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المتعلقة بإخالص الدعاء للواحد
الديان
تأليف ماجد بن سليمان الرسي
جمادى اآلخرة  4141هـ

مقدمة

مقدمة
احلمد هلل وحده  ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده  ،أما بعد:
فإن اهلل خلق اجلن واإلنس ليعبدوه وحده وال يشركوا بو شيئا  ،قال تعاىل وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون، 
والعبادة تشمل كل ما حيبو اهلل ويرضاه  ،من األقوال واألعمال الباطنة والظاىرة.
«فال صالة والزكاة والصيام واحلج وصدق احلديث وأداء األمانة وبر الوالدين وصلة األرحام والوفاء بالعهود واألمر
بادلعروف والنهي عن ادلنكر وجهاد الكفار وادلنافقني  ،واإلحسان إىل اجلار واليتيم وادلسكـني وابن السبيل وادلملوك ،
واإلحسان إىل البهائم  ،والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة.
وكذلك حب اهلل ورسولو  ،وخشية اهلل واإلنابة إليو  ،وإخالص الدين لو  ،والصب حلكمو  ،والشكر لنعمتو  ،والرضا
1
أيضا».
بقضائو  ،والتوكل عليو  ،والرجاء لرمحتو  ،واخلوف من عذابو  ،وأمثال ذلك ؛ ىي من العبادة هلل ً
وضد العبادة الشرك يف عبادة اهلل  ،بأن جيعل اإلنسان هلل شريكا يعبده كما يعبد اهلل  ،وخيافو كما خياف اهلل  ،ويتقـرب
إليو بشيء من العبادات  -من دعاء وصالة أو ذبح أو نذر أو غري ذلك  -كما يتقرب إىل اهلل.
والدعاء عبادة جليلة  ،قد خصها اهلل بالذكر يف كثري من اآليات  ،وبـني النبـي  شرفها يف كثري من األحاديث
الصحيحة  ،إال أنو من أكثر العبادات اليت شرك الناس فيها بني اهلل وبني خلقو  ،فإنك جتد  -مع األسف الشديد -
كثريا ممن ينتسب إىل اإلسالم قد وقعوا يف دعاء غري اهلل  ،سواءً كانوا من األنبـياء أو الصاحلني  ،كمن يقول يا نيب اهلل
أغثين  ،أويا عبد القادر اجلـيالين أشكو إليك ذنوبـي  ،أو يا بدوي مدد مدد  ،أو أشكو إليك نقـص رزقي  ،أو تسلط
العدو علي  ،أو قلة الولد  ،أو أشكو إليك فالنا الذي ظلمين  ،أو يقول أنا نـزيلك  ،أنا ضيفك  ،أنا جارك  ،أو
أنت جتري من يستجري  ،أو أنت خري معاذ يستعاذ بو  ،أو ارزقين الولد  ،أو قول القائل إذا عـثر :يا جاه زلمد  ،يا
ست نفيسة  ،أو يا سيدي الشيخ فالن  ،وحنو ذلك من األقوال اليت فيها تعلق وتوجو ودعاء لغري اهلل  ،وبعضهم
يكتب على أوراق ويعلقها عند القبور  ،أو يكتب زلضرا أنو استجار بفالن  ،مث يذىب إىل أحد ادلقبورين بذلك
احملضر ليغيثو! وما يدري ادلسكني أنو قد خلع بفعلو ىذا ربقة اإلسالم من عنقو بدعائو ذلك ادليت  ،وإن صلى وصام
وزعم أنو مسلم.
 1نقال من «رلموع الفتاوى» البن تيمية رمحو اهلل ( )151 – 141/11بتصرف يسري.
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والذين يفعلون ىذا عند القبور لديهم حجج يبرون هبا ما يفعلونو  ،ويزعمون أن تلك احلجج حجج شرعية  ،ولكنها
شبها ال وزن ذلا  ،فهي إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة  ،أو حكايات
عند التمحيص العلمي ال تعدوا عن كونـها ً
ومنامات  ،أو أقيسة عقلية فاسدة  ،أو فهوم قاصرة للنصوص الشرعية مل تطابق فهم السلف الصاحل.

ولو كان ىؤالء الداعون ألصحاب القبور عقالء حلكموا الكتاب والسنة وتركوا ما عدامها مما يصادمهما  ،ألن الكتاب
والسنة ال يبطلهما شيء  ،وال ينقض داللتهما شيء  ،ألهنما من عند اهلل  ،وكل ما خالفهما من االقرتاحات العقلية
وغريىا فهو باطل ال زلالة.
ويف ىذه الوريقات ؛ ذكرت أىم الشبو اليت يتعلق هبا الداعون ألصحاب القبور وىي مثان  ،وقد سبق أن أفردت
الشبهتني األوليني منها بالذكر يف كتابني مستقلني ، 2لعظم البالء هبما  ،ولطول اإلجابة عن كل منهما  ،ويف ىذا
الكتاب نقلت الشبهتني واجلواب عنهما برمـ ـتهما  ،ليكون الكالم على مجيع الشبو يف رلموع واحد.
مث ختمت البحث مبلحقني ؛ األول ذكرت فيو ضوابط علمية حيتاجها ادلسلم دلعرفة الشبو  ،وسبل الوقاية منها.
والثاين فهرست ذكرت فيو أش ـهر مؤلفات أىل العـ ـ ـ ـ ـلم يف رد الشبهات الواردة على توحيد العبادة  ،وأغلب تلك
الردود قد أل ـفت يف القرون الثاين عشر وما بعده.
واهلل أسأل أن يوفقنا وادلسلمني مجيعا إلخالص العمل هلل وحده  ،وأن جينبنا وإياىم طرق الشرك والغواية  ،واهلل أعلم ،
وصلى اهلل على نبينا زلمد  ،وآلو وصحبو وسلم تسليما كثريا.
وكتبو  ،ماجد بن سليمان الرسي يف الثامن والعشرين من شهر شعبان لعام  1433ىجري
www.saaid.net/book ، majed.alrassi@gmail.com

ىاتف11166515116761 :
ادلملكة العربية السعودية

 2ومها «كشف الغطاء عن عيين من جعل بينو وبني اهلل واسطة يف الدعاء»  ،وكتاب «البضاعة لـمبتغي الشفاعة»  ،واألول طبعتو دار الفرقان باجلزائر ،
وكالمها منشوران يف شبكة ادلعلومات . www.saaid.net/kutob
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فهرست عام لمواضيع الكتاب
 تأصيالت علمية بٌن يدي البحث
 مكانة الدعاء بٌن سائر العبادات
 تأصيالت يف مسألة بالشفاعة
 فصل يف بيان أنواع شفاعات النيب  يوم القيامة


األولى :شفاعتو لبدء احلساب



الشفاعة الثانية :شفاعته  للمؤمنٌن يف دخول اجلنة

 الشفاعة الثالثة :شفاعتو ملن ال ِحساب عليهم يوم
القيامة يف دخول اجلنة

 الشفاعة الرابعة :شفاعته  لعمو أيب طالب لتخفيف
العذاب عنو
 الشفاعة الخامسة :شـفاعتو  لعصاة املؤمنٌن من
أىل الكبائر ممن دخلوا النار أن خيرجوا منها بعدما
عُ ِّذبوا فيها بقدر ذنوهبم
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 الشبهة األولى :شبهة اختاذ الواسطة والشفاعة يف الدعاء  ،وبيان بطالهنا
من ستة عشر وجها:

 .1أن اهلل تعاىل أمرنا بأن ندعوه مباشرة بدون اختاذ واسطة.
 .2أن دعاء غًن اهلل شرك أكرب مهما كانت ذريعتو  ،وىو قول سائر
علماء األمة من أتباع املذاىب وغًنىم.
أ -قول علماء احلنفية
ب -قول علماء الشافعية
ت -قول علماء احلنابلة
ث -قول علماء املالكية
ج -قول العلماء الغًن منتسبٌن ملذىب معٌن
 .3أن اختاذ العبد واسطة بـينو وبـٌن ربو ىو فِعل مشركي مكة الذين
بُعِث فيهم النيب . 
 .4أن اهلل لو كان يرضى باختاذ العبد واسطة بينو وبٌن ربو الستفاض
األمر بذلك يف الكتاب والسنـة.
 .5لو كان اختاذ الوسائط بٌن اهلل وبٌن خلقو جائاا لفعلو الصحابة.
 .6أن متخذيها يَنسون وسائطهم إذا اشتد الكرب ويدعوهنا يف
الرخاء.
 .7أن طلب التشفع والتوسط يف اللغة ويف الشرع يكون بأن يطلب
شخص من غًنه أن ينضم إليو ليتوسط لو عند ثالث لقضاء
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حـ ـاجة ما  ،أما الذين يفعلو عباد القبور فإهنم يطلبون حاجاهتم من
الواسطة نفسها.
 .8ليس يف صالح املوتى ما يوجب اختاذىم واسطة أصال
 .9أن قياس اهلل على ملوك الدنيا باطل من ستة وجوه ؛ العلم والتدبًن
والغىن وامللك والرمحة والقدرة  ،والكالم على كل واحد منها.
 .11أن اهلل تعاىل أخرب بأنو يستجيب للعبد ولو كان عنده معاصي بل
لو كان كافرا  ،فما الداعي الختاذ الواسطة إذن؟!
 .11أن اختاذ الواسطة يلغي العالقة املباشرة بـٌن العبد وربو ويقطع الصلة
بينهما  ،وكفى هبذا خسارة.
 .12أن متخذ الواسطة قد حرم نفسو من خًن كثًن  ،أال وىو فرح اهلل
بإقبالو إليو.
 .13أن تلك الوسائط ال تقوم بدعاء اهلل كما يظنو من يدعوىم  ،ألهنم
إما مجادات وإما موتى.
 .14تصريح القرآن بأن أولئك الشفعاء لن يشفعوا هلم يوم القيامة
 .15أن أولئك املدعُوين من األنبـياء والصاحلٌن – ممن اختذىم الناس
واسطة  -ىم أنفسهم حمتاجون لدعاء األحياء واستغفارىم هلم.
 .16أن االعتماد على مبدأ القياس لتسويغ اختاذ واسطة بٌن العبد وبٌن
باطل من وجهٌن
ربو ٌ
 الشبهة الثانية :الشبهة املتعلقة بشفاعة النيب  ألمتو يف اآلخرة  ،والرد
عليها من عشرة وجوه:
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.1

كون النيب  شفيع الناس يف اآلخرة ال يقتضي دعائو للحصول
على تلك الشفاعة

 .2أن النيب  ال ميلك الشفاعة أصال حىت يصح طلبها منو
 .3أن النيب  وغًنه من الشفعاء ال يشفعون ملن شاؤوا يوم القيامة ،
بل فيمن حتققت فيو شروط الشفاعة
 فصل يف بيان الوسائل الشرعية للحصول على شفاعة النيب

 .4أن دعاء غًن اهلل شرك أكرب مهما كانت ذريعتو  ،لنيل الشفاعة أو
غًنه  ،والشرك حمرم يف مجيع الشرائع
 .5ليس ىناك دليل واحد من كتاب اهلل أو من سنة رسول اهلل 
الصحيحة أو من إمجاع األمة على جواز طلب الشفاعة من
املخلوقٌن
 .6أن الذين يشفعون يوم القيامة للمؤمنٌن كثًن  ،وليس النبـي 
وحده  ،فلماذا ال تدعوىم أيضا وتطلب الشفاعة منهم؟!
 .7أن األموات قد انقطعوا عن احلياة الدنيا دتاما  ،وما عادت تنطبق
عليهم قوانٌن احلياة الدنيا البتة  ،فكيف يصح دعاؤىم وطلب
الشفاعة منهم؟
 .8أن النيب  طلب منا أن نصلي عليو وندعو لو  ،حيا وميتا  ،فمن
كان ىذا حالو فكيف يصح أن تطلب منو احلاجات وىو يف
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قربه؟!
 .9أن مجيع من كانوا يُعبدون من دون اهلل َسيَخ ُذلون من كانوا

يعبدوهنم يوم القيامة ويتربؤون منهم  ،سواء األنبياء أو غًنىم

 .11أن أىل السنة مل يذكروا من أنواع الشفاعات ما يطلب منو يف قربه


تنبيو  -بيان الشرك الوارد يف قصيدة «الـربدة» حملمد بن سعد
البوصًني

 الشبهة الثالثة :شبهة التوسل  ،وبيان بطالهنا من ثالثة وجوه
 .1أن دعاء الصاحلٌن ليس بوسيلة شرعية أصال حلصول املقصود
 .2أن اآلية الكرمية ال تدل على أن دعاء الصاحلٌن وسيلة إلجابة الدعاء
 .3أن اعتقاد أن اهلل ىو الفاعل واملؤثر واملدبر للكون ال يغين شيئا إذا
كان العبد يتوجو لغًن اهلل بدعاء أو غًنه
 فصل يف ذكر بعض التقريرات العلمية ملسألة أن العربة باحلقائق
ال املسميات
 الشبهة الرابعة :دعوى أن عباد القبور ليسوا كفارا  ،لكوهنم يشهدون أن
ال إلـٰو إال اهلل  ،وبيان بطالهنا من ثالثة وجوه

 .1أن جمرد التلفظ بـ »ال إٰلو إال اهلل« بدون حتقيق شروطها ال يغين شيئا
 .2أن مانعي الاكاة يف عهد أيب بكر رضي اهلل عنو كانوا ينطقون
الشهادتٌن ومع ىذا أمجع الصحابة على قتاهلم
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 .3أن أعظم ما أنكره مشركي مكة وحاربوا النيب  من أجلو مسألة
استحقاق اهلل للعبادة دون من سواه

 الشبهة الخامسة :دعوى أن الشرك حمصور بعبادة األصنام  ،واجلواب
عنها من مخسة وجوه:

 .1أن الشِّرك يف اللغة ىو جعل الشيء شراكة بٌن اثنٌن
 .2أن اهلل صرح يف القرآن بأن دعاء غًن اهلل شرك وكفر وضالل
 .3جالء الفرق بٌن من دعا اهلل وحده وأنال بو حاجتو وبٌن من أنال
حاجتو بغًن اهلل أيا كان ذلك املدعو
 .4االستدالل بعدم الفرق بٌن ما كانت عليو العرب يف اجلاىلية وبٌن ما
يفعلو عباد القبور على أن عباد القبور مشركون
 .5أن الكفار الذين بعث فيهم النيب  ما كانوا كلهم يعبدون األصنام ،
بل كان منهم من يعبد الصاحلٌن ومنهم من كان يعبد غًن ذلك

 الشبهة السادسة :شبهة التجربة  ،واجلواب عنها من ستة وجوه
 الشبهة السابعة :شبهة تقليد العلماء  ،واجلواب عن ذلك من مخسة وجوه
 الشبهة الثامنة :شبهة األحاديث الضعيفة واملوضوعة  ،وأشهرىا سبعة
 فصل يف التحذير من الوقوع يف الشبهات  ،وفيو أحد عشر مبحثا

8

تأصيالت علمية

تأصيل  ،الدعاء عبادة
مكانة الدعاء بين سائر العبادات
الدعاء عبادة جليلة  ،قد خصها اهلل بالذكر يف كثَت من اآليات  ،وب ـيَّـن النبـي  شرفها يف كثَت من األحاديث
الصحيحة  ،فمنها حديث سلمان الفارسي رضي اهلل عنو عن النبـي  قال :إن اهلل حـ ـيـي كريٌ يستحيـي إذا رفع
1
الرجل إليو يديو أن يردمها صفراً خائبتُت.
2

وقال رسول اهلل  : ال يرد القضاء إال الدعاء.
3
وقال رسول اهلل  : ليس شيء أكرم على اهلل تعاىل من الدعاء.
وقد جاء تصريح النبـي  بتعظيم شأن الدعاء يف قولو  : الدعاء ىو العبادة  ،وقرأ وقال ربكم ادعوين
4

أستجب لكم إىل قولو داخرين.
حصرا كليا  ،دبعٌت أن الدعاء يضم رتيع أنواع العبادات  ،كال ؛ بل اظتراد بو التنبيو
صر العبادة يف الدعاء ليس ْ
وح ْ
على عـظم الدعاء وشرف مكانتو  ،وأنو لب العبادة وخالصها وركنها األعظم  ،وىو كـقولو ( : الـحج عرفة)، 5
وقولو ( : الدين النصيحة).6
وقد َّ
شكك بعض الناس يف كون الدعاء عبادة  ،ليصلوا بذلك إىل جواز صرفو لغَت اهلل  ،وىذا الزعـم مردود
عليهم  ،فقد شتى اهلل الدعاء عباد ًة يف قولو قل إين هنيت أن أعبد الذين تدعون من دون اهلل ظتا جاءين البـينات

من ربـي ، وقال تعاىل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عبادتي سيدخلون جهنم
داخرين ، أي أذالء  ،ف ـوصف اهلل الدعاء بالعبـادة يف اآليتُت  ،فدل ذلك على عظم شأنو.
كما شتى اهلل الدعاء دينًا كما يف قولو تعاىل فإذا ركبوا يف الفلك دعوا اهلل ؼتلصُت لو الدين فلما ؾتاىم إىل الرب
إذا ىم يشركون.7
وعرفو باأللف والالم اليت تفيد الع ـهد  ،فدل ذلك على أن الدعاء
فجعل اهلل سبحانو الدين بدالً من الدعاء َّ ،
دين  ،وما كان دينا فهو عبادة.
ٌ
 1رواه الًتمذي ( ، )3556وصححو األلباين.
 2رواه الًتمذي ( ، )2139عن سلمان الفارسي رضي اهلل عنو  ،وحسنو األلباين  ،انظر «الصحيحة» (.)154
 3رواه الًتمذي ( ، )3373عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو  ،وحسنو األلباين.
 4رواه أبو داود ( ، )1479والًتمذي ( ، )2969وغَتمها عن النعمان بن بشَت رضي اهلل عنو  ،وصححو الشيخ األلباين.
 5رواه النسائي ( )3316وغَته  ،عن عبد الرزتـٰن بن يعمر رضي اهلل عنو  ،وصححو األلباين.
 6رواه مسلم ( )55عن دتيم الداري رضي اهلل عنو.
 7سورة العنكبوت. 65 :
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مث إن اهلل تعاىل قد أمر بدعائو  ،وكل ما أمر اهلل بفعلو فهو عبادة واجبة أو مستحبة  ،كما يف اآلية اظتتقدمة
وقال ربكم ادعوين أ ستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين ، وقال تعاىل
ادعوا ربكم تضرعا وخفية.
وكذلك النيب  أمر بدعاء اهلل  ،كما يف قولو :فأما الركوع فعظموا فيو الرب تعاىل  ،وأما السجود فأكثروا من

الدعاء  ،فـقم ٌن 1أن يستجاب لكم.

2

قال الشيخ عبد اهلل بن عبد الرزتـٰن أبابطُت 3رزتو اهلل:
وكل ما أمر اهلل بو أمر إجياب أو استحباب فهو عبادة عند رتيع العلماء  ،فمن قال إن دعاء العبد ربو ليس
4
بعبادة لو فهو ضال  ،بل كافر.
فصل في األمر بدعاء اهلل وحده والنهي عن دعاء غيره
القرآن والسنة يأمران بإفراد اهلل وحده بالدعاء  ،وينهيان عن دعاء غَته  ،ومن ذلك قولو تعاىل ادعوا ربكم
تضرعا وخفية ، 5وقولو تعاىل واسألوا اهلل من فضلو.6
قال الشيخ عبد الرزتـٰن بن ػتمد بن قاسم 7رزتو اهلل:
 1أي حري.
 2رواه مسلم (.)479
 3ىو الشيخ عبد اهلل بن عبد الرحـمـٰن أبابطُت  ،ولد سنة  1194ىـ يف روضة سـدير  ،تتلمـذ علـى بعـض تالمـذة الشـيخ ػتمـد بـن عبـد الوىـاب  ،تـوىل
ودرس يف بالد كثَتة  ،ولو تالمذة كثـر  ،مـنهم
القضاء واالفتاء  ،وصار من أكابر علماء ؾتد  ،حىت لقب بـ «مفيت الديار النجدية»  ،برع يف الفقو َّ ،
أزتـد بـن إبـراىيم بــن عيسـى ( 1329ىــ)  ،شــارح نونيـة ابـن القـيم  ،وعثمــان بـن عبـد اهلل بــن بشـر ( 1293ىــ)  ،اظتـخرخ اظتعــروف  ،لـو عـدة كتــب يف
الــذب عــن العقيــدة امســالمية  ،منهــا «االنتصــار ضتــزب اهلل اظتوحــدين  ،والــرد علــى ا ــادل عــن اظتشــركُت»  ،وكتــاب «الــرد علــى الــربدة»  ،وكتــاب
«تأسيس التقديس يف كشف تلبيس داود بن جرجيس»  ،ولـو رسـائل وردود بعضـها مثبـت يف كتـاب «الـدرر السـنية يف األجوبـة النجديـة»  ،وبعضـها
مثبت يف «غتموعة الرسائل واظتسائل النجدية»  ،تويف يف شقراء سنة  1282ىجرية  ،رزتو اهلل رزتة واسعة.
باختصار وزيادة من ترجـمتـو يف مقدم ـ ـ ـ ـ ـ ـة كتابو «تأسيس التقـ ـ ـ ـ ـديس يف كشـ ـ ـ ـ ـف تلبيس داود بن جرج ـ ـ ـيس»  ،وىي من إعداد د .عبد السالم بن
برجس آل عبد الكري رزتو اهلل  ،وانظر للتوسع يف تررتتو كتاب «الشيخ العالمة عبد اهلل بن عبد الرزتـٰن أبابطُت  ،مفيت الديار النجدية»  ،تأليف
د .علي بن ػتمد العجالن  ،الناشر :دار الصميعي – الرياض.
« 4تأسيس التقديس يف كشف تلبيس داود بن جرجيس»  ،ص . 127
 5سورة األعراف. 55 :
 6سورة النساء. 32 :
 7الشيخ عبد الرزتـٰن من علماء ؾتد اظتعروفُت  ،ولد سنة  1319ىـ  ،ودرس على يد رتلة من علماء ؾتد  ،دتيز الشيخ خبدمة الًتاث العلمي من
مصادره مث حتقي قو وطباعتو  ،أبرزىا فتاوى ابن تيمية  ،رتعها يف ستسة وثالثُت غتلدا عدا الفهارس  ،وطبعت على نفقة الـملك سعود بن عبد العزيز
رزتو اهلل عام  1381ىـ  ،وكذا جـ مع فتاوى علماء ؾتد بدءا من الشيخ ػتمد بن عبد الوىاب يف القرن الثاين عشر إىل العلماء اظتعاصرين يف زمنو ،
وىي اظتعروفة بـ «الدرر السنية يف الفتاوى النجدية»  ،وتقع يف ستة عشر غتلدا  ،وطبعت على نفقة اظتلك عبد العزيز آل سعود سنة  1356ىـ ،
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وأما إفراد اهلل بالدعاء فجاء ذكره يف ؿتو ثالذتائة موضع منوع  ،تارة على صيغة األمر بو  ،كقولو أدعوين
أستجب لكم ، 1وادعوه ؼتلصُت لو الدين.2
وتارة يذكره اهلل بصيغة النهي كقولو فال تدعوا مع اهلل أحدا.3
وتارة يقرنو بالوعيد كقولو فال تدع مع اهلل إلـٰهاً آخر فتكون من اظتعذبُت.4
وتارة بتقرير أنو ىو اظتستحق لأللوىية والتعبد كقولو وال تدع مع اهلل إلـٰهاً آخر ال إلـٰو إال ىو.5

وتارة يف اطتطاب دبعٌت امنكار على الداعي كقولو وال تدع من دون اهلل ما ال ينفعك وال يضرك.6
وتارة دبعٌت امخبار واالستخبار  قل أرأيتم ما تدعون من دون اهلل أروين ماذا خلقوا من األرض أم عتم شرك يف
السماوات.7
وتارة باألمر الذي ىو بصيغة النهي وامنكار  قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهلل ال ديلكون مثقال ذرة يف
السماوات وال يف األرض.8
صرفو لغَت اهلل شرك ومن أضل ؽتن يدعو من دون اهلل من ال يستجيب لو إىل
وتارة أن الدعاء ىو العبادة  ،وأن ْ
يوم القيامة إىل قولو وكانوا بعبادهتم كافرين ، 9وأعتزلكم وما تدعون من دون اهلل إىل قولو فلما اعتزعتم
وما يعبدون من دون اهلل.13

ورتع الشيخ أيضا فتاوى مفيت الديار السعودية الشيخ ػتمد بن إبراىيم آل الشيخ رزتو اهلل يف ثالثة عشر جزءا  ،وطبعت بأمر من اظتلك فيصل بن
عبد العزيز رزتو اهلل يف عام  1393ىـ.
وللشيخ مخلفات وشروحات يف العقيدة وأصول التفسَت والفقو واضتديث والنحو  ،قد نفع اهلل هبا كثَتا واستفاد منها اظتسلمون  ،رزتو اهلل وأجزل
ثوابو.
تويف الشيخ عبد الرزتـٰن سنة  1392ىجرية رزتو اهلل رزتة واسعة.
 1سورة غافر. 63 :
 2سورة األعراف. 29 :
 3سورة اصتن. 18 :
 4سورة الشعراء. 213 :
 5سورة القصص. 88 :
 6سورة يونس. 136 :
 7سورة األحقاف. 4 :
 8سورة سبأ. 22 :
 9سورة األحقاف. 6 - 5 :
 13سورة مري 48 :ـ . 49
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1
اظتعرف بالالم
ويف اضتديث( :الدعاء ىو العبادة)  ،صححو الًتمذي وغَته  ،وقد أتى فيو بضمَت الفصل  ،واطترب َّ
ليدل على اضتصر  ،وأن العبادة ليست غَت الدعاء  ،وأنو معظم كل عبادة ، 2وهنى أن 3يشرك معو أحد فيو ،

حىت قال يف حق نبيو  قل إمنا أدعوا ريب وال أشرك بو أحداً ، 4 وأخرب أنو ال يغفر أن يشرك بو 5.انتهى.
قلت :ومن أدلة وجوب إفراد اهلل بالدعاء ؛ حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما  ،أن النيب  قال :إذا سألت
فاسأل اهلل  ،وإذا استعنت فاستعن باهلل.

6

فلو كان سخال غَت اهلل جائزا ألرشده النيب  إىل ذلك بقولو  :واسألٍت  ،أو :استعن يب  ،فلما مل يقع ىذا -
واظتقام مقام تعليم َّ -
دل ذلك على أن سخال غَت اهلل ال جيوز.
وعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو  ،أن رسول اهلل  قال :ينـزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل شتاء الدنيا حُت يبقى
7
ثلث الليل اآلخر  ،يقول :من يدعوين فأستجيب لو؟ من يسألٍت فأعطيو؟ من يستغفرين فأغفر لو؟
وقد جاء النهي صرحيا عن دعاء غَت اهلل يف حديث ابن مسعود رضي اهلل عنو عن النيب  قال :من مات وىو
9
يدعو من دون اهلل ندا 8دخل النار.
وعن أبـي ىريرة رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل  : خترج عنق من النار يوم القيامة  ،عتا عينان تبصران ،
وأذنان تسـمعان  ،ولسان ينطق  ،يقول :إين وكلت بثالثة :بكل جبار عنيد  ،وبكل من دعا مع اهلل إلـٰها آخر ،
13

وباظتصورين.
قال الشيخ عبد الرزتـٰن بن سعدي 11رزتو اهلل يف تفسَت قولو تعاىل يسألو من يف السماوات واألرض:1

 1تقدم خترجيو.
 2صدق رزتو اهلل  ،فال تكاد ختلو عبادة من دعاء  ،فالصالة واضتج واألذكار واصتهاد كلها عبادات يشرع فيو دعاء اهلل عز وجل  ،فضال عن كون
الدعاء حبد ذاتو عبادة مستقلة.
 3يف اظتطبوع( :أال)  ،وىو خطأ ظاىر  ،فلعلو خطأ يف النسخ  ،والصواب ما أثبت.
 4سورة اصتن. 23 :
« 5السيف اظتسلول على عابد الرسول»  ،ص  ، 132 – 131باختصار وتصرف يسَت.
 6رواه الًتمذي ( ، )2516وأزتد ( ، )333/1وصححو األلباين.
 7رواه البخاري ( ، )1145ومسلم ( ، )1772وغَتمها.
 8الند ىو اظتثيل والنظَت.
 9رواه البخاري ( )4497عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو.
 13رواه الًتمذي ( ، )2574وصححو األلباين.
 11ىو الشيخ العالمة اظتفسر الفقيو عبد الرزتـٰن بن ناصر السعدي  ،من فحول علماء ؾتد  ،استوطن بلدة عنيزة من مدن القصيم  ،ولد عام 1337
وتويف عام  1376ىجري  ،تتلمذ على يده عدد من الطلبة صاروا فيما بعد من علماء الـمسلمُت  ،كالشيخ عبد اهلل بن عبد العزيز بن عقيل ،
والشيخ عبد اهلل بن عبد الرزتـٰن البسام  ،والشيخ ػتمد بن صاحل بن عثيمُت وغَتىم  ،رحم اهلل أمواهتم وحفظ أحياءىم.
انظر تررتتو يف كتاب «علماء ؾتد خالل ذتانية قرون»  ،للشيخ عبد اهلل بن عبد الرزتـٰن البسام رزتو اهلل.
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أي ىو الغٍت بذاتو عن رتيع ؼتلوقاتو  ،وىو واسع اصتود والكرم  ،فكل اطتلق مفتقرون إليو  ،يسألونو رتيع
حوائجهم حب اعتم ومقاعتم  ،وال يستغنون عنو طرفة عُت وال أقل من ذلك  ،وىو تعاىل كل يوم ىو يف شأن، 
كسَتا  ،ويعطي قوما ودينع آخرين  ،ودييت وحييي  ،وخيفض ويرفع  ،ال يشغلو شأن عن شأن ،
فقَتا وجيرب ً
يغٍت ً
2
عمت
وال تـغلـطو اظتسائل  ،وال يبـرمو إضتاح اظتلحُت  ،وال طول مسألة السائلُت  ،فسبحان الكري الوىاب الذي َّ
مواىبو أىل األرض والسماوات  ،وعم لطف و رتيع اطتلق يف كل اآلنات واللحظات  ،وتعاىل الذي ال دينعو من
امعطاء معصية العاصُت  ،وال استغناء الفقراء اصتاىلُت بو وبكرمو.

 1سورة الرزتـٰن  ،اآلية . 29
 2أي يـملو ويـضجره .انظر «لسان العرب».
« 3تيسَت الكري الرزتـٰن يف تفسَت كالم اظتنان».
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تأصيالت علمية في مسألة الشفاعة
الشفاعة حق ثابت  ،بالكتاب والسنة وإمجاع ادلسلمُت  ،والشفاعة يف أصل معناىا اللغوي من «الشفع» وىو
فعا.
«الزوج»  ،وىو ضد «الوتر»  ،فانضمام الفرد مع الفرد ليكون زوجا يسمى َش ً
ولكلمة «الشفع» تفريعات عدة  ،فوساطة الرجل ألخيو عند ثالث ليسامـحو عن خطأ – مثال  -تسمى شفاعة
 ،مسيت بذلك ألن الوسيط انضم إىل طالب الوساطة فصارا شفعا بعدما كان فردا  ،وىذا النوع من الشفاعة ىو
ٔ

الذي يسمى يف زماننا بالوساطة.
والنيب  يسمى بالشافِع  ،ألنو يشفع للناس يوم القيامة عند ا﵁ عدة شفاعات كما سيأيت  ،والشفعاء عدة ،
فسائر األنبياء يشفعون  ،وادلؤمنون يشفعون  ،وادلالئكة يشفعون  ،واألطفال يشفعون  ،والقرآن يشفع لِ ُقــرائو ،
والصوم يشفع  ،فاللهم اجعلنا ممن تدركهم شفاعة الشفعاء يوم القيامة.
ِ
وسر الشفاعة إظهار فضل الشفعاء يوم القيامة  ،وأعظم الشفعاء يوم القيامة النيب حممد  ، فإن لو يوم القيامة
مخس شفاعات  ،أربع منها خاصة بو  ،وواحدة يشًتك فيها مع سائر الشفعاء.
فصل في بيان أنواع شفاعات النبي  يوم القيامة
األولى :شفاعتو لبدء الحساب  ،وىي أ َّول الشفاعات  ،وتسمى بالشفاعة العظمى  ،حيث إن الناس يوم
القيامة يطول هبم ادلوقف  ،ويشتد هبم الكرب  ،مؤمنهم وكافرىم  ،وتدنو الشمس منهم حىت تكون قدر ِميل ،
فيذىبون إىل األنبياء ليشفعوا ذلم عند رهبم لبدء احلساب  ،لَتى كل سبيلو إما إىل اجلنة وإما إىل النار  ،فيعتذر
عنها األنبياء اخلمسة  ،آدم ونوح وإبراىيم وموسى وعيسى عليهم الصالة والسالم  ،مث يـُحيلهم عيسى  إىل
حممد  ، فيذىبون إليو  فيقول( :أنا ذلا)  ،فيسجد حتت العرش ما شاء ا﵁ أن يسجد  ،مث يَفتح ا﵁ عليو من
حمامده وحسن الثناء عليو شيئا مل يـَ ْفــتَحوُ على أحد قبلو  ،مث يـُ ـقال لو( :ارفع حممد  ،وقُل يُسمـ ـ ـ ـ ـع  ،واشفع
وسل تُع َط)  ،فيشفع ألىل ادلوقف عند ا﵁ لبدء احلساب فيقبل ا﵁ شفاعتو  ،فيبدأ احلساب وفصل
تُ َشفع َ ،
القضاء بُت العباد كلهم  ،مؤمنهم وكافرىم  ،من لدن آدم إىل قيام الساعة.

ٕ

وىذه الشفاعة خاصة بالنيب  ، فعن جابر رضي ا﵁ عنهما أن النيب  قال :أعطيت مخسا لم يعـ ـطهن أحد
ِ
وجـ ـعِلت يل األرض مسجدا وطهورا  ،فأيـما رجل من أميت أدركتو الصالة
قبلي ؛ نُصرت بالرعب مسَتة شهر ُ ،
ٔ انظر معٌت الشفاعة بتوسع يف «لسان العرب»  ،مادة «شفع».
ٕ أحاديث الش ـفاعة متواترة  ،وردت عن مج ـع من الصحابة يف الصحيحُت وغَتمها  ،انظر «صحيح البخاري» (ٚٗٔٓ ، ٙ٘ٙ٘ ، ٕٗٚٔ ، ٗٗٚٙ
 ، )ٚ٘ٔٓ ، ٚٗٗٓ ، ٖٜٚٗ ،و «صحيح مسلم» (ٖ )ٜٔ٘ – ٜٔعن أنس وأيب ىريرة وأيب سعيد اخلدري وحذيفة  ،رضي ا﵁ عنهم.
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فليصل  ،وأُ ِحـلت يل الغنائم ومل تَـ ِحل ألحد قـ ـبلي  ،وأعطيت الشفاعة  ،وكان النيب يبعث إىل قومو خاصة
ٔ
وبـُـعِثت إىل الناس عامة.
وىذه الشفاعة ىي ادلقام ادلـ ـحمود الوارد ذكره يف قولو تعاىل عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا ، ٕوىو ادلقام
حمده فيو األولون و ِ
اآلخرون يوم القيامة  ،ويغبِطونو عليو  ،إذ تكون لو ادلنة على مجيع اخللق يف بدء
الذي يـَ ُ
احلساب  ،مؤمنهم وكافرىم  ،إنسهم ِ
وجــنهم.

وقد حث النيب  على الدعاء لو بنوال ىذ ادلقام ا﵀مود  ،فعن جابر بن عبد ا﵁ رضي ا﵁ عنهما أن رسول ا﵁
 قال :من قال حُت يسمع النداء( :اللهم رب ىذه الدعوة التامة والصالة القائمة ِ ،
آت حممدا الوسيلة
ٖ

والفضيلة  ،وابعثو مقاما محمودا الذي وعدتو) ؛ َح ـلت لو شفاعيت يوم القيامة.
ولِعِظَ ِم شأن ىذه الشفاعة مساىا أىل العلم بالشفاعة العظمى  ،وىي أول الشفاعات اليت تكون يوم القيامة.
الشفاعة الثانية :شفاعتو  للمؤمنُت يف دخول اجلنة  ،فإن ادلؤمنُت إذا أتوا اجلنة وجدوا أبواهبا مغلقة  ،فعندئذ

يطرق النيب  باب اجلنة  ،فيقول خازن اجلنةٗ :من أنت؟
فيقول :حممد.
٘
فيقول :بك أ ُِمرت أالّ أفتح ٍ
ألحد قبلك.

ِ
األنبياء
وعن أنس بن مالك رضي ا﵁ عنو قال  :قال رسول ا﵁  : أنا أول الناس يشفع في الجنة  ،وأنا أكثر
ٚ ٙ

تَــبَعاً .

إظهار لشرف النيب  وفضلِو  ،إذ أنو
فالنيب  ىو أول من يدخل الـجنة  ،وال يدخلها أحد قبلو  ،ويف ىذا ٌ
صاحب الشفاعة العظمى لَتيح الناس من ُك ـ ُربات ا﵀شر  ،وصاحب الشفاعة الثانية لنيل الفرح والسرور بدخول
اجلنة.

ٔ رواه البخاري (ٖٖ٘) ومسلم (ٕٔ٘)  ،واللفظ للبخاري.
ٕ سورة اإلسراء. ٜٚ :
ٖ رواه البخاري (ٗٔ.)ٙ
ٗ اخلازن ىو احلافظ للشيء  ،وقد اشتهر عند الناس تسميتو بـ «رضوان»  ،وىذا ال دليل صحيح عليو  ،والصواب تسميتو خبازن اجلنة كما جاء يف
احلديث  ،أفادين هبا الشيخ حممد بن علي آدم األثيويب حفظو ا﵁.
٘ رواه مسلم ( )ٜٔٚعن أنس بن مالك رضي ا﵁ عنو.
 ٙأي أتباعا من الناس.
 ٚرواه مسلم ( )ٜٔٙواللفظ لو  ،وأمحد (ٖ )ٔٗٓ/والدارمي يف ادلقدمة  ،باب ما أُعطي النيب من الفضل.
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الشفاعة الثالثة :شفاعتو دلن ال ِحساب عليهم يوم القيامة يف دخول اجلنة  ،ودليلها حديث أيب ىريرة رضي ا﵁
عنو الطويل يف الشفاعة  ،وفيو :يا حممد  ،أ ِ
َدخل من أمتك من ال ِحساب عليهم من الباب األدين من أبواب
ٔ ٕ

اجلنة .

الشفاعة الرابعة :شفاعتو  لعمو أيب طالب لتخفيف العذاب عنو  ،ألنو كان يدافع عنو ويرد عنو أذى

الـمشركُت  ،فعن العباس بن عبد ادلطلب رضي ا﵁ عنو أنو قال للنيب  : ما أغنيت عن عمك؟ فوا﵁ كان

كٖ ويغضب لك.
حيوطُ َ
٘
ضحضاحٗ من نار  ،ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار.
قال :ىو يف َ

الشفاعة الخامسة :شـفاعتو  لعصاة ادلؤمنُت من أىل الكبائر ممن دخلوا النار أن خيرجوا منها بعدما ُعذبوا فيها

بقدر ذنوهبم  ،ودليلها حديث أنس بن مالك رضي ا﵁ عنو الطويل  ،وفيو أن النيب  يوم القيامة يستأذن ربو يف
الشفاعة للمؤمنُت من أىل الكبائر الذين في النار يف اخلروج منها ودخول اجلنة  ،فيقبل ا﵁ شفاعتو فيهم ،

ـحد لو حدًّا  ،أي يُقدر لو قدرا من الناس ُخيرجهم من النار ويدخلهم اجلنة  ،مث يعود عليو الصالة والسالم إىل
ويَ ُ
ٙ
وسل
ربو فيقع ساجدا  ،فيدعو ا﵁ ما شاء ا﵁ أن يدعو مث يقول لو( :ارفع حممد  ،وقُل يُسمع  ،واشفع تُ َشفع َ ،
ٍ
ٍ
فيحد يل حدًّا)  ،فيخرجهم
تُع َ
ط)  ،قال :فأرفع رأسي  ،فأثٍت على ريب بثناء وحتميد يُعل ـ َمنيو  ،قال( :مث أشفع ُ
فيدخلهم اجلنة  ،مث يعود الثالثة والرابعة فيفعل مثل ما فعل يف الثانية  ،وىكذا أربع شفاعات من الرسول 
لعصاة ادلؤمنُت يف اخلروج من النار ودخول اجلنة  ،مث قال( :حىت ما يبقى يف النار إال من حبسو القرآن) ، ٚأي

وجب عليو اخللود يف النار أبد اآلباد ألنو مات كا ًفرا  ،قال تعاىل إن الذين كفروا من أىل الكتاب وادلشركُت يف
نار جهنم خالدين فيها أولئك ىم شر الربية.ٛ
ثالث تنبيهات
ٔ قلت :يف ىذا تنبيو لفضلهم  ،فإن للجنة سبعة أبواب كما جاء يف التنزيل ﴿ذلا سبعة أبواب﴾  ،وكوهنم يدخلون من الباب األدين منها فيو تنبيو
لفضلهم  ،فإن فضل التيامن معلوم يف اإلسالم.
ٕ رواه البخاري (ٕٔ.)ٗٚ
ٖ حيوطك أي يصونك ويذب عنك.
ٗ الضحضاح يف األصل ما رق من ادلاء على وجو األرض مما مل يبلغ الكعبُت  ،واستُـعَت ىنا للنار .انظر «النهاية».
٘ رواه البخاري (ٖ )ٖٛٛومسلم ( )ٕٜٓوأمحد (ٔ.)ٕٓٙ/
 ٙيف رواية عند البخاري (ٓٔ٘ :)ٚيا حممد  ،ارفع رأسك ...
 ٚرواه البخاري (٘ )ٙ٘ٙومسلم (ٖ ، )ٜٔوانظر (.)ٚ٘ٔٓ( ، )ٚٗٗٓ( ، )ٚٗٔٓ( ، )ٗٗٚٙ
 ٛسورة البينة. ٙ :

41

تأصيالت علمية في الشفاعة

األولى :ىذه الشفاعة من النيب  لعصاة ادلؤمنُت من أىل الكبائر ممن دخلوا النار أن يخرجوا منها ىي أعظم
الشفاعات بعد الشفاعة العظمى  ،وىي اليت عناىا النيب  بقولو :شفاعيت ألىل الكبائر من أميت.

ٔ

ومن أدلتها حديث أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو أن رسول ا﵁  قال :لكل نيب دعوة مستجابة يدعو هبا  ،وأريد أن
ٕ
أختبئ دعويت شفاعة ألميت يف اآلخرة.
ويف رواية دلسلم :لكل نيب دعوة مستجابة  ،فتَعجل كل نيب دعوتو  ،وإنـي اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم

القيامة  ،فهي نائلةٖ إن شاء اهلل من مات من أميت مل يشرك با﵁ شيئا.

ٗ

التنبيو الثاني :قال ابن القيم٘ رمحو ا﵁ :وأكثر األحاديث صرحية يف أن الشفاعة يف أىل التوحيد من أرباب
الكبائر إمنا تكون بعد دخوذلم النار  ،وأما أن يُشفع فيهم قبل الدخول فال يدخلون فلم أظفر فيو بنص.

ٙ

التنبيو الثالث :ىذه الشفاعة – أي اخلامسة  -مشًتكة بُت النيب  وبُت غَته من الشفعاء  ،فقد ثبت أن

األنبياء وادلؤمنُت وادلالئكة يشفعون للمؤمنُت ممن استحقوا دول النار يف اخلروج منها بعد أن نالوا قسطهم من
العذاب  ،فيقبل ا﵁ شفاعتهم فيُخ ِرجون من شاء ا﵁ خروجهم  ،إال أن للنيب َ خصيصة  ،وىي أنو سيشفع

أىل كبائر من أمتو من النار.
أربع مرات إلخراج ُ

ٚ

ٍ
شفاعة من أحد  ،مث تنطبق النار على من فيها
وبعد شفاعة الشفعاء يـُخرج ا﵁ أناسا من النار ويدخـلهم اجلنة بال
وتؤصد على من فيها من الكفار  ،ويب َقون فيها أبد اآلباد أجارنا ا﵁ منها  ،إذ إن الكفار قد حكم ا﵁ عليهم
ْ
باخللود األبدي السرمدي يف النار  ،ولن خيرج منها أحد منهم  ،سواء شفع ذلم أحد أم مل يشفع ذلم أحد  ،قال

ٔ رواه الًتمذي (ٖٕ٘ٗ)  ،وأبو داود ( ، )ٖٜٗٚوأمحد (ٖ ، )ٕٖٔ/وصححو األلباين يف «ادلشكاة» ( )ٜٜ٘٘ -ٜ٘٘ٛعن أنس رضي ا﵁ عنو.
ٕ رواه البخاري (ٖٗٓ )ٙومسلم ( )ٜٔٛوابن ماجو ( )ٖٗٓٚوأمحد (ٕ )ٕٚ٘/عن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو  ،واللفظ للبخاري.
ٖ نال أي أصاب  ،كما يف «لسان العرب»  ،وادلعٌت أن الشفاعة ستصيب من مات ال يشرك با﵁ شيئا.
ٗ رقم (.)ٜٜٔ
٘ ىو حممد بن أيب بكر بن سعد الزرعي مث الدمشقي  ،ادلعروف بابن قي م اجلوزية  ،من علماء ادلائة الثامنة  ،الزم شيخو ابن تيمية إىل أن مات سنة
 ، ٕٚٛفكان من كبار تالمذتو  ،مث محل بعده لواء الدعوة واجلهاد العلمي إىل أن مات سنة ٔ٘ ، ٚكان واسع ادلعرفة  ،قوي احلجة  ،دقيق
االستنباط  ،كثَت ادلصنفات  ،ومؤلفاتو مقبولة عند مجيع الناس  ،حىت صار من بعده عياال عليو  ،نصر العقيدة اإلسالمية نصرا مؤزرا  ،ورد على
ادلبتدعة نظما ونثرا  ،السيما ادلتفلسفة والقبورية وادلؤولة وادلتصوفة  ،رمحو ا﵁ رمحة واسعة  ،فقد جدد ىو وشيخو دين ا﵁  ،فكانا منعطفا يف حياة
األمة اإلسالمية .انظر ترمجتو يف «شذرات الذىب» البن العماد و «ذيل طبقات احلنابلة» البن رجب  ،ومن أجـمع من ترجم لو الشيخ بكر بن عبد
ا﵁ أبو زيد رمحو ا﵁ يف كتابو «ابن قيم اجلوزية  ،حياتو وآثاره».
« ٙهتذيب السنن»  ،كتاب السنة  ،باب يف الشفاعة  ، )ٕٕٚٓ – ٕٕٜٙ/٘( ،الناشر :مكتبة ادلعارف – الرياض.
 ٚوانظر الكالم حول ىذه الشفاعات اخلمس يف ادلرجع السابق.
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تعاىل ﴿إن ا﵁ لعن الكافرين وأعد ذلم سعَتا * خالدين فيها أبدا ال ِجيدون وليا وال نصَتا﴾ٔ  ،وقال تعاىل
﴿والذين كفروا ذلم نار جهنم ال يُقضى عليهم فيموتوا وال ُخيفف عنهم من عذاهبا كذلك جنزي كل كفور﴾ٕ.
إشكال والجواب عليو
اجلمع بُت حصول شفاعة الرسول  لعمو أيب طالب  -وقد مات كافرا  ، -وقولو تعاىل فما
فإن قيل  :كيف ُ
تنفعهم شفاعة الشافعُت ؟

فالجواب  :أن شفاعتو لو ليست يف إخراجو من النار كما ىو احلال لعصاة ادلؤمنُت  ،وإمنا جملرد ختفيف العذاب
فحسب  ،جزاء لو  ،ألنو كان حيوط النيب  ويدافع عنو.

وللشيخ حافظ بن أمحد احلكميٖ رمحو ا﵁ أبيات يف أنواع الشفاعات  ،ذكرىا يف منظومتو «سلم الوصول إىل
حيسن ذكرىا يف ىذا ادلقام  ،قال فيها:
علم الوصول» ُ ،
كذا لوٗ الشفاعة العظمى كما

قد خصو ا﵁ هبا تكرما

ِمن بعد إذن ا﵁ ال كما يرى

كل قَـبوري على ا﵁ افًتى
ُ

يشفع أوال إىل الرمحـٰن يف
ُ

ِ
ادلوقف
فصل القضاء بُت أىل

من ِ
بعد أن يطلبها الناس إىل

كل أويل العزم اذلداة الفضال

استفتاح
وثانيا يشفع يف
ِ

الفالح
دار النعيم ألويل
ِ

ٔ سورة األحزاب. ٙ٘ – ٙٗ :
ٕ سورة فاطر. ٖٙ :
ٖ ىو الشيخ العالمة حافظ بن أمحد بن علي احلكمي  ،أحد علماء ادلملكة العربية السعودية  ،وعلم من أعالم منطقة اجلنوب  ،طلب العلم على
الشيخ عبد ا﵁ بن حممد القرعاوي رمحو ا﵁  ،صنف منظومات عدة يف العقيدة والفقو وادلصطلح والسَتة والفرائض واآلداب  ،وقد قام ادللك الراحل
سعود بن عبد العزيز آل سعود رمحو ا﵁ بطباعة كتبو كلها  ،ولو الكتاب ادلشهور «معارج القبول بشرح سل ـ ـ ـم الوصول إىل علم األصول يف التوحيد»
 ،تنقل يف الدعوة بُت قرى منطقتو  ،واستـ ـفاد منو طلبة علم ُكـثُر  ،صاروا فيما بعد علماء وقضاة ودعاة  ،تويف رمحو ا﵁ عن مخ ــس وثالثُت سنة يف
عام  ٖٔٚٚىـ يف مكة بعد أن قضى مناسك احلـ ـ ــج على إثر ضربة مشس  ،رمحو ا﵁ رمحة واسعة  ،وأسكنو فسيح جناتو.
باختصـار مـن ترمجتـو البنـو د .أمحـد بــن حـافظ احلكمـي  ،وتقــع يف مقدمـة كتابــو «معـارج القبـول بشــرح سـلم الوصـول إىل علــم األصـول يف التوحيــد» ،
الناشر :دار ابن اجلوزي – الدمام.
وانظر ترمجتو لتلميذه الشيخ زيد بن حممد ادلدخلي يف مقدمة كتابو «األفنان الندية شرح السبل السوية».
ٗ أي للنيب . 
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ِ
الشفاعتان
ىذا وىاتان

صتا بو بال نكر ِان
قد ُخ ّ

وثالثا يشفع يف أقو ِام

ِ
اإلسالم
ماتوا على دين اذلدى

وأوبـ َقتهم كثرةُ ِ
اآلثام
َ

فأُدخلوا النار بذا اإلجرِام

أن خيرجوا منها إىل ِ
اجلنان

ِ
اإلحسان
بفضل رب العرش ذي

وبعده يشفع كل ِ
مرسل

وكل ٍ
عبد ذي صالح وويل

وخيرج ا﵁ من النَت ِان
ُ

ِ
اإلديان
مجيع من مات على
فَحما فيَحيَون ويَنبتونا

يف نـَ َهر احلياة يُطرحونا

ٔ

فائدة عزيزة
قال ابن القيم رمحو ا﵁ :يبقى نوعانٕ يذكرمها كثَت من الناس:

أحدىما يف قوم استَوجبوا النار فيَشفع فيهم أال يدخلوىا  ،وىذا النوع لـم أقِف إىل اآلن على حديث يَدل عليو ،
وأكثر األحاديث صرحية يف أن الشفاعة يف أىل التوحيد من أرباب الكبائر إمنا تكون بعد دخوذلم النار  ،و ّأما أن
يُشفع فيهم قبل الدخول فال يدخلون فلم أظفر فيو بنص.

والنوع الثاني :شفاعتو  لقوم من ادلؤمنُت يف زيادة الثواب ورفعة الدرجات  ،وىذا قد استدلوا عليو بدعاء النيب

 أليب سلمة وقولو( :اللهم اغفر أليب سلمة  ،وارفع درجتو يف ادلهديُت)ٖ.
ٗ
وقولو  يف حديث أيب موسى( :اللهم اغفر لـعُبيد أيب عامر  ،اللهم اجعلو يوم القيامة فوق كثَت من خلقك).
٘
انتهى كالمو.

ٔ انظر ىذه األبيات وشرحها يف كتابو «معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول»  )ٚٓ-ٜٙ/ٔ( ،وما بعدىا  ،حتقيق حممد صبحي حالق
 ،الناشر :دار ابن اجلوزي – الدمام.
ٕ أي من أنواع الشفاعة.
ٖ رواه مسلم (.)ٜٔٛ
ٗ رواه البخاري (ٖٕٖٗ) ومسلم (.)ٕٜٗٛ
٘ «هتذيب السنن»  ،كتاب السنة  ،باب يف الشفاعة  ، )ٕٕٚٔ – ٕٕٜٙ/٘( ،الناشر :مكتبة ادلعارف – الرياض.
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نص شبهة اتخاذ الواسطة والشفاعة في الدنيا
قال بعضهم :نحن مذنبون عصاة  ،وبعيدون عن جناب اهلل  ،فليس من الالئق بنا أن ندعوا اهلل مباشرة ،
ألننا إن دعوناه مباشرة رجعنا ب ُخ َّفي ُحنَين ، 1وإنما ندعو أناسا صالحين  ،أقرب إلى اهلل منا  ،وأقـ َوم بحقو

 ،ثم ىم – أي ىؤالء الصالحون  -يَدعون اهلل أن يجيب حاجاتنا  ،فيستجيب اهلل لهم إذا َد َعوه  ،ويقبل
شفاعتهم إذا شفعوا لنا لديو  ،إكراما لهم  ،ومراعاة لخاطرىم  ،فنحن إذا احتجنا الولد أو سعة الرزق أو

غير ذلك توجهنا ألولئك الصالحين بالدعاء  ،ثم ىم يرفعـون الدعاء إلى اهلل  ،فلماذا تمنعون ىذا النوع من
الدعاء  ،مع أن البشر يستعملونو فيما بـينهم  ،كملوك الدنيا الذين يطلب الناس حاجاتهم منهم عن طريق
الوسطاء من الحجاب والوزراء والمقربـين  ،فلماذا ال نستعملو مع اهلل؟
كاجلواب عن ىذه الشبهة من ستة عشر كجها:
الوجو األول :أف ا﵁ تعاىل أمرنا بأف ندعوه مباشرة بدكف ازباذ كاسطةِ  ،قاؿ تعاىل كأف ادلساجد ﵁ فال تدعوا
مع ا﵁ أحدا ، كأخرب أف التوجو لغَته ىو فًعل الػمشركُت الذين بيػعًث فيهم الن ػ ػ ػ ػيب  ، قاؿ تعاىل كالذين
ازبذكا من دكنو أكلياء ما نعبدىم إال ليقربونا إىل ا﵁ زلفى ، ّكقاؿ تعاىل كيعبدكف من دكف ا﵁ ما ال يضرىم
كال ينفعهم كيقولوف ىؤالء شفعاؤنا عند ا﵁ قل أتنبئوف ا﵁ دبا ال يعلم يف السماكات كال يف األرض سبحانو كتعاىل

عما يشركوف ، ْكقد تقدـ تقرير ذلك بشيء من التفصيل يف الفصل ادلتقدـ.

الوجو الثاني :أف دعاء غَت ا﵁ شرؾ أكرب مهما كان ذريعتو  ،توسط أك غَته  ،كالشرؾ معلوـ ربرديو بالضركرة

من دين اإلسالـ ككافة األدياف  ،كىو ناقض لدين اإلسالـ بالكلية  ،قاؿ تعاىل لنبيو  كلقد أكحي إليك كإىل
الذين من قبلك لئن أشرك ليحبطن عملك كلتكونن من اخلاسرين * بل ا﵁ فاعبد ككن من الشاكرين.

ُ
كحػنُت اسم رجل  ،كللمثل قصة طريفة  ،انظرىا يف «رلمع األمثاؿ» أليب
مثل ييضرب عند اليأس من احلاجة كالرجوع باخليبة  ،ي
(رجع خبفي يحػنُت) :ه
الفضل  ،أمحد بن زلمد ادليداين  ، )ّٕ/ُ( ،الناشر :ادلكتبة العصرية – بَتكت.

ِ قد يسر ا﵁ الكالـ على اداب الدعاء كأسباب إجابتو يف كتاب مستقل بعنواف « التبصرة يف بياف أف ربرم إجابة دعاء ا﵁ تعاىل عند القبور بدعة
منكرة»  ،كىو منشور يف شبكة ادلعلومات  ،يسر ا﵁ طبعو.
ّ سورة الزمر. ّ :
ْ سورة يونس. ُٖ :
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قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيميةُ رمحو ا﵁ يف رده على من ازبذ كاسطة بينو كبُت ا﵁:
«كىذا جػهل بدين احلنفاء  ،فإف احلػنفاء ليس بينهم كبُت ا﵁ تعػاىل كاس ػطة يف العبػادة كالػدعاء كاالستعانة  ،بل
صل يعبد ربو منو إليو بال كاسطة».
يناجوف رهبم كيدعونو كيعبدكنو بال كاسطة  ،ككل يم ٍّ

ِ

كىذه ادلسألة رلمع عليها عند علماء اإلسالـ قاطبة  ،من علماء ادلذاىب األربعة كغَتىم  ،فقد أمجعوا على أف
دعاء غَت ا﵁ شرؾ أكرب سلرج من ملة اإلسالـ  ،كإمجاع ادلسلمُت حجة شرعية كما قاؿ الرسوؿ  : إف ا﵁
تعاىل ال يجمع أمتي على ضاللة  ،ويد اهلل على الجماعة.

ّ

مجع من العلماء  ،منهم شيخ
كقد حكى إمج ى
ػاعهم على أف دعاء غَت ا﵁ شرؾ أكرب سلرج من ملة اإلسالـ ه
اإلسالـ  ،أبو العباس  ،أمحد بن تيمية  ،رمحو ا﵁  ،حيث قاؿ:
«سؤاؿ ادلي

كالغائب  -نبينا كاف أك غَته  -من ا﵀رمات ادلنكرة باتفـاق أئمة المسلمين  ،مل يأمر ا﵁ بو كال

رسولو  ،كال فعلو أحد من الصحابة كال التابعُت ذلم بإح ػساف  ،كال استحسنو أحد من أئمة ادلسلمُت  ،وىذا مما
يعلم باالضطرار من دين المسلمين».

ْ

كقاؿ أيضا « :مل يقل أحد من علماء ادلسلمُت أنو يستغاث بشيء من ادلخلوقات يف كل ما يستغاث فيو با﵁
تعاىل  ،ال بنبػي كال دبلىػك كال بصاحل كال غَت ذلك  ،بل ىذا مما يُـعلم باالضـطرار من دين اإلسالم أنو ال يجوز
إطالقو».

