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  كلمة المجمع
 

الذي اختزنته مدرستهم وحفظه من الضياع  ^تراث أهل البيت ّإن
   فروع المعرفة اإلسالمية. ىأتباعهم يعبر عن مدرسة جامعة لشت

وقد استطاعت هذه المدرسة أن تربي النفوس المستعدة لالغتراف من هذا 
 ^البيت أهل لخُطىالمية كبار العلماء المحتذين المعين، وتقدم لالُمة اإلس

المذاهب واالتجاهات الفكرية من  تىالرسالية، مستوعبين إثارات وأسئلة ش
داخل الحاضرة اإلسالمية وخارجها، مقدمين لها أمتن األجوبة والحلول على 

  القرون المتتالية. مدى
المضـمار   ّ التجارب التي تختزنها كتب علماء أهل البيت^ فـي هـذا  إن

نّها ذات رصيد علمي يحتكم الى العقـل والبرهـان ويتجنّـب    فريدة في نوعها؛ أل
الهوى والتعصب المذموم، ويخاطب العلماء والمفكرين مـن ذوي االختصـاص   

 خطاباً يستسيغه العقل وتتقبله الفطرة السليمة.

خذها ـ منطلقاً من مسؤولياته الّتي أ eوقد بادر المجمع العالمي ألهل البيت
على عاتقه ـ للدفاع عن حريم الرسالة وحقائقها الّتي ضبب عليها أرباب الفرق 

 eالبيت أهل ىوالمذاهب وأصحاب االتجاهات المناوئة لإلسالم، مقتفياً خط

على التحديات المستمرة،  وأتباع مدرستهم الرشيدة الّتي حرصت في الرد
لمستوى المطلوب في وحاولت أن تبقى على الدوام في خطّ المواجهة وبا

  .رعص كلّ
ومن تلك الكتب كتـاب كشـف اإلرتيـاب لمؤلفـه العالمـة الكبيـر السـيد        
محسن األمين، وهو كتاب قيم، سلس التعبير، رصين المطلب، صـادر مـن عـالم    
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جهبذ، بين فيه المؤلف الوهابية بصـورتها الحقيقيـة، وقـام بـالرد عليهـا بأُسـلوب       
السنّة الذين رفضوا فكر محمد بن عبد الوهاب  علمي متين، ونقل كلمات علماء

 ×.ورأوه امتداداً لفكر الخوارج الذين ظهروا في زمن اإلمام علي

حيـاًء  إجمع إلى تحقيق الكتاب وطبعه بحلّة جديدة، موألجل ذلك بادر ال
  للتراث وبياناً لحقيقة الفكر الوهابي اآلخذ باألسفين.
شــيخ لــؤي المنصــوري لتحقيقــه ونتقــدم بالشــكر الجزيــل إلــى المحقــق ال

  الكتاب وإلى سماحة السيد يونس الموسوي الذي قام بمراجعة الكتاب.
وكلّنا أمل ورجاء بأن نكون قد قدمنا ما استطعنا من جهد أداًء لبعض ما علينا 
تجاه رسالة ربنا العظيم الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 

  داً.الدين كلّه وكفى باهللا شهي
  

  eألهل البيت المجمع العالمي                                           

 لمعاونية الثقافيةا                                           

  
 



  
  
  

G 
  
  بسم  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
حينما كتب والدي كتابه (أعيان الشيعة)  قدم له بمقدمات جعل منها رد 

شيعة من أباطيل ، وقد شغلت تلك الردود حيزاً كبيراً من الجزء ما رمي به ال
لّ ما قيل عن الشيعة زوراً وبهتاناً.ل ، ومع ذلك لم تستوعب رد كُاألو  

وقبل صدور الجزء األول من (أعيان الشيعة) ببضع سنين كان الوهابيون 
من ارهم بلّ المسلمين، واعتقد ظهروا مجدداً بإعالن تكفير المسلمين، كُ

 لوالدالمشركين وخصّوا الشيعة منهم بكثير من البذاءات والتهجمات، فانبرى ا
هم ، فكان من ذلك كتاب (كشف اإلرتياب) للكشف أباطيلهم وتفسير أضالي

  الذي هو بمثابة رد باسم المسلمين أجمعين على شبهات الوهابيين، وتبيان
  يغال في الباطل.إوما استحوذ على نفوسهم من االنحراف عن جادة الصواب،  

 بع عدة طبعات، وال يزال يطبع، وترجم إلى غير اللغة العربية ، فعموقد طُ
  العالم اإلسالمي.

وإذا كان كتاب (كشف اإلرتياب) قد صدر قبل صدور (أعيان الشيعة) ، 
فإن للوالد كتاباً آخر صدر خالل تتابع صدور أجزاء (أعيان الشيعة)  هو كتاب 
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  لذي نقض به افتراءات موسى جار اهللا في كتابه  (الوشيعة).(نقض الوشيعة) ا
ولما كان هذان الكتابان من صميم ما اشتملت عليه مقدمات (أعيان 

يان الشيعة) ، الشيعة) ، فقد رأينا ضمهما إلى مجلدات الكتاب باسم (مالحق أع
مجموع ما صدر في هذا الموضوع، ويكون في سجل  ليكون في يد القارئ

  يخ صفحات مشرقة متكاملة من النضال في سبيل الحق ودفع الباطل.التار
ولقد كانت خاتمة مجلدات (أعيان الشيعة) سيرة المؤلف التي كتبها 

  .هضيف إليها مما كتبه الكاتبون بعد وفاتُبنفسه وما أ
وبعد طبع الكتاب صدرت دراسات جامعية عديدة عن المؤلف نال 

لّها في أيدينا ، لذلك هذه الدراسات اآلن كُأصحابها درجات علمية، وليست 
بعض الفصّول وضممناها إلى  ااقتصرنا على ما وصل إلينا منها، فاقتطفنا منه

  المالحق ، لتتكامل مواضيعها.
  ومن اهللا نسأل التسديد والتوفيق

  
      حسن األمين                                                 

  هـ  ١٤٠١ـ  ٢٠بيروت ـ        
  م١٩٩٠آيار  ١٥                                                    

                                                                           



  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  وآله وخيار أصحابه وسلم. محمدالحمد هللا وصلّى اهللا على سيدنا 
ان من نتائج ذلك استيالء كو ،فلما ضعفت شوكة ملوك اإلسالم وبعد؛

عراب نجد على الحجاز والحرمين الشريفين،  وهدم مزارات أالوهابيين من 
بالبقيع،  وقباب أبوي وضريحهم  eومنها قبة أئمة أهل البيت ،المسلمين
 مهات المؤمنين وحواءأُاهللا  وآمنة وأجداده وأعمامه وأصحابه و عبد|النبي
وجملة من آله وأصحابه،  |حين، وقباب مواليد النبيصالال البشر والعلماء مأُ

وكلّ مكان يزار ويتبرك به في الحجاز، وتشويه محاسن تلك المشاهد العظيمة 
ة ومذهب، والخدمة الجليلة ة المسلمين من كلّ نحلّوعند عام تعالىعند اهللا 

ء المسلمين وأئمة الدين بعد إلحياء الدين وتشديد اإلسالم، وجعل قبور عظما
روث الدواب كتسويتها باألرض معرضاً لدوس األقدام، ووقوع القذرات، و

بضها فوقها وغير ذلك من أنواع اإلهانات، دوالكالب ووطئها  بأرجلها، و
 تعالىفساؤوا بذلك عامة المسلمين، وأحرقوا قلوب المؤمنين، وأساؤوا الى اهللا 

وليائه وأهل بيت نبيه وأصحابه ولحمته، استناداً بإساءتهم إلى أ |وإلى نبيه
مبيناً ضعف  ،جئت بهذه الرسالة ؛فة سخيفةيمور ضعأُإلى شبهات واهية، و

باألدلة القاطعة من الكتاب والسنّة والعقل وإجماع المسلمين وسيرة  ،شبهاتهم
ة منهم على المسلمين في الدنيا والدين وسميتها: يت البلالسلف، فقد عم

الوهاب)، وباهللا التوفيق ، وعليه نتوكل  بن عبد محمدف اإلرتياب في أتباع (كش
  وبه نستعين.

  دمات وثالثة أبواب  وخاتمة.قوهي مرتبة على ثالث م
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  اُألولى: المقدمة
  في تاريخ الوهابية وفيها فصول

  الفصل األول
إلى مبعه بعد ظهوره؟ن اتّن ينسب مذهب الوهابية؟ ومتى ظهر؟ وم ن وم
ل من بذر بذور هذا المذهب؟هو أو  

الوهاب بن سليمان بن علي بن  بن عبد محمدينسب مذهب الوهابية إلى 
بن بريد بن مشرف بن عمر بن  محمدبن راشد بن بريد بن  بن أحمد محمد

  بن علي بن وهيب التميمي. محمدبعضاد بن ريس بن زاخر بن 

  الحرام للشيخ أحمد بنمراء البلد أُفي خالصة الكالم في و
  هـ) وتوفي ۱۱۱۱الوهاب سنة ( بن عبد محمدولد ( :)١(زيني دحالن 

                                       
أنواع العلوم المختلفة، وكان مفتي ، شافعي، فقيه ومؤرخ، مشارك في ـ أحمد زيني دحالن ١

م، صاحب ١٨٨٦م، وتوفي في المدينة المنورة سنة  ١٨١٦الشافعية في مكة المكرمة، ولد بها سنة 
تصانيف مختلفة ومؤلفات منوعة، منها: (الدرر السنية في الرد على الوهابية)، و(خالصة الكالم 

الجداول المرضية)، و(األزهار الزينية في شرح في أمراء البلد الحرام)، و(تاريخ الدول اإلسالمية ب
متن األلفية)، و(منهل العطشان على فتح الرحمن) وغيرها الكثير. راجع ترجمته في: إيضاح 

  ، معجم المؤلفين١٢٩: ١، األعالم للزركلي ٩٩٠: ١، معجم المطبوعات العربية ٢١٤: ١المكنون 
 ٢٢٩: ١ .  
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  .)٣(فيكون عمره ستاً وتسعين سنة .)٢(هـ)۱۲۰۷سنة  

وأخذ في أول أمره عن كثير من علماء مكة والمدينة، وكانوا يتفرسون 
ان كن، والوهاب من العلماء الصالحي ضالل واإلضالل، وكان والده عبدالفيه 

عبد منه، وكذا أخوه سليمان بن  يتفرس فيه ذلك، ويذمه كثيراً، ويحذر الناس
  .)٤(في الرد عليه أنكر عليه ما أحدثه، وألف كتاباً الوهاب

ة كمسيلمة وسجاح بمطالعة أخبار مدعي النبو وكان أول أمره مولعاً
  .)٥(واألسود العنسي وطليحة األسدي وأمثالهم

                                       
  يأتي في كالم اآللوسي (المؤلف). -  ٢
  .سنة لكنه ال يوافق تاريخ الوالدة والوفاة (المؤلف)إثنتان وتسعون الذي في النسخة  -  ٣
  الكتاب هو (الصواعق اإللهية في الرد على الوهابية) -  ٤

هـ  ١٢١٠عبد الوهاب األخ األكبر لمحمد بن عبد الوهاب ، بقي حياً إلى سنة وسليمان بن           
ٌستاذاً ألخيه صاحب الفتنة الوهابية، وأول من رد عليه ، وكان أولم يعلم بالتحديد تاريخ وفاته

عندما أظهر دعوته الباطلة في كتابين هما:  (الصواعق اإللهية في الرد على الوهابية) و(فصل 
، ٢٦٩: ٤الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب) . راجع ترجمته في: معجم المؤلفين  

  .١٣٠: ٣األعالم للزركلي 
  هؤالء المتنبئون ترجمتهم كالتالي:  -  ٥

مشعوذ من أهل اليمن، كان جباراً معانداً،  ئأ ـ األسود العنسي: سهلة بن كعب المذحجي: متنب
، وهو أول مرتد في اإلسالم فادعى النبوة، ’ أسلم لما أسلمت اليمن، ثُم ارتد في حياة النبي
ته قبائل من اليمن منها تغلب ومذحج، ثُم توسع وأظهر بسحره ما بهر به بعض ضعفاء العقول، فاتبع

بشهر ’ في دعوته حتّى وصلت إلى حضرموت ، حتّى قتل على يد أحدهم غيلة، قبل وفاة النبي
  ←،١٢٦٦: ٣، اإلستيعاب٧٢: ٨، فتح الباري ١٢٥: ١واحد، راجع ترجمته : فتوح البلدان 

  



                           ١٥                                      اُألولى : في تاريخ الوهابية  / الفصل األول المقدمة

                                                                                           
  .٣٣٩: ٦، البداية والنهاية ٥: ٣اإلسالم ، تاريخ ٤٣٠: ٢، تاريخ الطبري ٥٤٣: ٢إكمال الكمال  →

ب ـ سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان التميمية: من بني يربوع، متنبئة مشهورة، كانت شاعرة 
وأديبة  وذات علم ودراية باألخبار، ذات منزلة عظيمة عند قومها، ارتدت زمن أبي بكر وادعت 

ير من عشيرتها منهم: شبث بن ربعي الرياحي ، وتبعها جم غف’ النبوة بعد وفاة النبي األكرم
في كربالء ، وجاءت بمن معها لغزو أبي بكر، فنزلت اليمامة، × الذي شارك في قتل الحسين

، فأقبل عليها وتزوج بها، ورجعت إلى أهلها في الجزيرة، وبعد ئفبلغ خبرها مسيلمة الكذاب المتنب
  مقتل مسليمة أسلمت ورحلت إلى البصرة.

، ١١٨: ١، فتوح البلدان ٧٨: ٣، األعالم للزركلي ١٩٨: ٨متها في: اإلصابة البن حجر راجع ترج
وغيرها  ٢٢: ١، كتاب الفتوح البن أعثم الكوفي ٣٥٤: ٢، الكامل في التاريخ ٤٩٥: ٢تاريخ الطبري 

  من المصادر.
أ باليمامة في مشهور من المعمرين، ولد ونش ئج ـ مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الوائلي: متنب

القرية المسماة اليوم بالجبلية قرب العيينة بوادي حنينة في نجد، ولقب برحمان اليمامة، جاء إلى 
، وما أن عاد الى ’ مع قومه عند ظهور الدعوة اإلسالمية ، لكنه لم يلتقِ بالنبي األكرم’ النبي

وهو باقٍ ’ لنبوة، وتوفي النبيبلده حتّى ادعى النبوة وأرسل إلى النبي أنّه نبي ومشارك له في ا
صحابياً حتّى غلبوا على  ٤٥٠على دعوته حتّى توجه إليه المسلمون وقتل من الصحابة حينها 

، ٢٢٦: ٧، األعالم للزركلي ١٧٥: ٢هـ . راجع ترجمته في: الثقات  ١٢جماعة مسيلمة وقتل سنة 
  .٣٧٥: ٦نهاية ، البداية وال٣٦٥: ٢، الكامل في التاريخ ٥١٥: ٢تاريخ الطبري 

ومن الطريف في المقام ما ذكره الزركلي في األعالم ضمن ترجمته فقال: (استشهد من المسلمين 
على قلتهم في ذلك الحين ألف ومئتا رجل ، منهم أربعمائة وخمسون صحابياً.. وال تزال آثار قبور 

لسيل من أطرافها حتى إن الشهداء إلى اليوم ظاهرة في قرية الجبلية حيث كانت الواقعة، وقد أكل ا
الجالس في أسفل الوادي يرى داخل القبور ولحدها)، مع أن الوهابية ومنهم الزركلي يحرمون 

  هـ . ١٢القبور والبناء عليها. وها هو ينقل أن هنالك قبوراً للصحابة الذين استشهدوا سنة 
قومه ارتد وادعى النبوة في هـ ولما رجع مع  ٩د ـ طليحة بن خويلد بن نوفل األسدي: أسلم سنة 

  فوجه النبي لقتله فلم يأخذ به السيف، فشاع بين الناس أن السالح’ حياة النبي األكرم
وهو على دعواه، وقتل من الصحابة إثنين عكاشة بن محض وثابت ’ ال يأخذ به، ومات النبي 

   ←سير أعالم النبالء، ٤٤٠: ٣ابن أقرم، ثُم عاد وتاب. راجع ترجمته في: اإلصابة البن حجر 
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اهللا، وحسن،  الوهاب بعده أربعة أوالد وهم: عبد بدبن ع محمدوخلف 
  اهللا أكبرهم، ولما مات خلف سليمان  وحسين، وعلي، فقام بالدعوة عبد

الرحمن، وكان سليمان متعصّباً تعصّباً شديداً في أمرهم، قتله إبراهيم باشا  وعبد
ف لى مصر فمات بها، وخلّإالرحمن وأرسله  هـ) ، وقبض على عبد ١٢٣٣سنة (

  وولي قضاء مكة أيام استيالء الوهابيين عليها، وعمر  ،الرحمن حسن عبد
وخلّف كلّ من حسين  ،قارب المائة، وخلّف عبداللطيف حتّى ،الرحمن عبد

وعلي أوالداً كثيرة، ولم يزل نسلهم باقياً بالدرعية إلى اآلن يسمونهم أوالد 
  الشيخ.
بن  محمدونشر عقيدته الوهاب  بن عبد محمدوكان القائم بنصرة  
  .)٧()٦(ملخصاً انتهى )دسعو هولد ثُم ولده عبد العزيز،  ثُم سعود، 

العزيز هو الذي غزا العراق والحجاز ومنع المسلمين من  وسعود بن عبد
  الحج، فانقطع الحج في زمانه عدة سنين كما سيأتي.

ة األلسن ر مدرسظوقال ملطبرون في جغرافيته المترجمة من رفاعة بك نا
ل المذهب الوهابي أن العرب سيما أهل صأ(وقلم الترجمة المطبوعة بمصر: 

ثوا بأنشعلة نار خرجت  ّمان رأى في منامه كأنيراعياً فقيراً اسمه سل اليمن تحد

                                                                                           
، الوافي ٣٤٣: ٢، الكامل في التاريخ ١٢٩: ٢، تاريخ اليعقوبي ٢٣٠: ٣، األعالم للزركلي ٣١٦: ١→

  .١٣٣: ٧، البداية والنهاية ٢٨٤: ١٦بالوفيات 
  .بن سعود كما مر عن خالصة الكالم (المؤلف) محمدأول من تبعه  ّالصواب أن -  ٦
  ، باب ابتداء فتنة الوهابية بما يبطل٢٢٩ـ  ٢٢٧لبلد الحرام: خالصة الكالم في أمراء ا -  ٧

  هـ . ١٢٠٥ما ابتدعوه سنة  
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منه وانتشرت في األرض وصارت تحرق من قابلها، فقصها على معبر، فعبرها 
دقت الرؤيا في حفيده ولداً له يحدث دولة قوية، فتحق بأنبن  محم  
صار محترماً عند أهل بلده بسبب هذه الرؤيا، فلم  محمدالوهاب، فلما كبر  عبد
عه أحد، فرجع إلى بالد العرب بعد أن غاب عنها ثالث سنين، وجاءإلى بالد بيت

، وكان شهماً حازماً، تقوى كلّ )٨(نجد وأظهر هذا المذهب، فتبعه عليه سعود
  بن  محمد، فقوى سعود إمارته من طريق الدين باتباعه منهما باآلخر

الوهاب دعوته من طريق السيف باتباع  الوهاب على مذهبه، وقوى ابن عبد عبد
الوهاب الرئيس  مير الحاكم وابن عبدسعود وانتصاره به، فكان سعود األ

منهما تتولى مرتبة سلفها. وبعد أن صار سعود  لّالديني، وصارت ذرية كُ
  قبيلتين من اليمن. ىاً على قبيلته تغلب علحاكم

ودان بهذا المذهب قبائل كثيرة من العرب وجميع أعراب نجد، 
واختاروا مدينة الدرعية قاعدة بالدهم ، وهي في الجنوب الشرقي من البصرة، 
وبعد خمس عشرة سنة اتسعت والية سعود وهو يطمع في الزيادة ، وكان يأخذ 

 سوالنقود والعروض بل واألنفس، فيأخذ عشر الناممن يطيعه عشر المواشي 
بالقرعة، فجمع أمواالً عظيمة ، وصار جيشه يربو على مائة وعشرين ألف 

  .انتهى )٩()مقاتل
الوهاب سنة  بن عبد محمدكان ابتداء ظهور (وفي خالصة الكالم: 

فقام ظهر العقيدة الزائغة بنجد وقرأها ، أهـ) ، واشتهر أمره بعد الخمسين ف١١٤٣(
بن سعود أمير الدرعية، فحمل أهله على متابعته ، فتابعوه ومازال  محمد هبنصر

                                       
  .بن سعود كما مر عن خالصة الكالم (المؤلف) محمدل من تبعه أو ّالصواب أن -  ٨
  .١٨١ت  ٢٨٣: ٢راجع البدر الطالع  -  ٩
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قوي أمره، فخافته البادية، وكان يقول لهم:  حتّىيطيعه كثير من أحياء العرب 
 .)١٠()إنّما ادعوكم إلى التوحيد وترك الشرك باهللا

ب الوها ابن عبد نإ(وعن كتاب تاريخ  نجد لمحمود شكري اآللوسي: 
ذهب أحمد بن منشأ في بلد العيينة من بالد نجد، فقرأ على أبيه الفقه على 

حنبل، وكان من صغره يتكلم بكلمات ال يعرفها المسلمون، وينكر عليهم أكثر 
اهللا بن إبراهيم بن سيف، وشدد  عبدالذي اتفقوا على فعله، فأخذ عن الشيخ 

عند قبره،  النكير على اإلستغاثة بالنبي ل إلى نجد، رح ثُم إلى البصرة يريد  ثُم
المجموعي،  محمدالشام، فلما ورد البصرة أقام فيها مدة ، وأخذ فيها عن الشيخ 

جاء بعد عدة  ثُم وأنكر على أهلها أشياء كثيرة، فأخرجوه منها، فخرج هارباً، 
هر ظتحوالت إلى بلد (حريملة) من نجد، وكان أبوه بها، فالزمه وقرأ عليه، وأ

وقع بينهما  حتّىنكار على مسلمي نجد في عقائدهم، فنهاه أبوه فلم ينته اإل
وقع بينه وبين المسلمين في (حريملة) جدال كثير، فأقام على ذلك ونزاع، 
هـ) ، فاجترأ على إظهار عقائده واإلنكار  ١١٥٣توفي أبوه سنة ( حتّىسنتين 

إلى أن غص أهل البلد  على المسلمين فيما أطبقوا عليه، وتبعه حثالة من الناس
عثمان  إلى العيينة، ورئيسها يومئذ من مقاالته وهموا بقتله، فانتقل من (حريملة)

الوهاب في ملك نجد، فساعده عثمان  طمعه  ابن عبدأف ،بن أحمد بن معمرا
وأعلن النكير على المسلمين، فتبعه بعض أهل (العيينة)، وهدم قبة زيد بن 

بن عزيز  محمدة، فعظم أمره، وبلغ خبره سليمان بن الخطاب التي عند الجبيل
                                       

ة الوهابية مع الرد عليهم بما يبطل ، باب ابتداء فتن٢٢٨خالصة الكالم في أُمراء البلد الحرام:  - ١٠
  هـ . ١٢٠٥ما ابتدعوه سنة 
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الحميدي صاحب األحساء والقطيف وتوابعها، فأرسل سليمان كتاباً إلى عثمان 
، فلم تسعه مخالفته، فأرسل إليه وأمره ةيأمره فيه بقتله ويهدده على المخالف

  بالخروج عن مملكته، فقال له: إن نصرتني ملكت نجداً، فلم يسمع منه.
 ،هـ)، وهي بالد مسيلمة الكذاب ١١٦٠ج إلى الدرعية سنة (وخر

د وصاحبها يومئذبن سعود من قبيلة عنيزة، فتوسل بامرأة الحاكم إليه،  محم
وأطمعه في ملك بالد نجد، فتبعه وبايعه على قتال المسلمين،  فكتب إلى أهل 

دخل  حتّىثيرة الدرعية بالقتال، فأجابوه وقاتلوا معه أهل نجد واألحساء مراراً ك
بعضهم في طاعته طوعاً أو كرهاً، وصارت إمارة نجد جميعها آلل سعود بالقهر 

  والغلبة.
بن سعود  محمدمات  ثُم ،  هـ) ١٢٠٦الوهاب سنة ( ومات ابن عبد
العزيز، وقام بنصرة هذا المذهب، وقاتل عليه، وبلغت سراياه  فخلّفه ولده عبد

العزيز فخلّفه ولده سعود وكان أشد من  عبد مات ثُم وعماله أقصى بالد نجد، 
لى السلطان، وغالى في إأبيه في التوهب؛ منع المسلمين عن الحج، وخرج 

  .انتهى )١١()اهللا مات سعود وخلَفه ابنه عبد ثُم تكفير من خالفهم، 
الوهابيين أرسلوا في دولة الشريف مسعود بن  ّإن(وفي خالصة الكالم: 

) ثالثين من علمائهم ، فأمر الشريف أن  هـ ١١٦٥(سعيد بن زيد المتوفى 
تب قاضي كيناظرهم علماء الحرمين، فناظروهم فوجدوا عقائدهم فاسدة، و

  الشرع حجة بكفرهم وسجنهم، فسجن بعضهم، وفر الباقون.
                                       

  .٩٩ـ  ٩٨تاريخ نجد لآللوسي :  -  ١١
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 هـ) أرسل أمير الدرعية  ١١٩٥في دولة الشريف أحمد المتوفى سنة ( ثُم
 )١()واثبتوا كفرهم فلم يأذن لهم في الحج بعض علمائه فناظرهم علماء مكة

  ملخصاً. انتهى
الوهاب  بن عبد محمدوهذا المذهب وإن كان ظهوره وانتشاره في زمن 

بذره قد بذر قبل ذلك من زمن أحمد بن تيمية في  ّفي القرن الثاني عشر إال أن
لى الهادي ومن نسج ع القرن السابع، وتلميذه ابن القيم الجوزية وابن عبد

  منوالهم.
الصنعاني  اليمنيبن إسماعيل األمير  محمدوقد عثرنا فيه على رسالة ل

هـ) كما عن كتاب البدر الطالع  ١١٨٢هـ) والمتوفى سنة (١٠٩٩المولود سنة (
وسيأتي النقل عنها في  ،سماها (تطهير اإلعتقاد عن أدران اإللحاد) )٢(للشوكاني

  . عبد الوهابفي محاله. وهذا الرجل كان معاصراً البن 
كان المولى (وعن كتاب أبجد العلوم للصديق حسن خان القنوجي: 

بن إسماعيل األمير بلغه عن أحوال هذا النجدي ما سره،   محمدالعالّمة السيد 
  فقال قصيدته المشهورة: 

سلى نَجدلّ في نَج الم عمن حوإن كان تَـو      دجديسليمعد ال ي٣(ي على الب( 
مر غير ما تحقق األحوال من بعض من وصل إلى اليمن وجد األل ثُم  )٣(يجدي

                                       
 ابتداء فتنة الوهابية مع الرد عليها بما يبطل ٢٢٩ـ  ٢٢٧ُمراء البلد الحرام : خالصة الكالم في أ - ١

  ما ابتدعوه. 
  .٥٢: ٢البدر الطالع  -  ٢
  : ٥٠٢ في تطهير اإلعتقاد: الصنعاني دهوهي التي يقول فيها كما أور -  ٣

  ليــــس ذلــــك ودي دعادوا  بها معنى سواع ومثـــــله        يغوث ووأ        
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دغال وقال:عن األ صاف  
  )١()الذي عندي فَقد صَح لي عنه خالف      رجعتُ عن القَول الذي قُلتُ في نجد   

  .انتهى
ه قال في شرح القصيدة المذكورة بن إسماعيل المذكور أنّ محمدوعن 

ا بلغت هذه األبيات نجداً لم(: رح أبيات التوبة)المسمى بـ (محو الحوبة في ش
يعني األبيات اُألولى وصل إلينا بعد أعوام رجل عالم يسمى الشيخ مربد بن 

وحصل بعض كتب ابن تيمية  ،هـ) ١١٧٠أحمد التميمي وذلك في صفر سنة (
وكان من تالميذ  ،عاد إلى وطنه في شوال من تلك السنة ثُم  ،وابن القيم بخطه

الذي وجهنا إليه األبيات وكان تقدمه في الوصول إلينا الشيخ  عبد الوهابن اب
أشياء  عبد الوهابووصف لنا من حال ابن  ،الرحمن النجدي الفاضل عبد

نكرناها عليه من سفك الدماء ونهب األموال وتجاريه على قتل النفوس ولو أ
قي معنا تردد فيما نقله فب ،ية في جميع األقطارمحمدوتكفيره اُألمة ال ،باإلغتيال
ومعه بعض رسائل ابن  ،وله نباهة ،وصل الشيخ مربد حتّىالرحمن  الشيخ عبد
وحقّق لنا  ،التي جمعها في وجه تكفير أهل اإليمان وقتلهم ونهبهم عبد الوهاب
ولم يمعن  فعرفنا أحواله أحوال رجل عرف من الشريعة شطراً ،أحواله وأفعاله

                                                                                           
  ←                          وقد هتفوا عند الشدائد باسمـــها        كما يهتف المضطر بالصمد الفرد       

  أهلت لغير اهللا جهالً على عمـــــد  وكم نحروا في سوحها من نحيرة         →   
  (المؤلف)       ديـــل القبور مقبـــــالً         ويلتمس األركان منهــن باأليووكم طائف ح      
  .١٩٦: ٣أبجد العلوم   -  ١
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بل  ،ويفقهه ،ويدله على العلوم النافعة ،ديه نهج الهدايةالنظر وال قرأ على من يه
طالع بعض مؤلفات ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وقلدهما من غير اتقان مع أنّهما 

  .انتهى )يحرمان التقليد
 دوهذا يدل على أنبن إسماعيل المذكور رجع عن مغاالته في  محم

تلك الرسالة  ألن ،ير اإلعتقادولعل رجوعه كان بعد تأليفه رسالة تطه ،التوهب
  كما ستعرف. ةفي المغاال عبد الوهابال تقصر عن كتب ابن 

وقد تبع هذا المذهب من بعد ظهوره بمظهر ترك البدع مع ما يرونه من 
  كثرة البدع، لكن اإلفراط آفة تُفسد أكثر مما تصلح.

  وصالً بليلىيدعي  لّوكُ
إلى حد التكفير واستحالل  هم لم يصل في تضليل المسلميننلبعض ماو

الدم والمال كاآللوسي صاحب تاريخ نجد فيما حكي عنه حيث قال بعد ذكر 
على الخيل والعتاق والركائب إنّه قاد الجيوش ( :  العزيز سعود بن عبد

ه منع الناس وذلت له رؤساؤهم، بيد أنّ ،والبخت، وأذعنت له صناديد العرب
في تكفير من خالفهم ، وشدد في  لىغاوعن الحج، وخرج على السلطان ، 

في  بعض األحكام ، وحملوا أكثر اُألمور على ظواهرها ، كما غالى الناس
  قدحهم.

واإلنصاف الطريقة الوسطى ال التشديد الذي ذهب إليه علماء نجد 
 ،وعامتهم من تسمية غاراته على المسلمين بالجهاد في سبيل اهللا، ومنعهم الحج

يه عامة أهل العراق والشامات وغيرهما من الحلف بغير وال التساهل الذي عل
زخرفة بالذهب والفضة واأللوان المختلفة على قبور ـة المـاء األبنيـاهللا، وبن
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  الصالحين، والنذر لهم وغير ذلك من اُألمور التي  نهى عنها الشارع.
االفراط والتفريط في الدين ليس مما يليق بشأن المسلمين،  إن :والحاصل

بل األحرى بهم اتباع ما عليه السلف الصالح، وتكفير بعضهم لبعض مستوجب 
  .)١()للمقت والغضب
أنصف بعض اإلنصاف لوم الوهابيين على تكفير من خالفهم، فتراه قد 

ومنع الناس عن الحج، والخروج على السلطان، وتسمية الغارة على المسلمين 
اف في جعله الحلف بغير اهللا والبناء جهاداً  في سبيل اهللا، ولكنه حاد عن اإلنص

ا نهى عنه الشارع، لما ستعرف من أنالنهي منه غير  على قبور الصالحين مم
  واقع. 

ه ال ينذر أحد لهم، بل هللا وجعله النذر للصالحين لما ستعرف أيضاً من أنّ
  ويهدي الثواب إليهم.

يل إلى وربما يكون كثير من غير النجديين ممن ينسب إلى العلم ويم
حد التكفير واستحالل المال والدم ، واهللا الوهابيين ال يصل في المغاالة إلى 

  العالم بأسرار عباده.
  

                                       
  .٩٩ـ  ٩٨تاريخ نجد :  -  ١





  
  الفصل الثاني

  في حروب الشريف غالب أمير مكّة المكرمة مع الوهابيين
  واستيالئهم على الحجاز في زمانه وما فعلوه في الحجاز

  امهمأي والعراق وانقطاع الحج والزيارة في
 

مراء البلد الحرام ألحمد بن زيني دحالن  مفتي أُفي خالصة الكالم في 
الشريف غالباً غزا الوهابية ما ينوف عن خمسين غزوة من سنة  ّإن(الشافعية : 

هـ) ستمائة  ١٢٠٥هـ) ، فأرسل عليهم في سنة ( ١٢٢٠هـ) إلى سنة ( ١٢٠٥(
وصل إلى عريق الدسم، وملك  ىحتّالعزيز مع قبائل كثيرة  مقاتل مع أخيه عبد

  رجع . ثُم عدة من قرى نجد، وحاصر عنيزة قرية بسام، 
هـ) جهز جيشاً بإمرة المذكور لقتال القبائل التي دخلت  ١٢٠٦وفي سنة (
إلى رينة،  ثُم ، فوصل به إلى تربة، )٢(بن سعود محمدالعزيز  بن  في دين عبد

 ثُ، فاطاعته كلّها ، )٣(إلى بيشة ثُم عاد إلى مكة. م  

                                       
 الوهاب عبدبن  محمدبن سعود الذي أول من اتبع  محمدوهو الذي تأمر بعد موت أخيه  - ٢

  .(المؤلف)
أودية بالقرب من مكة على مسافة يومين منها، قال أحمد بن محمد الهمذاني: (تربة ورينة  -  ٣

وبيشة هذه الثالثة أودية ضخام، مسيرة كُلّ واحد منها عشرون يوماً، أسافلها في نجد وأعاليها في 
  .٢١: ٢السراة) . راجع معجم البلدان 
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هـ) غزا الوهابيين بجيش من العربان بإمرة عثمان  ١٢٠٨وفي سنة (
وحصلت ملحمة (عقيالن)،  :ح ابن قيحان بموضع يقال لهالمضايفي فصب

حان ولم يهزمه ابن ق ثُم عظيمة انتصر فيها عثمان وأخذ جميع إبل ابن قيحان، 
  ينتزع منه اإلبل.

المعين لغزو هادي بن  اً بإمرة أخيه عبدهـ) جهز  جيش ١٢٠٩وفي سنة (
قرملة، وكان ممن توهب فنذر به وهرب، فقصد ابن قطنان من أتباع ابن سعود، 

وقبض عليه وأرسله إلى الشريف غالب، فساله العفو، فعفا  ،فحصره في قصره
عنه وأطلقه ، فلما وصل إلى بلده غدر وأظهر العصيان، فدس إليه من قتله، 

  رجع إلى مكة. ثُم فيها من أتباع ابن سعود فقتل منهم وقصد مواضع 
هـ) جهز جيشاً بإمرة السيد ناصر، فغزا جماعة من  ١٢١٠وفي سنة (

اهللا،  جهز جيشاً بإمرة السيد فهيد بن عبد ثُم  ،الوهابية، فقتل ونهب وعاد سالماً
، وغزا جماعة من الوهابية وقبض على ثالثة جواسيس أرسلهم هادي بن قرملة

وجد في السير،  ،تل فعفا عنهالثالث بموضع القوم مخافة الق ثنين وأخبره إفقتل 
وفي اليوم الثاني وصل إلى محل هادي بن قرملة، فقتل من أصحابه نحو المائة 

توجه على طريق الفرشة، فصادف جماعة من قحطان بإمرة  ثُم وانهزم الباقون، 
هب، وصادف ابن شذير من شيوخ هو ممن توهب، فقتل منهم ونوابن قيحان، 

قحطان غازياً، فقتل من أصحابه خمسة وأربعين، وأخذ ابن شذير وإبله وخمسة 
  من جياد الركاب.من الخيل وعشرين 

 المعين، فأرسل الجواسيس، فوجد من  جهز جيشاً بإمرة أخيه عبد ثُم
  وجمع. يريده من العربان قد ترفع وابعد لما سمعوا به، فأبقى جماعة في تربة

 أتى الشماس، فدهمهم جيش  حتّىجهز جيشاً كثيفاً بإمرة السيد ناصر ثُم
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، فجرت ملحمة عظيمة، وقتل من الفريقين خَلق كثير، ورجع السيد الوهابيين
  ناصر إلى مكة.

جهز جيشاً بإمرة السيد فهيد، فأرسل سرية إلى  )٤( هـ) ١٢١١وفي سنة (
ارتحل إلى روغ  ثُم قوم من حرب توهبوا، على  رأغا ثُم لت منهم، فالخرمة، ف

فدهمهم الحجيالني أمير الخرج بجند كثير، فوقعت ملحمة عظيمة قتل  النعام، 
(البقرة)، فقتل  :غزا هادي بن قرملة بموضع يقال له ثُم فيها كثير من الطرفين ، 

يف غالب ررجع إلى مكة فجهز له الش ثُم بله، إمنهم وأخذ فرس ابن قرملة و
الجنينة  ىأت ثُم حرق دورها، أجوع، فملك رينة ونهبها ورمره بالأيشاً وج

  وأرسل الجواسيس إلى قوم سماهم، فأخبر بارتحالهم، فعاد إلى مكة.

هـ) جهز جيشاً بإمرة السيد فهيد على قوم من حرب في  ١٢١٢وفي سنة (
فأغار د مبارك، جهز جيشاً بإمرة السي ثُم  ،عريق الدسم توهبوا، فغنم وعاد سالماً

                                       
المطبوعة  ٦٤: صب ألحمد ناصر النجدي إحدى رسائل  الهدية السنيةفي رسالة الفواكه العذا -  ٤

العزيز بن سعود ارسال  هـ) طلب من عبد ١٢١١الشريف غالباً في سنة ( ن(إبمطبعة المنار بمصر: 
  .  )الحرم لماءوأنه أذعن له ع تهعالم لمناظر

ذلك في دولتي الشريفين ولم يشر إليهما في خالصة الكالم، بل أشار إلى وقوع مناظرة قبل      
ه غلبهم بشبهاته مساعد كما مر . وأنّى لنا بتصديق إقرار علماء الحرم له بصحة معتقده وأنّومسعود 
  ن ضعفها وفسادها مما أوردناه في هذا الكتاب.االتي ب
 نعم، يجوز أن تكون وقعت هذه المناظرة فلم يقنع ذلك النجدي، بل بقي على إصراره وعناده.      
َ ويذكرون أُموراً ال صحة لها، ويدعون الجماع على مسائل صوصاً إذا الحظنا أنّهم ينقلون خطأخ

  لم يقلها غيرهم، فالهزيمة عندهم نصر والخذالن عندهم كرامة عظيمة وفتح مبين.
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(العلم)، فغنم مواشيهم، وصادف  :له على قوم من حرب توهبوا بموضع يقال
شريف لفي طريقه خمسة وأربعين من الوهابية، فقتلهم وأراد الرجوع، فمنعه ا

بجيش بإمرة السيد سعد، فاجتمعا على صلبة، وارتحلوا وأقاموا  غالب وأمده 
الوهابي جمع لهم ما ال طاقة لهم به،  ّعلى مران وبثوا الجواسيس، فبلغهم أن

 حتّىم الشريف غالب وخرج بنفسه في جيش عظيم هفأرادوا الرجوع، فمنع
 مأغار على قوم من قحطان وأخذ مواشيهم، ثُ ثُم وصل مران واجتمع بهما، 

أغار على ابن قرملة في القنصلية وقتل منهم مقتلة عظيمة، وفر ابن قرملة 
لى رينة وحاربها وقطع نخلها، فطلب أهلها الصلح، فعفا عنهم إعاد  ثُم منهزماً، 

أطاعوه وفر آخرون، فأحرق دورهم،  وارتحل إلى بيشة، فأقر بها جماعة
الوهابيين في جمع عظيم،  وارتحل إلى الخرمة فأبادها ، وجاءه خبر بقدوم

فاتهم المخبر، وبعد يومين أقبلوا في جموعهم والتحم القتال، فقتل من 
فريقين ما ينوف عن ألفين، ومن األشراف نيف وأربعون ، وكانت الغلبة ال

  .)٥()رجع إلى مكة ثُم للوهابية، 
  

  :صلح الشريف غالب مع الوهابية
هـ) في جمادى اُألولى انعقد الصلح بين الشريف غالب  ١٢١٣وفي سنة (

                                       
  ، ذكر قتال الشريف غالب للوهابية ٢٩١ـ  ٢٦١ُمراء البلد الحرام : خالصة الكالم في أ - ٥

  . هـ ١٢٠٥سنة 
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حدوداً لألراضي  لواوجع ،بن سعود بعد مكاتبات محمدالعزيز بن  وعبد
وأخذت العهود والمواثيق  لقبائل التي تحت طاعة الشريف وطاعة ابن سعود،وا

من  ج ، ونودي باألمان، وحبينهم على ترك الحرب وأن يحج الوهابيون
أميرهم؛ ألن شاسليمان با علمائهم حمد بن ناصر ومعه شرذمة منهم، ولم يحج 

لكنهم دسوا  رهم،صا فحادوالي بغداد جهز عليه جيشاً بإمرة علي بك كتخ
  أفسدوا بها أهل العسكر وفر أميره هارباً. سدسائ

ناس كثير، واجتمع أُالعزيز ومعه  هـ) حج سعود بن عبد ١٢١٤وفي سنة (
  بالشريف غالب في خيمة ضربت لهما باألبطح.

هـ) حج سعود أيضاً ومعه جند يزيد على عشرين ألفاً،  ١٢١٥وفي سنة (
غالب مع حمد بن ناصر وهي: خمسة وأرسل قبل قدومه هدية للشريف 

وثالثون من الخيل، وعشر من النوق العمانيات، فقبلها الشريف وكافأهم عليها، 
ن قد احترس قبل قدومهم خوفاً من غدرهم، فبنى سور الطائف واألبراج اوك

التي في أطراف مكة ومداخلها، وطلب كثيراً من القبائل، وترس جميع 
  بل نزل بعرفة. ،سعود مكة بجيشه قبل الوقوف المداخل واألبراج، فلم يدخل

خصام بين عرب الشريف وقوم وقع وفي الثاني عشر من ذي الحجة 
إلى القتال بالرصاص ، فمنع الشريف عربه وكف القتال، ونزل  دىسعود أ

  . )٦(رحل سعود إلى بالده ثُم الناس من منى قبل الزوال، 

                                       
  .هـ ١٢١٣ذكر الصلح سنة  ٢٦٩ـ  ٢٦٧خالصة الكالم في أُمراء البلد الحرام :  -  ٦
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هـ) واعادتهم فاجعة  ١٢٢٥ـ  ١٢١٦غزو الوهابية العراق سنة (
  :كربالء

 محمدالعزيز بن  هـ) جهز سعود بن عبد ١٢١٦: وفي سنة ( يقول المؤلف
بن سعود الوهابي جيشاً عظيماً من أعراب نجد وغزا به العراق، وحاصر كربالء، 

 هارباً أ  إّال عمل في أهلها السيف، ولم ينج منهم أو دخلها عنوة ثُم ومن فر 
تحت حطب ونحوه، ولم يعثروا عليه، وهم جيران قبر ابن  أواختفى في مخبأ 
، واقتلع × ونهبها، وهدم قبر الحسين ،السبط الشهيد |بنت رسول اهللا

الشباك الموضوع على القبر الشريف، ونهب جميع ما في المشهد من الذخائر، 
فاجعة وال لذريته حرمة وأعاد بأعماله ذكرى  |ولم يرع لرسول اهللا

  .. )٨(ويوم الحرة،   )٧(كربالء

                                       
وقعة كربالء وقعة تاريخية مشهورة خرج فيها اإلمام الحسين بن علي بن أبي طالب على  - ٧

طاغوت بني أُمية وابن آكلة أكباد الشهداء والصالحين، لما رأى أن دين جده قد آل إلى 
ا ظهر في ربوع الجزيرة تسنمت اليوم الخالفة  االضمحالل وأنالرايات السفيانية التي قاتلته لم

وأخذت تتالعب بالدين كيفما شاءت وأرادت، فشمر عن ساعديه وأعلن رفضه ليزيد ، ليخرج مع 
صحبه وآل بيته على الجور والظلم، حتّى استشهد مع صحبه وآل بيته على يد الزمرة اليزيدية 

تبعت هواها وحب الدنيا. وبقيت نهضته وصرخته حيةً إلى اليوم ومناراً لألحرار ، الحاكمة التي ا
  ومنهاجاً للثوار، ومفخرة لمن خرج في سبيل الحق واستشهد.

للهجرة. ارجع إلى ترجمته في جميع كتب التواريخ والتراجم  ٦١سنة × استشهد الحسين 
  .لإلطالع على تفاصيل الواقعة واألحداث التي جرت آنذاك

، وقتل ’ وقعة الحرة: هي الغزوة الشهيرة التي غزا فيها يزيد بن معاوية مدينة النبي األكرم -  ٨
   ←فيها الصحابة الخيرين واستباح أهلها ثالثة أيام، وفجر ببنات الصحابة حتّى افتضت آالف
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ن ناصبياً، فظاً، معرفاً بيزيد: (وكا ٣٨: ٤النساء على يد جيشه ، قال الذهبي في سير أعالم النبالء →

غليظاً، جلفاً، يتناول المسكر، ويفعل المنكر . افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين، واختتمها بواقعة 
  الحرة، فمقته الناس، ولم يبارك في عمره. وخرج عليه غير واحد بعد الحسين، كأهل المدينة 

  قاموا هللا).
اوية مسلم بن عقبة المزني إلى المدينة لست : (بعث يزيد بن مع٣١٣: ٢وقال ابن حبان في الثقات   

ليالٍ بقين من ذي الحجة سنة ست وستين، فقتل مسلم بن عقبة بالمدينة خلقاً من أوالد المهاجرين 
  واألنصار واستباح المدينة ثالثة أيام نهباً وقتالً، فسميت هذه الوقعة وقعة الحرة).

: (وفد عبد اهللا بن حنظلة مع غيره من أهل المدينة ١٤٧: ٣وقال ابن األثير الجزري في أُسد الغابة 
إلى يزيد بن معاوية ، فرأوا منه ما ال يصلح ، فلم ينتفعوا بما أخذوا منه، فرجعوا إلى المدينة 
وخلعوا يزيد، وبايعوا لعبد اهللا بن الزبير، ووافقهم أهل المدينة، فأرسل إليهم يزيد مسلم بن عقبة 

  ة وقعة عظيمة ، قتل فيها كثير منهم في المعركة وقتل كثيراً صبراً).المري.. فأوقع بأهل المدين
: (وقعة الحرة حين وجه يزيد بن ٥٧: ١وقال المناوي في فيض القدير في شرح الجامع الصغير 

معاوية مسلم بن عقبة في جيش إلى المدينة ، فقتل من فيها من بقايا المهاجرين واألنصار وخيار 
  عمائة، ومن األخالط عشرة آالف.التابعين وهم ألف وسب

قال السمهودي : قال القرطبي: والت الخيل في المسجد النبوي وبالت وراثت بين القبر والمنبر ، 
  وخلت المدينة من أهلها).

: (وقد أفحش مسلم القول والفعل بأهل المدينة وأسرف في قتل ٢٣٢: ٦وقال ابن حجر في اإلصابة 
رفاً، وأباح المدينة ثالثة أيام لذلك العسكر ينهبون ويقتلون الكبير والصغير حتّى سموه مس

ويفجرون، ثُم رفع القتل وبايع من بقي على أنّهم عبيد ليزيد بن معاوية، وتوجه بالعسكر إلى مكة 
  ليحارب ابن الزبير).

: (وسموه لقبيح صنيعه مسرفاً، قدم المدينة فنزل حرة ٢٤٩: ٢وقال الحموي في معجم البلدان 
أقام، وخرج إليه أهل المدينة يقاتلونه ، وقتل من الموالي ثالثة آالف وخمسمائة رجل، ومن و

األنصار ألفاً وأربعمائة، ومن قريش ألفاً وثالثمائة، ودخل جنده المدينة فنهبوا األموال، وسبوا 
: أوالد الذرية، واستباحوا الفروج، وحملت منهم ثمانمائة حرة وولدن، وكان يقال ألولئك األوالد

  الحرة).
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  ..)٩(وأعمال بني اُمية 

                                       
وفي حق ذريته من بعده، فبنو أُمية ’ ركبت بنو أُمية أعمال شنيعة في حق الرسول األكرم - ٩

ليسوا على وفاقٍ مع بني هاشم من أول األمر، وكان آباؤهم على خالف دائم ، ذكر المقريزي في 
’ رسول األكرمكتابه النزاع والتخاصم واليماني معمر في كتابه فصل الحاكم أن عداءهم لل

قديم، وضارب في إسفين األرض، فمن بني أُمية أبو أحيحة سعد بن العاص بن أُمية  مات مشركاً 
، ومنهم عقبة بن أبي معيط ، وكان فاجراً فاحشاً، حيث وضع ’ وكان شديد العداء للنبي األكرم
زور على ظهره، لما رآه ساجداً ، وفي مرة أُخرى وضع سال ج’ رجله الخبيثة على عنق الرسول

، وقال له الصبية الى النار، ومنهم الحكم ×في بدر، وضرب عنقه اإلمام علي’ وأسره النبي
وطرده من المدينة وأعاده عثمان إليها في خالفته ، وكان ’ بن أبي العاص الذي لعنه رسول اهللا

: >روي في ٣٤: ٢قال ابن األثير في أُسد الغابة ’ سبب نقمة الصحابة عليه، وقد لعنه رسول اهللا
  لعنه ونفيه أحاديث كثيرة<. 

، وهو جد معاوية ألمه، قتله الحمزة ببدر والكت ابنته ’ ومنهم عتبة بن ربيعة عدو اهللا ورسولة
  هند كبد أسد اإلسالم حمزة سالم اهللا عليه.

  ية.يوم بدرٍ وهو مقيم على كفره وشركه، وهو خال معاو× ومنهم الوليد بن عتبة قتله اإلمام علي 
  ومنهم شيبة بن ربيعة. 
، ثُم أسلم لما ’ ومنهم أبو سفيان حامل راية الكفر ومحزب األحزاب ضد الرسول األكرم 

يوم وفاة × فتحت مكة على كره، رأس النفاق ، وشيخ المشركين، وقد خاطبه اإلمام علي
اً< االستيعاب بقوله: >مازلت عدواً لإلسالم وأهله، فما ضر ذلك اإلسالم وأهله شيئ’ الرسول

 ولإلسالم حتّى بعد ’ ، وكفى بها شهادة على عداوته وبغضه للنبي األكرم٩٧٤: ٣البن عبد البر
  أن وضع على رقبته السيف وأسلم.

هؤالء ’ بأمر من النبي األكرم× ومنهم معاوية بن المغيرة، وقد قتل كافراً على يد اإلمام علي
اإلمام علي على المنابر سبعين سنة، وقتلوا األخيار من ، ولعنوا ×هم الذين قتلوا الحسين بن علي

اُألمة كمحمد بن أبي بكر ومالك األشتر وعمرو بن الحمق الخزاعي وعبد الرحمن بن عديس 
 ←البلوي وعدي بن حاتم وعمار بن ياسر، وقتلوا زيد بن علي ويحيى بن زيد، وعلي بن الحسين
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لدين المحمدي بالقدرة  التي مكنوها وبكُلّ جهد ومحمد الباقر وجعفر الصادق.. وحاربوا ا →

  وحزم، ولم يرعوا في ذلك هللا إالً وال ذمة.
راجع فيما تقدم: النزاع والتخاصم، فصل الحاكم، االستيعاب، أُسد  الغابة وغيرها من المصادر  

  المصرحة بذلك.
والجرائم في حق أئمة وسنذكر فيما يلي ترجمة مختصرة لخلفاء بني أُمية وماركبوه من المآسي 

  العترة الطاهرة ومن شايعهم وتابعهم.
 لهم معاوية بن أبي سفيان: كان مع أبيه في حربه لإلسالم، أسلم في فتح مكة  على كره، ثُمفأو

وولده ونازعهم الخالفة حتّى استولى على أمر اُألمة، وأخذ يسوس × حارب أمير المؤمنين
الشعوبية  ومؤسس القومية العربية، يطالعنا الذهبي في ترجمته  السياسة األموية، وهو الداعي الى

: (وخلّف معاوية خلقاً كثيراً يحبونه ويتغالون فيه ويفضلونه إما قد ملكهم ١٢٨: ٣فيقول في السير 
بالحلم والكرم والعطاء، وإما قد ولدوا في الشام على حبه، وتربى أوالدهم  على ذلك.. ونشأوا على 

هذه أول شهادة من مؤرخ أُموي ولد في الشام يصرح بأن معاوية هو باذر النصب حب النصب..)، ف
×: قال لعلي ’ وبغضه، والنبي األكرم× في الشام، والنصب هو العداء لعلي بن أبي طالب

وغيره من المصادر الكثيرة ، فيكون  ٦٠: ١فتح الباري  <ال یحبك إالّ مؤمن وال یبغضك إّال منافق>
لجيل المنافق والمعادي لآلل بعد جيل المنافقين األول الذي كان منهم.  وضعه عمر معاوية مربي ا

بن الخطاب في الشام بعد موت أخيه كحاكمٍ لتلك المنطقة، وكان ال يحاسبه وال يعرف عنه شيئاً، 
ّ صفقة أُموية عدوية كانت بينهما، فأسس مملكته هناك، ولما مات عمر جاء عثمان إلى دفة وأن
م، فازداد األمر سوءاً، ألن عثمان من بني أُمية، وأخذ يوثق عرى ملكه، حتّى إذا ما ساءت الحك

اُألمور على عثمان تركه معاوية نهباً لسيوف الصحابة، لتقتله شر قتلة، وليرتاح معاوية منه، قال 
ية الكتاب : أنّه بعدما كتب عثمان إلى معاوية نجدته: (فلما جاء معاو٤٠٢: ٣الطبري في تاريخه 

، وقد علم اجتماعهم)، والواقع أنّه أستأنس ’تربص به وكره إظهار  مخالفة أصحاب رسول اهللا
  بسماع خبر محاصرته حتّى يجعلوه كبش فداء ليكون ورقته الرابحة بعد موته.

وبعد مقتل عثمان حارب معاوية الخليفة من بعده، وهو اإلمام علي بن أبي طالب، حتّى أخذت 
  م مأخذها ، وقتل فيها خيار الصحابة منهم عمار بن ياسر الذي قتل مع اإلمام الحرب بينه

 ویح عمار تقتلھ الفئة الباغیة یدعوھم إلى الجنّة >، وقـد قـال النبي األكـرم فـي حـقّه: ×علي
وصححه، صحيح ابن  ٤٥١، فتـــح البـــاري : ٩١: ٣مسنــد أحمــــد  <إلـى النار  ویدعونھ
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  ←حبان

، وهي شهادة نبوية صادقة مصدقة، أثبتتها السماء والواقع، فمعاوية إمام الفئة الباغية، ٥٥٥٤ :١٥→ 
حتّى ربح معاوية الحرب، واستولى على دفة الحكم، ’. وإمام الدعاة إلى النار بشهادة الرسول

وقتل علي بن أبي طالب على يد الخوارج. وما إن تولى الخالفة حتّى شرع في قتل أصحاب علي 
على المنابر، وأصدر مرسوماً أُموياً بذلك، ففي صحيح × ، وشرع لعن علي×بن أبي طالب

وغيره قال: (أمر معاوية سعداً فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب)، يعترض على سعد  ١٢٠: ٧مسلم 
  ×.لماذا ال يسب علياً

ن عديس البلوي وأخذ بتتبع شيعة علي بن أبي طالب تحت كُلّ حجر ومدر، فقتل عبد الرحمن ب
: (كان ابن عديس ممن أخره معاوية في ٢٨٢: ٤الصحابي الرضواني قال ابن حجر في اإلصابة 

الرهن فسجنه بفلسطين ، فهربوا من السجن، فأدرك فارس ابن عديس فأراد قتله، فقال له ابن 
  عديس: ويحك اتق اهللا في دمي فإنّي من أصحاب الشجرة. 

  له).قال: الشجر بالجبل كثير فقت
بأن ال يشيب رأسه، فبلغ ’ وقتل عمرو بن الحمق الخزاعي الصحابي الجليل الذي دعا له النبي

، ورفع رأسه على ×ثمانين عاماً ولم ير في رأسه شيب، قتله معاوية بعد استشهاد اإلمام علي
، تقريب ٥١٥: ٤رمح، وهو أول رأس رفع في اإلسالم ، ارجع في ذلك إلى اإلصابة البن حجر 

  .٣٧٥: ٣، الثقات البن حبان ٧٣٣: ١لتهذيب ا
: ٣٢: ٢وقتل حجر بن عدي وأصحابه ألنّهم من أصحاب اإلمام علي، قال ابن حجر في اإلصابة 

(حجر بن عدي شهد القادسية، وأنّه شهد بعد ذلك الجمل وصفين، وصحب علياً فكان من شيعته، 
  فتتحها فقدر أن قتل بها).وقتل بمرج عذراء بأمر من معاوية ، وكان حجر هو الذي ا

، معجم ٣٤: ٤وقتل التابعي الجليل مالك األشتر وقال: (إن هللا جنوداً من عسل)، سير أعالم النبالء 
: (وضع عليه معاوية من سمه في ٣٠٤: ٣، وقال في اللباب في تهذيب األنساب ٤٥٤: ١البلدان 

  عسل، فلما بلغه خبر موته قال: إن هللا جنوداً من عسل).
قتل محمد بن أبي بكر التابعي الجليل، وضعه في جوف حمار نافق وحرقه، ارجع إلى ذلك في و

  .٧٠: ٩، تهذيب التهذيب ٩٧٣: ٣، واالستيعاب ١٩٤: ٦اإلصابة البن حجر 
وهكذا أخذ يتتبع شيعة على وأنصاره تحت كُلّ حجرٍ وفي كُلّ ناحية وواد، حتّى أزهق األنفس 

في × زاق عن األنصار ومحا أسماءهم من الديوان ألنّهم آزروا علياًوأهلك الحرث، وقطع األر
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  ←صفين، وخرجوا معه لرد بغي الشاميين بقيادة اُألمويين.                                                         

  ثُم أدلى بدلو الخالفة الى ابنه يزيد بن معاوية . →
نّم الخالفة بعد موت معاوية أبيه بوصية منه فرضها على يزيد بن معاوية بن أبي سفيان : تس

: ٤٣٤الرافضين وأموال أرضى بها الطامعين وضعفاء األنفس، قال الخزرجي في خالصة التذهيب: 
: ٤٤٠: ٤(ولي بعد أبيه واستباح المدينة، فلم يمهله اهللا تعالى)، وقال الذهبي في ميزان االعتدال 

  (مقدوح في عدالته).
حجر في تهذيب التهذيب مختصراً جرائمه القبيحة بعدة أسطر: (ولد في خالفة عثمان، وقال ابن 

وعهد إليه أبوه بالخالفة ، فبويع سنة ستين، وأبى البيعة عبداهللا بن الزبير والذ بمكة، والحسين بن 
اهللا علي ونهض إلى الكوفة، وأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب ليبايع له بها، فقتله عبيد 

  بن زياد ، وأرسل الجيوش إلى الحسين فقتل كما تقدم في ترجمته سنة إحدى وستين.
ثُم خرج أهل المدينة على يزيد وخلعوه في سنة ثالث وستين، فأرسل إليهم مسلم بن عقبة المري، 

نها نهض وأمره أن يستبيح المدينة ثالثة أّيام ، وأن يبايعهم على أنّهم خول وعبيد ليزيد، فإذا فرغ م
إلى مكة لحرب ابن الزبير، ففعل بها مسلم األفاعيل القبيحة، وقتل بها خلقاً من الصحابة وأبنائهم 
وخير التابعين، وأفحش القضية إلى الغية، ثُم توجه إلى مكة، فأخذه اهللا تعالى قبل وصوله، 

لكعبة المنجنيق، واستخلف على الجيش حصين بن نمير السكوني، فحاصر ابن الزبير، ونصبوا على ا
فأدى ذلك إلى وهي أركانها، ووهي بنائها، ثُم أحرقت أثناء أفعالهم القبيحة، فجأهم الخبر بهالك 

  يزيد بن معاوية، فرجعوا وكفى اهللا المؤمنين القتال).
، وسبي نسائه وحمل رأسه مع × الحسين بن علي’ وخالفته افتتحها بقتل سبط رسول اهللا

: (دخل ٣٩١: ٣وضرب الرأس الشريف بقضيب بيده، قال الذهبي في السير النساء والعيال إليه، 
رجل على يزيد ، فقال: أبشر، فقد أمكنك اهللا من الحسين، وجيء برأسه فوضع في طست.. وقرع 
ثناياه بقضيب، وصلب ثالثة أيام في دمشق)، وقال بعدها: (وهي حكاية قوية اإلسناد)، وفي سنته 

دينة بوقعة الحرة الشهيرة التي تقدم ذكرها وكيف أنّه قتل الصحابة وأبناءهم الثانية استباح أهل الم
  وخيار التابعين واستباح بناتهم لجنوده ثالثة أيام.

  ثُم ولي الخالفة ابنه معاوية بن يزيد، لكن األحوال كانت غير منتظمة فعزل وأخذ الخالفة
هل البيت^، وكان يكره علي بن أبي من بعده مروان بن الحكم بن أبي العاص، كان مبغضاً أل

، صار األمر بيده بعد أن تولى عثمان الخالفة، وأخذ يفعل األفاعيل الشنيعة مع الصحابة ×طالب
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  ←المؤمنين حتّى نقموا على عثمان تقريبه مــروان؛ ألنّه وزغ ابـن وزغ كـما سماه النبي

>هو الوزغ بن الوزغ فرفض وقال: لما ولد ليدعو له، ’ ُتي به إلى النبيحين أ’ األكرم →
، ٦٧: ٥وصححه ، الطبقات الكبرى البن سعد  ٤٧٩: ٤المستدرك للحاكم  الملعون بن الملعون<

لعن أبا مروان ’ عن عائشة: (أن النبي ٤٨١: ٤. وفي المستدرك أيضاً ٧٣الفتن للمروزي : 
لب عائشة على وأ× ومروان في صلبه، فمروان قصص من لعنة اهللا)، ثُم تحزب ضد علي

حتّى قادت حرب الجمل، وفي ذلك اليوم رمى طلحة بن عبيد بسهم حتّى قتله وقال هذا × علي
  والسير ١٥ثأري ألن طلحة كان من الثائرين على عثمان، ففي تاريخ خليفة بن الخياط : 

بعض قتلة  : (أن مروان رمى طلحة بهسم فقتله، ثُم التفت إلى أبان وقال: قد كفيناك٣٦: ١للذهبي  
. وعلق الذهبي فقال: (قاتل طلحة في >أن قاتل طلحة في النار<’ : أبيك)، وروى عن النبي

ضه على أهل المدينة التي الوزر كقاتل علية يحروكان مع مسرف بن عقبة في وقعة الحر ،(
  استبيحت فيها الدماء واألعراض.

طلحة وفعل األفاعيل). فهو الوزغ،  : (وله أعمال موبقة رمى٨٩: ٤وقال في ميزان االعتدال 
والملعون في صلب أبيه، وهو المعادي للصحابة، وألهل البيت^، والمقاتل مع مسرف بن عقبة 

  أهل المدينة، والقاتل لطلحة بن عبيد، والمحرض والقائد في حرب الجمل.
لك كان مع أبيه ثُم استولى على الخالفة عبد الملك بن مروان بن الحكم بعد هالك أبيه، وعبد الم

مروان في وقعة الحرة التي ذبح يزيد وجيشه فيها آالف الصحابة والتابعين، وانتهك حرماتهم، مع 
أنّه لما أُخر من المدينة أعطى العهد والمواثيق بأن ال يدل جيش يزيد على ثغراتهم ، لكنه نكث 

المدينة  من الصحابة والتابعين بعهده، وأخبر مسرفاً بكُلّ ثغرة يعرفها، ولما وصله خبر قتل أهل 
استبشر خيراً وفرح فرحاً شديداً، ولما وصلته الخالفة بعد أبيه كان يقرأ القرآن : >فاطبقه وقال: هذا 

: ٢٧، تاريخ مدينة دمشق ٢٧٠: ١، تاريخ أبي الفداء ٩٠: ١٠آخر العهد بك<، راجع تاريخ بغداد 
(وكان الحجاج من ذنوبه)، وهو الحجاج بن يوسف  ، وقال الذهبي:٢٤٨: ٤، سير أعالم النبالء ١٢٧

الثقفي الذابح للعلويين وغيرهم من والته على الكوفة التي ذبح فيها آالف األبرياء بتهمة الوالء 
  ألهل البيت^.                                                   

  ستهينة بالدماء.                ّ الحجاج شيٌء قليل أمام نفسه الخبيثة الماكرة المونقول إن
: >كان عبد الملك بن مروان يسمى حمامة المسجد للزومه المسجد ١٧٢ففي محاضرات األدباء : 

الحرام، فلما أتاه الخبر بخالفته كان المصحف في حجره، فوضعه وقال: هذا فراق بيني وبينك. 
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  ←ي في قتل فئام من الناس فماوقال: إنّي كنت أتحرج أن أطأ نملة ، وإن الحجاج يكتب إل

  أحفل بذلك! →
  وقال له الزهري: بلغني إنّك شربت الطالء؟

  فقال: إي واهللا والدماء).
ثُم استولى على الحكم الوليد بن عبد الملك بن مروان بعد وفاة أبيه عبد الملك بن مروان، وكان 

: (أن الوليد بن عبد الملك ٥٨ :٤ففي شرح نهج البالغة × الوليد شديد العداء لعلي بن أبي طالب
  ، فقال: لعنه اهللا كان لص ابن لص. × في خالفته ذكر علياً

  الى اللصوصية).× فعجب الناس من لحنه فيما ال يلحن فيه أحد، ومن نسبته علياً
  عن الزهري قال: (كنت عند الوليد فقال: الذي تولى كبره علي. ١٦٠: ٢وفي سير أعالم النبالء 

  دثني سعيد.. عن عائشة تقول: إن الذي تولى كبره عبد اهللا بن أُبي).فقلت: ال . ح
>أنت ونقل حريز بن عثمان الرحبي أن الوليد بن عبد الملك كان يقول: هذا الذي يرويه الناس: 

لعلي: (أنت مني بمنزلة قارون ’ غير صحيح، وإنّما قال الرسول منّي بمنزلة هارون من موسى<
  .٢٠٩: ٢ذيب من موسى!) تهذيب الته

والوليد أول من زخرف المساجد، وسكت عنه علماء السنّة خوفاً كما قال ابن حجر في فتح الباري 
٤٠٥: ١.  

: (أن الوليد بن عبد الملك خطب يوماً وقال:  ١٤٧: ١وذكر العسكري في تصحيفات المحدثين 
  ياليتها كانت القاضية.

  ـ : ياليتها كانت عليك، وأراحتنا منك).فقال عمر بن عبد العزيز ـ وقد كان وزيراً له 
وقال عمر بن عبد العزيز: (الوليد بن  عبد الملك بالشام، والحجاج بن يوسف بالعراق، ومحمد بن 
يوسف باليمن، وعثمان بن حيان في المدينة، وقرة بن شريك بمصر؛ امتألت األرض واهللا جوراً)، 

: ٦، تاريخ اإلسالم ٢٣٣تاريخ الخلفاء للسيوطي :  ،٢٣٩: ٣، أخبار القضاة ٢٦١: ١٩تهذيب الكمال 
٤٥٦.  

  : (وكان الوليد جباراً ظالماً).                                           ٢٣٣قال السيوطي في تاريخه : 
وهو يذكر وصية عبد الملك البنه الوليد جاء فيها: (وانظر  ١٤٤: ٦قال الذهبي في تاريخ اإلسالم 

  ، فإنّه هو الذي وطأ لكم المنابر، وهو سيفك ياوليد، ويدك على من ناوأك ،  الحجاج فأكرمه
  فال تسمعن فيه قول أحد، وأنت إليه أحوج منه إليك.
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  ←وادع الناس إذا مت إلى البيعة فمن قال برأسه هكذا، فقل بسيفك هكذا).                              

كوفة، وقتل الحجاج في خالفته التابعي الكبير سعيد وقد سمع وصية أبيه فولى الحجاج على ال→ 
  .٢٧٦: ١بن جبير كما قال أبو الفداء في تاريخه 

  ليرحل إماماً شهيداً مسموماً.× وأخيراً قام الوليد بدس السم إلى اإلمام السجاد
وي ثُم استولى على الخالفة سليمان بن عبد الملك ، وكان شديد العداء ألهل البيت وأتباعهم، ر 

: (أن سليمان أرسل إلى عمر بن عبد العزيز فأتاه، فقال: إنّي ٧٥: ٢ابن قتيبة في اإلمامة والسياسة 
صالب غداً موسى بن نصير، فبعث عمر إلى موسى فأتاه، فقال: يا نصير، إنّي أحبك ألربع، الوحدة 

  ’).بعد أثرك في سبيل اهللا، وجهادك لعدو اهللا، والثانية: حبك آلل محمد
: (كان خلفاء بني أُمية يسبون علياً رضي اهللا عنه من سنة إحدى ٢٨٧: ١أبو الفداء في تاريخه  قال

  وأربعين.. إلى أول سنة تسع وتسعين، آخر أيام سليمان بن عبد الملك).
: (لما توفي عمر بن ١٥١وولي الخالفة يزيد بن عبد الملك بن مروان، قال عنه الذهبي في السيرة : 

قال يزيد: سيروا سيرة عمر بن عبد العزيز ، فأتى بأربعين شيخاً شهدوا أن الخلفاء ما  عبد العزيز
  عليهم حساب وال عذاب.

وكانت عنده جارية أحب يوماً الخلوة معها، فخدفها بعينه، وهي تضحك، فوقعت في حينها 
ما خرج إالّ على فشرقت فماتت، وبقيت عنده حتّى أروحت، واغتم لها، ثُم زار قبرها.. ثُم رجع ف

  النعش.
  وكان تاركاً لمصالح المسلمين، وكان ال يصلح لإلمامة ، مصروف الهمة إلى اللهو والغواني..).

  وجعل الزهري قاضياً، والزهري معروف بالنصب والعداء ألهل البيت^.
ابنه يحيى، ثُم ولي الخالفة من بعده هشام بن عبد الملك بن مروان، وقام زيد بن علي عليه فقتله مع 

عندما كشف الناس عنه إلى الحجر كما في تهذيب × وهو الذي أنكر معرفة اإلمام السجاد
   وأخذ يتتبع العلويين وشيعتهم في كُلّ بلد  ومصر للقضاء عليهم. ٤٠٢: ٢٠الكمال 

مة >ليكونن في هذه األقال فيه: ’ ثُم ولي بعده ابنه الوليد بن يزيد، وقد رووا في حقّه أن النبي
، مجمع الزوائد ١٨: ١مسند أحمد  رجل يقال له الوليد، لهو شر على هذه اُألمة من فرعون لقومه<

  وقال: (رواه أحمد ورجاله ثقات). ٣١٣: ٧
: (والوليد بن يزيد كان مشهوراً باإللحاد ، مبارزاً بالعناد)، وكان ٢١: ٢٢ رئقال العيني في عمدة القا

  الزندقة والخالعة، قال المعاني الجريري: (كنت جمعت من الزهري يذم الوليد لما عليه من
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  .)١٠(والمتوكل العباسي 

                                                                                           
  ←أخبار الوليد شيئاً ومن شعره الذي ضمنه ما فخـر به من خرقه وسخفـه وخسارته وحمقه، 

. وأراد الحج ٢٩٠: ٨وما صرح به من اإللحاد في القرآن والكفر باهللا تعالى)، تاريخ اإلسالم →
  لمهدي بأنّه زنديق . وكان مغرماً بنصرانية وهائماً بها.وشرب الخمر فوق ظهر الكعبة، ووصفه ا

: (قلت: مقت الناس الوليد لفسقه وتأثموا من السكوت عنه ٢٩١: ٨قال الذهبي في تاريخ اإلسالم 
  فقتلوه).

ثُم ولي الخالفة يزيد بن الوليد بن يزيد المعروف بيزيد الناقص فلم يدم ملكه إالّ خمسة أشهر   
  .٣٣٦: ٢مه وجوره. تاريخ اليعقوبي لنقصه العطاء وظل

كما صرح × ثُم ولي الخالفة إبراهيم بن الوليد، وقام بجناية كبيرة وهي قتل اإلمام محمد الباقر
، وكذلك أملى عدة أحاديث وعرضها على الزهري ٢٤٠: ٧الصدوق بذلك، شرح أُصول الكافي 

ي حق الحديث النبوي الشريف. فوافق الزهري، وارتكب جناية عظيمة ف’ وقال: أرويها عنك
  .٣٧٧: ٥سير أعالم النبالء 

هذا مجمل ماركبه خلفاء بني أُمية من الجرم واالعتداء وسلب حقوق اآلخرين ، من قتل وتشريد، 
  ’.وسلب ونهب، واالستهانة بمقدرات اآلخرين، وباإلرث الذي تركه النبي

اء بني العباس، كان شديد النصب المتوكل العباسي: جعفر بن محمد بن هارون ، من خلف -  ١٠
:  (وكان المتوكل شديد ٥٥: ٧واإلنحراف عن أهل البيت^، قال ابن األثير الجزري في الكامل 

وألهل بيته، وكان يقصد من يبلغه عنه أنه يتولى علياً وأهله بأخذ × البغض لعلي بن أبي طالب
على بطنه تحت ثيابه مخدة ويكشف المال والدم، وكان من جلة ندمائه عبادة المخنث، وكان يشد 

رأسه وهو أصلع ويرقص بين يدي المتوكل، والمغنون يغنون: قد  أقبل األصلع البدين خليفة 
، والمتوكل يشرب ويضحك، ففعل ذلك يوماً والمنتصر حاضر، × المسلمين. يحكي بذلك علياً

  فأومأ إلى عبادة بتهدده، فسكت خوفاً  منه، فقال المتوكل: ما حالك؟
فقام وأخبره، فقال المنتصر: يا أمير المؤمنين، إن الذي يحكيه هذا الكلب ويضحك منه الناس هو 
ابن عمك، وشيخ أهل بيتك، وبه فخرك، فكل أنت لحمه إذا شئت ، وال تطعم هذا الكلب وأمثاله 

  فقال المتوكل للمغنين: غنّوا جميعاً:
  عمه        رأس الفتى في حر أمهغار الفتى البن                                
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  ←وكان المتوكل يبغض من تقدمه من الخلفاء: المأمون والمعتصم والواثق في محبة  علي

وأهل بيته، وإنّما كان ينادمه ويجالسه جماعة قد اشتهروا بالنصب والبغض لعلي،  منهم علي  →
مط من ولد مروان بن أبي حفصة ابن الجهم الشاعر الشامي من بني شامة وعمرو بن فروخ وأبو الس

  وعبد اهللا  بن محمد المعروف بابن أترجة.
وكانوا يخوفونه من العلويين، ويشيرون عليه بإبعادهم واإلعراض عنهم، واإلساءة إليهم، ثُم حسنوا 
له الوقيعة في أسالفهم الذين يعتقدون الناس علو منزلتهم في الدين، ولم يبرحوا به حتّى ظهر منه 

  ن).ما كا
هـ بهدم  ٢٣٦: >وكان المتوكل قد أمر في سنة ١٠٢: ١١وقال الصفدي وغيره في الوافي بالوفيات

قبر الحسين رضي اهللا عنه، وهدم ما حوله من الدور، وأن يعمل مزارع، ومنع الناس من زيارته، 
ى وحرث وبقي صحراء، وكان معروفاً بالنصب، فتألم المسلمون لذلك، وكتب أهل بغداد شتمه عل

  الحيطان، وهجاه الشعراء، قال ابن السكيت:
  قتـــــــل ابن بنت نبيها مظلوماً  باهللا إن كانـــــت أُميـة قد أتت                
  هـــــــذا لعمرك قبره مهدومـاً  فلقـــــد أتاه بنـو أبيه بمثلـــــــه                
  ـــــــي قتله فتتبعوه رميمـــاً).فـ  أسفوا على أن ال يكونوا شاركوا              

، فوات ١٨: ١٧، تاريخ اإلسالم ٥٥: ٧، الكامل في التاريخ ٣٦٥: ٧ارجع إلى: تاريخ الطبري   
، وفيات األعيان ٣٥: ١٢، سير أعالم النبالء ٣٤٧: ١٠، البداية والنهاية البن كثير ٢٩٠: ١الوفيات 

  .٣٦٥: ٣وأنباء أبناء الزمان 
  قال: (وكان المتوكل كثير التحامل ٣٦٥: ٣ن خلكان في وفيات األعيان وممن صرح بنصبه اب

  على علي وولديه الحسن والحسين رضي اهللا عنهم أجمعين).
  حيث قال: (وكان المتوكل فيه نصب وانحراف).  ٣٥: ١٢والذهبي  في سير أعالم النبالء 

علي بن أبي طالب رضي اهللا : (وكان المتوكل شديد البغض ل٢٢٨: ١والقلقشندي في مآثر األناقة 
  عنه وألهل بيته).

ومع كُلّ هذا الحقد والبغض الذي يحمله المتوكل نحو علي وأهل بيته^ وشيعته، إالّ أن أهل 
السنة يمدحونه ويصفونه بأنّه محيي السنّة، وله منزلة رفيعة كمنزلة أبي بكر وعمر. راجع تاريخ 

  . ١٠١: ١١، الوافي بالوفيات ١٨٠: ٧، تاريخ بغداد ١٩٦: ١٨، و ٣١: ١٢اإلسالم 
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في بالدهم ـ : إنه ربط خيله في  ىويقول أهل العراق ـ وهم أعلم بما جر

 .)١١(الصحن الشريف، وطبخ القهوة ودقها في الحضرة الشريفة

                                       
توجه سعود في ذي القعدة من (:  ٨٤حامد الفقي في كتابه (أثر الدعوة الوهابية):  محمدقال  -  ١١
م بمجموعة كثيرة وقوة عظيمة إلى العراق ، والتقى في كربالء بمجموعة  ١٨٠١هـ  ـ  ١٢٢٦سنة 

الدفاع عن معاقل عزّهم ومحط آمالهم ، قبة  كثيفة من األعاجم ورجال الشيعة الذين استمالوا في
اإلمام الشهيد الحسين ـ رضي اهللا عنه ـ وغيرها من القباب والمشاهد ، لكن جيش التوحيد قد تغلب 

لّ نصب وطاغوت ، اتخذ مع اهللا شريكاً في م ، وصدق عزيمتهم في الجهاد  ، لهدم كُهة إيمانبقو
وشأن مشاهد كربالء والكاظمية والنجف ومعصومة قم   العبادات ، وجعل هللا نداً في القربات

هائلة ، وكانت  ةفكانت موقع ، وموسى الرضا عند الشيعة وتعظيمهم لها معلوم للقاصي والداني
سالت فيها الدماء أنهاراً ، خرج منها سعود وجيشه ظافرين، ودخل كربالء، وهدم  ،مذبحة عظيمة

على ما يزعمون من قبر اإلمام الحسين بن علي رضي اهللا  القبة العظيمة، بل الوثن األكبر المنصوب
 بهدمها عين اإلمام الحسين وعيون الموحدين الذين يتبعون شرعة جد الحسين  اهللاعنهما، وأقر

  .)صلّى اهللا عليه وآله وسلم ورضي اهللا عن الحسين وآله الطاهرين محمدأشرف الخلق  
: صفحات من تاريخ الجزيرة العربية اقعة بشكل أكثرارجع إلى المصادر التالية لمعرفة الو    
عبد الوهاب بن  محمد، تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ ١٧٦عوض الخطيب:  محمدل

                                                                                          .٣٨٦لحسين خلف خزعل: 
سار سعود بالجيوش ( :٢١٧: ١نبلي في كتابه المجد في تاريخ نجد وقال عثمان بن بشر الح

المنصورة والخيل العتاق المشهورة من جميع حاضر نجد وباديها، والجنوب والحجاز وتهامة وغير 
ذلك، وقصدوا أرض كربالء ، ونازل أهل بلد الحسين، وذلك في ذي القعدة ، فحشد عليها 

ا عنوة، وقتلوا غالب أهلها في األسواق والبيوت، وهدموا المسلمون وتسوروا جدرانها ، ودخلوه
القبة الموضوعة بزعم من اعتقد فيها على قبر الحسين، وأخذوا ما في القبة وما حولها، وأخذ 
النصيبة التي وضوعها على القبر، وكانت مرصوفة بالزمرد والياقوت والجواهر، وأخذوا جميع ما 

الثمينة  فوالسالح واللباس، والفرش والذهب والفضة والمصاحوجدوا في البلد من أنواع األموال 
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فـي عصـره   وصاحب مفتـاح الكرامـة    –قال العالمة السيد جواد العاملي و
إن سـعوداً الوهـابي الخـارج فـي أرض نجـد اختـرع مـا        (: -للعراق كان غزوهم

اخترع في الدين، وأباح دمـاء المسـلمين، وتخريـب قبـور األئمـة المعصـومين،       
 وقتـل الرجـال واألطفـال،    ×مشـهد الحسـين   ىالمذكورة علـ  غار في السنةأف

  .وهدم أركانها  فسد بنيانها،أعاث في الحضرة المقدسة ، فووأخذ األموال، 
قبل الصـبح هجـم علينـا     ١٢٢١من شهر صفر سنة  قال: وفي الليلة التاسعة

إن بعض أصحابه صـعد السـور    ىحتّسعود الوهابي في النجف ونحن في غفلة، 
ــر   ــد، فظهــرت ألمي ــؤمنين وكــادوا يأخــذون البل لمعجــزات الظــاهرة، ا× الم

  .)١٢()فقتل من جيشه كثير ورجع خائباً ،والكرامات الباهرة
 ىجاء الخارجي الذي اسمه سعود إل ١٢٢٢اآلخرة سنة ىي جمادوف(قال: 

العراق بنحو من عشرين ألف مقاتل أو أزيد، فجاءت النذر بأنّه يريد أن يدهمنا 
سور البلد، فأتانا  ىفي النجف األشرف غيلة، فتحذرنا منه، وخرجنا جميعاً إل

الحلة،  ىإل ىضاألطواب، فموأحطنا بالسور بالبنادق  حذر قد ىليالً فرآنا عل
حين غفلة نهاراً،  ىعل ×مشهد الحسين ىإل ىمضثُم فرآهم كذلك، 

قتلوا منه، ورجع وقتل منهم وفحاصرهم حصاراً شديداً، فثبتوا له خلف السور، 
ة والمدينة فمكة المشر ىعل ىقد استولوقتل من قتل، وخائباً وعاث في العراق، 

                                                                                           
، وخرجوا منها قرب الظهر بجميع تلك ىوغير ذلك، ما يعجز عنه الحصر، ولم يلبثوا فيها إال ضح

  ←                                                                           من أهلها قريب ألفي رجل. األموال، وقتل
سعوداً ارتحل منها على الماء المعروف باألبيض ، فجمع الغنائم وعزل أخماسها ،  ّإن مثُ    → 

  .)لى وطنهإً  ارتحل قافال موقسم باقيها غنيمة للراجل، وسهم للفارس وسهمان، ثُ
  ، كتاب الصلح.٩١١: ١٢مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالمة  -  ١٢
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  .)١٣()تعطل الحج ثالث سنينوالمنورة، 
أحاطت األعراب مـن عنـزة القـائلين بمقالـة الوهـابي       ١٢٢٥وفي سنة (ل: قا

ــين   ــهد الحس ــرف ومش ــالنجف األش ــد ×ب ــوا زوار   وق ــق، ونهب ــوا الطري قطع
غفيـراً   اًعـ بعد منصرفهم من زيارة نصف شـعبان، وقتلـوا مـنهم جم    ×الحسين

ار بقي جملة من الزووإنّهم مائة وخمسون،  :من العجم، وربما قيل ىوأكثر القتل
وبعضـهم   النجـف، فبعضـهم صـام فـي الحلّـة،      ىفي الحلّة ما قدروا أن يأتوا إلـ 

مـن الكوفـة    ةلنجف كأنّها في حصـار، واألعـراب ممتـد   اوالحسكة،  ىذهب إل
  .یانته )١٤()بفرسخين أو أكثر ×فوق مشهد الحسين ىإل

  
  :انتقاض الصلح بين الوهابية والشريف غالب

يكاتـب  وزال يدس الدسائس بعد الصـلح   ما سعوداً ّّفي خالصة الكالم: إن
 حتّـى شيخ بارق، فصـارا يفسـدان القبائـل    ومشائخ األعراب سراّ كشيخ محايل، 

وزيــره  ىتوهــب جميــع قبائــل الحجــاز، فارســل الشــريف إلــوانــتقض الصــلح، 
حصل بينهما قتال شديد، فهزمهم وبالقنفذة أن يذهب لقتال شيخ محايل، ففعل 

بلغـه أنّهـم    ثُـم   ،القنفذة ىلإعاد وأحرق ديارهم، وهم ملك ما في واديوالوزير، 
يتهددون من لم يطعهم، وصاروا يراسلون أهل تلك األطراف وتجمعوا ورجعوا 
بنـي كنانـة    الشريف فجهز جيشاً عظيماً بـإمرة السـيد منـديل، فغـزا     بذلكفأخبر 
  قتل منهم مقتلة.و

علـيهم جيشـاً   ) توهبـوا، فجهـز الشـريف غالـب     ىجاء الخبر أن أهل (حلـ و

                                       
  ، كتاب الشفعة.٤٧٨: ١٤العالمة مفتاح الكرامة في شرح قواعد  -  ١٣
  ، كتاب الوكالة.١٠٥٠ـ  ١٠٤٩: ١٦مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالمة  -  ١٤
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وغـنم، ثُـم رجعـوا إلـى مكـة       بإمرة السيد ناصر بن سـليمان، فقتـل مـنهم كثيـراً    
معهم جيشاً ففعل،  ومعهم بعض أهل حلى تائبين، وطلبوا من الشريف أن يرسل

مـن الـذخائر    وأمر عليهم السيد منديل فبنى على حلى سوراً وجعـل فيهـا كثيـر    
رجـل اسـمه    ةه إقبـال الوهـابيين بـإمر   بعد ثمانية أشهر بلغو ،خوف هجوم العدو

 ىأنّهم متـ  ى) فاستمالوه علىشيخ (حل ىأرسلوا إلوكان فاجراً ختاالً، و(حشر)، 
الهم، تـ خرجوا لقتالنا تمنعهم من الدخول، فأخرج السيد منديل بعـض رجالـه لق  

قتـل مـن الفـريقين جماعـة     والبلد في خمسين مقاتالً، فنشـب القتـال    لهأبقي و
جماعـة الشـريف ،    ىجعلوا لهـم كمينـاً، فخـرج علـ    وبيون خديعة نهزم  الوهااو
) الخيانـة، فاضـطر الشـريف    ىأظهـر أهـل (حلـ   وحجز بين الفريقين حر النهار. و

  مكة . ىالرجوع إلوالخروج  ىمنديل إل
 ة، فأرسـل علـيهم غزيـ   ابلغ الشريف غالباً أن عربانـاً بسـاحل الـيمن توهبـو    و
نهـب وأسـر   وقتل فيهم وغامد الفرعاء، ومينة، د ىعل رالسيد القتادي، فأغا ةبإمر

  تسعة عشر رجالً.
بكر بن عثمان أذاقهم الويل في قتاله لهـم، فاحتـالوا    كان وزير القنفذة أبوو
كـاتبوه أن يـأتيهم ليحـاربوا معـه     وقتله بأن أظهرت له الطاعة ثالث قبائل،  ىعل

معـه مـن الجنـد،     قبـل إلـيهم بمـن   أاضمروا القبض عليه إذا أتاهم، فوالوهابيين، 
اجتمـع بعسـكر    ثُم نهب، وقتل كثيراً منهم وره اهللا عليهم، هفبادروه بالقتال، فأظ

افترقوا فرقتين، فتوجـه فـي   وقبلوا بجنود كثيرة، أبلغه أن الوهابيين والسيد سعد، 
أثــرهم، فاقبلــت فرقــة تقاتــل الســيد ســعداً، فلمــا أشــرفوا عليــه عرفــوا عجــزهم 

القنفذة، فأدركهم الوزير بموضـع يقـال لـه (دكـان)      ىعل أقبلت فرقةوفتركوه، 
  القليل. م إالّ لم يسلم منهوالنهب، وفاثخن فيهم القتل 

ثنـي عشـر ألفـاً،    إشيخ محائل  جمع معدي بن شار هـ ١٢١٧وائل سنة أفي و
ثالثـة  و حين غفلة، فخرج إلـيهم الـوزير فـي سـبعمائة رامٍ     ىقصدوا القنفذة علو
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أسـر مـائتين،   وجـرح مـائتين،   ومـنهم نحـو األربعمائـة،    عشر مـن الخيـل، فقتـل    
أفسـدوا جميـع أقلـيم الـيمن      ، حتّـى مواشـيهم وأخذ سالحهم وهرب الباقون، و
  غيرهم.و

أقليم اليمن سيصير تحـت يـده سـلط سـالم بـن شـكبان        لما علم سعود أنو
عربانـه علـيهم، فلمـا علـم بـذلك       سلّطوقبائل زهران، فشرع في إفسادهم،  ىعل
رسـل كـلّ   أسعود يطالبهمـا بالوفـاء بالعهـد، ف   ويف أرسل كتاباً لعبد العزيز الشر

أن هذه الشـوائع أكاذيـب مـن العربـان ألجـل      ومنهما كتاباً يعتذر بأعذار واهية، 
زهران ليعرف الحقيقة، فأخبره أن مـا   ىنقض الصلح، فأرسل الشريف رسوالً إل

الـرحمن المضـايفي،    عبـد الدرعية زوج أخته عثمـان بـن    ىبلغه حق، فأرسل إل
غيـرهم لتجديـد الصـلح،    وابـن حميـد شـيخ المقطـة     والمحسـن   الشريف عبدو

غـدر المضـايفي،   وأعطوا الكتـب لعبـد العزيـز، فرحـب بهـم      وفوصلوا الدرعية 
طلـب منـه اإلمـارة ليملكـه     وفطلب من عبد العزيز أن يخلي له المجلس، ففعل، 

التأمر عليها، فكتـب لهـم كتبـاً أنّـه     ذكر له أسماء شيوخ القبائل التي يريد ومكة 
كتـب مـع الوفـد جوابـاً     ومـا حولهـا   والطـائف   ىأمره علوقد أقامه أميراً عليهم، 

 علـى بـين المضـايفي   وبينه  ىعلم لهم بما جر هم الوللشريف بمداهنة ظاهرية 
مدحه للوهابية، فلما وصلوا  المضايفي ىنكروا علأأنّهم لما خرجوا من الدرعية 

قال وجبل، فبقي فيه  ىفيه حصن عل ء وبينه وبين الطائف يوم وللمضايفيالعبيال
أرسل الكتـب  ونصب بيرقاً ودق الزير، ودخل الحصن ولهم: أجيء في أثركم، 

  لشيوخ القبائل القريبة منه، فأطاعوه.
كان في الطائف الشريف عبد المعين وكـيالً عـن أخيـه الشـريف غالـب،      و

أول من أطاعه من القبائـل  والتوهب.  ىدعوه فيه إلفأرسل إليه المضايفي كتاباً ي
غـزا   ثُـم  بهم علي الزوران، فأطاعوه بعد قتـال،   العصمة فغزاوالنفعة  ثُم الطفحة 
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نهـب مواشـيهم،   وأحرق دورهم والعرج فهزمهم  ىخرج عل ثُم عوفاً فكسروه، 
  .)١٥(الطائف ىينوف عن ثالثة آالف وأرسلهم إل فجمع الشريف غالب ما

  :هـ)١٢١٧(الطائف سنة ىوم الوهابيين علهج
قاصـداً الطـائف، فخـرج إليـه الشـريف عبـد        هوخرج المضايفي مـن حصـن  

المعين، فاقتتلوا بوادي العرج تمام النهـار، فكـان النصـر للشـريف عبـد المعـين،       
لوال تحصّنهم بالجبل ما سـلم مـنهم   و، الستين قتل من أصحاب المضايفي نحوو

واستشـهد مـن جماعـة     ،الطائف ىعاد إلوذخائر وإبل  أخذ ما معهم منوأحد. 
  عشر. ةالشريف ثالث

 بأخيـه عبـد   ىالتقـ وخرج إليهم الشريف غالب بنفسه قاصـداً العبـيالء ،    ثُم 
وأحــاطوا بالحصــن ورمــوا عليــه بالقنبــار والمــدافع فلــم يقــدروا عليــه  المعــين، 

وا إلى الطائف ، ثُم خـرج  داعوا إلى الطائف، ثُم عادوا ثانياً فامتنع عليهم فعجفر
بيشـة سـالم بـن شـكبان      مدد أمير هجاءوفأحاطوا بالطائف، المضايفي ومن معه 

فـي  وفي المساء تباعـدوا عـن السـور،    ووقع القتال طول النهار، وفي عدد كثير، 
 خيامهم بعـد مـا قتـل    ىفي المساء عادوا إلوتقاتلوا طول النهار، والصباح عادوا 

عـالجهم  ولليلة تفرق عن الشريف من معه من األعـراب،  في تلك اومنهم.  كثير
ارتحـل جماعـة مــن   واألبـراج،  وظهـر خلـل فــي السـور    والبقـاء فـامتنعوا،    ىعلـ 

قيل له: إن المضايفي وابـن  و بذلكفي الغد أخبر الشريف ومكة،  ىاألشراف إل
مكة، فارسل من يكشـف الخبـر، فـأخبره     ىشكبان يريدان التوجه بمن معهم إل

مـن بقـي   والعسكر  ىهم نازلين من ريع التمارة، فتحقق عنده الخبر، فأعطأنّه رآ

                                       
هـ إلى عنوان الغزية  ٢١٣ذكر الصلح سنة  ٢٧٢ـ  ٢٦٨خالصة الكالم في أُمراء البلد الحرام:  - ١٥

  الثالثة والعشرين.
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توجه هـو  والقتال،  ىحرضهم علومعه من البوادي لكلّ واحد عشرة مشاخصة، 
 ىخـرج رجـل يسـم   ومكة عن طريق المثناة، فوقع الفشل فـيمن بالطـائف،    ىإل

مكــة بــن حريــب فلحــق بالوهــابيين وأخبــرهم بتوجــه الشــريف إلــى  دخيـل اهللا 
اهللا البويحيـت مـع    تقدمهم رجل من كبارهم يسمي عبدو، فرجعوا إلى الطائف

أغنـاهم،  وهـو مـن أعـزّ أهـل البلـد      وبراهيم الزرعة ، إبيت  ىجاء إلودخيل اهللا 
هللا ليـأتيهم  ا مبلغ من المال يدفعه لسالمة أهل البلد، فخـرج عبـد   ىفاتفق معه عل

فلما علمت الوهابيـة   ،منارة فقتله باألمان، فرماه بعض أهل الطائف برصاصة من
  .)١(منعهم ىلم يوجد من يقدر علوالسور  ىحملوا عل بذلك

  
  :فظائعهم فيهاوهـ) ١٢١٧(دخول الوهابيين الطائف عنوة سنة 

قتلـوا النـاس قـتالً عامـاً     وهــ   ١٢١٧في ذي القعدة سنة  )٢(فدخلوا البلد عنوة
كان جماعة مـن  ومه، صدر أُ ىكانوا يذبحون الطفل الرضيع علواألطفال،  ىحتّ

أهل الطـائف خرجـوا قبـل ذلـك هـاربين، فـأدركتهم الخيـل وقتلـت أكثـرهم،          
هـم فـي   ومـن فـي المسـاجد     ، وقتلوا قتلوهوفي البيوت  ىمن توار ىفتشوا علو

بيـت   ىمائتـا رجـل إلـ   وبيـت الفتنـي،     لىدخل نيف وعشرون رجالً إوالصالة، 

                                       
  .٢٧٤ـ  ٢٧٢ :خالصة الكالم في أُمراء البلد الحرام  -  ١
غار الوهابيون على الحجاز، فلما قاربوا الطائف : ()١٢١٧أما الجبرتي فإنّه قال: في أواخر سنة (  - ٢

 ،وهرب إلى مكة ،الطائف خرج إليهم الشريف غالب، فهزموه فرجع إلى الطائف، وأحرق داره
وهذا دأبهم دخلوها عنوة، وقتلوا الرجال وأسروا النساء واألطفال ،  حتّىفحاربوا الطائف ثالثة أيام 

وهدم المضايفي قبة ابن عباس ، (٥٥٤: ٢) عجائب اآلثار في التراجم واألخبار مع من يحاربهم
، شهر شوال سنة ٤٠٩: ٣) عجائب اآلثار في التراجم واألخبار بة الشكل والوصفيبالطائف الغر

  .هـ  ١٢٢٨
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يـام، فراسـلهم ابـن شـكبان باألمـان      أثالثـة   قـاتلوا و ،الفعر، وامتنعوا عن التسـليم 
عثمان، وأعطوهم العهـود، فكفـوا عـن القتـال،     وقال: أنتم في وجه ابن شكبان و

 ثُـم  يجـوز للمشـركين حملـه،     قـالوا: ال وفأرسلوا جماعة أخـذوا مـنهم السـالح    
   أمروهم بالخروج لمقابلة األمير، فأمر بقتلهم فقتلـوا جميعـاً بقـوز ي دقـاق   ىسـم)

  وز).الل
نحـو الخمسـين متترسـين يرمـون بالرصـاص،       ىكان في بيوت ذوي عيسـ و

وادي  ىأخرجـوهم إلـ  والـنفس دون المـال، فسـلبوهم     ىفأخرجوهم باألمان عل
رموا عليهم أطماراً  حتّى ،معهم النساءووتركوهم فيه مكشوفي السوأتين،  )وج(

يتكففـون النـاس،    التوهـب، فصـاروا   ىعاهدوا بعد ثالثة عشر يوماً عل ثُم بالية، 
 ىلّ يوم إلصارت األعراب تدخل كُوفيعطي السائل الحفنة من الذرة يقضمها، 

صـارت كأمثـال الجبـال، فـأعطوا     ى حتّـ ج، ارالخ ىتنقل المنهوبات إلوالطائف 
كتـب الحـديث والفقـه    وخمسها لألمير، واقتسموا البـاقي، ونشـروا المصـاحف    

فحفروا في موضـع   ،ئدفونة في المخابموال ماأل نأخبروا أو ،النحو في األزقةو
ــاالً  ــه م ــد    فوجــدوا في ــوت البل ــع بي ــروا جمي ــدها حف ــىفعن ــوت الخــال حتّ ، ءبي

 ىكتبوا إلـ والطائف،  ىبقي عثمان أميراً علووالبالوعات، ثّم ارتحل ابن شكبان 
مسـير سـبعة    ،كـان مبـرزاً بالـدهناء   و، فسر به سروراً عظيماً بذلكسعود يخبرونه 

١(عية يريد غزو العراقام عن الدرأي(.  
  

  :هـ)١٢١٧(قصد الوهابية مكة سنة 
أصحابه فأعـادهم معـه، فلمـا    وبابن شكبان  ىالحجاز والتق إلىفسار مسرعاً 
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بلـغ خبـرهم أهـل مكـة     وثـالث مراحـل مـن مكـة،      ىوصلوا  العيينـاء قريـة علـ   
 ىعلـ  ىمن اآلفاق خافوا واضطربوا، سيما لما سمعوا بما جر والحجاج الذين بها

نقيـب المكلـي،   وكان ممن حج فيها إمام مسكت سلطان بـن سـعيد،   والطائف، 
أميرالحاج المصري عثمـان بـك   والعظم ،  اهللا باشا جاء أمير الحاج الشامي عبدو

شاع يوم التروية أن سعوداً نزل عرفة، فخـاف  ومعهما العساكر الكثيرة، وقرجي 
وقـت الحـج، لكثـرة الحجـاج      ظهر كذب ذلك، فلم يأت سعود فـي  ثُم الناس، 

منـادي الشـريف أن يخـرج النـاس      ىبعد تمام الحج نـاد وكثرة لم يسبق مثلها، 
بعسـاكره، فتقهقـر سـعود يـومين،      ةالجهاد، فخرج شـريف باشـا والـي جـد     ىإل
طلـب مـنهم محاربـة الوهابيـة، فلـم يوافقـوه       ومـراء الحجـوج،   ُأجمع الشريف و

فـإن رجـع    تبـه قـالوا: نكا وبها مجاناً، فلم يقبلوا معتلين بعدم الذخائر، فتعهد لهم 
نحاربه، فكاتبوه، فأجابهم بالتهديد، فاضـطربت آراؤهـم، فطلـب الشـريف      الّوإ

تكفـل بكـلّ مـا    و ،وبنـا عليـه نـاموس للدولـة    كقـال: فـي ر  وثانيـاً محاربتـه   منهم 
م تهـدد مـن أقـا   ول، أعادوا الرسل ثانيـاً، فأجـابهم كـاألو   ويحتاجونه، فلم يقبلوا 

أعـاد الشـريف علـيهم القـول     والرحيل،  ىمنهم بمكة فوق ثالثة ايام، فعزموا عل
الحاج الشامي طـالبين منـه البقـاء     ى أميرذهبوا إلوفلم يقبلوا فاجتمع أعيان مكة 

في اليوم الثاني سـافر أميـر   و. ١٢١٨سافر خامس المحرم سنة و ىعشرة أيام، فأب
بقـي الشـريف غالـب وحـده     وجدة،  ىلتوجه شريف باشا إ ثُم الحاج المصري 
  .)١(جدة إلىفتوجه هو أيضاً 

مراء الحاج الشـامي  ُأو ةجد اليوقال الجبرتي: إن الشريف غالباً طلب من و

                                       
  .٢٧٦ـ  ٢٧٥الم في أُمراء البلد الحرام: خالصة الك -  ١
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جده، فأجابوه بعد أن بذل لهـم   إلىمتاعه والمصري البقاء معه أياماً لينقل ماله و

ارتحــل بعـد أن أحــرق داره  وارتحلـوا   ثُـم  ثنـي عشـر يومــاّ،   إمـاالً ، فبقـوا معــه   
  . انتهى.  )١(بمكة

سعود بطلب األمان ألهل مكـة   إلىالمعين كتاباً  فأرسل أخوه الشريف عبد
ضـل  اذهب مع الرسول جماعـة مـن أف  وأن يكون هو عامله فيها، وبذل الطاعة و

إنّما  :فقال لهم ،مرحلتين من مكة ىأهل مكة، فاجتمعوا بسعود بوادي السيل عل
  .تشركوا الوتهدموا األصنام، ووا اهللا وحده، جئتكم لتعبد

  فقال بعض علمائهم: واهللا ما عبدنا غير اهللا.  
تعـادون  ورسوله، توالون مـن وااله  ودين اهللا  ىقال: عاهدتكم علويده  فمد

وأمر كاتبه فكتب لهـم كتـاب    بذلكمن عاداه، والسمع والطاعة، فعاهدوه، فسر 
  :أصابع، فيه بعد البسملة ةيزيد عن خمس األمان في كاغذ ال

قاضـي  وغـوات  كافة أهل مكة والعلمـاء واأل  إلىمن سعود بن عبد العزيز >
  :السلطان

  .)٢(ىمن اتبع الهد ىالسالم عل 
وكم لـدين  ـسكان حرمه، آمنون بأمنه، إنّما ندعـ وفأنتم جيران اهللا،  ؛أما بعد

َلـى بِ َتَعـاَلْوا  إِ اُقْل َیا َأْھـَل اْلكَِتـ { رسـوله: واهللا 
الَّ َنْعبُـَد ِإالَّ  َّ  َوالَ أَكِلَمة سََواء َبیْنَنَا َوَبیْنَكُْم 

ُنشْرَِك بِِھ شَیْئًا َوالَ َیتَّخَِذ َبْعضُنَا َبْعضـًا َأْرَبابــًا 
مِْن ُدونِ  ِّ َفِإن َتَولَّوا َفُقوُلـوا اشْــَھُدوا بَِأنَّــا 

                                       
من ، وعنه في كتاب  ٥٧٣: ٢ف بتاريخ الجبرتي وعجائب اآلثار في التراجم واألخبار المعر -  ١

  .٩٢أخبار الحجاز ونجد في تاريخ الجبرتي: 
  .ن. (المؤلف)يه ال يراهم مسلملم يكتب إليهم السالم عليكم ألنّ -  ٢
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سـلمين سـعود بـن عبـد     وجـه أميـر الم  وفأنتم فـي وجـه اهللا    ،)١(} ◌  لُمونُمس  
أطيعـوا مـا أطـاع اهللا    وسـمعوا لـه   اعـين بـن مسـاعد، ف   مال ركم عبـد ـأميـ والعزيز، 
  .)٢(الناس بعد صالة الجمعة ىفقرأه مفتي المالكية عل <،والسالم

  : )هـ١٢١٨(مكة بدون حرب سنة  ىاستيالء الوهابية عل
نحـو  نحر من اإلبل و ىمحرماً فطاف وسع )٣(حرم وصل سعودمفي ثامن الو

وم الثاني لوصـوله  يإلفي ونزل في بستان الشّريف الذي في المحصب. والمائة ، 
درج  ىأعل ىصعد علواً ضحوة النهار، فاجتمعوا دمناديه باجتماع الناس غ ىناد

قـال: اهللا  وعليـه   ىفتي عن يمينه والقاضي عن شماله، فحمد اهللا وأثنمالوالصفا، 
نصـر عبـده، وانجـز وعـده،     وصـدق وعـده،    اهللا وحـده  ال  إل ھ إ أكبر اهللا أكبر ال

                                       
  . ٦٤سورة آل عمران:  -  ١
  .٢٧٧ـ  ٢٧٦خالصة الكالم في أُمراء البلد الحرام :  -  ٢

والمالحظ في هذا الكتاب أنّه كفّر المسلمين من أهل مكة، ونزلهم بمنزلة أهل الكتاب، وطبق 
وهذا  ،عليهم اآليات  القرآنية النازلة في حق أهل الكتاب، فخاطبهم بها، ولم يخاطبهم باإلسالم

حيث يرون غيرهم ممن ال يتبع أفكارهم وآراءهم من الكفّار  عبد الوهابأتباع ابن  شأن السلفية
كشف الشبهات،  عبد الوهاب  بنمحمد ربقة اإلسالم ، ويكفيك النظر في كتاب  عن الخارجين

إن شاء اهللا  ل أسطر الكتاب ، وسيوافيك نقل المؤلف لبعض كلماتهحيث كفّر المسلمين في أو
  .تعالى
أن الواصل مع عسكر الوهابيين إلى مكة هو عبد العزيز بن سعود، الذي في تاريخ الجبرتي  -  ٣

هـ بعد ارتحال الحاج والشريف غالب بيومين قال:  ١٢١٨وأن دخولهم إليها كان يوم عاشوراء سنة 
(فولّى الشريف عبد المعين أميراً على مكة والشيخ عقيالً قاضياً)، عجائب اآلثار في التراجم 

  .٥٨٥: ٢واألخبار 
رسالة عبد اهللا بن محمد بن عبد الوهاب أن دخولهم مكة كان يوم السبت نصف نهار ثامن  وفي 

  هـ ، وهو الصواب ألنّه كان معهم (المؤلف). ١٢١٨المحرم سنة 
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ــده، ال و ــه إأعــز جن ــد واهللا  إّال ل ــدين   إّال ال نعب ــه ال ــاه مخلصــين ل ــو كــره وإي ل

  الكافرون.
أنـتم جيـران    ،قال: يـا أهـل مكـة    ثُم سكت، وهللا الذي صدقنا وعده  الحمد

وا أن مكـة حـرام مـا    مـ ، اعلةأنتم في خير بقعوحرمه،  ىسكنوبيته، آمنون بأمنه 
نّمـا أحلّـت سـاعة    إواليعضد شـجرها،  وينفر صيدها،  خالها، وال ىيحتل ها الفي

لمـا أراد اهللا ظهـور هـذا الـدين دعونـا      و ،إنّا  كنا من أضـعف العـرب  ومن نهار، 
لـم نـزل   ونشـتريها مـنهم،   وينهـب مواشـينا ،   ويقاتلنا عليـه،  ولّ يهزأ بنا كُوه، يإل

نّمـا  إمن تسمعون به من القبائل وجميع من تراه عيونكم و ،إلسالملندعو الناس 
قد كنـت فـي هـذا العـام غازيـاً      ورفع سيفه تجاه الكعبة ! وسلموا بهذا السيف، أ

أقبلـوا علـيكم   ونحو العراق، فلما سمعت ما وقع مـن المسـلمين بغـزوة الطـائف     
إلسـالم  ليغزونكم خفت عليكم من العربان والبادية، فاحمدوا اهللا الذي هداكم 

تقلعـوا عـن الشـرك    وأنا أدعوكم أن تعبـدوا اهللا وحـده،   ورك، وأنقذكم من الش
توالون مـن  ورسوله، ودين اهللا  ىأطلب منكم أن تبايعوني علوالذي كنتم عليه، 

  الطاعة. والسمع والضراء وتعادون من عاداه في السراء ووااله ، 
 جلس فبايعه الشريف عبد المعين ،  ثُم المفتي ،  ثُم القاضي،  ثُم  ـة   ثُـمبقي
  طبقاتهم. ىالناس عل
 ن  لكـم الـدين    وقال : انتظروني بعد صالة العصر بين الركن  ثُمالمقام ألبـي

ظهر زمـزم   ىانصرف، فلما كان العصر اجتمعوا فصعد عل ثُم  ،شرائط اإلسالمو
يقول: اعلموا أيها الناس إن األميـر  وم الناس هو يعلّومعه المفتي، فجعل يعلّمه و

  .يجهله أحد آخر ما قال مما ال إلى ول لكم: إن الخمر والزنا حرامسعوداً يق
  يكون لكم معبود غير ال تّىهدموا القبب واألصنام حا في غد :قال لهم ثُم 
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  .)١(اهللا
  

ـ   وهدم الوهابيـة القبـور والقبـب بمكـة       ىحملهـم النـاس عل
  :هـ) ١٢١٨(معتقداتهم 

 لناس بالمسـاحي فهـدموا أوالً  معهم كثير من اوفي الصباح بادر الوهابيون و
اهللا عليـه   ىصـل ـ هدموا قبة مولد النبي   ثُم هي كثيرة، ومن القبب  ىما في المعلّ

  قبة السيدة خديجة .وعلي ومولد أبي بكر و ـ آله وسلّمو
القبـاب التـي حـول    و ،نّهـم هـدموا أيضـاً قبـة زمـزم     إفي تاريخ الجبرتي : و

  .)٢(انتهى .ن الكعبةم ىاألبنية التي هي أعلوالكعبة 
هم عنـد الهـدم   وا، هعوا جميع المواضع التي فيها آثار الصالحين فهدموتتبو

يقولـون : إن هـي   ويبالغون في شتم القبـور  ويغنون ويضربون الطبل ويرتجزون 
  قبر السيد المحجوب. ىقيل: إن بعضهم بال عل حتّىسماء سميتموها! أ الّإ

محـو تلـك   و إالّثالثـة أيـام    ى، فمـا مضـ  ا أهل مكة فمشوا معهم خوفـاً  أمو
ي الصـبح  أن يصـلّ ونادوا بابطال تكرار صالة الجماعـة فـي المسـجد     ثُم  ،اآلثار

العشـاء مـن   والشافعي، والظهر المالكي، والعصـر الحنبلـي، والمغـرب الحنفـي،     

                                       
وقد كفّر في هذه الخطبة القصيرة عموم  .٢٧٨ـ  ٢٧٧خالصة الکالم فی أُمراء البلد الحرام:  - ١

  واطن:المسلمين وكرر ذلك في ثالثة م
  ـ وجميع من تراه عيونكم.. إنّما أسلموا بهذا السيف. ١          

  ـ فاحمدوا اهللا الذي هداكم لإلسالم. ٢     
  ـ وأنا أدعوكم أن تعبدوا اهللا وحده وتقلعوا عن الشرك. ٣     
  ن أخبار الحجاز ونجد في تاريخ ـم ،٥٨٥: ٢م واألخبار ـي التراجـب اآلثار فــعجائ - ٢

  .١٠٤ الجبرتي:
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آالت اللهو بعـد  وأمر بإحراق النارجيالت  ثُم أن يصلي الجمعة المفتي. و ، شاء

جماعة مـن قومـه،    بذلكوكل وأسماء أصحابها عليها، ليعرف من أطاعه، كتابة 
بنـاء  وترك إالستغاثة بالمخلوقين  ىحمل الناس علومنع شرب التتن والتنباك ، و

  ركاً. ـغير ذلك مما يرونه بدعة أو شوتقبيل األعتاب ، والقبور،  ىالقباب عل
سمع المـؤذنين  ف ،كان ينزل من المحصب قبل الفجر ليحضر صالة الصبحو

يقولـون:  وآلـه وسـلّم   واهللا عليـه   ىالنبي صلّ ىيصلّون علول يؤذنون األذان األو  
منعهم منـه.  ويترضون عن الصحابة، فقال: هذا شرك أكبر، ويا أرحم الراحمين، 

 رسوا عقيدة  ثُمدأمر علماء مكة أن يداة    محمكشـف  (بن عبد الوهـاب المسـم
طلـب قبائـل العـرب الـذين حـول مكـة        ثُـم  ة، الشبهات)، فلم تسـعهم المخالفـ  

تين مـن  ائأخذ منهم أمواالً كثيرة زعم أنّها نكال، ووضع فـي القلعـة مـ   وفبايعوه 
  .)٣(ر عليهم فهيداً أخا سالم بن شكبانأموبيشة 

ة ورجوعهم عنهامحاصرة الوهابية جد:  
ة وأرسل كتاباً ألهل جـده يطلـب دخـولهم فـي طاعتـه ، فأجـابوه بأنّـا رعيـ        

  ا شيئاً من المال ؟إن أطعناك هل تطلب منّوالشريف، فطاعتنا من طاعته 
مـن القمـاش   وستين ألف مشخص، وفأرسل يطلب منهم مائتي ألف ريال  
جـدة،   إلـى توجه بجيوشه  ثُم وجه من يقبض ذلك، وستة آالف ريال،  تهما قيم

تشتتهم وسور ال ىفجعلوا يحملون عل ،القللوفاستعد له الشريف غالب بالمدافع 
جعـل سـعود   وقتل منهم خلق كثيـر، فبقـوا ثمانيـة أيـام،      حتّىالمدافع فينهزمون 

                                       
  .٢٧٩ـ  ٢٧٨خالصة الكالم في أُمراء البلد الحرام:  -  ٣



                           ٥٥                                   الفصل الثاني: في حروب الشريف غالب  أمير مكة...

