
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وال نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبرية إذا مل يستحلها وال نزيل عنه اسم "

 "اإلميان ونسميه مؤمنا حقيقة، وجيوز أن يكون مؤمنا فاسقا غري كافر
 

  اإلمام األعظم ابو حنيفة 
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   الفصل اخلامس

 اخلالف يف قضايا التكفري والتوسل
 

 اخلالف يف التكفري: أوالً
هذه املسألة من أهم املسائل اليت دار حوهلا اجلدل بني الوهابية وخصومها، وهي كذلك 
مسالة شغلت الفكر االسالمي منذ قرون بعيدة، وقيل إن اخلوارج هم أول من بدأ بتكفري 
أهل القبلة مث تبعهم يف ذلك من تبعهم من فرق االسالم حىت ظهرت يف هذا العصر ما يسمى 

يف مصر، وقد كتب عدد من املؤلفني املعاصرين عن هذا املوضوع وأفردوا " جبماعة التكفري"
احلكم وقضية "له كتبا ورسائل ومن هؤالء الكتاب األخ سامل على البهنساوي يف كتابه 

" ظاهرة الغلو يف التكفري"ومن هؤالء ايضا الشيخ يوسف القرضاوي يف رسالته " تكفري املسلم
الصواعف اإلهلية يف الرد على "لوهاب النجدي يف رسالته ومنهم الشيخ سليمان بن عبد ا

إال أن " التوحيد والشرك يف القرآن الكرمي"ومنهم الشيخ جعفر سبحاين يف كتابه " الوهابية
أولئك الكتاب املعاصرين كانت مناقشتهم للموضوع حمدودة يف أغلب األحيان بفترة زمنية 

امل البهنساوي ناقش هذا املوضوع يف جملد ضخم معينة أو كانت دراسة حلالة معينة، فاالخ س
اال أنه اختصر على دراسة احلالة الراهنة جلماعة التكفري يف مصر، دون ربط القضية جبذورها 
التارخيية، مث إنه ابتعد عن اإلشارة إىل اخلالف الذي حدث بني بعض الفرق االسالمية يف هذه 

 القرضاوي مل يشر اىل الفرق اليت اُتهمت القضية، مثل الوهابية وخصومها، كما أن الشيخ
بتكفري املسلمني يف العصر احلديث وخاصة الوهابية، وامنا اختصر بذكر مجاعة التكفري، كما 
أنه اعترب هذه املسألة قضية ظهرت يف هذا العصر بأيدي الشباب املسلمني املنتمني إىل مجاعة 

ا مجاعة الوهابية فلم يشر واحد من االخوان السباب معينة ذكرها املؤلف يف رسالته، أم
هذين املؤلفني بأن هلم يد يف بعث هذه الظاهرة يف  العصر احلديث، بل ابتعدا على قدر 
االمكان من االشارة إىل مجاعة الوهابية، ولكن احلقيقة اليت ال ميكن انكارها هي أن جلماعة 

 فيما سبق إن دراسة الشيخ حممد الوهابية يد يف بعث فتنة التكفري يف العصر احلديث، وقد قلنا
بن عبد الوهاب لفكرة التوحيد سارت يف اجتاهني،  اجتاه اصالحي  يهدف إىل تنقية العقيدة، 
وجتريدها مما رآه أهنا بدع مستحدثة ومبقتضى املنهج التحليلي الذي اتبعه الشيخ حممد بن عبد 

حلقيقة من مسائل التوحيد الوهاب اتسعت دائرة التوحيد حبيث دخلت فيه أمور ليست يف ا
املهمة، مث تلى  ذلك أن تأثر به بعض املفكرين املعاصرين مثل سيد قطب والشيخ املودودي، 
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مما أدى يف هناية املطاف إىل ظهور مجاعة من الشباب استندوا إىل افكار هؤالء املفكرين 
 .والذين شكلوا فيما بعد ما يعرف اآلن جبماعة التكفري

   
ه الثاين الذي سارت عليه دراسة فكرة التوحيد عند ابن عبد الوهاب هو االجتاه    أما اإلجتا

االصالحي االجتماعي السياسي، وقد ناقشنا هذه القضية يف الفصل الثالث من هذا البحث، 
أما القضية اليت اآلن حنن بصددها وهي قضية تكفر املسلم فقد ظهرت بسبب هذا املنهج 

أن حميي هذه الفكرة يف العصر احلديث هو ابن عبد الوهاب، فقد التحليلي للعقيدة، وال شك 
إىل أمر مهم رمبا " احلكم وقضية تكفري املسلم"أشار األخ سامل على اليهنساوي يف كتابه 

يعيننا على معرفة جذور هذه املسألة، وهو أنه عند ما ُسئل بعض شباب مجاعة التكفري عن 
إن االمام حممد بن عبد الوهاب قد وضع "سلمني قالوا السند الذي استندوا عليه يف تكفري امل

من دعا عليا "نقل فيه عن ابن تيمية قوله -كتابا باسم مفيد املستفيد يف كفر تارك التوحيد 
 ١"ابن ايب طالب فقد كفر  ومن  شك  يف  كفره  فقد كفر

انتهى إىل القول     وقد انتقل املؤلف بعد أن ذكر هذا املقطع إىل مناقشة آراء الشباب وقد 
بأن هذا الفكر ناشئ عن فهم خاطئ ملسألة التوسل، وأن هؤالء الذين حيكم بكفرهم هم 
الذين يعبدون من يدعوهنم من الصاحلني، أما أولئك الذين ال يعبدون الصاحلني وال يعتقدون 

