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وتقدير هذا  شكر  إبعادة صف  فاضل  أخ  قام  فقد   .. ألهله  الفضل  رد  قبيل  من   :

فج   .. عليه  القراء  ليسهل وقوف   .. اإلسالم واملسلمني خري  الكتاب  عنا وعن  زاه هللا 
 اجلزاء.  

ونزواًل عند رغبة اإلخوان بنشر هذا الكتاب يف أقرب وقت .. نقوم بنشره كنسخة أولية  
كما وصلنا من طرف األخ الكرمي .. من غري تنقيح وال زايدة .. رجاء أن نتمكن من  

 ذلك يف وقت الحق إن شاء هللا.

http://www.abubaseer.com/
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 إعذار وتنبيه 
 

معلّناً من قبل  مل يكن    إجيابياً  هذا الكتاب ليأخذ طريقه إىل النشر لو وَجَد رّداً 
نشر   وليس  احلق  إىل  القوم  أطر  فغايتنا  هللا،  حفظه  األلباين  الدين  انصر  حممد  الشيخ 

إىل طرف الشيخ عن  –الكتاب، ولكن وبعد مرور أكثر من شهرين على إرسال الكتاب  
ن أن يصلين أي ردٍّّ أو جوابٍّ عليه، رأيت  من دو   -طريق وعنوان صهره نظام سكجها

اتساع   يف  وشبهاهتم  القوم  شذوذات  أن  وخباصة  النشر،  إىل  طريقه  الكتاب  أيخذ  أن 
وازدايد، وهلا الطابع العاملي من حيث السعة واالنتشار، وهي غري حمصورة يف شخص أو  

القص وراء  من  تعاىل  وهللا  األمصار …  بقية  دون  معني  بلدٍّ  يف  أو  وهو  شخصني،  د، 
 اهلادي إىل سواء السبيل.

 
 أبو بصري
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 املقدمة:
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن  

سيئات أعمالنا، ومن يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له. وأشهد أن  
 ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.

 )اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال متوت إال وأنتم مسلمون(.
منها   وخلق  واحدة  نفس  من  خلقكم  الذي  ربكم  اتقوا  الناس  أيها  اي   (

واألرحام إن هللا  زوجها وبث منهما رجاالً كثرياً ونساء واتقوا هللا الذي تساءلون به  
 كان عليكم رقيباً(.

أعمالكم   لكم  يصلح  سديداً.  قوالً  وقولوا  هللا  اتقوا  آمنوا  الذي  أيها  )اي 
 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع هللا ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً(. 

 أما بعد: 
، وشرَّ األمور  فإن أصدق احلديث كتاب هللا، وخري اهلدي هدُي حممد  

 حمداثُُتا، وُكلَّ حُمّدثٍة بدعة، وكل بدعٍة ضاللة، وكل ضاللة يف النار.
عامل   واألرض،  السماوات  فاطر  وإسرافيل،  وميكائيل  جربيل  رب  اللهم 
الغيب والشهادة، أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون، إهدان ملا اختلف  

 ق إبذنك، إنك ُتدي من تشاء إىل صراط مستقي.فيه من احل
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فإن احلق املتمثل يف الوسطية أصبح عزيزاً اندراً غربياً، غربته كغربة الطائفة 
: "إن اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً كما  املنصورة املؤمنة الذين قال فيهم النيب 

للغرابء   فطوىب  فسد  بدأ،  إذا  يصلحون  الذين  قال:  هللا؟  رسول  اي  هم  من  قيل 
الناس"، وقال فيهم: "انس صاحلون قليل يف انس سوء كثري، ومن يعصيهم أكثر 

 ممن يطيعهم". 
اإلفراط   مظاهر  إما  املشاهد  اإلسالمية  الساحة  على  الغالب  أصبح  وقد 

 ، وإما مظاهر التفريط واجلفاء واإلرجاء ..(1)والغلو واتباع سنن اخلوارج
على  وأهنم  السنة،  واتباع  السلفية  يدعون  أانساً  أن  ذلك  من  واألعجب 

اإلميا يقولون:  وأهنم  الوعيد،  والوعد  اإلميان  يف  السلف  وقول  عقيدة  اعتقاد  ن 
املرجئة بقول  يقولون  تراهم  جهة  من  مث   .. وينقص  يزيد  يف    (2)وعمل،  واجلهمية 

 

(: هم أول من كفر أهل القبلة ابلذنوب، بل مبا يرونه هم 7/481( قال ابن تيمية يف الفتاوى )1)
النيب   نعتهم  كما  فكانوا  بذلك،  القبلة  أهل  دماء  واستحلوا  الذنوب  أهل  من  "يقتلون   :

اإلسالم ويدعون أهل األواثن". وكفروا علي بن أيب طالب، وعثمان بن عفان ومن واالمها،  
ا علي بن أيب طالب مستحلني لقلته، قتله عبد الرمحن بن ملجم املرادي منهم، وكان هو  وقتلو 

 وغريه من اخلوارج جمتهدين يف العبادة، لكن كانوا جهاالً فارقوا السنة واجلماعة. 
فقال هؤالء: ما الناس إال مؤمن أو كافر، واملؤمن فعل مجيع الواجبات وترك مجيع احملرمات،  

 هـ. -فهو كافر خملد يف النار، مث جعلوا كل من خالف قوهلم كذلك. أ فمن مل يكن كذلك

( املرجئة هم الذين أرجأوا وأخروا العمل عن اإلميان، كما أهنم أخروا العمل كدليل على الكفر 2)
وفساد االعتقاد، وقالوا: اإلميان تصديق وقول وابلتايل فالكفر عندهم يكون حمصوراً ابجلحود  

وت ورتبوا القليب  فقط،  ابجلنان  التصديق  هو  اإلميان  قالوا:  اجلهمية  وغالُتم  اللسان،  كذيب 
 على اعتقادهم الفاسد هذا حصر الكفر يف اجلحود القليب املضاد للتصديق



 -9- 

مواقفهم،   ويقفون  أبقواهلم،  يقولون  مسلكهم،  ويسلكون  والوعيد،  والوعود  اإلميان 
اً ذراعاً، حىت  وخيطون خطاهم حذو القذة ابلقذة، ويتبعون سنتهم شرباً شرباً، وذراع

 لو دخلوا جحر ضب لدخلوه معهم .. 
هذا   إن  واحد،  آن  يف  وعدمه  بوجوده  أو  وضده،  ابلشيء  القول  أيصح 

 لشيء عجاب 
ولكن اخلطب،  هلان  الناس  مجيع  مع  مرجئة  كانوا  ليتهم  بني  مث  يفرقون  هم 

فظاظ،  أشداء  هلم  املخالفني  القبلة  أهل  من  املستضعفني  على  فهم  وأانس،  أانس 
مجيع   عليهم  وحيملون  اجتهاد،  أو  احنراف  أو  ذنب  ألدىن  الظن  هبم  يسيئون 
النصوص اليت تراعي الظاهر دون اعتبار القصد والباطن، فيسقوهنم وجيرموهنم، ورمبا 

 يكفروهنم …
شفقاء،   رمحاء  واالهم  ومن  والردة  الكفر  طواغيت  على  جتدهم  بينما 

التأويل هلم ويوسعونه مبا ال يقبله نقل وال    -رهبة أو رغبة–جيادلون عنهم وتكلفون  
 عقل، وحيملون عليهم مجيع النصوص اليت تراعي اعتبار القصد والباطن…

وهم بذلك مجعوا بني كثري من صفات اخلوارج وبني سيئات املرجئة يف آن 
واحد، وما أخطأ من قال فيهم: خوارج على الدعاة واملخالفني هلم من أهل القبلة،  

 مرجئة على الطواغيت الذين اجتمعت فيهم مجيع خصال الكفر والنفاق..
إنه منوذج وخليط غريب فريد، مل يعرفه التاريخ من قبل، كما مل يعرف له 

عنا ومما زاد الطني بلة واألمر تعقيداً أن هذا السلوك الشاذ الغريب عن شر   مثيالً 

 

تمام أبحاديث الوعد دون غريهم  ومن مسات املرجئة وصفاُتم: التقليل من أمهية العمل، وااله
 من نصوص الوعيد
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وتعاليم ديننا مل يعد متمثالً يف أشخاص وأفراد قلة، بل توسع وتوسع حىت بلغ مجيع  
أمصار املسلمني، فما من بلد إال وجتد فيه من حيمل هذا الشذوذ واالحنراف، وقد 
واستعمال  هبرهم  غرهم  الذين  ضلل 

ُ
امل اجلاهل  الشباب  من  كثري  شباكهم  وقع يف 

ن ليس هلا يف واقع حياُتم أثراً عملياً يُذكر القوم ملصطلحات شرعية وعظيمة، لك
.. 

يُلصقون سيئاُتم وشذوذاُتم   أهنم  األمر سوءاً  ما يف  وزوراً –وأبلغ    -هبتاانً 
وأثريون ومل خيرجوا   الصاحل، وأهنم مبا هم عليه من خطأ وشذوذ سلفيون  ابلسلف 

  تعاىل عليهمبشيء عن منهج السلف الصاحل رضوان هللا
مما جعل الصمت عليهم جرمية ال تطاق، وأن احلقَّ ال بد من أن يصدًر له  
مع   وتواطئهم  وختاذهلم  جبنَـْهم  ويكشف  وإرجاءُهم،  ابطلهم  يعري  فيهم  بيان 

ا سهام  أن  ألعلم  وإين  الساخطون،  ولو سخط  والتشهري  الطواغيت  والتآمر  لغدر 
ولكن حسيب    -ألن هذا هو حال القوم مع من يقول احلق فيهم–سوف توجه إيل  

هللا فإن مرضاته سبحانه وتعاىل أوىل وإن سخط الناس، كما أن احلق أحب إلينا  
من أنفسنا وآابئنا وأبنائنا والناس أمجعني، ال نؤثر عليه خملوقاً كائناً من كان، كما 

 فيه أحداً. أننا ال جنامل
كفران الكفر  بعنوان:  شريط  مؤخراً  وصلين  انصر  (3) وقد  حممد  للشيخ   ،

األلباين إبراهيم    (4) الدين  السوء والضالل حممد   لقرين  يتخلله حديث ومدخالت 
 

 ( إصدار تسجيالت بيت املقدس يف عمان.3)

( حنن إذ نقر بفضل الشيخ وبعلمه وخريه الكبري، هذا ال مينعنا من أن ننصفه من الوجه اآلخر  4)
إذا كانت   العامل، ويوجد من  من جهة أخطائه وكبواته، وخباصة  تياراً يف  هذه األخطاء تشكل 

 أيخذها وهو مغمض العينني لكوهنا صادرة عن الشيخ
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، فيه العجب العجاب ومن الطوام ما يستحيل معه الصمت أو السكوت،  (5)شقرة
الشريط أعاله، وقد   ما جاء يف  على  الردود واملالحظات  لتسجيل هذه  مما دفعنا 

 

مث إن الشيخ نفسه يعرتف بفضل وعلم ابن حزم ويعتربه شيخاً له، ولكن هذا ما منعه من أن 
ضل الشيخ ال مينعنا ذلك من أن يقول فيه: هو يف الصفات جهمي جلد، وحنن كذلك اعرتافنا بف

للقارئ من خالل مناقشتنا   فيه: هو يف اإلميان والوعد والوعيد جهمي جلد، وهذا سيظهر  نقول 
 لكالم الشيخ الوارد يف الشريط. 

( : غالة املعتزلة، وغالة الشيعة وغالة احلنابلة،  30/45ورحم هللا الذهيب إذ يقول يف السري )
امل وغالة  األشاعرة،  وكثروا  وغالة  الدنيا،  هبم  ماجت  قد  الكرامية،  وغالة  اجلهمية،  وغالة  رجئة، 

وفيهم أذكياء وُعباد وعلماء، نسأل هللا العفو واملغفرة ألهل التوحيد، ونربأ إىل هللا من اهلوى والبدع، 
  وحُنبُّ السنة وأهلها، وحنب العامل على ما فيه من االتباع والصفات احلميدة، وال حنب ما اتبع فيه 

 هـ.-1بتأويل سائغ، وإمنا العربة بكثرة احلسنات 

( من أقواله املشهورة الواردة يف كتابه "هي السلفية" والذي جاء تشويهاً للسلفية احلقة وللمنهج  5)
كيمة تصلح لزماننا … ذلكم أن السلفي الصحيح: "دع ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل، كلمته ح

االنفصام بني الدين وبني الدولة صار أمراً مقضياً ال مرد له، وال طاعن فيه، وال حميد عنه …  
يرى   مسلماً  أن  أحسب  ما وصفنا –وال  السياسي، ألنه    -واألمر على  العمل  عليه  واجباً  أن 

وسعها … وإنه ملن العبث أن    ليس شيئاً يطيقه وال أمراً يقدر عليه، وهللا ال يكلف نفساً إال
ألهله  إال  يصلح  ال  الذي  السياسي  العمل  إىل  املسلمني  من  بعضاً  العاطفية  احلماسة  تسوق 

وهو –وحدهم .. ونسأل: ملاذا ال تستطيع األمة القيام أبعباء فريضة اجلهاد؟ ذلك أن اجلهاد  
ا مثل احلدود والعقوابت ال يكون إال إبمام وإبذن منه، وهو يف هذ  -فريضة فرضها هللا سبحانه

فهذه ال يوقعها وال يقيمها إال إمام العامة .. فإن اجلهاد ال يفتح اببه، وال يرفع رايته، وال أيذن  
به ويدعو إليه إال إمام واحد، رضي من رضي، وكره من كره، صوانً لألمة .. وقانون املدافعة  

ة فإن أذن على حنو ما بيننا سابقاً،  يقضي أبن اجلهاد ال بد وأن يكون مأذوانً به من إمام عام
"  وإال فهو آبق إىل إمث، غاد إىل عذاب رائش لنفسه سهماً من غضب هللا جيأ به صدره ..
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يف الشريط خبط يفصل  دونتها يف أسفل الصفحة وفصلت بينها وبني الكالم الوارد  
 كالمي عن كالمهم. 

وهذه الردود واملالحظات إىل جانب كوهنا رداً على الباطل احملدث الوارد  
الذكر،   اآلنفة  واالحنرافات  الشذوذات  تلك  إىل  موجهة  أيضاً  فهي  الشريط،  يف 

 والواسعة االنتشار يف العامل.
هاء من قراءة هذه وأخرياً فإنين أنصح القارئ أن ال يتعجل احلكم قبل االنت

الكلمات، كما أنصحه أن ينصف احلقَّ من نفسه وال يتعصب يل وال للشيخ وال  
 لغريه، فاحلق أوىل يف االتباع ويف ن تغضب له وتنتصر. 

 

خ يف  إالّ  تصب  ال  واليت  واألبدان  اجللود  منها  تقشعر  اليت  الباطلة  العبارات  من  دمة  وغريها 
 الطواغيت، وقد نتعرض إىل بعضها من خالل ردان على شبهاُتم إبذن هللا. 
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)إن أُريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت وإليه 
 [.88أنيب( ]هود:

 على آله وصحبه وسلم.وصلى هللا على حممد النيب األمي و 
 كتبها

 عبد املنعم مصطفى عبد القادر حليمة

 "أبو بصري"
 عفا هللا عنه وعن والديه مبنه ورمحته 
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 نص الحديث والحوار 

 

 نص احلديث واحلوار كما هو مسجل.  -
راج، واملعتزلة، والرافضة وغريهم، : هل جيوز تكفري الفرق الضالة كاخلو (6)سؤال -

 بعد إقامة احلجة عليهم؟ 
األلباين - احلجة  الشيخ  قيام  بعد  آخره  يف  جاء  مبا  مقيداً  السؤال  كان  إذا   :

 .  (7) عليهم، اجلواب: نعم

 

 قارئ األسئلة على الشيخ هو حممد إبراهيم شقرة. -( 6)

على    –(  7) تصح  ال  أهنا  أوهلما  بنقطتني:  )نعم(  املتسرعة  املقتضبة  اإلجابة  هذه  على  جنيب 
ا  من  بد  ال  وكان  فيما إطالقها،  متباينة  عدة  ِفَرق  اخلوارج  أن  إذ  والتفصيل،  والتمييز  لتفريق 

املعتزلة،   وكذلك  واجلماعة،  السنة  أهل  منهج  عن  وبُعدها  احنرافها  حيث  من  بينهما 
 والرافضة… 

األمة من عدم  املتسرعة خمالفة ملا كان عليه سلف  املقتضبة  الفتوى بصورُتا  أن هذه  كما 
عدوهم   حيث  للخوارج،  الفتاوى  تكفريهم  يف  هللا  رمحه  تيمية  ابن  قال  البغاة،  املسلمني  من 

(: واخلوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالً لألمة وتكفرياً هلا، ومل يكن يف الصحابة من  7/217)
 هـ.-1يكفرهم ال علي بن أيب طالب وال غريه، بل حكموا حبكمهم يف املسلمني الظاملني املعتدين 

طلق هذا احلكم املقتضب املتسرع حبق هذه الفرقة الضالة … جنده يف  اثنياً: بينما الشيخ أ
احلكم طواغيت  عن  واجلدال  التأويل  يتكلف  واملعتزلة   -املقابل  اخلوارج  وحيمون  يرعون  الذين 

وأحزاهبم  أبصنافهم  والعلمانيني  كالشيوعيني  واإلحلاد  والزندقة  الكفر  فرق  من  وغريهم  والرافضة 
هلم   ويشرعون  الناس املختلفة،  بني  وكفرايُتم  ضالالُتم  ونشر  العمل  من  متكنهم  اليت  التشريعات 

ابسم حرية االعتقاد والرأي والتعددية السياسية، وال يفرقون بينهم وبني املسلمني، ويسوون بينهم يف  
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الوطن!!   وحدود  الوطن  إىل  ينتمون  مجيعاً  داموا  ما  والواجبات،  حكم  –احلقوق  عنهم  ليصرف 
 الكفر..!! 

تلك الفرق الضالة كافرة على اإلطالق من غري تفصيل وال جدال، وطواغيت احلكم ملاذا  
الكفر   عنهم  لتصرفوا  التأويل  هلم  وتتكلفون  واخلصام،  اجلدال  عنهم  تكثرون  ونفاقاً،  كفراً  األشد 

 وتدخلوهم زوراً يف دائرة اإلسالم … ملاذا؟!
هللا عنهم يوم القيامة أم من يكون    )ها أنتم هؤالء جادلتم عنهم يف احلياة الدنيا فمن جيادل

 [. 109عليهم وكياًل( ]النساء: 
( واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فتاوى  يف  بني  1/541جاء  يفرق  مل  من  أن   :)

-1اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبني املسلمني إال ابلوطن، وجعل أحكامهم واحدة، فهو كافر  
 هـ.

رة الوحيدة اليت يتصف هبا طواغيت احلكم، بل خصال الكفر وهذه ليست هي العلة املكف
 والنفاق بعضها فوق بعض متوفرة وجمتمعة فيهم .. ولكنكم ال تبصرون، ولو أبصرمت ال تفقهون!!

مث نسأل: ملاذا دائماً تقحمون إقامة احلجة كجملة اعرتاضية، متنع أحكام هللا من أن أتخذ  
 فتة؟! طريقها إىل رؤوس الكفر والنفاق وال

أاّيً  –إن إقامة احلجة تشرتط عندما يرجع الظن أن الشخص الذي وقع يف املخالفة الشرعية  
نوعها العجز    -كان  ألن  دفعه،  ميكن  ال  عجز  عن  فيها  وقع  التكليف   -ابتفاق–قد  يرفع 

واملؤاخذة، أما إذا كانت خمالفته للشرع عن غري عجز أو عن عجز ميكن دفعه، ودفعه من ضمن  
نه ال يفعل ألسباب يستطيع دفعها أو التخلي عنها، فهو مالم ومؤاخذ وأحكام هللا جترى الطاقة لك

تعاىل   فعل، وهللا  نفسه وما  يدفع اجلهل عن  أن  يستطيع  قيام احلجة، ألنه  اشرتاط  عليه من غري 
إال وسعها( ]البقرة16يقول: )فاتقوا هللا ما استطعتم( ]التغابن:   :  [، وقال: )ال يكلف هللا نفساً 

 أنه قال: "وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم". [. ويف احلديث فقد صح عنه 286
( الفتاوى  تيمية يف  ابن  التمكن من 20/59قال  بشيئني:  تقوم  إمنا  العباد  على  واحلجة   :)

علم كاجملنون أو العاجز عن العمل فال العلم مبا أنزل هللا، والقدرة على العمل به. فأما العاجز عن ال
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ولكن ال بد هنا من القول: هل كل من ادعى أبنه أقام احلجة على املنكر  
 أو املخالف هو أهل إلقامة احلجة على ذلك املخالف؟ 

أن كثرياً من شبابنا السلفي إذا ما تعلم    -مع األسف–ألننا نشاهد اليوم  
العلماء املشايخ  وأحد  واختلف هو  املسائل  فعالً   -بعض  علماء  يكونون  مبا وقد   

احلديث،  أصول  واألصولني:  والصرف،  النحو  بعلم  يعين  اآللة،  بعلوم  يسمونه 
فيأيت أحد إخواانَّ املبتدئني يف العلم، ويكون –وأصول الفقه، ولكن ما طبقوا ذلك  

 تعلم مسألة أو مسألتني، واختلف مع ذلك العامل، فيقول: أان أقمت احلجة عليه!
أن نقول أبن احلجة قد أقيمت عليه،  وما أظن مبثل هذه السهولة نستطيع  

متاماً،   هذا  اجلواب يف  فقد سبق  فعالً  عليه  احلجة  أقيمت  إذا  أقول:  فأان  ولذلك 
 لكن من يقيم احلجة؟

 

العلم والعمل فإن العجز مسقط لألمر  أمر عليه وال هني، ألن الوجوب والتحرمي مشروط إبمكان 
 هـ.-1والنهي وإن كان واجباً يف األصل 

قلت: فإن عجز عن العلم سقط عنه العلم والعمل ألن العمل اتبع للعلم، وأما إن قدرة على 
 وجب عليه تصديقه واعتقاده ألنه مستطاع وسقط عنه العمل لعجزه.  العلم دون العمل،

قيام احلجة عليه قبل تكفريهم، هم  الذين تشرتطون دائماً!!  فإننا نسأل: هل هؤالء  وبعد، 
عن العلم مبا أنزل هللا فيما قد وقعوا فيه من اجلهالة والكفر، فإن كانوا عاجزين    -حبق–عاجزون  

، وإن كانوا غري ذلك وهو األصل الستفاضة العلم وسهولة تناوله ملن  نقول شرطكم مبكانة وهو حق
يريد نقول لكم: إن شرطكم هذا ابطل ومرفوض ال حمل له يف الشرع وهو ممن ديدن ودندنة أهل  

 األرجاء الذين عرفوا بورعهم البارد يف عدم تكفري الكافر! 
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هم أهل العلم، وأهل املعرفة ابلكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصاحل  
 !!(8) من املنهج السليم

 

وأ8) موضع  من  أكثر  الشيخ يف  قاله  الكالم  هذا  قيام  (  عن  تكلم  كلما  ويقوله  كثر من شرط، 
احلجة، وهو قول ال دليل عليه من الكتاب والسنة، وليس للشيخ فيه سلف، وهو من أقواله  

 اليت تفرد هبا دون علماء األمة. 
شاء   فلو  البالغة  احلجة  فلله  )قل  تعاىل:  هللا  يقول  إذ  واسعاً،  ضيقت  قد  للشيخ:  ونقول 

]األنعام:   أمجعني(  والسنة 149هلداكم  ابلكتاب  العارفني  العلماء  يف  حمصورة  جعلتها  وأنت   .]
 ومنهج السلف، وهؤالء إن وجدوا ما يتجاوزون أصابع اليد. 

خلقه   سائر  دون  القليلة  األنفار  هؤالء  يف  قد حصر حجته  تعاىل  أن هللا  أيعقل  والسؤال: 
 وآايته اليت هي أكثر من أن تعد وحتصى؟!! 

الذي ال يقدر على دفعه جهله تقوم عليه احلجة ابلقدر الذين  وقد تقدم أن العاجز اجلاهل  
فيما قد خالف فيه عن عجز أو جهل.   أنزل هللا  العلم مبا  يندفع به وعجزه وجهله، وحيقق عنده 
أو  عاملاًن  الوسيلة  هذه  تكون  وقد  هبا،  تقوم  فاحلجة  الغرض  هذا  حتقق  وسيلة  أي  فإن  وابلتايل 

و امرأة، أو طفاًل، أو وسائل اإلعالم املختلفة، كالتلفاز والراديو، طالب علم، أو مسلماً عادايً، أ
وهي:  –وكتب أهل العلم واجملالت واجلرائد وغريها، شريطة أن تتناول هذه الوسائل احلجة الشرعية 

اليت يندفع هبا جهل املخالف، ويتحقق عنده العلم مبراد   -قال هللا، وقال رسوله، وأمجع سلف األمة
ا قد وقع فيه من املخالفة والشطط عن عجز. فالعربة يف بلوغه اخلطاب الشرعي ونذارة الشارع فيم

 الرسل بلغة يفهمها بغض لنظر عن حامل وانقل هذه النذارة أو اخلطاب. 
 !! (1)ونضرب مثالً لذلك: لو أن رجالً جيهل أن اخلمر حرام لعجز ال ميكن دفعه

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( العجز قد يكون بسبب حداثة عهده ابإلسالم، أو لسكناه يف منطقة انئية عن العلم ال العلم يصله 1)
أو حمتمل،  لتأويل  أو  العلم،  يصل  أن  يستطيع  هو  موانع   وال  فجميع   .. الشارع  ملراد  خاطئ  لفهم 

فيه هذه   القاهر الذي ال ميكن دفعه، وأي مانع ال يتحقق  التفكري هذه وغريها جتمعها صفة العجز 
 الصفة، فهو ليس مانعاً معترباً يف الشرع وال يصح االستشهاد به على منع تكفري املعني.
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الن إن اخلمر حرام، وأمسعه األدلة فقال له: اي ف  -وليس عامل عارف–مث جاءه طفل صغري  
بذلك   لقامت  اخلمر  مسألة حرمة  أنزل هللا يف  مبا  العلم  عنده  اخلمر، وحقق  على حرمة  الشرعية 
احلجة الشرعية على اجلاهل املخالف. وكذلك لو وصلته هذه املعلومة عربة املذايع أو التلفاز وغري  

 ذلك. 
أنه قال: "والذي نفسه حممد بيده ال يسمع يب أحد   وقد جاء يف صحيح مسلم عن النيب 

 من هذه األمة يهودي وال نصراين مث ميوت ومل يؤمن ابلذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار". 
 من ُيسمع وحيمل اخلرب وبدعوته على الوجه الصحيح، وليس مهماً   املهم أن يسمع ابلنيب  

من الكفار واألحبار والرهبان    وكيف، وقد كان سلمان الفارسي رضي هللا عنه يتتبع أخبار النيب  
 ويتحرك على ضوئها. 

 وحنن إذا كنا ال نشرتط فيما يقيم احلجة أن يكون عاملاً عارفاً جمتهداً .. إال أننا نشرتط فيه
اليت يريد أن يقيم فيها احلجة على اجلاهل املخالف إملاماً شرعياً   أن يكون ملماً يف املسألة حتديداً 
صحيحاً، وإال فإن جاهل الشيء ال يستطيع أن يعطيه لآلخرين. وال يشرتط يف قيام احلجة إقناع  

هللا له اهلداية، فهو املخالف اجلاهل وإلزامه الفهم الصحيح، فهذا ال سبيل ملخلوق إليه إال من شاء  
 سبحانه وتعاىل يهدي من يشاء ويضل من يشاء.

قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا: فإن حجة هللا هو القرآن الكرمي فمن بلغة القرآن 
فقد بلغته احلجة، ولكن أصل اإلشكال أنكم ال تفرقون بني قيام احلجة وبني فهم احلجة، فإن أكثر 

من املسلمني مل يفهموا حجة هللا مع قيامها، كما قال هللا تعاىل: )أم حتسب أن  الكفار، واملنافقني  
 أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال(.

يفهم   أن  ليس معناه  قيامها  أن  املعلوم  فمن  عليه احلجة،  قامت  إذا  يكفر  املُعنيَّ  فإذا كان 
هللا عنه، بل إذا بلغه كالم هللا ورسوله وخال من شيء    كالم هللا ورسوله مثل فهم أيب بكر رضي

أن  أكنة  قلوهبم  على  )وجعلنا  قول هللا  مع  ابلقرآن  احلجة  عليهم  تقوم  كلهم  كافر  فهو  به  يعذر 
 هـ.-1يفقهوه( 

حقيقة   من خالهلا  تعرف  عالمة  أصبحت  ابجلهل"  "العذر  قضية  أن  القارئ  أيها  أعلم  مث 
، فمن وجدته يعذر ابجلهل على اإلطالق من غري ضوابط وال  الناس وأين هم من جادة الصواب
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استثناءات، وجيعل اجلهل دائماً!! مانعاً من موانع تكفري املعني، ويشرتط دائماً!! قيام احلجة على  
 العاجز وغري العاجز .. فاعلم أن مرجئ وقد جنح إىل التفريط واجلفاء.

اجلهل عذراً على اإلطالق، فاعلم أنه قد  وكذلك من وجدته ال يعذر ابجلهل املعجز وال يرى 
 جنح إىل الغلو واإلفراط وأنه بذلك قد أحيا كثرياً من سنن اخلوارج األوائل شاء أم أىب. 

واحلق هو وسط بينهما، ويدور مع الكتاب والسنة من غري جنوح إىل إفراط أو تفريط، أو 
 إىل غلو أو إرجاء.

نطقت أدلة الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة والتابعني  ( بل هو كافر مرتد على اإلطالق، هبذا  1)
هلم إبحسان واتبعي اتبعيهم من أئمة العلم والدين، مل يشذ عنهم إال من كان يف اإلميان مرجئ  

 أو جهمي جلد، وإليك بيان ذلك:
أما أدلة الكتاب، فقوله تعاىل: )وإن نكثوا أمياهنم من بعد عهدهم وطعنوا يف دينكم فقاتلو  

 [. 12الفكر إهنم ال أميان هلم لعلهم ينتهون( ]التوبة: أئمة 
: إن مساهم أئمة الكفر لطعنهم يف الدين، فثبت أن كل  17قال ابن تيمية يف الصارم ص  
 هـ. -1طاعن يف الدين فهو إمام يف الكفر 
( التفسري  يف  القرطيب  يكون  8/82وقال  الدين  يف  والطعن  العهد  نكث  على  أقدم  من   :)

ورأساً   على أصالً  اآلية  هبذه  العلماء  بعض  واستدل  هذا.  على  الكفر  أئمة  من  فهو  الكفر،  يف 
وجوب قتل كل من طعن يف الدين، إذ هو كافر. والطعن أن ينسب إليه ما ال يليق به، أو يعرتض  
واستقامة   أصوله  على صحة  القطعي  الدليل  من  ثبت  ملا  الدين،  من  هو  ما  على  ابالستخفاف 

 هـ. – 1فروعه 
التفسري )  وقال ابن (: ومن ههنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات هللا  2/352كثري يف 

 هـ. -1وسالمه عليه، أو من طعن يف دين اإلسالم أو ذكره بنقص 
كنتم  ورسوله  وآايته  أابهلل  قل  ونلعب  خنوض  كنا  إمنا  ليقولون  سألتهم  )ولئن  تعاىل:  وقال 

إميانكم إن نعف ع ن طائفة منكم نعذب طائفة أبهنم كانوا  تستهزئون. ال تعتذروا قد كفرمت بعد 
 [. 66-65جمرمني( ]التوبة: 
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قالوا كالماً   اعتقاد  –وهؤالء  اللعب من غري  إمياهنم،   -على وجه  بعد  الشتم فكفروا  دون 
الفتاوى   يف  تيمية  ابن  قال  الدين.  عن  صاحبه  وابرتداد  ابلكفر  أوىل  الصريح  الشتم  فيكون 

هلل وآايته وبرسوله كفر، فالسب املقصود بطريق األوىل،  (: هذا نص يف أن االستهزاء اب7/272)
جاداً أو هازالً فقد كفر.  فقد أخرب أهنم   وقد دلت هذه اآلية على أن كل من تنقص رسول هللا  

 هـ. -1لعب كفروا بعد إمياهنم مع قوهلم إان تكلمنا ابلكفر من غري اعتقاد له، بل كنا خنوض ون
(: ال خيلو أن يكون ما قالوه من ذلك جداً أو هزاًل، 2/976وقال ابن العريب يف األحكام )

وهو كيفما كان كفر، فإن اهلزل ابلكفر كفر ال خالف فيه بني األمة. فإن التحقيق أخو احلق  
 هـ. – 1والعلم، واهلزل أخو الباطل واجلهل 

ال أبو بكر اجلصاص يف كتابه "أحكام  فيه الداللة على أن الالعب 4/348قرآن"  وقال   :
واجلاد سواء يف إظهار كلمة الكفر على غري وجه اإلكراه … فأخرب أن هذا القول كفر منهم على  
أي وجه قالوه من جد أو هزل، فدل على استواء حكم اجلاد واهلازل يف إظهار كلمة الكفر، ودل 

 هـ.  – 1ئع دينه كفر فاعله أيضاً على أن االستهزاء آبايت هللا وبشيء من شرا
]التوبة:  إسالمهم(  بعد  الكفر وكفروا  كلمة  قالوا  ولقد  قالوا  ما  ابهلل  )حيلفون  تعاىل:  وقال 

74 .] 
والطعن يف اإلسالم )وكفروا بعد إسالمهم( أي بعد  قال القشريي: كلمة الكفر سب النيب 

 (. 206/ 8، عن تفسري القرطيب )هـ – 1احلكم إبسالمهم 
وقال الكشمريي يف كتابه "إكفار امللحدين": واحلاصل أن من تكلم بكملة الكفر هازالً أو  

 هـ.  – 1العباً، كفر عند الكل وال اعتبار ابعتقاده كما صرح به يف "اخلانية" و "ورد احملتار" 
 يكفر هبا ويستهزأ هبا فال  وقال تعاىل: )وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آايت هللا 

والكافرين يف   املنافقني  إن هللا جامع  مثلهم  إذاً  إنكم  غريه  حديث  معهم حىت خيوضوا يف  تقعدوا 
 [.140جهنم مجيعاً( ]النساء: 

قال سليمان آل الشيخ رمحه هللا تعاىل: إن معىن اآلية على ظاهرها، وهو أن الرجل إذا مسع 
ا فجلس عند الكافرين واملستهزئني من غري إكراه وال إنكار وال قيام  آايت هللا يكفر هبا ويستهزأ هب

عنهم حىت خيوضوا يف حديث غريه فهو كافر مثلهم، وإن مل يفعل فعلهم ألن ذلك يتضمن الرضى 
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ابلكفر، والرضى ابلكفر كفر، وهبذه اآلية وحنوها استدل العلماء على أن الراضي ابلذنب كفاعله،  
لك بقلبه مل يقبل منه، ألن احلكم على الظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون  فإن ادعى أنه يكره ذ 

 . 48هـ. عن جمموعة التوحيد، ص  – 1كافراً 
فإذا كان هذا حكم من جيالس املستهزئني آبايت هللا من غري أن يشاركهم االستهزاء، فما  

 كفر واالرتداد.. يكون القول يف الشامت ابلسب الصريح لدين هللا، ال شك أنه يكون أوىل ابل
قال الكشمريي: قال ابن حجر يف "األعالم" يف فصل الكفر املتفق عليه، مما نقله عن كتب 

 احلنفية: من تلفظ بلفظ الكفر يكفر، فكل من استحسنه أو رضي به يكفر.
عند هللا   يكون  وال  كافراً  يكون  اإلميان  على  وقلبه  طائعاً  بلسانه  كفر  رجل  "البحر"  وعن 

هـ. عن إكفار امللحدين،    -1يف "فتاوي قاضيخان" و"هندية" و "جامع الفصولني"    مؤمناً، كذا 
 . 59ص 

وتقع فيه، فينهاها فال    ويف السنة، عن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد، تشتم النيب  
وتشتمه، فأخذ املغول    النيب تنتهي، ويزجر فال تنزجر. قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع يف 

فوضعه يف بطنها واتكأ عليها فقتلها، فوقع بني رجليها طفل، فلطخت ما هناك ابلدم، فلما أصبح  
ل، يل عليه احلق إالّ قام"  فجمع الناس فقال: "أنشد هللا رجالً فعل ما فع  ذُكر ذلك لرسول هللا  

النيب    يدي  بني  قعد  يتزلزل حىت  وهو  الناس،  يتخطى  األعمى  أان    فقام  هللا  رسول  اي  فقال: 
ابنان مثل   صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك فأهناها فال تنتهي، وأزجرها فال تنزجر، ويل منها 

، فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذ املغول وضعته يف  اللؤلؤتني وكانت يب رفيقة
: "أال اشهدوا أن دمها هدر" )صحيح سنن أيب  بطنها واتكأت عليها حىت قتلتها، فقال النيب  

 "(. 3665داود"
، ودليل على قتل    قال ابن تيمية: وهذا احلديث نص يف جواز قتلها ألجل شتم النيب   

 . 62هـ. عن الصارم، ص -1الرجل الذمي، وقتل املسلم واملسلمة إذا سبَّا بطريق األوىل 
، فقال:  النيب     -وهي العصماء بن مروان–وعن ابن عباس قال: هجت امرأة من خطمة  

ا"، فقام رجل من قومها وهو عمري بن عدي اخلطمي، فقال: أان اي رسول هللا، فنهض  "من يل هب
النيب   فالفت  عمري:  قال  عنزان"،  فيها  ينتطح  "ال  فقال:  النيب،  فأخرب  حوله    فقتلها،  من  إىل 
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فانظروا إىل عمرية بن عدي". )ذكره   فقال: "إذا أحببتم أن تنظروا إىل رجل نصر هللا ورسوله ابلغيب
 (.95ابن تيمية يف الصارم، ص 

فإنه قد آذى هللا ورسوله؟"    وحنوه قوله   يف صحيح البخاري: "من لكعب بن األشرف، 
 قال حممد بن مسلمة: أحتب أن أقتله اي رسول هللا؟ قال: "نعم".

: "لوال  ىل املهاجر بن أيب ربيعة يف املرأة اليت غنت هبجاء النيب  وعن أيب بكر، أنه كتب إ
فيها ألمرتك بقتلها ألن حد األنبياء ليس يشبه احلدود، فمن تعاطى ذلك من مسلم   ما سبقتين 

 فهو مرتد أو معاهد فهو حمارب غادر". عن الصارم.
فقتله مث قال عمر: من سب هللا أو سب أحداً    ب النيب  وعن جماهد، أتى عمر برجل س

 من األنبياء فاقتلوه. عن الصارم.
وعن أيب برزة األسلمي قال: أغلط رجال أليب بكر الصديق، فقلت: أقتله؟ فانتهرين وقال: 

 "(. 3795.  )صحيح سنن النسائي "ليس هذا ألحد بعد رسول هللا 
، أو  قال اإلمام إسحاق بن راهوية: أمجع املسلمون على أن من سب هللا أو سب رسوله  

دفع شيئاً مما أنزل هللا عز وجل أو قتل نبياً من أنبياء هللا عز وجل: أنه كافر بذلك وإن كان مقراً  
 أنزل هللا.  بكل ما

 وقال اخلطايب: ال أعلم أحداً من املسلمني اختلف يف وجوب قتله.
هللا   عبد  أاب  مسعت  حنبل:  أمحد –وقال  اإلمام  النيب    -وهو  شتم  من  كل  أو  يقول:   ،

 تاب.فعليه القتل، وأرى أن يقتل وال ُيست -مسلماً كان أو كافراً –يتنقصه         
النيب   الذمة شتم  أهل  أاب عبد هللا عن رجل من  الصفراء: سألت  أبو  قال  ماذا   وكذلك 

مسلماً كان أو كافراً، ويف رواية: قيل له فيه  عليه؟ قال: إذا قامت البينة عليه يُقتل من شتم النيب 
النيب  أح تشتم  قال: مسعتها  املرأة،  قتل  الذي  األعمى  منها حديث  أحاديث  نعم  قال:   اديث؟ 

 قُتل. وحديث حصني أن ابن عمر قال: من شتم النيب 
فهو مرتد عن اإلسالم وال   نيب  وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يُقتل، ذلك أن من شتم ال

 , يشتم مسلم النيب 
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النيب   شتم  عمن  أيب  سألت  هللا:  عبد  وال  قال  القتل  عليه  وجب  قد  قال:  يستتاب   ،
 ومل يستتبه.  وليد قتل رجالً شتم النيب يستتاب، ألن خالد بن ال

أيب   قال  أنت ومن خلفك.  كذا وكذا  ابن  اي  قال:  رجل  عن  أيب  بن  –وقال: سئل  أمحد 
 هذا مرتد عن اإلسالم، قلت أليب: تضرب عنقه؟ قال: نعم، نضرب عنقه.  -حنبل

 .(1)كذبت، فقال: يُقتل ألنه شتموقد ُسئل عن يهودي مرَّ مبؤذن فقال له:  
 

قال ابن تيمية يف الصارم: وحترير القول فيه أن الساب إن كان مسلماً فإنه يكفر ويقتل بغري 
 خالف وهو مذهب األئمة األربعة وغريهم.

وقال: إن سب هللا أو سب رسوله كفر ظاهراً وابطناً، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك 
له،  مستحالً  كان  أو  السنة    حمرم،  أهل  الفقهاء وسائر  مذهب  هذا  اعتقاده،  عن  ذاهالً  كان  أو 

القائلني أبن اإلميان قول وعمل. فإن كان مسلماً وجب قتله ابإلمجاع، ألنه بذلك كافر مرتد وأسوأ  
من الكافر، فإن الكافر يعظم الرب، ويعتقد" أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس ابستهزاء هللا  

 ـ. ه-1وال مسبة له. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

ه أدلة  ( هذه اآلاثر ذكرها شيخ اإلسالم يف كتابه العظيم "الصارم املسلول" على شامت الرسول" وقد أحصى في1) 
الكتاب والسنة وأقوال السلف الصاحل الدالة على كفر وردة  شامت هللا والرسول كفراً جمرداً لذات الشتم وإن مل  
األرجاء   وثلة  الشيخ  أن  له  أن يستزيد فلرياجعه. ومما يعجب  أراد  القلب، فمن  اعتقاد واستحالل يف  يوافقه 

يتجاهلون املسألة  لذكر  يتعرضون  عندما  به  حبثاً    املتأثرين  املسألة  أوىف  قد  أنه  علماً  العظيم  املصنف  هذا 
 واستدالالً من الكتاب والسنة!!

  ": أمجع عوام أهل العلم على أن من سب النيب  64قال الكشمريي يف "إكفار امللحدين،
أو   أصحابه فيمن تنقصه  عن أيب حنيفة و   -أي مثل القول أبنه ردة–يقتل، وحكى الطربي مثل  

 برئ منه أو كذبه. 
املستنقص له كافر، ومن شك   قال حممد بن سحنون: أمجع العلماء على أن شامت النيب  

 هـ. -1يف كفره وعذابه كفر 
 هللا تعاىل من املسلمني كافر حالل الدم. ويف "الشفا" للقاضي عياض: ال خالف أن ساب
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نبينا   إىل  أو   وكذلك من أضاف  أوشك يف صدقه،  به،  بلغه وأخرب  فيما  الكذب  تعمد 
سبه، أو قال إنه مل يبلغ، أو استخف به، أو استخف به، أو أبحد من األنبياء، أو أزرى عليهم، أو  

 هـ.– 1ياً أو حاربه، فهو كافر ابإلمجاع آذاهم أو قتل نب
، البن حزم، بعد أن ساق األدلة على كفر الساب، قال: فصح مبا  12/438ويف "احمللى"  

ذكران أن كل من سب هللا تعاىل، و استهزأ به، أو سب ملكاً من املالئكة أو استهزأ به، أو سب 
 تعاىل أو استهزأ هبا، والشرائع كلها والقرآن نبياً من األنبياء أو استهزأ به، أو سب آية من آايت هللا

 من آايت هللا تعاىل، فهو بذلك كافر مرتد له حكم املرتد، وهبذا نقول.
فهو كافر مرتد يقتل وال بد،   ويف موضع آخر قال: فصح هبذا أن كل من آذى رسول هللا 

 هـ. -1وابهلل تعاىل التوفيق 
عد، فهذه أدلة الكتاب والسنة وأقوال أئمة العلم اليت أمجعت على كفر شامت هللا والرسول  وب

كفراً مطلقاً، وهو كاٍف لرد قول الشيخ )ما نرى ذلك على اإلطالق!!( الذي تفرد به دون سائر  
 علماء األمة السلف منهم واخللف! 

الفق فإن  الشرع،  يف  معترب  وجه  الشيخ  لقول  أن  افرتاض  على  خبالفه، مث  القول  يقتضي  ه 
قد هان عليهم رهبم، فال يتورعون من شتمه ألحقر األسباب،   -يف هذا الزمان–وخباصة أن الناس  

 وأحياانً بال سبب لغرض التندر والتفكه والتسلية ..!! 
أحيسن يف مثل هذه احلالة أن هنون عليهم قضية الشتم، ونقول هلم: ال تراعوا، فأنتم مسلمون 

 ة إن شتمت هللا والرسول؟! ومن أهل اجلن
وال أظن أن الشيخ ومن معه من جهمية العصر، خيفى عليهم داللة احلديث الصحيح الذي  

 للشيخ الكبري أن يباشر وهو صائم، ومنع من ذلك الشاب القوي. أجاز فيه النيب 
فقال له: ال، ليس له توبة؟ ملا رأى يف عينيه وكذلك قول ابن عباس ملن سأله: أللقاتل توبة؟  

إليه، وهو أن طواغيت احلكم   القتل..وأمر آخر ال بد من اإلشارة  الذين خفي كفرهم –رغبة يف 
يعلمون من جندهم وعسكرهم وغريهم من الناس أهنم يشتمون هللا والرسول  -على جهمية العصر!!

يهم أو ينزلوا فيهم أدىن عقوبة، بينما من يشتم والدين ألتفه األسباب من دون أن أيخذوا على أيد
يتعرض   فإنه  احلاكمة  العليا  املقامات  أو  الرئيس  أو  ومعدة–امللك  مسنونة  وشرائع  قوانني   -وفق 
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سؤال: وردت بعض اآلاثر عند بعض األئمة، وعن بعض الصحابة كخالد بن  -
واعتربوه كفر  الرسول  أو  بكفر شامت هللا  الوليد، وبعض األئمة كاإلمام أمحد 

 قه، نرجو اإلفادة؟ ردة، فهل هذا على إطال
اإلطالق   - على  ذلك  نرى  ما  األلباين:  والشتم (9)الشيخ  السب  يكون  فقد   ،

!! وأخرياً (12) ، وقد يكون عن غفلة(11) وء الرتبية، وعن س(10)انجتاً عن اجلهل

 

ألقصى العقوابت من سجن لعدة سنوات، وضرب، وحرمان من مجيع حقوقه املدنية، وغري ذلك،  
 فأي كفر بعد هذا الكفر؟! 

ن الناس من يتخذ من دون هللا أنداداً حيبوهنم كحب هللا والذين آمنوا  صدق هللا العظيم: )وم
 [. 165أشد حباً هلل( ]البقرة: 

 . 244-220( الرسائل الشخصية، ص 9)

دفعه،  10) الذي يكون عن عجز ال ميكن  اجلهل  يعذر صاحبه هو  الذي  اجلهل  أن  تقدم  قد   )
ق عنده العلم مبا جيب هلل من التوفري والتعظيم فأين يكمن عجز الشامت هلل ولرسوله، وهو يتحق 

 واإلجالل منذ اللحظة األوىل من دخول اإلسالم بنطقه لشهادة التوحيد؟!
العامل   يف  واحداً  جاهاًل  يل  هات  التوحيد–مث  بشهاديت  اإلسالم  ال    -دخل  لك  يقول  مث 

 أعرف أنه ال جيوز شتم هللا والدين؟ 
 والدين، فسرعان ما يقول له ال تكفر، حىت أصبح يف  بل أن أحدهم لو مسع أحداً يشتم هللا

 أذهان عوام الناس أن الشتم والكفر كلمتان مرتادفتان ملعىن واحد. 
اإلكراه   سوى  التكفري  موانع  من  بشيء  وال  ابجلهل  يعذر  ال  والدين  هللا  شامت  فإن  وعليه 

 احملقق، لقوله تعاىل: )إال من أكره(، وحلديث عمار املعروف.

( هذا كالم ابطل ال يصح أبي وجه من األوجه، وهو مردود حيث ال يوجد دليل وال قول 11)
فإن   هذا  الشيخ  قول  وعلى  التكفري،  موانع  من  مانعاً  تعترب  الرتبية  سوء  أن  يفيد  معترب  لعامل 

 الكفار كلهم معذورون ألهنم سيئي الرتبية، ومل يربوا يف بيوُتم!! 
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 ( 13) قد يكون عن قصد وعن معرفة، وإذا كان هبذا الصورة عن قصد ومعرفة
و الردة الذي ال إشكال فيه، أما إذا احتمل وجهاً من الوجوه األخرى اليت  فه

 أشرت إليها فاالحتياط يف عدم التكفري أهم إسالمياً من املسارعة إىل التكفري.

 

عية قد أشارت إىل سوء تربية الكفار، ومع ذلك فلم يعذروا بسبب سوء  مث إن األدلة الشر 
أنه قال: "كل مولود يولد على    الرتبية ما دامت نذارة الرسول قد بلغتهم، فقد صح عن النيب  

التوحيد–الفطرة   ملة  أ  -أي  وال  ميجسانه".  أو  ينصرانه،  أو  يهودانه،  اليهود  فأبواه  أبن  قال  حد 
 والنصارى واجملوس معذورون بكفرهم لسوء تربيتهم هذه ..!

يربر شتم الشامت .. وإمنا  12) الغفلة عن االعتقاد ال يكون عذراً  العلماء أن  أقوال  ( قد تقدمت 
 القلب،  هذه أعذار يفرتضها جهمية العصر، ألهنا عندهم قرائن دالة على عدم انعقاد الكفر يف

فالكفر عندهم هو الكفر الذي ينعقد عليه القلب وحسب، وهذا الزم هلم أن حيصرون اإلميان 
 يف االعتقاد القليب وإن مل يتبعه عمل يظهر على اجلوارح ..!!

ملتضمن لالعتقاد واالستحالل، بدليل أن الشامت عن سوء  ( يقصد الشيخ قصد ومعرفة القلب ا13)
تربية فهو قاصد وعارف ملا صدر منه ومع ذلك فهو مستثىن عند الشيخ الحتمال أن يكون  

 شتمه من غري اعتقاد واستحالل..!!
وهذا القول مغاير لقول أهل السنة القائلني: أبن اإلميان اعتقاد وقول وعمل، وابلتايل فالكفر  

بينما جهم  يكون ع فقد حصر    -ومن اتبعة من جهمية العصر–ندهم ابالعتقاد والقول والعمل. 
 اإلميان يف االعتقاد القليب ورتب على ذلك حصر الكفر يف اجلحود القليب فقط ..!

قال ابن تيمية: إن سب هللا أو سب رسوله كفر ظاهراً وابطناً، سواء كان الساب يعتقد أن 
له، أو كان ذاهالً عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة  ذلك حمرم، أو كان مستحالً 

القائلني أبن اإلميان قول وعمل. وجيب أن يعلم أن القول أبن كفر الساب يف نفس األمر إمنا هو 
 الستحالله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة.

احل قال:  الساب،  لكفر  واالستحالل  االعتقاد  يشرتطون  الذين  على  رده  املذكورة ويف  كاية 
 عن الفقهاء، أنه إن كان مستحالً كفر وإال فال، ليس هلا أصل .. وهذا وجه. 
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الوجه الثاين: أن الكفر إذا كان هو االستحالل فإمنا معناه اعتقاد أن السب حالل، فإنه ملا  
أهنا   اعتقد يف احملرمات املعلوم حترميها  حالل  اعتقد أن ما حرمه هللا تعاىل كفر، وال ريب أن من 

كفر، ولكن ال فرق يف ذلك بني سب النيب وبني قذف املؤمنني والكذب عليهم والغيبة هلم إىل غري 
أنه ال  ذلك من األقوال اليت علم أن هللا حرمها، فإن من فعل شيئا من ذلك مستحالً كفر، مع 

 جيوز أن يقال: من قذف مسلماً أو اغتابه كفر، ويعين بذلك إذا استحله! 
: أن اعتقاد حل السب كفر، سواء اقرتن به وجود السب أو مل يقرتن، فإذاً ال  الوجه الثالث

 أثر للسب يف التكفري وجوداً وعدماً، وإمنا املؤثر هو االعتقاد، وهو خالف ما أمجع عليه العلماء. 
الوجه الرابع: أنه إذا كان املكفر هو اعتقاد احلل فليس يف السب ما يدخل على أن الساب  

أن ال يكفر ال سيما إذا قال: أن أعتقد أن هذا حرام، وإمنا أقول غيظاً وسفهاً،   مستحل، فيجب
أو عبثاً ولعباً، كما قال املنافقون: )إمنا كنا خنوض ونلعب( فإذا قيل يكونون كفاراً فهو تكفري بغري  

( ومل  موجب إذا مل جيعل نفس السب كفراً. قال سبحانه وتعاىل: )ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم
يقل قد كذبتم يف قولكم إمنا كنا خنوض ونلعب فلم يكذهبم يف هذا العذر كما كذهبم يف سائر ما 
أظهروه من العذر الذي يوجب براءُتم من الكفر لو كانوا صادقني، بل بني أهنم كفروا بعد إمياهنم 

   هبذا اخلوض واللعب.
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( انظر كيف ربط بني هذه الفتوى وبني تعريف اإلميان أبنه قول وعمل وكأنه يريد أن يقول: أن من لوازم هذا  1) 
الفتوى، أما من أييت بت القول هبذه  القول فإنه  التعريف لإلميان  عريف السلف لإلميان من دون أن يقول هبذا 

 يقول ابلشيء وضده يف آن معاً، وهو أقرب إىل قول جهم يف اإلميان.
كفر   نفسها  املقالة يف  هذه  أن  اخللف  من  اتبعهم  ومن  األمة  أن مذهب سلف  تبني  وإذا 

ألة األوىل من الدليل استحلها صاحبها أو مل يستحلها، فالدليل على ذلك مجيع ما قدمناه يف املس
بينة يف أن نفس أذى هللا ورسوله   أدلة  على كفر الساب، وما ذكرانه من األحاديث واآلاثر هي 

 كفر، مع قطع النظر عن اعتقاد التحرمي وجوداً وعدماً. 
وال فرق بني من يعتقد أن هللا ربه، وأن هللا أمره هبذا األمر مث يقول: إنه ال يطيعه، ألن أمره  

ب وال سداد، وبني من يعتقد أن حممداً رسول هللا وأنه صادق واجب االتباع يف خربه  ليس بصوا



 -28- 

 

وأمره، مث يسبه أو يعيب أمره أو شيئاً من أحواله أو تنقصه انتقاصاً ال جيوز أن يستحقه الرسول، 
 .(1)وذلك أن اإلميان قول وعمل

اإل أن  اتبعه حيث ظنوا  قول جهم بن صفوان ومن  هنا يظهر خطأ  ميان جمرد تصديق  ومن 
القلب وعلمه،مل جيعلوا أعمال القلب من اإلميان، وظنوا أنه قد يكون اإلنسان مؤمناً كامل اإلميان  
هللا  أعداء  ويوايل  أولياء هللا  ويعادي  ورسوله،  ويعادي هللا  ورسوله  يسب هللا  هذا  مع  وهو  بقلبه، 

ر غاية الكرامة، ويهني املؤمنني غاية  ويقتل األنبياء، ويهدم املساجد، ويهني املصاحف، ويكرم الكفا
اإلهانة، قالوا: وهذه كلها معاٍص ال تنايف اإلميان الذي يف قلبه، بل يفعل هذا وهو يف الباطن عند  
هللا مؤمن قالوا: وإمنا ثبت له يف الدنيا أحكام الكفار، الن هذه األقوال إمارة على الكفر  ليحكم 

وإن كان يف الباطن قد يكون خبالف ما أقر به وخبالف ما    ابلظاهر كما حيكم ابإلقرار والشهود،
شهد به الشهود، فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة واإلمجاع على أن الواحد من هؤالء كافر يف نفس  
األمر معذب يف اآلخرة قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه، فالكفر عندهم شيء  

 شيء واحد وهو العلم، أو تكذيب القلب وتصديقه!!  واحد وهو اجلهل، واإلميان
وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل يف "اإلميان" فقد ذهب إليه كثري من أهل الكالم املرجئة،  

   وقد كفر السلف كوكيع بن اجلراح، وأمحد بن حنبل، وأيب عبيد وغريهم من يقول هبذا القول.
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( أتمل كيف اعترب من لوازم القول أبن اإلميان قول وعمل، القول بكفر الساب أو املستخف املزدري ابلقول 1) 
 وبوجوب اتباعه.   عز وجل وبنبوة حممد أو ابلفعل، وإن كان معتقداً بوحدانية هللا

فهؤالء غلطوا يف أصلني: أحدمها ظنهم أن اإلميان جمرد تصديق وعلم فقط ليس معه عمل 
 وحال، وحركة وإرادة، وحمبة وخشية يف القلب، وهذا من أعظم غلط املرجئة مطلقاً.

الشارع أبنه كافر خملد يف النار، فإمنا ذلك ألنه مل يكن يف  والثاين، ظننهم أن كل من حكم  
وهذا أمر خالفوا به احلس والعقل والشرع، وما أمجع عليه طوائف    ( 1)قلبه شيء من العلم والتصديق

ا   النظار.  هـ ولشيخ اإلسالم كالم آخر نفيس يف املسألة قد  –بين آدم السليمي الفطرة ومجاهري 
 ه الغافلني" فلرياجعه من يشاء. أثبتناه يف كتابنا "تنبي
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ويعجبين هبذه املناسبة أن لبعض الفقهاء قول: إذا اتفق تسع وتسعون عاملاً  
ر، وواحد يف املائة قال هذا على القول بتكفري شخص بسبب ما بدر منه من مكف

من   تكفريه  على  جُيمع  حىت  هذا  يكفر  ال  قال:  الفسق،  هو  فإمنا  كفراً  ليس 
 !!(14)املئة

 

أنه   وقال ابن حزم يف احمللى: وأما سب هللا تعاىل، فما على ظهر األرض مسلم خيالف يف 
ومها طائفتان ال يعتد هبما، يصرحون أبن سب هللا تعاىل    (2)كفر جمرد، إال أن اجلهمية واألشعرية

تقد الكفر ال أنه كافر بيقني بسبه وإعالن الكفر ليس كفراً، قال بعضهم: ولكنه دليل على أن يع
هللا تعاىل، وأصلهم يف هذا أصل سوء خارج عن إمجاع أهل اإلسالم، وهو أهنم يقولون: اإلميان هو  

 التصديق ابلقلب فقط، وإن أعلن ابلكفر وعبادة األواثن بغري تقية وال حكاية ..! 
تع هللا  وحلكم  األمة،  إلمجاع  خالف  ألنه  جمرد  كفر  وهذا  قال:  ورسوله  مث  ومجيع   اىل 

 هـ. – 1الصحابة ومن بعدهم. 
فتأمل كيف ربط اشرتاط االعتقاد واالستحالل لكفر الساب بعقيدة اجلهمية غالة املرجئة،  

   الذين يقولون اإلميان هو التصديق وابلتايل فضده عندهم يكون ابجلحود والتكذيب فقط!
نكون قد حايدان الصواب عندما نشري إىل بعض من يتذرع بعقيدة السلف يف  وابلتايل ال  

انعقاد الكفر يف القلب واستحالله،    -أايً كان نوع كفره–اإلميان، الذين يشرتطون لكفر الكافر  
  أهنم جهميون وعلى عقيدة جهم يف اإلميان.

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 ( وهو نفس قول الشيخ ومن اتبعه من جهمية العصر، الذين يتذرعون بعقيدة السلف يف اإلميان! 1) 
 ( يريد املرجئة الذين حصروا اإلميان يف االعتقاد والقول دون العمل. 2)

ال أصل له، ومل يقل به جاهل وال عامل فقيه، وإمنا الذي أثر عن    -هبذه الصيغة –( هذا القول  14)
ووجه واحد مينع،   بعض أهل العلم كما يف "اهلندية": إذا كان يف املسألة وجوه توجب الكفر،

 هـ.-1فعلى املفيت أن مييل إىل ذلك الوجه 
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: "من كفر مسلماً فقد  هذا هو احمليط واحلذر الذي يستفاد من قوله  
كفر" فقد  مسلماً  كفر  "من  األشهر:  والعبارة  أحدمها"  على  الكفر  ، (15) صار 

فلذلك ينبغي التحفظ واالحتياط من إطالق الكفر على مسلم يشهد أن ال إله إال 
 .(16)هللا وأن حممداً رسول هللا

أصحاب   من  رجالً  أبن  املعروف:  الصحيح  احلديث  أذكر  املناسبة  وهبذه 
املشرك   صار  فلما  واملقاتلة  ابملبارزة  وبدأ  مشركاً،  لقي  السالم  عليه  حتت  الرسول 

 

وحنوه ما قاله الغزايل يف "فيصل التفرقة": وال ينبغي أن يظن أن التكفري ونفيه ينبغي أن يدرك  
قطعاً يف كل مقام، بل التكفري حكم شرعي، فمأخذه كمأخذ سائر األحكام الشرعية، فتارة يدرك  

 هـ. -1رة برتدد فيه، ومهما حصل تردد فالوقف فيه عن التكفري أوىل بيقني، واترة بظن غالب، وات
النقوالت   هذه  بني  الفرق  والداللة–فواضح  الصيغة  حيث  إىل    -من  الشيخ  نسبة  ما  وبني 

 بعض أهل الفقه وال أصل له!
ورمبا قد نُقل عن بعضهم أنه قال: إذا كانت املسالة حتتمل الكفر من تسع وتسعني وجهاً.. 

 كن أيضاً يوجد فرق كبري بني التسع والتسعني وجهاً، وبني التسع والتسعني عاملاً! إخل  ول

التعليق على فقه هذا احلديث، حيث ال جيوز محله على اإلطالق، كما سنبينه يف  ( سيأيت  15)
 موضعه إن شاء هللا. 

إال هللا وأن حممد رسول هللا، هلا متطلباُتا  16) إله  أن ال  نواقضها، ومن  ( شهادة  وشروطها وهلا 
دون القيام مبتطلباُتا وشروطها واجتناب نواقضها، فإن حركة اللسان وطقطقة املسبحة مبفردها 

 ال تنفع صاحبها كما يصور ذلك جهمية العصر، وذلك أن اإلميان اعتقاد وقول وعمل.
العلمية، الشهادة  القيام بشيء من متطلبات  عن  املتشهد عاجزاً  إذا كان  العجز   إال  فهنا 

ابلشهادة   والنطق  وسعها،  إال  نفساً  يكلف  ال  تعاىل  ألن هللا  واملؤاخذة  التكليف  هذه –يرفع  يف 
واعتقادها وحبها ينفع صاحبه، كما حصل ملن أسلم فقتل يف حينه من دون أن يتسىن له    -احلالة

النيب   فيه  فقال  األعمال،  من  بشيء  يقوم  بيان   أن  على  وسنأيت  كثرياً"،  وأجراً  قليالً  "عمل 
 متطلبات شهادة التوحيد وشروطها بشيء من التفصيل يف موضعه إن شاء هللا. 
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  ضربة سيف املسلم قال: أشهد أن ال إله إال هللا، فقتله، فلما بلغ خربه النيب  
غضب غضباً شديداً وأنكر على الرجل املسلم الصحايب الذي قتل ذلك املشرك،  

اله إال  حينما مسع منه تلك الكلمة الطيبة: ال إله إال هللا. قال اي رسول هللا ما ق
الحظ هذا املشرك  (17) فراراً من القتل، قال: "هالَّ شققت عن قلبه؟!"، هنا الشاهد

 

يطالب 17) الذي  الباطل  مذهبك  على  رد  وفيه  عليك اي شيخ!  هو  الشاهد  نقول:هذا  ( وحنن 
 بشق القلوب ومعرفة حقيقتها عند احلكم على أصحاهبا ابلكفر على اعتبار ظاهرهم الكفري! 

فيه تقرير ملبدأ اعتب إمياانً وهذا احلديث  إذا أظهر  فاملرء  ار الظاهر يف الكفر واإلميان سواء، 
من غري مناقض له قبل إميانه على اعتبار ظاهره، وكذلك إذا أظهر كفراً بواحاً اعترب ظاهره وعاملنا  

 معاملتنا للكافرين املرتدين.
"أفال شققت عن قلبه"، فيه دليل    (: وقوله 2/107قال النووي يف شرح صحيح مسلم )

 هـ. -1للقاعدة املعروفة يف الفقه واألصول أن األحكام يعمل فيها ابلظواهر وهللا يتوىل السرائر 
ويف صحيح البخاري، عن عمر بن اخلطاب قال: إن انساً كانوا يؤخذون ابلوحي يف عهد  

ال  رسول هللا   لنا  وإن  لنا من أعمالكم فمن أظهر  وحي قد انقطع، وإما أنخذكم اآلن مبا ظهر 
خرياً أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء، هللا حياسبه يف سريرته، ومن أظهر لنا سوءاً مل أنمنه ومل  

 نصدقه ون قال إن سريرته حسنة. 
 مل أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس وال أشق بطوهنم"، وأنتم يف صحيح مسلم: "إين  وقال  

اعتربمت الظاهر كدليل على اإلميان دون الكفر، ويف حال أشري للمرء ابلكفر على اعتبار  -اي شيخ–
ن بذلك  : "هال شققت عن قلبه؟!". وتريدو ظاهره، سرعان ما تستشهدون على خمالفكم بقوله  

هل عرفت حقيقة ما وقر يف قلبه وأنه استقر على الكفر أم ال؟! وكأنكم تطالبون املخالف لكم أن 
يتتبع حقيقة الباطن ويعرف ما وقر فيه، مث هو يبين حكمه على ضوء ذلك !! وهذا خبالف املراد 

ك املقولة للصحايب أراد أن يثبت له عجزه عن معرفة عندما قال تل   من احلديث، حيث أن النيب  
ما يف القلوب إذ هو ليس من اختصاص البشر، ومبا أن معرفة ما يف القلوب فوق طاقات البشر  

 كان عليه أن يكتفي ابلظاهر وال يتجاوزه. 
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ربة الذي كان يقاتل املسلم على دينه يف تلك اللحظة اليت شعر أبنه أصبح حتت ض 
، (18) سيف الصحايب، قال: أشهد أن ال إله إال هللا، الظاهر أنه ما قاهلا إال تقية

لكن مع ذلك اعتد عليه الصالة والسالم هبذه الكلمة الطيبة، وهنى ذلك الصحايب  
 عن فعلته اليت فعلها.