ٓ

ُ ىو اإلماـ العالمة البحر الفقيو  ،شيخ ا إلسالـ حقا  ،أبو الػعباس  ،تقي الدين  ،أحػمد بن عبد الػحليم بن عبد السالـ  ،احلراين ٍب الدمشقي ،
ادللقب بابن تيمية  ،جدد دين اإلسالـ بعدما استحكم غربتو  ،كأظلم الدنيا بالبدع الكالمية كخرافات الصوفية كشركيات القبورية كإحلاد
الفالسفة كالرافضة  ،فجدد الدعوة لإلسالـ الصايف على منهاج الكتاب كالسنة  ،كجهر باحلق  ،كناظر أىل الباطل  ،كربمل السجن يف سبيل ذلك ،
فكتب ا﵁ لعلمو القبوؿ  ،كسارت دبصنفاتو الركباف  ،كصار من بعده من علماء السنة عياال عليو  ،أما تالميذه فصار بعضهم من أئمة اإلسالـ ،
كابن القيم كابن كثَت كالذىيب كابن عبد اذلادم كغَتىم  ،تويف رمحو ا﵁ سنة ِٖٕ ىػ  ،كقد مجع بعض ا﵀ققُت أقواؿ من ترجم لو يف جامع نفيس ،
ككمسوه بػ ػ «اجلامع لسَتة شيخ اإلسالـ ابن تيمية خالؿ سبعة قركف»  ،بإشراؼ الشيخ بكر أبو زيد رمحو ا﵁  ،كنشرتو دار عامل الفوائد – مكة ،
فلَتجع إليو من أراد االستزادة.
ِ «االستغاثة يف الرد على البكرم»  )ْٕٖ-ْٕٕ/ِ( ،باختصار.
ّ ركاه الًتمذم (ُِٕٔ) عن ابن عمر رضي ا﵁ عنهما  ،كصححو األلباين  ،ككذا احلاكم يف «مستدركو» (ُ ، )ُُٔ ، ُُٓ/كحكى بعد ركايتو
للحديث إمجاع أىل السنة على ىذه القاعدة  ،كأهنا من قواعد اإلسالـ.
ْ «االستغاثة يف الرد على البكرم» ص ُّّ .
ٓ «رلموع الفتاكل» (ُ.)َُّ/
كانظر ما قالو يف «الفتاكل الكربل» (ْ( ، )َٓٔ/اختيارات شيخ اإلسالـ)  ،باب حكم ادلرتد  ،الناشر :دار القلم – بَتكت.
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كقاؿ أيضا« :مػن جعل ادلالئكة كاألنبياء وسائط  ،يدعوىم  ،كيتوكل عليهم  ،كيسأذلم جلػب ادلنافع  ،كدفع
ادلضار  ،مثل أف يسأذلم غفراف الذنب  ،كىداية القلوب  ،كتفريج الكركب  ،كسد الفاقات ؛ فهو كافر بإجماع
المسلمين».

ُ

كنقلو عنو الشيخ سليماف بن عبد ا﵁ بن زلمد بن عبد الوىابِ من علماء احلنابلة يف كتابو «تيسَت العزيز
احلميد» ٍب قاؿ:

«نقلوّ عنو غَت كاحد مقررين لو  ،منهم ابن مفػلح يف «الفركع»ْ  ،كصاحب «اإلنصاؼ»ٓ  ،كصاحب
«الغاية»ٔ  ،كصاحب «اإلقناع»ٕ  ،كشارحوٖ  ،كغَتىم  ،كنقلو صاحب «القواطع»ٗ يف كتابو عن صاحب
«الفركع»».
قل َُ « :كىو إمجاع صحيح معلوـ بالضركرة من الدين  ،كقد نص العلماء من أىل ادلذاىب األربعة كغَتىم يف
باب حكم ادلرتد على أف من أشرؾ با﵁ فهو كافر  ،أم عبد مع ا﵁ غَته بنوع من أنواع العبادات  ،كقد ثب
بالكتاب كالسنة كاالمجاع أف دعاء ا﵁ عبادة لو  ،فيكوف صرفو لغَت ا﵁ شركا» .انتهى كالـ الشيخ سليماف رمحو
ُُ
ا﵁.

ُ «رلموع الفتاكل» (ُ.)ُِْ/
ِ ىو العالمة الفقيو ا﵀دث األصويل  ،حفيد إماـ الدعوة الشيخ زلمد بن عبد الوىاب  ،كلد سنة ََُِ ىػ  ،نشأ يف الدرعية يف كسػػط علمي زاخر
جبهابذة العلماء  ،لو عدة مؤلفات  ،من أشهرىا كتابو «تيسَت العزيز احلميد»  ،كىو شرح نفيس على كتاب «التوحيد» جلده الشيخ زلمد بن عبد
الوىاب  ،كالكتاب على مدل ثالث قركف ينهل منو العلماء كطلبة العلم إىل كقتنا ىذا  ،كىو عمدة يف علم توحيد العبادة  ،كمن بعده عياؿ عليو.
كلو أيضا حاشية على كتاب «ادلقنع» يف الفقو يف ثالث رللدات ضخاـ  ،كلو غَتىا  ،تويف رمحو ا﵁ سنة ُِّْ ق كعمره ثالث كثالثوف سنة.
انظر ترمجتو موسعة يف كتاب «مشاىَت علماء صلد» للشيخ عبد الرمحػٰن بن عبد اللطيف بن عبد ا﵁ اؿ الشيخ  ،كلو ترمجة يف مقدمة كتابو «تيسَت
العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد» بقلم زلققو :أسامة بن عطايا العتييب.
ّ أم اإلمجاع على كفر من دعا غَت ا﵁.
ْ (ٔ ، )ُٖٓ/الناشر :دار الكتب العلمية  -بَتكت  ،ط سنة ُُْٖ .
ٓ أم ادلرداكم  ، )ِّٕ/َُ( ،ربقيق زلمد حامد الفقي  ،الناشر :دار إحياء الًتاث العريب  -بَتكت.
ٔ أم «غاية ادلنتهى يف اجلمع بُت اإلقناع كادلنتهى» دلرعي الكرمي (ِ ، ) ْٖٗ/ربقيق ياسر إبراىيم ادلزركعي  ،رائد يوسف الركمي  ،الناشر :دار غراس
 الكوي .ٕ (ْ ، )ِٖٓ/لشرؼ الدين  ،موسى بن أمحد احلجاكم ادلقدسي  ،ربقيق د .عبد ا﵁ الًتكي  ،الناشر :دار ىجر – مصر.

ٖ يعٍت الشيخ منصور بن يونس البهوٌب يف كتابو «كشاؼ القناع يف شرح اإلقناع» (ٔ ، )ُٖٔ/الناشر :دار الفكر  ،بَتكت  ،ط َُِْ .
ٗ أم أمحد بن زلمد بن علي بن حجر اذليتمي الشافعي  ،كاسم كتابو «اإلعالـ بقواطع اإلسالـ»  ،كسيأٌب التعريف بو.
َُ ال زاؿ الكالـ للشيخ سليماف.
ُُ «تيسَت العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد»  ،باب من الشرؾ أف يستغيث بغَت ا﵁ أك يدعو غَته  ،ص ِْٕ .
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كشلن حكى أيضا إمجاع العلماء على أف دعاء غَت ا﵁ شػرؾ أكبػر سلرج من ملة اإلسالـ الشيخ عبد اللطيف بن
عبد الرمحػٰن بن حسنُ  ،فقد ذكر أف ادلسلمُت قد أمجعوا على تكفَت من ارتكب الشرؾ األكرب  ،كك ىفر بآيات ا﵁
ً
أندادا
ا﵁ كرسلو  ،أك بشيء منها بعد قياـ احلجة كبلوغها ادلعترب  ،كمن عبد الصاحلُت كدعاىم مع ا﵁  ،كجعلهم ن
لو فيما يستحقو على خلقو من العبادات كاإللػٰهية  ،كذكر أف ىذا رلمع عليو بُت أىل العلم كاإلدياف  ،كأف كل
طائفة من أىل ادلذاىب ادلقلدة ييفردكف ىذه ادلسألة بباب عظيم يذكركف فيو حكمها كما يوجب الردة كيقتضيها ،
ّ ْ

كينصوف على الشرؾ  ،كأف ابن حجرِ قد أفرد ىذه ادلسألة بكتاب مساه« :اإلعالـ بقواطع اإلسالـ» .

نوعا من أنواع الكفر كالردة ىكىرىد فيو من النصوص مثل ما
كقاؿ الشيخ عبد الرمحػٰن بن قاسم رمحو ا﵁« :ال نعلم ن
ورد في دعاء غير اهلل  ،من النهي كالتحذير عن فعلو  ،كيكفر فاعلو  ،كالوعيد عليو باخللود يف النار  ،فما ادلانع

من ربكيم الكتاب كالسنة كاتباع إمجاع األمة  ،كقد أيفردت ىذه ادلسألة بالتصنيف  ،وحكى اإلجماع عليها غير

واحد من أىل العلم  ،وذكروا أنها من ضروريات اإلسالم؟»

ٓ

فصل
كللفائدة ؛ فهذا طرؼ من كالـ بعض علماء ادلذاىب األربعة يف تقرير أف دعاء غَت ا﵁ شرؾ أكرب.

ُ ىو الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرمحػٰن بن حسن بن الشيخ زلمد بن عبد الوىاب رمحهم ا﵁ تعاىل  ،كلد سنة ُِِٓ ىػ  ،يف بلدة العلم
كالعلماء ؛ الدرعية  ،درس على يد عدد من ادلشايخ  ،منهم كالده الشػيخ عبد الرمحػٰن بن حسن  ،ككذا ابن عمو الشيخ عبد الرمحػٰن بن عبد ا﵁ بن
زلمد بن عبد الوىاب  ،كالشيخ زلمد بن زلمود اجلزائرم  ،مفيت الديار اجلزائرية يف كقتو  ،كغَتىم.
كبعد تضلعو يف العلم ؛ تتلمذ عليو عدد من التالميذ  ،أشهرىم الشيخ األديب الذاب عن دين ا﵁ بشعره كنظمو ؛ سليماف بن سحماف رمحو ا﵁
تعاىل.
لو العديػد من الكتب كالرسائل  ،أما الكتب فأشهرىا «مصباح الظالـ يف الرد على من كذب على الشيخ اإلماـ»  ،كأيضا «منهاج التأسيس يف
كشف شبهات داكد بن جرجيس».
أما الرسائل فجمعها تلميذه الشيخ سليماف يف اجمللد الثالث من «رلموعة الرسائل كادلسائل النجدية»  ،كبعضها مفرؽ يف بعض اجمللدات األخرل ،
ككذا يقع بعضها يف «الدرر السنية من األجوبة النجدية».
تويف رمحو ا﵁ سنة ُِّٗ ىػ.
باختصار كتصرؼ من ترمجتو يف مقدمة كتابو «مصباح الظالـ»  ،كالًتمجة من إعداد الشيخ د .عبد العزيز بن عبد ا﵁ الزير حفظو ا﵁.
ِ أم أمحد بن زلمد بن علي بن حجر اذليتمي الشافعي.
ّ الكتاب طبع مستقال  ،كطبع بتحقيق د .زلمد اخلميس ضمن رلموع «اجلامع يف ألفاظ الكفر»  ،الناشر :دار إيالؼ  -الكوي .
ْ «الدرر السنية» (ُ.)ْٖٔ-ْٕٔ/
ٓ «السيف ادلسلوؿ على عابد الرسوؿ»  ،ص ِْ .
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كالم الحنفية

قاؿ الشيخ زلمد عابد السندم احلنفيُ يف كتابو «طوالع األنوار شرح تػنوير األبصار مع الدر ادلختار» ما نصو:

«كال يقوؿ( :يا صاحب القرب  ،يػا فػالف  ،اقػض حػاجيت)  ،أك( :سػلها مػن ا﵁)  ،أك( :كػن يل شػفيعا عنػد ا﵁) ،
بل يقوؿ( :يا من ال يشرؾ يف حكمو أحدا ؛ اقض يل حاجيت ىذه)».
كقاؿ الشيخ صنع ا﵁ بن صنع ا﵁ احللبػي احلنفيِ ما نصو:
«ىػػذا كإنػػو قػػد ظ ػ ػهر اآلف فيمػػا ب ػػُت ادلسػػلمُت مج ػ ػاعات يدع ػ ػوف أف لألكليػػاء تصػػرفات يف حيػػاملم كبعػػد ادلمػػات ،
كيسػػتغاث هبػػم يف الشػػدائد كالبليػػات  ،كهبػػم تنكشػػف ال ػ يػمهمات  ،فيػػأتوف قبػػورىم كينػػادكهنم يف قضػػاء احلاجػػات ،
مستدلُت على أف ذلك منهم كرامات!
كىػػذا كػػالـ فيػػو تفػريط كإفػراط  ،بػػل فيػػو اذلػػالؾ األبػػدم كالعػػذاب السػرمدم  ،دلػػا فيػػو مػػن ركائػػح الشــرك المحقــق ،
كمصادرة الكتاب العزيػز ادلصػدؽ  ،ومخالفـة لعقائـد األئمـة  ،ومـا أجمعـه عليـو ىـذه األمـة  ،كيف التػن ػزيل  ىكىمػن
ً
ػوؿ ًم ػػن بػع ػ ًػد م ػػا تىػبػ ػػُت لىػػو اذل ػ ىػدل كيػتبً ػػع ىغيػ ػػر سػ ػبً ًيل ادل ػ ٍػؤًمنًُت نػيولَّػ ًػو م ػػا تىػ ػػوىل كني ً ً
ت
ص ػػلو ىج ىه ػػن ىم ىك ىس ػػاءى ٍ
ي ى ى ى ى ى ٍ
يي ىش ػػاق ًق الر يس ػ ى ٍ ى ٍ ى ى ى ي ي ى ى ٍ ٍ ى ى
ّ ْ
مً
صَتان.» 
ى

ُ ىو الشيخ ا﵀دث زلمد عابد بن علي السندم ٍب األنصارم  ،كلد بالسند ٍ ،ب ىاجر مع جده إىل اليمن ٍب قدـ ادلدينة  ،كجاكر إىل أف تويف هبا ،
قاؿ عنو الشوكاين( :لو يد طوىل يف علم الطب  ،كمعرفة متقنة بالنحو كالصرؼ كفقو احلنفية كأصولو  ،كمشػػاركة يف سائر العلوـ كفهم صػػحيح س ػريع)
 ،كقاؿ الزركلي( :فقيو حنفي  ،عامل باحلديث)  ،لو تصانيف عدة يف الفقو كاحلديث  ،تويف سنة ُِٕٓ ىػ  ،انظر ترمجتو يف كتاب «البدر الطالع»
للشوكاين  ،ك«ىدية العارفُت  ،أسػماء الػمؤلفُت كاثار ادلصنفُت» (ِ ، )َّٕ/إلمساعيل بن زلمد أمُت الباباين البغدادم.
ِ صنع ا﵁ بن صنع ا﵁ احلليب ادلكي احلنفي  ،كاعظ فقيو  ،زلدث أديب  ،لو أرجوزة يف احلديث  ،كلو كتاب مشهور يف إبطاؿ الغلو يف الصاحلُت
«سيف ا﵁ على من كذب على أكلياء ا﵁» .تويف سنة َُُِ ىػ  ،انظر «معجم ادلؤلفُت» (ُ ، )ّْٖ/ك «ىدية العارفُت» (ُ.)ِْٖ/
ّ سورة النساء. ُُٓ :
ْ «سيف ا﵁ على من كذب على أكلياء ا﵁»  ،باختصار ( ،ص ُٓ.)ُٔ-
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كهبذا قاؿ مجع من أئمة احلنفية ادلتأخرين  ،كاإلماـ أمحد السرىندمُ  ،كاإلماـ أمحد الركميِ  ،كالشيخ سجاف
خبش اذلندم  ،كزلمد بن علي التهانومّ  ،كزلمد إمساعيل الدىلومْ  ،كالشيخ زلمود بن عبد ا﵁ اآللوسي، 2
ٔ

كغَتىم.
كقد ألف الشيخ الدكتور مشس الدين األفغاين رمحو ا﵁ رسالة عظيمة مجع فيها أقواؿ علماء األحناؼ يف إبطاؿ
عقائد القبورية  ،كمن ادلعلوـ أف الدعاء ىو أكثر فعل الق ػبوريُت عند الق ػبور اليت يعظموهنا العتقادىم فيها ،
كأمساىا «جهود علماء احلنفية يف إبطاؿ عقائد القبورية»  ،تقع يف ثالث رللدات  ،ناؿ فيها رسالة الدكتوراة
العادلية  ،أشار فيها إىل جهود علماء احلنفية يف بياف مصدر عبادة القبور كنشأة القبورية كانتشارىم  ،كربقيق أف
ٕ
القبورية أىل شرؾ ككثنية  ،كجهودىم – أم علماء احلنفية  -يف إبطاؿ عقائد القبورية.
ٍب نقل رمحو ا﵁ مقاالت مجع من علماء احلنفية يف التحذير من الشرؾ كإبطاؿ ثالثُت ذريعة من ذرائعو اليت
جملهم.
يتمسك هبا القبورية بػ يم ى

ٖ

ُ انظر ترمجتػو يف كتاب «نزىة اخلواطػر كهبػجة ادلسػامع كالنػواظر» (ٓ ، )ٓٓ – ّْ/دلؤلفو عبد احلػي بن فػخر الدين احلػسيٍت  ،الناشر :دار ادلعارؼ
العثمانية – حيدر اباد.

ِ ىو أمحد بن زلمد األقحصارم احلنفي  ،كيعرؼ بالركمي  ،من علماء الدكلة العثمانية  ،لو تصانيف كاشتغاؿ بعلوـ الشريعة  ،تويف سنة َُّْ ىػ ،
لو كتاب «حاشية على تفسَت أيب السعود»  ،ككذا كتاب «رلالس األبرار كمسالك األخيار يف شرح مائة حديث من الػمصابيح»  ،كغ ػي ػرىا  ،انظر
ترجػمتو موسعة يف «ىػدية العارفُت» (ُ ، )ُٕٓ/ط دار الكتب العلمية  ،سنة ُُّْ ىػ  ،ك «معجم ادلؤلفُت» (ِ.)ِِٓ/
ككالمو يف التحذير من دعاء غَت ا﵁ مذكور يف كتابو «رلالس األبرار كمسالك األخيار»  ،اجمللس السابع عشر كالسابع كاخلمسُت.
ّ باحث ىندم  ،لو كتاب «كشاؼ اصطالحات الفنوف»  ،انظر ترمجتو يف كتاب «نزىة اخلواطر» (ٔ ، )ِٕٖ/ك «ىدية العارفُت» (ِ ، )ِّٔ/ك
«األعالـ» للزركلي (ٔ ، )ِٗٓ/ككالمو يف ذـ دعاء غَت ا﵁ مذكور يف كتابو «كشاؼ اصطالحات الفنوف» (ْ.)ُّٓ – ُْٔ/
ْ ىو زلمد بن إمساعيل بن عبد الغٍت الدىلوم  ،زلدث  ،من اثاره« :إصلاح احلاجة يف شرح سنن ابن ماجو»  ،انظر ترمجتو يف كتاب «نزىة اخلواطر»
ك «معجم ادلؤلفُت» (ّ ، )ُّّ/ككالمو يف ذـ دعاء غَت ا﵁ مذكور يف كتابو «تقوية اإلدياف».
ٓ ىو زلمود شكرم بن عبد ا﵁ بن شهاب الدين اآللوسي احلسيٍت  ،أبو ادلعايل  ،مؤرخ عامل باألدب كالدين  ،من الدعاة إىل اإلصالح يف العراؽ ،
محل على أىل البدع برسائل فعاداه كثَتكف  ،لو اثناف كمخسوف مصنفا  ،تويف رمحو ا﵁ سنة ُِّْ يف بغداد.
ككالمو يف ذـ دعاء غَت ا﵁ مذكور يف تفسَته ادلوسوـ «ركح ادلعاين يف تفسَت القراف العظيم كالسبع ادلثاين»  ،عند اآلية ّٕ من سورة احلج.

ٔ انظر أقواذلم مفصلة يف اإلنكار على من دعا غَت ا﵁ يف «اجملموع ادلفيد يف نقض القبورية كنصرة التوحيد»  ،جػمع د .زلمد اخلميس  ،ص ُِْ –
ُْٖ  ،الناشر :دار أطلس – الرياض  ،كقد اكتفي باإلحالة عليها عن نقلها مفصلة طلبا لالختصار.
ٕ انظر الصفحات ّّٓ – ُٔٓ .
ٖ انظر الصفحات ّٔٓ – ِٖٔ .
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ٍب ذكر رمحو ا﵁ أمثلة لغلو القبوريُت يف الصاحلُت  ،كجهود علماء احلنفية يف إبطالو  ،فابتدأ بذكر غلوىم يف النيب
 ، كدعول أنو يعلم الغيب  ،كأف لو تصرفا يف الكوف  ،كأنو يسمع صوت ادلستغيثُت  ،فأبطل ذلك كلو ٍ ،ب
ُ
عطف على أمثلة الغلو يف غَت النيب  ، كعبد القادر اجليالين كالرفاعي كالبدكم كغَتىم شلن تيدعى لو ال ًوالية.
وأما كالم الشافعية يف باب ربرمي دعاء غَت ا﵁ فقد قاؿ ابن حجر الشافعيِ يف «شرح األربعُت النوكية» ما معناه
معناه أف من دعا غَت ا﵁ فهو كافر.

ّ

كقاؿ الشيخ أمحد بن علي ادلقريزم ادلصرم الشافعيْرمحو ا﵁:
« ً
كشرؾ األمم كلو نوعاف :شرؾ يف اإللػٰهية كشرؾ يف الربوبية  ،فالشرؾ يف اإللػٰهية كالعبادة ىو الغالب على أىل
وعبَّاد المشايخ والصالحين األحياء واألموات ،
اإلشراؾ  ،كىو شرؾ عيباد األصناـ كعيباد ادلالئكة كعيباد اجلن ُ

الذين قالػوا إمنا نعبدىم ليقربونا إىل ا﵁ زلفى ، كيشفعوا لنا عنده  ،كينالينا بسبب قرهبم من ا﵁ ككرامتو ذلم
قرب ككرامة  ،كما ىو ادلعهود يف الدنيا من حصوؿ الكرامة كالزلفى دلن خيدـ أعواف ادللك كأقاربو كخاصتو.
ه
كالكتب اإللػٰهية كلها من أكذلا إىل اخرىا تبطل ىذا ادلذىب كترده كتقبح أىلو  ،كتنص على أهنم أعداء ا﵁ تعاىل.
كمجيع الرسل صلوات ا﵁ عليهم متفقوف على ذلك من أكذلم إىل اخرىم  ،كما أىلك ا﵁ تعاىل من أىلك من
األمم إال بسبب ىذا الشرؾ كمن أجلو».

ٓ

وأما كالم الحنابلة يف باب ربرمي دعاء غَت ا﵁ فقد تقدـ ذكر كالـ شيخ اإلسالـ ابن تيمية يف حكاية إمجاع

العلماء على أف دعاء غَت ا﵁ شرؾ أكرب  ،كىذا مزيد كالـ لو يف ىذا الباب:
«فكل من غال يف حي أك رجل صاحل  ،كجعل فيو نوعان من اإللػٰهية  ،مثل أف يقوؿ :كل رزؽ ال يرزقنيو الشيخ

فالف ما أريده  ،أك يقوؿ إذا ذبح شاة( :باسم سيدم)  ،أك يعبده بالسجود لو أك لغَته  ،أك يدعوه من دكف ا﵁
تعاىل  ،مثل أف يقوؿ( :يا سيدم فالف  ،اغفر يل أك ارمحٍت أك انصرين أك ارزقٍت أك أغثٍت أك ًأجرين  ،أك توكل

ُ انظر الصفحات ّٖٔ – ٕٖٗ .
ِ ىو أمحد بن زلمد بن علي بن حجر اذليتمي الشافعي  ،فقيو مصرم  ،من علماء القرف العاشر  ،لو كتب كثَتة  ،انظر ترمجتو يف «األعالـ» للزركلي
(ُ.)ِّْ/
ّ نقلو الشوكاين عنو يف «الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد»  ،ص ُُِ ( ،الناشر :دار ابن خزدية – الرياض)  ،كنقلو الشيخ زلمد بن عبد
الوىاب عنو يف كتابو «مفيد ادلستفيد يف كفر تارؾ التوحيد»  ،ص َّٓ  ،الناشر :جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية  -الرياض.
ْ الشيخ أمحد من علماء مصر  ،درس احلديث كالفقو  ،كانكب على تدكين التاريخ  ،لقبو الزركلي دبؤرخ الديار ادلصرية  ،لو أكثر من مئيت مؤلف ،
يع ًرض عليو قضاء دمشق فأىب  ،تويف سنة ْٖٓ  ،انظر ترمجتو يف «إنباء الغًػمر»  ،ك«البدر الطالع» للشوكاين  ،ك «الضوء الالمع» للسخاكم  ،ك
«األعالـ» للزركلي» (ُ ، )ُٕٕ/ك «معجم ادلؤلفُت» (ُ.)َِْ/
ٓ «ذبريد التوحيد ادلفيد»  ،ص ِٓ – ّٓ  ،ربقيق علي بن زلمد العمراف  ،الناشر :دار عامل الفوائد  -مكة.
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حسبك)  ،أك ضلو ىذه األقواؿ كاألفعاؿ اليت ىي من خصائص الربوبية اليت ال
عليك  ،أك أن حسيب  ،أك أنا يف ٍ
تصلح إال ﵁ تعاىل ؛ فكل ىذا شرؾ كضالؿ  ،يستتاب صاحبو  ،فإف تاب كإال قتل  ،فإف ا﵁ إمنا أرسل الرسل
ُ
كأنزؿ الكتب لًنعبد ا﵁ كحده ال شريك لو  ،كال صلعل مع ا﵁ إلػٰها اخر» .اىػ.
كزبلَّص ا﵀بوس  ،كىي باب احلوائج
كقاؿ أيضا« :كمن قاؿ إف ميتا من ادلوتى  ،نفيسة أك غَتىا ؛ يذبَت اخلائف  ،ي
؛ فهو ضاؿ مشرؾ  ،فإف ا﵁ سبحانو ىو الذل جيَت كال جيار عليو  ،كباب احلوائج إىل ا﵁ ىو دعاؤه بصدؽ
ِ

كإخالص  ،كما قاؿ تعاىل كإذا سألك عبادم عٍت فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاف.»
كقاؿ ابن القيمّ رمحو ا﵁ يف «مدارج السالكُت» يف معرض كالـ لو عن أنواع الشرؾ:
«كمن أنواعو ؛ طلب احلوائج من ادلوتى كاالستغاثة هبم كالتوجو إليهم  ،كىذا أصل شرؾ العامل  ،فإف ادلي قد
انقطػع عملو كىو ال ديلك لنفسو ضران كال نفعان  ،فضالن عمن استغاث بو كسألو قضاء حاجتو  ،أك سألو أف يشفع
لو إىل ا﵁ فيها  ،كىذا من جهلو بالشافع كادلشفوع لو عنده كما تقدـ  ،فإنو ال يقدر أف يشفع لو عند ا﵁ إال
بإذنو  ،كا﵁ مل جيعل استغاثتو كسؤالو سببا إلذنو  ،كإمنا السبب إلذنو كمػاؿ التوحيد  ،فجاء ىذا ادلشرؾ بسبب
دينع اإلذف  ،كىو دبنزلة من استعاف يف حاجة دبا دينع حصوذلا  ،كىذه حالة كل مشرؾ.
كادلي زلتاج إىل من يدعو لو كيًتحم عليو كيستغفر لو  ،كما أكصانا النيب  إذا زرنا قبور ادلسلمُت أف نًتحم

عليهم  ،كنسأؿ ذلم العافية كادلغفرة  ،فع ىكس ادلشركوف ىذا  ،كزاركىم زيارة العبادة كاستقضاء احلوائج كاالستغاثة
هبم  ،كجعلوا قبورىم أكثانا تعبد  ،كمسوا قصدىا حجا  ،كازبذكا عنده الوقفة كحلق الرأس  ،فجمعوا بُت الشرؾ
بادلعبود احلق كتغيَت دينو  ،كمعاداة أىل التوحيد  ،كنًسبة أىلو إىل التنقص لألموات  ،كىم قد تنقصوا اخلالق
بالشرؾ  ،كأكلياءه ادلوحدين لو الذين مل يشركوا بو شيئنا  ،بذمهم كعيبهم كمعاداملم  ،كتنقصوا من أشركوا بو غاية
التنقص  ،إذ ظنوا أهنم راضوف منهم هبذا  ،كأهنم أىمركىم بو  ،كأهنم يوالوهنم عليو  ،كىؤالء ىم أعداء الرسل

ُ «الرسالة السنية»  ،كتسمى أيضا بػ «الوصية الكربل»  ،كتقع كاملة يف «رلموع الفتاكل» (ّ ، )َّْ-ّّٔ/كادلنقوؿ من ص ّٓٗ .
ِ «رلموع الفتاكل» (ِٕ.)َْٗ/
ّ
الزرعي ٍب الدمشقي  ،ادلعركؼ بابن قيم اجلوزية  ،من علماء ادلائة الثامنة  ،الزـ شيخو ابن تيمية إىل أف مات سنة
ىو زلمد بن أيب بكر بن سعد ُّ
ِٖٕ  ،فكاف من كبار تالمذتو ٍ ،ب محل بعده لواء الدعوة كاجلهاد العلمي إىل أف مات سنة ُٕٓ  ،كاف كاسع ادلعرفة  ،قوم احلجة  ،دقيق
االستنباط  ،كثَت ادلصنفات  ،كمؤلفاتو مقبولة عند مجيع الناس  ،حىت صار من بعده عياال عليو  ،نصر العقيدة اإلسالمية نصرا مؤزرا  ،كرد على
ادلبتدعة نظما كنثرا  ،السيما ادلتفلسفة كالقبورية كادلؤكلة كادلتصوفة  ،رمحو ا﵁ رمحة كاسعة  ،فقد جدد ىو كشيخو دين ا﵁  ،فكانا منعطفا يف حياة
األمة اإلسالمية .انظر ترمجتو يف «شذرات الذىب» البن العماد ك «ذيل طبقات احلنابلة» البن رجب  ،كمن أمجع من ترجم لو الشيخ بكر بن عبد
ا﵁ أبو زيد رمحو ا﵁ يف كتابو «ابن قيم اجلوزية  ،حياتو كاثاره».
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كالتوحيد يف كل زماف كمكاف  ،كما أكثر ادلستجيبُت ذلم  ،ك﵁ خليلوُ إبراىيم عليو السالـ حيث يقوؿ كاجنبٍت
كبٍت أف نعبد األصناـ * رب إهنن أضللن كثَتا من الناس.
كما صلا من ىشىر ًؾِ ىذا الشرؾ األكرب إال من جرد توحيد ا﵁ّ  ،كعادل ادلشركُت يف ا﵁  ،كتقرب دبقتهم إىل ا﵁ ،
كازبذ ا﵁ كحدهي كلًػيوي كإلػٰهوي كمعبودهي  ،فجرد حبوي ﵁  ،كخوفوي ﵁  ،كرجاءهي ﵁  ،كذيلػ ػوي ﵁  ،كتوُّكلوي على ا﵁ ،
كاستعانتوي با﵁  ،كالتجاءهي إىل ا﵁  ،كاستغاثػ ػتوي با﵁  ،كأخلص قصدهي ﵁  ،متبعا ألمره  ،متطلبا دلرضاتو  ،إذا سأؿ
ْ
عمل ً
سأؿ ا﵁  ،كإذا استعاف استعاف با﵁  ،كإذا ً
عمل ﵁  ،فهو ﵁ كبا﵁ كمع ا﵁».
كلو رمحو ا﵁ يف باب التحذير من تعظيم أصحاب القبور كالـ طويل يف كتابو النفيس «إغاثة اللهفاف من مصائد
الشيطاف»  ،ذكر فيو اجلذكر التارخيية لتعظيم أصحاب القبور كالغلو فيهم  ،كما عرض لذكر ادلظاىر كالعالج ،
ٓ
رمحو ا﵁ رمحة كاسعة.
كقاؿ اإلماـ أبو الوفاء علي بن عقيل احلنبلي رمحو ا﵁ٔ« :إف من يعظم القبور كخياطب ادلوتى بقضاء احلوائج ،
كيقوؿ :يا موالم كيا سيدم عبد القادر( :افعل يل كذا) ؛ ىو كافر هبذه األكضاعٕ  ،كمن دعا ميتا كطلب قضاء
ٖ
قضاء احلوائج فهو كافر».

ُ أم :﵁ ىد ُّر خليلًػو.
ِ الش ػ ىػريؾ ىو الفػخ.
ّ أم جرده من الشرؾ.
ْ «مدارج السالكُت»  ،منزلة التوبة  ،ص َٓٔ  ،الناشر :دار طيبة – الرياض.
ٓ كلكاتبو عفا ا﵁ عنو حبث بعنواف «تالعب الشيطاف بعقوؿ القبوريُت»  ،مجع فيو كالـ ابن القيم رمحو ا﵁ يف ىذه ادلسألة من كتابو ادلذكور  ،كرتبو
كفهرسو  ،كىو منشور على صفحتو يف شبكة ادلعلومات ( ، )www.saaid.net/kutobنفع ا﵁ بو.
ٔ ىو اإلماـ العالمة البحر  ،شيخ احلنابلة  ،صاحب التصانيف  ،كلد سنة ُّْ ىػ  ،لو كتاب «الفنوف» يف أربعمائة رللد  ،اشتغل بعلم الكالـ فوقع
يف تأكيل بعض الصفات ٍ ،ب أشهد على نفسو أنو تاب ٍ ،ب صنف يف الرد على مؤكلة الصفات  ،كلو كالـ يف كتابو «الفنوف» يف ذـ من خرج عن
الشريعة من أىل الكالـ كالتصػوؼ  ،نقلو ابن تيمية يف «درء تعارض العقل كالنقل» (ٖ.)ٖٔ – ُٔ/
تويف رمحو ا﵁ سنة ُّٓ ىػ .انظر ترمجتو يف «سَت أعالـ النبالء» (ُٗ.)ّْْ/
ٕ األقرب أف مقصوده بقولو «األكضاع» أم األفعاؿ.
ٖ نقلو عنو الشيخ زلمد بن سلطاف ادلعصومي احلنفي يف كتابو «حكم ا﵁ الواحد الصمد»  ،ص ْْ  ،الناشر :دار العاصمة – الرياض.
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كقاؿ أيضا« :دلا صعيب التكاليف على اجلهاؿ كالطغىاـُ ؛ ىع ىدلواِ عن أكضاع الشرعّ إىل تعظيم أكضػاع كضعوىا
فسهل عليهم إذ مل يىدخلوا هبا رب أمر غَتىم  ،كىم عندم كفار هبذه األكضاع  ،مثل تعػظيم
كضعوىا  ،ي
القبور  ،كخطاب ادلوتى باحلوائج  ،كىكػتب الرقاع فيها( :يا موالم  ،افعل يل كذا ككذا)  ،أك إلقاء اخلرؽ على
ْ
الشجرة اقتداء دبن ىعبى ىد الالت كالعيػزل».
كقاؿ الشيخ عبد ا﵁ أبابطُتٓ رمحو ا﵁« :كرأي من مجلة فتاكل للقاضي أيب يعلىٔ منها :أنو يسػئل عمن يقوؿ:

يقوؿ( :يا زلمد  ،يا علي)  ،فقاؿ :ىذا ال جيوز ألهنما ميتاف».

ٕ

وأما كالم المالكية في باب تحريم دعاء غير اهلل فقد قاؿ اإلماـ زلمد بن أمحد القرطيب ادلالكي رمحو ا﵁ يف
وى ٍم ىال يى ٍس ىمعيوا يد ىعاءى يك ٍم ىكلى ٍو ىًمسعيوا ىما
تفسَته ادلوسوـ «اجلامع ألحكاـ القراف» يف تفسَت قولو تعاىل ﴿إً ٍف تى ٍدعي ي
ً
ك ًمثٍ يل ىخبًَت﴾ٖ:
استى ىجابيوا لى يك ٍم ىكيػى ٍوىـ الٍقيى ىام ًة يى ٍك يف يرك ىف بً ًش ٍركً يك ٍم ىكىال يػينىبَّئي ى
ٍ
وى ٍم ىال يى ٍس ىمعيوا يد ىعاءى يك ٍم﴾  ،أم إف تستغيثوا بػهم يف النوائب ال يسمعوا دعاءكم  ،ألهنا
قولو تعاىل ﴿إً ٍف تى ٍدعي ي
مجادات ال تيبصر كال تسمع  ،إذ ليس كل سامع ناطقا.
كقاؿ قتادة :ادلعٌت :لو مسعوا مل ينفعوكم.
كقيل :أم لو جعلنا ذلم عقوال كحياة ً
فسمعوا دعاءكم لكانوا أطوع ﵁ منكم  ،كدلا استجابوا لكم على الكفر.
﴿كيػى ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ًة يى ٍك يف يرك ىف بً ًش ٍركً يك ٍم﴾  ،أم جيحدكف أنكم عبدسبوىم  ،كيتربءكف منكم.
ى

ُ الطغاـ ىم أراذؿ الناس كأكغادىم .انظر «النهاية».
ِ
عدلوا أم حادكا.
ى
ّ أكضاع الشرع أم تعاليمو اليت شرعها ا﵁ تعاىل للناس.
ْ نقلو عنو ابن القيم يف كتابو «إغاثة اللهفاف من مصائد الشيطاف»  ،ص ّْٔ ، ّٔٓ-الناشر :دار ابن اجلوزم – الدماـ.
كنقلو أيضا الشيػخ زلمد بن عبد الوىاب يف كتابو «مفػيد ادلستفيد يف حكم تارؾ التوحيد»  ،ص َُّ ، َِّ-الناشر :جامعة اإلماـ زلمد بن
سعود اإلسالمية  -الرياض.
ٓ تقدم ترمجتو.
ٔ ىو شيخ احلنابلة  ،ادلفيت القاضي  ،زلمد بن احلسُت بن زلمد البغدادم احلنبلي  ،ابن الفراء  ،كاف عامل العراؽ يف زمنو  ،لو كتاب «إبطاؿ التأكيالت
التأكيالت يف أخبار الصفات» ك «الرد على اجلهمية» كغَتىا .تويف رمحو ا﵁ سنة ْٖٓ رمحو ا﵁ رمحة كاسعة.
باختصار من «سَت أعالـ النبالء» (ُٖ ، )ٖٗ/كلو ترمجة يف «تاريخ اإلسالـ»  ،ك«طبقات احلنابلة» البنو زلمد بن أيب يعلى الفراء رمحو ا﵁.
ٕ «تأسيس التقديس يف كشف تلبيس داكد بن جرجيس»  ،ص ُْٕ .
ٖ سورة فاطر. ُْ :
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ٍب جيوز أف يرجع ىذا إىل ادلعبودين شلا يىعقل  ،كادلالئكة كاجلن كاألنبياء كالشياطُت  ،أم جيحدكف أف يكوف ما
فعلتموه حقا  ،كأهنم أمرككم بعبادملم  ،كما أخرب عن عيسى بقولو ﴿ما يكوف يل أف أقوؿ ما ليس يل حبق﴾ُ.
كجيوز أف يندرج فيو األصناـ أيضا  ،أم حيييها ا﵁ حىت زبرب أهنا ليس أىال للعبادة.
﴿كىال يػنىبَّئ ى ً
ىخرب خبلق ا﵁ من ا﵁  ،فال ينبئك مثلو يف عملو.
ى يي
ك مثٍ يل ىخبً وَت﴾  ،ىو ا﵁ جل كعز  ،أم ال أحد أ ٍ
انتهى.
كقاؿ العالمة عبد احلميد بن باديس اجلزائرمِ رمحو ا﵁ – كىو من متأخرم ادلالكية  -يف تفسَته لقوؿ ا﵁ تعاىل
ً
ين ال يى ٍدعيو ىف ىم ىع الل ًو إلػٰها اخر﴾ّ:
ى
﴿كالذ ى

مزيد بيان لتوحيد الرحمـٰن
من دعا غير اهلل فقد عبده

ما يزاؿ الذكر احلكيم ييسمي العبادة دعاء كيعرب هبا عنها  ،ذلك ألنو عبادة  ،فعرب عن النوع ببعض أفراده  ،كإمنا
اختَت ىذا الفرد لييػ ىعػبػر بو عن النوع ألف الدعاء مخ العبادة كخالصتها  ،فإف العابد ييظهر ذلو أماـ ًعَّز ادلعبود ،
كفقره أماـ غناه  ،كعجزه أماـ قدرتو  ،كسباـ تعظيمو لو كخضوعو بُت يديو  ،كيعرب عن ذلك بلسانو بدعائو
كندائو كطلبػػو منو حوائػػجو  ،فالدعػػاء ىو ادلظهر الداؿ على ذلك كلو  ،كذلذا كاف مخ عبادتو  ،كقد جاء التنبيو
على ىذا يف السنة ادلطهرة  ،فعن النعماف بن بشَت رضي ا﵁ عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁ ( : الدعاء ىو العبادة)
ٍب قرأ ﴿كقاؿ ربكم ادعوين استجب لكم﴾ .ركاه أمحد كالًتمذم كأبو داكد رمحهم ا﵁ كالنسائي كابن ماجو.
كعن أنس رضي ا﵁ عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁ ( : الدعاء مخ العبادة)ُ .ركاه الًتمذم رضي ا﵁ عنو.
ُ سورة ادلائدة. ُٔ :
ِ ىو الشيخ الداعية عبد احلميد بن مصطفى بن مكي بن باديس  ،من دعاة النصف األكؿ من القرف الرابع عشر الػهجرم يف الػجزائر  ،درس على عدة
عدة مشايخ يف اجلزائر كتونس ٍ ،ب انكب على التعليم كالدعوة كزلاربة البدع السيما بدع الطرؽ الصوفية  ،حىت إف الصوفية دبركا مػػكيدة الغتيالو
فنجاه ا﵁ منها  ،أسس جريدة الشهاب  ،ككاف لو نشاط ظاىر يف بعض اجمل الت الدينية  ،كزبرج على يديو دعاة عدة  ،منهم مبارؾ ادليلي كالفضيل
الورتيالين كزلمد سعيد الزاىرم كأمحد محاين كزلمد الصاحل بن عتيق كزلمد الصاحل رمضاف.
لو مقاالت مجع فيما بعد فصارت كتبا  ،منها «مبادئ األصوؿ» ك«العقائد اإلسالمية» ك «التفسَت أك رلالس التذكَت» ك «رجاؿ السلف
كنساؤه» ك «جواب سؤاؿ عن سوء مقاؿ»  ،كىو رد على ابن عليوة الطُّػ ػيرقي  ،كقد مجع مقاالت الشيخ يف الثالثة كتب األخَتة يف ستة رللدات ،
كأصدرملا كزارة الشؤكف الدينية اجلزائرية.
بذؿ ابن باديس نفسو ككقتو كجهده من أجل قضية ربرير اجلزائر من احتالؿ الفرنسيُت  ،كأمضى عمره يف التعليم كالدعوة  ،حىت يع ػ ػد من أئمة الدعوة
يف ادلغرب العريب  ،كافتو ادلنية يف ُُربيع الثاين ُّٖٓىػ  ،رمحو ا﵁ رمحة كاسعة.
مصدر الًتمجة« :أصوؿ الدعوة السلفية عند العالمة عبد احلميد بن باديس» للشيخ زلمد حاج عيسى اجلزائرم.
ّ سورة الفرقاف. ٖٔ :
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فتطابق األثر كالنظر على أف الدعاء عبادة  ،فمن دعا غَت ا﵁ فقد عبده  ،كإذا كاف ىو ال يسمي دعاءه لغَت ا﵁
عرفناىا من
عػػبادة فاحلقيقة ال ترتفػػع بعد تسػػميتو ذلا بامسػػها كتسميتو ذلا بغَت امسها  ،كالعربة بتسمية الشرع اليت ى

احلديثُت ادلتقدمُت ال بتسميتو ...
تحذير وإرشاد

ما أكثر ما تسمع يف دعاء الناس( :يارب كالشيخ) (يا رب كناس ريب)  ..كىذا من دعاء غي ػ ػ ػ ػر ا﵁  ،فإياؾ أيها
ادلسلم كإياؾ  ،كادع ا﵁ ربك كخالقك كحده كحده كحده  ،كأنف الشرؾ راغم.
ِ
انتهى كالمو رمحو ا﵁.
كقاؿ العالمة مبارؾ ادليلي ادلالكي اجلزائرمّ رمحو ا﵁ تعاىل – كىو من متأخرم ادلالكية أيضا  -يف كتابو «رسالة
الشرؾ كمظاىره»:
دعاء غير اهلل وحكمو
دعاء غير اهلل  ..شرك صريح وكفر قبيح  ،كلو نوعاف:
كجدم  ،يا ا﵁ كناسو  ،يا ا﵁ يا
أحدىما :دعاء غَت ا﵁ مع ا﵁  ،كالذم يقوؿ( :يا ريب كشيخي  ،يا ريب ى
سيدم عبد القادر)  ،كمسع كثَتا حيكوف أهنم كثَتا ما يسمعوف فالنا يقوؿ :يا ريب يا سيدم يوسف اغفر يل
...
ف غَت ا﵁ على ا﵁ بالواك ثابتة أك م ػحذكفة  ،كىي
كإطالؽ الشرؾ على ىذا النوع كاضح  ،ألف الداعي ىعطى ى
تقتضي مشاركة ما بعدىا دلا قبلها يف احلكم  ،كاحلكم ادلشًتؾ فيو ىنا ىو عبادة الدعاء.

النوع الثاني :دعاء غَت ا﵁ من دكف ا﵁  ،كالذم يقوؿ( .. :يا ديواف الصاحلُت) .انتهى كالمو رمحو ا﵁.

ْ

ُ حديث ضعيف  ،انظر «مشكاة ادلصابيح» (ُِِّ) ك «ضعيف اجلامع الصغَت كزيادتو» (ََّّ)  ،كمعناه صحيح بال شك  ،كيغٍت عنو حديث:
(الدعاء ىو العبادة)  ،كقد تقدـ زبرجيو.
ِ «رلالس التذكَت من كالـ احلكيم اخلبَت»  ،ص ِٗٗ – ََّ  ،باختصار  ،كىو من مطبوعات كزارة الشؤكف الدينية – اجلزائر.
ّ ىو الشيخ مبارؾ بن زلمد اإلبراىيمي ادليلي  ،تلقى العلم منذ صغره على جلة من ادلشايخ  ،منهم الشيخ عبد احلميد بن باديس ٍ ،ب صار أحد أبرز
أعضاء مجعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت سنة ُُّٗ  ،ككاف لو دكر دعوم بارز يف الصحافة  ،جاىد يف سبيل الدعوة بالرغم من ادلضايقات اليت
تعرض ذلا أثناء االحتالؿ الفرنسي للجزائر  ،لو عدة مؤلفات  ،أشهرىا «الشرؾ ك مظاىره»  ،تويف رمحو ا﵁ يف عاـ ُْٓٗ ميالدية.
للمًتجم لو  ،ربقيق الشيخ أيب عبد الرمحػٰن زلمود اجلزائرم  ،الناشر :دار الراية – الرياض.
مصدر الًتمجة :مقدمة ربقيق كتاب «الشرؾ كمظاىره» ى
ْ «رسالة الشرؾ كمظاىره»  ،ص ُِٖ  ، ِِٖ -باختصار  ،ربقيق الشيخ أيب عبد الرمحػٰن مػحمود اجلزائرم  ،راجعو الشيخ بكر أبو زيد رمحو ا﵁ ،
الناشر :دار الراية – الرياض.
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كقاؿ أيضا:
كلقد فشا يف ادلسلمُت دعاء غَت ا﵁ على شدة إنكار كًتابًػهم لوُ كربذير نبيهم  منو  ،حىت صار اجلهلة كمن
ً ِ
ب منهم يؤثركنو على دعاء ا﵁ كحده  ،كاالستشهاد لذلك باحلكايات عنهم كاستيعاهبا يم ًػملٌّ يمعجز.
قىػ ػ ير ى
كقاؿ العالمة تقي الدين اذلاليل ادلالكيّ رمحو ا﵁ – كىو من متأخرم ادلالكية أيضا – يف كتابو «اذلدية اذلادية إىل
الطائفة التجانية»:
فتبُت لك أيها القارئ ادلوفق أف االستغاثة دعاء  ،كالدعاء مخ العبادة  ،كمن استغاث بغَت ا﵁ فقد أشرؾ كعبد مع
قادر أف ييغيث من استغاث بو كجييب ادلضطر كيكشف السوء
ا﵁ غَته  ،كمن زعم أنو ىو أك غَته من ادلخلوقُت ه
كجيعل الناس خلفاء يف األرض فقد ازبذ مع ا﵁ إلػٰها اخر بنصوص القراف كالسنة  ،انظر ايات النمل من قولو
ً ًً ً
تعاىل ﴿كأىمطىرنىا علىي ًهم مطىرا فىساء مطىر الٍمٍن ىذ ًرين * قي ًل ٍ ً ً
اصطىىفى اىللوي ىخٍيػهر أىما
احلى ٍم يد للو ىك ىس ىال هـ ىعلىى عبىاده الذي ىن ٍ
ىٍ ٍ ىٍ ٍ ى ن ى ى ى ي ي
ً
ً
ً ً
ً
ات بػى ٍه ىج وة ىما ىكا ىف لى يك ٍم أى ٍف
يي ٍش ًريكوف * أىم ٍن ىخلى ىق الس ىم ىاكات كاألرض ىكأىنٍػىزىؿ لى يك ٍم م ىن الس ىماء ىماءن فىأىنٍػبىٍتػنىا بًو ىح ىدائ ىق ىذ ى
تػيٍنبًتيوا ىش ىجىرىىا ءإلػٰوه ىم ىع الل ًو بى ٍل يى ٍم قىػ ٍوهـ يػى ٍع ًدليوف * أىم ٍن ىج ىع ىل األرض قىػىر نارا ىك ىج ىع ىل خالذلا أىنٍػ ىه نارا ىك ىج ىع ىل ىذلىا ىرىك ًاس ىي
ً
ً
ً
ً
ف ُّ
يب الٍ يم ٍ
ضطىر إً ىذا ىد ىعاهي ىكيىكٍش ي
ىك ىج ىع ىل بػى ٍ ى
السوءى
ُت الٍبى ٍحىريٍ ًن ىحاجنزا ءإلػٰوه ىم ىع اللو بى ٍل أى ٍكثىػ يريى ٍم ال يػى ٍعلى يموف * أىم ٍن يجي ي
كىجيعلي يكم خلى ىفاء األرض ءإلػٰو مع الل ًو قليال ما تى ىذكركف * أىمن يػه ًدي يكم ًيف ظيليم ً
اح
ات الٍبىػَّر ىكالٍبى ٍح ًر ىكىم ٍن يػيٍرًس يل َّ
ه ىى
ٍ ىٍ ٍ
الريى ى
ى
ى ٍى ٍ ي ى
ى ي
يدهي ىكىم ٍن يػى ٍريزقي يك ٍم ًم ىن الس ىم ًاء
ُت يى ىد ٍم ىر ٍمحىتً ًو ءإلػٰوه ىم ىع الل ًو تىػ ىع ىاىل اللوي ىعما يي ٍش ًريكوف * أىم ٍن يػىٍب ىدأي ا ٍخلىٍل ىق يٍب ييعً ي
بي ٍشنرا بػى ٍ ى
ً
ص ًادقًُت﴾.
كاألرض ءإلػٰوه ىم ىع اللو قي ٍل ىىاتيوا بػيٍرىىانى يك ٍم إً ٍف يكٍنتي ٍم ى
من اية ٖٓ  ْٔ -ذكر ا﵁ تعاىل يف ىذه اآليات أمورا خاصة بو ال يقدر عليها غَته  ،منها إجابة ادلضطر
ككشف السوء كتولية ادلناصب كاذلداية يف ظلمات الرب كالبحر كإرساؿ الرياح فمن نسب شيئا من ىذه األمور إىل
سللوؽ أنو ىو الفاعل ذلا بغَت طريق األسباب فقد أشرك باهلل كعبد معو غَته.
ُ أم القراف العظيم.
ِ «رسالة الشرؾ كمظاىره»  ،ص ِٖٔ .
ّ ىو العالمة ا﵀دث كاللغوم الشهَت كالشاعر الفحل كالرحالة ادلغريب الشيخ السلفي الدكتور زلمد التقي ادلعركؼ دبحمد تقي الدين اذلاليل  ،درس
على مجلة من ادلشايخ  ،منهم الشيخ عبد الظاىر أبو السمح كالشيخ رشيد رضا دبصر ٍ ،ب مك هبا سنة يدعو إىل عقيدة السلف ك حيارب الشرؾ
ك اإلحلاد ٍ ،ب سافر للهند فطلب احلديث على الشيخ ا﵀دث عبد الرمحػٰن بن عبد الرحيم ادلباركفورم صاحب «ربفة األحوذم بشرح جامع
الًتمذم»  ،كدرس على غَته أيضا يف العراؽ ٍ ،ب تدرج يف سلسلة أعماؿ علمية كدعوية إىل أف عمل أستاذان باجلامعة اإلسالمية بادلدينة النبوية إىل
سنة ُْٕٗـ ٍ ،ب رجع إىل بلده ادلغرب كمكث يدعو فيها إىل التوحيد كالسنة إىل أف توفاه ا﵁ يوـ اإلثنُت ِٓ شواؿ َُْٕق.
لو ما يربو على عشرين مؤلفا يف العقيدة كالفقو  ،منها «القاضي العدؿ يف حكم البناء على القبور»  ،ك «العلم ادلأثور كالعلم ادلشهور كاللواء ادلنشور
يف بدع القبور»  ،فرمحو ا﵁ رمحة كاسعة.
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كاعلم أنو جيب على كل مسلم أف يوحد ا﵁ يف ربوبيتو كيف عبادتو كيف أمسائو كصفاتو  ،فهذه أنواع التوحيد الثالثة
ُ
 ،من أخل هبا أك بشيء منها فهو كافر.
ِ

كقاؿ العالمة الشيخ ادلفسر زلمد األمُت بن زلمد ادلختار الشنقيطي رمحو ا﵁ – كىو من متأخرم ادلالكية أيضا
– يف تفسَت قولو تعاىل ﴿كمن يدع مع ا﵁ إلػٰها اخر ال برىاف لو بو فإمنا حسابو عند ربو إنو ال يفلح
الكافركف﴾ّ:
كأعظم الكافرين كفران ىو من يدعو مع ا﵁ إلػٰها اخر ال برىاف لو بو  ،كنفي الفالح عنو يدؿ على ىالكو كأنو من

نذير
أىل النار  ،كقد حذر ا﵁ من دعاء إلػٰو معو يف ايات كثَتة كقولو ﴿كال ذبعلوا مع ا﵁ إلػٰها اخر إين لكم منو ن
ىالك إال كجهو لو احلكم كإليو ترجعوف﴾ ،
تدع مع ا﵁ إلػٰها اخر ال إلػٰو إال ىو كل شئ ه
مبُت﴾  ،كقولو ﴿كال ي
كقولو تعاىل ﴿ال ذبعل مع ا﵁ إلػٰها اخر فتقعد مذمومان سلذكالن﴾  ،كاآليات دبثل ذلك كثَتة جدان .انتهى.

كقاؿ أيضا رمحو ا﵁ يف تفسَت اآلية الثانية من سورة احلجرات:
«اعلم أف من احلقوؽ اخلاصة با﵁ اليت ىي من خصائص ربوبيتو ؛ اذباه عبده إليو إذا دمهتو الكركب اليت ال ً
يقدر
على ً
كشفها إال ا﵁  ،فالتجاء ادلضطر الذم أحاط بو الكركب كدمهتو الدكاىي ال يجوز إال هلل وحده  ،ألنو
فصرؼ ذلك احلق ﵁ كإخالصو لو ىو عُت طاعة ا﵁ كمرضاتو كطاعة رسولو  كمرضاتو
من خصائص الربوبية ٍ ،
 ،كىو عُت التوقَت كالتعظيم للنيب  ، ألف أعظم أنواع توقَته كتعظيمو ىو اتباعو كاالقتداء بو يف إخالص التوحيد
كالعبادة لو كحده جل كعال.
كقد بُت جل كعال يف ايات كثَتة من كتابو أف اذباه ادلضطر من ً
عباده إليو كحده يف أكقات الشدة كالكرب من

خصائص ربوبيتو تعاىل» .انتهى.

ْ

كهبذا انتهى النقل عن علماء ادلذاىب األربعة.

ُ «اذلدية اذلادية إىل الطائفة التجانية»  ،ص ُٔ .
ِ ىو الشيخ العالمة األصويل ادلفسر  ،زلمد األمُت بن زلمد ادلختار الشنقيطي  ،من علماء القرف الرابع عشر ادلربزين  ،كاف غزير العلم  ،متوقد الذكاء
 ،ذك حافظة ن ادرة  ،لو ضلو عشرين كتابا  ،أكثرىا يف التفسَت كالفقو كالعقيدة  ،أشهرىا ذكرا «أضواء البياف يف إيضاح القراف بالقراف»  ،ك «مذكرة
أصوؿ الفقو على ركضة الناظر»  ،كقد مجع مؤلفاتو يف موسوعة علمية كاحدة بعنواف «اثار الشيخ زلمد األمُت الشنقيطي» .تويف رمحو ا﵁ عاـ
ُّّٗ ىػ  .باختصار من ترمجتو ادلذكورة يف مقدمة كتاب «األضواء»  ،الناشر :دار عامل الفوائد – مكة.
ّ سورة ادلؤمنوف. ُُٕ :
ْ انظر تفسَته ادلوسوـ «أضواء البياف».
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ولغير واحد من العلماء المحققين ممن ال ينتسب إلى مذىب معين كالـ كاضح كصريح يف ربرمي دعاء غَت

ا﵁  ،فقد قاؿ اإلماـ زلمد بن علي الشوكاينُ يف كتابو «الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد»:

أمر غَت ما ذكرنا  -من التوسل اجملرد كالتشفع دبن لو الشفاعة -
«اعلم أف الرزية كل الرزية  ،كالبلية كل البلية ؛ ه
كذلك ما صار يعتقده كثَت من العواـ كبعض اخلواص يف أىل القبور كمن ادلعركفُت بالصالح من األحياء  ،من
أهنم ً
يقدركف على ما ال يقدر عليو إال ا﵁ جل جاللو  ،كيفعلوف ما ال يفعلو إال ا﵁ عز كجل  ،حىت نطق
ألسنتهم دبا انطوت عليو قلوهبم  ،فصاروا يدعونهم تارة مع اهلل  ،وتارة استقالال  ،ويصرخون بأسمائهم ،

كيعظموهنم تعظيم من ديلك الضر كالنفع  ،كخيضعوف ذلم خضوعا زائدان على خضوعهم عند كقوفهم بػُت يدم
رهبم يف الصالة كالدعاء  ،وىذا إذا لم يكن شركا فال ندري 2ما ىو الشرك  ،وإذا لم يكن كفرا فليس في
الدنيا كفر» .انتهى.

