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 الرحيمالرحمـٰن بسم اهلل 

 مقدمة

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، سيدنا حممد وعلى آله 
 وصحبه أمجعني ، وبعد:

هذه رسالة خمتصرة يف التعريف بالشيخ حممد بن عبد الوهاب التميمي ودعوته اإلصالحية ، واليت ف
فيده الشيخ ـــــــح وصاحب الرسالة هوهجري ، ـــالر ـالقرن الثاين عشط ــــــــأواسانطلقت يف جند يف 

ن يف ـبن حسن بن حممد بن عبد الوهاب ، رمحهم اهلل مجيعا ، وقد بي  الرمحـٰن عبد عبد اللطيف بن 
 تذكر احلال اليت كانه الذين تلقى عنهم ، مث مشاخيرسالته نسب جده ، ورحلته يف طلب العلم ، و 

والتعلق باألموات والقبور والنخيل واملغارات ، اخلرافات ما كان يعج فيها من ، و  بالد جندعليها 
 .اهللما سوى عبادة ونبذ جهاده يف نشر الدعوة لعبادة اهلل وحده ، والعيون ، مث 

مطابقة ملا سار عليه العلماء املعتربين من أن دعوة الشيخ حممد ن صاحب الرسالة رمحه اهلل ـمث بي  
فنقل أقواال كثرية عن علماء املذاهب يف إنكار عبادة القبور والتعلق حاب املذاهب األربعة ، أص

أن ما دعا  ح للقارئ الكرميـليتضابتداًء ،  وهو األمر الذي أنكره النيب باألموات واجلمادات ، 
د هو دين إليه الشيخ حممد ليس مذهبا خامسا وال دينا جديدا ، وإمنا الذي دعا إليه الشيخ حمم

 .أن يدعو إليه الناس كافةاإلسالم الذي أمر اهلل تعاىل به رسوله 

الرسائل  ةجمموع»هو انتقاء الرسالة من  قمت بهرة عن نفسها ، والذي ـعب  وال أطيل ، فالرسالة م  
، وختريج اآليات واألحاديث ،  حبسب احلاجة، مث خدمة النص بالتعليق عليه  «واملسائل النجدية

 .شرح الغريب من األلفاظكذا ، و  احملققةألقوال العلمية إىل أصحاهبا بعد مقابلتها بالنسخ وعزو ا
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 –السيما البعيدين عن اجلزيرة العربية  –هو الرغبة يف تبصري الناس والذي دعاين لنشر هذه الرسالة 
له ، وأن  أن دعوته ليست مستقلة عن دين اإلسالم ، بل هي مطابقةبيان و ،  ودعوتهبالشيخ حممد 

مع األسف مجوعا غفرية من الناس  فإنالشيخ حممد ليس إال جمددا ملا اندرس من معامل اإلسالم ، 
ون دعوته سم  الشديد ال تعلم ذلك ، بل تظن أنه استقل مبذهب جديد أو دين جديد ، ولذا ي  

فهم يدل على سوء  وهذا إن دل على شيء فإمنادعوته بالوهايب ،  ل  ــب  ــسمون من ق  بالوهابية ، وي  
، من غري متحيص  اهتموه بالعظائميف عرضه ، و بل رمبا وقع بعض الناس حمد ، ـالشيخ م لدعوة
في التنزيل ال شك أن هذا من كبائر الذنوب ، فوال رجوع ملا كتبه الثقات عنه ، و ،  االهتاماتلتلك 

جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما ﴿
 .﴾نادمني

وقد ، كيف ال   الصادقني ليس إال إيذان حبرب اهلل تعاىل ، اء ـأقول: وال شك أن الطعن يف العلم
 1.: قال اهلل عز وجل: من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب قال النيب 

بالشيخ حممد تعريف الناس ولذا رأيت انتقاء هذه الرسالة ونشرها حمتسبا يف ذلك الثواب الوارد يف 
من رد عن عرض أخيه :  قول النيب  لثواب الوارد يف أيضا ل ا، وحمتسب بن عبد الوهاب ودعوته

 2.رد اهلل عن وجهه النار يوم القيامة

لرسالة ، فأقول هو الشيخ عبد اللطيف بن وال يفوتين أن أعرف بالشيخ عبد اللطيف صاحب ا
 1221الشيخ عبد الرمحـٰن بن حسن بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحهم اهلل تعاىل ، ولد سنة 

يخ ـــ، منهم والده الش شايخيف بلدة العلم والعلماء ؛ الدرعية ، درس على يد عدد من امل جريةهـ
                                                           

 .( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه2152رواه البخاري ) 1
 .( عن أيب الدرداء رضي اهلل عنه ، وقال الرتمذي : هذا حديث حسن1391ي )رواه الرتمذ 2
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بد الرمحـٰن بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب ، عبد الرمحـٰن بن حسن ، وكذا ابن عمه الشيخ ع
 .والشيخ حممد بن حممود اجلزائري ، وغريهم

وبعد تضلعه يف العلم ؛ تتلمذ عليه عدد من التالميذ ، أشهرهم الشيخ األديب الذاب عن دين اهلل 
 .بشعره ونظمه ؛ سليمان بن سحمان رمحه اهلل تعاىل

باح الظالم يف الرد على من كذب على ـمص»أما الكتب فأشهرها له العديد من الكتب والرسائل ، 
 .«منهاج التأسيس يف كشف شبهات داود بن جرجيس»، وأيضا « الشيخ اإلمام

جمموعة  الرسائل واملسائل »أما الرسائل فجمعها تلميذه الشيخ سليمان يف اجمللد الثالث من 
الدرر السنية من األجوبة »يف يقع بعضها و ، وبعضها مفرق يف بعض اجمللدات األخرى ، « النجدية
 .«النجدية

 9.هـ 1239تويف رمحه اهلل سنة 

 ثالثة أمور:إىل  أنبهطي صفحة املقدمة ؛ وقبل 

 الرسالة املذكورة برسالة أخرى لنفس املؤلف يف نفس الباب.  قد أحلقت: أين األول

 ابتداءً ا عنوان مليس هل ماعي ، ألهنليس من وضع املؤلف وإمنا من وض تنيعنوان الرسال: أن الثاني
 .حسب املراجع

( ، 923-9/973، )« جمموعة الرسائل واملسائل النجدية»مثبتة يف  الرسالة األوىلأن  الثالث:
( ، وقد اعتمدت على املرجع 993-1/972، )« الدرر السنية يف األجوبة النجدية»وكذا يف واليت 

                                                           
، والرتمجة من إعداد الشيخ د. عبد العزيز بن عبد اهلل الزير حفظه « مصباح الظالم»باختصار وتصرف من ترمجته يف مقدمة كتابه  9

 .اهلل
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املرجع الثاين ، أما بالنسبة للنقوالت العلمية األول كأصل ، وصححت ما يلزم تصحيحه من 
  .اهلل هبا ، فاحلمد هلل على تيسريه فضبطتها من مصادرها األصلية ، وهناك تعليقات يسرية من  

دها خالصا وأجرها ذخرا ، ـ، وأن جيعل قصواهلل أسأل أن ينفع هبذه الرسالة كاتبها وقارئها وناشرها 
 .م تسليما كثريانبينا حممد وآله وصحبه ، وسل  واهلل أعـلم ، وصلى اهلل على 

 ماجد بن سليمان الرسي،  وكتبه
majed.alrassi@gmail.com 

 55322151352721هاتف: 
 اململكة العربية السعودية

mailto:majed.alrassi@gmail.com
mailto:majed.alrassi@gmail.com
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بن حسن رحمو اهلل تعالى عن عقيدة شيخ اإلسالم الرحمـٰن ل الشيخ عبد اللطيف بن عبد ـــئ  س  
 محمد بن عبد الوىاب ، وحقيقة ما يدعو إليو ، فأجاب بما نصو:

 الرحيمالرحمـٰن بسم اهلل 

النا ، ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمونتوب إليو اٟتمد هلل ، ٨تمده ونستعينو ونستغفره  
إال اهلل وحده ال شريك  إلٰػوضل لو ، ومن يضلل فبل ىادي لو ، وأشهد أف ال ػػػمن يهده اهلل فبل م

  .٤تمداً عبده ورسولو ، أرسلو بُت يدي الساعة بشَتاً ونذيراً  ٔلو ، وأشهد أف سيدنا

ماـ ، كاشفة عن حاؿ الشيخ اإل  مفيدةأرشدؾ اهلل أف أُرسل إليك نبذة  أما بعد ، فقد سألتَ 
القدوة ، اجملدد ١تا أندرس من دين اإلسبلـ ، القائم بنصرة شريعة سيد األناـ ، الشيخ ٤تمد  ٕالعلم

 .لو اٟتساب رَ ، وضاعف لو الثواب ، ويس   ٖا١تآببن عبد الوىاب ، أحسن اهلل لو 

ك تل إذلهتكم ال يوجد فيها ذلك ، وأف عندكم من الطلبة من يتشوؽ وذكرت أرشدؾ اهلل أف جِ 
ا١تناىج وا١تسالك ، فكتبت إليك ىذه الرسالة ، وسودت إليك ىذه الكراسة والعجالة ، ليعلم 

والفهم  االعتقادحقيقة ما دعا إليو ىذا اإلماـ ، وما كاف عليو من  ؛الطالب ، ويتحقق الراغب 
هبا تنفَت  ٗوموفت بو اإلعداء من األكاذيب واالفًتاء ، اليت يرُ ظر فيها ما يُبهِ اُت للنالتاـ ، ويستبِ 

                                                           

 «.الدرر»ليست كلمة )سيدنا( ُب  ٔ
 العالػِم.«: الدرر»ُب  ٕ
 ا١تآؿ.«: ٣تموعة الرسائل»ُب  ٖ
 أي يقصدوف. ٗ
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 ٔهتػالناس عن احملجة والسبيل ، وكتماف الربىاف والدليل ، وقد كثر أعداؤه وُمنازعوه ، وفشا البُ 
ضح ا١تنهج وابينهم فيما قالوه ونقلوه ، فرٔتا أشتبو على طالب اإلنصاؼ والتحقيق ، والتبس عليو 

لكل نعمة  رضية ؛ عرؼ أفّ والطريق ، فإف استصحب األصوؿ الشرعية ، وجرى على القوانُت ا١ت
حكاـ إال العدوؿ الثقاة الضابطوف من واألقل األقواؿ نحاسدًا ، ولكل حق جاحدًا ، وال يُقبل ُب 

لتفت إذل أكثر ما من استصحب ىذا اسًتاح عن البحث فيما يُنقل إليو وَيسمع ، ودل يَ و األناـ ، 
 .ٕرعػػشْ صنع ، وكاف من أمره على منهاج واضح ومَ يُ و  تلقٮتُ 

 فصل
، القدوة البارع ، ٤تمد بن عبد الوىاب بن سليماف بن  ٖىذا الشيخ ؛ فهو اإلماـ العلم فأما نسبُ  

  .بن مشرؼ بريدبن ٤تمد بن  بريدأٛتد بن راشد بن ٤تمد بن علي بن 

ُب بلد العيينة من أرض ٧تد ، النبوية ُولد رٛتو اهلل سنة ٜتس عشرة بعد ا١تائة واأللف من ا٢تجرة  
سريع اإلدراؾ ، لفهم ا ادحأ هبا ، وقرأ القرآف هبا حىت حفظو وأتقنو قبل بلوعو العشر ، وكاف ونش

ُب الطلب ،  تو وذكائو ، وبعد حفظ القرآف اشتغل بالعلم وجد  فطنواٟتفظ ، يتعجب أىلو من 
لس ، قبل رحلتو لطلب العلم ، وكاف سريع الكتابة ، رٔتا كتب الكراسة ُب اجمل ٗبِ وأدرؾ بعض اإلرَ 

 ب من فهمو ، ويعًتؼ باالستفادة منو مع صغر سنو(.)كاف والده يتعج   :وقاؿ أخوه سليماف

                                                           

 الػُبهت ىو االفًتاء واختبلؽ الكبلـ. ٔ
 ا١تشرع أي الشريعة وا١تسلك الديٍت. ٕ
 العادل.«: الدرر»ُب  ٖ
 «.النهاية»انظر ن أِرب الرجل أي احتاج. اإلَرب أي اٟتاجات ، مِ  ٗ
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ه مفيت الببلد النجدية ، آثاره وتصنيفو وفتاواه تدؿ على علمو ووالده ىو مفيت تلك الببلد ، وجد  
بهوٌب اٟتنبلي وفقهو ، وكاف جده إليو ا١ترجع ُب الفقو والفتوى ، وكاف معاصرًا للشيخ منصور ال

 .خادـ ا١تذىب ، اجتمع بو ٔتكة

وبعد بلوغ الشيخ سن االحتبلـ ؛ قّدمو والده ُب الصبلة ، ورآه أىبل لئلئتماـ ، ٍب طلب اٟتج إذل 
 اءبيت اهلل اٟتراـ ، فأجابو والده إذل ذاؾ ا١تقصد وا١تراـ ، وبادر إذل قضاء فريضة اإلسبلـ ، وأد

١تدينة ا١تنورة ، على ساكنها أفضل الصبلة والسبلـ ، وأقاـ هبا قريباً ا١تناسك على التماـ ، ٍب قصد ا
من شهرين ، ٍب رجع إذل وطنو قرير العُت ، واشتغل بالقراءة ُب الفقو على مذىب اإلماـ أٛتد رٛتو 

  .اهلل

ٍب بعد ذلك رحل يطلب العلم ، وذاؽ حبلوة التحصيل والفهم ، وزاحم العلماء الكبار ، ورحل  
، وأتى األحساء وىي إذ  ٔبصرة واٟتجاز مراراً ، واجتمع ٔتن فيها من العلماء وا١تشايخ األحبارإذل ال

ع وناظر ، وْتث واستفاد ، وساعدتو األقدار الربانية بالتوفيق با١تشايخ وا١تعلماء ، فسمِ  ذاؾ آىلةً 
 .ٕمدادواألَ 

، وأجازه من طريقُت ، وأوؿ  ٖينوروى عن ٚتاعة ، منهم الشيخ عبد اهلل بن إبراىيم النجدي ٍب ا١تد
كتب السماع بالسند ا١تتصل إذل عبد اهلل بن عمرو بن ُب  ما ٝتع منو اٟتديث ا١تسلسل باألولية ، 

                                                           

 األحبار ٚتع َحػرب ، وىو العادِل. ٔ
 لطاعة.األمداد من اهلل أي النصرة والتوفيق والقوة ُب ا ٕ
 ا١تديٍت ، نسبة إذل ا١تدينة ، حيث أقاـ هبا.«: الدرر»ُب  ٖ
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رٛتوا من ُب األرض يرٛتكم ا، الرٛتٰػن : الراٛتوف يرٛتهم  قاؿ رسوؿ اهلل  :العاص رضي اهلل قاؿ
 ٔ.من ُب السماء

: إذا  ذل أنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل وٝتع منو مسلسل اٟتنابلة بسنده إ
 .أراد اهلل بعبد خَتاً استعملو

 ؟كيف يستعملوو  :قالوا
 ٕيوفقو لعمل صاحل قبل موتو. :قاؿ

  .وىذا اٟتديث من ثبلثيات أٛتد رٛتو اهلل

ية ، وكتب من وطالت إقامة الشيخ ورحلتو بالبصرة ، وقرأ هبا كثَتًا من كتب اٟتديث والفقو والعرب
ظهره لكثَت ٦تن اٟتديث والفقة واللغة ماشاء اهلل ُب تلك األوقات ، وكاف يدعو إذل التوحيد ويُ 

 ٖ لديو ، وكاف يقوؿ: )إف الدعوة ٮتالطو و٬تالسو ، ويستدؿ عليو ، ويظهر ما عنده من العلم وما
، أو شيئاً  واغيتالط ٗراتشاإكلها هلل ، وال ٬توز صرؼ شي منها إذل سواه( ، ورٔتا ذكروا ٔتجلسو 

الذين كانوا يدعوهنم ويستغيثوف هبم ويلجؤف إليهم ُب ا١تلمات وا١تهمات ، ، من كرامات الصاٟتُت 
فكاف ينهى عن ذلك ويزجر ، ويورد األدلة من الكتاب والسنة و٭تذر ، وٮُترب أف ٤تبة األولياء 

لدين ، وتكثَت أجورىم ٔتتابعتهم على والصاٟتُت إ٪تا ىي متابعتهم فيما كانوا عليو من ا٢تدى وا
                                                           

( ، ٕٖٛ/ٕ« )األٝتاء والصفات»( ، والبيهقي ُب ٓٙٔ/ٕ( وصححو ، وأٛتد )ٕٜٗٔ( ، والًتمذي )ٜٔٗٗأخرجو أبو داود ) ٔ
 (.ٕٕٜ« )الصحيحة»وصححو األلباين ُب 

إسناده صحيح على «: ا١تسند»( ، وقاؿ ٤تققو ٖ٘/ٕوابن حباف ) ( ، واللفظ لو ،ٙٓٔ/ٖ( ، وأٛتد )ٕٕٗٔرواه الًتمذي ) ٕ
 شرط الشيخُت.

 أي الدعاء. ٖ
 إشارة.«: الدرر»ُب  ٗ
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ماجاء بو سيد ا١ترسلُت ، وأما دعوى احملبة وا١تودة ، مع ا١تخالفة ُب السنة والطريقة ؛ فهي دعوى 
  .عند أىل النظر واٟتقيقة ، ودل يزؿ على ذلك رٛتو اهلل ٔمةٍ باطلة مردودة ، غَت ُمسل  

ستقر معو فيها ، يدعو إذل السنة فاحرٯتبل ،  ٍب رجع إذل وطنو ، فوجد والده قد انتقل إذل بلده
ضع لو ذكره ووَ شأنو ورفع فشيها ، حىت رفع اهلل ح من خرج عنها ويُ بديها ، وبناصِ حمدية ويُ ػا١ت

،  ٕالقبوؿ ، وشهد لو بالفضل ذووه من أىل العقوؿ وا١تنقوؿ ، وصنف كتابو ا١تشهور ُب التوحيد
أ عليو ىذا الكتاب ا١تفيد ، وٝتعو كثَت ٦تن لديو من ، وقُرِ  العزيز اٟتميد ٖصراطوأعلن بالدعوة إذل 

، وفاز بصحبتو  ٘واأل٧تاد ُٗب الغور اطالب ومستفيد ، وشاعت ُنسخو ُب الببلد ، وطار ذكرى
والبغي والفساد ، وكثر ْتمد اهلل ٤تبوه وجنده ، وصار  ٙرم من اأَلشَ د القصد وسلِ واستفاد ، من جر  

رجاؿ ، وأىل السمت اٟتسن والكماؿ ، يسلكوف معو الطريق ، وصار معو عصابة من فحوؿ ال
  .جاىدوف كل فاسق وزنديقػويُ 

                                                           

 مة ، أي غَت مرضي هبا.ف تلك الدعوى غَت مسل  إم أي مرضي بو ، فقولو ُمسل   ٔ
، ولو عدة شروح تزيد على العشرين  ، وقد طبع أكثر من ألف مرة ، وترجم إذل لغات عدة« كتاب التوحيد»وىو ا١تعروؼ بػ  ٕ

ٟتفيده الشيخ سليماف بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الوىاب ، « تيسَت العزيز اٟتميد ُب شرح كتاب التوحيد»شرحا ، من أ٫تها 
بن  حمدػٟتفيده الثاين الشيخ عبد الرٛتٰػن بن حسن بن م« فتح اجمليد»ىػ عن ثبلث وثبلثُت سنة ، وكذلك  ٖٖٕٔا١تتوَب عاـ 

للشيخ ٤تمد بن عثيمُت « القوؿ ا١تفيد على كتاب التوحيد»ىػ ، ولو شروح معاصرة من أنفسها  ٕ٘ٛٔعبد الوىاب ، ا١تتوَب عاـ 
رٛتو اهلل ، وىذا ٦تا يدؿ على أف اهلل قد كتب القبوؿ للكتاب األصل ، فرحم اهلل أئمة الدعوة النجدية ، فما أعظم فضلهم على 

 الناس.
 اهلل.«: لرسائل٣تموعة ا»ُب  ٖ
 .«النهاية»انظر الغَػور ىو ما ا٩تفض من األرض.  ٗ
 .«النهاية»انظر األ٧تاد ٚتع ٧تد ، وىو ما ارتفع من األرض.  ٘
 .«لساف العرب»انظر األشر ىو البطر.  ٙ
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 فصل
آثار الدين  ٔتفَ ػاإلسبلـ بينهم ، وعَ  غربةُب تلك األزماف قد اشتدت ومصره كاف أىل عصره 

ب على األكثرين ما كاف عليو أىل اٞتاىلية ، لديهم ، واهندمت قواعد ا١تلة اٟتنيفية ، وغلُ 
انطمست أعبلـ الشريعة ُب ذلك الزماف ، وغلب اٞتهل والتقليد واإلعراض عن السنة والقرآف ، و 

وشب الصغَت وىو ال يعرؼ من الدين إال ما كاف عليو أىل تلك البلداف ، وىرِـ الكبَت على ما 
نهم تلقاه عن اآلباء واألجداد ، وأعبلـ الشريعة مطموسة ، ونصوص التنػزيل وأصوؿ السنة فيما بي

والطواغيت مقبولة غَت مدروسة ، وطريقة اآلباء واألسبلؼ مرفوعة األعبلـ ، وأحاديث الكهاف 
واجتهدوا ُب االستغاثة والتعلق بغَت قد خلعوا ربقة التوحيد والدين ، وجدوا ،  مردودة وال مدفوعة

قبلوف ، على ذلك مُ اهلل من األولياء والصاٟتُت واألوثاف واألصناـ والشياطُت ، وعلماؤىم ورؤساؤىم 
وائد الع ٖشتهمبوف وبو راضوف ، وإليو مدى الزماف داعوف ، قد أعْ شارِ  ٕاجاأُلجَ  هِ حرِ ػومن ب

وا١تألوفات ، وحَبستهم الشهوات واإلرادات عن االرتفاع إذل طلب ا٢تدى من النصوص احملكمات ، 
ت ا١تختلقة وا١تنامات ، كما ا١توضوعات ، واٟتطاياواآليات البينات ، ٭تتجوف ٔتا رووه من اآلثار 

، وكثَت منهم يعتقد النفع والضر ُب األحجار واٞتمادات ،  ٗ الفًتاترْب ػيفعلو أىل اٞتاىلية وغُ 
،  نسوا اهلل فأنساىم أنفسهم أولئك ىم الفاسقوفوالقبور ُب ٚتيع األوقات ، ويتربكوف باآلثار 

                                                           

 .«لساف العرب»انظر عفت أي اختفت وا٪تحت.  ٔ
 «ا١تعجم الوسيط»على أف ا١تقصود ا١تلوحة ، وانظر  اأُلجاج ىو ما يلذع الفم ٔترارة أو ملوحة ، والسياؽ يدؿ ٕ
 الَعشى ىو ضعف البصر ، وا١تقصود ضعف البصَتة ُب الدين. ٖ
 الفًتات ٚتع فًتة وىي ا١تدة الزمنية بُت نبيُت ، وُب الفًتة يعم اٞتهل حىت يبعث اهلل نبيا يرجع الناس إذل الدين ، والغرب بضم الغُت ٗ

 وىو الذاىب ا١تاضي ، وا١تقصود من العبارة ما مضى من اٞتاىلية وأىل الفًتات ا١تاضية.وتسكُت البار ٚتع أغرب ، 
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 والنور ٍب الذين كفروا برهبم يعدلوفاٟتمد هلل الذي خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات  ،
 قل إ٪تا حـر ريب الفواحش ماظهر منها وما بطن واإلٍب والبغي بغَتاٟتق وأف تشركوا باهلل مادل ينػزؿ

 .بو سلطاناً وأف تقولوا على اهلل ما ال تعلموف

٠تطاب ، ويدعونو ، وكانوا ينتابوف قرب زيد بن ا دْ فأما ببلد ٧تد ؛ فقد بالغ الشيطاف ُب كيدىم وجَ 
 .ٔ الوسائل والوالئجأكرببفصيح ا٠تطاب ، ويزعموف أنو يقضي ٢تم اٟتوائج ، ويرونو من  ًباورىَ  رغًبا

 .رو  زَ مُ ك كذب ظاىر ، وهبتاف ، وذلرار بن األزور وكذلك عند قرب يزعموف أنو قرب ضِ 

عاؿ ، وا١ترأة إذا أقبح الفِ يفعلوف عنده و النساء والرجاؿ ،  ٖ، ينتابو ٕحاؿفِ  خلٌ ػوكذلك عندىم نَ 
تذىب إليو فتضمو بيدىا وتدعوه برجاء وابتهاؿ ، وتقوؿ  ؛الزواج ودل يرغب فيها األزواج عنها تأخر 

 .ٗ)يا فحل الفحوؿ ، أريد زوجاً قبل اٟتوؿ(

جى ر وأهنا تُ ، ، أغراىم الشيطاف هبا وأوحى إليهم التعلق عليها  ٘(ةي  ػػػػفِ رْ ػوشجرة عندىم تسمى )الط  
 .قوف عليها ا٠ترؽ ، لعل الولد يسلم من السوءعل  منها الربكة ، ويُ 

 

                                                           

 والئج ٚتع وليجة ، وىي ا١تدخل للحصوؿ على مقصد ما. ٔ
 ِفحاؿ ٚتع فحل ، أي ذكر النخل. ٕ
 ينتابو أي يًتدد عليو. ٖ
 أي قبل ٘تاـ اٟتوؿ ، وىو السنة. ٗ
 .الطريفة«: ٣تموعة الرسائل»ُب نسخة  ٘
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بنت »لقت من اٞتبل المرأة تسمى وُب أسفل بلدة الدرعية مغارة ُب اٞتبل ، يزعموف أهنا انفَ 
، فانفلق الغار ودل يكن لو عليها اقتدار ، كانوا  ٔضَتيَ ، أراد بعض الناس أف يظلمها و  «األمَت

 .ا ا١تكاف من اللحم وا٠تبز ما يقتات بو جند الشيطاف ىذإذليرسلوف 

وكانوا يأتوف  ، يتربكوف بو ويرجوف منو العوف واإلفراج ،« تاج»عي الوالية يسمى د  وُب بلدهتم رجل يَ 
كاـ والظلمة ، ويزعموف أف لو اٟتُ  فتخافُوولديو ،  -زعمهم ب -ما عنده من ا١تدد فيإليو ، ويرغبوف 

عصاه وملحمة ، مع أهنم ٭تكوف عنو اٟتكايات القبيحة الشنيعة ، اليت تدؿ على وفتكا ٔتن  تصرفًا
 .ا٨تبللو عن أحكاـ ا١تلة والشريعة

، والرد واٞتحد ألحكاـ الشريعة ، وىكذا سائر ببلد ٧تد على ما وصفنا من اإلعراض عن دين اهلل 
ا٠تاسرة قد  والطرائق ائرةوالعوائد اٞتومن العجب أف ىذه االعتقادات الباطلة وا١تذاىب الضالة 

، فمن ذلك ما يُفعل عند قرب  ٕفشت وظهرت وعمت وطمت ، حىت ببلد اٟترمُت الشريفُت
ماعات والعبلمات ، لبلستغاثة عند نػزوؿ ا١تصائب بالش، فيأتوف قربه  طالب٤تجوب وقبة أيب 

سارؽ أو دخل ، فلو  ٖوحلوؿ النواكب ، وكانوا لو ُب غاية التعظيم ، وال ما ٬تب عند البيت الكرًن
 .غاصب أو ظادل قرب أحد٫تا دل يتعرض لو أحد ، ١تا يروف لو من وجوب التعظيم واالحًتاـ وا١تكاـر

، وكذلك عند قرب « ؼرَ سَ »ومن ذلك ما يُفعل عند قرب ميمونة أـ ا١تؤمنُت ورضي اهلل عنها ُب 
من مسلم يرجو اهلل واليـو  ال يسوغ السكوت عليو خد٬تة رضي اهلل عنها ، يفعل عند قربىا ما

                                                           

 ُضر.يَػِضَت أي يَ  ٔ
 أي اٟتجاز. ٕ
 أي الكعبة. ٖ
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، فضبل عن كونو من ا١تكاسب الدنيئة الفاجرة ، وفيو من اختبلط النساء بالرجاؿ ، وفعل  ٔاآلخر
والكماؿ ، وكذلك سائر القبور  ٕأىل األدياف هُ ر  قِ ػػػالفواحش وا١تنكرات وسوء األفعاؿ ؛ ما ال يُ 

 .مكة ا١تشرفة؛ ا١تعظمة ا١تشرفة ُب بلد اهلل اٟتراـ 

، يُفعل عنده من األمور الشركية اليت تشمئز منها نفوس  ماوُب الطائف قرب ابن عباس رضي اهلل عنه
ىا اآليات القرآنية وما ثبت من النصوص عن د  ا١توحدين ، وتنكرىا قلوب عباد اهلل ا١تخلصُت ، وترُ 

إذل معبودىم  سيد ا١ترسلُت ، منها وقوؼ السائل عند القرب متضرعا مستغيثا ، وإبداء الفاقة
 ذاؾمستكينا مستعينا ، وصرؼ خالص احملبة اليت ىي ٤تبة العبودية ، والنذر والذبح ١تن ٖتت 

اليـو على اهلل وعليك يا ابن )جوف باألسواؽ ػػػوعامتهم يله ٖمشهد والبنية ، وأكثر ُسوقتهمػال
 .سوالبأعباس( ، فيستمدوف منو الرزؽ والغوث ، وكشف الضر 

عب النعيمي الزبيدي رٛتو اهلل أف رجبل رأى مايفعل أىل الطائف ، من الش   ُٗتوذكر ٤تمد بن حس
فقاؿ لو بعض أىل الطائف ال يعرفوف اهلل ، إ٪تا يعرفوف ابن عباس( ، )فقاؿ: الشركية والوظائف ، 

)معرفتهم البن عباس كافية ، ألنو يعرؼ اهلل( ، فانظر إذل ىذا الشرؾ الوخيم ،  :من يًتشح للعلم
ين إوإذا سألك عبادي عٍت فغلو الذميم ، اجملاِنب للصراط ا١تستقيم ، ووازف بينو وبُت قولو وال

مساجد هلل فبل تدعوا مع اهلل ػوأف الوقولو جل ذكره ،  قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاف

                                                           