 

مل يشر  إليه مبا أشرت إليه أنت؟! أم أنك   ( وما أدراك وقد أظهر شهادة التوحيد، والنيب  18)
هره التقية )أي النفاق( ومع ذلك  تريد ضرب قاعدة اعتبار الظاهر، على اعتبار أن هذا كان ظا

 مل يكفر!!!
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أمر صعب جداً  التكفري  البحث  (19) إذاً  بطبيعة  يوصلنا  وهذا  أرى،  أان  ، مث 
إىل لفت النظر إىل ما عليه كثري من الشباب املتحمس اليوم من أن يضيع وقته يف 

 

العصر، مث هذا اإلطالق املألوف واملتكرر ( نعم هو صعب جداً على مشايخ األرجاء وجهمية  19)
العصر   العلماء  –من جهمية  فقط  وإمنا  أحد،  أي  عليه  يقدم  أن  ينبغي  ال  التكفري  أن  مفاده 

 اجملتهدون املتمرسون ومن كان له سبق كبري يف طلب العلم … ونرد عليه من أوجه:
، فما عرف منها، أن التكفري حكم شرعي خيضع لنصوص الكتاب والسنة كأي حكم آخر 

منه بيقني أنه كفر، ون صاحبه كافر بيقني كمن يعبد مع هللا آهلة أخرى، أو يزعم لنفسه خصائص  
اإلهلية وجيعل من نفسه نداً هلل تعاىل يف أخص خصائصه ال جيوز مطلقاً يف هذه احلالة أن عدم  

 د حلكم هللا تعاىل.تكفري الكافر أو الشك يف كفره كفر خمرج لصاحبه من امللة لتضمنه اجلحود والر 
املؤمنني   مواالة  توجب  اليت  واألحاديث  مليئة ابآلايت  والسنة  الكتاب  نصوص  أن  ومنها، 
ومعاداة الكافرين، وهي نصوص معين هبا مجيع أفراد األمة، والشاهد كيف ميكن حتقيق ذلك إذا  

 كان من الصعب جداً معرفة الكفر وحدوده والكافر وصفاته ..؟!
نستسهل  أن  سارق وغري   ومنها،  وفاعلها  سرقة  والسرقة  زاٍن،  فيه  والواقع  الزىن  نسمي  أن 

تراان نتهيب  -من غري مانع–ذلك، بينما األعظم من كل ذلك واألهم إذا وقع املرء يف الكفر البواح 
 من تكفريه ونستعصم على أفراد األمة أن يكفروه ..؟! 

الض أفراد األمة أن يعرفوا أن  رطة تنقض الوضوء وأن صاحبها  بل تراان. نوجب على مجيع 
ال   فيها  الواقع  وأن  اإلميان،  نواقض  معرفة  عليهم  يستعظمون  اإلرجاء  مشايخ  بينما  متوضئ،  غري 

 يكون مؤمناً..؟!
العصر   جهمية  ورع  من  وجدان  التقرير –ولقد  إحكام  كتاهبم  يف  مقرر  هو  أهنم   -كما 

تحل ملا حرم هللا .. الذي قامت عليه  ميسكون عن تكفري الكافر اجلاحد واملكذب لشرع هللا، واملس
أبن  ويكتفون  املعتربة!!  وغري  املعتربة  التكفري  موانع  مجيع  عنه  وانتفت  القاطعة،  الشرعية  احلجة 
كما   وورعاً  احتياطاً  الكفر،  عليه حكم  حيملوا  أن  دون  من  كفر  أبنه  قوله  أو  فعله  على  حيكموا 

 قالوا!! 
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انت "فإذا  قوهلم:  ذلك  يف  مأثوراُتم  كلها  ومن  االحتماالت  هذه  موانع  –فت  مجيع  وهي 
املعتربة!! املعتربة وغري  أن    -التكفري  فيكفيك  املسلمني،  من  غريك  عند  تنتفي  أن  يلزم  فال  عندك 

 حتكم على القول أو الفعل أنه كفر احتياطياً وورعاً" فتأمل !!.
فيه، فمن كان جيهل أن يقع  الكفر    ومنها، أن جاهل الشيء كفاقده، ومن السهل عليه 

وحدوده يقع فيه وهو أكرب حمظور يف الشرع، لذا فإن هللا تعاىل قد فصل اآلايت وبني فهيا سبيل  
تعاىل: )وكذلك نفصل اآلايت ولتستبني سبيل  قال  الشرك والكفر، كما  اجملرمني، ومجيع ضروب 

على األمة    [. لكي جنتنبها وحنذرها وحنذر منها ومن أهلها، ال لكي نصعب55اجملرمني( ]األنعام:  
 معرفة ذلك ونصوره أنه فوق الطاقة واملستوايت!!

البيان والتفصيل والوضوح   يتناىف مع  الشيخ  إليه  الذي يشري  الصعب جداً  أن هذا  ومنها، 
واليسر الذي امتازت به شريعتنا، كما قال تعاىل: )آلر. تلك آايت الكتاب وقرآن مبني( ]احلجر: 

[. وقال )ولقد يسران القرآن للذكر فهل من مدكر( 2الدخان:  [. وقال: )حم. والكتاب املبني( ]1
املعتذرين،  17]القمر:   ألعذار  التوحيد وبيان ضده حسماً  هو  وبياانً  تيسرياً  الدين  علوم  أكثر   .]

 وهذا من متام حجة هللا البالغة على خلقه. 
نفي الوارد يف  ومنها، أن من لوازم اإلميان وشروطه صحته الكفر ابلطاغوت، وهو املراد من ال

شهادة التوحيد كما قال تعاىل: )فمن يكفر ابلطاغوت ويؤمن ابهلل فقد استمسك ابلعروة الوثقى(  
[. ومن لوزام الكفر ابلطاغوت تكفريه واجتنابه، كما قال تعاىل: )ولقد بعثنا يف كل  256]البقرة:  

]النحل:   الطاغوت(  ابعدوا هللا واجتنبوا  أن  فكيف يكو 36أمة رسوالً  ن مع وجوبه على مجيع  [. 
ينبغي أن يقدم عليه إال الفحول من   ال  لوازم اإلميان هو صعب جداً  أفراد األمة ومع اعتباره من 

 علماء األمة؟!
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عل الكفر  كلمة  املسلمنيإطالق  كل حكام  يقولوا على  مل  إن  كثري  إهنم (20) ى   ،
 .(21) نفسهم إبطالق هذه الكلمةهؤالء كلهم كفار، شغلوا أ

وقد   فنحن نقول: إن هؤالء الذين يكفرون قد يكون فيهم من يصلي مثالً 
م وهناك يكون فيهم من يصوم ومن حيج .. إخل فهناك ظواهر تدل على إسالمه

الكفر   تغليب  نسارع إىل  ينبغي حنن أن  فما  تدل على كفرهم،  قد  ظواهر أخرى 
 ، هذا من جهة. ( 22)على اإلسالم خلطورة التكفري كما ذكران آنفاً 

 

( انظر كيف تقحم قضية "حكام املسلمني" إقحاماً من غري أن يسألوا عنها، ليتكلفوا بعد ذلك  20)
يقدموها طيبة هبا   أن  بد هلم من  الطواغيت ال  إىل  الركون  إهنا ضريبة   .. عنهم  اجلدال والذود 

 أنفسهم!! 

للنفس من غري طائل .. وإمنا هي قضية  21) ( ليست القضية من لغو احلديث حىت تعترب مشغلة 
من   يستحقها  من  على  وإنزاهلا  أحكامها  الشريعة ومحل  نصوص  عند  وابلنزول  تتعلق ابإلميان 

أن يسمي املؤمن    املعينني، وابلتايل فهي قضية ال مناص للمسلم التفلت منها، فكما جيب عليه
مؤمناً ويواليه على ذلك جيب عليه أيضاً أن يسمي الكافر كافراً ويعاديه على ذلك، وهي بذلك 

 قضية تتعلق ابلكفر واإلميان. 

( هذا صحيح عندما يقابل اإلسالم الصريح كفر ميكن أتويله وصرفه عن ظاهره، ومحله على  22)
تناولناها الكفر األصغر، ألن من كان إسالمه بيقني ال خيرج منه إال   بكفر يقني واملسألة قد 

 بشيء من التفصيل يف كتابنا قواعد يف التكفري.
وأما إذا قابل السالم الصريح كفر صريح ال حيتل أتويالً وال صرفاً كما هو حال طواغيت 
احلكم الذين جتتمع فيهم خصال الكفر والنفاق واخليانة واخلداع فهنا ال جمال وال مناص إال احلكم 

عند حكم هللا وإرادته سبحانه الستحالة اجتماع  على صاحب الدين، نزوالً  ه ابلكفر واالرتداد عن 
الكفر واإلميان يف قلب امرئ واحد، وألن الشرك حيبط العمل كلياً ويبطله، كما قال تعاىل: )ولو  

]األنعام:   يعملون(  كانوا  ما  عنهم  حلبط  أعماهلم يف  88أشركوا  الذين حبطت  )أولئك  وقال:   .]
 [. 22نيا واآلخرة( ]آل عمران: الد
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ومن جهة أخرى ما الذي نستفيده حنن اليوم من تشهري سالح التكفري على  
، ما دام أننا ال نستطيع أن نعمل شيئاً مما (23) احلكام أو على بعض أتباع احلكام

 

 أنه قال: "ال جيتمع اإلميان والكفر يف قلب واحد".  وقد صح عن النيب 

ا23) تكفري  من  (  جتاوزه، وهو  ميكن  ال  عقدي  إمياين  موقف  الكافرين وهو  من  لطواغيت وغريهم 
لوازم عقيدة الرباء الواجب على املسلمني حنو الكافرين، وهو من جهة أخرى قد تعبدان هللا به  

 ال مناص منه بغض النظر عن االستفادة الدنيوية املرجوة منه.
إبر  أسوة حسنة يف  لكم  )قد كانت  تعاىل:  برآء قال  إان  لقومهم  قالوا  إذا  اهيم والذين معه 

منكم ومما تبعدون من دون هللا كفران بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حىت تؤمنوا ابهلل  
[. هذه هي ملة إبراهيم اليت أمران ابتباعها، واليت ال يرغب عنها إال من سفه 4وحده( ]املمتحنة:  

 [. 13رغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه( ]البقرة: نفسه كما قال تعاىل: )ومن ي
 مث إن عدم تكفري طواغيت الكفر وغريهم من الكافرين يرتتب عليه احملاذير التالية: 

هم  فأولئك  أنزل هللا  مبا  حيكم  مل  )ومن  يقول:  تعاىل  وهللا  فيهم،  تعطيل حكم هللا  منها، 
]املائدة:   أن حنكم مب44الكافرون(  بد من  إذا ال  الذي [.  إليهم ابحلكم  فيهم، ونشري  أنزل هللا  ا 

من   يهود  فيه  وقعت  فيما  ونقع  تطالنا،  الثالث  املائدة  سورة  آايت  فإن  وال  فيه،  إليهم  هللا  أشار 
 كتماهنم حلكم هللا اسرتضاء لشرفائهم وحكامهم. 

تتأكد  ببيانه، وخباصة عندما  أمران  الذي  العلم  يعترب من كتمان  أن عدم تكفريهم    ومنها، 
احلالة   العلم يف هذه  للبيان وإظهار احلق، وكامت  أو رغبة–الضرورة  )إن    -رهبة  تعاىل:  قوله  يطاله 

الذين يكتمون ما أنزل هللا من الكتاب ويشرتون به مثناً قليالً أولئك ما أيكلون يف بطوهنم إال النار 
ا الذين  أولئك  أليم.  عذاب  وهلم  يزكيهم  وال  القيامة  يوم  هللا  يكلمهم  ابهلدى  وال  الضاللة  شرتوا 

 [. 175-174والعذاب وابملغرفة فما أصربهم على النار( ]البقرة: 
ومنها، أن عدم تكفريهم يرتتب عليه إضالل الناس عن حقيقة الطواغيت وكفرهم وجرمهم،  

 وخباصة إن أظهرانهم كمسلمني وأكسيناهم ثوب اإلسالم واإلميان!! 
  يعلمه إال هللا تعاىل. وال شك أن يف ذلك يتحقق من املفاسد ما ال
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أابحه الرسول عليه السالم يف مثل احلديث املعروف ملا قالوا: أفال نقاتلهم؟ قال: 
"ال ما صلوا" ويف احلديث اآلخر: "ما مل تروا كفراً بواحاً" فإذا رأينا الكفر الصريح 

 

ومنها، أن اعتبار تكفري طواغيت احلكم وغريهم من الكافني هو من ضروب العبث إذ ال  
  -والعياذ ابهلل–هذا يلزمهم أن يقولوا   -كما صرح بذلك حممد شقرة وأقره عليه الشيخ!–فائدة فيه  

عاصرين له وغريهم م الكافرين أبعياهنم وتسميته هلم ابلكافرين كما للطواغيت امل  أن تكفري النيب  
أيب   املكية وظروف شعاب  املرحلة  إذ كانت ظروف  العبث!!  من  أيضاً  "الكافرون" هو  يف سورة 
طالب ليست أفضل من حيث القوة والظهور من املرحلة احلالية اليت نعيشها، ومع ذلك مل يكن  

 يتوقف عن تكفريهم وتعييب دينهم وسب آهلتهم. النيب 
يتبعه من أمته إال الرجل الواحد، ومع ذلك مل يكن ضعفه هذا   بل إن من األنبياء من مل 
مينعه من التبليغ وبيان حكم هللا يف الكافرين وما ينتظرهم من العقاب والعذاب، أجيوز أن يقال يف  

 العبث ..؟!! صنيع األنبياء هذا هو من 
وظلمهم  وغيهم  طغياهنم  يف  يزدادون  احلكم  طواغيت  جيعل  تكفريهم  عدم  أن  ومنها، 
العلماء مشايخ   السادة  أن  الطاعة واالنقياد، حيث  أن هلم عليه حق  ويتصرفون مع شعوهبم على 

 اإلرجاء مل يكفروهم وقد حكموا هلم ابإلسالم ..!! 
د بن عبد الوهاب عسى هللا أن ينفعك هبا،  وإليك أخرياً هذه الكلمات لشيخ التوحيد حمم

حيث يقول: فاهلل هللا اي أخويت متسكوا أبصل دينكم، وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن ال إله إال 
واكفروا   بعيدين،  كانوا  ولو  إخوانكم  واجعلوهم  أهلها  وأحبوا  وأحبوها  معناها،  واعرفوا  هللا، 

أحبهم أو جادل عنهم أو مل يكفرهم أو قال: ما    ابلطواغيت وعادوهم وابغضوهم، وابغضوهم من
علي منهم أو قال ما كلفين هللا هبم، فقد كذب هذا على هللا وافرتى فقد كلفه هللا هبم وافرتض عليه 
الكفر هبم والرباءة منهم ولو كانوا إخواهنم وأوالدهم، فاهلل هللا متسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم ال  

 . 111ن جمموعة التوحيد، ص هـ، ع-1تشرتكون به شيئاً 
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نقاتلهم فما   سوى تشغيل    (24) الفائدة من إاثرة هذا املوضوعوحنن ال نستطيع أن 
، واثنياً مبا قد يضران (25)كطلبة علم وفقه  أنفسنا أوالً مبا ليس هو األهم ابلنسبة إلينا

 !!(27) ، إذاً حنن جيب أن نتورع يف استعمال كلمة تكفري(26) يف حياتنا اإلسالمية

 

عن  24) العجز  حتقق  فإذا  لألول،  سبباً  اآلخر  كان  وإن  تكفريهم  غري  ابلسيف  عليهم  اخلروج   )
اخلروج فإنه من امليسور تكفريهم وبيان حكم هللا فيهم وحتذير األمة منهم، وامليسور ال يسقط 

 مياين ال ميكن جتاوزه. ابملعسور. وقد تقدم أن "التكفري" و مطلب شرعي وموقف عقدي وإ
مث نسأل الشيخ: ما هو دليلكم الشرعي على ربط التكفري إبمكانية اخلروج حبيث إذا انتفت 

 القدرة على اخلروج كان من لوازمه انتفاء التفكري، ومن هم سلفكم من علماء األمة يف ذلك؟!! 
فهل ترى ذلك مث ها حنن عاجزون عن تطبيق حد الزىن وحد السرقة على الزاين والسارق،  

الزماً لنا يف أن نبني للناس حكم هللا يف الزاين والسارق، وحنذر الناس من الزىن والسرقة؟! ال أظن 
 عاقالً عارفاً لبديهيات الدين جييب، بنعم! فالتوحيد ومتطلباته أحقُّ وأوىل ابلبيان، وعدم الكتمان. 

( أي علم وفقه أهم من التوحيد ومن شهادة أن ال إله إال هللا اليت من لوازمها وشروطها ومعناها  25)
الكثرية،  العبادة  جماالت  جمال من  أو  جانب  ولو يف  دون هللا  من  تعبد  اليت  اآلهلة  نفي مجيع 

 . (1)والكفر هبا ومعاداُتا وبغضها وتكفريها
أهنم  القوم  غرائب  أن    ومن  علمهم  مع  والرقائق  الفقهيات  يف  وغريهم  أنفسهم  يشغلون 

الساحة مليئة ابآلهلة اليت تعبد من دون اله، والناس إىل عباداُتم سراعاً، ومن دون أن يقولوا فيهم  
 كملة واحدة، بينما يف اخلالفيات والفقهيات والفرعيات تراهم يؤلفون كتباً وجملدات!! 

أ وتركوا  ابلفرعيات،  بناء، اشتغلوا  يصح  وال  عمل  دونه  من  يقبل  ال  الذي  األصول  صل 
   وحاربوا املعاصي الصغرى وغفلوا عن الشرك األكرب الذي حيبط ويبطل مجيع العمل!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 ( ال جيري ذلك على من يعبد من دون هللا كاألنبياء والصاحلني وغريهم ممن ال يرضى بذلك. 1) 

( ما الضرر الذي ختشاه اي شيخ! الضرب، السجن، القتل، أصناف األذى األخرى، أمل يتعرض  26)
 ة خلق هللا يف سبيل إعالء كلمة هللا يف األرض ونصر دينه؟! إىل ذلك كله خري 
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مث أين أنت من النصوص الشرعية الكثرية اليت تبني أن املؤمن مبتلى، وهو يبتلى على قدر   
 دينه، وأن أشد الناس بالًء هم األنبياء مث األمثل فاألمثل ..؟!

يف   ابحلق  يصدع  قام  ورجل  الشهداء، محزة،  سيد  من  أنت  أين  اآلمثني، مث  الطغاة  وجوه 
 فقتلوه ..؟!

 أم أنك تطمع أن ينصر هذا الدين من غري بذلك وعطاء، وتضحية ونصب وقتل وقتال؟!
صدق هللا العظيم: )ولو يشاء هللا النتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا يف  

 [. 4سبيل هللا فلن يضل أعماهلم( ]حممد: 
اي خمنث العزم أين أنت والطريق: طريق تعب فيه آدم، وانح   ورحم هللا ابن القيم إذ يقول:

يف  ولبث  خبس  بثمن  يوسف  وبيع  إمساعيل،  للذبح  واضجع  اخلليل،  النار  يف  ورمي  نوح،  ألجله 
السجن بعض سنني، ونشر ابملنشار زكراي وذبح السيد احلصور حيىي، وقاسى الضرب أيوب، وزاد  

ـ تزها أنت  عيسى، وعاجل الفقر وأنواع األذى حممد  على املقدار بكاء داود، وسار مع الوحش  
 . 42هـ، الفوائد، ص -1ابللهو واللعب؟!! 

وإين ألعلم اي شيخ أنك تقول والقاعدين من حولك انظروا هذا واحد من املتهورين الذين  
 حنذر األمة من أن يسلكوا مسلكهم..!

أن نقول لكم ابختصار: إذا كان األنبياء ومن سار على طريقهم من  وال يسعنا هنا سوى  
ونعشق   املتهورين،  أول  فنحن  التهور،  عندكم  يعين  الشاق  وطريقهم  متهورين،  العاملني  العلماء 

 التهور، ونستشرف له ..!! 

ف، أما يف مواضع الكفر البواح فالتورع عن التكفري هو ( تتورع يف مواضع تستلزم الورع والتوق27)
ورع ابرد ال حمل له يف شرع هللا، وهو من تلبيسات إبليس على القوم. ولقد وجدان من ورعهم 

 البارد أهنم يتوقفون عن تكفري اليهود والنصارى، وقالوا: حىت تقوم عليهم احلجة..!!
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يري الذي  هؤالء  فعلة  من  التحذير  أجل  عليهم ومن  يصدروا  أن  أولئك  د 
، وأهنم قد حادوا على أحكام الشريعة يف  (28) أحكام الكفر، نكتفي أبهنم ضالون

كثري منها أو يف قليل، هذا يكفينا أن نقول أن هذا هو الضالل املبني، أما فالن  
 ..اخل؟! (29) كافر وفالن كافر، ومن قال كذا فقد كفر

أن من صدر منه كملة الكفر ( 30) على هذا حنن نقول ابلنسبة لذلك السؤال
 .(31) فهو معروف عند املسلمني أنه يستتاب 

 

كان  28) فإذا  نشاء،  ما  ونرد  نشاء  مبا  نكتفي  حبيث  وللهوى،  للمزاج  خاضعة  ليست  املسألة   )
حكمهم يف شرع هللا الكفر ال جيوز أن نكتفي مبا هو دون الكفر، وإمنا جيب أن حنمل عليهم 

 ىل إفراط أو تفريط. حكم هللا الذي يستحقونه من غري جنوح إ

عنده ( فهذا أمٌر الظاهر أن الشيخ ال يقره وال يقول به، ومفاده أن قول الكفر ال يكون كفراً  29)
القول،   وليس جملرد  عليه  القلب  النعقاد  الكفر  فيكون  الكفر،  القلب على  انعقاد  له  إذا صمَّ  إال 
وهذا قول جهم يف اإلميان وهو معارض لنصوص الشريعة إلمجاع علماء األمة الذين يقولون: اإلميان  

 اعتقاد وقول وعمل.
[. وقال تعاىل:  17رمي( ]املائدة:  قال تعاىل: )لقد كفر الذين قالوا إن هللا هو املسيح ابن م

[. وقال: )وقالت اليهود يد هللا مغلولة غلت  73)لقد كفر الذين قالوا إن هللا اثلث ثالثة( ]مرمي:  
 [. فهذا نص أهنم لعنوا وكفروا مبا قالوا وليس مبا يعتقدون.64أيديهم ولعنوا مبا قالوا( ]املائدة: 

روا بعد إسالمهم(، قال ابن حزم: فصح أن الكفر وقال تعاىل: )ولقد قالوا كلمة الكفر وكف
 هـ. -1يكون كالماً 

فيها عند احلديث على   العلماء  أقوال  وغريها كثري من النصوص سنأيت على ذكرها وذكر 
شبهة انشراح الصدر اليت يتعلق هبا جهمية العصر من غري حجة وال دليل، وبفهم مل يسبقهم إليها  

 ال جهم ومن اتبعه من األغربين!

 ( وهو الذي يتعلق حبكم شامت هللا والرسول.30)
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( هذا ليس على إطالقه، فإن ابن تيمية وغريه من أهل العلم قد نقلوا اإلمجاع على وجوب قتل  31)
من غري أن يستتاب، وأنه كما يقتل على الكفر واالرتداد فإنه حد من احلدود   شامت الرسول  

 ال ميكن إسقاطه، إذ حد األنبياء ليس يشبه احلدود. 
كان قتل كافر، فهو  وإن قال ابن تيمية رمحه هللا يف كتابه "الصارم": أن قتل ساب النيب 

حد من احلدود ليس قتالً على جمرد الكفر واحلراب، ملا تقدم من األحاديث الدالة على أنه جناية  
وأصحابه أمروا فيه ابلقتل عيناً .. وقد ثبت أن    زائدة على جمرد الكفر واحملاربة، ومن أن النيب  

 هـ.-1إلمجاع حده القتل ابلسنة وا
وكذلك الزنديق، ومن يتكرر مشته وردته، ويُعرف بتهاونه وقلة مباالته ابإلسالم، فإنه يقتل  

 وال يستتاب.
قال تعاىل: )إن الذين آمنوا مث كفروا مث آمنوا مث كفروا مث ازدادوا كفراً مل يكن هللا ليغفر هلم  

إ بعد  كفروا  الذين  )إن  تعاىل:  وقال  سبيال(،  ليهديهم  توبتهم  وال  تقبل  لن  كفراً  ازدادوا  مث  مياهنم 
 وأولئك هم الضالون(. 

قال ابن تيمية: أخرب سبحانه أن من ازداد كفراً بعد إميانه لن تقبل توبته، وفرق بني الكفر  
املزيد كفراً والكفر اجملرد يف قبول التوبة من الثاين دون األول، فمن زعم أن كل كفر بعد اإلميان 

 . 368هـ، الصارم، ص -1د خالف نص القرآن تقبل منه التوبة فق
(: ال تقبل توبة من تكررت ردته ألن تكرار ردته 2/409ويف منار السبيل البن ضواين )

 هـ.-يدل على فساد عقيدته وقلة مباالته ابإلسالم ا
وعرف استهانته مبا أتى به، فهو   -أي شتمه هلل–وقال القاضي عياض: من تكرر منه ذلك 

هـ.  -ويته، وكذب توبته، وصار كالزنديق الذي ال أنمن ابطنه، وال نقبل رجوعه ادليل على سوء ط
 . 631الشفا، ص 
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!!، وإن أصر (32) فإن اتب فهذا يدل على أنه مل يكن قاصداً لكلمة الكفر
 !(33)  يدفن يف مقابر املسلمنيعلى ذلك قتل قتل ردة وكفر وال

 

( مفاد هذا الكالم أن قبل االستتابة ال حيكم على املرء ابلكفر واالرتداد إذ ال يُعرف قصده 32)
يُعرف قصده   أن قصده وابطنه سليم  وابطنه، وإمنا  فإن اتب دل  االستتابة  وابطنه من خالل 

يعرف  فحينها  التوبة  على  القتل  وآثر  يتب  مل  إن  وأما  الكفر،  من  أظهر  مبا  يكفر  مل  وابلتايل 
قصده وابطنه الفاسد وابلتايل حنكم عليه ابلكفر واالرتداد مبا عرفنا من فساد ابطنه ال مبا أظهر 

 من الكفر!!
 طل من أوجه: وهذا القول اب 

من   -الشيخ–منها، أن هذا القول حمدث ال دليل عليه من الكتاب والسنة، ومل ُيسبق إليه  
 سلف معترب ..!!

ومنها، أن أدلة الكتاب والسنة خبالفه، إذ دلت أن املرتد يستتاب وأن االستتابة تكون من 
االستتابة ال وأن  الكفر،  اجملرد عن  اخلطأ  من  فقط  وليس  والكفر  على    الردة  ال حيكم  أن  تستلزم 

 املستتاب ابلردة قبل االستتابة.
قال تعاىل: )فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني(، إىل قوله: )فإن اتبوا وأقاموا الصالة 

 [. 5وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم( ]التوبة: 
من شركه،   قال ابن تيمية: فإن هذا اخلطاب عام يف قتال كل مشرك وختلية سبيله إذا اتب

 هـ. -وأقام الصالة وآتى الزكاة سواء كانت مشركاً أصلياً أو مشركاً مرتداً ا
وروى عن اإلمام أمحد بسند صحيح عن ابن عباس أن رجالً من األنصار ارتد عن اإلسالم  
وحلق املشركني فأنزل هللا تعاىل: )كيف يهدي هللا قوماً كفروا بعد إمياهنم وشهدوا أن الرسول حق  

البينات وهللا ال يهدي القوم الظاملني( إىل قوله: )إال الذين اتبوا من بعد ذلك وأصلحوا وجاءه م 
 ذلك منه وخلى عنه. فإن هللا غفور رحيم(. فبعث هبا قومه إليه، فرجع اتئباً، فقبل النيب 

تدوا عن اإلسالم من أهل العراق، قال:  وعن عبد هللا بن عتبة قال: أخذ ابن مسعود قوماً ار 
فكتب فيهم إىل عثمان بن عفان رضي هللا عنه، فكتب إليه أن أعرض عليهم دين احلق وشهادة أن  
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ال إله إال هللا، فإن قبلوا فخل عنهم، وإن مل يقبلوا فاقتلهم، فقبله بعضهم فرتكه، ومل يقبلها بعضهم 
 د بسند صحيح.فقتله، قال ابن تيمية يف الصارم: رواه أمح

وعن حممد بن عبد هللا بن عبد القاري قال: قدم على عمر بن اخلطاب رجل من قبل أيب  
بعد   كفر  رجل  نعم،  قال:  خرب؟  ُمْغرِبَة  هل  قال:  مث  فأخربه  الناس  عن  فسأله  األشعري،  موسى 

وأطعتموه    إسالمه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، قال عمر: فهال جبستموه ثالاثً،
كل يوم رغيفاً، واستبتموه لعله يتوب ويرجع إىل أمر هللا اللهم إين مل أحضر ومل آمر، ومل أرض إذ 

 بلغين.
املرتد يستتاب، وحكى ابن القصار:   العلم إىل ن  قال القاضي عياض: ذهب مجهور أهل 

منهم واحد  ينكره  ومل  االستتابة،  يف  عمر  قول  تصويب  على  الصحابة  من  إمجاع  قول  أنه  وهو   ،
عثمان، وعلي، وابن مسعود، وبه قال عطاء بن أيب رابح، والنخعي، والثوري، ومالك وأصحابه،  

 (. 2/556هـ، الشفا )-واألوزاعي، والشافعي، وأمحد، وإسحق، وأصحاب الرأي ا
على  احلكم  من  متنع  ال  االستتابة  وأن  يستتاب  املرتد  أن  على  دلت  كلها  نصوص  فهذه 

 لكفر قبل استتابته.املستتاب ابلردة وا
هو حتري الباطن ومعرفة ما يف القلب، وليس    -عند الشيخ–ومنها، أن الغاية من االستتابة  

اإلقالع عن الكفر الظاهر، ألن احلكم مرتب على ما وقر يف القصد والباطن وليس على ما أظهر 
 احلديث عنها!!من الكفر، وهذا مناقض لقاعدة اعتبار الظاهر يف الكفر واإلميان اليت تقدم 

فعالم  مرتداً  إذا مل يكن كافراً  يستتاب  الذي  االستتابة تكون من شيء، وهذا  أن  ومنها، 
الفارق بني قيام احلجة وبني االستتابة إذ الفارق   يستتاب ومما يستتاب؟! وال خيتلطن على القارئ 

 بينهما واضح إىل حد ال يقبل التلبيس والتضليل.
اإلمساك عن تكفري األعيان، ألن التكفري يشرتط له االستتابة  ومنها، أن هذا القول مفاده  

اليت تعرفنا على حقيقة الباطن وما وقر يف القلب، وكوننا يف مرحلة ال منلك فيها القدرة على استتابة  
 الناس فهذا يستلزم اإلمساك عن تكفري أحد منهم ..!!
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جداً  خطرية  مسألة  احلقيقية  الكفر  وأهني  (34)مسألة  احلديث  أذكر  وهنا   ،
عن  يف صحيحه  البخاري  اإلمام  رواه  الذي  احلديث  السؤال،  هذا  على  اجلواب 

يف من قبلكم رجل مل يعمل خرياً قط فلما حضرته الوفاة،    أنه قال: كان  النيب  
-وهنا الشاهد -مجع بنيه حوله، فقال هلم: أي أٍب كنت لكم؟ قالوا خري أب، قال

: أال إن قدر هللا علي ليعذبين عذاابً شديداً، وهذا هو الكفر، شك يف قدرة هللا  
حيات يف  يعمل  مل  الذي  اجملرم  هذا  تعذيب  من  يتمكن  أن  وجل  قط، عز  خرياً  ه 

ولتكملة هذه الكفرية ماذا أوصى، قال: فإذا أان مت فحرقوين ابلنار مث خذوا، مث 
ربه!   عن  ليضل  زعمه؟  يف  ملاذا  الريح،  يف  ونصفه  البحر  يف  نصفه  الرماد  ذروا 
ونصفه   اهلائج  الريح  يف  نصفه  الرماد،  وأخذوا  ابلنار  حرقوه  مات  فلما  الشاهد: 

 

اإلمي جهم يف  لعقيدة  تقعيد وأتصيل  هو  القول  هذا  أن  الكفر يف  ومنها،  الذي حصر  ان 
إليها   يشري  اليت  واإلشارات  اللفتات  هذه  إىل  ينتبه  مل  نفسه  جهم  ورمبا  القليب وجحوده،  االعتقاد 

 الشيخ!! 
وإال فرببك قل يل: أترى جهماً ذاته يرى توبة التائب دليالً على انتفاء قصد الكفر وإرادته 

 يف القلب …؟!
اتب من  املرتدين  من  أن  األدلة  تقدمت  الظاهر وقد  يف  وأرادوه  الكفر  قصدوا  أن  بعد  وا 

والباطن وقبلت توبتهم، أجيوز أن خنالف هذه النصوص ونقول: هؤالء جملرد توبتهم أهنم مل يقصدوا  
 الكفر يف قلوهبم، وابلتايل ال جيوز أن حنكم عليهم ابلكفر والردة قبل توبتهم واستتابتهم؟!! 

عند  33) الكفر  فمدار  القلب،  الكفر يف  قصد  على  دليل  التوبة  على  للقتل  وإيثاره  إصراره  ألن   )
 الشيخ كجهم: هو اعتقاد القلب وحسب ..!!

على وتر التخويف من    ( وكذلك مسألة عدم تكفري الكافر خطرية جداً، فعالم دائماً تضربون34)
العني   وتعمون  بل  الطرف،  تغضون  مث  رغبة–التكفري،  أو  تكفري    -رهبة  عدم  خطورة  عن 

 الكافر..؟! 
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ل هللا لذراته هذه كوين فالانً، فكان فالانً، أي عبدي ما  الثاين يف البحر املائج، فقا
 محلك على ما فعلت؟ قال: خشيتك قال: قد غفرت لك. 

هنا اآلن أنيت إىل قوله تعاىل: )إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
 ذلك ملن يشاء(. 

مثل   فأقول يف  ما أشرك، هذا كفر،  بعضكم ال هذا  يقول  هذا أشرك وقد 
ناسبة: أن الشرك والكفر يف لغة الشرع لفظان مرتادفان، فكل من كفر فقد  هذه امل

أشرك، ومن أشرك فقد كفر، الشاهد أن هذا الرجل حينما ظهر منه أنه ينكر قدرة  
هللا على مجعه وعلى بعثه مث على تعذيبه بناء على أنه مل يعمل خرياً قط، ملا ظهر 

تعاىل: )ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء(،   منه هذا، هذا كفر، إذاً ما جوابنا عن قوله
 وهذا كفره ومع ذلك قد غفره؟! 

اجلواب: إنه كفر مل يكن مقصوداً يف القلب!! مل يكن معقوداً يف القلب!!  
وإمنا من خوفه من ربه تبارك وتعاىل على ما جنت يداه من املعاصي واآلاثم أوصى  

خ الدنيا كلها. إذاً قد غفر هللا له  مبثل هذه الوصية اجلائرة اليت مل تقع مثلها يف اتري
 !!(35)معصيته بل وكفره ألنه مل يكن كفراً معقوداً 

 

( التعليل أن الرجل قد غفر له الن كفره مل يكن معقوداً أو مقصوداً يف القلب، هو من غرائب  35)
جهمية العصر وشذوذاُتم اليت تفردوا هبا دون سائر علماء األمة، وهو كالم ابطل وذلك من  

 أوجه:
نها، أن الرجل كان قاصداً ومريداً ملا حصل له، وقد بلغ به األمر أن استوثق من أوالده م 

فماذا   القصد  عني  هو  هذا  يكن  مل  وإذا  به،  وصاهم  ما  به  يفعلوا  أن  على  عهداً  عليهم  وأخذ 
 يكون..؟! 
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العلماء قد نصوا أن الرجل عذر جلهله مبا يستحقه هللا سبحانه من الصفات،   ومنها، أن 
 بسبب عدم قصده الكفر!  وليس

(: فغاية ما يف هذا أنه كان رجاًل مل يكن عاملاً  411-11/49قال ابن تيمية يف الفتاوى )
جبميع ما يستحقه هللا من الصفات، وبتفصيل أنه القادر، وكثري من املؤمنني قد جيهل مثل ذلك فال  

 هـ. -يكون كافراً ا
أن عذ الذين نصوا على  العلماء  الرجل كان اجلهل وليس عدم قصد  وغريهم كثري من  ر 

الكفر، بل إن ابن القيم قد أشار إىل جحود الرجل لصفات هللا، ومع ذلك فالذي منع تكفريه هو 
 اجلهل الذي ال ميكن دفعه. 

التكفري إال عند جهم  القلب، ال يعترب مانعاً من موانع  انتفاء اعتقاد الكفر يف  ومنها، أن 
ر اإلميان يف االعتقاد القليب فكان الزماً له أن حيصر الكفر يف  ومن اتبعه على اعتقاد، الذي حص

 االعتقاد القليب!!
من   هللا  يعتقد يف  عما  بلسانه  وتصرحيه  فعل،  ما  على  الرجل  هذا  إصرار  رغم  أن  ومنها، 

 على قصد الكفر يف القلب ..!!  -عند الشيخ–جحود لصفاته، فإن ذلك كله ال يعترب دليالً  
إال  –عند الشيخ ومن اتبعه من جهمية العصر  –ر يف القلب ال يكون مما دل أن قصد الكف

يعتقده  وأنه  قلبه،  يف  للكفر  قاصد  أنه  وجهاراً  صراحة  لسانه  بعظمة  صاحبه  يصرح  أن  بعد 
 ويستحله، وإال فإن ساحة التأويل تسعة مهما ظهر منه من كفر وإعراض عناد ..! 

يس اللعني وكثري من الطغاة الذين شهدوا  وهذا يلزم جهمية العصر أن ميسكوا عن تكفري إبل
 هلم القرآن ابلكفر، النتفاء عنهم ما اشرتطوه لتكفري العمني ..!!

ومنها، أن هذا التعليل من الشيخ هو يف حقيقته انتصار وتقعيد لقول جهم يف اإلميان، علم 
 الشيخ بذلك أم مل يعلم .. نسأل هللا تعاىل الثبات وحسن اخلتام.
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هذا   إهنا  ألن  الوصية  بتلك  أوصى  وحينما  الكلمة  هذه  قال  حينما  الرجل 
 .(36) كفر وإهنا ضالل، لكننا نقول ليس كل من وقع يف الكفر وقع الُكفر عليه

ن  يبالغون هذه حقيقة جيب أن نستحضرها حىت ما  كون من اخلوارج الذين 
يف تكفري املسلمني بسبب ارتكاهبم لبعض الذنوب واملعاصي، وإن كان حبثنا ليس  

 

( هذه القاعدة صحيحة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وقد تناولناها يف كتابنا قواعد يف  36)
طالقات قد فسرت تفسرياً خاطئاً، ومحُِّلت  التكفري، ولكن هذه القاعدة وغريها من القواعد واإل

ما ال حتتملن واستغلت أسوأ استغالل من قبل جهمية العصر، حيث جعلوها مانعاً من تكفري  
هبا   واستشهدوا  بواجاً،  كفره  كان  ومهما  معني  دليل–أي  قواعدهم    -بغري  إحقاق  على 

 وشذوذاُتم ..!! 
بيان الضابط ا أنفسنا مضطرين إىل  فإننا جند  القاعدة، ليحسن استعماهلا  لذا  لشرعي هلذه 

أطلقت   القاعدة  هذه  فأقول:  تفريط،  أو  إفراط  إىل  جنوح  غري  من  الصحيح  منزهلا  يف  وإنزاهلا 
كما بينها أهل  –الحتمال وجود موانع متنع من حلوق الوعيد أو التكفري ابملعني، ومجيع هذه املوانع  

ن إدراك مراد الشارع فيما قد وقع فهي من مشرتكة يف صفة حتقيق العجز عند صاحبها ع  -العلم
املخالفة أو الكفر، وابلتايل فإن أي مانع يثار من هنا أو هناك ال تتوف فيه حتقيق صفة العجز عند  
مينع من حلوق   فيه، ال يعترب مانعاً  صاحبه عن معرفة احلق وإدراك اخلطاب الشرعي فيما قد وقع 

هو وجود العجز الذي ال ميكن دفعه،   -ما بينا من قبلك–التكفري ابملعني، ألن مدار العذر كله  
والذي يرفع عن صاحبه التكليف واملساءلة. ومنه يعمل بداهة بطالن وفساد قول جهمية العصر أن  

 عدم استحالل الكفر واعتقاده يف القلب يعترب مانعاً من موانع تكفري املعني..!!
امل يف  تستخدم  القاعدة  هذه  إن  نقول:  فإننا  الظن  وعليه  فيها  يرجع  اليت  واحلاالت  واضع 

املعتربة   التكفري  موانع  انعدام  أما يف حال  التكفري ابملعني،  أو  الوعيد  متنع من حلوق  موانع  وجود 
واإلرجاء   التلبيس  من  يعترب  احلالة  هذه  يف  واستخدامها  القاعدة،  هذه  استخدام  جيوز  ال  شرعاً 

 احملض. 
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وبني   يف الذنب واملعصية وإمنا هو يف الكفر، لكننا نفرق بني الكفر املقصود قلباً 
 !! هذا ما أردت التذكري به. (37)الكفر الذي مل يقصد قلباً، وإمنا قالباً وفعالً 

 

فر قالباً وظاهراً وابلفعل ال يكون كافراً، وكفره الظاهر البواح ( مفهوم كالم الشيخ:أن الذي يك37)
ال مينع من أن يكون ابطنه ال يزال على اإلميان، وهو مييز عمن يقصد الكفر ويعتقده يف قلبه،  

 إذ هو الكافر فقط!! 
 وهذا كالم فاسد ابطل من أوجه:  

اعتبار   على  تنص  اليت  الصحيحة  الشرعية  للقاعدة  معارضته  الكفر  منها،  يف  الظاهر 
 واإلميان، واجتناب شق البطون وتتبع معرفة ما يف القلوب، وقد تقدم احلديث عنها. 

الظاهر ابلباطن وأثر كل   دلت على عالقة  اليت  الشرعية  للنصوص  يتضمن رد  إنه  ومنها، 
القلب يكون   فساد  قدر  الباطن والقلب، وعلى  فساد  الظاهر من  فساد  منهما على اآلخر، وأن 

النيب    الظاهر البخاري عن  يرويه  الذي  الصحيح  احلديث  أيضاً، كما يف  أنه    فاسداً، والعكس 
قال: "أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال  

 وهي القلب". 
"إنوقال   خطيئة    :  أخطأ  إذا  ذنباً –العبد  أذنب  إذا  رواية  نكتة   -ويف  قلبه  يف  ُنكتت 

سوداء، فإذا نزع واستغفر واتب سُقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حىت تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر 
 (. 2654هللا )كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون(. صحيح سنن الرتمذي: )

اليت النصوص  ابن    وغريها كثري من  قال  الظاهر والباطن،  العكسية بني  العالقة  تدل على 
(: وهنا أصول تنازع الناس فيها، ومنها أن القلب هل يقوم به  121-120/ 14تيمية يف الفتاوى )

غري   من  نقيضه  يظهر  وإمنا  واجلوارح،  اللسان  على  شيء  منه  قط  يظهر  وال  تكذيب  أو  تصديق 
لناس أنه ال بد من ظهور موجب ذلك على اجلوارح،  خوف؟ فالذي عليه السلف واألئمة ومجهور ا

فمن قال:أنه يصدق الرسول وحيبه ويعظمه بقلبه ومل يتكلم قط ابإلسالم وال فعل شيئاً من واجباته  
 بال خوفن فهذا ال يكون مؤمناً يف الباطن، وإمنا هو كافر. 
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أظن   وهي  املسألة،  هذه  ذكرمت  أنتم  شيخنا  شقرة:  إبراهيم  حملمد  مداخلة 
وقع   من  كل  "ليس  فيها:  قلتم  اليت  األصولية  العلمية  القواعد  من  عظيمة  قاعدة 

 

القلب و  الباطن وأن جمرد معرفة  يف  يكون مؤمناً  أن  تصديقه يكون وزعم جهم ومن وافقه 
إمياانً يوجب الثواب يوم القيام بال قول وال عمل ظاهر، وهذا ابطل شرعاً وعقاًل، وقد كفر السلف  

النيب   : "إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت كوكيع وأمحد وغريمها من يقول هبذا القول، وقد قال 
سد كله أال وهي القلب"، فبني أن صالح القلب مستلزم  صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجل

لصالح اجلسد، فإذا كان اجلسد غري صاحل دل على أن القلب غري صاحل، والقلب املؤمن صاحل، 
فال   للقلب  أن اجلسد اتبع  قلبه مؤمناً. وذلك  يكون  به ال  يعمل  يتكلم ابإلميان وال  أن من  فعلم 

 هـ.-تضاه على البدن ولو بوجه من الوجوه ايستقر شيء يف القلب إال ظهر موجبه ومق
أتمل كيف عد القول الذي تقدم للشيخ انصر هو نفس قول جهم ومن وافقه يف االعتقاد 

 يف اإلميان. مث أتمل كذلك كيف نقل قول السلف يف تكفري من يقول هبذا القول!
القائل   اإلميان،  يف  جهم  لقول  وتقعيد  أتصيل  هو  هذا  الشيخ  قول  أن  اإلميان ومنها،  أن 

 حمصور يف االعتقاد القليب واملعرفة القلبية دون سائر جوارح اجلسد.
أمحد وذكر  قال: سألت  الوراق حدثهم  علي  بن  أن محدان  بسنده  اخلالل  بكر  أبو  روى 
عنده املرجئة، فقلت له: إهنم يقولون إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن فقال: املرجئة ال تقول  

اجلهمية بل  واجلهمية    (1)هذا  جوارحه،  تعمل  مل  وإن  بلسانه  يتكلم  تقول حىت  املرجئة  هبذا،  تقول 
تقول: إذا عرف ربه بقلبه وإن مل تعمل جوارحه، وهذا كفر!، إبليس قد عرف ربه فقال: )رب مبا  

 (.1/73هـ، املسائل والرسائل يف العقيدة: )-أغويتين( ا
يزعم التصديق يف قلبه، وخباصة أن الشيخ مل ومنها، أنه ال سبيل لنا إىل معرفة الكافر ما دام  

فإنه ال ميكننا من تكفري   الباطن..! وعليه  على كفر  دليالً  قالباً وفعالً  البواح الظاهر  جيعل الكفر 
  أحد بعينه!!

ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

( اجلهمية نسبة إىل جهم بن صفوان من أهل خراسان، قتله سلم بن أحوز أمري خراسان ملذهبه الباطل، قال  1) 
التابعني وما علمته  1/426الذهيب عنه يف ميزان االعتدال   املبتدع رأس اجلهمية، هلك يف زمان صغار  الضال   :

 هـ. -، لكنه زرع شراً عظيماً. اروى شيئاً 
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،  فأان أريد أن أنبه، أيضاً (38)الكفر منه وقع الكفر عليه" هذه قاعدة مهمة جداً 
بعض   أو  احلكام،  اآلن  يكفرون  الذين  إن  قويل:  املسألة  هذه  حول  أضيف 

يصلوا إىل واحد من    ، أو جل احلكام على تفاوت بينهم، هم يريدون أن(39)احلكام
هؤالء   هلم  يقولوا  أن  وإما  تطيعوهم،  فال  كفار  هؤالء  لألمة  يقولوا  أن  إما  أمرين: 
كفار فال ينبغي أن تسكتوا على كفرهم وجيب عليكم أن تعملوا على إزالتهم، وكال  

إنه جيب    ، ألن الذين يقول(41) مها يف الواقع خياليان متاماً   (40) اهلدفني أو القصدين

 

أن38) تقدم  قد  أن يكون يف   (  إعماهلا وإنزاهلا على األشخاص جيب  القاعدة ضوابط، وأن  هلذه 
حالة توفر موانع التكفري املعتربة شرعاً، ونقول هلذا الرجل ومن اتبعه من جهمية العصر: عالم  

  -بل وتعمون العني كلياً –تفتحون أعينكم على ما يناسبكم من قواعد الدين، وتغضون الطرف 
 لضرورية اليت تبطل ضاللكم وتفضح تلبيساتكم وأهواءكم؟! عن بقية القواعد ا

مث كان أن هذه القاعدة مهمة جداً، فغريها من قواعد الدين ذات العالقة مبسألة التكفري 
مهمة جداً أيضاً، واإلنصاف يقتضي أخذها مبجموعها من دون إمهال شيء منها، وإعماهلا جنباً  

 اعدة أخرى، وما جتمله قاعدة تفصله قاعدة أخرى.إىل جنب فإن ما تطلقه قاعدة قد تقيده ق
والذين وقعوا يف اإلفراط أو التفريط يف مسائل التكفري، جتد ذلك بسبب إعماهلم وأخذهم 
أهواءهم، مما   اليت تفضح شذوذاُتم وختالف  القواعد  لبقية  التكفري وإمهاهلم  قواعد  يناسبهم من  ملا 

 ما تفريط! جيعلهم يقعون يف احملظور .. إما إفراط وإ

التسعة، والشاهد أن الرجل والشيخ ال يراين تكفري حىت بعض  39) الثالثة إىل  ( البعض تفيد من 
 طواغيت احلكم.!! 

 هذين القصدين، وإمنا ( تكفري الكافر سواء كان حاكماً أو حمكوماً ليس الغرض منه حمصوراً يف40)
يتعدامها إىل مقاصد أخرى أمهها النزول عند حكم هللا تعاىل فيما قد حكم فيه على الكافر، فال 
العلم: يف كفر من مل يكفر   أهل  قول  أطلق هللا عليه حكم  أن منسك عن تكفري عمن  جيوز 

 الكافر أو شك يف كفره.
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يص فال  ومتطلباته،  اإلميان  لوازم  من  اثنياً،  ومعاداة  وهو  املؤمنني  مبواالة  إال  إميان  للمرء  ح 
الكافرين، وعدم تكفري الكافر يستلزم احلكم عليه ابإلسالم وابلتايل مواالته وهللا تعاىل يقول: )ولو  

 [.81كانوا يؤمنون ابهلل والنيب وما أنزل إليه ما اختذوهم أولياء ولكن كثرياً منهم فاسقون( ]املائدة: 
الف يف  تيمية  ابن  )قال  أولياء  7/17تاوى  اختاذهم  ينفي  املذكور  اإلميان  أن  على  فدل   :)

ويضاده وال جيتمع اإلميان واختاذهم أولياء يف القلب، ومثله قوله تعاىل: )ال تتخذوا اليهود والنصارى  
ال  متوليهم  أن  اآلية  تلك  أخرب يف  فإنه  منهم(  فإنه  منكم  يتوهلم  ومن  بعض  أولياء  بعضهم  أولياء 

 هـ.-وأخرب هنا أن متوليهم هو منهم فالقرآن يصدق بعضه بعضاً ا يكون مؤمناً،
وهو اثلثاً، أي تكفري الكافر ومعاداته، من ملة إبراهيم عليه السالم اليت أمران ابلتأسي هبا،  
قال تعاىل: )قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إان برآء منكم ومما 

تؤمنوا ابهلل وحده(  تبعدون من دون هللا أبداً حىت  العداوة والبغضاء  بيننا وبينكم  بكم وبدا   كفران 
 [. 130[. )ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه( ]البقرة: 4]املمتحنة: 

الرد  يف  به  االلتزام  أردان  عما  واخلروج  اإلطالة  خشية  لوال  أخرى  عديدة  مقاصد  وهناك 
 وضعها يف مبحث آخر غري هذا.لذكرانها أبدلتها، واملسألة م

( يف هذا اإلطالق اجلائر املتهور اُتام ملطالب الشريعة ومقاصدها أبهنا خيالية وغري واقعية، نعوذ  41)
 ابهلل من الكفر واخلذالن!!. 

الكفار   قطيعة على وجوب عدم طاعة  قد دلت دالالت  الشرعية ذاُتا  النصوص  أن  إذ 
]األنعام:  وأ إنكم ملشركون(  أطعمتموهم  )وإن  تعاىل:  قوله  [. وقال 121ئمتهم يف شيء كما يف 

[. وقال. )اي أيها النيب 116تعاىل: )وإن تطع أ:ثر من يف األرض يضلوك عن سبيل هللا( ]األنعام:  
هم آمثاً [. وقال: )فاصرب حلكم ربك وال تطع من1اتق هللا وال تطع الكافرين واملنافقني( ]األحزاب:  

]اإلنسان:   كفوراً(  كفوراً( 24أو  أو  آمثاً  منهم  تطع  ربك وال  )فاصرب حلكم  وقال:   .( وقال:   .]
]آل  24]اإلنسان:   خاسرين(  فتنقلبوا  أعقابكم  على  يردوكم  كفروا  الذين  تطيعوا  )إن  وقال:   .]

يطان سول  [. وقال: )إن الذين ارتدوا على أدابرهم من بعد ما تبني هلم اهلدى الش149عمران:  
[.  26هلم وأملى هلم ذلك أبهنم قالوا للذين كرهوا ما نزل هللا سنطيعكم يف بعض األمر( ]حممد:  

[. وغريها كثري من النصوص 141وقال: )ولن جيعل هللا للكافرين على املؤمنني سبياًل( ]النساء:  
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يف  صغرية  سكينة  ميلك  ال  هو  الكفار  احلكام  هؤالء  وجه  يف  السالح  إشهار 
 !!(42) بيته

 

إليهم واختاذهم الركون  أو  الكفار وعدم طاعتهم  اجتناب  اليت حتض على  بطانة من دون    الشرعية 
 املؤمنني.

أجيوز بعد كل هذه اآلايت الواضحات الداللة يف معانيه ومقاصدها أن نقول: إن نصوص  
 الشريعة أتمران مبا هو خيايل وليس بواقعي، وال ميكن تطبيقه ..؟! 

 [. 5صدق هللا العظيم: )كربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذاب( ]الكهف: 

 ( هذا كالم ابطل نرد عليه من أوجه:42)
أن ال نبني حكم    -شرعاً وال عقالً –منها، أن عدم امتالك املسلمني لسكينة!! ال يستلزم  
من القتال شيء، وبيان حكم هللا يف  هللا يف طواغيت الكفر وغريهم، إذ أن امتالك القوة اليت متكن  

األشياء شيء آخر. وإان لنجد كثرياً من األنبياء قد أنذروا أقوامهم وجهروا بعداوة وتكفري الطواغيت 
وغريهم من الكافرين من دون أن يباشروا قتاهلم أو أن حيملوا عليهم سالحاً، أو أن يُؤمروا بقتاهلم،  

من غري قتال أو حىت إذن بقتال    دان وحبيبنا وقدوتنا حممد  كما يف املرحلة املكية اليت قضاها سي
املشركني، ولكن كل هذا ما لزمه أن ال يصدع ابحلق وأن ال جيهز بعداوة املشركني وتكفريهم وتكفري 

 طواغيتهم، وتبشريهم بعذاب جهنم األليم. 
قيدة الطحاوية: إن من أخفى آايت الرسل آايت هود، قال ابن أيب العز احلنفي يف شرح الع

حىت قال له قومه: )اي هود ما جئنا ببينة(، ومع هذا فبينته من أوضح البينات ملن وفقه هللا لتدبرها، 
وقد أشار إليها بقوله: )إين أشهد هللا واشهدوا أين بريء مما تشركون. من دونه فكيدوين مجيعاً مث ال  

توكلت ع إين  إن ريب على صراط  تنظرون.  بناصيتها  آخذ  إال هو  دابة  لى هللا ريب وربكم ما من 
مستقيم(. فهذا من أعظم اآلايت أن رجالً واحداً خياطب أمة عظيمة هبذا اخلطاب غري جزع وال  
فزع وال خوار، بل هو واثق به معتمد عليه، معلم لقومه أنه وليه وانصره وغري مسلط هلم عليه، مث  

هر هلم ابملخالفة أنه بريء من دينهم وآهلتهم اليت يوالون عليها، ويعادون عليها،  أشهدهم إشهاد جما
ويبذلون دماءهم وأمواهلم يف نصرُتم هلا، مث أكد ذلك عليهم ابالستهانة هبم، واحتقارهم وازدرائهم 
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ال ولو جيتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه، مث يعاجلونه وال يهملونه، مل يقدروا على ذلك إ 
 هـ.-ما كتبه هللا عليه، ا

أن  -  -اي قرين السوء–مث إن من األنبياء من مل يؤمن به من أمته إال الرجل الواحد، أترى  
النيب أعدائه   -هذا  قتال  من  ميكنه  الذي  السالح  امتالكه  يكفر    -لعدم  ومل  ابحلق،  يصدع  مل 

 ابلطواغيت ومل يكفرهم ويكفر كل من واالهم ودخل يف ملتهم …؟!
، أن امليسور ال يسقط ابملعسور، فمن عجز عن القتال قد ال يعجز عن جهاد البيان  ومنها

 وإظهار احلق ابللسان، بل يف مواضع يكون جهاد اللسان أجدى وأقوى وأنكى من جهاد السنان.
إذا كانت األمة ال متلك سكينة   فهذا داع ألن تنهض   -كما يصور قرين السوء–ومنها، 

ليتحقق إرهاب العدو الكافر املذكور يف قوله تعاىل: )وأعدوا    -واملعنوياملادي  –بواجب اإلعداد  
[. ولتتمكن من  6هلم ما استطعتم من قوة ومن رابط اخليل ترهبون به عدو هللا وعدوكم( ]األنفال:  

 هـ.-القيام بفريضة اجلهاد، فإن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ا
له سو  فليس  اجلهاد  إن عجز عن  استطاعته، وليس وراء فاملسلم  قدر  العدة  له  يعد  ى أن 

له عدة ولكن كره هللا  أرادوا اخلروج ألعدوا  )ولو  تعاىل:  قال  النفاق والعياذ ابهلل، كما  إال  ذلك 
 [. 46انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين( ]التوبة: 

ورابط اخليل يف (:جيب االستعداد للجهاد إبعداد القوة  8/259قال ابن تيمية يف الفتاوى )
 هـ.-وقت سقوطه للعجز، فإن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ا

املثبطة   الضعيفة  اهلزيلة  الصورة  هبذه  األمة  يصور  الذي  املخذل  الرجل  هذا  هل  والسؤال: 
للهمم، هو ممن يعدون العدة أو يدعون األمة لإلعداد، أو حيدث نفسه أو غريه ابجلهاد يف سبيل  

 هللا؟؟ 
 ب: يعرف كل من يعرف هذا الرجل، ويسمع به.اجلوا

يهاهبم   -بفضل ما وضع هللا هلم من القبول يف األرض–ومنها، أن التاريخ حيدثنا عن رجال  
 احلكام والسالطني واخللفاء، وخيشوهنم أكثر مما خيشون اجليوش اجلرارة املدججة ابلسالح..

ني، وكذلك العز بن عبد السالم  يدرك ذلك من عرف قصة اإلمام أمحد مع اخللفاء العباسي
مع مماليك مصر، وخروج أهايل مصر معه عندما أراد أن خيرج من سلطان حكام املماليك، وغريمها  
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واملسلمون مجيعاً اليوم على مثل ما هم عليه من ضعف واستخذاء، لو أهنم  
ومنازعتهم،   ملقاتلتهم  الكفار  على  املسلمني  بتأليب  املقولة  هذه  مثل  على  أصروا 
وإنزاهلم عن كراسيهم، هم يعلمون متام العلم أهنم هم املوؤودون، وأهنم مل يستطيعوا  

تطيع الواحد منهم أن حيرك لسانه يف فمه بكلمة لو قيل له تعال أو استعد  أو يس 
 .(43) أو أقبل

 

من علماء األمة العاملني الذين خلدوا يف اتريخ األمة أروع صور اجلهاد والتضحية والعطاء والتجرد  
 من الذات..

تاج إىل )سكينة( أو إىل سالح لكي يبني احلق ومن كانت هذه مكانته يف األمة ال أظنه حي
 يف طواغيت الكفر وغريهم.. 

 فإن قلت: أين هؤالء العلماء اآلن ..؟
أنكم تريدون أن تستأنفوا حياة إسالمية   منهم، أم  فاجلواب: ملاذا ال تكون أنت وشيخك 

حية أو نصب  كما تدعون، وأنتم تنعمون بعناية ورعاية طواغيت احلكم والكفر، من غري أدىن تض
 يف سبيل هللا؟!!

تـُثَّبط عن 43) ذلك، وهي  تبعات  وتتحمل  املنشود  للتغيري  تستجيب  أن  األمة  من  نتوقع  كيف   )
  اجلهاد وخُتذَّل عنه، ويُقتل فيها معنوايُتا وروح احلماسة واعتزازها بدينها ورهبا، وجنعل الناس دائماً 

 يعيشون رعب اخلوف والبطش من الطواغيت..!! 
أقول: هذا التثبيط والتخذيل لألمة عن اجلهاد هو من خلق املنافقني والعياذ ابهلل الذين ال  
يريدون أن تقوم لألمة قائمة عز وخري وجهاد، كما قال تعاىل عنهم: )قد يعلم هللا املعوقني منكم 

البأس إال قلياًل(، وقال: )ومن الناس من يقول آمنا ابهلل فإذا    والقائلني إلخواهنم هلم إلينا وال أيتون 
أوذي يف هللا جعل فتنة الناس كعذاب هللا ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إان كنا معكم أوليس هللا  

 أبعلم مبا يف صدور العاملني(. وقال: )فإذا ذهب اخلوف سلقوكم أبلسنة حداد أشحة على اخلري(.
 السلق ابأللسنة احلادة، يكون بوجوه: قال ابن تيمية: هذا
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مسألة خيالية أوالً!! وهي خيالية ألمرين: ألهنا مرتتبة    (44) لذلك هذه املسألة
متخيلة مقولة  إثبات   (45) على  وعدم  التكفري،  يف  الشريعة  مبقاصد  جهل  على  أو 

 !(46)هؤالء إبمياهنم على إمياهنم
أن   إال  وسعهم  وال  قدرُتم  يف  ليس  يعملون  فإهنم  الثاين  األمر  وأن 

أشرمت(47)يسكتوا ما  لذلك  فيكم –  ،  هللا  املقولة  -ابرك  هذه  مار  من  أو   (48) أن 

 

دعومت  الذين  أنتم  فإنكم  بشؤمكم،  علينا  الذي جرى  هذا  للمؤمنني:  املنافقون  يقول  اترة 
 الناس إىل هذا الدين، وقاتلتم عليه، وخالفتموهم ..!

واترة يقولون: أنتم مع قلتكم وضعفكم تريدون أن تكسروا العدو، وقد غركم دينكم كما قال  
إذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض غرَّ هؤالء دينهم ومن يتوكل على هللا فإن هللا عزيز تعاىل: )
 حكيم(.

 واترة يقولون: أنتم جمانني، ال عقل لكم، تريدون أن ُتلكوا أنفسكم والناس معكم..! 
-واترة يقولون أنواعاً من الكالم املؤذي الشديد، وهم مع ذلك أشحة على اخلري ..     ا

 (. 458-28/457ـ، عن الفتاوى: )ه
 فتأمل قول الرجل وقول هؤالء املنافقني .. جتد أن أقواهلم وقلوهبم قد تشاهبت! 

 ( أي مسألة تكفري طواغيت احلكم والكفر واخلروج عليهم.44)

( قد تقدم أن إطالق وصف اخليال على أحكام الشريعة هو نوع من أنواع الطعن ابلدين ..  45)
 نعوذ ابهلل من الكفر واخلذالن!

ن طواغيت احلكم أنه ال يكفر أحداً م  -وقد أقره الشيخ على ذلك–( يفهم من كالم الرجل  46)
 املعاصرين ..!! 

من  47) أنزلنا  ما  يكتمون  الذين  )إن  تعاىل:  قوله  ويطاله  أخرس،  شيطان  احلق  عن  الساكت   )
ويلعنهم   هللا  يلعنهم  أولئك  الكتاب  يف  للناس  بيناه  ما  بعد  من  واهلدى  الالعنون(         البينات 

 [. 159]البقرة: 
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اإلصرار عليها، أو إشاعتها على اجلهل هبا أو مبقصدها أهنا تضر بنا حنن املسلمني 
 هذه واحدة. (49) أكثر مما تنفعنا

 

سكتوا عن الباطل والشرك، كما يطالب   -فضالً عن األنبياء والرسل–مث هل سلفنا الصاحل  
 هذا اجلاهل املثبط األمة أبن تسكت وترضى ابلواقع!!

رسالته(  بلغت  فما  تفعل  مل  وإن  ربك  من  إليك  أنزل  ما  بلغ  الرسول  أيها  )اي  تعاىل:  قال 
 والعلماء هم ورثة األنبياء فيما جيب عليهم من البالغ والبيان.[. 67]املائدة: 

أمة   )كنتم خري  تعاىل:  قوله  من  املراد  هو  اجلاهل  هذا  يريده  الذي  السكوت  هذا  هل  مث 
 [. 110أخرجت للناس أتمرون ابملعروف وتنهون عن املنكر( ]آل عمران: 

ئفة املنصورة الناجية، واليت  مث أين هو من األحاديث الكثرية اليت تبني خصال وصفات الطا
 منها، أهنا تصدع ابحلق وتقاتل عليه وال ختشى يف هللا لومة الئم. 

كل ذلك يبني أن دعوة هذا اجلاهل األمة إىل السكوت عن الباطل والرضى ابلواقع الكافر،  
 هي دعوة مشبوهة وبدعة دخيلة على الدين، وأن صاحبها ملغوم حيذر منه ..!!

 ( أي مقولة تكفري طواغيت احلكم والكفر. 48)

كل مسلم   ( قد تقدم الرد على هذه النقطة، وأضيف هنا إىل ما تقدم نقطتني هامتني جيب على49)
الكفر وجنودهم   أذى طواغيت  الظاهر حصر  اخلطأ  من  أنه  أوهلما:  يدركهما ويوقن هبما،  أن 
إذا أمسكنا  أننا  للمسلمني بسبب تكفريهم وإخراجهم من دائرة اإلسالم، وتصوير األمر على 

 عن تكفريهم أمسكوا عن أذاان وحربنا وإابدتنا ووأدان..!
جهل   إىل  سببه  يعود  واضح  جهل  ابملسألة،  وهذا  العالقة  ذات  الشرعية  ابلنصوص  القوم 

وبني  جهة  من  وأهله  الكفر  وبني  والباطل،  احلق  بني  الصراع  وحقيقة  ابلواقع  جهلهم  جهة  ومن 
 اإلميان وأهله من جهة أخرى.

[. 217قال تعاىل: )وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا( ]البقرة:  
 من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم  وقال تعاىل: )ودَّ كثري
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[. وقال تعاىل: )ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت  109من بعد ما تبني هلم احلق( ]البقرة: 
 [. 120تتبع ملتهم( ]البقرة: 

عنك حىت   يرضون  ال  فهم  واإلنكسار  ابلذل  هلم  وتوددت  وهادنتهم  ساملتهم  تتبع  فمهما 
التوحيد،    -اي عبد هللا اي مسلم–ملتهم وختلع من اإلسالم كلياً، وهم يف حقيقة أمرهم يكرهون فيك 

ويقاتلونك عليه، كما قال تعاىل: )وإذا ذكر هللا وحده امشأزت قلوب الذين ال يؤمنون ابآلخرة وإذا  
ا قيل هلم ال إله إال هللا [. وقال: )إهنم كانوا إذ45ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون( ]الزمر:  

 [. 35يستكربون( ]الصافات: 
اجملون  والفجور  اخلبث  من  فيه  وقعوا  عما  وترفعك  واستقامتك  طهرك  فيك  ويكرهون  بل 

]األعراف:   يتطهرون(  أانس  إهنم  قريتكم  من  )أخرجوهم  عليه:  ويقاتلونك  وما 82واملرض،   .]
 عم احلرية والتمدن، عنك ببعيدة. قصص الفتيات احملجبات يف دول الكفر والفجور اليت تز 

إن ظننت   تكون وامهاً  املرجفون–لذا  العصر  إن أمسكت    -كما يصور لك جهمية  أنك 
 عن تكفريهم ميسكون عن قتالك وحربك وإابدتك وأذاك ..!

