
  



 :المقدمة

 ةنائي  الج   اياض  الق   يف مالعال   لام  ع  يت   هكذا (،هإدانت   ت  تثب   حتى بريء   همالمت  )

يف  تثبت   حتى إليه هتج  و   التي همةالت   من   بريء   فاإلنسان   اإلنسان، حقوق لحفظ  

ه   وهو كامل األهلي ة. هبا بنفسه يعرتف   أو باألدلة، حق 

  أنالرباءة   هم  ت  الم  الدواعي التي تقتضي أن األصل  يف  أقوى نوم  
 
  المت هم  ينفي

 ما هو وهذا ،المباشر هكالم   ىعل أصالة   فاالعتماد   ،هبا سب  ل   التي ةهم  الت   نفسه عن

 ويف بشيء، مهامه  ات   حال ة  خاص   ،اسالن   مع عاملالت   عند   الكريم القرآن إليه عاد

ا} :وتعالى سبحانه اهلل يقول   ذلك ا ي  ه  ين   أ ي 
ذ  ن وا ال  م   إ ن آم  ك  اء  ق   ج  ت ب ي ن وا ب ن ب إ   ف اس   أ ن ف 

يب وا
ا ت ص  م  و  ة   ق  ال  ه  وا ب ج  ب ح  ت ص  ل ى  ف  اع  ت م   م  ل  ع  ين   ف 

 قراءة ويف ،[6: ]الحجرات {ن اد م 

 هرم رأس   لتمث   التي القيمة وهي ربى،ك   ةإسالمي   قيمة   نوالتبي   تفالتثب   .(1){وات  ب  ث  ت  ف  }

 .رةالمعاص   المحاكم يف همالمت   قوقح   حفظ

ا بالناس همالت   إلصاق   كان نولئ    الدولي القانون عليه بيعاق   اشنيع   أمر 

 يف يفالح   من هو يقولوه لم ما الناس وتقويل   ةالفكري   همالت   إلصاق فإن   المعاصر،

 قال ،يف الدين المخالف مع حتى عنه اهلل هنى الذي والجور لمالظ   منو القول،

ا ي ا} :تعالى ه  ين   أ ي 
ذ  ن وا ال  ون وا آم  ين   ك 

ام  و  ه   ق  اء   ل ل  د  ه  ط   ش  س 
ق  ال   ب ال  م   و  ن ك  م  ر  ن آن   ي ج   ش 

م   و  ل ى  ق  وا أ ال  ع  ل  د  وا ت ع  ل  د  و   اع  ب   ه  ى  أ ق ر  و  لت ق 
وال  ات ق  ب ير   اهلل   إ ن   اهلل   و  ا خ  ل ون   ب م  م   {ت ع 

 فكرة   أو ة  عقيد نفى وإن ه،ظهر  وي   يقوله ما يعتقد هأن   اإلنسان يف فاألصل .[8: ]المائدة

                                         
عمر وابن عامر  وافع وابن كثير وأبن. وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشروهي قراءة  (1)

ت ب ي ن وا}: جعفر ويعقوب الحضرمي ووعاصم وأب  .{ف 



 الجمع تحتمل ال صريحة   ة  بأدل   ذلك خالف   يثبت   لم ما عنه ت نفى اهفإن   نفسه عن

 كالمه. ظاهر   مع

 :تمهيد

 المأل  قال
 
اك   إ ن ا}: السالم عليه نوح اهلل لنبي ن ر  ل   ف ي ل  ال  ب ين   ض  : ]األعراف {م 

م   ي ا} :فقال ،[60 و  ي س   ق  ة   ب ي ل  ل  ال  ك ن ي ض  ل َٰ ول   و  س  ن ر  ب   م  ين   ر 
م  ال  ع  : ]األعراف {ال 

  المأل الذين كفروا وقال .[61
 
اك   إ ن ا} :هود اهلل لنبي ن ر  ة   ف ي ل  اه  ف  إ ن ا س  ن ظ ن ك   و  ن   ل 

 م 

ب ين  
اذ  ك  م   ي ا} :السالم عليه فقال ،[66: ]األعراف {ال  و  ي س   ق  ة   ب ي ل  اه  ف  ك ن ي س  ل َٰ ول   و  س   ر 

ن ب   م  ين   ر 
م  ال  ع   .[67: ]األعراف {ال 

 يومنا حتى صلحينوالم   عاةوالد   لماءوالع   األنبياء هامات   يف نةالس   تلك وتمضي

 الوهاب عبد بن محمد الشيخ إلى هتوج   التي الكثيرة هامات  االت   :ذلك ومن هذا،

 عصره من والشنائع همالت   حوله يحيكون عوةالد   وئمناو   فتئ   ما فإنه ه،ودعوت  

 قد هبا هموهات   التي لالمسائ   أكثر أن   آن   يف والغرابة الطرافة ومن هذا، يومنا وحتى

ا، انفي   نفسه عن نفاها ات   الناس بعض ركر  ي   أن العجب فمن صريح   عن نفاها هو هم 

 ،المذهب   هذا أرضى وال ،القول ذاهب أقل   لم :يقول فتجده ا،وتكرار   امرار   نفسه

  افرتاء   وهذا
 
 هذا بل :فيقول أحدهم يأيت كل ه ذلك   مع ثم   عظيم، هبتان   هوو ،علي

  !هوقول همذهب  

ف   أن الحق   اتب اع   يريد باحث   بأي فحري   لهم وال مخالفيه، ي نص   لم ما يقو 

ولوه، لون فقط ليسوا الن اس بعض   أن والط امة يق   وإنما يقله، لم ما الشيخ يقو 

لونه  حول   إجابات   أي   مونقد  ي   ال مه  أن   ر  واألم   واألدهى نفسه! عن نفاه ما يقو 



 كل   أن   يعني الهذا و .نفسه عن الت همة نفي حول الشيخ من الصريحة صوصالن  

 يجعلنا النفي هذا ولكن ؛ت ةالمثب   ةاألدل   كانت مهما عنه ىانتف   اشيئ   نفسه عن نفى نم  

  لها هنفي   ألن ؛نفسه عن نفاها هتمة   بأي   أو غيره الشيخ   همنت   أن قبل   اكثير   فنتوق  
 
 نفي

 .واضح صريح

اإلمام محمد بن  انفاه   التي المسائل   -تعالى اهلل بإذن- سنذكر   الورقة   هذه ويف

 من ناغرض   وليس لها، هنفي  نذكر و ،باختصار المسألة   فنبين ،نفسه عنعبد الوهاب 

 ناقشت   ماورب   ،يطول اذه فإن ،المسائل هذه يف الشيخ مذهب تأصيل   الورقة هذه

 ويف لها، الشيخ نفي وبيان   ،المسائل هذه حصر غرضنا ولكن أخرى؛ أوراق يف

 على نفسه، عن نفاها التي التكفير مسائل نستعرض   الورقة هذه من األول القسم

  :وفيقالت   وباهلل فنقول   أخرى، مسائل   هفيو الثاين القسم هبا نلحق   أن

 يف كبير   جدل   حولها ثيرأ   التي المسائل كرب أ من واحدة   هي كفيرالت   ة  مسأل  

 اإلسالمية، وائفالط   سائر بين احتدم  م فيها قاش  الن   زال   وال ر،والحاض   الماضي

 الكتب   تمأل العلمية والمطارحات ،رحاها تدور فيها بوالحر زالت وال

 آثار من عليها برتت  ي لما ؛خطيرة   عظيمة   المسألة وهذه والمواقع، والمنتديات  

 راقوت   األنفس، زهقت   فيها الخطأ بسبب فإنه المسلم، عالمجتم   على وخيمة

 والجماعة السنة أهل وموقف ،وتستحل  األموال ،األعراض نتهكوت   ،الدماء

 هذه مثل نإف ا،مطلق   يهتبن   أو امطلق   التكفير نفي عدم يف وصريح واضح موقف  

 يجب بل واحد، أصل   أو واحد موقف   يف لختز  ت   أن يمكن ال الكربى المسائل

 السنة أهل فعله ما وهذا ،منها والباطل الصحيح ةلمعرف جزئيات إلى تفكيكه

 والجماعة.



