فيحبه ويوايل ويعادي عليه، فيبغض غريه ويعادي أهله ومن  

 اله؛ كان كاذباً يف قوله ال إله إال اهلل، وال خري يف أقواٍل أكذبتها أفعال.كان هذه ح



 

 (1) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

 الثاني؛ اليقين المنافي للشك:

واملعىن بأن من أتى بالشهادتني فال بد أن يوقن بقلبه ويعتقد صحة ما يعمله قاله 
 ؤمنون الذين آمنوا باهلل ورسوله مث مل يرتابوا... اآلية{. جربين: قال تعاىل: }إمنا املابن  الشيخ

وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الشهادتني: )ال يلق اهلل هبما عبد غري شاك فيهما 
 إال دخل اجلنة( ]رواه مسلم من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه[. 

 الثالث؛ القبول المنافي للرد:

 –قاله احلكمي يف "املعارج"  -لكلمة بقلبه ولسانه( وهو: )القبول مبا اقتضته هذه ا

 وقال تعاىل: }إهنم كانوا إذا قيل هلم ال إله إال اهلل يستكربون{. 

مسعود أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: )ال يدخل ابن  ويف صحيح مسلم عن
 اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب(. 

 الرابع؛ اإلنقياد المنافي للترك:

ما يف قوله تعاىل: }ومن يسلم وجهه إىل اهلل وهو حمسن فقد استمسك بالعروة ك
 الوثقى... اآلية{. 

عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: )أُمرت أن ابن  وعن
أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة، 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم، إال حبق اإلسالم، وحساهبم على اهلل( ]متفق 

 عليه[. 

 جربين: )اإلنقياد هو اإلستسالم واإلذعان(. ابن  وقال الشيخ

 الخامس؛ اإلخالص المنافي للشرك:

 قال تعاىل: }فادعوا اهلل خملصني له الدين ولو كره الكافرون{. 

ه اهلل: )يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم جرير رمحابن  قال 
وللمؤمنني به فاعبدوا اهلل أيها املؤمنون له خملصني له الطاعة غري مشركني به شيئًا مما دونه: 



 

 (11) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

}ولو كره الكافرون{، يقول: ولو كره عبادتكم إياه خملصون له الطاعة؛ الكافرون املشركون 
 . (9)نداد(يف عبادهتم إياه األوثان واأل

وروى البخاري رمحه اهلل بإسناده إىل أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه 
 وسلم قال: )أسعد الناس بشفاعيت من قال ال إله إال اهلل خالصاً من قلبه(. 

وهو معىن قوله صلى اهلل عليه وسلم يف حديث عتبان: )فإن اهلل قد حرم على النار 
 اهلل يبتغي بذلك وجه اهلل( ]متفق عليه[. من قال ال إله إال 

النية عن  وقال احلكمي رمحه اهلل يف تعريف اإلخالص: )هو تصفية العمل بصاحل
 .[املعارج] مجيع شوائب الشرك( اهـ

وقال الشيخ عبد اهلل أبا بطني: )وقد تظاهرت دالئل الكتاب والسنة وإمجاع األمة 
كان خالصاً لدينية، وأن اهلل ال يقبل منها إال ما  على اشرتاط اإلخالص لألعمال واألقوال ا

 . (10)وابتغى به وجه اهلل(

 السادس؛ الصدق المنافي للكذب:

حكى اهلل تعاىل عن املنافقني أهنم قالوا للنيب صلى اهلل عليه وسلم: }نشهد إنك 
 لرسول اهلل واهلل يعلم إنك لرسوله واهلل يشهد إن املنافقني لكاذبون{. 

صلى اهلل عليه وسلم: )من قال ال إله إال اهلل صادقاً من قلبه دخل اجلنة(. وقال النيب 
 رواه اإلمام أمحد عن رفاعة اجلهين. 

 السابع؛ المحبة المنافية لضدها من الكراهية والبغضاء:

قال اهلل تعاىل: }ومن الناس من يتخذ من دون اهلل أندادا حيبوهنم كحب اهلل والذين 
 اآلية{.  آمنوا أشد حبا هلل...

وعن أنس رضي اهلل عنه قال: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: )ثالث من كن فيه 
 وجد هبن حالوة اإلميان أن يكون اهلل ورسوله أحب إليه من سوامها... احلديث( ]أخرجاه[. 
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 (11) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

وقد أضاف بعض العلماء شرطاً آخرًا إىل الشروط السابقة، فجعلها مثانية، وهو الكفر 
ن دون اهلل، كما يف قوله تعاىل: }فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك مبا يعبد م

 بالعروة الوثقى الانفصام هلا واهلل مسيع عليم{. 

قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل: )صفة الكفر بالطاغوت: أن 
 م(. تعتقد بطالن عبادة غري اهلل، وترتكها، وتبغضها، وتكفر أهلها، وتعاديه

وقال رمحه اهلل: )واعلم أن اإلنسان ما يصري مؤمنًا إال بالكفر بالطاغوت، والدليل 
قوله تعاىل: }فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى{، والرشد دين 
حممد صلى اهلل عليه وسلم، والغي دين أيب جهل، والعروة الوثقى شهادة أن ال إله إال اهلل، 

ضمنة للنفي واإلثبات، تنفي مجيع أنواع العبادة عن غري اهلل، وتثبت مجيع أنواع وهي مت
 اهـ.  (11)العبادة كلها هلل وحده ال شريك له(

وروى مسلم رمحه اهلل عن طارق بن أشيم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: )من 
 ه على اهلل(. قال ال إله إال اهلل وكفر مبا يعبد من دون اهلل حرم ماله ودمه وحساب

قال الشيخ يف: "مسائله" بعد ذكر هذا احلديث: )وهذا من أعظم ما يبني معىن ال 
إله إال اهلل، فإنه مل جيعل التلفظ هبا عاصماً للدم واملال، بل وال معرفة معناها ولفظها، بل وال 

مه حىت اإلقرار هبا بل وال كونه ال يدعو إال اهلل وحده ال شريك له، بل ال حيرم ماله ود
يضيف إىل ذلك الكفر مبا يعبد من دون اهلل فإن شك أو توقف مل حيرم ماله وال دمه، فياهلا 
من مسألة ما أعظمها وأجلها وياله من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع( اهـ. 
فبهذا تبني حقيقة اإلسالم وحّده كما بينه الشارع فمن أتى به وحققه ثبت له عقد اإلسالم 

 . (12)ال فال( وَمن  

 ثانيا؛ الشرك: -

وهو ضد اإلسالم وهو الظلم األكرب، والذنب الذي ال يغفر، وال يصح إسالم املرء 
 إال باجتنابه والرباءة منه، قال تعاىل: }فال جتعلوا هلل أندادا وأنتم تعلمون{. 

 وحقيقته: تسوية املخلوق باخلالق بصرف أي نوع من أنواع العبادة له. 

 باس رضي اهلل عنه: )األنداد هو الشرك(. عابن  قال
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 (11) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

مسعود رضي اهلل عنه قال: )سألت النيب صلى اهلل عليه وسلم: أّي الذنب ابن  وعن
 أعظم عند اهلل قال: أن جتعل هلل ندا وهو خلقك... احلديث( ]متفق عليه[. 

شق وقال أيضا رضي اهلل عنه: )ملا نزلت: }الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم{، 
ذلك على املسلمني، فقالوا: يا رسول اهلل أينا ال يظلم نفسه؟ قال: ليس ذاك إمنا هو الشرك، 
أمل تسمعوا ما قال لقمان البنه وهو يعظه: }يا بين ال تشرك باهلل إن الشرك لظلم 

 عظيم{؟(. 

وقد سبق ذكر حديث حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده، وفيه أن النيب صلى اهلل 
 قال: )ال يقبل اهلل من مشرك أشرك بعد إسالمه عمال... احلديث(. عليه وسلم 

وقال تعاىل: }أال هلل الدين اخلالص والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال 
ليقربونا إىل اهلل زلفى إن اهلل حيكم بينهم يف ما هم فيه خيتلفون إن اهلل ال يهدي من هو  

 كاذب كفار{. 

د الوهاب: )فكذهبم يف هذه الدعوى وكفرهم، فقال: }إن قال الشيخ حممد بن عب
 . (13)اهلل ال يهدي من هو كاذب كفار{(

وقال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: )وهلذا كان كل من مل يعبد اهلل وحده فالبد أن يكون 
عابدا لغريه يعبد غريه فيكون مشركا، وليس يف بين آدم قسم ثالث...(، إىل أن قال: )... 

عبد اهلل خملصا له الدين فال بد أن يكون مشركا عابداً لغري اهلل وهو يف احلقيقة فكل من مل ي
 . (14)عابًدا للشيطان(

وقال النووي رمحه اهلل: )أما دخول املشرك النار فهذا على عمومه، فيدخلها وخيلد 
رق فيها، وال فرق بني الكتايب واليهودي والنصراين وبني عبدة األوثان وسائر الكفار، وال ف

عند أهل احلق؛ بني الكافر عناًدا وغريه، وال بني من خالف ملة اإلسالم وبني من انتسب 
إليها مث ُحِكَم بكفره جبحده وغري ذلك، وأما دخول من مات غري مشرك اجلنة؛ فهو مقطوع 

 اهـ.  (15)به، لكن إن مل يكن صاحب كبريًة مات مصرًا عليها فهو حتت املشيئة... إخل(

ت حقيقة اإلسالم والشرك كما حّدمها الشارع، فمن مل مييز بني وبعد أن تبين
 احلقيقتني دخل عليه اخلطأ يف األمساء واألحكام واشتبهت عليه األمور. 
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 (13) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رمحهم اهلل: )اعلم؛ أن من تصور حقيقة أي شيء 
رورة ما يناقضه وما على ما هو عليه يف اخلارج وعرف ماهيته بأوصافها اخلاصة عرف ض

يضاده، وإمنا يقع اخلفاء بلبس إحدى احلقيقتني، أو جبهل كال املاهيتني، مع انتفاء ذلك 
وحصول التصور التام هلما ال خيفى وال يلتبس أحدمها باآلخر، وكم هلك بسبب قصور العلم 

؛ وعدم معرفة احلدود واحلقائق من أمة، وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة، مثال ذلك
اإلسالم والشرك نقيضان ال جيتمعان وال يرتفعان، واجلهل باحلقيقتني أو أحدمها أوقع كثري 

 اهـ.  (16)من الناس بالشرك وعبادة الصاحلني لعدم معرفة احلقائق وتصورها(

وهو كما قال رمحه اهلل؛ فقد أخطأ كثري يف ذلك فسموا املسلم مشركا وأحلقوا به 
ماء واألموال واألعراض، وكذا حكم اآلخرة من خلود يف النار أحكام الكفار من استباحة الد

 وحرمان الشفاعة وعدم املغفرة وغريها. 

وكذلك من مسى املشرك مسلما، فأحلق به أحكام املسلمني من املناكحة واملوارثة 
 واحملبة واملوالة والنصرة واإلقرار بواليته إن كان واليًا والصالة خلفه وعليه وتضليل من كفره،

فجعلوا للكافرين على املؤمنني سبياًل، فجمعوا بني الضدين وفرقوا بني املتماثلني، وقد قال اهلل 
تعاىل: }أفنجعل املسلمني كاجملرمني مالكم كيف حتكمون{، وقال تعاىل: }أفمن كان مؤمنا  

 كمن كان فاسقا ال يستوون{. 

تمعان فمىت وجد )وذلك ألن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، فإهنما ضدان ال جي
 - (17)قاله الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ -الشرك انتفى التوحيد( 

وقال ابنه الشيخ عبد اللطيف رمحه اهلل: )إن اإلسالم والشرك نقيضان ال جيتمعان وال 
 يرتفعان(. 

 أي البد من ثبوت أحدمها وانتفاء اآلخر. 

ة اإلسالم والشرك، ووجوب التفريق وهبذا مت املراد من وضع هذا الفصل؛ بتبيني حقيق
 بينهما. 

 

 فصل
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 (12) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

 إذا تلبس المسلم بشرك أكبر
الرد على قول املؤلف: )واملسلم إذا تلبس بشيء من مظاهر الشرك ال يلزم أن حتكم 
عليه بالشرك بل قد يكون معذورا فال حيكم بردته حىت تتحقق فيه شروط التكفري وتنتفي 

 [. 1لك الفعل وبني احلكم بردته( ]ص: موانعه، فال تالزم بني تلبسه بذ

 الجواب:

ال خيفى مايف هذا الكالم من العموم والشمول اللفظي واملعنوي، فدخل فيه الفعل 
احملتمل للشرك وغريه، ودخل فيه ما هو شرك أكرب خمرٌج من امللة كذلك، وظاهر كالم املؤلف 

كما سيمر بنا إن شاء اهلل   -به أنه أراد كال النوعني، وقد صرح بذلك يف عدة مواضع من كتا
–  

إن صح احلديث يف سجوده  -فإن كان الفعل حمتماًل كحادثة معاذ رضي اهلل عنه 
ألنه مل  -فهذا السجود حيتمل أمرين  -للرسول صلى اهلل عليه وسلم أول مقدمه من الشام 

  -يعبد صلى اهلل عليه وسلم يف حياته 

ا كان يف الشرائع السابقة، كسجود املالئكة فإما أن حيمل على التحية والسالم؛ كم
آلدم وسجود يعقوب وأبنائه ليوسف، وسجود معاذ رضي اهلل عنه من هذا القبيل هذا، إذا 

 مل يكن املسجود له طاغوتاً أو معبوداً من دون اهلل. 

 وإما أن يكون سجود عبادة. 

ك أصغر، وقد يُعفى فإن كان األخري فهو شرٌك أكرب باإلمجاع، وإن كان األول فهو شر 
 عن صاحبه فال يلحقه الوعيد. 

تيمية: )فإن أحداً من األنبياء عليهم السالم مل يعبد يف حياته ابن  قال شيخ اإلسالم
حبضوره، فإنه ينهى من يعبده ويشرك به ولو كان شركًا أصغر، كما هنى النيب صلى اهلل عليه 

 وما شاء حممد ولكن قولوا ما شاء اهلل وسلم من سجد له، وكما قال: "ال تقولوا ما شاء اهلل
 . (18)مث شاء حممد"، وأمثال ذلك(
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 (15) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

ألن الشرك األكرب مىت تلبس به املسلم؛ كان مشركاً، ما مل يكن مكرهاً، فكل من أتى 
بقول أو فعل صريح استحق اسم الشرك، قال تعاىل: }ولقد أوِحى إليك وإىل الذين من 

 نن من اخلاسرين{. قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكو 

فهذا خطاب للنيب صلى اهلل عليه وسلم، واملراد به األمة، بأنه تعاىل أوحى إليه كما 
أوحى إىل إخوانه من األنبياء واملرسلني أن من فعل الشرك األكرب فقد حبط عمله، وكان من 

 اخلاسرين اهلالكني. 

جلميع األعمال  ويف هذه اآلية داللة واضحة على أن هذا احلبوط حبوطًا كلياً 
الصاحلة، وال يكون هذا إال ملن خرج عن اإلسالم، وهذا متفق عليه بني مجيع األنبياء 

 وهو نص اآلية، كما أن اإلسالم دين مجيع األنبياء.  (19)واملرسلني عليهم السالم

ولو  -فإذا كان أنبياء اهلل عليهم السالم وخريته من خلقه؛ إذا فعل أحدهم الشرك 
مل ينفعه كونه نيب ومل يشفع له عمله السابق، بل حيبط عمله ويكون من  -حلظة واحدة 

اخلاسرين، فكيف مبن هو دوهنم يف الرتبة واملنزلة؟! ومن املعلوم أهنم معصومون من ذلك، 
 والشرط ال يقتضي الوقوع وال اجلواز. 

رء إال وأي إسالم يبقى مع مناقضة شهادة أن ال إله إال اهلل؟! بل ال يصح إسالم امل
 برتك الشرك والرباءة منه. 

قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ رمحهم اهلل: )وعبادة أصحاب القبور 
تنايف اإلسالم، فإن أساسه التوحيد واإلخالص وال يكون اإلخالص إال بنفي الشرك والرباءة 

الوثقى{، منه، كما قال تعاىل: }فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة 
وهذه األعمال مع الشرك تكون؛ }كرماد اشتدت به الريح يف يوم عاصف{، وتكون هباء 

 منثوراً؛ }كسراب بقيعة حيسبه الظمئآن ماءاً حىت إذا جاءه مل جيده شيئًا{...(. 

إىل أن قال: )... وأمجع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعني واألئمة ومجيع 
ال يكون مسلما إال بالتجرد من الشرك األكرب، والرباءة منه وممن فعله  أهل السنة؛ أن املرء

وبغضهم ومعاداهتم حسب الطاقة والقدرة، وإخالص األعمال كلها هلل، كما يف حديث معاذ 
رضي اهلل عنه الذي يف الصحيحني: "إن حق اهلل على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً"، 

 اهـ.  (20)التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد(والقرآن كله يف بيان هذا 
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 (16) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

ومن هنا يتنب بطالن قول املؤلف: )بل قد يكون معذورا، فال حيكم بردته حىت تتحقق 
 فيه شروط التكفري وتنتفي موانعه(. 

 وإن أراد اإلكراه؛ 

 فهذا الذي استثناه اهلل يف كتابه، وأباح له قول الكفر أو فعله مع طمأنينة القلب، ومل
يستثِن غريه، كما قال اهلل تعاىل: }من كفر باهلل من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن 

 باإلميان... اآلية{. 

كما سيأيت    -وإال فقوله أعم من ذلك، فقد دخل فيه املكره وغريه، كاجلاهل واملتأول 
الشيخ عبد  وهذا خالف ما أمجع عليه املسلمون، ملا ذكره -كالمه يف موضعه إن شاء اهلل 

الرمحن آل الشيخ رمحهم اهلل مجيعا، وكما هو معلوم من كتب الفقهاء من كل مذهب يف 
 باب حكم املرتد. 

قال الشيخ عبد اهلل أبا بطني رمحه اهلل: )ومجيع العلماء يف كتب الفقه يذكرون أن من 
كثريًة جممعًا على    أشرك باهلل كفر، ومل يستثنوا اجلاهل...(، إىل أن قال: )... ويذكرون أنواعاً 

 كفر صاحبها ومل يفرقوا بني املعني وغريه...(. 

مث نقل عن شيخ اإلسالم رمحه اهلل يف مسألة الوسائط قوله: )فمن جعل املالئكة أو 
األنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسأهلم جلب املنافع ودفع املضار، مثل أن يسأهلم 

الكربات وسد الفاقات، فهو كافر بإمجاع  غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج
 اهـ.  (21)املسلمني(

وقد ذكر اهلل تعاىل يف كتابه اعتذار أهل الشرك باإلرادة الكونية، وبتقليدهم آلبائهم 
وجهلهم وضالهلم، فلم يعذرهم اهلل بذلك، قال تعاىل: }وقال الذين أشركوا لو شآء اهلل ما 

وال حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من  عبدنا من دونه من شيء حنن وآل آباؤنا
 قبلهم فهل على الرسل إال البالغ املبني{. 

وقال تعاىل: }بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون{، ويف 
}مقتدون{، وقال تعاىل خمربا عن الكفار حيث قالوا: }ربنا غلبت علينا  :اآلية األخرى

 ضالني{.  شقوتنا وكنا قوما
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 (12) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

فهذه األدلة؛ تبني خطأ اطالق املؤلف العذر باجلهل وإيراده الشروط واملوانع فيمن 
تلبس بشرك أكرب مقطوع به، وخمالفته لإلمجاع املتقدم، وكالم أهل العلم، حيث مل يستثنوا 
يف الكفر إال املكره، ولو كان هنالك مثة عذر أو مانٍع؛ لذكروه ومل يغفلوا أمره لعظم شأنه 

 وكثرة الوقوع فيه. 

كما يف   -وكذا من سبق لسانه بكلمة كفر أو قاهلا من شدة الفرح وهو ال يريدها 
وضابط ذلك؛ أن اإلنسان يريد لفظًا معينًا فيخطئ، أو  -حديث الذي أضّل راحلته وحنوه 

يسبقه لسانه إىل غري ما أراد، وهذا واضح، وال حيتاج إىل دليل أو تعليل، وال يعرتض 
 نا، لعدم املخالفة فيه. مسألت
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 في أن تسمية من اتصف بالشرك مشركا



 

 (18) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

 ثابتة قبل قيام الحجة
الرد على قول املؤلف: )أن االلتزام الظاهر يف حقيقته إلتزام تفصيلي...(، إىل أن قال: 

على )... فإنه يشرتط االلتزام به على التفصيل قيام احلجة التفصيلية على املعني وقدرته 
التزامه، ومعىن ذلك أن الناس خيتلفون فيه حبسب بلوغ احلجة الرسالية وحسب قدراهتم بعد 
ذلك، سواء يف ذلك ما يتعلق مبعرفة املنهيات، ومنها أعمال الشرك الظاهر اليت قد ختفى 

 على بعض الناس، وقد يفعلها بغري قصد ما يكون به الشرك...(.

لتزام من جهة تلبسه ببعض أعمال الشرك جهاًل، إىل أن قال: )... فإن كان نقضه لال
فال بد من إقامة احلجة عليه والتبني عن حاله وتعريضه للتوبة أوال، فإن أىب وأصر كان كافراً، 
وإن رجع فهو مسلم، وال إشكال يف معاملته قبل ذلك مبقتضى اإلسالم، ألن ذلك ظاهر 

 باختصار[. ،51 – 51حاله، إال من كان من حاله على يقني( ]ص: 

وقوله: )فيمن ثبت له وصف اإلسالم مث تلبس بشيء من مظاهر الشرك فإن هذا قد 
أمجع أهل السنة أنه ال يكفر إال بشرط قيام احلجة عليه ال مبجرد فعله الظاهر( ]ص: 

122.] 

 الجواب: 

 إن إطالق اسم املشرك على من وقع يف الشرك األكرب ثابت قبل قيام احلجة عليه.

 : }وصدها ما كانت تعبد من دون اهلل إهنا كانت من قوم كافرين{. قال تعاىل

جرير الطربي رمحه اهلل: )يقول أي هذه املرأة كانت كافرة من قوم كافرين( ابن  قال
 اهـ. 

قد أخرب اهلل تعاىل بكفرها وقومها قبل جميء كتاب سليمان عليه السالم إليهم، كما 
وجدهتا وقومها يسجدون للشمس من دون اهلل وصف حاهلم على لسان اهلدهد بقوله: }

 وزين هلم الشيطان أعماهلم فصدهم عن السبيل فهم ال يهتدون{. 

وقال شيخ اإلسالم رمحه اهلل بعد كالٍم له: )أخرب اهلل عن هود عليه السالم أنه قال 
حيكم  لقومه: }اعبدوا اهلل ما لكم من إله غريه إن أنتم إال مفرتون{، فجعلهم مفرتين قبل أن

حبكم خيالفونه، لكوهنم جعلوا مع اهلل إهلا آخر، فاسم املشرك ثبت قبل الرسالة، فإنه يشرك 
بربه ويعدل به وجيعل معه آهلة أخرى وجيعل له أندادا قبل الرسول ويثبت أن هذه األمساء 



 

 (11) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

مقدم عليها، وكذلك اسم اجلهل واجلاهلية يقال: جاهلية وجاهال قبل جميء الرسول، وأما 
 اهـ.  (22)عذيب فال(الت

وقد روى اإلمام أمحد رمحه اهلل بسنده عن األسود بن سريع أن رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم قال: )أربعة حيتجون يوم القيامة: رجل أصم ال يسمع شيئا ورجل أمحق ورجل 
هرم ورجل مات يف فرتة، فأما األصم فيقول: ريب جاء اإلسالم وما أمسع شيئا، وأما األمحق 
فيقول: ريب جاء اإلسالم والصبيان يقذفونين بالبعر، فأما اهلرم فيقول: ريب جاء اإلسالم وما 
أعقل شيئاً، وأما من مات يف الفرتة فيقول: ريب ما أتاين لك رسول، فيأخذ مواثيقهم 
ليطيعنه، فريسل إليهم أن ادخلوا النار، فو الذي نفس حممد صلى اهلل عليه وسلم بيده لو 

 انت عليهم بردا وسالما(.دخلوها لك

والبن جرير حنوا من هذا بسنده عن أيب هريرة رضي اهلل عنه ورفعه، ويف آخره قال أبو 
 هريرة رضي اهلل عنه: )فاقرؤوا إن شئتم }وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال{(. 

كثري رمحه اهلل: )إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص ابن   قال
هو ضعيف يتقوى  ري من أئمة العلماء، ومنها ما هو حسن، ومنها ماعلى ذلك كث

 اهـ.  (23)بالصحيح واحلسن(

وهؤالء املذكورون يف احلديث ليسوا مبسلمني، ولو كانوا مسلمني لكان حكمهم 
 حكم سائر املسلمني كما هو معروف من اعتقاد أهل السنة واجلماعة.

ليه؛ أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مسعود رضي اهلل عنه املتفق عابن  ويف حديث
قال: )والذي نفس حممد صلى اهلل عليه وسلم بيده إين ألرجو أن تكونوا نصف أهل اجلنة، 
وذلك أّن اجلنة ال يدخلها إال نفس مسلمة، وما أنتم يف أهل الشرك إال كالشعرة البيضاء يف 

 ر(. جلد الثور األسود، أو كالشعرة البيضاء يف جلد الثور األمح

فبني النيب صلى اهلل عليه وسلم؛ أن النفس املسلمة هي فقط اليت تدخل اجلنة، ولو  
 كان األربعة منهم لدخلوها من غري امتحان ببعث رسول. 

قال الشيخ إسحاق بن عبد الرمحن آل الشيخ رمحهم اهلل يف رسالته "تكفري املعني": 
قرآن وماتوا على اجلاهلية؛ ال يسمون مسلمني )بل إنَّ أهل الفرتة الذين مل تبلغهم الرسالة وال

 باإلمجاع، وال يستغفر هلم، وإمنا اختلف أهل العلم يف تعذيبهم يف اآلخرة(. 
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 (11) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

وقال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: )فكل مكذب ملا جاءت به الرسل فهو كافر، وليس  
ن مل يكن ناظراً كل كافر مكذبا، بل قد يكون مرتابا إن كان ناظراً فيه، أو معرضاً عنه بعد أ

ُر َسِل 
فيه، وقد يكون غافالً عنه مل يتصوره حبال، لكن عقوبة هذا موقوفٌة على تبليغ امل

 اهـ.  (24)إليه(

القيم بعد أن فّصل يف حكم أهل الفرتات: )واهلل يقضي بني عباده يوم ابن  وقال
طوع به يف القيامة بعدله وحكمته، وال يعذب إال من قامت عليه حجته بالرسل، فهذا مق

مجلة اخللق، وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه احلجة أم ال، فذلك مما ال ميكن الدخول 
بني اهلل وعباده فيه، بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غري اإلسالم فهو  

يني كافر، وأن اهلل ال يعذب أحدا إال بعد قيام احلجة عليه بالرسل، هذا باجلملة، والتع
موكول إىل علم اهلل وحكمه يف أحكام الثواب والعقاب، وأما أحكام الدنيا فهي جارية على 
ظاهر األمر، فأطفال الكفار وجمانينهم يف أحكام الدنيا هلم حكم أوليائهم( ]طريق اهلجرتني 

 الطبقة السابعة عشرة[. 

ني رمحهم اهلل وذكر أبناء شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب الشيخان عبد اهلل وحس
يف بعض أجوبتهم أن: )من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي حيكم عليه: 
أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به، ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على 
الكفر، فال يدعى له وال يضحى له، وال يتصدق عنه، وأما حقيقة أمره فإىل اهلل تعاىل، فإن 

عليه احلجة يف حياته وعاند فهذا كافر يف الظاهر والباطن، وإن مل تقم عليه احلجة قامت 
 اهـ. (25)فأمره إىل اهلل تعاىل(

وكالم أبناء الشيخ فيمن مات قبل ظهور دعوة شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 
مل رمحه اهلل وكان واقعا يف الشرك وهو ينتسب لإلسالم، فحكموا له حبكم أهل الفرتة، و 

ه وال ُيضحى له، وال يسموه مسلما، مع أن احلجة مل تقم عليه لذلك، قالوا: )ال يُدعى ل
 . (26)يتصدق عنه(

وقال الشنقيطي رمحه اهلل يف "أضواء البيان" يف مسألة: هل يعذر املشركون بالفرتة أم 
حنهم بنار ال؟ فقال: )والتحقيق؛ أهنم معذرون بالفرتة يف الدنيا، وأن اهلل يوم القيامة ميت

 يأمرهم باقتحامها(.
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 (11) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

 .(27)فتأمل قوله: )املشركون(

عند كالمه  (28)وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رمحهم اهلل "منهاج التأسيس"
القيم رمحه اهلل جزم بكفر املقلدين ابن  على "الطبقة السابعة عشرة": )مع أن العالمة

ق ومعرفته وتأهلوا لذلك فأعرضوا ومل لشيوخهم يف املسائل الظاهرة، إذا متكنوا من طلب احل
يلتفتوا، ومن مل يتمكن ومل يتأهل ملعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفرتة 
ممن مل تبلغه دعوة رسول من الرسل، وكال النوعني ال حيكم بإسالمهم وال يدخلون يف مسمى 

 املسلمني، حىت عند من مل يكفر بعضهم...(.

أما الشرك؛ فهو يصدق عليهم وامسه يتناوهلم، وأي إسالم يبقى مع  إىل أن قال: )...
 مناقضة أصله وقاعدته الكربى؛ شهادة أن ال إله إال اهلل( اهـ. 

سواء كان يف زمن  -ومجيع األدلة السابقة؛ تثبت أن من تلبس بالشرك فهو مشرك 
اع، وإمنا اخلالف يف وقد تقدم أن أهل الفرتة ال يسمون مسلمني باإلمج -فرتة أو غري ذلك 

وهو ظاهر   -كما نقل اإلمجاع على ذلك الشيخ إسحاق رمحه اهلل   -تعذيبهم يف اآلخرة 
 كالم الشيخ الشنقيطي والشيخ عبد اللطيف رمحهم اهلل أمجعني.

فكيف يُقال؛ أن من وقع يف الشرك ال يسمى مشركا حىت تقوم عليه احلجة، وال مانع 
سلمني؟! وهل قال ذلك أحد من أهل العلم، فضال عن أن أن يعامل قبل ذلك معاملة امل

ينقل يف ذلك إمجاعا كما صنع املؤلف بقوله: )فيمن ثبت له وصف اإلسالم مث تلبس بشيء 
من مظاهر الشرك، فإن هذا قد أمجع أهل السنة أنه ال يكفر إال بشرط قيام احلجة عليه ال 

 -لقيم اابن  قاله بعد نقله لكالم -مبجرد فعله الظاهر( 

 القيم الذي نقله املؤلف.ابن  وهذا نقيض كالم

القيم رمحه اهلل قال: )واإلسالم هو توحيد اهلل وعبادته وحده ال شريك له ابن  فإن
واإلميان مبا جاء به رسوله صلى اهلل عليه وسلم واتباعه فيما جاء به، فما مل يأت العبد هبذا 

 افر جاهل( اهـ. فليس مبسلم، وإن مل يكن كافرا معاندا فهو ك

القيم رمحه اهلل تعاىل؛ أن من مل يأت بالتوحيد ومل يعبد اهلل وحده مل يكن ابن  فبني
 مسلما، ومعلوم أن من وقع يف الشرك مل يأت بالتوحيد ومل يعبد اهلل وحده.
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 (11) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

القيم أبلغ من ذلك كما هو صريح يف قوله: )فإن مل يكن كافرا معاندا فهو  ابن  وكالم
سماه كافرًا جاهال، ومل يشرتط قيام احلجة يف اطالق اسم الكفر عليه كما كافر جاهل(، ف

 اشرتط ذلك املؤلف.

القيم رمحه اهلل؛ أصل عام يدخل فيه الكافر املنتسب لإلسالم ابن  وهذا الذي ذكره
ابن  وغريه، وكل من مل يأت به فهو كافر، ومل يفرق بينهما كما فرق املؤلف يف شرحه لكالم

 كافر املنتسب لغري اإلسالم من غري دليل. القيم يف ال

وال يلزم من تسمية من وقع يف الشرك مشركا؛ إنزال العقوبة به يف الدنيا واآلخرة، ألن 
كما سيمر بنا يف   -هذا ال يكون إال بعد قيام احلجة، وإن قام مقتضاها ووجد سببها 

  –الفصل اآليت إن شاء اهلل تعاىل 
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 (13) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

 ويجتمعان بعدها
قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: )قد فرق اهلل بني ما قبل الرسالة وما بعدها يف أمساء  

 اهـ. (29)وأحكام، ومجع بينهما يف أمساء وأحكام(

وقال تعاىل: }وإذ اخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلني * أوتقولوا إمنا ألست بربكم قالوا بل

أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا مبا فعل املبطلون{، فجمعهم له يومئذ 
مجيعا ما هو كائن منه إىل يوم القيامة فجعلهم يف صورهم مث استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم 

 العهد وامليثاق.

)فإين أشهد عليكم السماوات السبع واألرضني السبع وأشهد عليكم أباكم وقال: 
آدم أن تقولوا يوم القيامة مل نعلم هبذا، اعلموا ال إله غريي وال رب غريي وال تشركوا يب شيئا 
وإين سأرسل إليكم رسوال ليناشدكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتيب، قالوا: نشهد أنك 

ابن   ذكره -غريك وال إله لنا غريك، فأقروا له يومئذ بالطاعة... احلديث( ربنا وإهلنا ال رب لنا 
كثري رمحه اهلل عن أيب بن كعب يف تفسريه وهو يف حكم املرفوع وإن مل يرفعه ألن مثل هذا 

 - (30)ال يقال من قبل الرأي واالجتهاد

 لدين القيم{.وقال تعاىل: }فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهلل ذلك ا

وروى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
قال: )كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبواه بعد يهودانه وينصرانه وميجسانه فإن كانا 

 مسلمني فمسلم... احلديث(. 

 ويف رواية: )وأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه(.

 مولود يولد إال وهو على هذه امللة حىت يبني عنه لسانه(.  ويف أخرى: )ما من

 ويف املسند: )حىت يعرب عنه لسانه، فإما شاكراً وإما كفورا(. 
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 (12) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

وقال شيخ اإلسالم رمحه اهلل معلقًا على آية امليثاق املتقدم ذكرها من أن اهلل: )ذكر 
ن هذا غافلني{، فتبني أن }أن تقولوا إنا كنا ع؛ إحدامها ،هلم حجتني يدفعهما هذا اإلشهاد

هذا علم فطري ضروري ال بد لكل بشر من معرفته، وذلك يتضمن حجة اهلل يف إبطال 
التعطيل، وإن القول بإثبات الصانع علم فطري ضروري، وهو حجة على نفي التعطيل، 
والثاين؛ }أو تقولوا إمنا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم{، وهذا حجة لدفع الشرك  
كما أن األول حجة لدفع التعطيل، فالتعطيل مثل كفر فرعون وحنوه والشرك مثل شرك 
املشركني من مجيع األمم، وقوله: }أو تقولوا إمنا أشرك آباؤنا من قبل{، وهم آباؤنا املشركون 
وتعاقبنا بذنوب غرينا، وذلك أنه لو قدر أنه مل يكونوا عارفني بأن اهلل رهبم ووجدوا آباءهم 

وهم ذرية من بعدهم، ومقتضى الطبيعة العادية أن حيتذي الرجل حذو أبيه حىت يف  مشركني
الصناعات واملساكن واملالبس واملطاعم، إذ كان هو الذي رباه، وهلذا كان أبواه يهودانه 
وينصرانه ويشركانه، فإذا كان هذا مقتضى العادة الطبيعية ومل يكن يف فطرهتم وعقوهلم ما 

حنن معذورون وآباؤنا هم الذين أشركوا وحنن كنا ذرية هلم بعدهم تبعناهم يناقض ذلك قالوا: 
مبوجب الطبيعة املعتادة ومل يكن عندنا ما يبني خطأهم، فإذا يف فطرهتم ما شهدوا به من أن 
اهلل وحده هو رهبم، كان معهم ما يبني بطالن الشرك وهو التوحيد الذي شهدوا به على 

دة الطبيعية من اتباع اآلباء كانت احلجة عليهم الفطرة الطبيعية أنفسهم، فإذا احتجوا بالعا
العقلية السابقة هلذه العادة األبوية، كما قال صلى اهلل عليه وسلم: "كل مولود يولد على 
الفطرة وأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه"، فكانت الفطرة املوجبة لإلسالم سابقة للرتبية اليت 

ي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة لبطالن الشرك ال حيتجون هبا، وهنا يقتض
 حيتاج ذلك إىل رسول، فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا.

