
 

 

 



 1 مركز سلف للبحوث والدراسات   نقد كتاب/ تكفير الوهابية لعموم األمة 

 

 تمهيد:

ا  ىيتلقهه   أن يجهه   سالنهه   أمهه م رحلهه  وأنهه   علمهه   مقد    من  كل  فكههل   رأيهه،   ويسههم  نقههد،

 يتقههو   أهن  شك   ال قديةالن  والعملية وسلم  علي  اهلل صلى اهلل رسول إال ويرد    قول   من  يؤخذ

 أي   يف الفكههر ملتقههد   ضههروري   فهههو   لهه  خل   نبههي  وت  النقد   محل    الموضوع  يف  الضعف  جوان 

 ميههنانلا  يف  توضهه   أن   يجهه    أيضهه،   فههه    معصومة،   ليست  ه نفس    النقدية  العملية  أن    كم   أمة 

 
 
ا   العلم   آرائهههم   يف  ويظلمههون  أحك مهم   يف  يجورون  أو  يجهلون   م   الن س  ينتقد  م   وكثير،

ا كل   هذا  يكون  وقد ا  عمد، ا  يكون أو  النفس  يف  لمأرب    وإصرار،  فهم.  سوءو  وخطأ  سهو،

 اإلمهه م والنقههد  والتههدقي  والتمحههي  راسههةب لد   قوبلههت التهه  الشخصههي   أبههر  ومههن

 ومن قشههة  دعوتهه    يف  عديههد   كت بهه    كتبههت  فقههد   رحمهه  اهلل  الوه ب  عبد  بن  محمد  المجدد

 كتبههت كمهه  ذلههك  إلههى ومهه  وتعليهه  بشههر  كتبههه  التهه  كتبهه  وخدمههة ههه  أث ر التهه  المسهه ئل

 اتجهههت مهه  منههه  أن   يجههد النقدا  هذه على ل والمط   وسيرت . منهج   نقد  يف  عديد   كت ب  

ا  أن  ويجههد  صههحيحة   علمية  بطريقة  والمس ئل  الموضوع    إلى  طهه ب   تحمههل  ال  منههه   كثيههر،

 معظههم على اطالع بعد  بل   ناف ج    ليس  الكالم  وهذا  المطروحة   القض ي   من  كثير  يف  ةالعلمي  

ا دنقهه  ي   أحد   ال أن  ح ل  بأي  ذلك  يعن   وليس     دراسال  تلك   مرحهه   ف لنقههد صههحيح،   نقههد،

شههرع،    المرفوض  هو  يحتمل  ال  م   الكالم  وتحميل  الكالم  وتحوير  المبتور   القراء   لكن  ب  

 طويل.  ونق ش  لوجد    اجته د  محل  ه   موضوع      وستبقى    وعرف،   قال، ع  و

 بههل- وأتب عهه  عبههد الوههه ب بههن محمههد اإلمهه م دعههو   د  نقهه   التهه  الكتهه  تلههك ومههن

   والمنهج
 
 المفهه هيم مههن  الكثيههر  حمههل  والههذي  أيدين    بين  الذي  الكت ب  هذا  -عموم،   السلف 

همتصوير ب    عالموضو  من  الكثير  مقد  و  -عند الفح  والنظر-  الخ طئة  وهههذا  بتور مشههو 

 ل    مجمل ونقد    للكت ب  عرض  

 :الكتاب  بيانات

 المحمدية.  األمة  لعموم  الوه بية  تكفير    عنوان

 الح تم .  مقدادي  عل  د.  أ.  المؤلف 

 والتو ي .  للنشر  المبين  النور  دار   شر نال

 م.2019  سنة  األولى   الطبعة 
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 :لكتابا  الهدف من

 عمههوم رونيكفهه   -يسههميهم كمهه - الوه بيههة أن   إلههى ب لقهه ر  يصههل أن المؤلههف يريههد

 لهه   وضهه   الههذي  الهههد   وهههو  إليههه    الوصههول    يريههد  الت   األهم    النتيجة  ه   هذه  المسلمين 

   .هذا  كت ب   يف فصول  تسعة  

 والجم عههة  السههنة  أهههل  يريد  فإن   الوه بية  يطل   حين  المؤلف  أن     يهإل  همما يجب التنبيو

 يقصههد  وال  وغيههرهم   والم تريديههة  والمعتنلة  لألش عر   مخ لف  هو  الذي  الخ ص  ب لمفهوم

 حنبههل  بههن  وأحمههد  تيمية  ابن  يذم  تجده  ولذلك  وحدهم؛  عبد الوه ب  بن  محمد  اإلم م  أتب ع

   .المنهج  هذا  على  س ر  نمم    موبعده  مقبله  من  فالسل    وأعالم  والخالل  اهلل  عبد  وابن 

 يف األول  فصههل   جعههل ولههذلك لغيههرهم؛ الوه بيههة تكفيههر لبيهه ن موضههوع كلهه  الكتهه بو

 ثههم ن للمعههي   الوه بيههة بتكفيههر ثن ى ثم متفرقة  مس ئل يف وآح ده  ةاألم   لعموم  الوه بية  تكفير

 وتكفيههرهم للصههوفية   وتكفيههرهم  لألشهه عر    الوه بيههة  كتكفيههر  ة خ صهه    تكفيههرا   يههذكر  بدأ

  .قول  على  ت أدل   فصل كل يف  ويذكر  وهكذا   لين للمتوس  

 :لكتابا  محتوى

 ال اإلنسهه ن أن   وبيهه ن المعههين   تكفيههر  ضههواب   ههه في  عههرضمقدمة  ب  الكت ب  المؤلف  بدأ

 مح ولتهه   مههن  سهه بق    هبينهه    مهه   وهههو  الكت ب  من  هدف   نبي    كم    علي   الحجة  قي م  بعد  إال  يكفر

 .األمة  عموم تكفر  الوه بية  أن  إثب  

 عبههد الوههه ب بههن محمههد اإلمهه م أتب ع بعض وأن الوه بية تسمية إلى  مهيدالت    يف  عرج  ثم

 لفظهههة حقيقهههة يف صهههفح   لتسهههويد يههه، داع أرى ال الحقيقهههة ويف وه بيهههة  أنفسههههم سهههموا

 يف الههدعو  أعههداء أطلقههه  وإن حتههى  مهه، ل  ع    صهه ر   أهنهه   ذلههك  أوال؛  أطلقههه   ومههن  "الوه بية"

 اإلسهه ء  هبهه  راديهه   أو المفهههوم  إلى اإلش ر  هب   رادي    قد  مصطلح  ال  هذه  مثلو  األمر   ب د 

 ولههذلك ذلههك؛ إلههى  وم   الكالم  وسي ق    الق ئل  إلى  يرج   ينالمراد    أحد  وتعيين    والتنق  

 مهه  أو مههنهج أو عقيههد  بيهه ن أو اإلشهه ر  عنههد اللفظههة  هههذه  الههدعو   أتبهه ع  من  العلم ء  استخدم  

ا  أن  إلى  التنبي   م   االصطال    يف  مش حة  ال   بأن  منهم   إيم ن،   ذلك؛  ش ب   اإلطالقهه    من  كثير،

 . والتنق    الذم  سبيل  على تأيت  إنم   اللفظ  لهذا

 ثم ذكر فصول الكت ب على النحو الت ل  
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 :متفرقة مسائل  يف  وآحادها  األمة لعموم الوهابية تكفير  األول:  الفصل

 وههه   قولهه    علههى  أدلتهه   يعههرض  خذأ  ثم   التكفير  خطور   بذكر  الفصل  هذا  المؤلف  بدأ

 الفصههول كههل ويف هنهه  والمالحظ  هب  األمة عموم كفروا  قد  (1)الوه بية  أن  يرى  الت   المس ئل

 وإنمهه  فيهه   الكت بة    يريد  الذي  الموضوع  غير  يف  الكثير   الصفح    ديسو    المؤلف  أن  الق دمة