 ر   من أشهر أحد الوهاب عبد بن محمد يخوالش  
 
 الثالثة القرون يف كفيربالت   مي

 الفرق كل وأن   !الحاضر العصر يف التكفير يف الغالة إمام   البعض هيعد   بل األخيرة،

 وقرره! الوهاب عبد بن محمد الشيخ لهأص   لما امتداد   إال هي ما التكفير يف الغالية

 التيارات هذه لكل الصلبة ةاألرضي   هي الوهاب عبد بن محمد الشيخ دعوة وأن

  !التكفير يف الغالية

 قيتعل   فيما الوهاب عبد بن محمد الشيخ هبا رمي التي همالت   تلك عتتنو   وقد

  فقد بالتكفير،
 
 ور   بالكبائر، بالتكفير ورمي المسلمين، عموم بتكفير رمي

 
 مي

 هذه يف سنبحثها التي لالمسائ   من وغيرها إليه، الهجرة وبعدم ن،بالظ   كفيربالت  

  .الورقة

 إلى مستمر  هو و ،الوهاب عبد بن محمد الشيخ دعوة امأي   من نشأ االهتام وهذا

 همونيت   يفتؤون ما فإهنم ،اتب  ك   لمألنا الخصوم   أقوال   نحصر ذهبنا ولو ،هذا يومنا

 منهم نذكر المثال سبيل على لكن وقت، كل   يف الوهاب عبد بن محمد الشيخ

ة جالء" :كتابه يف منصور بن عثمان  ابتلى قد" :فيه قال ،"ةاألم   هذه تكفير عن الغم 

ج ولم عليهم، ج  خر   بمن -العرب جزيرة بل- نجد أهل   اهلل  لماءالع   على يتخر 

اد، األمجاد مشايخنا عن وثبت عندنا صح   كما مناء،األ    لألمة كفيربالت   وسعى النق 

 من وجد الم   قوله، على وافقه من إال جملة   ذلك على وقاتلها ها،وعام   هاخاص  

  .(1)"بجهله ذلك على يعينه

                                         
بن عبدالرحمن آل الشيخ حين رد عليه يف كتابه )مصباح الظالم يف  ذكره عبداللطيف( 1)

 (.44الرد على من كذب الشيخ اإلمام ونسبه إلى تكفير أهل اإليمان واإلسالم( )ص: 



 بن محمد بن حسن بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ افرتاءاته رد   وقد

 الشيخ كذب من على الرد يف الظالم مصباح" :كتابه يف الشيخ آل الوهاب عبد

 ."واإلسالم اإليمان أهل تكفير إلى ونسبه اإلمام

 الوهابية الفرقة على د  الر يف الصادق الفجر" :كتابه يف الزهاوي ومنهم

 يبتدع أن الوهاب[ عبد بن محمد الشيخ ]يعني نفسه له سولت قد" :قال ،"المارقة

 نفس يف ابتدعه ما ابتدع له... يتم ال ذلك أن   لما هولكن   ؛الرياسة به ينال   اجديد   ادين  

 نالمسلمي جميع تكفير بعد إال له يتم ال األمر أن رأى وحيث ،اإلسالمي الدين

 ويقول ،(1)"األمور تلك بسبب مشركين جميعهم دينوح  الم   جعل   ...قرآنية بشبه  

هم المسلمين جميع أن الوهابيون يرى" :مغنية جواد محمد  روافس   قد غير 

 حقيقة عن خرجهي   وال الواقع، على ينطبق ال افهم   وفهموه ،اخاطئ   اتفسير   التوحيد

 ،(2)"يشعرون وال يريدون ال حيث من مشركون المسلمين جميع إذن ..ك.رالش  

 المسلمين جميع بكفر الوهابيين حكم أن   والحاصل  " :األمين محسن ويقول

 وقد منه... يتحاشون ال عليه يدور الذي ومحوره ،مه  ب  مذه   أساس   هو وشركهم

 والمشركين ركالش   اسم الشبهات كشف رسالة يف الوهاب عبد بن محمد قطل  أ

 عبد بن محمد الشيخ رمي أن   فالحاصل. (3)"الوهابيين اعد المسلمين ةعام   على

                                         
 .(75ص: ) الصادق الفجر (1)

 (.139ص: )ذه هي الوهابية ه (2)

 (.134ص: ) الوهاب عبد بن محمد أتباع يف االرتياب شفك (3)



 الفرق نسبة ذلك من ر  واألم   المناوئين، كتابات   يف كثير   شائع   أمر   كفيربالت   الوهاب

 .(1) هعوت  د   إلىو إليه الغالة  

 بن دمحم   الشيخ كالم خالل من نقيبوالت   بالبحث الموضوع هذا اول  وسنتن  

 ما ومتى المذهب، صاحب   هو ما مذهب   عن ريعب   من أصدق فإن   ،الوهاب عبد

 همراد   نعرفو قهاحق  ن   حتى هاغير   ىإل هاز  نتجاو   أن لنا يجوز ال هصوص  ن   على وقفنا

 مسألة يف الوهاب عبد بن محمد الشيخ هبا مه  ات   التي المسائل وأصول منها،

  :هي التكفير

 :بالعموم كفيرالت   -1

 هتمة   وأشنع   التكفير، موضوع يف مسألة أظهر هي المسألة هذه تكون تكادو

 :األمين محسن قول   قريب ا سبق وقد هم،كل   يكن لم إن المناوئين جل   دهايرد  

 نفاها مسألة   وهي ،(2)"...المسلمين جميع بكفر ينابي  الوه   حكم أن والحاصل"

 إن" :رحمه اهلل يقول   عديدة، وبطرق   امرار   هنفس   عن الوهاب عبد بن دمحم   يخالش  

 :رنكف   الذي عظيم، هبتان   هذا سبحانك :فنقول بالعموم، يكفرون همإن   :همقائل   قال  

                                         
 (،178-157ص: ) الوهاب عبد بن محمد الشيخ لدعوة المناوئين دعاوى :وانظر (1)

 الشيخ حفيد وابن الدعوة علماء من الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ جمع وقد

 مصباح": سماه كتاب يف الشيخ عند التكفير حول أثيرت التي الشبهات أبرز محمد

 ."واإلسالم اإليمان أهل تكفير إلى ونسبه اإلمام الشيخ كذب من على الرد يف الظالم

 أحمد للدكتور التكفير مسألة يف الوهاب عبد بن محمد اإلمام منهج :أيضا وانظر

 الرضيمان.

 (.134ص: ) الوهاب عبد بن محمد أتباع يف االرتياب شفك (2)



 بعد ثم باطلة، اهلل غير دعوة   وأن رسوله، ودين اهلل، دين التوحيد   أن   يشهد الذي

 أهل على القبب أهل مع ويتبين الخوارج، يهمويسم   التوحيد، أهل   ريكف   هذا

 ويرزقنا ا،حق   الحق   يرينا أن العظيم العرش رب الكريم اهلل نسأل ولكن التوحيد،

 ،(1)"فنضل   علينا املتبس   يجعله وال اجتنابه، ويرزقنا ،باطال   الباطل يرينا وأن اتباعه،

 الشيخ يرى الذين ويبي ن ،المسلمين عموم ريكف   يكون أن ينفي صالن   هذا يف فهو

 الكذب وأما" :فيقول آخر موضع   يف الوهاب عبد بن محمد الشيخ ويذكر   كفرهم،

 عبد بن محمد من" :رحمه اهلل ويقول  ، (2)"بالعموم نكفر إن ا :قولهم فمثل والبهتان

 :وبعد وبركاته. اهلل ورحمة عليكم سالم المسلمين، من إليه يصل من إلى الوهاب

 وصلته وحين ،(3)"األعداء هبتان من فهذا بالعموم، أكفر أين :عني لكم ذكر ما

اء من   رسالة    ما :وقوله" :فقال عليها ورد الشيخ بينها همالت   هذه بعض فيها األحس 

  مسلم هنا
 
 هبتان هذا سبحانك :فأقول، تشتهي الذي من نفر وكم أنت إال حقيقي

 ال ،والعدوان الظلم أهل وظلم البهتان، أهل هبتان   من بك أعوذ إين اللهم عظيم!

