عيون الرسائل واملسائل

حكم تكفري املعني
والفرق بني قيام احلجة وفهم احلجة

تأليف
العالمة إسحاق بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
تقديم
احلمد هلل املعني ،والصالة والسالم عىل النبي األمني ،وعىل آله وأصحابه والتابعني .
أما بعـــد :
فإن قضية التكفري والتضليل والتبديع قضية هلا جذورها يف تاريخ الطوائف اإلسالمية ،وكانت سـمة
ظاهرة وعالمة بارزة للخوارج ومن نحا نحوهم ،ثم جعلـت بسـبة فـامتطل الكذـري اراهـا و سـكوا
بشعفها وتوسلوا هبا للنيل ممن حقق التوحيد واملتابعة ليخلصوا من الـ ىل توسـيع ئائـرة اإلسـالم
ولو جيء باملكفرات الظاهرة ،وكانت حركة التجديد واإلصالح يف القرن الذاين عرش قد أظفت عـىل
هذه القضية جلباب السرت بإحسان الظن باملسلمني ،ومحلهم عىل ما انطوت عليه ضـئئرهم وىلـىل يف
ظاهر أعئهلم ،وفرع القضية العامة ،قضية تكفري املعني وهل يلزم من ال قيام احلجة أم البد من فهم
احلجة .
ناقش املوضوع وأبدى فيه وأعائ العالمة املحدث الشيخ ىلسحاق بن عبدالرمحن بن احلسن آل الشـيخ
املتوىف سنة 1319هـ وقد أعرب عـن مرشـبه وأوضـ عـن معتقـد سـلفه بـإيرائ الشـواهد واألئلـة
الرشعية املطابقة للمصال املرعية ،فلعل القارئ الكريم جيد بغيته يف طيات هذه الرسالة املوجزة .
واملؤلف هلا ممن عاش يف األمصار وجاب الديار ورأى مظاهر الكفر واالبتداع لدى الدمهاء املنتسـبني
لإلسالم ،وبئ أن الرسالة موضوعها ال يزال حديث الساعة أحببنا نرشها مسـامهة يف التبصـري ،وممـا
نأسف له أننا مل نجد سوى نسخة واحدة بقلم عبد العزيز بـن فـوزان حررهـا يف عملـ املؤلـف سـنة
1312هـ ،واكر أنه نقلها من قلمه .
وبقدر اإلمكان جرى تصحي بعض األخطاء اإلمالئية ونزر يسري مـن األلفـاا النحويـة ،أرجـو اهلل
املذوبة وحسن اجلزاء واهلل أعلم وصىل اهلل عىل نبينا حممد .
ىلسئعيل بن سعد بن عتيق
الرياض 1408/11/19هـ
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد اهلل رب العاملني ،وال عدوان ىلال عىل الظاملني والعاقبة للمتقني ،وأشهد أن ال ىللـه ىلال اهلل األحـد
الصمد ،الذي ال يستغاث يف الشدائد وال يدعل ىلال ىلياه ،فمن عبد غريه فهـو املرشـا الكفـور ،بـن
القرآن ،وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله ،وخليله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه أمجعني ،الذي قامت
به احلجة عىل العاملني  ،فال نبي بعده وال رسول ،أما بعد:
فقد بلغنا وسمعنا من فريق ممن يدعل العلم والدين ،وممن هو بزعمه مـؤتم بالشـيخ حممـد بـن عبـد
الوهاب ىلن من أرشا باهلل وعبد األوثان ال يطلق عليه الكفـر والرشـا بعينـه ،والـ أن بعـض مـن
شافهني منهم بذل سمع من بعض اإلخوان أنه أطلق الرشا والكفر عىل رجل ئعـا النبـي صـىل اهلل
عليه وسلم واستغاث به ،فقال له الرجل  :ال تطلق عليه حتل بتعرفه ،وكان هذا وأجناسـه ال يعبـأون
بمخالطة املرشكني يف األسفار ويف ئيارهم بل يطلبون العلـم عـىل مـن هـو أكفـر النـال مـن علـئء
املرشكني ،وكانوا قد لفقوا هلم شبهات عىل ئعواهم يأيت بعضها يف أثناء الرسالة ـ ىلن شاء اهلل تعـا ـ
وقد غروا هبا بعض الرعاع من أتباعهم ومن ال معرفة عنده ومن ال يعرف حاهلم وال فـرق عنـده وال
فهم متحيزون عن اإلخوان بأجسـامهم وعـن املشـايخ بقلـوهبم ومـداهنون هلـم ،وقـد استوحشـوا
واس بتوحش منهم بئ أظهروه من الشبهة وبئ ظهر علـيهم مـن الكةبـة بمخالطـة الفسـقة واملرشـكني،
وعند التحقيق ال بيكفرون املرشا ىلال بالعموم ،وفيئ بينهم يتورعـون عـن الـ  ،ثـم ئبـت بـدعتهم
وشبهتهم حتل راجت عىل من هو من خواص اإلخوان وال واهلل أعلم بسبب ترا كتـب األصـول
وعدم االعتناء هبا وعدم اخلوف من الزيغ .
رغبوا عن رسائل الشيخ حممد بن عبد الوهاب ـ قدل اهلل روحه ـ ورسائل بنيـه فإاـا كفيلـة بتبيـني
مجيع هذه الشبه جدا كئ سيمر ،ومن له أئنل معرفة ىلاا رأى حال النال اليوم ونظر ىل اعتقائ املشايخ
املذكورين حتري جدا وال حول وال قوة ىلال باهلل ،وال أن بعض من أرشنا ىلليـه بحذتـه  )1عـن هـذه

......................
 )1هكذا يف النسخة املطبوعة ،ولعل الصواب باحذته  .قاله أبو عمر احلنب ي .
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املسألة فقال نقول ألهل هذه القباب الذين يعبدواا ومن فيها فعل هذا رشا ولـي

هـو بمرشـا،

فانظر ترى وامحد رب واسأله العافية ،فإن هذا اجلواب من بعض أجوبة العراقي  )2التي يرئ عليهـا
الش يخ عبد اللطيف واكر الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ال وعن مستدهلم فقال :
نكفر النوع وال نعني الشخ

ىلال بعد التعريف ،ومستندنا ما رأيناه يف بعض رسائل الشـيخ حممـد ـ

قدل اهلل روحه ـ عىل أنه امتنع من تكفري من عبد قبة الكلواز وعبد القائر من اجلهال لعدم مـن ينبـه،
فانظر ترى العجب ثم اسأل اهلل العافية وأن يعافي من احلـور بعـد الكـور ،ومـا أشـبههم باحلكايـة
املشهورة عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب ـ رمحه اهلل ـ أنه اات يوم يقرر عىل أصل الدين ويبني ما فيه
ورجل من جلسائه ال يسأل وال يتعجب وال يبحث ،حتل جاء بعض الكلئت التي فيها ما فيها ،فقال
الرجل  :ما هذه كيف ال ؟ فقال الشيخ  :قاتل اهلل اهب حديذنا منذ اليوم مل تفهم ومل تسـأل عنـه،
فلئ جاءت هذه السقطة عرفتها ،أنت مذل الذباب ال يقع ىلال عىل القذر أو كئ قال .
ونحن نقول  :احلمد هلل ،وله الذناء ،ونسأله املعونة والسدائ ،وال نقـول ىلال كـئ قـال مشـاانا الشـيخ
حممد يف ىلفائة املستفيد وحفيده يف رئه عىل العراقي وكذل هو قول أئمة الدين قبلهم ومما هو معلـوم
باالضطرار من ئين اإلسالم ،أن املرجع يف مسائل أصـول الـدين ىل الكتـاب والسـنة وىلمجـاع األمـة
املعترب وهو ما كان عليه الصحابة ،ولي

املرجع ىل عامل بعينه يف ال  ،فمن تقرر عنـده هـذا األصـل

تقريرا ال يدفعه شبهة وأخذ برشاشري قلبه ،هان عليه ما قد يراه من الكالم املشتبه يف بعـض مصـنفات
أئمته ،ىلا ال معصوم ىلال النبي صىل اهلل عليه وسلم .
ومسألتنا هذه وهل عبائة اهلل وحده ال رشي له والرباءة من عبائة ما سواه ،وأن من عبد مع اهلل غـريه
فقد أرشا الرشا األكرب الذي ينقل عن امللـة ،هـي أصـل األصـول وهبـا أرسـل اهلل الرسـل وأنـزل
الكتب ،وقامت عىل النال احلجة بالرسول وبالقرآن ،وهكذا ىلد اجلواب مـن أئمـة الـدين يف الـ
األصل عند تكفري من أرشا باهلل فإنه يستتاب فإن تـاب وىلال قتـل ،ال يـذكرون التعريـف يف مسـائل
األصول ،ىلنئ يذكرون التعريف يف املسائل اخلفية التي قد افل ئليلها عىل بعض املسـلمني ،كمسـائل

......................
 )2هو ئاوئ بن جرجي

رئ عليه الشيخ عبد اللطيف ىف كتابه منهاج التأسي
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والتقدي

.