 مههن  هههو  -ت وصههح    ق لهه   مهه   محتههوى  عههن  النظههر  بغههض  -  األمههر  وهههذا  فحسهه    التشني   هم  

 عمههوم  تكفير  وهو  العنوان  يف  تدخل  كله   المس ئل  هذه  أن  الظ ن    يظن  إذ  ؛والتدليس  التلبيس

 أن علههى هبهه  يسههتدل   مسههألة نوخمسههي سههبع،  الفصههل هههذا يف ذكههر وقههد  المسهه ئل   هبههذه  األمة

 بصههلة  للتكفيههر  تمت    ال  الت   المس ئل  من  الثلثين  من  أكثر  وفيه   األمة   عموم  ر كف    الوه بية

 الكت ب.  أخط ء  بي ن  يف  سيأيت  كم 

 عبههد الوههه ب  بههن  محمههد  أتبهه ع  أن  على  للداللة  الفصل  هذا  يف  أورده   الت   األمثلة  ومن

ا  بخي لهه   ر سهه    ثههم  شههرك،    الفقهه     ونويسههم    الفقههه ء   رونيكفهه    أهنم  األمة  عموم  يكفرون  بعيههد،

 هههذا نسههبة  يف  عليهه   داعتم    الذي  الن   وسيأيت  السبعة!  الفقه ء  تكفير  من   يلنم  هذا  إن   ليقول

 .عبد الوه ب بن  محمد  إلى  الغري   القول

ا  استند   أن    ويالحظ عبههد   بههن  محمههد  اإلم م  حي    يف  الدعو   أعداء  ره كر    مس ئل  إلى  كثير،

 تهه أ أن إال عبههد الوههه ب بههن محمههد اإلمهه م مههن كهه ن فم   هب  ريكف    أن   عوااد    حيث   الوه ب

 تلههك  عههين  أن  تعههر   حههين  كعجبهه    ينقض   وال  عظيم!  هبت ن  هذا  سبح نك  فيه    وق ل  منه  

 بأنهه  القههول وأن هبهه   ريكفهه    ال  بأنهه   عبههد الوههه ب  بههن  محمههد  اإلمهه م  فيه    صر    الت   المس ئل

 ال  الههذين  -بههل الح قههدين-  ن قههدينال  كههل    كت بهه    يف  رتتكههر    تجههده   افههءاء  محههض  هبهه   يكفر

 عبهه را يف  ويصههوغوهن   بههأفواههم دائمهه  يلوكوهنهه  وعلههم  وإنصهه   بموضههوعية ينقههدون

 لههم مههن كههل ريكفهه    أنهه   ذلههك  ومههن حي تهه   يف هبهه  هههمات   مهه  عههين ههه  وه    مختلفة  وكلم  

 ريكفهه   وأنهه  ره كفهه   ثههم  خ رجيهه   رايتهه  تحههت ينضو   مل   من كل  ىسم     وأن    ط عت    تحت  يدخل

هه     عبد الوه ب  بن  محمد  اإلم م  فيه   ق ل  مس ئل  كله   وه   قبل    العلم ء  إلههىيف رس لة وج 

سلمين من إلي  صل  ت  من  عنهه   لكههم كههرذ   مهه  وبعههد  .وبرك تهه  اهلل ورحمههة عليكم سالم"  الم 

 اهلل ديههن تبهه  مههن  أقههول إنهه   قههولهم  وكههذلك األعههداء  هبتهه ن   مههن فهههذا بهه لعموم أكفههر أين

 إنمهه  البهتهه ن؛ مههن أيضهه،  فهههذا عنههدي  يجهه ء حتههى يكفيهه  م  أن    بلده  يف  س كن  وهو  ورسول 

 

 شواتتإو انتتإى   تتا نهتتح  ملتتكون  تت      تتوى   ملصتتح ل شارتتإىل  تب ع اتتإم  مدتتإه بدتت   تت   اتت أستتدم ه اتت   ( س1)
  ش  دة  شو     ذ ت در دي  يف دقإل ا   ، فوي ن دة  سدم ه شارإىل  تب دكون اعانس ب دي  فقط.
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 فمثههل والبهتهه ن الكههذب وأمهه " ويقههول    (1)"ك نت  أرض    أي  يف  ورسول   اهلل  دين  اتب ع  المراد

 مههن نكفر وإن  دين   إظه ر على قدر من على إلين  الهجر  ونوج  ب لعموم  نكفر  إن   قولهم 

ر   لم  الههذي والبهتهه ن الكذب من هذا فكل أضع ف   وأضع   هذا  ومثل  يق ت ل   لم  ومن  يكف 

ون  .(2)"ورسول   اهلل دين  عن  الن س ب   يصد 

 محمههد اإلمهه م هبهه  ريكفهه   التهه  المسهه ئل  من  أهن   بي ن  يف  مؤل ف  ذكره   الت   المس ئل  ومن

 البنهه    تعلههيمعههن و رطة الشهه   لههبس عههن والنههه  والتجسههيم  المولههد   عبههد الوههه ب بههن

 نف ههه  مسهه ئل أو تقريب   المس ئل ثلث  وه   تكفير  فيه   ليس  إم   ه   الت   المس ئل  من  وغيره 

 والجههدال  والنقهه ش الخههال  فيههه  مسهه ئل وأ  نفسهه  عههن عبههد الوههه ب بههن محمههد اإلمهه م

 إال للق ئههل ال للقههول تكفيههر فيههه  والتكفيههر  المشههروع غيههر والتوسههل االسههتغ ثة كمسهه ئل

عبههد  بههن محمههد اإلمهه م هبهه  يخههت    لههم المسهه ئل وهههذه  المعروفة المعت   شههرع،   ب لشروط

 ب . ودان  الح   عر   ع لم كل    أنكره   وإنم    قبل   من  السنة  أهل هب   يخت   لم بل   الوه ب

 :للمعين الوهابية تكفير الثاين:  الفصل

 تكفيههر  بيهه ن  وهههو  الفصههل  هههذا  مههن  يريههده  علههى مهه   نهه     ثههم  التكفيههر   خطور   بذكر  بدأه

 أقههوال  ويف  المطهههر   ةوالسههن   العنيههن  الكتهه ب  يف  جهه ء  م   وبرغم"  فق ل   الوه بية   عند  المعين

 وحكمههوا  وابالصهه   السههلفية  عومد    ج ن   فقد  نالمعي    تكفير  من  حذيرالت    من  العلم  أس طين

ا  المعين  ك ن  سواء  ن المعي    تكفيرا   من  عديد     بألوان  .(3)"جم عة  أو فرد،

 علههى فيهه  يههن    أن  المفههءض  مههن  الههذي  نالمعههي    تكفيههر  لبيهه ن  معقههود    الفصههل  أن    ورغم

 فصههلال مههنهج نفههس على س ر  أن   إال  وأتب ع  عبد الوه ب  بن  دمحم    رهمكف    بأعي هنم  أن س

 بعههض رذكهه    كهه ن  وإن  العمههوم   إال  منههه   يفهههم  ال  التكفيههر  يف  ةع مهه    قض ي   يطر   ورا   األول 

 ومههن  حنبههل بههن أحمههد  اإلمهه م  رهكفهه    قههد   وأن    الكرابيس   ب لحسن  فبدأ  كفير الت    على  األمثلة

 الوه بيههة أن   ويبين عن  يداف  يذه  ثم  المنهج  نفس  على   ألن      بي  وه    جعل   هن    أن    العجي 

 النفسهه  الكههالم علههى القههول  أفهه ض  وقههد  منهه    بريء  هو  م   إلي   نسبت  ه وأن     كالم   تفهم  لم

 اهلل رحمهه  القههيم ابههن تكفيههر األمثلههة  مههن ذكر ثم علي   واألدلة  حقيقت   ذكرو   األش عر   عند

 