 إلـى ارتحلـوا   ثُـم  يشتم عثمان المضـايفي ألنّـه هـو الـذي أشـار بمنازلـة جـده،        
  . لم يدخلوا مكةوبالدهم 
مصـر مـن الشـريف غالـب      إلـى جاءت كتب  ١٢١٨قال الجبرتي في سنة و
مكة، ألنّـه بلغهـم أن العجـم زحفـوا     وبيين جلوا عن جدة الوها ّشريف باشا أنو
  .)٤(انتهى. ملكوا بعضها وبالدهم الدرعية  ىعل

  ة.جد ىلإعاد  ثُم الشريف غالب أهل الوادي فقتل وأسر وفر أميرها ا فغز 
 ،مكة صارت العرب تقطع الطرق ىالمعين عل مارة الشريف عبدإفي أيام و
  .)٥(عنده من الجند ما يدفعهم به ليسوتنهب في كلّ ناحية، و

  :)هـ ١٢١٨(سنةاــخروج الوهابيين منهومكةالشريف غالبدخول
 الشريف غالباً عزم عل ثُم إخراج من فيها من الوهـابيين،  ودخول مكة  ىإن

ة  يلامعه شريف باشا وو ةفتوجه من جدثالثـة مـدافع،   ومن العسكر،  كثيروجد
العبيـد  وأرسـل العسـكر   وإمام مسكت، فنـزل بـالزاهر،    منها مدفع كبير أهداه له

معـه  ودخل الشريف مكة وفيها الجند الذي خلفه سعود، وفأحاطوا بقلعة جياد، 
ــا،   ــين  وشــريف باش ــد المع ــه الشــريف عب ــم ينازع ــة    ل ــي القلع ــذين ف ــي ال وبق

  .هربوا ليالً ثُم محصورين، 
يعطهـم األمـان    طلبوا األمـان لثقيـف، فلـم   ووأقبلت هذيل لمبايعة الشريف 

                                       
من أخبار الحجاز ونجد في تاريخ وعنه كتاب ، ٥٩٧: ٢عجائب اآلثار في التراجم واألخبار  - ٤

  .٩٨الجبرتي: 
  .٢٧٩خالصة الكالم في أُمراء البلد الحرام:  -  ٥
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  فأظهرت ثقيف ذلك ثّم نكثت. ،يفارقوا المضايفي حتّى

وجهز الشريف عسكراً لمحافظة الزيماء، وجهز جماعة لمحاصرة الطائف، 
ضـيقوا عليـه، فأمـده    وحاصروا عثمـان أكثـر مـن شـهر،     وطوا بها مع ثقيف افأح

أرسـل    ثُـم مكـة،   إلـى عادوا  ثُم قرن  إلىسعود بالجنود، فارتحل المحاصرون 
مكـة،   إلـى فجاءهم جند كثير من قبـل عثمـان، فعـادوا     ،قرن إلىالشريف جنداً 

ز الشـريف علـيهم عسـكراً، فقتـل مـنهم      دخلت ثقيف في طاعة عثمـان، فجهـ  و
توجه المضايفي وابن شكبان لقتـال هـذيل الشـام،     ثُم مواشيهم، ووأخذ حلتهم 

هـم فـي جـبلهم    وبنـي مسـعود    إلـى أرسلوا  ثُم بوا النساء، لسوفقتلوا من هذيل، 
وقع القتال، فقتل بنو مسعود مـن الوهابيـة نحـو السـبعمائة،     وبوا، فلم يقبلوا هليتو
 قتلوا من أدركوه، وصعد الوهابية الجبل  ثُم هم يإلنزلوا ونادوا باألمان، فعاد  ثُم

  ن شكبان غرامة شيئاً كثيراً.بمن بقي من بني مسعود، فأخذ منهم ا
 قامـت الحـرب بيـنهم    وأهل اللفـاع،  وايفي األشراف بني عمر غزا المض ثُم
جردوهـا   حتّـى سلبوا نساءهم، ونهبوهم وقتل من األشراف ستة وعشرون،  حتّى

أقبـل المضـايفي وابـن شـكبان لحصـار       ثُـم  توهبـوا،  ومن الثياب، فطلبوا األمان 
  . لّ ما في طريقهم من المواشي واقتسموهمكة، فلما وصلوا السيل نهبوا كُ

كان أمير الحاج الشامي سليمان باشا مملـوك أحمـد باشـا الجـزار، فطلـب      و
يقـوم الشـريف   وبقاء طائفة من العسكر لحماية البلد الحرام إمنه الشريف غالب 

خمسـين مـع مائـة    وبواسطة أمين الصرة أن يبقـي مائـة   قبل  ثُم ، ىبلوازمهم، فأب
  .)٦(خمسين جمالً بما عليها من لوازم القتالو
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  :اصرة الوهابية جدة ثانياً ورجوعهم عنهامح
 فيها في المحرم أقبل ابـن شـكبان والمضـايفي    وهـ)  ١٢١٩(دخلت سنة  ثُم
لعلمـه   ،ن مكـة يفأراد الشريف غالب تحصـ  ةألف مقاتل لحصار جد باثني عشر

 إلـى طبقـاتهم   ىنفير العام، فخـرج النـاس علـ   لبا ىة، فنادجد ىبعدم قدرتهم عل
  .بقوا هناك سبع ليالٍو لسالحالزاهر حاملين ا

أما الذين حاصـروا جـدة فبقـوا ثالثـة أيـام يحملـون عليهـا حملـة واحـدة           
قتـل الكثيـر مـنهم،     حتّـى خيـامهم   إلـى يقتل مـنهم فينهزمـون   وفيفرقهم المدفع 

كـانوا يـدفنون العشـرة والعشـرين فـي      ووامتألت الحفر والقنوات مـن جـيفهم،   
 ،قتل عثمان في طريقـه حيـاً مـن األعـراب    ولوا حمحلّ واحد، فلما رأوا ذلك ارت

الليـث مـن طريـق البـر      إلـى للشريف غالب، فجهز الشريف جيشـاً   بالًإوأخذوا 
جيشـاً مـن   وخيل االتراك بقيادة حسـين آغـا،   من بقيادة بعض األشراف مع مائة 

طريق البحر معه عشر من الـداوات الكبـار مشـحونة بالـذخائر والمـدافع الكبـار       
أطاعـه  والليـث،   إلـى ح آغا عتيق الوزير ريحان، فوصل جيش البحـر  بقيادة مفر

ف مـن  الآهجم عليهم أربعـة   بعد ثالثة أياموتاله جيش البر، وأهلها بغير قتال، 
قتـل كثيـر مـنهم،    و، الوهابيـة  الوهابية، فكانت ملحمة عظيمة انجلت عن انهـزام 

رؤوس جمـع بعـض األتـراك    واستشهد الشـريف حسـن أميـر الجـيش البـري،      و
  ها.يإلهرع الناس للنظر والشريف، فعلقت خارج مكة،  إلىالوهابيين وأرسلها 

 الليث، فلم يجدوا فيها أحد. إلىجهز الشريف جيشاً  ثُم  
 أمرهم أن وخمسين فارساً وتين ائتراك نحو مجهز جيشاً آخر فيه من األ ثُم

األتـراك،   ىواء علـ تغيـر الهـ  ويقيموا بالمدرة مرابطين، فبقـوا فيهـا ثالثـة أشـهر،     
أربعـون، فهجـم علـيهم المضـايفي      إّال لم يبـق  ومكة  إلىرجع الكثير وفمرضوا 

آالف مقاتـل، ونصـر اهللا األربعـين علـى األربعـة آالف، فهزمـوهم       بأربعـة   بغتة 
أرسـل الشـريف   و، الزيمـاء هـاربين   إلـى وصـلوا   حتّـى ذريعـاً  وقتلوا فـيهم قـتالً   

  ولئك األربعين .ُأ ىأنعم الشريف علوم ، خلفهم مائتين من الخيل، فلم تلحقه
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المغمس، فتنهـب   إلىجاءت األخبار أن عشرين من الخيل الوهابية تصل و
عشـر   إذا سنحت لها الفرصة من بادية الحرم، فأرسل الشريف سرية فيهـا أربعـة  

 ىحداً، فلما أقبلوا علـ أ المغمس، فلم يجدوا  إلىفارساً وعشرون رامياً، فوصلوا 
الحـرب بيـنهم وانتصـر ذلـك العـدد       تائة، فوقعمرأوا ما ينوف عن خمس سولة

غنمـوا مـنهم   وهزموهم هزيمة قبيحـة،  والوهابية، فأفنوا الكثير منهم  ىالقليل عل
  .)٧(الرماح ىمعهم الرؤوس علومكة  إلىعادوا و

  
  :خراجهم منهاإو هـ)١٢١٩( سنة ينبع ىاستيالء الوهابية عل

 بداي شيخ حرب و ثُم حاصر هو وابن جبارة شيخ جهينـة  وقومه توهبوا إن
خوفـه  والحجـري، فخدعـه    محمـد وزيرهـا   إلـى أرسال إبراهيم الرويتـي  و ،ينبع
لـوال ذلـك   ومور ولم يكن عنده دراية بالحرب، فطلب األمـان،  ب عليه اُألصعو

فـي البحـر    جـدة  إلـى توجه وزيرها وقتلوا أهلها، ولم يقدروا عليه، فدخلوا ينبع 
 وتوجـه الشـريف إلـى جـدة     ،تى مكة ورمي عند الشريف بالخيانة، فصَـلبه ثُم أ
نصـفها مـن    والعساكر، نصـفها مـن عسـكره    وز عشر داوات كباراً بالذخائر جهو

  الترك.
مـن بـداي    يام إقامته بجدة وصلها إبراهيم الرويتي ، فوجد معه أوراقاًأفي و

 إلـى الجنـد المرسـل    ىاسـتول به، فصلب ثالثـة أيـام و  ليفسد بها الرعية، فأمر بصَ
  .)٨(قتلوا أصحاب ابن بداي قتالً ذريعاًو ،ينبع عليها بعد قتال ثالثة أيام

                                       
، من الغزية الثالثة والثالثين إلى آخر الغزية ٢٨٤ـ  ٢٨٢خالصة الكالم في أُمراء البلد الحرام:  -  ٧

  اإلحدى واألربعين.
من آخر الغزية اإلحدى واألربعين إلى آخر الغزية  ٢٨٤خالصة الكالم في أُمراء البلد الحرام:  - ٨

  الثانية واألربعين.
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  :حروبه مع الوهابيةومحاصرة الشريف غالب الطائف 

 حاصـر المضـايفي فـي الطـائف     وتوجه الشريف غالب بعسكر عظـيم ،   ثُم
 إلـى قطة من قواد الوهابية جاء عبد الوهاب أبو نومكة،  إلىعاد  ثُم عشرة أيام، 

قتالـه   إلـى وصل الليث بجند كثير، فخـرج الشـريف بجنـوده     حتّىمن يإلأرض 
الً التحم القتال، فكـان النصـر أو  والسعدية، فوجد فيها جنود الوهابية،  ىأت حتّى

مـن   ىقتل من الفريقين نحو األلفـين، لكـن القتلـ   وانتصر الوهابية،  ثُم للشريف، 
  مكة. إلىعادوا  ثُم انهزموا ولحقتهم خيل الشريف،  م ثُالوهابية أكثر، 

أتـوا عرفـة،    ثُـم  الزيمـا بجنـود كثيـرة،     إلىووصل المضايفي وابن شكبان 
هدموا وقتلوا من لم يطعهم أو أسروه، وهذيل، ودخل في دينهم بعض قريش و

ينهبون جعلوا ووادي مر،  إلىانتقل كثير منهم  ثُم عين زبيدة، فقل الماء بمكة، 
المصـري مـن طريـق جـدة،     وجاء الحاج الشـامي  و ،مكة إلىيقتلون الوافدين و
  .)٩(لم يحج أحد من الحجاز بسبب هذه الفتنةوحج الناس، و

  :هـ) ١٢١٩(محاصرة الوهابية مكة سنة 
م الشـريف أميـر   لّـ وك ،عراب بمحاصـرة مكـة مـن جميـع الجهـات     وقام األ

فطلب منـه   ىم أن يخرج لقتال الوهابية، فأبالشا يلاالحاج الشامي إبراهيم باشا و
  أخلف. ثُم الذخيرة من جدة فوعد وعسكراً الحضار القوت وجماالً 
هو مقيم بالزاهر، فصـاحوا فـي أطـراف العسـكر     وجاء ليلة خمسة فوارس و
صـار يأتيـه بعـض الوهابيـة     وكاتـب المضـايفي،   وكبروا فخاف خوفاً شـديداً،  و

أخذ معه العسكر الذي كـان  ولعشرين من ذي الحجة سافر فجر ا ثُم فيكرمهم، 
لم يأذن له المضايفي فـي الرحيـل   وأبقاه أمير الحاج الشامي في السنة الماضية، 

بمن معـه   هقام بحفظوتي كيس فسكن الشريف روع أهل البلد، ائدفع له م ىحتّ
                                       

لغزية الثالثة واألربعون والغزية الرابعة ، ا ٢٨٥ـ  ٢٨٤لحرام: خالصة الكالم في أُمراء البلد ا -  ٩
  واألربعون.
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  .)١٠(ترسه من الجوانب األربعةو من األعوان،
  

  ): هـ ١٢١٩سنة (اشتداد الغالء بمكة 
 ١٩ة سـنة  من أواخر ذي الحجـ  أابتدوواشتد الغالء والجوع النقطاع الطرق 

، فبلغت كيلة القمح والـرز مشخصـين، والزبيـب    ٢٠ذي القعدة سنة  إلىواستمر 
ن، والـبن واللحـم والتمـر    يلارياالت، ورطل السـكر والشـحم والزيـت ريـ     ةثالث

ع ما يملكونه بـابخس األثمـان،   باع أهل مكة جميو ،رياالً، والسمن رياالً ونصفاً
 أكـل النـاس األدويـة، كبـزر الخشـخاش وزبيـب       وية، لّعدمت األقوات بالكُ ثُم
شـربوا الـدم، وأكلـوا الجلـود والسـنانير      و، وبزر الحمـر،  ىوالصمغ والنو ىالهو

  لّ حيوان.والكالب وكُ
كاتبـه بعـض   و ،ه ليالًيإلأنسل بعضهم ووكاتب جملة من الناس المضايفي، 

قتـل  وخ العبيد الذين بيـدهم القلعـة، فبلـغ ذلـك الشـريف، فسـجن جماعـة        شيو
  . )١١(دخل كثير من األشراف في طاعة الوهابيو ،بعض شيوخ العبيد

  
  :مكة ىتشديد الوهابية الحصار عل

أطراف مكـة،   إلىارتحل الوهابيون الذين بالوادي  ١٢٢٠وفي المحرم سنة 
قتـل مـن   والغـروب   إلـى الظهـر   مـن  ةفقاتلهم العبيد الذين في األبراج حول مك

                                       
  من منتصف الغزية الرابعة واألربعين إلى آخرها. ٢٨٥خالصة الكالم في أُمراء البلد الحرام:  -  ١٠
تحت من آخر الغزية الرابعة واألربعين  ٢٨٦ـ  ٢٨٥خالصة الكالم في أُمراء البلد الحرام :  -  ١١

  .<ذكر ابتداء القحط بمكة وانتهائه>عنوان: 
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قتلـوا مـن   وأخـذوا مواشـيها،   والحسـينية   إلـى ن سبعة، فتوجه الوهـابيون  يالوهابي
العابديـة، ألنّـه بلغهـم أن العبيـد تركـوا       إلـى توجهـوا  وأهلها أحد عشـر رجـالً،   

مكة لطلب الزاد، فبلغ ذلك الشـريف، فأعـادهم فـي الحـال      إلىجاؤوا واألبراج 
ارتحل المضايفي وابن شكبان بعدما  ثُم ها، يإلفسبقوا الوهابيين أمدهم بمثلهم و

ان قـد بـايعهم أكثـر العربـان الـذين      كـ وتركوا فيه حاميـة،  وبنوا حصناً بالمدرة، 
بأطراف مكة، فـأمروهم بقطـع الجلـب عـن مكـة، فاجتهـد الشـريف فـي جمـع          

هم، عـدد غيـر  ومعهـا مائـة فـارس    وجدة لتـأتي بـاألقوات    إلىأرسلها والجمال 
بلغ كـراء الجمـل سـبعين     حتّىخرج معهم كثير من أهل مكة فراراً من الجوع و

بلغ الشـريف خـروج بعـض الوهابيـة علـيهم، فأمـدهم بمائـة        وثمانين،  إلىقرشاً 
الً خرج عليهم ثالثة فرسان كانوا جواسـيس،  وأجاء الخبر أن الذاهبين و ،فارس

 البـ  وظهر نحو عشرين، فقتلوا بعضهم،  ثُم ـا بلغـوا المنتجـي،    واقون، فـرهـو  ولم
 إلـى جـاؤوا برؤوسـهم   ون فقتلـوهم  يجبل، وجدوا في حصنة سـبعة مـن الوهـابي   

مكـة،   إلـى رجعت القافلـة   ثُم جدة، فنهبها الوهابيون،  إلىوردت أغنام وجدة، 
جـدة مخفـورة ،    إلـى أعـاد الشـريف القافلـة     ثُـم  بلغ كراء البعير ثالثين رياالً، و

خرج معها في المرة الرابعة من ورابعاً، وأعادها ثالثاً  ثُم المة، عادت سو تفذهب
أحاطت الوهابية بمكـة  ونقطع الطريق بالكلية، ا ثُم ف ، الآأهل مكة نحو ثالثة 

أرسـل الشـريف جيشـاً     ثُم رمضان، وذلك شعبان  ىمن جميع جوانبها، فبقوا عل
  الباقون. خمسين بعيراً وفر أخذوقوم من لحيان توهبوا، فقتل منهم ثالثة،  ىعل

 غنمـوا مـنهم،   والمطارفة، فولوا هـاربين،  والمناعمة  ىجهز جيشاً عل ثُم  ثُـم 
فيه جماعة من وحصن المدرة،  ىمعهم مدفع كبير علوجهز جيشاً مكمل العدة 
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جــاء مــدد لمــن فيــه فطــردهم عســكر  وحــاطوا بــه ورمــوه بالقنابــل، فأالوهابيــة 
جاء قوم يريدون دخول الحصـن،  ويف مدفعاً آخر، أرسل لهم الشروالشريف، 

بابـه،   إلـى وصـل التـرك   والحصـن   ىهجمـوا علـ   ثُـم  فقاتلهم العسكر، فانهزموا 
 ،تين مـع مـدفع  ائأربعة، وأمدهم الشريف بم فر وفوجدوا عليه عشرة فقتلوا ستة 

 ـا     ثُمأهل الحصن بثالثـة آالف، فعملـوا متـاريس، فلم المضايفي أمد بلغهم أن 
آخر النهار، فقتل من جيش المضايفي نحو  إلىقاتلوهم ورموهم بالمدفع أقبلوا 

في الليل أشار عليهم بعـض مـن   ولم يقتل أحد من جيش الشريف، والخمسين، 
تهم خيـل الوهابيـة قبـل دخـول     ركمكـة فعـادوا، فـأد    إلىطه الخوف بالعود لخا

ا مـن عسـكر   وقعـت بيـنهم ملحمـة قتـل فيهـ     وثبت الـبعض،  ومكة، ففر بعضهم 
غـنم عسـكر الشـريف    ومن الوهابية جماعـة مـن المشـهورين،    والشريف عشرة 

  منهم خيالً.
 موا وائة، واستقبله المضايفي، موصل سالم بن شكبان الطائف بخمس ثُمخي

جـاءت  و ،تهـددوهم فأطـاعوهم خوفـاً   وهم يإلـ أرسـلوا  وقرب جبال بني سفيان 
لّ كُـ  ىوضـعوا علـ  وبالحديـد،  ابن شكبان فطوقـوهم  والمضايفي  إلىمشائخهم 

سفياني عشـرين ريـاالً، وأخـذوا سـالحهم، فلمـا سـمعت هـذيل طلبـت األمـان          
صـح إسـالمكم فقـاتلوا أهـل مكـة       طلبوه من المال، فقالوا لهـم قـد   حملت ماو

منعوا القوت عـن مكـة، فبلـغ    اواسكنوا تهامة، وأنزلوا من جبالكم والمشركين، 
ــ    ــراج ف ــاء أب ــأمر ببن ــريف، ف ــك الش ــينية، ذل ــم ي الحس ــكبان   ثُ ــن ش ارتحــل اب

  والمضايفي.
بلغ الشريف أن الوهابية تريد أخذ القافلة الواردة مـن جـدة، فجهـز جيشـاً     و

جـاءهم الوهابيـة،    حتّـى أصبح الجيش بالركابي، فمـا مـألوا القـرب    ولحمايتها، 
جبـل   لـى الشـريف ع  وصـعد ثالثـون مـن عبيـد     ،ظهور الخيل ىووقع القتال عل
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قتل منهم وقتل أميرهم، ووانهزم الوهابيون  ون بالبنادق، فقتلوا عدة،جعلوا يرمو
أحـاط جماعـة مـنهم     ثُـم  نهبـت بعـض خـيلهم،    ومع ثمان مـن الخيـل،    جماعة

مـن  وبالعبيد الذين في الجبل، ووقع بينهم القتال، فقتـل مـن الوهـابيين سـبعون،     
  العبيد خمسة وعشرون، وسلمت القافلة.

 وسـالم بـن    ،أبـو نقطـة أميـر عسـير     عبد الوهاباء منهم جمع سعود أمر ثُم
أمـرهم بحصـار   وغيـرهم  وعثمان المضـايفي أميـر الطـائف    و ،شكبان أمير بيشة

  منع األقوات عنها.ومن جميع الجهات  مكة
أرسـل عشـرين فارسـاً    وخيم في المضيق، وفجاء المضايفي بخمسة آالف، 

  .)١٢(اوالشريف ففر طلبوا البراز، فطلبتهم خيلويركضون، فكبروا 
  :عن مكةون جدة وقطعهم الطرقات عنها يمحاصرة الوهابي

 معهم الساللم والمعاول، فابعـدتهم حاميـة   وقصد جدة وأحاطوا بالسور  ثُم
المـدرة،   إلـى ارتحلـوا   ثُـم  دق والمدفع، وقتلوا كثيراً منهم فانهزموا، االسور بالبن

والـيمن    ،طريـق جـدة   ،طرقـات طلب المضايفي باقي العربان ورتـبهم لقطـع ال  و
يقتلـون   ،دةجـ ووادي نعمان وحصن المدرة، وانتقل هـو وأصـحابه إلـى طريـق     

أمـر   ثُـم  يـا مشـركون!    :ينـادونهم وبهم من الحجاج وغيرهم  يأسرون من يمرو
 أربعين من هذيل أن يكونوا بين مكة والحسينية يقطعون الطريق، فأخذوا أربعـة 

قتلـوا بعـض   ونـاس مـن اإلعتمـار مـن التنعـيم،      منعـوا ال ومن أصحاب الشريف، 
الحسـينية،   إلـى ارتحـل المضـايفي مـن طريـق جـدة       ثُم المعتمرين عند الزاهر، 

نهزم الوهـابيون،  افجهز الشريف جماعة، فالتقوا بهم بأسفل مكة، ووقع القتال، ف
                                       

ن إلى ي، من الغزية  الخامسة واألربع٢٨٩ـ  ٢٨٦خالصة الكالم في أُمراء البلد الحرام:  -  ١٢
  منتصف الغزية الثانية والخمسين.
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قتل من جماعة الشريف السيد فواز الحسيني أمير المدينة، وقتل منهم جماعة، و
ملكوهـا  والحسـينية، فحـاربوا مـن فيهـا يـومين       إلـى عاد أصـحاب المضـايفي   و
وجـاء ابـن شـكبان بزهـاء خمسـة آالف       ،بـذلك أرسل المضايفي يبشر سعوداً و

وا في الحسينية ثالثين الفاً، فاشـتد الكـرب   لوأبو نقطة بنحو عشرة آالف، فتكام
مـن  ومشخصين،  ة من القمح والرزلبلغت الكي حتّىزاد الغالء وأهل مكة،  ىعل

ن، والسـمن والعسـل   يلام والزيت ريـ حرياالت، ورطل السكر والش ةالزبيب ثالث
اللحم نصـف ريـال، والتنبـاك سـتة ريـاالت      ونصفاً، والتمر والبن رياالً، ون اليري

مائـة بعشـرة،    تـه عوا مـا قيم ابـ ونفدت النقود، فاشتروا باألثاث والحلي، وونصفاً، 
ة والمطـاط بعـد حرقهـا بالنـار     يلاكلوا الجلود البأو عشرة بمائة، تهواشتروا ما قيم

 ىيســـم كلـــوا نباتـــاًأكـــلّ حيـــوان، وشـــربوا الـــدم، وووالســـنانير والكـــالب، 
قـوات، فأكـل النـاس    األوفنيـت   ،يموتـون  ثُـم  ، فأثر فـيهم ورمـاً،   )١()األخريط(

هو ومات كثير بالجوع، وبعضهم مات و، ١٢١٩العقاقير واألدوية كما فعلوا سنة 
الحسـينية مـن    إلـى لّ زقـاق، فهـرع النـاس    فـي كُـ   ىاألطفال مـوت  ىوتر ،شييم

مـنهم  ومـات جوعـاً،   قتـل، ومـنهم   الطرق الصعبة خوفاً من السطوة بهـم فمـنهم   
يتكامل الصف األول عنـد الصـالة    القليل وال إالّلم يبق بمكة ووصل محموالً، 
  .)٢(الحرام وأغلقت الحوانيت في المسجد

                                       
: (واألخريط من أطيب الحمض، وهو مثل الرغل،  ٢٨٦: ٧قال ابن منظور في لسان العرب  - ١

  .٢٣٦: ١٠اإلبل، أي يرقق سلحها)، ومثله الزبيدي في تاج العروس سمي إخريطاً ألنّه يخرط 
هـ : (وإن سعود الوهابي وصل إلى  ١٢٢٢سنة  ١٨٩: ٣وقال الجبرتي في تاريخه عجائب اآلثار  -  ٢

إلى مكة بجيش كثيف، وحج مع الناس باألمن وعدم الضرر ورخاء األسعار، وأحضر مصطفى 
ذه العويدات والطبول التي معكم، يعني بالعويدات جاويش أمير الركب المصري وقال: ما ه
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  هـ): ١٢٢٠(الشريف غالب سنة  صلح الوهابية مع

تـذاكر مـع   والرحمن بن نامي أحد علماء الوهابيـة،   وجاء من الحسينية عبد
يـدخل  ويرجعوا لـبالدهم،   ثُم أن يأذن لهم في الحج،  ىالشريف في الصلح عل

غرامـة  وشرط عليهم إعادة الحسـينية  وفي الطاعة، ويكون حكم مكة للشريف، 
فيـه الصـالح والرفـق بأهـل      ىغير ذلك مما رأو أموالوما ذهب فيها من نفوس 

هـا  يإلينتظـروا الجـواب، فـدخلوا مكـة وعـاد      وأن يخبروا سعوداً بالصلح ومكة، 
ــة، وتنازلــت االســعار، وأهلهــا،  ــوا يركضــون فــي الطــواف،  وحــج الوهابي جعل

الحجـر األسـود بالمشـاعيب والبـواكير، ووصـل الحـاج الشـامي         إلـى يشيرون و
قـال  و ،خمسائة خيـال ومعه قوة زائدة عن العادة نحو ألف وباشا اهللا  أميره عبدو

المصـري: مـا هـذه العويـدات التـي تـأتون بهـا        والشـامي   لحـاج سعود ألميـري ا 
  .يعني المحمل ؟وتعظمونها

فقالوا : جرت العادة بذلك عالمة الجتماع الحجاج، فتوعدهم بتكسيرها إن 
  .)١(لزمرل وابيأتوا بالط جاؤوا بها ثانية، وشرط أن ال

وأصـيبوا   ،ارتحلـوا  ثُـم   ١٢٢١حادي عشر المحرم سنة إلىأقام الوهابيون و 
صاروا يدفنون فـي الحفـرة    حتّىبالجدري، فمات كثير منهم  مدة مقامهم بمكة

                                                                                           
  المحمل.

  فقال: هو إشارة وعالمة على إجتماع الناس بحسب عادتهم.                                 
 م من تاريخ خالصة  الكالم أنفقال: ال تأت بذلك بعد هذا العام، وإن أتيت به أحرقته..)،  لكن تقد

  .لم ينقل أن سعوداً حج في تلك السنة بل الظاهر من كالمه أنّه لم يحجهـ ، و ١٢٢٠ذلك كان عام 
  .١٨٩: ٣تاريخ الجبرتي  - ١
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يـؤجرون أنفسـهم ألهـل     كان الكثير منهم مدة اقامتهم بمكةوالواحدة جماعة، 
  غير ذلك.ويض نزح المراحوحمل القمائم، وحتطاب، مكة لإل
 إلـى رسل وزيراً أاألقطار، ف ىفي افتتاح هذه السنة وجه الشريف عماله علو
 إلـى نزل هـو  ومصوع،  إلىمثلها وسواكن،  إلىتين من األتراك ائوأرسل م ،ينبع

باب  ىبناء برج علوعمارة الخندق وصالح السور إأمر بومورها، جدة ، ورتب أُ
البوغاز المإن قصده عنوة. ىالمرس إلىل بالعلم يمنع الداخ ىسم  

 وصل من الدرعية عشرون رجالً فيهم حمـد بـن ناصـر أحـد علمـائهم،       ثُم
نزل حمـد  و ،تمام أمر الصلحإكان الشريف بجدة، فأعطوه كتباً من سعود فيها و
بن عبد الوهاب التـي   محمدجمع الناس وقرأ عليهم رسالة ومسجد عكاش  إلى

منعها  مور التي يعتقد الوهابيةيف بمنع جميع اُألقبل الشرويكفر فيها المسلمين، 
بـدخول  وعدم بيعـه،  وترك شرب التنباك وذلك، فأمر بهدم القباب،  ىمرغماً عل

ــد ســماع األذان لصــالة الجماعــة،    ــن  والنــاس المســجد عن ــدريس رســائل اب   بت
األذان  ىفي المسجد الحرام، واالقتصار علـ  ترك تكرير الجماعةوالوهاب، عبد 
جـدة   يلـ او ةأبطـل ضـرب نوبـ   وترك التسليم والتذكير والتـرحيم،  ومنائر، في ال

أرسل الشريف معه رسـوالً،  والدرعية يخبرهم بذلك،  إلىفتوجه حمد بن ناصر 
  .الشريف باقٍ بجدة، فأعاد الجواب لهموفرجع بالجواب 

مكـة   إلـى العبيد، فحضر وغيابه في جدة وقعت فتنة بين األتراك  في مدةو 
ذهـب مـن   وعاقب من كان سببها، فلمـا بلـغ خبرهـا المضـايفي فـرح      وا أطفاهو

الشـريف، فلـم يصـادف     علـى يشـنع  والدرعية ليخبر سعوداً بذلك،  إلىالطائف 
العربان بقطع الطرق مشاقة للشريف، وكان سعوداً  أمر وقبوالً عند سعود، فرجع 
أخبر الشـريف  ، فارتفعت األسعار بمكـة النقطـاع الطـرق، فـ    أعطاه إمارة العربان

أمـر   ثُـم  تراخت األسعار، ومنعه، فعاد األمن، وعثمان  إلىسعوداً بذلك، فأرسل 
  .حصّنه بالرجال والذخائرورأس جبل الهندي،  علىالشريف ببناء حصن 
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يهـدي لهـم األمـوال الجزيلـة،     ومكـة يصـانعهم    ىكان مدة استيالئهم علو 
نفسه  علىأعوانهم ، محافظة و علمائهمومرائهم ُأكثر أ إلىكانت هداياه تصل و
بجنـود   لّ سـنة مـرائهم يحجـون كُـ   ُكثيـر مـن أ  وكـان سـعود   و ،أهل مكة ىعلو

مــع ذلــك كــان ولهــم الضــيافات الكثيــرة،  يــىءيهوكثيــرة، فيكــرمهم الشــريف 
تعجيــل تجهيــز العســاكر النقــاذ  ىيكاتــب الدولــة العثمانيــة ســراً، ويحــثهم علــ

  .)١(الحرمين من الوهابية
اهللا باشا،  في هذه السنة كان أمير الحاج الشامي عبد>ة الكالم : في خالصو

شـرطنا عليـك فـي     مـا  على إالّتأت  ال :فلما وصل منزل هدية جاءه من الوهابي
  العام الماضي، فرجع الحاج من هدية ولم يحجوا .

 فـأمر سـعود بإحراقـه ، ونـادى مناديـه بعـد انقضـاء         ا المحمل المصريأم
بعد هذا العام من يكون حليق الـذقن، وتـال فـي     تي إلى الحرمينالحج: أن ال يأ

َربُوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم  {المناداة:  َیا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا إِنََّما اْلمُْشِرُكوَن َنَجٌس َفالَ یَْق
  .)٣(<فانقطع مجيء الحاج الشامي والمصري من هذا العام،  )٢(} َبْعَد َعاِمِھْم ھَذا

                                       
، ذكر انعقاد الصلح بين الشريف وأحد ٢٩٤ـ  ٢٩١خالصة الكالم في أُمراء البلد الحرام:  - ١

  علمائهم على دخول مكة.
  .٢٨سورة التوبة:  - ٢
ذكر رجوع الحج الشامي من الطريق من غير حج ،  ٢٩٤م: خالصة الكالم في أُمراء البلد الحرا - ٣

  هـ). ١٢٢١وذكر أمر سعود باحراق المحمل المصري سنة ( ،هـ) ١١٢١سنة (
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هـدم القبـاب بالمدينـة    والوهابية ذخائر الحجـرة النبويـة   نهب 
  :)هـ ١٢٢١(المنورة سنة 

طـرد  وة من األموال والجواهر، ما في الحجرة النبوي لّفيها أخذ الوهابي كُو
لقضـاء المدينـة   و الحفـيظ،  أقام لقضاء مكة الشيخ عبـد و، ي مكة والمدينةيقاض

  .)١( سلّموآله وعليه  اهللا ىصلّ  منعوا الناس من زيارة النبيوبعض علمائها، 
رة هـدموا القبـاب   المدينـة المنـو   علىالوهابيون  لىقال الجبرتي: لما استوو

ئمة البقيع بالمدينة، لكنهم لم يهـدموا قبـة النبـي    أمنها قبة وفي ينبع، والتي فيها 
  هم عليه بمكة.وما حمل ىحملوا الناس علو ،)٢( سلّم)وآله وعليه و اهللا ى(صلّ
إنّهـم مـألوا أربـع     حتّـى جواهرهـا  وذوا جميع ذخـائر الحجـرة النبويـة    أخو

من ذلك أربـع  واقوت العظيمة القدر، يلاسحاحير من الجواهر المحالة بالماس و
نحـو مائـة   وبدل الشمعة قطعة ماس تضيء في الظـالم،  وشمعدانات من الزمرد، 

يـاقوت،  و منـزل عليهـا مـاس   وسيف ال تقوم قراباتها، ملبسة بالذهب الخـالص،  
عليهـا  ونصلها من الحديد الموصوف، ونحو ذلك وشم، يإلونصابها من الزمرد و

القاضـي  وغـوات الحـرم   أوطـرد الوهابيـة    ،)٣(أسماء الملوك والخلفـاء السـالفين  
خـدام الحـرم المكـي    والذي كان قد توجـه لقضـاء المدينـة واسـمه سـعد بـك       

                                       
ذكر أخذ الوهابي ما في الحجرة الشريفة سنة  ٢٩٥ـ  ٢٩٤خالصة الكالم في أُمراء البلد الحرام:  - ١

  هـ . ١٢٢١
رجب  ١١هـ  ١١٢٠وقد ذكره في أحداث سنة  ٩١: ٣عجائب اآلثار في التراجم واألخبار  - ٢

  المرجب ، وأنّهم دخلوا المدينة المنورة بعد حصار طال سنة ونصف.
هـ في  ١٢٢٣وهذا ذكره في أحداث سنة  ٢٥٠ـ  ٢٤٥: ٣عجائب اآلثار في التراجم واألخبار  - ٣

  مستهل شهر ذي الحجة.



                           ٦٩                                   الفصل الثاني: في حروب الشريف غالب  أمير مكة...

  .)١(قاضي مكة فتوجه مع الشاميينو
فـي هـذه السـنة أخبـر الحجـاج      > : ١٢٢٢حـوادث سـنة   قال الجبرتـي فـي   و

  .)٢(<المصريون أنّهم منعوا من زيارة المدينة المنورة
  

  :العراقوالشام وانقطاع الحج من مصر 
أنّـه تعطـل الحـج     ١٢٢٢قال العالمة السيد جواد العاملي فـي حـوادث سـنة    

  .١٢٢٠ثالث سنين كما مر، فيكون ابتداء انقطاعه من العراق سنة 
أن منهــا انقطــاع الحــج الشــامي  ١٢٢٣ر الجبرتــي فــي حــوادث ســنة ذكــو

  والمصري .
من مصر في و هـ) ١٢٢١(كان ابتداء انقطاع الحج من الشام في سنة وأقول: 

مـن الشـام   وكما مر، فيظهر أن الحج انقطع مـن العـراق أربـع سـنين،      ١٢٢٢سنة 
  ال. وأ عد ذلكبال يعلم هل انقطع ومن مصر سنتين، وثالث سنين، 

  :هـ)  ١٢٢٥(سورية سنة  ىهجوم الوهابيين عل
اهللا بـن سـعود    عن تاريخ األمير حيدر الشهابي أنّه في هذه السنة هجم عبـد 

قتل األنفس البريئـة،  وأحرق الغالل، وبالد حوران فنهب األموال،  ىالوهابي عل
ل قيـ  حتّـى هدم المنازل وعاث في األرض فسـاداً  وقتل األطفال والنساء،  ىسبو

  .)٣(لف درهمأآالف  ةتلف في تلك البالد ما قيمة ثالثأإنّه 

                                       
هـ في بداية شهر ربيع الثاني  ١٢٢٢سنة في أحداث  ٢٠٤: ٣عجائب اآلثار في التراجم واألخبار  - ١

  ثنين.في يوم اإل
  .٢٠٤: ٣عجائب اآلثار في التراجم واألخبار  -  ٢
، الفصل الثامن في ثورة الوهابيين وإخضاعهم ١١٥٦: ٤تاريخ األمير حيدر أحمد الشهابي  - ٣
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ناحيـة   إلـى نّه في هذه السنة أرسـل الوهـابيون جيشـاً    إ :في خالصة الكالمو
اسـتعد  وحصن قلعتهـا،  وجهة المزيريب  إلىالشام، فتوجه يوسف باشا المعدني 
  .)١(لهم بجيش، وحاربوهم وطردوهم

  
*   *   *  

  

                                                                                           
   بقيادة األمير طوسون باشا.

   .٢٩٤ـ  ٢٩٣خالصة الكالم في أُمراء البلد الحرام:  -  ١







  
  الفصل الثالث

  علي باشا للوهابيين محمدمحاربة في 
  
صـة الكـالم فـي أُمـراء البلـد الحـرام       خالوننقل ذلك من تاريخ الجبرتـي  و

  ألحمد بن زيني دحالن.
مصـر أن   الـي علي باشا و محمد إلىأرسلت الدولة العثمانية  ١٢١٨في سنة 
أنّهـم أرسـلوا مـن    والحجاز لمحاربـة الوهابيـة    إلىآالف عسكري  يرسل أربعة

عكا  اليأحمد باشا الجزار و إلىبشوات مع العساكر، وأرسلوا  ةبغداد أربعجهة 
  .)١(بالتوجه لمحاربتهم

يـتم بالعجلـة،    أرسلت تحثه، فاعتذر بأن هذا األمر ال ٢٣و ١٢٢٢في سنتي و
  .)٢(األستعداد إلىيحتاج و

 أن يوسـف باشـا المعـدني تعـين للسـفر     وه بذلك، لأرسلت  ١٢٢٤في سنة و
مـن  ، وسليمان باشـا والـي بغـداد تعـين للسـفر        )٣(عن طريق الشام الحرمينإلى 

  .)٤(الدرعية ىناحيته عل
األسـكندرية   إلـى أغا من قبل الدولة العثمانية  عيسىحضر  ١٢٢٥في سنة و
  .)٥(محاربة الوهابيةولوازم حرب لسفر الحجاز وآالت مراكب ومعه مهمات و

                                       
  في الخامس والعشرين من شهر شوال. ٦٢٥: ٢م واألخبار جعجائب اآلثار في الترا -  ١
  .٢٣٥: ٣عجائب اآلثار في التراجم واألخبار  -  ٢
  في الثاني والعشرين من ذي الحجة. ٢٤٧: ٣م واألخبار جعجائب اآلثار في الترا -  ٣
  هـ . ١٢٢٤حرم سنة ل مفي أو ٢٥٣: ٣عجائب اآلثار في التراجم واألخبار  -  ٤
  .٣٠٧: ٣عجائب اآلثار في التراجم واألخبار   -  ٥
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، يهـا إلارسال العسـاكر  وجاز علي باشا بأمر الح محمدأهتم  ١٢٢٦في سنة و
كان عمل قبل ذلـك مراكـب بالسـويس    وحجز المراكب والسويس،  إلىفسافر 

قلّد ابنه طوسون باشـا   ثُم أمر بعمل مراكب كبار لحمل الخيول، وهذا الغرض، ل
سـافر طوسـون فـي شـهر      ثُـم  عسـكروا خـارج مصـر،    وساري عسـكر الحجـاز   

معه رئـيس التجـار   وعن طريق البحر رمضان من هذه السنة مع قسم من العسكر 
من العلماء الشيخ المهدي والمحروقي، وأوصاه أبوه باألخذ برأيه،  محمدالسيد 
كان وسافر القسم اآلخر من العسكر عن طريق البر، والسيد أحمد الطحطاوي، و

 يعده معاونة عساكره، والمذكور أيضـاً وعلي باشا  محمدالشريف غالب يراسل 
مـنعهم  وينبع البحـر لـم يعطـوهم مـاء      إلىوصلت العساكر البحرية فلما  ،يراسله

المرابطون عند العين، ورموا عليهم من القلعة بالمدافع والرصاص، فأحاطوا بها، 
ن بالرصـاص النـازل   يلام غيـر مبـ  لهـا بالسـال  يإلصـعدوا  ووضربوا عليها بالقنابـل،  

مـنهم وزيـر    ،خيـولهم  ىسـبعة هربـوا علـ    ىقتلوا من بهـا سـو  وعليهم، فملكوها 
  .)٦(رواية الجبرتي ىسبيت نساؤها علونهبت ينبع، و ،الشريف

 مالمـويلح، ثُـ   إلىمصر ووصلت العساكر البرية  إلىوأرسل بعض الرؤوس 
اجتمعت بعساكر البحر، وأخذوا ينبع البر بال قتال، وأتتهم العربان أفواجاً، فخلع 

  ارة وفر هارباً.ملكوا قرية السويق قرية ابن جب ثُم عليهم طوسون، 
اهللا بـن سـعود والمضـايفي فـي      واجتمع جماعة من كبار الوهابية فيهم عبـد 

قصدوا تبييـت العسـكر، فنـذر بهـم     والرجالة،  ىنحو من سبعة آالف فارس عد
                                       

  .٣٣٢ـ  ٣١٨: ٣عجائب اآلثار في التراجم واألخبار  -  ٦
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طائفة من العسـكر، فوافـاهم قبـل    وهم شديد شيخ الحويطات بفرسانه يإلخرج و
هـاه يـا مشـركون، فانهزمـت     شروق الشـمس، ووقـع القتـال والوهابيـة ينـادون:      

  .)٧(كانت الحرب بقدر ساعتينو ،غنموا منهم سبعين هجيناًوالوهابية 
 الجديـدة، واجتمـع مـع الوهابيـة كثيـر مـن       والصفراء  إلىانتقل العسكر  ثُم

وجـد العسـكر المصـري    وقبائل العـرب، فوقـع القتـال ثالـث عشـر ذي القعـدة،       
الجبال، فهالهم كثرة جـيش   إلىوا صعدوأخذوها  حتّى متاريس، فحاربوا عليها

الوهابية وسارت الخيل في مضيق الجبال، وبقيت الحرب في أعاليها يوماً وليلة، 
ن، فـأنهزموا جميعـاً   وهابطون منهزمـ  اليالّذين في األعو فما شعر السفالنيون إالّ

سـاروا طـالبين السـفن التـي كـانوا أعـدوها بسـاحل        وتركوا خيامهم وأثقالهم، و
تياطــاً، ووقــع فــي قلــوبهم الرعــب، وظنــوا أن الوهــابيين فــي أثــرهم، البريــك اح

 إلـى ذهب كثيـر مـنهم مشـاة    والسفن،  ىنّهم لم يتبعوهم، فازدحموا علأوالحال 
ينبع البحر، فبقـوا فيهـا خمسـة     إلىيالة خينبع البحر، ورجع طوسون وخاصته وال

 إلـى معـه   مـن وعلي باشا حضـر طوسـون    محمدذن من وعشرين يوماً، وبعد اإل
علي باشـا   محمد، فسخط ١٢٢٧مصر ومعهم العلماء والمحروقي في أوائل سنة 

شرع في ووقع عن عزمه،  العسكر وطرد الذين جاؤوا بغير إذن، ولم يثنه ما ىعل
تجهيز جيش آخر، فبعث عسكراً من طريق البحر مع خزنداره الملقب بونابرته، 

مع صالح أغـا   أرسل عسكراًوا، مره أن يكون هو وطوسون في ينبع لمحافظتهأو
ينبـع،   إلـى سافر عدة من عسكر المغاربـة والعثمـانيين   وينبع عن طريق البر،  إلى
عينت للسـفر، وقـام هـو بلـوازمهم، وصـار      وتراك، جاءت عساكر كثيرة من األو

الحجـاز،   إلـى السـفر بنفسـه    ىرسال العساكر براً وبحراً، وأظهر العزم علـ إ يوالي
                                       

  هـ . ١٢٢٦مستهل شهر ذي الحجة سنة  ٣٣٥: ٣عجائب اآلثار في التراجم واألخبار  -  ٧
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معهم صناديق األموال، فأخذوا فـي تـألف العربـان    وي ينبع فاجتمعت العساكر ف
عقبـة الصـفراء والجديـدة     ىتـراك علـ  مالتهم بالمال، واسـتولت عسـاكر األ  تواس

تـدبير شـريف مكـة الـذي     وبدون حرب، بل بالمخادعة والمصالحة مع  العرب 
لــم يجــدوا بهــا أحــداً مــن ويعملــون بتــدبيره، وكــان يكــاتبهم ســراً ويكاتبونــه 

 ثُـم  مدينـة المنـورة ونزلـوا بفنائهـا،     ال إلىوصلت عساكر األتراك  ثُم يين، الوهاب
منهم شـيخ الحويطـات أخبـروا أن الهزيمـة     وإن كبراء العرب الذين استمالوهم 

ن، دونّهـم مجهـو  أوالسابقة كانت من مقاتلة عرب حـرب والصـفراء المتـوهبين    
بالدكم، فاذا بـذلت لهـم   وكم يقولون: قاتلوا عن دينووالوهابية اليعطونهم شيئاً 

معـه  وعلي بعض أمرائـه،   محمدملكوكم البالد، فأرسل واألموال صاروا معكم 
إرسال النجدات،  ىأشاع الخروج بنفسه واستمر علوصناديق األموال والكسوة، 

ثنــين تعلــيم العســاكر يــومي اإل ىهــو معســكر خــارج بــاب النصــر، دائــب علــو
شـيخ   إلـى جماعـة  وذهب شيخ الحويطات و س، فوصل األمير ينبع البر،يوالخم

 ىخلـع عليـه وعلـ   وه، فأكرمـه  يـ إلجـاؤوا بـه   ووافقهـم   حتّىحرب ولم يزالوا به 
صــب علــيهم ووالكســوة وشــاالت الكشــمير،  وشــيوخ العربــان، فالبســهم الفــر

خصه وعشيرته،  ىة فرقها عليشيخ حرب مائة الف ريال فرانس ىأعطواألموال، 
لّ شـهر،  نقـوداً فـي كُـ   ورتـب لهـم العلوفـات والمـؤن     وبثمانية عشر ألف ريال، 

  ىرة، فـأخرجوا مـن فيهـا مـن الوهابيـة، واسـتولوا علـ       فأدخلوهم المدينـة المنـو 
 ىنزل متولي القلعة من قبل الوهابية واسـمه مضـيان أو ابـن مضـيان علـ     و قلعتها،

علقـوه  وإسالمبول، فقتلوه  إلىعلي  محمدمصر، فأرسله  إلىحكمهم، فأرسلوه 
معهم مفاتيح المدينـة، فزينـت مصـر،     مصر إلىجاء جماعة وباب السراية،  ىلع
كافـة بـالد    إلـى أرسـل البشـائر   وإسـالمبول،   إلـى علي المفـاتيح   محمدأرسل و

  اإلسالم.
كاتـب الشـريف   وبـالده مسـرعاً،    إلـى رجـع   ثُم حج سعود في هذا العام، و
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مـن طريـق البحـر فـي     جـدة   إلـى العساكر الذين في ينبع، فحضرت منهم طائفة 
  ملكوها بدون قتال.و ١٢٢٨هـ  المحرم سنة 

كان في قلعة مكة جماعة من الوهابية يسمونهم (المهاجرين)، فلما بلغهـم  و
مكـة   إلـى توجـه بعـض عسـكر جـدة     وجـدة هربـوا لـيالً،     إلـى وصول العساكر 

 علـيهم الرعـب فهربـوا    ىلما بلغ ذلك وهابية الطائف استولوكرمهم الشريف، أف
أرسـل  ومصر، فزينت خمسـة أيـام،    إلىمع أميرهم المضايفي، ووصلت البشائر 

سـالمبول اسـمه لطيـف أغـا، فتلقـاه أعيـان الدولـة فـي         إ إلـى علي بشـيراً   محمد
الطـائف  وجـدة  والمدينـة  ومعه مفاتيح زعموا أنّها مفـاتيح مكـة   وموكب عظيم 

مجـامر الـذهب    أمامها البخور فيو صفائح الذهب والفضة،  ىعل هاوضعو وقد
أنعـم عليـه السـلطان    وضربوا لـذلك مـدافع،   وخلفها الطبول والزمور، ووالفضة، 

علـي واهدتـه    محمـد  علـى أنعمت الدولـة  وسمي لطيف باشا، وكبراء الدولة، و
سـأل الشـريف   وعدة أطـواع بالباشـوية لمـن يريـده.     وسيفاً مجوهرة وخنجرين 

جعلـتم تاريخـاً النقضـاء مـدة     الملـك القلعـي : هـل     خ عبـد يمفتي المالكيـة الشـ  
  .١٢٢٧فقال: قطع دابر الخوارج  الوهابية؟
إســالمبول بالبشــارة،  إلــىعلــي باشــا ولــده إسـماعيل باشــا   محمــدأرسـل  و

بعد استقرار العساكر بمكة والطـائف شـنوا   ومصر،  إلىعاد  ثُم فأكرمته الدولة، 
ا كثيـراً مـنهم   قتلـو  حتّـى ين مـن الطـائف   بطوائـف الوهابيـة القـري    ىالغارات عل

  .)٨(وفرقوا جموعهم
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  :المضايفي ىالقبض عل
 الطـائف،   ىكـان قـد جـرد علـ    والمضايفي بناحية الطائف،  ىقبضوا عل ثُم

أصيب وه الشريف غالب مع عساكر األتراك والعربان، ووقعت الحرب، يإلفبرز 
األرض واخــتلط بالعسـكر، فلــم يعرفــوه،   إلـى أصــابته جراحـة، فنــزل  وجـواده،  
 أربع ساعات، فصـادفه جنـد  وخرج عنهم وسار نح ثُم الحرب بنزوله،  وارتفعت

  الشريف، فقبضوا عليه، فجعل الشريف في عنقه زنجيراً.
الوهـابيين،   إلـى نضـم  اوكان المضايفي زوج أخت الشريف، فاسـتاء منـه   و

يجمـع قبائـل العـرب،    وهـو الـذي كـان يحـارب لهـم،      وفكان أعظم أعـوانهم،  
هـو المحـارب   وهو الذي فتح الطـائف،  وجه السرايا، يووويدعوهم عدة سنين، 

       .مع عرب حرب بناحية الصفراء الذي هـزم عسـاكر طوسـون وشـتتهم كمـا مـر
 ثُـم  معرفـة مواقـع الكـالم،    وكان فصيحاً متأنيا في الكـالم، عليـه آثـار اإلمـارة     و

  مصر والزنجير في عنقه. إلىمنها وجدة  إلىأرسلوه 
المضـايفي وقـد تهيـأ للسـفر      علىلي بالقبض ع محمد إلىجاءت البشارة و
ــى ــنة     إل ــوال س ــي أواخــر ش ــلوا  و، ١٢٢٨الحجــاز، فوصــل جــدة ف ــانوا أرس ك

مصر بثالثة أيام أرسلوه مع ابن  إلىبعد وصول المضايفي والمضايفي، فلم يره، 
  .)٩(قتلوهما ثُم إسالمبول، فطافوا بهما فيها،  إلىمضيان 

دة واجتمــع بولــده طوســون حضــر جــ إلــىعلــي باشــا  محمــدولمــا وصــل 
جاءته رسل سعود الوهابي فقالوا: األمير سعود يطلـب  و، تهالشريف غالب لمقابل

  يريد الصلح .ويفتديه بمائة الف ريال فرانسية، واإلفراج عن المضايفي، 
ما الصلح فال نأباه بشرط دفع أوإسالمبول،  إلىفقال : أما المضايفي فأرسل 
                                       

  هـ . ١٢٢٨الرابع عشر من شوال سنة  ٤٠٨: ٣ثار في التراجم واألخبار عجائب اآل -  ٩
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ارجاع كلّ ما أخـذه  ووم، يإل إلىاكر من ابتداء الحرب العس ىكلّ ما صرفناه عل
ألتعاهـد   يلـ إدفع ثمن ما استهلك منهـا، وأن يـأتي   ومن ذخائر الحجرة النبوية، 

  ه.يإلفنحن ذاهبون  ىإن أبومعه ويتم صلحنا، 
  كتب له كتاباً.افقالوا : 

ودوا فقال: ال اكتب، إنّه لم يرسل معكم كتاباً، فكما جئتم بمجرد الكالم فع
به، فلما أرادوا االنصـراف جمـع العسـاكر ونصـبوا ميـدان الحـرب والرمـي مـن         

  .)١٠(الرسل ذلك ىالبنادق والمدافع لير
 جه  ثُمدتوبـالغ  ومكة فاحتفل به الشـريف غايـة االحتفـال،     إلىعلي  محم

أنزلـه وولـده طوسـون كـالً فـي دار.      وة التحذر منه، إكرامه مع شدوفي ضيافته 
تعاهـد معـه فـي جـوف     ويقبـل يـده   ويعظم الشريف غايـة التعظـيم،    كان الباشا
  عدم الخيانة من الطرفين.والوفاء  ىالكعبة عل
الطـائف بـدون    إلـى من تحذره منه أن حسن له توجه العسـاكر مـن جـدة    و

ولـم يكـن مـع     ،لكثرة الحـاج، ففعـل  ودخول مكة، لئال يحصل ضيق في الماء، 
ون نحـو  فـ ظوالشريف عساكر م كان عندول، قلي ال  إالباشا في مكة من العساكر 

من العبيد نحـو األلـف فـي القـالع،     ون قلقات في أطراف مكة، وقاأللفين، متفر
  ولكن إذا جاء القدر لم ينفع الحذر.

  
  :الشريف غالب ىالقبض عل

الشـريف غالـب،    ىعلي باشا مأموراً من السـلطنة بـالقبض علـ    محمدكان و
أن يقـبض   ىبينهمـا مـن العهـود، فـرأ     لمـا ، وفتحير في ذلك لتحذر الشريف منه

                                       
  هـ . ١٢٢٨أواخر شهر ذي القعدة سنة  ٤١٠: ٣عجائب اآلثار في التراجم واألخبار  -  ١٠
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بـين ابنـه   وعليه ابنه طوسون، تخلصـاً مـن خلـف العهـد بزعمـه، فـأظهر أن بينـه        
الشريف أن يشفع  إلىكتب وذهب ابنه لجدة مظهراً أنّه مغاضب ألبيه، ومنافرة، 

ذهب الشـريف للسـالم   وه بالحضور، فحضر، يإلله عنده ففعل، فكتب الشريف 
بيـت طوسـون وجـد أكثـر العسـاكر       إلـى أبيـه، فلمـا وصـل     إلـى  عليه وليأخـذه 

تفـرق  وطوسـون   علـى مجتمعة فلم ينكر ذلك لظنه أنّهم جاؤوا للسالم، فـدخل  
 ىمنـع النـاس مـن الـدخول علـ     ومـه  عظّوقبل طوسون يده وتباعه في الدهليز، أ

 ىقـبض علـ  والشـريف   دخل عابدين بك من كبار العسكر فقبـل يـد   ثُم العادة، 
  قال: أنت مطلوب للدولة، فلم يجد بداً من التسليم.وبية ليأخذها من وسطه الجن

  أتوجه. ثُم في ثالثة أيام  يلاشغأطاعة اقضي وفقال : سمعاً 
بيـت آخـر، وال يعلـم أحـد بشـيء،       إلىأدخلوه وذلك،  إلىفقال : ال سبيل 

  مكة مملوءة بالحجاج.و ١٢٢٨ذلك في أواخر ذي القعدة من سنة و
أبيه يعلمه بذلك، فاستشار الشـيخ أحمـد تركـي الـذي      إلىوسون وأرسل ط

كـان مـن المختصـين    ودهـاء،  وعقل  ف ذوهو مطووكانت هذه الحيلة بتدبيره، 
 محمـد دار السلطنة، فلما قـدم   إلىيبعثه ومد عليه في المهمات، تيعوبالشريف، 

بـه وصـار   ردارية، فقوعلي ذا خبرة  محمدالحجاز جعله مالزماً له، فوجده  ىعل
مصر أمر نائبه بمكـة باستشـارته فقـال: إن الشـريف لـه       إلىلما رجع ويستشيره، 

عنـدهم  وأن يحـدثوا فتنـة والقـالع بأيـدي عبيـدهم،       ىثالثة أوالد كبار، فيخش
 إلـى حتيال للقـبض علـيهم، فـذهب الشـيخ أحمـد      عساكر موظفة، فال بد من اال

القصـد  وتهتموا،  يقول: الوعليكم  قال: أفندينا يسلموقبل يده والشريف غالب 
ملككـم، ويكـون مـدة غيـابكم أحـد       إلـى ترجعـوا  وأن تقابلوا موالنـا السـلطان   

أخبـروهم بالحقيقـة ليطمئنـوا، فصـدقه، وأمـر      وأوالدكم نائباً عنكم، فـاطلبوهم  
  قبض عليهم.وبكتابة ورقة لهم ليحضروا وختمها، فحضروا 
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هم الشـريف  يإلـ أرسل وم الباشا هددأرادوا الحرب لما علموا، فتهبل قيل: و
أبيكم بأس إنّما  ىفمنعهم عن ذلك وخدعهم الشيخ أحمد تركي فقال: ليس عل

  يعـود بالسـالمة، والباشـا يريـد أن يـولي      وهو مطلـوب فـي مشـاورة مـع الدولـة      
  علم .أقاموا معه، واهللا ويرجع، فانخدعوا  حتّىنيابة عن أبيه  يركمكب

بـن أخـي الشـريف غالـب إمـارة       ىلشريف يحيأشار الشيخ أحمد بتوليه او
علـي فـرو سـمور وشـاالً ثمينـاً،       محمدالبسه ومكة قبل شيوع الخبر، فاحضروه، 

مشت القواسـة بـين   وفرس مرخت  ىأحضر له صندوقاً من المال، وأركبوه علو
  داره. إلىأوصلوه  حتّىيديه 
خوفـاً  لـت األسـواق   عزّوا علمت الناس بحقيقة الحال ارتجت البلـد  هعندو

في الليل أرسلوا الشريف غالباً وأوالده مع أربعـة  وفتنة، فلم يحصل شيء، المن 
أُرسـلوا   ثُـم  معهم عسكر، فأخذ العسكر ما في جيوبـه،  وجدة  إلىعبيد طواشية 

ضـربوا لوصـولهم عـدة مـدافع     و، ١٢٢٩ولها فـي المحـرم سـنة    لمصر فوصـ  إلى
ال الناس من السالم عليـه إ  كرام، لكن منعتاإلوجالل دخل الشريف مصر باإلو

جميــع  ىالباشــا علــ ىمصــر، واســتول إلــىأرســلوا حريمــه  ثُــم خــواص الباشــا، 
جواريـه مـن   وأخـرج حرمـه   واهللا  إالّال يحصـيه   موجودات  الشريف، فأخذ مـا 

  .)١١(اًداره بما عليهن من الثياب بعد ما فتشوهن تفتيشاً فاحش
لتي بجياد وأخذوا منها أمواالً العساكر نهبت داره ا في خالصة الكالم: إنو

                                       
ـ  ٢٩٨خالصة الكالم في أُمراء البلد الحرام: ،  ٤٤٢: ٣عجائب اآلثار في التراجم واألخبار  - ١١
سالنيك ، وبقي بها  إلىوأما الشريف غالب فأرسلوه «وفيها:  ١٦حالن : فتنة الوهابية لزيني د، ٢٩٩

عليه قبة تزار ، ومدة إمارته على مكة  تمكرماً إلى أن توفي سنة إحدى وثالثين ، ودفن بها، وبني
  ».ن سنةوست وعشر
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حضر مرسوم من اسالمبول بارجـاع  وأخرجوا أهله منها بصورة شنيعة، وكثيرة، 
كـان أكثـر مـن ذلـك     وأخذ من الشريف، فصالحوه عنـه بخمسـمائة كـيس،     ما

سـالونيك،   إلـى حريمـة  وفي شعبان من هـذه السـنة أرسـلوه مـع أوالده     و ٍ،بكثير
كان من دهاة العـالم ،  و ،١٢٣١سنة  تعالىرحمه اهللا أن توفي  إلىفأقام بها منفياً 

  .)١٢(عشرين سنةوكانت إمارته نحواً من سبع و
  

  :ةحرب الوهابي ىعلي باشا عل محمدمداومة 
 ،الف كيسآسبعة والف عسكري آاستحضر الباشا من مصر سبعة  مثُ
 ،لعربا ىميرة علة هي األاليغ ىسمكان بناحية تربة امرأة مشهورة بالشجاعة تُو

ها الباشا عسكراً سنة يإلجنودهم فأرسل ومراء الوهابية أُواجتمع عندها كثير من 
ام يأها ابنه طوسون فحاربتهم ثمانية يإلرسل أ مثُ ، هزيمة زمته شرهف هـ ١٢٢٩

بما صنعه مع الشريف غالب وانضم  نفرت العرب من الباشاو ،ينمورجعوا منهز
  .)١٣(الغالء بالحرمينلی الخصم ووقع إکثير من األشراف 

ی مکانه ابنه وفيها في ربيع الثاني مات سعود أمير الوهابية في الدرعية وتولّ
  .)١٤(عبد اهللا

لی ناحية القنفذة براً وبحراً فاستولوا إوفيه أرسل الباشا عساکر کثيرة  
                                       

  .٢٩٩ـ  ٢٩٨:  خالصة الكالم في أُمراء البلد الحرام -  ١٢
  .٤٥٣ـ  ٤٥٣: ٣خبار عجائب اآلثار في التراجم واأل -  ١٣
، لكنه ذكر أن ١٦، فتنة الوهابية لزيني دحالن : ٤٥٥: ٣عجائب اآلثار في التراجم واألخبار   - ١٤

هالكه في شهر جمادي  األولى، بينما في عجائب اآلثار ذكر أن وصول خبر موته في شهر جمادي 
  اُألولى.
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هلها فقتلوهم، فتجمعت أوهرب من فيها من الوهابية ولم يجدوا فيها غير  ،عليها
ير مع طامي أبي نقطة وحاصروا القنفذة ومنعوا عنها الماء، فانهزمت قبائل عس

  .)١٥(العساکر وقتل کثير منهم، فأرسل الباشا إليهم نجدة فهزموها
الثانية توجه بنفسه إلى الطائف لمحاربة الوهابية والعساکر  يوفي جماد

ن والذخائر واألموال تأتية من مصر، وبلغت العشور بميناء جدة أربعة وعشري
لکاً، وجعل يستميل  الناس بالمال، وصالح األشراف ومشائخ العربان الذين 

ووجه العساکر إلی جهات  ،)١٦(فروا منه، ثُم توجه من الطائف إلی کالخ
  .)١٧(لی أن حجإمتفرقة، ووجه ابنه طوسون إلی المدينة ثُم عاد هو إلی مکة 

ين الوهابية حروب لی الطائف ووقع بينه وبإعاد هـ  ١٢٣٠ وفي افتتاح سنة 
ورينة، وقتل الکثير  )١٩(وبيشة )١٨(کان النصر له فيها عليهم، واستولی علی تربة

من الوهابيين، وتوجه إلی قنفذة من بالد عسير فملکها وقبض علی طامي أبي 
نقطة، فإن الشريف راجحاً بذل البن أخي طامي ماالً جزيالً ليقبض علی عمه، 

ض عليه، فأرسلوه إلی مصر مغلوالً ثُم إلی فصنع وليمة ودعاه إليها فقب
  إسالمبول فقتل.

ولم يزل محمد علي باشا يجول في بالد العرب ويقهر الخصوم، ويبذل 
اُألولی، ثُم  يمراء في کُلّ موضع يستولي عليه إلی جماداألموال، ويرتب اُأل

                                       
  .٤٦٣: ٣عجائب اآلثار في التراجم واألخبار   -  ١٥
  .٤٧٤: ٤كالخ: موضع قرب عكاظ. معجم البلدان   -  ١٦
  .١٦، فتنة الوهابية: ٤٦٢ـ  ٤٥٧: ٣عجائب اآلثار في التراجم واألخبار    -  ١٧
  .٢١: ٢تربة: واد بالقرب من مكة على مسافة يومين منها. معجم البلدان   -  ١٨
خل والفسيل بيشه: من عمل مكة مما يلي اليمن من مكة على خمسة مراحل، وبها من الن  - ١٩

  .٥٢٩: ١شيء كثير. معجم   البلدان 
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هل عاد إلی مکة ورتب بها األرزاق لألشراف وغيرهم، وجدد دفاتر الجراية أل
مکة، وکانت انقطعت في زمن الوهابية، وأبطل ما استولی عليه األغنياء منها 
بالفراغات ورتبها ترتيباً جديداً، ثُم أقام حسن باشا االرنؤطي نائباً عنه بمکة 

  .)٢٠(وتوجه إلی مصر فوصلها في رجب
  

  :ووفاة طوسون هـ) ١٢٣٠(الصلح بين طوسون باشا والوهابية سنة 
ذه السنة تصالح طوسون وعبد اهللا بن سعود ، وترک عبد وفي شعبان من ه

اهللا الحرب وأذعن للطاعة، وجاء من الوهابية نحو عشرين شخصاً إلی طوسون، 
فأرسل إثنين منهم إلی أبيه بمصر، فلم يعجبه الصلح، ثُم حضر طوسون إلی 

توفي بالطاعون وعمره نحو عشرين هـ  ١٢٣١مصر في ذي القعدة، وفي سنة 
وولد في غيابه مولود اسمه عباس، وهو الذي ولي مصر بعد عمه إبراهيم سنة، 
  باشا.

وبقي أمر محمد علي باشا نافذاً بالحجاز، وعساکره في کُلّ ناحية، ونائبه 
بمکة حسن باشا، ومستشاره بها الشيخ أحمد ترکي والشريف شنبر، ولم ينقطع 

  إرسال العساکر من مصر إلی الحجاز.
أرسل ولده إبراهيم باشا إلی الحجاز الکمال  ١٢٣٢ وفي أوائل سنة

الوهابيين واالستيالء علی الدرعية، فتوجه بعساکر وأموال وذخائر محاربة 
کثيرة حتّی دخل مکة، ثُم خرج منها بالعساکر قاصداً الدرعية، وجعل يملک 
کُلّ أرض وصلها بال معارض حتّی وصل إلی موضع يسمی الموتان، ووقع بينه 

 ن الوهابية حرب شديدة، وقتل منهم مقتلة عظيمة، وأسر منهم وغنم وبي

                                       
  .٣٠١ـ  ٣٠٠كُلّ ما تقدم تجده في خالصة الكالم في أُمراء البلد الحرام:   -  ٢٠
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  خياماً ومدفعين.
أمده أبوه بعساکر أتراک ومغاربة، وملک بلداً من بالد  ١٢٣٣وفي سنة 

الوهابية، وقبض علی أميرها ويسمی عتيبة، ثُم استولی علی الشقراء، وکان بها 
ليالً، وبينها وبين الشقراء يومان، ثُم   عبد اهللا بن سعود، فخرج هارباً إلی الدرعية

 إّال استولى إبراهيم باشا على بلد كبير من بالدهم، ولم يبق بينه وبين الدرعية 
ساعة، ثُم زحف إلى الدرعية فملك جانباً منها، وحاصر الوهابية  ةثمان عشر

وأحاط بهم، ثُم غاب عن معسکره ألمر اقتضی ذلک، فاغتنموا فرصة غيابه، 
سوا العسکر، وقتلوا منه عدداً وافراً، وأحرقوا الجبخانة، ولما بلغ الخبر أباه وکب

أمده بالعساکر براً وبحراً مع قائد اسمه خليل باشا، ولم يزل يتابع ارسال الذخائر 
نّها بلغت أجرة الذخيرة مرة من ينبع إلی المدينة علی جمال إواألموال حتّی 

ال لکُلّ بعير ستة رياالت، ومن المدينة العرب خاصة خمسة وأربعين الف ري
  إلی الدرعية مائة وأربعين الف ريال، هذا في مرة واحدة ومثله مستمر.

ولم يزل إبراهيم باشا يغير علی أطرافهم ويشدد الحصار عليهم، ولما وصله 
المدد ازدادت قوته، وحصل له معهم وقائع إلی أن استولی علی الدرعية، 

ر من أقربائه ـود وکثيــعلی أميرهم عبد اهللا بن سع وکسر الوهابية، وقبض
وعشيرته، وأخرب الدرعية، فسکن من بقي من أهلها الرياض، ولما بلغ ذلک 
محمد علي باشا بمصر فرح فرحاً شديداً، وضرب لذلک نحو ألف مدفع، وبلغ 

  .)٢١(لف مدفعأعدد المدافع التي ضربت أيام الزينة ثمانين 
أرسل إبراهيم باشا عبد اهللا بن سعود وکثيراً ممن  هـ ١٢٣٤وفي أول سنة 

قبض عليهم إلی مصر، فدخلها وهو راکب علی هجين، وأمامه العسکر، وخرج 

                                       
  .٣٠٢ـ  ٣٠١خالصة الكالم في أُمراء البلد الحرام:   -  ٢١



 كشف اإلرتيـاب                                                                                     ٨٤   
    

الناس للتفرج، وضربوا عند دخوله المدافع، فلما أدخل علی محمد علي باشا 
  قابله بالبشاشة، وقام له وأجلسه إلی جانبه وقال له: ما هذه المطاولة؟

  : الحرب سجال.فقال
  قال: کيف رأيت إبراهيم باشا؟

  فقال: ما قصر ونحن کذلک حتّی کان ما کان قدره المولی.
نا إن شاء اهللا اشفع فيک عند السلطان ، فقال: المقدر يکون، فخلع أقال: 

  عليه، وکان معه صندوق صغير مصفح، فسأله ما فيه؟ 
لسلطان، فإذا فيه ثالثة فقال: فيه ما أخذه أبي من الحجرة أصحبه معي إلی ا

  مصاحف متقنة، وثلثمائة حبة لؤلؤ کبار، وحبة زمرد کبيرة، وبها شريط ذهب.
  .فقال له: الذي أخذه أبوک من الحجرة أشياء کثيرة غير هذا

فقال: هذا الذي وجدته، فإنّه لم يستأصل کلّ ما في الحجرة لنفسه، بل 
  م ، وشريف مکة.أخذ منه کبار العرب وأهل المدينة، وأغوات الحر

فقال: صحيح وجدنا عند الشريف غالب أشياء من ذلک، ثُم أرسله في 
تباعه مخفوراً إلی إسالمبول فطافوا به البلدة وقتلوه عند أتاسع عشر المحرم مع 

  .)٢٢( تباعه في نواح متفرقةأباب همايون، وقتلوا 
فتوجه وفيها أرسل محمد علي ابن أخته خليل باشا بعساکر إلی الحجاز، 

إلی يمن الحجاز واستولی عليه صلحاً ، ثُم صار محافظاً لمکة، وفيها في رجب 
وصل من أسری الوهابية نحو أربعمائة إلی مصر، أرسلهم إبراهيم باشا 
بحريمهم وأوالدهم ومعهم أوالد عبد اهللا بن سعود، وبعد أن حج إبراهيم باشا 
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أحضر معه من رؤساء ، وهـ ١٢٣٥ توجه إلی مصر، فوصلها في صفر سنة 
الوهابية فشهروهم وقتلوهم واستقر ملک محمد علي باشا علی مصر والحجاز 

براهيم باشا حين ملک إوکان قد هرب کثير من کبار الوهابية من .  )١(ونجد
العزيز، وترکي بن  الدرعية، فلما ارتحل عنها رجعوا إليها منهم؛ عمر بن عبد

                                       
كثير من بالدها، وحصل اختالف بينه وبين السلطان محمود وحارب السودان، واستولى على   - ١

، ثُم أرسل ولده إبراهيم باشا إلى الشام فحصل قتال تملك بعده الشام، وزحف  ١٢٤٧محمود سنة 
بعساكره على بالد الدولة العثمانية من ناحية حلب، وجهزت إليه العساكر فكسرها، فاستغاثت بدول 

 ١٢٥٥يرجع، فرجع مرغماً، وتوفي السلطان محمود سنة الغرب، فتهددوا باشهار الحرب إن لم 
وتولى ابنه السلطان عبد المجيد واستقرت الحال على خروج محمد علي باشا من الشام والحجاز 
وإرجاعهما إلى الدولة العثمانية، وأن تكون مصر وتوابعها إمارة لمحمد علي وذريته باسم 

لدولة عشرين ألف ليرة عثمانية، وتقيم من قبلها (خديوي)، أي نائب الملك، ويدفع كُلّ سنة ل
معتمداً في مصر، وتعين هي القضاة، وينجدها الخديوي بالعساكر عند اللزوم، وال يزيد عسكره في 

  مصر عن عشرين ألفاً.
تخلّى محمد علي عن ملك مصر لولده إبراهيم باشا لمرض أصابه، فبقي أحد عشر  ١٢٦٤وفي سنة 

سبع وتسعين سنة، وكان من أهل (قولة) من بالد الترك، وكان في أول مرة  شهراً، ثُم توفي عن
جندياً، ثُم ترقى به الحال إلى ما سمعت، ولم يزل الملك في ذريته باسم خديوي إلى أن احتلت 

، فبقي الحال على ذلك وليس للخديوي من الحكم إالّ االسم، ١٢٩٩الدولة اإلنكليزية مصر سنة 
ب العامة كان الخديوي في مصر عباس حلمي باشا، فصار في جانب الدولة فلما كانت الحر

العثمانية، فضبطت اإلنكليز أمالكه وأقامت حسين كامل باشا من العائلة الخديوية سلطاناً على مصر 
وأعلنت إنفصالها عن الدولة العثمانية، وضربت الدراهم والدنانير باسمه بعدما كانت تضرب باسم 

ماني ، ثُم مات حسين كامل باشا، فعرضت سلطنة مصر على عمر طوسون باشا، فلم السلطان العث
يقبل، فأقيم في السلطنة السلطان فؤاد بن إسماعيل باشا، ثُم لقب بالملك فؤاد، وهو ملكها اليوم، 
  وجعلت مصر مملكة مع بقاء االحتالل اإلنكليزي. راجع خالصة الكالم في أُمراء البلد

  .٣٠٣الحرام:  
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، وکان قبض عليه إبراهيم باشا فهرب من العزيز، ومشاري بن سعود أخي عبد
المذکور،  الحمراء، فعمروا الدرعية، ورجع أکثر أهلها، وقدموا عليهم مشارياً

مرة حسين بک، فقبضوا علی مشاري وأرسلوه إفجهز محمد علي عسکراً له ب
إلی مصر، فمات في الطريق، وتحصن الباقون في قلعة الرياض المعروفة عند 

اليمامة، وبينها وبين الدرعية أربع ساعات، فحاصرهم حسين المتقدمين بحجر 
بک ثالثاً، فطلبوا األمان فأمنهم، وخرجوا إال ترکياً فهرب من القلعة ليالً، 

  .هـ  ١٢٣٦ فقيدهم وأرسلهم إلی مصر سنة 
ثُم ملک ترکي الرياض بعد سنين، وثار عليه رجل من آل سعود اسمه  

ي ولد اسمه فيصل کان عند قتل أبيه في الغزو، مشاري، فقتل ترکياً، وکان لترک
فلما بلغه جاء برجال الغزو وقتل مشارياً، واستقل بالملک، واستفحل أمره، 
وأشهر الدعوة التي کان عليها أسالفه، فجهز محمد علي العساکر لقتاله مع 

ومعه خالد بک بن سعود، وهو من  ١٢٥٣خورشيد باشا فتوجه من المدينة سنة 
وتربی بمصر، فاستحسن محمد علي أن يؤمره في نجد،  ، کبر١٢٣٣ة أسری سن

فلما وصل خورشيد إلی نجد حصل بينه وبين فيصل وقائع کثيرة إلی أن قبض 
، وأقام خالداً أميراً في الرياض هـ ١٢٥٤علی فيصل وأرسله إلی مصر سنة 

الطريقة  ورجع، فاستمر خالد في اإلمارة سنتين، ثُم ظهر ألهل نجد عدم سلوکه
التي يرتضونها، فثار عليه عبد اهللا بن ثنيان مع النجديين وأرادوا الفتک به، 
فهرب إلی مکة، ثُم مات وصار أمر نجد البن ثنيان، فلما بلغ ذلک فيصالً، وهو 

اس باشا ابن طوسون باشا وکان يجتمع به: لو وصلت محبوس بمصر، قال لعب
خراجه ت خادماً الفندينا، فاحتال عباس إلإلی نجد النتزعتها من ابن ثنيان وصر

ليالً من القلعة، فهرب بمن معه حتّی وصلوا جبل شمر مقر إمارة ابن رشيد، 
اف إليهم کثير منهم، فقصدوا ابن ثنيان ضفأکرمهم ، وتوجهوا إلی القصيم، فان
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في الرياض، فقاتلوه وحصروه إلی أن قبضوا عليه وحبسوه، ثُم قتل خنقاً في 
  .)١(، واستقل فيصل بالملکهـ ١٢٥٨سنة الحبس 

صدر األمر من الدولة العثمانية بتجهيز العساکر لمحاربة  هـ ١٢٦٢وفي سنة 
فيصل بن ترکي  أمير الرياض، ألنّه استفحل أمره ويخشی أن يقع منه ما وقع 
من أسالفه، وأن يکون ذلک برأي الشريف محمد بن عون أمير مکة المکرمة، 

العساکر من المدينة حتّی وصل جبل شمر، فسار معه أميره  فتوجه الشريف مع
ابن رشيد بکثير من القبائل، ولما وصلوا القصيم أطاعهم أهله، فخاف فيصل 
خوفاً شديداً، فأرسل ألهل القصيم أن يتوسطوا في الصلح علی تأدية عشرة 

ف ريال في کلّ سنة، فتم الصلح ورجع الشريف بالعساکر، واستمر فيصل الآ
، فقام بعده ابنه عبد اهللا، فنازعه أخوته وانتزعوا ١٢٨٢دفع ذلک حتّی مات سنة ي

، ١٣٠٠األمر منه، وأقاموا أخاه سعوداً، ثُم توفي فعادت اإلمرة إليه إلی سنة 
ولکن ملکه ضعف؛ ألن الدولة العثمانية انتزعت منه الحسا والقطيف وخرج 

نية، وأدوا لها الخراج، وأميرهم عن طاعته أهل القصيم وأطاعوا الدولة العثما
منهم، وخرج عن طاعته ابن رشيد أمير جبل شمر، وقوي ملکه، وأطاع الدولة 

  مانية وأدی لها الخراج، علی قول صاحب خالصة الکالم.ثالع
والذي نعلمه أنّه لم يکن يؤدي لها خراجاً، وإنّما يهدي لها الخيل الجياد 

ع في ذلک العصر أن ئن سعود، بل کان الشاوغيرها، وهي دائماً في جانبه دون اب
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  .)١(ابن سعود في جانب اإلنجليز

                                       
  .٣١٣المصدر السابق:   -  ١
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  الفصل الرابع
ليه أمر نجد وما فعله الوهابيون في الحجاز والعراق إفيما آل 

  والشام في هذا الزمان
  
بعدما تقلص حکم محمد علي باشا عن بالد نجد صار فيها إمارتان:  

قصيم وعاصمتها الرياض، واُألخری آلل رشيد إحداهما آلل سعود، مقرها ال
ت وقو ،وعاصمتها حائل في جبل شمر، وهو المعروف في القديم بجبل طيء

الدولة العثمانية جانب إمارة آل رشيد، وصارت هي صاحبة الحول والطول في 
نجد، وبخفارتها يسير الحاج العراقي والنجدي عن طريق حائل بخاوة (خفارة) 

  ة عن العربي وضعفها عن العجمي.يال فرانسقدرها ثالثون ري
وليس للدولة العثمانية علی نجد حکم سوی أنّها في جانب آل رشيد، ومع 
ذلک فرعايا ابن رشيد کلّهم أو جلّهم علی المذهب الوهابي، بل لعل آل رشيد 
کانوا أيضاً علی هذا المذهب، وفي عهد السلطان عبد الحميد أنشأت الدولة 

فية في أطراف نجد غير متصرفيه القطيف، فکان نصيبها الفشل، العثمانية متصر
وحاصر النجديون العساکر المرسلة لحمايتها، فعادوا بأسوأ حال، والغيت تلک 
المتصرفية، ثُم إن ابن رشيد غلب آل سعود علی أمرهم وأخرج األمير عبد 
الرحمن الفيصل آل سعود والد سلطان نجد الحالي وولده عبد العزيز 

قاموا عند ابن صباح صاحب أأقرباءهم من الرياض عاصمة إمارتهم، فو
  الکويت التي بأطراف العراق علی بحر فارس.

ثُم إن عبد العزيز استنفر زهاء ثالثين رجالً من قومه، فرکب کلّ منهم  
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لی نجد، يستنفرون من مروا به من عشائرها في إذلوالً وخرجوا من الکويت 
يد واستعاد إمارة آبائه منه، ثُم هجم في أيام الحرب طريقهم، فحارب ابن رش

الکبری علی عشائر شمر في جبلهم، وأزال أمارتهم، وکانت قد ضعفت بعد 
ختالفهم ، وقتل بعضهم بعضاً، وأخذ ابن سعود اموت األمير محمد بن رشيد ب

آخر أمير منهم وهو األمير محمد بن طالل وما بقي من آل رشيد أسراء 
  م عنده.وأبقاه

حاول األمير محمد بن طالل قتل األمير  ١٣٤٦وفي هذه السنة وهي سنة 
سعود بن عبد العزيز علی ما يقال، فتسلق داره هو واتباعه وعبيده، فأخطأ 

  مکانه، فأمر سعود بقتلهم، فقتلوا وهم عشرون شخصاً.
ه وما زال عبد العزيز سلطان نجد الحالي يتقوی شيئاً فشيئاً بذکائه ودهائ

تحاديين استولی علی وعزمه وثباته ومساعدة التقادير له، وفي أواخر عهد اال
متصرفيه القطيف العثمانية علی خليج فارس التي کانت ألجداده قبل، وقبض 
 ،علی منصور باشا أحد کبراء القطيف، لمواالته الدولة العثمانية، ثُم قتله خفية

فتن والحروب، وصالحته کما وسکتت الدولة العثمانية عنه، النشغالها بال
عترفت له فيه بإمارة نجد له ولذريته اصالحت إمام اليمن، وعقدت معه اتفاقاً 

  واستقاللها.
هـ ١٣٣٢ولما نشبت الحرب العامة ودخلت فيها الدولة العثمانية سنة 

نکليز، واستمالت الدولة م بقي ابن سعود علی الحياد، وتعاهد مع اإل١٩١٤
الشريف حسين بن علي أمير مکة، ووعدته ومنته استقالل بالد  نکليزية إليهااإل

هدت مع الفرنساويين في الوقت االعرب، وتعاهدت معه علی ذلک، کما تع
نفسه علی اقتسام بالد العرب، فساعدها الشريف حسين ورجال العرب مساعدة 

م، ودخلت ١٩١٩هـ  ١٣٣٧تذکر، ولما وضعت الحرب العامة أوزارها سنة 
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حلفاء سورية وبينها الجيوش العربية بقيادة األمير فيصل أحد أنجال جيوش ال
الملک حسين بن علي، ثُم کان إلی الجيوش البريطانية والعربية احتالل المدن 

وحماة وتوابعها ومنها حوران، والتصرف  ،األربع : دمشق، وحلب، وحمص
تالل بيروت اإلداري فيها بيد الحکومة العربية، وإلی الجيوش األفرنسية اح

ولبنان وطرابلس وجبل عامل واألردن وتوابع ذلک، وإلی الجنود البريطانية 
احتالل فلسطين وشرق األردن وبعض حوران، وأعلن استقالل الحجاز، ونودي 
بالشريف حسين ملکاً عليه باسم ملک العرب، ووافقت علی ذلک الدول 

فلسطين، ثُم بويع الکبری، وخطب باسمه علی المنابر حتّی في مدن سوريا و
  بالخالفة في الحجاز وأکثر تلک المدن.

وأعلن استقالل نجد تحت سلطنة األمير عبد العزيز آل سعود باسم سلطان 
نجد، ووافقت علی ذلک الدول العظمی وفي مقدمتها بريطانيا، ومنحته راتباً ال 

سنة  يقل عن أربعين ألف ليرة إنجليزية، وبلغ مجموع ما دفعته له من ابتداء
ميالدية زهاء خمسمائة ألف وإثنين وأربعين ألف جنيه  ١٩٢٣إلی سنة  ١٩١٧
الً للمساعدة في الحرب ضد ترکيا، وبعد الحرب نکليزي، وکان ذلک أوإ

ليمتنع عن القيام ضد الحجاز والکويت والعراق، وليساعد في صيانة طرق 
رجية، ويساعدها الحجاج في أرضه، وليسترشد برغائب بريطانيا في سياسته الخا

علی ترويج سياستها الخاصة التي ترمي إلى إيجاد أحوال سليمة في بالد 
العرب، وصرح بذلك وزير المستعمرات  مستر أمري، وتناقلته صحف العالم، 
ونقلناه بحروفه، وتعاهدت معه علی أن إمارة نجد وملحقاتها له وألوالده بشرط 

ابق، وال يکون خصماً معادياً للحکومة أن يکون األمير الالحق مختاراً من الس
البريطانية بمخالفته لشروط هذه المعاهدة، وأن تساعده وذريته علی أي دولة 

عطائها الوقت إأجنبية تعتدي علی بالدهم إذا کان االعتداء بدون علمها وال 
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  تفاقاً إيعقد  عتداء، وأن الالکافي لمراجعته في إزالة الخالف المسبب لإل
مع أي حکومة أو دولة أجنبية، ويعد بعدم مفاوضة أحد في ذلک،  معاهدة وال

ويلتزم أعالم الحکومة البريطانية بکلّ تجاوز أو تعد علی بالده، ويلتزم أن ال 
يبيع وال يرهن وال يؤجر وال يختلی عن شيء من أراضي بالده، وال يمنح 

أن يتبع في ذلک لدولة أجنبية أو أحد رعاياها بدون رضا بريطانيا، وب امتيازاً
بقاء الطرق الموصلة إلی البالد المقدسة مفتوحة، والمحافظة علی إنصائحها، وب

عتداء علی حکومات جيرانه في البحرين الحجاج الذين يسلکونها، وعدم اإل
  والکويت وقطر وعمان والمشائخ الذين تحت الحماية البريطانية .

  .)١( هابيون والحجاز)ونقلنا ذلک من مجموع مقاالت صاحب المنار(الو
وأقيم األمير عبد اهللا نجل الملک حسين أميراً علی شرق األردن، وأطلق 

  علی إمارته (إمارة الشرق العربي)، وجعلت تلک اإلمارة له ولذريته.
وبقيت الجنود البريطانية في المدن األربع سنة کاملة، ثُم خرجت منها 

مير فيصل، ثُم وقع االختالف بينها واستقلت بها الحکومة العربية تحت إمارة األ
فرنسيين بعد أن أُقيم األمير فيصل ملکاً علی سوريا، وکانت وقعة وبين األ

فرنسيين التي (ميسلون) المشهورة بين العرب من الدمشقيين وغيرهم وبين األ
انتهت بقتل جملة من العرب واألفرنسيين، وقتل يوسف بک العظمة وزير 

أبدی بسالة تذکر، واحتالل الجنود األفرنسية المدن  الحربية العربي بعدما
م، ثُم أُقيم ملکاً  ١٩٢٠هـ  ١٣٣٨األربع، وخروج الملک فيصل من سوريا سنة 

  علی العراق برأي اإلنجليز ومشورة العراقيين.

                                       
  بتلخيص من المؤلف رحمه اهللا تعالى. ١٤١ـ  ١٠٨مجموع مقاالت صاحب المنار:   -  ١
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  :هجوم الوهابيين في الحجاز علی عرب الفرع من قبيلة حرب
من قبيلة حرب في عقر غزا الوهابيون عرب الفرع هـ   ١٣٤٠في سنة 

دارهم في الحجاز ونهبوا المواشي، فجاء النذير الی أهل الفرع فلحقوهم 
واستخلصوا منهم ما نهبوه وقتلوا فيهم وغنموا جميع ما معهم وولوا منهزمين، 

وانقطع مجيء  ،لی الملک حسينإومن جملة ما غنموه أعالم وبيارق، فدفعوا 
ر، فحصل بذلک ضيق علی أهل الفرع أعراب نجد الی الفرع الکتيال التم

  بسبب کساد تمورهم التي کان يشتريها النجديون.
  

  : )هـ ١٣٤١(قتل الوهابيين الحاج اليماني سنة 
في هذه السنة التقی الوهابيون بالحاج اليماني وهو أعزل من السالح 
وجميع آالت الدفاع، فسايروهم في الطريق وأعطوهم األمان ثُم غدروا بهم، 

لی سفح جبل مشی الوهابيون في سفح الجبل واليمانيون تحتهم، إا وصلوا فلم
فعطفوا علی اليمانيين وأطلقوا عليهم الرصاص حتّى قتلوهم عن بکرة أبيهم، 

  وکانوا ألف إنسان ولم يسلم منهم غير رجلين هربا وأخبرا بالحال.
ين وأراد صاحب المنار علی عادته في تلفيق األعذار عن أفعال الوهابي

االعتذار عن هذه الفعلة الشنعاء فقال في مجموعة مقاالته (الوهابيون 
والحجاز): إن الملک حسيناً کان أرسل حملة علی منطقة عسير بعد وفاة السيد 
محمد علي اإلدريسي الذي کان قد تخلّی عنها لسلطان نجد، وفي أثر تنکيل 

اعتقد الوهابيون أنّهم  الوهابية بحملته هنالک وقعت حادثة حجاج اليمن الذين
  نجدة منه، فأطلقوا عليهم الرصاص، وبعد أن عرف األمر اعتذر السلطان 
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عبد العزيز لإلمام يحيی عن هذا الخطأ واتفقا علی حفظ المودة بينهما بتعويض 
  انتهی. .)١(مقبول معقول

وهذا عذر فاسد بارد يراد به ستر فظائع الوهابيين في استحاللهم دماء 
ين، وتوجيه بأسهم وسطوتهم وأفواه بنادقهم کلّها إلی قتال المسلمين المسلم

خاصّة، وغزوهم کلّما سنحت لهم فرصة، وقتلهم بأنواع الغدر والبغي، تارة في 
  سورية، وأُخری في الحجاز، وثالثة في العراق، ورابعة في اليمن.

ام ذه األعذار الفاسدة فظائعهم، وقد عرفها العــر هـوهيهات أن تست 
د من الناس. يقول صاحب المنار: إنّهم ــی أحـــوالخاص، ولم تعد تخفی عل

اعتقدوهم نجدة! وکيف ذلک وهم عزل من السالح، واليؤذن لهم بحمله في 
مملکة أجنبية، ولو کانوا مسلحين ما استطاع الوهابية قتلهم، ولکانوا أقصر باعاً 

لمحاربين فکيف يمکن من ذلک، وهل تخفی حالة الحجاج من حالة الغزاة ا
  لعاقل أن يعتقد أو يظن أو يحتمل أنّهم نجدة؟!

وهل أعتقد الوهابيون في أعراب شرق األردن أنّهم نجدة حينما غزوهم 
  في عقر دارهم وأعملوا فيهم رصاص البنادق وحدود السيوف؟! 

وهل اعتقدوا في أهل العراق أنّهم نجدة فتابعوا عليهم الغزو والقتل 
  والنهب؟!
يف ساغ للوهابيين، وهم وحدهم المسلمون الموحدون األبرار األتقياء وک

الورعون الذين تورعوا عن الفتيا في التلغراف لعدم النصّ فيه أن يقتلوهم قبل 
  سؤالهم وتعرف حالهم؟!

                                       
، ضمن المقالة الثالثة تحت عنوان: (األسباب الخاصة ٦٠مجموع مقاالت الوهابيون والحجاز:   -  ١

  ا إلى الحجاز).بنجد لزحف أهله
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ولکن حالهم کما قال الحسن البصري في أهل العراق يسألون عن دم البقة 
مصلحة االنکليزية والدهاء البريطاني ويستحلون دم الحسين!! وکما اقتضت ال

أن يکون الشريف حسين ملک الحجاز واألمير ابن سعود سلطان نجد اقتضت 
ثانياً أن يکون السلطان ابن سعود أيضاً ملکاً علی الحجاز مکان الملک حسين 

  متناعه عن إمضاء المعاهدة البريطانية الحجازية.إوأوالده عقيب 
  

 - ١٣٤٣از وفظائعهم في الطائف سنة ـی الحجـن علـهجوم الوهابيي
  :هـ  ١٩٢٤

ففي أوائل هذه السنة هجم الوهابيون علی الحجاز وحاصروا الطائف 
ومعهم الشريف خالد بن لؤي من أشراف مکة المعادين للملک حسين واحد 
عمال السلطان ابن سعود، ثُم دخلوها عنوة وأعملوا في أهلها السيف، فقتلوا 

طفال حتّی قتلوا منها ما يقرب من الفين بينهم العلماء الرجال والنساء واأل
والصلحاء، وأعملوا فيها النهب، وعملوا فيها من الفظائع ما تقشعر له االبدان 
وتتفطر القلوب، نظير ما عملوه في المرة األولی کما سبق، وممن قتلوا من 

لوا جملة المعروفين الشيخ عبد اهللا الزواوي مفتي الشافعية بصورة فظيعة، وقت
من بني شيبة سدنة الکعبة المکرمة کانوا مصطافين في الطائف، وجاءت 
األخبار بارتکابهم فظائع ال يليق ذکرها، وأن السلطان ابن سعود لما سئل عنها 
لم ينکر وقوعها، لکنه اعتذر بما وقع من خالد بن الوليد يوم فتح مکة وقول 

، ثُم أخذوا ما وراء )١(»نع خالداللّهم إنّي أبرأ إليک مما ص«النبي |: 
  الطائف من المعاقل الحصينة وأهمها الهدی وکری.

                                       
 إلى اإلسالم ، سنن’ باب دعاء النبي ٦٧: ٤، صحيح البخاري ١٥١: ٢مسند أحمد   -  ١

، منتخب مسند بن ٢٢٢: ٥،  المصنّف للصنعاني ١١٥: ٩، السنن الكبرى للبيهقي ٢٣٧: ٨النسائي  
، ٤٢٨ :٢، اإلستيعاب ٥٤: ١١، صحيح ابن حبان ١٧٧: ٥، السنن الكبرى للنسائي ٢٣٩عبد حميد : 
  .٤٨٢: ٣تغليق التعليق 
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  :هـ  ١٣٤٣ردن سنة مهاجمة الوهابيين شرقي األ
وفيها هجم جماعة من الوهابيين فجأة علی أعراب شرقي األردن اآلمنين 
فهجموا علی أم العمد وجوارها فقتلوا ونهبوا وما لبثوا أن ارتدوا مدحورين 

ليزية اشترکت في قتالهم مع عرب جأسورين، ألن الطيارات والدبابات االنم
شرقي األردن، وانجلت المعرکة عن قتل ثلثمائة من الوهابيين وأسر جماعة 
کثيرة منهم وقتل مائتين وخمسين من أهل شرقي األردن، ثُم أطلقت أسری 

  الوهابيين بأمر من اإلنجليز واوصلوا إلی مأمنهم.
جاءت األخبار بمهاجمة الوهابيين شرقي  ١٣٤٦لسنة وهي سنة وفي هذه ا

  ان بنحو من ثالثين ألفاً وأنّهم أعلنوا الجهاد.ماألردن ووصولهم إلی ع
  

  :هـ ١٣٤٣استيالء الوهابيين علی مکة المکرمة سنة 
وفيها دخل الوهابيون مکة بغير قتال بعدما خرج الملک حسين وولده منها 

يؤول إليه، ثُم أکره علی التنازل  استولوا علی جميع ماإلی جدة فنهبوا داره و
عن الملک لولده األمير علي وعلی الخروج من الحجاز إلی العقبة المصرية، 
وبعد فتح الوهابيين الطائف ومکة حضر السلطان عبد العزيز بن سعود إلی مکة 
وقامت الحرب بينهم وبين الملک علي المتحصن في جدة، وأنقطع الحج في 

لک السنة، فاستحضر الملک علي إليه جماعة من السوريين من الضباط ت
وغيرهم، واشتری األسلحة والطيارات وصرف األموال، ولکن علی غير 
جدوی، وصادرت له الحکومة المصرية في الظاهر أسلحة واردة في البحر من 

نورة المدينة الم طريق مصر عمالً بقانون الدول المتحايدة، وبقيت في يده أيضاً
وباقي سواحل الحجاز، والحرب قائمة في الکُلّ، وجدة والمدينة تحت 
الحصار، وأبوه وهو في العقبة يمده بالمال والرجال، ثُم نفي أبوه من قبل 
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اإلنجليز من العقبة إلی جزيرة قبرص علی دارعة بريطانية مع حرمه وخدمه، 
ه األمير عبد اهللا، ولم يحضر لوداعه أحد ممن کان يظهر له الصداقة غير ولد

  وال يزال في جزيرة قبرص إلی اآلن.
ولما طال الحصار علی الملک علي اضطر إلی صلح الوهابية، فتم ذلک 
بتوسط قنصل اإلنکليز في جدة، فخرج من جدة علی دارعة أو باخرة بريطانية 

واستولوا علی مراکب أبيه البحرية، وذهب هو هـ  ١٣٤٤ودخلها الوهابية سنة 
لعراق، فأقام عند أخيه الملک فيصل إلی اليوم، ودامت الحرب ما يزيد عن إلی ا

سنة کاملة، وأصبح ابن سعود سلطان نجد وملک الحجاز، واستولی الوهابيون 
علی المدينة المنورة والحجاز کلّه، ودخلت جميع أعراب الحجاز تحت 

  طاعتهم، ويقال إنّهم نزعوا منها السالح.
د يعلن وهو يحارب الملک علياً أنّه ما جاء إلی وکان السلطان ابن سعو

راجعاً  هالحجاز إالّ لينقذه من ظلم األشراف وال يريد تملکه وإنّما يجعل مصير
إلی رأي عموم المسلمين، فکانت هذه األقوال جارية علی عادات المتغلبين في 

  .دهائهم وسياساتهم، لم يف منها بشيء
الحکومات وأهل البالد اإلسالمية إلرسال نعم، عقد مؤتمراً بمکة دعا إليه 

مندوبين عنها، فحضره طائفة منهم وامتنع آخرون، وارجعت الدولة اإليرانية 
مندوبها بعدما عينته لما بلغها ما فعل بأئمة البقيع، واجتمع المؤتمر ولم يسفر 
عن نتيجة، وبث السلطان ابن سعود األمن في الحجاز، وعاد الحج، وأرسلت 

المصرية عسکرها المعتاد مع أمير الحاج المصري، وفي منی استاء الدولة 
الوهابيون من فعل العسکر المصري بعض ما يراه الوهابيون محرماً، فرشقوا 
العسکر بالحجارة، فقابلهم العسکر برمي البنادق والمدفع، فقتلوا جماعة من 

ينهم بعض الوهابيين، وقابلهم الوهابيون بالمثل، فجرح جماعة من العسکر ب
الضباط وقتل بعضهم، فأرسل السلطان ابن سعود ولده إلخماد الفتنة، فلم 
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  يستطع، فحضر هو بنفسه وأخمدها.
منع الدولة المصرية من إرسال العسکر مع الحاج ومن  ١٣٤٥وفي سنة 

رسال المحمل المعتاد، کما أنّه أبطل إرسال المحمل الشامي من بعد احتالل إ
منها، وتفنن عماله هذه السنة في االستفادة من أموال الشام وخروج األتراک 

  الحجاج، فدخل عليه بذلک أموال عظيمة تعد بالماليين من الليرات.
ومما يذکر في  هذه السنة أن الوقوف بعرفات کان واحداً، وذلک بتدبير 
من السلطان ابن سعود، تفادياً من تعدد الوقوف الذي کان يحصل في بعض 

الدولة العثمانية، وال يقبله الوهابية ويعدونه بدعة کتعدد أئمة السنين في عهد 
  الصالة من المذاهب األربعة.

  
  :التاريخ يعيد نفسه

وقد جری علی الملک حسين من طرده من مقر ملکه إلی جدة ثُم إلی 
العقبة ثُم نفي اإلنجليز له إلی جزيرة قبرص نظير ما جری علی سلفه الشريف 

مکة ومحاصرته في جدة ونفيه إلی مصر، ثُم إلی غالب من خروجه من 
سالنيک کما مر، وجری علی الطائف وأهله في هذا العصر نظير ما جری عليهم 
في ذلک العصر، وفعل الوهابيون في الحجاز في هذا العصر من هدمهم القباب 
والضرائح، ومحوهم آثار سادات اإلسالم، ومنعهم الحرية المذهبية للمسلمين، 

تهم علی بالد المسلمين في العراق وسوريا، نظير ما فعلوه في ذلک واغارا
  العصر، فإن التاريخ کما يقولون يعيد نفسه.

  
  :هجوم الوهابيين علی العراق

هـ  ١٣٤٦  – ١٣٤٥وقد تکرر هجوم الوهابيين علی أطراف العراق سنة 
اقيون بقيادة فيصل الدويش، يقتلون وينهبون، وکان نتيجة ذلک أن اشتکی العر

ليزية وقالوا لها: إما تردعهم أو تترک العراقيين وإياهم جإلی الحکومة اإلن
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ليدفعوا عن أنفسهم، فخابرت معتمدها في البحرين ليخابر السلطان ابن سعود 
ن جوابه أنّه ال علم له بما جری، وسيسأل فيصل الدويش عن ذلک، وما زال افک

ق المجاورة لنجد، فينهب فيصل الدويش يشن الغارات علی أعراب العرا
مواشيهم ويقتل فيهم، وقد قرأنا اليوم في الجرائد خبر هجومه عليهم ونهبه 
وقتله لهم ومطاردة الطيارات البريطانية والجند العراقي لجنوده، وأن السلطان 
ابن سعود أرسل لحکومة العراق يحذرها منه ويقول: إنّه خارج عن طاعته وغير 

  .)١(قادر علی ردعه

                                       
فاتنا أن نذكر في تاريخ الوهابية بعض أُمور فنستدركها هنا نقالً عن خالصة الكالم في أُمراء   - ١

ّ محمد بن سعود أمير الدرعية بعدما اتبع محمد بن عبد الوهاب واتخذه وسيلة البلد الحرام وهي: أن
ه وملك أوالده من بعده حتّى ملكوا جزيرة العرب،  التساع الملك وانقياد األعراب له، اتسع ملك

وكان إذا أراد أن يغزو بلدة كتب كتاباً بقدر الخنصر إلى االعراب فيلبون دعوته ويتحملون على 
أنفسهم كُلّ ما يحتاجون إليه، وإذا نهبوا شيئاً يدفعون له خمسه ويأخذون أربعة أخماس، فإذا ملك 

ا منها وهكذا حتّى ملك الشرق كُلّه، ثُم  أقليم الحسا والبحرين قبيلة من العرب سلطها على من دن
  وعمان ومسكت، وقرب ملكه من بغداد والبصرة ، هذا من جهة الشمال.

ثُم ملك من الجنوب الحرار بأسرها ثُم الخيوف ذوات النخيل والحربية والفرع وجهينة، وملك ما 
الشام وحلب، وملك العربان الذين بين الشام وبغداد بين المدينة المنورة والشام حتّى قرب ملكه من 

وعربان المشرق والحجاز والقبائل التي حول الطائف ومكة، ثُم ملك الطائف ودخل مكة بالصلح 
هـ بعد حرب الشريف غالب معه نحواً من خمس عشرة سنة وعجزه عنه، واستمر فيها  ١٢٢٠سنة 

  ا حتّى وصل ابنه إبراهيم باشا إلى الدرعية هـ، وحاربه محمد علي باش ١٢٢٧إلى غاية سنة 
  ، ابتداء فتنة الوهابية ٣٠٠ـ  ٢٢٨هـ . راجع: خالصة الكالم في أُمراء البلد الحرام:  ١٢٣٣سنة 
  هـ . ١٢٠٥سنة 
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  :هـ )  ١٣٤٣(م الوهابيين القباب والمزارات بالحجاز عام هد

لما دخل الوهابيون إلی الطائف هدموا قبة ابن عباس کما فعلوا في المرة 
األولی، ولما دخلوا مکة المکرمة هدموا قباب عبد المطلب جد النبي | 
وأبي طالب عمه وخديجة أم المؤمنين، وخربوا مولد النبي | ومولد فاطمة 

، ولما دخلوا جدة هدموا قبة حواء وخربوا قبرها کما خربوا قبور ÷ الزهراء
من ذکر أيضاً، وهدموا جميع ما بمکة ونواحيها والطائف ونواحيها وجدة 
ونواحيها من القباب والمزارات واألمکنة التي يتبرک بها، ولما حاصروا المدينة 

المدينة، وشاع أنّهم ضربوا  المنورة هدموا مسجد حمزة ومزاره، ألنّهما خارج
بالرصاص علی قبة النبي|، ولکنهم أنکروا ذلک، ولما بلغ ذلک مسامع 
الدولة اإليرانية اهتمت له غاية االهتمام واجتمع العلماء وأکبروا ذلک، وجاءتنا 
إلی دمشق برقية من خراسان من أحد أعاظم علماء المشهد المقدس باالستعالم 

 رسال وفد رسمي إقررت الدولة اإليرانية بموافقة العلماء عن حقيقة الحال، ثُم
إلی الحجاز الستطالع حقيقة الحال، فرفع الوفد إلی دولته تقريراً بما شاهده 
في الحجاز من أعمال الوهابيين، ولما استولوا علی المدينة المنورة خرج قاضي 

مضان سنة قضاتهم الشيخ عبد اهللا بن بلهيد من مکة إلی المدينة في شهر ر
يسألهم فيه هدم القباب والمزارات،  ووجه إلی أهل المدينة سؤاالً ١٣٤٤

فسکت کثير منهم خوفاً وأجابه بعضهم بلزوم الهدم، وسيأتي ذکر السؤال 
  والجواب إن شاء اهللا في فصل البناء علی القبور.

يين وإنّما أراد بهذا السؤال تسکين النفوس ال االستفتاء الحقيقي، فإن الوهاب
ون في وجوب هدم جميع القباب واألضرحة حتّی قبة النبي |، بل فال يتوق

هو قاعدة مذهبهم وأساسه، وبعد صدور هذا السؤال والجواب هدموا جميع ما 
بالمدينة ونواحيها من القباب واألضرحة والمزارات، فهدموا قبة أئمة أهل 

الوا الصندوق البيت بالبقيع ومعهم العباس عم النبي| وجدرانها، وأز
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والقفص الموضوعين علی قبورهم، وصرفوا علی ذلک ألف ريال مجيدي، ولم 
يترکوا غير أحجار موضوعة علی تلک القبور کالعالمة، وهدموا قباب عبد اهللا 
وآمنة أبوي النبي| وأزواجه وعثمان بن عفان وإسماعيل بن جعفر الصادق 

  تيفائه الکالم.ومالک إمام دار الهجرة وغير ذلک مما يطول باس
وبالجملة هدموا جميع ما بالمدينة ونواحيها وينبع وغيرها من القباب 
والمزارات واألضرحة، وکانوا قبل ذلک هدموا قبة حمزة عم النبي| 

حد کما مر، حتّی أصبح مشهد حمزة والشهداء والجامع الذي بجانبه ُوشهداء أ
ئر لقبر حمزة اليوم إالّ قبراً في وتلک األبنية کلّها أثراً بعد عين، وال يری الزا

برية علی رأس تل من التراب، وتريثوا خوفاً من عاقبة األمر من هدم قبة 
النبي| وضريحة التي حالها عندهم کحال غيرها أو أشد، لشدة تعلق 
المسلمين بذلک وتعظيمهم له، وأدلتهم اآلتية وفتواهم ال تستثني قبة نبي وال 

في الجرائد من أنّه يحترم قبة النبي| وضريحه غيره، وما أعلنه سلطانهم 
يخالف معتقداتهم جزماً، وال يراد منه إالّ تسکين الخواطر ومنع قيام العالم 
اإلسالمي ضدهم، ولو أمنوا ذلک ما توقفوا عن هدمها والحاقها بغيرها، بل 
کانوا بدأوا بها قبل غيرها، وفي بعض اعتذاراتهم أنّها قبة المسجد ال قبة 

× بي| . ومنعوا الزوار من الدنو إلی قبر النبي | وقبور أهل البيت الن
 إّال ولمسها وتقبيلها، وأقاموا حرساً بأيديهم الخيزران يمنعون الناس من ذلک 

يراهم أحد، فيشيرون إلی الزائر بالدنو من  إذا قبضوا بعض الدراهم وکان ال
  ضريح النبي| ولمسه وتقبيله والرجوع بسرعة.

في األقطار اإلسالمية ما فعلوه في الحجاز بقبور أئمة المسلمين  ولما شاع
ومشاهدهم أکبر المسلمون ذلک وأعظموه، سيما ما فعلوه بقبة أئمة البقيع، 

حتجاج علی ذلک من العراق وإيران وغيرها، وعطلت وجاءت برقيات اال
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ی هذا قيمت شعائر الحزن في هذه البلدان احتجاجاً علُالدروس والجامعات، وأ
رسال معتمدها لحضور المؤتمر إاألمر الفظيع، وكانت الدولة اإليرانية قررت 

االسالمي الذي عقده السلطان ابن سعود في مکة المکرمة ودعا إلی حضوره 
مندوبين من جميع األقطار اإلسالمية، فلما بلغها هدم قبة أئمة البقيع عدلت عن 

ما مر، احتجاجاً علی ما وقع، ثُم ذلک وقررت عدم اإلشتراک في هذا المؤتمر ک
إنّها منعت رعيتها عن السفر إلی البالد الحجازية ألداء فريضة الحج، لعدم ما 
تثق به في دفع الخطر عن رعيتها من الوهابيين مع اعتقادهم المعروف في 
المسلمين، وعدم وجود حکومة منظمة في ذلک الحين، ولکنها في هذه السنة 

ت لرعاياها السفر إلی الحجاز ألداء فريضة الحج حيث أجاز ١٣٤٦أعني سنة 
أمنت عليهم الخطر، کما أن الحکومة المصرية منعت رعيتها رسمياً من الحج 

ونشرته جريدة البرق في عددها  ١٣٤٥ثُم أذاعت بالغاً عام  ١٣٤٣في سنة 
وحاصله : إن السلطان ابن سعود يشترط تجريد  ١٩٢٧أيار سنة  ١٦الصادر 
ية المصرية التي تصحب المحمل من سالحها، ومنع عرض المحمل الحام

  خر تغاير التقاليد وتقيد حرية الحجاج، ُأ وتسيير المواکب المعتادة وشروطاً
 فال يمکن اإلطمئنان علی سالمة رکب المحمل والحجاج، فقرر مجلس

الوزراء العدول عن إرسال المحمل وإعالن الحجاج أنّهم بسفرهم قد 
  لبعض المخاطر، فإذا شاؤوا السفر يکون تحت مسؤوليتهم . يستهدفون

ويناسب هنا أن نشير إلی بعض تمويهات صاحب المنار المتعلقة بالمقام 
قال في مجموع مقاالته الوهابيون والحجاز: >أرجف بعض الکتاب الذين 

ليزية من طريق الحجاز بأن سلطان نجد يريد بغزوه جنيخدمون السياسة اإل
ن إکراهه علی توقيع المعاهدة العربية البريطانية فمتی وقعها عاد للملک حسي

ليز في الحجاز ما لم جعنه الجيش النجدي، وأن السلطان ابن سعود ينفذ لإلن
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  ينفذه الملک حسين، وأنّهم هم الذين أغروه باالستيالء علی الحجاز.
واستشهد صاحب المنار علی کذب ذلك باشتراط نوري باشا الشعالن  
ليز من جنير عرب الرولة علی ابن السعود حين أخذ الجوف منه أن يمنع اإلأم

مد سکة حديد بين فلسطين والعراق وببرقية مراسل التيمس اإلسکندري 
القائلة: إن احتالل ابن سعود للحجاز وموانئه علی البحر األحمر مفعم بأخطار 

توحش إلی طعن هذا اإلنجليزي في مذهب الوهابية ووصفهم باليشديدة، و
  .)١(آخر ما ذکره من العبارات المنمقة<

وقد عرف العام والخاص حتّی المخدرات في خدورها أن تمثيل الرواية 
بين الملک حسين وولده والسلطان ابن سعود کان منشیء فصولها هم اإلنکليز 
للسبب المعلوم، ولو شاؤوا لم تطأ أقدام النجديين أرض الحجاز کما ردوهم 

  ئل االحتالل في وقعة الخرمة المعروفة.عنها في أوا
نوري باشا الشعالن ابن سعود الجوف  ىوإنّا نسأل صاحب المنار هل أعط

  باختياره ورضاه وهل هو قادر علی استرداده إن لم  يف له بالشرط؟
وهل ابن سعود قادر علی الوفاء بهذا الشرط حتّی يتم استدالله وقياسه 

  المنطقي؟! 
ه علی البحر نئکارهين الحتالل الوهابية الحجاز ومواليز جوإذا کان اإلن

األحمر، ويرونه مفعماً باألخطار کما يقول مراسل التيمس اإلسکندري 
اإلنجليزي خوفاً من أن تهاجم األساطيل النجدية في البحر األحمر مصر والهند 
 وعدن وغيرها، فلماذا تمنع باسم الدولة المصرية الملک علياً من نقل الذخائر

                                       
  ، المقالة الثالثة (عود على بدء).٢٨ـ  ١٢٠مجموع مقاالت الوهابيون والحجاز"   -  ١
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الحربية في البحر األحمر عند محاربته مع السلطان ابن سعود عمالً بقانون 
  الدول المتحايدة ؟!

ولماذا تخرج الملک حسيناً من جدة إلی العقبة ثُم منها إلی قبرص قهراً، 
ذلک کراهة بابن سعود وخوفاً من استيالئه علی الحجاز وموانیء البحر  لّکُ

  ين؟!بالملک حس األحمر وحباً وشغفاً
تعمرات سوهل مراسل التيمس اإلسکندري يعبر عن رأي وزارة الم

  رة الخارجية؟اليزية ورئاسة الوزارة ووزجناإل
وإذا کان مراسل جريدة إنکليزية يقدح في مذهب الوهابية ويصفهم  

بالتوحش، ويتکلم بالحقائق، فهل يدل ذلک علی أن حکومة بريطانيا العظمی 
  جاز وتخاف منهم الخطر؟!تکره احتالل الوهابية للح

وقال صاحب المنار من جملة مقال له طويل نشره في جريدة کوکب 
  تحت عنوان: ١٣٤٤شوال سنة  ١٧الشرق المصرية في عددها الصادر في 

  
  :)١( السعي البطال الحج وإثارة الفتن بين المسلمين

                                       
أفاضل اإليرانيين في مصر في جريدة المقطم في عددها  وال بأس بذكر بعض ما كتبه أحد  - ١

  جواباً لصاحب المنار على كالمه هذا بعنوان: ١٣٤٤شوال سنة  ٢٢الصادر في 
  (إثارة الفتن بين المسلمين من هم موقدو نارها)؟

قال: لألستاذ الشيخ محمد رشيد رضا منزلة بين علماء المسلمين وله إلى جانب تلك المنزلة ميول 
عروفة تدفع خصومه إلى مناهضته، وكنت أود أن أقف موقف الحيدة إزاء ذلك المقال الطويل م

العريض الذي طلع به علينا كوكب الشرق، ألنّني واثق أنّه سيقابل كبقية أقوال الشيخ في غير الدين 
  ستغرب بالتحبيــذ مـــن قـــوم واالستنـكار من أقوام لوال أنّني تسلمت كتباً من اإليرانيين ي

   ←مرسلوها ذلك الموقف الذي وقفه أزاء حكومتهم في الوقت الذي يقول فيه إنّه رسول

  

ــة           ــوا کلم ــذين فرق ــنغافورة ال ــاوة وس ــي ج ــيع ف ــاة التش ــا أن دع ــال: (بلغن    ق
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  الوحدة بين الشعوب اإلسالمية، وعلم التفاهم الخفاق بين المسلمين. →

وليس األستاذ بالمجهول فنعرفه وال بالخامل فنصفه، ولكن ميله إلى الوهابية معروف مشهور بعدما 
مع الحسين بن علي وأوالده، فقد صافاهم بكُلّ صنوف المصافاة أوالً ثُم ال  كان من أمره ما كان

  أدري لماذا أشاح بوجهه عنهم ثانياً؟!! 
وقد كان أبان مناصرتهم يحرق لهم بخور الثناء ويغريهم بالترك ومن إليهم من الذين كانوا  

هذا موقف الحساب وما نحن إال  يرجون الخير على أيديهم للمسلمين، وما لنا ولمواقفه السابقة فما
  من أحفظ األصحاب لألصحاب.

  أواجه حلو الثمار من شجـره   أرخ على الناس ثوب سترهم    
  بستـــره ما استقر من ستــــره    واستبق من لم ترد قطيعتــــه    
  فتش أبدى التفتيش عن عوره    فرب بادي الجمي لمنـــه إذا    

  جاوة ... الخ.قال األستاذ: إن دعاة التشيع فيه 
ونحن مع إجاللنا ألولئك السادة الغطارف الصيد أبناء الرسول وحفدة البتول الذين لوالهم ولوال 
أسالفهم لما عرف اإلسالم في جاوة وما إليها من جزر الهند الشرقية وسلطنات الماليو، ندع لهم 

ب الشقاق، فمن يقول إن السادة مقابلة اُألستاذ بهما يدفع عنه وصفهم إياهم بأنّهم علّة الفرقة وسب
أمثال آل باعلوي وآل الجفري وآل العطاس وآل السقاف وآل الصافي وآل عقيل هم سبب 

  الفرقة، مع العلم بتلك الذروة العالية التي أعلوا إليها كلمة اإلسالم في تلك البالد النائية؟!
ء فريضة الحج إالّ للتعصب رمى الشيخ حكومة إيران بأنّها ما لجأت إلى منع رعاياها عن أدا

  المذهبي.
  كأنّما كانت الدول التي تحكم الحجاز قبل الوهابيين دول شيعية! 

  ثُم غال األستاذ فوصف نزعتها بأنّها (نزعة ال دينية)! وهنا يجب أن نحاسب فضيلته في هوادة ورفق.
فوض في مصر تغلب الوهابيون على الحجاز فأوفدت حكومه إيران وفداً برئاسة وزيرها الم

ُذيع على العالم اإلسالمي من فظائع وقنصلها الجنرال بالشام إلى الحجاز، ليتبينوا وجه الحقيقة فيما أ
 ا تجدد نشر اإلشاعات بأنالوهابيين في البالد المقدسة، فرفع الوفد تقريره إلى حكومته، ولم

فساد تطرفهم شيئاً، وأنّهم الوهابيين هم هم وأن التطور الذي غشي العالم أجمع لم يصلح من 
  ←هدموا القباب والمزارات، وضيقوا الحرية المذهبية، نشراً لمذهبهم، أصدرت أمرها بوقف
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السفر للحجاز، حماية لرعاياها من قصد بالد لم يعرف تماماً كنه الحكم فيها، وعادت  →

حة في جملتها، لم فأوفدت قنصلها في الشام للتحقق من مبلغ صدق تلك اإلشاعات، فإذا بها صحي
تمنع الحكومة اإليرانية رعاياها من السفر إلى الحجاز؛ ألن حكومته وهابية فحسب، لكن اإليرانيين 
ألفوا في الحج والزيارة شؤوناً يشاركهم فيها جمهور المسلمين غير الوهابيين، كزيارة مشاهد  أهل 

، وقد قضى الوهابي على × يالبيت واالستمداد من نفحاتهم، وزيارة مسجد منسوب لإلمام عل
تلك اآلثار جملة، وقضى رجاله  ـ وكُلّ فرد منهم حكومة قائمة ـ على الحرية المذهبية، فمن قرأ 
الفاتحة على مشهد من المشاهد جلد، ومن دخن سيجارة أو نرجيلة أهين وضرب وسجن، في 

اك ، ومن استنجد الوقت الذي تحل فيه إدارة الجمارك الحجازية رسوماً على التتن والتنب
بقول: يا رسول اهللا عد مشركاً، ومن أقسم بالنبي أو بآله عد خارجاً عن سياج الملة، ’ بالرسول

وما حادثة السيد أحمد الشريف السنوسي، وهو علم من أعالم المسلمين المجاهدين، ببعيدة إذ 
الوهابيين الخراجه من كان وقوفه وقراءته الفاتحة على ضريح السيدة خديجة سبباً كافياً في نظر 

الحجاز، كُلّ هذا حاصل في الحجاز ال ينكره أحد  وال يستطيع الوهابي وال دعاته وال جنده أن 
  يكذبوه.

لست فقيهاً حتّى أقف موقف الجدل من الشيخ األستاذ الشيخ رشيد فهو الفقيه الذي ال يجارى، 
  نارها أن تكون اآلكلة الهادمة التي ولكنني مسلم أغار على ديني وأخشى الفتنة التي توقد اليوم 

  ال تتدارك، وقد يتسع خرقها على األستاذ وأمثاله.
يا موالنا إن إيران الدولة المسلمة التي يعيش رعاياها السنيون إلى جانب إخوانهم الشيعيين عيشة 

وربي الرغد والهناء، وهي التي قامت وسط األعاصير األجنبية، فنفضت عن كاهلها غبار النفوذ اُأل
  جملة، ال يمكن أن تسمح لرعاياها بدخول بالد الحرمين وهي خلو من حكومة منظمة.

إن في إيران من األئمة المجتهدين من هم دعامة هذا الدين، ومن يعرفهم األستاذ تمام المعرفة، 
يقصدهم السنّي كما يقصدهم أخوه الشيعي، لتعرف أحكام اهللا، إذ الكُلّ أهل شرعة واحدة، 

ب واحد، وأتباع نبي واحد، فهل يتظافر هؤالء مع حكومتهم في أمر ينكره الشرع وتمنعه وكتا
  الحنيفية السمحاء؟!

كال يا سيدي فالتعصب المذهبي لم يدفع إيران كما تقولون إلى منع رعاياها من أن يؤدوا فرضاً 
وهابي هو الذي اشترط في أدائه أمان السبيل كما اشترطت االستطاعة، ولكن التعصب المذهبي ال

  ←    سبب هذا كُلّه.                                                                                                              
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فليعمل اُألستاذ على أن يكون رسول وفاق ال داعية شقاق، ورجل دين سمح ال منار دنياً، فقد  →

  المسلمين من كُلّ جانب.حاقت باليا األجانب بالد 
وال يفوتني أن أؤكد لموالنا اُألستاذ وهو عالم بالحقيقة أنّه لو أراد اإلنجليز أن يظل الوهابي داخل 
حدوده النجدية ومنعوا عنه مساعداتهم المعروفة لما تقدم شبراً واحداً في البالد الحجازية، واهللا 

لهداية ويثبته في سبيله دون التفات إلى ما وحده كفيل بأن يرزق صديقنا الشيخ رشيد الرشد وا
  سواه، فما سوى اهللا باطل) انتهى.

 ١٣٤٤ذي القعدة سنة  ٢٣وعاد الشيخ رشيد رضا فكتب في كوكب الشرق في عددها الصادر في 
  مقاالً طويالً رداً على هذا األديب الفاضل جاء فيه بعنوان:
  الفتنة بين المسلمين
  شيعة لها)(إيقاظ حزب الشريف حسين وال

(كتبت ذلك المقال لتنبيه مسلمي مصر وحكومتها وتنبيه مثيري الفتن لما في منع الحج بمثل 
الدسائس والفتن التي أثارها بعض غالة الشيعة باهواء التعصب المذهبي وكيد السياسة الالدينية من 

  الخطر على أصل اإلسالم). 
ولم  ،لمسلمين في بعض السنين خوفاً على أنفسهم من الوهابيينيا اهللا يا لطيف يا كافي البالء إذا لم يحج بعض ا

ينتفع الوهابي بأموالهم التي ال يمكن أن يعيش في الحجاز بدونها يتقوض اإلسالم من أصله؟! فحيى اهللا هذه الغيرة 
  على اإلسالم والمسلمين التي خصّ اهللا بها صاحب المنار!!

  لنصيحة حكومته والتأليف بين المسلمين وجمع كلمتهم).وقال: (إنّه سافر في أثر ذلك إلى الحجاز 
وقال في الرد على الفاضل اإليراني: (إنّه افتتح رده بكلمة ليست من الموضوع في ورد وال صدر، 
وهي أنّني كنت أحرق للحسين وأوالده بخور الثناء وأغريهم بالترك إلخ، وأنّه ال يدري لماذا 

  أعرضت عنهم؟!
نا لم نحرق بخور الثناء لحسين وأوالده في يوم من األيام ، وال أغريناهم بالترك تهم مبهمة باطلة، إنّ

  وال يستطيع (مهدي بك رفيع مشكي)  إثبات ذلك.
وأما حملتنا عليهم وانتصارنا للوهابية فإن كان ال يدري سببه كما أدعى فليراجع مجلدات المنار 

  اإلسالمي أو مقاالتنا في اإلهرام. األخيرة أو الخطاب العام الذي وجهناه إلى العالم
  ←إلى أن قال: كُلّ ما ذكره الكاتب األديب من أمر الوهابية هو خوض في األحكام الدينية 
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واألخبار التاريخية بغير علم، وال نمن عليه بعدم محاسبته عليه،  ألنّنا نكتب ما نرى فيه المصلحة →

دلتها، ألنّه ال يعني بقراءته ، وإنّما هو يدافع عن دولته والفائدة، وال فائدة في بيان هذه المسائل له بأ
  ونحلته على حد قول الشاعر:

  غويت وإن تُرشد غزية أرشد  وهل أنا إالّ من غزية إن غوت    
إلى أن قال : إن الشيعة في كُلّ  قطر وحكومتهم اإليرانية يعادون الدولة السعودية السنية السلفية 

  من الحجاز بالدسائس والفتن.الحاضرة، ويبغون إخراجها  
إلى أن قال: إن من توفيق اهللا تعالى البن سعود أن تتصدى شيعة العجم لعداوته بعد أن مكّن اهللا له 

  في الحرمين..). إلخ.
وما قبله  ١٣٤٤ذي الحجة سنة  ٩وأجابه الفاضل اإليراني في جريدة المقطم في عددها الصادر في 

  قدو نارها)؟قائالً: تحت عنوان: (من هم مو
(ما كان أغنانا عن الوقوف موقف الرد على صديقنا اُألستاذ الشيخ محمود رشيد رضا  الحسيني 
الحسني، وما كان أغناه عن الوقوف موقف سدل سجف الغرض المحض على الحق المحض 
د رددنا في هوادة ورفق على ما نشره في كوكب الشرق خاصاً بمنع حكومة إيران لرعاياها من إرتيا

البالد الحجازية، ولما تستقر حكومة منتظمة يطمئن لها المرتاد آمناً على ماله وعرضه ونفسه، وما 
كان لنا أن نعكر عليه صفو المهمة التي ندب نفسه إليها من مناصحة القائمين باألمر في الحجاز 

إلى الصواب، وداللتهم على طريق الخير، ولم نعدم بعد في اُألستاذ داالً على الخير، ومرشداً 
   ئوقديماً كان الشيخ منذ شب عن الطوق فارس خطوب، ومقارع هيجاء، وناصح ملوك، ومنش

  ممالك، وهللا األمر من قبل ومن بعد.
أما وقد أبى اُألستاذ إالّ أن يرمي خصومه باإللحاد ، وأبى إالّ أن يجلسني على طريق القافية فألعد 

  ت إلى الدفاع عن ديني ومذهبي وقومي وحكومتي، فإنّني إليه مفاخراً مباهياً بأنّي وإن اضطرر
  ال أزال من أحفظ األصحاب لألصحاب ، وال يزال لموالنا اُألستاذ نصيبه من إكباري.