نازع هبا بعض أهل البدع كالقدرية واملرجئة ،أو يف مسألة خفية كالملف والعطف وكيـف بيعرفـون
بعبائ القبور وهم ليسوا بمسلمني وال يدخلون يف مسمل اإلسالم ،وهل يبقل مـع الرشـا عمـل واهلل
تعا يقول { :وال يدخلون اجلنة حتل يلج اجلمل يف سم اخلياط} { )3ومن يرشا باهلل فكأنئ خر من
السئء فتخطفه الطري أو هتوى به الـري يف مكـان سـحيق} { )4ىلن اهلل ال يغفـر أن يرشـا بـه} )5
{ومن يكفر باإليئن فقد حبط عمله}  )6ىل غري ال من اآليـات  ،ولكـن هـذا املعتقـد يلـزم منـه
معتقد قبي وهو أن احلجة مل تقم عىل هذه األمة بالرسول والقرآن نعوا بـاهلل مـن سـوء الفهـم الـذي
أوجب هلم نسيان الكتاب والرسول ،بل أهل الفرتة الـذين مل تـبلغهم الرسـالة والقـرآن ومـاتوا عـىل
اجلاهلية ال يسمون مسلمني باإلمجاع وال يستغفر هلم ،وىلنئ اختلف أهل العلم يف تعذيبهم يف اآلخرة،
وهذه الشبهة التي اكرنا قد وقع مذلها أو ئواا ألنال يف زمن الشيخ حممد رمحه اهلل ولكن من وقعـت
له يراها شبهة ويطلب كشفها ،وأما من اكرنا فإام جيعلواا أصـال وككمـون عـىل عامـة املرشـكني
وجيهلون من خالفهم فال يوقفون للصواب ،ألن هلم يف ال هوى وهو خمالطـة املرشـكني،
بالتعريف ب
ربنا ال تزغ قلوبنا بعد ىلا هديتنا ،اهلل أكرب ما أكذـر املنحـرفني وهـم ال يشـعرون ،ونحـن اكرنـا هـذه
املقدمة لتكون أئعل لفهم ما سيأيت من احلجج عىل هذه املسألة :
رسالة للشيخ حممد بن عبد الوهاب يف هذه املسألة :
قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب قدل اهلل روحه يف الرسـالة التـي كتـب ىل أمحـد بـن عبـد الكـريم
صاحب األحساء أحد الصلحاء أوالً قبل أن يفتتن ،فنذكر منها شيئا ملشاهبة من رئئنا عليه كصاحب
الرسالة وهذا نصها :

......................
 )3األعراف . 40 :
 )4احلج . 31 :
 )5النساء .116 :
 )6املائدة . 5 :
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"من حممد بن عبد الوهاب ىل أمحد بن الكريم سالم عىل املرسلني واحلمد هلل رب العاملني ،أما بعد :
وصل مكتوب تقرر املسألة التي اكرت وتذكر أن علي ىلشكال تطلب ىلزالته ثـم ورئ منـ رسـالة
تذكر أن عذرت عىل كالم شيخ اإلسالم أزال عن اإلشكال ،فنسأل اهلل أن هيدي لـدين اإلسـالم،
وعىل أي يشء يدل كالمه ؟ عىل أن من عبد األوثان عبائة الالت والعزى وسب ئين الرسول بعـد مـا
شهد به مذل سب أيب جهل أنه ال يكفر بعينه ؟ بل العبارة رصكة واضحة يف تكفـري مذـل ابـن فـريوز
وصال بن عبداهلل وأمذاهلئ كفرا ظاهرا ينقل عن امللة فضال عن غريمها ،هذا رصي واضـ يف كـالم
ابن القيم ويف كالم الشيخ الذي اكرت أنه أزال عن اإلشكال يف كفر من عبد الوثن الـذي عـىل قـرب
يوسف وأمذاله ،وئعاهم يف الشدائد والرخاء وسب ئين الرسول بعدما أقـر وشـهد بـه وئان بعبـائة
األوثان بعدما أقر هبا ،ولي

يف كالمي هذا جمازفة بل أنـت تشـهد بـه علـيهم ،ولكـن ىلاا أعمـل اهلل

القلب فال حيلة فيه ،وىلنئ أخاف علي من قول اهلل تعا { :ال بأام آمنـوا ثـم كفـروا فطبـع عـىل
قلوهبم فهم ال يفقهون} . )7
والشبهة التي ئخلت علي من أجل هذه البضيعة التي يف يـدي اـاف أن تضـيع أنـت وعيالـ ىلاا
تركت بلد املرشكني ،وشاا يف رزق اهلل ،وأيضا قرناء السوء ،وأنت والعياا باهلل تنزل ئرجة أول مـرة
يف الش وبلد الرشا وموالتهم والصالة خلفهم" انتهل كالمه رمحه اهلل تعا .
فتأمل قوله يف تكفري هؤالء العلئء ويف كفر من عبد الوثن الذي عىل قرب يوسف وأنه رصيـ يف كـالم
ابن القيم رمحه اهلل ويف حكايته عن صاحب الرسالة ،وحكم عليه بأية املنافقني وأن هـذا حكـم عـام،
وكذل تأمل اليوم حال كذري ممن ينتسب ىل الدين والعلم من أهل نجـد يـذهب ىل بـالئ املرشـكني
ويقيم عندهم مدة يطلب العلم منهم وجيالسهم ،ثم ىلاا قدم عىل املسلمني وقيل له  :اتق اهلل ،وتـب ىل
رب من ال  ،استهزأ بمن يقول له ال  ،ويقول  :أتوب من طلـب العلـم ؟ ثـم يظهـر مـن أفعالـه
وأقواله ما ينبئ عن سوء معتقـده وزيفـه ،وال عجـب مـن الـ ألنـه ع

ـ اهلل ورسـوله بمخالطـة

املرشكني فعوقب ،ولكن العجب من أهل الدين والتوحيد النبساطهم مع هـذا اجلـن

......................
 )7املنافقون . 3 :
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الـذين أرائوا

أن يقرنوا بني املرشكني واملوحدين ،وقد فرق اهلل بينهم يف كتابه وعىل لسان نبيه حممـد صـىل اهلل عليـه
وسلم .
ثم قال الشيخ رمحه اهلل تعا يف تل الرسالة بعدما اكر كذرة من ارتد عن اإلسالم بعد النبي صـىل اهلل
عليه وسلم كالذين يف زمن أيب بكر ريض اهلل عنه حكموا عليهم بالرئة بمنع الزكاة ،وكأصحاب عـ ي
وأهل املسجد الذين بالكوفة وبنو عبيد القداح كل هؤالء حكموا عليهم بالرئة بأعيـاام ،ثـم قـال :
وأما عبارة شيخ اإلسالم ابن يمة التي لبسوا هبا علي فهي أغلط من هذا كله ،ولو نقول هبا لكفرنـا
رصح فيها بأن املعني ال يكفر ىلال ىلاا قامـت عليـه احلجـة ،فـإاا كـان
كذريا من املشاهري بأعياام ،فإنه َّ
املعني يكفر ىلاا قامت عليه احلجة ،فمن املعلوم أن قيامها لي

معناه أن يفهم كـالم اهلل ورسـوله مذـل

فهم أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه ،بل ىلاا بلغه كالم اهلل ورسوله وخال عن ما يعذر به فهو كـافر كـئ
كان الكفار كلهم تقوم عليهم احلجة بالقرآن مع قـول اهلل تعـا { :ىلنـا جعلنـا عـىل قلـوهبم أكنـة أن
يفقهوه}  )8وقوله { :ىلن رش الدواب عند اهلل الصم البكم الـذين ال يعقلـون}  )9وىلاا كـان كـالم
الشيخ لي

يف الرئة والرشا بل يف املسائل اجلزيئات .

ثم قال  :يوض ال ىلن املنافقني ىلاا أظهروا نفاقهم صاروا مرتدين ،فأين نسب بت أنـه ال يكفـر أحـد ًا
بعينه  ،وقال أيضا يف كالمه عىل املتكلمني ومن شاكلهم ملا اكـر مـن أئمـتهم شـيئا مـن أنـواع الـرئة
والكفر ،قال رمحة اهلل تعا  :وهذا ىلاا كان يف املقاالت اخلفية فقد يقال  :ىلنه خمطئ ضـال مل تقـم عليـه
احلجة التي يكفر تاركها ،لكن يقع يف طوائف منهم يف األمور الظاهرة التي يعلـم املرشـكون واليهـوئ
والنصارى أن حممدا صىل اهلل عليه وسلم بعث هبا وك َّفر من خالفهـا ،مذـل أمـره بعبـائة اهلل وحـده ال
رشي له ،وايه عن عبائة أحد سواه من النبيني واملالئكة وغريهم ،فإن هذا أظهر شعائر اإلسالم ،ثم
ىلد كذريا من رؤسائهم وقعوا يف هذه األنواع فكانوا مرتدين ،وتارة كذري منهم يرتد عن اإلسـالم رئة
رصكة ىل أن قال  :وأبلغ من ال أن منهم من صنف يف الرئة كئ صنف الرازي يف عبائة الكواكب،
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وهذه رئة عن اإلسالم باتفاق املسلمني ،هذا لفظه بحروفـه ،فتأمـل كالمـه يف التفرقـة بـني املقـاالت
اخلفية وبني ما نحن فيه يف كفر املعني ،وتأمل تكفـريه رؤسـاءهم فالنـا وفالنـا بأعيـاام ورئهتـم رئة
رصكة ،وتأمل تملكه بحكاية اإلمجاع عىل رئة الفخر الرازي عن اإلسالم مع كونه مـن آكـابر أئمـة
الشافعية ،هل يناسب هذا من كالمه أن املعني ال يكفر ولو ئعا عبد القـائر يف الرخـاء والشـدة ،ولـو
أحب عبد اهلل بن عوف وزعم أن ئينه حسن مع عبائته ألبل حديدة ؟
وقال شيخ اإلسالم أيضا  :بل كل رشا يف العامل ىلنئ حـدث عـن رأي بنـي جنسـهم ،فهـم اآلمـرون
بالرشا الفاعلون له ومن مل يأمر منهم بالرشا فلم ينه عنه بل يقر هؤالء وهؤالء وىلن رج املوحدين
ترجيح ًا ما فقد رج غريه املرشكني وقد يعرض عن األمرين مجيعا ،فتدبر هذا فإنه نافع جدا وكذل
الذين كانوا يف ملة اإلسالم ال ينهون عن الرشا ويوجبون التوحيد بل يسوغون الرشـا ويـأمرون بـه
وهم ىلاا ا َّئعوا التوحيد فإنئ توحيدهم بالقول ال بالفعل  .انتهل كالمه رمحه اهلل .
فتأمل كالمه واعرضه عىل ما غرا به الشيطان من الفهم الفاسد الذي ك َّذبت به اهلل ورسـوله وىلمجـاع
األمة وحتيزت به ىل عبائة الطاغوت فإن فهمت هذا وىلال أشري علي أن تكذر من الترضع والـدعاء
ىل من اهلداية بيده ،فإن اخلطر عظيم ،فإن اخللوئ يف النار جزاء الرئة ما يساوي بضيعة ترب تومـان أو
نصف تومان ،وعندنا أنال جيون بعياهلم وال شحذوا وقد قال اهلل يف هذه املسألة { :يا عبـائي الـذين
آمنوا ىلن أرىض واسعة فإياي فاعبدون} { )10وكأين من ئابة ال حتمل رزقها اهلل يرزقها وىلياكم وهو
السميع العليم}  )11انتهل كالم الشيخ املذكورة بحروفه مع اإلختصار فراجعها من التـاريخ )12
فإاا نافعة جدا .
واملقصوئ أن احلجة قامت بالرسول والقرآن فكل من سمع بالرسول وبلغه القرآن فقـد قامـت عليـه
احلجة ،وهذا ظاهر يف كالم شيخ اإلسالم عند قوله فمن املعلـوم أن قيامهـا لـي
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أن يفهـم كـالم اهلل