 القرون ويف ،الساعة تقوم أن إلى زمان كل يف المسلمين، من تخلو ال األمة أن ريب  

 والمغارب، المشارق يف األمصار، ملؤوا قد المسلمون المفضلة، الثالثة

 .(4)"واليمن والحجاز

                                         
 (.63 /1) النجدية األجوبة يف السنية الدرر (1)

 (.104 /1) النجدية األجوبة يف السنية الدرر (2)

 (.131 /10) النجدية األجوبة يف السنية لدررا (3)

 (.372 /11) النجدية األجوبة يف السنية الدرر (4)



 نكفر اأن   :القول وأما" :فقال همةالت   هذه نار إلذكاء الباعث السبب   ذكر وقد

 :ونقول ين،الد   هذا عن به ونيصد   الذين األعداء، هبتان من فذلك بالعموم،

بح ظ يم ان  ب هت هذا ان ك  س   هذه   ينسب من كل سطور بين تقرؤها الغاية وتلك  . (1)"ع 

 .المعاصرين من الوهاب عبد بن محمد الشيخ إلى همةالت  

 أو ها،إنكار   يمكن ال صحيحة   صريحة   المسألة يف الكثيرة صوصالن   فهذه

 امرار   ريكر   فهو نا،م  ه  ف   ما غير منها همراد   بأن   القول أو معانيها، تغيير   أو ها،تأويل  

 ينشط ذلك ومع ،دعوت ه عن اسالن   لصد   قة  ل  مخت   هتمة هي بل ه،مذهب   ليس اهذ بأن  

 المسألة هذه تحقيق يريد   ومن ،وتكرارها همةالت   هذه تدوير يف عونوالمشن   ابالكت  

 ليصل عليها القفز له يصح وال ،ويدرسها النصوص هذه يأخذ أن عليه يجب اعلمي  

  .الفعل أو القول من شابه  بمت   استنتاجه إلى

 يقبله ال أمر   المسلمين عموم   تكفير أن   الوهاب عبد بن محمد الشيخ يرى بل

 البهتان ة  إشاع   :منها ورجله، يطانالش   بخيل   علينا وأجلبوا" :رحمه اهلل يقول عقل،

 جميع رأكف   أين :ذكرتم ما ومنها ،هيفرتي   أن عن فضال   هيحكي   أن العاقل يستحي بما

 يدخل كيف !اعجب   ويا صحيحة، غير همأنكحت   أن   وأزعم بعني،ات   من إال الناس

 فكيف  . (2)"مجنون؟! أو عارف   أو ركاف   أو مسلم   هذا يقول هل !ل؟عاق   عقل   يف هذا

 يأيت ثم ،عاقل به يقول   ال المذهب هذا أن   الوهاب عبد بن محمد يخالش   عييد  

 هذا؟! هقول   ض  ويناق  

                                         
 (.100 /1) النجدية األجوبة يف السنية الدرر (1)

 (.37ص: ) الشخصية الرسائل (2)



 ركف  ي   التي المسائل عن ثتحد   حين هأن   :بالعموم ه  تكفير   عدم على ل  يد   اومم  

 وهنى ه،سب   عرفه ما بعد ثم سول،الر   دين   عرف من ر  أكف   فأنا التكفير اوأم  " :قال اه  ب  

 نتبي   صريحة عبارة يف قال ثم ."أكفر الذي هو فهذا فعله، من ادىوع عنه، الناس

 .(1)"كذلك ليسوا -الحمد وهلل- األمة وأكثر  " :الناس من ةقل   رهميكف   من أن

 ال همأن   :ينالمسلم   عموم   كفير  بت   يهيرم   من اف  إنص   عدم   على كذلك يدل   اومم  

 كانوا وإن ،الوهاب عبد بن محمد يخالش   عند نالمعي   تكفير ةقضي   على جونيعر  

 وتكفير بالعموم كفيرالت   مسألة   بين الوثيق االرتباط عن يتعامون فإهنم اهيذكرون  

 يقرأ ومن اس،الن   عموم تكفير عدم بالضرورة يقتضي نالمعي   تكفير فإن   المعين،

 رأى ثم ،الحجة لهم نوبي   راسلهم أن بعد نينمعي   اأناس   ركف   هأن   يرى الشيخ كتب

 يف نقول فكيف دينمحد   اأشخاص   ركف   قد كان فإذا عليهم، قامت قد ةالحج   أن

 الناس؟! جميع ريكف   إنه :الوقت نفس

 الحجة قيام لقضية الشيخ يؤصل فلماذا بالعموم يكفر نمم   الشيخ كان إذاو

 الناس؟! عموم الشيخ كفر إن   هنا نمعي   أي   إذ ؛المعين تكفير وقضية

 :الجاهل تكفير   -2

 :اأيض   الوهاب عبد بن محمد الشيخ هبا همات   التي الكربى المسائل إحدى

 فري  ك   بعمل   أتى من كل ركف  ي   أنه يرون مفإهن عليه وبناء   الجاهل، إعذار عدم مسألة

 حيث من األولى المسألة من أشد   المسألة هذه الحقيقة ويف ،جاهال   كان ولو

 من عديدة لنصوص انظر   اكبير   ااختالف   فيها اسالن   اختلف   فقد فيها، االضطراب

                                         
 (.73 /1) النجدية األجوبة يف السنية الدرر (1)



 يعذر ال هأن   توهم أخرى ونصوص   هل،بالج   اإلعذار يف صريحة هي يخالش  

 بن محمد الشيخ نصوص عجم  ي ومن ،أخرى وبتلك طائفة هبذه كفتمس   بالجهل،

 تابالك   ىإل امستند   فصيلبالت   فيها يقول هأن   دركي   هافي نوتمع   الوهاب عبد

 هذه وحتى الظاهرة، المسائل إال المسائل سائر   يف بالجهل يعذر فهو ،والسنة

ا، فيها واقعال إلى ظربالن   بل ،فقط إليها ظربالن   فيها يحكم ال الظاهرة المسائل  أيض 

 الحجة أن الشيخ يرى قوم يف فهو االستثناء اأم   بالجهل، اإلعذار هو ه  عند   فاألصل

 اإلعذار عدم نفسه عن ينفي كان   هأن   وه   هنا إيراده نايهم   والذي ،عليهم تقام   قد

 وأما" :رحمه اهلل يقولف ة،الحج   عليه   تقم لم الذي الجاهل ريكف   هأن   أو ،بالجهل

ر أين يعن   األعداء ذكر ما ف   عليه تقم لم الذي الجاهل رأكف   أو وبالمواالة، نبالظ   أ ك 

 .(1)"ورسوله اهلل دين عن الناس تنفير   به يريدون عظيم، هبتان   فهذا الحجة،

 ولذلك ؛الحجة بقيام مرتبط   الوهاب عبد بن محمد الشيخ عند نالمعي   فتكفير

 إلى ينظر بل ،فيها الوقوع بمجرد الشيخ فيها ريكف   ال الظاهرة المسائل إن   :قلنا

 كانت إذا نمالص   عبادةك الكربى الدين لمسائ   من مسألة   يف كما فيها، الواقع حال

 بالعموم، رنكف   اإن   :قولهم فمثل انهت  والب   الكذب   اأم  " :رحمه اهلل يقول   ،جاهل من

