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بسم اهلل الرمحن الرحيم

أئمة الدعىة يصزحىن بالعذر باجلهل واشرتاط إقامة احلجة
الحلقة الرابعة من دحض أباطيل عبد الحميد الجهني التي
أوردها في كتابه المسمَّى زورًا بالرد العلمي

قال الجفـل يف كتابف الؿذكقر (ص:)13
" -8وقال اإلمام الؿجدد الشقخ محؿد بـ طبد القهاب رمحف اهلل:
ال خالف بقن األمة أن التوحقد :البد أن يؽون بالؼؾب الذي هو العؾم ،والؾسان الذي
هو الؼول ،والعؿل الذي هو تـػقذ األوامر والـواهي؛ فنن َّ
أخل بشيء من هذا ،مل يؽن
أقر بالتقحقد ،ومل يعؿؾ بف ففق كافر ،معاكد ،كػرطقن وإبؾقس؛ وإن
الرجل مسؾلً؛ فنن َّ
َط ِؿ َؾ بالتقحقد ضاهر ًا ،وهق ٓ يعتؼده باصـ ًا ،ففق مـافؼ خالص ًا ،أشر مـ الؽافر .اكتفك
السـقة» (.)125-124/2
«الدرر َّ
وقال أيض ًا رمحف اهلل :اطؾؿ ِ
رح َؿ َؽ اهلل :أن ديـ اهلل يؽقن طىل الؼؾب بآطتؼاد،
ْ
وبالحب وال ُبغض ،ويؽقن طىل ال ِّؾسان بالـُّطؼ وترك الـُّطؼ بالؽػر ،ويؽقن طىل
ِّ
الجقارح بػعؾ أركان اإلسالم ،وترك إفعال التل تؽ ِّػر ،فنذا اخت َّؾت واحدة من هذه
السـقة .")87/10
اللالال ،كػر وارتدَّ  .اكتفك (الدرر َّ
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أققل:
استشفدت هبذيـ الؼقلقـ مـ أققال اإلمام محؿد الذي ضاهره تؽػقر تارك إركان
إربعة أو تارك العؿؾ.
وكحـ ٓ كـؽر صدور هذيـ الؼقلقـ مـف كؿا يػعؾ الحدادية.
ً
أققآ أخرى يـص فقفا جاز ًما بعدم التؽػقر
ومع ذلؽ كعرف تؿام الؿعرفة أن لف
لتارك إركان إربعة لإلسالم ،بؾ وٓ يؽػر الجاهؾ إذا وقع يف الشرك.
شلن هذا اإلمام شلن الؿجتفديـ ،فؼد يؽقن لإلمام طدة أققال يف الؼضقة القاحدة
حسب ما يظفر لف يف كؾ مـاسبة وفترة.
ففاك أققالف بعدم التؽػقر لؿـ ذكركا:
-1قال يف "الدرر السـقة" (" :)102/1وسئؾ الشقخ  /محؿد بـ طبد القهاب-رمحف
اهلل تعاىل -طؿا يؼاتؾ طؾقف؟ وطؿا يؽػر الرجؾ بف؟ فلجاب :أركان اإلسالم الخؿسة،
أولفا الشفادتان ،ثؿ إركان إربعة؛ فإربعة :إذا أقر هبا ،وتركفا هتاوك ًا ،فـحـ وإن
قاتؾـاه طىل فعؾفا ،فال كؽػره بتركفا ؛ والعؾلء :اختؾػوا يف كػر التارك هلا ً
كسال مـ غقر
جحقد؛ وال كؽػر إال بل أمجع عؾقه العؾلء كؾفم ،وهو الشفادتان( ) .وأيضا كؽػره بعد
التعريف إذا عرف وأكؽر".
( ) اكظر إىل ققل هذا اإلمام" :وال كؽػر إال بل أمجع عؾقه العؾلء كؾفم ،وهو الشفادتان" ،ففذا رجقع
مـف طـ تؽػقر تارك إركان إربعة إىل ما أمجع طؾقف العؾؿاء.
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-2قال اإلمام محؿد بـ طبدالقهاب رمحف اهلل:
وكحـ ٓ كؽػر إٓ رجالً طرف الحؼ وأكؽره ،بعدما قامت عؾقه الحجة ،ودطل إلقف
فؾؿ يؼبؾ ،وتؿرد ،وطاكد ،وما ذكر عـا من أكا كؽػر غقر من هذا حاله ،ففو كذب
عؾقـا[.الدرر السـقة] (.)21-20/4
اكظر إىل ققل اإلمام محؿد رمحف اهلل" :وما ذكر طـا مـ أكا كؽػر غقر مـ هذا حالف ،ففق
كذب طؾقـا".
وهذا الؽذب يسقر طؾقف الحدادية وطىل رأسفؿ طبدالحؿقد الجفـل وطبد اهلل صقان.
 -3وقال اإلمام محؿد بـ طبدالقهاب رمحف اهلل:
وأما ما ذكر إطداء طـل أين ُأ َك ِّػر بالظـ وبالؿقآة ،أو ّ
أكػر الجاهل الذي مل تؼم عؾقه
الحجة ،ففذا هبتان عظقم ،يريدون بف تـػقر الـاس طـ ديـ اهلل ورسقلف[ .الدرر السـقة]
(/13ص[ )113الرسائؾ الشخصقة] (.)25/5
وهذا كالم واضح صريح يف الرد طىل أهؾ إهقاء الذيـ يرمقن هذا اإلمام بتؽػقر
الجفال الذيـ مل تؼؿ طؾقفؿ الحجة.
 -4وقال اإلمام محؿد بـ طبدالقهاب رمحف اهلل:
بسؿ اهلل الرمحـ الرحقؿ
مـ محؿد بـ طبد القهاب ،إىل مـ يصؾ إلقف مـ الؿسؾؿقـ ،سالم طؾقؽؿ ورمحة اهلل
وبركاتف.
