ترجمةُمختصرةُلآللوسيُُ
منُكتابُاألعالمُللزركلي(ُ)1
(ُ1342ُ-ُ1273هـُ=ُُ1924ُ-ُ1857م)ُ
محمود شكري بن عبد اهلل بن شهاب الدين محمود اآللوسي الحسيني ،أبو

المعالي :مؤرخ ،عالم باألدب والدين ،من الدعاة إلى اإلصالح .ولد يف رصافة

بغداد ،وأخذ العلم عن أبيه وعمه وغيرهما .وتصدر للتدريس يف داره ويف بعض

المساجد .وحمل على أهل البدع يف اإلسالم ،برسائل ،فعاداه كثيرون وسعوا به
لدى والي بغداد (عبد الوهاب باشا) فكتب هذا إلى مرجعه السلطان عبد الحميد

الثاين العثماين ،فصدر األمر بنفيه إلى بالد األناضول ،فلما وصل إلى الموصل (سنة

 1320هـ قام أعياهنا فمنعوه من تجاوزها ،وكتبوا إلى السلطان يحتجون ،فسمح له

بالعودة إلى بغداد ،فعاد.

ولما نشبت الحرب العامة (األولى) وهاجم الربيطانيون العراق ،انتدبته

الحكومة (العثمانية) للسفر إلى نجد ،والسعي لدى (األمير) عبد العزيز آل سعود

(ملك المملكة العربية السعودية بعد ذلك) للقيام بمناصرهتا ،فقصده اآللوسي

(سنة  1333هـ عن طريق سورية والحجاز ،وعرض عليه ما جاء من أجله ،فاعتذر
وآب صاحب الرتجمة مخفقا ،فلزم بيته عاكفا على التأليف والتدريس.

واحتل الربيطانيون بغداد (سنة  1335هـ فعرضوا عليه قضاءها ،فزهد فيه

انقباضا عن مخالطتهم .ولم يل عمال بعد ذلك غير (عضوية) مجلس المعارف يف

بدء تأليف الحكومة العربية يف بغداد .وتويف فيها.
(.)173-172/7( )1
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له  52مصنفا ،بين كتاب ورسالة ،منها (بلوغ األرب يف أحوال العرب  -ط)

ثالثة أجزاء ،ألفه إجابة القرتاح لجنة اللغات الشرقية يف استكهولم ،وفاز بجائزهتا،
و (أخبار بغداد وما جاورها من القرى والبالد  -خ) أربع مجلدات ،و (المسك

األذفر يف تراجم علماء القرن الثالث عشر  -ط) و (مساجد بغداد  -خ) لم يتمه ،و
(تاريخ نجد  -ط) و (أمثال العوام يف دار السالم  -خ) و (رياض الناظرين يف

مراسالت المعاصرين  -خ) و (بدائع اإلنشاء  -خ) جزآن ،و (اآلية الكربى يف الرد
على الرائية الصغرى  -ط) و (الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر  -ط) و (عقد

الدرر ،شرح مختصر نخبة الفكر  -ط) يف مصطلح الحديث ،و (ما دل عليه القرآن
مما يعضد الهيئة الجديدة  -خ) و (فتح المنان  -ط) يف الرد على أهل البدع يف
الدين ،و (تجريد السنان يف الذب عن أبي حنيفة النعمان  -خ) و (مجموعة  -خ)

يف تراجم بعض العلماء من أهل بغداد ،و (صب العذاب على من سب األصحاب

 ط) و (غاية األماين يف الرد على النبهاين  -ط) مجلدان كبيران .ولبعض شعراءالعصر مراث كثيرة فيه لألستاذ محمد هبجة األثري ،كتاب (محمود شكري

اآللوسي وآراؤه اللغوية  -ط)(. )1

( )1أعالم العراق  241 - 86وعشائر العراق  16 :1ولب األلباب  224 - 218ومكتبة المتحف

العراقي  12و  .Brock S 2: 787ومجلة سومر  71 :13ومصادر الدراسات .46 - 41 :2
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ُأهلُن َْجدُ،ومعتقداتهمُ،وأعمالهم(ُ)1
دين ْ

ٍ
اعلم َّ
موحدون؛ بل وجميع َسكنة جزيرة العرب،
أن ْ
أه َل ن َْجد ك َّلهم مسلمون ِّ
ِ
ِ
الغراء.
األول عند
وقد دخلوا يف اإلسال ِم يف
العصر َّ
ظهور أنوار الشريعة َّ

السلف الصالح؛ فهم يعتقدون َّ
أن اهلل تعالى قديم واحد ال
ُ
وهم على عقائد َّ
َ
شريك له يف ُملكه ،وال نِدَّ  ،وال ِضدَّ  ،وال وزير ،وال مشير ،وال ظهير ،وال شافع َّإال
ٍ
بوجه من
من بعد إذنه ،وأنَّه َع َّز اسمه؛ ال والد له وال ولد ،وال كُفء وال نسب
ٍ
شيء مما
غني بذاته؛ فال يأكل وال يشرب ،وال يحتاج إلى
الوجوه ،وال زوجة ،وأنَّه ٌّ
ٍ
بوجه من الوجوه ،وأنَّه ال يتغ َّير وال َت ِ
اله َر ِم
يحتاج إليه َخ ْل ُق ُه
عر ُض له اآلفات من َ

والحزن ،ونحو ذلك.
واله ِّم
َ
والنوم ،والنسيان والندم والخوفَ ،
والسنَة ْ
والمرضِّ ،

مخلوقاته؛ بل ليس كمثله شيء ،ال يف ِ
ِ
ذاته ،وال يف
وأنَّه ال ُيماثله شيء من
ٍ
بشيء من مخلوقاته ،وال ُّ
صفاته ،وال يف أفعاله ،وأنَّه ال ُّ
يحل يف ذاته شيء منها؛
يحل
بل هو بائن عن َخ ْل ِ
قه بذاتهَ ،
والخ ْل ُق بائنون عنه.

ٍ
وعال على ِّ
كل شيء ،وفوق ِّ
كل شيء ،وأكربُ من ِّ
أعظم من ِّ
كل
كل شيء،
وأنَّه
ُ
ٍ
شيء البتة ،وأنَّه قادر على ِّ
كل شيء ،وال ُيعجزه شيء يريده؛ بل هو ف َّعال لِما يريد،
وأنَّه عالم ِّ
ويعلم ما كان وما يكون ،وما لم يكن لو
السر وأخفى،
ُ
بكل شيء؛ َي ْع َل ُم َّ
حبة يف ُظ ِ
ورقة إال يع َلمها ،وال ٍ
ٍ
لمات األرض،
كان كيف كان يكون ،وما تسقط من
َْ َُ
وال َر ْط ٍ
ٍ
متحرك وال ساكن ،إال وهو َي ْع َل ُمه على حقيقته.
يابس ،وال
ب وال
ِّ
ضجيج األصوات باختالف ال ُّلغات ،على َتفن ُِّن
وأنَّه سميع بصير؛ يسمع
َ

الصماء ،يف الليلة الظلماء ،قد
الحاجات ،ويرى دبيب النملة السوداء ،على الصخرة َّ
( )1تارخ نجد ص  59 -41ط مكتبة مدبولي ،و ص  83 -59لآللوسي ،ط الوراق . 2007
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أحاط سمعه بجميع المسموعات ،وبصره بجميع المبصراتِ ،
وعلمه بجميع

وعمت
المعلومات ،وقدرته بجميع المقدورات ،ونفذت مشيئته بجميع الرب َّياتَّ ،
ووسع كُرسيه األرض والسماوات ،وأنَّه الشاهد الذي
جميع المخلوقات،
رحمته
َ
َ

ال يغيب ،وال يستخلف أحدً ا على ُملكه ،وال يحتاج إلى َمن يرفع إليه حوائج عباده،

أو يعاونه ،أو يستعطفه عليهم ،أو يرحمه لهم.