ّ

كأختم ىذا الباب بكالـ نفيس جامع لسماحة اإلماـ الشيػػخ عبد العػزيز بن عبد ا﵁ بن بازْ رمحو ا﵁ يف ىذه

ادلسألة  ،قاؿ:
ال ريب أف الدعاء من أىم أنواع العبادة كأمجعها  ،فوجب إخالصو ﵁ كحده كما قاؿ عز كجل ﴿فى ٍادعيوا اللوى
ُ ىو الشيخ الفقيو األصويل زلمد بن علي بن زلمد الشوكاين  ،اليمٍت  ،درس على شيوخ كثر يف فنوف كثَتة  ،كألف كتبا كثَتة منها «إرشاد الفحوؿ
إىل ربقيق احلق من علم األصوؿ»  ،كطيبع لو رلموع فتاكل بعنواف «الفتح الرباين يف فتاكل الشوكاين»  ،كيف التفسَت لو كتاب «فتح القدير»  ،كرد
على أرباب القوؿ بارباد اخلالق كادلخلوؽ يف كتاب «الصوارـ احلداد القاطعة لعالئق مقاالت أرباب االرباد»  ،كغَتىا من الكتب كالرسائل اليت بلغ
ُُْ مؤلفا  ،تويف رمحو ا﵁ سنة َُِٓ  .انظر ترمجتو لنفسو يف «البدر الطالع»  ،كانظر «األعالـ» للزركلي (ٔ.)ِٖٗ/
ِ يف ادلطبوع( :تدرم)  ،كأظنو تصحيفا.
ّ ص ِِ – ِّ  ،ربقيق زلمد علي احلليب  ،دار الفتح – الشارقة.
ْ ىو الشيخ اإلماـ عبد العزيز بن عبد ا﵁ بن باز  ،شيخ اإلسالـ يف كقتو  ،مأل الدنيا علما كفقها كمساجد كمشاريع علمية  ،زبرج على يده جم غفَت
عياؿ عليو  ،شغل منصب نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية
من طلبة العلم  ،غالب من خلفو من علماء ادلملكة العربية السعودية كطالهبا كقضاملا ه
بادلديػنة النػبوية عند افتتاحها ٍ ،ب ترأسها بعد سنة  ،فكان منذ افتتاحها كال زال دكحة علمية  ،يستفيد منػها طالب الػعلم الذين يأتػوهنا من أنػحاء
َّ
مصاؼ العلماء يف بالدىم  ،لو رلموع فتاكل يقع يف ثالثُت رللدا  ،كلو كتب كرسائل كثَتة  ،كىو معركؼ بكثرة
الدنيا  ،كبعضهم قد صار يف
الشفاعات للناس  ،كمساعدملم لقضاء حوائجهم  ،كىو معركؼ أيضا بالنصح لكل مسلم مهما كاف مقامو  ،بل حىت رؤساء احلكومات الكافرة قد
بلغهم نصحو  ،كالكالـ يف اثاره العلمية كالدعوية كالًتبوية يطوؿ جدا.
َّ
اجم عدة  ،منها «عبد العزيز بن باز  ،عامل فقدتو األمة» دلستشاره د .زلمد بن سعد الشويعر  ،ككذلك «جوانب من سَتة اإلماـ
أيلػف يف سَتتو تر ي
عبد العزيز بن باز رمحو ا﵁» دلدير مكتبو الشيخ زلمد بن موسى ادلوسى.
تويف رمحو ا﵁ يف مستهل عاـ َُِْ عن تسعُت عاما  ،فاىتزت الدنيا دلوتو  ،كدخل احلزف بيوت ادلسلمُت عامة  ،كاجتمع للصالة عليو األمراء
كشغًل
كصلٌي عليو يف ادلسجد احلراـ  ،كسار يف جنازتو ما يربو على ادلليوف مسلم  ،ي
كالوزراء كالعلماء كالقضاة كطلبة العلم كادلثقفوف كالعامة  ،ي
الصحف خبرب كفاتو زمنا ليس بالقليل  ،أما ادلراثي الشعرية كالنثرية اليت ألَّف فيو فحدث كال حرج.
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صُت لىو الدَّين كلىو ىك ًره ال ىكافًركف﴾ُ  ،كقاؿ عػز كجل ﴿كأىف ادلس ً
اج ىد لًل ًو فىالى تى ٍدعوا مع الل ً
ًً
ىحدان﴾ِ  ،كىذا
أ
و
ي
سليٍل ى ي ى ى ٍ ى
ى
ىى
ي
ى ىى
يعم مجيع ادلخػلوقات من األنبياء كغَتىم  ،ألف "أحد" نى ًكىرة يف سياؽ النهي  ،فتىػ يعم كل من سول ا﵁ سبحانو ،
كقاؿ تعاىل ﴿كالى تى ٍدع ًمن د ً
ضُّرؾ﴾ّ  ،كىذا خطاب للنيب  ، كمعلوـ أف ا﵁ سبحانو
كف الل ًو ىما الى يىن ىفعي ى
ك ىكالى يى ي
ى ي ي
ْ
ك إًذان َّم ىن الظالً ًمُت﴾
قد عصمو من الشرؾ  ،كإمنا ادلراد من ذلك ربذير غَته ٍ ،ب قاؿ عز كجل ﴿فإف فىػ ىع ٍل ى فىًإن ى
 ،فإف كاف سيد كلد ادـ عليو الصالة كالسالـ لو دعا غَت ا﵁ يكوف من الظادلُت فكيف بغَته؟ كالظلم إذا أيطلق
الش ٍرىؾ لىظيٍل هم
﴿كالٍ ىكافًيرك ىف يى يم الظالً يموف﴾ٓ  ،كقاؿ تعاىل ﴿إًف َّ
يراد بو الشرؾ األكرب كما قاؿ ا﵁ سبحانو ى
ىع ًظيم﴾ٔ.
فعيلًم هبذه اآليات كغَتىا أف دعاء غَت ا﵁ من األموات كاألشجار كاألحجار كاألصناـ كغَتىا شرؾ با﵁ عز كجل
ينػايف العبػادة اليت ىخلى ىق ا﵁ الثقلُت من أجلػها  ،كأرسل الرسػل كأنزؿ الكػتب لبػياهنا كالدعػوة إليػها  ،كىذا ىو معٌت

ال إلػٰو إال ا﵁  ،فإف معناىا :ال معبود حبق إال ا﵁  ،فهي تنفي العبادة عن غَت ا﵁ كتثبتها ﵁ كحده  ،كما قاؿ
ً
ك بًأىف اللو ىو احل ُّق كأىف ما ي ٍدعو ىف ًمن دكنًًو ىو الب ً
اطل﴾ٕ  ،كىذا ىو أصل الدين كأساس ادلًلىة كال
سبحانو ﴿ذىل ى
ى يى ى ى ى ى ي
ي يى ى
ك كإً ىىل ال ًذين ًمن قىػبلً ى ً
ً ً
ك لىئ ٍن أى ٍشىرٍك ى
ٍ
﴿كلىىق ٍد أيكح ىي إلىٍي ى ى
تصح العبادات إال بعد صحة ىذا األصل كما قاؿ تعاىل ى
ى
ٖ
ً
ً
ط ىعٍنػ يهم ما ىكانيوا يػى ٍع ىمليوف﴾ٗ.
﴿كلى ٍو أى ٍشىريكوا ىحلىبً ى
لىيى ٍحبىطىن ىع ىملي ى
ك ىكلىتى يكونىن م ىن اخلىاس ًرين﴾  ،كقاؿ سبحانو ى
عبد إال ا﵁ كحده  ،كالثاين أال ييعبىد إال بشريعة نبيو
كدين اإلسالـ مبٍت على أصلُت عظيمُت أحدمها :أف ال يي ى
كرسولو زلمد  ، كىذا ىو معٌت شهادة أف ال إلػٰو إال ا﵁ كأف زلمدان رسوؿ ا﵁  ،فمن دعا األموات من األنبياء
ك غَتىم أك دعا األصناـ أك األشجار أك األحجار أك غَت ذلك من ادلخلوقات أك استغاث هبم أك تقرب إليهم

بالذبائح ك النذكر أك صلى ذلم أك سجػد ذلم ؛ فقد ازبذىم أربابان من دكف ا﵁ كجعلهم أندادان لو سبحانو.
كىذا يناقض ىذا األصل ك ينايف معٌت ال إلػٰو إال ا﵁  ،كما أف من ابتدع يف الدين ما مل يأذف بو ا﵁ مل حيقق معٌت
ُ سورة غافر. ُْ :
ِ سورة اجلن. ُٖ :
ّ سورة يونس. َُٔ :
ْ سورة يونس. َُٔ :
ٓ سورة البقرة. ِْٓ :
ٔ سورة لقماف. ُّ :
ٕ سورة احلج. ِٔ :
ٖ سورة الزمر. ٔٓ :
ٗ سورة األنعاـ. ٖٖ :
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﴿كقى ًد ٍمنىا إً ىىل ىما ىع ًمليوا ًم ٍن ىع ىم ول فى ىج ىع ٍلنىاهي ىىبىاءن منثيورا﴾ُ ،
شهادة أف زلمدان رسوؿ ا﵁  ،كقد قاؿ ا﵁ عز كجل ى
كىذه األعماؿ ىي أعماؿ من مات على الشرؾ با﵁ عز ك جل  ،ك ىكذا األعماؿ ادلبتدعة اليت مل يأذف هبا ا﵁
فإهنا تكوف يوـ القيامة ىباءن منثوران لكوهنا مل توافق شرعو ادلطهر  ،كما قاؿ النيب  : من أحدث يف أمرنا ىذا ما
ِ
ليس منو فهو رد .متفق على صحتو.
ٍب قاؿ رمحو ا﵁ :كقد أمر ا﵁ عز كجل بدعائو سبحانو  ،ككعد من يدعوه باالستجابة  ،كتوعد من استكرب عن
ً ً
اؿ ربُّ يكم ادع ًوين أ ً
ين يى ٍستىكًٍربيك ىف ىع ٍن ًعبى ىادًٌب
﴿كقى ى ى ي ٍ ي
ٍ
ىستىج ٍ
ذلك بدخوؿ جهنم  ،كما قاؿ عز كجل ى
ب لى يك ٍم إف الذ ى
ً
ين﴾ّ  ،أم صاغرين ذليلُت  ،كقد دل اآلية الكردية على أف الدعاء عبادة  ،كعلى أف من
ىسيى ٍد يخليو ىف ىج ىهن ىم ىداخ ًر ى
من استكرب عنو فمأكاه جهنم  ،فإذا كان ىذه حاؿ من استكرب عن دعاء ا﵁ فكيف تكوف حاؿ من دعا غَته
كأعرض عنو؟
ك ًعبى ًادم
﴿كإً ىذا ىسأىلى ى
كىو سبحانو القريب اجمليب ادلالك لكل شيء كالقادر على كل شيء  ،كما قاؿ سبحانو ى
ع ٍَّت فىًإ َّين قى ًريب أ ًيجيب د ٍعوىة الد ًاع إً ىذا دع ً
اف فىػ ٍليى ٍستى ًجيبيوا ًيل ىكلٍييػ ٍؤًمنيوا ًيب لى ىعل يهم يػى ٍر يش يدك ىف﴾ْ.
ىى
ى
ه
ي ى ى
كقد أخرب الرسوؿ يف احلديث الصحيح أف الدعاء ىو العبادة  ،كقاؿ البن عمو عبد ا﵁ بن عباس رضي ا﵁
ِ
ك  ،اِح َف ِظ اهلل ِ
ه فَاستَ ِعن باهلل.
اى َ
عنهما :اح َف ِظ اهلل يَح َفظ َ
ه فَاسأ َِل اهلل َ ،وإِ َذا استَـ َعن َ
ك  ،إِ َذا َسأَل َ
تجدهُ تُ َج َ
ٓ

أخرجو الًتمذم كغَته.
ٔ
دخل النار.
كقاؿ  : من مات كىو ي
يدعو من دكف ا﵁ ندان ى
ً
عند ا﵁؟
كيف الصحيحُت عن النيب  أنو يسئًلُّ :
أعظم ى
أم الذنب ي
ٕ
َّ ِ ِ
ك.
قاؿ :أن
وىو َخلَ َق َ
تجعل للو نـ ـدا َ
َ
كالند ىو النظَت ك ادلثيل.
فكل من دعا غَت ا﵁ أك استغاث بو أك نذر لو أك ذبح لو أك صرؼ لو شيئا من العبادة سول ما تقدـ فقد ازبذه
ندا ﵁  ،سواء كاف نبيان أك كليان أك ملكان أك جنيان أك صنمان أك غَت ذلك من ادلخلوقات.
ُ سورة الفرقاف. ِّ :
ِ ركاه البخارم (ِٕٗٔ)  ،كمسلم (ُُٖٕ) عن عائشة رضي ا﵁ عنها.
ّ سورة غافر. َٔ :

ْ سورة البقرة. ُٖٔ :
ٓ تقدـ زبرجيو.
ٔ ركاه البخارم (ْْٕٗ) عن عبد ا﵁ بن مسعود رضي ا﵁ عنو.
ٕ ركاه البخارم (ُْٕٔ) كمسلم (ٖٔ)  ،كاللفظ لو  ،عن ابن مسعود رضي ا﵁ عنو.
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أما سؤاؿ احلي احلاضر ما يقدر عليو كاالستعانة بو يف األمور احلسية اليت يقدر عليها فليس ذلك من الشرؾ  ،بل
استىػغىاثىوي ال ًذم ًمن ًش ىيعتً ًو ىعلىى
ذلك من األمور العادية اجلائزة بُت ادلسلمُت  ،كما قاؿ تعاىل يف قصة موسى ﴿فى ٍ
ال ًذم ًم ٍن ىع يد َّكهً﴾ُ  ،ككما قاؿ تعاىل يف قصة موسى أيضا ﴿فى ىخىر ىج ًمٍنػ ىها ىخائًفان يػىتىػىرقب﴾ِ  ،ككما يستغيث
اإلنساف بأصحابو يف احلرب كغَتىا من األمور اليت تىع ًرض للناس كحيتاجوف فيها إىل أف يستعُت بعضهم ببعض.
كقد أمر ا﵁ نبيو  أف يبلغ الناس أنو ال ديلك ألحد نفعان أك ضران  ،فقاؿ تعاىل يف سورة اجلػن ﴿قي ٍل إًمنىا أ ٍىدعيو ىرَّيب
ّ
ً
ً
ًً
ك
ضرا ىكالى ىر ىشدان﴾  ،كقاؿ تعاىل يف سورة األعراؼ ﴿قيل ال أ ٍىمل ي
ىحدان * قي ٍل إً َّين الى أ ٍىمل ي
ك لى يك ٍم ى
ىكالى أي ٍش ًريؾ بو أ ى
لًنىػ ٍف ًسي نػى ٍفعان كالى ضرا إًال ما ىشاء اللو كلىو يكن أ ٍىعلىم الغىيب الستى ٍكثىػر ً
ً
ً
السوءي إً ٍف أىنىا إًال نى ًذ هير
ٍت ُّ
ى ى
ى ى يىٍ ي ي ٍ ى ٍ ٍ ي
ت م ىن اخلىٍَت ىكىما ىمس ى
ْ
ىكبى ًشَته لَّىق ٍووـ يػي ٍؤًمنيو ىف﴾ .
كاآليات يف ىذا ادلعٌت كثَتة.
كىو  ال يدعو إال ربو  ،كال يستغيث إال بو  ،ك كاف يف يوـ بدر يستغيث با﵁ كيستنصره على عدكه كييلً ُّح يف
"حسبيك يا
ذلك كيقوؿ" :يا رب أنجز لي ما وعدتني"  ،حىت قاؿ الصديق األكرب أبو بكر رضي ا﵁ عنو :ى
رسوؿ ا﵁  ،فإف ا﵁ م ً
نجز لك ما كعدؾ"ٓ  ،كأنزؿ ا﵁ سبحانو يف ذلك قولو تعاىل ﴿إً ٍذ تى ٍستىغًيثيو ىف ىرب يك ٍم
ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
فىاستىجاب لى يكم أ َّ ً
و
ً
ً
ص ير إًال
ىين يشل ُّد يكم بأىلٍف َّم ىن ادلىالئ ىكة يم ٍردف ى
ُت * ىكىما ىج ىعلىوي اللوي إًال بي ٍشىرل ىكلتىطٍ ىمئن بو قيػليوبي يك ٍم ىكىما الن ٍ
ٍ ى ى ٍ
ٔ
ً
ً ًً ًً
يم﴾  ،فذ ٌكرىم سبحانو يف ىذه اآليات استغاثتهم بو  ،كأخرب أنو استجاب ذلم
م ٍن عند اللو إف اللوى ىع ًز هيز ىحك ه
بإمدادىم بادلالئكة ٍ ،ب بُت سبحانو أف النصر ليس من ادلالئكة  ،كإمنا أمدىم بو للتبشَت بالنصر كالطمأنينة ،
ً ً ً ٕ
﴿كلىىق ٍد
اف
ر
عم
اؿ
سورة
يف
كجل
عز
كقاؿ
،
ص ير إًال ًم ٍن عند اللو﴾
﴿كىما الن ٍ
ى
كبُت أف النصر من عنده فقاؿ ى
صىريك يم اللوي بًبى ٍد ور ىكأىنٍػتي ٍم أ ًىذلةه فىاتػ يقوا اللوى لى ىعل يك ٍم تى ٍش يك يرك ىف﴾ٖ  ،فبُت يف ىذه اآلية أنو سبحانو ىو الناصر ذلم يوـ
نى ى
بدر  ،فعيلم بذلك أف ما أعطاىم من السالح كالقوة  ،كما أمدىم بو من ادلالئكة ؛ كل ذلك من أسباب النصر

ُ سورة القصص. ُٓ :
ِ سورة القصص. ُِ :
ّ سورة اجلن. ُِ - َِ :
ْ سورة األعراؼ. ُٖٖ :

ٓ انظر احلديث يف صحيح البخارم (ُِٓٗ) كصحيح مسلم (ُّٕٔ) عن ابن عباس رضي ا﵁ عنهما.
ٔ سورة األنفاؿ. َُ – ٗ :
ٕ سورة اؿ عمراف. ُِٔ :
ٖ سورة اؿ عمراف. ُِّ :
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كالتبشَت كالطمأنينة  ،كليس النصر منها  ،بل ىو من عند ا﵁ كحده.
انتهى كالـ الشيخ ابن باز رمحو ا﵁.

ُ

قػػاؿ مقيػػده عفػػا ا﵁ عنػػو :فجػػزل ا﵁ أىػػل العلػػم ادلخلصػػُت ﵁ خػػَت اجل ػزاء دبػػا بين ػوا للنػػاس أصػػل ديػػنًهم كىػػو توحيػػد
العبادة  ،فػإهنم كمػا قػاؿ الشػيخ عبػد الرمحػٰن بػن زلمػد بػن قاسػم يف مقدمػة الكتػاب الػذم مجعػو «الػدرر السػنية مػن
الفتاكل النجدية»:
كقد صنف العلماء يف كل عصر كمصػر  ،يف األصػوؿ كالفػركع كغَتىػا شلػا ال حيصػى  ،حفظػا للػدين كالشػريعة كأقػوؿ
أىل العلم  ،كليكوف اخر األمػة كأكذلػا يف العلػم كالعمػل كالتػزاـ أحكػاـ الشػريعة كإلػزاـ النػاس هبػا  ،ألف ضػركرملم إىل
ذلك فوؽ كل ضركرة  ،كلوال ذلك جلػرل علػى ديػػننا مػا جػرل علػى األديػاف قبلػو  ،فػإف كػل عصػر ال خيلػو مػن قائػل
ِ
بال علم  ،كمتكلم بغَت إصابة كال فهم.
الوجو الثالث :3أف ازباذ العبد كاسطة بػينو كبػُت ربو ىو فعل مشركي مكة الذين بعث إليهم النيب  سواء بسػواء

بسػواء  ،قاؿ ا﵁ تعػاىل عنهم كالذين اتػخذكا من دكنو أكلياء ما نعبدىم إال ليقربونا إىل ا﵁ زلفى ، أم :كالذين
اتػخذكا من دكف ا﵁ أكلياء ي ٍدعوهنم ما كان يحجتهم إال دعػول أنػها تقرهبم إىل ا﵁  ،ىكذا فسرىا قتادة كما

ركاه ابن جرير كابن أيب حاًب عنو رمحهما ا﵁ يف تفسَت اآلية الكردية.
ٓ
كقاؿ تعاىل  كيعبدكف من دكف ا﵁ ما ال يضرىم كال ينفعهم كيقولوف ىؤالء شفعاؤنا عند ا﵁ ، ْقاؿ ابن كثَت
كثَتٓ رمحو ا﵁ يف تفسَت اآلية :ينكر تعاىل على ادل شركُت الذين عبدكا مع ا﵁ غَته ظانُت أف تلك اآلذلة تنفعهم
شفاعتها عند ا﵁  ،فأخرب تعاىل أهنا ال تضر كال تنفع  ،كال سبلك شيئا  ،كال يقع شيء شلا يزعموف فيها كال يكوف
ىذا أبدا  ،كذلذا قاؿ تعاىل قل أتنبئوف ا﵁ دبا ال يعلم يف السماكات كال يف األرض .انتهى.

ُ انظر «رلموع فتاكل كمقاالت متنوعة» (ِ ، )َُٖ/الناشر :دار القاسم – الرياض.
ِ «الدرر السنية» (ُ.)ُِ/
ّ كل ما تقدـ تفصيل للوجو الثاين  ،كقد أطل الكالـ فيو  ،كمن ىنا يبدأ الكالـ على الوجو الثالث من كجوه بطالف ازباذ كاسطة يف الدعاء بُت العبد
العبد كبُت ربو.
ْ سورة يونس  ،اآلية ُٖ .
ٓ ىو عماد الدين  ،إمساعيل بن عمر بن كثَت  ،الػبيصركم األصل  ،الدمشقي الشافعي  ،كلد يف مطلع القرف الثامن  ،درس على شيخ اإلسالـ ابن
تيمية رمحو ا﵁  ،كبرع يف الفقو كالتفسَت كالنحو كالتاريخ  ،لو تصانيف مفيدة  ،أشهرىا كتابو «تفسَت القراف العظيم»  ،ككتاب «البداية كالنهاية» يف
التاريخ  ،تويف سنة ْٕٕ .
انظر ترمجتو يف «الدرر الكامنة» البن حجر  ،ك «شذرات الذىب» البن العماد  ،ك «البدر الطالع» للشوكاين  ،رمحهم ا﵁.
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الوجو الرابع :أف ا﵁ تعاىل لو كاف يرضى لعباده بازباذ كسائط بػينهم كبػينو الستفاض األمر بذلك يف الكتاب

كالسنػة  ،ألف شأف الدعاء مهم بُت سائر العبادات ٍ ،ب إف النيب  قد بػُت الوسائل الشرعية إلجابة الدعاء ،
سواء ادلتعلقة باألزمنة الفاضلة أك األمكنة الفاضلة أك األحواؿ الفاضلة  ،كمل ي ًرد عنو يف شيء منها ازباذ الصاحلُت
كاسطة  ،كمن ادلعلوـ أف كتاب ا﵁ فيو تبػياف لكل شيء  ،كالنيب  علم أمتو كل شيء  ،حىت اداب قضاء
احلاجة ٍ ،ب تعلم الصحابة منو دين ا﵁  ،كما قاؿ أبو ذر رضي ا﵁ عنو( :لقد تركنا مػحمد  كما يحيَّرؾ طائر

جناحيو يف السماء إال أذٍ ىكرنا منو علما)ُ ٍ ،ب يحفظ ىديو كىدم صحابتو يف العبادة – الذم ىو خَت اذلدم -
يف كتب احلديث كاألثر  ،كمل يرد يف شيء منها احلث على ازباذ الصاحلُت كاسطة يف الدعاء  ،بل الذم صلده ىو
خالؼ ذلك سباما  ،فالكتاب كالسنة ينهياف عن دعاء غَت ا﵁ بتاتا رب أم ذريعة كان  ،كجاء فيهما كصف
ِ
من فعل ذلك بالكفر عياذا با﵁  ،كقد تقدـ ذكر بعض أدلة ىذا الباب يف أكؿ ىذا الكتاب.
الوجو الخامس :لو كاف ازباذ الوسائط بُت ا﵁ كبُت خلقو جائزا لفعلو الصحابة رضي ا﵁ عنهم  ،ألنػ ػ ػ ػهم أحرص

الناس على اخلَت  ،كلفعلو التابعوف كأتباعهم  ،أصحاب القركف الثالثة ادلفضلة األكىل  ،الذين شهد ذلم رسوؿ ا﵁
 باخلَتية يف قولو( :خَت الناس قرين ٍ ،ب الذين يليوهنم ٍ ،ب الذين يليوهنم)ّ  ،كلكن الذم صلده ىو خالؼ ذلك
سباما  ،فالصحابة رضواف ا﵁ عليهم كالتابعوف قد حل هبم مصائب  ،كدمهتهم نوائب  ،كأصاهبم القحط مرات ،
كمل يرد عنهم أهنم ازبذكا كسائط يتقربوف هبا لتشفع ذلم عند ا﵁ بكشف شيء من تلك الكركب  ،ال النيب  كال
غَته من كبار الصحابة  ،كمن ادلعلوـ أف ما مل يكن يف القركف الثالثة ادلفضلة دينا فال يكوف بعدىا دينا.
الوجو السادس :كمن أدلة بطالف ازباذ الوسائط أف متخذيها يدعوهنا فقط يف الرخاء كيىنسوهنا إذا اشتد الكرب ،

كىذا دليل فطرم على سقوط تلك الواسطة كبطالهنا  ،إذ لو كان نافعة حقا الستمركا يف دعائها يف الرخاء
كالشدة  ،قاؿ تعاىل فإذا ركبوا يف الفلك دعوا ا﵁ سللصُت لو الدين فلما صلاىم إىل الرب إذا ىم يشركوف ، قل
أرأيتم إف أتاكم عذاب ا﵁ أك أتتكم الساعة بغتة أغَت ا﵁ تدعوف إف كنتم صادقُت * بل إياه تدعوف فيكشف ما

تدعوف إليو إف شاء وتنسون ما تشركون.
كقػػد ىعػ ًقػ ػ ىل ىػػذه احلقيقػػة عكرمػػة بػػن أيب جهػػل رضػػي ا﵁ عنػػو فكان ػ سػػببا يف إسػػالمو  ،فقػػد ركل ابػػن سػػعد يف
«الطبقات الكربل» يف ترمجة عكرمة عػن ابػن أيب مليكػة قػاؿ :دلػا كػاف يػوـ الفػتح ركًػب ًعكرمػة بػن أيب جهػل البحػر
ُ ركاه أمحد (ٓ )ُِٔ ، ُّٓ/كالطيالسي (ُْٖ)  ،كحسنو زلققو «ادلسند».
ِ انظر يف أكؿ ىذا الكتاب :فصل يف األمر بدعاء ا﵁ كحده  ،كالنهي عن دعاء غَته.
ّ ركاه البخارم (ِِٓٔ) كمسلم (ِّّٓ) عن عبد ا﵁ بن مسعود رضي ا﵁ عنو.

22

الشبهة األولى والجواب عليها

ىاربػػا  ،فػخػػب هبػػم البحػػرُ  ،فجعلػ الصػرارم – أم ادلالحػػُت – يػػدعوف ا﵁ كيوحدكنػػو  ،فقػػاؿ :مػػا ىػػذا؟ قػػالوا:
ىذا مكاف ال ينفع فيو إال ا﵁ .قاؿ :فهذا إلػٰو زلمد الذم يدعونا إليو فارجعوا بنا  ،فرجع فأسلم.
قل  :كقد كاف ىذا كاف فعل ادلشركُت يف اجلاىلية  ،يدعوف ا﵁ كحده يف الشدة كالكرب فحسب  ،كيف الرخاء
يدعوف غَته معو  ،أما مشركو زماننا من ادلنتسبُت لإلسالـ زكرا  -فيستغيثوف بغَت ا﵁ يف الرخاء كالشدة  ،بل إف
شركهم يغليظ يف حاؿ الشدة  ،كمن ذىب ألحد القبور الػ يمعظمة كاستمع إىل أدعية قاصديها  ،كما يشكونو
ألصحاب تلك القبور من الكركب كالشدائد ؛ علًم صدؽ مقاليت  ،كا﵁ اذلادم.
الوجو السابع :كمن أدلة بطالف ازباذ الوسائط أف طلب الشفاعة كالتوسط يف اللغة كيف الشرع يكوف بأف يطلب
شخص من غَته أف ينضم إليو ليتوسط لو عند ثالث لقضاء حاجة ما  ،أما الذين يفعلو عباد القبور فخالؼ
ذلك سبامػا  ،فإ هنم يطلبوف حاجاملم من الواسطة نفسها  ،فهذا يطلب الولد  ،كذاؾ يطلب ادلدد  ،كذاؾ يطلب
الشفاء  ،كذاؾ يطلب النصر على األعداء  ،فهم جعلوا الواسطة دبنػزلة من ديلك قضاء احلاجة نفسو  ،كىذا يف
غاية البطالف الشرعي كالعقلي  ،كلو أهنم عرفوا معٌت الشفاعة لذىب األكؿ إىل الثاين كطلب منو أف يدعو ا﵁ أف
ييسر لو قضاء حاجتو  ،ال أف يدعوه نفسو أف يقضي حاجتو  ،ىذا إف كاف الشفيع حيا قادرا حاضرا  ،ال ميتا أك
عاجزا أك غائبا.
الوجو الثامن :كمن أدلة بطالف ازباذ الوسائط يف الدعاء أنو ليس يف صالح ادلوتى ما يوجب ازباذىم كاسطة
أصال  ،فصالح اإلنساف كاستقامتو كقربو من ا﵁ عائد نفعو على نفسو كليس على من ازبذه كاسطة كما قاؿ
تعاىل من عمل صاحلا فلنفسو ، فإنو إذا كاف أقرب منك كأعلى درجة فمقتضاه أف يثيبو ا﵁ تعاىل كيعطيو
أكثر شلا يعطيك  ،كليس مقتضاه أنك إذا دعوتو أف ا﵁ يقضي حاجتك بواسطة دعائك إياه أعظم شلا يقضيها إذا
ِ
دعوت أن ا﵁ مباشرة.
كذلك  ،فلو كاف صالح الػمرء يف حياتو أك بعد كفاتو يعود نفعو على اآلخرين بػمجرد ازباذه كاسطة ؛ لبػيػن ذلك
النبػي  ، ألنو بلغ الدين كنصح األمة.

ُ أم :ىاج كاضطرب  ،انظر «النهاية» مادة :خبب.
ِ انظر ما قالو الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رمحو ا﵁ يف كتابو «شفاء الصدكر يف زيارة ادلشاىد كالقبور»  ،ص ُُٕ– ُُٖ  ،الناشر :مكتبة نػزار
مصطفى الباز  -مكة.
كانظر أيضا ما قالو الشيخ عبد الرمحػٰن بن قاسم رمحو ا﵁ يف «السيف ادلسلوؿ على عابد الرسوؿ»  ،ص ِّ .
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الوجو التاسع :أف قياس ا﵁ على ملوؾ الدنيا – كما جاء يف الشبهة  -باطل من ستة وجوه ؛ العلم والتدبير
والغنى والملك والرحمة والقدرة  ،كىذا أكاف بياف ذلك:
أما من جهة العلم ؛ فإف ادللوؾ إمنا احتاجوا إىل الوسطاء ألهنم ال يعلموف حاجات الناس إال عن طريقهم ،

كلػهذا اتػخذكىم كسائػط  ،أما ا﵁ تعاىل فإنو يعلم كل شيء بدكف كاسطة تيطلعو على ذلك  ،فهو سبحانو يعلم
السر كأخفى  ،ال زبفى عليو خافية يف األرض كال يف السماء  ،يسمع ضجيج األصوات باختالؼ لغاملم على
مسع عن مس وع  ،كال يغلط من كثرة ادلسائل  ،كال ديل من إحلاح الداعُت  ،قاؿ تعاىل
تػنوع حاجاملم  ،ال يشغلو ه
 كعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال ىو كيعلم ما يف الرب كالبحر كما تسقط من كرقة إال يعلمها كال حبة يف
ظلمات األرض كال رطب كال يابس إال يف كتاب مبػُت.
وأما من جهة التدبير ؛ فإف ملوؾ الدنيا ال يستطيعوف تدبػَت أمور رعيتهم كقضاء حوائجهم إال بأعواف يعينوهنم ،
كذلذا ازبذكىم كسائط  ،أما ا﵁ سبحانو فإنو قيوـ السماكات كاألرض  ،لو األمر كلو  ،كبيده مقاليد كل شيء ،
قوم متُت جبار  ،ليس حباجة إىل معُت  ،كال إىل نصَت  ،قاؿ تعاىل كقل احلمد ﵁ الذم مل يتخذ كلدا كمل يكن
لو شريك يف ادللك كمل يكن لو كيل من الذؿ ككربه تكبػَتا.
وأما من جهة الغنى ؛ فإف ملوؾ الدنيا قد يقبل الواحد منهم شفاعة الوسطاء اضطر نارا  ،مع عدـ إرادتو لذلك
كتثاقلو لو  ،إما حلاجتو إليهم  -أم الوسطاء  ، -أك تطيػيبنا خلاطرىم  ،أك خوفنا منهم أف تػنقص طاعتهم لو  ،أك
كارىا أك مستثقالن
أف يغدركا بو  ،أك مكافأة ذلم على صنيع صنعوه  ،فلهذا ازبذكىم كسائط  ،فيكوف بذلك ن
ً
ردىا  ،كردبا ال يقبل شفاعتهم إال بعد عناء كعسر  ،ألهنم بشر  ،كالبشر
لقبوؿ شفاعتهم  ،أك
مستحيػيا من َّ
فغٍت كرمي
صفتهم البخل كالشح كالتٌمنُّع كالتٌك ػىٌره  ،كإف أعطى أعطى ب ىق ػ ػ ٍدر  ،خشية نفاد ما عنده  ،أما ا﵁ تعاىل ه
 ،عنده خزائن السماكات كاألرض  ،ال يي ٍك ػ ًرثيػ ػويُ شيء  ،يريد نفع عباده بال مقابل  ،كرمحتهم بال إكراه  ،قاؿ
تعاىل قالوا ازبذ ا﵁ كلدا سبحانو ىو الغٍت لو ما يف السماكات كما يف األرض.

ُ يكًتث أم يبايل  ،كادلعٌت أنو سبحانو كتعاىل ال يبايل دبا ييًفيض على عباده من األرزاؽ .انظر «سلتار الصحاح» مادة « ىكىرث».
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كعن أيب ذر رضي ا﵁ عنو عن النيب  فيما ركل عن ا﵁ تبارؾ كتعاىل  ،أنو قاؿ :يا عبادم  ،لو أف أكلكم
كاخركم كإنسكم كجنكم قاموا يف صعيد كاحد فسألوين فأعطي كل إنساف مسألتو ؛ ما نقص ذلك شلا عندم
ِ
ص الػ ًمخيىطُ إذا أيدخل البحر.
إال كما يىن يق ي
كيف الػحػديث :إذا دعا أحدكم فال يقل( :اللهم اغفر يل إف شئ )  ،كلكن ليىعزـ ادلسألة كلٍييػعظَّم الرغبة  ،فإف ا﵁
ال يتعاظمو شيء أعطاه.

ّ

وأما من جهة الملك ؛ فإف ملوؾ الدنيا ذلم شركاء يف ملكهم من كزراء كحاشية كضلوىم  ،كال يستطيعوف تسيَت
األمور بدكف رضاىم  ،فلهذا جعلوىم كسائط بينهم كبُت رعيتهم  ،أما ا﵁ فال شريك لو يف ملكو  ،بل ىو ديلك
الشافع كغَته  ،قاؿ تعاىل كمل يكن لو شريك يف ادللك ، فالذم جيعل بػينو كبػُت ا﵁ كاسطة قد شبو ا﵁ خبلقو
من ىذا الوجو  ،كىذا من أبطل الباطل.

وأما من جهة الرحمة ؛ فبياف ذلك أف ادللوؾ حبػاجة إىل من يلينهم كييعطَّفهم على رعاياىم عن طريق الوسطاء
كادلقربػُت  ،فلهذا ازبذكىم كسائط  ،أما ا﵁ تعاىل فليس حباجة إىل ذلك  ،فهو الرمحػٰن الرحيم  ،أرحم من الوالدة
بولدىا  ،كىو الذم خلق الرمحة كجعلها يف قلوب عباده  ،فصار ىذا يحيسن إىل ىذا  ،كىذا يحيسن إىل ىذا  ،فعن

سلماف الفارسي رضي ا﵁ عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁  : إف ﵁ مائة رمحة  ،فمنها رمحة هبا يًتاحم اخللق بينهم ،
ْ
كتسعة كتسعوف ليوـ القيامة.
مناصحا رجال كاف يدعو غَت ا﵁:
قاؿ الشيخ عبد الرمحػٰن بن قاسم رمحو ا﵁
ن
«إذا دعػوت نبيان أك غَته  ،فإف كن تظن أنو أعلم حبالك  ،أك ً
يقدر على سؤالك  ،كأرحم بك من ربك ؛ فهذا
جهل ككفر كضالؿ  ،كال يحجة لك على ذلك ال نقالن كال عقالن  ،كال حيتج أحد دبا ىو بعينو حجةه عليو  ،اللهم
إال من ابتيلي بسوء الفهم كفساد التصور.
ً
عدل عن سؤالو إىل سؤاؿ غَته  ،كىو سبحانو القائل
كإف كن تعلم أف ا﵁ى أعلم كأقدر كأرحم  ،فلماذا ى
أدعوين أستجيب لكم ، كالقائل كإذا سألك عبادم عٍت فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاف؟»

ُ ادلخيط ىو اإلبرة.

ِ ركاه مسلم (ِٕٕٓ).
ّ ركاه البخارم (ّّٗٔ)  ،كمسلم (ِٕٗٔ)  ،كاللفظ دلسلم.
ْ ركاه مسلم (ِّٕٓ) كاللفظ لو  ،كأمحد (ٓ ، )ّْٗ/كركل البخارم ضلوه (ْٗٔٔ) عن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو.
ٓ «السيف ادلسلوؿ على عابد الرسوؿ»  ،ص ُّ – ِّ  ،بتصرؼ يسَت جدا.
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كبناء على ما تقدـ فإف دعاء غَت ا﵁ يستلزـ سوء الظن با﵁  ،بتنقصو يف صفات العلم كالرمحة كالتدبَت كالغٌت
كادللك  ،كسوء الظن با﵁ من كبائر الذنوب  ،كشلا توعد ا﵁ عليو بالعقاب الشديد  ،قاؿ تعاىل الظانُت با﵁ ظن
السوء عليهم دائرة السوء كغضب ا﵁ عليهم كلعنهم كأعد ذلم جهنم كساءت مصَتا.
قاؿ ابن القيم رمحو ا﵁:
«أعظم الذنوب عند ا﵁ إساءة الظن بو  ،فإف ادلسيء بو الظن قد ظن بو خالؼ كمالًو ادلقدس  ،كظى ٌن بو ما
يناقض أمساءىه كصفاتىو  ،كذلذا توعد ا﵁ سبحانو الظانُت بو ظن السوء دبا مل يتوعد بو غَتىم  ،كما قاؿ تعاىل
الظانُت با﵁ ظن السوء عليهم دائرة السوء كغضب ا﵁ عليهم كلعنهم كأعد ذلم جهنم كساءت مصَتا ، كقاؿ
تعاىل دلن أنكر صفة من صفاتو كذلكم ظنكم الذم ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من اخلاسرين.ُ
كقاؿ تعاىل عن خليلو إبراىيم أنو قاؿ لقومو ماذا تعبدكف * ءإفكا اذلة دكف ا﵁ تريدكف * فما ظنكم برب
العادلُت ، أم فما ظنكم أف جيازيكم بو إذا لقيتموه كقد عبدًب غَته  ،كماذا ظننتم بو حىت عبدًب معو غَته؟ كما
ظننتم بأمسائو كصفاتو كربوبيتو من النقص حىت أحوجكم ذلك لعبودية غَته  ،فلو ظننتم بو ما ىو أىليػو من أنو
بكل شيء عليم  ،كعلى كل شيء قدير  ،كأنو غٍت عن كل ما سواه  ،ككل ما سواه فقَت إليو  ،كأنو قائم بالقسط
شريكو فيو غَته  ،كالعالًػم بتفاصيل األمور  ،فال خيفى عليو خافية من
على خلقو  ،كأنو ادلنفرد بتدبَت خلقو  ،ال يى ى
خلقو  ،كالكايف ذلم كحده فال حيتاج إىل معُت  ،كالرمحػٰن بذاتو فال حيتاج يف رمحتو إىل من يستعطفو  ،كىذا
خبالؼ ادللوؾ كغَتىم من ال رؤساء فإهنم زلتاجوف إىل من يعرفهم أحواؿ الرعية كحوائجهم  ،كإىل من يعينهم على
قضاء حوائجهم  ،كإىل من يسًتمحهم كيستعطفهم بالشفاعة  ،فاحتاجوا إىل الوسائط ضركرنة  ،حلاجتهم كضعفهم
كعجزىم كقصور علمهم.

فأما القادر على كل شيء  ،الغٍت بذاتو عػن كػل شػيء  ،العػامل بكػل شػيء  ،الرمحػٰن الػرحيم  ،الػذم كسػع رمحتػو
كػػل شػػيء ؛ فإدخػػاؿ كسػػائط بينػػو كبػػُت خلقػػو نقػػص حبػػق ربوبيتػػو كإل ػٰهيتو كتوحيػػده  ،كظػ ٌّػن بػػو ظػػن السػػوء  ،كىػػذا
يستحيل أف يشرعػو لعباده  ،كديتنع يف العقوؿ ك ً
الفطر جوازه  ،كقيػبحو مستقر يف العقوؿ السليمة فوؽ كل قبيح.
ىي
ُ نزل اآلية السابقة يف حق من ش ك يف صفة السمع ﵁ تعاىل  ،كما جاء ذلك يف صحيح البخارم (ّْٗٓ) عن عبد ا﵁ بن مسػػعود رضي ا﵁ عنو
قاؿ :اجتمع عند البي قيرشػػياف كثقفي  ،أك ثقػػفياف كقيرشي  ،كثػػَتة شػػحم بطوهنم  ،قليلة فًقو قلوهبم  ،فقاؿ أحدىم :أتركف أف ا﵁ يسمع ما نقوؿ؟
قاؿ االخر :يسمع إف ىجهرنا كال يىسمع إف أخفينا.
جهرنا فإنو يسمع إذا أخفينا.
كقاؿ اآلخر :إف كاف يسمع إذا ى
فأنزؿ ا﵁ عز كجل ﴿كما كنتم تستًتكف أف يشهد عليكم مسعكم كال أبصاركم كال جلودكم﴾ اآلية.
قل  :كسبامها اآلية اليت استشهد هبا ابن القيم أعاله كىي ﴿كلكن ظننتم أف ا﵁ ال يعلم كثَتا شلا تعلموف * كذلكم ظنكم الذم ظننتم بربكم أراداكم
فأصبحتم من اخلاسرين﴾.
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ييوضح ىذا أف العابد يمعظَّم دلعبوده  ،متألو خاضع ذليل لو  ،كالرب تعاىل كحده ىو الذم يستحق كماؿ التعظيم
كاإلجالؿ كالتألو  ،كاخلضوع كالذؿ  ،كىذا خالص حقو.
فما قدر ا﵁ حق قدره من ىعػبىد ىم عو غَته شلن ال يقدر على خلق أضعف حيواف كأصغره  ،كإف سلبو الذباب شيئا
شلا عليو مل يقدر على استنقاذه منو  ،قاؿ تعاىل ما قدركا ا﵁ حق قدره كاألرض مجيعان قبضتو يوـ القيامة
قد ىر من ىذا شأنو كعظمتو حق قد ًره من أشرؾ
كالسماكات مطويات بيمينو سبحانو كتعاىل عما يشركوف ، فما ى
حق قد ًره
معو يف عبادتو من ليس لو شيء من ذلك البتة  ،بل ىو أعجز شيء كأضعفو  ،فما ى
قد ىر القوم العزيز ٌ
ُ
من أشرؾ معو الضعيف الذليل».
وأما من جهة القدرة ؛ فإف العبد زلدكد القدرة  ،ملًكان كاف أك شللوكا  ،ال ً
يقدر على مساعدة إال من كاف تػح
يده كيف حدكد األمور ادلادية اليت ىي رب قدرتو  ،أما ا﵁ فهػػو على كل شػػيء قػػدير  ،ال يي ًثقلو شيء  ،كال
يستعصي عليو أمر  ،ييغٍت الفقراء  ،كييطعًم اجلائعُت  ،كيىشفي ادلرضى  ،كيى ىػهب دلن يشاء إناثا  ،كيهب دلن يشاء
الذكور  ،كيغفر ذنوب ادلذبُت  ،كي ً
عطي بال حساب  ،جيلًب النفع فال يرد نفعو أحد  ،كيدفع الضر فال جيلب
ي
الضر أحد  ،كما قاؿ تعاىل ﴿ما يفتح ا﵁ للناس من رمحة فال شلسك ذلا كما ديسك فال مرسل لو من بعده كىو
العزيز احلكيم﴾ِ  ،ال يىن يقص ذلك من خزائنو شيء  ،كىو مع ىذا يػيحب من يسألو  ،خبالؼ ملوؾ الدنيا  ،فإف
أطعموا أطعموا حبدكد  ،كإف ً
قدركا على النفع نفعوا حبدكد  ،كردبا منعوا نفعهم مع القدرة  ،كالكالـ يف ىذا يطوؿ
 ،كىو كاضح حبمد ا﵁  ،كالغرض منو بياف بطالف تشبيو ا﵁ دبلوؾ الدنيا  ،تعاىل ا﵁ عن ذلك علوا كبَتا.
الوجو العاشر :يقاؿ دلن قاؿ إف عنده معاصي ربوؿ بينو كبُت إجابة دعائو :إف ا﵁ سبحانو كتعاىل أخرب بأنو
و
كافرا  ،ألف ىذا من مقتضيات رمحتو العامة  ،كاليت
يستجيب للعبد كلو كاف عنده
معاص  ،بل حىت لو كاف ن
تشمل ادلطيع كالعاصيّ  ،فما الداعي الزباذ الواسطة إذف؟!
كافرا  ،فإنو ليس دكهنا
فعن أنس بن مالك رضي ا﵁ عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁  : اتقوا دعوة ادلظلوـ كإف كاف ن

حجاب.

ْ

ُ «الداء كالدكاء»  ،ص ُُِ – ُِٕ  ،باختصار.

ِ سورة فاطر. ِ :
ّ كالنوع الثاين من الرمحة ىو الرمحة اخلاصة  ،كىذه خاصة بادلؤمنُت  ،كأعظم رمحاتو هبم إدخاذلم اجلنة يف اآلخرة  ،كيف الدنيا شرح صدكرىم باإلدياف
كىدايتهم ككفايتهم عدكىم كنصرىم كضلو ذلك.
ْ ركاه أمحد (ّ ، )ُّٓ/كحسنة األلباين يف «صحيح اجلامع» (ُُٗ)  ،ك «الصحيحة» (ٕٕٔ).
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فاجرا فجوره على
كعن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁  : دعوة ادلظلوـ مستجابة  ،كإف كاف ن
ُ
نفسو.
فإجابة الدعاء ليس زلصورة بدعاء الرجل الصاحل  ،فإنو كإف كاف دعاؤه أقرب لالستجابة من دعاء العاصي ،
كلكن ال ينحصر فيو  ،كإال دلا استجاب ا﵁ لدعاء أحد  ،ألف كل بٍت ادـ خطٌاء كما أخرب بذلك النبػي 
ِ
بقولو :كل بٍت ادـ خطاء  ،كخَت اخلطائُت التوابوف.
الوجو الحادي عشر :إف ازباذ الواسطة يلغي العالقة ادلباشرة بػُت العبد كربو كيقطع الصلة بينهما  ،لكوف فاعل

حاجزا  ،ككفى هبذا خسارة  ،كىذا
ذلك قد كٌكل غَته ليقوـ عنو بعبادة الدعاء – بزعمو  ، -فجعل بينو كبػُت ا﵁ ن
خالؼ ما قصدتو الشريعة اإلسالمية من تقوية العالقة بػُت العبد كربو.
الوجو الثاني عشر :إف متخذ الواسطة قد حرـ نفسو من خَت كثَت  ،أال كىو فرح ا﵁ بإقبالو إليو  ،كانطراحو بػُت
يديو  ،كاستعاض عن ىذا باالنطراح بُت يدم مي و ليس لو من األمر شيء  ،كال يقربو من ربو بشيء  ،كمن
ادلعلوـ أف ا﵁ تعاىل يفرح بإقباؿ عبده إليو كلو بلغ ذنوب ً
عبده ىعػنافّ السماء  ،كما يف احلديث القدسي الذم
ركاه أبو ىريرة رضي ا﵁ عنو :قاؿ النبػي  : يقوؿ ا﵁ عز كجل:
أنا عند ظن عبدم بػي  ،كأنا معو إذا ذكرين  ،فإف ذكرين يف نفسو ذكرتو يف نفسي  ،كإف ذكرين يف مأل ذكػرتػو يف
باعا  ،كإف أتاين ديشي
اعا تقػرب إليو ن
اعا  ،كإف تقػٌرب إيل ذر ن
تقرب إيل بشبػر تقرب ي إليو ذر ن
مأل خيػر منػهم  ،كإف ٌ
ْ
أتيتو ىركلة.
كعن أنس بن مالك رضي ا﵁ عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁  : ﵁ أشد فرحا بتوبة عبده حُت يتوب إليو من ً
أحدكم
كاف على ر ً
احلتو بأرض فالةو فانفلت منو  ،كعليها طعامو كشرابو  ،فأيًس منها  ،فأتى شجرنة فاضطجع يف ظلها
 ،قد أيًس من ر ً
احلتو  ،فبينا ىو كذلك إذ ىو هبا قائمةن عنده  ،فأخذ ًخبطامها ٍ ،ب قاؿ من ًشدة الفرح( :اللهم
أن عبدم كأنا ربُّك)  ،أخطأ من شدة الفرح.

ٓ

ُ ركاه أمحد (ِ ، )ّٕٔ/كحسنو األلباين يف «الصحيحة» (ٕٕٔ).

ِ ركاه الًتمذم (ِْٗٗ) كابن ماجو (ُِْٓ) كغَتمها  ،كحسنو األلباين.
ّ العناف ىو السحاب.
ْ ركاه البخارم (َْٕٓ)  ،كمسلم (ِٕٓٔ).
ٓ ركاه مسلم (ِْٕٔ).
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الوجو الثالث عشر :كفضال عن كوف دعاء غَت ا﵁ شرؾ يف العبادة ؛ فإف تلك الوسائط ال تقوـ بدعاء ا﵁ كما
يظنو من يدعوىم  ،ألهنم إما مجادات كإما موتى  ،ككًال الصنفُت ال يعلم عن احلي شيئا  ،كال يستجيب لو  ،كال
ً
خيدمو بشيء  ،ال بدعاء كال بغَته  ،كقد جاء ذلك صرحيا يف قولو تعػاىل كما أن دبسمع من يف القبور ، كقاؿ
تعاىل يف سورة فاطر كالذين تدعوف من دكنو ما ديلكوف من قطمَت * إف تدعوىم ال يسمعوا دعاءكم كلو مسعوا
ما استجابوا لكم كيوـ القيامة يكفركف بشرككم كال ينبئك مثل خبَت ، فسمى ا﵁ دعاءىم شركا  ،كقاؿ تعاىل
كالذين يدعوف من دكف ا﵁ ال خيلقوف شيئا كىم خيلقوف * أموات غَت أحياء كما يشعركف أياف يبعثوف.
بل إف ادلي يعترب مضرب مثل عند الناس يف عدـ االستجابة  ،فواعجبان من حي مسيع بصَت يسأؿ ميتا حاجاتو!
كذلذا قيل:
كلكن ال حياة دلن تنادم

لقد أمسع لو نادي حيا

الوجو الرابع عشر :كمن كجوه بطالف ازباذ العبد شفعاء ككسطاء بينو كبُت ا﵁ تعاىل تصريح القراف بأف أكلئك
الشفعاء لن يشفعوا ذلم يوـ القيامة  ،بل ستتقطع بينهم الوصائل كالع ػالئق كيتربؤكف منهم  ،قاؿ تعاىل كلقد
جئتمونا فرادل كما خلقناكم أكؿ مرة كتركتم ما خولناكم كراء ظهوركم كما نرل معكم شفعاءكم الذين زعمتم

أنػهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم كضل عنكم ما كنتم تزعػ ػ ػموف ، ُكقاؿ تعاىل كيوـ تقوـ الساعة يبلس
اجملرموف * كمل يكن ذلم من شركائهم شفعاء ككانوا بعبادملم كافرين ، ِقاؿ ابن كثَت رمحػو ا﵁ يف تفسَت اآلية :أم
ما شفع فيهم اآلذلة اليت كانوا يعبدكهنا من دكف ا﵁ تعاىل  ،ككفركا هبم  ،كخانوىم أحوج ما كانوا إليهم.

الوجو الخامس عشر :كمن كجوه بطالف ازباذ العبد كاسطة بينو كبُت ربو يف الدعاء أن أولئك المدعُوين من
األنبـياء والصالحين – ممن اتخذىم الناس وسائط  -ىم أنفسهم محتاجون لدعاء األحياء واستغفارىم لهم

 ،ألف ادلي قد انقطع عملو  ،كما قاؿ عليو الصالة كالسالـ :إذا مات اإلنساف انقطع عنو عملو إال من ثالثة:
ّ
صدقة جارية  ،أك عل وم ينتفع بو  ،أك ك و
إال من و
لد صاحل يدعو لو.

فهذا زلمد  - أفضل البشر كأقرهبم عند ا﵁ منػزلة  -طلب منا أف نصلي عليو  ،حيا كميتا  ،كالصالة عليو ىي
الدعاء لو بالرحػمة  ،قاؿ  : إذا مسعتم ادلؤذف فقولوا مثل ما يقوؿ ثم صلوا علي  ،فإنو من صلى علي صالة

ُ سورة األنعاـ  ،اآلية ْٗ .
ِ سورة الركـ  ،اآلية ُّ .
ّ ركاه مسلم (ُُّٔ) عن أبػي ىريرة رضي ا﵁ عنو.
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صلى ا﵁ عليو هبا عشرا ٍ ،ب سلوا اهلل لي الوسيلة فإهنا منػزلة يف اجلنة ال تػنبغي إال لعبد من عباد ا﵁ كأرجو أف
ُ

أكوف أنا ىو  ،فمن سأل لي الوسيلة حل لو الشفاعة.
كما علمنا النبػي  بأف نيسلَّم عليو كعلى كل عبد صاحل يف السماء كاألرض  ،كالسالـ ىو الدعاء بالسالمة ،
فقد جاء يف دعاء التشهد يف التحيات :السالم عليك أيها النبػي كرمحة ا﵁ كبركاتو  ،السالم علينا وعلى عباد
اهلل الصالحين … احلديث.

ِ

كما علم النبػي  أمتو أف يدعوا للمي بالرمحة كادلغفرة يف عموـ األحواؿ  ،كيف صالة اجلنازة  ،كبعد الدفن
خصوصا  ،فعن أبػي ىريرة رضي ا﵁ عنو قاؿ :كاف رسوؿ ا﵁  إذا صلى على جنازة يقوؿ :اللهم اغفر حلينا
كميتػنا  ،كشاىدنا كغائبنا  ،كصغَتنا ككبػَتنا  ،كذكرنا كأنثانا  ،اللهم من أحيػيتو منا فأحيو على اإلسالـ  ،كمن
ّ

توفيتو منا فتوفو على اإلدياف  ،اللهم ال ربرمنا أجره  ،كال تيضلنا بعده.
كعن عثماف رضي ا﵁ عنو :كاف النبػي  إذا فرغ من دفن ادلي كقف عليو كقاؿ :استغفركا ألخيكم  ،كسلوا لو
ْ
التثبػي  ،فإنو اآلف ييسأؿ.
فإذا تقرر أف ادلي حباجة لدعاء احلي كلو كاف ادلي ىو النيب  ؛ فال يصح إذف أف نطلب من ادلوتى شيئا من
ادلصاحل الدينية أك الدنيوية.
الوجو السادس عشر :أف االعتماد على مبدأ القياس لتسويغ ازباذ كاسطة بُت العبد كبُت ربو باطل من كجهُت:
األول :أف مبدأ القياس ال يلجأ إليو العلماء دائما  ،بل عند الضركرنة  ،عند عدـ كجود النص الشرعي ادلب َّػُت حلكم

مسألة ما  ،فعندئذ يلجأ العلماء إىل القياس  ،أما مع كجود النص فال  ،كإال فما فائدة النصوص الشرعية إذا كاف
القياس العقلي مقدما عليها؟
كقد تقدـ تقرير أف النصوص الشرعية متضافرةه يف النهي عن ازباذ الوسائط  ،بل إف إفراد ا﵁ بالعبادة ىو أصل
الدين كأساس ادللة.

الثاني :أف معارضة نصوص الكتاب كالسنة باألدلة العقلية كاألقيسة الذىنية باطل من جهة أف كل قياس خيالف
كتاب ا﵁ أك سنة رسولو  يف نصهما أك ظ اىرمها  ،أك خيالف إمجاع ما كاف عليو سلف األمة كأئمتها ؛ فهو

ُ ركاه مسلم (ّْٖ) عن عبد ا﵁ بن عمرك بن العاص رضي ا﵁ عنهما.

ِ ركاه البخارم (ُّٖ) كمسلم (َِْ) عن عبد ا﵁ بن مسعود رضي ا﵁ عنو.
ّ ركاه أبو داكد (َُِّ) كابن ماجو (ُْٖٗ)  ،كصححو األلباين.
كركاه أمحد (ِ ، )ّٖٔ/كالًتمذم (َُِْ) بدكف زيادة :اللهم ال ربرمنا أجره  ...احلديث.
ْ ركاه أبو داكد (ُِِّ) عن عثماف رضي ا﵁ عنو  ،كصححو األلباين.
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قياس فاسد االعتبار ال يعوؿ عليو عند مجيع علماء ادلسلمُت كيف مجيع ادلذاىب الفقهية  ،كقياس ا﵁ على ملوؾ
الدنيا من األقيسة الفاسدة قطعا  ،ألف ا﵁ أبطلو صراحة يف القراف يف قولو فال تضربوا ﵁ األمثاؿ ، كيف قولو
ليس كمثلو شيء.
كقد شب ػو بعض العارفُت حاؿ من يعًتض على الشرع بالشبو العقلية حباؿ من أتى إىل الرسوؿ  كقاؿ لو( :إف
الوحي الذم تلقيناه منك  ،كالسنة اليت تدلنا عليها ؛ فيها ما توافق عليو عقولنا كفيها ما ال توافق  ،فسنأخذ منك
ما كافق عقولنا كنًتؾ الباقي)  ،فهل ىذا مؤمن؟ قطعا ال.
كىذا إبليس  -أعاذنا ا﵁ منو  -عارض أمر ا﵁ لو بالسجود آلدـ دلا اتبع رأيو الفاسد  ،كقدـ العقل على األمر
الشرعي  ،فقاؿ أنا خَت منو خلقتٍت من نار كخلقتو من طُت ، فهلك كأىلك عياذا با﵁.
ُ
أصل كل فتػنة إمنا ىو من تقدمي الرأم على الشرع  ،كاذلول على العقل».
كصدؽ ابن القيم رمحػو ا﵁ إذ قاؿ« :ك ي
كقاؿ ابن تيمية رمحػو ا﵁ تعاىل« :فعلى العبد أف يسلم للشريعة ا﵀مدية الكاملة البػيضاء الواضحة  ،كيسلم أهنا
جاءت بتحصيل ادلصاحل كتكميلها  ،كتعطيل ادلفاسد كتقليلها  ،كإذا رأل من العبادات كالتقشفات كغَتىا اليت
يظنها حسنة كنافعة ما ليس دبشركع ؛ علًم أف ضررىا راجح على نفعها  ،كمفسدملا راجحة على مصلحتها  ،إذ
ِ
الشارع حكيم ال يهمل ادلصاحل».

قل  :فالواجب ىو التسليم كاالستسالـ ﵁  ،كاتباع أكامره  ،كعدـ االعًتاض عليها بشيء من األقيسة العقلية أك
األىواء النفسية  ،قاؿ تعاىل فال كربك ال يؤمنوف حىت يػي ىح َّكموؾ فيما شجر بػينهم ٍب ال جيدكا يف أنفسهم حرجا
شلا قضي كيسلموا تسليما ، كقاؿ تعاىل كما كاف دلؤمن كال مؤمنة إذا قضى ا﵁ كرسولو أمرا أف يكوف ذلم
اخلَتة من أمرىم كمن يعص ا﵁ كرسولو فقد ضل ضالال مبػينا ، كقاؿ تعاىل كربك خيلق ما يشاء كخيتار ما كاف
ذلم اخلَتة سبحاف ا﵁ كتعاىل عما يشركوف ، ففي ىذه اآلية نػزه ا﵁ نفسو عما اختارتو عقوؿ البشر  ،كمساه شرنكا
 ،ككجو ذلك أف الذم جيعل عقلو عمدتيو فيما خيتار فهذا يف احلقيقة قد جعل لو ً
مرج نعا اخر غَت الشريعة  ،كىو
ىي
عقلو  ،فالواجب احلذر  ،قاؿ ابن كثَت رمحو ا﵁ يف تفسَت ىذه اآلية:
«خيرب تعاىل أنو ادلنفرد باخللق كاالختيار  ،كأنو ليس لو يف ذلك يمنازع كال يم ىع َّقب ﴿ ،كربك خيلق ما يشاء كخيتار﴾
 ،أم ما يشاء  ،فما شاء كاف  ،كما لػم يشأ مل يكن  ،فاألمور كلها خَتىا كشرىا بيده ً ،
كمرجعها إليو».