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وبعد :ما ذكر لؽؿ طـل أين أكػر بالعؿقم ،ففذا مـ هبتان إطداء ،وكذلؽ ققلفؿ :إين
أققل مـ تبع ديـ اهلل ورسقلف ،وهق ساكـ يف بؾده ،أكف ما يؽػقف حتك يجلء طـدي،
ففذا أيضا مـ البفتان؛ إكؿا الؿراد اتباع ديـ اهلل ورسقلف ،يف أي أرض كاكت.
ولؽـ كؽػر مـ أقر بديـ اهلل ورسقلف ،ثؿ طاداه وصد الـاس طـف ،وكذلؽ مـ طبد
إوثان ،بعدما طرف أهنا ديـ الؿشركقـ ،وزيـف لؾـاس ،ففذا الذي أكػره؛ وكؾ طامل
طىل وجف إرض يؽػر همٓء ،إٓ رجؾ معاكد ،أو جاهؾ؛ واهلل أطؾؿ ،والسالم.
[الدرر السـقة] ([ ،)131/13الرسائؾ الشخصقة] (.)58/5
وكحـ كديـ بؿا يؼقلف هذا اإلمام وبؿـفج همٓء العؾؿاء الذيـ يسقر اإلمام محؿد طىل
هنجفؿ.
-5وسئؾ الشقخ :محؿد بـ طبد القهاب ،رمحف اهلل تعاىل ،طؿا يؼاتؾ طؾقف؟ وطؿا
يؽػر الرجؾ بف؟ فلجاب:
وأما الؽذب والبفتان ،فؿثؾ ققلفؿ :إكا كؽػر بالعؿقم ،وكقجب الفجرة إلقـا طىل مـ
قدر طىل إضفار ديـف ،وإكا كؽػر مـ مل يؽػر ،ومـ مل يؼاتؾ ،ومثؾ هذا وأضعاف
أضعافف ،فؽؾ هذا مـ الؽذب والبفتان ،الذي يصدون بف الـاس طـ ديـ اهلل ورسقلف.
وإذا كـا ٓ كؽػر مـ طبد الصـؿ ،الذي طىل طبد الؼادر ،والصـؿ الذي طىل قبر أمحد
البدوي ،وأمثالفؿإ ،جؾ جفؾفؿ ،وطدم مـ يـبففؿ ،فؽقػ كؽػر مـ مل يشرك باهلل
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َؽ َه َذا بفت ٌ ِ
إذا مل يفاجر إلقـا ،أو مل يؽػر ويؼاتؾ؟ُ { :س ْب َحاك َ
قؿ} [سقرة الـقر آية:
ُْ
َان َطظ ٌ
(. ]16الدرر السـقة )104-102/1
-6قال اإلمام محؿد بـ طبدالقهاب رمحف اهلل  :وأما الؼقل :أكا كؽػر بالعؿقم ،فذلؽ
مـ هبتان إطداء ،الذيـ يصدون بف طـ هذا الديـ ،وكؼقلُ { :س ْب َحاك ََؽ َه َذا ُب ْفت ٌ
َان
ِ
قؿ} [سقرة الـقر آية . ]16 :وصىل اهلل طىل محؿد(.الدرر السـقة .)101-99/1
َطظ ٌ
ففذه ستة أققال لإلمام محؿد يـػل فقفا طـ كػسف التؽػقر الذي يرمقف بف أطداؤه ويسقر
الحدادية طىل هنجفؿ.
ففذا اإلمام ٓ يؽػر بترك إركان إربعة إذا كان تاركفا ُم ِؼ ًّرا هبا ،وٓ يؽػر مـ وقع
يف الشرك إٓ بعد إقامة الحجة ،وتلمؾ أققالف إخرى.
(-7رسالة الشقخ إسحاق بـ طبد الرمحـ يف بقان طؼقدة الشقخ ابـ طبد القهاب
وأخباره وأحقالف)
قال رمحف اهلل :فجـس همٓء الؿشركقـ وأمثالفؿ ،مؿـ يعبد إولقاء والصالحقـ،
كحؽؿ بلهنؿ مشركقن; وكرى كػرهم ،إذا قامت عؾقفم الحجة الرسالقة; وما طدا هذا
مـ الذكقب ،التل هل دوكف يف الؿرتبة والؿػسدة ٓ ،كؽػر هبا.
وٓ كحؽؿ طىل أحد مـ أهؾ الؼبؾة ،الذيـ بايـقا لعباد إوثان وإصـام والؼبقر،
بؿجرد ذكب ارتؽبقه ،وطظقؿ جرم اجترحقه; وغالة الجفؿقة والؼدرية والرافضة،
وكحقهؿ مؿـ كػرهؿ السؾػ ٓ ،كخرج فقفؿ طـ أققال أئؿة الفدى والػتقى ،مـ
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سؾػ هذه إمة ،وكبرأ إىل اهلل مؿا أتت بف الخقارج ،وقالتف يف أهؾ الذكقب مـ
الؿسؾؿقـ( .الدرر السـقة .)522/1
ففذا اإلمام إسحاق ُي ِّبرئ دطقتف ودطقة اإلمام محؿد ومـ سار طىل هنجف مـ التؽػقر
إٓ بعد إقامة الحجة.