ُّ
يضمحل وال يتالشى ،وال ُيعدم وال يموت ،وأنَّه
األبدي الباقي الذي ال
وأنَّه
ُّ
ِ
الرسل ،و ُم ِنزل
المك َّلم ،اآلمر الناهي ،قائل ِّ
الحق ،وهادي السبيلُ ،مرسل ُّ
المتك ِّلم ُ
ُ
كل نفس بما كسبت من الخير والشر ،ومجازي الم ِ
ال ُكتب ،قائم على ِّ
حسن
ُ
بإحسانه ،والمسيء بإساءته.

الصادق يف وعده وخيره ،فال أصدق منه قِ ًيال ،وال أصدق منه حدي ًثا ،وهو
وأنَّه َّ
الص َم ِد َّية ،يستحيل عليه ما يناقض
ال ُيخلِف الميعاد ،وأنَّه تعالى َص َمد بجميع معاين َّ
عيب ٍ
ٍ
الم َب َّر ُأ عن كل ٍ
ونقص ،وأنَّه الكامل
وآفة
صمديته ،وأنَّه قدُّ وس سالم ،فهو ُ

الم ْط َلق من جميع الوجوه ،وأنَّه العدل الذي ال يجور وال يظلم،
الذي له الكمال ُ
ظلما.
وال يخاف عباده منه ً

الم ْح َكم الذي ال يجوز
والرسل ،وهو من ُ
وهذا مما اتفقت عليه جميع ال ُكتب ُّ

ْ
أن تأيت شريعة بخالفه ،وال يخرب بشيء بخالفه ،هذا اعتقادهم يف اإلله َع َّز َو َج َّل.

فهم يعتقدون فيه أنَّه محمد بن
النبي صلى اهلل عليه وسلمُ :
وأ َّما اعتقا ُدهم يف ِّ
عبد اهلل بن عبد المطلب ال ُقرشي الهاشمي الم ِّكي ،عبد اهلل ورسوله إلى َ
الخ ْل ِق
ِّ
أجمعين ،نبي الرحمة ،وهادي األُ َّمة.
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ِ
وكرمه سبحانه بطهارة
اهلل تعالى باآليات الباهرة ،والمعجزات الظاهرةَّ ،
أرسله ُ
األعراق ،وشرفه بما جب َله عليه من مكارم األخالق ،التي نقض هبا َعوائِدَ ِ
الف َطر،
ََ ُ
ّ
ِ
وهمته،
َ
وباين لها جميع البشر؛ من فروسيته وشجاعته ،وبأسه ونجدته ،وعزمه َّ
وعلمه ِ
ِ
وحلمه ،وزهده وعبادته ،وإجابة مسألته ،ورضاه وصربه ،وحمده ُ
وشكره،
ِ
وذكره وتف ّكره ،واعتباره وتبصره ،وخوفه وخشوعه ،وتواضعه وخضوعه ،وكرم
آبائه وجدوده ،وسخائه وجوده ،وصمته وفصاحته وصدق لهجته ،ورعايته للعهد

تلونه ودوام طريقته وسنَّته ،وإنصافه يف معاملته ،وتقواه
ووفائه بالوعد ،وعدم ُّ
وح ْسن َخ ْل ِقه ُ
وخ ُل ِقه ،وجدِّ ه ووقاره وضياء أنواره ،وحيائه
وأمانته ،وشفقته ورفقهُ ،
ولينه ،وثقته ويقينه ،وعفوه ورحمته ،وصفحه ورأفته ،وقناعته وتقلله وصدق

توكُّله.

وحبا ُه من الحوض المورود ،والمقام المحمود ،واللواء والكوثر ،والشفاعة يف
ِ
واله َراوة ،والسيف وال َق ِضيب ،والنافِ ِه
المحشر ،والقرآن والتالوة ،والتاج
ِ
والنَّ ِ
جيب ،واالسم الحسن ،والربَاعة وال َّل َسنِّ ،
والح َمى المنيع،
والذكر الرفيع،
ِ
الباسق ،والكتاب الناطق ،والقضية واألحكام ،والحنيفية واإلسالم،
والفرع
واآليات المفصالت ،والكلمات الم َّنزالت ،ومكة المحرمة ،والمشاهد المع َّظمة،
والحرم واإلحرام ،وزمزم والمقام ،والمش َعر الحرام ،وال ِّطعان ِ
والجالدة ،والجمعة
َ
َ

والجماعة ،والسمع والطاعة ،والصالة المكتوبة ،والزكاة المفروضة ،والتهليل

واآلذان ،وشهر رمضان ،واألمر بالمعروف وال ُقربات ،والنهي عن الفواحش
والمنكراتِ ،
والغلظة على الكافرين َ
والتفضل على
وخ ْفض الجناح للمؤمنين،
ُّ

المسيئين ،والمعرفة باألقدار ،والرهبة من الج َّبار ،والسبق يف ِّ
الذكر والتقدُّ م يف
ِ
والختمة لألنبياء؛ مما َّ
األص ِفياء ،والتأخر يف البعث َ
نبوته،
دل بمجموعه على إثبات َّ
ْ
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دق مقالته ،وتفضيله على جميع الخالئق واألنام ،وتمييزه على سائر ِ
ِ
وص ِ
ولد آدم

السالم.
عليه َّ

مفصل يف كُتبهم ،واعتقده ٌّ
كل من صغيرهم وكبيرهم ،وكذلك
وذلك مع دالئله َّ

َ
يعتقدون َّ
ورسله ،ال
أن
الرسل ٌّ
حقُ ،
فهم يؤمنون باهلل ومالئكته وكُتبهُ ،
إرسال ُّ
يفرقون بين ٍ
أحد منهم ،ويؤمنون بالسؤال والبعث ،والحشر والنَّشر ،والجنة والنار،
ِّ
وتفصيال ،وتفصيل
ً
جمال
وبجميع ما أنزل اهلل على رسوله صلى اهلل عليه وسلم ُم ً

أيضا.
ذلك يف كُتبهم ً

وجميع أهل ٍ
نجد على اختالفهم يف القبائل ،كما أهنم يعتقدون ما سبق ،كذلك
ُ

السنة والكتاب ،ويؤمنون بما ور َد يف
يعتقدون يف اآلل واألصحاب ،ما وردت به ُّ
شأهنم من الفضائل ،وما ُروي عنهم من َّ
الشمائل ،غير أهنم طووا بِساط المـُـ َماراة يف
آل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه ،وتركوا العصبية التي هي من أوتار

الباطل وأ ْطنَابه ،فأولئك اآلل الكرام ،هم الذين يتم ّيز بحبهم إيمان المرء من نفاقه،
خصه اهلل بإشراقه ،فالصالة هبم تمامها ،وبالصالة
عمن َّ
والذين ورثوا النور المبين َّ
عليهم ِختامها ،ور ِحمهم موصولة بر ِح ِم المكارم ِ
وذمامها.
َ َُ
َ
وأولئك السادات من األصحاب الذين خلطهم ِ
َّ
وألظ هبم يف ِشدَّ ته،
بجلدَ ته،

وفرض عليهم الصرب معه على البأساء،
أحبوا فيه وأبغضوا ،وأنفقوا له وأقرضوا،
َ

فما أعرضوا.