ورسوله مذل فهم أيب بكر الصديق ،بل ىلاا بلغه كالم اهلل ورسوله وخىل عن يشء يعذر به فهـو كـافر،
كئ كان الكفار كلهم تقوم عليم احلجة بالقرآن مع قوله تعا { :ىلنا جعلنا قلوهبم أكنة أن يفقهوه ويف
آااام وقرا}  )13فتأمل كالمه واحرض فكرا واسأل اهلل اهلداية .
وهذه ثالثة مواضع يذكر فيها أن احلجة قامت بالقرآن عىل كل من بلغه وسمعه ولو مل يفهمـه ،وهـذا
وهلل احلمد يؤمن به كل مسلم سمع القرآن ،ولكن الشياطني اجتالت أكذر النال عـن فطـرة اهلل التـي
فطر عبائه عليها ،ثم تأمل كالم شيخ اإلسالم يف حكمه عليهم بـالكفر وهـل قـال ال يكفـرون حتـل
بيعرفوا أو ال يسمون مرشكني ؟ بل فعلهم رشا كئ قال من أرشنا ىلليه .
ثم تأمل حكاية الشيخ عن شيخ اإلسالم يف كالمه عـىل املتكلمـني ومـن شـاكلهم ،وهـذا ىلاا كـان يف
املقاالت اخلفية فقد يقال أنه خمطئ ضال مل تقم عليه احلجة التي يكفر تاركها حتل يعرف ،لكن يكون
ال يف األمور الظاهرة ،ىل أن قال  :أن اليهوئ والنصـارى واملرشـكني يعلمـون أن حممـد ًا بعـث هبـا
وكفر من خالفها مذل أمره بعبائة اهلل وحده ال رشي لـه وايـه عـن عبـائة أحـد سـواه مـن النبيـني
واملالئكة ،ثم ىلد كذريا من رؤسائهم وقعوا يف هذه األنواع فكانوا مرتدين ،ىل أن قال الشيخ  :فتأمـل
كالمه يف التفرقة بني املقاالت اخلفية وبني ما نحن يف كفر املعني وتأمل تكفريه رؤساءهم فقف وتأمـل
كئ قال الشيخ ،وهذا القدر كاف يف رئ هذه الشبهات وقد جعلها شيخ اإلسالم قدل اهلل روحـه مـن
األمور الظاهرة حتل اليهوئ والنصارى يعلمون ال من ئين اإلسالم ومـن وصـفنا لـ عمـل عـن
ال ولعله يقرأها ويقررها ،ولكن حيل بينه وبني تنزيلها عىل الواقع من النال ،وهذا له أسباب منها
عدم اخلوف عىل النف

من الزيغ واالنقالب وقد خاف السلف من ال  ،وقد يكون لإلنسـان هـوى

يمنعه عن معرفة احلق واستخراجه من النصوص كئ اكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعا
يف بعض رسائله التي اكر صاحب التاريخ أنه قال  :ومن ال أن نقرر املسـألة يف أصـل الـدين سـنة
كاملة عىل بعض الطلبة فيعرفها ويتصورها ،ثم ىلاا وقعت ال يفهمها ،قف وتأمل .

......................
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ومن ال أنه اكر أن بعض علئء الوشم قرر التوحيد يف بعض مراسـلته للشـيخ حممـد وسـأله هـل
أصاب أم ال ،فقال له  :تقريرا التوحيد حق وقد أصبت لكن الشأن يف العمل بعد املعرفـة ،فإنـ ملـا
قدم بلدكم بعض رسائل أعداء الدين يف سب الدين وأهله مشيت معهم ومل تنابـذهم ومل تفـارقهم أو
كئ قال فتأمل ال

فإن تنج منها تنج من اي عظيمة ) . )14

تأمل كالم الشيخ رمحه اهلل يف تنزيله عىل صاحب الرسالة أن املنافقني وىلن حتيزوا ىل عبـائة الطـاغوت
ثم حكم عليه بالرئة  .ومن أعظم ما حكل عن الشيخ أنه توقف يف تكفري املعني وأن الـذي منعـه مـن
اهلجرة بأهله ما يف يده من البضائع وخوف الفقر ،ثم انظر حال من اكرنا ومـن شـاكلهم يف رحلـتهم
للمرشكني وقراءهتم عليهم وطلب العلم بزعمهم منهم هذا أقروا به وهو ممـا علـم مـنهم ،وىلال فهـم
يتهمون بمواالهتم والركون ىلليهم .
ومن املصائب أنه ىلاا قدم هذا اجلن

عىل املسلمني عاملوهم بمذل معاملتهم قبل الذهاب للمرشكني

من اإلكرام والتحية ،وقد يظهر منهم حكاية وثناء عىل بالئ املرشكني واستهجان املسلمني وبالئهـم،
مما يعلم أنه ال يظهر ىلال من سوء طوية ويبقون عىل ال ئائئ ،وقليل من يسـتنكر الـ مـنهم ،وأمـا
كون أحد ااف عليهم الرئة والزيغ بسبب أفعاهلم فال أظن ال اطر ببال أحد ،فكأن هذه األحكام
الرشعية التي ككم هبا عىل من صدر منه ما ينافيها .
حكم من جحد ما جاء به الرسول صىل اهلل عليه وسلم وقامت عليه احلجة  :كئ اكر الشيخ رمحـه اهلل
وشيخ اإلسالم رمحه اهلل قبله يف أنال كانوا فبانوا ،كئ اكر ئاعية أولئ املشاهري الذين تقدم اكـرهم
فانظر حال وتفكر فيئ تعتقده فإن تنج منها تنج من اي عظيمة ،وىلال فال عجب وال حـول وال قـوة
ىلال باهلل .
ومن الدليل عىل مسألتنا ما كتب الشيخ رمحه اهلل تعا ىل عيسل بن قاسم وأمحد بن سويلم ملـا سـأاله
عن قول شيخ اإلسالم تقي الدين قدل اهلل روحه  :من جحد ما جاء به الرسول وقامت عليه احلجـة
فهو كافر ،فأجاب بقوله ىل األخوين عيسل بن قاسم وأمحد بن سويلم :

......................
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سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد  :ما اكر وه من كالم الشيخ كل من جحـد كـذا وكـذا وأنكـم
تسألون عن هؤالء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليه احلجة أم ال ؟ فهـذا مـن العجـب العجـاب،
كيف تشكون يف هذا املجال وقد وضحت لكم مرارا أن الذي مل تقم عليه احلجـة هـو الـذي حـديث
عهد باإلسالم ،أو الذي نشأ ببائية بعيدة ،أو يكون ال يف مسائل خفية مذل الملـف والعطـف فـال
يكفر حتل بيعرف ،وأما أصول الدين التي وضحها اهلل يف كتابه فإن حجة اهلل هي القـرآن ،فمـن بلغـه
القرآن فقد بلغته احلجة ،ولكن أصل اإلشكال أنكم مل تفرقوا بني قيام احلجة وفهم احلجة ،فـإن أكذـر
الكفار واملنافقني مل يفهموا حجة اهلل مع قيامها عليهم كئ قال تعا { :أم حتسب أن أكذرهم يسـمعون
أو يعقلون ىلن هم ىلال كاألنعام بل هم أضل سبيال} . )15
وقيام احلجة وبلوغها نوع ،وفهمهم ىلياها نوع آخر ،فتأمل كالم الشيخ ونسـأل اهلل أن يرزقـ الفهـم
الصحي وأن يعافي من التعصب  .وتأمل كالم الشيخ رمحه اهلل أن كل من بلغه القـرآن فقـد قامـت
عليه احلجة وىلن مل يفهم ال  ،وجعله هذا هو السبب يف غلط من غلط وأن جعل التعريف يف املسائل
اخلفية  .ومن حكينا عنه جعل التعريف يف
أصل الدين ،وهل بعد القرآن والرسول تعريف ؟ ثم يقول  :هذا اعتقائنا نحن ومشاانا ! نعـوا بـاهلل
من احلوار بعد الكور ،وهذه املسألة كذرية جدا يف مصنفات الشيخ حممد رمحه اهلل ألن علئء زمانه مـن
املرشكني ينازعون يف تكفري املعني ،فهذا رشح حديث عمرو بن عبسه من أوله ىل آخره كله يف تكفـري
املعني ،حتل أنه نقل فيه عن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل أن من ئعا عليا فقد كفـر ومـن مل يكفـره
فقد كفر ،وتدبر مااا أوئعه من الدالئل الرشعية التي ىلاا تدبرها العاقل املنصـف فضـال عـن املـؤمن
عرف أن املسألة وفاقية وال تشكل ىلال عىل مدخول عليه يف اعتقائه ،وقد اكر الشيخ سليئن بن عبداهلل
رمحه اهلل تعا يف رشح التوحيد يف مواضع منه أن من تكلم بكلمة التوحيـد ،وصـىل ،وزكـل ،ولكـن
خالف ال بأفعاله وأقواله مـن ئعـاء الصـاحلني واالسـتغاثة هبـم ،والـذب هلـم أنـه شـبيه بـاليهوئ