قال اُألستاذ: (افتتح األديب رده بكلمة ليست من الموضوع في ورد وال صدر وهي أنّني كنت 
إلخ.، وال يستطيع مهدي رفيع مشكي إثبات  أحرق بخور الثناء لحسين وأوالده وأغريهم بالترك

  ذلك).
يكتفي مهدي رفيع مشكي بأن يشهد العالم أجمع على ما كان يكتبه الشيخ رشيد في مجلة المنار 
  ←مما يثبت جلياً أنّه كان يحرق بخور الثناء لحسين وأوالده، وأنّه كان يغريهم بالترك ومن

  



                           ١٠٩          الفصل الرابع: فيما آل إليه أمر نجد وما فعله الوهابيون في الحجاز والعراق والشام...

                                                                                           
ديهم للمسلمين قال اُألستاذ الشيخ رشيد رضا إليهم من الذين كانوا يرجون الخير على أي →

: (إن الشريف يعلم كما يعلم العارفون وكُلّ ١٩م  ٣من المنار ج ١٦٦الحسيني الحسني في صفحة 
من له إلمام بأحوال الدولة أن مالحدة اإلتحاديين قد سلبوا الخليفة نفوذه وجميع حقوقه حتّى ما 

سلمون بغير إمامٍ شرعي ال حقيقي مستوف للشروط هو مدون في قانونهم األساس، فأصبح الم
الشرعية، وال متغلب يطاع، لضرورة جمع الكلمة، وإنّما المتصرف في الدولة جمعية االتحاد 
والترقي الملحدة ، فالسلطان محمد رشاد ال نفوذ له اآلن في المملكة وال في قصره، ويسميه أهل 

  األستانة المهردار).
من مجلة المنار: (إن مالحدة اإلتحاديين شرعوا في تنفيذ خطتهم  ١٩م  ٣ج ١٦٧وقال في صفحة 

>إذا ذلّت بإذالل العرب التي هي مقدمة أو علة إلذالل اإلسالم كما ثبت في الحديث الصحيح : 
، كشف ٩٥: ١، الجامع الصغير ٥٣: ١٠، مجمع الزوائد ٧٤: ٤(مسند أبي يعلى الموصلي  العرب ذلّ اإلسالم<

،  فبدأوا بالعراق والشام ثُم مدوا براثنهم )٣٤٠: ٢صبهان إ، ذكر أخبار ٥٣٧: ٣، ميزان االعتدال ٨٩ :١الخفاء 
إلى الحجاز، فاضطر الشريف إلى دفع شرهم عن العرب بمقاومتهم في الحجاز واستقالله بالسلطة 

  فيه من دونهم لمجموع ما تقدم من األسباب).
وقف على الحقائق يرى أن  الشريف قام بأعظم خدمة لإلسالم ثُم قال في الصفحة  ذاتها:  (ومن 

  والمسلمين).
وقال: (فهو باستقالله هذا قد جعل الحجاز تحت سلطة إسالمية خالصة، ويوشك أن يكون هذا 

  مقدمة لدولة عربية إسالمية كبيرة).
بالترك أليس كذلك لم يحرق بخور الثناء للحسين في ثنايا هذه السطور ولم يغر العرب إن اُألستاذ 
  يا موالنا؟!

وال أدري ما بال موالنا اُألستاذ يستسهل رمي خصومه باإللحاد وهو الحجة الحافظ الذي بصر 
قال ألخيه  ئ>أيما أمر (نصّ الحديث: ،»ما قال مؤمن لمؤمن كافر إالّ باء بها أحدهما«’: بقوله

باب بيان حال من قال ألخيه  ۵۶: ۱حيح مسلم ، ص۶: ۲مسند أحمد  :وهو في )<يا كافر فقد باء بها أحدهما
، ۲۰۸: ۱۰، السنن الكبرى للبيهقي ۱۳۲: ۴كتاب األدب ، سنن الترمذي  ۹۷: ۷المسلم يا كافر، صحيح البخاري 

فحكومة  إيران في زعمه ملحدة، ودعاة  ) ،۳۰: ۲، مسند الحميدي ۲۵۲أبي داود الطيالسي : مسند
لّ من وقف في وجه أماني اُألستاذ وأغراضه ملحد، ومن قبل كان الشرق مالحدة، وكُفي اإلصالح
  ←كذلك بعد الغصة وحرمان الفرصة مالحدة، فموالنا الشيخوسيصير غيرهممالحدة،  اإلتحاديون
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  رشيد محكمة شرعية جوالة تحكم باإللحاد على من تشاء وتفرغ حلة الدين على من تشاء. →

  ّ عهدي بالنضال قديم كنول    أال رب يوم لو رمتني رميتها    
  )۱۰۳: ۸، األعالم للزركلي ۲۶۹، إعجاز القرآن: ۱۰۲: ۲(األمالي للمرتضى 

 أما الخوض في األحكام الدينية فالمسلمون ال يريدون إالّ  أن يتركوا أحراراً، وكان أولئك بال شك
  خيراً من محمد بن عبد الوهاب وخلفائه إلى يومنا هذا.

في كُلّ قطر وحكومتهم اإليرانية للدولة السعودية  السنية وبغية إخراجها من  وأما معاداة الشيعة
الحجاز بالدسائس والفتن، فليس لنا أن ندحضه إالّ بأن نعلم اُألستاذ والناس جميعاً أن الشيعة في 
كُلّ قطر ال يعرفون دولة سعودية سنية، وإنّما يعرفون أميراً لعرب نجد شاء القدر أن يتغلب على 

  الحجاز بعنت الحسين بن علي ورفضه إمضاء المعاهدات اإلنجليزية.
ونصارح اُألستاذ أنّه لو أمضى الحسين معاهدة فرساي أو معاهدة  لورنس وترك التمسك بوثائقه 
اُألولى التي خرج بعد الحصول عليها على الدولة العلية، وأغفل االحتفاظ بفلسطين وسورية 

لظلّ ملكاً عظيماً مهيب الجانب ال يجسر أن ينظر إليه ابن سعود  والعراق، وأعترف بعهد بلفور،
وأشباهه من أُمراء الجزيرة وشيوخها إالّ نظرة  الصغير للكبير. ولو أن الحسين أمضى في آخر لحظة 
معاهدة  ناجي األصيل لكف محرضوا ابن سعود وممدوه بالمال والسالح عن تحريضهم 

أن يختم  تاريخه بالمشادة مع اإلنكليز فقد كان في موقفه هذا وإمدادهم. أما وقد أراد الحسين 
موجداً للدولة السعودية السنية السلفية الحاضرة بيد اإلنكليز وبمال اإلنكليز ، وبمعاهدات اإلنكليز، 

  حيث دخلت في كنف اإلنكليز واُألستاذ حفظه اهللا ال ينكر ذلك.
ية ودفع مناهضتهم عن أهل القبلة المحمدية فهو وأما الدعاية بتصوير الوهابية بصورتهم الحقيق

فرض على كُلّ مسلم، دفعاً لشرورهم، وصداً لعنتهم، وإذالالً لكبريائهم على إخوانهم المسلمين، 
وعوداً بهم إلى مضارب خيامهم، فإنّهم أظهروا قصوراً عن اللحاق ببناة المدنية اإلسالمية الذين 

  م ، فكانوا عز الغابر ومفخرة الحاضر.شادوا مجد اإلسالم على ممر األعوا
وأما أن يعد اُألستاذ من توفيق اهللا البن سعود أن يتصدى الشيعة لعداوته بعد أن مكّن اهللا له في 
الحرمين فذلك منطق معكوس، إذ لم نعلم أن فريقاً من المسلمين في أنحاء األرض أياً كان مذهبه 

  ←موالنا اُألستاذ رشيد وأشباهه من المتمثلين بقول الشاعر:    يناصر الوهابية والوهابيين، اللّهم إالّ
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 متناع عن أداءفي هذه السنين، يسعون في صد الناس عن سبيل اهللا باإل
   ).فريضة الحج

ونقول : إن ذرية أهل البيت الطاهر، وأشراف السادات األفاضل في جاوة 
وسنغافورة الذين دلّ شرف حسبهم علی صحة نسبهم، وطهارة فرعهم علی 
طهارة أصلهم، وطيب ثمرهم علی طيب شجرهم، وزکاة نبتهم علی زکاة 

يبين الطاهرين، غرسهم، يفخرون بأنّهم من دعاة مذهب آبائهم وأجدادهم الط
  ومتبعو طريقتهم، وسالکو نهجهم:

     تابـــع لويناصبيـاً إذا الع    ِبهمذهـفَما هو من أبي له  
     فإن خير ّّألن    منه طبعاً الکَلب فيه أبيه طبع الکلب  

وإذا کان نشر المسلم معتقده الذي يدين اهللا به والدعوة إليه يعد تفريقاً 
لمين، ويستوجب به الذم، فما بال الوهابية وداعيتهم صاحب المنار لکلمة المس

  قد فرقوا کلمة المسلمين حتّی استوجبوا اللوم والذم؟!
مع الفرق الظاهر بين من ينشر دعوته بالحجة والبرهان وبالتي هي أحسن، 
ومن ينشرها بالسيف والسنان ورصاص البنادق والغزو، والقتل، والنهب 

  م والتحقير!والسلب، والشت

                                                                                           
  وإن لَقيتُ معدياً فعدناني).                                        يوماً يمان إذا ال قيت ذا يمنٍ    →

عبد الرحمن  بن ملجم، × (هذا البيت لعمران بن حطان السدوسي الخارجي الذي مدح قاتل علي بن أبي طالب

، كتاب ۹۳: ۵، شرح نهج البالغة ۱۴: ۲ابن الحاجب  كافية قاله لما  طلبه عبد الملك بن مروان، وهو في : شرح 

  (المؤلف). )۶۹المتوارين : 
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 ،دولة إيران وحکومة العراق منعتا رعاياهما من الحج ذکر أن وبعد أن
 ،المصريين عن الحج وأنّها أذيعت أراجيف افترضها أعداء اإلسالم لصد

أما (واغراء الحکومة بمنعه رسمياً بالصفة التي اقترفتها في العام الماضي، قال : 
لهند الشرقية المالوية فال قيمة له، وال سعي دعاة الرفض والشقاق في جزائر ا

  ).يخشی أن يکون له تأثير يذکر
يه الرفض والشقاق، بل ونقول: ليس في الجزائر المذکورة دعاة لما يسم

  دعاة إلی الحق والوفاق.
والعجب ممن نصب نفسه لإلصالح بزعمه کيف جعل همه مصروفاً إلی 

  يذاً لمآربة وغاياته؟!ثلب أعراض الناس وشتمهم والوقيعة فيهم، تنف
واليزال قلمه ينفث السموم في تفريق کلمة المسلمين، وايغار صدورهم، 
وال يترک فرصة تمر به إالّ ويصرفها في ذلک، حتّی وصلت سهام قذفه وقذعه 
إلی جزائر الهند الشرقية، انتقاماً من أهلها الذين امتنعوا عن الحج، خوفاً علی 

متنع اتقدون فيهم الشرک وحلية المال والدم ، وقد دمائهم وأموالهم من قوم يع
عن الحج في تلک السنة جميع مسلمي جاوة من جميع المذاهب خوفاً علی 

  أنفسهم.
وهل کانت الحکومة المصرية بمنعها رعاياها  رسمياً في العام الماضي کما 
أشار إليه من دعاة الرفض والشقاق في نظره، وهو وحده السالم من الشقاق 

  لنفاق؟!وا
وما الذي يحمي الحاج من بنادق الوهابية إذا سبق إلی لسان أحدهم ما 
تعودوه من قول: يا محمد، يا رسول اهللا، ومن قولهم عند زيارة النبي |: 
الشفاعة يا رسول اهللا، مما يراه الوهابية شرکاً ؟! أتحميهم مقاالت صاحب 

  شورة في کوکب الشرق وغيرها؟!نالمنار الم
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رهم الفتاوی في حق أهل اصدإالموقظ نار الفتنة أهم الوهابية بومن هو 
حساء والعراق وغيرهم، ونشر صاحب المنار لکتبهم التي يکفرون بها جميع األ

المسلمين، ويستحلّون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ونشره لرسالة تطهير 
  ياً االعتقاد مستقلة بعدما نشرها في المنار، الجاعلة کفر المسلمين أصل

رتدادياً، ونشره في سيرة ابن عبد الوهاب أنّه يری البراءة مما عليه الرافضة، إال 
  وأنّهم سفهاء لئام؟!

ولکن الذين يسميهم بالرافضة، وهم شيعة علي وأبنائه الطاهرين، والذين 
أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، وهو إمامهم الذي يدعون به يوم 

بإمامهم، ويصفهم بالسفاهة واللؤم ـ وأي سفاهة ولؤم أعظم  يدعو اهللا کلّ أناس
  ».وشيعته هم الفائزون:« من قوله هذا ـ أولی بالفوز يوم القيامة منه برواية أئمته 

أما وصف صاحب المنار سادة الماليو بالرفض التباعهم مذهب أجدادهم  
  نتساب إليهم فهو من أقوی شواهد الصحة لدعواه!!الذين يدعي اال

وإذا کان صاحب المنار يعتقد کما يعتقد الوهابية بکفر جميع المسلمين ما 
  عداهم وشرکهم فليقل إثارة الفتن بين المسلمين والمشرکين، وإذا کان

ال يعتقد ذلک فأي فتنة أعظم من نشر تلک الکتب المتضمنة لذلک االعتقاد؟  
ک إليه، الموجب وهل في الکون شيء أعظم علی المسلم من نسبة الکفر والشر

الستحالل ماله ودمه وعرضه؟ وکيف جاز له نشر ما ال يعتقده مما هو أعظم 
  مثير للفتنة بين المسلمين؟!

يرانية فسببها الظاهر التعصب المذهبي، ويظن أن وأما فعلة الدولة اإل(قال: 
  .)ذلک خداع للشعب في الظاهر، والسبب الباطني نزعة ال دينية کنزعة أنقرة

: التعصب المذهبي ال يحمل اإلنسان علی ترک رکن من أرکان  ونقول
الدين والمذهب ، نعم سببه الباطن والظاهر التعصب المذهبي من الوهابيين 
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الحاکمين بشرک من عداهم، واستحالل ماله ودمه، ولذلک لما ظهر عدم 
الخوف ارتفع المنع من الدولة اإليرانية والمصرية والعراقية وبالد جاوة 

يرها، وظهر أنّه ال تعصّب مذهبياً، وال نزعة ال دينية، وأن نسبة ذلک محض وغ
فتراء، ومن يبلغ به التعصب المذهبي إلی هذه الدرجة ال يمکن أن يظن به إ

  نزعة ال دينية.
ذين کان مثار أعظم الفتن الخالف بين أهل السنة والشيعة الّ ّّإن(ثُم قال: 

وة والشقاق بين المسلمين، کان قد ضعف والبدع في اإلسالم، وسبب العدا
  .)بضعف أسبابه وهو تداعي الخالفة اإلسالمية، والسلطنة العربية فزوالهما

ونقول: إن کان ضعف فليس ضعفه من تداعي الخالفة اإلسالمية والسلطنة 
ة وغيرها، ولم يضعف يالعربية، فقد ضعفتا في عهد الدولة البويهية الشيع

ته هذه يسعی في إضعافه أو في تقويته أو في الوصول الخالف، وهل هو بمقاال
  إلی مآربة، غير مبال بضعف الخالف وقوته؟

وبعد الخالف الذي نحن بصدده ليس هو الخالف بين أهل السنة والشيعة، 
بل بين الوهابية وسائر المسلمين من السنيين والشيعيين، فالجميع يکفرهم 

م وأموالهم، وال يفرقون بينهم، فما الوهابيون ويشرکونهم، ويستحلّون دماءه
باله يخلط الوهابيين بأهل السنة ويقابلهم بالشيعة، وينفخ في نار الخالف بين 

  أهل السنة والشيعة، ليقضي مآربه علی حساب الفريقين؟!
وإنّما کان الغلو في التشيع والشقاق بين المسلمين من زنادقة الفرس (وقال: 

  .)× ألجل هذا ال حباً بأهل البيت
ونقول: الغلو في التشيع کالغلو في النصب لم يکن مختصاً بقوم دون قوم، 
وأما الشقاق بين المسلمين فال يجهل هو وال غيره أسبابه الحقيقة التي ترجع 
إلی هضم الحقوق، وحب االستئثار، وما أسسه علماء السوء مما ليس هذا مقام 
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يلته، ومن هم زنادقة الفرس الذين بيانه، ال إلی زنادقة الفرس الذين خلقتهم مخ
غلوا في التشيع، وأحدثوا الشقاق بين المسلمين، ليبينهم لنا إن کان من 

  الصادقين؟
وهل حرب الجمل وصفين والنهروان ووقعة کربالء والحرة وسائر 
الحروب اإلسالمية کانت من زنادقة الفرس الذين غلوا في التشيع، أو من 

  ا في التشيع أو غلوا في النصب، ليبينهم لنا األستاذ؟!مؤمني العرب الذين اعتدلو
وهل أعاظم علماء األمة اإلسالمية من سنيين وشيعيين کانوا من غير 

  الفرس؟ وما ربط هذه المباحث الفارغة بما نحن فيه؟
ثُم تجدد بتجديد دولة قوية منسوبة إلی السنة، وهي الدولة ( قال :

هل رجالها وغباوتهم الذي مکن للشيعة بثّ العثمانية، ثُم ضعف بضعفها، وج
 تجدد بظهور الدولة السعودية اُألولی، ثُم دعوة مذهبهم في العراق وغيره، ثُم

  .)سکن بضعفها، ثُم هبت عاصفته بظهور الدولة السعودية اليوم
مقدمات رصينة متينة، ونتائج ظاهرة بينة؛ التعصب المذهبي دعا دولة إيران 

من الحج، وسببه الخالف بين أهل السنة والشيعة، وأهل السنة إلی منع رعيتها 
هم الوهابية، والخالف ضعف بتداعي الخالفة، ثُم قوي بظهور الدولة القوية 
 قوي بظهور الدولة السعودية األولی، ثُم ضعف بضعفها، ثُم ة العثمانية، ثُمالسني

الدولة السعودية ضعف بضعفها، ثُم قوي قوة عظيمة وهبت عواصفه بظهور 
  اليوم.

مقدمات واهية، ونتائج معکوسة، والوجدان أعظم شاهد علی أن هذا 
الخالف لم تؤثر فيه قوة الدولة العثمانية وال ضعفها قوة وال ضعفاً، وال هو 

وال ربط له بخالفتها وسلطنتها، وليس عند  مرتکز علی أساس ضعفها وقوتها،
تنازعه الخالفة حتّی يسبب ذلک الخالف، الشيعة في عصرها خليفة ينازعها و
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  وما هي قوة الدولة السعودية األولی في جنّب الدولة العثمانية ؟!
وأما قوله بضعفها وجهل رجالها وغباوتهم الذي مکن للشيعة بثّ دعوة 
مذهبهم في العراق وغيره، فجملة معترضة ال محلّ لها من الصحة والفائدة، 

سبة إلی غيره، وعادة القدح والقذف، وکأنّه ينسب حمله عليها التعصب الذي ن
إلی الدولة العثمانية الجهل والغباوة بعدم ضغطها علی الحرية المذهبية کما 

  تفعله الوهابية.
إن السلطان ابن سعود لم يتعرض هو وال عماله لحرية رعيته من (ثُم قال : 

  .)وقالشيعة في األحساء، وال لتفضيل أهل السنة عليهم في الحق
هذه دعواه ولکنه لم يأت عليها بشاهد ، فمن أين لنا بتصديقها؟ وما أهون 
الدعاوی بال شاهد، ولکن فتوی علماء الوهابية اآلتية في الخاتمة في حق أهل 

حساء وغيرهم تجعلنا نجزم بکذبهما ، والوهابيون کانوا أوالً يقفلون األ
الها ، فإذا قبضوا مئات الروبيات قفإحساء قائلين: أمر اإلمام بالحسينيات في األ

أما اآلن فال شک أنّهم منعوا من إقامة عزاء  !قالوا: جاء أمر اإلمام بفتحها
بالکلية، فقد هدد حاکم المدينة المنورة هذه السنة شيعتها بحرق × الحسين

، وحبسوا السيد عباس مختار في جدة ×الدار التي يقام فيها عزاء الحسين 
العزاء في داره، وحبسوا القارئ  خمسة عشر يوماً، وطردوا شيعة شهراً إلقامة 

العراق جميعهم من نجد، فهذه هي الحرية التي لم يتعرضوا لها بزعم صاحب 
  المنار؟!

ورغب في موادة دولة الشيعة اإلمامية، فأکرم وفادة وزيرها (قال : 
جاز، وکان المفوض بمصر عندما زاره في مکة المکرمة قبل انتهاء مشکلة الح

هذا بعد أن أظهرت حکومة إيران ورعيتها من السخط واالحتجاج عليه وعلی 
قومه أشدهما وأنکرهما، التهامها الباطل بتدمير قبة الحجرة النبوية، ومسجد 
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  حمزة عم الرسول|.
إلی أن قال: ثُم عمل عمالً آخر يؤذي الشيعة، وهو أنّه أمر بأقفال مسجد 

  سيدنا علي.
: الظاهر أنّه أحد المساجد التي بنيت في المصلّی، أي المکان الذي ثُم قال 

کان النبي | يصلّي فيه العيدين واالستسقاء، وقد نهی أن يبنى فيه شيء، 
ولکن المسلمين بنوا فيه عدة مساجد، ولم تکن هذه أول مخالفته له | في 

  .)ذلکأمر الدين، وال سيما بناء المساجد والقباب علی القبور وغير 
ثُم نقل عن مرآة الحرمين أنّه أقيم في بعض المصلّی بناء مسجد سمي  

مسجد المصلّی أو مسجد الغمامة، وفي شماليه مسجد يعرف بمسجد أبي بكر 
ره أمير  الصديق وفي شمالي المسجد األخير مسجد يعرف بمسجد عليعم

کان ملک فإن (هـ ، قال :  ٨٨١المدينة زين الدين ضيغم المنصوري سنة 
قفال هذا المسجد وحده دون ما جاوره من المساجد التي بنيت إالحجاز أمر ب

  .)حيث نهی النبي| عن البناء فللشيعة أن يستأووا منه
د مسجقفاله وإقفال غيره مما بني في مصلّی الإوالغالب أنّه أمر ب(قال:  

المسجد  النبوي، لمخالفة أمره | في بنائها إالّ أن يکون قد أعتيد في هذا
وحده القيام ببدع ال تقام في غيره، وسيعرف زوار المدينة المنورة من جميع 

  انتهی المراد نقله. )الشعوب حقيقة ما وقع
ستياء اإليرانيين واحتجاجهم تهمهم الباطلة للوهابيين إفجعل موجب 

بتدمير القبة النبوية ومسجد حمزة ، کأن الوهابيين لم يدمروا مسجد حمزة، 
يترکوا تلک البقعة قاعاً صفصفاً، وسکت عما هو السبب األعظم في استياء ولم 

اإليرانيين ، بل وجميع المسلمين، مخادعة منه ومواربة عن الحقائق، وهو تدمير 
قبة أئمة أهل البيت الطاهر بالبقيع التي حوت قبور أربعة من أعاظم أهل البيت، 
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سيد الساجدين، وابنه اإلمام الباقر، وهم : اإلمام علي بن الحسين زين العابدين و
|، وقبر باقر العلوم، وابنه اإلمام جعفر الصادق، وحوت قبر العباس عم النبي

البضعة الزهراء علی رواية، وحصر السبب في تهمة باطلة بزعمه وهي : هدم 
مسجد حمزة،  وأمر ال يؤبه له وهو إقفال مسجد علي | بالمصلّی الذي ال 

قفاله إلی اليوم، أو خطر ذلک ببالهم، وهل إيرانيين سمعوا به أو بنظن أن جل اإل
هدم قبة أئمة البقيع أيضاً تهمة باطلة عند صاحب المنار کتهمة هدم مسجد 
حمزة العظيم، الذي أصبح قبر حمزة سيد الشهداء بعد هدمه في فالة من 

  األرض علی کومة من التراب؟!
قفاله بنهي النبي| عن البناء في إأما اعتذاره من هدم هذا المسجد أو  

هذا المکان، وأن المسلمين بنوا فيه ولم يبالوا بمخالفته |، وأنّها ليست أول 
مخالفتهم له | في الدين ، فاعتذار واه ، وسوء ظن بالمسلمين، نهی اهللا 
ورسوله عنه، وأمر بحسن الظن وحمل أفعالهم وأقوالهم علی الصحة، ما لم 

ن هذا النهي علی فرض ثبوته مصروف إلی بناء البيوت أو يعلم الفساد، فإ
المساجد في ذلک المکان في زمانه |، حيث کان يصلي فيه العيدين، 
والبناء مانع عن ذلک، فال يشمل البناء بعده | حيث ال تعتاد الصالة في 

ال علّة فيه توجب حرمانه من وجود المسجد فيه، وإن کان  ذلک المکان؛ ألنّه
ذلک فعلی الوهابية أن يهدموه، ال أن يقفلوه فإنّه | نهی عن البناء األمر ک

  ال عن الصالة.
والحقيقة أنّهم هدموه کما قاله الفلسطيني في کالمه اآلتي ، ولکن صاحب 
المنار أبدل الهدم باإلقفال، تهويناً لألمر، کما أعرض عن هدم قبة أئمة البقيع 

  المقامين واحد!!إلی إقفال هذا المسجد، والداعي له في 
إال أن يکون قد اعتيد في هذا المسجد بدع ال تقام (وأبرد من الکلّ قوله : 
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، فما هي تلک البدع التي أوحاها الخيال إلی صاحب المنار، والقوم )في غيره
قامة البدع الموهومة في مسجد تجعل جزاءه الهدم إفأ ؟قد هدموه ولم يقفلوه

سجد النبي|؛ ألنّها تقام فيه البدع من تعظيم عند الوهابية ؟! إذاً فليهدموا م
قبر النبي|، والترحيم والتذکير وغيرها، وليهدموا المسجد الحرام أو 

  مناراته، ألنّها تقام فيه البدع من التذکير والترحيم!
والعجب من هؤالء أنّهم يتورعون من محرم موهوم ويقدمون علی محرم 

ْن َمَنَع اهللا فيها:{معلوم، من هدم المساجد، ومنع ذکر اسم  ْظلَُم ِممَّ َوَمْن أَ
لَھُْم فِي  ـ الى قولھ ـ  : مََساِجَد ّهللاِ  أَْن ُیْذَكَر فِیَھا اْسمُُھ َوَسَعى فِي َخَرابَِھا 

ْنَیا ِخْزٌي َولَھُْم فِي اْالِخَرِة َعَذاٌب َعِظیمٌ    .)١(} الدُّ
  .)حقيقة ما وقعوسيعرف زوار المدينة المنورة من جميع الشعوب ( قوله :

نعم قد عرفوا حقيقة ما وقع من هدم کلّ مزار لهم فيها، وعرفوا أن ما قاله  
هذا الرجل وما اليزال يقوله محض تمويه وستر للحقائق الظاهرة، لغرض في 
نفسه، وإن هدم مسجد حمزة وغيره ليس بتهمة باطلة، وعرفوا أنّهم ممنوعون 

ه، وأنّه اليمنع الوهابيين عن هدم قبته | عن الدنو إلی قبر نبيهم والتبرک ب
  وقبره غير الخوف من هياج الرأي العام اإلسالمي ضدهم أزيد مما هو حاصل.

علی هذه العلّة التي اخترعها صاحب المنار الستياء اإليرانيين من  وبناًء
الوهابيين وهي إقفال أو هدم مسجد علي، توهم طالب فلسطيني باألزهر وهو 

لدين الخطيب أن هذا المسجد الذي لم نسمع به قبل اليوم من محمد بدر ا
ذي القعدة سنة  ٩فروض الحج عند الشيعة، فعقد في جريدة المقطم بتاريخ 

                                       
  .١١٤سورة البقرة:  -  ١
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وهنا اتجرد عن (مقاالً للمحاکمة بين الوهابيين وخصومهم قائالً:  هـ ١٣٤٤
إن ، ورغماً عن هذا التجرد الذي شرطه علی نفسه ف)التحزب لفريق دون آخر

في  تهتمويهات المموهين، وأکاذيب الناقلين التي لم يطلع علی غيرها أوقع
  عن تعمد منه، قال في محاکمة: الخطأ في آخر کالمه، ال

الينکر إالّ کلّ مکابر أن الوهابيين بلغوا من الغلو حد اإلفراط حتّی کادت (
صالح، وإعادة تنعکس اآلية التي يعلنونها علی العالم اإلسالمي من محاولة اإل

اإلسالم إلی سيرته األولی، وبلغ بهم اإلفراط إلی اعتقاد أنّهم وحدهم ذوو 
اإليمان الصحيح، وغيرهم ال يعرفون من اإلسالم إالّ اسمه، وأن ما سوی 
مذهبهم مما يدين به المسلمون وثنية وکفر، يهدمون القبور؛ ألنّها أوثان سواًء 

وائل تعترض لهم في هدم قبة النبي |، بل قبر النبي والولي وغيره، ولوال ح
  في هدم قبره الشريف لفعلوا.

لم يحترموا شعائر غير مذهبهم، فهدموا مسجد سيدنا علي المقدس عند 
ْن َمَنَع مََساِجَد ّهللاِ  أَْن ُیْذَكَر فِیَھا اْسمُُھ َوَسَعى فِي الشيعة: { ْظلَُم ِممَّ َوَمْن أَ

َك َما َكانَ  ْنَیا ِخْزٌي َولَھُْم فِي  َخَرابَِھا أُولئِ لَھُْم أَْن َیْدُخلُوَھا إِالَّ َخائِفِیَن لَھُْم فِي الدُّ
  .» الفتنة نائمة لعن هللا من أیقظھا« ، وقال| : )١(} ْالِخَرِة َعَذاٌب َعِظیمٌ  ا

والشيعة مغالون في تشيعهم وأعمالهم التعبدية، إذ يعتقدون أن (ثُم قال: 
وض الحج وشروطه، مع أنّه لم يرد بذلک نصّ شرعي، مسجد سيدنا علي من فر

فال يسعني إالّ أن أرميهم بالمغاالة، ال کما ينظر إليهم الوهابيون، بل باعتدال، 
وال أخال أن ما يرمون به من قولهم: إن جبرائيل أخطأ في تبليغ الرسالة 

راض.|، إذ هي لعلي، إالّ کذباً وافتراًء، اختلقته األوهام واألغللنبي  
 وال نغتفر لمسلمي الشيعة مخالفتهم لسائر المسلمين في بعض مناسک الحج

                                       
  .١١٤البقرة:  سورة -  ١
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وغير ذلک ، فقد أجمع علماء اإلسالم علی مناسک الحج   کالوقوف بعرفة 
 )مبتور وصفتها وکيفيتها وأوقاتها مما يؤديه أهل السنة اليوم غير منقوص وال

  انتهی المراد نقله.
ب علی ما نسب إلی الشيعة من اعتقادهم أن حکم أيها الطالُونقول : أ

مسجد علي الذي يجهل جلّ الشيعة إن لم يکن کلّهم أنّه في عالم الوجود من 
فروض الحج وشروطه، بأنّه کذب وافتراء اختلقته األوهام واألغراض کما 

  الرسالة، وال تخف وال ترتب. حکمت علی نسبة خطأ جبرائيل في تبليغ 
يعة لم يسمعوا بهذا المسجد إلی اليوم فضالً عن أن وأعلم أن أکثر الش

يکون من فروض الحج وشروطه عندهم، وقد تشرفنا بحج بيت اهللا الحرام 
مرتين، وبزيارة المدينة المنورة مرتين، ولم نأت هذا المسجد، ولم نسمع به، 

  وال ذکره أمامنا ذاکر.
الشيعة ، فهل علم  وهذا الطالب يقول : إنّه من فروض الحج وشروطه عند 

  من معتقدات الشيعة ما لم يعلموه هم أنفسهم؟!
ولم ندر من أين سری إليه هذا الوهم، ولعله من مقالة صاحب المنار التي 
مر نقلها عن کوکب الشرق، حيث اخترع صاحب المنار علّة الستياء الشيعة 

شروطه هي هدم مسجد علي أو إقفاله، فظن هذا الطالب أنّه من فروض الحج و
  .)١(عندهم

ة مطبوع منها الماليين، يوهذه کتب مناسک الحج للشيعة وکتبهم الفقه
فليرجع إليها إن شاء ولينظر هل يجد فيها لهذه الفرية أثراً، بل يعلم يقيناً أنّها 

  خری، ولها أمثالها فريات کثيرة.ُکالفرية األ
للشيعة مخالفتهم إنّه ال يغتفر (ومن هذا البحر وعلی هذه القافية قوله : 

                                       
هنه من وفي كالم الفاضل اإليراني المتقدم في الحاشية السابقة ما يشبه أن يكون تسرب إلى ذ -  ١

ّ اإليرانيين ألفوا في الحج والزيارة، شؤوناً كالم صاحب المنار شيء من هذا الوهم حيث قال: إن
يعتقدون أنّها من مسلتزمات أداء الركن، كزيارة مشاهد أهل البيت^، ومسجد منسوب لالمام 

  (المؤلف).× . علي
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، فتری أن )لسائر المسلمين في بعض مناسک الحج، کالوقوف بعرفة وغير ذلک
الً بل جواد فکره لم ينته به إلی آخر ساحة اإلنصاف الذي شرطه علی نفسه أو

في وهم علق بذهنه من أقاويل المفترين علی الشيعة  هوقعأکبا في أثنائها، و
بعض مناسک الحج کالوقوف بعرفة. وما  بأنّهم يخالفون سائر المسلمين في

ندري ما يريد بالوقوف بعرفة الذي زعم مخالفتهم فيه فإن عرفة مکان 
مخصوص معلوم محدود عند جميع المسلمين، سنيهم وشيعيهم ، يقفون فيه 
يوم التاسع من ذي الحجة، ولعله يريد أن الشيعة قد يقفون في ثاني اليوم الذي 

ال لوم فيه عليهم إذا لم يروا الهالل، ولم يثبت عندهم  يقف فيه غيرهم، وهذا
کون يوم وقوف غيرهم يوم عرفة ، ولم يحصل حکم حاکمهم الشرعي 
بذلک، سيما في أيام قضاة الترک الذين علمت حالهم في التساهل في أمر 
إثبات الهالل، وکانوا يبذلون الجهود في تدبير الشهود لجعل وقوف عرفة يوم 

 ينالوا الخلعة السلطانية!!الجمعة، ل
ولم ال يکون اللوم علی غيرهم في ذلک، أو ال لوم علی الفريقين  في 

وفي کثير من السنين کان عملهم ما أوجبه مذهبهم، ال عناداً وال خالفاً للحق ،
  يتحد يوم الوقوف للکلّ ، ونحن قد حججنا مرتين کان الوقوف فيهما واحداً.

سنا نعلم ما هو غير ذلک حتّی نجيبه عليه، وال يعلم فل )وغير ذلک(أما قوله : 
  الغيب إالّ اهللا.

  الخ. )فقد أجمع علماء اإلسالم علی مناسک الحج(قوله:
ونقول: إن الذي أجمع عليه علماء اإلسالم من مناسک الحج ال يخالف فيه 
الشيعة، وال يجوز عندهم مخالفته، ال في أوقاته وال في صفاته، ولکنه خفي 

ه أن الخالف بين أهل السنة أنفسهم في بعض مناسک الحج أشد منه ما بين علي
الشيعة وأهل السنة ، فالمالکي يکشف کتفه في اإلحرام ويتوشح بالرداء، 
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ورأينا جماعة من المغاربة خارجين إلی عرفات للحج وهم البسون للمخيط 
عض أهل والعمائم علی رؤوسهم، وبعض أهل السنة يهرول في الطواف، وب

المذاهب األربعة ال يجيز التظليل للرجال في اإلحرام حال السير، وبعضهم 
  .يجيزه، راجع ميزان الشعراني، إلی غير ذلک مما ال تسعه حال هذه العجالة

يتسرعوا  ونحن نرغب إلی هذا الطالب وغيره من إخواننا أهل السنة أن ال 
أقوال الجاهلين ومفتريات إلی  في أحکامهم علی إخوانهم الشيعة، استناداً

مور هم بريئون منها، ُالمعاندين، بل يتريثوا ويتثبتوا، فطالما نسبت إلی الشيعة أ
 صورها الجهل واختلقتها األوهام وأوجدتها العداوة والعصبية.

  
*     *     *  
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 الثانية المقدمة
  ف عليها المقصودقة يتومور مهمُأفي 

 من رد شبهات الوهابية 
  

ي كوجوب الصالة رأحكام الشرع اإلسالمي منها ما هو ضرواألّول:
والصوم وحرمة الزنا والكذب، وهذا ال يحتاج إلى إقامة الدليل عليه، وال يجوز 

 عن اإلسالم. هاإلجتهاد بخالفه، بل يخرج منكر

ومنها ما هو نظري ككون أفعال العباد مخلوقة هللا والكسب للعبد، وكون 
، وأن اإلمامة تعالىه، وثبوت الكالم النفسي، ورؤية اهللا صفات اهللا عين ذات

 هذا في اُألصول. ،بالنصّ أو باختيار اُألمة وغير ذلك
وأمفي الصالة، والبناء على القبور، وحكم ما ا في الفروع فكحكم الشك 

وهذا يجب أخذه من أدلة الشرع الكتاب  .ه كالتدخين وغير ذلكينصّ ف ال 
 وغيره يقلّد القادر. ،والعقل للقادر على ذلكوالسنة واإلجماع 

وال يجوز الحكم بضاللة أحد أو فسقه فضالً عن شركه وكفره لمخالفته 
في أمر اجتهادي، أي ليس من ضروريات الدين، وال يجوز معارضته وممانعته 

قول غيره مما يخالف اجتهاده، بل هو معذور في اجتهاده ما  باعاتّجباره على إو
في  صّراً. وللمخطىء أجر واحد، وللمصيب أجران، روى البخاريلم يكن مق
أصاب فله أجران، وإذا  ثُم إذا حكم الحاكم فاجتهد ’: >صحيحه عنه
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 .)١(<أخطأ فله أجر ثُم فاجتهد  حكم
قول ( :في كتابه الذي سماه منهاج السنة على ما حكي ةوقال ابن تيمي

  وداود بن علي وغيرهم  يوالثور السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي
 .انتهى )٢()صولية وال في الفرعيةُال يؤثمون مجتهداً مخطئاً، ال في المسائل األ

فمن اجتهد في إباحة شيء كالتدخين أو استحبابه كالتبرك بقبة 
وتقبيله وشد الرحال إلى زيارته، أو أنّه ليس ببدعة كالترحيم  |النبي

على خالفه معارضته وممانعته وال تفسيقه وتضليله، والتذكير; ليس لمن اجتهد 
فضالً عن تكفيره وتشريكه; ألن ذلك ليس من ضروريات الدين التي ال يجوز 

 االجتهاد فيها.
، وهو قطعي السند، |المنزل على نبيه تعالىالكتاب كالم اهللا  :الثاني

 . تعالىالتفاق المسلمين كافة على أن ما بين الدفتين منزل منه 
أما داللته ففيه المحكم والمتشابه أو المجمل والمبين، فالمحكم ما يكون 

ظاهر الداللة، ويسموالمتشابه ما يكون غير ظاهر الداللة، بل المعاني  ،نى المبي
ى المجمل.فيه على السواء في االحتمال، ويسم  
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 لراجح وهو ا :: وهو ما ال يحتمل الخالف، والظاهرالنصّ المبين قسمان: ثُم
المؤول ى المرجوح المقابل للظاهرمع احتمال الخالف. ويسم. 

والمقيد، والناسخ،  ،والمطلق ،وفي الكتاب أيضاً العام، والخاص
 والمنسوخ.

اج من الكتاب بغير النصّ والظاهر إالّ ما بينته السنّة بعد جوال يجوز االحت
إالّ بعد الفحص عن  ثبوتها أو اإلجماع، كما ال يجوز العمل بالعام أو المطلق

ألن  ؛الخاصّ أو المقيد، وال بالدليل إالّ بعد الفحص عن معارضه أو ناسخه
 الدليل ال يكون دليالً بدون ذلك.

وبسبب وجود هذه األقسام الكثيرة في القرآن وغيرها أمكن لكُلّ ذي قول 
 حقاً كان أو باطالً أن يستند في صحة قوله إلى ظاهر آية من القرآن، فربما

استند إلى الحقيقة وغفل عن قرينة المجاز، أو المطلق أو العام وغفل عن 
 .)١(إلى غير ذلك اصالمقيد أو الخ

من أعيان القرن السابع  )٢(بن المظفر الرازي محمدوقد جمع أحمد بن 

                                       
ال تخاصمھم >عباس إلى الخوارج أوصاه بقوله: عبد اهللا بن × ولهذا لما أرسل اإلمام - ١

بالقرآن، فإّن القرآن حّمال ذو وجوه ، تقول ویقولون، ولكن حاججھم بالسنة، فإنّھم لن یجدوا عنھا 
 ً ، ٤١٠: ١، االتقان في علوم القرآن للسيوطي ٧١: ١٨شرح نهج البالغة البن أبي الحديد  <محیصا

  .١٧٥: ١١ن العرب ، لسا٤٤٤: ١النهاية في غريب الحديث 
وغيره عن أبي الدرداء قال: >ال تفقه كُلّ الفقه حتّى ترى للقرآن  ٢٥٥: ١١وفي مصنف الصنعاني   

  وجوهاً كثيرة..<.
بو (أفقال:  ٢١٧: ١بن أحمد المظفر بن المختار: ترجمه الزركلي في األعالم  محمدأحمد بن  -  ٢

ر والحديث، عارف باألدب ، له نظم حسن. دخل العباس بدر الدين الرازي الحنفي: عالم بالتفسي
  دمشق وكان يفسر القرآن على المنبر بجامعها. سمع بها الحديث من أبي اليمن الكندي 

  ← ه كتب منها :ــــس. لـــى بالد الروم وتولى بها القضاء والتدريــــب الـــوغيره، ثم ذه
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ومن علماء أهل السنة كتاباً سماه (حجج القرآن) ذكر فيه من اآليات ما يمكن 
 لمذهبها وأقوالها المتباينة المتناقضة.أن تحتج به كُلّ فرقة 

فالوعيدية  .لم يذكره ونحن نذكر مثاالً من ذلك من جملة ما ذكره وما
 :كرون للعفو الموجبون المؤاخذة على المعاصي يمكنهم االستدالل بآيةنالم
َرهُ { ة َشرّ  * َفَمن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّة َخْیراً َی َرهُ َوَمن َیْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ ، )١(} اً  َی

م هاهللا ال يعاقب على المعصية ل ّوالوعيدية القائلون برفع المؤاخذة بالكلية، وأن
َیا ِعَباِدَي الَِّذیَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنفُِسِھْم الَ تَْقَنُطوا ِمن َرْحَمِة  {االستناد إلى آية: 

 ً نُوَب َجِمیعا ُر الذُّ َ َیْغفِ ِ إِنَّ هللاَّ ثبتون للرؤية في اآلخرة استندوا إلى والم، )٢(}هللاَّ
 {والناقمون إلى قوله: ، )٣(} إِلَى َربَِّھا َناِظَرةٌ   *ُوُجوهٌ َیْوَمئِذ نَّاِضَرةٌ  {آية: 

َصارُ  ال   ِركُُھ اْألَْب والجبرية إلى آيات كثيرة ، )٥(}لَْن َتَرانِي {وإلى قوله  )٤(}ُتْد
ْل ُكلٌّ {، )٦(}َوَخلََق ُكلَّ َشْيء {مثل:  الَّ َیْجَعَل  {، )٧(}ِمْن ِعنِد ّهللاِ  قُ ِریُد ّهللاُ أَ ُی

                                                                                           
ير أبي إسحاق الثعلبي. وفي نهايته إجازة (مباحث التفسير) في دار الكتب ، وهو مناقشات لتفس →

و (ذخيرة الملوك في عالم السلوك) في ، هـ  ٦٣٠منه لتلميذه جمشيد بن يهوذا في ربيع األول سنة 
ثنتا عشر مقاماً... و(الناسخ إالمخطوطات المصورة و(المقامات) بتونس تعرف بمقامات الحنفي، 

  ».ج القرآن) رسالة في التفسيرو(لطائف القرآن) و(حج ،والمنسوخ في الحديث)
  .٨ـ  ٧سورة الزلزلة :  -  ١
  .٥٣سورة الزمر:  -  ٢
  .٢٣ـ  ٢٢سورة القيامة :  -  ٣
  .١٢٨سورة األنعام :  -  ٤
  .١٤٣سورة األعراف:  -  ٥
  .١٠١سورة األنعام :  -  ٦
  .٧٨سورة النساء:  -  ٧
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ِضلُّ َمن یََشاُء َویَْھِدي َمن یََشاءُ  {، )١(}لَھُْم َحّظاً فِي اآلِخَرِة  إِنَّ ّهللاَ  {، )٢(}ُی
ِرینَ  َضاَء { ،)٣(}الَ یَْھِدي الَْقْوَم اْلَكافِ      .)٤(}َفأَْغَرْیَنا َبْینَھُُم اْلَعَداَوَة َوالَْبْغ

ُكُم {: تعالىوالعدلية إلى مثلها كقوله    ِریُد بِ ُكُم الْیُْسَر َوالَ  ُی ِریُد ّهللاُ بِ ُی
ً لِْلعِ  {، )٥(}اْلعُْسرَ  ِریُد ُظلْما َسیَقُولُ  {، )٧(} لِْلَعالَِمینَ  {أو  )٦(}بادَوَما ّهللاُ ُی

َخَذ إِلَى َربِِّھ ف   {، )٨(}أَْشَرْكَنا  الَِّذیَن أَْشَرُكوا  لَْو َشاَء ّهللاُ َما َمن َشاَء اتَّ
الً  َضلُّوا َكثِیراً  {، )٩(}َسبِی  .)١٠(} َقْد َضلُّوا ِمن َقْبُل َوأَ

والقائلون بالتجسيم على الحقيقة بالجهة يستندون إلى اآليات التي فيها اليد 
 .)١١(}لَیَْس َكِمْثلِِھ َشْيٌء  {والنافون إلى آية: ، والعين والوجه

 {، )١٢(} َوَعَصى آَدمُ  {على األنبياء إلى آيات:  والمجوزون المعصية
َطاُن ِذْكَر ــَفأَنس   { ،اآلية )١٣(}َوَظنَّ َداُوُد أَنََّما فََتنَّاهُ َفاْسَتْغَفَر َربَّھُ  اهُ الشَّْی

                                       
  .١٧٦سورة آل عمران:  -  ١
  .٩٣سورة النحل :  -  ٢
  .٦٧:  سورة المائدة -  ٣
  .١٤سورة المائدة :  -  ٤
  . ١٨٥البقرة :  سورة  -  ٥
  .٣١سورة غافر:   -  ٦
  .١٠٨سورة آل عمران:   -  ٧
  .١٤٨سورة األنعام:   -  ٨
  .١٩سورة المزمل:  -  ٩
  .٧٧سورة المائدة:  -  ١٠
  ١١سورة الشورى :  -  ١١
  ١٢١سورة طه:  -  ١٢
  ٢٤سورة ص:  -  ١٣
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الِِمینَ { ،)١(}َربِّھِ  َم مِ  { ،)٢(}ُسْبَحاَنَك إِنِّي ُكنُت ِمَن الظَّ ُ َما تََقدَّ َك هللاَّ ن لَِیْغِفَر لَ
رَ  َك َوَما َتأَخَّ الِِمینَ  {والنافون إلى آية: ، )٣(}َذْنبِ  .)٤(} الَ َیَناُل َعْھِدي الظَّ

یَُّھا النَّاُس اْعُبُدوا   أَ  َیا {والقائلون بخطاب الكفّار بالفروع إلى عموم: 

ُكمُ   .)٦(} َیا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا {والنافون بخطاب: ،  )٥(}َربَّ

وا على عدم جواز دعاء غير اهللا والتشفع بغيره واالستغاثة به لوالوهابية استد
ِ أََحداً {: آيةب الَ َتْدُعوا َمَع  هللاَّ ً {، )٧(}َف ِ الشََّفاَعُة َجِمیعا ة: يوغيرهم بآ ، ...)٨(}ِ َّ

 )١٠(}َظلَُموا أَْنفَُسھُْم َجاُءوكَ َولَو أنّھم إذ {، )٩(}َفاْسَتَغاَثُھ الَِّذي ِمن ِشیَعتِھِ {
ْر لََنا{، يةاآل َمن َذا {، )١٢(}َوالَ یَْشَفُعوَن إِالَّ لَِمِن اْرَتَضى{ ،)١١(}َیا أََباَنا اْسَتْغفِ

أَیَُّھا النَّبِيُّ َحْسُبَك ّهللاُ َوَمِن اتََّبَعَك ِمَن  َ◌ا{، )١٣(}الَِّذي یَْشفَُع ِعْنَدهُ إِالَّ بِإِْذنِھِ 

                                       
  ٤٢سورة يوسف:  -  ١
  .٨٧ سورة األنبياء: -  ٢
  .٢سورة الفتح:  -  ٣
  ١٢٤سورة البقرة:  -  ٤
  ٢١سورة البقرة :   -  ٥
  .١٠٤سورة البقرة :   -  ٦
  .١٨سورة الجن:  -  ٧
  .٤٤سورة الزمر:  -  ٨
  .١٥سورة القصص:  -  ٩
  .٦٤سورة النساء:   -  ١٠
  .٩٧سورة يوسف:  -  ١١
  .٢٨سورة األنبياء:  -  ١٢
  .٢٥٥سورة البقرة:   -  ١٣
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كَ {، )١(}اْلُمْؤِمنِینَ  آَتاُھُم ّهللاُ {، )٣(}أَْغَناُھُم ّهللاُ َوَرُسولُھُ  { ،)٢(}اْذُكْرنِي ِعنَد َربِّ

ْضلِھِ  {، )٤(}َوَرُسولُھُ   .)٥(} َسیُْؤتِیَنا ّهللاُ ِمن َف
المعصوم  أو فعله أو تقريره، وشرط االحتجاج بالفعل  لالسنّة قو الثالث:

ردده تظهور الوجه، فلو فعل المعصوم شيئاً وجهل وجهه علم عدم تحريمه مع 
وال تثبت السنّة لنا إال  .، ولم يثبت واحد منهاةن الوجوب والندب والكراهبي

بالخبر المتواتر وهو: إخبار جماعة كثيرة يمتنع عند العقل تؤاطؤهم على 
، وال يثبت بخبر الفاسق )٦(بصدوره عطالكذب، أو المحفوف بقرائن توجب الق

حجيته، بل الدليل قائم  فادته العلم، وعدم الدليل علىإوال مجهول الحال; لعدم 
اآلية، والنهي  )٧(}إِن َجاَءُكْم َفاِسٌق بَِنَبإ فََتَبیَّنُوا {: تعالىعلى عدمها من قوله 

 باع الظن.عن اتّ
فادته العلم فقد اختلف في حجيته، فمنعها إأما خبر الثقة العدل مع عدم 

                                       
  .٦٤سورة األنفال:   -  ١
  .٤٢سورة يوسف:  -  ٢
  .٧٤سورة التوبة :  -  ٣
  ٥٩سورة التوبة:  -  ٤
  .٥٩سورة التوبة:  -  ٥
، فائق المقال في الحديث ٢٥٠: ٢، طرائف المقال ٤، الحبل المتين : ٩٧نهاية الدراية :   -  ٦

 ، ١٠٩: ٢شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني ، ٥٣٦: ١، رسائل في دراية الحديث ٢١والرجال : 
، ١٨٧: ٤مستند الشيعة ، ٤٠٢: ١٨، الحدائق الناظرة ٤٦٣: ٢مشارق الشموس ، ١٨٤معالم الدين : 

، أجود ٤٢٠، قوانين اُألصول : ١٠نظم المتناثر من الحديث المتواتر: ، ٥١الجامع لجوامع العلوم : 
  وغيرها من المصادر. ١١٣: ٢التقريرات 

  .٦سورة الحجرات:   -  ٧
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ذكورة في ثبتها آخرون، واستدلوا بأدلة مأقوم، إلصالة عدم حجية الظن، و
 .)١(اُألصول

وعلى القول بحجيته البد من ثبوت العدالة إما بالعلم أو شهادة عدلين، 
 وفي كفاية العدل الواحد خالف.

ملكة تبعث على اجتناب الكبائر وعدم اإلصرار على الصغائر،  :والعدالة
 .)٢(وترك منافيات المروءة الكاشفة عن عدم مباالة فاعلها بالدين

النحصار األمر في  ،من بعد عنا زمانهم من أصعب اُألمور ثبات عدالةإو
تند على مسعلمنا بها في أخبار الغير، وهو مفقود غالباً، إالّ من إخبار البعض ال

الظنون واالجتهادات التي تخطىء كثيراً، ال على الممارسة والمعاشرة، مع 
الف كثيراً اختالف اآلراء فيما يوجب الجرح وما ال يوجبه، ولذلك وقع االخت

 في الجرح والتعديل، فما عدله واحد جرحه آخر.
طالع الجارح على ما لم إإن الجرح مقدم على التعديل; لجواز  :والقاعدة

 .)٣(يطلع عليه المعدل
فعلم من هذا أن التسرع إلى القول بمضمون الخبر بمجرد وجوده في أحد 

                                       
، وسيلة الوصول الى حقائق ١٨٥: ٢، نهاية الدراية في شرح الكفاية ٨٢: ٢مقاالت اُألصول  - ١

، دروس ١٠٩: ٢، حقائق اُألصول ٧٥: ٣، أُصول الفقه للمظفر ١٠١: ٣، نهاية األفكار ٤٩٦اُألصول : 
  .٢٧٥ :٢، أنوار الهداية ٢٥٢: ١في علم اُألصول 

  .١٧٠٨ت: ، المصطلحا١١: ١، جواهر العقود ١٨٩: ٣العروة الوثقى  -  ٢
٣ - التعديل والجرح إذا كانا عن حس فال يقدم الجرح على التعديل  هذا الكالم فيه تأمل ، ألن

يقدم الجرح على  دائماً، بل يقدم في صورة ما إذا كان الجرح مفسراً والتعديل مبهم، فحينئذ
  ة.ما إذا لم يكن الجرح مفسراً فنرجع الى القرائن ويتبع األقوى قرينأالتعديل، و

  مجهوالً. يوأما إذا كان التعديل والتجريح عن حدس فال يقدم أحدهما على اآلخر بل يبقى الراو
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غير بذلك، فضالً عن ث أو بمجرد قول واحد أنّه صحيح، وتخطئة اليكتب الحد
 الحكم بكفره أو شركه; خطأ محض.

ويشترط لجواز العمل بالخبر عدم مخالفته لدليل قطعي من إجماع 
المسلمين وسيرتهم، أو نصّ القرآن، أو نصّ خبر آخر متواتر، بل وعدم 
مخالفته للمشهور بين علماء المسلمين، مع كونه بمرأى منهم ومسمع، وعدم 

 ه اآلتية في األمر الرابع.ومنه بأحد الوج معارضته بدليل أقوى
والخبر فيه األقسام السابقة في الكتاب كُلّها، وما يحتج به من الكتاب من 

 ال فال. تلك األقسام يحتج به من الخبر، وما
ويشترط في العمل بالخبر ما اشترط في العمل بالكتاب مما مر في األمر 

  .الثاني
لخبر أمكن لكُلّ ذي قول حق أو باطل وبسبب وجود هذه األقسام في ا

 ّنإ حتّىاالستناد إلى ظاهر رواية، كما يعرفه المتتبع ألقوال العلماء وأدلتهم 
، المهدي يأتي بأمر جديد وقرآن جديد ّنأخبر بالبابية يحتجون على ضاللتهم 

 إّال ال مهدي > :واتباع المسيح المهدي القادياني يحتجون على ضاللهم بخبر
 .)١(<عيسى

إن كُلّ من يريد العناد والعصبية فله مدرك يتشبث فيه من  :والحاصل
لم يكن له حاجب من تقوى اهللا، والمنصف الطالب للحق  الكتاب أو السنّة، ما

لم يبحث عن معارضاتها من عقل أو  اآليات واألحاديث ما بظواهرال يتمسك 

                                       
  ، عون ٤٠٢: ٦، تحفة األحوذي ٣٥٨: ٦، فتح الباري ٤٤١: ٤المستدرك للحاكم  - ١

، فيض القدير في شرح الجامع ٥٢٧: ٧، معرفة السنن واآلثار ٦٩: ٢، مسند الشهاب ٢٤٤: ١١المعبود 
  .، والحديث ضعيف عند أهل السنة أيضا٤٦٦ً: ١ر الصغي
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 الوسع في فهم معناه.ستفرغ يجماع، وما لم يبحث عن سند الحديث وإنقل أو 
تعارض الوسبب  ة،كثير ’دة عن النبيراألخبار المتعارضة الوا الرابع:

حتّىفي عصره  ’ا كون بعضها مكذوباً، فقد كثرت الكذابة على النبيإم 
كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمداً  قد>: قام خطيباً فقال ما معناه
صره تقرباً إلى الملوك وترويجاً لألهواء، وبعد ع ، )١(»فليتبوأ مقعده من النار

ومحافظة على الدنيا من طريق الدين وغير ذلك، وخبر الذي روى للمهدي 
ف أو حافر أو خفي  ال سبق إالّ> :العباسي، وكان يحب اللعب بالحمام

لهوى المهدي، فلما خرج قال المهدي: اشهد أن  فزاد أو جناح اتباعاً ،»جناح
! وكم أعطيت الجوائز، ووليت )٢(مشهور ؛’على رسول اهللاب قفاه قفا كذّ

                                       
،  وفي المصادر السنية بألفاظ ٢٥٦، باب اختالف الحديث، الخصال :  ٦٢: ١أُصول الكافي  - ١

كما في » من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار«مختلفة كقوله صلّى اهللا عليه وآله وسلم: 
، ۸: ۱، باب الجنائز، صحيح مسلم ۸۲: ۲حيح البخاري ، ص۷۶: ۱، سنن الدارمي ۷۸: ۱مسند أحمد 

، سنن الترمذي ۱۷۷: ۲، سنن أبي داود  ۱۳: ۱باب النهي عن الحديث بكُلّ ما سمع، سنن ابن ماجة 
 المصنّف، ۱۴۲: ۱، مجمع الزوائد ۷۲: ۴، السنن الكبرى للبيهقي ۷۷: ۱، المستدرك للحاكم ۱۴۲: ۴
، ۲۰۳: ۶ي شيبة بالبن أ المصنّف، ۶۵، مسند ابن الجعد : ۴۹۲ :۲، مسند الحميدي ۲۶: ۱۱لصنعاني ل

  ، المعجم األوسط۲۱۵: ۱، صحيح ابن حبان ۷۵: ۱، مسند أبي يعلى ۵۳: ۱مسند ابن راهوية 
 ۱ :۱۱۶.  
٢ - داسي هو: المهدي العبداهللا بن  بن عبد محممحم هـ) ١٢٧و  ١٢٦اسي مولده سنة (بن علي العب

وقد مدحه أهل السنة بكونه من أنصارهم وقامع لألهواء والبدع. راجع هـ) ،  ١٦٩ومات سنة (
  . ١٢٩: ١٠ ةيا، البداية والنه ٤٠٠: ٧ترجمته في سير أعالم النبالء 

اسي كان مولعاً باللعب بالحمام، وكان قد استقدم إليه وهي أن الخليفة المهدي العب القصة كالتالي:و
ب على رسول ذن بينهم غياث بن إبراهيم ـ الذي كالمحدثين، أو وعاظ السالطين، وكان م

ان يلعب بالحمام، فقيل له: كاسي وفدخل غياث يوماً على المهدي العب في هذا الحديث ـ’ اهللا
..  الحديث المتقدم ’حدث عن أبي هريرة أنّه سمع رسول اهللاف المؤمنين  حديثاً ، حدث أمير
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  ←                                    الف.فأمر له المهدي بعشرة آ ،وزاد فيه: أو جناح

  ، الموضوعات البن٣٢٠: ١٢ويمكن الرجوع إليها في المصادر التالية: تاريخ بغداد    →
، تاريخ ٤٢٢: ٤، لسان الميزان ٢٠٧، الكشف الحثيث : ٣٣٨: ٣، ميزان االعتدال ٧٨: ٣الجوزي  

                 .٣٨٩: ١٠االسالم للذهبي 
  الخليفة، وهو خليفة الدولة اإلسالمية، والجالس على منبر هذه القصة أنوالمالحظ في    
ذلك أنه مشغوف بالحمام!!  فيكما يزعمون، المالحظ ’ ة، وهو من آل النبيالنبوي  الخالفة 

وقيادة المجتمع اإلسالمي؟! هذا من  ةلخالفام ومولع به، فمن كان هذا حاله كيف يمكنه تسنّ
  .جانب

ودعم قواعد  ،يجمع من حوله المرتزقة وطالب الدنيا ألجل تشييد أركان حكمهومن جانب آخر  
  المغفلين والخانعين. إلسكات دولته

والمالحظ أن المحدث المذكور لم يتوانا لحظة واحدة في اصطناع الحديث بذيله، والكذب على 
على  ، ومن ثم أخذه أموال المسلمين من خليفة المسلمين ألجل كذبة كذبها’ النبي
  ’.النبي

  غياث بن إبراهيم اصطنع الذيل للحديث على لسان أبي هريرة ، فتدبر. ّواللطيف في الخبر أن
ولكن وعاظ السالطين لم يقفو عند هذا الحد، بل أضافوا للرواية شيئاً آخر، يضرب نفسه بنفسه، 

المهدي أمر بذبح الحمام، ويتنافى مع ما صدروا به القصة، إذ بعدما نقلوا القصة قالوا بأن الخليفة 
  ’ !!وخاطب المحدث بعد ذهابه بأن قفاه قفا كذاب على رسول اهللا

وذلك ألن المهدي  ،وال أدري كيف تسنى لهم نقل هذه الزيادة الجلية البطالن والواضحة التنافر
، ’أعطى هذا المحدث الكذاب عشرة آالف دينار  أو درهم ألجل كذبة كذبها على النبي

 إالّ أنهم اللّ  أي معنى العطائه األموال مع علمه بكذبه؟! ال  بالكذب وإ يتهمه معنى ألن فمن ثم ال
  ’.يكون الخليفة من محبي الكذب على رسول اهللا

ومن جانب آخر لماذا يخاطب الخليفة المحدث بالكذب بعد ذهابه ولم يخاطبه أمام وجهه، أكان 
  يخاف منه؟!

  م والخليفة وكذب المحدث ألجل التزلّف!!وهو أمر غير معقول؛ ألنّه الحاك
  أم أنّه خاطبه ألجل الحياء منه؟! 

كيف ذهب عنه الولع بالحمام فجأة مع  ماب! ثُوهذا غير معقول أيضاً، إذ ال مجال للحياء من الكذّ
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 قطعت اإلقطاعات على اختراع الروايات الموافقة للشهوات.أالواليات، و
طالع على العام أو وأما االشتباه لخطأ في فهم المراد أو سماع اللفظ أو اإل

طالع على الخاصّ أو المقيد أو الناسخ أو غير المطلق أو المنسوخ وعدم اإل
 .)١(ذلك

ل بها علماء اوللتعارض عالجات وردت بها األخبار والروايات، وق
، فيؤخذ ’المسلمين منها: العرض على كتاب اهللا والثابت من سنة رسول اهللا

                                                                                           
  ←         لى المحدث الكاذب؟! إعطائه األموال إو’ علمه بأن الحديث كذب على رسول اهللا

  مور ال تجتمع أصالً!!ُاألفإن هذه   →
  لى القصة مصطنعة ال يمكن قبولها ألجل ما تقدم من مالحظات.إفهذه األسطر األخيرة المضافة 

لى كتاب اهللا إشيء مردود  کلّ«× : أما العرض على الكتاب والسنة فلقول الصادق - ١
  ، ونحوه٢٢٠: ١المحاسن  ،»والسنة، وكلّ حديث ال يوافق كتاب اهللا فهو زخرف

  .٦٩: ١الكافي 
وإنّه سيفشوا عنّي أحاديث فما أتاكم من حديثي فاقرأوا كتاب اهللا «’ : وعن النبي األكرم

: ۱۲المعجم الكبير  »واعتبروه، فما وافق كتاب اهللا فأنا قلته، وما لم يوافق كتاب اهللا فلم أقله
  .۸۶: ۱، كشف الخفاء ۱۹۱: ۲، جامع بيان العلم وفضله ۱۷۰: ۱، مجمع الزوائد ۲۴۴

لى من كان من روایتھم إینظر « في رواية طويلة:× وأما األخذ بالمجمع عليه فلقول الصادق
عّنا في ذلك الذي حكما بھ المجمع علیھ من أصحابك فیؤخذ بھ، ... فإّن المجمع علیھ ال ریب 

  .۳۰۲: ۶، تهذيب األحكام ۶۸: ۱أُصول الكافي  »فیھ
کلّ خبر واحد دلّ العقل أو نصّ (:  ۴۷۴علم الدراية : وقال الخطيب البغدادي في الكفاية في 

ة المعلومة على صحته وجد خبر آخر بتالكتاب أو الثابت من األخبار أو اإلجماع أو األدلة الثا
زم؛ ألن العمل بالمعلوم ت الصحيح الالبه يجب اطراح ذلك المعارض والعمل بالثايعارضه فإنّ
  .)حال لّكُ واجب على
خذ بما اشتهر بين أصحابك «× : لمشهور من األخبار فلخبر زرارة عن الصادقوأما األخذ با

وهو موجود في الفقه السنّي أيضاً كما  ۱۳۳:  ۴لي ، عوالي الآل۵۲فقه الرضا :  »ودع الشاذ النادر
  .۵۵۰: ۲، حاشية رد المختار ۲۰۱: ۲في البحر الرائق 
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 بما وافق ويترك ما خالف.
ء المسلمين، أو اجماع أو السيرة أو المشهور بين علمالموافقة لإل ھا:نوم

 تابعين.الو الموافقة لما عليه الصحابة
الترجيح بحسب السند بكون رواته أوثق أو أحفظ، أو أكثر، أو  ومنھا:

ة، أو العبارة بكونها أفصح أو أحسن سبكاً، أو غير لالداللة بكونه أظهر دال
 ذلك.

الكتاب والخبر عربيان وفيهما كسائر كالم العرب الحقيقة  الخامس:
له كقولك: سمعت  زئير  الكلمة المستعملة فيما وضعت )١(يقةقوالمجاز، فالح

والمجاز: الكلمة المستعملة في غير  ،األسد في الغاب وتريد الحيوان المفترس
، )٢(هجنةتغير مس فما وضعت له لمناسبة ما وضعت له مناسبة موافقة للعر
والمناسبة بينهما  ،كقولك: رأيت أسداً في الحمام، وتريد رجالً شجاعاً

 الشجاعة.
العرب جداً ومنه الكتاب والخبر، بل أكثر كالم  وقد كثر المجاز في كالم

ِ فَْوَق أَْیِدیِھمْ  {ومما جاء منه في القرآن:  ،العرب مجاز ْصَنِع {، )٣(}َیُد هللاَّ َوا

َك بِأَْعیُنَِنا ْصَنَع َعلَى َعْینِي {، )٤(}الْفُْل َك بِأَْعیُنَِنا {، )٥(}َولُِت َولَْو  {، )٦(}َفإِنَّ

ِ  اَحْسَرت{يا ، )٧(}لَى َربِِّھمْ َتَرى إِْذ ُوقِفُوا  عَ  طُت فِي َجنِب هللاَّ ، )١(}َعلَى َما َفرَّ
                                       

انيها، فيعم النفع، فال ينسبنا أحد في ذلك إلى فصّلنا هذه اُألمور ليفهمها من لم يطلع على مع -  ١
  ذكر ما ال لزوم له، ألنّها مبينه في مواضعها. (المؤلف).

فانه مستهجن عرفاً. ، الطولالطويل، لمناسبة الرجل في الحائط إستعمال مثل عن احتراز - ٢
  (المؤلف).

  .١٠سورة الفتح:  -  ٣
  .٣٧سورة هود:  -  ٤
  .٣٩سورة طه:  -  ٥
  .٤٨طور : السورة  -  ٦
  .٣٠سورة األنعام: -  ٧
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ٌك إِالَّ َوْجَھھُ ي  ُكلُّ شَ  { َوَیبَْقى  {، )٣(}َ◌ما تَُولُّْوا فََثمَّ َوْجُھ هللاِّ  أَْینَ {، )٢(}ء َھالِ

كَ  ْحمُن َعلَى اْلَعْرِش اْسَتَوى{، )٤(}َوْجُھ َربِّ َربَّھُم مِّن َیَخافُوَن  {، )٥(}الرَّ

ك إِالَّ َمن َرِحَم  {، )٧(}َفَكاَن َقاَب قَْوَسْیِن أَْو أَْدَنى{، )٦(}َفْوقِِھمْ  إِالَّ  {، )٨(}َربُّ

 ُ َوَجاَء  {، )١١(}ّهللاُ یَْستَْھِزُئ بِِھمْ  {، )١٠(}َوَغِضَب ّهللاُ َعلَْیھِ {، )٩(}َمن َرِحَم هللاَّ

كَ   .)١٢(}َربُّ
عدم إمكان إرادة المعنى الحقيقي المستلزم  والقرينة على المجاز في الكُلّ

 محالً للحوادث. تعالىللتجسيم والتحيز والوجود في مكان دون غيره وكونه 
 حّتى ئأما جھنّم فإنّھا ال تمتل« ريرة: ومما جاء منه في السنّة حديث أبي ه

  ...)١٣(»یضع هللا قدمھ فیھا
                                                                                           

  .٥٦سورة الزمر:  -  ١
  .٨٨سورة العنكبوت:  -  ٢
  .١١٥سورة البقرة:  -  ٣
  .٢٧سور الرحمن :  -  ٤
  .٥سورة طه:  -  ٥
  .٥٠سورة النحل:  -  ٦
  .٩سورة النجم:  -  ٧
  .١١٩سورة هود:  -  ٨
  .٤٢سورة الدخان:  -  ٩
  .٩٣سورة النساء:  -  ١٠
  .١٥لبقرة: سورة ا -  ١١
  .٢٢الفجر: سورة  -  ١٢
ناصر الدين األلباني وقال:  محمدوصححه محقق الكتاب الشيخ  ٢٣٢كتاب السنة :  -  ١٣

، وابن ٥٠٧: ٢بن حميد عن معمر به، وأحمد  محمدمن طريق  ١٥١: ٨والحديث أخرجه مسلم (
  بن سيرين به أتم. محمدمن طريق هشام بن حسان عن  ٦١خزيمة : 
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 ينة ما مر.والقر ،من فالن وفالنة )٢(اهللا أو ضحك )١(لقد عجب 
والبد للمجاز من قرينة كقولنا في المثال المتقدم في الحمام; ألن الحيوان 

  المفترس ال يكون في الحمام عادة.
فتخفى على بعض األفهام، ويقع فيها  ةيلاقوقد تكون القرينة حالية ال م

يصير مجازاً  حتّىالمجازي  نىاالشتباه، وقد يكثر استعمال اللفظ في المع
يبلغ درجة الحقيقة  حتّىال يحتاج إلى قرينة غير الشهرة، وقد يكثر  مشهوراً

 فيسمى منقوالً.
 وقد يكون في اإلسناد كأنبت  ثُم ،المجاز قد يكون في الكلمة كما مر

سند أالربيع البقل، وصام نهاره، وجرى النهر، وبنى األمير المدينة، وغير ذلك، ف
أنّه زمان له، وحقّه أن يسند إلى اهللا، والصوم اإلنبات إلى الربيع مجازاً باعتبار 

إلى النهار باعتبار أنّه زمانه، وحقّه أن يسند إلى الشخص، والجري إلى النهر 
ه سبب إلى األمير باعتبار أنّ والبناء، الماءباعتبار أنّه مكانه، وحقّه أن يسند إلى 

  اء.ه أن يسند إلى البنّآمر وحقّ
، أي فما )٣(} فََما َربَِحْت تَِجاَرتُھُمْ  { :كريمومما جاء منه في القرآن ال

                                                                                           
إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه وكذا غيرهما من طرق أُخرى عن أبي قلت: وهذا 

  .)هريرة كما تقدم بيانه في الذي قبله
، ١٢٨: ٦، صحيح مسلم ’، باب دعاء النبي٢٠: ٤، صحيح البخاري ٤٥٧: ٢مسند أحمد  - ١

  .٢٥٠، كتاب السنة: ٩٠: ٨البن أبي شيبة  المصنّف
، ١١٤: ١كتاب الجهاد والسير، صحيح مسلم  ٢١٠: ٣البخاري ، صحيح ٢٧٦: ٢مسند أحمد  - ٢

  المصنّف، ٣٩، صحيفة همام بن منبه: ٣٩: ٦باب معرفة طريق الرؤية، سنن النسائي 
  .٢٠٨، كتاب السنة : ٤٧٧: ٢، مسند الحميدي ١٨٤:  ١١اني نعللص 
  .١٦سورة البقرة:  -  ٣
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ً  {ربحوا في تجارتهم،  ْت  َعلَْیِھْم آَیاتُُھ َزاَدْتھُْم إِیَمانا ، والذي )١(} َوإَِذا تُلَِی
تباع أذبحهم  ي،  والذ)٢(}ُیذبُِّح أَْبَناَءُھمْ  {واآليات سبب،  ههم هو اللّدزا

، والنازع هو اهللا وإبليس )٣(}ا لَِباَسھَُماَینِزُع َعْنھُمَ  { ،رفرعون وهو سبب آم
ً  {سبب،  ً  َیْجَعُل الِْوْلَداَن ِشیبا ة ركثلوالجاعل هو اهللا، واليوم سبب  ،)٤(}َیْوما

ً  {أهواله،   ،مرآ، والبناء فعل العملة وهامان سبب )٥(}َیا َھاَماُن اْبِن لِي َصْرحا
ُكَما ِمَن اْلَجنَّةِ  { ثُمَّ َیأْتِي ِمن  { ،لمخرج اهللا وإبليس سبب، وا)٦(}َفالَ ُیْخِرَجنَّ

ْمتُْم لَُھنَّ  َك َسْبٌع ِشَداٌد َیأُْكْلَن َما َقدَّ هل السنين وهي زمان أكل ، واآل)٧(}َبْعِد ذلِ
، والمخرج اهللا واألرض مكان )٨(}َوأَْخَرَجِت اْألَْرُض أَْثَقالََھا{ ،كللآل

  لإلخراج.
قرينة لفظية أو عقلية كقول الموحد: والبد للمجاز في اإلسناد أيضاً من 

جاز في مأنبت الربيع البقل، فإن كونه موحداً كاف في حمل كالمه على ال
اإلسناد، ومثله لو قال المسلم الموحد: يا رسول اهللا اغفر لي، أو اشف ولدي، أو 
طول عمري، أو ارزقني، أو رد غائبي، أو نحو ذلك، فيجب حمل كالمه على 

  كن سبباً في ذلك بشفاعتك، ودعاء اهللا لي. اد، أيالمجاز في اإلسن

                                       
  .٣سورة األنعام:  -  ١
  .٤سورة القصص : -  ٢
  .٢٧األعراف: سورة  -  ٣
  .١٧سورة المزمل:  -  ٤
  .٣٦سورة غافر:  -  ٥
  .١١٧سورة طه:  -  ٦
  .٤سورة يوسف:  -  ٧
  .٢سورة الزلزلة:   -  ٨
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ويكفي قرينة على ذلك كونه مسلماً موحداً، وال يجوز تخطئته في هذا  
من غبي  إّال كه الموجب لحل دمه وماله رفظ فضالً عن الحكم بكفره وشلال

 غير عارف بأساليب كالم العرب أو معاند.
 لفاظ كثيرة واردة في الكتاب إنّه قد اختلف في المعاني الحقيقية أل ثُم

هل هي للوجوب أو الندب أو مشتركة بينهما،  )افعل(واألخبار مثل صيغة: 
هل هي للحرمة أو الكراهة أو مشتركة بينهما، وكذا مادة  )ال تفعل(وصيغة 

 والنهي وما يشتق منهما إلى غير ذلك مما تضمنته كتب األصول. مراأل

لفظتين في الندب والكراهة كثرة مفرطة وكيفما قلنا فقد كثر استعمال ال
، إذ لعلهما صارا ورودهمابحيث يصعب الحكم بالوجوب أو الحرمة بمجرد 

مجازاً مشهوراً في ذلك، خصوصاً بمالحظة خصوصيات المقامات المبعدة 
 للحمل على الوجوب أو التحريم.

كسائر كالم العرب التصريح والكناية،  وفي الكتاب والخبر أيضاً
كقولنا: فالن كريم، والكناية ـ وهي ذكر الالزم وإرادة الملزوم ـ  ريحفالتص
ا: كثير الرماد، وجبان الكلب، كناية عن كرمه ألن الكريم يلزمه كثرة نكقول

المستلزم جبن  قالطبخ لألضياف المستلزم كثرة الرماد، ويلزمه كثرة الطرا
  الكلب عادة.

َعْبًدا {: تعالىبالغات كقوله وفي الكتاب والخبر كسائر كالم العرب الم
ْملُوًكا ال َصاَرُھمْ  َیَكاُد { )١( }ءيیَْقِدُر َعلَى شَ  مَّ ْرُق َیْخَطُف أَْب  ،)١(}الَْب

                                       
  .  ٧٥سورة النحل:  -  ١
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  : ’وقوله
ال «، )٢( »لو أمرت أحداً بالسجود لغیر هللا ألمرت المرأة بالسجود لزوجھا«

 »ؤمنال یزني الزاني وھو م«، )٣( »صالة لجار المسجد إالّ في المسجد
 حّتىیوصیني بالجار  ’ازال رسول هللام«وقول علي:  ،)٥(الحديث)٤(

ظننت أنّھ ال ینبغي  حّتىھ سیورثھ، ومازال یوصني بالمرأة ظننت أنّ 
  .  )٦( »طالقھا

                                                                                           
  . ٢٠سورة البقرة:   -  ١
  ، تاريخ مدينة٣٧٤: ١٢، كنز العمال ١٢٥: ٣، تفسير القرطبي ١٠٢: ٦رازي ــتفسير ال  -  ٢

  .١٣٥: ٤٨دمشق  
، ٢٤٦: ١ على الصحيحين ، المستدرك١٨٢، االنتصار للسيد المرتضى : ٣٩يجاز : خالصة اإل - ٣

البن أبي  المصنّف، ٤٩٧: ١للصنعاني  المصنّف، ٣٧٢: ١، فتح الباري ٥٧: ٣السنن الكبرى للبيهقي 
  ، تنقيح التحقيق في أحاديث٨٢: ١، االستذكار ٣٩٩: ١، سنن الدارقطني ٣٨٠: ١شيبة 

  . ٢٥١: ٢رواء الغليل إ، ٧٤٨: ٢، الجامع الصغير ٥٢٧: ٦، نصب الراية  ٢٥١ :١التعليق  
  ، سنن ٣٧٧: ٢، باب الكبائر، مسند أحمد ٢٧٨: ٢، الكافي للكليني ١٠٧: ١المحاسن  - ٤

، منتخب ٤١٦: ٧للصنعاني  المصنّف، ٥٧: ١، فتح الباري ١٠١: ١، مجمع الزوائد ١٢٧: ٤الترمذي 
، المعجم ٥٧٥: ١١ ن، صحيح ابن حبا٢٦٨: ٤، السنن الكبرى للنسائي ٢٨٨مسند عبد بن حميد : 

  . ١٩٥: ١١، المعجم الكبير ٣٥٥: ٤األوسط 
وسيأتي في األمر السادس. والقاتل، الخمر وشارب  السارقاإليمان، أيضاً عن نفي وفيه - ٥

  (المؤلف).
، ١٠٨ح ٥٢: ١ي من ال يحضره الفقيه ، وأما الشطر األول فهو ف٨٥االعتقادات في دين اإلمامية:  - ٦

، ٨٥: ٢، مسند أحمد ٥٢٠، أمالي الطوسي : ١٥١: ١١، شرح أُصول الكافي ٣٨٧روضة الواعظين: 
، باب استحباب مجالسة الصالحين ، ٣٧: ٨مسلم  داب ، صحيح كتاب اآل ٧٨: ٧صحيح البخاري 

 ٢٢٣: ٣، سنن الترمذي ٥١٥٢ح ٥٠٩: ٢، سنن أبي داود ٣٦٧٤وح ٣٦٧٣ح ١٢١١: ٢سنن ابن ماجة 
  .١٠١: ٦البن أبي شيبة  المصنّف، ٧: ١١للصنعاني  المصنّف، ٢٠٠٨وح ٢٠٠٧ح

  . ١٠٨ح ٥٢: ١باب حق المرأة على الزوج، من ال يحضره الفقيه  ٥١٢: ٥الشطر الثاني في : الكافي 
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 :نبيوقال المت
 )١( إذا رأى غير شيء ظَنّه رجالً      ظَلَّ هارِبهم  حتّىوضاقت األرض  

 وقال اآلخر:
 )٢( م ترنــوال مخاطبتي إياك لــــل         لٌــنحوالً أنني رجكفى بجسمي 

 وقال شاعر العرب:
 ا مثل من أنعى بموجودــــم        أنعى فتى الجود إلى الجود            
 )٣(ودــــــــــبقية الماء من الع       ده ـــأنعى فتى مصّ الثرى بع           

  وقال شاعرهم:
 )٤(فدعص وأما خصرها فبتيل            عقيلية أما مالث أزارها             
 ى قال قائلهم في وصف من يتغزل بها:المبالغة حتّ يوزادوا ف

              ٥(داًها غَل أردافُــــخ    تد  تدخل اليوم ثُم( 
ولم نر أحداً قال: إنّهم مهما  ،تسع ال تمكن اإلحاطة بأطرافهاب مب وهذا
 خرجو عن طريقة العرب ومنهج كالمهم.بالغوا قد 

  .اننا ومحاوراتنا، بل في كلّ لسانوالمبالغة أيضاً واقعة في لس
ومن المبالغات الواقعة في الكتاب  والخبر تسمية الذنب أو العظيم منه  
المعصية  إطالقو ،نحو ذلك كما يأتي في األمر السادسو وفاعله كافراً  كفراً

                                       
  . ٥٣٣: ٢أعيان الشيعة  ـ ١
  . ١٠٩: ١، مغني اللبيب ٣٢٦: ٤تاريخ بغداد  - ٢
  .٤٥٩: ٣يان الشيعة أع -  ٣
  .٤٩٨: ٢، شرح ابن عقيل ٣٦٨: ٦وفيات األعيان  -  ٤
  .١٤: ٤األمالي للسيد المرتضى  -  ٥
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إذا صدر من األنبياء واألولياء، ولكن ذلك كما على فعل المكروه، خصوصاً 
قال بعض العظماء: بلسان الورع والتقوى ال بلسان الفقه والفتوى، ومنه المعاصي 

يل على وجوب لالمنسوبة في القرآن إلى األنبياء عليهم السالم بعد قيام الد
 عصمتهم وامتناع صدور المعاصي منهم.

ائر منها كفراً، خالفاً لما يحكى ميع المعاصي وال الكبجليست  السادس:
 إّال عن الخوارج، لعدم الدليل على ذلك، ومتّى حكم باإلسالم ال يحكم بغيره 

والصحابة والتابعين وتابعي التابعين.  |يالنب ةقين، ومضت على ذلك سيريب
التعزيرات، ولم يبق ولو كانت المعاصي أو الكبائر منها كفراً لبطلت الحدود و

مرتد يستتاب وإالّ قتل، فال معنى إلقامة الحد عليه أو تعزيره، اللها ثمرة، ف
رتداد جميع الخلق الذين ال يسلمون من المعاصي، بل والكبائر، إللزم الحكم بو

ولم ينج منه إالّ القليل، ولو كان كذلك لبينته العلماء في كتبها، ونادت به 
ن، لشدة الحاجة الوعاظ والخطباء، وعرفه كُلّ أحد وصار من ضروريات الدي
ه يلزم على كلّ إليه من عموم المكلفين، وكون المرتد له أحكام خاصّة ب

خمس «: |ت عن النبيها عليه، روى عبادة بن الصامبيتمكلف معرفتها وتر
اد، من أتى بهن... كان  له عند اهللا عهد أن يدخله بعصلوات كتبهن اهللا على ال

إن شاء عذبه وإن شاء غفر  ،دهند اهللا علم يأت بهن  فليس له عالجنّة، ومن 
ترك الصالة ليس كفراً، ألن الكفر ال يغفره اهللا  ّ،  وهذا دليل على أن)١(»له...

                                       
  ، سنن ١٤٢٠ح ٣٢٠: ١، سنن أبي داود ٣٧٠: ١، سنن الدارمي ٣١٥: ٥مسند أحمد  - ١

 ، باب عدد٣٦١: ١ن الكبرى للبيهقي ن، باب المحافظة على الصلوات الخمس، الس٢٣٠: ١النسائي 
 ٥: ٣لصنعاني ل المصنّف، باب وجوب القراءة ، ٢٠١: ٢ركعات الصلوات الخمس، فتح الباري 

 ٤٥٤ ن:کتاب السن ،٦، ح١٩٦: ٢المصنّف البن أبي شيبة ، ٣٨٨ح ١٩٢: ١، مسند الحميدي ٤٥٧٧ح
  



                           ١٤٥            ُمور مهمة يتوقّف عليها المقصود من رد شبهات الوهابيةية: في أالمقدمة الثان

َ الَ { ُر أَن یُْشَرَك بِھِ  إِنَّ هللاَّ ُر َما َیْغفِ َك لَِمن یََشآءُ  َوَیْغفِ إن لم  هذا. )١(}ُدوَن َذلِ
رورة الدين وإال كان كافراً، ولكن يكن مستحالً لما ثبت وجوبه أو تحريمه بض

قد يطلق على كثير من الذنوب اسم الكفر أو الشرك أو النفاق أو نحو ذلك، 
 ته لعظمها بمؤاخذة الكفر، وبياناًتعظيماً لذنب وتحذيراً منه، وتشبيهاً لمواخذ

مقتضى اإلسالم واإليمان أن ال يفعل ذلك الذنب، أو ألنّه ربما انجر  ألن
إن في قلب المؤمن نكتة بيضاء فإذا عصى اهللا «د: رذلك كما و باآلخرة إلى

، )٢(»عليه هللاأسود منها جانب وهكذا إلى أن يتم سوادها فذلك الذي طبع ا
وكما جاء التهديد بالنار واللعن على ترك بعض المستحبات أو فعل بعض 

 حتّىهة ها واجبه، ولشدة الكراى كأنّتّروهات، بياناً لتأكد اإلستحباب حالمك
التهاون بها ربما ينجر إلى التهاون بالواجب وفعل  كأنّها محرمة، أو ألن
، ونظير ذلك )٣(أن من ترك فرق شعره فرق بمنشار من نار :المحرم، كما ورد

اللعن على فعل المكروه كلعن المحلل والمحلل له، ولعن النائم في البيت 
ذ اا يأتي في فصل اتّخكل طعامه وحده، كمآ، والمسافر وحده، و)٤(وحده

                                                                                           
  .٣٩٤٧ح ٦٠٩: ١الجامع الصغير  ،٩٦٦ح
  .١١٦سورة النساء:  - ١
وفي قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنب  ما من عبد إالّ×: «ورد في الحديث الشريف عن أبي جعفر - ٢

خرج في النكتة نكتة سوداء، فإذا تاب ذهب ذلك السواد، إن تمادى في الذنب زاد ذلك السواد 
الَّ َبْل لى خير، وهو قول اهللا عز وجل : {إفإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه  يغطي البياض، حتّى َك

ا كَ    .١٤ح ٢٣٩: ١١، وسائل الشيعة ٢٠ح ٢٧٣: ٢} الكافي انُوا َیْكِسبُونَ َراَن َعلَى قُلُوبِِھم مَّ
  .١١٧ح ٥٤: ١من ال يحضره الفقيه  - ٣

  ، سنن ٢٨٧: ٢، مسند أحمد ٣٣٢: ٥، وسائل الشيعة ٣٥٩: ٤راجع: من ال يحضره الفقيه  - ٤ 
، ٢٠٧٦ح ٤٦١: ١، باب المحلل والمحلل له، سنن أبي داود ٦٢٢: ١، سنن ابن ماجة ١٥٩: ٢الدارمي 
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المعصية على فعل المكروه كما في المعاصي المنسوبة  إطالقو، القبور مساجد
 على ما مر في األمر الخامس. ^إلى األنبياء

ِ {: تعالىالكفر ونحوه على الذنب في القرآن قوله  إطالقومما ورد من  َّ ِ
َطاَع إِلَیْ َعلَى النَّاِس حِجُّ ا َ َغنِ ِھ َسبِیالً َومَ لَْبْیِت َمِن اْسَت َعِن  ين َكَفَر َفإِنَّ هللاَّ

ال ترجعوا بعدي كفاراً یضرب «: ’، وفي األحاديث قوله)١(}اْلَعالَِمینَ 
  بعضكم

الطعن في النسب والنیاحة  :اثنتان في الناس ھما بھم كفر«، )٢(»رقاب بعض 
روى  ،)٤(»یھمیرجع إل حّتىأبق من موالیھ فقد كفر  دٍ بعأیما «، )٣( »على المیت

 الثالثة مسلم.
من أرضى سلطاناً «وفي الجامع الصغير للسيوطي عن الطبراني في الكبير: 

                                                                                           
، مع أن فاعل هذه األمور غير مرتكبٍ لمحرم، وال يستحق الطرد من رحمة ٢٥١: ٤مجمع الزوائد 
  بغض كراهة ال تحريم. ضمبغو ألمرٍ  ما يكون فاعالً اهللا تعالى، وإنّ

  .٩٧سورة آل عمرن:  -  ١
، ٦٩: ٢رمي ، سنن الدا٤٧٧: ٣و  ٨٥: ٢و ٢٣٠: ١، مسند أحمد ٣٦ح ١٢٢: ١٨بحار األنوار  -  ٢

، باب تسمية العبد اآلبق كافراً، سنن ابن ٥٨: ١، كتاب العلم ، صحيح مسلم ٣٨: ١صحيح البخاري 
  ، سنن٤٦٨٦ح ٤٠٩: ٢، باب ال ترجعوا بعدي كفاراً، سنن أبي داود ١٣٠٠: ٢ماجة 

 ٩٣: ١، المستدرك للحاكم ٢١٥: ٦، باب ال ترجعوا بعدي كفاراً، سنن النسائي ٣٢٩: ٣الترمذي  
  البن أبي  المصنّف، ٣٦٢: ١١للصنعاني  المصنّف، ٤٤٥: ٢، السنن الكبرى للبيهقي  ١٥: ٣و

  .٣٩: ٣، مسند أبي يعلى ٥٩٤: ٨شيبة 
  باب تسمية العبد اآلبق. ٥٨: ١، صحيح مسلم ٤٩٦: ٢مسند أحمد  -  ٣
، ١٠: ١٢ مطرنا، عون المعبود :، باب بيان كفر من قال٥٩: ١، صحيح مسلم ٣٦٥: ٤مسند أحمد  -  ٤

  .١٥٨: ٣، تاريخ بغداد ٤٥٧: ١مع الصغير ا، الج٣٢٠: ٢المعجم الكبير 



                           ١٤٧            ُمور مهمة يتوقّف عليها المقصود من رد شبهات الوهابيةية: في أالمقدمة الثان

 إن استحل وإال«، قال العزيزي في الشرح: )١( »بما يسخط ربه خرج من دين اهللا
 .انتهى )٢( »فهو زجر وتهويل
 .تهىان )٣( )ن استحلإحقيقته  أي من كماله أو(ي في الحاشية: نفوقال الح
رواه مسلم،  )٤( »بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة: «|وقوله

، رواه أحمد وأهل السنن، )٥(»العھد بیننا وبینھم الصالة فمن تركھا فقد كفر«
من «، )٦( »العبد والشرك إالّ ترك الصالة فإذا تركها فقد أشرك ينليس ب«

                                       
، ١٤٨٨٨ح ٧٠: ٦، كنز العمال ٥٦٥: ٢وصححه، الجامع الصغير  ١٠٤: ٤المستدرك للحاكم  - ١

الرجل  أخرج ابن سعد عن ابن مسعود قال: إن«وقال:  ٦٧: ٦فيض القدير في شرح الجامع الصغير 
  ، فيخرج وما معه دينه.دينهومعه  يدخل  على السلطان

  قيل : كيف؟
م: تفرد به اهللا. قال الذهبي تبعاً للحاك قال: يرضيه بسخط اهللا . (ك) في األحكام (عن جابر) بن عبد

  .٣٤٨: ٢، ذكر أخبار إصفهان »تاة إليه ثقعالقة عن جابر والروا
  والخبر نقله السيوطي عن المستدرك ال عن المعجم الكيبر .

  .۳۲۶: ۳سراج المنير ألحمد بن محمد العزيزيال -  ٢
  .۳۲۶:  ۳حاشية الحفني علی السراج المنير  -  ٣
، عون المعبود ٣٦٦: ٣يمان باهللا تعالى، السنن الكبرى للبيهقي إل، باب بيان ا٦٢: ١صحيح مسلم  -  ٤
  .٤٨٩: ١، الجامع الصغير ٤٦٩، رياض الصالحين : ٣١٤الحميد :  ، منتخب مسند بن عبد٢٨٥:  ١٢
: ١، سنن النسائي ٢٧٤٧ح ١٢٦: ٤، سنن الترمذي ٣٤٢: ١، سنن ابن ماجة ٣٤٦: ٥مسند أحمد  - ٥
 ٢٢٢: ٧البن أبي شيبة  المصنّف، ٣٦٦: ٣سنن الكبرى للبيهقي ل، ا٧: ١، المستدرك للحاكم ٢٣١
يث ، تخريج األحاد٢٣٥: ١، االستذكار ٤٠: ٢، سنن الدارقطني  ٣٠٥:  ٤، صحيح ابن حبان ٤٥ح

  .١٩٦: ٢، الجامع الصغير ٢٥٥ح ٣٩٧: ١، موارد الضمآن ٢٠٤: ١واآلثار 
، كشف ٧٥٩٧ح٤٥٥: ٢، باب ما جاء فيمن ترك الصالة، الجامع الصغير  ٣٤٢: ١سنن ابن ماجة  - ٦

  .٢٩٨: ١، الدر المنثور ١٦٨: ٢ ومزيل اإللتباس الخفاء
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من تركھا متعّمداً فقد «، )١( »تركھا ـ أي الصالة ـ عمداً فقد خرج من الملة
من ترك « سننه، في حاتم بن أبي الرحمن رواهما عبد ،)٢(»ذمةالبرئت منھ 

ال «: ’ أنس عنه .رواه أحمد)٣(»صالة مكتوبة متعمداً فقد برئت ذمة هللا
  دین لمن ال عھد

ال یزني الزاني حین یزني وھو مؤمن، وال «: ’ عنه  ، أبو هريرة)٤( »لھ 
رق حین یسرق وھو مؤمن، وال یشرب الخمر حین یشربھا وھو یسرق السا

عالمة « :’ ، أبو هريرة عنه)٥( »مؤمن، وال یقتل حین یقتل وھو مؤمن

                                       
لطبراني ، لكن الموجود عن الطبراني ، عن ا٤١٦: ٤، مجمع الزوائد  ٤٤٠٥ح ٩٥: ١٦كنز العمال  - ١

من « :٥٨: ٨األوسط المعجم  وفي ،»جهاراً رمن ترك الصالة متعمداً فقد كف: « ٣٤٣: ٣في األوسط 
  ».ترك الصالة متعمداً برئت منه ذمة اهللا

  ، المعجم١٥، األدب المفرد : ٢١٦: ٤، مجمع الزوائد  ٤٠٣٤ح ١٣٣٩: ٢سنن ابن ماجة  - ٢
  .١٨٨: ٢الكبير  
  ، مجمع٣٠٤: ٧، السنن الكبرى ٤١: ٤، المستدرك للحاكم ٢٣٨: ٥مسند أحمد  - ٣
البن  المصنّف، ٥٠٠٨، ح١٢٤: ٣للصنعاني  المصنّف، ١٤٣، مسند ابن المبارك : ١٠٥: ١الزوائد  

  . ٨٩: ٧رواء الغليل إ،  ١٩٦: ١٢، المعجم الكبير ٥٨: ٨، المعجم األوسط ٨٧ح ٢٢٩:  ٧  أبي شيبة
: ٧البن أبي شيبة  المصنّف، ٩٦: ١الزوائد  مجمع، ٢٣١: ٩، السنن الكبرى ١٣٥: ٣مد مسند أح -  ٤
  ، المعجم٩٨: ٣، المعجم األوسط ٤٢٣: ١، صحيح ابن حبان ٢٤٧: ٥، مسند أبي يعلى ٢٢٣

  . ٢٢٧: ١٠الكبير  
خيرة ورد من دون الجملة األ. و٢٦١: ١، كنز العمال ٢٢٧: ١بهذا اللفظ في المحلّى البن حزم  -  ٥
  ، سنن أبي٥٥: ١، صحيح مسلم ٢٤١: ٦في: صحيح البخاري » قتل حين يقتل وهو مؤمنيوال «
، مسند أبي ١٠: ١، مجمع الزوائد ١٨: ١٠، السنن الكبرى للبيهقي ٦٤: ٨ائي س، سنن الن٤١٠: ٢داود  

 ٢٢٢: ٧بة يالبن أبي ش المصنّف، ١٢٠، مسند ابن الجعد : ٤٧٨: ٢، مسند الحميدي ١١٠داود : 
  .٢٤٦: ١١، مسند أبي يعلى  ٣٨٦: ١، مسند ابن راهويه ٣٩ح



                           ١٤٩            ُمور مهمة يتوقّف عليها المقصود من رد شبهات الوهابيةية: في أالمقدمة الثان

إّن «: ’ اهللا بن عمر عنه ، عبد)١( »النفاق الكذب وسوء الخلق والخیانة
 ، أبو هريرة عنه)٢( »النفاق عبارة عن أربع: الخیانة والكذب والغدر والفجور

ت حضور الجماعة ال یفوّ «: ’، وعنه)٣(»المراء في القرآن كفر« :’
 ً ، أبو هريرة )٥( »الرقي والتمائم من الشرك«: ’ أبو ذر عنه )٤( ،»إالّ منافقا

                                       
 ،»آية النفاق ثالث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أئتمن خان«نصّ الحديث هو:  - ١

، سنن ۵۶: ۱، كتاب اإليمان ، صحيح مسلم ۱۴: ۱، صحيح البخاري  ۳۵۷: ۲وهو في : مسند أحمد 
 ۱۱۰: ۵، معرفة السنن واآلثار للبيهقي ۵۸: ۶للبيهقي ، السنن الكبرى ۲۷۶۶ح ۱۳۰: ۴الترمذي 

  .۲۱: ۱، كشف الخفاء  ۸: ۱، الجامع الصغير ۴۹مالء واالستمالء : ، أدب اإل ۳۹۳۹ح
كانت فيه خصلة من األربع كانت فيه  من أربع من كن فيه كان منافقاً، أو«نصّ الحديث هو :  - ٢

وإذا خاصم  ،وعد أخلف، وإذا عاهد غدر ذايدعها: إذا حدث كذب، وإ خصلة من النفاق حتى
  كتاب اإليمان ،  ۱۴: ۱البخاري ، صحيح ۱۸۹: ۲في: مسند أحمد  وهو ،<فجر

، ۲۳۰: ۹، السنن الكبرى للبيهقي ۱۱۶: ۸، سنن النسائي ۱۳۰: ۴، سنن الترمذي ۵۶: ۱صحيح مسلم 
  .۱۶۱: ۱، موارد الضمآن ۴۸۹: ۱صحيح ابن حبان 

، ٣٣: ٥، السنن الكبرى ١٥٧: ١، مجمع الزوائد ٣٩٢: ٢سنن أبي داود  ، ٣٠٠: ٢مسند أحمد   - ٣
، تخريج األحاديث ١٧٨: ١، المعجم الصغير  ٢٦١: ٣، المعجم األوسط ٣٢٥: ٤صحيح ابن حبان 

  .٦٦٥: ٢، الجامع الصغير ١٥٩: ١، موارد الضمآن ٢١٧: ٣واآلثار 
، صحيح ۴۱۵: ۱هو في مسند أحمد و »منافقإّال وما يتخلف عن الجماعة «نصّ الحديث :   - ٤

، السنن ۱۰۹:  ۲، سنن النسائي ۵۵۵ح ۱۲۳: ۱، سنن أبي داود  ۲۵۵: ۱، سنن ابن ماجة ۱۲۴: ۲مسلم 
، مسند أبي يعلى ۵۱۶: ۱للصنعاني  المصنّف ۴۰:  الطيالسي ، مسند أبي داود۵۹: ۳الكبرى للبيهقي 

، نصب ۱۱۶: ۹، المعجم الكبير ۴۵۶: ۵، صحيح ابن حبان ۳۷۰: ۲، صحيح ابن خزيمة ۴۳۸: ۸
  .۲۸: ۲الراية 
ة ج، سنن ابن ما٣٨١: ١في مسند أحمد وهو   »شرك هم والتولئماتإن الرقي وال«نصّ الحديث:  - ٥
، ٣٥٠: ٩، السنن الكبرى للبيهقي ٢١٧: ٤، المستدرك للحاكم ٢٢٥: ٢، سنن أبي داود ١١٦٧: ٢

  ، المعجم الكبير ١١٩: ٢المعجم األوسط  ،١٧١: ١، صحيح ابن حبان ١٣٣: ٩لى مسند أبي يع
  .٣٠٦: ١، الجامع الصغير ٣٩٢: ٤موارد الضمآن  ،٢١٣: ١٠
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ً أم «، )١(»مطرنا بنوء كذا فھو كافر :من قال«: ’عنه من أتى حائضا

ماجة ، رواه الدارقطني وابن )٢(»امرأة في دبرھا فقد كفر بما أنزل هللا
أبو سعيد  )٣( ،»الریاء الشرك األصغر«: ’والترمذي، عمر بن لبيد عنه

 ،)٥( »كسب الربا شرك«: ’، عمر عنه)٤( »الریاء شرك خفي«: ’عنه
ابن مسعود   ،)٦(»من صلّى یرائي فقد أشرك«: ’شداد بن أوس عنه

نسبة المسلم إلى الكفر «، ابن عمر: )٧( »قتال المسلمین كفر«: ’عنه
 الكفر. لىإ، وهذا األخير منطبق على الوهابيين في نسبتهم المسلمين )٨(»كفر

                                       
  وهو  »من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر  باهللا مؤمن بالكواكب«نصّ الحديث :  - ١

  ، معرفة السنن ۴۱۸: ۱، صحيح ابن حبان ۸۹: ۱، الديباج على مسلم ۱۱۷: ۴في مسند أحمد 
  .۳۷۳: ۲، تفسير البغوي ۱۰۲: ۳ار واآلث
، سنن ابن ١٠٢ح ٩٠: ١، سنن الترمذي ٢٥٩: ١، سنن الدارمي ٤٠٨: ٢نحوه في مسند أحمد  - ٢

 ٣٢٣: ٥، السنن الكبرى للنسائي ٨ح ٣٦٤: ٣البن أبي شيبة  المصنّف ،١٢٢ح ٢٠٩: ١١ماجة 
   عجم، م٤٤: ٣ار ، شرح معاني اآلث٨: ١، المستدرك للحاكم ٦٨: ٧رواء الغليل إ، ٩٠١٦ح

  .١١٨الزوائد : 
، ٦٢: ١، فتح الباري ١٠٢: ١، مجمع الزوائد ٣٢٩: ٤، المستدرك للحاكم ٤٢٨: ٥مسند أحمد  - ٣

  . ٣١٥: ٢، تخريج األحاديث واآلثار ٣: ٢، جامع بيان العلم وفضله ٢٥٣: ٤المعجم الكبير 
، مجمع ٣٢٩: ٤حاكم ، المستدرك لل٤٢٠٥ح ١٤٠٦: ٢، سنن ابن ماجة ٣٠: ٣مسند أحمد  - ٤

  .٨٤: ٢، الجامع الصغير ٢٠٦: ٣، تخريج األحاديث واآلثار ٥٤: ٧الزوائد 
  .٣٤١: ٧، البداية والنهاية ٥٥٩: ٩، تاريخ اإلسالم ٢٤: ٧الکامل البن عدي  - ٥
  ، كنز ٣٢٩: ٤، المستدرك للحاكم ٢٨١:  ٧، المعجم الكبير ١٢٦: ٤مسند أحمد  - ٦

  .٢٥٦: ٤، الدر المنثور ١١٥: ٣، تفسير ابن كثير ٢٠٤: ٦ر الثعلبي ، تفسي٧٥٢٨ح ٤٨٢: ٣العمال 
، مسند ۱۲۱: ۷، سنن النسائي ۱۷۸: ۱وهو في: مسند أحمد » قتال المسلم كفر«نصّ الحديث :   - ٧

  .۲۵: ۲الجامع الصغير  ،۷۷، منتخب مسند عبد بن حميد : ۳۹أبي داود الطياليسي : 
  ، ۴۷: ۲وهو في مسند أحمد  »خيه يا كافر فقد باء بهاإذا قال الرجل أل«نصّ الحديث :  - ٨

  



                           ١٥١            ُمور مهمة يتوقّف عليها المقصود من رد شبهات الوهابيةية: في أالمقدمة الثان

ل ألخیھ یا كافر اإذا أحدكم ق«’: مسنده عنهوروى أحمد بن حنبل في 
أو قريباً منه وروى  ینروايات بهذا المعوروی عدة ، )١(»فقد باء بھا أحدھما

 ذلك غيره أيضاً.
هذه األخبار، دم وقتمحسن وجه للجمع بين حديث عبادة الوما ذكرناه أ

لخ حيث نفى أ »ال یزني الزاني...«ويرشد إليه حديث أبي هريرة السابق: 
المراد تلبسه ّ أن على  اإليمان عنه في حال تلبسه بالمعصية ال مطلقاً، فدلّ

بالمعصية خالف مقتضى اإليمان، فنفي اإليمان عنه في تلك الحال مجاز، 
  تشبيهاً لمن 

ال صالة لجار المسجد إالّ في «نظير:  بغير المؤمن هنال يعمل بمقتضى إيما
 فتكون هذه الرواية شاهداً للجمع المذكور. )٢(»المسجد

وحكم الوهابيون بكفر تارك الصالة أو الزكاة وإن لم يكن مستحالً، 
واستحلوا القتل بترك بعض فرائض اإلسالم أو شعائره على عادتهم في التسرع 

ج رواقتفاء بالخإئهم وتشددهم في ذلك، الل دماإلى تكفير المسلمين واستح
الثالثة، فقالوا في  المقدمةالذين أشبهوهم من كلّ الوجوه، كما يأتي في 

في تارك الصالة كسالً  اختلف العلماء(الرسالة الثالثة من رسائل الهدية السنية: 

                                                                                           
  ، مسند۱۳۲: ۴، سنن الترمذي ۵۶: ۱كتاب األدب ، صحيح مسلم  ۹۷: ۷صحيح البخاري 

  .۷۵: ۱، الجامع الصغير ۷۵: ۲، المعجم الكبير ۲۴۲، مسند ابن الجعد : ۳۰۶: ۲الحميدي  
کتاب األذان ، صحيح  ۹۷:  ۷بخاري ، صحيح ال ۹۸۴:  ۲، کتاب الموطأ ١٩: ٢مسند أحمد   -  ١

وقال : (هذا الحديث  ۱۳۲:  ۴، باب بيان حال إيمان من قال ألخيه ، سنن الترمذي ۵۶:  ۱مسلم 
  .۳۰۶:  ۲حسن صحيح) مسند الحميدي 

 ←،٣٧٢: ١، فتح الباري ٥٧: ٣، السنن الكبرى للبيهقي ٢٤٦: ١المستدرك على الصحيحين  -  ٢
، تخريج ٣٩٩: ١ن سنن الدارقطني ٣٨٠: ١البن أبي شيبة  المصنّف، ٤٩٧: ١للصنعاني  المصنّف →

  .٧٤٨: ٢، الجامع الصغير ٥٢٧: ٦، نصب الراية ٨٨: ١األحاديث واآلثار 
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في غير جحود لوجوبها، فذهب اإلمام أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه 
لك إلى أنّه ال يحكم بكفره، واحتجوا بما رواه عبادة المتقدم.. وذهب إمامنا وما

.. وغيرهم إلى أنّه  يهأحمد بن حنبل والشافعي  في أحد قوليه وإسحق بن راهو
 إجماعاً. . وحكاه إسحق بن راهويه كافر

ن وابعبن حزم: سائر الصحابة.. ومن بعدهم والت محمدوقال اإلمام أبو 
وعد عشرة من  ،)رتدادويحكمون عليه باإل قاًك الصالة مطليكفّرون تار
 .)وال نعلم لهؤالء مخالفاً من الصحابة(قال:  ثُم  ،الصحابه
وأجابوا عن حديث عبادة أن المراد عدم المحافظة عليهن في ( :قال

مما  ةوأورد جمل ،)يل اآليات واألحاديث الواردة فيها وفي تركهالأوقاتهن، بد
مر  العلم(قال:  ثُم كُلّهم مجمعون على قتل تارك الصالة كسالً إالّ أبا  ءاإن

يموت أو يتوب، وأحتجوا على  حتّىالوا: يحبس ق حنيفة والزهري وداود فإنّهم
الََة { :إلى قوله }َفاْقتُلُوا الْمُْشِرِكینَ  {: تعالىقتله بقوله  َفإِن َتابُوا َوأََقاُموا اْلصَّ

َكاَة فَ   حّتىأمرت أن أقاتل الناس «: |، وبقوله}َخلُّوا َسبِیلَھُمْ َوآَتُوا الزَّ
اً رسول هللا، ویقیموا الصالة، ویؤتوا محّمدیشھدوا أن ال إلھ إالّ هللا وأّن 

 الحديث.  )١(» ةالزكا
 إّال يشهدوا أن ال إله  حتّىأمرت أن أقاتل الناس «ذكر رواية الترمذي:  مثُ

 داهللا وأنيستقبلوا قبلتنا، ويأكلوا ذبيحتنا، ويصلّوا  اً رسول اهللا، وأنمحم

                                       
  كتاب اإليمان، باب األمر  ٣٩:  ١كتاب اإليمان، صحيح مسلم  ١١: ١صحيح البخاري  - ١

  اهللا). إّال بقتال حتّى يقولوا: ال إله   
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 الحديث. )١(»صالتنا
على  ءالتي دسها من يدعي أنّه من العلموالمقصود فساد هذاه الشبهة ا(قال: 

رسول اهللا أنّه مسلم وال يجوز  محمدن قال: ال إله إالّ اهللا م ّالجهلة من الناس أن
  . )قتله وإن ترك فرائض اإلسالم

 في االستشهاد بكالم األجهوري واألذرعي والهيتمي وابن تيمية أطال  ثُم
كأهل القرية  ةبعض شعائر اإلسالم موجب للمقاتلترك  أن ىوغيرهم الدال عل

أو صالة العيد أو غير ذلك، وفي جملة ما نقله عن  عةتركوا األذان أو الجما اإذ
أو الزكاة أو فروضة مأيما طائفه ممتنعة عن بعض الصلوات ال( : ابن تيمية
ج أو عن التزام تحريم الدماء واألموال والخمر والزنا والميسر أو حالصيام أو ال

نكاح المحارم أو الجهاد أو ضرب الجزية أو غير ذلك، فإنّها تقاتل عليها وإن 
 .)٢( )كانت مقرة بها

أما األحاديث التي أطلق فيها الكفر على جملة من المعاصي فقد  : ونقول
 ،رد بها الحقيقة، للشواهد التي قدمناها من لزوم لغوية الحدودلم ي عرفت أنّه

  مؤمن وغيرها.  هووورواية عبادة، وحديث ال يزني الزاني 
أما حمل ترك الصالة في حديث عبادة إلى إرادة عدم المحافظة عليها في 
وقتها فال شاهد عليه، بل هو تخرص على الغيب، بخالف حمل الكفر على 

له نظائر وشواهد كثيرة كما عرفت، وال أقل من وقوع الشبهة  ّب فإنيم الذنظتع
 فال يجوز التهجم على الدماء مع وجودها وعدم صراحة النصوص.

ماع مع مخالفة جعن إسحق بن راهويه من حكاية اإل هولومن الغريب ما نق
نقلوها  حنيفة والشافعي في أحد قوليه ومالك التي عظماء أئمة المذاهب كأبي

                                       
  .٢٧٣٥ظ ح ١١٨: ٤رمذي سنن الت -  ١
  . ١٠٠ـ  ٨٥الرسالة الثالثة من رسائل الهدية السنية المسماة بالفواكه العذاب:  -  ٢
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صدر الكالم كاستدالل ابن حزم عليه بقول نفر من الصحابة، إن صح النقل  في
مجمعون  ءاألوف، وكقولهم: العلم ممع عدم العلم بمذهب الباقين، وه عنهم

هذا  ةفائد على قتل تارك الصالة كسالً إالّ أبا حنيفة والزهري وداود، فما
 ؟!اإلجماع مع مخالفة هؤالء الثالثة

ألن اإلسالم قول  ؛فغير صحيح }َفاْقتُلُوا اْلمُْشِرِكینَ  { يةأما اإلستدالل بآ
باللسان وعمل باألركان، فمن كان مشركاً وتشهد الشهادتين ولم يأت بأعمال 

فطرة اإلسالم، اإلسالم ال يحكم بإسالمه، بخالف المسلم الموحد المولود على 
ويعلم أنّه  بوجوبه دلفاعل لها إذا عصى بترك فرض يعتقزم بأحكامه، اتلالم

ذلك ما أطالوا به بدون كل ال في الثاني، وفاآلية واردة في األو ،عاص بتركه
اإلسالم  رطائل من االستشهاد بكالم فالن وفالن على أن ترك بعض شعائ

موجب للقتال ال شاهد فيه على حلّية قتل تارك الفرائض كسالً فضالً عن 
المستحبة  حتّىالشعائر  كفره، فإنّه إن صح جواز القتال على ترك بعض

 بط له بترك الفرض كسالً.ركاألذان والجماعة ال 
والحاصل: إنّه ال يجوز اإلقدام والتهجم على دماء المسلمين بأخبار غير 

جمون هتتق اهللا المظاهرة وبأقوال األجهوري واألذرعي والحراني والهيتمي، فلي
 والمتهورون.
على أمر  |محمدمن أُمه  اإلجماع اتفاق أهل الحل والعقد السابع:

ال تجتمع «: |ما لما روي عنه، إيني في عصر من اإلعصار، وهو حجةد
على عدم خلو العصر من  أو لوجود معصوم بينهم، بناًء )١(»أُمتي على خطأً

                                       
، نظم المتناثر من ۱۲۳:  ۸، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد  ۴۲:  ۱۰المجموع النووي  - ١
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لكشف عن أن لس أهل الحل والعقد، أو أصحابنا، وهو رئي همعصوم، كما يقول
تباعه أف رأي المتبوع برأي خوذ من صاحب الشرع، كما يستكشأذلك م

الذين ال يصدرون إالّ عن رأيه، فيعلم رأي أبي حنيفة باتفاق الحنفية والشافعي 
 باتفاق الشافعية وغير ذلك.

 وفي حكم اإلجماع سيرة المسلمين.

والسيرة إجماع عملي، فيكشف عن  فاق قوليوالفرق بينهما أن اإلجماع ات
ال تجتمع أُمتي على «عن يد ويشمله: أن ذلك مأخوذ عن صاحب الشرع يداً 

 .)١(»الخطأ
حتجاج به والوهابية ال ينكرون حجية اإلجماع، وقد تكرر في كتبهم اال

والرد على غيرهم بمخالفته، وفي الرسالة الثالثة من رسائل الهدية السنية ما 
 .انتهى )٢()والعلماء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة، ال يجتمعون على ضاللة(نصّه: 

مكان وقوع إتطهير االعتقاد  هولكن الصنعاني من الوهابية أنكر في رسالت
ه اتفاق ف اإلجماع بأنّاإلجماع أو إمكان العلم به حيث قال ـ بعدما عر

وعلى ما نحققه فاإلجماع (:  على أمر بعد عصره ـ |محمدأُمة  يمجتهد

                                                                                           
  لة وخطأ.عصمة األمة وأنّها التجتمع علی ضال -  ۱۷۹«، وقال : ۱۶۱الحديث المتواتر : 

  ذکر ابن همام في التحرير وغير واحد أنّها متواترة معنی، ونصّ ابن الهمام : ومن األدلة
  ُ◌متي علی ال تجتمع أالسمعية ـ أي علی أن اإلجماع حجة قطعية ـ  آحاد تواتر منها مشترک :  

 ».ـ ونحوه کثير... الخطأ
، روضة ۱۶:  ۲، المعتمد  ۳۷۱: ۱تبصرة ، ال ۳۶۰:  ۲، االبهاج  ۴۲:  ۱۰المجموع للنووي  - ١

  .۱۳۹: ۱الناظر
  .۸۵الرسالة الثالثة من رسائل الهدية السنية المسماة بالفواکه العذاب :  -  ٢
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ها ال ينحصرون، ؤية قد مألت اآلفاق، فعلمامحمدوقوعه محال، فإن اُألمة ال
دين وكثرة الفمن ادعى اإلجماع بعد انتشار  وال يتم ألحد معرفة أحوالهم،

   انتهی.  ) ١()علماء المسلمين فإنّها دعوى كاذبة كما قال أئمة التحقيق
كالمه دال على استحالة وقوعه، وعجزه ظاهر في عدم إمكان ر وصد

وال  ال تمنع من اتفاقهم ال عقالًلماء االطالع عليه، وكالهما فاسد، فإن كثرة الع
وعمل المسلمين  ممكن وواقع بمالحظة الفتاوى نقالً، واالطالع عليه أيضاً

 وعدم نقل الخالف وقرائن أُخر، فإنّا نعلم علماً ضرورياً باتفاق العلماء على أن
البنتين لهما الثلثان في الميراث بالفرض إذا انفردن عن اإلخوة ال النصف، وإن 

اهم تفصيالً، وأمثال ذلك في الشرعيات وافه جميع العلماء، ونطلع على فتالم نش
، |جماعهم على استحباب زيارة النبيكما نعلم علماً ضرورياً بإ ،كثير

وتعظيم قبره وحجرته، ورجحان بنائها، والتبرك به وبها، وجواز بناء القبور، 
الً، من الصدر األول وبناء القباب عليها، الستمرار سيرتهم على ذلك قوالً وفع

إلى اليوم، وعدم نهي أحد عنه من الصحابة فمن بعدهم قبل الوهابية، بل 
من مسألة اتفق عليها المسلمون قوالً وعمالً من جميع المذاهب  ما نصاف أنّهاإل

 مثل هذه المسألة.
فيه ولم يقم دليل على تحريمه، لحكم  األصل اإلباحة فيما ال نصّ الثامن:
َخلََق لَُكم َما فِي اْألَْرِض {: تعالى، ولقوله )٢(العقاب بال بيان العقل بقبح

 ً بِیَن َحتَّى َنْبَعَث  {: تعالىوقوله   ،، أي النتفاعكم)٣(}َجِمیعا َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
مجرد البعث قبل حكام وإال فوبعث الرسول كناية عن وصول األ ،)٤(}َرُسوالً 

                                       
  المطبوع ضمن الجامع الفريد. ۵۱۰تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد :  -  ١
  كة الحکم ولم يرد کوقاعدة عقيلة وشرعية يستدل بها الفقهاء علی إباحة األشياء المش - ٢

  ُصولية لإلطالع عليها بشکل مفصل. .ّ يحرم أو يحلل، ويمكن مراجعة الکتب األنص
  . ۲۹سورة البقرة:  -  ٣
  .۱۵سورة اإلسراء:  -  ٤
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أُوِحَي إِلَيَّ  قُل الَ أَِجُد فِي َما{: تعالىقوله ال تتم به الحجة، وتبليغ األحكام 
ً أَْو لَْحَم ِخنِزیر  ْطَعمُُھ إِالَّ أَن َیُكوَن َمْیَتًة أَْو َدماً  مَْسفُوحا ً َعلَى َطاِعم َی ما ُمَحرَّ

ِر ّهللاِ بِھِ   وأمثالها من اآليات. )١(}َفإِنَُّھ ِرْجٌس أَْو فِْسقاً أُِھلَّ لَِغْی
، وال يحتاج تحريمها )٢(إدخال ما ليس من الدين في الدينالبدعة  التاسع:

وال  تعالى هللال بعدم جواز الزيادة على أحكام اإلى دليل خاصّ، لحكم العق
عن  إّال وبأنبيائه الذين ال يصدرون  تعالىالتنقيص منها، الختصاص ذلك به 
، )٣(»ي النارضاللة ف لّوكُ ،كُلّ بدعة ضاللة«: ّأمره، مع أنّه قد ورد النصّ بأن

 .)٤(ة عدت سنة وبالعكسعدهو مما يقع فيه االشتباه، فكم بف تشخيصها وأما

                                       
  . ۱۴۵سورة األنعام:  -  ١
ابيع ، ين ۲۷۸: ۲، جواهر الکالم   ۲۷۷:  ۱راجع في تعريف البدعة المصادر التالية : غنائم األيام  - ٢

،  ۴۵۶:  ۴، فوائد اُألصول   ۴۲۳:  ۱، العناوين الفقهية  ۵۴۲:  ۱األحکام في معرفة الحالل والحرام 
  .۱۸۷:  ۱منتهی األصول 

 ۹۶: ۱، المستدرک للحاکم  ۱۶:  ۱، سنن ابن ماجة  ۴۵:  ۱، سنن الدارمي ۱۲۶:  ۴مسند أحمد  -  ٣
، ۱۵۹:  ۱۱، المصنّف للصنعاني  ۲۱۳:  ۱۳ري ، فتح البا ۱۱۴:  ۱۰وصححه، السنن الکبری للبيهقي 

، صحيح ابن  ۸۵:  ۴و صححه محققه الشيخ األلباني ، مسند أبي يعلی الموصلي  ۱۷کتاب السنة : 
  ، شرح نهج  ۹۷:  ۹، المعجم الکبير  ۲۶، قصيدة عبد اهللا بن األشعث :  ۱۴۳:  ۳خزيمة 
  ،  العهود  ۲۴۳:  ۱، الجامع الصغير ۲۰۵:  ۱ضمآن ، موارد ال ۱۵۰، األذکار النووية :  ۴۳:  ۳البالغة 

  .۱۷المحمدية :  
نحن معاشر األنبياء  ال « کابتداع أبي بکر عدم وراثة أبناء األنبياء^ آبائهم واصطناع حديث:  -  ٤

من حقّها في إرث أبيها. والقصة معروفة يمكن      ÷ ، لمنع فاطمة» نورث ما ترکناه صدقة 
  ←.  ۲۲۴: ۱۶، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد  ۲۳۷:  ۸ر التالية : الغدير مراجعتها في المصاد

وكابتداع عمر صالة شهر رمضان المسماة بصالة التراويح وقوله: (نعمت البدعة هذه)، وارجع   →
  ، كتاب صالة التراويح، السنن الكبرى۲۵۲: ۲، صحيح البخاري ۱۱۴: ۱إلى : كتاب الموطأ 

  ، الفائق في غريب۳۰۴: ۲، معرفة السنن واآلثار ۴۵۰: ۳تحفة األحوذي ، ۴۹۳: ۲للبيهقي  
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وأبي بكر ’ .وكابتداع تحريم زواج المتعة الذي كان حالالً في زمن الرسول۳۵۹:  ۳الحديث  

لكن عمر بعدما تولى الخالفة بمدة قام بتحريمه، فعن عمران بن الحصين قال: (نزلت آية المتعة في 
ولم ينزل حتّى مات، قال رجل برأيه ما شاء، قال محمد: ’ مع رسول اهللا كتاب اهللا، ففعلناها

، المصنّف البن أبي ۳۴۴: ۳، فتح الباري ۲۵: ۸، شرح مسلم ۱۵۸: ۵يقال إنّه عمر) صحيح البخاري 
، وابن ۱۰۷: ۷، وحديث معاقبته على من تزوج متعة نقله ابن حزم في المحلى ۳۹: ۳شيبة الكوفي 

  .۹۵:۴، وابن عبد البر في االستذكار ۱۴۶: ۲اني اآلثار سلمة في شرح مع
، سعياً لمحق سنته وإماتتها بين ’وهناك بدع كثيرة أحدثت في الدين بعد وفاة الرسول األكرم

  المسلمين يمكن الرجوع إليها في الكتب المعدة لذلك.
  علی القبر: (وکره الصالة إلی القبر وفي المقبرة و ۳۲:  ۴وقال ابن حزم في المحلّى 

’ أبو حنيفة وسفيان واألوزاعي، ولم ير مالک بذلک بأساً، واحتج له بعض مقلّديه بأن رسول اهللا 
  صلّی علی قبر المسکينة السوداء).