 (.131 /10) ش ىلىل  شسكية يف  ألجو ة  شكج ية يكظر: ( 1)
 (.140 /1) ش ىلىل  شسكية يف  ألجو ة  شكج ية يكظر: ( 2)
 (.168ش دإو )ص: (  3)
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  الجهميههة  تأويال   جنس  من  تأويل   بأن  القيم  ابن  فوصف    حديث،   لتأو     ألن    الءمذي  لإلم م

ا  هذا  فعد    للءمذي.  تكفير،

 عنههد المعههين تكفيههر علههى أدلههة،   يراههه   مسههألة  نوستي  نتياثن  الفصل  هذا  يف  المؤلف  ذكرو

 ليسههت ةع مهه   ألفهه   ههه أن   أو حنيفههة  وأبهه   الءمههذي  كتكفيههر  صريح  كذب   إم    وه   الوه بية 

 أن بعههد كفههروا أهنههم  عبههد الوههه ب  بههن  محمههد  رأى  معينههين  أنهه س  يف  ههه أن    أو  المعههين   لتكفير

 ولههيس  عدمهه   مههن  كفيههرللت    اسههتحق قهم  يف  فيهم  النق ش  يكون  وهؤالء  الحجة   عليهم  ق مت

 األشهه عر و  السنة  وأهل  عبد الوه ب  بن  محمد  اإلم م  فإن    عدم    من  المعين  تكفير  أصل  يف

 هههذا بهه  قهه م مهه  إلههى معهه  البحههث ينتقههل المعههين ركف   من وجد فإذا المعين  تكفير  ينكرون  ال

ال؟ وهههل تحققههت شههروط التكفيههر  أم ةالحجهه   علي   ق مت  وهل  ؟ال  أو  مكفر  هو  هل  المعين

 يبنههى ثههم  ال أو شههرع،  صههحيح،  التكفيههر هههذا ك ن إن نعر  علي  وبن ء  وانتفت موانع  أم ال؟

 يفعلهه  لههم مهه  وهههو خ طئ،   تكفيره -جل   أو- كل ك ن إذا مكفر الشخ  هذا بأن القول  علي 

 كفههر يوجههد ال أنهه  يههرى ممههن المؤلههف فهههل وفالنهه،   فالنهه،  كفههر أن  بذكر  اكتفى  بل   المؤلف

 ؟!مهم  ق ل وفعل  من  يخرج ال  اإلسالم دين دخل  من  وأن  البتة 

 :لألشاعرة الوهابية تكفير الثالث:  الفصل

 قههد  الوه بيههةأن    ببيهه ن  الفصههل  هذا  شرع يف  المعين  رتكف    الوه بية  أن    ذكر  من  فرغ  أن  بعد

 بعضههه  كثيههر   أسههم ء  وعطف   األكثرية  ب دع ء  المعرو   السرد  بذكر  بدأف  األش عر    كفر 

 أبهه   عههن  نقههوال  نقههل  ثههم   (1)وم تريديههة  أشهه عر   مههةاأل  علم ء  لج  أن    على  للداللة  بعض  على

  بهه طال،   لههيس  التأويههل  وأن   السههنة  أهههل  هههم    هو وأتب ع وأن     الدين  يف  يبتدع  مل  وأن   الحسن

 .بعدهم  ج ء  ومن  الكرام  الصح بة  م رس   فقد

 تقههدم م  وبرغم" فق ل  لألش عر   الوه بية تكفير يذكر بدأ الطويلة المقدمة  هذه  بعد  ثم

 عكههف فقههد وسههلم علي  اهلل صلى محمد ةأم   من األعظم وادس  ال يشكلون األش عر   نوك  من

 كهه ن  مههن  إال  اإليمهه ن  علههى  يبقههوا  لههم  حتههى  وتفسيقهم  وتبديعهم  تكفيرهم  على  المتمسلفون

 

  شوىلقة  شع دية  شيت ع  اإ درنز س ف، ااي   ا  شر  ط  شدإيل:  شقولكظر يف دكإقشة ا   ( ي1)
https://salafcenter.org/3671/ 
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 تكفيههر علههى المتمسلفون أصر   فقد  بي ن   سب   م   وبرغم"  ويقول    (1)"ش كلتهم  على  أو  منهم

 .(2)"األشعرية

 نإ إذ ذلههك؛  لهه   وحهه     السهه بقين   الفصلين  من  غرابة  أكثر  سيجده  الفصل  هذا  ينظر  ومن

 بههل  يكفههروهنم   ال  وأهنههم   األشهه عر   من  السنة  أهل  موقف  تعر   الطوائف  وس ئر  األش عر 

 األمثلههة  أن  سههتجد  ولههذا  السههنة بههل أقرهبهه ؛  إلههى  القريبههة  الطوائف  من  وأهنم   حسن هتم  يبينون

 ط لهه  يعههر  االستدالل  غريبة أمثلة  كله   األش عر   تكفير  يف  يذكره   أن  المؤلف  أراد  الت 

 وقههد المؤلف  مثل دكتور فيه  يخطئ  أن  عن  فضال،   التكفير  على  داللته   عدم  المبتد   العلم

 السههنة  أهههل  يف  األش عر   إدخ ل  رفضوا  السلفية  السنة  أهل  أن     منه   دليال،   وأربعين  تسعة،   ذكر

 أخطههؤوا وأهنههم األمههة  وسههلف ةوالسههن   الكت ب  خ لفت  األش عر   أن    بينوا  وأهنم  والجم عة 

 مخ لفههة تههأويالهتم بههأن القههول مهه  ةوالسن  الكت ب نصوص تأولوا  وأهنم  وحيد الت    تعريف  يف

 قههولهم مههن ويلههنم الصههف     يعطلون  بأهنم  األش عر   عن  ق لوا  هموأن     السلف  علي   ك ن  لم 

 واألشهه عر   السههنة أهههل بههين فيههه  المختلههف المس ئل هذه آخر إلى   عدوم  ب لم  اهلل  تشبي 

 كلههه  وه  !ذلك؟  يف  تكفيرهم  فأين  األش عر   يف  قيلت  كله   هذه  أن  تننال،   سلمن   وإن  ونحن

 التكفير.  عن  البعد  كل  بعيد     لكنه    بدعيته   وذكروا   األش عر   السنة    أهل    فيه   خط أ  مس ئل

 هههذا أن عليهه  ويبنهه   األشهه عر  تبههدي  بيهه ن يف كثيههر  صفح   ديسو   المؤلف طف   وقد

 مهه - فصههل  فهههو   نظههره  يف  األمههة  ممعظ    هم  الذين  األش عر   كفر   الوه بية  وأن  لهم   تكفير  

 ذكههره وهههو مسههألة  آخههر يف ذكههره مهه  إال  بحثهه  المههراد الموضههوع حول  شيئ،  ميقد   ال  -طول 

 بههل- عشههرا  يههذكر أن  اإلنصهه    مههن  وكهه ن  المرضهه    لخ لههد  "األشهه عر   تكفير"  لكت ب 

 علههى وانصهه   بههل هم ويكفههر ولههم األشهه عر  عههن واتكلمهه   ممن  السنة  أهل  من  -العلم ء  مئ  

 بكونهه  يعههر  لههم لك تهه  كتهه ب مههن صفحتين بذكر كهذه لمسألة يحتج وال  تكفيرهم   عدم

 السههلفية  تقريههرا   لس ئر   مخ لف،   كالم   كون  م   الوه بية  كالم  هو  كالم   يجعل  فكيف  م،  ل  ع  

 تكفيههر علههى األدلههة وجههود ج نهه  يف  علمهه   إفالس  على  دليل  إال  هبذا  التمثيل  وم   الوه بية 

 أهههل مههذه  هههو خهه لف الههذي هذا إال  السنين  هذه  طوال  المؤلف  يجد  لم  حيث  ؛األش عر 

 ب لجهل.  والعذر  التكفير  قض ي   يف  السنة

 

 (.258ش دإو )ص: (  1)
 (.272ش دإو )ص: (  2)
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 :للمتكلمين الوهابية تكفير الرابع:  الفصل