 والدار اآلخرة.«: الدرر»ُب  ٔ
 اإلٯتاف.«: الدرر»ُب  ٕ
 ، ولعل الشيخ يقصد عمـو الناس.« النهاية»الس وقة ىم الرعية ومن دوف ا١تلك ، ىكذا قاؿ ُب  ٖ
 اٟتسُت.«: الدرر»ُب  ٗ
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ها ، اليهود والنصارى باٗتاذىم قبور أنبيائهم مساجد يُعبد اهلل في وقد لعن رسوؿ اهلل ،  أحدا
  .والنصوص ُب ذلك ال ٗتفى على أىل العلم ؟فكيف ٔتن عبد الصاٟتُت ودعاىم مع اهلل

كذلك ما يُفعل با١تدينة ا١تشرفة على ساكنيها أفضل الصبلة والسبلـ ىو من ىذا القبيل ، بالبعد 
 .عن منهاج الشريعة والسبيل

زعموف أنو قرب حواء ، وضعو ٢تم ه ، وىو القرب الذي يما قد بلغ من الضبلؿ حد   ٔندر جدةوُب بَ 
بعض الشياطُت ، وأكثروا ُب شأنو اإلفك ا١تبُت ، وجعلوا لو السدنة وا٠تداـ ، وبالغوا ُب ٥تالفة ما 
جاء بو ٤تمد عليو أفضل الصبلة والسبلـ ، من النهي عن تعظيم القبور والفتنة ٔتن فيها من 

 .الصاٟتُت والكراـ

تعظيمو وتوقَته ، وخوفو ورجائو ، وقد جرى لبعض التجار أنو وكذلك مشهد العلوي ، بالغوا ُب 
انكسر ٔتاؿ عظيم ألىل ا٢تند وغَتىم ، وذلك ُب ستو عشر ومائتُت وألف ، فهرب إذل مشهد 
العلوي مستجَتاً ، والئذا بو مستغيثا ، فًتكو أرباب األمواؿ ، ودل يتجاسر أحد من الرؤساء واٟتكاـ 

ُب مدة  ٕمعروفُت ، واتفقوا على تنجيموػـ ، واجتمع طائفة من العلى ىتك ذلك ا١تشهد وا١تقا
  .سنُت ، فنعوذ باهلل من تبلعب الفجرة والشياطُت

وأما ببلد مصر وصعيدىا وفيومها وأعما٢تا فقد ٚتعت من األمور الشركية ، والعبادات الوثنية ، 
سيما عند مشهد أٛتد البدوي والدعاوي الفرعونية ؛ ماال يتسع لو كتاب ، وال يدنو لو خطاب ، ال

                                                           

لحق با١تدف اليت فيها ميناء ٕتاري ، والبندر ُب والذي يظهر رل أف كلمة بندر تُ يقاؿ بندر جدة وبندر السويس وبندر القنفذة ،  ٔ
 «.لساف العرب»ا١تعاجم اللغوية ىو تاجر ا١تعادف. انظر 

 .«ا١تعجم الوسيط»انظر التنجيم ىو التقسيط.  ٕ
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من  ٕلو٢تتم ، وٚتورىم يرى آلا١تعبودين ، فقد جاوزوا هبم ما ادعتو اٞتاىلية  ٔوأمثالو من ا١تعتَقدين
الفراعنة  عن أحد مننقل مثلو  الربوبية ، والتصرؼ ُب الكوف با١تشيئة والقدرة العامة ؛ مادل يُ َتتدب

( ، وبعضهم كوف سبعة( ، وبعضهم يقوؿ: )أربعة، وبعضهم يقوؿ: )يتصرؼ ُب ال ٖوالنماردة
م يرى أف األمر شورى بُت عدد ينتسبوف إليو ، فتعاذل اهلل ػقطب يرجعوف إليو( ، وكثَت منهيقوؿ: )

 . كربت كلمة ٗترج من أفواىهم إف يقولوف إال كذبا،  كبَتًاعما يقوؿ الظا١توف علواً  

والفواحش وا١تفاسد ما ال ٯتكن حصره ، وال ُيستطاع وقد استباحوا عند تلك ا١تشاىد من ا١تنكرات 
 ٗسكةَ وصفو ، واعتمدوا ُب ذلك من اٟتكايات وا٠ترافات واٞتهاالت ماال يصدر عمن لو أدىن مُ 

 ظ من ا١تعقوالت ، فضبًل عن النصوص الشرعيات.حأو 

 و «عرَ ػػبُ » و «صنعاء»، ففي  ٘ننعلى تلك الطريق والس   كذلك ما يفعل ُب بلداف اليمن جارٍ 
وغَتىا من تلك الببلد ما يتنػزه العاقل عن ذكره ووصفو ، وال ٯتكن الوقوؼ على غايتو  «ا١تخا»

قبور ػػػػػػػػػ، إذل عبادة الالرٛتٰػن لوا عن عبادة هم الشيطاف ، وعدَ وكشفو ، ناىيك بقوـٍ استخف  
 .ٟتقوؽ وا١تظادلعجل بالعقوبة على اٞترائم ، وال يُهمل اف ، فسبحاف من ال يُ اوالشيط

                                                           

  عن أف ٯتاثلو أحد من خلقو.، تعاذل اهللشيئا من خصائص األلوىية ىم من يعتقد الناس فيهم  -بفتح التاء  -ا١تعتَقدين  ٔ
 أي للبدوي. ٕ
 «.لساف العرب»٪تاردة ٚتع ٪ترود ، وىو ُب األصل اسم ملك معروؼ ، ٍب صار وصفا ١تن تعاقب على ٦تلكتو ، انظر  ٖ
 .«ا١تعجم الوسيط»انظر  .ىو العقل الوافر والرأي -بضم ا١تيم  –ا١تسكة  ٗ
 .ة وىي الطريقةن  ػػَسػنن ٚتع سُ  ٘
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عن ذكره ا١تسامع ، يقوؿ قائلهم: )شيء هلل يا  ٔستك  حر وعدف ويافع ، ما تَ وُب حضرموت والش  
 ي النفوس(.يعيدروس ، شيء هلل يا ٤ت

 .اإلٯتاف ؛ ما ال ٮتفى على أىل العلم هبذا الشأف ٕبقةرِ  وخلعوُب أرض ٧تراف من تبلعب الشيطاف 

وتصديره والغلو فيو  ٗتعظيمو وتقديسوطاعتو و ، لقد أتوا من  ٖ«السيد»كذلك رئيسهم ا١تسمى بػ 
اٗتذوا أحبارىم ، ٔتا أفضى هبم إذل مفارقة ا١تّلة واإلسبلـ ، واإل٨تياز إذل عبادة األوثاف واألصناـ 

حانو إال ىو سب إلٰػوًا واحًدا ال إلٰػهمن دوف اهلل وا١تسيح بن مرًن وما أمروا إال ليعبدوا  أربابًاورىباهنم 
 .عما يشركوف

ما ال ٬ُتاِمع عليو  واألعبلـالن ُصب ا١تشاىد و وكذلك حلب ودمشق وسائر ببلد الشاـ ، فيها من 
الكفريات ا١تصرية ،  منقارب ما ذكرنا ، من أتباع سيد األناـ ، وىي تُ  ٘أىل اإلٯتاف واإلسبلـ

 األحواؿ الوثنية الشركية.بتلك  والتلطخ

 .ظهر فيها من أصناؼ الشرؾ والفجور والفساد ؛ كرادوصل وببلد األمُ ػوكذلك ال

                                                           

 .«النهاية»انظر مم وذىاب السمع. اؾ ىو الص  االستك ٔ
بقة عروة ُب حبل ، ٕتعل ُب عنق البهيمة لتمسكها ، وا١تقصود بالربقة ىنا ما يوثق بو ا١تسلم نفسو بدين اإلسبلـ ، من العمل الر   ٕ

 «.النهاية»بأحكاـ الدين والوقوؼ عند حدوده ، وانظر 
 ي ، وٚتعو مكارمة.مِ كرُ ػػمَ ػسهم وشيخهم باللعلو يشَت إذل اإلٝتاعيلية ، ويسموف رئي ٖ
 وتقدٯتو.«: الدرر»ُب  ٗ
 أي ال ٮتالطوف من يفعل ذلك. ٘
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قد اٗتذه الرافضة ، ، وعندىم ا١تشهد اٟتسيٍت  ٔجافلْ محيط بسائر ا٠تِ ػوُب العراؽ من ذلك ْتره ال
البلت والعّزى ، وما   ٕرًا ، وأعادوا بو اجملوسية ، وأحيوا بو معاىد، وخالقًا ميس   اًا مدبرً ػػػػ، بل رب   وثًنا

 .و أىل اٞتاىليةكاف علي

،  ٖومشهد أيب حنيفة ومعروؼ الكرخي والشيخ عبدالقادر، ومشهد علي ، وكذلك مشهد العباس 
عن أسٌت ا١تطالب وا١تقاصد ، ودل يعرفوا  ٗلوانتهم ، وعدَ فإهنم قد افتتنوا هبذه ا١تشاىد ، رافضتهم وسُ 

 .ما وجب عليهم من حق اهلل الفرد الصمد الواحد

 تلك األمصار ، وأعظمهم نفورًا عن اٟتق واستكباراً. فهم شر؛ وباٞتملة 

لوف لتلك ا١تشاىد ، ويركعوف ويسجدوف ١تن ُب تلك ا١تعاىد ، وقد صرفوا من األمواؿ صَ والرافضة يُ 
عشاره للملك العلي الغفور ، صرؼ ُعشر مِ والقبور ؛ ما ال يُ  ٘والنذور لسكاف تلك األجداث

 .فضل من سبعُت حجة ، تعاذل اهلل وتقدس ُب ٣تده وجبللوويزعموف أف زيارهتم لعلي وأمثالو أ

 

                                                           

 ا٠تِػلجاف ٚتع خليج. ٔ
ا١تعهد ىو ا١تكاف الذي يؤسس للتعليم ، وا١تقصود ا١تدارس واألماكن اليت أنشئت لتعليم الناس عبادة البلت والعزى ، وٯتكن أف  ٕ

 «.ا١تعجم الوسيط»لي الذي كاف يقرر عبادة البلت والعزى ، واهلل أعلم ، وانظر يقصد هبا الًتاث اٞتاى
 أي عبد القادر اٞتيبلين. ٖ
 َعَدَؿ أي حاَد وا٨ترؼ عن اٞتادة. ٗ
 .«ا١تعجم الوسيط»انظر األجداث ٚتع جدث ، وىو القرب.  ٘
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حًتاـ ما ليس معو من تعظيم اهلل وتوقَته وخشيتو وخوفو واالوآل٢تتهم من التعظيم والتوقَت وا٠تشية 
أف بعضهم مع ،  ٔبق ٦تا عليو النصارى سوى دعوى الولداٟتق وا١تلك العبلـ ، ودل يَ  لٰػوشيء لئل

 .سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف ، ٕالربية يرى اٟتلوؿ ألشخاص بعض

 .على غاية من اٞتهل «اجملرة» و «الشط»وكذلك ٚتيع قرى 

ضاد  القطيف والبحرين من البدع الرافضية ، واألحداث اجملوسية ، وا١تقامات الوثنية ؛ ما يُ وُب
 ة اٟتنيفية.ويصادـ أصوؿ ا١تل  

 ؛اف واإلسبلـ وما فيهما من التفريع والتأصيل فمن اطلع على ىذه األفاعيل ، وىو عارؼ باإلٯت
تيقن أف القـو قد ضلوا عن سواء السبيل ، وخرجوا من مقتضى القرآف والدليل ، و٘تسكوا بزخارؼ 

ي ٔتشاىدة إٯتانو الشيطاف ، وأحواؿ الكهاف ، وما شابو ىذا القبيل ، فازداد بصَتة ُب دينو ، وقوِ 
ره ، واجتهد ُب اإلنابة اليو وإدامة ذكره ، وبادر إذل القياـ ُب طاعة مواله وشك ويقينو ، وجد  

بوظائف أمره ، وخاؼ أشد ا٠توؼ على إٯتانو من طغياف الشيطاف وكفره ، فليس العجب ٦تن 
ٝتاعيل األمَت إىلك كيف ىلك ، إ٪تا العجب ٦تن ٧تا كيف ٧تا ، ولقد أحسن العبلمة ٤تمد بن 

 ل والتغيَت.من التبدي ٖفيما أبداه من أىل وقتو
                                                           

ى أف هلل ولدا ، فهذه دل يقولوىا ، وإال فالرافضة قد وقعوا يقصد الشيخ أنو دل يبق فرؽ بُت الرافضة والنصارى ُب ضبلالهتم إال دعو  ٔ
 ُب ضبلالت النصارى كلها عياذا باهلل إال ىذه.

يقصد باٟتلوؿ عقيدة أف اهلل ٭تل ُب خلقو ، تعاذل اهلل عن ذلك ، وىي عقيدة باطلة ، يعتقدىا بعض فرؽ الرافضة فيمن يغلوف  ٕ
 .الرٛتٰػن على العرش استوىماء ، فوؽ ٚتيع خلقو ، كما قاؿ تعاذل فيهم من آؿ البيت ، واٟتق أف اهلل ُب الس

أي فيما أبداه من اإلنكار على أىل زمانو ، وقد تقدـ ذكر شيء من ا١تظاىر الشركية ُب اليمن ، وللصنعاين ُب إنكاره على أىل  ٖ
الناشر: دار ابن )ألٛتد بن حسن ا١تعلم ، « منها موقف العلماء -آثارىا  -القبورية ، نشأهتا »زمانو قصيدة معروفة ، وانظر كتاب 

 ، فقد تكلم بإسهاب عن تاريخ القبورية ُب اليمن.الدماـ(  –اٞتوزي 
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 فصل
، قد أنكرىا أىل العلم واإلٯتاف ،  ٔوىذه اٟتوادث ا١تذكورة ، والكفريات ا١تشهورة ، والبدع ا١تزبورة

واشتد نكَتىم حىت حكموا على فاعلها ٓتلع ربقة اإلسبلـ واإلٯتاف ، ولكن ١تا كانت الغلبة للجهاؿ 
ت منو األعبلـ ، وساعدىم على ذلك أركانو وانطمس ٗعرى الدين وانثلمت ٖت؛ انتقض ٕغاـػوالط  

اٟتراـ ، و من قل حظو ونصيبو من الرؤساء واٟتكاـ ، وا١تنتسبُت من اٞتهاؿ إذل معرفة اٟتبلؿ 
الذي ، بعتهم العامة واٞتمهور من األناـ ، ودل يشعروا ٔتا ىم عليو من ا١تخالفة وا١تباينة لدين اهلل فاتّ 

واإلعراض عن النظر ُب آيات اهلل ، ومع عدـ العلم  اصطفاه ٠تاصتو وأوليائو وصفوتو الكراـ ،
للعامة عن تقليد الرؤساء والسادة ، وال ٯتكن االنتقاؿ عن ا١تألوؼ والعادة ،  ٘والفهم ؛ ال مندوحة

الفاضحة ، قاؿ  ٙجة الداحضة ، والعادة ا١تضطردةو٢تذا كرر سبحانو وتعاذل التنبيو على ىذه اٟتُ 
وكذلك ما ، وقولو  ما أنػزؿ اهلل قالوا بل نتبع ما وجدنا عليو آباءنا وإذا قيل ٢تم اتبعواتعاذل 

ر ىذا ا١تعٌت ُب القرآف ٟتاجة العباد وضرورهتم إذل ر  ػقد قُ و اآلية ،  من نذيرُب قرية أرسلنا من قبلك 
 معرفتو واٟتذر منو وعدـ اإلغًتار بأىلو ، وما أحسن ما قاؿ عبد اهلل بن ا١تبارؾ رٛتو اهلل:

                                                           

 مزبورة أي مكتوبة ، وا١تقصود أف تلك البدع مذكورة ُب كتب ومنشورة بُت الناس. ٔ
 الطغاـ ىم أوغاد الناس وأراذ٢تم منهم. ٕ
 ُب النسخ. ُب ا١تطبوع )انتقض( ، ولعلو خطأ ٖ
 الث ػلمة ىي موضع الكسر من اإلناء ، فقولو انثلمت أركانو أي انكسرت وتصدعت. ٗ
 .«النهاية»انظر عة وفسحة. مندوحة أي سَ  ٘
 مضطردة أي مستمرة. ٙ
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 ٕورىباهنا سوءٍ  ٔوأحبارُ  وىل أفسد الدين إال ا١تلوؾ   

من خصائص ىذا الشيخ ، بل لو سلف صاحل من أئمة  ٖإذا عرفت ىذا ؛ فليس إنكار اٟتوادث
خالص العبادة إذل من ٖتت  ؼِ العلم وا٢تدى ، قاموا بالنكَت والرد على من ضل وغوى ، وصرْ 

ثلج بو الصدور ، ويتبلشى معو ما ، وتَ  ٗفو و العيأطباؽ الثرى ، وسنسرد لك من كبلمهم ما تقر ب
 ٘أحدثو اٞتهاؿ من البدع واإلشراؾ والزور.

 «: اٟتوادث والبدع»ُب كتابو ا١تشهور الذي ٝتاه  ٙبكر الطرطوشي قاؿ اإلماـ أبو
 

                                                           

 األحبار ٚتع حرب ، واٟترب ىو العادل. ٔ
ذىا ، ويتعمدوف ا١تشاؽ ، ويتعبدوف ُب صوامع ، الرىباف ٚتع راىب ، وىم عباد النصارى ، وقد كانوا ينعزلوف عن الدنيا ومبل ٕ

 .ورىبانية ابتدعوىا ما كتبناىا عليهمفأبطل اإلسبلـ ىذا كلو ، كما قاؿ تعاذل 
 يعٍت باٟتوادث أي احملدثات ُب الدين. ٖ
ف سيبدأ الشيخ ُب ذكر  ىنا انتهى الشيخ من التعريف بالشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب ، وذكر حاؿ الببلد اإلسبلمية ُب وقتو ، واآل ٗ

أنو دل يأت ّتديد ، وإ٪تا جدد دعوة النيب  –كما أسلفنا   –كبلـ علماء ا١تذاىب الذين أنكروا ما أنكره ابن عبد الوىاب ، ليقرر 
  وصحابتو ومن تبعهم على اٟتق ، جهلنا اهلل منهم وُب زمرهتم ، وسيستغرؽ ذكر كبلمهم بقية ىذا الكتاب ، وىو يشكل ٙتانية
 شاره ، فاللهم يسر وأعن.أع

، وهبذا يتبُت أف الذي دعا إليو الشيخ ٤تمد بن ثنايا ىذه الرسالة الػمباركة من كبلـ علماء ا١تذاىب األربعة ُب ذلك  سيأٌب بياف ٘
  أعلم.ومن تبعو على اإلسبلـ الصاُب ، واهلل عبد الوىاب ليس دينا جديدا ، وال مذىبا جديدا ، بل ىو نفس ما دعا إليو النيب 

كتاب اٟتوادث »مشهور ُب التحذير من البدع وىو ، لو كتاب  شيخ الػمالكيةالطرطوشي ، األندلسي حمد بن الوليد ػىو م ٙ
 (.ٜٓٗ/ٜٔ) «سَت أعبلـ النببلء»انظر ترٚتتو ُب  . ٕٓ٘، توُب رٛتو اهلل سنة  «والبدع
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 و٨تن حديثو ٕ«نُتحُ »ِقبل  عن أىب واقد الليثي قاؿ: خرجنا مع رسوؿ اهلل  ٔروى البخاري)
ها ذات ػم ، يقاؿ لػها أسلحتهػب ٘وفػػعندىا ، وينوط ٗفوف، وللمشركُت سدرة يعكُ  ٖعهد بكفر

 .يا رسوؿ اهلل ، إجعل لنا ذات أنواط كما ٢تم ذات أنواط :أنواط ، فقلنا
ا كما ٢تم آ٢تة إلٰػهاجعل لنا سرائيل ١توسى إ: اهلل أكرب ، ىذا كما قالت بنو  فقاؿ رسوؿ اهلل 

 ٙ، لًتكنب سنن من كاف قبلكم. قاؿ إنكم قـو ٕتهلوف
عظموف من شأهنا ، ويرجوف يُ و قصدىا الناس يفانظروا رٛتكم اهلل ، أينما وجدًب سدرة أو شجرة 

 ٚ.(؛ فهي ذات أنواط ، فاقطعوىاوا٠ترؽ لها ، وينوطوف هبا ا١تسامَت بَ الربء والشفاء من قِ 
 انتهى كبلمو رٛتو اهلل.

اـ ، بأف كل شجرة يقصدىا الناس ويعظموهنا ويرجوف الشفاء فانظر رٛتك اهلل إذل تصريح ىذا اإلم
ألصحابو ١تا طلبوا منو أف ٬تعل ٢تم  بلها فهي ذات أنواط ، اليت قاؿ رسوؿ اهلل والعافية من قِ 

مع أهنم دل ،  اإلٰػهإجعل لنا اهلل أكرب ، ىذا كقوؿ بٍت إسرائيل  :شجرة كذات أنواط ، فقاؿ
م ُب العكوؼ عندىا ، وتعليق األسلحة للتربؾ ، فتبُت لك هبذا أف من جرد مشاهبتهػيطلبوا إال م

                                                           

 وسيأٌب ٗتر٬تو قريبا.أخطأ الطرطوشي رٛتو اهلل ُب عزو ىذا اٟتديث إذل البخارى ،  ٔ
 حنُت واد بُت الطائف ومكة. ٕ
 أي أسلمنا قريبا ، فالكفر دل يكن بعيد عنا. ٖ
 العكوؼ ىو طوؿ االقامة ، ومنو سنة االعتكاؼ ُب ا١تسجد. ٗ
 علقوف.نوطوف أي يُ يَ  ٘
صححو األلباين ، وُب ( ، و ٕٕٔٔٔ« )الكربى»( والنسائي ُب ٕٛٔ/٘( وأٛتد )ٜٗ/٘ٔ( وابن حباف )ٕٓٛٔرواه الًتمذي ) ٙ

 ح.ب  ػػػكرب ، وُب بعضها أنو سَ   بعض األلفاظ أف النيب 
 الدماـ. –ٖتقيق: علي بن حسن بن عبد اٟتميد ، الناشر: دار ابن اٞتوزي ،  ٜٖ – ٖٛص  ٚ
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أو ميتًا مقصودا لو ، ودعاه واستغاث بو وتربؾ بو وعكف على  احي  عل قربًا أو شجرة أو شيئًا ػػج
ًا مع اهلل ، فإذا كاف الرسوؿ صلوات اهلل وسبلمو عليو أنكر عليهم ٣ترد طلبهم إلٰػهقربه ؛ فقد اٗتذه 

 ؛ وأطم  فما ظنك ٔتا ىو أعظم من ذلك  ؛شاهبة ا١تشركُت ُب العكوؼ وتعليق األسلحة للتربؾ منو م
ط عملو وصار من أصلح ا٠تلق لو يفعلو ٟتبِ  الشرؾ األكرب الذي حرمو اهلل ورسولو ، وأخرب أف  

 ؟الظا١تُت
لنا الصراط ا١تستقيم ،  وأوضح، فنا باهلل غ الببلغ ا١تبُت ، وعر  بل   ، فقدفصلوات اهلل وسبلمو عليو 

ٔتن نصح نفسو وآمن باهلل واليـو اآلخر أف ال يغًت ٔتا عليو أىل الشرؾ من عبادة القبور من  فحقيقٌ 
 ىذه األمة.

،  ٔبراىيم ، ا١تعروؼ بأيب شامةإٝتاعيل بن إبن الرٛتٰػن ومن ذلك ما ذكره اإلماـ ٤تدث الشاـ عبد 
، ُب « الباعث على إنكار البدع واٟتوادث»الذي ٝتاه  من فقهاء الشافعية وقدمائهم ، ُب كتابو

 :فصل البدع ا١تستقبحة ، قاؿ
 ا١تستقبحة تنقسم قسمُت: واحملدثات البدع 

 .٤ترمة وإما مكروىة٤تدثة ، إما قسم تعرفو العامة وا٠تاصة أنو بدعة 
 .وسنناً  وطاعاتٍ  وقرباً  عباداتٍ  –م صِ إال من عُ  –وقسم يظنو معظمهم 

                                                           

، لػو تصػانيف عديػدة  الشيخ عبد الرٛتٰػن بن إٝتاعيل بن إبراىيم ا١تقدسي من القراء واحملدثُت ، وىو من علمػاء القػرف السػادسىو  ٔ
. كػاف فػوؽ حاجبػو األيسػر شػامة كبػَتة فقيػل لػو: أبػو  ُ٘ٙٙب العقيدة واٟتديث  والقراءات واألصػوؿ والتػاريخ. تػوُب رٛتػو اهلل سػنة 

 «.معرفة القراء»( و ٚ٘ٔٔ« )تذكرة اٟتفاظ»شامة. انظر ترٚتتو ُب 



 النبي دعوة مطابق لمنهج  هاوإثبات أن منهجدعوتو ، قيقة بيان حو ،  عبد الوىاب محمدترجمة الشيخ 
 والشريعة والسلوك العقيدةفي 

 

 12 

عًتاؼ فاعلو أنو ليس من ال،  فيونا مؤنة الكبلـ يفكُ قد  م األوؿ فبل نُطو ؿ بذكره ، إذ فأما القس
نابذين لشريعة اإلسبلـ ، هاؿ العواـ ا١تالدين ، لكن تبُت من ىذا القسم ما قد وقع فيو ٚتاعة من جُ 

الذي ، لفقر إذل اُت مالتاركُت اإلقتداء بأئمة الدين من الفقهاء ، وىو ما يفعلو طوائف من ا١تنت
هن ، واعتقادىم ُب مشايخ ػػػخلوة بػػػوال، مؤاخاة النساء األجانب من  –ن اإلٯتاف محقيقتو اإلفتقار 

، بلة ػػػػركوف الصػػػػػػذر ، ويتػػػػػر عػػػػهار رمضاف من غيػلوف ُب نػػػػػلُت ، يأكػػػػضهم ضالُت مُ ػػػػػل
أـ ٢تم شركاء شرعوا فهم داخلوف ٖتت قولو تعاذل النجاسات غَت مكًتثُت لذلك ،  ٔروفػػػػخامِ ػويُ 

وأمثا٢تا كاف مبادئ ظهور الكفر من عبادة وهبذه الطرؽ ،  ٢تم من الدين ما دل يأذف بو اهلل
 .األصناـ وغَتىا

،  ٖدمُ ػاٟتيطاف والعُ  ٕٗتليق تبلء بو من تزيُت الشيطاف للعامةباالومن ىذا القسم أيًضا ما قد عم 
 اشتهرحاؾ أنو رأى ُب منامو هبا أحًدا ٦تن ٢تم صوصة ُب كل بلد ٭تكى مواضع ٥ت ٗجِ رْ سو 

والوالية ، فيفعلوف ذلك و٭تافظوف عليو مع تضييعهم فرائض اهلل تعاذل وسننو ، ويظنوف أهنم متقربوف 
عظم وقع تلك األماكن ُب قلوهبم فيعظموهنا ، ويرجوف الشفاء بذلك ، ٍب يتجاوزوف ىذا إذل أف يَ 

 .بُت عيوف وشجر وحائط وحجر ما، وىي  ٢تارضاىم وقضاء حوائجهم بالنذر ١ت

                                                           

 .«لساف العرب»انظر ٮتامر أي ٮتالط ويقارب.  ٔ
 لتطييب.التخليق ىو ا ٕ
 الُعػُمد ٚتع عمود. ٖ
 أي اٗتاذ الس ػرج عليها وإنارهتا. ٗ
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،  «توما»ة اٟتمى خارج بلد بيو من ذلك مواضع متعددة ، كعُ  -صاهنا اهلل  -وُب مدينة دمشق 
خارج الباب الصغَت ، والشجرة ا١تلعونة اليابسة خارج باب النصر ُب نفس قارعة  ٔلقخَ مُ ػوالعمود ال

اهلل قطعها واجتثاثها من أصلها ، فما أشبهها بذات أنواط الواردة ُب اٟتديث الذي الطريق ، سهل 
اف عن أيب واقد الليثي نسحاؽ وسفياف بن عيينة عن الزىري عن سناف بن أيب سإرواه ٤تمد بن 

، وكانت لقريش شجرة خضراء عظيمة  «نُتػػػحُ »إذل  خرجنا مع رسوؿ اهلل  :رضي اهلل عنو قاؿ
 .سنة فيعلقوف عليها سبلحهم ، ويعكفوف عندىا ويذْتوف ٢تا يأتوهنا كل

، و٨تن حديثو عهد بكفر ، وللمشركُت سدرة يعكفوف  «نُتػػػحُ »ل بَ ػػػِ ق وُب رواية: خرجنا مع النيب 
وُب  –فقلنا: يا رسوؿ اهلل عليها وينوطوف هبا أسلحتهم ، يقاؿ ٢تا ذات أنواط ، فمررنا بسدرة ، 

فتنادينا من فمررنا بسدرة شجرة عظيمة خضراء ،  –كانت تسمى ذات أنواط : و الرواية األوذل
 .يا رسوؿ اهلل ، اجعل لنا ذات أنواط كما ٢تم ذات أنواط :ُتػػنَ الطريق و٨تن نسَت إذل حُ  جنبيت

اً كما ٢تم آ٢تة قاؿ إنكم إلٰػهاجعل لنا ١توسى : اهلل أكرب ، ىذا كما قاؿ قـو موسى  فقاؿ النيب 
 .، لًتكنب سنن من كاف قبلكم هلوفقـو ٕت

 حديث حسن صحيح.  :أخرجو الًتمذي بلفظ آخر ، وا١تعٌت واحد ، وقاؿ

فانظروا رٛتكم اهلل ، أينما ُب كتابو ا١تتقدـ ذكره: رٛتو اهلل تعاذل قاؿ اإلماـ أبوبكر الطرطوشي 
شفاء من ِقَبلها ، وجدًب سدرة أو شجرة يقصدىا الناس ويُعظموف من شأهنا ، ويرجوف الربء وال

 ٕ.وينوطوف هبا ا١تسامَت وا٠ترؽ ؛ فهي ذات أنواط ، فاقطعوىا

                                                           

 ب.ػػطي  ػػمُ ػأي ال ٔ
 فقاؿ: على كبلـ الشيخ علق الشيخ ٤تمد رشيد رضا  ٕ



 النبي دعوة مطابق لمنهج  هاوإثبات أن منهجدعوتو ، قيقة بيان حو ،  عبد الوىاب محمدترجمة الشيخ 
 والشريعة والسلوك العقيدةفي 

 