ُ «إغاثة اللهفاف» (ِ ، )ُٕٔ/ربقيق الشيخ زلمد حامد الفقي.
ِ «تلخيص كتاب االستغاثة يف الرد على البكرم» البن كثَت رمحو ا﵁ (ُ.)ُٕٔ/
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وخالصة القول أن اختاذ العبد واسطة بينو وبني ربو  ،يزعم أهنا تقربو إليو  ،وتشفع لو عنده ؛ أمر باطل  ،وىو من
أنواع الشرك باهلل العظيم  ،ومستلزم لسوء الظن بو  ،والواجب أن يدعو العبد ربو مباشرة بدون واسطة كما قال
تعاىل وقال ربكم ادعوين استجب لكم ، وىكذا باقي العبادات  ،يتقرب هبا العبد إىل ربو مباشرة.
وقد جاء التصريح القرآني بأن دعاء غير اهلل باطل مهما كانت مبرراته  ،ويف ىذا كفاية وشفاء ملن أراد احلق

وآمن بالقرآن  ،وذلك يف قولـو تعاىل يف سورة احلج ذلك بأن اهلل ىو احلق وأن ما يدعون من دونو ىو

الباطل ،1وقولو تعاىل يف سورة لقمان ذلك بأن اهلل ىو احلق وأن ما يدعون من دونو الباطل.2

كما جاء التصريح القرآين بأن دعاء اهلل ىو احلق  ،كما قال تعاىل لو دعوة احلق والذين يدعون من دونو ال
يستجيبون هلم بشيء إال كباسط كفيو إىل املاء ليبلغ فاه وما ىو ببالغو وما دعاء الكافرين إال يف ضالل.

 1اآلية . 22
 2اآلية . 33

94

الشبهة الثانية والجواب عليها

الشبهة الثانية :شبهة في شفاعة النبي  ألمته في اآلخرة والجواب عنها
قال بعضهم إنه يتوجه إلى النبي  بالدعاء ليكون ممن تناله شفاعته  في اآلخرة  ،واجلواب على ىذه
الشبهة من عشرة وجوه:
األول :أن كون النيب  شفيع الناس يف اآلخرة ال يقتضي دعاءه للحصول على تلك الشفاعة  ،فإن الدعاء
عبادة  ،ومجيع أنواع العبادة ال جيوز صرفها إال ﵁ عز وجل  ،قال تعاىل قل إمنا أدعو ريب وال أشرك بو أحدا، 

فمن صرف منها شيئا لغري ا﵁ فقد أشرك  ،وادلشرك ليس لو شفيع يف اآلخرة كما سيأيت بيانو.
الثاني :أن النيب  ال يـملك الشفاعة أصال حى يصح طلبها منو  ،وإمنا الـمالك ذلا ىو ا﵁ فحسب  ،فاطلبها
من ا﵁ وال تطلبها من غريه  ،قال تعاىل وال يملك الذين يدعون من دونو الشفاعة ، وقال تعاىل أم اختذوا
من دون ا﵁ شفعاء قل َأولَ ْو كانوا ال يملكون شيئا وال يعقلون * بل هلل الشفاعة جميعا ، ففي اآلية األوىل نفى
ا﵁ ملكية أولئك ادلدعُوين للشفاعة  ،أيا كان أولئك ادلدعوون  ،ويف اآلية الثانية أكد الرب سبحانو اختصاصو
مبلكية الشفاعة بثالثة مؤكدات ؛ األول :بل  ،والثاين :الم االستحقاق ﵁  ،والثالث قولو :مجيعا.

وقـد دلـ السـنة أيضـا علـى أن النـيب  ال ديلـك شـيئا يـوم القيامـة  ،ال الشـفاعة وال غريىـا  ،فعـن أبــي ىريـرة ر ــي
ا﵁ عنــو قــال :ل ـ ـما أنـ ـزل ىــذه اآلي ــة وأنــذر عش ـريتك األقرب ــن ؛ دع ــا رس ــول ا﵁  قريش ــا فــاجتمعوا  ،فع ـ
وخصٔ  ،فقال :يا بَين كعب بن لؤي  ،أنقذوا أنفسك من النار.
يا بين مرة بن كعب  ،أنقذوا أنفسك من النار.
يا بين عبد مشس  ،أنقذوا أنفسك من النار.
يا بين عبد مناف  ،أنقذوا أنفسك من النار.
يا بين ىاش  ،أنقذوا أنفسك من النار.

يا بين عبد ادلطلب  ،أنقذوا أنفسك من النار.
ٕ
يا فاطمة  ،أنقذي نفسك من النار  ،فإين ال أملك لك من ا﵁ شيئا.
ويف لفظ :يا عباس بن عبد ادلطلب  ،ال أغين عنك من ا﵁ شيئا.
يا صفية عمة رسول ا﵁  ، ال أغين عنك من ا﵁ شيئا.
ٔ أي أنو ع عشريتو بالنداء  ،مث خص بعض بطون قريش  ،مث خص بعض األشخاص كعمو وعمتو وابنتو.
ٕ رواه البخاري (ٖ٘ )ٕٚومسل (ٕٗٓ) واللفظ لو.
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ٔ

يا فاطمة بن رسول ا﵁  ، سليين من مايل ما شئ  ،ال أغين عنك من ا﵁ شيئا.
تصور أن يكون نيب فمن دونو مالِ ًكا ذلا  ،بل ىذا
قال ابن تيمية رمحو ا﵁ :فال ديلك سللوق الشفاعة حبال  ،وال يـُ َ

شلتنع  ،كما ديتنع أن يكون خالقاً ورباً  ،وىذا كما قال قل ادعوا الذين زعمت من دون ا﵁ ال ديلكون مثقال ذرة
يف السماوات وال يف األرض وما ذل فيهما من شرك وما لو منه من ظهري ، فنفى الملك مطلقا  ،مث قال
أن مـخلوقاً ديلك

وال تنفع الشفاعة عنده إال دلن أذن لو ، فنفى نفع الشفاعة إال لـمن استثناه  ،ومل يـُثب
الشفاعة  ،بل ىو سبحانو لو ادللك ولو احلمد  ،ال شريك لو يف ادللك  ،قال تعاىل تبارك الذي نـزل الفرقان على
عبده ليكون للعادلن نذيرا * الذي لو ملك السماوات واألرض ومل يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
وخلق كل شيء فقدره تقديرا.

ٕ

الوجه الثالث :3أن النيب  وغريه من الشفعاء ال يشفعون دلن شاءوا يوم القيامة  ،بل فيمن حتقق فيو شروط
الشفاعة  ،فمن حتقق فيو قَبِل ا﵁ شفاعته فيو  ،وىذه اليت تسمى بالشفاعة الـ ُمـثْـ ـبَ ـ ـتَـ ـة  ،أي اليت أثب ا﵁
حصوذلا يوم القيامة  ،ومن مل تنطبق عليو شروط الشفاعة فلن يناذلا  ،وىذه اليت تسمى بالشفاعة ادلنفية  ،أي
ادلنتفي حصوذلا يوم القيامةٗ  ،وشروط الشفاعة ادلثبتة اثنان ومها:

ٔ – إذن اهلل للشااف أن يشااف  ،ودليــل ىــذا الشـرط قولــو تعــاىل مـن ذا الــذي يشــفع عنـده إال بإذنــو ، ٘وقــال

مــا مــن شــفيع إال مــن بعــد إذنــو ، ٙوقــال يومئــذ ال تنفــع الشــفاعة إال مــن أذن لــو الرمح ـن ور ــي لــو قــوال، ٚ
وقال وال تنفع الشفاعة عنده إال دلن أذن لو ، ٛوقـال وكـ مـن ملـك يف السـماوات واألرض ال تغـين شـفاعته
شفاعته شيئا إال من بعد أن يأذن ا﵁ دلن يشاء وير ى.ٜ
ىكذا  ،مخسة أدلة صرحية يف القرآن على شرط إذن الرمحـن للشافع أن يشفع.

ٔ اللفظ دلسل (.)ٕٓٙ
ٕ «رلموع الفتاوى» (ٗٔ.)ٗٓٙ/
ٖ ىذا الوجو مه جدا  ،وكاشف أساسي للمسألة.
ٗ سيأيت الكالم على الشفاعة ادلنفية بعد صفحات.
٘ سورة مرمي  ،اآلية . ٛٚ
 ٙسورة يونس  ،اآلية ٖ .
 ٚسورة طـو  ،اآلية . ٜٔٓ
 ٛسورة سبأ  ،اآلية ٖٕ .
 ٜسورة النج  ،اآلية . ٕٙ
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ٍ
ِ
ِ
ِ
القيامة إال بإذن ا﵁ سبحانو وتعاىل.
الشفاعة يوم
حصول
ين مو عا على نف ِي
وقد نص القرآ ُن يف واحد وعشر َ
ِ ِ
بس
فدل ىذه النصوص على شرط اإلذن  ،وأيضا على أن النيب  ال ديلك الشفاعة  ،إذ لو كان ديلكها دلا ُح َ
ٔ

أح ٌد يف العذاب ما شاء ا﵁  ،بل ألخرج  أولئك ادلؤمنن من النار بدون إذن الرمحـن.
قــال ابــن كثــري رمحــو ا﵁ :وىــذا مــن ع متــو وجاللــو وك يائ ـو عــز وجــل  ،أنــو ال يتجاســر أحــد علــى أن يشــفع ألحــد
ٕ
عنده إال بإذنو يف الشفاعة .انتهى.

كما دل األحاديث على أن النيب  ال يشفع حى يأذن ا﵁ لو بذلك  ،ومن تلك األحاديث حديث أنس بن
مالك ر ي ا﵁ عنو ادلتقدم  ،وفيو أن النيب  يستأذن يف الشفاعة للمؤمنن من أىل الكبائر الذين يف النار يف
اخلروج منها ودخول اجلنة  ،فيقبل اهلل شفاعته  ،ويحد له حدا من الناس  ،أي يُقدِّر لو قدرا من الناس ُخيرجه

من النار ويدخله اجلنة  ،مث يعود عليو الصالة والسالم إىل ربو ليشفع  ،مرة بعد مرة  ،أربع مرات.

ٖ

والشاىد من احلديث استئذان النيب  ربو يف الشفاعة  ،فإنو دليل على أن النيب  ال ديلك الشفاعة ابتداءً  ،إذ
لشفع مباشرة بدون ٍ
إذن وبدون َح ـد  ،وألخرج أولئك ادلؤمنن من
لو كان ديلكها كما تـُمتلك سائر األعطيات َ
ٗ
ٍ
استئذان  ،وىذا ما مل حيصل.
النار مباشرة دون
 – 2الشاارا الثاااني ماان شااروا قبااول الشاافاعة هااو ِرضااا اهلل عاان المشاافو لااه  ،ودليــل ىــذا الشــرط قولــو تعــاىل
وال يشفعون إال دلن ارتضى ، ٘وقولو تعاىل يومئذ ال تنفع الشفاعة إال من أذن لو الرمحـن ورضي لو قوال.ٙ
قوال.ٙ

قال ابن كثري رمحو ا﵁ يف تفسري سورة ادلدثر عند تفسري قولو تعاىل فما تنفعه شفاعة الشافعن« :الشفاعة
إمنا تنجع إذا كان ا﵀ل قابال  ،فأما من واىف ا﵁ كافرا يوم القيامة فإنو لو النار ال زلالة خالدا فيها» .انتهى.
وقــد مجــع ا﵁ الشــرطن األول والثــاين يف قولــو تعــاىل وكـ مــن ملــك يف الســماوات ال تغــين شــفاعته شــيئا إال مــن
بعد أن يأذن ا﵁ دلن يشاء ويرضى.
فصل في بيان الوسائل الشرعية للحصول على شفاعة النبي  في اآلخرة
ٔ ان ر « ادلعج ادلفهرس أللفاظ القرآن الكرمي »  ،مادة شفع.
ٕ تفسري آية الكرسي من سورة البقرة.
ٖ ومن األدلة كذلك على شرط اإلذن حديث أيب سعيد اخلدري ر ي ا﵁ عنو  ،والشاىد منو قولو (مث يأذن ا﵁ يف الشفاعة  ،فيؤخذون ِ بارات
ِ بارات)  ،أي مجاعات مجاعات  ،وقد رواه أمحد (ٖ ، )ٕ٘/وصححو زلققو «ادلسند» (.)ٕٜٙ/ٔٚ
ٗ وان ر «االستغاثة يف الرد على البكري»  ،ص ٖٗ٘ – ٖ٘٘ .
٘ سورة األنبياء  ،اآلية . ٕٛ
 ٙسورة طـو  ،اآلية . ٜٔٓ
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اعل رمحك ا﵁ أن ر ا ا﵁ عن العبد ال يكـون إال بتحقيـق التوحيـد الـذي ىـو إخـالص العبـادات لـو سـبحانو  ،مـن
صــالة ودعــاء وذبــح ونــذر وغــري ذلــك  ،فمــن حقــق التوحيــد دخــل يف شــفاعة النــيب  يــوم القيامــة  ،كمــا قــال النــيب
 أليب ىريرة ر ي ا﵁ عنو دلا سألو :من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟
ٔ
فقال :أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة ؛ من قال «ال إلـو إال ا﵁» خالصا من قلبو  ،أو نفسو.
ويف حــديث أب ــي ىريــرة ادلتقــدم :وإين اختبــأت دعــويت شــفاعة ألمــيت يــوم القيامــة  ،فهــي نائلــة  ،إن شــاء ا﵁  ،مــن
مات من أميت لم يشرك باهلل شيئا.

ٕ

وعن أبـي ذر ر ي ا﵁ عنو عـن النبــي  قـال ، ... :وأعطيـ الشـفاعة  ،وىـي نائلـة مـن أمـيت مان ال يشارك بااهلل
شيئا.

ٖ

فهــذه األحاديــث وضلوىــا تفيــد اش ـلاط إخــالص العبــادات كلهــا ﵁  ،مــن دعــاء وغــريه دلــن أراد أن يكــون شلــن ُســعِد
بشــفاعة النب ــي  يــوم القيامــة  ،ويــذا يكــون حتقيــق التوحيــد  ،أمــا مــن وقــع يف الشــرك كــدعاء ادلخلــوقن  ،وطلــب
الشفاعة منه أو الذبح ذل والنذر وضلو ذلك فإنو لن يشفع لو أحد ولو فعل ما فعل  ،وحى لو شفع لـو أحـد فـإن
شفاعتو لن تقبل  ،ولو كان الشافع لو ىـو الرسـول  ، ألن الشـرك مـن موانـع قبـول الشـفاعة  ،فهـذا إبـراىي عليـو
السالم سيشفع ألبـيو آزر يوم القيامة ولكن لـن يقبـل ا﵁ شـفاعتو ألنـو مـن ادلشـركن  ،مـع أن إبـراىي مـن أويل العـزم

من الرسل وخليل الرمحـن  ،فعن أبـي ىريرة ر ي ا﵁ عنو عن النبـي  أنو قال :يلقى إبراىي أباه آزر يـوم القيامـة ،
وعلى وجو آزر قَـ َلةٌٗ وغ ةٌ  ،فيقول لو إبراىي  :أمل أقل لك ال تعصين؟
فيقول أبوه :اليوم ال أعصيك.
فيقول إبراىي ٘ :إنك وعدتين أن ال ختزيَين يوم يبعثون  ،فأي خزي أخزى من أبـي األبعدٙ؟
فيقول ا﵁ تعاىل :إين حرم اجلنة على الكافرين.

مث يقال :يا إبراىي  ،ما حت رجليك؟

ٔ رواه البخاري ( )ٜٜوأمحد (ٕ )ٖٖٚ/عن أيب ىريرة ر ي ا﵁ عنو.
ٕ تقدم خترجيو قريبا.
ٖ رواه أمحد (٘ )ٕٔٙ/والطيالسي (ٗ ، )ٗٚوصححو زلققو «ادلسند».

ٗ الـقلة كما يف «لسان العرب» ىي الغ ة يعلوىا سواد كالدخان  ،وقال ابن حجر يف شرح احلديث :القلة ىي سواد الوجو من شدة الكرب.
٘ أي لربو.
 ٙقيل يف األبعد أن إبراىي وصف نفسو باألبعد على طريق الفرض إذا مل تقبل شفاعتو فيو  ،وقيل األبعد صفة أبيو أي إنو شديد البعد من رمحة ا﵁ ،
ورجح ابن حجر القول األول .ان ر شرح احلديث يف «فتح الباري».
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بذيخٔ متلطخٕ  ،فيؤخذ بقوائمو فيلقى يف النار.
فين ر فإذا ىو ٍ

ٖ

وكذلك دلا استغفر النيب  ألمو هناه ا﵁ عن ذلك ألهنا مات مشركة  ،فعن أيب ىريرة ر ي ا﵁ عنو قال  :قال
ٗ
رسول ا﵁  : استأذن ريب أن أستغفر ألمي فل يأذن يل  ،واستأذنتو أن أزور ق ىا ِ
فأذن يل.
فاستغفار النيب  ألمو  -وإن كان من أع
كان أقوى وىو الشرك  ،فالواجب احلذر.

أسباب ادلغفرة ألنو استغفار نيب  -إال أنو مل يُقبل منو  ،ألن ادلانع

وىذه ىي اليت تسمى بالشفاعة ادلنفية  ،وىي اليت عناىا ا﵁ يف قولو فما تنفعه شفاعة الشافعن.
قال ابن القي رمحو ا﵁:
«والــذي يف قلــوب ىــؤالء ادلشــركن وســلفه أن آذلــته تشــفع ذل ـ عنــد ا﵁  ،وه ا ا عااين الشاارك  ،وقــد أنكــر ا﵁

علــيه ذلــك يف كتابــو وأبطلــو  ،وأخـ أن الشــفاعة كلهــا لــو  ،وأنــو ال يشــفع عنــده أحــد إال ل ـمن أذن لــو أن يش ـ ـفع
فيو  ،ور ي قولو وعملو  ،وى أىل التوحيد الذين مل يتخذوا من دون ا﵁ شفعاء  ،فإنو سبحانو يـأذن دلـن شـاء يف
الشفاعة ذل حيث مل يتخذوى شـفعاء مـن دونـو  ،فيكـون أسـعد النـاس بشـفاعة مـن يـأذن ا﵁ لـو صـاحب التوحيـد
الذي مل يتخذ شفيعا من دون ا﵁  ،ربو ومواله.
وحــده  ،والـيت نفاىــا ا﵁ ىـي الشــفاعة الشــركية
والشـفاعة الــيت أثبتهـا ا﵁ ورسـولو ىـي الشــفاعة الصـادرة عــن إذنــو دلـن ّ
ـعاملون بنق ــيض قص ــدى م ــن ش ــفعائه  ،ويف ــوز ي ــا
ال ــيت يف قل ــوب ادلش ــركن ادلتخ ــذين م ــن دون ا﵁ ش ــفعاء  ،فيُـ ـ َ
ادلوحدون.
وتأمل قول النيب  أليب ىريرة ر ي ا﵁ عنو دلا سألو :من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟
قال رسـول ا﵁  : لقـد ظننـ يـا أبـا ىريـرة أن ال يسـألين عـن ىـذا احلـديث أحـد أول منـكِ دلـا رأيـ مـن حرصـك
٘
على احلديث  ،أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال «ال إلـو إال ا﵁» خالصا من قلبو  -أو نفسو . -

ٔ ِّ
ـضـباع الكثري الشعر .ان ر «ادلعج الوسيط».
الذيخ :ذكر ال ِّ
ٕ أي متلطخ يف نتنو  ،وقد نقل ابن حجر عن بعض الشراح أن احلكمة يف مسخو بعا أن تنفر نفس إبراىي منو  ،ولئال يبقى يف النار على صورتو
فيكون فيو غضا ة على إبراىي  ،خليل الرمحـن .كما ذكروا يف احلكمة من مسخو بعا أن الضبع من أمحق احليوان  ،وآزر كان من أمحق البشر ،
فقد أصر على عبادة األصنام بعدما ظهر لو من اآليات على يد ابنو ما دل على بطالن عبادهتا.
ٖ رواه البخاري (ٖٖٓ٘).
ٗ رواه مسل ( ، )ٜٚٙوأبو داود (ٖٕٖٗ)  ،والنسائي (ٖٖٕٓ)  ،وابن ماجو (ٕ ، )ٔ٘ٚوأمحد (ٕ.)ٗٗٔ/
٘ تقدم خترجيو.
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كيـف جعــل أع ـ األســباب الــيت تُنــال يـا شــفاعتو تجريااد التوحيااد  ،عكــس مــا عنــد ادلشــركن ؛ أن الشــفاعة تُنــال
باختاذى أولياءى شـفعاء  ،وعبـادهت ومـواالهت مـن دون ا﵁  ،فقلَـب النـيب  مـا يف زعمهـ الكـاذب  ،وأخـ أن

سبب الشفاعة ىو جتريد التوحيد  ،فحينئذ يأذن ا﵁ للشافع أن يشفع.
ِ
ومن جهل ادلشرك اعتقاده أن من اختـذ وليـا أو شـفيعا أنـو يشـفع لـو  ،وينفعـو عنـد ا﵁  ،كمـا يكـون خـواص ال ـملوك
والوالة  ،تنفع شفاعته من واالىـ  ،ومل يعلمـوا أن ا﵁ ال يشـفع عنـده أحـد إال بإذنـو  ،وال يـأذن بالشـفاعة إال دلـن
ر ــي قولــو وعملــو  ،كمــا قــال تعــاىل يف الفصــل األول مــن ذا الــذي يشــفع عنــده إال بإذنــو ، ويف الفصــل الثــاين
وال يشفعون إال دلن ارتضى ، وبقي فصل ثالث وىو أنو ال ير ى من القول والعمل إال التوحيد واتباع الرسول.
فهذه ثالثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاىا وعقلها:
ال ش ــفاعة إال بإذن ــو  ،وال ي ــأذن إال دل ــن ر ــي قول ــو وعمل ــو  ،وال ير ــى م ــن الق ــول والعم ــل إال توحي ــده واتب ــاع
ٔ

رسولو».
وقال ابن تيمية رمحو ا﵁« :سبب الشفاعة توحيد ا﵁  ،وإخالص الدين والعبـادة مميـع أنواعهـا لـو  ،فكـل مـن كـان
أع إخالصا كان أحق بالشـفاعة  ،كمـا أنـو أحـق بسـائر أنـواع الرمحـة  ،فـإن الشـفاعة مبـدؤىا مـن ا﵁  ،وعلـى ا﵁
دتامها  ،فال يشفع أحد إال بإذنو  ،وىو الذي يأذن للشافع  ،وىو الذي يقبل شفاعتو يف ادلشفوع لو.
وإمنــا الشــفاعة ســبب مــن األســباب الــيت يــا يــرح ا﵁ مــن يــرح مــن عبــاده  ،وأحــق النــاس برمحتــو ىـ أىــل التوحيــد
واإلخــالص لــو  ،فكـ ـل مــن كــان أكمــل يف حتقيــق إخــالص «ال إلـ ـو إال ا﵁» علمــا وعقيــدة وعمــال وب ـراءة وم ـواالة
ومعاداة ؛ كان أحق بالرمحة.
وادلذنبون الذين رجح سيئاهت على حسناهت فخف موازينه فاستحقوا النار ؛ من كـان مـنه مـن أىـل «ال إل ـو
إال ا﵁» فــإن النــار تصــيبو بذنوبــو  ،ودييتــو ا﵁ يف النــار إماتــة  ،فتحرقــو النــار إال مو ــع الســجود  ،مث خيرجــو ا﵁ مــن
النار بالشفاعة  ،ويدخلو اجلنة كما جاءت بذلك األحاديث الصحيحة.
فب ــن أن م ــدار األم ــر كل ــو عل ــى حتقي ــق كلم ــة اإلخ ــالص  ،وى ــي «ال إل ـ ـو إال ا﵁» ال عل ــى الش ــرك ب ــالتعلق ب ــادلوتى
ٕ
وعبادهت  ،كما ظنو اجلاىليون».
قال مقيده عفا ا﵁ عنو :فـإذا تقـرر لنـا أن الشـفاعة كلهـا ﵁  ،وال تكـون إال مـن بعـد إذن ا﵁  ،وأن النبــي  وغـريه
مــن الشــفعاء ال يشــفعون حــى يــأذن ا﵁ بــذلك  ،وأن ا﵁ ال يــأذن بالشــفاعة إال دلــن ر ــي عــنه وىـ أىــل التوحيــد
اخلــالص ؛ فعندئــذ ال تطلــب الشــفاعة إال مــن ا﵁ وحــده ال ش ـريك لــو  ،فقــل :الله ـ ال حتــرمين شــفاعة نب ــيك يــوم
ٔ «مدارج السالكن» (ٔ ، )ٜ٘ٛ – ٜ٘ٙ/باختصار.
ٕ «رلموع الفتاوى» (ٗٔ.)ٗٔ٘ – ٗٔٗ/
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القيامــة  ،أو :الله ـ شــفِّع نب ــيك يف  ،أو :اللهـ شـ ِّـفع يف عبــادك الصــاحلن وغــريى مــن الشــفعاء  ،وضلــو ذلــك مــن
الدعوات الطيبة  ،اليت ليس فيها تعلق بادلخلوقن.
وأما طلب الشـفاعة مـن النبــي  أو غـريه فإنـو دعـاء لـو  ،والـدعاء عبـادة  ،ال جيـوز صـرفو لغـري ا﵁  ،ومـن دعـا غـري
ا﵁ فقــد أشــرك  ،وادلشــرك لــن يشــفع لــو أحــد  ،ولــن ينفعــو أحــد  ،ولــو فعــل مــا فعــل  ،ألن الشــرك مــن موانــع قبــول
ٔ
الشفاعة  ،ومن موانع دخول اجلنة.
فصل
ومن األسباب الشرعية للحصول على شفاعة النبـي  يف اآلخرة اإلكثـار مـن األعمـال الصـاحلة  ،السـيما الـيت ورد
يف فضلها نوال شفاعة النيب  يف اآلخرة  ،ومنها سؤال ا﵁ عز وجل أن يرزق نبـيو  الوسـيلة بعـد عـاع األذان ،
والوســيلة درجــة عاليــة يف اجلنــة  ،كــان النب ــي  يــدعو ا﵁ دائمــا أن يبلغــو إياى ــا  ،والــدليل عل ــى ذلــك قول ــو عليــو
الصالة والسالم :إذا ععت ادلؤذن فقولوا مثل ما يقول  ،مث صـلوا علـي  ،فإنـو مـن صـلى علـي صـالة صـلى ا﵁ عليـو
يــا عشـرا  ،مث ساالوا اهلل لااي الوساايلة  ،فإن ـها من ـزلة يف اجلنــة ال تنبغــي إال لعبــد مــن عبــاد ا﵁  ،وأرجــو أن أكــون أنــا
ىو  ،فمن سأل يل الوسيلة حلت له الشفاعة.

ٕ

ومن األعمـال الصـاحلة الـيت تُنـال يـا شـفاعة النبــي ُ سـك ادلدينـة وادلـوت يـا  ،فعـن أبــي سـعيد مـوىل ادلهـري أنـو
جــاء أبــا ســعيد اخلــدري ر ــي ا﵁ عنــو ليــايل احلــرةٖ فاستشــاره يف اجلــالءٗ مــن ال ـمدينة  ،وشــكا إليــو أســعارىا وكثــرة
عيالِو  ،وأخ ه أن ال ص لو على َجهـد٘ ادلدينـة وألوائهـا ، ٙفقـال لـو :وحيـك  ،ال آمـرك بـذلك  ،إين ععـ رسـول
ا﵁  يقول :ال يص أحد على ألوائها فيموت إال كن لو شفيعا أو شهيدا يوم القيامة  ،إذا كان مسلما.

ٚ

والوس ــائل الش ــرعية للحصـ ــول عل ــى شـ ــفاعة النب ـ ــي  كثـ ــرية  ،وى ــي تـ ــدور عل ــى طاعـ ــة ا﵁ وطاع ــة رس ـ ـولو ، 
واالس ــتقامة عل ــى دين ــو  ،وامتث ــال أم ــره واجتن ــاب هني ــو  ،أم ــا االعتم ــاد عل ــى وس ــائل غ ــري ش ــرعية فه ــذه م ــن موان ــع

الشفاعة.
ٔ وان ر ما قالو العالمة الشنقيطي رمحو ا﵁ يف تقرير ىذه ادلسألة يف كتابو «أ واء البيان» يف تفسري سورة البقرة ، ٗٛ :ومرمي. ٛٚ :
وان ر للفائدة كتابو «دفع إيهام اال طراب عن آيات الكتاب»  ،سورة يونس. ٔٛ :
ٕ رواه مسل (ٗ )ٖٛوغريه عن عبد ا﵁ بن عمرو بن العاص ر ي ا﵁ عنهما.
ٖ أي ليايل وقعة احلرة اليت وقع زمن يـزيد بن معاوية.

ٗ اجلالء من ادلدينة أي اخلروج منها مفارقا ذلا .ان ر «النهاية».
٘ اجلهد بفتح اجلي ىو ادلشقة .ان ر «النهاية».
 ٙالألواء ىي الشدة و يق ادلعيشة .ان ر «النهاية».
 ٚرواه مسل (ٗ )ٖٔٚوأمحد (ٖ )٘ٛ/عن أيب سعيد اخلدري ر ي ا﵁ عنو.
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الوجه الراب  :أن دعاء غير اهلل شرك أكبر مهما كانت ذريعته  ،لنيل الشفاعة أو غريه  ،والشرك معلوم حترديو

بالضرورة من دين اإلسالم وكافة األديان  ،وىو ناقض لدين اإلسالم بالكلية  ،قال تعاىل لنبيو  ولقد أوحي
ليحبطن عملك ولتكونن من اخلاسرين * بل ا﵁ فاعبد وكن من

إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشرك
الشاكرين.
ودلا كان ىذا ىو شـأن دعـاء غـري ا﵁ ؛ فـإن حتـرمي دعـاء غـري ا﵁ أمـر رلمـع عليـو عنـد علمـاء اإلسـالم قاطبـة  ،وعلـى

رأس ــه علمــاء ادلــذاىب األربعــة وغــريى ٔ  ،وإمجــاع ادلســلمن حجــة ش ــرعية كمــا قــال الن ــيب  : إن ا﵁ تعــاىل ال
يجم أمتي على ضاللة  ،ويد اهلل على الجماعة.

ٕ

وقد تقدم ذكر بعض النقوالت عن بعض علماء ادلذاىب األربعة وغريى يف تقرير حترمي دعاء غري ا﵁ يف جواب
الشبهة السابقة مبا يغين عن إعادتو ىنا.
الوجااه الخااام  :يقــال دلــن طلــب الشــفاعة مــن الرســول  أو غــريه :لــيس ىنــاك دليــل واحــد مــن كتــاب ا﵁ أو مــن
سنة رسول ا﵁  الصحيحة أو من إمجاع األمة على جواز طلب الشفاعة من ال ـمخلوقن  ،ومل يـرد عـن واحـد مـن

الصــحابة ر ــي ا﵁ عــنه أنــو طلــب مــن النبــي  أو غــريه أن يشــفع لــو يــوم القيامــة  ،ولــو حصــل ذلــك لنُقــل إلينــا
قطعا  ،ألن ىذا من األمور الـيت تتـوافر اذلمـ علـى نقلهـا  ،بـل الـذي صلـده أن األمـر علـى خـالف ذلـك  ،فقـد كـان
الصحابة ر وان ا﵁ عليه يسألون اهلل عز وجل أن يرزقه شفاعة النبـي  ، وكـان أحـدى يطلـب مـن النـيب 
أن يـدعوا ا﵁ ذلـ أن جيعلــو شلــن تدركــو شــفاعتو  يف اآلخــرة  ،ومل يــرد عــنه البتااة أهنـ طلبـوا مــن النــيب  مباشــرة
شــيئا مــن ادلنــافع األخرويــة  ،ال الشــفاعة وال غريىــا  ،لعلمه ـ أنــو ال ديلــك يــوم القيامــة شــيئا  ،كمــا ثب ـ ذلــك يف
حــديث أبــي ىريــرة ر ــي ا﵁ عنــو دلــا أن ـزل وأنــذر عشـريتك األقربــن ، ولفهمهـ الكامــل والصــحيح دلعـ قولــو
تعاىل مالك يوم الدين.
وغاية ما كان يفعلو أحدى أنو كان يأيت النيب  ويطلب منو أن يدعو له بأن يكون من أىل شـفاعتو  ،فعـن أبــي

موســى ر ــي ا﵁ عنــو أن النبــي  قــال لــو ودلعــاذ بــن جبــل ر ــي ا﵁ عنهمــا :أتــاين آت مــن ربــي عــز وجــل  ،قــال:
فخريين أن يُدخل شطر أميت اجلنة وبـن شفاعيت ذل  ،فاخلت شفاعيت ذل  ،وعلِم أهنا أوسع ذل .
فخريين بأن يدخل ثلث أميت اجلنة وبـن الشفاعة ذل  ،فاخلت ذل شفاعيت  ،وعلم أهنا أوسع ذل .

ٔ قد يسر ا﵁ نقل كالم مجع من علماء ادلذاىب األربعة وغريى يف ىذا الباب يف كتايب «كشف الغطاء عن عيين من جعل بينو وبن ا﵁ واسطة يف
الدعاء»  ،وىو منشور يف شبكة ادلعلومات يذا العنوان  ،وقد نشرتو دار الفرقان باجلزائر.
ٕ تقدم خترجيو.
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فقاال :يا رسول ا﵁  ،اد اهلل تعالى أن يجعلنا من أهل شفاعتك.

قال :فدعا ذلما.

مث دلـا علـ أصـحاب رسـول ا﵁  بدعائـو دلعـاذ وأيب موســى جعلـوا يأتونـو ويقولـون :يـا رسـول ا﵁( :اد اهلل تعااالى
أن يجعلنا من أهل شفاعتك)  ،فيدعو ذل .

فلما أ بٔ عليو القوم وكثُروا قال رسول ا﵁  : إهنا دلن مات وىو يشهد أن ال إلـو إال ا﵁.

ٕ

فاحلاصــل أن الصــحابة ر ـوان ا﵁ علــيه  -الــذين ىـ أعل ـ األمــة بــأمر الــدين  ،وأحــرص النــاس علــى اخلــري  -مــا
كــانوا يطلبــون الشــفاعة مــن أحـ ـ ـ ـ ـد مباشــرة  ،ال النب ــي  وال غــريه  ،بــل كــانوا يطلبـ ـون مــن ا﵁ أن تــدركه شــفاعة
النبـي  ، ويطلبون من النبـي  دلا كان حيا حا را أن يدعو ذل ا﵁ تعاىل بأن تدركه شفاعتو.
الوجااه السااادس :يقــال أيضــا دلــن طلــب الشــفاعة مــن الرســول  : إن الــذين يشــفعون يــوم القيامــة للمــؤمنن يف

دخــول اجلنــة والنجــاة مــن النــار كثــري ول ــيس النب ــي  وحــده  ،فادلالئكــة يشــفعون  ،وكــذلك األنب ــياء الس ــابقن ،
والش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهداء  ،وادلؤمن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذين دخلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا اجلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  ،واألطف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالٖ يش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفعون  ،والق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرآن

ٔ يقال :أ ـبـوا إذا تكلموا يف األمر متتابعا .ان ر «النهاية يف غريب احلديث».
ٕ رواه أمحد (ٗ ، )ٗٔ٘/وحسنو زلققو «ادلسند» (ٕٖ.)ٖٜٗ/
حدثي عن رسول ا﵁  حبديث
ٖ دليلو احلديث الذي رواه مسل (ٖ٘ )ٕٙعن أيب حسان قال :قل أليب ىريرة :إنو قد مات يل ابنان  ،فما أن ُمـ ِّ
تُطيب بو أنفسنا عن موتانا؟
قال :قال :نع  ،صغارى دعاميص اجلنة  ،يتلقى أحدى أباه – أو قال :أبويو – فيأخذ بثوبو – أو قال :بيده – كما آخذ أنا بصنفة ثوبك ىذا
(أي طرفو)  ،فال يتناىى – أو قال :فال ينتهي – حى يدخلو ا﵁ وأباه اجلنة.
الدعاميص مجع دعموص  ،قيل صغار أىلها  ،وقال السيوطي رمحو ا﵁ :الدعموص ىو الدخال يف األمور  ،ومعناه أهن سياحون يف اجلنة  ،دخالون
يف منازذلا  ،ال يُـمنعون من مو ع منها.
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يشفعٔ  ،والصوم يشفعٕ  ،فلماذا ال تدعوى أيضا وتطلب الشفاعة منه ؟!
فإن قال أنا أطلبها منه فقـد صـرح بعبادتـو للصـاحلن  ،مـع أنـو ينكـر ىـذا  ،وإن قـال إهنـ ال يسـتحقون أن تطلـب
مــنه الشــفاعة ؛ بطــل بــذلك طلبــو للشــفاعة مــن النب ــي  ، ألنــو فــرق ب ــن متمــاثلن بــدون ــابط  ،ومهــا طلــب
الشفاعة من النبـي  وبـن طلبها من الصاحلن وغريى  ،مع إقراره بأهن كله يشفعون يوم القيامة.
الوجاه السااب  :يقـال للـذين يطلبـون الشـفاعة مـن األمـوات – سـواء النـيب  أو غـريه  : -إن األمـوات قـد انقطعـوا
عن احلياة الدنيا دتاما  ،ومـا عـادت تنطبـق علـيه قـوانن احليـاة الـدنيا البتـة  ،مـن عـع وبصـر وكـالم وحركـة وتصـرف
وغــري ذلــك  ،ف ـال يشــعرون مبــن حــوذل  ،وال يســمعون ن ـداء مــن نــاداى  ،فكيــف يصــح دعــاؤى وطلــب الشــفاعة
منه ؟
قــال تعــاىل إن تــدعوى ال يســمعوا دعــاءك ولااو ساامعوا مااا اسااتجابوا لكاام ويــوم القيامــة يكفــرون بشاارككم وال
ينبئك مثل خبـري ، فسمى ا﵁ دعاءى وطلب احلاجات منه شركا  ،وقال تعاىل أيضا وما أنـ مبسـمع مـن يف
القبور ، فهل بعد ىذا الو وح القرآين من و وح؟ ﴿فبأي حديث بعده يؤمنون﴾.
الوجااه الثااامن :ومــن وجــوه بطــالن دعــاء النــيب  أن النــيب  طلــب منــا أن نصــلي عليــو ونــدعو لــو  ،حيــا وميتــا ،
فمن كان ىذا حالو فكيف يصح أن تطلب منو احلاجات وىو يف ق ه  ،سواء كان شفاعة أو غريىا؟!

ٔ دليلــو حــديث أيب أمامــة البــاىلي ر ــي ا﵁ عنــو قــال :عع ـ رســول ا﵁  يقــول :اقــرءوا القــرآن  ،فــإنااه يااأتي يااوم القيامااة شاافيعا أل ااحابه  ،اقــرءوا
الزىراوين  ،البقرة وسورة آل عمران  ،فإهنما يأتيان يوم القيامة كأهنمـا غمامتـان  ،أو كأهنمـا غيايتـان  ،أو كأهنمـا فِرقـان مـن طـ ٍري صـواف ُ ،حتاجـان عـن
أصحايما  ...احلديث .رواه مسل (ٗٓ.)ٛ
الغمامتان مث غمامة وىي الغيمة أو السحابة.
والغياية كل شيء أظل اإلنسان فوق رأسو  ،كالسحابة وغريىا.
فِرقان مث فِرق وىو ِ
رق من طري أي مج ٌـع مـن طـري  ،وفِرقـان منهـا أي مجعـان مـن تلـك الطيـور ،
القطعة  ،يقال فِرقة غن أي قِطعة من غن  ،وكذلك فِ ٌ
ومـ ـ ــع الكــالم يف ســياق احلــديث :مجعــان مــن طـ ٍري يُ ِ ــالن قــارىء القــرآن يــوم القيامــة  ،ولــيس معـ «فِرقــان مــن طــري» أي طــائران  ،فــإن الطــائران ال
يُ ِ الن صاحبهما بل اجلمع من الطيور.
قولو (صواف) أي باسطات أجتحتها.
ان ر ادلعاين ادلتقدمة يف «النهاية» البن األثري.
وان ر احلديث التايل يف إثبات شفاعة القرآن ألصحابو يوم القيامة.
ٕ دليلو حديث عبد ا﵁ بن عمرو ر ي ا﵁ عنهما أن رسول ا﵁  قال :الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة  ...احلديث.
رواه أمحد (ٕ ، )ٔٚٗ/وصححو األلباين يف «صحيح اجلامع» (ٕ.)ٖٛٛ
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فعن عبد ا﵁ بن عمرو بن العاص ر ي ا﵁ عنهما  ،أنو عع النيب  يقول :إذا ععـت ادلـؤذن فقولـوا مثـل مـا يقـول
ثم لوا علي  ،فإنو من صلى علي صالة صلى ا﵁ عليو يا عشرا  ،مث سلوا اهلل لاي الوسايلة فإهنـا من ـزلة يف اجلنـة
ال تـنبغي إال لعبد من عباد ا﵁ وأرجو أن أكون أنا ىو  ،فمن سأل لي الوسيلة حل لو الشفاعة.

ٔ

وكذلك علمنا النبـي  بأن ندعو لو ولكل عبد صاحل يف السماء واألرض  ،كما يف دعاء التشهد يف التحيات:
السالم عليك أيها النبـي ورمحة ا﵁ وبركاتو  ،السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين … احلديث.
الوج ااه التاسا ا  :ومــن أدلــة بطــالن دعــاء النــيب  أن مجيــع مــن كــانوا يُعبــدون مــن دون ا﵁ َســيَخ ُذلون مــن ك ــانوا
يعبــدوهن يــوم القيامــة ويت ـ ؤون مــنه  ،س ـواء كــانوا أنبيــاء أو ليس ـوا أنبيــاء  ،فهــذا عيســى عليــو الســالم ســيت أ مــن
النصارى الـذين كـانوا يعبدونـو كمـا قـال تعـاىل وإذ قـال ا﵁ يـا عيسـى ابـن مـرمي ءأنـ قلـ للنـاس اتخا وني وأماي
إلا ايهين ماان دون اهلل قــال ســبحانك مــا يكــون يل أن أقــول مــا لــيس يل حبــق ... إىل قولــو  مــا قل ـ ذل ـ إال مــا

أمرتـين بو أن اعبدوا ا﵁ ربـي وربك .
وقال تعاىل واختذوا من دون ا﵁ آذلة ليكونوا ذل عزا * كال سيكفرون بعبادهت ويكونون عليه

دا.ٕ

وقال تعاىل ومن أ ل شلن يدعو من دون ا﵁ من ال يستجيب لو إىل يوم القيامة وىـ عـن دعـائه غـافلون * وإذا
حشر الناس كانوا ذل أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
وقال تعاىل إمنا اختذمت من دون ا﵁ أوثاناً مودة بينك يف احلياة الدنيا مث يـوم القيامـة يكفار بعضاكم بابعي ويلعان

بعضكم بعضا ومأواك النار ومالك من ناصرين.

وقال تعاىل ويوم حيشرى وما يعبدون من دون ا﵁ فيقول ءأنـت أ ـلت عبـادي ىـؤالء أم ىـ ـلوا السـبيل * قـالوا
سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعـته وآبـاءى حـى نسـوا الـذكر وكـانوا قومـا بـورا

* فقد كذبوك مبا تقولون فما تستطيعون صرفا وال نصرا ومن ي ل منك نذقو عذابا كبريا.ٖ
قال العالمة زلمد األمن بن زلمد ادلختار الشنقيطي رمحو ا﵁ يف تفسري ىذه اآلية:
«ذكر جل وعال يف ىذه اآلية الكردية أنو َحيشر الكفار يوم القيامة وما كانوا يعبدون من دونو  ،أي جيمعه مجيعاً
فيقول للمعبودين :ءأنت أ للت عبادي ىؤالء  ،فزينت ذل أن يعبدوك من دوين  ،أم ى لوا السبيل؟

ٔ سبق خترجيو.
ٕ سورة مرمي. ٕٛ – ٛٔ :
ٖ سورة الفرقان. ٜٔ – ٔٚ :
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أي كفروا وأشركوا بعبادهت إياك من دوين من تلقاء أنفسه من غري أن تأمروى بذلك وال أن تزينوه ذل  ،وأن
ادلعبودين يقولون :سبحانك  ،أي تنـزيهاً لك عن الشركاء وكل ما ال يليق ماللك وع متك.

أحدا سواك  ،ال ضلن وال
ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ، أي ليـس للخالئق كله أن يعبدوا ً
ى  ،فنحن ما دعوناى إىل ذلك  ،بل فعلوا ذلك من تلقـاء أنفسه من غري أمرنا  ،وضلن براء منه ومن
عبادهت .
مث قال ولكن متعته وآباءى  ، أي طال عليه العمر حى نسوا الذكرى  ،أي نسوا ما أنـزلتو عليه على
ألسنة رسلك من الدعوة إىل عبادتك وحدك ال شريك لك.
قوما بورا ، قال ابن عباس :أي ىلكى.
وكانوا ً
وقال احلسن البصري ومالك عن الزىري :أي ال خري فيه » .انتهى.
وقال ابن القي رمحو ا﵁:
«اعتماد العبد على ادلخلوق وتوكلو عليـو يوجـب لـو الض ـرر مـن جهتـو ىـو وال بـد  ،عكـس مـا أمــلو منـو  ،فالبـد أن
ُخيــذل مــن اجلهــة الــيت قَــد َر أن يُــنصر منهــا  ،ويُــذم مــن حيــث قَ ـ ّدر أن ُحيمــد  ،وىــذا أيضــا كمــا أنــو ثاب ـ بــالقرآن
والسـنة فهــو معلــوم باالسـتقراء والتجــارب  ،قـال تعـاىل واختــذوا مــن دون ا﵁ آذلـة ليكونـوا ذلـ عـزا * كــال ســيكفرون
بعبـادهت ويكونـون علـيه ــدا ، وقـال تعـاىل واختــذوا مـن دون ا﵁ آذلـة لعلهـ ينصـرون * ال يسـتطيعون نصــرى
ٔ
وحي ــا ِربون كم ــا يغض ــب اجلن ــد وحي ــا ِرب ع ــن أص ــحابوٕ  ،وىـ ـ ال
يغض ــبون ذلـ ـ ُ
وىـ ـ ذلـ ـ جن ــد زلض ــرون ، أي َ
يســتطيعون نصــرى  ،بــل ى ـ كــلٖ علــيه  ،وقــال تعــاىل ومــا ظلمنــاى ولكــن ظلم ـوا أنفســه فمــا أغن ـ عــنه

آذلــته الــيت يــدعون مــن دون ا﵁ مــن شــيء دلــا جــاء أمــر ربــك ومــا زادوىـ غــري تتبيــب ، ٗأي :غــري ختســري  ،وقــال
تعاىل فال تدع مع ا﵁ إلـها آخـر فتكـون مـن ادلعـذبن ، ٘وقـال تعـاىل ال جتعـل مـع ا﵁ إل ـها آخـر فتقعـد مـذموما
سلذوال ، ٙفإن ادلشرك يرجو بشركِو النصر تارة  ،واحلمد والثناء تارة  ،فأخبـر سبحانو أن مقصـوده يـنعكس عليـو ،

ٔ سورة يـس. ٚ٘ – ٚٗ :
ٕ أي يف الدنيا  ،فإهن كانوا يدافعون عن آذلته ويغضبون ذلا سواء كان أصناما أو قبورا أو غريىا.
ٖ الكل ىو من كان عبأً على غريه .ان ر «ادلعج الوسيط».
وادلع أهن يف اآلخرة سيكونون نقمة عليه وبالء إذ مل ينصروهن كما كانوا ي نون وحيسبون.
ٗ سورة ىود. ٔٓٔ :
٘ سورة الشعراء. ٕٖٔ :
 ٙسورة اإلسراء. ٕٕ :
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وحيصل لو اخلذالن والذم  ،فصالح القلب وسعادتو وفالحو يف عبادة ا﵁ سبحانو واالسـتعانة بـو  ،وىالكـو وشـقاؤه
و رره العاجل واآلجل يف عبادة ادلخلوق واالستعانة بو» ٔ.انتهى.
قل ـ  :وصــدق ا﵁ القائــل ومــن يشــرك بــا﵁ فكأمنــا خــر مــن الســماء فتخطفــو الطــري أو هتــوي بــو ال ـريح يف مكــان
سحيق.
الوجه العاشر" :أن أىل السـنة رلمعـون أن للنـيب  أنواعـا مـن الشـفاعة يشـفع يـا  ،ومل يـذكروا منهـا طلبهـا منـو يف
ق ه  ،بل كلها يوم القيامة.
ٕ
فينبغي تأمل ىذا  ،ومن خالف إمجاع أىل السنة فليس منه ".

ٔ «إغاثة اللهفان»  ،ص ٖ ، ٜباختصار يسري.
ٕ «ىذه مفاىيمنا»  ،ص . ٜٔٗ
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خال ة
وخالصة القول يف مسألة الشفاعة سبعة أمور:
األول :أن ادلالك للشفاعة ىو ا﵁ تعاىل وحده ال شريك لو  ،فالواجب طلبها منو وحده  ،كقول :الله اجعلين
شلن تدركه شفاعة الشفعاء يوم القيامة  -سواء النيب  أو غريه من الشفعاء.

الثاني :دعوى أن النبـي  ديلك الشفاعة باطل  ،ألنو تشريك بن ا﵁ وبن خلقو فيما ىو من خصائص ا﵁
وحده.
الثالث :أن طلب الشفاعة من غري ا﵁ – سواء كان نبيا أو وليا أو صاحلا أو غري ذلك  -شرك أك سلرج من ملة
اإلسالم  ،وىو كطلب الرزق والنصر والعافية وغري ذلك من غري ا﵁  ،وقد جاء التصريح القرآني بأن دعاء غير
اهلل باطل  ،ويف ىذا كفاية وشفاء دلن أراد احلق  ،وذلك يف قولـو تعاىل يف سورة احلج ذلك بأن ا﵁ ىو احلق وأن
ما يدعون من دونو ىو الباطل ، ٔوقولو تعاىل يف سورة لقمان ذلك بأن ا﵁ ىو احلق وأن ما يدعون من دونو

الباطل.ٕ

أما إفراد ا﵁ بالدعاء فقد وصفو ا﵁ بأنو حق  ،كما يف قولو تعاىل لو دعوة احلق والذين يدعون من دونو ال
يستجيبون ذل بشيء إال كباسط كفيو إىل ادلاء ليبلغ فاه وما ىو ببالغو وما دعاء الكافرين إال يف الل.
الراب  :أن الشفاعة نوعان :شفاعة مثـبَتة وشفاعة منفية  ،فأما الشفاعة ادلثبتة فهي اليت أثب ا﵁ حتققها  ،وتكون

ألىل اإلديان بعد استيفاء شرطيها  ،وىي إذن الرمحـن ور اه  ،وأما الشفاعة ادلنفية فهي اليت نفى ا﵁ حصوذلا ،
وىي الشفاعة ألىل الشرك  ،فهذه نفى ا﵁ وقوعها.

الخام  :أن ِس ـر ىذه الشفاعة صرف القلوب إىل ا﵁ وحـ ـده من قِ ـ ـبَ ِل الشافع ومن قِبَل ال ـمشفوع لو  ،فان ر إىل
ِ
توحيدى  ،وان ر إىل ادلشفوع لو دلا أخلص عباداتو كلها ﵁ فقبل ا﵁
الشفعاء لـما قَبِل ا﵁ شفاعته بسبب
شفاعة الشفعاء فيو.

ٔ اآلية ٕ. ٙ
ٕ اآلية ٖٓ .
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السادس :أن احلكمة من الشفاعة يوم القيامة إظهار فضل ا﵁ على ادلشفوع لو  ،وأيضا إظهار فضل الشافع دلا
أفرد ا﵁ بعباداتو  ،وإال فإن ا﵁ قادر على أن ي ِ
دخل أىل اجلنة اجلنة وأىل النار النار مث خيرج من شاء منها بدون
ُ
شفاعة.
أي شفاعة النبـي  وشفاعة غريه من الشفعاء  -أن يطلبها من
الساب  :ينبغي دلن أراد أن تدركو الشفاعة ْ -
مالكها وىو ا﵁ وحده ال شريك لو  ،مث يُقبِل على طاعة ا﵁ وطاعة رسولو  ، ويُكثر من األعمال الصاحلة ،
ويتجنب ما هنى ا﵁ عنو ورسولو  ، وال يعتمد على األماين اجملردة  ،فالشفاعة وغريىا من ادلنافع األخروية ال
درك إال بالعمل الصاحل الدؤوب اخلالص ﵁ تعاىل  ،كما قال تعاىل ليس بأمانيك وال أماين أىل الكتاب من
تُ َ
يعمل سوء ُجيز بو وال جيد لو من دون ا﵁ وليا وال نصريا.ٔ
وعن ربيعة بن كعب األسـلمي ر ـي ا﵁ عنـو قـال :كنـ أبِيـ مـع رسـول ا﵁  ، فأتيتُـوُ بو ـوئو وحاجتـو  ،فقـال

يلَ :س ْل.
فقل  :أسألك مرافقتك يف اجلنة.
غري ذلك؟
قالَ :أو َ

قل  :ىو ذاك.
ٕ
قال :فأعين على نفسك بكثرة السجود.
قال مقيده عفا ا﵁ عنو :واألدلة العقلية والنقلية متضافرة على بطالن دعاء غري ا﵁ سواء لطلب الشفاعة أو لغري
ذلك من ادلقاصد كثرية  ،وإمنا اخلنا ىنا ما كان متصال مبو وع طلب الشفاعة من النيب  ، ومن أراد التوسع

فعليو بالرجوع لكالم أئمة التفسري عند الكالم على اآليات ادلتعلقة بانتفاء حصول الشفاعة يوم القيامة دلن مل
ٖ
يستحقها.

ٔ سورة النساء. ٕٖٔ :
ٕ رواه مسل (.)ٜٗٛ
ٖ قد يسر ا﵁ مجع مخسن وجها من وجوه بطالن دعاء غري ا﵁ يف كتاب مستقل بعنوان «خـمسون دلـيال علـى بطـالن دعـاء غـري ا﵁»  ،وىـو منشـور يف
شبكة ادلعلومات  ،يســر ا﵁ طبعو.
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تنبيه  -بيان الشرك الوارد في قصيدة «الـبردة»
شاعر يقاؿ لو زلمد بن سعد البوصَتم ادلصرم  ،عاش
شلن أجاز طلب الش ػ ػ ػفاعة األخػ ػركية من النيب  يف قربه ه

يف الفًتة ما بُت  696 – 608ىػ  ،ألف قصيدة أمساىا بػ «الربدة»  ،التجأ فيها إىل النػيب  ، كالتاذ بو فيها
من كربات يوـ القيامة  ،كطلب منو الشفاعة يف اآلخرة  ،كادعى بأف الدنيا كاآلخرة ملك لو  ، كأنو يعلم
الغيب  ،كذكر طواـ عديػدة  ،كأقواؿ كفرية تقشعر لسماعها جلود ادلوحدين  ،كىذه القصيدة كثَتا ما يرددىا أىل
ادلوالد  ،كاليت يسموهنا بادلوالد النبوية  ،يظنوهنا تقػرُّم إىل ا﵁  ،كتػحيي يف قلوُّم مػحبة النيب  ، كىي يف
احلقيقة ال تزيدىم من النيب  إال بعدا  ،بل ىي الكفر بعينو  ،ألف زلتواىا يناقض دين اإلسالـ الذم بعِث بو
زلمد  ، كمن أبياهتا قولو:
يا أكرـ اخللق 1ما يل من ألوذ بو
إف مل تكن يوـ ادلعاد آخذا بيدم
ِ
كضرهتا
كإف من جودؾ الدنيا َ

ِ
الع ِػم ِم
سواؾ عند حلوؿ احلادث َ
فضالن كإال فقل يا زلة القدـ
كمن علومك علم اللوح كالقلم

مث قاؿ:
فإف يل ذمةن منو بتسمييت زلمدان
كانسب إىل ذاتو ما شئت من شرؼ
فإف فضل رسوؿ ا﵁ لي لو
لو ناسبت قدره آياتو عظما

كىو أكىف اخللق بالذمم
كانسب إىل قدره ما شئت من ِعظم
ٌّ
ناطق بَِف ِم
حد فيػع ِرب عنو ه
أحيا امسو حُت يدعى دا ِرس الرَم ِم

كادلالحظ على ىذه األبيات من القصيدة أمور:
األول :اعتقاده أف النيب  ميلك الشفاعة  ،كىذا باطل  ،فإف الشفاعة ملك ﵁ تعاىل كليست ملكا للنيب . 
الثاني :دعاؤه للنيب  أف ينيلها إياه  ،كىذا باطل أيضا  ،فإف دعاء غَت ا﵁ شرؾ سلرج من ملة اإلسالـ  ،فإف
رتيع العبادات ال يصح صرفها إال ﵁ تعاىل.

 1يقصد النيب . 
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الثالث :اعتقاده أف النيب  يسمع دعاءه  ،كىذا سفوه  ،إذ كيف يسمع ادليت كالـ احلي؟! قاؿ تعاىل لنبيو
كما أنت بسمع من يف القبور ، كلو أف حيا خاطب حيا آخر كبينهما ىذا احلاجز الكثيف من الًتاب دلا
استطاع مساعو فكيف يَسمعو من كاف ميتا؟!

الرابع :حصره للجوء كاللٍّياذ يوـ القيامة بغَت ا﵁  ،كذلك يف قولو (ما يل من ألوذ بو سواؾ عند حدكث ِ
احلاد ِث
ِ
العمم)  ،يقصد بو قياـ الساعة كما يتبدل للناس فيها من أىواؿ.

قاؿ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرزتػٰن بن حسن 1رزتو ا﵁:

«قوؿ البوصَتم شنيع بشع لما تضمنه من الحصر  ،كدلا فيو من اللٍّياذ بغَت ا﵁ يف الػخطب الػجليل  ،كاحلادث
ِ
العمم كىو قياـ الساعة  ،كقد قاؿ تعاىل قل أرأيتم إف أتاكم عذاب ا﵁ أك أتتكم الساعة أغَت ا﵁ تدعوف إف
كنتم صادقُت ، فدعاء غَت ا﵁ يف األمور العامة الكلية أبشع من دعاء غَته يف األمور اجلزئية  ،كلذلك أخرب أف
3
عباد األصناـ ال يدعوف غَته عند إتياف العذاب 2أك إتياف الساعة اليت ىي احلادث ِ
العمم  ،خبالؼ البوصَتم».
اىػ.
قلت :كاحلق أف ذلك لي إال ﵁ كحده ال شريك لو  ،فهو مالذ العباد يوـ القيامة  ،فقد قاؿ تعاىل يف زلكم
التنزيل ﴿كما أدراؾ ما يوـ الدين * مث ما أدرؾ ما يوـ الدين * يوـ ال دتلك نف لنف شيئان كاألمر يومئذ ﵁﴾.

بل أين ىذا اجلاىل بكتاب ا﵁ من قولو تعاىل لنبيو ﴿ قل إين ال أملك لكم ضرا كال رشدا * قل إني لن
يجيرني من اهلل أحد ولن أجد من دونه ملتحدا * إال بالغا من ا﵁ كرساالتو﴾  ،أم ال أجد ملجأن ألتجئ إليو

كأعتمد عليو إال ا﵁ تعاىل.
كقد كاف من دعائو  يف آخر كتره :اللهم إين أعوذ برضاؾ من سخطك  ،كأعوذ دبعافاتك من عقوبتك  ،كأعوذ
4
بك منك ال أحصي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

كعن الرباء بن عازب رضي ا﵁ عنو قاؿ :كاف النيب  إذا ناـ كضع يده على خده مث قاؿ :اللهم قٍت عذابك يوـ
5
عبادؾ.
تبعث َ
فالنيب  يسأؿ ا﵁ أف ِيقيو  ،كالبوصَتم كأمثالو يطلبوف اإلنقاذ من النيب ! 
 1تقدمت تررتتو.