 عههن  ب لههدف ع  قهه موا  مههن  هم  المتكلمين  وأن   الكالم  علم  بمد   الفصل  هذا  المؤلف  بدأ

 جههنس من أدلة بعشر  ذلك  على  واستدل  المتكلمين   ر كف    قد  الوه بية  أن  ذكر  ثم   العق ئد

 بههأهنم اهتمهههم   وأن    ب آلح د   األخذ  عدم  عليهم  أنكر  تيمية  ابن  أن    منه   الس بقة   الفصول  أدلة

 .والسنة  للكت ب  مخ لف  منهجهم  وأن  المبتدع   الب طل  بعض يف  دخلوا

 أن العجيهه  ومههن المتكلمههين  كفههروا الوه بيههة أن   لبيهه ن ترقههى ال تههرى كمهه  أدلههة فههه 

 يقههول  المعتنلههة  إلههى كلههه  فيصههرفه  الكههالم ذم   يف السههلف نصههوص إلههى يههأيت المؤلههف

 هههم  الههذين  األهههواء  أهههل  مصهه   يف  إال  يصهه   ال  الكههالم  علههم  عن  هنى  من  كالم  أن  والح "

 وخ صههة  الحنيههف   الشههرع  علههى  ويقههدموهن   إليههه   يههدعون  التهه   والضالال   البدع  أصح ب

 ومههن" ويقههول   (1)"والمجسههمة جئههةروالم والمعتنلههة الخههوارج كبههدع االعتق ديههة البههدع

 قصههدوا  وإنمهه    ةالسههن   أهل  من  المتكلمين  بكالمهم  يقصدون  ال  وغيره  الش فع   أن    المعلوم

 !؟كالمهم  من  التخصي   هذا  أين  شعري  ليت  في    (2)"المعتنلة ب 

  لين:للمتوس  الوهابية  تكفير  الخامس:  الفصل

 فبههدأ والصهه لحين  ب ألنبيهه ء المتوسلين رتكف    الوه بية  أن    لبي ن  الفصل  هذا  المؤلف  قدم

 ومههن المحمديههة  ةاألمهه   لعمههوم تكفيههرهم يف السههلفية مههدعو تمهه دى لقههد" بقولهه   الفصههل

 .(3)"وسههلم  عليهه   اهلل  صههلى  ب ب لن   تع لى  اهلل  إلى  المتوسلين  تكفيرهم  األمة   لعموم  تكفيرهم

 كههل يكفههرون  فههءاهم"  ويقههول   مثلهه    في   يق   أن  ينبغ   ال  الذي  الخطأ  أو  الكذب  أول  وهذا

 عليهه  اهلل صههلى دمحمهه   حبيبههك -بحهه  أو- ه بجهه  وأسههألك إليههك  أتوسههل  إين  اللهم  ق ل   من

 والكههذب  .(4)"القتاال  يسااتح   الاادم  حاا ل   كااافر    عندهم  فهذا   وحوبت   توبت   تقبل  أن  وسلم

 خلطهه  هههو مثلهه  فيهه  يقهه  أن ينبغ  ال والذي -في  وق  الذي الخطأ  لنقل وأ-  في   وق   الذي

 هههو الههذي والتوسههل عنهه  المنه  التوسل بين وخلط  المشروع  وغير  المشروع  التوسل  بين

 وسلم   علي   اهلل  صلى  نبيك  يج ه  إليك  أتوسل  إين  اللهم  اإلنس ن   قول  بين  يخل   فءاه  كفر 

 الصههورتين فيجعههل ؛ حوائجهه  يقضهه  بههأن نفسهه   الق   ص ح   ويدعو  الق   إلى  يأيت  أن  وبين

 

 (.402ش دإو )ص: (  1)
 (.403ش دإو )ص: (  2)
 (.423ش دإو )ص: (  3)
 (.423ش دإو )ص: (  4)
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  الث نيههة يف ورد  بنصههوص األولههى يف ونيكفههر الوه بيههة أن علههى ويسههتدل واحههد   صههور 

 النقد. يف  بي ن   وسيأيت  المسألتين   بين  وشت ن

 لنيهه ر    محرمهه،   اهلل  رحمهه   تيميههة  ابههن  فيجعههل  آخههر   غريبهه،   أخطهه   الخطههأ  هههذا  علههى  وينيد

- البدعيههة النيهه ر  وأمهه ) يقههول   شههركية ةبدعيهه    يهه ر   القبههور   يهه ر   ويعت "  فيقول   القبور 

 واالسههتع نة  الميههت  دعهه ء  يقصههدون  الذين  النص رى   ي ر   جنس  من  الشرك  أهل   ي ر   وه 

 مههن أحههد يفعلهه   لههم  ونحههوه  فهههذا  -بهه   ويههدعون  ق ه  عند  فيصلون   عنده  الحوائج  وطل   ب 

 األمههة  سههلف  مههن  أحههد   اسههتحب    وال   وسههلم  عليهه   اهلل  صههلى  اهلل  رسههول  ب   أمر  وال   الصح بة

 القبههور  ي ر  اعت " اهلل رحم  تيمية ابن أن   ع يد    بل   (2)القول  هذا  خطأ  ذكر  ثم   "(1)(وأئمته 

 يقصههدون  الههذين  النصهه رى   ي ر   جنس  من  شركية  بدعية   ي ر   اهلل  رسول  سيدن   ق   فيه   بم 

 سههنة فههه  المههوتى قبههور  يهه ر  عههن وأمهه  خطيههر ... مج  فههة منهه  هوهههذ ...الميههت دعهه ء

 القبههور  ي ر  غيره وال تيمية ابن ينكر فلم   محله غير يف كله   كثير   أدلة  ذكر  ثم  .(3)"مستحبة

   .يحرمه   ولم

 النفهه  ب عتقهه د إال يكههون ال الشههرك أن مسههألة علههى عنده ق ئمة كله   القضية  أن    إلى  وينب 

 التوسل.  جوا   وأدلة  القبور   على  البن ء  جوا   بأدلة فصل   ختم  وقد  إلي     المتوج    يف والضر

 :للصوفية الوهابية تكفير  السادس:  الفصل

 تكفيههر  العنوان ك ن وقد  والسنة الكت ب يف أصول   وأن   صو  الت    بمد   الفصل  هذا  بدأ

 ر عم  المسههت   الههبالد نههوامك   بههأهنم المتصههوفة اهتموا الوه بية أن أورد   أن    إال   للصوفية  الوه بية

 تبههديعهم يف عديههد   نصوصهه،  ونقههل  وتبههدعهم تكفههرهم الوه بيههة  أن  ذكههر  ثم   االستعم ر  من

 .التكفير  منه   يفهم ال  نصوص    فكله    كع دت 

 :للعثمانيين الوهابية تكفير السابع:  الفصل

 بيهه ن فيههه  نقههول عههد  نقههل فقههد الكت ب   يف  الفصول  أقصر  من  األخير   األربعة  الفصول

 عههدم وبيهه ن والعثمهه نيين  عبد الوه ب بن محمد أتب ع بين ق مت  الت   بووالحر  لضاللهم 

 محمد.  الشيخ  أتب ع  على نصرهتم  جوا 

 

 (.327 /24جمدوم  شهدإاى )( 1)
 (.433ش دإو )ص: (  2)
 (.437ش دإو )ص: (  3)
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 للمعتزلة: الوهابية تكفير امن:ثال  الفصل

 أصههولهم وذكههر مسههلمون  أهنههم علههى الجمهههور وأن   المعتنلههة عههن نبههذ  بههذكر بههدأه

 يف اهلل رؤيههة أنكههر مههن بكفههر يقولههون أهنههم علههى للمعتنلههة  الوه بيههة  تكفيههر  بنى  وقد  الخمسة 

 لم  المعتنلة  وأن  خ صة  بأعي هنم   للمعتنلة  اتكفير،   وليس   ع م  كالم  هذا  أن  ومعلوم   اآلخر 