وهنا ال يناقض قوله تعاىل: }وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال{، فإن الرسول يدعوا 
انع مل يكن يف جمرد إىل التوحيد، ولكن إن مل يكن يف الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الص

الرسالة حجة عليهم، فهذه الشهادة على أنفسهم اليت تتضمن إقرارهم بأن اهلل رهبم 
ومعرفتهم بذلك، وأن هذه املعرفة والشهادة أمر الزم لكل بين آدم به تقوم حجة اهلل تعاىل يف 

ن الذنب  تصديق رسله، فال ميكن أحدا أن يقول يوم القيامة: إين كنت عن هذا غافال، وال أ
كان أليب املشرك دوين، لكونه عارف بأن اهلل ربه ال شريك له، فلم يكن معذورا يف التعطيل 

 -لكمال رمحته وإحسانه  -واإلشراك بل قام به ما يستحق به العذاب، مث إن اهلل سبحانه 
ال يعذب أحدا إال بعد إرسال رسول إليهم، وإن كانوا فاعلني ملا يستحق به الذم والعقاب،  
كما كان مشركو العرب وغريهم ممن بعث إليهم رسول، فاعلني للسيئات والقبائح اليت هي 

مل يكن معذبا هلم حىت يبعث إليهم  -مع هذا  -سبب الذم والعقاب، والرب تعاىل 
 اهـ.  (31)رسوال(
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 (15) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

القيم رمحه اهلل: )فلله على عبده حجتان، قد أعدمها عليه، ال يعذب إال ابن  وقال
إحدامها: ما فطره وخلقه عليه من اإلقرار بأنه ربه ومليكه وفاطره وحق عليه  بعد قيامهما،

الزم، والثاين: إرسال رسله إليه بتفصيل ذلك وتقريره وتكميله، عليه شاهد الفطرة والشرعة، 
ويقر على نفسه بأنه كان كافراً، كما قال: }وشهدوا على أنفسهم أهنم كانوا كافرين{، فلم 

 اهـ.  (32)إال بعد إقرار وشاهدين وهذا غاية العدل( ينفذ عليهم احلكم

يف آخر كالمه: )قالوا مما يدل على  (33)كثري رمحه اهلل يف تفسريه آلية امليثاقابن   وقال
أن املراد هبذا هنا أن جعل هذا اإلشهاد حجة عليهم يف اإلشراك، فلو كان قد وقع هذا كما 

ه، فإن قيل إخبار الرسول صلى اهلل عليه قاله من قال، لكان أحد يذكره ليكون حجة علي
وسلم به كاف يف وجوده، فاجلواب: أّن املكذبني من املشركني يكذبون جبميع ما جاء به 
الرسل من هذا وغريه، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل على أنه الفطرة اليت فطروا عليها 

 من اإلقرار بالتوحيد... اخل( اهـ. 

هلل: )قوله تعاىل: }اذهب إىل فرعون إنه طغى{، وقال وقال شيخ اإلسالم رمحه ا
تعاىل: }إذ نادى ربك موسى أن إئت القوم الظاملني{، وقوله تعاىل: }إّن فرعون على يف 
األرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نسآءهم إنه كان 

قومه، وهذه أمساء ذم األفعال، والذم من املفسدين{، فاخرب أنه ظاملًا وطاغيًا ومفسدًا هو و 
إمنا يكون يف األفعال السيئة القبيحة، فدل ذلك على أن األفعال تكون قبيحة مذمومة قبل 
جميء الرسول إليهم، ال يستحقون العذاب إال بعد إتيان الرسول إليهم، لقوله تعاىل }وما كنا 

 اهـ.  (34)معذبني حىت نبعث رسوال{(

اهلل يف قوله تعاىل: }ولوال أن تصيبهم مصيبة مبا قدمت القيم رمحه ابن  وقال
أيديهم... اآلية{: )فأخرب تعاىل بأن ما قدمت أيديهم سببا إلصابة املصيبة إياهم، وأنه 
سبحانه أرسل رسوله وأنزل كتابه لئال يقولوا: }ربنا لوال أرسلت إلينا رسوال فنتبع آياتك{، 

يعا الذين يقولون: أن أعماهلم قبل البعثة ليست فدلت اآلية على بطالن قول الطائفتني مج
قبيحة لذاهتا، بل إمنا تقبحت بالنهي فقط، والذين يقولون: إهنا قبيحة ويستحقون عليها 
العقوبة عقال بدون البعثة، فنظمت اآلية بطالن قول الطائفتني، ودلت على القول الوسط 

اب إال بعد إقامة احلجة بالرسالة، الذي نصرناه: أهنا قبيحة يف نفسها وال يستحقون العق
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 (16) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

 (35)وتوقفهما عليهما، ومل تقتض توقف احلسن والقبح بكل اعتبار عليها، وفرق بني األمرين(
 اهـ. 

وقال أيضا رمحه اهلل يف مناقشته البن عبد الرب رمحه اهلل يف أهل الفرتات بعد ما ذكر 
القيم رمحه ابن  غري كافر(، فقال قوله: )وال خيلوا من مات يف الفرتة من أن يكون كافرا أو

اهلل: )جوابه من وجوه أحدها: أن يُقال: هؤالء ال حيكم هلم بكفر وال إميان، فإن الكفر هو 
جحود ما جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وشرط حتققه بلوغ الرسالة، واإلميان هو 

لوغ الرسالة، وال يلزم تصديق الرسول يف ما أخرب وطاعته يف ما أمر، وهذا أيضا مشروط بب
من انتفاء أحدمها وجود اآلخر إال بعد قيام سببه، فلما مل يكن هؤالء يف الدنيا كفارا وال 
مؤمنني كان هلم يف اآلخرة حكم آخر غري حكم الفريقني، فإن قيل: أنتم حتكمون هلم 

بذلك يف أحكام  بأحكام الكفار يف الدنيا من التوارث والوالية واملناكحة! قيل: إمنا حنكم هلم
الوجه الثاين: سلمنا أهنم كفارا لكن  -كما تقدم بيانه   -الدنيا ال يف أحكام الثواب والعقاب 

انتفاء العذاب عنهم النتفاء شرطه، وهو قيام احلجة عليهم، وأن اهلل ال يعذب إال من قامت 
 اهـ.  (36)عليه حجته(

ربك مهلك القرى بظلم وأهلها  وقال أيضا رمحه اهلل يف قوله تعاىل: }ذلك أن مل يكن
غافلون{: )قيل: مل يهلكهم قبل التذكري بإرسال الرسول فيكون قد ظلمهم، فإنه سبحانه ال 
يأخذ أحدا وال يعاقبه إال بذنب، وإمنا يكون مذنبا إذا خالف أمره وهنيه، وذلك إمنا يعلم 

قبل إرسال الرسل بالرسل، وعلى أحد القولني؛ وهو أن يكون املعىن مل يهلكهم بظلمهم 
فتكون اآلية داللة على األصلني: أن أفعاهلم وشركهم قبيح قبل البعثة، وأنه ال يعاقبهم عليه 
إال بعد اإلرسال، وتكون هذه اآلية يف داللتها على األمرين نظري اآلية اليت يف القصص قوله 

لت إلينا رسوال فنتبع تعاىل: }ولوال أن تصيبهم مصيبة مبا قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لوال أرس
آياتك ونكون من املؤمنني{، هذا يدل على أن ما قدمت أيديهم سبب لنزول املصيبة هبم، 
ولوال قبحه مل يكن سببا، ولكن امتنع إصابة املصيبة النتفاء شرطها، وهو عدم جميء الرسول 

عوقبوا إليهم، فمذ جاء الرسول انعقد السبب، ووجد الشرط، فأصاهبم سيئات ما عملوا، و 
 اهـ.  (37)يف األول واآلخر(

مسي مشركاً؛ ال يلزم عقابه، بل يبقى معصوم الدم واملال  ومما سبق يتبني أن من ُ
 والعرض حىت تقوم عليه احلجة. 

 ومما يزيد ذلك بياناً قوله تعاىل: }وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال{. 
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 (12) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

 عنه: )وال أحد أحب وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم من حديث املغرية رضي اهلل
 إليه العذر من اهلل من أجل ذلك بعث املبشرين واملنذرين... احلديث( ]متفق عليه[. 

وقال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: )أن دم اآلدمي معصوم، ال يقتل إال باحلق، وليس القتل 
؛ فإنه بالكفر من األمر الذي اتفقت عليه الشرائع وال أوقات الشريعة الواحدة، كالقتل قودا

ال ختتلف فيه الشرائع وال العقول، وكان دم الكافر يف أول اإلسالم معصوما بالعصمة 
األصلية ومبنع اهلل املؤمنني من قتله، ودماء هؤالء القوم كدم القبطي الذي قتله موسى عليه 
السالم، وكدم الكافر الذي مل تبلغه الدعوة يف زماننا أو أحسن حاال من ذلك، وقد عد 

لك ذنبا يف الدنيا واآلخرة وأن قتله كان خطأ شبه عمد أو خطأ حمضا، ومل يكن موسى ذ
 اهـ.  (38)عمداً حمضا(

وجاء يف فتوى "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء" ما يلي: )كل من آمن 
برسالة نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم وسائر ما جاء به يف الشريعة؛ إذا سجد بعد ذلك 

من ويل، وصاحب قرب أو شيخ طريق؛ يعترب كافرًا مرتدًا عن اإلسالم مشركًا مع اهلل  لغري اهلل
غريه يف العبادة، ولو نطق بالشهادتني وقت سجوده، إلتيانه مبا ينقض قوله من سجود لغري 
اهلل، ولكنه قد يعذر جلهله، فال تنزل به العقوبة حىت يعلم وتقام عليه احلجة، وميهل ثالثة 

ًا إليه، لرياجع نفسه، عسى أن يتوب، فإن أصر على سجوده لغري اهلل بعد البيان؛ أيام إعذار 
قتل لردته... فالبيان وإقامة احلجة؛ لإلعذار إليه قبل إنزال العقوبة، ال ليسمى كافرًا بعد 

 اهـ.  (39)البيان، فإنه يسمى كافراً مبا حدث منه(

جة والعذر باجلهل؛ إمنا هو يف ومما تقدم يتضح أن مراد األئمة يف اشرتاط قيام احل
 حلوق العذاب وإنزال العقوبة.

 وأما اإلسم؛ فلم يشرتطوا فيه قيام احلجة.

وعدم التفريق بني األمساء واألحكام؛ مضلة أفهام ومزلة أقدام، ولذلك التبس على  
كثري من الناس إطالق العلماء الكفر يف مواضع ونفيهم إياه يف مواضٍع أخرى، كقول 

من دعا غري اهلل أو استعان بغري اهلل أو فعل الشرك ال يكفر إال بعد إقامة احلجة، بعضهم؛ 
 وقول آخرين؛ أن من دعا غري اهلل فهو كافر يستتاب فإن تاب وإال قتل.
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 (18) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

فمراد العلماء رمحهم اهلل من إطالق الكفر؛ ثبوت إسم الشرك على فاعله، وقد سبق 
 نقل اإلمجاع على ذلك. 

في؛ قبل قيام احلجة نفي العقوبة املتعلقة بذلك اإلسم يف الدنيا وأما مرادهم بالن
 واآلخرة. 

والقاعدة يف األمساء الشرعية: )أن االسم الواحد يُنفى ويثبت حبسب األحكام املتعلقة 
به، فال جيب إذا ثبت أو نُِفَي يف حكم أن يكون كذلك يف سائر األحكام، وهذا يف كالم 

ففرق بني الكفر املعذب  ،(40)تيمية رمحه اهللابن  شيخ اإلسالم قاله -العرب وسائر األمم( 
 -عليه والكفر الغري املعذب عليه 
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 (11) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

 فصل
 الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة

الرد على قول املؤلف: )إن الشبهة اليت حتصل للكافر وللمبتدع الضال الذي مل يكفر 
كون إال جزاء على إعراض العبد عن احلق، بعد ببدعته ليس ابتداء من اهلل بعبده، بل ال ت

تبينه له وقيام احلجة به عليه، ومعرفة هل الشبهة ألجل عدم الفهم حقيقة أم ألجل عدم 
اهلداية إىل الفهم، مما ال ميكن اإلطالع عليه، ألنه أمر باطن ال يعلم، وحنن إمنا حنكم على 

الفهم فهو معذور، كان هذا هو الظاهر، وإذا ثبت أن من حصلت له شبهة من جهة عدم 
 [.123األصل الذي يعتمد عليه يف حكم الظاهر، ألنه هو الظاهر( ]ص: 

وقوله: )وأما من مل تقم عليه احلجة أو بلغته على جهة مشوهة، تنفر من قبوهلا،  
كحال الذين ال يسمعون عن اإلسالم أو الرسول صلى اهلل عليه وسلم والقرآن الكرمي إال 

ن اإلسالم، فهؤالء كفار يف أحكام الدنيا ألهنم مل حيققوا االلتزام بالشريعة شبها تعرف ع
واتباع النيب صلى اهلل عليه وسلم، لكن ال يلزم أن تنطبق عليهم أحكام الكفار الذين بلغتهم 

بعد ذكره حلديث إيب هريرة: )ال يسمع يب أحد من  -الدعوة وقامت عليهم احلجة الرسالية( 
 [. 121]ص:  -وال نصراين...(  هذه األمة يهودي

 الجواب: 

إنه ليس من شرط حجة اهلل؛ علم املدعوين هبا، قال تعاىل: }وأُوِحى إىل هذا القرآن 
 ألنذركم به ومن بلغ{.

 (41)جرير رمحه اهلل بسنده عن قتادة رضي اهلل عنه يف تفسريه هلذه اآليةابن  روى
ان يقول: )يا أيها الناس بلغوا ولو آية من  فقال: )ذكر لنا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ك

 كتاب اهلل، فإنه من بلغه آية من كتاب اهلل فقد بلغه أمر اهلل، أخذه أو تركه(.

وساق أيضا بسنده رمحه اهلل عن حممد بن كعب القرظي رمحه اهلل يف اآلية قال: )من 
لغ أئنكم لتشهدون... بلغه القرآن فكأمنا أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم(، مث قال: }ومن ب

 اآلية{.

عباس رضي اهلل عنه يف هذه اآلية: )}وأُوِحى إيل هذا القرآن ابن  وروى أيضا عن
 ألنذركم به{؛ يعين أهل مكة، }ومن بلغ{؛ يعين ومن بلغه هذا القرآن فهو له نذير(.
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 (31) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

: زيد )قال: يقول: من بلغه هذا القرآن فأنا له نذير، وقرأابن  وبسنده رمحه اهلل عن
}يا أيها الناس إين رسول اهلل إليكم مجيعا{، قال: فمن بلغه القرآن فرسول اهلل صلى اهلل 

 عليه وسلم نذيره( اهـ. 

كثري رمحه اهلل: )هذا القرآن بالغ للناس لقوله: }ألنذركم به ومن بلغ{، أي ابن   وقال
زلناه إليك هو بالغ جلميع اخللق من إنس وجن، كما قال يف أول السورة: }ألر كتاب أن

لتخرج الناس من الظلمات إىل النور{، }ولينذروا به{ أي ليتعظوا به، }و ليعلموا أمنا هو إله 
واحد{ أي: يستدلوا مبا فيه من اآليات والدالالت على أنه ال إله إال هو، }وليذكر أولوا 

 األلباب{ أي ذوي العقول...( اهـ. 

اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه  وروى البخاري بسنده عن عبد اهلل بن عمرو رضي
 وسلم قال: )بلغوا عين ولو آية... احلديث(. 

وقال الشيخ محد بن ناصر آل معمر: )وقد أمجع العلماء أن من بلغته دعوة الرسول 
صلى اهلل عليه وسلم أن حجة اهلل قائمة عليه، ومعلوم باالضطرار من الدين أن اهلل بعث 

وأنزل عليه الكتاب ليعبد وحده وال يشرك معه غريه وال يدعي إال  حممدا صلى اهلل عليه وسلم
 اهـ.  (42)هو... إخل(

وقال شيخ اإلسالم: )أن القرآن حجة على من بلغه: فإن حممد صلى اهلل عليه وسلم 
قد ُعِرَف باالضطرار من دينه أنه مبعوث إىل مجيع اإلنس واجلن، واهلل تعاىل خاطب بالقرآن 

ا قال تعاىل: }ألنذركم به ومن بلغ{، فكل من بلغه القرآن من إنسي وجين مجيع الثقلني، كم
فقد أنذره الرسول صلى اهلل عليه وسلم، واإلنذار هو اإلعالم باملخوف، واملخوف هو 

 اهـ.  (43)العذاب ينزل مبن عصى أمره وهنيه(

كن وشروط قيام احلجة اليت يستحق هبا املشرك العقوبة هي: بلوغ الرسالة أو التم
 منها.

قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل عند قوله تعاىل: }سيذكر من خيشى ويتجنبها األشقى{: 
)والذي يتجنبه األشقى هو الذي فعله من خيشى وهو التذكر، فضمري الذكرى هنا يتناول 
التذكر، وإال فبمجرد التذكري الذي قامت به احلجة مل يتجنبه أحد، لكن قد يراد بتجنبها؛ 

ع إليها ومل يصغ، كما يف قوله: }ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه{، واحلجة أنه مل يستم
قامت بوجود الرسول املبلغ ومتكنهم من االستماع والتدبر، ال بنفس االستماع، ففي الكفار 
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 (31) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

من جتنب مساع القرآن، واختار غريه، كما يتجنب كثري من املسلمني مساع أقوال أهل الكتاب 
 اهـ.  (44)(فعون إذا ذكروا فتذكروا، كما قال: }سيذكر من خيشى{وغريهم، وإمنا ينت

: )حجة اهلل برسله قامت بالتمكن من (45)وقال رمحه اهلل يف "الرد على املنطقيني"
العلم، فليس من شرط حجة اهلل علم املدعوين هبا، وهلذا مل يكن إعراض الكفار عن استماع 

م، وكذلك إعراضهم عن املنقول عن األنبياء القرآن وتدبره مانع من قيام حجة اهلل عليه
 وقراءة اآلثار املأثورة عنهم ال مينع احلجة، إذ املكنة حاصلة(. 

وقال رمحه اهلل يف رسالته "األمر باملعروف والنهي عن املنكر": )وإذا أخرب بوقوع األمر 
الناهي باملعروف والنهي عن املنكر منها مل يكن من شرط ذلك أن يصل أمر اآلمر وهني 

منها إىل كل مكلف يف العامل، إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة، فكيف يشرتط فيما هو 
من توابعهما؟ بل الشرط أن يتمكن املكلفون من وصول ذلك إليهم، مث إذا فرطوا فلم يسعوا 

 اهـ.  (46)يف وصوله إليهم مع قيام فاعله مبا جيب عليه؛ كان التفريط منهم، ال منه(

 يكون متمكنا إال إذا كان قادرا على البحث والسؤال، وممن يعرف داللة واملكلف ال
اخلطاب وال حيتاج إىل ترمجان كاألعجمي، فعلى هذا لو مسع اليهودي والنصراين بالنيب صلى 

 اهلل عليه وسلم؛ فلم يؤمن به، فقد قامت عليه احلجة. 

 عليه وسلم أنه قال: كما روى مسلم عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل
)والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وال نصراين، مث ميوت ومل 

 يؤمن بالذي أرسلت به، إال كان من أصحاب النار(. 

القيم رمحه اهلل يف "الطبقة السابعة عشرة": )طبقة املقلدين وجهال الكفار ابن  وقال
م، يقولون؛ إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على أسوة هبم، وأتباعهم ومحريهم، الذين هم معه

ومع هذا فهم مساملون ألهل اإلسالم غري حماربني هلم، كنساء احملاربني وخدمهم وأتباعهم، 
الذين مل ينصبوا أنفسهم ملا نصب له أولئك أنفسهم من السعي يف إطفاء نور اهلل وهدم دينه 

ب، وقد اتفقت األمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا وإمخاد كلماته، بل هم مبنزلة الدوا
أنه مل حيكم هلؤالء  (47)جهااًل مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، إال ما حيكى عن بعض أهل البدع
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واحلكم مجيعاً  كما ترى، بل زاد على ذلك  إثبات االسم وخالفوهم يف احلكم واملؤلف خالف يف االسم
 فجعلم مسلمني، وهذا مذهب مل يقل به أحد وهو دخيل، واهلل املستعان.



 

 (31) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

بالنار وجعلهم مبنزلة من مل تبلغه الدعوة، وهذا مذهب مل يقل به أحد من أئمة املسلمني وال 
وإمنا يعرف عن بعض أهل الكالم احملدث يف اإلسالم، الصحابة وال التابعني وال من بعدهم، 

وهذا املقلد ليس مبسلم وهو عاقل مكلف، والعاقل ال خيرج عن اإلسالم أو الكفر، وأما من 
 مل تبلغه الدعوة فليس مبكلف يف تلك احلال، وهو مبنزلة األطفال واجملانني( اهـ.

 عرض فيمن مل تبلغه الدعوة.وسيأيت إن شاء اهلل التفصيل يف عجز الطالب وعجز امل 

يتبني أن احلجة تقوم على املكلف  ومما تقدم من أدلة الكتاب والسنة واإلجماع؛
ببلوغ الرسالة أو التمكن منها، والُ يشرتط بلوغها لكل شخص بعينه، فإنه مىت متكن من 
البحث فأعرض فقد قامت عليه احلجة، فإذا كان من مل يسمع بسبب إعراضه؛ ال عذر له، 

 فكيف مبن مسع ومل يفهم لشبهة أو تأويل؟ 

وهبذا يتبني بطالن ما أصله املؤلف بقوله: )وإذا ثبت أن من حصلت له شبهة من 
جهة عدم الفهم فهو معذور، كان هذا هو األصل الذي يعتمد عليه يف حكم الظاهر، ألنه 

 هو الظاهر(.

 بل األصل الصحيح هو ما تقدم.

تقوم على املكلف ببلوغ الرسالة أو التمكن منها، وهذا ونكرره هنا فنقول: أن احلجة 
وغري املنتسب  -وسيأيت التفصيل فيه إن شاء اهلل  -يدخل فيه الكافر املنتسب لإلسالم 

 لإلسالم.

 وأما قول المؤلف: )وأما المبتدع الضال الذي لم يكفر ببدعته...(.

املعطلة والنفاة، فإن هؤالء فال ندري هل أراد املؤلف اجلهمية واألشاعرة وأضراهبم من 
ومل  -[، إىل آخر الفصل 123أنظر ]ص:  -من أهل البدع املكفرة، وهم الذين ذكرهم 

يتعرض لغريهم من أهل البدع الغري مكفرة، علمًا بأن املؤلف قرر؛ أن أصحاب هذه البدع 
مل مث  -[ 122كما يف ]ص:   -يكفرون إذا ثبتت يف حقهم شروط التكفري وانتفت موانعه 

  – (48)[121ع ]ص: ـراج -يلبث قليالً حىت نقض ما قرر وهدم أصل ما بىن

  -سوف يأيت ذكرها إن شاء اهلل  -فاملبتدع الذي يكفر ببدعته له أحوال 

وأما قوله: )وأما من مل تقم عليه احلجة أو بلغته على جهة مشوهة تنفر من قبوهلا،  
ى اهلل عليه وسلم والقرآن الكرمي إال كحال الذين ال يسمعون عن اإلسالم أو الرسول صل
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 (33) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

شبها تعرف عن اإلسالم، فهؤالء كفار يف أحكام الدنيا، ألهنم مل حيققوا االلتزام بالشريعة 
واتباع النيب صلى اهلل عليه وسلم، لكن ال يلزم أن تنطبق عليهم أحكام الكفار الذين بلغتهم 

يث إيب هريرة: )ال يسمع يب أحدمن بعد ذكره حلد -الدعوة وقامت عليهم احلجة الرسالية( 
 [.121]ص:  -هذه األمة يهودي وال نصراين...(  

 الجواب: 

القيم بقوله: )إال ابن  هذه من العجائب اليت ملُ يسبق إليها املؤلف! إال الذين ذكرهم
ما حيكى عن بعض أهل البدع؛ أنه مل حيكم هلؤالء بالنار، وجعلهم مبنزلة من مل تبلغه 

 [.32جع ص: الدعوة( ]را

وأي رسول أتى ومل يكن له أعداء يصدون الناس عن اتباعه ويلبسون على عامة 
الناس، أو مل يرموه بالكذب والسحر واجلنون، ولكن هلل يف خلقه شؤون علموا باحلق أو 
جهلوه، كما قال تعاىل: }كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر أو 

م قوم طاغون{، وقال تعاىل حكاية عن الكفار بتشويههم دعوة نبينا جمنون أتواصوا به بل ه
حممد صلى اهلل عليه وسلم: }بل قالوا أضغاث أحالم بل افرتاه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما 
أرسل األولون{، ومن قرأ كتاب اهلل وسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم وسريته قطع بذلك، 

 معذورون مع هذا التشويه؟!وهل قال أحد من أهل العلم أهنم 

ويف قصة الطفيل رضي اهلل عنه خري مثال على ذلك، عندما قدم الطفيل بن عمرو 
وهو الذي بني  -الدوسي إىل مكة قال له املشركون: )إنك قدمت بالدنا وإن هذا الرجل 

رء فرق مجاعتنا، وشتت أمرنا، وإمنا قوله كالسحر يفرق بني املرء وابنه، وبني امل -أظهرنا 
وأخيه، وبني املرء وزوجه، وإمنا خنشى عليك وعلى قومك ما قد حل علينا، فال تكلمه وال 
تسمع منه(، ومنها أنه قال للنيب صلى اهلل عليه وسلم: )فوا اهلل ما برحوا خيوفين أمرك حىت 

 اهـ.  (49)سددت أذين بكرسف لئال أمسع قولك... القصة(

ة رضي اهلل عنه: )ال يسمع يب من هذه األمة حزم بعد ذكره حلديث أيب هرير ابن  وقال
يهودي وال نصراين...(، فقال: )قال أبو حممد: فإمنا أوجب النيب صلى اهلل عليه وسلم 
اإلميان به على من مسع بأمره، فكل من كان يف أقاصي اجلنوب والشمال واملشرق وجزائر 

اهلل عليه وسلم؛ ففرض البحور واملغرب وأغفال األرض من أهل الشرك، فسمع بذكره صلى 
 عليه البحث عن حاله وإعالمه واإلميان به...(.
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 (32) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

إىل أن قال: )... وأما من بلغه ذكر النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم وما جاء به، مث 
ال جيد يف بالده من خيربه عنه، ففرض عليه اخلروج عنها إىل بالد يستربىء فيها احلقائق، 

لم أنه ال نيب بعده، للزمنا ذلك يف كل من نسمع عنه أنه ولوال إخباره صلى اهلل عليه وس
 اهـ.  (50)ادعى النبوة، ولكنا قد أمنا ذلك، واحلمد هلل(

فتأمل يا من مّن اهلل عليه بالفهم الصحيح قول أيب حممد األخري: )للزمنا كل من 
اهلل فتنته نسمع عنه(، فإنه جيلو عنك شبهاً كثرية، خصوصاً يف مسألة قيام احلجة، }ومن يرد 

 فلن متلك له من اهلل شيئا{. 

وكذلك ما نقله الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رمحهم اهلل أنه ال خالف يف كفر من 
بلغته الرسالة ومل يؤمن هبا وإن التبست عليه، قال رمحه اهلل: )وإذا بلغ النصراين ما جاء به 

ميني فقط؛ فهو كافر، وإن مل الرسول صلى اهلل عليه وسلم ومل ينقد له، لظنه أنه رسول األ
يتبني له الصواب يف نفس األمر، كذلك كل من بلغته دعوة الرسل بلوغا يعرف فيه املراد 

ختالف اواملقصود، فرد ذلك لشبهة أو حنوها؛ فهو كافر وإن التبس عليه األمر، وهذا ال 
 اهـ.  (51)فيه(

رهباهنم، وال يسمعون عن بل جنزم أن أكثر اليهود والنصارى اليوم مقلدون ألحبارهم و 
النيب صلى اهلل عليه وسلم إال بصورة مشوهة وملتبسة، بل أحسنهم حاال من جيعله رسول 
 األميني خاصة، والزم كالم املؤلف أن هؤالء معذورين، وال حميد له عن ذلك، وقد تقدم كالم

لطلب، حزم؛ على أن من كان هذا حاله فقد قامت عليه احلجة ووجب عليه البحث واابن 
فاتفقت النصوص القرآنية واألحاديث النبوية وإمجاع األمة احملمدية على ذلك، فأين املفر 

 وأين املهرب؟! }قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني{. 

 مسألة
 في قيام الحجة على المشرك المنتسب لإلسالم

 قال تعاىل: }كذلك يضرب اهلل للناس أمثاهلم{. 

قول اهلل عز وجل كما بينت لكم أيها الناس فعلي بفريق جرير رمحه اهلل: )يابن  قال
الكفر واإلميان، كذلك منثل للناس األمثال، ونشبه هلم األشباه، ونلحق كل قوم من األمثال 

 أشكاهلم(.
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 (35) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

وروى الطربي رمحه اهلل بسنده عن الربيع بن أنس يف قوله تعاىل: }أكفاركم خري من 
 هـ. ا (52)أولئكم{، قال: )كفار هذه األمة(

وقد جرى على هذه األمة ما جرى على األمم السابقة من تغري دينها، كما جرى 
 لقوم نوح عليه السالم.

عباس رضي اهلل عنه يف قوله ابن  كثري رمحه اهلل: )ويف صحيح البخاري عنابن   قال
ان تعاىل: }وقالوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن وداً وال سواعاً وال يغوث ويعوق ونسرا{، قال: ك

 اهـ.  (53)بني آدم ونوح عشرة قرون كلهم على اإلسالم(

 جرير.ابن  وكذا عن عكرمة عند

عباس، وفيه أهنا كانت: )أمساء ابن  وروى البخاري بسنده عند تفسري هذه اآلية أثر
رجال صاحلني من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم بأن انصبوا إىل جمالسهم 

أنصابا ومسوها بأمسائهم، ففعلوا فلم تعبد حىت إذا هلك أولئك، وتنسخ اليت كانوا جيلسون 
 العلم عبدت( اهـ.

وكذلك ما جرى على بين إسرائيل من نقضهم املواثيق وتبديلهم دينهم، قال تعاىل:  
}فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات اهلل وقتلهم األنبياء بغري حق وقوهلم قلوبنا غلف بل 

كفرهم فال يؤمنون إال قليال وبكفرهم وقوهلم على مرمي هبتانا عظيما... طبع اهلل عليها ب
 اآليات{.

ويف السنة للخالل عن طارق بن شهاب، قال: قيل حلذيفة رضي اهلل عنه: أتركت بنو 
إسرائيل دينها يف يوم؟ قال: )ال، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا هنوا عن شيء 

 دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه( اهـ. ركبوه، حىت انسلخوا من 

وأيضا عند اخلالل عن أيب البحرتي قال: قيل حلذيفة: }ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل 
فأولئك هم الكافرون{، يف بين إسرائيل؟ قال حذيفة رضي اهلل عنه: )نعم اآلخرة لكم بين 

 اهـ.  (54)لشراك(إسرائيل، إن كانت لكم كل حلوة، وهلم كل مرة، لتسلكن طريقهم قد ا

بداًل من  ،وقد أخرج الطربي األثر الثاين وفيه: )نعم األخوة لكم بنو إسرائيل( 
 )اآلخرة(.

                                      
 .23، القمر، آية: 3تفسري سورة حممد، آية:  52
 قصص األنبياء. 53
 ، وقال: ) حمقق الكتاب إسنادمها صحيح(.1215، برقم 1312برقم  54



 

 (36) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

وكذلك ما حدث من تغيري العرب دين إبراهيم عليه السالم، فيما روى البخاري 
بسنده عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )رأيت عمرو 

 حلي اخلزاعي جير قصبة يف النار، وكان أول من سيب السوائب(.بن 

 ويف املسند من طريق جابر بلفظ: )غري دين إبراهيم(.

إسحاق عن أيب هريرة رضي اهلل عنه احلديث وفيه: )... إنه كان أول من ابن  وروى
 . اهـ (55)غري دين إمساعيل، فنصب األوثان وحبر البحرية، وسيب السوائب ومحى احلامي(

ورواه الطربي من طريقني عند تفسريه لقوله تعاىل: }ما جعل اهلل من حبرية وال سائبة 
 . (56)وال وصيلة وال حام... اآلية{

وقال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: )إمنا قص اهلل علينا قصص من قبلنا من األمم ليكون 
ؤمن من املستأخرين شبه عربة لنا فنشبه حالنا حباهلم، ونقيس أواخر األمم بأوائلها فيكون امل

الم مفصلة ـيه السـص قصة يوسف علـمبا كان للمؤمن من املستقدمني كما قال تعاىل ملا ق
 اهـ.  (57)}لقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب{( ؛ر قصص األنبياءـل ذكـوأمج

ففي تلك الرباهني داللة واضحة على أن من تلبس بالشرك فهو مشرك ال اختالف يف 
عباس رضي اهلل ابن  مجيع امللل وكالذين بعث فيهم نوح عليه السالم كما يف أثرذلك يف 

عنهما السابق وكذلك تغيري أهل الكتاب لدينهم، وتغيري العرب دين إبراهيم عليه السالم، 
ومن املعلوم أهنم انسلخوا من دينهم شيئا فشيئاً، حىت أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بعث 

 بيائهم عليهم السالم ويلتزمون ببعض الشرائع كما هو معلوم من حاهلم. وهم ينتسبون إىل أن

وقد أخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم باتباع هذه األمة سنن من كان قبلها كما روى 
البخاري رمحه اهلل بسنده عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

لكم شربا بشرب وذراعا بذراع حىت لو دخلوا جحر ضب لتتبعن سنن من كان قب) وسلم قال:
 تبعتموهم، قلنا: يا رسول اهلل اليهود والنصارى؟ قال: فمن( اهـ. 

وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: )ال تقوم الساعة 
 . اهـ( احلديث ...حىت تأخذ أميت أخذ القرون قبلها
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 (32) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

 يف صحيحه من حديث ثوبان رضي اهلل عنه؛ احلديث وفيه: وروى اُلرب قاين رمحه اهلل
 (58))وال تقوم الساعة حىت يلحق حي من أميت باملشركني، وحىت يعبد فئام من أميت األوثان(

 اهـ. 

وقد وقع ما أخرب به النيب صلى اهلل عليه وسلم من عبادة األوثان من األحجار 
شدة والرخاء، ومن ذلك ما وقع يف عصر شيخ واألشجار والقبور واالستغاثة بأصحاهبا يف ال

تيمية وابن القيم رمحهما اهلل كما ذكروا عن أهل زماهنم، وعصر شيخ اإلسالم ابن  اإلسالم
 حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل.

وقد عقد يف "كتاب التوحيد" بابًا مستقاًل يف ذلك، فقال: )باب ما جاء أن بعض 
 هذه األمة تعبد األوثان( اهـ. 

 إذا تقرر هذا، نقول: ف

 إن املشرك املنتسب لإلسالم قسمان: 

 قسم عاش يف غري زمن فرتة. -

 وقسم عاش يف زمن فرتة. -

 وقبل التفصيل يف القسمني نود أن ننبه أن قيام احلجة خيتلف من قسم آلخر. 

القيم رمحه اهلل: )إن قيام احلجة خيتلف باختالف األزمنة واألمكنة ابن  قال
فقد تقوم حجة اهلل على الكفار يف زمان دون زمان، ويف بقعة وناحية دون  واألشخاص،

أخرى، كما أهنا تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله أو متييزه، كالصغري واجملنون، 
وإما لعدم فهمه، كالذي ال يفهم اخلطاب ومل حيضر ترمجان يرتجم له( ]الطبقة السابعة 

 عشرة[. 

ة، وهو القسم األول: وهو من بلغته الرسالة أو متكن من فمن عاش يف غري زمن فرت 
 الوصول إليها، فمن كانت هذا حاله فأعرض؛ فقد قامت عليه احلجة.