......................
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والنصارى يف تكلمهم بكلمة التوحيد وخمالفتها ،فعىل هذا يلـزم مـن قـال بـالتعريف للمرشـكني أن
يقول بالتعريف باليهوئ والنصارى وال يكفرهم ىلال بعد التعريف ،وهذا ظاهر باالعتبار جدا .
وأما كالم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن رمحه اهلل تعا عىل هذه املسألة فكذري جـدا ،فنـذكر مـن
ال شيئا يسري ًا ألن املسألة وفاقية واملقام مقام اختصار ،فلنذكر من كالمه ما ينبه عىل الشـبه التـي
استدل هبا من اكرنا يف الذي يعبـد قبـة الكـواز وأن الشـيخ توقـف يف تكفـريه ،ونـذكر أوال مسـاق
اجلواب ،وما الذي سيق ألجله ؟ وهو أن الشيخ حممد رمحه اهلل ومن حكل عنه هذه القصـة يـذكرون
ال معذرة له عن ما يدعيه خصومه عليه من تكفري املسلمني ،وىلال فهي نفسها ئعـوى ال تصـل أن
تكون حجة بل حتتاج لدليل وشاهد من القران والسنة ،ومن فـت اهلل بصـريته وعـويف مـن التعصـب
وكان ممن اعتنل بني هذه املسألة بيانا شافيا وجزم بكفر املعني يف مجيـع مصـنفاته ،وال يتوقـف يف يشء
منها ،ولنرجع ىل مساق اجلواب الذي أرشنا ىلليه .
قال الشيخ عبد اللطيف رمحه اهلل ،عىل قـول العراقـي  :قـد كفـرتم احلـرمني وأهلهـا ،فـذكر كالمـه
وأجاب عنه ىل أن قال  :قال العراقي  :ومن املعلوم أن املنع من تكفري املسلمني الذين تكلموا يف هـذا
الباب وىلن أخطأوا من أحق األغراض الرشعية ،وهو ىلاا اجتهد فله أجران ىلن أصاب ،وىلن أخطأ فلـه
أجر واحد ،انتهل كالم العراقي  .واجلواب أن يقال  :هذا الكالم من جن

حتريفه الذي قررنـاه ،فـإن

يف هذا حترفني ،أحدمها  :أنه أسـقط السـؤال ،وفرضـه يف التكفـري يف املسـائل التـي وقـع فيهـا نـزاع
وخـالف بـني أهــل السـنة واجلئعــة واخلـوارج والـروافض ،فــإام كفـروا املســلمني وأهـل الســنة
بمخالفتهم فيئ ابتدعوه وأ َّصلوه ووضعوه وانتحلوه ،فأسقط هـذا خوفـا مـن أن يقـال  :ئعـاء أهـل
القبور وسؤاهلم واالستغاثة هبم ليست من هذا الباب ،ومل يتنازع فيها املسلمون بل هي جممع عىل أاـا
من الرشا املكفر كئ حكاه شيخ اإلسالم ابن تيمية وجعلها مما ال خالف يف التكفـري هبـا ،فـال يصـ
محل كالمه هنا عىل ما جزم هو بأنه كفر جممع عليه ،ولو ص محل هذا العراقي لكان قوله قوال خمتلفا
وقد نزهه اهلل وصانه عن هذا ،فكالمه متفق يشهد بعضـه لـبعض  .ىلاا عرفـت هـذا عرفـت حتريـف
العراقي يف ىلسقاطه بعض الكالم وحذفه ،وأيضا فاحلذف ألصـل الكـالم ارجـه عـن وجهـه وىلرائة
املقصوئ .
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التحريف الذانل  :أن الشيخ رمحه اهلل قال  :أصل التكفري للمسلمني ،وعبارات الشيخ أخرجت عبـائ
القبور من مسمل املسلمني ،كئ سننقل من كالمه يف احلكم عليهم بـأام ال يـدخلون يف املسـلمني يف
مذل هذا الكالم ،فذكر كالما فيئ أخطأ من املسلمني يف بعض الفروع ىل أن قال  :فمن اعتقد يف برشـ
أنه ىلله ،أو ئعا ميتا وطلب منه الرزق والنمل واهلداية وتوكل عليه وسجد له ،فإنه يستتاب ،فإن تـاب
وىلال رضبت عنقه انتهل .
فبطل استدالل العراقي واادم من أصله ،كيف جيعل النهي عن تكفري املسـلمني متنـاوالً ملـن يـدعو
الصاحلني ويستغيث هبم مع اهلل ويملف هلم من العبائات ما ال يستحقه ىلال اهلل ،وهذا باطل بنصوص
الكتاب والسنة وىلمجاع علئء األمة .
ومن عجيب جهل العراقي أنه كتج عىل خصمه بـنف

الـدعوى ،والـدعوى ال تصـل ئلـيال ،فـإن

ئعوى العراقي إلسالم عبائ القبور حتتاج ئليال قاطعا عـىل ىلسـالمهم فـإاا ثبـت ىلسـالمهم منـع مـن
تكفريهم ،والتفريع لي

مشكال ومعلوم أن من كفر املسلمني هلواه كاخلوارج والرافضة ،أو كفر مـن

أخطأ يف املسائل االجتهائية أصوال وفروعا فهذا ونحوه مبتـدع ضـال خمـالف ملـا عليـه أئمـة اهلـدى
ومشايخ الدين ومذل شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ال يكفر أحـد ًا هبـذا اجلـن  ،وال مـن هـذا
النوع وىلنئ يكفر من نطق بتكفريه الكتاب العزيز وجاءت به السنة الصحيحة وأمجعـت عـىل تكفـريه
األمة ،كمن بدل ئينه وفعل فعل اجلاهلية الذين يعبدون األنبياء واملالئكة والصاحلني ويدعوام ،فـإن
اهلل كفرهم وأباح ئماءهم وأمواهلم وارارهيم بعبائة غريه نبي ًا أو ولي ًا أو صن ًئ ،ال فرق يف الكفـر بيـنهم
كئ ئل عليه الكتاب العزيز والسنة املستفيضة ،وبسط هذا يأتي مفصال وقد مر بعضه .
وقال  :و قد سئل عن مذل هؤالء اجلهال فقرر أن من قامت عليه احلجة وتأهل ملعرفتها يكفـر بعبـائة
القبور ،وأما من أخلد ىل األرض واتبع هواه فال أئري ما حاله ،وقد سبق من كالمه ما فيه كفاية مـع
أن العالمة ابن القيم رمحه اهلل جزم بكفر املقلدين ملشااهم يف املسائل املكفرة ىلاا كنوا من طلب احلق
ومعرفته وتأهلوا لذل وأعرضوا ومل يلتفتوا ،ومن مل يتمكن ومل يتأهل ملعرفة ما جاءت به الرسل فهو
عنده من جن