 14 

رٛتو اهلل تعاذل ، أحد الصاٟتُت بببلد  ٕاٞتبنياينقد أعجبٍت ما فعلو الشيخ أبو إسحاؽ لو  :ٔقلت
نو  العباس ا١تؤدب ، أ أيبَحكى عنو صاحبو الصاحل أبو عبداهلل ٤تمد بن ُب ا١تائة الرابعة ،  فريقيةأ

يأتوهنا من اآلفاؽ ، من ، ، كاف العامة قد افتتنوا هبا  «عُت العافية»كاف إذل جانبو عُت تسمى 
ها ػػػػػرؼ بػػػػػعػػػػػة( ، فتُ ػػػػػيػػػػػافػػػػػى العػػػػػإل ٖيػػػػػوا بػػػػػضػػػػػمات: )ػػػػػالػػػػػد قػػػػػاح أو ولػػػػػكػػػػػها نػػػػػذر عليػػػػػتع
نا ُب السحر ذات ليلة ، إذ ٝتعت أذاف أيب إسحاؽ ٨توىا ، فإ :، قاؿ أبو عبد اهلل ٗةػػػػػنػػػػػتػػػػػالف

 .ىدمتها لك فبل ترفع ٢تا رأساً  إيناللهم  :لصبح عليها ، ٍب قاؿلف فخرجت فوجدتو قد ىدمها وأذ  
 إذل اآلف. فما رُفع ٢تا رأسٌ  :قاؿ

ُب أحد األبواب  ٙجيزوفػطريق السابلة ، يُ  إقدامهم على قطعِ ؛  : وأدىى من ذلك وأمر  ٘قلتُ 
من  وأالثبلثة القدٯتة العادية اليت ىي من بناء اٞتن ُب زمن نيب اهلل سليماف بن داود عليو السبلـ ، 

تاريخ مدينة » ف بالتقدـ على ما نقلناه ُب كتاببناء ذي القرنُت ، وقيل فيها غَت ذلك ، ٦تا يؤذِ 
ست الشمارل ، ذكر ٢تم بعض من ال يوثق بو ُب شهور سنة  حرسها اهلل ، وىو الباب« دمشق

                                                                                                                                                               

للعلم بلدنا زيتونة يسموهنا )زيتونة الولية( ، يعتقد اٞتمهور بركتها ، فلما قرأت ألىل البلد عقيدة التوحيد ُب أياـ طليب  قُربِ كاف بِ 
 اىػ. هم من ذلك.زلت هبم حىت منعتُ  ينوطوف هبا ا٠ترؽ ، فما ي  ػولِ يقة منسوبة لِ لَ ػػأغريتهم بقلعها فقلعوىا ليبلً ، وكاف ىنالك عُ 

 قلت: ُعَليقة أي شيء تعلق بو ا٠تِرؽ و٨توىا ، ومعٌت ينوطوف أي يُعل قوف.
 القائل ىو أبو شامة رٛتو اهلل ، فالكبلـ ال زاؿ لو. ٔ
البن فرحوف ا١تالكي « الديباح ا١تذىب»ُب ، انظر ترٚتتو  ٜٖٙىو الشيخ إبراىيم بن أٛتد اٞتبنياين البكري ، توُب سنة  ٕ

 القاىرة. -( ، ط مكتبة دار الًتاث ٕٓٗ/ٔ)
 أي اذىبوا يب. ٖ
 ؼ الشيخ أبو عبد اهلل أهنا فتنة للناس عن دينهم.أي عرَ  ٗ
 القائل ىو أبو شامة رٛتو اهلل. ٘
 ي يعبُػروف وٯتروف.أ ٙ
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، عليهم السبلـ فن فيو بعض أىل البيت مناًما يقتضي أف ذلك ا١تكاف دُ  رأىأنو  وثبلثثُت وستمائة
وقد أخربين عنو ثقة أنو اعًتؼ لو أنو افتعل ذلك ، فقطعوا طريق ا١تارة فيو ، وجعلوا الباب بكمالو 

ضيق بسالكيو ، فتضاعف الضيق واٟترج على من دخل ومن اف الطريق يَ مغصوبًا ، وقد ك امسجد
اعتدائو ،  وإزالةخرج ، ضاعف اهلل عذاب من تسبب ُب بنائو ، وأجزؿ ثواب من أعاف على ىدمو 

رصد ألعدائو من الكفار ، فلم ينظر الشارع إذل مُ ػُب ىدـ مسجد الضرار ، ال لنيب ااتباًعا لسنة 
ال تقم فيو  لنبيو تعاذل قاؿ اهلل و صد بو من السوء والردى ، ما قُ ػلَ  كونو مسجًدا ، وىدمو

و إلٰػهمن كل ما ٮتالف رضاه ، وأف ال ٬تعلنا ٦تن أضلو واٗتذ  معافاتو، نسأؿ اهلل الكرًن  أبًدا
 ٔىواه.

 .ُب أوائل القرف السابع ةوىذا الشيخ أبو شامة من كبار أئمة الشافعي

؛  ٖغاـبت التكاليف على اٞتهلة والط  : ١تا صعُ ٕبن عقيل اٟتنبلي رٛتو اهللوقاؿ اإلماـ أبو الوفاء 
إذ دل يدخلوا هبا ٖتت ، الشرع إذل أوضاع وضعوىا ألنفسهم ، فسُهلت عليهم  ٘عن أوضاعِ  ٗعَدلوا

                                                           

 انتهى كبلـ أيب شامة رٛتو اهلل. ٔ
ُب أربعمائػة ٣تلػد ، اشػتغل « الفنػوف»ىػ ، لو كتاب  ٖٔٗىو اإلماـ العبلمة البحر ، شيخ اٟتنابلة ، صاحب التصانيف ، ولد سنة  ٕ

ؤولػة الصػفات ، ولػو كػبلـ ُب  بعلم الكبلـ فوقع ُب تأويل بعض الصفات ، ٍب أشهد على نفسػو أنػو تػاب ، ٍب صػنف ُب الػرد علػى م
 ٔٙ/ٛ« )درء تعػارض العقػل والنقػل»ابػن تيميػة ُب  وُب ذـ من خرج عن الشريعة من أىل الكبلـ والتصػػوؼ ، نقلػ« الفنوف»كتابو 

– ٙٛ  .) 
 (.ٖٗٗ/ٜٔ« )سَت أعبلـ النببلء»ىػ رٛتو اهلل. انظر ترٚتتو ُب  ٖٔ٘توُب رٛتو اهلل 

 اس.تقدـ أف الط غاـ ىم أراذؿ الن ٖ
 «.ا١تعجم الوسيط»انظر ىو ا١تيل عن الطريق السوي واٟتياد عنو.  -بضم العُت  –العدوؿ  ٗ
 أوضاع الشرع ىي تعاليمو ، وما وضعو اهلل من التعاليم السمحة. ٘
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هى عنو ػا نٔت، مثل تعظيم القبور وإكرامها  ٔوىم عندي كفار هبذه األوضاع :ٖتت أمر غَتىم ، قاؿ
اليت فيها )يا  ٖقاعالر   بِ تْ ػ، وخطاب ا١توتى باٟتوائج ، وكَ  ٕإيقاد السرج وتقبيلها وٗتليقهامن ، رع الش

وشد الرحاؿ ، إفاضة الطيب على القبور ، و تربكا هبا تربتها  ذَ ذا وكذا( ، وأخَ كموالي ، افعل يب  
١تن دل يُػَقب ل مشهد  رؽ على الشجر اقتداء ٔتن َعبد البلت والعزى ، والويل عندىملقاء ا٠تِ إليها ، و إ

 :توعلى جناز  اٟتم الوفل قُ ػػيـو األربعاء ، ودل يَ « مسجد ا١تلموسة» ةر  ػػ، ودل يتمسح بآجُ  فْ الكَ 
، ودل ٮترؽ  ٙواآلجر ٘باٞتص ٗاأزجد على قرب أبيو عقِ يَ ، أو دل )الصديق أبو بكر ، أو ٤تمد وعلي( 

 انتهى. .ؽ ماء الورد على القربرِ ودل يُ ، ٮترؽ ثيابو إذل الذيل 

أئمة اإلسبلـ ،  بل من أجل  ، فتأمل رٛتك اهلل ماذا ذكره ىذا اإلماـ الذي ىو أجل أئمة اٟتنابلة 
والعواـ ، مع كونو  ٚوما كشفو من األمور اليت يفعلها ا٠تواص من األناـ ، فضبًل عن النساء والغوغاء

لذلك علماء والنقدة ما ذكره يفعلوف ، وجهابذة الكونو ُب سادس القروف ، والناس إذ ذاؾ لِ 

                                                           

 أي األفعاؿ.« األوضاع»األقرب أف مقصوده بقولو  ٔ
 .أي تضميخها با٠تلوؽ وىو نوع من الطيب ، وا١تراد ىنا جنس الطيب ٕ
 «.ا١تعجم الوسيط»انظر ىي قطعة من اٞتلد أو الورؽ تكتب.  –بضم الراء  –الرقاع ٚتع رقعة  ٖ
 «.القاموس احمليط»انظر األزج ضرب من األبنية.  ٗ
اٞتص طبلء أبيض ، يستعمل للتزيُت ، وىو سبب لتقوية ما طلي بو ، ألنو إذا يبس صار صلبا متماسكا ، فإف طلي بو تراب  ٘

كاف ذلك سببا ُب ثبات الًتاب وعدـ اندثاره ، وليس ىذا من مقاصد الشريعة ، فإف ا١تقابر شأهنا االندثار والبلى ،   القرب مثبل
  واٞتص ىو الذي يسمى ُب زماننا باٞتبس.

 .«لساف العرب»انظر اآلجر ىو طبيخ الطُت.  ٙ
 .«النهاية»انظر الغوغاء ىم السفلة وا١تتسرعُت للشر.  ٚ
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يتضح لك فساد ما زخرفو ا١تبطلوف  ؛ فهم هبا قائموف،  ٔيشهدوف ، وحظهم من النهي مرتبتو الثانية
 و ه بو ا١تتعصبوف وا١تلحدوف. ، ومَ 

فهو من احملرمات ا١تنكرة ، نبيا كاف أو غَته ؛ وأما سؤاؿ ا١تيت والغائب ) :ٕقاؿ الشيخ تقي الدينو 
 ، دل يأمر اهلل بو وال رسولو ، وال فعلو أحد من الصحابة وال التابعُت ٢تم بإتفاؽ أئمة ا١تسلمُت

، فإف  ا١تسلمُتضطرار من دين باالعلم ا يُ ٦تبإحساف ، وال استحبو أحد من أئمة ا١تسلمُت ، وىذا 
)يا سيدي ، يا فبلف ، أنا  :أو عرضت لو حاجة ١تيت ٖرةٌ يقوؿ إذا نػزلت بو تِ كاف أحًدا منهم ما  

حسبك ، أو اقض حاجيت( ، كما يقوؿ بعض ىؤالء ا١تشركُت ١تن يدعوهنم من ا١توتى والغائبُت ، ُب 
ىم وال إذا بعد موتو وال بغَته من األنبياء ، ال عند قبور  وال أحد من الصحابة استغاث بالنيب 

 ٗ.(بعدوا عنها

                                                           

ية ىي اإلنكار باللساف ، إذ أف ا١ترتبة األوذل ىي اإلنكار باليد ١تن لو قدرة ، كما ُب اٟتديث: من رأى منكم منكرا ا١ترتبة الثان ٔ
 فليغَته بيده ، فإف دل يستطع فبلسانو ، فإف دل يستطع فبقلبو ، وذلك أضعف اإلٯتاف. 

 ( عن طارؽ بن شهاب رضي اهلل عنو.ٜٗرواه مسلم )
ن عبد السبلـ بن عبد اٟتليم اٟتراين ٍب الدمشقي ، ا١تعروؼ بابن تيمية ، وتيمية ىي جدتو ، من اجملددين ىو أبو العباس أٛتد ب ٕ

الكبار لدين اإلسبلـ ، لو مصنفات كثَتة ، ٚتع كثَتا منها الشيخ عبد الرٛتٰػن بن قاسم وابنو ٤تمد ُب ٣تموع ٭توي سبع وثبلثوف 
تيمية ، وسيستغرؽ الكبلـ الذي نقلو صاحب الرسالة عن ابن تيمية قرابة سبع عشر ٣تلدا ، وىو اجملموع ا١تعروؼ بفتاوى ابن 
 صفحة ، أي ما يقارب ثلث ىذا الكتاب.

ىػ ُب دمشق رٛتو اهلل ، وما ماتت كتبو ورسائلو ، فكم استضاء هبا الناس وعرفوا طريق اٟتق وا٢تداية ،  ٕٛٚتوُب ابن تيمية سنة 
 عليو. فصار من بعد ابن تيمية عياال

 .«النهاية»ترة أي نقص ، سواء كاف ُب ماؿ أو صحة أو غَت ذلك. انظر  ٖ
 .(ٔالناشر: مكتبة الغرباء األثرية ، ط)، باختصار وتصرؼ يسَت جدا ،  ٛٗٗ، ص « تلخيص االستغاثة» ٗ
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اللهم إنا كنا  :وقاؿط الناس ُب زمن عمر بن ا٠تطاب استسقى بالعباس وتوسل بدعائو ، و١تا قحِ 
نتوسل إليك بنبيك فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا( ، كما ثبت ذلك ُب صحيح 

 ٕبيزيد بن األسود اٞترشي.، وكذلك معاوية رضي اهلل عنو ١تا استسقى بأىل الشاـ ،  ٔالبخاري
ياتو ، و٢تذا توسلوا وشفاعتو ُب ح فهذا الذي ذكره عمر رضي اهلل عنو توسل منو بدعاء النيب 

ستسقاء ، االبعده بدعاء العباس وبدعاء يزيد بن األسود ، وىذا ىو الذي ذكره الفقهاء ُب كتاب 
 ٖفأفضل. يستحب أف يستسقى بالصاٟتُت ، وإذا كاف من أقارب رسوؿ اهلل  :فقالوا

ا أف ىذا من البدع يدعو لنفسو ، وذكرو  ه العلماء كمالك وغَته أف يقـو الرجل عند قرب النيب وكرِ 
 ٗ.اليت دل يفعلها السلف

القبلة ، يوليو ظهره ،  مستقبليدعو ، ٍب  قاؿ أصحاب مالك: يدنو من القرب فيسلم على النيب )
أما إذا جعل اٟتجرة عن يساره ؛ فقد فال يوليو ظهره ، وإ٪تا اختلفوا ِلما فيو من استدباره ،  :وقيل

ولعل ىذا الذي ذكره األئمة أخذوه من  روضة أو أمامها ، وصار ُب الزاؿ احملذور ببل خبلؼ ، 
لما هنى أف يُتخذ القرب ؛ ف عن النيب فيو قد ثبت النهي فإف ذلك كراىة الصبلة إذل القرب ، 

 .مروا بأف ال يتحرى الدعاء إليو ، كما ال يصلى إليومسجًدا أو قبلة ؛ أُ 
 .وٯتضييدعو ، ولكن يسلم  يب ال أرى أف يقف عند قرب الن«: ا١تبسوط»قاؿ مالك ُب 

                                                           

عمارة بن عبد اهلل بن  ( عنٕٛ٘ٗ« )األوسط»، وكذا رواه الطرباين ُب  ما( عن ابن عباس رضي اهلل عنهٓٔٓٔرواه البخاري ) ٔ
 أنس عن أنس رضي اهلل عنو.

 . ٖٔٔ،  ٕٔٔ، ص « تلخيص االستغاثة»انظر  ٕ
 ، ٖتقيق الشيخ حامد الفقي. ٜٖٛ، ص « االقتضاء»انظر  ٖ
 . ٜٖٗ – ٖٜٖ، ص « االقتضاء»انظر  ٗ
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القبلة ،  ٔتِ مْ ػسَ ا بنيت ، فلم ٬ُتعل حائطها الشمارل على مّ ػلثت لو٢تذا واهلل أعلم ُحرفت اٟتجرة وثُ 
 ٕ.(جدارىا مربعال ػوال ُجعِ 

، وذلك بعد ٖتيتو  ٗوغَته أنو يستقبل القبلة و٬تعل اٟتجرة عن يساره لئبل يستدبره ٖوذكر اإلماـ
ي وأمي ػاه وصلى يستقبل وجهو بأبسو ، وذكروا أنو إذا حي  ػػبلـ عليو ، ٍب يدعو لنفػػػػوالصبلة والس

  فإذا أراد الدعاء جعل اٟتجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا ، وىذا مراعاة منهم أف يَفعل ،
 .الداعي أو الزائر ما هُني عنو من ٖتري الدعاء عند القرب

قرب ٬تيء فيسلم على أف ىل ا١تدينة كلما دخل أحدىم ا١تسجد ألمالك رٛتو اهلل وغَته  كرهوقد  )
)وإ٪تا يكوف ذلك ألحدىم إذا قدـ من سفر أو أراد سفرًا و٨تو ذلك( ،  :وصاحبيو ، قاؿ النيب 

 .و٨توىاللصبلة ا١تسجد ورخص بعضهم ُب السبلـ عليو إذا دخل 
ُب ذلك ، ألف ذلك نوع من اٗتاذه  بلـ عليو فما علمت أحًدا رخصػوأما قصده دائًما للصبلة والس

 .عيًدا
عهد أيب بكر وعمر وعثماف وعلي  علىفقد كاف ا١تهاجروف واألنصار ، وأيًضا فإف ذلك بدعة 

جد كل يـو ٜتس مرات يصلوف ، ودل يكونوا يأتوف مع ذلك إذل ػ٬تيئوف إذل ا١تسرضي اهلل عنهم 
،  ٘هناىم عنؤتا و ، يكرىو من ذلك  النيب ٔتا كاف هم رضي اهلل عنهم القرب يسلموف عليو ، لعلمِ 

                                                           

ٟتجرة النبوية بينو وبُت القبلة ، بل ُجعل أي دل ٬تعل مواجها للقبلة ، ْتيث أف من يستقبلو فإنو يكوف مستقبل القبلة ، قد جعل ا ٔ
 مائبل ، فيكوف ا١تستقبل لو منحرؼ عن القبلة ، ليعجز عن أف ٬تعل القرب بينو وبُت القبلة. 

 . ٖ٘ٙ – ٖٗٙ، ص « االقتضاء» ٕ
 عاد الكبلـ لصاحب الرسالة ، وا١تقصود باإلماـ ىنا ابن تيمية رٛتو اهلل. ٖ
 أي القرب. ٗ
 .م ٔتا هناىم عنوهِ علمِ لِ : و يعٍت ٘
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يسلموف عليو حُت دخوؿ ا١تسجد وا٠تروج منو ، وُب التشهد ، كما كانوا يسلموف عليو   وأهنم
«: سننو»ُب بن منصور كذلك ُب حياتو ، وا١تأثور عن ابن عمر يدؿ على ذلك ، قاؿ سعيد 

،  و كاف إذا قدـ من سفر أتى قرب النيب ، حدثٍت أيب عن ابن عمر ؛ أن زيدبن الرٛتٰػن حدثنا عبد 
 .صلى عليو وقاؿ: السبلـ عليك يا أبا بكر ، السبلـ عليك يا أبتاهسلم و ف

الصحيح يدؿ على أف ابن ا١تتقدـ عن نافع لكن اٟتديث ؛ بن زيد وإف كاف ُيضع ف الرٛتٰػن وعبد 
 .عمر دل يكن يفعل ذلك دائًما وال غالباً 

 .صلح آخر ىذه األمة إال ما أصلح أو٢تالن يُ وما أحسن ما قاؿ مالك: 

ص إٯتاهنم ؛ عوضوا عن ذلك ٔتا أحدثوه من قَ ولكن كلما ضعف ٘تسك األمم بعهود أنبيائهم ونػَ 
منعوا الناس أف يصلوا  بناءً  همة استبلـ القرب وتقبيلو ، وبنو ئالبدع والشرؾ وغَته ، و٢تذا كره األ

 ٔ.(إليو

سفينة نوح ، من ركبها ٧تا ومن ٗتلف ) :وأهنا كما قيلقدرىا ،  وعظمو٦تا يبُت حكمة الشريعة )
ن ٢تم الشيطاف أعما٢تم حىت خرجوا إذل الشرؾ ، ؛ أف الذين خرجوا عن ا١تشروع زيّ  (عنها غرؽ

القرب ١تيت ، ويستدبر أحدىم القبلة ويسجد للقرب ، ويقوؿ أحدىم: )إذل اصلوف فطائفة من ىؤالء يُ 
، وىذا يقولو من ىو أكثر الناس عبادة وزىدًا ، وىو شيخ ( ةػػػقبلة العامقبلة ا٠تاصة ، والكعبة 

 .أتباع شيخو ٕو أمثلمتبوع ، ولعل  

                                                           

 .، باختصار وتصرؼ يسَت جدا ٖٚٙ – ٖٙٙ، ص « االقتضاء» ٔ
 .أي أفضل ٕ
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 ؿأو  ٔجتهاد ُب العبادة والزىد ، يأمر ا١تريدواالأصحاب الصدؽ ، وآخر من أعياف الشيوخ ا١تتبوعُت 
 عليها.يعكف عليو عكوؼ أىل التماثيل ، فما يتوب أف يذىب إذل قرب الشيخ 

وحضور القلب والدعاء وٚتهور ىؤالء ا١تشركُت بالقبور ٬تدوف عند عبادة القبور من الرقة وا٠تشوع 
 .ما ال ٬تده أحدىم ُب مساجد اهلل اليت أذف اهلل أف ترفع ويذكر فيها اٝتو

كما صنف أبو ،  « مناسك حج ا١تشاىد»لقبور ، وطائفة صنفوا كتًبا ، وٝتوىا اإذل وآخروف ٭تجوف 
وذكر فيو من ، كتابًا ُب ذلك   ٕداهلل ٤تمد بن النعماف ا١تلقب با١تفيد أحد شيوخ اإلماميةعب

 .بالنقلاٟتكايات ا١تكذوبة على أىل البيت ما ال ٮتفى كذبو على من لو معرفة 

 .نسكاً وحًجا ، فا١تعٌت واحدمف دل يسموا ذلك وإوآخروف يسافروف إذل قبور ا١تشايخ 

 .البيتال حج  ده من اٟتج قصد قرب النيب وكثَت من ىؤالء أعظم قص

ُب اليقظة  بالنيب  االستغاثة»وبعض الشيوخ ا١تشهورين بالدين والزىد والصبلح صنف كتابًا ٝتاه 
منتهى قصده ، ٍب رجع  ، وقد ذُكر ُب مناقب ىذا الشيخ أنو حج مرة وكاف قرب النيب  ٖ«وا١تناـ

اقبو ، فإف كاف ىذا مستحًبا فينبغي ١تن ٬تب عليو حج ل ىذا من من، وُجعِ  ودل يذىب إذل الكعبة

                                                           

، فإف هم حسبما يُوج هوهنم مشاٮتخ الصوفية من ا١تقل دة والدراويش ، الذين يسَتوف خلف مشايالػُمريد يُطلق على أتباع بوصف ال ٔ
كم لنيل الربكة فعلوا ، وىذا من الغلو قيل ٢تم ٘تسحوا بثياب مشاٮت ا ، وإفقالوا ٢تم اذىبوا إذل القبور واطلبوا منها حوائجكم فعلو 

ىؤالء ا١تشايخ الػُمعظ مُت ألنفسهم ، ولزـو ا١تشايخ الذين يؤخذ منهم العلم الشرعي الذي ىو نبذ وال شك أف الواجب فيهم ، 
  واهلل ا١تستعاف.،  س من االحًتاـ والتوقَت، وتُعظ م بو شريعتو ، مع حفظ حق الشيخ أو ا١تدر م بو اهلل تعاذل يُعظ  

اإلمامية طائفة كبَتة ٦تن يسموف بالشيعة ، والشيعة من الفرقة الضالة ا١تنحرفة عن دين اإلسبلـ ُب األصوؿ والفروع ، يراجع كتاب  ٕ
 .صفحة ٓ٘٘ٔويقع ُب من منشورات مدار الوطن بالرياض ، للدكتور ناصر القفاري ، « أصوؿ مذىب الشيعة»

 .وىو ٭تِت الصرصري ، كما سيأٌب اإلشارة إذل كبلمو ُب كبلـ الشيخ ٖ
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حج أف ٬تعل ا١تدينة منتهى قصده ، وال يذىب إذل مكة ، فإنو زيادة كلفة ومشقة مع  إذاالبيت 
 عاقل. يفعلوترؾ األفضل ، وىذا ال 

٦تن يقصده ا١تلوؾ والقضاة ، وبسبب ا٠تروج عن الشريعة صار بعض أكابر الشيوخ عند الناس 
، قيل عنو أنو كاف يقوؿ: البيوت احملجوجة ثبلثة ، مكة  ٔعلى طريقة ابن سبعُت؛ ماء والعامة والعل

الذي للمشركُت ُب ا٢تند ، وىذا ألنو كاف يعتقد أف دين اليهود ودين  ٕوالبندروبيت ا١تقدس 
 .النصارى حق

 .على يديك( ٖكلُ وجاءه بعض إخواننا العارفُت قبل أف يَعرؼ حقيقتو فقاؿ لو: )أريد ف أسْ 
 ؟على دين اليهود أو النصارى أو ا١تسلمُت فقاؿ:

                                                           

ابن سبعُت ىو عبد اٟتق بن إبراىيم بن ٤تمد ا١تقدسي الرقوطي نسبة إذل رقوطة ، ولد سنة أربع عشرة وستمائة ، واشتغل بعلم  ٔ
 -فيما ينقل عنو  -االوقات بغار حراء يرٕتي االوائل والفلسفة ، فتولد لو من ذلك نوع من االٟتاد وصنف فيو ، وجاور ُب بعض 

، بناء على ما يعتقده من العقيدة الفاسدة من أف النبوة مكتسبة وأهنا فيض يفيض على العقل  أف يأتيو فيو وحي كما أتى النيب 
وؿ البيت يقوؿ عنهم إذا صفا ، فما حصل لو إال ا٠تزي ُب الدنيا واآلخرة إف كاف مات على ذلك ، وقد كاف إذا رأى الطائفُت ح

)كأهنم اٟتمَت حوؿ ا١تدار( ، وأهنم لو طافوا بو كاف أفضل من طوافهم بالبيت ، فاهلل ٭تكم فيو وُب أمثالو ، وقد نُقلت عنو عظائم 
، بتصرؼ واختصار « البداية والنهاية»نقبل من  .ىػ ٜٙٙ، توُب ُب الثامن والعشرين من شواؿ ٔتكة سنة  واألفعاؿ األقواؿمن 

 .سَتي
 .( على نفسو حيث قاؿ: ال نيب بعديوقاؿ الذىيب: واشتهر عنو مقالة ردية ، وىي قولو: لقد كذب ابن أيب كبشة )يعٍت النيب 

 (ٕٜٖ/ٖ« )لساف ا١تيزاف»
( إف ابن سبعُت جاء من ا١تغرب إذل مكة ، وكاف يطلب أف يصَت نبيا ، وكاف يقوؿ: ٕ٘/ٛ« )منهاج السنة»وقاؿ ابن تيمية ُب 

 .د زرت ابن آمنة الذي يقوؿ: )ال نيب بعدي(لق
، وذكر أف الذي ظهر رل ُب معٌت البندر أنو البلد اليت فيها ٕتارة ويكوف ٢تا ميناء ْتري ، كما « بندر»تقػدـ الكبلـ على معٌت  ٕ

  .يقاؿ بندر جدة وبندر السويس و٨تو ذلك ، واهلل أعلم
 ا لو ذلك ، ففاقد الشيء ال يعطيو!َت ، وأن  ػخطلب منو أف يدلو إذل الة ، فهو يطريق ا٢تداية واالستقام كَ سلُ اأي  ٖ
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 واليهود والنصارى ليسوا كفارًا؟  :فقاؿ لو
 دد عليهم ، ولكن اإلسبلـ أفضل.تشال  :فقاؿ الشيخ

فوف هبا كما ٔتنػزلة عرفات ، يسافروف إليها وقت ا١توسم ، يُػَعرّ  ٔومن الناس من ٬تعل مقربة الشيخ
 .رفات ، كما يُفعل ىذا ُب ا١تشرؽ وا١تغربؼ ا١تسلموف بععر  يُ 

)كل خطوة إذل قربي كحجة ، ويـو القيامة ال أبيع  :ومنهم من ٭تكي عن الشيخ ا١تيت أنو قاؿ
 عن إنكار ذلك. ٕرهُ ػػػػ، وزبَ  ْتجة( ، فأنكر بعض الناس ذلك ، فتمثل لو الشيطاف بصورة الشيخ

إماـ اٟتنفاء ، إبراىيم لعا١تُت ، فليسوا على ملة وىؤالء وأمثا٢تم صبلهتم ونسكهم لغَت اهلل رب ا
إ٪تا يعمر مساجد اهلل من آمن باهلل واليـو اآلخر  فيهمقاؿ اهلل  الذينوليسوا من عّمار مساجد اهلل 

مساجد عمار فعمار مساجد اهلل ال ٮتشوف إال اهلل ، و ،  وأقاـ الصبلة وآتى الزكاة ودل ٮتش إال اهلل
 يتحاشوفالكبائر الذين ال  أصحابهلل ويرجوف غَت اهلل ، حىت إف طائفة من ٮتشوف غَت اا١تقابر 

من فعل  يإذا رأى قبة ا١تيت أو ا٢تبلؿ الذي على رأس القبة خشكاف فيما يفعلونو من القبائح ،  
، ىذا ىبلؿ القبة( ، فيخشوف ا١تدفوف ٖتت ا٢تبلؿ وال  كْ حَ ػالفواحش ، ويقوؿ أحدىم لصاحبو )وي

خلق السماوات واألرض ، وجعل أىّلة السماء مواقيت للناس واٟتج ، وىؤالء إذا ٮتشوف الذي 
وحاّجو قومو قاؿ أٖتاجوين ُب إبراىيم ، قاؿ تعاذل بفوا ُمناظرىم ، كما صنع ا١تشركوف نُوظروا َخػو  

اهلل وقد ىداف وال أخاؼ ما تشركوف بو إال أف يشاء ريب شيًئا وسع ريب كل شيء علًما أفبل 
روف * وكيف أخاؼ ما أشركتم وال ٗتافوف أنكم أشركتم باهلل مادل ينػزؿ بو عليكم سلطانا فأي تتذك

 .وىم مهتدوفإذل قولو  الفريقُت أحق باألمن إف كنتم تعلموف
                                                           

 .أي الشيخ الذي يعظمونو ويتوجهوف إليو ٔ
 .أي زجره ٕ



 النبي دعوة مطابق لمنهج  هاوإثبات أن منهجدعوتو ، قيقة بيان حو ،  عبد الوىاب محمدترجمة الشيخ 
 والشريعة والسلوك العقيدةفي 

 

 24 

، والشيخ الحي المتعلق بو كالنبي ، فمن الميت  لـٰووآخرون قد جعلوا الميت بمنـزلة اإل
ت ، وأما الحي فالحالل ما حللو والحرام ما حرمو ، طلب قضاء الحاجات وكشف الكرباي
 .أن يتخذوه رسوالعن  ا ، وعزلوا محمًدا إلـٰهأنهم قد عزلوا اهلل أن يتخذوه كو 

يطلب من الشيخ ، سن الظن هبم أو غَته حَ ػال، التابع ٢تم  وأ،  ٔوقد ٬تيء اٟتديث العهد باإلسبلـ
فيقوؿ: قد قلت  ٕادفغَت ذلك ، فيدخل ذلك الس  يريد أف يظلمو أو  كٍ ا١تيت إما دفع ظلم ملِ 

  للشيخ ، والشيخ يقوؿ للنيب ، والنيب يقوؿ هلل ، واهلل قد بعث رسواًل إذل السلطاف فبلف! 