 -8أبـاء الشقخ محؿد بـ طبد القهاب ،رمحفؿ اهلل تعاىل:
وكحن ال كؽػر إال رجال عرف الحق وأكؽره ،بعدما قامت عؾقه الحجة ،ودعي إلقه فؾم
يؼبل ،وتؿرد وطاكد ،وما ذكر طـا مـ أكا كؽػر غقر مـ هذا حالف ،ففق كذب
طؾقـا(.الدرر السـقة )21-20/3
ثؿ قال الجفـل:
" -9وقال سؿاحة الشقخ العالمة محؿد بـ إبراهقؿ رمحف اهلل :إمجاع بقن أهل العؾم أن
التوحقد البد أن يؽون بالؼؾب والؾسان والعؿل ،فالبد من اللالثة ٓ ،بد أن يؽقن هق
الؿعتؼد يف قؾبف ،وٓبد أن يؽقن هق الذي يـطؼ بف لساكف ،وٓبد أن يؽقن هق الذي
تعؿؾ بف جقارحف ،فنن َّ
وحد بؾساكف دون قؾبف ما كػعف تقحقده،
اختؾ شلء مـ هذا لق َّ
وحد بلركاكف دون الباقل مل يؽـ
وحد بؼؾبف وأركاكف دون لساكف ما كػعف ذلؽ ،ولق َّ
ولق َّ
الرجؾ مسؾؿ ًا ،هذا إمجاع أن اإلكسان ٓبد أن يؽقن مقحد ًا باطتؼاده ولساكف وطؿؾف،
فنن طرف التقحقد ومل يعؿؾ بف ففق كافر معاكد إذا اطتؼد وٓ كطؼ وٓ طؿؾ بالحؼ
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بلركاكف ففذا كافر طـد مجقع إمة( .تؼريرات العالمة محؿد بـ إبراهقؿ طىل

«كشػ

الشبفات».)126 :
أققل:
قال اإلمام محؿد بـ إبراهقؿ آل الشقخ –رمحف اهلل -يدفع شبفات أهؾ الضالل
وافتراءاهتؿ طىل اإلمام الؿجدد محؿد بـ طبد القهاب

–رمحف اهلل -يف شرحف

لـِ"كشػ الشبفات" (ص.)50
قال" :إن الشقخ  -رمحف اهلل  -لؿا تصدى لؾدطقة إىل اهلل وبقـ ما طؾقف الؽثقر
مـ الشرك إكبر تصدى بعض الجفال بالتشبقف طىل جفال مثؾفؿ ،وزطؿقا أن
الؿصـػ -رمحف اهلل -يؽػر الؿسؾؿقـ وحاشاه مـ ذلؽ بؾ ٓ يؽػر إٓ مـ طؿؾ
مؽػرا وقامت طؾقف الحجة فنكف يؽػره فؼصد كشػ تؾؽ الشبف الؿشبفة طىل الجفال
ً
وردها وإن كاكت أوهك مـ خققط العـؽبقت لؽـ تشقش طؾقفؿ".
وكبف –رمحف اهلل -طىل اشتراط ققام الحجة يف (ص )75مـ هذا الؽتاب.
وقال الجفـل:
" -10وقال سؿاحة الشقخ اإلمام طبد العزيز بـ باز رمحف اهلل :اإليؿان طـدهؿ (أي:
السؾػ) ققل وطؿؾ واطتؼاد ،ال يصح َّإال هبا جمتؿعة  .اكتفك ( «أققال ذوي العرفان »
ص – 147تللقػ طصام السـاين -مراجعة الشقخ العالَّمة صالح الػقزان).
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"قؾت :ففذه أققال أئؿة الديـ ،الؿحتج بؽالمفؿ يف هذا الباب وثؿة أققال ُأخرى،
أضعاف ما ذكرتف ٕئؿة آخريـ تركتفا خشقة الطقل ،وفقؿا ذكرتف مؼـع لطالب الحؼ،
لؾؿسترشد".اكتفك.
وكػاية ُ
أققل:
إن اإلمام طبد العزيز بـ باز وهقئة كبار العؾؿاء لقشترصقن إقامة الحجة قبؾ الحؽؿ
بالؽػر ،ومؿا قالقه يف ردهؿ طىل دطاة وحدة إديان:
"خامسا :ومـ أصقل اإلسالم أكف يجب اطتؼاد كػر كؾ مـ مل يدخؾ يف اإلسالم مـ
القفقد والـصارى وغقرهؿ ،وتسؿقتف كافرا ممن قامت عؾقه الحجة .وأكف طدو هلل
ورسقلف والؿممـقـ ،وأكف مـ أهؾ الـار ،كؿا قال تعاىل :سقرة البقـة أية { َل ْؿ َي ُؽ ِـ
ا َّل ِذي َـ َك َػ ُروا مِ ْـ َأ ْه ِؾ ا ْلؽِت ِ
َاب َوا ْل ُؿ ْش ِركِق َـ ُمـْ َػ ِّؽق َـ َحتَّك َت ْلتِ َق ُف ُؿ ا ْل َب ِّقـَ ُة}.
وقال تعاىل :سقرة إكعام أية { 19و ُأ ِ
وح َل إِ َل َّل َه َذا ا ْل ُؼ ْر ُ
آن ُِٕك ِْذ َرك ُْؿ بِ ِف َو َم ْـ َب َؾ َغ}
َ
وقال تعاىل :سقرة إبراهقؿ أية َ { 52ه َذا َب َال ٌ لِؾـ ِ
َّاس َول ِ ُقـ َْذ ُروا بِ ِف} أية ،وغقرها مـ
أيات .وثبت يف صحقح مسؾؿ أن الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ قال :صحقح مسؾؿ
اإليؿان ( ،)153مسـد أمحد بـ حـبؾ ( .)317/2والذي كػسل بقده ٓ يسؿع بل أحد
مـ هذه إمة :يفقدي وٓ كصراين ،ثؿ يؿقت ومل يممـ بالذي أرسؾت بف إٓ كان مـ
أهؾ الـار .ولفذا فؿـ مل يؽػر القفقد والـصارى ففق كافر ،صردا لؼاطدة الشريعة( :مـ
مل يؽػر الؽافر بعد إقامة الحجة عؾقه ففق كافر)".
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ثؿ واصؾقا الؽالم يف الرد طىل دطاة وحدة إديان إىل ققلفؿ:
"طاشرا :ومؿا يجب أن يعؾؿ :أن دطقة الؽػار بعامة ،وأهؾ الؽتاب بخاصة إىل
اإلسالم واجبة طىل الؿسؾؿقـ ،بالـصقص الصريحة مـ الؽتاب والسـة ،ولؽـ ذلؽ
ٓ يؽقن إٓ بطريؼ البقان والؿجادلة بالتل هل أحسـ ،وطدم التـازل طـ شلء مـ
شرائع اإلسالم ،وذلؽ لؾقصقل إىل قـاطتفؿ باإلسالم ،ودخقلفؿ فقف ،أو إقامة
الحجة عؾقفم لقفؾؽ مـ هؾؽ طـ بقـة ويحقا مـ حل طـ بقـة".