 2كمن أنواع العذاب :الريح إذا أصابتهم يف البحر كضلو ذلك.
 3قالو الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرزتػٰن بن حسن يف «منهاج التأسي كالتقدي يف كشف شبهات داكد بن جرجي »  ،ص  ، 212بتصرؼ.
 4ركاه أزتد ( )96/1كغَته عن علي رضي ا﵁ عنو  ،كصححو األلباين كما يف «اإلركاء» ( )175/2ككذا زلققو «ادلسند».
 5ركاه أزتد ( ، )290/4كصححو األلباين كما يف «الصحيحة» ( )584/6ككذا زلققو «ادلسند».
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قاؿ العالمة زلمد بن على الشوكاين رزتو ا﵁:
«فانظر رزتك ا﵁ تعاىل ما كقع من كثَت من ىذه األمة من الغلو ادلنهي عنو ادلخالف دلا يف كتاب ا﵁ كسنة رسولو
 ، كما يقولو صاحب الربدة:
ِسواؾ عند حلوؿ احلادث العمم

يا أكرـ اخللق ما يل من ألوذ بو

كرب رسوؿ ا﵁  ، إنا ﵁ كإنا إليو
فانظر كيف نفى كل مالذ ما عدا عبد ا﵁ كرسولو  ، ك َغفل عن ِذكر ربو ٍّ

راجعوف.
كىذا باب كاسع  ،قد تالعب الشيطاف جبماعة من أىل اإلسالـ حىت تَػ ػَرقوا إىل خطاب غَت األنبياء دبثل ىذا
اخلطاب  ،كدخلوا من الشرؾ يف أبواب بكثَت من األسباب».
مث قاؿ:
«كقد كقع يف «الربدة» ك «اذلمزية» 1شيء كثَت من ىذا اجلن  ،ككقع أيضان دلن تصدل دلدح نبينا زلمد 
كدلدح الصاحلُت كاألئمة اذلادين ما ال يأيت عليو احلصر  ،كال يتعلق باالستكثار منو فائدةه  ،فلي ادلراد إال التنبيو
كالتحذير دلن كاف لو قلب أك ألقى السمع كىو شهيد كذكر فإف الذكرل تنفع ادلؤمنُت ، ربنا ال تزغ قلوبنا
2
بعد إذ ىديتنا كىب لنا من لدنك رزتة إنك أنت الوىاب.»
ملك للنيب  ، ككل العػلوـ فإنػها من علم النيب
الخامس :مث تطور األمر ُّذا الشاعر  ،حُت ادعى أف كل شيء ه

 ، كمل جيعل ﵁ شيئا ال يف ادللك كال يف العلم  ،حيث قاؿ:
ِ
كض ػرتػها
فإف من جودؾ الدنيا َ

كمن علومك علم اللوح كالقل ػػم

ض ػرهتا أم اآلخرة  ،ألهنا تقابل الدنيا.
َ
3
قاؿ الشيخ زلمد بن عثيمُت رزتو ا﵁« :كىذا من أعظم الشرؾ  ،ألنو جعل الدنيا كاآلخرة من جود الرسوؿ ،
كمقتضاه أف ا﵁ جل ذكره لي لو فيهما شيء.
« 1اذلمزية» قصيدة أخرل للبوصَتم  ،فيها غلو فاحش بالنيب  ، أكصلو فيها إىل درجة األلوىية!
« 2الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد»  ،ص  ، 92 – 90باختصار يسَت  ،حتقيق أيب عبد ا﵁ احلليب  ،الناشر :دار ابن خزمية – الرياض.
3

ىو الشيخ األصويل الفقيو ادلفسر زلمد بن صاحل بن عثيمُت  ،من علماء القرف اخلام عشر اذلجرم  ،برز يف العقيدة كالفقو كالتفسَت  ،نفع ا﵁ بو
الناس يف زمانو نفعا عظيما  ،كانتشر علمو يف اآلفاؽ  ،سواء منو ما كاف مسجال على األشرطة أك ما كاف مدكنا يف الكتب  ،لو طلبة كثر  ،رتعت
فتاكاه كرسائلو فوقعت إىل حُت كتابة ىذه األسطر يف  29رللدا  ،كبعد كفاتو استؤجرت قناة فضائية لبث علمو  ،فتضاعف انتشار علمو على ما
كاف يف حياتو  ،كىذا من دالئل اإلخالص  ،ضلسبو كذلك كا﵁ حسيبو  ،كا﵁ يؤيت فضلو من يشاء.
انظر تررتتو يف كتاب «ابن عثيمُت اإلماـ الزاىد» للدكتور ناصر بن مسفر الزىراين  ،الناشر :دار ابن اجلوزم – الدماـ.
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كقاؿ :كإف (من علومك علم اللوح كالقلم)  ،يعٍت :كلي
كالعياذ با﵁» 1.اىػ.

تدبَت -
علم كال ه
ذلك كل علومك  ،فما بقي ﵁ ه

كقاؿ الشيخ صاحل بن فوزاف الفوزاف 2حفظو ا﵁:
غلو  -كالعياذ با﵁  -أفضى إىل الكفر كالش ٍّْرؾ  ،حىت مل يًتؾ ﵁ شيئان  ،كل شيء جعلو للرسوؿ ، 
«فهذا ٌّ
الدنيا كاآلخرة للرسوؿ  ،علم اللوح كالقلم للرسوؿ  ،ال ينقذ من العذاب يوـ القيامة إال الرسوؿ  ،إذان ما بقي ﵁

عز كجل؟».3اىػ.
قلت :كأين ىؤالء اجلهلة من قوؿ ا﵁ تعاىل كإف لنا لآلخرة كاألكىل ، كقولو قل ال أقوؿ لكم عندم خزائن
ا﵁ كال أعلم الغيب ، كالبوصػَتم مل جيعل الدنيا كاآلخرة ِشركة بُت ا﵁ كبُت رسولو  ،بل جعلها خالصة للرسوؿ
!
ىذا كا﵁ ىو الرد كالتكذيب لكالـ ا﵁ تعاىل  ،عياذا با﵁ من ذلك.
كقاؿ العالمة الشيخ زلمد ناصر الدين األلباين 4رزتو ا﵁:
كمع ذلك فإننا ال نزاؿ نسمع بعضهم يًتًل بقوؿ القائل سلاطبنا النيب : 
كضرهتا  ...كمن علومك علم اللوح كالقلم
فإف من جودؾ الدنيا َ
1

«القوؿ ادلفيد على كتاب التوحيد» ( ، )218/1الناشر :دار ابن اجلوزم – الدماـ.

 2ىو الشيخ الفقي و الذاب عن دين ا﵁  ،العامل يف العقيدة كالفقو  ،ادلقدـ يف علوـ الشريعة  ،طادلا دافع عن العقيدة اإلسالمية كرد على أىل البدع ،
رتعت ردكده فوقعت يف ثالث رللدات  ،لو مؤلفات كثَتة يف فنوف متنوعة  ،أكصى بالرجوع إليو الشيخاف اجلليالف عبد العزيز بن باز كزلمد بن
عثيمُت قبيل كفاهتما  ،حفظو ا﵁ ذخرا لإلسالـ كادلسلمُت.
« 3إعانة ادلستفيد بشرح كتاب التوحيد» ( ، )312/2الناشر :مؤسسة الرسالة – بَتكت.
 4ىو الشيخ العالمة ا﵀دث  ،زلمد ناصر الدين بن نوح صلايت  ،األلباين أصال  ،السورم منشأن  ،من اَّددين لدين ا﵁ تعاىل يف القرف الرابع عشر
اذلجرم كأكائل القرف الذم بعده  ،خدـ تراث ادلسلمُت يف احلديث كالعقيدة كالفقو يف رلاؿ حتقيق ادلخطوطات كختريج األحاديث كدتييز صحيحها
من ضعيفها  ،حىت صار كثَت شلن بعده عياال عليو  ،كعد منعطفا حادا يف تاريخ خدمة السنة النبوية  ،ترؾ رزتو ا﵁ ك ًّما ضخما من الًتاث العلمي
أكصلو أحد الباحثُت إىل  231كتابا  ،ما بُت تأليف كحتقيق كختريج كتعليق.
كللشيخ رزتو ا﵁ جهد مبارؾ يف الرد على أىل البدع كالتصوؼ كعػباد القبور  ،كأتباع ادلناىج الدعوية ا﵀دثة  ،ككثَت من التيارات ادلنحرفة عن
الكتاب كالسنة ككشف شبهاهتم يف بالد الشاـ كغَتىا من البالد.
تويف رزتو ا﵁ يف رجب عاـ  1420عن سبع كذتانُت سنة  ،ككانت كفاتو بعد كفاة قرينو مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد ا﵁ بن باز بأشهر يسَتة ،
فثلم اإلسالـ ثلمة عظيمة  ،كحزف ادلسلموف على فقدمها حزنا رتا.
ينظر للتوسع يف االطالع على حياة الشيخ كسَتتو العلمية:
« .1اإلماـ األلباين رزتو ا﵁  ،دركس كمواقف كعرب»  ،د .عبد العزيز بن زلمد السدحاف  ،الناشر :دار التوحيد – الرياض.
« .2حياة األلباين كآثاره كثناء العلماء عليو»  ،زلمد بن إبراىيم الشيباين  ،الناشر :مكتبة السداكم – مصر.
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فهذا شرؾ يف بعض صفاتو تعاىل  ،فإف ا﵁  -عز كجل  -كما أنو كاحد يف ربوبيتو كألوىيتو  ،فكذلك ىو كاحد
يف صفاتو  ،ال يشاركو يف شيء منها أحد من سللوقاتو  ،مهما مسَت منزلتو  ،كعلت رتبتو  ،فهذا نبينا زلمد 
سيد البشر يسمع جارية تقوؿ يف غنائها الربمء:

كفينا نيب يعلم ما يف غد
فيقوؿ ذلا ": دعي ىذا كقويل الذم كنت تقولُت" .أخرجو البخارم كغَته.
فأين قوؿ ىذه اجلارية شلا يردده بعض ادلسلمُت منذ مئات السنُت:
كمن علومك علم اللوح كالقلم
فهو عندىم لي يعلم فقط ما يف غد  ،بل يعلم ما كاف كما سيكوف شلا سطره القلم يف اللوح ا﵀فوظ! بل ىو
بعض علمو!! سبحانك ىذا ُّتاف عظيم كإمث مبُت.
كمن كاف لو اطالع على كتب الصوفية كاليت يسموهنا بػ «احلقائق» ككتب ادلوالد كضلوىا يرل من ىذا القبيل
1
العجب العجاب.
سادسا :مث أتبع البوصَتم قائال:
زلمدا كىو أكىف اخللق بالذمم

فإف يل ذمة منو بتسمييت

فمحمد البوصَتم يقوؿ إنو يف ذمة النيب ِ 
كجوا ِره َّرد موافقة امسو السم النيب  ، كىذا يقتضي أف كل من
سػ ٍّمي زلمدان فهو يف ذمتو  ، كىذا ِ
كذب على ا﵁ كعلى رسولو  ، فلي بُت النيب  كبُت من امسو زلمد
ذمة إال بالطاعة كالعمل الصاحل  ،ال دبجرد االشًتاؾ يف االسم  ،أك األمساء كال القبائل  ،كال شرؼ النسب  ،كال
كوف إنساف من بيت النبوة  ،كل ىذا ال ينفع إال مع العمل الصاحل كاالستقامة على دين ا﵁ عز كجل.
سابعا :قوؿ البوصَتم:
أحيا امسو حُت يدعى دا ِرس الرمم

ناسبت قدره آياتو عظما
لو َ

2

 1كتاب «جلباب ادلرأة ادلسلمة»  ،ص  ، 201ط  ، 1الناشر :ادلكتبة اإلسالمية – عماف.
كانظر للفائدة ما قالو يف «صفة صالة النيب ( » األصل) .)882/3( ،
2
الرمم ىو جدث اإلنساف كبقاياه إذا مات كبَلِي كتالشى يف األرض  ،كعليو فمعٌت قولو (دارس الرمم) أم ما تبقى من جثة
االندراس ىو االندثار  ،ك َ
ادليت ادلندرسة يف األرض.
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ففي ىذا البيت استدرؾ البوصَتم على ا﵁ جل كعال  ،فقاؿ إف اآليات اليت بعِث ُّا زلمد  ال تناسب قدره
 ، كلو أهنا ناسبت قدره لقامت ادلوتى من قبورىم دبجرد ذكر امسو (زلمد)  ،كىذه مبالغة ال حتتاج إىل تعليق!
كاخلالصة أف ا﵁ كحده ىو الذم يستحق أف يالذ كيستجار بو  ،كىو الذم أكجد الدنيا كاآلخرة  ،كىػما من
جوده  ،ال من جود أحد سواه  ،كىو العامل بالغيب كحده  ،أحاط علمو بكل شيء  ،ال يصلح أف يكوف
ادلخلوؽ  -كإف علت درجتو كاألنبياء كادلالئكة  -مساكيان كشلاثالن ﵁ تعاىل يف صفػة من صفاتو  ،أك فعل من
أفعالو  ،تعاىل ا﵁ عن ذلك علوا عظيما  ،فالعاقػ ػ ػ ػ ػل ينبغي لو أف يتأمل ىذا  ،كال يغًت بزخرؼ القوؿ فيهلك.
كقد أنكر رتع من أىل العلم على البوصَتم قصيدتو  ،منهم الشيخ زلمد بن عبد الوىاب 1رزتو

 1الشيخ زلمد من اَّددين دلا اندرس من معامل دين اإلسالـ يف شبو اجلزيرة العربية يف القرف الثاين عشر اذلجرم  ،أحيا ا﵁ بو الدين إىل يومنا ىذا ،
كنفع بو كدبؤلفاتو  ،كالمو يف العقيدة مبثوث يف كتبو  ،كقد رتع كالمو يف العقيدة د .صاحل العبود يف رسالة علمية بعنواف «عقيدة زلمد بن عبد
عياؿ عليو إىل يومنا ىذا.
الوىاب السلفية»  ،كلد الشيخ زلمد سنة  1115ىػ كتويف سنة  1206ىػ  ،ككل من جاء بعده من علماء اجلزيرة العربية ه
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ا﵁ يف «تفسَت سورة الفاحتة»  ،كالشيخ سليماف بن عبد ا﵁ بن زلمد بن عبد الوىاب 1يف كتابو «تيسَت العزيز
الػحميد يف شرح كتاب التوحيد» ، 2ككذا العالمة ادلػ ػجدد عبد الرزتػٰن بن حسن 3يف كتابو «فتح ادلػجيد لشرح

كتاب التوحيد» ، 4ككذا العالمة عبد ا﵁ بن عبد الرزتػٰن أبابطُت 5يف كتابو «الرد على الربدة» ، 6كالعالمة زلمود

 1ىو العالمة الفقيو ا﵀دث األصويل  ،حفيد إماـ الدعوة الشيخ زلمد بن عبد الوىاب  ،كلد سنة  1200ىػ  ،نشأ يف الدرعية يف كسػػط علمي زاخر
جبهابذة العلماء  ،لو عدة مؤلفات  ،من أشهرىا كتابو «تيسَت العزيز احلميد»  ،كىو شرح نفي على كتاب «التوحيد» جلده الشيخ زلمد بن عبد
الوىاب  ،كالكتاب على مدل ثالث قركف ينهل منو العلماء كطلبة العلم إىل كقتنا ىذا  ،كىو عمدة يف علم توحيد العبادة  ،كمن بعده عياؿ عليو.
كلو أيضا حاشية على كتاب «ادلقنع» يف الفقو يف ثالث رللدات ضخاـ  ،كلو غَتىا  ،تويف رزتو ا﵁ سنة  1234ق كعمره ثالث كثالثوف سنة.
انظر تررتتو موسعة يف كتاب «مشاىَت علماء صلد» للشيخ عبد الرزتػٰن بن عبد اللطيف بن عبد ا﵁ آؿ الشيخ  ،كلو تررتة يف مقدمة كتابو «تيسَت
العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد» بقلم زلققو :أسامة بن عطايا العتييب.
 2انظر باب :من الشرؾ أف يستغيث بغَت ا﵁ أك يدعو غَته.
 3ىو الش ػيخ عبد الرزتػٰن بن حس ػن بن الشيخ زل ػمد بن عبد الوىاب رزتهم ا﵁ تعاىل  ،كلد سنة  1196ىػ يف الدرعية  ،نشأ يف بيت جده الشيخ
زلمد بن عبد الوىاب  ،كدرس عليو كعلى أعمامو التوحيد كاحلديث كالفقو  ،كما درس احلديث على بعض ادلشايخ يف مصر  ،كالشيخ حسن
القويسيٍت  ،كالشيخ عبد الرزتػٰن اجلربيت  ،كالشيخ عبد ا ﵁ باسوداف  ،ككذا قرأ على مفيت اجلزائر الشيخ زلمد بن زلمود اجلزائرم احلنفي األثرم  ،كقد
أجازه ىؤالء ادلشايخ جبميع مركياهتم.
كما درس الشيخ عبد الرزتػٰن على مشايخ آخرين يف مصر يف النحو كالقراءات كغَتىا.
كقد تتلمذ على الشيخ عبد الرزتػٰن جم غفَت من الطلبة  ،أبرزىم ابنو الشيخ عبد اللطيف.
كللشيخ عبد الرزتػٰن عدة مصنفات  ،أشهرىا كتابو «فتح اَّيد»  ،كىو هتذيب لكتاب ابن عمو  ،الشيخ سليماف بن عبد ا﵁ بن زلمد بن عبد
الوىاب « ،تيسَت العزيز احلميد بشرح كتاب التوحيد»  ،كلو أيضا «قرة عيوف ادلوحدين يف حتقيق دعوة األنبياء كادلرسلُت»  ،كىو حاشية على كتاب
التوحيد.
كما ألف الشيخ عبد الرزتػٰن رسائل كثَتة  ،كىي مبثوثة يف «الدرر السنية من األجوبة النجدية»  ،ككذا يف «رلموعة الرسائل كادلسائل النجدية».
تػويف رزتو ا﵁ عاـ  1285ىػ بعد أف أبلى بالء حسنا يف نصرة اإلسالـ  ،كدعوة الناس إىل التوحػيد اخلالص  ،كدحض البدع كالشركيات يف صلد
كغَتىا.
انظر تررتتو يف مقدمة كتاب «فتح اَّيد» بتحقيق أشرؼ بن عبد ادلقصود  ،كالًتجػمة حلفيده  ،الشيخ إبراىيم بن مػحمد بن إبراىيم بن عبد الرزتػٰن
بن حسن  ،رزتهم ا﵁.

 4انظر باب :ما جاء أف سبب كفر بٍت آدـ كترؾ دينهم ىو الغلو يف الصاحلُت.
 5تقدـ التعريف بو.
 6ىو مطبوع ُّذا العنواف كملحق برسالة« :الشيخ العالمة عبد ا﵁ بن عبد الرزتػٰن أبابطُت  ،حياتو كآثاره كجهوده يف نشر عقيدة السلف  ،مع حتقيق
رسالتو :الرد على الربدة»  ،ادلؤلف كزلقق الرسالة :علي بن زلمد العجالف  ،الناشر :دار الصميعي – الرياض.
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شكرم األلوسي 1يف كتابو «غاية األماين يف الرد على النبهاين» ، 2كالشيخ عبد الرزتػٰن بن زلمد بن قاسم 3يف
كتابو «السيف ادلسلوؿ على عابد الرسوؿ»  ،كالشيخ د .عبد العزيز بن زلمد آؿ عبد اللطيف حفظو ا﵁ يف

مقاؿ لو ، 4كغَتىم ، 5رحم ا﵁ أمواهتم كحفظ أحياءىم.
كشلا ينبغي أف يعلم أف قائل ىذه القصيدة لي إال شاعر  ،كلي من أىل الفقو أك العلم  ،كأيضا فقد كاف ميدح
فمدح ادلماليك مدحان فيو غلو عظيم  ،كىجا العرب ىجاء مًّرا  ،انظر مقدمة «ديواف البوصَتم»
ذكم السلطاف َ ،
6

حتقيق زلمد سيد كيالين  ،ص . 11 -5
قاؿ مقيده عفا ا﵁ عنو :كصدؽ ا﵁ ﴿كالشعراء يتبعهم الغاككف * أمل تر أهنم يف كل كاد يهيموف * كأهنم يقولوف
ما ال يفعلوف﴾.
كىذه القصيدة  -مع األسف  -تطبع بشكل رتيل كحرؼ عريض  ،كتوزع  ،كتقرأ  ،كيعتٍت ُّا أكثر شلا يعتٌت
7

بكتاب ا﵁ عز كجل  ،فال حوؿ كال قوة إال با﵁ العلي العظيم.
كشلا ينبغي أف يعلم أف البوصَتم كأمثالو قد دخل الشيطاف عليهم من ثالثة أبواب:
األول :ظنهم أف الشفاعة يوـ القيامة ملك للنيب  ، ي ِ
دخل فيها من شاء من أمتو  ،كىذا غلط  ،بل ىي فيمن
حتققت فيو شركط الشفاعة.
الثاني :أنو أظهر ذلم ىذا الشرؾ العظيم يف قالب زلبة النيب  كتعظيمو.

 1ىو أبو ادلعايل  ،زلمود شكرم بن السيد عبد ا﵁ األلوسي البغدادم  ،لو عدة مؤلفات يف الذب عن عقيدة التوحيد الصافية  ،منها «غاية األماين يف
الرد على النبهاين»  ،ك «فصل اخلطاب يف شرح مسائل اجلاىلية لإلماـ زلمد بن عبد الوىاب»  ،ك «صب العذاب على من سب األصحاب» ك
«كنز السعادة يف شرح كلميت الشهادة»  ،كغَتىا من الكتب.
كىو حفيد أيب الثناء زلمود األلوسي  ،ادلتوىف عاـ  ، 1270صاحب التفسَت ادلعركؼ «ركح ادلعاين يف تفسَت القرآف العظيم كالسبع ادلثاين».
تويف أبو ادلعايل رزتو ا﵁ سنة  1342ىػ.
 ، )423/2( 2كىو من منشورات مكتبة الرشد بالرياض  ،بتحقيق الداين بن منَت آؿ زىوم.
 3تقدمت تررتتو.
 4مقاؿ الشيخ عبد العزيز يقع يف آخر كتاب «حقوؽ النيب  بُت اإلجالؿ كاإلخالؿ»  ،الناشر :ادلنتدل اإلسالمي – لندف  ،كىو بعنواف «قوادح
عقدية يف بردة البوصَتم».
 5ىناؾ حبث عاـ يف آخر كتاب «حقوؽ النيب  بُت اإلجالؿ كاإلخالؿ» يف بياف االضلرافات الواقعة يف قصائد ادلديح النبوم للشيخ سليماف بن عبد
العزيز الفرجيي بعنواف «مظاىر الغلو يف قصائد ادلديح النبوم»  ،فلَتاجعو من أراد االستزادة.
 6نقال من حاشية األستاذ عبد ا﵁ السهلي على «االستغاثة يف الرد على البكرم» البن تيمية  ، )309/1( ،ط  ، 1الناشر :مدار الوطن – الرياض.
 7قالو الشيخ صاحل الفوزاف يف «إعانة ادلستفيد بشرح كتاب التوحيد» (.)202/1
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الثالث :الغلو يف األنبياء كالصاحلُت الذم نػهى عنو النيب  بقولو :ال تطركين كما أطرت النصارل عيسى ابن

مرمي  ،فإمنا أنا عب هد  ،فقولوا :عبدا﵁ كرسولو.

1

كشلا ينبغي أف يعلم أيضا أف مدح النيب  دبا فيو من الصفات أمر طيب  ،كيؤجر عليو اإلنساف  ،كمدحو بأنو
أفضل اخللق  ،كأنو سيد ادلرسلُت  ،كسيد الناس أرتعُت  ،كما جاء يف أشعار الصحابة الذين مدحوه رضي ا﵁
عنهم  ،كشعر حساف بن ثابت  ،ككعب بن زىَت  ،ككعب بن مالك  ،كعبد ا﵁ بن ركاحة  ،فهذه أشعار نػزي ػ ػهة
2
طيبة  ،قد مسعها النيب  كأق ػرىا  ،كلي في ػ ػها شيءه من الغلو  ،كإمنا فيها ِذكر أكصافو . 
قاؿ الشيخ عبد الرزتػٰن بن قاسم رزتو ا﵁:
يقرب أحد منهم حوؿ ىذا احلمى الذم ىو ﵁ كحده  ،بل مدحوه
كقد مدح النيب  شعراء العرب الفصحاء كمل َ
بالنبوة  ،كدبا خصو ا﵁ بو من الفضائل كاألخالؽ احلميدة  ،مثل حساف ككعب بن مالك كغَتمها  ،فلم يوِرد ىذا
3
كعدؿ إىل شعر الػمولدينِ 4
ادللحدين  ،لِما تضمنو من الشرؾ برب العادلُت  ،ادلنايف دلا
،
ا
شيئ
ذلك
من
ادلعًتض
ن
َ
َ
5
دلا بعث ا﵁ بو سيد ادلرسلُت.
كمن القصائد اليت تتضمن دعاء ادلخلوقُت كطلب الشفاعة منهم قصيدة الربعي 6كفيها:
يا سيدم يا رسوؿ ا﵁ يا أملي
ىبٍت جباىك ما قدمت من زلل
كامسع دعائي كاكشف ما يساكرين
فأنت أقرب من ترجى عواطفو

يا موئلي يا مالذم يوـ يلقاين
كرجح بفضل منك ميزاين
جودا ٍّ
من اخلطوب ٍّ
كنف كل أحزاين
عندم كإف بعدت دارم كأكطاين

إين دعوتك من نيابيت «بػ ػػرع»

كأنت أمسع من يدعوه ذك شاف

7

 1ركاه البخارم ( )3445كاللفظ لو  ،كأزتد ( ، )23/1كالدارمي (.)2787
 2بتصرؼ من «إعانة ادلستفيد بشرح كتاب التوحيد» (.)312/2
 3أم البوصَتم.
4
حدث من كل شيء  ،كتطلق على صنفُت من الناس ؛ العريب غَت ا﵀ض  ،كمن كلِد عند العرب كنشأ مع أكالدىم .انظر
مولدكف رتع مولد  ،كىو الػم َ
انظر «ادلعجم الوسيط».
كادلولدكف من الشعراء غَت العرب يوجد يف شعر بعضهم اضلرافات يف العقيدة حبكم البيئة اليت انتقلوا منها.
« 5السيف ادلسلوؿ على عابد الرسوؿ»  ،ص . 167 – 166
 6ىو عبد الرحيم بن أزتد الربعي اليمٍت  ،شاعر متصوؼ  ،من دعاة الشرؾ با﵁  ،تويف عاـ  803ىػ .انظر «األعالـ» للزركلي (.)343/3
 7قولو (نيابيت) أم بلدم  ،ك «ب ػ ػ َػرع» ىي بلدتو اليت ىو منها.
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فامنع جنايب كأكرمٍت ِ
برزتة ككرامات كغفراف
كصل نسيب
تخم بالشرؾ بالنيب  ، كدعائو كاللجوء لو  ،نعوذ با﵁ من اإلعراض عن ا﵁ الدياف ،
كىذا الكالـ كسابقو  ،م ه
كالوقوع يف الشرؾ كاخلسراف.

تنبيه هام
يشتهر ترديد قصائد ادلديح الشركية – «الربدة» كغَتىا  -فيما يعرؼ بادلوالد النبوية  ،كاليت من ادلعركؼ تضمنها
دلنكرات عدة غَت التغٍت بتلك القصائد  ،منها اعتقاد احلاضرين أف النيب  حيضر ادلولد إما جبسده  -كما يدعيو
بعضهم  -أك بركحو  ،كما يدعيو البعض اآلخر منهم.
كالػموالد تتضمن أيضا الرقص الصويف  ،كضرب الدفوؼ  ،كالتزمَت بادلزامَت  ،كاختالط الرجاؿ بالنساء  ،كالذكر
البدعي  ،كلي ىذا بغريب  ،فاالضلراؼ تتسع دائرتو شيئا فشيئا.
كأىل البدع قلبوا دين ا﵁  ،فجعلوا ادلنكر معركفا كادلعركؼ منكرا  ،كقلدىم يف ذلك جهلة الناس كضعاؼ النفوس
كالعقوؿ من العامة كالدمهاء.
كللفائدة ؛ فقد رتع أحد الباحثُت بعض فتاكل أىل العلم يف حكم االحتفاؿ بادلولد النبوم فوقعت يف رللدين ،
فلَتجع إليها من أراد االستفادة.

1

 1اسم الكتاب ادلشار إليو ىو «رسائل يف حكم االحتفاؿ بادلولد النبوم»  ،كىو من منشورات دار العاصمة – الرياض.
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الشبهة الثالثة :شبهة التوسل والرد عليها
يقول بعض من يدعو الصالحين من أصحاب القبور وغيرهم:
(نحن نقصد بدعاء أصحاب القبور التوسل بهم إلجابة الدعاء لكونهم صالحين  ،مع اعتقادنا بأن اهلل هو
الفاعل والمؤثر في الكون والمدبر له).

وربما احتجوا لجواز التوسل بأصحاب القبور بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وابتغوا إليه الوسيلة.1
اجلواب :هذا االحتجاج باطل من ثالثة وجوه:
األول :أن دعاااا ااحلااايس ااايل بورااي ة ا عية أصااال يحلااوا اصوحلااود باال هااو ااكا ي ب ي ا

وال يغااد دعااؤهم عاان

ااداعي يئا بل إن دعااهم يُطاوح بااداعي خارج دائ ة اإلرالم واذا جاات ااك ي ة باا هي ع
أن اادعاا عةادة وكل ما ثةت يف ااك ع أن عةادة فحل ف اغري اهلل ي م اقض ادين اإلرالم.

فإنا مان اص اوم

الثاااني :أن اآليااة اامي ااة ال تاادا ع ا أن دعاااا ااحلااايس ورااي ة إلجابااة اااادعاا وإمنااا فيهااا ايا ع ا اختاااا ااورااائل
ا تو ا ب إا اهلل وااورااائل إاا أط واات فاصوحلااود م هااا ااورااائل اااايف جاااا اك هااا يف ااك ا ي ة وااايل يف اآليااة اك ا أو
إ اا صسأاة ااتو ب ا مخ وقس بدعاا وال بغريه وهذه أقواا اصفس ين يف تفسري ااوري ة:
قاا اإلمام ابن ج ي رمح اهلل:
«ي د جل ث اؤه بذاك :يا أيها ااذين صدقوا اهلل ورروا فيماا أخامهم ووعاد مان اا اواب وأوعاد مان اا وااب اتواوا اهلل
يوااوا أجية اوا اهلل فيمااا أم اكم و اااكم بااطاعااة ا ا يف ااااك وحوو اوا إ ااانميم وتحلااديوميم ربمياام ونةاايميم بااحلااا ماان
أعمااميم وابتغوا إاي ااوري ة ؛ يووا :واط ةوا ااو بة إاي باا مل مبا ي ضي » .انته .
مث روى بس ا ده عاان عطاااا وااساادي وااهااد وقتااادة وايساان وعةااد اهلل باان ك ااري واباان إيااد تفسااريهم ااا بااااتو ب إا اهلل
باا مل ااحلا .
وقاا اإلمام ابن ك ري رمح اهلل:
«يوااوا ت اااا ما ا عةاااده اصااهم س بتواواه وهااي إاا ق ناات بطاعتا كااان اصا اد ااا االنميفاااع عاان ا ااارم وتا ي اص هيااات
وقد قاا ب دها وابتغوا إاي ااوري ة قاا رفيان اا وري عن ط حة عن عطاا عن ابن عةاس :أي ااو بة.
 1رورة اصائدة. 35 :
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وكذا قاا ااهد وأبو وائل وايسن وقتادة وعةد اهلل بن ك ري وااسدي وابن إيد وغري واحد.
وقاا قتادة :أي تو بوا إاي بطاعت واا مل مبا ي ضي .
وهذا ااذي قاا ههالا األئمة ال خالف بين المفسرين فيه».

1

وقاا اا المة حممد األمس بن حممد اصختار ااك ويطي رمح اهلل:
«اع اام أن وهااور اا ماااا ع ا أن اصا اد بااورااي ة ه ااا هااو ااو بااة إا اهلل ت اااا بامت اااا أواما ه واجت اااب نواهيا ع ا
ِو ِ
ٍ
بإخالص يف ااك هلل ت اا ألن هذا وحاده هاو ااط ياق اصوصا ة إا رضاا اهلل ت ااا ونيال
فق ما جاا ب حممد 
ما ع ده من خري اادنيا واآلخ ة.
ب إا ااكيا وتُوصل إاي
وأصل ااوري ة ااط يق اايف تاُ َوا ا ُ

وهي العمال الصاالب بمجماال العلمااء ألنا ال وراي ة إا

اهلل ت اا إال باتةااع رراوا  وع ا هاذا فاآلياات ااامة ايا ا ة ا ما اد مان ااوراي ة ك ارية جادا كوواا ت ااا وماا تااكم
اا روا فخذوه وما اكم ع فانتهوا وقوا قل أطي وا اهلل وأطي وا اا روا إا غري ااك من اآليات».
مث قاا:
«ااتحويااق يف م ااو ااورااي ة هااو مااا اهااا إاي ا عامااة اا ماااا ماان أ ااا ااتو ا ب إا اهلل ت اااا باااإلخالص ا ا يف اا ةااادة
ع ِو ِ
فق ما جاا ب اا روا . 
و ااذا ااتحويااق ت اام أن مااا ي عم ا ك ااري ماان مالحاادة أتةاااع اجلهاااا اصاادعس ا تحلااوع ماان أن اص ا اد بااورااي ة يف اآليااة ؛
ااكيخ ااذي يميون ا وارطة بي وبس ربا ؛ أنا ختاة يف اجلهال واا ما وضاالا مةاس وتالعاا بميتااب اهلل ت ااا
واختاا ااورائ من دون اهلل من أصوا كفا ااميفاار كماا صا ح با ت ااا يف قواا عا هم ماا ن ةادهم إال ايو بوناا إا
اهلل إافا  وقواا ويووااون هااهالا اف اؤنا ع اد اهلل قال أت ةئااون اهلل مباا ال ي ام يف ااساماوات وال يف األرض رااةحان
وت اا عما يككون.
فيجااا ع ا كاال ممي ا أن ي اام أن ااط يااق اصوصا ة إا رضااا اهلل وج تا ورمحتا هااي اتةاااع رراوا  وماان حاااد عاان
ااك فود ضل رواا ااسةيل ايل بأمانيميم وال أماين أهل ااميتاب من ي مل رواا جي ب  اآلية.
وهاذا اااذي فسا نا با ااورااي ة ه اا هاو م اهاا أياااا يف قواا ت ااا أوائاك اااذين ياادعون يةتغاون إا ر ام ااوراي ة أيهاام
أق ب اآلية» 2.اها.
 1انته من تفسري ابن ك ري باختحلار يسري.
 2باختحلار من «أضواا ااةيان» تفسري رورة اصائدة اآلية . 35
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وب اااا ع ا مااا تواادم فااإن تساامية دعاااا غااري اهلل تورااال أو تورااطا أو تكااف ا أو غااري ااااك ماان ااتسااميات خطااأ ألن
ااتورل يف ااو ن هو ااتو ب إا اهلل مبا ع من ااطاعات وااو بات.
الثالث :أن اعتواد أن اهلل هو اافاعل واصهث واصدب ا ميون ال يغد ايئا إاا كاان اا ةاد يتوجا اغاري اهلل بادعاا أو غاريه

فااإن اصكاكس كااانوا وال إاا اوا يوا ون بااأن اهلل هااو اافاعاال واصاادب ا ميااون وهااو اص ا وع بتوحيااد اا بوبيااة وهاام مااه هااذا
يَدعون غريه فَ َح َمي َم اهلل ع يهم بااميف ألن اإلق ار ب بوبياة اهلل ع ا خ وا إاا مل يميان مونناا باإف اده عمياه اا ةاادات

– من دعاا وغريه  -فإن صاحة يميون مككا حىت يُف د اهلل ب بوبيت وب ةادات ك ها.
وب اا ع ما تودم ؛ فإن تسمية دعاا غري اهلل تورال تسمية خاطئة وااتسمية ااحلحيحة أن ي باهلل وأما
تسميت تورال ف يل بكيا وال يغري يئا يف حويوة ااف ل ألن اا مة بايوائق ال باصسميات وقد حميم اهلل ع
اصككس بأ م مككون مه أ م كانوا يتو بون ص ةوداهتم بأنواع ااو بات ويُسمون ف هم تكف ا وتورال فوات هم
اا روا  ومل ية ِاا باألمساا اايف َراموا ا تهم أو راموا ا ف هم ع دها فاألم كما قاا ت اا ع اسان
يور ع ي ااسالم  إن هي إال أمساا مسيتموها أنتم و باؤكم ما أنا ا اهلل ا من ر طان وكما قاا هود اووم
قد وقه ع يميم من ربميم رجل وغاا أجتاداوند يف أمساا مسيتموها أنتم و باؤكم ما أنا ا اهلل ا من ر طان.
فصل في ذكر بعض التقريرات العلمية لمسألة أن العبرة بالحقائق ال المسميات
قاا ااكيخ حممد بن عةد ااوهاب رمح اهلل:
إن اصكاكس األواااس كااانوا يوحلاادون ماان افااا اإلا اأهية مااا يوحلااده أهاال إمان ااا ب فااا «ااساايد» ف ا «ااساايد» ع ااد أك ا
وع ا بامسا ويُ حا اا ع ا
اصكاكس يف هااذه األإمااان هااو ااااذي ياُادع ويُسااتغاث با يف ااكاادائد ويُ جا ا اواإا ُ

وج اات ظيم وااو بة وب اهم يط ق ع ااك ارام «اااوي» كماا هاو اصاطالح أهال محلا وب ااهم يسامي هاذا
اص ااو «ااس ا » فيوااوا :فااالن في ا «ر ا » وماان أهاال «ااس ا » وهااذا مكااهور م ا وع واالصااطالحات ُ ا َادث
1
واافوهاا أط ووا األحميام اصنتةة ع اص اين واصواصد وإن اخت فت األمساا وتغريت اا غات.
واا غات ختت
وقاا اإلمام حممد بن إمساعيل ااحل اين 2رمح اهلل:

 1انظ «اادرر ااس ية» (.)41/2 77/1
 2هو حممد بن إمساعيل ااميحالين مث ااحل اين اص وع باألمري اص تهي نسة بأمري اصهم س ع ي بن أيب طااا رضي اهلل ع اإلمام ااميةري اجملتهد اصط ق
واد ر ة  1799ها ب ع يف ويه اا وم وفاق األق ان وتف د ب ئارة اا م يف ص اا ا محل فات ج ي ة م ها «تطهري االعتواد من
صاحا ااتحلاني

55

الشبهة الثالثة والجواب عليها

واا ذر باصاا ع اصيت وحنوه واا ح ع ااوم والتوسل به وط ا اياجات م ؛ هو ب ي اااذي كانات تف ا

اجلاه ية وإمنا كانوا يف ون صا يسمون وث ا وص ما وفَا ااوةوريون صا يسمون وايا وقما ومكهدا.
ب اخلما ومساهاا ماااً ماا ا ب
واألسماء ال أثر لها وال ياُ تم إال اص اين ض ورة اغوية وعو ية و عية فاإن َمان َ ا ِ َ
إال مخ ا ِ
وعوابُ عواب ارب اخلم ولعله يزيد عقابه  ،للتدليس والكذب في التسمية.
وقااد ثةاات يف األحادي ا أن ا يااأو قااوم يك ا بون اخلم ا يساامو ا بغااري امسهااا وصاادق  فإن ا قااد أَت ا طوائ ا ماان
اا َفسوة يك بون اخلم ويسمو ا نةيذا.
وأوا مان مسا ماا فيا غاااا اهلل وعحلاايان باألمساااا ا ةوبااة ع ااد ااسااام س :إب اايل ا ا اهلل فإنا قاااا أليب ااةكا دم
ع ي ااسالم يا دم هل أداك ع ج ة اخل د وم ك ال ية  فسم ااكج ة ااايف ا اهلل ت ااا دم عان قُ با اا
ج ة اخل د جذبا اطة إايها وه ا ا كاط إا ق با ا وتدايسا ع ي باالرم ااذي اخنع ا.

1

وقاااا اإلمااام حممااد باان ع ااي ااكااوكاين رمح ا اهلل :وماان اصفارااد ااةااغااة إا حااد يَ قا بحلاااحة إا وراا حااائ اإلرااالم
وي وي ع أم رأر من أع مميان من اادين ؛ أن ك ريا م هم يأو بأحسن ما مي من األن ام وأجود ماا عاوإه مان
اصوا ي في ح ه ع د ااك ااوةا متو با ب إاي راجيا ما يُام ححلوا ا م فيُ ِهل ب اغري اهلل ويت ةاد با ااوثن
ماان األوثااان إا أن ا ال ف ا ق ب ااس اا حااائ ألحجااا ٍر م حلا ٍ
اوبة يساامو ا وث ااا وب ااس قةا ا ٍ صيا ٍ
ات يس امون قةا ا ا ومج اارد
االختالف في التسمية ال يغني من الحق شيئا وال يؤثر تحليال وال تحريما فإن َمن أط اق ع ا اخلما غاري امسهاا
2

و ا كان حميم حميم من ا وهو يسميها بامسها بال خالع باس اصس مس أو س.
وقاا أياا :ااك ي هو أن يَف ل 3اغري اهلل يئا خيتص ب رةحان روااً أُطِق ع ااك ااغري ما كان تط و ع ي
ومن مل ي ع هذا فهو جاهل ال يستحق أن
اجلاه ية أو أُط ق ع ي امسا خ فال اعتةار باالرم فو
4
خاطا ب أهل اا م.
خاطا مبا ياُ
ياُ
ُ
َ
أدران اإلياد» و «اإلنحلاع يف حويوة األواياا وما م من اامي امات واألاطاع» و«مسأاة يف ااذبائح ع ااوةور وغريها» و«رةل ااسالم»
اختحل ه من «ااةدر ااتمام» ا مغ يب و «اا دة» وهي حا ية ع « ح اا مدة» البن دقيق اا يد وباجلم ة فهو من األئمة اجملددين ص امل اادين .تويف
رمح اهلل ر ة  1182ها .انته باختحلار وإيادة من «ااةدر ااطااه مبحارن من ب د ااو ن ااسابه» اإلمام حممد بن ع ي ااكوكاين رمح اهلل.
« 1تطهري االعتواد من أدران اإلياد» ص  25 – 24ت يق ااكيخ إمساعيل األنحلاري اا ا  :مميتةة اافيحاا  -دمكق.
 « 2ح ااحلدور يف مي رفه ااوةور» ص  34ويق حممد صةحي بن حالق اا ا  :دار ا ج ة – اايمن.
 3أي اا ةد.
« 4اادر اا ايد يف إخالص ك مة ااتوحيد» ص  77اا ا  :دار ابن خ ة – اا ياض.
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وقاا ااكيخ عةد اهلل أبابطس رمح اهلل يف جواب هذه ااكةهة:
ااتسمية ال حميم اا وال تتغاري حويواة ااكايا بتغاري االرام كماا جااا ع ا  أنا ياأو نااس مان أمايف يُسامون اخلما

بغري امسها وكذا من مس اا نا نمياحاً فااتسمية ال ت يال االرام وال ايميام ومان عامال م ام اة ربوياة فهاو ما ايب وإن
مل يسم ربا فميذا من ارتميا يئاً من األمور ااككية فهو مك ي وإن مس ااك تورالً وتكف اً وحنوه.
1
وااكيطان صا عِم أن اا فوس ت ف من تسمية ما يف اصككون تأاا ًها ؛ أخ ج يف قااا خ توة اا فوس.

ِ
ااس مان يات ِخا ُذ ِمان د ِ
ون اا ا ِ أَن َاد ًادا ُِعةاوناَ ُهم
ُ
وقاا ااكيخ عةد اا محاأن بن ر دي رمح اهلل يف تفسري قوا ت اا َ وم َان اا ِ َ َ
ِ ِ
ين َمُوا أَ َ د ُحةًّا اِ ِ:2
َك ُحا اا َوااذ َ
ويف قوا يتخذ دايل ع أن ايل هلل ند وإمنا اصككون ج وا ب ض اصخ وقات أندادا ا تسمية ا دة وافظا
ض أَم بِظَ ِ
ِِ
وهم أَم تاَُةئُونَ ُ ِمبَا ال ياَ َ ُم ِيف األر ِ
اه ٍ ِم َن اا َووِا
فارغا من اص و كما قاا ت اا َ و َج َ ُوا ا ُ ََكااَ قُل َمس ُ
إِن ِهي إِال أَمساا َمسيتُموها أَناتُم و با ُؤُكم ما أَن َا اا ِ ا ِمن ر طَ ٍ
ان إِن ياَتةِ ُو َن إِال ااظن.
ٌَ ُ َ
ُ َ
ََ َ
ُ
َ
فاصخ وق ايل ندا هلل ألن اهلل هو اخلااق وغريه خم وق واا ب اا اإق ومن عداه م إوق واهلل هو ااغد وأنتم اافو اا
وهو ااميامل من كل ااوجوه واا ةيد ناقحلون من ويه ااوجوه واهلل هو اا افه اااار واصخ وق ايل ا من اا فه
وااا واألم يا ف ُِم ع ما يوي ا بطالن قوا من اختذ من دون اهلل ة وأندادا رواا كان مَميا أو نةيا أو

صايا أو ص ما أو غري ااك وأن اهلل هو اصستحق ا محةة ااميام ة وااذا ااتام ف هذا مدح اهلل اصهم س بووا
ِ
ين َمُوا أَ َ د ُحةًّا اِ  أي :من أهل األنداد ألندادهم أل م أخ حلوا حمةتهم ا وههالا أ كوا ا وأل م
َ وااذ َ
أحةوا من يستحق ا ةة ع ايويوة ااذي حمةت هي عس صالح اا ةد ور ادت وفوإه واصككون أحةوا من ال
3

يستحق من ايا يئا وحمةت عس واا اا ةد وفساده وتكتت أم ه .اها .
وخالصااة ااوااوا أن ماان ص ا ع اغااري اهلل اايئاً ماان أن اواع اا ةااادة اصتواادم ت يفه ااا كايااا واات ظاايم واخل ااوع واا جاااا
وإن

واادعاا وااتوكل وااذبح واا ذر وغري ااك ؛ فود عةد ااك ااغري واختذه إااأها وأ اك ماه اهلل يف خاااص حوا
فر من تسمية فعلاه ذلات تألهااع وعباادة وشاركاء وم اوم ع اد كال عاقال أن حواائق األ اياا ال تتغاري بتغياري أمسائهاا
َّ

« 1تأريل ااتوديل يف كك ت ةيل داود بن ج جيل» ص . 94
 2رورة ااةو ة. 165 :
 3وكالم أهل ااس ة متطابق يف تو ي هذه اصسأاة انظ ما قاا ااكيخ حممد األمس بن حممد اصختار ااك ويطي رمح اهلل يف كتاب «أضواا ااةيان» يف تفسري
قوا ت اا من رورة اا ساا وإن يدعون إال يطانا م يدا.
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ف و ُمسي اا نا واا با واخلم بغري أمسائها مل خي جها تغيري االرم عن كو ا إنا وربا ومخ اً فمن اص وم أن ااكا ي إمناا ُحا م
اوةح ا يف نفس ا وكون ا متااام اً مسااةة اا ا ب وت وحل ا وتكااةيه باااصخ وقس فااال ت ا وا هااذه اصفارااد بتغيااري أمسائهااا

اوقريا اام وحناو ااااك فاصكا ي مكا ي اااا أم أرب وقاد أخاام اا ا 
كتساميت توراالً وتكاف ًا وت ً
ظيمااا ا حلااايس وت ً
أن طائفة من أمت يستح ون اا با بارم ااةيه ويستح ون اخلم بارم خا غاري امسهاا وامهام ع ا اااك ف او كاان
ايمياام دائا اً مااه االراام ال مااه اا ااة مل يسااتحق ااااذم وهااذا ماان أعكاام مكائااد الشاايدان لبنااي آدي اااديماع وحااديثاع
أخ ج م ااك ي يف قااَا ت ظيم ااحلايس وتوقريهم وغيا امس بتسميت إياه تورالً وتكف ًا وحناو اااك واهلل ا اادي
إا رواا ااسةيل.
فاياصاال أن دعاااا غااري اهلل ا ي أكاام مهمااا كاناات اري ت ا وماان أراد ااورااي ة ااك ا عية إلجابااة ُدعائ ا ف ي ا بأرااةاب
إجابة اادعاا ااواردة يف ااميتاب وااس ة 1و ذا مت اجلواب عن ةهة تسمية دعاا غري اهلل تورال وبياان بطاالن اااك
وايمد هلل.

 1قد يس اهلل وه ما تيس و يف باب أرةاب إجابة اادعاا ااك عية وضم تُها كتايب « ااتةحل ة يف بيان أن ي إجابة دعاا اهلل ت اا ع د ااوةور بدعة
م مي ة» وهو م كور يف صفحيف اخلاصة  www.saaid.net/kutobيس اهلل طةاعت .
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الشبهة الرابعة :دعوى أن عباد القبور ليسوا كفارا  ،لكونهم يشهدون أن ال إلـٰو إال اهلل
يقول بعض من يدعو األنبـياء والصالحين :إن المشركين الذين بعث إليهم النبـي  ما كانوا يشهدون أن «ال
إلـٰو إال اهلل»  ،وكانوا ي ـكذبون رسول اهلل  ، وي ـنكرون البعث  ،ويكذبون بالقرآن  ،ويقولون إنو سحر وكهانة ،

فهذا سبب كفرىم وقتال النبي  لهم  ،أما الذين يدعون أصحاب القبور ويتوجهون لهم فيقولون «ال إلـٰو إال
اهلل وأن محمدا رسول اهلل»  ،ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون  ،فلم ت ـك ـفرونهم؟

واجلواب أن ىذا الكالم باطل من ثالثة وجوه:
أوال :أن رلرد التلفظ بـ «ال إلـٰو إال اهلل» بدون حتقيق شروطها ال يـغٍت شيئا  ،ومن شروط «ال إلـٰو إال اهلل» ترك عبادة

نذرا أو غَت ذلك.
ما سواه  ،أيا كانت تلك العبادة  ،دعاءً أو ذبًا أو ً
وادلشركون الذين بعث فيهم النبـي  كانوا يعلمون ما تقتضيو «ال إلـٰو إال اهلل» من إفراد اهلل بالعبادة وترك عبادة ما
سواه  ،ولذا أبوا أن يقولوىا إباءً شديدا  ،فمن قارن بُت الفريقُت بتجرد وإنصاف جيد أن ادلشركُت األولُت تساووا يف
فعل الكفر  ،فاجلميع يدعون غَت اهلل  ،وما اختلفوا إال مبجرد النطق  ،فادلشركون األولون ال يتلفظون بالشهادة
ويدعون غَت اهلل  ،وعباد القبور يتلفظون بالشهادة ويدعون غَت اهلل  ،فكذب فعلهم قولـهم  ،فإهنم يقولون «ال إلـٰو إال
اهلل» مع كوهنم اختذوا إلـٰها مع اهلل يدعونو ويرجونو  ،وىذا مناط تكفَتىم.
وقد جاء التأكيد من النيب  مر ًارا على وجوب القيام بـمقتضى شهادة أن «ال إلـٰو إال اهلل» ، 1بًتك عبادة ما يعبد

من دون اهلل  ،سواء كانت تلك العبادة متمثلة بدعاء أصحاب القبور أو غَت ذلك من العبادات  ،فعن أيب مالك عن
أبيو قال :سـمعت رسول اهلل  يق ـول :من قال «ال إلـٰو إال اهلل»  ،وكفـر مبا يعبد من دون اهلل ؛ حرم مالو ودمو ،
2
وحسابو على اهلل عز وجل.
قال الشيخ زلمد بن عبد الوىاب رمحو اهلل معل ًقا على ىذا احلديث:
وىذا من أعظم ما ي ـبيـن معٌت «ال إلـٰو إال اهلل»  ،فإنو مل جيعل التلفظ هبا عاصما للدم وادلال  ،بل وال معرفة معناىا مع
لفظها  ،بل وال اإلقرار بذلك  ،بل وال كونو ال يدعو إال اهلل وحده ال شريك لو ؛ بل ال حيرم مالو ودمو حىت يضيف

 8قد يسر اهلل القيام بشرح لشروط كلمة التوحيد  ،ونشرتو دار الفرقان باجلزائر  ،وىو منشور يف صفحيت اخلاصة . www.saaid.net/kutob
 2رواه مسلم ( )23عن أيب مالك عن أبيو  ،وأبو مالك ىو سـعد بن طارق األشجعي  ،ثقة  ،وأبوه ىو طارق بن أشيم األشجعي  ،صحايب.
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إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون اهلل  ،فإن شك أو توقف مل يـحرم مالو وال دمو  ،فياذلا من مسألة ما أعظمها

وأجلها  ،ويالو من بيان ما أوضحو  ،وحجة ما أقطعها للمنازع.

1

وعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قال :كان النيب  بارزا يوما للناس فأتاه جربيل فقال :ما اإلديان؟
قال :اإلديان أن تؤمن باهلل ومالئكتو وكتبو وبلقائو ورسلو وتؤمن بالبعث.
قال :ما اإلسالم؟

2

قال :اإلسالم أن تعبد اهلل وال تشرك بو شيئا  ،وتقيم الصالة  ،وتؤدي الزكاة ادلفروضة  ،وتصوم رمضان.
وعن أيب أيوب األنصاري رضي اهلل عنو أن رجال قال :يا رسول اهلل أخربين بعمل يدخلٍت اجلنة.
3
فقال رسول اهلل  : تعبد اهلل وال تشرك بو شيئا  ،وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصل الرحم.
4
وعنو رضي اهلل عنو  ،أن رسول اهلل  قال :من جاء يعبد اهلل وال يشرك بو شيئا  ،ويقيم الصالة ( ،ويصوم رمضان)
5

 ،ويؤيت الزكاة  ،وجيتـنب الكبائر  ،كان لو اجلنة  ...احلديث.
وعن معاذ بن جبل رضي اهلل عنو قال :كنت مع النيب  يف سفر  ،فأصبحت يوما قريبا منو وحنن نسَت فقلت :يا
رسول اهلل :أخربين بعمل يدخلٍت اجلنة ويباعدين عن النار.
قال :لقد سألتـٍت عن عظيم  ،وإنو ليسَت على من يسره اهلل عليو  ،تعبد اهلل وال تشرك بو شيئا  ،وتقيم الصالة  ،وتؤيت
6
الزكاة  ،وتصوم رمضان  ،وحتج البيت.
تقريرات علمية في تحقيق كلمة «ال إلـٰو إال اهلل»
قال الشيخ سليمان بن سحمان 7رمحو اهلل:
« 1كتاب التوحيد»  ،باب تفسَت التوحيد وشهادة «أن ال إلـٰو إال اهلل».
 2رواه البخاري ( ، )55ومسلم ( ، )9والنسائي ( ، )5557وابن ماجو (.)64
 3رواه البخاري ( ، )1396والنسائي ( )467واللفظ لو.
 4ما بُت القوسُت ليست يف سنن النسائي  ،ولكن رواىا غَته ممن روى احلديث  ،انظر «صحيح اجلامع» (.)6185
 5رواه النسائي ( ، )4525وصححو األلباين.
 6رواه الًتمذي ( ، )2616وصححو األلباين.
7
السقا من بلدان أهبا  ،درس على الشيخ عبد الرمحـٰن بن حسن بن
ىو الشيخ سليمان بن سحمان بن مصلح من آل عامر من قبيلة خثعم  ،ولد يف قرية ُّ
زلمد بن عبد الوىاب  ،ودرس كذلك على ابنو عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن بن حسن  ،والزمهما عشر سنوات  ،ودرس كذلك على الشيخ محد بن عتيق
سبعة عشر سنة  ،كما درس على الشيخ محد بن فارس  ،ألف كتبا كثَتة تقرب من األربعُت كتابا  ،ولو أشعار كثَتة  ،فقد كان أديبا بارعا  ،وشاعرا خريتا
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إن كفار العرب يعلمون أهنم إذا قالوا «ال إلـٰو إال اهلل» فقد نفوا مجيع ادلعبودات من دون اهلل  ،وأثبتوا العبادة هلل وحـده
كفورا  ،فجحدوا
ال شريك لو دون سواه  ،فأبوا عن النطق بـ «ال إلـٰو إال اهلل»  ،وعتوا عتواً كبَتاً  ،وأىب الظادلون إال ً

«ال إلـٰو إال اهلل» لفظاً ومعٌت  ،ولذلك دلا قال ذلم رسول اهلل ( : قولوا ال إلـٰو إال اهلل) ؛ قالوا أجعل اآلذلة إلـٰ ًها
واحدا إن ىذا لشيء عجاب ، وقال تعاىل عنهم إهنم كانوا إذا قيل ذلم ال إلـٰو إال اهلل يستكربون * ويقولون أئنا
لتاركوا آذلتنا لشاعر رلنون.
وىذا بخالف من يقولونها وىم مع ذلك يعبدون مع اهلل غيره ممن يشركونو في عبادتو  ،بالدعاء واخلوف واحلب
والرجاء والتوكل واالستغاثة واالستعانة والذبح والنذور وااللتجاء وطلب الشفاعة منهم  ،إىل غَت ذلك من أنواع العبادة
 ،فمن صرف لغَت اهلل شيئاً من أنواع العبادة فقد عبد ذلك الغَت  ،واختذه إلـٰها  ،وأشركو مع اهلل يف خالص حقو ،
سواء اعتقد التأثَت والتدبَت واإلجياد واإلعدام والنفع والضرر ممن يدعوه أو يرجوه  ،أو مل يعتقد  ،وإن فر من تسمية
1
فعلو ذلك ُّ
تأذلاً وعبادة وشركاً.