يستجيزه كل مشرؾ  الالنصارى ، وفيو من الكذب واٞتهل ماو دين ا١تشركُت  ٖفهل ىذا إال ٤تضُ 
ما يؤتى بو إذل قبورىم ما يَدخلوف بو ُب معٌت قولو و  وج عليو ، ويأكلوف من النذورونصراين وال يرُ 

إف كثَتًا من األحبار والرىباف ليأكلوف أمواؿ الناس بالباطل  ، فإهنم يأكلوف أمواؿ الناس بغَت
بأنفسهم وٯتنعوف غَتىم ، إذ التابع ٢تم يعتقد أف ىذا  ٗضوفويُػعر  حق ، ويصدوف عن سبيل اهلل ، 

 .الذي بعث اهلل بو رسلو وأنػزؿ بو كتبو ٘دين اٟتقعن اليمتنع بسبب ذلك ف، ىو سبيل اهلل ودينو 

وأقيموا ، قاؿ تعاذل  لودل يذكر ُب كتابو ا١تشاىد ، بل ذكر ا١تساجد ، وأهنا خالصة  تعاذلواهلل 
، وقاؿ  إ٪تا يعمر مساجد اهلل من آمن باهلل واليـو اآلخر، وقاؿ  وجوىكم عند كل مسجد

                                                           

 .أي ا١تسلم اٞتديد ٔ
 .السادف ىو خادـ القرب والقائم عليو ٕ
 .أي خالص ٖ
ظهروف فق مع السياؽ ، فلعلو )يُعػر ضوف( أي يُ )يعوضوف( ، وأظنو خطأ ُب النسخ ، فهو غَت مت«: االستغاثة»ُب ا١تطبوع من  ٗ

 قدموف أنفسهم.ويُ 
 .أي عن الدخوؿ فيو ٘
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 اهلل أف ترفع ويذكر فيها اٝتوُب بيوت أذف  وقاؿ تعاذل ، ولوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض
، ودل يذكر بيوت الشرؾ ،   ٢تدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهلل كثَتًا

 ألىل الكتاب. ٔعَ ػػػيَ ػػوالبِ  ، ألف الصوامعَ والنار كبيوت األصناـ وا١تشاىد 

كما أثٌت على اليهود والنصارى والصابئُت مبنًيا قبل النسخ والتبديل ،   ما كاف ٕمن ذلك فا١تمدوحُ 
 .صاٟتايؤمنوف باهلل واليـو اآلخر ويعملوف الذين كانوا قبل النسخ والتبديل ، 

، ودل يذكر  مدح اهلل شيًئا منهالم ي  وبيوت ا١تقابر  بيوت األوثاف وبيوت النَتاف وبيوت الكواكبف
لنتخذف عليهم على أمرىم قاؿ الذين غلبوا ، قاؿ تعاذل  م النيب ذلك إال ُب قصة من لعنه

 النيبمن النصارى الذين لعنهم كانوا مسجًدا  ، فهؤالء الذين اٗتذوا على أىل الكهف  مسجًدا
 ٖلعن اهلل اليهود والنصارى ؛ اٗتذوا قبور أنبيائهم مساجد. :حيث قاؿ 

 ٘(ٗوُب رواية: وصاٟتيهم.
 من أعظم الوسائل إذل ذلك.ودعاء ا١تقبورين )

                                                           

انظر  .اليهودوىي معبد  -وسكوف الياء بكسر الباء  -بيعة ، والبِػػَيع ٚتع  صوامع ٚتع صومعة ، وىي بيت العبادة عند النصارىال ٔ
 .«جم الوسيطعا١ت»

 .أي من الصوامع والبيع ٕ
 .( واللفظ لو عن عائشة رضي اهلل عنهاٜٕ٘( ، ومسلم )ٖٖٓٔري )رواه البخا ٖ

( ، ولفظو: أال وإف من كاف قبلكم كانوا يتخذوف ٕٖ٘الذي رواه مسلم )بن جنادة رضي اهلل عنو جاء ىذا ُب حديث جندب  ٗ
 .قبور أنبػيائهم وصاٟتيهم مساجد ، أال فبل تػػتخذوا القبور مساجد ، فأين أهناكم عن ذلك

 .(ٔط الرياض ، –الناشر: مدار الوطن )،  ٖٚٗ – ٖٙٗ، ص « االستغاثة ُب الرد على البكري»تصار وتصرؼ يسَت من باخ ٘
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أليس قد قاؿ النيب  :فبينت لو فساد ىذا ، فقاؿ، تكلم معي ُب ىذا و ِدـ بعض شيوخ ا١تشرؽ وقد قَ 
  باتفاؽ أىل العلم ، دل  مكذوب: )إذا أعيتكم األمور فعليكم بأصحاب القبور( ؛ فقلت: ىذا

:  هر مصداؽ قوؿ النيب أحد من علماء اٟتديث ، وبسبب ىذا وأمثالو ظ يروه عن النيب 
 ، حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه.شربا بشرب وذراعا بذراع نن من كاف قبلكم ، ن سَ لتتبعُ 
 اليهود والنصارى؟ ، يا رسوؿ اهلل  :قالوا

 .ٔ(ٔقاؿ: فمن؟

                                                           

)حذو القذة بالقذة( ، بدؿ )شربا بشرب وذراعا بذراع( ، ىو واللفظ الذي ذكره ا١تؤلف  .(ٜٕٙٙ( ومسلم )ٜٕٖٙرواه البخاري ) ٔ
نذكرىا ىنا ُب أحاديث أخرى ، لفظ )حذو القذة بالقذة( وقد ورد  فصوبتو.ه ، ودل أجده ُب شيء من كتب السنة رغم انتشار 

أف رسوؿ رضي اهلل عنو ( عن شداد بن أوس ٕٔٛ/ٚ« )معجمو»( والطرباين ُب ٕ٘ٔ/ٗ« )مسنده»فقد روى أٛتد ُب للفائدة ، 
 .حذو القذة بالقذةقاؿ: ليحمَلن شرار ىذه األمة على َسنن الذين خلوا من قبلهم من أىل الكتاب  اهلل 

: أنتم أشبو  قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل رضي اهلل عنو بن مسعود ( عن عبد اهلل ٜٖ/ٓٔأيضا )« ا١تعجم الكبَت»وروى الطرباين ُب 
، حىت ال يكوف فيهم شيء إال كاف فيكم مثلو ، حىت إف القـو لتمر  حذو القذة بالقذةلًتكنب طريقتهم  األمم ببٍت إسرائيل ،

 .ة فيقـو إليها بعضهم فيجامعها ، ٍب يرجع إذل أصحابو ، يضحك إليهم ويضحكوف إليوعليهم ا١ترأ
،  القذة بالقذةولتسلكن طريق من كاف قبلكم حذو  ... ( عن حذيفة رضي اهلل عنو قاؿ:ٜٙٗ/ٗ« )ا١تستدرؾ»وروى اٟتاكم ُب 

 .اخل وحذو النعل بالنعل ، ال ٗتطئوف طريقهم وال ٮتطأنكم ...
وحذو  حذو القذة بالقذةقاؿ: لًتكنب سنن بٍت إسرائيل ، رضي اهلل عنو ( عن حذيفة ٕ٘ٙٚٓ« )مصنفو»رزاؽ ُب وروى عبد ال

فقاؿ لو رجل: قد كاف ُب بٍت إسرائيل  .الشراؾ بالشراؾ ، حىت لو فعل رجل من بٍت إسرائيل كذا وكذا فعلو رجل من ىذه األمة
 .ة وخنازيرقاؿ: وىذه األمة سيكوف فيها قرد .قردة وخنازير

ومن دل ٭تكم ٔتا أنزؿ اهلل فأولئك ىم ماـ قاؿ: كنا عند حذيفة فذكروا ػ( عن ىٕٖٔ/ٕ« )ا١تستدرؾ»وروى اٟتاكم ُب 
: إف ىذا ُب بٍت إسرائيل الكافروف بنو إسرائيل ، إف كاف لكم اٟتلو و٢تم لكم خوة اإلفقاؿ حذيفة: نِعم  .، فقاؿ رجل من القـو

 .حذو القذة بالقذةسي بيده ، حىت ٖتذو السنة بالسنة ، ا١تر ، كبل ، والذي نف
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، بل  قبل على الرسولـمن كافر لم ي  ولو وىؤالء الغالة المشركون إذا حصل ألحدىم مطلبو )
فيو  ٕويكوفُ ، أهنا تقضى ، فتارة يذىب إذل ما يظنو قرب رجل صاحل ظن حيث  يطلب حاجتو من

إذل و يذىب إليو كما يذىب قـو إذل الكنيسة و منافق و قرب كافر أو منافق ، وتارة يعلم أنو كافر 
 .ٖ(مواضع يقاؿ ٢تم إهنا تقبل النذر ، فهذا يقع فيو عامتهم ، وأما األوؿ فيقع فيو خاصتهم

عنده  ٗمنافًقا ، ويكوف ىذاو م قرب من يكوف ُب الباطن كافرًا ظ  أف كثَتًا من الناس يُػعَ  وا١تقصود ىنا)
والرسوؿ من جنس واحد ، العتقاده أف ا١تيت يقضي حاجتو إذا كاف رجبًل صاٟتًا ، وكبل ىذين 

  ربػػػػػػػب ، بل يقاؿ إنو قمو الناس وىو كذِ يستغيث بو ، وكم من مشهد يُعظ  من من جنس عنده 
كافر ، كا١تشهد الذي بسفح جبل لبناف ، الذي يقاؿ إنو قرب نوح ، فإف أىل ا١تعرفة كانوا يقولوف 

 .إنو قرب بعض العمالقة

اتفق العلماء على أهنا   ؛وقرب ٌأيب بن كعب الذي بدمشق ، وكذلك مشهد اٟتسُت الذي بالقاىرة 
ل ، وعندىا شياطُت ُتضِ  ٘تنازع فيهامكذب ، ومنهم من قاؿ ٫تا قربا نصرانيُت ، وكثَت من ا١تشاىد 

 .ُتِضلبسببها من 

                                                                                                                                                               

فلعل بعض أىل العلم أدخل اٟتديثُت ُب بعض ، ٍب نقل ذلك عنو من بعده من أىل العلم ، وىكذا ، وقد رأيت لفظ )حذو 
تقدـ ، واهلل  ( معزوا أليب سعيد ا٠تدري ُب الصحيحُت ، وليس األمر كذلك كمإٙٛ/ٕٚ« )٣تموع الفتاوى»القذة بالقذة( ُب 

 .أعلم
 .، باختصار يسَت ٖٛٗ – ٕٛٗ، ص « االستغاثة ُب الرد على البكري» ٔ
 .ُب ا١تطبوع )أو يكوف( ، واألوذل ما أثبت ، فلعلو خطأ ُب النسخ ٕ
 .، بتصرؼ يسَت ٓٓ٘، ص « االستغاثة ُب الرد على البكري» ٖ
 .أي ا١تقبور ٗ
 .وػػػتَ ػػػػػي  وِ ور وىُ أي تنازعوا ُب حقيقة ا١تدفوف ُب تلك القب ٘
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أو بغَت بصورتو ،  تصورومنهم من يرى ُب ا١تناـ شخًصا يظن أنو ا١تقبور ، ويكوف ذلك شيطانا 
وف باألصناـ ، وكالشياطُت الذين يتمثلوف ١تن يستغيث باألصناـ ػكالشياطُت الذين يكونصورتو  

بديار  ٔبالرباينزماننا وغَته ، مثل أقواـ يرصدوف بعض التماثيل اليت وا١توتى والغائبُت ، وىذا كثَت ُب 
وال يصلوف صبلة ، هر ا١تسلمُت ال يتطهروف طُ ، مدة  اثيلٜتيم وغَتىا ، يرصدوف التممصر بأِ 

أو  فيضع فيها مشعةالصورة فَتاىا تتحرؾ ،  ٕق الشيطاف تلكا١تسلمُت ، وال يقرؤوف ، حىت يتعل  
كنو وقد ٯتُ انا قد خرج لو ، فيسجد لذلك الشيطاف حىت يقضي بعض حوائجو ، غَتىا ، فَتى شيط

 .الفاحشة بو حىت يقضي بعض حوائجومن فعل 

، إذا طلبوا منو بعض  «ا١تخنث»وىو  «ىالبو »ومثل ىؤالء كثَت ُب شيوخ الًتؾ الكفار ، يسمونو 
بزًا ػبوا لو خليلة ظلماء ، وقر   لو حركات عالية ُب بوفوينصِ ،  ٖنكحوػػىذه األمور أرسلوا لو من يَ 

يتة ، وغنوا غناء يناسبو ، بشرط أف ال يكوف عنده من يذكر اهلل ، وال ىناؾ شيء فيو شيء من ػػومَ 
، ويروف الدؼ يطَت ُب ا٢تواء ، ويضرب من  اءُب ا٢تو  ٗذكر اهلل ، ٍب يصعد ذلك الشيخ ا١تفعوؿ بو

للهو وىم يسمعوف ، ويغٍت ٢تم األغاين اليت كانت يده إذل ا٠تبز ، ويضرب الشيطاف بآالت ا مد  
وقد ال يغيب ،  ىقل إذل بيت البو وقد نُ فَتوننو تغنيها أباؤىم الكفار ، ٍب قد يغيب ذلك الطعاـ ، 

َت جًدا للمشركُت ، فالذي ثيقضي بعض حوائجهم ، ومثل ىذا ك، و ويقربوف لو ميتة ٭ترقوهنا بالنار 
 ٘.(ري عند األصناـ٬تري عند ا١تشاىد من جنس ما ٬ت

                                                           

 .الرباين بلد ٔتصر ٔ
 .أي بتلك الصورة ٕ
 .فعل بو فاحشة اللواطأي يَ  ٖ
 .أي ا١تفعوؿ بو فاحشة اللواط ٗ
 . ٚٓ٘ – ٖٓ٘، ص « االستغاثة ُب الرد على البكري» ٘
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 ٔكون عنده؛ يشرك بو من دون اهلل من صنم وقبر وغير ذلك بطرق متعددة أن ما ي   ثبتوقد 
٪تا يقضوف وإ، وأف تلك الشياطُت ال يقضوف إال بعض أغراضهم ،  ضل من أشرك بوشياطين ت  

لداعي أف يأمر افمنهم من بعض أغراضهم إذا حصل ٢تم من الشرؾ وا١تعاصي ما ٭تبو الشيطاف ، 
مر بو من التوحيد وقد ينهاه عما أُ ،  ومنهم من يأمره بالفواحش ، وقد يفعلها الشيطاف يسجد لو ،

 .ذلكواإلخبلص والصلوات ا٠تمس وقراءة القرآف و٨تو 

، فإف كاف ضعيف اإلٯتاف أمرتو بالكفر البُت ،  والشياطين تغوي اإلنسان بحسب ما تطمع منو
معصية ، وإف كاف قليل العلم أمرتو ٔتا ال يَعرؼ أنو ٥تالف للكتاب وإال أمرتو ٔتا ىو فسق أو 

والسنة ، وقد وقع ُب ىذا النوع كثَت من الشيوخ الذين ٢تم نصيب وافر من الدين والزىد والعبادة ، 
طمعت فيهم الشياطُت ، حىت ؛  عث اهلل بو رسولو لكن لعدـ علمهم ْتقيقة الدين الذي بَ 

ة ، وقد جرى لغَت واحد من أصحابنا ا١تشايخ ، يستغيث لكتاب والسن  أوقعوىم فيما ٮتالف ا
حىت قضى ذلك ا١تطلوب ، وإ٪تا ىي شياطُت ، فَتى الشيخ ُب اليقظة ، بأحدىم بعض أصحابو 

 .تتمثل للمشركُت الذين يدعوف غَت اهلل

أىل العلم واٞتن ْتسب اإلنس ، فالكافر للكافر ، واٞتاىل للجاىل ، والفاجر للفاجر ، وأما 
 .ورسولوبو بعوهنم فيما أمر اهلل ػيت  ، باع اإلنس ػباع اٞتن ٢تم كات  ػت  اواإلٯتاف ف

يعلم ما يعلمو اهلل ، ويقدر  النيب إف وكاف رجل يباشر التدريس وينتسب إذل الفتيا كاف يقوؿ: ))
ذرية اٟتسن إذل الشيخ ف ىذا السر انتقل بعده إذل اٟتسن ، ٍب انتقل ُب وإعلى ما يقدر عليو اهلل ، 

 ىذا مقاـ القطب الغوث الفرد اٞتامع(.  :أيب اٟتسن الشاذرل ، وقالوا
                                                           

 .أي عند ذلك القرب أو الصنم ٔ
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،  عي ىذه ا١تنػزلة ، ويقوؿ إنو ا١تهدي الذي بشر بو النيب ظم عند أتباعو يد  وكاف شيخ آخر ُمعَ 
عزؿ من يشاء ، وأف ف نواصي ا١تلوؾ واألولياء بيده ، يورل من يشاء ويوإو ، ػابنتَ بج عيسى نو يُزو  وإ

تو تعزيزًا بليًغا ُب يـو ر د ٛتلة العرش وحيتاف البحر ، وقد عز مُ ػوأنو الذي ي، يناجيو دائًما تعاذل الرب 
وانكسر بسببو أشباىو فعرفو الناس ، من أىل ا١تسجد اٞتامع يـو اٞتمعة بالقاىرة ،  ضرةٍ ْتمشهود 

 من الدجاجلة.
رة ػبك، إذل قولو  نا أرسلناؾ شاىًدا ومبشرًا ونذيرًاإ و تعاذلقول ُب ومن ىؤالء من يقوؿ

 .بكرة وأصيبل حُ سب  ف الرسوؿ ىو الذي يُ إ؛  وأصيبل
ح يمفات:  يعلم مفاتيح الغيب ا٠تمس اليت قاؿ فيها النيب  إف الرسوؿ  :م من يقوؿػومنه

يعلم ما ُب األرحاـ وما إف اهلل عنده علم الساعة وينػزؿ الغيث و  ال يعلمها إال اهلل،  الغيب ٜتس
 ٔ.تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض ٘توت

 إنو عِلمها بعد أف َأخرب أنو ال يعلمها إال اهلل. :وقاؿ
 .وُقل ُب الرسوؿ ما شئت ٕومنهم من يقوؿ: أسِقط الربوبية

 .ومنهم من يقوؿ: ٨تن نعبد اهلل ورسولو
 .رل وارٛتٍت ، وال تُوقعٍت على زلةومنهم من يأٌب قرب ا١تيت فيقوؿ: اغفر 

 ٖ.(إذل أمثاؿ ىذه األمور اليت يُتخذ فيها ا١تخلوؽ إلٰػهاً 

                                                           

 .، واللفظ ألٛتد ما( عن ابن عمر رضي اهلل عنهٕٗ/ٕ( وأٛتد )ٕٚٙٗرواه البخاري ) ٔ
 .أي عن اهلل ٕ
 ، بتصرؼ. ٜٕٗ – ٕٚٗ، ص « تلخيص االستغاثة» ٖ
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غَت مهجورة ، وضبللة واضحة مشهورة ، وبدعة واهلل  : وىذه سنة مأثورة ، وطريقة مسلوكةٔأقوؿ
نها غَت ة غَت منكورة ، وأعبلمها مرفوعة منشورة ، وراياهتا منصوبة غَت مكسورة ، وبراىيمشهود

مصنفات وا١تناظيم مذكورة ، كما قاؿ ذلك ُب ػ٤تدودة وال ٤تصورة ، ودالئلها ُب كثَت من ال
 ن ُب ذلك قصده:ػ، وبي  « ردةػػػالبُ »

 واحكم ٔتا شئت مدًحا فيو واحتكمِ   دع ما ادعتو النصارى ُب نبيهم 

 ومن علومك علم اللوح والقلم  ٕهتار  ؾ الدنيا وضَ فإف من جودِ 

ُب ىذا ا١تيداف ،  ٗقلم الَتاع ٖافنف عَ طيل بذكر ىذه األخبار ٟتررنا منها أسفارًا ، فلنكُ ولو نُ 
 فاٟتكم واهلل ال ٮتفى على ذي عياف ، بل أجلى من ضياء الشمس ُب البياف.

 ؛ ما يقوؿ ىذا؟  ٙاستقر ىذا ُب نفوس عامتهم ، ٧تد أحدىم إذا ُسئل عمن ينهاىم ٘)و١تا
 ده إال اهلل( ، ِلما استقر ُب نفوسهم أف ٬تعلوا مع اهلل إلٰػهاً آخر. فيقوؿ: )فبلف ما ٍب عن

 ٚوىذا كلو وأمثالو وقع و٨تن ٔتصر(.
إذا أُمروا بالتوحيد و من األموات ،  هموف دعاء غَت عظ  وف بتوحيد اهلل ، يُ ف  مستخِ  الضالوفوىؤالء )

ؾ إف يتخذونك أو وإذا ر  وكُت بقول، كما أخرب اهلل تعاذل عن ا١تشر  بواستخفوا ؛ وا عن الشرؾ وهنُ 
                                                           

 .القائل ىو الشيخ عبد اللطيف رٛتو اهلل ، مؤلف ىذه الرسالة ٔ
 .رة ؛ اآلخرةيقصد بالض   ٕ
 .«ا١تعجم الوسيط»العناف ىو َسَت اللجاـ الذي تُػمَسك بو الدابة ، وا١تقصود ىو كف القلم ، وانظر  ٖ
 .«ا١تعجم الوسيط»انظر  .الَتاع ىو القلم ا١تتخذ من القصب ٗ
 .«تلخيص االستغاثة»من  ٜٕٗمن ىنا عودة لكبلـ الشيخ ُب ص  ٘
 .ن ينهاىم عن الشرؾأي عم   ٙ
 . ٜٕٗ، ص « تلخيص االستغاثة» ٚ
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عن تعاذل ، فاستهزؤا بالرسوؿ ١تا هناىم عن الشرؾ ، وقاؿ  بعث اهلل رسوالإال ىزوا أىذا الذي 
إال اهلل يستكربوف * ويقولوف أئنا لتاركوا آ٢تتنا لشاعر ٣تنوف  إلٰػوإهنم كانوا إذا قيل ٢تم ال ا١تشركُت 

وعجبوا أف جاءىم منذر منهم وقاؿ الكافروف وقاؿ تعاذل  ، ؽ ا١ترسلُت* بل جاء باٟتق وصد  
  .ا واحًدا إف ىذا لشيء عجابإلٰػهىذا ساحر كذاب * أجعل اآل٢تة 

اٞتنوف ، كما قاؿ قـو نوح لنوح السفاىة والضبلؿ و ويصفوهنم ب، األنبياء  يسوؤفوما زاؿ ا١تشركوف 
، فأعظم ما  باؤناآحده ونذر ما كاف يعبد قالوا أجئتنا لنعبد اهلل و وعاد ٢تود عليهما السبلـ 

إذا رأى ؛ ن بعض الوجوه هوه ألجلو وأنكروه ىو التوحيد ، وىكذا ٕتد َمن فيو شبو من ىؤالء مِ سفّ 
عبد اإلنساف إال اهلل وال يتوكل إال عليو ؛ استهزأ من يدعو إذل توحيد اهلل وإخبلص الدين لو وأف ال يَ 

 ٔ.(١تا عنده من الشرؾ، بذلك 
ٍت للصلوات معطبًل يبػربوف ا١تساجد ، ويعمروف ا١تشاىد ، فتجد ا١تسجد الذي وكثَت من ىؤالء ٮتُ )

؛ من ا٠تانات ، وا١تشهد الذي ُبٍت على ا١تيت  ٕليس لو كسوة إال من الناس ، وكأنو خافٌ ،  بًا٥تر  
ا إال من إليو ، فهل ىذوتروح فعليو الستور وزينة الذىب والفضة والرخاـ ، والنذور تغدو 

١تيت الذي ُبٍت لو ا دعاءأف  اعتقدواآياتو ورسولو وتعظيمهم للشرؾ ، فإهنم باستخفافهم باهلل و 
ٍت هلل عز وجل ، ففضلوا ستغاثة بو ُب البيت الذي بُ واالستغاثة بو أنفع ٢تم من دعاء اهلل واالا١تشهد 

 .ٍت لدعاء ا٠تالقٍت لدعاء ا١تخلوؽ على البيت الذي بُ البيت الذي بُ 

                                                           

 .، باختصار وتصرؼ ٜٚ٘ – ٚٚ٘، ص « االستغاثة» ٔ
 .ا٠تمرا٠تاف ىو اٟتانوت الذي يباع فيو  ٕ
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، ١تشركي العرب  ٔأعظم عندىم ، مضاىاة الشرؾِ  و٢تذا وقف ؛ كاف وقفُ  وإذا كاف ٢تذا وقفٌ 
 ٬تعلوف هلل كمااآلية ،   وجعلوا هلل ٦تا ذرأ من اٟترث واألنعاـ نصيًباالذين ذَكر اهلل حا٢تم ُب قولو 

صيب اهلل فوضعوه نصيب آ٢تتهم أخذوا من ن ٕأصيبوآل٢تتهم زرًعا وماشية ، فإذا ، زرًعا وماشية 
 .عل هللعل لغَت اهلل على ما ٬تُ فيو ، وقالوا: )اهلل غٍت وآ٢تتنا فقَتة( ، فيفضلوف ما ٬تُ 

 ةمار للمساجد ولعِ عندىم بذؿ تُ والنذور اليت تبذؿ عندىم للمشاىد أعظم ٦تا  ٖالوقوؼ وىكذا
 .ا١تساجد واٞتهاد ُب سبيل اهلل

ضع ، ويدعو ويتضرع ، و٭تصل لو من ٮتعنده و  يبكي؛ وىؤالء إذا قصد أحدىم القرب الذي يعظمو 
مثلو ُب الصلوات ا٠تمس واٞتمعة وقياـ لو الرقة والتواضع والعبودية وحضور القلب ما ال ٭تصل 

الليل وقراءة القرآف ، فهل ىذا إال من حاؿ ا١تشركُت ا١تبتدعُت ، ال ا١توحدين ا١تخلصُت ا١تتبعُت 
 رسولو.و لكتاب اهلل 

وا٠تشوع والبكاء ما ال ٭تصل لو  ا٠تضوع٭تصل لو من  ٘األبيات ٗٝتاعأحدىم ٝتع ومثل ىذا إذا 
ا١تخلصُت مثلو عند ٝتاع آيات اهلل ، فيخشع عند ٝتاع ا١تبتدعُت ا١تشركُت ، وال ٮتشع عند ٝتاع 

 ٦تا ٭تصل ٢تم بو، ؤتن يقرؤىا وكرىوىا واستهزؤا هبا  ٙا١تتقُت ، بل إذا ٝتعوا آيات اهلل استثقلوىا
، وإذا ٝتعوا القرآف ٝتعوه بقلوب  فو قل أباهلل وآياتو ورسولو كنتم تستهزؤ أعظم نصيب من قولو 

                                                           

 .مضاىاة أي مشاهبة ٔ
 .أي أصابتو جائحة ٕ
 .الوقوؼ ٚتع وقف ٖ
 .ىكذا ُب ا١تطبوع ، وأخشى أف تكوف كلمة )ٝتاع( ىذه زائدة ٗ
  .، يفعلوف ذلك فيما يسمى با١توالد النبوية أي األبيات اليت يرددوهنا ، كاألبيات اليت ينشدوهنا ُب الغلو بالنيب  ٘
 .وأظنو خطأ ُب ا١تطبوع )استثقلوا هبا( ، ٙ
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 ٔتتػػعوا األبيات حضرت قلوهبم ، وسكَ مِ ػالىية ، وألسن الغية ، كأهنم صم عمي ، وإذا س
 .ا١تاءألسنتهم ، وسكنت حركاهتم ، حىت ال يشرب العطشاف منهم 

 .فأذف ا١تؤذف قالوا: )٨تن ُب شيء أفضل ٦تا دعانا إليو( ٕ ٝتاعهمن إذا كانوا ُبومن ىؤالء مَ 
 .ومنهم من يقوؿ: )كنا ُب اٟتضرة ، فإذا قمنا إذل الصبلة صرنا إذل الباب(

حضرة ُب كاف صدؽ ،  بلؿ فقلت: )وقد سألٍت بعضهم عمن قاؿ ذلك من ىؤالء الشيوخ الض  
ل ُب حصبلؿ فيها من حضور الشيطاف ما قد الشيطاف ، فصار على باب اهلل( ، فإف البدع والض

 غَت ىذا ا١توضع.
منهم  متعددة ؛اهلل أنواع  ىمدعاء ا١توتى من األنبياء واألئمة والشيوخ أفضل من دعاء فعلو ٬توالذين 

أف بعض ا١تريدين استغاث باهلل  حكاية ؛، ومنهم من ٭تكي أنواًعا من اٟتكايات دعائهم قدـ يُ من 
بعض أف بعض ا١تأسورين دعا اهلل فلم ٮترجو ، فدعا حكاية و بشيخو فأغاثو ، استغاث ففلم يغثو ، 

)إذا كانت  :ٖهِ قاؿ ١تريدِ  الشيوخحكاية أف بعض و ،  أخرجو إذل ببلد اإلسبلـفجاءه ا١تشايخ ا١توتى ف
،  ٗ()قرب فبلف الًتياؽ اجملرب :)فتوسل يب( ، وآخر قاؿ :لك حاجة فتعاؿ إذل قربي( ، وآخر قاؿ