أهل الفرتة ممن تبلغه ئعوة لرسول من الرسل ،وكال النوعني ال ككـم بإسـالمهم وال

يدخلون يف مسمل املسلمني حتل عند من مل يكفر بعضهم وسيأتي كالمه .
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وأما الرشا فهو يصدق عليهم واسمه يتناوهلم ،وأي ىلسالم يبقل مع مناقضة أصله وقاعدته الكـربى
شهائة أن ال ىلله ىلال اهلل ،وبقاء اإلسالم ومسئه مع بعض ما اكره الفقهاء يف باب حكم املرتد أظهر من
بقائه مع عبائة الصاحلني وئعائهم ،ولكن العراقي يفر من أن بيس َّمل ال عبـائة وئعـاء ،ويـزعم أنـه
توسل ونداء ،ويراه مستحبا وهيهات أين املفر واإلله الطالب  ،حيل بني العري والنزوات بئ من اهلل بـه
من كتابه العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيـد ،وبـئ جـاء بـه
حممد عبده ورسوله من احلكمة واهلدى والبيان حلدوئ ما أنزل اهلل عليه وال يـزال اهلل سـبحانه وتعـا
يغرل هلذا الدين غرس ًا تقوم به حجته عىل عبائه ،وجياهدون يف بيان ئينه ورشعه مـن أحلـد يف كتابـه
وئينه ورصفه عن موضوعه ىل آخر ما اكر .
فتأمل قوله رمحه اهلل ئعاء القبور وسؤاهلم واإلسـتغاثة هبـم ليسـت مـن هـذا البـاب ومل يتنـازع فيهـا
املسلمون بل هي جممع عىل أاا من الرشا املكفر ،كئ حكاه شيخ اإلسالم ابن تيمية نفسه ،وجعله ممـا
ال خالف بالتكفري به وال يص محل كالمه هنا عىل ما جزم هو بأنه كفر  .قلـت  :ويـدل عليـه كالمـه
املتقدم ،أن من ئعا عليا فقد كفر .
ثم قال  :التحريف الذاين الذي قال فيه أصل التكفري للمسلمني وعبارات الشيخ أخرجت عبائ القبور
من مسمل املسلمني فتأمل كالمـه األول والذـاين أن هـذا يشء جممـع عليـه وأن عبـائ القبـور ليسـوا
بمسلمني وال يدخلون يف مسمل اإلسالم وأن هذا هو عني كالم الشيخ شيخ اإلسالم ابـن تيميـة ،ىل
أن قال  :يستتاب فإن تاب وىلال قتل برضب عنقه ومل يقل يعرف ،وال قال ما يكفر حتل يعرف كئ ظن
ال من ال علم عنده ومن هو مدخول عليه يف أصل ئينه .
ثم تأمل كالمه يف رئه عىل العراقي بقوله  :فبطل استدالل العراقي واادم من أصله كيف جيعل النهي
عن تكفري املسلمني متناوال ملن يدعو الصاحلني ويستغيث هبـم ،قـال وهـذا باطـل بالكتـاب والسـنة
وىلمجاع علئء األمة ،ىل أن قال  :وىلنئ يكفر الشيخ حممد من نطق الكتاب والسنة بتكفـريه واجتمعـت
األمة عليـه ،كمـن بـدل ئينـه وفعـل فعـل اجلاهليـة الـذين يعبـدون املالئكـة واألنبيـاء والصـاحلني
ويدعوام ،فإن اهلل كفرهم وأباح ئماءهم وأمواهلم وارارهيم بعبائة غريه ،نبيا أو وليا أو صنئ ال فـرق
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يف الكفر بينهم كئ ئل عليه الكتاب العزيز والسنة املستفيضة وبسط هذا يأتي مفصال وقد مر بعضـه
 .انتهل كالمه .
قلت  :وهذا من أعظم ما يبني اجلواب عن قوله يف اجلاهل العابد لقبه الكواز ألنه مل يستذن يف الـ ال
جاهال وال غريه وهذه طريقة القرآن تكفري من أرشا مطلقا ،وتوقفه رمحه اهلل يف بعض األجوبة كمـل
عىل أنه ألمر من األمور ،وأيضا فإنه كئ ترى توقف مرة كئ يف قوله  :وأما مـن أخلـد ىل األرض فـال
أئري ما حاله ؟
فيا هلل العجب كيف يرتا قول الشيخ يف مجيع املواضع مع ئليل الكتاب والسنة وأقوال شيخ اإلسـالم
وابن القيم كئ يف قوله من بلغه القرآن فقد قامت عليه احلجة ،ويقبل يف موضـع واحـد مـع اإلمجـال .
وتفطن أيضا فيئ قال الشيخ عبد اللطيف فيئ نقله عن ابن القيم أن أقل أحواهلم أن يكونوا مذـل أهـل
الفرتة الذين هلكوا قبل البعذة ،ومن ال تبلغه ئعوة نبي مـن األنبيـاء ،ىل أن قـال  :وكـال النـوعني ال
ككم بإسالمهم وال يدخلون يف مسمل املسلمني حتل عند مـا مل يكفـر بعضـهم ،وأمـا الرشـا فهـو
يصدق عليهم واسمه يتناوهلم ،وأي ىلسالم يبقل مع مناقضة أصله وقاعدته الكربى شـهائة أن ال الـه
ىلال اهلل .
ولنذكر كالما البن القيم اكره يف طبقات املكلفـني نقلـه عنـه الشـيخ "عبـد اللطيـف" يف رئه عـىل
العراقي مذل التفسري ملا اكرنا ل وجيلوا عن بقايا هذه الشبهة .
قال ابن القيم رمحه اهلل تعا يف كتاب طبقات املكلفني ملا اكر رؤول الكفار الذين صدوا عن سـبيل
اهلل وأن عذاهبم مضاعف ،ثم قال  :الطبقة السابعة عرشـة طبقـة املقلـدين وجهـال الكفـر وأتبـاعهم
ومحريهم الذين هم معهم تبع ،يقولون ىلنا وجدنا آباءنا عىل أمة ولنا أسوة هبم ومع هذا فهـم مسـاملون
ألهل اإلسالم غري حماربني هلم كنساء املحاربني وخدمهم وأتباعهم الذين مل ينصبوا أنفسهم ملا نصـب
له أولئ أنفسهم من السعي يف ىلطفاء نور اهلل وهدم ئينه وىلمخائ كلئته بـل هـم بمـن الـدواب ،وقـد
اتفقت األمة عىل هذه الطبقة كفار وىلن كانوا جهاال مقلـدين لرؤسـائهم وأئمـتهم ىلال مـا ككـل عـن
بعض أهل البدع أنه مل ككم هلؤالء بالنار وجعلهم بمنزلة من مل تبلغه الدعوة وهذا مذهب مل يقـل بـه
أحد من أئمة املسلمني ال الصحابة وال التابعون وال من بعدهم ،وىلنئ يعرف عن بعـض أهـل الكـالم
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املحدث يف اإلسالم  .وقد ص عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال " :ما مولوئ ىلال وهو يولد عـىل
الفطرة ،فأبواه هيوئانه أو ينملانه أو يمجسانه"  )16فأخرب أن أبويه ينقالنه عن الفطرة ىل اليهوئيـة
أو النملانية أو املجوسية ومل يعترب يف ال غري املربل واملنشأ عىل ما عليه األبوان وص عنـه صـىل اهلل
عليه وسلم أنه قال  " :ىلن اجلنة ال يدخلها ىلال نف

مسلمة "  )17وهذا املقلـد لـي

عاقل مكلف والعاقل ال ارج عن اإلسالم أو الكفر ،وأما من مل تبلغ الدعوة فلي

بمسـلم وهـو

بمكلـف يف تلـ

احلال وهو بمنزلة األطفال واملجانني وقد تقدم الكالم علـيهم  .قلـت  :وهـذا الصـنف أعنـل مـن مل
تبلغهم الدعوة هم الذين استذناهم شيخ اإلسالم ابن تيمية فيئ نقل العراقي ،واستذناهم شيخنا حممـد
بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعا .
قال ابن القيم  :واإلسالم هو توحيد اهلل وعبائته وحده ال رشي له ،واإليئن برسوله واتباعه فيئ جاء
به ،فئ مل يأت العبد هبذا فلي

بمسلم وىلن مل يكن كافر ًا معاندا فهو كافر جاهـل ،فغايـة هـذه الطبقـة

أام كفار جهال غري معاندين وعدم عنائهم ال ارجهم عن كـوام كفـارا ،فـإن الكـافر مـن جحـد
توحيد اهلل تعا وكذب رسوله ىلما عنائا وىلما جهال وتقليدا ألهل العنائ ،فهذا وىلن كان غايته أنه غـري
معاند فهو متبع ألهل العنائ ،وقد أخرب اهلل تعا يف القرآن يف غري موضع بعذاب املقلـدين ألسـالفهم
من الكفار ،وأن االتباع مع متبوعهم وأام يتحاجون يف النار ،ثم اكر آيـات يف هـذا وأحائيـث ،ثـم

......................
 )16أخرجه مسلم ىف كتاب القـدر ،بـاب معنـل كـل مولـد يولـد عـىل الفطـرة

:

 )207/16بـرقم

 ) 2658وأخرجه البخاري كتاب اجلنائز ،باب ىلاا أسلم الصبي فئت هل يصىل عليه ؟ انظر الفـت
 )260/3 :برقم . )1359
 )17أخرجه مسلم يف كتاب اإليئن ،باب غلـ حتـريم قتـل اإلنسـان نفسـه ،انظـر الرشـح النـووي :
 )122/2برقم  ، )178وأخرجه الرتمذي  ،كتاب احلج  ،باب ما جاء يف كراهية الطواف عريانـا :
 )222/3برقم  ،)8712وأخرجه ابن ماجه يف كتاب الصيام  ،باب النهي عن صيام أيام الترشيق :
 )548/1برقم  ، )1720والنسائي يف احلج  ،باب قوله تعا
 )234/5برقم . )2958
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خذوا زيناتكم عند كـل مسـجد) :

قال  :وهذا يدل عىل أن كفر من اتبعهم ىلنئ هو جمرئ اتباعهم وتقليدهم ،نعم ال بـد يف هـذا املقـام مـن
تفصيل به يزول اإلشكال وهو الفرق بني مقلد كن من العلم ومعرفة احلق فأعرض عنـه ،ومقلـد مل
يتمكن من ال بوجه ،والقسئن واقعان يف الوجوئ ،فاملتمكن واملعرض  )18مفرط تارا للواجـب
عليه ال عذر له عند اهلل ،وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي ال يتمكن من العلم بوجه ،فهم قسـئن
أحدمها مريد للهدى مؤثر له حمب له غري قائر عليه وال عىل طلبه لعـدم مرشـد ،فهـذا حكمـه حكـم
أرباب الفرتات ومن مل تبلغه الدعوة ،الذاين  :بمعرض ال ىلرائة له وال كدث نفسـه بغـري مـا هـو عليـه
فاألول يقول  :يا رب لو أعلم ل ئين خري مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه ولكـن ال أعـرف
سوى ما أنا عليه وال أقدر عىل غريه فهو غاية جهدي وااية معرفتي ،والذاين  :راض بـئ هـو عليـه ال
يؤثر غريه عليه وال تطلب نفسه سواه وال فرق عنده بني حال عجزه وقدرته وكالمها عـاجز وهـذا ال
جيب أن يلحق باألول ملا بينهئ من الفرق فاألول كمن طلب الدين يف الفرتة فلم يظفر بـه فعـدل عنـه
بعد استفراغ الوسع يف طلبه عجزا وجهال ،والذاين كمن مل يطلب بل مات عىل رشكه ولـو كـان طلبـه
لعجز عنه ،ففرق بني عجز الطالب وعجز املعرض .
فتأمل هذا املوضع واهلل يقيض بني عبائه يوم القامة بعدلـه وحكمتـه وال يعـذب ىلال مـن قامـت عليـه
حجته بالرسل فهذا مقطوع به يف مجلة اخللق ،وأما كون زيد بعينـه وعمـرو قامـت عليـه احلجـة أم ال
فذل مما ال يمكن الدخول بني اهلل وعبائه فيه ،بل الواجب عىل العبد أن يعتقد أن كل مـن ئان بـدين
غري ئين اإلسالم فهو كافر ،وأن اهلل تعا ال يعذب أحدا ىلال بعد قيام احلجة عليـه بالرسـول ،هـذا يف
اجلملة ،والتعيني موكول ىل علم اهلل ،وحكمه هذا يف أحكام الذواب والعقاب وأما أحكام الدنيا فهي
جارية عىل ظاهر األمر ،فأطفال الكفار وجمانينهم كفار يف أحكـام الـدنيا هلـم حكـم أوليـائهم وهبـذا
التفصيل يزول األشكال يف هذه املسألة وهو مبنل عىل أربعة أصول .