[ فتاوى الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء  ( /الجزء رقؿ  ،12 :الصػحة رقؿ:
 / )275الػتقى رقؿ (.])19402
رئقسا و(الشقخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشقخ كائ ًبا)
(الشقخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز) ً
وعضوية كل من الشقخ د .بؽر أبو زيد ،و الشقخ د .صالح بن فوزان الػوزان.

أققل:
وهناك أئمة آخزون مه أئمة الدعىة يعذرون باجلهل ويشرتطىن إقامة احلجة
ومنهم:

 -1قال الشقخ طبد اهلل بـ الشقخ محؿد بـ طبد القهاب رمحف اهلل تعاىل ،يحدِّ ث طـ
كعؿة اهلل طز وجؾ طؾقفؿ حقـ دخؾقا مؽة بغقر قتال يف أيام اإلمام سعقد بـ
طبدالعزيز ،قال خالل حديثف هذا:
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"وكحـ كؼقل فقؿـ مات :تؾؽ أمة قد خؾت ،وال كؽػر إال من بؾغته دعوتـا لؾحق،
ووضحت له الؿحجة ،وقامت عؾقه الحجة ،وأصر مستؽبرا معاكدا ،كغالب مـ
كؼاتؾفؿ الققم ،يصرون طىل ذلؽ اإلشراك ،ويؿتـعقن مـ فعؾ القاجبات ،ويتظاهرون
بلفعال الؽبائر والؿحرمات ; وغقر الغالب إكؿا كؼاتؾف لؿـاصرتف مـ هذه حالف،
ورضاه بف ،ولتؽثقر سقاد مـ ذكر ،والتللقب معف ،فؾف حقـئذ حؽؿف يف قتالف ،وكعتذر
طؿـ مضك بلهنؿ مخطئقن معذورون؛ لعدم طصؿتفؿ مـ الخطل ،واإلمجاع يف ذلؽ
مؿـقع قطعا ،ومـ شـ الغارة فؼط غؾط" .الدرر السـقة (.)234/1
 -2ومـفؿ اإلمام طبد الرمحـ بـ حسـ آل الشقخ.
قال –رمحف اهلل -يف "الدرر السـقة" (:)317/11
"وقال شقخـا شقخ اإلسالم محؿد بـ طبد القهاب -رمحف اهلل :-سللـل الشريػ طؿا
كؼاتؾ طؾقف ،وما كؽ ّػر بف؟ فؼال يف الجقاب :إكا ال كؼاتل إال عؾى ما أمجع عؾقه العؾلء
كؾفم ،وهو الشفادتان بعد التعريف ،إذا عرف ثم أكؽر." ...
 -3ومـفؿ اإلمام طبد الؾطقػ آل الشقخ.
قال –رمحف اهلل -يف "الدرر السـقة" ( )467/1ممكد ًا ما قالف آباؤه:
" وأخبرهتؿ ببراءة الشقخ ،مـ هذا الؿعتؼد والؿذهب وأكف ٓ يؽػر إٓ بؿا أمجع
الؿسؾؿقن طىل تؽػقر فاطؾف ،مـ الشرك إكبر والؽػر بآيات اهلل ورسؾف أو بشلء مـفا
بعد ققام الحجة وبؾقغفا الؿعتبر كتؽػقر مـ طبد الصالحقـ ودطاهؿ مع اهلل ،وجعؾفؿ
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أكداد ًا لف فقؿا يستحؼف طىل خؾؼف ،مـ العبادات واإللفقة وهذا :مجؿع طؾقف أهؾ العؾؿ
واإليؿان".
 -4ومـفؿ اإلمام ابـ سحؿان.
قال –رمحف اهلل -يف "الضقاء الشارق" ( ص ،)35مطابع الرياض" :فؿـ أكؽر التؽػقر
مجؾة ففق محجقج بالؽتاب والسـة ،ومـ فرق بقـ ما فرق اهلل ورسقلف مـ الذكقب،
ودان بحؽؿ الؽتاب والسـة ،وإمجاع إمة يف الػرق بقـ الذكقب والؽػر فؼد أكصػ،
ووافؼ أهؾ السـة والجؿاطة .وكحـ مل كؽػر أحد ًا بذكب دون الشرك إكبر الذي
أمجعت إمة طىل كػر فاطؾف ،إذا قامت طؾقف الحجة ،وقد حؽك اإلمجاع طىل ذلؽ غقر
واحد كؿا حؽاه يف "اإلطالم" ٓبـ حجر الشافعل".
أققل:
هذه أققال أئؿة الدطقة الصريحة والقاضحة وضقح الشؿس يف العذر بالجفؾ
واشتراط إقامة الحجة قبؾ تؽػقر مـ وقع يف الؽػر وخالل هذه التصريحات يحؽقن
اإلمجاع طىل ما يصرحقن بف.
ثؿ إن مـ طجائب وغرائب طبد الحؿقد الجفـل هذه إققال التل سردها طـ همٓء
إئؿة بد ًأ باإلمام الشافعل واكتفا ًء باإلمام محؿد بـ إبراهقؿ آل الشقخ لقس فقفا أي
رد طىل ققل أهؾ السـة( :اإليؿان أصؾ والعؿؾ كؿال) كقػ يتصقر مسؾؿ طاقؾ أن
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يرد همٓء إئؿة ً
ققٓ دل طؾقف الؽتاب والسـة وصرح بف أئؿة اإلسالم وهق ققل أهؾ
السـة مجق ًعا.
ففذا الؿػؾس ٓ يدري ما يخرج مـ رأسف ،وٓ يدري ما يفذي بف لساكف!.
وهاك أققال إمامقـ مؿـ صرح بلن اإليؿان أصؾ والعؿؾ كؿال ،وتارة يؼقٓن :فرع.
وهذان اإلمامان مـ مجؾة طشرة أئؿة ( ) فقؿا وقػت طؾقف صرحقا بلن اإليؿان أصؾ
والعؿؾ كؿال.