١تشركُت ، سائر اعلى أدعية ا١تخلصُت هلل مضاىاة لالشركية وأشباىهم يرجحوف ىذه األدعية  فهؤالء
                                                           

 .ُب ا١تطبوع )سكنت( وأظنو خطأ ُب النسخ ، ولعل ما ذكرت ىو الصواب ، ألنو األوذل ٔ
 .أي مستغرقُت ُب ٝتاعهم لؤلبيات ٕ
ا١تريد ىو تلميذ الشيخ ، وىي عبارة تطلق ُب األوساط الصوفيو والشيعية وغَتىا ، وُب تلك األوساط يقبل ا١تريد من شيخو كل  ٖ

و إذا قرر لو مسألة ما وكأنو نيب ، ورٔتا صرؼ إليو شيء من العبادات ، عياذا باهلل ، ورٔتا خلع عليو شيء من شيء ، وال يناقش
 .أوصاؼ الرب ، كعلم الغيب و٨تو ذلك ، عياذا باهلل من ذلك

 .بترياؽ: ىو ما يستعمل لدفع السم من األدوية وا١تعاجُت ، وىو ُمعر  « النهاية»ُب  ٗ
ترياؽ ٣ترب( عبارة قدٯتة ، كانت تقاؿ ُب قبػر رجل يقاؿ لو ترياؽ ، زعموا أف الدعاء عندىا ٣ترب استجابتو ، ومقولة )قرب فبلف 

 .ٍب صارت تقاؿ ُب القبور اليت توصف هبذا الوصف الباطل
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ياه أو مَلكا على صورتو ، وإ٪تا ىو إتمثل لكثَت منهم صورة شيخو الذي يدعوه فيظنو توىؤالء 
 .أغواهشيطاه 

و كما يلهج الصيب إذا نػزلت بو شدة ال يدعو إال شيخو ، وال يذكر إال اٝتو ، قد ٢تج ب ومنهم من
فإذا قضيتم  للموحدين)يا فبلف( ، وقد قاؿ اهلل تعاذل  :أحدىم فيقوؿ ٔربذكر أمو ، فيتعس  

 .ار مناسككم فاذكروا اهلل كذكركم آباءكم أو أشد ذك
، فيكوف شيخو ب وال يكذِ ؽ صدُ ذب ، و٭تلف بشيخو وإمامو فيَ ومن ىؤالء من ٭تلف باهلل ويكْ 

 .اهللمن  ُب صدرهأعظم عنده 
؛ ىذا اإلستهزاء باهلل وآياتو ورسولو مثل يتضمن  -مثل األنبياء والصاٟتُت  -فإذا كاف دعاء ا١توتى 

ستغاثة هبم مع ما واالمن كاف يأمر بدعاء ا١توتى  رسولو ،و و آياتاهلل و فأي الفريقُت أحق باإلستهزاء ب
أمر بدعاء اهلل وحده ال شريك لو  ستهزاء باهلل وآياتو ورسولو ، أو من كاف يااليًتتب على ذلك من 

  ؟ويوجب طاعة الرسوؿ ومتابعتو ُب كل ما جاء بو رسلو ،مرت كما أَ 
تصديًقا لو فيما أخرب ، وطاعة ، ٞتانب الرسوؿ إ٬تابا وأيًضا فإف ىؤالء ا١توحدين من أعظم الناس 

والصدؽ ، الضعيف وي عنو من الصحيح و رُ  مابُت تمييز العث بو ، و فيما أمر ، واعتناء ٔتا بُ لو 
اتبعوا ما أُنػزؿ إليكم من ربكم وال عمبًل بقولو تعاذل ،  ما خالفوباع ذلك دوف ػوالكذب ، وات  

 .تتبعوا من دونو أولياء
أو ، أو موضوعة ، فعمدهتم إما أحاديث ضعيفة ؛ وأما أولئك الضبلؿ أشباه ا١تشركُت والنصارى 

 إذ ىي نقلٌ ، كوف غلطًا منو يوف كذبًا عليو ، وإما أف كيأف  تج بقولو ، إماعمن ال ٭تُ  منقوالت

                                                           

 .ةأي تصيبو شد ٔ
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حرفوا الكلم عن ؛ غَت معصـو ، واف اعتصموا بشيء ٦تا ثبت عن الرسوؿ  ن قائلٍ عؽ غَت مصد  
 .ٔ(فعل النصارىيوتركوا ٤تكمو ، كما ؛ مواضعو ، و٘تسكوا ٔتتشاهبو 

مثل الشيخ ٭تي ، ـ بعض الناس لكنو موجود ُب كبل،  ٕىذا ما علمتو ينقل عن أحد من العلماء)
ُب  ا١تستغيثُت بالنيب »وكتاب ، ففي شعره قطعة منو ، والشيخ ٤تمد بن النعماف ، الصرصري 

وىؤالء ٢تم صبلح ودين ، لكن ليسوا من أىل العلم العا١تُت ٔتدارؾ األحكاـ ،  ،« اليقظة وا١تناـ
وال نقل ، راـ ، وليس ٢تم دليل شرعي الذي يؤخذ بقو٢تم ُب شرائع اإلسبلـ ، ومعرفة اٟتبلؿ واٟت

شيخو ُب بيستغيث  وبأن، عن عادل مرضي ، بل عادة جروا عليها كما جرت عادة كثَت من الناس 
 .الشدائد ويدعوه

خطا إذل جهة الشيخ ؛ إذا نػزؿ بو أمر ؛ ولو صبلح وعلم وزىد ، وكاف بعض الشيوخ الذين أعرفهم 
و من ب  ػمن نُ  وَ ب  ػػػػو٢تذا ١تا نُ )،  ٖ(وىذا يفعلو كثَت من الناس ، وعبدالقادر خطوات معدودة واستغاث ب

هة لعباد ػموا أف ما كانوا عليو ليس من دين اإلسبلـ ، بل ىو مشابلِ ػػػتنبهوا وع؛ فضبلئهم 
                                                           

 .( ، باختصارٚٛ٘ – ٕٛ٘/ ٕ« )االستغاثة ُب الرد على البكري»انظر  ٔ
 .ود إذل التسوية ُب االستغاثة بُت اٟتي وا١تيتاسم اإلشارة )ىذا( يع ٕ
 .( ، باختصار يسَتٜٚٗ/ٕ« )تلخيص االستغاثة» ٖ

 فقاؿ:رٛتو اهلل على ىذا ا١توضع من الرسالة وقد علق الشيخ ٤تمد رشيد رضا 
وينادي  –ذل بغداد أي إ –قد ذكروا ُب بعض الكتب وما زالوا يتناقلوف أف من أصابتو شدة فليصل ركعتُت ٍب ليتوجو إذل الشرؽ 

 :بو واالستجارة االستغاثةالشيخ وينشد ىاتُت البيتُت ُب 

 م ُب الدنيا وأنت ٣تَتيظلِ وأُ   ذخَتٌب أيدركنػػػػي ضيم وأنتَ 
 إذا ضاع ُب ا٢تيجا عقاؿ بعَت وعار على راعي اٟتمى وىو ُب اٟتمى

 .وأف ذلك ٣تربويقوؿ: سيدي عبدالقادر اقض حاجيت ، ويذكرىا ، قالوا: فإهنا تقضى ، 
 ىم بدينو. وقد يرووف ذلك عنو ، برّأه اهلل من شركهم باهلل وكفرِ 
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شرع ألمتو أف يدعوا أحًدا من دل يَ  ضطرار من دين اإلسبلـ أف النيب باالو٨تن نعلم )،  ٔ(األصناـ
وال بلفظ االستعاذة ، وال بغَتىا  االستغاثةبلفظ ، ال غَتىم الصاٟتُت وال ال األنبياء وال ، األموات 

بل نعلم أنو هنى عن  ، ميت و٨تو ذلك  لغَتالسجود ١تيت وال ألمتو شرع كما أنو دل يَ وال بغَتىا ،  
هل وقلة العلم ورسولو ، لكن لغلبة اٞتتعاذل وأف ذلك من الشرؾ الذي حرمو اهلل ، كل ىذه األمور 

٦تا  بُت ٢تم ما جاء بو الرسوؿ تكن تكفَتىم بذلك حىت ييآثار الرسالة ُب كثَت من ا١تتأخرين دل ٯتُ 
ىذا أصل ) :ال تفطن وقاؿإاإلسبلـ  أصلا١تسألة قط ١تن يعرؼ ىذه ينت ػٮتالفو ، و٢تذا ما بَ 

 .(اإلسبلـ
أف ب وِ لمِ لعِ ،  (و لناػتُ نػػػىذا أعظم ما بي  )الشيوخ العارفُت من أصحابنا يقوؿ: من كابر األوكاف بعض 

هم ويستجَتوف هبم ػىذا أصل الدين ، وكاف ىذا وأمثالو ُب ناحية أخرى يدعوف األموات ويسألون
 ويتضرعوف إليهم.

 وفيدعون، ألهنم إ٪تا يقصدوف ا١تيت ُب ضرورة نػزلت هبم ، يفعلونو باألموات أعظم  ماورٔتا كاف 
اهلل ٓتبلؼ عبادهتم ، الدعاء بو أو الدعاء عند قربه و  قضاء حاجتهم بدعائو راجُت، دعاء ا١تضطر 

حىت إف ، فإهنم يفعلونو ُب كثَت من األوقات على وجو العادة والتكلف ، هم إياه ئدعاتعاذل ، و 
خرجوا يستغيثوف با١توتى عند القبور اليت يرجوف  ١تا قدـ دمشق ٕالعدو ا٠تارج عن شريعة اإلسبلـ

 قاؿ بعض الشعراء:و شف ضرىم ، عندىا ك

 

 
                                                           

  .(٘ٛٗ/ٕ« )تلخيص االستغاثة» ٔ
 .يقصد بذلك التًت ٕ
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 يا خائفُت من التًت * لوذوا بقرب أيب عمر

 أو قاؿ:

 من الضرر مُ * ينجيكُ عوذوا بقرب أيب عمر 

اهنـز من ستغيثوف هبم لو كانوا معكم ُب القتاؿ الهنزموا كما اهنـز من تىوالء الذين  :٢تمفقلت 
عز وٟتكمة هلل ، كسر ألسباب اقتضت ذلك أف العسكر ين ضيقد قُ  فإنو كاف، ا١تسلمُت يـو ُأحد 

ُب ذلك ، و٢تذا كاف أىل ا١تعرفة بالدين وا١تكاشفة دل يقاتلوا ُب تلك ا١ترة لعدـ القتاؿ الشرعي وجل 
وِلما ٭تصل ُب ذلك من الشر والفساد ، وانتفاء النصرة ا١تطلوبة من )،  ٔالذي أمر اهلل بو ورسولو

وال ثواب اآلخرة ١تن عرؼ ىذا وىذا ، وإف كثَتا من القائلُت  القتاؿ ، فبل يكوف فيو ثواب الدنيا
بإخبلص الناس فلما كاف بعد ذلك جعلنا نأمر ،  ٕ(الذين اعتقدوا ىا قتاال شرعيا أجوا على نياهتم

،   وف إال إياه ، ال يستغيثوف ٔتلك مقرب وال نيب مرسلغيثبو ، وأهنم ال يست واالستغاثةالدين هلل 
 .فاستجاب لكم إذ تستغيثوف ربكمـ بدر كما قاؿ تعاذل يو 

 ٖبرٛتتك أستغيث.إال أنت ،  إلٰػوال يا حي يا قيـو ،  :كاف يقوؿأنو   وروي عن النيب 

                                                           

 .أي دل يغزو لقتاؿ التًت ١تا رأوا الناس متعلقُت بغَت اهلل ، ألف النتيجة حتما ىي ا٢تزٯتة ٔ
اليت عنده ، وقد نبو « التلخيص»ثبتا ُب كل نسخ الكتاب ، فلعلو دل يكن ُب نسخة ما بُت القوسُت دل ينقلو الشيخ ألنو ليس م ٕ

على أف ىذه العبارة مثبتة ُب نسخة من النسخ ، فأثبتها ألف ىناؾ احتماؿ أهنا ليست ُب نسخة ا١تؤلف ، إذ « التلخيص»٤تقق 
 .١تعٌت إيضاحالو كاف األمر كذلك ألثبتها ، ألنو دل ٮتتصر أصبل ، وألف العبارة تزيد ا

يعٍت  -وىو واقف على القرف  قاؿ: رأيت رسوؿ اهلل  ما( عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهٓٛٛ« )الدعاء»رواه الطرباين ُب  ٖ
يـو النحر وىو يقوؿ: يا حي يا قيـو ، ال إلو إال أنت ، برٛتتك أستغيث ، فاكفٍت شأين كلو ، وال تكلٍت إذل  -قرف الثعالب 
 .عُتنفسي طرفة 
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 من خلقك. أصلح رل شأين كلو ، وال تِكلٍت إذل نفسي طرفة عُت ، وال إذل أحدٍ  :وُب لفظ
، ودل  رىم اهلل على عدوىم نصرًا عزيزًانص؛ برهبم  االستغاثةقوا ُب وصدَ ، ١تا أصلح الناس أمورىم و 
وطاعة رسولو ما دل تعاذل توحيد اهلل ٖتقيق ا صح من م  ػأصبًل لَ قبل ذلك ـز التتار مثل ىذه ا٢تزٯتة هتُ 

 .ٔ(اهلل ينصر رسلو والذين آمنوا ُب اٟتياة الدنيا ويـو يقـو األشهادإف يكن قبل ذلك ، ف

،  (رناثنا ، أجِ بك أستغيث ، بك أستجَت ، أغِ )دىم: وىؤالء يدعوف ا١تيت والغائب فيقوؿ أح
، ، و٨تو ذلك  (اغفر رل وارٛتٍت وتب علي)، ومنهم من يقوؿ للميت:  (أنت تعلم ذنويب: )ويقوؿ

وي ، وأشكو أشكو إليك ذنويب ، وأشكو إليك عدُ ) دل يقل ىذا من عقبلئهم فإنو يقوؿ: ومن
فيشكوف إليو ما حصل من ضرر ،  (وغَت ذلك، ماف وجدب الز البدع ، إليك جور الوالة ، وظهور 

فيزيل ذلك الضرر ، وقد يقوؿ مع ذلك  ٕشكيوالدنيا ، ومقصوده ُب الشكوى أف يُ الدين و ُب 
فيجعل ا١تيت واٟتي  ( ،و من الذنوبأنت تعلم ما نػزؿ بنا من الضرر ، وأنت تعلم ما فعلتُ ) :للميت

ا بذنوب العباد و٣تُ 
ً
 حي أو ميت.،  اليت ٯتتنع أف يعلمها بشر ياهتمرَ والغائب عا١ت

                                                                                                                                                               

أف تسمعي ما أوصيك  منعكِ ػلفاطمة: ما ي ( عن أنس رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ النيب ٕٖٚٓٔ« )الكربى»وروى النسائي ُب 
 .بو ؛ أف تقورل إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيـو برٛتتك أستغيث ، أصلح رل شأين كلو ، وال تكلٍت إذل نفسي طرفة عُت

 .(ٕٓٛ٘« )صحيح اٞتامع»واٟتديث صححو األلباين كما ُب 
إذا نزؿ بو ىم أو غم قاؿ: يا حي  ( عن ابن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ: كاف رسوؿ اهلل ٜٓ٘/ٔ« )ا١تستدرؾ»وروى اٟتاكم ُب 

  .يا قيـو ، برٛتتك أستغيث
 .( ، باختصار وتصرؼ يسَت جداٖٛٚ-ٖٔٚ/ٕ« )تلخيص االستغاثة» ٔ
 .ر  ، وىو إزالة ما يشكو منو من ضُ  شكاءاإلفقاؿ: ُيشكيو بضم الياء من  رٛتو اهللالشيخ ٤تمد رشيد رضا ىنا علق  ٕ
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يسأؿ اهلل  وويظنوف أهنم إذا سألوه بعد موتو أن،  (سأؿ اهلل لنامقصودنا أف يَ ) :وعقبلؤىم يقولوف
، وكما يشفع  ٕشفع ١تا سألو الصحابة اإلستسقاء وغَتهيَ و سأؿ شفع كما كاف يُ يَ و سأؿ يُ  ٔفإنو، ٢تم 

 يعلموف أف سؤاؿ ا١تيت والغائب غَت مشروع البتة ، ودل يفعلو ئل الشفاعة ، واليـو القيامة إذا سُ 
وسائر األنبياء  عن سؤالو وطلب الدعاء منو ، وأف الرسوؿ  ٖلواأحد من الصحابة ، بل عدَ 

 طلب منو ُب حياتو. طلب من أحدىم بعد موتو من األمور ما كاف يُ والصاٟتُت وغَتىم ال يُ 
 ٗا.انتهى كبلـ الشيخ رٛتو اهلل ملخصً 

وقع ُب زمانو ٦تن يدعي قد فانظر رٛتك اهلل إذل ما ذكره ىذا اإلماـ من أنواع الشرؾ األكرب الذي 
لكن ١تا نبههم الشيخ رٛتو اهلل على ذلك ، وبُت ٢تم أف ، وينتصب للفتيا والقضاء ، العلم وا١تعرفة 

وعرؼ أف ما كاف ،  وتاب إذل اهلل، تنبو من تنبو منهم  ؛ ىذا من الشرؾ الذي حرمو اهلل ورسولو
 .عليو شرؾ وضبلؿ ، وانقاد للحق

 

                                                           

 . أي النيب  ٔ
، أما بعد موتو فلم ٭تصل ىذا  وكاف ىذا ُب حياتو ، فقد كانوا يطلبوف منو أف يدعو اهلل ٢تم ، ألف دعاءه قريب لئلستجابة  ٕ

 .وال مع غَته من الصحابة البتة ، ال مع النيب 
 . ا ذلك ، والتمسوا ما ىو مشروع ، كطلب الدعاء من األحياء ، كطلب الدعاء من العباس عم النيب أي تركو  ٖ
وكذا كتاب « اقتضاء الصراط ا١تستقيم ١تخالفة أصحاب اٞتحيم»تيمية من كتابُت مهمُت لو و٫تا  ناب ا١تؤلف ٠تص كبلـ الشيخ ٗ

لتلميذه ابن كثَت رٛتهما « تلخيص االستغاثة»الكتاب األخَت واٝتو ، ونقل أيضا من ملخص « االستغاثة ُب الرد على البكري»
اهلل ، وقد بذلت جهدي ُب بياف مواضع النقوالت عن تلك الكتب ، وميزتو عن غَته بقوسُت ) ( ، والذي دل أجد مكانو قليل ، 

 .والذي يظهر رل أف ا١تؤلف ٠تصو با١تعٌت ، واهلل أعلم
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وىذا ٦تا يبُت لك غربة اإلسبلـ ُب ذلك الوقت عند كثَت من األناـ ، وأف ىذا مصداؽ ما تواترت 
 ٔاٟتديث. ، ن من كاف قبلكمنَ لتتبعن سَ  :أنو قاؿ بو األحاديث عن رسوؿ اهلل 

 ٕ.ا بدأوسيعود غريًبا كم، بدأ اإلسبلـ غريًبا  :قولوو 

وهبذا ينكشف لك ويتضح عندؾ بطبلف ما عليو كثَت من أىل الزماف ، من أنواع الشرؾ والبدع 
 .، فبل تغًت ٔتا ىم عليو ٖثافدْ ػواٟتِ 

غًتار باآلباء واألجداد ، وما استمر االوىذه ىي البلية العظيمة ، وا٠تصلة القبيحة الذميمة ، وىي 
اٟتجة اليت انتحلها أىل الشرؾ والكفر والعناد ، كما حكى عليو عمل كثَت من أىل الببلد ، وتلك 

وىو أصدؽ اهلل تعاذل عنهم ذلك ُب ٤تكم التنػزيل ، من غَت شك وال تأويل ، حيث قاؿ تعاذل اهلل 

                                                           

 .تقدـ ٗتر٬تو ٔ
 .( ، عن أيب ىريرة رضي اهلل عنوٜٖٙٛ( ، وابن ماجو )٘ٗٔرواه مسلم ) ٕ

رضي ( عن سعد بن أيب وقاص ٜٜ/ٕ« )مسنده»( واللفظ لو ، وأبو يعلى ُب ٗٛٔ/ٔ« )مسنده»وللفائدة ؛ فقد روى أٛتد ُب 
 وىو يقوؿ:  قاؿ: ٝتعت رسوؿ اهلل اهلل عنو 

إذا فسد الناس ، والذي نفس أيب القاسم بيده ؛ ليأرِزف اإلٯتاف بُت  إف اإلٯتاف بدأ غريبا وسيعود كما بدأ ، فطوىب يومئذ للغرباء
 .ا١تسجدين كما تأرز اٟتية ُب جحرىا ىٰػذين

 .إسناده جيد«: ا١تسند»قاؿ ٤تققو 
 .ومعٌت يأرز أي ينضم و٬تتمع

كما بدأ ، وىو يأرز بُت   قاؿ: إف اإلسبلـ بدأ غريبا وسيعود غريبا عن النيب  ما( عن ابن عمر رضي اهلل عنهٙٗٔوروى مسلم )
 .ا١تسجدين كما تأرز اٟتية إذل جحرىا

 .( عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو: إف اإلسبلـ بدأ غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ ، فطوىب للغرباءٜٕٕٙوروى الًتمذي )
 .«صحيح الًتمذي»واٟتديث صححو األلباين كما ُب 

 .الشريعة هبان ، اليت دل تأت اِٟتدثاف أي األمور احملدثة ُب الدي ٖ
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فما باؿ القروف القائلُت ، حكاية عن فرعوف اللعُت ، أنو قاؿ ١توسى وأخيو ىاروف الكرٯتُت 
 . علمها عند ريب ُب كتاب ال يضل ريب وال ينسىـ بقولو فأجابو عليو السبل،  األوذل

ع ُب احملجة ، وقنِ  وتوسط، م من التعصب والعناد واٞتفاء فمن امتطى كاىل الصدؽ والوفاء ، وسلِ 
وقد فيو بزيت وأشرؽ ُب صدره مصباح القبوؿ ، وأُ ، كاف ذلك طريقو وهنجو   ؛ ُب قبوؿ اٟتق باٟتجة

 :ٔ«اإلغاثة»ن ضوء التوحيد على حصوؿ ، قاؿ ابن القيم رٛتو اهلل ُب ا١تعرفة والوصوؿ ، وكاف م

اللهم ال ٕتعل قربي وثنا يعبد ، اشتد غضب اهلل على ) :وقاؿ،  ٕ(ال تتخذوا قربي عيًدا: ) قاؿ 
 .ٖ(قـو اٗتذوا قبور أنبيائهم مساجد

  :على التوحيد ، ولكن ُب قلبو وقار هلل وغَتةمن ٗتاذىا عيًدا من ا١تفاسد ما يغضب ألجلو اوُب 

 .ما ٞترح ٔتيت إيبلـ   .....
                                                           

الناشر: دار ابن )، باختصار ، وتصرؼ ،  ٕٜٙإذل ص  ٖٓٙ، وا١تنقوؿ من ص « إغاثة اللهفاف من مصائد الشيطاف»أي  ٔ
 .الدماـ( –اٞتوزي 

يب شػيبة ( ، وابن إٔٓ« )فضل الصبلة على النيب»( ، وإٝتاعيل القاضي ُب ٜٙٗ( رقم )ٖٔٙ/ٔ، )« مسنده»رواه أبو يعلى ُب  ٕ
( ، وقاؿ األلباين ُب ٖتقيقو عليو: )حديث ٕٛٗ« )األحاديث ا١تختارة»( ، وعنو اٟتافظ الضياء ا١تقدسي ُب ُٔٗ٘ٚب ا١تصنف )

 «(.تػحذير الساجد»صحيح بطرقو وشواىده ، وقد خرجتها ُب 
مرسبل ، وقد وصلو البزار كما ُب  ( عن عطاء بن يسارٕٚٔ/ٔرواه مالك ُب كتاب قصر الصبلة ُب السفر ، باب جامع الصبلة ) ٖ

( فرواه عن عطاء عن أيب سعيد ا٠تدري رضي اهلل عنو ، وُب سنده عمر بن صبهاف ، قاؿ ا٢تيثمي ُب ٕٕٓ/ٔ« )كشف األستار»
 .(: وقد اجتمعوا على ضعفؤٖ/ٕ« )٣تمع الزوائد»

« مسنده»( واٟتميدي ُب ٔٛٙٙوأبو يػعلى )( ،  ٕٙٗ/ٕالذي رواه أٛتد )رضي اهلل عنو ولكن يشهػد لو حػديث أيب ىػريرة 
( ، ونصو: )اللهم ال ٕتعل قربي وثنا ، لعن اهلل قوما اٗتػذوا قبور أنبيائهم مساجد( ، واللفظ ألٛتد ، واٟتديث صػححو ٘ٗٗ/ٕ)

 .إسناده قوي«: ا١تسند»، وقاؿ ٤تققو « ٖتذير الساجد»األلباين رٛتو اهلل ُب 
 . ٖ٘٘، ص « إغاثة اللهفاف»يتو على وانظر ما قالو األلباين ُب حاش
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وعبادة أصحاهبا ، ، وتعفَت ا٠تدود على تراهبا ، والطواؼ هبا ، واستبلمها ، الصبلة إليها  ٔمنها
اليت   ٕ، )وغَت ذلك من الطلبات(وسؤا٢تم النصر والرزؽ والعافية وقضاء الديوف وتفريج الكربات 

 .وهنا أوثاهنماد األوثاف يسألب  ػػػكاف عُ 

أعلم  وكل من شم أدىن رائحة من العلم يعلم أف من أىم األمور سد الذريعة إذل ذلك ، وأنو 
عن من اٗتذ القبور مساجد يعبد اهلل فيها ، فكيف ٔتبلزمتها يؤوؿ إليو ، وإذا لَ  ومابعاقبة ما هنى عنو 

 .واعتياد قصدىا وعبادهتا

ر وما أمر بو وما هنى عنو وما عليو أصحابو ، وبُت ما عليو ُب القبو  ومن ٚتع بُت سنة رسوؿ اهلل 
ٗتاذىا مساجد ، وىؤالء يبنوف عليها افنهى عن ، أحد٫تا مضادا لآلخر  رأى ؛أكثر الناس اليـو 

وقفوف الوقوؼ على إيقاد القناديل عليها ، وهنى عن أف وىؤالء يُ ،  ٖهاتسر٬تا١تساجد ، وهنى عن 
 كما ُب صحيح مسلم  ٙ وأمر بتسويتها ٘تخذوهنا أعياداً ، وهنى عن تشريفهاوىؤالء ي،  ٗتخذ عيًداػتُ 

 

                                                           

 .أي من ا١تفاسد ٔ
 .ما بُت القوسُت دل ينقلو الشيخ من األصل ، وقد أثبتو ألف الكبلـ يستقيم بو ٕ
 .أي إضائتها بالسرج ٖ
 .أي يعاودوف زيارهتا ُب أياـ ومواسم معينة من السنة ٗ
 .أي مرتفعا ٘
 .نو قرب ، فبل يوطأ وال ٬تلس عليوأي مساواهتا باألرض ، إال قدر شرب ، ليعرؼ أ ٙ
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القرب  ٖ، وهنى عن ٕتصيص ٕ، وىؤالء يرفعوهنا و٬تعلوف عليها القباب ٔرضي اهلل عنو عليعن 
عن الكتابة عليها كما رواه الًتمذي ُب ، وهنى  ٗكما ُب صحيح مسلم عن جابر،  والبناء عليو 

، وىؤالء  ٙد عن جابرداو كما رواه أبو ،  أف يزاد عليها غَت تراهبا هنى عن عن جابر ، و  ٘صحيحو
 .واألحجار اآلجرو واح ، ويكتبوف عليها القرآف ، ويزيدوف على تراهبا باٞتص ػيتخذوف عليها األل

ووضعوا ٢تا مناسك ، حىت ، ا ذل أف شرعوا للقبور حج  إوقد آؿ األمر هبؤالء الضبلؿ ا١تشركُت 
 .«مناسك حج ا١تشاىد»ُب ذلك كتابًا أٝتاه صنف بعضهم 

باد األصناـ ، فانظر إذل ىذا التباين وال ٮتفى على أف ىذا مفارقة لدين اإلسبلـ ودخوؿ ُب دين عُ 
أمر بزيارة القبور ألهنا   والنيبوبُت ما شرعو ىؤالء ، ، متو أل العظيم بُت ما شرعو الرسوؿ 

 .ٚجًراو ألىل القبور ، وهناه أف يقوؿ ىُ ر األخرة ، وأمر الزائر أف يدعذك  تُ 

                                                           

( عن أيب ا٢تياج األسدي قاؿ: قاؿ علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو: أال أبعثك على ما بعثٍت ٜٜٙ« )صحيحو»روى مسلم ُب  ٔ
 .؟ أف ال أدع ٘تثاال إال طمستو ، وال قبػرا مشرفا إال سويتو عليو رسوؿ اهلل 

 .«ا١تعجم الوسيط»بعض حجارهتا لبعض لتتماسك. انظر يعقدوف على القبور القباب أي يلصقوف  ٕ

 .ها باٞتصبلئُ ٕتصيص القبور ىو طِ  ٖ
 .عن ٕتصيص القبػر ، وأف يُقعد عليو ، وأف يُػبٌت عليو هنى رسوؿ اهلل ولفظو:  ٗ
 .«جامعو»لعل األوذل:  ٘
٬تصص القبػر ، أو يكتب عليو ، أو يزاد  هنى أف أف رسوؿ اهلل  مارضي اهلل عنه( عن جابػر ٕٕٖٙ،  ٕٕٖ٘روى أبو داود ) ٙ

 .عليو
: كنت هنيتكم عن زيارة القبور ، فمن أراد أف يزور فليزر ، وال  قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل رضي اهلل عنو عن بريدة لفظ اٟتديث  ٚ

 .تقولوا ُىجرا
 .إسناده صحيح على شرط مسلم«: ا١تسند»( ، وقاؿ ٤تققو ٖٔٙ/٘رواه أٛتد )
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عتمد عليو فيها ألمتو وعلمهم إياىا ، ىل ٕتد فيها شيئًا ٦تا يَ  ف رسوؿ اهلل فهذه الزيارة اليت أذِ 
 مالكأـ ٕتدىا مضادة ١تا ىم عليو من كل وجو؟ وما أحسن ما قاؿ اإلماـ  ، أىل الشرؾ والبدع

، ولكن كلما ضعف ٘تسك األمم بعهود  ( ما أصلح أو٢تالن يصلح آخر ىذه األمة إال) :ٔرٛتو اهلل
 .ضوا عن ذلك ٔتا أحدثوا من البدع والشرؾو  أنبيائهم ، عَ 

ٍب أراد  ولقد جرد ا٠تلف الصاحل التوحيد وٛتوا جانبو ، حىت كاف أحدىم إذا سلم على النيب 
أنو يستقبل القبلة  ؛ربعة ل ظهره إذل جدار القرب ٍب دعا ، وقد نص على ذلك األئمة األعالدعاء ج

 فإف الدعاء عبادة.، للدعاء حىت ال يدعو عند القرب 

ع ُب الصبلة عليو ِر فهو ٤تتاج إذل من يدعو لو ، و٢تذا شُ ، فإف ا١تيت قد انقطع عملو ؛ وباٞتملة 
وكذلك ، ستغفار لو والدعاء لو االومقصود الصبلة على ا١تيت ، شرع مثلو للحي من الدعاء ما دل يُ 

ؿ أىل البدع والشرؾ قواًل غَت فبدّ ، مقصودىا الدعاء للميت واإلحساف إليو وتذكَت اآلخرة ، الزيارة 
رعت ستشفاع بو ، والزيارة اليت شُ باالوالشفاعة لو ، بدعائو نفسو لو الذي قيل ٢تم ، فبدلوا الدعاء 

وٗتصيص تلك البقعة بالدعاء الذي  بسؤاؿ ا١تيت واإلقساـ بو على اهلل ذل الزائرإإحساناً إذل ا١تيت و 
 .وخشوعو أعظم منو ُب ا١تساجد ٕىو ٤تض العبادة ، وحضور القلب عندىا

                                                                                                                                                               

« مصنفو»( ، وعبد الرزاؽ ُب ٖٕٖ٘( ، وأبو داود )ٕٖٕٓ( ، والنسائي )ٗ٘ٓٔ( بنحوه والًتمذي )ٜٚٚورواه مسلم )
(ٖ/ٜ٘ٙ).  