......................
 )18لعل الصواب المتممن
الحنبلي .

المعت ،ق لهلتب
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تو عمت،

أحدها  :أن اهلل سبحانه ال يعذب أحدا ىلال بعد قيام احلجة عليه كئ قال تعا { :وما كنا معذبني حتـل
نبعث رسوال}  )19وقال { :رسال مبرشين ومنذرين لئال يكون للنال عىل اهلل حجة بعـد الرسـل}
 )20واكر آيات ثم قال  :وقال تعا { :وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظـاملني}  )21والظـامل مـن
عرف ما جاء به الرسول صىل اهلل عليه وسلم أو كن من معرفته ثم خالفه وأعرض عنه ،وأمـا مـن مل
يكن عنده من الرسول علم أصال ،وال كن من معرفته بوجه ،وعجز عن ال فكيف يقال أنه ظامل ؟
األصل الذاين  :أن العذاب يستحق بشيئني ،أحدمها  :اإلعراض عن احلجة وعدم ىلرائته هلا وملوجبهـا،
الذاين  :العنائ هلا بعد قيامها وترا ىلرائة موجبها  .فاألول كفر ىلعراض والذاين كفـر عنـائ ،وأمـا كفـر
اجلهل مع عدم قيام احلجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا هو الذي نفل اهلل التعذيب عليه حتل تقوم
حجته بالرسل .
األصل الذالث  :أن قيام احلجة اتلف باختالف األزمنة واألمكنة واألشخاص ،فقـد تقـوم حجـة اهلل
عىل الكفار يف زمان ئون زمان ،ويف بقعة وناحية ئون أخرى ،كئ أاا تقوم عىل شخ

ئون آخر ،ىلمـا

لعدم عقله و يزه كالصغري واملجنون ،وىلما لعدم فهمه لكونه ال يفهم ومل كرضـ ترمجـان يـرتجم لـه،
فهذا بمنزلة األصم الذي ال يسمع شيئا وال يتمكن من التفهم وهو أحد األربعة الذين يدلون عـىل اهلل
باحلجة يوم القيامة كئ تقدم يف حديث األسوئ وأيب هريرة وغريمها ىل آخره .
ثم قال الشيخ رمحه اهلل  :فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع فإنه رمحه اهلل مل يستذن ىلال من عجز عـن
ىلئراا احلق مع شدة طلبه وىلرائته له فهذا الصنف هو املرائ يف كالم شيخ اإلسالم وابن القيم وأمذـاهلئ
من املحققني ،وأما العراقي وىلخوانه املبطلون فشبهوا بأن الشيخ ال يكفر اجلاهل وأنه يقول هو معذور
وأمجلوا القول ومل يفصلوا وجعلوا هذه الشبهة ترسا يدفعون به اآليات القرآنيـة واألحائيـث النبويـة

......................
 )19سورة اإلرساء  :آية رقم .15
 )20سورة النساء  :آية رقم . 165
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وصاحوا عىل عبائ اهلل املوحدين كئ جرى ألسالفهم من عبائ القبور واملرشكني وىل اهلل املصري ،وهـو
احلاكم بني عبائه فيئ كانوا فيه اتلفون ،ىل آخر ما اكر الشيخ رمحه اهلل .
فتأمل ىلن كنت ممن يطلب احلق بدليله ،وىلن كنت ممن صمم عىل الباطل وأرائ أن يستدل عليه بئ أمجل
من كالم العلئء فال عجب ،وصىل اهلل عىل حممد النبي األمي وعىل آله وصحبه أمجعني .
اي احلجة سنة احلجة 1312هـ نقل من خط املصنف رمحـه اهلل تعـا بيـده فجـزاه اهلل عـن اإلسـالم
واملسلمني خري ًا .
بقلم الفقري ىل اهلل تعا عبده وابن عبده وابن أمته عبد العزيز الفوزان غفر اهلل لـه ولوالديـه وملشـااه
وجلميع املسلمني وأئمتهم الذين حف اهلل هبم الدين وأرغم هبم أنوف أهل الزيغ يف كل وقت وحني،
وصىل اهلل وسلم عىل سيد املرسلني ،نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني وسلم تسـليئ كذـريا ىل يـوم
الدين .

19

بسم اهلل اهلل الرمحن الرحيم
من ىلسحاق بن عبد الرمحن ىل من يراه من اإلخوان وكافة الرؤساء يف ساحل عـئن ومـن يلـيهم مـن
أهل فارل وجعالن ،من املنتسبني ىل السنة واإليئن ،سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد :
فإن اهلل تعا أوجب علينا التعاون عىل الرب والتقوى  ،والتنارص يف ااته عىل األعداء ،وكل ىلنسان عليه
من العبوئية بحسبه،فحيث ال عذر عن قبول احلق فكذل ال عذر عن تبليغه ،وقـد سـبقت اإلشـارة
من بعض اإلخوان بطلب النصيحة وما ال يدرا كله ال يرتا كله  ،فمن أجل ال أوصـيكم ونف ـ
بتقوى اهلل تعا  ،والتقوى كلمة جامع خلصال اخلري أمر ًا وايا وأعظمها مشـقة ،عـداوة مـن حـائ اهلل
ورسوله وأحلد يف أسئئه وصفاته وأرشا يف توحيده ،وتعلمون أن رس اخللق واألمر هو أن يعـرف اهلل
بأسئئه وصفاته ويقصد وحده سبحانه بأنه بأنواع العبائة وأن ال يرشا به أحد سواه كائنـ ًا مـن كـان،
وأن يقوم النال بالقسط ،فأنزل احلديد آلة يستعان هبا عىل جهائ من خرج عن القسط .
وقد الح يف أوائل هذا القرن علم التوحيد وأغمدت سيوف اجلهائ يف هامات من حائ عنـه مـن شـيع
الكفر والتنديد ،وأقيمت احلدوئ الرشعية يف كافة بلـدان املسـلمني ،وحصـل القيـام التـام بوجبـات
الدين ،وال أمر ال افل وحصل ألسالفكم من التعاون عىل ال من أرغـم اهلل بـه أنـوف األعـداء
حتل صار ئياركم معقل اإلسالم ومهاجر السائات األعالم ،ومل يزل يف هاتيـ اجلهـات ال زال فيهـا
للحق الدعاة ،من يلهج بتحقيق توحيد املرسلني ويرشد به احليارى اجلاهلني ،وينكر أوضاع اجلهمية
املبتدعني امللحدين يف أسئء رب العاملني ،فالتب

هذا األصل عىل كذري من اخللق حتـل آن اندراسـه،

وانقلع ىلال ما شاء اهلل أساسه ،وكذر الطعن يف الدعوة اإلسالمية وامللـة احلنيفيـة املحمديـة ،وفـاه بـني
العوام أن من تكلم بالشهائتني فهو من أهل اإلسالم ،وخفـل علـيهم مـا وضـعت لـه مـن ىلخـالص
العبائة هلل والكفر بئ يعبد من ئون اهلل ،ونـوئي باملسـاملة ملـن الا باألوهـام وأحلـد يف الـدين وعـائى
املسلمني ـ عمياء صئء ظلئء كاول ئعاهتا ىلطفاء ما استبان من هذا الـدين املتـني ،ويـأبل اهلل أن يـتم
نوره ويع ي كلمته .
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التحذير من مواالة أعداء اهلل :
ويف خالل تل الفرقة حصل اإلبتالء بتداعي األمم علينا عقوبة ىلعراضنا عن هذا األمر ،ويف احلديث
عن ثوبان ريض اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم " :يوش أن تتداعل عليكم األمـم
كئ تداعل األكلة ىل قصعتها" قال قائل  :ومن قلـة نحـن يومئـذ ؟ قـال " :بـل أنـتم يومئـذ كذـري
ولكنكم غذاء كغذاء السيل ،لينزعن اهلل عن صدور عدوكم املهابة منكم وليقذفن يف قلوبكم الوهن"
قال قائل  :يا رسول اهلل وما الوهن ؟ قال " :حب الدنيا وكراهة املوت" . )22
فدل احلديث عىل أن الرغبة يف الدنيا واإلعراض عن األخرى سبب اهلالا والـدمار وتسـلط األعـداء
وفشل األعئل  .وعن ثوابان أيض ًا مرفوع ًا " :وال تقوم الساعة حتل يلحق قبائل من أمتي باملرشـكني
وحتل تعبد فئام من أمتي األوثان"  )23وقد اتسعت الفتنة هبـم وعظـم اخلطـب وئب الشـوم عـىل
له بصرية وال قدم صدق وال معرفة باحلق ،وظنـوا

