
 اتهام الشيخ بتكفير المسلمين بالكبيرة

مالم يحسن الفهم مع ما أراه من القرائن  أيها األخوة : بعض
ااتقاا تها  الظاااةرة ماان اااود القعاا  أىااااوا اااا  مقالاا  مااا

بقلب  يوما من األيام و ال تلفظ بها لسان  و ال في الخلوات 
 . المشاة  . فضال ان ةذه

: إنااا  أرفاار المساالمين الفاااةرة امةماا  تقااو   ةااذه المقالاا 
يسمعونا  ماذ قرابا   بالكبيرة . فأنا أنش  طالب العلم الذين

خمس  واشرون اا  و انا أخطب ال  الماابر . ةا  اامعوا 
 !! من األيام اناي قلت أن فاا  الكبيرة راافر ماي ف  يوم

يومااا ماان األيااام أتااي و أنااا أاا   فاا   فااوام مااا ااتقاا تها
القاارائن  ة ااامعوةا مااع مااا أراه ماانالطلااب . إنمااا  اارةم ابااار 

انااي قلات :   الظاةرة من اود القع  . امعوا مقال  ل  ةا 
ةام راربت مافال فقلات : " لاو قاا   " " إن الَمِعار مساتح 

رافر ال  رةال إن ام از وة  أرم الربا و و لكا  آرله فذا
 . إىكا  ف  رفره " . ةذه العبارة التي قلتها

 . ةذا لم يق  به أأ   !مستح  ! قااالوا : المعر



ورد فاا     اان مان ةاو المعار . و ماا قلات : أناا ماا تكلمات
مجماال   رالم  أصال تعريف المعر . و لكن إذا ران الكالم

) و ةااذا رااالم أةاا  العلاام   ةاام ورد بعاا ه َمفَاا  فياب ااي أن ناارد 
للمف  ألن األمفا  من بااب المباين و لاذل   الكالم المجم 

 . بين الكالميضربها ام از وة  لت

إذا اامعت مافال راربه ام ااز وةا   " : قا  امرو بن مارة
 " : فلم أفهمه بكيت ال  نفسي . ألن ام از وة  يقو 

 . " و تل  األمفا  نضربها للااس و ما يعقلها إال العالمون

المباين . فأناا إذا قلات : " إن المعار  فك  األمفا  من بااب
أبااين  أتااي -مفااا  مسااتح  " ةااذا رااالم مجماا  . ةاام قلاات 

إذا قا  رةال إنام أارم الرباا أو أارم  -معاي الكالم السابق 
العقااوأ أو أاارم أء ىاايد لكااا  أفعلااه . فهااذا  الزنااا أو أاارم

المعاار .  وارااخ أنااه رفاار إباااد . و لكاااي مااا قلاات ماان ةاام
فحاااين إذن أباااين بااار م أن العاااورة فااا   ايااا  الجاااالد و ايااا  

 . الوروح

 . ع  الذنب و يكرره و لو مراراالذى يف ليس ةو  المعر :



يااا   الااا  ا.صااارار . و يااا   الياااه  إن تكااارار الاااذنب ال
 أأاديث رما قا  صل  ام اليه والم فيما يحكيه ان رب

العزة من أ يث أب  ةريرة اا  مسالم   قاا  ام ااز وةا  : 
إن  أذنبت ذنباا فاا فر لا   : " أذنب اب ء ذنبا   فقا  رب 

 الم اب ى أن له ربا ي فار الاذنب و فقا  ام از وة  :   

يأخذ بالذنب   ةم أذنبت ذنبا   فقا  رب  : إنا  أذنبات ذنباا 
وة  : الم ابا ى أن لاه رباا ي فار  فقا  ام از  فا فر ل   

 الااذنب و يأخااذ بالااذنب    فاارت لعباا ى ةاام أذنباات ذنبااا 

فقاا  ام ااز وةا  : الام ابا ى أن   فقا  مف  ةاذه المقالا 
بالاذنب    فارت لعبا ى فليفعا   الاذنب و يأخاذ لاه رباا ي فار

 . " اب ى ما ىاد

الاذنب مارارا و تكارارا ال يا   الا  ا.صارار    العبا  اذا رارر
 . والفع  بمجرده أيضا ال ي   ال  ا.صرار

أموالااه فاا  الباااوق   فيقااا  لااه ةااذا ربااا    يعااا  واأاا  وارااع
ماان يشاا   لاا   فيقاو  : ام يتااوب اليااه أاماا  إيااه . ال أةاا 