 .جر ىو الفحش من القوؿ ، كالنياحة و٨تو ذلكهُ ػوال
 .ُب ا١تطبوع )أٛتد( ، والذي ُب اإلغاثة )مالك( ، وال شك أف مالك ىو الصواب ٔ
 .أي عند القبور ٕ
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فإذا كاف اٗتاذ الشجرة لتعليق األسلحة والعكوؼ ٢تا اٗتاذ  :ٔ(ٍب ذكر حديث ذات أنواط ٍب قاؿ)
 ودعائو والدعاء عنده وىم ال يعبدوهنا وال يسألوهنا ، فما الظن بالعكوؼ حوؿ القرب، مع اهلل  إلٰػو

 والدعاء بو؟ 
 ؟لو كاف أىل الشرؾ والبدع يعلموف، وأي نسبة للفتنة بشجرة إذل الفتنة بالقرب 

م لِ ػعَ ؛ ؤتا عليو أىل الشرؾ والبدع اليـو ُب ىذا الباب وغَته ، ومن لو خربة ٔتا بعث اهلل بو رسولو 
 . أف ما بُت السلف وبينهم أبعد ٦تا بُت ا١تشرؽ وا١تغرب

 .واألمر واهلل أعظم ٦تا ذكرنا
 ٕ.ى الصحابة قرب دانياؿ بأمر عمر رضي اهلل عنووعمّ 

أرسل إليها وقطعها ، قاؿ عيسى ٖتتها ؛  و١تا بلغو أف الناس ينتابوف الشجرة اليت بويع رسوؿ اهلل 
 ٖ .عن نافع عوفىو عندنا من حديث ابن  :بن يونس

ا اهلل ُب القرآف ، وبايع ٖتتها الصحابة رضِت اهلل عنهم فإذا كاف ىذا فعلو ُب الشجرة اليت ذكرى
 حكمو فيما عداىا؟  ذافما؛  رسوؿ اهلل 

                                                           

 .ألنو ذكره آنفا (ذات أنواط)بلـ الشيخ عبد اللطيف ، وىو دل يذكر حديث ما بُت القوسُت من ك ٔ
وىي مدينة بإقليم خوزستاف ، فتحها أبو موسى األشعري  -« تسًت»دانياؿ نبػي من أنبػياء بٍت إسرائيل وجد الصحابة قبػره ُب  ٕ

خفوا قبػره حىت ال يفتػػتػن بو الناس إذا وجدوه فيغلوف فما كاف منهم إال أف أ -ُب عهد عمر رضي اهلل عنو ١تا فتحوىا رضي اهلل عنو 
ُب تعظيمو ، قاؿ الراوي: حفرنا بالنهار ثبلثة عشر قبػرا متفرقة ، فلما كاف بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميو على الناس فبل 

 .ينبشونو
 ، ٖتقيق سهيل زكار. ٚٙ – ٙٙص ،  «مغازيو»٤تمد بن إسحاؽ ُب وقد ذكر قصتو 

 .( ، ذكر شيء من خرب دانياؿ عليو السبلـٓٗ/ٕ، )« البداية والنهاية»اٟتافظ ابن كثَت ُب وكذا 
٣تموع »البن وضاح القرطيب ، باب ما جاء ُب اتباع األذاف ، وقد جـز ابن تيمية بثبوت ا٠ترب كما ُب « البدع والنهي عنها» ٖ

 .(ٖٖ/ٕٚ« )الفتاوى
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ففيو دليل على ىدـ ا١تساجد اليت ىي ، ىدـ مسجد الضرار  وأبلغ من ذلك أف رسوؿ اهلل 
لعن رسوؿ اهلل فتجب ا١تبادرة إذل ىدـ ما ،  ٔباهباػػوكذلك قِ ، كا١تبنية على القبور ،  أعظم فساًدا منو 

 فاعلو ، واهلل يقيم لدينو من ينصره ويذب عنو. 
 

، وحزب  ٕر اهلل سبحانو كسرىا على يد شيخ اإلسبلـفيس  ، وكاف بدمشق كثَت من ىذه األنصاب 
 .اهلل ا١توحدين

وكاف العامة يقولوف للشيء منها إنو يقبل النذر ، أي يقبل العبادة من دوف اهلل ، فإف النذر عبادة 
 .قرب هبا الناذر إذل ا١تنذوريت

تخذ منو مصلى ، قاؿ قتادة ُب اآلية: جر ا١تقاـ الذي أمر اهلل أف يُ ولقد أنكر السلف التمسح ْتَ 
إ٪تا أمروا أف يصلوا عنده ودل يؤمروا ٔتسحو ، ولقد تكلفت ىذه األمة شيئاً ما تكلفتو األمم قبلها ، )
 ٗ.(ٖولقلَ ػػػحىت اخْ ه ٘تسحو فما زالت ىذ، أصابعو و  هكر لنا من رأى أثر ذُ 

كما ذكر اهلل ،  باد األصناـ وىي أصل فتنة عُ ، فتنة أصحاب القبور ؛ وأعظم الفتنة هبذه األنصاب 
ذكر السلف ُب ، اآلية  ٢تتكم وال تذرّف وَدا وال سواعاآوقالوا ال تذرّف ُب سورة نوح ُب قولو 

ٍب صوروا ، فلما ماتوا عكفوا على قبورىم  ،تفسَتىا أف ىؤالء أٝتاء رجاؿ صاٟتُت ُب قـو نوح 
 ٘ .ٍب طاؿ عليهم األمد فعبدوىم، ٘تاثيلهم 

                                                           

 .أي القباب ا١تبنية على القبور ٔ
 .أي ابن تيمية رٛتو اهلل ٕ
 .معٌت اخلولق أي بلِػي وصار أملسا من كثرة ما يُػتمسح بو ٖ
 .(ٕٖ٘/ٔ، باب ما جاء ُب األثر الذي ُب ا١تقاـ ، وقياـ إبراىيم عليو السبلـ عليو ، )« تاريخ مكة»رواه األزرقي ُب  ٗ
 .(ٕٜٓٗانظر صحيح البخاري ) ٘
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دوف اٗتاذ قبورىم أعيادا وأوثانًا ، فأعرضوا عن ، وتعظيم الصاٟتُت إ٪تا ىو باتباع ما دعوا إليو 
 ا١تشروع واشتغلوا بالبدع.

د عنو فبل بد أف يتعوض عُ ػػومن بَ ، راء أغناه عن البدع واآل؛ همو و وتفَ اهلل بقلب ومن أصغى إذل كبلـ
أغناه عن ٤تبة غَته وخشيتو ؛ مر قلبو ٔتحبة اهلل وخشيتو والتوكل عليو ا ال ينفعو ، كما أف من عَ ٔت

والتوكل عليو ، فا١تعرض عن التوحيد مشرؾ شاء أـ أىب ، وا١تعرض عن السنة مبتدع شاء أـ أىب ، 
 .شاء أـ أىبور الص   دُ بْ ػوا١تعرض عن ٤تبة اهلل ع

سأؿ ا١تيت حاجتو كما يفعلو كثَت أبعدىا عن الشرع أف يَ  ، وىذه األمور ا١تبتدعة عند القبور أنواع
و٢تذا يتمثل ٢تم الشيطاف ُب صورة ا١تيت كما يتمثل ، وىؤالء من جنس عباد األصناـ ، من الناس 

 .باد األصناـلعُ 

 .السجود للقرب وتقبيلو والتمسح بووكذلك 

 وىو بدعة إٚتاًعا.، وىذا يفعلو كثَتمن ا١تتأخرين ، سأؿ اهلل بو ثاين( أف يَ )النوع ال

فيقصد ، ل من الدعاء ُب ا١تسجد ػأنو أفض وأ، مستجاب  ٔظن الدعاء عنده)النوع الثالث( أف يَ 
وإف كاف  ، ما علمت فيو نػزاعًا بُت أئمة الدين و ، فهذا أيًضا من ا١تنكرات إٚتاعًا ،  القرب لذلك

 ٕ.من ا١تتأخرين يفعلوكثَت 

                                                           

 .أي عند قربه ٔ
إذل  ٜٔٙ، بتصرؼ ، وما بعده نقلو ٥تتصرا من ص  ٜٜٖإذل  ٖٓٙمن ص « اإلغاثة»خ كبلـ ابن القيم من إذل ىنا اختصر الشي ٕ

ٜٕٙ . 
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تباع ملة ، أودل يتخلص منها إال اٟتنفاء ، فأكثر أىل األرض مفتونوف بعبادة األصناـ ؛ وباٞتملة 
اهبا والكتب ا١تصنفة ج  حُ بل نوح ، وىياكلها ووقوفها وسدنتها و بادهتا ُب األرض من قَ وعِ ،  براىيمإ

واجنبٍت وبٍت أف نعيد األصناـ * رب السبلـ  اٟتنفاء عليو ـقاؿ إما ، ٔاألرض قَ طَػب  ُب عبادهتا 
أف  ٔتا صح عن النيب  ر أىل األرضأكثوكفى ُب معرفتهم أهنم ،  كثَتًا من الناس  أضللنإهنن 

،  فأىب أكثر الناس إال كفوراً وقد قاؿ تعاذل ،  ٕتسعوفتسعة و بعث النار من كل ألف تسعمائة و 
 .يضلوؾ عن سبيل اهللوإف تطع أكثر من ُب األرض وقاؿ تعاذل 

ىا على بذؿ نفوسهم وأموا٢تم وأبنائهم ادُ ولو دل تكن الفتنة بعبادهتم األصناـ عظيمة ١تا أقدـ عب  
وتعظيما ، ٢تا وال يزيدىم ذلك إال حّبا ، خواهنم وما حل هبم إيشاىدوف مصارع فهم دوهنا ، 

  .ويوصي بعضهم بعًضا بالصرب عليها
  ملخًصا.انتهى كبلـ الشيخ رٛتو اهلل

 هوأمرَ ، ١تا ذكر حديث ا٠توارج ومروقهم من الدين « الرسالة السنية»ُب  ٖوقاؿ الشيخ تقي الدين
 قاؿ، ٢تم ابقت:  

منو مع عبادتو  ٗمن َمرؽَ  -٦تن قد انتسب إذل اإلسبلـ  -وخلفائو  فإذا كاف ُب زمن النيب 
الغلو  :منها، ؽ أيضًا ، وذلك بأسباب العظيمة ؛ فُيعلم أف ا١تنتسب إذل اإلسبلـ والسنة قد ٯتر 

                                                           

 ىا.ؤَل مَ أي  ٔ
( ومسلم ٖٖٛٗأي من كل ألف من أىل الدنيا ٮترج تسعمائة وتسعة وتسعوف إذل النار ، جاء ىذا ُب حديث رواه البخاري ) ٕ

 .و( عن أيب سعيد ا٠تدري رضي اهلل عنٕٕٕ)
 ابن تيمية رٛتو اهلل.أيضا يعٍت  ٖ
 .«لساف العرب»انظر  .قة ىم الذين مرقوا من الدين لغلوىم فيو ، وا١تروؽ سرعة ا٠تروج من الشيءا١تارِ  ٗ
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اآلية ، وعلي بن أيب  يا أىل الكتاب ال تغلوا ُب دينكمالذي ذمو اهلل ُب كتابو حيث قاؿ 
فقذفهم  «باب كندة»ت عند د  وأمر بأخاديد خُ ،  ٔؽ الغالية من الرافضةطالب رضي اهلل علنو حرّ 

قتلوا بالسيف ببل أف يُ  مذىبوضي اهلل عنو لكن ابن عباس ر ، واتفق الصحابة على قتلهم ،  فيها
 .وقصصهم معروفة عند العلماء،  وىو قوؿ أكثر العلماء، ٖتريق 

و٨توه ،  ا١تسيحبل الغلو ُب ، بل الغلو ُب علي بن أيب طالب ، ُب بعض ا١تشايخ  الغلووكذلك 
، يا سيدي فبلف ) :مثل أف يقوؿ، ية لٰػهفكل من غبل ُب نيب أو رجل صاحل وجعل فيو نوًعا من اإل

فكل ىذا شرؾ ؛ ؿ ا، و٨تو ىذه األقو  (رين أو أنا ُب حسبكرزقٍت أو أجِ أانصرين أو أغثٍت أو 
اهلل إ٪تا أرسل الرسل وأنػزؿ الكتب ليعبدوه  قتل ، فإففإف تاب وإال ، يستتاب صاحبو ، وضبلؿ 

 اً آخر.إلٰػهال ٬تعلوف معو ، وحده 

دل يكونوا يعتقدوف أهنا ٗتلق  ؛مثل ا١تسيح وا١تبلئكة واألصناـ  ،والذين يدعوف مع اهلل آ٢تة أخرى 
يقولوف ، وإ٪تا كانوا يعبدوهنم أو يعبدوف قبورىم أو صورىم ، ا٠تبلئق أو تنػزؿ ا١تطر أو تنبت النبات 

فبعث اهلل رسولو ينهى أف ،  اهلل ويقولوف ىؤالء شفعاؤنػػا عند، إذل اهلل زلفى  ليقربوناإ٪تا نعبدىم 
قل ادعوا الذين زعمتم من وقاؿ تعاذل ، ال دعاء عبادة وال دعاء استغاثة ، دعى أحد من دونو يُ 

* أولئك الذين يدعوف يبتغوف إذل رهبم الوسيلة أيهم  دونو فبل ٯتلكوف كشف الضر عنكم وال ٖتويبلً 
٢تم: ىؤالء فقاؿ اهلل ، عزيرًا و : كاف أقواـ يدعوف ا١تسيح فقاؿ طائفة من السل، اآلية  أقرب

، وٮتافوف عذايب كما ٗتافوف الذين تدعوهنم يتقربوف إرل كما تتقربوف ، ويرجوف رٛتيت كما ترجوف 
 .عذايب

                                                           

 .ىم الذين يزعموف أف عليا ىو اهلل ، تعاذل اهلل عن ذلك ٔ
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وأنػزؿ بو ، وىي التوحيد الذي بعث اهلل بو الرسل ، : وعبادة اهلل ىي أصل الدين ٔذل أف قاؿإ
وما وقاؿ ،  واجتنبوا الطاغوت ف اعبدوا اهللأولقد بعثنا ُب كل أمة رسواًل قاؿ تعاذل ، الكتب 

٭تقق  وكاف النيب ،  إال أنا فاعبدوف إلٰػومن قبلك من رسوؿ إال نوحي إليو أنو ال  أرسلنا
 .ما شاء اهلل وشئت :حىت قاؿ رجل، أمتو  ود ويعلمػالتوحي

 ٕ.ما شاء اهلل وحده ؟اهلل ند   جعلت :قاؿ
 ٖ.اهلل فقد أشرؾمن حلف بغَت  :وقاؿ، وهنى عن اٟتلف بغَت اهلل 

٭تذر ما )( ، اٗتذوا قبور أنبيائهم مساجد، اليهود والنصارى على اهلل  ةلعن) :وقاؿ ُب مرض موتو
 ٘.ٗ(فعلوا

و٢تذا اتفق أئمة اإلسبلـ على أنو ال يشرع بناء ا١تساجد على القبور وال الصبلة عندىا ، وذلك ألف 
 م على النيب ا اتفق العلماء على أف من سل  ن أكرب أسباب عبادة األوثاف تعظيم القبور ، و٢تذمِ 

، ألف التقبيل واالستبلـ إ٪تا يكوف ألركاف بيت اهلل حجرتو وال يقبلها ػح بػأنو ال يتمسعند قربه 
 .شبو بيت ا١تخلوؽ ببيت ا٠تالقفبل يُ حراـ ، ػال

                                                           

 .أي ابن تيمية رٛتو اهلل ٔ
 .(ٗٛٚ« )األدب ا١تفرد»رواه البخاري ُب  ٕ
  .(ٜٚٙ٘( ، وأبو عوانة )ٜٙ/ٕ( وأٛتد )ٖٛ٘ٗ( وابن حباف )ٕٖٔ٘رواه أبو داود ) ٖ

 .. )شك الراوي( -أو أشرؾ  -من حلف بغَت اهلل فقد كفر  ( ، بلفظ:ٖ٘٘ٔورواه الًتمذي )
 .واللفظ األوؿ ىو ا١تعتمد لكثرة رواتو ، قالو الشيخ ٤تمد علي آدـ األثيويب حفظو اهلل

 . رٛتو اهللواٟتديث صححو األلباين
 .ىذه اٞتملة من قوؿ عائشة رضي اهلل عنها ٗ
 .( عن عائشة وابن عباس رضي اهلل عنهمأٖ٘( ، ومسلم )ٖ٘ٗرواه البخاري ) ٘
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، ويغفر  كل ىذا لتحقيق التوحيد الذي ىو أصل الدين ورأسو الذي ال يقبل اهلل عمبًل إال بو
إف اهلل ال يغفر أف يشرؾ بو ويغفر ما دوف ذلك ١تن وال يغفر ١تن تركو ، كما قاؿ تعاذل  ٔلصاحبو

 .يشاء ومن يشرؾ باهلل فقد افًتى إٙتاً عظيما

إال ىو  إلٰػواهلل ال أعظم آية ُب القرآف آية الكرسي ، فو٢تذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكبلـ 
 ٕ.إال اهلل دخل اٞتنة إلٰػومن كاف آخر كبلمو ال :  وقاؿ ،  اٟتي القيـو

 .القلب عبادة واستعانة ورجاء وخشية وإجبلالً  وُ هُ ػػػألَ يالذي  لٰػوإلوا

 ٖانتهى كبلمو رٛتو اهلل.

 (يا سيدي أغثٍت) :مثل أف يقوؿ، وتأمل كبلمو فيمن دعا نبًيا أو ولًيا ، و وآخره ػفتأمل أوؿ كبلم
ستتابة االأىل الشرؾ وقتلهم بعد  ٕتده صر٭ًتا ُب تكفَت ؛ فإف تاب وإال قتل، أنو يستتاب ؛  و٨توه

ا إلٰػهفقد اٗتذه  يةلٰػهاإلوإقامة اٟتجة عليهم ، وأف من غبل ُب نيب أو رجل صاحل وجعل فيو نوعا من 
إلجبلؿ أي يقصده بالعبادة والدعوة وا٠تشية وا، الذي يأ٢تو القلب ، ىو ا١تألوه  لٰػوألف اإل، مع اهلل 

مطلوب ىو ن أف ىذا ػال يريد إال الشفاعة والتقرب عند اهلل ، ألنو بي   وإف زعم أنو، والتعظيم 
 واهلل أعلم.، ا١تشركُت األولُت ، فاستدؿ على ذلك باآليات الصر٭تات القاطعات 

  :اهلل بو وما أىل لغَتوقاؿ رٛتو اهلل ُب الكبلـ على قولو تعاذل 
                                                           

 .أي صاحب التوحيد ٔ
( ، وصححو األلباين ٖٖٕ/٘« )مسنده»( عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنو ١تا أدركو ا١توت ، وأٛتد ُب ٖٙٔٔرواه أبو داود ) ٕ

 .«ا١تسند»ققو و٤ت
( ، واٞتزء الذي ًب اختصاره منو يقع مفرقا ُب الصفحات ٖٓٗ-ٖٖٙ/ٖ« )٣تموع الفتاوى»، وتقع كاملة ُب « الرسالة السنية» ٖ

ٖٖٛ – ٗٓٓ . 
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للحم  ٔ، وٖترًن ىذا أظهر من ٖترًن ما ذْتو ظْ فِ لْ بو أـ دل يػَ  ظَ فَ غَت اهلل سواء لَ بح لما ذُ  وظاىره أن)
 و٨توه. (باسم ا١تسيح) :وقاؿ فيو

،  (باسم اهلل)وقلنا عليو ، كاف أزكى ٦تا ذْتناه للحم   سبحانوكما أف ما ذْتناه متقربُت بو إذل اهلل 
 باٝتو ُب فواتح األمور.  ٕاالستعانةفإف عبادة اهلل بالصبلة والنسك أعظم من 

وإف قاؿ  ـَ رُ ػػحَ ػليو لبو إبح لغَت اهلل متقربًا بغَت اهلل ، فلو ذَ  االستعانةوالعبادة لغَت اهلل أعظم كفرًا من 
ال تباح مرتدين وإف كاف ىؤالء ،  ٖكما قد يفعلو طائفة من منافقي ىذه األمة  (باسم اهلل)فيو 

فعل ٔتكة وغَتىا من الذبح يُ  ، ومن ىذا ما ٗمانعافلكن ٬تتمع ُب الذبيحة ، ذبيحتهم ْتاؿ 
 ٘.(للجن

 انتهى كبلـ الشيخ رٛتو اهلل. 

، ال  فهو كافر مرتد لغَت اهلل من ىذه األمةبأف من ذبح  ، وتصر٭تو فيوىذا الكبلـ  مل رٛتك اهللفتأ
 . تباح باإلٚتاع، وذبيحة ا١ترتد الأهنا ذبيحة مرتد  :األول،  تباح ذبيحتو، ألنو ٬تتمع فيو مانعاف

                                                           

0
 الفاعل مستًت تقديره: )ىو( أو )النصراين(. 

 ُب ا١تطبوع )االستغاثة( ، وقد صححتها من )االقتضاء(. ٕ
 .ا ابن تيمية ودل ينقلها صاحب الرسالة وىي: الذين يتقربوف إذل األولياء والكواكب بالذبح والبخور و٨تو ذلكىنا عبارة مهمة قا٢ت ٖ
 .سيبُت ا١تؤلف ما ٫تا قريبايقصد: لكونو ٬تتمع ُب الذبيحة مانعاف ، و  ٗ
   .( ، باختصارٜٕ٘« )اقتضاء الصراط ا١تستقيم ١تخالفة أصحاب اٞتحيم» ٘
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مًا على ٤تر  إذل قل ال أجد فيما أوحىـ اهلل ذلك ُب قولو ، وقد حر   لغَت اهلل ل  ىِ أهنا ٦تا أُ  :الثاني
و إال أف يكوف ميتة أو دمًا مسفوحًا أو ٟتم خنزير فإنو رجس أو فسقًا أىل لغَت اهلل معطاعم يط

 .، واهلل أعلم( من الذبح للجن،  فعل ٔتكة وغَتىاومن ىذا ما يُ ) :وتأمل قولو ، بو
 فصل

 ُب باب التوبة:  «شرح ا١تنازؿ»قاؿ ابن القيم ُب 

تخذ من ػوىو أف يَ  ،منو ة اليغفره اهلل إال بالتوب؛ وأما الشرؾ فهو نوعاف: أكرب وأصغر ، فاألكرب )
،  عا١تُت٢تة ا١تشركُت برب الآوىو الشرؾ الذي تضمن تسوية ، ٭تبو كما ٭تب اهلل ، دوف اهلل نّدا 

مع ،  يكم برب العا١تُتو  س إف كنا لفي ضبلؿ مبُت * إذ نُ تاهللآل٢تتهم ُب النار  و٢تذا قالوا
 يوال ٖتي، وربو ومليكو ، وأف آ٢تتهم ال ٗتلق وال ترزؽ ، إقرارىم بأف اهلل وحده خالق كل شيء 

اؿ أكثر مشركي العادل ، ح وإ٪تا كانت ىذه التسوية ُب احملبة والتعظيم والعبادة كما ىو، وال٘تيت 
وكثَت منهم بل أكثرىم ٭تبوف آ٢تتهم  ، بل كلهم ٭تبوف معبوديهم ويعظموهنا ويوالوهنا من دوف اهلل

ىم أعظم من استبشارىم إذا ذكر اهلل وحده ، ويغضبوف أعظم من ٤تبة اهلل ، ويستبشروف بذكرِ 
قص أحد رب العا١تُت ، واذا نتَ ١تنتقص معبوديهم وآ٢تتهم من ا١تشايخ أعظم ٦تا يغضبوف إذا ا

، واذا انتهكت  ٔدَ ت حرمة من حرمات آ٢تتهم ومعبوديهم غضبوا غضب الليث إذا حرَ كانته
 ، حرمات اهلل دل يغضبوا ٢تا ، بل إذا قاـ ا١تنتهك ٢تا بإطعامهم شيئًا رضوا عنو ودل تتنكر لو قلوهبم

و ومعبوده من دوف اهلل إلٰػهاٗتذ ذكر وقد شاىدنا ىذا ٨تن وغَتنا منهم جهرة ، وترى أحدىم قد 
و ومعبوده من إلٰػه كرُ ، إف قاـ وإف قعد ، وإف عثر وإف مرض وإف استوحش ، فذِ ديدنا على لسانو 

                                                           

 .يظوتغ بَ ضِ ػػػأي غَ  ٔ
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، ويزعم أنو باب حاجتو إذل اهلل ، وىو ال ينكر ذلك ، دوف اهلل ىو الغالب على قلبو ولسانو 
 .إليوووسيلتو ، وشفيعو عنده 

اد األصناـ سواء ، وىذا القدر ىو الذي قاـ بقلوهبم ، وتوارثو ا١تشركوف ْتسب ب  ػػوىكذا كاف عُ 
تعاذل اهلل ٢تتهم من اٟتجر ، وغَتىم اٗتذىا من البشر ، قاؿ آاختبلؼ آ٢تتهم ، فأولئك كانت 

والذين اٗتذوا من دونو أولياء ما نعبدىم إال ليقربونا إذل اهلل حاكًيا عن أسبلؼ ىؤالء ا١تشركُت 
عليهم بالكفر والكذب ، وأخرب أهنم ال  دٍب شهِ ،  إف اهلل ٭تكم بينهم فيما ىم فيو ٮتتلفوف زلفى

،  وليافهذه حاؿ من اٗتذ من دوف اهلل ،  إف اهلل ال يهدي من ىو كاذب كفاريهديهم ، فقاؿ 
 .هأنكر بل ما أعز من ال يعادي من  ، من ٗتلص من ىذا ٔيزعم أنو يقربو إذل اهلل ، وما أعز  

ف آ٢تتهم تشفع ٢تم عند اهلل ، وىذا عُت الشرؾ ، وقد هم أوسلفِ قلوب ىؤالء ا١تشركُت  ُبوالذي 
قل ادعوا قاؿ اهلل تعاذل )،  ٕ(لوأنكر اهلل عليهم ذلك ُب كتابو وأبطلو ، وأخرب أف الشفاعة كلها 

٢تم فيهما من شرؾ  وما األرضوات وال ُب االذين زعمتم من دوف اهلل ال ٯتلكوف مثقاؿ ذرة ُب السم
ما فا١تشرؾ إ٪تا يتخذ معبوده لِ ،  تنفع الشفاعة عنده إال من أذف لو * وال وما لو منهم من ظهَت
إما مالك ١تا يريده  ع ،والنفع ال يكوف إال ٦تن فيو خصلة من ىذه األرب،  ٭تصل لو بو من النفع

،  وظهَتًالو  يًناعِ كن شريكاً لو كاف مُ للمالك ، فإف دل ي شريًكافإف دل يكن مالًكا كاف ، عابده منو 
 .كاف شفيًعا عنده  ظهَتًاوال  معيًنافإف دل يكن 

                                                           

 .أي ما أقل ما أعز   ٔ
 . ٜٙ٘ – ٜٗ٘، منزلة التوبة ، ص « مدارج السالكُت» ٕ
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ركة لك والش  مُ ػفنفى ال، متنقبًل من األعلى إذل ما دونو ، فنفى سبحانو ا١تراتب األربع نفيًا مًتتبا 
وىي الشفاعة ، مشرؾ ػمظاىرة والشفاعة اليت يظنها ا١تشرؾ ، وأثبت شفاعة ال نصيب فيها لػوال

ه ١تن وقطًعا ألصوؿ الشرؾ ومواد  ، فكفى هبذه اآلية نورًا وبرىانا و٧تاة وٕتريدا للتوحيد ، بإذنو 
 .عقلها

 

، وتضمنو لو ، ولكن أكثر الناس ال يشعروف بدخوؿ الواقع ٖتتو ،  ا ونظائرىاوالقرآف ٦تلوء من أمثا٢ت
وىذا ىو الذي ٭توؿ بُت ا١ترء وفهم ،  ٕبوا وارثاً ػعق  من قبل ودل يُ  ٔوالَ ػقـو قد خَ ُب ويظنو ُب نوع و 

 .القرآف

القرآف  ؿِ ثهم من ىو مثلهم أو شر منهم أو دوهنم ، وتناوُ وا فقد ورِ عمر اهلل اف كاف أولئك قد خلَ ولَ 
نقض عرى إ٪تا تُ )ولكن األمر كما قاؿ عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو:  ، ٢تم كتناولو ألولئك
اٞتاىلية ، وىذا ألف من دل يعرؼ  (إذا نشأ ُب اإلسبلـ من ال يعرؼ اٞتاىلية ؛اإلسبلـ عروة عروة 

ىو وىو ال يعرؼ أنو ، ودعا إليو وصّوبو وحّسنو ، وقع فيو وأقره ؛ وما عابو القرآف وذّمو ، الشرؾ و 
عن  تقض بذلك عرى اإلسبلـػػػػػػػػػنيُ ػف، الذي كاف عليو أىل اٞتاىلية أو نظَته أو شر منو أو دونو 

كّفر الرجل ٔتحض ة بدعة ، ويُ والسن  ة ، والبدعة سن  ، وا١تنكر معروفا ، ويعود ا١تعروؼ منكرا ، قلبو 
ومن لو بصَتة ، ومفارقة األىواء والبدع  بدّع بتجريد متابعة الرسوؿ ويُ ، اإلٯتاف وٕتريد التوحيد 
 ٖ.(واهلل ا١تستعاف،  يانًاوقلب حي يرى ذلك عَ 

                                                           

 .أي مضوا وذىبوا ٔ
  .أي يُػَخلفوا بعدىم قـو ورثوا فكرىم واعتقادىم ٕ
 . ٔٓٙ – ٓٓٙ، منزلة التوبة ، ص « مدارج السالكُت» ٖ
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 فإفوىذا أصل شرؾ العادل ، ، هبم والتوجو إليهم  واالستغاثةٟتوائج من ا١توتى ومن أنواعو طلب ا)
ن استغاث بو وسألو قضاء ، فضبل عمنفًعا ضرًا وال وىو ال ٯتلك لنفسو ، ا١تيت قد انقطع عملو 

ال و فإن،  وىذا من جهلو بالشافع وا١تشفوع لو عنده، أو سألو أف يشفع لو إذل اهلل فيها ، حاجتو 
وإ٪تا السبب ، سبًبا إلذنو  ٔوسؤالاستغاثتو و إال بإذنو ، واهلل دل ٬تعل لو عند اهلل يشفع أف  يقدر

فهو بمنـزلة من استعان في ،  فجاء ىذا المشرك بسبب يمنع اإلذن، إلذنو كماؿ التوحيد 
ا١تيت ٤تتاج إذل من يدعو لو ويًتحم عليو ، و  وىذه حالة كل مشرؾ،  حاجة بما يمنع حصولها

ونسأؿ ٢تم العافية  مإذا زرنا قبور ا١تسلمُت أف نًتحم عليه كما أوصانا النيب ،  تغفر لو ويس
هبم ، وجعلوا  واالستغاثة، اٟتوائج  وزاروىم زيارة العبادة واستقضاء، ىذا وا١تغفرة ، فعكس ا١تشركوف 

فجمعوا بُت الشرؾ  ،واٗتذوا عندىا الوقفة وحلق الرأس ، ٝتوا قصدىا حّجًا ، و قبورىم أوثانًا تعبد 
وىم قد تنقصوا ، ؤلموات لتنقص الإذل ة أىلو ومعاداة أىل التوحيد ونسب، دينو  وتغيَتاٟتق با١تعبود 

بذّمهم وعيبهم ومعاداهتم ، وتنقصوا  شيًئاا٠تالق بالشرؾ ، وأولياءه ا١توحدين لو الذين دل يشركوا بو 
وأهنم يوالوهنم عليو ، ، هنم أمروىم بو أو ، هبذا  من أشركو بو غاية التنّقص إذ ظنوا أهنم راضوف منهم
وما أكثر ا١تستجيبُت ٢تم ، وهلل در خليلو ،  وىؤالء أعداء الرسل والتوحيد ُب كل زماف ومكاف

واجنبٍت وبٍّت أف نعبد األصناـ * رب إهنن أضللن كثَتًا من  يقوؿبراىيم عليو السبلـ حيث إ
، وعادى ا١تشركُت ُب اهلل ، د توحيده هلل رؾ األكرب إال من جر  ىذا الش ٕؾِ رَ ٧تا من شَ  وما،  الناس

  ٖ.(وتقرب ٔتقتهم إذل اهلل

                                                           

 .أي سؤاؿ ذلك ا١تدعو مع اهلل ٔ
 .والفخ الش ػَرؾ ىو اٟتِػبالة وا١تصيدة ٕ
 . ٙٓٙ – ٘ٓٙ، منزلة التوبة ، ص « مدارج السالكُت» ٖ
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 انتهى كبلمو رٛتو اهلل تعاذل.