أما النقطة الثانية، اليت جيب أن يفهمها كل مسلم: أن من ال يضحي يف سبيل هللا سوف  
من شح على هللا فيما جيب عليه أن يقدمه سوف يقدم أضعافه يف  يضحي يف سبيل الطاغوت، و 

سبيل الطاغوت ويريد منه املزيد، ومن مل يقاتل يف سبيل هللا سيقاتل يف سبيل الطاغوت، ومن مل  
اإلمياين  املوقف  اختاذ  وتبعات  تكاليف  وأن  والباطل،  الطاغوت  عن  سيجادل  احلق  عن  جيادل 

تعاظ  مهما  سبيل هللا  يف  إىل  واجلهاد  الركون  وتبعات  تكاليف  من  بكثري  أقل  فهي  واشتدت  مت 
واملال، وكرامة   والعرض  والنفس  ابلدين  سبيلها  ُيضحى يف  أن  من  أبقل  ترضى  ال  اليت  الطواغيت 

 اإلنسان وعزته هذا غري اخلزي والعذاب الذي ينتظرهم يوم القيامة.
دية للطاغوت، والدينونة هلل  ويف هذا يقول سيد قطب رمحه هللا: إن تكاليف اخلروج من العبو 

أقل وأهون من تكاليف العبودية للطواغيت، إن تكاليف العبودية   -مهما عظمت وشقت–وحده  
إهنا   -للطواغيت فاحشة مهما الحق فيها من السالمة واألمن والطمأنينة على احلياة واملقام والرزق

فهذه اإلنسانية ال توجد واإلنسان تكاليف بطيئة طويلة مديدة، تكاليف يف إنسانية اإلنسان ذاته،  
عبد لإلنسان، وأي عبودية شر من خضوع اإلنسان ملا يشرعه له اإلنسان؟! وأي عبودية شر من  
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هناك   حقيقة  هل  التغيري،  يريدون  الذين  املسلمون  فأين  الثانية:  املسالة  أما 
 ؟!(50)مسلمون يريدون التغيري

 

يكون   أن  من  عبودية شر  وأي  عليه؟!  غضبه  أو  به ورضاه  آخر  إنسان  إبرادة  إنسان  قلب  تعلق 
 لإلنسان خطام أو جلام يقوده منه كيفما شاء إنسان؟!

األم أن  الناس يف  على  يهبط ويهبط حىت يكلف  إنه   .. املعاين  عند حد هذه  ر ال يقف 
إذ ينشئهم   حكم الطواغيت أمواهلم اليت ال حيميها شرع وال حيوطها سياج، كما يكلفهم أوالدهم 
الطاغوت كما شاء على ما شاء من التصورات واألفكار واملفهومات واألخالق والتقاليد والعادات،  

أر  يف  يتحكم  ما  مجامجهم  فوق  يف  ويقيم  هواه،  مذابح  على  فيذحبهم  ذاُتا،  حياُتم  ويف  واحهم 
وأشالئهم أعالم اجملد لذاته واجلاه، مث يكلفهم أعراضهم يف النهاية حىت ال ميلك أب أن مينع فتاته 
من الدعارة اليت يريدها هبا الطواغيت، سواء يف صورة الغصب املباشر كما يقع على نطاق واسع  

اريخ أو يف صورة تنشئتهن على تصورات ومفاهيم جتعلهن هنباً مباحاً للشهوات حتت  على مدار الت
أي شعار، والذي يتصور أنه ينجو مباله وعرضه وحياته وحياة أبنائه يف حكم الطواغيت من دون 

 هللا إمنا يعيش يف وهم أو يفقد اإلحساس ابلواقع!
املال، ومهما تكن تكاليف العبودية هلل،  إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف يف النفس والعرض و 

 هـ.-فهي أربح وأقوم حىت مبيزان هذه احلياة فضالً على وزهنا يف ميزان هللا .. ا

املسلمني الذين يريدون تغيري الواقع الكافر إىل واقع إمياين  ( هذا التساؤل الذي يفيد نفي وجود  50)
النصوص  ورد  تكذيب  مفاده  النفي  هذا  أن  منها،  أوجه:  من  عليه  ونرد  ابطل،  هو  إسالمي 
الشرعية الدالة على وجود الطائفة املنصورة الظاهرة اليت جتاهد يف سبيل هللا وال ختشى يف احلق 

 لومة الئم. 
: "ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم حىت قال رسول هللا  

يقاتل عليه عصابة من املسلمني حىت   أييت أمر هللا وهم كذلك" وقال: "لن يربح هذا لدين قائماً 
م القيامة" وقال:  تقوم الساعة"، وقال: "ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يو 
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عندما أشار يف األحاديث املعروفة: "ال ما أقاموا فيكم الصالة،    والرسول  
الذين يستطيعون أن   (51) أو إال أن تروا كفراً بواحاً" إمنا كان يعين مجاعة املسلمني

، أما أن يقولوا هلم معاندة  (52)يقولوا هلؤالء إذا بدا منهم انجذ الكفر انزلوا فينزلون
ا احلقيقة ال يدل إال على أن  وإصراراً وجهالً وهوًى مث بعد ذلك عجزاً وضعفاً هذ

 !!(53) اخليال ال يولد إال خياالً 
 !!! وهللا املستعان. (54) قال الشيخ انصر تعقيباً على ما تقدم: صحيح-

 

"ال يزال هللا يغرس يف هذا الدين غرساً يستعملهم يف طاعته" وغريها كثري من النصوص اليت تدل  
 على هذا املعىن. 

ومنها، أن هذا النفي مفاده تكفري مجيع املسلمني املعاصرين من حيث ال يدري هذا اجلاهل  
الرضى ابلكفر كفر بال خالف، لكن هذا  فإن انتفاء إرادة التغيري فضده الرضى ابلواقع الكافر، و 

اجلاهل رغم ما عرف به من احلذلقة والفذلكة والتنطع والتشدق إال أنه يطلق اطالقات ال يعرف  
 مدلوالُتا ومعناها!!

موجود وابق   اخلري  أن  تفيد  اليت  الكثرية  الشرعية  للنصوص  مناقض  النفي  هذا  أن  ومنها، 
 وماض يف هذه األمة إىل يوم القيامة.. 

 ومنها، أن من قال: قد هلك الناس فهو أهلكهم ..!

طاعته وموقعه ومكانته، وختصص احلديث جبماعة  ( بل يعين األمة أبكملها، وكل حبسب است51)
 املسلمني حيتاج إىل دليل، وأىن ..

 ( هبذه البساطة والسهولة ..!! 52)

الشيخ 53) جلوس  ولوال  وورعهن  فهمه  وقلة  الرجل،  جهل  على  يدل  هو  دل  إن  الكالم  هذا   )
 جبواره، وإقراره له على ما يقول، ملا شغلنا أنفسنا ابلرد عليه ..! 

يخ ملا تقدم من قول الرجل جيعله يتحمل تبعات وأخطاء الرجل اآلنفة الذكر، ( تصحيح الش54)
 وابلتايل فإن رجنا على هذا الرجل هو يف حقيقته رد على الشيخ.
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والنهاية أن من   - البداية  ابن كثري يف  نقله  الذي  سائل: ابلنسبة لإلمجاع 
كما   -اي شيخنا–، وأيضاً  (55)حكم ابلياسق فهو كافر إبمجاع املسلمني

 

وإطالقات ابطلة،  وأقوال  أحكام  على  ويقرره  الشيخ  يستنطق  الرجل  أن هذا  إال  أرى  وال 
 ربه اخلاصة!!ليستغلها بعد وفاة الشيخ لصاحل أهوائه وشذوذاته ومآ

( قال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل: )أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من هللا حكماً لقوم  55)
 يوقنون(: 

خرج عن حكم هللا احملكم املشتمل على كل خري الناهي عن كل شر،   ينكر تعاىل على من 
وعدل إىل ما سواه من اآلراء واألهواء واالصطالحات اليت وضعها الرجل بال مستند من شريعة هللا  
كما كان أهل اجلاهلية حيكمون به من الضالالت واجلهاالت مما يضعوهنا آبرائهم وأهوائهم، وكما  

لسياسات امللكية املأخوذة عن ملكهم جنكزخان الذي وضع هلم "الياسق" وهو  حيكم به التتار من ا
وامللة  والنصرانية  اليهودية  من  شىت  شرائع  من  اقتبسها  قد  أحكام  من  جمموع  كتاب  عن  عبارة 
اإلسالمية وغريها، وفيها كثري من األحكام أخذها من جمرد نظرة وهواه فصارت يف بنيه شرعاً متبعاً 

قتاله حىت  احلكم بكتاب هللا وسنة رسول هللا  يقدموهنا على   ، فمن فعل ذلك فهو كافر جيب 
 هـ. -يرجع إىل حكم هللا ورسوله، فال حيكم سواه يف قليل وال كثري. ا

قلت: الدساتري والقوانني الوضعية السائدة يف أمصار املسلمني اليوم هلي أشد كفراً وخطراً  
من ايسق التتار الذي أشار إىل كفره وكفر أتباعه أهل العلم من قبل. مث أتمل قول ابن كثري "فمن  
فعل ذلك فهو كافر"ن حيث مل يقل فمن يعتقد ذلك فهو كافر، مما دلَّ أن جمرد فعل هذا الشيء  

العصر   من التبديل لشرع هللا بشرائع اجلاهلية هو كفر وخروج من اإلسالم، خبالف ما عليه جهمية
 الذين حيصرون الكفر دائماً يف االعتقاد والقلب حسب! 
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: وذكر منهم احلاكم  (56) يقول حممد بن عبد الوهاب، الطواغيت مخسة
 .(57)اجلائر املغري ألحكام هللا، وذكر احلاكم بغري ما أنزل هللا

، ألن (58)وكما نعرف أن الكفر ابلطاغوت الركن الثاين من أركان التوحيد
ق وجل  عز  ابلعروة هللا  استمسك  فقد  ابهلل  ويؤمن  ابلطاغوت  يكفر  )فمن  ال: 

 

( الطاغوت: هو كل من جعل نفسه نداً هلل تعاىل يف شيء من خصائصه، وُعبد من دون هللا  56)
أثر ونقل العبادة. والذي  عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب   ولو يف وجه أو جمال من جماالت 

 رمحه هللا أنه قال: الطواغيت كثرية، ورؤوسهم مخسة، َوعدَّ منهم احلاكم بغري ما أنزل هللا. 

عبادة احلاكم بغري ما أنزل   ( فإن قيل: الطاغوت هو الذي يعبد من دون هللا تعاىل. فأين تكمن57)
 هللا؟

واجلواب: أن عبادته تكمن من جهة طاعته واالنقياد إليه فيما قد حكم به بغري سلطان من  
)وإن   وقال:  يكفروا(  أن  أمروا  وقد  الطاغوت  إىل  يتحاكموا  أن  )يريدون  تعاىل:  قال  كما  هللا، 

احلكم عل خباصية  هلم  وذلك ابالعرتاف  إنكم ملشركون(  تعاىل. أطعتموهم  دون هللا  من  األشياء  ى 
لنوع عبادة تصرف للمخلوق من دون هللا،   إذا أطلق يف نصوص الشريعة يكون  واعلم أن الشرك 

 فحيثما يوجد الشرك توجد عبادة املخلوق ال حمالة. 
وهو كذلك يعبد من جهة االعرتاف له خباصية احلكم لذاته، وهي خاصية تعترب من أخص  

تفرد هبا دون سائر خلقه، كما قال تعاىل: )إن احلكم إال هللا( ]يوسف:  خصائص هللا تعاىل اليت  
 [. 26[. وقال: )وال يشرك يف حكمة أحداً( ]الكهف: 40

الشرعية  58) النصوص  أن  أوهلما  أمرين:  بداللة  التوحيد،  أركان  من  األول  الركن  هو  بل  قدمت  ( 
الكفر ابلطاغوت على اإلميان ابهلل تعاىل، كما يف قوله تعاىل: )فمن يكفر ابلطاغوت ويؤمن ابهلل  

[. وكما يف شهادة التوحيد )ال إله إال هللا( فجانب  256فقد استمسك ابلعروة الوثقى( ]البقرة:  
 تعاىل. النفي املتضمن الكفر ابلطاغوت مقدم على جانب اإلثبات املتضمن اإلميان ابهلل 

أما الثاين وهو األهم: أن تقدمي اإلميان وغريه من األعمال الصاحلة على الكفر ابلطاغوت ال  
ينفع صاحبه يف شيء، فإن املؤمن ابهلل واملؤمن ابلطاغوت مثله كمن أييت ابلشيء وضده يف آن  
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الوثقى(، فالكفر ابلطاغوت هو الركن الثاين من أركان اإلميان. فإذا قلنا أن اإلمجاع 
العقيدة،   أقيم هذه  فينبغي أن  املستبدل لشرع هللا عز وجل،  انعقد على كفر  قد 

ال ينبغي أن اعتقد هبذا يف  يف قليب، فأان    -كما مسعنا منكم –وأقيم دولة اإلسالم  
املسلمني  (59) قليب أن علماء  عامل–! وخاصة  من  اإلمجاع على كفر   -أكثر  نقلوا 

نقلوا   علماء  ست  تقريباً  األشقر،  وعمر  شاكر،  حممود  ومنهم:  املستبدل،  احلاكم 
 .(60) اإلمجاع يف هذه املسألة

 

بع إال  الصاحلة  األعمال  من  بشيء  وال  إميانه  من  ينتفع  ال  صاحبه  فإن  وابلتايل  الكفر  واحد،  د 
[. وقال: )إنه 88ابلطاغوت، كما قال تعاىل: )ولو أشركوا حلبط عنهم ما كانوا يعملون( ]األنعام: 

[. وال حترم اجلنة على مؤمن عنده من اإلميان 72من يشرك ابهلل فقد حرم هللا عليه اجلنة( ]املائدة:  
 والعمل ما ينفعه.

لطاغوت واجتناب مجيع أنواع الشرك كما  فدل أنه ال بد من أن يتقدم اإلميان ابهلل الكفر اب
قال تعاىل: )والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأانبوا إىل هللا هلم البشرى فبشرع عباد( ]الزمر:  

[. فتأمل كيف قدم اجتناب الطاغوت على اإلانبة إىل هللا تعاىل، وذلك للحكمة اآلنفة الذكر 17
 وهللا تعاىل أعلم.

 ( كالم غامض ومقتضب وغري مناسب، ظاهرة فيه إشكال ..؟!59)

 من هؤالء العلماء وما قالوه يف املسألة:( نذكر 60)
ابن تيمية يف الفتاوى: يف قوله تعاىل: )أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك   -1

 [.60وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت( ]املائدة: 
الداللة على ضالل من حياكم العرب من  من  أنواع  الكتاب    قال: يف هذه اآلايت  إىل غري 

والسنة، وعلى نفاقه وإن زعم أنه يريد التوفيق بني األدلة الشرعية وبني ما يسميه هو عقليات من  
 األمور املأخوذة عن بعض الطواغيت من املشركني وأهل الكتاب وغري ذلك من أنواع االعتبار.
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إلسالم وإن تكلم  وقال: فثبت ابلكتاب والسنة إمجاع األمة، أنه يقاتل من خرج عن شريعة ا
فقد حارب هللا  الدخل يف طاعة هللا ورسوله  الشوكة عن  أهل  امتنع من  .. فكل من  ابلشهادتني 

 ورسوله، ومن علم يف األرض بغري كتاب هللا وسنة رسوله فقد سعى يف األرض فساداً..
ين  ابتاع غري د  (1)ومعلوم ابالضطرار من دين املسلمني وابتفاق مجيع املسلمني أن من سوغ

، فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر  اإلسالم، أو اتباع شريعة غري شريعة حممد  
 ببعض الكتاب..

 
فهو   أنزله هللا  ملا  اتباع  من غري  عدالً  يراه هو  مبا  الناس  بني  أن حيكم  استحل  فمن  وقال: 

ابحلكم ابلعدل، وقد يكون العدل يف دينها ما رآه أكابرهم، كافر، فإن ما من أمة إال وهي أتمر  
بل كثري من املنتسبني إىل اإلسالم حيكمون بعاداُتم اليت مل ينزهلا هللا، كسواليف البادية، ويرون أن 

   هـ.-هذا الذي ينبغي احلكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر. ا
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ومن املعلوم أن طواغيت احلكم يف العصر احلاضر مل يقفوا عند حد التسويغ لغري شرع هللا، بل جتاوزه إىل حد  1)
وحماربة كل   األمة  على  وفرضه  ذلك  حتسينه  ومع  أنزل هللا..  مبا  ويطالبهم ابحلكم  إليه  التحاكم  عن  يتنكب  من 

 فجهمية العصر ال يكفروهنم على اعتبار أهنم مل أيتوا مبا يدل على انعقاد الكفر يف القلب ..!!
 أمحد شاكر يف عمدة التفسري: -2

أن حيكم   قال معلقاً على كالم ابن كثري السابق يف الياسق: أفيجوز مع هذا يف شرع هللا 
املسلمون يف بالدهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربة الوثنية امللحدة، بل تشريع تدخله األهواء  

 واآلراء الباطلة يغريونه ويبدلونه كما يشاءون، ال يبايل واضعه وافق شرعة اإلسالم أم خالفها..؟! 
خفاء فيه وال  إن يف األمر يف هذه القوانني الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح إل

يف العمل هبا أو اخلضوع هلا أو    -كأننا من كان–مداورة، وال عذر ألحد ممن ينتسب لإلسالم  
 إقرارها. 

أوجيوز   اجلديد؟!  التشريع  أعين  الدين،  يعتنق هذا  أن  املسلمني  أفيجوز مع هذا ألحد من 
 هـ. -ته البينة؟! الرجل مسلم أنيلي القضاء يف ظل الياسق العصري، وأن يعمل به ويعرض عن شريع
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أن عد    -3 بعد  القوانني:  الشيخ يف رسالته حتكيم  آل  اللطيف  عبد  بن  إبراهيم  بن  حممد 
بعض األنواع لكفر احلاكم بغري ما أنزل هللا كفراً أكرب خمرجاً عن امللة، عد النوع اخلامس فقال: وهو  

ولرسوله، ومضاهاة ابحملاكم  أعظمها وأمشلها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة ألحكامه ومشاقة هلل  
ومراجع   وإلزاماً،  وحكماً  وتنويعاً  وتشكيالً  وتفريعاً  وأتصيالً  وإرصاداً  وإمداداً  إعداداً  الشرعية 
ومستندات، فكما للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إىل كتاب هللا وسنة رسوله 

  مراجع، هي: القانون امللفق من شرائع شىت، وقوانني كثرية، كالقانون الفرنسي،  ، فلهذه احملاكم
والقانون األمريكي، والقانون الربيطاين، وغريها من القوانني، ومن مذاهب بعض البدعيني املنتسبني  

 إىل الشريعة وغري ذلك. 
وال األبواب،  مفتوحة  مكملة  مهيأة  اإلسالم  أمصار  من  كثري  يف  احملاكم  إليها فهذه  ناس 

أسراب إثر أسراب، حيكم حكامها بينهم مبا خيالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون  
للشهادة أبن   مناقضة  الكفر، وأي  فأي كفر فوق هذا  عليه، وحتتمه عليهم،  به، وتقرهم  وتلزمهم 

 هـ.-حممداً رسول هللا بعد هذه املناقصة ا
 
 الشنقيطي:  -4

أم البيان:  أضواء  يف  واألرض،  قال  السماوات  خالق  لتشريع  املخالف  الشرعي  النظام  ا 
فتحيكم هذا النوع من النظام يف أنفس اجملتمع وأمواهلم وأعراضهم وأنساهبم وعقوهلم وأدايهنم كفر  
خبالق السماوات واألرض، ومترد على نظام السماء الذي وضعه من خلق اخلالئق كلها وهو أعلم 

أن )أم هلم شركاء شرعوا هلم من    مبصاحلها سبحانه وتعاىل عن  كبرياً  علواً  يكون معه مشرع آخر 
 الدين ما مل أيذن به هللا(.

ويفهم من هذه اآلايت كقوله: )وال يشرك يف حكمه أحداً( أن متبعي أحكام املشرعني غري  
 ما شرع اله أهنم مشركون ابهلل، وهذا املفهوم جاء مبيناً يف آايت أخر..

أن هللا جل وعال يف سورة النساء بني أن من يريدون أن يتحاكموا   ومن أصرح األدلة يف هذا
إىل غري ما شرعه هللا يتعجب من زعمهم أهنم مؤمنون، وما ذلك إال ألن دعواهم اإلميان مع إرادة 
التحاكم إىل الطاغوت ابلغة من الكذب ما حيصل منه العجب، وذلك يف قوله تعاىل: )أمل تر إىل  
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نوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد الذين يزعمون أهنم آم
 أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضالالً بعيداً(.

القوانني الوضعية  يتبعون  وهبذه النصوص السماوية اليت ذكران يظهر غاية الظهور أن الذين 
: أنه ال  ملا شرعه هللا جل وعال على ألسنة رسله  اليت شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه خمالفة  

 هـ.-يشك يف كفرهم إال من طمس هللا بصريته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم ا
 عبد العزيز بن ابز يف رسالته وجوب حتكيم شرع هللا: -5

الناس وآراءهم خري من حكم هللا ورسوله، أو متاثلها    قال: وال إميان ملن اعتقد أن أحكام 
أن أحكام   وتشاهبها، أو تركها وأحل حملها األحكام الوضعية واألنظمة البشرية، وإن كان معتقداً 

 هـ.-هللا خري وأكمل وأعدل ا
 حممد حامد الفقي يف حاشية فتح اجمليد:  -6
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أنت  - فيك ابر –الشيخ انصر:  يف   -ك هللا  أو الحقاً  انتبهت سابقاً  هل 
 !! هل انتبهت هلذا أم ال؟ (61)هذه اجللسة أن الكفر عمل قليب وليس عمل بدين

 

قال يف تعليقه على "ايسق" التتار: ومثل هذا وشر منه، من اختذ من كالم الفرجنة قوانني 
سوله يتحاكم إليها يف الدماء والفروج واألموال، ويقدمها على ما علم وتبني له من كتاب هللا وسنة ر 

  فهو بال شك كافر مرتد إذا أصر عليها ومل يرجع إىل احلكم مبا أنزل هللا، وال ينفعه أي اسم ،
 هـ.-تسمى به، وال أي عمل من ظواهر أعمال الصالة والصيام واحلج وحنوها. ا

تبدل لشرع هللا بشرائع مصادرها أهواء وغريهم كثري من أهل العلم الذين نصوا على كفر احلاكم املس
البشر، ولوال خشية اإلطالة لذكران أقواهلم مجيعها، ولكن فيما تقدم إشارة كافية ملن أراد احلق وجترد  

 عن هواه، أو ألقى السمع وهو شهيد.  
 ( هذا قول ابطل من وجوه: 61)

إذ أن حصر الكفر يف القلب لعقيدة جهم يف اإلميان،  أنه أتصيل  لوازمه حصر   أوهلا:  من 
اإلميان يف القلب،وهذا هو قول جهم. بينما أهل السنة الذين يقولون: اإلميان اعتقاد وقول وعمل، 
لزمهم أن يقولوا لإلميان شعب قولية وعملية يثبت بثبوُتا وينتفي ابنتفائها، كما أن للكفر شعب  

 قولية وعملية يثبت بثبوُتا.
د بن عبد الوهاب رمحهم هللا تعاىل يف كتابه "توحيد  قال الشيخ سليمان بن عبد هللا بن حمم

وفعلية، وكذلك   قولية  اإلميان  الصالة شعب  كتابه يف  أنه جعل يف  القيم:  ابن  عن  نقالً  اخلالق" 
زوال   زواهلا  يوجب  شعبة  القولية  اإلميان  شعب  من  أن  فكما  وفعلية،  قولية  نوعني  الكفر  شعب 

ب زواهلا زوال اإلميان كالصالة، وكذلك شعب الكفر،  اإلميان، فكذلك من شعبة الفعلية ما يوج
كذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم واالستهانة ابملصحف والصالة وقتل األنبياء  

 فإنه كفر عملي.
: وههنا أصل آخر وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل، وكفر جحود -أي ابن القيم–وقال  

الرسول جاء به من عند اله جحوداً وعناداً من أمساء الرب   وعناد، فكر اجلحود أن يكفر مبا علم أن
وصفاته وأفعاله وأحكام دينه وما جاءت به رسله، وهذا الكفر يضاد اإلميان من كل وجه. وأما  



 -67- 

 

كفر العمل فينقسم إىل ما يضاد اإلميان وإىل ما ال يضاده، فاألول: كالسجود للصنم، واالستهانة 
النيب، وسبه وا فيه رد  ابملصحف وقتل  أنزل هللا حيث كان  ما  بغري  واحلكم  به،  مبا جاء  الستهزاء 

 لنص حكم هللا عياانً راضياً بذلك، وترك الصالة عناداً وبغياً.
أيضاً،   اجلوارح  عمل  زال  أو  الصدق  اعتقاد  مع وجود  فقط  القلب  عمل  زال  وإذا  وقال: 

على زوال اليمان وأنه ال ينفع جمرد    فهذا موضع املعركة بني املرجئة وأهل السنة، فأهل السنة جمموعة
عمل  بزوال  يزول  اإلميان  كان  وإذا  لألوامر،  وانقياده  حمبته  القلب وهو  عمل  انتفاء  مع  التصديق 

 هـ.-القلب فغري مستنكر أن يزول بزوال أعظم عمل اجلوارح ا
جمرد  فيه  يكفي  اإلميان  أن  فهم  إنه  املقدمة:  صاحب  على  رده  يف  سليمان  الشيخ  قال 

فإهنم الت ومعتقدهم،  املرجئة  قول  بعينه  وهذا  اجلوارح،  عمل  وال  عمله  يوجد  مل  وإن  القليب  صديق 
اللئام  القوم  األئمة األعالم على هؤالء  البخاري وغريه من  قول بال عمل، وقد رد  اإلميان  يقولون 

وم واألوزاعي  والثوري  كمالك  األئمة  ومذاهب  والسنة  للكتاب  اعتقادهم  وسوء  غلطهم  ن وبينوا 
بعدهم من أرابب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح اهلدى وأئمة الدين .. فأهل السنة جممعون على 
أنه مىت زال عمل القلب فقط أو هو مع عمل اجلوارح زال اإلميان بكليته وإن وجود جمرد التصديق  

ون وقومه، واليهود فال ينفع جمرداً عن عمل القلب واجلوارح معاً أو أحدمها، كما مل ينفع إبليس وفرع
انتهى االقتباس من كتاب "توحيد    واملشركني الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول   سراً وجهراً. 

 اخلالق". 
ويقول شيخ التوحيد حممد بن عبد الوهاب يف رده على حممد بن عباد: قولك اإلميان هو 

رسول فليس كذلك، وأبو طالب عمه جازم بصدقه والذين يعرفونه كما التصديق اجلازم مبا أتى به ال
السلف  اشتد نكري  اجلهمية، وقد  اجلازم هم  التصديق  اإلميان هو  يقولون  أبناءهم، والذين  يعرفون 

 عليهم يف هذه املسألة. 
وقال يف جوابه على حممد بن عيد: فأما تقديركم أول الكالم أن اإلسالم مخس كأعضاء 

نكم تعرفون كالم هللا وكالم رسوله وإمجاع العلماء أن له نواقض كنواقض الوضوء الثمانية، الوضوء وأ
منها: اعتقاد القلب وإن مل يعمل أو يتكلم، يعين إذا اعتقد خالف ما علمه الرسول أمته بعد ما  

يعتقد وي يعتقد، ومنها عمل ابجلوارح وإن مل  يعمل ومل  له، ومها كالم ابللسان وإن مل  تكلم  تبني 
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ولكن من أظهر اإلسالم وظن أنه أتى بناقض ال نكفره ابلظن ألن اليقني ال يرفع ابلظن، وما قررمت  
فتأمل   الشخصية.  الرسائل  من  انتهى  والتزامه،  اعتقاده  مسلم  على كل  الذي جيب  الصواب  هو 

 ده.كيف أقر نقله إلمجاع العلماء على أن الكفر يكون: ابالعتقاد والقول والعمل، وكل مبفر 
اتفقوا يف  قال الكشمريي يف كتابه "إكفار امللحدين": قال ابن تيمية يف كتاب "اإلميان" 
بعض األفعال على أهنا كفر، مع أنه ميكن فيها أن ال ينسلخ من التصديق، ألهنا أفعال اجلوارح ال  
به  واالستخفاف  نيب  وكقتل  لصنم،  وكالسجود  يعتقده  مل  وإن  كفر  بلفط  كاهلزل  وذلك   القلب، 
مل   الشارع  إن  فقيل:  التكفري،  عل  االتفاق  بعد  هبا  الكفر  وجه  واختلفوا يف  والكعبة،  وابملصحف 

 يعترب ذلك التصديق حكماً وإن كان موجوداً حقيقة.
والقول   أخرى  اترة  وابلفعل  اترة  ابلقول  حيصل  قد  والكفر  "كلياته":  يف  البقاء  أبو  وقال 

 فرق بني أن يصدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء. املوجب للكفر إنكار جممع عليه فيه نص، وال
والفعل املوجب للكفر هو الذي يصدر عن تعمد ويكون االستهزاء صرحياً ابلدين كالسجود 

 هـ. -للصنم ا
وقال القاضي عياض: وكذلك نكفر بكل فعل أمجع املسلمون أنه ال يصدر إال من كافر، 

ذلك   فعله  للصنم، وللشمس، والقمر،  وإن كان صاحبه مصرحاً ابإلسالم مع  الفعل، كالسجود 
وفحص  الزاننري  شد  من  بزيهم  والتزيي  أهلها  مع  والبيع  الكنائس  إىل  والسعي  والنار،  والصليب، 

هـ وغريهم كثري من أهل العلم قد نصوا على أن الكفر يكون ابجلوارح والبند كما يكون -الرؤوس ا
 د وقول وعمل. ابلقلب، وهذا قول مجيع من يقول: اإلميان اعتقا

اثنياً: أن نصوص الكتاب والسنة قد دلت داللة صرحية على أن الكفر يكون بدنياً ابلقول  
القلب، واألدلة  اعتقاده وبقاء تصديقه يف  االعتقاد، وإن زعم صاحبه سالمة  من  الفعل جمرداً  أو 

 على ذلك كثرية، منها.
كراه، كما يف قوله تعاىل: )من  الدليل على كفر من أظهر الكفر ابلقول أو العمل من غري إ 

فعليهم  إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن ابإلميان ولكن من شرح ابلكفر صدراً  كفر ابهلل من بعد 
غضب من هللا وهلم عذاب عظيم، ذلك أبهنم استحبوا احلياة الدنيا عل اآلخرة وأن هللا ال يهدي  

 [. 107-106القوم الكافرين( ]النحل: 
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ابلقول أو العمل من غري إكراه فقد شرح ابلكفر صدراً وإال انقض   فكل من أظهر الكفر
أول اآلية آخرها، ولو كان املراد مبن كفر الشارح صدره، وذلك يكون بال إكراه مل يستثِن املكره  
فقط، بل كان جيب أن يستثين املكره وغري املكره إذا مل يشرح صدره، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاً  

 راً وهو كفر.فقد شرح هبا صد
وقال: من سب هللا ورسوله طوعاً بغري كره، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعاً غري مكره،  
ومن استهزأ ابهلل وآايته ورسوله فهو كافر ابطناً وظاهراً، وإن من قال: إن مثل هذا قد يكون يف  

 ابلضرورة من الدين. الباطن مؤمناً ابهلل وإمنا هو كافر يف الظاهر، فإنه قال قوالً معلوم الفساد
 هـ. -وقال: من كفر ابهلل من بعد إميانه من غري إكراه فهو مرتد. ا

اعتقد  من  وليس  مرتد،  فهو  إكراه  غري  من  عمل  أو  بقول  الكفر  أظهر  من  مراده  قلت: 
الكفر، ألنه ال يصح أن يقال من اعتقد الكفر من غري إكراه فهو مرتد؛ ألن اعتقاد الكفر كفر،  

ذر أبي حال من األحوال سواء كان مكرهاً أو غري مكره، ألن اإلكراه سلطانه على وصاحبه ال يع
 اجلوارح وليس على القلب مقر االعتقاد. 

قلبه   كون  مع  أكره  من  إال  هؤالء  من  يعذر هللا  فلم  الوهاب:  عبد  بن  حممد  الشيخ  قال 
و مداراة، أو مشحة بوطنه أو  مطمئناً ابإلميان، وأما غري هذا فقد كفر بعد إميانه سواء فعله خوفاً، أ

أهله أو عشريته أو ماله، أو فعله على وجه املزاح أو لغري ذلك من األغراض إال املكره، والثانية قوله  
تعاىل: )ذلك أبهنم استحبوا احلياة الدنيا على اآلخرة( فصرح أن هذا الكفر والعذاب مل يكن بسبب 

أو البغض للدين، أو حمبة ا له يف ذلك حظاً من حظوظ  االعتقاد أو اجلهل  لكفر، وإمنا سببه أن 
 الدنيا فآثره على الدين. 

وقال يف موضع آخر: فحكم هللا حكماً ال يبدل، أن من رجع عن دينه إىل الكفر فهو كافر 
سواء كان له عذراً خوفاً على النفس أو مال أو أهل أم ال، وسواء كفر بباطنه أو ظاهر دون ابطنه،  

مقاله أو أبحدمها دون اآلخر، وسواء كان طامعاً يف دنيا يناهلا من املشركني أم وسواء كفر بفعاله و 
ال، فهو كافر على كل حال إال املكروه، وهو يف لغتنا املغصوب، فإذا أكره اإلنسان على الكفر  
وقيل له اكفر وإال قتلناك أو ضربناك، أو أخذه املشركون فضربوه ومل يكن التخلص إال مبوافقتهم،  
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له موافقتهم يف الظاهر بشرط أن يكون قلبه مطمئناً ابإلميان أي اثبتاً عليه، معتقداً له، فأما إن  جاز 
 هـ.-وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكرهاً. ا

فتأمل قوله من كفر بظاهره دون ابطنه، أو بفعالة ومقاله أو أبحدمها دون اآلخر فهو كافر 
د قول جهمية العصر أن الكفر ال يكون عمالً ظاهراً جمرداً على كل حال إال املكره، ومنه تعلم فسا

 عن االعتقاد واالستحالل! 
–ومنها، كفر املستهزئ آبايت هللا ومن جيالس املستهزئني من غري إكراه أو إنكار وكالمها  

 من عمل البدن. -االستهزاء واجللوس
هللا يكفر هبا وُيستهزأ   كما يف قوله تعاىل: )وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آايت 

هبا فال تقعدوا معهم حىت خيوضوا يف حديث غريه إنكم إذاً مثلهم إن هللا جامع املنافقني والكافرين 
 [. 140يف جهنم مجيعاً( ]النساء: 

وحنوه قوله تعاىل: )ولئن سألتهم ليقولون إمنا كنا خنوض ونلعب قل أاب هلل وآايته ورسوله كنتم  
تعتذروا نعذب طائفة أبهنم كانوا    تستهزئون ال  إن نعف عن طائفة منكم  إميانكم  بعد  قد كفرمت 

 [. 65جمرمني( ]التوبة: 
قالوا كالماً   أهنم  النفس ال  –فهؤالء كفروا بسبب  على وجه اخلوض واللعب والرتفيه عن 

 وأصحابه. فيه ُتكم ابلنيب -االعتقاد واالستحالل
بن تيمية: هذا نص يف أن االستهزاء ابهلل وآايته وبرسوله كفر، فالسب املقصود بطريق قال ا

 هـ.-جاداً أو هازالً فقد كفر ا األوىل، وقد دلت هذه اآلية على أن كل من تنقص رسول هللا 
 هـ. -ه بني األمة. اوقال أبو بكر بن العريب: فإن هلزل ابلكفر كفر ال خالف في

كما هو حال النفر الذين هزئوا وهم ال  –واهلزل يكون غالباً من غري قصد واعتقاد ملوجبه  
 ومع ذلك فاهلزل ابلدين كفر، وصاحبه يكفر. -يريدون حقيقته

قال ابن القيم: وأما اهلازل فهو الذي يتكلم ابلكالم من غري قصد ملوجبه وحقيقته، بل على  
ه اجلاد فاعل من اجلد بكسر اجليم وهو نقيض اهلزل. وحاصل األمر أن اللعب  وجه اللعب، ونقيض

واهلزل واملزاح يف حقوق هللا تعاىل غري جائز، فيكون جد القول وهزله سواء خبالف جانب العباد. 
 هـ. -ا
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وقال ابن تيمية: فقد أخرب أهنم كفروا بعد إمياهنم مع قوهلم إان تكلمنا ابلكفر من غري اعتقاد  
بل كنا خنوض ونلعب. وقول من يقول من مثل هذه اآلايت: إهنم كفروا بعد إمياهنم بلساهنم مع   له،

كفرهم أوالً بقلوهبم، ال يصلح ألن اإلميان ابللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فال يقال: قد  
 هـ. -كفرمت بعد إميانكم. ا

)إن نعف عن طائفة(   تعاىل:  قوله  العفو يف  الذي مشله  قيل: هو "خماشن بن محري" وهذا 
وذنبه أنه ملا مسع منهم مقولتهم ضحك هلم ومل ينكر عليهم!! وكان يقول: "اللهم إين أمسع آية أان  
وال   ولدينك  سبيلك  يف  قتالً  وفايت  فاجعل  اللهم  القلوب،  منها  وجتب  اجللود  تقشعر  هبا،  أعىن 

 يغرنك تفريط جهمية ومرجئة العصر، فإن األمر جد خطري .
التوحيد، ومنه املسلمني وأهل  الكفار ويظاهرهم ابلقتال وغري ذلك ضد  يوايل  ا، كفر من 

وهو من عمل البدن واجلوارح، كما قال تعاىل: )ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن هللا ال يهدي القوم  
 [.51الظاملني( ]املائدة: 

يفعل ذلك فليس م    وقال تعاىل: )ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني ومن 
 [. 38هللا يف شيء إال أن تتقوا منهم تقاة وحيذركم هللا نفسه وإىل هللا املصري( ]آل عمران: 

قال ابن جرير الطربي يف قوله: )فليس من هللا يف شيء( يعين بذلك فقد برئ من هللا، وبرئ  
 هـ.-هللا منه ابرتداده عن دينه ودخوله يف الكفر. ا

وا يؤمنون ابهلل وابلنيب وما أنزل إليه ما اختذوهم أولياء ولكن كثرياً منهم  وقال تعاىل: )ولو كان
 [.81فاسقون( ]املائدة: 

قال ابن تيمية: فدل على أن اإلميان املذكور ينفي اختاذهم أولياء ويضاده، وال جيتمع اإلميان  
الواجب من اإلميان   واختاذهم أولياء يف القلب. ودل ذلك على أن من اختذهم أولياء ما فعل اإلميان

ابهلل والنيب وما أنزل إليه. ومثله قوله تعاىل: )ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض  
ومن يتوهلم منكم فإنه منهم(. فإنه أخرب يف تلك اآلية أن متوليهم ال يكون مؤمناً، وأخرب هنا أن  

 هـ. -متوليهم هو منهم، فالقرآن يصدق بعضه بعضاً ا
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املشركني وق مظاهرة  اإلسالم  نواقض  أعظم  أن  أعلم  الوهاب:  عبد  بن  حممد  الشيخ  ال 
ومعاونتهم على املسلمني، والدليل قوله تعاىل: )ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن هللا ال يهدي القوم 

 هـ.-الظاملني( ا
ا املتضمن مواالة  القليب  االعتقاد  املكفرة يف  املواالة  القوم حيصرون  رأيت  لدينه ومىت  لكافر 

 الباطل، فاعلم أن القوم على عقيدة جهم يف اإلميان، فاحذرهم واجتنبهم.
ومنها، كفر احلاكم بغري ما أنزل هللا، الذي يعرض عن شرع هللا ويستبدله بشرائع الطاغوت  
وهذا عمل مصدره اجلوارح، وقد تقدمت أقوال أهل العلم يف ذلك واملسألة لنا عودة إليها إن شاء  

 هللا.
واالستغاثة   كالدعاء  جماالُتا،  من  بشيء  أو  ابلعبادة  املخلوق  إىل  يتوجه  من  كفر  ومنها: 
والنذر والذبح وغري ذلك، فهذه أعمال شركية خاضعة جلوارح البدن تكفر صاحبها لذاُتا وإن زعم 

 سالمة االعتقاد وبقاء التصديق يف القلب. 
دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربوان إىل    قال تعاىل: )إال هلل الدين اخلالص والذين اختذوا من 

كفار(   كاذب  هو  من  يهدي  ال  هللا  إن  خيتلفون  فيه  هم  ما  يف  بينهم  حيكم  هللا  إن  زلفى  هللا 
 [. 3]الزمر:

قال الشيخ حممد ب عبد الوهاب: من أعظم نواقض اإلسالم الشرك يف عبادة هللا وحده ال  
فر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء( ومنه  شريك له، والدليل قوله تعاىل: )إن هللا ال يغ

يدعوهم ويسأهلم   بينه وبني هللا وسائط  القباب، ومن جعل  أو  للجن  يذبح  لغري هللا كمن  الذبح 
 الشفاعة كفر إمجاعاً.

قوله  به، والدليل  يعمل  اإلعراض عن دين هللا اليتعلمه وال  العملية كذلك:  النواقض  ومن 
 [. 22كَّر آبايت ربه مث أعرض عنها إان من اجملرمني منتقمون( ]السجدة: تعاىل: )ومن أظلم ممن ذُ 

مث قال رمحه هللا: وال فرق يف مجيع هذه النواقض بني اهلازل واجلاد واخلائف إال املكره، وكلها 
 هـ.-من أعظم ما يكون خطراً ومن أكثرها ما يكون وقوعاً. ا
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 السائل: حنن ال نقر هبذا.  -
املشكلة - تكمن  هنا  هو  (62) الشيخ انصر:  ما  معىن  !!!،  إيش  الكفر، 

 كَفَر لغة وشرعاً؟ 
السائل: الكفر يف اللغة هو اجلحود، أما يف الشرع قسَّمه العلماء إىل   -

كفر اعتقادي وكفر عملي، أو كفر أكرب وكفر أصغر، والكفر األكرب  
 .(63)قالوا: هو الكفر الذي خُيرج من امللة، فالكفر األصغر

 

كذلك ترك الصالة على خالف معروف بني  ومن األعمال البدنية املكفرة لذاُتا السحر، و 
أن اتركها كافر  السلف  أكثر  الكتاب والسنة، وما عليه  املطابق ألدلة  الراجح  العلم، ولكن  أهل 

 لذات الرتك وإن كان مقراً بوجوهبا.
والشاهد من مجيع ما تقدم أن الكفر عمل بدين كما هو عمل قليب، وقد يكون مقره القلب  

أحدمه  أو  معاً،  وليس  والبدن  قليب  عمل  الكفر  أن  الشيخ:  قول  بطالن  يعلم  ومنه  اآلخر،  دون  ا 
 عمل بدين!!!

وخنتم ردان على هذه الشبهة اخلبيثة بقول جلي حمكم البن تيمية، عسى هللا أن ينفع به من 
قالوا للنيب   لو قدر أن قوماً  القوم وحرفته عن جادة احلق والصواب، حيث قال:  :  أضلته شبهة 

حنن نؤمن مبا جئتنا به بقلوبنا من غري شك ونقر أبلسنتنا ابلشهادتني إال أان ال نطيعك يف شيء مما  
أمرت به وهنيت عنه؛ فال نصلي، وال نصوم وال حنج، وال نصدق احلديث ونشرب اخلرم وننكح  

وأمتك، وأنخذ أمواهلم بل نقتلك    ذوات احملارم ابلزان الظاهر، ونقتل من قدران عليه من أصحابك
يقول هلم أنتم مؤمنون كاملو اإلميان    أيضاً ونقاتلك مع أعدائك، هل كان يتوهم عاقل أن النيب  

وأنتم من أهل شفاعيت يوم القيامة، ويرجى لكم أن ال يدخل أحد منكم النار، بل كل مسلم يعلم 
 هـ.-يقول هلم: أنتم أكفر الناس مبا جئت به، ويضرب رقاهبم إن مل يتواب من ذلك. ا ابالضطرار أنه

 ( وهي أن السائل ال يقر للشيخ أن الكفر عمل قليب فقط من دون البدن أو اجلوارح..62)

 ..!( يقاطع الرجل، ومل يرتك يكمل كالمه63)
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ما بدان اآلن حماضرات، بدان   -ابرك هللا فيك –الشيخ انصر: معليش   -
 !!(64) التفاهم: سني وجيم

اعتقادي وكفر  كفر عملية  هناك  أن  منك  بدر  أنت  أنت (65)اآلن  ، هل 
 تعين ما تقول؟ طيب الكفر العملي يكفر به صاحبه؟

 

ل ويبني ويشرح ويتوسع يف 64) ( ملاذا الشيخ ال يلزم نفسه مبا يلزم به املخالف، مث عالم الشيخ يُفصِّ
 ؟! االستشهاد ويلقي حماضرات، وخمالفة حيرم من كل هذا إال من كلمتني: نعم أو ال

( تقسيم بعض أهل العلم الكفر إىل كفني: كفر عملي، وكفر اعتقادي هو من مجلة التقسيمات  65)
واالطالقات اليت ُفسرت خطأ واستغلت أسوأ استغالل من قبل جهمية العصر، ومن حام حوهلا  

 من أهل اإلرجاء. 
م بعض أهل العلم الكفر إىل كفر عملي وكفر اعتقادي، ال يريدون منه  لذا نقول: إن تقسي

العصر–إطالقاً   جهميو  فهم  اجلسد،    -كما  جوارح  سائر  دون  القليب  االعتقاد  يف  الكفر  حصر 
بدليل أهنم أمجعوا على كثري من األعمال واألقوال أهنا كفر لذاُتا سواء صدرت من اعتقاد أو عن 

 ر بعض أقواهلم يف ذلك. غري اعتقاد، وقد تقدم ذك
السيء–لذلك   االستغالل  هلذا  هذا    -درءاً  استخدام  كرهوا  العلم  أهل  من  كثرياً  فإن 

التقسيم، واستعاضوا عنه بتقسيم آخر ال لبس فيه وال غموض، وهو تقسيمهم الكفر إىل كفر أكرب  
كفر العمل أراد   وكفر أصغر، أو كفر دون كفر، أو كفر النعمة، ومن أطلق عليه من أهل العلم صفة 

الكفر ال يكون   أن  يرد  الكفر األكرب عن صاحبها، ومل  تفيد صرف  اليت  الكفر  األوجه من  هذه 
 ابلعمل.

وقد ترجم البخاري يف صحيح حلديث: "يكفرن العشري ويكفرن اإلحسان" بعنوان: كفران 
 العشري، وكفر دون كفر. 

عباس وأصحابه: كفر دون كفر، و  ابن  قال  تيمية:  ابن  ظلم دون ظلم، وفسق دون  قال 
 هـ.-فسق، وكذلك قال أهل السنة كأمحد وغريه ا
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-وعن ابن جريح عن عطاء قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق.     ا
 هـ. عن الفتاوى.

وغريه من أهل العلم: الكفر كفران، كفر أكرب وكفر   -أكثر من موضع–وقال ابن القيم يف  
 أصغر. 

جهة أخرى فإن نصوص الشريعة دلت أن الكفر يكون من غري جهة  هذا من جهة، ومن  
االعتقاد أو التكذيب القليب، فهناك كفر يكون من جهة العناد احلض، ككفر أيب طالب وأضرابه،  

[. وقال )كال إنه كان آلايتنا عنيداً( 24كما قال تعاىل: )ألقيا يف جهنم كل جبار عنيد( ]ق:  
 [. 16]املدثر:

الكرب احملض، ككفر إبليس كما قال تعاىل: )إال إبليس أىب واستكرب   وقد يكون من جهة 
[. وحنو الذين رأوا يف تسويتهم بفقراء املسلمني وضعفائهم انتقاصاً  34وكان من الكافرين( ]البقرة:  

حلقهم وقدرهم ومكانتهم، فكفروا وانصبوا اإلسالم واملسلمني العداء، وهؤالء كانوا يطالبون املرسلني  
عفاء املسلمني وفقرائهم كشرط التباعهم، كما قال تعاىل عنهم: )قالوا أنؤمن لك واتبعك بطرد ض

بطارد  أان  لو تشعرون. وما  إال على ريب  إن حساهبم  يعملون  مبا كانوا  قال وما علمي  األرذلون. 
أنه قال: "ال   [. ويف احلديث فقد صح عن النيب  114-113-112-111املؤمنني( ]الشعراء:  

 يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب".
وقد يكون من وجهة الكره، ومناصبة اإلسالم واملسلمني العداء احلرب، كما يف قوله تعاىل: 

-8)والذين كفروا فتعساً هلم وأضل أعماهلم. ذلك أبهنم كرهوا ما أنزل هللا فأحبط أعماهلم( ]حممد:  
9 .] 

ل تعاىل: )إن الذين يكفرون آبايت هللا ويقتلون النبيني بغري حق ويقتلون الذين أيمرون وقا
ابلقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة وما هلم من  

 [. وال حيبط األعمال مطلقاً سوى الكفر. 22-21انصرين( ]آل عمران: 
: إضرار املسلمني يزيد على تغري االعتقاد، ويفعله من يظن سالمة قال ابن تيمية يف الصارم

االعتقاد وهو كاذب عند هللا ورسوله واملؤمنني يف هذه الدعوى والظن، ومعلوم أن املفسدة يف هذا  
زائداً، ومن   أعظم من املفسدة يف جمرد تغري االعتقاد، من هذين الوجهني: من جهة كونه إضراراً 
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: نعم، إن كان خمرجاً من امللة، إن كان كفراً  (66)السائل وامسه سامي -
 (..67أكرب، ألن الكفر العملي يوجد منه كفر أكرب وكفر أصغر)

 

معه، فيصدر عمن ال يريد االنتقال من  جهة كونه قد يظن أ و يقال أن االعتقاد قد يكون ساملاً 
دين إىل دين، ويكون فساده أعظم من فساد االنتقال، إذ االنتقال قد علم أنه كفر فنزع عنه ما نزع  
إذا صدر استحالاًل!! بل هو معصيته، وهو أعظم   أنه ليس بكفر إال  عن الكفر، وهذا قد يظن 

 هـ. -أنواع الكفر ا
يشنها  اليت  احلاقدة  الشعواء  احلرب  فرغم  العصر،  جهمية  فيه  قع  قد  الذي  وهذا  قلت: 
أيمرون   الذين  للدعاة  وقتل  تعذيب  من  به  يقومون  وما  واملسلمني  اإلسالم  على  احلكم  طواغيت 
الناس ابلقسط لكوهنم أيمرون ابلقسط والعدل والتوحيد، فهم ال يزالون يتأولون هلم، وحيسنون الظن 

وجه  هب على  يصدر  مل  عنهم  يصدر  ما  اعتبار  على  مسلمني  ويعتربوهنم  عنهم،  وجيادلون  م، 
 االستحالل واالعتقاد ..!! 

وقد يكون الكفر من جهة االستهزاء احملض اجملرد من االعتقاد، ككفر الذين قالوا إمنا كنا  
 خنوض ونلعب.

ظاهر كاملنافق فهذا  وقد يكون من جهة اجلحود وهو على نوعني: جحود يف الباطن دون ال
اليهود وغريهم من  أيضاً كفر، كجحود  أو االعتقاد وهذا  الباطن  كافر، وجحود يف الظاهر دون 

مع اعتقادهم اجلازم يف قلوهبم أنه نيب مرسل وأن ما جاء به من عند ربه هو    املشركني بنبوة النيب  
 احلق.

، كما قال تعاىل: )ومن أظلم إلعراض احملض عن املتابعة هلدي النيب وقد يكون من جهة ا
[. وقال: )من أعرض عنه 57ممن ذكر آبايت ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه( ]الكهف:  

 [. 101-100فإنه حيمل يوم القيامة وزراً خالدين فيه وساء هلم يوم القيامة محاًل( ]طه: 
فهذه أنواع كلها كفر لذاُتا تكفر صاحبها سواء قارهنا اعتقاد يف القلب، أم جاءت جمردة 

 عن االعتقاد. 

 السائل. ( تبني من خالل الشريط أن األخ السائل امسه سامي فنستعيض بذكر امسه عن كلمة 66)
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أان قلت لك كلمة آنفاً، ما    -ابرك هللا فيك –الشيخ انصر: اي أخي   -
 !!(68) وغطاؤهابدان نلقي حماضرات، اآلن بدان نتفاهم كلمة، 

حنن اتفقنا يف كفر عملي ويف كفر اعتقادي، فسألتك هل الكفر العملي  
 هو خيرج صاحبه من امللة؟
ول نعم، أو أن تقول ال! مث ال مانع من التفصيل إن لزم اجلواب: إما أن تق

 األمر للتفصيل. 
 سامي: هنا يلزم التفصيل..  -
 !!(69)الشيخ انصر: لسَّا ما اجينا، قل إن الكفر العملي هو ردة أوالً  -

 

 ( يقاطع األخ ومينع من إمتام كالمه ..!!67)

( مسائل الكفر واإلميان يستحيل حبثها بكلمة وغطائها، ولكن كما هو ظاهر أن االلتزام هبذا  68)
 هو من طرف املخالف للشيخ فقط!! -كلمة وغطاؤها–القيد 

إذ    -محال األوجه–( اإلجابة على هذا السؤال اخلطري  69) الكلمتني خطأ ظاهر،  إبحدى هاتني 
اجلوابني خط القولني كال  خمالفة أبحد  يلزم  أن  للشيخ  يصح  فكيف  املقتضبة،  الصورة  هبذه  أ 
 وكالمها خطأ؟!!

يقصد   ماذا  الشيخ  ُيسأل  أن  من  بد  ال  كان  دقيق،  بشكل  السؤال  هذا  على  ولإلجابة 
 ابلكفر العملي وأي نوع من األعمال يريد؟!

اب الشيخ على سؤاله وحنن من خالل معرفتنا بعقيدة الشيخ يف اإلميان والكفر، نرى أن جي
أبن الكفر العملي هو ردة إن أراده هبذا االقتضاب، وذلك أن الشيخ ال يقصد من الكفر العملي 
تلك املعاصي اليت ال تكفر صاحبها، واليت أطلق عليها الشارع اسم الكفر، كالقتل، والطعن يف  

ري ذلك من األعمال اليت  النسب والنياحة على امليت، وكإتيان املرأة يف دبرها أو وهي حائض وغ
مساها الشارع كفراً، واليت قال فيها السلف هي كفر لكن دون الكفر املخرج من امللة، ومنهم من  
أطلق عليها كفراً أصغر وكفر النعمة، وذلك لوجود قرائن شرعية أخرى تصرف الكفر األكرب عن  
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 سامي: ال ما أجيب إال ابلتفصيل.  -
 : سبحان هللا، الكفر االعتقادي كفر ردة؟الشيخ انصر -
 سامي: نعم.  -
 الشيخ انصر: طيب ملاذا مل تفصل؟ -
اخلالف  - حمل  هو  العملي  الكفر  ولكن  عليه،  متفق  هذا  ألن  سامي، 

 بني املرجئة وأهل السنة.
الشيخ انصر: طيب، الكفر العملي له ارتباط ابلكفر االعتقادي الذي   -

 ليس له ارتباط؟ تقول عنه إنه ردة أم
 .(70) سامي: نعم -

 

كتا التفصيل يف  من  بشيء  تناولناها  واملسألة  املعاصي،  هذه  عند  مرتكيب  التكفري"  "قواعد يف  بنا 
 احلديث عن قاعدة: "الكفر العملي األصغر ال يقال به إال بقرينة شرعية تدل عليه". 

العملي تلك املعاصي اآلنفة الذكر اليت ال يوجد خالف   إذاً ال يقصد من الكفر  فالشيخ 
يقارنه اعتقاد يف على عدم كفر صاحبها الكفر األكرب، وإمنا يقصد الكفر العملي الظاهر الذي ال  

 القلب مهما كان نوع ودرجة الكفر ولو كان شتماً هلل ولرسوله! 
اعتبار مراعاة   تقدم، وذلك على  الشيخ يكون كما  املناسب على سؤال  اجلواب  فإن  لذا 

 واعتقاده يف اإلميان والكفر.  -الذي سيصرح به–قصد الشيخ 

( هذه اإلجابة املقتضبة من األخ واليت عما يبدو قد اضطر إليها حبكم اإلرهاب الفكري الذي 70)
ارتباط  له  يكون  ما  األكرب  العملي  الكفر  من  أن  إذ  إطالقها،  على  تصلح  ال  ضده  مورس 

ك، واألخ إبجابته املقتضبة ابالعتقاد والتصديق، ومنه ما ال يكون، وقد تقدمت اإلشارة إىل ذل
 هذه قد وقع يف الفخ والشَّباك اليت نصبها له الشيخ!!
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فيك  - هللا  ابرك  االعتقادي  الكفر  إىل  رجع  إذاً  انصر:  .. (71) الشيخ 
يبدو   فيما  العملي  أن –الكفر  أحاول  وإن كنت  مهما  تؤاخذاين  وال 

يتبني لك بعد الفرق بني الكفر االعتقادي والكفر    -ألطف العبارة مل 
والكفر   االعتقادي  الكفر  بني  االختالف  لك مثرة هذا  ليتبني  العملي 

ملي. الكفر العملي عمل يصدر من املسلم هو عمل الكفار، لكن الع
الذي   العمل  لذاك  مشابه  هو  املسلم  من  يصدر  الذي  العمل  هذا 
الكافر من جهة، أي من حيث العمل، لكنه خيتلف من   يصدر من 
مقرون ابلكفر  الكافر  يصدر من  الذي  العمل  ذلك  أخرى عن  جهة 

املسلم   أما هذا  يظهر  –االعتقادي،  الكفرينهنا  بني  والثمرة    -الفرق 
هذا املسلم إن صدر منه كفر عملي وأيضاً مقرتن معه كفر اعتقادي  
ككفر الكافر هو كفر ردة ال إشكال فيه، أما إذا مل خيرج منه ما يدل 
على أنه قد اقرتن بكفر العملي كفر اعتقادي، حينئذ ال يكون كفراً  

الكفر االعتقادي خيتلف عن الك العملي من حيث  اعتقادايً، ألن  فر 

 

القليب، هي كفر  نقول: إن األعمال الظاهرة املكفرة اليت هلا ارتباط ابالعتقاد  أيضاً  ولكن 
وترك   ابلدين،  والطعن  واالستهزاء  كالشتم  صاحبها،  وتكفر  االعتقاد  من  جردت  حال  يف  لذاُتا 

  وغري ذلك.  الصالة كلياً 

( واضح أن الشيخ حيصر الكفر يف الكفر االعتقادي القليب!! وأن الكفر العملي الذي يسأل 71)
عنه هو كل كفر مهما بلغت درجته ونوعيته ال يرتبط ابالعتقاد أو االستحالل القليب!! وهذا  

 ده تصوره واعتقاده يف اإلميان والكفر املطابق العتقاد جهم وأتباعه.كله عائد لفسا
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كفر   هو  وإمنا  قلبياً  كفراً  ليس  العملي  الكفر  أما  قليب،  كفر  أنه 
 !!(72) عملي

 

 ( هذا الكالم ابطل من وجوه: 72)
أواًل: أنه كالم حمدث وغريب على الدين، وليس للشيخ فيه سلف إال جهم وأتباعه الذين  

 حصروا الكفر يف االستحالل أو التكذيب القليب!
الكفار يقاتلون األنبياء ويشتموهنم ويعادوهنم ابلفعل وعن اعتقاد، واملسلم  اثنياً: فإننا نقول:  

الذي يشابه الكفار يف قتال األنبياء وشتمهم وعدواُتم ابلفعل دون االعتقاد، ال يكون هذا عندكم  
 كافراً، لكونه شابه الكفار ابلفعل دون االعتقاد ..؟!! 

ويتقر  وللقبور،  لألصنام  يسجدون  الكفار  إن  من مث  ذلك  وغري  والذبح  ابلنذر  إليها  بون 
جماالت العبادة الظاهرة، ويعلقون الصليب، ويقولون إن هللا اثلث ثالثة وغري ذلك من أنواع الكفر،  
دون   ابلفعل  تقدم  ما  مجيع  يف  يشاهبهم  الذي  واملسلم  اعتقاد،  وعن  ابلفعل  ذلك  كل  وأيتون 

 لكفار ابلفعل دون االعتقاد ..؟! االعتقاد، ال يكون هذا عندكم كافراً لكونه شابه ا
وهذا –فإن أجبتم ابلنفي؛ أي أنه ليس كافراً لكونه أييت أبفعال الكفار جمردة عن االعتقاد  

فال تلومن قائاًل يقول عنك: أنك جهمي    -الذي يدل عليه املنطوق واملفهوم من كالمك املتقدم 
أنك يقال:  أن  الصواب  ولعل  التكفري،  ومسائل  اإلميان  يف  يف    جلد  بعيداً  سبقاً  جهماً  سبقت 

–مسائل اإلميان والوعد والوعيد حبكم ما أوتيت من علم ودراية ابلسنة واحلديث النبوي الشريف  
 مل يؤته جهم وال غريه من أتباعه من قبلك!! -تسخره لالنتصار لقول جهم يف اإلميان

ن االعتقاد، تكونون قد وإن أجبتم أبنه يكون كافراً إبتيانه هلذه األفعال، ولو جاءت جمردة ع
 هدمتم مجيع ما تقدم من قولكم الدال على حصر الكفر يف العمل القليب دون العمل البدين..!

تفهم   تدرك ومل  الذي مل  أنت  قلنا لك اي شيخ:  لو  الصواب  قد حايدان  وابلتايل ال نكون 
احل، وإمنا فهمته الفارق بني الكفر العملي والكفر االعتقادي على مراد الشارع وفهم السلف الص

 وفسرته على مراد جهم ومن اتبعه من غلة املرجئة ال غري. 
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األكرب   الكفر  بني  الفارق  نفس  هو  العملي  والكفر  االعتقادي  الكفر  بني  الفارق  اثلثاً: 
والكفر األصغر، أو بني الكفر األكرب البواح وكفر النعمة أو الكفر دون كفر. فاألول خيرج صاحبه  

سواء مورس يف الباطن واالعتقاد دون الظاهر، أو يف   (1)ليه أحكام الكفر والردةمن امللة وجيري ع
الظاهر دون الباطن، أو يف الباطن والظاهر معاً،ومثاله مظاهرة املشركني على املسلمني، واالستهزاء 

م وغريها  ولرسوله،  هلل  ومشاقة  وإعراضاً  استبداالً  أنزل هللا  ما  بغري  واحلكم   ، والسحر  ن  ابلدين، 
 األمور اليت تقدم ذكر بعضها، واليت تكفر صاحبها ولو مورست أبي وجه من األوجه اآلنفة الذكر. 

الثاين   األصغر–بينما  الكفر  وجه    -وهو  على  مورس  إذا  إال  امللة  من  صاحبه  خيرج  ال 
الدالة    (2)االستحالل الشرعية  القرينة  الكفر ووجدت  الشارع مسمى  عليه  أطلق  عمل  ومثاله كل 

 فه عن ظاهره املكفر، ولوال ذلك لتحتم علينا القول بظاهره وال مناص من ذلك.على صر 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ
يف الباطن دون الظاهر كاملنافق، فهذا جُترى عليه يف الدنيا أحكام اإلسالم ويعامل   ( ابستثناء من كان كفره1)

 معاملة املسلمني وإن كان يف اآلخرة من الكافرين ويف الدرك األسفل من النار. 
لذاته، وإمنا هو معصية خيضع  2) الذنب ليس كفراً جمرداً  الكفر أو  النوع من  ( يشرتط االستحالل هنا ألن هذا 

ها للمشيئة. وهو املراد من قول أهل العلم: "ال نكفر أحداً بذنب ما مل يستحله" أرادوا الذنب الذي هو  صاحب
العبارة أسوأ استغالل   العصر استغلوا هذه  الذين كفروا بكل ذنب،ولكن جهمية  الكفر خمالفة للخوارج  دون 

ا نكفر  ال  وقالوا:  األكرب،  الشرك  ذلك  يف  مبا  الذنب  مطلق  على  إذا  ومحلوها  إال  األكرب  ابلشرك  ملشرك 
 استحله!!

مثال ذلك: املنتحر القاتل لنفسه، فقد جاءت بعض النصوص تفيد كفره وخلوده يف النار،  
كما يف احلديث الذي يرويه مسلم يف صحيح: "من قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده يتوجأ هبا  

فقتل نفس ه فهو يتحساه يف انر جهنم خالداً  يف بطنه يف انر جهنم خاجلاً خملداً، ومن شرب مساً 
 خملداً فيها أبداً".

للكفار   هو  أبداً  لنفسه كافر، ألن اخللود يف انر جهنم  القاتل  املنتحر  فظاهر احلديث أن 
نصوص   جاءت  ملا  ولكن  التوحيد.  أهل  من  للعصارة  وليس  والشرك،  الكفر  على  ميوتون  الذين 

وأن الرمحة واملغفرة تشمله، علمنا ابلضرورة أنه ليس   أخرى تفيد ن املنتحر القاتل لنفسه ليس كافراً 
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بكافر الكفر األكرب، ومحلنا النصوص اليت تفيد كفره على الكفر دون كفر، أو الكفر األصغر أو  
 كفر النعمة الذي ال خيرج صاحبه من امللة. 
النيب   أن  مسلم،  صحيح  يف  إىل  كما  هاجر  عمرو،    ملا  بن  الطفيل  إليه  هاجر  املدينة 

برامجه   هبا  فقطع  له  مشاقص  فأخذ  فجزع  فمرض  املدينة  فاجتووا  قومه،  من  رجل  معه  وهاجر 
يديه،  فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطياً  بن عمرو يف منامه،  الطفيل  فرآه  يداه حىت مات،  فشخبت 

نبيه   إىل  له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر يل هبجريت  يديك؟    فقال  أراك مغطياً  فقال: مايل 
:  فقال رسول هللا    قال: قيل يل لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول هللا  

 "اللهم وليديه فاغفر". 
دعا له ابملغفرة، علمنا ابلضرورة    ، وأن النيب  له حبسنة هجرته إىل نبيه  فكونه غفر هللا  

أنه مات مسلماً رغم قتله لنفسه، الن الكافر الذي ميوت على الكفر مهما تعاظمت حسناته ال  
 يدعى له ابملغرفة والرمحة. يغفر هللا له، وال جيوز أن 

]النساء:   يشاء(  ملن  ذلك  دون  ما  ويغفر  به  يشرك  أن  يغفر  ال  )إن هللا  تعاىل:  قال  كما 
48 .] 

وقال: )ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل قرىب من بعد ما  
 [. 113تبني هلم أهنم أصحاب اجلحيم( ]التوبة: 

ف الرجل  إن  قيل:  يبلغه وكان  فإن  مل  النص  أن  أو  االنتحار،  حترمي  قبل  فعل  ما  بنفسه  عل 
 جاهالً ابلتحرمي، لذا فإن هللا قد غفر له.