ٍّ
سهوم،
السبق والفضيلة غير َم ُ
ولكل من هذين الفريقين مقام معلوم ،وسهم يف َّ

السفهاء ،من الخوض فيما
ولم يزل أمراؤهم وعلماؤهم يأمرون باألخذ على ألسنة ُّ
شجر بين آل النبي وأصحابه ،وإظهار العصبية التي َتز ْح ِزح الحق عن نصابه،
َ
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و ُترجعه على أعقابه ،وليس مستندها إال مغاالة ذوي الجهل ،ور َّبما نشأ منها فتنة،
والفتنة أشدُّ من القتلِ.

فأولئك السادات هم النجوم الذين كان هبم االقتداء ،وهبم كان االهتداء،

و ُقصارى المسلم يف هذا الزمان ْ
أن يعتلق منهم سب ًبا ،ويأخذ عنهم دينًا وأد ًبا ،ال ُيب َل ُغ
مدَّ ِ
أنفق َ
مثل ُأ ُح ٍد َذه ًبا.
أحدهم وال نصي َفه ،ولو َ
ُ
كحب أهل البدع والضاللة ،فذلك الذي ما أنزل اهلل به
نعم ،ال ُيغالون يف حبهم
ِّ

من سلطان ،وال اقتضته الرسالة.

السنَّة والجماعةَّ ،
والحاصلَّ :
وأن
أن مذهبهم يف أصول الدِّ ين
ُ
مذهب أه ِل ُّ

قرون
السلف ،التي هي الطريق األسلم ،بل األحكم ،وهي :أنَّهم ُي ِّ
طريقتهم طريقة َّ
آيات الصفات واألحاديث على ظاهرها ،و َيكِ ُلون معناها إلى اهلل تعالى ،كما قال

اإلمام مالك يف االستواء.

ويعتقدون َّ
أن الخ ْير والشر كله بمشيئة اهلل تعالى ،وال يكون يف ُملكه إال ما أراد،
وأن العبد ال يقدر على ِ
خلق أفعاله ،بل له كسب يرتتب عليه الجزاءَّ ،
َّ
وأن الثواب

فضل ،والعقاب عدل ،وال يجب على اهلل لعبده شيء ،وأنَّه يراه المؤمنون يف اآلخرة
بال ٍ
كيف ،وال إحاطة.
نضر اهلل وجهه  -وال
وأنَّهم يف الفروع على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل َّ -

ينكرون على َمن ق َّلد أحدً ا من األئمة األربعة دون غيرهم؛ لعدم ضبط مذهب الغير:

والكرامية ،ونحوهم.
كالشيعة والزيدية،
َّ

وأنَّهم ال يستح ُّقون مرتبة االجتهاد المطلق ،وال أحد يدَّ عيها عليهم ،غير أنَّهم

ٍ
كتاب أو ُسنَّة ،غير منسوخ ،وال
جلي من
صح لهم ٌّ
يف بعض المسائل إذا َّ
نص ٌّ
8

عارض بأقوى منه ،وقال به أحدُ األئمة األربعة ،أخذوا به ،وتركوا
ُم َخ َّصص ،وال ُم َ
المذهب كإرث الجدة واألخوة ،فإهنم يقدِّ مون الجد باإلرثْ ،
وإن خالف مذهب

الحنابلة.

جلي مخالف
وال يفتِّشون مذهب أحد ،وال يعرتضون َّإال إذا ا َّطلعوا على ٍّ
نص ٍّ

لمذهب أحد األئمة ،وكانت المسألة مما يحصل هبا شعار ظاهر :كأمر الصالة،
مثال بالمحافظة على ِ
نحو الطمأنينة باالعتدال
فإهنم يأمرون الحنفية والمالكية ً

والجلوس بين السجدتين؛ لوضوح دليل ذلك ،بخالف جهر اإلمام الشافعي

بالبسملة ،فال يأمرون باإلسرار ،وشتَّان بين المسألتين! فإذا قوي الدليل أرشدوهم
نادرا.
إلى ِّ
النص ،وإن خالف المذهب ،وذلك إنما يكون ً

وال مانع عندهم من االجتهاد يف بعض المسائل دون بعض؛ فال مناقضة لعدم

سبق جمع من أئمة المذاهب األربعة إلى اختيارات
المطلق ،وقد َ
دعوى االجتهاد ُ
لهم يف بعض المسائل ،مخالفين للمذهب الملتزمين لتقليد صاحبه.

ثم إنَّهم يستعينون على ِ
المعتَربة ،ومن أج ِّلها
فهم كتاب اهلل بالتفاسير المتداولة ُ
َّ

لديهم" :تفسير ابن جرير" ،و"مختصره" البن كثير ،وكذا "البغوي"
و"البيضاوي" ،و"الخازن" ،و"الحدادي" ،و"الجاللين" وغيرها.

وعلى ِ
فهم الحديث بشروح األئمة المربزين :كالعسقالين والقسطالين على
والم ِ
ناوي على الجامع الصغير ،ويحرصون على
البخاري ،والنووي على مسلمُ ،

ُكت ٍ
الست وشروحها.
ُب الحديث
ً
خصوصا األمهات ِّ

ِ
ً
أصوال وفرو ًعا ،وقواعدَ ،
سائر الفنون
ويستعينون بسائر كُتب المذاهب يف
أصالَّ ،إال ما
ونحوا وصر ًفا ،وجميع علوم اآللة ،وال ُيتلِفون من المؤلفات شي ًئا ً
ً
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اشتمل على ما يوقع الناس يف الشرك :كروض الرياحين ،أو يحصل بسببه خلل يف

العقائد.

على أهنم ال يفحصون عن مثل ذلك إال إذا تظاهر به صاحبه معاندً ا ،وما اتفق
ِ
إتالف بعض ال ُكتب إنما صدر منه لجهله ،وقد ُزجر هو وغيره
عليه بعض البدو يف
عن مثل ذلك.

وال يرون سبي العرب ،ولم يفعلوه ،ولم يقاتلوا غيرهم ،ولم يروا قتل النساء

وتلبيسا على َ
يفسرون
للحق،
واألطفال ،وأ َّما ما ُيكذب عليهم سرتًا
ِّ
الخلق؛ بأهنم ِّ
ً
وافق فهمهم ،من ِ
دون مراجعة شرحٍ وال
القرآن برأيهم ،ويأخذون من الحديث ما َ

عول على شيخ ،وأهنم يضعون من رتبة النبي صلى اهلل عليه وسلم ،وأنَّه ليس له
ُم ّ
شفاعةَّ ،
وأن زيارته غير مندوبة ،وأنَّهم ال يعتمدون أقوال العلماء ،وأنَّهم يتلفون

جسمة ،وأنَّهم ُيك ِّفرون
مؤلفات أهل المذاهب لكون الحق والباطل فيها ،وأنَّهم ُم ِّ
الناس على اإلطالق من بعد الستمائة إلى هذا الزمان ،إال َمن كان على ما هم عليه،

أقر عليه أنَّه كان ُمشركًاَّ ،
وأن أبويه ماتا على ِّ
الشرك
وأنَّهم ال يقبلون بيعة أحدَّ ،إال إذا َّ

يحرمون زيارة
باهلل ،وأنَّهم ينهون عن الصالة على النبي صلى اهلل عليه وسلم ،وأنَّهم ِّ

القبور المشروعة ُمطل ًقا ،وأنَّهم ال يرون حقا ألهل البيت ،وأنَّهم يجربوهنم على
تزويج غير ال ُكفء لهم ،إلى غير ذلك م َن االفرتاءات.