 -1قال اإلمام محؿد بـ إسحاق بـ مـده يف كتابف اإليؿان (  )332-331/1بعد أن
ذكر أققال الطقائػ يف اإليؿان:
"وقال أهؾ الجؿاطة :اإليؿان هق الطاطات كؾفا بالؼؾب والؾسان وسائر الجقارح
غقر أن له أصال وفرعا.
فلصؾه الؿعرفة باهلل والتصديق له وبه وبل جاء من عـده بالؼؾب والؾسان مع الخضقع
لف والحب لف والخقف مـف والتعظقؿ لف  ،مع ترك التؽبر وآستـؽاف والؿعاكدة  ،فنذا
أتك هبذا إصؾ فؼد دخؾ يف اإليؿان ولزمف اسؿف وأحؽامف  ،وال يؽون مستؽؿال لف
حتك يليت بػرطف وفرعه الؿػترض عؾقه أو الػرائض واجتـاب الؿحارم  ،وقد جاء
الخبر طـ الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ أكف قال ( :اإليلن بضع وسبعون أو ستون شعبة

( ) وقد نشرت أقوال هؤالء األئمة يف مقال بعنوان :هل جيوز أن يُ َرمى باإلرجاء من يقول َّ [ :نن اإلميان

ااعمل كمال ( ررٌع)"؟].
أصل و َ
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أفضؾفا شفادة أن ال إله إال اهلل وأدكاها إماصة األذى عن الطريق والحقاء شعبة من
اإليلن ) .
فجعؾ اإليؿان شعبا بعضفا بالؾسان والشػتقـ  ،وبعضفا بالؼؾب  ،وبعضفا بسائر
الجقارح".
ػ َض َر َب ال َّؾ ُف
وقال أيضا يف كتاب اإليؿان ( " : )350/1قال اهلل طز وجؾ ( َأ َل ْؿ َت َر َك ْق َ
م َث ًال كَؾِؿ ًة َصقب ًة ك ََشجر ٍة َصقب ٍة َأص ُؾفا َثابِ ٌت و َفر ُطفا فِل السؿ ِ
اء* ُت ْمتِل ُأ ُك َؾ َفا ك َُّؾ ِح ٍ
قـ
َ ْ َ
َ َ ِّ َ ْ َ
َ ِّ َ
َّ َ
َ
بِنِ ْذ ِن َر ِّب َفا) .
وثؿرا تمتقف كؾ حقـ".
فضرهبا مثالً لؽؾؿة اإليؿان وجعل هلا أصال وفرعا ً
 -2قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رمحف اهلل:
" -1ثؿ هق (يعـل اإليؿان) يف الؽتاب بؿعـققـ :أصل ،وفرع واجب ،فإصؾ الذي
يف الؼؾب وراء العؿؾ ؛ فؾفذا يػرق بقـفؿا بؼقلف( :آمـُقا و َط ِؿ ُؾقا الصالِح ِ
ات)
َّ َ
َ َ
[البقـة ]7:والذي يجؿعفؿا كؿا يف ققلف ( :إِك ََّؿا ا ْل ُؿ ْممِـ َ
ُقن ) [إكػال ،]2:و( َ
ٓ
ُؽ ا َّل ِذي َـ ُي ْممِـ َ
َي ْست َْل ِذك َ
ُقن ) [التقبة .]44:وحديث الحقاء ،ووفد عبد الؼقس ،وهو
كؼصا يستحؼ صاحبف
مركب من أصل ال يتم بدوكه ،ومـ واجب يـؼص بػقاتف ً
العؼقبة ،ومـ مستحب يػقت بػقاتف طؾق الدرجة ،فالـاس فقف ضامل لـػسف ومؼتصد
وسابؼ ،كالحج وكالبدن والؿسجد وغقرها مـ إطقان ،وإطؿال والصػات ،فؿـ
سقاء أجزائف ما إذا ذهب كؼص طـ إكؿؾ ومـف ما كؼص طـ الؽؿال ،وهق ترك
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القاجبات أو فعؾ الؿحرمات ،ومـف ما كؼص ركـف وهق ترك آطتؼاد والؼقل ،الذي
يزطؿ الؿرجئة والجفؿقة أكف مسؿك فؼط ،وهبذا تزول شبفات الػرق ،وأصؾه الؼؾب
وكلله العؿل الظاهر ،بخالف اإلسالم فنن أصؾف الظاهر ،وكؿالف الؼؾب".
أققل:
فػل هذا الـص جعؾ شقخ اإلسالم لإليؿان معـققـ أصالً وفرط ًا و أشار إىل كقن
العؿؾ كؿا ً
ٓ لإليؿان بؼقلف "فؿـ سقاء أجزائف ما إذا ذهب كؼص طـ إكؿؾ ومـف ما
كؼص طـ الؽؿال وهق ترك القاجبات أو فعؾ الؿحرمات إلخ وأكد هذا التؼرير بؼقلف
طـ اإليؿان ":وأصؾه الؼؾب وكلله العؿل الظاهر".
وقال طـ الػرق بقـف وبقـ اإلسالم  ( :بخالف اإلسالم ) فنن أصؾف الظاهر ،وكؿالف
الؼؾب " .
فؿاذا يؼقل الؿتطػؾقن طىل طؾقم اإلسالم وطؼائده يف هذا اإلمام الجفبذ ويف تؼريره
هذا طـ اإليؿان والعؿؾ ؟!!.
ً
وحاال هو األصل،
عؾل
 -2وقال -رمحف اهلل" : -والدين الؼائم بالؼؾب من اإليلن ً
واألعلل الظاهرة هي الػروع ،وهل كؿال اإليؿان .