فاجلواب: أن النص ال يفيد ذلك، ولو كان األمر كذلك ملا ظلت يداه معطوبتان، وملا قيل  
عي يف ذلك،  له: لن نصلح منك ما أفسدت، فدل نه كان عاملاً ابلتحرمي وقد بلغه اخلطاب الشر 

دليل على بلوغ اخلطاب، كما قال تعاىل: )وما كنا معذبني حىت    -ولو جزئياً –ألن بقاء العذاب  
 [. 15نبعث رسواًل( ]اإلسراء: 

 فإن قيل: كيف يُفسر خلوده يف النار وهو عقاب للكافرين؟ 
  فاجلواب: أنه حيمل على التغليط والزجر، والعذاب األليم الطويل كما نص على ذلك أهل

 العلم. 
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وحنو هذا املثال قس عليه مجيع الذنوب اليت أطلق عليها الشارع مسمى الكفر، مث تنظر إن 
وجدت قرينة شرعية يف نص آخر تفيد صرف الكفر عن هذه الذنوب وعن مرتكبيها، فاعلم أنه  
جيب أن حيمل على الكفر األصغر أو الكفر العملي الذي ال خيرج صاحبه من امللة، وإن عدمت  

التكفري به، ومحله على  الق رينة الشرعية اليت تصرف هذا الكفر عن ظاهره، فحينها ال مناص من 
ظاهره الكفري املخرج عن امللة. وهبذا الضابط تستطيع أن متيز بني الكفر األكرب والكفر العملي 

يل متر منه  األصغر، ومن دونه نكون قد تقولنا على هللا وشرعه بغري علم وال دليل، وفتحنا ابابً للتأو 
 أتويالت الزاندقة من غري حسيب وال نكري. 

خالصة القول: أن الكفر العملي األصغر ال جيوز القول به إال بدليل شرعي صحيح يفيد  
أو عمالً ظاهراً على   -الشرك اخلفي األصغر–أنه كفر أصغر، سواء كان مصدره الباطن كالرايء  

 ضابط فهو من التقول على هللا بغري علم. اجلوارح، وكل قول يف املسألة ال يراعي هذا ال
رابعاً: إن حصر الكفر ابالعتقاد مفاده إبطال مطلق العمل أن يكون علة يف التكفري، وهذا 
 قول مؤداه إىل اإلمساك عن تكفري إبليس وكثري من الطغاة والكفرة الذين شهد هلم القرآن ابلكفر!! 

ون عن تكفري من يكفر على شرط جهم  ومن إسراف القوم يف اإلرجاء لقد وجدانهم ميسك
 بن صفوان ومن اتبعه على قوله يف اإلميان والكفر!! 

التقرير يف مسائل   "إحكام  األثري كما زعموا  السلفي  يقولون يف كتاهبم  ماذا  فانظر مثالً 
قطعيات   من  قطعي  من  حرم هللا  ملا  مستحل  أنه  مسلم  على  عنده حجة  قامت  فمن  التكفري": 

واألتقى أن ال جيزم بتكفري القول الصادر عنه أو الفعل وما شابه، وال جيزم بكفر    الشريعة، فاألقوى
-الشخص عينه، فضالً أن يدعو الناس إىل تكفريه، وغري ذلك من اهلوج املتلبس ابسم الشريعة!! ا

 هـ.
فتأمل حىت املعتقد املستحل يف قلبه ملا حرم هللا من قطعي من قطعيات الشريعة املعلومة من  

بعينه،ولعلنا الد يرون تكفريه  يكفرونه، وال  ال  هم  "جهم"  أصول  على  يكفر  والذي  ين ابلضرورة، 
نكون ظاملني جلهم عندما ننسبهم إليه  دون العكس، حيث قد فاقوه درجات يف التأصيل والشطط  

 واالحنراف!! 
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الصالة   عليه  قوله  وهو  أال  عليه،  املتفق  الصحيح  احلديث  مثالً:  خذ 
سلم فسوق وقتاله كفر" قتال املسلم ألخيه املسلم كفر، اآلن والسالم: "سباب امل

 ؟(73)أسألك: مسلم يقاتل مسلماً هل كفر هبذه املقاتلة

 

نسأل الشيخ   خامساً: إذا كان املسلم والكافر كالمها أتيا ابلكفر البواح عمالً وظاهراً، فإننا
اعتقاد  من غري  الكفر عمالً  األول مارس  مبا عرفتم أن  العصر:  لفه من مرجئة وجهمية  لف  ومن 
فأمسكتم عن تكفريه، واآلخر مارس الكفر عن اعتقاد فكفرمتوه العتقاده الكفر، وأنتم قد أغلقتم 

 طريق اعتبار الظاهر كدليل على فساد وكفر الباطن؟! 
قلنا لكم: هذا الذي مسيتموه مسلماً قد أتى يف الظاهر وعلى مجيع   فإن قلتم: ال ما أغلقناه!

 جوارحه ابلكفر البواح، فلماذا مل تعتربوا كفره الظاهر دليالً على كفره يف الباطن؟!
بقي لكم جواب آخر ال اثلث له وهو أن تقولوا صراحة ومن غري مواربة: طريقنا إىل معرفة  

 حقيقة ما يف القلوب اليت ال يعمل حاهلا إال عالم الغيوب؟!!كفره يف الباطن هو ق البطون وتتبع  
وهذا أمر ال طاقة لكم به وهو فوق مقدور البشر، لذا نراكم متسكون عن تكفري طواغيت  
اجتمعت فيهم مجيع خصال الكفر ونواقض اإلميان ألنه رغم كفرهم البواح مل تتمكنوا حىت اآلن من  

 ن تتمكنوا ..!!شق بطوهنم ومعرفة ما يف قلوهبم، ول
يشرتط  من  على  منكراً  اخللق"  على  احلق  "إيثار  كتابه  يف  اليماين  الوزير  يقول  هذا  ويف 
االعتقاد يف كفر من يقول الكفر أو يفعله، ومبيناً أن من مل يعترب الظاهر دليالً على الكفر ال ميكنه  

ه: "وعلى هذا ال يكون أن يكفر أحداً إال بنص شرعي من هللا خيصه ابمسه وهذا مستحيل النقطاع
شيء من األفعال واألقوال إال مع االعتقاد، حىت قتل األنبياء!!، واالعتقاد من السرائر احملجوبة، 

 هـ. –فال يتحقق كفر كافر قط إال ابلنص اخلاص يف شخص شخص!!" ا 

( هذا احلديث محال أوجه ينبغي فيه التفصيل وخباصة إذا استشهد به من يتهم به يف عقيدته  73)
ينه وإسالمه فهو  ابإلرجاء وأنه على قول جهم يف اإلميان، فنقول: من ساب املسلم وقاتله لد

 كافر، واحلديث حيمل على ظاهره من غري أتويل.
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 .(74) سامي: ال يكفر، ألنه كفر أصغر ..
، (75) خري الكالم ما قل ودل  -ابرك هللا فيك –الشيخ انصر: اي أخي   -

ه كفراً عملي، طيب هذا كفر، أنت اآلن تسميه كفراً أصغر، أان أمسي
 ؟(76)فما الفرق بيين وبينك 

 

( امللل  ابن حزم يف  هاهنا عموم 3/327قال  السالم  قوله عليه  فهو على عمومه، ألن   :)
 هـ.–للجنس وال خالف يف أن ما انبذ مجيع املسلمني وقاتلهم إلسالمهم فهو كافر. ا 

ب أو  االستهزاء ابإلسالم  ابز:  ابن  الشيخ  يستهزئ أبهل  وقال  ومن  أكرب،  كفر  منه  شيء 
جتوز  فال  ابلدين  مستهزائً  يعترب  عليه  وحمافظتهم  دينهم  أجل  من  الصلوات  على  واحملافظني  الدين 
منه، ومن صحبته وهكذا من خيوض يف   والتحذير  عليه  اإلنكار  بل جيب  جمالسته وال مصاحبته 

 .هـ–ا  (1)مسائل الدين ابلسخرية واالستهزاء يعترب كافراً 
 فإذا كان االستهزاء ابملسلم لدينه كفراً أكرب فمن ابب أوىل أن يكون قتاله لدينه كفراً أكرب. 

أما إذا كانت قتاله ألمور دنيوية أو شخصية فهنا القتال حيمل على كفر النعمة أو الكفر 
هذا   تفيد  كثرية  نصوص  بداللة  امللة،  من  ال خيرج صاحبه  الذي  األصغر  الكفر  أو  الكفر،  دون 

 الصرف والتأويل. 

   ( يقاطع األخ ومينع من إمتام كالمه .. وجوابه "ال يكفر" ينبغي أن حيمل على التفصيل املتقدم.74)
ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( عن كتاب االستهزاء ابلدين وأهله، الدكتور حممد سعيد القحطاين.1)

لكفر األصغر، الن ( انظر كيف أن الشيخ قد تضايق من تسمية الذنب الوارد يف احلديث اب75)
الذي يفهم  العملي  الكفر  استغالهلا وصرفها على غري مرادها، خبالف  التسمية ال ميكن  هذه 

ال خيرج صاحبه من امللة،وهذا الذي يريده    -سواء كان أصغر أم أكرب–منه أن كل كفر عملي 
مل يعتربه كفراً الشيخ، فالشيخ يرى أن قتال املسلم ليس كفراً ألنه كفر عملي، وليس ألن الشارع  

يستدل  أن  يريد  فهو  وابلتايل  أخرى.  نصوص  بداللة  األكرب  الكفر  عنه  صرف  وقد  لذاته، 
ابحلديث على كل كفر عملي جمرد عن االعتقاد واالستحالل أنه غري مكفر وال خيرج صاحبه  

 من امللة، وهذا ما ال حيتمله النص أبي وجه من الوجوه.
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، الكفار  (77)اآلن حنن نقول: هذا كفر عملي، ملاذا ألنه عمل عمل الكفار
من طبيعتهم كما هو مشاهد دائماً وأبداً أن بعضهم يقاتل بعضاً، وقد أشار النيب  

 

أرى أن تضاف عبارة "الكفر العملي" كلمة األصغر" يف  لذا درءاً هلذا االستغالل السيء  
لذاُتا، حيث تصبح "الكفر   أريد اإلشارة هبا إىل الذنوب واملعاصي اليت ال تعترب كفراً جمرداً  حال 

 العملي األصغر" لكي متيز عن الكفر العملي األكرب املخرج عن امللة. 

جتعل العلة املانعة من التكفري أنه كفر عملي بدين ظاهر،  -اي شيخ–( الفرق واضح، وهو أنك 76)
 وليس ألن الشارع مل يعترب هذه الذنوب كفراً لذاُتا!!

رف عن الكفر هو أن قتال املسلم عمل يشبه عمل الكفار!! وليس  ( أتمل كيف اعترب الصا77)
من   طائفتان  )وإن  تعاىل:  قوله  كما يف  أخرى  نصوص  بداللة  الكفر  عنه  الشارع صرف  ألن 
املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على األخرى فاقتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل  

 [. 9أمر هللا( ]احلجرات: 
النيب  فسمامها   اقتتاهلا وقتل بعضهم بعضاً، ويف احلديث فقد صح عن  أنه    مؤمنني رغم 

قال: "أريت ما تلقى أميت من بعدي وسفك بعضهم دماء بعض، فأحزنين وشق ذلك علي، وسبق  
 . (1)يوم القيامة ففعل"كما سبق ذلك يف األمم قبلها، فسألت هللا تعاىل أن يوليين شفاعتهم فيهم 

النيب   تناهلم شفاعة  البعض-  فكوهنم  لبعضهم  قتل وقتال  من  دل   -على ما سبق منهم 
النيب   استحقوا شفاعة  ما  بفعلهم  كفروا  قد  كانوا  ولو  عصاة،  مسلمون  هلم  أهنم  جازت  وملا   ،

لشفاعة أصال. وهناك أدلة أخرى كثرية تصرف ظاهر الكفر عن مرتكب كبرية القتل، واليت ألجلها  ا
صرفنا الكفر عن القاتل أو املقاتل املسلم، وأولناه إىل الكفر دون كفر، أو الكفر العملي األصغر  

 وغري ذلك. 
بب فعلهم هذا،  وكون األمم السابقة سبقتنا إىل هذا الفعل، ال يفهم منه كفر هذه األمم بس

أنه قال: "إين صليت صالة رغبة   أو أن االقتتال هو فقط من خلق الكفار، فقد صح عن النيب  
ورهبة سألت هللا عز وجل ألميت ثالاثً، فأعطاين اثنتني، ورد علي واحدة، سألته أن ال يسلط عليهم  



 -87- 

  ن هذا الكفر كفر إىل هذه احلقيقة اليت تساعدان حنن عليك وعلى أتويلك أب
!. يساعدان أنه كفر كفراً عملياً، قوله عليه السالم يف حجة الوداع، كما  (78)أصغر

جاء يف صحيح البخاري من حديث جرير بن عبد هللا البجلي، قال له رسول هللا  
  استنهض يل الناس، فخطبهم عليه الصالة والسالم، فقال: "ال ترجعوا بعدي :
بعضكم رقاب بعض هذا ال  ك بعضكم رقاب بعض"، كلمة يضرب  بضرب  فاراً 

 

ته أن ال يهلكهم غرقاً فاعطانيها، وسألته أن ال جيعل أبسهم بينهم  عدواً من غريهم فأعطانيها، وسأل
 .(2)فردها علي"

 فال بد من أن تنال األمة قسطها من ذلك.
وقد تقدم أن تقييد الكفر العملي األصغر بضابط مشاهبة الكفار يف أفعاهلم، تقييد ال يصح  

ال الكفار هو كفر عملي أصغر ال  عامل معترب ألنه ليس كل مشاهبة ألفع -قبل الشيخ–ومل يقل به 
   خيرج صاحبه من امللة.

 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ
 السنة وصححه الشيخ يف التخريج.( رواه ابن أيب عاصم يف  1)
 ". 1724( أخرجه ابن ماجه وغريه، السلسلة الصحيحة: "2)

( هذا التأويل ليس هو من صنيع األخ بل دلت عليه نصوص الشريعة وقد أطلقه سلف األمة 78)
هذا   استخدام  من  الشيخ  تضايق  سبب  ولكن  األكرب.  الكفر  دون  هي  اليت  الذنوب  على 
العملي   للكفر  تفسريه  يف  األمة  عن  به  شذ  قد  فيما  يسعفه  ال  أنه  هو  تقدم  كما  املصطلح 

 األصغر!
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شك عمل، وهو تفسري لقوله عليه السالم من قبل "ال ترجعوا بعدي كفاراً، كيف؟ 
 .(79) يضرب بعضكم رقاب بعض

السلم فسوق وقتاله كفر، فهو ال خيرج عن   إذاً هذا كفر عملي، سباب 
وهو (80) امللة قلباً  دمه  استحالل  املسلم  ألخيه  املسلم  قتال  مع  اقرتن  إذا  ولكن   ،

 .(81) يعتقد أنه مسلم، حينئذ يتحول الكفر العملي إىل الكفر االعتقادي
، ال بد أنك (82) أنت حتتج ابإلمجاع الذي نقلته عن املتقدمني أو املعاصرين

قرأت يف تفسري األئمة ملثل قوله تبارك وتعاىل: )ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك  

 

( هذا احلديث "ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض"، هو محال أوجه حيتمل  79)
ن الكفر الوارد يف احلديث حيمل على الكفر العملي األصغر مطلقاً، الوجهني وال يسلم للشيخ أ

 بل إن ظاهر احلديث يفيد خالف ذلك.
(: احلديث على ظاهره، وإمنا يف هذا اللفظ النهي عن أن  3/237قال ابن حزم يف الفصل )

 األكرب.  هـ. فحمل الكفر الوارد على االرتداد والكفر–يرتدوا بعده إىل الكفر فيقتتلوا يف ذلك ا 
ملشاهبته  أخذ صفته وحكمه  العملي  الكفر  أن  على  داللة  أدىن  احلديث  وليس يف  قلت: 

 لفعل الكفار .. فالتكلف والتخبط، وحتميل العبارات ماال حتتمل واضح وصريح يف كالم الشيخ!

 القه، وقد تقدم التفصيل يف املسألة.( ليس على إط80)

منعنا من 81) للمسلم، والذي  قتال  االعتقاد  يقرتن مع  أن  اعتقد واستحل هو كافر مندون  إذا   )
ا للمسلم  تكفري  املتقدم –ملقاتل  التفصيل  مراعاة  هي    -مع  واملستحل  املعتقد  اآلخر  وتكفري 

 نصوص الشريعة، وليس ألنه انتقال من الكفر العملي إىل الكفر االعتقادي!! 

وت، قد تقدم ذكر أقوال بعض العلماء  ( ابلنسبة لكفر احلاكم املستبدل لشرع هللا بشرع الطاغ82)
 يف املسألة، وإمجاعهم على كفر من كانت هذه صفته وحالته. 
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بعضهم إىل  الذين كانوا يدفعون    (83)هم الكافرون(، أعين أن اآلية نزلت يف اليهود
أن يسألوا الرسول ألهنم كانوا حزبني ومتخاصمني، فيدفعون أحدهم ليسأل حممداً  

 .(84) فإن أجاهبم مبا يوافقهم قبلوه وإال رفضوه

 

اليهود كم83) فإنه ال بد من اإلشارة إىل أمرين، ( كون اآلية نزلت يف  ا يقول ابن عباس وغريه، 
أوهلما: أن اآلية إذا أطلقت ينبغي أن حتمل ابتداء على الكفر األكرب، وليس كما يفعل مشايخ  

يصرفون الكفر الوارد يف اآلية    -ومن دون أن يراعوا على من حتمل–اإلرجاء جملرد مساعهم اآلية  
 دون كفر متذرعني بقول ابن عباس!! إىل الكفر األصغر، أو الكفر

فإنه ال مينع من أن حتمل على غريهم ممن يتصفون  اليهود  الثاين: كون اآلية نزلت يف  أما 
بصفاُتم وخيتلقون أبخالقهم، وينهجون سبيلهم يف قضية احلكم، فالعربة بعموم اللفظ ال خبصوص 

ي كل من مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم  السبب، وخباصة أن "َمْن" الواردة يف اآلية تفيد العموم؛ أ
 الكافرون. 

وقد نقل ابن كثري: عن الرباء بن عازب، وحذيفة بن اليمان وابن عباس، وأيب جملز، وأيب  
أهل   نزلت يف  قالوا:  البصري، وغريهم  واحلسن  عبد هللا،  بن  وعبيد هللا  العطاري، وعكرمة،  رجاء 

 جبة.الكتاب، زاد احلسن البصري: وهي علينا وا
إسرائيل  بين  يف  اآلايت  هذه  نزلت  قال:  إبراهيم  عن  منصور،  عن  الثوري،  سفيان  وعن 

 ورضي هللا هلذه األمة.
وكان حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه يقول: نعم األخوة لكم بنوا إسرائيل، إن كانت لكم  

 .(1)كل حلوة وهلم كل مرة، ولتسلكن طريقهم قدى الشراك
 

أهنا  84) اليهود هلذا السبب كما سنبينه يف موضعه إن شاء هللا، وعلى افرتاض  ( اآلية مل تنزل يف 
املختلف عل فإن طواغيت احلكم  السبب  به  نزلت هلذا  أتوا أبشد مما وصفت  قد  ى كفرهم!! 

 اليهود، فعالم كفرت اليهود ومل تكفر من هم أشد كفراً وطغياان وفجوراً من اليهود؟!



 -90- 

 

وإن كانت جتهل حقيقة هؤالء الطواغيت حبق!! فإليك بعض خصاهلم وصفاُتم لعلك تفيق  
ا قبل أن تصدر حكم على إىل احلق وهذا ما نرجوه وحنبه لك، ونطالبك أن تتفكر هبا، وتتثبت منه

 هؤالء الطواغيت أبهنم مسلمون، وتشهَّر على خمالفيك يف املسألة أبهنم خوارج وغالة!! 
 من صفات هؤالء الطواغيت الظاهرة للعيان وللقاصي والداين:

نوها، ويفرضوهنا على األمة   - أهنم يشرعون التشريعات والقوانني املضاهية لتشريع هللا، وحيسِّ
ودسا يف  فرضاً،  النافذة  الوضعية  وقوانينهم  التعقيب،  وفوق  مرجع  كل  فوق  جيعلوهنا  اليت  تريهم 

 حماكمهم تشهد على كل ذلك.
دون هللا   من  النيابية  ألنفسهم وجملالسهم  التشريع  جيعلون خاصية  تقدم  ما  إىل  إضافة  وهم 

 تعاىل!!
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
 والطربي. كثري،  ابن تفسريي انظر (1)

 
[،  21وهللا تعاىل يقول: )أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل أيذن به هللا( ]الشورى:  

[. وقال: )إن احلكم إال هللا أمر أال تبعدوا إال  26حد( ]الكهف:  وقال: )وال يشرك يف حكمه أ
[. وغريها كثري من اآلايت اليت تدل على أن هللا تعاىل من خصائصه التفرد يف 40إايه( ]يوسف:  

احلكم   قالوا:  بل  وحسب؛  احلكم  يف  هلل  شركاء  أنفسهم  من  جيعلوا  مل  وهؤالء  والتشريع،  احلكم 
و  خصائصنا  من  هو  خصائصه  والتشريع  أخص  يف  هللا  فخاصموا  تعاىل،  هللا  دون  من  حدان 

 سبحانه!!
املعروفة،   - العاملية  ومجعياته  مؤسساته  وإىل  الطاغوت  شرائع  إىل  يتحاكمون  كذلك  وهم 

لشعوهبم  استجلبوا  لذلك  إضافة  إىل هللا ورسوله، وهم  يردوها  أن  من  بدالً  النزاعات  إليها  ويردون 
 وأحلوها حمل الشريعة الرابنية لتحكم البالد والعباد ..!!  شرائع الكفر من الغرب الكافر

وهللا تعاىل يقول: )أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك    -
يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضالالً بعيداً(  

اىل: )فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف [. وقال تع60]النساء:  
 [. 65أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً( ]النساء:  
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وطواغيت احلكم ليسوا فقط جيدون احلرج من التحاكم إىل شرع هللا، بل حيتاجون إىل ثورات  
هللا أو خيطوا خطوة واحدة تقرهبم إىل حكم واحد من أحكام    -نفاقاً –مسلحة عارمة حىت ينصاعوا  

 يفعلوهنا وهم هلا كارهون. -بعد كل ذلك–من شرع هللا، ولو فعلوها 
ص   "التبيان"  كتابه  يف  اليم  ابن  مؤكداً  270قال  قسماً  املقدسة  بنفسه  سبحانه  أقسم   :

والفروع   األصول  من  بينهم  شجر  ما  كل  يف  رسوله  حيكموا  حىت  اخللق  إميان  عدم  قبله  ابلنفي 
التحكيم وأ هذا  مبجرد  اإلميان  هلم  يثبت  ومل  الصفات وغريها،  املعاد وسائر  وأحكام  الشرع  حكام 

حىت ينتفي عنهم احلرج وهو ضيق الصدر، وتنشرح صدورهم حلكمه كل االنشراح وتنفسح له كل 
حكمه   مقابلة  إليه  ينضاف  حىت  أيضاً  ذلك  اإلميان  هلم  يثبت  ومل  القبول،  كل  وتقبله  اإلفساح، 

 هـ. -ى والتسليم وعدم املنازعة وانتفاء املعارضة واالعرتاض اابلرض
 فأين طواغيت احلكم من كل ذلك؟! 

تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا والرسول إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم  ويف قوله تعاىل: )فإن 
 [. 95اآلخر( ]النساء: 

ن موجبات اإلميان ولوازمه،  (: جعل هذا الرد م1/50قال رمحه هللا يف كتابه أعالم املوقعني )
 هـ.-فإذا انتفى هذا الرد انتفى اإلميان ضرورة انتفاء امللزوم النتفاء اآلخر ا

تقدم–وهم كذلك  - ما  إىل  وعناداً   -إضافة  واستكباراً  إعراضاً  أنزل هللا  ما  بغري  حيكمون 
مبا  حيكموا  أبن  فيأمرهم  إليهم  يذهب  من  أن  ذلك  على  ودليل  هللا،  حبكم  هللا،    واستهانة  أنزل 

يعرضون عنه، ويسخرون منه، وينزلون به أشد أنواع العذاب والتنكيل، ومن كان كذلك ال شك أنه  
أنزل هللا فأولئك هم الكافرون(  ينطبق عليه الكفر األكرب املراد من قوله تعاىل: )ومن مل حيكم مبا 

 [.44]املائدة: 
نكفر من حسن الشرك للناس،    قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف "الرسائل الشخصية":

املشاهد   هذه  دون  بسيفه  قام  من  إابحته، وكذلك  على  الباطلة  الشبه  أقام  القبور–أو  اليت   -أي 
يشرك ابهلل عندها، وقاتل من أنكرها وسعى يف إزالتها، ونكفر من أقر بدين هللا ورسوله مث عاداه  

 هـ.-وصد الناس عنه ا
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كفر والشرك، ويقاتل من أنكرها ويسعى يف إزالتها، قلت: وحنو الذي يقاتل دون قوانني ال
فإنه كافر أيضاً بل هو أشد كفراً ممن يقاتل دون املشاهد، وكذلك الذي يروجها وحيسنها ويفرضها  

 على األمة فإنه كافر مرتد وال ريب. 
وهم إىل جانب ما تقدم أيتون جبميع مظاهر السخرية والتهكم والطعن بدين هللا وآايته،    -

يعرض  ومن   وما  هللا،  شرائع  على  تصويت  من  برملاانُتم  يف  جيري  وما  الرمسية،  جرائدهم  يراقب 
ويسمع يف أجهزة إعالمهم املرئية واملسموعة، يدرك متام اإلدراك أن القوم متلبسون هبذا النوع من  

 الكفر الذي خيرج صاحبه من امللة.
لناس الشتم الصريح للذات اإلهلية  ميارس فيها ا -املسماة إسالمية!–بل يف كثري من األقطار 

وعلى مجيع املستوايت وألحقر األسباب على مرأى ومسمع    –ابسم احلرية والدميقراطية املزعومة  –
لو  املقابل  عليهم! ويف  ينكروا  أن  أيديهم  على  أن أيخذوا  غري  من  احلكم وجنودهم  طواغيت  من 

فإن   الطعن  أو  النقد  إىل شيء من  أحد طواغيت احلكم  تنتظر  وتعرض  املقننة واملتنوعة  العقوابت 
 الطاعن وهي له ابملرصاد! فأي كفر فوق هذا الكفر؟! 

والواجبات  - احلقوق  جيعلون  أهنم  كذلك  احلكم  طواغيت  صفات  قوانني    -ومن  وفق 
مسنونة أساس    -وتشريعات  على  وأدايهنم  واعتقاداُتم  مذاهبهم  اختالف  على  الناس  مجيع  بني 

بني اليهودي والشيوعي والسلم    -من حيث احلقوق والواجبات–عندهم    االنتماء الوطين، فال فرق
 ما دام مجيعهم ينتمون إىل الوطن!!

( واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فتاوى  بني 1/541جاء يف  يفرق  مل  من  أن   :)
 هـ.-االيهود والنصارى وسائر الفكرة بني املسلمني إال ابلوطن، وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر  

ومن صفاُتم كذلك الظاهرة للجميع، مسارعتهم يف مواالة الكفار من اليهود والنصارى   -
 وغريهم ومظاهرُتم على املسلمني املوحدين!

يف  ويفتنوهنم  ويسجنوهنم،  الدعاة، وحياربوهنم،  يطاردون  أهنم  جلانب  هذا  يف  طغياهنم  ومن 
، وهذا أمر يدركه الشيخ ذاته، فهو رغم مساملته  دينهم، ومينعوهنم من الدعوة إىل هللا وإظهار دعوُتم

البلد املقيم فيها من أن   لطواغيت احلكم وعقيدته فيهم مل يسلم من شرهم وأذاهم؛ حيث ُمنع يف 
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يفيت الناس حىت يف املسائل الفقهية املتعلقة بفقه العبادات والطهارة، والبعيدة كل البعد عما يسم  
 !طغيان الطواغيت من قريب أو بعيد!

تتاح هلم كل   أصنافهم ومذاهبهم  املفسدين مبختلف  الكفرة واجملرمني  املقابل جتد  بينما يف 
ينشطوا   أن  يف  العباد –احلرية  وبني  البالد  تشكيل   -يف  من  وميكنوا  وضالالُتم،  كفرايُتم  لنشر 

ن األمور  األحزاب واجلمعيات واجملالت، وإقامة الندوات العلنية يف مراكز الدولة ذاُتا، وغري ذلك م
 اليت تعينهم على نشر كفرايُتهم وضالالُتم وفسادهم بني الناس!! 

وغريها كثري من الصفات الكفرة، حىت أنك ال تكاد تعد انقضة من نواقض اإلميان إال وجتد 
أن هؤالء الطواغيت قد أشربوها يف قلوهبم وعلى جوارهم، ومتلبسني هبا حىت "قراميش آذاهنم" كما 

 ابلشام! يقول املثل عندان 
والشاهد اي شيخ: أيف كفر هؤالء الطواغيت وردُتم شك، بعد كل الذي سقناه لك من  

 كفرايُتم البواح، واليت هي قليل من كثري؟!! 
 أجيوز التوقف عن تكفري طواغيت هذه صفاُتم وخصاهلم ..؟! 

( البيان  أضواء  كتابه  الشنقيطي رمحه هللا يف  قاله  ما  نتجاوز  فلن  أن4/84أما حنن  ه ال (: 
 هـ.-يشك يف كفرهم وشركهم إال من طمس هللا بصريته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم ا

فقد   هللا،  اتق  شيخ:  اي  لك  ونقول  النصيحة،  يف  لك  وخنلص  القول،  نصارحك  أننا  مث 
أكثرت اجلدال عن هؤالء الطواغيت، وجبدالك عنهم تعينهم علينا وعلى مجيع املسلمني، ووهللا إن  

و أشد علينا من سهامهم ومدافعهم ودابابُتم، فاتق هللا يف نفسك وإخوانك، وال  جدالك عنهم هل
 يفوتنك أنه قد مضى الكثري ومل يبق من العمر إال القليل، نسأل هللا تعاىل لنا ولكم حسن اخلتام. 

أن تقع فيم وع فيه ذلك الرجل العامل الذي آاته هللا اآلايت والعلوم،    -اي شيخ–وإان لنعيذك  
ي نزل فيه قوله تعاىل: )واتل عليهم نبأ الذين آتيناه آايتنا تنسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان  والذ

 [. 175من الغاوين( ]األعراف: 
وإان لنذكرك ابحلديث الذي يرويه مسلم يف صحيحه: أن أاب سفيان مر على بالل وسلمان 

وذلك لشدة ما أظهر من –وأجناسهما، فقالوا: ما أخذت سيوف هللا من عنق عدو هللا مأخذها  
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  فقال أبو بكر: تقولون هذا  لشيخ قريش وسيدها؟! مث أتى النيب    -العداوة لإلسالم قبل إسالمه
 فذكر له ذلك، فقال: "اي أاب بكر لئن كنت أغضبهم لقد أغضبت ربك". 

وارج والغلو ال ألجل رجل كأيب  وأنت اي شيخ تغضب إخوانك وأهل التوحيد وتتهمهم ابخل
يف  خالفوك  أهنم  بسبب  اإلميان،  نواقض  مجيع  فيهم  اجتمعت  قد  طواغيت  ألجل  بل  سفيان 

 !! (1)تكفريهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــ

، بعد أن ذكر أثر ابن عباس "ليس ابلكفر 40( انظر مثالً ماذا يقول يف كتابه "حكم اترك الصالة" صفحة  1)
هـ. وكأن ابن عباس  -الذي يذهبون إليه، إنه كفر دون كفر": وهذه قاصة ظهر مجاعة التكفري، وأمثاهلم من الغالة ا

 ة الذكر يف طواغيت العصر الذين اجتمعت فيهم مجيع خصال الكفر األكرب!!قال مقولته اآلنف
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ومن أئمة املفسرين املعروفني واملشهورين ابن جرير الطربي، يقول يف تفسريه  
قلباً، ألهنم   هذه اآلية: )أولئك هم الكافرون( ألهنم ال يؤمنون حبكم رسوله هللا  

هم يف األصل كفروا برسول هللا  
ئذ يتبنون  ، إال إذا حكم هلم ولصاحلهم فحين (85)

 !!(86)هذا احلكم ألنه لصاحلهم، لكن إذا مل يكن كذلك فهم يرفضونه قلباً وقالباً 

 

 ( هذا الكالم مل يصح عن ابن جرير ال لفظاً وال معناً، وإليك بيان ذلك: 85)
نزله يف  (: يقول تعاىل ذكره، ومن كتم حكم هللا الذي أ4/592قال ابن جرير يف التفسري )

كتابه وجعله حكماً بني عباده، فأخفاه وحيكم بغريه، كحكم اليهود يف الزانيني احملصنني ابلتجبية 
والتحميم، وكتماهنم الرجم، وكقضائهم يف بعض قتالهم بدية كاملة ويف بعض الدية، ويف األشراف 

التوراة، )فأولئك هم القصاص ويف األدنياء ابلدية، وقد سوى هللا بني مجيعهم يف احلكم عليهم يف  
الكافرون(، يقول: هؤالء الذين مل حيكموا مبا أنزل هللا يف كتابه، ولكن بدلوا وغريوا حكمه، وكتموا 
احلق الذي أنزله يف كتابه، و)هم الكافرون( يقول: هم الذين سرتوا احلق الذي كان عليهم كشفه 

 هـ.-أخذوه منهم عليه ا وتبينه، وغطوه عن الناس، وأظهروا هلم غريه، وقضوا به لسحت
، وإمنا أتمل قوله، حيث مل يتعرض قط إىل قضية القلب، وال إىل كفرهم يف قلوهبم مبحمد 

أنفسهم  عند  من  حبكم  التوراة  يف  عليهم  أنزله  الذين  هللا  حكم  وغريوا  بدلوا  ملا  فيهم  نزلت  اآلية 
 وقضوا به لسحت أخذوه منهم عليه، وليس استحالالً واعتقاداً.  اسرتضاء لشرفائهم وللناس،

أحد علمائهم، وأنشده هللا على أن يصدقه اإلجابة: "هكذا جتدون حد    وملا سأل النيب  
جم، ولكنه  الزاين يف كتابكم" قال: ال، ولوال أنك أنشدتين هبذا مل أخربك، جند  حده يف كتابنا الر 

كثر يف أشرافنا، فكنا إذا أخذان الشريف تركناه، وإذا أخذان الوضيع أقمنا عليه احلد، فقلنا: تعالوا  
 فلنجتمع مجيعاً على التحميم واجللد مكان الرجم.

فهم إذا مل ينكروا حكم هللا يف قلوهبم، ويعرفون يف قلوهبم أن حكمهم غري حكم هللا املنزل 
حىت أصبح قانوانً ملزماً هلم يف  –لذي دعاهم إىل هذا التغيري والتبديل يف الظاهر  عليهم يف التوراة، وا

 هو حماولة منهم السرتضاء الشريف منهم، وتقريب اهلوة بينه وبني الوضعي. -حياُتم
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وهبذا الفعل، والتغيري والتبديل استحقوا حكم هللا فيهم )فأولئك هم الكافرون(، وطواغيت 
قد وقعوا يف هذا، بل وقعوا فيما هو أشد منه؛ حيث    -ختلف على كفرهم!!امل–احلكم املعاصرين  

وقع عندهم التغيري والتبديل جململ شرائع هللا واستعاضوا عنها بشرائع الطاغوت من الغرب أو الشرق 
جامعاُتم،  يف  وتدرس  وانفذة  ملزمة  كقوانني  والشعوب  األمة  على  وفرضوها  أنفسهم،  عند  ومن 

على وجه الوجوب واإللزام والتحسني، فأي كفر فوق هذا الكفر، واي مروق من  وتطبق يف حماكمهم 
 الدين يعلو هذا املروق؟!

( قال  اآلية،  تفسري  يف  الواردة  واآلاثر  األحاديث  ساق  أن  هذه 4/597وبعد  وأوىل   :)
  األقوال عندي ابلصواب، قول من قال: نزلت هذه اآلايت يف كفار أهل الكتاب، ألن ما قبلها وما

 بعدها من اآلايت ففيهم نزلت، وهم املعنيون هبا.
فإن قال قائل: فإن هللا تعاىل عم ابخلرب بذلك عن قوم كانوا حبكم هللا الذين حكم به يف  
كتابه جاحدين، فأخرب عنهم أهنم برتكهم احلكم على سبيل ما تركوه، كافرون. وكذلك القول يف  

هـ. انتهى كالمه، وبقي عليك أن تقارن -ابهلل كافر ا  كل من مل حيكم مبا أنزل هللا جاحداً به، هو
 بينه وبني ما نقل الشيخ عنه!!

واجلحود يكون أحياانً ابلظاهر دون الباطن والقلب، كصفة جحود اليهود حلكم هللا املنزل 
 يف الكتاب وقد تقدم بيان ذلك، وابلتايل فمن يشاهبهم هبذا النوع من اجلحود فهو كافر مثلهم.

نَّ اجلهميون املرجئون بكلمة "اجلحود" الواردة يف كالم ابن جرير الطربي، على أن  وال يفرح
املراد منها اعتقاد القلب وجحود القلب، فهو ال يريد هذا النوع من اجلحود خباصة أنه فسره "برتك  

 احلكم على سبيل ما تركوا" وقد تقدم كالمه يف صفة تركهم حلكم هللا وتبديلهم له.
ليدل على ومن جهة فإن   "اجلحود" ال يعين على اإلطالق جحود القلب، بل أييت أحياانً 

وعلواً(   ظلماً  أنفسهم  واستيقنتها  هبا  )وجحدوا  تعاىل:  قوله  كما يف  الباطن،  دون  الظاهر  جحود 
يف  14]النمل:   ويقينهم  علمهم  مع  واستكباراً،  وعلواً  ظلماً  الظاهر  يف  اآلايت  جحدوا  فهم   .]

أهن وقلوهبم  عاقبة أنفسهم  كان  كيف  )فانظر  كفروا  فهم  ذلك  ومع  تعاىل،  هللا  عند  من  آايت  ا 
 املفسدين(.
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والكرب   العناد  وسببه  واجلوارح  الظاهر  مصدره  أحياانً  يكون  اجلحود  أن  القول:  وخالصة 
 وإرادة العلو والفساد يف األرض، مع بقاء االعتقاد والتصديق يف القلب ملا مت اجلحود له.

ال على  خيتلطن  ينفع  وال  الذي  اإلميان  وبني  اجملرد  واالعتقاد  التصديق  بني  الفارق  قارئ 
أن ينفي التصديق  صاحبه، حيث أن الكفر ينفي مطلق اإلميان يف القلب، بينما ال يستلزم دائماً 
واالعتقاد القليب اجملرد، مثال ذلك: أبو طالب، فكفره الظاهر نفي عنه مطلق اإلميان يف قلبه الذي  

 صادق يف نبوته ودعوته. يامة، بينما مل ينف عنه اعتقاده يف أن النيب ينفعه يوم الق
 وكان مما نقل عنه يقول: 

انصحي  أنك  وعلمُت   ودعوتين 
حممد دين  أبن  علمُت   ولقد 

 

أميناً   مث  وكنت  صدقت   ولقد 
ديناً  الربية  أداين  خري   من 

 

اليهو –أما كوهنم كفروا   فهذا   لكفرهم ابلنيب    -دأي  قلوهبم،  وتكذيبهم هلم وحلكمه يف 
 خبالف ما دلت عليه األدلة. 

قال تعاىل: )وملا جاءهم كتاب من عند هللا مصدق ملا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على  
 [. 89لكافرين( ]البقرة: الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة هللا على ا

على مشركي العرب، يقولون: اللهم    عن أيب العالية قال: كانت اليهود تستنصر مبحمد  
ابعث هذا النيب الذي جنده مكتوابً عندان حىت يعذب املشركني ويقتلهم، فلما بعث هللا حممداً وأروا 

 ، وحنوه عن قتادة. اً للعرب، وهم يعلمون أنه رسول هللا أنه من غريهم كفروا به حسد
وقال السدي: كانت العرب متر ابليهود فيؤذوهنم، وكانوا جيدون حممداً يف التوراة؛ ويسألون  

 رائيل.هللا أن يبعثه فيقاتلون معه العرب، فلما جاءهم حممد كفروا به، حني مل يكن من بين إس
النيب أنه احلق، وأنه  . فدلت  (1)وقال عطاء: فلما خرج ورأوه ليس منهم، كفروا وقد عرفوا 

تفسريات السلف لآلية أن اليهود كانوا يعرفون يف قرارة نفوسهم وقلوهبم أن حممداً نيب مرسل وأنه  
كذلك قوله  حق، ولكن ملا كان من غريهم كفروا به حسداً وليس جحوداً وإنكاًر له يف قلوهبم. و 

وهم   احلق  ليكتمون  منهم  فريقاً  وإن  أبناءهم  يعرفون  يعرفونه كما  ابلكتاب  آتيناهم  )الذين  تعاىل: 
 [. 146يعلمون( ]البقرة: 
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(: خيرب تعاىل أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما  1/200قال ابن كثري يف التفسري )
كما يعرف أحدهم ولده من بني أبناء الناس كلهم. مث أخرب تعاىل اهنم مع   جاءهم به الرسول  

-)وهم يعلمون(     ا هذا التحقيق واإلتقان العلمي ليكتمون الناس ما يف كتبهم من صفة النيب 
 هـ.

[. 14نك ولكن الظاملني آبايت هللا جيحدون( ]النمل:  وحنوه قوله تعاىل: )فإهنم ال يكذبو 
يف قرارة   وغريها كثري من اآلايت اليت تدل على أن كفار أهل الكتاب وغريهم كانوا يقرون للنيب 
احلق، ولكن  نفوسهم ابلنبوة والرسالة، ويعلمون يف قلوهبم أنه صادق وأن ما جاء به من عند ربه هو 

 صدهم عنه وعن اتباعه الكرب واحلسد والعناد. 
النيب   إىل  جاء  يهودايً  أن  يرويه مسلم،  الذي  احلديث  : يسأله، فقال رسول هللا    ويف 

رسول فنكت  أمسع أبذين،  فقال:  إن حدثتك؟  فقال    هللا    "أينفعك شيء  "َسْل"،  وقال:  بعود 
: "هم يف  اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل األرض غري األرض والسماوات؟ فقال رسول هللا  

: "فقراء املهاجرين"،    ظلمة دون اجلسر"، فقال اليهودي: فمن أو الناس إجازة؟ فقال رسول هللا
: "زايدة كبد احلوت"، قال: فما  قال اليهودي: فما حتفتهم حني يدخلون اجلنة؟ قال رسول هللا  

ثور اجلنة الذي أيكل من أطرافها"، قال اليهودي: صدقت   : "ينحر هلمغذاؤهم على إثرها؟ قال  
 مث قال: وجئت أسألك عن شيء ال يعلمه أحد من أهل األرض إال نيب أو 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الطربي. تفسري يف اآلاثر هذه انظر (1)

رسول هللا   قال  رجالن،  أو  جئت  رجل  قال:  مث  أبذين،  أمسع  قال:  حدثتك؟"  إن  "أينفعك   :
: "ماء الرجل أبيض وماء املرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعال مين  أسألك عن الولد، قال رسول هللا  

الرجل ومين املرأة أذكر إبذن هللا، وإذا عال مين املرأة أنَّثاً إبذن هللا"، قال اليهودي: صدقت وإنك  
 لنيب، مث انصرف وذهب! 
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النيب   قد صدق  اليهودي  أن هذا  قلبه وعلى والشاهد من احلديث  له ابلنوبة يف  ، وأقر 
النيب   املتابعة واالنقياد هلدي  عنه  انتف  ملا  للنيب    لسانه، ولكن  ينتفع من تصديقه وإقراره   مل 

 ابلنبوة والرسالة. 
(: الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما 1/242بن تيمية يف درء تعارض العقل والنقل )قال ا

 هـ.-أخرب به، أو االمتناع عن املتابعة مع العلم بصدقه، مثل كفر فرعون واليهود وحنوهم          ا
القيم يف "مفتاح السعادة ) ومل    (: وهذا هرقل تيقن أنه رسول هللا  94-1/93وقال ابن 

يشك فيه وآثر الضالل والكفر استبقاًء مللكه. وملا سأله اليهود عن التسع آايت البينات فأخربهم  
هبا قبلوا يده، وقالوا نشهد أنك نيب، قال: فما مينعكم أن تتبعوين؟ قالوا: إن داود عليه السالم دعا  

ك أن تقتلنا يهود، فهؤالء قد حتققوا نبوته وشهدوا له  أن ال يزال يف ذريته نيب، وإان خنشى إن اتبعنا
هبا، ومع هذا فآثروا الكفر والضالل ومل يصريوا مسلمني هبذه الشهادة، ألن جمرد اإلقرار واإلخبار 
نيب  أنه  أعلم  أان  قال:  فلو  وإال  ومتابعته،  طاعته  يلتزم  أن  غال  اإلسالم  يوجب  ال  رسالته  بصحة 

ينه كان من أكفر الكفار كحال هؤالء املذكورين وغريهم، وهذا متفق  ولكن ال أتبعه وال أدين بد
مبعرفة   اللسان مبجرده، وال  قول  فيه  اإلميان ال يكفي  السنة أن  الصحابة والتابعني وأئمة  عليه بني 
لدينه والتزامه طاعته   به هلل ورسوله وانقياده  القلب وهو  فيه من عمل  بد  ذلك بل ال  القلب مع 

وهذا خالف من زعم أن اإلميان هو جمرد معرفة القلب وإقراره، وفيما تقدم كفاية يف  ومتابعة رسوله، 
 إبطال هذه املقالة.

أكثر املتكلمني ينكروهنا وال يثبتون    -كفر اجلحود والعناد وكفر اإلعراض–وهذان القسمان  
ألول ال ألنه يف  وجيعلون الثاين والثالث كفراً لداللته على ا  -وهو كفر اجلهل–من الكفر إال األول  

أممهم  األنبياء يف  القرآن والسنة وسري  الكفر إال جمرد اجلهل، ومن أتمل  عندهم  ذاته كفر، فليس 
ودعوُتم هلم وما جرى هلم معهم، جم خبطأ أهل الكالم فيما قالوه، وعلم أن عامة كفر األمم عن  

 هـ.-تيقن وعلم، ومعرفة بصدق أنبيائهم وصحة دعواهم وما جاءوا به ا
قال أبو جهل: وحيك وهللا إن حممداً لصادق وما    ملا سأل األخنس أاب جهل عن النيب  و 

 كذب حممد قط، وإين ألعلم إنه لنيب، ولكن مىت كنا لعبد مناف تبعاً؟!
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املرجئة   العصر وغالة  تعق جهمية  أن  تعلم  القليب–ومنه  اهلوس  أهل   -أصحاب  كفر  أبن 
يف قلوهبم، بينما الذين كفروا ابلنيب وحبكمه   الكتاب جاء من جهة كفرهم وتكذيبهم حلكم النيب 

ومبا جاء به من عند ربه قالباً مل يكفروا وال جيوز تكفريهم!! هو تعلق ابطل ال يصح أبي وجه من  
 الوجوه.

يقحم  86) الذي  الشيخ  يدعي  كما  الكافرون(،  هم  )فأولئك  اآلية  نزول  سبب  هو  هذا  ليس   )
 "القلب" يف كل تفسري وتعليل للكفر!!

بيهودي   ول هللا  فقد جاء يف صحيح مسلم وغريه، عن الرباء بن عازب قال: ُمرَّ على رس
قال:   علمائهم  من  رجالً  فدعا  نعم،  فقالوا:  الزاين"  حد  جتدون  "هكذا  فقال:  فدعاهم  حممم، 
"نشدتك ابهلل الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا جتدون حد الزاين يف كتابكم ..؟ فقال: اللهم 

ربك، جند حد الزاين يف كتابنا الرجم، ولكنه كثر يف أشرافنا، فكنا  ال، ولوال أنك نشدتين هبذا مل أخ
إذا أخذان الرجل الشريف تركناه وإذا أخذان الرجل الضعيف أقمنا عليه احلد، فقلنا: تعالوا فنجتمع 

الرجم التحميم واجللد، وتركنا  فاجتمعنا على  الشريف والوضعي،  نقيمه على  . فقال  (1)على شيء 
 : "اللهم إين أول من أحيا أمرك إذا أماتوه" فأمر به فرجم. رسول هللا 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( فتأمل، فهم تركوا حكم هللا ليس جحوداً وتكذيباً له يف قلوهبم كما يزعم لشيخ بل فعلوا ما فعلوا للتوفيق بني 1)

 الشريف والضعيف، مع اعرتافهم أن هذا ليس هو حكم هللا املوجود يف كتاهبم، ومع ذلك فقد كفروا جملرد التبديل.
أيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر(، إىل قوله: )ومن مل حيكم فأنزل هللا عز وجل: )اي  

هم  فأولئك  أنزل هللا  مبا  حيكم  مل  )ومن  قوله:  إىل  اليهود،  يف  الكافرون(  هم  فأولئك  أنزل هللا  مبا 
 الفاسقون(، قال: هي يف الكفار كلها، يعين هذه اآلية.

، فإذا حكم   حتاكم اليهود إىل النيب  فأين هذا من قول الشيخ يف أن هذه اآلية نزلت يف
 هلم ولصاحلهم يتبنونه، وإذا مل يكن كذلك يرفضونه قلباً وقالباً؟!! 

تؤتوه  مل  وإن  فخذوه  هذا  أوتيتم  إن  )يقولون  تعاىل:  قوله  تفسري  وارد يف  املعىن  هذا  ولكن 
( كثري  ابن  قال  قالو 3/60فاحذروا(،  ابجللد  (:  حكم  فإن  إليه  نتحاكم  حىت  تعالوا  بينهم  فيما  ا 
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يقرر، وكذلك ابن كثري أنه ال جيوز سحب   -أي ابن جرير–ولذلك فهو  
أنزل هللا عز وجل،   يدين ويؤمن مبا  الذين  الفاسق  الفاجر  املسلم  اآلية على  هذه 
ولكنه قد حيكم إما يف نفسه أو يف غريه خبالف ما حكم هللا عز وجل يف كتابه أو  

أولئك املسلمني ألهنم خيتلفون    نبيه   يف سنته، ال جيوز سحب هذه اآلية على 
عن املشركني أبهنم آمنوا مبا أنزل هللا لكن إمياهنم مبا أنزل هللا مل يقرتن به العمل!!،  

 !!(87) بينما أولئك الكفار جحدوا ما أنزل هللا قلباً وقالباً 

 

بينكم  قد حكم  أنبياء هللا  من  نيب  ويكون  وبني هللا،  بينكم  واجعلوه حجة  عنه  فخذوا  والتحميم 
 هـ. -بذلك وإن حكم ابلرجم فال تتبعوه ا

ومل يتعرض قط إىل ذكر القلب أو أهنم كفروا حبكم رسول هللا يف قلوهبم، بل ما ذكره ابن  
كثري عنهم فيه داللة على أهنم كانوا يقرون يف قرارة أنفسهم وقلوهبم أنه نيب وأن حكمه حكم نيب،  
وإال كيف تراهم جيعلون حكمه حجة بينهم وبني الناس على أنه حكم نيب مرسل وهم ال يعتقدون  

 صحة حكمه ونبوته؟! 
( اآليت  كثري  ابن  قول  يف  لك  يتأكد  عل2/60وهذا  منكراً  تعاىل  قال  آرائهم (:  يف  يهم 

الذي  أبيديهم  الذي  الكتاب  من  صحته  يعتقدون  ما  تركهم  يف  الزائغة،  ومقاصدهم  الفاسدة، 
يعتقدون يف  إىل غريه وما  أبداً، مث خرجوا عن حكمه وعدلوا  به  أهنم مأمورون ابلتمسك  يزعمون 

 هـ. -نفس األمر بطالنه وعدم لزومه هلم ا
الكتاب اعتقادهم صحة حكم  فهم رغم  النيب    فتأمل،  فساد  املطابق حلكم  ، واعتقادهم 

وبطالن احلكم الذين عدلوا إليه واعتمدوه كبديل عن حكم هللا، هذا االعتقاد السليم منهم مل يشفع  
 هلم ومل مينع من كفرهم وتكفريهم ملا وقعوا يف التبديل، والرتك، واإلعراض اجملرد عن االعتقاد. 

 ( هذا كالم ابطل، ال يصح من وجوه: 87)
الكالم   ابن كثري، وهو من    -بصيغته ومعناه–أوهلا: هذا  ابن جرير وال عن  ال يصح عن 

التقول عليهما بغري علم، وقد تقدم ذكر كالم ابن جرير، وإليك اآلن كالم ابن كثري بتمامه، وهو  
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يكتفي بذكر اآلاثر الواردة يف تفسري الكفر الوارد يف اآلية، من دون أن يديل بدلوه أو يقول كلمة  
 :واحدة يف املسألة

قال: قال ابن جرير بسنده عن علقمة ومسروق أهنما سأال ابن مسعود عن الرشوة، فقال: 
أنزل هللا فأولئك هم   من السحت، فقاال: ويف احلكم؟ قال: ذاك الكفر مث تال )ومن مل حيكم مبا 

 الكافرون(. 
من   فهو  يعلم  وهو  جار  أو  عمداً،  فرتكه  أنزلت  مبا  حيكم  مل  ومن  يقول  السدي:  وقال 

 افرين. الك
وعن ابن عباس قال: من جحد ما أنزل هللا فقد كفر، ومن أقرَّ به فهو ظامل فاسق، رواه ابن  

 جرير مث اختار أن اآلية املراد هبا أهل الكتاب أو من جحد حكم هللا املنزل يف الكتاب. 
وعن ابن طاوس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله )ومن مل حيكم( اآلية، قال هي به  

 قال ابن طاوس: وليس كمن يكفر ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله.كفر، 
وقال الثوري عن ابن جريح عن عطاء أنه قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون  

 فسق. 
وعن طاوس قال: ليس بكفر ينقل عن امللة. وعنه عن ابن عباس، قال: ليس ابلكفر الذين 

 (. 64-2/63تذهبون إليه. انتهى كالمه. التفسري )
 

 التعليق:
أين كالم ابن كثري وتقريراته وحديثه عن القلوب والقوالب، وعما جيوز وما ال جيوز الذي   -1

 نسبه إليه الشيخ، وهو مل يتكلم بكلمة واحدة يف املسألة؟! 
آنفاً   -2 إليه، وما نقلناه عنه  التتار" وفيمن حيتكمون  قاله ابن كثري يف "ايسق  يتابع ما  من 

ة كفر اليهود، وما قاله يف تفسري كثري من اآلايت، منها على سبيل املثال  فيما خيص صف
قوله تعاىل: )فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم 

 [.65حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً( ]النساء: 
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ه به، وألدرك أنه ألدرك أن ابن كثري هو على نقيض ما حاول لشيخ أن يثبته عنه ويلصق
قالباً  الباطن والقلب، وكذلك من جيحد حكم هللا  دون  قالباً وظاهراً  يكفر من يكفر ابهلل ورسوله 

، واإلنصاف يقتضي  وابلظاهر، أو من ينتفي عنه مطلق االتباع الظاهر على اجلوارح هلدي النيب  
مث يبني حكمه وقوله   -إن ظهر فيها التعارض– يف املسألة ويوفق بينهما  أن تؤخذ مجيع أقوال العامل 

 فيها، أما "التقميش" والعوم يف املاء العكر فهو خبالف ما يقتضيه اإلنصاف والدقة العملية.
ذكر ابن كثري من اآلاثر ما هو مشكل على الشيخ ومذهبه، وهو قول ابن مسعود، وقول   -3

تر  من  قال:  عندما  الكافرين. السدي،  من  فهو  يعمل  وهو  جار  أو  عمداً  ك حكم هللا 
 وسكت ابن كثري على إطالقه هذا من غري تعليق أو تفصيل.

ينبغي أن حيمل اجلحود املكفر الوارد ذكره يف آاثر السلف على أي نوع من أنواعه سواء   -4
أو يف الظاهر   كان جحوداً يف الباطن والظاهر معاً، أو يف الباطن دون الظاهر كاملنافقني، 

، مع اعرتافهم يف قلوهبم وقرارة دون الباطن كجحود اليهود حلكم هللا تعاىل ولنبوة حممد  
فهو   هذه  اجلحود  أنواع  من  نوع  أتى أبي  فمن  على حق.  وأنه  مرسل  نيب  أنه  أنفسهم 

 كافر. 
ي ال خيرج صاحبه من امللة حيث وصفوه  أتمل إطالقات السلف على نوعية احلكم الذ  -5

أبنه كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، أوليس بكفر ينقل عن امللة، ومل يطلقوا عليه صفة  
 الكفر العملي؛ ألن هذا اإلطالق محال أوجه، وميكن استغالله ومحله على غري مراده.

لة، هو كما يقول  صفة احلاكم الذي يكفر كفراً أصغر، أو كفراً دون كفر ال ينقل عن امل -6
ابن القيم: فإنه إن اعتقد وجوب احلكم مبا أنزل هللا يف هذه الواقعة، وعدل عنه عصياانً،  

 ". 12/ 2هـ. بدائع التفسري "-مع اعرتافه أبنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر ا
فتأمل، أهكذا هم طواغيت احلكم املعاصرين الذين كثر اجلدال عنهم، حىت حيمل عليهم  

 كفر دون كفر، أو كفر أصغر؟!   مقولة:
مث انظر كيف وصفه ابحلكم بغري ما أنزل هللا يف واقعة واحدة معينة، ألنه مل خيطر على ابله  
وال على ابل غريه من أهل العلم حاكماً ينحي شرع هللا كلياً عن احلكم ويستبدل به شرعاً آخر من  

مة، ويقاتل ودون كل من رفضه أو  صنعه أو من صنع غريه من الطواغيت، وحيسنه، ويلزم به األ
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خرج عليه، مث حيمل عليه مقولة: الكفر األصغر، أو كفر دون كفر، كما هو صنيع جهمية ومرجئة  
 العصر! 

األصل إذا أطلقت اآلايت الثالث الواردة يف سورة املائدة، أن حتمل على الكفر األكرب،   -7
الكتاب وفيمن جيحد حكم هللا تعاىل  والظلم األكرب، والفسق األكرب، ألهنا قيلت يف أهل  

.. 
عند محل اآلايت على املسلمني ينظر حلاهلم: إن كانوا ممن يرفضون حكم هللا ويعرضون   -8

أو  يضاهي شرع هللا،  الذي  التشريع  يشرعون  أو  إىل هللا،  احلكم  دعاة  حياربون  أو  عنه، 
ا من يعاديها وحيارهبا، أو  يلزمون األمة بشرائع وقوانني من غري شرع هللا، أو يقاتلون دوهن

يقعون يف التبديل لشرع هللا بشرائع الطاغوت، ولك شريعة غري شريعة هللا فهي طاغوت،  
عليهم   حيمل  مل   -وجوابً –فهؤالء  وإن  األكرب،  والفسق  األكرب،  والظلم  األكرب،  الكفر 

و  املقال  لسان  من  أقوى  احلل  لسان  ألن  أهنم جيحدون حكم هللا،  بلساهنم  هو  يصرحوا 
شاهد عليهم ابلكفر، كما قال تعاىل: )ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد هللا شاهدين  

]التوبة:   ابلكفر(  أنفسهم  وظاهره  17على  املرء  عمل  فإن  بلساهنم،  يصرحوا  مل  وإن   .]
 يكون أحياانً أكرب شاهد عليه.

ظهر منهم القرائن أما إن كانوا ممن حيكمون مبا أنزل هللا يف عموم حياة الناس وحياُتم، وت
اللفظية والفعلية الدالة على حبهم حلكم هللا ورضاهم به، وأهنم يسعون جهد طاقتهم لتطبيقه، مث هم  

على غري وجه اجلحود أو اإلعراض والعناد –يف مسألة أو بعض املسائل ال حيكمون فيها مبا أنزل هللا 
بشرع هللا االستهانة  أو  الكره  نزوة  -أو  أو  أو ضعف،  هوى  اعرتافهم   عن  ومع  غري حتسني،  من 

العلم: كفر دون كفر ال   فيما اقرتفوه .. فهؤالء حيمل عليهم قول أهل  وشعورهم ابإلمث والتقصري 
 ينقل عن امللة. 

إذا كان ابن عباس وغريه من أهل العلم يقولون: إن املراد من آايت سورة املائدة هم كفار   -9
إذً  تعاىل،  الكتاب ومن جيحد حكم هللا  بقوهلم: "كفر دون كفر ال أهل   من يقصدون 

 ينقل عن امللة؟" 
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وإلدراك مرادهم من هذه املقولة ال بد من اإلحاطة بزماهنا، وبيئتها وحميطها، واألسباب اليت  
دعتهم لقوهلا. حيث أن هذه املقولة قيلت يف عهد األمويني الذين كانت تظهر منهم بعض املواقف  

الوجه لشرع هللا، وعلى  الكفر األكرب، وقد    املخالفة  الذي ال يكفر  احلاكم  املتقدم ذكره يف صفة 
تغيري سنته    إىل شيء من هذا بقوله: "أول من يغري سنيت رجل من بين أمية" وأراد    أشار النيب  

ومع ذلك ال أحد يشك يف إسالم معاوية وأوالده، وال أحد قال  يف اختيار اخلليفة إىل نظام وراثي،  
 بكفرهم. 

وكان ابن عباس وغريه من أهل العلم ُيسألون عنهم، وله ينطبق عليهم قوله تعاىل: )فأولئك  
هم الكافرون(؟ فيجيبون: أبنه ليس ابلكفر الذي تذهبون إليه، إنه كفر دون كفر ال ينقل عن امللة.  