القيم رمحه اهلل يف املقلد الذي متكن من العلم ومعرفة احلق فأعرض قوله: ابن  وقد ذكر
. ]الطبقة السابعة )فاملتمكن املعرض مفرط تارك للواجب عليه، ال عذرله عند اهلل( اهـ

 عشرة[. 
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 (38) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رمحه اهلل يف ذلك: )وأما من أعرض عن اهلدى 
ودين احلق ومل يرفع به رأسا بعد معرفته، أو مع متكنه من معرفته، فاألدلة القرآنية واألحاديث 

عا بعضكم لبعض النبوية دالة على دخول هؤالء يف الوعيد، قال تعاىل: }قال اهبطا منها مجي
عدو فإما يأتينكم مين هدى فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى ومن أعرض عن ذكري 

 اهـ.  (59)فإن له معيشة ضنكا{(

ومما يزيد ذلك إيضاحا ما ذكره الشيخ حممد املعصومي يف كتابه "متييز احملظوظني من 
وال جيتهدون يف فهمه  ، قائال: )واهلل العظيم؛ إن الذين جيهلون كالم رهبم(60)احملرومني"

ومعرفته فهم احملرومون عن فضل رهبم، واحملرومون من هدايته وتوفيقه وجنته ورضوانه، وهم 
الذين إذا ألقوا يف نار جهنم قال هلم خزنتها: }أمل يأتكم نذير{، فيقولون بلى، قد جاءتنا 

سفون يف العلوم النذر ولكن ما صدقناهم، ومل نعنت بكالمهم، مع أن هؤالء احملرومني يتفل
الفلسفية تفلسفا، ويدققون تدقيقا، ويشقون الشعرة مئة شق، ويعتنون باألمور الدنيوية 
والزخارف الفانية اعتناء عظيما، ولكن مع ذلك جيهلون كالم رهبم وأوامر إهلهم، فهل 
يعذرون هبذا اجلهل؟ كال أبدا ال يعذرون قطعا؟ كما روى اإلمام البخاري يف كتاب الرقائق 
من صحيحه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: "ترتفع األمانة ويقال للرجل: ما 

وذكر يف ، ((61)أحذقه! وما أذكاه! وما أعلمه!وليس يف قلبه مثقال ذرة من خردل من إميان"
 هذا املعىن أحاديث.

إىل أن قال: )وكل هذا حجة عليهم، فيا أخي؛ بعد أن علمت أن هذه اخلطابات 
افة بين البشر، فهم بأمجعهم مكلفون بفهم ذلك واإلميان به والعمل مبوجبه، وبذلك العامة لك

قد قامت احلجة عليهم، خصوصا يف هذه األزمنة احلاضرة، منذ أهلم اهلل تعاىل هلم اخرتاع 
فهي تبلغ األصوات من الشرق إىل الغرب يف  -املذياع، الراديو  –هذه اآلالت احلديثة 

يتلون القرآن بأصوات موسيقية ونغمات مصريّة ألغراضهم السياسية حينها، فهم بأنفسهم 
أو للتجارة واكتساب األموال، هبذه يقيمون حجة اهلل على أنفسهم وهم ال يشعرون، حىت ال 
يبقى هلم جماال ألن يقولوا ما جاءنا من بشري وال نذير، فسبحان اخلالق احلكيم، وإمنا كرر اهلل 

مواضع كثرية من كتابه للتقرير، كي يقرر احلجة عليهم ويؤكدها  هذه اخلطابات العمومية يف
 تأكيداً، فتنبه وتدبر وال تكن من الغافلني احملرومني واملفتونني اهلالكني( اهـ. 
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ولقد صدق املعصومي رمحه اهلل، فكيف لو رأى هذا الزمان؟ وتطور العلم الدنيوي، 
والصورة معًا من مكان إىل مكان يف  فقد ظهرت األقمار الصناعية اليت تنقل هلم الصوت

ودقة  -الكمبيوتر  –زمن يسري، وشبكات االتصال العاملية، من اهلواتف واحلاسوب اآليل 
 األحباث العلمية وغري ذلك.

سواء كانت  -إًذا فاملكنة حاصلة يف هذا الزمان يف كثري من الدول املنتسبة لإلسالم 
ك من كان واقًعا يف الشرك وهذه حاله معرًضا عن فكيف يعذر بعد ذل -عربية أو غري عربية 

تعلم دينه ال يسأل عنه وال يبحث، وقد عد العلماء اإلعراض عن دين اهلل، ال يتعلمه وال 
يعمل به؛ من نواقض اإلسالم، قال تعاىل: }ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه مث أعرض عنها 

 إنا من اجملرمني منتقمون{. 

 زمن فترة:  القسم الثاني؛ من كان في

جرير رمحه اهلل: )الفرتة الفعلة من قول القائل؛ فرت األمر يفرت فتوراً، وذلك إذا ابن  قال
هدأ وسكن، قال تعاىل: }يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم على فرتة من الرسل 

 (.(62)أن تقولوا ما جاءنا من بشري وال نذير... اآلية{

ه اآلية: )على فرتة من الرسل: يقول على انقطاع من جرير رمحه اهلل يف هذابن  قال
الرسل، والفرتة يف هذا املوضع االنقطاع، يقول قد جاءكم رسولنا يبني لكم احلق واهلدى على 

 انقطاع من الرسل( اهـ. 

هذا قبل بعثة النيب صلى اهلل عليه وسلم، وأما بعدها فقد انقطعت الرسل، وتكون 
وضعف العلم وظهور اجلهل، وختتلف من مكان إىل مكان، ومن الفرتة خبفاء آثار الرسالة 

 زمان إىل زمان، ومن شخص إىل آخر. 

قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: )لكن طاعة الرسول صلى اهلل عليه وسلم إمنا تكون مع 
العلم مبا جاء به والقدرة على العمل به، فإذا ضعف العلم والقدرة؛ صار الوقت وقت فرتة يف 

 اهـ.  (63)، فكانت وقت دعوة ونبوة يف غريه، فتدبر هذا األصل فإنه نافع جدا(ذلك األمر

 فقد أخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم بوقوع ذلك.

كما يف حديث حذيفة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
وال  )يدرس اإلسالم كما يدرس وشي الثوب حىت ال يدرى ما صيام وال صالة وال نسك
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صدقة، يسرى على كتاب اهلل عز وجل يف ليلة، فال يبقى يف األرض منه آية، وتبقى طوائف 
من الناس، الشيخ الكبري والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة؛ ال إله إال اهلل، 

ام فنحن نقوهلا(، قال له صلة: وما تغين عنهم ال إله إال اهلل، وهم ال يدرون ما صالة وال صي
وال نسك وال صدقة؟! فأعرض عنه حذيفة رضي اهلل عنه، مث ردها عليه ثالثا، كل ذلك 

 (64) -ثالثاً   -يعرض عنه حذيفة، مث أقبل عليه يف الثالثة قال: )يا صلة تنجيهم من النار( 
 اهـ. 

ويف هذا احلديث؛ داللة ظاهرة على أن أظهر شرائع اإلسالم قد ختفى على كثري من 
من كان متمسكا بال إله إال اهلل؛ تنجيه من النار يف أزمنة الفرتات ما اجتنب  الناس، وأنه

الشرك، كما قال تعاىل: }إن اهلل ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء... 
 اآلية{.

 ومن متام نعمة اهلل وفضله على هذه األمة؛ أنه يبعث هلا من جيدد هلا أمر دينها.

نده عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه ملا روى أبو داود بس
 .(65)وسلم قال: )إن اهلل يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها(

وقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: )العلماء ورثة األنبياء، إن األنبياء مل يورثوا دينارا 
 به أخذ حبظ وافر( ]أخرجه الرتمذي وغريه[. وال درمها إمنا ورثوا العلم فمن أخذ

 ويف أزمنة الفرتات فالعلماء هم الذين يبلغون حجة اهلل للعباد وهبم تقوم. 

قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رمحه اهلل: )والرسول صلى اهلل عليه وسلم أمر 
: }ألنذركم به بالتبليغ عنه وحث على ذلك، وقال اهلل تعاىل يف االحتجاج والنذارة يف كتابه

ومن بلغ{، ومن الذي يبلغ فينقل نصوص الكتاب والسنة غري أهل العلم ورثة الرسل...(، 
 اهـ.  (66)إىل أن قال: )... وباجلملة فاحلجة يف كل زمان إمنا تقوم بأهل العلم ورثة األنبياء(

 وبعد هذا التقرير نقول: 
                                      

)إسناده صحيح ورجاله ثقات، ورواه احلاكم وقال: صحيح على  قال البوصريي رمحه اهلل يف الزوائد: 64
 شرط مسلم(.

قال العظيم أبادي يف عون املعبود: )سكت عنه املنذري(، وقال السيوطي يف مرقاة الصعود: )اتفق  65
احلفاظ على تصحيحه، ومنهم احلاكم يف املستدرك(، قال العظيم آبادي يف عون املعبود: )سكت عنه 

ل السيوطي يف مرقاة الصعود: اتفق احلفاظ على تصحيحه ومنهم احلاكم يف املستدرك املنذري، وقا
 والبيهقي وممن نص على صحته من املتأخرين ابن حجر، وقال الزين العراقي: سنده صحيح(.

 .112/115مصباح الظالم:  66



 

 (21) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

 بد من تفصيل يزول به ال يقال؛ أن أهل الفرتة معذورون على اإلطالق، ولكن ال
 اإلشكال.

القيم رمحه اهلل: )وهو الفرق بني مقلد متكن من العلم ومعرفة احلق ابن  كما قال
فأعرض عنه، ومقلد مل يتمكن من ذلك بوجه، والقسمان واقعان يف الوجود، فاملتمكن 

ذي ال املعرض تارك للواجب عليه؛ ال عذرله عند اهلل، أما العاجز عن السؤال والعلم، ال
 يتمكن من العلم بوجه؛ فهم قسمان أيضا.

أحدمها؛ مريد للهدى مؤثرًا له حمب له، غري قادر عليه وال على طلبه لعدم من 
يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفرتات، ومن مل تبلغه الدعوة، الثاين: معرض ال إرادة له، 

لك دينا خريًا مما أنا عليه وال حيدث نفسه بغري ما هو عليه، فاألول يقول: يا رب لو أعلم 
لدنت به وتركت ما أنا عليه، ولكن ال أعرف سوى ما أنا عليه وال أقدر على غريه وهو غاية 
جهدي وهناية معرفيت، الثاين: راٍض مبا هو عليه ال يؤثر غريه عليه، وال تطلب نفسه سواه، 

يلحق باألول، ملا وال فرق عنده بني حال عجزه وقدرته وكالمها عاجز، وهذا ال جيب أن 
بينهما من الفرق، فاألول؛ كمن طلب الدين يف الفرتة فلم يظفر به، فعدل عنه بعد استفراغ 
الوسع يف طلبه عجزاً وجهاًل، والثاين؛ كمن ملن يطلبه بل مات على شركه، وإن كان لو طلبه 

بني لعجز عنه، ففرق بني عجز الطالب وعجز املعرض، فتأمل هذا املوضع، واهلل يقضي 
 عباده يوم القيامة حبكمه وعدله، وال يعذب إال من قامت عليه حجته بالرسل...(.

إىل أن قال: )... هذا يف أحكام الثواب والعقاب، أما يف أحكام الدنيا؛ فهي جارية 
على ظاهر األمر، فأطفال الكفار وجمانينهم كفار يف أحكام الدنيا هلم حكم أوليائهم، وهبذا 

 شكال يف هذه املسألة( اهـ ]الطبقة السابعة عشرة[. التفصيل يزول اإل

حيكم بإسالمهم، فدخل الكافر املنتسب  وقد تقدم نقل اإلمجاع أن كال النوعني ال ُ
القيم رمحه اهلل، وقد سبق بيان أن احلجة تقوم بالعلماء ابن  لإلسالم يف التفصيل الذي ذكره

م قائم هلل يف زمن فرتة ودعا إىل التوحيد وهنى ورثة األنبياء، كما تقوم بالرسل، فعلى هذا لو قا
عن الشرك والتنديد؛ فمن بلغه ذلك أو متكن من الوصول إليه فأعرض، فقد قامت عليه 

 احلجة. 

عبد الوهاب رمحه اهلل يف القرن ابن  وأقرب مثال على ذلك دعوة شيخ اإلسالم حممد
 زمن فرتة.الثاين عشر، فجدد هلذه األمة أمر دينها ملا كان زمانه 

وقد أشار إىل ذلك الشيخ عبد اللطيف رمحه اهلل فقال يف حال اجلزيرة وما حوهلا من 
البالد: )والُ يعرف أن أحدا دعا فيها إىل توحيد العبادة أو أنكر الشرك املنايف له، بل ظنوا 
جواز ذلك واستحبابه، وذلك قد عمت به البلوى من عبادة الطواغيت والقبور واجلن 
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ر واألحجار يف مجيع القرى واألمصار والبوادي وغريهم، فما زالوا كذلك إىل القرن واألشجا
الثاين عشر، فرحم اهلل كثريًا من هذه األمة بظهور شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه 

 اهـ.  (67)اهلل(

مشرًكا قبل ظهور الدعوة  ولذلك كان أئمة الدعوة النجدية حيكمون على من مات ُ
 هبا الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل حبكم أهل الفرتات.اليت قام 

قال أبناء الشيخ حممد والشيخ محد بن ناصر آل معمر جوابًا على سؤال، قالوا: )إذا  
كان يعمل بالكفر والشرك جلهله أو عدم من ينبهه، ال حنكم بكفره حىت تقام عليه احلجة، 

كفر، يبيح املال والدم، وإن كنا ال حنكم ولكن ال حنكم بأنه مسلم، بل نقول عمله هذا  
على هذا الشخص، لعدم قيام احلجة عليه، الُ يقال؛ إن مل يكن كافراً فهو مسلم، بل نقول؛ 
عمله عمل الكفار، وإطالق احلكم على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ احلجة 

مة يف العرصات، ومل الرسالية، فقد ذكر أهل العلم؛ أن أصحاب الفرتات ميتحنون يوم القيا
 اهـ.  (68)جيعلوا حكمهم حكم الكفار وال حكم األبرار(

وقد بني علماء الدرعية رمحهم اهلل تعاىل حكم من بلغته الدعوة بعد ظهورها، فقالوا: 
)أما من بلغته دعوتنا إىل توحيد اهلل والعمل بفرائض اهلل وأىب أن يدخل يف ذلك وأقام على 

اإلسالم، فهذا نكفره، ونقاتله ونشن عليه الغارة، وكل من قاتلناه الشرك باهلل وترك فرائض 
فقد بلغته دعوتنا، بل الذي نتحققه ونعتقده؛ أن أهل اليمن وهتامة واحلرمني والشام والعراق 
قد بلغتهم دعوتنا وحتققوا أنّا نأمر بإخالص الدين والعبادة هلل وننكر ما عليه أكثر الناس من 

 اإلشراك باهلل(.

أن قالوا: )ومثل هؤالء ال جتب دعوهتم قبل القتال، فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم  إىل
أغار على بين املصطلق وهم غارون، وغزا أهل مكة بال إنذار وال دعوة، وأما إذا قّدرنا أن 
ناسًا مل تبلغهم دعوتنا، ومل يعلموا حقيقة أمرنا، فإن الواجب دعوهتم أواًل قبل القتال، 

اإلسالم ونكشف شبهتهم إن كان هلم شبهة، فإن أجابوا فإنه يقبل منهم، مث  فيدعون إىل
 اهـ.  (69)يكف عنهم، فإن أبوا حلت دماؤهم وأمواهلم(
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 مسألة
 المشروط في قيام الحجة؛ فهم داللة الخطاب

  ال معرفة الحق والصواب
ال بد مع ذلك من  الرد على قول املؤلف: )فقيام احلجة ال يكفي فيه جمرد بلوغها، بل

فهم تلك احلجة، وأال تعرض للمعني شبهة معتربة متنعه من اعتقاد ما هو مقتضى تلك 
 [. 126احلجة، وإال كان معذورا إذا تأوهلا( ]ص: 

 الجواب:

 مل يشرتط أحد من أهل العلم لقيام احلجة؛ فهمها.

ا ال يسمع إال واألدلة على ذلك قوله تعاىل: }ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق مب
 دعاء ونداء صم بكم عمى فهم ال يعقلون{.

عباس رضي اهلل عنهما يف تفسري هذه اآلية: ابن  جرير رمحه اهلل بسنده عنابن  روى
 )مثل الدابة تنادى فتسمع وال تعقل ما يقال هلا، كذلك الكافر يسمع الصوت وال يعقل(.

اة، يسمع الصوت وال يعقل وال وروى أيضا عن قتادة: )مثل الكافر؛ مثل البعري والش
 يدري ما ُعيّن به(.
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جريج أنه قال: )سألت عطاء مث قلت له يقال: ال تعقل ابن  وروى أيضا بسنده عن
إال أهنا تسمع دعاء الداعي حني ينعق هبا، فهم كذلك ال يعقلون وهم  -يعين البهيمة   -

 يسمعون، فقال: كذلك(. 

 عي، }مبا ال يسمع{ البهائم(. قال: )وقال جماهد: }الذي ينعق{ الدا

جرير رمحه اهلل أيضا بسنده عن السدي: )}كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع ابن  وروى
إال دعاء ونداء{؛ ال يعقل ما يقال له، إال أن تُدعى فتأيت أو يُنادى هبا فتذهب، وأما الذي 

دعى أو ينادى، ينعق فهو راعي الغنم كما ينعق الذي مبا ال يسمع ما يقال له، إال أن ي
فكذلك حممد صلى اهلل عليه وسلم يدعو من ال يسمع إال خرير الكالم، يقول تعاىل: }صم 

 اهـ.  (70)بكم عمي{(

بعد أن ذكر الذكر التام الذي يذكره املذكر به وينتفع  -وقال شيخ اإلسالم رمحه اهلل 
ث إال استمعوه وهم قال: )وغري هؤالء قال تعاىل فيهم: }ما يأتيهم من ذكر من رهبم حمد -

يلعبون الهية قلوهبم{، وقال تعاىل: }وما يأتيهم من ذكر من الرمحن حمدث إال كانوا عنه 
معرضني{، فقد أتاهم وقامت به احلجة ولكن مل يصغوا إليه بقلوهبم، فلم يفهموا أو فهموه 

تولوا وهم فلم يعملوا به، كما قال تعاىل: }ولو علم اهلل فيهم خريا ألمسعهم ولو أمسعهم ل
 اهـ.  (71)معرضون{(

القيم رمحه اهلل: يف قوله تعاىل: }ولو علم اهلل فيهم خريا ألمسعهم ولو ابن  وقال
أمسعهم لتولوا وهم معرضون{: )أي لو علم اهلل من هؤالء الكفار قبوال وانقيادا ألفهمهم، 

أفهمهم ملا وإال فهم مسعوا مسع اإلدراك، }ولو أمسعهم لتولوا وهم معرضون{، أي: ولو 
انقادوا وال انتفعوا مبا فهموا، فإن يف قلوهبم من داعي التويل واإلعراض ما مينعهم عن االنتفاع 

 اهـ.  (72)مبا مسعوه(

كثري رمحه اهلل يف قوله تعاىل: }هلم قلوب ال يفقهون هبا وهلم أعني ال ابن   وقال
ن بشيء من هذه اجلوارح يبصرون هبا وهلم آذان ال يسمعون هبا{، قال: )يعين ليس ينتفعو 

اليت جعلها اهلل سببا للهداية، كما قال تعاىل: }وجعلنا هلم مسعا وأبصارا وأفئدة فما أغىن 
عنهم مسعهم وال أبصارا وال أفئدهتم من شيء. اآلية{، وقال تعاىل: }صم بكم عمي فهم 

ال ال يرجعون{، هذا يف حق املنافقني، وقال يف حق الكافرين: }صم بكم عمي فهم 
 يعقلون{، ومل يكونوا صما وال بكما وال عميا إال عن اهلدى(، مث ذكر آيات.
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 (25) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

إىل أن قال: )وقوله تعاىل: }أولئك كاألنعام{؛ أي هؤالء الذين ال يسمعون احلق وال 
يعونه وال يبصرون اهلدى كاألنعام السارحة، اليت ال تنتفع هبذه احلواس منها إال يف الذي 

 اهـ.  (73)الدنيا... إخل( يقيتها يف ظاهر احلياة

وروى البخاري رمحه اهلل من حديث أيب موسى األشعري رضي اهلل عنه عن النيب صلى 
اهلل عليه وسلم قال: )مثل ما بعثين اهلل من اهلدى والعلم؛ كمثل الغيث الكثري أصاب أرضا، 

أمسكت فكان منها نقيا قبلت املاء، فأنبتت الكأل والعشب الكثري، وكانت منها أجادب 
املاء، فنفع اهلل هبا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى، إمنا هي قيعان ال 
متسك ماء وال تنبت كأل، فذلك مثل من فقه يف دين اهلل، ونفعه ما بعثين اهلل به فعلم وعّلم، 

 ومثل من مل يرفع بذلك رأسا ومل يقبل هدى اهلل الذي أرسلت به(. 

رمحه اهلل يف شرحه حلديث أيب موسى رضي اهلل عنه: )... مث قسم  القيمابن  قال
الناس إىل ثالثة أقسام حبسب قبوله واستعدادهم حلفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه 

 واستخراج حكمه وفوائده(.

إىل أن قال بعد ذكره القسمني األولني: )... القسم الثالث: الذين ال نصيب هلم 
ا وال رواية وال دراية، بل هم مبنزلة األرض اليت هي قيعان ال تنبت وال منه، ال حفظا وال فهم

 متسك وهؤالء هم األشقياء...(.

وقال أيضا يف هذا القسم: )ال علم له وال تعليم، فهم الذين مل يرفعوا هبدى اهلل رأسا 
 اهـ.  (74)ومل يقبلوا، وهؤالء شر من األنعام، وهم وقود النار(

يف هذا الصنف: )ومن األرض قيعان، فإذا وقع عليها املاء ذهب  وقال أيضا رمحه اهلل
ضائعا، مل متسكه لشرب الناس، ومل تنبت به كأل ألهنا غري قابلة حلفظ املاءوال لنبات الكأل 
والعشب، وهذا حال أكثر اخللق، وهم األشقياء الذين مل يقبلوا هدى اهلل ومل يرفعوا به رأسا، 

 اهـ.  (75)من املسلمني... إخل( ومن كان هبذه املثابة فليس

وقد نقل الشيخ عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب رمحهما اهلل اإلمجاع يف ذلك، 
فقال: )واإلمجاع منعقد على أن من بلغته دعوة الرسول صلى اهلل عليه وسلم فلم يؤمن؛ فهو  

 اهـ.  (76)ة(كافر، وال يقبل منه االعتذار باالجتهاد، لظهور أدلة الرسالة وأعالم النبو 
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 (26) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

وبعد سياق هذه األدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع وأقوال أئمة أهل السنة واجلماعة 
 يتقرر أصل عظيم، وهو أن هناك فرق بني قيام احلجة وفهم احلجة.

 وقد خالف المؤلف هذا األصل بقوله الذي تم نقله سابًقا في عدة مسائل: 

بلوغها(، وقد تقدم الكالم يف ذلك يف  )فقيام احلجة ال يكفي فيه جمرد منها قوله:
 أول الفصل.

يف قوله: )بل ال بد مع ذلك من فهم تلك احلجة(، واألدلة السابقة تبطل  والثاني:
 هذا القول.

قوله: )أال تعرض للمعني شبهة معتربة متنعه من اعتقاد ما هو مقتضى تلك  والثالث:
ر ما ينقضه من الكتاب والسنة واإلمجاع احلجة وإال كان معذورا إذا تأوهلا(، وقد سبق تقري

وكالم األئمة األعالم ومشايخ اإلسالم، وأهنم اشرتطوا قيام احلجة إلحلاق عقوبة الدنيا 
واآلخرة باملشرك، ال لُيسمى مشرًكا، بل أهل القبلة متفقون على تسمية من وقع يف الشرك 

 اآلخرة، وأنزلوه منزلة من مشركا، وإمنا خالف بعض أهل البدع يف حكم اجلاهل املتمكن يف
القيم رمحه اهلل يف "الطبقة السابعة عشرة" عند كالمه على  ابن  كما نقله  -مل تبلغه الدعوة 

 -كفر املقلدة وجّهال الكفار وقد تقدم 

أما كالم شيخ اإلسالم الذي ساقه املؤلف يف نفس الصفحة، مستدال به على ما 
وسيأيت مزيد  -هواء والبدع، ال يف أهل الشرك والردة قال؛ إمنا فرضه وحمله يف تكفري أهل األ

 -تفصيل إن شاء اهلل 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (22) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

 

 

 

 

 فصل
 في السماع

الرد على قول املؤلف: )فكفر الرد؛ إما أن يكون بالتكذيب واالستحالل املناقض 
م للتصديق، وإما أن يكون بالتويل واإلعراض املناقض لاللتزام سواء االلتزام الباطن أو االلتزا

الظاهر، وكل هذا داخل يف كفر العناد الذي يكون بعد تبيني احلجة الرسالية وظهورها 
للمعني، حبيث ال يكون تكذيبه واستحالله وال تلبسه مبا يناقض االلتزام اجململ على تأول 

 [.132وشبهة يعذر هبا( ]ص: 

وا عن علم وقوله: )فالضاللة مل حتق عليهم إذن قبل التسبب منهم، بل كانوا قد أشرك
وبينة مث بلغ هبم احلال إىل أهنم كانوا مشركني عن جهل وغفلة جزاء هلم على شركهم األول 

 [.125هذا بإجياز عن الكفر الباطن من جهة الضاللة( ]ص: 

وقوله: )ال يكون كفر التكذيب واالستحالل باعتقاد أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 [.38مع العلم باحلق يف الباطن...( ]ص: وسلم كاذب وإمنا يكون تكذيبا باللسان 

وقوله: )أما من كان جهله مع وجود شبهة وتأول؛ فإنه ولو بلغته احلجة مع متكن 
 [. 121الشبهة منه قد يكون معذورا إذا مل يلتزم مبقتضى احلجة( ]ص: 

يق وقوله: )ينبغي التفريق بني فهم الداللة الذي تقوم به احلجة، وبني فهم اهلداية والتوف
الذي من حرمه ضل، فليس من كل من حرم فهم اهلداية يكون وال بد ممن مل يفهم احلجة، 
وحكم التكفري متعلق بقيام احلجة على املعني، وال تكون احلجة قائمة إال إذا فهمها ومل تكن 
له شبهة يف عدم قبوهلا، وعلى هذا فال يقال أن بلوغ احلجة وقيامها شيء وفهمها شيء 

ن املراد بالفهم فهم الداللة، فإنه إمنا تقوم احلجة به، أما فهم اهلداية فشيء آخر آخر، إذا كا
 [. 128غري قيام احلجة وبلوغها( ]ص: 



 

 (28) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

 الجواب:

 إن الناس خيتلفون يف مساع احلجة على أحوال.

قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: )فصل يف السماع: أصل السماع الذي أمر اهلل به، هو 
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، مساع فقه وقبول، وهلذا انقسم الناس فيه مساع ما جاء به رس

أربعة أصناف: صنف معرض ممتنع عن مساعه، وصنف مسع الصوت ومل يفقه املعىن، وصنف 
فقهه لكنه مل يقبله، والرابع الذي مسعه مساع فقه وقبول، فاألول: كالذين قال فيهم: }وقال 

 اهـ.  (77)رآن والغوا فيه لعلكم تغلبون{(الذين كفروا ال تسمعوا هلذا الق

القيم رمحه اهلل يف أنواع الكفر: )وكفر إعراض حمض ال ينظر فيما جاء به ابن  وقال
الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وال حيبه وال يبغضه، وال يواليه وال يعاديه، بل هو معرض عن 

 اهـ.  (78)متابعته ومعاداته(

، كما قال تعاىل: }اقرتب للناس حساهبم وهم يف ويكون اإلعراض أيضا بعد السماع
غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من رهبم حمدث إال استمعوه وهم يلعبون الهية قلوهبم... 

 اآلية{. 

جرير رمحه اهلل: )}الهية قلوهبم{؛ ما يستمع هؤالء القوم الذي وصف ابن  قال
 يتدبرون حكمه وال يتفكرون فيما صفتهم هذا القرآن إال وهم يلعبون غافلة عنه قلوهبم، ال

 اهـ.  (79)أودعه اهلل من احلجج عليهم(

ومما تقدم يتبني بطالن قول املؤلف: )وكل هذا داخل يف كفر العناد الذي يكون بعد 
تبني احلجة الرسالية وظهورها للمعني(، إلرجاعه مجيع أنواع الكفر إىل العناد، وعلى هذا فال 

ق وفهمه احلجة، واملعرض عند املؤلف ال يكون معرضا؛ إال بعد يكفر أحد إال بعد معرفة احل
معرفته باحلق، وهذه أيضًا من العجائب والغرائب، وخالف ما قرره أئمة أهل السنة 
واجلماعة؛ من أن اإلعراض يكون قبل السماع وبعده، ومن املعلوم أن من أعرض فلم يسمع؛ 

بل هذا عند املؤلف ال يكون إال معرضا مل  قامت عليه احلجة، وأي عناد ملن كان هذا حاله؟
  -كما ال خيفى   -تقم عليه احلجة، وهذا قول معلوم فساده 
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 (21) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

القيم رمحه اهلل يف أهل الفرتات؛ أن العاجز املعرض ال عذر له ابن  وقد تقدم كالم
عند اهلل، مع كونه من أهل الفرتات ولو طلب لعجز، فقارن بني املوضعني، لعل هلل يهديك 

 أقوم الطريقني وأهدى السبيلني. إىل 

قال شيخ اإلسالم: )الصنف الثاين: من مسع بذلك لكن مل يفقه املعىن(، وذكر آيات 
 يف هذا الصنف.

إىل أن قال: )قوله تعاىل: }ومن أظلم ممن ذكر بآيات اهلل فأعرض عنها ونسي ما 
إن تدعهم إىل اهلدى فلن قدمت يداه إنا جعلنا على قلوهبم أكنة أن يفقهوه ويف آذاهنم وقرا و 

يهتدوا إذًا أبدا{، وقوله: }أن يفقهوه{؛ يتناول من مل يفهم منه تفسري اللفظ كما يفهم 
مبجرد العربية، ومن فهم ذلك لكن مل يعلم نفس املراد يف اخلارج، وهو األعيان واألفعال 

طاب، مثل من يعلم والصفات املقصودة باألمر واخلرب حبيث يراها وال يعلم هبا أهنا مدلول اخل
وصفا مذموما ويكون هو متصفا به أو بعضا من جنسه، وال يعلم أنه هو داخل فيه، قال 
تعاىل: }إن شر الدواب عند اهلل الصم البكم الذين ال يعقلون ولو علم اهلل فيهم خريا 
ألمسعهم ولو أمسعهم لتولوا وهم معرضون{، فقوله تعاىل: }لو علم اهلل فيهم خريا 

{، مل يرد به جمرد إمساع الصوت، لوجهني، أحدمها؛ أن هذا السماع ال بد منه وال ألمسعهم
تقوم احلجة على املدعوين إال به، كما قال تعاىل: }وإن أحد من املشركني استجارك فأجره 

 حىت يسمع كالم اهلل مث أبلغه مأمنه{...(.

يع الكفار الذين إىل أن قال: )... والثاين؛ أنه وحده ال ينفع، فإنه قد حصل جلم
خبالف إمساع الفقه، فإّن ذلك هو الذي يعطيه ملن  -كما تقدم   -استمعوا القرآن وكفروا به 

 اهـ.  (80)فيه خري(

القيم رمحه اهلل عند قوله تعاىل: }وتلك األمثال نضرهبا للناس وما يعقلها إال ابن  وقال
، والكفار ال يدخلون يف مسمى العاملون{: )أخرب تعاىل؛ أنه ال يقبل أمثاله إال العاملون

 العاملني، فهم ال يعقلوهنا(، وذكر آيات.

مث قال: )وقال اهلل تعاىل: }قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون{، ولو  
كان الضالل جيامع العلم لكان الذين ال يعلمون أحسن حاال من الذين يعلمون والنص 

رفة من الكفار، فتارة يصفهم أهنم ال يعلمون، وتارة خبالفه، والقرآن مملوء بسلب العلم واملع
بأهنم ال يعقلون، وتارة بأهنم ال يشعرون، وتارة ال يفقهون، وتارة بأهنم ال يسمعون، واملراد 
بالسمع املنفى مسع الفهم، وهو مسع القلب ال إدراك الصوت، وتارة بأهنم ال يبصرون، فدل  
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 (51) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

علم ال جيامعه، وهلذا يصف اهلل الكفار بأهنم كله على أن الكفر مستلزم للجهل مناف لل
 اهـ.  (81)جاهلون(

وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رمحهم اهلل مجيعا يف "مصباح الظالم" رًدا على 
قول املخالف: )فعلى تقرير موافقتهم؛ ال تقوم بتعريفه حجة حىت يتبني للجاهل ويعلم أن ما 

 يقوله حق(. 

جوابه هذا الرجل من احملن على الدين، ومن أكابر احملرفني قال رمحه اهلل: )أقول: يف 
للكالم عن مواضعه؛ أي عامل وأي فقيه اشرتط يف قيام احلجة والبيان معرفة علم املَخاطب 
باحلق؟! قال تعاىل: }أم حتسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إال كاألنعام بل هم 

 أضل سبيال{، مث ذكر آيات يف هذا املعىن.

إىل أن قال: )وأمثال هذه اآليات تدل على عمايتهم وعدم معرفتهم احلق كثري، ومل 
يقل هذا أحد قبل هذا الغيب، وإمناُ يشرتط فهم املراد للمتكلم واملقصود من اخلطاب ال أنه 

 اهـ.  (82)ل العلم(ـالم أهـحق، فذاك طور ثاين، هذا هو املستفاد من نص الكتاب والسنة وك

القيم رمحه اهلل يف "الطبقة ابن  االتفاق يف كفر اجلاهل املقلد ألتباعه عنقد سبق نقل 
 السابعة عشرة".

باز رمحه اهلل: عما يقع كثري من العامة يف مجلة من املخالفات ابن  وقد ُسئل الشيخ
الفادحة يف التوحيد فما حكمهم، هل يعذرون باجلهل؟ وحكم مناكحتهم وأكل ذبائحهم 

كة املكرمة؟ قال رمحه اهلل: )اجلواب: من عرف بدعاء األموات وهل جيوز دخوهلم م
واالستغاثة هبم والنذر هلم وحنو ذلك من أنواع العبادة؛ فهو مشرك كافر، ال جتوز مناكحته 
وال دخوله املسجد احلرام وال معاملته معاملة املسلمني، ولو ادعى اجلهل، حىت يتوب إىل اهلل 

 من ذلك(، وذكر آيات....

ن قال: )... وال يلتفت إىل كوهنم جهاال، بل جيب أن يعاملوا معاملة الكفار إىل أ
حىت يتوبوا إىل اهلل من ذلك، لقوله تعاىل: }وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واهلل 
أمرنا هبا قل إن اهلل ال يأمر بالفحشاء أتقولون على اهلل ما ال تعلمون * قل أمر ريب بالقسط 

وجوهكم عند كل مسجد وادعوه خملصني له الدين كما بدأكم تعودون * فريقا هدى  وأقيموا
وفريقا حق عليهم الضاللة إهنم اختذوا الشياطني أولياء من دون اهلل وحيسبون أهنم مهتدون{، 
ولقوله عز وجل يف النصارى وأمثاهلم: }قل هل ننبئكم باألخسرين أعماال الذين ضل 
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 (51) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

 (83)وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا{، واآليات يف هذا املعىن كثرية(سعيهم يف احلياة الدنيا 
 اهـ. 

القيم رمحه اهلل عند كالمه يف أقسام الكفر: )كفر صادر عن جهل وضالل ابن  وقال
 اهـ.  (84)وتقليد األسالف، وهو كفر أكثر األتباع والعوام(

ءاً، ويف النهاية وكفر هذا الصنف هو الذي جعله املؤلف داخل يف كفر العناد ابتدا
ترتب عليه اجلهل والغفلة، كما يف قوله: )فالضاللة مل حتق عليهم إذن قبل التسبب منهم، 
بل كانوا قد أشركوا عن علم وبينة مث بلغ هبم احلال إىل أهنم كانوا مشركني عن جهل وغفلة 

ا الذي جزاء هلم على شركهم األول، هذا بإجياز عن الكفر الباطن من جهة الضاللة(، فهذ
وهذا ال  -ذكره املؤلف مل يقل به أحد من أهل العلم، وكالم أهل العلم خبالف ما ذكر 

وقد تقدم  -خيفى على صغار طلبة العلم املبتدئني فضاًل عن أهل العلم والتحقيق املنتهني 
 بعضه. 