ونقل الشيخ إسحاق 2عن جده الشيخ زلمد بن عبد الوىاب رمحهما اهلل قولو:
والكفر نوعان :مطلق ومقيد  ،فادلطلق ىو الكفر جبميع ما جاء بو الرسول  ،وادلقيد أن يكفر ببعض ما جاء بو
الرسول  ،حىت إن بعض العلماء كفر من أنكر فرعاً رلمعاً عليو  ،كتوريث اجلد أو األخت  ،وإن صلى وصام ،
فكيف بمن يدعو الصالحين ويصرف لهم خالص العبادة ولـبها؟

 ،سخر لسانو للدفاع عن عقيدة أىل السنة  ،لو دواوين يف الدفاع عن اإلسالم  ،رد على قريب من مخسُت ضاال بشعره  ،فكان بق «حسان السنة» يف
زمانو.
تويف رمحو اهلل سنة  1349ىجري  ،ولو من العمر مثانُت عاما.
ذكر أنو دلا خرجت روحو مشوا من جسده رائحة مسك طيبة مل يعهدوا مثلها.
انظر ترمجتو يف « تذكرة أويل النهى والعرفان بأيام اهلل الواحد الديان»  ،حوادث سنة  1349ىجري  ،للشيخ إبراىيم بن عبيد آل عبد احملسـن رمحو اهلل ،
وكذا كتاب «ابن سحمان  ،تاريخ حياتو  ،وعلمو  ،وحتقيق شعره»  ،حملمد بن محد العقيل  ،الناشر :مكتبة الرشد  -الرياض.
« 1الصواعق ادلرسلة الشهابية على الشبو الداحضة الشامية»  ،ص  ، 314 – 313بتصرف يسَت  ،الناشر :دار العاصمة – الرياض.
 2ىــو الشــيخ إســحاق بــن عبــد الرمح ـٰن بــن حســن بــن زلمــد بــن عبــد الوىــاب  ،مــن أئمــة الــدعوة النج ــدية  ،عــاش يف القــرن الثالــث عشــر وأوائــل الرابــع عشــر
اذلجـريُت  ،لــو كتــاب «اجلوابــات الســمعية علــى األســئلة الروافيــة»  ،لــو ترمجــة مقتضــبة يف كتــاب «مشــاىَت علمــاء غــد وغــَتىم» للشــيخ عبــد الرمح ـٰن بــن عبــد
اللطيف بن عبد اهلل آل الشيخ  ،تويف سنة  1319ىـ رمحو اهلل تعاىل.
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وىذا مذك ــور يف ادلختصرات من كتب ادلذاىب األربعة  ،بل كفروا ببعض األلفاظ اليت جت ــري على ألسن بعض اجلهال
1
 ،وإن صلى وصام من جرت على لسانو.
فاحلاصل أن حتقيق معٌت «ال إلـٰو إال اهلل» ال يتأتى إال بنفي وإثبات  ،نفي مجيع ما يعبد من دون اهلل  ،وإثبات عبادة
اهلل وحده ال شريك لو  ،وقد كان النبـي  يبـُت للناس دائما معٌت اإلسالم بذكر األمرين :عبادة اهلل واجتـناب الشرك
 ،واهلل أعلم.
الوجو الثاني :ومما يدل على كفر عباد القبور مع كوهنم ينتسبون لإلسالم ويقولون «ال إلـٰو إال اهلل  ،زلمدا رسول اهلل»

؛ أن مانعي الزكاة يف عهد أيب بكر رضي اهلل عنو كانوا يقولوهنا  ،ومع ىذا أمجع الصحابة على قتاذلم  ،ألن جحود
وجوب الزكاة  -اليت ىي الركن الثالث  -من الـمكفـرات وإن كان اجلاحد يقول «ال إلـٰو إال اهلل»  ،والشاىد من ىذا:
كـيف لو رأى الصـحابة من جي ـحد ما تقت ـضيو كلمة «ال إلـٰو إال اهلل»  ،ال ـيت ىي الركن األول واألساس يف اإلسالم ،
من وجوب إفراد اهلل جبميع العبادات  ،الدعاء وغَته  ،بأن صرفو لغَت اهلل؟ أليسوا سيقاتلونو أيضا من باب أوىل؟!
وكذلك السـ ـبئية 2الذين ظهروا يف عهد علي بن أبـي طالب رضي اهلل عنو الذين حرقهم يف النار  ،كانوا يدعون
اإلسالم  ،ويقولون «ال إلـٰو إال اهلل  ،زلمدا رسول اهلل»  ،ولكنهم اعتقدوا يف علي رضي اهلل عنو كما يعتقد كثَت من

الناس اآلن يف البدوي ومشسان وتاج وأمثالو  ،فزعموا أنو يستحق أن يعبد ويدعى مع اهلل  ،فحرقهم علي رضي اهلل
عنو بعد أن أمجع الصحابة على كفرىم وردهتم عن اإلسالم  ،ومل دينعو من قتلهم كوهنم يقولون «ال إلـٰو إال اهلل  ،زلمدا
رسول اهلل»  ،وقيامهم بشرائع اإلسالم األخرى لكوهنم جحدوا ما تقتضيو كلمة التوحيد «ال إلـٰو إال اهلل» من وجوب
إفراد اهلل جبميع العبادات من دعاء وغَته.
الوجو الثالث :أن إنكار مشركي مكة للبعث  ،وإنكار نبوة ادلصطفى  ، وغَت ذلك من ادلسائل اليت أنكروىا  ،مل
تكن مبفردىا أسباب احلكم عليهم بالكفر  ،كما ظنو صاحب الشبهة  ،بل كانت من مجلة ادلكفرات اليت وقعوا فيها ،
ومن أعظم ما أنكروه ووقفوا ضده وحاربوا النيب  وجحدوا نبوتو من أجلو مسألة أن اهلل سبحانو ىو وحده ادلستحق
للعبادة دون ما سواه  ،فهذا أشهر مكفر وقعوا فيو ىم ومن قبلهم من األمم  ،كما قال اهلل عنهم أجعل اآلذلة إلـٰها
واحدا.
« 1الدرر السنية من األجوبة النجدية» (.)524 - 523/1
 2س ُّـموا بذلك نسبة لرأسهم عبد اهلل بن سبأ اليهودي  ،فنسبوا إليو.

18

الشبهة الرابعة والجواب عليها

وىذا األمر الذي جحدوه ىو نفسو األمر الذي جحده عباد القبور يف زماننا ممن ينتسبون لدين اإلسالم  ،فهم
يتوجهون ألصحاب القبور بألوان من العبادات  ،من دعاء وذبح ونذر وغَته  ،وينكرون على من أنكر عليهم ذلك
وأمرىم بالتوجو هلل وحده وترك من سواه.
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خالصة
وخالصة القول مخسة أمور:
 .1أن ضابط اإلسالم ليس رلرد قول «ال إلـٰو إال اهلل» فحسب  ،بل الضابط ىو قوذلا والعمل مبقتضاىا واالستمرار
عليها وعدم اإلتيان مبا يناقضها  ،فإن أتى مبا يناقضها عادلا ذاكرا قاصدا كفر عياذا باهلل  ،وصار كمن أحدث
بعدما توضأ  ،ألنو نقض شرطًا من شروط صحة «ال إلـٰو إال اهلل»  ،وإذا انتفى الشرط انتفى ادلشروط.
 .2على ادلؤمن أال يغًت بعملو من صالة وصيام وحج وغَت ذلك إن كان يصرف شيئا من العبادات لغَت اهلل  ،فإن
صرف عبادة واحدة لغَت اهلل ولو مرًة واحدة مؤد للوقوع يف الشرك ال زلالة  ،ومن مث حبوط مجيع األعمال.
 .3على ادلؤمن أن خياف من الوقوع يف الشرك  ،والدعاء بالثبات على التوحيد  ،كما كان إبراىيم عليو الصالة
والسالم  ،الذي كان يدعو ربو ويقول واجنبٍت وبٍت أن نعبد األصنام.
وكان الرسول  يكثر أن يقول :يا مقلب القلوب  ،ثبت قلبـي على دينك.

1

 .4أن العلم بتحرمي الشرك أمر معلوم من الدين بالضرورة  ،وىو أشد ضرورة من العلم بتحرمي الزنا والسرقة وشرب
اخلمر والربا وحنو ذلك.
 .5من ظن أن رلرد قول «ال إلـٰو إال اهلل» ال يضر معو الشرك يف العبادة  ،كدعاء غَت اهلل ؛ فهذا من أجهل الناس
مبعٌت «ال إلـٰو إال اهلل»  ،فقد قاذلا ادلنافقون كعبد اهلل بن أيب سلول  ،ومع ذلك فإنو يف الدرك األسفل من النار ،
ألنو قاذلا بلسانو ومل يعتقدىا بقلبو وإن عمل مبقتضاىا ظاىرا  ،فمجرد القول باللسان ال ينفع  ،ألن اإلديان قول
باللسان واعتقاد باجلنان وعمل باألركان.
وىكذا الذي يدعو البدوي أو احلسُت أو ابن علوان أو العيدروس أو عبد القادر اجليالين أو علي بن أبـي طالب
زلمدا  أو غَتىم  ،ويطلب منهم ادلدد ويستغيث هبم وينذر ذلم ؛ فهذا ال ينفعو قول
رضي اهلل عنو أو النبـي ً
«ال إلـٰو إال اهلل» ولو قاذلا ألف مرة  ،إال أن يتوب من ىذا  ،وجيعل دعاءه هلل وحده ؛ فعندئذ يتوب اهلل على من
تاب  ،ألن التوحيد ديحو ما قبلو من الذنوب.

 1رواه الًتمذي ( ، )2145وأمحد ( ، )112/3وىو يف «صحيح اجلامع» (.)7864
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وهبذا انتهى اجلواب عن شبهة من قال :إن الذين يدعون أصحاب القبور يقولون« :ال إلـٰو إال اهلل» فلماذا
ت ـكف ـروهنم؟!
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الشبهة الخامسة :دعوى أن الشرك محصور بعبادة األصنام
قال بعضهم :إن الشرك هو عبادة األصنام فحسب  ،أما دعاء األنبـياء والصالحين فليس بشرك!
واجلواب :أن ىذا القول باطل من مخسة وجوه:
األول :أن الش رك يف اللغة ىو جعل الشيء شراكة بني اثنني  ،فعلى ىذا فمن دعا اهلل تارة وغريه تارة ؛ فقد جعل
ذلك الغري شريكا مع اهلل  ،شاء أم أىب.
قال اإلمام زلمد بن علي الشوكاين رمحو اهلل رادا على ىذه الشبهة:
الشرك ىو أن يـفعل لغري اهلل شيئًا خيتص بو سبحانو  ،سواءً أطلق على ذلك الغري ما كان تطلقو عليو اجلاىلية  ،أو
أطلق عليو امسا آخر  ،فال اعتبار باالس ـ ـ ـم فقط  ،ومن لـم يعرف ىذا فهو جاىل  ،ال يستحق أن خياطب دبا خياطب
بو أىل العلم.

1

الوجه الثاني من وجوه بطالن شبهة من قال (إن الشرك هو عبادة األصنام فحسب) ؛ أن اهلل صرح يف القرآن بأن
دعاء غريه شرك وكفر وضالل  ،أيا كان ذلك ادلدعو  ،والواجب على من قرأ ذلك أن يؤمن بو ويصدقو وإال كان
كافرا بالقرآن عياذا باهلل  ،قال تعاىل إن تدعوهم ال يسمعوا دعائكم ولو مسعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة
يكفرون بشرككم وال ينبئك مثل خبـري.
وقال تعاىل ومن أضل شلن يدعو من دون اهلل من ال يستجيب لو إىل يوم القيامة.
وقال تعاىل وإذا ركبوا يف الفلك دعوا اهلل سللصني لو الدين فلما صلاىم إىل الرب إذا ىم يشركون.
وقال تعاىل قل إمنا أدعو ربـي وال أشرك بو أحدا.
وقد مسى اهلل من دعا غريه كافرا كما يف قولو تعاىل ومن يدع مع اهلل إلـٰها آخر ال برىان لو بو فإمنا حسابو عند ربو إنو

ال يفلح الكافرون.

وقال تعاىل حىت إذا جاءهتم رسلنا يتوفوهنم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون اهلل قالوا ضلوا عنا وشهدوا على
أنفسهم أهنم كانوا كافرين.
فدلت ىذه اآليات وغريىا على أن دعاء غري اهلل شرك  ،أيا كان ذلك ادلدعو  ،صنما أو ميتا أو غري ذلك.
« 1الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد»  ،ص . 77
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الثالث :يقال دلن خصص الشرك بعبادة األصنام :لو أن رجال دعا اهلل وحده وأنـزل بو حاجتو وسألو تضرعا وخفية ؛
فهل ىذا موحد أم مشرك؟

فسيقول حتما :بل ىو موحد.
فعندئذ قل لو :لو أن ىذا الرجل دعا نبـيا أو رجال صاحلا وأنـزل بو حاجتو فهل ىذا موحد أم مشرك؟ فسيقول حتما:
مشرك.
فعندئذ قل لو :ىذا ىو ادلطلوب.
الوجه الرابع :يقال دلن زعم أن الشرك سلصوص بعبادة األصنام وأن االلتجاء للصاحلني ليس بشرك :كيف كانت

عبادة األصنام يف اجلاىلية؟

فسيقول :بدعائها والذبح ذلا.
فقل لو :ىذا ىو فعلكم مع األنبـياء والصاحلني  ،أم أن دعاء األصنام والذبح ذلا شرك  ،ودعاء الصاحلني واألنبـياء
والذبح ذلم ليس بشرك؟!
الوجه الخامس واألخير :يقال دلن خصص الشرك بعبادة األصنام :إن الكفار الذين بعث فيهم النبـي  ما كانوا
كلهم يعبدون األصنام  ،بل كان منهم من يعبد األنبـياء  ،ومنهم من كان يعبد الصاحلني  ،ومنهم من كان يعبد
ادلالئكة  ،ومنهم من كان يعبد اجلن والشمس والقمر والنجوم واألشجار واألحجار  ،فكفـرىم رسول اهلل  كلهم
ودعاىم إىل اإلسالم  ،فدل ىذا على أن الشـ ـرك ليس زلـ ـصورا بعبادة األصنام فحسب  ،بل الش ـرك ىو عبادة غري اهلل
 ،أيا كان ذلك ادلعبود.
والدليل على أن من ادلشركني من كان يعبد ادلالئكة قولو تعاىل ويوم حيشرىم مجيعا مث يقول للمالئكة أىـٰؤالء إياكم
كانوا يعبدون * قالوا سبحانك أنت ولينا من دوهنم بل كانوا يعبدون اجلن أكثرىم هبم مؤمنون.
والدليل على أن من الكفار من كان يعبد اجلن قولو تعاىل وأنو كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من اجلن
فزادوىم رىقا.
والدليل على أن من ادلشركني من كان يعبد الشمس والقمر قولو تعاىل ومن آياتو الليل والنهار والشمس والقمر ال
تسجدوا للشمس وال للقمر واسجدوا هلل الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
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والدليل على أن من ادلشركني من كان يعبد النجوم قولو تعاىل وأنو ىو رب الشعرى ، قال الشيخ عبد الرمحـٰن بن
سعدي رمحو اهلل يف تفسري ىذه اآلية:
«وىو النجم ادلعروف بالشعرى العبور ادلسماة بادلرزم  ،وخصها اهلل بالذكر وإن كان ىو رب كل شيء ألن ىذا النجم
1
شلا عبد يف اجلاىلية  ،فأخرب تعاىل أن جنس ما يعبد ادلشركون مربوب مدبر سللوق  ،فكيف يتخذ مع اهلل آذلة؟»
والدليل على أن من ادلشركني من كان يعبد األحجار واألشجار والصاحلني قولو تعاىل أفرأيتم الالت والعـ ـزى * ومناة
ت السويق 2للحجاج  ،فلما مات عكفوا على قبـره
الثالثة األخرى ، والال ُّ
ت ق ِرئت بتشديد التاء  ،وىو رجل كان يل ُّ

وغلو فيو حىت عبدوه ومسوه الالت  ،ذكره ابن جرير يف تفسري اآلية.
وق ِرئت الالت بضم التاء وختفيفها  ،وىو بيت كان بـ «خنلة» ، 3وكانت تعبده قريش  ،ذكره ابن جرير أيضا ورجحو
4
رمحو اهلل.
بيت  ،وكان صنما لقريش ومضر وكنانة  ،وكان يف «بطن
حجر أبيض  ،وقيل ٌ
أما الع ـ ـزى فقيل شجريات  ،وقيل ٌ
5
خنلة» من ديار ثقيف  ،وقد أرسل النيب  إليو خالد بن الوليد يوم فتح مكة فهدمو.
6
وأما مناةٌ فصنم بـ «ادلشلل» من ناحية «قديد»  ،كان األوس واخلزرج يعظمونو يف اجلاىلية.
قال البيضاوي 7الشافعي رمحو اهلل :ومناة صخرة كانت ذلذيل وخزاعة أو لثقيف  ،وىي فِعلةٌ ِمن مـناه إذا قطعو  ،فإهنم
8
كانوا يذحبون عندىا القرابني  ،ومنو « ِمىن».
فحاصل الكالم ىو داللة القرآن على أن ادلشركني كانوا يعبدون األشجار واألحجار والصاحلني.
« 1تيسري الكرمي الرمحـٰن يف تفسري كالم ادلنان»  ،تفسري سورة النجم.

2
ت ىو اخللط بادلاء أو السمن .انظر «ادلعجم الوسيط» و«تفسيـر
السويق طعام يصنع من مدقوق احلنطة والشعري  ،مسي بذلك النسياقو يف الـحلق  ،واللـ ـ ُّ
غريب ما يف الصحيحني» للحميدي.
« 3خنلة» موضع بني مكة والطائف.
 4انظر «تفسري الطربي»  ،تفسري سورة النجم  ،آية . 19
 5انظر «سرية ابن ىشام»  ،مسري خالد بن الوليد ذلدم العزى  ،و «الطبقات الكربى»  ،سرية خالد بن الوليد إىل العزى.
 6انظر «الطبقات الكربى»  ،سرية سعد بن زيد األشهلي إىل مناة.
 7ىو عبد اهلل بن عمر بن زلمد بن علي  ،أبو اخلري  ،ناصر الدين  ،البيضاوي  ،كان إماما عالمة عارفا بالفقو والتفسري واألصلني والعربية  ،نظارا صاحلا
متعبدا زاىدا شافعيا .انظر «طبقات ادلفسرين» للداوودي  ،ص  ، 173الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت.
 8انظر «تفسري البيضاوي»  ،تفسري سورة النجم  ،آية . 19
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والدليل على أن من الكفار من كان يعبد األنبـياء قولو تعاىل عن النصارى لقد كفر الذين قالوا إن اهلل ىو ادلسيح ابن
مرمي.
والدليل على أن من الكفار من كان يعبد الصاحلني قولو تعاىل قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهلل ال ديلكون كشف
الضر عنكم وال حتويال * أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رهبم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رمحتو وخيافون عذابو إن
عذاب ربك كان زلذورا.1
وقد اختلفت أقاويل أىل التفسري يف ادلقصودين بقولو قل ادعوا الذين زعمتم ، فذكر ابن جرير رمحو اهلل يف تفسري
اآلية أن من ادلفسرين من قال إهنم ادلالئكة وادلسيح وعزير  ،كابن عباس رضي اهلل عنو  ،وزاد يف رواية :الشمس
والقمر.
ومنهم من قال إهنم اجلن  ،كابن مسعود رضي اهلل عنو وقتادة.
ومنهم من خصهم بادلالئكة كابن زيد.
وسواء ىذا أو ذاك  ،فمن قواعد التفسري أن العربة بعموم اللفظ وليس خبصوص السبب  ،فكل ما عبد من دون اهلل
فهو داخل يف اآلية  ،سواء كان مجادا أو ملكا أو بشرا  ،نبيا كان أو غري نيب.
وقال شيخ اإلسالم رمحو اهلل يف الكالم على قولو تعاىل قل ادعوا الذين زعمتم من دونو ، اآليتني  ،دلا ذكر أن من
مفسري السلف من قال إهنم ادلالئكة  ،ومنهم من قال إهنم من اإلنس  ،ومنهم من قال إهنم اجلن ؛ قال:
«اآلية ىنا ق ِ
صد هبا التعميم لكل ما يدعى من دون اهلل  ،فكل من دعا ميتا أو غائبا من األنبياء والصاحلني سواء كان
بلفظ االستغاثة أو غريىا فقد تناولتو ىذه اآلية كما تتناول من دعا ادلالئكة واجلن  ،ومعلوم أن ىؤالء يكونون وسائط
فيما يـقدره اهلل بأفعاذلم ، 2ومع ىذا فقد نـهى عن دعائهم  ،وبني أهنم ال ديلكون كشف الضر عن الداعني وال حتويلو
حتويلو  ،ال يرفعونو بالكلية وال حيولونو من موضع إىل موضع  ،أو من حال إىل حال  ،كتغيري صفتو أو ق ْدره  ،وذلذا
4
قال وال حتويال ، فذكر نكرة 3تعم أنواع التحويل».

 1سورة اإلسراء  ،اآليتني. 57 – 56 :
 2أي أن للمالئكة وظائف يقومون هبا كما أمرىم اهلل بذلك  ،فهم يفعلون ما يؤمرون كما جاء يف القرآن  ،ومن ىذا ادلنطلق يعتربون وسائط.
 3أي :ذكر كلمة (حتويال) منكرًة  ،لتفيد العموم.
« 4رلموع الفتاوى» (.)226/15
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وقال الشيخ عبد اهلل أبابطني 1رمحو اهلل معلقا على كالم ابن تيمية:
«وىذا ظاىر  ،ألن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب  ،والذين ىم سبب النـزول 2غائبون  ،وغائبهم أقرب من
غائب اإلنس كعـزير ومرمي» 3.اىـ.

وقال الشيخ عبد الرمحـٰن بن حسن 4رمحو اهلل معلقا على قولو تعاىل والذين يدعون من دون اهلل ال خيلقون شيئا وىم
خيلقون * أموات غري أحياء وما يشعرون أيان يبعثون:
«وليس ـ ـت ىذه اآلية يف األصنام كما يزع ـ ـمو من مل يتدبر  ،ألن (الذين) ال يـخبـر بو إال عن العقالء  ،وألن األصنام
من األخشاب واألحجار ال ِحيلها ادلوت  ،فإهنا مل ِحتلها احلياة حىت ِحيلها ادلوت  ،وألهنا ال تبعث يوم القيامة بعث
اإلنسان ليجزى دبا كسبت يداه  ،وال يعقل منها شعور هبذا البعث حىت ينفيها اهلل عنها  ،وقد قال تعاىل وما
يشعرون أيان يبعثون ، فهذه اآلية فيمن ديوت ويبعث كما ال خيفى على من تدبرىا.
وتأمل قولو تعاىل وما يشعرون أيان يبعثون ، وىذا إمنا يستعمل فيمن يعقل  ،كما ال خيفى على من لو معرفة باللغة
5
العربية  ،فاحلمد هلل على ظهور احلجة وبيان احملجة».

 1تقدم التعريف بالشيخ عبد اهلل يف جزء التأصيالت من أول الكتاب.
 2وىم ادلالئكة واجلن.
« 3تأسيس التقديس يف كشف تلبيس داود بن جرجيس»  ،ص . 128 – 127
 4تقدمت ترمجتو.
« 5كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس»  ،ص  ، 24نقال من كتاب «ىذه مفاىيمنا»  ،للشيخ صاحل بن عبد العزيز آل
الشيخ  ،ص . 47
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الشبهة السادسة :شبهة التجربة
قال بعضهم :إن دعاء الصالحين من دون اهلل أو مع اهلل سبب إلجابة الدعاء  ،لكون التجربة قد أثبتت ذلك ،
فإن بعض الناس قد أجيب دعاؤه لما دعا الصالحين!
واجلواب على ىذه الشبهة من ستة وجوه:

الوجو األول :أن الكتاب والسنة ل ـ رتكاـا اـًنا إال ودال عليـو وال رـ ا إال وايـا عنـو ولـ الـأل ا﵁ ااسـباب ال يبـة
وأم بتعاطيهـا والـأل ااسـباب ادلةـ ة واـى عـن تعاطيهـا فاادورتـة مـ ؛ جعلهـا ا﵁ أسـبابا للشـاا مـن اامـ ا،
اما لال تعاىل يف العسل خي ج من ب واا ر اب سلتلف ألوانو فيو رـاا للنـاس امـا جعـل ا﵁ الرـ ن والعلـ سـببا
لله ارتــة لــال تعــاىل ذلــا الكتــاب ال ررت ـ فيههو ىههد للمترــٌن وىكــذا هًنىــا مــن ااســباب ال ـواردة يف الكتــاب
والسنة لتحصيل اامور أما دعا الصاحلٌن فل رت د يف الكتاب والسنة ما رت ل على اونـو سـب ججابـة الـ عا ولـو
اان سببا لورد اام بو لزاما انو شلا حَيتـاج إليـو النـاس علـى الـ وام ايـف ولـ جـا نـ الشـ صـ َيا علـى ب ـ ن
ِ
ا بِأ َّ
حن اللَّوح ُى حـو احلحـأل
اختاذه سببا بل ىو سب لل اول يف الش ك واخللود يف نار جهن عياذا با﵁ لال تعاىل ذحل ح
حن ما رت ْ عو حن ِمن دونِِو ىو الب ِ
اطل.ٔ
حوأ َّ ح ح ُ
ُ ُح ح
ٕ
دال النار.
ولال ْ : 
من مات وىو رت عُو من دون ا﵁ ن ا ح
الوجو الثاني :أن ا﵁ ل ن يف اتابو على أنو ال رتستجي ال عا إال ا﵁ وح ه فعلى ىذا ف جيـوز أن رتحعترـ أحـ
أنــو جـ ب دعــا هــًن ا﵁ فاســتجاب ذلــا ادلـ عو لـ عا ه ان ىــذا رتســتلزم تكـذرت الرـ ن فرـ جــا الـن الرـ
على أن ادلوتى ال رتستجيبون لألحيا بشي ومن مل رتصـ ق ربـا الرـ ن فهـو اـاف فـأ ر بـة تـنرق تر رتـ الرـ ن؟
لال تعاىل والذرتن رت عون من دونـو ال يسهتجيبون لههم بشهيء إال اباسـ اايـو إىل ادلـا ليبلـه فـاه ومـا ىـو ببال ـو ومها
دعههاء الكههافرين إال فههي ه ل ولـال تعــاىل ومــا رتســتو ااحيــا وال اامـوات إن ا﵁ رتســم مــن رتشــا ومهها أنههت
بمسمع مهن فهي الوبهور ولـال تعـاىل إن تهدعوىم ال يسهمعوا دعها كم ولهو سهمعوا مها اسهتجابوا لكهم ولـال
تعاىل متح رتا ذل إن الذرتن ت عون من دون ا﵁ عباد أم الك فادعوىم فليستجيبوا لكم إن انت صادلٌن.
ٔ سورة احلج. ٕٙ :
ٕ رواه البخار (.)ٜٗٗٚ
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فإن ليل :فما احلكمة يف استجابة ا﵁ ل عا ذلا ادلش ك م أن ال اعي مل رت ا﵁ ابت ا ؟
فاجلواب :أن إجـابة ا﵁ ل عا ذاك ال اعي اانت حلكمة بال ة وىي است راج ذلا ال اعي ليزداد يف ضـ لو عروبـة لـو
على إع اضو عـن دعـا ا﵁ ابتـ ا وىـذا االسـت راج مـن ا﵁ اولئـا الـ اعٌن ُمشـاى فإنـا تـ ه بعةـه رت لـ مـن
صــاح لب ـ أن رت زلــو الولـ فًنزلــو ا﵁ الولـ فــينن ذلــا ادلشـ ك أن صــاح الرب ـ ىــو الــذ تــاه الولـ أو اــان
سببا يف ذلا فيزداد إميانا بو وتعلرو بو وما رت ر أن ىذا من مكـ ا﵁ بـو عروبـة لـو علـى إع اضـو عـن دعـا ربـو
وىذه سنة ا﵁ يف عباده اما لال تعاىل فلما زاهوا أزاغ ا﵁ للوهب .
الوجههو الثاله  :أن الـ عا عبــادة والعبــادات ال ت بــت بالتج بــة أصـ

بــل بالـ ليل مــن اتــاب ا﵁ أو مــن ســنة رسـولو

أثبت صورةح دعا بتج بة ل ـ ـ ـ ت د يف الشـ رتعة فـ عا ه بـ عي ولـي بشـ عي وعملـو مـ دود عليـو امـا لـال
 فمن ح
ٕ
 : من أح ث يف أم نا ىذأ ما لي منو فهو رد.
ويف روارتة :من عمل عم لي عليو أم نا فهو رد.
لال الع مة الشواا رزتـو ا﵁:

ٖ

«السـنَّة ال ت بــت رجـ د التج بــة وال حخيـ ج الااعــل للشــي معترـ ا أنــو سـنة عــن اونــو مبتـ عا وقبههول الههدعاء ال يههدل
على أن سبب الوبول ثابت عن رسول  فر جيي ا﵁ ال عا من هًن التوسل بسب وىو أرحـ الـ ازتٌن وقهد
تكون االستجابة استدراجا».

ٗ

ولال الشيخ زلم ناص ال رتن االبا رزتو ا﵁:

«العبـادات ال تخاـذ مـن التجـارب سـيما مــا اـان منهـا يف أمـ هيــي فـ جيـوز ادليـل إىل تصـحيحو٘ بالتج بـة ايــف
ٙ
وا﵁ ادلستعان» .اىـ.
ول تـمسا بو بعةه يف جواز االست اثة بادلوتى عن الش ائ وىو ِر ك اال
ٔ ادلرصود باام ىو ال رتن.
ٕ رواه البخار ( )ٕٜٙٚومسل ( )ٔٚٔٛعن عائشة رضي ا﵁ عنها.
ٖ رواه مسل (.)ٔٚٔٛ
ٗ «حتاة الذاا رتن» ص ٓٗٔ .
٘ رتعين تصحيح ح رتث« :إذا انالتت دابة أح ا بأر ،ف ة فلين اد( :رتا عباد ا﵁ احبسوا علي رتا عباد ا﵁ احبسوا علي) فإن ﵁ يف اار ،حاض ا
سيحبسو عليك » وسيأيت الك م على ىذا احل رتث يف ثنارتا اجلواب عن الشبهة ال امنة من ىذا الكتاب إن را ا﵁.
« ٙالسلسلة الةعياة» (ٕ.)ٜٔٓ/
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أ ال ت بت هبذا َّ
فإن اجنسان ل رت تاح امور
لال الشيخ ابن ع يمٌن رزتو ا﵁ :العبادات ال تراس ب احة النا
ب عي ة راية ل خت جو من اجس م وىو رت تاح ذلا ان ا﵁ رترول ﴿أفمن زرتن لو سو عملو ف ه حسنا فإن ا﵁ رتةل
من رتشا ورته من رتشا ﴾  ..رتنب ي لإلنسان إذا تذوق عم من ااعمال وارتاح لو ناسيا أن رتع  ،ىذا العمل
على اتاب ا﵁ وسنة رسولو  فإن اان موافرا ذلا فليحم ا﵁ وإن اان هًن موافأل فإن عليو أن رتعاجل للبو ان يف
للبو م ضا حيث رت تاح دلا لي رش و  .انتهى سلتص ا من «فتاوه نور على ال رب».
فاحلاصل أن ال عا وهًنه من العبادات ال ت بت بالتجارب وااليسة والعرـول وااذواق بـل بـالن الصـ رتح مـن اتـاب
ا﵁ أو من سنة رسولو  ال ابتة عنو فما وافرهما وج اااذ بو وما االاهما وج نبذه والاا ة منو.
الوجو الرابع :أن بعـق النـاس لـ رتـ عو بأدعيـة زل مـة باتاـاق ادلسـلمٌن وَيصـل لـو ادلرصـود ألـي ىـذا دلـي واضـحا

علــى ب ـ ن االحتجــاج بالتج بــة علــى جـواز دعــا هــًن ا﵁ ومــن ذلــا أن ىنــاك مــن رتـ عو الكوااـ ورتســتجي ا﵁
وىـذا مـن اسـت راج

دعا ى وبعق الناس رت عون ااوثان والكنائ والتماثيل اليت يف الكنائ وَيصل ذل ه ضه
ا﵁ ذل ليزدادوا إذتا على إذته جزا ذل على إع اضه ابت ا .
لال ابن تيمية رزتـو ا﵁ :ومن ىذا البـاب مـن لـ رتـ عو دعـا رتعتـ فيـو إمـا ب لـ ِ مـا ال رتصـلُح أو بالـ عا الـذ

فيو معصية ا﵁ ر ك أو هًنه فإذا حصل بعق ه ضـو نـن أن ذلـا دليـل علـى أن عملـو صـاز رن ـزلة مـن أُملـي لـو
وأ ُِم َّ بادلال والبنٌن رتنن أن ذلا مسارعة لو يف اخلًنات لال تعاىل أَيسبون أمنا من ى بو من مـال وبنـٌن * نسـار
ذل يف اخلًنات بل ال رتشع ون ولال تعاىل فلما نسوا ما ذُ ِّا وا بو فتحنا عليه أبـواب اـل رـي حـا إذا ف حـوا رـا
أوتوا أاذناى ب تـة فـإذا ىـ مبلسـون ولـال تعـاىل وال َيسـ الـذرتن ااـ وا أن مـا منلـي ذلـ اـًن اناسـه إمنـا منلـي
ذلـ ليــزدادوا إذتــا وذلـ عــذاب مهــٌن واجمـ إطالــة العمـ ومــا يف ضــمنو مــن رزق ونصـ ولــال تعــاىل فــذر ومــن
رتكذب بهذا احل رتث سنست رجه من حيث ال رتعلمون * وأملي ذل إن اي متٌن ٔ.»انتهى ا مو رزتو ا﵁.
وللت :واذلا رتي ا﵀ مات من ر ب الـخم والاواحش والنل ل َيصل باسـتعماذلا بعـق ادلنـاف ومـ ىـذا فهـي
هًن جائزة يف الش رتعة فكذلا دعا هًن ا﵁ ل رتُستجاب لااعلو م أنو ر ك أاا ال رت ضـاه ا﵁ سـبحانو وتعـاىل
فهذا أصل جي اعتباره وىو َّ
أن تحـحتـ ـ ح بعق ادلصاز على فعل ما ال رت ل على جواز فِعلو ر عا.
ولال أرتةا رزتو ا﵁:
ٔ «التةا الص اط ادلستري » (ٕ.)ٜٚٔ-ٜٚٓ/
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«لي ال ما اـان سـببا اونيـا رت ـجوز تعاطيـو ف َّ
ـإن لتـل ادلسـاف لـ رتكـون سـببا ااـذ مالـو وا مهـا زلـ م والـ اول يف
درتن النصاره ل رتكون سببا دلا رتع ُونو وىو زل م ورهادة الزور ل تكـون سـببا دلـا رتخاـذ مـن ادلشـهود لـو وىـو حـ ام
والك ًن من الاواحش والنل ل رتكـون سـببا لنيـل م الـ وىـو زلـ م والسـح والكهانـة سـب يف بعـق ادل الـ وىـو

زل م وكذلك الشرك  -مثل دعوة الكواكهب والشهيانين وعبهادة البشهر  -قهد يكهون سهبباب لهبعض الم الهب وىهو

محههرم فــإن ا﵁ تعــاىل ح ـَّم مــن ااســباب مــا اانــت ماس ـ تو راجحــة علــى مصــلحتو وإن كههان يحصههل بههو بعههض

األغراض أحياناب وىذا ادلرام شلا رتنه بو ض ل ىخال ادلشاٌن حالرا وأمـ ا فـإا م ـالحبون باادلـة الشـ عية علـى أن
ا﵁ ر ـ خللرــو أن رتســألوا ميتــا أو هائبــا أو رتســت ي وا بــو س ـوا اــان ذلــا عن ـ لــاه أو مل رتكــن عن ـ لــاه وى ـ ال
رتر رون على ذلا.
بل نرول :سخال ادليت وال ائ  -نبيا اان أو هًنه  -من ا﵀ مات ادلنكـ ة باتفاق أ مة المسهلمين مل رتـأم ا﵁ بـو وال

رس ـولو وال فعلــو أح ـ مــن الصــحابة وال التــابعٌن ذل ـ بإحســان وال استحســنو أح ـ مــن أئمــة ادلســلمٌن وىههذا ممهها
يعلههم باال ه رار مههن ديههن المسههلمين فــإن أحـ ا مــنه مــا اــان رترــول إذا ن ـزلت بــو تـِ ةٔ أو ع ضــت لــو حاجــة دليــت:
(رتــا ســي ف ـ ن أنــا يف حســبُا) أو (الــق حــاجيت) امــا رترــول بعــق ىــخال ادلش ـاٌن دلــن رت ـ عوا مــن ادلــوتى
وال ـائبٌن وال أحـ ا مـن الصــحابة اسـت اث بـالني  بعـ موتـو وال ب ـًنه مـن اانبيــا ال عنـ لبـورى وال إذا بحـعُ وا
عنها ول اانوا رتراـون تلـا ادلوالـف العنـام يف مرابلـة ادلشـاٌن يف الرتـال ورتشـت البـأس هبـ ورتننـون الننـون ومـ
ـني وال هــًنه مــن ادلخلـولٌن بــل وال ألســموا رخلــوق علـى ا﵁ أصـ وال اــانوا رترصـ ون
ىـذا مل رتســت ث أحـ مـنه بِـ ِ ي
ال عا عن لبور اانبيا

وال الص ة عن ىا».

ٕ

الوجو الخامس :رترال دلن احتج بالتج بة على جواز دعا هًن ا﵁ :إن الوى الناـسي ل رتـخث يف م ـل ىـذه احلـاالت
اــأن رتنــن اجنســان أن دوا علتــو يف دوا مــا فــإذا تناولــو انا جــت أســاررت ناســو واطمئنــت بينمــا ىــذا الــذ تناولــو
لي ب وا أص

بل ىو ري عاد اان رتتومهو دوا .

ٔ تـِ ة أ نر .
ٕ «االست اثة يف ال د على البك » ص ٖٖٓ – ٕٖٖ .
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فكذلا دعا هًن ا﵁ رتاعلو بعـق النـاس اجـل الشـاا مـ مـن مـ  ،لـ أل ـ َّ بـو بسـب تـأثًن رـي ا ي عليـو فـإذا
دعــا ميتــا – م ـ  -انكشــف عنــو التــأثًن الشــي ا فًنتــاح فــينن أن ذاك ادليــت ل ـ اســتجاب دعــا ه بينمــا ىــو مل
رتكن م رتةا أص وإمنا الشي ان رتومهو بذلا.
ولـ روه ال ـاا عــن عبـ ا﵁ بــن مســعود رضــي ا﵁ عنــو أنــو رأه يف عنــأل امـ أة مــن أىلــو حسـًنا فيــو دتــائ فمـ َّ ه مـ ا
السًن ولال( :إن ل عب ا﵁ اهنيا عن الش ك) مث لال :إن التِّـولةٔ والتمائ ٕ وال لىٖ لش ك.
ر رت ا حا ل
َّ

ذلا ل ناعها.
فرالت ام أة :إن أح نا ليشتكي رأسها فيسكلي فإذا اسكلت نُ َّن أن ح
ٗ
استحـ ـ ْلحت حا ـنحـ ـ ح ٘ فـإذا مل تسـكق ـ  ٙفلـو أن
فرال عب ا﵁ :إن الشي ان رتأيت أح ا ُ
فيخش يف رأسـها فـإذا ْ
إح ـ اان ت ـ عو رــا فتنةــحو يف رأســها ووجههــا مث ترــول :بس ـ ا﵁ ال زت ـن ال ـ حي مث تر ـ أ لــل ىــو ا﵁ أح ـ  و
ٚ
لل أعوذ ب ب الالأل و لل أعوذ ب ب الناس ؛ ناعها ذلا إن را ا﵁.
رتســتااد مــن ىــذا ااث ـ عــن ابــن مســعود بيــان دور الشــي ان يف إح ـ اث ـ وجــوه يف جس ـ اجنســان لــينن أن مــا
رتتعاطاه من أدورتة راية يف مكان النخ أنو سب للشاا .
لال الشيخ زلم عارف اولًن ادلكي ٛرزتو ا﵁:
«وىنا نكتة طبية ؛ وىي أن الوى أاا عامل يف اجنسان وىو عن ننو بناسو فما ختيل ادلـ رتق أن رـاا ه رتكـون
يف الشي الاـ ؛ انصـ فت ناسـو إليـو واناتحـت مسـاموُ لتلريـو بـأدم مناسـبة وانبعـث دمـو يف جسـمو لـذلا وررـا
ٜ
اان الوى لاضيا على الصحيح اما ىو مشاى يف أرتام الوبا ».
ٔ التولة ىي ما رتـُحب ادل أة إىل زوجها من السح وهًنه .انن «النهارتة».
ٕ التمائ رت دتيمة وىي ا زات اانت الع ب تعلرها على أوالدى رتترـون هبـا العـٌن يف زعمهـ

فأب لهـا اجسـ م ان فيهـا تعلرـا ب ـًن ا﵁ واعترـاد أن

ذلا تأثًنا اونيا .انن «النهارتة».
ٖ ال لى تنرس إىل نوعٌن رلى ر عية بر ا ة الر ن واادعية النبورتة ورلى راية وىي ما اان ب س وأمور ه رتبة ال رتع فها الوالف عليها.
ٗ اخلش ىو ال عن .انن «لسان الع ب».
٘ ان أ انربق وتأا وضعف تأثًنه .انن «النهارتة»
 ٙالنخ ىو ال ز بعود وجوه وادلرصود ىنا ىو ه ز الشي ان يف عٌن زوجة ابن مسعود ليومهها أن هبا م ضا يف عينها.
« ٚادلعج الكبًن» ( )ٔٚٗ/ٜوانن «الصحيحة» (ٕ.)ٕٜٚ
ٛ
ورد علــى بعــق مــن أثــار بعــق الشــبهات ادلتعلرــة بالتوســل
الشــيخ زلم ـ مــن علمــا احلجــاز داف ـ عــن التوحي ـ يف ب ـ د احلجــاز أرتــام ال ولــة الع مانيــة َّ
رزتو ا﵁ رزتة واسعة.
واالست اثة من أحادرتث موضوعة وحكارتات ومنامات وهًنىا تويف سنة  ٖٜٔٗىج
« ٜفصل ادلرال يف توسل اجلهال» ص . ٜٔٔ
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وتأمل أرتها الرارئ الك مي ىذه الرصة العجيبة اليت ذا ىا ابن تيمية رزتو ا﵁ حيث لال:
«اــان بالبل ـ رتاعــة ا ــًنون رتحننــون بالعُ ـ ـبي رتٌن أا ـ أوليــا ا﵁ صــاحلون فلمــا ذا ـ ت ذل ـ أن ىــخال اــانوا منــافرٌن
وايار من فيه ال افةة ؛ جعلوا رتتعجبون ورترولون :جن نذى بال حاح ِس اليت هبا « حمـ ْـ ـ ـل»ٔ إىل لبـورى فتُشـاى
زنادلة
ُ
فتُشاى عن لبورى .
ـت طائاــة مــن ُس ـيَّاسٕ اخليــل فرلــت :أنــت بالشــام ومص ـ إذا
فرلــت ذل ـ  :ىــذا مــن أعن ـ اادلــة علــى اا ـ ى وطلبـ ُ

أصاب اخليل «ادل ل» أرتن تذىبون هبا؟
فرــالوا :يف الشــام رتـُـذى هبــا إىل لبــور اليهــود والنصــاره وإذا انــا يف أر ،الشــمال رتـُـذى هبــا إىل الربــور الــيت بــب د
اجمساعيليةٖ وأما يف مص فيذى هبا إىل حدرت ٗ ىناك للنصاره ونذى هبـا إىل لبـور ىـخال اارـ اف وىـ رتننـون
رتننون أن العبي رتٌن ر فا لِما أنه وا أا من أىل البيت.
فرلت :ىل رتذىبون هبا إىل لبور صاحلي ادلسلمٌن م ل لا الليث بن سع والشافعي وابن الراس وهًن ىخال ؟
فرالوا :ال.
فرلــت اولئــا :امسع ـوا إمنــا رتحـذىبون هبــا إىل لبــور الكاــار وادلنــافرٌن وبينــت ذل ـ ســب ذلــا للــت( :ألن ى ه الء

يعهذبون فهي قبههورىم  ،والبهها م يسههمعون أصهواتهم  ،كمهها ثبهت فههي ذلهك الحههدي الصهحيم  ،فههإذا سهمعت ذلههك
فزعت  ،فبسبب الرعب الذي حصل لها ؛ تنحل ب ونها فهتروث  ،فهإن الفهزي يوتضهي اإلسههالف  ،فيعجبهون مهن
ذلك  ،وىذا ادلعىن ا ًنا ما انت أذا ه للناس وال أعل أن أح ا لالو مث وج تو ل ذا ه بعق العلما ».

٘

الوجو السادس :رترال دلن احـتج بالتج بـة علـى جـواز دعـا هـًن ا﵁ :إن مـن أعنـ مكائـ الشـياطٌن دلـن دعـا صـاح

الربـ أن خياه ذلا الشي ان عن مكان ضالتو انو إن فعل ذلا أجابو ري ان عن مكااا فـينن الـ اعي أن ذلـا
ادلربــور ىــو الــذ أجابــو في ـخمن بصــحة دعــا ذلــا ادلربــور ومــا علِ ـ ادلســكٌن أن الشــياطٌن ل ـ أع اىــا ا﵁ ل ـ رة
ٔ حم حلحت ال ابة أ أالت الكاب م البرل فأاذىا وج يف ب نها .انن «ادلعج الوسي ».
ٕ ى الذرتن رترومون عليها ورتـُح ِّوضواا من ساس رتسوس حسوسا .رتنن «لسان الع ب».
ٖ اجمساعيليـة ف لـة باطنيــة ضـالة متا عــة مـن فـ ق الشـيعة رت اجـ اتــاب «دراسـات منهجيــة لـبعق فـ ق ال افةـة والباطنيـة» للـ اتور عبـ الرــادر بـن زلمـ
ع ا صويف النار  :دار أضوا السلف – ال رتا.،
ٗ حدرت النصاره ىو اان النصاره وىو الان ق وادلتج واحلانوت .انن «ادلعج الوسي » و «لسان الع ب».
٘ «االست اثة يف ال د على البك » (ٕ )ٖ٘ٓ - ٘ٓٓ/بااتصار رتسًن.
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عنيمــة علــى التــنرل بسـ عة والبحــث يف اار ،فــإذا طلـ الـ اعي مــن صــاح الرــا أن رت لــو علــى مكــان ضــالة –
مـ – جـال ذلـا الشـي ان يف اار ،فـإذا عـ ف مكـان الةـالة أاـاه هبـا فنـن أن الـذ أاـا ركـان الةـالة ىـو
صــاح ذلــا الرــا بــل وتــيرن أن دعههاءه صههحيم

فيســتم علــى ذلــا ورتــزداد تعلرــو بــو وجييئــو المــا احتــاج إىل

ري وىكذا ان صاح احلاجة أعمى ال رتهمو إال لةا حاجتو.
لــال ابــن تيميــة رزت ــو ا﵁ تعــاىل« :وأع ـ ف مــن رتســت يث ب جــال أحيــا فيتصــورون لــو ورت ـ فعون عنــو مــا اــان َيــذر
وَيصل لو ما اان رت ل
صــوِرى لتُ ِ
ةـ َّل ذلــا الـ
لا حه باستعاذة اجن
والذرتن رتسج ون للشم

وااحيا الذرتن است اث هب ال رتشع ون بشـي مـن ذلـا وإمنـا ىـي رـياطٌن ت ـم لت علـى
اعي ادلشـ ك امــا اانــت اجنـ تســتعيذ بــاجلن فكانــت ر ســا اجلــن تُعيــذى مــن ســاهائه
ٔ لال تعاىل وأنو اان رجال من اجن رتعوذون ب جال من اجلن فزادوى رىرا.
والرم والكواا ورت عواا ت ـتـنــزل علـيه أرواح مـن اجلـن وترةـي ذلـ ا ـًنا مـن حـوائجه

ورتسمواا روحانية ذلا الكوا

وىو شي ان.

ومن الشياطٌن من رت ًن بصاحبو من اجنـ يف اذلـوا ورتنرلـو إىل بــيت ادلرـ س ومـن جبـل الصـاحلٌن إىل مكـان بعيـ
السنانٕ ورت ال بو النار فيمنعو ح ىا.
ورت لى بو يف اذلوا ورتةعو على رأس ِّ

والههدعاء مههن أجههل العبههادات  ،فينب ههي

فالســعادة والنجــاة يف االعتصــام بالكتــاب والســنة واتِّـ ـبا مــا ُرـ امــا ُرـ
ٖ
لإلنسان أن يلزم األدعية المشروعة  ،فإن ىذا ىو الص اط ادلستري وا﵁ تعاىل رتوفرنا وسائ إاواننا ادلخمنٌن».

فـ أو أو ذاك ا اـ

ولال أرتةا« :وأع ف من ذلا ولائ ا ـًنة يف ألـوام اسـت اثوا ب وب ـًن يف حـال هيبتنـا عـنه
ورفِعنا عنه ودلا ح ثو بذلا بينت ذل أن ذلا إمنـا ىـو رـي ان تص َّـور بصـوريت
الذ است اثوا بو ل جئنا يف اذلوا ُ
وصورة هًن من الشيوخ الذرتن است اثوا هب ليننوا أن ذلا ا امات للشـيخ فتوو عزا مهم في االست اثة بالشهيو
ال ا بين والميتين  ،وىذا من أكبر األسباب التي بها أشرك المشركون وعبدة األوثان».
ولال أرتةا رزتو ا﵁ يف مع  ،ا مو عن تلبي الشياطٌن على بين دم:

ٔ أ استعاذة اجن باجلن.
ٕ أ السيف.
ٖ «تلخي اتاب االست اثة يف ال د على البك » (ٔ.)ٔٚٓ – ٜٔٙ/
ٗ «لاع ة جليلة يف التوسل والوسيلة» ص ٖٔٓ .
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«فإن الشياطٌن ل ختاطبه وتُعينه على أريا ول رتعتر ون أا رتعب ون ادل ئكة وإن اانوا يف احلريرة إمنا رتعب ون
اجلن فإن اجلن ى الذرتن رتعينوا ورت ضون بشاه لال تعاىل ورتوم َيش ى رتيعا مث رترول للم ئكة أىخال
إرتاا اانوا رتعب ون * لالوا سبحانا أنت ولينا من دوا بل اانوا رتعب ون اجلن أا ى هب مخمنون وادل ئكة ال
تعينه على الش ك ال يف ا﵀يا وال يف ادلمات وال رت ضون بذلا ولكن الشياطٌن ل تعينه وتتصور ذل يف صور
ا دميٌن فًنوا بأعينه ورترول أح ى  :أنا إب اىي أنا ادلسيح أنا زلم أنا اخلة أنا أبو بك أنا عم أنا
ع مان أنا علي أنا الشيخ ف ن.
ول رترول بعةه عن بعق :ىذا ىو الني ف ن أو ىذا ىو اخلة ورتكون أولئا اله ِجنا رتشه بعةه
لبعق واجلن ااجن فمنه الكاف ومنه الااسأل ومنه العاصي وفيه العاب اجلاىل ومنه من َُِي ريخا
فيتزرتَّأ يف صورتو ورترول (أنا ف ن) ورتكون ذلا يف ب رتة ومكان لحـ ْا فيُ عِ ُ ذلا الشخ طعاما ورتسريو ر ابا أو
رت لو على ال رتأل أو خياه ببعق اامور الوالعة ال ائبة فينن ذلا ال جل أن نا الشيخ ادليت أو احلي فعل ذلا
ول رترول( :ىذا ِس الشيخ وىذه رليرتو وىذه حريرتو) أو( :ىذا ملحا جا على صورتو) وإمنا رتكون ذلا جنيا
ٕ
فإن ادل ئكة ال تعٌن على الش ك واجفا واجمث والع وان».
ولال رزتو ا﵁ أرتةا« :وال ررت أن ااوثان َيصل عن ىا من الشياطٌن وا اهب وتص فه ما ىو من أسباب ض ل
بين دم وجعهل الوبور أوثانا ىو أول الشرك وذلذا َيصل عن الربور لبعق الناس من ا اب رتسمعو ورخ

رت اه وتص ف عجي

ما رتنن أنو من ادليت ول رتكون من اجلن والشياطٌن م ل أن رت ه الربـ ل انشأل وا ج منو

ادليت والمو وعانرو وىذا ي ر عند قبور األنبياء وغيرىم وإنما ىو شي ان  ،فإن الشي ان يتصور بصور اإلنس
ويدعي أحدىم أنو النبي ف ن أو الشيخ ف ن  ،ويكون كاذبا في ذلك».

ٖ

للــت :ولـ ثبــت أن الشــياطٌن تح ـ ِحل يف ااصــنام الــيت تُعبـ مــن دون ا﵁ وتُـخاط مــن رتعبـ واا مــن اجنـ لت ــورته
ٗ
فر ـ روه أبــو رتعلــى بســن ه عــن أب ال ايــل لــال :دلــا فــتح رســول ا﵁  مكــة بعــث اال ـ بــن الولي ـ إىل « ل ـة»

ٔ أ  :رتنتحل ِزرتَّـوُ وصورتو ومن ادلعلوم أن الشياطٌن ل أع اىا ا﵁ ل رة على التصور ب ًن صورهتا.
ٕ «رلمو الاتاوه» (ٔ.)ٔ٘ٛ-ٔ٘ٚ/
ٖ «رلمو الاتاوه» (ٔ.)ٔٙٛ/
ٗ « لة» موض بٌن مكة وال ائف.
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ٔ
الس ُـم ات
واانت هبا «العُـَّزه» فأتاىا اـ ـ ـال بـن الوليـ واان ـت علـى تـِ ل َّ
اان عليـها مث أتى الني  فأااه فرال :ارج فإنا مل تصن (ريئا) ٖ.

ٕ

السـ ُم ات وىـ م البي ـت الـذ
فر ـ َّ

أمعنـواٗ يف اجلبــل وىـ رترولــون« :رتــا عُـ َّـزه ابِّليــو رتــا عُـ َّـزه
السـ نة  -وىـ َّ
ف جـ االـ فلمــا ننحـحت إليــو َّ
حج ُاهبــا  -ح
حع ِّـوررتو٘ وإال فمويت بِـح ْهـ .»ٙ
نار ـ ة ٚحر ـع ىا حت ــو ال ـكاب علــى ر ِ
لــال :فأتاىــا اال ـ فــإذا ام ـ أة ع رتانــة ِ
فعممهــا بالســيف ٛحــا لتلهــا مث
أســها َّ
ُ
ٜ
رج إىل الني  فأااه فرال« :تلا العُ َّـزه».
فالشاى من ىذا أن اجلنية اانت تسكن العزه.
ورتكاــي يف ىــذا مــا رواه عب ـ ا﵁ بــن أزت ـ يف زوائ ـ ه علــى مســن أبيــوٓٔ عــن أب بــن اع ـ يف تاســًن لولــو تعــاىل إن
رت عون من دونو إال إناثا لال :م ال صن جنية.
ٔٔ
ورِو عن احلسن جو ذلا.
لال ابن أب حامتُ :

فصل ىام
بـحيَّـن ريخ اجس م ابن تيمية رزتو ا﵁ ال رترة الصحيحة دلن أراد أن ميتحن أولئا الشياطٌن الذرتن خياطبون الناس من
جوار ادلراب وهًنىا من ااماان لِـيُعل ىل ىي رياطٌن أم ال لال رزتو ا﵁:
ٔ
أحـ « :لنـا الع َّـزه وال ع َّـزه لكـ » ولـ
«ال ُـع َّـزه» ىي الصن ادلع وف وىي رج ة عليها بنـا اانـت لـ رتش تعنمهـا وتعبـ ىا امـا لـال أبـو سـايان رتـوم ُ
العزه﴾.
جا ذا ىذا الصن يف سورة النج يف لولو تعاىل ﴿أف رتت ال ت و َّ
ٕ
الس ُم ات رت حس ُـم ة وىي نو من الشج ولولو «تِ ل السم ات» أ ال واب اليت تر عليها السم ات .انن «لسان الع ب» مادة «التل».
َّ

ٖ ما بٌن الروسٌن جا يف روارتة النسائي.
ٗ
أمعنوا يف اجلبل أ َّ
توهلوا فيو .انن «النهارتة».
ح
٘
ـتع ِورت ىو ال د أ ُرّدرتو عن حاجتو .انن «لسان الع ب» مادة «عور».
ال ْ
 ٙالَّه ىو اذلوان والذل أ مويت ذليلة .انن «لسان الع ب» مادة «ره ».
 ٚنار ة رع ىا أ ُم ِسلتُـوُ وىو ِض رتعِو أو ر ِ رتلو.
 ٛأ ع ىا بالسيف.
 ٜرواه أبو رتعلى يف «مسن ه» (ٕٓ )ٜوالنسائي يف «الكاه» (ٖ )ٔٔٗٛواللاظ اب رتعلى وصحح إسناده زلررو حسٌن سلي أس .
ٓٔ (٘ )ٖٔ٘/وحسن إسناده زلررو «ادلسن ».
ٔٔ انن «تاسًن ابن أب حامت» (ٗ )ٔٓٙٚ/رتة النسا .ٔٔٚ :
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«وادلخمن العني رتعل أنو ري ان ورتتبٌن ذلا بأمور:
(أح ىا) أن رتر أ رتة الك سي بص ق فإذا ل أىا ت ي

ذلا الشخ

أو ساخ يف اار ،أو احتج

ولو اان

رج صاحلا أو ملحكا أو جنيا مخمنا مل تة ه رتة الك سي وإمنا تة الشياطٌن اما ثبت يف الصحيح من ح رتث أب
ِ
ِ
ا ري ان
ى رت ة لـما لال لو اجلين :ال أ رتة الك سي إذا أورتت إىل ف ارا فإنو ال رتزال عليا من ا﵁ حافظ وال رترحبح ح
حا تصبح.
ٔ

فرال الني  : ص لا وىو اذوب.
ومنها أن رتستعيذ با﵁ من الشياطٌن ومنها أن رتستعيذ بالعِ حـوِذ الش عية فإن الشياطٌن اانت تع  ،لألنبيا يف
حياهت وت رت أن تخذرته وتاس عبادهت وثبت يف الصحيحٌن عن أب ى رت ة أنو لال :لال رسول ا﵁ : 
ِ ٕ
مهمت أن
فذعـتوٖ فلر
«إن عا رتتا من اجلن جعل رتات ُ
علي البارحة لير ح َّ
ا َّ
علي الص ة وإن ا﵁ أمكنين منو ح
ُ
أرب وُ إىل جن ِ ساررتةٗ من سوار ادلسج حا تُصبحوا تنن ون إليو أرتعون  -أو الك  -مث ذا ت لول أاي
٘

سليمان رب اها لـ ـي وى يل ملكا ال رتنب ي اح من بع  ف ده ا﵁ تعاىل ااسئا».
فإذا اانت الشياطٌن تأيت اانبيا عليه الص ة والس م لتخذرته وتاس عبادهت في فعه ا﵁ تعاىل را رتخرت بو
اانبيا من ال عا والذا والعبادة ومن اجلهاد بالي ؛ فكيف من ىو دون اانبيا ؟

فالني  لم رياطٌن اجن واجلن را أرت ه ا﵁ تعاىل من أنوا العلوم وااعمال ومن أعنمها الص ة واجلهاد
وأا أحادرتث الني  يف الص ة واجلهاد فمن اان متبعا لألنبيا نص ه ا﵁ سبحانو را نص بو اانبيا .
وأما من ابت درتنا مل رتشحعوه فكك ما أم وا بو من عبادة ا﵁ وح ه ال ر رتا لو واتبا نبيو فيما ر عو امتو وابت
ال لو يف اانبيا والصاحلٌن والش ك هب ؛ فإن ىذا تت عب بو الشيانين لال تعاىل إنو لي

لو سل ان على

الذرتن منوا وعلى رهب رتتوالون * إمنا سل انو على الذرتن رتتولونو والذرتن ى بو مشاون ولال تعاىل إن عباد
لي لا عليه سل ان إال من اتبعا من ال اورتن.
ٔ رواه البخار (ٖٕٔٔ).
ٕ
علي وأنا هافل .انن «النهارتة».
رتاـتِ ُ
علي أ رتـُ ًنُ َّ
ا َّ
ٖ أ انرتو.
ٗ ساررتة أ عمود.
٘ رواه البخار (ٔ )ٕٔٔٓ( )ٗٙومسل (ٔٗ٘) واللاظ لو وهًنمها.

