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بـيـان
صادر عن (المكتب المركزي لمتابعة
الدواوين الشرعية)
الحمد لله ربّ العاملني ،والصالة والسالم
عىل إمام املجاهدين نبيّنا محمّ د ،وعىل
آله وصحبه أجمعني ...أمّ ا بعدُ ،فقد قال
الله تعاىلَ { :و ُق ْل لِعِ بَادِي ي َُقولُوا ا َّلتِي
هِ َي أَحْ َس ُن إ َِّن َّ
الشيْ َ
ط َ
ان يَن ْ َز ُغ بَيْنَهُ ْم
إ َِّن َّ
الشيْ َ
ان َك َ
ط َ
ان عَ ُدوًّا ُم ِبينًا}
ان ل ْ ِِلن ْ َس ِ
[اإلرساء.]53 :
انترشت يف اآلونة األخرية قضيّة أدّت
للخالف حول بعض املسائل التي
تنازعتها القلوب واأللسن وأفضت
لفساد ذات البني بني املتنازعني ،وهذه
من املسائل التي لم نتهاون فيها يوما ً
وقد حذَّرنا منها رسول الله -صىل الله
عليه وس ّلم -ووصفها بأنها الحالقة
للدّين فقالَ ( :فإ َِّن َف َسا َد ذَ ِ
َني هِ َي
ات الب ْ ِ
الحَ ال َِق ُة) [رواه الرتمذي ،وقال :حديثٌ
حس ٌن صحيحٌ ].
وقد وقفنا عىل أصل املسألة ا ُملختلف فيها
والتي تتع ّلق بحكم من توقف يف تكفري
ا ُملرشكني املنتسبني للسالم وما تف ّرع
وتحصل لدينا ّ
أن الذي
عنها من أقوال،
ّ
تنازع األمر قوالن جانبا الصواب بني
ٍ
ٍ
وتفريط ،وسيأتي -بإذن الله-
إفراط
تفصيل القولني وما ندين الله –تعاىل-
ّ
الحق يف املسألة...
أنه
 القول األول:من تو ّقف يف تكفري املرشكني (العابدين
لغري الله) املنتسبني لإلسالم ،فهو
مُرش ٌك ِمثلهم ،ألن تكفريهم من أصل
الدين ،فاملتوقف فيهم هو كمن عبد
ُ
ملحق بهم يف االسم
غري الله ،وهو
والحكم مُطلقاً.
 القول الثاني:ّ
إن التكفري ليس من أصل الدين بل من
لوازمه ،فاملتوقف يف تكفري املرشكني
ُ
يكفر حتى تُقام
املنتسبني لإلسالم ،ال
عليه الحجّ ة وتُزال الشبهة وينقطع
تأويله.

