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الرحيم الرحمن  الله   بسم 

املقدمة 

األولني  سيد  عىل  والسالم  والصالة  الرحيم ،  الرحمن  لله  الحمد 

واآلخرين ، وعىل أزواجه أمهات املؤمنني ، وعىل ذريته إىل يوم الدين .

وأنزل    الكرام ُرُسَله  وتعاىل  تبارك  الله  أرسل  فقد  بعد :  أما 

ما  وَأعظُم  ودنياهم .  آخرتهم  فيه صالح  ما  إىل  للدعوة  األنام  إىل  ُكتَبه 

الدين  رأُس  فهو  تعاىل ،  الله  توحيُد  هو  واآلخرة :  الدنيا  أمُر  به  َيْصُلُح 

ۡرَسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل 
َ
أ وأساُسه ، وهو ِقواُم اإلميان وِدعاُمه ﴿َوَمآ 

نَا۠ فَٱۡعُبُدوِن ٢٥﴾.
َ
ٓ أ نَُّهۥ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ

َ
إِلَّ نُوِحٓ إَِلۡهِ أ

بالربوبية ،  تعاىل  إفراده  عىل  يقوم  الله  توحيد  أن  شك  وال 

الكامل املطلق :  وباأللوهية ، ويف صفات 

ــد 	  ــه الواح ــم إال الل ــر له ــق وال رازق وال مدبِّ ــق للخل ــال خال ف

ــد . ــوا أح ــه كُف ــن ل ــود ومل يك ــد ومل ي ــذي مل يل ــد ال األح

وال معبــود بحــق إال اللــه الــذي ال رب ســواه وال إلــه إاله ، وكل 	 

مــا ُعبــد مــن دونــه تعــاىل فهــو الباطــل .
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ــرد 	  ــو املتف ــواه ، فه ــٌد س ــه أح ــامل صفات ــاركه يف ك وال يش

بأســامء الجــالل وصفــات الكــامل : ســبحانه وتعــاىل وتقدس 

وتبــارك ربنــا ذو الجــالل والجــربوت وصاحــب الكــامل الحي 

الــذي ال ميــوت .

وأن  تعاىل ،  بالله  كفٌر  تعاىل  الله  بربوبية  اإلخالل  أن  شك  وال 

مناقٌض  سبحانه  به  ٌك  رِشْ تعاىل  الله  لغري  بعضها  أو  الربوبية  َف  َصْ

ِمّلِة اإلسالم .  للتوحيد ومخرٌج من 

فقد  تعاىل  الله  لغري  العبادة  من  شيئا  أن من صف  أيًضا  وال شك 

ارتّد وأرشك  فقد  الشهادتني قبل رشكه :  فإن كان من أهل  بالله ،  أرشك 

الله تعاىل . العبادة لغري  برصفه 

لكن : ما هي )العبادة( التي إذا ُصفت لغري الله تكون رشكا ؟ 

هنا وقع الخلط والتخّبط عند أصحاب التوسع يف التكفري بدعوى 

صفوا  أنهم  بتوهمهم  املسلمني  فكّفروا  العبادة(،  )رشك  يف  الوقوع 

أفسدوا  قد  وأنهم  الشهادتني ،  نقض  إليهم  ونسبوا  الله ،  لغري  عبادًة 

إال  إله  ال  أن  »أشهد  الحق  شهادة  داللة  هو  الذي  لأللوهية  توحيَدهم 

الله . العبادة لغري  أولئك املسلمني  الله« برصف 

وال شك أن تكفري املسلمني من أعظم الذنوب وأخطرها :

ويف     ،)1( عمر ابن  حديث  يف  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  يثبت  َأَومل 

قال:  أنه  الله ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  عن  كليهام   )2( هريرة أيب  حديث 

»من قال ألخيه يا كافر ، فقد باء بها أحدهام« .

)1( أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ )984/2( ، والبخاري )رقم 6104( ، ومسلم )رقم60( . 

)2( أخرجه البخاري )رقم 6103( .

ِعظَُم إثم 
التكفري 
الباطل 

وخطورته 
عىل 

اإلميان



9

َلَعَن    »من   :  الضحاك بن  ثابت  حديث  يف  يقل ملسو هيلع هللا ىلص  أمل 

فهو كقتله«)1(.  بُِكـْفر  مؤمًنا  َقـَذَف  ومن  كقتله ،  فهو  مؤمًنا 

أخوَف    اليامن  :»إن  بن  حذيفة  حديث  يف  يقل ملسو هيلع هللا ىلص  أمل 

بهجُته  ُرئِيْت  إذا  حتى  القرآن ،  قرأ  رجٌل  عليكم  أخاف  ما 

ظهره ،  وراء  ونبذه  منه ،  انسلخ  لإلسالم ،  ِرْدًءا  وكان  عليه ، 

حذيفة :  قال  بالرشك« ،  ورماه  بالسيف ،  جاره  عىل  وسعى 

قلت : يا نبي الله ، أيهام أوىل بالرشك : الرامي ، أو املرمي؟ 

قال )ملسو هيلع هللا ىلص( : »بل الرامي«)2(. 