 النف .  هبذا  تخت 

 :لإلباضية الوهابية تكفير التاسع:  الفصل

 اإلب ضههية  وأمهه "  وهو   السنية   الدرر  يف  ورد  الذي  الن   هذا  على  ذلك  يف  وااعتمد  قدو

 القبههور  عبهه د ديههن علههى أهنههم يبلغنهه  والههذي أسههالفهم  مههن كفرقههة فليسههوا األ منههة هههذه يف

 يقههول  فال  كفره   يف  شك  فال  المث بة  هبذه  ك ن  ومن   هن   ذكره   يتس   ال  كفرية  اأمور،   وانتحلوا

 ليسههوا هههمإن   قهه لوا  هههمأن    الههن  هههذا يف وتههرى .(1)"ودينهه  عقلهه  يف مصهه ب إال بإسههالمهم

 ثههم  السهه بقين   اإلب ضية  يكفروا  لم  فهم  اإلب ضية   تكفير  عدم  هو  األصل  أن   أي  ك لس بقين 

 مههن  ب لعموم  تكفر  صحيحة  ك نت  فإن  كفرية   أشي ء  نهمع  نقلت     أن    فبينوا  المع صرين  يف  ج ء

 أوال   اإلب ضههية  تكفير  من   يفهم  ال  القول  وهذا   الع مة  واألفع ل  األقوال  بتكفير  القول  جنس

 ثبتههت إذا  بهه لعموم  تكفيههر  هههو  وكههذلك  مههنهم   الكفريهه    وقههوع  مههن  التأكههد  في   م   غ ية  نإ  إذ

 كفرقة.  للجهمية  السلف  بعض  تكفير  جنس  من وهو  للمعين   تكفيرا  فليس

 .الكت ب  هن ية  ك ن  وهذا

 :الكتاب يف المنهجية  األخطاء

 تكفيههر بيهه ن هههو   الك تهه  هههد  أن بينهه  وقههد عديههد   نصههوص علههى الكتهه ب اشههتمل

 مهه  التكفيههر مههن  نوعهه،  فصههل كههل يف ذكر فصول تسعة لذلك  عقد  وقد  األمة   لعموم  الوه بية

 يف إال دلههيال،  دلههيال،  من قشههته  يمكههن  ال  كثيههر   ذكرههه   التهه   األدلههة  وهههذه  ذلههك   على  أدلة  ذكر

 ة المنهجيهه   األخطهه ء مههن جملههة الكتهه ب احتههوى فقههد ذلههك ومهه  الحجههم  يف يم ثلهه  كتهه ب

 الفصول   من فصل كل  يف  ةالفردي    األخط ء بعض  نبين  ثم   عليه   سنعرج

:  المن سهه  موضههع  غيههر يف الكثيههر الكالم حشد قد المؤلف فإن   واإليه م   لبيسالت    أوًلا

 كمؤلههف التههأليف مههن مكثههر دكتههور فيهه  يقهه  أن ينبغهه  كهه ن مهه  خطأ  أن   أحوال  أقل  وهذا  ل  

 

 ششتتيع  اتت   ش حيتتف، ا ششتتيع    تتيااتتو نتتب شعاتت  ا ات تتر اي   ،(438 /10 شتت ىلىل  شستتكية يف  ألجو تتة  شكج يتتة )( 1)
   عإب.س يدإى    سحدإى ىلمحو  ا
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لث ههه   كثيههر  وأدلههة أمثلة وذكر للفصل عنوان ذكر يف كثير  أمثلة بن  مر   قد   أن    إال  الكت ب  ث 

 ك مههل يف صههنيع  هههو هههذا إن القههول  يمكن بل ب   عالقة ل  وليس  العنوان يخدم البل أكثر 

 يف وآح دههه  األمههة لعمههوم الوه بيههة تكفيههر عههن ثيتحههد   مههثال،  األول الفصههل ففهه  الكتهه ب 

 عالقههة فمهه  األمههة  عمههوم الوه بيههة هبهه  ركفهه    متفرقههة  مسهه ئل  ذكر  يريد  أن    أي  متفرقة   مس ئل

 التصههوير  وتحههريم التصههفي   عههن  الرج ل  وهن   العسكرية   والتحية  الشرطة   لبس  موضوع

 بههالد  إلههى  والسفر  التم ئم   وتحريمهم  مسفو    غير  بدم   مخلوط،   ك ن  إذا  اللحم  أكل   وجوا

 !؟التكفيههر بمسهه ئل كلههه  هههذه  دخههل  مهه   العههرش   علههى  اإلجههالس  وقضية  والمولد   الكف ر 

 علههى كأدلههة وذكرههه   عبههد الوههه ب بههن محمههد اإلمهه م أتبهه ع هبهه  ريكفهه   لم مس ئل  كله   وهذه

 التكفير.

 إلههى كت بهه  يف تعههرض فقد فيذكره   دلةاأل أضعف إلى  يعمد   أن    والتدليس  التلبيس  ومن

 أضههعف يههورد للسههلفية نق شهه  ويف فيههه   األشههعري للمههذه  وانتصههر  المسهه ئل مههن عههدد

 مههذه  يبههين جهه ء النفسهه  الكالم يف مذهب   عرض  حين   مثال،   ذلك  ومن  عليه    فيرد    أدل تهم

  إثبهه  مههن إليهه  ذهبههوا مهه  علههى استشهههدوا القههوم أن يجههد كههذلك النهه ظر"  لفقهه  الوه بيههة

 علههى الموافقههة عههن النظههر وبغههض   .(1)"وواهيههة ضههعيفة أح ديههث ثههةالبث تعهه لى هلل الصههو 

 !يذكروهن ؟  الت   األخرى  الصريحة  األدلة  وترك  ةالثالث  هذه  إال  يورد  لم  م  ل     ال  أو  تضعيفه 

 التكفيههر  يف  عديههد    نصوصهه،   فيورد   المعين  تكفير  عن  يتحدث  أن  واإليهام  لبيسالت    ومن

ا  يجعلههه   ثههم     واألفعهه ل  األقههوال  وتكفيههر  ب لعموم  لمههن  تكفيههرهم  فيجعههل   (2)نللمعههي    تكفيههر،

 مههن كثيههر تكفيههر ذلههك ويعنهه  ل متوسهه   كههل   ينلعهه   تكفيههر هههذا بههأن -مههثال، - اهلل غيههر يههدعو

 العينهه   والتكفيههر بهه لعموم التكفيههر بههين فرقههوا بههل السههلفية  بهه  يقههل لههم وهههذا المسههلمين 

 كفههر وأ  الجهميههة كفههر قهه لوا  إذا العلمهه ء أن   كلهه ذ وحقيقههة  جههدا كثيههر   لههذلك وتقريههرهم

 هههذا  ويعههر    العموم هب  دونيير ع مة نصوص هذه  فإن  الصف     منكري  كفر  وأ  القبورية 

 يكفههرون السههلف بعههض أن   ةتيميهه  ابههن حكههى ولههذلك مههنهجهم؛ وعههر  لهههم قههرأ مههن كههل

 ىعلهه  الحكههم هههذا يعممههون  وال  يتوقفههون   المعههين  إلههى  الحههديث  يصير  حين  لكن  الجهمية 

 السههلف كهه ن  ولهههذا"  واضههح   صههريح  نهه     يف  اهلل  رحمهه   تيميههة  ابههن  يقول  هذا  ويف  الجمي  

 لهه  يههدعون فقههد مههنهم المعههين وأمهه  والتعمههيم  اإلطههال  يف الجهميههة يكفههرون واألئمههة

 

 (.180ش دإو )ص: (  1)
 (.195، 189، 192كظر:  ش دإو )ص: ( ي2)



 11 مركز سلف للبحوث والدراسات   نقد كتاب/ تكفير الوهابية لعموم األمة 

ا واإليم ن العلم يكون وقد  المستقيم   ب لصراط  ع لم  غير  لكون   ؛ل   ويستغفرون  لقههوم ظ هر،