فقد وضعها يف غري موضعها وال تدل على مراده، وما  وأما اآليات التي استدل بها؛
 عن أهل التفسري؛ ال حجة له فيه إمنا هو عليه.نقله 

وعلى سبيل املثال ما ذكره عند قوله تعاىل: }فريقًا هدى وفريقًا حق عليهم 
 الضاللة{.

يقول الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهلل: )يف معىن قوله تعاىل: }وفريقا حق عليهم 
 لوا بأسباب الغواية(. الضاللة{؛ أي وجبت عليهم الضاللة مبا تسببوا ألنفسهم وعم

قال املؤلف: )وألجل ما وقع فيه هؤالء من الشرك باختاذ األنداد من دون اهلل عن علم 
وبينة؛ حقت عليهم الضاللة، حىت بلغ هبم األمر أن يعتقدوا أهنم يف شركهم ذلك على حق 

 وأهنم مهتدون(. 

 فنقول:

مامته يف التفسري عند أهل املتفق على إ -جرير رمحه اهلل ابن  اجلواب عنه ما قاله
: )يقول تعاىل ذكره؛ إن الفريق الذي حق عليهم الضاللة (85)يف هذه اآلية -السنة واجلماعة 

إمنا ضلوا عن سبيل وجاروا عن قصد احلجة باختاذهم الشياطني نصراء من دون اهلل وظهراء، 
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 (51) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

الصواب ما  جهال منهم خبطأ ما هم عليه من ذلك، وهم يظنون أهنم على هدى وحق، وأن
أتوه وركبوا، وهذا من أبلغ الداللة على خطأ قول من زعم أن اهلل ال يعذب أحدا على 
معصية ركبها أو ضاللة اعتقدها إال أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها، فركبها عنادا منه 
لربه فيها، ألن ذلك لو كان كذلك؛ مل يكن بني فريق الضاللة الذي ضل وهو حيسب أنه 

 فريق اهلدى فرق، وقد فرق اهلل بني أمسائهما وأحكامهما يف هذه اآلية( اهـ. هاد و 

 كثري رمحه اهلل يف تفسريه حمتًجا به.ابن   وقد نقل بعضه

ليس فيه داللة نًصا وال  وأما ما ذكره المؤلف عن السعدي في تفسير هذه اآلية؛
وا كان سببا يف غوايتهم وضالهلم، ظاهًرا أهنم علموا احلق مث تركوه عنادا، وإمنا فيه أن ما عمل

هذا إذا مل يكن للسعدي يف تفسري هذه اآلية إال هذا الكالم الذي نقله املؤلف، فكيف ويف 
 متام تفسري اآلية ما يهدم أصل املؤلف الذي بناه. 

وننقل تفسري السعدي بتمامه: )}فريقا{؛ أي منكم }هدى{؛ اهلل أي وفقهم 
ف عنهم موانعها }وفريقا حق عليهم الضاللة{؛ أي وجبت للهداية يسر هلم أسباهبا وصر 

عليهم الضاللة، مبا تسببوا ألنفسهم، وعملوا بأسباب الغواية }إهنم اختذوا الشياطني أولياء 
من دون اهلل ومن يتخذ الشيطان وليًا من دون اهلل * فقد خسر خسرانًا مبينا{، فحني 

يطان، وحصل هلم النصيب الوافر من اخلذالن، انسلخوا من والية الرمحن؛ استحبوا والية الش
ووكلوا إىل أنفسهم فخسروا أشد اخلسران، }وهم حيسبون أهنم مهتدون{؛ ألهنم انقلبت 
عليهم احلقائق فظنوا الباطل حق واحلق باطال، ويف هذه اآليات دليل على أن األوامر 

ن يأمر مبا تستفحشه والنواهي تابعة للحكمة واملصلحة، حيث ذكر تعاىل أنه ال يتصور أ
وتنكره العقول، وأن الضالل خبذالنه العبد، إذا توىل جبهله الشيطان وتسبب لنفسه 
بالضالل، وأن من حسب أنه مهتدى وهو ضال فإنه ال عذرله، ألنه متمكن من اهلدى وإمنا 

 أتاه حسبانه، من ظلمه برتك الطريق املوصل إىل اهلدى( اهـ. 

ري؛ أن قطع الكالم حييل معناه، كما أن وصله يدل على وال خيفى على الناقد البص 
مراد صاحبه وينفي ما سواه، مع أن قطع الكالم ليس من طريقة أهل العلم، وما نقلناه من  

 -كما قال املؤلف   -كالم املفسرين وأهل العلم؛ ليس فيه أن الضاللة مسبوقة بالعلم مطلًقا 
 بل احلق ما ذكره أهل العلم. 

تيمية ليزداد املنصف يقيناً، قال رمحه اهلل: )ولفظ ابن  لشيخ اإلسالم ونتبعه بكالمٍ 
الضالل إذا أطلق تناول من ضل عن اهلدى، سواء كان عن علم أو جهل ولزم أن يكون 



 

 (53) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

معذبا، لقوله: }إهنم ألفوا آباءهم ضالني فهم على آثارهم يهرعون{، وقوله: }ربنا إنا أطعنا 
 اهـ.  (86)بيال ربنا آهتم ضعفني من العذاب وألعنهم لعنا كبريًا{(ساداتنا وكرباءنا فأضلونا الس

وأما قوله: )ال يكون كفر التكذيب واالستحالل باعتقاد أن رسول اهلل صلى اهلل 
 عليه وسلم كاذب، وإنما يكون تكذيبا باللسان مع العلم بالحق في الباطن(.

 فالجواب: 

حيث جعل كفر التكذيب ال يكون إال هذا أيضًا من العجائب اليت أتى هبا املؤلف، 
مقرتناً بالعلم مطلقاً، مث أدخل فيه الكافر األصلي املنتسب لإلسالم وغريه، والنوع الذي ذكره 
املؤلف هو كفر اجلحود والعناد الذي ال يكون إال عن علم ومعرفة، ومل يذكر التكذيب الذي 

كال النوعني، فيقولون؛ كفر   يكون عن جهل، والعلماء يذكرون كفر التكذيب ويدخلون فيه
 اجلحود الذي يكون عن علم ومعرفة وتكذيب مع اجلهل. 

قال احلكمي رمحه اهلل: )وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم باحلق فكفر اجلهل 
والتكذيب، قال تعاىل: }بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وملا يأتيهم تأويله{، وقال تعاىل: 

يطوا هبا علما أم ماذا كنتم تعملون{. فإن كتم احلق مع العلم بصدقه }أكّذبتم بآيايت ومل حت
فكفر اجلحود والكتمان قال اهلل تعاىل: }وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر  
كيف كان عاقبة املفسدين{ وقال تعاىل: }فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اهلل على 

 اهـ.  (87)الكافرين{(

بعد ذكره لقوله تعاىل: }فإهنم ال  - (88)يخ اإلسالم رمحه اهلل: يف "التسعينية"وقال ش
: )فنفى عنهم التكذيب وأثبت اجلحود، -يكذبونك ولكن الظاملني بآيات اهلل جيحدون{ 

ومعلوم أن التكذيب باللسان مل يكن منتفيا عنهم، فعلم أنه نفى عنهم تكذيب القلب، 
يقوم بقلبه خرب نفساين لكانوا مكذبني بقلوهبم، فلما نفى لوكان املكذب اجلاحد مع علمه 

عنهم تكذيب القلوب؛ ُعلم أن اجلحود الذي هو ضرب من الكذب، والتكذيب باحلق ليس 
 هو كذبا يف النفس وال تكذيبا فيها( اهـ. 

القيم رمحه اهلل يف "املدارج"، وشيخ اإلسالم حممد بن عبد ابن  وهذا التقسيم ذكره
 -كما يف "جمموعة التوحيد"   -بعض رسائله الوهاب يف 
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 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

ومن كل ما تقدم؛ يظهر فحش خطأ املؤلف يف جعله كفر التكذيب ال يكون إال  
 بعد العلم واملعرفة. 

وأما قوله: )أما من كان جهله مع وجود شبهة وتأول؛ فإنه ولو بلغته الحجة مع 
 ة(. تمكن الشبهة منه قد يكون معذورا إذا لم يلتزم بمقتضى الحج

 فنقول؛ الجواب عنه: 

 إن من أقسام كفر اجلهل ما كان صادرًا عن شبهة أو تأويل أو شك. 

قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ رمحهم اهلل: )وال ريب: أن الكفر ينايف 
اإلميان ويبطله وحيبط األعمال بالكتاب والسنة وإمجاع املسلمني، قال اهلل تعاىل: }ومن 

 فقد حبط عمله وهو يف اآلخرة من اخلاسرين{...(.يكفر باإلميان 

مث قال: )... وكل كافر قد أخطأ واملشركون ال بد هلم من تأويالت، ويعتقدون أن 
شركهم بالصاحلني تعظيم هلم ويدفع عنهم، فلم يعذروا بذلك اخلطأ، وال بذلك التأويل، بل 

ليقربونا إىل اهلل زلفى إن اهلل حيكم قال تعاىل: }والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال 
 بينهم فيما هم فيه خيتلفون إن اهلل ال يهدي من هو كاذب كفار{(، مث ذكر آيات يف ذلك.

مث قال: )أين ذهب عقل هذا عن هذه اآليات وأمثاهلا من اآليات احملكمات؟! 
ومل يقل أحد والعلماء رمحهم اهلل تعاىل سلكوا منهج اإلستقامة وذكروا باب حكم املرتد، 

منهم: أنه إذا قال كفرًا، أو فعل كفرًا، وهو ال يعلم أنه يضاد الشهادتني أنه ال يكفر جبهله، 
وقد بني اهلل يف كتابه أن بعض املشركني جهال مقلدون، فلم يرفع عنهم عقاب اهلل جبهلهم، 

..{، إىل كما قال تعاىل: }ومن الناس من جيادل يف اهلل بغري علم ويتبع كل شيطان مريد.
 اهـ.  (89)قوله: }إىل عذاب السعري{(

وقال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: )وبيان األحكام؛ حيصل تارة بالنص اجللي املؤكد، وتارة 
بالنص اجللي اجملرد، وتارة بالنص الذي حيصل لبعض الناس فيه شبهة، حبسب مشيئته 

بالغ املبني أال يشكل وحكمته، وذلك كله داخل يف البالغ املبني، فإنه ليس من شرط ال
على أحد، فإن هذا ال ينضبط، وأذهان الناس وأهواؤهم متفاوتة تفاوتًا عظيماً، وفيهم من 
يبلغه العلم وفيهم من مل يبلغه، إما لتفريطه وإما لعجزه، وإمنا على الرسول البالغ املبني البيان 
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 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

 (90)بلغ البالغ املبني(املمكن، وهذا وهلل احلمد قد حصل منه صلى اهلل عليه وسلم، فإنه 
 اهـ. 

وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل يف أثناء ذكره ألنواع الكفر: )كفر 
الشك، وهو كفر الظن، والدليل قوله تعاىل: }ودخل جنته وهو ظامل لنفسه قال ما أظن أن، 

با وقال له تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إىل ريب ألجدن خريًا منها منقل
صاحبه وهو حياوره أكفرت بالذي خلقك من تراب مث من نطفة مث سواك رجال لكنا هو اهلل 

 اهـ.  (91)ريب وال أشرك بريب أحدا{(

سواء كان بسبب شبهة أو تأويل  -وهبذا يتبني؛ أن من وقع يف الشرك جهاًل منه  
يقال إنه معذور  ُ فإنه غري معذور، بل لو اجتهد يف ذلك فلم يصب احلق؛ فال -أوشك 

 لكونه جمتهًدا.

: )باب ذكر الدليل على أن اجملتهد (92)مندة رمحه اهلل يف "كتاب التوحيد"ابن  قال
املخطىء يف معرفة اهلل عز وجل ووحدانيته كاملعاند، قال تعاىل خمربًا عن ضال لتهم 

نيا وهم ومعاندهتم: }قل هل ننبئكم باألخسرين أعماال الذين ضل سعيهم يف احلياة الد
جرير ابن  (، مث ذكر أثر على رضي اهلل عنه الذي أخرجه(93)حيسبون أهنم حيسنون صنعا{

 بسنده مع بعض اختالف يف اللفظ.

قال علي رضي اهلل عنه: )هم كفرة أهل الكتاب، كان أوائلهم على حق، فأشركوا 
، وجيتهدون يف برهبم، وابتدعوا يف دينهم، الذين جيتهدون يف الباطل وحيسبون أهنم على حق

الضاللة وحيسبون أهنم على هدى، فضل سعيهم يف احلياة الدنيا }وهم حيسبون أهنم حيسنون 
 صنعا{(، وقال علي رضي اهلل عنه: )أهنم أهل حروراء( اهـ. 

كثري رمحه اهلل بعد نقله لقول علي السابق والضحاك وغريه؛ أهنم أهل ابن   وقال
 عنه؛ أن هذه اآلية الكرمية يف احلرورية كما تشمل حروراء: )ومعىن هذا عن علي رضي اهلل

اليهود والنصارى وغريهم، ال أهنا نزلت يف هؤالء على اخلصوص وال هؤالء، بل هي أعم من 
هذا، فإن هذه اآلية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود اخلوارج بالكلية، وإمنا 

ة حيسب أنه مصيب فيها، وأن عمله هي عامة يف كل من عبد اهلل على غري طريقة مرضي
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 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

مقبول وهو خمطىء وعمله مردود، كما قال تعاىل: }وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى 
 نار حامية{( اهـ. 

وبعد هذا كله؛ فكيفُ يقال: بعذر من وقع يف الشرك إذا كان جاهالً أو متأواًل أو  
 طرأت له شبهة؟! بل اإلمجاع منعقد على خالف ذلك.

: )وقد ذكر العلماء من أهل (94)لشيخ عبد اهلل أبا بطني رمحه اهلل يف "اإلنتصار"قال ا
كل مذهب أشياء كثرية ال ميكن حصرها من األقوال واألفعال واالعتقادات أنه يكفر 
صاحبها، ومل يقيدوا ذلك باملعاند، فاملدعي أن مرتكب الكفر متأواًل أو جمتهًدا أو خمطًئا أو 

عذور، خمالف للكتاب والسنة واإلمجاع بال شك، مع أنه ال بد أن ينقض مقلًدا أو جاهال؛ م
أصله، فلو طرد أصله؛ كفر بال ريب، كما لو توقف يف تكفري من شك يف رسالة حممد صلى 

 اهلل عليه وسلم( اهـ. 

وهنا يتأكد ما سبق تأصيله من أن، هناك فرق بني قيام احلجة وفهمها ال كما قال 
مه: )ينبغي التفريق بني فهم الداللة الذي تقوم به احلجة وبني فهم اهلداية املؤلف يف أثناء كال

والتوفيق الذي من حرمه ضل، فليس من كل من حرم فهم اهلداية يكون وال بد ممن مل يفهم 
احلجة، وحكم التكفري متعلق بقيام احلجة على املعني وال تكون احلجة قائمة إال إذا فهمها 

دم قبوهلا، وعلى هذا فال يقال أن بلوغ احلجة وقيامها شيء وفهمها ومل تكن له شبهة يف ع
شيء آخر، إذا كان املراد بالفهم فهم الداللة، فإنه إمنا تقوم احلجة به، أما فهم اهلداية فشيء 

 [. 128آخر غري قيام احلجة وبلوغها( ]ص: 

 ؛ومما يزيد ذلك إيضاحاً ما ذكره بعض علماء الدعوة النجدية

محد بن ناصر آل معمر رمحه اهلل: )وقد سئل شيخنا حممد بن عبد  قال الشيخ
الوهاب رمحه اهلل تعاىل عن هذه املسألة فأجاب السائل بقوله: من العجب العجاب كيف 
تشكون يف هذا وقد وضحته لكم مرارا، فإن الذي مل تقم عليه احلجة هو الذي حديث 

يف مسألة خفية مثل الصرف والعطف؛  عهد باإلسالم، والذي نشأ ببادية بعيدة، أو يكون
فال يكفر حىت يعرف، أما أصول الدين اليت أوضحها اهلل وأحكمها يف كتابه، فإن حجة اهلل 
هي القرآن، فمن بلغه فقد بلغته احلجة، ولكن أصل اإلشكال أنكم مل تفرقوا بني قيام احلجة 

مع قيامها عليهم، كما قال  وفهم احلجة، فإن أكثر الكفار واملنافقني مل يفهموا حجة اهلل
تعاىل: }أم حتسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إال كاألنعام بل هم أضل 
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 (52) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

سبيال{، وقيام احلجة وبلوغها نوع وفهمهم إياها نوع آخر، وكفرهم اهلل ببلوغها إياهم مع  
 اهـ.  (95)كوهنم مل يفهموها(

لى عباده ببلوغ احلجة، ال وقال الشيخ عبد اهلل أبا بطني: )فحجة اهلل قائمة ع
بفهمها، فبلوغ احلجة شيء وفهمها شيء آخر، وهلذا مل يعذر اهلل الكفار بعدم فهمهم بعد 

 اهـ.  (96)أن بلغتهم حجته وبيناته(

وقال يف ذلك أبناء الشيخ عبد اللطيف عبد اهلل وإبراهيم والشيخ سليمان بن 
احلجة: )أما قوله: وهؤالء ما فهموا  سحمان رمحهم اهلل يف أثناء ردهم على من اشرتط فهم

احلجة؛ فهذا مما يدل على جهله وأنه مل يفرق بني فهم احلجة وبلوغ احلجة، ففهمها نوع 
وبلوغها نوع آخر، وقد تقوم احلجة على من مل يفهمها(، مث نقلوا كالم شيخ اإلسالم حممد 

 اهـ.  (97)السابق

هم اهلل معلقًا على كالم شيخ وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرمحن آل الشيخ رمح
اإلسالم حممد السابق: )وتأمل كالم الشيخ رمحه اهلل؛ أن كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه 

 اهـ.  (98)احلجة، وإن مل يفهم ذلك، وجعله هذا هو السبب يف غلط من غلط(

وعقد الشيخ سليمان بن سحمان رمحه اهلل يف كتابه "كشف الشبهتني" فصاًل 
  ذلك، فقال: )فصل الفرق بني قيام احلجة وفهم احلجة(. مستقاًل يف

ونقل عن الشيخ عبد اللطيف رمحه اهلل أنه قال: )وينبغي أن يعلم الفرق بني قيام 
احلجة وفهم احلجة، فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه احلجة إذا كان على وجه 

اهلل ورسوله ما يفهمه أهل اإلميان  ميكن معه العلم، وال يشرتط يف قيام احلجة أن يفهم عن
والقبول واإلنقياد ملا جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم، فافهم هذا يكشف عنك شبهات  
كثرية يف مسألة قيام احلجة، قال تعاىل: }أم حتسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم 

م وعلى مسعهم وعلى إال كاألنعام بل هم أضل سبيال{، قال تعاىل: }ختم اهلل على قلوهب
 أبصارهم غشاوة{(. 

                                      
، ويقع جواب شيخ اإلسالم حممد يف اجمللد العاشر من الدرر السنية: ص 11/22الدرر السنية:  95
، ونود أن ننبه وقع هناك زيادة قد حتيل املعىن بعد قول الشيخ: )فإن الكفار واملنافقني(، زيادة: )من 13
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 .361 - 11/351الدرر السنية:  96
 .11/233الدرر السنية:  97
 .15رسالة "حكم تكفري املعني والفرق بني قيام احلجة وفهم احلجة": ص  98



 

 (58) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

قال الشيخ سليمان بن سحمان رمحه اهلل: )قلت: ومعىن قوله رمحه اهلل؛ "إذا كان 
على وجه ميكن معه العلم"، فمعناه أن ال يكون عدمي العقل والتمييز كالصغري واجملنون أو 

من بلغته رسالة حممد يكون ممن ال يفهم اخلطاب، ومل حيضر ترمجان يرتجم له وحنو هؤالء، ف
 اهـ.  (99)صلى اهلل عليه وسلم وبلغه القرآن فقد قامت عليه احلجة(

فهؤالء أئمة الدعوة يقولون بالفرق بني قيام احلجة وفهم احلجة، وأن قيامها نوع 
 وفهمها نوع آخر. 

 واملؤلف يقول: )وعلى هذا فال يقال أن قيام احلجة شيء وفهمها شيء آخر(. 

ف ختطئة أئمة الدعوة النجدية رمحهم اهلل أمجعني وأن األمة أمجعت فهل قصد املؤل
على ضاللٍة قرنينن كاملني؟! أم ظن أهنم قد أتوا ببدع من القول مل يسبقهم إليه أحد من 

 أئمة أهل السنة واجلماعة؟! وأهنم يف ذلك مبتدعون ال متبعون.

ابن  ، وقد تقدم ما نقلهفهذه أقاويل أهل السنة واجلماعة تطابق أقوال أئمة الدعوة
جرير عن الصحابة والتابعني يف تفسري قوله تعاىل: }ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق مبا 

مندة ابن  ال يسمع إال دعاء ونداء صم بكم عمى فهم ال يعقلون{، وما نقلناه سابًقا عن
 عني. وابن تيمية وابن القيم وابن كثري وغريهم من أئمة اإلسالم رمحهم اهلل أمج

وأما قول المؤلف: )إذا كان المراد بالفهم؛ فهم الداللة، فإنه إنما تقوم الحجة 
 به(. 

فقد أخطأ املؤلف حيث قصر فهم الداللة على معرفة احلق يف نفس األمر وعدم 
وجود شبهة يف عدم قبول احلجة، بقوله: )حكم التكفري يتعلق بقيام احلجة على املعني وال 

 ليه إال إذا فهمها ما مل تكن له شبهة يف عدم قبوهلا(. تكون احلجة قائمة ع

وهذا خطأ واضح فاضح، فإن مراد أهل العلم بفهم الداللة؛ هو فهم مدلول اخلطاب 
ال معرفة احلق والصواب يف نفس األمر، كمخاطبة كل أهل لغة بلساهنم، فاألعجمي خياطب 

حق بعينه أم ال؛ فهذا مل يشرتطه أحد باللغة األعجمية، والعريب بلغته، وأما معرفته أن هذا 
من أهل العلم، قال تعاىل: }وما أرسلنا من رسوٍل إالبلسان قومه ليبني هلم فيضل اهلل من 
يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز احلكيم{، ولكن الذي أوجب ذلك للمؤلف؛ أصله 

اده كما مر بنا من الباطل من أن مجيع أنواع الكفر ترجع إىل كفر العناد، وقد تقدم بيان فس
 قبل، فال حاجة إىل إعادته. 
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 (51) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

وقال شيخ اإلسالم: )الصنف الثالث: من مسع الكالم وفقهه، لكنه مل يقبله ومل يطع 
أمره، كاليهود الذين قال اهلل فيهم: }من الذين هادوا حيرفون الكلم عن مواضعه ويقولون 

يف الدين ولو أهنم قالوا مسعنا  مسعنا وعصينا وامسع غري مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا
وأطعنا وامسع وانظرنا لكان خريا هلم وأقوم ولكن لعنهم اهلل بكفرهم فال يؤمنون إال 

 اهـ.  (100)قلياًل{(

الصنف الرابع: )الذين مسعوا مساع فقه وقبول، وهذا هو السماع املأمور به، كما قال  
 تفيض من الدمع مما عرفوا منتعاىل: }وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم 

 .(102)اهـ (101)احلق{(
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 (61) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

 فصل
 اعتبار القصد في األمور المحتملة
 وعدم اعتباره في األمور القطعية

ما مل يكن مكرهًا إكراهاً  –الرد على قول املؤلف: )وكذلك من ارتكب ما هنى عنه 
يلزم أن يكون ذلك على فإنه ال بد أن يكون قد قصد إىل ذلك الفعل، لكن ال  -معتربًا 

جهة املخالفة، بل قد يكون جاهاًل مل تبلغه احلجة بالنهي عنه، أو أن له شبهة يف فعله يعذر 
به، ال فرق يف ذلك بني األقوال واألعمال اليت ظاهرها الشرك وبني غريها، وبناء على ما 

 يكفي لذاته سبق؛ فإن جمرد حتقيق الفعل يف الظاهر، والتلبس بشيء من مظاهر الشرك، ال
يف الداللة على القصد بالفعل، إلمكان أن يكون القصد بالفعل حمتماًل غري ما به يكون 
الشرك على احلقيقة، وجمرد الدالئل احلالية واملقالية ال تكفي لتبني حال املعني، وإن كانت قد 

 [. 118تدل يف بعض األحوال( ]ص: 

 الجواب: 

 قد أخطأ املؤلف يف ثالث مسائل.

 اعتباره املقاصد فيمن وقع يف الشرك األكرب اجملمع على كفر فاعله. لى؛األو 

 اعتباره أيضاً اجلهل والشبهةيف عدم إرادة املخالفة. والثانية؛

 عدم داللة األقوال واألحوال على مراد أصحاهبا إال يف بعض األحيان.  والثالثة؛

 فنقول:

ل على مراد صاحبها الحتماهلا داللة األلفاظ واألفعال على أقسام: منها ما ال يد
حيكم عليه مبجرد قوله وفعله الظاهر إال بعد التبني من حاله.  أكثر من وجه، فهذا ال ُ

وقوله  ،كالذي يسب الدهر كما يف احلديث: )ال تسبوا الدهر فإن اهلل هو الدهر(
الدهر  آدم يسب الدهر وأناابن  صلى اهلل عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: )يؤذيين

 بيدي األمر أقلب الليل والنهار(.

"فإن من سب الدهر من اخللق مل يقصد سب اهلل سبحانه وتعاىل، وإمنا قصد أن 
يسب من فعل به ذلك الفعل مضيفا له إىل الدهر، فيقع السب على اهلل، ألنه هو الفاعل 



 

 (61) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

أو  -عيم بن محاد كما قال ن  -يف احلقيقة، وسواء قلنا: أن الدهر اسم من أمساء اهلل تعاىل 
قلنا: إنه ليس باسم، وإمنا قوله؛ أنا الدهر، أي أنا الذي أفعل ما ينسبونه إىل الدهر ويوقعون 

وهلذا مل يكفر الذي سب الدهر وال يقتل،  -كما قاله أبو عبيدة واألكثرون   -السب عليه 
 اهـ.  (103)ولكن يؤدب ويعزر لسوء منطقه"

 تعاىل؛ لكفر، وهذا ال يعلم إال بعد التبني من فعلى هذا لو سب الدهر وأراد به اهلل
؛ كفرناه من غري  ًً ًً مراده والكشف عن حاله، وأما إذا سب اهلل أو رسوله أو دينه سباً ظاهرًا

وال يقال أنه ال يكفر إال بعد استيفاء  -وال كرامة وال نعمة عنٍي  -سؤاٍل أو استفصاٍل 
ملؤلف: )وليس كل من وقع يف شيء من أمور شروط التكفري وانتفاء موانعه، كما يف قول ا

الشرك الظاهرة يكفر مبجرد قوله أو فعله، بل ال بد من استيفاء شروط التكفري وانتفاء املوانع 
 [. 113يف حقه( ]ص: 

فبهذا يتبني؛ أن املؤلف مل يفرق يف التبني بني حال املعني إذا قال أو فعل ما هو 
عليه، فاملراد بالتبني؛ الوقوف على مراده الشخص يف حمتمل للشرك وغريه وبني قيام احلجة 

األمور اليت حتتمل أكثر من شيء، وأما إذا سجد أو ذبح لغري اهلل أو دعا غري اهلل؛ مسيناه 
مشرك مبجرد فعله أو قوله الظاهر، من غري تبني، وإن مل يقصد الكفر، مث أقيمت عليه 

ه يتوب عما وقع فيه ويرجع لإلسالم قبل إنزال احلجة، واملراد بقيام احلجة؛ اإلعذار إليه لعل
العقوبة به، وال ينفى عنه اسم ما وقع به قبلها، فإن كان أصغراً؛ نّبه على ذلك وال خيرجه من 
امللة، وإن كان أكرب؛ مُسي مشركاً، مث أقيمت عليه احلجة ألن الغالب على الردة أن تكون 

 بسبب جهل أو تأول أو شبهة أوشهوة. 

شيخ اإلسالم رمحه اهلل: )االنتقال عن الدين؛ ال يقع إال عن شبهة قادحة كما قال 
 اهـ.  (104)يف القلب أو شهوة قامعة للعقل(

أما القسم الثاين: وهو ما كانت داللته قطعية على مراد صاحبه أنه شرك أكرب خمرج 
يا فالن كمن يأيت قرب رجل صاحل أو غريه فيقول؛   -من امللة، فهذا ال يتوقف يف تكفريه 

إال إذا كان  -اغفر يل أو أغثين أو إشف مريضي أو ما شابه ذلك من األلفاظ الصرحية 
 مكرهاً، وال وجه إلدخال العذر أو التأويل أو الشبهة يف هذا النوع.

ال كما قال املؤلف: )بل قد يكون جاهال مل تبلغه احلجة يف النهي عنه أو أن له 
ل أو قال ما هو شرك أكرب قطعًا بلفظ صريح، فإنه شبهة يف فعله يعذر به(، ألن من فع

 حيكم عليه مبقتضى ذلك.
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 (61) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

مث يُقال هل هذه عبادة أَم  ال؟ فإن قيل إهنا ليست عبادة فهذا معلوم فساده بضرورة 
الشرع، وإن أقررَت أهنا عبادة، فقد قُلَت أّن: )كل ما ثبت أنه عبادة مشروعة وجوبا أو 

سواًء اعتقد  -رك يف العبودية، ومن حتقق منه ذلك كان مشركًا استحبابا فصرفها لغري اهلل ش
مع ذلك استحقاق املعبود للعبادة من دون اهلل أو اعتقد أنه ال يستحق العبادة لذاته وإمنا هو 

[، وقُلَت يف موضع آخر: )لكن من عبد غري اهلل 112( ]ص: -وسيط وشفيع إىل اهلل 
 [. 112عذور جبهله( ]ص: بسجود أو غريه فإنه يكون مشركا، غري م

فلم تعذر هنا باجلهل؟ مع أنك قلت يف موضع آخر: )احلالة الرابعة: أن يقوم باملعني 
 [.112ما هو كفر قطعا، لكن مينع من تكفريه االحتمال يف قصده( ]ص: 

وما نقلته يف هذه احلالة من كالم شيخ اإلسالم الذي ذكر فيه بعض أنواع الشرك  
والسجود هلم وغريه قوله: )إن ذلك من الشرك الذي حرمه اهلل  كاالستغاثة باألموات

ورسوله، لكن لغلبة اجلهل وقلة العلم بآثار الرسالة يف كثري من املتأخرين مل ميكن تكفريهم 
 بذلك حىت يتنب هلم ما جاء به الرسول مما خيالفه( اهـ كالم شيخ اإلسالم. 

صد أن من عبد غري اهلل فهو معذور تيمية ال يقابن  فقلَت معلقًا عليه: )واإلمام
مطلقا، وإمنا يقصد أن من تلبس بشيء من مظاهر الشرك؛ مل يلزم تكفريه حىت تقام عليه 
احلجة الرسالية، إلمكان أن يكون جاهال مل تبلغه احلجة، أو متأول له شبهة يعذر هبا...(، 

ط يف التكفري إقامة احلجة( إىل أن قلَت: )... وذلك ال يعلم مبجرد الفعل الظاهر، وهلذا اشرت 
 اهـ. 

 فال ندري أي كالمك نأخذ، وأيه ندع، وهذا تناقض صريح يعرفه كل من وقف عليه.

ومن املعلوم أن األقوال واألفعال املقطوع بأهنا شرك أكرب؛ تدل على مراد صاحبها،  
اثة الذي ساقه املؤلف نفسه يف عبادة األموات كاالستغ -كما هو نص كالم شيخ اإلسالم 

وما دل على مراد صاحبه حكم عليه مبقتضى ذلك، وال حيتاج إىل  -هبم والسجود هلم 
التبني عن مراد صاحبه، ألنه قطعي وال يدخله اإلحتمال حبال، فما وجه التبني عند املؤلف 
إذا كان أمرًا قطعيا؟ وما وجه إدخال العذر بالشبهة والتأول واجلهل؟ وقد تقدم نقل قول 

من حتقق منه ذلك كان مشركاً...(، وأن: )من عبد غري اهلل بسجود أو غريه املؤلف أن: )
 فإنه يكون مشركا غري معذور جبهله(. 

وبعد هذا؛ يتبني أن حقيقة أمر املؤلف أنه ال حيكم على الظاهر يف األمور القطعية 
هة الدالة على مراد صاحبها حىت يقف على باطنه ويطلع على سريرته، وأن ال تكون له شب

حتتاج إىل كشف أو تأويل فيحتاج إىل بياٍن، أو جهل حيتاج إىل رفع، فال يكفر أحد إذاً عند 
املؤلف حىت تنتفي عنه هذه األمور كلها ويعرف احلق يف نفس األمر مث يصّر ويعاند، وهو 



 

 (63) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

أي الرابعة  -الذي اشرتطه يف قيام احلجة، كما يف قوله: )ومن مجيع ما تقدم يف هذه احلالة 
يتبني أن بلوغ احلجة وفهمها وعدم وجود شبهة عند من بلغته احلجة شرط يف تكفري  -

املعني، وأن من مل تبلغه احلجة أو بلغته فلم يفهمها، أو فهمها لكن عرضت له شبهة معتربة 
 [. 111 – 111]ص:  (105)ال يكفر حىت تقام عليه احلجة الرسالية... إخل(

املعاند، وقد بينا هتافت هذا األصل فيما سبق، فعلى هذا؛ ال يكفر عند املؤلف إال 
فوقع املؤلف فيما فّر منه يف قوله: )فإن جمرد حتقق الفعل يف الظاهر والتلبس بشيء من 
مظاهر الشرك ال يكفي لذاته يف الداللة على القصد يف الفعل، إلمكان أن يكون القصد 

د الدالئل احلالية واملقالية ال تكفي بالفعل حمتماًل غري ما به يكون الشرك على احلقيقة، وجمر 
لتبني حال املعني، وال يعين هذا أن احلكم على املعني معلق بأمر باطن ال ميكن العلم به، بل 
أن ذلك ممكن بالنظر يف حتقق شروط التالزم بني الظاهر والباطن من جهة احلكم على الغري 

املنايف للجهل، وعدم الشبهة، وعدم اإلكراه(  (106)وانتفاء موانعه، وتلك الشروط هي؛ العلم
 [. 118اهـ ]ص: 

 بل نقول:

إن قول املؤلف: )وال يعين هذا أن احلكم على املعني معلق بأمر باطن ال ميكن العلم 
به(، قد جعلته قيود املؤلف السابقة معلقًا بأمٍر باطٍن، وإن كان القول والفعل داالًّ على مراد 

وأما املكره؛ فهو معذور على كل حال، بشرط  -يف احلالة الرابعة  كما مّر قوله  -صاحبه 
طمأنينة القلب، وإيراده هنا خروجًا عن حمل النزاع وحمك اخلالف، إذ الخالف فيه وإمنا 

 النزاع يف غريه.

وأما قول المؤلف: )ومجرد الدالئل الحالية والمقالية ال تكفي لتبين حال 
 المعين(. 

  -رزقنا اهلل وإياك فهمًا وعلمًا  -إليه ويعول عليه، فإليك فهذا أصله الذي يرجع 
القيم يف هدم هذا األصل، قال رمحه اهلل: )األلفاظ بالنسبة ملقاصد املتكلمني ابن  كالم

ونياهتم وإراداهتم أقسام: أحدمها؛ أن تظهر مطابقة القصد للفظ، والظهور مراتب تنتهي إىل 

                                      
 .111اهر والباطن"، يف ص: وراجع كذلك ما ذكره املؤلف يف "شروط التالزم بني الظ 105
فقد أخطأ املؤلف جبعله شرطاً من شروط الإله إال اهلل من شروط التكفري ألن هذا الشرط مطلوب يف  106

صحة إميان من قاهلا، إلنه البد من العلم مبعناها والعمل مبقتضاها وإال مل تنفع قائلها بالإلمجاع فخرق 
لم يف تكفري من وقع يف الشرك، ومل يفرق بني شروط وموانع املؤلف اإلمجاع ونقض االتفاق ال شرتاطه الع

تكفري أهل األهواء والبدع، وبني الشروط اليت يستحق هبا املشرك من إحلاق الكفر به الذي تتعلق به 
 أحكامه املرتتبة عليه، وبني شروط ال إله إال اهلل.