عقائد أهل اإلسالم واإليئن ،والتحق هبم من لي

أام بالتزامهم بعض أركان اإلسالم من ئون هذا الركن األعظم عىل هـدى مسـتقيم ،ولـي

األمـر

كذل بل هو كئ قال أبو الوفاء بن عقيل رمحه اهلل  :ىلاا أرئت أن تعرف حمل اإلسالم من أهل الزمـان
فال تنظر ىل ازئحامهم يف أبواب املساجد وال ىل ضجيجهم بلبي ولكن انظر ىل مواطـأهتم ألعـداء
الرشيعة .
فاللجا اللجا ىل حصن الدين واالعتصام بحبل اهلل املتـني ،واالنحيـاز ىل أوليائـه املـؤمنني ،واحلـذر
احلذر من أعدائه املخالفني ،فأفضل القرب ىل اهلل تعا  ،مقت مـن حـائ اهلل ورسـوله وجهـائه باليـد
واللسان واجلنان بقدر اإلمكان وما ينجي العبد من النـريان ،ومـن كـان اهلل ورسـوله أحـب ىلليـه ممـا

......................
 )22أخرجه أبو ئاوئ يف كتاب املالحم ،باب يف تداعي األمم عىل اإلسالم  )111/4 :برقم )4297
 ،وأمحد يف املسند  ) 350 /5برقم . )22393
 )23أخرجه الرتمزي كتاب الفـتن ،بـاب ال تقـوم السـاعة حتـل اـرج كـذابون  )499/4 :بـرقم
 )2219وأبو ئاوئ كتاب الفتن باب اكـر الفـتن وئالئلهـا  )98/4 :بـرقم  )4352وابـن ماجـة
كتاب الفتن باب ما يكون من الفتن . )1304/2 :
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سوامها فال بد أن ينقائ ألوامر القرآن والسنة ويتربأ من كل معتقد االف ما عليه السلف الصال مـن
سائات األمة ،وهل زال اإلسالم وغريت األحكام وابتدع يف الدين ما مل يأان به املل العالم ىلال بدعاة
أبواب جهنم يصدون النال عن ئينهم ،فاتقوا اهلل عبائ اهلل وال تذهب بكم الدنيا كـل الـذهاب فإاـا
رأل كل خطيئة ،وليست من أوهلا ىل آخرها عوضا واهلل عن ارة من ارات اآلخرة .
وكلئ صدر ممن يدعل اإلسالم من اإلعراض عن هذا األمر وتول املرشـكني والطعـن عـىل املسـلمني
واستعجال الراحة والرضا عن النف

والتزيني هو بعينه نف

للعقوبة وسبب اخلذالن ومركب الندم

واهلوان ،قال تعا { :والذين كفروا بعضهم أولياء بعـض ىلال تفعلـوه تكـن فتنـة يف األرض وفسـائ
كبري}  )24فكيف الد ىل الدنيا ويصائق األعداء وينسل عهوئ احلمل من يؤمن باهلل واليوم األخر
وااف سوء احلساب ،قال تعا { :يا أهيا الذين آمنوا ال تتخذوا اليهـوئ والنصـارى أوليـاء بعضـهم
أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم ىلن اهلل ال هيدى القوم الظاملني} . )25
قال حذيفة ريض اهلل عنه  :ليتق أحدكم أن يكون هيوئي ًا أو نملانيا وهو ال يشعر ،وتـال هـذه اآليـة .
عمر ريض اهلل عنه أبا موسل يف جعل النملاين كاتبا ،وقال  :مال ول به قاتل اهلل ،أما ااذت
وعاتب ب
حنيفا مسلئ ؟ وتال هذه اآلية وهذا مع استخدامه ،فكيف بمواالته وىلكرامه ،وقد نفل اهلل تعا اإليئن
عمن وائ املرشكني ،فقال تعـا { :ال ىلـد قومـ ًا يؤمنـون بـاهلل واليـوم اآلخـر يـوائون مـن حـائ اهلل
ورسوله}  )26اآلية .
ومن املعلوم أن من وا َّئ أحد ًا فهو عنه راض ،فإاا ريض عنه ريض بدينه فصار من أهـل ملتـه وهـو ال
يشعر ،وأكذر النال يفطن للمعصية ووسائلها وال يفطن للرشا ووسائله ،وملـا اـل اهلل عـن مـواالة

......................
 )24سورة األنفال  :آية رقم . 73
 )25سورة املائدة  :آية رقم . 51
 )26سورة املجائلة  :آية رقم . 22

22

أعدائه من الكفار واملرشكني وأباح التقية مع اإلكراه قـال { :وكـذركم اهلل نفسـه}  )27وهـذه مـن
أعظم الوعيد والتهديد ملن تدبر كتاب اهلل وعقل عن اهلل أمره .
نعم خف أمر أهل امللل عندنا ملا سمعنا بمن جاسوا خالل الدين ،ومهوا باختالل عقائـد املسـلمني،
وأئخلوا الشبه ليصدوا هبا النال عن احلق الواض املستبني ،من أحسائي اي غـل وفـارم مضـل،
فتقربوا ىل اهلل تعا بالبعد عن ئاعي الشـبهات ،واطلبـوا علـم التوحيـد بدليلـه مـن البينـات  .قـال
السلف  :ىلن اهلل كب الناقد عند وروئ الشبهات والعقل الكامل عند وروئ الشـهوات{ ،وأطيعـوا اهلل
ورسوله ىلن كنتم مؤمنني}  )28واقبلوا نصيحة مشفق باملسلمني .
من أسباب نجاة األمة باملعروف والنهي عن املنكر :
وهنا مقام آخر وهو مقام استجالب النعم واستدفاع حلول الـنقم ،وال كصـل ىلال بـاألمر بـاملعروف
والنهي عن املنكر واألخذ عىل يد السـفية  .وقـد ام اهلل مـن لـي

فـيهم بقيـة ينهـون عـن الفسـائ يف

األرض ،فقال جل من قائل { :فلوال كان من القرون مـن قـبلكم أولـوا بقيـة ينهـون عـن الفسـائ يف
األرض ىلال قليال ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا جمرمني}  )29وقال تعا :
{أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئي }  )30اآليـة  ،وقـال { :ولـتكن
منكم أمة يدعون ىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وأولئ هم املفلحون}  )31فدلت
اآليات عىل وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكـر وأنـه ال نجـاة ىلال ملـن قـام بـذل  ،وىلن اتبـاع
الشهوات وىليذار اللذات يوجب الكون يف مجلة املجرمني ،واآليات يف هذا املعنل واألحائيث أكذر من
أن حتمل ،ومن كان اهلل وحده مرائه ومعبوئه وحمبوبه انقائ ألوامره ونواهيه ومل يداهن أحد ًا فيه .

......................
 )27سورة آل عمران  :آية رقم .28
 )28سورة األنفال  :آية رقم .1
 )29سورة هوئ  :آية رقم .116
 )30سورة األعراف  :آية رقم . 165
 )31سورة آل عمران  :آية رقم .)104
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وفقنا اهلل وىلياكم لشكر نعم اهلل ،والصرب عىل طاعته ،والبعد عـن موجبـات غضـبه وعقابـه ،وجهـائ
النف

عداوة أعدائه ،وحمبة أحبابه ،وصىل اهلل عىل عبده ورسوله وأمينه عىل وحيه وخريته مـن خلقـه

حممد وآله وصحبه وسلم تسليئ كذريا ىل يوم الدين .
من أحكام اهلجر املرشوع
وسئل عن اهلجر ىل آخره ،فأجاب  :اهلجر املرشوع قد قام الدليل عليه وأشار جل من السـلف ىلليـه،
وهو مراتب وله أحوال وتفاصيل عىل القلب واللسان واجلـوارح ،قـال اهلل تعـا عـن اخلليـل عليـه
السالم { :وأعتزلكم وما تدعون من ئون اهلل وأئعو ريب}  )32وقال تعـا عـن أصـحاب الكهـف
{وىلاا اعتزلتموههم وما يعبدون ىلال اهلل}  )33وقد هجر النبي صىل اهلل عليه وسلم الذالثة وقصـتهم
مشهورة ،وقد اكر ابن القيم رمحه اهلل يف اهلدي يف فقه القصة ما يكفي .
وأصل اهلجر الرتا والفراق والبغض ،ورشعا  :ترا ما ال اهلل عنه وجمانبته والبعد عنه ،وهـو عـام يف
األفعال واألشخاص وهو يف املرشكني ومن الا هبم واستحسن ما هم عليـه وخـدمهم وازئرى أهـل
اإلسالم أعظم ،ألن قب الءيء من قب متعلقه وهذه اجلملة فيها أقسام وهلا تفاصيل .
منها هجر الكفار واملرشكني ،والقرآن من أوله ىل آخره ينائي عىل ال ومصلحته ييز أولياء اهلل من
أعدائه ،وقريب من هذا هجر أهل البدع واألهواء ،وقد ن

اإلمام أمحد وغريه من السلف عىل البعد

عنهم وجمانبتهم وترا الصالة عليهم ،وقـال  :أهـل البـدع ىلن مرضـوا فـال تعـوئهم وىلن مـاتوا فـال
تشهدوهم  .فتجب مفارقتهم بالقلب واللسان والبدن ىلال من ئاع الدين جماهد عليه باحلجة مـع أمـن
الفتنة ،قال تعا { :وقد نزل عليكم يف الكتاب أن ىلاا سمعتم آيـات اهلل يكفـر هبـا ويسـتهزأ هبـا فـال
تقعدوا معهم}  )34اآلية ،واآليات واألحائيث وكالم العلئء يف هذا كذري .