ة هنا يف االموات وامنا يعتقدون أهنم يسمعوهنم فليسوا خارجني عن امللة، واجلدير باملالحظ
هو أن االخ الكاتب ال يشري بكلمة واحدة لدور الشيخ ابن عبد الوهاب يف بعث هذه الفتنة 
يف العصر احلديث يف حني أنه يقول أن أولئك الشباب استندوا إىل ما نقله الشيخ ابن عبد 

إن موطن الداء يف هذه القضية "، مث يقول املؤلف يف مكان آخر من كتابه ٢الوهاب يف كتابه
الشبهات اليت أثارها كل من الشهيد سيد قطب واستاذنا املودودي أو غريمها ممن يصفون هو 

، فقد صرح املؤلف هنا ان للشيخ املودودي وسيد قطب دورا يف ٣.."اجملتمعات باجلاهلية
ظهور قضية التكفري يف هذا العصر، ومعروف أنه مل حيدث هلذين املفكرين ما حدث للشيخ 

من املعارضة واالهتام بتكفري املسلمني واخلالف الذي دار بينه وبني حممد بن عبد الوهاب 
خصومه فيما يتعلق بقضية التكفري، ومل ُيتهما بقدرما اُتهم ابن عبد الوهاب بتكفري االمة 

                                                           
 ١٢٩ صم، الطبعة الثانية، دار البحوث العلمية ١٩٨٥البهنساوي، الحكم وقضية تكفير المسلم ، الكويت  ١

 ١٣١ السابق، ص  البهنساوي،٢

 ١٩٦السابق، ص البهنساوي، ٣
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االسالمية، فإذا اُتهم سيد قطب واملودودي بالقول جباهلية اجملتمعات االسالمية يف العصر 
 ابن عبد الوهاب بانه يكفر االمة منذ ستمائة سنة، كما اُتهم بانه احلديث، فقد اُتهم بالشيخ

يكفر كل من مل يتبع مذهبه بل اُتهم انه كفر كل من مل يكفر من اعتربه هو كافرا، كما 
، فمن الواضح أن ظهور قضية التكفري ٤ذكر ذلك الشيخ سليمان بن عبد الوهاب يف كتابه

 عبد الوهاب ومذهبه يف تفسري التوحيد، وأكثر ما يف العصر احلديث ترجع جذورها إىل ابن
لو ترك أهل "يدلك على ذلك أن بعض خصوم الشيخ ابن عبد الوهاب كانوا يقولون 

"  التكفري والقتال لكانوا على دين اهللا ورسوله-يعنون ابن عبد الوهاب واتباعه-العارض  
يع البلدان يف التوحيد ويف صدقين من يدعي انه من العلماء يف مج"وقال الشيخ حممد نفسه 

، وقالت آمنة حممد نصر يف كتاهبا الشيخ حممد بن ٥"نفي الشرك وردوا علي التكفري والقتال
إن الشيخ حممد بن عبد الوهاب وسائر مجاعته ال "عبد الوهاب ومنهجه يف مباحث العقيدة 

 ورسائل ينكرون قوهلم بتكفري من حارهبم وتصدى لنشر دعوهتم، وكتب الشيخ ورسائله
اتباعه من بعده صرحية يف تسمية انفسهم باملسليمن ومقاتليهم بالكفار ومن مث فقتالهم 

، ولكن من العجب أن الباحثة بعد ذلك جاملت ٦"شهداء  وقتلى خصومهم هالكون
الوهابيني كما فعل الشيخ القرضاوي واالخ سامل على البهنساوي ومل تذكر بصراحة مسؤلية 

باعه ودورهم يف ايقاظ فتنة التكفري يف العصر احلديث،  فقد قالت بعد ابن عبد الوهاب وات
وال تكاد فتنة التكفري أن يطويها مرالسنني، "أن حتدثت عن تاريخ فتنة التكفري باقتضاب 

وتعاقبت القرون حىت تعود من جديد، فتطل على املسلمني من خالل ما تبادله خصوم 
هم بعضا، وليس من مهمتنا أن نبني أي الفريقني هو الوهابية وانصارها من سهام تكفري بعض

، فانت ترى أن الباحثة الحظت أن ظهور فتنة التكفري ٧.."املسؤول عن ايقاظ فتنة التكفري
كانت بعد أن تبادل خصوم الوهابية وانصارها سهام التكفري، وهو ما مل يشر إليه الشيخ 

نظر يف كتابات هذين الباحثني جيد أهنما القرضاوي  وال األخ سامل البهنساوي بل من أمعن ال
حيّمالن املسؤلية على شباب مجاعة التكفري يف مصر وهو أمر ال مسوغ له، ومن جهة أخرى 

                                                           
الثالثة  أوفيست  مكتبة الحقيقة  استنبول .سليمان بن عبد الوهاب، الصواعق االلهية في الرد على الوهابية،  ط ٤

 ٣٨، ٢٨، ٢٤ صم، ١٩٨٦

ن عبد الوهاب، عبداهللا صالح العثيمين، الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب، بحوث أسبوع الشيخ محمد ب ٥
  ١٠٩ص ١م ج١٩٨٣وزارة التعليم العالي، جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية، مركز البحوث 

