
    اللجنة الدائمة لإلفتاءاللجنة الدائمة لإلفتاءاللجنة الدائمة لإلفتاءاللجنة الدائمة لإلفتاء
    برئاسة مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه اهللابرئاسة مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه اهللابرئاسة مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه اهللابرئاسة مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه اهللا

    
    : : : : وبعدوبعدوبعدوبعد. . . . . . . . احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده 

فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء اطلعت على ما ورد إىل فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء اطلعت على ما ورد إىل فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء اطلعت على ما ورد إىل فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء اطلعت على ما ورد إىل 
انة انة انة انة مساحة املفيت العام من بعض الناصحني من إستفتاآت مقيدة باألممساحة املفيت العام من بعض الناصحني من إستفتاآت مقيدة باألممساحة املفيت العام من بعض الناصحني من إستفتاآت مقيدة باألممساحة املفيت العام من بعض الناصحني من إستفتاآت مقيدة باألم

    ١٣١٣١٣١٣: : : : بتاريخ بتاريخ بتاريخ بتاريخ  )  )  )  ) ٢٩٢٩٢٩٢٩٢٩٢٩٢٩٢٩( ( ( ( ، ، ، ،  )  )  )  ) ٢٩٢٨٢٩٢٨٢٩٢٨٢٩٢٨: ( : ( : ( : ( العامة هليئة كبار العلماء برقم العامة هليئة كبار العلماء برقم العامة هليئة كبار العلماء برقم العامة هليئة كبار العلماء برقم 
. . . .  هـ هـ هـ هـ١٤٢١١٤٢١١٤٢١١٤٢١ /  /  /  / ٥٥٥٥ /  /  /  / ١٣١٣١٣١٣وتاريخ وتاريخ وتاريخ وتاريخ  )  )  )  ) ٢٩٢٩٢٩٢٩٢٩٢٩٢٩٢٩( ( ( ( ورقم ورقم ورقم ورقم . . . .  هـ هـ هـ هـ١٤٢١١٤٢١١٤٢١١٤٢١ /  /  /  / ٥٥٥٥/ / / / 

/ / / / جلامعهما جلامعهما جلامعهما جلامعهما ) ) ) ) صيحة نذير صيحة نذير صيحة نذير صيحة نذير ( ( ( ( ، ، ، ، ) ) ) ) التحذير من فتنة التكفري التحذير من فتنة التكفري التحذير من فتنة التكفري التحذير من فتنة التكفري ( ( ( ( بشأن كتايب بشأن كتايب بشأن كتايب بشأن كتايب 
علي حسن احلليب ، وأما يدعوان إىل مذهب اإلرجاء ، من أن العمل علي حسن احلليب ، وأما يدعوان إىل مذهب اإلرجاء ، من أن العمل علي حسن احلليب ، وأما يدعوان إىل مذهب اإلرجاء ، من أن العمل علي حسن احلليب ، وأما يدعوان إىل مذهب اإلرجاء ، من أن العمل 

وينسب ذلك إىل أهل السنة واجلماعة ، وينسب ذلك إىل أهل السنة واجلماعة ، وينسب ذلك إىل أهل السنة واجلماعة ، وينسب ذلك إىل أهل السنة واجلماعة ، . . . . رط صحة يف اإلميان رط صحة يف اإلميان رط صحة يف اإلميان رط صحة يف اإلميان ليس شليس شليس شليس ش
ويبين هذين الكتابني على نقول لشيخ اإلسالم ابن تيمية واحلافظ بن ويبين هذين الكتابني على نقول لشيخ اإلسالم ابن تيمية واحلافظ بن ويبين هذين الكتابني على نقول لشيخ اإلسالم ابن تيمية واحلافظ بن ويبين هذين الكتابني على نقول لشيخ اإلسالم ابن تيمية واحلافظ بن 