 .(1)"المرسلين  دين  ظهور بحس   بعض دون  واأل منة  األمكنة  بعض ويف  آخرين  دون

 وأتب عهه   عبههد الوههه ب  بن  محمد  اإلم م  أن  يدع   مس ئل  يورد  أن   واإليهام  التلبيس  ومن

 حرصهه   شههد   مهه   هذا  الح شية   يف  إلي   يشير  وإنم    الن   يذكر  ال  ثم   هب   تلبسوا  أو  هب   كفروا

 ابههن كفههر" قولهه   مثال،  ذلك ومن داع  وغير لداع   ذلك  من  وإكث ره  ب لنصوص  كتب   ءمل  على

 الههن   ينقههل ولههم  (2)"القبليههة األحكهه م إلههى تحهه كمهم  بسب   ةبع م    القحط ن  قبيلة  سحم ن

 وطهه غو   حكههم   طهه غو   أنواع   ثالثة  الط غو "  اآليت   نجد  الح شية  إلى  الرجوع  وحين

 اكثيههر،   فههإن  الحكههم   طهه غو   هههو  الورقة  هذه  يف  والمقصود  ومت بعة؛  ط عة  وط غو   عب د  

 ويسههمون   آبهه ئهم  عهه دا   إلههى  يتحهه كمون  صهه روا  قههد  اإلسههالم  إلى  المنتسبين  الطوائف  من

 هههو وهههذا ذلههك  وغيههر قحطهه ن  وشههرع عجمهه ن  شههرع  كقولهم الرف قة  بشرع  الح   ذلك

 المعههين   تكفيههر  ذكههر  يف  هههذا  المؤلههف  أورد  وقههد  .(3)"ب جتن بهه   اهلل  أمههر  الههذي  بعين   الط غو 

 للتمثيههل مثهه ل إال  هههو  وهههل  !القبيلههة؟  هههذه  مههن  فههرد  كل  لعين  تكفير  هذا  أن  يفهم  الذي  فمن

 نهه إ  يقهه ل بمهه  تحكمههوا وال اهلل أنههنل بمهه  احكمههوا  يقهه ل كههأن اهلل أنههنل  م   بغير  الحكم  على

 !؟الدولة  لتلك  تكفير  هذا فهل   معينة  دولة ذكر  ثم  كذا   ق نون

 األمههة   عمههوم  يكفرون  أهنم  الوه بية  عن  ذكر  فقد  بمكفر   ليس  بم   التكفير  ذكر  أن   ا:ثانيا 

 لههه   عالقههة  ال  أمههور  ذكههر  مههن  أكثههر  فقههد  ذلههك  وم   الفر    من  عدد  تكفير  على  فصوال،   وعقد

 المسههألة يف لعههل   يقهه ل  حتههى  عليهه   بخ      هذا  وليس  إطالق،    السلفية  هب   يكفر  وال  ب لتكفير 

 هههذا ومثههل ب إلجم ع   السلفية  عند  مكفر   ليست  مس ئل  أورد  بل  فأورده    التكفير  يف  خالف، 

ا  إم   يق   األدلههة أنبهه  إيههه مهمب لنهه سا علههى  وتلبيسهه،   تدليسهه،  وأ ط ئههل  دون  للصفح    تكثير،

 منهه قضو  اآلخههرين   علههى  االفههءاء  مههن  هو  الصني   وهذا  لغيرهم   الوه بية  رتكفي  على  كثير 

 الفصههول  كههل  يف  أنهه   ذلههك  ومههن   يفتقههدوهن   الوه بية  أن  ع ويد    هب    يتشد    الت   للموضوعية

  الفههر   هههذه  تبههدي   يف  عديههد    نصوصهه،   حشههد  الفههر   لههبعض  الوه بيههة  تكفير  لبي ن  المعقود 

 السههنة  ألهههل  المخ لفههة  الجم عهه    بههأن  القههول  أن  يرى  أن   ذلك  ومن   يكفره   م   فيه   وليس

 المعلههوم  ومههن   (4)الفههر   لتلك  تكفير  هذا  أن  فرقة  والسبعين  الثنتين  يف  تدخل  الت   الفر   من

 

 (.10 /1 يإى   ايح  جلودية يف أتسيح    و   ش الدية )( 1)
 (.195ش دإو )ص: (  2)
 (.503 /10 ش ىلىل  شسكية يف  ألجو ة  شكج ية )( 3)
 (.197ش دإو )ص: (  4)
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 ههه  والسههبعين الثنتههين الفههر  يف تههدخل الت  الفر  أن والجم عة السنة  أهل  عند  الراجح  أن

ا  ذلههك  يفعل  وهو  تم م،    المؤلف  فهم  عكس  إذا  فهو   اإلسالمية  الفر   من ا  مههرار،  يف  وتكههرار،

 كت ب .

 أحسههن يف وهههو مواضهه   عههد  يف للكههالم بههء  يف المؤلههف وقهه  فقههد الكههالم  بههء :اثالثااا 

ا  يكن  لم  إن-  األحوال  تكفيههر بيهه ن يف  -مههثال، -  يقههول  أنهه   ذلههك  ومههن   فهه ح   خطههأ  -متعمد،

  السههنية  الههدرر  يف  جهه ء  فقههد  بهه لخوارج   سههم هم  مههن  كههل  كفههروا"  الوه بية   عند  األمة  عموم

 جمهه عبإ هلل كلهه  الههدين يكههون حتههى قت لهه  يج  الذي حق  الك فر فهو  الخوارج  سم هم  من)

 ونهه    فقهه   مههراده يوافهه  مهه  الكههالم مههن أخههذ  فقد  عجي    بء   وهذا   (1)"(كلهم  المسلمين

 كفههر   عليهه    مجمعهه،    فرع،   أنكر  من  العلم ء   قول  معنى  وهذا"  ك آليت   السنية  الدرر  يف  الكالم

 أن    معرفتهه   بعههد  الثيهه ب  إسههب ل  عههن  النههه   أو  ب لشههم ل  األكههل  عههن  النههه   أنكههر  مههن  ك ن  فإذا

 النهه س أعبههد مههن كهه ن ولههو مرتههد كهه فر فهههو ذلههك عههن هنههى وسههلم عليهه  اهلل صههلى الرسههول

 واالسههتغ ثة الههدعو  وإخههالص وحههده  هلل العبهه د  إخههالص أنكههر بمههن فكيههف وأ هههدهم 

 منههه  يصههلح وال وحههده  هلل إال تصههلح ال التهه  العبهه د   أنههواع  من  ذلك  وغير  والتوكل  والنذر

 ألجههل كتبهه  جميهه  وأنههنل رسههل  جميهه  اهلل أرسههل التهه  مرسل  نب   وال  مقرب  لملك  ش ء  

 فمههن !اهلل؟ إال إلهه  ال  معنههى  هههو  الههذي  اإلسههالم  شههع ئر  أعظههم  ه   الت   هب    والعمل  معرفته 

 قت لهه  يجهه  الههذي   حق   الك فر فهو  الخوارج  وسم هم  أهل   وس   وسب   وأبغض   ذلك  أنكر

 مههن  ليس  ف لتكفير.  (2)"أعلم  سبح ن   واهلل  كلهم؛  المسلمين  بإجم ع  هلل  كل   الدين  يكون  حتى

 إخههالص  إلنكهه رهم  وإنمهه   خههوارج   وأتب عهه   عبد الوه ب  بن  محمد  اإلم م  سموا  أهنم  أجل

 وهههو لموقفهه  يهه ر حتههى جنئيههة آخههر الههن  من المؤلف فأخذ الن   يف  ذكر  كم   هلل  العب د 

 .ب لعموم  تكفر  الوه بية  أن  على  األدلة  أحد يض 

 ينهههى أن  تيمية ابن إلى نس  المؤلف  أن  غريب،    فهم،   الكالم  فهم  من  بل  الك م  بتر  منو