 ومن ر،يكف   لم من نكفر اوإن   دينه، إظهار   على قدر من على إلينا الهجرة ب  ونوج  

 الذي والبهتان، الكذب من هذا فكل أضعافه، وأضعاف هذا ومثل يقاتل، لم

 على الذي الصنم عبد من رنكف   ال اكن   وإذا ورسوله، اهلل دين عن الناس به ونيصد  

 وعدم جهلهم ألجل ؛وأمثالهما البدوي، أحمد قرب على الذي والصنم القادر، عبد

                                         
 (.113 /10) النجدية األجوبة يف السنية الدرر (1)



 !ويقاتل؟ يكفر لم أو إلينا، يهاجر لم إذا باهلل يشرك لم من رنكف   فكيف ههم،ينب   من

بح ظ يم ان  ب هت هذا ان ك  س   .(1)"ع 

 ،أصحاهبا وعبادة القبور مسائل يف حتى بالجهل رعذ  ي   أنه يف صريح نص   وهذا

 ،قوله من صريح محكم هذا فإن ،الجاهل ريكف   هأن   نفسه عن ينفي الشيخ انك فإذا

 .الصريح هقول   بيكذ   أن ألحد يصح   وال ،إليه مةالموه   النصوص رد   ويجب  

 على الوقوف وإنما ذلك، يف والتفصيل قوله بيان   الورقة هذه يف نامراد   وليس

 مقام بالجهل العذر مسألة يف القول ولتفصيل نفسه، عن التهمة هلهذ الصريح هنفي  

 اهلل. شاء إن آخر

 :إليه ريهاج   مول هطاعت   تحت   ليدخ  م ل من تكفير -3

 يدخل ال من ركف  ي   هأن   الوهاب عبد بن محمد الشيخ هبا همات   التي المسائل من

 بعض   ب سول   شاعت قد ةالقضي   ه  وهذ إليه، ريهاج   لم من رويكف   ه،طاعت   تحت  

 يمدح كان أن بعد رحمه اهلل الشوكاين على التبس   حتى المسلمين على هبا اسالن  

 صاحب دولة تحت داخال   يكن لم من أن   يرون   همولكن  " :قال فقد الدعوة هذه

 الوهاب عبد بن دمحم   الشيخ أن   إال ،(2)"اإلسالم عن خارج   ألوامره وممتثال   نجد

 يصل   من إلى الوهاب عبد بن دمحم   من" :له رسالة   يف يقول  ف نفسه عن ذلك ينفي

 وبركاته. اهلل ورحمة عليكم سالم سلمين،الم   من إليه

                                         
 (.1/104) النجدية األجوبة يف السنية الدرر (1)

 (.2/5) السابع القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر (2)



 وكذلك األعداء، هبتان   من فهذا بالعموم، أكفر أين :يعن   لكم ذكر ما :وبعد

 حتى يكفيه ما هأن   بلده يف ساكن وهو ورسوله اهلل دين تبع من أقول يإن   :قولهم

 أي يف ورسوله، اهلل دين اتباع المراد إنما البهتان؛ من اأيض   فهذا عندي، يجيء

 .(1)"كانت أرض  

 الحجة، قيام ومسألة المسألة هذه بين الوهاب عبد بن محمد الشيخ ويربط

 من هفإن   ،كفرية بأعمال متلبس وهو ةالحج   عليه تقم لم من ريكف   ال كان إن هفإن  

 :رحمه اهلل يقول   هاجر!ي   لم هلكن   األعمال بتلك سيتلب   لم من ريكف   ال أولى باب

 قرب على الذي والصنم القادر، عبد على الذي الصنم عبد   من رنكف   ال اكن   وإذا"

 لم من رنكف   فكيف ينبههم، من وعدم جهلهم ألجل ؛وأمثالهما البدوي، أحمد

بح !ويقاتل؟ يكفر لم أو إلينا، يهاجر لم إذا باهلل يشرك ظ يم ان  ب هت هذا ان ك  س   .(2)"ع 

 اهلل دين بعات   من هو المسلم إن :رحمه اهلل الشيخ يقول أن من أصرح نص   وأي  

 بأن الطغام على تمويهه وكذلك" :اهلل رحمه يقول !ومكان؟ زمان   أي يف ورسوله

 هذا سبحانك :ونقول كافر، طاعتي تحت ليدخ   ما الذي :يقول ابالوه   عبد ابن

 أوترب   بالتوحيد، لعم   من بأن قلوبنا من يعلمه ما على اهلل دنشه   بل عظيم! هبتان

 :اهلل رحمه أيضا يقولو، (3)"مكان وأي   زمان أي يف المسلم وفه   وأهله، ركالش   من

 على إلينا الهجرة ونوجب بالعموم، نكفر إنا :قولهم فمثل والبهتان الكذب وأما"

                                         
 (.131 /10) النجدية األجوبة يف السنية الدرر (1)

 (.1/104) النجدية األجوبة يف السنية لدررا (2)

 (.128 /10) النجدية األجوبة يف السنية الدرر (3)



 هذا ومثل ل،يقات   لم ومن ر،يكف   لم من نكفر وإنا دينه، إظهار على قدر من

 دين عن الناس به ونيصد   الذي والبهتان الكذب من هذا فكل أضعافه، وأضعاف

 .(1)"ورسوله اهلل

 وإنما إليه، يهاجر لم من ريكف   ال هأن   نفسه يخالش   تصريحات   خالل من نيتبي  و

 أن   الغريب ومن .كان مكان أي يف ورسوله اهلل دين اتبع من هو المسلم أن يرى

 من ريكف   بأنه الشيخ عن نيابة   رواليقر   الن صوص هذه كل   على يقفزون عينالمشن  

 إليه! يهاجر لم

 :بالكبائر التكفير -4

 هأن   الوهاب عبد بن محمد الشيخ على عونالمشن   هبا عيشن   التي ائلالمس   من

 :الخوارج بدعوة الشيخ دعوة به  ش   بيان يف األمين محسن يقول بالكبائر، ريكف  

 الكبيرة مرتكب إن   :وقالوا ،المسلمين من معداه   من رواكف   الخوارج أن   كما"

  هموأموال   همدماء   واواستحل   ،ارالن   يف د  مخل   كافر
 
 دار إن   :وقالوا ،ذراريهم وسبي

 من ركبش   حكموا ونالوهابي   كذلك ...كفر دار فيها الكبائر بظهور تصير اإلسالم

 يف القيم ابن قول ذكر ثم ."ودمه همال   واواستحل   ،المسلمين من همد  عتق  م   خالف  

 يف موجود   بعينه ذكره الذي وهذا" :قال ثم ،بالذنوب رونيكف   الخوارج أن  

 .(2)"الوهابية

                                         
 (.104 /1) النجدية األجوبة يف السنية الدرر (1)

 (.114-113ص: ) الوهاب عبد بن محمد أتباع يف االرتياب شفك (2)



 هذا يقول فماذا ،الوهاب عبد بن محمد يخالش   على ريحالص   الكذب من وهذا

 أعداء من لنا يذكر   :األخرى والمسألة" :الوهاب عبد بن محمد الشيخ قول   يف

 ذلك غير أو انوالز   الخمر وشرب (1)تنالت   مثل نوب،بالذ   رنكف   أنا يذكر من اإلسالم

 فيها نوبالذ   :نقول نحن   الذي بل المقالة، هذه من اهلل إلى فنربأ الذنوب، كبائر من

 نكفر الذي وأما عليها، عذب شاء وإن عفا، اهلل شاء إن بالمشيئة، قةومعل   الحدود،

ر   ال   اهلل   إ ن  } :تعالى قال كما باهلل، فالشرك :به
ف  ك   أ ن ي غ  ر  ر   ب ه   ي ش 