ر محل كالم ابن عباس وغريه من أهل العلم "كفر دون كفر" على طواغيت لذا من اخلطأ الظاه
ومرجئة   جهمية  صنيع  هو  كما   .. والنفاق  الكفر  وخصال  اإلميان  نواقض  مجيع  فيهم  اجتمعت 

 العصر!! 
يقول الشيخ حممد قطب يف كتابه "واقعنا املعاصر": مظلوم ابن عباس فقد قال ما قال وهو  

القول فيهم؟ وما من أحٍد على اإلطالق يسأل عن األمويني أهنم حي أنزل هللا، فما  كمون بغري ما 
قال عن األمويني إهنم كفار، فقد كانوا حيكمون الشريعة يف عموم حياة الناس، ولكنهم ال حييدون 
عنها يف بعض األمور املتعلقة بسلطاهنم إما أتوياًل وإما شهوة، ولكنهم ال جيعلون خمالفتهم تشريعاً 

شرع هللا، فقال فيهم ابن عباس: إن كفر دون كفر. فهل كان ميكن البن عباس أن يقول  مضاهياً ل
 هـ.-هذا فيمن ينحي الشريعة اإلسالمية أصاًل، ويضع بدالً منها قوانني وضعية.؟! ا

الفاجر الذي .. اخل" ال يصح   اثنياً: قول الشيخ "ال جيوز سحب هذه اآلية على املسلم 
قييده ابلقيود املذكورة يف التفصيل املتقدم بني احلاكم الذي يكفر الكفر  على إطالقه، وال بد من ت

 األكرب، واحلاكم الذي يكفر الكفر األصغر. 
دعواه   يف  كاذب  وهو  مسلماً،  يكون  ال  صاحبه  مطلقاً،  عمل  به  يقرتن  اي  إميان  اثلثاً: 

 ميان اعتقاد وقول وعمل. اإلسالم عند هللا وعند عباده، هذا الذي عليه أهل السنة القائلني أبن اإل
 [. 31قال تعاىل: )قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا( ]آل عمران: 
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(: هذه اآلية حاكمة على كل من ادعى حمبة هللا وليس  1/366قال ابن كثري يف التفسري )
الشرع احملمدي والد يتبع  األمر حىت  نفس  دعواه يف  فإنه كاذب يف  الطريقة احملمدي  ين هو على 

 هـ. -النبوي يف مجيع أقواله وأفعاله. ا
يستقيم  وال  ابلقول،  إال  اإلميان  يستقيم  ال  قال:  األوزعي  عن  الفزاري،  اسحق  أيب  وعن 

 . (1)هـ-اإلميان والقول إال ابلعمل، وال يستقيم اإلميان والقول والعمل إال بنية موافقة للسنة ا
ابة والتابعني من بعدهم، ومن أدركناهم وقال الشافعي رضي هللا عنه: كان اإلمجاع من الصح

 .(2)يقولون: اإلميان قول وعمل ونية، ال جيزي واحد من الثالث إال ابآلخر
وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا: ال خالف أن التوحيد ال بد أن يكون ابلقلب  

يد ومل يعمل به  واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا مل يكن لرجل مسلماً، فإن عرف التوح
يفهمه وال  ال  وهو  ظاهراً  عمالً  ابلتوحيد  عمل  فإن  وأمثاهلما،  وإبليس  كفرعون  معاند  كافر  فهو 
يعتقده بقلبه فهو منافق، هو شر من الكافر اخلالص، لقوله تعاىل: )إن املنافقني يف الدرك األسفل  

 .(3)من النار(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .7/296الفتاوى البن تيمية:  ( 1)
 . 7/209الفتاوى:  ( 2)
 .83جمموعة التوحيد:  ( 3)

: )ويقولون آمنا ابهلل وابلرسول وأطعنا مث  (: قال تعاىل7/142وقال ابن تيمية يف الفتاوى )
ففي   العمل.  عن  توىل  عمن  اإلميان  فنفى  ابملؤمنني(،  أولئك  وما  ذلك  بعد  من  منهم  فريق  يتوىل 

 القرآن والسنة من نفي اإلميان عمن مل أيت ابلعمل مواضع كثرية كما نفى فيها اإلميان عن املنافق. 
ة الظاهرة فهذا مل يسم قط مؤمناً، وعند اجلهمية إذا كان  وأما العامل بقلبه مع املعاداة واملخالف
 هـ. -العلم يف قلبه فهو مؤمن كامل اإلميان!! ا

القيم يف "مفتاح السعادة": وهذا متفق عليه بني الصحابة والتابعني،  وقد تقدم كالم ابن 
، بل ال بد فيه وأئمة السنة أن اإلميان ال يكفي فيه قول اللسان مبجرده، وال معرفة القلب مع ذلك

من عمل القلب وهو حبه هلل ورسوله وانقياده لدينه والتزامه طاعته ومتابعة رسوله، وهذا خالف من  
 هـ، كما يقول بذلك جهمية العصر!-زعم أن اإلميان هو جمرد معرفة القلب وإقراره ا
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لذلك فعلماء املسلمني يف تفسري هذه اآلية اليت حيتج هبا كثري من الذين  
يتمسكون ابلتكفري إطالقاً، ومنه قولك أن الكفر العملي قد يكون كفر خروج عن  

، ومل تالحظ أن هذا يستحيل أن يكون الكفر العملي خروج عن امللة إال (88) امللة

 

وقالباً! مفهومه أهنم قلباً  أنزل هللا  لو جحدوا ما    رابعاً: قوله أن الكفار كفروا جلحدهم ما 
دون القلب مل يكفروا! وهذا قول ابطل مل يسبق الشيخ إليه   -كم سيصرح هبا الحقاً –أنزل هللا قالباً  

إال جهم ومن اتبعه من غالة املرجئة، وفيما تقدم من ذكر لألدلة وأقوال السلف الدالة على بطالن 
 رد من هواه وهو شهيد. هذه املقولة اجلائرة الكافرة، القدر الكايف ملن ألقى السمع وجت

( هو ليس كالم األخ وحسب، بل هو كالم أهل السنة القائلني أن اإلميان قول وعمل ونية،  88)
وابلتايل فالكفر يكون عندهم ابالعتقاد والقول والعمل، ومل يشذ عنهم إال جهم ومن اتبعه من  
غالة املرجئة الذين حصروا اإلميان يف التصديق واالعتقاد القليب، فلزمهم أن حيصروا الكفر يف 

 التكذيب أو اجلحود القليب ال غري، وإليك بعض أقواهلم: 
( الفتاوى  يف  تيمية  ابن  فإن  18/272قال  لوازمه؛  عنه  انتفت  عمن  اإلميان  هللا  ينفي   :)

ما  إليه  أنزل  وما  والنيب  ابهلل  يؤمنوا  كانوا  )ولو  تعاىل:  كقوله  امللزوم؛  انتفاء  يقتضي  الالزم  انتفاء 
ورسوله(.  هللا  حاد  من  يوادون  اآلخر  واليوم  ابهلل  يؤمنون  قوماً  جتد  )ال  وقوله:  أولياء(،  اختذوهم 

الباطن فالظاهر والباطن مت الباطن، وإذا استقام  إال مع استقامة  الزمان ال يكون الظاهر مستقيماً 
 هـ. -فال بد أن يستقيم الظاهر ا

(: والقرآن يبني أن إميان القلب يستلزم العمل الظاهر حبسبه، كقوله تعاىل:  7/221وقال )
أ ذلك وما  بعد  فريق منهم من  يتوىل  آمنا ابهلل وابلرسول وأطعنا مث  إىل  )ويقولون  ولئك ابملؤمنني( 

قوله: )إمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل هللا ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا مسعنا وأطعنا وأولئك  
هللا  إىل  دعوا  إذا  املؤمنني  أن  وأخرب  الرسول،  طاعة  عن  توىل  عمن  اإلميان  فنفى  املفلحون(،  هم 

 هـ. -وازم اإلميان اورسوله ليحكموا بينهم مسعوا وأطاعوا، فبني أن هذا من ل
(: فتكذيب الرسول كفر، وبغضه وسبه وعداوته مع  252-5/251وقال يف منهاج السنة )

العلم بصدقه يف الباطن كفر عند الصحابة والتابعني هلم إبحسان، وأئمة العلم وسائر الطوائف، إال 
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ر، وأما يف الباطن اجلهم ومن وافقه كالصاحلي، واألشعري وغريهم، فإهنم قالوا: هذا كفر يف الظاه 
 هـ. -فال يكون كفراً إذا استلزم اجلهل!! ا

( فتاويه  يف  السبكي  أو 2/586وقال  الربوبية،  جحد  سببه  شرعي  حكم  التكفري   :)
 هـ. -الوحدانية، أو الرسالة، أو قول أو فعل حكم الشارع أبنه كفر وإن مل يكن جحداً ا

آن والسنة من نفي اإلميان عمن مل  ( ففي القر 1/242وقد تقدم قول ابن تيمية يف الدرء )
 هـ.-أييت ابلعمل مواضع كثرية، كما نفى فيها اإلميان عن املنافق ا

(: فإخراجهم العمل يشعر أهنم أخرجوا أعمال القلوب،  7/556وقال رمحه هللا يف الفتاوى )
ابلضرورة،   أيضاً وهذا ابطل قطعاً فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعاً 

وإن أدخلوا أعمال القلوب يف اإلميان أخطأوا أيضاً؛ المتناع قيام اإلميان ابلقلب من غري حركة بدن  
 هـ. -ا

وكذلك قول ابن القيم: وأما كفر العمل، فينقسم إىل ما يضاد اإلميان، وإىل ما ال يضاده، 
 هـ. -ا فالسجود للصنم، واالستهانة ابملصحف، وقتل النيب وسبه يضاد اإلميان

وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب: من أعظم نواقض اإلسالم عشرة، منها: السحر، ومنها 
الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعاىل: )وما يعلمان من أحد حىت يقوال  

 هـ. -إمنا حنن فتنة فال تكفر( ا
ع" قوله: وحيرم تعلم السحر  وينقل الشيخ رمحه هللا يف رسائله الشخصية عن صاحب "اإلقنا 

 هـ.-وتعليمه وفعله، ويكفر بتعلمه وفعله، سواء اعتقد حترميه أو إابحته، فتأمل هذا الكالم     ا
وغريهم كثري من أهل السنة الذين نصوا على أن الكفر يكون ابلعمل كما يكون ابلقول أو  

 االعتقاد، وقد تقدم ذكر بعض أقواهلم مبا يغين عن إعادُتا هنا.
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عمالً  الكافر  قلب  يف  انعقد  قد  الكفر  كان  الكفر  (89)إذا  بني  التفريق  جيب   ،!
يف الشريعة أبداً نص يصرح ويدل    (90)العملي والكفر االعتقادي، ال يوجد عندان

 

إال إذا كان معقوداً يف القلب، فهو كفر العتقاده يف  89) ( أي أن الكفر العملي ال يكون كفراً 
عليه نص  ما  خبالف  وهو  لذاته،  ظاهراً  كفراً  لكونه  وليس  تقدمت    القلب،  وقد  السنة  أهل 

 أقواهلم يف ذلك، وهو مطابق لقول جهم ومن اتبعه من غالة املرجئة وغريهم من املتكلمني.
وقد تقدم قول ابن القيم فيهم، حيث يقول: وجيعلون كفر اجلحود والعناد واإلعراض كفراً  

!، ومن أتمل القرآن لداللته على األول، ال ألنه يف ذاته كفر، فليس عندهم الكفر إال جمرد اجلهل!
والسنة وسري األنبياء يف أممهم ودعوُتم هلم، وما جرى هلم مهم، جزم خبطأ أهل الكالم فيما قالوه  

 هـ. -ا
وقال ابن حزم يف احمللى: وأما سب هللا تعاىل، فما على ظهر األرض مسلم خيالف يف أنه  

هبم يعتد  ال  طائفتان  ومها  واألشعرية  اجلهمية  أن  إال  جمرد،  تعاىل  كفر  هللا  أبن سب  يصرحون  ا، 
وإعالن الكفر ليس كفراً، قال بعضهم: ولكنه دليل على أن يعتقد الكفر، ال أنه كافر يبقني بسبه  
هللا تعاىل، وأصلهم يف هذا أصل سوء خارج عن إمجاع أهل اإلسالم، وهو أهنم يقولون: اإلميان هو  

 هـ.-بغري تقية وال حكاية ا التصديق ابلقلب فقط، وإن أعلن ابلكفر وعبادة األواثن
وقارن  األوائل  اجلهمية  وقول  العصر،  جهمية  من  اتبعه  ومن  الشيخ  قول  القولني:  فتأمل 
من   سنن  يتتبعون  منهم  املعاصرين  وأن  قولوهبم،  وكذلك  تشاهبت،  قد  أقواهلم  أن  فستجد  بينهم، 

 لدخلوه معهم!! قبلهم من اجلهمية وغالة املرجئة شرباً بشرب، حىت لو أهنم دخلوا حجر ضب

فاألدلة 90) السنة،  أهل  أما  وآاثره،  هدي جهم  يتتبعون  دليل كجهميني  عندكم  يوجد  ال  نعم،   )
تقدمت   االعتقاد، وقد  عن  لذاته ولو جاء جمرداً  ما يكون كفراً  منه  العمل  أن  عندهم وافرة على 

 م يف ذلك، وذكر أدلتهم الشرعية. أقواهل
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داللة واضحة على أن من آمن مبا أنزل هللا لكنه مل يفعل بشيء مما أنزل هللا، فهذا  
 !!(91)هو كافر

 

( يسيئين اي شيخ أن يقال عنك: أنك تقول كالماً وتقرر تقريرات هي كفر عند أهل السنة،  91)
قول: "ألن أتكلم يف علم يقال يل فيه أخطأت أحب إيل من أن أتكلم ورحم هللا الشافعي إذ ي

 .(1)يف علم يقال يل فيه كفرت"
وإليك ما يقول أئمة السنة فيما تقول، قال حنبل: حدثنا احلميدي قال: وأخربت أن انساً  
ويصلي  ميوت،  حىت  شيئاً  ذلك  من  يفعل  ومل  واحلجم  والصوم  والزكاة  ابلصالة  أقر  من  يقولون: 

القبلةمس إذا    (2)تدبر  إميانه  فيه  إذا علم أن تركه ذلك  حىت ميوت، فهو مؤمن ما مل يكن جاحداً. 
كانت مقراً ابلفرائض واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر الصراح، وخالف كتاب هللا وسنة رسوله 

[. وقال 5لبينة:  وعلماء املسلمني، قال تعاىل: )وما أمروا إال ليعبدوا هللا خملصني له الدين(       ]ا
حنبل مسعت أاب عبد هلل بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر ابهلل ورد على أمره وعلى الرسول ما  

 . (3)جاء به عن هللا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ

 . 5/251منهاج السنة:  ( 1)
 وهو أفضل ممن ال يصلي مطلقاً. (2)
 7/209الفتاوى البن تيمية:  (3)

( الفتاوى  تيمية يف  ابن  فالكفر عندهم شيء واحد وهو اجلهل، واإلميان  7/188وقال   :)
 شيء واحد وهو العلم، أو تكذيب القلب وتصديقه!

وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل يف "اإلميان" فقد ذهب إليه كثري من أهل الكالم املرجئة، 
وقد كفَّر السلف كوكيع بن اجلراح، وأمحد بن حنبل وأيب عبيد وغريهم من يقول هبذا القول وقالوا:  

-ذب خرباً ا إبليس كافر بنص القرآن. وإمنا كفره ابستكباره وامتناعه عن السجود آلدم، ال لكونه ك 
 هـ.

(: وهبذا يظهر خطأ جهم ومن ابتعه يف زعمهم أن جمرد إميان بدون اإلميان  7/533وقال )
الظاهر ينفع يف اآلخرة؛ فإذا هذا ممتنع، إذ ال حيصل اإلميان التام يف القلب إال وحيصل يف الظاهر 
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حكمه  -مثالً –الذي   ما  الراب  دينه؟  (92)أيكل  عن  مرتد  كافر  هو  هل   ،
 فستقول ال أليس كذلك؟

 

قادر على مواصلته،    موجبه حبسب القدرة، فإن من املمتنع أن حيب اإلنسان غريه حباً جازماً وهو 
 هـ. -وال حيصل منه حركة ظاهرة إىل ذلك ا

وقال يف الفتاوى: من املمتنع أن يكون الرجل مؤمناً إمياانً اثبتاً يف قلبه، أبن هللا فرض عليه  
الصالة والزكاة والصيام واحلج، ويعيش دهره ال يسجد هلل سجدة، وال يصوم من رمضان، وال يؤدي  

بيته، فهذا ممتنع، وال يصدر هذا إال مع نفاق يف القلب وزندقة، ال مع إميان    هلل زكاة، وال حيج إىل
صحيح، وهلذا إمنا يصف سبحانه ابالمتناع من السجود الكفار، كقوله تعاىل: )يوم يكشف عن 
إىل  يدعون  كانوا  وقد  ذلة  ترهقهم  أبصارهم  خاشعة  يستطيعون  فال  السجود  إىل  ويدعون  ساق 

 . (1)هـ-السجود وهم ساملون( ا
فانظر اي شيخ يف مصاف من قد وقفت، وقول من قد وافقت وقد خالفت، مث أتمل قول  
أئمة السنة وحكمهم فيما تقول وتقرر، عسى هللا أن يشرح صدرك إىل احلق املبني، فتعود إىل الرشد 

 والصواب، وهذا ما نرجوه ونتمناه لك، وندعو هللا أن يوفقك إليه. 
ألحذرك   شيخ–وإين  احلق  حتذي  -اي  عن  يصدك  أن  من  اخلري،  كل  لك  املريد  املشفق  ر 

 واتباعه صغر شأين، وقلة علمي، وضياعي بني الناس، ولسان حالك يقول: من هذا اجملهول  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــ
اللطيف، ص  1) العبد  العزيز حممد  للدكتور عبد  والعملية،  القولية  اإلميان  نواقض  انظر  . وهو كتاب جيد  26( 

 ننصح بقراءته.
الذي يتطاول علّي وأن الشيخ فالن .. فإذا حصل هذا والظن أنه ال حيصل فالعم أهنا وساوس من  

لرجيم. ولكن انظر إىل من خالفت أبقوالك وتقريراتك من جهابذة العلم والسنة، وأئمة  الشيطان ا
 اهلدى والنور من سلفنا الصاحل، فتصغر عليك نفسك، ويهون عليك اإلايب إىل احلق إبذن هللا. 

ى الكفر العملي األكرب املخرج  ( علم االستشهاد مبعاٍص وذنوب هي دون الكفر بال خوف، عل92)
 من امللة املختلف عليه؟!
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 سامي: نعم.  -

 

على  املشركني  كمظاهرة  لذاُتا؛  مكفرة  أبعمال  تستشهد  أن  تقتضي  األمانة  وكانت 
املسلمني، وكاإلعراض عن الدين وانتفاء مطلق املتابعة الظاهرة، أو إرادة التحاكم إىل الطاغوت، أو  

لشرع   املضاهية  والقوانني  التشريعات  االستهزاء  سن  أو  واملسلمني،  اإلسالم  معاداة  و  تعاىل؛  هللا 
الظاهر ابلدين، أو عبادة غري هللا ابلركوع والسجود والدعاء والنذر وغري ذلك من األعمال الظاهرة 

تبحث عن صارف هلا   ذلك  بعد  لذاته، مث  االتفاق على كفر صاحبها  إن وجدت  –اليت حصل 
 ما هو دون الكفر األكرب!  يصرفها عن ظاهرها املكفر إىل -صارفاً 

ولكن عندما ال جتد الدليل الشرعي الذي يصرف الكفر عن مرتكيب هذه األعمال أو شيء  
منها، نراك تلتجئ إىل أعمال هي ليست كفر لذاُتا؛ كالقتل، والراب، والزىن، وغريها من األعمال  

قول بعد ذلك: انظروا هذا كفر  اليت تعترب من الكبائر اليت ال تبلغ درجة الكفر املخرج من امللة، لت
مرتكيب   عن  الكفر  صرف  الشارع  ألن  ال  عملي  كفر  ألنه  صاحبه  يكفر  ال  ذلك  ومع  عملي، 

 الكبائر بداللة نصوص أخرى وكثرية!! 
وهذا إذن دل فهو يدل على بطالن مذهبكم يف "اإلميان" وعلى عجزكم يف أن تثبتوا انتفاء 

الذ  اآلنفة  األعمال  تلك  أصحاب  عن  التضليل  الكفر  هذا  إىل  تلجأوا  أن  إىل  يضطركم  مما  كر، 
 والتلبيس والتدليس، ولكن ليس علينا اي شيخ!!

وابلنسبة لقضية "آكل الراب" ال بد من أن نفرق بني من أيكل الراب عن ضعف وحب زائد  
للمال مع اعرتافه أنه مرتكب إمثاً وأنه مستحق للوعيد على ذلك، وبني من جيوز الراب وفق قوانني  
وتشريعات يفرض احرتامها والتحكم إليها على مجيع أفراد األمة، ويقاتل دوهنا، ويعترب الراب ضرورة  

 عصرية ال ميكن جتاوزها، كما هو شأن طواغيت احلكم املعاصرين املختلف على كفرهم!!
فاألول هو الذي نتوقف عن تكفريه، بينما اآلخر فهو كافر مرتد، ال يشك يف كفره إال من  

 "اإلميان" على عقيدة جهم وأتباعه. كان يف
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وقد - قد  أقول:  أان  هكذا،  بقولك  أقول  ال  أان  إذا (93) الشيخ:  أي  ؛ 
بقلبه كما استحله بعمله فهو كفر ردة، وإىل جهنم    (94) استحل الراب 

نعيش، ومن هذه وبئس املصري،   يتوب علينا، وبدان  قال: هللا  إذا  أما 

 

( هذا اجلواب "قد وقد" األخ يعرفه، بل كل مسلم يعرفه، وال حاجة إليه، وإن كان السؤال ال  93)
 كالتايل: ما حكم من أيكل الراب، وليس ما حكم من يستحل الراب؟!حيتمله، فالسؤال جاء  

مث هذا الشرح والتفصيل "قد وقد" قد ُمنع األخ منه، وألزم أبجوبة تتضمن "كلمة وغطاها"  
 أو إبحدى الكلمتني: نعم و ال!! 

ا94) من  ومنبعه  القلب  موضعه  االستحالل  ظاهره  (  يف  واملعاصي  الذنوب  يستحل  فمن  لقلب، 
يقال  أن  يصح  قلبه، وال  هلا يف  فهو مستحل  إليها،  ويدعو  ويروجها،  لسانه، وحيسنها  وعلى 
أنه قد   أتبع ذلك ندماً وشعوراً ابإلمث والتقصري  للعاصي الذي ارتبك ذنباً عن ضعف ونزوة مث 

 استحل ارتكاب الذنب أي يف ظاهره!! 
الصاحل، وإمنا هو من حمداثت  فمثل هذا االستخ يعرفه سلفنا  "االستحالل" مل  لكلمة  دام 

من   درجته  بلغت  مهماً  ظاهراً  هللا  معاصي  على  االجرتاء  أن  ليقرروا  وصنيعهم،  العصر  جهمية 
ابالستحالل   يقرن  مل  ما  كفًر  يعترب  ال  فهو  إليها،  الدعوة  أو  واالستحالل  والتحسني  االطمئنان 

فإن وابلتايل  مجيع    القليب!!،  وعلى  الظاهر  يف  هللا  أنزل  ما  بغري  احلكم  يستحلون  الذين  احلكام 
اجلوارح، ويروجون له، وحيسنونه، ويفرضونه على األمة فرضاً، وهم ابملقابل يعرضون عن حكم هللا  
تعاىل كلياً .. فهذا كله داخل عندهم يف االستحالل الظاهر الذي ال يكفر صاحبه، وال يعترب دليالً  

 حالل القليب مناط التكفري عندهم!! على االست
له ما    -استحالل ظاهر واستحالل ابطن–لذلك فمثل هذا اإلطالق والتقسيم لالستحالل  

بعده، وهو محال أوجه، وال ُيسلم به، وخباصة إن استخدم من ِقَبل من يُتهم ابإلرجاء أو نه على  
 قول جهم يف اإلميان. 
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الفارغة هذه يعصي    (95) الكلمات  أبنه  يؤمن  أبنه هو  يشعران  مما  إخل، 
هللا ورسوله، وابتع هواه، وال فرق اي حضرة األخ املسلم بني من يعصي  

وبني من يعصي هللا يف أن حي مثالً  الراب  أكله  أنزل هللا يف  ما  كم بغري 
 !!(96)هللا

 

( قوله بدان نعيش وغري ذلك من الكلمات الفارغة اليت يستشهد هبا الشيخ! ال تربر له اخلطأ،  95)
من   متنع  ال  فهي  بسببها  الكفر  وقع يف  ولو  واآلخرة،  الدنيا  به يف  الوعيد  عنه حلوق  متنع  وال 

 ه، إذ ال تعترب من موانع التكفري املعتربة شرعاً.تكفريه بعين
قال تعاىل: )ذلك أبهنم استحبوا احلياة الدنيا على اآلخرة وإن هللا ال يهدي القوم الكافرين( 

[. قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب: فصرح أن هذا الكفر والعذاب مل يكن بسبب 107]النحل:  
حمبة الكفر، وإمنا سببه أن له يف ذلك حظاً من حظوظ  االعتقاد أو اجلهل، أو البغض للدين، أو  

 (. 89هـ )جمموعة التوحيد: -الدنيا فآثره على الدين ا

االستحالل  96) حيمل  وكيف  الكفر،  على  واملعصية  املعصية،  على  الكفر  يقيس  كيف  أرأيت   )
–الظاهر العملي للّراب على االستحالل الظاهر العملي للحكم بغري ما أنزل هللا، فمعصية الراب  

لى مجيع جوارحه ال كمعصية احلكم بغري ما أنزل هللا، ومن يستحل الراب بعمله وع -عند الشيخ
 يكفر، وابلتايل من يستحل احلكم بغري ما أنزل هللا بعمله وعلى مجيع جوارحه ال يكفر!!

الباطل، وحتميل   القياس  يكون  والتضليل، وكيف  والتدليس،  التلبيس،  يكون  كيف  أرأيت 
 العبارات ما ال حتتمل؟!! 

ل للتربير  العملي"  الراب  "استحالل  كلمة  استغلت  كيف  أرأيت  واحلكم مث  الكفر  طواغيت 
 استحالهلم الظاهر والعملي للحكم بغري ما أنزل هللا، لصرف الكفر عنهم؟! 

تلومنا   فل  القارئ–لذا  ابإلميان   -أيها  املتعلقة  اصطالحاُتم  ومن  القوم،  من  حذرانك  لو 
 والكفر، والوعد والوعيد. 

أن احلكم بغري ما أنزل    ومن الفوارق بني معصية احلكم بغري ما أنزل هللا ومعصية أكل الراب،
الكفر، وصرفه إىل ما دون الكفر يكون استثناء ووفق ضوابط وقيود.   -كما تقدم–هللا األصل فيه  
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أقول   ال  أقول قاضي شرعي حيكم  بسيط جداً،  مبثال  الكلمة  أهني  واآلن 
قول كما نقول حنن دائماً: حيكم ابلكتاب والسنة، ولكن يف  حيكم ابلشرع، بل أ

املظلوم، هل هذا   للظامل حبق  اثنان فحكم  تقاضى عنده  معينة  حكومة ويف قضية 
 ؟ (97)حكم مبا أنزل هللا

 قبل ما أجيبك بتجاوب!! …سامي: أان أجيب، ولكن ابستفسار  -

 

استثناء   يكون  الكفر  على  ومحلها  مكفرة،  غري  معصية  أهنا  فيها  األصل  الراب  أكل  معصية  بينما 
 لطارئ االستحالل جمرداً عن أكل الراب وجودواً وعدماً.

رايب أو الزاين أو السارق عن نزوة وشهوة مع اعرتافه ابلذنب وشعوره ابلتقصري واإلمث مث أن امل
واحلرج، وإقراره أنه مستحق للعقوبة على ذلك، ال يقال عنه قد حكم بغري ما أنزل هللا كالذين يبت  
 يف قضية من القضااي أو حيكم بني طرفني مث هو بعد التمحيص والتدقيق واملراجعات يصر على أن

فليس   لألمة،  ملزماً  قانوانً  من حكمه  جيعل  ولرسوله،  ومشاقة هللا  معاندة  أنزل هللا  ما  بغري  حيكم 
 األول كاآلخر من حيث صفة احلاكم وصفة احلكم، ومن حيث الوعيد الذي يستحقه كل منهما.

 ( جنيب على هذا السؤال مبا يلي:97)
حلاكم   هذا  بصفة  هم  ليسوا  كفرهم!!  على  املختلف  املعاصرين  احلكم  طواغيت  أن  أواًل: 

 يب لذي حيكم ابلكتاب والسنة، وابلتايل ال جيوز أن يضرب مثالً هلم ويعطوا حكمه.الط
أو   اثنياً: هذا الذي حكم للظامل حبق املظلوم، هل صدر احلكم عنه عن اجتهاده فأخطأ، 
أتويل مستساغ، أو عن نزوة وشهوة، أو عناد وإعراض، وكرب وكره، وجحود واستهانة؟ حيث ال بد  

ه يف السؤال، ألن لكل صفة وحالة هلا حكمها املختلف عن اآلخر؛ فاحلكام  من تبيني صفة حكم
بغري ما أنزل هللا ينتقل من احلاكم املأجور خلطئه فيما اجتهد فيه، ما يف احلديث املتفق عليه: "إذا 
اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر"، إىل احلاكم العاصي اآلمث، وعليه 

ول أهل العلم "كفر دون كفر". إىل احلاكم الكافر املرتد، وكل حبسب صفة حكمه والسبب حيمل ق
 الذي دفعه للحكم بغري ما أنزل هللا.
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، (98)الشيخ: طيب، بقولوا عنا ابلشام، يلي ما بيجي معاك تعال معو -
 تفضل. 

مثال:   - نضرب  شريعة؟  احلكم  هذا  جعل  القاضي  هذا  هل  سامي: 
مبا أنزل هللا عز   (99) مإنسان سرق وجاء إىل هذا القاضي الذي ال حيك

أقطع   بدي  ما  قال:  لقرابة  أو  هلوى  القضية  هذه  يف  ولكن  وجل، 
، بدي أقيم عليه حد اثين رغم أن شروط السرقة متوفرة فيه، (100) إيدو

ينزل   نقولك كفر،  اليد، فهذا ال  يقطع  أنه يف احلاالت األخرى  رغم 
السرقة السجن  عليه قول ابن عباس: كفر دون كفر، أما إن جعل حد 

أو، فهذا قد كفر جملرد حكمه أن جعلها شرعاً يتبع، ألنه جعل نفسه  
 نداً هلل.

قرأُتا،   - عبارات  تؤيد  أنت  تؤاخذين،  ما  فيك  هللا  ابرك  أنت  الشيخ: 
وطلبك أن تقطع كالمي لتبني هذا ال يفيدك شيئاً!، أان سأقول: هذا 

حكم   هل  املظلوم،  على  للظامل  حكم  الذي  هللا؟ اإلنسان  بشرع 

 

: أن الذي ال أييت معك على احلق ائت معه على الباطل، وهو يستخدم هبذا  ( هذا املثال، يعين98)
 املعىن يف الشام. والشاهد كيف يطيب للشيخ االستشهاد أبمثال ظاهرها وابطنها بطل وخطأ؟! 

النفي"ال" 99) أداة  الصواب "حيكم" من دون  النفي ولعل  الشريط بصيغة  الكالم يف  ( هكذا ورد 
 وإال فإن املعىن ال يستقيم.

العامية ومن دون مراعاة  ( من املالحظ أن احلديث واحلوار تتخلله بعض العبارات والكلمات  100)
 لقواعد النحو، وحنن رأينا إثباُتا كما وردت يف الشريط من غري أدىن تصرف. 
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ال تقول:  أن  إن  (101)املفروض  ذلك  بعد  لنهايته،  املوضوع  ونتابع   ،
 وجدت مناسبة لتقول ما قلت، تقول ذلك.

هذا املسلم والقاضي الذي حيكم مبا أنزل هللا عادة حكم يف قضية ما بغري  
أنزل هللا، املخالف    ما  احلكم  منه هذا  أن صدر  حيكم مبجرد  مسلماً  أن  أظن  ما 

 .(102) الشرع، أنه حيكم عليه أنه كفر، ما أظن أحداً يفعل هذا
، تكرر ذلك السبب أو (103)فأريد أن أقول يف قضية أخرى لسبب أو آخر 

أقو (104)جتدد أان  أنزل هللا. كذلك  ما  بغري  أيضاً  وإمنا حكم  ال ، مش مهم!،  ل: 

 

 ( هكذا من حياور الشيخ، فهو دائماً ملزم إبحدى الكلمتني: نعم أو ال!!101)

( هذا الكالم ال يصح على إطالقه؛ حيث ال بد من بيان السبب الذي دعاه إىل احلكم بغري  102)
أنز  ما  بغري  فيها  حكم  اليت  وصفتها  القضية  هي  ما  مث  هللا،  أنزل  عالقة ما  هلا  وهل  هللا،  ل 

 ابلتوحيد أم ال؟
وعلى ضوء هذا التفصيل املهم جداً يُعطى احلكم الشرعي الذي يستحقه ويناسبه، حبسب  

 صفة خمالفته، وصفة املخالفة اليت حكم فيها بغري ما أنزل هللا.
أن   قال الشيخ سليمان بن عبد هللا بن حممد بن الوهاب رمحهم هللا تعاىل: حتقيق معىن اآلية

التوحيد وترك الشرك، أو كان يف الفروع ومل يقر   أنزل هللا إن كان يف األصل من  احلكم بغري ما 
اللسان وينقد القلب فهو كفر حقيقي ال إميان معه كما تقدم عن عكرمة، فأما من اعرتف بقلبه  

لة، قال  وأقر بلسانه حبكم هللا ولكنه عمل بضده ظاهراً يف الفروع خاصة فليس بكفر ينقل عن امل 
ا امللة  عن  ينقل  له  واحملبة  اإلقرار حبكمه  مع  أنزل هللا  ما  بغري  الفروع  احلكم يف  ليس  هـ  -طاوس: 

 (. 141)كتاب توحيد األخالق: 
فتأمل كيف ميز احلكم بغري ما أنزل هللا يف األصول وما له عالقة ابلتوحيد، عن الفروع اليت  

ال يكفر بشرط إقرار اللسان، وانقياد القلب،  هي دون ذلك، حيث أن األول يكفر، بينما اآلخر  
 وحبه ورضاه حلكم هللا الذي وقع يف خمالفته، ومن دون ذلك فهو يكفر كاألول.
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مخس مرات،    …أستطيع أن أقول أنه كفر كفر اعتقاد، وكفر ردة، إىل مىت سنكرر 
 .(105)عشر مرات، مائة مرة .. إخل

 

ذلك  103) فبيان  ودوافعه؟!  وما صفته  أي سبب،  تقدم–(  الشرعي   -كما  احلكم  لتحديد  شرط 
وقع يف خمالفة حكم هللا. فعالم تذكر هذه األسباب مبهمة غامضة  املناسب الذي يستحقه من  

 وجمملة من غري تفصيل وبيان؟! 

 ( أيُّ سبب الذي تكرر وجتدد وأنت مل تذكر سبباً واحداً حلكمه بغري ما أنزل هللا؟! 104)

( قوله: مائة مرة .. اخل!!، يعين أن األمر مفتوح على مصراعيه، ولو جتاوزت املخالفات آالف  105)
 املرات، فهذا حكمه حكم من يقع يف املخالفة ملرة واحدة!!

 ابطل نسجل عليه املالحظات التالية:  وهذا تقرير
احلاكم أبنه حيكم ابلكتاب والسنة يف  تقم من وصفه هلذا  ما  متناقض مع  أنه كالم  أوال: 

ألف مرة،    …عموم حياة الناس، فكيف يفرتض فيه انه يتخلف عن احلكم مبا انزل هللا مائة مرة  
 ؟!!! اخل، وهو من جهة حيكم ابلكتاب والسنة  …واىل ما ال هناية 

اخل، من    …اثنياً: أن الذي يعصي هللا مرة خيتلف عن الذي يعصي هللا مائة مرة، وألف مرة  
حيث صفاء القلب وانقياده ألحكام الشريعة ، ومن حيث قوة اإلميان وازدايده، فاملرء كلما كثرت 

لصغائر ـ  معاصيه وذنوبه ـ وخباصة أن كانت من النوع الذي يكون ألصق ابلكفر والكبائر منه إىل ا
كلما ضعف إميانه وعال قلبه الران حىت يصبح ال يعرف معروفا وال ينكر منكراً، كما يف احلديث 
فيه   نكتت  قلب أشرهبا  عوداً، فأي  القلوب كاحلصري عوداً  الفنت على  يرويه مسلم:"تعرض  الذي 

ل الصفا نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حىت يصري على قلبني: ابيض مبث
فال تضره فتنة ما دامت السماوات واألرض، واآلخر اسود مرابداً _ أي كلون الرماد من الربدة ـ  

 ال يعرف معروفاً وال ينكر منكراً إال ما أشرب من هواه".–أي مائالً منكوساً  كالكوز جمخياً ـ
أخطأ خطيئةوقال   إذا  العبد  "إن  ذنباً   -:  أذنب  إذا  رواية:  نكتة    -ويف  قلبه  نكتت يف 

سوداء، فإذا نزع واستغفر واتب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حىت تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر  
 هللا: )كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون(".
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لرت  الباب مفتوحاً  الران  فإن بلغت معاصيه درجة الكفر عنه مطلق اإلميان، لكن يبقى  اكم 
أشد  وهي  املغلطة،  والردة  املغلط،  الكفر  مرحلة  إىل  اجملرد  الكفر  مرحلة  من  بصاحبه  ينتقل  حىت 

 وأغلظ من الردة اجملردة والكفر اجملرد. 
وإن كان كالمها يشرتكان يف  –فتكرار الكفر مئات املرات!! خيتلف عمن يكفر مرة واحدة  

 التوبة واجلزاء والوعيد لكل منهما. من حيث قبول  -صفة خروجهما من دائرة اإلسالم
اثلثاً: إن االسرتسال يف املعاصي واالستهانة هبا قد تؤدي إىل ما هو أعظم منها، كما يقول  
أهل العلم: فاالستهانة ابلصغائر واإلكثار منها قد تؤدي بصاحبها إىل الوقوع يف الكبائر، واإلكثار  

 العياذ ابهلل.من الكبائر واالستهانة هبا قد تؤدي إىل لكفر و 
، ومثل هذا  (1): "مدمن مخر كعابد وثن" وقوله: "ال يدخل اجلنة مدمن مخر"فتأمل قوله  

ما   الوعيد الشديد ال يكون حبق من يشرب اخلمر مرة أو مرتني؛ ألن اإلدمان على الشيء غالباً 
نقياد ما ال حيصل لغريه، ولرمبا يصل احلال بصاحبه  يتبعه استحسان هلذا الشيء وحيصل له من اال

حمور   هلم  ابلنسبة  املخدرات  وتكون  املخدرات،  سبيله  يف  ويقاتل  عليه،  ويعادي  يوايل  أن  إىل 
اهتماماُتم وحياُتم، وال شك يف أن املرء إذا وصل به اإلدمان إىل هذه املرحلة فإن احلديث حيمل 

 عن امللة. عليه على ظاهره املكفر واملخرج له 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 ".2721" و "2720( انظر صحيح سنن ابن ماجة: "1)
ول مرة، تراه يقع يف الندم واحلرج الشديدين لوقوعه يف الذنب، وكذلك الزاين عندما يزين أ

فإن عاد وزىن اثنية يقل عنده احلرج، وهكذا يف الثالثة والرابعة حىت ينعدم عنده مطلق احلرج والندم،  
عنده   لتكرار–وينتقل احلرج  أن    -مع  إىل  الفجور  به  ملا يصنع، ولرمبا يصل  إىل سرور واستحسان 

بف فيها،  يباهي اآلخرين  اليت ال دخل ألحد  الشخصية  ذلك من حقوقه  جوره ومبا يصنع، ويعترب 
 فيقع بذلك يف الكفر البواح! 

حتقيق   مسألتني، من حيث  أو  مسألة  مرتني يف  أو  مرة  أنزل هللا  مبا  ال حيكم  الذي  وحنوه 
واملشاقة،    االستهانة حبكم هللا، وحصول االستحسان للحكم بغري ما أنزل هللا، واجلرأة على املخالفة 
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كفر عمل   مىت أستطيع أن أقول أبن حكمه هذا يدينه أبنه كفر ردة وليس
!!، إذا بدا منه شيء عما وقر يف  (106)فقط، إذا بدا منه ما يُنيب عما وقر يف قلبه

 

وضعف االنقياد حلكم هللا تعاىل، فهما ال يستواين من مجيع هذه األوجه واخلصال، وابلتايل فإن  
 املسرف يف املخالفة حلكم هللا تعاىل يكون أقرب إىل الكفر من اآلخر إن مل يكن قد وقع فيه. 

 ما أنزل هللا، فهو  رابعاً: إن الذي ال حيكم مبا أنزل هللا يف الظاهر، أو يغلب عليه احلكم بغري
ولو  الباطن،  فساد  على  دليل  الظاهر  فساد  فإن  تعاىل،  حمبا حلكم هللا  منقادا  ابطنه  يكون يف  ال 

 صلح الباطن للزمه صالح الظاهر ال حمالة.
كما يف احلديث الصحيح: "أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا 

 فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب". 
فال جيوز أن نفرتض ظاهراً فاسداً على اإلطالق يقارنه ابطن مؤمن منقاد حلكم هللا ورسوله، 

( الفتاوى  يف  تيمية  ابن  ومل  14/120قال  بقلبه  ويعظمه  وحيبه  الرسول  يصدق  أنه  قال:  فمن   :)
هو  يتكلم قط ابإلسالم وال فعل شيئاً من واجباته بال خوف، فهذا ال يكون مؤمناً يف الباطن وإمنا  

يكون   القلب وتصديقه  الباطن وأن جمرد معرفة  يف  يكون مؤمناً  أنه  كافر، وزعم جهم ومن وافقه 
إمياانً يوجب الثواب يوم القيامة بال قول وال عمل ظاهر، وهذا ابطل شرعاً وعقًل، وقد كفر السلف  

 كوكيع وأمحد وغريمها من يقول هبذا مبا أنزل هللا 
حلكم بغري ما أنزل هللا آالف املرات، وال ينقاد يف ظاهره وعليه فإن هذا الذي يتكرر منه ا

للحكم مبا أنزل هللا يف عموم حياته وحياة الناس، لكنه يف مسألة أو مسألتني يتخلف فيهما عن  
 احلكم مبا أنزل هللا فإن دائرة التأويل وحتسني الظن تسعة.

( أتمل كيف أن الشيخ حيصر الكفر يف القلب، وأن كفر العمل الظاهر مهما كان بواحاً فإنه  106)
الذين حصروا  املرجئة  قول جهم ومن اتبعه من غالة  نفس  مللة، وهو  عن  خمرجاً  يراه كفراً  ال 

لقواعد الشريعة اليت تنص على اعتبار  الكفر يف القلب واالعتقاد، وهو من جه ة يتضمن رداً 
الظاهر يف الكفر واإلميان وعلى عالقة الظاهر ابلباطن وأثر كل واحد منهما على اآلخر، وقد 

 تقدمت اإلشارة إىل هذه القواعد، ويف أكثر من موضع ما يغين عن اإلعادة هنا. 
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كم ال يصلح احلكم به ابلرغم انه مما أنزل هللا، هنا يقال أبن  قلبه، وهو أن هذا احل 
 !!.(107)كفره كفر ردة

 

 ( نسجل على هذا الكالم املالحظتني التاليتني: 107)
القول  الذين تكثرون اجلدال عنهم، قد بدر منهم هذا  أواًل: أن طواغيت احلكم املعاصرين 

الرابني للشريعة  كوصفهم  الكفر،  يف  وأصرح  منه  أشد  هو  حتقق  وما  ال  ومتخلفة  رجعية  أبهنا  ة 
له دخل وعالقة يف شؤون السياسة واحلكم،   أفيون الشعوب، وليس  متطلبات العصر، وأن الدين 
ووصفهم للدعاة إىل هللا على أهنم دعاة ظالم، يريدون أن يعودوا ابألمة إىل عهد الظالم والتخلف،  

ذلك من   الزاين احملصن وغري  السارق ورجم  يد  قطع  اليت نسمعها  إىل عهد  البواح  الكفر  عبارات 
أعمى بصره  إال على كل من  املختلفة، وهي ال ختفى  منهم، ونالحظها عرب وسائلهم اإلعالمية 

 !! (1)وبصريته عنهم حبجة عدم االشتغال بفقه الواقع، الذي يعترب يف نظر القوم من البدع واحملداثت
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( يقول حممد شقرة يف كتابه "هي السلفية!!": إن فقه الواقع الذي يدندن حوله بعض الدعاة، ما هو إال انفلة 1)

الفقه إن قلنا مبشر  التعبري، بل إنه أقرب إىل أن يكون من الرتف املعريف الذي من نوافل  العلمية، إن جاز  وعيتها 
 هـ. وانظر رسالة فقه الواقع للشيخ انصر. -شغف به طوائف  من مثقفي العصر ا

التأويل هلم،   والسؤال: عالم متسكون عن تكفريهم، وتكثرون اجلدال عنهم، وتتوسعون يف 
 للتكفري؟!!  -أضعافاً مضاعفةوزادوا عليه –وقد أتوا بشرطكم 

اثنياً: تقييد كفر احلكام كفر ردة واعتقاد بصيغة معينة، وهي أن يقولوا أن حكم هللا ال يلح،  
 هو تقييد ال يصلحن وهو من التقول على دين هللا بغري علم.

قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ: كفر احلاكم بغري ما أنزل هللا كفر اعتقاد انقل عن  
 لة، هو أنواع:امل

احلاكم بغري ما أنزل هللا أحقية حكم هللا ورسوله، وهو معىن ما روي    (1)أحدها: أن جيحد
عن ابن عباس، واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل هللا من احلكم الشرعي، وهذا ما ال 

أن من جحد   بينهم  عليها  املتفق  املتقررة  األصول  فإن  العلم،  أهل  بني  فيه  أصول  نزاع  من  أصالً 
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قطعياً فإنه كافر الكفر الناقل عن    الدين أو فرعاً جممعاً عليه، أو أنكر حرفاً مما جاء به الرسول  
 امللة.

أنزل هللا كون حكم هللا ورسوله حقاً، لكن أعتقد أن  الثاين: أن ال جيحد احلاكم بغري ما 
الرسول   عند  (2)أحسن من حكمه، وأمت وأمشل   حكم غري  بينهم  الناس من احلكم  ، ملا حيتاجه 

وتغري   الزمان  تطور  عن  نشأت  اليت  احلوادث  من  استجد  ما  إىل  ابلنسبة  أو  مطلقاً  إما  التنازع، 
 األحوال، وهذا أيضاً ال ريب أنه كفر. 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكفار: )وجحدوا هبا واستيقنتها  1) الباطن، كما قال تعاىل عن  ( قد تقدم أن اجلحود قد يكون ابلظاهر دون 

[. وهذا أيضاً ال خالف على كفره، وابلتايل فإن تعلق جهمية العصر أبن 14واً( ]النمل:  أنفسهم ظلماً وعل
 اجلحود املكفر يراد منه جحود الباطن والقلب فقط، هو تعلق ابطل وال يصح.

الكفر  2) من  النوع  هذا  على حكم هللا–(  ورفعه  وتفضيله  هللا  أنزل  ما  بغري  احلكم  فيه    -وهو حتسني  وقع  قد 
ا سائر طواغيت  على  له  وتفضيلهم  الدميقراطي  للنظام  وحتسينهم  أحد،  على  خيفى  ال  ظاهراً  وقوعاً  حلكم 

اليت ال جيوز أن يعلوها ويفضلها   الذي يقرر حكم الشعب، وحكم األكثرية  الطواغيت–األنظمة،   -يف نظر 
داين، واجلاهل حكم آخر، ولو كان حكم هللا، هلو أمر مشاهد على مدار الساعة، ومعروف لدى القاصي وال

 والعامل. 
الثالث، أن ال يعتقد كون حكم احلاكم بغري ما أنزل هللا مماثالً حلم هللا ورسوله، فضالً عن  

مبا خيالف حكم هللا ورسوله، فهذا كالذي    (1)أن يعتقد كونه احسن منه، لكن اعتقد جواز احلكم
 قبله. 

ومكاب للشرع،  معاندة  وأظهرها  وأمشلها  أعظمها  وهو  هلل  اخلامس:  وكشاقة  ألحكامه  رة 
وتنويعاً   وتشكيالً  وتفريعاً،  وأتصيال  وإرصاداً  وإمداداً  إعداداً  الشرعية  ابحملاكم  ومضاهاة  ولرسوله، 
وحكماً وإلزاماً ومراجع ومستندات. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات ومرجعها كلها  

رسوله   كتاب هللا وسنة  وقوانني    إىل  شرائع شىت،  من  امللفق  القانون  هي  مراجع  احملاكم  فلهذه 
 كثرية، كالقانون الفرنسي، والقانون األمريكي، والقانون الربيطاين، وغريها من القوانني.
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إليها   والناس  األبواب،  مفتوحة  مكملة،  مهيأة  اإلسالم  أمصار  من  كثري  يف  احملاكم  فهذه 
حيكم   أسراب،  إثر  ذلك  أسراب  أحكام  من  والكتاب  السنة  حكم  خيالف  مبا  بينهم  حاكمهم 

القانون، وتلزمهم به، وتقرهم عليه، وحتتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة 
 أبن حممداً رسول هللا بعد هذه املناقضة.

كاايت  السادس: ما حيكم به كثري من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي وحنوهم، من ح
به وحيضون   ذلك منهم، وحيكمون  ويتوارثون  اليت يسموهنا "سلومهم"  آابئهم وأجدادهم، وعادُتم 
عن حكم هللا ورسوله  ورغبة  وإعراضاً  اجلاهلية،  أحكام  على  بقاء  النزاع،  عند  إليه  التحاكم   على 

 )رسالة حتكيم القوانني(. طواغيت احلكم
جيد أمن يتصفون    -املختلف على كفرهم!!–ن  املعاصري  طواغيت احلكمقلت: ومن يتأمل واقع  

جبميع األنواع الستة املكفرة اليت ذكرها الشيح يف رسالته القيمة، وهم يزيدون عليها نوعاً آخر مكفراً   
لصاحبه عن امللة، وهو استهانتهم وُتكمهم واستهزائهم بشرع هللا، وما يفعلونه يف جمالسهم   انقالً 

على شرع هللا، وتقدميهم حلكم األكثرية على حكم هللا إال ضرب من  النيابية الطاغوتية من تصويت  
  ضروب التهكم واالستهانة واالستهزاء بشرع هللا وحكمه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ومن يتأمل قوانني األنظمة الوضعية ودساتريها اليت ترعاها طواغيت احلكم، جيدها مليئة ابلتقريرات والعبارات  1)

 التالية: جيوز وال جيوز، وجيب وال جيب .. وكل ذلك بغري سلطان من هللا تعاىل.
بهم ابحلكم مبا أنزل هللا، إمعاانً يف رفضهم  ونوعاً آخر، وهو حماربتهم واضطهادهم ملن يطال

 وردهم حلكم هللا ورسوله. 
ونوعاً آخر، وهو كرهم الظاهر لشرع هلل والعمل به. وهو كفر خمرج عن امللة لذاته ولو جاء 
جمرداً عن االعتقاد أو اجلحود، كما قال تعاىل: )والذين كفروا فتعساً هلم وأضل أعماهلم. ذلك أبهنم  

[. فعلل كفرهم وحبوط أعماهلم لكرههم ما أنزل  9-8زل هللا فأحبط أعماهلم( ]حممد:  كرهوا ما أن
هلم   الشيطان سول  اهلدى  هلم  تبني  ما  بعد  من  أدابرهم  على  ارتدوا  الذين  )إن  تعاىل:  وقال  هللا. 

[. 26-25وأملى هلم. ذلك أبهنم قالوا للذين كرهوا ما نزل هللا سنطيعكم يف بعض األمر( ]حممد: 
ء كفروا وارتدوا ألهنم قالوا للذين كرهوا ما نزل هللا سنطيعكم يف بعض األمر، فيكون الذين  فهؤال

 كرهوا ما نزل هللا أوىل ابلكفر واالرتداد، وكفرهم أغلط وأشد. 
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نعود   نلتقي–فال  قول    -لعلنا  يكون سبب  قد  نظاماً  اختذ  الذي  هذا  أن 
و أهنم اختذوا نظامه دليالً على ما وقر يف نفسه أبن  القائلني: أن هذا كفر ردة، ه

 !!(108) احلكم يف اإلسالم ال يصلح

 

قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب: من أعظم نواقض اإلسالم عشرة، منها: من أبغض شيئاً  
ولو عمل به، كفر إمجاعاً، والدليل قوله تعاىل: )ذلك أبهنم كرهوا ما أنزل هللا  مما جاء به الرسول 
 هـ.-فأحبط أعماهلم( ا

النقادوا له وعملوا به    -وهو شرط لصحة اإلميان–إذ لو كان هؤالء احلكام حمبني لشرع هللا  
ان دليالً على انتفاء احلب الدال على ضده  أبي وجه من الوجوه، ولكن ملا انتفى االنقياد والعمل ك

 [. 31وهو الكره والبغض كما قال: )قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا( ]آل عمران: 
ذلك  ومع  والداين،  القاصي  عليهم  ويالحظها  فيهم،  متوفرة  كلها  الكفر  خصال  فهذه 

مل يتمكنوا من   -كما زعموا–حىت اآلن  فجهمية العصر ال يرون كفرهم، وال يزلون يتأولون هلم ألهنم
 الدخول إىل قلوهبم ليعرفوا هل كفروا يف قلوهبم أم ال! 

ومن خالل ما تقدم يعلم بطالن تقييد الشيخ لكفر احلاكم كفر اعتقاد وردِّة وهو أبن يصرح  
 أن حكم هللا ال يصلح، فقط ومن دون النظر إىل األنواع األخرى املكفرة.

لنا تعليق آخر ع يف    -اي شيخ–لى شرط الشيخ املتقدم لكفر احلاكم فنقول: ما قولك  مث 
على وجه اللعب أو العبث،   -اليت اعتربُتا شرطاً لكفر احلاكم كفر ردة–حاكم يصرح هبذه املقولة  

 أو العناد ألهل احلق، وهو يف قلبه يعتقد خبالفها؟ 
اهر علة للتكفري وإن جاء فإن قلتم: هو كافر، فقد كفرمت بغري موجب إال إذا اعتربُتم الظ

 جمرداً عن االعتقاد. 
وإن قلتم: فهو غري كافر لسالمة اعتقاده، قلنا: كيف لكم السبيل إىل اعتقاده وقلبه، وأنتم 

 مل تعتربوا ظاهره دليالً عليه؟!! 

( أتمل للمرة الثانية حيصر الشيخ العلة لكفر احلاكم يف أن يصرح أن حكم اإلسالم ال يصلح، 108)
الكفر  من  أظهر  مهما  تسعه  التأويل  أمره، وساحة  من  فهو يف سعة  ذلك،  منه  يبدر  مل  فإن 
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صحيحاً   هذا حكماً  فيكون  استنباطهم،  أو  إن صح حكمهم  أقول:  أان 
بني كفر وكفر وهو  مطابقاً للكفر االعتقادي. إذاً مناط احلكم والبحث، والتفريق  

!! فإن كان القلب مؤمناً والعمل كافراً، فهنا يتغلب احلكم (109)أن ننظر إىل القلب
!!، أما إذا كان ما يف القلب (110)ملستقر يف القلب على احلكم املستقر يف العمل

 

!، وقد تقدمت أقوال العلماء يف صفة كفر احلكم بغري ما أنزل هللا كفراً أكرب ما  البواح الظاهر!
 يغين عن اإلعادة هنا، واليت تدل على خالف ما ذهب إليه الشيخ. 

مل تؤمر بشق القلوب والنظر فيها، كما يف احلديث    -شرعاً –( كيف تنظر إىل القلب، وأنت  109)
 الذي يرويه مسلم: "إين مل أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس وال أشق بطوهنم".

ه، حيث  وكذلك األثر الذي يرويه البخاري يف صحيحه عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عن
، وإن الوحي قد انقطع، وإمنا أنخذكم اآلن يقول: إن انساً يؤخذون ابلوحي يف عهد رسول هللا  

مبا ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خرياً، أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء، هللا حياسبه 
  أنمنه ومل نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة.  يف سريرته، ومن أظهر لنا سوءاً مل

( وذلك ألن اإلميان والنفاق أصله يف القلب، وإمنا الذي  34قال ابن تيمية يف )الصارم:  
يظهر من القول والفعل فرع له ودليل عليه، فإذا ظهر من الرجل شيء من ذلك ترتب احلكم عليه  

 هـ. -ا
من هي  القلوب  يف  ما  معرفة  فإن  أخرى  جهة  من    ومن  وليس  الغيوب،  عالم  خصائص 

 خصوصياتك وال خصوصيات غريك من البشر، ورحم هللا امرأ عرف حده فوقف عنده. 

اً، ونصوص الشريعة دلت على (  كيف جيوز لك أن تعترب القلب مؤمناً والعمل الظاهر كافر 110)
القلب   فإن كان  الكفر واإلميان،  أثر كل منهما على اآلخر يف  الظاهر ابلباطن وعلى  عالقة 
خلالقه، ظهرت آاثر ذلك على اجلوارح ال حمالة، ومن احملال أن يظهر ضده  حمباً  منقاداً  مؤمناً 

 وخالفه؟! 
فيه   كان  فإذا  تيمية رمحه هللا:  ابن  القلب–قال  البدن مع  -أي  إىل  ذلك  وإرادة سرى  رفة 

يف احلديث الصحيح:    ابلضرورة، ال ميكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب، وهلذا قال النيب  
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مطابق للعمل، أي هو ال يقر هذا احلكم الذي جاء به الشرع، إما إعراابً وإفصاحاً  

 

"أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح هلا سائر اجلسد، وإذا فسدت فسد هلا سائر اجلسد  
 إال وهي القلب". 

كا اجلسد  فإذا  لزم ضرورة صالح  قلبياً،  وعمالً  علماً  اإلميان  من  فيه  مبا  صاحلاً  القلب  ن 
ابطن   قول  وعمل،  قول  احلديث:  أهل  أئمة  قال  كما  املطلق،  ابإلميان  والعمل  الظاهر  ابلقول 
الباطن صلح الظاهر، وإذا  له مىت صلح  للباطن الزم  وظاهر، وعمل ابطن وظاهر، والظاهر اتبع 

وهلذا فسد؛  هذا خلشعت    فسد  قلب  لو خشع  العابث؛  املصلي  عن  الصحابة  من  قال  من  قال 
 جوارحه.

وقال: وإذا قام ابلقلب التصديق به واحملبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن مبوجب ذلك من 
األقوال الظاهرة، واألعمال الظاهرة، فما يظهر من البدن من األقوال واألعمال هو موجب ما يف  

يله ومعلومه، كما أن ما يقوم ابلبدن من األقوال واألعمال له أيضاً أتثري فيما يف  القلب والزمه، ودل 
القلب، فكل منهما يؤثر يف اآلخر، لكن القلب هو األصل والبدن والفرع له أيضاً، والفرع يستمد 
من أصله واألصل يثبت ويقوى بفرعه؛ كما يف الشجرة اليت يضرب هبا املثل لكلمة اإلميان، قال  

: )وضرب هللا مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها اثبت وفرعها يف السماء تؤتى أكلها كل  تعاىل
التوحيد، والشجرة كلما قوي أصلها وروي قويت فروعها، وفروعها   حني إبذن رهبا(، وهي كلمة 

 أيضاً إذا اغتذت ابملطر والريح أثر ذلك يف أصلها. 
ستلزمة لألقوال واألعمال الباطنة، كان يستدل وملا كانت األقوال واألعمال الظاهرة الزمة وم

هبا عليها، كما يف قوله تعاىل: )ال جتد قوماً يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد هللا ورسوله 
أبناءهم أو إخواهنم أو عشريُتم أولئك كتب يف قلوهبم اإلميان وأيدهم بروح  أو  ولو كانوا آابءهم 

 ابهلل واليوم اآلخر ال يوجدون موادين ألعداء هللا ورسوله، بل نفس منه(. فأخرب أن من كان مؤمناً 
 (.541و  7/187هـ )الفتاوى: -اإلميان ينايف مودُتم ا

له، بطل العجب من قوله   وبعد: فإذا علم أن الشيخ يقول بقول جهم يف اإلميان ويؤصل 
 ر ألحكام الشريعة. إبميان القلب مع كفر اجلوارح الظاهرة، وانتفاء مطلق االنقياد الظاه
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بلسان   أو  القال  بلسان  يكون  قد  التعبري  يعين  حاله،  بلسان  تعبرياً  أو  بلسانه، 
، أما إذا  (111) وعاحلال، إذا كان تعبريه عن كفره القليب بلسان القال انتهى املوض

، فماذا تقول اآلن مبثل (112)كان بلسان احلال، هنا لسان احلال قد يقبل اجلدال
 !!.(113) هذا التفصيل

 

( واضح أن الشيخ يشرتط للتعبري بلسان القال عن الكفر أن يكون داالً على الكف القليب،  111)
وابلتايل فإن أي تصريح ابلكفر بلسان القال ال يعترب دليالً على الكفر االعتقادي القليب إال إذا  

الت فساحة  ذلك  ابلقلب، وما سوى  الكفر  اعتقد  عن  صرحياً  تعبرياً  التصريح  أويل  تضمن هذا 
تسعه مهما كان لسان القال صرحياً ابلكفر، وال أدل على ذلك من اعتباره الشامت هلل ولرسوله 
ابلسب الصريح ليس كفراً إال إذا قال أان أقصد الشتم من قليب! وقد تقدم كالمه يف ذلك والرد  

 عليه. 

ل يقبل اجلدال عند الشيخ ومن اتبعه من جهمية العصر وغالة املرجئة، الن لسان ( لسان احلا112)
احلال يف الغالب ال يستطيع أن يويف بشرط الشيخ، وهو أن يكون داالً داللة صرحية على اعتقاد 
الكفر يف القلب، لذلك فهو يقبل عندهم اجلدال والصرف والتأويل مهما كان ظاهره يدل على  

 . الكفر البواح!!
فالعلة عندهم للتكفري تكمن يف القلب ال غري، وابلتايل فأي كفر ظاهر مهما كان بواحاً ال  

 يدل داللة صرحية على كفر القلب فهو ليس بكفر عندهم!! 

املرجئة،    ( رأيُنا هبذا التفصيل أنه تقعيد وأتصيل لعقدية "جهم" يف اإلميان ومن اتبعه من غالة113)
الذين حصروا اإلميان يف االعتقاد القليب من غري عمل، فلزمهم أن حيصروا الكفر يف االعتقاد 

 القليب وتكذيبه!
فيأخذون   -وما أكثرهم–وطلبنا منك اي شيخ أن تتقي هللا يف نفسك وفيمن يسمعون منك  

من دون أن يردوه  ما هب ودب، وما أخطأت فيه وما أصبت، و  -من غري تبصر وال دراية!!–عنك 
 إىل نقل أو عقل صحيح! 
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وأخلص ما سبق: الكفر العملي الذي قد يكون كفراً اعتقادايً كما قلت يف  
أما كفر عملي وهو   (114) جوابك، هذا ال بد أن يكون مربوطاً ابلكفر االعتقادي

، هذا ال وجود (115) و مؤمن بقلبهحكمه كالكفر االعتقادي أي مرتد عن امللة وه
 له يف اإلسالم .. اآلن تفضل ما عندك. 

 

( قد تقدم أن من الكفر ما يكون جمرداً من االعتقاد، ولو جاء مقروانً ابالعتقاد، فهو يعترب  114)
ته؛ كاالستهزاء، وجمالسة املستهزئني ابلدين، والشتم والطعن واإلعراض، وإرادة التحاكم كفر لذا

إىل الطاغوت، وترك الصالة، وكالسجود للصنم وغري ذلك من األعمال اليت تقدم احلدي عنها 
 أبدلتها ما يغين عن اإلعادة هنا. 

فرق  115) يوجد  شيخ–(  ينفع    -!!-اي  الذي  اإلميان  وبني  للتكذيب،  املنايف  القليب  االعتقاد  بني 
صاحبه يوم القيامة، كما ويوجد فرق بني أثر الكفر الظاهر على االعتقاد والتصديق وبني أثره  

 على اإلميان الذي يدخل صاحبه اجلنة.
املخرج من امللة ينفي عن صاحبه مطلق اإلميان   وال يوجد خالف أن الكفر الظاهر البواح

من   ولتكونن  عملك  ليحطنب  أشركت  )لئن  تعاىل:  قال  كما  القيامة،  يوم  صاحبه  ينفع  الذي 
[. ولكن 88[. وقال: )ولو أشركوا حلبط عنهم ما كانوا يعلمون( ]األنعام:  65اخلاسرين( ]الزمر:  

يكون معقوداً يف القلب، أو أنه ينفي التصديق  هل هذا الكفر الظاهر املخرج عن امللة يستلزم أن  
 من القلب واجلواب: أنه ال يستلزم، وعلى هذا حصل اخلالف واجلدال.
يف الظاهر، مع تصديقهم    وقد تقدم أن اليهود وغريهم من املشركني قد كفروا بنبوة حممد  

سهم أنه نيب مرسل، وأن ما جاء به من عند ربه هو احلق، ولكن له يف الباطن، وإقرارهم له يف أنف
 الذي منعهم من االستسالم الظاهر للشريعة هو احلسد والغرية والكرب.

أثره على االعتقاد والتصديق،   أثر الكفر الظاهر على اإلميان وبني  وابلتايل فإن اخللط بني 
التلبيس والتضليل، ومتييع للحقائق، ولكن هي ال متر وال ختفى على من يعرف بدهيات    هو من 

 التوحيد من املؤمنني. 
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سامي: حنن ما نعتقده ن هناك كفراً عملياً خيرج من امللة بغض النظر   -
، لنا يف ذلك سلف:  (116)عن االعتقاد كان مؤمناً أو كان غري مؤمناً 

 .(117) يف الفتاوى منهم ابن تيمية شيخ اإلسالم
 .(118)الشيخ: بدان أدلة! -

 

مؤمن، والصواب أن يقول: سواء كان يعتقد هذا   ( ال يصح أن يقول: كان مؤمناً أو كان غري116)
البواح الظاهر مع وجود اإلميان   الكفر يف قلبه أو كان ال يعتقد، ألنه ال جيوز افرتاض الكفر 

 النافع يف الباطن؛ للعالقة املتبادلة بني الظاهر والباطن، وأثر كل منهما على اآلخر. 

 ( يقاطع األخ ومينع من إمتام كالمه ..!!117)

تيمية  118) ابن  وكأن  هللا–(  وكان   -رمحه  األدلة!!  دون  من  والتوحيد  اإلميان  مسائل  يف  يقرر 
يقتضيان أن يسمع ماذا    -كشيخ اإلسالم ابن تيمية–اإلنصاف واألدب مع أئمة العلم والسنة  

ية، وما هو دليله على ما يقول، فإن كان حقاً أخذانه وقبلناه، وإن كان غري ذلك يقول ابن تيم
 رددانه. 

وخباصة أن ابن تيمية يعترب علم من أعالم السنة الذين هلم الفضل واألثر الكبريين على األمة 
 ومجيع املسلمني، وهو من القلة الذين أتثر هبم الشيخ انصر ومبنهجهم وفكرهم! 

ال نرى  يريدوهنا، ويف  مث عالم  أقواله يف مواضع هم  تيمية، ويعظمون  قوم يستشهدون اببن 
أخرى   املنكر–مواضع  يكفرون علمه،   -كاإلميان والتوحيد، واجلهاد واألمر ابملعروف والنهي عن 

 ويعمون العني عنه، ويقللون من شأنه وشأن قائله كما هو احلال يف مسألتنا مع الشيخ؟!!
أهنم ذلك  يف  غرائبهم  األثري    ومن  السلفي  كتاهبم  زعموا–يف  يف    -كما  التقرير  "إحكام 

الرازي وغريهم  الغزايل، وابن رشد، والفخر  يكثرون االستشهاد أبيب حامد  تراهم  التكفري"  مسائل 
ممن عليهم مقال، على مسائل اإلميان والكفر ملا رأوا يف أقواهلم انتصاراً ملذهبهم يف اإلميان، بينما يف 

العني عن مقاالت ابن تيمية وغريه من أعالم السنة والتوحيد ممن هلم مفصل وحمكم املقابل يعمون  
تقريراُتم  ختدم  وبطريقة  عبارات  هلم  اقتطفوا  استحياء  وعلى  قليلة  مواضع  يف  إال  املسألة،  يف 

 وضالالُتم!!  
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الكفر( - كلمة  قالوا  ولقد  قالوا  ما  ابهلل  )حيلفون               (119) سامي: 
 [. 74]التوبة: 

الكفر   - آنفاً:  لك  قلت  قويل،  إىل  رجعت  أخي  اي  يل  امسح  الشيخ: 
االعتقادي الذي مركزه القلب، إما أن يدل عليه لسان القال أو لسان  
احلال، فأنت حتتج ابآلية: )ولقد قالوا كلمة الكفر( سبحانه هللا هذا  

 !!(120)يل
سامي: هللا عز وجل ما بني أهنم استحلوا أو مل يستحلوا، هللا عز وجل  -

 أطلق ..!

 

 ن تكملة اآلية..!! ( يقاطع األخ، ومينع م119)

ك وليست لك، فأنت قيدت لسان القال يف أن يدل على الكفر القليب،  ( بل اآلية هي علي120)
ويف حال مل يدل على الكفر القليب، ال يعترب لسان القال كفراً أو دليالً على الكفر مهما جاء  

 الكفر فيه صرحياً!
واآلية ليس فيها أدىن إشارة إىل القلب أو إىل اعتقاد الكفر يف القلب، ال من قريب وال من 

الكفر( وبذلك  بعيد قالوا كلمة  )ولقد  قال:  الكفر، وإمنا  اعتقوا كلمة  تعاىل: ولقد  يقل هللا  ، ومل 
كفروا بعد إسالمهم. ومهما قيل يف سبب نزول اآلية، فكلمة الكفر ال تعدو أن تكون سباً للنيب  

 .وطعناً يف الدين 
والطعن يف اإلسالم: )وكفروا بعد إسالمهم( أي    النيب    قال القشريي: كلمة الكفر سب 

 (. 206/ 8هـ )تفسر القرطيب: -بعد احلكم إبسالمهم ا
ل  كفراً لذاته إال إذا جاءت قرينة لفظية بلسان القال تد   وأنت اي شيخ ال تعترب سب النيب 

على اعتقاد السب والكفر يف القلب، وهذا ما جتده يف اآلية فبطلت أن تكون حجة لك، ومل يبق 
 سوى أهنا حجة عليك. 
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الشيخ: اي أخي هللا يهديك، عما قلك بلسان عريب مبني: املؤمن مبا   -
 ، أليس بقوله؟(121)م على إميانهحتك

 !(122) سامي: نعم -
وأان   - معك،  وأان  بقوله،  عليه؟  حتكم  مبا  والكافر  طيب،  الشيخ: 

سبقتك، فالكفر الذي وقر يف القلب حنن ما نصل إىل القلب، لكن  
القال   إما  طريقني  أحد  القلب  يف  ما  إىل  للوصول  طريقاً  وهذا  نتخذ 

احلال لسان  وإما  القال،  فأنت  (123) لسان  األمرين،  بني  معي  تفرق   ،
 !!(124) ة حجة يلاآلن حتتج ابآلية، فاآلي

 

( واألصح: أن يقال إسالمه بدالً من إميانه، ألن املنافق قد أييت ابلقول الذي يدخل اإلسالم 121)
الذي يعصم دمه، ولكن ال يدخله اإلميان الذي ينجيه يوم القيامة أو ينفعه، هو يف اآلخرة يف  

 الدرك األسفل من النار، ومثل هذا ال يقال له مؤمن.
املر  دائماً ألن احلكم على  يستلزم  له ابإلسالم ال  بينما احلكم  له ابجلنة،  يستلزم  ء ابإلميان 

النفاق، كما قال تعاىل: )قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا   له ابجلنة الحتمال  احلكم 
 [. 14أسلمنا( ]احلجرات: 

من أتى ابلصالة وعرف هبا يشهد له ابإلسالم  ( والصواب أن يقال: بقوله وعمله كالصالة، ف122)
البخاري يف صحيحه: "من صلى   يرويه  الذي  يطالب ابلقول، كما يف احلديث  أن  من دون 

 صالتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذاك املسلم له ذمة هللا وذمة رسوله".
رار ابللسان، ومل  وقد نقل اإلمام إسحاق بن راهويه اإلمجاع على أن الصالة جتزئ عن اإلق

 (. 8/2047حيكموا له يف الصوم والزكاة مبثل ذلك. )تفسري القرطيب: 

( أتمل فإن لسان القال ولسان احلال ال اعتبار هلما يف التكفري مهما كان الكفر فيهما بواحاً،  123)
ما مل يدال على ما وقر يف القلب من الكفر داللة صرحية، فإن جرداً هذه الداللة، فإهنما تعتربان  

 ا كان الكفر فيها ظاهراً وبواحاً!! من الكفر العملي غري املخرج عن امللة، مهم
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، جملرد شتمه (125) ان مؤمن أو غري مؤمنسامي: هذا ِبَغضِّ النظر لو ك -
 هلل فقد كفر. 