    . . . . كثري وغريمها رحم اهللا اجلميعكثري وغريمها رحم اهللا اجلميعكثري وغريمها رحم اهللا اجلميعكثري وغريمها رحم اهللا اجلميع
ورغبة الناصحني بيان ما يف هذين الكتابني ليعرف القراء احلق من ورغبة الناصحني بيان ما يف هذين الكتابني ليعرف القراء احلق من ورغبة الناصحني بيان ما يف هذين الكتابني ليعرف القراء احلق من ورغبة الناصحني بيان ما يف هذين الكتابني ليعرف القراء احلق من 

    . . . . . . . . اخلاخلاخلاخل. . . . . . . . الباطل الباطل الباطل الباطل 
 املذكورين ، واإلطالع عليهما تبني  املذكورين ، واإلطالع عليهما تبني  املذكورين ، واإلطالع عليهما تبني  املذكورين ، واإلطالع عليهما تبني وبعد دراسة اللجنة للكتابنيوبعد دراسة اللجنة للكتابنيوبعد دراسة اللجنة للكتابنيوبعد دراسة اللجنة للكتابني

علي حسن احلليب علي حسن احلليب علي حسن احلليب علي حسن احلليب / / / / مجع مجع مجع مجع ) ) ) ) التحذير من فتنة التكفري التحذير من فتنة التكفري التحذير من فتنة التكفري التحذير من فتنة التكفري  (  (  (  ( ::::    للجنة أن كتابللجنة أن كتابللجنة أن كتابللجنة أن كتاب
    ::::فيما أضافه إىل كالم العلماء يف مقدمته وحواشيه حيتوي على ما يأيتفيما أضافه إىل كالم العلماء يف مقدمته وحواشيه حيتوي على ما يأيتفيما أضافه إىل كالم العلماء يف مقدمته وحواشيه حيتوي على ما يأيتفيما أضافه إىل كالم العلماء يف مقدمته وحواشيه حيتوي على ما يأيت



    
بناه مؤلفه على مذهب املرجئة البدعي الباطل ، الذين حيصرون بناه مؤلفه على مذهب املرجئة البدعي الباطل ، الذين حيصرون بناه مؤلفه على مذهب املرجئة البدعي الباطل ، الذين حيصرون بناه مؤلفه على مذهب املرجئة البدعي الباطل ، الذين حيصرون  ----١١١١

الل القليب ، كما يف الل القليب ، كما يف الل القليب ، كما يف الل القليب ، كما يف الكفر بكفر اجلحود والتكذيب واالستحالكفر بكفر اجلحود والتكذيب واالستحالكفر بكفر اجلحود والتكذيب واالستحالكفر بكفر اجلحود والتكذيب واالستح
 ، وهذا خالف ما عليه أهل السنة  ، وهذا خالف ما عليه أهل السنة  ، وهذا خالف ما عليه أهل السنة  ، وهذا خالف ما عليه أهل السنة ٢٢٢٢٢٢٢٢//// وص وص وص وص٢٢٢٢//// حاشية  حاشية  حاشية  حاشية ٦٦٦٦/ / / / ص ص ص ص 

من أن الكفر يكون باالعتقاد وبالقول وبالفعل من أن الكفر يكون باالعتقاد وبالقول وبالفعل من أن الكفر يكون باالعتقاد وبالقول وبالفعل من أن الكفر يكون باالعتقاد وبالقول وبالفعل : : : : واجلماعةواجلماعةواجلماعةواجلماعة
    ....وبالشكوبالشكوبالشكوبالشك

البداية البداية البداية البداية : ( : ( : ( : (  يف يف يف يف---- رمحه اهللا تعاىل  رمحه اهللا تعاىل  رمحه اهللا تعاىل  رمحه اهللا تعاىل ----حتريفه يف النقل عن ابن كثري حتريفه يف النقل عن ابن كثري حتريفه يف النقل عن ابن كثري حتريفه يف النقل عن ابن كثري  ----٢٢٢٢
 نقالً  نقالً  نقالً  نقالً ١٥١٥١٥١٥/ / / / حيث ذكر يف حاشيته ص حيث ذكر يف حاشيته ص حيث ذكر يف حاشيته ص حيث ذكر يف حاشيته ص  )  )  )  ) ١١٨١١٨١١٨١١٨ /  /  /  / ١٣١٣١٣١٣: : : : والنهايةوالنهايةوالنهايةوالنهاية