011

الشبهة السادسة والجواب عليها

ٔ

ومنها أن رت عو ال ائي بذلا ربَّو تبارك وتعاىل ل ـيُـ ـبيِّ ـن لو احلال.
ومنها أن رترول لذلا الشخ  :أنت ف ن؟ ورتُرس عليو باالسام ادلعنَّمة ورتر أ عليو لوار ٕ الر ن إىل هًن ذلا
من ااسباب اليت تة الشياطٌن» ٖ.انتهى ا مو رزتو ا﵁.
فادلبص حالُـوُ احال ذلا ادلخمن الذ ا ج لل جال مبص ا ِسَّ اوارلو عارفا حريرة أم ه مولنا بوع ربو واا
نبيو  لي يف ررتبة من ري ل أتى بو رسولو  فيخ ج لو ال جال حا إذا ب ا لو ال جال لال للناس :رتا
على ال مةا

أرتها الناس ىذا ال جال الذ ذا رسول ا﵁  فيأم ال جال بو فيُ ْشـ ـبحح أ رتـُم يف الشم
ٗ
فيوس ُ نه هُ وب نوُ ض با مث رترول ال جال :أححوما تخمن ب؟
)
ورجوه
ليعذب فيرول( :اذوه ُ
ح
فيرول :أنت ادلسيح الكذاب.
فيأم بو فيخر بادلئشار٘ من ِما لو حا رتُاِّق بٌن رجليو مث ميشي ال جال بٌن الر عتٌن مث رترول لو( :لُ )
فيستو لائما مث رترول لو :أتخمن ب؟
فيرول :ما ازددت فيا إال بصًنة مث رترول :رتا أرتها الناس إنو ال رتحاعل بع بأح من الناس.
فيأاذه ال جال ليذحبو فيجعل ما بٌن رلبتو إىل تُ لُـ حوتو ٙجاسا ف رتست ي إليو سبي فيأاذ بي رتو ورجليو فيرذف
فيرذف بو فيحس الناس أمنا لذفو إىل النار وإمنا ألري يف اجلنة.
فرال رسول ا﵁  : ىذا أعن الناس رهادة عن رب العادلٌن.

ٚ

ٔ أ رت عو ا﵁ أن رتبٌن لو حريرة احلال.
ٕ أ ا رتات اليت هتلا الشي ان وت ىاه وتُةعاو اآرتة الك سي وادلعوذات وجوىا .انن «النهارتة».
ٖ «رلمو الاتاوه» (ٔ.)ٔٚٔ-ٔٙٛ/
الشج ىو الة ب بشي ليج حو ورتشرو .انن «النهارتة».
ٗ َّ
أرـ ـ أ نش  .انن «النهارتة».
٘ ادلئشار ىو ادلنشار و َّ
 ٙالـت ـ لوة ىي العن الذ بٌن ث ة النح إىل العاتأل والعاتأل ىو موض ال دا من ادلنك  .انن «النهارتة» و «سلتار الصحاح».
 ٚرواه البخــار يف «صــحيحو» (ٕ )ٔٛٛومســل ( )ٕٜٖٛواللاــظ لــو ول ـ نرلــت ىــذه الاائ ـ ة العلميــة مــن اتــاب «رلانبــة أىــل ال بــور ادلصــلٌن يف
ادلشاى وعن الربور» للشيخ عب العزرتز بن فيصل ال اجحي.
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الشبهة السابعة :شبهة تقليد العلماء
قال بعض الناس :إن بعض العلماء ال ينكرون على من يدعون غيرر ا

بر ببمرا ر رثوا علرى للرو ووعروا إلير

أليس هذا مسوغا لجواز وعاء غير ا ؟!
واجلواب أن هذا ليس دبسوغ إطالقا  ،وبيان ذلك من مخسة وجوه:1
الوج ر األول :أن اهلل ار ض ضًتي ا يا ض ضا طااع ض ضر وطاا ض ضة ر  ضولر  ، ومل جيع ض ضل له  ضا طاا  ضة مس ض ضعة ة إف ري  ض ضا وار ض ضع ال  ض ،
قال تعاىل اتبعوا ما أن ضزل إليكم من ربكم وف ت ض ضعبعوا من دونر أولياء ق يال م ضا ت ضذو ون ، وق ضال تع  ضاىل ر ضنن تا ضازاعم
شيء ر دوه إىل اهلل وال ول إن واعم تؤماون باهلل واليوم اآلخ ذلك خ ض وأسس ضن ت ضلو ال ، ره ضذا دلي ضل ق ضاطل ا  ضه أن ضر
جيب رد م ضا تا ضاز ري ضر الا ضاس م ضن أم ضور ال ضي ن  -أص ضولر ور وا ضر  -إىل اهلل ور  ضولر  ،ف إىل ري ض اهلل ور  ضولر  ،ر  ضن أس ضال
ا ه ري ا رةي ضاد اهلل أم ه.
وتلمل قول ضر تع ضاىل إن وا ضعم تؤما ضون ب ضاهلل والي ضوم اآلخ ض  ، ره ضذا ش ض ي اع  ضي ادل  ض وي بانع ا  ضر  ،أي أن م ضن سك ضم ري ض
اهلل ور ولر موارد الا ضزا ؛ وان خارجاً ان مةعضه اإلميان باهلل واليوم اآلخ .

وقي ات ع الس ف واخل ف ا ه أن ال د إىل اهلل هو ال د إىل وعابر  ،وال د إىل ال ول هو ال د إىل اعر بعي وراتر.
مث ق ض ضال تع ض ضاىل ذل  ضك خ  ض وأسس ض ضن ت ض ضلو الً ، أي ه ض ضذا ال  ض د ال ض ضذي أم  ض تكم ب ض ضر إىل اهلل وال  ض ضول خ  ض ٌ لك ض ضم معاش ض ضكم
ومعادوم  ،وهو عادتكم اليار ن  ،وخ لكم وأسسن ااقبةً  ،و بب السعادة ااجالً وآجالً.
 ضب
وه ض ضذه قاا ض ضية ا ي  ض ضة مه  ض ضة هع ض ضاج إليه ض ضا و ض ضل أس ض ضي  ،وطال ض ضب الع  ض ضم إليه ض ضا أس ض ضوج  ،رنن ض ضر ريال ض ضب اأس  ضوال  ض الطال ض ُ
ا اءَ ب يه عون الااس بلمور سلال ة ل عة  ،إما جهال باأدلة  ،أو تة ييا دل ضن ق ضب هم  ،أو  ض نص ضو أه ضل مذهب ضر
ق ض ضي خال  ض ضو نص ض ضو ري  ض هم م ض ضن أه ض ضل ادل ض ضذاهب  ،أو ري  ض ذل ض ضك م ض ضن اأ  ض ضباب  ،رعاي  ض ضذ جي ض ضب ا ي ض ضر أن ع  ض ي نص ض ضو
مذهبر ونصو ري هم من أهل ادلذاهب ا ه ما ج ضاء ا ضن اهلل ور  ضولر  ،ر  ضا وارة  ضها قبِ  ضر  ،وم ضا خال ه ضا رده ا  ضه قا  ضر

وا ااً من وان  ،ريجعل ما جاء ان اهلل ور ولر هو ادلعيار  ،و يور معر سيث دار  ،ووث م ضن الا ضاس أو أوث ض هم نك ضس
1

لألمانة الع ية ونسبة الع م أه ر ؛ رةي ا ع يت لإلجابة ان هذه ال بهة من وعاب «الابذة ال ة الا يسة ال د ا ه الةبور ني» - 141 ،
 ، 144ل يخ محي بن ناص آل مع رمحر اهلل  ،وأض و ا يها ما س اهلل إضارعر  ،والكعاب قي قام بعحةيةر ال يخ ابي السالم بن ب جس آل ابي
الك ًن رمحر اهلل  ،الااش  :دار العاص ة – ال اي.
وال يخ محي من أب ز تالميذ إمام الياوة الاجي ة ال يخ زل ي بن ابي الوهاب رمحه ا اهلل تعاىل  ،و عليت ت مجعر ثاا ا اجلواب ان ال بهة الثاماة.
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هذا احلكم ا ه رأ ر  ،وجعل احلكم ل كعب اليت صا ها ادلعلخ ون  ،رعةطعوا أم ض هم بي ضاهم زب ض اًو ضل س ضزب دب ضا ل ضي هم
ر سون.
وقي جاء ان أ ة ادلذاهب اأربعة وري هم ما يل ا ه وجوب ال جو إىل الكعاب والساة  ،ورب ًن تةيًن أقوال أهل
الع م ا يه ا وا اا َمن وانوا  ،وهذه طا ة من أقواذلم  ،وقي نة و اامعها مل زبارجيها من مةيمة وعاب «ص ة صالة
الايب  1» ل يخ زل ي ناص الي ن األباين رمحر اهلل.
أبو نيفة النعمان ب م ا
1

قال رمحر اهلل :إذا صح احلي ث رهو مذهيب.
3
وقال :ف هل أسي أن لخذ بةولاا ما مل ع م من أ ن أخذناه.
و روا ة :س ام ا ه من مل ع ف دلي ي أن ُ يت بكالمي.

رييا.
وزاد روا ة :رنناا ب  ،نةول الةول اليوم  ،ون جل اار ً
و روا ة أخ  :وهك ا عةوب ، 4ف تكعب ول ما تس ل م ض  ،ر ضنين ق ضي أر ال ض أي الي ضوم وأتو ضر ري ضياً  ،وأر ال ض أي
رييا وأتور بعي ريي.
ً

ا  ض ضع األب ض ضاين رس ض  ض ر اهلل بةول ض ضر :وذل ض ضك أن اإلم ض ضام وث  ض اً م ض ضا ب  ض قول ض ضر ا  ض ضه الةي ض ضاس  ،ريب ض ضيو ل ض ضر قي ض ضاس أق ض ضو  ،أو ب ه ض ضر
سي ث ان الايب  ريلخذ بر و ًتك قولر السابع.
5
وقال :إذا ق و قوفً خيالف وعاب اهلل تعاىل وخرب ال ول  ؛ راتووا قويل.
مالو بن أنس ب م ا
وأما اإلمام مالك بن أنس رمحر اهلل رةال:
 1ي اة  1414ه ض  ،الااش  :مكعبة ادلعارف – ال اي.
« 1ساشية ابن اابي ن» ( ، )63/1و ا «ص ة الصالة».
« 3ساشية ابن اابي ن» ا ه البح ال ا ع ( ، )193/6و ا «ص ة الصالة».
 4هو أبو و ف  ،من أجل أصحاب أيب ساي ة.
 5ذو ه ال الين «اإل ةاظ» (  ، )55ادلطبعة ادلا ة و ا «ص ة الصالة».
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إمن ض ضا أن ض ضا ب  ض  ،أخط ض ض ،وأص ض ضيب  ،ر ض ضان وا
1

رأ  ض ضي  ،رك ض ضل م ض ضا وار ض ضع الكع ض ضاب والس ض ضاة رو ض ضذوه  ،وو ض ضل م ض ضا مل وار ض ضع الكع ض ضاب

والساة راتووه.
1
وقال :ليس أسي بعي الايب  إف و ؤخذ من قولر و ًتك  ،إف الايب . 
محمد بن إوبيس الشافعي ب م ا
3
و م ضن
ق ض ضال رمح ض ضر اهلل :م ض ضا م ض ضن أس ض ضي إف وت ض ضذهب ا ي ض ضر  ض ضاة ل  ض ضول اهلل  وتع ض ُ ضزب اا ض ضر  ،ر ه  ض ضا ق  ض ضو م ض ضن ق ض ضول أو أص ض ُ
4
ٍ
و ؛ رالةول ما قال ر ول اهلل  ، وهو قويل.
أصل رير ان ر ول اهلل 
َ
خالف ما ق ُ
5
وقال :أمجل ادلس ون ا ه أن من ا عبان لر اة ان ر ول اهلل  ؛ مل هل لر أن ياها لةول أسي.
6
وقال :إذا وجيمت وعايب خالف اة ر ول اهلل  ؛ رةولوا بساة ر ول اهلل  ، وداوا ما ق و.
7

و روا ة :راتبعوها  ،وف ت ع عوا إىل قول أسي.
8
وقال :إذا صح احلي ث رهو مذهيب.
وق ضال :و ضل مس ضللة تك  ضو ريه ضا  ،ص ضح اخل ضرب ريه ضا ا ضن الا ضيب  اا ضي أه ضل الاة ضل خب ضالف م ضا ق  ضو ؛ رلن ضا راج ضل ااه ضا
سيايت وبعي مويت.

9

 1رواه اار ابن ابي الرب «اجلامل» (.)611/1
 1قال األباين ساشيعر ا ه اأث ادلذوور مةيمة «ص ة الصالة» :نسبة هذا إىل مالك هو ادل هور ااي ادلعلخ ن  ،وصححر اار ابن ابي اذلادي
«إرشاد السالك» ( .)117/1اه ض.
ٍ
ق و :وقي نة ر الذهيب اار الس وهو م هور اار  ،ول ر :ول أسي ؤخذ من قولر و ًتك إف صاسب هذا الةرب . 
«جامعر» من اية ط ق ان رلاهي ( ، )119-118/1ورواه أ ضا ان احلكم بن اعيبة (.)118/1

و ا رواه ابن ابي الرب
3
ِ
يب اار.
أي ته ُ
 4رواه البيهةي بسايه إىل ال بيل بن ي ان قال :مسعو ال ارعي ةول :رذو ه .ان «مااقب ال ارعي» (( )475 – 474/1الااش  :مكعبة الًتاث –
الةاه ة).
 5ذو ه ال الين «اإل ةاظ» (  )68و ا «ص ة الصالة».
 6رواه البيهةي «ادليخل إىل السان الكرب » ( ، )114/1واخلطيب البهيادي «ال ةير وادلع ةر» (.)389/1
 7رواه أبو نعيم «احل ية» (.)114/9
 8ذو ه ال الين «اإل ةاظ» (  )157و ا «ص ة الصالة».
 9رواه اذل وي

«ذم الكالم وأه ر» ( ، )389الااش  :مكعبة الع وم واحلكم – ادلي اة.
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1

وقال :اشهيوا أين إذا صح اايي احلي ث ان ر ول اهلل  ر م آخذ بر رنن اة ي قي ذهب.
1
وقال :و ا ق و  ،ووان ان الايب  خالف قويل شلا صح ؛ رحي ث الايب  أوىل  ،وف تة يوين.
3

وقال :ول سي ث ان الايب  رهو قويل  ،وإن مل تس عوه م .
4
وقال أ ضا :إذا صح ان ر ول اهلل  سي ث  ،وق و قوف ؛ رلنا راجل ان قويل  ،قا ل بذلك.
أ مد بن نب ب م ا
5

قال رمحر اهلل :ف تة يين  ،وف تة ي مال ًكا وف ال ارعي وف اأوزااي وف الثوري  ،وخذ من سيث أخذوا.
و روا  ض ضة :ف تة  ض ضي د ا ض ضك أس ض ضياً م ض ضن ه ض ضؤفء  ،م ض ضا ج ض ضاء ا ض ضن الا ض ضيب  وأص ضحابر رو ض ضذ ب ض ضر  ،مث الع ض ضابعني بع ض ُ ضي ال ج ض ضل ري ض ضر
ُم ض َوي ض .6
7
وقال م ًة :افتبا أن عبل ال جل ما جاء بر الايب  وان الصحابة  ،مث هو ِمن بعي العابعني سل .
وقال :رأي اأوزااي ورأي مالك ورأي يان و ر رأي  ،وهو اايي واء  ،وإمنا احلجة
9
وقال :من رد سي ث ر ول اهلل  رهو ا ه ش ا ه كة.

الوج الثاني :ومن وجوه رد مةولة «إن دا ضاء ري ض اهلل ماع  ض

اآلثار.

8

بالدن ضا وف اك ض ه ا اؤن ضا» ؛ أن الع ضامل ل ضيس دبعص ضوم ،

ر دبا زلو قيمر  ،رلرىت جبواز ذلك  ،بسبب شبهة أو حبكم العادة أو ري ها من اأ  ضباب  ،وق ضي رو الب ض ضيهةي ا ضن اب ضن

 1رواه أبو نعيم
 1رواه أبو نعيم

«احل ية» ( ، )113/9وباحوه رواه البيهةي
«احل ية» (.)113/9

 3رواه ابن أيب سامت
 1رواه اذل وي

«آداب ال ارعي» ،

«ادليخل» ( ، )115/1واخلطيب البهيادي

 ، 94 – 93و ا

«ال ةير وادلع ةر» (.)389-388/1

«ص ة الصالة».

«ذم الكالم وأه ر» رقم ( ، )391الااش  :مكعبة الع وم واحلكم – ادلي اة.

 5ذو ه ال الين وعابر «اإل ةاظ» (  )113و ا «ص ة الصالة».
 6أي ادلسا ل افجعهاد ة اليت مل د ريها نص الكعاب والساة  ،ومل ِ
و ريها الصحابة رضي اهلل ااهم  ،رعاي ذ صح ال جو إىل رعاو العابعني.
 7ذو ا أبو داود «مسا ل اإلمام أمحي»  ،باب ال أي  ،الااش  :مكعبة ابن تي ية – الةاه ة.
 8رواه ابن ابي الرب «اجلامل» (.)141/1
 9رو ذلك ابن اجلوزي اار وعابر «مااقب أمحي»  ،الباب الثاين والع ون ذو تع ي ر أهل الساة والاةل  ، 149 ،ربةيع د .ابي اهلل بن ابي
احملسن الًتوي  ،الااش  :دار هج ل ا والعوز ل.
وقي اةي ابن اجلوزي الكعاب ادلذوور بابا ذو رير أقواف لإلمام أمحي احلث ا ه الع سك بالساة واأث  ،ر اجعر من أراد اف عزادة.

401

الشبهة السابعة والجواب عليها

ا  ض ق ض ضال :ق ض ضال ر  ض ضول اهلل  : إن أش ض ضي م ض ضا أزب ض ضوف ا  ض ضه أم ض ضيت ث ض ضالث :زل ض ضة ا ض ضامل  ،وج ض ضيال ما ض ضارع ب ض ضالة آن  ،ودني ض ضا تةط ض ضل
1
أاااق ال جال  ،راهت وها ا ه أن سكم.
ادلووف زلة العامل تة ييه ريه ضا  ،إذ ل ضوف ذل ضك مل ُخي ضف م ضن زل ضة الع ضامل ا  ضه ري ض ه  ،ر ضنذا ا ض ُف أ  ضا زل ضة
ومن ادلع وم أن ُ
ر يس لر أن ُعبل ريها بات اق الع اء  ،رننر اتبا ل وطل ا ه ا ي.
1
وقال ا رضي اهلل اار ُ :سي الزمان ثالثة :أ ة مض ون  ،وجيال ماارع بالة آن والة آن سع  ،وزلة اامل.

رنذا ثبو أن العامل  ضزل وخيط ض ،؛ مل جي ضز أس ضي أن  ضيت و  ضي ن اهلل بة ضول ف ُع ض ف وجه ضر  ،ركي ضف إذا ا ضاري بةول ضر أو
رع ر قول ر ول اهلل  أو رع ر؟!
الوج ر الثال ر  :أن ض ضر م ض ضن ادلس ض ضعة ادلع  ض ضوم أن أا  ض ضم الا ض ضاس دب ض ضا أم  ض ب ض ضر ر  ض ضول اهلل  وم ض ضا  ض ضه اا ض ضر ه ض ضم أص ض ضحابر رض ض ضي اهلل
ا ض ضاهم  ،ره ض ضم أا  ض ضم الا ض ضاس بس ض ضاعر  ،وأط ض ضواهم أم  ض ه  ،وه ض ضم ال ض ضذ ن رض ض ضي اهلل ا ض ضاهم ورض  ضوا اا ض ضر ِ ،
ورض  ضي ا  ض ضن ات ض ضبعهم
بنسسان  ،ومع وم أن اايهم من قبور الصحابة الذ ن ماتوا سياة ر ول اهلل  وبعي وراتر ما ف هص ضه  ،وم ضل ه ضذا
مل عوجه  ضوا ذل ض ضا بال ض ضيااء  ،وه ض ضذه  ض ضاة ر  ض ضول اهلل  الةب ض ضور و  ض ضاة خ ا  ض ضر ال اش ض ضي ن  ،ر ي ض ضلت ب ض ضلث واس ض ضي ا ض ضاهم ة  ض ر
ذل ضك  ،ر ضنن مل جي ضي رع ي ضر ب  ضزوم م ضا  ضاروا ا ي ضر  ،و  ضا ق ض ضال اب ضي اهلل ب ضن مس ضعود رض ضي اهلل اا ضر« :م ضن و ضان م ضاكم معل  ض ضيا
ر يع ض ضلس بلص ض ضحاب زل  ض ضي  ، ر ض ضن م و  ض ضانوا أب  ض ه ض ضذه اأم  ض ضة ق وبً ضا  ،وأا ةه  ض ضا ا ً  ضا  ،وأق ه ض ضا تك ً  ضا  ،وأقومه ض ضا ه  ض ضي ًا ،

وأسس ض ضاها س ض ضافً  ،ق ض ضوم اخع ض ضارهم اهلل تع ض ضاىل لص ض ضحبة نب ض ضير  ، ر ض ضاا روا ذل ض ضم رض  ض هم  ،واتبع ض ضوهم

على الهدي المستقيك.

3

آث ض ضارهم فررهنهك نررانوا

الوج ر الراب ر  :أن الع  ض ضاء اأربع ض ضة مل  ض د ا ض ضاهم ذب ض ضو ز ذل ض ضك البع  ضة  ،وه ض ضم أ  ض ضة الع  ض ضم ا  ض ضه رأس ادلا  ض ضة الثالث ض ضة  ،م ض ضل أ  ض ضم

اخع وا مسا ل رةهية وث ة  ،أم ضا مس ضللة دا ضاء أص ضحاب الةب ضور ر  ضم  ض د ا ضاهم ذب ضو ز ذل ضك وف رل ض د افخ ضعالف ري ضر ،
ولو سصل ذلك لاُ ض ِةل ااهم قطعا  ،بل ا ه العكس من ذلك رنن وعبهم ووعب أتبااهم من ا  ضاء ادل ضذاهب م  ضحونة

 1خ جر البيهةي
. 139
 1رواه البيهةي «ادليخل إىل السان الكرب » (.)833
 3رواه ابن ابي الرب «جامل بيان الع م ورض ر» (.)1815

«شعب اإلميان» ( ، )15313( ، )15311وقي أا ر اليراقط م رواا  ،ورجحر موقورا و ا

401

«الع ل ادلعااهية» فبن اجلوزي ،

الشبهة السابعة والجواب عليها

ب ض ضاأم ب ض ضيااء اهلل وس ض ضيه  ،وتك  ض م ض ضن َاب ض ضي ري ض اهلل  ،ووص ض ر بادل ت ض ضي ا ض ضن د  ض ضن اهلل ، 1وا  ض ضه ه ض ضذا ر ض ضال ة ض ضول ا ض ضن ال ض ضيااء
ص الع م بااُر  ،وقل ن ه واطالار.
(إن الع اء مل اك وه) إف من قَ ُ

ولو قُي َر جيف أن بعض الع  ض اء أق وا دا  ضاء ري اهلل ومل اك  ض وه ؛ مل كن قوذلم وف رع  ض هم سجة و ا تة ضيم تة  ض ذل ضك
 ،ب ض ضل هلل احلج ض ضة الباله ض ضة  ،وو ض ضل ؤخ ض ضذ م ض ضن قول ض ضر و  ض ضًتك إف ر  ض ضول اهلل  ، ر  ض ضا وار ض ضع هي  ض ضر ره ض ضو مةب ض ضول  ،وم ض ضا خال  ض ضر ره ض ضو
1
م دود  ،و ا قال الايب  : من أسيث أم نا هذا ما ليس مار رهو رد.
 ضجوزون ال  ض ك ب ضاهلل  ،إم ضا ل س ضاد
الوج الخامس :أن هااك من اعسب إىل الع م ولكار من ا اء السوء  ،من الذ ن  ضُ َ

ااعة  ض ضادهم  ،أو لععص  ض ضبهم دل  ض ضا ا ي  ض ضر أه  ض ضل ب  ض ضيهم وسس  ض ضيهم أه  ض ضل العوسي  ض ضي  ،ره  ض ضؤفء ف وص ض  ض ون بالع  ض ضاء أص  ض ضال وإن
وص هم اامة الااس بذلك  ،رنن الع  ض  ضامة ليس اايهم ميزان لع ييز احلع من الباطل  ،وبعض ا  ضاء الس ضوء خي ضي الا ضاس
 ،رياسب ن سر أهل البيو و بس ا امة الع م و  ضُحسن الكالم بعض اأم ضور الي اي ضة  ،ريه ضًت ب ضر بع ضض ا ضوام الا ضاس
و ة يونر سيث ا ار  ،وف َع ِضون والمر ا ه الكعاب والساة  ،بل ردبا طواوا الكع ضاب والس ضاة لعع  ضع م ضل والم ضر اي ضاذا

باهلل  ،رلمثال هؤفء جيب احلذر ماهم  ،و احلي ث ان ثوبان رضي اهلل اار  ،قال ر ول اهلل « : إمن ضا أخ ضاف ا  ضه
3
أميت اأ ة ادلض ني».
رالواجب احلذر  ،رنن الع اء ال بانيني إذا ق وا البالد ازبذ الااس رؤو ا جهافً  ،ري عون به ا م ريَض ون وُض ون
 ،مصياقا لةول الايب « : إن اهلل ف ةبض الع م انعزااا اعزار من العباد  ،ولكن َةبض الع م بةبض الع اء  ،سىت
4
ِ
رض وا وأض وا».
رسئ وا رلرعوا به ا م َ ،
إذا مل  ضُب ضع اادلا ازبذ الااس رؤو ا جهاف ُ ،

 1تةيم أول هذا الكعاب ذو أقوال طا ة من أقوال ا اء ادلذاهب اأربعة وري هم تة ذلك  ،ووعب أهل الع م وث ة هذا الباب  ،وان ل عو ل
ره س ادل اجل ادلعع ةة بذلك آخ هذا الكعاب  ،وان أ  ض ضضا وعايب «مخسون دليال ا ه بطالن دااء ري اهلل»  ،وهو ما ور شبكة ادلع ومات  ،س
اهلل طبعر.
 1بع زب جير.
 3رواه أبو داود ( ، )4151والًتمذي ( ، )1119وأمحي ( )178/5ان ثوبان رضي اهلل اار  ،وصححر األباين.
 4رواه البواري ( )155ومس م ( )1673ان ابي اهلل بن ا و بن العا رضي اهلل ااه ا.
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فص في التنبي من علماء السوء
وا اء السوء ُععربون من أه م رواري ال ك الةبوري  ،ووم ااىن اإل الم من ا اء السوء ا ه م العصور واليهور ،
ا اء

إذ ذلم أض ار وب ة  ،ماها ت ضح يل ما س م اهلل من ال ويات والبيايات وال ض عاصي  ،صاسب ذلك الطعن
احلع الذ ن بياون باط هم و ك ون اوارهم.
ومن ا اء السوء ادلاع ن العص احلاض ادلياو ا ي اجل ي الي  ،ود .أمحي الكبيسي  ،ووذا زل ي ا وي
1

ادلالكي  ،رهؤفء  ضُ َجوزون أنوااا من ال ك ويااء ري اهلل  ،اياذا باهلل.
أما ا اء ال يعة رحيث ان اإلحن اف العةا يي وف س ج  ،رال خي و أصل من أصول الي ن إف وخال وا أهل الساة
رير  ،وهم الوجر ادلةابل لساة ادلصط ه  ، وواقعهم أ م ؤل ضهون ري اهلل من أصحاب الةبور وري هم  ،ف ي ا من
وان من ذر ة ا ي وراط ة رضي اهلل ااه ا  ،و ص رون ذلم سع اهلل اخلالص  ،واليااء والذبح والاذر وري ها  ،وهذا
ِ
ِ
ب ل و ود الاار  ،اياذا باهلل تعاىل.
بالشك وف ر ب ناقض لي ن اإل الم ُ ،ميخ ٌل ال ك  ،موج ٌ

 1ووالمهم زل وظ ُميون شاهي ا يهم  ،راأول والمر زل وظ زلاض ات خاصة ري مع اة  ،ولكن اهلل رضحر دلا ن
مسعية  ،والثاين ق ر ذلك ا ه قااة رضا ية جهارا  ،ب نامج لر ت س ورة و ف!
وأما ادلالكي اذلالك رةي أرص ضح ان اةييتر ال وية وعابر «م اهيم جيب أن تصح ضح»! وقي رد ا ير ال يخ صاحل بن ابي العز ز آل ال يخ س ر اهلل
وعاب «هذه م اهي اا»  ،رجزاه اهلل خ ا.

بعض الااس والمر ا ه أش طة
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الشبهة الثامنة :شبهة األحاديث الضعيفة والموضوعة
دتسك بعض الناس بأحاديث عن النب ـ  تـُـيد وـزاد دعـاري اـَت ا﵁ وأشـرهىا سـبع أحاديـث وفدمـا ييـ رههىـا
مع اجلزاب عنرا وبدان ضعيرا وبطالن االحتجاج هبا:
 .1ح يث :لز أحسن أح هم ظـ ـ ـنوُ ْتجه لنيعو ا﵁ بو.
واجلزاب عن ىذا احل يث من وورُت:
األول :أن ىذا احل يث لدس لو إسناد ومل يهد يف أي من هتب احل يث ادلعتربة وإمنـا يتـزادد عيـ ألسـن ادلعتقـ ين يف

أىل القبزد ودال بع ودل وقهنا بع قهن وإمنا ىز ح يث مزضزع مكذوب عي النيب . 

الثاني :أن ىذا احل يث وما واري يف معناه خيالف أصزل ال ين فإنو من ادلعيزم من الـ ين بالرـهودة أن ا﵁ أمـه ادلسـيم
إرا أصــابتو مبــدب أن يترــهع إح ا﵁ وحـ ه ولــدس لياجــادة همــا قــال تعــاح أمــن بدــب ادلرــطه إرا دعــاه ويك ــف
السزري وبعيكم خيياري األدض ريإلـٰو مع ا﵁ قيدال ما تذههون 1فاحل يث ادلتقـ م لـدس إال دعـزة صـه لعبـادة األو ـان
واألحجــاد والهوــزع إح مــا هان ـ عيدــو العــهب يف اجلاىيد ـ بــل ىــز مطــاب العتقــادىم فــإن عبــاد األصــنام هــانزا
يُـاسنزن ظنرم باحلجادة بدنما ادلؤمن ُ ِسن ظنو بهبو هما ب يف البادح عن النبـ  أنو قال :يقزل ا﵁:

(أنا عن ظن عب ي بـ
خَت منو).2

وأنا معو إرا رههين فإن رههين يف نيسو رههتو يف نيس

وإن رهـهين يف مـذ رههتـو يف مـذ

ودلا هان ادل هك ُ ِسن ظنو باحلجادة هان عاقبتو يزم القدام أنو يف الناد ىز واحلجادة اليت هان يعب

وصـادا وقـزدا ذلـا

هما قال تعاح ﴿فاتقزا الناد اليت وقودها الناس والحجارة أع ت ليكافهين﴾ وقال تعاح سلاطبا إياىم إنكـم ومـا

تعب ـ ون مــن دون ا﵁ حصببج نهببن أنــتم ذلــا واددون فمــن أحســن ظنــو باحلجــادة وَهيَــو ا﵁ إلدرــا يــزم القدام ـ
الناس يزم القدام تتبع ما هان تعب .

ألن

ِ
ب
بعض الكذابُت( :لز
أحسن أح ُهم ظَنو ْتج ٍه لَن َي َعو ا﵁ بو) َهذ ٌ
قال ابن تدمد دزتو ا﵁ :واحل يث الذي يهويو ُ
َ
ميًتى ِ
أىل العيم وإمنا ىذا من ِ
باتياق ِ
قزل عُب ِاد األصنام الذين ُ سنزن ظنرم باحلجادةِ وقال تعاح ذلم ﴿إِن ُك ْم
ُ
 1سزدة النمل. 62 :
 2دواه البخادي ( )7445ومسيم ( )2675عن أبـ ىهيهة دض ا﵁ عنو.
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اس َو ْ
احلِ َج َادةُ
َذلَا َوا ِدُدون﴾ وقال تعاح (فَاتـ ُقزا الن َاد ال ِيت َوقُ ُ
زد َىا الن ُ
تعب ما ال يسمع وال يُببه وال يُ ِ
غٍت عنك شدئا﴾ وقال تعاح عن

ِ ِ
ِ
ب َو َرن َم أَنْـتُ ْم
َوَما تَـ ْعبُ ُ و َن م ْن ُدون اليو َح َ
بُ
ِ
ت لِْي َكافِ ِهين﴾ وقال اخليدل ﴿يا أب ِ مل
أُع ْ
عُـباد العِـجل ﴿ألـم يهوا أنو ال يُكيمرم وال ير ِيرم سبدال﴾ ورهه تعاح عن اخليدل أنو قال لقزمو ﴿ما ىذه التما دل
اليت أنتم ذلا عاهِيزن﴾...
فرؤالري ادل ِههزن هانزا ق أحسنزا ظنرم باحلجادة فكان عاقبترم أهنم يف الناد خال ون وإمنا ُ ِسن العب ظنو بهبو ...
ويف صادح مسيم عن وابه دض ا﵁ عنو عن النيب  أنو قال( :ال ميزتن أح ُهم إال وىز سن الظن با﵁).1
2
انتر هالمو دزتو ا﵁.
وقال ابن القدم دزتـو ا﵁ يف معهض رههه جلمي من األحاديث ادلزضزع :
3
وح يث( :لز أحسن أح هم ظنو ْتجه لنيعو) وىز من وضع ادل ههُت عباد األو ان.
4

وقال ابن حجه العسقالين :ال أصل لو.
5
وقال ال دخ األلباين دزتـو ا﵁ :مزضزع.
وأودده ال ـ ــدخ مهع ـ ـ الكهم ـ ـ يف هتابـ ــو «اليزائ ـ ـ ادلزضـ ــزع يف األحاديـ ــث ادلزضـ ــزع » 6وال ُيت ـ ـٍت يف هتابـ ــو «ت ـ ــذههة
ادلزضزعات» 7وهذا األدىهي يف هتابو «حتذيه ادلسيمُت من األحاديـث ادلزضـزع عيـ سـد ادلهسـيُت» 8والسـخاوي
والسخاوي هما يف «ادلقاص احلسن »

9

وادلال عي القادي يف «مزضزعاتو»

 1دواه مسيم (.)2877
« 2وامع ادلسائل ل دخ اإلسالم ابن تدمد » اجملمزع اخلامس
مك وانظه «رلمزع اليتاوى» (.)335/24

14

و «ه ف اخلياري» 11ليعجيزين.

ص  146 – 144باختباد حتقد زلم عزيه مشس الناشه :داد عامل اليزائ –

« 3نق ادلنقزل وا﵀ك ادلمدز بُت ادلهدود وادلقبزل» ص . 132
 4رههه ادلال عي القادي يف «األسهاد ادلهفزع يف األخباد ادلزضزع » وىز ادلعهوف بـ «ادلزضزعات الكربى» بهقم . 376
« 5السيسي الرعدي » (.)454
 6دقم . 188
 7ص . 28
 8ص  128حتقد زلد ال ين مستز الناشه :داد ابن هثَت – دم .
الناشه :داد الكتاب العهيب – لبنان.
 9دقم  883حتقد زلم عثمان اخل
 14دقم . 376
 11دقم  2487حتقد أزت القالش الناشه :مؤسس الهسال – بَتوت.
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 .2ومــن األحاديــث ادلكذوبـ عي ـ النــيب  يف ىــذا البــاب حـ يث( :إرا ت ـاَتمت يف األمــزد فاســتعدنزا بأىــل القبــزد)
ويُهوى بييظ( :إرا أعدتكم األمزد فعيدكم بأىل القبزد) ويُهوى أيرا بييظ( :فاستعدنزا بأىل القبزد) وقـ أودده ابـن

همال الباشا يف هتابو «األدبعُت» احل يث الثالث.
وىــذا احل ـ يث هســابقو منــاقض ل ـ ين اإلســالم الــذي ي ـ عز إح دعــاري ا﵁ وح ـ ه يف الس ـهاري والر ـهاري قــال ابــن تدمد ـ
دزتــو ا﵁ :فرــذا احلـ يث هــذب ميــًتى عيـ النب ـ  بإرتــاع العــادفُت ْت يثــو مل يــهوه أح ـ مــن العيمــاري بــذلك وال
يزو يف ش ري من هتب احل يث ادلعتم ة وق قـال تعـاح ﴿وتزهـل عيـ احلـ الـذي ال ميـزت وسـبح ْتمـ ه وهيـ بـو
بذنزب عباده خبَتا﴾ وىذا شلا يعيم باالضطهاد من دين االسالم أنو اـَت م ـهوع وقـ هنـ النـيب  عمـا ىـز أقـهب
1
من رلك عن اختار القبزد مساو وضلز رلك ولعن أىيو حتذيها من الت بو هبم فإن رلك أصل عبادة األو ان.
وقــال ابــن القــدم دزت ــو ا﵁ يف معـ ِه ِ
ض هــالم لــو عــن أســباب اليتنـ بــالقبزد« :ومنرــا 2أحاديــث مكذوب ـ سلتيق ـ وضــعرا
أشــباه عبــاد األصــنام مــن الـ ـ ُمقابهي عي ـ دســزل ا﵁  تُـ ـناقض دينــو ومــا وــاري بــو ها ـ يث( :إرا أعدــتكم األمــزد
فعيدكم بأصااب القبزد) وح يث (لز حسن أحـ هم ظنـو ْتجـه لنيعـو) وأمثـال ىـذه األح ـاديث الـيت ىـ مناقضبة
لببنيا االمب

وضــعرا ادل ــههزن وداوـ عيـ أشــباىرم مــن اجلرــال الرــالل وا﵁ بعــث دسـزلو بقتــل مــن حســن
3

ظنو باألحجاد وونب أمتو اليتـن بالقبزد بكل طهي ».
قي  :وق أودده ال دخ مهع الكهم يف هتابو «اليزائ ادلزضـزع مـن األحاديـث ادلزضـزع » 4وهـذا األدىـهي يف هتابـو
«حتذيه ادلسيمُت من األحاديث ادلزضزع عي سد ادلهسيُت».5
 .3ومن اآل اد الرعدي الزاددة يف ىذا الباب األ ه الذي أودده ابن السٍت يف هتابو «أرهاد الدزم واليدي » فقال:
« 1التزسل والزسدي » ص  298 - 297وعزاه العجيزين يف «ه ف اخلياري» ( )88/1لـ «األدبعُت» البن همال الباشا قي  :وابن همال الباشا عاش
يف القهن الثالث ع ه اذلجهي وهان من ادلبغرُت لي عزة السييد اليت قام هبا ال دخ زلم بن عب الزىاب دزتو ا﵁ وق قام بن ه شبرات ليطعن يف
دعزة ال دخ وهان من ادلزينُت ليناس دعاري األمزات هما رهه ىذا عنو ال دخ أزت بن زلم الكتالين دزتو ا﵁ يف هتابو «البدب اذلطال يف ه ف شبو
ابن همال» والذي قام بن هه ال دخ الذاب عن دعزة التزحد  :سيدمان بن صاحل اخلهاش حيظو ا﵁ ون هتو داد العاصم الهياض.
أقزل :وما دام ىذا حالو فال اهاب يف إ بات رلك احل يث يف هتابو «األدبعُت» فيكل قزم وادث.
 2أي من أسباب اليتـن بالقبزد.
« 3إاا اليريان» (.)395 - 394/1
 4بهقم . 188
 5ص . 128
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ح نا زلم بن خالـ بـن زلمـ الربدعـ قـال :حـ نا حاوـب بـن سـيدمان قـال :حـ نا زلمـ بـن مبـعب قـال :حـ نا
إسهائدل عن أيب إسااق عن اذلدثم بن حنش قال:
هنا عن عب ا﵁ بن عمه دض ا﵁ عنرما فخ دت دويو فقال لو دول :ارهه أحب الناس إلدك.
فقال :يا زلم . 
ِ 3 2
قال :فقام فكأمنا نـَ ِ ط 1من عقال .
وق أواب عن ىذا احل يث ال دخ زلم ناصه ال ين األلباين دزتـو ا﵁ مبدنا ضعيو فقال:
ضعدف أخهوو ابن السٍت ( )166بإسناد ضعدف فدو عيتان:

األولى :اذلدثم ىذا رلرزل هما يف «الكياي » ليخطدب البغ ادي (ص .)88
الثانيبة :أنـو مــن دوايـ أب ـ إسـااق عنــو وىـز السبِــدع وىــز مـ لس وقـ عنعنـو ك إنـو هــان قـ اخــتيط وىـذا مــن
ويف نسـخ ( :أب ـ سـعد ) دواه

ختالدطو فإنو اضـطهب يف سـن ه فتـادة دواه عـن اذلدـثم ىـذا وتـادة عـن أب ـ شـعب
ابن السٍت (.)164
وتادة قال :عن عب الهزتـٰن بن سع قال( :هن عن ابن عمـه فـذههه) أخهوـو البخـادي يف «األدب ادليـهد» ()964

وابن السٍت (.)168
وعب الهزتـٰن بن سع ىذا و قو النسائ فالعي من أبـ إسـااق مـن اختالطـو وت لدسـو وقـ عنعنـو يف هـل الهوايـات
عنو وق سب لو مثال اهيب من ت لدسو تبـُت فدو أنو أسقط واسطتُت فانظه التعيد (دقم  4.)126انتر .
قال مقد ه عيا ا﵁ عنو :وىناك عي الث وى ضعف زلم بن مبعب فق قـال البخـادي :هـان ـِت بـن معـُت سـد
5

الهأي فدو.
6
وقال ابن حبان :هان شلن ساري حيظو حىت هان يقيب األساند ويهفع ادلهاسدل ال بزد االحتجاج ٓتربه إرا انيهد.
6
انيهد.
 1أي اضلل ِو اقو.
 2العِـقال ىز احلبل الذي يُهبط بو البعَت لئال ينيي .
 3دقم  171من «عجال الهااب ادلتمٍت يف ختهيج هتاب «عمل الدزم واليدي » البن السٍت».
« 4صادح الكيم الطدب» البن تدمد ص . 135
« 5التاديخ الكبَت» ( )239/1الناشه :داد الكتب العيمد – بَتوت.
« 6هتاب اجملهوحُت من ا﵀ ُت» (.)314/2
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ولتمام اليائ ة ؛ فق نقي ىنا دوايات ىذا األ ه األخهى وهيرا ق دواىا ابـن السـٍت يف «عمـل الدـزم واليديـ » وىـ
ضعدي وعيترا عنعن أيب إسااق السبدع :
ح ٍت زلم بن إبهاىدم األمنـاط وعمـه بـن اجلندـ بـن عدسـ قـاال :حـ نا زلمـزد بـن خـ اش قـال :حـ نا أبـز بكـه بـن
عداش قال :ح نا أبو إمحاق السبيعي عن أيب سعد قال:
هن أم

مع ابن عمه دض ا﵁ عنرما فخ دت دويو فجيس فقال لو دول :ارهه أحب الناس إلدك.

فقال( :يا زلم اه) فقام فم .

1

أخــربين أزتـ بــن احلســن البــزيف قــال :حـ نا عيـ بــن اجلعـ قــال :حـ نا دىــَت عــن أبببي إمببحاق عــن عبـ الهزت ـٰن بــن
سع قال:

هن عن عب ا﵁ بن عمه دض ا﵁ عنرما فخ دت دويو فقي  :يا أبا عب الهزتـٰن ما لهويك؟
قال :اوتمع عببرا من ىاىنا.
قي  :ادع أحب الناس إلدك.
2
فانبسطَ .
فقال( :يا زلم )
َ

 .4ومن اآل اد الرعدي أيرا أ ه ابن عباس دض ا﵁ عنرما الذي أخهوو ابن السٍت فقال:
حـ نا وعيــه بــن عدسـ أبــز أزتـ قــال :حـ نا أزتـ بــن عبـ ا﵁ بــن دوح قــال :حـ نا ســالم بــن ســيدمان قــال :حـ نا
ِاداث بن إبهاىدم عن عب ا﵁ بن عثمان بن خثدم عن رلاى عن ابن عباس دض ا﵁ عنرما قال:
ِ
ول َد ُو ٍل عن ابن عباس فقال لو ابن عباس :ارهه أحب الناس إلدك.
خ َ َدت د ُ
3

فقال( :زلم  )فذىب َخ ـ َ ُدهُ.
ىذا ح يث مزضزع يف سن ه ِاداث بن إبهاىدم مًتوك احل يث.
قال أزت بن حنبل :مًتوك احل يث.
4
وقال اجلزدواين :هان فدما مسع اَت واح ٍ يقزل :يرع احل يث.

 1دقم  169من «عجال الهااب ادلتمٍت».
 2دقم  173من «عجال الهااب ادلتمٍت».
 3دقم  174من «عمل الدزم واليدي ».
 4انظه تهرت ِاداث يف «مدزان االعت ال» ( )447/5الناشه :داد الكتب العيمد .

111

الشبهة الثامنة والجواب عليها

وقال ابن ع ي :واداث ىذا بدـن األمه يف الرعف وأحاديثو هيرا ِش ـبوُ ادلزضزع.
2
وق حكم العالم األلباين دزتـو ا﵁ تعاح عي ىذا احل يث بالزضع.

1

 .5ومن األحاديث اليت يتمسك هبا بعض من قال ّتزاد دعاري اَت ا﵁ ح يث ابن مسعزد دضـ ا﵁ عنـو الـذي دواه
أبز يعي يف «مسن ه» فقال:
حـ نا احلســن بــن عمــه بــن شــقد حـ نا معــهوف بــن حســان عــن ســعد عــن قتــادة عــن ابــن بهيـ ة عــن عبـ ا﵁ بــن
مسعزد أنو قال :قال دسزل ا﵁ : 
إرا انييتـ ـ دابـ أحـ هم بـأدض فـالةٍ فيدن ِ
ـاد( :يــا عبـاد ا﵁ احبسـزا 3يـا عبـاد ا﵁ احبسـزا) فـإن ﵁ حاضـها يف األدض
4
سدابسو.
5
ودواه ابن السٍت من طهي أيب يعي بو.
ودواه الطرباين يف «ادلعجم الكبَت» فقال :ح نا إبهاىدم بن نائي األصبراين عن سعد
واجلزاب :ىذا ح يث ضعدف من ووزه:
األول :ضعف معهوف بن حسان فق قال أبز حامت :رلرزل.
وقال ابن ع ي إنو منكه احل يث

8

والباق سزاري.

6

7

وضعيو اذلدثم يف «رلمع الزوائ ».9

الثبباني :االنقطــاع ب ــُت ابـ ـن بهي ـ ة وابــن مســعزد وبــو أعيــو احلــافظ ابــن حجــه همــا نقيــو ابــن عــالن عنــو يف «شــهح

األرهاد» (.)154/5

14

« 1الكامل يف ضعياري الهوال» (.)113/7

« 2صادح الكيم الطدب البن تدمد » حتقد األلباين ص . 136
 3أي أمسكزا ال اب واحبسزىا عن االنيالت.
« 4مسن أيب يعي » (.)177/9( )5269
 5دقم  549من «عجال ادلتمٍت يف ختهيج هتاب «عمل الدزم واليدي » البن السٍت» لسيدم اذلاليل.
.)217/14( 6
« 7اجلهح والتع يل» (.)323/8
 8انظه تهرتتو يف «مدزان االعت ال يف نق الهوال».
 )135/14( 9باب ما يقزل إرا انييت دابتو.
 14نقال من «السيسي الرعدي » (.)655
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تنبيه :يف نسخ ابن السٍت( :ابن بهي ة عن أبدو) ولدس يف ادلطبزع من مسن أيب يعيـ وال معجـم الطـرباين فيعيرـا

خطأ من الناسخ.

1

الثالث :سعد بن أيب عهوب هثَت الت لدس واختيط قالو ابن حجه يف «التقهيب» وق دواه بالعنعن هما تهى.

وق دوى ىذا احل يث ابن أيب شدب يف «ادلبنف» فقال:
ح نا يزي بن ىادون قال :أخربنا زلم بن إسااق عن أبان بن صاحل أن دسزل ا﵁  قال :فذههه.

ىذا إسناد معرل 2وزلم بن إسااق م لس م رزد .3
قــال ال ــدخ صــاحل بــن عب ـ العزيــز ل ال ــدخ 4حيظــو ا﵁ :مل يبــاح أو ســن ىــذا احل ـ يث أح ـ شلــن لــو معهف ـ أو
5
م اده يف عيم احل يث بل إما ُمرعف أو ناقل ترعدف اَته.
 .6ومن األحاديث الزاددة يف ىذا الباب ح يث عتب بن ازوان دض ا﵁ عنو الذي دواه الطرباين فقال:
ح نا احلسُت بن إسااق التسًتي نا أزتـ بـن ـِت البـزيف نـا عبـ الهزتـٰن بـن شـهيك 6حـ ٍت أيب عـن عبـ
ا﵁ بن عدس عن دي بن عي عن عتب بن ازوان عن نيب ا﵁  قال:
إرا أضــل أحـ هم شــدئا أو أداد أحـ هم عزنــا وىــز بــأدض لــدس هبــا أنــدس فيدقــل( :يــا عبــاد ا﵁ أادثــزين يــا عبــاد ا﵁
7

أادثزين) فإن ﵁ عبادا ال نهاىم.
ىذا ح يث ضعدف و ًّا يف سن ه عب الهزتـٰن بن شهيك وأبزه وهالمها ضعديان.
8
قال أبز حامت يف عب الهزتـٰن :واى احل يث.

 1أفاد هبذا ال دخ سيدم يف حاشدتو عي «عمل الدزم واليدي » البن السٍت.
 2قالو ال دخ صاحل ل ال دخ يف «ىذه مياىدمنا» ص . 58
 3انظه «التقهيب».
 4ال دخ صاحل من نسل إمام ال عزة ال دخ زلم بن عب الزىاب دزتو ا﵁ ومن العيماري يف التزحد والعقد ة تزح ودادة ال ؤون اإلسالمد واألوقاف
عام  1424لو مؤليات ع ي ة يف العقد ة والتزحد ت ل عي قزة تببهه فدرما.
« 5ىذه مياىدمنا» ص . 58
 6يف ادلطبزع عب الهزتـٰن بن سرل والتبادح من ادلخطزط أفـاد هبذا ال دخ صاحل ل ال دخ من هتاب «ىذه مياىدمنا» ص . 54
« 7ادلعجم الكبَت» (.)117/17
« 8هتاب اجلهح والتع يل» (.)244/5
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وقال ال ادقطٍت يف شهيك :واى احل يث فدما يتيهد بو.
2
وقال ابن ادلبادك :لدس ح يثو ب ري.

1

3

وقال احلافظ ابن حجه :ص وق خيط هثَتا تغَت حيظو منذ ويل القراري بالكزف .
ويف السن انقطاع بُت دي بن عي وعتب بن ازوان فعتب بن اـزوان تـزيف سـن ع ـهين عيـ أوسـع األقـزال وأمـا ديـ
4
بن عي  -وىز ابن احلسُت بن عي بن أيب طالب  -فزل سن ذتانُت.
فائببنة :قـ قــال بعــض أىــل العيــم أن ى ـٰذان احلـ يثان عيـ تقـ يه صــاترما فإهنمـا ال ييدـ ان وـزاد دعــاري اــَت ا﵁ بــل
اايـ مــا ييد انــو ىــز و ـزاد ن ـ اري ح ـ حاضـ ٍه حلاضــه إمــا مــن ادلالئك ـ ادلــزهيُت بــذلك أو مــن ُمســيم اجلــن أو مــن
ُ
اَتىم شلن سخهىم ا﵁ لذلك وىذا الن اري إمنا ىز لتابدل ش ري ىم قاددون عيدو ال لتابـدل شـ ري ال يقـ د عيدـو
إال ا﵁ تعاح ىكذا قالزا دزترم ا﵁.
قال مقد ه عيا ا﵁ عنو :وىذه اإلواب فدرا نظه فإن ادلالئك ال تعمل بأمه النـاس وإمنـا تعمـل ْتسـب أمـه ا﵁ ذلـا
همــا قــال تعــاح ال يعبــزن ا﵁ مــا أمــهىم وييعيــزن مــا يــؤمهون فادلالئك ـ ت ــتيق األعمــال مــن ا﵁ فاســب وق ـ
وـاري يف الكتــاب والســن رهــه هثــَت مــن وظــائف ادلالئكـ ومل يـأت فدرمــا رهــه إعانـ ادلالئكـ ل نســان إرا طَيــب مــنرم
رلــك ومــن وظــائيرم – مــثال  -قب ـض األدواح عنـ ال ـمزت وهتابـ ددق العب ـ وأويــو وعميــو وشــق ىــز أم ســعد
ويكزن ىذا إرا مت ل نسان يف بطن أمو أدبع أشره واَت رلك من الزظائف اليت لدس ادلقام مقام استقبائرا.
وهذلك اجلن ؛ فطيب العزن منرم لدس لو مستن يف ال هيع سزاري هـان فدمـا يقـ دون عيدـو أو فدمـا ال يقـ د عيدـو إال
ا﵁ فــإن هــان الطيــب فدمــا ال يقـ د عيدــو إال ا﵁ عــز ووــل أو شلــن يُعتقـ ادــاهبم وعـ م حرــزدىم ؛ فمعيــزم أن ىــذا
شهك.
وإن هــان الطيــب فدمــا يق ـ دون عيدــو هاإلدشــاد إح الطهي ـ وضلــز رلــك فرــذا الطيــب شلنــزع ألنــو وســدي إح ال ــهك
ولدس ب هك وعي منعو ال أسباب:

األول :أن ووزد اجلن حزلو لدس بأهد

فدكزن من التعي بالظندات والتعي بالظندات سبـدل إح الزسزس .

 1انظه «مزسزع أقزال اإلمام ال ادقطٍت» تهرت دقم 1621
« 2الكامل يف ضعياري الهوال» (.)11/5
« 3تقهيب الترذيب».
 4نقال من «السيسي الرعدي » (.)114/2

111

الشبهة الثامنة والجواب عليها

ثانيا :أن اجلـن ال يـُ دى عـن صـاحلرم وطـاحلرم فكـم مـن دوـل صـاحل قـ أفسـ ه وـن طـاحل ظرـه لـو يف ب ايـ األمـه
بيباس البالح فأودده ادلرالك هادتكاب الساه وضلزه.
ثالثا :لز هان اجلن أو ادلالئك تعـُت اإلنسـان هيمـا طَــيب مـنرم رلـك جلـاري بــدان رلـك يف الكتـاب أو السـن

السـدما

مــع قدــام ادلقتر ـ لــذلك فيمــارا مل يطيــب مــنرم النــيب  العــزن يف ازواتــو؟ 1ودلــارا هــان النــيب  يهســل العدــزن يف
الباهاري ومل يطيب العزن من اجلن؟
لز هان االستعان باجلن وائزة الستعان هبم السدما وىم أق د من اإلنـس عيـ السـداح يف األدض وقطـع ادلسـافات
ال اسع يف وق يسَت دون أن يهاىم أح .
ودلارا مل يستعن هبم دلا أضاع عائ عق ىا واضلبس القزم؟!
وىكذا حزادث هثَتة مهت عي النبـ  وصاابتو وعي اخليياري الهاشـ ين مل بـل فدرـا أهنـم اسـتعانزا بـاجلن وال مـهة
واح ة مع ووزد احلاو ادلاس إح رلك وهزن النيب  ىز الهحدم ال يد عيـ أمتـو فـ ل رلـك عيـ أن االسـتعان
باجلن لدس م هوع بل شلنزع .
فإن قدل :أمل ي ِهد عن بعض الباحلُت أن ادلالئك أو اجلن أعانترم من باب الكهام ؟
فاجلزاب :بي ولكن ىذا مل يكن بطيـب مباشـه مـنرم بـل سـاق ا﵁ تيـك الكهامـ ذلـم سـزقًا دون طيـب مـنرم أمـا
2
ح يثنا فرز عن طيب اإلنس من اجلن أو ادلالئك مباشهة أن ميُ وا ذلم ي العزن فيدنتبو إح ىذا.
فاحلاصــل أن مــن أداد طيــب ادلعزن ـ يف ش ـ ري شلــا ىــز يف نطــاق الق ـ دة الب ـهي فعيدــو أن يطيــب شلــن ح ـ ـزلو مــن اإلنــس
األحدــاري القــاددين الـ ـااضهين مستبــابا التزهــل عي ـ ا﵁ وس ـؤالو أن يدس ــه لــو أم ــهه ىكــذا عيمن ــا نبدن ــا  ومل
يُعيمنا سزى رلك وا﵁ أعيم.
 .7ومـن األحاديـث الـيت يتمسـك هبـا بعــض مـن أوـاد طيـب احلاوـات مـن ادلــزت حـ يث ابـن عبـاس دضـ ا﵁ عنرمــا
الذي دواه البزاد فقال:
 1أما قتال ادلالئك معو يف ب د فيم يكن بطيب مباشه من الهسزل صي ا﵁ عيدو وسيم ذلم بل ههام من ا﵁ تعاح ليمسيمُت ب ون طيب منرم قال
تعاح إر يزح دبك إح ادلالئك أين معكم فثبتزا الذين منزا اآلي فقزلو (يزح دبك) فدو تنبدو إح أن تثبد ادلالئك مل يكن بطيب من النيب 
وإمنا بأمه ا﵁ عز وول ادلباشه.
 2وانظه احلاشد السابق .
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ح نا مزس بن إسااق نا منجـاب بن احلادث نا حامت بن إمساعدل عن أسام بن دي عـن أبـان بـن صـاحل
عــن رلاى ـ عــن ابــن عبــاس أن النــيب  قــال :إن ﵁ مالئك ـ يف األدض ســزى احليظ ـ يكتب ــزن مــا يســقط مــن ودق
2
ال جه فإرا أصاب أح ُهم عـهو ٌ 1بأدض فالة ِ
فيدناد :أعدنـ ـ ـ ـ ـزا عباد ا﵁.
َْ َ
ك أعيو بقزلو بع ه :وىذا الكالم ال نعيمو يُهوى عن النيب  هبذا الييظ إال من ىذا الزوو هبذا اإلسناد.
ودواه البدرق ـ يف «ال ــعب» بســن يو عــن دوح ووعيــه بــن عــزن أنــا أســام بــن دي ـ عــن ابــن عبــاس موقوفببا فــذههه
3

بنازه.
4
ودواه ابن أيب شدب يف «ادلبنف» فقال :ح نا أبز خال األزته عن أسام بنازه.
واجلزاب عن ىذا احل يث أن فدو أسام بن ديـ اليدثـ فقـ قـال اإلمـام أزتـ البنـو عبـ ا﵁ دلـا سـألو عـن أحاديثـو :إن
5
ت بهت ح يثو فستعهف الن ْكهة فدرا.
ِ 7 6
وقال أيرا :هان ِت بن سعد تهك ح يثو بآخ ِهه .
وق قزى العالم األلباين دزتو ا﵁ دواي البدرق ادلزقزف عي ابن عباس دض ا﵁ عنرما فقال:
«ووعيه بن ع ـزن أو ـ مـن حـامت بـن إمساعدـل فإهنمـا وإن هانـا مـن دوـال ال ـدخُت ؛ فـاألول منرمـا مل ُبـهح ب ـ ري
ٓتالف اآلخه فق قال فدو النسائ  :لدس بالقزي.
وقال اَته :هان فدو ايي .
ولذلك قال فدو احلافظ( :صادح الكتاب ص وق يرم).
وقال يف وعيه :ص وق.

 1أي َعـَه َج عن الطهي وضل.
« 2ه ف األستاد» بهقم (.)3128
« 3شعب اإلميان» (.)128/6
.)92/6( 4
« 5هتاب العيل ومعهف الهوال» (.)1428
 6أي يف خه عمهه.
« 7هتاب العيل ومعهف الهوال» (.)874
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ولذلك فالحنيث عنني معلول بالمخالفة

1

واألدوح أنو مزقزف ولدس ىز من األحاديث الـيت ميكـن القطـع بأهنـا

يف حكم ادلهفزع الحتمال أن يكزن ابن عباس تيقاىا من َمسيَ َم ْ أىل الكتاب .وا﵁ أعيم».