أمل يقل ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث أيب ذر الغفاري  : »ال يرمي رجٌل   

إن  عليه ،  ت  ارتدَّ إال  بالكفر ،  يرميه  وال  بالفسوق ،  رجاًل 

رجال  دعا  »ومن  آخر :  لفظ  ويف  كذلك« ،  صاحبه  يكن  مل 

بالكفر ، أو قال: عدوَّ الله ، وليس كذلك ؛ إال حار عليه«)3( .

وانتهاك  الدماء  استباحة  الباطل  التكفري  هذا  استتبع  إذا  فكيف 

الديار . األعراض ونهب األموال وتخريب 

ُع يف التكفري والغلو فيه من الويالت عىل  نعم .. لقد جّر هذا التوسُّ

املتطرفة  الجامعات  يد  الحارض عىل  العرص  نشاهده يف  ما  املسلمني 

)1( أخرجــه البخــاري )رقــم 6047، 6105،6652( ، ومســلم بلفــظ ليــس فيــه موطــن الشــاهد 

)رقــم 110( . 

ــناده  ــنا إس ــنده محس ــزار يف مس ــري )301/4( ، والب ــخ الكب ــاري يف التاري ــه البخ )2( أخرج

)رقــم2793( ، والطحــاوي يف رشح مشــكل اآلثــار )رقــم365( ، وابن حبــان يف صحيحه 

)رقــم81( . وهــو صحيــح ، وقــد توســعت يف الــكالم عنــه يف كتــايب املرســل الخفــي 

. )974-947/2(

)3( أخرجه البخاري )رقم 3508 ،6045( ، ومسلم )رقم61( .
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اإلرهابية التي استباحت الدماء واألعراض واألموال ، وخّربت الدول ، 

متعاِدين  وجعلتهم  جامعتهم ،  وشّتتت  املسلمني ،  كلمة  وفرقت 

نهًبا  وجعلتهم  ُقّوتهم ،  ريَح  وأذهبت  ُدَوَلهم ،  فأفشلت  متباِغضني ، 

وجميع  وثرواتهم  أوطانهم  يف  للطامعني  وَسَلًبا  الخارجيني ،  لألعداء 

لكل حاقد . باردًة  راتهم ، وغنيمًة  مقدَّ

ومن  الباب ،  هذا  التكفري يف  الرد عىل غالة  من  بد  ال  كان  لذلك 

والعباد .  للبالد  الديني واملصلحي  الواجب  بهذا  القيام 

)العبادة :  بعنوان  قدميًة  مقالًة  التكفري  هذا  مقاومة  يف  نرشت  وقد 

َبّوابُة التوحيد وَبوابُة التكفري( يف موقع مركز مناء يف 15/ 2/ 1434هـ ، 

عىل  دروًسا  لُت  َسجَّ أنني  كام  الشخيص)1(،  موقعي  يف  نرشه  وأعدت 

اليوتيوب حول رشك العبادة قبل ثالث سنوات ، وُنرشت سنة 2020م)2(.

بالرّد  التكفري  غالة  َتبارى  حتى  به  املنّوه  مقايل  أصدرُت  إن  وما 

التكفرييني  َقَعَدِة  ومن  عمليا ،  والحرمات  الدماء  يستبيح  ممن  عليه : 

الذين يزينون التكفري دون الدعوة الظاهرة الستباحة الدماء والحرمات ، 

مل  كان  وإن  الفاسد  بتقريره  التامَّ  التمهيَد  التكفري  لهذا  ميهد  وممن 

عن  فضال  العلم  طلبة  بعض  عىل  جميُعهم  هؤالء  ولّبس  به .  ح  يرصِّ

املسلمني  أبناء  تجنيد  يف  التلبيس  بذلك  واستمروا  املسلمني ،  عوام 

تنتظر دورها لاللتحاق  التي  القنابل املوقوتة  يف جيوش اإلرهاب ويف 

وبيان  عليهم ،  الرد  من  بد  ال  فكان  املدّمرة .  املجرمة  الجيوش  بتلك 

http://www.dr-alawni.com/articles.php?show=164 )1(

https://www.youtube.com/watch?v=EdOim-DNH-g&list=RDCMUCr3zt9 )2(

6slzXB5wuUARG1xdQ&start_radio=1&rv=EdOim-DNH-g&t=564
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بياٍن  سقوط تقريرهم وُهزال استداللهم عليه وتهافت حججهم بأوضح 

