في ترحمه على أهل الكفر.

قال عدنان ( :لٌو تولستوي  ،رحمه هللا بل رضوان هللا علٌه هذا الفٌلسوف
اآلدٌب…)

لٌو تولستوي فٌلسوف نصرانً روسً
كفرته الكنٌسة بسبب أفكاره المنحرفة  ،وعدنان إبراهٌم ٌترحم وٌترضى
علٌه فً إحدى خطبه  ،وال ٌترضى على الصحابة وال ٌترحم على علماء
األمة ،
والشك أن ترحمه على الكافر مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف األمة.

فقد دلت األدلة الشرعٌة من الكتاب والسنة على عدم مشروعٌة الترحم
على أهل الكفر وعدم طلب المغفرة لهم  ،فإن الترحم علٌهم وطلب المغفرة
لهم من االعتداء فً الدعاء  ،واإلعتداء فً الدعاء منهً عنه.

قال تعالى( :ما كان للنبً والذٌن ءامنوا أن ٌستغفروا للمشركٌن ولو كانوا
أصحـب الجحٌم)
أُولى قربى من بعد ما تبٌن لهم أنهم
ٰ

قال اإلمام الطبري فً تفسٌره(:)٥٠/١١

ٌقول تعالى ذكره :ما كان ٌنبغً للنبً محمد علٌه الصالة والسالم والذٌن
آمنوا به (أن ٌستغفروا) ٌقول :أن ٌدعوا بالمغفرة للمشركٌن ولو كان
المشركون الذٌن ٌستغفرون لهم أولً قربى ذوي قرابة لهم ( ،من بعد ما
تبٌن لهم أنهم أصحاب الجحٌم) ٌقول :من بعد ما ماتوا على شركهم باهلل
وعبادة األوثان تبٌن لهم أنهم من أهل النار ألن هللا قد قضى أن ال ٌغفر
لمشرك فال ٌنبغً لهم أن ٌسألوا ربهم أن ٌفعل ما قد علموا أنه ال ٌفعله.
فإن قالوا :فإن إبراهٌم قد استغفر ألبٌه وهو مشرك فلم ٌكن استغفار
إبراهٌم ألبٌه إال لموعدة وعدها إٌاه  ( ،فلما تبٌن له ) وعلم أنه هلل عدو
خاله وتركه ترك االستغفار له  ،وآثره هللا وأمره علٌه فتبرأ منه حٌن تبٌن
له أمره.اهـ

وقال اإلمام القرطبً فً تفسٌره(:)٢٠٥/٨
فٌه ثالث مسائل فً اآلٌة:
األولى :اآلٌة ناسخة الستغفار النبً علٌه الصالة والسالم لعمه.
الثانٌة :هذه اآلٌة تضمنت قطع مواالة الكفار حٌهم ومٌتهم  ،فإن هللا لم
ٌجعل للمؤمنٌن أن ٌستغفروا للمشركٌن  ،فطلب الغفران للمشرك مما ال
ٌجوز.
الثالثة :قال أهل المعانً(ما كان) فً القرآن على وجهٌن :على النفً نحو
قوله( ما كان لكمـ أن تنبتوا شجرها)  ،واآلخر بمعنى النهً كقوله(وما كان
لكم أن تؤذوا رسول هللا).اهـ

عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا علٌه الصالة والسالم(:
استأذنت ربً أن أستغفر ألمً فلم ٌأذن لً )رواه مسلم()٩٧٦

قال الحافظ النووي فً شرح مسلم( :)٩٧٦فٌه النهً عن االستغفار
للكفار.اهـ

قال شٌخ اإلسالم فً قاعدة جلٌلة(:)٢٦
فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار واالستغفار لهم مع موتهم على الكفر ال
تنفعهم  ،ولو كان الشفٌع أعظم الشفعاء جاها ًا.اهـ

قال العالمة ابن عثٌمٌن فً القول المفٌد(:)٢٢٠
أهل الكفر لٌسوا أهالًا للمغفرة بأي حال وال ٌجاب لنا فٌهم  ،وال ٌحل
الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة  ،وإنما ٌدعى لهم بالهداٌة وهم أحٌاء.اهـ

 ودلت األدلة الشرعٌة من الكتاب والسنة على خلود أهل الكفر فً نارجهنم.
قال تعالى (:إن هللا لعن الكافرٌن وأعد لهم سعٌراًا خالدٌن فٌها أبداًا ال
ٌجدون ولٌا ًا وال نصٌراًا)

وقال تعالى (:إن الذٌن كفروا من أهل الكتاب والمشركٌن فً نار جهنم
خالدٌن فٌها أبداًا أولئك هم شر البرٌة )

وعن عامر بن سعد عن أبٌه قال :جاء أعرابً إلى النبً علٌه الصالة
والسالم فقال :إن أبً كان ٌصل الرحم وكان وكان فأٌن هو؟ قال(:فً
النار)
فكأن األعرابً وجد من ذلك فقالٌ:ا رسول هللا فأٌن أبوك؟ قال (:فذكره) ،
قال  :فأسلم األعرابً بعد  ،فقال :لقد كلفنً رسول هللا علٌه الصالة
والسالم تعبا ًا (:ما مررت بقبر كافر إال بشر ُته بالنار ) .رواه
الطبرانً( )١٩/١وصححه األلبانً فً السلسلة الصحٌحة(.)١٨

فالكفار أهل الخلود فً نار جهنم  ،وال تنفعهم شفاعة الشافعٌن ،
قال تعالى( ما سلككمـ فً سقر قالوا لمـ نك من المصلٌن ولمـ نك نطعم
أتـىـنا
المسكٌن وكنا نخوض مع الخائضٌن وكنا نكذب بٌوم الدٌن حتى ٰ
الشـفعٌن)
شفـعة ٰ
الٌقٌن فما تنفعهمـ ٰ
فكٌف ٌترحم علٌهم وهم الذٌن كفروا باهلل ورسوله  ،وكذبوا بما جاءت به
الرسل.
والعجٌب أن عدنان إبراهٌم ال ٌترضى على الصحابة بل بذمهم وٌلعنهم ،
وٌترضى على أهل الكفر واإللحاد مخالفا ًا الكتاب والسنة واإلجماع.

كته
بد ب ممب التبد
٢٢/٦/١٤٣٦هـ