متی مر بقبر دفن ليالً فقال : ’ أن رسول اهللا« باب في الجنائز :  ۸۸:  ۲وفي صحيح البخاري 
   دفن هذا؟

  قالوا : البارحة .
  أفال آذنتموني ؟ قال :  

  قالوا : دفناه في ظلمة الليل فکرهنا أن نوقظک ، فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس : وأنا
  فيهم فصلّی عليه). 

صلّی علی قبر بعدما دفن ’ باب الصالة علی القبر : (أن رسول اهللا ۵۵:  ۳وفي صحيح مسلم 
  صاحبه).

صلّی علی قبر بعدما دفن ’ أن رسول اهللاباب الصالة علی القبر: ( ۵۵:  ۳وفي صحيح مسلم 
ّ اهللا عزّ وجلّ ينورها لهم بصالتي إن هذه القبور مملوءة ظلمة علی أهلها وأن«صاحبه قال : 

  ←                          .»عليهم
عن األسود بن شيبان: >رأيت موسى بن أنس يصلّي العصر  ۲۷۴: ۲وفي مصنّف ابن أبي شيبة  →

  نس<.في قبر أخيه النضر بن أ
وهناك آثار كثيرة دالة على جواز الصالة عند القبور وحولها وأفتى بذلك بعض علماء المذاهب 

  



                           ١٥٩            ُمور مهمة يتوقّف عليها المقصود من رد شبهات الوهابيةية: في أالمقدمة الثان

ع أو المستدل به على أن ذلك من الشر وسبب االشتبهاه إما خطأ في الدليل
دع، أو توهم أنّه البد من تمع أنّه مب أو تقليد من سنها، لحسن الظن به س منهيل

ه، كما وقع في إطالقها فى عمومه أو ورود النصّ بها بالخصوص مع دخول
 ،بدعة |إن القيام عند ذكر والدة النبيزماننا من بعض المتشددين فقالوا: 

من الشرع من لزوم  لعدم ورود النصّ به، والحال أنّه يكفي فيه عموم ما فهم
لّ أنواع االحترام التي لم ، ورجحان تعظيمه حياً وميتاً، بكُ|احترام النبي
 على تحريمها.ينصّ الشرع 

 إذا فعلت بعنوان أنّها من الدين، فما قاله  إّال بدعة  البدعة ال تكون ثُم
بعضهم من أن ما اصطلح عليه بعض المسلمين في هذه األعصار من ترك 

نصّ الشرع على ذلك، بل أمر بالعمل بعد ياألعمال يوم الجمعة بدعة ألنّه لم 
ا بعنوان الراحة أو بعنوان مصلحة لجمعة اشتباه; ألن الترك هناقضاء صالة 

خرى دينيه أو دنيوية، كإظهار حرمة يوم الجمعة وغير ذلك ال بعنوان أنّه في أُ
  نفسه عبادة وطاعة. 

بدعة ألنّه لم يكن في عهد ومن ذلك توهم الوهابية أن التذكير والترحيم 
 ىتعالعلى رجحان ذكر اهللا  ، إذ يكفي في مشروعيته عموم ما دلّ| النبي

والدعاء ونحو ذلك، وتخصيصه ببعض األمكنة واألزمنة  ’والصالة على نبيه
بالخصوص في  به تيانه بعنوان الخصوصية أي بعنوان أنّه مأمورإلفائدة مع عدم 

هذا الزمان والمكان ال يجعله بدعة، وكذلك جملة أشياء مما جعلوه بدعة كما 
 سيأتي بيان ذلك في الباب األول.

عال تختلف أحكامها باختالف القصد الموجب الختالف األف العاشر:

                                                                                           
  اإلسالمية.
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واألشخاص  العنوان وتبدل الموضوع، وباختالف األزمان واألمكنة واألحوال
 أن األحكام تتغير بتغير األزمان. رهما اشت نی الموجب لذلك، وهذا مع

ما اختالفها باختالف القصد فكضرب اليتيم فإنّه محرم بقصد اإليذاء أ
التأديب، وكغيبة المسلم فإنّها محرمة بقصد االنتقاص واجبة راجح بقصد 

الشاهد، بقصد نهيه عن المنكر، أو نصح المستشير أو إقامة الحق في مقام جرح 
على  تعالىفإنّه راجح مستحب بقصد الشكر هللا  |وكالسجود عند قبر النبي

ير اهللا لعدم جواز السجود لغ ’ توفيقه لزيارته، محرم بقصد السجود للنبي
 .)١( إلى غير ذلك تعالى

الً وأما اختالفها باختالف األزمان واألشخاص واألحوال فكلبس األزرق مث
أو األمكنة، فيحرم على الزوجة في وقت  حيث يعد زينة في بعض األزمان

الحداد، ويستحب إذا أرادت التزين لزوجها، وكلباس الشهرة، ولباس النساء 
، فإنّه يختلف باختالف األزمان واألشخاص وبالعكس الالمحرم على الرج

هانة له إيعد  واألمكنة، وكدفن المؤمن الجليل القدر قريباً من المزبلة، فإنّه
الضيف  أو من صنعته نزح الكنيف، وكانزال ةزباللافيحرم، بخالف دفن 

                                       
رأى عمر أنس بن ( :١١٠: ١ففي صحيح البخاري ’ كان الصحابة يصلون عند قبر النبي - ١

عن  ٥٠٦: ١٢ان وفي صحيح ابن حب)،  عادةقبر ولم يأمره باإلالمالك يصلّي عند قبر، فقال : القبر 
، فخرج مروان بن الحكم ’ رأيت أسامة بن زيد يصلّي عند قبر النبي(اهللا قال:  اهللا بن عبد عبيد

، تغليق ٢٧٠: ٦وهو في موارد الضمآن  )ي أحبه ، فقال له قوالً قبيحاً...نّإفقال: تصلي الى قبر، فقال: 
، وأخرج أحمد ٥٠٢: ٢ير أعالم النبالء ووثق رجال السند ، س ٢٠٩: ٧، إرواء الغليل ٢٢٨: ٢التعليق 

أقبل مروان يوماً (عن داود بن أبي صالح قال:   ٥١٥: ٤والحاكم في المستدرك  ٤٢٢: ٥في المسند 
أيوب األنصاري رضي اهللا عنه فقال:  أبو فوجد رجالً واضعاً وجهه على القبر، فأقبل عليه فإذا هو

ال تبكوا على الدين إذا وليه يقول: ’ ت الحجر، سمعت رسول اهللاآولم ’ جئت رسول اهللا
  .)يه غير أهلهلأهله، ولكن أبكوا عليه إذا و



                           ١٦١            ُمور مهمة يتوقّف عليها المقصود من رد شبهات الوهابيةية: في أالمقدمة الثان

  مكان غيره بخالف المكاري. إ نّه يعد إهانة مع إفالشريف في مرابط الدواب، 
وفي  ،ترك القيام للشخص في زمان أو بالد يعد إهانة له فيحرم وقد يكون

كوله يختلف حرم، وملبوس الزهد ومأيزمان آخر أو بالد أُخرى ال يعد فال 
مكنة واألحوال، وكهدم قبور األنبياء واألولياء وقبابهم باختالف األزمنة واأل

يم إالّ أن الهدم ومشاهدهم، فهب أنّه كان منهياً عن البناء نهي كراهة أو تحر
صار يعد في هذا الزمان إهانة لهم، فيتعارض عنوان واجب وهو الهدم وعنوان 

شك أن مراعاة عدم إهانة النبي أو الولي  محرم وهو اإلهانة فيقدم األهم، وال
 لّ شيء.أهم من كُ

قد يتعارض عنوان واجب مع عنوان محرم فيقدم األهم،  الحادي عشر:
فإنّه محرم، لكن إذا توقف عليه انقاذها من الغرق أو  يةبكلمس بدن األجن

شفاؤها من المرض فيجوز أو يجب، وكالنظر إلى عورة الغير فهو محرم، ويباح 
للطبيب، وكأخذ المكوس فهو محرم عند الوهابية وغيرهم، لكن الوهابية في 
ن إفتواهم المذكورة في الخاتمة قالوا: إن تركها اإلمام فهو الواجب عليه، و

 .)١(سلمين والخروج عن طاعته من أجلهاامتنع فال يجوز شق عصا الم
عصاهم أهم في نظر  أقول: وذلك ألن جمع كلمة المسلمين وعدم شق

الشرع من عدم أخذ المكوس; ألن المفسدة التي تترتب على شق عصا 
 ى أخذ المكوس، وبناء على هذا كانالمسلمين أعظم من المفسدة المترتبة عل

ب على الوهابية عدم التعرض لهدم قبور أئمة المسلمين الذي يسوء ثالثمائة جي
إلى هذه القبور، ويسوءهم هدمها  موخمسين مليوناً من المسلمين، تحن قلوبه

ما كانت هذه المفسدة التي تشتت كلمة المسلمين وتسوءهم فوتدميرها، أ

                                       
 صرحوا بذلک في مواطن عديدة من رسائل الهدية السنية فراجع. -  ١
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ي تبدد فيها جمعهم، ام العصيبة التوتوقع الخصام والعداوة بينهم في هذه األي
ن مفسدة تحريم ووهي ركنهم، وضعف سلطانهم، وفتحت بالدهم أعظم م

  إن كانت، وأهم وأولى بالرعاية؟!  البناء على القبور
  أفما تقابل هذه المفسدة شق عصا المسلمين؟! 

بلى واهللا بل هي أعظم منها وأفظع وأوجع لقلوب المسلمين، فهال أبقيتم 
بقاؤه عندكم إ، و’بقاؤها كما أبقيتم قبر النبيإعندكم هذه القبور ولو حرم 

حرام، مراعاة ألهم المصلحتين، ودرءاً ألعظم المفسدتين، ومنعتم الناس من 
 | ندكم شرك، كما منعتم من لمس قبر النبيعالدنو إليها ولمسها الذي هو 

 ؟!بقاء القبور شركاً غايته التحريمو إليه، مع أنّكم ال ترون إندوال
 تكفير المقر بالشهادتين المتبع طريقه المسلمين واستحالل ني عشر:الثا

قدام عليه واعتقاده استناداً فال يجوم اإل ؟!دمه وماله وعرضه عظيم، وأي عظيم
محتملة للكذب  ةار ظنيبخأها الخطأ ويرية اجتهادية يكثر فإلى أُمور نظ

 ،ية في تكفير المسلمينوالتأويل، كاالجتهادات واألخبار التي يستند إليها الوهاب
وال يجوز تكفير المسلم إالّ بشيء قطعي يوجب خروجه عن دين اإلسالم، 

الناس علی  والتابعين وتابعي التابعين معاملة ةوالصحاب | وكانت سيرة النبي
االکتفاء بإظهار الشهادتين وااللتزام بأحکام اإلسالم، أخرج البخاري عنه|: 

ذا قالوھا وصلّوا إهللا، ف إّال ال إلھ  ایقولو ىحت  قاتل الناس ◌  مرت أن أ◌  أ«
قبلتنا، وذبحوا ذبیحتنا، فقد حّرمت علینا دماؤھم  واستقبلوا ،صالتنا

یشھدوا أن ال إلھ إالّ  حّتىقاتل الناس ◌  أمرت أن أ«: |، وعنه)١(»وأموالھم
اً رسول هللا، ویقیموا الصاله، ویؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك محّمدهللا 

                                       
  ، الدراية في تخريج أحاديث ٢٢٦: ٤ عيلللزي ، نصب الراية١٠٣: ١صحيح البخاري  - ١
 .١١٥:  ٢الهداية  
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من صلّى «: | نهع، و )١(»مّني دماءھم وأموالھم وحسابھم على هللا عصموا
وأكل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي لھ ذمة هللا وذمة  ،واستقبل قبلتنا ،صالتنا
أتي بمخنث قد خضب یدیھ ورجلیھ : «|ه، وعن أبي هريرة أنّ )٢(»رسولھ

 .قیعنللى اإوا: یتشبھ بالنساء، فنفاه قال ما بال ھذا؟بالحناء، فقال: 
 أال تقتله؟ ،فقيل: يا رسول اهللا

  . )٣(»ینل  صنھیت عن قتل المفقال: 
ظهار الشهادتين يبنى على اإلسالم ما لم إه بعد فيستفاد من هذه األخبار أنّ 

 عنه. تعالىيعلم شيء ينافيه، وال يلزم التفتيش والتجسس، بل نهى اهللا 
زكّي ال يمكن الحكم ولسنا نقول: إن المقر بالشهادتين الذي يصلّي وي
لخوارج، والمجسمة، لّه، كابكفره مع ذلك، لجواز أن يحكم بكفره مع ذلك كُ

رار بالشهادتين والتزام أحكام وغير ذلك، لكنا نقول: اإلق ومنكر الضروري
  قطع، يثبت ما ينافيه باليقين وال حتّىسالم في الحكم باإل سالم كافاإل

وما كفر  ،ينتفي احتمال التأويل حتّىنية، وظلخبار اال باالجتهادات الظنية، واأل

                                       
، المعجم ٩٢: ٣يمان، السنن الكبرى ، كتاب اإل١١: ١صحيح البخاري  ،١١:  ١مسند أحمد  -  ١

  ، سنن النسائي)هذا حديث حسن صحيح(وقال :  ١١٠:  ٥ي ذ، سنن الترم٢٣٨: ٨األوسط 
، ٩٢: ٣وصححه ، السنن الکبری للبيهقي  ٥٢٢:  ٢، باب وجوب الجهاد، المستدرک للحاکم ٦: ٦ 

 .٣٩٩:  ١ حبان، صحيح ابن  ٦٩: ١لی الموصلي ع، مسند أبي ي٦٧:  ٦للصنعاني  المصنّف
، مسند ابن ٣: ٢، باب فضل استقبال القبلة، السنن الكبرى للبيهقي ١٠٢: ١صحيح البخاري  -  ٢

، أخبار ٥٢٢:  ٤، شرح العمدة ١١:  ١، مشکاة المصابيح ١٦٢: ٢، المعجم الكبير ٣٨٢: ١راهوية 
 .٣٧:  ١القضاة 

  سنن، ٢٢٤: ٨رى للبيهقي ــ، السنن الكب٤٦٢: ٢بي داود أنن ي ســــث فــــد الحديرو - ٣
 .١٤٢: ١٢فتح الباري ، ٣٥:  ٢، شعب اإليمان ٥٤:  ٢الدارقطني  
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 به الوهابية المسلمين لم تجتمع فيه هذه الشروط.
القول أو الفعل الصادر من المسلم وله وجهان على أحدهما : الثالث عشر

يكون صحيحاً وعلى اآلخر فاسداً يجب حمله على الوجه الصحيح، وال يجوز 
وإجماعهم، وعلى ذلك سيرة المسلمين  حمله على الوجه الفاسد إالّ مع العلم،

رأينا المسلم يضرب يتيماً وأمكن ومعامالتهم، مثالً: لو  وبه انتظام أمر معاشهم
الصحيح، ولم تنتقض بذلك  وجب حمله على يذاًءإون ضربه له تأديباً ون يكأ

ها زوجته أو ن كان عدالً، وكذا لو رأينا يضاجع امرأه ولم نعلم أنّإعدالته 
جد ولم نعلم أن س ، أوه خل أو خمرم أنّلأو يشرب شراباً أحمر ولم نعأجنبية، 

سجوده هللا أو لمخلوق أو تزوج أو طلّق أو باع أو وقف أو نذر أو ذبح ولم 
لفساد وجب حمله على الصحيح إالّ أن نعلم أن ذلك على وجه الصحة أو ا

ن ير من المسلميعلم الفساد، وال يكفي الظن بالفساد فضالً عن الشك، ولو صد
كن يمكن حمله على وجه لرتداد، ويوجب اإل فعل أو قول وله وجه أو معنى
ووجب حمل  ،رتدادهإرتداد ال يجوز الحكم بأو معنى صحيح ال يوجب اإل

فعله على الوجه الصحيح وقوله على المعنى الصحيح، ولو كان احتمال قصده 
ذا إمساوياً في االحتمال، ف لذلك المعنى ضعيفاً فضالً عما لو كان ظاهراً أو

دعو له ي واحتمل أن تكون استغاثته لطلب أناستغاث مسلم بنبي أو ولي 
يوجب  ته معنىدراإد احتمال رلى اهللا لم يجز الحكم بارتداده لمجإويشفع له 

 االرتداد.
وانصرني على عدوي ونحو ذلك  ،وكذا لو قال: ارزقني، وعاف ولدي

ن إسناد الفعل أواسطة وشفيعاً فيسأل اهللا ذلك، و رادته طلب أن يكونإواحتمل 
لى السبب كما في بنى األمير المدينة; لم يجز الحكم إليه من باب إسناده إ

رتداده فضالً عما لو علم إرادته ذلك أو كان ظاهر حاله ذلك باعتبار إبشركه و
 .تعالىأنّه مسلم يعلم أن هذه اُألمور ال يقدر عليها غير اهللا 

 :في تحقیق معنى العبادة:عشر الرابع
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العبادة في اللغة: الذل والخضوع، ومنه بعير معبد أي مذلل، وطريق معبد 
جديد، أو أُريد بها معنى  عنىملى إ. ونقلت في الشرع )١(أي مسلوك مذلل

كما نقلت ألفاظ كثيرة غيرها، كالصالة، والزكاة،  ةمن المعاني اللغوي خاصٍ
واالمساك والقصد في اللغة لمطلق الدعاء والنمو  والصيام، والحج التي كانت

األلفاظ اللغوية قد تبقى في  جديدة; وذلك ألنن لى معاإونقلت في الشرع 
 لى معانإالشرع على معانيها القديمة كالبيع والشراء، وقد تنقل عنها في الشرع 
أُريد بها  جديدة، فإذا لم تنقل وجب حملها على معانيها القديمة إذا لم يعلم أنّه

معنى خاصّ منها، سواء وردت في الكتاب أو الخبر أو غيرهما، وأما إذا نقلت 
عن المعاني اُألولى الى معان جديدة فالبد من معرفة تلك المعاني بما ثبت عن 
الشارع، فإن عرفت وجب الحمل عليها وإال بقيت تلك األلفاظ مجملة، وكذا 

ها استعملت في المعاني الجديدة نّلو علم عدم إرادة المعاني القديمة وأ
المحدودة مجازاً فالبد من معرفة تلك المعاني أيضاً،  وإالّ كانت من المجمل 

لى البيان، فالعبادة بمعناها اللغوي الذي هو مطلق الذل والخضوع إالمحتاج 
س جميعاً من لدن آدم اواالنقياد ليست شركاً وال كفراً قطعاً، وإال لزم كفر الن

العبادة بمعنى الطاعة والخضوع ال يخلو منها أحد، فيلزم  منا هذا; ألنلى يوإ
والرعية، والجنود بإطاعة  ،كفر المملوك، والزوجة، والولد، والخادم، واألجير

المولى، والزوج، واألب، والمخدوم، والمستأجر، والملك، واُألمراء وجميع 
عتهم آبائهم وخضوعهم إلطا ^نبياء; إلطاعة بعضهم بعضاً، بل كفر األالخلق

                                       
، ومثله في »وأصل العبودية الخضوع والتذلل: «  ٢٧١: ٣في لسان العرب  منظورقال ابن  - ١

  دات غريب القرآن ، مفر ٢١٦، ومختار الصحاح لعبد القادر : ٥٠٣:  ٢صحاح الجوهري 
 خری.، وغيرها من المصادر اُأل٣١٩للراغب : 
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طاعة األبوين وخفض جناح الذل لهما، وقال إلهم، وقد أوجب اهللا 
طاعة إ، و)١(}َواْخِفْض َجَناَحَك لَِمِن اتََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمنِینَ { :|هلرسول

الزوجة  ألمرتُ  أحداً بالسجود ألحٍد◌ٍ  مرتُ أ ُ لو «: ورد حتّىالزوجة لزوجها 
طاعة إطاعة العبيد لمواليهم وسماهم عبيداً، و، وأوجب )٢(»بالسجود لزوجھا
طاعة إطاعته وإ، وأمرنا ب)٣(من أنفسهم ينأولى بالمؤمن |األنبياء وجعل نبينا

 لى  غير ذلك.إ )٤(تعالىطاعته إأُولي األمر منّا وقرنها ب
 والعبادة على مطلق المطيع والطاعة،  العباد إطالقإنّه ورد في الشرع ثُم
َخَذ إِلھَُھ {: تعالىالهوى، قال  ي عبد الشيطان وعبدالعاص فورد أن َمِن اتَّ

ْرَباباً ِمن ُدوِن ّهللاِ  {،)٥(}َھَواهُ  َخُذوا أَْحَباَرُھْم َوُرْھَبانَھُْم أَ   رد أنّهمو مع ما )٦(}اتَّ
ما صاموا لهم وال صلّوا وإنّما حرموا عليهم حالالً وأحلّوا لهم حراماً،  

                                       
 .٢١٥سورة الشعراء : ـ  ١
، باب کراهية أن تمنع النساء أزواجهن، من  ٥٠٨:  ٥، الکافي للکليني٣٧٢بصائر الدرجات :  - ٢

  ، سنن  ١٥٩: ٣الزوج علی المرأة ، مسند أحمد  ، باب حق ٤٣٩: ٣  الفقيهاليحضره 
 ١٧٢:  ٤، المستدرک للحاکم  ٣١٤: ٢، سنن الترمذي  ٥٩٥: ١، سنن ابن ماجة ٣٤٢: ١الدارمي

 ء، إروا٤٧٠: ٩، صحيح ابن حبان  ٣٠٠: ١١للصنعاني  المصنّف،  ٧٨: ١وصححه، فتح الباري 
ته ، وهو مروي بطرق کثيرة وأسانيد صحيحة ومصادر مختلفة، صحبوصرح  ٥٤: ٧ نيليل لأللباغال

 فين.متفق عليه عند الطر
 }.النَّبِي  أَولَى بِالْمؤمنِين من أَنفُسهِم : {٦ اآلية کما قال تعالی في سورة األحزاب -  ٣
َیاأَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا أَِطیُعوا ّهللاَ َوأَِطیُعوا الرَُّسوَل {:  ٥٩اآلية کما قال تعالی في سورة النساء : ـ   ٤

ِر ِمْنُكْم َفإِ  وهُ إِلَى ّهللاِ َوالرَُّسوِل إِن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاّ ِ َوالَْیوِم َوأُولِي اْألَْم ن َتَناَزْعتُْم فِي َشْيء َفُردُّ
ٌر َوأَْحَسُن َتأِْویالً  َك َخْی  }. اآلِخِر ذلِ

 .٤٣سورة الفرقان:   -  ٥
 .٣١سورة التوبة:   ـ ٦
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لى ناطق فقد إمن أصغى «: ّأن، و)٢(سان عبد الشهواتاإلن ّأنو ،)١(فاتبعوهم
الناطق  هللا، وإن کان فقد عبد وجلّ  الناطق یؤدي عن هللا عزّ  عبده، فإن كان

 ، ومن هذا القبيل قول رابعة العدوية:)٣(»یؤدي عن الشیطان فقد عبد الشیطان
 )٤(االتوحيد تدعين اإلله ودو           أمره طاعٍم عبودم ك ألفلَ

يت عبادة ال توجب الكفر واالرتداد، وإالّ مور التي سموال ريب أن هذه اُأل
 لم يسلم منه أحد، والضرورة قاضية بخالفه.

 من جملة العبادة السجود، وقد أمر اهللا المالئكة بالسجود آلدم ثُم ٥(إن( ،
، كما أخبر عن ذلك القرآن الكريم، )٦(وسجد يعقوب وزوجته وبنوه ليوسف

فدلّ على أن السجود ليس في نفسه قبيحاً وممنوعاً منه، موجباً للشرك والكفر، 
ه ليس مثل اتخاذ الشريك للباري ، وأنّتعالىوإن سمي عبادة، وإالّ لم يأمر به اهللا 

في جميع صفاته، فإن هذا ال يعقل أن يأمر اهللا به أو يجيزه، وال يمكن أن ال 
  يكون شركاً وكفراً. 

                                       
ھم، ولكن أحلّو لھم حراماً، وحّرموا وهللا ما صاموا لھم وال صلّوا ل«: ٣ح ٥٣: ١ففي الكافي   ـ ١

، السنن الكبرى ٢٤٢: ٤السنية كسنن الترمذي  ر، وورد مقارب له في المصاد»علیھم حالالً فاتبعوھم
، جامع بيان العلم وفضله ٩٢: ١٧، المعجم الكبير ٢٢٠: ٨البن أبي شيبة  المصنّف، ١١٦: ١٠للبيهقي

 .٢٨٩: ٣، زاد المسير ١٣٤: ٣آن ، أحکام القر ١٤٨:  ١٠، جامع البيان ١٠٩: ٢
إّن في الموت راحة لمن كان «: ×عن اإلمام علي ٣١١: ١٣ورد في جامع أحاديث الشيعة   - ٢

 .»عبد شھوتھ
،  ٤٥٦، تحف العقول: ٢٧٢: ١، عيون أخبار الرضا ١٠٩، االعتقادات: ٢٤ح ٤٣٥: ٩الكافي  -  ٣

 .٣٤، بشارة المصطفی :  ٣١٧:  ١٧وسائل الشيعة 
 .٤٠٣مشرق الشمسين:  -  ٤
 .٥٠، والكهف: ٦١، واإلسراء: ١١، واألعراف :٣٤سورة البقرة:   -  ٥
 .١٠٠سورة يوسف:  راجع -  ٦
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السجود لغير  حتّىذلك أيضاً أنّه ليس مطلق الخضوع والتعظيم وعلم من 
 اهللا قبيحاً في نفسه وشركاً وكفراً.

 في القرآن الكريم:  تعالىالعبادة على دعاء اهللا  إطالقإنّه ورد  ثُم
ُروَن َعْن ِعَباَدتِيااْدُعونِي { ُكْم  إِنَّ الَِّذیَن یَْسَتْكبِ ، واألخبار )١(} ْسَتِجْب لَ

، ولكن ليس المراد بالدعاء هنا معناه )٢(»الدعاء مّخ العبادة«: |بقوله
لّ من نادى أحداً وسأله شيئاً عابد له، بل كُ  إّال اللغوي قطعاً، وهو النداء، و

ديه، وإنزال وسؤاله والقيام بغاية الخضوع والتذلل بين ي تعالىالمراد به نداء اهللا 
ل المختار والمالك الحقيقي ُألمور به، على أنّه الفاع ةحاجات الدنيا واآلخر

الدنيا واآلخرة، والمتصرف فيها كما يشاء، فمن دعا مخلوقاً على هذا النحو 
لى اهللا بعد ثبوت أن اهللا جعل له الشفاعة إكان عابداً له، أما من دعاه ليشفع له 

 فال يكون عابداً له، وال فاعالً ما ال يحل.
سم العبادة موجباً للشرك والكفر إذا وقع لغير ا هيعل قفظهر أنّه ليس كُلّ ما يطل

أن ينصّ الشارع على تحريمه، كالسجود للشمس والقمر  إّال اهللا، بل وال محرماً 
على تحريمه، وأن مطلق  والسجود لغير اهللا المتفق ،)٣(المنهي عنه في القرآن

أن الخضوع واالنقياد لغير اهللا ال يوجب ذلك، ولو فرض أنّه سمي عبادة، و

                                       
 .  ٦٠سورة غافر:  -  ١
   ١٢٥: ٥سنن الترمذي  ،٢١٢: ٤، سبل السالم ٨٦١٥ح ٢٧: ٧، وسائل الشيعة ١٨الدعوات:   - ٢

، المعجم ١٩٤أحكام الجنائز:  ، ٧٩: ١١ي ، فتح البار»هذا حديث غريب من هذا الوجه« وقال : 
، کشف الخفاء ٦٥٤: ١، الجامع الصغير ٨٤: ٣، االستذکار٢٤، کتاب الدعاء : ٢٩٤: ٣األوسط 

 .٤٠٣: ١ اإللتباسومزيل 
ُر الَ : { ٣٧اآليةکما قال تعالی في سورة فصلت: -  ٣ ُل َوالنََّھاُر َوالشَّْمُس َوالْقََم َوِمْن آَیاتِِھ اللَّْی

ِ الَِّذي َخلَقَھُنَّ إِن ُكنتُْم إِیَّاهُ َتْعُبُدونَ تَس   ِر َواْسُجُدوا ِ َّ  .} ُجُدوا لِلشَّْمِس َوالَ لِلْقََم
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العبادة التي يترتب عليها ذلك ليست العبادة اللغوية، بل عبادة خاصّة ال يمكن 
ه، وأنّه ال يجوز ترتيب حكم معرفتها إالّ ببيان الشارع، وبدون بيانه تكون مجمل

ها من تلك إذا علم أنّ ال  ة إدعباسمى والكفر، بل وال التحريم على ما ي کالشر
الظن ال يجوز ترتيب ذلك الحكم، فإذا فرض  العبادة الخاصّة، ومع الشك أو

لم يعلم لم  غير اهللا فما علم أنّه من المنهي عنه حرم وما ورود النهي عن عبادة
واالنحناء عند العجم، ورفع اليد عند الجنود، ، )١(يلحقه الحكم كالتكفير

بأن المنهي عنه ليس مطلق ما  وكشف الرأس عند اإلفرنج، وغير ذلك، للعلم
سمى عبادة وخضوعاً.ي 

 إثُمالذي علم ترتب حكم الشرك والكفر عليه من العبادات أو  ن
 االعتقادات أُمور:

في جميع الصفات أو أن هو اهللا كما يقوله  تعالىاعتقاد المساواة هللا  األّول:
، وكما يقوله السبئية في أمير )٢(عبدة المسيح وأُمه فيما حكاه عنهم القرآن

                                       
  . راجع : المجموع (المؤلف) في الصالةخری کما يفعلاُألعلیهو وضع إحدی اليدين )١(

، تخريج  ١٤٥: ١فقه السنة ،  ٥١٤: ١، الشرح الکبير  ٥١٥: ١ ةام، المغني البن قد٣١٠: ٣للنووي 
، يفصل الکاف ١٥٠: ٥، لسان العرب  ١٠٠: ٤، النهاية في غريب الحديث  ١٤٦: ٣األحاديث واآلثار
 فصل (کفر). ٤٥٥:  ٧تاج العروس

َل اْلِكتَ {: ×قال اهللا سبحانه وتعالى حاكياً عقيدة النصارى في المسيح وأمه -  ٢ ِب الَ َتْغلُوا اَیا أَْھ
ْرَیَم َرُسولُ ّهللاِ َوَكلَِمتُُھ أَلَْقاھَ  فِي ِدیِنُكمْ  ا إِلَى َوالَ تَقُولُوا َعلَى ّهللاِ إِالَّ اْلَحقَّ إِنََّما الْمَِسیُح ِعیَسى اْبُن  َم

لٌھ َواِحٌد ُسْبَحاَنُھ أَن َمْرَیَم َوُروٌح ِمْنُھ فَآِمنُوا بِاّ ِ َوُرُسلِِھ َوالَ تَقُولُوا َثالََثٌة اْنتَھُوا َخْیراً لَُكْم إِنََّما ّهللاُ إِ 
ِعیَسى ْبَن َمْرَیَم َءأَْنَت قُْلَت   َوإِْذ َقاَل ّهللاُ َیا{، وقال تعالى: ١٧١سورة النساء:   }َیُكوَن لَُھ  َولٌَد...

َي إِلَھْیِن  ِمن ُدوِن ّهللاِ َقاَل ُسْبَحاَنَك َما َیُكوُن لِي أَْن أَقُوَل   }َما لَیَْس لِي بَِحقٍّ لِلنَّاِس اتَِّخُذونِي َوأُمِّ
 .١١٦سورة المائدة: 
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، وكما يقوله الدروز في الحاكم أحد )١(×ن أبي طالبالمؤمنين علي ب
الخلفاء العلويين المصريين وغيرهم من اُأللوهية لشخص من األشخاص ولو 

 .)٢(بطريق الحلول

                                       
: ٢٠٥: ١١اهللا بن سبأ، قال السيد الخوئي في معجم رجال الحديث  لى عبدإ) السبئية فرقة منسوبة ١(
 ، رجال الشيخ.)×لى الكفر وأظهر الغلو: من أصحاب عليإاهللا بن سبأ الذي رجع  عبد(

اهللا بن أبي خلف القمي...  ال: حدثني سعد بن عبدوقال الكشي: حدثني محمد بن قولويه القمي، ق
هللا بن سبأ كان یّدعي النبّوة،  إّن عبد>: ×اهللا بن سنان قال: حدثني أبي عن أبي جعفر عن عبد

ھو هللا، تعالى عن ذلك علّواً كبیراً! فبلغ ذلك أمیر  ×المؤمنین وكان یزعم أّن أمیر
ك أنت هللا : نعم أنت ھو وقد كان أُلقي في روعي أنّ فدعاه وسألھ، فأقّر بذلك، وقال، ×المؤمنین

ویلك قد سخر منك الشیطان، فارجع عن ھذا ثكلتك أّمك : ×وأّني نبي! فقال أمیر المؤمنین
 <.وتب، فأبى فاستتابھ ثالثة أّیام فلم یتب فأحرقھ بالنار...

لى أنّه كفر وادعى لروايات تدل عااهللا بن سبأ فعلى فرض وجوده فهذه  الى أن يقول: وأما عبد
ض إمامتهره قائل بف، ال أنّ×األلوهية في علي.×   

  مضافاً إلى أن أُسطورة ابن سبأ وقصص مشاغبته الهائلة موضوعة مختلقة اختلقها سيف
بن عمر الوضّاع الكذّاب.. وقد أغنانا العالّمة الجليل والباحث المحقّق السيد مرتضى العسكري في ا

يقة دقيقة عن هذه القصة الخرافية وعن سيف بن عمر وموضوعاته في ما قدم من دراسات عم
 .)عبداهللا بن سبأ....(مجلدين ضخمين طبعا باسم 

  ه فارسياهللا، وذكر بأنّ ) الدروز: طائفة تنسب الى محمد بن إسماعيل الدرزي أبو عبد٢(
روح آدم  ّأنذكر فيه:  م صنّف كتاباً، وقام يخدم الحاكم، ومن ثُ هـ ٤٠٧لى مصر سنة إاألصل قدم 

لى آخر حتّى انتهت إلى أسالف الحاكم متقمصة من واحد إطالب، ومنه  لى علي بن أبيإانتقلت 
 لى الحاكم.إ

ي بأنوذكر المحب ام الدرزي الذي ينسب إليه الدروز رجل من مولدي األتراك بمصر، ظهر في أي
اإلله حلّ  والتناسخ، وصنّف كتاباً ذكر فيه أن ، وجاهر في القول بالحلوليالحاكم بأمر اهللا العبيد

  ←لى الحاكم، واتفق مع حمزة علىإفي علي، وأن روح علي تنقلت في أوالده إلى أن وصلت 
 لى عبادة الحاكم، وانقادت إليهم جماعة كثيرة قبل اختالفهما.إالدعوة  →
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إنكار الشرائع، وتكذيب الرسل، وإن اعترف فاعله بتوحيد اهللا  الثاني:
 ولم يعبد وثناً، بل بقي على شريعة منسوخة. تعالى

، بل نهى عنه من تعالىثان بما لم يأذن به اهللا ور مع عبادة األما ذك الثالث:
سجود، ونحر، وذبح لها، وذكر اسمها عليه، وطلبها بدمه، وتعظيم باعتقاد 
استحقاق ذلك باالستقالل، لرفعة ذاتية، واعتقاد أن له تدبيراً واختياراً كما كان 

 وعدمه. يفعله عبدة األصنام، سواء كان مع االعتراف بوجود إله
فاوت بين مخلوقاته في الفضل، فجعل  تعالىال شك أن اهللا  :عشرالخامس

بعضها أفضل من بعض، من األزمنة، واألمكنة، واألحجار، واآلبار، 
ألزمنة فضل شهر رمضان على سائر ففي ا ،والحيوانات، وبني آدم وغير ذلك

، وجعل من )١(رشهور السنة، وجعل فيه ليلة القدر، وجعلها خيراً من ألف شه
، وفضل يوم الجمعة )٢(ثني عشر أربعة حرماً، حرم فيها القتالأشهر السنة اال

                                                                                           
 له.لفاً يعتقدون أنّک اإلأتة عشر قال: سالزاهرة: قال الحاكم لداعية: كم في جريدتك؟  موفي النجو

  ل).ويری الزبيدي في التاج أن الصواب الدرزي بفتح الدا
: ٦و ٢٧٨: ٢عالم للزرکلي معرفة أحوالهم ومعتقداتهم کاألللی ذلک في کتاب التراجم إوارجع 
 .٥٥: ٩، معجم المؤلفين  ٣٥

َضاَن الَِّذي أُنْ  : {قال تعالى في محكم كتابه - ١ ُر َرَم ْرآُن ُھدًى لِلنَّاِس َوَبیَِّنات ِمَن شَْھ ِزَل فِیِھ  الْقُ

ْرَقانِ  ا انَزلَْناهُ فِي لَْیلَِة الَْقْدرِ  {، وقال تعالى: ١٨٥سورة البقره:  }...الُْھدى َوالْفُ َراَك َما   *إِنَّ َوَما أَْد

ٌر ِمْن أَ   *لَْیلَُة الَْقْدرِ   .٣ـ  ١ر: سورة القد } ْلِف شَْھر  لَْیلَُة الَْقْدِر َخْی

ماَواِت  {قال تعال:  - ٢ إِنَّ ِعدََّة الشُّھُوِر ِعنَد ّهللاِ اْثَنا َعَشَر شَْھراً فِي ِكَتاِب ّهللاِ َیْوَم َخلََق السَّ

یُن الْقَیِّمُ  َك الدِّ ْرَبَعٌة ُحُرٌم ذلِ ، واألشهر الحرم هي: رجب وذو ٣٦سورة التوبة:  }...َواْألَْرَض ِمْنَھا  أَ
 ة ومحرم.لحجالقعدة وذو ا
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وفضّل ساعة منه على سائره.)١(امعلى سائر األي ، 
، وتعبد الناس بالحج )٢(وفي األمكنة فضّل الكعبة على سائر بقاع األرض

سجد، والمساجد إليها، والطواف حولها، ومكّة، والمقام، وحجر إسماعيل، والم
 األربعة، والمسجد الحرام منها على غيرها.

ستالمه إ، وتعبد الناس ب)٣(وفي األحجار فضّل الحجر األسود على غيره
  وتقبيله.

 . )٤(وفي اآلبار فضّل بئر زمزم على غيره
وفي الحيوانات فضّل الخيل على غيرها، وأمر بارتباطها وإكرامها، وجعل 

                                       
فلیلة الجمعة أفضل «.. : ٢٨٢: ٨٦ورد في فضل يوم الجمعة عدة آثار فمنها ما في البحار  ـ ١

 .»اللیالي ویومھا أفضل األّیام، ولیلة الجمعة لیلة غّراء، ویوم الجمعة یوم أزھر...
ا عدا الضريح فإن الكعبة أفضل من المدينة م: «٦٨٨: ٢قال ابن عابدين في حاشية د المختار  - ٢

... الكعبة أفضل من المسجد، (: ٢٥٨: ١ ×اهللا ، وفي المحاسن للبرقي عن أبي عبد»األقدس...
  ، وفي تفسير مجمع البيان للطبرسي )وأن الكعبة تشرك المسجد، والمسجد ال يشرك الكعبة...

 . })َل َبْیتإِنَّ أَوَّ  {وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل، فأنزل اهللا تعالى: «قال:  ٣٤٧: ٢

مر عمر بن الخطاب على الحجر «قال:  ×اهللا عن أبي عبد ٤٢٦: ٢في علل الشرائع للصدوق  ـ ٣
يحبك  |تنفع إالّ إنّا رأينا رسول اهللاألسود فقال: يا حجر، إنّا لنعلم أنّك حجر ال تضر وال 

  فنحن نحبك. 
ھ هللا یوم القیامة ولھ لسان وشفتان بن الخطاب؟ فوهللا لیبعثنّ  كیف یا: ×فقال له أمير المؤمنين

، ٣٩: ٥، وفي مصنف الصنعاني »فیشھد لمن وافاه، وھو یمین هللا في أرضھ، ویبایع بھا خلقھ...
 .٤٥٧: ١والمستدرك للحاكم 

ماء زمزم خیر ماء على وجھ : «قال ×اهللا عن أبي عبد ٥٧٣: ٢ي ــرقـــن للبففي المحاس -  ٤

وعقد باباً بعنوان (فضل ماء زمزم وماء الميزاب)، الدر  ٣٨٦: ٦وهو في الكافي  ،»األرض...
 .٣٣١: ٣المنثور للسيوطي 
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، وجعل بعض دم الغزال مسكاً، وفي ذلك يقول )١(الخير معقوداً بنواصيها
 الشاعر:

 .)٢(زالِالغَ مِعض دب سكفإن الم          منهوأنت م نامفق اَألفإن تَ    
على سائر األنبياء،  ’محمدوفي بني آدم فضّل األنبياء على غيرهم، و

ل الشيء والشهداء على غيرهم، والعلماء على الشهداء وعلى بعض األنبياء، ب
الواحد له فضل في حال دون حال، فالكنيف ال فضل له وهو منتهى الخسة، 

عند اهللا، وحرم تنجيسه، ووجب تعظيمه، وجلد  صار معظماًفإذا جعل مسجداً 
الشاة يجعل نعالً وحذاء، فيكون في منتهى اإلهانة، ويعمل جلداً للقرآن 

 الشاعر:الكريم، فيكون في منتهى اإلكرام واإلعظام كما قال 
     ترى نوع األديم فإنّه  ما أو       مذاُءنه الح ومنه فصحالم جِلد.  

طاعة أمره ونهيه، أو إوالرجل يكون كسائر الناس فيبعثه اهللا بالنبوة فتجب 
بعده خليفة أو المسلمون، بناًء على أن اإلمامة باختيار اُألمة،  ’ينصّبه النبي

ِر ِمْنُكمْ  {: تعالىفيدخل في قوله  ْألَْم ِطیُعوا الرَُّسوَل َوأُولِي ا  .)٣(} َوأَ
أو  يبفيدفن فيها ن ومن هذا القبيل البقعة من األرض تكون كسائر البقاع،

ولي فتكتسب شرفاً وفضالً وبركة بدفنه لم تكن لها من قبل، ويجب احترامها 
                                       

   في كما »لى یوم القیامةإالخیل معقود في نواصیھا الخیر «كقوله عليه الصالة والسالم:  ـ ١
صحيح و ٢١٢: ٢سنن الدارمي و ٣٥٢: ٣مسند أحمد و  ٢ح  ٤٨: ٥الكافي و ٦٣٠: ٢المحاسن  
، وسنن ٩٣٢:  ٢، وسنن ابن ماجة  ٣١: ٦صحيح مسلم ، وكتاب الجهاد والسير ٢١٥: ٣بخاري ال

 وغيرها من المصادر الجمة. ٩١:  ٢، والمستدرک للحاکم  ٢٢٢: ٦، وسنن النسائي ٩٥:  ٣الترمذي 

  ، البليغ في المعاني والبيان٢٠٢قصيدة ألبي الطيب المتنبي راجع: مختصر المعاني:  - ٢
 .٢٠٤والبديع:  

 .٥٩سورة النساء:  -  ٣
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يها، وبناء ن فهانتها لحرمة من فيها، ومن احترامها قصدها لزيارة مإوتحرم 
القباب عليها، والحجر حولها، لتقي زائريها من الحر والبرد، وعمل األضرحة 

لّ إهانة، وايقاد المصابيح عندها، النتفاع زائريها لها التي تصونها عن كُ
والالجئين إليها، وجعل الخَدمة والسدنة لها، وتقبيلها والتبرك بها، ووضع الخلع 

  .  ر ذلكوغي)١(عليها، والمعلقات فوقها
بناء، وتسويتها باألرض، وجعلها لاهانتها هدمها وهدم ما فوقها من إومن 

واآلدميين، وترويث وبول  بلدواب والكالا ءمعرضاً لوقوع القاذورات، ووط
 الدواب والكالب وغير ذلك.

وما ورد مما يوهم المنافاة لذلك مما سيأتي في محلّه على فرض صحته 
ما علم من الشرع من حكم التبادر إلى غيرها، لمخصوص بغيرها أو منصرف ب

حياًء أهم وهذا من تعظيمهم وحرمة إهانت ،وأمواتاً ًءابها أحياحصلزوم تعظيم أ
 وهذا منها. ،وأمواتاً

جعل احتراماً لصخرة  تعالىاهللا  وهل يشك في ذلك عاقل وهو يرى أن

                                       
صلّى اهللا  محمدوما خلق اهللا خلقاً أكرم عليه من نبينا (: ٥٤٨: ٢قال البهوتي في كشاف القناع  - ١

فليس  )صلّى اهللا عليه وآله وسلم(ه تبنفس تراب تر وأما ،عليه وآله وسلم) كما دلّت عليه البراهين
الحجرة، فأما  الفنون: الكعبة أفضل من مجرد قال في .هو أفضل من الكعبة، بل الكعبة أفضل منه)

والنبي صلّى اهللا عليه وآله وسلم فيها فال واهللا وال العرش وحملته والجنّة; ألن بالحجرة جسداً لو 
                                                                                    .)وزن به لرجح...

جماع على أن موضع قبر النبي صلى نقل اإل ضن القاضي عيا(إ: ٤٧٦: ٨موع قال النووي في المجو
، وابن الجوزي ٤٨٢: ١، وكذلك في مغني المحتاج للشربيني )اهللا عليه وآله وسلم أفضل األرض...

  .١٠١٢: ٢، والنووي في شرح صحيح مسلم ٦٢: ١يه بفي دفع شبه التش
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 {ل: عليها حين بنى البيت، فقا ×ماء بسبب وقوف إبراهيم الخليلص
َصلًّى َراِھیَم ُم أفيجعل اهللا احتراماً لمقام رجل خليله  )١(،}َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم إِْب
ه أو مدفن جسد سيد أنبيائه، وإذا كان له هذا دوال يجعل احتراماً لمدفن جس

 تعالىعنده ودعاء اهللا  االحترام فلماذا حرم تقبيله والطواف والتبرك به والصالة
 ويدعى؟ ×مقام إبراهيمعند  یكما يصلّ
كان لتوهم أنّه عبادة له كعبادة األصنام فهو توهم فاسد; ألن احترام  ّإنف

هللا، فهو كتقبيل طاعة إوعمل بأمر اهللا، وعبادة و هللا،رمة احترام من جعل اهللا له ح
  الحجر األسود، وتعظيم الكعبة، والحرم، والمقام، والمساجد، والتبرك

، وإن كان لزعم ورود النهي فستعرف ×الئكة، آلدمبماء زمزم، وسجود الم 
 أنّه ال نهي.

األحكام ال تغير الموضوعات، فإذا كان الموضوع على :السادس عشر
وهذا من البديهيات األولية  ،حالة أو صفة قبل الحكم كان كذلك بعد الحكم

زيد أو فيها من عنده أقل إلمام بالعلوم، مثالً إذا حرم الشرع شتم  التي ال يشك
أوجبه وكان الشتم في نفسه ـ مع قطع النظر عن الحكم بتحريمه أو وجوبه ـ 

لو أوجب إضافة  إهانة لزيد ال يصير بعد التحريم أو الوجوب احتراماً له، وكذا
يجابها أو إانت إضافته في نفسها إكراماً له ال تصير بعد وکزيد أو حرمها، 

لوق واحترامه والتبرك به والقيام في تحريمها إهانة له، وإذا كان تعظيم المخ
فإذا  تعالىبغاية الذل والخضوع وما أشبه ذلك عبادة له وشركاً باهللا  خدمته

طاعته والذل إو ،تعظيم المخلوق  واحترامه والتبرك به تعالىأوجب اهللا 
نه عبادة وشركاً، بل ووالخضوع له ونحو ذلك لم يخرجه هذا الوجوب عن ك

الحكم  أوجب الشرك وعبادة المخلوق، لما عرفت من أنقد  تعالىيكون اهللا 
                                       

 .١٢٥سورة البقرة:  ـ ١



 كشف اإلرتياب                                                                                    ١٧٦   
    

 ال يغير الموضوع.
إذا عرفت هذا فاعلم أن وجوب تعظيم المخلوق من جماد وإنسان 

طاعته والقيام في خدمته بغاية الذل والخضوع وما ينتظم إواحترامه والتبرك به و
لمالئكة في هذا السلك ثابت في الشرع بال شك وال ريب، فقد أمر اهللا ا

بالسجود آلدم، ويعقوب وأوالده بالسجود ليوسف، والولد بتعظيم الوالدين، 
ئتمار اإلبوخفض جناح الذل لهما، وأمر بإطاعة الرسول وأُولي األمر منّا، و

يه، وعدم رفع أصواتنا فوق صوته، وأمر بتعظيم المساجد هبأمره، واالنتهاء عن ن
لحجر األسود، وبئر زمزم والتبرك والكعبة والطواف بها، وتعظيم المقام وا

م من التزا فالبد حينئذ لى غير ذلك مما ورد في الشرعإ. بمائه، وتعظيم الحرم.
أو القول بأن اهللا أمر  لّ تعظيم عبادة وشركاًنّه ليس كُأأحد أمرين: إما القول ب

ي نار بالشرك وعبادة غيره، ولما كان الشرك قبيحاً، منهياً عنه، موجباً للخلود ف
يمكن لم  ؛بنصّ القرآن الكريم هيغفر اهللا ما دونه من الذنوب وال يغفر ،جهنم
 أمر اهللا به، فتعين القول بأنّه ليس كُلّ تعظيم عبادة موجبة للشرك.ي أن
ه يسمع الكالم، ويرد بعد موته، وأنّ |في حياة النبي :عشر سابعال

ع الناس عن سماعه إالّ قليالً حبس سم تعالىالجواب كما في حياته، غير أن اهللا 
، وال ينافي تعالىمن الخواصّ، وال بعد في ذلك بعد اإلقرار بعموم قدرة اهللا 

الحياة إنّما هي وقت البعث، إلمكان الجمع  اسم الموت عليه، وأن إطالقذلك 
رزخ وعودها إليه عند ببإرادة ارتباط الروح بهذا الجسد بنوع من االرتباط في ال

ورد من عدم فناء أجساد  الكيفية التي كانت قبل الموت، مع ماالبعث على 
 األنبياء.

ذلك أمر ممكن، فإذا ورد النصّ به وجب قبوله، وقد اعترف  ّنإوالحاصل 
ونعتقد... أنّه (ففي الرسالة الثانية من رسائل الهدية السنية:  |الوهابية بحياته

المنصوص عليها في التنزيل، حي في قبره حياة برزخية، أبلغ من حياة الشهداء 
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، ومثله في الرسالة )١()إذ هو أفضل منهم بال ريب، وأنه يسمع سالم المسلّم عليه
وأما الحياة التي تقتضي العلم والتصرف والحركة في (الخامسة إالّ أنّه زاد: 
 .انتهى )٢()التدبير فهي منفية عنه

 تناقض.وسماع الكالم تمحل بل  ةونفيه العلم بعد تسليم الحيا
واعتذار صاحب المنار عنه في الحاشية بأن المنفي العلم بشؤون أهل الدنيا 

، |ال العلم باهللا ونحوه تحكم وتمحل في تمحل، فالعلم الزم حياته
 والتفريق ال دليل عليه.

وسماعه الكالم ما ذكره السمهودي في  هومن النصوص الواردة في حيات
  :|ند صحيح ـ كما قال السبكي ـ عنهأبو داود بس رویقال:  ءوفاء الوفا

رّد هللا روحي >   .)٣(<أرد علیھ السالم ى  حت  ما من أحد یسلّم علّي إالّ 
، واعتمد عليه جماعة |قال: وقد صدر به البيهقي باب زيارة قبر النبي

من األئمة فيها، منهم اإلمام أحمد، قال السبكي: وهو اعتماد صحيح، لتضمنه 
 عظيمة. وهي |فضيلة رد النبي

                                       
 .٥١: الوهاب  عبدبن  محمدالرسالة الثانية ل ، والتحفة النجديةلهدية السنية ا  -  ١

، أحمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن الرسالة الخامسة ، هدية السنية والتحفة النجديةال -  ٢
 .١٤٩محمد بن عبد الوهاب: 

  ، مجمع٢٤٥: ٥، السنن الکبری للبيهقي  ٤٥٣: ١، سنن أبي داود٥٢٧:  ٢مسند أحمد  -  ٣
  ، المعجم  ٤٥٣: ١، مسند ابن راهوية »ه ثقاتتروا« وقال :  ٣٥٢: ٦، فتح الباري ١٦٢: ١٠لزوائد ا 

، نظم المتناثر من الحديث  ٥٠٦: ٢، الجامع الصغير  ٢٦٨: ٤، معرفة السنن واآلثار٢٦٢: ٣األوسط 
هو راجع إلی  جملة القطع بأن موت األنبياء إنّما نا يحصل موغير ذلک مم( :وقال ،١٢٧المتواتر: 

ندرکهم وإن کانوا موجودين أحياًء ، وذلک الحال في المالئکة فإنّهم أحياء  بحيث ال اأن غيبوا عنّ
  .٥٤رفع المنارة:  )،نراهم موجودين وال
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الرحمن المقري من أكابر شيوخ البخاري: هذا في  قال: وقال أبو عبد
، وأما »أرد علیھ حّتىإذا زارني فسلّم عليَّ رد هللا عليَّ روحي «الزيارة: 
، أما یرضیك أن ال یصلّي علیك أحد من محّمدأتاني ملك فقال: یا «حديث: 

 ،)١(»سلّمت علیھ عشراً  أُمتك إال صلّیت علیھ عشراً، وال یسلّم علیك إالّ 
  .|به الدعاء كقول دفي السالم المقصوأنّه  رفالظاه

ما من أحد یسلّم «قال: وذكر ابن قدامة الحديث من رواية أحمد بلفظ: 
 .)٢(»عليَّ عند قبري

إّن   «مرفوعاً:  ’وروى البنائي وإسماعيل القاضي بسند صحيح عنه
 ُ ، وجاءت أحاديث )٣(»متي السالممالئكة سّیاحین في األرض یبلغونني من أ

أُخرى في عرض الملك لصالة اُألمة وسالمها على النبي’ وهذا في حق 
 الغائب.

 من صلَّ «: |أما الحاضر عند القبر فروى جماعة عن أبي هريرة عنه
ً بلغتھ تھ ومن صلَّ ععليَّ عند قبري سم ، وعن أبي هريرة )٤(»عليَّ نائبا

                                       
 ٤٢٠: ٢، المستدرک للحاکم ٥٠: ٣، سنن النسائي  ٣١٧: ٢، سنن الدارمي  ٣٠: ٤مسند أحمد  -  ١

 .١٠٠: ٥، المعجم الکبير  ٣٩٨: ٢البن أبي شيبة  المصنّف، ٣٣وصححه، مسند ابن المبارک : 

  ، رفع  ٤٩٨: ١، کنز العمال٣٦: ٥، کشف القناع للبهوتي ٥٨٨: ٣ ةالمغني البن قدام -  ٢
  .٥٤المنارة: 

، ٤٣: ٣، سنن النسائي  ٢٣٧: ٥، سنن الترمذي  ٣١٧: ٢، سنن الدارمي٤٤١: ١مسند أحمد  - ٣
ورجاله  ررواه البزا« وقال :  ٢٤: ٩حه ، مجمع الزوائد وصح ٤٢١: ٢المستدرک للحاکم 

لی عبي يأ، مسند  ٣٩٩: ٢البن أبي شيبة  المصنّف، ٢١٥: ٢للصنعاني  المصنّف، »حيرجااللصح
 .٢٧:  ٨، موارد الضمآن  ٣١٩: ١٠، المعجم الکبير  ١٩٥: ٣ح ابن حبان ي، صح ١٣٧: ٩الموصلي 

  ، ميزان٢١: ٦، عون المعبود ١١٠: ٤ئي للسيوطي ، شرح سنن النسا٣٥٢: ٦فتح الباري  - ٤
 .١٣٢، شفاء السقام : ٧٩: ٢تعريف حقوق المصطفی ب، الشفا ٣٣: ٤االعتدال  
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ً یبلغني، وكُفَِي أمر علّي عند قبر لَّ من ص«: |عنه ي وّكل هللا بھا ملكا
 ً ما من عبد یصلي عليَّ «، وفي رواية: )١(»آخرتھ، وكنت لھ شھیداً وشفیعا

عند قبري إالّ وّكل هللا بھا ملكاً یبلغني، وكُِفَي أمر آخرتھ ودنیاه، وكنت 
 .)٢(»لھ شھیداً وشفیعاً یوم القیامة

ر قال: حججت في بعض السنين، قال: وروى ابن النجار عن إبراهيم بن بشا
ن فسلمت عليه، فسمعت م |فجئت المدينة فتقدمت إلى قبر رسول اهللا

 .)٣(وعليك السالم :داخل الحجرة

 قال: ونقل مثل ذلك عن جماعة من األولياء والصالحين.

رواه الحافظ  »علمي بعد وفاتي كعلمي في حیاتي«: |وقد قال
 المنذري.

  إّن   مالئكة سّیاحین یبلغوني عن «حيح: قال: وروى البزاز برجال الص
 .»متي◌  أ

حیاتي خیر لكم تحدثون ویحدث لكم، ووفاتي خیر لكم «: |وقال
تعرض علّي أعمالكم فما رأیت من خیر حمدت هللا علیھ، وما رأیت من شرٍّ 

                                       
 .١٣٢، شفاء السقام : ٢٣٧:  ١، الدر المنثور٤٩٨: ١العمال  کنز-  ١

  ، تاريخ مدينة٤٩٨: ١، کنز العمال ٣٥٤: ٢، إعانة الطالبين٥١٢: ١مغني المحتاج  -  ٢
 .١٣٢، شفاء السقام :  ٥٢: ١١، إمتاع األسماع ٣٠٢:  ٥٦شق دم 

، ٦١٦: ١٤، إمتاع األسماع ١٣٤، شفاء السقام :  ٦٠٨: ٢فيض القدير في شرح الجامع الصغير  -  ٣
 .٤٣، تطهير الفؤاد :  ٣٥٧: ١٢سبل الهدی والرشاد
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 . )١(»استغفرت لكم
الني في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري ما لفظه: أقول:  قال القسط

زار بإسناد جيد رفعه: حياتي خير لكم، ووفاتي بي حديث ابن مسعود عن الوف(
خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت اهللا عليه، وما 

 . انتهى )٣( ))٢(رأيت من شر استغفرت لكم
وقصة سعيد بن المسيب في سماعه األذان واإلقامة (إلى أن قال السمهودي:

٤(ام الحرة مشهورةمن القبر الشريف أي( ، ذكر الحديث الذي فيه قول خالد  ثُم

                                       
أدلة الزيارة وإن لم الفصل الثاني (في بقية  ١٣٥٣ـ  ١٣٤٩: ٤وفاء الوفاء بأخبار المصطفى  - ١

تتضمن لفظ الزيارة نصّاً). وقد نقل المؤلف العبارة بتقطيع وتقديم وتأخير مع إدراج بعض 
، فضل  ٨٨٤: ٢، ويمکن الرجوع إلی الحديث في المصادر التالية : مسند الحارث الكلمات منه

 ← ه رجال الصحيح)،وقال : (رواه البزار ورجال ٥٩٤: ٨، مجمع الزوائد  ٣٨: ١الصالة علی النبي 
، روح  ٢٧٥: ٥، البداية والنهاية ١٥٠: ١، أهوال القبور ١٥٧: ٢کشف الخفاء ومزيل اإللتباس→

 .١٩٤: ٢، الطبقات الکبری  ٢١٢:  ١٤المعاني 

 .٣٤٥: ٦ إرشاد الساري شرح صحيح البخاري ـ ٢

ر ورجاله رجال الصحيح)، ، مجمع الزوائد وقال : (رواه البزا ٣٠٨: ٥والحديث في : مسند البزار  ـ ٣
، الفردوس ٢٧٥: ٣، طرح التثريب في شرح التقريب  ٨٨٤: ٢بغية الباحث عن مسند الحارث 

، الخصائص  ٦٤، رفع المنارة : ١١، اإلغاثة : ٢٩٦: ٥، البداية والنهاية ١٨٣: ١بمأثور الخطاب 
 .١٥٠: ١وصححه، أهوال القبور  ٢٨١: ٢الکبری  للسيوطي 

لقد کنت في مسجد رسول (يم في دالئل النبوة عن سعيد بن المسيب قال: أخرج أبو نع -  ٤
، إمتاع ٣٧٥: ٦، وهو في تاريخ اإلسالم )اهللا| فما يأتي وقت صالة إالّ سمعت األذان من القبر

  ، شرح الصدور٣٧٥: ١٢، سبل الهدی والرشاد  ١٦٦: ١، کرامات األولياء ٦١٥: ١٤األسماع 
٢٠٩: ١.                                                  
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جمعة: لقد اليوم  |بن الوليد بن الحكم بن العاص على منبر رسول اهللا
علي بن أبي طالب وهو يعلم أنه خائن، لكن شفعت  |استعمل رسول اهللا

  ، وهو يقول: كذبت|فيه ابنته فاطمة، وخروج كف من قبر رسول اهللا
 وفاء الوفاء. انتهى )١()، كذبت يا كافر مراراًعدو اهللا يا 
 :في حياة جميع األنبياء والشهداء :عشر مناثال

بعد وفاته، وكذا سائر األنبياء  ’ال شك في حياته(وفي وفاء الوفاء:
لشهداء التي عليهم الصالة والسالم أحياٌء في قبورهم، حياة أكمل من حياة ا

سيد الشهداء، وأعمال الشهداء  |زيز، ونبينابها في كتابه الع تعالىأخبر اهللا 
  في ميزانه.

: ’إلى أن قال: روى ابن عدي في كامله عن ثابت عن أنس عنه
. ورواه أبو يعلى برجال ثقات، ورواه )٢(»األنبیاء أحیاء في قبورھم...«

                                                                                           
يام الحرة، أإنّه کان يالزم المسجد (عن سعيد بن المسيب : ١٣٢: ٥وأخرج ابن سعد في الطبقات 

  ، السيرة الحلبية٢٢٩: ٤، وهو في سير أعالم النبالء )ناً من القبر الشريفافإذا جاء الصبح سمع أذ
لم أزل أسمع األذان (د بن المسيب: بن بکار في أخبار المدينة عن سعي وأخرج الزبير .٢٦٩: ١ 

  ، وهو في سبل الهدی والرشاد)واإلقامة من قبر رسول اهللا| أيام الحرة حتّی عاد الناس
 ٣٥٧: ١٢.  
 بهمهمةأنّه کان يعرف وقت الصالة (بن المسيب قال:  عن سعيد ٤٤: ١وأخرج الدارمي في سننه  

 .٣٥٧: ١٢سبل الهدی والرشاد  ، ٦١٥: ١٤، وهو في إمتاع األسماع )تخرج من القبر

 .١٣٥٦ - ١٣٥٥ : ٤وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى  ـ ١

  ، نيل١٩٨: ٥ير حب، تلخيص ال١٤٥: ٤، حواشي الشرواني ١٤٧: ٦مسند أبي يعلی  ـ ٢
  وقال :  ٢١٣، أحکام الجنائز لأللباني : )رواه المنذري وصححه البيهقي(وقال :  ٣٠٥: ٣األوطار  
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أورد حديث األنبياء ال يتركون في قبورهم بعد  أربعين  ثُم البيهقي وصححه، 
 ن يصلّون بين يدي اهللا.ليلة، ولك

نقل عن البيهقي تأويله بإرادة ال يتركون  ثُم وقال: في سنده سيء الحفظ، 
يصلّون إالّ هذا المقدر، قال البيهقي: ولحياة األنبياء بعد موتهم شواهد من 

ت بموسى وھو قائم یصلّي في مرر«ذكر حديث:  ثُم األحاديث الصحيحة. 
ذكر  ثُم األنبياء وصالته بهم وغيرها،  ’النبيوغيره من أحاديث لقاء  »قبره

  .صالة یوم الجمعة فإّن صالتكم معروضة عليّ لكثروا عليَّ من اأ«حديث: 
  ؟ليت ـب عني صالتنا عليك وقد أرمت ـ ي ضقالوا: وكيف تعر 
أخرجه أبو  )١(»إّن هللا حّرم على األرض أن تأكل أجساد األنبیاءفقال:  

حبان في صحيحه والحاكم وصححه، وذكر البيهقي له داود، وابن ماجة، وابن 
 شواهد.

أكثروا الصالة عليَّ یوم الجمعة، فإنّھ «وروى ابن ماجة بإسناد جيد: 
یصلّي عليَّ إالّ عرضت عليَّ صالتھ  الالمالئكة، وإن أحد  همشھود تشھد

  حین یفرغ منھا.
                                                                                           

  الزوائد ، مجمع)٦٢٢لصحيحة اسناد جيد، وقد خرجته في األحاديث إلی الموصلي بعي أخرجه أبو(
 .٣٥٢: ٦، فتح الباري )رواه أبو يعلی والبزار ورجال أبي يعلی ثقات(وقال :  ٢١١: ٨

، سنن ٢٣٦: ١، سنن أبي داود ٣٤٥: ١، سنن ابن ماجة ٣٦٩: ١، سنن الدارمي ٨: ٤مسند أحمد  - ١
  ، فتح٢٤٩: ٣وصححه، السنن الکبری للبيهقي  ٢٧٨: ١تدرک للحاکم ، المس٩١: ٣النسائي 

  ح ابني، صح٥١٩: ١، السنن الکبری للنسائي ٣٩٨: ٢البن أبي شيبة  المصنّف، ٣٥٢: ٦الباري  
، الجامع ٢٧٢: ٢ ن، موارد الضمآ٢١٧: ١،المعجم الکبير ١٩١: ٣، صحيح ابن حبان ١١٨: ٣خزيمة  

  .٣٤: ١ل الغلي ء، إروا ٣٨٠: ١الصغير 



                           ١٨٣            ُمور مهمة يتوقّف عليها المقصود من رد شبهات الوهابيةية: في أالمقدمة الثان

  قلت: وبعد الموت؟  
 .رض أن تأكل أجساد األنبیاءى األوبعد الموت، إّن هللا حّرم علقال: 

 .)١(هذا لفظ ابن ماجة »فنبي هللا حّي یرزق
هذا ال ينبغي أن يشك فيه، فقد جاء مثله في (وقال السندي في الحاشية: 

حق الشهداء، فكيف األنبياء وقد جاء في حياة األنبياء أحاديث من جملتها 
 .انتهى. )٢()رأى موسى يصلّي في قبره وغير ذلك ’أنّه

، )٣(بمعنى ذلك أحاديث عديدة رواها السيوطي في الخصائص الكبرىو
 . والحافظ أبو نعيم األصبهاني في دالئل النبوة كما حكي عنها

َوالَ َتْحَسَبنَّ الَِّذیَن قُتِلُوا فِي َسبِیِل {: تعالىحياة الشهداء قوله  ويكفي في
 .)٤(}َزقُونَ ّهللاِ أَْمَواتاً َبْل أَْحَیاٌء ِعْنَد َربِِّھْم ُیرْ 

قال البيهقي في كتاب االعتقاد: األنبياء بعدما قبضوا (وفي وفاء الوفاء: 
ليلة  |ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء، وقد رأى نبينا

 . انتهى )٥()جماعة منهم المعراج

                                       
، تفسير ابن ٣٠٤: ٣، نيل األوطار ١٦٧: ١، کشف الخفاء ومزيل اإللتباس ٥٢٤: ١سنن ابن ماجة  - ١

  ، وکلّ ما تقدم في وفاء الوفاء بأخبار دار  المصـطفی ٢٩٧: ٥، البداية والنهاية ٥٢٢: ٣کثير
١٣٥٣ -١٣٥٢: ٤. 

ريب منه في عون المعبود شرح غير موجود في حاشية السندي علی سنن النسائي، وموجود ق - ٢
 .١٣٥٣ - ١٣٥٢: ٤، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی ٢٦١: ٣سنن أبي داود 

  .بعدم بالء جسده ’، باب اختصاصه٢٧٩: ٢الخصائص الكبرى  -  ٣
 .١٦٩سورة آل عمران:  -  ٤

  .١٣٥٤: ٤، وعنه السمهودي في وفاء الوفاء  ١٧٣االعتقاد:  ـ ٥
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  :في حياة سائر الموتى: تاسع عشرال

ام الصغرى وقال: إسناده الحق في األحك روى عبد(في وفاء الوفاء: 
ما من أحٍد یمّر بقبر أخیھ المؤمن كان «’ : صحيح، عن ابن عباس عنه

لبر ا ، ورواه ابن عبد )١(»یعرفھ فیسلّم علیھ إّال عرفھ ورد علیھ السالم 
ما من رجل یمّر قبر الرجل كان «وصححه كما نقله ابن تيمية، لكن بلفظ: 

                                                                                           
: (وصح خبر: األنبياء أحياء في قبورهم يصلّون . ٤١٥: ٣رقاة المفاتيح وقال مال علي القاري في م

  قال البيهقي : وحلولهم في أوقات مختلفة في أماکن متعدده جائز عقالً، کما ورد به خبر
َبْل ُمته: {الصادق (حي) أي دائماً، (يرزق) رزقاً معنوياً، فإن اهللا تعالی قال في حق الشهداء من أ

} فکيف سيدهم بل رئيسهم، ألنّه حصل له أيضاً مرتبة الشهادة مع زيد ْنَد َربِِّھْم ُیْرَزقُونَ أَْحَیاٌء عِ 
  ».السعادة بأکل الشاة المسمومة...

ما من أحد یمر : « وقد صح عن ابن عباس مرفوعاً : «  ٣٠٥: ٣وقال الشوکاني في نيل األوطار 
یعرفھ في الدنیا فیسلّم علیھ إالّ عرفھ ورد  علی قبر أخیھ المؤمن وفي روایتھ : بقبر الرجل کان

إذا مّر الرجل بقبر یعرفھ فیسلّم علیھ رد علیھ السالم وعرفھ، وإذا مّر  :«والبن أبي الدنیا ،«علیھ
              .»ال یعرفھ رد علیھ السالم  بقبر

             ←  

في کتاب اهللا في حق  وصح أنّه کان يخرج إلی البقيع لزيارة الموتی ويسلّم عليهم، وورد النصّ→
  ّ الحياة فيهم متعلقة بالجسد فکيف باألنبياء والمرسلين؟!الشهداء أنّهم أحياء يرزقون، وأن

 ».وقد ثبت في الحديث أن األنبياء أحياء في قبورهم. رواه المنذري وصححه البيهقي

، ٢٦١: ٣ن المعبودوذکره ، عو )وعند ابن عبد البر بسند صحيح...(قال :  ٦٩: ٨عمدة القارئ  -  ١
وأفاد الحافظ ( قال: ٦٢٢: ٥، فيض القدير في شرح الجامع الصغير ١٨٥: ١االستذکار البن عبد البر 
سناد صحيح من حديث ابن عباس وممن إالبر خرجه في التمهيد واالستذکار ب العراقي أن  ابن عبد

حه عبدصح ٦، أضواء البيان ١٦٣: ١٥لوسي ، تفسير اآل٩غاثة للسقاف : وذکره ، اإل ) بلفظ الحق :
  .٧٣، تطهير الفؤاد:  ١٩١، شفاء السقام : ١٣٦



                           ١٨٥            ُمور مهمة يتوقّف عليها المقصود من رد شبهات الوهابيةية: في أالمقدمة الثان

  .»یرد علیھ السالم حّتىرد هللا علیھ روحھ  إّال یعرفھ في الدنیا فیسلّم علیھ 
استأنس   إّال ما من رجل يزور قبر أخيه فيجلس عنده «ومن حديث عائشة: 

إذا مر الرجل بقبر يعرفه «، وروي ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة : »يقوم ىحتّّبه 
ليه وعرفه، وإذا مر بقبر ال يعرفه فسلّم عليه رد ع فسلّم عليه رد عليه السالم

  ».السالم
  .)١(وفاء الوفاء انتهى »واآلثار في هذا كثيرة« :قال 

         

                                       
أدلة الزيارة وإن لم تتضمن   ، الفصل الثاني (في بقية١٣٥١: ٤المصطفى دار وفاء الوفاء بأخبار  -  ١

 لفظ الزيارة نصّاً).

 





  الثانية المقدمة
ة وجوه:في شبه الوهابيين بالخوارج وذلك من عد  

وهي كلمة حـق يـراد   هللا)،  إّال شعارهم (ال حكم  )١(الخوارج كما أن أّوالً:

                                       
ل ما ظهرت هذه أو .الخوارج هم: الذين يكفرون بالمعاصي، ويخرجون على أئمة المسلمين - ١

ومعاوية بن أبي سفيان ، فرفضت التحكيم × الفرقة بعد التحكيم الذي جرى بين اإلمام علي
افتراق رسمي  لاهللا بن وهب الراسبي، وهو أو ومبايعة عبد× بعدما أرادته وأعلنت تكفير علي

  ا.الفرقة  ونشوء عقائد خاصّة به في اُألمة اإلسالمية، ومن ذلك الحين بدأ ظهور هذه
  :ة أوصاف أو أطلق عليهم عدة أسماءج بعدروقد لقب الخوا 
  ـ المارقة. ٦ـ الشراة.  ٥ـ أهل النهروان .  ٤ـ الحرورية.  ٣ـ المحكّمة .  ٢ج. رـ الخوا ١ 
  ـ الناصبة. ٩ـ السبئية.  ٨  ـ المكفّرة. ٧ 

اهللا سبحانه فرقة النجدات منهإالّ ، وتكفير مرتكب الكبيرة × ومن عقائدهم : تكفير علي م، وأن
ير الحكام واعتقاد كفرهم، وكذلك تكف الخروج علىووتعالى يعذب أصحاب الكبائر عذاباً دائماً، 

لم يهاجروا إليهم، وصرف النصوص اآلمرة بالمعروف والناهية عن المنكر  جماعات المسلمين ما
الخالفة  ّمسلمين، وأنة الالخليفة البد أن ينتخب من عام ّلى خصوص حكّام المسلمين، وأنإ

  ليست محصورة في قريش، ومع أمن الناس ال حاجة إلى قيام خليفة كما يقول النجدات بذلك.
  لى عدة فرق وهي كما يلي:إافترق الخوارج  فرق الخوارج: 
قتل على يد  حنيفة، وكان قوي الشكيمة والعزم، تباع نافع بن األزرق، كان من بنيأـ األزارقة:  ١

  ومن عقائدهم: ،اهللا مكانه وتولّى نافع بن عبيد اُألمويين
  مسلمين وأنّهم مخلدون في النار.ن الأ ـ تكفير غيرهم م

  ب ـ أن المخالف لهم يكون حربياً مباح الدم.
                                                       ج ـ أن أطفال المخالفين مخلدون في النار تبعاً آلبائهم.

  ←                                                            للرجم ويؤمنون بالجلد فقط.     اًيرون حدد ـ ال 
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: تعـالى حق لمطابقتها قولـه  . كلمة )١(×المؤمنين علي بها باطل، كما قال أمير

                                                                                           
  كاب الكبائر والصغائر.هـ ـ يجوز على األنبياء إرت   →
ون قعدة ألزارقة في عدة أُمور: فهم ال يكفربن عويمر. خالفوا ا ةأتباع نجد  ـ النجدات: ٢

  قامة اإلمام واجبة شرعاً، ويؤمنون بمبدأ التقية.الخوارج، وال يرون إ
قة وقد خالفوا األزارقة في تخليد مرتكب الكبيرة فاألزار ،تباع زياد بن األصفرأوهم  ـ الصفرية: ٣

يرون شركه، وال يرون دار المخالفين دار ره، بينما الصفرية الكف يرونه خالداً في النار فضالً عن
  واألطفال. حرب، وال يجوزون سبي النساء

ومن عقائدهم أنّهم يرون أن قعدة الخوارج المتقين   ،الكريم بن عجرد هم أتباع عبد ـ العجاردة: ٤
  منهم، وال يرون وجوب الهجرة من دار المخالفين، وال يستبيحون أموال غيرهم.

  اهللا بن إباض، ويعدون من معتدلة الخوارج. ومن عقائدهم: وهم أتباع عبد ـ األباضية: ٥
م يكفروا باهللا وإنّما قصّروا هم ليسوا مشركين وال مؤمنين، بل هم كفار نعمة، ألنّهم ليـ أن مخالف أ
  اهللا تعالى. حق في

  ب ـ تحريم دماء مخالفيهم ، ودارهم دار إسالم.
  ما حواه العسكر من خيل وسالح دون الذهب والفضة.  إّال  ج ـ ال يستحلون من غنيمة المسلمين

  ة المخالف ومناكحته ويرث ويورث.د ـ تجوز شهاد
، مقاالت اإلسالميين لألشعري: ٥٠ومن شاء االطالع عليه بمراجعة: الفَرق بين الفرق للبغدادي : 

الكريم  ، الخوارج أو الفرق في تاريخ اإلسالم لعبد٥٨، تاريخ المذاهب اإلسالمية ألبي زهرة: ٨٦
ادي، الفرق اإلسالمية في الشمال األفريقي للفرد العقل، الخوارج تاريخهم وآراؤهم االعتقادية للعو

 .١٤٠بل : 

باب المختار من حكم أمير المؤمنين  ٤٥: ٤و  ٤٠خطبة  ٩١: ١عبده  محمدنهج البالغة بشرح  - ١
  .١٩٨رقم 
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الَّ { ، وال يجــوز  ، يــراد بهــا باطــل، وهــو أنّــه ال إمــارة ألحــد)١(} إِِن اْلُحْك  ُم إِ
التحكيم في اُألمور الدينية، وفرعوا عليه أن التحكـيم الـذي كـان بصـفين كـان      

َوإِْن خِْف ُتْم  {: تعـالى معصية وكفراً، مع أن التحكيم قـد جـاء فـي الشـرع بقولـه      
فـي   تعـالى  وقـال  )٢(،}ِشَقاَق َبْینِِھَما َفاْبَعُثوا  َحَكماً ِمْن أَْھلِِھ َوَحَكم اً ِم ْن أَْھلَِھ ا

  .)٣(}َیْحُكُم بِِھ َذوا َعْدل ِمنُكمْ  { :جزاء الصيد
 إّال هللا،  ال توسـل   إّال هللا،  ال شـفاعة   إّال الوهابيون شـعارهم ال دعـاء   كذلك 

  ونحو ذلك كلمات حق يراد بها باطل. باهللا،  إّال ال استغاثة  باهللا، 
كلمات حق ألن المـدعو والمتوسـل بـه حقيقـة لـدفع الضّـر وجلـب النفـع         

  ث الحقيقي ومالك أمر الشفاعة هو اهللا.يوالمغ
يراد بها باطل وهو: منع تعظيم من عظّمه اهللا بدعائه والتوسل به، ليشفع عنـد  

سـتغاثة والتوسـل بمـن جعلـه اهللا     ويدعوه لنا، وعدم جـواز التشـفع واال   تعالىاهللا 
  محلّه. اً، وجعل له الوسيلة كما يبين فيشافعاً مغيث

، ويـا  محمـد لمـن يقـول: يـا     وهي كجملة من كلماتهم المزخرفة كقـولهم 
  ؟’محمدفالن ، ويا فالن، هل اهللا أعطاك القوة أو 
أن يقول: اهللا، فيقولون له: ل دم ال تدعو اهللا، وتدعو فال بداً؟محم  

 ـد وهذا تمويه وتضليل يراد به باطل، إذ ال يوجد أحد يعتقد أناًمحم ’
أو غيره بيده األمر أصالة، وإنّما هـو التوسـل وطلـب الشـفاعة ممـن لـه الوسـيلة        

  .والشفاعة
ــى اإل إو ــذي جعــل الشــفاعة  عتراضــهم هــذا يرجــع إل ــراض علــى اهللا ال عت

                                       
 .٦٧و  ٤٠وسورة يوسف :  ٥٧سورة األنعام:  -  ١

 .٣٥سورة النساء:  -  ٢

 .٩٥ سورة المائدة : -  ٣
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  .جعلها له فعلينا أن نطلبها منه فمتى ال  إ، و’محمدل

 لدعاء من الغير فيقال لـه: اهللا  عتراضهم هذا لتوجه على من يسأل اإولو صح
  ذي يجيب دعاءك أو أخوك المؤمن؟ فالبد أن يقول: اهللا.لا

فيقال له: لال تدعو اهللا وتطلب من أخيك أن يدعو لك؟ م  
أو المنبر الموضوع في مسجده وفي ’ ريح النبيضوكقولهم لمن يقبل 

ه ل حديداً أو خشباً جيء من بالد اإلفـرنج! ولـم يعلمـوا أنّـ    ا تقبمكان منبره: إنّم
ــداد بك     ــورق والم ــداً للمصــحف، وال ــه جل ــاة بعمل ــد الش ــرم جل ــا يحت ــة تكم اب

لك يحتـرم الحديـد والخشـب الـذي وضـع علـى قبـر        ذالمصحف عليه وبـه، كـ  
ومر بيانـه فـي األمـر الخـامس عشـر      ، أو في مسجده وفي مكان منبره’ بيالن

  الثانية. دمةالمقمن 
كما أن الخوارج متصلبون في الدين مواظبون على الصلوات وتالوة  ثانیاً:

أسودت جباههم من طول السجود طالبون للحق كما قـال   حتّىالقرآن والعبادة 
ال تقتلوا الخوارج بعدي، فلیس من طلب الحّق فأخطأه «× : المؤمنين أمير

بلـغ مـن تـورعهم     حتّىالمحارم، ، متورعون عن )١(»كمن طلب الباطل فأدركھ
فه فقـالوا: هـذا فسـاد فـي األرض! والـتقط      يإنساناً منهم ضرب خنزيراً برياً بس ّأن

كـذلك   ،في فمه فبادر آخر وطرحها من فمـه  أحدهم تمرة من الطريق فوضعها
يؤدون الصالة ألوقاتها، ويواظبون علـى العبـادة،   الوهابيون متصلّبون في الدين، 

مات أوإن  ويطلبون الحقتـورعهم  مـن  بلـغ   حتّىخطأوه، ويتورعون عن المحر
  تي في الخاتمة.أفوا في استعمال (التلغراف) كما يأنّهم توق

وقد رأيت نجدياً يصـرف المجيـديات الجديـدة بالقديمـة بتفـاوت، فـأراد       

                                       
 .١٠٨: ١عبده  محمدبشرح نهج البالغة  -  ١
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! وكـان معـه   اال هـذا ربـ   ر: اً وزيادة بجديد، فقال على الفورجل أن يعطيه قديم
ا فارقه قال له اليهودي: أدع لنا، فقـال : اهللا يهـديك، والتفـت    فلم دالل يهودي ،

  إلي وقال: هذا يهودي.
ــالوا: إن    ثالث  اً: كمــا أن الخــوارج كفّــروا مــن عــداهم مــن المســلمين، وق

مرتكــب الكبيــرة كــافر مخلّــد فــي النــار، واســتحلوا دمــاءهم وأمــوالهم وســبي  
هـم  إنّّ حتّـى هور الكبائر فيها دار كفـر،  ذراريهم، وقالوا: إن دار اإلسالم تصير بظ

  قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 
صـائماً فـي شـهر رمضـان،     ’ ، أحد أصحاب رسـول اهللا )١(اهللا بن خباب عبد

                                       
اهللا بن خباب بن األرت: ذكره غير واحد من علماء الحديث والتراجم، واختلفوا في  عبد -  ١

، وروی ’ ي زمنه، وبعض نصّ على والدته ف’ مولده، فبعض ذكر والدته قبل زمن النبي
به، وصار من في حرو× لى اإلمام عليإوفاً بالخير والصالح واإليمان ، انضم عنه، وكان موص

وكان الخوارج الذين قدموا من البصرة مع مسمع «بسنده قال:  ٣٦٧أنصاره ، ففي أنساب األشراف : 
بن فدكي استعرضوا الناس في طريقهم ، فإذا هم برجل يسوق بامرأته على حمار له، فدعوه ا

  وانتهروه ورعبوه وقالوا له: من أنت؟
  .فقال: رجل مؤمن
  قالوا: فما اسمك؟

، فكفوا عنه، ثم قالوا له: ما تقول في ’ اهللا بن خباب بن األرت صاحب رسول اهللا نا عبدقال: أ
  علي؟

ه قال: نّأ’ ثني أبي عن رسول اهللالمؤمنين ، وإمام المسلمين، وقد حد قال: أقول: إنّه أمير
  .<افراً ستكون فتنة یموت فیھا قلب الرجل فیصبح مؤمناً ویمسي كافراً، ویمسي مؤمناً ویصبح ك>
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والقرآن في عنقه، وقتلوا زوجته وهي حبلى، وبقـروا بطنهـا، ألنّـه لـم يتبـرأ مـن       
بحوه فـذ ،  )١()هذا الذي في عنقـك يأمرنـا بقتلـك   (علي بن أبي طالب وقالوا له: 

  شاطیء النهر حتّی سال دمه في النهر. علی 
إنّهـم  تزايـدوا    حتّـى فيما بينهم،  نبيعونهنساء المسلمين ي وکانوا إذا أسروا 

 في بعض الوقائع على امرأة جميلة وغالوا في ثمنها فقام بعضهم فقتلها وقال: إن

                                                                                           
به وبامرأته وهي حبلى متم حتّى  ا أحد، وأخذوه فكتفوه، ثم أقبلوالوا: واهللا لنقتلنك قتلة ما قتلهفقا

فقذفها بعضهم في فيه، فقال له رجل منهم: أبغير حلها وال  نزلوا تحت نخل مواقير، فسقطت رطبة
  ←                                                                                                                           ثمن لها؟

  ه، فمر به خنزير لذمي فقتله بسيفه، فقال بعضألقاها من فيه واخترط سيفه وجعل يهزف →
فقال ابن خباب :  حتّى أرضاه،أصحابه : إن هذا لمن الفساد في األرض، فطلب صاحب الخنزير  

  رى وأسمع إنّي آلمن شركم. لئن كنتم صادقين فيما أ
 صار دمهوفقال: فجاؤوا به فأضجعوه على شفير نهر، وألقوه على الخنزير المقتول فذبحوه عليه، 

وقتلوا ثالث  قد امذقر في الماء، وأخذوا امرأته فبقروا بطنها وهي تقول: أما تتقون اهللا؟ مثل الشراك
  .)نسوة كن معها
، ١٥٠: ٣، أُسد الغابة ٦٠: ٤جده في : المعجم الكبير النقيصة تتالف األلفاظ والزيادة ووالخبر باخ

  لى ترجمةإ. وارجع ٥٨٨: ٣، تاريخ اإلسالم ٣٤٢: ٣، الكامل في التاريخ ٦١: ٤تاريخ الطبري 
، معرفة ١١٤: ١، التاريخ الصغير ٢٤٦: ٥باب في المصادر التالية: الطبقات الكبرى اهللا بن خ عبد

، تهذيب ١٥: ٣،  أُسد الغابة٢١٩: ١، تاريخ بغداد ١١: ٥ ، الثقات٢٠٧طوال: ، األخبار ال٢٦ :٢الثقات 
، تقريب ١٧٢: ٥، تهذيب التهذيب ٦٤: ٤، اإلصابة البن حجر ٥٤٨: ١، الكاشف ٤٤٧: ١٤الكمال 

 .٣١٧، المعارف : ٤٨٨: ١التهذيب 

 .٥٢٢: ١، أعيان الشيعة ٣٥: ٢شجرة طوبی  ـ ١
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وم ، وقالوا للحسن بن علي ي)١(هذه الكافرة كادت تقع فتنة بسببها بين المسلمين
  .)٢(شركت يا حسن كما أشرك أبوكأ :ائنساباط المد

كــذلك الوهــابيون حكمــوا بشــرك مــن خــالف معتقــدهم مــن المســلمين،  
واستحلوا ماله ودمه، وبعضهم استحل سبي الذرية كما سيأتي في البـاب األول،  

مشـرك! وجعلـوا دار اإلسـالم دار حـرب، ودارهـم       بقولهم : يا إّال ولم يخاطبوه 
وحكمــوا بقتــال تــارك الفــرض وإن لــم يكــن  ،جــب الهجــرة إليهــادار إيمــان ت

الً كما في الرسالة الثالثة من رسائل الهدية السنية، ونقلوه فيهـا أيضـاً عـن    مستح
  .)٣(ةابن تيمي

ـ على ما حكي عنه في رسـالته فـي الـرد علـى       عبد الوهابقال سليمان بن 
م: يقــال ابــن القــ(: ـ    الوهابيــة صــاحب الــدعوة عبــد الوهــاببــن  محمــدأخيــه 

وا بهمــا جماعــة المســلمين وأئمــتهم فــارق لخــوارج لهــم خاصــيتان مشــهورتانا
أنّهـم   والثانی ة:ة ، نة سـ نجهم عن السنّة وجعلهـم مـا لـيس بسـ    خرو ح داھما:إ

 ذلـك اسـتحالل دمـاء المسـلمين     یوالسـيئات ، ويترتـب علـ   رون بالـذنوب  يكفّ
هـم دار اإليمـان.. فينبغـي للمسـلم     وأموالهم، وأن دار اإلسالم دار الحرب، ودار

أن يحذر من هذين األصلين الخبيثـين ومـا يتولـد عنهمـا مـن بغـض المسـلمين        
وذمهم ولعنهم واستحالل دمائهم وأموالهم. وعامة البدع إنّمـا تنشـأ مـن هـذين     

  . )٤()األصلين

                                       
 .٢٨١: ٢لحديد شرح نهج البالغة البن أبي ا -  ١

 .٧٢٢: ٢ة في معرفة األئمة ، الفصول المهم١٦٣: ٢ة ، كشف الغم٤١مقاتل الطالبيين : ـ  ٢

 .١١١ـ  ٨٤لفواكه العذاب: لتحفة النجدية، الرسالة الثالثة المسماة باالهدية السنية وا ـ  ٣

  .٦١، فصل الخطاب : ٢٢لهية في الرد علی الوهابية : الصواعق اإل -  ٤
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  وهذا الذي ذكره بعينه موجود في الوهابية.
لى ظواهر بعض اآليات إشبهتهم هذه الخوارج استندوا في  كما أن رابعاً:

وهابيون استندوا في لّ كبيرة كفر، كذلك الواألدلة التي زعموها دالة على أن كُ
لــى ظــواهر بعــض اآليــات واألدلــة التــي توهموهــا دالــة علــى أن إهـذه الشــبهة  

االستغاثة واالستعانة بغير اهللا شرك، وعلى غير ذلك مـن معتقـداتهم كمـا يظهـر     
هم باآليـات التـي ال داللـة فيهـا علـى معتقـداتهم عنـد نقلنـا لهـا،          من استشـهادات 
  لى ذلك.إاألمر العاشر عدة روايات تشير  وسيأتي في

وا قتـال ملـوك اإلسـالم والخـروج علـيهم      كما أن الخوارج استحلّ خامس اً:
وا قتـال ملـوك اإلسـالم    هم باعتقادهم أئمة ضالل، كـذلك الوهـابيون اسـتحلّ   ألنّ

  بدع.لااصرون للشرك وهم باعتقادهم أئمة ضالل نوأُمرائه ألنّ
علـى الحـرب ألنّهـم    كما أن الخوارج ال يبالون بالموت ويقدمون  سادساً:

لـى  إبعضهم طعن برمح فمشى والرمح فيه  ّّنإ حتّىة، لى الجنّإرائحون بزعمهم 
ى{ طاعنه، فقتله وهـو يتلـو:   ْرَض  َك َربِّ لَِت ُت إِلَْی  بيون كـذلك الوهـا   )١(}َوَعِجْل 

ة، لـى الجنّـ  إن بالموت ألنّهم بـزعمهم رائحـون   ، ال يبالوقداماً إيظهرون بسالة و
  ويقولون في حروبهم مع المسلمين.

  ين أنتَ يا باغيهاأهبت هبوب الجنة             و                
ــب مــن الجمــود والغبــاوة  كمــا أن س  ابعاً: ، فبينــا هــم الخــوارج علــى جان

رة ملقاة في الطريق، ويرون قتل الخنزيـر الشـارد فـي البـر     يتورعون عن أكل تم
فساداً في األرض، تراهم يرون قتل الصحابي الصائم وفي عنقه القرآن طاعـة هللا  

لّ كبيــرة كفــراً، ولقــيهم قــوم ، ويكفّــرون جميــع المســلمين، ويــرون كُــ تعــالى
اب ذو فطنة فقـال: اتركـوا الجـو   مسلمون فسألوهم : من أنتم؟ وكان فيهم رجل 

                                       
 . ٨٤رة طه: سو ـ ١
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 ثُـم  نسـمع كـالم اهللا،    حتّـى جرنا بكـم  تلي، قال: نحن قوم من أهـل الكتـاب اسـ   
: ال تخفروا ذمة نبيكم، فأسمعوهم شيئاً من القرآن، وارسلوا واتبلغونا مأمننا! فقال

اهللا بن خباب الصحابي: مـا تقـول    لعبد ا، وقالو )١(معهم من يوصلهم إلى مأمنهم
   .اًي علي بن أبي طالب؟ فأثنى خيرف

  .)٢(ها، وفعلوا معه ما تقدمئإنّك ممن يتبع الرجال على أسما فقالوا:
كــذلك الوهــابيون علــى جانــب مــن الجمــود، فبينــا هــم يحرمــون التــرحيم 

ه بــزعمهم بدعــة وأمثــال ذلــك، ويتوقفــون فــي التلغــراف، لعــدم والتــذكير، ألنّــ
كفّـرون  وقوفهم علـى نـص فيـه، ويحرمـون التـدخين ويعـاقبون عليـه؛ تـراهم ي        

هم، ويقــاتلونهم بالبنــادق ءون أمــوالهم ودمــايشــركونهم، ويســتحلّالمســلمين و
والمدافع، لطلبهم الشفاعة ممن جعل اهللا له الشفاعة، وتوسلهم بمـن لـه عنـد اهللا    

  .)٣(الوسيلة
لــى العلــم، إج قـال بمقــالتهم جماعـة ممــن ينسـب    كمـا أن الخــوار  ثامن اً:

الشــك أنّــه كــان  الــذي ل، ورفــع الظلــماللظهــورهم بمظهــر مقاومــة أئمــة الضــ
عنهـا أميـر المـؤمنين     هللا الكلمة التـي قـال   إّال موجوداً في الجملة، وأنّه ال حكم 

كذلك الوهـابيون قـال بمقـالتهم    ، ل كما مرطأنّها كلمة حق يراد بها با× يعل
لى العلم، لظهـورهم بمظهـر رفـع البـدع التـي ال شـك فـي        إجماعة ممن ينسب 

 ال  إهللا،  وال استعانة وال استغاثة  إّال في الجملة، وأنّه ال عبادة وال شفاعة وجودها 
  باهللا. وهذه كتلك كلمة حق يراد بها باطل كما عرفت وستعرف.

یمرق ون م ن ال دین «’ : كما أن الخوارج قال فيهم رسـول اهللا  تاسعاً:

                                       
 .١١٧، األمالي للسيد المرتضى:  ٢٨١: ٢شرح نهج البالغة البن أبي الحديد  ـ ١

 .٢٨٢ :٢ح نهج البالغة البن أبي الحديد شر ـ ٢

 .٦١ـ  ٤٣الهدية السنية والتحفة النجدية ، الرسالة الثانية :  ـ ٣
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رق الس  ھم م  ن الرمی  ة ىیتعمّق  ون ف  ي ال  دین «، وفــي روايــة: )١(»كم  ا یم    حّت  
الوهابيون أشـار إلـيهم    كذلك  ،)٢(»یخرجوا منھ كما یخرج السھم من الرمیة

ــول اهللا   ’ رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
’ أن النبـي  سناده عـن ابـن عمـر   إاه اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده بوبما ر
  وفي نجدنا؟  قالوا:  .بارك لنا في شامنا، اللھّم بارك لنا في یمننا ھماللّ «قال: 

  .في یمننا لنا كشامنا، اللّھم بارلنا في  كاللّھم بار قال:
  قالوا: وفي نجدنا؟

  .)٣(»، أو قال: بها يطلع قرن الشيطانھنالك الزالزل والفتن منھا قال: 
هـم  اللّ’ : ذكـر النبـي  «ابن عمـر :   وأخرج البخاري في كتاب الفتن عن

  بارك لنا في يمننا. همبارك لنا في شامنا، اللّ

                                       
باب  ١١١: ٣ح مسلم كتاب بدء الخلق ، صحي ١٠٨: ٤، صحيح البخاري  ٨٨: ١مسند أحمد  ـ  ١

، سنن ٣٢٦: ٣، سنن الترمذي ٤٢٨: ٢، سنن أبي داود ٦٠: ١ذكر الخوارج وصفاتهم، سنن ابن ماجة 
  ، مجمع٢٢٥: ٣، السنن الكبرى للبيهقي ١٤٦: ٢، المستدرك للحاكم ١١٨: ٧ائي ـــالنس

   ، مسند ١٥٧: ١٠للصنعاني  المصنّف، ٢٤:  الطيالسي ، مسند أبي داود١٨٨: ٥د ــــالزوائ 
 .٣٣٠: ٢الحميدي 

وصححه الشيخ  ٤٤٠، كتاب السنة :  ٢٥٦: ١٢، فتح الباري  ٣٣: ٣و ٢١٩: ٢مسند أحمد  ـ ٢
  ، الكامل في٣٦٠: ٢، تاريخ الطبري ٢٢٨: ٦و ١٥٥: ٢، مجمع الزوائد  ٢٣٤األلباني، الدرر : 

 .٤١٦: ٤ة ي، البداية والنها٢٧١: ٢التاريخ  

، صحيح ٣٩٠: ٥كتاب الكسوف، سنن الترمذي  ٣٣: ٢البخاري  ، صحيح١١٨: ٢مسند أحمد  - ٣
  ، تذكرة٢٧٩: ١هيد البن عبد البر، التم٢٢١: ٨ البن عبد البر ، االستذكار٣٩٠: ١٦ابن حبان 

 ».هذا حديث صحيح غريب«وقال:  ٨٣٦: ٣الحفاظ  
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  قالوا: يارسول اهللا، وفي نجدنا؟
  .)١(»، وبھا یطلع قرن الشیطانن: ھناك الزالزل والفتفاظنه قال في الثالثة

  وأخرجه الترمذي في المناقب.
اهللا بــن عمــر، ومســلم فــي صــحيحه قــول  وأخــرج أحمــد فــي مســند عبــد

ر م ن ھ ا«وهو مستقبل المشرق يقـول:  ’ النبي ث  رأس الكف  ھن ا، م ن حی 
  .)٢(»یطلع قرن الشیطان
الفتنـة مـن قبـل    (’: الفـتن، فـي بـاب قولـه     ي فـي كتـاب  وأخرج البخار

الفتن ة ھ ا ھن ا، «لـى جنـب المنبـر فقـال:     إقام ’ ، عن ابن عمر أنّه )المشرق
  .)٣(»ھنا، من حیث یطلع قرن الشیطان أو قال قرن الشمس الفتنة ھا

وهــو مســتقبل ’ وأخــرج البخــاري عــن ابــن عمــر أنّــه ســمع رســول اهللا
  .)٤(»نا، من حيث يطلع قرن الشيطانالفتنة ها ه ّإنأال «المشرق يقول: 

لـى  إيشـير  ’ ن ابـن عمـر رأيـت رسـول اهللا    وأخرج مالك في الموطأ عـ 

                                       
حيح هذا حديث حسن ص«وقال:  ٣٨٩: ٥كتاب الفتن، سنن الترمذي  ٩٥: ٨صحيح البخاري  -  ١

 .٢٧٩: ١، التمهيد  ٢٢١: ٨، االستذكار »غريب من هذا الوجه...

، ٤٠٦: ١المشرق، مسند ابن راهويه  ، باب الفتنة من١٨١: ٨، صحيح مسلم ٢٣: ٢مسند أحمد  -  ٢
 .١١٩:  ١١کنز العمال

هذا حديث حسن (وقال :  ٣٦٢: ٣كتاب الفتن، سنن الترمذي  ٩٥: ٨صحيح البخاري  -  ٣
 .٤٦٣: ١١ف للصنعاني،  المصنّ)صحيح

من باب الفتنة  ١٨٠: ٨كتاب الفتن، صحيح مسلم  ٩٥: ٨، صحيح البخاري ٩٢: ٢مسند أحمد   - ٤
، ذيل ١٠٧: ٤، طبقات المحدثين بإصبهان١٢٢: ١، المعجم األوسط ١٤٥: ٤المشرق، مسند الشاميين 

 .١١٥: ٥تاريخ بغداد 
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رن  ھ  ا إّن الفتن  ة ھ  ا«المشــرق ويقــول:  ث یطل  ع ق   ھن  ا ، إّن الفتن  ة م  ن حی  

ن الشيطان وقرناه : أُمتـه والمتبعـون لرأيـه، أو    قر( ، وفي القاموس: )١(»الشیطان
  .انتهى )٢()قوته وانتشاره، أو تسلطه
رأسـه بالشـمس عنـد طلوعهـا لتقـع       رنالشـيطان يقـ   ّإن(وقال القسـطالني :  

  .انتهى )٣()سجدة عبدتها له
رق«’: فـي صـحيحه قولـه   وأخرج مسلم  ر نح و المش   )٤(،»رأس الكف 

رق«وفي روايـة:   ل المش  ر قب  إلیم ان یم ان والكف  ظ «وفـي روايـة :   ،  )٥(»ا غل 

                                       
، كتاب بدء الخلق ، المعجم ٩٣: ٤خاري ، صحيح الب٤٠: ٢، مسند أحمد ٩٧٥ :٢موطأ مالك  - ١

، صحيح ٦٧: ١،البداية والنهاية  ٢٤: ١٥صحيح ابن حبان ،١٤٥: ٤، مسند الشاميين ١٢٢: ١األوسط 
 .١١: ١٧، التمهيد البن عبد البر ٥١٩: ٨، االستذکار ٢٤: ١٥ابن حبان 

 مادة (قرن). ٤٤٦: ١٨مادة (قرن)، تاج العروس  ٢٥٨: ٤القاموس المحيط  -  ٢

ليقع سجود «لكن فيه:  ٣٩: ١٣، فتح الباري ٤٦: ١٥صحيح البخاري  إرشاد الساري لشرح -  ٣
 .١١٩، ونحوه في تأويل مختلف الحديث: »عبدتها لها

، مسند ٩٧٠: ٢الموطأ  ،١٢٦، باب تفاضل أهل اإليمان، األدب المفرد : ٥٢: ١صحيح مسلم  - ٤
، االستذکار ٣: ٢، الجامع الصغير ٢٢٦ :١١يعلى ، مسند أبي  ٩٧: ٤، صحيح البخاري ٤١٨: ٢أحمد 

 .١٤٢: ١٨، التمهيد ٤٩٨:  ٨البن عبد البر 

،  ٤٨٤و  ٤٠٨و  ٣٨٠و  ٣٧٢: ٢، باب تفاضل أهل اإليمان ، مسند أحمد ٥٢: ١صحيح مسلم  - ٥
، سبل الهدى ٤٧٠أخبارها : ، فتوح مصر و٨٩: ١٣حيح ابن حبان ، ص٣٩٤: ١١أبي يعلى  دمسن

 ١٦٥: ١٠والرشاد 
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إلیمان في    .)١(»أھل الحجازالقلوب والجفاء في المشرق وا
ن بــاقي اأن طلــوع قــرن الشــيطان بنجــد يفســروالخبــران األوالن القــائالن بــ

ث «األخبار، ويدالن على أن المراد بالمشرق فيها هو نجد، وكذا قوله:  م ن حی 
المراد نجد؛ وذلك ألن نجداً في شـرقي   »یطلع قرن الشیطان أو قرن الشمس

  المدينة. 
رق المقابل بـه الحجـاز فـي الروايـة األخيـرة هـو       ومنه يعلم أن المراد بالمش

  نجد.
؛ ألنهـا  )٢(حكى عن بعض الوهابيين من أن المراد من نجد هـو العـراق  ا يوم
ن الحجاز، والنجد في اللغة ما أشرف مـن األرض؛ معلـوم الفسـاد، فـإن     مأعلى 

السـم  بهـذا ا  إّال سـمى عرفـاً   تُنجداً حيثما يطلق بال قيد يراد بـه بالدهـم التـي ال    
نجــد، وســلطنتها نها ســلطان ا، ويســمى أهلهــا النجــديون، وســلطقــديماً وحــديثاً

كالم أهل اللغة صريح في ذلك وكذلك أشعار العرب، ففـي  والسلطنة النجدية، 
ف النجد: ما أشرف من األرض، والطريق الواضح المرتفع، وما خـال (القاموس: 

لعراق والشام، وأولـه مـن جهـة    واليمن، وأسفله ا ةالغور، أي : تهامة، أعاله تهام

                                       
ح ابن صحي ، ٣٣٥: ٣مسند أحمد المؤمنون،  ال  إباب بيان أنّه ال يدخل  ٥٣: ١مسلمصحيح  - ١

 .٥٣: ١٠، مجمع الزوائد ٢٠١: ٢، الجامع الصغير ٣٧: ٩وسط ، المعجم األ٢٨٥: ١٦حبان 

  ، سلسلة األحاديث٥٩: ، عمدة القارئ٤٦: ١٣حيح البخاري اري شرح صــح البـــفت  - ٢
 ٢٢٤٦ح ٣٠٢:  ٥  الصحيحة 



 كشف اإلرتياب                                                                                    ١٩٨   
    

  .انتهى )١()الحجاز ذات عرق
: تهامـة  نجد: من بالد العرب، وهـو خـالف الغـور، والغـور    (وفي الصحاح: 

نجـد:  (، وعن المصباح: )٢( )لى أرض العراق فهو نجدإوكلّ ما ارتفع عن تهامة 
سـت مـن الحجـاز، وإن كانـت     يبالد معروفة من ديار العرب مما يلي العراق، ول

ه كسـرى  لّ ما وراء الخندق الذي خندقـ من جزيرة العرب. قال في التهذيب: كُ
لى الحرة، فـإذا ملـت إليهـا فأنـت فـي      إلى أن تميل إعلى سواد العراق فهو نجد 

  .انتهى )٣()الحجاز
وكلّ ذلك صريح في خـروج العـراق عـن نجـد كخـروج الحجـاز والـيمن        

  سمى بالغور أيضاً . والشام، وأن المراد به ما يقابل تهامة التي تُ
قــول الصــحابة الــذين هــم مــن أهــل الحجــاز وفــي الحجــاز         علــى أن

صـريح فـي أن المـراد نجـد الحجـاز، وهـي أرض        )وفي نجـدنا ( :’للرسول
 فـال يبقـى لهـذا االحتمـال الـوهمي       الوهابية الواقعة في مشرق الحجاز، وحينئـذ

  مجال.
  وقال األبيوردي اُألموي: 

نَدمت ولم تَشمم لقَقت وافإنّك إن أعر          نجدم نداعلب٤(راراً وال ر(  

                                       
 ٤١٤: ٣، مادة (نجد) ، لسان العرب ٥٤٢: ٢مادة (نجد) ، الصحاح  ٣٤٠: ١القاموس المحيط  -  ١

 مادة (نجد). ٢٦٩: ٥مادة (نجد) ، تاج العروس 

 مادة (نجد). ٢٧٠:  ٤مادة (نجد) ، مجمع البحرين  ٥٤٢: ٢الصحاح للجوهري  -  ٢

 مادة (نجد)، ٢٦٩: ٥صل النون، تاج العروس ف ٤١٤: ٣، لسان العرب ٢٦٢: ٥معجم البلدان - ٣
 مادة (نجد). ٥٩٣: ٢المصباح المنير 

  دي مطلعها:رالقصيدة لآلبيو) ٤(
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  فقابل العراق بنجد . 
بالد نجد: هي الواقعة شرقي بالد الحجـاز ،  (وعن قاموس األمكنة والبقاع: 

الحجاز، ونجد العارض، وقد خرج منها القرامطـة ، ومسـيلمة   نجد وهي قسمان: 
  .انتهى )١()ض، سكانها ثالثون ألفاًالكذاب، والوهابيون. وعاصمتها مدينة الريا

لى وقوعها فـي نجـد   إ’ ن وطلوع قرن الشيطان التي أشارفالزالزل والفت
  رامطة والوهابية.قهي خروج مسيلمة الكذاب وال

ق بالتعمفإن المراد  ،عمق الخوارجقون في الدين كتك الوهابيون يتعملوكذ
  اهللا به ونحو ذلك.فيه واهللا العالم التشدد فيه، وتكلّف ما لم يكلف 

وممن قال إن هذه األحاديث واردة في الوهابية وأجاد فـي اسـتدالله علـى    
، فإنّه قال في رسالته التي يرد بها على أخيه الوهاب عبد ذلك الشيخ سليمان بن 

ومما يـدل  (كي عنه: صاحب الدعوة الوهابية على ما ح الوهاب عبد بن  محمد
رأس الکفر نحو « :تباعه) ما في الصحيحينأه وعلى بطالن مذهبكم (يعني أخا

رن «، وفي رواية : »المشرق ث یطل ع ق  إلیم ان یم اني والفتن ة م ن ھھن ا حی  ا
ھا  إّن الفتنة «مستقبل المشرق:  قال وهو’ أنّهن ي، وفي الصحيح»الشیطان

ص اعنا، وف ي م دنا،  ھماللّ « .. ولإلمام أحمد :»ھنا بارك لنا في مدینتنا وف ي 
فقال: ھا ھنا یطلع قرن الشیطان. ـ مس شاستقبل مطلع ال ثمّ  ـ امناویمننا، وش

  . »وقال: من ھاھنا الزالزل والفتن

                                                                                           
  عدا.س هلَ هنبم أُل مٍلي مطانة           وأي عظيموهو خ لسعد أقولُ                        

 .٤٢٠ديوان اآلبيوردي :      

 . ٤٣٨: قاموس األمكنة والبقاع) ١(
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 رسول اهللا ثُم لقد أدى األمانـة،   ،لصادق’ قال الشيخ سليمان: أشهد أن
  وبلّغ الرسالة.

 شـرقاً، ومنهـا   ’ حكى عن ابن تيمية أنّـه قـال: المشـرق عـن مدينتـه      ثُم
، ’ذاب الذي ادعى النبوة، وهو أول حـادث حـدث بعـده   خرج مسيلمة الك

  بعه خالئق. واتّ
  وجوه نذكر بعضها: نقال سليمان: وجه الداللة من هذا الحديث م مثُ

رق«’: قوله منھا رج م ن المش  الم یم اني، والفتن ة تخ  إلس  ذكرهـا   »ا
  مراراً للتعقل.
ا فيهم لمشرق، لم، وأبى أن يدعو ألهل اأنّه دعا للحجاز وأهله مراراً ومنھا:

  من الفتن، خصوصاً أهل نجد.
  .يعني نجداً ،بأرضنا هذه’ أن أول فتنة وقعت بعده ومنھا:

فنقول: هذه اُألمور التي تجعلون المسلم بها كافراً.. مألت مكة، والمدينـة،   
واليمن من سنين متطاولـة ، بـل بلغنـا أنّـه مـا فـي األرض أكثـر منهـا فـي الـيمن           

علـم أن فــي بــالد  هـذه هــي أول مــن ظهـر فيهــا الفــتن، وال ن   والحـرمين، وبلــدنا 
فتنهـا قـديماً وحـديثاً، وأنـتم اآلن مـذهبكم أن يتبـع العامـة         المسلمين أكثر مـن 

تكفير أهل بلده وجبت و مذهبكم ، وأن من اتبعه ولم يقدر على اظهاره في بلد
فـإن   لحديث، وهذا خالف هذا ا ،عليه الهجرة إليكم، وأنّكم الطائفة المنصورة

’ لـى يـوم القيامـة، وهـو    متـه إ ُأبره اهللا بما هو كائن على أخ’  رسول اهللا
أخبر بما يجري عليهم ومنهم، فلو علم أن بالد المشـرق خصوصـاً نجـداً (بـالد     

تكون بهـا، وأنّهـا بـالد يظهـر      ةمسيلمة) تصير دار اإليمان، وأن الطائفة المنصور
الحرمين الشريفين واليمن تكون بالد كفر،  ّأنفيها اإليمان ويخفى في غيرها، و
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تعبد فيها األوثان، وتجب الهجرة منهما؛ ألخبر بـذلك ، ولـدعا ألهـل المشـرق،     
خصوصاً أهل نجد، ولـدعا علـى أهـل الحـرمين والـيمن وأخبـر أنّهـم يعبـدون         

عـم المشـرق ،   ’ فإنّـه ضـد ذلـك،   إّال األصنام، وتبرأ منهم، مع أنّه لـم يكـن   
، وأن فيها يطلع قرن الشـيطان، وأن منهـا وفيهـا الفـتن، وامتنـع مـن       وخصّ نجداً

رسـول   !الدعاء لها، وهذا خالف زعمكم، وأن اليـوم عنـدكم الـذين دعـا لهـم     
كفّار، والذين أبى أن يدعو لهـم وأخبـر أن منهـا يطلـع قـرن الشـيطان،       ’ اهللا

         منها الفـتن هـي بـالد اإليمـان تجـب الهجـرة إليهـا وهـذا بـي ن واضـح مـن   وأن
  .)١()األحاديث إن شاء اهللا

فـي ذي الخويصـرة   ’ قولـه   ومن األخبار المرجح ورودها في الوهابيـة 
ضئض  «: التميمــي رآن، ال یج  اوز حن  اج ئم  ن  رأون الق   ھم، رھ  ذا قوم  اً یق  

  یمرق                                                                                                                                                             ون 

ل  الم، وی دعون أھ  إلس  ل ا إلسالم مروق الس ھم م ن الرمی ة، یقتل ون أھ    من ا

  . )٢(»نھم قتل عاداألوثان، لئن أدركتھم ألقتل

                                       
 بتصرف من المؤلف& . ٤٤الصواعق اإللهية في الرد على الوهابية:  -  ١

كتاب التوحيد،  ١٧٨:  ٨كتاب بدء الخلق و ١٠٨: ٤، صحيح البخاري ٧٣:  ٣مسند أحمد  - ٢
، السنن ٨٨: ٥، سنن النسائي ٤٢٧: ٢باب ذكر الخوارج، سنن أبي داود  ١١٠: ٣صحيح مسلم 

، كتاب السنة : ١٥٧: ١٠للصنعاني  المصنّف، ٢٩٦: الطيالسي داود ، مسند أبي١٨: ٧الكبرى للبيهقي 
 .٢٠٦: ١، صحيح ابن حبان ٣٩١: ٢بي يعلى أ، وصححه محققه الشيخ األلباني ، مسند ٤٢٦
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فيكون المراد من ضئضئه أي: مـن   ، وحينئذ)١(والضئضئ : األصل والمعدن
     أصــله وعشــيرته، ال مــن نســله وعقبــه، ألن عشــيرة الرجــل هــي أصــله ومعدنــه، 

مـن أصـل واحـد وعشـيرة واحـدة فكالهمـا        الوهاب عبد وذو الخويصرة وابن 
  تميمي.

 )٢(انوا من بني تميم كشبث بـن ربعـي  جملة من رؤساء الخوارج ك  ّكما أن

                                       
، وارجع »: هو أصل الشيء ومعدنه... ئالضئض: «١١٠: ٣بن سالمة في غريب الحديث اقال  -  ١
  ، لسان  ٦٩: ٣)، النهاية في غريب الحديث ئمادة (ضئض ٦٠: ١لى: الصحاح للجوهري إ

مادة  ١٩٤: ١ض أ)، تاج العروس  مادة (ض أ ٣: ٣)، مجمع البحرين ئمادة (ضئض ١١٠: ١العرب 
 ) وغيرها من مصادر اللغة.ئ(ضأض

أدرك  :القدوس بن حصين بن عثيم بن ربيعة، من بني تميم شبث بن ربعي : يكنى أبا عبد -  ٢
م تاب ورجع ارتد والتحق بسجاح التي أدعت النبوة وصار مؤذنها، ثُ وأسلم، ثم’ عصر النبي

م رجع بعد ذلك مع جمع من لى اإلسالم ، وقام بوجه عثمان بن عفان فيمن ثاروا عليه، ثُإ
ثار  حتّى، وولي الكوفة ليزيد × التحق بركب يزيد وشارك في قتل الحسين مالحرورية، ثُ

  ×.قتلة الحسينالمختار الثقفي وقتله مع جملة 
لى هذا المعثر كيف يتقلب ويتالعب فمرة مسلم وأُخرى مرتد، وثالثة ثائر على عثمان، إفانظر       

  وإن عشت رأيت األعجب. ،ورابعة خارجي، وخامسة قاتل للذرية النبوية
 ة،من ثقات رواة السنة، ووصفوه بالوثاقة وصحة الرواي ّ هذا المعثرواألعجب من ذلك كلّه أن     

  ←، ويصفه الرازي ٧١٤رقم  ٤٤٨: ١كتابه معرفة الثقات  فهذا العجلي يعده من الثقات في
، ويعده ابن )حديثه مستقيم ال أعلم به بأساً(بقوله:  ١٦٩٥رقم  ٣٨٩: ٤في الجرح والتعديل  →

، وابن ٣٦٨٦رقم  ٣٥٢: ١٢، والمزي في تهذيب الكمال ٣٧١: ٤حبان من الثقات في كتابه الثقات 
، وابن حجر في تقريب ٢٦٦: ٤، والبخاري في التاريخ الكبير ٢١٦: ٦عد في الطبقات الكبرى س

، وابن حجر في ٢٦١:  ٢، والذهبي في ميزان االعتدال ٢٦٧: ٤، وتهذيب التهذب ٤١١:  ١التهذيب 
 وغيرها من المصادر. ٣٠٢: ٣اإلصابة 
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وغيرهما،  فبعد انطباق أكثر صفات الخوارج على الوهابيـة   )١(ومسعر بن فدكي
  يترجح كون هذه األخبار شاملة لهم أيضاً.