ف  غ  ي  ا و  ل ك   د ون   م   ذ َٰ

ن م 
اء   ل  ن ي ش  م  ك   و  ر    ي ش 

 
د   ب اهلل ق  ى  ف  ت ر  ااف  م  ا إ ث  يم 

ظ   .(2)"[48: ]النساء {ع 

 وال" :فيقول بالذنوب ريكف   ال أنه آخر موضع يف رحمه اهلل الشيخ حيصر  و

 .(3)"اإلسالم دائرة من أخرجه وال ،بذنب   المسلمين من اأحد   رأكف  

 اقدر   همن ننقل أن ويكفي ،كتبه يف ابديع   اعلمي   تأصيال   الكبائر لمسألة لأص   وقد

ا  المعاصي وأما" :الوهاب عبد بن محمد الشيخ يقول المسألة، ضحتت   حتى يسير 

 دائرة عن خرجهي   فال -ذلك وأشباه الخمر وشرب والسرقة انكالز  - والكبائر

 رونيكف   الذين والمعتزلة للخوارج اخالف   والجماعة، نةالس   أهل عند اإلسالم

 ذلك على والجماعة السنة أهل واحتج   ار،الن   يف بتخليده   ويحكمون بالذنوب،

 رواه ما :ذلك فمن ابعين،والت   الصحابة وأقوال والسنة الكتاب من كثيرة بحجج

 سئل أنه علي بن محمد جعفر أبي عن ...المشهور اإلمام المروزي نصر بن محمد

                                         
 .ي: السجائر والتبغأ (1)

 (.129 /10) النجدية األجوبة يف السنية الدرر (2)

 (.1/11) الشخصية رسائلال (3)



 فقال ،«مؤمن وهو يزين حين الزاين يزين ال» :وسلم عليه اهلل صلى النبي قول عن

ر اإلسالم، هذا :جعفر أبو  يف صغيرة دائرة رودو   اإليمان، وهذا واسعة، دائرة ودو 

 من يخرج وال اإلسالم، إلى اإليمان من رجخ   سرق أو زنى فإذا الكبيرة، وسط

 . (1)"باهلل الكفر إال اإلسالم

 وليس ،والجماعة السنة أهل مذهب   ليس هذا أن   نيبي   رحمه اهلل فالشيخ

رحمه  يقول   الخوارج، مذهب   هو ماوإن   ،الوهاب عبد بن محمد الشيخ مذهب  

 أن   ام،و  الع   على به ستلب   الذي كيس  تلب   أكرب من وهي :الثالثة المسألة اوأم  " :اهلل

 ما هذا ليس ولكن ،حق   وهذا نب،بالذ   المسلم تكفير   يجوز ال :قالوا العلم أهل

 كبيرة كل بل الدم، سفك أو سرق أو زنى من رونيكف   الخوارج   أن وذلك ،فيه نحن  

 رك،بالش   إال ريكف   ال المسلم أن   :فمذهبهم نةالس   أهل وأما ،كفر المسلم هال  فع   إذا

رنا ما ونحن  . (2)"ركبالش   إال وأتباعهم الطواغيت كف 

 لكفى واحد نص   منه جاءنا ولو المسألة، هذه يف ةصريح   صوصالن   هذه وكل  

 تنالكف المسألة هذه يف الشيخ ميتكل   لم لو بل بالكبائر، ريكف   ال الشيخ   أن   إثبات يف

 هامن وليس نها،وبي   أوردها قد دةمحد   بمسائل إال ريكف   ال أنه يف ريحةالص   هنصوص  

 الكبائر. ارتكاب

 :نبالظ   التكفير   -5

                                         
 (.203-202 /1) النجدية األجوبة يف السنية الدرر (1)

 .(39 /10) النجدية األجوبة يف السنية الدرر (2)



 بالظن، ريكف   هأن   الوهاب عبد بن محمد الشيخ على الدعوة أعداء أثاره امم  

ا  التكفير فإن الشيخ، من خاص   نفي   إلى فيها نحتاج   ال التي المسائل من هذه وأيض 

ة فقيام الحجة، قيام مبحث   يناقضه بالظن   ر حصول قتحق   يعني الحج   من المكف 

، هو كما بالظن   الت كفير   ينايف وهذا ،وأهليته حاله ومعرفة اإلنسان  ذلك ومع واضح 

ه، عن فنفاها ،حياته يف همةالت   هبذه ات هم قد   رحمه اهلل الشيخ فإن   رحمه  قال نفس 

ر أين :يعن   األعداء ذكر ما اوأم  " :اهلل ف   الذي الجاهل رأكف   أو وبالمواالة، نبالظ   أ ك 

 اهلل دين عن اسالن   تنفير   به يريدون عظيم، هبتان   فهذا ة،ج  الح   عليه تقم لم

 . (1)ورسوله

 نواقض من اناقض   ارتكب   قد هأن   عنه له   رك  ذ   وإن حتى اأحد   الشيخ ريكف   ال بل

رحمه  يقول ذلك ويف ،ن  بالظ   يزول الو اإلسالم هو اليقين ن  أل وذلك ؛اإلسالم

 يرفعه ال اليقين ألن   ن،بالظ   رهنكف   ال ،بناقض   أتى هأن   ان  وظن   اإلسالم ر  أظه   من" :اهلل

 لم ونحن   عنه ر  ك  ذ   ناقض   بسبب الكفر منه   نعرف ال من رنكف   ال وكذلك ،ن  الظ  

 .(2)"قهنتحق  

ح الشيخ أن   عرفت   إذا اوضوح   األمر   هذا د  داويز  كفري   ال هأن  ب مرات عدة   صر 

 س   أن بعد رحمه اهلل يقول   عليها، جمعالم   لائ  بالمس   إال
 اوعم   ،عليه ليقات   عما لئ 

 األركان   ثم الشهادتان، أولها الخمسة، اإلسالم أركان  " :فأجاب ،به الرجل يكفر

 فال فعلها، على قاتلناه وإن فنحن ا،هتاون   وتركها هبا، أقر   إذا فاألربعة األربعة،

                                         
 (.113 /10) النجدية األجوبة يف السنية الدرر (1)

 (.112 /10) النجدية األجوبة يف السنية الدرر (2)



 رنكف   وال جحود، غير من كسال   لها اركالت   كفر   يف اختلفوا والعلماء ها،برتك   رهنكف  

 .(1)"الشهادتان :وهو هم،كل   العلماء عليه عأجم   ما إال

 ع  أجم   بما إال ر  يكف   ال هأن   يف الوهاب عبد بن محمد الشيخ من صريح نص   فهذا

 أقر   من رنكف   ولكن" :فقال هبا ريكف   التي المسائل رحمه اهلل نوبي   ،ونسلم  الم   عليه

 عرف بعدما األوثان د  عب   من وكذلك ،عنه الناس وصد   عاداه ثم ورسوله، اهلل بدين

 على عالم   وكل" :قال ثم   ،"أكفره الذي فهذا للناس، نهوزي   المشركين، دين هاأن  

 .(2)"هؤالء ريكف   األرض وجه

 هبأن   هاهتام   أن   المراد ماوإن   ،الشيخ هبا ريكف   التي لالمسائ يف الكالم طيلن   وال

 باب يف وتنظيراته تهاأدبي   عنه ونفته نفسه، عن نفاه وقد ،يصح   ال بالظن ريكف  

 .(3) التكفير

 :الحينبالص   لتوس   من تكفير -6

  الفكر يف ائكةالش   لالمسائ   إحدى لالتوس   مسألة
 
 فيها ألن   ؛اإلسالمي

 أن يجب   المسألة هذه يف الخائضو ،(4)العلم أهل ضبطها عديدة   تفصيالت  

                                         
 (.1/102) النجدية األجوبة يف السنية لدررا (1)

 (.131 /10) النجدية األجوبة يف السنية لدررا (2)

 التكفير مسألة يف الوهاب عبد بن محمد اإلمام منهج: المسألة هذه يف للتوسع نظرا (3)

 (.58-45ص: ) الرضيمان ألحمد

 للشيخ وأحكامه أنواعه التوسل تيمية، البن والوسيلة التوسل يف جليلة قاعدة: انظر (4)