 

 (62) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

الكالم يف نفسه وما يقرتن فيه من القرائن احلالية واللفظية اليقني والقطع مبراد املتكلم حبسب 
 وحال املتكلم له وغري ذلك(.

القيم داللة األلفاظ، وأن بعضها يصل إىل ابن  فانظر رمحنا اهلل وإياك؛ إىل تقسيم
اليقني والقطعية بنفسه أو بالقرائن احلالية واللفظية، واملؤلف نفاها إال يف بعض األحوال، 

 كما يف قوله: )وإن كانت قد تدل يف بعض األحوال(. على قلة،  

فإذا كان الفعل والقول الظاهر القطعي ال يدل على مراد صاحبه، ال بنفسه وال 
بالقرائن احلالية واملقالية، فما الذي يدل على مراده إذاً؟ اللهم إال أن يسأله؛ هل قصدت 

قول له: هل الذي قلته أو فعلته بقولك أو فعلك الشرك أم ال؟ مث إن قال؛ أردت الشرك، ي
 عن جهل أو علم منك؟ وهل لك يف ذلك من شبهٍة أوتأويل؟ 

وكل من تصور هذا؛ علم بطالنه بالضرورة الشرعية والعقلية، وال يقال؛ أن املؤلف قد 
ذكر اإلعتبار بالدالئل احلالية واملقالية يف مواضع أخرى، فقد تقدم كالمه أهنا ال تكفي يف 

 ملعني إال يف بعض األحوال. تبني حال ا

القيم رمحه اهلل: )القسم الثاين: ما يظهر بأن املتكلم مل يرد معناه وقد ينتهي ابن  وقال
هذا الظهور إىل حد اليقني، حبيث ال يشك السامع...(، إىل أن قال: )... القسم الثالث: 

ال داللة على واحد من ما هو ظاهر يف معناه وحيتمل إرادة املتكلم له وحيتمل إرادته غريه و 
األمرين، واللفظ دال على املعىن املوضوع له وقد أتى به اختياراً، فهذه أقسام األلفاظ بالنسبة 
إىل إرادة معانيها ومقاصد املتكلم هبا، وعند هذا يقال؛ إذا ظهر قصد املتكلم ملعىن الكالم 

ة اليت ذكرها الشافعي أو مل يظهر قصد خيالف كالمه، وجب محل كالمه على ظاهرة، واألدل
رضي اهلل عنه وأضافها كلها إمنا تدل على ذلك، وهذا حق ال ينازع فيه عامل، والنزاع إمنا هو 

 اهـ.  (107)يف غريه(

القيم رمحه اهلل أن أقسام األلفاظ بالنسبة إىل املقاصد ثالثة أقسام كما سبق، ابن  فبني
مقاصد املتكلمني إال احتمااًل، ومل يعترب وأما املؤلف؛ فاألصل عنده أن األلفاظ ال تدل على 

ابن  القرائن احلالية واملقالية إال يف بعض احلاالت القليلة، وهذا خالف ما تقدم من تقسيم
القيم رمحه اهلل، ومن املعلوم؛ أن األقوال واألفعال القطعية الظاهرة ال تكون إال دالة على مراد 

ة، ال كما يقول املؤلف، ويف هذه احلالة ال يكون صاحبها، فال حاجة للتبني وال إلقامة احلج
 الظاهر إال موافقاً للباطن. 
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 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

قال شيخ اإلسالم: )ومعلوم أنه إذا حصل فرع شيء ودليله؛ حصل أصله املدلول 
 اهـ.  (108)عليه(

 فمن ظهر منه شرك قطعي غري حمتمل، كان دااًل على انتفاء إميانه، النتفاء لوازمه.

ميان عمن انتفت عنه لوازمه، فإن انتفاء الالزم يقتضي انتفاء امللزوم "وهلذا ينفي اهلل اإل
كقوله تعاىل: }ولو كانوا يؤمنون باهلل والنيب وما أنزل إليه ما اختذوهم أولياء{، وقوله: }ال 
جتد قومًا يؤمنون باهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد اهلل ورسوله... اآلية{، وحنوها فالظاهر 

مان ال يكون الظاهر مستقيمًا إال مع استقامة الباطن، وإذا استقام الباطن فال والباطن متالز 
بد أن يستقيم الظاهر، وهلذا قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: )أال إن يف اجلسد مضغة إذا 

 صلحت صلح هلا سائر اجلسد، وإذا فسدت فسد هلا سائر اجلسد، أال وهي القلب(.

ه يعبث يف صالته: )لو خشع قلب هذا خلشعت وقال عمر رضي اهلل عنه ملن رآ
 جوارحه(.

ويف احلديث: )ال يستقيم إميان عبد حىت يستقيم لسانه وال يستقيم لسانه حىت 
 . (109)"يستقيم قلبه(

وبعد هذا نسوق األدلة على أن اإلنسان يكفر وإن مل يقصد الكفر إذا صدر منه  
 كفر قطعي:

مااًل الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا قال تعاىل: }قل هل ننبئكم باألخسرين أع
 وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعًا{. 

قال الطربي رمحه اهلل: )والصواب من القول يف ذلك عندنا أن يقال: إن اهلل عز وجل 
عىن بقوله: }هل ننبئكم باألخسرين أعمااًل{، كل عامل عماًل حيسبه فيه مصيبًا وأنه هلل 

له ذلك هلل مسخط وعن طريق أهل اإلميان له جائر،  بفعله ذلك مطيع مرض، وهو يفع
كالرهابنة والشمامسة وأمثاهلم من أهل اإلجتهاد يف ضاللتهم، وهم مع ذلك من فعلهم 

 واجتهادهم باهلل كفره من أهل أّي دين كانوا...(.

إىل أن قال: )... وقوله: }الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا{؛ يقول هم الذين مل 
الذي عملوه يف حياهتم الدنيا على هدى واستقامة، بل كان على جور وضاللة يكن عملهم 

وذلك أهنم عملوا بغري ما أمرهم به، بل على كفر منهم به: }وهم حيسبون أهنم حيسنون 
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 (66) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

صنعًا{، وهم يظنون أهنم بفعلهم ذلك هلل مطيعون، ويف ما ندب عباده إليه جمتهدون، وهذا 
ن زعم أنه ال يكفر باهلل أحد إال من حيث يقصد إىل من أدل الدالئل على خطأ قول م

الكفر بعد العلم بوحدانيته، وذلك أن اهلل تعاىل ذكره أخرب عن هؤالء الذين وصف صفتهم 
يف هذه اآلية؛ أن سعيهم الذين سعوا يف الدنيا ذهب ضالاًل وقت كانوا حيسبون أهنم 

ا بآيات رهبم، ولو أن القول ما حمسنون يف صنعهم ذلك، وأخرب عنهم أهنم هم الذين كفرو 
قال الذين زعموا أنه ال يكفر باهلل أحد إال من حيث يعلم؛ لوجب أن هؤالء القوم يف 
عملهم الذي أخرب اهلل عنهم أهنم كانوا حيسبون أهنم حيسنون صنعه؛ كانوا مثابني مأجورين 

طة، وعىن بقوله: }أهنم عليها، ولكن القول خبالف ما قالوا، أهنم باهلل كفرة وأن أعماهلم حاب
 اهـ.  (110)حيسنون صنعًا{؛ عماًل(

وقد ترجم البخاري رمحه اهلل يف كتاب التفسري من صحيحه، فقال: )باب: قوله 
 تعاىل: }ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب{(، وقال رمحه اهلل: )}تشعرون{: تعلمون(.

ا، أبو بكر وعمر رضي وروى بسنده عن أيب مليكة أنه قال: )كاد اخلريّان أن يهلك
اهلل عنهما، رفعا أصواهتما عند النيب صلى اهلل عليه وسلم حني قدم عليه ركب بين متيم، 

قال نافع: ال  -فأشار أحدمها باألقرع بن حابس أخي بين جماشع، وأشار اآلخر برجل آخر 
فعت فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إال خاليف، قال: ما أردت خالفك، فارت -أحفظ امسه 

أصواهتما يف ذلك، فأنزل اهلل: }يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب... 
 اآلية{... اخل، احلديث( اهـ. 

وقال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: )الدليل السادس: قوله سبحانه: }ال ترفعوا أصواتكم 
الكم وأنتم ال فوق صوت النيب وال جتهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن حتبط أعم

تشعرون{، ووجه الداللة أن اهلل سبحانه هناهم عن رفع أصواهتم فوق صوته، وعن اجلهر له  
كجهر بعضهم لبعض، ألن هذا الرفع واجلهر قد يفضي إىل حبوط العمل وصاحبه ال يشعر، 
فإنه علل هنيهم عن اجلهر وتركهم له بطلب سالمة العمل عن احلبوط وبني أن فيه من 

جواز حبوط العمل وانعقاد سبب ذلك، وما قد يفضي إىل حبوط العمل جيب تركه املفسدة 
غاية الوجوب، والعمل حيبط بالكفر قال سبحانه: }ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو  

 كافر فأولئك حبطت أعماهلم... اآلية{(، وذكر آيات.
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وإن مل  إىل أن قال: )وكما أن رفع الصوت قد يشتمل على أذى له، واستخفاف به
يقصد الرافع ذلك، فإذا كان األذى واالستخفاف الذي حيصل يف سوء األدب من غري قصد 

 اهـ.  (111)صاحبه يكون كفراً، فاألذى واإلستخفاف املقصود واُلمتعّمد؛ كٌفر بطريقة األوىل(

وقال الشيخ عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي يف رده على 
)حياسب عباده على ما يعتقدونه على نياهتم، تصديقًا على ما يف عند قوله:  (112)اجلزائري

: )ال مينع -عبد الرمحن بن حممد  -احلديث: "إمنا األعمال بالنيات..." إخل(، قال رمحه اهلل 
القول بشرك من جعل مع اهلل إهلًا آخر، فإن األخذ يف الدنيا بالظواهر، وما دل عليه اللفظ 

أن األحكام يعمل فيها بالظواهر واهلل يتوىل السرائر، ونص  صرحياً، وهذه قاعدة معروفة
العقالء؛ على أن من احلمق املتناهي تكذيب العني، وتصديق الظن، فكيف نقبل منك هذه 
الدعوى، وقد قال عمر رضي اهلل عنه: "إن الوحي قد انقطع، وإمنا نؤاخذكم اآلن مبا ظهر 

يس لنا من سريرته شيء، واهلل حياسبه يف سريرته، لنا، فمن أظهر لنا خريًا أمناه وقربناه، ول
ومن أظهر لنا سوءًا مل نؤمنه ومل نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة"، وعلى هذا إمجاع 

 املسلمني( اهـ. 

وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ يف كتابه "منهاج التأسيس والتقديس": )وقد قرر 
أن األلفاظ الصرحية جيري حكمها وما تقتضيه، الفقهاء وأهل العلم يف باب الردة وغريها؛ 

وإن زعم املتكلم هبا أنه قصد ما خيالف ظاهرها، وهذا صريح يف كالمهم يعرفه كل 
 اهـ.  (113)ممارس(

وقال شيخ اإلسالم حممد عبد الوهاب رمحه اهلل يف جوابه على عدة مسائل، ومنها: 
اً واضحاً: أنه نطق مبا ال يعرف معناه، )الرابعة: إذا نطق بكلمة الكفر، ومل يعلم معناها صرحي

أما كونه ال يعرف أهنا تكفره، فيكفي فيه قوله تعاىل: }ال تعتذروا فقد كفرمت بعد إميانكم{، 
فهم يعتذرون من النيب صلى اهلل عليه وسلم ظانني أهنا ال تكفرهم، والعجب ممن حيملها 

ون صنعًا{...(، إىل أن قال: على هذا وهو يسمع قوله تعاىل: }وهم حيسبون أهنم حيسن
 اهـ.  (114))... أيظن هؤالء ليسوا كفار؟(

-فيما نقله عنه الشيخ سعد بن محد بن عتيق رمحهما اهلل  -القيم رمحه اهلل ابن  وقال
: )ومن ذبح للشيطان ودعاه، واستعاذ به وقرب إليه ما حيب، فقد عبده، وإن مل يسم ذلك 

هو استخدام من الشيطان، فيصري من خدم الشيطان عبادة، أو يسميه استخداماً، وصدق 
                                      

 .56 - 52الصارم املسلول:  111
 .136السيف املسلول على عابد الرسول: ص  112
 .132ص  113
 .11/115الدرر السنية:  114



 

 (68) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

وعابديه، وبذلك خيدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن 
 الشيطان ال خيضع له وال يعبده كما يفعله هو به(.

وقال الشيخ سعد رمحه اهلل: )فصل: الذبح للجن يفعله كثري من أهل اجلهل والضالل 
، إذا مرض الشخص أو أصابه جنون أو داء مزمن ذحبوا عنده كبشًا أو يف البوادي والبلدان

غريه، وكثري منهم يصرحون؛ بأهنم ذحبوا للجن ويزعمون أن اجلن أصابته بسبب حدث منه، 
 اهـ. (115)فيذحبون عنده ذبيحة للجن، يقصدون ختليصه مما أصابه من ذلك الداء(

قال إنسان: أنا أشك يف البعث بعد  وقال الشيخ عبد اهلل أبا بطني رمحه اهلل: )ولو
املوت، مل يتوقف من له أدىن معرفة يف كفره، والشاك جاهل، قال تعاىل: }وإذا قيل إن وعد 
اهلل حق والساعة ال ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إال ظنًا وما حنن 

م أربابًا من دون اهلل مبستيقنني{، وقد قال اهلل تعاىل عن النصارى: }اختذوا أحبارهم ورهباهن
مرمي... اآلية{، قال عدي بن حامت للنيب صلى اهلل عليه وسلم: ما عبدناهم! ابن  واملسيح

قال: "أليس حيلون ما حرم اهلل فتحلونه، وحيرمون ما أحل اهلل فتحرمونه؟"، قال: بلى، قال: 
وا أن فعلهم "فذلك عبادهتم"، فذمهم اهلل سبحانه، ومساهم مشركني، مع كوهنم مل يعلم

معهم هذا عبادة هلم، فلم يعذروا باجلهل، ولو قال إنسان عن الرافضة يف هذا الزمان: إهنم 
معذورون يف سبهم الشيخني وعائشة ألهنم جهال مقلدون، ألنكر عليهم اخلاص والعام، وما 
تقدم من حكاية شيخ اإلسالم رمحه اهلل؛ إمجاع املسلمني على أن من جعل بينه بني اهلل 
وسائط يتوكل عليهم، ويسأهلم جلب املنافع ودفع املضار، أنه كافر مشرك؛ يتناول اجلاهل 
وغريه، ألنه من املعلوم أنه إذا كان إنسان يقر برسالة حممد صلى اهلل عليه وسلم ويؤمن 
بالقرآن ويسمع ما ذكر اهلل سبحانه يف كتابه من تعظيم أمر الشرك، بأنه ال يغفره، وأن 

 النار، مث يقدم عليه وهو يعرف أنه شرك، هذا مما ال يفعله عاقل، وإمنا يقع صاحبه خملد يف
عقيل يف جزمه بكفر الذين وصفهم باجلهل ابن  فيه من جهل أنه شرك، وقد قدمنا كالم

 اهـ.  (116)(-يم مستحسناً له ـالقابن  نقله عنه -فيما ارتكبوه من الغلو يف القبور 

على فساد قول املؤلف:  ؛هذا األصل، نود أن ننبه وبعد تمام ذكر األدلة في تقرير
أن يقوم باملعني ما هو كفر قطعاً، ولكن مينع من تكفريه االحتمال يف  )احلالة الرابعة:

قصده(، ألن ما احتج به من احلجج؛ منها ما يتعلق بلزوم الشرائع، كحادثة قدامة بن 
 الغ على األصح.مظعون رضي اهلل عنه، ومعلوم أهنا ال تلزم إال بعد الب
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ومنها ما يتعلق باجلهل ببعض الصفات؛ كحديث الرجل الذي ذرى نفسه وسيأيت 
وهاتان احلالتان متوقف التكفري فيهما على ثبوت الشروط  -إن شاء اهلل  -الكالم عليه 

 وانتفاء املوانع.

ما يدخل يف الشرك األكرب القطعي فيما نقله عن شيخ  -أى احلجج  -ومنها 
 رده على البكري، واجلهل الذي عذر فيه شيخ اإلسالم رمحه اهلل فمراده به نفي اإلسالم يف

العقوبة املرتتبة على الشرك، ومل يرد نفي إسم الشرك عنهم، وقد تقدم بعض كالمه يف التفريق 
إن  -بني اإلسم واحلكم وبيان األصل يف ذلك، وسيأيت زيادة توضيح لكالم شيخ اإلسالم 

 -شاء اهلل 

؛ فمختلف يف فهم داللتها، فإن كانت من الشرك (117)ادثة ذات أنواطوأما ح
األصغر؛ فال يكفر فاعله ولكن يغلظ عليه، وإن كانت شركًا أكرباً؛ فقد تقدم الكالم يف 
ذلك عند ذكر الفرق بني اإلسم واحلكم، واملؤلف أدخل هذه األدلة كلها حتت احلالة الرابعة 

فرق بينها، وقد فرق اهلل ورسوله واملسلمون بينهما، وجعل حكمها واحد يف الظاهر ومل ي
وسيأيت التفصيل يف كل ما ذكره املؤلف بإذن اهلل يف فصل: )الفرق بني املسائل الظاهرة 

 واخلفية(، والذي يليه. 

 

 

 

 

 

 

 فصل
 في الفرق بين االضطرار واإلكراه على الكفر 

                                      
سألت شيخنا عبد العزيز بن حيىي آل حيىي حفظه اهلل عن داللة حديث ذات أنواط؛ هل يدل على  117

الشرك األكرب أم األصغر؟ فأجاب بقوله: )يدل على كال األمرين، فمن طلب الربكة من الشجرة دون اهلل  
 فيها بركة فهو يتربك هبا فهذا شرك أصغر( اهـ.كان مشركاً الشرك األكرب، ومن ظن أن اهلل جعل 



 

 (21) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

م إىل احملاكم اليت حتكم الرد على قول املؤلف: )وال يلزم من هذا أن كل من حتاك
بالقوانني الوضعية؛ ال بد أن يكون كافراً، بل قد يضطر املسلم لتخليص حقوقه وحنو ذلك 
إىل التحاكم إليها، مع عدم رضاه عنها، فال يكون كافراً، بل يكون حكمه حكم املضطر( 

 [. 122]ص: 

 الجواب: 

أعين  -األصل قد ناقض املؤلف نفسه، حيث قال يف موضع آخر: )وعلى هذا 
قوله تعاىل:  -وهو أوضحها وأظهرها  -أدلة كثرية منها  -اشرتاط اإلكراه يف التظاهر بالكفر 

}من كفر باهلل من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان ولكن من شرح بالكفر 
صدرا فعليهم غضب من اهلل وهلم عذاب عظيم. ذلك بأهنم استحبوا احلياة الدنيا على 

آلخرة وإن اهلل ال يهدي القوم الكافرين{، فلم يعذر اهلل أحدا يف الكفر الظاهر بغري ا
اإلكراه، فمن تظاهر بالكفر ومل يكن مكرها، فإنه ال يكون إال كافراً النشراح صدره بالكفر، 
لتالزم الظاهر والباطن، فال عذر ألحد يف ذلك بغري اإلكراه مطلقا، سواء كان كفره حمبة 

 [. 123ألهله وعشريته وتوقعه أذى الكفار وحنو ذلك... إخل( ]ص:  لوطنه أو

انظر إىل هذا التناقض الظاهر بني املوضعني! حيث جعل املؤلف اإلضطرار عذرًا يف 
كثري رمحه اهلل يف كفر من ابن   التحاكم إىل الطاغوت! مع أنه حكى إمجاع املسلمني نقاًل عن

كثري: "فمن ترك الشرع احملكم ابن   ل: )قالفقا -[ 122يف نفس الصفحة ] -فعل ذلك 
املنزل على حممدبن عبد اهلل خامت األنبياء، وحتاكم إىل غريه من الشرائع املنسوخة كفر، 

 فكيف مبن حتاكم إىل الياس، وقدمها عليه َمن  فعل ذلك كفر بإمجاع املسلمني"(! 

عذرًا يف الكفر، لتخليص احلقوق  -يف املوضع األول  -مث جعل املؤلف؛ اإلضطرار 
وهذا مناقض ملا ذكره يف املوضع الثاين، يف قوله: )فال عذر ألحد يف ذلك بغري اإلكراه مطلقاً 

 سواء كان كفره حمبة لوطنه أو ألهله وعشريته أو توقعه أذى الكفار وحنو ذلك(.

واستدل على ذلك بكالم شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل يف قوله 
 ال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان{. تعاىل: }إ



 

 (21) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

قال رمحه اهلل: )مل يعذر اهلل إال من أكره مع كون قلبه مطمئناً باإلميان، وأما غري هذا؛ 
فقد كفر بعد إميانه، سواًء فعل خوفًا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشريته أو ماله، 

 (. (118)املكره أو فعل على وجه املزاح، أو لغري ذلك من األغراض إال

إذًا فال يقال؛ إن الفرق بني املوضعني لفظي بل اخلالف يف حقيقتيهما أيضاً، ألنه 
أثبت أن االضطرار عذرًا يف ختليص احلقوق ونفاه عند كالمه يف املوضع الثاين، كما يفيده 

 قوله: )مطلقاً(... وما بعده.

لوهاب وغيره، وما استدل به على ذلك من كالم شيخ اإلسالم محمد بن عبد ا
من أعظم األدلة على أن من قال أو فعل الكفر؛ كفر، إال  واآلية التي استدل بها المؤلف؛

أن يكون مكرهاً، أما من حتاكم لتخليص حقوقه، فهو داخل يف قوله تعاىل: }ذلك بأهنم 
 استحبوا احلياة الدنيا على اآلخرة وأن اهلل ال يهدي القوم الكافرين{. 

ن عتيق رمحه اهلل يف رسالته "سبيل النجاة والفكاك": )املسألة الثالثة: قال الشيخ محد ب
وهي ما يعذر الرجل به على موافقة املشركني وإظهار الطاعة هلم، فاعلم أن اظهار املوافقة 

 للمشركني له ثالث حاالت: 

دهم احلالة األوىل: أن يوافقهم يف الظاهر والباطن، فينقاد هلم بظاهره ومييل إليهم ويوا
بباطنه، فهذا كافر خارج من اإلسالم، سواًء كان مكرهًا على ذلك أو مل يكن مكرهاً، وهو 
ممن قال اهلل تعاىل فيه: }ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من اهلل وهلم عذاب 

 عظيم{. 

 احلالة الثانية: أن يوافقهم أو مييل إليهم مع خمالفتهم يف الظاهر، فهذا كافر أيضًا إذا
 عمل باإلسالم ظاهراً عصم ماله ودمه، وهو املنافق. 

 احلالة الثالثة: أن يوافقهم يف الظاهر مع خمالفته هلم يف الباطن، وهو من وجهني:

                                      
عندما مررنا بكالم الشيخ  -أثناء قراءتنا عليه كشف الشبهات  -سألت الشيخ عبد العزيز اليحىي  118

حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل على آية اإلكراه؛ من أن بعض من ينتسب للعلم والفضل يدخل الربملانات 
اغوتية حبجة املصلحة واإلصالح؟ فأجاب بقوله: )إن القسم على احرتام ويقسم على احرتام األحكام الط

القوانني الوضعية كفٌر خمرج من امللة(، مث تال قوله تعاىل: }ذلك بأهنم استحبوا احلياة الدنيا على اآلخرة 
دى وأن اهلل ال يهدي القوم الكفرين{، وقوله: }إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبني هلم اهل

الشيطان سول هلم وأملى هلم * ذلك بأهنم قالوا للذين كرهوا ما نزل اهلل سنطيعهم يف بعض األمر واهلل 
يعلم إسرارهم{، وأما من أكره على ذلك بقتل وحنوه؛ جاز له أن يوافقهم دفعًا عن حياته، لقوله تعاىل: 

 ه( اهـمن أكره وقلبه مطمئناً باإلميان{، وإن صرب واحتسب فهو خرٌي ل }إال



 

 (21) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

أحدمها: أن يفعل ذلك لكونه يف سلطاهنم مع ضرهبم وتقييدهم له، ويتهددونه بالقتل 
لناك، فإنه واحلالة هذه جيوز له موافقتهم فيقولون له: إما أن توافقنا وتظهر االنقياد لنا وإال قت

يف الظاهر، مع كون قلبه مطمئناً، كما جرى لعمار رضي اهلل عنه حني أنزل اهلل تعاىل: }من  
كفر باهلل من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان{، وكما قال تعاىل: }إال أن تتقوا 

كثري يف تفسري آية آل ابن   نبه على ذلككما   -منهم تقاة{، فاآليتان دلّتا على احلكم 
  -عمران 

الوجه الثاين: أن يوافقهم يف الظاهر مع خمالفته هلم يف الباطن، وهو ليس يف سلطاهنم، 
وإمنا محله على ذلك إما طمع يف رئاسة أو مال أو مشحة يف وطن أو عيال أو خوف مما 

فعه كراهته هلم يف الباطن، وهو ممن حيدث يف املال، فإنه يف هذه احلالة يكون مرتداً، ال تن
قال اهلل فيهم: }ذلك بأهنم استحبوا احلياة الدنيا على اآلخرة وأن اهلل ال يهدي القوم 
الكافرين{، فأخرب أنه مل حيملهم على الكفر اجلهل أو بغضهم للدين وال حمبة الباطل، وإمنا 

 كالم شيخ اإلسالم حممد هو أن هلم حظًا من حظوظ الدنيا فآثروه على الدين، هذا معىن
 اهـ.  (119)بن عبد الوهاب رمحه اهلل(

وقال الشيخ سليمان بن عبد اهلل آل الشيخ يف رسالة "حكم مواالة أهل اإلشراك": 
)الدليل الرابع عشر: قوله تعاىل: }من كفر باهلل من بعد إميانه... اآلية{... فحكم تعاىل 

فر فهو كافر، سواًء كان له عذر خوفًا على حكمًا ال يبدل؛ أن من رجع من دينه إىل الك
نفٍس أو مالٍ أو أهٍل أم ال، وسواًء كفر بباطنه أم بظاهره دون باطنه، وسواًء كفر بفعاله أو 
مقاله أو بأحدمها دون اآلخر، وسواًء كان طامعًا يف دنيا يناهلا من املشركني أم ال، فهو كافر 

أكره اإلنسان على الكفر وقيل له؛ اكفر وإال  على كل حال، وهو يف لغتنا؛ املغصوب، فإذا
قتلناك أو ضربناك، أو أخذه املشركون فضربوه ومل ميكنه التخلص إال مبوافقتهم، جاز له 
موافقتهم يف الظاهر، بشرط أن يكون قلبه مطمئنًا باإلميان، أي ثابتا معتقدًا له، وأما إن 

 اهـ.  (120)وافقهم بقلبه فهو كافر، ولو كان مكرهاً(

وقال الشيخ سليمان بن سحمان رمحه اهلل يف رسالٍة له: )هذه كلمات يف بيان 
الطاغوت ووجوب اجتنابه(، وذكر املقام الثاين فقال: )أن يقال؛ إذا عرفت أن التحاكم إىل 
الطاغوت كفر، فقد ذكر اهلل يف كتابه أن الكفر أكرب من القتل، قال: }والفتنة أكرب من 

ة أشّد من القتل{، والفتنة: هي الكفر، فلو اقتتلت البادية واحلاضرة القتل{، وقال: }والفتن
حىت يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا يف األرض طاغوتًا حيكم خبالف شريعة اإلسالم اليت 

 بعث اهلل هبا رسوله صلى اهلل عليه وسلم. 
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 (23) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

جل الدنيا، املقام الثالث: أن تقول: إذا كان هذا التحاكم كفراً، والنزاع إمنا يكون أل
فكيف جيوز لك أن تكفر ألجل ذلك؟ فإنه ال يؤمن اإلنسان حىت يكون اهلل ورسوله أحب 
إليه مما سوامها، وحىت يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني، فلو ذهبت 
دنياك كلها ملا جاز لك احملاكمة إىل الطاغوت ألجلها، ولو اضطرك مضطر وخريك بني أن 

إىل الطاغوت، أو تبذل دنياك؛ لوجب عليك البذل، ومل جيز لك احملاكمة إىل  تتحاكم
 اهـ.  (121)الطاغوت، واهلل أعلم(

تيمية: )إّن احملرمات منها ما يقطع بأن الشرع مل يبح منه شيئاً ابن  وقال شيخ اإلسالم
ض، وهي لضرورة وال غري ضرورة، كالشرك والفواحش والقول على اهلل بغري علم والظلم احمل

األربعة املذكورة يف قوله تعاىل: }قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث 
والبغي بغري احلق وأن تشركوا باهلل ما مل ينزل به سلطانًا وان تقولوا على اهلل ماال تعلمون{، 

منها شيئاً وال فهذه األشياء حمرمة يف مجيع الشرائع، وبتحرميها بعث اهلل مجيع الرسل، ومل يبح 
 يف حال من األحول، وهلذه أنزلت يف هذه السورة املكية( اهـ.

وقال أيضاً: )وما هو حمرم على كل أحد يف كل حال ال يباح منه شيء، وهو: 
 اهـ. (122)الفواحش، والظلم، والشرك، والقول على اهلل بال علم(

 من حظوظ الدنيا. فهذه األدلة كلها تدل؛ على عدم عذر من فعل الكفر مؤثراً حلظٍ  

وكالم الشيخ سليمان بن سحمان رمحه اهلل: )ولو اضطرك مضطر وخريك من أن 
حتاكم إىل الطاغوت أو تبذل دنياك، لوجب عليك البذل، ومل جيز لك احملاكمة إىل 
الطاغوت(، جاء مطابقًا يف الرد على قول املؤلف: )بل قد يضطر املسلم لتخليص حقوقه 

م إليها، مع عدم رضاه عنها، فال يكون كافراً، بل يكون حكمه حكم وحنو ذلك إىل التحاك
 املضطر(.

 بل قياس املضطر على املكره؛ باطل. 

قال الشيخ محد بن عتيق رمحه اهلل رداً على من قاس اإلضطرار على اإلكراه يف الكفر: 
أن ال )قال تعاىل: }فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليه{، فشرط بعد حصول الضرر 

يكون املتناول باغيًا وال عادياً، والفرق بني احلالتني ال خيفى على ذي عينني، مث يقال أيضاً: 
وهل يف إباحة امليتة للمضطر ما يدل على جواز الردة اختياراً؟ وهل هذا إال كقياس تزوج 
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 (22) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

األخت والبنت بإباحة تزوج احلر اململوكة عند خوف العنت وعدم الطول، فقد زاد هذا 
 اهـ.  (123)ملشبه على قياس الذين قالوا: }إمنا البيع مثل الربا{(ا

بل إن اهلل عز وجل مل جيعل حمبة اآلباء واألبناء أو الوطن أو املال أو األزواج أو  
العشرية أو املساكن أو التجارة أو غري ذلك من أمور الدنيا عذرًا يف ترك اهلجرة، مع أن 

أو بعضها، كما هو ظاهر، فكيف مبا هو أعظم  التارك هلا مضطر ألحد هذه األعذار
وأطم؟! وأين ترك اهلجرة من فعل الكفر؟! مع أن ترك اهلجرة ال يـَع ُد أن يكون ذنباً وكبريًة من 
الكبائر، فإذا مل يكن اإلضطرار عذرًا يف ترك اهلجرة، فأن ال يكون عذرًا يف الكفر بطريق 

 األوىل واألحرى.

عباس رضي اهلل عنهما قال: )ملا أمر اهلل نبيه ابن  عن وقد ثبت يف رواية أيب صاحل
صلى اهلل عليه وسلم باهلجرة من املدينة، فمنهم من يتعلق به أهله وولده، يقولون: ننشدك 
اهلل ال تضيعنا، فريق عليهم ويدع اهلجرة، فأنزل اهلل تعاىل: }قل إن كان آباؤكم 

 الفاسقني{.وأبناؤكم...{، إىل قوله: }واهلل ال يهدي القوم 

بعد أن ذكر نواقض اإلسالم  -وقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل 
: )وال فرق يف مجيع هذه النواقض بني اهلازل -العشرة اجملمع على كفر من فعل أحدها 

 اهـ.  (124)واجلاد، واخلائف إال املكره(

ر، لظهور الفرق وهبذا يتبني بطالن قياس االضطرار على اإلكراه يف إباحة الكف
بينهما، ومصادمة ذلك القياس، لقوله تعاىل: }من كفرباهلل إالمن بعد إميانه إال من أُكره 
وقلبه مطمئن باإلميان{، وغري ذلك من النصوص، وكل قياس خالف النصوص؛ فهو فاسد 

 االعتبار. 

-الذي أجاز له املؤلف التحاكم إىل الطاغوت وفعل الكفر لتخليص حقوقه  -وهذا 
؛ ليس مبكره، ألنه خميـٌُر بني الفعل والرتك، فلم يضرب على ذلك أو يقيد أو يتوعد ممن ينفذ 
هتديده وقيده عليه، فلو قيل إلنسان؛ هتّود أو تنّصر وإال أخذنا مالك، فهل يقول أحد أن 

ومل نسمع أن أحدًا من أهل   من كان هذا حاله يكون مكرهًا مع أنه إن أعطى ماله تركوه؟ 
جعل املضطر كحكم املكره قبل املؤلف هداه اهلل، بل فرقوا بينهما يف األبواب  العلم

واألحكام، فيذكرون "باب املضطر" يف "كتاب الصيد"، و "باب املرتد" يف "كتاب 
 احلدود"، وهذا يعرفه من له أدىن ممارسة يف كتب الفقه، واهلل املستعان. 
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 (25) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

 فصل
 الفرق بين المسائل الظاهرة والخفية

على قول املؤلف: )وعلى هذا فقيام احلجة ال يكفي فيه جمرد بلوغها، بل البد  الرد
مع ذلك من فهم تلك احلجة، وأال تعرض للمعني شبهة معتربة متنعه من اعتقاد ما هو 
مقتضي تلك احلجة، وإال كان معذورًا إذا تأوهلا، ال فرق يف ذلك بني الشبهة يف املقاالت 

عند من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بإسالم أومل يكن كذلك(  اخلفية وغريها، وال الشبهة
 [. 126]ص: 

 الجواب:  

 قد فرق أهل السنة واجلماعة بني الشبه يف املقاالت اخلفية وغريها.

جرير رمحه اهلل: )القول يف املعاين اليت تدرك حقائق املعلومات من أمور ابن  قال
ذلك فيه، وما يعذر باخلطأ فيه اجملتهد والطالب  الدين، وما يسع اجلهل به منه، وما ال يسع

وما ال يعذر يف ذلك فيه...(، مث قال: )... اعلموا رمحكم اهلل أن كل معلوم للخلق من أمر 
 : (125)الدين والدنيا، ال خيرج من أحد معنيني

 أ( من أن يكون معلوماً هلم بإدراك حواسهم إياه. 

 ا أدركته حواسهم.ب( وإما معلوماً هلم باالستدالل عليه مب

مث لن يعدو مجيع أمور الدين الذي امتحن اهلل به عباده معنيني، أحدمها: توحيد اهلل 
 وعدله، واآلخر: شرائعه اليت شرعها خللقه من حالل وحرام وأقضية وأحكام. 

 أ( فأما توحيده وعدله؛ فمدركة حقيقته استدالالً مبا أدركته احلواس. 

قيقته علم بعضها حسًا بالسمع، وعلم بعضها استدالاًل ب( وأما شرائعه؛ فمدركة ح
 مبا أدركته حاسة السمع.