 الشيخ: طيب، هل يقتل؟  -
 سامي: نعم يقتل.  -
 الشيخ: ال يستتاب؟ -
 سامي: على خالف بني العلماء.  -
 الشيخ: ما هو الراجح؟  -
 .(126) سامي: الراجح أنه ال يقتل -
 الشيخ: طيب الذي أعلن الردة عن دينه، يستتاب؟  -
 .(127) سامي: يستتاب  -

 

وهم هبذا الشرط الذي جعلوه قيداً وعلة للتكفري ال يستطيعون أن يكفروا إبليس اللعني، وال أحداً 
 غريه من الكافرين إال إذا صح هلم بعظمة لسانه أنه يعتقد الكفر ويستحله يف قلبه!!

الذي  124) الشرط  تستوف  مل  ألهنا  يزعم،  كما  له  وليس  الشيخ  على  اآلية شاهد  أن  تقدم  قد   )
اشرتطه للتكفري، وهو أن يكون الكفر بلسان القال دليالً صرحياً على الكفر القليب، وهذا ما مل  

 جيده يف هذه اآلية وال يف غريها من اآلايت. 

 لو كان معتقداً أو غري معتقد …  -كما تقدم–( والصواب أن يقال 125)

الرسول  126) شامت  أن  بيان  يقتضي  والتفصيل  االقتضاب،  هبذا  ليس   )    وال وكفراً  حداً  يقتل 
له عادة، وال يتورع من   يستتاب، وكذلك من يتكرر شتمه هلل عز وجل، وكان الشتم ابلنسبة 

ستتاب،وقد تقدم ذكر األدلة وأقوال الشتم ألتفه األسباب، فهذا أيضاً الراجح فيه أن يقتل وال ي
 أهل العلم يف املسألة

  ( على تفصيل، فاملرتد يستتاب إال إذا كانت ردته مغلظة، وهو الذي يتبع ردته شتماً للنيب  127)
لإل النيب  وحرابً  مع   سالم واملسلمني وحنو ذلك، فالسنة فيه أن يقتل وال يستتاب كما فعل 
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 ب؟! الشيخ: الذي أعلن الردة عن دينه؟ "من بدل دينه فاقتلوه" يستتا -
 سامي: نعم يستتاب. -
الشيخ: يف فرق اي أخي بني إنسان يعلن الردة عن دينه، وبني إنسان  -

ابلنسبة   ذكران  كما  عذر  ذلك  يف  له  يكون  قد  الكفر  بكلمة  يتكلم 
 للجهال آنفاً!!.

دينه   بدل  احلديث:"من  هلذا  الصحابة  رواية  أن سبب  معي  تذكر  ولعلك 
ة بني معاذ بن جبل وأبو موسى األشعري، كاان فاقتلوه"، أان أشك اآلن هي القضي

 

النفر من عكل، وكذلك موقفه من ابن خطل حيث أمر بقتله وهو متعلق أبستار الكعبة ينشد 
 والردة.  التوبة واألمان، وذلك ملا كان منه من األذى الزائد على جمرد الكفر 

( الفتاوى  يف  تيمية  ابن  أن 20/103قال  إال  فيقتل  اجملردة  الردة  بني  املرتد  يف  ويفرق   :)
 هـ.-يتوب، وبني الردة املغلطة فيقتل بال استتابة ا

الزنديق   املعاصرين  –وحنوه  احلكم  طواغيت  كشأن  وكفره،  نفاقه  يظهر  الذي  املنافق  وهو 
أن  –رى يظهرون الكفر البواح  حيث يظهرون إسالمهم من وجه ومن أوجه أخ فالراجح فيه أيضاً 

يقتل وال يستتاب، ألن االستتابة تكون من شيء والزنديق عادة ال يعرتف مبا يظهر منه من الكفر 
 البواح لكي يتوب أو يستتاب منه.

هل   )قل  تعاىل:  قوله  دمه،  تعصم  ال  القدرة  بعد  الزنديق  توبة  أن  على  يدل  ومما  القيم:  ابن  قال 
ن بنا إال إحدى احلسنيني وحنن نرتبص بكم أن يصيبكم هللا بعذاٍب من عنده أو أبيدينا(  تربصو 

[. قال السلف يف اآلية: أو أبيدينا أي ابلقتل، إن أظهرمت ما يف قلوبكم. وهو كما 52]التوبة: 
قالوا؛ ألن العذاب على ما يبطنونه من الكفر أبيدي املؤمنني ال يكون إال ابلقتل، فلو قبلت  

أن يصيبهم هللا أبيديهم،  ت يرتبصوا ابلزاندقة  أن  املؤمنون  بعد ما ظهرت زندقتهم مل يكن  وبتهم 
هـ )أعالم -ألهنم كلما أرادوا أن يعذبوهم على ذلك أظهروا اإلسالم فلم يصابوا أبيديهم قط ا

 (. 2/144املوقعني: 
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يف اليمن ملا أرسلهما الرسول عليه السالم، فإما نزل أبو موسى ضيفاً على معاذ أو 
بدل   وهذا  فقال:  عنه،  وسأل  ابألصفاد،  مغلالً  عنده رجالً  فوجد  متاماً،  العكس 

معاذ دينه، رأساً سحب السيف وقتله!! ما يهمنا هل هو أبو موسى الذي فعل و  
بن جبل، وكالمها صحايب جليل، ورأساً نفذ فيه احلكم! "فمن بدل دينه فاقتلوه"  
فقد  الكفر  بكلمة  يتكلم  الذي  أما  يستتاب،  ال  هذا  له  عذراً  حيتمل  ال  تبديالً 
يكون له وجهة نظر خاطئة من انحية العلم، أو من انحية اجلهل، أو أبي سبب  

شي  إىل  آنفاً  أان  أحملت  كما  األسباب  الرتبية  من  سوء  وهو  وكررته  ذلك  من  ء 
 !!(128) مثالً 

 

 ( هذا الكالم ال يصح، ونسجل عليه املالحظات والردود التالية: 128)
أواًل: أن املرتد يستتاب، وقد تقدم ذكر األدلة على ذلك، ونعيد هنا ما قاله القاضي عياض  

أن القصار  ابن  وحكى  يستتاب،  املرتد  أن  إىل  العلم  أهل  مجهور  ذهب  املسألة:  من  يف  إمجاع  ه 
الصحابة على تصويب قول عمر يف االستتابة، ومل ينكره واحد منهم،وهو قول عثمان، وعلي، وابن  
مسعود، وبه قال عطاء بن أيب رابح، والنخعي، والثوري، ومالك، وأصحابه، واألوزاعي، والشافعي،  

 هـ. -وأمحد وإسحاق، وأصحاب الرأي ا
هو عليه وليس له، فقد جاء احلديث من رواية    اثنياً: أن احلديث الذي يستشهد به الشيخ

"وكان   التالية:  الزايدة  يتضمن  داود  دين  –أيب  يهوديته  إىل  اإلسالم  عن  ارتد  الذي  اليهودي  أي 
 قد استتيب قبل ذلك".  -السوء

بردة   أيب  القصة–وعن  فدعاه    -هبذه  اإلسالم،  عن  ارتد  قد  برجل  موسى  أبو  قال:فأيت 
 .(1)ا فجاء معاذ، فدعاه، فأىب، فرضب عنقهعشرين ليلة، أو قريباً منه

 ويف رواية من طريق عبد لرزاق: أهنم أرادوه على اإلسالم شهرين.
أيب    -بطرقه –فاحلديث   االستتابة هو مذهب  يستتاب، وأن  املرتد  أن  الداللة على  صريح 

 موسى األشعري، ومعاذ بن ابن جبل رضي هللا عنهما، وال يصح القول خبالف ذلك.
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نسأل: من أين للشيخ هبذه الزايدة اليت ال تصح لفظاً وال معىًن، وهي قوله: رأسا    وبقي أن
 سحب السيف وقلته ..ورأساً نفذ فيه احلكم؟!! 

اثلثاً: ملاذا الشيخ ال يرى استتابة املرتد، ويرى االستتابة للذي أييت ابلكفر البواح يف الظاهر  
 لكن مل يقع يف الردة من قلبه كما يزعم؟! 

ــ ــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "، والذي قبله.3662( انظر صحيح سنن أيب داود: "1)
  -عند الشيخ–واجلواب: من يتأمل عبارات الشيخ ويدقق فيها، جيد أن املرتد ال يستتاب  

م وارتد  كفر  قد  قلبه،  ألنه  عرف  وقد  يستتاب  فعالم  قلبه،  يف  والردة  للكفر  قاصد  قلبه،وهو  ن 
وكشفت حقيقته!!، بينما الذي مل يقع يف الردة بعد مل يعرف هل كفر من قلبه أم ال، فاالستتابة 
فرصة  املرتد  فيها وحقيقتها، وليس العطاء  ما  القلوب ومعرفة  لتمحيص ما يف  الشيخ تكون  عند 

! إذ أن االستتابة هي الكفيلة يف فضح من يقع يف الكفر، هل وقع فيه قلباً  لرياجع نفسه وموقفه!
 أم قالباً دون القلب!! 

فأي أتصيل وتقعيد لعقيدة جهم يف اإلميان يعلو هذا التقعيد والتأصيل، ولعل جهم ذاته مل 
 ينتبه إىل هذه النكشات واالستنباطات!!

يكفر ملانع شرعي معترب، فهذا ال يستتاب،  رابعاً: قد مت أن الذي يقع يف الكفر، لكنه مل  
ولكن تقام عليه احلجة الشرعية لدفع ما قد وقع فيه عن عجز ال ميكن له دفعه، والفرق بني قيام  
احلجة وبني االستتابة واضح لطويلب العلم. وابلتايل ال يصح للشيخ أن حيمل االستتابة على من  

 ، فمثل هذه تقام عليه احلجة وال يستتاب. يقع يف الكفر لكنه مل يكفر ملانع شرعي معترب
خامساً: سور الرتبية وغري ذلك من األعذار اليت يلمح إليها الشيخ مراراً ال تعترب مانعاً من  
موانع التكفري املعتربة شرعاً، وال أحد من أهل العلم يقول هبا، ألن للمانع له صفات دلت عليها  

وهي أن حيدث العجز عند املرء عن دفع الكفر الذي نصوص الشريعة من دوهنا ال يعترب مانعاً،  
وقع فيه، وأميا امرئ يقع يف الكفر عن غري عجز أو هو قادر على دفعه، فهذا ال يعذر أبي مانع 

 من موانع التكفري املعتربة شرعاً.
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التكفري،   مانعاً من موانع  إليها  يلمح  إذ يعترب سوء الرتبية وغريها من األعذار اليت  والشيخ 
ا تعترب عنده وعند من اتبعه من جهمية العصر قرائن على عدم اعتقاد الكفر يف القلب، ألن  ألهن

 الكفر عندهم مداره كله على القلب!! 
وحنن بدوران نسأل الشيخ: ما هو دليلك من كتاب هللا وسنة رسوله على أن سوء الرتبية  

 انع جهمية العصر !وغريها من األعذار اليت تلمح إليها كثرياً تعترب مانعاً من مو 
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! وإذا  (129)فهؤالء حنن نسمعهم اليوم بسبب سوء الرتبية! حبالة ثورة غضبية
 !!(130)به فوراً يقول: استغفر هللا، هللا يلعن الشيطان ..اخل
!! هذا إذا كان هناك حكم (131) هذا ماذا حتكم، هذا متناقض مع نفسه

، إذا سب الرسول عليه السالم كما كان يف (132)ابإلسالم يتوبه إذا ما هو اتب 

 

( قد تقدم أن سوء الرتبية والثورة الغضبية وغريها من احلاالت اليت يذكرها الشيخ، ال متنع من  129)
ابلكفر، حيث ال يوجد دليل شرعي وال قول لعامل  حلوق الوعيد والتكفري ابملعني الذي يصرح  

عند الشيخ –معترب يدل على أن هذه احلاالت تعترب مانعاً من موانع التكفري، وإمنا هي قرائن  
العصر موانع    -ومن اتبعه من جهمية  فهي  القلب، وابلتايل  الكفر يف  اعتقاد  تدل على عدم 

لى االعتقاد يف القلب فقط، كما نص على  معتربة عندهم؛ ألهنم يقولون: مدار الكفر حمصور ع
 ذلك من قبلهم جهم بن صفوان!!

( كونه يقول: استغفر هللا، أو هللا يلعن الشيطان، هذا ال يستلزم أنه مل يكن قد وقع يف الكفر  130)
ينتهي هبذه الكلمة وبلعن الشيطان، فهي ما أسهلها    البواح املخرج عن امللة، مث لو كان األمر

الردة   حد  من  ليتخلص  للناس،  ونفاقه  كفره  ظهر  كلما  هبا  ينطق  أن  الزنديق  املنافق  على 
 والزندقة، ومن حكم الناس عليه ابلكفر!!

ن، فهو ال يتورع أن يكرر الشتم مث يستغفر ويلعن الشيطا مث هذا الذي يشتم هللا والرسول 
والسب للذات اإلهلية ألتفه األسباب مث يتذرع ابلثورة الغضبية اليت يشري إليها الشيخ، بينما هذه  

 الثورة الغضبية مل جتعله مرة يشتم املقامات العليا من ذوي النفوذ واحلكم خشية ورهبة من القوم!!
خيشى القوم وهذه املقامات أكثر مما خيشى  وهذا كله يدل على هوان هللا على نفسه، وأنه  

 هللا سبحانه وتعاىل!!

( كونه متناقضاً مع نفسه، هذا ال مينع من تكفريه إن أظهر الكفر، وال جيوز أن يكون مانعاً  131)
ومن جهة يظهر    من موانع التكفري، مث أن املنافق متناقض مع نفسه؛ فهو من جهة يبطن الكفر

 اإلسالم، فهل ال يكفر لكونه متناقض مع نفسه؟!! 



 -139- 

… أما وهو فوراً استغفر هللا   (133)قتلبعض األسئلة، هذا يستتاب فإن اتب وإال  
 !!(134)وأانب، فهذا دليل أن ذلك مل خيرج عن قصد منه للكفر

 

الشيخ  132) عند  فاالستتابة  بعد!!،  الردة  يقع يف  يستتاب ألنه مل يكفر ومل  فهو  تقدم–(    -كما 
لقلب أم ال، وليس عبارة تكون لفضح القلوب ومعرفة ما فيها، وللتأكد هل صدر الكفر من ا

 عن إعطاء فرصة أخرية لإلانبة والتوبة والعودة إىل الدين احلق من جديد!!.
قلبه، فحينئٍذ   قتله وال    -فقط–وابلتايل فهو إن مل يتب، يكون قد ُعرف كفره من  يتعني 

 بد!!. 

، وعلى وجوب  ( قد تقدم ذكر األدلة من الكتاب والسنة وأقوال األئمة على كفر شامت النيب 133)
قتله حداً وكفراً من دون أن يستتاب ما يغين عن اإلعادة، ونضيف هنا كالماً يف املسألة ال بن  

قد وافقوا مذهب "جهم" يف املسألة، وقالوا   -الشامتبقوهلم عدم كفر  –تيمية، ليدرك القوم أهنم  
 بقوله وقول من اتبعه. 

(: فهؤالء القائلون بقول جهم والصاحلني قد صرحوا أبن  7/557قال رمحه هللا يف الفتاوى )
سب هللا ورسوله، والتكلم ابلتثليث وكل كلمة من كالم الكفر ليس هو كفراً يف الباطن، ولكنه دليل  

الكفر وجيوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشامت يف الباطن عارفاً ابهلل موحداً له يف الظاهر على  
مؤمناً به!!. فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إمجاع أن هذا كافر ابطناً وظاهراً. قالوا: هذا يقتضي 
  أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن وأن اإلميان يستلزم عدم ذلك، فيقال هلم: معنا أمران معلومان، 

 أحدمها معلوم ابالضطرار من الدين، والثاين معلوم ابالضطرار من أنفسنا عند التأمل. 
أما األول، فإان نعلم أن من سب هللا ورسوله طوعاً بغري طره، بل من تكلم بكلمات الكفر 
ا  طائعاً غري مكره، ومن استهزأ ابهلل وآايته ورسوله فهو كافر ابطناً وظاهراً، وأن من قال: إن مثل هذ 

قد يكون يف الباطن مؤمناً ابهلل وإمنا هو كافر يف الظاهر، فإنه قال قوالً معلوم الفساد ابلضرورة من  
الدين، وقد ذكر هللا كلمات الكفار يف القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد هبا، وهذا كقوله 

إن هللا هو املسيح ابن مرمي(   تعاىل: )لقد كفر الذين قالوا إن هللا اثلث ثالثة(، )لقد كفر الذين قالوا
 وأمثال ذلك.
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إما   به  معرفتنا  االعتقادي طريقة  الكفر  أن  كالمنا  نكرر يف  الشاهد حنن 
اليت ذكرُتا اآلية  الكافر كما يف  حاله(135) إبقرار  بلسان  نستدل  أن  وإما   ، (136) ،

لال جمال  احلال  بلسان  استنباط واالستدالل  هذا  هل  ترى  اي  واملناقشة،  ختالف 
انتهى  بلسانه  الكفر  يعلن  يكون  حينما  لكن  صحيح؟  غري  أو  صحيح 

 !!.(137)املوضوع
 

لرسول هللا   وأما الثاين، فالقلب إذا كان معتقداً صدق الرسول، وأنه رسول هللا، وكان حمباً 
به   نوع من االستخفاف  مع  إال  منه  ذلك  يتصور  فال  يلعنه ويسبه  أن  امتنع مع هذا  له،  معظماً 

 !! وجود السب الصريح للنيب  وحبرمته، فعلم بذلك أن جمرد اعتقاد واإلميان مع

اعتبار  134) مناطه  الكفر  وأن  الكفر،  قصد  انتفاء  على  دالة  قرينة  االستغفار  اعترب  كيف  ( أتمل 
كفر بواحاً يف الظاهر!! مث كيف يفرتض سالمة االعتقاد واإلميان  القصد والباطن مهما كان ال

 !! مع وجود السب الصريح للنيب 

[. وقد تقدم 74تعاىل: )حيلفون ابهلل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر( ]التوبة:( اآلية وهي قوله 135)
قوهلم   أن كفرهم كان من جهة  له، حيث صرحت  الشيخ وليست  اآلية هي شاهد على  أن 

 لكلمة الكفر وليس العتقادهم الكفر. 

قادي القليب، فإذا جاء كفر لسان احلال غري ( االستدالل بلسان احلال يكون على الكفر االعت136)
ال يعترب دليالً    -وهو يف الغالب يكون كذلك–دال على الكفر االعتقادي القليب داللة صرحية  

على الكفر مهما كان صرحياً وبواحاً!!. لذلك فلسان احلال هو يقبل عندهم اجلدال والنقاش  
 واالختالف!!.

املقال  137) بلسان  الكفر  أن  تقدم  قد  وبواحاً –(  صرحياً  كان  جهمية    -مهما  عند  له  اعتبار  ال 
يقول:أقول هذا الكفر   العصر  إذا مل أييت داالً على اعتقاد الكفر يف القلب داللة صرحية، كأن

معتقداً إايه يف قليب، وما سوى ذلك ال يعترب الكفر بلسان املقال كفراً أو داالً على الكفر!!،  
وأكرب دليل على ذلك قوهلم أن شامت هللا والرسول ليس كافراً إال إذا قال أنه يقصد الشتم من 

 قلبه!! 
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عملي غري مقرون ابلكفر  فما هو الدليل اآلن إذا كنا بدان نقول: الكفر ال
من   أو  كتاب هللا  من  الدليل  هو  ما  النار،  أنه كفر خيلد صاحبه يف  االعتقادي 
حديث رسول هللا، وحنن نعلم أن احلجة إمنا تقوم مبعرفته ابحلكم الشرعي، فإذا مل 
يعلم لسبب أو آلخر وهذا موضوع سبق اإلشارة إليه، فما هو الدليل على أن من 

كفرات قوالً وجبهل، أو غفلة كما ذكران يف قصة الذي أوصى  وقع يف شيء من امل
 بتلك الوصية، أو بعمله، ما هو الدليل أن هذا كفراً خيلد صاحبه يف النار؟؟!

األقوال  فهذه  فالن،  وقال  فالن،  قال  نقول:  أن  أما  دليل،  عندان  ما يف 
الرسول(، فهل  متناقضة، وهللا عز وجل يقول: )فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا و 

 ؟!!(138) تذكر دليالً 
 

( أدلة الكتاب والسنة الدالة على التكفري ابلقول والعمل، وانتفاء اإلميان عمن مل أيت ابلعمل  138)
إعادُتا اثنية  القارئ عن  يغين  ما  منها  الكثري  تقدم ذكر  أن حتصر، وقد  أكثر من  هي  مطلقاً 

 هنا.
ا وأضفنا عليها الكثري، ولكن القوم  ولو كنا نعلم أن إعادُتا سينفع القوم يف شيء ألعدانه

قد غشي أبصارهم وبصريُتم شبهات جهم، واستحكمت منهم ومن قلوهبم حىت أحالت بينهم وبني 
 رؤية احلق الساطع الظاهر كسطوع وظهور الشمس وهي يف كبد السماء. 

والو  والكفر  اإلميان  مبسألة  العالقة  ذات  كلها  اآلايت  على  ومروا  القرآن  قرؤوا  لو  عد  وهم 
السنة  أهل  بن صفوان، وليس على مذهب  الضال جهم  لفسروها على طريقة ومذهب  والوعيد، 

 مذهب السلف الصاحل!. 
(: قال تعاىل: ) ويقولون آمنا ابهلل وابلرسول وأطعنا مث  7/143قال ابن تيمية يف الفتاوى )

توىل   عمن  اإلميان  فنفى  ابملؤمنني(،  أولئك  وما  ذلك  بعد  من  منهم  فريق  ففي  يتوىل  العمل.  عن 
-القرآن والسنة من نفي اإلميان عمن مل أييت ابلعمل مواضع كثرية كما نفى فيها اإلميان عن املنافق ا 

 هـ.
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القرآن  أن  ويقرر  يثبت  مطلق،  وجمتهد  والسنة،  ابلكتاب  عامل  األمة  أعالم  من  علم  فهذا 
ثله مثل املنافق الذي يف  والسنة فيهما من نفي اإلميان عمن مل أييت ابلعمل مواضع كثرية، وهو م

 الدك األسفل من النار.
ولكن مشكلة الشيخ ومن يتابعه من جهمية العصر  أهنم حيملون التوايل الوارد يف اآلية اليت  
ولو  الظاهر،  العملي  التويل  على  وليس  االعتقادي  القليب  التويل  على  اإلسالم  شيخ  هبا  استدل 

ى اعتبار الظاهر يف الكفر، فهم يفسروهنا وحيملوهنا أمررت عليهم مجيع آايت القرآن اليت تنص عل
 على التأويل الباطين االعتقادي!!! 

الدليل   طالب  إىل  نسوق  فإننا  ذلك  الدليل –ومع  انعدم  قد  املسألة  أن  يظهرون  الذين 
اليوم مئات املرات، أال وهو  –عليها!!   ألسنتهم يف  الناس على  دليالً ظاهراً صرحياً واضحاً، يردده 
 التوحيد )ال إله إال هللا(.شهادة 

ابلعبادة، والكفر بكل طاغوت   -ظاهراً وابطناً –هذه الكلمة الطيبة اليت تعين إفراد هللا تعاىل 
مألوه يعبد من دون هللا، كما قال تعاىل: ) فمن يكفر ابلطاغوت ويؤمن ابهلل فقد استمسك ابلعروة  

 ى اليت ال تنفصم هي التوحيد. [. والعروة الوثق256الوثقى ال انفصام هلا( ]البقرة: 
أنه قال: "بين اإلسالم على مخس: شهادة أن ال إله إال   ويف احلديث فقد صح عن النيب  

 هللا وأن حممداً رسول هللا، وأقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان". 
ر فيها املراد من شهادة أن ال إله إال هللا، فقال: "بين ويف رواية أخرى يف صحيح مسلم يفس

وحج   الزكاة،  وإيتاء  الصالة،  وإقام  دونه  مبا  ويكفر  هللا  يعبد  أن  عل  مخس:  على  اإلسالم 
 البيت،وصوم رمضان(. 

ه ويكفر مبا دونه، شهادة أن ال إله إال هللا، أبن يعبد هللا وحد   فتأكل كيف فسر النيب  
وابلتايل من أييت بشهادة أن ال إله إال هللا لفظاً من دون أن يلتزم معناها ظاهراً وابطناً وهو إفراد هللا  
تعاىل وحده ابلعبادة، والكفر بكل ما يعبد دونه، ال يكون قد شهد أن ال إله إال هللا شهادة تنجيه  

 يوم القيامة.
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 تعاىل ابلعبادة ابطناً ويف القلب، ولكن يف الظاهر والعمل  واآلن نسأل: فمن قال أان أفرد هللا
تعاىل؛ من ركوع وسجود، وصوم، ونذر، وذبح، ودعاء، واستغاثة، وطاعة، وحتاكم   أعبد غري هللا 

 وانقياد وغري ذلك مما يدخل يف مسمى العبادة ظاهراً وعماًل..
شخص ومآرب  الدنيا  ألجل  لكن  ابطناً،  ابلطاغوت  أكفر  أنين  إىل مث  أركن  فإنين  ية، 

من   على  والعمل  ابلبدن  وأنصرهم  لذواُتم،  وأطيعهم  املسلمني،  على  وأواليهم  ظاهراً،  الطواغيت 
 عاداهم أو خالفهم، وغري ذلك من األعمال الظاهرة البدنية ..

أجبتم   فإن  الشافعني؟!  شفاعة  تناله  اجلنة،  أهل  من  مسلم  هذا  عندكم  أيكون  والسؤال: 
ذلك مسلماً موحداً، تكونوا قد كفيتموان مؤنة النقاش واجلدال، وعرفنا من أنتم بنعم! أي يكون مع 

جبهم وبعبدة   بكم، وهنيئاً  جلهم وعبدة األصنام والطواغيت  هنيئاً  لكم:  دعوتكم، ونقول  وما هي 
 األصنا والطواغيت. 

أنه ال يكون مسلماً وهو كافر مرتد مبا أظهر من الشرك والكف ر،  وإن أجبتم ابلنفي؛ أي 
 ونقول لكم: قد كفرمتوه بغري موجب، إال إذا جعلتم العمل الظاهر موجباً للتكفري وعلة له.

فعلم أن شهادة أن ال إله إال هللا، هي أظهر دليل على بطالن مذهبكم أن الكفر أو الشرك  
 يكون ابلعمل الظاهر، كما يكون يف الباطن، ومع ذلك فقد عميت أبصاركم وبصائركم عنه. 

خ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا: ال خالف أن التوحيد ال بد أن يكون ابلقلب  قال الشي
واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا مل يكن الرجل مسلماً، فإن عرف التوحيد ومل يعمل به،  

 (. 83فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثاهلما )جمموعة التوحيد: 
)الظالل:   يف  هللا  رمحه  قطب  سيد  حركات  1106ويقول  تواجه  اليت  الكربى  املشقة   :)

اإلسالم احلقيقية اليوم، تتمثل يف وجود أقوام من الناس من سالالت املسلمني، يف أوطان كانت يف  
يوم من األايم داراً لإلسالم، يسيطر عليها دين هللا، وحتكم شريعته، مث إذا هذه األرض، وإذا هذه 

امس وتعلنه  حقيقة  اإلسالم  ُتجر  وإن األقوام  وواقعاً،  اعتقاداً  اإلسالم  ملقومات  تتنكر  هي  وإذا  اً، 
إله إال هللا   إله إال هللا، وشهادة أن ال  ظنت أهنا تدين ابإلسالم اعتقاداً، فاإلسالم شهادة أن ال 
الذي   هو  وأن هللا وحده  فيه،  املتصرف  الكون  هذا  هو خالق  وحده  االعتقاد أبن هللا  تتمثل يف 

ائع وخيضعون حلكمه يف شأن حياُتم كله .. وأميا فرد مل يشهد أن ال إله إال يتلقى منه العباد الشر 
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ن ابإلميان سامي: )من كفر ابهلل من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئ  -
 [.106ولكن من شرح ابلكفر صدراً( ]النحل: 

العلماء–فاهلل عز وجل   قال  املكره   -كما  وأما غري  املكره،  إال  يستثن  مل 
 بغض النظر كان مستحل أو مل يكن مستحل مبجرد صرح ابلكفر َكَفر..

 

ما كان امسه ولقبه ونسبه، وأميا   بعد، كائناً  فإنه مل يشهد ومل يدخل يف اإلسالم  هللا هبذا املدلول 
  أرض مل حتقق فيها شهادة أن ال إله إال هللا هبذا املدلول فهي أرض مل تدن بدين هللا، ومل تدخل يف 

 اإلسالم بعد..
املسلمني،   من سالالت  وهم  املسلمني،  أمساء  أمساؤهم  الناس  من  أقوام  اليوم  األرض  ويف 
وفيها أوطان كانت يف يوم من األايم داراً لإلسالم، ولكن ال األقوام اليوم تشهد أن ال إله إال هللا 

وهذا   املدلول،  هذا  مبقتضى  تدين هلل  اليوم  األوطان  املدلول، وال  حركات  بذلك  تواجهه  ما  أشق 
 اإلسالم احلقيقية يف هذه األوطان مع هؤالء األقوام.

إله إال   مبدلول ال  الذي أحاط  الغبش والغموض واللبس  تعانيه هذه احلركات هو  ما  أشق 
 هللا، ومدلول اإلسالم يف جانب، ومبدلول الشرك، ومبدلول اجلاهلية يف اجلانب اآلخر.

تعانيه هذه احلركات هو  ما  املشركني   أشق  الصاحلني، وطريق  املسلمني  استبانة طريق  عدم 
اجملرمني، واختالط الشارات والعناوين، والتباس األمساء والصفات والتيه الذي ال تتحدد فيه مفارق 

 الطرق! 
وتلبيساً   ومتييعاً  توسيعاً  عليها  فيعكفون  الثغرة،  هذه  اإلسالمية  احلركات  أعداء  ويعرف 

اجله يصبح  حىت  تكفري  وختليطاً،  ُتمة   .. واألقدام  ابلنواصي  عليها  يؤخذ  ُتمة  الفصل  بكلمة  ر 
املسلمني، ويصبح احلكم يف أمر اإلسالم والكفر مسألة املرجع فيها لعرف الناس واصطالحاُتم، ال  

 إىل قول هللا وال إىل قول رسول هللا. 
، اإلسالم  إن اإلسالم ليس هبذا التميع الذي يظنه املخدوعون، إن اإلسالم بنيِّ والك فر بنيِّ

إله إال هللا بذلك املدلول فمن مل يشهدها عل هذا النحو، ومن مل يقمها يف احلياة   شهادة أن ال 
 هـ.-على هذا النحو، فحكم هللا ورسوله فيه أنه من الكافرين الظاملني الفاسقني اجملرمني ا
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شرح   -  .. صدره  شرح  ملا؟  تدري  اآلية،  عليك  حجة  هذا  الشيخ: 
فيك  هللا  ابرك  عارف    صدره..  هو  كثرياً  أتمل   .. عليك  حجة  هذا 

للكفر ومطمئن له .. جيب أن جتدد طريقة فهم النصوص .. هل قرأت  
 ؟!(139)هذه النقطة اليت يف اآلية من شرح صدقه، شو معىن شرح

 

( متام اآلية، قوله تعاىل: )من كفر ابهلل من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن ابإلميان ولكن  139)
احلياة من شرح ابلكفر ص استحبوا  ذلك أبهنم  عذاب عظيم،  فعليهم غضب من هللا وهلم  دراً 

 [. 107-106الدنيا على اآلخرة وأن هللا ال يهدي القوم الكافرين( ]النحل" 
واآلية حجة على الشيخ وليس كما يزعم أبهنا حجة له؛ حيث دلت على أن كل من صرح  

ابلك وقد شرح  مرتد،  كافر  فهو  إكراه  غريه  من  أو ابلكفر  االعتقاد  عن  النظر  وبغض  فر صدراً، 
 االستحالل القليب، وإليك أقوال العلماء وتفسرياُتم لآلية:

الفتاوى ) تيمية يف  قال تعاىل: )ولكن من شرح ابلكفر  7/220قال ابن  (: فإن قيل فقد 
ول صدراً( قيل: وهذا موافق ألوهلا فإن من كفر من غري إكراه فقد شرح ابلكفر صدراً، وإال انقض أ 

املكره   يستثن  إكراه مل  بال  الشارح صدره وذلك يكون  املراد مبن كفر هو  آخرها، ولو كان  اآلية 
فقط، بل كان جيب أن يستثين املكره وغري املكره إذا مل يشرح صدره، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاً  

 فقد شرح هبا صدراً وهو كفر.
هلل من بعد إميانه وذكر وعيده  (: فقد ذكر تعاىل من كفر اب7/560وقال يف موضع آخر )

يف اآلخرة، مث قال: )ذلك أبهنم استحبوا احلياة الدنيا على اآلخرة(، وبني تعاىل أن الوعيد استحقوه  
هبذا. ومعلوم أن ابب التصديق والتكذيب والعلم واجلهل ليس هو من ابب احلب والبغض، وهؤالء  

الوعيد لزوال التصديق واإلميان من قلوهبم،   يقولون إمنا استحقوا  -وهم الذين يقولون بقول جهم–
وإن كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا على اآلخرة. واستحباب الدنيا على اآلخرة قد يكون  

 مع العلم والتصديق أبن الكفر يضر يف اآلخرة، وأبنه ماله يف اآلخرة من خالق. 
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 يكون إال بتكذيب القلب وأيضاً فإنه سبحانه استثىن املكره من الكفار، ولو كان الكفر ال
وجهله مل يستثن منه املكره، ألن اإلكراه على ذلك ممتنع فعلم أن التكلم ابلكفر كفر إال يف حال  

 اإلكراه.
وقوله تعاىل: )ولكن من شرح ابلكفر صدراً( أي الستحبابه الدنيا على اآلخرة، ومنه قول  

"يصبح  النيب   من :  بعرض  دينه  يبيع  كافراً،  ويصبح  مؤمناً  كافراً، وميسي  ويسمي  مؤمناً  الرجل 
 هـ. -الدنيا" ا

قلبه  أكره مع كونه  إال من  يعذر هللا من هؤالء  فلم  الوهاب:  عبد  بن  الشيخ حممد  وقال 
، مطمئناً ابإلميان، وأما غري هذا فقد كفر بعد إميانه سواء فعله خوفاً، أو مداراة، أو مشحة بوطنه

أو أهله، أو عشريته، أو ماله، أو فعله على وجه املزح، أو لغري ذلك من األغراض إال املكره، واآلية 
تدل على هذا من جهتني: األوىل قوله: )إال من أكره( فلم يستثن إال املكره، والثانية قوله تعاىل: 

والع الكفر  هذا  أن  فصرح  اآلخرة(،  على  الدنيا  احلياة  استحبوا  أبهنم  بسبب  )ذلك  يكن  مل  ذاب 
له يف ذلك حظاً من حظوظ   للدين، أو حمبة الكفر، وإمنا سببه أن  البغض  أو  االعتقاد أو اجلهل 

 الدنيا فآثره على الدين. 
فهو   الكفر  إىل  دينه  أن من رجح عن  يبدل،  ال  آخر: فحكم هللا حكماً  وقال يف موضع 

ال، وسواء كفر بباطنه أو ظاهره دون  كافر سواء كان له عذر؛ خوفاً على النفس أو مال أو أهل أم 
من   يناهلا  دنيا  يف  طامعاً  كان  وسواء  اآلخر،  دون  أبحدمها  أو  مقاله  بفعاله  كفر  وسواء  ابطنه، 
املشركني أم ال، فهو كافر على كل حال إال املكره؛ وهو يف لغتنا املغصوب، فأما إن وافقهم بقلبه  

 (.هـ )جمموعة التوحيد-فهو كافر ولو كان مكرهاً ا
( القرآن  أحكام  العريب يف كتابه  ابن  إذا 3/1178وقال  إنه  احملققون من علمائنا:  قال   :)

اإلكراه–تلفظ ابلكفر   املعاريض، ومىت مل    -حتت  إال جراين  لسانه  أن جيري على  له  أنه ال جيوز 
-ا    يكن كذلك  كان كافراً أيضاً، وهو الصحيح؛ فإن املعاريض أيضاً ال سلطان لإلكراه عليها     

 هـ.
فتأمل قوله يف تكفري من يتلفظ ابلكفر حتت اإلكراه من غري تورية أو تعريض، فكيف إذاً  

 مبن يتلفظ ابلكفر صراحة من غري إكراه، ال شك أنه أوىل يف الكفر واالرتداد. 
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 )مداخلة حملمد شقرة(:
 شقرة: شيخنا لعلي أوجز أو أختصر الطريق .. معذرة شيخنا. -
 الشيخ: تفضل .. تفضل اي أخي!  -
لنجد  - الناس،  يف  أذعناه  سؤاالً  سألنا  لو  أوالً،  أقول  ال  أن  شقرة: 

اجلواب،   عن  السليب  اجلواب  نعزل  مث  مجيعاً،  الناس  عند  عنه  اجلواب 
نرى النسبة بني الطرفني، السؤال هو: ما مثرة تكفري املسلم اإلجيايب، ول

ابلكفر   عليه  حيكم  شيء  منه  بدا  إن  هللا  إال  إله  ال  يقول  الذي 
 ؟(140) ظاهراً 

، أما أان يف (141) هم يف اجلواب أان يف زعمي هذا السؤال حيتاج إىل دقة ف
ترتتب على اجلواب جيب أن يكون  اليت  والثمرة  الفائدة  أقول: إن  اجلواب عندي 

ابلكفر. عليه  أحكم  أن  هي  الثمرة  أن  قلت  فإذا  أوالً،  هبا  مقتنعاً  إذاً    اإلنسان 
 

ومما تقدم يعلم خطأ جهمية العصر الذين حيملون الكفر الوارد يف اآلية على االعتقاد القليب 
 فر!. لكلمة الك

( من أظهر التوحيد مث أظهر ضده من الكفر والشرك، هذا يكون قد أتى ابلشيء وضده يف  140)
 اإلسالم. آن معاً، ومثل هذا ال جيوز أن يسمى مسلماً أو يفرتض فيه 

أما عن الثمرة من التكفري اليت يدندن حوهلا هذا الرجل مقلالً من أمهيتها وقيمتها، قد تقدم  
أن التكفري حكم شرعي ال مناص للتفلت من القول به عند توفر دواعيه وأسبابه نزوالً عند حكم 

ويرت  نتائج  له  أن  شك  ال  التكفري  وحكم  تردد،  أو  استهانة  أو  تعقيب  غري  من  عليه  الشرع  تب 
مواقف وسلوكيات نصت عليها الشريعة، وهي مبينة يف كتب الفقه، جيب القيام هبا وامتثاهلا حبسب  
ليس جمرد تكفري وحسب من غري أن يتبعه مواقف، وكأنه شهوة أو نزوة  االستطاعة. فالتكفري إذاً 

 تنقضي وحسب كما يصور هذا الضال. 

 ( ما دام السؤال حيتاج إىل دقة يف الفهم، عالم تستفيت فيه عوام الناس وتذيعه بني الناس؟!141)
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بعد احلكم عليه ابلكفر، ال شيء الشيء  ما  ، (142) حكمت عليه ابلكفر وكفى، 
الذي   احلق  طريق  للناس  نبني  أن  إىل  نكون  ما  أحوج  فيه  حنن  زمان  وخباصة يف 

 إىل دائرة اإلميان.  (144)حىت خنرجهم من دائرة لكفر (143)ينبغي أن يتبعوه
وأما إذا قلنا، وهذا اجلواب الذي ينتظر من اآلخرين: إن الثمرة اليت ترتتب 

لى هذا السؤال، ابجلواب أن نقول: جيب علينا أن نقتل هذا الذي يثبت كفره ع
 

أنه يوجد فرق بني  142) ( هل املوقف بني املسلم املوحد كاملوقف من الكافر املشرك؟ فإذ عرفت 
املوقفني، أدركت أن هناك شيء وأشياء بعد التكفري، وليس كما يصور هذا الدعي على العلم  

 ف علمي، تكفري وحسب..!! أن املسألة هي جمرد تر 

( بيان طريق احلق للناس ال يستلزم أن ال نشهد على احملسن املؤمن أبنه حمسن ومؤمن وعلى  143)
تبانة طريق اجملرمني وصفاُتم املسيء الكافر أبنه مسيء وكافر، بل من متام بيان طريق احلق اس

حىت يتم اجتناهبا والتحذير منها، والكفر هبا .. فإن احلق ال يبني إال إذ ابن وعرف ضده، ومن  
اليسري  فمن  الشيء  التوحيد واملوحدين، ومن كان جيهل  يعرف  الشرك واملشركني ال  يعرف  ال 

 عليه أن يقع فيه وهو ال يدري.
[. ففضح سبيل  55ولتستبني سبيل اجملرمني( ]األنعام:  قال تعاىل: )وكذلك نفصل اآلايت  

االهتمام  عناه  الذي  القرآين  البيان  غاايت  من  غاية  ومذاهبهم  تشعباُتم  جبميع  املشركني  اجملرمني 
وخلق   الكتب،  وأنزل  الرسل  هللا  أرسل  ألجله  الذي  التوحيد  لبيان  شرط  وهو  ال  وكيف  األكرب، 

 اخللق.

( خترجهم من دائرة الكفر ..؟! وهل الناس .. كفار عندك حىت خترجهم من دائرة الكفر؟!! أم 144)
 أنك تطلق اطالقات ال تدري معناها ومدلوالُتا ونتائجها، وأنت البليغ الفصيح ..؟! 

وال أحسبك تقصد من قولك: الناس .. الناس يف الياابن أو الصني، أو اليهود والنصارى، فسياق  
 ال يدل على هذا. احلديث

مث كيف خترجهم من دائرة الكفر إىل دائرة اإلميان، وأنت تعترب بيان صفة الكفر والكافرين 
 وتكفريهم نوع من العبث الذي جيب اجتنابه وعدم االشتغال به ..؟!!
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، وأظن أن الشق الثاين أو اجلواب الثاين يكون من العبث (145)لدينا بسؤالنا وجبوابنا
هذا زماننا  هذا (146) يف  على  احلكم  يف  النظرة  تتوحد  أن  جيب  لذلك   ،

 ، وما حكم أو ملاذا نكفر؟(147) اإلنسان
جيب علينا أن نرتيث قبل أن جنيب، فنقول: إذا كان التكفري له مثرة عملية 

!!، لك أال تعلم أبن التكفري  (148)من حيث أتديب اجملتمع فعند إٍذ ميكن أن نقول
 

دينه  145) بدل  "من  الصحيح:  احلديث  يف  كما  القتل،  حكمه  دينه  عن  املرتد  أن  تقدم  قد   )
هذا   يصور  كما  وحسب  القتل  يف  حتصر  أن  من  أكرب  هي  التكفري  غاايت  ولكن  فاقتلوه"، 

غاايته ما يتعلق حبقوق النصرة واملواالة واملعاداة، ومنها ما يتعلق ابلنسل والزواج   امللبس، فمن
واإلرث والوالية، ومنها ما يتعلق حبل ذبيحته وطعامه، أو دفنه بعد مماته، وغريها من األحكام  

من    اليت ترتتب على الردة وجتري على املرتد، وابلتايل فإنه من التلبيس والتضليل أن يصور الغاية
 التكفري هو القتل وحسب أو التكفري اجملرد وحسب!! 

هو من جهة  146) هذا،  زماننا  العبث يف  من  هو  دينه  عن  املرتد  الكافر  بقتل  القول  أن  قوله:   )
ه والعياذ ابهلل، ومن جهة  ابلعبثية  تعاىل  وأنه ال وصف حلكم هللا  نكران وجحود حلكم هللا  و 

يصلح لزماننا هذا، وهو إبطالقه املتهور هذا يكون قد أتى بشرط تكفري احلاكم بغري ما أنزل هللا  
على احلاكم؛ وهو أن يقول: أن حكم هللا ال يصلح يف هذا   آنفاً  الذي اشرتطه الشيخ انصر 

 قره عليه!!.الزمان، وها هو صاحبه يصرح بنفس القول يف حضرته مث هو ي

نظرُتا  147) تتوحد  أن  به، وتلزمها يف  األمة  اإلنسان، وما هي صفاته حىت تشغل  ( من هو هذا 
 حنوه؟!! 

مث ملاذا هذا الغموض املراوغة يف احلديث، واخلوف من البيان والتصريح وأنت تتكلم ابسم 
 ه ..؟!! الطاغوت ودفاعاً عن

( ميكن أن نقول .. تقول ماذا؟! ملاذا هذا التهكم والغموض؟! أم أنكم ال جترؤون أن تطلقوا 148)
حاال على  الكفر حىت  بلغ ورعكم  حكم  احلد  هذا  إىل  ..؟!  لشروطكم كجهميني  ت ختضع 

 وتقواكم ..؟! 
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النظرة،   تعديل  من  بد  ال  لذلك  اإلسالم!!،  الناس وخروجهم عن  تكفري  يزيد يف 
وأننا  مرضى،  أهنم  الناس  هؤالء  على  إىل   واحلكم  الظلمات  من  أن خنرجهم  جيب 

 !(149)النور
قليلة احلكام  فطائفة  احلكام  قلت  القريب    ،(150) وإذا  ابألمس  كنت  وأان 

أتكلكم يف جملس عام، وذكرت أبن حالة اإلكراه اليت أشرت إليها ال تقتصر على 

 

، أن التكفري يشرتط له أن يؤدي إىل أتديب  مث ما هو دليلكم من كتاب هللا وسنة رسوله  
 !! اجملتمع..؟!! ومن سبقكم من علماء األمة إىل هذا القول الشاذ الفريد الغريب؟

البليغ املتكلف املتنطع–وهل فاتكم   أن عدم تكفري الكافر أو الشك يف    -وأنت األستاذ 
 كفره وهو كفر، لتضمنه الرد والتكذيب حلكم هللا تعاىل.

قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا: من أعظم نواقض اإلسالم عشرة، منها: من مل  
 هـ.-هم، كفر إمجاعاً. ايكفر املشركني، أو شك يف كفرهم، أو صحح مذهب

فانظر لنفسك أين أنت من دين هللا، عندما متسك عن تكفري طواغيت الكفر والشرك، أو  
 تشك يف كفرهم ..؟! 

( وحنن نقول هلذا الضال املضل: التكفري حكم شرعي ال ميكن أن خيضع للمزاج، أو للظروف  149)
فعل   كما  نفسك وهواك!!.  عند  من  آخر  وتستبدله حبكم  النظرة  فيه  تعدل  والتقلبات، حىت 

  لزعمائهم وطواغيتهم.اليهود عندما بدلوا حكم هللا حبكم آخر من عند أنفسهم اسرتضاءً 
ووهللا لوال جلوس الشيخ جبوارك وإقراره لك على ما تقول!!.. ملا تكلفنا وشغلنا أنفسنا يف  

 الرد عليك. 

هي قليلة، ولكن ما أصاب األمة من فساد وذل وكفر هو بسببهم، وهم مسؤولون عنه، كما   (150)
"أال كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فاإلمام األعظم الذي على الناس راٍع وهو   قال النيب  

 مسؤول عن رعيته..".
 : "ما من عبد يسرتعيه هللا رعية، فلم حيطها بنصحه مل جيد رائحة اجلنة".وقال 
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بوتقة   يف  واقعة  اآلن  كلها  األمة  مكرهة،  كلها  األمة  وإمنا  الواحد  الفرد  حالة 
قالوا  (151) اإلكراه فإذا  اإلسالم،  أعداء  قال  إذا  يقول  أن  يستطيع  الذي  من   ،!!
 ؟(152)ريد منكم كذا، فمن الذي ميكن أن يقول: اللألمة ن

 

من واٍل يلي رعيًة من املسلمني فيموت وهو غاش هلم إال حرم هللا عليه اجلنة"،  وقال: "ما  
 وهذه أحاديث صحيحة متفق عليها عند الشيخني.

هذا فيما خيص والة املسلمني من املسلمني، فأما هؤالء الطواغيت الكفرة فشرهم وخطرهم  
 على األمة أوسع من واٍل مسلم مل حيط رعيته ابلنصح والرعاية. 

طغياهنم، ( هنا ظاهر أن الرجل يدخل طواغيت احلكم يف دائرة اإلكراه الذي يربر هلم كفرهم و 151)
ومواالُتم للشرق أو الغرب، ومعاداُتم لإلسالم واملسلمني، وتروجيهم للكفر والفسوق والعصيان  

 .. فهذا كله هم مكرهون عليه، وابلتايل فهم يعذرون ابإلكراه!!
لوا من أدىن علم  ، وهو خيوهذا قول جد ابطل؛ ال دليل عليه من كتاب هللا وسنة رسوله  

وفقه وتقوى وإن دل على شيء فهو يدل ويصب يف تثبيط األمة وخذالهنا عن القيام بواجباُتا حنو 
 دينها ورهبا، ومحلها على الرضى والتسليم ابألمر الواقع الكافر حبجة اإلكراه والعجز..!! 

لألمة  152) قالوا  لو  اإلسالم  أعداء  أن  مفاده  التساؤل  هذا  وحمكومني–(  ابهلل  -حكاماً  اكفروا   :
ساحة   ودايركم  بالدكم  من  واجعلوا  والطواغيت،  واألواثن  األصنام  من  غريه  واعبدوا  تعاىل، 

قولوا هلم: نعم، مسعنا وأطعنا؛ ألنه ال أحد  ملصاحلنا وكفران وفسقنا وفجوران، لوجب عليهم أن ي
ماليينها– وعدد  رقعتها  اتساع  على  األمة  ومعذور    -من  مكره  فهو  يقول:"ال"  أن  يستطيع 

 ابإلكراه، كما يزعم هذا الضال!!! 
أرأيت اإلرجاف واإلضالل واإلفساد، والتثبيط واخلذالن، والكذب على الدين عندما يصل  

 ل هبذا القول هلذا الرجل املرجف الضال املضل.إىل ذروته وقمته، فهو يتمث
وعتبنا ليس عليه، وإمنا على الشيخ الكبري اجلالس جبواره، والذي يقره ويصدقه على كل ما 

 يقول!!
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للناس أتمرون ابملعروف   أخرجت  أمٍة  تعاىل: )كنتم خري  قوله  الضال من  قول هذا  أين  مث 
 [. 110وتنهون عن املنكر وتؤمنون ابهلل( ]آل عمران: 

املنكر  عن  وينهون  ابملعروف  وأيمرون  اخلري  إىل  يدعون  أمة  منكم  )ولتكن  تعاىل:  وقوله 
 [. 104وأولئك هم املفلحون( ]آل عمران: 

 [. 13وقوله تعاىل: )أختشوهنم فاهلل أحق أن ختشوه إن كنتم مؤمنني( ]التوبة: 
 [. 3( ]املائدة: وقوله تعاىل: )اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فال ختشوهم واخشون

رسول هللا   "ابيعنا  قال:  الصامت  بن  عبادة  عن  الصحيح  احلديث  نقول    ويف  أن  على 
 ابحلق أينما كنا وال خناف يف هللا لومة الئم".

املنصورة   الناجية  الطائفة  تدل على وجود وبقاء  اليت  الصحيحة  وغريه كثري من األحاديث 
 هرة على عدوها، جتاهد يف سبيل هللا، وال ختشى يف هللا لومة الئم، وقد تقدم ذكر بعضها. الظا

إىل  والركون  اهلوى  أن  أم  الصحيحة،  الثابتة  النصوص  هذه  من  واملهني  املذل  قول  فأين 
 الطواغيت، وحب اجلدال عنهم قد أعمى البصر والبصرية؟!
تد على أعقاهبا إىل الكفر والعمالة والذل  مث مىت كان اخلوف من األعداء يربر لألمة أن تر 

 واهلوان، وعلى مجيع املستوايت، مث هي بعد ذلك تعذر ابإلكراه!!!
األنصار على النصرة، والطاعة،    ويف احلديث الذي يرويه أمحد وغريه، عندما ابيع النيب  

"رويداً   زرارة:  بن  أسعد  قال  وقتل  واملنعة،  كافة،  للعرب  مفارقة  اليوم  إخراجه  إن  يثرب  أهل  اي 
أنتم   ذلك فخذوه وأجركم على هللا، وإما  تبصرون على  أنتم  فإما  السيوف،  خياركم، وأن تعضكم 

 ختافون من أنفسكم خيفة فذروه، فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عن هللا".
خشية أن    -مع علمهم بصدقه-  وكانت كثري من القبائل العربية متتنع عن متابعة النيب  

 يتخطفهم الناس من أرضهم، وما كان ذلك مانعاً مينع من تكفريهم وأتثيمهم. 
اليهود، وقد تقدم ذكرهم   النفر من  عن اآلايت التسع، ملا    الذين سألوا النيب  –وكذلك 

ا قبلوا قدميه، وصدقوا به وبدعوته، ولكن منعهم من متابعته خوفهم من انتقام يهود،  أجاهبم عليه
ومع ذلك فهم كفار، وخوفهم من الناس مل مينع من تكفريهم، ومل يربر هلم عدم املتابعة؛ الن هناك 
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اس اآلخرين  علماً أنك تستطيع أن تقول ذلك يف بيتك أو بينك وبني الن
على صداقة بينكم أو مودة، ولكن ال تستطيع أن تعلن ذلك يف الناس، فهذا دليل  

 !!.(153)أنك مكره على فعل الشيء، أو على قبول الشيء الذي ال تؤمن به
آخر ال بد من لفت النظر إليه وهو أنَّ اآلن أان أسأل سؤال: وهناك شيء  

كافر   أبنه  عليه  أان حكمت  ابلكفر،  عليه  حيكم  الذي  لإلنسان  يرجتى  الذي  ما 
 ؟! (154)اعتقاداً، مصريه أين؟ اخللود يف النار أليس كذلك 

 

فرق بني اخلوف وبني اإلكراه احملقق الذي يربر إظهار الكفر حلظة حصول اإلكراه فقط؛ لذلك قال 
 لعمار ملا أكرهوه الكفار على الكفر: إن عادوا فعد، ومل يقل له عد قبل أن يعودوا. النيب 

وحنو ذلك حصار كفار قريش للمسلمني يف شعاب أيب طالب الذي استمر أكثر من ثالث 
املعاانة واحلرمان واجلوع والعذا قمة  النيب  سنوات، وقد عاشوا خالهلا  ذلك مل يرخص   ب، ومع 

الظامل   احلصار  هذا  جور  من  شيء  عنهم  خيفف  أن  عسى  الكفر  كلمة  يقولوا  أن  يف  للمسلمني 
 الكافر، حيث مل يعتربه من اإلكراه الذي يربر إظهار الكفر.

( عند حديث الرجل عن اإلكراه الذي مينع املرء من أن جيهر بعقيدته بني الناس إال يف بيته  153)
الذين ميارسون هذا النوع    -كما وصفهم–رك أن أعداء اإلسالم وعلى خيفة من أمره، فإنه يشع

من اإلرهاب واإلكراه على الشعوب هم طواغيت احلكم الذين هم من أبناء جلدتنا، وليس بالد 
الغرب الكافر الذي جيد فيها املسلم احلرية للتعبري عن عقيدته ودعوته أكثر مما جيده يف موطنه 

 ومسقط رأسه.. 

 !! ( تراه يسأل وجييب نفسه، وكأنه يف ريب وشك من مصري ذلك الذي يكفر كفراً اعتقادايً..154)
ولكن حن نضيف هنا أن الذي حيكم عليه ابلنار ال بد من اشرتاط موافاته على الكفر،  

 وما سوى ذلك فهو ضرب من التأيل على هللا والغيب بغري علم. 
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أنت قلت اي سامي الكفر العملي قسمان: قسم حيكم عليه أبنه كافر ردًة 
 أو اعتقاد، والقسم اآلخر ال. 

أيه أختار  أن  أريد  من فأان  حدد يل  أو  أوالً،  مثالً  يل  واضرب  شئت  ما 
 تعتقد أبنه ابلكفر العملي يكون قد كفر كفراً اعتقادايً؟ 

 !!(155) مداخلة للشيخ انصر: والعكس أيضاً  -
سامي: جملرد من يستبدل دين هللا ابلقوانني الوضعية هذا كفر أكرب، وهذا  

 عمل..
 شقرة:الحظ أنك قلت: بدَّل ..! -
أو   - الوضعية،  ابلقوانني  شريعة هللا  بدلوا  هم  اآلن  واقعنا،  هذا  سامي: 

أبنه خر  عليه  حنكم  وهذا  فهذا عمل،  أنزل هللا،  ما  بغري  من حكم  ج 
 ..!(156)امللة، كما قال ابن القيم

شقرة: ال توسع األمور..!، اآلن أان أسألك: طيب هذا الذي استبدل  -
دين هللا دين نظام الكفر، اآلن أان أسأل!! من يوافقه يف ظاهره، ماذا  

 تقول فيه؟ 
 ..!!(157) : إذا رضيسامي -

 

( يريد أن أييت بدليل يدل على أن من كفر كفراً اعتقادايً فقد كفر كفراً عملياً أيضاً، وهذا 155)
لكفر االعتقادي اجملرد عن العمل، حيث ال عالقة وال أثر  مفاده أن الكفر املخرج عن امللة هو ا

مريد  أنه  على  يدل  مما  موضع،  من  أكثر  للشيخ يف  تكرر  قد  قول  وهذا  ألحدمها ابآلخر!!. 
ملعناه، وليس عبارة عن زلة لسان هو ال يريدها وال يقصدها، وقد تقدم الرد على هذه املقولة 

 ما يغين عن إعادته هنا.الباطلة يف أكثر من موضع من هذا الكتاب 

 ( يقاطع األخ ومينع من إمتام كالمه، وبيان كالم ابن القيم يف املسألة..!! 156)
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 شقرة: ال تقول يل إذا رضي..!! -
 سامي: كيف يوافقه؟  -
كم بغري ما أنزل هللا، استبدل دين هللا بنظام  شقرة: هو اآلن رجل حي -

 الكفر، فمن يوافقه ظاهراً ماذا تقول فيه؟
 سامي: غري مكره، كفر.. -
 شقرة: طيب كيف حتكم عليه أنه غري مكره؟! -
 سامي: من وضعه! -
شقرة: أمة اآلن، تستقصي أمة من أدانها إىل أقصاها، كيف تستطيع  -

نصل معاً إىل من حيكم عليه أبنه كافر أو    أن حتدد هذا، أان أريد أن
 ؟! (158) أبنه موافق إبكراه أو بغري إكراه، كيف حتكم على ذلك 

 

ألن  157) كافر؛  هو  الكفر  دين  على  املوافقة  يظهر  من  أبن  سؤاله:  على  جياب  أن  والصواب   )
وافق   وسواء  الغيوب،  عالم  عند  علمه  الذي  الباطن  على  وليس  الظاهر  على  تبىن  األحكام 

 الظاهر الباطن أم مل يوافق.
يف ظاهره دين الكفر    مث من ابب ترشيد النقاش كان ينبغي أن ال يقفز إىل قضية من يوافق

قبل أن حتسم قضية كفر احلاكم املستبدل مع القوم، ألن هذا القفز على املسائل وجتاوزها قبل أن  
 حتسم، هو يف الغالب عالمة على التفلت واهلروب من النزول عند احلق. 

وبني  158) التكفري،  موانع  من  كمانع  اإلكراه  عن  احلديث  بني  اخللط  والتضليل  التلبيس  من   )
 احلديث عن ماليني الناس أبعياهنم وأشخاصهم هل هم مكرهون أم ال؟! 

حيكم على ماليني الناس، من منهم املكره ومن غريه املره هو فوق    مث أن تكليف املرء أبن
 حدود الطاقة، بل هو أمر فوق طاقات دولة بكاملها، وهللا تعاىل ال يكلف نفساً إال وسعها.

الزاين وما   الباطل، هو كمن يسأل حمدثه عن حد  وسؤال هذا الرجل اجلاهل هذا السؤال 
  الناس أهنم زانة أو غري زانة؟!للزاين من قصاص، كيف حتكم على ماليني



 -156- 

 

 فهل يبدو مثل هذا السؤال عن عاقل، فضالً أن يصدر عن عامل أو طالب علم؟! 
ولكن الذي ميكن قوله: يف حال يشار إىل شخص معني ابلكفر، جيب أن ينظر إليه هل 
  صدر عنه الكفر حتت اإلكراه املعترب شرعاً كالسجن، والضرب، والتعذيب كما حصل لعمار بن 

 -وقلبه مطمئن ابإلميان–ايسر وغريه من املسلمني أم ال، فإن كان قد أظهر حتت هذه الظروف  
 فإنه ال يكفر ملانع اإلكراه. 

حبيث جيعل اخلوف أو حالة الضعف اليت    -كصنيع هذا اجلاهل–أما توسيع دائرة اإلكراه  
أن ميارسوا   -كاماً وحمكومنيح  -تعيشها األمة وغري ذلك من األمور الومهية واملكذوبة مربراً لألمة

الكفر والشرك على أوسع نطاقه ومستوايته وعلى مدار الساعة مث هم بعد كل ذلك يعذرون مبانع  
 اإلكراه!!، فإن هذا من الضالل املبني الذي ال يقدم عليه إال كل جاهل مرجف مغفل.. 

تعاىل قوله  التكفري، هو  اإلكراه كمانع من موانع  الدليل على مانع  إن  أكره مث  )إال من   :
وقلبه مطمئن ابإلميان(، ومن متام فقه صفة اإلكراه الذي يربر إظهار الكفر حلظة حصول اإلكراه، 

 النظر يف سبب نزول اآلية، وصفة احلالة اليت نزلت فيها اآلية.
الكفار  أكرهوه  عندما  ايسر  بن  عمار  نزلت يف  اآلية  أن  واملفسرين  العلماء  أكثر  وابتفاق 

، وعمار كان قد ذهب إليهم فأمرهم وهناهم، فتقلوا أبويه أمام النيل من جناب النيب على الشتم و 
 عينيه، وحرَّقوه ابلنار، وغطوه ابملاء فأعطاهم ما أرادوه عليه من الكفر، وقلبه مطمئن ابإلميان. 

املك املوهومة  احلاالت  من  لعمار  حصل  وما  عمار  العصر فأين  جهمية  يثريها  اليت  ذوبة 
 متذرعني حبجة اإلكراه؟! 

معني   بن  القرآن–وكان حيىي  فتنة خلق  ابلتقية،    -أايم  وأخذ  لنفسه  ترخص  من  من مجلة 
وقال القرآن خملوق! وملا دخل على اإلمام أمحد رمحه هللا وهو مريض فسلم عليه فلم يرد السالم،  

 تعاىل: )غال من أكره وقلبه مطمئن ابإلميان(، فقلب  فما زال يعتذر ويقول حديث عمار، وقال هللا
حيتج   أمحد:  قال  حيىي،  خرج  فلما  عذراً،  يقبل  ال  حيىي:  فقال  اآلخر،  اجلانب  على  وجهه  أمحد 
فنهيتهم فضربوين، وأنتم قيل لكم نريد أن   حبديث عمار، وحديث عمار مررت هبم وهم يسبوك، 

 مي السماء أفقه يف دين هللا منك. نضربكم، فقال حيىي: وهللا ما رأيت حتت أد
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سامي: أان أقول إذا الشعوب اآلن إذا رضيت أبنظمة الكفر اليت هي   -
 سائدة، كفروا بغض النظر..

الفئة   - هذه  اآلن  حمدداً!!،  جواابً  جاوبين  أنت  هللا،  سبحان  شقرة: 
 ؟!(159) املوجودة حالياً هنا، هل تستطيع أن حتدد املكره من غري املكره

 سامي: حنن األصل عندان هم اآلن اإلسالم.  -
لك هل تستطيع أن خترج من هؤالء اجلالسني   شقرة: اي أخي أان أقول -

 ؟!!(160) املكره من غري املكره

 

أنه يف الصورة األوىل ال    -رمحه هللا–قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب: وظاهر كالم أمحد  
 .(1)يكون مكرها حىت يعذبه املشركون

قلت: إذا كان التهديد ابلقتل أو الضرب الذي يربر إظهار الكفر، وابلتايل فهو من اإلكراه 
 ىل أعلم.املعترب شرعاً، وهللا تعا 

لغتنا املغصوب، فإن أكره اإلنسان على   قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب: املكره هو يف 
إال  التخلص  يكن  ومل  فضربوه  املشركون  أخذه  أو  ضربناك،  أو  قتلناك  وإال  أكفر  له  وقيل  الكفر 

   هـ.-ا (2)مبوافقتهم جاز له موافقتهم يف الظاهر بشرط أن يكون قلبه مطمئناً ابإلميان
 
 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .242( جمموعة التوحيد: 1)
 . 241( نفس املصدر: 2)

 ( يقصد النفر الذين جيالسون الشيخ، ويستمعون إىل هذا احلوار. 159)

لإلكراه  160) تقدم–(  والتعذيب،    -كما  والضرب  كالسجن  أحد  على  ال ختفى  ظاهرة  عالمات 
اإلكراه الذي   -وهم يتنعمون مبا لذ وطاب من الطعام والشراب–فأين املكره من هؤالء اجللوس  

 يربر له إظهار الكفر؟! 
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 !!!(161)سامي: ال -
تستطيع   - ما  فيك –شقرة:  هللا  ابرك  عليهم    -إذاً  حمكوم  أهنم  الظاهر 

اجلامعة   يف  تدرس  أنك  بدليل  وقبلوه،  النظام  هذا  ابتباع  رضوا،  أبهنم 
نظام   اجلامعة  نظام  أبن  أبن  علماً  ترضى  طاغويت،  نظام  وهو  كفر، 

تدرس وترضى أبنظمة اجلامعة، وترضى ابالختالط يف اجلامعة، وترضى 
حبالق اللحى الذين ظاهرهم يدل على أهنم جيحدون نظام هللا!!، ملاذا 

 !!.(162)تفعل هذا أنت؟ إًذ أول ما حنكم عليه هو أنت

 

الذي يتخلله التدرع من فوق  –جود مكرهني يف مثل هذا اجمللس اآلمن املرح  إن افرتاض و 
له ما بعده؛ وهو تربير  –ومن حتت   اإلكراه الذي يربر هلم إظهار الكفر، هو عني الضالل الذي 

 كفر الناس والطواغيت حبجة اإلكراه!!. 

أحد مك161) فيهم  يوجد  أبنه ال  جييبه:  أن  الصواب  كان  ذلك  (  الصواب خبالف  كان  وإن  ره، 
 فليظهر لنا منهم من هو املكره الذي تنطبق عليه شروط اإلكراه وظروفه. 