أن جنكيز خان ادعى يف الياسق أنه من عند اهللا أن جنكيز خان ادعى يف الياسق أنه من عند اهللا أن جنكيز خان ادعى يف الياسق أنه من عند اهللا أن جنكيز خان ادعى يف الياسق أنه من عند اهللا : ( : ( : ( : ( عن ابن كثريعن ابن كثريعن ابن كثريعن ابن كثري
،وعند الـرجوع إىل الـموضع ،وعند الـرجوع إىل الـموضع ،وعند الـرجوع إىل الـموضع ،وعند الـرجوع إىل الـموضع ) ) ) ) وأن هذا هو سبب كفرهم وأن هذا هو سبب كفرهم وأن هذا هو سبب كفرهم وأن هذا هو سبب كفرهم 

     رمحه اهللا تعاىل رمحه اهللا تعاىل رمحه اهللا تعاىل رمحه اهللا تعاىل----املذكور مل يوجد فيه ما نسبه إىل ابـن كثري املذكور مل يوجد فيه ما نسبه إىل ابـن كثري املذكور مل يوجد فيه ما نسبه إىل ابـن كثري املذكور مل يوجد فيه ما نسبه إىل ابـن كثري 
---- . . . .    

/ / / /  يف ص  يف ص  يف ص  يف ص ---- رمحه اهللا تعاىل  رمحه اهللا تعاىل  رمحه اهللا تعاىل  رمحه اهللا تعاىل ----تقوله على شيخ اإلسالم ابن تيمية تقوله على شيخ اإلسالم ابن تيمية تقوله على شيخ اإلسالم ابن تيمية تقوله على شيخ اإلسالم ابن تيمية  ----٣٣٣٣
أن احلكم أن احلكم أن احلكم أن احلكم : : : : ذكورذكورذكورذكور إذ نسب إليه جامع الكتاب امل إذ نسب إليه جامع الكتاب امل إذ نسب إليه جامع الكتاب امل إذ نسب إليه جامع الكتاب امل١٨١٨١٨١٨    ----    ١٧١٧١٧١٧

املبدل ال يكون عند شيخ اإلسالم كفراً إال إذا كان عن معرفة املبدل ال يكون عند شيخ اإلسالم كفراً إال إذا كان عن معرفة املبدل ال يكون عند شيخ اإلسالم كفراً إال إذا كان عن معرفة املبدل ال يكون عند شيخ اإلسالم كفراً إال إذا كان عن معرفة 
وهذا حمض تقول على شيخ اإلسالم ابن وهذا حمض تقول على شيخ اإلسالم ابن وهذا حمض تقول على شيخ اإلسالم ابن وهذا حمض تقول على شيخ اإلسالم ابن . . . . واعتقاد واستحاللواعتقاد واستحاللواعتقاد واستحاللواعتقاد واستحالل

 فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة  فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة  فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة  فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة ---- رمحه اهللا تعاىل  رمحه اهللا تعاىل  رمحه اهللا تعاىل  رمحه اهللا تعاىل ----تيمية تيمية تيمية تيمية 
    ....واجلماعة ومذهبهم ، كما تقدم وهذا إمنا هو مذهب املرجئةواجلماعة ومذهبهم ، كما تقدم وهذا إمنا هو مذهب املرجئةواجلماعة ومذهبهم ، كما تقدم وهذا إمنا هو مذهب املرجئةواجلماعة ومذهبهم ، كما تقدم وهذا إمنا هو مذهب املرجئة