فالدين أول ما يبـى من أصوله ويؽؿل بػروعه ،كؿا أكزل ال ّؾف بؿؽة أصقلف مـ
التقحقد وإمثال التل هل الؿؼايقس العؼؾقة ،والؼصص ،والقطد ،والقطقد ،ثؿ أكزل
بالؿديـة ـ لل صار له قوة ـ فروعه الظاهرة من الجؿعة والجلعة ،واألذان واإلقامة،
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والجفاد ،والصقام ،وتحريؿ الخؿر والزكا ،والؿقسر وغقر ذلؽ مـ واجباتف
ومحرماتف.
فلصوله متد فروعه وتلبتفا ،وفروعه تؽؿل أصوله وحتػظفا ،فنذا وقع فقف كؼص ضاهر
فنكل يؼع ابتداء من جفة فروعه؛ ولفذا قال صىل اهلل طؾقف وسؾؿ( :أول ما تػؼدون مـ
ديـؽؿ إماكة ،وآخر ما تػؼدون مـ ديـؽؿ الصالة).
أققل:
صرح شقخ اإلسالم هـا بلن اإليؿان هق إصؾ وإطؿال الظاهرة هل الػروع وهل
كؿال اإليؿان وأن أصقلف تؿد فروطف وتثبتفا وأن فروطف تؽؿؾ أصقلف .
 -4وقال -رمحف اهلل " : -وكذلؽ يذكر اإليؿان أو ً
ٓ ٕكف إصؾ الذي ٓ بد مـف .
ثؿ يذكر العؿؾ الصالح فنكف أيض ًا مـ تؿام الديـ ٓ بد مـف ،فال يظـ الظان اكتػاءه
بؿجرد إيؿان لقس معف العؿؾ الصالح".
وهـا بقـ شقخ اإلسالم طـ اإليؿان هق إصؾ الذي ٓ بد مـف وأن العؿؾ الصالح مـ
تؿام الديـ ٓ بد مـف ".
فلكت ترى أكف أطتبر العؿؾ مـ تؿام الديـ يعـك اإليؿان ،وهذا أمر ي ِّبدع بف أهؾ الػتـ
ففؾ مـ مدكر ".
 -5وقال -رمحف اهلل " : -ثؿ أكثر الؿتلخريـ الذيـ كصروا ققل جفؿ يؼقلقن
بآستثـاء يف اإليؿان ،ويؼقلقن  ((:اإليؿان يف الشرع )) هق ما يقايف بف العبد ربف ،وإن
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كان يف الؾغة أطؿ مـ ذلؽ ،فجعؾقا يف ((مسللة آستثـاء )) مسؿك اإليؿان ما ادطقا
أكف مسؿاه يف الشرع ،وطدلقا طـ الؾغة ،ففال فعؾقا هذا يف إطؿال .وداللة الشرع
عؾى أن األعلل الواجبة من متام اإليلن ال حتصى كلرة ،بخالف دٓلتف طىل أكف ٓ يسؿك
إيؿاكا ؛ إٓ ما مات الرجؾ طؾقف فنكف لقس يف الشرع ما يدل طىل هذا ،وهق ققل محدث
مل يؼؾف أحد مـ السؾػ".
اكظر إىل شقخ اإلسالم كقػ صرح أن دٓلة الشرع طىل أن إطؿال القاجبة مـ تؿام
اإليؿان ٓ تحصك كثرة أي أهنا مـ كؿال اإليؿان فؼد جعؾ إطؿال القاجبة مـ تؿام
اإليؿان.
أققل :إن مـفج الحدادية لقؼتضل إكؽار هذه الدٓٓت الشرطقة التل ٓ تحصك؛ فؿا
أخطر هذا الؿـفج.
وهذا أمر مـؽر وإرجاء خطقر طـد جفال أهؾ الػتـ والشغب فؿاذا يؼقل فقفؿ مـ
يفقن مـ شلهنؿ و مـ خطر فتـتفؿ؟" ويرى أكف يجب السؽقت طـفؿ .
 -6وقال -رمحف اهلل" : -وإذا ذكر اسؿ اإليؿان مجرد ًا ،دخؾ فقف اإلسالم وإطؿال
الصالحة،كؼقلف يف حديث الشعب  ( :اإليؿان بضع وسبعقن شعبة ،أطالها :ققل ٓ
إلف إٓ ال ّؾف ،وأدكاها :إماصة إذى طـ الطريؼ ) .وكذلؽ سائر إحاديث التل يجعؾ
فقفا أطؿال البر مـ اإليؿان.
ثؿ إن كػل اإليؿان طـد طدمفا ،دل طىل أهنا واجبة ،وإن ذكر فضؾ إيؿان صاحبفا -ومل
يـػ إيؿاكفَّ -
دل طىل أهنا مستحبة ؛فنن ال ّؾف ورسقلف ٓ يـػل اسؿ مسؿك أمر  -أمر ال ّؾف
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بف ورسقلف -إ َّ
ٓ إذا ترك بعض واجباتف ،كؼقلف  ٓ( :صالة إٓ بلم الؼرآن ) ،وققلف :
(ٓ إيؿان لؿـ ٓ أماكة لف ،وٓ ديـ لؿـ ٓ طفد لف) وكحق ذلؽ.
فلما إذا كان الػعؾ مستحب ًا يف العبادة مل يـػفا ٓكتػاء الؿستحب ،فنن هذا لق جاز
،لجاز أن يـػل طـ مجفقر الؿممـقـ اسؿ اإليؿان والصالة والزكاة والحج ؛ٕكف ما مـ
طؿؾ إٓ وغقره أفضؾ مـف  .ولقس أحد يػعؾ أفعال البر مثؾ ما فعؾفا الـبل صىل اهلل
طؾقف وسؾؿ؛ بؾ وٓ أبق بؽر وٓ طؿر .فؾق كان مـ مل يلت بؽؿالفا الؿستحب يجقز
كػقفا طـف ،لجاز أن يـػل طـ مجفقر الؿسؾؿقـ مـ إولقـ وأخريـ ،وهذا ٓ يؼقلف
طاقؾ.
فؿن قال :إن الؿـػي هو الؽلل ،فنن أراد أكه كػي الؽلل الواجب الذي يذم تاركه
ويتعرض لؾعؼوبة ،فؼد صدق.