 ١٩٩   صم١٩٨٣آمنة محمد نصر، الشيخ محمد بن عبدالوهاب منهجه في مباحث العقيدة،  بيروت دار الشروق  ٦

 ٢٠٣آمنه محمد نصير، السابق، ص ٧
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فإن الباحثة حتاشت حتديد اجلانب املسؤل عن قيام هذه الفتنة، واستأثرت السالمة كما فعله 
 . غريها

 
  ظهور فتنة التكفري يف العصر احلديث-١

شهادة أن ال "بيني وخصومهم يتفقون يف أن الذي يدخل الشخص يف  االسالم هو إن الوها
ولكن سر اخلالف يكمن يف تفسري هذه الكلمة، فالشيخ " إله اال اهللا وأن حممدا رسول اهللا

ابن عبد الوهاب صرح يف بعض رسائله أنه مل يعرف أحد قبله معىن هذه الكلمة وفسرها باهنا 
الثة للتوحيد، وهي توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية وتوحيد االمساء تشتمل على االنواع الث

، ومن الغين عن الذكر أن خصوم الوهابية ال يعترفون هبذا التفسري لكلمة ٨والصفات
التوحيد، وقد تصور عدد من الباحثني أن ابن عبد الوهاب يعترب مسلما كل من أقر 

م، ولكن احلقيقة أن حممد ابن عبد الوهاب بالشهادتني ظاهرا وال خيرجه عن دائرة االسال
وانصاره ال يكتفون باقرار كلمة التوحيد ليحكموا على الشخص باسالمه، ولكنهم يطالبون 

-باقرار توحيد األلوهية  بصفة خاصة إذ من املعروف أنه ال يكون الشخص مسلما إال به 
، ٩ الشخص على ما يرونكما يرون،  وبالتايل فإن التلفظ بالشهادتني ال يدل على اسالم

وهذا هو الذي جعل عددا من نقاد الوهابية يردون عليهم ، وحىت تتضخ لك هذه القضية 
دعنا نستعرض آراء بعض خصوم الوهابية ، فقد انتقد بعض خصوم ابن عبد الوهاب واتباعه 

ن عبد لتكفريهم املسلمني الذين يقرون ظاهرا بالشهادتني، ومن هؤالء النقاد الشيخ سليمان ب
، واملفيت أمحد بن زيين دحالن، والشيخ جعفر سبحاين والشيخ حمسن األمني ١٠الوهاب

                                                           
 مؤلفات الشيخ  االمام محمد  بن  عبد الوهاب،  اعداد عبدالعزيز  بن زيد  الشخصية، محمد بن عبد الوهاب، الرسائل ٨

الرومي و اخرون، القسم الخامس،  جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية، اسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، 
  ١٨٧-١٨٦الرياض بدون تاريخ  ص

 ٢٢٧ص-١  ج.م١٩٦٥جوبة النجدية، الطبعة الثانية عبد الرحمن بن قاسم العاصمي، الدرر السنية في اال ٩

هـ، أن الشيخ سليمان رجع عن موقفه عن الدعوة الوهابية، ويقول ابن غنام ١١٩٠ ذكر  ابن غنام في حوادث سنة  ١٠
على الشيخ محمد بن عبد الوهاب واالمير عبد العزيز في ) الزلفى(وأهل ) منيخ(وفي هذه السنة قدم أهل "في هذا الصدد 

الدرعية ألداء السالم و تجديد العهد، ووفد معهم سليمان بن عبد الوهاب، أخو الشيخ، فأقام في الدرعية، والقاه الشيخ 
بالقبول واالكرام وأحسن اليه ووسع عليه قوته ومعاشه، وكان هذا شأن الشيخ مع كل من يفد عليه، فكان ذلك سببا النقاذ 

ى نفسه بما تقدم منه، فوفى بما عهد، فلم يوافه الموت اال وهو في حالة رضية، سليمان وصدق إيمانه وتوبته واقراره عل
أن سليمان بن عبد الوهاب رجع الى الدرعية ولقي بالشيخ و "هـ ١١٩٠، وذكر ابن بشر في حوادث سنة ١٤٥ص 

ة الوهابية، ، ولكن ابن بشر ال يذكر رجوعه عن موقفه من الدعو٦٥ص٢ابن بشر، عنوان المجد، ج"  محمد بن سعود
وعلى كل، فإنه من المعلوم أن هذين المؤرخين من أنصار الشيخ والسيما ابن غنام فإنه من أتباعه المقربين اليه، أما 
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العاملي وغريهم، والشيخ سليمان بن عبد الوهاب هو أهم من ناقش الوهابيني يف قضية 
التكفري ورد على ابن عبد الوهاب، وتكمن أمهية رسالته، يف أنه عاصر الشيخ ابن عبد 

ه هلذا املوضوع تتسم باالعتدال واالنصاف واالبتعاد عن اجملازفات، الوهاب، مث إن مناقشت
كما أنه ناقش موضوع التكفري بطريقة علمية بعيدة عن التعصب والغلو، كما أنه أظهر 
براعته يف ايراد آراء الفقهاء وخاصة احلنابلة منهم يف هذه املسالة ومناقشتها وحتليلها 

ا يدل على سعة اطالعه يف العقيدة والفقه، ومن أجل وتفسريها،  وهذا إن دل على شيء فإمن
كل ذلك نرى من األمهية مبكان أن نستعرض آراءه لتتضح لنا كيف كانت بداية فتنة التكفري 