ُّ
فكل ذلك زور عليهم و ُبهتان ،وكذب محض ،من خصومهم أهل البدع

والضالل؛ بل أقوالهم وأفعالهم وكُتبهم على خالف ذلك كله.

فمن روى عنهم شي ًئا من ذلك أو نسبه إليهم ،فقد كذب عليهم وافرتى ،و َمن
َ

علم قط ًعا َّ
أن جميع ذلك وضعه
شاهد حالهم وحضر مجالسهم وتح َّقق ما عندهمَ ،
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تنفيرا للناس عن اإلذعان إلخالص
عليهم وافرتاه أعداء الدين ،وإخوان الشياطين؛ ً
التوحيد هلل تعالى بالعبادة ،وترك أنواع ِّ
نص اهلل على أنَّه ال يغفره ،وأنَّه
الشرك الذي ّ
لمن يشاء.
يغفر ما دون ذلك َ

أنواعا من الكبائر :كالقتل للمسلم ِ
فإنَّهم يعتقدون َّ
حق ،والزنى
أن َمن فعل
بغير ٍّ
ً

وتكرر منه ذلك ،ال يخرج بفع ِل ذلك عن دائرة اإلسالم ،وال
والربا وشرب الخمر،
َّ
موحدً ا هلل تعالى يف جميع أنواع العبادة...
ُيخ َّلد يف دار االنتقام ،إذا مات ِّ

والذي اعتقدوه يف ُرتبة النبي صلى اهلل عليه وسلم َّ
أن رتبته أعلى مراتب
المخلوقين على اإلطالق ،وأنَّه حي يف ِ
قربه حياة مستقرة أبلغ من حياة الشهداء
ٌّ
المنصوص عليها يف التنزيل؛ إذ هو صلى اهلل عليه وسلم أفضل منهم بال ر ْيب ،وأنه
الرحال َّإال لزيارة
يسمع سالم َمن ُيس ِّلم عليه ،وأنَّه ُت ُّ
سن زيارته غير أنَّه ال ُتشدُّ ِّ
أنفق أنفس أوقاته
المسجد والصالة فيه ،وإذا قصد مع ذلك الزيارة فال بأس ،و َمن َ

وغمه ،كما جاء يف
همه ُّ
بالصالة عليه الواردة عنه ،فقد فاز بسعادة الدارين ،وكُفي ُّ

الحديث.

بالحق ،وأنَّهم على هدً ى من
وأهنم ال ينكرون كرامات األولياء ،ويعرتفون لهم
ِّ

ر ِّبهم مهما ساروا على الطريقة الشرعية ،والقوانين المرع َّية ،غير أنَّهم ال يستح ُّقون

شي ًئا من أنواع العبادة ،ال حال الحياة ،وال بعد الممات ،بل يطلبون من أحدهم

الدعاء يف حال الحياة ،وبل ومن ِّ
كل مسلم؛ فقد جاء يف الحديث« :دعاء المرء
مستجاب ألخيه».

ويثبتون الشفاعة للنبي صلى اهلل عليه وسلم يوم القيامة حيثما ورد ،وكذا سائر

أيضا ،ويسألوهنا من اهلل تعالى
األنبياء والمالئكة واألولياء واألطفال حي ُثما ور َد ً
11

ِ
الموحدين الذين هم أسعد الناس هبا كما
لمن شاء من
ِّ
المالك لها ،واآلذن فيها َ
()1

متضرعين إلى اهلل تعالى :اللهم ش ِّفع نبينا محمدً ا صلى اهلل عليه
ور َد؛ فإهنم يقولون
ِّ

وسلم فينا يوم القيامة ،أو عبادك الصالحين ،أو مالئكتك ،ونحو ذلك.

مجسمةْ ،
وال يلزم ْ
وإن قالوا بالجهة كما ور َد الحديث هبا ،ويقولون
أن يكونوا ِّ
فيمن مات{ :تِ ْل َك ُأ َّمة َقدْ َخ َل ْت َل َها َما ك ََس َب ْت َو َل ُك ْم َما ك ََس ْبت ُْم َو َال ُت ْس َأ ُل َ
ون َع َّما كَانُوا
َ
َي ْع َم ُل َ
ون} [البقرة.]141 :
وال يقولون ب ُك ِ
وزهده،
صحت ديانته ،واشتهر
صالحه وعلمه وورعه ُ
ُ
فر َمن ّ

وح ُسنَت سيرته ،وبالغ يف ُنصحِ األُ َّمةْ ،
وإن كان ُمخط ًئا يف هذه المسألة أو غيرها:
َ

كابن حجر الهيتمي المكي  -رحمه اهلل  -فإهنم يعلمون كالمه يف "الدر المنظم"،

وال ينكرون سعة علمه ،ولهذا يعتربون ما بقي من كتبه :كشرح األربعين ،والزواجر،
وغيرها ،ويعتمدون على نقله.

هذاُماُهمُعليه ،وقد كتبوا يف ذلك عدة رسائل ،خاطبوا هبا َمن له عقل وعلم،
وهو ُمت َِّصف باإلنصافٍ ،
التعصب واالعتساف؛ ينظر ما ُيقال ،ال
خال من الميل إلى
ُّ
إلى َمن قال ،وأ َّما َمن شأنه لزوم مألوفه وعادته ،سواء كان حقا أو غير حقُ ،مق ِّلدً ا،
فهو م َّمن قال{ :إِنَّا َو َجدْ نَا آ َبا َءنَا َع َلى ُأ َّم ٍة َوإِنَّا َع َلى آ َث ِ
ار ِه ْم ُم ْقتَدُ َ
ون} [الزخرف:
 ،]23عادته ِ
وجبلته ْ
بالحق ،فال ُيخاطب هذا
الرجال
أن
ِّ
يعرف َّ
َ
بالرجال ،ال ِّ
الحق ِّ
بحمد اهلل منصورة ،وراياهتم بالس ِ
ِ
عد واإلقبال منشورة.
وأمثاله ،فجنو ُد التوحيد
َّ
وما كتبناه يف هذا الحاص ِل هو مضمون رسالة كتبها أحدُ فضالء علماء ن َْجد،

الرحمة -
وهو الشيخ عبد اهلل ابن العالمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب  -عليهم َّ
( )1تصحفت إلى " :المسالك" !
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وقد ُق ِرئت بعد دخول األمير ُسعود يف الحرمين الشريفين  ،بمحضر علماء
المذاهب األربعة وبمسم ٍع منهم.
()1

ِ
طالب معرفة الحق وإدراك الحقائق ،أال يبادر باإلنكار قبل
فمن الواجب على
َ

التبصر ،وال يحكم على شيء قبل الوقوف على حقيقة الحال ،فالخط ُأ يف ذلك
ُّ

عظيم.

ِ
وب
فــأو ُل َطــالــ ٍع َفــجــر َكــ ُذ ُ
َّ

َفــال َتــ ُ
بــأو ِل َمــا َتــرا ُه
حــكــم َّ

نسب إلى القوم ما هم بريئون منه ،مما
والقصد بما ذكرناه :التنبيه على خطأ َمن َ
يخل بالديانة ،حتى أسا َء الظ َّن ِبق ٍ
ُّ
وانطوى على بغضهم
من األُ َّمة العربية،
َ
سم عظيم َ

الذي هو من أعظم أسباب النِّفاق.