......................
 )32سورة مريم  :أية رقم .48
 )33سورة الكهف :آية رقم .16
 )34سورة النساء  :آية رقم .140
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قال بعض املحققني ويكفي العاقل قوله تعا بعد ايه عن موالة املرشكني { :يوم ىلـد كـل نفـ

مـا

عملت من خري حمرض ًا وما عملت من سوء توئ لو أن بينهـا وبينـه أمـد ًا بعيـدا وكـذركم اهلل نفسـه}
 )35اآلية  .وقد حكل ابن كذري رمحه اهلل تعا اإلمجاع عىل أن تارا اهلجر عاص مرتكب حمرما عـىل
ترا اهلجر وال يكفل بغضهم بالقلب بل البد من ىلظهار العداوة والبغضاء ،قال تعـا { :قـد كانـت
آء مـنكم وممـا تعبـدون مـن ئون اهلل
لكم أسوة حسنة يف ىلبراهيم والذين معه ىلا قالوا لقومهم ىلنا بـرء ب
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبد ًا حتل تؤمنـوا بـاهلل وحـده}  )36فـانظر ىل هـذا
البيان الذي لي

بعده بيان حيث قال { :وبدا بيننا} أي ظهر ،هذا هو ىلظهار الدين فال بد من

التملي بالعداوة وتكفريهم جهار ًا ،واملفارقة بالبدن ،ومعنل العداوة أن تكـون يف عـدوة والضـد يف
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوة أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى،
كان أصل الرباءة املقاطعة بالقلب واللسان والبدن وقلب املؤمن ال الو من عداوة الكافر وىلنئ النـزاع
يف ىلظهار العداوة فإاا قد افل لسبب رشعي وهو اإلكراه مـع االطمئنـان ،وقـد افـل العـداوة مـن
مستضعف معذور عذره القرآن ،وقد افل لغرض ئنيوي وهو الغالب عىل أكذـر اخللـف ،هـذا ىلن مل
يظهر منه موافقة ،وئعوى من أعمل اهلل بصريته وزعم أن ىلظهار الدين هو عدم منعهم ممـن يتعبـد أو
يدرل ئعوى باطلة ،فزعمه مرئوئ عقال ً ورشع ًا ،وليهن من كان يف بالئ النصارى واملجول واهلنـد
ال احلكم الباطل ألن الصالة واآلاان والتدري

موجوئ يف بلداام ،وهذا ىلبطال للهجـرة واجلهـائ

وصد للنال عن سبيل الرشائ .
والذاين مسلم ترخ

لنفسه وآثر ئنياه واختار أوطاام لعذر من األعذار الذئنية ،فهجر هذا الصـنف

من النال هو من باب هجر أهل املعايص الذي ترجم له البخاري وغريه ،وال هيجر هجر الكفـار بـل
له حقوق يف اإلسالم منها مناصحته والدعاء له ىلال أنا ال نظهر له حمبة ومالطفة كالذين آمنوا وعملـوا
الصاحلات ،بحيث ىلنه ال يرى له انب ًا ويغرت به غريه ،وقد هجر النبي صىل اهلل عليه وسـلم الذالثـة مـع

......................
 )35سورة آل عمران  :آية رقم . 30
 )36سورة املمتحنة  :آية رقم .4
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عمر صبيغ ًا ىل وطنه ،وأمر هبجره وال النال عن كالمه ،ومل يزل الصـحابة ريض اهلل
ىليئام ،وأجىل ب
عنهم هيجرون يف أقل من هذا ،ويف احلديث الصحي الـذي رواه أبـو ئاوئ والرتمـذي والـدار قطنـي
والطرباين من حديث جرير بن عبداهلل ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صـىل اهلل عليـه وسـلم قـال " :أنـا
برئ من مسلم يقيم بني ظهراين املرشكني"  )37وأخرجه أيض ًا ابن ماجه ورجال ىلسنائه ثقـات ولـه
شاهد من حديث معاوية بن حيدة مرفوع ًا " :ال يقبل اهلل من مسلم عم ً
ال أو يفارق املرشكني" )38
أخرجه النسائي ،وحديث سمرة مرفوع ًا " :من جـامع املرشـكني"  )39ىل آخـره رواه أبـو ئاوئ .
ويشهد لصحة هذه األحائيث قوله تعا {فال تقعدوا معهم حتل اوضوا يف حـديث غـريه ىلنكـم ىلاا
مذلهم}  )40فنحن نتربأ مما نربأ منه رسول اهلل صىل اهلل صىل اهلل عليه وسلم ونجانبه شاء العـايص أم
أبل .
وقد اكر حميي السنة البغوي كالما كسن اكره ههنا قال  :فأما هجر أهل العصـيان وأهـل الريـب يف
الدين فيرشع ىل وأن تزول الريبة عن حاهلم وتظهر توبتهم ،قال كعـب بـن مالـ حـني الـف عـن
غزوة تبوا " :وال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن كالمنا" واكر مخسني ليلة ،وجعل حممد بـن
ىلسئعيل رمحه اهلل حد التبني توبة العايص ،وقال عبد اهلل ابن عمـر  :ال تسـلموا عـىل شـارب اخلمـر،
وقال أبو الدرئاء  :لن تفقه كل الفقه حتل قت النال يف اات اهلل ،ثم تقبل عـىل نفسـ فتكـون هلـا
أشد مقتا ،انتهل كالمه رمحه اهلل .

......................
 )37أخرجه أبو ئاوئ،كتاب اجلهائ باب عىل ما يقاتل املرشكون )45/3 :بـرقم ،)2645وأخرجـه
الرتمذي ،كتاب السري ،باب ما جاء يف كراهية املقام بني أظهر املرشكني  )155/4 :بـرقم 1604
) وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  )114/4 :برقم . )3836
 )38أخرجه النسائي ،كتاب الزكاة باب من سأل بوجه اهلل عز وجل  )83/5 :برقم . )2568
 )39أخرجه أبو ئاوئ ،كتاب اجلهائ ،باب يف اإلقامة بأرض الرشا  )93/3 :برقم . )2787
 )40سورة غافر  :أية رقم .5
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واألصل اجلامع هلذا أن معرفة استحقاقه سبحانه وتعا أن يعبد خوف ًا ورجاء وىلجالال وحمبة وتعظـيئ
ال تبقي يف القلب السليم حمبة ألعدائه وموائة ،ألن املحبة أصل كل عمـل مـن حـق وباطـل ،فأصـل
األعئل الدينية حب اهلل ورسوله كئ أن أصل األقوال الدينية تصـديق اهلل ورسـوله ،فلـئ غلـب عـىل
النال حب الدنيا وىليذارها أنكروا هذا ونسوا ما كـانوا عليـه أوالً {وجـائلوا بالباطـل ليحضـوا بـه
احلق} جهال منهم بحقيقة اإلسالم ولوازمه وقواعده العظـام ،ولـو مل يكـن يف هـذا ىلال سـد الـذرائع
املفضية ىل عقد املصاحلة بني املسلم واملرشا لكان كافيا ،ولكن لغلبة اجلهل وقلة العلم وىليذار الـدنيا
فت بعض املنتسبني أبوابأ عىل حصن اإلسالم ىليذار ًا ملوافقة العـوام وليـت هـؤالء احتـاطوا ألئيـاام
بعض ما احتاطوا لرياساهتم وأمواهلم وما أحسن ما قيل :
قد كنت عديت التي أسطو هبا

ويدي ىلاا عض العدو ساعدي

فدهيت من بضد ما أملته

واملرء يرشق بالزالل البارئ

وأما من يسافر ىل بلدان املرشـكني للتجـارة فهـؤالء ىلن مل يصـدر مـنهم مـواالة ومداهنـة ومالطفـة
للمرشكني واملرتدين فهم أخف حاال ممن تقدم اكرهم ،وهم مشرتكون معهم يف التحـريم متفـاوتون
يف العقوبة ،ألن اإلقامة تصدق عىل القليل والكذري واحلكم منوط باإلقامـة واملجامعـة يف النصـوص،
لكن كلئ خفت املفسدة خف احلكم  ،وقد يكـون املسـافر أخبـث مـن املقـيم ،وشـاهدنا مـن فسـقة
املسافرين من أهل القصيم وغـريه مـن املنكـرات العظيمـة مـا ال ك

ـ مـن تـرا الصـالة ،ورشب

املسكرات ،وحتسني طرائق املرشكني ،والطعن يف أهل الدين ما ال ككم ألكذرهم معه بإسـالم ،حتـل
أن الرتا وبعض أهال ممل يتحاشون من فعل فسقة نجد ،وال ش أن بغـض هـذا الصـنف ومقتـه
والنفرة منه هو عني املصلحة ،ولي
املفسدة عظمت هبم ،فهم ومن يرتخ

هجر هذا اجلـن

مـن اهلجـر املنـدوب بـل مـن الواجـب ،ألن

هلم من املنتسبني أعظم بلية من العدو والبعيد .

والقاعدة الكلية يف هذا ترجي ما يفيض ىل ضعف الرش وخفته وىلعزاز احلق وقمع الباطـل وارتـداع
املخالف  .قال شيخ اإلسالم ملا اكر هذه القاعدة  :وهلـذا كـان صـىل اهلل عليـه وسـلم يتـألف أقوامـ ًا
وهيجر آخرين ،ولبعضهم شعر ًا :
صعبت تكاليف الرشيعة فانذنل

27

وسطا عليها كل خب اله

فاشدئ يدي بحبل ملة أمحد

ال ادعن بمنصب أو جاه

واسل طريق اللطف يف تبليغها

28

متجرئا فيها لوجه اهلل