 . واملستوى الذي وصلت إليه يف عصره وكيف كان موقفه من هذه القضية
 
  الشيخ سليمان بن عبد الوهاب و موقفه من قضية تكفري املسلم-٢
 :  وجهة نظر الشيخ سليمان بن عبد الوهاب يف هذه القضية ميكن تلخيصها فيما يليإن
 ال يعترف الشيخ سليمان  للشيخ حممد واتباعه بأهنم قد وصلوا درجة االجتهاد -١

 ١١املطلق
 وعلى فرض اهنم وصلوا اىل مرتبة االجتهاد املطلق، فإنه ال جيب على أحد أن يأخذ قول -٢

 ١٢جمتهد معني
 هؤالء يدعون بأهنم يستندون إىل الكتاب والسنة ويستنبطون من علومهما،  وال  إن-٣

يبالون من خالفهم وإذا طلب هؤالء من أن يعرضوا كالمهم على أهل العلم مل يفعلوا 
 ١٣ذلك
 اهنم يكفرون من شهد أن ال اله اال اهللا وأن حممد رسول اهللا وأقام الصالة وأتى الزكاة -٤

يت مؤمنا باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ملتزما  جبميع شعائر االسالم وصام رمضان وحج الب
وجيعلوهنم كفارا وبالدهم بالد حرب، ويقيسون الكفار باملسلمني بآرائهم الفاسدة، إهنم 
                                                                                                                                                         

خصوم الوهابية فانهم يرفضون رواية ابن غنام، ويعتقدون أن سليمان بن عبد الوهاب بقي في رأيه حتى توفي، ويقول 
مان بن عبد الوهاب كان من أهل العلم فكان ينكر على ابن عبد الوهاب انكارا شديدا إن الشيخ سلي" أحمد بن زيني دحالن

و لما طال النزاع بينه و بين أخيه خاف أخوه أن يأمر بقتله ..في كل ما يفعله أو يأمر به ولم يتبعه في شيء مما ابتدعه 
دحالن أحمد بن زيني، الدرر السنية في "  نتهفارتحل الى المدينة المنورة وألف رسالة في الرد عليه وارسلها له فلم ي

 . الرد على الوهابية، بيروت بدون تاريخ، المطبعة العثمانية

 ٦سليمان بن عبدالوهاب، الصواعق اإللهية، ص  ١١

 ٤سليمان بن عبد الوهاب، السابق، ص  ١٢

 ٦سليمان بن عبدالوهاب، السابق، ص   ١٣



 

 

7 

يكفرون من خالفهم ويكفرون من مل يكفر من خالفهم، إن أولئك الذين يكفروهنم ليس هلم 
 من شهدت النصوص باسالمه وامجع املسلمون على ذنب إال أهنم مل يتبعوهم على تكفري

اسالمه الهنم إن اتبعوهم عصوا اهللا ورسوله وإن عصوا آراءهم حكموا بكفرهم وردهتم، إهنم 
يكفرون من ال يرى رايهم وال يقول بقوهلم، بل الزم قوهلم، أن مجيع األمة عاملها وجاهلها 

 ١٤بعد االمام أمحد بن حنبل كفار مرتدون
ه االفاعليل مثل التربك والتمسح بالقبور اليت يكفرون هبا الناس كانت تفعل قدميا  إن هذ-٥

وقد ملئت البالد، وقد تكلم عنها علماء األمة، وقد عّدها بعضهم من املكروهات، وعدها 
آخرون من احملرمات، وإن الشيخ ابن تيمية وابن قيم مها أكثر من يشدد يف هذه األمور، ومع 

الفيهم يف ذلك، بل هنى الشيخ ابن تيمية أن ينسب التكفري أو التفسيق أو ذلك مل يكفرا خم
املعصية إىل أحد بعينه إال إذا علم  انه قد قامت عليه احلجة الرسالية اليت من خالفها يكون 
كافرا، مث إننا نوافقهم يف تسمية الشيخ ابن تيمية وابن القيم لبعض هذه األمور مثل النذر لغري 

لكنهما مل يقوال أنه شرك أكرب خيرج من امللة كما يقولون، بل من كالم اهللا شركا و
 ١٥الشيخيني ما  يدل على أنه شرك أصغر

واتباعهم وكل علماء املسلمني امتنعوا عن تكفري املسلم  حىت ) ص( إن صحابة الرسول-٦
وال يكفر أولئك اخلوارج مل يكفروهم وذلك انه جتتمع يف املسلم املادتان الكفر  واالسالم، 

كفرا خيرج من امللة، مث إن اجلاهل املخطئ من هذه االمة  إذا فعل املكفرات يعذر له حىت 
  ١٦تقوم عليه احلجة

 
 إن الشيخ سليمان بن عبد الوهاب، كما هو واضح من مناقشته ملخالفيه يرى أن الشيخ ابن 

ز ألحد أن حيكم عبد الوهاب واتباعه خمطؤون متاما  بتكفريهم من خالفهم، وأنه ال جيو
بتكفري أحد واخراجه من امللة اال إذا قام عليه الدليل وعلم بشكل واضح جلي ال غموض فيه 
أنه كافر منكر مبا هو معلوم من الدين بالصرورة، ومن هنا ينبغي أن نسجل بعض 