راً: لى اآليات الواردة في الكفّـار فجعلوهـا   إالخوارج عمدوا  ّكما أن عاش 
آليات النازلة فـي المشـركين   في المسلمين والمؤمنين، كذلك الوهابيون جعلوا ا

فيدل عليه ما فـي خالصـة   ما صدور ذلك من الخوارج أالمسلمين، منطبقة على 
اهللا بن عمر(رض)فـي   روى البخاري في صحيحه عن عبد(ا هذا لفظه: الكالم م

يــات نزلــت فــي الكفّــار فجعلوهــا علــى آوصــف الخــوارج أنّهــم انطلقــوا الــى 
  ’ ابــن عمــر عنــد غيــر البخــاري أنّــهوفــي روايــة أُخــرى عــن  ،)٢()المــؤمنين

ر «قــال:  عھ ف  ي غی   رآن، یض   ل مت  أول للق   ى أُمت  ي رج   أخ  وف م  ا أخ  اف عل  

                                       
التحکيم، وشارک في قتل خباب بن هو مسعر بن فدکي التميمي : ممن صار مع الخوارج بعد  -  ١

، أنساب ٣٤: ٤األرت المتقدم ذکره في الصفحات السابقة، وارجع إلی أخباره في: تاريخ الطبري 
، البداية ٢٩٤: ٣، الکامل في التاريخ ٢٥٥: ٤، کتاب الفتوح ١١٤: ١، الملل والنحل٣٦٧األشراف : 

  .١٤٩، تاريخ خليفة بن خياط:  ٣٠٣: ٧والنهاية 
  ارج بني تميم: ومن خو

، ٤٣: ٢، اإلصابة ١٣٩: ٢ـ حرقوص بن زهير السعدي التميمي. راجع ترجمته في أُسد الغابة  ١       
  .١٧٣: ٢األعالم للزركلي 

، ٦٣: ٣، ميزان االعتدال ١٩٠: ٢عروة بن أدية التميمي. راجع ترجمته في تاريخ اليعقوبي  ـ  ٢       
  .٥١٤: ١ة ، أعيان الشيع٣٣٦أنساب األشراف : 

  .٩١: ٨هالل بن علقة التميمي من زعماء الخوارج. راجع األعالم للزركلي  ـ   ٣       
 .٢١٥: ٧ـ المستورد بن علقمة التميمي من الخوارج . راجع األعالم للزركلي  ٤       

 .٢٥٩: ٥كتاب استتابة المرتدين، تغليق التعليق  ٥١:  ٨صحيح البخاري  -  ٢
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  .انتهى )١(»موضعھ
ي أهـل  فـ ال تكونـوا كـالخوارج تـأولوا آيـات القـرآن      (وعن ابـن عبـاس :   

القبلة، وإنّما نزلت في أهل الكتاب والمشركين، فجهلوا علمها، فسفكوا الدماء، 
  .)٢()والوانتهبوا األم

ــا ســيأتي نقــل كلمــاتهم      ــه م ــك مــن الوهــابيين فيــدل علي ــا صــدور ذل وأم
ومعتقداتهم من جعلهم اآليات الكثيرة النازلة في الكافرين والمشركين منطبقـة  

ً { على المسلمين مثل: ِخُذ َولّی ا ي َم اَذا َخلَ َق الَّ ذیَن نَف أَُرو{ ،)٣( }قُل أََغیَرِهللا أَتَّ

الَ َیعلَ ُم ف ي السَّ َمواِت َوالَ ف ي األَرِض أُتَنبِّئ وَن هللاَ بَِم ا  لْقُ{،  )٤(}ِمن دُونِھِ 

ا یُشِرکونَ انھ وَتعَ اُسبح إنَّ الَّذیَن َتدُعوَن ِمن ُدون ِهللا لَن یخلُقُوا {، )٥(}لی َعمَّ

 ً َل {، )٦(}ُذباب                                                                   ا   أََجَع                                                                   

ِ {،  )٨( }أَِجئَتَن  ا لَِنعُب  َد هللاَ َوح  َدهُ {،  )٧( }األَ لَِھ  َة إلھ  اً واِح  داً  الَ َتجَعلُ  وا ِ ّ َف  

                                       
، الدرر ٢٣٠وراجع خالصة الكالم في أُمراء البلد الحرام:  ،١٦٤: ٢لشاميين نحوه في مسند ا -  ١

 .٤السنية في الرد على الوهابية لزيني دحالن: 

 .٤، الصواعق اإللهية في الرد على الوهابية : ٢٥٧: ١، تفسير البغوي ٢٧١: ٢تفسير الثعلبي  -  ٢

 .١٤سورة األنعام:  -  ٣

 .١١سورة لقمان :  -  ٤

  .١٨ونس : يسورة  -  ٥
  .٧٣سورة الحج :   - ٦
  . ٥سورة ص :  -  ٧
 .٧٠سورة األعراف :  -  ٨
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لَُھ َدعَوةُ الَح قِّ والَّ ذیَن {،  ٢}ُشرکآؤُکُم الَّذیَن ُکنُتم َتزُعمونَ  أَين{،)١(}أَنداداً 

لى غير ذلك من اآليات الكثيرة إ )٣( }يء  بوَن لَُھم بِشَ یَیدُعوَن ِمن ُدونِِھ الَ یسَتجِ 
يجعلونهـا منطبقـة علـى    التي يسردونها وهي نازلـة فـي الكـافرين والمشـركين ف    

 المسلمين انطباقاً تاماً بغير مائز وال فارق.
ر ــي  :ح  ادي عش   ــا أن الخــوارج س ــق كم ــذلك  ماهم التحلي ــبيد ك أو التس

التسـبيد فـيهم   >الخـوارج   في حـديث (الوهابيون سيماهم التحليق، وعن النهاية: 
   .انتهى  )٤()هو الحلق واستئصال الشعر <فاش

ذكـر قـوم سـيماهم التحليـق، ومـن المـرجح أو        وقد جاء في أخبـار كثيـرة  
المعلــوم انطبــاق تلــك األخبــار علــى الوهابيــة أو علــيهم وعلــى الخــوارج،         

إّن أُناساً من أُمتي سیماھم التحلیق، یقرؤون القرآن، ال یجاوز «’: كقوله
رج«، )٥(»حلوقھم، یمرقون من الدین كما یمرق الس ھم م ن الرمی ة ن اس  یخ 

رق یقرؤون القرآن ، ال یجاوز تراقیھم، یمرقون م ن من أُمتي من قبل المش
ى إیعود السھم  حّتىال یعودون فیھ  ُثّم الدین كما یمرق السھم من الرمیة،  ل 

  فوقھ.
  قيل: ما سيماهم؟ 

                                       
  .٢٢سورة البقرة :  -  ١
  .٢٢سورة األنعام :  -  ٢
 ١٤سورة الرعد :   - ٣

، غريب الحديث ٤٤: ٢٢ ، وعنه العيني في عمدة القارئ٣٢٣: ٢النهاية في غريب الحديث  - ٤
 . ٨٢دفع الشبه عن الرسول للحصني: ، ٢٠٢: ٣، لسان العرب  ٢٦٧: ١البن سالمة 

، ٦٠ط، مسند أبي داود الطيالسي : ووصححه محقق المسند شعيب األرنؤ ١٧٦: ٥مسند أحمد  -  ٥
 .٣٠٥:  ١١كنز العمال 
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  البخاري. اهرو )١(،»ماھم التحلیقسیّ قال: 
ماھم التحلیق، أدق العیون، یدعون بال دین یجيء أقوام من الشرق سیّ  «
، قلوبھم كزبر ءأھلھ، ال یرحمون من بكاء، وال یجیبون من شكاسوا من یول

  رواه مسلم. الحديث ،)٢(»الحدید...
سیكون في أُمتي اختالف وفرقة، قوم یحسنون القیل، ویسیئون الفعل، «

یقرؤون القرآن ال یجاوز تراقیھم، یمرقون من الدین مروق السھم من الرمیة 
ى، ال یرجع ون  ی یرت د حّت  ى كت  اب هللا ی دعون إ ل ى أن ق ال ـإـ  فوق ھ  عل  ل 

  ولیسوا منھ في شيء.
  ماهم؟يما س قالوا: يا رسول اهللا،

  رواه أبو داود. ،)٣(»التحلیق قال:
یخرج ون ف ي فرق ة م ن الن اس، س یماھم قوماً یكونون ف ي أُمت ھ « :ذكر

  الحديث. )٤(»التحلیق، یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة

                                       
  ، سنن  ٤٢٥و ٤٢٢: ٤و  ٦٤: ٣، كتاب التوحيد، مسند أحمد ٢١٩: ٨صحيح البخاري  -  ١

، المستدرك للحاكم ١٢٠: ٧، سنن النسائي ٤٧٦٦ح ٤٢٨:  ٢، سنن أبي داود ١٧٥ح ٦٢: ١ابن ماجة 
 ، وغيرها من مصادر الحديث.٤٣٥، كتاب السنة : ٦١، مسند أبي داود الطيالسي : ٤٤٤: ٣

 غير موجود في صحيح مسلم و المصادر السنية اُألخرى. -  ٢

، السنن ١٤٧: ٢، المستدرك للحاكم ٤٨٦٥ح ٤٢٨:  ٢، سنن أبي داود ٣٢٤: ٣مسند أحمد  -  ٣
، ٥٣٢:  ٣، أحکام القرآن  ٢٠٢: ١١، کنز العمال ٤٢٦:  ٥مسند أبي يعلی الموصلي  ،١٧١: ٨كبرى ال

 .٣٢٨: ٧البداية والنهاية 

باب  ١١٣: ٣، صحيح مسلم  ٥: ٣د ـــ، ونحوه في مسند أحم١٥٨: ٥السنن الكبرى  للنسائي  - ٤
 .١٣٨:  ١٥التحريض على قتل الخوارج، صحيح ابن حبان 
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 : ر «عن علي راقیھم ، ف ي آخ  رآن ال یج اوز ت  رؤون الق  الزم ان ق وم یق 
روق الس ھم ع  ن الرمی ة.. س یماھم التلحی ق رواهمــا )١( »یمرق ون م ن ال دین م 

  النسائي في الخصائص.
تنصـيص علـى    »سیماھم التحلی ق«’ : وفي خالصة الكالم : (في قوله

ألنّهـم كـانوا    ؛الوهـاب  هؤالء الخارجين من المشرق التـابعين لمحمـد بـن عبـد    
بعهم حتّـى  يأمرون من اتّبعهم أن يحلق رأسه ال يتركونه يفارق مجلسـهم إذا اتّـ  

  يحلقوا رأسه. 
قال: ولم يقع من أحد قـط مـن الفـرق التـي مضـت أن يلتزمـوا مثـل ذلـك،         

  فالحديث صريح فيهم.
الـرحمن األهـدل مفتـي زبيـد يقـول: ال يحتـاج إلـى         قال: وكان السيد عبد
’:  ، بـل يكفـي فـي الـرد عليـه قولـه      الوهـاب   بـد عالتأليف في الرد على ابن 

  ه لم يفعله أحد من المبتدعة.فإنّ »سیماھم التحلیق«
الالتـي يتبعنـه،      يأمر أيضاً بحلق رؤوس النساء الوهاب عبد قال: وكان ابن 

فدخلت في دينه امرأة وجددت إسالمها بزعمه، فأمر بحلق رأسها، فقالت: شعر 
للرجل، فلو أمرت بحلق لحى الرجال لساغ أن تـأمر   الرأس للمرأة بمنزلة اللحية

  .انتهى )٢()بحلق رؤوس النساء، فلم يحر جواباً

                                       
  ، مجمع١٢٠: ٧، سنن النسائي ١٥٦: ١، مسند أحمد ١٤٠مير المؤمنين : خصائص أ -  ١
 .٣٨٠، مسند ابن الجعد : ٢١٣: ٦الزوائد  

هـ)، الدرر السنية في الرد  ١٢٠٧تحت بحث (سنة  ٢٣٤مراء البلد الحرام: ُُأخالصة الكالم في  - ٢
  . ٥٠على الوهابية : 
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الخوارج يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهـل األوثـان    كما أن ثاني عشر:
ف ي الخ وارج عنهم بما رواه في السيرة الحلبية من قولـه: > ’ كما أخبر النبي

راقیھم، ال تفقھ ھ قل وبھم، ل یس لھ م یقرؤون القرآن ال یجاوز حناجرھم  أو ت 
إلسالم، ویدعون أھل األوثان  .)١(<حظ منھ إالّ  تالوة الفم، وأنّھم یقتلون أھل ا

كذلك الوهابيون يقتلون أهل اإلسالم، ويدعون أهل األوثان، ولـم ينقـل عـنهم    
وفـي قـتلهم    ،أنّهم حاربوا أحداً سوى المسلمين أو قتلوا أحداً من أهـل األوثـان  

ــب، وقــتلهم أهــل كــربالء ســنة ( آهــل الطــائف أوالً وأ هـــ) ، ۱۲۱۶خــراً بــال ذن
األردن  هم كالعراق والحجاز والـيمن وشـرقي  وغزوهم بالد اإلسالم المجاورة ل

ألـف رجـل مـن    قـتلهم نحـو   وغيرها، وقـتلهم مـن ظفـروا بـه مـن المسـلمين، و      
هم ذبح األغنـام  حهم لهـ)، وذب ۱۳۴۰اليمانيين جاؤوا لحج بيت اهللا الحرام سنة (

كُلّـه فـي تـاريخهم، وعـدم غـزوهم ألهـل األوثـان، وقـد امـتألت           كما مر ذلك
لى المسلمين، خاصّة بعدما داً، وتوجيه بأسهم وحربهم كُلّه إاألرض كفراً وإلحا

وطنـه،   ممالكهم، وصار اإلسالم غريباً فـي ضعفت قواهم، واستعمرت بالدهم و
  .)٢(أقوى شاهد على ذلك

ا أن الخوارج كُلّما قطع منهم قـرن نجـم قـرن كمـا أخبـر      كم ثالث عشر:
الوهابيون كُلّما قطع مـنهم قـرن نجـم قـرن،      ،كذلك )٣(×عنهم أمير المؤمنين

                                       
، عمدة القارئ  ١٥٩: ٧في : شرح مسلم للنووي ، وورد شرح الحديث  ٨٩: ٣السيرة الحلبية  -  ١

  . ٨٨:  ٥، شرح سنن النسائي  ٢٣١:  ١٥للعيني 
  . ٨٩: ٣السيرة الحلبية  ـ   ٢
×: لما قيل له: يا أمير المؤمنين، هلك القوم بأجمعهم! قال ٦٠خطبة  ١٠٨: ١في نهج البالغة   ـ ٣
اء، ُكلّما نجم منھم قرن قطع حّتى یكون كال وهللا، إنّھم نطف في أصالب الرجال، وقرارات النس>
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لـى  راهيم باشا إ، واستأصل شأفتهم، ووصل ولده إباعلي باش محمدفقد حاربهم 
جم وقطع ن ثُم نجم قرنهم بعد ذلك وقطع،  ثُم قاعدة بالدهم الدرعية وأخربها، 

  مراراً.

                                                                                           
                                                      <.بینآخرھم لصوصاً سّال 

←  
تباع محمد بن عبد الوهاب ، فإن نشأتهم كانت قطع أوهذا الوصف ينطبق على الوهابية  →

الصحراء، مستخدمين البدو الطريق على المارة ، وقتل األبرياء ، وسلب ونهب القوافل السائرة في 
  معهم ابن  واألعراب ممن يسكن البراري، ويقتات على الغارة والحرب والغزو، فتماأل

عبد الوهاب مظهراً لهم الدين ومكفّراً عموم أمة المسلمين، فراق لهم فعله من القتل والسلب 
ثُم ظهرت عيون النفط  لهم نابتة، وبرز قرنهم في شبه الجزيرة العربية.. ومن توالنهب، حتّى نبت

  والغاز لتضفي على هؤالء األعراب القوة وتشتري الذمم بأموالٍ بخسة نتيجتها الضالل واإلضالل.





  
  الباب األول:

ذكر جميع معتقدات الوهابية ومحور مذهبهم في 
الوهابيون سنيون وينتحلون مذهب  .الذي يدور عليه

  اإلمام أحمد بن حنبل
  

  االجتهاد عند الوهابيين:
ــون ب  ــم ال يقول ــد أحــد    إإالّ أنّه ــون بتقلي ــاد ، وال يلتزم ــاب االجته نســداد ب

بن إسماعيل األميـر   محمدقال  ،جتهدون على خالفهاربعة، بل قد يالمذاهب األ
 وأحد مؤسسـي المـذهب الوهـابي    الوهاب عبد اليمني الصنعاني المعاصر البن 

وفقهاء المذاهب األربعة يحيلون االجتهـاد مـن بعـد    (في رسالته تطهير االعتقاد: 
ــاطالً، وكالمــاً ال يقولــه إالّ مــن كــان للحقــا   ئق  األربعــة، وإن كــان هــذا قــوالً ب

  .انتهى )١()جاهالً
في آخر الرسـالة   الوهاب عبد اللطيف أحد أحفاد ابن  بن عبد محمدوقال 

مذهبنا فمذهب اإلمام أحمد بن حنبـل،  وأما (الخامسة من رسائل الهدية السنية: 
إمام أهل السنة في الفروع، وال ندعي  االجتهاد، وإذا بانت لنا سنّة صحيحة عن 

  .انتهى )٢()كائناً من كان وال نقدم عليها قول أحد عملنا بها،’ رسول اهللا
  هذا هو االجتهاد الذي أنكره في أول كالمه وقال به في آخره!!و

                                       
  المطبوع ضمن مجموع رسائل الجامع الفريد. ٥١٠تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد:  -  ١
  .١٥٠ـ  ١٤٩الهدية السنية والتحفية النجدية، الرسالة الخامسة:  -  ٢
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أو تكـون  ’ هي السنة الصحيحة التي تبين له هل يشافهه بها الرسول وما
  متواترة خفيت على جميع أئمة المذاهب األربعة وغيرهم وبانت له؟

   .هذا مستحيل عادة 
قـد نهـى عـن     تعـالى هي خبر ظني الداللة والسـند أو السـند فقـط، واهللا    أو 

 إّال العمل بالظن في كتابـه وذم متبعـه، فهـل يكـون العمـل بـذلك الخبـر الظنـي         
  باالجتهاد الذي أنكره؟!
عبـد  بـن   محمـد اللطيف في إحدى رسائل الهدية السنية إن  وقال أبوه عبد

ة لرأي فقيه ومـذهب عـالم خـالف    لنبويال يرى ترك السنن واألخبار ا(: الوهاب
لى أن قال ـ : نعم عند الضرورة وعدم األهلية والمعرفة بالسـنن   إـ   هذلك باجتهاد
يجـاب مـا   إلى التقليد.. وال يـرى  إواعد االستنباط واالستظهار يصار واألخبار وق

  .)١()قاله المجتهد إالّ بدليلٍ من الكتاب والسنة خالفاً لغالة المقلدين
في الرسالة الثانية من رسائل الهدية  عبد الوهاببن  محمداهللا بن  عبد وقال

دعيها إالّ أنّه إذا صـح  وال نستحق مرتبة االجتهاد المطلق، وال أحد منّا ي(السنية :
جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ وال مخصـوص وال معـارض بـأقوى     لنا نصّ

كــإرث الجــد  ،نــا المــذهبوترك بــه أحــد األئمــة األربعــة أخــذنا بــه منــه وقــال
 باإلرث وإن خالفه مذهب الحنابلة واإلخوة، فنقدم الجد.  

 إذا اطلعنـا علـى نـصٍّ    إّال : وال نعترض على أحـد فـي مـذهب     لى أن قالإ 
جلي مخالف ألحد األئمة، وكانت المسألة مما يحصل بها شعائر ظاهرة كإمـام  

ة فـي االعتـدال، والجلـوس بـين     نـ الصالة، فنأمر الحنفي والمالكي مـثالً بالطمأني 

                                       
  (نبذة من سيرة محمد بن  عبد الوهاب). ١٢٨الهدية السنية والتحفة النجدية: الرسالة الرابعة:  -  ١
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السجدتين، لوضـوح ذلـك، بخـالف جهـر اإلمـام الشـافعي بالبسـملة فـال نـأمره          
ع ض المسائل دون بعض، وقد اختـار جمـ  باإلسرار، وال مانع من االجتهاد في بع

  .انتهى )١()دهمأئمة المذاهب األربعة ما يخالف مذهب مقلّمن 
اللطيف ومـا حكـاه أبـوه عـن       دبن عب محمدوهذا األخير يخالف ما ذكره 

، فهـذا يشـترط فـي جـواز األخـذ بـالنصّ مـن الكتـاب         الوهـاب   عبدبن  محمد
يقول ال نقدم علـى السـنة قـول     محمدوالسنة أن يقول به أحد األئمة األربعة ، و

 إّال المجتهـد  يجـاب مـا قالـه    إال يـرى   الوهـاب  عبـد  أحد كائناً من كان، وابـن  
  !!بدليل

 خطـأ، فإنّـه    هصاحب المذهب بخالف مذهبه فيما فيه شعار ظـاهر لزام إ ثُم
إن كان معذوراً لـم يجـب إلزامـه، بـل لـم يجـز، وإن لـم يكـن معـذوراً وجـب           

  إلزامه، سواء كان فيه شعائر ظاهرة أو ال.

                                       
، لكن الموجود فيها يغاير ما ذكره المؤلف  ٤٨التحفة السنية والهدية النجدية، الرسالة الثانية:  -  ١

محمد بن عبد اهللا بن  في األلفاظ ، وإن كان يتفق معه في المعنى ونص عبارة الرسالة كالتالي قال
 إّال  عبد  الوهاب في الصفحة المتقدمة: > وال نستحق مرتبة االجتهاد المطلق، وال أحد منّا يدعيها

أنّه إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ وال مخصوص وال معارض بأقوى منه وقال 
ة فنأمر الحنفي والمالكي مثالً به أحد األئمة األربعة أخذنا به، وتركنا المذهب كإمام الصال

بالمحافظة على نحو الطمأنينة في االعتدال والجلوس بين السجدتين، لوضوح ذلك،  بخالف جهر 
اإلمام الشافعي بالبسملة فال نأمره باإلسرار، وشتان ما بين المسألتين ، فإذا قوي الدليل أرشدناهم 

  بالنص وإن خالف المذهب، وذلك يكون نادراً جداً.
 مانع من االجتهاد في بعض المسائل دون بعض وال مناقضة، لعدم اإلجتهاد المطلق، وقد سبق وال

جمع من أئمة المذاهب األربعة الختيارات لهم في بعض المسائل مخالفة للمذهب الملتزمين تقليد 
  .)صاحبه
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  :وصفاته تعالىاعتقاد الوهابية وقدوتهم ابن تيمية في اهللا 
، وبـاذر بـذورها   الوهاب عبد بن  محمدالوهابية ومؤسس دعوتهم  ّاعلم أن

موحـدون، وأنّهـم   أنّهـم   تبـاعهم ادعـوا   أأحمد بن تيمية، وتلميـذه ابـن القـيم و   
باعتقـاداتهم التـي خـالفوا بهـا جميـع المسـلمين حمـوا جنـاب التوحيـد عــن أن          

  يتطرق إليه شيء من الشرك.
وادعــى الوهــابيون أنّهــم هــم الموحــدون وغيــرهم مــن جميــع المســلمين   

تباعهمـا  أو الوهـاب  عبدما سيأتي، ولكن الحقيقة أن ابن تيمية وابن مشركون ك
 تعـالى قد أباحوا حمى التوحيد، وهتكوا ستوره، وخرقوا حجابه، ونسبوا إلى اهللا 

  علواً كبيراً.عما يقول الظالمون  تعالىما ال يليق بقدس جالله، تقدس و
فوق السماوات  هو يذجهة الفوق واالستواء على العرش ال تعالىفاثبتوا هللا 

وغيـر  ذلـك بمعانيهـا     لى سماء الدنيا، والمجـيء ، والقـرب  إواألرض ، والنزول 
الوجه، واليدين، اليد اليمنى واليد الشمال، واألصابع،  تعالىثبتوا  له أالحقيقية، و

  ، كُلّها بمعانيها الحقيقية من دون تأويل، وهو تجسيم صريح.نوالكف، والعيني
المحبــة  تعـالى ة، فـأثبتوا هللا  يــات علـى معانيهـا الحقيق  وحملـوا ألفـاظ الصــف  

تأويـل، وأنّـه    رغيـ  ة مـن يـ والرحمة والرضا والغضب وغير ذلـك بمعانيهـا الحقيق  
محـالً للحـوادث، وهـو يسـتلزم      تعـالى يتكلم بحرف وصوت، فجعلوا اهللا  تعالى

  .)١(الحدوث كما بين في محلّه من علم الكالم

                                       
شبيه هللا سبحانه مور المهمة التي تميز المذهب الوهابي عن غيره تصريحه بالتجسيم والتمن اُأل -  ١

صوله إلى مؤسس ُوتعالى ، وتجسيمه لم ينشأ من ابن تيمية أو محمد بن  عبد الوهاب ، بل ترجع أ
   ← المذهب الحنبلي أحمد بن حنبل، إذ يالحظ تصريحه بالتجسيم بشكل ال يحتاج معه
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متسلسالً بدءاً  إلى تأويل أو كلفة فهم للكالم، ولرؤية األمر جلياً ننقل كلمات المذهب الحنبلي →

  لى المعاصرين منهم قدر اإلمكان.إبمؤسس المذهب و
إذا رجعنا الى كتاب العقيدة ألحمد بن حنبل وتصفحناه نجده يصرح بالتجسيم في عدة مواطن، 

من األسماء والصفات على ’ اهللا : >نثبت ما أثبته اهللا لنفسه، أو أثبته له رسول٤٥فيقول في ص
 ويدين على الحقيقة.. وبأن القرآن غير مخلوق، وأن اهللا تكلّم به، وأن حقيقتها من إثبات وجه هللا

اهللا على عرشه، وأن معنى االستواء العلو واالرتفاع.. وننكر أن اهللا في كُلّ مكان بذاته.. وأن اهللا 
ته يغضب ويرضى، وأن هللا نفساً .. وأن اهللا يرى في اآلخرة باألبصار..<. إلى غير ذلك من كلما

  المبثوثة في الكتاب المذكور فراجع.
: ٢١ويقول الشيخ عبد المغيث المقدسي بأن اهللا يستلقي حيث ذكر الذهبي في سير أعالم النبالء 

  .)إن اهللا لما انتهى من الخلق استلقى ووضع رجالً على رجل(: ١٦٠
خلق نفسه خلق الخيل، إن اهللا لما أراد أن ي(ويقول اإلمام الحسن بن علي األهوازي الحنبلي: 
  .١٧: ١٨سير أعالم النبالء  )فأجراها حتّّى عرقت، ثُم خلق نفسه من ذلك العرق

ث باطلة في الصفات . سير أعالم يوكتب الهروي الحنبلي كتاباً في الصفات أورد فيه جملة أحاد
  .٥٠٨: ١٨النبالء 

أحمد بن حنبل فقل: ترى لي أن قال لي شاذان: إذهب الى أبي عبد اهللا (وعن يحيى الحنبلي قال: 
  ردــأحدث بحديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأيت ربي عزّ وجلّ في صورة شاب أم

   .قال: فأتيت أبا عبد اهللا فقلت له
  .٢١٨: ١فقال لي: قل له: تحدث به، قد حدث به العلماء< طبقات الحنابلة 

ألحمد بن حنبل: يحكى عن ابن المبارك أنّه قيل قلت (وعن محمد بن إبراهيم القيسي الحنبلي : 
  له: كيف نعرف ربنا عزّ وجلّ؟

  .٢٦٧: ١طبقات الحنابلة  )قال: في السماء السابعة على عرشه بحد، فقال أحمد: هكذا هو عندنا
معه على العرش. طبقات ’ وكان البربهاري الحنبلي يحدث بأن اهللا سبحانه وتعالى يجلس النبي

  ←                                     .٤٣: ٢الحنابلة 
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: >صار الناس فيما ذكر اهللا في القرآن من االستواء والمجيء  ٣٨٦: ٦وقال ابن تيمية في التفسير  →

تباع السلف يبطلون تأويل ذلك..< أي يثبتون أن إلى السنة ووونحو ذلك ستة أقوال.. والمنتسب
  استواء ومجيء حقيقي.
والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء األكل والشرب، فالغني (: ٩٠: وقال في الرسالة التدمرية

المنزّه عن ذلك منزّه عن آالت ذلك، بخالف اليد فإنّها للعمل والفعل، وهو سبحانه موصوف 
بالعمل والفعل، إذ ذاك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن ال يقدر على الفعل، 

  الولد، وعن آالت ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن وهو سبحانه منزّه عن الصاحب و
 وهو مستلزم الضعف والعجز، الذي ينزّه عنه سبحانه، بخالف الفرح والغضب فإنّه من صفات

  .)الكمال
والموصوف بهذه الصفات ال يكون إالّ جسماً ، فاهللا (: ١٠٩: ١وقال في نقض أساس التقديس 

  .)تعالى جسم ال كاألجسام
لعقيدة الواسطية وغيرها أن هللا سبحانه وتعالى وجهاً ويدين ورجلين وقدم، وأنه مستوى وأثبت في ا

على العرش، وينزل إلى السماء الدنيا ويضحك وغير ذلك، ولم ينف عن اهللا تعالى الجسمية بل 
  يصفه بأنّه جسم لكن ال كاألجسام!

  وال ندري كيف يكون جسماً ولكنه يختلف عن األجسام؟!
القيم الجوزية كتاباً تحت عنوان الصواعق المرسلة ورد فيه على مؤولي الصفات، ومن  وألّف ابن

هل ينظرون إال {وقوله:  }جاء ربك{قوله: (:  ٤٦٩: ٢أمثلة ما ذكره إثبات عدة صفات فقال في 
.. فعطف مجيء الملك على مجيئه سبحانه يدل على تغاير }أن يأتيهم اهللا في ظل من الغمام

مجيء الرب سبحانه أولى أن يكون حقيقة من مجيء .. بلحقيقةًوأن مجيئه سبحانهالمجيئين، 
  الملك.. <.
َبْل }، {َما َمَنَعَك أَن تَْسُجَد لَِما َخلَْقُت بَِیَديَّ في إثبات صفة: >اليدين.. قال تعالى: { ٥١١: ٢وقال في 

عند هللا على منابر من نور عن یمین  المقسطون}... وقوله في الحديث الصحيح: >َیَداهُ َمبُْسوَطَتانِ 

  ، .. فالقبض واإلمساك باليد يصير المجموع حقيقة..<.<الرحمن، وكلتا یدیھ یمین
  ←                  خلق آدم باليدين ينفي المجاز عنها:(:  ٥١٥: ٢وقال في 
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ة: إن اهللا تعالى جعل ذلك خاصّة خص بها آدم دون غيره، ولهذا قال له موسى وقت المحاج →

  أنت الذي خلقك اهللا بيده، ونفخ فيك من روحه...<.
: >إن هذه األلفاظ كلفظ اليدين والوجه إما أن يكون لها معنى ، أو تكون ألفاظاً  ٥٢٢: ٢وقال في 

  مهملة ال معنى لها؟
والثاني ظاهر االستحالة ، وإذا لم يكن بد من إثبات معنى لها فال ريب في أن ذلك المعنى قدر زائد 
على الذات، وله مفهوم غير مفهوم الصفة اُألخرى فأي محذور في إثبات حقيقة اليد لزم مثله في 

  .)مجازها..
  المثال الخامس في إثبات الوجه هللا سبحانه:(قال:  ٥٣١: ٢وفي 

  وجه الرب جلّ جالله، حيث ورد في الكتاب والسنّة ، فليس بمجاز ، بل على حقيقته..
لمريسيي من إنكاره لليدين ونفيهما عن اهللا أقبل على وجه اهللا ذي الجالل قال الدارمي: لما فرغ ا

واإلكرام لينفيه عنه كما نفى عنه اليدين.. ثُم ساق الكالم في الرد عليه والقول بأن لفظ الوجه مجاز 
..باطل من وجوه(.  

ر وجه اهللا األعلى ذي إن من تدبر سياق اآليات واألحاديث واآلثار التي فيها ذك(: ٥٣٦: ٢وقال في 
  .)الجالل واإلكرام قطع ببطالن قول من حملها على المجاز..

َوُھَو أثبت الفوقية هللا سبحانه وتعالى وساق اآليات الدالة على ذلك كقوله تعالى: { ٥٦١: ٢وفي 

  .١٨} األنعام: الَْقاِھُر َفْوَق ِعَباِدهِ 
الى ونقل الحديث القائل بأن اهللا سبحانه ثبات نزول اهللا سبحانه وتعإلعقد فصالً  ٥٧٧: ٢وفي 

<، وعزتي وجاللي ال أسأل عن عبادي غیريوتعالى: >ينزل ربنا كُل يوم إلى السماء فيقول: 
..<، وقوله: >فيكون كذلك حتّّّى يطلع الفجر ثُم يعلو على من ذا  الذي یسألني فأعطیھوقوله: >

  النزول الحقيقي هللا جلّ وعال. كرسيه<، ثُم نقل جملة من األحاديث التي تذكر
وقد ذكر سبحانه النداء في تسعة مواضع (يثبت وجود النداء والصوت هللا تعالى وقال:  ٣٢: ٢وفي 

من القرآن، أخبر فيها عن ندائه بنفسه، وال حاجة إلى أن يقيد النداء بالصوت، فإنّه بمعناه وحقيقته 
  ←             .)نداء قطعاًباتفاق أهل اللغة ، فإذا انتفى الصوت انتفى ال
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یقول هللا یوم ذكر أن اهللا تعالى يكلّم الناس يوم القيامة ونقل الحديث الذي فيه: > ١٣٩: ٢وفي  →

القیامة: یا آدم؟ فیقول: لبیك رّبنا وسعدیك! فینادي بصوت: إّن هللا یأمرك أن تخرج من ذریّتك 

ً إلى النار تعالى يضحك ضحكاً حقيقياً، وأن له أصابع ذكر أن اهللا سبحانه و ٦٩٤: ٢وفي ،  <بعثا
  ونقل في ذلك عدة أحاديث تشير إلى ذلك.

ذكر أن هللا سبحانه وتعالى صورة ونقل حديث : >إن اهللا خلق آدم على صورة  ٦٩٧: ٢وفي 
  الرحمن<.

وفي كتاب (عقيدة السلف وأصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث 
) إلسماعيل الصابوني والذي يعد من أئمة السلف والمعتمد عند الوهابية يذكر المؤلف واألئمة

  عدة صفات هللا سبحانه وتعالى.
ذكر صفات  ١٩١: أثبت االستواء الحقيقي هللا سبحانه وتعالى على العرش ، وفي ص١٧٥ففي ص

ت رؤية المؤمنين هللا أثب ٢٦٣ن هللا جلّ شأنه، وفي صيتيان الحقيقيالنزول الحقيقي والمجيء واإل
  تعالى رؤية حقيقية يوم القيامة.

عبد اهللا المقدسي ذكر  بيوفي كتاب (اإلرشاد شرح لمعة االعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد) أل
، وصفة ١٢٠، وصفة اليدين كما في ص١١٨عدة صفات هللا جل شأنه منها صفة الوجه كما في ص

الرضا والمحبة والغضب والسخط كما في  ، وصفة١٢٧تيان كما في صالنفس والمجيء واإل
، وصفة رؤية اهللا  ١٦٢، وصفة العلو والفوقية كما في ص١٤٧، وصفة االستواء كما في ص١٣٢ص

  .١٩٣تعالى رؤية حقيقية يوم القيامة كما في ص
  وفي كتاب (الدرر السنية في األجوبة النجدية) الذي جمع فيه رسائل ومسائل محمد بن 

  عقيدة محمد بن  علىفيه أُمور جمة نستعرضها للقارئ تاركين الحكم له عبد الوهاب  ذكر 
ما ما ال يوجد عن اهللا ورسوله إثباته وال نفيه مثل الجوهر والجسم أو(: ٦: ٣الوهاب ، فيقول في  عبد

تدع، ومن أثبته.. فهو بوالعرض والجهة وغير ذلك ال يثبتونه ، فمن نفاه.. فهو عند أحمد والسلف م
  ←                                    .)مبتدع.. عندهم
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يقول: >سئل أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ حمد بن ناصر.. عن آيات  ١٢: ٣وفي  →

ْحمُن َعلَى اْلَعْرِش اْسَتَوىالصفات الواردة في الكتاب  كقوله تعالى: { } وكذلك قوله: الرَّ
ْصَنَع َعلَى َعْینِي{ ْل َیَداهُ }، وقوله: {أَْسَمُع َوأََرى}، وقوله: {ْعیُنَِناِبأ  }، وقوله: {َولُِت َب

ً }.. وقوله: {َمبُْسوَطَتانِ  ً َصفّا ُك َصفّا َك َوالَْملَ َضتُُھ َیْوَم }، وقوله: { َوَجاَء َربُّ ً قَْب َواْألَْرُض َجِمیعا

  }.الْقَِیاَمةِ 
یضع رجلھ فیھا فتقول:  ّتىح< وقوله: >قلب المؤمنین بین إصبعین من أصابع الرحمنومن السنة: >

  ’<.. على ما تحملون هذه اآليات ، وهذه األحاديث والصفاتقط قط
  فأجابوا ما نصّه:

الحمد هللا رب العالمين؛ قولنا فيها ما قال اهللا ورسوله، وما أجمع عليه سلف اُألمة وأئمتها من 
غير تحريف وال  قرار بذلك واإليمان منبعهم بإحسان وهو اإلومن اتّ’ أصحاب رسول اهللا

ْحمُن َعلَى اْلَعْرِش تعطيل ، ومن غير تكييف وال تمثيل كما قال اإلمام مالك لما سئل عن قوله:{ الرَّ

  } كيف استوى؟اْسَتَوى
فأطرق مالك وعلته الرحضاء، يعني العرق، وانتظر القوم ما يجيء  منه فيه، فرفع رأسه إليه وقال: 

قول، واإليمان به واجب، والسؤال عنه بدعة ، وأحسبك رجل االستواء غير مجهول والكيف غير مع
  خرج.اُسوء، وأمر به ف

  ومن أول االستواء باالستيالء فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك وسلك غير سبيله.
وهذا الجواب من مالك في االستواء شاف كاف في جميع الصفات مثل: النزول، والمجيء، واليد، 

ي النزول: النزول معلوم، والكيف مجهول، واإليمان به واجب، والسؤال عنه والوجه وغيرها فيقال ف
  .)بدعة. وهذا يقال في سائر الصفات الواردة في الكتاب والسنة...

: >أهل السنة والجماعة يصفون اهللا بجميع ما وصف به نفسه، كما يليق بجالله ٢٥: ٣وقال في 
ینزل ربّنا أنّه قال: >’ الصحيحة عن رسول اهللاوعظمته، فيثبتون النزول كما وردت بذلك السنة 

ّل لیلٍة الى السماء الدنیا، حین یبقى ثلث اللیل <، ويثبتون صفة اليدين كما يليق بجالله وعظمته ، ُك
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ستواء على العرش حقيقة، والـتكلم  التجسم واالأما ابن تيمية فقال بالجهة و
ف فيـه رسـائل مسـتقلة    بحرف وصـوت، وهـو أول مـن زقـا بهـذا القـول، وصـنَِّ       

واقتفـاه فـي ذلـك تلميـذاه ابـن القـيم        ،اهـ رالواسـطية، وغي كالعقيدة الحمويـة، و 
ه تبــاعهم، ولــذلك حكــم علمــاء عصــره بضــاللأالهــادي و الجوزيــة وابــن عبــد
لـى مصــر ونـوظر، فحكمــوا   إذ خــألطان بقتلــه أو حبسـه، ف وكفـره، والزمــوا السـ  

  نكث. ثُم بحبسه، فحبس وذهبت نفسه محبوساً بعدما أظهر التوبة، 
هي قيمة ابـن   ونحن ننقل ما حكوه عنه في ذلك وما قالوه في حقه لتعلم ما

  تيمية عند العلماء.
بن حجر الهيتمي المكي الشافعي صـاحب الصـواعق فـي كتابـه     قال أحمد 

لجوهر المنظم في زيـارة القبـر المكـرم) فـي جملـة كالمـه اآلتـي فـي فصـل          (ا
لى الجناب المقـدس، وخـرق سـياج عظمتـه بمـا      إابن تيمية تجاوز  ّن(إالزيارة: 

                                                                                           
   ← وكذلك صفة الوجه الكريم كما يليق بجالله وعظمته، وكذلك الضحك الذي وردت به

صابع، فيصفون اهللا بما وصف به نفسه، أو وصفه السنة، والتعجب، والغضب ، والقبضتان، واأل →
  .)به رسوله..
: >مسألة الحروف والصوت فتساق هذا المساق، فإن اهللا تعالى قد تكلم بالقرآن المجيد ٢٦وقال في 

فینادي یوم القیامة }... وكذلك جاء في الحديث: >لمصا}، وقال: {ألموبجميع حروفه فقال: {

  <.. والتحقيق هو: إن اهللا تكلّم بالحروف..<.من قرب بصوت یسمعھ من بعد كما یسمعھ
إلى غير ذلك من الكلمات الكثيرة المصرحة بصفات التجسيم التي أثبتوها بزعمهم هللا سبحانه 

    وتعالى عما يقول أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن عبد الوهاب علواً كبيراً.
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  لخ.إ )١()أظهره للعامة على المنابر من دعوى الجهة والتجسيم..
                                       

  ←            .٣١لمکرم: الشريف النبوي ا منظم في زيارة القبرالالجوهر  - ١

فإن قلت : کيف تحکي (:  ٣١ـ  ٢٩ص  والعبارة بکاملها کالتالي قال في الکتاب المذکور →
ري الحنابلة منکر جماع السابق علی مشروعية الزيارة والسفر إليها وطلبها وابن تيمية من متأخّاإل

  لّه ؟لمشروعية ذلک کُ
ه األسماع وتنفر مفي االستدالل لذلک بما تحج ـ يعني ابن تيمية ـکما رآه السبکي بخطه وأطال 

تقصر فيه الصالة، وأن جميع األحاديث  عنه الطباع، بل زعم حرمة السفر إليها إجماعاً وأنّه ال
  الواردة فيها موضوعة، وتبعه بعض من تأخر عنه من أهل مذهبه؟

عليه؟ مور الدينُأن ابن تيمية حتّی ينظر إليه أو يعول في شيء من قلت : م  
وهو هل إالّ کما قال جماعة من األئمة الذين تعقبوا کلماته الفاسدة وحججه الکاسدة، حتّی 

ن جماعة : عبد أضلّه اهللا تعالی وأغواه، ب أظهروا عوار سقطاته وقبائح أوهامه وغلطاته، کالعز
هاده ی شيخ اإلسالم وعالم األنام، المجمع علی جاللته واجتوقد تصد .وألبسه رداء الخزي

س اهللا روحه وأوضح بباهر حججه طريق الصواب، فشکر اهللا وصالحه وإمامته التقي السبکي قد
  تعالی مسعاه....

ربه وعاه إذا أفرط وفرط رجع إلی لبه، لکن إذا غلبت والعياذ باهللا تعالی الشقاوة، واستحکمت 
 حيم لنا سلوک أوضيارب، عزت قدرتک في أن تد كاعة إليربک اللّهم وض الغباوة، فمعاذاً

عليه شؤمها  تقل أبداً، ومصيبة ستمر رة الثالمسالک هذا. وما وقع من ابن تيمية مما ذکر وإن کان ع
المحروم أنّه أتی بأقبح  ىسرمداً ليس بعجيب، فإنّه ضرب مع المجتهدين بسهم صائب، وما در

ا الخلفاء الراشدين  المعايب، إذ خالف إجماعهم في مسائل کثيرة، وتدارک علی أئمتهم سيم
سماع وتنفر عنه الطباع حتّی باعتراضات سخيفة شهيرة، وأتی من نحو هذه الخرافات بما تمجه األ

ه سبحانه وتعالی من کلّ نقصٍ، والمستحق لکلّ کمالٍ أنفس، األقدس، منزّ بتجاوز إلی الجنا
ظهره للعامة علی المنابر من عظمته وکبرياء جاللته بما أ جفنسب إليه العظائم والکبائر، وأخرق سيا
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قـت فـي   س افتروقال ابن حجر أيضاً في الدرر الكامنة على ما حكي أن النا
ا ذكـره فـي العقيـدة الحمويـة     لـى التجسـيم، لمـ   إفمـنهم مـن نسـبه    (ابـن تيميـة:   

ات فا من ذلك كقوله: إن اليد، والقدم، والسـاق، والوجـه صـ   موالواسطية وغيره
  على العرش بذاته.  وٍٍتنّه مسأة هللا، ويحقيق

  فقيل له: يلزم من ذلك التحيز واالنقسام؟
األجسام! فألزم بأنّه يقـول   واالنقسام من خواصلم أن التحيز سأُ نّا الأفقال: 

  بالتحيز في ذات اهللا.
ال يسـتغاث بـه، وإن فـي    ’ ن النبيإ  :لى الزندقة لقولهإه بنهم من ينسوم

النـاس عليـه فـي ذلـك      وكان أشد’. م رسول اهللايذلك تنقيصاً ومنعاً من تعظ
الحاضـرين :   النور البكري، فإنّه لما عقـد لـه المجلـس بسـبب ذلـك قـال بعـض       

يعزر، فقال البكري: ال معنى لهذا القول  فإنّه إن كان تنقيصاً يقتل، وإن لم يكن 
  تنقيصاً ال يعزر.

ه كان مخذوالً حيث ما توجه، نّإلقوله في علي  لى النفاقإومنهم من ينسبه 
نّـه كـان   إنّمـا قاتـل للرياسـة ال للديانـة، و    نّه حاول الخالفة مراراً فلم ينلها ، وإإو

أبو بكر أسلم شيخاً يـدري   :يحب الرياسة، وأن عثمان كان يحب المال، ولقوله
م صبياً، والصبي ال يصـح إسـالمه علـى قـول. وبكالمـه فـي       لما يقول، وعلي أس

ناء على قصة أبي العاص بـن الربيـع،   ثطبة بنت أبي جهل، وما نسبه من القصة خ

                                                                                           
دعوی الجهة والتجسيم وتضليل من لم يعتقد ذلک من المتقدمين والمتأخرين حتّی قام عليه علماء 

  .)عصره والزموا السلطان بقتله أو حبسه وقهره
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ال >’: لنفـاق لقولـه  وما يؤخـذ مـن مفهومهـا فإنّـه شـنّع فـي ذلـك فـالزموه با        

  <منافق إّال یبغضك 
لى أنّه يسعى في اإلمامـة الكبـرى، فإنّـه كـان يلهـج بـذكر ابـن        إونسبه قوم 

وكـان إذا   .تومرت ويطريه، وكان ذلك مؤكداً لطول سجنه، ولـه وقـائع شـهيرة   
  .)١()بعيداً حوقق والزم يقول: لم أرد هذا إنّما أردت كذا، فيذكر احتماالً

< للمفتـي صـدر   ال تش ّد الرح الل فـي شـرح حـديث : >   وعن منتهى المقـا 
 محمـد قال الشيخ اإلمام  الحبر الهمام سند المحدثين الشيخ (الدين أنّه قال فيه: 

تحاف أهل العرفان برؤية األنبياء والمالئكة والجـان): وقـد   إالبرلسي في كتابه (
لى زيارة إلسفر حريمه لتبعدله، وذكر  تعالىتجاسر ابن تيمية الحنبلي عامله اهللا 

تجاوز الجناب األقدس المسـتحق لكُـلّ كمـال     ىحتّّّّّّّلى أن قال ـ : إـ ’ النبي
أنفس، وخرق سياج الكبرياء والجالل، وحاول إثبات ما ينافي العظمـة، وأظهـر   

لى آخـر مـا   إ )٢()هذا األمر على المنابر، وشاع وذاع ذكره بين األكابر واألصاغر
  يأتي في فصل الزيارة.

قـال فـي بيـان إرخـاء     لى فهم الشمائل) أنّه إن صاحب (أشرف الوسائل وع
: إنّـه ذكـر شـيئاً بـديعاً      ةقال ابن القيم عن شيخه ابـن تيميـ  (العمامة بين الكتفين: 

 ه واضعاً يده بين كتفيـه أكـرم ذلـك الموضـع بالعذبـة!      لما رأى رب’ وهو أنّه
  قال العراقي: لم نجد لذلك أصالً.

                                       
  .١٨١:  ١الدرر الکامنة في أعيان المئة الثامنة   - ١
 .٨٦منتهى المقال في شرح حديث: >ال تشد الرحال<:   - ٢
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من قبيل رأيهما وضاللهما، إذ هو مبنـي علـى مـا ذهبـا إليـه      بل هذا  أقول: 
طاال في االستدالل له، والحط على أهل السنة في نفيهم له وهو: إثبات الجهة أو

عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً، ولهما فـي هـذا    تعالىوالجسمية هللا 
ي عليـه بـالزور   المقام من القبـائح وسـوء االعتقـاد مـا تصـم عنـه األذان، ويقضـ       

والكذب والضالل والبهتان، قبحهما اهللا وقبح من قـال بقولهمـا. واإلمـام أحمـد     
وأجــالء مذهبــه مبــرؤون عــن هــذه الوصــمة القبيحــة، كيــف وهــي كفــر عنــد  

  .انتهى )١()كثيرين
الحليم الهندي في (حل المعاقد حاشية شـرح العقائـد):    وعن المولوي عبد

بليـاً، لكنـه تجـاوز عـن الحـد، وحـاول إثبـات مـا         كان تقي الدين ابن تيمية حن(
 خـر،  أُثبت له الجهة والجسـم، ولـه هفـوات    وجالله، فأ تعالىينافي عظمة الحق

(رض) كـان يحـب المـال ، وإن أميـر     كما يقول: إن أمير المؤمنين سيدنا عثمان
المؤمنين سيدنا علي(رض) ما صح إيمانه، فإنّه آمن في حال صـباه، وتفـوه فـي    

أهل بيت النبي صلى اهللا عليه وعليهم السالم ما ال يتفوه به المؤمن المحـق،  حق 
وقد وردت األحاديث الصحاح في مناقبهم في الصـحاح، وأنعقـد مجلـس فـي     
قلعة الجبل، وحضر العلماء األعالم والفقهـاء العظـام، ورئيسـهم قاضـي القضـاة      

ل بهـت ابـن تيميـة،    القـا  و زين الدين المالكي، وحضر ابـن تيميـة، فبعـد القيـل    
نودي بدمشق وغيرها: من كـان   ثُم هـ)،  ٧٠٥وحكم قاضي القضاة بحبسه سنة (

 محمـد على عقيدة ابن تيمية حلّ ماله ودمه، كذا في مـرآة الجنـان لإلمـام أبـي     
                                       

 نقالً عن شرح الشمائل البن ٢١٦: ٨، مرقاة المفاتيح  ١٧٢أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل :   - ١

  حجر الهيتمي.      
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هـــ)، وقــال: إنّــي  ٧٠٧تـاب وتخلّــص مــن الســجن سـنة (   ثُــم اهللا اليــافعي،  عبـد 
تـاب   ثُـم  رمـوزه، فحـبس حبسـاً شـديداً،     نكـث عهـده، وأظهـر م    ثُـم  أشعري، 

ولـه هنـاك واقعـات كتبـت فـي كتـب        ،وتخلّص من السـجن، وأقـام فـي الشـام    
التواريخ. ورد أقاويله وبين أحواله الشيخ ابن حجر في المجلد األول من الـدرر  

  الكامنة، والذهبي في تاريخه وغيرهما من المحققين.
جسـماً قـال بأنّـه ذو مكـان،      تعالىبكونه  والمرام أن ابن تيمية لما كان قائالً

كان على مـا ثبـت، ولمـا ورد فـي الفرقـان الحميـد:       مفإن كُلّ جسم البد له من 
ْحمُن َعلَى اْلَعْرِش اْسَتَوى{   } قال: إن العرش مكانه!الرَّ

 ـاً عنـده   ولما كان الواجب أزلي      لـى  إوأجـزاء العـالم حـوادث عنـده أضـطر
ش وقدمـه، وتعاقـب أشخاصـه الغيـر المتناهيـة، فمطلـق       القول بأزلية جنس العر

أزلـي، والتمكنـات المخصوصـة حـوادث عنـده، كمـا ذهـب         تعـالى التمكن له 
  .انتهى )١()لى حدوث التعلقاتإالمتكلّمون 

وكـان الـذي   (وعن اليافعي في مرآة الجنان أنّه قال في ذكر فتنة ابن تيمية: 
} ْحمادعي عليه بمصر أنّه يقول: إن نّـه  إحقيقة، و )}ُن َعلَى اْلَعْرِش اْس َتَوىالرَّ

نودي بدمشق وغيرها من كان على عقيدة ابن تيمية  ثُم يتكلّم بحرف وصوت، 
  .انتهى )٢()حلّ ماله ودمه

                                       
  .٢٣٢: حل المعاقد حاشية شرح العقائد - ١
  ، وارجع الى كالم ابن تيمية وابن القيم في ٣١: ٦، من ذيول العبر ٢٤٠: ٤مرآة الجنان لليافعي  -  ٢

  ومجموع الفتاوى  ٥٢٩: ١٢الية: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير المصادر الت
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 تدعي تقـي وفيهـا اسـ  (هــ):   ٧٠٥وعن تاريخ أبي الفداء في حـوادث سـنة (  
وأودع لى مصر، وعقـد لـه مجلـس، وأمسـك     إأحمد بن تيمية من دمشق  الدين

  .انتهى )١()االعتقال بسبب عقيدته، فإنّه كان يقول بالتجسيم
ابـن تيميـة فـي    الشـقي  وكان (سلطان: الوجاء في المنشور الصادر بحقّه من 

     ث فـي مسـائل   هذه المدة قد بسط لسان قلمه، ومـد بجهلـه عنـان كلمـه، وتحـد
ذلـك   وأتى فـي  ،مور منكراتأُ صفات، ونصّ في كالمه الفاسد علىالقرآن وال

بما أنكره أئمة اإلسالم، وانعقد على خالفه إجماع العلماء والحكام، وشـهر مـن   
مه اخالف في ذلك فقهاء عصره وأعـالم شـ  فتاويه ما استخف به عقول العوام، و

اتصـل بنـا أنّهـم صـرحوا فـي       حتّىومصره.. وعلمنا أنّه استخف قومه فأطاعوه، 
  .انتهی )٢()حق اهللا بالحرف والصوت والتجسيم

صـرح   حتّـى أنّـه بـالغ فـي رد ابـن تيميـة      (وعن كشف الظنون عن بعضهم: 
  .انتهى )٣()بكفر من أطلق عليه شيخ اإلسالم

تباعه في ذلك أثر ابن تيمية، كمـا  أفاقتفى هو و عبد الوهاببن  محمدا مأو
اقتفى أثره في زيارة القبـور والتشـفع والتوسـل وغيـر ذلـك، وبنـى علـى أساسـه         

جهة الفـوق واالسـتواء علـى العـرش      تعالىهللا  الوهاب عبدابن  وزاد، وقد أثبت

                                                                                           
لتجدهم يصرحون بأن الحق جلّ شأنه  ٢٢٩: ١وشرح قصيدة ابن القيم  ٥٩٧و ٥٢٩: ١٢الكبرى 

  يتكلّم بحرف وصوت حقيقي، تعالى اهللا عما يقول المبطلون علواً كبيراً.
  .٤٩٤: ١المختصر في أخبار البشر  -  ١
٢  - ه وتمرد للحصني دفع شبه م٣٨: ١ن شب.  
  .٢٢٠: ١كشف الظنون  -  ٣



                           ٢٢٥            محور مذهبهم ...االباب األول: في ذكر جميع معتقدات الوهابية و

الذي هو فوق السـماوات واألرض، والجسـمية، والرحمـة، والرضـا، والغضـب،      
واليدين اليمنى والشمال، واألصابع، والكف، كُلّهـا بمعانيهـا الحقيقيـة مـن دون     

  .)١(تأويل
لـى العبيـد   في كتاب التوحيد الـذي هـو حـق ع    عبد الوهاببن  محمدقال 

َع َع ن قُلُ وبِِھْم َق الُوا َم اَذا { :تعالىعلى ما حكي عنه في باب قوله  زِّ ى إَِذا فُ  َحتَّ
رُ  َعلِ  يُّ اْلَكبِی   ُك  ْم َق  الُوا اْلَح  قَّ َوُھ َو اْل صــفات الإثبــات  :العشــرون(، )٢(} َق اَل  َربُّ

  .)٣()خالفاً لألشعرية المعطّلة
األشـعري أنكـرت    سـبة ألبـي الحسـن   األشعرية : الفرقة المنت(قال الشارح : 
واسـتواؤه علـى عرشـه بائنـاً عـن خلقـه،        تعـالى منها: علـو اهللا   كثيراً من الصفات

ومحبته لعباده الصالحين، ورحمته لهم، ورضاه وغضبه وغيـر ذلـك، خالفـاً لمـا     
  .)٤()وأصحابه وسائر السلف الصالحين’ جاء عن رسول اهللا

 َوَم ا : {تعـالى باب ما جاء في قوله (ل: استدلّ على ذلك باألحاديث فقا ثُم
َضتُُھ َی ْوَم الْقَِیاَم ةِ  ْألَْرُض َجِمیعاً َقْب ِرِه َوا َ َحقَّ َقْد ، اآليـة عـن ابـن    )٥(}َقَدُروا هللاَّ

نـا  إ محمـد فقال: يا ’ لى رسول اهللاإود(رض) قال: جاء حبر من األحبار مسع

                                       
تقدم نقل كلماتهم ومنهم ابن عبد الوهاب والذي يصرح فيها بعدم نفي أو إثبات الجسمية هللا  -  ١

  سبحانه وتعالى.
  .٢٣سورة سبأ :  -  ٢
  . ٦٨كتاب التوحيد :  -  ٣
  ، القول المفيد على كتاب١٤٦٠: ٤يد اب التوحـــروح كتــع لشــريد الجامــمغني الم - ٤
  .٣٢٦: ٢    التوحيد 
  .٦٧سورة الزمر:  -  ٥
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ى إصبع، والشـجر علـى   إصبع ، واألرضين عل علی نجد أن اهللا يجعل السماوات
إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق علـى إصـبع فيقـول:    

  أنا الملك.
َوَم ا قـرأ: {  ثُم تصديقاً لقول الحبر،  بدت نواجذه حتّى’ فضحك النبي

َضتُُھ َیْوَم الْقَِیاَمةِ  ْألَْرُض َجِمیعاً َقْب ِرِه َوا َ َحقَّ َقْد   .)١()اآلية }َقَدُروا هللاَّ
يهـزهن فيقـول: أنـا     ثُـم  والجبال والشجر علـى إصـبع،   (وفي رواية لمسلم: 

يجعل السـماوات علـى إصـبع، والمـاء     (، وفي رواية للبخاري: )٢()الملك، أنا اهللا
  .)٣()والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع

 ثُــم ماوات يــوم القيامــة ســيطــوي اهللا ال(ابــن عمــر مرفوعــاً:  ولمســلم عــن
 ثُـم  يقول: أنا الملك أيـن الجبـارون، أيـن المتكبـرون،      ثُم بيده اليمنى  يأخذهن

يقول: أنا الملك أيـن الجبـارون    ثُم يأخذهن بشماله  ثُم يطوي األرضين السبع، 
  .)٤()أين المتكبرون

مـا السـماوات السـبع واألرضـون السـبع فـي كـف        (وروي عن ابن عباس : 

                                       
  کتاب التفسير، کتاب السنة البن أبي  ٣٣:  ٦، صحيح البخاري ٤٥٧:  ١مسند أحمد  - ١

  قه الشيخ األلباني.وصححه محقّ ٢٣٨عاصم : 
ة والنار، السنن الکبری ، کتاب صفة القيامة والجن١٢٥ّ:  ٨، صحيح مسلم ٤٥٧: ١مسند أحمد  - ٢

 .٤١٤: ٤للنسائي 

وصححه  ٣٣٨کتاب التوحيد، کتاب السنة :  ١٨٧: ٨، صحيح البخاري ٤٥٧: ١مسند أحمد  - ٣
 .٢٠٨:  ٣قه الشيخ األلباني، تخريج األحاديث واآلثار محقّ

  ، مجمع ٤٢٠:  ٢کتاب صفة القيامة والجنّة والنار، سنن أبي داود  ١٢٦:  ٨صحيح مسلم  -  ٤
 .٤١١:  ٩وصححه محققه الشيخ األلباني ، مسند أبي يعلی  ٢٤١، کتاب السنة: ٣٤٤:  ١٠الزوائد 
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بـين السـماء الـدنيا    (وعن ابـن مسـعود:    ،)١()كمالرحمن إالّ كخردلة في يد أحد
والتي تليها خمسمائه عام، وبين كُلّ سماء خمسمائه عام، وبـين السـماء السـابعة    
والكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي والمـاء خمسـمائة عـام، والعـرش فـوق      

ــالكم      ــن أعم ــيء م ــه ش ــى علي ــرش، ال يخف ــوق الع ــاء، واهللا ف ــه )٢()الم   أخرج
ل ت درون ک م  : |المطلب(رض) : >قال بن عبدالعباس وعن  ابن مهدي.  ھ 

رة خمس مائة یبینھما مس : ؟ قلنا : اهللا ورسوله أعلم ! قال بین السماء واألرض
ّل سماء الى سماء مسیرة خمسمائة سن ّل سماء مسیرة ، ةسنة، ومن ُك وكثف ُك

ن خمسمائة سنة، وبین السماء السابعة والعرش بحر بین أسفلھ وأعاله كما بی
فوق ذلك، ولیس یخفى علیھ شيء م ن أعم ال  تعالىالسماء واألرض، وهللا 

  ، أخرجه أبو داود وغيره.)٣(<بني آدم
َض تُُھ َی ْوَم  : {تعالىتفسير قوله  :ُ◌ولىاألوفيه مسائل:  ْألَْرُض َجِمیع اً َقْب َوا

  .}الْقَِیاَمةِ 
لـم  ’ زمنـه ه العلوم وأمثالها باقية عنـد اليهـود الـذين فـي     ذإن ه الثانیة:

  )٤(ينكروها ولم يتأولوها.

                                       
 .٣٣٦:  ٥، الدر المنثور ٢٥٣: ٨، تفسير الثعلبي ٣٢:  ٢٤جامع البيان  -  ١

رواه الطبراني في الکبير « وقال :  ٨٦:  ١، مجمع الزوائد ٢٠٢:  ٩المعجم الکبير للطبراني  -  ٢
 ».الصحيحورجاله رجال 

، مسند  ٥٦، کتاب العرش البن أبي شيبة : ٢٨٨: ٢، المستدرک للحاکم ٢٠٦:  ١مسند أحمد  - ٣
  ,١١:  ١، البداية والنهاية ٧٥:  ١٢أبي يعلی الموصلي 

العبارة جيداً ثم قارنها مع آيات القرآن الکريم المصّرحة بضالل وانحراف اليهود  حظال  -  ٢
  يقوله ابن  ری التغاير بين ما ينطق به القرآن الکريم وبين ماوأنّهم ليسوا علی شيء ، لت

 يکشفوذلك مسائل المختلفة، العبد الوهاب حينما حکم علی اليهود بأن لديهم العلم بالتوحيد و
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  صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك.’ إن الحبر لما ذكر ذلك للنبي الثالثة:
  ا ذكر الحبر هذا العلم العظيم.مل’ : وقوع الضحك منهالرابعة

 نالتصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمني، واألرضي الخامسة:
  خرى.  في اُأل

  .انتهى )١()صريح بتسميتها الشمالالت السادسة:
واالستواء على العرش الذي هو  تعالىوهو صريح في إثبات جهة الفوق هللا 

وإثبـات   ة والرحمـة والرضـا والغضـب،   وإثبات المحبـ  فوق السموات واألرض،
كُلّهـا بمعانيهـا    تعـالى اليدين، واألصابع، واليد اليمنى، واليد الشمال، والكف له 

لـى التعطيـل، وهـو    إلونهـا  وتأويل، ونسبة األشـعرية الـذين يؤ  الحقيقية من دون 
عين التجسيم الـذي أطبـق المسـلمون علـى كفـر معتقـده، السـتلزامه التركيـب         

ي جهة دون جهة، وكُلّ ذلك يستلزم الحدوث كما قرر في فوالتحيز، والوجود 
، محلّه، ويلزم من إثبات المحبـة والرحمـة والرضـا والغضـب بمعانيهـا الحقيقيـة      

محــالً  تعــالىوهــي ميــل القلــب ورقّتــه وعــدم هيجــان الــنفس وهيجانهــا كونــه 
للحوادث الموجب حدوثه كما علم من علم الكالم، مع أن حديث حبر اليهود 
عليه ال له، فإن الضحك لم يكن لتصديق قول الحبر كما توهم، بـل للـرد عليـه،    

قـول، ويـدل عليـه    مع بطالنه في الع تعالىفهو ضحك تعجب من نسبة ذلك إليه 
ِرِه  ’ : {قراءته َ َحقَّ َقْد بنسـبتهم   قـدره  حـق  }، أي ما قدروهَوَما َقَدُروا هللاَّ

                                                                                           
أُمور باطلة مأخوذة من ظواهر اآليات  ها مبنية علىالموجود في عقيدة الوهابية وأنّ عن الخلل

  يث المنقولة عن المجسمة أمثال الحديث المتقدم.أوالمتشابهات أو األحاد
، ٦٦٨ـ  ٦٦٥: ١، تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ١٩١ـ  ٨٨كتاب التوحيد :  - ١

  .٣٣٢ـ  ٣٢٩: ٢التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
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  .)١(إليه الجسمية واألعضاء

                                       
وقد صّرح بذلك بعض الحنابلة قال أبو الفرج بن الجوزي في كتابه دفع شبه التشبيه بأكف  -  ١
اإلنكار، واليهود مشبهة ، ونزول اآلية دليل على إنكار ’ ظاهر ضحك النبي(:  ٢٠٥نزيه: الت

  .)’الرسول
َوَما بعد أن قال الحبر ذلك: {’ إن قول النبي(:  ٥٩وقال الكوثري في هامش السيف الصقيل: 

َ َحقَّ َقْدِرهِ  شرح البخاري رداً على } يدل على إنكار ما قاله الحبر كما قال ابن حجر في َقَدُروا هللاَّ
                      .)ابن خزيمة

األصل في اإلصبع ونحوه أن ال (تحت شرحه للحديث:  ١٤٣: ١٩وقال العيني في عمدة القارىء 
   ← يطلق على اهللا إالّ أن يكون بكتاب أو خبر مقطوع بصحته، فإن لم يكونا فالتوقف

وليس معنى  ،وال في السنة القطعيةواجب، وذكر األصابع لم يوجد في الكتاب  طالقعن اإل   →
اليد في الصفات بمعنى الجارحة حتّى يتوهم من ثبوتها ثبوت اإلصبع، وقد روى هذا الحديث 

’ اهللا من طريق عبيدة، فلم يذكروا فيه تصديقاً لقول الحبر، وقد ثبت أنّه كثير من أصحاب عبد
والدليل على أنّه لم ينطق فيه بحرف <، ما حدثكم بھ أھل الكتاب فال تصدقوھم وال تكذبوھمقال: >

  تصديقاً له وتكذيباً، وإنّما ظهر منه الضحك المخيل للرضا مرة، وللتعجب واإلنكار أُخرى.
وقول من قال: إنّما ظهر منه الضحك تصديقاً للحبر ظن منه، واالستدالل في مثل هذا األمر الجليل 

  .)من المجاز...غير جائز، ولو صح  الخبر البد من التأويل بنوع 
قال أبو سليمان الخطابي: يحتمل أن يكون ضحك رسول اهللا (:  ٢٧٠: ١وقال في كشف المشكل 

  إنكاراً.
قال: وقول من قال تصديقاً ظن منه، والظاهر أن ذلك من تخليط اليهود وتحريفهم، وإن ضحك 

  .)رسول اهللا إنّما كان تعجباً وإنكاراً
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جهـة العلـو واالسـتواء     تعـالى فـأثبتوا هللا   الوهـاب   عبدبن  محمدتباع أوأما 
والمجـيء ،  لى سماء الـدنيا،  إ، والنزول نعلى العرش، والوجه، واليدين، والعيني
ة الرابعة من الرسائل الخمـس  ففي الرسال والقرب، وغير ذلك بمعانيها الحقيقية، 

 الوهـاب   عبـد بـن   محمـد اللطيف حفيد  ى مجموعها بالهدية السنية لعبدسممال
عند ذكر بعض اعتقادات الوهابية وأنّها مطابقة لعبارة أبي الحسن األشعري قال: 

ْحمُن َعلَى اْلَعْرِش اْسَتَوى قال: { على عرشه كما تعالىن اهللا أو( ن له أ}، والرَّ
ُت بَِیَديَّ  يدين بال كيف كما قال: { ْل َیَداهُ َمْبُس وَطَتانِ  ، وكما {}لَِما َخلَْق }، َب

َك  وأن له عينين بال كيف، وإن له وجهاً جلّ ذكره كما قال: { ى َوْج ُھ َربِّ  َوَیْبَق 

                                                                                           
وجب تأويله ألنّه كالم يهودي فال يحتج به، وقد علم أن اليهود (:  ١٧٩: ١وقال في إيضاح الدليل 

  .)مشبهة ومجسمة
لما قاله بدليل تالوة اآلية، فإنّه ظاهر  اًفلعله كان استخفافاً باليهودي وإنكار’ وأما ضحك النبي

  حك منه استخفافاً.ضفي رد ما قاله واإلنكار عليه، فإن سامع الكالم الباطل ي
  رد في بعض طرقه تعجباً وتصديقاً.فإن قيل: قد و

قلنا: لم يرو األكثر ذلك ولعله توهم من الراوي ال أن ذلك من ألفاظ الرسول عليه الصالة والسالم 
  .)وال في اللفظ ما يشعر بذلك

ر بمن قول الح صلّى اهللا عليه وآله وسلّم وأما ضحکه(:  ٣٣٦:  ١٣وقال ابن حجر في فتح الباري
له فظن منه وحسبان، وقد جاء الحديث من اً نکار، وأما قول الراوي : تصديقفيحتمل الرضا واإل

  ←                   .)عدة طرق ليس فيها هذه الزيارة
وقال بعض المتکلمين : ليس ضحکه وتعجبه (:  ١٤٧:  ٦وقال السيوطي في الديباج علی مسلم  →

ن سوء اعتقاده ، فإن مذهب اليهود ر، بل هو رد لقوله وإنکار وتعجب مبوتالوته اآلية تصديقاً للح
  .)التجسيم، ففهم منه ذلک ، قوله : تصديقاً له إنّما هو من کالم الراوي علی ما فهم
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ْكَرامِ  ْإلِ ِل َوا   .))١(}«ُذو اْلَجالَ
 أن اهللا ينـزل ’ ون باألحاديث التي جاءت عن رسـول اهللا قويصد(وقال: 

ويقرون أن  اهللا يجيء يـوم  لى أن قال: إغفر، تسلى سماء الدنيا فيقول: هل من مإ
ً مة كما قال: {ايالق َصفّا َصفّاً  ُك  َك َواْلَملَ } ، وأنّه يقرب من خلقه كيف َوَجاَء َربُّ

ِل اْلَوِریدِ َوَنْحُن أَ  ما قال: {کشاء    .)٢()}؟ْقَرُب إِلَْیِھ ِمْن َحْب
ونعتقـد أن اهللا  (اللطيـف المـذكور:    بـن عبـد   محمـد وفي الرسالة الخامسة ل

: تعـالى مستوٍ على عرشه، عالٍ على خلقه، وعرشـه فـوق السـماوات، قـال      تعالى
ْحمُن َعلَى اْلَعْرِش اْس َتَوى{ ال قيقـة االسـتواء، و  } فنؤمن بـاللفظ ونثبـت ح   الرَّ
بن أنس ـ وبقوله نقول ـ وقـد سـأله     نمثل، قال إمام دار الهجرة مالك ف وال نكي

يمان به واجب، فقال: االستواء معلوم، والكيف مجهول، واإل رجل عن االستواء
  .والسؤال عنه بدعة

ا وصف بـه نفسـه فقـد    د مومن جح ه اهللا بخلقه كفر،: فمن شب لى أن قال إ 
  كفر.

الى سماء الدنيا حين يبقى ثلـث   ينزل كُلّ ليلة تعالىه ونؤمن بما ورد من أنّ
  إلخ. )٣( <الليل اآلخر فيقول...

ونقول: يلزم من ذلك أحد أمـرين: التجسـيم أو القـول بالمحـال، وكالهمـا      
محال؛ ألن حصول حقيقة االستواء مع عدم الكيف محـالٌ بحكـم العقـل، ومـع     

  .يةقرينة العقلالكيف تجسيم، فالبد من التأويل والمجاز وال

                                       
  .١٣٢الرسالة الرابعة :  ،الهدية السنية والتحفة النجدية  - ١
  .١٣٥: المصدر السابق  - ٢
  .١٤٥ـ  ١٤٤الرسالة الخامسة:  ،الهدية السنية والتحفة النجدية - ١
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لـى اإلمـام مالـك ال يكـاد يصـح، وحسـن       إومنه تعلم أن الكالم المنسـوب  
، )االسـتواء معلـوم  (ة النسبة إليه، وذلك ألن قوله: الظن به يوجب الريبة في صح

أراد أنّه معلوم بمعناه الحقيقي فهـو ممنـوع، بـل عدمـه معلـوم بحكـم العقـل         إن
لة االستواء الحقيقي بـدون الجسـمية، وإن   واستحا تعالىباستحالة الجسمية عليه 

لقوله نثبت حقيقة االستواء، وال يكـون   اًالمجازي فال يصلح شاهد ىأراد بالمعن
كيـف يكـون    ثُـم  ول، هـ يقال : إنّه مج حتّىالسؤال عنه بدعة، وال يلزم الكيف 

  !؟هول محالجالسؤال بدعة والتصديق بالم
منـه وإن لـم    تعـالى  لذي أراده اهللاأراد أنا نؤمن به على حسب المعنى ا وإن

ا عرفـت مـن   الستواء ففاسد، لمـ فإن كان يحتمل أنّه أراد حقيقة ا ،نعلمه تفصيالً
ين حقيقة استحالته بحكم العقل، وإن كان الترديد بين المعاني المجازية فقط فأ

   ؟!االستواء التي أثبتناها
ل هـذه المسـألة   وإذا كان قول اإلمام مالك عند هؤالء قدوة وحجة فـي مثـ  

الغامضة فلم لم يقتدوا بقوله فيما هو أوضح منها وأهون  وهو: رجحان اسـتقبال  
القبر الشريف والتوسل بصاحبه عند الدعاء حسبما أمر بـه مالـك المنصـور فيمـا      

  .)١(مرت اإلشارة إليه
وكذا االعتقاد باليدين والعينين والوجه بدون الكيـف فـإن كانـت بمعانيهـا     

                                       
يا أبا عبد اهللا، أستقبل القبلة وأدعو أم «حديث مالک للمنصور حينما خاطب مالک بقوله :  - ١

  ؟صلّى عليه وآله وسلّم استقبل رسول اهللا
إلی هللا تعالی إلی یوم القیامة؟ × ووسیلة أبیك آدم كَم تصرف وجھل عنھ وھو وسیلتـ: ل  فقال 

: ’، دفع الشبه عن الرسول ٤١:  ٢حقوق المصطفی الشفا بتعريف » بل استقبلھ واستشفع بھ ...
 .١٦٤، شفاء السقام : ٤٣٩:  ١١، سبل الهدی والرشاد ١٤٠
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لزم اعتقاد المحـال، السـتحالة المعـاني الحقيقيـة بـدون الكيـف، ومـع         الحقيقية
  الكيف يلزم التجسيم، فالبد من المجاز والتأويل، والقرينة حكم العقل.

يوم القيامة، ويقرب لى سماء الدنيا، ويجيءإينزل  تعالىه نّوكذا االعتقاد بأ
ويـل  أالمجـاز والت  مـن  م التجسـيم، فالبـد  من خلقه إن كان بمعانيها الحقيقية لـز 

.لعين ما مر  
  قوله: >فمن شبه اهللا بخلقه كفر<!

ه بخلقـه، فتكـون كفـراً، لعـدم     قلنا: إثبات حقيقة هذه األشياء له هي تشبيه ل
  إثباتها بدون التشبيه كما عرفت. نكامإ

  قوله: >ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر<.
علـى الشـيء فـرع     قلنا: جحود الصفة واإلقـرار بهـا حكـم عليهـا، والحكـم     

هـل هـو معنـاه الحقيقـي أو      ريـد بهـذا اللفـظ   ُأرفته، فيلـزم أوالً أن نعـرف مـا    مع
به، وإذا كان المعنى الحقيقي يستحيل  المجازي، لنعرف ما وصف به نفسه فنقر

فسه، فال يكون جحـوده كفـراً، ومـا    وصف به نإرادته ـ كما بينا ـ فال يكون مما   
فإنّـه إذا قيـل    ،ألب واالبـن وروح القـدس إلـه واحـد    اأشبه هذا بقول النصارى: 

هذا شيء فوق العقل، ولم يعلمـوا أن مـا   يف تكون الثالثة واحداً؟ قالوا: لهم: ك
  هو فوق العقل ال يمكن للعقل أن يذعن به.

عن محمود شكري اآللوسي فـي تـاريخ نجـد     يومن هنا تعلم فساد ما حك
واألحاديـث علـى ظاهرهـا ويكلـون      يقـرون آيـات الصـفات   (من أن الوهابيين: 

  .انتهى )١()تعالىلى اهللا إمعناها 
لى اهللا كما هـو واضـح، بـل    إيكال معناها إيناقض  إقرارها على ظاهرها فإن

                                       
، وأخذ بعد ذلك بإيراد كلمات من رسائل الهدية السنية، ولم يأت ٤٨آللوسي: لتاريخ نجد  - ١

.بشيء جديد  
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  عبارة عن التوقف وعدم الحكم ببقائها على ظاهرها. تعالىإيكالها إليه 
ن رسـائل  فـي الرسـالة الثانيـة مـ     عبد الوهـاب بن  محمداهللا بن  أما قول عبد

ال يلـزم أن نكـون مجسـمة، وإن قلنـا بجهـة العلـو؛ ألن الزم       (الهدية السنية أنّه: 
  . )١()لمذهب ليس بمذهبا

هب ـ إن صح ـ فمعناه أن مـن ذهـب   ففيه: إن كون الزم المذهب ليس بمذ
إذا كـان هـذا الـالزم    أنّـه  لى القول بشيء ال يجب أن يكون قـائالً بالزمـه، إالّ   إ

بطـالن الـالزم يـدل علـى بطـالن       لزومه الذي ذهب إليه باطالً، ألنباطالً كان م
 إّال الملزوم، وإالّ لبطلت المالزمة، فمن قال بجهة العلـو وإن لـم يقـل بالتجسـيم     

أنّه الزم قوله، فإذا كان التجسيم باطالً فالقول بجهة العلو خطأ وباطل، مـع أنّـك   
بالجسـمية   يميـة قـد صـرح   قد عرفت آنفاً أن قدوتهم ومؤسس ضـاللتهم ابـن ت  

 وکفّره علماء عصره لذلک، وحکموا بقتله أو حبسه، وأن مؤسس مـذهبهم ابـن  
اقتــدى بــابن تيميــة فــي ذلــك، فأثبــت اليــدين اليمــين والشــمال،  الوهــاب  عبــد

واألصابع، والكف، وهم على طريقته ال يحيدون عنهـا قيـد أنملـة، فـال يـنفعهم      
  التبري من القول بالتجسيم.

  
  :األنبياء والصالحين وقبورهموسائر’ النبيفيد الوهابييناعتقا

لــى اهللا إاالســتغاثة بــه وطلــب الشــفاعة منــه  أن’ واعتقــادهم فــي النبــي
لـى اهللا، والتبـرك   إلتوسل به إليه بقول: يا رسول اهللا، اشفع لـي أو أتوسـل بـك    او

                                       
ة فيها تقديم وتأخير ونصّ العبارة: ، والعبار٥٥الرسالة الثانية:  ،الهدية السنية والتحفة النجدية - ١
الزم المذهب ليس بمذهب كما هو مقرر، ومثل ذلك ال يلزم أن نكون مجسمة وإن قلنا بجهة (

  .)العلو
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لألصـنام   بقبره، والصالة، والدعاء عنده، وتعظيمه، كُلّ ذلك شرك وكفر وعبادة
واألوثان، موجبة لحل المـال والـدم، وأنّـه يحـرم السـفر لزيارتـه، ويجـب هـدم         
ضريحه وقبته، ويحرم التبرك بتربته، ولمس ضريحه وتقبيله، وأن ضريحه صـنم  
من األصنام، ووثن من األوثان، بل هو الصنم األكبر والـوثن األعظـم، وكـذلك    

 الوهـاب   عبـد بن  محمدكان (الم: ، وفي خالصة الك)١(سائر األنبياء والصالحين

                                       
وذاته المقدسة في حال حياته وبعد مماته، والذي ’ تمنع المدرسة السلفية التوسل بالنبي - ١

مذته من بعده حتّى جاء محمد بن عبد أسس ذلك لهم إمامهم ابن تيمية الحراني ، وتبعه تال
  قتفاًء بسلفه وسيده ابن تيمية.إالوهاب ومنع من ذلك منعاً مطلقاً 

  فلفظ التوسل يراد به ثالثة معان:(:  ٧١قال ابن تيمية في كتاب (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة): 
  التوسل بطاعته ، فهذا ال يتم اإليمان إالّ به. أحدها :
  ←    التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته. والثاني:

التوسل به بمعنى األقسام على اهللا بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم يكن  والثالث: →
ال الصحابة يفعلونه في االستسقاء ونحوه، ال في حياته وال بعد مماته، ال عند قبره وال غير قبره، و

يعرف هذا في شيء من األدعية المشهورة بينهم، وإنّما  ينقل من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة 
  .)وموقوفة أو عمن ليس قوله حجة كما سنذكر ذلك إن شاء اهللا تعالى

إن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته ال السؤال بذاته، إذ لو (:  ٨٩وقال في ص
  .)العباس..بلم يعدل عمر والمهاجرون واألنصار عن السؤال بالرسول إلى السؤال كان هذا مشروعاً 

إن كان هنالك عدول، ألجل طبيعة ’ لكن نسي ابن تيمية أن العدول عن النبي األكرم
االستسقاء وصالة االستسقاء، ألنّها ال تقام إالّ من الحي فلذلك جاء العباس وصلّى بالناس وطلبوا 

  ا بالماء.بحقه أن يغاثو
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وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته فهذا (: ٩٨وقال في ص

ه الصحابة فعلَلم يفعله أحد من السلف ، ومعلوم أنّه لو كان قصد الدعاء عند القبر مشروعاً لَ
  والتابعون، وكذلك السؤال به ، فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته؟!

  .)ن ما في الحكاية المنقطعة من قوله: >استقبله واتشفع به< كذب على مالكفدل ذلك على أ
كُلّها ضعيفة ال يعتمد على شيء منها في الدين، ولهذا  هفإن أحاديث زيارة قبر(: ٩٨وقال في ص

لم يرو أهل الصحاح والسنن شيئاً منها، وإنّما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني والبزار 
<، فإن هذا من زارني بعد مماتي فكأّنما زارني في حیاتيد حديث فيها.. قوله: >وغيرهما. وأجو

  .)كذب ظاهر مخالف لدين المسلمين
فإن  طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس مشروعاً عند أحد (: ١٠٥وقال في ص

ء، وإنّما ذكر هذا بعض من المسلمين، وال ذكر هذا أحد من األئمة األربعة وأصحابهم القدما
المتأخرين، ذكروا حكاية عن النبي أنّه رأى أعرابياً عند قبره وقرأ هذه اآلية ، وأنّه رأى في المنام 

  ←                      .)أن اهللا غفر له
فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته، مثل األقسام بذاته أو (: ١٠٠وقال في ص → 

، أو السؤال بنفس ذواتهم ال بدعائهم، فليس هذا مشهور عند الصحابة والتابعين،  بغيره من األنبياء
حسان لما إوالتابعين لهم ب’ بل عمر بن الخطاب ومعاوية ومن بحضرتهما من أصحاب النبي

  .)أجدبوا  استسقوا وتوسلوا بالعباس
نكر التوسل بذات النبي وغير ذلك من كلماته الكثيرة والمبثوثة في كتاب التوسل والوسيلة وهو ي

في حياته ومماته ، ويحكم بوضع وكذب األخبار الواردة في جواز ذلك وفعله من ’ األكرم
  قبل بعض الصحابة.
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فليست وسيلة ينتفع بها ’ وأما ذات النبي(بعد نقله الحديث قال:  ٩٠: ١وفي الفتاوى المهمة 

إنّما ينتفع به ’ ؛ ألن جاه النبي’العبد، وكذلك القول الراجح ال يجوز التوسل بجاه النبي
  .)نفسه وال ينتفع به غيره...’ النبي

التوسل غير (: ٣٤٢: ١الرؤوف عثمان في كتابه (محبة الرسول بين االتباع واالبتداع)  وقال عبد
  المشروع:

، وسؤال اهللا بجاه نبيه، واألقسام على اهللا به. وهذا النوع غير ’ ويقصد به التوسل بذات النبي
شروع، لفقدان الدليل الشرعي على مشروعيته ، فلم ترد به سنة صحيحة، ولم يكن الصحابة م

وال بعد موته، وال عند قبره وال في أي مكان آخر، ولم ينقل ذلك عنهم ’ يفعلونه ال في حياته
بوجه صحيح يعتمد عليه عند أهل العلم، بل الثابت عنهم أنّهم عدلوا عنه إلى غيره، كما فعل عمر 

  .)ع العباسم
  ).’وهذا التوسل غير المشروع هو مقصود غالب المتأخرين بالتوسل بالنبي

أما التوسل بالنبي عليه الصالة ( :٣٨٦: ٢وقال في التمهيد شرح كتاب التوحيد البن عبد  الوهاب 
  والسالم أي بدعائه أو بذاته أو نحو ذلك بعد وفاته فإنّه ال يجوز؛ ألنّه طلب للشيء ممن 

  ←                                   .)كنهال يم
جائز وال نزاع فيه، ’ إن التوسل بالنبي(: ١٢٦: ١وقال صاحب كتاب (السنن والمبتدعات)  →

لكن بدعائه ال بذاته كما توسل هذا الرجل الضرير وكما توسل به أصحابه في حياته فال مانع أبداً 
  .)’من التوسل بدعاء النبي

ـ شيخ الوهابية في اليمن ـ رسالة بعنوان هدم المنارة وصرح فيها  وألّف الشيخ مقبل الوادعي
  وأنّها وثن يعبد من دون اهللا سبحانه وتعالى.’ بوجوب هدم قبة النبي األكرم

ومفتي السلفية الحالي المتواجد في السعودية وهو الشيخ عبد اهللا بن جبرين يفتي بوجوب هدم 
  .٢٢٠بن جبرين: القبور وعدم صحة البناء عليها. فتاوى ا



 كشف اإلرتياب                                                                                    ٢٣٨   
    

تباعه كان يقول: عصاي هـذه خيـر   أإنّه طارش، وإن بعض ’ يقول عن النبي
قد مات ولـم يبـق فيـه     محمد؛ ألنّه ينتفع بها في قتل الحية ونحوها، ومحمدمن 

. وكان يقال ذلك بحضرته أو يبلغه فيرضى، وكان ىنفع، وإنّما هو طارش ومض
  .انتهى)١()لحديبية كذا وكذا كذبةيقول: وجدت في قصة ا

  
  :اعتقادهم في عموم المسلمين

شـركوا بعـد   ألمين أنّهـم كفـروا بعـد إيمـانهم، و    واعتقادهم في عموم المس
مـن الكفـار، فيجـب قتـالهم،      هم، أو أنّهم كفار بالكفر األصـلي، بـل شـر   دتوحي

  وتحل دماؤهم وأموالهم، وعلى بعض األقوال تسترق ذراريهم.  
على  عبد الوهابفر والشرك حصل منهم منذ ستمائة سنة قبل ابن وهذا الك

بـدعوا فـي ديـن اإلسـالم، وهـذا محـور مـذهب        أما في خالصة الكالم، وأنّهـم  
  الوهابية الذي يدور عليه.

نبيـاء والصـالحين، بـل وغيـر الصـالحين      وشركهم فبعبـادتهم األ أما كفرهم 
وعبـادتهم قبـورهم، فكـانوا     ممن يعتقدون فيهم الوالية، وهم من فسـقة النـاس   

 ربـدوا األصـنام واألوثـان مـن األحجـا     بذلك كمشركي قريش وغيرهم الذين ع
شجار وغيرها، وعبدوا المالئكة والجن، وكالنصارى الذين عبدوا  المسـيح  واأل
ــهُُأو ــات،   م ــائهم لكشــف الملم ــاألموات، ودع ــتغاثتهم ب ــك باس ــاف  ، وذل والهت

لـك،  ذونحو  ول: يا رسول اهللا، أسألك الشفاعةقلى اهللا بإبأسمائهم، والتشفع بهم 
وعمـل األضـرحة لهـا،     والذبح لهم، وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليهـا،  والنذر

                                       
، الفجر ٤٢الدرر السنية في الرد علی الوهابية :  ،٢٣٠ مراء البلد الحرام:ُأخالصة الكالم في  - ١

  .١٨الصادق : 
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ووضع الجوخ وغيره عليها، وعمل الستور لها، وإسراجها، وتخليقها، والعكوف 
عليهــا كمــا كــان المشــركون يعكفــون علــى أصــنامهم، والنــذر لهــا، وتزيينهــا   

والذهب والفضة وغيرها، وجعل الخدمـة والسـدنة لهـا، وعمـل أعيـاد       بالقناديل
ومواســم لهــا، وتقبيلهــا والطــواف حولهــا، والتمســح بهــا، وأخــذ ترابهــا تبركــاً، 

عليهـا: يـا    عوشد الرحال إليها، وكتـب الرقـا   ،والصالة عندها، واتخاذها مساجد
لهـا وألهلهـا،    ، افعل لي كذا وكذا، ونحو ذلـك، فـإن ذلـك كُلّـه عبـادة      موالي

وصــرف شــيء مــن أنــواع العبــادة لغيــر اهللا كصــرف جميعهــا موجــب للشــرك  
  والكفر.

وفرعوا على ذلك وجوب هـدم قبـور األنبيـاء والصـالحين والقبـاب المبنيـة       
وعدم جواز تعميرها وتعليق المعلقات فيها والوقف عليها، بل هـو باطـل،    عليها،

يقـاد السـرج عليهـا    إدعاء عنـدها و وعدم جواز لمسها والتبرك بهـا والصـالة والـ   
  .)١(وغير ذلك

                                       
:  ٢١٤ر والتعازي): وقال السلمي في كتابه (بدع وأخطاء ومخالفات تتعلق بالجنائز والقب - ١

  ←                    مظاهر التبرك بقبور الصالحين:(
قف أصحاب بدع القبور عند حد السنة فيما يتعلق بالقبور وزيارة أصحابها، بل تجاوزوا لم ي →

  ذلك، وأحدثوا بدعاً كثيرة وخطيرة، خاصّة عند قبور األولياء والصالحين أو من يسمون ذلك.
يفعلون ذلك كُلّه باسم التبرك بالصالحين واعتقاد منفعتهم وتعظيمهم وتقديس أضرحتهم، مدعين 

 ذلك من شرائع الدين.أن  
  ـ دعاء أصحاب القبور وطلب الحوائج منهم:   ١      

وهذا من أعظم ما ابتدع عند القبور حيث إن من أصحاب البدع من يستغيث باألموات ويطلب 
  منهم الحاجات الدينية أو الدنيوية.
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لي وارحمني  يسأل أحدهم المقبور الميت كما يسأل الذي ال يموت يقول: يا سيدي فالن، اغفر
  وتب علي، أو يقول: اقضِ عنّي الدين، اشف مريضي وانصرني على فالن ونحو ذلك.

وكان هديه أن يقول (في زيارة القبور : ’ قال اإلمام ابن القيم مبيناً مخالفة هؤالء لهدي النبي
أبى عند زيارتها من جنس ما يقول عند الصالة على الميت من الدعاء والترحم واالستغفار، ف

المشركون إالّ دعاء الميت واالشراك به، واألقسام على اهللا عزّ وجلّ ، وسؤاله الحوائج واالستعانة 
، فإنّه توحيد هللا عزّ وجلّ، وإحسان إلى الميت ، وهدي هؤالء ’به، والتوجه إليه بعكس هديه

  .٥٢٧ـ  ٥٢٦: ١زاد المعاد  )شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت
  حدثة أيضاً التوسل بصاحب القبر ليدعو اهللا عزّ وجلّ له.ومن البدع المست

  .٥٦الرد على البكري:  )وهذه بدعة باتفاق المسلمين(قال شيخ اإلسالم في حكم هذا الفعل: 
وأما التوسل باألموات الى اهللا عزّ وجلّ وجعلهم واسطة بينهم وبين (وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : 

بر المحرمات، بل هو عين ما يفعله المشركون، فإنّهم ما كانوا يعتقدون أن اهللا عزّ وجلّ، فهذا من أك
َما الالت والعزى ونحوها تخلق وترزق، وإنّما كانوا يتوسلون بها إلى اهللا كما قال عزّ وجلّ عنهم: {

ِ  ُزلَْفى بُوَنا إِلَى هللاَّ رِّ   .١٢٥ـ  ١٢٤: ١فتاوى ابن إبراهيم  )}َنْعُبُدُھْم إِالَّ لِیَُق
  ـ أداء العبادات عند قبورهم: ٢     
ـ أشهر هذه العبادات قصد الدعاء عند قبور الصالحين، العتقاد بركة هذه المواضع، وأن الدعاء  ١

  ←          أس في ذلك.بيستجاب، وأما إذا حصل هذا الدعاء اتفاقاً ودون قصد وال اعتقاد فيها فال 
الدعاء عند القبور وغيرها من األماكن ينقسم (سألة: قال شيخ اإلسالم موضحاً حكم هذه الم  →

  إلى نوعين:
  النوع األول:  أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم االتفاق.. فهذا ونحوه ال بأس به.

  النوع الثاني: أن يتحرى الدعاء عندها، بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره،
  اقتضاء الصراط  )و تنزيه، وهو إلى التحريم أقربفهذا النوع منهي عنه إما نهي تحريم أ 

  ,٦٧٧ـ  ٦٧٦: ٢المستقيم 
  



                           ٢٤١            محور مذهبهم ...االباب األول: في ذكر جميع معتقدات الوهابية و

                                                                                           
ـ ومن العبادات الموجودة إقامة الصالة عند قبور الصالحين أو إليها تبركاً بهم، قال شيخ اإلسالم  ٢

عن الصالة في المقبرة مطلقاً وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة ’ بعد أن أشار إلى نهي النبي
، كما يقصد بركة المساجد  الثالثة ونحوها، وسد لذريعة الشرك، قال& مبيناً عظم مخالفة بصالته

فأما إذا قصد الرجل الصالة عند قبور األنبياء والصالحين، متبركاً بالصالة (من يصلّي قاصداً التبرك: 
م يأذن به اهللا ، والمخالفة لدينه، وابتداع دين ل’في تلك البقعة، فهذا عين المحادة هللا ولرسوله

هللا عزّ وجلّ من أن اعزّ وجلّ، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه باالضطرار من دين رسول 
الصالة عند القبر ـ أي قبر كان ـ ال فضل فيها، وال للصالة في تلك البقعة مزية خير أصالً، بل مزية 

٦٧٤: ٢اقتضاء الصراط المستقيم   )شر.  
قبور ألداء سائر أنواع العبادات اُألخرى، كذكر اهللا عزّ وجلّ، وقراءة قصد ال(: ٢١٧وقال في ص

القرآن، والصيام والصدقة والذبح عندها، كُلّ ذلك ونحوه من البدع المذمومة، وليس في فعل 
  .٧٣٣: ٢اقتضاء الصراط المستقيم  ) شيء منها عند القبور فضل على غيرها من البقاع

هاب في كتاب التوحيد باباً بعنوان (باب ما جاء في التغليظ فيمن وعقد الشيخ محمد بن عبد  الو
  عبد اهللا عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده)؟

وكان من النتائج السيئة لتعظيم هذه القبور واعتقاد بركة العبادة عندها: بناء المساجد على بعض 
  قبور األولياء والصالحين أو من يسمون بذلك.

  إلسالم، فلم يكن شيء منه في القرون الثالثة المفضلة. الرد على وهذا العمل محدث في ا
  ←                     .٤٠٩: ٢البكري 

عن ذلك، وهذا ’ وال ريب أن بناء المساجد على القبور محرم باتفاق العلماء، لنهي النبي  →
الصالة في المساجد التي على القبور إما محر مة أو مكروهة. يستلزم النهي عن الصالة فيها لهذا فإن

  .٥٧٢: ٣، زاد المعاد ١٣٧: ١الفتاوى الكبرى 
وإذا قصد الشخص الصالة في تلك المساجد معتقداً بركة الصالة فيها فإن النهي يكون أعظم . 

  .١٣٨ـ  ١٢١تحذير الساجد لأللباني : 
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قد ومن العادات الشائعة لدى بعض القبوريين التمسح بقبور الصالحين وما (:  ٢١٨وقال في ص

هدائه وضع عليها من الجدران واألبواب وتقبيلها أو االستشفاء بتربتها ، ونقل شيء منها إل
  .)لآلخرين..

العكوف والمجاورة عند قبور الصالحين وبناء المساجد والقباب عليها، وتعليق (: ٢١٩وقال في ص
  رفتها وتشييدها.يقاد الشموع القناديل عليها، وزخإالستور عليها، كأنّها بيت اهللا الكعبة، و

تقدم بيان تحريم بناء المساجد على القبور، فكيف إذا ضم إلى ذلك المجاورة في ذلك المسجد، 
والعكوف فيه كأنّه المسجد الحرام، بل إن العكوف فيه عند بعضهم أحب إليه من العكوف في 

  .)المسجد الحرام
، وقد نزلوا عن األكوار والدواب إذا فلو رأيت غالة المتخذين لها عيداً(قال ابن قيم الجوزية: 

رأوها من مكان بعيد، فوضعوا لها الجباه، وقبلوا األرض، وكشفوا الرؤوس، وارتفعت أصواتهم 
بالضجيج، وتباكوا حتّى تسمع لهم النشيج، ورأوا أنّهم قد أربوا في الربح على الحجيج، فاستغاثوا 

 عاً كبعيد، حتّّّّّى إذا دنوا منها صلّوا عند القبر ربمن ال يبدي  وال يعيد، ونادوا ولكن من مكان
سجداً، يبتغون فضالً من الميت ورضواناً، وقد ملؤوا أكفهم خيبة وخسراناً، فلغير اهللا بل للشيطان ما 
يراق هناك من العبرات ويرتفع من األصوات ، ويطلب من الميت الحاجات، ويسأل من تفريج 

معافاة أولي العاهات والبليات، ثُم اثنوا بعد ذلك حول القبور الكربات، وإغناء ذوي الفاقات، و
طائفين، تشبيهاً له بالبيت الحرام، الذي جعله اهللا مباركاً وهدى للعالمين، ثم أخذوا في التقبيل 

  ←                  .١٩٤: ١إغاثة اللهفان  )واالستالم..
ال تشّد لحديث: >’ بر النبيالسفر إلى القبور ولو ق(إن من البدع:  ٢٢١ويقول في ص → 

<، والنهي والمسجد األقصى ’الرحال إالّ إلى ثالثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول
للتحريم، وال عبرة بمن يجوز شد الرحال إلى غير المساجد الثالثة؛ ألن قوله مخالف للكتاب 

وجلّ أمر باتباع القرآن والسنة والسنة، مردود على قائله مهما سمت منزلته العلمية، ألن اهللا عزّ 
ُكْم َوالَ َتتَِّبُعوا ِمن ُدونِِھ أَْولَِیاءَ  اتَِّبُعوا َماحيث قال عزّ وجلّ: { ِزَل إِلَْیُكم ِمن َربِّ }، سد للذرائع أُْن
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المفضية إلى الشرك، لئال يلحق غير الشعائر، وأن ال يصير شد الرحال إلى القبور ذريعة إلى 

شد الرحال إلى القبور واألضرحة هو الغلو فيها المفضي إلى الشرك األكبر ، والشرك  عبادتها، ألن
  .)حرام، ووسائله حرام، فالوسائل لها أحكام ومقاصد

فاعلم أن األضرحة ليست قبوراً شرعية، لخروجها عن نظام القبور الشرعية، (: ٢٢٣ويقول في ص
تحصل العبرة بها، وقد أحاطت به بل صارت طواغيت تعبد من دون اهللا عزّ وجلّ ، فكيف 

  الزخارف والبناء المحكم وعلقت على جدرانها صناديق النذور؟
كيف تأتي العظمة من أضرحة غطيت بثياب من الحرير، وأحاطتها األنوار الساطعة، وفاحت منها 
العطور الفياحة التي يضعها السدنة الكاذبون بأيديهم على الخشب والنحاس في غيبة الزائرين 

فإذا كانت تلك البدع والمظاهر الوثنية تصرف الزائر عن الهدف الشرعي من  ؟يخدعوهم بهال
الزيارة الشرعية فيجب هدم هذه األضرحة وتسويتها، تمهيداً للقضاء على مظاهر الوثنية التي جلبت 

ي طالب: إلى األذهان معتقدات الجاهلية، امتثاالً لحديث أبي الهياج األسدي قال: قال لي علي بن أب
ً إالّ ’ أال أبعثك على ما بعثني علیھ رسول هللا أن ال تدع تمثاالً إالّ طمستھ، وال قبراً مشرفا

  <.سویتھ
أصحابه تحتها يوم صلح الحديبية لما رأى ’ ألم يقطع الفاروق الشجرة التي بايع النبي

  المسلمون افتتنوا بها، وذهبوا إليها يصلّون تحتها تبركاً بها؟!
  نقتدي بعمر الذي نطق القرآن على لسانه مرات عديدة ، والذي تفر منه الشياطين؟!لم ال 

  ←                       ؟)لم ال نقطع جذور الوثنية المتمثلة في تلك األضرحة كما فعل عمر بالشجرة..
لعن ’ ّن النبيإلحديث >’ اليجوز زيارة النساء للقبور، ولو قبر النبي(: ٢٢٤وقال في ص →

  ..)<زوارات القبور
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باحة مقيداً لها بما إذا لم تشتمل زيارة النساء على ما وأعلم أن القائل باإل(يقول الشيخ بكر أبو زيد: 

  يفعله من نساء زماننا من المنكر قوالً وعمالً، بل ما يفعله كثير من جهلة الرجال أيضاً، 
  .)فال خالف إذاً في الحرمة كما ال يخفى على المطالع الخبير

ومن شهد ما يقع في عصرنا هذا عند مزارات قبور الصالحين وغيرهم ال سيما عند قبر (وقال أيضاً: 
  علم غاية العلم أن ما ذكرناه من المفاسد المترتبة على فتح هذا الباب أمر واقع ’ النبي

حاسن ال يحتمل الشك واالرتياب ، وأن منعهن من زيارة القبور هو مقتضى شرعه وحكمه ومن م
  .)شريعته.. وعن شد الرحال إليها لئال يكون ذريعة التخاذها أوثاناً

في الفصل الثالث تحت عنوان (البدع واألخطاء الشائعة التي تحدث  عند قبر  ٢٣٥وفي ص
  ذكر عدة أُمور مبتدعة وهي كالتالي:’) النبي
، زاعمين أن ’ لنبيـ المشي إلى الوراء عند إرادة الخروج من المسجد النبوي عند توديع ا ١

  ذلك من باب اآلداب واالحترام.
  ’.ـ الذهاب والسالم على النبي ٢
  ـ الصالة في المسجد النبوي القديم قبل أن يوسع. ٣
  وإن نصّ عليها النووي وغيره. ركعتينـ صالة توديع المسجد ب ٤
  ـ زيارة المساجد اُألخرى والصالة فيها وفي مزارات المدينة. ٥

مور جعلها من المبتدعات التي يفعلها الزائر والقاصد مكة المكرمة وقبر النبي كُلّ هذه اُأل
، وأنّها أُمور غير شرعية تفتقر للدليل فال ينبغي فعلها، ومن فعلها يكون مبتدعاً ومرتكباً ’األكرم

  .)لما يقربه من الشرك متدرجاً باألصغر إلى أن يصل إلى الشرك األكبر المخرج من الملّة
  .)’مقدمة لألخطاء المتعلقة بقبر النبي(تحت عنوان :  ٢٤٢ وفي ص

أرى من المستحسن إيراد كالم عبد اهللا بن جبرين حيث قال: وليس منه ـ أي التوحيد (قال: 
   ←ل إليه وجعله مقصداً أو مطلباً، بل يكون شركاً خفياً أو جلياًاالخالص ـ تعظيم القبر بشد الرح

ي يظهر أثره في التذلل والخضوع، وهذا خالص حق اهللا تعالى، لما يصحبه من التعظيم الذ →
وهذا ما يحصل بكثرة من جلّ أولئك الزوار الذين يقفون أمام القبور بالمسجد وبالشهداء بالبقيع، 
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فتراهم هناك مهطعين مقنعي رؤوسهم تغشاهم الذلة والهيبة، وقد وضعوا األيدي على الصدور أو 

  شوع وهيبة واستكانة ال يحصل بعضها في صالتهم بين يدي ربهم تعالى.رفعوها داعين مبتهلين بخ
وأكثرهم يتوجهون ناحية القبر حالة الجلوس أو الدعاء أو قراءة األوراد، مفصلين له على القبلة، 

خبات.. وكثيراً تبدر منهم كلمات تنافي أصل وهم في تلك الحال متصفون بالسكينة والخشوع واال
لملك اأو بعض أهل بيته بما ال يستحقه إالّ اهللا من سعة ’ : كوصف الرسولالتوحيد أو كماله

عطاء والمنع والضر والنفع.. وأقل ذلك ملك الشفاعة.. وبموجب هذا والتصرف في الكون واإل
ويسألونه بما ال يملكه إالّ اهللا، ويعتمدون عليه، وتصدر منهم أفعال كهذه ’ االعتقاد يدعونه

ما تتجلى بدعائه والتوسل إنّ’ تعظيم واعتقاد التأثير.. وكأن محبة الرسولاألقوال تدل على ال
بذاته والخفض والذل أمام قبره الشريف وشبه ذلك مما هو خالص حق اهللا تعالى، مما قد نهي عنه 

السراج  )وعمن هو دونه، ككونه خير البرية أو تسميته سيداً، أو قول : ما شاء اهللا وشئت’ نبينا
  .٩٤ـ  ٩٠معتمر والحاج: الوهاج لل

ومن المخالفات استقبال الحجرة النبوية حال الدعاء، قال شيخ اإلسالم: وال (: ٢٥١وقال في ص
يدعو هناك مستقبل الحجرة، فإن هذا كُلّه منهي باتفاق األئمة، واإلمام مالك من أعظم األئمة 

، اقتضاء الصراط ٦٨وسيلة: التوسل وال )كراهية لذلك، والحكاية المروية عنه.. كذب على مالك
  .٧٦٤: ٢المستقيم 

وال يقف عند القبر بالدعاء لنفسه، فإن هذه بدعة ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده ليدعو 
لنفسه ، ولكن كانوا يستقبلون القبلة في مسجده، وال عند قبره وال إليه ، فال يستحب أن يستقبل 

بل حال الدعاء قبراً أو ولياً وال جهة ما، حتّى عند قبر حال الدعاء.. لهذا ال يجوز للداعي أن يستق
  ←          .)وفعل شيء من ذلك فيه مضارعة للنصارى في دينهم المحرف’ .. النبي
  ة من البدع المنهي عنها ـ حسب زعمه ـ فقال معدداً لها: ـــر جملـــ: ذك ٢٥٢وفي ص  →

  .ـ الجلوس عند القبر وحوله لتالوة القرآن والذكر ١>
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لـى توحيـد الربوبيـة وهـو: االعتقـاد بـأن الخـالق الـرازق         إوقسموا التوحيـد  
لى اهللا، قالوا: وال إهو: صرف العبادة كُلّها و ر لألمر هو اهللا، وتوحيد العبادةالمدب

لـم يـنفعهم   ينفع األول بدون الثاني؛ ألن مشركي قريش كانوا يعتقدون باألول ف
 ،قـرارهم بالثـاني، كـذلك المسـلمون ال يـنفعهم اإلقـرار بتوحيـد الربوبيـة        إلعدم 

كـان  لعبادتهم األنبياء والصالحين وقبورهم بنفس األشياء التي مـر ذكرهـا التـي    
  .المشركون يعبدون أصنامهم بها

وقالوا: الكفر نوعان : مطلق، ومقيد، فالمطلق أن يكفـر بجميـع مـا جـاء بـه       
ــ ــم     ’ولالرس ــذين ه ــلمين ال ــر المس ــو كف ــر ببعضــه، وه ــد أن يكف والمقي ،

                                                                                           
أو سورة يس أو اإلخالص أو نحوها من القرآن عند ’ ـ قراءة الفاتحة عند قبر النبي ٢
  أو غيره من القبور وتثويبه لألموات ، وكُلّ ذلك بدعة.’ قبره
’ عند قبره وإقسامهم على اهللا به وسؤالهم الشفاعة منه’ ـ سؤالهم بذاته أو بجاهه ٣
  نشادهم : يا خير من دفنت بالقاع أعظمه.إو
مزية، بل بعضهم يصلّي عند ’ ، يظنون أن للدعاء عند قبره’ ـ دعاؤهم عند قبر النبي ٤
  ’.قبره
  .)، وهذه بدع ال دليل عليها’والدعاء والتوسل به’ ـ الوقوف بالميت أمام قبر النبي ٥

ذ َولَْو أَنَّھُْم إِ وقراءتهم آلية: {’ قولهم بمشروعية االستغفار عند قبر النبي(: ٢٥٣وقال في ص

 ً ً َرِحیما ابا َر لَھُُم الرَُّسوُل لََوَجُدوا ّهللاَ َتوَّ }، ويزعمون َظلَُموا أَْنفَُسھُْم َجاُءوَك َفاْسَتْغَفَروا ّهللاَ َواْسَتْغَف
تعظيماً له على ’ وال تنقطع بموته’ أن ذلك وإن كان قد ورد في حال الحياة فهي رتبة له

  حد قولهم.
  .)وهذا كُلّه ال يجوز..
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  باعتقادهم مشركون.
 ،لــى قســمين : أكبــر وأصــغر، فــاألكبر هــو الــذي تقــدم إوقســموا الشــرك 

  .)١(تعالىواألصغر كالرياء والحلف بغير اهللا 
 اعتقدوه من إشراك جميع المسـلمين  وهابية على هذا االعتقاد الذيوفرع ال

هـاداً  ج، وجعل بالدهـم دار حـرب، وقتـالهم    استحالل دمائهموجوب قتالهم، و
لـى بـالد اإلسـالم التـي     إدهم بالد شرك، تجب الهجـرة منهـا   في سبيل اهللا، وبال

أهلها وهابية موحدون، كما كانـت هـذه األشـياء ثابتـة فـي حـق عبـدة األوثـان         
رة والهجـ (صـول:  ُفـي رسـالة ثالثـة األ     عبـد الوهـاب  بـن   محمدواألصنام، قال 

لـى أن تقـوم   إلى بلد اإلسالم، وهي باقية إمة من بلد الشرك فريضة على هذه اُأل
  .)٢()الساعة

أمـا سـبي ذراري المسـلمين فهـو مقتضـى قواعـد المـذهب الوهـابي الــذي         
صــنام وبــين أساســه ومبنــاه ومحــوره الــذي يــدور عليــه التســوية بــين عبــدة األ 

اني في تطهير االعتقاد في عدة اإلشراك بالعبادة، وقد صرح الصنع المسلمين في
ومن فعل ذلك ـ أي االستغاثة وما يجري  (مواضع بما يدل على ذلك حيث قال: 

مجراها ـ لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فهذا شرك في العبـادة، وصـار    
مور إلهاً لعابديه، وصار بهذه العبادة أو بأي نـوع منهـا عابـداً    من تفعل له هذه اُأل

ق، وإن أقر باهللا وعبده، فإن إقرار المشركين باهللا وتقربهم إليـه لـم   لذلك المخلو
                                       

  ، رفع ١٢١و٨٩و ٦٧و ٢١و ١٩: ١، مؤلفات محمد بن عبد  الوهاب ٨٠شف الشبهات: ك - ١
  ر العزيزــ، تيسي١٨: ١م ــّن القيـــدة ابـــ، شرح قصي١٤٠: ١، فتح المجيد ١:٦٧الشبهة والغرور 

 ٤٠١: ٢و ٩٨: ١، معارج القبول ٥٨: ١، كشف األوهام  ٨و  ٤: ١، فتاوى مهمة ٢٣و ١٧: ١الحميد  
  .٤٥٩و ٤٠٢و
  .٢٨: ١عقيدة الفرقة الناجية لمحمد بن عبد  الوهاب  -  ٢
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يخــرجهم عــن الشــرك وعــن وجــوب ســفك دمــائهم وســبي ذراريهــم ونهــب   
  .)١()أموالهم

 فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه، ومن(وقال في موضع آخر : 
  .انتهى )٢()من المشركين’ أباح لرسولهأصر فقد أباح اهللا منه ما 

هــ) كمـا    ١٢١٧ويدل عليه ما حكاه الجبرتي في تاريخه في حوادث سنة (
ا دخلوا الطائف قتلـوا الرجـال   تقدم نقله عنه في بعض الحواشي السابقة أنّهم لم

  .)٣()وهذا دأبهم مع من يحاربهم(وأسروا النساء واألطفال، قال: 
لوهـاب أنـه   ا بـن عبـد   محمـد اهللا بـن   وعن كتاب التوضيح لسليمان بن عبد

  .انتهى )٤()وأباح ألهل التوحيد أموالهم ونساءهم، وأن يتخذوهم عبيداً(قال: 
ومر عن تاريخ األمير حيدر أن الوهـابيين فـي بعـض حـروبهم سـبوا النسـاء       

  . )٥(وقتلوا األطفال
  وممـا نحـن عليـه أنـا     (ولكن في الرسالة الثانية مـن رسـائل الهديـة السـنية:      

ولـم نفعلـه، نقاتـل غيـرهم ـ كـذا ـ وال نـرى قتـل النسـاء              ال نرى سـبي العـرب  

                                       
  ، مطبوع ضمن الجامع الفريد.٥٠٠تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد :  -  ١
  ، مطبوع ضمن الجامع الفريد. ٥٠٤تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد :  -  ٢
فحاربوا الطائف وحاربهم (تالي: ونصّ العبارة كال ٥٥٤: ٢عجاب اآلثار في التراجم واألخبار  - ٣

أهلها ثالثة أيام حتّى غلبوا، فأخذ البلدة الوهابيون واستولوا عليها عنوة، وقتلوا الرجال وأسروا 
  .)النساء واألطفال، وهذا دأبهم مع من يحاربهم

  .٧٠ التوضيح لسليمان بن عبد الوهاب: -  ٤
امن في ثورة الوهابيين وإخضاعهم بقيادة ، الفصل الث١١٥٦: ٤ تاريخ األمير حيدر الشهابي -  ٥

  األمير طوسون باشا.



                           ٢٤٩            محور مذهبهم ...االباب األول: في ذكر جميع معتقدات الوهابية و

  .انتهى )١( )والصبيان
والتنـاقض   ،مذهبهم، ولما سمعت مـن كـالم بعضـهم   وهذا مناقض لقواعد 

  في كالمهم غير عزيز كما يظهر لك من تضاعيف هذا الكتاب.
وأما إبداع المسلمين في الدين فبإحداثهم أشـياء فيـه لـم تكـن علـى عهـد       

والصحابة، وقالوا: البدعة وهـي مـا حـدثت بعـد القـرون الثالثـة، أي       ’ النبي
فـي   عبـد الوهـاب  بـن  اذكـره حفيـد    ،مطلقاً ةمذموم ؛وما بعده’ قرون النبي

وذلـك مثـل المحاريـب األربعـة فـي المسـاجد        )٢(،إحدى رسائل الهدية السـنية 
لتـرحيم،  لألئمة األربعة، وجعل أربعة أئمة للصالة من أهل المذاهب األربعة، وا

ثنـين، وبـين األذان   آذن ليلة الجمعة ويومها وليلة اإلوالتذكير الذي يفعل في الم
واإلقامة وقبل الفجر، ورفع الصوت في مواضع األذان كالمناير بغيـر األذان مـن   

أو ذكر بعد أذان أو في ليلة جمعة أو رمضان أو ’ قرآن أو صالة على النبي
ل خطبة الجمعـة، واالجتمـاع علـى قـراءة     العيدين، وقراءة حديث أبي هريرة قب

لحـان وتخلـط   ا، وقـراءة المولـد النبـوي بقصـائد ب    لمولد الشريف النبـوي اسيرة 
ــراويح، والتظــاهر باتخــاذ     ــه، واألذكــار والقــراءة، وتكــون بعــد الت بالصــالة علي
المسابح، واالجتماع على رواتب المشائخ برفع الصوت، وقراءة الفوتح كراتـب  

وغيرهمـا، وقـراءة الفـواتح للمشـائخ بعـد الصـلوات الخمـس،        السمان والحداد 
وكصالة الخمسة فروض بعد آخر جمعة مـن رمضـان، ورفـع الصـوت بالـذكر      
عند حمل الميت، وعند رش القبر بالماء، وكاتخـاذ الطرائـق، وتعليـق األسـلحة     
ــدفوف ،      ــر ال ــارف، ونق ــذكر المتع ــل ال ــا، وعم ــا والزواي ــي التكاي ــارق ف    والبي

ذلك من الشـهيق والنهيـق والنعيـق، وتكـرار لفـظ الجاللـة : (اهللا اهللا)       ما يتخلل و

                                       
  .٤٩الهدية السنية والتحفة النجدية ، الرسالة الثانية لعبد اهللا بن محمد بن عبد الوهاب:  -  ١
  .٥٧: المصدر السابق -  ٢
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  .)١(وغير ذلك
اشـتمالها علـى البدعـة أو الشـرك،      یات بدعوررق الوهابية دالئل الخيحاو

كان ينهى عن اإلتيان بالصالة  الوهاب عبد بن  محمدإن (وفي خالصة الكالم: 
أعمی   المنابر، وأنّه قتل رجالًها علی ب ليلة الجمعة، وعن الجهر ’على النبي

صـلّى عليـه وآلـه     کان مؤذناً صالحاً ذا صوت حسنٍ، نهاه عن الصالة علی النبي
   .ألذان فلم ينته، فأمر بقتله فقتلفي المنارة بعد ا وسلّم 

 ـن ينـادي بالصـالة علـى          ثُمالربابة في بيـت الخاطئـة أقـل إثمـاً مم قال: إن
  .ىانته )٢()في المنابر’ النبي

وذلك ألن الربابة في بيت الخاطئـة ال يتجـاوز أثمهـا صـاحبها، أمـا الصـالة       
بتلك الكيفية فهي بزعمه بدعة، فيتعدى إثمها لكُلّ مـن يقتـدي   ’ على النبي

  بفاعلها.
ليس من الدين في الـدين ،   ونقول : البدعة كما مر في المقدمات ادخال ما

ليس بواجب أو ندبه أو نحـو ذلـك،    يجاب ماإباحة محرم أو تحريم مباح أو إك
   ها، وتخصيصـها بمـا بعـد القـرون الثالثـة     دسواء كانت في القرون الثالثـة أو بعـ  

إلـخ فـإن أهـل القـرون      )٣(<خیر القرون قرنيوجه له، ولو سلمنا حديث : > ال 
  تفاق.الثالثة غير معصومين باال

                                       
  ٦٠ـ  ٥٨   الهدية السنية والتحفة النجدية، الرسالة الثانية لعبد اهللا بن محمد بن عبد الوهاب :  -  ١
  .٤١، الدرر السنية في الرد علی الوهابية :  ٢٣البلد الحرام: ُمراءأخالصة الكالم في  -  ٢
  < مسندخیر القرون قرني الذي بعثت فیھم، ثُّم الذین یلونھم، ثُّم الذین یلونھمالحديث هو: > - ٣

  فتح ، ١٨٤: ٧كتاب الشهادات ، صحيح مسلم  ١٥١: ٣، صحيح البخاري ٣٧٨: ١أحمد  
  ، ٢٠: ١٠الزوائد  ، مجمع١٩٩، نظم المتناثر من الحديث المتواتر : ٥٧١: ٦، فيض القدير ٥: ٧الباري 

  .١١٤: ١، البداية والنهاية٣٣٢:  ٤، معجم البلدان ٢١: ١اإلصابة 
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بصـحيح،  لى خمسة أقسام لـيس  إلى حسنة وقبيحة أو إوتقسيم بعضهم لها 
  .)١(بل ال تكون إالّ قبيحة

أو عمومهـا أو فحواهـا أو نحـو    أدلـة الشـرع    إطـالق ة فيما فهم من وال بدع
قبيـل يـد العـالم أو الصـالح     ، فت’ ذلك، وإن لم يكن موجوداً في عصر النبي

جائز وراجح، وإن لم يكـن   تعالىبوين بقصد التعظيم واالحترام تقرباً إليه أو األ
 ورد فيه نصّ خاصّ فإنّه بعد أن صار نوعاً من التعظيم ، وال’ذلك في عصره

حان تعظيم المؤمن بوجـه العمـوم يكـون جـائزاً     جعادة، وفهم من أدلة الشرع ر
أو ذكـر اسـم رجـل عظّمـه      )٢(’وراجحاً، وكذا القيام عند ذكر والدة النبـي 

                                       
 ،٢١٣: ١٣، فتح الباري ١٥٤: ٦، شرح مسلم ٦٠٣:  ١راجع علی سبيل المثال: حاشية رد المختار -  ١

  .١٩٢: ٢٧، روح المعاني ١٨٩: ٣، شرح سنن النسائي ٤٤٥: ٢لی مسلم الديباج ع
وأصلتوه بوجوه عموم المسلمين، ممن اليعتقدون  امن اُألمور التي سل الوهابية سيفهم عليه -  ٢

بخرافاتهم وآرائهم الباطلة بدعة القيام عند سماع ذکر النبي|، قال الصالحي الشامي في کتابه 
صلّى عليه  جرت عادة کثير من المحبين إذا سمعوا بذکر وضعه(: ٣٤٤: ١سبل الهدی والرشاد 

  .)وهذا القيام بدعة ال أصل له صلّى اهللا عليه وآله وسلّمأن يقوموا تعظيماً له  وآله وسلّم
صلّى عليه وآله جرت عادة کثير من الناس إذا سمعوا بوضعه (:  ١٣٦: ١وقال في السيرة الحلبية 

  .)وهذا القيام بدعة ال أصل له صلّى عليه وآله وسلّم اً لهأن يقوموا تعظيموسلّم 
صلّى  ونظير ذلک فعل کثير عند ذکر مولده(:  ٥٨الحديثية:  ىوقال ابن حجر الهيتمي في الفتاو

ووضع أُمه له من القيام ، وهو أيضاً بدعة لم يرد فيه شيء، علی أن الناس إنّما  عليه وآله وسلّم
  .)، فالعوام معذورون لذلک بخالف الخواص صلّى عليه وآله وسلّميفعلون ذلک تعظيماً له 

 صلّى عليه وآله وسلّمأما القيام عند ذکر وضع أُمه (:  ٢١١٣:  ٥ه اوقال محمد رشيد رضا في فتاو
ي في ذلک فهو من جملة هذه البدع، وقد صرح بذلک الفقيه ابن حجر نوإنشاء بعض الشعر أو األغا

  ←                                            .)المکي الشافعي
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الت غنـاء وآ لاكن التعظيم بفعل حرمه الشرع، كلم ي الشرع هو من هذا القبيل ما
  اللهو والكذب في المدح ونحو ذلك.