 العقل. لناصر والصالحين باألولياء التوسل حكم األلباين،



 الشيخ على عيشن   من أن   إال   ،اهأحكام   تساوي لعدم هاوتنوع   المسائل يستحضر

 بعمومه، هكذا بالصالحين يتوسل من ريكف   هبأن   عليه عيشن   الوهاب عبد بن دمحم  

 ويف هس  مجال   يف حيصر   كان هأن   مقابحه من" :ودين  م  الس   بن عثمان إبراهيم يقول

 اهلل صلى بيبالن   ليتوس   من بتكفير رعيةالد   مسجد يف للجمعة يخطبها خطبة   كل

 زيني أحمد ويقول ،(1)"واألولياء والمالئكة األنبياء من هبغير   وكذا ،وسلم عليه

 قرب زيارة أن   مع  فز   ،المؤمنين تكفير إلى بذلك الشيخ[ :]أي لوتوص  " :دحالن

 وزيارة الحينوالص   واألولياء وباألنبياء به لوالتوس   وسلم عليه اهلل صلى النبي

 وكذا شرك، به لالتوس   عند وسلم عليه اهلل صلى النبي نداء وأن   شرك، همقبور  

 .(2)"شرك هبم التوسل عند الحينوالص   واألولياء األنبياء من غيره نداء

 حكم له منه نوع وكل ،أنواع هنفس   التوسل أن   عرفنا اإذ له قيمة   ال التشنيع وهذا

 نواويبي   لالتوس   مسألة يف لوايفص   أن هؤالء أمثال   على الواجب من فكان به، خاص  

 لكن للحق! همخالفت   يرون كانوا إن الشيخ على حكمهم عليه يبنون   ثم ،هبا هممراد  

 وإنما ،المسألة بحث وال ،العلمي التحقيق   ههدف   ليس يخالش   على عيشن   من بعض

م قد الشيخ   أن   هنالك ما وغاية سب،فح   التشنيع هف  ده ا حر   غير لالتوس   من نوع 

هم! عند من األنواع سائر على الحكم ذلك واجر  أف ضالله، نوبي   المشروع،  أنفس 

 من عدد   يف بالصالحين لالمتوس   تكفير   الوهاب عبد بن محمد الشيخ نفى وقد

ر وإين ...:قوله" :فقال له خالفينالم   همت   من هاأن   ن  وبي   واطن،الم    لتوس   من أكف 

                                         
 (.59ص: ) الظاهرية دةومقل   الوهابية الفرقتين على الرد يف الدارين سعادة (1)

 (.4ص: ) الوهابية تنةف (2)



 هوقبل   عظيم! هبتان   هذا ك  سبحان   :أقول أن المسائل هذه عن جوابي ...الحينبالص  

 الحين،الص   ويسب   مريم بنا عيسى يسب   أنه وسلم عليه اهلل صلى امحمد   هبت من

 .(1)"الزور وقول الكذب بافرتاء همقلوب   فتشاهبت

 الحينبالص   لالتوس   أن   على دوأك   بل المواضع، من عدد   يف النفي هذا روكر  

 ان  مبي   رحمه اهلل يقول   ،فيه إنكار   فال االجتهاد   يدخله اومم   ،ةالفقهي   المسائل من

 لتوس  ي   :أحمد وقول الحين،بالص   لبالتوس   بأس   ال :االستسقاء يف همقول  " :ذلك

 فالفرق بمخلوق، ستغاثي   ال هإن   :قولهم مع ة،خاص   وسلم عليه اهلل صلى بيبالن  

 ،بالصالحين لبالتوس   صيرخ   بعض   فكون فيه؛ نحن مما الكالم وليس ا،جد   ظاهر  

 ذلك عن ينهى العلماء وأكثر   وسلم، عليه اهلل صلى بالنبي هيخص   وبعضهم

 :الجمهور قول عندنا وابالص   كان ولو الفقه، مسائل من المسألة فهذه   ويكرهه،

 الشيخ نبي   وقد .(2)االجتهاد مسائل يف إنكار   وال ،فعله من على نكرن   فال مكروه، هإن  

 امم   أعظم   لمخلوقا دعا من على إنكارنا لكن" :فقال مقبول وغير مقبول   هو ما

 ب  يطل   غيره، أو القادر عبد الشيخ ضريح عند عيتضر   القرب ويقصد تعالى، اهلل يدعو

 اهلل يدعو نمم   هذا فأين ،الرغبات وإعطاء اللهفات وإغاثة الكربات تفريج فيه

امخل   ا اهلل مع يدعو ال الدين له ص   أو ك،بنبي   أسألك :دعائه يف يقول   ولكن ،أحد 

                                         
 (.12 /6) -الوهاب عبد بن محمد الشيخ مؤلفات ضمن مطبوع- الشخصية الرسائل (1)

 (.68 /4) -الوهاب عبد بن محمد الشيخ مؤلفات ضمن مطبوع- ومسائل فتاوى (2)



 لكن ه،عند   يدعو غيره أو معروف قرب يقصد   أو الصالحين، بعبادك أو بالمرسلين،

ا اهلل إال يدعو ال  . (1)"!فيه؟ نحن امم   هذا فأين الدين، له مخلص 

 بين قوايفر   لم همأن   من اسابق   قلناه   مما هؤالء على دخل قد الغلط ولكن

ا فجعلو ،المشروع غير لوالتوس   فيه المختلف والتوسل المشروع لالتوس  

  واإلنصاف   ا،واحد   اباب   الجميع  
 
 حقيقة وبيان ،األنواع بين التفرقة   يقتضي العلمي

 كفره هو يرى فيما المناقشة ثم نوع، كل   يف الوهاب عبد بن محمد الشيخ مذهب

 بيرح   من أول هو يخوالش   ،العلمية بالمناقشة بأس فال ،كفره م  عد   ى غيرهوير

 موهويقو   ،عليه وايرد   أن إلى لمخالفيه دعوته يف له كثير كالم   يف ذلك رويظه   بذلك،

 فيها. والتفصيل ذكرها مكان هذا وليس ،أخطأ هأن   رأوا إن

 :عربي وابن الفارض وابن البوصيري تكفير -7

 وابن الفارض ابن موه   األعيان من ثالثة   ريكف   هأن   رحمه اهلل يخالش   إلى سب  ن  

 حياة يف سحيم بن محمد بن سليمان ذلك أشاع من وكان   والبوصيري، عربي

 هؤالء يف الشيخ كالم فكان وغيرها، والبصرة الحسا إلى بذلك وأرسل ،يخالش  

  الرسالة. هذه يف الذي الباطل ورد   الحق   بيان باب من

 يف رقر   صويف  الفارض فابن ،طويال   اكالم   حولهم أن شك   ال الثةالث   وهؤالء

 قال وقد ذلك، إلدراك ورةهالمش تهتائي   يف النظر ويكفي ،ام  الت   حاداالت   قصائده

                                         
 (.69-4/68) -الوهاب عبد بن محمد الشيخ مؤلفات ضمن مطبوع- ومسائل فتاوى (1)



 ة  حيل   ال الذي االتحاد صريح القصيدة تلك يف يكن لم إن" :التائية هذه عن الذهبي

 .(1)"ضالل وال زندقة   العالم يف فما وجوده يف

 جل   ضالله نبي   وقد الوجود، وحدة عقيدة يف تصب   هفآراؤ   العربي ابن اوأم  

 اثنين أقوال   ذكرو ،عربي ابن يف العلماء أقوال الفاسي الدين تقي نقلو العلماء،

 وحدة واعتقاد باإللحاد الرجل هذا ميس   همكل   األئمة من اعالم   وعشرين

 .(2)الوجود

 .(3)والبدعيات الضالل من أنواع   بردته ففي البوصيري اوأم  

 يف فقال ،نفسه عن ذلك فنفى ،يكفرهم هبأن   همات   قد رحمه اهلل يخالش   كانف

 إليكم، وصلت قد سحيم بن سليمان رسالة أن   بلغني" :القصيم أهل إلى رسالته

 افرتى الرجل أن   يعلم   واهلل ،جهتكم يف للعلم المنتمين بعض قهاوصد   لهاقب   وأنه

 
 
 بالي. على أكثرها يأت ولم ها،أقل   لم اأمور   علي

ر إين :قوله :فمنها ر وإين ...الخلق أكرم يا :لقوله البوصيري أكف   ابن أكف 

  ...عربي وابن الفارض

                                         
 وموقف عقيدته الفارض ابن: عقيدته يف وانظر .(368 /22) النبالء أعالم سير :نظرا (1)

 الدعجاين. لعبير منه العلماء

 عقيدته عربي ابن: عقيدته يف انظر. (299-2/289) األمين البلد تاريخ يف الثمين العقد (2)

 .العجمي لدغش منه المسلمين علماء وموقف

 السنية الدرر يف حسن بن الرحمن عبد الشيخ كتبه ما ومنها العلماء، بينها قدو (3)

(11/214-228.) 