أشاع ذلك هم ُ
لهوا ولع ًبا،
أهل البدع واألهواء؛ الذين اتخذوا دينهم ً
وغالب َمن َ
ُ

َ
بمراحل ،وهم
المبِين ،الذي هو بعيد عنهم
وك ََذ ُبوا بأقوالهم وأفعالهم على الدِّ ين ُ
كل ٍ
عار ،وإال ُ
الدَّ َّجالون الجالبون على اإلسالم َّ
فأهل اإليمان هم الذين يستمعون

َ
القول فيتَّبعون أحسنه.

( )1وذلك عام  1218هـ ،وقد ُطبعت رسالة الشيخ عبد اهلل ،ورسائل أخرى لعلماء نجد ،يف مطبعة المنار،
السنية".
سمى "الهدية َّ
بمصر سنة  1342هـ يف مجموعة ُت َّ
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تحريراُ
يُ ُ
ذكرُمناظرة
ُجرتُبينُعراقيُون َْجد ٍّ
ً
ٍّ
()1

هذه مناظرة اتفقت بين شيخٍ عراقي من سكنة بغداد ،وبين فاض ٍل كامل وعال ِ ٍم
النجدي ،فأجاب عنها بما سيأيت،
العراقي إلى العالِم
كتب هبا
ّ
عامل ،من علماء ن َْجدَ :
ُّ
وضوحا والواقع بيانًا ،أدرجناها على سبي ِل التلخيص
ولكوهنا تزيد الحق
ً
ُ
الباطل المشهور؛ رجا َء الفوز
واالختصار؛ لينجلي هبا الحق المستور ،و ُي َر ّد هبا

ِ
بثواب ذلك إن شاء اهلل تعالى.
قالُالعراقيُالسائلُ:
ُّ

أهل نَجد -المسلمينِ ،
وعباد اهلل الصالحين ،وتعتقدون
لم تك ِّفرون -يا َ ْ
َ

ضاللهم ،وتبيحون قتالهم؟ واستبحتم الحرمين الشريفين ،وجعلتموهما دار
حرب؟ واستحللتم دماء أهلهما وأموالهم؟ وجعلتم دار ُم َس ْيلِ َمة َّ
دار
الكذاب هي ُ

من الحديث :أهنا مواضع الزالزل والفتن؛ لما
الهجرة ودار اإليمان ،مع ما ور َد فيها َ

والتكفير أمر خطير حتى َّ
أن أهل العلم ذكروا أنه
طلب أهل نجد الدعاء ألرضهم؟
َ
ُ
لو أفتى مائة عالم إال واحدً ا بكلمة ٍ
كفر صريحة ُم ْج َمع عليها ،وقال عالم واحد
بخالف أولئكُ ،يحكم بقول الواحد و ُيرتك قول غيره؛ حقنًا للدماء.

فلم ال تتبصرون يف أمور دينكم ،وال تراقبون وقوفكم بين يدي بارئكم ،وتركتم
َ

الناس سالمين من ألسنتكم وأيديكم؟
َ

( )1العراقي هو الشيخ داود بن سليمان بن جرجيس ،صاحب كتاب" :صلح اإلخوان" .والنجدي :هو
العالم الشهير الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ اإلمام محمد بن عبد الوهاب

ِ
كشف داود بن جرجيس".
 -رحمهم اهلل  -مؤ ِّلف كتاب" :منهاج التأسيس والتقديس يف
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قالُالعالمُالنجديُالمجيبُ:

أنت وأمثالك ،بل أنتم يف ٍ
لبس مما نحن
أيها العراقي ،ليس األمر كما
علمت َ
َ
صادف ما أكتبه لكم قلوبا سالم ًة من ِ
أن َ
عليه ،وعسى ْ
داء
يزول ذلك عنكم إذا
َ
ً

الغباوة.

فأقول :أركان اإلسالم خمسة :أولها :الشهادتان ،ثم األركان األربعة ،فاألربعة

أقر هبا أحد وتركها هتاونًا ،فنحن وإن قاتلناه على فعلها ،فال نك ِّفره برتكها،
إذا َّ
ٍ
كسال من ِ
والعلما ُء اختلفوا يف ِ
أجمع
جحود ،وال نقاتل إال على ما
غير
كفر التارك لها ً
َ

عرف وأنكر.
وأيضا نك ِّفره بعد التعريف إذا
َ
عليه العلماء ك ُّلهم  -وهو الشهادتان ً -
فنقولُ:أعداؤناُمعناُعلىُأنواعُُ

النوعُاألولَ :من عرف َّ
وأقر
أن التوحيد دين اهلل ورسوله الذي أظهره للناسَّ ،

أيضا أن هذه االعتقادات يف الحجر والشجر ،الذي هو دين غالب الناس أنه الشرك
ً
()1

َ
ليكون الدِّ ين كله هلل ،ومع ذلك لم
باهلل الذي بعث اهلل رسوله ينهى عنه ويقاتل أهله؛

دخل فيه ،وال َ
يلتفت إلى التوحيد وال تع َّلمه ،وال َ
ترك الشرك؛ فهذا كافر نقاتله
َ ِ
وعرف ِدين الشرك فلم يرتكه ،مع أنه ال
فلم يتَّبعه،
بكفره؛ ألنه
َ
عرف د َ
ين الرسول ْ
يبغض دين الرسول ،وال َمن َ
دخل فيه ،وال يمدح الشرك ،وال يز ِّينه للناس.
سب دين الرسول مع ا ِّدعائه أنه
النوعُالثاينَ :من
َ
عرف ذلك ك َّله ،ولكنه تب َّين يف ِّ

عامل به ،وتب َّين يف ِ
وحد
مدح َمن عبدَ غير اهلل ،وغالى يف أوليائهَّ ،
وفضلهم على َمن َّ

األول ،وفيه قوله تعالىَ { :ف َل َّما َجا َء ُه ْم َما َع َر ُفوا
اهلل وترك الشرك؛ فهذا أعظم من َّ
ِ
ِ
ِ
ممن قال اهلل فيهَ { :وإِ ْن َن َك ُثوا
َك َف ُروا بِه َف َل ْعنَ ُة اهلل َع َلى ا ْل َكاف ِر َ
ين} [البقرة ،]89 :وهو َّ
()1

يعني ممن كان يف وقت إمام الدعوة محمد بن عبدالوهاب وما قبله.
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َأ ْي َمان َُه ْم مِ ْن َب ْع ِد َع ْه ِد ِه ْم َو َط َعنُوا فِي ِدين ِ ُك ْم َف َقاتِ ُلوا َأئِ َّم َة ا ْل ُك ْف ِر إِن َُّه ْم َال َأ ْي َم َ
ان َل ُه ْم}

[التوبة.]12 :

النوعُالثالثَ :من عرف التوحيد وا َّتبعه ،وعرف ِّ
الشرك وتركه ،ولكن َي ْك َره َمن
دخل يف التوحيد ،وي ِ
َ
أيضا كافر ،فيه قول اهلل تعالى:
ن
م
ب
ح
بقي على الشرك ،فهذا ً
ُّ
ُ
َ
َ
ِ
اهلل َف َأ ْح َب َط َأ ْع َما َل ُه ْم} [محمد.]9 :
{ َذل َك بِ َأن َُّه ْم ك َِر ُهوا َما َأن َْز َل ُ
ِ
مصرحون بعداوة التوحيد،
النوعُالرابعَ :من سلم من هذا كله ،ولكن أهل بلده ِّ

ويتعذر عليه ُ
َّ
ويشق عليه ،فيقاتل
ترك وطنه،
وا ِّتباع أهل الشرك ،وساعون يف قتالهم،
ُّ
أيضا كافر؛ فإهنم لو يأمرونه
أهل التوحيد مع أهل بلده ،ويجاهد بماله ونفسه ،فهذا ً
برتك صوم رمضان ،وال يمكنه الصيام إال بفراقهم فعل ،ولو يأمرونه بتزوج امرأة

أبيه ،وال يمكنه ترك ذلك إال بمخالفتهم فعل ،وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه
أيضا
وماله ،مع أهنم يريدون بذلك ق ْط َع ِدين اهلل ورسوله أكرب من ذلك بكثير ،فهذا ً
كافر ،وهو ممن قال اهلل تعالى فيه{ :ست ِ
ين ُي ِريدُ َ
َجدُ َ
ون َ
ون َأ ْن َي ْأ َمنُوك ُْم َو َي ْأ َمنُوا
آخ ِر َ
َ
َّ
ِ
ِ ِ ِ
يها} [النساء .]91 :هؤالء الذين نُك ِّفرهم ال
َق ْو َم ُه ْم ك َُّل َما ُر ُّدوا إِ َلى ا ْلف ْتنَة ُأ ْرك ُسوا ف َ

غير.