  فعل ال بقصد الخصوصية أو العبادة. يماكما أنّه ال بدعة ف
منه يعلـم عـدم صـحة الحكـم بالبدعـة فـي كُـلّ مـا ذكـروه وصـحته فـي            و

                                                                                           
الشريف والقيام وإنشاء  يإلی غير ذلک من الکلمات الکثيرة المبدعة للمحتفلين بالمولد النبو →

  .صلّى عليه وآله وسلّم الشعر في حقّه
محمد العلوي المالکي الحسني کتاباً في االحتفال بالمولد النبوي الشريف  مةوقد ألف الشيخ العالّ

، ومن جملة کالمه ما ذکره في ص  صلّى عليه وآله وسلّمالحتفال بمولده لفيه علی المبدعين ورد 
أما القيام في المولد النبوي عند ذکر والدته وخروجه إلی الدنيا فإن بعض الناس () حيث قال : ٤١(

لمولد ويقوم يظن ظناً باطالً ال أصل له عند أهل العلم فيما أعلم، بل عند أجهل الناس ممن يحضر ا
النبيمع القائمين، وذلک الظن الس الناس يقومون معتقدين أن صلّى عليه وآله وسلّم  يء هو أن

يدخل إلی المجلس في تلک اللحظة بجسده الشريف، ويزيد سوء الظن ببعضهم فيری أن النجوی 
  والطيب له، وأن الماء الذي يوضع في وسط المجلس ليشرب منه !!

تخطر ببال عاقل من المسلمين، وإننا   إلی اهللا من کلّ ذلک، لما في ذلک من  ال کلّ هذه الظنون
والحاکم علی جسده الشريف بما اليعتقده إالّ  صلّى عليه وآله وسلّم ة علی مقام رسول اهللاأالجر

  يعلمها إالّ اهللا تعالی ...  ملحد مفترٍ، وأمور البرزخ ال
کاملة الئقة بمقامه، وبمقتضی تلک  ةحي حياة برزخي وسلّمصلّى عليه وآله ونعم إننا نعتقد أنّه 

والة سياحة في ملکوت اهللا سبحانه وتعالی، ويمکن أن تحضر جالحياة الکاملة تکون روحه 
  مجلس الخير ومشاهد النور والعلم.

ة، واليصح اعتقاد ذلک سنّ علم أن القيام في المولد النبوي ليس هو بواجب والاإذا علمت هذا ف
ولد  صلّى عليه وآله وسلّمر بها الناس عن فرحهم وسرورهم، فإذا ذکر أنّه بداً، وإنّما هو حرکة يعأب

فرحاً وسروراً بهذه النعمة،  ر السامع في تلک اللحظة أن الکون کلّه يهتزّصوتوخرج إلی الدنيا ي
دينية... راً عنه، فهي مسألة عادية محضة الفيقوم مظهراً الفرح والسرور، معب(. 
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هـا،  إطالقالبعض، فرفع الصوت باألشياء المذكورة ال مانع منه، لعموم أدلتهـا أو  
، خصوصـاً إذا كـان فـي رفـع الصـوت      وعدم تقييدها برفع الصوت وال بخفضـه 

  فائدة، كاإلعالن بذكر اهللا، واتعاظ السامع ونحو ذلك.
  نعم، لو فعلت بقصد الخصوصية والورود كانت بدعة.

أن السامع يتوهمهـا كـذلك ال تسـمع؛ ألن السـامع عليـه الفحـص        ودعوى:
ه وسؤال أهل المعرفة، وكـذا التـذكير والتـرحيم يشـمله عمـوم ذكـر اهللا ودعائـ       

والترحم على المؤمنين والصحابة ونحو ذلك، وعد ذلك بدعة جمود وقلة فقـه،  
عنـد طلـوع الشـمس عشـر     ’ ي على النبيأن يصلّ یفلو أن رجالً اصطلح عل

هـذا     مرات أو أن يكبر بعد العصر سبعين مر ة مثالً أو نحو ذلـك ولـم يقصـد أن
دلة الشرعية بعمومهـا  بعد داللة األ ،مأمور به بخصوصه لم يكن مبدعاً في الدين

، )١(فــي أي وقــت كــان ’ هــا علــى اســتحباب الصــالة علــى النبــي  إطالقأو 
    .استحباب ذكر اهللا بالتكبير وغيرهو

ولو فرضنا أنّه يلزم فعل العبـادات بجميـع الخصوصـيات التـي كـان يفعلهـا       
ــي ــت الصــالة     ’ النب ــل تكــون بدعــة لكان ــدونها، ب ــا ب ــا، وال يجــوز فعله به

ال الهنـدي أو البنطلـون أو العقـال والمنـديل بدعـة، ولكانـت       بالطربوش أو الشـ 
كان يفعلها  ’ قلنسوة بدعة، إذا فرض أنّهالخطبة في الجمعة والعيدين بدون 

 حمـراء مـثالً  متقلنساً، وبقلنسوة بيضاء بدعة إذا فرض أنّـه كـان يفعلهـا بقلنسـوة     
  وهكذا، وهذا ال يقول به من عنده أدنى معرفة بأدلة الشرع.

                                       
  ادر التالية : ـــفي المص وسنةً ن الطرفين شيعةًـواردة مـاديث الـک األحـي ذلـع فـراج - ١

  ، ٢٠٦، ثواب األعمال : ٦٧٦، األمالي :  ٤٩٥: ٢افي ــول الکــــصُُأ، ٩٥:  ١ن ـــالمحاس
   یـعل، المستدرک ٢١١: ٥ذي ــن الترمــ، سن٢٠١: ١د ــد أحمــ، مسن٤٠٨: ٦ة ــل الشيعـــوسائ

  البن أبي  المصنّف،  ٢٨٣، مسند أبي داود :  ١٣٧:  ١، مجمع الزوائد ٥٤٩: ١الصحيحين  
 وغيرها من المصادر الغفيرة. ٤٢ ’:، فضل الصالة علی النبي٤٤٣:  ٧شيبة 
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رحمنـا بجـاه   انّهم منعوا الترحيم الـذي يقـال فيـه: يـا أرحـم الـراحمين       وكأ
وااللتـزام   .فالن، ألن ذلك عندهم من التوسل الموجب للكفر، وستعرف فسـاده 

بقراءة حديث فيه فائـدة أمـام خطبـة الجمعـة ال ضـرر فيـه إن لـم يفعـل بقصـد          
’ لنبـي لمولـد الشـريف فيـه تعظـيم ل    االورود، واالجتماع علـى قـراءة سـيرة    

 واستبشار بخبر والدته التي كانت سبباً لسـعادتنا األبديـة، فيشـمله عمـوم مـا دلّ     
   .على رجحان ذلك

وقراءة المولد مع قصائد وصالة عليه ال مانع منها إن لم تشتمل علـى الغنـاء   
المحرم ، لعموم األدلة، والتظاهر بحمـل المسـابح ال محـذور فيـه، لمـا فيـه مـن        

ار الموظفة بعدد خاص، فتكـون كمـا ورد مـن العـد علـى      الفوائد من عد األذك
   ة.النوى الذي أشار إليه صاحب المنار في الحاشي

مردود بأنّه  )أي اتخاذها شعاراً يوهم أنّه مطلوب شرعاً(في الحاشية:   وقوله
ال يوهم ذلك عنـد ذي المعرفـة، وغيـره ال يضـرنا وهمـه، وال يلزمنـا دفعـه، وال        

  ه.يصير فعلنا بدعة بسبب
هداء الثواب إليهم، فيعمهـا  إبعد الصلوات يراد بها  خح للمشائوقراءة الفوات

هداء الثـواب للميـت واختيـار أوقـات الصـالة، ألنّهـا أفضـل        إما دلّ على جواز 
  فيزداد الثواب.
مع ما فيـه مـن سـوء األدب العظـيم      لخأ )فالربابة..(لك تعلم أن قوله: ومن ذ
فع الصـوت فـي المنـارة بالصـالة بدعـة، وقـد       هو فاسد من كون ر مبني على ما

مستحبة مطلقاً، مـع رفـع الصـوت وبدونـه،     ’ الصالة عليه عرفت فساده، وأن
على المنارة وغيرها، فيجوز مطلقاً إالّ أن يقصد وروده في الشرع بهذه الكيفيـة،  

  وهذا ال يقصده أحد.
فيـة منـه ال   إن ما ثبت استحبابه على وجه العمـوم إذا التـزم بكي   والحاصل :



                           ٢٥٥            محور مذهبهم ...االباب األول: في ذكر جميع معتقدات الوهابية و

  ال يكون ذلك بدعة. من باب الخصوصية
أما المحاريب األربعة واألئمة األربعة للصلوات الخمس فقد بينـا فـي مقـام    
آخر من هذا الكتاب أنّه لو كـان بدعـة لكانـت المـذاهب األربعـة بدعـة، ومـع        

  كونها سنّة فالبد أن يكون سنة.
لشهيق والنهيق والنعيق وتكرار لى اإيتبعها مما عددوه اتخاذ الطرائق وما  اأم

الجاللة الذي يشبه في كثير من حاالته نبح الكالب فنحن نوافقهم فـي أنّـه مـن    
  البدع القبيحة ومن تسويالت الشيطان.

 في إحدى رسائل الهدية السنية بعد كالمـه   الوهاب  عبدقال حفيد ابن  ثُم
شـاد قصـائد الغـزل، ومـدح     وإنوأما  ما ال يتخذ ديناً وال قربـة كـالقهوة   (السابق: 
  فال ننهى عنه.  الملوك

أقـر الحبشـة علـى اللعـب فـي يـوم       ’ ويحل كُلّ لعب مبـاح، ألن النبـي  
  العيد.

  ويحل الرجز والحداء وما يورث الحماسة فيه لطبل الحرب.
بعثـت بالحنيفيـة السـمحة، لـتعلم     ’ : العـرس، وقـد قـال    فبـد وال بأس 

  .هىانت )١()في ديننا فسحة ّيهود أنال
ي تحليـل األشـياء المـذكورة    فـ م لههتسـا تسـامحهم و للوهابيـة  وهنا نشـكر  

وعدم عدهم لها كفـراً وشـركاً أو تحـريمهم لهـا أو عـدها بدعـة، كمـا حرمـوا         
  التدخين وعاقبوا عليه، وكما توقفوا في التلغراف كما ستعرف في الخاتمة.

يضيقون علـى  هم الحنيفية السمحة فما بالببعث ’ كانوا يعلمون أنّه وإذا
                                       

 .٦٠ - ٦١الهدية السنية والتحفة النجدية، الرسالة الثانية لعبد اهللا بن محمد بن عبد  الوهاب:  -  ١
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مـع تجـويزهم   ية التي ليسـت مـن ضـروريات الـدين،     مور االجتهادالعباد في اُأل
ــي     ــادهم أن المخطــىء ف ــة، واعتق ــذاهب األربع ــع الم ــة جمي ــاد ومخالف االجته

  اجتهاده مأجور؟!
التدخين ليس من ضروريات الدين، ولم يرد فيه نـصّ، ولـم يكـن     ميوتحر

 يشربونها، وصـرحوا بحليتهـا، فـإن    لتي، وحاله حال القهوة ا’ في زمن النبي
كان تحريم الدخان لعدم النص فالقهوة كذلك، وإن كـان لإلضـرار فـال يحـرم     

ــه،  رعلــى مــن ال يعتقــد الضــر  ، وإن كــان لإلســراف فالمــدخنون يرتــاحون إلي
ويستعينون به على التسلي وتصـفية الفكـر، وإن كـان ألنّـه مـن الخبائـث فلـيس        

لـى  إيم الخبائـث، ألن إضـافة التحـريم    ه تحـر مـ يع حتّـى بمأكول وال مشـروب  
أي شـربها، والميتـة أي    فحرمـت الخمـر   ،األعيان على حـذف الفعـل المناسـب   

  مهاتكم أي نكاحها، والخبائث أي أكلها وشربها وغير ذلك.أُأكلها، و
دخوله فيها بقي علـى إصـالة الحـل،     ية، فما شك فلعلى أن الخبائث مجم
د في حلّية التدخين ليس لنا معارضته أصـاب أو أخطـأ،   وبعد ذلك كُلّه فالمجته

مـور اجتهاديـة   ُأنقمونه على المسلمين ال يخرج عـن  ألنّه معذور، وكذا كُلّ ما ي
ليست ضرورية، فكيـف سـاغ لهـم معارضـة المسـلمين فيهـا بالسـيف والسـنان،         

 لى تجديد التوحيد ورفع البدعإلى مذهبهم وإعل الوهابية حالهم في الدعاء جو
لـى اإلسـالم والتوحيـد، فكمـا     إواألنبيـاء قبلـه فـي الـدعاء     ’ اهللاحال رسول 

جاءت األنبياء لتلـزم النـاس بالتوحيـد، وتمنعهـا مـن الشـرك ، وترفـع مـن بينهـا          
مشركي قريش ومـن ضـارعهم مـن عبـدة األوثـان      ’ البدع، وكما دعا النبي

 ون جميـع  فالوهـابيون يـدع   .دم ومـال مـن أبـى    لالى إخالص التوحيد، واسـتح
لـى إخـالص التوحيـد،    إم جميعاً عنـدهم مـن عبـدة األوثـان     المسلمين الذين ه

وترك الشرك والبدع، ومن أبى ولم يتوهب حلّ ماله ودمـه كمـا حـلّ مـال ودم     
  بـن   محمـد ، صـرح بـذلك   ’عبدة األصنام ومشركي قريش فـي زمـن النبـي   



                           ٢٥٧            محور مذهبهم ...االباب األول: في ذكر جميع معتقدات الوهابية و

صـنعاني فـي   بن إسـماعيل ال  محمدفي كشف الشبهات، وصرح به  عبد الوهاب
  تطهير االعتقاد كما سيأتي عند نقل كالمهما وغيرهما.

إن حكم الوهابيين بكفـر وشـرك جميـع المسـلمين هـو أسـاس        والحاصل:
حوره الذي يدور عليه، ال يتحاشون منه، وكتبهم مشحونه بالتصريح ممذهبهم و

ربـع  في رسـالتي أ  الوهاب  عبدبن  محمدبه تصريحاً ال يقبل التأويل، بل صرح 
القواعد وكشف الشبهات ـ كما سيأتي ـ بأن شرك المسـلمين أغلـظ مـن شـرك       

 ة، وهـؤالء     وُأعبدة األصنام؛ ألنلئك يشركون في الرخاء ويخلصـون فـي الشـد
بين عنـده،  ناسـاً مقـر  أُائم فـي الحـالتين، وألن أولئـك يـدعون مـع اهللا      شركهم د

ناسـاً مـن أفسـق النـاس،     ُأ وأشجاراً وأحجاراً غير عاصـية، وهـؤالء يـدعون معـه    
وصرح بذلك الصنعاني في رسالة تطهير االعتقاد في عدة مواضع، بل صرح في 

  .)١(أصلي ال كفر ردة رتلك الرسالة كما ستعرف بأن كفر المسلمين كف
                                       

الصنعاني في رسالته تطهير االعتقاد بكفر المسلمين في عدة مواضع ننقل شطراً منها صرح  - ١
  حسب التسلسل الرقمي للصفحات:

وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذلالً هللا تعالى والركوع (: ٥٠٠ـ قال في ص ١     
إالّ هللا عزّ وجلّ، ومن فعل  والحلق والتقصير كُلّه ال يكون بايوالطواف والتجرد عن الث دوالسجو

 ذلك لمخلوقٍ حي أو ميت أو جماد أو غيره فهذا شرك في العبادة، ، وصار من تفعل له هذه  
  .)اُألمور إلهاً لعابديه، سواء كان ملكاً أو نبياً أو ولياً أو شجراً أو قبراً أو جنياً..

و ملك أو جني أو حي أو ميت أنّه من اعتقد في شجر أو حجرٍ أو قبرٍ أ(: ٥٠١ـ قال في ص   ٢   
  لى اهللا أو يشفع عنده في حاجة.. فإنّه قد أشرك مع اهللا غيره واعتقدإينفع أو يضر أو أنّه يقرب 

  .)ما يخل اعتقاده كما اعتقد المشركون في األوثان 
  ←              .)فإن تعظيم األولياء ونحر النحائر لهم شرك(: ٥٠٣ـ قال في ص ٣   
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وصرح بالتكفير بجملة مما كفر به الوهابية غيرهم ابـن تيميـة فـي (رسـالتي     
ا ستعرف، ومنه أخذ الوهابيـة تكفيـر المسـلمين،    كم )١( الواسطية وزيارة القبور)

                                                                                           
ومن نادى اهللا ليالً ونهاراً وسراً وجهاراً وخوفاً وطمعاً ثم نادى معه غيره فقد (يضاً: وقال أ  →

  .)أشرك في العبادة
في ’ فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول اهللا(وقال أيضاً: 
  المشركين؟

التوحيد وإبانة  أن ما لى إقلت: إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم فقالوا: يجب أوالً دعاؤهم 
يعتقدون ينفع ويضر ال يغني عنهم من اهللا شيئاً.. وأن هذا االعتقاد منهم فيهم شرك ال يتم اإليمان 
بما جاءت به الرسل إالّ بتركه والتوبة منه.. فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه ، ومن 

  .)ينمن المشرك’ أصر فقد أباح اهللا منه ما أباح لرسوله
فهؤالء القبوريون والمعتقدون من جهال األحياء وضاللهم سلكوا مسلك (: ٥٠٥ـ وقال في ص ٤  

  .)المشركين حذو القذة بالقذة..
قد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافراً، ومن تكلّم بكلمة (: ٧٠٥ـ وقال في ص  ٥   

يقصد بذلک من يستغيث ويتوسل  )اً وقوالً وفعالًالكفر صار كافراً فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقاد
  ويزور القبور.

إلى غير  )هذه القباب والمشاهد صارت أعظم ذريعة إلى الشرك واإللحاد(: ٥١١ـ وقال في ص ٦   
  ذلك من الكلمات المكفّرة لزائري القبور والمتوسلين والمستغيثين بها.

ين وإنّما استعرض عقيدة أهل السنة والجماعة في العقيدة الواسطية لم يتعرض لتكفير المسلم - ١
ولمح إلى انحراف الجهمية والرافضة، وأما في كتابه زيارة القبور واالستنجاد بالمقبور فقد كفّر فيه 

  .٧و ٦و ٥و ٤المسلمين، وافتتح كتابه بالتكفير كما في ص
له حاجته مثل أن أن يسأ(عند قبره: ’ وهو يذكر أقسام المتوسلين بالنبي ١٨و  ١٧وقال في ص

  ← يسأله أن يزيل مرضه أو مرض دوابه أو يقضي دينه أو ينتقم من عدوه أو يعافي نفسه وأهله

  



                           ٢٥٩            محور مذهبهم ...االباب األول: في ذكر جميع معتقدات الوهابية و

  وعلى أساسه بنوا وزادوا.
وصرح بذلك أيضـاً الوهابيـة فـي عـدة مواضـع مـن رسـائل الهديـة السـنية          

فيمـا حكـاه    الوهاب  عبداللطيف حفيد ابن  وغيرها ، وصرح به عبد )١(الخمس
                                                                                           

ودوابه ونحو ذلك مما ال يقدر عليه إالّ اهللا عزّ وجلّ فهذا شرك صريح، يجب أن يستتاب →
  صاحبه فإن تاب وإالّ قتل.

لى اهللا به كما إشفع لي في هذه اُألمور؛ ألنّي أتوسل وإن قال أنا أسأله لكونه أقرب إلى اهللا منّي لي
يتوسل إلى السلطان بخواصّه وأعوانه من أفعال المشركين والنصارى، فإنّهم يزعمون أنّهم يتخذون 
أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم، وكذلك أخبر اهللا عن المشركين أنّهم قالوا: 

ِ  ُزلَْفىَما َنْعُبُدُھْم إِالَّ لِ { بُوَنا إِلَى هللاَّ   .)}..یَُقرِّ
يمكنني أن  وقال كثير من الضالل: هذا أقرب إلى اهللا منّي، وأنا بعيد من اهللا ال(: ٢١وقال في ص

  .)أدعوه إالّ بهذه الواسطة ، ونحو ذلك من أقوال المشركين..
  .)ثُم يقال لهذا المشرك..(: ٢٢وقال في ص
من يريد علواً في األرض وفساداً  لى الغلو فيه وتعظيمه بغير حقوإنّما يقر ع(: ٣٤وقال في ص
ونوح، ومشايخ الضالل الذين غرضهم العلو في األرض والفساد والفتنة باألنبياء  ،كفرعون

خاذهم أرباباً واإلشراك بهم مما يحصل في مغيبهم وفي مماتهم كما أشرك بالمسيح والصالحين واتّ
  .)وعزير

  .)أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب ومن(: ٣٥وقال في ص
  .)وهؤالء المشركون يضمون إلى الشرك الكذب..(: ٣٦وقال في ص
وأما التمسح بالقبر ـ أي قبر كان ـ وتقبيله وتمريغ الخد عليه، فمنهي عنه باتفاق (: ٥٤وقال في ص

  . )المسلمين، ولو كان ذلك من قبور األنبياء.. بل هذا شرك..
  بالتكفير عبد العزيز بن محمد بن سعود في الرسالة اُألولى من الهدية السنية حيث صرح -  ١

  فنحن نقول ليس للخلق من دون اهللا من ولي وال نصير، وسائر الشفعاء (:  ١٠قال في ص 
 ← سيدهم وأفضلهم فمن دونه ـ ال يشفعون ألحد إالّ بإذنه .. وكذلك حق أوليائه’ محمد ـ 
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اؤهم ليجلبوا لمن دعاهم خيراً ال يقدر عليه.. ألن ذلك عبادة مختصة بجالله محبتهم.. ال دع →

  .)تعالى..
  .)وال نكفر إالّ من أنكر أمرنا هذا ونهينا..(:  ١٢وقال في ص
فبدل أهل الشرك والبدع قوالً غير الذي قيل لهم، بدلوا الدعاء له بدعائه نائياً (: ١٥وقال في ص

  .)عنهم..
خاذ قبور األنبياء والصالحين مساجد هو الموقع لكثير من اُألمم إما في الشرك وات(: ٢١وقال في ص

أو الرجل المعتقد بصالحه أقرب إلى ’ األكبر أو فيما دونه من الشرك.. والشرك بقبر النبي
النفوس من الشرك بخشبة أو بحجر، ولهذا تجد أهل الشرك كثيراً ما يتضرعون ويخشعون عندها 

ن أصحابها بدعائهم ورجائهم، واالستغاثة بهم، وسؤال النصر وفي الصالة، ويعبدما ال يخشعون هللا 
على األعداء، وتكثير الرزق وإيجاده ، والعافية، وقضاء الديون، ويبذلون لهم النذور لجلب ما أملوه 
 أو دفع ما خافوه مع اتخاذهم أعياداً ، والطواف بقبورهم وتقبيلها واستالمها ، وتعفير الخدود على

تربتها، وغير ذلك من أنواع العبادات والطلبات التي كان عليها عباد األوثان يسألون أوثانهم ليشفعوا 
  .)لهم عند مليكهم..

يسألونهم الشفاعة  فأمر اهللا العباد بإخالص تلك العبادة له وحده، فاليدعونهم وال(: ٢٢وقال في ص
  .)فإن ذلك دين المشركين..

فتهم بربوبيته تعالى واعترافهم بها لم تدخلهم في اإلسالم مع جعلهم فمجرد معر(: ٢٦وقال في ص
ها ويرجونها لتقربهم إلى اهللا زلفى وتشفع لهم عنده، فبذلك كانوا نمع اهللا آلهة أخرى يدعو

مشركين في عبادته ومعاملته.. والدعاء مخ العبادة كما أن اآللهة اسم المعبود.. إذ كُلّ مدعو فهو 
ي أن يكون مدعوه إلهاً أم ال، اتخذه المشركون األولون أم ال، وليس ثُم دعاء آلهة قصد الداع
  .)آلهة آخر له برهان

فبهذا يتبين أن الشيطان اللعين نصب ألهل الشرك قبوراً يعظّمونها ويعيدونها (: ٣٩وقال في ص
أعياداً وجعلها.. أوثاناً  أوثاناً من دون اهللا، ثُم يوحي إلى أوليائه أن من نهى عن عبادتها واتخاذها

  ← فقد انتقصها وغمطها حقّها فيسعى الجاهلون المشركون في قتالهم وعقابهم، وما ذنبهم عند
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هؤالء المشركين إالّ أنّهم أمروهم بإخالص التوحيد، ونهوهم عن الشرك بأنواعه وقالوا  →

  بتبطيله، فعند ذلك غضب المشركون واشمأزت قلوبهم فهم ال يؤمنون.
لوا: قد انتقصوا أهل المقامات والرتب، فاستحقوا الويل والتعب، ، وفي زعمهم أنّهم ال حرمة وقا

لهم لدينا وال قدر، حتّى سرى ذلك في نفوس الجهال والطغام، وكثير ممن ينسب إلى العلم 
كُلّ العظائم والجرائم، ونسبوا بوالدين، حباً لألولياء اتباع المرسلين، وبسبب ذلك عادونا ورمونا 

قبيح إلينا، ونفّروا الناس عنّا وعما ندعو الناس إليه، ووالوا أهل الشرك وظاهروهم علينا ، وزعموا 
أنّهم أولياء اهللا وأنصار دينه ورسله وكتابه، ويأبى اهللا ذلك، فما كانوا أولياءه إن أولياءه إالّ المتقون 

ن بما لم يعطوا، الالبسون ثياب الزور، الذين له، الموافقون له، العارفون به وبما جاء به، ال المتشبعو
يصدون الناس عن دين نبيهم وهديه وسنته ويبغونها عوجاً وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً 
باتباعه واحترامه والعمل به.. وهم أعصى الناس لهم، وأبعدهم منهم ومن هديهم ومتابعتهم ، 

ع علي.. فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء كالنصارى مع المسيح وكاليهود مع موسى والرافضة م
  بعض، والمنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات بعضهم أولياء بعض.

ومن أصغى إلى كالم اهللا بكُلية قلبة تدبره وتفهمه أغناه عن اتباع الشياطين وشركهم الذي يصد 
التوحيد عابد للشيطان مشرك عن ذكر اهللا وعن الصالة ، وينبت النفاق في القلب.. فالمعرض عن 

  شاء أم أبى..<.
وهو في معرض  ٤٤وفي الرسالة الثانية لعبد اهللا بن محمد بن عبد الوهاب من الهدية السنية  في ص

لم يكن بيننا وبينهم خالف له وقع إالّ في (هـ) ودخولها قال:  ١٢١٨سبب قتالهم أهل مكة سنة (
  أمرين:

، ومعرفة أنواع العبادة وأن الدعاء من جملتها، وتحقيق معنى إخالص التوحيد هللا تعالى أحدهما:
، واستمر دعاؤه برهة من الزمان بعد النبوة إلى ذلك ’الشرك الذي قاتل الناس عليه نبينا محمد

  .)التوحيد وترك االشراك قبل أن تفرض عليه أركان اإلسالم األربعة..
وهم حول االستنجاد بالمقبور والتوسل عند في كالمه عن علماء مكة الذين ناقش ٤٥وقال في ص

   ← حلفوا لنا باإليمان المعقدة من دون استحالف لهم على انشراح صدروهم وجزم(القبور: 
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من قال: يا رسول اهللا، أو قال: يا بن عباس، أو يا عبد  ّضمائرهم أنّه لم يبق لديهم شك في أن →

ع شر أو بلية خير من كُلّ ما ال يقدر عليه إالّ اهللا القادر أو غيرهم من المخلوقين طالباً بذلك دف
تعالى من شفاء المريض والنصر على العدو والحفظ على المكروه ونحو ذلك أنّه مشرك الشرك 
األكبر الذي يهدر دمه ويبيح ماله، وإن كان يعتقد أن الفاعل  المؤثر في تصريف الكون هو اهللا 

متشفعاً بهم ومتقرباً لهم لقضاء حاجته من اهللا بشفاعتهم له  وحده، لكنه قصد المخلوقين بالدعاء،
  فيها أيام البرزخ.

ما وضع من البناء علی قبور الصالحين صارت في هذه األزمان أصناماً تقصد لطلب الحاجات  ّوأن
  .)ويتضرع عندها أو يهتف بأهلها في الشدائد كما كانت تفعله الجاهلية اُألولى..

لك الشفاعة أو غيرها كأدركني أو أيقال : يا رسول اهللا، أو يا ولي اهللا أس فال(: ٥٢وقال في ص
أغثني أو شفّعني أو انصرني على عدوي أو نحو ذلك مما ال يقدر عليه إالّ اهللا تعالى، فإذا طلبت 

  .)ذلك مما ذكر في البرزخ كان من أقسام الشرك..
لمشيخة علم أو في بعض أوقات أو لطول  ولو قبل يد أحدهم لقدوم من سفر أو(: ٥٣وقال في ص

غيبة فال بأس به، إالّ أنّه لما ألف في الجاهلية اُألخرى أن التقبيل صار علماً لمن يعتقد فيه أو في 
أسالفه أو عادة المتكبرين من غيرهم نهينا عنه مطلقاً ،  السيما لمن ذكر، حسماً لذرائع الشرك ما 

  .)أمكن..
هدمنا بيت السيدة خديجة وقبة المولد وبعض الزوايا النبوية لبعض األولياء وإنّما (: ٥٤وقال في ص

حسماً لتلك المادة، وتنفيراً عن اإلشراك باهللا ما أمكن، لعظم شأنه،  فإنّه ال يغفر، وهو أقبح من نسبة 
  .)الولد هللا تعالى إذ الولد كمال في حق المخلوق، وأما الشرك فنقص حتّى في حق المخلوق..

وبعد كالم له يقول في نفس الصفحة: >فإن قال قائل.. : يلزم من تقريركم وقطعكم في أن من قال: 
يا رسول اهللا، أسألك الشفاعة أنّه مشرك مهدور الدم أن يقال بكفر غالب اُألمه، وال سيما 
  المتأخرين، لتصريح علمائهم المعتبرين أن ذلك مندوب، وشنوا الغارة على من خالف في 

  ←                       لك؟ذ
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قلت: ال يلزم من ذلك، ألن الزم المذهب ليس بمذهب كما هو مقرر، ومثل ذلك ال يلزم أن  →

َك أُمٌَّة َقْد نكون مجسمة وإن قلنا بجهة العلو كما ورد الحديث بذلك، ونحن نقول فيمن مات: { تِْل

  }.َخلَتْ 

ة ، وقامت عليه الحجة، وأصر مستكبراً ، ووضحت له المحجمن بلغته دعوتنا للحق إّال وال نكفّر 
معانداً كغالب من نقاتلهم اليوم يصرون على ذلك اإلشراك ، ويمتنعون من فعل الواجبات، 

  .)ويتظاهرون بأفعال الكبائر المحرمات..
وقال الشيخ أحمد بن ناصر بن عثمان المعمري في الرسالة الثالثة المسماة بـ (الفواكه العذاب) في 

بعد أن عرض عقيدة الموحدين بنظره: >فبدل أهل الشرك قوالً غير الذي قيل  ٦٧ة السنية صالهدي
لهم، بدلوا الدعاء له بدعائه، والشفاعة له باالستشفاع به، وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول 

إحساناً إلى الميت سؤال الميت وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة.. ومن ’ اهللا
  .)لمحال أن يكون دعاء الموتى مشروعاً ويصرف عنه القرون الثالثة..ا

لم يشرع ُألمته أن يدعو أحداً من األموات ال ’ : >ونحن نعلم بالضرورة أن النبي٦٨وقال في ص
األنبياء وال الصالحين وال غيرهم، ال بلفظ االستغاثة وال بغيرها، بل نعلم أنّه نهى عن كُلّ هذه 

  .)ن ذلك من الشرك األكبر الذي حرمه اهللا ورسوله..اُألمور ، وأ
فكُلّ من دعا ميتاً أو غائباً من األنبياء والصالحين فقد تناولته اآلية، ومعلوم أن (: ٧٠وقال في ص

المشركين يسألون الصالحين بمعنى أنّهم وسائط بينهم وبين اهللا، ومع ذلك فقد نهى اهللا عن دعائهم 
  ن كشف الضر عن الداعي..هم ال يملكووبين أنّ

ثه وال يملك يفكُلّ من دعا ميتاً من األنبياء والصالحين أو دعا المالئكة أو الجن فقد دعا من ال يغ
  كشف الضر عنه وال تحويالً.

  .)وهؤالء المشركون اليوم منهم من إذا نزلت به شدة ال يدعو إالّ شيخه وال يذكر إالّ اسمه.. 
هذا فنقول: الذي نعتقده وندين اهللا به أن من دعا نبياً أو ولياً أو غيرهما  إذا تمهد(: ٧٢وقال في ص

  ←وسأل منهم قضاء الحاجات  وتفريج الكربات إن هذا من أعظم الشرك الذي كفّر اهللا
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  به المشركين حيث اتخذوا أولياء وشفعاء يستجلبون بهم المنافع ويستدفعون بهم المضار  →

  بزعمهم..
ياء أو غيرهم كابن عباس أو المحجوب أو أبي طالب وسائط يدعوهم ويتوكل فمن جعل األنب

عليهم، ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار،  بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون اهللا، كما أن 
الوسائل عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس لقربهم منهم والناس يسألونهم أدباً منهم أن 

الملك أو لكونهم أقرب الى الملك،  فمن جعلهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر  يباشروا سؤال
  . )مشرك حالل المال والدم..

طلب الحوائج من الموتی واالستغاثة بهم في الشدائد من الشرک األکبر  ّإن(:  ٧٨وقال في ص 
  . )الذي کفر اهللا به المشرکين

أهل التوحيد الذين جردوا التوحيد ’ فأسعد الناس بشفاعة رسول اهللا(: ٧٩وقال في ص
  .)واخلصوه من التعلقات الشركية..

  .)فمتخذ الشفيع مشرك ال تنفعه شفاعته..(:  ٨٠وقال في ص
  .)بين أن المتخذين شفعاء مشركون(وقال أيضاً في نفس الصفحة: 
ء أو ابن عباس الكتاب والسنة دال على أن من جعل المالئكة واألنبيا(وقال أيضاً في نفس الصفحة: 

أو أبا طالب أو المحجوب وسائط بينهم وبين اهللا ليشفعوا لهم عند اهللا، ألجل قربهم من اهللا كما 
 ّيفعل عند الملوك أنّه كافر مشرك حالل الدم والمال وإن قال أشهد أن ال إله إالّ اهللا وأشهد أن

رين أعماالً الذين ضلّ  سعيهم محمداً رسول اهللا وصلّى وصام وزعم أنّه مسلم، بل هو من األخس
  .)في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً

فإذا تبين لكم أن القرآن الكريم قد صرح بهذه المسائل الثالث، أعني اعتراف (:  ٨١وقال في ص
لكم أن المشركين بتوحيد الربوبية، وأنّهم يدعون الصالحين، وأنّهم ما أرادوا منهم إال الشفاعة تبين 

الذي يفعل عند القبور اليوم من سؤالهم جلب الفوائد، وكشف الشدائد، أنّه الشرك األكبر الذي 
  ←             .)كفّر اهللا به المشركين، فإن هؤالء المشركين مشبهون شبهوا الخالق تعالى بالمخلوق
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على شركه يدعو الموتى، : >من قال: ال إله إالّ اهللا محمد رسول اهللا وهو مقيم  ٨٤وقال في ص →

ويستغيث بهم، ويسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات فهذا كافر مشرك حالل الدم والمال، 
  .)وإن قال: ال إله إالّ اهللا محمد رسول اهللا وصلّى وصام وزعم أنّه مسلم..

دعاء  وأعظم من هذا كُلّه وأشد تحريماً الشرك األكبر الذي يفعل عندها وهو(: ١١٥وقال في ص
  .)المقبورين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات..

وال ريب أن دعاء الموتى وسؤالهم جلب الفوائد وكشف الشدائد أنّه من (وقال في نفس الصفحة: 
  .)الشرك األكبر الذي كفّر اهللا به المشركين..

د بن عبد الوهاب للشيخ وفي الرسالة الرابعة من رسائل الهدية السنية  في نبذة من سيرة الشيخ محم
قال ـ يعني جده ـ (: ١٢٢عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد  الوهاب في ص

والشرك المراد بهذه اآليات ونحوها يدخل فيه شرك عبادة القبور وعبادة األنبياء والمالئكة 
، فإنّهم ’رسوله محمدوالصالحين، فإن هذا هو شرك جاهلية العرب الذين بعث فيهم عبد اهللا و

  .)كانوا يدعونها ويلتجئون إليها ويسألونها على وجه التوسل بجاهها وشفاعتها لتقربهم إلى اهللا
فجنس هؤالء المشركين وأمثالهم ممن يعبد األولياء والصالحين نحكم بأنّهم (: ١٢٥وقال في ص

  .)مشركون، نرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية
إن بعض العلماء كفر من أنكر فرعاً مجمعاً عليه كتوريث (عند تقسيمه الكفر:  ١٢٦وقال في ص

  .)الجد واألخت وإن صلّى وصام، فكيف بمن يدعو الصالحين ويصرف لهم خالص العبادة ولبها..
فتشبيه عباد القبور بأنّهم يصلون ويصومون ويؤمنون بالبعث مجرد تعميه على (: ١٢٧وقال في ص
  .)يس، لينفق شركهم ويقال بإسالمهم وإيمانهم، ويأبى اهللا ذلك ورسوله والمؤمنونالعوام وتلب

في  ١٣٨وفي الرسالة الخامسة من رسائل الهدية السنية  للشيخ محمد بن عبد اللطيف قال في ص
هـ .. بعثنا اإلمام المقدام والرئيس  ١٣٣٩مقدمة رسالته : >أما بعد: فإنّه لما كان في هذه السنة 

  ← فضل المفخم.. عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.. ألجل تعليمكم ما أوجبه اهللالم
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عليكم وتعبدكم به من دين اإلسالم.. فلما قدمنا بعض جهاتكم رأينا أهلها قد جال بهم  →

الشيطان والهوى، وتمادوا في البغي والطغيان، واإلعراض عن النور والهدى، فرقوا أمرهم وكانوا 
غلب على أكثرهم االعتقاد في أهل القبور واألحجار والغيران، وتعظيم أهل الصالح من شيعاً.. و

  .)المقبورين ، وهذا هو دين الجاهلية اُألولى..
فمن دعا غير اهللا من ميت أو غائب أو استغاثة به فهو مشرك كافر وإن لم يقصد (: ١٤١وقال في ص

قد دخل كثير من هذه اُألمة في الشرك باهللا و ،إالّ مجرد التقرب إلى اهللا وطلب الشفاعة عنده
  .)والتعلق على سواه..

وكذا من ارتكب شيئاً من اُألمور الشركية فهو مشرك وإن سمي ذلك توسالً (وقال أيضاً: 
  .)وتشفعاً..

ومن كان له معرفة بما بعث اهللا به رسوله علم أن ما يفعل عند القبور من دعاء (: ١٤٣وقال في ص
تغاثة بهم والعكوف عند ضرائحهم والسجود لهم، والنذر لهم، أعظم وأكبر من فعل أصحابها واالس

جعل لنا االذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اهللا، وأقبح وأشنع من قول الذين قالوا 
  ذات أنواط كما لهم ذات أنواط.

وف عليها اتخاذاً  كسلحة والعقال بعض العلماء المحققين : فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق األ
نها وال يسألونها فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء ويعبد له مع أنّهم ال

  عنده؟
  ؟<.نفأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدع يعملو

تعظيم، ونهدم البنايات التي على طراء وال:  >فنحن ننكر الغلو في أهل القبور واإل١٤٤وقال في ص
  .)قبور األموات، لما فيها من الغلو والتعظيم الذي هو أعظم وسائل الشرك باهللا..

هذه قراءة سريعة في كتاب الهدية السنية الذي يحتوي على خمس رسائل لكبار علماء السلفية 
مة وأُخرى بتكفير من يفعل ُشرات المرات تارة بتكفير عموم األالوهابية والتي ذكر فيها التكفير ع

أفعاالً ال تمس التوحيد وإنّما مرتبطة بأمر آخر يقوي التوحيد ويعضده، فمن يتوسل بالنبي 
  ← ض إذ لو كان منكراً هللا تعالى فمن اُألولى أنقال يكفر باهللا تعالى وإالّ لزم التنا’ األكرم
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  .)١(عند اآللوسي في تاريخ نجد
في رسالة كشـف الشـبهات اسـم الشـرك      بن عبد الوهاب محمدوقد أطلق 

فيما يزيد عـن أربعـة وعشـرين      الوهابيين ا والمشركين على عامة المسلمين عد
، وأطلــق علــيهم اســم الكفــر والكفــار، وعبــاد األصــنام، والمرتــدين، )٢(موضــعاً

                                                                                           
عند اهللا تعالى هو ’ األكرم لنبيومنزلته ومقامه ، فنفس االعتقاد بمقام ا’ ال يؤمن بالنبي →

  إيمان باهللا وقوة لتوحيد العابد.
إال أن هذا األمر ال يمكن أن يفهمه من جعل رسالة السماء في قبر طوله متر وعرضه نصف متر، 

’ ومن يجوز الصالة خلف يزيد وزياد يمكنه بهذه العقلية أن يكفر من يتوسل بالنبي األكرم
  !لى اهللا تعالى!إويتقرب به 

  . ٥٧ـ  ٥٣تاريخ نجد :  -  ١
  أما ألفاظ الشرك فهي كالتالي حسب تسلسل الصفحات: -  ٢

  .)هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا االعتقاد...(: ٥١ـ قال في ص ١     
  .)ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد...(:  ٥٣ـ قال في ص  ٢    
  .)عامي من الموحدين يغلب األلف من علماء هؤالء المشركينوال(:  ٥٨ـ وقال في ص ٣     
به  وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر اهللا تعالى في كتابه جواباً لكالم احتج(:  ٥٩ـ وقال في ص ٤     

  .)المشركون في زماننا علينا.. 
ِ إذا قال لك بعض المشركين : {(: ٦٠وقال في ص ـ٥    الَ إِنَّ أَْولَِیاَء هللاَّ الَ َخْوٌف َعلَیِْھْم َوالَ ُھْم أَ

  الشفاعة حق...<. ّ} أو أنَیْحَزنُونَ 
  .)وما ذكرته لي أيها المشرك..(: ٦١ـ وقال في ص ٦   
  .)منها قولهم: نحن ال نشرك باهللا شيئاً(: ٦١ـ وقال في ص ٧   
 غيره فالبد أن فقل له: إذا أقررت أنّها عبادة.. هل أشركت في عبادة اهللا(: ٦٦ـ وقال في ص ٨   

  ←                            .)يقول : نعم..

  



 كشف اإلرتياب                                                                                    ٢٦٨   
    

والمنافقين، وجاحدي التوحيد ، وأعدائه وأعـداء اهللا، ومـدعي اإلسـالم، وأهـل     
وأن جهــال  ،فــي قلــوبهم زيــغ، والجهــال، والجهلــة والشــياطينالباطــل والــذين 

من  کلى غير ذلإمنهم، وأن إبليس إمامهم ومقدمهم  الكفار عبدة األصنام أعلم

                                                                                           
فقل له : إذا نحرت لمخلوق .. هل أشركت في هذه العبادة غير اهللا؟ (:  ٦٧ـ وقال في ص ٩ → 

  .)فالبد أن يقول: نعم..
  .)واهللا نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحداً(: ٦٩ـ وقال في ص ١٠
لى إال: أنا ال أشرك باهللا شيئاً حاشا وكال، ولكن االلتجاء فإن ق(: ٧١ـ قال في ص ١٤و ١٣و ١٢و ١١

  الصالحين ليس بشرك؟
  .)أن اهللا حرم الشرك .. وكيف تبرىء نفسك من الشرك وأنت ال تعرفه : إذا كنت تقر تفقل
فالبد أن يقر لك أن من أشرك  في عبادة اهللا أحداً من الصالحين فهو الشرك (: ٧٣ـ وقال في ص ١٥
  .)كور في القرآن..المذ
بينت له اآليات الواضحات في معنى الشرك باهللا وعبادة األوثان أنّه الذي (: ٧٤ـ وقال في ص ١٦

  .)يفعلونه في هذا الزمان بعينه
إذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هو الشرك الذي أُنزل (: ٧٧ـ وقال في ص ١٧

  .)فيه القرآن..
  .)فاعلم أن شرك األولين أخف من شرك أهل وقتنا..( :٧٧ـ وقال في ص ١٨
  .)تبين لك الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك األولين(: ٧٨ـ وقال في ص ١٩
أصح عقوالً وأخف شركاً من ’ إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول اهللا(: ٧٩ـ وقال في ص ٢٠

  .)هؤالء
  .)وللمشركين شبهة أُخرى..(: ٩٠ـ وقال في ص ٢١
  .)فيقال لهؤالء الجهلة المشركين..(: ٩١وقال في ص ـ ٢٢
     ←                                             .)فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك(: ٩٨ـ وقال في ص ٢٣
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ــق )١(األلفــاظ الشــنيعة فيمــا يزيــد عــن خمســة وعشــرين موضــعاً   علــيهم ، وأطل

                                       
  أطلق عليهم األلفاظ المذكورة في صفحات كتابه ونحن نذكرها متسلسالً: - ١

دعي اإلسالم وهو ال يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف فالعجب ممن ي(: ٥٤ـ قال في ص ١     
  .)جهال الكفّار..

  .)وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا..(: ٥٥ـ وقال في ص ٢   
  .)وقد يكون ألعداء التوحيد علوم كثيرة وحجج(: ٥٧ـ وقال في ص ٣   
ما يصير سالحاً  تقاتل به هؤالء فالواجب عليك أن تعلم من دين اهللا (: ٥٨ـ وقال في ص ٤    

   .)الشياطين..
  .)فنقول : جواب أهل الباطل(: ٥٩ـ وقال في ص ٥   
 إذا قال لك بعض المشركين.. فجاوبه بقولك: إن اهللا تعالى ذكر أن الذين (:  ٦٠ـ وقال في ص ٦   

  .)في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه
أعداء اهللا لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل، يصدون بها الناس  فإن(: ٦١ـ وقال في ص ٧   
  .)عنه

  .)قال: الكفّار يريدون منهم.. فالجواب أن هذا قول الكفّار سواء بسواء.. فإن: >٦٤ـ وقال في ص  ٨  
  .)واهللا نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحداً(: ٦٩ـ وقال في ص ٩   
  .)قر أن فعلهم هذا هو عبادة األصنامفهذا أ(: ٧٣ـ وقال في ص ١٠   
 فهذا يرده ما ذكره اهللا تعالى في كتابه من كفر من تعلق على المالئكة (:  ٧٣ـ وقال في ص ١١   

  .)أو عيسى أو الصالحين
  .)ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهماً راسخاً..(: ٧٨ـ وقال في ص ١٢   
أصح عقوالً وأخف شركاً ’ ن الذين قاتلهم رسول اهللاإذا تحققت أ(:  ٧٩ـ وقال في ص ١٣   

  ←                                      .)من هؤالء
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فكيف إذا جحد اإلنسان شيئاً من هذه اُألمور كفر  ولو عمل بكُلّ ما (:  ٨٢ـ وقال في ص ١٤    →

هللا ما ، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كُلّهم ال يكفر؟ سبحان ا’ جاء به الرسول
  .)أعجب هذا الجهل

  .)ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة..(:  ٨٨ـ وقال في ص ١٥      
ومعرفة أن قول الجاهل: التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد ( : ٨٩ـ وقال في ص ١٦     

  .)الشيطان
  .)وللمشركين شبهة  أُخرى..(: ٩٠ـ وقال في ص ١٧    
  .)ومراد هؤالء الجهلة أن من قالها ال يكفر وال يقتل ولو فعل ما فعل(: ٩١وقال في ص ـ ١٨    
  .)فيقال هؤالء الجهلة المشركين..(: ٩١ـ وقال في ص ١٩    
  .)وهؤالء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر..(: ٩١ـ وقال في ص ٢٠   
  .)ى األحاديثولكن أعداء اهللا ما فهموا معن( :٩١ـ وقال في ص ٢١    
  سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن االستغاثة بالمخلوق على(: ٩٥ـ وقال في ص ٢٢    

  .)يقدر عليه ال ننكرها.. ما   
  .)فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون(: ٩٨ـ وقال في ص   ٢٣     

والتبديع والتضليل لسائر فرق  مفاهيم التكفيرعن ومن يقرأ كتب الوهابية ال يجدها تخرج 
المسلمين، بل لعموم اُألمة اإلسالمية ممن ال يسير على منهجهم وال يقبل بتكفير وقتل وذبح من 
قال: يا رسول اهللا، بمقامك عند اهللا أشفع لي أو نحو ذلك، سواء كان شيخاً أو شاباً أو طفالً، فمن 

الوهاب ومن لم يقبل ذلك فهو في جهنم وبئس  قبل التكفير والقتل فهو في حضيرة محمد بن عبد 
المصير، مع أنّهم لو كانوا من أهل التوحيد ودعاته لراجعوا القرآن والسنة المطهرة والحظوهما 
بعين البصيرة ـ ال ببصر ابن تيمية وابن كثير وابن القيم ومحمد بن عبد  الوهاب ـ عندها يجدون 

أكثر المسلمين بعداً عن حضيرة التوحيد وعن مفاهيم القرآن أنفسهم أبعد الناس عن ملّة اإلسالم، و
لى النور، ومن الضالل إلى الهدى، ومن إوالسنة النبوية اللذين جاءا لهداية الناس من الظالم 

  ← م يأتياــن العادات السيئة إلى الفطرة السليمة، ولـه، ومـى نعومتــق إلـونة الخلـخش
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، وأطلق )١(ما يزيد عن ثالثين موضعاًيالصنعاني في تطهير االعتقاد اسم الشرك ف
                                                                                           

وء الخلق والتعامل السيء الذي صار مشهوراً ومعلوماً للقاصي س ،والذبح والقتل إلى التكفير →
ضافة البترول إالقصيرة، إالّ أن عقول الصحراء ب القمصانوالطويلة والداني عند أصحاب اللحى 

نتج ذلك وجعله يخرج من طيات المخطوط الى الطباعة المذهبة ونشرها بالترهيب أالغزير 
وخلق لنا هذا الوباء العضال الذي تعاني من ويالته اُألمة ع أرجاء المعمورة، يوالترغيب في جم

نتيجة سيطرة أصحاب األباعر الذين ال  ،ومازالت باستنزاف األموال ونهران الدم واحتالل الدول
يحسنون كتابة أسمائهم أو النطق بكلمة صحيحة فضالً عن جملة على مقدرات اُألمة اإلسالمية 

ى الذين ما فتئوا يكيدون للدين اإلسالمي وأنصاره المؤمنين كيداً لى نار اليهود والنصارإ  وسوقها
  عظيماً.
  أورد ذلك الصنعاني في عدة مواضع من رسالته نذكرها تباعاً: -  ١
ومن فعل ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فهذا شرك في (: ٥٠٠ـ قال في ص ١    

  .)العبادة
  .)ذرات اإلشراك..بم أن خلطهم اإلقرار بذرة من وهم في قعر جهن(: ٥٠٠ـ وقال في ص ٢   
إذا عرفت هذا كُلّه أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو (: ٥٠١ـ وقال في ص ٣   

  .)جني.. أو نحو ذلك فإنّه قد أشرك مع اهللا غيره
  .)اد األصنامفإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان عليه عب(:  ٥٠١ـ وقال في ص ٤    
ومن يعتقدون فيه ولياً ال يخرجه عن اسم الصنم والوثن إذ هم معاملون (:  ٥٠٢ـ وقال في ص ٥    

  .)لها معاملة المشركين لألصنام
وفي كُلّ قرية أموات يهتفون بهم.. وهو بعينه فعل المشركين في (:  ٥٠٢ـ وقال في ص ٦     

  .)األصنام
  هللا بل أشركت مع اهللا تعالى غيره<.: >قل له هذا النحر لغير ا٥٠٢ـ وقال في ص ٧    
فإن قلت: أفيصير هؤالء الذين يعتقدون في القبور واألولياء والفسقة (: ٥٠٣ـ وقال في ص ٨   

  ←                والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في األصنام؟
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م اإللحاد، والكفر، والكفر األصلي، وأنّهم عبدوا غير اهللا، وزادوا على عليهم اس
عبادة األصنام، وأنّهـم مثـل أصـحاب مسـيلمة، والسـبئية، واليهـود، والخـوارج،        
وأهل الجاهلية، فيما يزيد عن خمسة عشر موضعاً ، وأطلـق اسـم اإللـه والصـنم     

                                                                                           
  .)قلت: نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك، بل زادوا في االعتقاد.. →
  .)تعظيمهم األولياء ونحرهم النحائر لهم شرك.. ّفإن(: ٥٠٣ـ وقال في ص ٩

فهذا الذي يفعلونه ألوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به (: ٥٠٣ـ وقال في ص ١٠
  .)مشركين، وال ينفعهم قولهم: نحن ال نشرك باهللا شيئاً! ألن فعلهم هذا أكذب قولهم

  .)دى اهللا ليالً ونهاراً.. ثُم نادى معه غيره فقد أشركومن نا(: ٥٠٣ـ وقال في ص ١١
  .)وإن هذا االعتقاد منهم فيهم ـ األموات ـ شرك(: ٥٠٣ـ وقال في ص ١٢
  .)االعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم(: ٥٠٤ـ وقال في ص ١٣
  .)ون ألصنامهموأنّه عين ما كان يفعله المشرك(: ٥٠٤ـ وقال في ص ١٤
فهؤالء القبوريون والمعتقدون في جهال األحياء.. سلكوا مسالك (: ٥٠٥ـ وقال في ص ١٥

  .)المشركين
فثبت أن مجرد كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها الرتكابه (: ٥٠٧ـ وقال في ص ١٦

  .)ما يخالفها من عبادة غير اهللا
  .)راضي بالشرك..وال يخفى حكم ال(:  ٥٠٧ـ وقال في ص ١٧
  .)فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك واإللحاد(: ٥١١ـ وقال في ص ١٨
  .)وصيرت هؤالء األموات مشركين(: ٥١٣ـ وقال في ص ١٩
  .)ال المشركينوزعمت أن هذه كرامات لهؤالء المجاذيب الضلّ(: ٥١٣ـ وقال في ص ٢٠
  .)ت هذا فقد أثبت الكرامات للمشركين الكافرينفإن زعم(: ٥١٣ـ وقال في ص ٢١
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  ،)١( ون به في نحو من عشرة مواضـع كريتبن يستغيثون ووالوثن والند هللا على م

                                       
  ذكر ذلك في صفحات رسالته وهي كالتالي: -  ١
من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر.. أنه ينفع ويضر اعتقد كما اعتقد (: ٥٠١ـ قال في ص ١    

  .)المشركون في األوثان..
  .)..وإنّما يفعلونه لما يسمونه وثناً وصنماً(: ٥٠١ـ وقال في ص   ٢   
  .)وكذلك تسمية القبر مشهداً.. ال يخرجه عن اسم الصنم والوثن..(:  ٥٠٢ـ وقال في ص ٣   
  .)وهو بعينه فعل المشركين في األصنام(:  ٥٠٢ـ وقال في ص ٤   
  .)، ويا للشرائع كيف جهلت..تفيا للعقول أين ذهب(:  ٥٠٣ـ  ٥٠٢ـ وقال في ص ٥   
  .)بمعنى الشرك وهذا جهل منهم(: ٥٠٣ـ وقال في ص ٦  
قد خرج الفقهاء في كتب الفقه.. أن من تكلم بكلمة الكفر كفر وإن لم (: ٥٠٣ـ وقال في ص ٧   

  .)يقصد معناها.. فصاروا حينئذ كفاراً كفراً أصلياً
  .)ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون(: ٥٠٤ـ وقال في ص ٨ 
  .)اد األصنام..وهذا شيء ما بلغ إليه عب(: ٥٠٤ـ وقال في ص   ٩  
  .)وهكذا كان عباد األصنام..(: ٥٠٥ـ وقال في ص ١٠  
والقبوريون لم يفردوا هذه العبادة فلم تنفعهم كلمة الشهادة .. أال ترى (: ٥٠٦ـ وقال في ص ١١  

  .)أن بني حنيفة قالوا: مسيلمة نبي فقاتلهم الصحابة..
  البعث كفر وقتل.. فكيف من يجعل وقع إجماع اُألمة أن من أنكر(: ٥٠٦ـ وقال في ص ١٢  
  .)هللا نداً 
  .)ولذلك ـ يعني الشهادة ـ لم تنفع اليهود وال نفعت الخوارج..(: ٥٠٦ـ وقال في ص ١٣ 
  .)كذلك األصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ..(:  ٥٠٨ـ وقال في ص  ١٤ 
سالم وخراب فإن هذه القباب والمشاهد.. أكبر وسيلة إلى هدم اإل(: ٥١١ـ وقال في ص ١٥ 

  .)بنيانه..
  ←         .)ومن أعظم حمر الكون الذين ألبستهم حلل التلبيس والتزيين(: ٥١٢ـ وقال في ص ١٦   
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أطلق أصحاب الهدية السنية على المسلمين اسم الشـرك واإلشـراك، والشـرك    و

باهللا، والشـرك األكبـر، وأعظـم الشـرك، والشـرك الـوخيم، ومتخـذي الشـريك،         
                                                                                           

وأهل الكساء.. عن ’  وقد صان اهللا سبحانه وتعالى رسوله(: ٥١٣ـ وقال في ص  ١٧  →
  .)رك والكفرإدخالهم في أفواه هؤالء الجهال الضالل، فيجمعون أنواعاً من الجهل والش

  .)سمائهم..أهذه أحوال شيطانية.. لما هتف هذا الضال ب(: ٥١٣ـ وقال في ص   ١٨      
  .)وزعمت أن هذه كرامات لهؤالء المجاذيب الضالل(: ٥١٣ـ وقال في ص ١٩      
  .)فإن زعمت هذا فقد أثبت الكرامات للمشركين الكافرين المجانين(: ٥١٣ـ وقال في ص ٢٠     
إذا عرفت بطالن هذين األمرين علمت أن هذه أحوال وأفعال طاغوتية (: ٥١٣ـ وقال في ص ٢١     

  .)وأعمال إبليسية يفعلها الشياطين إلخوانهم من هؤالء الضالين
وهكذا سار الصنعاني سيرة من سبقه من الوهابية حول القبور، وأنّها الشرك والضالل ، وأن الدين 

  محيت وأُبليت، وكأن الشرع ال هم له إالّ هذا القبر!!يندرس بوجودها ويحيى إذا ما 
قد ’ هذا قبر رسول اهللا(من إشكال وهو:  ٥١٢ومن طريف ما ذكره الصنعاني في رسالته ص

  عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت عليها األموال< فهل هي شرك ويجب هدمها؟
هذه القبة ليس بناؤها منه فأجاب مفتينا الصنعاني قائالً: >هذا جهل عظيم بحقيقة الحال، فإن ’

وال من أصحابه وال من تابعيهم.. وال من علماء أُمته وأئمة ملّته، بل هذه القبة المعمولة على 
من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين وهو قالوون الصالحي المعروف بالملك المنصور ’ قبره
  .)هـ ..  ٦٧٨سنة 

من القباب المبتدعة الشركية أم  ةه القبة معدودلكن هذا  ال يكفي في دفع اإلشكال وهو هل هذ
 ال؟ فقد ذهب في الجواب إلى الجوانب الخارجة عن السؤال ولم يذكر جواب اإلشكال؛ ألن
الکالم ليس فيمن بناها وإنّما الکالم حول هدمها وأنّه هل يجب إزالتها من علی قبره مادام بناء 

  القباب علی القبور شرکاً؟
ل الوادعي الوهابي اليمني أجاب عن ذلك عندما ألف رسالة في وجوب هدم القبة الشيخ مقب ولعلّ

  الشريفة المبنية على القبر المكرم.
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ــبح       ــركات، وأق ــركين والمش ــدم، والمش ــال وال ــة الم ــب لحلي ــرك الموج والش
وأشنع ممـن قـالوا    وا أو أبوا، وأن شركهم أقبحون شاؤركالمشركين، وأنّهم مش

وأعظم وأكبر من شرك الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم  ،نواطأاجعل لنا ذات 
يـد عـن سـتين    زي اهللا وحده، فيمـا  عبد لى مكةُإاً، وأن الوهابيين لما جاؤوا  أرباب

وعبــاد واســم الكفـر والكفــار، وأنّهـم كــاليهود والنصـارى والســبئية     ،)١(موضـعاً 

                                       
في الهدية السنية خمس رسائل لكبار علماء الوهابية ، نورد ما ذكروا حول ذلك تباعاً حسب  -  ١

  تسلسل الرسائل:
فالمشرك مشرك (: ٩ولى من الهدية السنية صـ قال الشيخ عبد العزيز بن سعود في رسالته اُأل ١   

  .)شاء أم أبى..
  .)بل حكم بضده الذي هو الشرك األكبر..(: ١٢ـ وقال في ص ٢   
هم فيه  لى ماإدأوا  بقتالنا ليرجعوا عن دين اهللا الذي وصفنا بوأمروهم أن ي(: ١٢ـ وقال في ص ٣   
  .)انوا عليه من الشرك باهللا..كو
  .)نه فعل المشركين واعتقادهميـ بع’ فإن هذا ـ يعني التوسل بالنبي(: ١٤ـ وقال في ص ٤   
  .)فبدل أهل الشرك والبدع قوالً غير الذي قيل لهم(: ١٥ـ وقال في ص ٥   
واتخاذ قبور األنبياء والصالحين مساجد هو الموقع لكثير من (: ٢١ـ وقال في ص ٩و ٨و ٧و ٦    

نه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم اُألمم في الشرك األكبر، أو فيما دو
حين.. والشرك بقبر النبي أو الرجل المعتقد صالحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو  لالصا

  .)بحجر..
  .)فإن ذلك دين المشركين..(وهو يتحدث عن دعاء الواسطة:  ٢٢ـ وقال في ص ١٠
  .)اهللا بما ال يقدر عليه إالّ هو تعالى.. فالمشرك إنّما يدعو غير(: ٢٣ـ وقال في ص ١١
   .٢٦ـ وصفهم بالشرك في ص ١٢

  ←                                                                                       .٢٧ـ وصفهم بالشرك في ص  ١٣
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َوالَِّذیَن {: >وقد وصف اهللا سبحانه وتعالى دين المشركين بقوله: ٢٧ـ وقال في ص  ١٤     →

  .)} فبين في هذه اآلية إنّما قصدهم الشفاعةاتََّخُذوا ِمن ُدونِِھ أَْولَِیاءَ 
أن أعظم الذنب الشرك باهللا الذي جعل األنداد واتخاذهم ’ فبين النبي(: ٢٧ـ وقال في ص ١٥   

  .)من خلقة ليقربوهم إليه
  .)ه الذي تقدم بيانه آنفاً..: أكبر وله أنواع، ومنركانوالشرك ش(: ٢٨ـ وقال في ص ١٦  
  .)وال حاجة لنا إلى قول مخترع يجر الى الشرك..(: ٣٤ـ وقال في ص ١٧  
  .)هذه نزلت في عباد األصنام، ونفعل فعلهم ويقول لسنا مشركين :ال يقال(: ٣٧ـ وقال في ص ١٨ 
  .)ذا شرك محققبل اآليات البينات واألحاديث وأقوال العلماء ترشد أن ه(: ٣٧ـ وقال في ص ١٩ 
  .)فبهذا يتبين أن الشيطان اللعين نصب ألهل الشرك قبوراً(: ٣٩ـ وقال في ص ٢٠ 
فيسعى الجاهلون المشركون في قتالهم وعقوبتهم، وما ذنبهم عند (ـ قال:  ٢٥و٢٤و ٢٣و ٢٢و ٢١  

ك خالص التوحيد، ونهوهم عن الشرك بأنواعه، فعند ذلإهؤالء المشركين إال أنّهم أمروهم ب
  .)غضب المشركون .. ووالوا أهل الشرك وظاهروهم علينا

  ).لمنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات بعضهم أولياء بعض(: ٤٠ـ قال في ص  ٢٦ 
  .)فالمعرض عن التوحيد.. مشرك شاء أم أبى(: ٤٠ـ وقال في ص ٢٧ 
عد؛ فإنا معاشر غزو أما ب(: ٤٣ـ وفي الرسالة الثانية لمحمد بن عبد  الوهاب قال في ص ٢٨ 

  .)الموحدين.. فلما زحفت أجناد الموحدين القى اهللا الرعب في قلوبهم..
إنّه لم يكن بيننا وبينهم خالف له وقع إالّ أمرين: أحدهما إخالص (: ٤٤ـ وقال في ص ٢٩

  .)التوحيد.. وتحقيق معنى الشرك..
يا رسول اهللا.. أنّه مشرك  ولم يبق عند أحد منهم شك في أن من قال:(: ٤٥ـ وقال في ص ٣٠

بالشرك األكبرالذي يهدر دمه ويبيح ماله، وإن كان يعتقد أن الفاعل المؤثر في تصديق الكون هو 
                      .)اهللا وحده..

وأن ما وضع من البناء على قبور الصالحين صارت في هذه األزمان أصناماً (: ٤٦ـ وقال في ص  ٣١ 
  ←                                                                            .)ندها..تقصد لطلب الحاجات ويتضرع ع
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فبعد  ذلك أزلنا جميع ما كان يعبد بالتعظيم واالعتقاد فيه.. من جميع (: ٤٧ـ وقال في ص  ٣٢   → 

  .)..البناء على القبور وغيرها حتّّّّّّّّّّّّّّى لم يبق في البقعة المطهرة طاغوت يعبد
ليعرفوا التوحيد فيتمسكوا بعروته الوثيقة، ويتضح لهم الشرك فينفروا (: ٤٧ـ وقال في ص ٣٣    

  .)عنه..
فال يقال: يا رسول اهللا، أو يا ولي اهللا أسألك الشفاعة.. فإذا طلبت (: ٥٢ـ وقال في ص ٣٥و ٣٤    

  .)’ل اهللاذلك كان من أقسام الشرك.. بل ورد أن ذلك شرك أكبر قاتل عليه رسو
  .)كما يقع لبعض غالة المشركين من أهل زماننا..(: ٥٢ـ وقال في ص ٣٦     
وإنّما هدمنا بيت السيدة خديجة .. حسماً لتلك المادة، وتنفراً عن (: ٥٤ـ وقال في ص ٣٧    

  .)اإلشراك باهللا ما أمكن..
  ي أن من قال : وقطعكم ف ركمفإن قال قائل: يلزم من تقري(: ٥٤ـ وقال في ص ٣٩و ٣٨    

  .)يا رسول اهللا، أسألك الشفاعة أنّه مشرك مهدور الدم أن يقال بكفر غالب اُألمة..
  .)شراك..من نقاتلهم اليوم يصرون على ذلك اإل(: ٥٥ـ وقال في ص ٤٠   
  بل قد يشتمل ما ذكر على شرك أكبر فيقاتلون على ذلك..<.(: ٥٨ـ وقال في ص ٤١   
ومن البدع المنهي عنها قراءة الفواتح للمشايخ بعد ( :٦١ال في صـ وق ٤٥و ٤٤و٤٣و ٤٢   

الصلوات الخمس.. والتوسل بهم.. وهو ربما جر إلى الشرك من حيث ال يشعر اإلنسان، فإن اإلنسان 
يحصل منه الشرك من دون شعور به لخفائه.. وينبغي المحافظة على هذه الكلمات والتحرز عن 

بن الخطاب قال: إنّما تنقض عرى اإلسالم عروة عروة إذ في اإلسالم من الشرك ما أمكن، فإن عمر 
  .)ال يعرف الجاهلية.. وذلك ألنّه يفعل الشرك ويعتقد أنّه قربة

ـ وقال الشيخ أحمد بن ناصر العمري في الرسالة الثالثة من رسائل الهدية السنية  الموسومة   ٤٦   
الً غير الذي قيل لهم، بدلوا الدعاء له بدعائه ، فبدل أهل الشرك قو(: ٦٧بالفواكه العذاب ص

                     .)والشفاعة له باالستشفاع به
وأن ذلك من الشرك األكبر ـ يقصد  دعاء الميت ـ الذي حرمه اهللا (: ٦٨ـ وقال في ص ٤٧  

  ←                                                                                                                          .)ورسوله
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لحين بمعنى أنّهم وسائط بينهم ومعلوم أن المشركين يسألون الصا(: ٧٠ـ وقال في ص ٤٨   →   
  .)اهللا، ومع هذا فقد نهى اهللا عن دعائهم.. وبين
إالّ شيخه  ون اليوم منهم من إذا نزلت به شدة ال يدعوركوهؤالء المش(: ٧٠ـ وقال في ص ٤٩     

  .)وال يذكر إالّ اسمه..
إذا تمهد هذا فنقول: الذي نعتقده وندين اهللا به أن من دعا نبياً أو (: ٧٢ـ وقال في ص ٥١و ٥٠     

ولياً أو غيرهما وسأل منهم قضاء الحاجات.. أن هذا من أعظم الشرك الذي كفّر اهللا به 
  .)المشركون..

سائط  على هذا الوجه فهو كافر مشرك حالل المال فمن جعلهم و(: ٧٢ـ وقال في ص ٥٢    
  .)والدم

  .)وهذه الشبهة هي التي اعتقدها المشركون في قديم الدهر وحديثه(: ٧٤ـ وقال في ص ٥٣    
وبيان أن طلب الحوائج من الموتى واالستغاثة بهم في الشدائد أنّه من (: ٧٨ـ وقال في ص  ٥٤   

  .)المشركينالشرك األكبر الذي كفّر اهللا به 
أهل التوحيد الذين جردوا التوحيد هللا ’ فأسعد الناس شفاعة رسول اهللا(: ٧٩ـ وقال في ص ٥٥  

  .)وأخلصوه من التعلقات الشركية..
  .)فمتخذ الشفيع مشرك ال تنفعه شفاعته(:   ٨٠ـ وقال في ص  ٥٦  
  .)فبين أن المتخذين شفعاء مشركون..(:  ٨٠ـ وقال في ص ٥٧   
على أن من جعل المالئكة واألنبياء أو ابن عباس أو  دّال الكتاب والسنة (:  ٨٠وقال في صـ   ٥٨   

قال:   أبا طالب.. وسائط بينهم وبين اهللا ليشفعوا لهم عند اهللا.. أنّه كافر مشرك حالل الدم والمال وإن
مسلم، بل هو من  وأشهد أن محمداً رسول اهللا، وصلّى وصام وزعم أنّهاهللا  إّال أشهد أن ال إله 

         .)األخسرين أعماالً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنّهم يحسون صنعاً
فإذا تبين لكم أن القرآن قد صرح بهذه المسائل الثالث.. تبين لكم أن (:  ٨١ـ وقال في ص  ٥٩    

ن ياهللا به المشركين، فإن هؤالء المشركالذي يفعل عند القبور اليوم.. أنّه الشرك األكبر الذي كفّر 
  ←                                                                               .)مشبهون شبهوا الخالق تعالى بالمخلوق
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مـنهم، وعبـاد    ائلين اجعل لنا ذات أنواط، بل شرالمالئكة والشمس والقمر، والق
يه هو دين الجاهليـة فيمـا   لهم ع وإن ما ،الالت والعزى، وعباد األصنام واألوثان

ووصـفوهم بعبـادة غيـر اهللا فيمـا يزيـد عـن عشـرة         ،)١(يزيد عن عشرين موضـعاً 

                                                                                           
  .)والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعدونه عند المخلوق(:  ٨٣ـ وقال في ص   ٦٠  →   

أما من قال: ال إله إالّ اهللا محمد رسول اهللا وهو مقيم على شركه يدعو (:  ٨٤ـ وقال في ص ٦١     
الموتى ويستغيث بهم ويسألهم قضاء الحاجات.. فهذا كافر مشرك حالل الدم والمال، وإن قال ال 

  .)إله إالّ اهللا محمد رسول اهللا، وصلّى وصام وزعم أنّه مسلم..
  مواضع من رسائلها: ورد ذلک في الهدية السنية في عدة - ١

وال نكفّر إالّ من أنكر (: ٢١ـ قال الشيخ محمد بن عبد العزيز في أول رسائل الهدية السنية ص ١    
  .)أمرنا هذا..

ويعبدون أصحابها ـ أي أصحاب القبور ـ بدعائهم ورجائهم واالستغاثة (: ٢١ـ وقال في ص ٢    
  .)بهم
واع العبادات والطلبات التي كان عليها عباد األوثان وغير ذلك من أن(:  ٢١ـ وقال في ص ٣    

  .)يسألون أوثانهم ليشفعوا لهم عند مليكهم
  .)ودعوة  األموات هي فعل عباد األصنام(: ٣٧ـ وقال في ص  ٤  
  .)اليهود مع موسىكوهم أعصى الناس.. كالنصارى مع المسيح و(: ٤٠ـ وقال في ص ٥   

أو يهتف (: ٤٦بد  الوهاب في الرسالة الثانية من الهدية السنية صـ وقال الشيخ محمد بن ع ٦     
  .)بأهلها في الشدائد كما كانت تفعله الجاهلية اُألولى

أنّه لما ألف في الجاهلية اُألخرى أن التقبيل صار لمن يعتقد فيه أو في  إّال : >٥٣ـ وقال في ص  ٧     
                                   .)أسالفه.. نهينا عنه..

  .)..من بلغته دعوتنا للحق إّال وال نكفّر (: ٥٥ـ وقال في ص  ٨      
ـ وقال الشيخ أحمد بن ناصر المعمري في الرسالة الثالثة الموسومة بالفواكه العذاب من  ٩      

  ←                           .)إن هذا من أعظم الشرك الذي كفّر اهللا به المشركون(: ٧٢الهدية السنية ص

  



 كشف اإلرتياب                                                                                    ٢٨٠   
    

هم باألصــنام ربهــم المســلمون وبقبــووا مــن يتوســل ويتبــرك ، وســم)١(مواضــع

                                                                                           
فمن جعلهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك حالل المال (: ٧٢ـ وقال في ص ١٠  →
  .)والدم

من جعل بينه وبين اهللا وسائط يتوكل عليهم.. كفر إجماعاً؛ ألن ذلك (: ٧٢ـ وقال في ص ١٢و ١١  
  .)كفعل عابدي األصنام..

  .)القبور.. وهم عندي كفّار بهذه األوضاع مثل تعظيم(: ٧٣ـ وقال في ص ١٣ 
  إشارة إلى التوسل وغيره. )وهذا كفر منهم(: ٧٣ـ وقال في ص ١٤  
فتأمل ما ذكره صاحب االقناع.. وابن عقيل من تعظيم القبور وخطاب (: ٧٣ـ وقال في ص ١٥  

  .)الموتى بالحوائج وأن ذلك كفر..
األكبر الذي كفّر اهللا وبيان أن طلب الحوائج من الموتى.. أنّه من الشرك (: ٧٨ـ وقال في ص ١٦  

  .)به المشركين
على أن من جعل المالئكة واألنبياء .. وسائط بينهم  دّال الكتاب والسنة (:  ٨٠ـ وقال في ص ١٧  

  .)وبين اهللا ليشفعوا لهم عند اهللا.. أنّه كافر مشرك حالل الدم والمال..
اهللا وهو مقيم على شركه يدعو  محمد رسولاهللا أما من قال ال إله إالّ (:  ٨٤ـ وقال في ص  ١٨  

  .)الموتى.. فهذا كافر مشرك حالل الدم والمال..
وأعظم من هذا كُلّه وأشد تحريماً الشرك األكبر الذي يفعل عندها وهو (: ١١٥ـ وقال في ص ١٩  

  .)دعاء المقبورين
د أنّه والريب أن دعاء الموتی وسؤالهم وجلب الفوائد وكشف الشدائ(: ١١٥ـ وقال في ص ٢٠  

  .)من الشرك األكبر الذي كفّر اهللا به المشركين
                           ورد ذلك في عدة مواضع من رسائل الهدية السنية: -  ١
  وبهذا عبدت الالت(: ٣١ـ قال الشيخ عبد العزيز محمد بن عبد  الوهاب في ص ١  
                                                .)والعزى.. 

                                                   ←                                         .)فدعاؤهم آلهتهم هو عبادتهم لها(: ٢٢ـ وقال في ص ٢       

  



                           ٢٨١            محور مذهبهم ...االباب األول: في ذكر جميع معتقدات الوهابية و

تضـاعيف مـا    . وسـننقل فـي  واألوثان واألنداد فيما يزيد عن إثني عشـر موضـعاً  
  يأتي جملة من كلماتهم الصريحة في ذلك.

على المسلمين اسم الكفر في ثالثة مواضع،  الوهاب عبد وأطلق حفيد ابن 
حبة تأله، وأنّهـم شـر   والشرك في أربعة، ومدعي اإلسالم وأنّهم يحبون مع اهللا م

وأنّـه لـم يبلـغ     شنع وأكبر مـن شـركها،  وأن شركهم أشد وأ ،من جاهلية العرب
ولى شركهم، ونسبهم الى الفسـاد ، وأنّهـم مـن أجهـل الخلـق      شرك الجاهلية اُأل

لـى  إن لغير اهللا، وخارجون عن الملّـة  وأضلهم، وخارجون عن اإلسالم، وعابدو
  .)١(غير ذلك من األلفاظ الشنيعة

                                                                                           
  .)ويعبدون أنفسهم لهم كعبد فالن وفالن واهللا قد سمانا المسلمين(: ٣٨ـ وقال في ص ٣        →

الشيطان اللعين نصب ألهل الشرك قبوراً يعظّمونها  ّفبهذا يتبين أن(: ٣٩ي صـ وقال ف ٤       
  .)ويعبدونها أوثاناً من دون اهللا

  .)فالمعرض عن التوحيد عابد للشيطان(: ٤٠ـ وقال في ص ٥      
والشرك المراد (: ١٢٢ـ وقال عبد اللطيف في الرسالة الرابعة من رسائل الهدية السنية ص ٦      
  .)اآليات ونحوها يدخل فيه شرك عباد القبور وعبادة األنبياء والصالحين.. بهذه
  ذكر ذلك الشيخ عبد اللطيف في رسالته المسماة (نبذة في سيرة الشيخ محمد بن  - ١

  عبد  الوهاب) وهي الرسالة الرابعة من رسائل الهدية السنية ، نذكر عدة موارد مما ذكره:
والشرك المراد بهذه اآليات ونحوها يدخل فيه شرك عباد القبور وعبادة (: ١٢٢ـ قال في ص ١       

  .)األنبياء والمالئكة والصالحين، فإن هذا هو شرك جاهلية العرب..
وعبادة األنبياء والصالحين كعبادة الكواكب واألصنام من حيث الشرك (: ١٢٤ـ وقال في ص ٢       

                                  .)والكفر بعبادة غير اهللا
فجنس هؤالء المشركين وأمثالهم ممن يعبد األولياء والصالحين نحكم (: ١٢٥ـ وقال في ص ٣      

  ←                                                                                           .)بأنّهم مشركون ونرى كفرهم
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وفي القصائد الملحقة بالهدية السنية تصريح بذلك في عدة مواضـع يطـول   
  .)١(الكالم بنقلها

                                                                                           
إن بعض العلماء كفّر من أنكر فرعاً مجمعاً  عليه.. فكيف حتّى (: ١٢٦ـ وقال في ص ٤    →    

  ؟)بمن يدعو الصالحين ويصرف لهم خالص العبادة ولبها
فتشبيه عباد القبور بأنّهم يصلّون ويصومون .. مجرد تعمية لينفق (: ١٢٧ـ وقال في ص ٥       

  .)شركهم
ومن ارتكب شيئاً من (: ١٤١ي صـ وفي الرسالة الخامسة لمحمد بن عبد اللطيف  قال ف ٦     

  .)اُألمور الشركية فهو مشرك وإن سمي ذلك توسالً وتشفّعاً
ومن كان له معرفة بما بعث اهللا به رسوله علم أن ما يفعل عند القبور من (: ١٤٣ـ وقال في ص ٧    

ذين دعاء أصحابها واالستغاثة بهم والعكوف عند ضرائحهم والسجود لهم أعظم وأكبر من فعل ال
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اهللا، وأقبح وأشنع من قول الذين قالوا اجعل لنا ذات 

  .)أنواط كما لهم ذات أنواط
طراء والتعظيم، ونهدم البنايات التي فنحن ننكر الغلو في أهل القبور واإل(: ١٤٤ـ وقال في ص  ٨     

الذي هو أعظم وسائل الشرك باهللا، وهذه اُألمور التي  على قبور األموات لما فيها من الغلو والتعظيم
ظهار تشريفهم فجاء من بعدهم إأوجبت عبادتها من دون اهللا ابتدعها أُناس أرادوا بها التعظيم و

فعبدوهم من دون اهللا، وقصدوا منهم كشف الملمات وسألوهم قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، 
الوخيم قربة وديناً يدينون به ، واشتد تكبرهم على من أنكر وإغاثة اللهفات واعتقدوا هذا الشرك 

  .)ذلك وحذّروا عنه، ورموه بالزور والبهتان.. 
ورد في القصيدة الملحقة بالهدية السنية وهي لسليمان بن سمحان عدة مواضع في التكفير  -  ١

              والتهجم على كافة المسلمين فمنها:
             ـــدـوا       طرائق أهل الغي من كُلّ ملحـــــــ شيئاً وجنّبـــ         وال تُشركوا باهللا ١     

  ديــاً       ويدعوهم في كُلّ خطب ويحتـــــركمن كان يغدو  للمقابر زائ                    
  ←         دـــــن تجيء بموئأأتى      فجانبه واحذر  وفي حرفها أو بعضها الشرك قد      ـ    ٢     

  



                           ٢٨٣            محور مذهبهم ...االباب األول: في ذكر جميع معتقدات الوهابية و

ان قد وكإذا اتبعه أحد  الوهاب عبد بن  محمدكان (وفي خالصة الكالم : 
ولى فعلتهـا وأنـت مشـرك    فإن حجتك اُأل ،حجة اإلسالم يقول له: حج ثانياًحج 

يقول له بعـد  في دينه  الدخولا أراد أحد فال تقبل وال تسقط عنك الفرض، وإذ
: اشــهد علــى نفســك أنّــك كنــت كــافراً، وعلــى والــديك أنّهمــا ماتــا نالشــهادتي

كافرين، وعلى فالن وفالن ويسمي جماعـة مـن أكـابر العلمـاء الماضـين أنّهـم       
مـة منـذ سـتمائة    الّ قتلـه. وكـان يصـرح بتكفيـر األُ    كانوا كفّاراً، فإن شهد قَبله وإ

  .)١()هم وأموالهمءه ويسميهم المشركين، ويستحل دماويكفر من ال يتبعسنة، 
التـي تقـدمت تصـريحات عديـدة بـأن جميـع مـن         وفي خطبة سعود بمكـة 

باعهم إياهم، مثـل  رون مسلمين باتّيعداهم من المسلمين هم مشركون وإنّما يص
، )هـذا السـيف  ولم نزل ندعو الناس لإلسالم وجميع القبائل إنّما أسـلموا ب (قوله: 

م وكوأنـا أدعـ   ،وأنقذكم من الشرك فاحمدوا اهللا الذي هداكم لإلسالم(وقوله: 
  .)٢()أن تعبدوا اهللا وحده وتقلعوا عن الشرك الذي كنتم عليه

 ،ياآللوسي في تاريخ نجـد علـى مـا حكـ     وقد صرح بذلك محمود شكري
 سعوداً غال(الوهابيين فقال: وهو غير متهم في حق فيـر مـن خـالف    فـي تك  یإن

الوهابيين، وأن علماء نجد وعامتهم يسمون غاراتهم على المسلمين بالجهاد في 
  .)٣()سبيل اهللا

                                                                                           
  دـــــــــلى        طريقتهم من كُلّ غاوٍ ومعتــــــــمن عور عباد القبور ــوتكفي        ـ  ٣ →   
  دـــــومن كُلّ جهمي كفور وملح   م       ـــــــومن دين عباد القبور جميعه     ـ       ٤       

  ابِـــن األسبـــب مــه سبـــل رـــوال         قَب  ى وال وثــــــنــــــترج ال قبةٌف        ـ    ٥       
 .٢٣٠ – ٢٢٩خالصة الکالم في أُمراء البلد الحرام :  -  ١ 

  تقدم تخريجه في الصفحات السابقة. -  ٢
  .٩٩ - ٩٨تاريخ نجد لآللوسي  -  ٣
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وقد صرح بذلك صاحب المنار في مجموعة مقاالته (الوهابيون والحجـاز)  
جد بارجـاع  مجدداً لإلسالم في بالد ن الوهاب  عبدبن  محمدكان الشيخ (فقال: 

لـى التوحيـد والسـنة علـى طريقـة شـيخ اإلسـالم ابـن         إع أهله عن الشرك والبـد 
  .انتهى )١()تيمية

وإذا كان هذا اعتقاد صاحب المنار في المسلمين فمـا بالـه يكـرر فـي تلـك      
  أيها المسلمون، إن الحجاز مهبط دينكم.(المجموعة نداءه للمسلمين بقوله: 

  لى متى أنتم غافلون.إالمسلمون  أيها
  اهللا ال يهلك المسلمين إالّ بقتال بعضهم لبعض.إن  ،أيها المسلمون

ها المسلمون حسبكم ما بيبـل كـان عليـه أن     ،لـى غيـر ذلـك   إ )٢()نـا لكـم  أي
يقول: أيها المشركون المدعون لإلسالم! فما باله ال يبالي بالتناقض في كالمه؟! 

  ته الوهابية.لولعله يريد بالمسلمين خصوص أهل نح
التي ال تقبل التأويل والتي نشاهد أعمال الوهابية ومع كُلّ هذه التصريحات 

 يفترون عن غزو المسلمين والهجوم عليهم الفإنّهم   ،موافقة لها وسيرتهم عليها
كُلّمـا سـنحت لهـم فرصـة وأمكـنهم ذلـك،         في عقر ديـارهم وقـتلهم وقتـالهم   

تبـاعهم كصـاحب المنـار    أومناداتهم بقول: يا مشركون؛ نرى بعض الوهـابيين و 
  رأوا بشــاعته وشــناعته، وتقبــيح المعتقــد وســتره لمــا  دون التبــري مــن هــذا يريــ
  له، ونفورهم عنهم، وتشنيعهم عليهم بسببه، وهيهات! ساالن

من رام ستر ذلك والتبري منه صاحب الرسالة الثانية مـن رسـائل الهديـة    مف
وتلبيساً علـى  ،  وأما ما يكذب علينا ستراً للحق(السنية فإنّه قال في تلك الرسالة: 

                                       
  .المقدمة، ٢٦ـ  ٢٥الوهابيون والحجاز:  ،مجموع مقاالت -  ١
، المقالة الخامسة تحت عنوان : (ما ينبغي  ٨٦ـ  ٧٤والحجاز : مجموع مقاالت الوهابيون  - ٢

  للمسلمين علمه وعمله). 



                           ٢٨٥            محور مذهبهم ...االباب األول: في ذكر جميع معتقدات الوهابية و

النبـي رمـة فـي     بقولنـا: ’ محمدإلى أن قال ـ وأنّا نضع من رتبة نبينا  ـ الخلق  
  نفع له منه..أقبره، وعصا أحدنا 

ومن بعـد السـتمائة    أهل زماننا ،طالق: وأنا نكفّر الناس على اإل لى أن قالإ 
بعـد  إالّ من هو على ما نحن عليـه، ومـن فـروع ذلـك أن ال نقبـل بيعـة أحـد إالّ        

التقرر عليه بأنّه كـان مشـركاً، وأن أبويـه ماتـا علـى الشـرك بـاهللا.. فجميـع هـذه          
عنّا شـيئاً   یا سبحانك هذا بهتان عظيم، فمن روالخرافات وأشباهها.. جوابنا عنه

من ذلك أو نسبه إلينا فقد كذب علينـا وافتـرى، وأن جميـع ذلـك وضـعه علينـا       
تنفيـراً للنـاس عـن اإلذعـان بـإخالص       وافتراه أعداء الدين وإخـوان الشـياطين،  

بالعبادة، وترك أنواع الشرك الذي نُص عليـه بـأن اهللا ال يغفـره     تعالىالتوحيد هللا 
  .)١()ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

انكـار تكفيـر المسـلمين صـرح      هيـ عتـذاره الـذي حـاول ف   إتراه في نفـس  و
خالص التوحيـد هللا  تنفيـراً للنـاس عـن اإلذعـان بـا     (بتكفيرهم وتشريكهم بقوله: 
ون بشـرك العبـادة،   كفحكم على الناس بأنّهم مشر ،)بالعبادة وترك أنواع الشرك

لى الوهابية هذه األشياء يريد تنفير النـاس عـن التوحيـد وتـرك     إوأن من ينسب 
 رجـالً قـال ألعجمـي : لمـاذا      یحكـ الشرك، فكان بهذا االعتذار شبيهاً بمـا ي أن

  ف غيناً؟تقلبون الذال زاياً والقا
مـراء  أُأن عالمـاً قـال لـبعض     یحكـ بما يو  فقال: (كزب الزي يغول ذلك)! 

الحرافشة: إن أهل هذه القريـة يسـبون الـدين فمـرهم بتـرك ذلـك، فـأمر األميـر         
مناديه أن ينادي: (يا أهل القرية، اتركوا مسبة الدين ، ومـن سـب مـنكم الـدين     

  فاألمير يحرق دينه ودين دينه)! 

                                       
  .٥١ـ  ٤٩الهدية السنية والتحفة النجدية، الرسالة الثانية  لعبد اهللا بن محمد بن عبد  الوهاب :   -  ١
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ــؤالء  ــاس   وه ــادة، وأن الن ــد العب ــتم إالّ بتوحي ــد ال ي ــأن التوحي يصــرحون ب
ون وغير موحدين بتوحيد العبادة، وأن الذي أحـلّ دمـاء المشـركين فـي     ركمش

 وأموالهم ودماءهم وسبي ذراريهم هو شركهم في العبادة، وأن’ زمن النبي
لنـاس فقـد   اأنا نكفّـر   المسلمين مثلهم بال فرق، ومع ذلك يقولون من نسب إلينا

  ! هذه خرافات هذا بهتان عظيم! كذب وافترى
ومن نسب إلينا أنا نلزم المبايع الشهادة على نفسه وأبويه بالشرك فقد كذب 

  وافترى وأتى بالخرافة والبهتان العظيم! 
  ؟!به لنفسه عاقل یناقض الذي ال يرضهل هذا إالّ الت

تنفيـر  د بافترائـه  ومن نسب إلينا أنا نكفّـر النـاس فقـد كـذب وافتـرى وقصـ      
لى إخالص التوحيد، فهذا هو االعتـذار الـذي   إعن شركهم الناس عن الرجوع 

وضع صاحب المنار فوقه الخطوط المستطيلة ليكـون عـذر الوهابيـة بـارزاً جليـاً      
كفـر وشـرك    هلألنظار، ومن يكون أسـاس مـذهبهم ومحـوره الـذي يـدور عليـ      

ــائهم وســبي ذرا  ــبهم مشــحونه  المســلمين واســتحالل أمــوالهم ودم ريهــم، وكت
  لوف .وقد طبع منها اُأل ،بالتصريح بذلك

  أال يخجلون من إنكاره والتبري منه بعبارة هي إقرار به؟!
نّـه رمـة فـي    أنّـه طـارش ومضـى، و   أ’ ولئن صح عنهم قولهم عن النبي

، وتعظيمه وثناً’ أحدنا أنفع له منه أو لم يصح فجعلهم قبر النبي قبره، وعصا
اً، ومنعهم من زيارته أو من شد الرحال إليه وغير ذلك ال يقصر والتبرك به شرك
 ، ومعتقده ال يستبعد منه قول ذلك.لعن هذا القو

فإنّـه   الوهـاب   عبـد بن  محمداهللا بن  وممن رام ستر ذلك والتملص منه عبد
فإن قال منفـر عـن قبـول الحـق     (قال في الرسالة الثانية من رسائل الهدية السنية: 

يا رسول اهللا، أسألك الشـفاعة   :م وقطعكم أن من قالركيلزم من تقري :نواإلذعا
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مة وال سيما المتأخرين، لتصريح قال بكفر غالب اُأليأن ، أنّه مشرك مهدور الدم
  ذلك؟لعلمائهم المعتبرين أن ذلك مندوب ، وشنّوا الغارة على المخالف 
رر، ومثل ذلـك ال  قلت: ال يلزم ألن الزم المذهب ليس بمذهب كما هو مق

َك أُمَّ ٌة ونحن نقول فيمن مـات: {  ،يلزم أن نكون مجسمة وإن قلنا بجهة العلو تِْل 
 .. وقامـت عليـه الحجـة، وأصـر    } ، وال نكفّر إالّ من بلغته دعوتنا للحـق َقْد َخلَتْ 

مستكبراً معانداً كغالب من نقاتلهم اليوم، وغير الغالب إنّما نقاتلـه لنصـرته لمـن    
حكمه فـي   ورضاه به، ولتكثير سواد من ذكر والتغلب معه، فله حينئذ هذه حاله
   .حل قتاله

 لعـدم عصـمتهم مـن الخطـأ     ،ورونذونعتذر عمن مضى بأنّهم مخطئون معـ 
بـدع أن يغلـط    واإلجماع في ذلك ممنوع قطعاً، ومن شن الغارة فقـد غلـط، وال  
هـر، فلمـا نبهتـه    فقد غلط من هو خير منه كمثل عمر بن الخطاب في مسـألة الم 

هم يفـ  ارسهرهم ظبين أ’ وهم جمع ونبينا لصحابة .. بل غلط ا)١(المرأة رجع

                                       
يها رکب عمر بن الخطاب منبر رسول اهللا | ثم قال : أ« عن مسروق بن األجدع قال :  -  ١

وقد کان رسول اهللا | وأصحابه والصدقات فيما بينهم  !!کثرکم في صداق النساءأالناس ما 
کثار في ذلک تقوی عند اهللا أو کرامة لم تسبقوهم إليها، أربعمائة درهم فما دون ذلک، ولو کان اإل

ي مهر النساء امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا ف تهثم نزل فاعترض
  علی أربعمائة درهم؟ 

  قال : نعم.
                فقالت : أما سمعت ما أنزل اهللا في القرآن؟

  قال: وأي ذلک؟
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  .)١(اجعل لنا ذات أنواطنوره، فقالوا: 
 ا نبه انتبه فما القول فيمن حرر األدلـة   ثُمقال: فإن قلت: هذا فيمن ذهل فلم

  ؟مات حتّىاً على ذلك مصر واستمر واطلع على كالم األئمة القدوة 
نّـه  أوال لمـا تقـدم    ، رقلت: وال مانع أن نعتذر لمن ذكر، وال نقـول إنّـه كـاف   

لعـدم مـن يناضـل فـي هـذه المسـألة فـي وقتـه          ،مخطىء وإن استمر على خطئه
وال وضحت له المحجة، بل الغالـب   ،بلسانه وسيفه وسنانه، فلم تقم عليه الحجة

أئمـة السـنة فـي ذلـك      على زمن المؤلفين المذكورين التواطؤ على هجر كـالم 
رهم بولـم يـزل أكـا    قبل أن يتمکن فـي قلبـه،   رأساً، ومن اطلع عليه أعرض عنه

  تنهى أصاغرهم عن مطلق النظر في ذلك إالّ من شاء اهللا منهم.

                                                                                           
                                                     ؟}◌   َوآَتْیتُْم إِْحَداُھنَّ قِنَطاراً  {فقالت : أما سمعت اهللا يقول : 

←  
لّ الناس أفقه من عمر، ثم رجع فرکب المنبر فقال : أيها الناس إنّي ، کُقال : فقال اللّهم غفراً →

کنت نهيتکم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن علی أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله أو 
، کشف ٢٩٧:  ١، تخريج األحاديث واآلثار ٢٨٤:  ٤، مجمع الزوائد »فمن طابت له نفسه فليفعل

  .٤٧٨: ١، تفسير ابن کثير  ٢٦٩: ١ لتباساإلالخفاء ومزيل 
ات الحجول أفقه منه کلّ الناس ومنهم النساء ورب نويعترف بأ قروالمالحظ في الرواية أن عمر ي

  وأعرف.
، مسند ٢٤:  ٧، مجمع الزوائد ٣٢٢:  ٣، سنن الترمذي ٢١٨:  ٥الحديث وارد في مسند أحمد  - ١

، مسند أبي ٦٣٤:  ٨البن أبي شيبة  المصنّف، ٣٧٥: ٢ي، مسند الحميد١٩١أبي داود الطياسي : 
  ،  موارد  ٢٤٤:  ٣ر ــ، المعجم الکبي ٩٤:  ١٥ان بــح ابن حي، صح ٣٠:  ٣لي ـــی الموصــيعل

 .٧٨:  ٦الضمآن 
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ي بـن أبـي طالـب ،    هذا وقد رأى معاوية وأصحابه منابذة أمير المؤمنين علـ 
إلجمـاع، واسـتمروا فـي    ته الحرب، وهم في ذلـك مخطئـون با  زاله ومناجتبل وق

ماتوا، ولم يشتهر عن أحد من السلف تكفيـر أحـد مـنهم إجماعـاً ،      حتّىالخطأ 
  ثبتوا لهم أجر االجتهاد.أبل وال تفسيقه، بل 
نقول بكفر من صحت ديانته وشهر صـالحه، وعلـم ورعـه     الونحن كذلك 

لنافعة مة ببذل نفسه، لتدريس العلوم اوبلغ من نصحه اُأل وزهده وحسنت سيرته،
تمـي،  والتآليف فيها، وإن كان مخطئاً في هذه المسألة أو غيرها كابن حجـر الهي 

نعتني بكتبـه..   ولهذا  ،وال ننكر سعة علمه ،ر المنظمجوهفإنا نعرف كالمه في ال
  .)١()ونعتمد على نقله

الوهـابيين بـأن    ا مـة بـل كُلّهـا عـد    اعتذاره عن لزوم تكفير غالـب األُ  أقول :
سـألك  أرسـول اهللا   قـال: يـا  مـن   ّلـى أن إليس بمذهب، فـذهابهم   الزم المذهب

مـة سـيما المتـأخرين    لزم منه تكفيـر غالـب األُ  الشفاعة، مشرك مهدور الدم وإن 
  غير صحيح:   ؛أنّهم ال يقولون بهذا الالزم إّال المصرحين بأنّه مندوب 

  لتصريحاتهم التي ال تقبل التأويل. تهلمخالف أّوالً:
بل هو عين المذهب، فإن  مة ليس بالزم المذهب،كفير غالب اُألإن ت ثانیاً:
ن كُلّ من توسل أو تشفّع بمخلوق فقد أشـرك، فـإذا كـان المسـلمون     أمذهبهم 

ون بطريــق الصــراحة وداللــة المطابقــة ال ركيفعلــون ذلــك فمــذهبهم أنّهــم مشــ
  بطريق اللزوم.

فالقائـل بجهـة    وقياسه على مسألة التجسيم ـ إن صحت ـ قياس مع الفـارق؛   
جهة العلو الجسمية، ولكـن ال يلـزم أن    من لو ال يصرح بالتجسيم، لكن يلزم الع

                                       
  .٥٧ـ  ٥٤الهدية السنية والتحفة النجدية، الرسالة الثانية لعبد اهللا بن محمد بن عبد  الوهاب:   -  ١



 كشف اإلرتياب                                                                                    ٢٩٠   
    

ــائالً بالتجســيم، لجــواز أن يعتقــد الشــخص شــيئاً       يكــون القائــل بجهــة العلــو ق
يعتقد بالزمه، بل إذا سئل عن الزمه يبرأ منه، ولذلك لم يكن الزم المذهب الو

متوسـل بغيـر اهللا   لاهب الوهابيـة أن المتشـفع و  إذ مـذ مذهباً بخالف ما نحن فيـه  
رسـول اهللا   مشرك، وهذا شامل بوجه العموم والداللـة المطابقيـة لمـن يقـول: يـا     

  اشفع لي، ال بوجه المالزمة.
وال يمكن الجمع بين القول بـأن مـن تشـفّع بغيـر اهللا مشـرك ومـن قـال: يـا         

، بخـالف الجمـع   رسول اهللا اشفع لي ليس بمشرك، بل هو تناقض صريح محال
  .سم فإنّه ممكن واقعجالقول بجهة العلو والقول بعدم البين 

  يكفّرون من يعتقد رجحان التشفّع إذا لم ينطبق به ففيه: وإن أرادوا أنّهم ال 
اً لـزم أن يكـون معتقـد جـوازه     ركنّه إذا كان سؤال الشفاعة كفراً وشإ أّوالً:
وإن  ممن يعتقد جواز السجود للصّنوإن لم يتلفظ بالسؤال، فهو ك ركاًكافراً مش

  لم يسجد، والكفر كما يكون باألعمال يكون باالعتقاد.
  إن هذا لو سلّم ال ربط له بمسألة كون الزم المذهب ليس بمذهب. ثانیاً:
لـم يقـل طـول عمـره: يـا رسـول اهللا        إنّه ال يوجد بـين المسـلمين مـن    ثالثاً:

ولـم يفعـل شـيئاً     ،ولم يتوسل به ،ولم يستغث ،سألك الشفاعة ولم يهتف باسمهأ
مما يرونه كفراً وشركاً، بل اعتقد جوازه فقط ولم يفعله، وهم قد قطعوا بأن من 
     حوا به في نفس السـؤال، فقـد قطعـوا بـأنقال ذلك مشرك مهدور الدم كما صر

  جميع المسلمين مشركون مهدورة دماؤهم . 
فوقــه مــن الخطــوط  ينفــع هــذا االعتــذار مهمــا أكثــر صــاحب المنــار ولــم 

  المستطيلة ليزيد في ظهوره لألبصار وجلوته لألنظار.
أما تقييده التكفير ببلوغ الدعوة الوهابية وقيام الحجة مع اإلصـرار مسـتكبراً   

اسـم الكفـر    إطـالق كمـا عرفـت مـن     معانداً فهو مخالف لما ذكره أبوه وغيـره 
تقييـد بـذلك فـي     شرك واإلرتداد ونحو ذلك على عامـة المسـلمين مـن دون   لاو
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مؤسسي مـذهبهم ـ     دصر، بل عرفت تصريح الصنعاني ـ أحمواضع تنبو عن الح
  لّ ذلك مبطل لهذا العذر الواهي.وكُي ، ادكفر المسلمين أصلي ال ارتد ّبأن

من غيـر نظـر     يا مشرك وجميع الوهابيين ال يخاطبون المسلمين إالّ بقولهم:
سمعت بعـض النجـديين فـي مجلـس     و ،ى قيام الحجة على المخاطب وعدمهلإ

بمحضـر صـديقنا الشـيخ     )١(ي&قمشـ صديقنا الشيخ جمال الدين القاسـمي الد 
  قـرر اإلخـوان أن ال يخـاطبوا أحـداً إالّ بقـول:      (يقول:  )٢(&الرزاق البيطار عبد

                                       
ـ  ١٨٦٦=   هـ ١٣٣٢ـ  ١٢٨٣جمال الدين القاسمي: (فقال:  ١٣٥: ٢الزركلي في األعالم  ترجمة -  ١

  . )م١٩١٤
جمال الدين أو محمد جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم الحالق، من ساللة الحسين السبط: 

ان سلفي إمام الشام في عصره، علماً بالدين، وتضلعاً في فنون األدب. مولده ووفاته في دمشق. ك
العقيدة ال يقول بالتقليد. انتدبته الحكومة للرحلة والقاء الدروس العامة في القرى والبالد السورية ، 

لى مصر وزار المدينة، ولما عاد إهـ) ثُم رحل  ١٣١٢ـ  ١٣٠٨فأقام في عمله هذا أربع سنوات (
قبضت عليه الحكومة اتهمه حسدته بتأسيس مذهب جديد في الدين سموه (المذهب الجمالي)، ف

هـ ) وسألته فرد التهمة، فأخلي سبيله واعتذر إليه والي دمشق ، فانقطع في منزله  ١٣١٣سنة (
للتصنيف والقاء الدروس الخاصّة والعامة في التفسير وعلوم الشريعة اإلسالمية واآلداب ، ونشر 

  بحوثاً كثيرة في المجالت والصحف.
فاً منها: دالئل التوحيد وديوان خطب والفتوى في اإلسالم .. لعت له على اثنين وسبعين مصنطّإ

  .)ونقد النصائح الكافية.. وقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث..
وهو من أهل االطالع غير أنّه قد انغرس في فؤاده ميل (:  ٨٥وقال عنه ابن عقيل في تقوية اإليمان : 

ما  ٢٨ابه الجرح والتعديل في تزكية الخوارج صلى مذهب سلفه الشاميين.. فإنّه قال في كتإما 
  .)لفظه: ويكفي أن اإلمام مالكاً رضي اهللا عنه عد ممن يرى رأيهم..

  م ١٩١٦ـ  ١٨٣٧هـ =  ١٣٣٥ـ  ١٢٥٣البيطار : (فقال:  ٣٥١: ٣ترجمه الزركلي في األعالم  -  ٢
  دين، ضليع في األدبعبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي: عالم بال
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 ،لو أراد أحدهم شراء لبن بعشر بارات فعليه أن يقول: يا مشـرك  حتّىيا مشرك، 
  ).تأعطني لبناً بعشر بارا

  فمع كُلّ هذه التصريحات ال ينفع هذا االعتذار عن الوهابيين شيئاً. 
أما اعتذاره عمن مضى بأنّهم مخطئون معذورون لعـدم بلـوغ الـدعوة لهـم،     
وتنظيره بغلط عمر في المهر والصحابة فـي ذات أنـواط، ففيـه:إن معتقـد الكفـر      

بـل أن يخلــق اهللا  والشـرك غيـر معـذور لقيـام الحجـة عليــه مـن العقـل والنقـل ق        
الوهابيين، ولو كان معذوراً لعذر عبدة األصنام من أهـل الجاهليـة الـذين مـاتوا     

إنّمـا هـو بلـوغ     تبـر عفي الفترة، ولم يقل أحد بعذرهم، مـع أن بلـوغ الـدعوة الم   
  لى التوحيد وترك عبادة األوثان، وهذا قد حصل.إالدعوة النبوية 

ى عبـادة األوثـان بقـولهم: نسـألك     ومع ذلك فقد بقي المسلمون مصرين عل
  الشفاعة يا رسول اهللا.

وجهلهم بأنّه شرك ال يكون عذراً، كجهل من عبـد األصـنام بعـد اإلسـالم،     
  صول .اب وإن أخطأ في الفروع ال في اُألوالمجتهد معذور مث

ومن ذلك يظهر بطالن التنظير بغلط عمر في المهر، ألنّه في مسألة فرعية ال  
  ادية توجب الشرك.في مسألة اعتق

في ذات أنواط، فنقول: لو لـم  ’ وأما التنظير بغلط الصحابة وبينهم النبي
  يرجعوا عن ذلك ألشركوا فبطل التنظير.

                                                                                           
  والتاريخ. مولده ووفاته بدمشق . حفظ القرآن في صباه، وتمهر في علومه، وكان حسن 
  ←، وله نظم، واشتغل باألدب مدة، واقتصر في آخر عمره على علمي الكتاب والسنة الصوت  

فس، ولقي وكان من دعاة اإلصالح في اإلسالم، سلفي العقيدة وقوراً حسن المفاكهة، طيب الن →
  . )في سبيل ذلك عنتاً من الجاحدين ، من كتبه : حلية البشر في تاريخ الثالث عشر والرحلة..
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وأما اعتذاره عن عدم كفـر مـن حـرر األدلـة وعـرف كـالم األئمـة ومـات         
مصراً بأنّه لم يكن في زمنه وهابية يناضلون باللسان والسيف والبنـادق فلـم تقـم    

يه الحجة، فغير صحيح، لما عرفت من أنّه يكفي في قيام الحجة أدلـة الشـرع   عل
  من العقل والنقل بعدما أكمل اهللا الدين وأتم الحجة قبل خلق الوهابية.

 ثُم    هؤالء المسلمين الذين يكفّرهم الوهابيـة ويشـركونهم يعتقـدون أن إن 
      ن وكُلّهـم يقولـون:  حججهم أقـوى مـن حجـج الوهابيـة، وأن الوهابيـة مخطئـو      

ظهر لنا صحة أقوال الوهابيين التبعناهـا فكيـف قامـت علـيهم الحجـة وبقـوا        لو
  هم إالّ أن تكون حجة السيف والبنادق.مصرين معاندين؟! اللّ

 .)١(وآية السيف تمحو آية القلم
كانـت  وكـان مـع األنبيـاء، ول    امع الوهابية معجز تقوم به الحجـة كمـ  وليس 
لى المعجز ، كما لم يحـتج إليـه   إسان والسنان لما احتاج األنبياء وم باللالحجة تق
  الوهابية.

الحجـة ال تقـوم إالّ بالسـيف والسـنان لكـان الـذين قبـل مـنهم          ت ولو كانـ 
َراَه ِف ي  : {تعـالى الجزيـة ولـم يجبـرهم علـى اإلسـالم لقولـه       ’ النبي الَ إِْك 
ینِ    لحجة.معذورين؛ ألنّهم لم تقم عليهم ا )٢(}الدِّ

جـر كـالم أئمـة السـنة     وا علـى ه ؤلى علمـاء المسـلمين أنّهـم تواطـ    إه ونسبت
  افتراء وسوء أدب.  واإلعراض عنه

سـان والسـيف والسـنان لـم يكـن      لوإذا كان منتهى قيام الحجة المناضـلة بال 
× معاوية وأصحابه معذورين ، فقد ناضلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

  مة وأثبتت لهم أجر االجتهاد؟!ن، فكيف عذرتهم اُألوالسيف والسناباللسان 
                                       

  مثل يضرب. -  ١
  .٢٥٦سورة البقرة:  -  ٢
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  لــخ وإن أخطـأ فــي هــذه إ )بكفــر مـن صــحت ديانتـه  نقـول   ال(أمـا قولــه:  و
، وفعـل  کالمسألة فكيف تصح ديانته ويعتمد على نقله وقد اعتقد الكفر والشر 

ُر أَن یُ  { ؟!ما يوجبه وما ينفعه مع ذلك التدريس والتأليف َرَك إِنَّ ّهللاَ الَ َیْغِف  ْش 
  .)١(}بِھِ 

وممن رام ستر الحقائق وانكار تكفير الوهابيين للمسلمين بكـالم هـو إقـرار    
واعتراف بتكفيرهم للمسلمين، ولم يبـال بالتنـاقض الصـريح الواقـع فـي كالمـه       
وكالمهم صاحب المنار في مجموعة مقاالتـه (الوهـابيون والحجـاز) فإنّـه قـال:      

  بالغـاً فـي شـوال    رالعزيـز آل سـعود نشـ    بـد إن األمير فيصـالً نجـل السـلطان ع   (
  هـ جاء فيه:  ١٣٤٢سنة  

إن أهل نجد يوافقون إخوانهم أهل مصر والهند في وجوب عـرض مسـألة   
  . )الخالفة على مؤتمر يمثل الشعوب اإلسالمية تمثيالً صحيحاً

فهذه تصريحات قطعيـة ونصـوص ال تحتمـل    (به صاحب المنار بقوله: وتعقّ
مة نجد وحكامها يعدون جميع الشـعوب اإلسـالمية إخوانـاً لهـم،     التأويل بأن أئ
النجـديين   مـن عـدم اعتـراف     حسين بن علي واجـراؤه عليهم  هخالفاً لما يفتري

  .)٢()ألحد باإلسالم غير الوهابيين
ووصف في المجموعة المذكورة مؤتمر الشورى المنعقد في الريـاض فـي   

وزعماؤهــا   ده كبــار علمــاء الــبالأنّــه اجتمــع فيــهـــ) و ١٣٤٢ذي القعــدة ســنة (

                                       
  .١١٦و ٤٨سورة النساء :  -  ١
، المقالة الرابعة (الوثاق الرسمية لنجد على طاغوت  ٦٦مجموع مقاالت الوهابيون والحجاز:  -  ٢

  الحجاز).



                           ٢٩٥            محور مذهبهم ...االباب األول: في ذكر جميع معتقدات الوهابية و

وقوادهـا وتـذاكروا فـي أمـر الحـج، وأن السـلطان ابـن سـعود         ورؤساء األجنـاد  
أجابهم بما معناه: إن شريف مكة قد ال يمنعكم من الحج، ولكنه يخشى وقـوع  

وفـي  (قال مـا نصّـه:    ثُم  )١(،لخأوسم، وفيه المسلمون من كُلّ جنس فتنة في الم
العزيز نصّ قطعي باعترافه هو وعلماء بالده بإسـالم جميـع    عبد تصريح السلطان

  .)٢()الشعوب اإلسالمية، والرغبة في التعارف والتواد معها
  .)ولو طارت یمعز(هذا كالمه 

فإذا كانت هذه تصريحات قطعيـة ونصـوص ال تقبـل التأويـل مـن سـلطان       
وتها للوهابية، نجد وعلماء بالده وحكامها بإسالم جميع الشعوب اإلسالمية وإخ

مر جاللة ملـك الحجـاز وسـلطان    أي رسائل علماء بالده التي طبعت بوإذا كان ف
التـي طبعهـا    الوهـاب   عبـد نجد كما كتب على ظهرها وغيرها من رسـائل ابـن   

  صاحب المنار، وفي كـالم صـاحب المنـار نفسـه تصـريحات قطعيـة ونصـوص        
 االمسـلمين وإشـراكهم عـد    تكفيـر جميـع  ال تقبل التأويل كما بينـاه فيمـا سـبق ب   

مكـة       الوهابيين، ومناداة بتكذيب هذه الدعوى، وبأن مـدعيها كمـن يقـول: بـأن
ليست بموجودة والوهابيون لم يوجدوا في الـدنيا؛ كـان كـالم الوهابيـة ومـنهم      

  صاحب المنار متناقضاً صريحاً قطعياً ال يقبل التأويل.  
يتكلم معه، فعند حاجتهم الـى  ض الصريح في كالمه ال قومن ال يبالي بالتنا

المسلمين في ميـدان السياسـة وجلـب القلـوب يسـمونهم إخـوانهم، ويعترفـون        
ونشــر دعـوتهم يكفــرون   ،وأســاس مـذهبهم  ،بإسـالمهم، وعنـد بيــان معتقـدهم   

قيـل لهـا: أحملـي     ، فهم في ذلـك كالنعامـة  ونهم بدون تحاشٍركالمسلمين ويش
                                       

  ،  المقالة الرابعة.٦٨مجموع مقاالت الوهابيون والحجاز:  -  ١
  ، المقالة الرابعة.٦٩: المصدرالسابق -  ٢
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   .قالت: أنا طائر
  قيل لها: طيري 

  .)١(: أنا جملقالت
صاحب المنار يرى من موجبات اإلخوة وأهم أسباب التعـارف بـين    ّوكأن

الوهابيين والشعوب اإلسالمية والتواد معها غزوها، وشن الغارات عليهـا، وقتلهـا   
  كُلّما سنحت الفرصة، لتتوثق عرى اإلخوة ويتم التعارف، وتكمل المودة!!

لمـا فشـت البـدع    (رة أيضـاً :  ويقول صاحب المنار في المجموعـة المـذكو  
ورسخت صارت مألوفة، وعزّ على المشتغلين بـالعلم أن يطبقـوا علـى أصـحابها     

فـي   ساروج من اإلسالم.. لهذا اضطرب النأحكام الشرع في أحكام الردة والخ
الحنبلـي   عبد الوهـاب بن  محمداإلصطالح والتجديد للدين الذي قام به الشيخ 

مـراء الحجـاز   أمـراء نجـد.. فـرأى    أُالميذهم، بتأييـد  نجد وأوالده وتالسلفي في 
المفسدون مجاالً التهامهم بتكفير المسلمين واستباحة دمائهم، ووافقتهم الدولة 

لى تأسيس دولة عربيـة  إذلك، لئال يفضي ذلك  ةالعثمانية يومئذ على ذلك المات
ية قويــة فــي بــالد العــرب، مــع أن الدولــة كانــت تعــد فــرق الباطنيــة كالنصــير  

واإلســماعيلية والــدروز مســلمين، إذ كانــت أبعــد الحكومــات اإلســالمية عــن   
التكفير وعن مقاومة البـدع، إالّ أن يكـون ألجـل السياسـة كقتالهـا لإليـرانيين ،       

ي يثنـي علـى   ركـ لّ من هذا وذاك دوران مع السياسة يدل عليه أن الشعب التوكُ
الحجـاز   ّتيالء على الحجاز؛ ألنالوهابيين اليوم، وتتمنى جرائده لهم الفوز باالس

  .)٢()ان المتغلب عليه عدواً لهموكقد خرج من دائرة دولتهم ، 

                                       
 .١٩٤:  ٣شرح الرضي علی الکافية  -  ١

  ، المقالة السابعة (القبور ومساجدها وقبابها). ٩٥ـ  ٩٤مجموع مقاالت الوهابيون والحجاز :  - ٢



                           ٢٩٧            محور مذهبهم ...االباب األول: في ذكر جميع معتقدات الوهابية و

دمـائهم تهمـة باطلـة، موجهـة إلـيهم       هواسـتباح  فجعل تكفيرهم للمسـلمين 
التأويـل، وانكـاراً للمحسـوس،     تقبـل   ال يرغماً عـن تصـريحاتهم الکثيـرة  التـ    

لعلمـاء عـدم تطبيـق أحكـام الـردة      ومناقضة لصدر كالمه الـذي شـكا فيـه مـن ا    
  والخروج من اإلسالم على غير الوهابية من المسلمين.

أما دعواه أن الدولة العثمانية كانت تجعل فرق الباطنيـة مسـلمين فلـم نجـد     
  لها شاهداً!!

لـى  إينياً فيكذبه أنّها وجهت حروبهـا  وأما جعله قتالها لإليرانيين سياسياً ال د
مملكتها، وأعرضت عمن هو أقوى منها  یال خشية منها عل التي اإليرانية ةالدول

من الدولة الغربية، ولم يكن ذلك إالّ بباعـث دينـي وتعصـب مـذهبي، وألجلـه      
قتل السلطان سليم سبعين ألفاً من الشـيعة فـي األناضـول، وشـواهد ذلـك كثيـرة       

  لى استقصائها.إظاهرة ال حاجة 
ن كـان سياسـياً ال دينيـاً بـأن     يهابيأما استشهاده على أن حرب العثمانيين للو

الشعب التركي وجرائده تثني على الوهابيين اليوم وتتمنى لهم الفوز، فاستشـهاد  
غريب، فإن الشـعب التركـي الـذي سـمع االسـتاذ ثنـاءه فـي الجرائـد إنّمـا هـي           
الحكومة الكمالية التي يرميها في مقاالته الكثيرة في المنار وغيره باإللحاد، فـال  

عنده، ال تفرق  ثناؤها اليوم على الوهابية الذين قهروا عدوها، وهي ال دينيةيدل 
بة في دينهـا ـ كـان     على أن حربها باألمس ـ وهي دينية متعص  بين وهابي وغيره
  !سياسياً محضاً

وقال صاحب المنار في مجموعة مقاالتـه (الوهـابيون والحجـاز) فـي مقـام      
فاآلخـذون بهـذه البـدع يعـدون     (سـلمين:  انكار أن الوهابيين يكفرون جميع الم

لى ذلـك مـا حفظـوه مـن البهتـان الـذي جـدده        إكُلّ منكر لها وهابياً، ويضيفون 
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  .)١()الملك حسين في جريدته القبلة من رميهم بتكفير من عداهم من المسلمين
يكفـرون مـن عـداهم مـن      أنّهـم   مساكين الوهابية ينسب إليهم زوراً وبهتاناً

ل أن كُلّ أقوالهم وصف للمسلمين بخالص اإلسـالم ومحـض   المسلمين، والحا
وعبـدة المسـيح،    ،اإليمان، مثل قولهم: إنّهم كمشـركي قـريش وعبـدة األوثـان    

م أغلظ شركاً من األولـين؛ ألن  وأنّهم أشركوا بشرك العبادة، وأن المسلمين اليو
ي أولئك يشركون في الرخاء ويخلصـون فـي الشـدة، وهـؤالء شـركهم دائـم فـ       

قـول بعضـهم: إن كفـرهم أصــلي ال    و ،التين، وأنّهـم مرتـدون عـن اإلسـالم    الحـ 
  .)٢(لى غير ذلك مما مرإارتدادي 

ــ ــذا كُلّ ــض    فه ــات اإلســالم الخــالص واإليمــان المح ــنهم باثب ه تصــريح م
للمسلمين، ومع ذلك يتهمون بهتاناً بأنّهم يكفرون المسلمين، ولوال أن أتـاح اهللا  

ه اهللا عن الوهابية ه التهمة عنهم اللتصقت بهم، فجزاذلهم صاحب المنار يرفع ه
  ما يستحق!!
هـو يواقعهـا: إن   و ا واصـلها قالـت لـه   كى أن رجالً كانت له معشوقة فلميح

  .الناس يتهمونني بك
  بنية!! فقال لها: كذبوا يا

 ـ   أي الملـك حسـين  ـ المذكورة أيضاً: >إن رميه   وقال في مجموعة مقاالته
بـع فيـه سـلفه    تّاوق مـن الـدين، واسـتحالل دمـاء المسـلمين، قـد       الوهابية بـالمر 

   في فجر القرن الثالث عشر للهجرة. الصالح عند ظهور أمرهم 

                                       
  ، تحت عنوان (الوهابية والحجاز).٣١: مجموع مقاالت الوهابيون والحجاز  -  ١
  تقدم نقل ذلك في هوامش الصفحات السابقة عن كتاب الهدية السنية الذي جمع فيه مقاالت - ٢

  مشايخ الوهابية.  