 فيههنعم   تدليسهه   يف  تيمية  ابن  ويستمر"  يقول   ة شركي    ةبدعي     ي ر   ويعت ه   القبور   ي ر   عن

 القبههور  يهه ر  ويعتهه   الصههح بة   مههن  أحههد    يفعلهه   ولم   السلف  من  أحد  ب   يقل  لم  التوسل  أن  

  يهه ر  جههنس مههن الشرك أهل  ي ر  وه - ةالبدعي   الني ر   وأم  ) فيقول   ةشركي   ةبدعي     ي ر 

 عنههد فيصههلون عنههده الحههوائج وطلهه  بهه  واالسههتع نة  الميت  دع ء  يقصدون  الذين  النص رى

 اهلل صههلى اهلل رسههول بهه  أمههر وال  الصههح بة من أحد    يفعل   لم  ونحوه  فهذا  -ب   ويدعون  ق ه

 

 (.42ش دإو )ص: (  1)
 (.182-181 /10 ألجو ة  شكج ية ) ش ىلىل  شسكية يف ( 2)
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ا يقههول ثههم  (2)"(1)(وأئمتههه  األمههة سههلف مههن  أحد  استحب   وال   وسلم  علي   ابههن ن  إ"  عليهه  رد 

 جههنس  مههن   شههركية  ةبدعيهه     يهه ر   -اهلل  رسههول  سههيدن   قهه   فيههه   بم -  القبور   ي ر   اعت   تيمية

  يهه ر   عههن  وأم   خطير ...  مج  فة  من   هوهذ  ...الميت  دع ء  يقصدون  الذين  النص رى   ي ر 

  القبههور  يهه ر  اسههتحب ب علههى كثيههر  أدلههة ينقههل طف  ثم  (3)"مستحبة سنة  فه   الموتى  قبور

 مههن  معههين  نههوع  عههن  يتحههدث  تيمية  ابن  أن    اجد    الواضح  من   فإن    موضع    يف  ليس  ذلك  وكل

 رحمهه  تيميههة ابههن كههالم فيه  فق  تسبقه   الت   الصفحة  فإن   الن   نقل  أن   وبم   للق    الني ر 

 الصههال  مثههل ف لشههرعية  وبدعيههة  شههرعية وجهههين  علههى فههه  القبههور  ي ر   أم  " يقول   اهلل 

 كهه ن  كمهه   جن  تهه    على  الصال   بذلك  يقصد  كم   للميت  الدع ء  هب   والمقصود  الجن     على

 المؤلههف غفههل إذا وحتى .(4)"أحد شهداء وينور البقي  أهل  ينور  وسلم  علي   اهلل  صلى  النب 

  يهه ر  هنهه ك أن يعنهه  "البدعيههة الني ر  وأم "   تيمية  ابن  قول  مجرد  فإن  الس بقة  الصفحة  عن

 !إخف ؤه؟  فلم  بدعية   غير

 وهههذا مههراده   عههن  بعيههد    والموضوع   ورأي   بعقل   في   يم  ه  في    الموضوع  يفهم  ال  أن   :ارابعا 

ا  يحصل  أنهه   أو  بي نهه    يريههد  الههذي  الموضههوع  علههى  تههدل  ال  بنصههوص  يههأيتف  الكتهه ب   يف  كثير،

 أصههال،   مههراد  غيههر  وهههو  المعنههى  ذلههك  علههى  يشن   يبدأ  ثم  المراد  عن  جدا  ابعيد،   معنى  يستنب 

 بخي لهه  يههذه   ثههم  الفقههه ء   ركفهه    عبد الوههه ب  بن  محمد  اإلم م  أن  يدع   أن   مثال،   ذلك  ومن

ا  الههن    نجههد  بينمهه   السههبعة   للفقههه ء  تكفيههر  القههول  هذا  وأن   والفقه ء  الفق   قيمة  ويقرر  بعيد،

وا}"   عبد الوه ب  بن  محمد  في   يقول ذ  مْ   ات خهه  ه  مْ   أ ْحبهه  ر  ْهبهه  ن ه  ر  نْ    أ ْرب  بهه،   و     د ون    مهه 
 
 اآليههة  {اهلل

 تسههمون  الههذي هبههذا بعههده واألئمههة وسههلم عليهه  اهلل صههلى اهلل رسههول فسههره   [31 ]التوبههة 

 ذلههك يف المفسههرين بههين أعلههم ال   أرب بهه،  واتخهه ذهم شههرك  اهلل سههم ه الههذي وهههو الفقهه  

عبههد   بههن  اهلل  عبههد  إلههى  أرسههله   نهه إ  حيههث  الرسهه لة   بدايههة  مههن  يتبين  الشيخ  ومراد  .(5)"اختالف 

 عنهه   يخرجههون  وال   معينين  أن س  بأقوال  يأخذ  من  الن س  من  أن  فيه   يبين  عيسى  بن  الوه ب

 بعههدم  أتبهه عهم  يلتههنم  الذين  الرهب ن  اتخ ذ  جنس  من  وهذا  كالم    خال   الدليل  ل   تبين  ولو

 الجهة.  هذه  من  مش هبة  فه   البتة   كالمهم  عن الخروج

 

 (.327 /24جمدوم  شهدإاى )( 1)
 (.433ش دإو )ص: (  2)
 (.437ش دإو )ص: (  3)
 (.326 /24جمدوم  شهدإاى )( 4)
 (.59 /2 ش ىلىل  شسكية يف  ألجو ة  شكج ية ) يكظر: (5)
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 أحي نهه   وأهنم  المعطلة   يكفرون  السنة  أهل  بأن  األش عر   تكفير  يرب   أن   فهمه  عدم  ومن

 مههن فإنهه  يحتمههل  ال مهه  للقههول تحميههل وهههذا  لهههم   تكفيههر  فهههذا   معطلههة  األشهه عر   يسمون

 يف أحي نهه  األشهه عر  يههدخلون وإنمهه  الجهميههة  ب لمعطلههة يقصههدون السههنة أهههل أن المعلههوم

 الجهميههة تكفيههر أن بنهه  مههر فقههد ذلك وم  االختي رية  الصف   يعطلون  ألهنم  االسم  مجمل

 ربهه  أنهه  بي ن سب   كم    التكفير  يف  المؤلف  من  بعيد  رب   وهذا  منهم   المعين  تكفير  يعن   ال

 والجهميههة الجهميههة  تههأويال  جههنس مههن نهه إ  تأويل  عن ق ل بأن   للءمذي  القيم  ابن  تكفير

 الءمذي!  تكفير  من  فيلنم   السلف  كفرهم

 ويف   اإليمهه ن  يف  العمههل  دخلي    لم  من  كل  كفروا"  ق ل   أن   للك م  الخاطئ  التصور  ومن

 ب لقلهه  يكههون أن بههد ال التوحيههد أن خههال   ال)   عبههد الوههه ب  بههن  محمههد  الشههيخ  ق ل  ذلك

 ولههم التوحيههد عههر  فههإن مسههلم   الرجل  يكن  لم  هذا  من  ش ء  اختل  فإن  والعمل   واللس ن

 اإليمهه ن  يف  العمههل  يههدخل  هبذا  وهو   (1)(وأمث لهم   وإبليس  كفرعون  مع ند  ك فر  فهو  ب   يعمل

 الو  القلهه  عمل وهو  التصدي  هو اإليم ن أن  م    اإليم ن  ذه   العمل  فقد  إن  أن   بمعنى

 إلههى فهه نظر .(2)"الكفههر يف األمههة أغلهه  بل  الماليين  مئ    يدخل  وكالم   ب    للجوار   عالقة

 التكفيههر يعنهه  اإليمهه ن مسههمى يف العمههل إدخهه ل  أن  خاللهه   من  يظن  الذي  السقيم  الفهم  هذا