املقصود بعبارة (أصل الدين) يف كال بالطاغوت بهذه الطريقة الجدلية،القولني :هو ما يثبُت به التوحيد قبل وذلك ألنه قول م ٌ
ُحدث ال ثمرة له ولم
الحجّ ة الرسالية.
يكلفنا الله به ،ويلزم منه لوازم فاسدة،
كإخراج ما ثبت بالحجة الرسالية من
وبعد مراجعة ما خيض فيه نقول أصل دين املسلمني بنا ًء عىل هذا التعريف
مستعينني بالله:
(مثل اإليمان بنبوة محمّ د ،صىل الله
عليه وسلم) ،كما إنه أفىض للنزاع بني
 -1إن القول األول متضمّ ٌن ملعنى املجاهدين حول ما يدخل يف معنى األصل
فاسد ،إذ ّ
أن الرشك األكرب له حقيقة وما يخرج منه ،وهذا هو عني ما نحذر
وصفة إن تحققت أطلق اسم "املرشك" منه ونسعى ملنعه ألن الخالف يف هذه
عىل من تلبّس بها ،فلو ساوينا املتوقف القضية الخطرية سيؤدي لتبديع وتكفري
عن التكفري بمن عبد غري الله مُطلقاً ،املخالف ظلما ً وبغيا ً (كون القضية
فسيلزم منه تكفري من توقف فيه حتما ً ا ُملختلف فيها هي نفس كلمة التوحيد)،
ألن الرشك األكرب ال عذر فيه بالجهل ،وهذا ما ال يمكن القبول به يف الدولة
فاملتوقف (عىل قول الطرف األول) مرش ٌك اإلسالمية.
كاألول ،ويلزم منه ّ
أن الذي يتوقف فيه
ّ
أيضا ً مرش ٌك ،وهكذا.
وقد ُسئل الشيخ سليمان بن عبدالله
وهذا الزم حقيقي وغري متوهم لهذا بن محمد بن عبدالوهاب -تقبله الله يف
ٍ
ٍ
مماثلة:
مسألة
التأصيل ،ويُفيض للتكفري البدعي الباطل الشهداء -عن
بالتسلسل ،وهو دلي ٌل عىل ّ
أن هذا القو َل "املسألة السادسة :يف املواالة واملعاداة،
م ٌ
ُحدث وناشئ ٌ عن فه ٍم
صوص هل هي من معنى ال إله إال الله ،أو من
خاطئ للن ُ ِ
ٍ
وال يمكن ضبطه ،وهو مردو ٌد لبُطالن لوازمها؟
الزمه.
الجواب :أن يقال :الله أعلم ،لكن بحسب
املسلم أن يعلم :أن الله افرتض عليه عداوة
ّ -2
إن القول الثاني متضمّ ٌن ملعنى املرشكني ،وعدم مواالتهم ،وأوجب عليه
فاسد ،وهو يجعل من تكفري املرشكني محبة املؤمنني ومواالتهم ،وأخرب أن ذلك
بمنزلة املسائل الخفيّة التي ال يمكن من رشوط اإليمان ،ونفى اإليمان عمن يوا ُّد
فيها إقامة الحجة وتكفري املتوقف ما من حاد الله ورسوله ،ولو كانوا آباءهم
دام عنده شبه ٌة أو تأوي ٌل بذلك ،وهذا يف أو أبناءهم ،أو إخوانهم أو عشريتهم .وأما
حقيقته تعطي ٌل فاس ٌد
لناقض مُجمع عليه كون ذلك من معنى ال إله إال الله أو لوازمها،
ٍ
أن ورو َد ّ
من نواقض اإلسالم ،إذ ّ
الشبهة فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك ،إنما
أم ٌر طارئ يجب إزالته يف دولة إسالميّة كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك وأوجبه،
تحكم بالرشيعة ،أما جعل هذا اليشء وأوجب العمل به ،فهذا هو الفرض والحتم
الطارئ أصالً تُبنى عليه األحكام فإنه الذي ال شك فيه ،ومن عرف أن ذلك من
تعطيل لهذه األحكام ومنا َقض ٌة ملعاني معناها ،أو من الزمها فهو حسن ،وزيادة
إظهار الدين ،وهو خالف املنقول عن خري ،ومن لم يعرفه فلم يكلف بمعرفته،
أئمّ ة الدين وخاصة أئمة الدعوة النجدية ال سيما إذا كان الجدال واملنازعة فيه ،مما
رحمهم الله.
يفيض إىل رشّ واختالف ،ووقوع فرقة بني
املؤمنني ،الذين قاموا بواجبات اإليمان،
 -3يُمنع الخوض بمصطلحي (األصل وجاهدوا يف الله ،وعادوا املرشكني ،ووالوا
والالزم) يف معنى ال إله إال الله والكفر املسلمني ،فالسكوت عن ذلك متعني ،وهذا