    ----حممدبن إبراهيم آل شيخ حممدبن إبراهيم آل شيخ حممدبن إبراهيم آل شيخ حممدبن إبراهيم آل شيخ / / / / حتريفه ملراد مساحة العالمة الشيخ حتريفه ملراد مساحة العالمة الشيخ حتريفه ملراد مساحة العالمة الشيخ حتريفه ملراد مساحة العالمة الشيخ  ----٤٤٤٤
إذ زعم إذ زعم إذ زعم إذ زعم . . . . حتكيم القوانني الوضعيةحتكيم القوانني الوضعيةحتكيم القوانني الوضعيةحتكيم القوانني الوضعية: : : :  يف رسالته يف رسالته يف رسالته يف رسالته----رمحه اهللا تعاىل رمحه اهللا تعاىل رمحه اهللا تعاىل رمحه اهللا تعاىل 

أن الشيخ يشترط االستحالل القليب ، أن الشيخ يشترط االستحالل القليب ، أن الشيخ يشترط االستحالل القليب ، أن الشيخ يشترط االستحالل القليب ، : : : : جامع الكتاب املذكورجامع الكتاب املذكورجامع الكتاب املذكورجامع الكتاب املذكور
مع أن كالم الشيخ واضح وضوح الشمس يف رسالته املذكورة مع أن كالم الشيخ واضح وضوح الشمس يف رسالته املذكورة مع أن كالم الشيخ واضح وضوح الشمس يف رسالته املذكورة مع أن كالم الشيخ واضح وضوح الشمس يف رسالته املذكورة 

    ....على جادة أهل السنة واجلماعةعلى جادة أهل السنة واجلماعةعلى جادة أهل السنة واجلماعةعلى جادة أهل السنة واجلماعة
عليقه على كالم من ذكر من أهل العلم بتحميل كالمهم ماال عليقه على كالم من ذكر من أهل العلم بتحميل كالمهم ماال عليقه على كالم من ذكر من أهل العلم بتحميل كالمهم ماال عليقه على كالم من ذكر من أهل العلم بتحميل كالمهم ماال تتتت ----٥٥٥٥

/ / / /  حاشية  حاشية  حاشية  حاشية ١٠٩١٠٩١٠٩١٠٩، ، ، ، ١١١١/ / / /  حاشية  حاشية  حاشية  حاشية ١٠٨١٠٨١٠٨١٠٨حيتمل ، كما يف الصفحات حيتمل ، كما يف الصفحات حيتمل ، كما يف الصفحات حيتمل ، كما يف الصفحات 
    ....٢٢٢٢/ / / /  حاشية  حاشية  حاشية  حاشية ١١٠١١٠١١٠١١٠ ،  ،  ،  ، ٢١٢١٢١٢١

كما أن يف الكتاب التهوين من احلكم بغريما أنزل اهللا ، وخباصة كما أن يف الكتاب التهوين من احلكم بغريما أنزل اهللا ، وخباصة كما أن يف الكتاب التهوين من احلكم بغريما أنزل اهللا ، وخباصة كما أن يف الكتاب التهوين من احلكم بغريما أنزل اهللا ، وخباصة  ----٦٦٦٦
 ، بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد يف هذه  ، بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد يف هذه  ، بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد يف هذه  ، بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد يف هذه ١١١١/ / / /  ح  ح  ح  ح ٥٥٥٥/ / / / يف ص يف ص يف ص يف ص 

املسألة فيه مشااملسألة فيه مشااملسألة فيه مشاوهذا غلط شنيع وهذا غلط شنيع وهذا غلط شنيع وهذا غلط شنيع---- الرافضة  الرافضة  الرافضة  الرافضة ----ة للشيعة ة للشيعة ة للشيعة ة للشيعة املسألة فيه مشا ....    
وجد أا وجد أا وجد أا وجد أا ) ) ) ) صيحة نذير صيحة نذير صيحة نذير صيحة نذير ( ( ( ( وباإلطالع على الرسالة الثانية وباإلطالع على الرسالة الثانية وباإلطالع على الرسالة الثانية وباإلطالع على الرسالة الثانية  ----٧٧٧٧