رية، هو موجود مثله وأكثر منه  ( وحنن نقول هلذا اجلاهل: ما وصفت به اجلامعة من مظاهر كف162)
الظاهر يف   الكفر  أو  املنكر  راٍض عن  أنه  الشارع  للماشي يف  يقال  أن  فهل جيوز  الشارع،  يف 

 الشارع جملرد مشيه أو وقوفه يف الشارع؟!! 
ومثل اجلامعات يف زماننا كمثل أي بقالة موجودة يف جمتمعاتنا، حيث فيها ما جيوز شراؤه  

للمنكر، فهل يقال ملن يشرتي حاجته    وما ال جيوز شراؤه، وال مما  –ختلو بقالة من وجود مظاهر 
لنفسك    -جيوز شراؤه البقالة جملرد شرائك ما حتتاجه  البقالة أنت راٍض عن املنكر املوجود يف  من 

 وأهلك وفيه بقاء حياتك؟!!
االختالط مظاهر  م  ختلو  ال  فهي  جمتمعاتنا،  السائدة يف  والسرافيس  احلافالت  ذلك   وحنو 

هذه   يف  الركوب  إال  حاجته  وقضاء  غايته  إىل  للوصول  سبيالً  جيد  ال  ملن  يقال  فهل  واملنكر، 
 احلافالت.
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 سامي: أان ما رضيت..  -
 شقرة: سبحان هللا أان أقول لك أنت رضيت ..!! -
 ان ما رضيت .. سامي: أ -

 

 أنت راٍض عن املنكر أو االختالط املوجود يف احلافلة، جملرد ركوبك ووجودك فها؟!!
 ال أظن عاقالً يقول بذلك فضالً أن يقول به عامل أو طالب علم!! 

ى نظام كفري، فإن الذي يدخل إليها ليستلم راتبه الشهري أو وكذلك البنوك اليت تقوم عل
حوالة أرسلت إليه من طرف آخر ال سبيل لوصوهلا إليه إال من هذا الطريق، فمثل هذا ال جيوز أن 

 يقال عنه أنه راٍض بنظام الكفر الذي تقوم عليه هذه البنوك جملرد استالمه املبلغ املرسل إليه. 
اجل يدخل  الذي  ذلك  غري  وحنو  من  وأمته  ودينه  لنفسه  ضروري  هو  ما  منها  ليأخذ  امعة 

فمثل  اعتزاله واجتنابه،  له  فيما ميكن  أو مشاركة  فيها من منكر  الكفرية وما  استحسان ألنظمتها 
أنه راٍض ابلكفر أو املنكر املوجود يف تلك اجلامعة، وخباصة إن رافق   هذا ال جيوز أن نطلق عليه 

 ار للمنكر حبسب ما يستطيع.وجوده فيها بيان للحق وإنك
فيها على   القارئ أن قياس الراضي أبنظمة الكفر املستحسن هلا، واملشارك  أيها  ومنه تعلم 
ابطل   قياس  هو  األرض،  وإعمار  احلياة  لبقاء  ضروري  هو  ما  منها  ليأخذ  اجلامعة  إىل  الداخل 

فر ليس كفراً، بدليل ومردود، وهو من تلبيسات جهمية العصر ليوصلوك إىل نتيجة أن الرضى ابلك
 أن الداخل يف هذه اجلامعات راٍض ابلكفر ومع ذلك ال أحد يكفره!!.

مجلة   من  هو  لنظام هللا!!.  جاحد  أبنه  اللحية  حالق  على  الضال  اجلاهل  هذا  إطالق  مث 
اإلطالقات الباطلة اليت يراد ما وراؤها، والرجل يريد أن يقول من ذلك: أن حالق اللحية رغم أنه  

لنظام هللا وحكمه   -يف الظاهر –ظام هللا ومع ذلك ال أحد يكفره، كذلك احلاكم اجلاحد  جاحد لن
التلبيس   فتأمل  اللحية،  حالق  كجحود  ونظامه  هللا  حلكم  جحوده  ألن  يكفر،  ال  أن  وينبغي 

 واإلضالل!!!. 
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 ؟!(163)شقرة: كيف مل ترض، إذاً ملاذا تدرس يف اجلامعة -

 

( قد تقدم أن جمرد الدراسة وأخذ العلوم النافعة من اجلامعات وغريها من املؤسسات التعليمية  163)
 ال يعترب رضاً ابلكفر، كما ال جيوز أن يقاس على الراضي ابلكفر.

اجلامعات   إن  فيها من منكر وابطل–مث  ما  عنها،   -على  االستغناء  أو  ال ميكن جتاوزها، 
 وذلك من أوجه:

العلوم   ذلك  مبا يف  ينفع،  منها وما ال  ينفع  ما  العلوم،  جلميع  أصبحت مصدراً  أهنا  منها، 
 الشرعية الدينية، فهي أصبحت تؤخذ منها..!!

 ومنها، انعدام البديل املناسب عنها …!
عمل ألي  كشرط  وشهاداُتا  واثئقها  اعتماد  فإنه  ومنها،  املساجد،  إمامة  ذلك  يف  مبا   ،

منه   األعلم  وجد  ولو  اجلامعية،  الشهادات  محلة  ذوي  من  يكون  أن  اخلطيب  أو  لإلمام  يشرتط 
 واألتقى فاملقدم هو حامل الشهادة ..! 

واملرض  والتخلف  اجلهل  إىل  مؤداه  الذي  العلم،  اعتزال  يعين  كلياً  اعتزاهلا  أن  ومنها، 
لقوله ت : "املؤمن القوي عاىل: )وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة(، ولقوله  والضعف، وهذا مناٍف 

 خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف"، وللنصوص األخرى اليت حتض على طلب العلم. 
  حبكم عوامل التضليلي والتكفري والتفسيق اليت –ومنها، أن اجلامعات وغريها من املؤسسات  

ال ختلو من وجود املنكر والكفر، وعند حتديد املوقف منها سلبياً أو    -متارس على أعلى املستوايت
إجيابياً ال بد من تقدير املفاسد واملصاحل، وحتديد املوقف حبسب رجحان املصاحل، وخباصة أننا يف  

 زمان قد ختلل احلرام يف مجيع مناحي حياتنا..!!
  -م هذا الكفر واملنكر والتطبيع اجلامث على صدر األمةيف خض–ومنها، أن املسلم يطالب  

ابن يتقي هللا قدر استطاعته، فإن عجز عن دفع كل املنكر فال يعجز عن دفع بعضه، وامليسور ال  
 يسقط ابملعسور، وهو مالم وحماسب على التقصري فيما يستطيع القيام به أو يقدر عليه.

إىل اجتماع املعتربين،لتشكيل موقف   واملسألة من وجهة نظري، حتتاج  األمة  علماء  جلميع 
لسياسات   ختضع  اليت  املؤسسات  عن  املناسب  البديل  وإلجياد  اخلطرية،  املسألة  هذه  جتاه  موحد 
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نقسمه   - الرضى  عملي..؟!  أم  قليب  الرضى  انصر:  للشيخ  مداخلة 
 ..!!.(164)قسمني

 

األمهية واخلطورة   األمر هو من  اجملال، وهذا  للتخفيف من حدة االحنراف يف هذا  أو  الطواغيت، 
 حبيث أنه ال حيتمل اإلمهال أو التأخري.

( االستحالل والرضى موضعهما القلب، والدليل عليهما الظاهر والعمل؛ فمن رضي الكفر يف  164)
ظاهره وعمله هو راٍض به يف قلبه وابطنه ومريد له، ومن املستحيل أن يتخلف الباطن عن الظاهر 

 سانه أن قلبه خالف ظاهره.يف هذه احلالة، وإن زعم بل
هو  يكفر  قليب  ابطين  ورضى  يكفر،  ال  ظاهر  عملي  رضى  قسمني:  إىل  للرضى  الشيخ  وتقسيم 
تقسيم مل يسبق إليه من قبل، وليس عليه دليل من شرع هللا، وهو من مجلة التأصيل لعقيدة جهم يف  

 اإلميان والكفر. 
عليها نصوص الشريعة، وأمجع عليها   ومراده من وراء ذلك إبطال القاعدة الشرعية اليت دلت 

 علماء األمة، واليت تنص على أن الرضى ابلكفر كفر.
قال تعاىل: )وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آايت هللا يكفر هبا ويستهزأ هبا فال 
والكافرين يف   املنافقني  إن هللا جامع  مثلهم  إذاً  إنكم  غريه  حديث  معهم حىت خيوضوا يف  تقعدوا 

 [.140م مجيعاً( ]النساء: جهن
قال الشيخ سليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب رمحهم هللا تعاىل: إن معىن اآلية  
الكافرين   عند  فجلس  هبا  ويستهزأ  هبا  يكفر  هللا  آايت  مسع  إذا  الرجل  أن  وهو  ظاهرها،  على 

ث غريه فهو كافر مثلهم،  املستهزئني من غريه إكراه وال إنكار وال قيام عنهم حىت خيوضوا يف حدي
اآلية وحنوها   كفر، وهبذه  ابلكفر  والرضى  ابلكفر،  الرضى  يتضمن  ذلك  ألن  فعلهم  يفعل  مل  وإن 
استدل العلماء على أن الراضي ابلذنب كفاعله، فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه مل يقبل منه، ألن 

 (. 48ة التوحيد: هـ. )جمموع-احلكم على الظاهر  وهو قد أظهر الكفر فيكون كافراً ا
اجللوس   اعترب جمرد  الباطن، وعالمة على   -وهو عمل–فتأمل كيف  الكفر يف  قرينة على 

 الرضى مبا حيصل يف اجمللس من كفر واستهزاء وإن زعم بلسانه خالف ذلك.
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 ..(165)سامي: أان ال أريد أن أجيب -
اي  - هرّاابً  عهدتك  من  أان  جتاوب!!،  أن  جيب  ملاذا؟  شقرة: 

 ..!!.(166)سامي
إذاً اي أخي كيف أحكم عليك أبنك غري راضي وأان أراك كل يوم تذهب  
غري   أم  كافر  اآلن  أنت   .. الفضفاضة  األجوبة  هذه  من  دعين   .. اجلامعة  إىل 

 كافر؟!! 
 سامي: ال لست بكافر ..  -
 ..!!..(167) رة: ملاذا؟ ال، أنت كافر، حتكم على نفسك أبنك كافرشق -

 

( التفسري  يف  القرطيب  قول  رضي  5/418وحنوه  فقد  جيتنبهم  مل  من  مثلهم(،  إذاً  )إنكم   :)
عليهم يكون معهم يف فعلهم، والرضى ابلكف ينكر  ر كفر، فكل من جلس يف جملس معصية ومل 

فينبغي أن تقوم عنهم حىت ال يكون من أهل هذه   الوزر سواء، فإن مل يقدر على اإلنكار عليهم 
 هـ. -اآلية ا

واألدلة قد تضافرت على صحة القاعدة مبا ال يدع جماالً للتلبيس أو التضليل، وقد تناولناها 
 يل يف كتابنا "قواد يف التكفري".بشيء من التفض

 ( صدق القائل: 165)
 واحذر مناظرًة مبجلس خيفٍة حىت تُبدَّل ِخيفًة أبمانِ 

ل فتنة وحفرة قد حفرت له، وأن  ( من حق األخ أن ال جييب عندما يشعر أن من وراء السؤا166)
 السائل ال يسأل اسرتشاداً وإمنا مكراً وخداعاً ..!!.

واإلرهاب  167)  التخويف  إىل  يلجأ  تراه  حجته،  تنعدم  عندما  املفلس  بضاعة  هذه  أقول:   )
والتشكيك وهو ملا انعدمت حجته يف إبطال القاعدة من وجهة شرعية جعل يصور لألخ أن  

تكفري إىل  مؤداه  كفر"  ابلكفر  "الرضى  القاعدة  هذه  يف   اعتماد  دراسته  مبجرد  ألنه  نفسه؛ 
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اي سامي، أان أقول لك شيء: وهو أن هذه الفكرة املستحوذة عليك،   -
هذه ما كنت أحسبها فيك!!. ولكنها ظهرت يف احملك، وإين أمحد هللا  

 على ألسنة اآلخرين!!، على أنين قد ظهرت أمامي ومل تنقل إيل نقالً 
ما كنت ألصدق، وذلك لسببني اثنني: السبب األول، أان أعلم أبنك  
مل تستحكم بعد فكرة التكفري واإلميان، أو احلكم ابإلميان والكفر على 

 الناس، بدليل أنك اآلن ال تريد أن ختوض يف هذه املسألة وخضت.
ناىف مع منطقك وكالمك أما اثنياً، فألين أرى أبن واقعك الذي أنت فيه يت

 !!.(168)اآلن
مث أخرياً اي سامي أريد أن أقول لك: احلكم على اإلنسان ابلكفر كما قال  
الكافر،   هو  القائل  يكون  أن  إما  أمرين  من  واحداً  يقتضي  والسالم  الصالة  عليه 

ابرك –، فلذلك  (169)وإما أن يكون املقول فيه هو الكافر فقد حار على أحدمها
 

هذه   عن  يتخلى  أنه  له  ينبغي  نفسه  يكفر  ال  حىت  وابلتايل  ابلكفر!!،  راٍض  هو  اجلامعة 
 القاعدة!!

وهذا أسلوب قد سبه إليه اخلوارج من قبل، حيث كانوا يشهرون سالح التكفري والتشكيك  
من احلق!!. ولكن هذا ال    يف وجوه الصحابة وكل من خيالفهم، تشكيكاً هلم بدينهم وما هم عليه

 يزيد أهل حلق إال ثبااتً ومتسكاً مبا هم عليه من احلق املبني.

دين  168) له من  الذي ال حجة  املفلس  االستعظام والتخويف والتشكيك، هي بضاعة  أسلوب   )
 هللا، ولكن أىنَّ هلا أن جتدي مع ممن أانر هللا قلوهبم ابحلق والعلم والتوحيد؟!.

( قاعدة "من كفر مسلماً فقد كفر" هي صحيحة وقد دلت عليها نصوص الشريعة، ولكن 169)
الق متنع من محل  هناك حاالت  أن  إطالقها، حيث  ليست على  املعني وحلوق هي  اعدة على 

وقد يكون –والوعيد والتكفري به؛ كالتكفري عن أتويل مستساغ أو اجتهاد صحيح، فهو يعذر  
 : "إذا اجتهد احلاكم فأخطأ فله أجر".وإن مل يصب احلق فيما قد حكم به، لقوله   -له أجر
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يف أن يقطع عنق حاطب بن    ي هللا عنه النيب  وحنو ذلك استئذان عمر بن اخلطاب رض
أنه قد انفق وكفر وغري وبدل، وذلك ملا وشى لكفار قريش بسر زحف املسلمني   أيب بلتعة على 

 أهل بدر، وأن عقده ال يزال سليماً.  أخربه أن حاطباً ليس منافقاً وأنه من لفتح مكة. لكن النيب 
والشاهد أنه ال جيوز أن يقال أن الكفر قد حار على عمر ألنه ما أصاب حلق يف تكفريه  
حلاطب، وذلك ألن حكمه كان صادراً عن اجتهاد ولقرائن معتربة يف الشرع متنع من حلوق الوعيد 

 به.
النيب   الوليد  بن  استئذان خالد  للنيب    وكذلك  قال  الذي  الرجل  ذاك  يقتل  أن  : على 

هناه، ومن دون أن يقول له: قد حار النفاق   "اتِق هللا!!"، على أنه قد انفق وبدل، لكن النيب  
 والكفر عليك. 

، ملا جادل عن رأس النفاق  حضري لسعد بن عبادة يف حضرة النيب    وحنوه قول السيد بن
 !!.(1)ابن أيب: إنك منافق جتادل عن املنافقني

للنفر الذين أولوا قوله تعاىل: )ليس على الذين   -ابدئ ذي بدء–وكذلك تكفري الصحابة  
 [.93ا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصاحلات( ]املائدة: آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعمو 

وأحلوا ألنفسهم شرب اخلمر!! وكان على رأسهم عبد هللا بن مظعون البدري، ولكن كان  
الصواب هو ما ارآته علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، وهو أهنم ليسوا كفاراً، وإمنا فعلوا لتأويل 

ارأتى أن تقام عليهم احلجة ويبني خطأهم فيما قد أتولوه،  مستساغ مينع من حلوق التكفري هبم، و 
فإن اتبوا ضربوا مثانني جلدة لشرهبم اخلمر، وإن مل يتوبوا ضرب أعناقهم على أهنم قد كذبوا على هللا 

 وشرعوا يف دينهم ما مل أيذن به هللا.. 
ابتداء عليهم ابلكفر واالرتداد عن الدين   ال جيوز أن والشاهد أن الصحابة الذين حكموا 

 يقال هلم قد حار عليكم حكم الكفر، وذلك أن حكمهم كان عن اجتهاد.
ومن ذلك أيضاً اختالف أهل العلم يف كفر اخلوارج وغريهم من أهل األهواء، وابلتايل ال  

 جيوز ملن ال يرى كفرهم أن يقول ملن يرى كفرهم: قد كفرمت املسلمني، ومن كفر مسلماً فقد كفر.
يف كفر اترك الصالة، حيث ال جيوز ملن ال يرى كفره أن يقول ملن يرى    وكذلك اختالفهم

كفره: قد كفرمت املسلمني، ومن كفر مسلماً فقد كفر، وحار عليه الكفر، وذلك ألن حكمهم انتج  
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ما أغناك عن هذا أن تقول: قال فالن، وقال فالن … وعمر األشقر،   -هللا فيك 
والطربي لو قال، فكل علماء الدنيا قالوا هذه   وابن تيمية، وسيد قطب، وابن كثري،

 ..!!. (171) لقالوها بال دليل (170) الكلمة

 

مأجورون   خطأهم  افرتاض  على  وهم  إليه،  ذهبوا  فيما  صحيح  شرعي  مستند  وهلم  اجتهاد،  عن 
   السنة.الجتهادهم، كما دلت على ذلك 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( قلت: فكيف مبن جيادل عن طواغيت احلكم والكفر، الذين جتتمع فيهم مظاهر الكفر والنفاق .. كما هو 1)

 صنيع جهمية العصر؟!
جهمية العصر ابلقاعدة على اإلطالق، واستغالهلا لتخويف املخالفني    ومنه يعلم أن تعلق 

 هلم من تكفري طواغيت الكفر!!، هو أمر ابطل ومردود، وخبثه مكشوف ألويل األبصار.

( يريد هبذه الكلمة تكفري طواغيت احلكم والكفر، ولكن إلجالله للطواغيت وتعظيمه هلم ال 170)
 جيرؤ على التصريح هبما ..!!

مة وإمجاعهم؛ فهو  ( أتمل إىل أي حد بلغت اجلرأة ابلرجل على دين هللا واالستهانة بعلماء األ171)
الدنيا   علماء  مجيع  أن  لو  السلف–يرى  علماء  فيهم  هؤالء    -مبا  بكفر  القول  على  اجتمعوا 

 احلكام، فهو ال يرى كفرهم، ألهنم يكفرون بدون دليل!!.
بقول وفهم   إىل األخذ  الدليل  عنده  الدليل، وهو وحده  عندهم  ليسوا  األمة كلهم  فعلماء 

اخل السلف على  تيمية، السلف، وتقدمي  الطربي، وابن  ابن جرير  يعترب  .. وال أدري إن كان  لف 
 وابن كثري من اخللف، وهو وشيخه من السلف؟!!.

من   واجلدال  الذود  يف  محاسك  بلغ  احلد  هذا  إىل  امللغوم:  الضال  هلذا  نقول  فإننا  وبعد 
 طواغيت احلكم، حىت ترد وتعارض مجيع أقوال علماء األمة فيهم؟!! 

 نفاق واخلذالن بعد أن هداان لإلميان، ونسأله تعاىل الثبات وحسن اخلتام. ونعوذ ابهلل من ال
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وأنت استشهدت آبية من كتاب هللا )ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد  
ينالوا(، هذا يف شأن املنافقني، ما هو يف شأن واحد مسلم   إسالمهم ومهوا مبا مل 

 !!.(172) يقول ال إله إال هللا حممد رسول هللا
وأان أريد أن أحيلك أيضاً إىل ما جاء فيه صحيح البخاري، وسائلك قبل 

سائلك اآلن: أنت ال تقول ال إله إال هللا،    -معذرة من شيخنا–أن أحيلك إليه!  
ت يف جمتمع كهذا اجملتمع الذي نعيش فيه، جمتمع مطبق ابلكفر، وحكمه حكم  وأن

هلل وحدها؛ ال تصلي، وال تصوم، وال  !!، أنت تعيش بال إله إال  (173)كافر جائر

 

وليس لنفاقهم لكلمة الكفر، بعد أن –( هذا خبالف ما دلت عليه اآلية، فهم كفروا مبا قالوا  172)
فاآلية نصت   ذلك منافقني،  قبل  أهنم كانوا  افرتاض  إله إال هللا، وعلى  أن ال  أسلموا وشهدوا 
 على أن العلة لكفرهم هم ما قالوه من كالم كفري. وابلتايل فإن أي امرئ يقول بقوهلم الكفري

ويصرح بكلمة الكفر فهو يكفر ولو كان قبل ذلك من املسلمني السليمي االعتقاد، واملقرين  
 بشهادة أن ال إله إال هللا. 

أن هذه اجملتمعات هي كافرة ومطبقة ابلكفر،   -خبالف عادته وعقيدته–( أتمل كيف يصور  173)
وأن احلكم السائد فيها هو حكم كافر جائر، وذلك ليربر وجود من يقول ال إله إال هللا لكنه مل  

 أركان اإلسالم شيئاً ..!!يفعل من 
مث إذا كانت اجملتمعات كافرة ومطبقة ابلكفر، واحلاكم فيها كافر جائر، عالم هذا اجلدال 

 العقيم عن طواغيت احلكم والكفر؟!! 
أم أنه يهون عليكم تكفري اجملتمعات، بينما تستصعبون تكفري طواغيت احلكم رأس كل فتنة 

 وبالء؟!
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أم  كافر  أنت  فهل  هللا،  إال  إله  بال  خملصاً  تعتقد  ولكنك   .. حتج  وال  تزكي، 
 ؟!. (174) مؤمن

 سامي: كافر، إذا تركت الصالة كافر … -

 

( أتمل كيف يوجه السؤال ملخالفه على أنه هو يتصف هبذه الصفة، فهل يكفر نفسه جملرد  174)
 فة ..!!اتصافه هبذه الصفة، وذلك لرتهيبه وختويفه من تكفري من يتصف بتلك الص

ألن املرء يف الغالب مييل إىل عدم تكفري نفسه، ولو اضطر إىل إنكار األصول اليت يعتقد هبا  
احلوار   أدب  من  ليس  آخر  جانب  ومن  األدب–..  للقوم  للمخالف    -وأىّن  األسئلة  توجه  أن 

املخالف هلم   بصيغة: هل أنت كافر أم مؤمن .. كيف حتكم على نفسك أبنك كافر .. وكأن 
 لصفة اليت حصل اخلالف على كفر صاحبها؟!! يتصف اب
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كافر!!،   - أبنك  نفسك  على  حتكم  كيف  طيب  هللا!  سبحان  شقرة: 
 وأنت تقول ال إله إال هللا خملصاً هبا قلبك؟!.

يقول: "من قال ال إله إال هللا خملصاً هبا قلبه والرسول عليه الصالة والسالم 
 نفعته يوماً من الدهر أو قال دخل اجلنة"، كيف حتكم على ذلك؟! 

العمل   ومل يشرتط  يقول خملصاً  والرسول  تقول خملصاً،  وأنت  كيف حتكم 
بدليل الرسول عليه الصالة والسالم يف حديث الشفاعة: "حىت خيرج من مل يعمل  

"، ما عمل خرياً قط، ال صلى، وال صام، وال زكى، وال حج، بل خرياً قط من النار
 قال ال إله إال هللا، فماذا تقول يف هذا؟! 

والكافر خيلد يف النار حبكمك أنت سواء كفر علمياً جيره إىل سوء االعتقاد  
 !!.(175) أو كان كفراً اعتقادايً، فماذا تقول؟ جاوبين

 

 ( هذا الفهم ال يصح، وهو ابطل من وجوه: 175)
: أن ال إله إال هللا هلا شروط وقيدت بقيود ال تصح إال هبا، وال تنفع صاحبها إال بعد  أوالً 

التوحيد  الكتاب والسنة، وعند احلديث عن شهادة  عليها نصوص  دلت  قد  أن أييت هبا جمتمعة، 
ال بد من مالحظة مجيع النصوص الشرعية ذات العالقة   -اليت ال تتحقق النجاة إال هبا–وشروطها  

دة التوحيد، أما فتح العني على نص وإغماضها عن بقية النصوص ذات العالقة، فهو خبالف بشها
 احلق وما تقتضيه األمانة العلمية، ومن جهة فإن مؤداه إىل الضالل املبني.

قيدت بقيود وشروط   -إىل جانب قيد النطق–ولبيان ذلك فإننا نقول: إن شهادة التوحيد  
 ي قيد أو شرط من شروطها، منها: ينتفي االنتفاع هبا ابنتفاء أ

بعد الكفر ابلطاغوت؛ وهو كل ما    -1 شرط الكفر ابلطاغوت: إذ ال يصح اإلميان إال 
 من دون هللا تعاىل.  -ولو يف جمال من جماالت العبادة–يعبد 
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وهو املراد من قوله تعاىل: )فم يكفر ابلطاغوت ويؤمن ابهلل فقد استمسك ابلعروة الوثقى ال  
[. والعروة الوثقى كما قال أهل العلم والتفسري هي "ال  256وهللا مسيع عليم( ]البقرة:    انفصام هلا

 إله إال هللا". 
يكفر   مل  لكنه  ابهلل  آمن  من  أن  الشرعية  النصوص  منطوق  عليه  دل  الذي  اآلية  مفهوم 

نفعه أو ابلطاغوت ال يكون قد استمسك ابلعروة الوثقى، وال شهد أن ال إله إال هللا الشهادة اليت ت
 تنجيه.

يف صحيح مسلم: "من قال ال إله إال هللا وكفر مبا يعبد من دون هللا    وهذا يوضحه قوله  
 حرم ماله ودمه وحسابه على هللا".

للنفي، فال  قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب: فقوله "وكفر مبا يعبد من دون هللا" أتكيد 
هـ )جمموعة التوحيد: -وم الدم واملال إال بذلك، فلو شك أو تردد مل يعصم دمه وماله ايكون معص

35 .) 
إله إال هللا ما نفعته من عدم   فإنه يدل أن شهادة أن ال  قلت: وكونه مهدور الدم واملال، 

 الكفر ابلطاغوت، ألن مثله مثل من يقول ابلشيء وضده يف آن معاً، وابلتوحيد والشرك..!! 
لصاحبه–ابلطاغوت    والكفر الكفر    -املنجي  يتحقق  ال  وعالمات  وأحوال  صفات  له 

ابلطاغوت إال بعد استيفائها والقيام هبا، أما دعوى الكفر ابلطاغوت حبركة اللسان مث يتبع ذلك ما 
يضاده من استحسان ومواالة وركون للطواغيت، فهو زعم بال حقيقة أو برهان، ويكذبه واقع احلال 

 والعمل.
]حممد:  شر   -2 هللا(  إال  إله  ال  أنه  )فاعلم  تعاىل:  لقوله  العلم:  ولقوله  19ط   .]   يف

 احلديث الذي يرويه مسلم: "من مات وهو يعلم أنه ال إله إال هللا دخل اجلنة". 
كان يتلفظ  مفهوم احلديث أن من مات وهو ال يعلم أن ال إله إال هللا ال يدخل اجلنة وإن  

لوازمه عدم اعتقاده يف القلب،   هبا يف لسانه وعلى عد حبات مسبحته؛ ألن اجلهل ابلشيء من 
 وعدم اعتقاد التوحيد كفر بال خالف. 

مث كم هؤالء الذين يصرحون بشهادة أن ال إله إال هلل يف لساهنم ويفسروهنا أن ال خالق وال  
يعبدون    -مع نطقهم لشهادة أن ال إله إال هللا–هم  رازق وال ضار إال هللا، لذلك ال غرابة لو رأيت
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العبادة، مث ال   غري هللا تعاىل يف الطلب والدعاء والنذر والتحاكم والطاعة وغري ذلك من جماالت 
 يرون يف ذلك تعارضاً مع نطقهم لشهادة التوحيد!!. 

و  ولوازمها  متطلباُتا  جيهل  هو  التوحيد  لشهادة  النطق  جمرد  ينفعه  ال  هذا  نواقضها،  فمثل 
 ويفسرها التفسري املطابق لتفسري وتوحيد كفار قريش.

التوحيد؛ وهو معرفة ال إله إال هللا   قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا: دين النيب  
الناس يقولوهنا، قيل: منهم من   يقوهلا وحيسب  حممد رسول هللا، والعمل مبقتضاها، فإن قيل: كل 

يفهم معناها، ومنهم من ال   ذلك، ومنهم ال  إال هللا وأشباه  يرزق  إال هللا وال  أنه ال خيلق  معناها 
يعمل مبقتضاها، ومنهم من ال يعقل حقيقتها، وأعجب من ذلك من عرفها من وجه وعاداها وأهال  

أعدائها! اي سبحان هللا  من وجه! وأعجب منه من أحبها وانتسب إىل أهلها ومل يفرق بني أوليائها و 
يف دين واحد وكلهم على احلق؟! كال وهللا، فماذا بعد احلق إال   ( 1)العظيم أتكون طائفتان خمتلفتني

 ( 182هـ )الرسائل الشخصية: -الضالل ا
لقوله    -3 الصدق واإلخالص:  أ  شرط  "ما من  البخاري:  يرويه  الذي  حٍد  يف احلديث 

 يشهد أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا صدقاً من قلبه إال حرمه هللا على النار".
 ولقوله: " أبشروا وبشروا من وراءكم، أنه من شهد أن ال إله إال هللا صادقاً هبا دخل اجلنة".

ناعهم  مفهوم احلديث أن من يشهد أن ال إله إال هللا كذابً ونفاقاً، الستقطاب اجلماهري وإق
به كزعيم، أو لركوب موجة التدين تضليالً للناس عن حقيقته ونفاقه وكفره، كما هو شأن كثري من  
طواغيت احلكم حيث تراهم يتظاهرون بشيء من التدين، ويصرحون ابلشهادتني سياسًة وتكتيكاً  

 لتضليل شعوهبم ومترير كفرهم على الناس. 
 يدخل اجلنة، بل هو من املنافقني الذين فمن كان كذلك فإن مفهوم احلديث يقتضي أنه ال

 هم يف الدرك األسفل من النار. 
يف احلديث الذي يرويه مسلم: "أشهد أن ال إله هللا وأين    شرط انتفاء الشك: لقوله    -4

 رسول هللا، ال يلقى هللا هبما عبد غري شاك فيهما إال دخل اجلنة".
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( هكذا يف األصل، ولعل الصواب "خمتلفتان". فهي صفة للطائفتني وليست خرباً لتكون. 1)
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لو  من  بشيء  أو  شاك  وهو  التوحيد  بشهاديت  هللا  لقي  من  أن  احلديث  ازمهما  مفهوم 
 ومقتضياُتما ال يدخل اجلنة وال يكون من أهلها الذين يشهدون شهادة احلق حبق. 

شروط حصول اليقني: وهو الذي ينتفي معه أدىن ريب يف أن هللا واحداً يف خصائصه   -5
 وإهليته وربوبيته، وأمسائه وصفاته، ال شريك له يف شيء من ذلك.

قلبه،    لقوله   هبا  مستيقناً  إال هللا  إله  ال  أن  يشهد  "من  مسلم:  يرويه  الذي  احلديث  يف 
 فبشره ابجلنة". 

مفهوم احلديث أن من يشهد أن ال إله إال هللا وهو غري مستيقن هبا ومبدلوالُتا ومتطلباُتا ال  
 يبشر ابجلنة فضالً أن يكون من أهلها.

فع توحيد إال بعد أن يكون هللا ورسوله أحب  شرط احلب: حيث ال يصح إميان، وال ين  -6
أنداداً حيبوهنم كحب هللا والذين  الناس من يتخذ من دون هللا  إليه مما سوامها، قال تعاىل: )ومن 

 [. 165آمنوا أشد حباً( ]البقرة: 
وقال تعاىل: )قل إن كان آابؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقرتفتموها  

شون كسادها ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من هللا ورسوله وجهاد يف سبيله فرتبصوا حىت  وجتارة خت
 [. 24أييت هللا أبمره وهللا ال يهدي القوم الفاسقني( ]التوبة: 

القيم يف مدارج السالكني ) (: فكل من قدم طاعة أحد من هؤالء على  1/100قال ابن 
وكل عليه على خوف هللا ورجائه والتوكل عليه، طاعة هللا ورسوله، أو خف أحد منهم ورجاءه والت

أو معاملة أحدهم على معاملة هللا، فهو ممن ليس هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها وإن قاله بلسانه  
فهو كذب منه، وإخبار خبالف ما هو عليه، وكذلك من قدم حكم أحد على حكم هللا ورسوله، 

 هـ.-ا فذلك املقدم عنده أحب إليه من هللا ورسوله
أنه قال: "ال يؤمن عبد حىت أكون أحب إليه من أهله   ويف احلديث فقد صح عن النيب  

والناس   ووالده  ولده  من  إليه  أحب  أكون  حىت  أحدكم  يؤمن  "ال  وقال:  أمجعني"،  والناس  وماله 
 أمجعني". 

فمعن للحديث:  شرحه  يف  اخلطايب  سليمان  أبو  يف قال  تنفي  حىت  حيب  يف  تصدق  ال  اه 
 (. 3/12هـ )شرح صحيح مسلم: -طاعيت نفسك، وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هالكك ا
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قلت: ومصداق ذلك يف كتاب هللا، قوله تعاىل: )قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم 
در االنقياد واملتابعة يكون  [. فانتفاء املتابعة دليل على انتفاء احلب، وعلى ق31هللا( ]آل عمران:  

 احلب يف القلب، ومن زعم احلب من غري متابعة فهو كذاب أشر بداللة النص. 
وكذلك فإن انتفاء احلب وحصول ضده من الكره ملا أنزل هللا، هو من نواقض اإلميان وداٍع 

ضل أعماهلم. حلبوط مجيع األعمال الظاهرة والباطنة، كما قال تعاىل: )والذين كفروا فتعساً هلم وأ
 [. 9-8ذلك أبهنم كرهوا ما أنزل هللا فأحبط أعماهلم( ]حممد: 

فعلل كفرهم وحبوط أعماهلم أبهنم كرهوا ما أنزل هللا، وأعظم ما أنزل هللا شهادة التوحيد أن 
الذين   الكافرين  فهو من  أعداءها،  أهلها وواىل  أو عادى  عاداها،  أو  فمن كرهها  إال هللا،  إله  ال 

 زل هللا، وال ينفعه حينئذ جمرد النطق أو التلفظ بال إله إال هللا. كرهوا ما أن
شرط الرضى والتسليم واالنقياد التام: لقوله تعاىل: )فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك    -7

[. وقوله 65فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً( ]النساء:  
الذي أيها  )اي  أيها  تعاىل:  عليم. اي  إن هللا مسيع  تقدموا بني يدي هللا ورسوله واتقوا هللا  آمنوا ال  ن 

الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهروا ابلقول كجهر بعضكم لبعٍض أن حتبط 
[. وقوله تعاىل: )وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى  2-1أعمالكم وأنتم ال تشعرون( ]احلجرات:  

]األحزاب:  هللا   أمرهم(  من  اخلرية  هلم  يكون  أن  أمراً  الذين  36ورسوله  )فليحذر  تعاىل:  وقوله   .]
 [. 63خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم بعذاب أليم( ]النور: 

من   أكرب  )والفتنة  تعاىل:  قال  ابلشرك،  الفتنة  العلم  أهل  من  أمحد وغريه  اإلمام  فسر  وقد 
 القتل( أي الشرك والكفر. 

ومنه يعلم أن من يتلفظ بشهادة أن ال إله إال هللا لكنه ال يرضاها منهجاً حلياته، وال يسلم  
 وينقاد هلا وملعانيها، فهو ليس ممن يشهدون أن ال إله إال هللا الشهادة اليت تنفعهم يوم القيامة. 

وه  -8 والباطن،  الظاهر  يف  الشرك  وجيتنب  التوحيد  فيعمل  وبلوازمها:  هبا  العمل  و شرط 
املراد من قوله تعاىل: )وما أمروا إال ليعبدوا هللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة  

[. وقوله تعاىل: )وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون( ]الذارايت: 5وذلك دين القيمة( ]البينة:  
56 .] 
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جلها خلق هللا اخللق،  فمن أبطل العمل ابلتوحيد كشرط لصحته، فقد أبطل الغاية اليت أل
وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، قال تعاىل: )وما أرسلنا من قبلك من رسوٍل إال نوحي إليه أنه ال إله 

[. وقال تعاىل: )ولقد بعثنا يف كل أمٍة رسوالً أن اعبدوا هللا واجتنبوا  25إال هللا فاعبدون( ]األنبياء: 
 [. 36الطاغوت( ]النحل: 

غاايت حصر  تفيد  هللا   فاآلايت  اعبدوا  )أن  العظيم:  األصل  هذا  يف  والرساالت  الرسل 
عامر   بن  ربعي  الصحايب  قال  كما  ذلك،  حتقيق  مهم سوى  هلم  ليس  الطاغوت(، وكأن  واجتنبوا 
لطاغوت فارس وملكها: لقد ابتعثنا هللا لنخرج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، ومن  

 جور األداين إىل عد اإلسالم.
مبضموهنا  واب عمل  غري  من  التوحيد  بشهادة  النطق  مبجرد  اكتفى  من  نقول:  فإننا  لتايل 

يوم   خطيئيت  يل  اغفر  ريب  يوماً  يقل  ومل  قط،  هللا  يعبد  مل  وعمله  حياته  واقع  يف  وهو  ومتطلباُتا، 
الدين، ومل جيتنب الطواغيت وعبادُتا ومواالُتا، فهو كافر مشرك، ومناقض ومكذب لشهادة أن ال  

 ال هللا اليت يتلفظ هبا.إله إ
قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب: ال خالف أن التوحيد ال بد أن يكون ابلقلب واللسان  
فهو   به  يعمل  التوحيد ومل  فإن عرف  الرجل مسلماً،  يكن  اختلف شيء من هذا مل  فإن  والعمل، 

 هـ.-كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثاهلما ا
وهو على ضدها من الشرك، مل تنفعه شهادة أن ال إله شرط املوافاة عليها: فمن مات    -9

يف احلديث الذي يرويه مسلم يف صحيحه: "ما    إال هللا اليت كان يتلفظ هبا طيلة حياته، لقوله  
 من عبد قال ال إله إال هللا مث مات على ذلك إال دخل اجلنة". 

إله أال هللا، لكنه مل ميت عليها ومات وهو على ضدها من    مفهوم احلديث أن من قال ال
الشرك ال يدخل اجلنة وال يكون من أهلها. وألن العربة ابخلواتيم ومبا خيتم به على املرء كما دلت 
فأولئك  كافر  وهو  فيمت  دينه  عن  منكم  يرتد  )ومن  تعاىل:  قال  الشريعة،  نصوص  ذلك  على 

[. نسأل 217ولئك أصحاب النار هم فيها خالدون( ]البقرة:  حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة وأ
 هللا تعاىل الثبات وحسن اخلتام. 
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بشهادة   عاملاً  يعبد من دون هللا، وكان  مبا  إال هللا وكفر  إله  قال ال  نقول: من  فإننا  وعليه 
و  وألهلها،  هلا  وحمباً  فيها،  شاك  غري  ومستيقناً  هبا،  خملصاً  وصادقاً  ومتطلباُتا،  هبا  التوحيد  عامالً 

ومبقتضياُتا، مث بعد كل ذلك مات عليها، إال أدخله هللا اجلنة، ومن قاهلا من دون أن يراعي يف  
نفسه هذه القيود والشروط وال تنفعه ولو ظل يرددها على لسانه طيلة حياته على مدار الساعة، 

 هذا ما يقتضيه التوفيق ومبدأ األخذ جبميع النصوص ذات العالقة ابملسألة.
ال الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ، يف كتابه "قرة عيون املوحدين": ال إله إال هللا  ق

قيدت يف الكتاب والسنة بقيود ثقال، منها العلم، واليقني، اإلخالص، والصدق، واحملبة، والقبول، 
الكلمة، وإن  واالنقياد، والكفر مبا يعبد من دون هللا، فإذا اجتمعت هذه القيود ملن قاهلا نفعته هذه  

مل جتتمع هذه مل تنفعه، والناس متفاوتون يف العلم هبا والعمل، فمنهم من ينفعه قوهلا، ومنهم من ال  
 هـ.-ينفعه كما ال خيفى ا

–أما إعمال نصوص دون نصوص، وأخذ ما يناسب منها وغض الطرف عما ال يناسب  
لرأي، أو قول أو اعتقاد م  -كما هو صنيع جهمية العصر ا أنزل هللا به من سلطان، فهو انتصاراً 

 من خلق اللصوص الذين يكتمون العلم وال يتقون هللا فيما أمر وزجر. 
دواعيه  من  وصدق،  وإخالص،   وحب،  واعتقاد،  علم  عن  هللا  إال  إله  بال  القول  اثنياً: 

ق ولوازمه العلم هبا يف الظاهر وعلى جوارح البدن، إذ يستحيل أن يتحقق العلم واالعتقاد، والصد
انتفاء   فإن  والبدن،  اجلوارح  على  ذلك  موجب  يظهر  ال  مث  التوحيد  لشهادة  واحلب  واإلخالص، 
دليل على وجود اآلخر ال حمالة، وهو   أحدمها  انتفاء اآلخر ابلضرورة، ووجود  دليل على  أحدمها 

سد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله،  يف احلديث الصحيح: "أال وإن يف اجل  املراد من قوله  
وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي القلب ". وقد تقدمت اإلشارة هلذه العالقة بني الظاهر  

 والباطن ما يغين عن اإلعادة.
والشاهد كيف يفرتض هذا اجلاهل اعتقاداً وخملصاً يف القلب لشهادة التوحيد، مث ال يظهر  

واإل والصدق  االعتقاد  ذلك  ضده موجب  ويظهر  بل  واجلسد،  اجلوارح  على  واحلب  خالص 
 وخالفه؟!! 
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اثلثاً: هذا الذي خيرج من النار ومل يعمل خرياً قط… ينبغي أن حيمل بداللة نصوص أخرى  
على الذين مل يعمل خرياً قط زائداً عن أصل التوحيد؛ فمن أتى ابلتوحيد ظاهراً وابطناً واجتنب –

خرياً قط زائداً عن ذلك فهو الذي خيرج من النار، وتشمله الرمحة،    الشرك ظاهراً وابطناً، ومل يعمل 
 وتنفعه شفاعة الشافعني.

عارضنا   قد  نكون  وإال  أن حيمل،  التأويل جيب  هذا  وعلى  النص،  يفهم  أن  ينبغي  هكذا 
 نصوص الشريعة بعضها مع بعض، ورددان األصول والثوابت من غري موجب لذلك.

أنه قال يف احلديث الذي يرويه مسلم: "حىت إذا فرغ هللا من القضاء    فقد صح عن النيب  
بني العباد، وأراد أن خيرج برمحته من أراد من أهل النار أمر املالئكة أن خيرجوا من النار من كان ال 

فيعرفوهن إال هللا  إله  ال  يقول  ممن  يرمحهم،  أن  أراد  ممن  شيئاً  أبثر يشرك ابهلل  فيعرفوهنم  النار،  م يف 
 السجود، أتكل النار من آدم إال أثر السجود". 

الذي  األدىن  احلد  فيهم  توفر  قد  برمحة هللا  النار  من  الذين خيرجون  هؤالء  أن  كيف  أتمل 
 يسمح هلم ابخلروج من النار، وهو توحيد هللا واجتناب الشرك. 

دل أن الصالة من لوازم وشروط التوحيد  مث أتمل كذلك قوله: فيعرفوهنم أبثر السجود". مما  
النار، وأن اترك الصالة كلياً ال يكون من املوحدين وممن ال يشرك ابهلل  الذي ينجي صاحبه من 

 شيئاً كشرط للخروج من النار ودخول اجلنة.
من ترك الصالة فقد أشرك"،  يف حديث آخر صريح الداللة، وهو قوله: " وهذا يبينه النيب 

تناله   أن  جيوز  ال  كافر مشرك  الصالة  أن اترك  فدل  كفر".  فقد  تركها  "فمن  آخر:  ويف حديث 
 الشفاعة، أو يكون مراداً ممن تشملهم الرمحة والشفاعة الواردة يف أحاديث الشفاعة.. 
ة هللا ممن يقولون ومثة أمر ال بد من اإلشارة إليه، وهو أن هؤالء الذين خيرجون من النار برمح

ال إله إال هللا وال يشركون ابهلل شيئاً، هم آخر من خيرج من النار، وبعد انتهاء شفاعة الشافعني من  
يف احلديث الذي يرويه ابن أيب عاصم يف السنة: "ما زلت  األنبياء والرسل والصاحلني بداللة قوله 

ز وجل ويشفعين، وأشفع ويشفعين حىت أقول: أي رب شفعين فيمن قال ال إله إال  أشفع إىل ريب ع
النار  هذه يل، وعزيت وجاليل ورمحيت ألدع يف  ليست لك اي حممد وال ألحد،  هذه  فيقول:  هللا، 
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صوص، ما  سامي: هذه أمور تفصيلية، اآلن ال بد من أن جنمع بني الن  -
 آخذ ابلنصوص اليت أخذ هبا اإلرجاء، وجنعلها قاعدة.. 

 شقرة: بتسمح اتفهمين معىن اإلرجاء؟ -
 سامي: هم الذين قالوا إن اإلميان اإلقرار …  -
 شقرة: اإلقرار، أيوه.. -

 

أحداً يقول ال إله إال هللا". يقول ال إله إال هللا ابلشروط املتقدم ذكرها، اليت دلت عليها نصوص  
 ، وهذا ال بد من القول به.الشريعة

له الشفاعة   مهما انعدمت عنده  –ومما يدل كذلك على أن الذي تشمله الرمحة، وتصح 
: "أعطيت الشفاعة  جيب أن يكون من املوحدين وممن ال يشركون ابهلل شيئاً، قوله    -احلسنات

 وهي انئلة من ال يشرك ابهلل شيئاً"
: "يعذب انس من أهل التوحيد يف النار حىت يكونوا فيها محماً، مث تدركهم الرمحة قوله  و 

الغثاء يف   فينبتون كما ينبث  أبواب اجلنة، فريش عليهم أهل اجلنة املاء،  فيخرجون ويطرحون على 
 محالة السيل، مث يدخلون اجلنة".
أب كيف وصفهم  نصوص  فتأمل  وهناك  شيئاً،  يشركون ابهلل  ال  التوحيد وممن  أهل  من  هنم 

جيب أن يكون من  -مهما قل عنده العمل–أخرى عديدة تفيد أن الذي تدركه الرمحة يوم القيامة  
ل اجلنة إال  يف صحيح مسلم: "إنه ال يدخ  املوحدين اجملانبني للشرك يف الظاهر والباطن، كقوله  

املؤمنون" أي املوحدون. وقوله تعاىل: )إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء(  
 [. 48]النساء: 

وغريها كثري من النصوص اليت تدل على هذا االعتبار، واليت جيب األخذ هبا وإعماهلا مع  
ق لشيء منها، عند احلديث عن  بقية النصوص ذات العالقة جنباً إىل جنب من غري إمهال أو تفري

 الوعد والوعيد، واجلنة والنار. 
كدليل على أن    -مل يعمل خرياً قط–ومما تقدم يعلم بطالن تعلق جهمية العصر ابحلديث  
 العمل ابلتوحيد ال يعترب شرطاً لدخول اجلنة والنجاة من النار.
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سامي: فقالوا إنه يستمر على اإلميان حىت مل أيت ابلعمل، وخيرج من   -
 : هو التصديق.. جهنم، ومنهم غال وقالوا

رسول          - أم  أنت  قيالً  أصدق  من  اآلن:  أسألك  أان  طيب  شقرة: 
هللا 

 ؟!!(176)
 . سامي: ال شك أن الرسول  -
 !!(177)شقرة: ال، أنت تكذِّب رسول هللا.. -
 سامي: ملاذا؟!!  -

 

( لرتهيب األخ يصورون له أنه يف كالمه عن املرجئة ووصفه هلم مبا تقدم من كالمه، هو  176)
يقول بقوهلم، كربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون   رجاء، الن النيب  ابإل  وصف للنيب  

 إال كذابً. 
الفتح   يف  حجر  ابن  قال  فيهم،  العلم  أهل  قول  جتاوز  ما  املرجئة،  عن  األخ  قاله  وما 

إلميان، فقالوا: اإلميان هو  (: نسبوا إىل اإلرجاء وهو التأخري، ألهنم أخروا األعمال عن ا1/100)
 هـ.-التصديق ابلقلب فقط، ومل يشرتط مجهورهم النطق ا

وقال اإلمام أمحد: املرجئة يقولون من عرف ربه بقلبه وتكلم بلسانه فهو مؤمن وإن مل تعمل  
 (. 1/73هـ )املسائل والرسائل: -اجلوارح ا

وصفهم به األخ يكونون قد    فهل اإلمام أمحد وغريه من أهل العلم بوصفهم للمرجئة مبا قد
من قول ملرجئة وابطلهم، ونعوذ ابهلل    ابإلرجاء وكذبوه، حاشاهم، وحاشى نبينا    وصفوا النيب  

 . من الكفر واخلذالن، ومن قلة الورع وسوء األدب مع النيب املصطفى 

هو كافر حىت على أصول    ( مفاد الكالم يتضمن تكفريه لألخ، ألن الذي يكذب النيب  177)
 هم!ج

والشاهد انظر اجلرأة على تكفريهم ملخالفيهم من أهل القبلة والتوحيد، واإلسراع يف توجيه  
 التهم هلم، بينما يف املقابل تراهم يتكلفون التأويل واجلدال عن طواغيت الكفر وأئمته!!. 
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الرسول!!، وهو مرجئ اي أخي!!   - الرسول مرجئ!! مرجئ  شقرة: ألن 
 ..!! (178)مرجئ ..

 

النيب  178) مع  أنه وقح وقليل األدب  فيه:  نقول  أن  أن يضطران  إال  الرجل  نظنه  ( أيىب  ، وال 
 يكون هبذه الوقاحة وقلة األدب عندما خياطب أسياده من طواغيت احلكم!. 

( الفتاوى  تيمية رمحه هللا يف  ابن  إذا ذكر ا1/226قال  لونه  لنيب  (: كان مالك  يتغري   ،
وينحين حىت يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوماً يف ذلك، فقال: لو رأيتم ما رأيت ملا أنكرمت  
عليَّ ما ترون، لقد كنت أرى حممد بن املنكدر وكان سيد القراء، ال نكاد نسأله عن حديث أبداً 

نرمحه، ولقد يبكي حىت  الدعابة والتبسم–كنت أرى جعفر بن حممد    إال  فإذا ذكر   -وكان كثري 
 اصفرَّ لونه.  عنده النيبُّ 

، فيُنظر إىل لونه كأنه نزف منه الدم، وقد  ولقد كان عبد الرمحن بن القاسم، يذُكر النيب  
 . يف فمه هيبة لرسول هللا جفَّ لسانهُ 

 فكأنه ما عرفك وال عرفته.  فإذا ذُكر عنده النيب  -وكان ملن أهنأ الناس–لقد رأيُت اهلري 
، بكى حىت ال يبقى يف عينيه   ولقد كنت آيت عامر بن عبد هللا بن الزبري، فإذا ذُِكَر النيب 

 دموع.
، بكى  فإذا ذُكر النيبُّ    -وكان من املتعبدين اجملتهدين–ولقد كنت آيت صفوان بن سليم  

 هـ. -فال يزال يبكي حىت يقوَم الناس عنه ويرتكوه.! ا
لسلفنا  اجلم  األدب  هو  النيب    هذا  مع  يف  الصاحل  ذُكر  ما  إذا  حالتهم  تكون  وهكذا   ،

 حضرُتم، فأين هلذا الدعي للسلفية من هذا األدب واخللق العظيمني لسلفنا الصاحل؟!! 
ما ال يليق مبنصبه على   (: من نسب إىل نبينا  1/29قال ابن حجر اهليتمي يف الزواجر )

طريق الذم، أو عبث يف جهته العزيزة بسخف من الكالم وهجر ومنكر من القول وزور، أو غريه 
بشيء ما جرى من البالء واحملنة عليه، أو غمصه ببعض العوار يف البشرية اجلائرة واملعهودة لديه، 

د أكثر العلماء، وقد قتل خالد بن الوليد فيكفر بواحد مما ذكر إمجاعاً، فيقتل، وال تقبل توبته عن
 هـ. -ا رضي هللا عنه من قال له: "عند صاحبكم" وعدَّ هذه الكلمة تنقيصاً له 
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 سامي: أعوذ ابهلل …!!  -
ابإلرجاء - عليه  حتكمون  أنتم  ابهلل!،  أعوذ  تقلِّي  ال  ..!!، (179)شقرة: 

، من قال هات اي سامي نصني متناقضني يتناقض أحدمها مع قوله  
قلبه هبا  خملصاً  هللا  إال  إله  نص   ال  هاتلي  الدهر،  من  يوماً  نفعته 

 ؟!. (180) يناقضها
 وص..سامي: أان أقول ال بد من أن جنمع بني النص  -
 شقرة: طيب هاتلي، أان قلتلك هاتلي نص..!  -
هللا(  - إبذن  ليطاع  إال  رسول  من  أرسلنا  )وما  تعاىل:  قوله  سامي: 

[. فاهلل تعاىل بني احلكمة من بعث الرسل وهي الطاعة،  64]النساء:  
 جلها الرسول.فقد نقضت احلكمة اليت بعث أل فإذا مل تطع الرسول 

 

النيب  ( بل هذا الضال  179) قول    -من غري علم وال برهان وال ورع-  اجلهمي هو الذي قوَّل 
هو    ابإلرجاء؛ ألن قول للنيب    املرجئة بل قول جهم، واعترب اُتامه ابإلرجاء هو اُتام النيب  

 ، فتقمص بذلك ثوب النبوة العصمة جهالً وترهيباً ملخالفه!!قوله، وقوله هو قول النيب 
  وكان األدب يقتضي أن يتهم نفسه ويفرتض يف قوله احتمال اخلطأ قبل أن يُقوِّله للنيب  

 تاانً ومن غري علم.زوراً وهب
مث أال ترى معي عندما يشار إىل "خارجي" أبنه من اخلوارج ألنه يقول بقول اخلوارج، فريد 

النيب   قائاًل: أنت تتهم  إليه ابخلوارج  النيب،    على خمالفه ومن يشري  ابخلوارج، ألن قويل هو قول 
..وهكذا حال هذا الضال   ى يف ذلك نوع جرأة وقلة أدب مع النيب  وقول النيب قويل .. أال تر 
 عندما أشري إليه ابإلرجاء.

( ال يوجد ما يناقضها، ولكن توجد نصوص أخرى فيها زايدات ال بد من اعتبارها واألخذ  180)
التوحيد  شروط  عن  احلديث  عند  ذكرها  تقدم  وقد  هللا،  إال  إله  ال  عن  احلديث  عند  هبا 

 فانظرها.
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شقرة: أان اآلن أجيبك عن سؤالك هذا أو اعرتاضك: )وما أرسلنا من  -
 رسول إال ليطاع إبذن هللا(، فهل طاعة العباد متساوية أم متفاوتة؟ 

 سامي: متفاوتة. -
أطاع   - ما  والَّ  الرسول  أطاع  هللا،  إال  إله  ال  قال  من  طيب،  شقرة: 

 ؟.(181) الرسول، وهي أصل االعتقاد
 

ليطاع إبذن هللا(، فيه دليل على أن هللا تعاىل قد  ( قول181) ه تعاىل: )وما أرسلنا من رسول إال 
العباد طاعة الرسول يف مجيع ما أمر واالنتهاء عن مجيع ما هنى وزجر، فمن أطاع   فرض على 
الرسول يف جانب دون جانب فهذه طاعة انقصة مبتورة، أيخذ حكمه إمياانً وكفراً حبسب نوع  

 طاعته. عصيانه ونوع
فيما يعترب من التوحيد وشروطه، فهذه معصية مؤداها إىل الكفر    فإن كان عصيانه للنيب  

، فليس كل طاعة تدخل واخلروج عن اإلسالم، وإن كان يف املقابل يوجد عنده نوع طاعة للنيب  
يف اإلسالم، وتنفعه يوم احلساب، فإن كفار قريش وغريهم قد أطاعوا الرسل يف توحيد  صاحبها  

من  األخرى  اجلوانب  يف  الرسل  عصوا  ألهنم  شيء،  يف  تنفعهم  ال  انقصة  طاعة  لكنها  الربوبية 
 التوحيد.

فعصيانه ال خيرجه من اإلسالم  التوحيد وشروطه،  أمور هي دون  إن كان عصيانه يف  أما 
ال   ل يف التوحيد تنفعه، ما مل يكن يرى أنه حمق فيما قد عصى به، وأن طاعته للنيب  وطاعته للرس

 جتب فيما قد عصاه فيه.
ومنه يعلم أن من أطاع الرسول يف جمرد القول ال إله إال هللا لكنه مل يعمل هبا، ال يكون قد  

إله إال   اليت ال تصح إال هبا، وابلتايل فهي طاعة انقصة أطاعه يف مجيع شروطه ال  هللا ومتطلباُتا 
 النقصان الذي خيرج صاحبه من اإلسالم، وما قد أطاع فيه ال ينفعه يف شيء. 

ومرة اثنية نكرر فنقول: إن مسائل اإلميان والكفر، والوعد والوعيد، ال جيوز أن تؤخذ من  
ت العالقة ابملسألة، وإال فإن النتيجة ستكون  نص واحد، بل ال بد من األخذ مبجموع النصوص ذا

 إما إفراط وإما تفريط. 
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 سامي اكتفى هبا..؟ -
أان   - سامي  اي  حبييب  اي  اكفى!!،  ما  وال  اكتفى  أسألك،  أان  شقرة: 

هبا   خملصاً  إال هللا  إله  ال  قال  من  السؤال،  قدر  على  فأجبين  أسألك 
 قلبه، أطاع هللا ورسوله وال مل يطع؟ 

 ي: يف البداية أطاع.. سام -
 شقرة: شو كبداية، يف بداية وهناية اي أخي..؟!! -
 ..(182) سامي: دخل اإلسالم هبا، ولكن ال يستمر له اإلسالم -
شقرة: طيب أان بدي أسألك سؤاالً اآلن، آه، واحد كان نصرانياً أو  -

يهودايً، وقال ال إله إال هللا، مث قام فاغتسل، وكان وقت صالة الظهر  
، دخل اجلنة وال ما  قد أتى ولكنه مل يصل، فمات على ال إله إال هللا

 دخل اجلنة؟
 سامي: دخل اجلنة. -
 شقرة: ملاذا؟  -
 سامي: حديث عهد ابلدين..  -
 شقرة: أيه من وين هذه حديث عهد ابلدين!!!. -
النيب   - اليت وردت، رجل جاء إىل  له سامي: من األحاديث  فقال   ،

 .(183) له: أسلم، فهذا مات ومل يصل .. أقاتل أو أسلم؟ قال

 

( مراده أن املرء يدخل اإلسالم بشهادة أن ال إله إال هللا، لكن ال يستمر له إسالمه إذا كان 182)
يء من ذلك ..وهذا حق ال ريب فيه، وهو  يستطيع أن أييت بشروطها ولوازمها مث ال أييت بش

 مثله مثل من أييت ابلشيء وضده يف آن معاً!!.
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 أستاذ، لذلك لو جاء  شقرة: طيب هذا الرجل مات بكامل عمله اي -
اثنني أو ثالثة، واحد مات يف التو، وواحد انتظر ومل يصل املغرب وال 

 العشاء، ال يؤاخذ برتكه الصالة!!، لكن أال يثاب على ال إله إال هللا؟
 سامي: على خالف يف اترك الصالة … -
 شقرة: أن ال أفرض ترك الصالة، أي عمل من األعمال … -
ال إله إال هللا مث مل أيت أبي عملن هذا كافر والعياذ    سامي: إذا قال -

 ابهلل، اترك العمل كلياً كافر..

 

( هذا احلديث ليس فيه ما يدل على اعتبار حداثة العهد كمانع من موانع التكفري، وكان 183)
أنواط، وفيها أن من الصحابة   قد    -وكانوا حديثو عهد بكفر–ميكن االستشهاد بقصة ذات 

النيب   للمشركني  أن جيعل هل  طلبوا من  أسلحتهم، كما  عليها وينوطون هبا  يعكفون  م سدرة 
: "سبحان هللا، هذا كما  ذات أنواط يعكفون عليها وينوطون هبا أسلحتهم، فقال هلم النيب  

 ".قال قوم موسى: اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلة، والذي نفسي بيده لرتكنب سنة من كان قبلكم
أهنم كانوا  الكفر،  قالوا كلمة  اهنم  من تكفريهم رغم  املانع  أن  القصة)(:  العلم يف هذه  أهل  قال 
حديثو عهد بكفر، حيث ال يستطيعون أن يتعلموا مجيع ما جيب عليهم فيما افرتضه هللا عليهم من 

ءلة عن صاحبه  الدين والتوحيد يف أايمهم األوىل من إسالمهم، والعجز ابتفاق يرفع التكليف واملسا
 إىل حني حتقق االستطاعة والعلم.

ومنه يعلم أن حديث العهد ابإلسالم إذا وقع يف انقضة من نواقض التوحيد عن علم هبا،  
فهو ال يعذر حبداثة عهده ابإلسالم؛ ألن العلة يف اإلعذار ورفع احلرج هو حصول العجز عن معرفة  

   ثة .. فانتبه لذلك.مراد الشارع فيما قد وقع فيه، وليس جمرد احلدا
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 113(. وانظر كتابنا "العذر ابجلهل" ص 61-20/60( انظر الفتاوى البن تيمية: )1)
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أرسلنا  - )وما  قلت:  سؤاالً،  سألتك  إذ  أان  خطأ!!،  استداللك  شقرة: 
من رسول إال ليطاع إبذن هللا(، هذا الذي قال ال إله إال هللا، آه!!،  

 ع هللا؟واستمر خملصاً هبا قلبه!!. أال تقول أبنه أطا 
 .(184) سامي: ال، مل يطع هللا -
 عالمة دخوله اإلسالم؟  شقرة: ما يطيع هللا؟ طيب ما -
 سامي: هذا هو الفرق بني املرجئة وأهل السنة.. -
 .(185)شقرة: اي أخي اتركين!!، حممد!! مرجئ صار عندك -

 

عنه  184) انتفى  تكفريه يف حال  من  متنع  طاعة انقصة، ال  أطاع هللا  أنه  يقول:  أن  والصواب   )
العمل ابلتوحيد، مث كيف يفرتض استمرار إخالص القلب بشهادة التوحيد مث ال يعمل هبا، وال  

 تظهر آاثرها على البدن؟! 

للنيب  185) النيب  ( انظر يكف جيعل اُتامه ابإلرجاء هو اُتام  يقول بقول    -بزعمه-  ، ألن 
 ، وعلى املخالف له أن أيخذ حذره!!.املرجئة، وابلتايل فإن من يطعن به فهو يطعن ابلنيب 

مث أتمل هذا األدب الرفيع احلجم الذي جيعل منه يذكر سيد ولد آدم صاحب الرسالة عليه 
 صالة والسالم ونسبة النبوة ..؟!! أفضل الصالة والسالم ابمسه جمرداً عن ال

أنه قال: "من ذُكرت عنده فنسي الصالة علي، َخِطىء به   ويف احلديث، فقد صح عنه  
 طريق اجلنة". 

حممد من ذُكرت عنَده  : "أاتين جربيل فقال اي  وعن جابر بن مسرة، قال: قال رسول هللا  
 . (1)فلم ُيصلِّ عليك فمات فدخل النار فأبعده هللا، قل آمني، فقلت: آمني"

 
يذكرهم  فهو  والكفر  احلكم  طواغيت  ذكر  إذا  املتزلف  الضال  هذا  ترى  املقابل  يف  بينما 

 بعبارات التفخيم والتبجيل، والتعظيم، واإلجالل..!!. 
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النص - بعض  أخذت  شيخ  اي  أنت  كل  سامي:  أنخذ  وحنن  وص، 
 النصوص.. 

، أان قلت لك: هاتلي نص،  (186)شقرة: اي أخي ما يف عندي نصوص -
إبذن  ليطاع  إال  رسول  من  أرسلنا  )وما  قلت:  ملا  مبتور  بنص  جئتلي 
وزكى   يصل  مل  الذي  هذا  زكى،  ولكنه  إال هللا  إله  ال  قال  واحد  هللا( 

 هللا أم ال؟  وقال ال إله إال هللا، أتقول أطاع
 سامي: )مل يفهم كالمه ..(.  -
شقرة: اي سبحان هللا، سامي .. سامي أان بدي أقول: ترك أربع ثالثة   -

من أركان اإلسالم غري الشهادتني، وعمل بركن واحد أطاع هللا وال ما 
 أطاع هللا؟!

واحد قال: ال إله إال هللا وعمل أبركان اإلسالم كلها، وواحد قال ال إله  
  هللا ومل يعمل أبركان اإلسالم وعمل بركن واحد، أطاع هللا وال ما أطاع هللا..؟إال

إن   - الكفر؟  توجب  هي  هل  األعمال،  هلذه  تركه  هل  ننظر  سامي: 
 كانت توجب الكفر نكفره..

 شقرة: ترك الصيام؟  -
 سامي: ال يكفر .. -
 شقرة: ترك الزكاة؟  -
 سامي: كذلك. -

 

 (186.. والشبه  والزيغ،  والضالل،  اهلوى  عنده  وإمنا  نصوص،  عنده  ما  الرجل  صدق   )  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ــــــ

 ".1207( رواه الطرباين، صحيح اجلامع الصغري: "1)
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 شقرة: ترك احلج؟  -
 .(187)سامي: كذلك  -
 شقرة: ترك الصالة؟  -
 !(188)امي: نتوقفس -

 

أنه قال يف احلديث الذي يرويه مسلم يف صحيحه: "بين اإلسالم على    ( صح عن النيب  187)
وصوم   البيت،  وحج  الزكاة،  وإيتاء  الصالة،  وإقام  دونه،  مبا  ويكفر  يعبد هللا  أن  على  مخس: 

 رمضان".
ا، وال يقوم وال يتماسك إال هبا، لذا فإن السلف قد  واملباين واألركان ال يصح بناء من دوهن

 اختلفوا يف كفر اترك بعض هذه األركان أو واحدة منها ..
(: إن مباين اإلسالم اخلمس املأمور هبا وإن كان ضرر 20/96قال ابن تيمية يف الفتاوى )

فر أيضاً عند كثري تركها ال يتعدى صاحبها، فإنه يقتل برتكها يف اجلملة عند مجاهري العلماء، يك
 منهم أو أكثر السلف. 

وذلك أن من األئمة من يقتله ويكفره برتك كل واحدة من اخلمس، ألن اإلسالم بين عليها،  
 وهو قول طائفة من السلف ورواية عن أمحد ..

 ومنهم من ال يقتله وال يكفره إال برتك الصالة والزكاة ..
 ة إذا قاتل اإلمام عليها، كرواية عن أمحد .. ومنهم من يقتله هبما، ويكفر ابلصالة والزكا

 ومنهم من يقتله هبما وال يفكر إال ابلصالة..
 ومنهم من يقتله هبما وال يكفره ..