2

قي  :وصا اخلرب عن بٍت إسهائدل ال تيد شدئا إال ما أق ـ ــهتو ال هيع اإلسالمد هدف والهوايتان – ادلهفزع وادلزقزف
– م ادمها عي أسام بن يزي اليدث وق عيمنا ما يف ح يثو من النكادة هما قال األئم ؟!
خ صة في الك

على األحاديث التي تقرر دعاء غير اهلل

هل األحاديث اليت تقهد دعاري اَت ا﵁ مكذوب عي النيب  بـ ون اسـتثناري وقـ نقـل السـدزط يف «تـ ديب الـهاوي»
عن ابن اجلزدي قزلو:
«م ــا أحس ــن ق ــزل القائ ــل :إرا دأيـ ـ احلـ ـ يث يب ــاين ادلعق ــزل أو خي ــالف ادلنق ــزل أو ين ــاقض األص ــزل ؛ ف ــاعيم أن ــو
مزضزع.
3
قال :ومعٌت مناقرتو لذصزل ؛ أن يكزن خادوا عن دواوين اإلسالم من ادلساند والكتب ادل رزدة».
وقال ال دخ زت بن ناصه بن معمه 4دزتو ا﵁:
«إن أدل القه ن ال ال عي النر عن دعاري اَت ا﵁ متظاىهة هقزلو تعاح وأن ادلساو ﵁ فال ت عز مع ا﵁
أح اً وقزلو تعاح لو دعزة احل والذين ي عزن من دونو ال يستجدـبزن ذلم ب ري وقزلو تعاح وال ت ع من
دون ا﵁ ما ال ينيعك وال يرهك فإن فعي فإنك إراً من الظادلُت اآلي إح اَت رلك من اآليات البدنات.
 1يعٍت سلاليتو ليا يث ادلهفزع.
« 2السيسي الرعدي » (.)112/2

« 3ت ديب الهاوي» الباب احلادي والع هون قسم ادلزضزع ( )277/1حتقد عب الزىاب عب اليطدف الناشه :داد الكتب العيمد
بَتوت.
 4ىز ال دخ العالم زت بن ناصه ل معمه ول عام  1164ىـ يف بي ة العددن ن أ يف بد حكم وإمادة فآباؤه ىم أمهاري صل يف القهنُت احلادي ع ه
ع ه والثاين ع ه أخذ العيم عن وـماع من العيماري منرم إمام ال عزة يف دمانو ال دخ زلم بن عب الزىاب ودلا بي يف العيم مبيغا هبَتا ويس
ليت ديس يف العددن ف دس عي ي يو أئم يف العيم والعمل وىم ال دخ سيدمان بن عب ا﵁ بن زلم بن عب الزىاب وال دخ عب الهزتـٰن بن حسن
وال دخ عب ا﵁ أبابطُت دزترم ا﵁.
ويف سن  1122ىـ تزح دئاس القراري يف مك ادلكهم وتزيف فدرا عام  1225ىـ دزتو ا﵁.
باختباد وتبهف من تهوـمتو يف مق م هتاب «النبذة ال هيي النيدس يف الهد عي القبزديُت» وى من إع اد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدخ د .عب السالم بن بهوس
ل عب الكهمي دزتو ا﵁.
ط2
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فمن أعهض عن ىذا هيو وتعام عنو وأعهض عن األحاديـث البـادا ال الـ عيـ حتقدـ التزحدـ وإبطـال ال ـهك
وس ردائعو وتعي ْت يث ضعدف ؛ مل يكن ىذا إال من دي ٍ يف قيبو ق تناولو قزلو تعاح فأمـا الـذين يف قيـزهبم

ديـ فدتبعـزن مـا ت ـابو منـو ابتغـاري اليتنـ  وقزلـو  فدمـا بـ عنـو يف البـادح مـن حـ يث عائ ـ ( :إرا دأيـتم الـذين
يتبعزن ما ت ابو منو فأولئك الذين مس ا﵁ فاحذدوىم) 2.»1اىـ.

 1دواه البخادي ( )4547ومسيم (.)2665
 2قالو ال دخ زت بن ناصه ل معمه دزتو ا﵁ يف هتابو «النبذة ال هيي النيدس يف الهد عي القبزديُت» ص  76 – 75باختباد وتبهف يسَت.
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فصل في التحذير من الوقوع في الشبهات
ترك النيب  أمته على احملجة البيضاء  ،ليلها كنهارها  ،وأكمل اهلل تعاىل هلم الدين  ،كما قال اهلل تعاىل اليوم
أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا.
علما1.

قال أبو ذر رضي اهلل عنه :لقد تركنا حممد  وما حيرك طائر جناحيه يف السماء إال أذ َكرنا منه
ويف زيادة عند الطرباين :فقال رسول اهلل  : ما بقي شيء يقرب إىل اجلنة ويباعد من النار إال وقد بــيــن لكم2.
ُ ِّ
ُِّ َ

ولكن قوما ضاقت صدورهم بصفاء هذا الدين ووضوحه  ،فلما علموا أهنم ال يقد رون على حتطيمه وحموه من صدور
ويب ـثـون الشكوك حول حقائقه وثوابته  ،ليصري املسلمون يف شك وحرية من دينهم ،
الناس ؛ ذهبوا يُ ِّ
شوشون عليه ُ ،
ويكون متسكهم به متسكا صوريا ال ُُياوز العبادات الظاهرة وحنوها  ،أما العقيدة – اليت هي عمل القلب  -فرييدون

أن يعودوا باملسلمني هبا إىل عقائد اجلاهلية األوىل  ،كعبادة غري اهلل  ،أو عقائد الفالسفة والصـابئة  ،كنفي صفات
الكمال عن الرب ج ـ ـ ـل وعز  ،أو عقيدة النصارى املتمثلة حبلول اهلل يف نبيه عيسى عليه السالم  ،تعاىل اهلل عن ذلك
علوا كبريا  ،وغري ذلك من االعتقادات اهلدامة.
وقد جنح أعداء اإلسالم يف بث هذه املعتقدات بني صفوف كثري من جهلة املسلمني  ،فتلقفها من تلقفها  -بسوء نية
ف دينه وعلمه
ض ُع َ
أو حسن نية  -على أهنا جزء من عقائد اإلسالم  ،وجعلوا يبثوهنا بني عوام املسلمني  ،فتلقفها من َ

وعقله  ،وردها من أراد اهلل هدايته وجناته.

وملا كان هذا البحث منصبا على اجلواب عن أهم الشبهات اليت يتعلق هبا من يدعو غري اهلل  ،رأيت تذييله بذكر
بعض الضوابط لفهم حقيقة الشبهات وسبل الوقاية فيها  ،لتكون معونة للعاقل وتذكرة للجاهل  ،وذلك أن الشبهات
ال حصر هلا  ،وال خيلو زمان من قائمني على بثها ونشرها بني املسلمني  ،ليف سدوا عليهم دينهم  ،كما قال ابن القيم
رمحه اهلل( :وقد خلق اهلل تعاىل لكل باطل وبَـهت حـََملة  ،كما للحق حـََملة) ، 3ولكن إذا حتصن املسلم مبعرفة
الضوابط العلمية املعينة على فهم حقيقة الشبهات ووسائل التحصن منها صار يف عصمة من الوقوع فيها بإذن اهلل ،
وهذا أوان الشروع يف ذكر تلك الضوابط.
 1رواه أمحد ( )153/5وابن حبان ( ، )65وصححه األلباين يف «التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان» ( ، )192/الناشر :دار باوزير – جدة.
 2انظر «املعجم الكبري» ( ، )1647وقد صحح هذه الزيادة األلباين يف «الصحيحة» (.)1803
 3انظر «إغاثة اللهفان»  ،ص  ، 1128ط دار عامل الفوائد – مكة.
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 تعريف الشبهة
القلب
باشر
ُ
قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل« :الشبهة وارد يرُد على القلب حيول بينه وبني انكشاف احلق له  ،فمىت َ
بردها ومعرفة بطالهنا  ،ومىت مل يباشر حقيق َة العلم
حقيق َة العلم مل تؤثر تلك الشبهة فيه  ،بل يقوى علمه ويقينه ِّ

باحلق قلبُه ؛ قدحت فيه الشك بأول وهلة ، 1فإن تداركها وإال تتابعت على قلبه أمثالُـها حىت يصري شاكا مرتابا.

والقلب يتوارده جيشان من الباطل ؛ جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل  ،فأيـما قلب صغا إليها وركن إليها
مبوجبها  ،فإن أُشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك
تشرهبا وامتأل هبا  ،فينضح لسانه وجوارحه َ
والشبهات واإليرادات  ،فيظن اجلاهل أن ذلك لسعة علمه وإمنا ذلك من عدم علمه ويقينه» 2.اهـ.

 لكل شبهة جواب
اعلم – رمحك اهلل تعاىل – أن املشركني وأهل البدع لهم شبهات وحجج كثيرة يستدلون هبا على صواب الباطل
وإبطال الصواب  ،كما قال تعاىل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احلق ، أي ليبطلوه  ،ولكن ليُعلم أن كل شبهة
فإهنا باطلة  ،ولكل شبهة جواب  ،كما قال تعاىل وال يأتونك مبثل إال جئناك باحلق وأحسن تفسريا3.

وقد اعتـىن القرآن بالرد على الشبهات  ،ومن ذلك الرد على شبهة اليهود اليت أثاروها ملا أمر اهلل بتحويل القبلة من
بـيت املقدس إىل الكعبة فقالوا ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها ، فرد اهلل عليهم  ،وبـيـن أن احلكمة يف ذلك
هو أن اهلل له املشرق واملغرب  ،يأمر الناس بالتوجه إىل ما شاء سبحانه وتعاىل  ،ومساهم سفهاء ملا اعرتضوا هبذا
االعرتاض  ،فقال سبحانه ﴿سيقول السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها قل هلل املشرق واملغرب
يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم﴾.
ويف هذا الرد القرآين لفتة أخرى وهي :إذا كان اعرتاض اليهود وأشباههم على الشريعة قد مساه اهلل سفها  ،فبماذا
يُوصف من اعرتض على أحقية اهلل وحده بالدعاء والعبادة؟

1
باش ـ ـَرت ـ ـ ُه.
أي أن الشبهة تقدح يف القلب شكا إذا َ
« 2مفتاح دار السعادة» (.)442/1

 3وانظر ما قاله اإلمام فيصل بن تركي رمحه اهلل كما يف «الدرر السنية» (.)288/2
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 الشبهات تتجدد وال حد لها
ومما ينبغي أن يُعلم أن الشبهات ال حد هلا  ،فال يلزم الرد عليها كلها  ،ألن احلق إذا تبـني بأدلته اليقينية مل يلزم اإلتيان
بأجوبة الشبه الواردة عليه  ،بل ينبغي اإلعراض عن مساعها ِّ
وتلق ـيها  ،ألن بطالهنا أمر معلوم من الدين بالضرورة ،
وألن كل ما ناىف احلق الواضح فهو باطل  ،كما قال تعاىل فماذا بعد احلق إال الضالل ، فعلى هذا فيكون حل
الش ـبه والرد عليها من باب

التربع1.

وحييوهنا كلما َخـَبت ُ ،ليضلوا هبا عباد اهلل
ومما ينبغي أن يُعلم أيضا أن الشبهات هلا أهلون  ،يثريوهنا كلما اندرست ُ ،
 ،ويصرفوهم عن عبادته سبحانه  ،وعن تعظيمه الالئق به  ،وليس ذلك بغريب عليهم  ،فقدميا قيل :لكل قوم وارث.
فظهور الـمناوئني لدعوة الرسل وإثارهتم للشبه واألحقاد أمر مشهور يف تاريخ اإلسالم  ،كما قال تعاىل وكذلك جعلنا
لكل نبـي عدوا شياطني اجلن واإلنس يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا.
 عند ظهور الشبهات تتجلى حكمة االبتالء للمؤمنين  ،ويظهر الدين
ومن حـكم ظهور الـمناوئني لدعوة الرسل وأتباعهم وإثا رهتم للشبه ؛ متحيص املؤمنني واختبار صربهم  ،وإقامة احلجة
على الكافرين وإبطال كيدهم  ،مث إجناز اهلل وعده للمؤمنني بنصرهم على من عاداهم  ،كما قال تعاىل ولقد سبقت
كلمتـنا لعبادنا املرسلني * إهنم هلم املنصورون * وإن جندنا هلم الغالبون.
ومن حكم ظهور املناوئني لدعوة الرسل ؛ ظهور اإلميان والدين  ،قال ابن تيمية رمحـه اهلل:
«إن من أعظم أسباب ظهور اإلميان والدين  ،وبـيان حقيقة أنباء املرسلني ؛ ظهور املعارضني هلم من أهل اإلفك املبـني
الباطل من اآليات البـينات
وعورض بالشبهات أقام اهلل تعاىل له ما ُحيق به احلق ويُبطل به
 ،وذلك أن احلق إذا ُجحد ُ
َ
الداحضة»2.

 ،مبا يُظهره من أدلة احلق وبراهينه الواضحة  ،وفساد ما عارضه من احلجج
وقال أيضا« :ومن سنة اهلل أنه إذا أراد إظهار دينه ؛ أقام من يعارضه  ،فيُ حق احلق بكلماته  ،ويقذف باحلق على
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق»3.
 1قاله ابن سعدي رمحه اهلل يف تفسري اآلية الكرمية من سورة البقرة. 145 :
« 2اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح»  )86 – 85/1( ،بتصرف يسري.
« 3جمموع الفتاوى» (.)57/28
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فاألمر كما قال األول:
وبض ده تتميز األشياء

الضد
الضد يظهر حسنه ِّ
و ِّ
 أقسام من يروج الشبهات

والذين يروجون الشبهات بـني املسلمني ال خيرجون عن ثالثة أصناف:
األول :كوهنم مل يفهموا دالالت النصوص الشرعية على مراد الشـارع احلكيم  ،بل على ما أملته عليهم فُهومهم ،
ف َفهموا خالف املراد  ،كما قال األول:
وآفته من الفهم السقيم

وكم من عائب قوال صحيحا
قال ابن القيم رمحه اهلل مبينا ضرر سوء فهم املراد عن اهلل ورسوله : 

« فقد حصل بإمهال ذلك والعـدول عنـه مـن الضـالل والعـدول عـن الصـواب مـا ال يعلمـه إال اهلل  ،بـل سـوء الفهـم عـن اهلل
ورسـوله أصـل كـل بدعــة وضـاللة نشـأت يف اإلسـالم  ،بــل هـو أصـل كـل خطــأ يف األصـول والفـروع  ،والسـيما إن أضــيف
إليـه ســوء القصـد  ،فيت فــق ســوء الفهـم يف بعــض األشــياء مـن املتبــوع مـو حســن قصــده وسـوء القصــد مــن التـابو  ،فيــا حمنــة
الدين وأهله  ،واهلل

املستعان»1.

الصنف الثاني هم من استدلوا على ما تعلقوا به من شبهـات بأحاديث ضعيفة أو باطلة أو منامات وحكايات  ،وحنو
ذلك من االستدالالت اليت ال تثبت هبا األحكام الشرعية الفرعية فضال عن أصول الدين ومبادئه العظام  ،والذين
يُثبتون العبادات باحلكايات واملنامات واملقايـيس والعقول 2واألذواق هم اليهود والنصارى  ،وعندهم من ذلك الشيء
الكثري.
قررون الشبهات عموما حيشون كتبهم باألشعار واحلكايات واملنامات  ،ألن األدلة الشرعية ال تعينهم
بل إن الذين يُ ِّ
على باطلهم  ،بل تنقضه من أُ ِّسه  ،فلهذا يلجأون إىل احلكايات واملنامات واألشعار  ،وهذه ليس هلا عماد وال وتد
يف دين اهلل  ،بل هي كالسراب حيسبه الظمآن ماء  ،حىت إذا جاءه مل ُيده شيئا.

« 1الروح»  ،ص  ، 179الناشر :دار ابن كثري – دمشق.
 2مالحظة :العقل الصريح ال يعارض النقل الصحيح  ،يراجو «درء تعارض العقل والنقل» لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل.
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فعم َدتُـ ُهم إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة
قال ابن تيمية رمحه اهلل« :وأما أولئك الضالل  ،أشباه املشركني النصارى ؛ ُ

صدق عن
 ،أو منقوالت عمن ال يـُحتج بقوله  ،إما أن يكون كذبا عليه وإما أن يكون غلطا منه  ،إذ هي نقل غري ُم َ
قائل غري معصوم  ،وإن اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول حرفوا الكلم عن مواضعه  ،ومتسكوا مبتشاهبه  ،وتركوا

حمكمه  ،كما يفعل النصارى» 1.اهـ.
وقال أيضا « :ورمبا احتجوا بأمثلة جزئية خاصة إلثبات قضايا كلية عامة  ،فيحتجون إلثبات جواز مطلق االستغاثة -
فيما يقدر عليه املخلوق وما ال يقدر عليه – بسؤال بعض الناس النيب  أن يدعو هلم  ،ومعلوم أن هذا الذي ثبتت
به السنة حق ال ريب فيه  ،لكن ال يلزم من ذلك ثبوت مجيو الدعاوى العامة  ،وإبطال نقيضها  ،إذ الدعوى الكلية
ال تثبت مبثال جزئي  ،ال سيما مو االختالف والتباين  ،وهذا كمن يريد أن يثبت حـل مجيو املالهي لكل أحد
والتقرب هبا إىل اهلل بكون اجلاريتني غنتا عند عائشة رضي اهلل عنها يف بيت النيب  يوم عيد  ،مو كون وجهه كان
مصروفا إىل احلائط ال إليها  ،أو حيتج على استماع كل قول بقوله ﴿فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون
أحسنه﴾  ،وال يدري أن القول هنا هو القرآن  ،كما يف قوله ﴿أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما مل يأت آباءهم
يسوغ استماع كل قول» 2.اهـ.
األولني﴾  ،وإال ُ
فم َسلم أنه ال ُ
الصنف الثالث هم من اتبو املتشابه وترك احملكم  ،وهذا سبـيل أهل الباطل الذين يفهمون اآليات احملكمات على
ضوء اآليات املتشاهبات  ،أي اليت يشتبه فهم معناها الظاهر على عامة الناس وال يعلمها إال علماؤهم  ،وهذا مسلك
خاطىء  ،والواجب فهم اآليات املتشاهبات على ضوء اآليات احملكمة ال العكس  ،ونصوص الشريعة  -حبمد اهلل -
ليس بـينها تـناقض  ،بل متفقة  ،يفسر بعضها بعضا  ،وقد حذر النبـي عليه الصالة والسالم من اتباع املتشابه وترك
احملكم  ،فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت :تال رسول اهلل  هذه اآلية هو الذي أنـزل عليك الكتاب منه آيات
حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتـنة وابتغاء تأويله
وما يعلم تأويله إال اهلل والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولوا األلباب.
قالت :قال رسول اهلل  : فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى اهلل فاحذروهم3 .

« 1االستغاثة يف الرد على البكري» ( )587 – 582 /2باختصار يسري.
« 2االستغاثة يف الرد على البكري» (.)589 – 588/2
 3تقدم خترُيه.
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 أخطر الشبه هي الشبه المتعلقة باالعتقاد
الشبه كلها خطرية  ،ولكن أخطرها هو الذي يرتتب عليه خروج من ملة اإلسالم  ،كالشبه اليت تقرر دعاء غري اهلل ،
وكذلك الشبه اليت تقرر تعطيل اهلل عن صفاته اليت وصف هبا نفسه  ،أو الشبه اليت يراد هبا الطعن يف مصادر التشريو
 ،القرآن والسنة  ،أو الشبه اليت يراد منها حتليل ما حرم اهلل  ،كتحليل الربا مثال وحنو ذلك.
 وجوب الحذر من الشبهات وعدم االستشراف لها
ُيب على املسلم الذي يريد أن يسلك طريق السالمة لدينه أن حيذر من الوقوع يف الشبهات وال يتصدر هلا  ،فإن
النيب  ملا ذَكر فتنة الدجال للصحابة أمرهم أن ينأوا عنه وال يتصدروا له  ،فقال( :إذا مسعتم به يف أرض فانأوا عنه)
 ،أي ابتعدوا عنه وال تتعرضوا له  ،هذا مو علو كعبهم يف الديانة والعلم  ،فكيف مبن هم دوهنم؟!

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن بن حسن رمحه اهلل « :فرمبا خرج اإلنسان من اإلسالم بشبهة حتول بينه وبني
ما ُيب هلل من التوحيد واإلخالص والرباءة من عبادة ما عـبد معه من األوثان واألصنام »1.
ُ

 واجب والة األمر من العلماء واألمراء تجاه من يروجون الشبهات

ُيب على والة األمر األخذ على أيدي من يروجون الشبه  ،وأن يُـع ـِّزروهنم حببس أو ضرب أو نفي  ،وال يرتكوا اجملال

مفت وحا هلم إلفساد عقائد املسلمني ببث الشبه  ،باسم حرية الرأي  ،أو احلوار مو اآلخر  ،أو الدميوقراطية وحنو ذلك
من الشعارات الرباقة  ،اليت هي حمض مناهج الدول الغربية الكافرة.
كما ُيب على العلماء واملتخصصني يف العلوم الشرعية أن يردوا على الشبه الدينية حىت ال تروج بني املسلمني  ،ألن
الشبهة كاملرض العضوي  ،إذا تُرك فإنه ينتشر ويستشري.
قال ابن تيمية رمحه اهلل يف سياق أمثلة من ُيب بيان حاله والرد عليه:
ومثل أئمة البدع من أهل الـمقاالت املخالفة للكتاب والسنة  ،أو العبادات الـمخالفة للكتاب والسنة  ،فإن بيان
حاهلم وحت ذير األمة منهم واجب باتفاق املسلمني  ،حىت قيل ألمحد بن حنبل( :الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب
إليك أو يتكلم ىف أهل البدع؟
فقال :إذا قام وصلى واعتكف فإمنا هو لنفسه  ،وإذا تكلم ىف أهل البدع فإمنا هو للمسلمني  ،هذا أفضل).
 « 1منهاج التأسيس والتقديس يف كشف شبهات داود بن جرجيس»  ،ص . 13
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فبني أن نفو هذا 1عام للمسلمني ىف دينهم  ،من جنس اجلهاد ىف سبيل اهلل  ،إذ تطهري سبيل اهلل ودينه ومنهاجه
وشرعته  ،ودفو بغي هؤالء وعدواهنم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق املسلمني  ،ولوال من يُقيمه اهلل ل َدفو ضرر
هؤالء لََف َس َد الدين  ،وكان فساده أعظم من فساد استيالء العدو من أهل احلرب  ،فإن هؤالء إذا استولوا مل يُفسدوا
القلوب وما فيها من الدين إال تبعا  ،وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء  ،وقد قال النيب ( : إن اهلل ال ينظر
صوركم وأموالكم  ،ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم) ، 2وذلك أن اهلل يقول ىف كتابه ﴿لقد أرسلنا رسلنا
إىل ُ
بالبينات وأ نزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا احلديد فيه بأس شديد ومنافو للناس وليعلم اهلل من
ينصره ورسله بالغيب﴾  ،فأخرب أنه أنزل الكتاب والـميزان ليقوم الناس بالقسـط  ،وأنه أنزل احلديد كما ذكره  ،فقوام
الدين بالكتاب اهلادي والسيف الناصر ﴿ ،وكفى بربك هاديا ونصريا﴾ ...
أمر الكتاب وبُدِّل
فاذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا ختالف الكتاب ويـُلَِّبسوهنا على الناس ومل تَُـبـني للناس ؛ فَ َس َد ُ

الدين كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا مبا وقو فيه من التبديل الذي مل يُن َكر على أهله.

واذا كان أقوام ليسوا منافقني لكنهم مساعون للمنافقني قد التبس عليهم أمرهم حىت ظنوا قولَـهم حقا وهو خمالف
للكتاب وصاروا دعاة إىل بدع املنافقني فال بد أيضا من بيان حال هؤالء  ،بل الفتنة حبال هؤالء أعظم  ،فإن فيهم

إميانا يوجب مواالهتم وقد دخلوا ىف بدع من بدع املنافقني اليت تُفسد الدين  ،فال بد من التحذير من تلك البدع وان
اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم  ،بل ولو مل يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانني أهنا هدى وأهنا خري
وأهنا دين ومل تكن كذلك ؛ لوجب بيان حاهلا.
وهلذا وجب بيان حال من يغلط ىف احلديث والرواية  ،ومن يغلط ىف الرأي والفتيا  ،ومن يغلط ىف الزهد والعبادة وإن
كان املخطئ اجملتهد مغفورا له خطؤه وهو مأجور على اجتهاده  ،فبيان القول والعمل الذى دل عليه الكتاب والسنة
واجب وان كان ىف ذلك خمالفة لقوله وعمله 3.انتهى كالمه رمحه اهلل.

 1أي الراد على أهل البدع.
 2رواه مسلم (.)2564
« 3جمموع الفتاوى» (.)234-231/28
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مروجي الشبه بني الناس بالدجاجلة  ،فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال:
قال مقيده عفا اهلل عنه :وقد وصف النيب ِّ 

قال رسول اهلل  : يكون يف آخر الزمان دجالون كذابون  ،يأتونكم من األحاديث مبا مل تسمعوا أنتم وال آباؤكم ،
فإياكم وإياهم  ،ال يُضلونكم وال

يفتنونكم1.

وعن جابر بن مسرة رضي اهلل عنه أنه مسو النيب  يقول :إن بني يدي الساعة كذابني

فاحذروهم2.

 عالج الشبه يكون بالرجوع إلى العلماء الربانيين  ،المتبعين للكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح
وكما تقدم من كـالم أهـل العلـم ؛ فـإن يف كتـاب اهلل وسـنة رسـول اهلل  اهلـدى والنـور  ،واجلـواب عـن مجيـو اإلشـكاالت
ض للمســلم فيمـا يتعلـق بـأمور دينــه  ،ألن النـيب  تـرك النــاس علـى جـادة بيضـاء نقيــة  ،لـيس فيهـا لــبس وال
الـيت قـد تعـر ُ
اخ ــتالف  ،فم ــن ع ــرض علي ــه إش ــكال أو طـ ـرأ علي ــه استفس ــار فم ــا علي ــه إال البح ــث ع ــن جواب ــه يف الكت ــاب والس ــنة ،

مسرتشــدا بك ـالم أهــل العلــم املوثــوق بعلمهــم وأمــانتهم وديــنهم  ،سـواء ال ـ ُمدون يف الكتــب أو األشــرطة أو باالتصــال هبــم
شخصـيا  ،قـال تعــاىل فاسـألوا أهــل الـذكر إن كنــتم ال تعلمـون ، وقــال تعـاىل وإذا جــاءهم أمـر مــن األمـن أو ا ــوف

أذاعوا به ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ، وأهل االستنباط هم العلماء.
أقول :وال خيلو زمان من علماء ربانيني يفندون شبه أهل الباطل ويردون عليهم  ،كما قال ابن تيمية رمحه اهلل:
«هــذه األم ــة وهلل احلم ــد مل يــزل فيه ــا م ــن ي ــتفطن ملــا يف ك ــالم أه ــل الباطــل م ــن الباط ــل وي ـ ُـرده  ،وهــم مل ــا ه ــداهم اهلل ب ــه
رد الباطل رأيا ورواية  ،من غري تشاعر وال
يتوافقون يف قبول احلق و ِّ

تواطؤ»3.

وقال الشيخ األديب سليمان بن سحمان 4رمحه اهلل:
وعن كل بدعي أتى باملصائب
معاقل دين اهلل من كل جانب
ُ

من الدين كشف العيب عن كل كاذب
ولوال رجال مؤمنون لـ ُه ِّدمت

 1رواه مسلم ( )7عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
 2رواه مسلم (.)1822
« 3جمموع الفتاوى» (.)233/9
 4تقدمت ترمجته.
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 الشبهات ال تؤثر في الراسخين في العلم
قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل يف وصف حال املقلد  ،قليل البصرية يف دين اهلل:
إذا وردت على قلبه أدىن شبهة قدحت فيه الشك والريب  ،خبالف الراسخ يف العلم ؛ لو وردت عليه من الشبه بعدد
أمواج البحر ما أزالت يقينه وال قدحـ ـت فيه شكا  ،ألنه قد رسخ يف العلم  ،فال تستفزه الشبهات  ،بل إذا وردت
وجيشه مغلولة
س العلم ُ
عليه ردها َحَر ُ

مغلوبة1.

 أهل الباطل يخلطون شبههم بشيء من الحق ليروج بين الناس
قال الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان حفظه اهلل :وقوله تعاىل يوحي بعضهم إىل بعض ُزخرف القول غرورا﴾  ،الزخرف

وزخرف القول هو القول ال ُـم َـموه ال ُـمزور ألجل أن يُـ َـغــر الناس  ،فالقول املزخرف هو الباطل
يف األصل الذهب ُ ،
املغلف بشيء من احلق  ،وهذا من أعظم الفتنة  ،ألن الباطل لو كان مكشوفا ما قبله أحد  ،لكن إذا ُغطِّي بشيء
احلق2.

من احلق فإنه يقبله كثري من الناس  ،وينخدعون هبذه الزخرفة  ،فهو باطل يف صورة
وقال ابن تيمية رمحه اهلل :وال يشتبه على الناس الباطل احملض  ،بل ال بد أن يشاب 3بشيء من احلق4.
ُ َ

وقال أيضا :وال يُن َفق 5الباطل يف الوجود إال بشوب من احلق  ،كما أن أهل الكتاب لبسوا احلق بالباطل بسبب احلق
اليسري الذي معهم6.
واشتبهت7.

اجت
وقال أيضا :كل ذي مقالة فال بد أن تكون يف مقالته شبهة من احلق  ،ولوال ذلك ملا ر َ
وقال ابن القيم رمحه اهلل :فكل صاحب باطل ال يتمكن من ترويج باطله إال بإخراجه يف قالب حق8 .
 عناية العلماء في القديم والحديث برد شـبه أهل الباطل
« 1مفتاح دار السعادة» ( ، )442/1حتقيق علي حسن عبد احلميد  ،الناشر :دار ابن عفان  -ا رب.
 2انظر « شرح كتاب كشف الشبهات» له  ،ص  ، 56الناشر :مؤسسة الرسالة – بريوت.
 3يُشاب أي ُخيلط.

 4انظر «جمموع فتاوى ابن تيمية» (.)37/8
 5يُن َفق الباطل أي ُيروج.

 6انظر «جمموع فتاوى ابن تيمية» (.)190/35
 7انظر «قاعدة يف احملبة»  ،ص  ، 289حتقيق :حممد رشاد سامل  ،الناشر :مكتبة الرتاث اإلسالمي  -القاهرة.
 8انظر «إغاثة اللهفان يف مصائد الشيطان» ( ، )767/2حتقيق علي بن حسن  ،الناشر :دار ابن اجلوزي  -الدمام.
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وقــد ُع ـين علمــاء اإلســالم بــالرد علــى شــبه أهــل الباطــل علــى مــر العصــور والــدهور  ،س ـواء فيمــا يتعلــق بتوحيــد العبــادة أو
بتوحيــد األمســاء والصــفات أو غــريه مــن م ســائل العقيــدة  ،ألن هــذا مــن اجلهــاد يف ســبيل اهلل  ،ومــن الــدفاع عــن الــدين ،

ف.
وض ُع َ
ي  ،واضمحل احلق َ
ولوال ردودهم الستعلى الباطل وقَو َ

وفيما يلي ثبت يتضمن أمساء كتب أهل العلم املؤلفة يف الدفاع عن توحيد العبادة  ،وكشف الشبه املثارة

حوله1.

 1وللعلم  ،فق د يسر اهلل إعداد قائمة علمية موسعة حتوي مراجو أهل السنة يف العقيدة والشريعة والسلوك  ،تتضمن أمساء كتب كثرية يف الرد على كثري من
الطوائف والفرق املخالفة ملنهج أهل السنة واجلماعة يف شىت مسائل العقيدة  ،وقد ومستها « الدليل ملراجو أهل السنة يف العقيدة والشريعة والسلوك»  ،وهي
منشورة على شبكة املعلومات يف املوقو التايل. www.saaid.net/kutob :
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ثبت يتضمن أهم الكتب التي تعنى بالرد على الشبهات المتعلقة بتوحيد العبادة
اسم المؤلف

اسم الكتاب

الناشر

كشف الشبهات

حممد بن عبد الوهاب

شرح كتاب كشف الشبهات

حممد بن صاحل بن عثيمني

دار الثريا  -الرياض

شرح كتاب كشف الشبهات

صاحل بن فوزان الفوزان

دار النجاح  -الرياض

كشف ما ألقاه إبليس من البهرج

عبد الرمحـٰن بن حسن آل

والتلبيس على قلب داود بن جرجيس

الشيخ

تأسيس التقديس يف كشف تلبيس داود عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن
أبابطني
بن جرجيس
منهاج التأسيس والتقديس يف كشف
شبهات داود بن جرجيس
حتفة الطالب واجلليس يف كشف شبه
داود بن جرجيس

دار العاصمة  -الرياض

مؤسسة الرسالة  -بريوت

عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن
آل الشيخ

دار اهلداية – الرياض

سليمان بن سحمان

دار العاصمة  -الرياض
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الضياء الشارق يف الرد على املارق
املاذق
الصواعق املرسلة الشهابية على الشبة
الداحضة الشامية
صيانة اإلنسان عن وسوسة الشيخ
دحالن

سليمان بن سحمان

دار العاصمة  -الرياض

سليمان بن سحمان

دار العاصمة  -الرياض

حممد بشري السهسواين اهلندي مكتبة العلم  -جدة

تأييد امللك املنان يف نقض ضالالت
دحالن

صاحل بن حممد الشثري

دار احلبيب  -الرياض

فتح املنان يف نقض شبه احلاج دحالن

زيد بن حممد آل سليمان

دار التوحيد للنشر  -الرياض

الرد على شبهات املستعينني بغري اهلل

أمحد بن إبراهيم بن عيسى

دار العاصمة  -الرياض

مصباح الظالم يف الرد على من كذب
على الشيخ اإلمام

عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن
آل الشيخ

دار اهلداية – الرياض

املورد العذب الزالل يف نقض شبه أهل
الضالل

عبد الرمحـٰن بن حسن آل
الشيخ

دار اهلداية – الرياض
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البيان واإلشهار لكشف زيغ امللحد
احلاج خمتار

فوزان السابق

غاية األماين يف الرد على النبهاين

حممود شكري األلوسي

مكتبة الرشد  -الرياض

كشف الشبهتني

سليمان بن سحمان

دار العاصمة  -الرياض

هذه مفاهيمنا – رد على كتاب
"مفاهيم ُيب أن تصحح" حملمد بن
علوي املالكي
دحض شبهات على التوحيد من سوء
الفهم لثالثة أحاديث
كشف غياهب الظالم عن أوهام جالء
األفهام
األسنة احلداد يف رد شبهات علوي
احلداد
فـتح املـلك الوهاب يف رد شبه املرتاب
(رد على شبهات يف إعراب كلمة
التوحيد)

صاحل بن عبد العزيز آل
الشيخ
عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن
أبابطني

دار العاصمة  -الرياض

سليمان بن سحمان

مكتبة أضواء السلف  -الرياض

سليمان بن سحمان

مكتبة أضواء السلف  -الرياض

عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن
آل الشيخ
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اإلبطال والرفض لعدوان من جترأ على
كشف الشبهات بالنقض  ،ويليه:
مالمح جهمية (وهو رد على حسن بن

عبد الكرمي بن صاحل احلميد

دار الصفوة  -مصر

فرحان املالكي)
األحاديث املوضوعة اليت تنايف توحيد

أسامة بن عطايا العتييب

مكتبة الرشد  -الرياض

اإلخنائية أو الرد على اإلخنائي

شيخ اإلسالم ابن تيمية

دار ا راز  -جدة

اللمعة يف األجوبة السبعة

شيخ اإلسالم ابن تيمية

دار الصميعي  -الرياض

حممد بن إبراهيم آل الشيخ

مدار الوطن  -الرياض

حممد بن سلطان احلنفي

دار الصميعي  -الرياض

حممد بن سلطان احلنفي

دار العاصمة  -الرياض

العبادة

شفاء الصدور يف الرد على اجلواب
املشكور
حكم اهلل الواحد الصمد يف حكم
الطالب من امليت املدد
املشاهدات املعصومية عند قرب خري
الربية
الفرقان بني توحيد أهل السنة وتوحيد
القبوريني

جمدي بن محدي بن أمحد
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زيارة القبور الشرعية والبدعية

حميي الدين الربكوي احلنفي

دار العاصمة  -الرياض

اجملالس األربعة من جمالس األبرار

أمحد الرومي احلنفي

دار العاصمة  -الرياض

مشس الدين السلفي األفغاين

دار الصميعي  -الرياض

نعمان بن حممود اآللوسي

املكتب اإلسالمي  -بريوت

جهود علماء احلنفية يف إبطال عقائد
القبورية
اآليات البينات يف عدم مساع األموات
عند احلنفية السادات

تطري االعتقاد عن أدران اإلحلاد
حممد بن إمساعيل الصنعاين/
للصنعاين  ،ويليه شرح الصدور يف حترمي
حممد بن علي الشوكاين
رفو القبور للشوكاين
مسألة يف الذبائح على القبور وغريها

شفاء الصدور يف زيارة املشاهد والقبور
اجملموع املفيد يف نقض القبورية ونصرة
التوحيد

حممد بن إمساعيل الصنعاين
زين الدين مرعي بن يوسف
الكرمي

دار املغين  -الرياض

دار ابن حزم  -بريوت

مكتبة نزار الباز  -مكة

حممد بن عبد الرمحـٰن ا ميس دار أطلس ا ضراء  -الرياض
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النبذة الشريفة النفيسة يف الرد على
القبوريني

محد بن ناصر آل معمر

دار العاصمة  -الرياض

معارج األلباب يف مناهج احلق والصواب حسني بن مهدي النعمي

دار املغين  -الرياض

من بدع القبور

محد بن عبد اهلل احلميدي

دار املتعلم  -الزلفي

حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد

حممد ناصر الدين األلباين

املكتب االسالمي  -بريوت

الصارم املنكي يف الرد على السبكي

حممد بن أمحد بن عبد اهلادي مؤسسة الريان  -بريوت

الكشف املبدي لتمويه أيب احلسن

حممد بن حسني الفقيه

دار الفضيلة  -الرياض

هدم املنارة ملن صحح أحاديث التوسل
والزيارة

عمرو عبد املنعم سليم

دار الضياء  -طنطا

رسالة يف التربك والتوسل والقبور

عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز مدار الوطن  -الرياض

السبكي (تكملة الصارم املنكي)
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الرد على فيصل مراد علي رضا فيما

صاحل بن فوزان الفوزان

دار العاصمة  -الرياض

محود بن عبد اهلل التوُيري

مكتبة املعارف  -الرياض

أمحد بن حيىي النجمي

مكتبة الغرباء األثرية  -املدينة

االستغاثة يف الرد على البكري

شيخ اإلسالم ابن تيمية

مكتبة دار املنهاج  -الرياض

تنبيه زائر املدينة على املمنوع واملشروع
من الزيارة

صاحل بن غامن السدالن

دار بلنسية  -الرياض

عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن
أبابطني

دار ابن اجلوزي  -الدمام

د .عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن
اهلذيل

مكتبة الرشد  -الرياض

كتبه عن شأن األموات وأحواهلم
اإلجابة اجللية على األسئلة الكويتية
أوضح اإلشارة يف الرد على من أجاز
املمنوع من الزيارة

االنتصار حلزب اهلل املوحدين والرد على
اجملادلني املشركني
شبهات املبتدعة يف توحيد العبادة
جمانبة أهل الـثـبـور املصلني يف املشاهد
وعند القبور (رد على من أجاز الصالة

عبد العزيز بن فيصل الراجحي مكتبة الرشد  -الرياض

يف املقابر وعند القبور)
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زيارة القبور عند املسلمني

سامل بن قطوان العبدان

دار غراس  -الكويت

بدع القبور  ،أنواعها وأحكامها

صاحل بن مقبل العصيمي

دار الفضيلة  -الرياض

التحذير من تعظيم اآلثار غري املشروعة

عبد احملسن بن محد العباد

دار املغين  -الرياض

البيان املبدي لشناعة القول اجملدي ،
ويليه رجم أهل التحقيق واإلميان

سليمان بن سحمان

دار أضواء السلف  -الرياض

الـقـبورية (نشأهتا – آثارها)

أمحد بن حسن املـعلم

دار ابن اجلوزي  -الدمام

البناء على القبور

عبد الرمحـٰن بن حيىي املعلمي

دار أطلس ا ضراء  -الرياض
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خالصة البحث

خالصة البحث
احلمد هلل  ،والصالة والسالم على رسول اهلل  ،أما بعد:
فخالصة البحث أن إفراد اهلل بالدعاء حق ثابت هلل وحده  ،بداللة بالكتاب والسنة وإمجاع املسلمني  ،ال يشكل عليو
شبهة عقلية وال حديث ضعيف أو مكذوب على النيب  ، وىكذا غري الدعاء من العبادات  ،كالصالة والزكاة
والطواف والذبح والنذر وغريىا من العبادات  ،كلها ال جيوز صرفها لغري اهلل مطلقا  ،ومن صرف منها شيئا لغري اهلل
فقد أشرك باهلل تعاىل  ،وخرج من ملة اإلسالم  ،عياذا باهلل من ذلك.
وهبذا مت ىذا الكتاب  ،نفع اهلل بو كاتبو وقارئو وناشره  ،واهلل أعلم وصلى اهلل على نبينا حممد  ،وآلو وصحبو وسلم
تسليما كثريا إىل يوم الدين.
وكتبو  ،ماجد بن سليمان الرسي
السبت  ،الرابع والعشرين من شهر مجادى اآلخرة لعام  4141ىجري
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ثبت مراجع الكتاب

ثبت ألهم مراجع الكتاب
.1

الكتاب ادلصنف يف األحاديث واآلثار  ،عبد اهلل بن أيب شيبة  ،حتقيق مػحمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد بن عبد السالم بن

.2
.3

شاهني  ،الناشر :مكتبة دار الباز  -مكة
ادلنتخب من مسند عبد بن محيد  ،حتقيق مصطفى العدوي  ،الناشر :دار بلنسية  -الرياض
شعب اإلميان  ،أيب بكر البيهقي  ،حتقيق حممد السعيد بن بسيوين زغلول  ،ط  ، 1الناشر :دار الكتب

.4
.5
.6
.7
.8

العلمية – لبنان
ادلدخل إىل السنن الكربى  ،أيب بكر البيهقي  ،حتقيق د .حممد ضياء الرمحػٰن األعظمي  ،الناشر :مكتبة
أضواء السلف  -الرياض
جامع بيان العلم وفضله  ،ابن عبد الرب  ،حتقيق أيب األشبال الزهريي  ،الناشر :دار ابن اجلوزي  -الدمام
أخبار مكة  ،حممد بن عبد اهلل األزرقي  ،حتقيق د .عبد ادللك بن عبد اهلل بن دهيش
األصنام  ،هشام بن حممد الكليب  ،الناشر :اجملمع الثقايف  -اإلمارات
العلو  ،مشس الدين الذهيب  ،حتقيق أشرؼ عبد ادلقصود  ،الناشر :مكتبة أضواء السلف  -الرياض

 .9اقتضاء الصراط ادلستقيم لػمخالفة أصحاب اجلحيم  ،ابن تي ػمية  ،حتقيق د .ناص ػ ػر بن عبد الكرمي العقل ،
ط ، 5الناشر :مكتبة الرشد  -الرياض
 .11قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة  ،ابن تيمية  ،حتقيق د .ربيع بن هادي  ،ط  ، 1الناشر :مكتبة لينة –
مصر
 .11االستغاثة يف الرد على البكري  ،ابن تيمية  ،حتقيق عبد اهلل السهلي  ،ط  ، 1الناشر :مدار الوطن  -الرياض
 .12الداء والدواء  ،ابن القيم  ،حتقيق علي حسن عبد احلميد  ،الناشر :دار ابن اجلوزي  -الدمام
 .13إغاثة اللهفان  ،ابن القيم  ،حتقيق علي حسن عبد احلميد  ،الناشر :دار ابن اجلوزي  -الدمام
 .14مدارج السالكني  ،ابن القيم  ،حتقيق عبد العزيز بن ناصر اجلليل  ،الناشر :دار طيبة  -الرياض
 .15مفتاح دار السعادة ومنػ ػ ػ ػ ػشور والية أهل العلم والريادة  ،ابن القيم  ،حتقيق علي حسن عبد احلميد  ،الناشر:
دار ابن عفان  -اخلرب
 .16حت قيق كلمة اإلخالص  ،ابن رجب احلنلي  ،حتقيق إبراهيم بن عبد اهلل احلازمي  ،الناشر :دار الشريف -
الرياض
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 .17جتريد التوحيد ادلفيد  ،أمحد بن علي ادلقريزي ادلصري الشافعي  ،حتقيق علي بن حممد العمران  ،الناشر :دار
عامل الفوائد – مكة
 .18تأسيس التقديس يف كشف تلبيس داود بن جرجيس  ،عبد اهلل أبابطني  ،الناشر :مؤسسة الرسالة  -بريوت
 .19منػ ػ ػ ػ ػ ػ ػهاج التأسيس والتقديس يف كشف شبػ ػ ػهات داود بن جػرجيس  ،عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن
آل الشيخ  ،الناشر :مكتبة اذلداية – الرياض.
 .21النبذة الشريفة النفيسة يف الرد على القبوريني  ،ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػمد بن ناصر آل معمر  ،حتقيق عبد السالم بن
برجس  ،الناشر :دار العاصمة  -الرياض
 .21اجملموع ادلفيد يف نقض القبورية ونصرة التوحيد  ،د .حممد بن عبد الرمحػٰن اخلميس  ،الناشر :دار أطلس -
الرياض
 .22شفاء الصدور يف زيارة ادلشاهد والقبور  ،مرعي بن يوسف الكرمي  ،الناشر :مكتبة نػزار مصطفى الباز -
مكة
 .23الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد  ،حممد بن علي الشوكاين  ،حتقيق أيب عبد اهلل احلليب  ،الناشر :دار
ابن خزمية  -الرياض
 .24فصل ادلقال يف توسل اجلهال  ،حممد عارؼ خوقري الكتيب ادلكي  ،الناشر :دار ادلسلم  -الرياض
 .25الدرر السنية يف األجوبة النجدية  ،مجع عبد الرمحػٰن بن حممد بن قاسم  ،الناشر :دار القاسم – الرياض
 .26دمعة على التوحيد ( ،حقيقة القبورية وأثرها يف واقع األمة)  ،الناشر :ادلنتدى اإلسالمي  -لندن
 .27حتفة الذاكرين  ،حممد بن علي الشوكاين  ،الناشر :مكتبة دار الرتاث  -القاهرة
 .28عجالة الراغب ادلتمين يف ختريج كتاب «عمل اليوم والليلة» البن السين  ،حتقيق سليم اذلاليل  ،الناشر :دار
ابن حزم  -بريوت
 .29صحيح الكلم الطيب  ،ابن تيمية  ،حتقيق األلباين  ،ط  ، 3الناشر :ادلكتب اإلسالمي  -بريوت
 .31األسرار ادلرفوعة يف األخبار ادلوضوعة ادلعروؼ بادلوضوعات الكربى  ،ادلال علي القاري  ،حتقيق د .حممد بن
لطفي الصباغ  ،الناشر :ادلكتب اإلسالمي  -بريوت
 .31نقد ادلنقول واحملك ادلميز بني ادلردود وادلقبول  ،ابن القيم  ،حتقيق عبد الرمحػٰن بن حيىي ادلعلمي اليماين ،
الناشر :دار العاصمة  -الرياض

141

ثبت مراجع الكتاب

 .32كتاب اجملروحني من احملدثني  ،ابن حبان  ،حتقيق محدي بن عبد اجمليد السلفي  ،الناشر :دار الصميعي -
الرياض
 .33الكامل يف ضعفاء الرجال  ،ابن عدي  ،حتقيق عادل عبد ادلوجود وعلي معوض  ،الناشر :دار الكتب
العلمية  -لبنان
 .34موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين يف رجال احلديث وعلله  ،إعداد مجاعة من الباحثني  ،الناشر :عامل
الكتب  -لبنان
 .35العلل ادلتناهية يف األحاديث الواهية  ،أليب الفرج ابن اجلوزي  ،عناية خليل ادليس  ،الناشر :دار الكتب
العلمية  -لبنان
 .36كتاب العلل ومعرفة الرجال  ،أمحد بن حنبل  ،حتقيق وصي اهلل عباس  ،الناشر :دار اخلاين  -بريوت
 .37كتاب اجلرح والتعديل  ،عبد الرمحػٰن بن أيب حامت الرازي  ،الناشر :دار الكتب العلمية – لبنان
 .38كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما جرى عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس  ،إمساعيل بن حممد
العجلوين  ،عناية :أمحد القالش  ،الناشر :مؤسسة الرسالة  -بريوت
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الموضوع
 مقدمة
 فهرست
 تأصيالت علمية بني يدي البحث
 مكانة الدعاء بني سائر العبادات
 فصل يف األمر بدعاء اهلل وحده والنهي عن دعاء غريه
 تأصيالت يف مسألة الشفاعة
 فصل يف بيان أنواع شفاعات النيب  يوم القيامة
 األولى :شفاعته لبدء احلساب
 الشفاعة الثانية :شفاعته  للمؤمنني يف دخول اجلنة
 الشفاعة الثالثة :شفاعته ملن ال ِحساب عليهم يوم القيامة يف
دخول اجلنة
 الشفاعة الرابعة :شفاعته لعمه أيب طالب لتخفيف العذاب عنه
 الشفاعة الخامسة :شـفاعته  لعصاة املؤمنني من أهل
الكبائر ممن دخلوا النار أن خيرجوا منها بعدما ُع ِّذبوا فيها بقدر
ذنوهبم

 إشكال واجلواب عليه
 فائدة عزيزة
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 الشبهة األولى :شبهة اختاذ الواسطة والشفاعة يف الدعاء  ،وبيان بطالهنا من
ستة عشر وجها:
 .1أن اهلل تعاىل أمرنا بأن ندعوه مباشرة بدون اختاذ واسطة.
 .2أن دعاء غري اهلل شرك أكرب مهما كانت ذريعته  ،وهو قول سائر
علماء األمة من أتباع املذاهب وغريهم:
أ -قول علماء احلنفية
ب -قول علماء الشافعية
ت -قول علماء احلنابلة
ث -قول علماء املالكية
ج -قول العلماء الغري منتسبني ملذهب معني
 .3أن اختاذ العبد واسطة بـينه وبـني ربه هو فِعل مشركي مكة الذين بُعِث
فيهم النيب . 
 .4أن اهلل لو كان يرضى باختاذ العبد واسطة بينه وبني ربه الستفاض األمر
بذلك يف الكتاب والسنـة.
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 .5لو كان اختاذ الوسائط بني اهلل وبني خلقه جائزا لفعله الصحابة.
 .6أن متخذيها يَنسون وسائطهم إذا اشتد الكرب ويدعُوهنا يف الرخاء.
 .7أن طلب التشفع والتوسط يف اللغة ويف الشرع يكون بطلب شخص
من غريه التوسط له عند ثالث لقضاء حـ ـاجته  ،أما ما يفعله عباد
القبور فإهنم يطلبون حاجاهتم من الواسطة نفسها.
 .8ليس يف صالح املوتى ما يوجب اختاذهم واسطة أصال
 .9أن قياس اهلل على ملوك الدنيا باطل من ستة وجوه ؛ العلم والتدبري
والغىن وامللك والرمحة والقدرة  ،والكالم على كل واحد منها.
 .10أن اهلل تعاىل أخرب بأنه يستجيب للعبد ولو كان عنده معاصي بل لو
كان كافرا  ،فما الداعي الختاذ الواسطة إذن؟!
 .11أن اختاذ الواسطة يلغي العالقة املباشرة بـني العبد وبني وربه ويقطع
الصلة بينهما  ،وكفى هبذا خسارة.
 .12أن متخذ الواسطة قد حرم نفسه من خري كثري  ،أال وهو فرح اهلل
بإقباله إليه.
 .13أن تلك الوسائط ال تقوم بدعاء اهلل كما يظنه من يدعوهم  ،ألهنم
إما مجادات وإما موتى.
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 .14تصريح القرآن بأن أولئك الشفعاء لن يشفعوا هلم يوم القيامة
 .15أن أولئك املدعُوين من األنبـياء والصاحلني – ممن اختذهم الناس
واسطة  -هم أنفسهم حمتاجون لدعاء األحياء واستغفارهم هلم.
 .16أن االعتماد على مبدأ القياس لتسويغ اختاذ واسطة بني العبد وبني
باطل من وجهني
ربه ٌ
 خالصة اجلواب عن الشبهة األوىل ؛ شبهة اختاذ العبد واسطة بينه وبني
ربه
 الشبهة الثانية :الشبهة املتعلقة بشفاعة النيب  ألمته يف اخآخرة  ،والرد عليها
من عشرة وجوه:
.1

كون النيب  شفيع الناس يف اخآخرة ال يقتضي دعائه للحصول على
تلك الشفاعة

 .2أن النيب  ال ميلك الشفاعة أصال حىت يصح طلبها منه
 .3أن النيب  وغريه من الشفعاء ال يشفعون ملن شاؤوا يوم القيامة  ،بل
فيمن حتققت فيه شروط الشفاعة
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 فصل يف بيان الوسائل الشرعية للحصول على شفاعة النيب 
يف اخآخرة
 .4أن دعاء غري اهلل شرك أكرب مهما كانت ذريعـ ـ ـته  ،لنيل الشفاعة أو
غريه  ،والشرك حمرم يف مجيع الشرائع
 .5ليس هناك دليل واحد من كتاب اهلل أو من سنة رسول اهلل 
الصحيحة أو من إمجاع األمة على جواز طلب الشفاعة من املخلوقني
 .6أن الذين يشفعون يوم القيامة للمؤمنني يف دخول اجلنة والنجاة من
النار كثري وليس النبـي  وحده  ،فلماذا ال تدعوهم أيضا وتطلب
الشفاعة منهم؟!
 .7أن األموات قد انقطعوا عن احلياة الدنيا  ،وما عادت تنطبق عليهم
قوانني احلياة الدنيا  ،فكيف يصح دعاؤهم وطلب الشفاعة منهم؟
 .8أن النيب  طلب منا أن نصلي عليه وندعو له  ،حيا وميتا  ،فمن كان
هذا حاله فكيف يصح أن تطلب منه احلاجات وهو يف قربه؟!
 .9أن مجيع من كانوا يُعبدون من دون اهلل َسيَخ ُذلون من كانوا يعبدوهنم
يوم القيامة ويتربؤون منهم  ،سواء األنبياء أو غريهم
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 .10أن أهل السنة جممعون أن للنيب  أنواعا من الشفاعة يشفع هبا  ،ومل
يذكروا منها ما يُطلب منه يف قربه  ،بل كلها يوم القيامة.


خالصة اجلواب عن شبهة طلب الشفاعة من النيب  يف الدنيا



تنبيه  -بيان الشرك الوارد يف قصيدة «الـربدة» حملمد بن سعد
البوصريي

 الشبهة الثالثة  :شبهة التوسل  ،وبيان بطالهنا من ثالثة وجوه:
 .1أن دعاء الصاحلني ليس بوسيلة شرعية أصال حلصول املقصود
 .2أن اخآية الكرمية ال تدل على أن دعاء الصاحلني وسيلة إلجابة الدعاء
 .3أن اعتقاد أن اهلل هو الفاعل واملؤثر واملدبر للكون ال يغين شيئا إذا كان
العبد يتوجه لغري اهلل بدعاء أو غريه
 فصل يف ذكر بعض التقريرات العلمية ملسألة أن العربة باحلقائق ال
املسميات
 الشبهة الرابعة  :دعوى أن عباد القبور ليسوا كفارا  ،لكوهنم يشهدون أن ال
إلـٰه إال اهلل  ،وبيان بطالهنا من ثالثة وجوه:
 .1أن جمرد التلفظ بـ «ال إلـٰه إال اهلل» بدون حتقيق شروطها ال يغين شيئا
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 .2أن مانعي الزكاة يف عهد أيب بكر رضي اهلل عنه كانوا يقولون «ال إلـٰه إال
اهلل  ،حممدا رسول اهلل»  ،ومع هذا أمجع الصحابة على قتاهلم

 .3أن أعظم ما أنكره مشركي مكة وحاربوا النيب  من أجله مسألة
استحقاق اهلل للعبادة دون من سواه
 خالصة اجلواب عن الشبهة الرابعة
 الشبهة الخامسة  :دعوى أن الشرك حمصور بعبادة األصنام  ،واجلواب
عنها من مخسة وجوه:

 .1أن الشِّرك يف اللغة هو جعل الشيء شراكة بني اثنني
 .2أن اهلل صرح يف القرآن بأن دعاء غريه شرك وكفر وضالل
 .3جالء الفرق بني من دعا اهلل وحده وأنـزل به حاجته وبني من أنزل
حاجته بغري اهلل
 .4أن فعلهم مطابق ملا كانت تفعله العرب يف اجلاهلية مع معبوداهتم
 .5أن الكفار الذين بُعِث فيهم النيب  ما كانوا كلهم يعبدون األصنام  ،بل
كان منهم من يعبد الصاحلني ومنهم من كان يعبد غري ذلك
 الشبهة السادسة  :شبهة التجربة  ،واجلواب عنها من ستة وجوه:
 .1أنه مل يرد يف الكتاب والسنة أن دعاء الصاحلني سبب إلجابة الدعاء
ونيل املقاصد
 .2أن اهلل قد نص يف كتابه على أنه ال يستجيب الدعاء إال اهلل وحده
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 .3أن الدعاء عبادة  ،والعبادات ال تثبت بالتجربة أصال  ،بل بالدليل من
كتاب اهلل أو من سنة رسوله 
 .4أن من الناس من يدعو بأدعية حمرمة باتفاق املسلمني وحيصل له املقصود
 .5أن الوهم النفـسي قد يؤثر يف مثل هذه احلاالت  ،فالواجب احلذر
 .6أن من مكائد الشيطان أن الداعي إذا طلب من صاحب القبـر أن خيربه
عن مكان ضالته أجابه شيطان عن مكاهنا
 فصل هام ملن أراد امتحان الشياطني
 الشبهة السابعة  :شبهة تقليد العلماء  ،واجلواب عن ذلك من مخسة وجوه
 فصل يف التنبيه من علماء السوء
 الشبهة الثامنة  :شبهة األحاديث الضعيفة واملوضوعة  ،وأشهرها سبعة:
 .1حديث  :لو أحسن أحدكم ظنه حبجر لنفعه اهلل به
 .2حديث :إذا حتريمت يف األمور فاستعينوا بأهل القبور
 .3حديث اهليثم بن حنش قال :كنا عند عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما
فخدرت رجله ...
 .4أثر عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما قالِ َ :
جل َرجل عند ابن
خدرت ر ُ
عباس ..
 .5حديث عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل  : إذا
انفلتــت دابة أحدكم بأرض فالة ِ
فليناد( :يا عباد اهلل احبسوا ...
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 .6حديث عتبة بن غزوان رضي اهلل عنه عن نيب اهلل  قال :إذا أضل
أحدكم شيئا  ،أو أراد أحدكم عونا  ،وهو بأرض ليس هبا أنيس فليقل:
 .7حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النيب  قال  :إن هلل مالئكة يف
األرض سوى احلفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر ...
 خالصة يف األحاديث اليت تقرر دعاء غري اهلل
 فصل يف التحذير من الوقوع يف الشبهات  ،وفيه أحد عشر مبحثا
 .1تعريف الشبهة
 .2لكل شبهة جواب
 .3الشبهات تتجدد وال حد هلا
 .4عند ظهور الشبهات تتجلى حكمة االبتالء للمؤمنني  ،ويظهر الدين
 .5أقسام من يُ ِّروج الشبهات
 .6أخطر الشبه :الشبه املتعلقة باالعتقاد
 .7وجوب احلذر من الشبهات وعدم االستشراف هلا
 .8واجب والة األمر من العلماء واألمراء جتاه من يروجون الشبهات
 .9عالج الشبه يكون بالرجوع إىل العلماء الربانيني
 .10عناية العلماء يف القدمي واحلديث برد شبه أهل الباطل
 .11ثبت يتضمن أهم الكتب اليت تُعىن بالرد على الشبهات املتعلقة بتوحيد
العبادة
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