    ....----     وحاهلكما ذُكر وحاهلكما ذُكر وحاهلكما ذُكر وحاهلكما ذُكر----كمساند ملا يف الكتاب املذكور كمساند ملا يف الكتاب املذكور كمساند ملا يف الكتاب املذكور كمساند ملا يف الكتاب املذكور 
    

ال جيوز طبعهما ال جيوز طبعهما ال جيوز طبعهما ال جيوز طبعهما : : : : فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابنيفإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابنيفإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابنيفإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابني
كاتبهما كاتبهما كاتبهما كاتبهما وننصح وننصح وننصح وننصح . . . . والنشرمها وال تداوهلما ملا فيهما من الباطل والتحريفوالنشرمها وال تداوهلما ملا فيهما من الباطل والتحريفوالنشرمها وال تداوهلما ملا فيهما من الباطل والتحريفوالنشرمها وال تداوهلما ملا فيهما من الباطل والتحريف

    . . . . أن يتقي اهللا فينفسه ويف املسلمني ، وخباصة شبامأن يتقي اهللا فينفسه ويف املسلمني ، وخباصة شبامأن يتقي اهللا فينفسه ويف املسلمني ، وخباصة شبامأن يتقي اهللا فينفسه ويف املسلمني ، وخباصة شبام
    



وأن جيتهد يف حتصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء املوثوق بعلمهم وأن جيتهد يف حتصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء املوثوق بعلمهم وأن جيتهد يف حتصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء املوثوق بعلمهم وأن جيتهد يف حتصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء املوثوق بعلمهم 
وأن العلم أمانة ال جيوز نشره إال على وفق الكتاب وأن العلم أمانة ال جيوز نشره إال على وفق الكتاب وأن العلم أمانة ال جيوز نشره إال على وفق الكتاب وأن العلم أمانة ال جيوز نشره إال على وفق الكتاب . . . . وحسن معتقدهموحسن معتقدهموحسن معتقدهموحسن معتقدهم

    ....والسنةوالسنةوالسنةوالسنة
    

    وأن يقلع عن مثل هذه اآلراء واملسلك املزري يف حتريف كالم أهلوأن يقلع عن مثل هذه اآلراء واملسلك املزري يف حتريف كالم أهلوأن يقلع عن مثل هذه اآلراء واملسلك املزري يف حتريف كالم أهلوأن يقلع عن مثل هذه اآلراء واملسلك املزري يف حتريف كالم أهل
واهللا واهللا واهللا واهللا . . . . العلم ، ومعلوم أن الرجوع إىل احلق فضيلة وشرف للمسلمالعلم ، ومعلوم أن الرجوع إىل احلق فضيلة وشرف للمسلمالعلم ، ومعلوم أن الرجوع إىل احلق فضيلة وشرف للمسلمالعلم ، ومعلوم أن الرجوع إىل احلق فضيلة وشرف للمسلم

    ....املوفقاملوفقاملوفقاملوفق
    

    . . . . وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعنيوصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعنيوصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعنيوصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني
    

    . . . . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
    

    . . . . عبد اهللا بن عبد الرمحن الغديانعبد اهللا بن عبد الرمحن الغديانعبد اهللا بن عبد الرمحن الغديانعبد اهللا بن عبد الرمحن الغديان: : : : عضو عضو عضو عضو 
    . . . . بكر بن عبد اهللا أبو زيدبكر بن عبد اهللا أبو زيدبكر بن عبد اهللا أبو زيدبكر بن عبد اهللا أبو زيد: : : : عضوعضوعضوعضو
    . . . . صاحل بن فوزان الفوزانصاحل بن فوزان الفوزانصاحل بن فوزان الفوزانصاحل بن فوزان الفوزان: : : : عضوعضوعضوعضو

        . . . . عبد العزيز بن عبد اهللا بن حممد آل الشيخعبد العزيز بن عبد اهللا بن حممد آل الشيخعبد العزيز بن عبد اهللا بن حممد آل الشيخعبد العزيز بن عبد اهللا بن حممد آل الشيخ: : : : الرئيس الرئيس الرئيس الرئيس 
        





    