ليهم واستغاث هبم ليشفعوا لو إفتأمل رٛتك اهلل كبلـ ىذا اإلماـ وتصر٭تو بأف من دعا ا١توتى وتوجو 
، وتكفَت من دل يتب منو ،  ٔبإنكاره  مدا٤ترؾ األكرب الذي بعث اهلل ػعند اهلل فقد فعل الش

وا أىل التوحيد وعادَ ،  وا دين الرسوؿ وأف ىذا قد وقع ُب زمانو ، وأهنم غَت  ، ومعاداتو  وقتالو
 .الذين يأمروهنم بإخبلص العبادة هلل وحده ال شريك لو

، يتبُت لك  (رهبل ما أعز من ال يعادي من أنك، وما أعز من ٗتلص من ىذا )وتأمل أيًضا قولو: 
 .تعاذل األمر إف شاء اهلل

إال من عادى ا١تشركُت إذل األكرب ؾ ىذا الشرؾ رَ وما ٧تا من شَ )ولكن تأمل أرشدؾ اهلل قولو: 
ىم فهو فإن لم يعاد  ،  اإلسالم ال يستقيم إال بمعاداة أىل ىذا الشركيتبُت لك أف  ( ،آخره

 واهلل أعلم.،  منهم وإن لم يفعلو

ُب الكبلـ على غزوة أىل الطائف وما « زاد ا١تعاد ُب ىدي خَت العباد» ُب كتاب وقاؿ رٛتو اهلل
 : فيها ، قاؿ فيها من الفقو

، أنو ال ٬توز إبقاء مواضع الشرؾ والطواغيت بعد القدرة على ىدمها وإبطا٢تا يومًا واحدًا  ٕومنها
ار عليها مع القدرة البتة ، وىذا فبل ٬توز اإلقر ، وىي أعظم ا١تنكرات ، فإهنا شعائر الكفر والشرؾ 

اليت اٗتذت أوثانًا وطواغيت تعبد من دوف اهلل ، واألحجار ، نيت على القبور حكم ا١تشاىد اليت بُ 

                                                           

ىذا ىو الشاىد من كبلـ الشيخ ، وىو تقرير أف دعاء غَت اهلل شرؾ أكرب ، وأف الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب ١تا أنكر ذلك على  ٔ
 .قومو كاف لو ُب ذلك سلف ودل يأت ّتديد ، وأف إنكاره كاف حقا

 .أي: ومن وفوائد القصة ٕ
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ال ٬توز إبقاء شيء منها على وجو األرض مع القدرة ، والتقبيل والنذر لتعظيم وللتربؾ لتقصد اليت 
، ركا هبا وعندىا أو أعظم شِ ، ومناة الثالثة األخرى ، ّزى وكثَت منها ٔتنػزلة البلت والع، على إزالتو 

 .واهلل ا١تستعاف

ي ، وإ٪تا كانوا يفعلوف يوٖت، و٘تيت ودل يكن أحد من أرباب ىذه الطواغيت يعتقد أهنا ٗتلق وترزؽ 
،  ن من كاف قبلهمنَ سَ ىؤالء  وافاتبع، خواهنم من ا١تشركُت اليـو عند طواغيتهم إعندىا وهبا ما يفعلو 

بالقذة ، وأخذوا مأخذىم شربًا بشرب ، وذراعًا بذراع ، وغلب الشرؾ  ٔةذ  وسلكوا سبيلهم حذو القُ 
وا١تنكر معروفًا ، والسنة ، صار ا١تعروؼ منكرًا فعلى أكثر النفوس لظهور اٞتهل وخفاء العلم ، 

ـ ، واشتدت غربة مست األعبلـ عليو الكبَت ، وطُ ُب ذلك الصغَت وىرِ  ونشأوالبدعة سنة ، ، بدعة 
وظهر الفساد ُب الرب ، واشتد البأس ،  رالعلماء ، وغلب السفهاء ، وتفاقم األم اإلسبلـ ، وقل  

قائمُت ، وألىل باٟتق ولكن ال تزاؿ طائفة من األمة احملمدية ،  والبحر ٔتا كسبت أيدي الناس
 ٕالوارثُت. وىو خَت،  األرض ومن عليهاسبحانو الشرؾ والبدع ٣تاىدين ، إذل أف يرث اهلل 

ما زعموا من اتباع ولِ ،  ٖكهم بالشهادتُتئل عن قتاؿ التتار مع ٘تس  وقاؿ الشيخ تقي الدين ١تا سُ 
 :أصل اإلسبلـ

                                                           

 .ة ىي ريشة السهمالُقػذ   ٔ
 .(ٚٓ٘ – ٙٓ٘/ٖ« )زاد ا١تعاد» ٕ
على طائفة من التتار ، وىم الذي غزوا ببلد ا١تسلمُت ، ٍب بعد ىذا أظهروا اإلسبلـ بنطق الشهادتُت والتزاـ بعض  السؤاؿ منصب   ٖ

فعهم ، وإ٪تا الذي ينفعهم ىو اإلٯتاف بكل ما رد كثَت منو وعدـ اإلٯتاف بو ، فالشيخ يبُت ىنا أف ىذا ال ينمع أحكاـ اإلسبلـ ، 
، وعدـ جحود شيء منو ، ومن ذلك ترؾ التعلق بغَت اهلل ، فمن دل يؤمن بذلك فبل ينفعو النطق بالشهادتُت ولو  جاء بو النيب 

 .نطقها ألف مرة ، واهلل أعلم
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فإنو ٬تب  -من ىؤالء القـو وغَتىم  -ن التزاـ شرائع اإلسبلـ الظاىرة ا١تتواترة عكل طائفة ٦تتنعة 
كما ،  ملتزمُت بعض شرائعو ، و ا مع ذلك ناطقُت بالشهادتُت قتا٢تم حىت يلتزموا شرائعو ، وإف كانو 

والصحابة رضي اهلل عنهم مانعي الزكاة ، وعلى ذلك اتفق العلماء بعدىم الصديق بكر  ل أبوتقا
فاتفق الصحابة على القتاؿ على حقوؽ ،  ماقة مناظرة عمر أليب بكر رضي اهلل عنهبعد سابِ 
 .مبلً بالكتاب والسنةػع، اإلسبلـ 

مع قولو ، ا٠تلق وا٠تليقة  من عشرة أوجو عن ا٠توارج ، وأخرب أهنم شر وكذلك ثبت عن النيب 
 .ٔ(ٖتقروف صبلتكم من صبلهتم ، وصيامكم مع صيامهم)

ط للقتاؿ ، فالقتاؿ واجب حىت سقِ مُ ػاإلعتصاـ باإلسبلـ مع عدـ التزاـ شرائعو ليس ب ٣تردم أف لِ ػفعُ 
 .تكوف فتنة ، فمىت كاف الدين لغَت اهلل فالقتاؿ واجب وحىت ال، يكوف الدين كلو هلل 

الصلوات ا١تفروضات ، أو الصياـ ، أو اٟتج ، أو عن التزاـ ٖترًن بعض ن مفأٯتا طائفة امتنعت 
الدماء واألمواؿ وا٠تمر والزنا وا١تيسر ، أو نكاح ذوات احملاـر ، أو عن التزاـ جهاد الكفار ، أو 

ب ، وغَت ذلك من واجبات الدين و٤ترماتو اليت ال عذر ألحد ُب ضرب اٞتزية على أىل الكتا
قرة فإف الطائفة ا١تمتنعة تقاتل عليها وإف كانت مُ  ؛ها ػ، اليت يكفر اٞتاحد لوجوبجحودىا وتركها 

 .بُت العلماء خبلفًاهبا ، وىذا ٦تا ال أعلم فيو 

كركعيت الفجر واألذاف ،  عض السنن رت على ترؾ بصوإ٪تا اختلف الفقهاء ُب الطائفة ا١تمتنعة إذا أُ 
قاتل الطائفة ا١تمتنعة على و٨تو ذلك من الشعائر ، فهل تُ  -عند من ال يقوؿ بوجوهبا  -واإلقامة 

 تركها أـ ال؟ 

                                                           

 .( عن أيب سعيد ا٠تدري رضي اهلل عنوٛ٘ٓ٘رواه البخاري ) ٔ
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 .فأما الواجبات واحملرمات ا١تذكورة و٨توىا فبل خبلؼ ُب القتاؿ عليها

،  ا٠تارجُت عن طاعتو  و، أارجُت على اإلماـ وىؤالء عند احملققُت من العلماء ليسوا ٔتنػزلة البغاة ا٠ت
فإف أولئك خارجوف عن طاعة ، بن أيب طالب رضي اهلل عنو  علياـ مع أمَت ا١تؤمنُت ػكأىل الش
 .أو خارجوف عليو إلزالة واليتو، إماـ معُت 

اتلهم علي ٔتنػزلة مانعي الزكاة ، ؤتنػزلة ا٠توارج الذين ق، وأما ا١تذكوروف فهم خارجوف عن اإلسبلـ 
رضي اهلل عنو ُب قتالو ألىل البصرة والشاـ ، ة علي سَت  افًتقترضي اهلل عنو ، و٢تذا بن أيب طالب 

ومع ،  سيرة األخ مع أخيووالشامُت فكانت سَتتو مع أىل البصرة وُب قتالو ألىل النهرواف ، 
 ا٠توارج ٓتبلؼ ذلك.

 ٔ.وقتاؿ ا٠توارجبة من قتاؿ الصديق ٚتاع الصحاإٔتا استقر عليو  وثبتت النصوص عن النيب 
 انتهى كبلمو رٛتو اهلل.

اإلسبلـ  شرائعفتأمل رٛتك اهلل تصريح ىذا اإلماـ ُب ىذه الفتوى بأف من امتنع من شريعة من 
كالزنا ، أو ٖترًن الدماء ،  كالصلوات ا٠تمس أو الزكاة أو اٟتج ، أو ترؾ احملرمات ،  الظاىرة 
أنو ٬تب قتاؿ الطائفة ا١تمتنعة عن ذلك ؛ و ا١تسكرات أو غَت ذلك شرب ا٠تمر أ و، أواألمواؿ 

، حىت يكوف الدين كلو هلل ، ويلتزموا شرائع اإلسبلـ ، وإف كانوا مع ذلك ناطقُت بالشهادتُت 
من الصحابة ، شرائع اإلسبلـ ، وأف ذلك ٦تا اتفق عليو الفقهاء من سائر الطوائف بعض ملتزمُت 

 .ةبالكتاب والسن   ملٌ فمن بعدىم ، وأف ذلك ع

                                                           

 .(ٗٓ٘ – ٕٓ٘/ٕٛ« )وى٣تموع الفتا» ٔ
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قاتلوف سقط للقتاؿ ، وأهنم يُ مُ ػفتبُت لك أف ٣ترد اإلعتصاـ باإلسبلـ مع عدـ التزاـ شرائعو ليس ب
وىؤالء عند احملققُت من العلماء )قتاؿ كفر وخروج عن اإلسبلـ كما صرح بو ُب آخر الفتوى بقولو: 

بل خارجوف عن اإلسبلـ ، ...  جُت عن طاعتوليسوا ٔتنزلة البغاة ، ا٠تارجُت على اإلماـ ، أو ا٠تار 
 واهلل أعلم.،  ٔ(ٔتنزلة مانعي الزكاة

 عتمد عليها عندىم ُب الفتوى: من كتب اٟتنابلة اليت يُ  ٕ«اإلقناع»وقاؿ ُب 
إف اهلل ال قولو تعاذل ، لسبلمو إوأٚتعوا على وجوب قتل ا١ترتد ، فمن أشرؾ باهلل فقد كفر بعد 

ألف ، كفر ؛  أو وحدانيتو ، ، أو جحد ربوبيتو  فر ما دوف ذلك ١تن يشاءيغفر أف يشرؾ بو ويغ
 .جاحد ذلك مشرؾ باهلل تعاذل

 إذل أف قاؿ: 

أو جعل بينو وبين اهلل وسائط ا جاء بو اتفاقًا ، ١تلرسولو ، أو  اً مبغضأو كاف  :ٖقاؿ الشيخ
قائلين ، عابدي األصنام  ألن ذلك كفعل، إجماعًا  فرـك  ؛  يدعوىم ، ويتوكل عليهم ، ويسألهم 

ما نعبدىم إال ليقربونا إلى اهلل زلفى.ٗ 

                                                           

ٓتبل وليس جحودا ، ألف ا١تنع ٓتبلً من الكبائر الغَت ٥ترجة من ا١تلة اإلسبلمية ، واليت تستوجب العقوبة ا١تؤقتة ُب  الذين منعوىاأي  ٔ
ا معلوما اآلخرة إال أف يعفو اهلل ، أما اٞتاخد لوجوب الزكاة فكاٞتاحد لوجوب الصبلة ، يكفر ولو كاف يدفعها ، ألنو جحد أمر 

 .من الدين بالضرورة ، ورد اآليات واألحاديث
للشيخ « كشاؼ القناع عن منت اإلقناع»وىو أيب النجا اٟتجاوي ، مع شرحو « اإلقناع»الكبلـ ا١تذكور ٥تتصر من كبلـ صاحب  ٕ

 .منصور بن يونس البهوٌب
 .«اإلقناع»أي صاحب  ٖ
 .انتهى كبلمو رٛتو اهلل ٗ



 النبي دعوة مطابق لمنهج  هاوإثبات أن منهجدعوتو ، قيقة بيان حو ،  عبد الوىاب محمدترجمة الشيخ 
 والشريعة والسلوك العقيدةفي 

 

 73 

 
 

 1فصل
 :«تبيُت احملاـر ا١تذكورة ُب القرآف»وأما كبلـ اٟتنفية فقاؿ ُب كتاب 

كر ُب القرآف العظيم من وىو أوؿ ما ذُ ، نكاره إو جحود اٟتق ًت ، و ػػىو الس  و ، باب الكفر 
، اآلية  ذين كفروا سواء عليهم أأنذرهتم أـ دل تنذرىم ال يؤمنوفإف التعاذل اهلل قاؿ ، معاصي ػال

 .فبل كبَتة فوؽ الكفر، وىو أكرب الكبائر على اإلطبلؽ 

فنوع يتعلق باهلل سبحانو ، ونوع يتعلق بالقرآف ، أنواع  ٕواعلم أف ما يلـز بو الكفر :إذل أف قاؿ
ألنبياء وا١تبلئكة والعلماء ، ونوع يتعلق وسائر ا وسائر الكتب ا١تنػزلة ، ونوع يتعلق بنبينا 

 باألحكاـ.

و اهلل سبحانو بشيء من بأف شب  ، ال يليق بو  إذا وصف اهلل سبحانو ٔتا؛ فأما ما يتعلق بو سبحانو 
و مدبر ػأو معو قدًن غَته ، أو مع،  ٔحادت  االأو  ٖبالحلولصفاتو ، أو قاؿ  نفى أو، ا١تخلوقات 

                                                           

لغَت اهلل شرؾ أكرب ٥ترج من ملة  –أي عبادة  –نقلو الشيخ من كبلـ علماء اٟتنفية أف صرؼ العبادة  سَتى القارىء ىنا فيما ٔ
اإلسبلـ ، ليقرر أف الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب ١تا دعا قومو لًتؾ ما يعبد من دوف اهلل من قبور وغَتىا فإف دعوتو كانت منطلقة 

األربعة وغَتىا ، وليست بدعية ، أو كما يسميها بعض الناس مذىبا خامسا و٨تو من الكتاب والسنة وما أٚتع عليو أئمة ا١تذاىب 
 .قومو ذلك من ا١تسميات اليت يروموف هبا تنفَت الناس عن دعوة الشيخ اليت ىي ُب اٟتقيقة دين اإلسبلـ الذي دعا إليو النيب 

 .أي يقع بو الكفر ٕ
 ، تعاذل اهلل عن ذلك. الػَحػلولية ىم الذين يقولوف ْتلوؿ اهلل ُب خلقو ٖ
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دث ، أو غَت حي ، أو اعتقد أنو ال يعلم أنو سبحانو جسم أو ٤تُ اعتقد  مستقل غَته ، أو
أو ، وعيده ، أو أنكر٫تا  وأه عدسم من أٝتائو ، أو أمر من أوامره ، أو وَ با ِخرسَ جزئيات ، أو ػال

من  دٌ تول  اهلل سبحانو ، أو ادعى أف لو ولًدا أو صاحبة ، أو أنو مُ  سجد لغَت اهلل تعاذل ، أو سب  
الكذب ، أو افًتى على اهلل سبحانو وتعاذل  من خلقو شيًئاأو أشرك بعبادتو عنو ، شيء كائن 

 .ية والرسالةلٰػهبادعائو اإل

 إذل أف قاؿ: 

هبذه الوجوه   ٕيكفر، سبحانو وتعاذل عما يقوؿ الظا١توف علًوا كبَتًا ، أشبو ذلك ٦تا ال يليق بو  وما
على ذلك ، فإف تاب تاب اهلل  قتل إف أصر  ويُ ،  الً عمًدا أو ىزْ ، ألجل سوء فعلو كلها باإلٚتاع ، 

 م من القتل. لِ وسَ ، عليو 
 انتهى كبلمو ْتروفو.

الصلحاء قبور بعض فيأٌب أكثر العواـ ،  ينذرهالنذر الذي : ٗ«شرح الدرر»ُب  ٖوقاؿ الشيخ قاسم
كذا ، من الذىب   كَ ػلَ ػغائيب ، أو ُعوُب مريضي ، أو ُقضيت حاجيت ؛ فَ  : يا سيدي ؛ إف ُرد  فيقوؿ

 ؛ فهذا النذر باطل باإلٚتاع لوجوه:الشمع كذا كذا ، ومن الطعاـ  من و 
 .ال ٬توز، والنذر ١تخلوؽ نذر ١تخلوؽ و أنمنها 

                                                                                                                                                               

،  «وحدة الوجود»االٖتادية ىم الذين يقولوف باٖتاد ا٠تالق وا١تخلوؽ ُب ذات واحدة ، تعاذل اهلل عن ذلك ، ونظريتهم تُعرؼ بػ  ٔ
 بزعمهم. -أي أف الوجود كلو ىو اهلل 

 .هلل ٔتا ال يليق اخل(قولو )يكفر ... اخل( جواب شرط ، والشرط ىو قولو ا١تتقدـ قبل ستة أسطر )إذا وصف ا ٕ
 .ىػ ٜٚٛ، توُب عاـ « تاج الًتاجم»ىو اإلماـ قاسم بن قطلوبغا ، صاحب كتاب  ٖ
 .ىػ ٛٛٚلشمس الدين الفونوي ، ا١تتوَب عاـ « درر البحار»أي  ٗ
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 .انتهى ٔ.كفرذلك  ، واعتقاد دوف اهلل تعاذل ر و صرؼ ُب األما١تيت يتأف ومنها ، أنو ظن  
 .ىذه األعصارُب  وقد ابتُػلي الناس بذلك والسيما :وزاد اٟتصفكي

 .والسيما ُب مولد السيد أٛتد البدويوزاد ابن عابدين: 
  .فصرح بأف ىذا النذر كفر يكفر بو ا١تسلم

 ٕواهلل أعلم ، وصلى اهلل على ٤تمد ، وآلو وصحبو ، وسلم.، انتهى 

                                                           

ما بينتو نقل الشيخ كبلمو باختصار ، وجعل ما بعده من كبلمو ، وليس األمر كذلك ، فهو كبلـ اٟتصفكي وابن عابدين ، ك ٔ
للدكتور مشس « جهود علماء اٟتنفية ُب إبطاؿ عقائد القبورية»أعبله ، وقد استفدت نص كبلمهم ومواطنها من الكتاب النفيس 

 ، وقد نقل الكبلـ أعبله من كتب األحناؼ الفقهية التالية:  ٔ٘٘ٔ – ٓ٘٘ٔاهلل ، ص  رٛتوالدين األفغاين 
 .(ناشر: دار الكتب العربية ٔتصرال)( ، ٜٕٛ/ٕالبن ٧تيم )« البحر الرائق» .ٔ
 .(ٓٗٗ-ٜٖٗ/ٕالبن عابدين )« رد احملتار»للحصفكي مع « الدر ا١تختار» .ٕ
 .(ٜٜ/ٕٔ« )الفتاوى الديوبندية» .ٖ

الدرر السنية ُب »( ، وكذا ُب ٜٕٗ-ٖٛٚ/ٖ، )« ٣تموعة الرسائل وا١تسائل النجدية»انتهى كبلمو رٛتو اهلل ، وىو مثبت ُب  ٕ
أما وأثبت الفروقات ، ا١ترجع الثاين ، ب وقابلتو، وقد اعتمدت على ا١ترجع األوؿ كأصل ،  (ٜٖٗ-ٕٖٚ/ٔ« )األجوبة النجدية

 اهلل هبا ، فاٟتمد هلل على منو. بالنسبة للنقوالت العلمية فضبطتها من مصادرىا األصلية ، وىناؾ تعليقات يسَتة من  
س لًتؾ ما يعبد من دوف اهلل من قبور وغَتىا فإف دعوتو دل تكن مبتورة وهبذا يتقرر أف الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب ١تا دعا النا

ليس لو فيها سلف ، بل كانت مقررة ُب كتب علماء ا١تذاىب ، وليس ذلك ٔتستغرب ، ألف كتب ا١تذاىب تغرؼ من معُت 
 . كتاب اهلل وسنة رسولو واحد وىو  

بأف اهلل يبعث على رأس كل مئة سنة من  اإلسبلـ ، وقد أخرب النيب فالشيخ ٤تمد رٛتو اهلل ليس إال ٣تددا من اجملددين لدين 
 .، وىذا من رٛتة اهلل بعباده يُػجدد ٢تا أمر دينها

ُب  تسَت على منهج النيب ، إلسبلـ اامتداد لدين و بهذا تبُت أف دعوة الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب دعوة إسبلمية صحيحة ، ف
نكب طريقها تا١تفإف السائر عليها سائر على دين اإلسبلـ ُب اٟتقيقة ، و نصرهتا ، و قبو٢تا اجب ، فالو العقيدة والشريعة والسلوؾ 

 .، واٟتمد هلل رب العا١تُت قد تنكب طريق اإلسبلـ عياذا باهلل
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 رمحهم اهلل:بن حممد بن عبد الوهاب بن حسن الرمحـٰن قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد 

 بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم
أما ،  وآله وصحبه أمجعني،  حممد،  والصالة والسالم على سيد املرسلني،  احلمد هلل رب العاملني

 :بعد

 يد األخ سعد البواردي.فقد وصلت إلينا األسئلة اليت صدرت من جهة الساحل الشرقي على 

( قول امللحد الضال اجملادل يف دين اهلل: إن األمر الذي جاء به الشيخ حممد بن السؤال األول)
 ا أو مبتدًعا.ــي  ن  ــفهل يكون هذا القائل س  ،  لألمة وغش  ،  خامس   عبدالوهاب رمحه اهلل مذهب  

، هذه على أنه من أجهل خلق اهلل يف دين اهلل إمنا تدل مقالته هذا القائل ؛ فاجلواب وباهلل التوفيق 
فإن شيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل إمنا دعا ،  ضاللة 1همن ـ وأبي   وأبعدهم عن اإلسالم

وهذا ال يرتاب فيه مسلم أنه دين اهلل الذي ،  الناس إىل أن يعبدوا اهلل وحده وال يشركوا به شيًئا
  كما سنذكره إن شاء اهلل تعاىل. ، أرسل به رسله وأنزل به كتبه

فإن الذي قام به شيخ ،  وأنه ال يعرف العلم وال العلماء، ن جهله ـبي  ــي   (مذهب خامس)وقوله 
وملة خليله ، فإن التوحيد هو دين اهلل ،  وإمنا يقال له دين وملة، اإلسالم ال يقال له مذهب 

وأمجع عليه علماء ،  ث به حممًدا ع  سالم الذي ب  وهو اإل، ودين مجيع األنبياء واملرسلني ، براهيم إ
فاعبد اهلل خملًصا له كما قال تعاىل ،  يف هذا إال من هو مشرك  وال خيالف  ، األمة سلًفا وخلًفا 

وما أمروا إال ليعبدوا اهلل خملصني له الدين حنفاء وقال تعاىل ،  أال هلل الدين اخلالص * الدين
                                                           

 .همأي أوضح   1
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 امها من آي  ي اه اهلل تعاىل يف هاتني اآليتني وغفسم  ،  لزكاة وذلك دين القيمةا اويقيموا الصالة ويؤتو 
 مذهًبا. ه  القرآن ديًنا ومل يسم  

فإنما يقع في  (ذهب إليه فالن)أو  (مذهب فالن)وأما ما جرى على ألسن العلماء من قوهلم 
باألئمة األربعة رمحهم وهذا ال خيتص ، ختالفهم فيها حبسب بلوغ األدلة وفهمها ، ال 1األحكام

فقد جرى اخلالف بني الصحابة رضي اهلل ،  بل مذاهب العلماء قبلهم وبعدهم يف األحكام كثية
وغيهم ، وكذا ابن عباس ،  والبن مسعود كذلك،  فرد بهانديق رضي اهلل عنه مذهب للص  ف،  عنهم

وغيهم من ،  هم بعًضا يف مسائلخالف بعض، و وكذا الفقهاء السبعة من التابعني ،  من الصحابة
والليث بن سعد إمام أهل ، كاألوزاعي إمام أهل الشام ،  وبعدهم أئمة األمصار ،  التابعني كذلك

فكل مذهب معروف يف الكتب املصنفة يف ،  أهل العراق اوالثوري إماموسفيان بن عيينة ، مصر 
ئمة جمتهدون خالفوا األئمة األربعة يف دهم أـوجاء بع،  ومثلهم األئمة األربعة،  اختالف العلماء

ىن ذا ع  إولذلك جتد من صنف يف مسائل اخلالف ، كأهل الظاهر ،  مسائل معروفة عند العلماء 
ويف مسائل اإلمجاع اليت أمجع عليها العلماء سلًفا وخلًفا يقول ،  (اتفقوا)األربعة قال األئمة 