                           ٢٩٩            محور مذهبهم ...االباب األول: في ذكر جميع معتقدات الوهابية و

 شهد على بطالن ذلك بكالم محمود فهمي باشا المهندس المصـري  تاس ثُم
صـالحية  إفي تاريخه (البحر الزاخر) حيث وصف عقائـد الوهابيـة بأنّهـا عقائـد     

  .)١()الميةللديانة اإلس
فتأمــل مــا منِــي بــه الوهابيــة مــن الــتهم الباطلــة مــن أنّهــم يســتحلون دمــاء   
المســلمين، والحــال أنّهــم ال يســتحلون دمــاء المســلمين وحــدها، بــل دمــاءهم   

هللا  اشركي قريش، وحاشـ مكعضهم يستحل استرقاقهم ويجعلونهم وأموالهم، وب
منــار، ولــيس قتــالهم أن يســتحل الوهابيــة دمــاء المســلمين فــي نظــر صــاحب ال

لوف منهم في العـراق والحجـاز والـيمن    ُ لمسلمين وغزوهم بالدهم وقتلهم األل
ــلمين       ــدماء المس ــاً ل ــبيل اهللا إالّ احترام ــي س ــاداً ف ــميته جه ــرق األردن وتس وش

  ومحافظة عليها.
ــك تصــريح محمــ   ود فهمــي باشــا المهنــدس المصــري بــأن وكفــى فــي ذل

  إلسالمية!!صالحية للديانة اإعقائدهم عقائد 
وهذا حديث إجمالي عن اعتقادات الوهابية وتفصيل ذلك ورده في البـاب  

  .الثاني والباب الثالث
ذكرنا معتقدات الوهابية إجماالً فيناسب أن نذكر هنا بعض ما يـدل  وحيث 

إجماالً على فساد شبهتهم في حكمهم بشـرك جميـع المسـلمين، وهـو مـا رواه      
شـهيد، وعالمـات النبـوة ، والمغـازي ، وذكـر      البخاري في باب الصـالة علـى ال  

                                       
، المقالة الثالثة (األسباب الخاصّة بنجد لزحف أهلها ٥٨مجموع مقاالت الوهابيون والحجاز:  -  ١

  إلى الحجاز).



 كشف اإلرتياب                                                                                    ٣٠٠   
    

، وأبو داود في الجنـائز، وكـذا النسـائي    ’ الحوض، ومسلم في فضائل النبي
ركوا بع دي، ولك ن أخ اف ’: >عن النبي إّني وهللا م ا أخ اف عل یكم أن تش 

ــة لمســلم: >  )١(،<عل  یكم أن تنافس  وا فیھ  ا أن تنافس  وا فیھ  ا وتقتتل  وا وفــي رواي

  .)٢(<ن قبلكمفتھلكوا كما ھلك م
ل ظهورهم، ولو كان األمر كما زعم الوهابية من أن الناس أشركت كُلّها قب

  لى التوحيد، للزم تكذيب هذه األحاديث كُلّها.إوأنّهم جاؤوا ليدعوهم 
أال إّن الشیطان قد أیس أن یعبد في بل دكم ھ ذا أب داً، ولك ن ’: >وقوله

ى بھ استكون لھ طاعة في بعض ما تحقرون م ن أعم الكم،  اه ور )٣(،<فیرض 

                                       
باب عالمات النبوة  ١٧٦: ٤، باب الجنائز، و٩٤: ٢، صحيح البخاري  ١٥٤و ١٤٩ :٤مسند أحمد  -  ١

: ٧، كتاب الرقاق، صحيح مسلم  ١٧٣: ٧، باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان، و٤٠: ٥في اإلسالم ، و
، باب الميت  ٨٤: ٢، سنن أبي داود ١٤: ٤، السنن الكبرى للبيهقي ’ ، باب إثبات حوض نبينا٦٨

، باب مكان الماشي ٦٢: ٤ره بعد حين، لكن لم ينقل الحديث بكامله، سنن النسائي يصلّى على قب
، الشفا ٢٧٨:  ١٧الكبير   ، المعجم٤٧٢: ٧من الجنازة، ولم ينقل الحديث بکامله ، صحيح ابن حبان 

  .١٦٩:  ١بتعريف حقوق المصطفی 
  ، المعجم الکبير ٤٦:  ٥، اآلحاد والمثاني ’، باب إثبات حوض نبينا٦٨: ٧صحيح مسلم  - ٢
  . ٣٠٣:  ٣، إمتاع األسماع ٣٦٢:  ٢، نصب الراية  ٢٧٩: ١٧
إّن الشیطان قد أیس أن یعبد بأرضكم ھذه، ولكنھ قد رضي منكم بلفظ : > ٣٨٦: ٢مسند أحمد  - ٣

  ، سنن١٠١٥: ٢سنن ابن ماجة  <،إّن الشیطان قد یئس أن یعبدظ : >بلف ١٢٦: ٤<، وفي بما تحقرون
 ،٥٤: ١، مسند الحميدي  ٥٤:  ١٠و ٢٨٥: ٣و ٣٤: ١وصححه، مجمع الزوائد  ٣١٣: ٣الترمذي  

وغيرها  ١٧٣: ٢٠، المعجم الكبير ٧٣: ٤، مسند أبي يعلى ٣٥٣: ٦و ٤٤٥: ٢السنن الكبرى للنسائي 
  من المصادر.



                           ٣٠١            محور مذهبهم ...االباب األول: في ذكر جميع معتقدات الوهابية و

أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابـن ماجـة، وهـذا ينـافي حكـم الوهـابيين       
بإشراك أهل مكة، بل قالوا: إنّهم لم يروا بلـداً تعبـد فيـه القبـور واألمـوات مثـل       

  مكة!
العرب، ولكن إّن الشیطان قد أیس أن تعبد األصنام بأرض ’: >وقوله

ك؛ ب  المحقرا رواه الحــاكم  )١(،<ت وھ  ي الموبق  اترض  ي م  نھم بم  ا دون ذل  
إّن الش یطان ق د ی ئس قـال: > ’ هوفي رواية أنّ ،والبيهقي وصححه وأبو يعلى

بـل   ،ة والمدينـة مـن جزيـرة العـرب قطعـاً     ومك، )٢(<أن یعبد في جزیرة العرب
أراد بجزيـرة العـرب   (حكى في النهاية األثيريـة عـن أنـس بـن مالـك أنـه قـال:        

  .)٣()المدينة نفسها
  ينافي حكمهم بإشراك أهل جزيرة العرب عدا نجد بعبادة األوثان!! وهذا
إلیمان لیأرز ’: >وقال  )٤(<لى جحرھاإلى المدینة كما تأرز الحیة إإّن ا

                                       
إّن إبلیس یئس أن تعبد األصنام بأرض العرب، ولكنھ بلفظ: > ٢٧: ٣مستدرك الحاكم  -  ١

، مسند ٥٤: ١<، مسند الحميدي ن ذلك منكم بالمحقرات من أعمالكم وھي الموبقاتسیرضى بدو
  أبي

  .٢٥٧:  ٢وصححه، الدر المنثور  ١٨٩: ١٠، مجمع الزوائد ٥٧: ٩يعلى  
رواه الطبراني (وقال :  ٥٣:  ١٠، مجمع الزوائد ٢٩٩: ١٤، عمدة القارىء ١٢٦: ٤مسند أحمد  - ٢

  .٢٦٨:  ١، النهاية في غريب الحديث ٤٦٨:  ٢ء ، سير أعالم النبال)وإسناده حسن
  ، مادة (جزر).١٣٤: ٤، مادة (جزر) ، لسان العرب ٢٦٨: ١النهاية في غريب الحديث  -  ٣
باب  ٩٠: ١باب حرم المدينة، صحيح مسلم ،٢٢٢: ٢، صحيح البخاري ٢٨٦:  ٢مسند أحمد   -  ٤

  ، شرح النووي ١٢٩: ٤نن الترمذي ، س١٠٣٨: ٢بيان أن اإلسالم بدأ غريباً،  سنن ابن ماجة  
  ، صحيح٥٥١: ٧البن أبي شيبة  المصنّف، ٣١٨: ٧ع الزوائد ــ، مجم١٧٦: ٢م ــى مسلـــعل
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وفيه من المبالغة في ثبوت اإليمان ورسـوخه فـي    )١(،ذكره ابن األثير في النهاية
الكفـر فيهـا، وجعـل    يه الوهابية مـن رسـوخ   عالمدينة ما ال يخفى المنافي لما يد

  بالدهم بالد اإليمان.

                                                                                           
الحديد  مادة (أرز)، شرح نهج البالغة البن أبي ٢٩: ١، الفائق في غريب الحديث ٤٥: ٩ابن حبان 
  .٢٨١:  ٢، الثقات ٢٨٢:  ١الخفاء ، کشف ٢٩٩:  ١، الجامع الصغير ٢٦١: ٣، موارد الضمآن ١١٨: ١٩
  ، مادة (أرز).٣٧: ١النهاية في غريب الحديث  -  ١



  

  :لثانيالباب ا
روا بها المسلمين في ذكر معتقدات الوهابية التي كفّ

  :ك وردها على وجه العموملوحججهم على ذ
  
ين لها من كتبهم المطبوعة المشهورة كرسالتي أربـع القواعـد وكشـف    ناقل

والثانيـة هـي    ابالوهـ   عبـد بـن   محمدالشبهات عن خالق األرض والسماوات ل
، وكتـابهم الـذي أرسـلوه إلـى شـيخ      التي ألّفها ألهل نجد حينما أتاهم بالـدعوة 

هــ) ،   ۱۲۱۸ي وذكـره الجبرتـي فـي تاريخـه فـي حـوادث سـنة (       غربالركب الم
بـن إسـماعيل األميـر اليمنـي      محمـد ورسالة تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد ل

ــن   ــدالصــنعاني المعاصــر الب ــور يســالتي الواســط، ورالوهــاب  عب ــارة القب ة وزي
يـة، والرسـائل   باة بـاذر البـذر األول لمـذهب الوه   واالستنجاد بالمقبور البن تيمي

الخمــس المســمى مجموعهــا بالهديــة الســنية، وتــاريخ نجــد لمحمــود شــكري 
هم كُلّهـا  فاء نقـل كلمـات  ياآللوسي الذي ينقل فيه عن كتبهم، وغير ذلك مع اسـت 

  لى اإلطالة وبعض التكرار.إوردها ، وإن أدى ذلك 
في رسالة أربع القواعد ما حاصله: إن الخالص  الوهاب عبد بن  محمدقال 

  من الشرك يكون بمعرفة أربع قواعد:
هـو   تعـالى ون بـأن اهللا  مقـر ’ إن الكفّار الذين قاتلهم رسول اهللا ولى:األُ 

ل َم ن { :ىتعـال الخالق الرازق المدبر، ولم يدخلهم ذلـك فـي اإلسـالم لقولـه      قُ 
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  اآلية. )١(}َیرُزقُکُم
ب القـرب  لـ قولون ما دعونـا األصـنام وتوجهنـا إلـيهم إالّ لط    يإنّهم  الثانیة: 

َخُذوا  ذينلَّّوا{ :والشفاعة ُدون ِھ أَولی اَء َم ا َنعُب ُدُھم  مِنِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ِ اتَّ
ی ی هللا ُزلف   ّرُبوَن  آ إلَ   ُھم َوالَ َوَیعُب  ُدوَن م  ن ُدوِن هللا َم  { ، )٢(}إالّ لِیَُق رُّ ُض   ا الَ َی

  .)٣(}هللا شَُفعاُؤنا عندَ  الء  َینَفُعُھم َویَقُولُوَن ھؤُ 
ظهــر علــى قــوم متفــرقين فــي عبــادتهم، فبعضــهم يعبــد   ’ إنّــه الثالث  ة:

الصالحين، وبعضهم األشجار واألحجار، وبعضـهم   و المالئكة، وبعضهم األنبياء
  الشمس والقمر، فقاتلهم ولم يفرق بينهم.

ولئـك يشـركون   أُ إن مشركي زماننا أغلظ شركاً من األولين ، ألن  :الرابعة
  :تعـالى في الرخاء ويخلصون فـي الشـدة وهـؤالء شـركهم فـي الحـالتين لقولـه        

ّر إَذا ُھم  كالفُل يَرکبُوا ف َفإذا{ اُھم إلَی الَب َدَعُوا هللاَ ُمخلصیَن لَُھ الّدیَن َفلَّما َنجَّ
      )٥)(٤(}یُشرکُونَ 
 في رسالة كشف الشبهات ما حاصله: إن التوحيـد إفـراد اهللا بالعبـادة،    وقال
لى إأرسله اهللا × عباده، فأولهم نوحلى إدين الرسل الذي أرسلهم اهللا به  وهو

وآخـرهم   ، وداً وسـواعاً ويغـوث ويعـوق ونسـراً     ؛قومه لما غلوا فـي الصـالحين  
                                       

  .٣١سورة يونس :  -  ١
  .١٨سورة الزمر:  -  ٢
  .١٨سورة يونس :  -  ٣
 .٦٥سورة العنکبوت :  -  ٤

. وقد لخص ٣٨ -١٧شرح القواعد األربع لمحمد بن عبد الوهاب بشرح صالح الفوزان :  -  ٥
 ه جميع رسالة محمد بن عبد الوهاب.المؤلف في کالم



                           ٣٠٣            الباب الثاني: في ذكر معتقدات الوهابية التي كفّروا بها المسلمين ...

م يتعبــدون لـى قـو  إكسـر صـورة هــؤالء الصـالحين، أرسـله     الـذي   ’محمـد 
ويحجون ويتصدقون ويذكرون اهللا، لكنهم يجعلون بعض المخلوقـات وسـائط   

لى اهللا وشفاعتهم عنده، كالمالئكـة  إهللا، يقولون: نريد منهم التقرب بينهم وبين ا
وعيسى ومريم وغيرهم من الصالحين، فبعثه اهللا يجدد لهم دين أبـيهم إبـراهيم،   

محض حق اهللا، ال يصـلح منـه شـيء لملـك     ويخبرهم أن هذا التقرب واالعتقاد 
مقرب وال نبي مرسل فضالً عن غيرهما، وإالّ فهـم يشـهدون أن اهللا وحـده هـو     
الخالق الرازق المحيي المميت المدبر األمر، وأن السـماوات واألرض ومـا فيهـا    

رُزقُکُم مِّ َن  : {ىكُلّهم عبيده وتحت تصرفه وقهره لقوله تعـال  السـماِء    َم ن َی 
مَع واألَبصَ  ُك◌ُ األَرِض أَمَّن َیملِ وَ  َت َو ُیخِرُج االسَّ َر َومن ُیخِرُج الَحيَّ ِمَن الَمیِّ

ال َتتَّق ُونَ  ل أََف  َر فََس یَقُولُوَن هللا فَقُ  ُر األَم  َت ِمَن الَحيِّ َو َمن ُیَدبِّ ل ، { )١(}الَمیِّ قُ 
أن إقـرارهم هـذا لـم    عرفـت   فإذا ، }لَِمن األرُض َوَمن فیَھا إِن ُکنُتم ُتعلَموَن 

يدخلهم فـي التوحيـد، وأن التوحيـد الـذي جحـدوه هـو توحيـد العبـادة الـذي          
ه المشركون في زماننا اإلعتقاد، وكانوا يدعون اهللا ليالً ونهاراً، ومـنهم مـن  ييسم 

لى اهللا ليشفعوا له، أو رجالً صـالحاً كـالالت   إيدعو المالئكة لصالحهم وقربهم 
لـى إخـالص   إقاتلهم على هذا الشرك، ودعاهم ’ أنّه أو نبياً كعيسى؛ عرفت

  العبـــــــــــــــــــــــــــــادة كمـــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــال :   
ِ أََحداً  { الَ َتْدُعوا َمَع  هللاَّ   لَُھ  َدْعَوةُ اْلَحقِّ َوالَِّذیَن َیْدُعوَن ِم ن ُدوِن ھِ  ، {)٢(}  َف

                                       
  .٣١سورة يونس :  -  ١
٢  -  :١٨سورة الجن.  
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ذر والـذبح  نـ قاتلهم ليكون الـدعاء وال ’ ، وأنّه)١(}الَ یَْسَتِجیُبوَن لَُھم بَِش يء 

غاثة وجميع العبادات كُلّها هللا، وأن إقرارهم بتوحيد الربوبية لـم يـدخلهم   واالست
األولياء يردون شفاعتهم والتقرب في اإلسالم، وأن قصدهم المالئكة واألنبياء و

  م.هلى اهللا بذلك هو الذي أحلّ دماءهم وأموالإ
المشـركون،   بـه  وعرفت التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عـن اإلقـرار  

مـور،  ُ عندهم هو الذي يقصد ألجـل هـذه األ   معنى ال إله إالّ اهللا، فإن اإللهوهو 
يـاً، ال الخـالق الـرازق المـدبر،     و وليـاً أو شـجرة أو قبـراً أو جنّ   أ ملكاً كان أو نبياً 

المشـركون   يمر، وإنّما يعنون باإلله ما يعننّهم يعلمون أن ذلك هللا وحده كما إف
والمـراد مـن كلمـة التوحيـد معناهـا ال مجـرد لفظهـا،         في زماننا بلفـظ (السـيد)،  

بها هو إفراد اهللا بالتعلق والكفر بما يعبـد  ’ والكفّار الجهال يعلمون أن مراده
َل اْآللَِھ َة إِلھ اَ : {اقـالو  ،: ال إلـه إالّ اهللا امن دون اهللا، فإنّه لما قال لهـم قولـو   أََجَع 

  . )٢(} َواِحداً إِنَّ ھَذا لََشْيٌء ُعَجابٌ 
ممن يدعي اإلسالم وهو ال يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفـه  فالعجب 
بل يظن أن ذلک هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلـب لشـيء    جهال الكفرة
والحاذق منهم يظن أن معناها ال يخلـق وال يـرزق إالّ اهللا، فـال خيـر      من المعاني

  .)٣(هللام منه بال إله إالّ الفي رجل جهال الكفار أع
 ثُم يه المشركون في وقتنـا اإلعتقـاد هـو     قال: فإذا عرفت أنهذا الذي يسم

                                       
  .١٤سورة الرعد:  -  ١
  .٥سورة ص :  -  ٢
  ، تحقيق عبد اهللا القحطاني. ٥٤ـ  ٤٩كشف الشبهات :  -  ٣



                           ٣٠٥            الباب الثاني: في ذكر معتقدات الوهابية التي كفّروا بها المسلمين ...

النـاس عليـه؛ فـاعلم أن    ’ ي أنزل فيـه القـرآن، وقاتـل رسـول اهللا    ذالشرك ال
ين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين:لشرك األو  

ن ة فيخلصـو إن األولين ال يشركون إالّ في الرخاء، وأما فـي الشـد   أحدھما:
ى  هللا: { الَّ إِیَّ اهُ َفلَمَّ ا َنجَّ اُكْم إِلَ  َضلَّ َم ن َت ْدُعوَن إِ رُّ ِفي اْلَبْحِر  ُكُم الضُّ َوإَِذا َمسَّ

ْضُتمْ  رِّ أَْعَر َر ّهللاِ  ،{)١(}اْلَب َرأَْی َتُكْم إِْن أََت اُكْم َع َذاُب ّهللاِ أَْو أََت ْتُكُم السَّ اَعُة أََغْی  أَ
َصادِ  ُف َم ا َت ْدُعوَن إِلَْی ِھ إِن َش اَء   *قِینَ َتْدُعوَن إِن ُكْنُتْم  ْل إِیَّ اهُ َت ْدُعوَن َفَیْكِش  َب
ُضرٌّ َدَعا َربَُّھ ُمنِیب اً إِلَْی ھِ {، )٢(}َوَتْنَسْوَن َماتُْشِرُكونَ  ْإلِنَساَن  ـ  ال ى  َوإَِذا َمسَّ ا

ْصَحاِب النَّ قولھ تعالى ـ  َك ِمْن أَ الً إِنَّ ِرَك َقلِی ْل َتَمتَّْع ِبكُْف َوإَِذا َغِش یَُھم {، )٣(}ارِ قُ
ینَ  ِصیَن لَُھ الدِّ َ ُمْخلِ ِل َدَعُوا هللاَّ لَ   .)٤(}َمْوٌج َكالظُّ

ناسـاً مقـربين نبيـاً أو ملكـاً، ويـدعون      أُ إن األولين يـدعون مـع اهللا   (الثاني: 
ناسـاً مـن   ُأ ية، وأهـل زماننـا يـدعون مـع اهللا     أشجاراً وأحجاراً مطيعة ليست عاص

  .)٥()يحكون عنهم الزنا والسرقة وترك الصالة وغير ذلك أفسق الناس،
وقريب من ذلك ما حكي عن محمود شكري اآللوسي في تاريخ نجـد أنّـه   

، ولعله لخّصه وانتخبه من مجمـوع كلماتـه، فإنـا لـم     عبد الوهابحكاه عن ابن 
  نجده بهذه العبارات في كتبه المطبوعة.

كين الـذين   والـرد علـى المشـر   قال بعد ذكر اآليات الدالة علـى توحيـد اهللا  

                                       
  .٦٧سورة اإلسراء:  -  ١
  .٤١ـ  ٤٠سورة الزمر: سورة األنعام :  -  ٢
  . ٨سورة الزمر:  -  ٣
  .٣٢مان: سورة لق -  ٤
  . تحقيق عبد اهللا القحطاني. ٧٩ـ  ٧٧كشف الشبهات:  -  ٥
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والشرك المراد بهذه اآليـات ونحوهـا يـدخل فيـه     (خرى: يعبدون مع اهللا آلهة أُ 
األنبيـاء والمالئكـة والصـالحين، فـإن هـذا هـو شـرك         القبـور وعبـاد   شرك عباد

كـانوا   ، فـإنّهم ’محمـد اهللا ورسـوله   جاهلية العـرب الـذين بعـث فـيهم عبـد     
لتوسل بجاههـا وشـفاعتها لتقـربهم    لونها على وجه اويسأليها ن إوأيدعونها ويلج

ِ َم  ا الَ : {تعــالىعــنهم بقولــه  إلــى اهللا زلفــى كمــا حكــى ذلــك اهللا ِم  ن ُدوِن هللاَّ
ُھْم َوالَ َی  نَفُعُھْم َویَقُولُ  وَن ھ  ُؤالَِء ُش  َفَعاُؤَنا ِعن  َد هللاَِّ  رُّ ُض   َوالَّ  ِذیَن  اآليــة { )١( }َی

َخُذوا ِمن ُدونِِھ أَوْ  ِ  ُزلَْفىاتَّ ُبوَنا إِلَى هللاَّ رِّ الَّ لِیَُق وغيرها من   )٢(}لَِیاَء َما َنْعُبُدُھْم إِ
  اآليات.  

ومعلوم أن المشركين لم يزعموا أن األنبياء واألولياء والصالحين والمالئكة 
اهللا في خلق السماوات واألرض واستقبلوا بشيء من التدبير والتأثير  ركواشا

َسأَلْتَھُم َمْن َخلََق ولَئن : {تعالىخلق ذرة من الذرات، قال ولو في  واإليجاد 
َراَدنَِي  ِ إِْن أَ َرأَْیتُْم َما َتْدُعوَن ِمن ُدوِن هللاَّ ْل أََف ُ قُ ْألَْرَض لَیَقُولُنَّ هللاَّ ماَواِت َوا السَّ

َرْحَمة َھْل ھُ  َراَدنِي بِ ِه أَْو أَ ُضرٍّ َھْل ُھنَّ َكاِشَفاُت ُضرِّ ُ بِ نَّ ُمْمِسَكاُت َرْحَمتِِھ هللاَّ
ُل اْلُمَتَوكِّلُونَ  ُ َعلَْیِھ َیَتَوكَّ ْل َحْسبَِي هللاَّ ون به ال مقر ،، فهم معترفون بهذا)٣(}قُ

ينازعون فيه، ولذلك حسن موقع االستفهام وقامت الحجة بما أقروا به من هذه 
  الجمل.
   بمقتضاها  علم بمعناها وال عمل رمجرد اإلتيان بلفظ الشهادة من غيو

هو حجة علی ابن آدم خالفاً لمن زعم أن يكون به المكلف مسلماً، بل ال
كالجهمية، وقد أكذب اهللا قرار کالکرامية، ومجرد التصديق اإليمان مجرد اإل

                                       
  .١٨سورة يونس:  -  ١
  .٣سورة الزمر:  -  ٢
  .٣٨سورة الزمر:  -  ٣
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المنافقين فيما أتوا به وزعموه من الشهادة، وسجل على كذبهم مع أنّهم أتوا 
إَِذا َجاَءَك الُْمَنافِقُوَن َقالُوا نَْشَھُد  : {تعالىبألفاظ مؤكدة بأنواع التأكيدات، قال 

ُ یَْشَھُد إِنَّ الُْمَنافِقِیَن لََكاِذبُونَ  َرُسولُُھ َوهللاَّ َك لَ ُ َیْعلَُم إِنَّ ِ َوهللاَّ َرُسوُل هللاَّ َك لَ ، )١(}إِنَّ
والالم والجملة اإلسمية، فأكذبهم وأكد تكذيبهم  فأكدوا بلفظ الشهادة وأن 

  ما أكدوا به شهادتهم سواء بسواء، وزاد التصريح باللقب الشنيع.بمثل 
ان ال بد فيه من الصدق والعمل، ومن شهد أن عوبهذا تعلم أن مسمى اإلذ

: تعالىال إله إالّ اهللا وعبد غيره فال شهادة له وإن صلّى وزكّى وصام، قال 
ُروَن بَِبْعضاأَفَتُْؤِمنُوَن بَِبْعِض اْلِكتَ { إِنَّ الَِّذیَن َیْكفُُروَن اآلية، { )٢(} ِب َوَتْكفُ

قُوا َبْیَن ّهللاِ َوُرُسلِِھ َویَقُولُوَن  نُْؤِمُن بَِبْعض  بِاّ ِ  َوُرُسلِِھ َوُیِریُدوَن أَن یَُفرِّ
ُر بَِبْعض   .انتهىاآلية  )٤()٣(}َوَنْكفُ

ن فإن جعله ما يصدر من المسلمين في حق األنبياء م :والجواب: أما إجماالً
لب الدعاء منهم والنذر طلى إلذي مرجعه االستغاثة بهم وطلب شفاعتهم، ا

ذبح لهم، والذبح هللا والتصدق به، وإهداء الثواب إليهم، الذي توهم أنّه نذر و
لقبورهم و ملتبرك بها وغير ذلك، عبادة لهاو موتعظيمهم، وتعظيم قبوره
دة التي ال تصلح لغير اهللا، فإنّه ليس المراد من العبا ،كعبادة األصنام خطأ وغلط

؛ مطلق التعظيم والخضوع كما مر وتوجب الشرك والكفر إذا وقعت لغيره 
 من الً في المقدمات، بل عبادة خاصة لم يصدر شيء منها من أحدفصم

                                       
  .١سورة المنافقون:  -  ١
  . ٨٥سورة البقرة:  -  ٢
  .١٥٠سورة النساء:  -  ٣
 ، تحت عنوان (سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب). ٨٤ - ٨٠تاريخ نجد :  -  ٤
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  المسلمين.
إن الذين قاتلهم رسول (وأما تفصيالً: فقوله في رسالة أربع القواعد : 

م يدخلهم في ل کالخالق الرازق المدبر، وإن ذلمقرون بأن اهللا هو ’ اهللا
  . )اإلسالم

مع ظهور ’ بون رسول اهللافنقول: لم يدخلهم في اإلسالم ألنّهم يكذّ
المعجزات على يديه الدالة على صدقه، ويقولون: إنّه ساحر كذّاب، وينكرون 

تشفّعوا  ءاالجاهلية، وهذا كاف في كفرهم، سوجميع شرائعه، ويدينون بدين 
ألصنام وعبدوها أو ال، فكيف يقاس بهم ويجعل مساوياً لهم من يؤمن باهللا با

بمن  تعالىلى اهللا إوبرسوله، وبأن جميع ما جاء به من عند اهللا حق ألنّه يتشفع 
  جعله شافعاً ومشفّعاً ، ويتوسل إليه بمن جعل له الوسيلة؟!

  ما هذا التمويه والتضليل. همنك اللّاسبح
  تشفّعهم باألنبياء والصالحين كما زعم.وليس موجب كفرهم 

أتي في الفصل الثاني من يباآليتين واضح الفساد كما واستدالله على ذلك 
  الباب الثالث.

قوم متفرقين في عبادتهم فقاتلهم ولم يفرق  یظهر عل’ إنّه(قوله: 
  .)بينهم

 ته، ورد مايبه، وانكار نبوق بينهم الشتراكهم جميعاً في تكذلم يفر ،نعم
ق بين أن ره، والتمسك بأديان آبائهم الفاسدة، وهؤالء ال فجاء به من عند رب
عبد الوهاباً أو صنماً أو كوكباً أو ال يعبدوا ، وإنّما يتم البن يعبدوا ملكاً أو نبي 

به، ولكنه بقي  ءاوصدق بجميع ما ج ’م آمن بالنبيهما أراد لو كان بعض
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رق بينه وبين من يعبد فولم ي’ النبي لى اهللا بنبي أو صالح فقاتلهإيتشفع 
  الحجر والشجر والشمس والقمر، وأنّى له بذلك.

ى قوم لإ’ اًمحمدأرسل  تعالىإن اهللا (أما قوله في كشف الشبهات: 
لكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم  ،يتعبدون ويحجون ويتصدقون

  فيظهر فساده من وجوه: )وبين اهللا
عنها  تعالىعبادتهم كما أخبر اهللا  توا يتعبدون ولكن كان: إنّهم كاناألّول

ْصِدَیةً بقوله:{ ، المكاء: التصفير. )١(}...َوَما َكاَن َصالَتُھُْم ِعنَد الَْبْیِت إِالَّ ُمَكاًء َوَت
كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال (. وفي الكشاف : )٢(والتصدية: التصفيق

  .انتهى )٣()فرون فيها ويصفقونوالنساء، وهم مشبكون بين أصابعهم يص
كانوا يتعبدون فيسجدون لألصنام التي نهى اهللا عن السجود لها،  ويقربون 

  .هذه كانت عبادتهم ،ونها بدمائها ويهلون عليها بأسمائها، ويطل لها القرابين، 
نّهم كانوا ألحج بدعاً وقبائح كثيرة، منها: ويحجون، ولكنهم أحدثوا في ا 

وقصة  ،لى اهللا بذلكإنساء، وعوراتهم بادية، يتقربون جاالً ويطوفون عراة ر
المرأة التي الزموها بذلك، وكانت جميلة، ففعلت، واجتمع أهل مكة للنظر 

                                       
  . ٣٥سورة األنفال:  -  ١
، جامع  ٢٥٩: ٢، تفسير القرآن للصنعاني  ١٥٦: ٢الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  - ٢

، ٦٥: ٣، أحكام القرآن للجصّاص  ١٥٢:  ٣، معاني القرآن للنحاس ٣١٨ـ  ٣١٧: ٩البيان للطبري 
، ٤١٨: ٥، كتاب العين  ٢٠٣ :٩، روح المعاني  ٢٤٧: ٢، تفسير البغوي ٢٦٣: ٢تفسير السمعاني 
  .٥٩٧: ٢، مجمع البحرين ٤٨٩ـ  ٤٨٨: ٢غريب الحديث 

  .٢٣: ٢، تفسير جوامع الجامع للطبرسي ١٥٦: ٢الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  -  ٣
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  تقول: يفطافت عارية ويدها على فرجها وه إليها،

        اليوم يبدو بفَ          أو كُلّه  عضهـمــا بدا مهلحُُأال فَ نه  
  .)١(مشهورة

فهؤالء الذين انحصر كفرهم وشركهم في تشفعهم بالصالحين عند ابن 
مع تكذيبهم الرسل فما تنفعهم صدقاتهم.  . (ويتصدقون)عبد الوهاب

(ويذكرون اهللا) أحياناً إن صح ذلك، وفي غالب أحوالهم أو كُلّها يعرضون عن 
، وكانوا عل هبل)ُذكر اهللا ويذكرون أسماء أصنامهم كما كانوا يقولون: (أ

  م اهللا.كرون أسماءها على ذبائحهم دون اسيذ
: ويصلّون ويزكّون وال يزنون وال عبد الوهابم يقل ابن وما أدري لم لَ

                                       
: >جاءت امرأة  ٢٨١: ١القصة منقولة في المصادر الشيعية وهي كالتالي كما في تفسير القمي  - ١

سيمة جميلة، فطلبت ثوباً عارية أو كراًء فلم تجده، فقالوا بها: إن طفت في ثيابك من العرب و
  احتجت أن تتصدقي بها.

  ←              فقالت: وكيف أتصدق بها وليس لي غيرها؟!
ُخرى على فطافت بالبيت عريانة، وأشرف عليها الناس، فوضعت إحدى يديها على قُبلها واأل →

، نور ٣١٩: ٢كرت البيت. وارجع أيضاً الى تفسير الصافي للكاشاني دبرها فقالت مرتجزة...< وذ
  .١٦١: ٩، الميزان في تفسير القرآن ١٨١: ٢الثقلين 

: >عن ابن عباس : كانت  ٢٤٣: ٨يختلف عن ذلك ففي صحيح مسلم  وفي المصادر السنية بنقلٍ
رجها وتقول:...< وذكر المرأة تطوف بالبيت وهي عارية، فتقول من يعيرني تطوافاً تجعله على ف

، ٢٢٣: ٢، السنن الكبرى للبيهقي ٢٢٠: ٢، المستدرك للحاکم٣٣٤: ٥البيت . وهو في سنن النسائي 
، أسباب النزول للواحدي : ٢٢٧: ٤، تفسير الثعلبي ٢٠٢: ٨، جامع البيان ٢٠٨: ٤صحيح ابن خزيمة 

، ٣٨٨، تفسير الجاللين: ١٢٧: ٣، زاد المسير ٣٠٥: ٢، أحكام القرآن ١٧٤: ٢، تفسير السمعاني ١٥١
  .٧٨: ٣الدر المنثور 
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ميسر، وال لاوال يشربون الخمر، وال يعملون ينكحون ما نكح آباؤهم، 
األنصاب، وال األزالم، وال يأكلون الربا، وال يئدون البنات، ويفعلون جميع 

ة التراويح، وال يصدر منهم إالّ أمر واحد هو التشفع صال حتّىط اإلسالم شرائ
بذوي المكانة عند اهللا، وجعلهم وسائط بينهم وبينه كالمالئكة وعيسى، فلذلك 

ألم  ،كفرهم؛ أليس كذلك أيها اإلخوان، وحكم بشركهم و’ قاتلهم النبي
ْصِدَیةً َوَما َكاَن َصالَتُھُْم ِعنَد الْبَ  : {تعالىيقل اهللا    ؟!)١(}ْیِت إِالَّ ُمَكاًء َوَت
  ؟!كونوا يكرهون فتياتهم على البغاء، وهن يردن التحصنألم ي

  ألم يكونوا يفعلون جميع الموبقات والمنكرات وأفعال الجاهلية؟! 
لم ’ هللاأن يقول: إن رسول ا عبد الوهاببن  محمدفكيف يسوغ ل
  ة واألنبياء والصالحين؟!!لى اهللا بالمالئكإهم عيقاتلهم إالّ على تشف

في جعلهم بعض ’ : إن حصره شرك وكفر من بعث إليهم النبيالثاني
فإنّهم   قريش، أما مشركو هائط وشفعاء عند اهللا جهل أو تمويالمخلوقات وس

مر المالك ما في اعتقدوا أن الرازق الخالق المحيي المميت المدبر اآلوإن 
عليه اآليات التي ذكرها إالّ أنّه ال شيء السموات واألرض هو اهللا، كما دلّت 

يدلنا على أنّهم ال يعتقدون في األصنام واألوثان ومعبوداتهم من الجن واإلنس 
هي شافعة و، تعالىوالمالئكة أنّه ال تأثير لها في الكون، وأن التأثير وحده هللا 

لمستشهد بها، فقط، إذ يجوز أن يعتقدوا أن لها تأثيراً بنفسها بغير ما في اآليات ا
فتشفي المرضى،  وتنصر على األعداء، وتكشف الضر وغير ذلك، وأنّها  تشفع 

جعل لها قسطاً من التأثير أو  تعالىعند اهللا حتماً، وال يرد شفاعتها، أو أن اهللا 
ِل اْدُعوا الَِّذیَن َزَعْمتُم   { :تعالىكُلّه إليها، بل ظاهر اآليات هو ذلك مثل قوله  قُ

                                       
  . ٣٥سورة األنفال:  -  ١
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رِّ َعنُكْم َوالَ َتْحِویالً ِمن ُدونِ   :تعالى، بل ظاهر قوله )١(} ِھ َفالَ َیْملُِكون كَْشَف الضُّ
ُرَنا َوَزاَدُھْم { ْحمُن انَْسُجُد لَِما َتأُْم ْحمِن َقالُوا َوَما الرَّ رَّ َوإَِذا قِیَل لَھُُم اْسُجُدوا لِل

  لهاً غيرها. إون دقتم كانوا ال يسجدون لغير األصنام، وال يعنّهإ .)٢(}نُفُوراً 
ِصُمونَ  { م:حكاية عن أهل جهن تعالىوظاهر قوله   * َقالُوا َوُھْم فِیَھا َیْخَت

ِ إِن ُكنَّا لَفِي َضالَل مُّبِین َربِّ اْلَعالَِمینَ  * َتا َّ یُكم بِ اعتقادهم أنَها  )٣( }إِْذ نَُسوِّ
مور األُ  من جميع الوجوه، بل يخرج عن مساوية لرب العالمين، وإن لم يكن

، وذلك كاف في عبد الوهابالمذكورة في اآليات المستشهد بها في كالم ابن 
وذلك أيضاً ظاهر جميع اآليات الدالة على اتخاذهم آلهة من  ،الشرك والكفر

ِضلَُّنا َعْن آلَِھتَِنا {ك مثل:لدون اهللا وشركاء هللا ونحو ذ أََ◌ئِنَّا { ،)٤( }إِن َكاَد لَُی
ِ ُتِریُدونَ  {،)٥(}تَُنالََتاِرُكوا آلِھَ  ً آلَِھًة ُدوَن هللاَّ أََجَعَل اْآللَِھَة إِلھاَ  {،)٦(} َءإِْفكا

 ،)٨(}َوَیْوَم یَُناِدیِھْم فَیَقُوُل أَْیَن  شَرَكائَِي الَِّذیَن ُكنتُْم َتْزُعُمونَ { ،)٧(}َواِحداً 
ٌر أَْم ُھوَ { الَ َتَذُرنَّ { ،)١(}َكَنا َعْن آلَِھتَِناأَِجْئَتَنا لَِتأْفِ { ،)٩(}َوَقالُوا َءآلَِھتِنا َخْی

                                       
    .٥٦سورة اإلسراء:  -  ١
  .٦٠سورة الفرقان:  -  ٢
  .٩٨ـ  ٩٦سورة الشعراء:  -  ٣
  .٤٢سورة الفرقان:  -  ٤
  .٣٦سورة الصافات:  -  ٥
  .٨٦سورة الصافات:  -  ٦
  .٥سورة ص :  -  ٧
  .٦٢سورة القصص:  -  ٨
  .٥٨لزخرف : سورة ا -  ٩
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َفَما أَْغَنْت َعْنھُْم آلَِھتُھُُم الَّتي   { ،)٣(}َوَما َنْحُن بَِتاِرِكي آلَِھتَِنا { ،)٢(}آلَِھَتُكمْ 
ً آَخرَ {،)٤( }َیْدُعوَن ِمن ُدوِن هللاَِّ  ِ إِلھا قُل لَّْو   { ،)٥(}الَِّذیَن َیْجَعلُوَن  َمَع هللاَّ

ِ آلَِھًة لَِّیُكونُوا لَھُْم {،)٦( } َعُھ آلَِھٌة َكَما یَقُولُونَ َكاَن  مَ  َخُذوا ِمن  ُدوِن هللاَّ َواتَّ
ً َوُھْم ُیْخلَقُوَن وَ  َواتََّخُذوا ِمن  ُدونِِھ آلَِھًة الَ َیْخلُقُونَ  { ،)٧(}ِعّزاً    ال  َشْیئا

ً َوالَ َیْملِكُ  ً َوالَ َحَیاًة َوالَ نُشُوراً َیْملُِكوَن الَِ◌نفُِسِھْم َضّراً َوالَ نَْفعا  )٨(}وَن َمْوتا
  إلى غير ذلك.

شركهم وكفرهم في جعلهم بعض المخلوقات  روكيف يمكن حص
، ويجعلونه ساحراً، ’وسائط وشفعاء عند اهللا، وهم يكذبون رسول اهللا

ربه من األحكام والشرائع مع ظهور المعجزات  دن عنــرون ما جاء به مـوينك
ا مر، أفال يكفي هذا في كفرهم يتمسكون بدين الجاهلية كمى يديه، وــعل
  هم؟!کروش

والعبادة والحج والصدقة وذكر اهللا إن  تعالىوماذا ينفعهم اإلقرار بوجوده 

                                                                                           
  .٢٢سورة األحقاف :  -  ١
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  سلّم صدور ذلك منهم؟!
عهم كهم في تشفّوهل ينفي ذلك عنهم الكفر الذي أوضحناه ويحصر شر

  .بالصالحين؟! هيهات
الذي  تعالىذلك وقد بدلوا دين اهللا وكيف يمكن حصر كفرهم في 

رة والسائبة والوصيلة والحامي ــدثوا البحيــ، فأح× مــه إبراهيــم بــجاءه
وغير ذلك من مبتدعاتهم ومخترعاتهم. وهذا أيضاً كاف في  )١(والنسيء

                                       
وحرموا  البحيرة : الناقة إذا نتجت خمسة أبطن، فإن كان آخرها ذكراً بحروا أذنها، أي شقوها - ١

  ←                        ركوبها، وال تطرد عن ماء، وال مرعى ولو لقيها المعيي لم يركبها.
والسائبة: كان الرجل يقول: إذا قدمت من سفري أو برأت من مرضي فناقتي سائبة، فكانت   →

  كالبحيرة في تحريم االنتفاع.
ذكراً ذبحوه آللهتهم، فإن ولدت ذكراً  والوصيلة: كانت الشاة إذا ولدت أنُثى فهي لهم، وإن ولدت

  وأنُثى قالوا: وصلت أخاها، فلم يذبحوا الذكر.
  والحامي: الفحل كان إذا نتجت من صلبه عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره، فال يركب      

  وال يحمل عليه وال يمنع من ماء وال مرعى.
وا فيه وأخّروه إلى شهر غيره، وجعلوه والنسيء: كانوا إذا احتاجوا إلى القتال في شهر حرام قاتل

  مكانه، فتركوا فيه القتال.
  تفسير ،  ٤٨٤، غريب القرآن : ٢٩١: ٢، فقه القرآن ٤٣٢: ٣، مجمع البيان ٣٨: ٤راجع : التبيان 

  ، جامع١٩٦: ١اني ـــــ، تفسير القرآن للصنع٣٢٥:  ١، تفسير مقاتل بن سليمان٣٨٨: ٦األمثل 
  ، تفسير١٤١: ٣، أحكام القرآن ١٧٩٣: ٦و  ١٢٢٢: ٤ر ابن أبي حاتم ـــسي، تف١٩٠: ٧ان ـــالبي 
  . ٩: ٤الثعلبي  
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كفرهم، مع أنّهم قد عبدوا األصنام واألوثان والمالئكة، وجعلوهم شركاء هللا 
م لهم مشاهدة معلومة، ولم تكن تلك العبادة مجرد التشفع ، وعبادتهتعالى

ه به والتوسل بمن جعل اهللا له الشفاعة والوسيلة وما يجري مجرى ذلك كما مو
  .الوهاب  عبدابن 

نحاسٍ  لى أصنام من حجر أو إفإنّهم عمدوا   أما عبادتهم لألصنام واألوثان
و غيرهم عملوها بأيديهم مة أأو خشب أو غيرها علی صور قوم صالحين متوه

ذبحوا لها، وأهلّوا دوا لها، ونحروا وجفعبدوها من دون اهللا، وس أشجاروإلی 
م اهللا، وطلوها بدمائها كما قال وذكروا أسماءها عليها دون اس ،بذبائحهم لها

  قائلهم:
        ماُءأما ود خالُتَ راتُمائها         على قسرِزى وبالنِنة الع ع١(ماند(  

وطلبوا منها كُلّ ما يطلب من اهللا، وأعرضوا عن عبادة اهللا، فكانوا يقولون: 
إبنا ال طاقة لنا على عبادة اهللا، فنحن نعبدها لتقر لى اهللا. وهذا أيضاً صريح في أن

عوا بها، وخالفوا أمر اهللا وأنبيائه في غير طلب الشفاعة منها، وتشفّ عبادتهم لها
شيء منها عناداً وعتواً، وخالفوا مقتضى عقولهم نهيهم عن عبادتها، وطلب 

بأنّها جماد ال تضر وال تنفع وال تعقل وال تسمع  - لو رجعوا إليها - الحاكمة
ولو كانت على صورة نبي أو صالح، فإن الشافع هو النبي  ،وال تقرب وال تشفع

      ، تدفع عن أنفسها بول الثعالب عليها الوو الصالح  ال صورته الموهومة، أ
تروث الدواب فوقها، فقد كان لبعضهم صنم، فجاء ثعلب فبال عليه، فقال  وال

                                       
، فصل النون، شرح ٨٢٧: ٢الصحاح للجوهري  ، باب السين والنون،٢٨٤: ٥معجم البلدان  -  ١

  مادة (نسر). ٥٢١: ٧، فصل النون، تاج العروس ٢٠٦: ٥، لسان العرب ٢٤٢: ٣الرضي على الكافية 
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  قائلهم:
         أرب علبان بِالثَ بولُيلَّذَقد لَ     رأسه تن بالم عالثَ ليه١(بعال(.  

بدوه، فلما كان ومنهم من عمل صنماً من تمر فسجدوا له أول النهار وع
  كلوه!!وا فأآخر النهار  جاع

ث ونتاج هللا وأشياء منها آللهتهم، فإذا زكا ما رحيعينون أشياء من  واوكان
كوه، وذلك قوله رعلوه لألصنام تجعلوه هللا رجعوا فجعلوه لآللهة، وإذا زكا ما ج

ِ  {: تعالى ً فََقالُوا ھَذا  ِ ّ ِصیبا َرأَ ِمَن اْلَحْرِث َواْألَْنَعاِم َن ا َذ ِ ِممَّ َوَجَعلُوا ِ ّ
  َزْعِمِھمْ ب  
ِ فَھَُو َیِصلُ   ِصُل إِلَى ّهللاِ َوَما َكاَن ِ ّ َرَكائَِنا فََما َكاَن لُِشَرَكائِِھْم َفالَ َی   َوھَذا لُِش
  . )٢( } َیْحُكُمونَ  إِلَى ُشَرَكائِِھْم َساَء َما 

يفعل أحد من المسلمين شيئاً من ذلك مع نبي وال ولي وال قبر وال ولم 
وتوسلوا بمن جعل له الوسيلة. المسلمون بمن جعله اهللا شافعاً، ع غيره، وإنّما تشفّ

وما التشفع سوى سؤال الدعاء الذي ال ينكره الوهابية، وكذا االستغاثة وما 
لى إء، وأهدوا ثواب الصدقة بالمذبوح جرى مجراها ال تخرج عن سؤال الدعا

سمه عليه، بل النبي أو الولي الذي ثبت جواز إهداء الثواب إليه، ولم يذكروا ا
  ، كما سيأتي تفصيل ذلك كُلّه في الفصول المختصة بذلك.تعالىاسم اهللا 

’ قاتلهم النبي فهذه االعتقادات واألعمال والتكذيب للرسل هي التي

                                       
، ٦٧: ١، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ١٧: ٤، التفسير الصافي ١١٤: ٢ير القمي تفس -  ١

  ، الطبقات٢١: ١،  فتح القدير ١٥٨: ٥،  تفسير البحر المحيط ١٣٧: ١تفسير القرطبي 
  .١٠٧: ٥، البداية والنهاية ٣٦١: ٢، اإلصابة البن حجر ٣٠٨: ١الكبرى  
  .١٣٦سورة األنعام:  -  ٢
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لى إالتشفع بنبي أو صالح والتوسل به على مجرد لى تركها، ال إعليها ودعاهم 
  .تعالى اهللا

كما يدل عليه قوله  من دون اهللام أرباباً فقد اتخذوه وأما عبادتهم للمالئكة
َب َواْلُحْكَم اَما َكاَن لِبََشر أَن یُْؤتَِیُھ ّهللاُ اْلِكَتـ{ :في سورة آل عمران تعالى

َة ثُمَّ یَقُوَل لِلنَّاِس ُكونُوا ِعَباداً  لِي ِمن ُدوِن ّهللاِ  َوالَ  ـ : تعالىـ إلى قولھ َوالنُّبُوَّ
ِر َبْعَد إِْذ أَْنتُم َیأُْمُرُكم أَْن َتتَّ  ً  أََیأُْمرُكْم باْلكُْف ْرَبابا ِخُذوا الَْمالَئَِكَة َوالنَّبِیِّیَِن أَ

، وفي هذا دليل على أنّهم فعلوا أو اعتقدوا بالنسبة إليها ما هو من  )١(}مُْسلُِمونَ 
ونحوه من أنواع العبادات  من سجود تعالىباهللا  إّال ال يليق خصائص الربوبية و

  قادات.واالعت
لى إالتشفع بالمالئكة  دعلى أنّه لم يصدر منهم إالّ مجر وليس لنا ما يدل

كان ينهى قريشاً عن ’ أنّه(اهللا. وذكر صاحب الكشاف في تفسير اآلية: 
عبادة المالئكة، واليهود والنصارى عن عبادة عزير والمسيح، فلما قالوا له: 

  أنتخذك رباً؟
عن  ميأمر الناس بعبادته وينهاك ثُم اهللا  هقيل لهم: ما كان لبشر أن يستنبأ

المخاطبين كانوا  ّعبادة المالئكة واألنبياء.. (بعد إذا أنتم مسلمون) دليل على أن
   .یانته )٢( )مسلمين، وهم الذين أستأذنوه أن يسجدوا له

رادة إخ بنسن من هذا الاخاذهم المالئكة أرباباً كاتّ ّوفي ذلك دليل على أن
  رباً ويسجدوا له.’ خذوههم بالسجود وغيره، كما أرادوا أن يتّعبادتهم ل

                                       
  . ٨٠ـ  ٧٩آل عمران:  ةسور -  ١
، تفسير البحر ١٢١: ٨، تفسير الرازي ٤٤٠: ١الکشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  - ٢

  .٢٥٣: ١، مغني اللبيب ٨٢: ٣، البرهان ٥٣١: ٢المحيط 
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وكانوا يقولون في المالئكة : إنّهم بنات اهللا كما قالت اليهود والنصارى 
عنهم بذلك كُلّه بقوله في  تعالىفي عزير والمسيح إنّهما أبناء اهللا، وقد أخبر اهللا 

ا َیْخلُُق َبَنات  ..*  ءاً َوَجَعلُوا لَُھ ِمْن ِعَباِدِه ُجزْ {سورة الزخرف:  َخَذ ِممَّ أَِم اتَّ
ْصَفاُكم بِالَْبنِینَ  ْحمِن َمَثالً َظلَّ َوْجھُُھ  *َوأَ رَّ َر أََحدُھم بَِما َضَرَب لِل َوإِذا بُشِّ
ً  * ..مُْسَوّداً َوُھَو َكِظیمٌ  ْحمِن إَِناثا َكَة الَِّذیَن ُھْم ِعَباُد الرَّ  َوَقالُوا..* َوَجَعلُوا الَْمالَئِ

ْحمُن َما َعَبْدَناُھم ال يأمركم أن تتخذوا  تعالىففي قوله ،  )١( }..لَْو َشاَء الرَّ
هو من خصائص الربوبية كما مر،  فعلهم معها ما أن المالئكة أرباباً دليل على

ْحمُن َما َعَبْدَناُھم{:تعالىوقوله    صريح في عبادتهم لهم. }َوَقالُوا لَْو َشاَء الرَّ
لى أنّها كانت مجرى االستغاثة والتشفع، بل ما مر يدل وال شيء يدلّ ع

  على عدمه.
الً  { وقوله: ْحمِن َمَث دليل على جعلهم لها مماثلة هللا  } بَِما َضَرَب لِلرَّ
ِمْن  { : مشابهة له؛ ألن الولد مماثل للوالد ومن جنسه، وكذلك قوله تعالى

زءاً له وبعضاً منه، كما فجعلوهم ج(، قال صاحب الكشاف : } ِعَباِدِه ُجْزءاً 
  .انتهى )٢()يكون الولد بضعة من والده وجزءاً له

  وافتروا على اهللا في ذلك عدة افتراءات:
  .تعالىلى اهللا إنسبة الولد  أحدھا:
أحدهم ظلّ وجهه  به نسبتهم إليه أخس النوعين الذي كانوا إذا بشّر ثانیھا:

  مسوداً وهو كظيم، ووأده حياً.

                                       
  .٢٠ـ  ١٥سورة الزخرف:  -  ١
سير غريب ، تف٢٩٩: ٣، تفسير الجامع ٤٨١: ٣الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  - ٢

  .٤٨٠القرآن: 
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اهللا عليه، فاستخفوا  لها من المالئكة الذين هم من أكرم عبادجعلهم  ثالثھا:
  بهم.

  أنّه رضي لهم عبادة المالئكة. تعالىلى اهللا إتهم نسب رابعھا:
ك ظهر أن كفرهم ليس لمجرد استغاثتهم بالمالئكة وتشفعهم لوبذ

وتوسلهم بهم، وستعرف أن المالئكة ممن ثبتت لهم الشفاعة باعتراف الوهابية، 
تشفع بهم ليس مخطئاً فضالً عن أن يكون مشركاً وكذا المتشفع فالم
  ’.بالنبي

فاعة فليس مخطئاً  فضالً عن أن يكون مشركاً، فكيف شومن جعل اهللا له ال
 تعالىلى اهللا إفع ويتوسل بنبي أو وصي ليشفع له يقاس من يستغيث ويتش

  بالمشركين في عبادتهم المالئكة؟!
المالئكة أنّها تخلق وترزق وتدبر األمر تكن تعتقد في  موكون قريش ل

ْألَْرِض  من دون اهللا بدليل: { ماِء َوا ْرُزقُُكم ِمَن السَّ ْل َمن َی  ـ لى قوله إـ  قُ
ال يدل على أن كفرها وشركها لتشفعها وتوسلها واستغاثتها   )١(}فََسیَقُولُوَن هللاُ 

الشرك يكون بغير اعتقاد الخلق والرزق مم في صدر بالمالئكة، ألن ا مر
  الكالم.

ولو كان الصادر منه االستغاثة بالمالئكة والتشفع بها فقط لم يكن ذلك 
  موجباً لشركها وكفرها.

مه فلم يكن منه مجرد االستغاثة والتوسل وطلب أوأما من عبد المسيح و
لجميع صفات اُأللوهية، وقد  إلهاً مستحقاً× اً، بل جعل المسيحقطع الشفاعة

عنهم في القرآن تارة بأنّهم قالوا: إن اهللا هو المسيح بن مريم،  عالىتأخبر اهللا 

                                       
  .٣١سورة يونس:  -  ١
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وتارة أنّهم قالوا: إن اهللا ثالث ثالثة، المسيح أحدهم، وذلك أنّهم قالوا األقانيم 
: تعالىمه إلهين من دون اهللا بقوله أإله واحد، وتارة أنّهم اتخذوه والثالثة 

َت لِلنَّاِس اتَِّخذُ { َت قُْل َي إِلَھْیِن  ِمن ُدوِن ّهللاِ َءأَْن ن المسيح أوتارة  ،)١(}ونِي َوأُمِّ
  ابن اهللا.

بين من يستغيث ويتشفع ويتوسل من المسلمين  الوهاب  عبدفتسوية ابن 
إلى اهللا بنبي أو ولي جعل اهللا له الشفاعة والوسيلة، وجعله مغيثاً بدعائه، وجاءت 

  تمويه وتضليل. ؛ه موأُ المسيح  بعد الموت وبين من يعبداألخبار بأنّه حي 
فقد فعلوا فعل مشركي قريش من تكذيب الرسل × وأما قوم نوح

نكار ما جاءت به وعبادة غير اهللا، كما أخبر بذلك عنهم القرآن الكريم، إو
  وكفى ذلك في كفرهم.

ولم يرد في دليل قوي وال ضعيف أن عبادتهم لغير اهللا كانت مجرد التشفع 
الصالحين، وأنّهم كانوا يقيمون جميع شرائع الدين سوى هذه، والتوسل إليه ب

لينهاهم عن التوسل بالصالحين والتشفع بهم، وأي   ال  ما بعث إ× وأن نوحاً
نطق بذلك؟! بل إنّهم قد غلوا في الصالحين، وعبدوهم بما نهى كتاب أو سنة 

ّ مثل ما إّال ر منهم اهللا عنه كما أخبر اهللا عنهم في كتابه العزيز، أما أنّه لم يصد
يصدر من المسلمين من االستثغاثة والتوسل والتشفع بالصالحين، فهو تخرص 

  مم األنبياء^ .أُ وكذا غيرهم من  ،، بل افتراء محضعلى الغيب
إِن نَقُوُل  {:× حكاية عن قوم هود في خطابهم لهود تعالىوظاهر قوله 

َراَك َبْعُض آلَِھتَِنا بُِسوء اعتقادهم بأنّها قادرة مختارة بنفسها على  )٢(}إِالَّ اْعَت

                                       
  .١١٦سورة المائدة:  -  ١
  .٥٤سورة هود :  -  ٢
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مجرد الضر والنفع واالعتراء بسوء، فظهر أن عبادة المشركين لألصنام لم تكن 
  لى اهللا بذوي المكانة عنده كما توهم الوهابيون.إاالستغاثة والتوسل والتشفع 

وسيأتي كالم في مثل ذلك في رد كالم الصنعاني ويأتي له مزيد توضيح 
  باب الثالث إن شاء اهللا .في ال

  .لخإ )فبعثه اهللا يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم(قوله: 
’ محمدقد ظهر بطالنه مما مر، فإن دين أبيهم إبراهيم الذي بعث  

، أما أنّه ليس لتشفع بالصالحين وال داخالً فيهلتجديده ليس هو عبارة عن عدم ا
جدده  ذيال × هم إبراهيمين، فألن دين أبيعبارة عن عدم التشفع بالصالح

مر  يتمات والموبقات الهو ترك ما كانوا يفعلونه من المحر’ لهم رسول اهللا
بالبيت عراة، يلة والحامي والنسيء والطواف صبعضها، كالبحيرة والسائبة والو

والخمر والميسر، وإكراه فتياتهم على البغاء، ووأد بناتهم،  ونكاح أزواج آبائهم
وذكر أسمائها على ذبائحهم، وتركهم الصالة، واستبدالها  وسجودهم لألصنام،

بالمكاء والتصدية وغير ذلك، فهذا وأمثاله مما بدلوه من دين أبيهم إبراهيم هو 
  لتجديده لهم.’ الذي بعث رسول اهللا

ا جدده لهم؛ فألن موالتوسل بالصالحين ليس داخالً فيوأما أن عدم التشفع 
ن يكون بعثه عنه، فضالً عن أ’ نههم الرسولذلك وما يجري مجراه لم ي

هم على التشفع والتوسل الذي هو نوع من طلب قرأمحصوراً في ذلك، بل 
 الدعاء منه بما حثّ عليه من سؤال الدعاء من المؤمنين، وبما أخبرهم به من أن

جعل له الشفاعة والوسيلة وأكرمه بذلك، كما ستعرفه مفصالً في  تعالىاهللا 
  خاصة بذلك، وال ينكره الوهابيون.الفصول ال
   .)محض حق اهللا ويخبرهم أن هذا التقرب واإلعتقاد(قوله: 

أن ’ اًمحمد تعالى، فمتى أمر اهللا ×هذا افتراء على اهللا وعلى إبراهيم
يخبرهم أنّه ال يجوز طلب الشفاعة ممن له الشفاعة، وأن طلبها محض حق هللا 

  ال يجوز طلبها من غيره؟! 
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بأن ال يطلبوا منه الشفاعة؟! بل األمر بالعكس، ’ محمدأخبرهم  ومتى
فقد أخبرهم بأنّه الشفيع المشفع، وصاحب الوسيلة، والزم ذلك أن يطلب منه ما 

  جعله اهللا له. 
ولم يقل لهم حين أخبرهم بذلك أن طلب الشفاعة منه شرك وكفر مع أنّه 

  .يخرج عن ذلك كما ستعرفشفاعة ال أمرهم بطلب الدعاء من الغير، وطلب ال
ً  { الوهابية للمنع بآية :وتشبث  ِ الشََّفاَعُة َجِمیعا َفالَ َتْدُعوا َمَع   {،)١(}ِ َّ

ِ أََحداً  ستعرف أنّه من السخافة بمكان، فالذي أوجب شركهم وكفرهم و )٢(}هللاَّ
 وعبادتهم الصور والتماثيل منوأحل قتالهم تبديلهم دين اهللا، وتكذيبهم رسله، 

  لى اهللا.إاهللا، ال مجرد التشفع بالصالحين دون 
عدم التشفّع  وبذلك تعرف أن توحيد العبادة الذي جحدوه ليس هو

منافياً  واللى اهللا، وأن هذا التشفع ليس عبادة لغير اهللا، إوالتوسل بالصالحين 
هم لتوحيد اهللا في العبادة، وأن ما يسميه المسلمون االعتقاد ال محذور فيه، فإنّ

  لم يعتقدوا في األنبياء والصالحين إالّ بما جعلهم اهللا له أهالً.
نوا يدعون اهللا ليالً ونهاراً ، ومنهم من يدعو المالئكة لصالحهم وكا(قوله: 

  . )كعيسى وقربهم ليشفعوا له، أو رجالً صالحاً كالالت أو نبياً 
هو من  امم هم بهم، بل فعلهم معهعوعبادتهم للمالئكة لم تكن مجرد تشفّ

لى غير ذلك كما مر إدهم مماثلتهم هللا، وأنّهم بناته خصائص الربوبية واعتقا
  مفصالً.

                                       
  .٤٤سورة الزمر:  -  ١
  .١٨سورة الجن:  -  ٢
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لى اهللا، إلم تكن مجرد التشفع به  )١(هو رجل صالح لالت  الذيلوعبادتهم 
 لهم عن ه على صورته ، مع نهي اهللاود وأنواع العبادة لحجر زعموا أنّبل السج

  .مر غير ذلك ممالى إذلك على لسان أنبيائه 
توا له لى اهللا، بل أثبإليست مجرد التشفع به × ارى لعيسىوعبادة النص

  .جميع صفات اإللهية كما مر
وكيف يتوهم عاقل أن عبادتهم له مجرد التشفع به؟! إن هذا لمخالفة 

  للمحسوس، وتكذيب للقرآن، وتمويه وتضليل!!
ذبح واالستغاثة وجميع وإنّه قاتلهم ليكون الدعاء والنذر وال( قوله :

  .)العبادات كُلّها هللا
  له، وما تقدم هناكورة، كُلّ في فصذسيأتي الكالم على األربعة الم 

  حديث إجمالي.  
ألولياء يريدون إن قصدهم المالئكة واألنبياء وا(وقد ظهر أن قوله: 

كذب  )لى اهللا بذلك هو الذي أحلّ دماءهم وأموالهمإشفاعتهم والتقرب 
اء على اهللا وعلى رسوله، بل الذي أحلّ دماءهم وأموالهم تبديلهم لألصنام وافتر

هم عتشف بالوجوه التي ذكرناها من دون أمر اهللا، بل عناداً وخالفاً عليه، ال مجرد
  وتوسلهم بالصالحين.
نهدام وفساد كُلّ ما بناه على هذا األساس الفاسد من إومن ذلك يعلم 

                                       
  البغوي  ، تفسير٢٩٤: ٥، تفسير السمعاني ١٤٥:  ٩، تفسير الثعلبي ٤٧١:  ٨اري ــح البـــفت -  ١
لوسي  ، تفسير اآل ١٠٨:  ٥، فتح القدير ١٢٦:  ٦ر ، الدر المنثو١٠٠:  ١٧، تفسير القرطبي ٢٤٩:  ٤ 
٥٥:  ٢٧.  
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لى اإلقرار بها؛ بأن المراد إن المشركي’ ا النبيالتوحيد التي دع ة تفسير كلم
باإلله  فيها ما يعم من قصد ألجل الشفاعة ونحوها، وأنّه ليس المراد به الخالق 
الرازق المدبر فقط؛ ألنّهم كانوا يعلمون أن ذلك هللا وحده، فإن المبنى في 

انة عنده لى اهللا بذوي المكإواحد، وهو توهم أن االستغاثة والتشفع  الكُلّ
يوجب اتخاذهم آلهة، ويكون عبادة لهم، وقد عرفت وستعرف مفصالً فساد 

 ا يجري مجراه ليس عبادة التشفع بذوي المكانة وم هذا التوهم وسخافته، وأن
اد األصنام والكواكب وأن قياسهم على عب يوجب اتخاذهم آلهة لهم، لهم، وال

ش يفضيل جهال مشركي قركة جهل أو عناد، وأن تئوعيسى ومريم والمال
ت واالفتراءات وأقبحها، وعبدة األصنام على المسلمين اليوم من أعظم الجهاال

يظن وال يحتمل أحد من المسلمين أن اإلسالم هو التلفظ بكلمة  وأنّه ال
  التوحيد من دون اعتقاد معناها، وال يظن حاذق منهم وال غيره أن معناها  

ل مَ، وكُلّهم يعلمون أن من كذّب الرسل وخالفهم وعال يخلق وال يرزق إالّ اهللا
كافر، لكنهم ال يعتقدون  عبدة األصنام أو أنكر شيئاً من ضروريات الدين ملَع

أن من عظّم الذي أمر اهللا بتعظيمه، واستشفع بمن جعله اهللا شافعاً، وتوسل بمن 
  وطاعته، فأيجعل اهللا له الوسيلة كافر ومشرك، مع أنّه لم يخرج عن أمر اهللا

ون؟!ملبنسبة الجهالة إليه لو كانوا يع الفريقين أحق  
ما يعنون باإلله ما يعني المشركون في زماننا وإنّ(وكذلك ظهر فساد قوله: 

 فإن المسلمين الذين سماهم المشركين ال يعنون بلفظ السيد معنى ،)بلفظ السيد
ه منزلة عند اهللا أوجبت امتيازه عن ينافي العبودية الخالصة، وإنّما يعنون به أن ل

 تعالىع به إليه، كرماً منه غيره، وأن يقبل اهللا شفاعته، ويسمع دعاء من تشفّ
  وفضالً. 

وا عنه ما جعله اهللا له، ونسبوا ما أثبته اهللا، أما الوهابية فنف ال  فهم لم يثبتوا له إ
ن خالفوا اهللا ورسله، لى المسلمين ما هم منه براء، فكانوا أشبه بالمشركين الذيإ
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  هم منه براء. تباعهم ماأل وسلى الرإونسبوا 
، بل والرب، فال مانع منه إذا لم يقصد تعالىالسيد على غير اهللا  إطالقأما 

كما ستعرفه في الفصل الخاص به  ، تعالىبه معنى ينافي العبودية الخالصة هللا 
ينافي العبودية الخالصة  هللا أن يقصد به أحد من المسلمين معنى امفصالً، وحاش

 .تعالىهللا 
 :الوهاب  عبدومما ذكرنا تعلم فساد المحكي  في تاريخ نجد عن ابن 

 والمالئکة ذا كان المشركون لم يزعموا أن األنبياء  واألولياء والصالحينوإ(
وات واألرض أو ذرة من الذرات كما قال، فال دليل اشاركوا اهللا في خلق السم

إِْن  { ية:وآ ،والتأثير م لم يزعموا استقاللهم بشيء من التدبير أنّه يدلنا على
َرْحَمة َھْل ُھنَّ ُمْمِسَكاُت  َراَدنِي بِ ِه أَْو أَ ُضرٍّ َھْل ُھنَّ َكاِشَفاُت ُضرِّ ُ بِ َراَدنَِي هللاَّ أَ

ال تنفي ذلك، إذ لم يظهر منهم االعتراف بذلك، بل الظاهر  )٢()...)١(}َرْحَمتِھِ 
ظهار بطالن معتقدهم أنّها تكشف إأنّه من قبيل االحتجاج عليهم، وواهللا أعلم 

هم ال يعتقدون أنّها كذلك، وبذلك الضر وتمسك الرحم، فال يدل على أنّ
يحسن موقع االستفهام، فيكون انكارياً ال تقريرياً، وهم لم يقروا بجميع تلك 

سهم، وكانوا ال أنفالجمل، مع أنّهم كانوا يعبدون صور األنبياء والصالحين 
ه ما يعتقد في اهللا المسيح يعتقد في يقولون عن المالئكة إنّها بنات اهللا، ومن عبد

كما مر ذلك كُلّه، وإذا كانوا ال يعتقدون في األوثان ما ورد في اآليات مما 
 أقروا به فال دليل على أنّهم ال يعتقدون غيره من صفات الربوبية كما مر

 . مفصالً

                                       
  .٣٨سورة الزمر:  -  ١
  ، والمؤلف نقل كالم اآللوسي بمعناه ال بنصّه.٨٣تاريخ نجد:  -  ٢
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        لخ فهو تطويلأ )إن مجرد اإلتيان بلفظ الشهادة(من قوله:  أما ما أطال به
لفظ الشهادة كالكرامية، ولكن أين بفلسنا نكتفي بمجرد اإلتيان  ،طائلبال

 تنقش؟! حتّىالعرش 
وكون اإليمان مجرد التصديق عند الجهمية ال يظهر لذكره فائدة غير 

واإلطالة  هيال مساس لها بما نحن فقين التي التطويل، ومثله االستشهاد بآية المناف
 في تفسيرها.

       لمسلمين لنبياومما بيناه من عدم وقوع العبادة المنهي عنها من أحد من 
من شهد (صالح وال قبر وال غيره تعرف إنهدام ما بناه على ذلك من قوله:  وال

  . )١()غيره فال شهادة له أن ال إله إال اهللا وعبد
 نقش، وكذا االستشهاد بباقي اآليات.أ ثُم ثبت العرش 

 دقال  ثُمإذا تحققت «في رسالة كشف الشبهات:  الوهاب عبد بن  محم
أصح عقوالً وأخف شركاً من هؤالء، فاعلم  ’أن الذين قاتهلم رسول اهللا

ذكرها بعض  ،عظم شبههمأأن لهؤالء شبهة يوردونها على ما ذكرناه، وهي من 
 أّال لينا.. وهي: إن الذين نزل فيهم القرآن ال يشهدون أهل األحساء في كتابه إ

، وينكرون البعث، ويكذّبون  القرآن، ’سول اهللاربون إله إالّ اهللا، ويكذّ
 |اً رسول اهللامحمدال إله إالّ اهللا، وأن  نونحن نشهد أ ،علونه سحراًجوي

 ولئك؟لبعث، ونصلّي، ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أُباونصدق القرآن، ونؤمن 
نّه ال خالف بين العلماء كُلّهم أن الرجل إذا صدق رسول أفالجواب: 

ك إذا وكذل ،يء أنّه كافر لم يدخل في اإلسالمفي شيء وكذّبه في ش ’اهللا
إِنَّ الَِّذیَن َیْكفُُروَن  { : تعالىكافر كما قال اهللا  ببعض القرآن وجحد بعضه آمن 

                                       
  . ٨٤تاريخ نجد :  -  ١
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قُوا َبْیَن ّهللاِ َوُرُسلِِھ َویَقُولُوَن  نُْؤِمُن بَِبْعض بِاّ ِ  َوُرُسلِِھ َوُیِریُدوَن أَ  ن یَُفرِّ
َك َسبِیالً  ُر بَِبْعض َوُیِریُدوَن أَن َیتَِّخُذوا َبْیَن ذلِ ُروَن   َوَنْكفُ َك ُھُم اْلَكافِ أُْولئِ

في  تعالىللحج أنزل اهللا  ’ولما  لم ينقد أُناس في زمن النبي ،)١(}َحقّا  
ِ {حقّهم:  َطاَع إِلَْیِھ َسبِیالً َوَمن َكَفَر َفإِنَّ  ّهللاَ َوِ ّ  َعلَى النَّاِس حِجُّ الَْبْیِت َمِن اْسَت

 .)٢(}َغنِيٌّ َعِن اْلَعالَِمینَ 
فإذا كان من صدق الرسول في كُلّ شيء، وكذّبه في شيء واحد كالبعث 
حيد أو الصالة أو الصيام فهو كافر حالل الدمن والمال، فكيف إذا جحد التو

 .)٣( )الذي هو دين الرسل كُلّهم ال يكفر؟! سبحان اهللا ما أعجب هذا الجهل!!
 ثُم وهم يشهدون ةقاتلوا بني حنيف ’أصحاب رسول اهللا استشهد بأن ،

 فإن قال: إنّهم يشهدون أن مسيلمة نبي.(الشهادتين، ويصلّون، ويؤذنون، قال: 
كفر،  ’لى رتبة النبيإ المطلوب، إذا كان من رفع رجالً قلنا: هذا هو

ن أو يمن رفع شمسبوحلّ ماله ودمه، ولم تنفعه الشّهادتان وال الصالة، فكيف 
ُ {يوسف أو صحابياً أو نبياً في مرتبة جبار السماوات واألرض:  ْطَبُع هللاَّ َك َی َكذلِ

 .)٥)(٤(}َیْعلَُمونَ  َعلَى قُلُوِب الَِّذیَن الَ 

                                       
من » . وهذه الجملة من قوله: >كافر كما قال اهللا تعالی إلى آخر هذه اآلية١٥٠سورة النساء:  -  ١

  ؤلف وليست من كالم محمد بن عبد  الوهاب.كالم الم
  .٩٧آل عمران:  -  ٢
  ، وآخر العبارة نقلها المؤلف  بالمعنى ال بالنصّ.٨٢ـ  ٧٩كشف الشبهات :  -  ٣
  .٥٩سورة الروم:  -   ٤
  ، تحقيق عبد اهللا القحطاني.٨٣ـ  ٨٢كشف الشبهات :  -  ٥
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كوا المغرب ومصر في زمن بني العباس وبنو عبيد القداح الذين مل(قال: 
، ويدعون اإلسالم، ’اً رسول اهللامحمداهللا وأن  إله إالّ ال  كُلّهم يشهدون أ

ويصلّون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء ـ دون ما 
ن بالدهم بالد حرب، وغزاهم وأنحن فيه ـ أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، 

  .)١()استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين حتّىلمون المس
ألنّهم جمعوا بين الشرك وتكذيب  ال  وإذا كان األولون لم يكفروا إ(قال:  

نكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء إو الرسل والقرآن
 !سالمه؟إ في كُلّ مذهب (باب حكم المرتد)، وهو المسلم الذي يكفر بعد

 حتّى، كُلّ نوع منها يكفّر، ويحلّ دم الرجل وماله، ةوذكروا أشياًء كثير
به، أو إنّهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قل

 واللعب. حكلمة يذكرها على وجه المز
لََقْد َقالُوا َیْحلِفُوَن بِاّ ِ َما َقالُوا وَ  { :فيهمقال اهللا قال: ويقال أيضاً: والذين 

ِر َوَكَفُروا َبْعَد إِْسالَِمِھمْ  مع كونهم بكلمة أما سمعت اهللا كفّرهم  )٢(}َكلَِمَة اْلكُْف
ويجاهدون معه، ويصلّون معه، ويزكون، ويحجون  |في زمن الرسول

 ويوحدون؟!
ْل أَِب اّ ِ َوآَیاِت ِھ َوَرُس ولِِھ ُكن ُتْم تَْس تَْھِزءُ  { :الذين نزل فيهم وکذلک    * ونَ قُ 

ْرُتم َبْعَد إِیَماِنُكمْ  ال    هـم كفـروا   فهؤالء الـذين صـرح اهللا أنّ   ، )٣(}َتْعَتِذُروا َقْد َكَف
في غزوة تبوك، قالوا كلمـة ذكـروا أنّهـم     ’بعد إيمانهم، وهم مع رسول اهللا

 .ا على وجه المزحهقالو

                                       
  . ٨٥:  المصدر السابق -  ١
  .٧٤سورة التوبة:  -  ٢
  .٦٥ـ  ٦٤رة التوبة: سو -  ٣
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 ال  إله إ ال  فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم: تكفرون المسلمين أُناساً يشهدون أ
 .)١()ل جوابها فإنّه من أنفع ما في هذه األوراقتأم ثُم اهللا، ويصلّون ويصومون، 

عن بني إسرائيل مع إسالمهم وعلمهم  تعالىواستدل أيضاً بما حكاه اهللا 
ً َكَما لَھُْم آلَِھةٌ  {وصالحهم أنّهم قالوا لموسى:  ناس  ، وقول)٢(}اْجَعْل لََنا إِلھا

  .)ل لنا ذات أنواطاجع(من الصحابة: 
  .)٣(لنا إلهاً هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل ّأن ’فحلف

 النبي :ونليقو خرى ُأوللمشركين شبهة (قال:  ثُم سامة ُأأنكر على  ’إن
وكذلك قوله:  ،قتل من قال: ال إله إالّ اهللا، وقال: أقتلته بعدما قال: ال إله إالّ اهللا

خرى في أُ وكذلك أحاديث  ، إله إالّ اهللايقولوا: ال ىحتّقاتل الناس ُُأ أمرت أن
 .)٤()الكف عمن قالها

                                       
  ، تحقيق عبد اهللا القحطاني.٨٨ـ  ٨٦كشف الشبهات :  -  ١
  .١٣٨سورة األعراف:  -  ٢
 المصنّف، ١٩١وصححه، مسند الطيالسي :  ٣٢١: ٣، سنن الترمذي ٢١٨: ٥مسند أحمد  -  ٣

 ٣٧، كتاب السنة: ٦٣٤: ٨البن أبي شيبة  المصنّف، ٣٧٥: ٢، مسند الحميدي ٣٦٩: ١١للصنعاني 
، افتراق ٢٤٣: ٣، المعجم الكبير  ٩٤: ١٥، صحيح ابن حبان ٣٠: ٣وصححه األلباني، مسند أبي يعلى 

  .٦٧:  ٢،  الثقات البن حبان ٣٤٦:  ٦، السنن الکبری للنسائي ٦٥ُمة للصنعاني : األ
هللا ُُسامة لمن شهد ال إله إالّ ا، تحقيق عبد اهللا القحطاني ، وحديث قتل أ٩٠كشف الشبهات:   -  ٤

  كتاب اإليمان ، مسند ٩٩: ٢كتاب المغازي ، صحيح مسلم  ٥٩٠: ٧أخرجه البخاري 
  ، والحديث الثاني أخرجه أحمد١٩٣:  ٣، السيرة الحلبية ٤٤٩:  ٢، تاريخ المدينة ٢٠٠: ٥أحمد  
  يح ــكتاب اإليمان،  صح ١١: ١، صحيح البخاري ٢١٨: ٢ي ــن الدارمـــ، سن١١: ١ي مسنده ـــف 

  ←، ١١٧: ٤رمذي ــالت ، سنن٣٤٧: ١داود ، سنن أبي٢٧: ١ةــن ابن ماجــ، سن٣٨: ١م  ـــمسل
 المصنّف، ١٥١، مسند أبي داود : ٣: ٢، السنن الكبرى ١٨٧: ١، المستدرك ١٤: ٥سنن النسائي  →

، السنن الکبری ٣٩٤:  ١، مسند ابن راهوية ٥٧٦: ٦البن أبي شيبة  المصنّف، ٤٤:  ٤للصنعاني  
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فعل ما  من قالها ال يكفر وال يقتل ولو نومراد هؤالء الجهلة أ(قال: 
 .)١()فعل

بأن اليهود وبني حنيفة والذين حرقهم علي بن أبي طالب (: بوأجا
من جحد شيئاً من أركان ال إله إالّ اهللا، وهؤالء الجهلة يقولون   يقولون: 

 اإلسالم كفر وقتل ولو قالها، فكيف إذا جحد التوحيد؟!
سامة فإنّه قتل ُأا حديث فأم ؛قال: ولكن أعداء اهللا ما فهموا معنى األحاديث

رجالً ادعى اإلسالم، لظنّه أنّه ما ادعاه إالّ خوفاً، والرجل إذا أظهر اإلسالم 
في ذلك:  تعالىيخالف ذلك، وأنزل اهللا يتبين منه ما  حتّىوجب الكف عنه 

تثبتوا ولو كان ال  ي:أ )٢(}َیاأَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا إَِذا َضَرْبتُْم فِي َسبِیِل ّهللاِ فََتَبیَّنُوا{
خر.ُ ،  وكذلك األحاديث األيقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى 
ما قال ال إلھ لتھ بعدأقت«الذي قال:  ’والدليل على هذا أن رسول اهللا

  هو الذي » هللایقولوا ال إلھ إّال  ىحت  رت أن أقاتل الناس أُم«وقال: ، »هللا إّال 
لئن أدركتھم ألقتلنھم قتل «، )٣(»مأینما لقیتموھم فاقتلوھ«قال في الخوارج:  

                                                                                           
  ، صحيح ابن  ٧:  ٤، صحيح ابن خزيمة ٦٩: ١، مسند أبي يعلی الموصلي ٨:  ٢ائي للنس

، معرفة ٢٣٨:  ١، سنن الدارقطني ٢١٨: ١، المعجم الکبير ٢٨٨:  ١، المعجم األوسط  ٣٩٩:  ١حبان 
  . ١١٧:  ٣السنن واآلثار 

  ، تحقيق عبد اهللا القحطاني . ٩١كشف الشبهات :  -  ١
  .٩٤سورة النساء:  -  ٢
باب عالمات النبوة في اإلسالم،  ١٧٩:  ٤، صحيح البخاري ٤٢٥:  ٤و  ٨١:  ١مسند أحمد  -  ٣

   ←، سنن٤٢٩:  ٢باب التحريض علی قتل الخوارج، سنن أبي داود  ١١٤:  ٣صحيح مسلم 
، مسند أبي داود ١٧٠:  ٨، السنن الکبری للبيهقي ١٤٦:  ٢، المستدرک للحاکم ١١٩:  ٧النسائي  →

و صححه األلباني محقّقه، السنن الکبری  ٤٢٩، کتاب السنّة: ٣٨٠، مسند ابن الجعد : ١٢٤ الطيالسي:
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إن الصحابة يحقرون  حتّىمع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليالً،  ،)١(»عاد
اهللا، وال كثرة  ال  وا العلم من الصحابة، فلم ينفعهم ال إله إأنفسهم عندهم، وتعلم

 .)٢(العبادة، وال ادعاء اإلسالم لما ظهر منهم مخالفة الشريعة
الكفر (عنه اآللوسي في تاريخ نجد:  هأيضاً فيما حكا عبد الوهابوقال ابن 

، والمقيد ’ما جاء به الرسول جميعن: مطلق ومقيد، فالمطلق أن يكفر بنوعا
إن بعض العلماء كفر من أنكر  حتّى، ’أن يكفر ببعض ما جاء به الرسول

من يدعو ب، وإن صلّى وصام، فكيف ُختألعاً مجمعاً عليه كتوريث الجد وافر
مذكور في المختصرات وهذا  الصالحين، ويصرف لهم خالص العبادة ولبها؟!

   .األربعة بهمن كتب المذا
ور بأنّهم يصلون ويصومون ويؤمنون بالبعث : فتشبيه عباد القبإلى أن قال  

  مجرد تعمية على العوام وتلبيس; لينفق شركهم ويقال بإسالمهم وإيمانهم، 
  

 .)١()ويأبى اهللا ذلك ورسوله والمؤمنون

                                                                                           
  ، المعجم ١٣٦:  ١٥، صحيح ابن حبان ٢٢٦:  ١، مسند أبي يعلی الموصلي  ٣١٢:  ٢للنسائي 
 وغيرها من المصادر ١٢٠:  ٨، إرواء الغليل  ٤٨، نظم المتناثر من الحديث المتواتر : ١٠٠:  ٢الصغير 
 الغفيرة.

باب  ١١٠:  ٣کتاب بدء الخلق، صحيح مسلم  ١٠٨:  ٤، صحيح البخاري ٦٨:  ٣مسند أحمد  -  ١
  المصنّف،  ٣٣٩:  ٦، السنن الکبری للبيهقي ٨٨:  ٥ذکر الخوارج وصفاتهم، سنن النسائي 

و صححه األلباني محققه، نظم المتناثر من الحديث  ٤٢٧، کتاب السنة : ١٥٧:  ١٠الصنعاني  
 . ٨٩:  ٣، السيرة الحلبية ٣٩٢:  ١، تاريخ اإلسالم  ٣٦٨: ٣، إرواء الغليل  ٤٨متواتر : ال

  . تحقيق عبد اهللا القحطاني . ونقل المؤلف العبارة بالمعنی .٩٣ـ  ٩كشف الشبهات :  - ٢
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بعد العلم بأنّه جاء به،  ’انكار شيء مما جاء به النبي ّوالجواب: إن
لقطعية، وصار من ضروريات لكونه مما ورد في القرآن، أو جاءت به السنة ا

 ، موجب للكفر.’ريب في أنّه تكذيب للنبيال   الدين;
ر الشواهد كثاإلى اإلطالة وإوال يحتاج  ،كم بارتدادهوإذا وقع من مسلم ح
به  وذكر العلماء باب المرتد وغير ذلك الذي أطال ،عليه من اآليات وغيرها

 بدون طائل.
هل هي موجبة  بالصالحينشفع والتوسل إنّما الكالم في أن االستغاثة والت
 ؟جبار السماوات واألرض كما زعم  لجحود التوحيد، وللرفع في مرتبة

يره وفي الفصول وقد تبين بما شرحناه وأوضحناه في هذا المقام وغ
فيها شيء مما ينافي التوحيد، وال توجب رفع  سيمور أنّه لُ المختصة بتلك األ

ماوات واألرض، وال تخرج عن طلب الدعاء ممن مخلوق إلى مرتبة جبار الس
 ته.يلنا، لما له من المنزلة عنده، بإخالصه في عبود هيرجى من اهللا إجابة دعاء

ولما قاس الوهابيون حال المسلمين المستغيثين بالصالحين على حال 
مشركي قريش فقالوا: إن كليهما أقر بتوحيد الربوبية، ولكنه تشفع واستغاث 

لم  ’لمخلوقين، فلم ينفعهم إقراره بتوحيد الربوبية، وأن النبيوتوسل با
ل على استشفاعهم بغير اهللا رجالً صالحاً أو غيره، فد ال  يقاتل عبدة األوثان إ

  ذلك على أن االستشفاع عبادة، وعبادة غير اهللا شرك كما صرح به ابن 
عض أهل عتراض باتوجه عليهم حينئذ  ؛في كلماته السابقة الوهاب عبد

يشهدون الشهادتين، األحساء بأن هذا قياس مع الفارق، فمشركوا قريش ال 

                                                                                           
  . ٨٤تاريخ نجد :  -  ١
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والقرآن، وينكرون البعث، وهذا هو الذي أوجب كفرهم،  ويكذبون الرسل
 وأحلّ قتالهم، ونحن نقر بذلك كُلّه، فبطل القياس.

 لو كان الصادر من األولين مجرد االستغاثة واالستشفاع وتعظيم القبور ،نعم
ا يوجب الكفر والشرك.كان القياس صحيحاً، ولكن الصادر منهم غير ذلك مم 

من صد ق الرسول في شيء وكذّبه في شيء كفروال ينفع الجواب بأن، 
 الذي ال ينكره أحد.

 ال  ال ينطبق إ )اهللا ما أعجب هذا الجهل نسبحا(ومن ذلك تعلم أن قوله: 
ليس  )على قلوب الذين ال يعلمونكذلك يطبع اهللا (عليه خاصة، وأن قوله: 

 أحد أولى به منه.
حاجة إليها، بل هي ومع كون الشواهد التي استشهد بها وأطال بذكرها ال 

أكثرها غير صحيح في نفسه، كدعواه أن الفاطميين المصريين  لتطويل بال طائ
بني عبيد قد أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بالدهم بالد حرب، فإنّه 

دعاء باطل وافتراء على العلماء، ولو كان ذلك صحيحاً لتمسك به أعداؤهم ا
خلفاء بني العباس، وجعلوه من أعظم الحجج لهم، فأخذوا فتاوى العلماء 

ونقلة األخبار،  ذاع، ولذكره أهل السير والتواريخبذلك، ولو وقع ذلك لشاع و
لى إ عباس يعدلون عنها كان بنو اليس له في كتبهم عين وال أثر، ولممع أنّه ل

كتابة محضر بعدم صحة نسبهم، فقد شهد فيه جماعة من العلماء خوفاً على 
أنفسهم، وامتنع من الشهادة الشريف الرضي، وقصته في ذلك مع القادر العباسي 

 .)١(مشهورة، ذكرها المؤرخون

                                       
  ، حقائق٣٨ :١، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد ٢٣٥راجع عمدة الطالب البن عنبه:  -  ١

، تاريخ ابن  ٥: ١٢، البداية والنهاية ٢٤: ٨، الكامل في التاريخ ٤٦٩، الدرجات الرفيعة : ٣٨التأويل : 
  .٣٦٠: ٣خلدون 
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استنقذوا ما بأيديهم  حتّىوغزاهم المسلمون (وال شيء أطرف من قوله: 
، فإنّا ال نعلم أحداً من المسلمين غزاهم، وهذه كتب )د المسلمينمن بال

التواريخ شاهدة بذلك، وإنّما استنجد آخر خلفائهم الملقب بالعاضد بنور الدين 
ملك الشام لما خاف على بالده من األفرنج، فأرسل إليه صالح الدين األيوبي، 

زو، بل على عادة فكان انقراض دولتهم على يده بدون حرب وال قتال وال غ
الملوك في تغلبهم على ملك غيرهم إذا أنسوا منهم ضعفاً، كما تغلب صالح 

هو الذي أرسله، الدين على ملك مصر وخرج عن طاعة نور الدين، مع أنّه 
تغلّب صالح الدين على الشام بعد موت نور  ثُم عنده،  لموكان بمنزلة العا

التواريخ مشهور، أفهذه أدلة الدين وطرد ولده من الملك، وخبر ذلك في 
  ؟!)١(وهذا مبلغ علمه بالتاريخ عبد الوهاببن  محمد
طريف جداً، فإنّه مناف لتكفير الوهابية  )غزاهم المسلمون(وقوله:  

ر الفاطميين المصريين صالمسلمين وإشراكهم إياهم، فإن المسلمين في ع
وا في ذلك العصر مثلهم في عصر الوهابيين ال يزيدون عنهم بشيء، فقد كان

ن هؤالء كا ظمونها، ويتشفعون بالصالحين، فإنيبنون القباب على القبور، ويع
م يكن في عصر الفاطميين وهابية يغزون، لومشركين فأُولئك مشركون، 

 فكيف سماهم مسلمين؟!
وهذا کقول صاحب المنار : أيها المسلمون، مع تصويبه اعتقاد الوهابية 

ر هذا الموضع، ولکن هؤالء عند حاجتهم للمسلمين فيهم کما بيناه في غي
  روهم وأشرکوهم.يعترفون بإسالمهم وإذا استغنوا عن ذلک کفّ

                                       
، وفيات األعيان وأنباء أبناء ٦٣٧، عيون األنباء في طبقات األطباء : ٣٢٤: ١١الكامل في التاريخ  -  ١

، تاريخ ٣٥٥: ١٢، البداية والنهاية ٣١: ١٠لوافي بالوفيات ، ا٢٦٩: ٤٤، تاريخ اإلسالم ٢٥٧: ١الزمان 
  .٢٢٠:  ٨، األعالم للزركلي ٧٨: ٤ابن خلدون 
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لوهابيين وخروجهم من الجماعة، إن المسلمين أجمعوا على ضاللة ا ،نعم
هم وغزاهم المسلمون بأمر خليفة اإلسالم السلطان العثماني وعساكره تلاوق

استنقذوا  حتّىعلي باشا،  محمداق والعجم في عهد وعساكر مصر والشام والعر
فإن كان ذلك دليالً  ،المسلمين كما فصّلناه في تاريخهمما بأيديهم من بلدان 

 على الكفر واالرتداد، فهو دال على كفر الوهابية وخروجهم من الدين.
كما أنّك قد عرفت في الباب األول أقوال العلماء في حق ابن تيمية، قدوة 

 ،ف فيهل من زقا بالقول بالتجسيم وصنّوهابية، وباذر بذور مذهبهم، وأوال
ال معه، مع أنّه ال قيمة  عبد الوهابفإجماع العلماء قائم على ضد قول ابن 

 إلجماع العلماء عنده، وإن تظاهر بالتمسك به.
أنّهم جمعوا بين الشرك وتكذيب  ال  إذا كان األولون لم يكفروا إ(أما قوله: 

  .لخ إ )ا معنى ذكر العلماء باب المرتدل وغير ذلك فمسالر
األولين لم يكفروا إالّ أنّهم جمعوا  نففيه كما مر أن المعترض لم يقل إ

بين هذه األشياء بحيث لو نقص واحد منها لم يكفروا، وأنّه ليس شيء سواها 
ش مكفراً، بل لما قاس الوهابية حال المسلمين اليوم على حال مشركي قري

هذا قياس مع الفارق كما عرفت. توجه عليهم االعتراض بأن 
لو كان الصادر من األولين مجرد االستغاثة والتوسل واالستشفاع  ،نعم

وتعظيم القبور كان القياس صحيحاً، ولكن الصادر منهم غير ذلك مما يوجب 
التكفير، فلم يبق في ذلك داللة على أن االستشفاع ونحوه موجب للكفر، 

فاستشهاده بذكر العلماء باب المرتد تطويل بال طائل كما عرفت; لعدم  حينئذٍو
 إنكار أحد إمكان حصول االرتداد مع اإلقرار بالشهادتين، إنّما الكالم في أن
المتنازع فيه هو موجب لالرتداد أم ال؟ وهذا ال ينفع فيه ذكر العلماء باب 

 المرتد.
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ذكروا باب المرتد وبينوا ما يوجب الذين  بهالمذا ءاعلى أن جميع علم
أن على  ته االستغاثة واالستشفاع بالصالحين، فدلّللم يذكروا من جم االرتداد

فما استشهد  ،إجماعهم على أنّه ليس موجباً لالرتداد، وبطل بذلك زعم الوهابية
 به شاهد عليه ال له.

 .)مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه(قوله: 
علماء المذاهب في باب المرتد أن من تكلم بكلمة أقول: الذي ذكره 

أو عناداً أو اعتقاداً كفر ال مطلق من  اًالكفر كقوله: اهللا ثالث ثالثة، استهزاء
 كالمه قصداً لتهوين أمر االرتداد. إطالق، كما يقتضيه )١(قالها

  . )أو على وجه المزح واللعب ( قوله:
 خيانة في النقل وتدليس. ستعرف مما يأتي بعده شرح ذلك ورده وأنّه

اآلية  )٢(}َیْحلِفُوَن بِاّ ِ َما َقالُوا{ :بأن الذين نزل فيهم(ومن الغريب قوله: 
يجاهدون معه ويصلون  ’كفّرهم اهللا بكلمة، مع أنّهم في زمن الرسول

كونها كغيرها من استشهاداته معـ ، فإن هذه اآلية)ويزكون ويحجون ويوحدون
نزلت في المنافقين، ففي أسباب ـ تشهاد بها كما عرفت ال حاجة إلى االس
لى تبوك، إ ’قال الضحاك: خرج المنافقون مع رسول اهللا(النزول للواحدي: 

في الدين،  وأصحابه وطعنوا ’إذا خال بعضهم ببعض سبوا رسول اهللا وكانوا

                                       
. قال ٢٢٩: ٢قناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، اإل٤٠٨: ٤، حاشية رد المختار ٢١: ٥البحر الرائق  - ١

على محمل حسن أو  والذي تحرر أنّه ال يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كالمه(في البحر الرائق : 
كان في كفره اختالف ولو رواية ضعيفة، فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة ال يفتى بها. 

  .)وقد ألزمت نفسي أن ال أفتي بشيء من ألفاظ التکفير المذکورة في کتاب الفتاوی
  . ٧٤سورة التوبة :   -  ٢
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 ،یا أھل النفاق :’، فقال رسول اهللا’لى رسول اهللاإفنقل ما قالوا حذيفة 
هذه  تعالىفحلفوا ما قالوا شيئاً من ذلك، فأنزل اهللا  ؟!ھذا الذي بلغني عنكمما 

 .)١()اآلية إكذاباً لهم
ذكر لنا أن رجالً من جهينة ورجالً من غفار اقتتال، فظهر (وقال قتادة: 

انصروا أخاكم،  ،اهللا بن أبي: يا بني األوس الغفاري على الجهني، فنادى عبد
، فواهللا لئن قائل: سمن كلبك يأكلك كما قال ال  إ محمدفواهللا ما مثلنا ومثل 
فسمع بها رجل من المسلمين  ،ليخرجن األعزّ منها األذل رجعنا إلى المدينة
فأنزل اهللا  ،فأرسل إليه، فجعل يحلف باهللا ما قال ،فأخبره ’فجاء رسول اهللا

  .)٢()هذه اآلية تعالى
شهرين ينزل عليه  في غزوة تبوك ’أقام رسول اهللا( :وفي الكشاف

من معه منهم، فسمع الجالس بن  ، فيسمعب المنافقين المتخلفينيالقرآن ويع
اً إلخواننا الذين حقّ محمدسويد، فقال الجالس: واهللا لئن كان ما يقول 

 فنحن شر من الحمير. ،خلفناهم، وهم سادتنا وأشرفنا
لصادق،  اًمحمدأجل واهللا إن  :بن قيس األنصاري للجالسفقال عامر 

 تحضره، فحلف باهللا فاس ’رسول اهللا وأنت شر من الحمار، وبلغ ذلك
أنزل علی عبدک ونبيک تصديق الکاذب  لهم، فرفع عامر يده فقال : الّما قال

                                       
، ٣٤٣: ٩، تفسير الميزان ٦٩: ٥ثعلبي ،  سورة براءة، تفسير ال١٧٠أسباب النزول للواحدي :  -  ١

  .٣٤١، العمدة البن البطريق : ٣٢٠:  ٣، زاد المسير ٤٧٣:  ١تفسير الواحدي 
، ٣١، صفة المنافق : ١٥٥:  ٩، تحفة األحوذي ٢٤١:  ١٩، عمدة القارئ ٤٩٨:  ٨فتح الباري  - ٢

  ،١٣٦: ١٦فسير الرازي ، ت١٧٠اب النزول للواحدي : ــــ،  أسب٣٣:  ٤تخريج األحاديث واآلثار 
  ، تفسير٢٣٧:  ١٠، جامع البيان ٢٩٣:  ٣رآن للصنعاني ــر القــ، تفسي٧٠:  ٥ر الثعلبيـــتفسي 
  .٢٤٨:  ٤، تفسير النسفي ٧٤:  ٢السمرقندي  
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ِر  { :فنزلت فتکذيب الصادق، َیْحلِفُوَن بِاّ ِ َما َقالُوا َولََقْد َقالُوا َكلَِمَة اْلكُْف
  .  )١()}الَِمِھْم َوَھمُّوا بَِما لَْم  َیَنالُواَوَكَفُروا َبْعَد إِسْ 

كفروا بعد إسالمهم (ولكونها نزلت في المنافقين قال صاحب الكشاف: 
 .)٢()وأظهروا كفرهم بعد إظهارهم اإلسالم

 ،عند مرجعه من تبوك ’الفتك برسول اهللا هوالذي هموا به فلم ينالو
لته إلى الوادي إذا صعد احعن ر هتوافق خمسة من النافقين على أن يدفعو

أو حذيفة سائقها، وهم ملثمون، فقال:  ’رآهم عمار قائد ناقة النبيفالعقبة، 
وذكره  ،اكدي عن الضحـحاره الوـذك فهربواء اهللا اإليكم اليكم يا أعد

 .)٣(الزمخشري

                                       
، تفسير ٨٤:  ٤، تفسير أبي السعود ٢٠٣:  ٢الکشاف عن  حقائق التنزيل وعيون األقاويل  - ١

، ٤٩٩:  ٨،  والحديث في فتح الباري ٣١٢:  ٣، زاد المسير ٣٠٦:  ٢لبغوي، تفسير ا٩٩: ٢النسفي 
 .١٢١٥:  ٣، االستيعاب  ٨١:  ٢تخريج األحاديث واآلثار 

، تفسير ٨١: ٢، تخريج األحاديث واآلثار ٢٠٣: ٢الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  -  ٢
، ٢٨٤:  ١، تفسير مجاهد ١٥٨: ٣بيضاوي ، تفسير ال٩٩: ٢، تفسير النسفي ٥٩: ٢مقاتل بن سليمان 

 ، تفسير٧٤:  ٢، تفسير السمرقندي ١٨٢٦:  ٦، تفسير ابن أبي حاتم ٢١٨:  ١٠جامع البيان 

، التسهيل ٣١٣:  ٣، زاد المسير ٣٠٦:  ٢، تفسير البغوي ٣٢٨:  ٢، تفسير السمعاني ٦٤:  ٥الثعلبي  
  .٢٥٤:  ٣، الدر المنثور  ٨٠:  ٢لعلوم التنزيل 

،  ٢٠٣: ٢،  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  ٨٣:  ٢تخريج األحاديث واآلثار  -  ٣
  ، تفسير ابن أبي ٨١: ٢، تفسير جوامع الجامع ٩٩: ٢، تفسير النسفي ٣٢٩: ٢تفسير السمعاني 

، سبل  ٢٥٩:  ٣، الدر المنثور ٧٣:  ٥، تفسير البحر المحيط ١٧٠، أسباب النزول : ١٨٤٤:  ٦حاتم  
  .١٢٠:  ٣، السيرة الحلبية ٤٦٦:  ٥الهدی والرشاد 
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لوهاب: إنّهم يجاهدون ويصلون فهؤالء هم الذين قال عنهم ابن عبد ا
حدون وما ينفعهم ذلك، وهم منافقون يسبون رسول ون ويوون ويحجكّويز
سمن كلبك يأكلك،  :’ه، ويطعنون في الدين، ويقولون في حقّ’اهللا

لى الوادي، فجعلهم كالمسلمين الذين إويحاولون قتله والقائه عن راحلته 
الذي جعله شافعاً ومغيثاً على  ’، ويستغيثون بالنبيتعالىيستشفعون إلى اهللا 

 السواء. 
  علم ابن عبد الوهاب، وهذه حججه وأدلته!!هذا 

لخ نزلت فيمن قالوا كلمة ذكروا ا )١(}أَبِاّ ِ َوآَیاتِھِ {  آية إن( :وكذلك قوله
يتسنى له  حتّىفيفاً لعملهم ختهويناً وتصغيراً وت )٢()أنّهم قالوها على وجه المزح

نّهم من تشبيه المسلمين بهم، وهل ينفعهم ذلك وادعاؤهم المزح، والحال أ
َل َعلَْیِھْم ُسوَرةٌ  { فيهم: تعالىالمنافقين الذين أنزل اهللا  زَّ َیْحَذُر اْلُمَنافِقُوَن أَن  تَُن

ِل اْستَْھِزُءوا إِنَّ ّهللاَ ُمْخِرٌج َما َولَئِن َسأَلْتَھُْم * َتْحَذُرونَ  تَُنبِّئُھُم بَِما فِي قُلُوبِِھْم قُ
ْل أَبِاّ ِ َوآَیاتِِھ َوَرُسولِِھ ُكنتُْم تَْستَْھزِ  لَیَقُولُنَّ إِنََّما ُكنَّا َنُخوضُ   ال  * ونَ ئ  َوَنْلَعُب قُ

يسير في  ’بينا رسول اهللا(ي الكشاف: ـف )٣(}َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرتُم َبْعَد إِیَمانُِكمْ 

                                       
  .٦٥ـ سورة التوبة :  ١
يتبين مما سيأتي في سبب نزول اآلية أنّهم لم يعترفوا بتلک الکلمة وال  ادعوا قولها، ال علی  - ٢

سبيل المزح کما يدعيه ابن عبد الوهاب وال غيره، بل أنکروها بتاتاً، وادعوا أنّهم کانوا يمزحون 
  بشيء غيرها.

قول: يمن کشف الشبهات  ٧٢، وفي ص )ذکروا أنّهم قالوا علی وجه المزح(ثم إنّه هنا يقول : 
، فجزم بذلک فتناقض کالماه ، وکالهما )کفروا بسبب کلمة قالوها علی وجه اللعب والمزح(

 (المؤلف) مخالف للواقع ، فانظر إلی تحريفة األخبار ترويجاً لمقاصده !!

  .٦٦ـ  ٦٤لتوبة : سورة ا -  ٣
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لى هذا إسيرون بين يديه، فقالوا: انظروا غزوة تبوك وركب من المنافقين ي
 ×قصور الشام وحصونه، هيهات هيهات، فأطلع اهللا نبيه الرجل يريد أن يفتح

 قال: قلتم كذا وكذا؟فعلى ذلك فقال: احبسوا على الركب، فأتاهم 

ولكن في شيء مما  ا في شيء من أمرك..ال واهللا ما كنّ ،فقالوا: يا نبي اهللا
 .)١()ا على بعض السفر، فنزلت اآليةنليقصر بعض ،يخوض فيه الركب

قالوا: يا رسول (احدي في أسباب النزول عن قتادة وأنّهم وذكر نحوه الو
بن أسلم زيد  اً عنوذكر الواحدي أيض، )٢()اهللا، إنّما كنا نخوض ونلعب

قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك: ما رأيت مثل (بن وهب:  محمدو
لسناً، وال أجبن أ، وال أكذب وأصحابه، أرغب بطوناً ’ني النبيعهؤالء، ي
ب فنزلت عا نخوض ونلفاعتذر القائل: بأنا كنّ ،’لقاء، فأخبر النبيعند ال
 . )٣()اآلية

ه، صاحب الشفاعة يببن تعالىمون المتشفعون إلى اهللا الء يقاس المسلؤأفبه
  عنده؟!

                                       
، تفسير ٧٩: ٢، تخريج األحاديث واآلثار ٢٠٠: ٢الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  -  ١

، أحكام ٩٦: ٢، تفسير النسفي ٦٥: ٥، تفسير الثعلبي  ٢٢١: ١٠، جامع البيان ٢٨٢: ٢القرآن للصنعاني 
  .٥٤٢:  ٢القرآن 
  .١٩٦: ٦أسباب النزول للواحدي  -  ٢
، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ١:٤٧٠، تفسير الواحدي ١٦٩النزول للواحدي : أسباب  - ٣

، تفسير البحر ٣١٥: ٣، زاد المسير ٥:٦٥، تفسير الثعلبي ١٨٢٩: ٦، تفسير ابن أبي حاتم ٥٥: ٣العزيز 
  . ٣٧٨: ٢، فتح القدير للشوکاني ٦٧: ٥المحيط  
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 ثُم ح بقول: يتبج)هذه الشبهة  لتأم مل جوابها، فإنّه من أنفع ما في أت ثُم
   .ت بجواب وال شبه جوابأيوهو كما عرفت لم  ،)هذه األوراق

 اجعل لنا( :أن قول بعض الصحابه له ’استشهاده بحلف النبي كذاو
ال محل له  )لهةآاجعل لنا إلهاً كما لهم (نظير قول بني إسرائيل:  )طذات أنوا

عبد كما تومن الذي يشك في أن اتخاذ شجرة تناط بها األسلحة و ،وال فائدة فيه
  ؟!دة بني إسرائيل لألصنامنظير عبا تعبد األصنام هو

ظير طلب قوم موسى منه، هو ن |من النبي کوطلب بعض الصحابة ذل
نظير  صلّى عليه وآله وسلّم نبيلن االستغاثة واالستشفاع باال يثبت أولكن هذا 
 .عبادة األصنام

ن حرقهم يسامة وتنظيره باليهود وبني حنيفة والذُأوأما جوابه عن قصة 
ه من سعلى األساس الفاسد الذي أس ينبالخوارج، فهو مبن أبي طالب وعلي 

  اً، فال ينفع معها قول کروالتوسل بالصالحين عبادة لهم وش جعل االستشفاع
 اهللا.  الال إله إ

عرف أن من تني عليه، وما ب األساس تعرف فساد وحيث عرفت فساد هذا
يث، داعنى األحبهذا الوصف منهم ـ قد فهموا م وصفهم بأعداء اهللا ـ وهو أحق

اهللا  ال  وأفنوا أعمارهم في فهمها ودراستها، وأنّها تدل على أن من قال: ال إله إ
وال يجوز تكفيره واستحالل  ،قينيأن يثبت خروجه عن اإلسالم ب ال  حرم دمه إ

ة ع ،والتخمين دمه بمجرد الظندو ×ىيسفاليهود أنكروا نبومحم’ 
ة الهم بمنع الزكتعتل لقإلذين قتلهم خالد وجميع شرائع اإلسالم، وبنو حنيفة ا

مسيلمة  ، والذين اتبعواالتي وجوبها من ضروريات الدين التي يكفر منكره
ة وارتدوا عن اإلسالم.ادعوا فيه النبو 
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عوا النبوة في مسيلمة ولئك اداُُشد كفراً منهم باعتبار أن أوجعله المسلمين 
تهم وتشّفعهم ثلهية، بسبب استغااإل والمسلمون رفعوا المخلوقين إلى درجة

ا هو أوضح من الشمس في رائعة من السخافة بمكان، لما عرفت ولم بهم;
وجميع  تعالىتشفاعهم بذوي المكانة عنده نهار من أن استغاثة المسلمين واسلا

لهية، رجة العبودية إلى درجة اإلرفع المخلوق عن دوائبة ليس فيه ش ما يفعلونه
 عادته.إمكرراً فال نطيل ب نا ذلكحوقد أوض

اهللا.  م علي بن أبي طالب قالوا له: أنتهقوالذين حر 

أما من توسستغاث به، ليدعو اهللا له، اأو صالح إلى اهللا ودعاه و ل بنبي
 ال  يباح دمه إ حتّىلم يشرك ولم ينكر ضرورياً وويكون له شفيعاً، فلم يكفر 

 يث.دعند الجاهل الذي ال يفهم معنى األحا

ظهر منهم  أمر بقتلهم لما ’وأما استشهاده بأخبار الخوارج، وأن الرسول
الذين ظهر منهم هو تكفير المسلمين واستحالل   من مخالفة الشريعة ; ففيه إن

 دمائهم وأموالهم، وإخافة السبيل.

بها ام أسبظين، لشبهة دخلت عليهم، أعمار الحرب على المسلهوإش
مر من يكفّر المسلمين کما ي هذا الزمان كان ه الناس بهم فــالجمود، وأشب

ب على رالم، ويشهر الحـــهم وأموالهم، ويغزو بالد اإلسءدما ويستحلّ
، بشبهة أنّهم يستغيثون ويستشفعون بذوي المكانة لن، ويخيف السبيالمسلم
  .هللاعند ا
 ناه  ّم أنوتوهذلك شرك باهللا، والحال أنّه ليس فيه من ذلك شائبة كما بي
 ه بالخوارج لو كانوا يعقلون؟!بأن يشب ضحناه فأي الفريقين أحقووأ
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كفّر من أنكر  لماءن بعض العإ( :وأما قوله فيما حكي عنه في تاريخ نجد
إنّهم قد تباعه بالكفر، فأعلى واف منه على نفسه رفهو اعت )١()هيفرعاً مجمعاً عل

ن المسلمين، كاالسشفاع يب الفرع الواحد، مجمعاً عليها نأنكروا فروعاً فضالً ع
ين، لمتبرك به وغير ذلك مما خالفوا فيه عامة المسل، وتعظيم قبره، وا’بالنبي

  .وعمالً  فتوى ،عديدة االًيجأفاقهم وإجماعهم عليه تّإبعد 
   .لخإ )فتشبيه عباد القبور( :قوله
ال  الذي ، بل هو الحقهاه وشرحناه أنّه ليس في ذلك تشبيـنمت مما بيلقد ع
، الذي جعله ’ين بأن االستشفاع والتوسل بالنبييفيه، وأن تشبيه الوهاب شبهة
لتنفق  ،على العوام وتلبيس ةتعمي دمجر ؛افعاً وجعل له الوسيلة كفر وشركاهللا ش

 ، ويأبى اهللا ذلك ورسوله والمؤمنون.ينضاللتهم التي كفّروا بها المسلم
بعث اهللا نبياً «الشبهات أنّه ما  ه ابن عبد الوهاب في رسالة كشفركومما ذ

َك َجَعلَْنا لُِكلِّ َنبِيٍّ َعُدّواً {جعل اهللا له أعداًء كما قال:  الّبهذا التوحيد إ َوَكذلِ
، وقد يكون ألعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب )٢(}َشَیاِطیَن اْإلِنِْس َواْلِجنِّ 

ا َجاَءْتھُْم ُرُسلُھُم بِ {:تعالىوحجج كما قال  ِرُحوا بَِما ِعنَدُھم ِمَن فَلَمَّ الَْبیَِّناِت َف
  . )٣( }اْلِعْلمِ 

هل أله من أعداء قاعدين عليه،  بد أن الطريق إلى اهللا الذلک ت فإذا عر
فالواجب عليك أن تعلم من دين اهللا ما يصير لك سالحاً  ،فصاحة وعلم وحجج

                                       
  . ٨٤تاريخ نجد :  -  ١
  .١١٢سورة األنعام:  -  ٢
  . ٨٣سورة غافر:  -  ٣
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  :لّوج عزّ ومقدمهم لربك مهؤالء الشياطين الذين قال إمامه به تقاتل
  اآلية. )١(}ثُمَّ الَتَِینَّھُم ِمن َبْیِن  أَْیِدیِھمْ   *الََ◌ْقُعَدنَّ لَھُْم ِصَراَطَك اْلمُْستَقِیمَ {

ى حجج اهللا وبينّاته فال تخف ، وأصغيت إلتعالىلت إلى اهللا بولكن إذا أق
ً {:تحزن وال َطاِن َكاَن َضِعیفا  .)٢( }إِنَّ َكْیَد الشَّْی

فجند اهللا  ،من علماء هؤالء المشركين األلف بلن يغي من الموحديوالعام
َوالَ { :نانلسيف والسبا الغالبونهم  امك ،الغالبون بالحجة واللسانهم  تعالى

هذه (، قال بعض المفسرين: )٣(}َیأْتُوَنَك بَِمَثل إِالَّ جِْئَناَك بِاْلَحقِّ َوأَْحَسَن تَفِْسیراً 
 .)٤()وم القيامةيلى إالباطل  اآلية عامة في كلّ حجة يأتي بها أهل

ون عن سبيل اهللا، شياطين الذين يصدالين كمونقول: جعله علماء المسل
هم ; ألنّهم اليوافقونه على معتقده الفاسد، جوحج موقدحه في علومهم وكتبه

حقّهم السابقة واآلتية، خروج عن جادة األدب،  يمن كلماته الشنيعة ف ةكجمل
من المجادله بالتي هي أحسن، والدعاء إلى  ’نبيهبه  تعالىوعما أمر اهللا 

 والموعظة الحسنة. ةسبيل ربة بالحكم

ولو كان له دليل واضح الكتفى به ولم يحتج إلى سوء القول في علماء 
 المسلمين وحماة الدين. 

 باعه. أتوما أحقّه بما وصمهم به، وأشد انطباقه عليه وعلى 

                                       
  .١٧ـ  ١٦سورة األعراف:  -  ١
  .٧٦سورة النساء:  -  ٢
  .٣٣سورة الفرقان:  -  ٣
  ، تحقيق عبد اهللا القحطاني. ٥٩ـ  ٥٧كشف الشبهات :  -  ٤
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في كتابه، جواباً لكالم احتج  تعالىاهللا  وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر( :قال
الباطل من طريقين: مجمل جواب أهل  كون في زماننا علينا فنقول: ربه المش

قوله  وذلك لمن عقلها ما المجمل فهو األمر العظيم، والفائدة الكبيرةأومفصّل; 
َك اْلِكتَ {:تعالى َزَل َعلَْی ُھنَّ أُمُّ اْلِكَتـِب َوأَُخَر  َب ِمْنُھ آَیاٌت ُمْحَكَماتٌ اُھَو الَِّذي أَْن

َغاَء الْفِْتنَِة  ا الَِّذیَن فِي قُلُوبِِھْم َزْیٌغ فََیتَّبُِعوَن َما تََشاَبَھ ِمْنُھ اْبتِ ُمتََشابِھاٌت َفأَمَّ
َغاَء َتأِْویلِھِ  إذا رأیتم الذین أنّه قال: >’ ل اهللاوقد صح عن رسو ،)١(}..َواْبتِ

 .)٢(<لئك الذین سّمى هللا فاحذروھموُ◌◌  أیتّبعون ما تشابھ منھ ف
الَ إِنَّ أَْولَِیاَء {: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين الَ َخْوٌف َعلَْیِھْم هللا أَ

األنبياء لهم جاه عند اهللا، أو  أو أن  حق وأن الشفاعة  ، )٣(}َوالَ ُھْم َیْحَزنُونَ 
 ی تفهم معنوأنت ال ،يستدل به على شيء من باطله ’ذكر كالماً للنبي
وبهم كر أن  الذين في قلذ تعالىن اهللا إ:  ه، فجاوبه بقولكرالكالم الذي ذك

 زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه.
ا اهللا وما ذكرت لك من أن ون بالربوبية، وأنّهذكر أنكفّرهم  لمشركين يقر

شَُفَعاُؤَنا ِعنَد  ھُؤالَءِ {على المالئكة، أو األنبياء أو األولياء مع قولهم:بتعلقهم 
  .ر معناهي، وهذا أمر محكم ال يقدر أحد أن يغ)٤(}هللاَّ  

                                       
  . ٧آل عمران:  -  ١
  كتاب العلم، مسند ٢١٦:  ١٦كتاب التفسير، صحيح مسلم  ٥٧: ٨صحيح البخاري  - ٢

  ، خلق أفعال ٢٩١: ٤، سنن الترمذي ٣٩١: ٢، سنن أبي داود ٥٥: ١ارمي ، سنن الد٢٥٦:  ٦أحمد    
  .٢٧٤: ١، صحيح ابن حبان ٤٤العباد: 
  .٦٢سورة يونس:  -  ٣
  .١٨سورة يونس :  -  ٤
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  أيها المشرك.. ال أعرف معناه، ولكن أقطع أن اهللا  ذكرته ليوما  
  .، وأن كالم النبي ال يخالف كالم اهللا عزّ وجلّ ضال يتناق

هونه، فإنّه ن وفقه اهللا فال تستم الّجيد سديد، ولكن ال يفهمه إ جواب وهذا
َوَما یُلَقَّاَھا إِالَّ الَِّذیَن َصَبُروا َوَما یُلَقَّاَھا إِالَّ ُذو َحظٍّ {: تعالىكما قال 

 .)٢)(١(}َعِظیم
 ما أحقّه بهذه األوصاف التي وصف بها المسلمين. :ونقول

ه هو من ديصاؤه من يتبعه بأن يجعل كالم مخالفه من المتشابه ومعتقإوأما 
ا الَِّذیَن فِي قُلُوبِِھْم َزْیغٌ {تحت:  هخالفل مخالمحكم ليد فطريف جداً،  }َفأَمَّ

الَ إِنَّ أَْولَِیاَء {وما ندري ما الذي يجعل:  الَ َخْوٌف َعلَْیِھْم َوالَ ُھْم هللا أَ
  الشفاعة حقاً، واألنبياء لهم جاه عند اهللا; من المتشابه؟!  نوكو، )٣(}َیْحَزنُونَ 

هر اال يكون ظ ما  الثانية المقدمةاألمر الثاني من  فالمتشابه كما ذكرناه في
المعنى، لسبب من األسباب، وهذه األلفاظ معناها بين ظاهر، فكيف جعلها من 

   .المتشابه
يستدل به على شيء من باطلها (أي  ’أو ذكر كالماً للنبي(قوله: 

  .لخإ )الشفاعة) فجاوبه

                                       
  .٣٥سورة فصلت:  -  ١
  ، تحقيق عبد اهللا القحطاني. ٦١ـ  ٥٩كشف الشبهات : -  ٢
  .٦٢سورة يونس:  -  ٣
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كان الحديث مجمالً نّه إذا فإ ،جاج والمجادلةتحمنه في تعليم اال هذا خطأ
هم معناه مع كونه من أهل العلم والفهم فكيف يستدل فيمتشابهاً، والوهابي ال 

 به العلماء وأهل المعرفة والفهم؟!
وإذا فرض فالجواب عنه سهل مختصر، وهو أنّه ال داللة فيه، إلجماله من 

ح الزائد بقوله: الطويلة العريضة، والتبج المقدمةوال يحتاج إلى هذه  ،جهة كذا
 لخ.أ )وهذا جواب جيد سديد(وقوله:  ، )ةفهو األمر العظيم والفائدة الكبير(

عرابياً نشأ في إ ه يفهم معناه، لكونولعله يكون ظاهر الداللة والمخاطب ال
بن عبد  محمدتوحيد، فكيف يسوغ للم، وإن كان قلبه محشواً باالبادية ولم يتعلّ
 اب؟!مه هذا الجوالوهاب أن يعلّ
ا منّ أما السرىفي هذه الوصية فهو أنّه لم الواحد أصحابه الموح دين أن

منهم يغلب األلوف من المشركين، وعلم أنّهم ال بد أن يغلبوا في كثير من 
مهم طريقاً يرفع به عن نفسه خلف الوعد والكذب فيما مجادالتهم، أراد أن يعلّ

ه، ون بجواب فيعجزون عن ردوعدهم ومنّاهم به، ويتخلصون به عندما يجاب
وهو أن يقولوا لخصمهم: هذا الذي ذكرته متشابه، وما نعتقده محكم، 
والمتشابه ال يجوز التمسك به وال يعارض المحكم! فهذه طريقة يمكن 

متشابهاً  المتشابه ال يكون ّولم يعلم أن لّ مقام ومن كلّ إيراد ص بها في كُالتخلّ
ال بد لمن يدعي التشابه من بيانها مثل: كونه بمجرد الدعوى، بل له أسباب 
ى تعيين أحدهما، أو أنّه قامت قرينة على عدم لمشتركاً بين معنيين، وال قرينة ع

 إرادة المعنى الحقيقي ولم تعين المجازي ونحو ذلك.
رجالً طلب للمحاكمکونظير هذه الوصية ماح ة مع آخر، فاسترشد ي أن

فأوصاه باستعمال اإلنكار، فلما ، ال يغلب حتّىيفعله  لذي ينبغي أنا صديقاً له ما
  ي عن اسمه؟ ضاحضر للمحاكمة ادعى عليه خصمه بمال، فسأله الق
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 فقال: أنا منكر!
 فقال: هل أخذت منه هذا المال؟

 فأمره القاضي بدفع المال. ،قال: نعم، ولكن أنا منكر

 فقال: أنا منكر!