 ومنهم من ال يقتله إال ابلصالة وال يكفره، كاملشهور من مذهب الشافعي ..
 هـ.-ابعني اوتكفري اترك الصالة هو املشهور املأثور عن مجهور السلف من الصحابة والت

نشعر   أن  أردان  وإمنا  منها،  األقوال  أصح  ترجيح  يف  خلوض  ليس  النقل  هذا  من  وغرضنا 
القارئ أبمهية هذه األركان واملباين، وأن عدم تكفري اتركها أو شيء منها ليس قوالً واحداً للسلف  

 ال خالف فيه، كما يستشف من إجابة األخ املتسرعة!.
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 شقرة: ملاذا؟  -
 ..!. (189)سامي: ألهنا مسألة خالفية بني العلماء -
 شقرة: إذاً مش كافر. -
 سامي: ال، نتوقف رمبا يكون كافر ورمبا يكون غري ذلك ..! -
  بدي على أرجح القولني عندك، إيش هو؟شقرة: أان -
 !(190)سامي: نتوقف، ما حنكم عليه!، أان اآلن ال أعلم .. -

 

 ( توقف األخ عن احلكم على اترك الصالة ابلكفر أو ابإلسالم خطأ، وذلك من أوجه: 188)
: هو متناقض مع ما تقدم من كالمه من أن اترك الصالة كافر، وأنه إذا ترك الصالة أوالً 

 فهو كافر، ومن قوله كذلك يف أن اترك العمل كلياً كافر. 
 التوقف عن التكفري حلصول الرتدد وعدم استبانة احلق  : التوقف إن جاز فهو جيوز يف اثنياً 

بعد  فهذا ال جيوز وخباصة  أو اإلسالم  بعدم احلكم عليه ابلكفر  التوقف  أن يكون  أما  املسألة  يف 
 دخوله اإلسالم بشهادة التوحيد.

هذه  اثلثاً  مسألتنا  يقني صريح، ويف  بكفر  إال  منه  ال خيرج  بيقني  اإلسالم  دخل  من   :–
فقد حصل الشطر األول ومل حيصل الشطر الثاين؛ بدليل تردد األخ يف كفر اترك   -ألخ ابلنسبة ل

يبق   مل  وابلتايل  واألسلم،  واألرضى  األوىل  هو  التكفري  عن  فاإلمساك  الرتدد  وإذا حصل  الصالة، 
أمامه سوى أن حيكم عليه ابإلسالم، وإن كان الذي نراه ونرجحه أن اترك الصالة كلياً هو كافر 

 كما سنبينه يف موضعه. بيقني  

 ( كون املسألة خالفية فهذا ال يستدعي التوقف، وعدم النظر يف الراجح واملرجوح. 189)

( أقول: الراجح يف اترك الصالة كلياً أنه كافر بيقني خارج من دين اإلسالم، وذلك كله مع  190)
الصحابة  من  السلف  وأقوال  والسنة،  الكتاب  أدلة  عليه  نصت  ما  هذا  بوجوهبا،  اإلقرار 

 ابعني، وغريهم من االئمة املهتدين، وإليك بيان ذلك:والت
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أما أدلة الكتاب، فقد قال تعاىل: )فإن اتبوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين  
 [. 11ونفصل اآلايت لقوم يعلمون( ]التوبة: 

ليسوا الزكاة،  الصالة، ويؤتوا  الشرك، ويقيموا  يتوبوا من  إذا مل  أهنم  اآلية  إخواننا يف   مفهوم 
الدين، وال تنتفي أخوة الدين إال عن الكافرين. ولكن ملا جاءت نصوص أخرى تصرف الكفر عن  

يف احلديث الذي يرويه مسلم وغريه: "ما من صاحب كنز ال يؤدي حقه،   اترك الزكاة، كقوله  
مقداره مخسني ألف سنة مما تعدون، مث يرى سبيله إما حىت يقضي هللا تعاىل بني عباده يف يوم كان  

إىل اجلنة وإما إىل النار"، فكونه يرتك للمشيئة إما إىل اجلنة وإما إىل النار، فهذا من شأن من ميوت  
 على التوحيد وليس على الكفر، ألن الكافر ليس له يوم القيامة إال النار.

اليت   الشرعية  القرينة  وجدت  ملا  أنه  اترك والشاهد  دون  الزكاة  اترك  عن  الكفر  تصرف 
 الصالة، تعني القول بكفر اترك الصالة دون اترك الزكاة.

ومن األدلة كذلك قوله تعاىل: )يوم يكشف عن ساق ويدعون إىل السجود فال يستطيعون.  
 [. 43-42خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إىل السجود وهم ساملون( ]القلم: 

ق الكافرين واملنافقني الذين كانوا يدعون يف احلياة الدنيا إىل السجود هلل تعاىل  وهذا وعيد حب
اآلية،  الوارد يف  ابلوعيد  معين  فهو  للصالة  الدنيا اتركاً  احلياة  كان يف  من  فكل  فيأبون،  والصالة 

 والنص يطاله ويشمله. 
( التفسري  يف  كثري  ابن  ف4/435قال  الدنيا  يف  السجود  إىل  دعوا  وملا  مع  (:  منه  امتنعوا 

صحتهم وسالمتهم كذلك عوقبوا بعدم قدرُتم عليه يف اآلخرة إذا جتلى الرب عز وجل فيسجد له 
املؤمنون، وال يستطيع أحد من الكافرين واملنافقني أن يسجد بل يعود ظهر أحدهم طبقاً واحداً،  

ف ما عليه املؤمنون  كلما أراد أحدهم أن يسجد خرَّ لقفاه عكس السجود كما كانوا يف الدنيا خبال
 هـ. -ا

وقال البغوي يف التفسري: قوله عز وجل: )يدعون إىل السجود فال يستطيعون(، يعين الكفار  
 هـ. -واملنافقون، تصري أصالهبم  كصياصي البقر فال يستطيعون السجود ا

  ويف احلديث الذي يرويه مسلم وغريه، وفيه أن هللا تعاىل يلقي يف النار جهنم مجيع الكفار 
من عبدة األصنام وكفار أهل الكتاب وغريهم، حىت إذا مل يبق إال من كان يعبد اله من بَر وفاجر  
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أاتهم رب العاملني يف أدىن صورة من اليت رأوه فيها، قال: فماذا تنتظرون لتتبع كل أمة ما كانت 
ف نصاحبهم،  ومل  إليهم  كنا  ما  أفقر  الدنيا  يف  الناس  فارقنا  ربنا  اي  قالوا:  ربكم،  تعبد،  أان  يقول: 

يقلب،   أن  ليكاد  بعضهم  إن  أو ثالاثً، حىت  مرتني  منك ال نشرك ابهلل شيئاً  نعوذ ابهلل  فيقولون: 
فيقول: هل بينكم وبني آية تعرفونه هبا، فيقولون: وال يبقى من كان يسجد نفاقاً ورايًء غال جعل  

 هللا ظهره طبقة واحدة، كلما أرادا أن يسجد خرَّ على قفاه.
ال: إذا كان هذا حال من كان يسجد هلل من تلقاء نفسه ومن يسجد نفاقاً، فما هو  والسؤ 

 حال الذي مل يسجد هلل قط، وأين مكانه؟
فاحلديث يدل على أنه ألقي يف انر جهنم مع الكافرين، حيث مل يبق من العباد ملعاينة ذاك  

فاقاً ومل يشاركهما صنف  املشهد العظيم إال من كان يسجد طوعاً من تلقاء نفسه، أو م يسجد ن
 آخر من العباد، كما أن اترك الصالة والسجود مل يعد ممن يعبد هللا من بَر أو فاجر، فتأمل. 

النيب   فقد صح عن  السنة  ترك   ويف  الكفر  الرجل وبني  "بني  الصالة:  قال يف اترك  أنه 
 الصالة". 

وبينهم الصالة، فمن تركها فقد كفر"، وقال: "بني الكفر واإلميان    وقال: "العهد الذي بيننا
العبد   بيننا وبينهم الصالة، فمن تركها فقد كفر"، وقال: "بني  ترك الصالة". وقال: "العهد الذي 
وبني الكفر واإلميان الصالة، فإذا تركها فقد أشرك"، وقال: "آخر ما يفقد من الدين الصالة". فإذا 

يعد عنده شيء من الدين يبقيه يف اإلسالم، ويربر احلكم عليه ابإلسالم. وحنوه قوله   فقد الصالة مل
  آخر ُعرى اإلسالم نقضاً الصالة"، وقال: "بني العبد والكفر أو الشرك ترك الصالة، فإذا ترك" :

 على كفر اترك الصالة.الصالة فقد كفر"، وغريها كثري من األحاديث اليت تدل 
 ويف األثر عن ابن مسعود قال: "من ترك الصالة فال دين له".

 وعن أيب الدرداء رضي هللا عنه قال: "ال إميان ملن ال صالة له، وال صالة ملن ال وضوء له".
 وعن محاد بن زيد عن أيوب قال: "ترك الصالة كفر، ال خيتلف فيه". 

املروزي: مسعت   نصر  بن  حممد  النيب  وقال  عن  يقول: صح  الصالة    إسحاق  اترك  أن 
النيب   لدن  العلم من  من غري عذر حىت    كافر، وكذلك كان رأي أهل  الصالة عمداً  أن اترك 

 يذهب وقتها كافر. 
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ال يرون شيئاً    ال: "كان أصحاب حممد  وعن عبد هللا بن شقيق العقيلي رضي هللا عنه ق
 من األعمال تركه كفر غري الصالة". 

من  كثرياً  يرون  أهنم  بدليل  امللة،  عن  املخرج  األكرب  الكفر  هو  يرونه  الذي  والكفر  قلت: 
 األعمال تركها كفر أصغر ال خيرج من امللة.
ابن حزم: وقد جاء عن عمر عوف، ومعاذ بن جبل، وأيب هريرة، قال  الرمحن بن  ، وعبد 

وغريهم من الصحابة رضي هللا عنهم أن من ترك صالة فرض واحدة معتمداً حىت خيرج وقتها فهو  
 هـ.-كافر مرتد، وال نعلم هلؤالء من الصحابة خمالفاً ا

لصالة وقال احلافظ املنذري: قد ذهب مجاعة من الصحابة من بعدهم إىل تكفري من ترك ا
معتمداً لرتكها، حىت خيرج مجيع وقتها منهم عمر بن اخلطاب، وعبد هللا بن مسعود، وعبد هللا بن  
عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد هللا، وأبو الدرداء رضي هللا عنهم. ومن غري الصحابة أمحد  

عتبة، بن  واحلكم  والنخعي،  املبارك،  بن  هللا  وعبد  راهويه،  بن  وإسحاق  حنبل،  وأيوب    بن 
هللا  رمحهم  وغريهم  حرب،  بن  وزهري  شيبة،  ايب  بن  بكر  وأبو  الطيالسي،  داود  وأبو  السختياين، 

 هـ. -ا (1)تعاىل
 

(: وأكثر السلف على انه يقتل كافراً، وهذا كله مع  28/308وقال ابن تيمية يف الفتاوى )
 هـ.-اإلقرار بوجوهبا ا

وملا رأينا أدلة املخالفني ال ميكن أن تقوم  هذه أدلتنا يف ترجيح القول بكفر اترك الصالة،  
كدليل يصرف كفر اترك الصالة كلياً إىل الكفر العملي األصغر، كان ال بد من القول بكفر اترك  

 الصالة كفراً أكرب خمرجاً عن امللة.
مث عجباً للقوم، فهم يدعون السلفي اليت من لوازمها تقدمي رأي السلف وقوهلم على من بعدهم من  

يقدمون رأي اخللف على قول السلف    -وهلوى يف النفس –ف، مث تراهم يف مواضع كثرية  اخلل
 كما يف مسألتنا هذه، فأي سلفية هذه اليت يدعوهنا؟!!

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تق1) ما  مجيع  والرتهيب:         (  الرتغيب  صحيح  انظر  صحيح  هي  الصالة  اترك  ختص  وآاثر  أحاديث  من  دم 

226-235. 
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 شقرة: طيب زين كل واحد من هؤالء ال أطاع هللا والَّ مل يطع هللا؟  -
 سامي: أطاع هللا إبتيان األعمال اليت أتى هبا.. -
 شقرة: ال إله إال هللا عمل والَّ ال؟ -
 لكن وحده ال يكفي ..  سامي: عمل -
شقرة: سامي أنت هذا الفكر من وين جبتو اي سامي .. هذا الكالم  -

العقالء عقول  لكل  مناقض  يلِّي  (191) البتحكي  الكالم  هذا   ،!!
ك اي سامي أبداً، ال يفيدك هذا إطالقاً، أنت ابتاخدو مبتور، ما بينفع

املوطن   نفسك يف  تناقض  أنت  قراءتك!،  ترتيب جديد يف  حتتاج إىل 
 الواحد ثالث أربع مرات..

مرة بتقول نعم، ألنه مل يرتك جنس العمل، اي أخي أان بقلك ترك الصالة،  
ل عنو  بتقلي نتوقف ما منكفروا، طيب أان بدي أكون مع توقفك .. أان بدي أقو 

 !!، فماذا ترى؟ (192)أان كافر
 سامي: لك اجتهادك!  -
 شقرة: طيب، إذاً من حيكم عليه ابلكفر وعدم الكفر؟ -
 عية، الكتاب والسنة.. سامي: النصوص الشر  -

 

( هذا االُتام اجلائر املتهور مفاده أن علماء األمة القائلني أبن اإلميان اعتقاد وقول وعمل،  191)
ألن قول األخ ابشرتاط العمل مل يتجاوز  وأن العمل ابلتوحيد شرط لصحة اإلميان ليسوا بعقالء، 

قول السلف وعلماء األمة يف املسالة فاُتامه أبن كالمه مناقض لكل عقول العقالء هو اُتام  
 !.لسلف األمة وال نريد أن نقول أنه اُتام لذات النيب 

واهلوى،  192) املزاج،  هو  أم  أنه كافر؟!  عنه  تقول  أن  تريد  تكفريه،مث  عن  تتوقف  بدك  ( كيف 
 وضيق الصدر ابحلق يستدعي منك هذا التخبط والتناقض؟! 
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!!، إذا اي  (193)شقرة: ما اختلفنا يف النصوص الشرعية .. اختلفنا متاماً  -
سامي ملا خيتلف الناس يف احلكم على إنسان أبنه كافر أو ليس بكافر 

ه معىن  هذا  ليس  وننجي  أنفسنا،  ننجي  لكي  نرجحه  الذين  من  ذا 
؟! أحنكم (194) الذي اختلفنا يف احلكم عليه!!، كيف نرجع؟ ماذا ترى

أما ال حنكم عليه ابلكفر  الكفر،  منا  ليحور على واحد  عليه ابلكفر 
 ؟(195) ى، ما الذي ترىوهو أجن

 سامي: )مل يفهم كالمه(.  -
 شقرة: أان بتكلم عن الصالة اآلن .. -
أعلم   - هللا  مسلم،  هو  وال  كافر  هو  ال  أقول  أان  الصالة،  سامي: 

 حباله..!، حىت نعلم الراجح يف املسألة!. 

 

( كيف ما اختلفنا .. مث اختلفنا متاماً؟!! أيصح عند العقالء القول ابلشيء وضده يف آٍن  193)
 معاً؟!!

 ( كالم مهزوز، مضطرب، غري واضح، ال يُعرف املراد منه .. وال يتفوه به جويهل علم!!.194)

أحد 195) على  الكفر  حيور  أن  يستلزم  ال  الصالة  اترك  كفر  على  االختالف  أن  تقدم  قد   )
 املختلفني إذا كان التكفري انجتاً عن اجتهاد وعلم وتقوى، وليس عن مزاج وهوى وجهل.  

ل  مث أنه ُعرف اختالف علماء األمة حول كفر اترك الصالة، ومل حيصل أن الذي مل ُيَكفَّر قا 
دليل   عن  انتج  حكمه  ألن  وذلك  عليك،  الكفر  حار  قد  الصالة  اترك  يكفر  حيتمل  –للذي 

 وعن علم وحرص على موافقة مراد الشارع.  -الصواب عند املخالف
ونصوص   لقواعد  السيء  استغالهلم  أن  حيسبون  ولكنهم  ذلك،  يعرفون  العصر  وجهمية 

 ة وعقيدة السلف!.الشريعة قد خييف املخالف هلم فيما قد شذوا به عن األم
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شقرة: مىت بدك تعلم الراجح؟ يوم القيامة!، آه، مىت إن شاء هللا، وال   -
 ..؟! (196) ن أتيت الغرغرةقبل أ

حتتاج إىل إعادة النظر يف كل ما   -هللا يرضى عليك –اآلن اي سامي حتتاج  
أذهب   أان  بتقول  أنت  آه!!،  أخرياً،  أسألك سؤااًل  اآلن!،  أان  العظيم  قرأته، وهللا 

ابجلام مثل  لك  وضربت  صراخاً للجامعة،  األمثلة  يف  صواتً  أعلى  املثل  وهذا  عة، 
نظام   عن  راٍض  وأن  وزوراً!!  القول  من  منكراً  ترتكب  أبنك  عليك  ليحكم 

  الذي تقول أبنه نظام كافر!!، ما أجبتين قلت يل أان بذهب للجامعة،  (197)الكفر
 ملاذا تذهب للجامعة؟! 

سامي: عندي ظروف أذهب للجامعة ولكن غري راٍض، ليس ابلضرورة   -
 أن كل إنسان يعمل ملاذا أذهب.. 

شقرة: إذاً ملاذا تذهب اي أخي؟ أان ملا بدي أراك ذاهب للجامعة وأان  -
الظاهر على  راٍض  (198) حبكم  ألنك  ابلكفر  عليك  أحكم  بدي  أان   ،

 ؟! (199) ذا ترىابلطاغوت، ما 

 

 ( أتمل التهكم والسخرية، وهذا دأهبم وخلقهم مع املخالف هلم .. 196)

 ( هذا اإلطالق مفاده تكفري املخالف، ألن الرضى ابلكفر كفر ابتفاق … فتأمل !!.197)

–نص على ذلك أهل العلم  كما  –( هنا يريد أن يقول: أنه إذا اعتمد الظاهر يف األحكام  198)
فإن ذلك مؤداه إىل تكفريه لألخ املخالف ألن ظاهره يدل على رضاه ابلكفر!، وحىت ال يقع  
الباطن   بتحري  إصدار األحكام، واستبداهلا  الظاهر يف  اعتبار  لقاعدة  بد من رده  ذلك ال  يف 

 والشق عن القلوب!!.
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 سامي: أان لست راٍض.. -
 !!.(200) ، أان حكمت عليك ابلكفرشقرة: أان حبكم عليك ابلظاهر -
 !.(201)سامي: اآلن الذي يعمل ابحلكومة نكفره، ال ال نكفره -
 شقرة: ليه؟. -
ألن - راضٍ سامي:  ليس  بعبادة (202) ه  أرضى  اآلن  أان  اإلنسان،  أما   ،

 األصنام!، أكافر أو ليس بكافر؟!. 

 

( نرى أن هذا هو مبلغ علمك وتقواك وورعك .. فافعل ما ترى وُتوى، وسنرى من سيحور  199)
التكفري والتخويف سالح مفضوح ومعروف، قد استخدمه اخلوارج   الكفر عليه، مث أن سالح 

 من قبلكم مع الصحابة والتابعني!.

( أتمل هذا الغلو واإلفراط مع من خيالفهم من أهل القبلة والتوحيد، بينما هم مع طواغيت 200)
أهنم خوارج   فيهم  قال  الرمحة والتأويل والتفريط واإلرجاء!!، وصدق من  قمة  الكفر جتدهم يف 

 !!. غالة فظاظ على املسلمني املوحدين، مرجئة على طواغيت احلكم املارقني

الطواغيت وبُعده، 201) العمل، وحبسب قربه من  بنوع  متعلق  فاحلكم  ليس على إطالقه،  ( هذا 
فمن كان عمله ظاهره مواالة الطاغوت الكافر ومظاهرته على املسلمني فهو كافر،وكذلك من  

ة، أو سن القوانني الوضعية املضاهية لشرع هللا كما هو حال  كان عمله القضاء ابلقوانني الوضعي
وصنيع اجملالس التشريعية النيابية الطاغوتية، أو كان عمله يف موقع التنفيذ هلذه القوانني الوضعية  

 كالوزير وحنوه .. فهو كافر وال ريب، وال يشك يف كفره إال مرجئ أو جهمي مغفل. 

( ال جيوز تقييد الكفر ابلرضى تقييداً مطلقاً، إذ أن انتفاء الرضى ال يستلزم دائماً انتفاء الكفر  202)
استحباابً   أو  عناداً  أو  استهزاء  يكفر  فمن  الرضى،  غري  لعلة  أحياانً  يكون  فالكفر  والتكفري، 

له،  للدنيا وزينتها ومتاعها على اآلخرة فهو يكفر وإن مل يكن راٍض للك فر يف قلبه أو معتقداً 
القوم   يهدي  ال  هللا  وأن  اآلخرة  على  الدنيا  احلياة  استحبوا  أبهنم  )وذلك  تعاىل:  قال  كما 

 [. 107الكافرين( ]النحل: 
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 شقرة: وما يدريين!!. -
 

 

فبني سبحانه وتعاىل أن كفرهم ذلك بسبب أهنم استحبوا احلياة الدنيا على اآلخرة، وحنوه 
من قوله   بعرٍض  دينه  يبيع  كافراً،  ويصبح  مؤمناً  وميسي  كافراً،  وميسي  مؤمناً  الرجل  "يصبح   :

الدنيا"، فعلل كفره أبنه يبيع دينه بعرٍض من الدنيا بغض النظر عن الرضى أو االعتقاد القليب وجوداً 
 ا.وعدماً، وهذا املعىن قد تقدمت اإلشارة إليه بشيء من التفصيل ما يغين عن إعادته هن



 -195- 

سامي: أرضى أرضى؛ يعين ظاهر قويل أذهب عندهم ال أنكر عليهم،  -
ليس أم  أكفر  أان  فعلهم،  أفعل  رمبا  كذا،  معهم  أفعل    أعاشرهم، 

 بكافر..؟! 
وبينهم   بيننا  يوجد اختالف  الذين  الشباب  مع  القضية، حنن خالفنا  هذه 
ليست قضية احلكام، قضية جنس العمل، اآلن أان رضاي ابلكفر هل هو كفر أم 

 ليس بكفر، سيبنا من الوضع احلايل ..؟
 ..؟!(203)شقرة: إيش بعرفين أبنك راضي أو غري راضي -
 سامي: وضعي..!. -
قال: أن هناك أمران   -هللا يطول عمرو–شقرة: ما وضعك .. شيخنا   -

قال، ولسان احلال، أما لسان القال فالقول فيه قطه به  يدالن: لسان ال
بلسانه قال  ألنه  ابلكفر  عليه  حيكم  هو  (204) أنه  احلال  لسان  لكن   ،

 

التناقض واهلوى وحب اجلدل  203) .. فمن قبل يقول لألخ أبنه راٍض ابلكفر جملرد ذهابه ( أتمل 
للجامعة!!، وهنا يقول له األخ بلسانه أنه راٍض ابلكفر .. فيقول له: وما يدريين، إيش بعرفين 

 أبن راٍض أو غري راٍض!! 
أهنم ما أنصفوه، وما أقروا    -من خالل جمادلتهم الطويلة لألخ–مث أال ترى معي أيها القارئ  

على صحة بعض ما يقول علماً أن كالم األخ ال خيلو من كثري من احلق، مما   -ة واحدةولو مر –له 
 يدل على أن القوم قد جبلوا على اهلوى وحب اجلدال جملرد اجلدال، وعدم إنصاف احلق.

( إذا كان األمر كذلك، عالم أمسكت عمن يقول لك بلسانه أنه راٍض ابلكفر، وزعمت أنك 204)
 ال تدري وإيش بعرفك أنه راٍض ابلكفر يف قلبه؟ 

على الكفر إال إذا تضمن تعبرياً عن الرضى  مما دل أن لسان القال ال يكون عندكم دليالً  
 القليب للكفر، شرطكم الوحيد للتكفري!!. 
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الذي ميكن أتويله حىت يقال كافر أو غري كافر، ولذلك ال نستطيع  
، أنت نفسك ولذلك أان ما بدي (205) بلسان احلال ألنه يقبل التأويل

 !!.(206) أحكم عليك ابلكفر، لكن أنت حتكم على نفسك ابلكفر
مداخلة للشيخ انصر: يعين بلسان حاله، خاصة فسر الرضى ابلقلب  -

 !!.(207) وابلعمل، فهو عمالً راضٍ 
ا  سامي: نرجع لآلية: )من كفر من بعد إميانه إال من أكره(، اإلكراه هن  -

على   اإلنسان  يكره  ال  العمل،  على  إال  الظاهر،  على  إال  يكون  ال 
 عقيدته … 

 شقرة: هذه اآلية فيمن نزلت؟ -
 سامي: بسبب عمار ..  -

 
ال تستطيعون أن يقبل اجلدال، واآلن    -كما صرح بذلك الشيخ–من قبل كان لسان احلال    (205)

 يقبل التأويل ..؟!!  -كما زعمتم–تكفروا بلسان احلال، ألن لسان احلال 
مهما كان صرحياً ابلكفر ال ميكن أن يويف بشرطهم؛    -كما يدعون–واحلق أن لسان احلال  

وهو أن أييت تعبرياً صرحياً عن الكفر القليب، لذلك فهو ال يعترب عندهم دليالً على الكفر، فتأمل  
 يكون التأصيل والتقعيد لعقيدة جهم يف اإلميان والكفر!!. كيف 

فهو حيكم على نفسه ابلكفر ألنه يعترب الرضى الظاهر ابلكفر كفر، ودليالً على الكفر، وهذا   (206)
 إىل اجلامعة ..!!. من جراء ذهابه -كما يدعون–ما حيصل له 

( هنا يصرح الشيخ أن األخ املخالف هلم يكفر نفسه بلسان حاله؛ ألنه يعترب الرضى العملي 207)
 . فتأمل!!. الظاهر ابلكفر كفر، وهو عمالً راٍض ابلكفر بذهابه إىل اجلامعة .

وقد تقدم أن تقسيم الرضى ابلكفر إىل رضى عملي ظاهر ال ُيكفِّر، وإىل رضى قليب ابطين 
العصر ال  تلفيق وصنيع جهمية  به من سلطان، وهو من  أنزل هللا  ما  تقسيم ابطل  .. هو  ُيكفِّر 

 غري!!. 
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 شقرة: ماذا قال عمار ..؟  -
 سامي: قال كلمة الكفر ..  -
شقرة: أنت تقول على العمل .. اي حبييب هللا يرضى عليك روح اقرأ  -

 !!(208) بعدين تكلم سبب النزول، تعال
شي - قال  فقد شرح سامي:  إميانه  بعد  من كفر  تيمية:  ابن  اإلسالم  خ 

ابلكفر صدره، واإلكراه ال يكون على العقيدة، أان أكره على عملي،  
عقيديت،   على  أكره  ال  لكن  صليباً،  ألبس  أان  للصنم،  السجود  على 
ولكن كل من كفر فعالً فقد شرح ابلكفر صدره، لذلك شيخ اإلسالم  

قول "جهم" ومن اتبعه، أن كل من    قال: وهذه اآلية دليل على فساد
 تكلم الكفر وقع عليه ..)غري واضح(.

 

على  208) سبيله  اإلكراه  أن  صريح  ابإلميان(،  مطمئن  وقلبه  أكره  من  )إال  اآلية  منطوق  قلت   )
اجلوارح والعمل، وال سبيل له على القلب واالعتقاد، ومن يطمئن قلبه ابلكفر حتت اإلكراه فهو  

احلق ما دام  كافر، وال يعذر ابإلكراه إمجاعاً .. ومع ذلك فهذا الضال جيادل وأيىب أن ينصف  
 جيري على لسان خمالفه!!. 

وهل اإلكراه يكون على القول ابللسان أم على القول ابللسان وبقية جوارح اجلسد، فهو  
على   الظاهرة،  اجلسد  على مجيع جوارح  يكون  اإلكراه  أن  والراجح  العلم،  أهل  بني  على خالف 

 تفصيل يراعي تقدير املفاسد واملصاحل، جتده يف كتب الفقه.
الرجل  والظ هذا  خمالفه –اهر من كالم  على  دون    -ابعرتاضه  القول  على  اإلكراه  يرى  أنه 

لألمة   يربر  أن  له  كيف  كذلك  األمر  دام  ما  والسؤال:  الظاهرة،  اجلسد  جوارح  حكاماً  –سائر 
 أن متارس الكفر عماًل، وعلى أوسع مستوايته وجماالته حتت ذريعة اإلكراه؟!!  -وحمكومني
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وما  - صدره،  شرح  حول  دندنت  ما  حال  كل  على  انصر:  الشيخ 
فلعلك  املوضوع،  يف  الفصل  نقطة  وهي  الكلمة  هذه  حول  دندنت 

 تدرس اآلية يف هذه النقطة ابلذات ..!.
 يعين لو مسحت هل من وقع يف الكفر شرح صدره له ..؟

 .(209) سامي: إذا انتفت عنه موانع التكفري … -
  أخي …!!.الشيخ: سيبين اي -
 سامي: ال، ال، ال ..!  -
الشيخ: إذا ال تستطيع أن تقول يف إنسان، تقول مش ضروري يكون  -

 ، ال تستطيع..! (210) شرح صدره للكفر أبنه كافر
الكفر   - يف  وقع  إنسان  كل  ليس  للتكفري  موانع  عندان  حنن  سامي: 

 ..(211) نكفره، ألن هناك موانع
!، اآلية تكفر من شرح صدره، (212) عن اآليةالشيخ: أرجوك ال حتيد   -

تستطيع أن    !، أنت ما(213)فكل من شرح صدره ابلكفر فهو الكافر

 

( يقاطع األخ ومينع من إمتام كالمه!!، ونرى أن يكون اجلواب على سؤال الشيخ: أن كل من  209)
وقع يف الكفر من غري إكراه فقد كفر وشرح ابلكفر صدره، هذا ما يدل عليه منطوق اآلية 

 ومفهومها، مدار البحث والنقاش. 

ويقوله  210) نقوله  الذي  ولكن   .. للكفر  يكون شرح صدره  أنه مش ضروري  يقول  أحد  ما   )
التكفري املعترب شرعاً، فقد كفر  العلماء: أن من كفر يف الظاهر من غري إكراه أو مانع من موانع

 وشرح ابلكفر صدره وإن زعم بلسانه خالف ذلك .. وهنا يكمن اخلالف. 

 ( يقاطع ومينع من إمتام كالمه ..!!211)
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وال  أبداً،  تستطيع  لن  للكفر،  صدره  يشرح  مل  ولو  يقول:  بعامل  أتيت 
 .(214) تتصور عاملاً خيالف صراحة القرآن

 ..!(215)سامي: كشف الشبهات حملمد بن عبد الوهاب  -
على الرأس    -بال مؤاخذة!!–الشيخ: اي أخي حممد بن عبد الوهاب   -

حبديث الذاببة،   والعني وله جهوده يف الدعوة.. اخل، لكن هذا يذكران
 

( ما حاد املخالف هلم عن اآلية، وشبهتهم اليت يثريوهنا تقتضي مثل هذا اجلواب والبيان، 212)
أنه قد حاد عن املوضوع   يقاطعونه على  ولكن ملا تكون إجاابته صحيحة ودقيقة، سرعان ما 

 ووسع األمور …!!. 

( إذا كان األمر كلك فعالم استثىن هللا سبحانه وتعاىل املكره فقط، وكان ينبغي أن يستثين  213)
 املكره وغري املكره ما مل يشرح صدره. 

الفتاوى ) تيمية يف  قال تعاىل: )ولكن من شرح ابلكفر  7/220قال ابن  (: فإن قيل فقد 
قد شرح ابلكفر صدراً، وإال انقض  صدراً(، قيل: وهذا موافق ألوهلا فإن من كفر من غريه إكراه ف

أول اآلية آخرها، ولو كان املراد مبن كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بال إكراه مل يستثِن املكره 
فقط، بل كان جيب أن يستثين املكره وغري املكره إذا مل يشرح صدره، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاً  

 هـ.-فقد شرح هبا صدراً وهو كفر ا

وإمنا حصل 214) اخلالف،  هذا حصل  على  السؤال اي شيخ!!، وال  يكون  أن  ينبغي  هكذا  ما   )
 .. هنا  اخلالف: هل كل من كفر يف الظاهر من غري إكراه يكون قد شرح ابلكفر صدراً أم ال

 موطن النزاع واخلالف. 
هل   صفاً:  أتتوا  مث  أمركم  لتجمعوا  الصحيح،  السؤال  ونوجه  سؤالكم،  نرشد  بدوران  وحنن 

يقول: أن من كفر ظاهراً من غري إكراه أو    -على غري منه جهم–تستطيعون أن أتتوا بعامل واحد  
ن  .. املعترب شرعاً، مل يشرح ابلكفر صدراً  التكفري  بعد حني من  مانع من موانع  اإلجابة ولو  نتظر 

 الدهر!!. 

 ( يقاطع ومينع من بيان كالم الشيخ حممد بن عبد الوهاب ..!!.215)
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.. ذكرت  ذاببة  قدم  عندما  النار  الرجل دخل  أن  يلي ذكره  تذكره؟، 
 احلديث؟

 سامي: صححتموه أنتم..  -
الشيخ: ما هبم، شايف كيف بتشرد، ال تشرد عنا ابرك هللا فيك! كفى   -

بعّباد  مر  رجالً  أن  يذكر  هو  احلديث؟  تذكر  اآلن  مضى،  ما  كفى 
يكفر أن  منه  فطلبوا  أن    األصنام  منه  فطلبوا  عليهم،  فأىب  يعبد  وأن 

وغري  وهو موقوف  احلديث  .. هكذا  النار  ودخل  فقرب  ذابابً  يقرب 
 مرفوع .. إخل. 

 ما رأيك يف هذا الذي قرب ذاببة أكفر كفر ردة؟ 
 سامي: احلديث ما هو صحيح.. -
 شقرة: ما هو أورده الشيخ حممد بن عبد الوهاب ..!!. -
ا - نتبع  ال  حنن  الذي  سامي:  ..وهذا  الوهاب  عبد  بن  حممد  لشيخ 

 تعلمناه منكم. 
 شقرة: ما تعلمت هذا من قبل ..  -
يتعلم   - ومل  بعضاً  تعلم  صادق  هو  ال  ال،  هاه،  هاه،  الشيخ: 

ذاب(216)آخر يقدم  أن  أكره  رجل  يف  تقول  ماذا  املهم  وإال  …!.،  بة 
 قتل كما قتل صاحبه يف القصة، هل هو يدخل النار ..؟

 سامي: إذا توفرت شروط اإلكراه، ال، ألنه مؤمن..  -

 

 ( يريد منه أن يتعلم منه احلق والباطل، وما أصاب فيه وما أخطأ ..!!216)
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القصة هذه، يستدل به   - الوهاب قص  الشيخ: طيب، وحممد بن عبد 
على ماذا، أن لو قرب ذاببة يكفر، بينما ال بد من التفريق وهنا أتيت 

 .(217)ره(آية عمار بن ايسر )إال من أك

 

( نرد على هذا الطعن والغمز ابلشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا، والذي أصبح مألوفاً أن  217)
 ُيسمع من القوم! يف النقاط التالية: 

: نذكر احلديث وأقوال أهل العلم فيه، لنرى بعد ذلك هل يستحق الشيخ رمحه هللا كل  أوالً 
 هذا الطعن والغمز؟!. 

أن ر  اجلنة رجل يف ذابب، ودخل    سول هللا  قال: وعن طارق بن شهاب  "دخل  قال: 
النار رجل يف ذابب، قالوا: وكيف ذلك اي رسول هللا؟ قال: مّر رجالن على قوم هلم صنم ال جياوزه  

فقرب أحد حىت يقرب له شيئاً، فقالوا ألحدمها: قرب، قال: ما عندي شيء قالوا: قرب ولو ذابابً،  
ذابابً فخلوا سبيله، فدخل لنار. وقالوا لآلخر: قرِّب، قال: ما كنت ألقرب ألحد شيئاً دون هللا عز  

 . (1)وجل، فضربوا عنقه، فدخل اجلنة". رواه أمحد
مل    وهو رجل، ويقال: إنه  طارق بن شهاب هو البجلي األمحسي أبو عبد هللا، رأى النيب  

 يسمع منه شيئاً.
قال البغوي: ونزل الكوفة. قال أبو حامت: ليس له صحبة، واحلديث الذي رواه مرسل. وقال  

ومل    ومل يسمع منه شيئاً، قال احلافظ ابن حجر: إذا ثبت أنه لقي النيب    أبو داود: رأى النيب  
فهو صحايب على الراجح وإذا   يسمع منه شيئاً، قال احلافظ بن حجر: إذا ثبت أنه لقي النيب  

ثبت أنه مل يسمع منه فروايته عن مرسل صحايب، وهو مقبول على الراجح. وقد أخرج له النسائي 
إثبات صحبته ، وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة  عدة أحاديث،وذلك مصري منه إىل 

  هذا من حيث السند. (2)ثالث ومثانني
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ط دار الكتاب العريب. 33"، ص 84( يف الزهد: "1)
 .148، وفتح اجمليد: 194( انظر تيسري العزيز احلميد: 2)
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مطمئن  نياً اث وقلبه  مكرهاً  ذابابً  قرب  الرجل  أن  فيه  ليس  فاحلديث  املنت،  من حيث  أما   :
 ابإلميان حىت نعارضه مع اآلية )إال من أكره وقلبه مطمئن ابإلميان(.

وملا كان مصري الرجل إىل النار بسبب فعلته اليت فعل، كان ال بد من محل النص على أنه 
 من غري إكراه، مستهيناً مبا طالبوه به، منشرحاً صدره ملا فعل.فعل فعلته على وجه التخلص منهم 

املوحدين،   عيون  قرة  يف  جاء  بعمله  80وقد  وانقاد  بقلبه  هللا  قصد  ألنه  النار  فدخل   :
فوجبت له النار، ففيه معىن حديث مسلم الذي تقدم يف ابب اخلوف من الشرك عن جابر مرفوعاً: 

 .(1)يت اخلطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه""من لقي هللا تعاىل جتاوز يل عن أم
حممد   أمة  غري  أن  احلديث  اخلطأ،    مفهوم  يف  عنها  هللا  يتجاوز  مل  السالفة  األمم  من 

 فو عن كل ذلك.اليت خصها ابلع والنسيان، وما استكرهوا عليه، خبالف أمة حممد 
كقوله   ُنِصرُت   وهو  قبلي:  أحد  يعطهنَّ  مل  مخساً  "أُعطيت  عليه:  املتفق  احلديث  يف 

الصالة  أدركته  أميت  من  رجل  فأميا  وطهوراً  مسجداً  األرض  يل  وُجعلت  شهر،  مسرية  ابلرعب 
وأعطيت الشفاعة، وكان النيب يبعث إىل قومه  فليصل، وأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد من قبلي،  

 خاصة وبعثت إىل الناس عامة". وهللا تعاىل أعلم.
: طعنكم ابلشيخ رمحه هللا على أنه يستشهد بقصص مفادها أنه ال يعذر ابإلكراه ..  رابعاً 

هو من مكركم وحتاملكم على الشيخ ودعوته وعقيدته. وهو خبالف ما ثبت عنه يف مواضع كثرية  
 تبه!!. من ك

هذا  خامساً  منكم  يستلزم  ال  عندكم،  الضعف  حيتمل  الشيخ رمحه هللا حبديث  استشهاد   :
 الطعن والغمز والتجريح والتنقيص الذي له ما بعده، وهو تنفري الناس عن دعوة الشيخ وعقيدته..! 

مث أنتم كم من حديث تصححوه، وقد ألزمتم األمة به، وقاتلتم عليه، مث بعد حني من الدهر 
   بني لكم ضعف ما قد صححتموه من قبل ..!يت

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ".1731( رواه أمحد، وابن ماجة، والطرباين، واحلاكم، صحيح اجلامع: "1)

ن يف  ولو قدر هللا لكم املوت قبل أن تستدرك خطأك هل ترى أن يقال فيك ما تقوله اآل
 الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا؟! 
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أتخر   وقد  مالك!!،  أبو  لصوت  صويت  بضم  أان  فيك،  هللا  ابرك  املهم 
يف  تنازعتم  )فإن  ابملنهج،  ومتأثراً  دراستك،  يف  النظر  تعيد  أن  جيب  أنه  الوقت، 
شيء فردوه إىل هللا والرسول إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن 

يف للتفكري  نفسك  ُتيء  وأن  غريك  أتويال(،  يورده  قد  سؤال  كل  عن  اإلجابة   
 عليك، أو تورده أنت بنفسك على نفسك. 

فاألستاذ آنفاً ملا استدللت ابآلية: )إال ليطاع إبذن هللا(، كان هو كالمه 
يدندن معك وما حيصل على جواب، ليطاع إطاعة كاملة ولو إطاعة انقصة، كيف 

 ؟(218)حملوتفهم اآلية؟ ما أظنك تفهمها إطاعة كاملة، ظين يف 

 

حبديث سادساً  استشهاده  وهو  هللا،  رمحه  الوهاب  عبد  بن  حممد  الشيخ  يف  وقع  ما   :
ضعيف، مل يسلم منه عامل واحد على وجه األرض إال وقد وقع فيه .. فهل هذا يربر لكم الطعن 

 على الشيخ ودعوته؟!!.  بعلماء األرض كلهم جملرد هذا اخلطأ، أم هو احلقد والتحامل
يطعن   من  ابلسلفية  يتذرعون  الذين  للشيخ انصر  املقربني  العصر  من جهمية  ولقد وجدان 
أصحاهبا   كفر  على  نص  اليت  العشرة  النواقض  الوهاب، وخيطئه يف  عبد  بن  الشيخ حممد  بعقيدة 

 ..فتأمل!!. إمجاعاً، إال يف انقضة واحدة وافقوه عليها وهي انقضة االستحالل واجلحود القليب

( يوجد فرق بني هل جتب طاعة هللا ورسوله طاعة كاملة، وبني صفة الطاعة وحدودمها اليت  218)
 تبقي املرء يف دائرة اإلسالم، واخللط بينهما من التلبيس والتضليل واخلداع!. 

فاملسألة األوىل ال خالف أن املراد من قوله تعاىل: )ليطاع إبذن هللا(، وحنوها من اآلايت  
طاعة كاملة يف مجيع ما أمر، ومن    بطاعة هللا ورسوله .. أهنا تفيد  وجوب طاعة النيب    اليت أتمر

يدعي لنفسه خالف ذلك فهو كافر ابتفاق، وهو خيتلف عمن يقصر يف الطاعة مع إقراره بوجوب  
 الطاعة عليه. 

أ أمره  عن  خيالفون  الذين  )فليحذر  تعاىل:  أليم( قال  عذاب  يصيبهم  أو  فتنة   تصيبهم  ن 
 [. والفتنة هنا يراد منها الكفر والشرك. 63]النور: 
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 الم غري واضح(. سامي: .. )ك -
..؟!  - انقصة  ولو  إطاعة  الصواب،  هو  العكس  إذاً  طيب  الشيخ: 

أجب، أجب اي أخي ابرك هللا فيك، آه، طيب هنا يرد كالم الشيخ 
)شقرة( الذي قال خملصاً من قلبه ال إله إال هللا ومل يعمل عمالً قط!! 

 .(219) أطاع إطاعة انقصة، ال بد لك من أن تسلم هبذه النتيجة أبداً 
مثالً،   كفر  فقد  الصالة،  يف  مثل  دليل،  عندك  إذاً  عذراً  لك  نقدم  حنن 

 ا كما يفسر بعض العلماء أنه كفر ردة، إيلك عذر!وفسرُت
لكن ما دام أنت متوقف يف هذه اجلزئية يف خصوص الصالة: فما ينبغي 
أن جتادل الشيخ )شقرة( كل هذه الساعات حينما يسألك: من قال ال إله إال هللا  

 

وقال تعاىل: )فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم، مث ال جيدوا يف أنفسهم  
 [.65حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً( ]النساء: 

القيامة، هي الطاعة اليت أما صفة الطاعة اليت تبقي صاحبها يف دائرة اإل سالم وتنفعه يوم 
ما –تتضمن العمل ابلتوحيد وشروطه ظاهراً وابطناً، وانتفاء الطاعة يف اجلوانب األخرى من الدين  

فهي جتلب له اإلمث واحلرج والعقاب، ولكن ال تنفي عنه   -مل تكن من جحود وإنكار، أو عناد وكرب
 صفة اإلسالم واإلميان.

أدىن  219) اجملردة من  الناقصة بصفتها  الطاعة  ليس اخلالف على هذا، ولكن اخلالف هل هذه   )
 عمل، تنفع صاحبها يوم القيامة، وتبقيه يف اإلسالم أم ال؟

وقد تقدم القول أن هذه الطاعة الناقصة بصفتها املذكورة، ال تنفع صاحبها يوم القيامة، وال  
ش الفتقادها  اإلسالم،  يف  صاحبها  عن  تبقي  والتخلي  ابلتوحيد  العمل  منها  واليت  اإلميان،  روط 

 الشرك. 
وتسليم األخ لكم أهنا طاعة انقصة ال يعين أبداً التسليم لكم بصحة قولكم أن اإلميان ينفع 

 صاحبه لو جاء جمرداً عن العمل به مطلقاً!!.
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ظى  خملصاً من قلبه حرم هللا بدنه على النار، أطاع هللا إطاعة انقصة، وما كان ليح
 منك جبواب، ملَ؟

مع إنك اآلن قلت: )ليطاع إبذن هللا( مش ضروري تكون طاعة كاملة،  
 !!.(220)وإال ما كان هناك مسلماً على وجه األرض

إذاً ولو إطاعة انقصة، وهنا أييت اإلميان أبنه يزيد وينقص؛ زايدته ابلطاعة 
 اخل.  (221) عصيةونقصانه ابمل

 

طاعًة كاملة يف مجيع ما أمر، ال يستلزم منه أن من يقصر عن   ( القول بوجوب طاعة النيب  220)
عة قد كفر، فهناك فرق بني الواجب وبني ما يعترب شرط لصحة اإلميان، فكل  الكمال يف الطا

شرط هو واجب وليس كل واجب هو شرطاً. واخللط بينهما على أهنما شيء واحد هو من  
 التلبيس والتدليس التضليل. 

يزيد 221) اإلميان  أبن  قوهلم  مع  يتناقض  جهم  بقول  والوعيد  والوعد  اإلميان  يف  قوهلم  أقول:   )
على   أتثر  املعاصي  أبن  القول  وينقص،  يزداد  اإلميان  القول أبن  لوازم  من  أن  وذلك  وينقص؛ 
أثر أقل من  اإلميان هو  الذنوب على  فأثر صغائر  نوعها وكمها،    اإلميان سلباً وضعفاً حبسب 
النفس بغري حق وغري ذلك، وأثر هذه  كبائر الذنوب؛ كشرب اخلمر، والزىن، والسرقة، وقتل 
الكبائر جمتمعة على اإلميان هو أقل من اإلشراك ابهلل منفرداً، ولكي يتميز الشرك عن غريه من 
من  اإلميان  مطلق  ينتفي  أن  من  بد  ال  كان  اإلميان،  على  األثر  واملعاصي من حيث  الذنوب 

 ابلشرك دون غريه من الذنوب.القلب 
وهذا ما يقتضيه قوله تعاىل: )لئن أشركت ليحبطنَّ عملك ولتكوننَّ من اخلاسرين( ]الزمر:  

 [. 88[. وقوله تعاىل: )ولو أشركوا حلبط عنهم ما كانوا يعلمون( ]األنعام: 65
النيب   : "ال جيتمع اإلميان والكفر يف قلب امرئ". أنه قال  ويف احلديث، فقد صح عن 

القليب!!،  التكذيب  أو  االستحالل  وجه  على  والشرك  الكفر  ميارس  مل  ما  جيتمع  بل  قلتم:  وأنتم 
الذنوب   أن  فكما  اإلميان؛  على  أثرها  حيث  من  الذنوب  من  وغريه  الشرك  بني  بذلك  فسويتم 
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فأان عجبت كل هذه املدة واألستاذ حريص أن يسمع منك، ويبدو أنو يف 
أبنه هنا يف   -إذا صح التعبري–أحاديث سابقة بينك وبينه اخل. ما كنت لتحظيه  

قلب من  إله إال هللا خملصاً  قال ال  الذي  فهذا  ولو انقصة!!،  ه يصدق عليه  إطاعة 
 هذه اآلية وهبذا التفسري، وضح أخرياً!!، فلماذا أنت جتادله كل هذه املدة؟! 

 ..(222)والسالم عليكم

 

الشرك والكف القلب فكذلك  اإلميان من  تنفي  القلب، واملعاصي ال  اإلميان من  ينفي  ر عندكم ال 
 فعلم بذلك كذب ادعائكم أبن اإلميان يزيد وينقص، وكشف تسرتكم بعقيدة السلف!!.

خيرج   كفر  فإنه  القليب  االستحالل  وجه  على  ميارس  صغري  ذنب  أي  لكم:  نقول  أننا  مث 
كفراً لذاته   صاحبه من امللة، فكان ال بد من أن يتميز الشرك عن غريه من الذنوب، حبيث يكون

 بغض النظر عن االستحالل وجوداً وعدماً.

 ( وعليك السالم ..222)
إىل هنا ينتهي الشريط، وينتهي الرد عليه، راجني من هللا تعاىل القبول، وأن جيعل علمنا كله 

ات اجلهمية واملرجئة يف هذا العصر، إنه  خالصاً لوجهه الكرمي، كما نرجو من أضلته عن احلق شبه
 تعاىل مسيع قريب جميب …
الشيخ انصر   مكروه–وإىل  الرد كاماًل، وال -حفظه هللا من كل  يقرأ  أن  ننصحه  "فإننا   :

أن  تعاىل  وندعو هللا  كما  السوء،  قرانء  عليهما  يدل  عبارتني  أو  عبارة  من  عليه  احلكم  يستعجل 
ختامه على ما جيب ويرضى، وليعلم: أننا عندما شرعنا يف الرد   يسهل له اإلايب إىل احلق، وحيسن

على شبهاته اليت فنت هبا العباد يف األمصار، مل يكن غرضنا من ذلك قط حب التشهري أو التجريح  
لشخصه الكرمي، وإمنا أردان االنتصار للحق الذي ال نقدم عليه أحداً، احلق الذي يرضي هللا وإن  

 اهلل تعاىل أحب وأجل وأعز وأكرم على أنفسنا من كل شيء..سخط الناس واألحباب، ف
نعلن   أننا  ربنا–مث  الذي حيبه  علينا عقيدتنا والعدل  متليه  الشيخ  -وهذا ما  أننا حنب يف   :

وهي كثرية وهلل احلمد، وال ننكرها أو نكفرها،    -وال نزكيه على هللا-خصال اخلري اليت ُعرف هبا  
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احلق والصواب، أنخذ منه ما وافق احلق نزوالً عند احلق، ونرد   ونبغض فيه ما أخطأ وضل فيه عن
 عليه ما أخطأ فيه وخالف فيه وخالف حلق نزوالً وإيثاراً للحق.

وكلمتنا األخرية للشيخ: أن يتق هللا يف نفسه، ومواقفه، وكالمه، فكل ما يصدر عنه مرصود  
للطواغيت عوانً  يكونن  ..فال  املخلوق  قبل  اخلالق  من  التوحيد    ومراقب  أهل  حماربة –على  ابسم 

من حيث ال يدري وال يريد، فإن عجزمت عن نصرة احلق فال تنصروا الباطل ولو بشطر    -اخلوارج!!
 كلمة واحدة. 

أساءوا ويسيئون  فإهنم  تقريبهم،  أو  منهم  االقرتاب  أو  السوء  قرانء  كما وحنذره من جمالسة 
 ألشياء إال من خالهلهم ..!! لكم الكثري الكثري، لكن املشكلة أنكم ال ترون ا

هذا ما أردت قوله والتنبيه إليه .. وما أردت إال النصح واإلصالح ما استطعت. )إن أريد  
 [. 88إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت وإليه أنيب( ]هود: 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــ
 لَّم. وصلى هللا على حممد النيب األمي، وعلى آله وصحبه وس

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
مت االنتهاء منها بفضل هللا تعاىل ومنته صبيحة يوم اجلمعة يف اخلامس عشر من ذي احلجة  

   هجري. 1416 لسنة
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 الفهرس

 
 الصفحة  املوضوع 

  إعذار وتنبيه -
  قصيدة  -
  املقدمة  -
  والرافضة وغريهم  فتوى الشيخ انصر يف اخلوارج، واملعتزلة، -
  تعقيب على فتوى الشيخ يف الِفرَق املتقدم ذكرها -
  مبن تقوم احلجة الشرعية على املخالف، وصفة القائم هبا، ومىت ينبغي قيامها  -
اشرتاط العلماء العارفني ابلكتاب والسنة لقيام احلجة، ال يصح وهو خبالف   -

 الدليل 
 

  يراد إقامتها على املخالفاشرتاط العلم ابحلجة اليت   -
  ال يشرتط يف قيام احلجة إقناع اجلاهل املخالف -
  فتوى الشيخ يف أن شامت هللا الرسول ليس كافراً على اإلطالق، والرد عليه   -
  قوهلم أن الشامت يعذر ابجلهل وسوء الرتبية، والرد عليهم -
  لقلب، والرد عليهم تقييدهم لكفر الشامت بقصد الكفر والشتم يف ا -
تقييد كفر الشامت ابالعتقاد واالستحالل وقصد الكفر يف القلب هو مذهب   -

 جهم
 

  تكفري السلف ملن يقول بقول جهم يف اإلميان  -
  خطأ يف االستدالل على االحتياط يف التكفري  -
إله إال هللا، وال - قال ال  قتل من  الذي  الصحايب  رد  االستشهاد اخلاطئ بقصة 

 عليهم
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 الصفحة  املوضوع 
  اعتبار الظاهر يف األحكام  -
االحتياط يف التكفري والتخويف منه يف مواضع تستلزم التكفري هو من خلق   -

 املرجئة ووساوس إبليس
 

  التكفري حكم شرعي ال بد من القول به عند توفر دواعيه ولوازمه -
  تصويرهم أن التكفري يعترب من لغو احلديث، والرد عليهم -
  استغالهلم التخويف من التكفري، للذود عن طواغيت احلكم، وتربير كفرهم  -
  تكفري طواغيت الكفر موقف عقدي إمياين ال ميكن جتاوزه  -
  حماذير ترتتب على عدم تكفري لكافرين -
  تفسريهم اخلاطئ للحديث "ما مل تروا كفراً بواحاً"، والرد عليهم -
  توحيد الذي يتضمن الكفر ابلطواغيت، والرد عليهمتقليلهم من أمهية ال -
  اجتناهبم تكفري الطواغيت حتت ذريعة دفع الضرر، والرد عليهم -
  ذريعة الورع يف التكفري، والرد عليها -
  للتكفري ضوابط شرعية ال ختضع للمنهج واهلوى والتقلبات -
  إمساكهم عن التكفري ابلقول، والرد عليهم -
  ، وبيان خطأهم يف ذلكاستتابتهم لشامت الرسول  -
  االستتابة عندهم تكون لكشف ما يف القلوب  -
  املرتد ال يستتاب عندهم ألن قلبه قد ُعرف وُكشف، والرد عليهم  -
  ليهم تفسريهم اخلاطئ لقصة الرجل الذي أمر أوالده أن حيرقوه، والرد ع -
  أتصيلهم وتقعيدهم لعقيدة جهم يف اإلميان  -
العام ال  - فهم خاطئ، واستغالل سيء للقاعدة الشرعية اليت تقول أن الكفر 

 يستلزم دائماً كفر املعني 
 

  مدار الكفر عندهم على القلب، والرد عليهم  -
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 الصفحة  املوضوع 
  عالقة الظاهر ابلباطن  -
  مداخلة حملمد إبراهيم شقرة  -
  إلنصاف يقتضي أخذ جمموع النصوص والقواعد ذات العالقة مبسالة التكفريا -
  جداهلم عن طواغيت احلكم والكفر والرد عليهم -
  حصرهم لغاايت التكفري يف القتل، والرد عليهم -
  مقاصد التكفري  -
  وصفهم حلكم هللا أبنه خيايل، والرد عليهم -
هاد أن املسلمني ال ميلكون سكينة يف بيوُتم، والرد  من مربراُتم للقعود عن اجل -

 عليهم
 

  تثبيطهم وختذيلهم لألمة عن اجلهاد، والرد عليهم  -
  من األمور اخليالية عندهم تكفري الطواغيت أحد ركين التوحيد، والرد عليهم -
  مطالبتهم لألمة أن يسكتوا عن احلق، ويسلموا قياد أمرهم لطواغيت الكفر  -
  حماربة طواغيت الكفر للمسلمني ليس مرهوانً بتكفريهم -
تكاليف اجلهاد يف سبيل هللا مهما عظمت هي أقل من تكاليف الركون إىل   -

 الطواغيت
 

  نفيهم لوجود الطائفة املنصورة الظاهرة على احلق، والرد عليهم -
  أتمني الشيخ على كالم شقرة جيعله يتحمل تبعات كالمه كامالً  -
  كالم ابن كثري يف كفر ايسق التتار، شبيه ايسق العرب يف زماننا املعاصر -
  معىن الطاغوت  -
  أين تكمن عبادة الناس للحاكم بغري ما أنزل هللا  -
  الكفر ابلطاغوت هو الركن األول للتوحيد -
  كفر احلاكم املستبدل لشرع هللا، وأقوال العلماء فيه  -
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  على أن الكفر عمل قليب وليس عماًل بدنياً ظاهراً، والرد عليهم  إصرارهم -
وكفر   - اعتقادي  كفر  إىل  الكفر  العلم  أهل  بعض  لتقسيم  السيء  استغالهلم 

 عملي، والرد عليهم
 

  إلزامهم للمخالف هلم ابملستحيل  -
  إلزامهم للمخالف هلم إبجاابت خاطئة ال تصح شرعاً  -
  االعتقاد فقط، والرد عليهم حصرهم للكفر يف  -
  فهمهم اخلاطئ للكفر العملي، والرد عليهم -
  "سباب املسلم فسوق وقتاله كفر" املراد من قوله  -
  تضايقهم من استخدام كلمة الكفر األصغر بدالً من الكفر العملي -
اإلطالق هو عندهم كفر عملي ال خيرج    كل عمل يشابه عمل الكفار على -

 من امللة، والرد عليهم
 

  املراد من احلديث "ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض"  -
  فوائد وتعليقات تتعلق آبايت احلكم يف سورة املائدة  -
  مضاهاة طواغيت احلكم املعاصرين لليهود يف الكفر والطغيان -
  اليت جتتمع يف طواغيت احلكم والكفر  بعض خصال الكفر -
  نصيحة، وبيان وإعذار للشيخ انصر -
  تقويلهم البن جرير الطربي ما مل يقل، وبيان ذلك -
  اجلحود نوعان ظاهر وابطن، وكلُّ منهما مكفر -
  الفرق بني االعتقاد واإلميان، وأثر الكفر على كل منهما  -
هم كان من جهة احلسد والغرية والعناد، وليس من بيان أن كفر اليهود وغري  -

 جهة االعتقاد أو التكذيب القليب كما زعموا 
 

  سبب نزول اآلية )فأولئك هم الكافرون(  -
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 الصفحة  املوضوع 
يف قلوهبم، والرد    زعمهم أن اآلية نزلت يف اليهود لتكذيبهم حكم الرسول   -

 عليهم
 

  م البن كثري ما مل يقل، والرد عليهم تقويله -
  التعليق على كالم ابن كثري  -
  صفة احلاكم الذي يكفر كفراً أصغر  -
  مىت حتمل آايت احلكم يف سورة املائدة على املسلمني، والكفر دون كفر -
العلم "كفر دون كفر"   - أهل  عباس وغريه من  ابن  ملقولة  خطأهم يف محلهم 

 كم املعاصرين، والرد عليهمعلى طواغيت احل
 

  زعمهم أن اإلميان ينفع صاحبه وإن مل يقرتن مع العمل مطلقاً، والرد عليهم -
  زعمهم أن جحود ما أنزل هللا قالباً ويف الظاهر والعمل ال ينقض اإلميان  -
  زعمهم أن الكفر يستحيل أن يكون ابلعمل جمرداً عن االعتقاد والرد عليهم  -
هم انتفاء الدليل على كفر من آمن مبا أنزل هللا، لكنه مل يفعل شيئاً مما زعم -

 أنزل هللا، والرد عليهم
 

  استشهادهم ابملعاصي على الكفر، والرد عليهم -
  إطالقهم على العاصي صفة املستحل ملعصيته بعمله، والرد عليهم  -
  ع التكفري، والرد عليهمموانع واهية ال تصح شرعاً يعتمدوهنا كمانع من موان -
  جداهلم عن طواغيت احلكم، وتربير كفرهم، والرد عليهم -
  صفحة احلكم بغري ما أنزل هللا الذي يكون دون الكفر األكرب  -
  اإلدمان على الذنوب واملعاصي بريد إىل الكفر األكرب -
  د عليهم حصر كفر احلاكم بصيغة معينة، وابلكفر واجلحود القليب، والر  -
  أصناف احلكام وصفاُتم الذين يكفرون الكفر األكرب -
  مناطق التكفري عندهم هو ابلنظر إىل القلب، والرد عليهم -
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 الصفحة  املوضوع 
  افرتاضهم اإلميان يف الباطن يقرنه ظاهر كافر، والرد عليهم -
القليب،  - القال أن يكون دااًل على الكفر  اشرتاطهم للتعبري عن الكفر بلسان 

 الرد عليهمو 
 

  خلطهم بني االعتقاد واإلميان، والرد عليهم  -
  استهانتهم أبهل العلم، والرد عليهم  -
  فهمهم اخلاطئ لقوله تعاىل: )ولقد قالوا كلمة الكفر(، والرد عليهم -
ما وقر يف   - ما مل يكن دااًل داللة صرحية على  القال  بلسان  اعتبار للكفر  ال 

 الرد عليهم القلب من الكفر، و 
 

  يقتل حداً وكفراً،ومن دون أن يستتاب شامت الرسول  -
  املرتد يستتاب ما مل تكن ردته مغلطة، أو كانت ردته من جهة الزندقة -
  استدالهلم اخلاطئ على عدم استتابة املرتد، والرد عليهم -
  توبة؟ ملاذا ال يرون للمرتد  -
  الفرق بني قيام احلجة وبني االستتابة -
سوء الرتبية والثورة الغضبية وغريها من األعذار اليت يثريوها ال تعترب مانعاً من   -

 حلوق الوعيد أو التكفري ابملعني 
 

  ن هو مطابق لقول جهمقوهلم بعدم كفر شامت الرسول  -
القال واحلال ال اعتبار هلما ما مل يدال على الكفر يف القلب،   - الكفر بلسان 

 والرد عليهم  
 

  زعمهم انتفاء الدليل على التكفري ابلعمل أو القول، والرد عليهم  -
  شهادة أن ال إله إال هللا أصرح دليل على بطالن زعمهم  -
  من أظهر الكفر من غري إكراه، فهو كافر  -
  همهم اخلاطئ لقوله تعاىل: )ولكن من شرح ابلكفر صدراً(، والرد عليهم ف -
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  من يظهر اإلميان والكفر معاً، فهو كافر  -
  زعمهم انتفاء الثمرة من التكفري، والرد عليهم  -
  تكفريهم للناس وهم ال يدرون -
  م  حصرهم لغاايت التكفري يف القتل من التلبيس والتضليل، والرد عليه -
  وصفهم حلكم هللا تعاىل أبنه عبث، والرد عليهم  -
  ما أصاب األمة من فساد وكفر، سببه األكرب هم طواغيت احلكم -
  تربيرهم للكفر الظاهر يف األمة حتت ذريعة اإلكراه، والرد عليهم   -
  تكرار قوهلم الدال على حصر الكفر يف االعتقاد -
املانع من التكفري، وبني معرفة من املكره من أفراد    خلطهم بني صفة اإلكراه  -

 األمة على وجه التعيني، والرد عليهم 
 

  توسيعهم لدائرة اإلكراه من غري دليل، والرد عليهم -
  هل جمرد الدراسة يف اجلامعات يستلزم منه الرضى أبنظمة هذه اجلامعات   -
  حكم الدراسة يف اجلامعات املعاصرة  -
يمهم للرضى ابلكفر إىل قسمني: رضى قليب مكفر، ورضى عملي ظاهر  تقس -

 غري مكفر، والرد عليهم 
 

  اعتمادهم أسلوب التكفري والتخويف والرتهيب مع املخالف -
على   - ليست  القاعدة  أن  وبيان  كفر"،  فقد  مسلماً  كفر  "من  قاعدة  شرح 

 إطالقها 
 

  استهانتهم بعلماء األمة، والرد عليهم -
  اطالقات مفادها تكفريهم للمجتمعات املعاصرة  -
  ال إله إال هللا تنفع صاحبها إذا استوىف شروطها -
  شرط ال إله إال هللا  -
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من اجتمعت فيه الصدق واإلخالص واحلب لشهادة التوحيد، ال بد له من   -

 أن يعمل هبا
 

  صفة الذي خيرج من النار ومل يعمل خريا قط  -
  ابإلرجاء، والرد عليهم للنيب  وصفهم -
  اطالقات مفادها تكفريهم للمخالف هلم -
  ، والرد عليهم قلة أدهبم مع النيب   -
  املراد من قوله تعاىل: )وما أرسلنا من رسول إال ليطاع إبذن هللا( -
  الفرق بني ما يدخل املرء به اإلسالم وبني ما يستمر له حكم اإلسالم -
  حداثة العهد كمانع من موانع التكفري  -
  مرة اثنية يسيئون األدب مع النيب  -
غري   - وأركانه  اإلسالم  مباين  من  ترك شيئاً  من  العلم على كفر  أهل  اختالف 

 توحيدال
 

  خطأ املخالف هلم يف توقفه عن احلكم على اترك الصالة ابلكفر أو اإلسالم -
  اترك الصالة كلياً كافر بيقني  -
  قوهلم عن قول السلف يف اإلميان أبنه مناقض لعقول العقالء، والرد عليهم  -
  ختبط وتناقض  -
  استغالهلم السيء للقاعدة "من كفر مسلماً فقد كفر" -
  اطالقات مفادها تكفريهم للمخالف -
  عدم اعتبارهم الظاهر يف األحكام والتكفري، والرد عليهم -
  حكم من يعمل يف الوظائف احلكومية  -
  ال جيوز تقييد الكفر ابلرضى فقط  -
على  - كدليل  احلال  بلسان  الكفر  يعتمدوا  أن  يستطيعون  ال  أهنم   تصرحيهم 
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 الصفحة  املوضوع 
 د عليهم الكفر القليب، والر 

تقسيمهم للرضى ابلكفر إىل رضى قليب مكفر ورضى عملي غري مكفر، والرد   -
 عليهم

 

  اإلكراه سلطانه على اجلوارح والعمل، وليس على االعتقاد والقلب   -
من كفر ابهلل من غري إكراه فقد شرح ابلكفر صدراً، وإن زعم بلسانه خالف   -

 ذلك
 

  لى التهرب من موطن النزاع واخلالف إاثرُتم ألسئلة تعينهم ع -
  طعنهم وغمزهم ابلشيخ حممد بن عبد الوهاب، والرد عليهم -
خلطهم بني الطاعة الواجبة وبني الطاعة اليت تعترب شرطاً لصحة اإلميان، والرد   -

 عليهم
 

  تناقضهم مع قوهلم أبن اإلميان يزيد وينقص  -
  خامتة  -
  الفهرس -

 جد مسائل متفرقة مل ختضع للفهرسة.مالحظة: تو 
 