 هبت من وقبله عظيم! هبتان هذا سبحانك :أقول أن المسائل هذه عن جوابي

 الصالحين، ويسب مريم بنا عيسى يسب   أنه وسلم عليه اهلل صلى امحمد  

 .(1)"الزور وقول الكذب بافرتاء قلوهبم فتشاهبت

 وينفي ،االفرتاءات هذه سحيم ابن على يرد هأن   هذه رسالته خالل من فواضح

 تخطئة يف أخطأ سحيم ابن   وأن ،فيها تهأدل   بيان مع ببعضها ويقر   نفسه، عن هابعض  

 .المسائل تلك   يف الشيخ

 عربي ابن تكفير يف الوهاب عبد بن محمد الشيخ فيتوق   كيف :قالي   قد ولكن

 قد الوهاب عبد بن محمد الشيخ إن   :يقال بل! كثيرون؟ رهكف   فقد الفارض، وابن

 يف رهمكف   قد كونه مع الرسالة، هذه يف عنهم التكفير بنفي حصر   هفإن   ؛هنفس   ناقض

 به!ت  ك   من عديدة مواضع

 ابن غلو   عرفنا إن ة  خاص   ،الن اس على ي شكل   موضع   اهذ بالفعل :والجواب

 وللشيخ ،امنهم العلماء وموقف الوجود ووحدة حاداالت   يف عربي وابن الفارض

 شاء إن نسأبي   كما كفرهم فيها يحكي الفارض وابن عربي ابن يف عديدة نصوص

  :أجوبة ةعد   له التناقض ظاهره الذي هذاف اهلل،

 يرى الوهاب عبد بن محمد الشيخ فإن شيء، يف ناقضالت   من ليس هذا أن   -1

 ما،عليه   الحجة قيام عدم الحتمال   همابأعيان   رهمايكف   ولم ة،كفري   هماأقوال   أن

                                         
 (.12 /6) -الوهاب عبد بن محمد الشيخ مؤلفات ضمن مطبوع- الشخصية الرسائل (1)



 فيها الفارض وابن عربي ابن يف صوصهفن   ،(1)الفوزان صالح يخالش   ذهب هذا وإلى

 .كافران بأهنما رحمه اهلل الشيخ حيصر   ولم ،لهما العلماء لتكفير   ذكر  

 على عثرت   يأن   يخفاك وال" :رحمه اهلل الوهاب عبد بن محمد الشيخ يقول

 يقال رجل مشايخه وشيخ مشايخه، عند من له إجازات   فيها عزاز، ابن عند أوراق  

 عنه اشتهر وهذا ،باهلل العارف ونهويسم   أوراقهم، يف عليه ويثنون الغني، عبد :له

 ابن قال حتى فرعون، من رأكف   هأن   العلماء ذكر الذي عربي ابن دين على هأن  

 دين إمام كان فإذا كافر. فهو عربي ابن طائفة   كفر يف شك   من :الشافعي المقري

 يكون فكيف باهلل، العارف هأن   عليه ويثنون شيخهم، هو إليه والداعي عربي ابن

 .(2)"!األمر؟

 صارى،والن   اليهود من أكفر همأن   العلم أهل ذكر الذي هذا" :رحمه اهلل ويقول

 حكم باب يف (اإلقناع) يف وذكرهم كافر، فهو أتباعه كفر يف شك   من :بعضهم وقال

 من آت هو لكن !اهلل؟ إال إله ال :يقولون ال همأيظن   عربي، ابن وإمامهم المرتد،

 أعني ولست   يعبدونه، اصنم   هرب ق على جاعلين عربي، ابن يعبدون وهم الشام،

 .(3)"واغرتبت تقل   وإن الحق   على طائفة تزال ال بل وكال! حاشا هم،كل   امالش   أهل

                                         
 : الرابط نظرا (1)

I7Fu5https://www.youtube.com/watch?v=pjYnUt 
 (.6/72) -الوهاب عبد بن محمد الشيخ مؤلفات ضمن مطبوع- الشخصية الرسائل (2)

-6/136) -الوهاب عبد بن محمد الشيخ مؤلفات ضمن مطبوع- الشخصية الرسائل (3)

137.) 

https://www.youtube.com/watch?v=pjYnUt5Fu7I


 وغيره، معكال يف فةمتصو   :ضالال   الناس أعظم من اأيض   وكذلك" :ويقول

 عربي ابن مذهب يتبعون   وغيرهما، مانع بن وسالمة جوعان بن موسى ولد مثل

 االتحادية، مذهب أهل ةم  أئ   من عربي ابن أن العلم أهل ر  ذك   وقد الفارض. نواب

 اهلل صلى محمد دين يف يدخل لم من فكل صارى.والن   هود  الي   من اكفر   أغلظ وهم

 .(1)"اإلسالم من بريء   كافر   فهو االتحادية دين من ويتربأ وسلم عليه

 المخالف (الفصوص) صاحب عربي ابن حادياالت   وأما" :أيضا وقال  

 فمن معارض، للحق   وبالباطل محارب اهلل لدين الذي الفارض وابن صوص،للن  

، الرسول غير مع خذات   فقد بمذهبهما تمذهب  المغضوب طريق   وانتحل سبيال 

 الفارض وابن عربي ابن فإن   المرسلين؛ دسي   لشريعة المخالفين الينوالض   عليهم

رهم وقد رهما،تكف   نحال   ينتحالن  .(2)"العاملين العلماء من كثير   كف 

 لم لكن لهما، العلماء وتكفير أقوالهما، كفر ينقل أنه النصوص هذه يف وترى

 قد كان وإن بأعياهنما، بكفرهما حصر   أنه الرسالة يف ينفي فهو بتكفيرهما، يصرح

 العلماء. رهماكف  

 نفى حين كفرهما عدم يرى كان هلعل   اهلل رحمه الشيخ بأن   قال من هناك -2

 أرسل الشيخ ألن -نظري يف- صحيح غير وهذا ،ذلك له نتبي   ثم سحيم ابن هتم  

                                         
 -الوهاب عبد بن محمد الشيخ مؤلفات ضمن مطبوع- الشخصية الرسائل (1)

(6/189.) 

 -الوهاب عبد بن محمد الشيخ مؤلفات ضمن مطبوع- الشخصية الرسائل (2)

(6/193.) 