 مث القول فيما أدركت حقيقة علمه استدالاًل على وجهني:

أحدمها: معذور فيه باخلطأ، واملخطىء مأجور فيه على االجتهاد والفحص والطلب،  
أجران ومن اجتهد كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "من اجتهد فأصاب فله 
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 (26) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

فأخطأ فله أجر"، وذلك اخلطأ ملا كانت األدلة على الصحيح من القول فيه خمتلفة غري 
مؤتلفة، واألصول يف الداللة عليه مفرتقة غري متفقة، وإن كان ال خيلو من دليل على 
الصحيح من القول فيه، فميز بينه وبني السقيم منه، غري أنه يغمض بعضه غموضًا خيفى 

 ري من طالبه ويلتبس على كثري من بغاته. على كث

واآلخر منهما: غري معذور باخلطأ فيه مكلف قد بلغ حّد األمر والنهي، وُمكّفٌر 
باجلهل به اجلاهل، وذلك ما كانت فيه األدلة الّدالة على صحته متفقة غري مفرتقة، ومؤتلفة 

 اهـ.  (126)غري خمتلفة، وهي مع ذلك ظاهرة للحواس(

تيمية رمحه اهلل: )وإذا كان يف املقاالت اخلفية، فقد يقال: إنه ابن  سالموقال شيخ اإل
فيها خمطىء ضال مل تقم عليه احلجة اليت يكفر صاحبها، لكن ذلك يقع يف طوائف منهم 
يف األمور الظاهرة اليت يعلم اخلاصة والعامة من املسلمني أهنا من دين املسلمني، بل اليهود 

مون أن حممداً صلى اهلل عليه وسلم بعث هبا وكّفر من خالفها، مثل والنصارى واملشركون يعل
أمره بعبادة اهلل وحده ال شريك له، وهنيه عن عبادة أحد سوى اهلل من املالئكة والنبيني 
وغريهم، فإن هذا أظهر شعائر اإلسالم، ومثل معاداة اليهود والنصارى واملشركني، ومثل حترمي 

يسر وحنو ذلك، مث جتد كثريًا من رؤوسهم وقعوا يف هذه األنواع؛ الفواحش والربا واخلمر وامل
 اهـ.  (127)فكانوا مرتدين، وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون(

قال الشيخ عبد اهلل أبا بطني رمحه اهلل معلقاً على كالم شيخ اإلسالم السابق: )فانظر 
 املقاالت اخلفية اليت هي كفر قد إىل تفريقه بني املقاالت اخلفية واألمور الظاهرة، فقال يف

يقال: إنه فيها خمطىء وضال مل تقم عليه احلجة اليت يكفر صاحبها، ومل يقل ذلك يف 
األمور الظاهرة، بل قال: مث جتد كثريًا من رؤوسهم وقعوا يف هذه األمور فكانوا مرتدين، 

 اهـ.  (128)فحكم بردهتم مطلقاً ومل يتوقف يف اجلاهل(

والشيخ سليمان بن سحمان  -عبد اهلل وإبراهيم  -يخ عبد اللطيف وقال أبناء الش
رمحهم اهلل ردًا على قول املخالف وهو: )نقول: بأن القول كفر، وال حنكم بكفر القائل(، 
فأجابوا: )فإطالق هذا جهل صرف، ألن هذه العبارة ال تنطبق إال على معني، ومسألة 

يكون به كفراً، فيقال: من قال هبذا القول فهوا كافر،  تكفري املعني مسألة معروفة إذا قال قوالً 
لكن الشخص املعني إذا قال ذلك ال حيكم بكفره حىت تقام عليه احلجة اليت يكفر تاركها، 
وهذا يف املسائل اخلفية اليت قد خيفي دليلها على بعض الناس، كما يف مسائل القدر 

                                      
 .112 - 113 - 111التبصري يف معامل الدين:  126
 .2/52، 18/52جمموع الفتاوى:  127
ر ، وحنوه للشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ رمحهما اهلل يف الدر 11/355الدرر السنية:  128

 .11/221السنية: 



 

 (22) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

ض أقواهلم تتضمن أموراً كفرية، من رد أدلة واإلرجاء وحنو ذلك مما قاله أهل األهواء، فإن بع
الكتاب والسنة املتواترة، فيكون القول املتضمن لرد بعض النصوص كفراً، وال حيكم على قائله 
بالكفر، الحتمال وجود مانع كاجلهل وعدم العلم بنقض النص أو بداللته، فإن الشرائع ال 

-مية قدس اهلل روحه يف كثري من كتبه تيابن  ذكر ذلك شيخ اإلسالم -تلزم إال بعد بلوغها 
 اهـ.  (129)(

وقال الشيخ سليمان بن سحمان رمحه اهلل: )فمن كان مؤمنًا باهلل ورسوله باطناً 
وظاهراً لكنه اجتهد يف طلب احلق؛ فأخطأ أو غلط أو جهل أو تأول، فإن اهلل تعاىل يغفر له 

، ومنشأ الغلط؛ أن هؤالء ملا مسعوا  يف املسائل النظرية أو العلمية -كائنًا من كان   -خطأه 
كالم شيخ اإلسالم رمحه اهلل يف بعض أجوبته يقول بعدم تكفري اجلاهل واجملتهد املخطىء 
واملتأول، ظنوا أن هذا يعم كل خطأ وجهل، واجتهاد وتأويل، وأمجلوا ومل يفصلوا، وهذا خطأ 

كفر بذلك، فإن ما علم حمض، فإنه ليس كل اجتهاد وخطأ وتأويل يغفر لصاحبه وأنه ال ي
بالضرورة من دين اإلسالم، كاإلميان باهلل ورسوله ومبا جاء به؛ ال يعذر أحد باجلهل بذلك، 
فقد أخرب اهلل سبحانه جبهل كثري من الكفار مع تصرحيه بكفرهم، ووصف النصارى باجلهل، 

 ،لدونمع أنه ال يشك مسلم بكفرهم، ونقطع أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مق
 اهـ.  (130)ونعتقد كفرهم وكفر من شك بكفرهم(

يف رده على عثمان بن منصور يف احتجاجه  -وقال الشيخ عبد اللطيف رمحه اهلل 
حبديث الرجل الذي ذرى نفسه على عدم تكفري من وقع يف الشرك حىت تقام عليه احلجة 

ناء جوابه: )ويقال أيضاً: قال رمحه اهلل أث -الرسالية، فيما نقله عن شيخ اإلسالم كما يدعي 
فرض الكالم الذي نقله عن أيب العباس رمحه اهلل وحمله يف أهل البدع، كما هو صريح كالمه، 
واملشركون وعباد القبور عند أهل السنة واجلماعة معدودون من أهل الشرك والردة، فالفقهاء 

وذكروا أهل األهواء يف  فرقوا بني القسمني يف األبواب واألحكام، فذكروا أهل الشرك والردة،
باب قتال أهل البغي كاخلوارج والقدرية وحنوهم، وهذا يعرفه صغار الطالب، وقد خفي على 

 ثور املدار والدوالب...(.

إىل أن قال: )... ويقال أيضاً: قد صرح أبو العباس أن عدم التكفري قد يقال فيما 
كشهادة أن ال إله إال اهلل وشهادة   خيفي على بعض الناس، وأما ما يعلم من الدين بالضرورة،

حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؛ فهذا ال يتوقف أحٌد يف كفر من أنكر لفظه أو معناه 
ومل ينقد ملا دلت عليه الشهادتان، وهذا متفق عليه يف اجلملة، فجعله من املسائل اليت خاض 
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 (28) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

بت وصح من االتفاق فيها أهل البدع واألهواء خروج عن حمل النزاع، وخرق ملا ث
 اهـ.  (131)واإلمجاع(

وقال مفيت الديار النجدية يف وقته العالمة حممد بن إبراهيم آل الشيخ رمحه اهلل يف 
"مسألة تكفري املعني": )من الناس من يقول: ال يكفر املعني أبداً! ويستدل هؤالء بأشياء من  

نص القرآن على كفره،   تيمية غلطوا يف فهمها، وأظنهم ال يكفرون إال منابن  كالم
كفرعون، والنصوص ال جتيء بتعيني كل أحد، يدرس باب حكم املرتد وال يطبق على 
أحد؟! هذه ضاللة عمياء وجهالة كربى، بل يطبق بشرط، مث الذين توقفوا يف تكفري املعني 
 يف األشياء اليت قد خيفى دليلها فال يكفر حىت تقوم عليه احلجة الرسالية من حيث الثبوت

والداللة، فإذا أوضحت له احلجة بالبيان الكايف كفر، سواء فهم أو قال ما فهمت، أو فهم 
وأنكر، ليس كفر الكفار كله عن عناد، وأما ما علم بالضرورة أن الرسول جاء به وخالفه؛ 
فهذا يكفر مبجرد ذلك، وال حيتاج إىل تعريف، سواء يف األصول أو الفروع، ما مل يكن 

 اهـ.  (132)الم(حديث عهد باإلس

وجاء يف فتوى "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء" ما يلي: )كل من آمن 
برسالة نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم وسائر ما جاء به يف الشريعة، إذا سجد بعد ذلك 
لغري اهلل من ويل وصاحب قرب، أو شيخ طريق؛ يعترب كافرًا مرتدًا عن اإلسالم مشركًا مع اهلل 

ريه يف العبادة، ولو نطق بالشهادتني وقت سجوده، إلتيانه مبا ينقض قوله من سجود لغري غ
اهلل، ولكنه قد يعذر جلهله فال تنزل به العقوبة حىت يعلم وتقام عليه احلجة، وميهل ثالثة 
أيام، إعذارًا إليه، لرياجع نفسه عسى أن يتوب، فإن أصّر على سجوده لغري اهلل بعد البيان 

لردته... فالبيان وإقامة احلجة لإلعذار إليه قبل إنزال العقوبة، ال ليسمى كافرًا بعد قُتل 
 اهـ.  (133)البيان، فإنه ُيسمى كافراً مبا حدث منه(

وسئلوا؛ ما هو الكفر يف الصفات وهل هناك فرق بني العامل املعاند واملتأول يف ذلك؟ 
: الكفر فأجابوا: )احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على ر  ًً سوله وآله وصحبه، وبعد: أواًل

يف صفات اهلل تعاىل وإنكار ما علم ثبوته منها بعد البالغ أو اإلحلاد فيه بتحريفه عن 
املقصود بدون شبهة يعذر هبا، ثانياً: من خالف احلق يف ذلك عناداً بعد البيان وإقامة احلجة 

عذر مبثلها فهو معذور، ويؤجر فهو كافر غري معذور، ومن خالف يف ذلك متأواًل لشبهة ي
 اهـ.  (134)على اجتهاده(
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 (21) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

ومما تقدم من كالم األئمة؛ يتبني سقوط قول املؤلف: )ال فرق يف ذلك بني الشبهة يف 
املقاالت اخلفية وغريها، وال الشبهة عند من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بإسالم أومل 

ها، وأنه خمالٌف ملا قرره أهل العلم، فقد يكن كذلك(، لعدم تفريقه بني املقاالت اخلفية وغري 
بينوا رمحهم اهلل أن املسائل اخلفية قد يعذر من أخطأ فيها باجلهل، وال يكفر إال بعد قيامة 
احلجة، كاستحالل بعض السلف واخللف لبعض أنواع الربا وبعض أنواع اخلمر، خبالف من 

لظاهرة اليت ال يعذر فيها أحٌد استحالل عموم اخلمر والربا، ألن هذا يدخل يف املسائل ا
مطلقاً، إال أن يكون حديث عهد بإسالم، أو ناشىء ببادية بعيدة، ألن الشرائع ال تلزم إال 

كما مر سابقًا يف نقوالت   -بعد بلوغها، ويدخل يف املسائل اخلفية؛ اجلهل ببعض الصفات 
 -العلماء رمحهم اهلل 

ة؛ يبني خطأ من استدل حبديث الرجل الذي وتفريق األئمة بني املسائل الظاهرة واخلفي
 [.118ذرى نفسه يف عذر من وقع يف الشرك األكرب، كما صنع املؤلف يف ]ص: 

 :فنذكر الحديث وكالم أهل العلم حتى يتيقن المنصف في ذلك وال يرتاب

عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: )قال رجل مل 
قط: فإذا مات، فحرقوه، وذروا نصفه يف الرب، ونصفه يف البحر، فواهلل لئن قدر يعمل خريًا 

اهلل عليه، ليعذبنه عذاباً ال يعذبه أحداً من العاملني، فأمر اهلل البحر، فجمع ما فيه، وأمر الرب 
 فجمع ما فيه مث قال: مل فعلت؟ قال: من خشيتك، وأنت أعلم فغفر اهلل له( ]متفق عليه[.

اإلمام أمحد رمحه اهلل من طريق أيب كامل عن محاد عن ثابت عن أيب رافع وقد روى 
 . (135)عن أيب هريرة رضي اهلل عنه حنوه، وزاد: )مل يعمل خرياً قط، إال التوحيد(

عبد الرب رمحه اهلل يف كالمه على هذا احلديث: )روى من حديث أيب رافع ابن  قال
مل يعمل خريًا قط إال التوحيد"، وهذه اللفظة  عن أيب هريرة يف هذا احلديث أنه قال: "رجل

إن صحت؛ رفعت اإلشكال يف إميان هذا الرجل، وإن مل تصح من جهة النقل فهي 
صحيحة من جهة املعىن، واألصول كلها تعضدها، والنظر يوجبها، ألنه حمال غري جائز أن 

أن يشرك به ملن مات  يغفر للذين ميوتون وهم كفار، ألن اهلل عز وجل قد أخرب أنه ال يغفر 
كافراً، وهذا ما ال مدفع له، وال خالف فيه بني أهل القبلة يف هذا األصل، ما يدلك على 

 ما عدا - مل يعمل إال ،أن قوله يف هذا احلديث: "مل يعمل حسنة قط أو مل يعمل خرياً قط"
يُؤتى بلفظ التوحيد من احلسنات واخلري، وهذا سائغ يف لسان العرب، جائز يف لغتها؛ أن  -

الكل واملراد البعض، والدليل على أن الرجل كان مؤمنًا قوله حني قيل له: مل فعلت هذا؟ 
قال: "من خشيتك يا رب"، واخلشية ال تكون إال ملؤمن مصدق، بل ما تكاد إال ملؤمن 
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 (81) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

كما قال اهلل عز وجل: }إمنا خيشى اهلل من عباده العلماء{، قالوا؛ كل من خاف اهلل   ،عامل
آمن به وعرفه، ومستحيل أن خيافه من ال يؤمن به، وهذا واضح ملن فهم وأهلم رشده(،  فقد

 واستدل له حبديث الرجل الذي مل يعمل خرياً قط غري جتاوزه عن غرمائه...

مث قال: )... وأما قوله: "ألن قدر اهلل على"، فقد اختلف العلماء يف معناه، فقال 
اهلل عز وجل وهي القدرة، فلم يعلم أن اهلل على   منهم قائلون: هذا رجل جهل بعض صفات

كل شيء قدير، قالوا: ومن جهل صفة من صفات اهلل عز وجل وآمن بسائر صفاته وعرفها 
مل يكن جبهله بعض صفات اهلل عز وجل كافراً، قالوا: وإمنا الكافر من عاند احلق ال من 

 اهـ.  (136)ن املتأخرين(ـم لك سبيلهمـن سـجهله، وهذا قول املتقدمني من العلماء، وم

وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رمحه اهلل: )وحديث الرجل الذي أمر أهله 
بتحريقه؛ كان موحدًا ليس من أهل الشرك، فقد ثبت من طريق أيب كامل عن محاد عن 
ثابت عن أيب رافع عن أيب هريرة: "مل يعمل خريًا إال التوحيد"، فبطل اإلحتجاج به عن 

 اهـ.  (137)نزاع(مسألة ال

ما رواه  -"قط إال التوحيد"  –ومما يقوي هذا احلديث ويدل على ثبوت هذه اللفظة 
اإلمام أمحد رمحه اهلل فقال: )حدثين حيىي بن إسحاق أخربنا محاد بن سلمة عن عاصم بن 

مسعود رضي اهلل عنه: "أن رجال مل يعمل من اخلري شيئاً ابن  هبدلة عن أيب وائل عن عبد اهلل
 قط إال التوحيد... احلديث"(. 

وقال اإلمام أمحد رمحه اهلل: )قال حيىي وقد حدثنا محاد عن ثابت عن أيب رافع عن 
 .(138)أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مبثله(

بعد أن ذكر حديث الرجل الذي ذرى نفسه املروي  -وقال شيخ اإلسالم رمحه اهلل 
هذا الرجل كان قد وقع له الشك واجلهل يف قدرة اهلل تعاىل على إعادة : )ف-يف الصحيحني 

بين آدم بعدما ُأحرق وُذري وعلى أنه يعيد امليت وحيشره إذا فعل به ذلك، فهذا له أصالن 
 عظيمان: 

 أحدمها: متعلق باهلل تعاىل، وهو اإلميان بأنه على كل شيء قدير. 

ان بأن اهلل يعيد هذا امليت، وجيزيه على أعماله، والثاين: متعلق باليوم اآلخر، وهو اإلمي
ومع هذه فلما كان مؤمنًا باهلل باجلملة، ومؤمنًا باليوم اآلخر يف اجلملة، وهو أن اهلل يثيب 
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 (81) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

ويعاقب بعد املوت، وقد عمل صاحلاً، وهو خوفه من اهلل أن يعاقبه على ذنوبه؛ غفر اهلل له 
اآلخر والعمل الصاحل، وأيضًا فقد ثبت يف الصحيح عن مبا كان منه من اإلميان باهلل واليوم 

النيب صلى اهلل عليه وسلم: "إن اهلل خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال دينار من إميان"، 
ويف رواية: "مثقال دينار من خري"، مث خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل 

ج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان"، أو من إميان، ويف رواية: "من خري"، و "خير 
"خري"، وهذا وأمثاله من النصوص املستفيضة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم؛ يدل أنه ال 
خيلد يف النار من معه شيئاً من اإلميان واخلري، وإن كان قلياًل، وأن اإلميان مما يتبّعض ويتجزء، 

ملخطئني معهم مقدار ما من اإلميان باهلل ورسوله، إذ الكالم ومعلوم قطعاً أن كثرياً من هؤالء ا
فيمن يكون كذلك، وأيضًا فإن السلف أخطأ كثري منهم يف كثري من هذه املسائل، واتفقوا 

 اهـ.  (139)على عدم التكفري يف ذلك(

وقال أيضًا رمحه اهلل: )فمن شرط اإلميان؛ وجود العلم التام، وهلذا كان الصواب؛ أن 
بعض أمساء اهلل وصفاته ال يكون صاحبه كافرًا، إذا كان مقراً مبا جاء به الرسول صلى اجلهل ب

اهلل عليه وسلم، ومل يبلغه ما يوجب العلم مبا جهله على وجه يقتضي كفره إذا مل يعلمه،  
 اهـ.  (140)كحديث الذي أمر أهله بتحريقه مث تذريته، بل العلماء باهلل يتفاضلون يف العلم به(

قتيبة رمحه اهلل يف حديث الرجل الذي ذرى نفسه: )وهذا رجل مؤمن باهلل بن ا ويقول
مقر به خائف له، إال أنه جهل صفة من صفاته فظن أنه إذا أحرق وذرَي يف الريح أنه يفوت 

 (141)اهلل تعاىل، فغفر اهلل له مبعرفته ما بنيته ومبخافته من عذابه جهله هبذه الصفة من صفاته(
 اهـ. 

املؤلف، وأن هذا الرجل كان موحداً ومل يكن من أهل الشرك، ولكنه جهل فتبني خطأ 
بعض صفة القدرة، وهي اإلعادة بعد التحريق والتفتيت، فغفر اهلل له ومل يؤاخذه يف خطأه، 
وعدم املؤاخذة؛ هو يف ما دون الشرك، ألن الشرك األكرب ال يغفر بنص القرآن، وال خالف 

 -عبد الرب ابن  قاله كما  -يف ذلك بني أهل القبلة 

حيث عمم قاعدة عدم املؤاخذة، كما يف قوله: )إن من  وقد أخطأ المؤلف أيضًا؛
القواعد الشرعية املقررة: أن املؤاخذة والتأثيم ال تكون على جمرد املخالفة، ما مل يتحقق 

ق، القصد إليها، واملتأول يف حقيقته خمطىء غري متعمد للمخالفة، بل هو يعتقد أنه على ح
وذلك هو قصده ونيته، وقد قال تعاىل: }وال جناح عليكم فيما أخطأمت به ولكن ما 
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 (81) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

تعمدت قلوبكم{، وهذا عام يف كل خطأ، ألنه يكون عن غري قصد وتعمد( ]ص: 
132.] 

 فدخل يف كالمه الشرك األكرب فما دونه. 

 فنقول في جوابه:

اترة ال يعذر أحد جبهلها، قد اتفق الفقهاء من كل مذهب؛ أن الشرائع الظاهرة املتو 
إال من كان حديث عهد بإسالم أو ناشىء ببادية بعيدة، فكيف بالشرك األكرب املخرج من 

 امللة؟! فلذا يقولون: )إذا كان مثله ال جيهله(. 

قدامة رمحه اهلل يف أثناء كالمه على حكم تارك الصالة: )فإن كان جاحداً ابن  قال
 به وهو ممن جيهل ذلك، كحديث اإلسالم والناشىء يف لوجوهبا نظر فيه، فإن كان جاهالً 

بادية؛ ُعّرف وجوهبا وُعلَِّم ذلك ومل حيكم بكفره، ألنه معذور، فإن مل يكن ممن جيهل ذلك،  
كالناشىء بني املسلمني يف األمصار والقرى؛ مل يعذر ومل يقبل منه ادعاء اجلهل، وحكم 

السنة، واملسلمون يفعلوهنا على الدوام، فال بكفره، ألن أدلة الوجوب ظاهرة يف الكتاب و 
خيفى وجوهبا على من هذا حاله، وال جيحدها إال تكذيبًا باهلل تعاىل ورسوله وإمجاع األمة، 

 اهـ.  (142)وهو يصري مرتداً، وال أعلم يف هذا خالفاً(

والذي أوقع املؤلف يف تعميم عدم املؤاخذة يف اخلطأ، كما يف قوله: )وهذا عام يف كل 
خطأ ألنه يكون عن غري قصد وال تعمد(؛ هو عدم تفريقه يف العذر باجلهل بني املقاالت 
اخلفية وبني املسائل الظاهرة اجللية، فالعذر باخلطأ وعدم املؤاخذة يف املسائل اخلفية فيمن 
ثبت له عقد اإلسالم، وأما من خرج من اإلسالم جبهل أو غريه؛ فال يدخل يف هذه 

 القاعدة.

بعد كالم له على مظنة األفعال اليت ال تنايف أصول  -اإلسالم رمحه اهلل قال شيخ 
: )وهلذا قال: "إن اهلل جتاوز ألميت عما حدثت به أنفسها ما مل تكلم به أو تعمل -اإلميان 

به"، والعفو عن حديث النفس إمنا وقع ألمة حممد صلى اهلل عليه وسلم املؤمنني باهلل 
يوم اآلخر، فعلم أن هذا العفو فيما يكون من األمور اليت ال تقدح ومالئكته وكتبه ورسله وال

يف اإلميان، فأما ما ناىف اإلميان؛ فذلك ال يتناوله لفظ احلديث، ألنه إذا ناىف اإلميان مل يكن 
صاحبه من أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم يف احلقيقة، ويكون مبنزلة املنافقني فال جيب أن 

كالمه أو عمله، وهذا فرق بنّي يدل عليه احلديث، وبه تأتلف األدلة   يُعفى عما يف نفسه من
الشرعية وهذا كما عفا اهلل هلذه األمة عن اخلطأ والنسيان، كما دّل عليه الكتاب والسنة، 
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 (83) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

فمن صّح إميانه ُعفَي له عن اخلطأ والنسيان وحديث النفس، كما خيرجون من النار، خبالف 
ا مل تدل النصوص على ترك مؤاخذته مبا حّدث به نفسه من ليس معه اإلميان، فإن هذ

 اهـ.  (143)وخطأه ونسيانه(

وقال أيضاً رمحه اهلل: )وقد ثبت يف الكتاب والسنة واإلمجاع؛ أن من بلغته رسالة النيب 
صلى اهلل عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر، ال يقبل منه اإلعتذار باإلجتهاد، لظهور أدلة 

نبوة، وألن العذر باخلطأ حكم شرعي، فكما أن الذنوب تنقسم إىل كبائر الرسالة وأعالم ال
وصغائر، والواجبات تنقسم إىل أركان وواجبات ليست أركاناً، فكذلك اخلطأ ينقسم إىل 

 اهـ.  (144)مغفور وغري مغفور، والنصوص إمنا أوجبت رفع املؤاخذة باخلطأ هلذه األمة...(

ل الظاهرة واملتواترة، كاعتقاد حترمي احملرمات فعلى هذا؛ من جهل شيئًا من املسائ
أووجوب الواجبات، وكان حديث عهد بإسالم، أو ناشئًا ببادية بعيدة؛ فإنه يُعذر باجلهل 
وال يكفر إال بعد إقامة احلجة، ألهنا ختفى على من هو مثله، فإذا ُعرَِّف ذلك ومل يقر 

الف من كان ناشئًا بني ظهراين بوجوب الواجبات أو حترمي احملرمات؛ كفر إمجاعاً، خب
املسلمني؛ فإنه يكفر مطلقًا وال يُعذر جبهله، وال يُقال؛ أنه ال يكفر إال بعد التعريف، ألهنا 

 ال ختفى على من هو مثله.

وقال شيخ اإلسالم رمحه اهلل بعد ذكره حديث الرجل الذي ذرى نفسه: )وهلذا ال 
لقرب عهده باإلسالم أو لنشأته ببادية بعيدة، يكّفر العلماء من استحل شيئا من احملرمات 

فإن حكم الكفر ال يكون إال بعد بلوغ الرسالة، وكثري من هؤالء قد ال يكون بلغته النصوص 
املخالفة ملا يراه، وال يعلم أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم بُعث بذلك، فيطلق؛ أن هذا 

 اهـ.  (145)ركها، دون غريه، واهلل أعلم(القول كفر، ويكفر من قامت عليه احلجة اليت يكفر تا

فقارن أيها املنصف بني قول املؤلف: )ال فرق يف ذلك بني الشبهة يف املقاالت اخلفية 
وغريها وال الشبهة عند من نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بإسالم أو مل يكن  

 سبل الغواية.كذلك(، وبني كالم أهل العلم، لعل اهلل أن مين عليك باهلداية وجينبك 

ولكن البد يف هذا املقام من تفصيل، وهو التفريق بني من استحل احملرم استحالاًل 
عاماً، مثل استحالل اخلمر، وبني من استحله استحالاًل جزئيًا بتأويل، كحادثة قدامة بن 
مظعون يف استحالله شرب اخلمر للمتقني فقط دون غريهم، وأهل الكوفة لبعض أنواع النبيذ 

 تهاد بعض السلف واخللف يف استحالهلم لبعض املعامالت احملرمة. وكاج
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 (82) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: )فمن كان قد آمن باهلل ورسوله، فلم يعلم بعض ما جاء 
به الرسول صلى اهلل عليه وسلم فلم يؤمن به تفصياًل، إما أنه مل يسمعه أو مسعه من طريق ال 

ر لنوع من التأويل الذي يعذر به، وهذا قد جعل فيه جيب التصديق هبا، أو اعتقد معىن آخ
من اإلميان باهلل وبرسوله ما جيب أن يثيبه اهلل عليه، وما مل يؤمن به فلم تقم عليه به احلجة 
اليت يكّفر خمالفها، وأيضًا فقد ثبت بالكتاب والسنة واإلمجاع؛ أن من اخلطأ يف الدين ما ال 

 يؤمث، مثل اخلطأ يف الفروع العملية...(. يكفر خمالفه، بل وال يفسق، بل وال

إىل أن قال: )... ومع ذلك؛ فبعض هذه املسائل قد ثبت خطأ املنازع فيها 
بالنصوص واإلمجاع القدمي، مثل استحالل بعض السلف واخللف لبعض أنواع الربا، 

 اهـ.  (146)واستحالل آخرين لبعض أنواع اخلمر، واستحالل آخرين للقتال يف الفتنة(

ال أيضًا رمحه اهلل: )وكذلك إن كان يف احلديث وعيد على فعل؛ من لعنة أو وق
غضب أو عذاب وحنو ذلك، فال جيوز أن يقال؛ إن ذلك العامل الذي أباح هذا أو فعله 
داخل يف هذا الوعيد، وهذا ما ال نعلم بني األمة فيه خالفاً، إال ما حيكى عن بعض معتزلة 

أهنم زعموا أن املخطىء من اجملتهدين يعاقب على خطأه،  بغداد، مثل املريسي وأضرابه؛
وهذا ألن حلوق الوعيد ملن فعل احملرم مشروط بعلمه بالتحرمي أو بتمكنه من العلم بالتحرمي، 
فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد باإلسالم وفعل شيئًا من احملرمات غري عامل 

استحالله إىل دليل شرعي، فمن مل يبلغه احلديث  بتحرميها؛ مل يأمث ومل حُيد، وإن مل يستند يف
احملرم واستند يف اإلباحة إىل دليل شرعي َأو ىل أن يكون معذوراً، وهلذا كان هذا مأجوراً 
حممودًا ألجل اجتهاده قال اهلل سبحانه: }وداود وسليمان... {، إىل قوله: }... وعلمًا{، 

 (147)العلم... إىل آخر كالمه رمحه اهلل(فاختص سليمان بالفهم، وأثىن عليهما باحلكم وب
 اهـ. 

 فصل
 في صفة قيام الحجة في الشرائع

الرد على قول املؤلف: )إن االعتبار يف بلوغ احلجة هو عدم إمكان اجلهل، ألنا إذا 
قلنا: أنه ال تكليف إال بعد العلم بالرسالة، فإن األصل يف املكلف عدم اجلهل، حىت يثبت 

قينًا ال احتمااًل، وال يكون ذلك إال بالعلم حبال املعني على اخلصوص أن احلجة قد بلغته، ي
 [. 131فيتبني أمره، وهل احلجة بلغته أم مل تبلغه( ]ص: 
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 (85) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

 الجواب: 

إن إطالق املؤلف من: )أن اإلعتبار يف بلوغ احلجة هو عدم إمكان اجلهل(؛ اطالق 
أن الشرك األكرب من  غري صحيح، ألن املؤلف يدخل فيه الشرك فما دونه، ألنه يرى

املنهيات التفصيلية اليت ال يكفر مرتكبها إال بعد قيام احلجة عليه وفهمها، وأن ال يكون له 
شبهة أو تأويل، كما يبينه قوله: )خبالف اإللتزام التفصيلي؛ فإنه يشرتط يف اإللتزام به على 

، سواء يف ذلك ما يتعلق التفصيل قيام احلجة التفصيلية على املعني وقدرته على اإللتزام به
مبعرفة مجيع املأمورات أو ما يتعلق مبعرفة املنهيات، ومنها أعمال الشرك الظاهر اليت قد ختفى 

 [. 51على بعض الناس، وقد يفعلوهنا بغري قصد ما يكون به الشرك( ]ص: 

وقد سبق تقرير؛ أن من وقع يف الشرك األكرب القطعي ُيسمى مشركاً، وأما استحقاقه 
 قوبة؛ فمشروٌط ببلوغ الرسالة إليه أو متكنه منها.الع

ففيها تفصيل، فإن كانت ظاهرة متواترة أو معلومة من الدين بالضرورة،  أما الشرائع؛
فال يعذر فيها إال من كان ناشئًا ببادية بعيدة أو حديث عهد بإسالم، فأما املتمكن من 

يف التفريق بني املسائل الظاهرة واخلفية، العلم املفرط يف طلبه فال عذر له، وقد سبق التفصيل 
 قدامة رمحه اهلل أنه ال يعلم يف ذلك خالفاً.ابن  وذكر

وقد قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: )احلجة على العباد إمنا تقوم بشيئني: بشرط التمكن 
عن من العلم مبا أنزل اهلل والقدرة على العمل به، فأما العاجز عن العلم كاجملنون أو العاجز 

العمل فال أمر عليه وال هني، فإذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه؛ كان 
ذلك يف حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم جبميع الدين أو عجز 

 اهـ.  (148)وهذه أوقات الفرتات( -كاجملنون مثاًل   -عن مجيعه 

مه على اخلطأ يف مسائل اإلجتهاد: )وحقيقة وقال رمحه اهلل يف موضع آخر أثناء كال
األمر أنه إذا كان فيه نص خفي على بعض اجملتهدين وتعّذر عليه علمه لوجب عليه اتباعه، 
لكنه ملا خفي عليه اتبع النص اآلخر، وهو منسوخ أو خمصوص فقد فعل ما وجب عليه 

يعلموا بالنسخ، وهذا حبسب قدرته، كالذين صلوا إىل بيت املقدس بعد أن نسخت وقبل أن 
ألن حكم اخلطاب ال يثبت يف حق املكلفني إال بعد متكنهم من معرفته؛ يف أصح 

 اهـ.  (149)األقوال(
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 (86) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

وقال أيضًا رمحه اهلل: )وهذا فصل اخلطاب يف هذا الباب، فاجملتهد املستدل من إمام 
طاع، كان هذا وحاكم وعامل وناظر ومفٍت وغري ذلك؛ إذا اجتهد واستدل، فاتقى اهلل ما است

هو الذي كلفه اهلل إياه، وهو مطيع هلل مستحق للثواب، إذا اتقاه ما استطاع، وال يعاقبه 
 البتة...(.

إىل أن قال: )... بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب، وكذلك الكفار؛ من 
مبا  بلغته دعوة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف دار الكفر وعلم أنه رسول اهلل فآمن به وآمن

ومل متكنه اهلجرة إىل دار  -كما فعل النجاشي وغريه   -أنزل عليه، واتقى اهلل ما استطاع 
اإلسالم وال التزام مجيع شرائع اإلسالم، لكون ممنوعًا من اهلجرة وممنوعًا من إظهار دينه، 
وليس عنده من يعلمه مجيع شرائع اإلسالم، فهذا مؤمن من أهل اجلنة، كما كان مؤمن آل 

ون مع قوم فرعون، وكما كانت امرأة فرعون، بل وكما كان يوسف الصديق عليه السالم فرع
مع أهل مصر، فإهنم كانوا كفاراً ومل ميكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين اإلسالم، فإنه 
دعاهم إىل التوحيد واإلميان فلم جييبوه، قال تعاىل عن مؤمن آل فرعون: }ولقد جاءكم 

لبينات فمازلتم يف شك مما جاءكم به * حىت إذا هلك قلتم لن يبعث اهلل يوسف من قبل با
 اهـ.  (150)من بعده رسوال{(

وقال أيضاً رمحه اهلل: )حلوق الوعيد ملن فعل احملرم مشروط بعلمه بالتحرمي، أو بتمكنه 
 من العلم بالتحرمي، فمن نشأ ببادية أو كان حديث عهد بإسالم وفعل شيئاً من احملرمات غري

 اهـ.  (151)عامل بتحرميها؛ مل يأمث ومل حُيد...(

ومن هنا يتضح خطأ إطالق املؤلف املتقدم ونسبته ذلك إىل الصحابة رضوان اهلل 
 علهيم.

ليس فيها ما يدل على عذر من وقع يف الشرك  وأما ما ذكره المؤلف من األدلة؛
سالم أو الناشىء ببادية األكرب، وإمنا هي يف الشرائع اليت قد ختفى على حديث العهد باإل

 بعيدة.

فإهنا كانت أعجمية ال  كحادثة المرأة التي زنت في خالفة عمر رضي اهلل عنه؛
جريج، قال: أخربين هشام بن عروة عن أبيه أن حيىي بن ابن  تفقه، ملا رواه عبد الرزاق عن
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 (82) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

يقه عبد الرمحن بن حاطب حدثه قال: )تويف عبد الرمحن بن حاطب واعتق من صلى من رق
 اهـ.  (152)جمية مل تفقه... األثر(ـي أعـوصام، وكانت له نوبية قد صلت وصامت، وه

وكأثر؛ الرجل الذي لم يعلم حرمة الزنى في زمن عمر، فهناك زيادة عند عبد 
 تبني أن الرجل كان بالشام.  الرزاق؛

روى عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن بن املسيب: )أن عاماًل لعمر، 
ال معمر: ومسعت غري عمرو: يزعم أن أبا عبيدة بن اجلراح كتب إىل عمر أن رجاًل زىن وق

املسيب قال: ذكروا الزنا بالشام... ابن  عيينة عن عمرو بن دينار عنابن  عبده... وروى عن
 اهـ.  (153)األثر(

وكون الرجل يف الشام، والشام مل تفتح إال يف زمن عمر، والذي كتب إليه بذلك أبو 
يدة الذي تويف بعد تويل عمر للخالفة خبمس سنوات، فالرجل قد يكون حديث عهد عب

بإسالم، وهذا الظاهر لقرب العهد بفتح الشام، ومما يقوي اإلحتمال؛ ما وقع يف أثر أيب 
عبيدة: أنه كان عبداً، ولو قّدر تساوي اإلحتمالني ملا جاز للمؤلف أن حيتج به وما دخله 

 تدالل.اإلحتمال بطل فيه اإلس

كالرجل الذي زىن جبارية زوجته، فإنه مل يستحل الزىن على   وأما المسائل الجزئية؛
العموم، فهو كمن استحل بعض أنواع اخلمر والربا من السلف واخللف، فالرجل تأول أن أمة 
زوجته حتل له كما حتل له امرأته، فإنه قال: )هي وما هلا؛ يل حل(، واجلارية من املال، ومل 

رمي ذلك عليه، ومن كانت هذه حاله ال يأمث إذا استفرغ وسعه يف طلب احلق، أما إذا يعلم حت
 متكن وفرط فإنه يكون آمثاً.