وإن أراد أكف كػل الؽؿال الؿستحب ،ففذا مل يؼع قط يف كالم ال ّؾف ورسقلف ،وٓ يجقز
أن يؼع ؛فنن مـ فعؾ القاجب كؿا وجب طؾقف ،ومل يـتؼص مـ واجبف شقئ ًا ،مل يجز أن
يؼال  :ما فعؾف ٓ حؼقؼة وٓ مجاز ًا  .فنذا قال لألطرابل الؿسلء يف صالتف  (:ارجع
َف َص ِّؾ ،فنكؽ مل ُت َص ِّؾ ) ،وقال لؿـ صىل خؾػ الصػ-وقد أمره باإلطادة ٓ( : -
صالة ل َػ ٍّذذ خؾػ الصػ) كان لترك واجب ،وكذلؽ ققلف تعاىل ( :إِك ََّؿا ا ْل ُؿ ْممِـ َ
ُقن
اهدُ وا بِ َل ْم َقال ِ ِف ْؿ َو َأك ُػ ِس ِف ْؿ فِل َسبِق ِؾ ال َّؾ ِف
ا َّل ِذي َـ آ َمـُقا بِال َّؾ ِف َو َر ُسقل ِ ِف ُث َّؿ َل ْؿ َي ْر َت ُابقا َو َج َ
ُأو َلئِ َؽ ُهؿ الص ِ
اد ُق َ
قن) [الحجرات ،]15:يبقـ أن الجفاد واجب ،وترك آرتقاب
ُ َّ
ْ
واجب " .
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ذكر شقخ اإلسالم هـا حديث" اإليؿان بضع وسبعقن شعبة ،وذكر أن أطؿال البر مـ
اإليؿان ،وذكر ما يػقد أن لإليؿان كؿآ واجبا وكؿآ مستحبا ،وأكف إذا كػل اإليؿان
طـ الؿسؾؿ فنكل يراد هبذا الـػي كػي الؽلل الواجب ال الؽلل الؿستحب .
مثؾ " ٓ صالة لؿـ مل يؼرأ بلم الؼرآن " ،فـػل الصالة هـا طـ مـ مل يؼرأ بلم الؼرآن
دلقؾ طىل وجقب قراءة الػاتحة ٓ استحباهبا وبعض العؾؿاء يؼقل إن الـػل هـا كػل
لؾؽؿال القاجب ٓ كػل لحؼقؼة الصالة .
وكػل اإليؿان طـ مـ ٓ أماكة لف يدل طىل أن إماكة مـ القاجبات وهل مـ كؿال
اإليؿان ،ولقس الؿراد بـػل اإليؿان طـف أكف كافر خارج مـ مؾة اإلسالم .
وكـبف الؼارئ هـا طىل أن هذا الحديث ضعقػ ،وقد يؽقن طـد شقخ اإلسالم صالح ًا
لالحتجاج بف ،وطىل كؾ حال فنن قصد شقخ اإلسالم مـ التؿثقؾ بف يف مثؾ هذا
السقاق بقان أن مثؾ هذا الـػل إكؿا يراد بف كػل الؽؿال القاجب ٓ كػل حؼقؼة اإليؿان
وٓ كػل الؽؿال الؿستحب .
ويؾتحؼ هبذا مثؾ ققل الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ  ٓ " :يزين الزاين حقـ يزكك وهق
مممـ وٓ يسرق السارق حقـ يسرق وهق مممـ وٓ يشرب الخؿر حقـ يشرهبا وهق
مممـ وٓ يـتفب هنبة ذات شرف يرفع الـاس إلقف فقفا أبصارهؿ وهق مممـ "متػؼ
طؾقف .
ومثؾ ققلف صىل اهلل طؾقف وسؾؿ  ":واهلل ٓ يممـ واهلل ٓ يممـ واهلل ٓ يممـ ققؾ :ومـ
يا رسقل اهلل قال  :الذي ٓ يلمـ جاره بقائؼف " متػؼ طؾقف والؾػظ لؾبخاري .

19

فؾقس الؿراد هـا تؽػقر همٓء العصاة بالؽبائر التل ارتؽبقها وٓ إخراجفؿ مـ
اإلسالم كؿا يعتؼد الخقارج ولقس الؿراد كػل كؿال اإليؿان الؿستحب طـفؿ وإكؿا
الؿراد كػل الؽؿال القاجب .
فالذي ٓ يجقز أن يؼال إن لإليؿان كؿآ وتؿاما ماذا يؼقل يف كػل اإليؿان طـ الزاين
والسارق وشارب الخؿر والؿـتفب وممذي جاره ؟ .
إن قال الؿراد كػل الؽؿال القاجب تبقـ بطالن مذهبف يف رمل مـ يؼقل بلن اإليؿان
أصؾ والعؿؾ كؿال باإلرجاء.
وإن قال إن الؿـػل طـ العاصل :الزاين وغقره إكؿا هق اإليؿان الؿؼابؾ لؾؽػر إكبر
الؿخرج مـ اإلسالم ،فؼد كادى طىل كػسف بلكف مـ الخقارج الؿؽػريـ بالذكقب .
 -7وقال رمحف اهلل تعاىل يف الؿجؿقع ( " : )159-157/13وقالَ (:ض َر َب ال ّؾ ُف َم َثالً
ِ
ٍ
ٍ
ِ
الس َؿاء ُت ْمتِل ُأ ُك َؾ َفا ك َُّؾ ِح ٍ
قـ بِنِ ْذ ِن
كَؾ َؿ ًة َص ِّق َب ًة ك ََش َجرة َص ِّق َبة َأ ْص ُؾ َفا َثابِ ٌت َو َف ْر ُط َفا فل َّ
َر ِّب َفا َو َي ْض ِر ُب ال ّؾ ُف إَ ْم َث َال لِؾـ ِ
َّاس َل َع َّؾ ُف ْؿ َيت ََذك َُّر َ
ون َو َم ُثؾ كَؾِ َؿ ٍة َخبِق َث ٍة ك ََش َج َر ٍة َخبِق َث ٍة
ت فِل ا ْلحق ِ
ض ما َلفا مِـ َقر ٍار ي َثب ُت ال ّؾف ا َّل ِذيـ آمـُق ْا بِا ْل َؼق ِل ال َّثابِ ِ
ِ
اة
ََ
ْ
ُ
َ ُ ِّ
اج ُت َّث ْت مـ َف ْق ِق إَ ْر ِ َ َ
ْ
َ َ
الدُّ ْكقا وفِل ِ
أخ َر ِة َو ُي ِض ُّؾ ال ّؾ ُف ال َّظال ِ ِؿق َـ َو َي ْػ َع ُؾ ال ّؾ ُف َما َي َشاء ) [إبراهقؿ. ]27-24:
َ َ
وإصقل ملخقذة مـ أصقل الشجرة وأساس البـاء ؛ولفذا يؼال فقف  :إصؾ ما ابتـك
طؾقف غقره ،أو ما تػرع طـف غقره .