 .املالحظات

                                                           
 ٣٨، ٢٧، ٢١، ١٣، ٥، ٤سليمان بن عبد الوهاب، السابق، ص  ١٤

  ٥٥ ، ٤٠ ، ٣٨ ، ٧ ، ٦ ، ٢٤ ، ١٠سليمان بن عبدالوهاب، السابق، ص  ١٥

  ٢٦ ، ١٢ ،  ١١ ، ١٠سليمان بن عبدالوهاب، السابق، ص  ١٦
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تباعه بغري إنه ال يصح القول بأن الشيخ سليمان قال عن السيخ حممد بن عبد الوهاب وا: اوالً
علم ودراية النه كان معاصرا هلم وشاهدا ملا حدث بني الشيخ ابن عبد الوهاب واتباعه وبني 

 . خمالفيهم الذين كانوا حيكمون بكفرهم
 
اليصح القول بأن الشيخ سليمان بن عبد الوهاب كذب على الشيخ حممد واتباعه، إذ : ثانياً

خ سليمان وقد ركز حممد بن عبد الوهاب يف من املعلوم ان الشيخ حممد نفسه رد على الشي
رده على مسائل معينة مثل أراء الشيخ ابن تيمية يف تكفري املعني، ومل يتهم الشيخ سليمان بأنه 
كذب عليه وعلى اتباعه كما كانت عادته، فإنه من عادة الشيخ حممد ابن عبد الوهاب إذا 

ريت عليه مث يتربأ منها،  مث بعد ذلك يبدأ بدأ يرد على خمالفيه أن يذكر أوال األمور اليت افت
 .مبناقشة األمور املختلف فيها

واستنادا إىل ما نقل عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب من أنه قال أن خصومه كانوا يقولون 
صدقين من يدعي "وقوله " لوترك أهل العارض التكفري والقتال لكانوا على دين اهللا ورسوله"

،  ١٧" البلدان يف التوحيد ونفي الشرك، وردوا علي التكفري والقتالأنه من العلماء يف مجيع
وكذلك اقوال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب اليت مفادها أن الشيخ حممد واتباعه يكفرون 
خمالفيهم واليت مل يعترض عليها الشيخ حممد نفسه يف رده على أخيه، استنادا إىل كل ذلك، 

ن عبد الوهاب واتباعه هم الذين بدأوا بتكفري خمالفيهم، من الواضح أن الشيخ حممد ب: نقول
وهذه هي بداية فتنة التكفري يف العصر احلديث بني املسلمني، مث إن الوهابيني وخصومهم 
تبادلوا الرمى بالكفر بعضهم لبعض بعد ذلك، واستمر الوضع على ذلك، حىت ظهرت آراء 

لتكفري سندا يبنون عليه مذهبهم يف سيد قطب والشيخ املودودي، فاختذها شباب مجاعة ا
 .تكفري اجملتمعات االسالمية

 
  أسس التكفري عند السلفية الوهابية-٣

إن الشيخ حممد بن عبد الوهاب واتباعه وضعوا قواعد معينة يرون أن فاعلها حيكم بكفره 
 :وهذه القواعد هي

                                                           
 ١٠٩عبداهللا بن صالح العثيمين، الرسائل، ص ١٧
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فر أن يشرك به ويغفر ما إن اهللا ال يغ" الشرك يف عبادة اهللا وحده، والدليل قوله تعاىل -١
 .، ومنه الذبح لغري اهللا كمن يذبح للجن والقباب١٨"دون ذلك ملن يشاء

 . من جعل بينه وبني اهللا وسائط يدعوهم ويسأهلم الشفاعة كفر إمجاعا-٢
 . من مل يكفر املشركني، أو شك يف كفرهم، أو صحح مذهبهم كفر امجاعا-٣
 عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غريه  من اعتقد أن غري هدي النيب صلى اهللا-٤

 .أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه فهو كافر
 من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى اهللا عيه وسلم ولو عمل به كفر امجاعا والدليل -٥

 ١٩"ذلك بأهنم كرهوا ما أنزل اهللا فاحبط أعماهلم"قوله تعاىل 
قل أ باهللا " من دين اهللا أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعاىل  من استهزء بشيء -٦

 ٢٠"وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم
وما " السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعاىل -٧

 ٢١"يعلمان من أحد حىت يقوال إمنا حنن فتنة فال تكفر
ومن يتوهلم منكم  فإنه "اهرة املشركني ومعاونتهم على املسلمني والدليل قوله تعاىل  مظ-٨

 ٢٢"منهم إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني
 من اعتقد أن بعض الناس ال جيب عليهم اتباعه صلى اهللا عليه وسلم وأنه يسعه اخلروج -٩

 . السالم فهو كافرمن شريعته كما وسع اخلصر اخلروج من شريعة موسى وهارون عليهما
ومن أظلم ممن ذكر " االعراض عن دين اهللا ال يتعلمه وال يعمل به، والدليل قوله تعاىل -١٠

 ٢٣"بآيات ربه مث أعرض عنها إنا من اجملرمني منتقمون
 

، ولكن ليس هي ٢٤هذه األمور العشرة هي اليت ذكرها ابن عبد الوهاب يف بعض رسائله
 : بل ذكر الشيخ أشياء أخرى يكفر فاعلها وهيوحدها األمور اليت يكفر فاعلها