وأ َّما القول بأنَّا نُك ِّفر الناس عمو ًما ،ونوجب الهجرة إلينا على َمن قدر على

إظهار دينه ،وأنَّا نك ِّفر َمن لم ُيك ِّفر ولم يقاتل ،ومثل هذا وأضعاف أضعافه؛ فكل

هذا من الكذب والبهتان الذي يصدُّ ون به الناس ،عن دين اهلل ورسوله ،وإذا ُكنَّا ال
نُك ِّفر َمن عبدَ القبور من العوام ألجل جهلهم ،وعدم َمن ينبههم ،فكيف نُك ِّفر َمن لم
يشرك باهلل إذا لم يهاجر إلينا ،أو لم ُي َك ِّفر ويقاتل؟! سبحانك هذا هبتان عظيم!
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فقد ذكرنا لك أيها السائل ما يكشف عنك غطاءك ،لو كان لك بصر ثاقب ،وفكر

ولي
سديد ،وفطنة كافية ،تأخذ بيدك من أوهام الحيرة ،وظلمات الوساوس ،واهلل ُّ
التوفيق.
وأ َّما ما ذكره السائل من استباحة الحرمين الشريفين ،فاعلم أيها السائل
أن هذا من الكذب وال ُب ْهت الب ِّين {إِ َّن َما َي ْفت َِري ا ْل َك ِذ َب ا َّل ِذي َن َال ُي ْؤمِن َ
الفاضلَّ ،
ُون
ات اهللِ و ُأو َل ِئ َك ُهم ا ْل َك ِ
بِآي ِ
اذ ُب َ
ون} [النحل ،]105 :لم يقع فيهما قتال بحمد اهلل
َ
َ
ُ
ٍ
فضال عن االستباحة ،وإنما دخلهما المسلمون يف حالة ٍ
أمن وصلحٍ
وانقياد من
ً

شريف مكة ،ورؤساء المدينة ،وجلس المشايخ منَّا بالحرمين الشريفين للتعليم

والتدريس ،وكُتبت الرسائل يف بيان التوحيد والتنزيه والتقديس ،حتى جاءت

ً
مفعوال.
العساكر فجاسوا خالل الديار ،وكان وعدً ا

وأ َّما األموال التي ُأخذت من الحجرة الشريفة ،لم ُتؤخذ ولم ُتصرف إال بفتاوى

ووض ِع خطوطهم بذلك.
أهل العلم من سكان المدينةْ ،

وحاصلُماُكتبَّ :
إن هذه األموال ُوضعت توسع ًة ألهل المدينة وصدق ًة على

جيران رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،و ُأرصدت لحاجتهم ،و ُأعدت لفاقتهم ،وال

حاجة برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إليها ،وإلى اكتنازها وا ّدخارها يف حال حياته،
فضال عن حال مماته ،وقد تق َّطعت أسباب أهل المدينة ،ومرتباهتم بمنع الحاج يف
ً

تلك السنة ،ف ُأخرجت تلك األموال لما وصفنا من الحال ،باطالع وكيل الحرم
وغيره من أعيان المدينة وغيرها.
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وما وقع من خيانة وغلول ال تجوز نسبته إلى أهل العلم والدين ،أو أهنم راضون
أو غير ُمنكِ ِرين له ،وال يجوز أن ُيسمى ما وقع استباح ًة للحرمين كما ذكرت أيها

السائل.

السبل
كيف وقد وقع من تعظيم الحرمين ،وكسوة الكعبة الشريفة ،وتأمين ُّ
ٍ
نصف عرف
والحج إلى بيت اهلل ،وزيارة الحرم الشريف النبوي ،ما ال يخفى على ُم

الحال ،ولم يقصد ال ُبهت والضالل؟!

وأ َّما االستدالل على صالح أهلها بشرف تلك ال ُبقعة فهو استدالل َمن غربت

عنه أد َّلة الشرع وقواعده ،وغابت عنه عهود الكتاب العزيز ومواعده ،وصار من
حسبة الغوغاء والعامة ،وال حاجة لنا إلى تعداد َمن كفر بآيات اهلل ،وصا َد َم رسله،

ور َّد حججه من أهل الحرمين ،وال إلى تعداد َمن يف بالد الحبشة والهند وبالد

الفراعنة :كمصر ،وبالد الصابئة :كحران ،وبالد ال ُفرس المجوسية ،من أهل العلم
واإلمامة والفقه والدين.

ُ
وفضل الحرمين ال َي ُّ
الرسل الكرام،
شك فيه َمن له أدنى إلمام بما جاءت به ُّ

ولكن ليست فيه ُح َّجة على تحسين حال أهلها ُمطل ًقا ،وقد قال سلمان الفارسي

رضي اهلل عنه ألبي الدرداء لما دعاه إلى األرض المقدسة ،ور َّغبه فيهاَّ " :
إن األرض
ِ
ون َم َش ِ
ار َق ْاألَ ْر ِ
ين كَانُوا ُي ْست َْض َع ُف َ
ض
ال تقدِّ س أحدً ا ،قال تعالىَ { :و َأ ْو َر ْثنَا ا ْل َق ْو َم ا َّلذ َ
ِ
ِ
َو َم َغ ِ
يها} [األعراف ،]137 :وهي مصر والشام ،فإن كان يف شرف
ار َب َها ا َّلتي َب َار ْكنَا ف َ

البقاع حجة ودليل على صالح أهلها فليكن هنا ،وبنو إسرائيل يف األرض المقدسة
وهم سكان إيليا والمسجد األقصى ،وقد جرى منهم من الكفر والتكذيب ،وقتل

النبوة والرسالة.
أنس شي ًئا من أنوار َّ
األنبياء ما ال يخفى على َمن َ
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ثم استدالل أهل اليمن على ُحسن حالهم مطل ًقا بحديث« :اإليمان َيمان،

والحكمة يمانية» ،وحديث« :أتاكم أهل اليمن أرق قلو ًبا ،وألين أفئدة» ،أظهر من
االستدالل بشرف البقاع على عدم ضالل أهلها؛ َّ
ألن حديث« :اإليمان َي ْأ ِر ُز إلى

المدينة» يصدق ولو على البعض ،واألول ُّ
أدل على العموم ،ولو احت َّج األسود
()1

العنسي وأمثاله على ُحسن حالهم بما تقدَّ م لكان جوابه جوا ًبا لنا ،وقد قال تعالى:
{ َوتِ ْل َك ْاألَ َّيا ُم نُدَ ِ
او ُل َها َب ْي َن الن ِ
َّاس} [آل عمرانُ .]140 :
إيضاحُالمرادُمنُمواضعُالزالزلُوالفتنُ

لمحت إلى َّ
أن المراد من مواضع الزالزل والفتن هي أرض
أيهاُالسائل ،إنك َّ

سهما رميت به َمن سكن هذه الخطة ،ونحن نعذرك
نجد وبالدها ،واتخذت ذلك ً

يف ذلك حيث لم تقف على معنى الحديث ،وبعد بيانه نرجو من لطف اهلل تعالى أن
تذعن أنت وأضرابك للحق إن كنت من أهل الفهم واإلنصاف.