أموال    األمان  راأت   و راعاا أموالااا فا  الشارر  الفالنيا  



راعااةا فا  الشارر  العالنيا  اارقوةا   أناا مااذا  اارقوةا   و
 . أفع  ؟ رباا يتوب اليه

راان مرتكباا لهاذه الكبيارة الموبقا    وةاو  ةذا ال يكفار و إن
قاا  ةاذا  ورع األماوا  فا  البااوق   أنساوى باين ةاذا الاذء

كااالم و بااين ماان يقااو  : إن ام أاارم الربااا و لكااا  آرلااه   ال
 ةذا ف  العالمين ؟؟ من الذى يسوى بين

ةذا الجاس ال  ا.طاالأ   والتكفيار  ال يش  أأ  ف  رفر
با لي  أورا   أق ام تعال  ال يح  ألأا  أن يقا م الياه إال

ماان ىاامس الاهااار   و قاا  نقاا  العااز باان اباا  السااالم إةماااا  
ف  العلم الضرورء   إن الظهر ررعتان  ) من قا العلماد أن 

ةالة  أنه راافر  أو الععر ررعتان أو الم رب أربع  أو األوقات
 . باةما  المسلمين

ا د العلوات و ا د الررعات مان العلام  لماذا ؟ ألن معرف 
أمااا  . الضاارورء الااذء يسااتوء فيااه الاام الخاصاا  و العاماا 

صااا  فاااال يكفااار العاااامي  العلااام الاااذء ال يتوصااا  إلياااه إال الخا



العااالم الااذء ااارا ةااذه الجزئياا   بااااتحالله   إنمااا يكفاار
 . فخالفها ةحودا و ااتكبارا

يقاااو  أةااا  العلااام اااامع  و ال االقااا  لاااه  و التكفيااار رماااا
 . بال الئ  العقلي  أتي وإن رانت رروري 

العشارة أربار مان ا.ةااين و أربار مان الخمسا   رلااا نعلام أن
اقلياا . فلاو قاا   علام ةاذا الماا رارورياوأربرالسات  . رلااا ي

قائاا  إن الفالةااا  أربااار مااان العشااارة . خاااالف العلااام الضااارورء 
؟ خاالف العلام الضارورى العقلاي . و ماع ذلا   العقلا  أم ال

راارورة  ال يكفااره أأاا  قاال ماان المساالمين باار م أنااه خااالف
العق  وما اتفاق الياه الكا  لكان لام يازلاه ام فا  رتاباه و لام 

صال  ام الياه واالم . فا  يكاون أاين إذن  ميقلاه رااو  ا
أنااز  ام و  داخاا  فاا  باااب التكفياار . إنمااا الااذى يجحاا  مااا

يعاار الاا  أن يخااالف ام ااابحانه وتعااالي ةااذا رااافر ال ىاا  
 . أالم أأ  من أة  العلم خالف ف  ةذا ف  ذل  و أنا ال



فااا  الكبيارة ؟ مجارد فعلاه للكبيارة .  فكيف يقا  أن  أرفر
تعاااالي أن يهااا ى  تاااااااان اظااااايم . أااااأ  ام تباااارق وةااذا به

 . ةؤالد المفترين

 : قا  أبا العتاةي  نإ

و اااا  ام تجتمااع              ديااان يااوم الاا ين نمضااي إلاا 
 الخعوم

لتعلاايم أو تاا ريس أو واااظ األي إفتاارء  و مااا ماان أأاا  تعاا ر
رأماه ام  بعاض الاااس الياه و راان ىايخ ا.ااالم ابان تيميا 

ولعلاااي ال أباااالا إن ىااااد ام إذا   أرفااار الاااااس باااالد بهاااذا مااان
الحساااات التااي رساابها ىاايخ ا.اااالم اباان تيمياا   قلاات : أن

التاا  رساابها  بااافتراد أا ائااه اليااه لعلهااا تساااوء الحساااات
 . بعلمه وةهاده

أسن السؤا    ةم أسان ا.ااتما  ةام  إن أو  مراتب العلم
أأساااوا  ألنهاام ماااأساان الفهاام . و إنمااا ااااااد فهاام ةااؤالد 

لردوا المجما  إلا  المباين رماا قاا    لو أأساوا  ا.اتما  .
 أة  العلم
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