عباس، وفيه: )أهدي رجل للنيب صلى اهلل ابن  عبد الرب يف شرحه حلديثابن  قال
 عليه وسلم راوية مخر، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: أما علمت أن اهلل حرمها قال:

"ال... احلديث"(: )ويف هذا احلديث دليل على أن اإلمث مرفوع عمن مل يعلم، قال اهلل عز 
وجل: }وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال{، ومن أمكنه التعلم ومل يتعلم؛ أمث، واهلل 

 اهـ.  (154)أعلم(
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 (88) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

اللحام رمحه اهلل: )فهاهنا مسألة تتعلق جباهل احلكم؛ هل هو معذور أم ال؟ ابن  قال
بت هذه القاعدة، فإذا قلنا: يعذر، فإمنا حمله إذا مل يقصر ويفرط يف تعلم احلكم، أما إذا ترت

 اهـ.  (155)قصر أو فرط؛ فال يعذر جزماً(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل
 شروط وموانع تكفير أهل األهواء والبدع

وأما تكفري من نفى بعض األمساء والصفات مما قد خيفى دليله على كثري من الناس، 
  جيوز اإلقدام عليه إال بعد ثبوت الشروط وانتفاء املوانع. فهذا ال
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 (81) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

: )فهذا الكالم -بعد أن تكلم على تكفري أهل البدع  -قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل 
 ميهد أصلني عظيمني.

أحدمها: أن العلم واإلميان واهلدى فيما جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وأن 
نفي الصفات كفر، والتكذيب بأن اهلل يرى يف اآلخرة، أو خالف ذلك كفر على اإلطالق، ف

أنه على العرش، أو أن القرآن كالمه، أو أنه كلم موسى، أو أنه اختذ إبراهيم خلياًل كفر، 
 وكذلك ما كان يف معىن ذلك، وهذا معىن كالم أئمة السنة أهل احلديث. 

قول بإطالقه وعمومه، وأما جيب ال -كالوعيد العام   -األصل الثاين: أن التكفري العام 
احلكم على املعني بأنه كافر، أو مشهود له بالنار؛ فهذا يقف على الدليل املعني، فإن احلكم 

 اهـ.  (156)يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه(

: )وأما التكفري: -بعد كالم له على من أخطأ من أهل البدع  -وقال أيضًا رمحه اهلل 
أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم، وقصد احلق، فأخطأ، مل يكفر، الصواب أنه من اجتهد من 

بل يغفرله خطأه، ومن تبني له ما جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم فشاق الرسول من 
بعد ما تبني له اهلدى، واتبع غري سبيل املؤمنني؛ فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر يف طلب 

د يكون فاسقاً، وقد تكون له حسنات ترجح احلق وتكلم بال علم؛ فهو عاص مذنب، مث ق
على سيئاته، فالتكفري خيتلف حبسب اختالف حال الشخص، فليس كل خمطىء وال مبتدع 
وال جاهل وال ضال؛ يكون كافراً، بل وال فاسقاً، بل وال عاصياً، ال سيما يف مثل مسألة 

العلم والدين... القرآن، وقد غلط فيها خلق من أئمة الطوائف املعروفني عند الناس ب
 اهـ.  (157)اخل(

وقال رمحه اهلل يف موضع آخر: )وإذا ُعرف هذا، فتكفري املعني من هؤالء اجلهال 
وأمثاهلم، حبيث حيكم عليه بأنه من الكفار؛ ال جيوز اإلقدام عليه إال بعد أن تقوم على 

املقالة ال ريب أحدهم احلجة الرسالية، اليت يتبني هبا أهنم خمالفون للرسل، وإن كانت هذه 
أهنا كفر، وهكذا الكالم يف تكفري مجيع املعينني، مع أن بعض هذه البدع بعضها أشد من 
بعض، وبعض املبتدعة يكون فيه من اإلميان ما ليس يف بعض، فليس ألحد أن يكفر أحداً 
من املسلمني، وإن أخطأ وغلط، حىت تقام عليه احلجة، وتبني له احملجة، ومن ثبت إميانه 

 (158)بهة(ـجة وإزالة الشـقني مل يزل عنه ذلك بالشك، بل ال يزول عنه إال بعد إقامة احلبي
 اهـ. 
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 (11) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

وقال رمحه اهلل: )التكفري من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيباً ملا قاله الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسالم أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا 

ر جبحد ما جيحده حىت تقام عليه احلجة، وقد يكون الرجل مل يسمع تلك النصوص، ال يكف
أو مسعها ومل تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، وإن كان 

 اهـ.  (159)خمطئاً(

وقال يف موضع آخر: )وهكذا األقوال اليت يكفر قائلها؛ قد يكون الرجل مل تبلغه 
احلق، وقد تكون عنده ومل تثبت عنده، أو مل يتمكن من فهمها، وقد النصوص املوجبة ملعرفة 

يكون قد عرضت له شبهات يعذره اهلل هبا، فمن كان من املؤمنني جمتهدًا يف طلب احلق 
وأخطأ فإن اهلل يغفر له خطأه، كائناً من كان، سواء كان يف املسائل النظرية أو العلمية، وهذا 

 اهـ.  (160)ة اإلسالم(ـ عليه وسلم ومجاهري أئمالذي عليه أصحاب النيب صلى اهلل

وكثري ما ينقل املؤلف؛ أن التكفري موقوف على ثبوت الشروط وانتفاء املوانع، ويستدل 
بكالم شيخ اإلسالم يف أن األئمة يطلقون الكفر على سبيل العموم، وأما التعيني فموقوف 

 [. 125 – 122: على قيام احلجة ]وانظر على سبيل املثال ما ذكره يف: ص

فهذا الكالم حق يف تكفري أهل األهواء والبدع، فإن أهل السنة واجلماعة يطلقون 
 القول بالتكفري، فيقولون: من قال كذا فهو كافر. 

كما قال شيخ اإلسالم: )فنفي الصفات كفر...(، إىل أن قال: )... إن التكفري 
ا احلكم على املعني بأنه كافر أو العام كالوعيد العام جيب القول بإطالقه وعمومه، وأم

مشهود له بالنار؛ فهذا يقف على الدليل املعني، فإن احلكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء 
 موانعه( اهـ. 

ومل يذكروا هذا يف من وقع يف الشرك األكرب أنه ال ُيسمى مشركًا إال بعد قيامة احلجة 
أما العقوبة فموقفة على قيام احلجة عليه، وقد تقدم أن اإلمجاع منعقد على خالف ذلك، و 

 وبلوغ الرسالة. 

فوضع املؤلف كالم أهل العلم يف غري موضعه، فأزال هبجته، ومع ذلك مل يلتزم أصله 
يف تكفر من علم احلق وتبينه من أهل البدع، حيث قال: )فمن عرفنا من حاله أنه قد علم 

ملة املبتدع من اهلجر وما إليه ملا ظهر من احلق وتبينه مث مل يرجع إليه، جاز لنا أن نعامله معا
 [. 121حاله( ]ص: 
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 (11) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

إذًا مىت يكفر أهل البدع عند املؤلف؟ وما هي الشروط واملوانع اليت طاملا يذكرها من 
أول الكتاب إىل آخره؟ فمن علم احلق وتبينه؛ فأي شبهة وأي تأويل وأي عذرله حىت ال 

 نقض والرد، ولكن اعجب لبانيه يهدمه. يكفر؟! فأتى على كل ما قرره من األصول بال

قال اإلمام إسحاق بن راهوية رمحه اهلل أحد األئمة األعالم: )أمجع املسلمون؛ على 
أن من سب اهلل أو الرسول صلى اهلل عليه وسلم، أو دفع شيئاً مما أنزل اهلل عز وجل، أو قتل 

 (161)بكل ما أنزل اهلل عز وجل( نبياً من أنبياء اهلل عز وجل؛ أنه كافر بذلك، وإن كان مقراً 
 اهـ. 

 فكل من علم احلق وتبينه مث دفعه؛ كان كافراً، داخاًل يف اإلمجاع. 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل
 موانع لحوق الوعيد

وأما من كان جمتهداً يف طلب احلق واستفرغ وسعه؛ فهذا يثاب على اجتهاده ويغفر له 
 فهو آمث.  خطأه، وأما من كان مفرطاً يف طلب احلق مع قدرته عليه؛

كما سبق نقل كالم شيخ اإلسالم: )من اجتهد من أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم 
وقصد احلق، فأخطأ مل يكفر، بل يغفر له خطأه، ومن تبني له ما جاء به الرسول صلى اهلل 
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 (11) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

عليه وسلم، فشاق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى واتبع غري سبيل املؤمنني؛ فهو كافر 
 ه، وقصر يف طلب احلق، وتكلم بال علم؛ فهو عاص مذنب( اهـ. ومن اتبع هوا

 فليس كل مبتدع، وال فاسق، وال عاص يلحقه الوعيد. 

قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: )مث حيث قدر قيام املوجب للوعيد فإن احلكم يتخلف 
نات عنه ملانع، وموانع حلوق الوعيد متعددة: منها التوبة، ومنها االستغفار، ومنها احلس

املاحية للسيئات، ومنها بالء الدنيا ومصائبها، ومنها شفاعة شفيع مطاع، ومنها رمحة أرحم 
ولن تعدم إال يف حق من عىت ومترد وشرد عن  -الرامحني، فإذا عدمت هذه األسباب كلها 

فهنالك يلحق به الوعيد، وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا  -اهلل شراد البعري على أهله 
سبب يف هذا العذاب، فيستفاد من ذلك حترمي الفعل وقبحه، أما أن كل شخص قام  العمل

به ذلك السبب جيب وقوع ذلك املسبب به؛ فهذا باطل قطعاً، فتوقف ذلك املسبب على 
 اهـ.  (162)وجود الشرط وزوال مجيع املوانع(

 

 

 

 

 

 

 ملخص 
 ذكره من أصول أهل السنة والجماعةلما سبق 

عبادة اهلل وحده ال شريك له واإلميان برسوله حممد صلى اهلل عليه ( إن اإلسالم هو 1
 وسلم واتباعه فيما جاء به، فمامل يأت العبد بذلك فليس مبسلم. 

 ( أن من تلبس بشرك أكرب؛ فهو مشرك، ما مل يكن مكرهاً. 1
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 (13) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

 ( عقوبة من ثبت عليه اسم الشرك؛ ال تكون إال بعد قيام احلجة. 3

 قيام احلجة وفهم احلجة.  ( وجوب التفريق بني2

 ( تقوم احلجة على املكلف بفهم داللة اخلطاب، ال مبعرفة احلق والصواب. 5

 ( شروط قيام احلجة الذي يستحق هبا املشرك العقوبة: 6

 أ( بلوغ الرسالة، أو: ب( التمكن منها. 

 ( شروط قيام احلجة يف الشرائع: 2

 ل. أ( التمكن من العلم، و: ب( القدرة على العم

 ( شروط تكفري أهل األهواء والبدع: 8

 أ( إقامة احلجة، و: ب( إزالة الشبهة. 

 ( موانع تكفري أهل األهواء والبدع: 1

أ( عدم بلوغ النصوص املوجبة ملعرفة احلق. ب( أو بلغته لكن مل تثبت عنده. ت( أو 
ا. ج( أو ثبتت ومل يتمكن من فهمها. ث( أو ثبتت ولكن عارضها معارض أوجب له تأويله

( وجوب التفريق بني 11عرضت له شبهة يعذره اهلل هبا. ح( أو كان جمتهداً يف طلب احلق. 
 املسائل الظاهرة واخلفية. 

( كفر من جحد أمراً معلومًا من الدين بالضرورة ما مل يكن حديث عهد بإسالم 11
 أو ناشئاً ببادية بعيدة. 

 ة إال بعد ثبوت الشروط وانتفاء املوانع. ( ال يكفر من أنكر شيئاً من املسائل اخلفي11

( من اجتهد يف طلب احلق يف املسائل اخلفية فلم يدركه؛ كان مأجوراً، ومن فرط 13
 مع متكنه منه؛ كان مأزوراً. 

 ( حلوق الوعيد بأهل الفسق واملعاصي موقوف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه.12

 ( موانع حلوق الوعيد:15



 

 (12) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

ستغفار. ت( احلسنات املاحية للسيئات. ث( بالء الدنيا أ( التوبة. ب( اال
 ومصائبها. ح( شفاعة شفيع مطاع. ج( رمحة أرحم الرامحني. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل
في بيان ما أخطأ فيه المؤلف في فهم بعض نصوص 

 األئمة وتوجيهها على غير مرادهم
 وقبل الشروع في المقصود، نقول:

يطلقون الكفر على من تلبس بشرك أكرب ويريدون قد تقدم ذكر األصل يف أن األئمة 
به اإلسم، ودليل هذا األصل هو ما ذكره اهلل يف كتابه عن بلقيس وقومها: }وصدها ما  



 

 (15) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

كانت تعبد من دون اهلل إهنا كانت من قوم كافرين{، فسماهم كافرين قبل ورود كتاب 
 سليمان عليه السالم إليهم، وغري ذلك من اآليات.

لكفر ويريدون به أحكام الدنيا واآلخرة، وال يثبتونه إال بعد قيام احلجة، وتارة ينفون ا
ودليله من كتاب اهلل: }ذلك بأهنم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم اهلل إنه 

 -قوي شديد العقاب{، ومعلوم أهنم كانوا كفارًا قبل مبعث الرسل إليهم وإمنا املراد بالكفر 
الذي ال تكون املؤاخذة إال بعده، وهو الذي يكون بعد قيام احلجة،  هو -الذي يف اآلية 

تيمية وشيخ اإلسالم حممد بن عبد ابن  وهذا األصل يف عدة مواضع من كالم شيخ اإلسالم
 الوهاب وغريهم من أهل العلم. 

 تيمية رحمه اهلل: ابن  النقل األول؛ عن شيخ اإلسالم

تيمية رمحه اهلل عن بعض أحوال ابن  سالمقال املؤلف: )ومن هذا ما ذكره شيخ اإل
 -الناس الشركية يف عصره لكنه مل حيكم بكفرهم مبجرد وقوع ذلك منهم، ويف ذلك يقول 

: إن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم يعلم -تيمية رمحه اهلل ابن  أي
نبياء وال الصاحلني وال غريهم، بالضرورة أنه مل يشرع ألمته أن تدعوا أحداً من األموات ال األ

ال بلفظ االستغاثة وال بغريها، وال بلفظ االستعاذة وال بغريها، كما أنه مل يشرع ألمته 
السجود مليت وال لغري ميت وحنو ذلك، بل نعلم أنه هنى عن كل هذه األمور، وأن ذلك من 

آثار الرسالة يف كثري من الشرك الذي حرمه اهلل تعاىل ورسوله، لكن لغلبة اجلهل وقلة العلم ب
املتأخرين؛ مل ميكن تكفريهم بذلك، حىت يتبني هلم ما جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

 [.113]ص:  مما خيالفه... اخل(

تيمية ال يقصد هنا أن من عبد ابن  فوّجه املؤلف كالم شيخ اإلسالم قائاًل: )واإلمام
من تلبس بشيء من مظاهر الشرك مل يلزم تكفريه غري اهلل فهو معذور مطلقاً، وإمنا يقصد أن 

حىت تقام عليه احلجة الرسالية، إلمكان أن يكون جاهاًل مل تبلغه احلجة، أو متأول له شبهة 
اهر...( اهـ ]ص: ـظـاس يف الـما يتعلق باألحكام على النـيعذر هبا، وكالمه هنا هو في

112.] 

 الجواب:

ن دعا األموات واستغاث هبم أو استعاذ هبم ما ذكره شيخ اإلسالم عم نقول أواًل؛
 وسجد هلم من دون اهلل، ال أحد من املسلمني خيالف أهنا عبادة لغري اهلل. 

ما ذكره شيخ اإلسالم عنهم إمنا هو ظاهر حاهلم، وإال فكيف وصف حاهلم  ثانياً:
أحدًا يف على جهة التفصيل، ومن املعلوم بالضرورة من دين اإلسالم؛ أن من أشرك مع اهلل 



 

 (16) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

فقد اختذه معبوداً وإهلاً من دون اهلل فكان   -بأي نوع من أنواع العبادة  -عبادته وتقرب إليه 
  -سواء كان جاهالً أو متأواًل  -كافراً بذلك 

وهذا خمالف ملا ذكره املؤلف يف نفس الصفحة، حيث قال: )وأما من تقرب إىل غري 
 [. 112ت عليه احلجة أومل تقم( ]ص: ـامـاطناً، قافر ظاهراً وبـو كـهـاهلل وعبد غري اهلل؛ ف

 وهذا تناقض ظاهر، وقد كفانا املؤلف نفسه.

إن كان ظاهرهم الشرك بعبادة غري اهلل والتقرب إىل غريه، واملؤلف يقر أن ؛ ثم يقال
من كان هذا حاله فهو كافر ظاهرًا وباطناً، قامت عليه احلجة أومل تقم، فما وجه قوله: )أن 

بشيء من مظاهر الشرك مل يلزم تكفريه حىت تقام عليه احلجة الرسالية(؟ وما وجه  من تلبس
إدخاله العذر باجلهل والتأويل فيمن مل تبلغه احلجة وكانت هذه حاله، إذا كان املؤلف ال 

 يشرتط يف تكفري من عبد غري اهلل أو تقرب إىل غريه قيام احلجة على أصله املذكور آنفاً؟!

يف آخر كالمه يف نفس الصفحة فينقض أصل ما بناه بقوله: )وذلك  مث يعود املؤلف
ال يعلم مبجرد الفعل الظاهر، وهلذا اشرُتَِط يف التكفري إقامة احلجة(، فعاد األمر إىل الباطن 
وعاد املؤلف إىل أصله القدمي؛ أنه ال ُيَكفِّر إال من َعِلَم باطنه وكان معانداً، وعدنا مع املؤلف 

 . من حيث بدأنا

وهكذا مل يهتد إىل معىن كالم الشيخ، فمراد شيخ اإلسالم بنفيه الكفر عن هؤالء 
اجلهال؛ إمنا أراد به نفي العقوبة املرتتبة عليه، ومل يرد نفي اسم الشرك، ألنه ثبت عليهم مبا 

 وقع منهم.

فكفرهم شيخ اإلسالم بقوله يف تتمة الكالم الذي نقل املؤلف بعضه: )وهلذا ما بينت 
ه املسألة قط ملن يعرف أصل اإلسالم؛ إال تفطن، وقال: هذا أصل دين اإلسالم، وكان هذ

بعض األكابر من الشيوخ العارفني من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لنا، لعلمه بأن 
هذا أصل الدين، وكان هذا وأمثاله يف ناحية أخرى يدعون األموات ويسألوهنم ويستجريون 

، ورمبا كان ما يفعلونه باألموات أعظم، ألهنم وإمنا يقصدون امليت هبم ويتضرعون إليهم
لضرورة نزلت هبم، فيدعونه دعاء املضطر راجني قضاء حاجتهم بدعائه والدعاء به أو الدعاء 

حىت أن العدو اخلارج عن شريعة اإلسالم ملا قدم دمشق؛  ...عند قربه...(، إىل أن قال: )
 اهـ.  (163)لقبور اليت يرجون عندها كشف ضرهم(خرجوا يستغيثون باملوتى عند ا
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 (12) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

أيقال فيمن جهل أصل اإلسالم وزاد يف شركه على شرك األولني بالتجائه إىل غري اهلل 
يف الشدة والرخاء بأنواع العبادات والقربات؛ بأنه مسلم؟! واهلل تعاىل يقول عن املشركني 

دين فلما جناهم إىل الرب إذا هم األولني: }فإذا ركبوا يف الفلك دعوا اهلل خملصني له ال
 يشركون{.

ومن له أدىن اطالع على كتب شيخ اإلسالم يعلم أن شيخ اإلسالم ال يتوقف يف 
 تسمية من وقع يف الشرك األكرب مشركاً.

كما قال رمحه اهلل: )إن اسم املشرك ثبت قبل الرسالة، فإنه يشرك بربه ويعدل به، 
 داً قبل الرسول(، وقد تقدم نقله.وجيعل معه آهلة أخرى وجيعل له أندا

وقال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: )فإن حال الكافر ال ختلو من أن يتصور الرسالة أَو  ال، 
فإن مل يتصورها فهو يف غفلة عنها وعدم إميانه هبا، كما قال: }وال تطع من أغفلنا قلبه عن 

غرقناهم يف اليم بأهنم كّذبوا ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطًا{، وقال: }فانتقمنا منهم فأ
بآياتنا وكانوا عنها غافلني{، لكن الغفلة احملضة ال تكون إال ملن مل تبلغه الرسالة، والكفر 

 اهـ.  (164)املعذب عليه ال يكون إال بعد الرسالة(

فانظر أيها الناقد البصري، وتأمل تفريق شيخ اإلسالم بني الكفر املعذب عليه، وهو 
وغ الرسالة، والكفر الغري معذب عليه، وهو الذي يكون قبلها، فبهذا الذي يكون بعد بل

 يتبني لك مراد الشيخ يف إطالقه الكفر يف موضع ونفيه إياه يف موضع آخر قبل قيام احلجة.

وقال أيضًا رمحه اهلل يف الرد على األخنائي: )فإذا قصد اإلنسان السجود للشمس 
ي والذم والعقاب، وهلذا يكون كافرًا كذلك من وقت طلوعها ووقت غروهبا كان أحق بالنه

دعا غري اهلل وحج إىل غري اهلل هو أيضاً مشرك، والذي فعله كفر، لكن قد ال يكون عاملاً بأن 
هذا شرك حمرم، كما أن كثريًا من الناس دخلوا يف اإلسالم من التتار وغريهم وعندهم أصنام 

يعظموهنا، وال يعلمون أن ذلك حمرم يف دين هلم صغار من لبد وغريه، وهم يتقربون إليها و 
اإلسالم، ويتقربون إىل النار وال يعلمون أن ذلك حمرماً، فكثرياً من أنواع الشرك قد خيفى على 
بعض من دخل يف اإلسالم، وال يعلم أنه شرك، فهذا ضال وعمله الذي أشرك به باطل، 

 }فال جتعلوا هلل أندادًا{...(. لكن ال يستحق العقوبة حىت تقوم عليه احلجة، قال تعاىل:
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 (18) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

وكذلك كثري من الداخلني يف اإلسالم يعتقدون أن احلج  إىل أن قال رمحه اهلل: )...
إىل قرب بعض األئمة والشيوخ أفضل من احلج أو مثله، وال يعلمون أن ذلك حمرم وال بّلغهم 

 اهـ.  (165)أحٌد أن هذا شرك حمرم ال جيوز(

ري ما يتصور الشيطان بصورة املدعو املنادى املستغاث به إذا  وقال رمحه اهلل أيضاً: )وكث
كان ميتاً، كذلك قد يكون حيًا وال يشعر الذي ناداه، بل يتصور الشيطان بصورته، فيظن 

و الشيطان، وهذا املشرك الضال املستغيث بذلك الشخص أن الشخص نفسه أجابه، وإمنا ه
 يقع للكفار...(.

الشرك والضالل من املنتسبني إىل اإلسالم الذين  إىل أن قال: )... ويقع ألهل
ستغاث به وهو ال 

ُ
يستغيثون باملوتى، والغائبني يتصور هلم الشيطان يف صورة ذلك امل

 يشعر...(.

كل قصة غري قصة   -مث قال بعد كالم له: )وذكر يل غري واحد؛ أهنم استغاثوا يب 
 علمت باستغاثته، فقيل: هذا فأخربت كاًل منهم أين مل أجب أحدًا منهم وال -صاحبه 

 اهـ. (166)يكون َملَكاً؟ فقلت: املَلك ال يغيث املشرك، إمنا هو شيطان أراد أن يضله(

وقال أيضًا رمحه اهلل: )وكثريًا من املنتسبني لإلسالم يستغيث بشيخه ويرى من جاء 
، ووقع لغري واحد راكباً أو طائراً يف اهلواء أو غري ذلك، فيظنه شيخه، وهذا قد وقع خللق كثري

من أصحابنا معي، لكن ملا حكوا يل أهنم رأوين؛ بينت هلم أين مل أكن إياه، وإمنا كان 
الشيطان تصور بصوريت ليضلهم، فسألوين ملا ال يكون َمَلَكاً ؟ فقلت: ألن املالئكة ال جتيب 

 اهـ.  (167)املشركني، وأنت استغثت يب؛ فأشركت(

من امليت ما يطلب من اهلل فيقول: اغفر يل  وقال رمحه اهلل: )ومنهم من يطلب
وارزقين وانصرين، وحنو ذلك، كما يقول املصلي يف صالته هلل تعاىل، إىل أمثال هذه األمور 
اليت ال يشك من عرف دين اإلسالم أهنا خمالفة لدين املرسلني أمجعني، فإهنا من الشرك الذي 

لرسول صلى اهلل عليه وسلم املشركني، وأن حرمه اهلل ورسوله، بل من الشرك الذي قاتل عليه ا
أصاحبها إن كانوا معذورين باجلهل، وأن احلجة مل تقم عليهم، كما يعذر من مل يبعث إليه 
رسول، كما قال اهلل تعاىل: }وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال{، وإال كانوا مستحقني من 

}فال جتعلوا هلل أندادًا وأنتم  عقوبة الدنيا ما يستحقه أمثاهلم من املشركني، قال تعاىل:
تعلمون{، ويف احلديث: "إن الشرك يف هذه األمة أخفى من دبيب النمل"، والذين يؤمنون 
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 (11) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

بالرسول صلى اهلل عليه وسلم؛ إذا تبني ألحدهم حقيقة ما جاء به الرسول، وتبني أنه 
 (168)الشرك( مشرك، فإنه يتوب إىل اهلل وجيدد إسالمه، فيسلم إسالمًا يتوب فيه من هذا

 اهـ. 

وقال رمحه اهلل: )وإن أثبتم وسائط بني اهلل وبني خلقه، كاحلجاب الذين بني امللك 
ورعيته، حبيث يكونون هم يرفعون إىل اهلل حوائج خلقه، فاهلل إمنا يهدي عباده ويرزقهم 
بتوسطهم، فاخللق يسألوهنم وهم يسألون اهلل...(، إىل أن قال: )... فمن أثبتهم وسائط 

 اهـ.  (169)لى هذا الوجه؛ فهو مشرك كافر، جيب أن يستتاب، فإن تاب وإال قتل(ع

فهذه عدة مواضع لشيخ اإلسالم رمحه اهلل تبني مراده، فتارة؛ يطلق اسم الشرك على 
من فعله، وتارة؛ يقول: هو مشرك وال نكفره إال بعد إقامة احلجة، وتارة؛ يقول: أنه من 

صلى اهلل عليه وسلم املشركني وأن أصحابه إن كانوا معذورين الشرك الذي قاتل عليه الرسول 
باجلهل وأن احلجة مل تقم عليهم، وإال كانوا مستحقني من عقوبة الدنيا واآلخرة ما يستحقه 
أمثاهلم من املشركني، مع قوله؛ فإذا تبني ألحدهم ما جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

وجيدد إسالمه، مع كون هؤالء منتسبني إىل اإلسالم، وال  وتبني أنه مشرك فإن يتوب إىل اهلل،
يعلمون أن ما وقعوا فيه شرك، وهبذا يتبني بطالن استدالل املؤلف وغريه فيما نقله عن شيخ 
اإلسالم يف الرد على البكري يف كونه ال يكفر من وقع يف الشرك جلهله، وعدم إقامة احلجة 

الشيخ قد ذكر يف عدة مواضع من الكتاب نفسه   عليه، مع أنه حجة عليهم ال هلم، بل إن
 كفر من أشرك باهلل كاإلستغاثة باألموات أو الغائبني واملالئكة واجلن.

ومنها أنه قال: )وأعرف من يستغيث برجال أحياء يتصورون له ويدفعون عنه ما كان 
ذلك، حيذر وحيصل له ما كان يطلب، واألحياء الذين استغاثوا هبم ال يشعرون بشيء من 

وإمنا هي شياطني متثلت على صورهم لتضل ذلك الداعي املشرك كما كانت اإلنس تستعيذ 
 اهـ.  (170)باجلن وكانت روؤساء اجلن تعيذهم(

والسبب الذي أوجب للمؤلف وغريه اخلطأ يف توجيه نصوص أهل العلم؛ هو عدم 
بعدها، كما مر بنا يف  التفريق بني األمساء قبل قيام احلجة، وما يستحقه أصحاهبا من العقوبة

تيمية ويف نصوص الشيخ حممد بن عبد ابن  بيان خطأه يف توجيه نصوص شيخ اإلسالم
 الوهاب رمحهما اهلل.

 وهو النقل الثاني: 
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 (111) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ رمحه اهلل: )كان شيخنا حممد بن 
إال من عرف دين الرسول وبعد معرفته عبد الوهاب يقرر يف جمالسه ورسائله؛ أنه ال يكفر 

تبني يف عداوته ومسبته، وتارة يقول: وإذا كنا ال نكفر من يعبد قبة الكواز وحنوه ونقاتلهم 
حىت نبني هلم وندعوهم، فكيف نكفر من مل يهاجر إلينا؟ ويقول يف بعضها: وأما من أخلد 

شيخنا وهذه طريقته فكيف  إىل األرض واتبع هواه فال أدري ما حاله، وإذا كان هذا كالم
 يلزمه العراقي وينسب إليه التكفري بالعموم؟(. 

ويقول أيضاً: )الشيخ حممد رمحه اهلل تعاىل من أعظم الناس توقفًا وإحجامًا عن 
إطالق الكفر، حىت أنه مل جيزم بتكفري اجلاهل الذي يدعو غري اهلل من أهل القبور أو غريهم 

 [. 132لغه احلجة اليت يكفر مرتكبها( ]ص: إذا مل يتيسر له من ينصحه ويب

ذكر الشيخ رمحه اهلل عن هؤالء أهنم يعبدون قبة الكواز، كما يف قوله: )إذا كنا ال 
 نكفر من يعبد قبة الكواز(.

واملؤلف يقول: )من عبد غري اهلل فهو مشرك، ألنه ال ميكن أن جيهل املسلم أن 
 [.132]ص:  يف ذلك شبهة(ه العبادة تكون هلل وحده وال ميكن أن يكون ل

فوجه املؤلف كالم شيخ اإلسالم حممد رمحه اهلل يف مواضعه اليت يذكر فيها العذر 
باجلهل، بقوله: )حيمل كالمه باإلعذار باجلهل على أحكام الظاهر، ألن ذلك إمنا يتعلق 

م عليه بأمور جزئية قد جيهل املسلم أهنا شرك، فال حيكم بكفره مبجرد تلبسه هبا ما مل تق
 [.132احلجة الرسالية فيها خصوصاً( ]ص: 

فشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل يذكر أهنم يعبدون قبة الكواز، ومن 
املعلوم أن من عبد غري اهلل فهو مشرك، واملؤلف يقول: )أن شيخ اإلسالم مل يكفرهم ألهنم 

 قد جيهلون أهنا عبادة مثاًل(. 

مشرك ال يعذر جبهله! وقد سبق بيان ذلك  -املؤلف عند  -ومن عبد غري اهلل 
تيمية رمحه اهلل، ومل يعلم أن الكفر الذي نفاه ابن  وتقريره يف ذكر خطأه على شيخ اإلسالم

شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل بقوله: )إذا كنا ال نكفر من يعبد قبة الكواز 
 بعد إقامة احلجة.وحنوه(، أراد به العقوبة اليت ال تكون إال 

 وأما من عبد غري اهلل؛ فإن الشيخ ال يتوقف يف تكفريه.



 

 (111) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

كما نقل الشيخ إسحاق بن عبد الرمحن: )يف أن أهل الفرتة الذين مل تبلغهم الرسالة 
والقرآن وماتوا على اجلاهلية؛ ال يسمون مسلمني باإلمجاع وال يستغفر هلم، وإمنا اختلف أهل 

 رة( اهـ. العلم يف تعذيبهم يف اآلخ

 فتبني؛ أنه ال أحد من أهل العلم خيالف يف ذلك. 

والشيخ رمحه اهلل أجل وأعقل من أن خيرق اإلمجاع، ولكن الشيخ ينزل من مل تبلغه 
الدعوة منزلة أهل الفرتات فلذا قال ذلك، ومما يبني قوله ما نقله املؤلف نفسه عن الشيخ 

 اه فال أدري ما حاله(. وهو قوله: )وأما من أخلد إىل األرض واتبع هو 

وأما تعليق المؤلف في الحاشية قائاًل: )يقصد بذلك من ثبت له عقد اإلسالم 
وهو يعمل بعض أعمال الشرك ولم يعلم أن الحجة قد قامت عليه فعاًل( ]ص: 

432 .] 

 فنقول:

أن من ثبت له عقد اإلسالم بيقني فال يزول عنه إال بيقني، والشيخ ال يكفر بالظن، 
توقف يف تسمية من ثبت له عقد اإلسالم أنه مسلم، إذًا فما معىن قول الشيخ: )فما وال ي

 أدري ما حاله(؟

وإمنا  -كما قال املؤلف   -فتبني أن الشيخ ال يريد بذلك من ثبت له عقد اإلسالم 
مراده املشرك الذي مل تقم عليه احلجة ممن هو مبنزلة أهل الفرتات، وهذا يبني لك خطأ محل 

أنه من ثبت له عقد اإلسالم ال خيرج منه وإن  -أصله الفاسد  -كالم الشيخ على   املؤلف
 فعل الشرك األكرب املخرج من امللة، حىت تقوم عليه احلجة وتزول عنه الشبهة.

مع أن املؤلف نقل عن الشيخ نصوصاً أخرى تبني مراده يف عدم التوقف يف تكفري من 
 واإلطالق. عبد غري اهلل، فحملها على حكم الباطن

مثال ذلك قول الشيخ: )أن اإلنسان يكفر بكلمة خيرجها من لسانه، وقد يقوهلا وهو 
جاهل فال يعذر(، )أن من خنا نبياً أو ملكاً أو ندبه أو استغاث به؛ فقد خرج من اإلسالم، 

 [! 131وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه الرسول( ]راجع ص: 

يف الظاهر، هذا إذا مل يكن إال ما نقله املؤلف والشيخ يتكلم عما علمه من حاهلم 
 عنه، مع أنه ترك بعض املواضع وأخذ بعضها، وما تركه يبني مراد الشيخ رمحه اهلل، وهو أكثر.



 

 (111) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

كما يف تتمة الكالم الذي نقله املؤلف عن الشيخ عبد اللطيف قوله: )وإذا كان هذا  
ليه التكفري بالعموم وحيتج عليه كالم شيخنا وهذه طريقته فكيف يلزمه العراقي وينسب إ

تيمية: "إن أهل الفرتات ومن مل تبلغهم الدعوة يغفر هلم ما ال يغفر ابن  بقول الشيخ
 لغريهم"(.

مث ذكر الشيخ عبد اللطيف بعض "الطبقة السابعة عشرة" حمتجًا هبا، مث قال: )وهذا 
تيمية فيما نقل ابن  مالذين استثناهم شيخ اإلسال -يعين من مل تبلغهم الدعوة  -الصنف 

عنه العراقي واستثناهم شيخنا الشيخ حممد رمحه اهلل تعاىل وصنف شيخ اإلسالم رسالة يف أن 
القيم رمحه اهلل: ابن  الشرائع ال تلزم إال بعد البالغ وقيام احلجة...(، مث قال: )... قال

تباعه فيما جاء به، وما واإلسالم هو توحيد اهلل وعبادته وحده ال شريك له واإلميان برسوله وا
مل يأِت العبد هبذا؛ فليس مبسلم، وإن مل يكن كافرًا معانداً، فهو كافر جاهل، وغاية هذه 

 الطبقة؛ أهنم كفار وجهال غري معاندين، وعدم عنادهم ال خيرجهم عن كوهنم كفاراً(.