                                                           
 ٦٦ ، ٦٥: آل عمران ١٨

 ٩: محمد ١٩

  ٦٦ ، ٦٥:  التوبه ٢٠

   ١٠٢: البقرة ٢١

 ٥١: المائدة ٢٢

 ٢٢: السجدة ٢٣
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 من عرف أن التوحيد دين اهللا ورسوله الذي أظهرناه للناس وأقر أيضا أن هذه -١
االعتقادات يف احلجر والشجر والبشر هي الشرك باهللا ومع ذلك مل يلتفت إىل التوحيد وال 

 .تعلمه وال دخل له فيه وال مدح الشرك وال يزينه للناس
رف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه ولكنه يكره من دخل يف التوحيد  من ع-٢

 .وحيب من بقي على الشرك
 من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة التوحيد واتباع أهل الشرك -٣

وساعون يف قتاهلم ويعتذر أو يشق عليه ترك وطنه فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده وجياهد 
 .ونفسه فهذا ايضا كافرمباله 

من الواضح أن هذه االمور الثالثة اليت ذكرها حممد بن عبد الوهاب حصاد ظروف الصراع 
الذي كان يدور بينه وبني خصومه ويبدو انه وضع هذه النقاط الثالثه ألخرج املسلمني 

 الوهاب احملايدين من دائرة احلياد، إهنا ختص أولئك الذين ليسوا خصوم الشيخ حممد ابن عبد
كما أهنم ليسوا من اتباعه وهم الذين حاولوا أن يبقوا يف احلياد، ومن هنا أراد حممد بن عبد 
الوهاب أن خيرجهم من هذا احلياد، فإما أن يكونوا من مؤيديه أو يعتربوا من ضمن خصومه 

شيخ فيحكم بكفرهم، وقد عللت الباحثة آمنة حممد نصري هذه احملاولة بأهنا نتيجة لتأثُر ال
حممد بن عبد الوهاب بالظروف اليت كان فيها عند ما اشتد الصراع والعداوة اليت حوصر هبا 

 ٢٥هو واتباعه
ومن الواضح أن هذه االمور اليت جعلها ابن عبد الوهاب مقياسا لتكفري الناس وخاصة األمور 

 هذه االقوال الثالثة األخرية ليست يف حمل اتفاق عند مجيع املسلمني، ومن اجلدير بالذكر أن
اليت نقلناها عن ابن عبد الوهاب تؤيد أقول سليمان بن عبد الوهاب وآراء بعض خصوم 
الوهابية اليت مفادها أن ابن عبد الوهاب يكفر خمالفيه، ومعلوم أن تكفري املخالف ليس أمرا 
ني، مقبوال يف شريعة االسالم جملرد أنه خيالفك يف الرأي، وليس هذا من مذهب علماء املسلم

وقد ذكر عضد الدين االجيي أن مجهور املتكلمني والفقهاء ال يقولون بكفر خمالفيهم من أهل 
 ٢٦القبلة وإن كانوا خمالفني للحق

                                                                                                                                                         
 مؤلفات الشيخ  االمام محمد  بن  عبد الوهاب،  اعداد عبدالعزيز  بن زيد الرومي و محمد بن عبدالوهاب،  ٢٤

اخرون، القسم الخامس، الرسائل الشخصية، جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية، اسبوع الشيخ محمد بن عبد 
  ٢١٤ - ٢١٢ ص الوهاب، الرياض بدون تاريخ،

 ٢٠٨محمد نصر، الشيخ محمد، ص آمنة  ٢٥

  ٣٩٢اإليجي، عضد الدين، المواقف في علم الكالم، مكتبة المتنبي، القاهرة  بدون تاريخ، ص ٢٦
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بقي لنا أن نشري إىل أمر آخر له أمهية وهو أن اتباع الشيخ حممد بن عبد الوهاب يرفضون 
لوا االنتماء اىل مذهبه، ويؤكدون القول بان ابن عبد الوهاب كان يكفر املسلمني الذين مل يقب

بأنه ال يوجد يف كتب الشيخ حممد بن عبد الوهاب ما يدل على ذلك، وقوهلم هذا يف 
احلقيقة يتناقض مع ما نقلناه عن الشيخ ابن عبد الوهاب نفسه كما نقله غرينا من الباحثني، 

يت يكفر مرتكبها، فإن مث إن ابن عبد الوهاب واتباعه وإن كانوا متفقني يف معظم االشياء ال
آراءهم يف بعض املسائل ليست واحدة، بل إن الواحد منهم رمبا يكون له رأيان يف املسالة 
الواحدة، ودعونا نأخذ مثاال لذلك قضية التوسل باالؤلياء أو االستغاثة هبم هل هي شرك أو 

 حني أنه قال ، يف٢٧ال؟ فأقوال ابن عبد الوهاب يف بعض رسائله تدل على أنه يعتربها شركا
 ٢٨"إن التوسل باالنبياء والصاحلني ليس بشرك"يف أماكن أخري من رسائله 

وقد ظهر هذا التناقض يف أراء بعض انصار الشيخ حممد فقد قال ابن باز عند ما ُسئل عما اذا 
، فإنه يرى أن ٢٩"هذا من البدع اليت مل يشرعها اهللا"كان جائزا التوسل جباه فالن؟ قال