ما ظهر يل ،عىل أن االختالف قريب من
جهة املعنى ،والله أعلم" [الدرر السنية يف
األجوبة النجدية.]166/8 :
 -4يُمنع استعمال عبارة (تكفري
العاذر) لوصف حكم املتوقف يف
تكفري املرشكني املنتسبني لإلسالم
ألنها عبارة غري منضبطة.
ومع قولنا بعدم العُ ذر بالجهل يف ّ
الرشك
القول
األكرب ،إال أنه ال يلزم من هذا
ِ
بالجهل) ّ
أن العاذر
ا ُملحدَث (العذ ُر
ِ
يتوقف يف التكفري ،ألن من هؤالء من يعذر
بالجهل ،ولكنه يُ َك ّفر املرشكني ألن الحجّ ة
عنده قائمة عليهم فال يكون متوقفاً.
كما إن التوقف يف تكفري املرشكني ال
ينحرص يف مسألة العذر بالجهل فلربما
توقف عن تكفريهم كِربا ً وإبا ًء واتباعا ً
للهوى أو الستشهاده بالنصوص املجملة
الدالة عىل فضائل ال إله إال الله.
فعبارة (تكفري العاذر) عبارة غري
منضبطة يف وصف املتوقف عن تكفري
ُ
قصدهم أهل العلم يف هذا
املرشكني الذين
النّاقض.
ّ -5
إن املتوقف يف تكفري املرشكني
(املنتسبني لإلسالم) مرتكبٌ لناقض
مُجمَ ٍع عليه ،و ُ
مبني عىل قيام
ك ْف ُرہ
ُّ
ِ
املسألة بخالف الذي عَ بَ َد
الحجّ ة يف
غريَ الله.
بنصوص
 وتكفري املرشكني مسأل ٌة ثبتتٍ
ظاهر ٍة متواتر ٍة يستوي يف فهمها النّاس،
وقيام الحجة فيها هو ببلوغ القرآن
ً
يش ٍء
حقيقة أو حكماً ،قال تعاىلُ { :ق ْل أَيُّ َ ْ
أ َ ْك َربُ َشهَ ا َد ًة ُق ِل ال َّل ُه َش ِهي ٌد بَيْنِي َوبَيْن َ ُك ْم
وَأُوحِ َي إ َِيل َّ َه َذا ا ْل ُق ْرآ ُن ِألُن ْ ِذ َر ُك ْم ِب ِه وَمَ ْن
بَ َل َغ} [األنعام.]19 :
قال الشيخ املجدد محمّ د بن عبد الوهاب
رحمه الله" :واعلموا أن األدلة عىل تكفري
املسلم الصالح إذا أرشك بالله ،أو صار
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مع املرشكني عىل املوحدين ولو لم يرشك،
أكثر من أن تُحرص ،من كالم الله ،وكالم
رسوله ،وكالم أهل العلم كلهم" [الدرر
السنية يف األجوبة النجدية،]8/10 :
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن
بن حسن رحمهم الله" :ويقال :كتاب الله
وسنة رسوله ،وأقوال أهل العلم ،رصيح ٌة
متوافر ٌة متظاهر ٌة ،عىل تكفري من دعا غري
الله ،وناداه بما ال يقدر عليه إال الله...
والقرآن كله دال عىل هذا املعنى ،مقر ٌر
له ،وإن اختلفت الطرق واألوجه يف بيانه
والتنبيه عليه"[ ،الدرر السنية يف األجوبة
النجدية ،]190/12 :وقال بعض علماء
"فإن الذي ال ي ِّ
ّ
ُكف ُر
الدعوة النجدية:
املرشكني ،غريُ مُصد ٍِّق بالقرآن ،فإن
القرآن قد ّ
كفر املرشكني ،وأمر بتكفريهم،
وعداوتهم وقتالهم" [الدرر السنية يف
األجوبة النجدية.]291/9 :
 إال ّأن هذه املسألة قد يطرأ عليها الخفاء
يف بعض املرشكني املنتسبني للسالم،
وذلك ُ
لفشوّ الجهل وضعف الدّعوة
وانتشار ُّ
الشبه ،وهنا تقوم الحجّ ة ببيان
النّصوص الرصيحة الدالة عىل كفر هؤالء
املرشكني ،فإن تو ّقف بعد البيان َك َفر،
قال الشيخ سليمان بن عبد الله تقبّله

بيان
الله" :فإن كان شاكا ً يف كفرهم أو جاهالً
بكفرهم ،بُيِّنت له األدلة من كتاب الله
وسنة رسوله -صىل الله عليه وسلم -عىل
كفرهم ،فإن شك بعد ذلك أو تردد ،فإنه
كافر بإجماع العلماء :عىل أن من شك يف
كفر الكافر ،فهو كافر" [الدرر السنية يف
األجوبة النجدية.]160/8 :
 فإن ظهرت املسألة بظهور الدّينوعلوّ صوته وبلوغ دعوته (كما يحصل
يف الدولة اإلسالمية أع ّزها الله) ،فال
اعتبار للشبهة يف تعطيل الحكم الرشعي،
وهذا ما عُ رف عن أئمة الهدى يف الدعوة
النّجدية ممّ ن تصدى لهذه املسألة ومات
عىل الخري ،قال بعض أئمة الدعوة
رحمهم الله" :فمن لم يكفر املرشكني من
الدولة الرتكية ،وعباد القبور ،كأهل مكة
وغريهم ،ممن عبد الصالحني ،وعدل عن
توحيد الله إىل الرشك ،وبدّل سنّة رسوله
صىل الله عليه وسلم -بالبدع ،فهو كاف ٌرمثلهم ،وإن كان يكره دينهم ،ويبغضهم،
ويحبّ اإلسالم واملسلمني ،فإن الذي ال
ي ِّ
ُكفر املرشكني ،غريُ مصدق بالقرآن ،فإن
القرآن قد ّ
كفر املرشكني ،وأمر بتكفريهم،
وعداوتهم وقتالهم" [الدرر السنية يف
األجوبة النجدية.]291/9 :
وواجبٌ عىل الدعاة وطلبة العلم يف