فإن بعض أهل البدع  ،ن الصحابة فمن بعدهم كر املذاهب ال خيتص بأهل السنة موذ  ،  (معواـأج)
أهل بعض فيت هبا كالزيدية هلم كتب معروفة ي  ،   أئمتهم عنصنفوا هلم مذهًبا يف األحكام يذكرونه 

واملقصود أن  ، ن خالفوا يف كثي منه أهل السنة واجلماعةو  د  ب م  ـواإلمامية الرافضة هلم مذه،  اليمن
كحال أمثاله من أهل اجلدل والزيغ يف ،  ل فاسد ال معىن له قو  (مذهب خامس)قول هذا اجلاهل 

 .زماننا

                                                           

 .فروع الدين ، كالطهارة والبيوع وحنوهاأي األحكام الفقهية التفصيلية ، اليت ت عىن ب 1
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 )شعر(
 قوا مل حيققواوإن قيل هاتوا حق    ال يعرفوهناو يقولون أقواالً 

الكاذب على سوء فهمه وانصرافه  2يلـىن هذا الق  فهذا اجلاهل الضال ب  ؛  1(األمة ش  وغ  : )وأما قوله
ومن املعلوم عند العقالء وأهل ،  م به ودعا إليه وعمل بهألنه عدو ملن قا، عن دين اإلسالم 

ن الشرك س  وأما من ح  ،  أنه الناصح هلم حًقا دعا الناس إىل توحيد رهبم وطاعتهالبصائر أن من 
ألنه ، فهو الظامل الغاش لعباد اهلل ؛ يف أمساء اهلل وصفاته  3ودعا اليها وجادل بالباطل وأحلد والبدع

 ومشاتة األعداء.، وسوء القضاء ،  الشقاء 4ك  ر  ود  ، هد البالء نعوذ باهلل من ج  ،  يدعوهم إىل ضاللة

فيهم  5تس  فإنه نشأ يف أناس قد اندر  ، الوهاب رمحه اهلل  يخ حممد بن عبدـونذكر ما قام به الش
كني إال بقايا متمس، يف كثي من البالد  وطم   ما عم   ووقع فيهم من الشرك والبدع، معامل الدين 

 هم اهلل تعاىل.م  عل  ي  ، بالدين 

نشأ على هذا ،  والسنة بدعة والبدعة سنة،  املعروف بينهم منكرًا واملنكر معروفا وأما األكثرون فعاد  
به رسله اهلل بعث  ة شيخ اإلسالم بتوحيد اهلل الذيصي ـــــففتح اهلل ب،  م عليه الكبيوهر  ،  الصغي

عليهم اهلل مه وما حر  ،  يده الذي خلقهم لهحكتاب رهبم من أدلة تو   ف الناس ما يففعر  ، وأنبياءه 
                                                           

 .حاشاه من ذلكعبد الوهاب حممد بن يعين الشيخ  1
 .القيل أي القول 2
معىن هنا هو امليل واالحنراف يف تفسي معانيها إىل معاين أخرى غي مرادة ، كمن يؤول يد اهلل ـحاد يف اللغة هو امليل ، والـاإلل 3

 .بالرمحة ، وحنو ذلك
 .«املعجم الوسيط»منزلة الشقاوة ، خبالف اخلي فيقال فيه )درجة( ، كدرجة اجلنة ، وانظر  أيهو املنزلة ،  ك  ر  الد   4
 .أي تالشت وامنحت واضمحلت 5
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أن اعبدوا اهلل ما فقال هلم ما قاله املرسلون ألممهم ،  من الشرك الذي ال يغفره اهلل إال بالتوبة منه
ـج  ف،  غيه إلـٰهلكم من  نشأوا عليه من الشرك و كثيًا منهم عن قبول هذه الدعوة ما اعتادوه   ب  ح 

وهو شيخنا رمحه اهلل ومن استجاب  - فنصبوا العداوة ملن دعاهم إىل توحيد رهبم وطاعته، البدع و 
كما قال تعاىل ،  كحال من خال من أعداء الرسل  - دعوته وأصغى إىل حجج اهلل وبيناته ل  له وقب  
جن يوحى بعضهم إىل بعض زخرف القول ـوكذلك جعلنا لكل نيب عدًوا شياطني اإلنس وال

 .وكذلك جعلنا لكل نيب عدًوا من اجملرمني وكفى بربك هادياً ونصيًاوقال تعاىل  ، رًاغرو 

قرأ  إ،  ه  وأبين   شيء   وأدلة ما دعى إليه هذا الشيخ رمحه اهلل من التوحيد يف الكتاب والسنة أظهر  
قررًا يف كل جد بيان التوحيد واألمر به وبيان الشرك والنهي عنه مـكتاب اهلل من أوله إىل آخره ت

ففي فاحتة ،  ذلك من له بصية وتدبر يعلم  ،  ويف كثي من سور القرآن يقرره يف مواضع منها،  سورة
 .ية وتوحيد الربوبيةلـٰهتوحيد اإل؛ نوعا التوحيد  احلمد هلل رب العاملني الكتاب

 .النوعان إياك نعبد وإياك نستعنيويف 
 1.ز وجل أي ال نعبد غيك وال نستعني إال بكستعانة على اهلل عالر العبادة واوقص  
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي يف القرآن يقرع مسع السامع واملستمع قوله تعاىل  أمر   ل  وأو  

هم ر  فأم   ، فال جتعلوا هلل أنداًدا وأنتم تعلمونإىل قوله  خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
وأمرهم خبلع األنداد اليت يعبدها ، وهناهم عن الشرك به ،  بالربوبية واستدل عليه،  يةلـٰهبتوحيد اإل

 .املشركون من دون اهلل

                                                           

واك ، هذا هو معىن قصر العبادة املذكور يف أول اجلملة ، وباجلملة فمعىن اآلية: نعبدك وال نعبد غيك ، ونستعينك وال نستعني بس   1
 ونفيهما عن سواه. ، جامعة بني إثبات العبادة واالستعانة هلل فهي 
 .، بتصرف( الشيخ حممد رشيد رضا يف تعليقه على الرسالة)قاله 
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احلمد  ، إال هو احلي القيوم إلـٰهاهلل ال *  ملأوافتتح سبحانه كثيًا من سور القرآن هبذا التوحيد 
إىل قوله  ، يعدلونمث الذين كفروا برهبم  هلل الذي خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور

  أي املألوه املعبود يف السماوات واألرض. ، وهو اهلل يف السماوات واألرضتعاىل 
 وفيها من بيان الشرك والنهي عنه كذلك.،  من أدلة التوحيد ما ال يكاد أن حيصر 1ويف هذه السورة

لت من لدن حكيم كتاب أحكمت آياته مث فص* لر آتعاىل وافتتح سورة هود هبذا التوحيد فقال 
لها ببيان فأحكم تعاىل آيات القرآن مث فص  ،  وبشي أال تعبدوا إال اهلل إين لكم منه نذير * خبي

 .توحيده والنهي عن اإلشراك به
 .إال هو له األمساء احلسىن إلـٰهاهلل ال قال تعاىل ـٰه طويف أول سورة 

 * فالزاجرات زجرًا * اوالصافات صفال فق، وافتتح سورة الصافات هبذا التوحيد وأقسم عليه 
 .رب السماوات واألرض وما بينهما ورب املشارق * كم لواحدإلـٰهإن  * ذكرافالتاليات 

إنا أنزلنا اليك الكتاب باحلق فاعبد  * تنزيل الكتاب من اهلل العزيز احلكيموافتتح سورة الزمر بقوله 
 .صأال هلل الدين اخلال * اهلل ملخًصا له الدين

ما يستضيء به قلب ؛  وبيان الشرك والنهي عنه،  ويف هذه السورة من بيان التوحيد واألمر به
 2.ويف السورة بعدها كذلك،  مؤمنـال

                                                           

فقال: يعين سورة األنعام ، وهي أمجع سور القرآن لعقائد اإلسالم يف اإللـٰهيات والنبوة رمحه اهلل  الشيخ حممد رشيد رضاعلق  1
 شركني.والبعث ورد شبهات امل

وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين   ،فادعوا اهلل خملصني له الدين ولو كره الكافرونوهي سورة غافر ، واآليات هي  2
هو احلي ال إلـٰه إال هو فادعوه خملصني له الدين ولو كره الكافرون * قل إين   ،يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين

 .تدعون من دون اهلل ملا جاءين البينات من ريب وأمرت أن أسلم لرب العاملني هنيت أن أعبد الذين
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إىل  ال أعبد ما تعبدونيف قوله تعاىل نفي الشرك يف العبادة  قل يا أيها الكافرونويف سورة 
 .اآخره

وهذا ،  لوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد األمساء والصفاتتوحيد األ قل هو اهلل أحدويف سورة 
 .ر اهلل قلبه بفهم القرآنظاهر ملن نو  

بني أن رهبم وخالقهم ؛  الناس إلـٰه* ملك الناس * قل أعوذ برب الناس ويف خامتة املصحف 
ومجيع اخللق يف  ،م الذي نواصي امللوك بيده ه  ك  ـوهو مل  ، رادته إمبشيئته و  املتصرف فيهمهو ورازقهم 

معقب حلكمه وهو سريع  ال،  ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، ذل هذا ز هذا وي  ـع  ي  ،  قبضته
 .ستحق أن يعبد سواهوهو معبودهم الذي ال ي  ،  احلساب

 فهذه إشارة إىل ما يف القرآن.

 : الصحيحنيكقوله يف حديث معاذ الذي يف،  وأما السنة ففيها من أدلة التوحيد ما ال ميكن حصره 
 1.فإن حق اهلل على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيًئا

ومن لقيه يشرك به ،  من لقي اهلل ال يشرك به شيًئا دخل اجلنة :الصحيح 2ويف حديث ابن مسعود
 3.شيًئا دخل النار

 4.ستغاث باهلل عز وجلوإمنا ي  ، ستغاث يب إنه ال ي   :واحلديث الذي يف معجم الطرباين
                                                           

 .(33( ، ومسلم )2552رواه البخاري ) 1
 .ماجابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهحديث الصواب أنه  2
 .(33رواه مسلم ) 3

 .(34( ومسلم )1232( ، وأيب ذر ، رواه البخاري )32( ومسلم )1235ويف الباب عن ابن مسعود ، رواه البخاري )
( ، باب فيما 13/153« )جممع الزوائد»ديث يف ـرواه الطرباين يف مسند عبادة بن الصامت ، وهو مفقود ، ولكن اهليثمي ذكر احل 4

 .يستفتح به الدعاء من حسن الثناء ، والراوي عن ابن هليعة هو زيد بن احلباب ، وروايته عنه ضعيفة
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 1.بل ما شاء اهلل وحده ؟اأجعلتين هلل ند  : قال( ؛ ما شاء اهلل وشئت) :قال له رجل وملا
 .وأمثال هذا ال حيصى كما تقدم ذكره

وعقل  ،  لكن ملن له فهم ثاقب ، من الشمس يف حنر الظهية ن  ـأبيوالسنة وأدلة التوحيد يف الكتاب 
 ا وال للقمر نورًا.بصر للشمس ضياءً وأما األعمى فال ي  ، وبصر نافذ ،  كامل

 ، ى هلامث إن شيخنا رمحه اهلل كان يدعو الناس إىل الصلوات اخلمس واحملافظة عليها حيث يناد  
ويأمر بالزكاة والصيام ،  كما دل على ذلك الكتاب والسنة،  نن اهلدى ومعامل الدين وهذا من س  

ويأمر ، وينهي عن املنكر ويرتكه ،  بهويأمر الناس أن يأتوه ويأمروا ، ويأمر باملعروف ويأتيه ،  واحلج
 .الناس برتكه والنهي عنه

                                                                                                                                                               

حدثنا موسى بن داود ، حدثنا ابن هليعة ، عن احلارث بن يزيد ، عن علي بن رباح ، أن  :(5/312« )مسنده»وقال أمحد يف 
من هذا  قوموا نستغيث برسول اهلل  :فقال أبو بكر خرج علينا رسول اهلل  :رجال مسع عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه يقول

  .املنافق
 .: ال يقام يل ، إمنا يقام هلل فقال رسول اهلل 

إال أن معناه  -ألن يف إسناده عبد اهلل بن هليعة ومل يسمع من أحد العبادلة األربعة  -ديث وإن ضعفه بعض أهل العلم وهذا احل
  :يف ترمجة عبد اهلل بن هليعة «السي»صحيح ، فقد قال الذهيب يف 

ل ، وبعضهم يبالغ يف وهنه ، وال وبعض احلفاظ يروي حديثه ، ويذكره يف الشواهد واالعتبارات والزهد واملالحم ، ال يف األصو 
  .ينبغي إهداره ، وتتجنب تلك املناكي ، فإنه عدل يف نفسه

 .ما( عن ابن عباس رضي اهلل عنه253) «األدب املفرد»رواه البخاري يف  1
 .أجعلتين هلل ع ـدال :( بلفظ13253) «الكبـرى»ورواه النسائي يف 

  .بل ما شاء اهلل وحده ؟دالأجعلتين واهلل ع   :( بلفظ1/214( وأمحد )3/212ورواه البيهقي )
  .(133) «السلسلة الصحيحة»، وانظر  «املسند»وهو حديث حسن كما قال حمققو 
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،  عابفأعجزهم أن جيدوا فيها ما ي  ، وقد تتبع العلماء مصنفاته رمحه اهلل من أهل زمانه وغيهم 
 .وأقواله يف أصول الدين مما أمجع عليه أهل السنة واجلماعة

د له قول خمالف ملا ذهب إليه األئمة ال يوج،  مذهبـوأما يف الفروع واألحكام فهو حنبلي ال
على أن احلق مل يكن حمصورًا يف املذاهب األربعة  ،  خرج عن أقوال أئمة مذهبهال بل و ،  األربعة

كر املصنفني يف اخلالف وأقوال الصحابة حمصورًا فيهم ملا كان لذ  احلق ولو كان ،  كما تقدم
 ئدة.والتابعني ومن بعدهم مما خرج عن أقوال األربعة فا

 ورد  ، ل قلبه ما كان منكرًا فقب  ، انعكس عليه أمره  -مع جهله  - واحلاصل أن هذا املعرتض اجملادل
،  حاهلم وطريقتهم همن زمن قوم نوح إىل أن تقوم الساعة هذ ه  احلق وأهل   فأعداء  ،  ما كان معروفًا

من  ىل ما دعا إليه النيب أنه ابتلى عباده املؤمنني الذين يدعون الناس إتعاىل فمن حكمة الرب 
 وكل صنف له أتباع.، الدين بثالثة أصناف من الناس 

كما ،  فإهنم أعداء الرسل واملؤمنني ، كاليهود ،  ( من عرف احلق فعاداه حسًدا وبغًيا الصنف األول)
من بئس ما اشرتوا به أنفسهم أن يكفروا مبا أنزل اهلل بغًيا أن ينزل اهلل من فضله على قال تعاىل 

وإن فريًقا منهم ليكتمون   ،ا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهنيو يشاء من عباده فباؤ 
 .احلق وهم يعلمون

يعلمون أن احلق  ملا، الذين فتنتهم دنياهم وشهواهتم ، ( الرؤساء أهل األموال الصنف الثاني)
 ومل يقبلوا به.، ي احلق وا بداعؤ فلم يعب، ىن فوه من شهوات الغ  مما أحبوه وأل   مينعهم من كثي
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وهم على ، يظنون أهنم على حق ، هم جدوا عليه أسالف  و   وا يف باطل  ؤ ( الذين نشالصنف الثالث)
وكل هذه األصناف ،  وهم حيسبون أهنم حيسنون صنًعا، وا عليه ؤ فهؤالء مل يعرفوا إال ما نش، باطل 

 الساعة.نوح إىل أن تقوم  زمنالثالثة وأتباعهم هم أعداء احلق من 
 فأما الصنف األول فقد عرفت ما قال اهلل فيهم.

منا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن أفإن مل يستجيبوا لك فاعلم وأما الصنف الثاين فقد قال فيهم 
 .إن اهلل ال يهدى القوم الظاملني اتبع هواه بغي هدى من اهلل
نا وجدنا آباءنا على أمة وإنا إ  ،وجدنا آباءنا كذلك يفعلون بلوقال عن الصنف الثالث 

وهؤالء  ، هرعونفهم على آثارهم ي  *  فوا آباءهم ضالنيإهنم أل  وقال ،  على آثارهم مهتدون
ب  وقال تعاىل يف سورة الشعراء عق   ، ولقد ضل قبلهم أكثر األولنيهم األكثرون كما قال تعاىل 

وقال تعاىل ،  ربك هلو العزيز الرحيم* وإن  إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمننيكل قصة 
مؤمننيـوما أكثر الناس ولو حرصت ب ،  وقال تعاىل يف قصة نوح عليه السالم وما آمن معه

وإن تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل اهلل إن يتبعون إال الظن تعاىل وقال  ، إال قليل
 .صونوإن هم إال خير  

حرفني نلئال تغرت بالكثرة من امل، ر اهلل يف كتابه من ضالل األكثرين تدبر ما ذك ،فيا من نصح نفسه 
وما ،  وتدبر ما ذكر اهلل من أحوال أعداء املرسلني،  الذي هو سبيل املؤمنني،  عن الصراط املستقيم

 * ك تقلبهم يف البالدر ما جيادل يف آيات اهلل إال الذين كفروا فال يغر قال تعاىل ،  فعل اهلل هبم
 قبلهم قوم نوح واألحزاب من بعدهم وامهت كل أمة برسوهلم ليأخذوه وجادلوا بالباطل كذبت

فلما جاءهتم رسلهم بالبينات وقال تعاىل ،  ليدحضوا به احلق فأخذهتم فكيف كان عقاب
تبني ، واآليات يف هذا املعىن كثية  ، نو وحاق هبم ما كانوا به يستهزؤ من العلم فرحوا مبا عندهم 
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وأن أعداء احلق هم ،  اهلل قدرًا األعظمون عند،  هم األقلون عدًدا، تباع الرسل ، أأن أهل احلق 
 .، حكمة بالغة األكثرون يف كل مكان وزمان

يا :  كما يف الصحيح أن ورقة بن نوفل قال للنيب ،   ويف األحاديث الصحيحة ما يرشد إىل ذلك
ـذ ع  .ا إذ خيرجك قومك، ليتين أكون حي 1ليتين فيها ج 
رجي  : أو   فقال رسول اهلل   ؟هم خم 

 2.نعم ، مل يأت رجل قط مبثل ما جئت به إال ع ودي :قال

فال تعجب مما  ؛ فإذا كان هذا حال أكثر اخللق مع املرسلني مع قوة عقوهلم وفهومهم وعلومهم
مع ما يف أهل ، ل اهلل والصد عن سبي،  هم يف عداوة احلق وأهلهجرى يف هذه األوقات ممن هو مثل  

كما قال تعاىل عن أسالفهم وأشباههم ،  الغلو يف األموات  ط  هذه األزمان من الرعونات واجلهل وفر  
  ان * أموات غي أحياء وما يشعرون أي   خلقونـوالذين يدعون من دون اهلل ال خيلقون شيًئا وهم ي

 .قلوهبم منكرة وهم مستكربون واحد فالذين ال يؤمنون باآلخرة إلـٰهكم إلـٰه * يبعثون
 :غيه بأمور منها 3همـفاحتج سبحانه على بطالن دعوت  

، ية لـٰهقصد بشيء من خصائص اإلفاملخلوق ال يصلح أن ي   ، خيلقون شيًئا وهم خيلقونال أهنم 
 والدعاء مخ العبادة.، ال دعاء وال غيه 

فال ، وامليت ال يقدر على شيء ،  أحياء الذين يدعوهنم من دون اهلل أمواتًا غي ( كون  الثاني)
والذين تدعون من دونه ما ميلكون من ففيها معىن قوله تعاىل ،  يسمع الداعي وال يستجيب له

                                                           

 .ع هو الشابذ  ج  ـال 1
 .(123( ومسلم )3رواه البخاري ) 2
 .همؤ دعوهتم أي دعا 3
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إن تدعوهم ال يسمعوا دعاءكم ولو مسعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم  * قطمي
 .وال ينبئك مثل خبي

 2ها.ر  فتدبـ  ،  من دعا غي اهلل ةضاللبني ـــوت  ،  غي اهلل 1بطل دعوةر ت  ويف هذه اآلية أربعة أمو 

بعث ال يصلح ومن ال يدري مىت ي  ،  ان يبعثونوما يشعرون أي  يف هذه اآلية قوله  واألمر الثالث
 .ال دعاء عبادة وال دعاء مسألة، دعى من دون اهلل أن ي  

وأنه هو املألوه املعبود دون كل من ، خالص العبادة هلل إمث بني تعاىل ما أوجبه اهلل على عباده من 
كما ،  الذي بعث اهلل به رسله وأنزل به كتبه الدين هو وهذا ،  واحد إلـٰهكم إلـٰهفقال ،  سواه

 .إال أنا فاعبدون إلـٰهوما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال قال تعاىل 

وبيان ما ،  مع قيام احلجة عليهم وبطالن ما هم عليه من الشرك باهللمث بني تعاىل حال أكثر الناس 
،  فالذين ال يؤمنون باآلخرة قلوهبم منكرة وهم مستكربونفقال ،  هافرتض عليهم من توحيد

 :فذكر سببني حائلني بينهم وبني قبول احلق الذي د عوا إليه

ن ف م  ر  كما قد ع  ،   وهو حال األكثرين،  ( التكربوالثاني)، ( عدم اإلميان باليوم اآلخر فاألول)
وكيف جرى ،  كقوم نوح وقوم هود وقوم صاحل وغيهم،  إليهم رسله اهلل عث حال األمم الذين ب  

يد والنهي ـملا بعثه اهلل بالتوح وكحال كفار قريش والعرب وغيهم مع النيب ،  هبم منهم وما حل  
ملا قال  سة أنه قال للنيب ن حديث عمرو بن عب  مسلم وغيه م روىفقد ،  عن الشرك والتنديد

 .أنا نيب: له
                                                           

 .دعوة أي دعاء 1
 .يوم القيامة يتربؤون ممن دعاهمهم ، مث ملن دعاوهي كوهنم ال ميلكون وال يسمعون وال يستجيبون  2
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 وما نيب؟  :قال
 .أرسلين اهلل :قال
 بأي شيء أرسلك؟ و  :قال
 .د اهلل وال ي شرك به شيءوح  وأن ي  ، وكسر األوثان ، بصلة األرحام أرسلين  :قال
 فمن معك على هذا؟  :قال
 .وعبد حر   :قال

  1.ممن آمن معه لومعه يومئذ أبو بكر وبالقال: 

 .، فطوىب للغرباء أبدأ اإلسالم غريبا ، مث يعود غريبا كما بد :أنه قال وقد ثبت عن النيب 
 ؟يا رسول اهلل ، ومن الغرباء :قيل
 2.حون إذا فسد الناسصل  الذين ي   :قال

 
                                                           

 .(2/454( ، والبيهقي )532رواه مسلم ) 1
ة ، وإسناده ضعيف جدا كما قال حمققو ( عن عبد الرمحـٰن بن س ـن  4/23رواه عبد اهلل بن أمحد يف زوائده على مسند أبيه ) 2

إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما  :( ولفظه142الذي رواه مسلم ) ماابن عمر رضي اهلل عنهيث حدويغين عنه ،  «املسند»
 .بدأ ، وهو يأرز بني املسجدين كما تأرز احلية إىل جحرها

 .«شرح النووي»انظر  .ومعىن يأر ز أي ينضم وجيتمع
 الباب.نفس أحاديث يف تقدم ذكر وقد 

ن اإلسالم بدأ غريبا ، وسيعود غريبا كما إ :( ولفظه2223: حديث عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه الذي رواه الرتمذي )الرابع
 .«صحيح الرتمذي»واحلديث صححه األلباين كما يف  .بدأ ، فطوىب للغرباء

( والبزار 5/355( ، وأبو يعلى )1/335( وأمحد )3355ابن ماجه )رضي اهلل عنه قد رواه  حديث ابن مسعود فإنوللعلم ، 
  .اع من القبائلز  ـــن ـ ـال :قال ؟ومن الغرباء :( ، وزادوا: قيل5/433)
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وهلذا  ،الواحد واإلثنان ،  زيعةً ن   احلق من القبيلة إال قبل  فال ي  ،  1من القبائل اعز ـ ر الغرباء بأهنم الن  س  ـوف  

 2وال تغرت بالباطل لكثرة اهلالكني.،  قال بعض السلف: ال تستوحش من احلق لقلة السالكني
 إمنا العجب ممن جنا كيف جنا؟،  ليس العجب ممن هلك كيف هلك :أنه قال وعن بعضهم

اجملادلني يف أمر ،  حق املبنيـفال تعجبوا من كثرة املنحرفني الناكبني عن ال فإذا كان األمر كذلك
الذين جيادلون يف آيات اهلل بغي سلطان أتاهم كرب مقتًا عند اهلل وعند كما قال تعاىل ،   الدين

 .كذلك يطبع اهلل على قلب كل متكرب جبار  االذين آمنو 

كثرة مع   والتمسك بتوحيده وشرعه،  بكتابه االعتصام ؛ على من رزقه اهلل معرفة احلق فأعظم منة  
 .مرشدا ولــي امن يهد اهلل فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد له  ،املخالف واجملادل بالباطل 

                                                           

ن اإلسالم بدأ غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ ، إ :( ولفظه2223الرتمذي ) عندعبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه  عنهذا ورد  8
 .«صحيح الرتمذي»واحلديث صححه األلباين كما يف  .فطوىب للغرباء

اع من ز  ـــن ـ ـال :قال ؟ومن الغرباء :: قيلوفيه( ، 5/433( والبزار )5/355( ، وأبو يعلى )1/335( وأمحد )3355ابن ماجه ) ورواه
 .القبائل

، وهو الذي نزع عن أهله وعشيته ، أي خرج عنهم واببتعد وتغرب فرارا بدينه ، وقد ضعف األلباين ونزيعة والن ــزاع مجع ن زيع ونازع 
 .هذه الزيادة

ال تستوحش طريق اهلدى لقلة أهله ، وال تغرت بكثرة  :ه اهللمل أجده تاما هبذا اللفظ ، والذي وجدته قول الفضيل بن عياض رمح 2
،  ، لبنانمؤسسة الكتب الثقافية  :، الناشرحتقيق عامر أمحد حيدر ،  (243، برقم )« الزهد الكبي»رواه البيهقي عنه يف  .الناس

 . 1ط 
 .لزم احلق وال تستوحش لقلة أهلها :(235وروى بسنده عن سفيان بن عيينة برقم )

 .سلك طريق احلق وال تستوحش منه وإن كان أهله قليالا(: 233 لفظ برقم )ويف
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  تسليًماوسلم ، وعلى آله وصحبه أمجعني ، وإمام املتقني ، سيد املرسلني ، وصلى اهلل على حممد 
 1وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.،  واحلمد هلل رب العاملني،  كثيًا

 حممد رشيد رضاالشيخ متت الرسالتان حبمد اهلل ، وأختم بكلمة قاهلا  هذه الرسالة: د  ع  قال م  
يف حق دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ، واليت ع رفت فيما بالوهابية كما لقبها  رمحه اهلل 2املصري
 : لي نف روا الناس عنهادعوة الشيخ من وقفوا يف وجه بعض بذلك 

بع ملشاخينا وآبائنا ، ونصدق أن الدولة العثمانية ت  ــقها بالصد  نا أخبار الوهابية ، فن  ر  غ  كنا نسمع يف ص  
هم ، وأنا مل أعلم حبقيقة هذه الطائفة إال ــت  ــدت شوك  وخض   4تهمحارب   3هي حامية الدين ، وألجله
أخبار املغرب تاريخ االستقصا يف »و« تاريخ اجلربيت»على  واالطالعبعد اهلجرة إىل مصر ، 

ده الذين كانوا على هداية اإلسالم دون م قاتليهم ، وأك   5، فعلمت منهما أهنم هم« األقصى
،  وال سيما تواريخ اإلفرنج الذين حبثوا عن حقيقة األمر،  لعني على التاريخ من أهلهااالجتماع باملط  

                                                           

 الدرر السنية يف األجوبة»و ،  (322 – 3/322، )« جمموعة الرسائل واملسائل النجدية»انتهى كالمه رمحه اهلل ، وهو مثبت يف  1
أنسب للسياق ، أما األحاديث واآلثار وبينهما فروقات يسية ، وقد اخرتت منها ما هو ،  (452 – 1/433، )« النجدية

 فضبطتها من مصادرها.
له جهود ، هـ ، من العلماء باحلديث واألدب والتفسي  والتاريخ  1252ولد سنة ، رضا القلموين هو الشيخ حممد رشيد بن علي  2

خذت على عاتقها حماربة البدع يت أاملصرية ، وال« جملة املنار» مشكورة يف حماربة عبادة القبور والتعلق باخلرافة ، وهو صاحب
مدرسة العقلية ، تويف سنة ـمسلمني ، وقد كان للسيد رشيد زالت ال يوافق عليها بسبب تأثره بالـخرافات اليت أضرت بالـوال

 مـٰن بن عبد اللطيف بن عبد اهللـ، تأليف عبد الرح 452 ، ص« مشاهي علماء جند وغيهم»هـ ، انظر ترمجته يف كتاب  1354
 للزركلي.« األعالم»، وكذا يف كتاب  آل الشيخ

 أي: ألجل الدين. 3
 الوهابية.حاربت أي: أي  4
 .الوهابية أي 5
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در ــــــــته إىل ما كان عليه يف الص، وإعاد حوا أن هؤالء الناس أرادوا جتديد اإلسالمموها وصر  فعل  
، وأن الدولة العثمانية ما حاربتهم إال خوفا  وعادت إليه قوته وحضارته ه  جمد   د  جد  ــ، وإذا لت   األول

 1، وإعادة اخلالفة اإلسالمية سيهتا األوىل. من جتديد ملك العرب

                                                           

 ، باختصار يسي .« صيانة االنسان عن وساوس الشيخ دحالن»مقدمة كتاب  1
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 مراجع الكتاببعض لثبت 

  ، مدار الوطن الناشر: االستغاثة يف الرد على البكري ، ابن تيمية ، حتقيق عبد اهلل السهلي ،
 1ط 

   حتقيق حممد بن علي عجال ، مكتبة الغرباء  ، ابن كثريالبن تيمية  االستغاثةكتاب تلخيص ،
 1، ط األثرية

 حتقيق الشيخ حامد الفقيابن تيمية ، ،  الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم قتضاءا 

  ، ابن القيم ، حتقيق علي بن حسن بن عبد احلميد ، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان
 جلوزيدار ابن االناشر: 
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