فإصقل الثابتة هل أصقل إكبقاء ،كؿا ققؾ:
أيفا الؿغتدي لتطؾب طـــؾؿــا ** كـؾ طؾؿ طبد لعؾــؿ الرســقل
تطؾب الػرع كل تصحح حؽؿا ** ثؿ أغػؾت أصؾ أصؾ إصـقل
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وال ّؾف يفديـا وسائر إخقاكـا الؿممـقـ إىل صراصف الؿستؼقؿ ،صراط الذيـ أكعؿ ال ّؾف
طؾقفؿ مـ الـبققـ والصديؼقـ والشفداء والصالحقـ وحسـ أولئؽ رفق ًؼا.
وهذه األصول يـبـي عؾقفا ما يف الؼؾوب ،ويتػرع عؾقفا.
وقد ضرب ال ّؾف مثؾ الؽؾؿة الطقبة التل يف قؾقب الؿممـقـ ،ومثؾ الؽؾؿة الخبقثة التل
يف قؾقب الؽافريـ .والؽؾؿة هل قضقة جازمة وطؼقدة جامعة ،وكبقـا صىل اهلل طؾقف
وسؾؿ أويت فقاتح الؽالم ،وخقاتؿف وجقامعف ،فبعث بالعؾقم الؽؾقة والعؾقم إولقة
وأخرية طىل أتؿ قضقة ،فالؽؾؿة الطقبة يف قؾوب الؿممـقن -وهي العؼقدة اإليلكقة
التوحقدية -كشجرة صقبة أصؾفا ثابت وفرعفا يف السلء ،فلصؾ أصقل اإليؿان ثابت
يف قؾب الؿممـ كثبات أصؾ الشجرة الطقبة وفرطفا يف السؿاء (إِ َل ْق ِف َي ْص َعدُ ا ْل َؽؾِ ُؿ
الصال ِ ُح َي ْر َف ُع ُف) [ فاصر ]10:واهلل -سبحاكفَ -م َّثؾ الؽؾؿة الطقبة ،أي :
ب َوا ْل َع َؿ ُؾ َّ
ال َّط ِّق ُ
كؾؿة التقحقد ،بشجرة صقبة أصؾفا ثابت وفرعفا يف السلء " .
وهـا استدل شقخ اإلسالم هبذه أية التك ضرب اهلل فقفا الؿثؾ لؾؽؾؿة الطقبة كؾؿة
التقحقد واإليؿان بالشجرة الطقبة لفا أصؾ ثابت وفرطفا يف السؿاء فؽؿا أن لفذه
الشجرة الطقبة أصؾ يؼقم طؾقفا فروع ولفا ثؿار صقبة كذلؽ شجرة اإليؿان لفا أصؾ
ثابت ولفا فروع وثؿار صقبة وإصؾ كؿا قال ما اكبـك طؾقف غقره أو ما تػرع طـف غقره.
هؽذا يػفؿ العؾؿاء الراسخقن الؼرآن وأمثالف الؿضروبة وتؾؽ إمثال كضرهبا لؾـاس
وما يعؼؾفا إٓ العالؿقن .
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 -8وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة – رمحف اهلل: -
" قال طؿر بـ طبد العزيز  " :مـ طبد اهلل بغقر طؾؿ كان ما يػسد أكثر مؿا يصؾح " فلما
العؿؾ الصالح بالباصـ والظاهر  :فال يؽقن إٓ طـ طؾؿ  ،ولفذا أمر اهلل ورسقلف
بعبادة اهلل واإلكابة إلقف  ،وإخالص الديـ لف وكحق ذلؽ  ،فنن هذه إسؿاء تـتظؿ
العؾؿ والعؿؾ مجقع ًا  :طؾؿ الؼؾب وحالف  ،وإن دخؾ يف ذلؽ ققل الؾسان وطؿؾ
الجقارح أيض ًا  ،فنن وجود الػروع الصحقحة مستؾزم لوجود األصول  ،وهذا ضاهر ،
لقس الغرض هـا بسطف " مجؿقع الػتاوى (. )382/2
أيضا" :والديـ الؼائؿ بالؼؾب مـ اإليؿان طؾؿ ًا وحا ً
ٓ هق " إصؾ "
 -9وقال ً
وإطؿال الظاهرة هل " الػروع " وهل كؿال اإليؿان " مجؿقع الػتاوى
(.)355/10
ففذه تسعة تصريحات يصرح فقفا شقخ اإلسالم بلن اإليؿان والعؿؾ فرع ،وأحقاكًا
يؼقل :فروع.
وهق ققل أهؾ السـة والجؿاطة كؿا صرح بذلؽ اإلمام محؿد بـ إسحاق بـ مـدة يف
كتابف [اإليؿان] كؿا أسؾػـا كؼؾ ققلف.
ودلقؾ الجؿاطة (أي :أهؾ السـة) :كتاب اهلل وسـة رسقلف صىل اهلل طؾقف وسؾؿ.
ومـ يخالػ يف هذا ففق مخالػ لؾؽتاب والسـة وٕهؾ السـة والجؿاطة ،كعقذ باهلل مـ
ذلؽ.
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