 القصيم أهل إلى رسالة فأرسل سحيم، ابن به ههمات   ما نفسه عن لينفي رسالتين

 وأن الفارض، وابن عربي ابن لتكفير الصريح النفي وفيها سابقا، نقلتها التي وهي

 القضية فسلن   سحيم بن اهلل عبد إلى أخرى رسالة أرسل أنه إال   وهبتان، زور   هذا

 وابن الفارض ابن تكفير عدم   فيها يذكر ولم ،سحيم بن سليمان هتم نفي وهي

 البهتان من هو ما منها هبا عشن   التي فالمسائل هذا، نتبي   إذا" :فيها ال  ق   فقد ،عربي

 من الناس إن :أقول إين :وقوله المذاهب، كتب مبطل إين :قوله وهي ،الظاهر

 عن خارج إين :وقوله االجتهاد، عيأد   إين :وقوله شيء، على ليسوا سنة ستمائة

ر إين :وقوله قمة،ن   العلماء اختالف إن :أقول إين :وقوله التقليد،  لتوس   من أكف 

ر إين :وقوله بالصالحين،  :أقول إين :وقوله الخلق، أكرم يا :لقوله البوصيري   أكف 

 ميزاهبا ألخذت الكعبة على أقدر ولو لهدمتها، الرسول حجرة هدم على أقدر لو

 عليه اهلل صلى النبي قرب زيارة أنكر إين :وقوله ب،خش   من اميزاب   لها وجعلت  

ر وإين وغيرهم، الوالدين قرب زيارة أنكر إين :وقوله وسلم،  اهلل. بغير يحلف من أكف 

 ولكن عظيم! هبتان هذا سبحانك :أقول أن فيها جوابي مسألة، عشرة اثنتا فهذه

 ويسب   مريم بنا عيسى يسب   أنه وسلم عليه اهلل صلى امحمد   النبي هبت من قبله

 يف اوعزير   وعيسى المالئكة أن يزعم بأنه وهبتوه قلوهبم. تشاهبت ،الصالحين

ين   إ ن  } :ذلك يف اهلل فأنزل النار،
ذ  ت   ال  ب ق  م   س  ه  ن ى م ن ا ل  س  ئ ك   ال ح  ا أ ول  ن ه  ون   ع  د  ب ع   {م 

 .(1)"[101]األنبياء: 

                                         
 (.6/64) -الوهاب عبد بن محمد الشيخ مؤلفات ضمن مطبوع- الشخصية الرسائل (1)



 ،القضية لنفس ومكتوبتان ،اجد   متطابقتان أهنما الرسالتين من وواضح

 وابن عربي ابن تكفير عدم فيها ليس الثانية أن   هو سالتينالر   بين الوحيد والفرق

 عثرت يأن   يخفاك وال" :الرسالة نفس يف قال فقد ذلك، عكس فيها بل ،الفارض

 رجل مشايخه وشيخ مشايخه، عند من له إجازات فيها عزاز، ابن عند أوراق على

 اشتهر وهذا باهلل؛ العارف ويسمونه أوراقهم، يف عليه ويثنون الغني، عبد :له يقال

 إمكانية ومع .(1)"فرعون من أكفر أنه العلماء ذكر الذي عربي ابن دين على أنه عنه

 لظهور مستبعد   هذا أن إال عربي ابن يف قريب وقت يف رأيه رغي   قد الشيخ يكون أن

 ولتطابق ،اثاني   كثيرة مواضع يف ضاللهما ن  اوبي فيهما الشيخ كالمول أوال، أمرهما

 ةقضي   يف وأهنا ةخاص   ،اجد   متقارب   وقت يف كتبهما قد أنه على يدل   امم   ؛الرسالة

  :وهو الثالث االحتمال ييقو   ما وهو واحدة،

 فكان ،ليفص   ولم لوأجم   القصيم أهل إلى هرسالت   يف استطرد قد الشيخ أن   -3

 هفكأن   منه، ااستطراد   القصيم أهل إلى رسالته يف الفارض وابن عربي ابن تكفير نفي

 ريكف   ال الشيخ ألن   ؛عظيم هبتان هذا :قال ثم سحيم ابن ذكرها التي المسائل ذكر

 تلك رسالته آخر يف قال هأن   هذا ييقو   اومم   .بإطالق معظمها يف وال بل ،هاكل   اهب

 رسالة يف عليها الجواب بسطت تعالى اهلل لسه   وإذا" :القصيم أهل إلى كانت التي

سالة تلك   يف مجملة ذكرها إذن فهو. (2)"تعالى اهلل شاء إن مستقلة،  أن ه ونفى ،الر 

 ابن إلى رسالته يف لفص   وقد تفصيل، إلى تحتاج المسألة أن   وبي ن كلها، هبا يكفر

                                         
 (.6/72) -الوهاب عبد بن محمد الشيخ مؤلفات ضمن مطبوع- الشخصية الرسائل (1)

 (.6/13) -الوهاب عبد بن محمد الشيخ مؤلفات ضمن مطبوع- الشخصية الرسائل (2)



 ،الفارض وابن عربي ابن كفر الرسالة تلك يف وبين ،اسابق   نقلناها والتي سحيم

 .سحيم ابن هتم نفسه عن نفى حين يذكرهما ولم

 :اهلل بغير حلف من تكفير -8

 قيتعل   فيما الوهاب عبد بن محمد الشيخ إلى سبتن   التي المسائل من

 الوهاب عبد بن محمد الشيخ ذلك نفى وقد اهلل، بغير حلف من يكفر هأن   :بالتكفير

ر وإين ..:.قوله :فمنها" :فقال نفسه عن  هذه عن جوابي اهلل... بغير حلف من أكف 

 عليه اهلل صلى امحمد   هبت من وقبله عظيم! هبتان هذا سبحانك :أقول أن المسائل

 بافرتاء قلوهبم فتشاهبت الصالحين، ويسب مريم بنا عيسى يسب   أنه وسلم

 .(1)"الزور وقول الكذب

 ذلك ومن أصغر، شرك   اهلل بغير الحلف   بأن كتبه من عدد   يف الشيخ ريقر   بل

 عن هريرة أبي عن مسلم صحيح ففي والسمعة، كالرياء :أصغر وشرك" :قوله

 من الشرك، عن الشركاء أغنى أنا: تعالى اهلل قال» :قال وسل م عليه   اهلل صلى النبي

 نستطع ولم. (2)"اهلل بغير   الحلف :ومنه ،«هوشرك   هتركت   غيري فيه أشرك عمًل  عمل

 ،الوهاب عبد بن محمد يخالش   إلى القول هذا نسبة يف هؤالء مستند على الوقوف

 نفسه. عن ذلك هنفي يكفينا ولكن

 ،الوهاب عبد بن دمحم   الشيخ هبا همات   التي المسائل من جملة هذه: اوأخيرً 

 أشياء يهإل ينسبون نم   هذا يومنا إلى الشيخ عصر من الناس   من أن   كيف نتبي   وقد

                                         
 (.6/12) -الوهاب عبد بن محمد الشيخ مؤلفات ضمن مطبوع- الشخصية الرسائل (1)

 (.184 /2) النجدية األجوبة يف السنية الدرر (2)



 به حويصر   ،وكذا كذا لأفع   ال أنا :بلسانه يقول رجل فهو نفسه! عن هو نفاها قد

هتاومر   اتمر   الكالم  رويكر   يأيت من رينالمتأخ   من د  نج   ذلك   مع  و ،، ويكتبه بقلم 

 عنهو  نفاهبما  عليه عويشن   ،هابنفس الشيخ بالت هم القديمة همويت   أخرى، مرة  نفسه 

 وهذا .اصحيح   دليال   عليه ميقد   لم بما همهويت   نفسه، يف الشيخ   بكذ  في   نفسه،

د العلمي البحث   يأباه الصنيع  أن يجب الذي والعدل اإلنصاف ويرفضه ،المتجر 

 القول ب  صاح   إلى فيها الرجوع يجب المسائل هذهمثل و ،حق   طالب كل   به عيتمت  

 إال قوله على أحد   قول   -األصل يف- منقد   فال ،الوهاب عبد بن محمد الشيخ وهو

 ليسف ريحةالص   النصوص هذه ومجاوزة الحكمي القفز ممارسة أما ،أقوى دلةأل

 شيء. يف العدل من ذلك

 عين.أجم   هوصحب   آله وعلى ،محمد دناسي   على وسلم اهلل وصلى