أ َّما الحديث فهو قوله صلى اهلل عليه وسلم يف الدعاء« :ال َّل ُهم بارك لنا يف شامنا

مرات يدعو للشام
ويف يمننا» .قالوا :ويف نجدنا يا رسول اهلل؟ ف ُكررت ثالث َّ
واليمن ،وهم يقولون :ويف نجدنا ،فقال يف الرابعة« :تلك مواضع الزالزل والفتن»،

( )1و ُيروىَّ :
الح َّي ُة إِ َلى ُج ْح ِر َها .األرز :اللواذ والرجوع ،قال الضرير
أن اإلسالم ليأرز إلى المدينة كما َت ْأ ِر ُز َ
أيضا أن تدخل الحية ُجحرها على ذنبها ،فآخر ما يبقى منها رأسها ،فيدخل
يف تفسير الحديث" :األرز ً
نكوصا كما كان أوله
بعد ،وكذلك اإلسالم خرج من المدينة فهو ينكص إليها حتى يكون آخره
ً
خروجا" .قال" :وإنَّما تأرز الحية على هذه الصفة إذا كانت خائفة ،وإذا كانت آمنة فهي تبدأ برأسها
ً
فتدخله وهذا هو االنجحار" .التاج.
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وقد استجيبت دعوته صلى اهلل عليه وسلم ،وحصل من الربكات بسبب هذه

ووضع
الدعوات يف الشام واليمن ما هو معروف ومشهور ،وهل ُد ّونت الدواوينُ ،

وجنِّدت الجنود ،وارتفعت الرايات والبنود إال بعد إسالم أهل اليمن ،وأهل
العطاءُ ،
الشام ،وصرف أموالهم يف سبيل اهلل؟

ولكن ال يحتج به على صالح دين أهلهما َّإال َمن عزبت عنه الحقائق ،وعدم

فضال عن الفروع والدقائق ،وقد تقدَّ م قوله تعالىَ { :و َأ ْو َر ْثنَا
الفهم ألصول الدين ً
ِ
ض َو َم َغ ِ
ون َم َش ِ
ار َق ْاألَ ْر ِ
ين كَانُوا ُي ْست َْض َع ُف َ
ار َب َها} [األعراف.]137 :
ا ْل َق ْو َم ا َّلذ َ

وجمهور أهل نجد :كتميم ،وأسد ،وطيء ،وهوازنَ ،
وغ َطفان ،وبني ُذ ْهل بن
ِّ

َشيبان صار لهم من الجهاد يف سبيل اهلل ،والمقام بالثغور ،والمناقب والمآثر،
السيما يف جهاد ال ُفرس والروم ما ال يخفى على َمن له أدنى إلمام بشيء من العلوم،
وال ُينكر فضائلهم إال من لم يعرف جهادهم ،وبالءهم يف تلك المواطن.

وال ُّ
يشك عاقل أنَّهم أفضل من أهل األمصار قبل استيطان الصحابة وأهل العلم

واإليمان ،وأ َّما بعد ذلك فالفضل والتفضيل باعتبار الساكن يختلف ،وينتقل مع

علما ،وأعرفها
العلم والدين ،فأفضل البالد والقرى يف كل وقت وزمان أكثرها ً

جهال وبدع ًة وشركًا ،وأقلها
علما ،وأكثرها ً
بالسنن واآلثار النبوية ،وشر البالد أقلها ً
ُّ
النبوة ،وما كان عليه السلف الصالح.
تمس ًكا بآثار َّ
ُّ

فالفضل والتفضيل يعترب هبذا يف األشخاص والسكان ،وقد قال تعالىَ { :وإِ ْذ
ات من آمن مِنْهم بِاهللِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم َر ِّب ْ
اج َع ْل َه َذا َب َلدً ا آمنًا َو ْار ُز ْق َأ ْه َل ُه م َن ال َّث َم َر َ ْ َ َ ُ ْ
َق َال إِ ْب َراه ُ
اب الن ِ
يال ُث َّم َأ ْض َط ُّر ُه إِ َلى َع َذ ِ
َّار َوبِ ْئ َس ا ْل َم ِص ُير}
َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َق َال َو َم ْن َك َف َر َف ُأ َم ِّت ُع ُه َقلِ ً
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[البقرة .]126 :وكما َّ
أن الحسنات ُتضاعف يف البلد الحرام ،فكذلك السيئات

ُتضاعف لعظيم حرمته وفضيلته.

وقد جاء يف فضل بعض أهل نجد كتميم :ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي

تميما لثالث سمعتهن من رسول اهلل صلى اهلل عليه
اهلل تعالى عنه أنَّه قال :أحب ً

لما جاءت صدقاهتم« :هذه صدقات قومي» ،وقوله :يف الجارية
وسلم :قوله َّ
التميمية« :اعتقها فإهنا من ولد إسماعيل» ،وقوله« :هم أشد ُأ َّمتي على الدَّ جال».

هذا يف المناقب الخاصة ،وأ َّما العا َّمة للعرب فال شك يف عمومها ألهل نجد؛ ألهنم
من صميم العرب ،وما ور َد يف تفضيل القبائل والشعوب ّ
أدل وأصرح يف الفضيلة،

مما ورد يف البقاع واألماكن ،يف الداللة على فضل الساكن والقاطن.
َّ

أن رؤساء عباد القبور الداعين إلى دعائها وعبادهتا لهم ٌّ
ومعلوم ّ
حظ وافر مما

يأيت به الدجال ،وقد تصدَّ ى رجال من تميم وأهل نجد للرد على دجاجلة عباد

نبوته صلى اهلل عليه
القبور ،الدعاة إلى تعظيمها مع اهلل تعالى ،وهذا من أعالم َّ
إن قلناَّ :
وسلم؛ ْ
إن "أل" يف الدجال للجنس ال للعهد ،وإن قلنا :إنَّها للعهد -كما هو

فالر ُد على جنس الدجال توطئة وتمهيد لجهاده ورد باطله ،فتأمله فإنه
الظاهرَّ -
نفيس جدا.

وليت غيرك أيها السائل تك َّلم هبذا الكالم ،فإن بالدك  -أعني العراق َ -م ْع ِدن
َ

كل محنة وبلية ،ولم يزل أهل اإلسالم منها يف رزية بعد رزية ،فأهل حروراء وما

جرى منهم على أهل اإلسالم ال يخفى ،وفتنة الجهمية الذين أخرجهم كثير من

السلف من اإلسالم إنما خرجت ونبغت بالعراق ،والمعتزلة وما قالوه للحسن
البصري وتواتر النقل به ،واشتهر من أصولهم الخمسة التي خالفوا هبا أهل السنة،
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ومبتدعة الصوفية الذين يرون الفناء يف توحيد الربوبية غاية يسقط هبا األمر والنهي؛

إنما نبغوا وظهروا بالبصرة ،ثم الرافضة والشيعة ،وما حصل فيهم من الغلو يف أهل

علي واألئمة ،ومسبة أكابر أصحاب رسول اهلل صلى اهلل
البيت ،والقول الشنيع يف ٍّ

عليه وسلم.