وأخرصه وأقوى رد وأيرسه ، ليك يتسنى ألبناء املسلمني أن يحذروهم ، 

ُبعد املرشقني . العلم والحق والصواب  ُبعَدهم عن  وأن يكتشفوا 

)بإذن  تقريرهم  الرّد عىل  الذي يجمع بني متام  فكان هذا املسعى 

الله(. التقرير وتيسريه )بحمد  الله( واختصاِره ، ويجمع بني عمق 

عىل  تعاىل  الله  حمدُت  حتى  فيه ،  النظر  وأعدُت  أمتمُته  إن  فام 

محققا  الكتّيُب  هذا  جاء  حيث  البعيد ،  وتقريب  العسري  بتيرس  توفيقه 

أميل يف التقرير الواضح السهل املحَتجِّ له بأدلة الكتاب والسنة ، ويف 

الغلّو بعبارات قصرية ودالالت غزيرة ،  القاصم لتقرير أهل  القوي  الرّد 

ما كان يل أن أحقق املقصَد منها لوال توفيق الله تعاىل وعنايته .

فالحمد لله حمدا كثريا طيبا مباركا فيه ، كام يحب يربنا ويرىض .

التالية : العناوين  التكفري من خالل  أتناول هذا الخلل يف  وسوف 

ريــن بــرشك العبــادة وتوســعهم يف إدخــال .    1 أصــل مشــكلة املكفِّ

مــا ليــس منــه فيــه .

ــرون يف اّدعائهــم عــدَم تــالزم .    2 اآليــات التــي اســتدّل بهــا املكفِّ

توحيــد العبــادة بتوحيــد الربوبية ،وهــي أول دليــٍل ضدهــم .

ُوجــوُد صــورٍة مــن ُصــَوِر الــرشك يف الربوبيــة ال تُعــارض اإلثباَت .    3

ــات  ــات إثب ــم بآي ــالن احتجاجه ــع ببط ــة يقط ــَل للربوبي املجَم

املرشكــني املجمــل للربوبيــة . ويف هــذا املبحــث نقلــت 

نصوصــا قاطعــة البــن تيميــة وابــن القيــم )رحمهــام اللــه تعــاىل( 

ــدل عــىل خالفهــام مــع مدعــي االنتســاب إليهــام . ت
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النصــوص الدالــة عــىل أن رشك املرشكــني كان يف الربوبيــة مــع .    4

ــم يف العبادة . رشكه

أثر تعريف )اإلله( يف بيان تالزم الربوبية بالعبادة ..    5

أثر تعريف )العبادة( يف بيان تالزم الربوبية بالعبادة ..    6

ــامل .    7 ــن أع ــا م ــادة وغريه ــني العب ــارق ب ــر الف ــم بذك يه تَحدِّ

القلــوب والجــوارح .

بعض أهم االستدالالت الباطلة التي يفرح بها املُبطلون ..    8

اســتداللهم الباطــل بقولــه تعــاىل ﴿َمــا َنۡعُبُدُهــۡم إِلَّ أ. 

.﴾ ُزۡلــَىٰٓ  ِ ٱللَّ إَِل  ِلَُقّرُِبونَــآ 
تخبطهم يف تحديد الرشك يف الدعاء .ب. 

ــادة ج.  ــردُّ عــىل اّدعائهــم أن وجــود مــن كان رشكــه يف العب ال

ــن كان  ــود م ــي وج ــة ال ينف ــه يف الربوبي ــن رشك ــا ع ناتج

ــك . ــس ناتجــا عــن ذل ــادة لي ــه يف العب رشك

ادعاؤهــم أن مــن املرشكــني مــن عبــد أصنامــا وهــو يعلــم د. 

أنهــا جــامدات ال تشــعر!

وأسأل الله تعاىل أن يجعل يف هذا املقال شفاء من داء التكفري ، 

الباب ،  هذا  يف  للباطل  واالحتجاِج  واالستكباِر  العناد  لداء  وفطاًما 

غشاوة  إزاحَة  أراد  ملن  نافعا  وعلام  الهداية ،  يف  رغب  ملن  وهدايًة 

الجهل عن عقله وظالَم ُظلمه عن قلبه .

وأختم بالحمد كله لله تعاىل كام بالخلق َبَداين ، وبواسع اإلفضال 

فاللهم  هداين ،  ريب  الله  به  من  عىل  م  وُأسلِّ وأصيل  حباين ،  واإلنعام 
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صلواٍت  العدناين،  األمي  النبي  الخلق  سيد  عىل  وبارك  م  وسلِّ صلِّ 

ما  وذريته  أزواجه  وعىل  األماين ،  جميع  تبّلغني  وبركاٍت  وتسليامٍت 

اليامين . النجم  تعاقب الحدثان وما الح 

وكتب

ومهابة(  وتعظيام  ترشيًفا  الله  )زادها  املكرمة  مكة  يف 

1444هـ  /2  /8 ليلة األحد 