 المسلمين!  من  الماليين  مئ    تكفير  من  يلنم  هذا  أن  يدع   ولذلك  ك ن؛ عمل  أي  بءك

 رحمهه   تيميههة  ابههن  بقههول  في   تمسك  وقد  المتكلمين   تكفير  من  ذكره  م   :اأيضا   ذلك  ومن

  (3)"رسههول  بهه  اهلل بعههث بمهه  العلههم  يبطههل  ومنهه ف    نههدي   كههل  عمههد   هههذا  أن  ري   وال"  اهلل 

 رد  عههن  يتحههدث  كهه ن  تيميههة  فهه بن  لهههم   تكفيههر  فيهه   ليس  أن   إال   المتكلمين  عن  حديث   وك ن

 هههو المتكلمههون يفعلهه  فعههل فكههون  نههدي   كههل عمد  الفعل هذا أن ويبين اآلح د   أح ديث

 .الف عل  ال  للفعل  تكفير  إن   ثم   ن دقة   هم أهنم  يعن   ال   ن دقة  عمد 

ا  وفهم  فيها  خلط   التي  المواضع  أكثر  ومن  بههين  خلهه   فإن   التوسل   موضوع   خاطئاا  فهما

 هههو فيههدعوه أحههد أو ولهه  قهه  إلههى يههأيت أن وبين  نبيك   بج ه  أسألك  إين  اللهم  اإلنس ن   قول

 كفههروا   وق ل  األول   يف  ووضع   الث ين  عن  السلفية  كالم  فأخذ  الح ج     قض ء  من   ويطل 

 مههن كههل يكفههرون فههءاهم" يقههول  ذلههك ويف وسههلم  عليهه  اهلل صههلى النب  بج ه اهلل سأل  من

 

 (.54نشف  ششاوإت )ص: (  1)
 (.59ش دإو )ص: (  2)
 (.89 /4جمدوم  شهدإاى )( 3)



 15 مركز سلف للبحوث والدراسات   نقد كتاب/ تكفير الوهابية لعموم األمة 

  وحههوبت  تههوبت  تقبههل أن محمههد حبيبك بح  أو ه بج وأسألك إليك أتوسل  إين  اللهم  ق ل 

 وكلههه    تيميههة  ابههن  عههن  نقوال   يذكر  بدأ  ثم   (1)"القتل  يستح   الدم  حالل  ك فر  عندهم  فهذا

 عبههد الوههه ب بههن محمد اإلم م أن ويدع    االثنين  بين  فشت ن   الميت  من  الحوائج  طل   يف

  عبههد الوههه ب  بههن  محمههد  اإلمهه م  قههول  نقههل  فقههد  التفريهه    هههذا  يفهههم  لههم  هههو  بينمهه   متن قض  

 اهلل صههلى بهه لنب   يتوسههل  أحمد   وقول  ب لص لحين   ب لتوسل  بأس  ال  االستسق ء   يف  قولهم"

 الكههالم ولههيس   اجههد    ظ هر  ف لفر   بمخلو    يستغ ث  ال  إن   قولهم   م   خ صة   وسلم  علي 

 اهلل صههلى بهه لنب  يخصهه  وبعضهههم ب لصهه لحين ب لتوسل  يرخ   بعض  فكون  في ؛  نحن  مم 

 كهه ن ولو الفق   مس ئل من المسألة فهذه ويكره   ذلك عن ينهى  العلم ء  وأكثر  وسلم   علي 

 مسهه ئل  يف  إنكهه ر  وال  فعلهه ؛  مههن  علههى  ننكههر  فههال  مكههروه   إنهه   الجمهور   قول  عندن   الصواب

 القهه   ويقصههد  تعهه لى   اهلل  يههدعو  ممهه   أعظههم  لمخلههو   دعهه   مههن  علههى  إنك رن   لكن  االجته د 

 اللهفهه     وإغ ثة  الكرب     تفريج  في   يطل   غيره   أو  الق در  عبد  الشيخ  ضريح  عند  يتضرع

ا اهلل  مهه   يههدعو  ال   الههدين  ل   مخلص،   اهلل  يدعو  ممن  هذا  فأين  الرغب     وإعط ء  ولكههن  أحههد،

 معههرو   قهه   يقصههد  أو  الص لحين   بعب دك  أو  ب لمرسلين   أو  بنبيك   أسألك  دع ئ    يف  يقول

 ثههم   (2)"!في ؟  نحن  مم   هذا  فأين  الدين   ل   مخلص،   اهلل  إال  يدعو  ال  لكن  عنده   يدعو  غيره  أو

 فهههم  موضهه  مهه  غيههر يف عنهه  نقلن  كم  المتوسلين بكفر  حكم  عبد الوه ب  ابن  نأ  م "  ق ل 

 البههن قبلهه  مههن وكههذلك- لإلمهه م موجههود أن   ع يد    الذي  ف لكالم   (3)"متن قضون  كالمهم  يف

عبههد  بن محمد بينهم  فر  وقد األنبي ء  بج ه السؤال وليس  اهلل غير دع ء يف هو  إنم   -تيمية

 .واضح،   تفريق،   الوه ب

 عههن الحههديث بنهه  مههر وقههدبعيههد    إلنامهه   علههى  كهه لتكفير  عظيمههة  مسههألة  يبن   خامسا:

 فيهه   يقههول للءمههذي القههيم ابههن  تكفيههرو  المعطلههة   تكفر  السلفية  ألن  األش عر   تكفير  ادع ئ 

 مههن  الفسهه د  ظهه هر  هههو  شههيخن    فقهه ل  بهه لعلم  وغيههره  الءمههذي  تأويههل  وأم )  القيم   ابن  ق ل"

 إلههنام  فهههذا   (4)"كفهه ر  معتقههدهم  يف  الجهميههة  أن  المعلههوم  ومههن  ...(الجهميههة  تأويال   جنس

 ب ل ؟!  على  يطرأ  أن أو  الءمذيأن يكفر    القيم  بنال  وأنى  بعيد   وج     من  ب لتكفير

 

 (.423ش دإو )ص: (  1)
 (.69-68/ 4) - شواإودحاوم ضد  دؤشهإت  ششيع بد      ا  -فدإاى ادسإئل ( 2)
 (.488ش دإو )ص: (  3)
 (.189 ش دإو )ص: ( 4)
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 بههدعهم  بههذكر وغيههرهم والصههوفية والمتكلمههين األشهه عر  تكفيههر بيهه ن ذلههك ومههن

 هههذه  فههإن   (1)والسههنة  الكتهه ب  خهه لفوا  أهنم  وبي ن  والجم عة   ةالسن  أهل  دائر   من  وإخراجهم

 مههن كل  للكت ب مخ لف  يكون بأن بعيد   بأمور  ذلك  رب   إذا  إال   التكفير  منه   يلنم  ال  األمور

 ههه  شههعير  أو خلهه  مههن يخلههو ال إذ ؛األصههل  الكهه فر حتى يفعل  ال م  وهو  آخره   إلى   أول

   الدين! يف  العب دا   من

ا:  مههن  فيهه   ورد  فيم   الحديث  لتفصيلو  الكت ب   يف  المنهجية  األخط ء  بعض  هذه  وأخيرا

 صههفح ت   عههدد  البهه ل   الكتهه ب  ك ن  وإن  هذه   من  أكثر  ورق    إلى  يحت ج  أخط ء ومخ لف  

 فههإن علميههة  ةبمنهجيهه   التههنم لههو أنهه  العههدد هههذا ثلث  يف  يكون  أن  يمكن  ك ن  م ئة  سب لا  قرابة

 والتفسههي  التبههدي  كههذكر ؛المههراد على تدل   ال أمور وذكر استطرادا  يف  تقريب،  الكت ب  ثلث 

 ير!كفت  هذا  نأ  لبي ن  واإلنك ر  والتخطئة

 وسلم.  وصحب   آل   وعلى  محمد   نبين   على اهلل  وصلى

 

 (.242كظر:  ش دإو )ص: ( ي1)