فالن مثال بدعه، يف حني أنه قال يف أماكن أخرى من فتاويه إن االستغاثة شرك، التوسل جباه 
وسوف نعود إىل هذه القضية عند مناقشتنا ملسألة التوسل، اال أننا نريد هنا أن نعطي صورة 
واضحة هلذا التضارب يف آراء أنصار الوهابية يف حكم بعض املسائل كاليت اشرنا اليها، 

وحده من تكلم عن هذه املسائل هبذا الشكل بل هناك من اعتربها وليس الشيخ ابن باز 
، إن علماء ٣٠هـ١٣٧٦شركا كالشيخ عبد الرمحن بن ناصر بن سعدي املتويف سنة 

الوهابية يضعون مسألة التوسل وغريها مثل االستشفاع واالستعانة ضمن مسائل العقيدة، 
تبني لنا عن املثال السابق اهنا ليست وبالتايل كان ينبغي أن تكون آراءهم فيها واحدة، وقد 

كذلك بل تتعارض يف بعض األحيان وسبب هذا التعارض على ما يبدو هو أن بعض علماء 
الوهابية ينظرون هلذه املسائل من جهة أهنا دعاء كما هو احلال عند الشيخ عبد الرمحن بن 

شئا عن آراء الشيخ ناصر بينما مل يفعل اآلخرون كذلك، ورمبا يكون سبب هذا التعارض نا
                                                           

مجموع الرسائل المفيدة في أصول الدين وفروعه، منشورات "محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات، مطبوع مع  ٢٧
 ١٤٣، ١٤٢المؤسسة السعيدية بالرياض، ص

 ٤٣ ص ٢حمن بن قاسم، الدرر السنية، جعبد الر ٢٨

م، الرياسة العامة الدارات البحوث ١٩٩٠بن باز، عبدالعزيز بن عبداهللا، مجموعة فتاوى ومقاالت متنوعة، الرياض  ٢٩
 العلمية و افتاء والدعوة واالرشاد، االدارة العامة للطبع والترجمة، الطبعة الثانية، الجزء الرابع، التوحيد و ما يلحق به 

 دار القلم - فتاوى اسالمية، قدم له وأشرف عليه قاسم الشماعي الرفاعي، بيروت ،  قال إن االستغاثة شرك في٢٧ص
 ٧٢ ص ١ جم١٩٨٨

 ٣٠عبدالرحمن بن ناصر، القول السديد، طبعة جدة  بدون تاريخ، ص  ٣٠
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حممد بن عبد الوهاب يف هذه املسائل، فإنه قد اعتربها شركا أحيانا بينما قال إهنا ليست 
بشرك يف أحايني أخرى كما ذكرنا سابقا، وعلى كل، فإن هذا التعارض قد أوقع  كثريا من 

ن هدفنا املسلمني يف حرية، وسوف نتناول هذه القضية بشيء من التفصيل فيما يلي، وامنا كا
هنا أن نبني موقف انصار السلفية الوهابية من مسألة تكفري املسلمني، والقواعد اليت اعتمدوا 
عليها لتكفري خمالفيهم، وقد تبني لنا أن هذه القواعد ليست ثابتة كلها، وليست جممع عليها 

 هذه من قبل علماء املسلمني، بل إن انصار الوهابية انفسهم ليسوا على رأي واحد يف بعض
املسائل كما بينا، وأغلب الظن أن هذا السبب هو الذي جعل خصومهم يتهموهنم باهنم 
يكفرن الناس على العموم وقد يكون هذا االهتام صحيحا إذا قصد منه أهنم كانوا يقولون 
ذلك يف حياة الشيخ حممد النه ورد من األدلة ما يدل على اهنم كانوا يعتربون كافرا كل من 

مذهبهم، أما اآلن فإن انصار ابن عبد الوهاب ال جيرؤون بالقول بكفر عموم مل يدخل يف 
املسلمني، ومن مث فمن الواضح ان هذا االهتام يكون غري قابل للتصديق على األقل يف الوقت 

 .احلاضر
 

      من جهة أخرى، فإن خصوم الوهابية يف الوقت احلاضر ال يقولون بكفرهم كما هو 
وامنا الذين كانوا يتبادلون التكفري مع الوهابية كان معظمهم ممن عاصر واضح من أدبياهتم 

الشيخ حممد بن عبد الوهاب وبعضهم كان ممن تأخر عنه مثل الشيخ دحالن فقد قال عن 
 ٣١الوهابيني مرة باهنم مالحدة

                                                           
 ١١م مطبعة الحقيقة ص ١٩٧٨دحالن أحمد بن زيني، فتنة الوهابية، استنبول  ٣١
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 التوسل: ثانيا
ألة ال إن اخلالف يف مسألة التوسل وصل إىل حد ال ميكن السكوت عنه مع أن هذه املس

تستحق أن تبذل فيها أي جهد مهما قل، الن املسلمني مازالوا يف أمس احلاجة إىل توفري 
اجلهد ملواجهة العظائم اليت تعترض طريقهم حنو التقدم والعمران، وهذه املسألة ليست من 

، ٣٢مسائل العقيدة املهمة وامنا هي مسألة فرعية يف كيفية الدعاء  كما قال االمام حسن البنا
من مث فال داعى لتفخيم القضية حىت يصبح اخلالف فيها كاخلالف بني الدينني كما مثلها و

 ٣٣الشيخ حممد الغزاىل
، ٣٤ إن انصار الشيخ ابن عبد الوهاب يضعون هذه املسألة وأمثاهلا من ضمن قضايا العقيدة