رمحه مث ذكر باقي الطبقة، وقال بعدها: )فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع، فإنه 
اهلل مل يستثِن إال من عجز عن إدراك احلق مع شدة طلبه وإرادته له، هذا الصنف هو املراد 

تيمية وابن القيم وأمثاهلما من احملققني رمحهم اهلل، وأما العراقي ابن  يف كالم شيخ اإلسالم
، تيمية ال يكفر اجلاهل، وأنه يقول أنه معذورابن  وإخوانه املبطلون؛ فشبهوا أن الشيخ

وأمجلوا القول ومل يفصلوا، وجعلوا هذه الشبهة ترسًا يدفعون به اآليات القرآنية واألحاديث 
 اهـ.  (171)النبوية(

 وهبذا مت النقل األول عن الشيخ عبد اللطيف.

فيدل داللة قاطعة على مراد شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب  أما النقل الثاني:
 تبس عليه املراد منه.والشيخ عبد اللطيف، ومن قرأه ال يل

وكالم الشيخ عبد اللطيف رداً على داود بن جرجيس العراقي يف إنكاره على من كفر 
 عباد القبور؛ أنه كالروافض واخلوارج الذين يكفرون املسلمني. 

بعدما نقل عن شيخ اإلسالم أنه قال: )فمن األمر باملعروف  -فأجاب رمحه اهلل 
نهي عن اإلختالف والفرقة، ومن النهي عن املنكر إقامة األمر باإلئتالف واإلجتماع وال

احلدود على من خرج عن شريعة اهلل تعاىل، فمن اعتقد يف بشر أنه إله أو دعا ميتاً أو طلب 
منه الرزق أو النصر أو اهلداية، أو توكل عليه أو سجد له؛ فإنه يستتاب فإن تاب وإال 

واهندم أصله، كيف جيعل النهي عن تكفري  )فبطل استدالل العراقي :-ضربت عنقه( انتهى 
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 (113) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

املسلمني متناواًل ملن يدعو الصاحلني ويستغيث هبم مع اهلل، ويصرف هلم العبادات ما ال 
 يستحقه إال اهلل؟ وهذا باطل بنصوص الكتاب والسنة وإمجاع علماء األمة. 

ومن عجيب جهل العراقي أنه حيتج على خصمه بنفس الدعوى، والدعوى ال تصلح 
دلياًل، فإن دعوى العراقي إلسالم عباد القبور حتتاج دلياًل قاطعًا على إسالمهم، فإذا ثبت 
إسالمهم؛ منع من تكفريهم، والتفريع ليس مشكاًل، ومعلوم أن من كّفر املسلمني ملخالفة 

ا رأيه وهواه كاخلوارج والرافضة، أو كّفر من أخطأ يف املسائل اإلجتهادية، أصواًل أو فروعاً، هذ
وحنوه مبتدع ضال، خمالف ملا عليه أئمة اهلدى مشايخ الدين، ومثل شيخ اإلسالم حممد بن 
عبد الوهاب رمحه اهلل؛ ال يكفر أحدًا هبذا اجلنس وال من هذا النوع، إمنا يكفر من نطق 
بتكفريه الكتاب العزيز وجاءت به السنة الصحيحة أو أمجعت على تكفريه األمة، كمن بدل 

عل اجلاهلية الذين يعبدون املالئكة واألنبياء والصاحلني، ويدعوهنم مع اهلل، فإن دينه وفعل ف
اهلل كّفرهم وأباح دماءهم وأمواهلم وذراريهم بعبادة غريه، نبيًا أو وليًا أو صنماً، ال فرق يف 
الكفر بينهم، كما دل عليه الكتاب العزيز والسنة املستفيضة، وبسط هذا يأتيك مفصاًل، 

بعضه، والشيخ حممد رمحه اهلل من أعظم الناس توقفًا وإحجامًا عن إطالق الكفر، وقد مّر 
حىت أنه مل جيزم بتكفري اجلاهل الذي يدعو غري اهلل من أهل القبور أو غريه إذا مل يتيسر له 
من ينصحه ويبلغه احلجة اليت يكفر تاركها، قال يف بعض رسائله: "وإذا كنا ال نقاتل من 

ز حىت نتقدم بدعوته إىل إخالص الدين هلل، فكيف نكّفر من مل يهاجر إلينا يعبد قبة الكوا
فقرر أن من قامت  -وقد سئل عن مثل هؤالء اجلهال  -وإن كان مؤمنًا موحداً"؟ وقال 

 عليه احلجة فتأهل ملعرفتها يكفر بعبادة القبور، وقد سبق من كالمه ما فيه الكفاية.

؛ جزم بكفر املقلدين لشيوخهم يف املسائل املكفرة، القيم رمحه اهللابن  مع أن العالمة
إذا متكنوا من طلب احلق ومعرفته، وتأهلوا لذلك فأعرضوا ومل يلتفتوا، ومن مل يتأهل ملعرفة ما 
جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفرتة، ممن مل تبلغه دعوة رسول من الرسل، وكال 

حيكم بإسالمهم وال يدخلون  يف مسمى املسلمني، حىت عند من مل يكفر النوعني ال ُ
بعضهم، وسيأتيك كالمه، أما الشرك فهو يصدق عليهم وامسه يتناوهلم، وأي إسالم يبقى 

 (.- ادة أن ال إله إال اهللـشه -؟ معه مناقضة أصله وقاعدته الكربى

وبيان ما أراده الشيخ حممد بتوقفه عن تكفري اجلاهل الذي يدعو غري اهلل من أهل 
كما بينه حفيده الشيخ عبد اللطيف؛ من أنه أنزل من مل تبلغه   ؛قبور، كعبدة قبة الكوازال

الدعوة منزلة أهل الفرتات، ومل ينف عنهم اسم الشرك قبل قيام احلجة، كما بينه قوله: )وأما 
الشرك فهو يصدق عليهم وامسه يتناوهلم، وأي إسالم يبقى مع مناقضة أصله(، وهذا يبني ما 

ه من أن الشيخ أراد بنفي الكفر؛ األحكام املرتتبة عليه، كاستباحة األعراض سبق ذكر 
 واألموال والدماء. 



 

 (112) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

القيم يف "الطبقة" من ابن  مث انظر إىل كالم الشيخ عبد اللطيف يف نقله معىن كالم
أنه: )جزم بكفر املقلدين لشيوخهم يف املسائل املكفرة، إذا متكنوا من طلب احلق ومعرفته 

وا لذلك فأعرضوا ومل يلتفتوا، ومن مل يتمكن ومل يتأهل ملعرفة ما جاءت به الرسل فهو وتأهلّ 
عنده من جنس أهل الفرتة، ممن مل تبلغه دعوة رسول من الرسل، وكال النوعني ال حيكم 

 بإسالمهم وال يدخلون يف مسمى املسلمني، حىت عند من مل يكفر بعضهم(.

اإلسالم عنهم، بقوله: )وكال النوعني ال حيكم  فانظر رمحك اهلل كيف اتفقوا يف نفي
بإسالمهم(، واختلفوا يف العقوبة، وهو املقصود بقوله: )حىت عند من مل يكفربعضهم(، وهو 

 الكفر الذي ال يكون إال بعد قيام احلجة. 

يف  (172)القيم يف "الطبقة السابعة عشرة"ابن  واخلالف املشار إليه هو الذي ذكره
 لدين لروؤسائهم وأئمتهم يف اآلخرة وكانوا متأهلني ملعرفة احلق، فأعرضوا.حكم اجلهال واملق

وبذلك أجاب أبناء الشيخ عبد اللطيف، الشيخ إبراهيم وعبد اهلل والشيخ سليمان بن 
سحمان؛ ردًا على من احتج من أن الشيخ حممد رمحه اهلل ال يكفر من عبد قبة الكواز 

قالوا: )فيقال: نعم،  -كما صنع املؤلف   -وتبلغه احلجة وحنوه، وال يكفر الوثين حىت يدعوه 
فإن الشيخ حممد رمحه اهلل مل يكفر الناس ابتداء، إال بعد قيام احلجة والدعوة، ألهنم إذ ذاك 
يف زمن فرتة وعدم علم بآثار الرسالة، ولذلك قال: جلهلهم وعدم من ينبههم، فأما إذا قامت 

 اهـ.  (173) يفهموها(احلجة فال مانع من تكفريهم، وإن مل

والشبهة اليت متسك هبا املؤلف فأوجبت له تأويل كالم الشيخ حممد رمحه اهلل هي: أن 
من وقع يف الشرك األكرب ال يكفر إال بعد قيام احلجة، وهذه بعينها وقعت ألناس يف زمن 

 الشيخ حممد رمحه اهلل وزمن حفيده الشيخ إسحاق بن عبد الرمحن رمحه اهلل.

ذلك الشيخ إسحاق يف رسالته "تكفري املعني"، فقال: )بلغنا ومسعنا من كما ذكر 
فريق ممن يدعي العلم والدين، وممن هو بزعمه مؤمت بالشيخ حممد بن عبد الوهاب؛ أن من 
أشرك باهلل وعبد األوثان ال يطلق عليه الكفر والشرك بعينه، وذلك أن بعض من شافهين 

ه أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النيب صلى اهلل منهم بذلك مسع من بعض اإلخوان؛ أن
 عليه وسلم واستغاث به، فقال له الرجل: ال تطلق عليه الكفر حىت تُعرّفه...(.

إىل أن قال: )... وعند التحقيق ال يكّفرون املشرك إال بالعموم وفيما بينهم يتورعون 
ص اإلخوان، وذلك عن ذلك، مث دبت بدعتهم وشبهتهم، حىت راجت على من هو من خوا
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 (115) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

بسبب ترك كتب األصول وعدم االعتناء هبا، وعدم اخلوف من الزيغ، رغبوا  -واهلل أعلم  -
عن رسائل الشيخ حممد بن عبد الوهاب قدس اهلل روحه ورسائل بنيه، فإهنا كفيلة بتبيني مجيع 

 اعتقاد هذه الشبه جدًا كما سيمر، ومن له أدىن معرفة إذا رأى حال الناس اليوم ونظر إىل
املشايخ املذكورين حتري جداً، وال حول وال قوة إال باهلل، وذلك أن بعض من أشرنا إليه حبثته 
عن هذه املسألة فقال: نقول ألهل هذه القباب الذين يعبدوهنا ومن فيها؛ فعلك هذا شرك 

 وليس هو مبشرك...(.

عن ذلك وعن  إىل أن قال: )... وذكر الذي حدثين عن هذا؛ أنه سأله بعض الطلبة
، وال نعني الشخص إال بعد التعريف، ومستندنا ما رأيناه يف (174)مستدله فقال: نكّفر النوع

بعض رسائل الشيخ حممد  قدس اهلل روحه؛  على أنه امتنع من تكفري من عبد قبة الكواز 
 وعبد القادر من اجلهال لعدم من ينبههم...(.

ما قال مشاخينا الشيخ حممد يف "إفادة إىل أن قال رمحه اهلل: )... وال نقول إال 
يف رده على  -أي الشيخ عبد اللطيف وقد تقدم كالمه يف النقل الثاين  -املستفيد" وحفيده 

العراقي، وكذلك هو قول أئمة الدين قبلهم، ومما هو معلوم باالضطرار من دين اإلسالم؛ أن 
مة املعترب، وهو ما كان عليه املرجع يف مسائل أصول الدين إىل الكتاب والسنة وإمجاع األ

الصحابة، وليس املرجع إىل عامل بعينه يف ذلك، فمن تقرر عنده هذا األصل تقريراً ال يدفعه 
شبهة وأخذ بشراشري قلبه، هان عليه ما قد يراه من الكالم املشتبه يف بعض مصنفات أئمته، 

بادة اهلل وحده ال شريك له إذ ال معصوم إال النيب صلى اهلل عليه وسلم، ومسألتنا هذه هي ع
والرباءة من عبادة ما سواه، أن من عبد مع اهلل غريه فقد أشرك الشرك األكرب الذي ينقل عن 
امللة، هي أصل األصول، وهبا أرسل اهلل الرسل وأنزل الكتب، وقامت على الناس احلجة 

فري من أشرك بالرسول والقرآن، وهكذا جتد اجلواب من أئمة الدين يف ذلك األصل عند تك
باهلل، فإنه يستتاب فإن تاب وإال قتل، ال يذكرون التعريف يف مسائل األصول، إمنا يذكرون 
التعريف يف املسائل اخلفية اليت قد خيفى دليلها على بعض املسلمني، كمسائل نازع فيها 
بعض أهل البدع كالقدرية واملرجئة، أو يف مسائل خفية كالصرف والعطف، وكيف يعرفون 

اد القبور وهم ليسوا مبسلمني، وال يدخلون يف مسمى اإلسالم، وهل يبقى مع الشرك عب
عمل واهلل تعاىل يقول: }ال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط{؟!(، مث ذكر 

 آيات.

                                      
قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف أثناء رده على من امتنع من تعيني من عبد غري اهلل بالكفر:  174

إن هؤالء يكفر أنواعهم ال أعياهنم(  -البهويت  -زمن منصور  )هل قال واحد من هؤالء من الصحابة إىل
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 (116) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

إىل أن قال: )هذه الشبهة اليت ذكرنا؛ قد وقع مثلها أو بعضها ألناس يف زمن الشيخ 
من وقعت له يراها شبهة ويطلب كشفها، وأما من ذكرنا؛ فإهنم  حممد رمحه اهلل، ولكن

جيعلوهنا أصاًل وحيكمون على عامة املشركني بالتعريف، وجيهلون من خالفهم، فال يوفقون 
 للصواب( اهـ. 

وهكذا جتد علماء جند رمحهم اهلل ينزلون من كان منتسبًا لإلسالم وهو متلبس بشرك 
 كان ممن مل تبلغه الدعوة. أكرب؛ منزلة أهل الفرتات إذا  

ما أجاب به أبناء الشيخ حممد والشيخ محد بن ناصر آل  ومما يزيد ذلك بياناً؛
 -معمر عن حكم من قتل وهو يفعل الشرك جهاًل منه بذلك، قبل ظهور هذه الدعوة 

 فقالوا رمحهم اهلل: )إذا كان يعمل بالكفر والشرك جلهله، وعدم من ينبهه، ال -السؤال مبعناه 
حنكم بكفره حىت تقام عليه احلجة، ولكن ال حنكم بأنه مسلم، بل نقول عمله هذا كفر، 
يبيح املال والدم، وإن كنا ال حنكم على هذا الشخص لعدم قيام احلجة عليه، ال يقال؛ إن 
مل يكن كافراً فهو مسلم، بل نقول؛ عمله عمل الكفار، وإطالق احلكم على هذا الشخص 

لوغ احلجة الرسالية، وقد ذكر أهل العلم: أن أصحاب الفرتات ميتحنون بعينه متوقف على ب
يوم القيامة يف العرصات، ومل جيعلوا حكمهم حكم الكفار وال حكم األبرار، وأما حكم هذا 
الشخص إذا قُِتَل، مث أسلم قاتله؛ فإنا ال حنكم بديته على قاتله إذا أسلم، بل نقول؛ اإلسالم 

 اهـ.  (175)قاتل قـَتَـَله يف حال كفره، واهلل سبحانه وتعاىل أعلم(جيبُّ ما قبله، ألن ال

والشيخ حممد مل يتوقف يف كفر من عبد القباب واألوثان، كما يف قوله: )فاعلم أن 
 التوحيد الذي دعت إليه الرسل، من أوهلم إىل آخرهم، إفراد اهلل يف العبادة كلها...(.

اراً مث دعا نبياً أو ولياً عند قرب؛ فقد اختذ إهلني إىل أن قال: )... فمن عبد اهلل لياًل وهن
اثنني ومل يشهد أن ال إله إال اهلل، ألن اإلله هو املدعو، كما يفعل املشركون اليوم عند قرب 

 الزبري أو عبد القادر أو غريمها(.

مث ذكر من ذبح لغري اهلل فقال: )فقد جعل إهلني اثنني، كما قال تعاىل: }قل إن 
ي وحمياىي وممايت هلل رب العاملني{، والنسك هو الذبح، وعلى هذا فقس، فمن صاليت ونسك

أخلص العبادات كلها هلل، ومل يشرك فيها غريه؛ فهو الذي شهد أن ال إله إال اهلل، ومن جعل 
فيها مع اهلل غريه؛ فهو املشرك اجلاحد لقوله ال إله إال اهلل، وهذا الشرك الذي ذكره اهلل قد 
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 (112) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

ارق األرض ومغارهبا، إال الغرباء املذكورين يف احلديث، وقليل ما هم، وهذه طبق اليوم مش
 اهـ.  (176)املسألة ال خالف فيها بني أهل العلم من كل املذاهب(

وأيضًا هناك شبهة تمسك بها من لم يفهم كالم الشيخ فيما وجدوه من كالم 
 الشيخ للشريف قوله: )ونكفره بعد التعريف، إذا عرفناه وأنكر(. 

هو عني ما أجاب به حفيد الشيخ حممد الشيخ عبد  وجوابنا على هذه المسألة؛
اللطيف بن عبد الرمحن رمحهم اهلل قائاًل: )وقول شيخنا رمحه اهلل يف جوابه للشريف: ونكفره 
بعد التعريف إذا عرفناه وأنكر، قول صحيح، فإن العلماء رمحهم اهلل ذكروا أن املرتد يستتاب 

 اهـ.  (177)ر وأنكر؛ يكفر بذلك(ويعّرف، فإن أص

إىل قوله رمحه اهلل: )أن املرتد يستتاب ويُعّرف(، فذكر  -وفقنا اهلل وإياك  -فانظر 
التعريف بعد احلكم عليه بالردة، فتبني أن التعريف إلنزال العقوبة ال ليسمى مرتداً، وانظر إىل 

الستتابة، وهو الردة، والكفر قوله: )فإن أصر وأنكر يكفر(، مفرق بني الكفر قبل التعريف وا
 بعد التعريف واالستتابة، وهو األحكام املرتتبة على الردة. 

ولنذكر كالم الشيخ عبد اهلل أبا بطني يف التفريق بني الكفر قبل االستتابة وبعدها، 
قال رمحه اهلل: )نقول يف تكفري املعني ظاهر اآليات واألحاديث وكالم مجهور العلماء تدل 

ن أشرك باهلل فعبد معه غريه، ومل تفرق األدلة بني معني وغريه، قال تعاىل: }إن على كفر م
اهلل ال يغفر أن يشرك به{، وقال تعاىل: }فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم{، وهذا عام يف  
كل واحد من املشركني ومجيع العلماء يف كتب الفقه يذكرون حكم املرتد وأول ما يذكرون 

 ردة، الشرك، فقالوا إن من أشرك باهلل كفر، ومل يستثنوا اجلاهل...(.من أنواع الكفر وال

إىل أن قال: )... ويذكرون أنواعاً كثرية جممعاً على كفر صاحبها، ومل يفرقوا بني املعني 
وغريه، مث يقولون: فمن ارتد عن اإلسالم قتل بعد االستتابة، فحكموا بردته قبل احلكم 

 اهـ.  (178)حلكم بالردة واالستتابة إمنا تكون للمعني(باستتابته، فاالستتابة بعد ا

فهذا كالم أبناء الشيخ حممد رمحه اهلل وتالميذه وأحفاده وتالميذهم، كلها تدل على 
أن طريقة الشيخ تكفري من عبد غري اهلل وعدم التوقف فيه، والتفريق بني اإلسم قبل قيام 

 يخ كالمه، وقد تقدم بعضه.احلجة واحلكم بعدها، ومن أعظم ما يبني طريقة الش
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 (118) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

وأيضاً ما نقله عنه الشيخ إسحاق يف بيان عقيدته والذب عنه فيما ُنِسَب إليه، قائاًل: 
)فأردت أن أذكر طرفًا من أخباره، وأحواله يعلم الناظر فيه حقيقة أمره، فال يروج عليه 

 الباطل، وال يغرت حبائد عن احلق مائل(.

محه اهلل، إىل أن قال: )فجنس هؤالء املشركني وأمثاهلم مث ذكر مجلة من اعتقاد الشيخ ر 
ممن يعبد األولياء والصاحلني؛ حنكم بأهنم مشركون، ونرى كفرهم، إذا قامت عليهم احلجة 
الرسالية، وما عدا هذا من الذنوب اليت هي دونه يف املرتبة واملفسدة؛ ال نكّفر هبا، وال حنكم 

لعباد األوثان واألصنام والقبور جملرد ذنب ارتكبوه،  على أحد من أهل القبلة الذين باينوا
 اهـ.  (179)وعظيم جرم اجرتموه(

فانظر هدانا اهلل وإياك إىل كالم الشيخ حممد رمحه اهلل يف احلكم بالشرك على من عبد 
األوثان بقوله: )حنكم بأهنم مشركون(، فسماهم مشركني قبل قيام احلجة، وعندما أراد 

كفرهم إذا قامت عليهم احلجة الرسالية(، وهبذا يتبني اعتقاد الشيخ يف العقوبة قال: )ونرى  
هذه املسألة، وخطأ املؤلف؛ بأن الشيخ ال يكفر من تلبس بالشرك إال بعد إقامة احلجة، 

 ظاناً أن الشيخ ينفي عنهم اسم الشرك وحكمه مجيعاً. 

 وأما النقل الثالث: 

  رمحه اهلل، وتقويله إياه ما مل يقل.وهو ما أخطأ به املؤلف على األمري الصنعاين

 -قال املؤلف: )يعتمد الذين حيكمون على الناس بالشرك على التعيني وعلى العموم 
على كلمة لإلمام الصنعاين رمحه اهلل تقتضي التكفري بالعموم  -مبجرد أفعال الشرك الظاهر 

م الصنعاين بأن من تلبس دون تبني حلال املعني ونظر يف قصده(، وقوله: )فهكذا حيكم اإلما
بعمل من أعمال الشرك، فإنه يكون مرتداً، وإن مل يقصد معىن كالمه أو ما يدل عليه ظاهر 

 [.136 – 135فعله ابتداء( ]انظر: ص 

 الجواب:

ليس يف كالم الصنعاين رمحه اهلل ما يقتضي التكفري بالعموم، النصًا وال ظاهرًا وال 
وهو عدم تسمية من وقع يف  -بناء على أصله الفاسد مفهوماً، ولكن املؤلف توهم ذلك 

وإمنا نص  -الشرك مشركًا إال بعد قيام احلجة عليه وفهمها إياه، وأن يكون قاصدًا للكفر 
الصنعاين؛ هو تكفري من وقع يف الشرك األكرب القطعي اجملمع على تكفري فاعله، وقتله بعد 

 االستتابة، ومل يتطرق لغري ذلك.
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 (111) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

ل رمحه اهلل: )فإن قلت أفيصري هؤالء الذين يعتقدون يف القبور واألولياء وهذا نصه، قا
والفسقة واخللعاء مشركني كالذين يعتقدون يف األصنام؟ قلت: نعم قد حصل منهم ما 
حصل من أولئك، وساووهم يف ذلك، بل زادوا يف اإلعتقاد واإلنقياد واإلستعباد فال فرق 

 تعظيمهم األولياء وحنرهم النحائر هلم شرك(. بينهم...(، إىل أن قال: )... فإن 

فهذه األعمال الشركية اليت أنكر املؤلف على الصنعاين احلكم بالشرك على أهلها 
 وتسميتهم مشركني كما نقله املؤلف عنه.

مث يقول املؤلف: )وكالم اإلمام الصنعاين لو كان فيمن عبد غري اهلل وتقرب إىل غريه 
 ة؛ لكان صحيحاً( اهـ. بأي نوع من أنواع العباد

فسبحان اهلل، وصدق اهلل: }ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه اختالفًا كثريا{، 
أليس الذي ذكره األمري الصنعاين رمحه اهلل عن هؤالء املشركني من عبادهتم للقبور وما 

: بلى، فما يعتقدونه باألولياء عبادة لغري اهلل؟ فإن قُلَت: ال فالكالم ساقط معك، وإن قُلتَ 
 وجه اإلنكار على الصنعاين إذاً؟!

وما معىن قولك: )وكالم اإلمام الصنعاين لو كان فيمن عبد غري اهلل... لكان 
صحيحاً(، وأيضًا قلت يف أول كالمك: )كلمة لإلمام الصنعاين رمحه اهلل تقتضي التكفري 

 بالعموم... اخل(.

مدعي، َفقلَت: )فهكذا حيكم  مث جزمت وزال الشك عنك، وُكنَت ناقاًل فَأصبحت
اإلمام الصنعاين بأن من تلبس بعمل من أعمال الشرك، فإنه يكون مرتداً، وإن مل يقصد 
معىن كالمه أو ما يدل عليه ظاهر فعله ابتداء(، فاضطربت األصول فتناقضت، وتنافرت 

 الكلمات فتخالفت.

ل مذهب يف كتب والذي أنكره املؤلف على الصنعاين هو ما يذكره الفقهاء من ك
الفقه يف "باب حكم املرتد"، كما نقله املؤلف نفسه عن الصنعاين قوله: )قد صرح الفقهاء 

 يف كتب الفقه يف "باب الردة": أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر، وإن مل يقصد معناها(.

 فإن هذا الكالم للفقهاء، وإمنا الصنعاين ناقل عنهم، وهي عبارة صحيحة.

اهلل قد بني مراده بذلك، فقال: )فهذا الذي يفعلونه ألوليائهم هو  والصنعاين رمحه
عني ما فعله املشركون وصاروا به مشركني، وال ينفعهم قوهلم حنن ال نشرك باهلل شيئاً، ألن 
فعلهم أكذب قوهلم، فإن قلَت: هم جاهلون أهنم مشركون مبا يفعلونه، قلت: قد صرح 

 الفقهاء يف كتب الفقه... اخل(.



 

 (111) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

ني مراد الصنعاين؛ من أن نفيهم عن أنفسهم أهنم فعلوا الشرك ال ينفعهم، ألن فتب
تغيري األمساء واأللفاظ ال يغري احلقائق واملعاين، هذا إذا مل يكن إال ما نقله املؤلف عن 

مراده  -الذي نقل عنه املؤلف  -الصنعاين، فكيف وقد بني الصنعاين يف نفس الفصل 
 بذلك.

واألمساء ال أثر هلا وال تغري املعاين ضرورة لغوية وعقلية وشرعية، فإن فقال رمحه اهلل: )
من شرب اخلمر ومساها ماء؛ ما شرب إال مخراً، وعقابه عقاب شارب اخلمر...(، إىل أن 
قال: )... وكذلك تسمية القرب مشهداً، ومن يعتقدون فيه ولياً؛ ال خيرجه عن إسم الصنم 

 ملة املشركني لألصنام(. والوثن، إذ هم معاملون هلا معا

وقد ُسئل الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن أبا بطني رمحه اهلل عن قول الصنعاين: )أنه ال 
ينفع قول من فعل الشرك؛ أنا ال أشرك باهلل(؟ فأجاب: )يعين أنه إذا فعل الشرك فهو 

 مشرك، وإن مساه بغري امسه(.

د صرح الفقهاء يف كتبهم؛ بأن من وُسئل أيضًا عما نقله الصنعاين عن الفقهاء: )وق
تكلم بكلمة الكفر يكفر، وإن مل يقصد معناها(، فأجاب قائاًل: )فمرادهم بذلك: أن من 

وهو عبارة كثري منهم يف قوهلم: من أتى بقول أو فعل  -مازحاً أو هازاًل  -يتكلم بكالم كفر 
سألتهم ليقولن إمنا كنا  صريح يف االستهزاء بالدين، وإن كان مازحاً، لقوله تعاىل: }ولئن

خنوض ونلعب قل أباهلل وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم{، وأما 
من تكلم بكلمة الكفر، ال يعلم أهنا كفر، فُعرِّف بذلك؛ فرجع، فإنه ال حيكم بكفره،  

 اهـ.  (180)كالذين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط(

الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل: )إذا نطق بكلمة، ومل يعلم معناها صرحياً وقال 
أنه نطق مبا ال يعرف معناه، وأما كونه ال يعرف أهنا تكفره؛ فيكفي فيه قوله تعاىل: }ال 
تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم{، فهم يعتذرون من النيب صلى اهلل عليه وسلم ظانني أهنا ال 

 ـ. اه (181)تكفرهم(

وما نقله الصنعاين رمحه اهلل عن الفقهاء: )أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن مل 
يقصد معناها(، هو الذي َعناه الشيخ حممد بقوله: )وأما كونه ال يعرف أهنا تكّفره فيكفي 
فيه قوله تعاىل: }ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم{(، وهو قول أبا بطني املتقدم أنفاً، وأما 

مل يعلم معناها؛ فهو الذي قال فيه الشيخ حممد: )إنه نطق مبا ال يعرف معناه(، واستدل إذا 
 له الشيخ أبا بطني بذات أنواط.
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 (111) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

واملؤلف مل يفرق بني احلالتني، فازدمحت عليه األمور واشتبهت، فجعلهما صورًة 
إنكار على واحدة، فلذا أنكر ذلك على الصنعاين، ظنًا منه أنه قوله، ومل يدر أن يف هذا 

 مجيع العلماء وختطئة للفقهاء. 

من أن الصنعاين يكّفر بالعموم وجيعل من تلبس بالشرك َكافراً   وأما ما ذكره المؤلف؛
رًا أصلياً، فإن الصنعاين رمحه اهلل ال يقتضي كالمه التكفري بالعموم، وإمنا كّفر عّباد  ُكف 

 القبلة يف تكفريهم. األصنام والقبور واألوثان، وهؤالء ال خالف بني أهل 

فإنه مل ينكر عليه التكفري  وأما ما نقله عن الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ؛
 بالعموم، ولو كان كذلك ألنكر عليه، ومل ينكر عليه كوهنم كفاراً.

كما بينه قوله الذي نقله املؤلف عنه: )وإمنا تكلم الناس يف بالد املشركني الذين 
لصاحلني وجيعلوهنم أندادًا هلل رب العلمني، أو يسندون إليهم يعبدون األنبياء واملالئكة وا

التصرف والتدبري كغالة القبوريني، فهؤالء تكلم الناس يف كفرهم وشركهم وضالهلم، واملعروف 
املتفق عليه عند أهل العلم؛ أنه من فعل ذلك ممن يأيت بالشهادتني حيكم عليه بعد بلوغ 

 افراً أصلياً(. احلجة بالكفر والردة ومل جيعلوه ك

 وإمنا أنكر عليه يف جعله إياهم كفاراً كفرا أصلياً.

والشيخ عبد اللطيف يقول يف عّباد القبور: )ال ُيسّمون مسلمني وال يدخلون يف 
 مسمى املسلمني(. 

مع أن الشيخ عبد اللطيف نقل قبل املوضع الذي نقله املؤلف بسطرين؛ من حكى 
وأهنا من ضروريات اإلسالم، ومن أفردوا يف ذلك مصنفات، اإلمجاع على كفر من أشرك باهلل 

 وعّد منهم األمري الصنعاين رمحه اهلل. 

 وأما قول الصنعاني: )فصاروا حينئٍذ كفاراً كفراً أصلياً(: 

أن الصنعاين حيكم على  -كما قال الشيخ عبد اللطيف   -فإن كان قول الصنعاين 
كافرًا أصلياً، لعدم علمه مبدلوهلما، فاإلنكار على من أتى بالشهادتني مث وقع يف الشرك أنه  

 الصنعاين متوجه.

كما قال الشيخ أبا بطني يف جوابه ملن سأله عن قول الصنعاين:   -وأما إن كان 
فليس حكمهم كاملرتدين الذين   -)فصاروا كفارًا كفرًا أصلياً(؛ يعين أهنم نشأوا على ذلك 

 االنكار غري متوجه، واهلل أعلم. كانوا مسلمني مث صدر منهم شرك أكرب، ف



 

 (111) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

وقد ُسئل الشيخ محد بن ناصر آل معمر: )عن قول الفقهاء؛ إن املرتد ال يرث وال 
يورث، فكفار زماننا هل هم مرتدون؟ أم حكمهم حكم عبدة األوثان، وأهنم مشركون؟(، 

، وأما فأجاب: )أما من دخل يف دين اإلسالم مث ارتد، فهؤالء مرتدون، وأمرهم عندك واضح
من مل يدخل يف دين اإلسالم، بل أدركته الدعوة اإلسالمية، وهو على كفره، كعبدة األوثان، 
فحكمه حكم الكافر األصلي، ألنّا ال نقول األصل إسالمهم، والكفر طارئ عليهم، بل 
نقول: الذين نشؤوا بني الكفار، وأدركوا آبائهم على الشرك باهلل؛ هم كآبائهم، كما دل عليه 

 ديث الصحيح يف قوله: "فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو ميجسانه". احل
فإن كان دين آبائهم الشرك باهلل، فنشأ هؤالء واستمروا عليه، فال نقول األصل 
اإلسالم والكفر طارئ، بل نقول: هم الكفار األصليون، وال يلزمنا على هذا تكفري من مات 

 كفر الناس بالعموم، كما أنا ال نكفر اليوم بالعموم. يف اجلاهلية قبل ظهور الدين، فإنّا ال ن
بل نقول: من كان من أهل اجلاهلية، عاماًل باإلسالم، تاركاً للشرك، فهو مسلم، وأما 
من كان يعبد األوثان، ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين، فهذا ظاهره الكفر، وإن كان 

دم من ينبهه، ألنّا حنكم على الظاهر، وأما حيتمل أنه مل تقم عليه احلجة الرسالية، جلهله وع
احلكم على الباطن فذلك إىل اهلل، واهلل تعاىل ال يعذب أحداً إال بعد قيام احلجة عليه، كما 

 قال تعاىل: }وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال{.
وأما من مات منهم جمهول احلال، فهذا ال نتعرض له، وال حنكم بكفره وال بإسالمه، 

مما كلفنا به، }تلك أمة قد خلت هلا ماكسبت ولكم ما كسبتم والتسألون عما   وليس ذلك
كانوا يعملون{، فمن كان منهم مسلمًا أدخله اهلل اجلنة، ومن كان كافرًا أدخله اهلل النار، 
ومن كان منهم مل تبلغه الدعوة فأمره إىل اهلل، وقد علمت اخلالف يف أهل الفرتات، ومن مل 

 اهـ.  (182)الية(تبلغه احلجة الرس
 متت الرسالة بعون اهلل
 واحلمد هلل رب العاملني

 والصالة والسالم على سيد املرسلني حممٍد بن عبد اهلل
 وعلى آله وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسٍن إىل يوم الدين آمني

"اللهم رب جربائيل، وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السموات واألرض، عامل الغيب 
كم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون، فاهدنا إىل ما اختلف فيه من احلق والشهادة، أنت حت

 .راط مستقيم"بإذنك إنك هتدي من تشاء إىل ص
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 (113) منرب التوحيد واجلهاد

 التبيان ملا وقع يف "الضوابط" منسوباً ألهل السنة بال برهان

مت الفراغ من مسودة الرسالة يف منتصف ربيع اآلخر لسنة ألف وأربع مائة ومثانية 
وأربع مائٍة واثنني ألٍف  لسنة عشرة من اهلجرة النبوية ُوبيضت لثماٍن بقني من شهر اهلل احملرم

 .وعشرون
 كتبه: أبو خالد الخالدي

 اهلفوف ،األحساء
 الخاتمة

 هذا ملخص باألخطاء التي وقع فيها المؤلف، وتم الرد عليها: 

 ( عدم التفريق بني اإلسم واحلكم قبل قيام احلجة وبعدها. 1

 ( عدم التفريق بني قيام احلجة وفهم احلجة، ومراد أهل العلم هبما. 1

عله األصل يف مجيع أنواع الكفر العناد، وال أحد يكفر إال من عرف احلق يف ( ج3
 نفس األمر. 

( ال يكفر عنده من فعل الشرك األكرب القطعي حىت يقف على قصده ويعلم 2
 باطنه. 

 ( عدم تفريقه بني املسائل الظاهرة واخلفية. 5

 ( عدم التفريق بني اإلضطرار واإلكراه على الكفر. 6

ل ما ذكره العلماء من الشروط واملوانع يف تكفري أهل األهواء والبدع على من ( تنزي2
 اتصف بالشرك األكرب. 

فهذه األصول العامة اليت أخطأ فيها املؤلف باختصار، وقد مضى التفصيل يف الرد 
 عليها وما يدخل حتتها من مسائٍل وفروع.

 