كل هذا معروف مستفيض عن أهل بالدك! أفال يستحي أهل هذه العظائم من

عيب أهل اإلسالم ولمزهم بوجود مسيلمة يف بالدهم؟! أما سمعت ما رواه الطرباين

من حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنه َّ
أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال« :دخل
إبليس العراق فقضى فيها حاجته ،ثم دخل الشام فطردوه ،ثم دخل مصر فباض

وفرخ وبسط عبقريه»؟ والعراق قبل اإلسالم هي محل المجوس ،و ُع َّباد
فيهاّ ،

النيران والبقر.

فإن قيلَ :ط ُهرت بالفتح واإلسالم ،قلنا :فما بال اليمامة ال تطهر بما أظهر اهلل
فيها من اإلسالم ،وشعائره ِ
العظام ،وجهاد أعداء اهلل تعالى ورسوله عليه الصالة

والسالم؟

ٍ
هذا كله  -أيها السائل  -لو س َّلمنا َّ
بنجد يف الحديث القطعة الشهيرة،
أن المراد
ٍ
مع َّ
بنجد يف هذا الحديث
فهمت أنت وأضرابك؛ بل المراد
أن األمر ليس كما
َ
وأمثاله هو العراق؛ ألنه يحاذي المدينة من جهة الشرق؛ يوضحه َّ
أن يف بعض ُطرق

هذا الحديث« :وأشار إلى العراق».

قال الخطابي" :نجد من جهة المشرق ،ومن كان بالمدينة كان نجده بادية

العراق ونواحيها ،فهي مشرق أهل المدينة ،وأصل نجد ما ارتفع من األرض ،وهو

خالف الغور ،فإنَّه ما انخفض منها" .وقال الدَّ ُاوديَّ " :
إن نجدً ا من ناحية العراق"،
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ذكر هذا الحافظ ابن حجر .ويشهد له ما يف مسلم عن ابن غزوان :سمعت سالم بن

عبد اهلل ،سمعت ابن عمر ،يقول :يا أهل العراق ما أسأ َل ُكم عن الصغيرة ،وأرك َب ُكم

سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقولَّ « :
إن الفتنة تجيء من ها هنا».
للكبيرة!
ُ
وأومأ بيده إلى المشرق.

خاص ألهل العراق؛ َّ
فظهر َّ
فسر
أن هذا الحديث
ٌّ
ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم ّ

النص على أهنا العراق،
الحس َّية ،وقد جاء
المراد باإلشارة
صريحا يف الكبير للطرباين ّ
ً
ِّ
وقول ابن عمر ،وأهل اللغة ،وشهادة الحال؛ ُّ
كل هذا يع ّين المراد.

وأماُقولكُأيهاُالسائل" :لو أفتى مائة عالم إال واحد بكلمة كُفر صريحة مجمع

عليها ،وقال عالم بخالف أولئك يحكم بقول الواحد ..إلخ.".

كنت هبذه المنزلة من معرفة دينك! أما
فما يستوجب األسف عليك؛ حيث َ

علمت َّ
أن المحتج به يف العقائد واألعمال إنما هو الكتاب والسنة واإلجماع
َ

والقياس؟ فهذا الدليل من أي واحد من األربعة؟!

و َمن عرف ما يف الدَّ عوى من العموم واإلجماع على خرق اإلجماع ،حمد اهلل

تعالى على السالمة من داء الجهل ،ثم هذا العدد المخصوص أهو غاية وحدّ ال

والتصور -
وهتور ال يبالي به  -عند التحقيق
ُّ
يجوز أن يتجاوزه أحد؟ أو هو مبالغة ُّ

قوم هذا حاصل بحثهم ،وهناية إقدامهم؟

وأما قوله صلى اهلل عليه وسلم« :ادرأوا الحدود ُّ
بالشبهات ما استطعتم» ،فهو

ليس مما نحن فيه ،فإن الخالف ليس من الشبهة ،وال ُيلتفت إليه إذا خالف الكتاب
والسنة أو اإلجماع ،هذا باتفاق المسلمين ال يشكل إال على األغبياء ،وإطالق

القول َّ
بأن الخالف شبهة يعود على اإلسالم بالهدِّ والهدم ،والتسجيل على عامة
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العلماء بالعيب والذ ِّمَّ ،
فقل حكم من األحكام االجتهادية إال وفيه خالف ،ومن
المعلوم أنه جاء الخرب النبويَّ :
أن هذه األمة تفرتق على ثالث وسبعين فرقة،

وتختلف يف دينها ،والعلماء مجمعون على القول هبذا ،وأنَّه ال ُيلتفت إلى كل
َ
مسائل ال ُتحصى يف
خالف ال ِس َّيما ما خالف النصوص واإلجماع ،وأفتوا هبذا يف
أصول الدين وفروعه ،فلو كان وجود الخالف من ُّ
الش َب ِه لحكمنا بضاللتهم يف ذلك
كله ،وهم مجمعون على عكس ما قال السائل.

ولو أفتى ألوف بما يخالف النصوص فهم يف جانب النص والحجة ،ولو مع
ٍ
واحد من األلوف ،قال الفضيل بن عياض رحمه اهلل" :ال تستوحش من الطريق لقلة

السالكين ،وال تغرت بالباطل لكثرة الهالكين" .وأحسن منه ّ
وأدل قوله تعاليَ { :وإِ ْن
ُتطِ ْع َأ ْك َث َر َم ْن فِي ْاألَ ْر ِ
ض ُي ِض ُّل َ
وك َع ْن َسبِي ِل اهللِ} [األنعام .]116 :ف َب ُط َل االحتجاج
باألكثر يف األصول والفروع ،وما أحسن ما قيل:
كل ِخ ٍ
يس ُّ
َّإال ِخالف َل ـ ُه َح ٌّظ ِم َن ال َّن َظ ِر
الف َجا َء ُمع َتربًا
و َل َ

قال ُالسائل :يا أهل نجد ،ألم تعلموا َّ
أن َمن ك َّفر المسلمين هو من جمله

المارقين؟ فما بالكم اقتديتم بالخوارج ،وسلكتم المسالك والمناهج ،ووافقتم

مذهبهم الباطل واعتقادهم العاطل؛ حيث قال أولئك" :ال حكم ّإال هلل" ،وقلتم:

حق ُأريد هبما باطل ،وتضليل األُ َّمة
"ال ُيعبد ّإال اهلل" ،وكل من الكلمتين ٌّ
المحمدية؟!ُ

قالُالمجيب :أيها السائل! لو َعرفت حقيقة الحال ،لما صدر منك هذا المقال،

فأين أهل اإلسالم والتوحيد الذين يك ّفرون من عبد األنبياء واألولياء والصالحين،

ودعاهم مع اهلل ،من الخوارج الذين يكفرون أهل القبلة واأليمان؟! وكأن ع َبد َة
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القبور عندك ُ
ظننت ،ال يستوي أصحاب النار
أهل ُسنَّة وجماعة! ليس األمر كما
َ
وأصحاب الجنة.

وال ُبدَّ من الكالم على حقيقة مذهب الخوارج ومبدأ أمرهم ،والكالم على

مذهب ُع َّباد القبور وما هم عليه ،وبيان حال الشيخ محمد رحمه اهلل وتقرير مذهبه،

وما هو عليه يف المعتقد الذي دعا الناس إليه؛ ل َي ْع َل َم الواقف على ما نقرره حقيقة
المذاهب ،وحاصل العقائد فيما وقعت فيه الخصومة.
***
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