رب التوسل اال أن آراءهم يف هذه القضية أمر يدعوا إىل احلرية، فالشيخ ابن عبد الوهاب اعت
، ٣٥"إن التوسل باألنبياء والصاحلني ليس بشرك"شركا أحيانا بينما قال يف بعض رسائله 

وكذلك الشيخ ابن باز فقد قال يف بعض فتاويه إن التوسل بدعة، وقال يف أماكن أخرى أن 
، مع ان االستغاثة والتوسل شيء واحد، ومهما يكن من أمر فإن أنصار ٣٦االستغاثة شرك

 : عبد الوهاب قد ذكروا انواعا من التوسل اجلائز على ما يرون وهذه األنواع هيالشيخ ابن 
 . التوسل إىل اهللا باسم من امسائه احلسىن، أو صفة من صفاته العليا-١
 . التوسل إىل اهللا تعاىل بعمل صاحل قام به الداعى-٢
 . التوسل إىل اهللا تعاىل بدعاء الرجل الصاحل-٣
 

                                                           
 دستور الوحدة الثقافية بين البنا، االصل الخامس عشر من األصول العشرين،  و انظر محمد الغزالي، حسن  ٣٢

 ١٥٤، ص المسلمين، الطبعة الثانية، دار الوفاء، المنصورة

 ١٥٤محمد الغزالي، السابق، ص  ٣٣

،  ٩٥، ٨٨، ٧٤، ٧٢، ٥٦، فتاوى اسالمية ص ٢٧ابن باز، عبداهللا، مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة ص ٣٤
  ٣٠، ٢٩عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي،القول السديد، ص 

 ١٤٣، ١٤٢،  محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات،  ص ٤٣ ص٢عبد الرحمن بن قاسم، الدرر السنية ج ٣٥

 ٢٧ص٤، و انظر مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة ج٧٢ص١ابن باز، عبداهللا، فتاوى اسالمية ج ٣٦
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من التوسالت فليست جبائزة يف نظر انصار الوهابية بل يرون اهنا شرك أما غري هذه االنواع 
على ما هو ظاهر أغلب آرائهم، وذلك اهنم يعتقدون بان التوسل دعاء والدعاء عبادة 

 ٣٧والعبادة توحيد
يف حني أن خصوم الوهابية ال يعتربون التوسل عبادة، بل يعتقدون أنه وسيلة إىل العبادة، 

تقرب به إىل الغري، ووسيلة الشيء غريه، فال تقرب يف التوسل حبد ذاته والوسيلة لغة ما ي
للمتوسل به وليس فيه تعظيم له غاية التعظيم وبالتايل ال يكون عبادة الن العبادة تستلزم غاية 

 ٣٨التعظيم وغاية اخلضوع والتذلل
ظر خصوم ومن هنا كان التوسل باالنبياء والصاحلني االحياء منهم واالموات جائزا يف ن

دستور "الوهابية يف هذه القضية،  وقد تعرض الشيخ حممد الغزايل إىل هذه القضية يف كتابه 
 : فذكر انواعا ثالثة للتوسل هي" الوحدة الثقافية بني املسلمني

 :نوع متفق عليه وله صور ثالثة هي: األول 
 . التوسل إىل اهللا بذاته وامسائه احلسىن-١
 .ة التوسل إىل اهللا بطاع-٢
 . التوسل بدعاء  الصاحلني ومن نتوسم فيهم درجة االحسان-٣

 .توسل خمتلف فيه وصورته أن يتوسل بذات الرسول وما له عند اهللا من مكانة: الثاين
 ٣٩نوع مرفوض باتفاق العلماء وصورته أن يتوسل إىل اهللا بدعاء املقبورين: الثالث

 والتوسل ترك أثرا سيئا على الشباب إذا من الواضح أن اخلالف يف تفسري قضايا التكفري
املسلم، وقد أصبح من االمور املألوفة أن يسمع املرء من بعض الشّبان املتدينني بتحرمي أفعال 
معينة أو تكفري أشخاص معينني بدون متهل وال ترو، مع أن أللفاظ التكفري والتحرمي وما 

اء والفرقة بني املسلمني، هذا االمر شاهبها أثر كبري يف نفسية املسلم، وهذا ال شك خيلق العد

                                                           
م ١٩٨٣واعه وأحكامه، بحوث كتبها و ألقاها محمد ناصر الدين أأللباني، بيروت محمد عيد عباسي، التوسل أن ٣٧

، ٧٤، ٧٢، ٥٦ ص١، ابن باز ، بن عبداهللا  وآخرون فتاوى اسالمية ج٤٦-٣١المكتب االسالمي، الطبعة الرابعة، ص 
٩٥، ٨٨ 
، عبد الرحمن بن ناصر بن ٣٣مجموعة الرسائل المفيدة المهمة ص" ابن عبدالوهاب، كتاب التوحيد، مطبوع مع  -٣٩

  ٣٠سعدي، السابق، ص

  ٥٨ابي حامد مرزوق، التوسل، ص  ٣٨

 ١٤٩م دار الوفاء، الطبعة الثانية، ص١٩٨٨محمد الغزالي، دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، المنصورة  ٣٩



 

 

15 

يقودنا اىل احلديث عن العالقة بني السلفية الوهابية والفرق االسالمية االخرى وسوف نناقش 
 .هذه القضية يف الفصل القادم

 