الدولة اإلسالمية أن يح ّذروا الناس من
ّ
الرشك والوقوع فيه أو التوقف يف تكفري
املرشكني ،وأن يكشفوا شبهات املجادلني
عنهم قياما ً بواجب النذارة والتبليغ ،وهذا
السالم ،وبهذا
هو دي ُن األنبياء عليهم ّ
يكون ظهور الدّين.

ويُعملوا األحكام الرشعيّة ويُزيلوا ما علق
فيها من ُشب ٍَه ،ومن ذلك تكفريُ من ّ
توقف

قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه
الله" :تعريف أهل العلم للجهال بمباني
اإلسالم ،وأصول اإليمان والنصوص
القطعية واملسائل اإلجماعية حجّ ة عند
أهل العلم ،تقوم بها الحجّ ة ،وترتتب عليها
األحكام ،أحكام الردّة وغريها ،والرسول
صىل الله عليه وسلم -أمر بالتبليغ عنه،ّ
وحث عىل ذلك ،وقال الله يف االحتجاج
والنذارة يف كتابه العزيزِ :
{ألُن ْ ِذ َر ُك ْم ِب ِه وَمَ ْن
بَ َل َغ}" [األنعام ،]19 :إىل أن قال رحمه
الله" :وبالجملة :فالحجّ ة يف ك ّل زمان إنّما
تقوم بأهل العلم ورثة األنبياء" [مصباح
الظالم يف الرد عىل من كذب الشيخ اإلمام
ونسبة إىل تكفري أهل اإليمان واإلسالم:
.]207/1

وإننا نذ ّكر أبناءنا جنود الدولة اإلسالمية
بأمر الله ورسوله -صىل الله عليه وسلم-
يف وجوب السمع والطاعة ملن واله الله
أمرهم ،ووجوب االجتماع ونبذ التفرق
والتباغض والتنازع ،قال تعاىل{ :وَأ َ ِطيعُ وا
ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه و ََال تَنَا َزعُ وا َفتَ ْف َشلُوا َوتَذْ َهبَ
الصا ِب ِر َ
ين}
َاص ِربُوا إ َِّن ال َّل َه مَ َع َّ
ِريحُ ُك ْم و ْ
[األنفال ،]46 :وقال{ :إ َِّن ا َّل ِذ َ
ين َف َّر ُقوا
يش ٍء إِنَّمَ ا
دِ ينَهُ ْم َو َكانُوا ِشيَعً ا َل ْس َت ِمنْهُ ْم ِيف َ ْ
أَمْ ُر ُه ْم إ َِىل ال َّل ِه ث ُ َّم يُنَبِّئُهُ ْم ِبمَ ا َكانُوا ي َْفعَ لُ َ
ون}
[األنعام ،]159 :وقال رسول الله صىل الله
عليه وسلم( :أال أخربكم بأفضل من درجة
الصيام والصالة والصدقة) ،قالوا :بىل،
قال( :صالح ذات البني ،فإن فساد ذات
البني هي الحالقة) [رواه الرتمذي وقال:
ٌ
حديث حس ٌن صحيحٌ ] ..ويف رواية (ال أقول
تحلق الشعر ،ولكن تحلق الدين) ،وصىل
الله عىل نبيّنا محمّ د وعىل آله وصحبه
أجمعني.

ِ
مسألة تكفري املرشكني هو األصل،
فظهور
ٌ
وفرض
ونحن يف دولة تحكم برشيعة الله،
الز ٌم عىل الدُّعاة فيها أن يُنذروا ويب ّلغوا

يف تكفري املرشكني املنتسبني للسالم،
ال أن يبنوا عىل شبه ا ُملبطلني ويجعلوها
أصالً مع ِّ
طالً للحكم الرشعي ا ُملجمع عليه،
والعياذ بالله.