 قرار ال يفيد.اإلنكار بعد اإل ّولم يفهم المسكين أن

تعلقهم على الصالحين وتشفّعهم بهم بأما جعله كفر المسلمين وشركهم 
مزيد عليه أنّه من الوهي والوهن المحكم، فقد عرفت وستعرف بما ال من 

جوابه:  ه ال إحكام فيه، بل، وأنّبمكان ال شيء فيه من هو رقم على الماء، وأن
 السداد.

ء اهللا لهم اعتراضات كثيرة يصدون بها الناس وأما المفصل: فإن أعدا(قال: 
  منها قولهم: نحن ال نشرك باهللا شيئاً، بل نشهد أنّه ال يخلق، وال يرزق، ، عنه

 دوال ينفع، وال يضر إالّ اهللا وحده ال شرك له، وأنال يملك لنفسه  ’اًمحم
ون لهم ولكن أنا مذنب، والصالح، القادر أو غيره نفعاً وال ضراً، فضالً عن عبد

 طلب من اهللا بهم.اجاه عند اهللا، و

مقرون بما ذكرت  ’فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول اهللا
لي، ومقرقرأ عليه ما اانّهم ال تدبر شيئاً، وإنّما أرادوا الجاه والشّفاعة، وثأو ون أن

   .ووضّحهذكر اهللا في كتابه 
د األصنام، فكيف تجعلون هؤالء اآليات نزلت فيمن يعب ّفإن قال: إن

 الصالحين مثل األصنام؟ 
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الكفّار يشهدون بالربوبية كُلّها هللا، وأنّهم  ّر أنقفجاوبه بما تقدم، فإنّه إذا أ
ما أرادوا مما قصدوا إالّ الشفّاعه، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما 

ياء لمن يدعو األوذكر، فاذكر له أن الكفّار منهم من يدعو األصنام، ومنهم 
َك الَِّذی{م:هفي الذين قال اهللا َن َیْدُعوَن َیْبَتُغوَن إِلَى َربِِّھُم اْلَوِسیلََة أَیُّھُْم ــأُولئِ

َما اْلمَِسیُح  اْبُن {: تعالى، ويدعون عيسى بن مريم، وقد قال اهللا )١(}أَْقَربُ 

ْت ِمن قَْبلِِھ الرُُّسلُ  یقَةٌ  َمْرَیَم إِالَّ َرُسوٌل َقْد َخلَ واذكر قوله ، )٢(}َوأُمُُّھ ِصدِّ
َكِة أَھُؤالَِء إِیَّاُكْم َكانُوا َیْعُبُدونَ {:تعالى ً ثُمَّ یَقُوُل لِْلَمالَئِ  * َوَیْوَم َیْحُشُرُھْم َجِمیعا

َقالُوا ُسْبَحاَنَك أَنَت َولِیَُّنا ِمن ُدونِِھم َبْل َكانُوا َیْعُبُدوَن اْلِجنَّ أَْكَثُرُھم بِِھم 

 .)٣(}ِمنُونَ مُّؤْ 
   قال: الكفّار يريدون منهم، وأنا أشهد أن اهللا هو النافع الضار المدبر، ّفإن

منه، والصالحون ليس لهم من األمر شيء، ولكن أرجو من اهللا  ال  ريد إُأال 
 .شفاعتهم

َما {: تعالىهذا قول الكفّار سواء بسواء، فاقرأ عليه قوله  ّفالجواب: إن
ِ  ُزلَْفىَنْعُبُدُھْم إِ  بُوَنا إِلَى هللاَّ ھُؤالَِء شَُفَعاُؤَنا ِعنَد {:تعالى، وقوله )٤(}الَّ لِیَُقرِّ

  .)٥(}هللاَّ  

                                       
  .٥٧سورة اإلسراء:  -  ١
  .٧٥ة المائدة : سور -  ٢
  .٤٠سورة سبأ:  -  ٣
  .٣سورة الزمر :  -  ٤
  .١٨سورة يونس :  -  ٥



 كشف اإلرتياب                                                                                    ٣٥٠   
    

  .)١()هي أكبر ما عندهم واعلم أن هذه الشبه الثالث( قال:
من أن الذين قاتلهم  ما أطال به بال طائل مما قدمنا ونقول: يظهر فساد

د التشفع بالصالحين إليه، بل على عدم لم يقاتلهم على مجر ’رسول اهللا
قبولهم أحكام اإلسالم، وتكذيبهم له مع ظهور المعجزات على يديه، 

 نمم حتّىوارتكابهم الموبقات والعظائم، وغير ذلك مما مر في صدر الكالم، 
 نحوتة.مد صور الصالحين من األحجار البعي

ِل اْدُعوا الَِّذیَن َزَعْمتُ {: تعالىأما قوله  م  ِمن ُدونِِھ َفالَ َیْملُِكون كَْشَف قُ
رِّ َعنُكْم َوالَ َتْحِویالً  َك الَِّذیَن َیْدُعوَن َیْبَتُغوَن إِلَى َربِِّھُم الَْوِسیلََة أَیُّھُْم  * الضُّ أُولئِ

ذكره المفسرون  ، فنزلت على ما)٢(}أَْقَرُب َوَیْرُجوَن َرْحَمَتُھ َوَیَخافُوَن َعَذاَبھُ 
رب كانوا يعبدون الجن، فأسلم الجن، أو كانوا يعبدون في قوم من الع

. واعترضه الطبري في تفسيره )٣(اًزيرعالمالئكة. وقيل: كانوا يعبدون عيسى و
وعزير وعيسى  |ية دالة على وجودهم في عهد النبيّ اآلإن(  بما حاصله:
 .انتهى )٤()ليسا كذلك

                                       
  ، تحقيق عبد اهللا القحطاني. ٦٥ـ  ٦١كشف الشبهات :  -  ١
  .٥٧ـ  ٥٦سورة اإلسراء:  -  ٢
    ، جامع٤٥٤: ٢، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل ٢٤٤: ٨صحيح مسلم  - ٣

: ٢ ، تفسير العز بن عبد السالم ٣٦: ٥، زاد المسير ٣١٧: ٢السمرقندي ، تفسير ١٣١ـ  ١٣٠: ١٥البيان
  ،  الدر  ٥٠: ٣ر ـــ، تفسير ابن كثي٢١:  ٦، تفسير البحر المحيط ٢٧٩: ١٠، تفسير القرطبي ٢٢٢

  .١٩٠: ٤المنثور  
  .١٣٢: ١٥جامع البيان  -  ٤
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 }َیْبَتُغونَ {صفته، ومبتدأ، و(الذين يدعون)  <ولئكُُأ((وفي الكشاف: 
أي يبتغي من هو أقرب ، او يبتغون، وأي موصولةبدل من و }أَیُُّھمْ {خبره.. و

 .)١()غير األقرببلى اهللا فكيف إمنهم وأزلف الوسيلة 
هم آلهة من دون اهللا وعبدوهم، وليس فيها ما فاآلية دالة على أنّهم اتخذو

فاعتهم عند اهللا والتوسل بهم يدل على أنّه لم يصدر منهم في حقّهم إالّ طلب ش
هم الوسيله، إالمدعوين يبتغون  إليه، وإن اشتملت على لفظ الدعاء، وأنلى رب

رِّ َعنُكْم َوالَ َتْحِویالً {لكن قوله:  دال على أنّهم كانوا  }َفالَ َیْملُِكون كَْشَف الضُّ
وتحويله عنهم بأنفسهم، ولذلك  يعتقدون فيهم القدرة على كشف الضر

الَِّذیَن َزَعْمتُم  ِمن  {: تعالىوهم واتخذوهم آلهة من دون اهللا، بدليل قوله عبد
 ، ومع ذلك فقد كذّبوا الرسل وعاندوهم.}ُدونِھِ 
 ه فحالهم أوضح وأظهر.مُأما من يعبد عيسى وأ

ه، وجعله إلهاً خالقاً رازقاً مدبراً مُأوالعجب كيف جعل عبادة عيسى و
  ال الجهل إ لى اهللا؟! ما هذا إ، كمن يتشفع بصالح تعالىمع اهللا للكون، متحداً 

 أو العناد.
َما َنْعُبُدُھْم {وكذلك جعله رجاء الشفاعة من الصالحين هو قول المشركين:

بُوَنا وهؤالء شفعاؤنا; واضح الفساد بما عرفت من صراحة اآليتين في  }إِالَّ لِیَُقرِّ
خرى، ُأة، وعطفت عليها ا مرم غير الشفاعة، جعلت علّة لهوقوع عبادة منه

 والعلة غير المعلول، ومقتضى العطف التغاير كما سيأتي في فصل الشفاعة.
وقال الصنعاني في تطهير اإلعتقاد ما حاصله، بعد حذف تكريرات كثيرة 

لخالقية والرازقية ونحوها، التوحيد قسمان: توحيد الربوبية وا(وتأخير:  وتقديم 
 الخالق الرازق للعالم، وهذا ال ينكره المشركون. باهللا وحده هو الر نإأي 

                                       
  .٤٥٤: ٢الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  -  ١
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وتوحيد العبادة: أي إفراد اهللا وحده بجميع أنواع العبادات، وعدم عبادة 
غيره معه، وهذا الذي جعلوا هللا فيه الشركاء، ولفظ الشريك يشعر باإلقرار باهللا 

 .تعالى
ثوا لتقرير بع محمدوالرسل واألنبياء من أولهم وهو نوح إلى آخرهم وهو 

ِ َشكٌّ {توحيد الربوية كقولهم:  ِ {، )١(}أَفِي هللاَّ ُر هللاَّ ْل {، )٢(}َھْل مْن َخالِق َغْی قُ
 ً ِخُذ َولِّیا َر ّهللاِ أَتَّ ُرونِي َماَذا { ،)٤(}َفأَُرونِي َماَذا َخلََق الَِّذیَن ِمن ُدونِھِ {،)٣(}أََغْی أَ
به مقرون، ولم ترد اآليات  مألنّه استفهام تقرير لهم، )٥(}َخلقُوا ِمَن اْألَْرِض 

 الب إالّ بصيغة استفهام التقرير.غفي ال
: تعالىخالصها والنهي عن شركها، قال اهللا إلى توحيد العبادة وإوالدعاء 

} َ مم لم ، فأفاد أن جميع اُأل)٦(}َولََقْد َبَعْثَنا فِي ُكلِّ أُمَّة َرُسوالً أَِن اْعُبُدوا هللاَّ
َ {لطلب توحيد العبادة:  ال  إترسل إليهم الرسل  الَّ َتْعُبُدوا إِالَّ هللاَّ َوَما {، )٧(}أَ

ِصیَن لَُھ الدِّینَ  أُِمُروا إِالَّ  َ ُمْخلِ  .)٨(}لَِیْعُبُدوا هللاَّ

                                       
  .١٠براهيم: سورة إ -  ١
  .٣سورة فاطر :  -  ٢
  .١٤سورة األنعام:  -  ٣
  .١١سورة لقمان:  -  ٤
  .٤٠سورة فاطر :  -  ٥
  .٣٦سورة النحل:  -  ٦
  .٢١، وسورة األحقاف: ١٤، وسورة فصلت: ٢٦و ٢سورة هود:  -  ٧
  .٥سورة البينة:  -  ٨
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ُكْم ِمْن إِلھ {ما يقرع به أسماع قومه:  وكُلّ رسول أول َیاقَْوِم اْعبُُدوا ّهللاَ َما لَ

ُرهُ  ِطیُعونِ أَِن اْعُبُدوْ {، )١(}َغْی َ َواتَّقُوهُ َوأَ ولم ترسل الرسل لطلب ، )٢(}ا هللاَّ
َولَئِن َسأَلْتَھُم َمْن {:  تعالىتوحيد الربوبية؛ ألن المشركين مقرون به، بدليل قوله 

 ُ ماَواِت َواْألَْرَض لَیَقُولُنَّ {،  )٣(}َخلَقَھُْم لَیَقُولُنَّ هللاَّ َولَئِن َسأَلْتَھُم َمْن َخلََق السَّ

ْرُزقُُكم{ ،)٤(}لَقَھُنَّ اْلَعِزیُز اْلَعلِیمُ خ   ْل  َمن َی المتقدمة في كالم  آلياتا )٥(}قُ
  ابن

  .الوهاب عبد  
 اهللا خالقه وخالق السماوات واألرض، ولهذا احتج بأن وكُلّ مشرك مقر

َتْدُعوَن ِمن إِنَّ الَِّذیَن { ،)٦(}أَفََمن َیْخلُُق َكَمن الَّ َیْخلُقُ عليهم الرسول بقولهم: {
ِ لَن َیْخلُقُوا ُذَباباً َولَِو اْجَتَمُعوا لَھُ    .)٧(}ُدوِن هللاَّ

 والعبادة اعتقادية كاالعتقاد بالتوحيد، ولفظية كالنطق بكلمته، وبدنية 
  كالصالة، ومالية كالزكاة. 

في الخضوع هللا;  ال  إ والعبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل
 .)١(النعم، فكان حقيقاً بأقصى غاية الخضوع كما في الكشافعظم أ ألنّه مولٍ

                                       
  ٣٢و ٢٣ون : ، وسورة المؤمن٨٤و ٦١، وسورة هود : ٨٥و ٧٣و ٦٥و ٥٩سورة األعراف:  -  ١
  .٣سورة نوح :  -  ٢
  .٨٧سورة الزخرف:  -  ٣
  .٩سورة الزخرف :  -  ٤
  .٢٤، سورة سبأ : ٣سورة يونس:  -  ٥
  .١٧سورة النحل:  -  ٦
  .٧٣سورة الحج:  -  ٧
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ورأس العبادة وأساسها التوحيد الذي تفيده كلمته، والمراد اعتقاد معناها، 
ال مجرد ، هود دونبمع وهو إفراد اهللا بالعبادة واإللهية والنفي والبراءة من كُلّ
أََجَعَل اْآللَِھَة إِلھاَ { لوا:قولها، وقد علم الكفار هذا المعنى ألنّهم أهل اللسان فقا

، أي لنفرده بالعبادة دون )٣(}َقالُوا أَِجْئَتَنا لَِنْعُبَد ّهللاَ َوْحَدهُ {، وقالوا: )٢(} َواِحداً 
قال  ،األوثان، فأنكروا إفراده بالعبادة، وعبدوا معه غيره، واتخذوا له أنداداً

ِ أَْنَداداً َوأَنْ {: تعالى م تعلمون أنّه ال ند له. نتأ، أي و)٤(}تُْم َتْعلَُمونَ َفالَ َتْجَعلُوا ِ ّ
وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج:  

  إالّ شريكاً هو لك             ك لكيلبيك ال شر                     
 .)٥(تملكه وما ملك                                           

                                                                                           
  ، تفسير٥٦: ١، تفسير جوامع الجامع ٦٢: ١الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  -  ١

  ، تفسير ٣٢١: ٣، فتح القدير ٦٦: ١، تفسير البيضاوي ٥١: ١ربي ــن عـــر ابــ، تفسي٧: ١النسفي  
  .٢٨: ٥اآللوسي 

  . ٥سورة ص :  -  ٢
  .٧٠سورة األعراف:  -  ٣
  .٢٢سورة البقرة:  -  ٤
، ١٦: ١٢، و٤٥: ٨، المعجم األوسط ٢٢٣: ٣، كتاب الحج، مجمع الزوائد ٨:  ٤صحيح مسلم  -  ٥

  ، جامع٢٢٩: ٢، تفسير مقاتل بن سليمان ٢٩٤: ١، فقه القرآن ٢٥: ٥تفسير مجمع البيان 
، ٢٦٢: ٥، تفسير الثعلبي ٥٦: ١، تفسير السمرقندي ٢٢٠٨: ٧ير ابن أبي حاتم س، تف٢٣٩: ١٨البيان  

  ، تفسير العز بن ٢١٩: ٤، زاد المسير ٢٨٦: ٣، تفسير البغوي ٢٩٣: ٢اني ــر السمعــتفسي
، ٣١٧: ٢، تفسير ابن كثير ٨٠: ٢فسير البحر المحيط ، ت٢٦٦: ٢، تفسير القرطبي ٥٢٧: ٢عبد السالم 

، ١٦: ٨، األعالم ٦٠: ٣، فتح القدير ٣٥٤: ٣، تفسير الثعالبي ٤٨٧: ١العجائب في بيان األسباب 
  .١٦:  ٨، األعالم ٦٣: ١، السيرة النبوية ٢٧٥: ٢، عيون األثر ٢٣٧: ٢والنهاية  البداية
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وا في توحيد الربوبية، فالمشركون إنّما أشركوا في العبادة ولم يشرك
أنّهم يضرون وينفعون ويقربونهم  وكانت عبادتهم لألصنام هي اعتقادهم فيهم

لى اهللا زلفى، ويشفعون لهم عنده، فنحروا لهم النحائر، وطافوا بهم، ونذروا إ
النذور عليهم، وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم، وسجدوا لهم، ولم 

بالنذور والنحر لهم إالّ العتقادهم أنّها تقربهم يعبدوهم بالخضوع لهم والتقرب 
ِ إِن ُكنَّا لَفِي َضالَل { من اهللا زلفى، وتشفع لهم لديه، وقالوا وهم في النار: َتا َّ

َربِّ اْلَعالَِمینَ  *مُّبِین یُكم بِ ، مع أنّهم لم يسووهم به من كُلّ وجه، وال )١(}إِْذ نَُسوِّ
 جعلوهم خالقين رازقين.

شركون منهم من يعبد المالئكة، ويناديهم عند الشدائد، ومنهم ن الماوك
لى إيدعوهم  ’اًمحمدد أحجاراً ويهتف بها عند الشدائد، فبعث اهللا بمن يع

: تعالىقال  ،إفراد اهللا بالعبادة، كما أفردوه بالربوبية، وأن ال يدعو مع اهللا أحداً
، )٣(}ى ّهللاِ فََتَوكَّلُوا إِن ُكْنتُم ُمْؤِمنِینَ َوَعلَ {اآلية، وقال:  )٢(}لَُھ  َدْعَوةُ اْلَحقِّ {

يجب إفراده بالدعاء  أي من شرط الصدق ـ كذا ـ باهللا أن يفردوه بالتوكل، كما
 واالستغفار.
ال التي أشرك بها السابقون بشرك العبادة هي بعينها حال ــذه الحــوه

رون م أنّهم يضاء والصالحين وغيرهم، فاعتقدوا فيهــع األنبيــالمسلمين م
لى اهللا، ويشفعون عنده، فدعوهم ونادوهم في الشدائد إوينفعون، ويقربون 

                                       
  .٩٨ـ  ٩٧سورة الشعراء:  -  ١
  .١٤لرعد : سورة ا -  ٢
  .٢٣سورة المائدة:  -  ٣
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والرخاء، وهتفوا بأسمائهم، واستغاثوا، واستعانوا، وتوسلوا، وتشفعوا، وحلفوا 
من اهللا من عافية المريض، وقدوم الغائب،  ال  بهم، وطلبوا منهم ما ال يطلب إ
الهم وأوالدهم، ونحروا على قبورهم، وطافوا ونيل المطالب، ونذروا لهم بأمو

قة تقدون في القبور واألولياء والفسبها، وتبركوا وتمسحوا بها، فصار الذين يع
م، ألنّه قد حصل منهم ما حصل والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في األصنا

    في االعتقاد واالنقياد واالستعباد،  اولئك، وساووهم في ذلك، بل زادوُأمن 
 فال فرق بينهم.

السابقين كانوا مقر ين بتوحيد الربوبية، ولم ينفعهم ذلك; ألنّهم وكما أن
كذلك المسلمون  ،ألنّه نافاه فعلهم ،العبادة، فلم ينفعهم إقرار باهللامشركون ب

 ألنّه نافاه عملهم. ،وحيد الربوبية لم ينفعهم إقرارهموإن كانوا مقرين بت

مه ُُأها، ولم يتخذوا المسيح ونام، ولم يعبدوفالمشركون لم يتخذوا األص
لى اهللا إألنّهم يقربونهم  ألنّهم أشركوهم في الخلق، بل ،والمالئكة شركاء هللا

ْل إِتَُنبُِّؤَن {: تعالىقال اهللا  كما قالوه، وأنّهم شفعاء عند اهللا، ىزُلف بَِما ال  هللا قُ

ماَواِت َوالَ فِي اْألَْرِض  ا یُْشِرُكونَ  تعالىُسْبَحاَنُھ وَ َیعلَُم فِي السَّ ، فجعل )١(}َعمَّ
لشفعاء شركاً ونزّه نفسه عنه؛ ألنّه ال يشفع عنده أحد إالّ بإذنه، فكيف اخاذهم اتّ

يثبتون شفعاء لهم لم يأذن اهللا لهم في شفاعة، وال هم أهل لها، وال يغنون عنهم 
  من اهللا شيئاً؟!

تفعله الجاهلية، وإنّما يفعلونه لما  فما يفعله المسلمون هو بعينه الذي كانت

                                       
  .١٨سورة يونس :  -  ١



                           ٣٥٧            الباب الثاني: في ذكر معتقدات الوهابية التي كفّروا بها المسلمين ...

ياً وقبراً ومشهداً، واألسماء ا يسمونه ولمريون لويسمونه وثناً وصنماً، وفعله القب
ولعل عقابه  شرب إالّ خمراً،ما  تغير المعاني، فمن شرب الخمر وسماها ماًء ال
أنّھ یأتي قوم یشربون >ث يوقد ثبت في األحاد ،للتدليس والكذب ،أشد
فإنّه أتى طوائف من الفسقة ’ ، وصدق)١(<لخمر یسّمونھا بغیر اسمھاا

يشربون الخمر ويسمونها نبيذاً، وأول من سمى ما فيه غضب اهللا وعصيانه 
َك َعلَى َشَجَرِة {المحبوبة عند السامعين إبليس فقال :  باألسماء َھْل أَُدلُّ

شجرة الخلد، جذباً لطبعه  التي نهي آدم عن قربانها فسمی الشجرة  )٢(}اْلُخْلدِ 
إخوانه المقلدون  إليها، وتدليساً عليه باالسم الذي اخترعه لها، كما يسمي

الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد اهللا ظلماً  الحشيشة بلقمة الراحة، وکما يسمي
سم اأو ب ،أدباً، فيقولون: أدب القتل، أدب التهمة، أدب المكاييل والموازين

اليخرجه عن اسم  والرجل ولياً  ذلك تسمية القبر مشهداًوك، ةاقسيلالنفاعة وا
ويطوفون بهم طواف  م والوثن، لمعاملتهم لها معاملة المشرکين لألصنام،نالصّ

الحجاج بالبيت، ويستلمونهم استالمهم ألركانه، ويخاطبون الميت بالكلمات 
  د.الكفرية كقولهم: على اهللا وعليك، ويهتفون بأسمائهم عند الشدا

القادر الجيلي، وأهل  وكُلّ قوم لهم رجل ينادونه، فأهل العراق والهند عبد

                                       
< وهو ُ◌متي یشربون الخمر یسّمونھا بغیر اسمھاناساً من أأُ◌ُ إّن أنّه قال: >’ عن النبي - ١

  في:
  ، سنن أبي ١١٢٣: ٢، سنن ابن ماجة ١١٤: ٢، سنن الدارمي ٣٤٢: ٥و ٢٣٧: ٤مسند أحمد  

  ، مجمع٢٩٥: ٨، السنن الكبرى للبيهقي ١٤٧: ٤مستدرك ، ال٣١٣: ٨، سنن النسائي ١٨٦: ٢داود 
  ، كتاب ٤٧٢: ٥البن أبي شيبة  المصنّف، ٨٠، مسند الطيالسي : ٥٧٣: ٩، فتح الباري ٥٧: ٥الزوائد  

  .٢٨٣: ٣، المعجم الكبير ١٦٠: ١٥، صحيح ابن حبان ٣٥٢: ٧، مسند أبي يعلى ٣٤األوائل : 
  .١٢٠سورة طه:   -  ٢
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وأهل مکة والطائف: يا بن العباس، بن العجيل،  التهائم يقولون: يا زيعلي، يا
ال: يا أبا طير، وأهل الجب ية روأهل مصر : يا رفاعي، يا بدوي، والسادة البک

وات يهتفون بهم وينادونهم أمبن علوان. وفي كُلّ قرية وأهل اليمن: يا
  هم، لجلب الخير ودفع الضر. ويرجون

 وقد يعتقدون في بعض فسقة األحياء وينادونه في الشدة والرخاء، وهو
 وال جماعة، وال يعود مريضاً، وال يشيع ةعاكف على القبائح، وال يحضر جمع
غيب، لاعلم ولى ذلك دعوى التوكل، إجنازة، وال يكتسب حالالً، ويضم 

ويجلب إبليس إليه جماعة قد عشش في قلوبهم، وباض فيها وفرخ، يصدقون 
  بهتانه، ويعظمون شأنه، ويجعلون هذا نداً لرب العالمين ومثالً.

بأن يكون الدعاء كُلّه، والنداء في  ال  يتم إ ال ادةبتوحيد العبفإفراد اهللا 
يع أنواع العبادات الشدائد والرخاء، واالستعانة، واللجأ، والنذر، والنحر، وجم

والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب من الخضوع والقيام تذلالً، 
والحلق والتقصير، كُلّها هللا، ومن فعل ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو 

لعبادة، فهذا شرك في ا ، جنّياً وأ غيره ملكاً أو نبياً أو ولياً أو شجراً  أو قبراً 
مور إلهاً  لعابديه، وصار بهذه العبادة أو أي نوع منها ُ ذه األوصار من تفعل له ه

ك المخلوق، وإن أقر باهللا وعبده، فإن إقرار المشركين باهللا وتقربهم لعابداً لذ
إليه لم يخرجهم عن الشرك، وعن وجوب سفك دمائهم، وسبي ذراريهم، 

  ونهب أموالهم.
لى اهللا أو يشفع إأو يقرب ذلك أنّه ينفع أو يضر اعتقد في شيء من ومن 

  إالّ  تعالىعنده في حاجة من حوائج الدنيا، بمجرد التشفع به، والتوسل إليه 
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، أو نحو ذلك فقال: أشرك مع ’في حق نبينا )١(ورد في حديث فيه مقال ما
اهللا غيره، واعتقد ما ال يحل اعتقاده، كما اعتقد المشركون في األوثان ، وصار 

أنا : >تعالى، كما حلّت دماء المشركين وأموالهم، قال اهللا حالل المال والدم
، ال يقبل اهللا عمالً شورك فيه غيره، وال يؤمن به )٢(<أغنى الشركاء عن الشرك

من عبد معه غيره، بل سمى اهللا الرياء في الطاعات شركاً، مع أن فاعلها ما قصد 
الناس، فلم تقبل، وسماها بها إالّ اهللا، وإنّما أراد طلب المنزلة بها في قلوب 

 :تعالىيقول اهللا ’ عنه (رض) شركاً، أخرج مسلم من حديث أبي هريرة
أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمالً وأشرك فیھ معي غیري تركتھ >

                                       
فقال: ’ >أن رجالً ضرير البصر أتى النبي’ : هو ما روي عن رسول اهللا حديث األعمى: -  ١

  ادع اهللا أن يعافيني!
   إن شئت دعوت لك، وإن شئت أخرت ذاك، فھو خیر!قال: 

: اللّھم إّني أسألك فقال: ادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه، فيصلّي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء
الرحمن، یا محّمد ، إّني توجھت بك إلى رّبي في حاجتي ھذه  نبي وأتوجھ إلیك بنبّیك محّمدٍ 

وصححه محقّقه الشيخ شعيب  ١٣٤: ٤< وهو في: مسند أحمد فتقضى لي الّلھّم فشّفعھ لي
  األرناؤوط ، سنن

  ، منتخب ٣١٣: ١للحاکم  ، المستدرك)هذا حديث حسن صحيح(، وقال: ٢٢٩: ٥الترمذي  
، األربعين ٢٢٦: ٢  ، صحيح ابن خزيمه١٦٩: ٦برى للنسائي ، السنن الك١٤٨مسند بن عبد حميد: 

  . ٨٣١١: ٢، المعجم الكبير ٢٢٧: ١، الجامع الصغير ٨٥البلدانية : 
ي: ــالطيالس  ، مسند أبي داود١٤٠٥: ٢كتاب الزهد ، سنن ابن ماجة   ٢٢٣: ٨صحيح مسلم  - ٢

، المعجم ٤٢البغوي :  ، ٦٨: ٢، صحيح ابن خزيمة ٤٣٠: ١١لى الموصلي ــي يعــد أبــ، مسن٣٣٣
  .٢٤٠: ٢، الجامع الصغير ٤٧: ١األوسط 
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آَتاُھَما {: تعالىقوله ب، بل سمى اهللا التسمية بعبد الحارث شركاً )١(<وشركھ
  َصالِحا  َجَعال  

وأخرج اإلمام أحمد  والترمذي حديث سمرة  )٢(،}اَء فَِیما آَتاُھَما ُشَركَ لَُھ 
>لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان ال يعيش لها ولد ، فقال: ’ : عنه

الحارث، فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان  فسمته عبد ثارحال سميه عبد
  .)٣(وأمره<

 الوفهؤالء القب>قال:  ثُماألحياء وضاللهم  ريون والمعتقدون في جه
سلكوا مسالك المشركين، حذو القذة بالقذة، فاعتقدوا فيهم ما ال يجوز أن 

في اهللا، وجعلوا لهم جزءاً من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم  ال  يعتقد إ
 ن عندها، وهتفوا بهم عند الشدائدللزيارة، وطافوا حول قبورهم، وقاموا خاضعي

  تي عرفّناك. له هي أنواع العبادات اوهذ .)٤( ونحروا تقرباً إليهم
سجد لهم؟ ال استبعد أن فيهم من يفعل ذلك، بل ي وال أدري هل فيهم من

أخبرني من أثق به أنّه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده، 
  .)٥()تعظيماً له وعبادة

جعل له ، وال نتعالىريون يقولون: نحن ال نشرك باهللا ون قلت القبإف(وقال: 
  لى األولياء ليس شركاً؟إلتجاء نداً، واإل

                                       
  تقدم تخريجه في الهامش السابق. -  ١
  .١٩٠سورة األعراف:  -  ٢
  ، فتح٥١١: ٢، األتقان في علوم القرآن ٣٣٢: ٤، سنن الترمذي ١١: ٥د ــــمسند أحم - ٣
  .٦٣: ١، قصص األنبياء ١٠٨: ١، البداية والنهاية ٢٧٦: ٢القدير  
  ، المطبوع ضمن الجامع الفريد. ٥٠٥ـ  ٤٩تطهير االعتقاد من أدران اإللحاد :  -  ٤
  .٥٠٥: المصدر السابق -  ٥
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، لكن هذا جهل منهم )١(}یَقُولُوَن بِأَْفَواھِِھم َما لَیَْس فِي قُلُوبِِھمْ قلت: {
تعظيمهم األولياء ونحرهم النحائر لهم شرك، وما يفعلونه  فإن ،بمعنى الشرك

  عين ما فعله المشركون، وصاروا به مشركين.
  .)٢()نحن ال نشرك باهللا شيئاً؛ ألن فعلهم أكذب قولهم وال ينفعهم قولهم:

 قلت: هم جاهلون أنّهم مشركون بما يفعلونه؟ فإن(قال:  ثُم  
ر وإن قلت: قد خرج الفقهاء في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفّ

وال ماهية ، وهذا دالٌ على أنّهم ال يعرفون حقيقة اإلسالم )٣(لم يقصد معناها
كفّاراً كفراً أصلياً ، ومن نادى اهللا ليالً ونهاراً وسراً  يد، فصاروا حينئذالتوح

  .)٤()نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة ثُم وجهاراً وخوفاً وطمعاً 
 بأنّهم إذاكانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما (أورد سؤاالً:  ثُم
  في المشركين؟’ سلكه

، وقال: إنّه يجب دعاؤهم ا طائفة من أهل العلملى هذإوأجاب : بأنّه ذهب 
يفعلونه شرک وأنّه عين ما کان  ويجب علی العلماء بيان أن مالى التوحيد، إ

فإذا أبانت العلماء ذلك لألئمة والملوك وجب يفعله المشرکون ألصنامهم، 
عليهم بعث دعاة الى إخالص التوحيد، فمن رجع حقن عليه ماله ودمه 

  .)٥()من المشركين’ أصر فقد أباح اهللا منه ما أباح لرسولهوذراريه، ومن 
 هؤالء قد قالوا: ال إله إ ّفإن>قال:  ثُم اهللا، وقد قال  ال  قلت: ال سواء؛ ألن

                                       
  .١٦٧سورة آل عمران:  -  ١
  المطبوع ضمن الجامع الفريد.  ٥٠٣تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد:  -  ٢
  تقدم تخريج ذلك في الصفحات السابقة. -  ٣
  ، المطبوع ضمن الجامع الفريد.٥٠٣ن أدران اإللحاد: تطهير االعتقاد ع -  ٤
  ، المطبوع ضمن الجامع الفريد. ٥٠٤ـ  ٥٠٣تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد :  -  ٥
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هللا ، فاذا إّال یقولوا ال إلھ  حّتىقاتل الناس ُ◌◌  أمرت أن ◌  أ’: >النبي

سامة: >قتلته بعدما وقال ألُُ، )١(<قالوھا عصموا مّني دماءھم وأموالھم إالّ بحقّھا
، وهؤالء يصلون ويصومون ويزكّون ويحجون، بخالف )٢(قال: ال إله إالّ اهللا<

  المشركين؟
لوهية والعبودية هللا، وحقّها إفراد اُأل <بحقّھا ال  إ’: >قال قلت: قد

 ال  إريون لم يفردوا هذه العبادة، فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنّها ال تنفع ووالقب
ع التزام معناها، ولم ينفع اليهود قولها، إلنكارهم بعض األنبياء، وبنو حنيفة م

لمة نبي، فقاتلهم الصحابة يمسكانوا يشهدون الشهادتين ويصلّون لكنهم قالوا: 
  وهم، فكيف بمن يجعل للولي خاصّة اإللهية، ويناديه للمهمات؟! وسب

اهللا بن سبأ،  دوهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حرق أصحاب عب
وا فيه ما يعتقد دقولكن غلوا في علي، واعتوكانوا يشهدون الشهادتين، 

  .)٣(ريونوالقب
                                       

  وقال: >هذا حديث حسن صحيح<، سنن  ١١٧: ٤، سنن الترمذي ١١: ١مسند أحمد  - ١
  ، فتح٢٥: ١مجمع الزوائد  ،٣٣٦: ٦، السنن الكبرى للبيهقي ٥٢٢: ٢، المستدرك ٦: ٦النسائي 

  ، المعجم٥٧٦: ٦البن أبي شيبة  المصنّف، ٤٤: ٤للصنعاني  المصنّف، ٩٥: ١الباري  
  . وغيرها من المصادر.٣١٨: ٨، المعجم الكبير ٣٠٠: ٣األوسط  
  تقدم تخريج الحديثين. -  ٢
بري، أخرجت هذه الروايات في كتب أهل السنة، وسند الحديث ينتهي إلى عكرمة البر - ٣

وعكرمة معروف بالنصب والعداء ألهل البيت^، فعند الرجوع إلى ترجمته في كتب الرجال 
- ، وفي)كان عكرمة يرى رأي األباضية(: ١١٨: ٤١تجد العبارات التالية في حقّه: ففي تاريخ دمشق 

   ←،)كان يرى رأي األباضية. فقال: يقال: إنّه كان صفرياً(: ٢٧٨: ٢٠تهذيب الكمال للمزي 
  



                           ٣٦٣            الباب الثاني: في ذكر معتقدات الوهابية التي كفّروا بها المسلمين ...

 اهللا، مة على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال: ال إله إالّوأجمعت اُأل
  !! فكيف بمن يجعل هللا نداً

ها من اهللا؛ ألن من قال ال  إسامة قتله من قال: ال إله ُأعلى ’  نكارهإو
يتبين منه ما يخالف ما قاله، فإن تبين لم تنفعه هذه  حتّىالكفار حقن ماله ودمه 

الكلمة، كما لم تنفع اليهود وال الخوارج مع عبادتهم التي يحتقر الصحابة 
لئن أدركتھم ألقتلنھم قتل ال: >قوبقتلهم، ’ لى جنبها، بل أمرإم عبادته
ة، وكانوا شر القتلى تحت أديم السماء ، وذلك لما خالفوا بعض الشريع)١(<عاد

  كما ثبتت به األحاديث.
ريون ومن يعتقد في فسقة الناس وجهالهم من األحياء وفإن قلت: القب

  نصوم  نصلّي لهم وال اهللا وحده وال ال  إد بنع هؤالء وال يقولون: نحن ال نعبد
  نحج؟ وال

كرت، بل رأسها بمعنى العبادة، فإنّها ال تنحصر فيما ذقلت : هذا جهل 
ويصنعون له  ،قلوبهم ذلك، بل يسمونه معتقداً وأساسها االعتقاد، وقد حصل في

                                                                                           
واألعالام  ٩٥: ٣وميزان االعتدال  ٢١: ٥وكذلك تجد ذلك في سير أعالم النبالء للذهبي  → 

، واألباضية والصفرية ٤٠: ٢٠، والوافي بالوفيات للصفدي ١٨٠: ٧وتاريخ اإلسالم  ٦٢: ٤للزركلي 
، فال يمكن األخذ برواياتهم الطاعنة في علي ×فرقة من فرق الخوارج ، وهم يكفّرون علياً

  رته^.وعت
باب  ١١٠: ٣كتاب بدء الخلق ، صحيح مسلم  ١٠٨: ٤، صحيح البخاري ٨٦: ٣مسند أحمد  - ١

 المصنّف، ٢٩٦، مسند الطيالسي : ١٨: ٧، السنن الكبرى للبيهقي ٨٨: ٥ذكر الخوارج ، سنن النسائي 
رها وغي ٢٠٦: ١حبان  ، صحيح ابن٣٩١: ٢، مسند أبي يعلى ٤٢٧، كتاب السنة: ١٥٧: ١٠للصنعاني 

  من المصادر.
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هم ، ما سمعت مما تفرع عن االعتقاد من دعائهم وندائهم، والتوسل ب
حلف والنذر وغير ذلك، وقد ذكر العلماء أن من لاواالستغاثة، واالستعانة، و

كلّم بكلمة الكفر صار كافراً، فكيف بمن تزيا بزي الكفّار صار كافراً، ومن ت
  ؟!)١()بلغ هذه الرتبة اعتقاداً وقوالً وفعالً

ل يووحيد الربوبية وتوحيد العبادة تطلى تإوالجواب: إن تقسيمه التوحيد 
في ذاته وصفاته  تعالىفإنّه الشك في وجوب توحيد الباري  ،بدون طائل

وصفات الكمال، ونفي صفات ، ÷هو من لوازم الربوبية وعبادته، وجميع ما
لى إويل والتكرير الذي اعتادوه، وال النقص عنه، وال يحتاج إلى كُلّ هذا التط

الذي  ياك نعبد وأمثالها، وإنّماإلى االستشهاد بإثار الشواهد القرآنية عليه، وال إك
ره توجب الشرك هي العبادة التي ال تليق بغير اهللا، وإذا فعلت لغي ينفع بيان ما

النداء والدعاء واالستعانة واالستغاثة و هل هي مطلق التعظيم والخضوع ،كفروال
ما يفعله المسلمون والتشفع والتوسل والنذر والذبح والنحر وغير ذلك، ليكون 

  و عبادة خاصة؟!داخالً فيها أ
بينة وال برهان، بوهم لم يأتوا على أن ما يفعله المسلمون داخل في ذلك 

جماالً إمور ه مراراً عند الكالم على هذه اُألا بيناقائم، لم هفان على خالهرالب بل
وتفصيالً من أن مطلقها ليس ممنوعاً، فضالً عن كونه كفراً وشركاً، وأن تعظيم 
من هو عظيم عند اهللا، والخضوع له، واالستغاثة والتشفع والتوسل بمن جعله اهللا 

هللا، وأن النذر والذبح والنحر الذي  مغيثاً شافعاً، وجعل له الوسيلة ، كُلّها عبادة
مور سواء وعبادة وطاعة له، فجميع هذه اُأل ،تعالىيفعله المسلمون هو هللا 

سشركاً وال كفراً؛  ،ت عبادة أو اليم الممنوع منه الموجب للشرك ال تعد ألن
قصد بادة خاصة، وهي ما كان عن غير أمر اهللا، أو عناداً له، أو ــــهي عب

                                       
  المطبوع ضمن الجامع الفريد.  ٥٠٧ـ  ٥٠٥قاد عن أدران اإللحاد:  تتطهير االع -  ١
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  اق الذاتي كاستحقاق اهللا أو نحو ذلك.االستحق
لى إلتقرير توحيد الربوبية، والدعاء إن جميع الرسل بعثوا (قوله:  ّمع أن

مم جهل محض، فإن اُأل )حيد الربوبيةلى توإحيد العبادة، ولم يبعثوا للدعاء تو
لوهية، ويثبت له جميع ل منها من كان يعتقد في عيسى اُألالتي بعثت إليها الرس

، فكيف يقول: إن جميع من الوهاب عبد اتها، كما مر في رد كالم ابن صف
  ).بعثت إليهم الرسل موحدون بتوحيد الربوبية؟!

هم مه لم يتخذوهم ألنُُّأإن من اتخذوا المسيح و(قوله:  ومنه يعلم فساد
  .)لى اهللا زلفىإفي الخلق، بل ألنّهم يقربونهم  وهمركأش

وا ـ كما حكى ، وينكر البعث، وهم الذين قالتعالىمن كان ينكر اهللا  :ومنها
ْنَیا َنُموُت َوَنْحَیا َوَما كتابه العزيز ـ : { عنهم في تعالىاهللا  َما ِھَي إِالَّ  َحَیاتَُنا الدُّ

ْھرُ  الَّ إیُْھلُِكَنا  مخبراً عن هؤالء  تعالىيقول اهللا (ففي تفسير الطبري:  )١(}الدَّ
ام، وطول العمر، الليالي واألي هلكنا فيفنينا إالّ مريالمشركين أنّهم قالوا: وما 

  .)٢()إنكاراً منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم
أي مرور الزمان، وطول  ،ام واللياليأي ما يميتنا إالّ األي(وفي مجمع البيان: 
  .)٣()العمر، إنكاراً منهم للصانع
وفي  نكار القيامةعنهم شبهتهم في إ ىإن اهللا حك(وفي تفسير الرازي: 

ولهم: وما إنكار اإلله القادر، أما شبهتهم في إنكار اإلله الفاعل المختار فق
شخاص إنّما كان بسبب حركة األفالك الموجبة ألتولد ا ينيهلكنا إالّ الدهر، يع

المتزاجات الطبائع، وإذا وقعت تلك االمتزاجات على وجه خاص  حصلت 

                                       
  .٢٤سورة الجاثية :  -  ١
  .١٩٧: ٢٥جامع البيان  -  ٢
  .١٣١:  ٩. تفسير مجمع البيان -  ٣
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موت لاالموت، فالموجب للحياة و صلالحياة، وإذا وقعت على وجه آخر ح
وال حاجة في هذا الباب إلى إثبات الفاعل تأثير الطبائع وحركة األفالك، 

  .)١()المختار، فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار اإلله وبين إنكار البعث والقيامة
ضموا إليه  حتّىإنّهم لم يقنعوا بانكار المعاد (وفي تفسير النيشابوري : 

  .)٢()الدهر قائلين: وما يهلكنا إالّ إنكار المبدأ
 قو ثُم ليس صريحاً  )٤(}هللا الَّ َتْعُبُدوا إِالَّ ، {)٣(}اْعُبُدوا ّهللاَ : {تعالىه لإن

في طلب توحيد العبادة فقط؛ لجواز أن يعبر بالالزم عن الملزوم، فيكون قد 
  طلب إفراد اهللا بالعبادة، وملزومه الذي هو إفراده بالربوبية.

لى اعتقادية ولفظية وبدنية الذي اختصرناه وقوله: إلعبادة تقسيمه ا ّإن  ثُم
أعظم النعم<  ، إليالئهتعالى>إن العبادة أقصى غاية الخضوع، وإن مستحقها اهللا 

  ال يظهر لذكره في هذا المقام فائدة، بل هو تطويل  ،كما نقله عن الكشاف
المعنى الواحد وإعادته مراراً  بال طائل، كما هي عادتهم في التطويل بتكرير

كما وقع في كالمه من تكرير القول بأن األنبياء بعثوا للدعاء الى توحيد  ،كثيرة
        ووجه كون ذلك تطويالً   وبية مراراً كثيرة، وقد اختصرناهالعبادة ال توحيد الرب

، ولكن الىتعلخضوع والتذلل هو اهللا اطائل أنّه ال ينكر أحد أن الحقيق بغاية بال
الذي ينفع هو إثبات كُلّ خضوع وتذلل لغير اهللا هو عبادة له، موجبة للشرك 

فإنّه جعل العبادة  ،، بل هو بكالمه هذا رد على نفسهوالكفر، وأنّى لهم بذلك
                                       

  .٢١٣: ٢٧تفسير الرازي  -  ١
  .١١٣:  ٦تفسير غرائب القرآن للنيشابوري  -  ٢
  . ٨٤و ٦١و ٥٠، وسوة هود: ٨٥و ٧٣و ٦٥و ٥٩ف: سورة األعرا -  ٣
  .٢١، وسورة االحقاف:١٤، وسورة فصلت: ٢٦سورة هود:  -  ٤
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هي غاية الخضوع والتذلل، فدلّ على أن مطلق الخضوع  تعالىالخاصّة باهللا 
  والتذلل ليس كذلك.
إن رأس العبادة ( مساس له بما هو بصدده، وكذا قوله: وتقسيم العبادة ال

     ل يتطو )وأساسها التوحيد ، وإن المراد معنى كلمة الشهادة ال مجرد قولها
  إذ ال ينكر أحد ذلك. ،طائلبال

  لخ كماا )وقد علم الكفار هذا المعنى(يل بال طائل قوله: ومن التطو
  .ىال يخف 

ما جعلوا األصنام به فهو عليه ال له، فإنّهم بعد أما رجز التلبية الذي استشهد
دونها بأنواع العبادة التي نهى اهللا عنها، ولم يقع شيء منها من أحد بعشركاء هللا ي

  من المسلمين كما ستعرف ال ينفعهم قول: هو لك تملكه وما  ملك.
 خ تارة لا )اعتقادهم أنّهم يضّرون وينفعونانت عبادتهم لألصنام وك(قوله: 

عبادة األصنام هي اعتقاد أنّهم يضرون وينفعون ويشفعون، المتفرع عنه ل جع
والخضوع والسجود لهم. وتارة  النحر لهم، والطواف بهم، والنذر عليهم، والذلّ

جعل عبادتهم هي الخضوع والتقرب بالنحر والنذر، المتسبب عن اعتقاد 
  الشفاعة.

األصنام هي االعتقاد تهافت ذلك وتناقضه، سواء كانت عبادة وال يخفى 
المذكور المتفرع عنه تلك األفعال، أو تلك األفعال المتفرعة عن االعتقاد 
المذكور، أو هما معاً، فقياس حال المسلمين بهم قياس فاسد وجهل محض، 

  .الوهاب عبد كما علم مما مر في الرد على ابن 
ال: عيسى ، وأنكروا ما جاء به، ومنهم من ق’فالمشركون كذّبوا الرسول

جاء به، فكيف يقاس أحدهما  هو اهللا، والمسلمون  أقروا باهللا وبرسوله وبكُلّ ما
جعل مساوياً له، هل هذا إالّ الضالل؟! نعوذ باهللا منه.باآلخر، وي  
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     والمشركون اعتقدوا في أحجار وأشجار وجمادات ال تضر وال تنفع 
كانت صور صالحين أو غيرهم، تعقل وال تسمع وال تغيث وال تشفع، سواء  وال

تشفع، فتشفعوا واستغاثوا  وأال صورته أنّها تضر وتنفع وتغيث فالشافع الصالح 
موها، ولم يجعل اهللا لها شيئاً من ذلك، بل نهى عن التشفع واالستغاثة بها وعظّ
  .اهبها وتعظيم

والمسلمون اعتقدوا أن األنبياء والصالحين ينفعون بدعائهم وشفاعتهم، 
اًء وأمواتاً، كما نصّت عليه أحكام دينهم وأدلته التي ستعرفها، والتي أثبتت أحي

ل بركتهم، وهو اعتقاد يلهم الشفاعة والدعاء، ويضرون بترك ذلك وبالبعد عن ن
صحيح مطابق ألدلة الدين اإلسالمي، فطلبوا منهم ما جعله اهللا لهم من دعائه 

  والشفاعة لديه.
تحق التعظيم، سواء كان صورة صالح متوهمة سيوالمشركون عظّموا ما ال 

مجسمة فعملها حرام  ت، فإنّها إن كانه، فإن الصورة ال تستحق تعظيماًأو غير
تالفها إواتالفها واجب، وإن كانت غير مجسمة فعملها حرام أو مكروه و

  ا بما لم يجعله اهللا مباركاً.وواجب أو مستحب، وطافوا وتبرك
نبياء ، وجعله معظّماً من األر اهللا بتعظيمه، حياً وميتاًوالمسلمون عظّموا من أم

لتشرفها بأجسادهم  ،وا بهاركطافوا وتمسحوا وتبووقبورهم والصالحين 
سووهؤالء بين هؤالء  يالشريفة، كما تشرف الجلد المعمول للمصحف، فهل ي

  إالّ جاهل مضل أو معاند؟!
لعبادات التي نهاهم اهللا ا تلك األحجار واألشجار بأنواع اووالمشركون عبد

سمائها على ذبائحهم ألها، مهلين ب اذبحوا ونحرولها، و عنها، فسجدوا تعالى
    وأعرضوا عن عبادة اهللا بالكُلية وقالوا:  ،، وطلوها بدمائهاتعالىاسم اهللا  دون

ال قدرة لنا على عبادته، فنحن نعبدها لتقربنا إليه، واعتقدوا أن لها شرفاً ذاتياً، 
، )أعل هبل(واستحقاقاً للعبادة باالستقالل، واختياراً وتدبيراً، وكانوا يقولون: 
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قاصدين أن تكون كلمة األصنام ودين الجاهلية هي العليا، وكلمة اهللا ودين 
 ، فأعرضوا)١(<هللا أعلى وأجلّ بقوله: >’ اإلسالم هي السفلى، فأجابهم النبي

سل الذين نهوهم عن عبادتها، ولم بوا الرذّوكعن ذكر اهللا، واكتفوا بذكرها 
يكتفوا بذلك، بل بدلوا دين اهللا وغيروا أحكامه، ومنهم من عبد المالئكة 

  وسماهم بنات اهللا.
، بل عبدوا اهللا وحده، فلم اًعبدوا نبياً وال صالحاً وال قبروالمسلمون لم ي

م، بل ذكروا اسمه على ذبيحتهير وال لولي، ولم يذبحوا له، ولم بيسجدوا لق
يحة ذبحوا هللا وحده، وذكروا اسمه على المذبوح، وأهدوا ثواب الصدقة بالذب

عمل المشركين إالّ جاهل أو لمين هذا وسمبين عمل ال يإليه، فهل يسو
    م ابن الفي رد ك مزيد توضيح في الباب الثالث، ومر! وسيأتي لهذا ؟مكابر
  فراجع. له عالقة بالمقام ما في هذا الباب  الوهاب عبد 

َربِّ اْلَعالَِمینَ : { يةـآومن ذلک يظهر فساد استشهاده ب یُكم بِ }، وإن إِْذ نَُسوِّ
عظيماً لم  ركاًًهم وتعظيمهم لمن جعله اهللا شافعاً مباركعهم وتبتشفّبالمسلمين 

  يسووه برب العالمين.
 ، قد عرفت في)ومنهم من كان يعبد المالئكة ويناديهم عند الشدائد(قوله: 

أن عبادتهم للمالئكة لم تكن مجرد التوسل والتشفع  الوهاب عبد رد كالم ابن 
  الذي يقع مثله من المسلمين  فال نطيل باعادته.

ستعرف في فصل الدعاء أن المنهي عنه  ،)ن ال يدعوا مع اهللا أحداًأو(قوله: 
                                       

، مجمع ٢٩٧: ٢، المستدرك للحاکم٢٧: ٤، صحيح البخاري ٢٩٣: ٤و ٤٦٣: ١مسند أحمد  -  ١
  البن أبي المصنّف، ٣٧٥، مسند ابن الجعد : ٩٩، مسند أبي داود الطيالسي : ١١٠: ٦الزوائد 

  ، المعجم ٤١: ١١، صحيح ابن حبان ١٩٠: ٥رى للنسائي ــن الكبــ، السن٤٩٢: ٨ة ــشيب 
  .٢٢٩: ١، تخريج األحاديث واآلثار ٣٠٢: ١٠الكبير 
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 لَُھ  َدْعَوةُ ية: {آليس هو ما يقع من المسلمين من طلب الشفاعة، وأن 
  ال داللة فيها على شيء مما يزعمونه.  )١(}اْلَحقِّ 

 .)كما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقّه التأخير يفيد الحصر(قوله: 
لوه في باب المجاز العقلي من أن اقاله علماء البيان هنا ونسي ما ق كيف ذكر ما

د  ن باب اإلسنان مجازاً عقلياً، مقول: أنبت الربيع البقل إذا صدر من المسلم كا
لم يعمل به في طلب المسلمين من لى الزمان، وإذا قاله الدهري كان حقيقة، وإ
ه مجازاً عقلياً نبي أو الولي عافية المريض أو قدوم الغائب ونحو ذلك، فيجعللا

ا جعل أهل البيان: ملى السبب، وقرينته ظهور حال المسلم، كإمن باب اإلسناد 
عقلياً، وقرينته صدوره من مسلم، بل كفّر به المسلمين، أنبت الربيع البقل مجازاً 

  واستحل أموالهم ودماءهم.
  تقدم الكالم على مثله آنفاً فراجع. ،)فاعتقدوا أنّهم يضرون وينفعون(قوله: 
   .)لى اهللا ويشفعون عندهإويقربون (قوله: 

ألخيه لى اهللا بدعائهم لنا، ويشفعون لنا عنده ، ودعاء المؤمن إنعم يقربون 
ألحجار ال ينكرهما الوهابية كما ستعرف، أما ا فضالً عن النبي والشفاعة
  صفة، فبطل القياس.لاواألشجار فليست لها هذه 

  . )وتمسحوا بها ـ الى قولهـ م هفدعو(قوله: 
وباقي  ،تعالىسيأتي الكالم عليها مفصالً في الفصول اآلتية إن شاء اهللا 

  .كالمه يفهم رده مما مر
  . )خاذهم للشفعاء شركاًفجعل اتّ(قوله: 

سيأتي الكالم عليه مفصالً في فصل الشفاعة، وأن هذه الدعوى محض 
 خاذ الشفعاء الذين جعل اهللا لهم الشفاعةـاتّ ّ، وأنالىـتعى اهللا ـعل راًءــافت

                                       
  .١٤سورة الرعد:  -  ١
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، وأن جعله شركاً من أعظم الموبقات، تعالى هو عين إطاعة اهللا’ كنبينا
  ذي من هذا القبيل.لاكالمه  ةقيبذا وك، تعالىليه وأقبح االفتراءات ع

   .)سماء ال تغير المعانيواأل(وله: ق
فتسمية الوهابية األنبياء واألولياء وقبورهم ومشاهدهم أوثاناً   ال تغيرها ،نعم

عظيم أوليائه والتشفع بهم تال تجعلها أوثاناً، وتسميتهم طاعة اهللا وما أمر به من 
بعدما ، وتسمية أنفسهم الموحدين ال تجعلهم كذلك شركاً  ال تجعله شركاً

  لى اهللا التجسيم ولوازم الحدوث.إنسبوا 
شجرة لالياً بمن يسمي الخمر نبيذاً، ووقياسه تسمية القبر مشهداً، والرجل و

والظلم أدباً؛ قياس فاسد، المنهي عنها شجرة الخلد، والحشيشة لقمة الراحة، 
لّ القبر مشهداً بكرم صاحبه على اهللا،  مح اوجهل محض، فالمسلمون سمو
خالصه له في العبودية، وتشرفه بجسده تشرف إومكانته عنده، وشرفه لديه، ب

، وسموا من أخلص هللا في العبودية تعالىاألديم والورق والمداد بكالم اهللا 
ُكُم ّهللاُ َوَرُسوبقوله: { تعالىوالطاعة ولياً كما سماه اهللا  لُُھ َوالَِّذیَن إِنََّما َولِیُّ

الَ إِنَّ أَْولَِیاَء اآلية، { )١(}آَمنُوا وغير  )٢(}الَ َخْوٌف َعلَْیِھْم َوالَ ُھْم َیْحَزنُونَ  هللاأَ
  ذلك.
لكونه معتوهاً أو  ،ق اسم الولي على من ال يستحق ذلكقد يطل ،نعم

ه إطالقمشعوذاً، أو مع كونه جاهالً أو فاسقاً، ولكن هذا ال يوجب أن يكون 
  على أهله خطأ وإثماً.

ساد في فسقة األحياء وجهالهم ال يوجب وكون بعض الناس قد يعتقد ف
  اعتقادهم في شفاعة األنبياء واألولياء وطلب دعائهم.

                                       
  . ٥٥سورة المائدة :  -  ١
  .٦٢سورة يونس :  -  ٢
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اً هو وثن وصنم بأنّهم أما استدالله على كون ما يى مشهداً أو وليسم
ج بالبيت، يعاملونها معاملة المشركين لألصنام، ويطوفون بهم طواف الحجا

ألرکانه، فيظهر فساده مما ستعرف في الفصول اآلتية،  ويستلمونهم استالمهم
ا لمكانتهم عند اهللا، هي، وبمن فلها تبركاً بها فإن طوافهم بقبورهم واستالمهم

خالصهم له في العبودية ، وبذلهم أنفسهم في طاعته، هو إوشرفهم عنده، ب
ن عباده كما ميز البيت وأركانه، ين وميزهم عركطاعة هللا الذي جعلهم مبا

وال تنفع وال تعقل وال  ستالم، وهي أحجار وجماد ال تضرالافها بالطواف ووشر
  تسمع .

اء واألولياء وقبورهم معاملة يبأنّه لم يعامل أحد األن ومن ذلك تعرف
أن يعاملوهم به، وأن هتافهم بهم لطلب الدعاء صنام، بل عاملوهم بما أمر اهللا األ
  ور فيه.ذشفاعة الذي ال محوال

على اهللا قضاء حاجتي، وعليك  ال  ى اهللا وعليك، فال يراد به إلعأما قولهم: 
مقصد صحيح ال مغمز فيه وال وهذا  ،الشفاعة عنده، ودعاؤه في قضائها

   .محذور
في القدرة والطلب منه، فهو نظير قوله  تعالىيريدون مساواته باهللا ال و
آَتاُھُم ّهللاُ َوَرُسولُُھ َوَقالُوا َحْسبَُنا ّهللاُ َسیُْؤتِیَنا ّهللاُ  ْم َرُضوا َماَولَْو أَنَّھُ  :{تعالى

ْضلِِھ َوَرُسولُھُ  لسواء اى لعب اهللا اإليتاء إليه وإلى رسوله ، فكيف نس)١(}ِمن َف
 وكانلمين أن يقولوا ذلك، ولم يكن ذلك شركاً، سمفي ظاهر اللفظ، وأمر ال
 ؟! ولو فرض جهلشركاً وكفراً، وهو مثله ونظيره قوله: على اهللا وعليك

لوجوب حمل أفعال المسلمين وأقوالهم  ،مقصدهم لوجب الحلم على ما ذكرنا
سمائهم عند اما أمكن كما مر في المقدمات، وكذا هتافهم بعلى الصحيح مه

                                       
  .٥٩سورة التوبة:  -  ١
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  .د به إالّ ذلك كما تكرر بيانهاالشدائد ال ير
 اداة بذلك واستمرار سيرتهم عليهلمنفاق أهل جميع بالد اإلسالم على اواتّ

 ،على ذلك، وأخذ الخلف له عن السلفأقوى دليل على إجماع المسلمين 
  رتهم حجة كما مر في المقدمات.يوإجماع المسلمين وس

ه بالنسبة إطالقفهو على  ،لخإ )اد اهللا بتوحيد العبادة ال يتمإفر ّإن(أما قوله : 
عرفت  اضوع والتذلل وأمثال ذلك فاسد، لمالخلى الدعاء والنداء واالستعانة وإ

يکون عبادة منهياً عنها أو موجباً للشرک،  ال ؛مورمطلق هذه اُأل ّوستعرف من أن
ألمره، وتعبداً بما لم يأذن به،  وأن الممنوع منه ما کان خالفاً علی اهللا ومعاندة

  وأن ما يفعله المسلمون خارج عن ذلك كُلّه.
  منهما في فصله. فيأتي كُلّ وأما النذر والنحر

  .)ي شيء من ذلك أنّه ينفع أو يضرمن اعتقد ف(قوله: 
مر الكالم في مثله، ويشمل كالمه هذا من سأل رجالً أن يدعو له، واعتقد 

ذلك،  ص أنّه يضره بدعائه عليه أو نحواعتقد في شخأنّه ينفعه بدعائه، ومن 
ضره بشيء من مضار الدنيا، فيلزم أنّه ينفعه ببره أو ي ومن اعتقد في شخص حي

  كفر الجميع.
 ،لخا )من حوائج الدنيا بمجرد التشفع أو يشفع عنده في حاجة(قوله: 

  سيأتي الكالم عليه في فصل الشفاعة.
ن فيه مقاالً فهو حديث سؤال األعمى اآلتي في إ :أما الحديث الذي قال

اهللا، وستعرف انتفاء لى إل  به ـــأن يتوس’ حيث أمره النبي  فصل التوسل،
  كُلّ مقال عنه. 

تضيه قوله: قكما ي مماته شركاً وكفراً و في حياته’ وإذا كان التوسل به
  ن يكون فيه مقال.أث ال يحي أو ميت، فيلزم القطع بكذب  هذا الحد
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  ه نّأل لخ فغريب؛إ< غنى الشركاءأأنا استشهاده بالحديث القدسي : >أما 
ال يقبل عمل المرائي،  تعالىه بعد ذلك، وأنّه وارد في الرياء كما صرح ب

وتسمية الرياء شركاً في األخبار من باب المجاز والمبالغة، كتسمية بعض 
فلم يقل إّال الثانية، و المقدمةالذنوب كفراً  كما بيناه في األمر الخامس من 

ن أن نظ صار کافراً مشرکاً حالل المال والدم حتّی يتوب، وال مرائيلأحد بأن ا
كان ال يستبعد شيء من جمودهم وتعسفهم ن يلتزمون بذلک وإن يالوهابي
ى من رسائل الهدية السنية بأن ولوقد صرح بعضهم في الرسالة اُأل ،وتعنتهم

  .)١(ه شرك أصغرالرياء ال يخرج عن الملّة ، وأنّ
  أخيراً بتسمية الرياء شركاً ال محل له. ومن ذلك ظهر أن استشهاده

ى ولدها بعبد الحارث بأمر من إبليس الذي تَسم ءاهاده بتسمية حوأما استش
فعجيب فإن إبليس ما أراد بأمرها أن تسميه  ،بالحارث، وتسمية اهللا له شركاً

اهللا، فإذا  أن يكون عبداً له كما هو عبد أي عبد الشيطان إالّبعبد الحارث، 
فهل يقاس بذلك ا آتاها، أطاعته حواء في ذلك فقد جعلت له شريكاً فيم

ماً، لى اهللا بمن جعل اهللا له الشفاعة، والمعظم لمن جعله اهللا عظيإالمتشفع 
  لى غير ذلك؟!إوالمتبرك بمن جعله مباركاً 

   .)والمعتقدون في جهال األحياء وضاللهم(قوله: 
لهم، فنحن ال ا فيمن يعتقد في جهال األحياء واألموات وضالّنال كالم ل

ىء من يعتقد فيهم، وإنّما كالمنا في األنبياء واألولياء نعتقد فيهم، ونخطّ
  والصلحاء.
لى قول ـ ونحروا إيجوز أن يعتقد إالّ في اهللا ـ  ال فاعتقدوا فيهم ما (قوله: 
  .)تقرباً إليهم

                                       
  . ٢٨عبد العزيز بن محمد بن سعود : الرسالة اُألولى من رسائل الهدية السنية ل  - ١
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ما جعلهم اهللا له أهالً، وستعرف أنّه لم  إالّ قد عرفت أننا لم نعتقد فيهم  
وإنّما ينذر الصدقة وإهداء الثواب إليهم الذي يجعل أحد لهم جزءاً من المال، 

صلحاء والقصد إليها مما لثبت جوازه في الشرع، وأن زيارة قبور األنبياء ا
حول قبورهم التي بوركت بهم كما بورك  فالطوا ّ، وأنتعالىيتقرب به إليه 

ال محذور فيه،  ؛عندها احتراماً ألهلها عوالخضو ،جلد الشاة والورق بالمصحف
، وأن الهتاف بأهلها عند الشدائد لطلب دعائهم وشفاعتهم تعالىهللا إطاعة وهو 

ى ثواب الصدقة هدلى اهللا ال إليهم، وإنّما يإهو تقرب  رمانع منه، وأن النحال 
  .تعالىبالمنحور لهم، وأنّه ليس في شيء من ذلك شائبة العبادة لغيره 

فالذي نظنّه أن هذا المخبر  ،بهأما السجود على العتبة الذي حكاه عمن يثق 
رأى من يقبل العتبة، فظنّه سجوداً . وتقبيل العتبة كتقبيل الضريح، تعظيماً له، 

نتهم، عتأباه جمود الوهابية و ّوتبركاً به، ال مانع منه وال محذور فيه، وإن
   .صالحين باللمس والتقبيل وغير ذلكوستعرف ذلك في فصل التبرك بقبور ال

لي ـ وال نظنه صحيحاً ـ ونقل من السجود على عتبة مشهد ال وإن صح ما
ارة النبي أو الولي يزالتوفيق ل یشكراً له عل ،تعالىهللا  دوفيجب حمله على السج

التي ثبت أنّها طاعة كما ستعرف ، إذ ال يظن وال يحتمل بمسلم السجود لغير 
مله على حوز ، فما دام له محمل صحيح ال يجاهللا، وهو يعلم أنّه غير جائز

  الفاسد، وال يجوز الحكم بكفر فاعله كما مر في المقدمات.
  ه موهم للسجود لغير اهللا.ّـّنعم، األرجح تركه ألن

، قد ظهر بما عرفت وستعرف أنّه )هذا جهل منهم بمعنى الشرك(قوله: 
  حق بنسبة الجهل إليه.أ

تعظيم من  ، بل)فإن تعظيمهم األولياء ونحرهم النحائر لهم شرك(قوله: 
، ونسبة تعالىات هللا عواألولياء والصلحاء من أعظم الطاعظم اهللا من األنبياء 
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، بل إهانتهم بهدم قبورهم، وجعلها معرضاً لى الشرك ، وعدم تعظيمهم إفاعلها 
لكُلّ هوان؛ من أعظم الموبقات التي إن لم تكن كفراً لمخالفتها إجماع 

  ن الكفر والشرك.المسلمين، بل ضرورة الدين، ال تنقص ع
وقد عرفت مما ذكرناه أن ما يفعله المسلمون بعيد عما فعله المشركون 

أفعالهم تصد ق أقوالهم وال تكذّبها.أكثر من بعد السماء عن األرض، وأن  
الكفر يكفر وإن لم ج الفقهاء في باب الردة أن من تكلّم بكلمة خر(قوله: 
  .)يقصد معناها

أن الذي ذكره الفقهاء في باب  الوهاب  عبدبن قد مضى في رد كالم ا 
من تكلّم بكلمة الكفر استهزاء أو ع كفر ال مطلق من  ناداً أو اعتقاداًالردة أن

  قالها. 
   .)على أنّهم ال يعرفون حقيقة اإلسالم وال ماهية التوحيد وهذا دال(قوله: 

الشرك،  بل ما عرفت على أنّه ومن تبعه ال يعرفون حقيقة اإلسالم وال
  ويرمون المسلمين بما هم منه براء.

افتراء تكاد  ،)فصاروا حينئذ كفّاراً كفراً أصلياً(وأفحش من هذا كُلّه قوله: 
 ونمالسماوات يتفطرن منه، وتنشق األرض، وتخر الجبال هداً، أن يكون المسل

ن الزكاة، بيه بالرسالة، والمقيمون الصالة، والمؤتونالمقرون لربهم بالوحدانية، و
دمائهم  لّكفّاراً كفراً أصلياً موجباً لح والقائمون بجميع فروض اإلسالم؛

وأموالهم وأعراضهم! لماذا ألنّهم يسألون الشفاعة ممن جعل اهللا له الشفاعة ، 
ويستغيثون بمن جعله اهللا مغيثاً، ليدعو اهللا لهم في نجاح مطالبهم، وهم ال 

 بالرسالة، وال يملك لنفسه وال لغيره نفعاً وال ضراً أنّه نبي شرفه اهللا ال  يعتقدون إ
  ؟! ىبأمر اهللا تعال ال  إ

  .لخا )ه ـ فإن الدعاء من العبادةفمن نادى اهللا ـ الى قول(قوله: 
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ستعرف تفصيل الجواب عنه بما ال مزيد عليه في فصل الدعاء واالستغاثة،  
  مغيثاً ال يدخل في ذلك.وأن طلب الشفاعة واالستغاثة بمن جعله اهللا شافعاً و

وقد بان من ذلك إنهدام ما بناه على هذا الوهم الفاسد من األسئلة واألجوبة 
السؤال الذي بعده لخ، وإالفاسدة بقوله: >إذا كانوا مشركين وجب جهادهم< 

سامة، وجوابه المتضمن تشبيه المسلمين بطلبهم الشفاعة من اُُالمتضمن لقصة 
 يدعو اهللا لهم؛ باليهود المنكرين بعض األنبياء،، واستغاثتهم به، ل’النبي

لمة نبي، أو الذين يحنيفة القائلين: إن مس المتمسكين بشريعة منسوخة، وببني
اهللا بن  اعتل لقتلهم بمنع الزكاة التي وجوبها من الضروريات ، وبأصحاب عبد

ث، سبأ القائلين ألمير المؤمنين علي بن أبي طالب: أنت اهللا، وبمنكري البع
ت في المقدمات، والذين بالوهابية كما عرف ساج الذين هم أشبه النراوالخبو

وا دماء علي بن أبي طالب، وهو من ضروريات اإلسالم، واستحلّ أنكروا حب
، ووجوب ’المسلمين وكفروهم، كما أنكر الوهابيون حرمة قبر رسول اهللا

تحلوا دماء تعظيمه، وهي من ضروريات الدين، وجعلوه وثناً وصنماً، واس
  هم.والمسلمين وكفر

ها نّها ال تنحصر فيما ذكرت، بل رأسإهذا جهل بمعنى العبادة، ف(قوله: 
  .لخا )وأساسها االعتقاد

كأنّه يريد أنّهم يعتقدون فيهم أنّهم يقدرون على ما يطلب منهم،  
  لخ.افيصنعون ما يتفرع عن االعتقاد من الدعاء والنداء ... 

اضح، فالمتشفعون والمتوسلون من المسلمين فنقول: هذا جهل منه و
  باألنبياء واألولياء والصالحين ال يعتقدون فيهم أنّهم يملكون ألنفسهم 

لغيرهم نفعاً وال ضراً، وأن األمر كُلّه هللا، وإنّما يعتقدون فيهم ما جعلهم اهللا  وال
م من الخلق له أهالً من الشفاعة والوسيلة وإجابة الدعاء، وأنّه ميزهم على غيره
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، فلذلك وقربهم منه، بطاعتهم له، فمعتقد ذلك فيهم مصيب ال مخطىء
لى من جعل إجعل لهم الشفاعة، ويتوسلون بهم يدعونهم ليشفعوا لهم عند من 

لهم الوسيلة، ويستغيثون ويستعينون بهم، ليسألوا اهللا في قضاء حوائجهم، 
بإطاعتهم، وستعرف في فصل  الىتعويحلفون بهم ألن لهم قدراً وشأناً عند اهللا 

 لى غيرإلنذور، ويهدون ثوابها إليهم  االحلف أنّه ال محذور فيه، وينذرون 
سها ورأسها والمتفرع عنه أيجعل  حتّىذلك، فهذا االعتقاد ال مساس له بالعبادة 

  فيه وال محذور. رال ضر
  .)ن تزيا بزي الكفّار صار كافراًوقد ذكر العلماء أن م(قوله: 

ل عليه، وإنّما يكون ذلك في كالم العلماء، ولو فرض فال دلي ا لم نرفمع أنّ 
ا عرفت من أن ما يصدر ا يفعله المسلمون قياس فاسد، لمن قياسه بمأآثماً؛ فيه 

  من المسلمين ال محذور فيه.
لى العلماء حجة ، وتارة إن هؤالء تارة يجعلون ما ينسبونه جب معلاو

لمهم وجاهلهم، وال يعبأون بما استمرت عليه اين عيكفّرون جميع المسلم
  .سيرتهم جيالً بعد جيل

   .)راًفكفر صار كاومن تكلّم بكلمة ال(قوله: 
أقول: قد عرفت أنّهم يكفرونه بذلك إذا قالها استهزاًء أو عناداً أو اعتقاداً  

  ال مطلقاً كما  يقتضيه كالمه.
  .)وقوالً وفعالًفكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقاداً (قوله : 

هو  ما ال  ما هو الواقع ولم يقل ولم يفعل إ ال  قد عرفت أنّه لم يعتقد إ 
  الصواب.

وقال ابن تيمية في رسالة الواسطية في جواب مسألة عن رجلين تناظرا 
نقدر أن نصل إليه بغير  لنا من واسطة بيننا وبين اهللا، فإنّا ال بد ال حدهما:فقال أ
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من واسطة تبلغنا أمر اهللا، فهذا حق ـ إلى أن قال ـ : وإن  البدإن أراد أنّه (ذلک: 
بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار، مثل: أن يكون واسطة  أراد أنّه ال

يسألونه ذلك، فهذا من أعظم الشرك الذي  ،في رزق العباد ونصرهم وهداهم
يجتلبون بهم فعاء، دون اهللا أولياء وش نكفّر اهللا به المشركين، حيث اتخذوا م

ويجتنبون المضار ـ إلى أن قال ـ : فمن جعل المالئكة واألنبياء وسائط  ،المنافع
يدعوهم ويتوكل عليهم، ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل: أن يسألهم 
غفران الذنب، وهداية القلوب، وتفريج الكروب، وسد الفاقات؛ فهو كافر 

ـ : ومن أثبت مشائخ العلم والدين وسائط بين  بإجماع المسلمين ـ إلى أن قال
لى اهللا حوائج إاب بين الملك ورعيته يكونون هم يرفعون جاهللا وخلقه كالح

خلقه، فاهللا إنّما يهدي ويرزق بتوسطهم ، فالخلق يسألونهم وهم يسألون اهللا 
فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب فإن تاب  ؛أو ألن سؤالهم أنفع لقربهمتأدباً، 
  .)١()قتل ال  وإ

 من واسطة في جلب  ما ذكره من القول بأنّه ال والجواب: إن المنافع بد
      ائخ وسائط كالحجاب بين الملك  ورعيته، واهللا شمودفع المضار، أو أن ال

كان  اًءمن المسلمين، فسو ال يهدي وال يرزق إالّ بتوسطهم؛ غير موجود ألحد
  أو خطأً  ال يضر أحداً .  واباً جعل ابن تيمية له كفراً وشركاً ص
وإن كانت دعواه اإلجماع على  فال نطيل برده،  وذكره له تطويل بال طائل

ية ضومن الذي عنون هذه المسألة الفر وال مستند لها، ةير باألول غير ثابتفكالت
  عهم على ذلك؟!يدعى إجما حتّىوتكلم على حكمها من المسلمين 

غلطاً  الذنب وتفريج الكرب ونحو ذلك ال يعدعلى أن مجرد سؤال غفران 
وخطأ فضالً عن أن يكون شركاً وكفراً؛ ألنّه محمول على الصحة من باب 

                                       
  .۱۲۶ - ۱۲۱: ۱العقيدة الواسطية المطبوعة ضمن مجموعة الفتاوی الکبری  -  ١
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 لناه في المقدمات وفيالسبب، كما فصّ أيجاز في اإلسناد بإرادة  اإلسناد الم

على  ا مر، كما أن حكمه بكفر وشرك من أثبت المشائخ واسطةف متضاعي
قد ذلك ال تلو فرض وجود من يع ،إن لم يتب همر واستحالل دمالنحو المذكو

ر أن مراده أنّهم ألن الظاه ،دليل عليه، وهو تهجم على الدماء وتقول على اهللا
ي لى اهللا في ذلك ال أنّهم يفعلونه من أنفسهم كما صرح به فإوسائط وشفعاء 

ون اهللا لونهم وهم يسألى قوله ـ : فالخلق يسألإومن أثبت مشائخ العلم ـ «ه: قول
  .»تأدباً

أتي مفصالً من يا كعبادة األصنام واالعتقاد فيها يدفعها ما مر وودعوى أنّه
  وإشراك عابديها ليس من هذا القبيل. أن عبادة األصنام

نعم، اعتقاد ذلك غلط وخطأ، أما أن معتقده كافر مشرك فلم يقم عليه دليل 
  إن لم يقم على عدمه.

لى شيخ إهـ إن الوهابي أرسل كتاباً  ١٢١٨في حوادث سنة وذكر الجبرتي 
ه: ما نصّ المقدمةالركب المغربي ومعه أوراق تتضمن دعوته وعقيدته وفيها بعد 

مته تأخذ مأخذ القرون قبلها، شبراً بشبر، وذراعاً ُُأأخبرنا بأن ’ ن الرسولإ(
كان قبلكم لتتبعن سنن من ’:>بذراع، وثبت في الصحيحين وغيرهما عنه

  .لدخلتموه لو دخلوا جحر ضبٍّ  حّتىحذو القذة 
  قالوا: يا رسول اهللا، اليهود والنصارى؟

  .)١(): فمنقال

                                       
ن ابن نباب اتباع سنن اليهود والنصارى، س ٥٧:  ٨كتاب االعتصام،   ١٥١: ٨صحيح مسلم  - ١

، ٢٨٩د الطيالسي : ، مسند أبي داو٢٦٠: ٧، مجمع الزوائد ٣٧: ١، المستدرك للحاكم ١٣٢٢ماجة : 
  ، بغية الباحث عن زوائد٥٤٥: ٥البن أبي شيبة  المصنّف، ٣٦٩: ١١للصنعاني   المصنّف

  ، صحيح ابن ١٨٢: ١١، مسند أبي يعلى الموصلي ٣٦، كتاب السنة البن أبي عاصم: ٢٣٩المسند :  
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ستفترق على ثالث وسبعين فرقة كُلّها  متهُُأ ّوأخبر في الحديث اآلخر أن
  في النار إالّ واحدة.

  قالوا: من هي يا رسول اهللا؟
  .)١(يالیوم وأصحابمن كان على مثل ما أنا علیھ  :قال

ت به البلوى من حوادث اُأل هذا فمعلوم ما رفإذا عمور التيقد عم 
لى الموتى، وسؤالهم النصر على األعداء، إأعظمها اإلشراك باهللا، والتوجه 

وقضاء الحاجات، وتفريج الكربات التي ال يقدر عليها إالّ رب األرض 
ذبح القربان، واالستغاثة بهم في والسماوات، وكذلك التقرب إليهم بالنذور، و

 ال  ع العبادة التي ال تصلح إنواألى غير ذلك من إوجلب الفوائد  كشف الشدائد
 تعالى كصرف جميعها؛ ألنّه سبحانه ووصرف شيء من أنواع العبادة لغير اهللا هللا

: تعالىما كان خالصاً كما قال  ال  إأغنى األغنياء عن الشرك وال يقبل من العمل 
الَ { الَّ  أَ ُص َوالَِّذیَن اتََّخُذوا ِمن ُدونِِھ أَْولَِیاَء َما َنْعُبُدُھْم إِ یُن اْلَخالِ ِ الدِّ بُوَنا  ِ َّ لِیَُقرِّ

ِ  ُزلَْفى ما كان خالصاً  ال  إ، فأخبر سبحانه أنّه ال يرضى من الدين )٢(}إِلَى هللاَّ
بوهم حين ليقرصالللوجهه، وأخبر أن المشركين يدعون المالئكة واألنبياء وا

 ،ارلى اهللا زلفى، ويشفعوا لهم عنده ، وأخبر أنّه ال يهدي من هو كاذب كفّإ
ُھْم َوالَ َینَفُعھُْم َویَقُولُوَن ھُؤالَِء هللا َوَیْعُبُدوَن ِمن ُدوِن : {تعالىوقال  ُضرُّ َما الَ َی

                                                                                           
، ١٧٩: ٤لياء ، حلية األو٢٣٥: ٤، تخريج األحاديث واآلثار ١٨٦: ٦، المعجم الكبير ٩٥: ١٥حبان

  وغيرها من المصادر. ٣٥٧: ١، التبصرة ٥٠٠: ١سد الغابة ُُأ، ٥٩٤: ١شرح العقيدة الطحاوية 
  ، المعجم٣٣٤: ٧، تحفة األحوذي ١٨٩: ١الزوائد  ع، مجم١٢٩: ١المستدرك  للحاكم  - ١
 ، فيض٤٤٩: ١، تخريج األحاديث واآلثار ٢٥٦: ١، المعجم الصغير  ٢٢: ٨و  ١٣٧: ٥األوسط  

  ، فتح ٦٢: ٢، الدر المنثور  ٤٤٣: ٣، تفسير ابن كثير ٢٧: ٢القدير في شرح الجامع الصغير 
  وغيرها من المصادر. ٣٧١: ١القدير 
  .٣سورة الزمر :  - ٢
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ْل  ِ قُ ماَواِت َوالَ فِي اْألَْرِض بَِما الَ َیعلَُم فِ  هللاتَُنبُِّؤَن أشَُفَعاُؤَنا ِعنَد هللاَّ ي السَّ
ا یُْشِرُكونَ  تعالىُسْبَحاَنُھ وَ  أنّه من جعل بينه وبين اهللا وسائط  ، فأخبر)١(}َعمَّ

يسألهم الشفاعة فقد عبدهم وأشرك بهم، وذلك أن الشفاعة كُلّها هللا، كما قال 
الَّ َینفَُع  فََیْوَمئِذٍ : {تعالىوقال ،)٢(}َمن َذا الَِّذي یَْشفَُع ِعْنَدهُ إِالَّ بِإِْذنِھِ : {تعالى

ْحمُن  الَّ َتنفَُع الشََّفاَعُة إِالَّ  َیْوَمئِذٍ { ،)٣(}الَِّذیَن َظلَُموا َمْعِذَرتُھُمْ  َمْن أَِذَن لَُھ الرَّ
بالتوحيد  كما قال  ال  إال يرضى  تعالىوهو سبحانه و ،)٤(}َوَرِضَي لَُھ َقْوالً 

وال تطلب في دار   ، فالشفاعة حق،)٥(}الَّ لَِمِن اْرَتَضىَوالَ یَْشَفُعوَن إِ : {تعالى
ِ أََحداً  : {تعالىمن اهللا كما قال  ال  إالدنيا  ِ َفالَ َتْدُعوا َمَع  هللاَّ  َوأَنَّ اْلمََساِجَد ِ َّ

كَ هللا َوالَ َتْدُع ِمن ُدوِن  : {تعالى، وقال )٦(} ُضرُّ ، فإذا )٧(} َما الَ َینَفُعَك َوالَ َی
سيد الشفعاء، وصاحب المقام المحمود، وآدم فمن  ، وهو’ الرسول كان

بل يأتي فيخر هللا >دونه تحت لوائه؛ ال يشفع إالّ بإذن اهللا، وال يشفع ابتداًء، 
، طيقال: ارفع رأسك، وسل تع ثُم مه إياها ، بمحامد يعلّ هساجداً، فيحمد
فكيف بغيره من األنبياء  ،)٨(<يحد له حداً ، فيدخلهم الجنة ثُم واشفع تشفع، 

                                       
  .١٨سورة يونس :  -  ١
  .٢٥٥سورة البقرة:  -  ٢
  .٥٧سورة الروم:  -  ٣
  .١٠٩سورة طه:  -  ٤
  .٢٨سورة األنبياء:  -  ٥
٦  -  :١٨سورة الجن.  
  .١٠٦سورة يونس:  -  ٧
كتاب التوحيد،  ١٨٣: ٨، صحيح البخاري ٣٩٣: ٥و  ٤٤:  ٣راجع الحديث في : مسند أحمد  -  ٨

، ٤٥: ٣، سنن النسائي ٣٧٠: ٤باب أدنى أهل الجنّة منزلة فيها، سنن الترمذي  ١٢٧: ١صحيح مسلم 
، مسند أبي يعلى ٣٨١: ١، السنن الكبرى للنسائي ٣٨٢، كتاب السنة: ٥٢٧: ١المستدرك للحاكم 
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  واألولياء؟!
مع جوهذا الذي ذكرناه ال يخالف فيه أحد من العلماء المسلمين، بل قد أ

ة وغيرهم، ممن ئمة األربعالصالح من األصحاب والتابعين واألعليه السلف 
جهم، وأما ما حدث من سؤال األنبياء واألولياء هانم علیسلك سبيلهم ودرج 
وتهم، وتعظيم قبورهم، ببناء القباب عليها، وإسراجها، من الشفاعة بعد م

فكُلّ ذلك من  ،ذور لهاة والن، واتخاذها أعياداً، وجعل السدناهوالصالة عند
مته وحذّر منها كما في الحديث ، ُأ’ مور التي أخبر بها النبيحوادث اُأل

 متي بالمشركین،◌  أیلحق حّي من  حّتىال تقوم الساعة ه قال: >أنّ’ عنه
  .)١(<وثانمتي األُ◌◌  أتعبد فئام من  حّتىو

لى إأعظم حماية، وسد كُلّ طريق يؤدي حمى جناب التوحيد ’ وهو
بنى عليه كما ثبت في صحيح مسلم من فنهى أن يجصص القبر، وأن يالشرك، 

، وثبت فيه أيضاً أنّه بعث علي بن أبي طالب وأمره أن ال يدع )٢(حديث جابر

                                                                                           
، تخريج األحاديث ٦٦: ١٩، التمهيد ٣٥١: ١، صحيح ابن خزيمة ٣١٣: ٧و  ٢٧٩: ٥الموصلي 

، تفسير ٤١٧، تمهيد األوائل : ٢٠٩: ٣، تفسير نور الثقلين ٣١١: ٢، تفسير العياشي ١٧١: ٢واآلثار 
  ا من المصادر.، وغيره٩٣: ٤، الدر المنثور ١٢٥: ٢، تفسير ابن كثير ١٢٤: ٦الثعلبي 
  .٣٢٢: ١، تيسير العزيز الحميد ٢٥٥: ١، فتح المجيد ٢٥١: ١التوحيد کتاب  -  ١
أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، ’ قال: >نهى رسول اهللا بن عبد اهللا األنصاري عن جابر  - ٢

، ٥٠٤: ٣للصنعاني  المصنّفباب الصالة على الجنازة،  ٦٣: ٣وأن يبنى عليه<. صحيح مسلم 
، سنن ٢٠٧: ٣ن إرواء الغليل ٣٢٥الحميد :  ، منتخب مسند بن عبد٢١٨: ٣البن أبي شيبة  نّفالمص

، سنن ٣٧٠: ١للحاکم ، المستدرك ٢٨٥: ١، سنن النسائي ٣٣٢٥، سنن أبي داود : ١٩٦: ١الترمذي 
  .٤: ٤البيهقي 
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، ولهذا قال غير واحد من العلماء: )١(ه، وال تمثاالً إالّ طمسهقبراً مشرفاً إالّ سوا
 ةـى معصيــسست علُأها نّور؛ ألـى القبـية علـب المبناــدم القبــه بــيج(

  .)٢()’الرسول
و الناس وهو الذي ندع وجب االختالف بيننا وبين الناس..فهذا هو الذي أ

، ’لهة من كتاب اهللا وسنة رسوما نقيم عليهم الحجإليه ونقاتلهم عليه، بعد
َوَقاتِلُوُھْم : {تعالىمة، ممتثلين لقوله سبحانه ووإجماع السلف الصالح من اُأل

یُن ُكلُُّھ ِ ِّ  َحتَّى ال     .)٣(}َتُكوَن فِْتَنٌة َوَیُكوَن الدِّ
المتبعين للسنّة ال تجتمع على  محمدمة ُألى أن قال: ونعتقد أيضاً أن إ

مته على الحق منصورة ال يضرهم من خذلهم ُُأال تزال طائفة من ضاللة، وأنّه 
  .)٤(يأتي أمر اهللا، وهم على ذلك حتّىوال من خالفهم 

ا تضما روي عنه نه هذا الكتابوالجواب عمة من أتباع هذه اُأل’ ممم

                                       
أن ’ رسول هللا قال لي علي: أبعثك على ما بعثني علیھه قال: >ورد عن أبي الهياج األسدي أنّ - ١

ً إّال  ، صحيح ٩٦: ١<، أخرجه أحمد في المسند  سویتھال تدع تمثاالً إالّ طمستھ، وال قبراً مشرفا
: ٢، سنن الترمذي ٨٣: ٢ي داود ــص القبر، سنن أبــــن تجصيــاب النهي عــ، ب٦١: ٣مسلم 
٢٥٦،←  
 المصنّف، ٣: ٤قي ، السنن الكبرى للبيه٣٦٩: ١للحاکم، المستدرك ٨٩: ٤سنن النسائي  →

  ، معرفة السنن ٢٦٩: ٤، المعجم األوسط ٢٨٩: ١، مسند أبي يعلى الموصلي ٥٠٤: ٣للصنعاني 
  .٢٠٩: ٣، إرواء الغليل ٣٥٨: ٢، نصب الراية ١٨٧: ٣واآلثار 

، وفتح ١٦٢: ٢، ونقله عنه البهوتي في كشف القناع ٢١٠: ١إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان  - ٢
  .٢٨٩: ١وتيسير العزيز الحميد  ،٢٢٧: ١المجيد 
  ٣٩سورة األنفال:  -  ٣
  .٥٨٩: ٢المعروف بتاريخ الجبرتي  في التراجم واألخبار عجائب اآلثار -  ٤
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به أشار ’ مم قبلها كاليهود والنصارى: أنّه ال يبعد أن يكون النبيسنن اُأل
ولئك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اهللا، وقد ورد أهابية، فلى الوإ

 عليهم وا لهم حراماً، وحرمواالحديث أنّهم ما صاموا لهم وال صلّوا وإنّما أحلّ
في كُلّ ما يقوله،  الوهاب عبد بن  محمدوهؤالء قلّدوا  ،)١(بعوهمحالالً فاتّ

المكانة عند اهللا ونحو ذلك، وحلل  فحرم عليهم حالالً كالتشفع والتوسل بذوي
لهم حراماً، وهو سفك دماء المسلمين، واستباحة أموالهم وأعراضهم، فاتبعوه 

ن كأن كالمه وحي منزل، وهو مم حتّىبدون تحقيق وال تمحيص لألدلة، 
يجوز عليه الخطأ، وأدلته التي يستدل بها كُلّها ضعيفة واهية كما بيناه في هذا 

  يقبلون عليها رداً وال في مقابلها دليالً،  بالقبول وال ذونهاالكتاب، وهم يأخ
عليها وال ينقصون منها كلمة واحدة،  يزيدون  لة، والُنمأ يحيدون عنها قيد وال

لهم بلفظ واحدومعنى ويتوارثها آخرهم عن أو سمون أنفسهم واحد، وي
يخالف قوال السلف باع السلف، وإذا أورد لهم شيء من أبالسلفيين، أي أنّهم اتّ

معتقدهم ال يتحاشون من نسبة قائله الى الشرك والكفر ويقولون: مقتدانا 
أقوال السلف ليست وحياً منزالً  ّعلی الحالين، فإن الكتاب والسنّة، فهم في خطأ

نقلّدهم على كُلّ حالٍ،  وإذا جاز  حتّى صحابها معصومون من الخطأ أوال

                                       
 ←وفي عنقي صليب من ذهب،’ م قال: >أتيت النبيتورد في الحديث عن عدي بن حا - ١
اتَّخَذُوا أَحبارهم {طرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة : افقال: يا عدي  →

 ونن داباً مبأَر مانَهبهرشيئاً  لهم وا، قال: أما أنّهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلّ}اهللاو
  ، تخريج األحاديث ٣٤٢: ٤وه، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه<، سنن الترمذي استحلّ

، أحكام ١٤٨: ١٠، جامع البيان ٢٧٢: ٢ير القرآن للصنعاني ، تفس١٢٤، تفسير الثوري : ٦٦: ٢واآلثار 
  .٣٥٥: ٢، فتح القدير للشوكاني ١٣٤: ٣القرآن 
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  خرى؟!ُأكفّرهم نو تقليدهم فما بالنا نقلدهم تارة
وستعرف في الفصول اآلتية مخالفة السلف للوهابيين في الشفاعة والتوسل  

  وزيارة القبور والبناء عليها وغير ذلك مما تجده في تضاعيف هذا الكتاب.
ا ما تضمالفرقة الناجية هي وأم نه الكتاب المذكور من الحديث القائل: إن

وأصحابه؛ فهو من البديهيات ’ سولما کان عليه الركان على مثل من 
           ،حاديث وإطالة الكالمالتي ال تحتاج إلى االستدالل باألوالضروريات 

لم يكن نبياً، وقد  ال  إ ناجٍ ومخالفه هالك، و’ شك في أن متّبع الرسول إذ ال
  .)١(}َفانتَھُوا َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوهُ َوَما نََھاُكْم َعْنھُ : {تعالىقال اهللا 

بعوه عليه، هو دين اإلسالم، وأصحابه اقتدوا به واتّ’ وما كان عليه النبي
تباع أصحاب أفقط؛ ألن ’ فالميزان في الحقيقة هو ما كان عليه النبي

  باعهم.، وإن خالفوه لم يجز اتّ’تباع لهأالمتبعين له ’ النبي
هم إنّا ال نتبع ؟! اللّهدون غير’ تباع النبيأوأي مسلم يشك في وجوب 

ن خالفها، ولو ظهر لنا أن االستغاثة ونبرأ إليک مم طريقة رسولك وسنته، ال  إ
وتعظيم قبور األنبياء والصالحين،  ل بذوي المکانة عندکع والتوسوالتشفّ

الً للكالم، وال لكنّا أول من تبرأ منها، وهذا ليس مح’ تخالف سنّة نبيك
واتبعه عليه ’ نبيلاالكالم معرفة ما كان عليه  محطاً لألنظار، وإنّما محلّ

لمسلمين، فما دين وعلماء اتهقع االختالف الكثير فيه بين المجأصحابه، فقد و
وكُلّ يقول: إن قوله هو ما كان ، وكُلّ يدعي وصالً بليلى، أثبته هذا نفاه ذلك

ه وأصحابه، وال يوجد من يقول: إنّي ال اتبع ما كان علي’ عليه الرسول
لفوا في مسائل عديدة ليس وأصحابه، بل الصحابة أنفسهم اخت’ الرسول
  تفصيلها. هذا محل

                                       
  . ٧سورة الحشر:  -  ١
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وستعرف أن االستغاثة بذوي المكانة طلباً لدعائهم، واالستشفاع بهم إليه، 
فاً عن سلف، وسيرة والبناء على القبور ، والصالة عندها؛ سيرة المسلمين خل

ية إجماع وقد اعترف صاحب الكتاب بحجبعين وتابعي التابعين، الصحابة والتا
  ة ال تجتمع على ضاللة.مالسلف الصالح، وأن اُأل

ال يظهر له معنى وال فائدة؛ إذ ال يوجد مسلم  مة بالمتبعين للسنّةاُألوتقييده 
تبعها، وإنّما أراد بذلك أن يحفظ لنفسه أويقول: ال ’ تظهر له سنّة رسول اهللا

حينما يحتج عليه أحد بإجماع  سنّة بالوهابيين فقطيحصر اتباع الفخط الرجعة، 
على  ُ◌ّمتيأال تجتمع ’: >إن ثبت قول الرسولمة، وأنّى له ذلك؟! فاُأل

يه هو من سنّته وعلى طبق لا عوكان ذلك داالً على أن ما اتفق )١(<ضاللة
شريعته، فهذا القيد الذي قيد به فضول فاسد. ومر في المقدمات أن سيرة 

  ’.لمين وإجماعهم كاشف عن أن ذلك مما كان عليه النبيالمس
وهذا الذي ذكرناه ال يخالف  فيه أحد من العلماء المسلمين، (قوله: 

                                       
  ، المستدرك ٣١٥: ٣، سنن الترمذي ٣٠٢: ٢، سنن أبي داود  ١٣٠٣: ٢سنن ابن ماجة  -  ١

، منتخب مسند بن عبد ٦٨٣: ٨البن أبي شيبة  المصنّف، ٢١٨: ٥، مجمع الزوائد ١١٥: ١للحاكم 
  .٤١، كتاب السنّة: ٣٦٧حميد: 
الباقي  يف علماء الحديث له، حيث قال الشيخ فؤاد عبدضعلى تإ: (إن ثبت) إشارة المصنّفوقول 

في الزوائد : في إسناده أبو خلف األعمى، واسمه حازم بن عطا، وهو (المعلق على سنن ابن ماجة: 
  ضعيف.

  .)لّها نظر. قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوياء الحديث بطرق في كُجوقد 
  .)< ضعيف..ّمتي على ضاللة◌  أال تجتمع وأما حديث : >(: ٦٧: ١٣وقال النووي في شرح مسلم 

< ّمتي على ضاللةُ◌◌  أ ال تجتمعوأما حديث : >(:  ١٦٤: ١٦وقال العيني في عمدة القارىء 
  .)فضعيف

  .٤١يق كتاب السنّة البن أبي عاصم: وضعفه الشيخ األلباني في تحق
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   .)ئمة األربعةالصالح من الصحابة والتابعين واألوأجمع عليه السلف 
الذي أجمع عليه  اآلتية عدم صحة هذه الدعوى، وأن ستعرف في الفصول

  علماء المسلمين خالف ما عليه الوهابية.السلف الصالح و
والصنعاني  الوهاب عبد أما باقي الكتاب فيفهم رده مما مر في كالم ابن 

  فإن كلماتهم كُلّها تدور على محور واحد.
اللطيف  وعن تاريخ نجد لمحمود شكري اآللوسي أنّه حكى عن عبد

غالين في القبور ذكر طرف من معتقد الم(حفيد ابن عبد الوهاب أنّه قال: 
  :والصالحين

هم عليه، ليعلم الواقف عليه  ونذكر لك طرفاً من معتقد هؤالء ، وحقيقة ما
 ،ن اختصه اهللا بالفضل والمنباألمن، إن كان الواقف مم أي الفريقين أحق
ولئال يلتبس األمر بتسميتهم لكفرهم ومحالهم تشفّعاً وتوسالً واستظهاراً، مع ما 

  الهالك المتناهي عند من عقل الحقائق.في التسمية من 
من ذلك محبتهم مع اهللا محبة تألّه وخضوع ورجاء، ودعاؤهم مع اهللا في 
ر المهمات والملمات والحوادث التي ال يكشفها وال يجيب الدعاء فيها إالّ فاط

أجداثهم وتقبيل أعتابهم، والتمسح  لواألرض والسماوات، والعكوف ح
الفقر  ، واستجابة الدعوات، وإظهار الفاقة، وإبداءبآثارهم طلباً للغوث

واألمطار، وطلب السالمة من شدائد البراري  ثوالضراعة، واستنزال الغيو
  والبحار.

رامل واأليامى، واللطف بالضعفاء واليتامى، واالعتماد وسؤالهم تزويج األ
ية، عليهم في المطالب العالية، وتأهيلهم لمغفرة الذنوب والنجاة من الهاو

  وإعطاء تلك المراتب السامية.
وجماهيرهم لما ألفت ذلك طباعهم، وفسدت به فطرهم، وعزّ عنه 
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متناعهم؛ ال يكاد يخطر ببال أحدهم ما يخطر ببال آحاد المسلمين؛ من قصد إ
، واإلنابة إليه، بل ليس ذلك عندهم إالّ الولي الفالني، ومشهد الشيخ تعالىاهللا 

ب إلى المشاهد عوضاً عن الخروج لالستسقاء واإلنابة جعلوا الذها حتّىفالن، 
فهل  ،أيناه وسمعناه عنهمرفي كشف الشدائد والبلوى، كُلّ هذا  تعالىإلى اهللا 

  سمعت من جاهلية العرب مثل هذه الغرائب التي ينتهي عندها العجب؟! 
العارف بالحقائق، ومن  ،والكالم مع ذكي القلب، يقظ الذهن، قوي الهمة

  صول الديانات والتوحيد. أضى نفسه بحضيض التقليد في ال تر
وأما ميت القلب، بليد الذهن، وضيع النفس، جامد القريحة، ومن ال تفارق 

والتعلق بما يحکی عن فالن وفالن في معتقد أهل  همته التشبث بأذيال التقليد
  جاج.المزاج، وخطابه محض عناء ول ة، معتلالمقابر والتنديد فذلک فاسد الفطر

 وقف على ساحل بحرٍ ،ومن وقف على كتب المتصوفة ومناقب مشائخهم
  من ضاللهم.

 وفي حاشية البيجوري على السنوسية نقالً عن الدردير  عن الشعراني: أن
  اهللا وكلّ بقبر كُلّ ولي ملكاً يقضي حاجة من سأل ذلك الولي! 

َوإَِذا {:تعالى فقف هنا وانظر إلى ما آل إليه إفكهم، فأين هذا من قوله
اِع إَِذا  َدَعانِ  َك ِعَباِدي َعنِّي َفإِنِّي َقِریٌب أُِجیُب َدْعَوَة الدَّ  :تعالىوقوله ، )١(}َسأَلَ

ً َوُخْفَیةً { عا َضرُّ ُكْم َت َك  *َفإَِذا َفَرْغَت َفانَصبْ { وقوله:، )٢( }اْدُعوا َربَّ َوإِلَى َربِّ
ُكُم {، )١(}ْضَطرَّ إَِذا َدَعاهُ مَّن ُیِجیُب الْمُ أ◌  {وقوله:  ،)٣(}َفاْرَغب َوَقاَل َربُّ

  .)٢(}اْدُعونِي أَْسَتِجْب لَُكمْ 

                                       
  .١٨٦سورة البقرة :  -  ١
  .٥٥سورة األعراف:  -  ٢
  .٨ـ  ٧سورة االنشراح:  -  ٣
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ة في هذا الذي قاله الشعراني لو كانوا يع وأيلمون، ولكن القوم حج
  مم قبلهم، فنبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم، كأنّهم ال يعلمون.أصابهم داء اُأل

أنّه  شمس الدين الحنفي عراني في ترجمةومن هذا الجنس ما ذكره الش
قضيها له، أقال في مرض موته: من كانت له حاجة فليأت قبري ويطلب أن 

فإنّما بيني وبينه ذراع من تراب، وكُلّ رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب 
  .)٣(فليس برجل

سلكه جمهور من يدعي  حتّىوباب تصرف المشائخ واألولياء قد اتسع 
 من سكن الغبراء، راره أكثحبوخرقه قد هلك في  ،اإلسالم من أهل البسيطة

، فال يعرج عليه ةطع والوساته المحيطة حتّی نسي القصد األول من التشفّوأظلّ
عندهم إالّ من نسي عهود الحمی، فعاد األمر إلی الشرک في توحيد الربوبية 

كر اهللا ولى إلى هذه الغاية، بل ذولم يبلغ شرك الجاهلية اُأل والتدبير والتأثير، 
عزّ وجلّ أنّهم يعترفون له بتوحيد الربوبية، ويقرون به، ولذلك احتج عليهم في 

  هية.لأنكروه من اإل غير موضع من كتابه بما أقروا به من الربوبية والتدبير على ما
 النعيمي محمدما ذكره حسين بن  -وهو من عجيب أمرهم - ومن ذلك

بصرها فنادت وليها، أما اهللا فقد صنع ما  ن امرأة كفاليمني في بعض رسائله: أ
  .انتهىترى ولم يبق إالّ حبك 

الحج فذهبوا إلى الضريح وروى أن بعض المغاربة قدموا مصر يريدون 
لى الحسين رضي اهللا عنه بالقاهرة، فاستقبلوا القبر وأحرموا ووقفوا إالمنسوب 

شهد وبعض أنكر عليهم سدنة الم حتّىوركعوا وسجدوا لصاحب القبر 
                                                                                           

  .٦٢سورة النمل:  -  ١
  .٦٠سورة غافر:  -  ٢
، منهاج ۱۰۸۲: ۲، جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية ١٤رد الحموي على الوهابية:  - ٣

  .۴۶: ۱التأسيس والتقديس 
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  الحاضرين، فقالوا: هذا محبة لسيدنا الحسين.
وكثير من علماء مصر يقول: ال يدق وتد في القاهرة إالّ بإذن السيد أحمد 

  البدوي.
ه مع ما فيد على أعتاب المشهد وقصد التبرك وقد اشتهر ما يقع من السجو
   .ال يمنع حقيقة العبادة الصورية

من الولي بشيء معين، يبقى رسماً  ومن المعروف عنهم شراء الولدان
ألنّها مشتراة  كانت امرأة فمهرها أو نصف مهرها لّ عام، وإنـؤدى كُـاً، يـجاري
  منه.
ال يمانع هذا إالّ  مكابر في الحسيات وإن فقد بعض أنواعه في بعض و

البالد فكم له من نظائر، وهذا أشد وأشنع مما ذكر جلّ ذكره عن جاهلية 
ِ {العرب بقوله:  ِصیباً فََقالُوا ھَذا  ِ ّ َرأَ ِمَن اْلَحْرِث َواْألَْنَعاِم َن ا َذ ِ ِممَّ َوَجَعلُوا ِ ّ

َرَكائَِنا َزْعِمِھْم َوھَذا لُِش   اآلية. )١(}بِ
وكذلك جعل السوائب باسم الولي ال يحمل عليها وال تذبح، وسوق 

  تقرباً إليه. الهدايا والقرابين إلى مشاهد األولياء وذبحها، حباً للشيخ و
وهذا وإن ذكر اسم اهللا عليه فهو أشد تحريماً مما ذبح وذكر عليه اسم غير 

  اهللا، فإن الشرك في العبادة أكبر من الشرك باالستعانة.
ترك األشجار والكالء والعشب إذا كان بقرب المشهد، وجعله ومن ذلك 

  من ماله.
اة لبيت اهللا، هلى المشاهد في أوقات مخصوصة، مضاالحج إ ومنھا:

فيطوفون حول الضريح، ويستغيثون ويهدون لصاحب القبر، ويذبحون، وبعض 
مشائخهم يأمر الزائر بحلق رأسه إذا فرغ من الزيارة، وقد صنّف بعض غالتهم 

                                       
  .١٣٦سورة األنعام:  -  ١
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  .)حج المشاهد(كتاباً سماه 
ل القبور، فيصلون التعريف في بعض البالد عند من يعتقدونه من أه ومنها:

ر، خاضعين سائلين، والعراق فيه من ذلك الحظ األكبر بلقا عشية عرفة عند
التي ال ينجو  )١(ل له، والمهامهحوالنصيب األوفى، بل فيه البحر الذي ال سا

سالكها وال يكاد، ومن نحوه عرف الكفر، وظهر الشرك والفساد كما يعرف 
منهم ذلك من له إلمام بالتواريخ ومبدأ الحوادث في الدين، ومن شاهد ما يقع 

الجواد رضي اهللا عنهم عند  محمدعند مشهد علي والحسين وموسى الكاظم و
القادر والحسن البصري والزبير وأمثالهم رضي اهللا عنهم  رافضتهم، والشيخ عبد

واهب والتصرفات، وأنواع من العبادات، وطلب العطايا والم ،عند سنتهم
في غاية من الكفر علم أنّهم من أجهل الخلق وأضلهم، وأنّهم  ؛الموبقات

الم، واهللا المسؤول أن والشرك ما وصل إليها من قبلهم ممن ينتسب إلى اإلس
يعبد وحده، فتسلم الوجوه  حتّىويعلي كلمته بمحو هذه الضالالت  ينصر دينه

  .)٢()له، وتعود البيضاء كما كانت ليلها كنهارها
ى زوار قبور األئمة أن ما نسبه إلى المسلمين وإل حن نبين لك بأجلى بيانون

والصالحين بعضه زور وبهتان، وبعضه ال يستلزم الشرك وال العصيان، ليعلم 
وبتسميته بالمسلم الموحد المطيع هللا الواقف عليه أي الفريقين أحق باألمن 

إن كان الواقف ممن سلم من العصبية والعناد  ،’ورسوله، والمتبع سنّة نبيه

                                       
  .المهامة : جمع المهمة: المناذرة البعيدة األطراف. ويقال: المهمة البلدة المقفرة -  ١
  (مادة مهة). ٥٤٢: ١٣ولسان العرب  ٢٢٥٠:  ٦راجع الصحاج للجوهري   
، منهاج التأسيس والتقديس في کشف  ٨٠ـ  ٧٦تاريخ نجد لمحمود شكري اآللوسي :  - ٢

  .۴۹: ۱بن جرجيس لعبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ  شبهات داود
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ئال يلتبس األمر بتسميتهم لضاللهم ومحالهم توحيداً، وتقليد اآلباء واألجداد، ول
ولتعظيم من أمر اهللا بتعظيمه شركاً وكفراً، ولمخالفة السنة وإجماع المسلمين 

باعاً للسنة وللسلف، مع ما في ذلك من الهالك المتناهي، وطريقة السلف اتّ
  ائق.عند من يعقل الحق تعالىواستباحة الدماء واألموال التي حرمها اهللا 

  المسلمين يحبون مع اهللا محبة تألّه!! ّزعم أن
إنّهم يحبون في اهللا وهللا وبأمر اهللا، وتلك ال تخرج عن محبة اهللا، أما  ،نعم

ن أراد المعية في الوجود فال محذور فيه، وإن أراد إف ،أنّهم يحبون مع اهللا
ِخُد ِمْن ُدوِن هللاَوِمَن النَّاِس : {تعالىالمساواة لمحبة اهللا كما في قوله   َمن َیتَّ

، فالمسلمون مبرؤون من )١(} أَْنَداداً ُیِحبُّونَھُْم َكُحبِّ ّهللاِ َوالَِّذیَن آَمنُوا أََشدُّ ُحبَّاً 
طاعتهم لهم المخبر عنها في اآلية،  إوأين محبة المشركين لألصنام، و ،ذلك

حقون محبة وال ، الذين ال يست)٢(كما عن قتادة ومجاهد وأكثر المفسرين
؛ من محبة )٣(عن السدي اهم كمنإطاعة، أو لرؤسائهم الذين كانوا يطيعو

بها في  )ألمر(ا، تعالىهللا األولياء والصلحاء التي هي محبة المسلمين لألنبياء و
ُُكْم َعلَْیِھ :{تعالىبقوله ’ كتابه العزيز وعلى لسان نبيه الكريم قُل الَ أَْسأَل

ْرَبىأَْجراً إِالَّ اْلمَ  الَِحاِت َسَیْجَعُل ، {)٤(}َودََّة فِي الْقُ إِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

                                       
  .١٦٥سورة البقرة:  -  ١
  الثعلبي  ، تفسير١٣٦: ١، تفسير السمرقندي ٢٧٦: ١، تفسير ابن أبي حاتم ٩١: ٢جامع البيان  - ٢
  .١٦٤: ١، تفسير السمعاني ٣٥: ٢ 
للشوكاني   ، فتح القدير١٦٦: ١، الدر المنثور ٢٧٦: ١، تفسير ابن أبي حاتم  ٩٢: ٢جامع البيان  - ٣
١٦٦: ١.  
  .٢٣سورة  الشورى :  -  ٤



 كشف اإلرتياب                                                                                    ٣٩٤   
    

ْحمُن ُوّداً  ، وقرن حب )٢(}َفاْجَعْل أَْفئَِدًة ِمَن النَّاِس تَْھِوي إِلَْیِھمْ ، {)١(}لَھُُم الرَّ
 ، وعن أنس أن )٣(}أََحبَّ إِلَْیُكم ِمَن ّهللاِ َوَرُسولِھِ بحبه في قوله:{’ رسوله

إلیھ من ولده ووالده  أحب أكون حّتىال یؤمن أحدكم قال: >’ رسول اهللا
، أخرجه البخاري ومسلم، والبن  ماجة في سننه عن العباس )٤(<والناس أجمعین

ما بال أقوام یتحدثون ، فإذا رأوا الرجل ’: >المطلب قال رسول اهللا بن عبد
یحبّھم    حّتىدخل قلب رجل اإلیمان من أھل بیتي قطعوا حدیثھم، وهللا ال ی

ألعطین ر: >يوم خيب× في علي’ ، وقال رسول اهللا)٥(<يولقرابتھم منّ 
أخرجه الشيخان،  )٦(<هللا ورسولھ هللا ورسولھ ویحبّھ بّ الرایة غداً  رجالً یح

                                       
  .٩٦سورة مريم:  -  ١
  .٣٧سورة إبراهيم:  -  ٢
  .٢٤سورة التوبة:  -  ٣
  ←،١١٥: ٨٥، سنن النسائي ٢٦: ١، سنن ابن ماجة ٤٩: ١، صحيح مسلم ٢٠٧: ٣مسند أحمد  -  ٤
 المصنّف، ٤٦٦فتح الباري :  ، مقدمة٨٨: ١، مجمع الزوائد ٤٨٦: ٢المستدرك للحاكم  →

، مسند أبي يعلى ٥٣٤: ٦، السنن الكبرى للنسائي ٣٥٥، منتخب مسند بن حميد : ٢٠٠: ١١للصنعاني 
  ، الجامع الصغير٣٥٥: ٨ سط، المعجم األو٤٠٦: ١، صحيح ابن حبان ٢٣: ٦الموصلي 

 ٧٥٣: ٢.  
  ي الزوائد : رجال إسنادهف(الباقي:  ، وقال محققه الشيخ فؤاد عبد٥٠: ١سنن ابن ماجة  -  ٥

وذكر  )وفي رواية صحيحة(وقال:  ٤٩٦: ٢، الصواعق المحرقة ٧٥: ٤، المستدرك للحاكم )ثقات 
وغيرها من  ٣٠٢: ٢٦، تاريخ مدينة دمشق ١٩٣: ١٢، كنز العمال ٩٤٠: ٢الحديث ، فضائل الصحابة 

  المصادر.
  عة فقد ورد في : مسند أحمدحديث الراية من األحاديث المتواترة عند السنّة والشي -  ٦

باب دعاء  ١٢: ٤١، صحيح البخاري ٣٥٨ـ  ٣٣٣: ٥و ٥٢: ٤و ٣٨٤: ٢و ٣٣١ـ  ١٨٥ـ  ٩٩: ١ 
، × ، باب فضائل علي١٢٠:  ٧. و١٩٥: ٥، باب غزوة خيبر، صحيح مسلم ٧٦: ٥، و’النبي

  وصححه، فضائل الصحابة ٣٠٢: ٥وحسنه، و ١٢٤: ٣، سنن الترمذي ٤٥: ١سنن ابن ماجة 
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  ك.لإلى غير ذ )١(<حّبك إیمان وبغضك نفاق ،یا عليوقال له: >

                                                                                           
 ٧٥: ٤، السنن الكبرى للبيهقي ٤٩: ٤و ٤٣٧و ١٣٢و ١٠٩و ٣٨: ٣ للحاکم ، المستدرك١٥للنسائي:  
، ٣٢٠، مسند أبي داود الطيالسي : ٥٧: ٧فتح الباري  ،بعدة طرق ١٥١: ٦، مجمع الزوائد ١٣١: ٩و

، ٢٥٣: ١، مسند ابن راهويه ٥٢٠: ٨و  ٤٩: ٧البن أبي شيبة  المصنّف، ٢٢٨: ١١للصنعاني  المصنّف
، خصائص أمير ٤٦: ٥، السنن الكبرى للنسائي ٥٩٤، كتاب السنة :٥١وقاص :  يمسند سعد بن أب

، ٣٧٩: ١٥، صحيح ابن حبان ٣٢٤، أمالي المحاملي : ١١٤ية : ، الذرية الطاهرة النبو٤٩المؤمنين : 
  قات، الطب١٢٧: ٦، المعجم الكبير ١١: ٢، المعجم الصغير ٥٩: ٦و  ٢٣٩: ١المعجم األوسط 

، ٢٦٢: ١، اإليمان البن منده ٥٥: ١، إرشاد الثقات ١١٥: ٢، التاريخ الكبير ١١٠: ٢الكبرى  
 ←،٢٨١ـ  ٢٢: ٣و ١٣٥: ٢، مسند البزار ١:١٢٤، دالئل النبوة لألصبهاني ٣٥٤: ٢المحرقة الصواعق

  ، مشكاة٩٢: ٣، تخريج األحاديث ٦٢: ١، حلية األولياء ١٧٩: ٢سنن سعيد بن منصور  →
  ، صحيح٤٠٩: ٢، ظالل الجنّة ٢٤: ٩الصحيحة  سلسلة األحاديث ،٣٢٥: ٣المصابيح  
  .٢٦: ١، صحيح ابن ماجة ٢١٤: ٣الترمذي  
، كشف ١٥٣، بشارة المصطفى : ١٣٥، كفاية األثر : ٢٠٦معاني األخبار : بهذا اللفظ ورد في  - ١

  .٩٣ئح الكافية البن عقيل: ، النصا٥٩٢: ١لمهمة البن الصباغ المالكي ا، الفصول ٩٠: ١الغمة 
وقال محقق  ۹۵: ۱ورد في : مسند أحمد »  منافقإّال  كإال مؤمن وال یبغض كأنّھ الیحبّ « وبلفظ : 

  ).إسناده علی شرط الشيخين.. (المسند األرنؤوط : 
من ×] (كتاب اإليمان، باب حب األنصار وعلي[ ۶۱: ۱، ومسلم ۵۶:  ۱۲وأخرجه ابن أبي شيبة 

/ ۸، والنسائي ۱۳۲۵ح ۵۸۴في كتاب السنّة :  ، وابن أبي عاصم۱۱۴ح ۴۲:  ۱ابن ماجة، واإليمان)
)، وابن منده ۱۱۰۷)، وعبد اهللا بن أحمد في زياداته علی الفضائل (۱۰۱، وفي خصائص علي (۱۱۷

، مجمع ۱۱۶:  ۸، سنن النسائي  ۳۰۶: ۵، سنن الترمذي )...»۳۹۰۸)، والبغوي (۲۶۱في اإليمان (
، السنن الکبری  ۸۱، کتاب اإليمان : ۳۱:  ۱، مسند الحميدي  ۶۰: ۱، فتح الباري ۱۳۳ : ۹الزوائد 

، معرفة علوم ۳۳۷:  ۲، المعجم األوسط ۲۵۱: ۱، مسند أبي يعلی الموصلي ۱۳۷:  ۵للنسائي 
، وعلّق ۱۶۹: ۱۷، سير أعالم النبالء ۱۰:  ۱، تذکرة الحفاظ ۳۸، الفوائد المنتقاة :  ۱۸۰الحديث : 

ال خالق لهم، وأبغضه بجهل قوم  وهذا أشکل الثالثة ، فقد أحبه قوم(بي علی الحديث بقوله : الذه
  .)من النواصب، فاهللا أعلم

وجد بهامش األصل تعليق علی استشکال (ثم علق محقّق السير الشيخ األرنؤوط في الهامش بقوله : 
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ألنّه عن  ،تعالىهؤالء؛ ألن حبهم من حبه بحب  إالّ تعالىوال يتم الحب هللا 
وألن المؤمن إنّما يحبهم ألنّهم عباد اهللا المطيعون ألمره، المتفانون في  ،أمره

له، وألعالء كلمته وإحياء دينه، يبالهم وأنفسهم في سطاعته، المجاهدون بأمو
هات أن يكمل مؤمن وإسالمه كملت محبتهم في قلبه، وهيلفكُلّما كمل إيمان ا

تهم من  تهم، فمنإسالم المسلم وإيمانه بدون كمال محبجعل كمال محب
ن، افهو بعيد عن اإلسالم واإليم ، كهذا الرجل وأهل نحلته، كرأسباب الش

أكون أحّب ّتى حال یؤمن أحدكم ’ : >مستحق لسخط الرحمن بنصّ قوله
من ’ من رسول اهللافحبهم مع اهللا هللا، ولقرابتهم  ،<إلیھ من ولده ووالده

فأي الفريقين أحق باألمن أمن يجعل كمال حبهم  ،متممات  اإلسالم واإليمان
  م من يعتقده من متممات اإليمان كما جعله اهللا ورسوله؟!أمن أسباب الشرك 

إفك وافتراء، وأن ما يحكى  عن كتاب   )محبة تأله(ومنه يعلم أن قوله: 

                                                                                           
المعتد به عند اهللا تعالی، أما الحب الذهبي ونصّه: قلت : ال إشکال فالمراد ال يحبک الحب الشرعي 

المتضمن لتلک الباليا والمصائب فال عبرة به، بل هو وبال علی صاحبه کما أحبت النصاری 
  .)المسيح

المسكينين الذهبي واألرنؤوط نسيا واألصح عمدا إلی ذلک، ألنهما دمشقيان ومذهب أهل ّ أن إّال 
  فسه في ترجمة الجوزجاني.دمشق فيه ميل إلی النصب کما اعترف الذهبي ن

ن ينصب العداء لعلي نصباً شرعياً هو المنافق م ّأقول : نسيا التعليق علی النصب، وهل معنی ذلک أن 
  وغيره ال؟ أم أن األرنؤوط التفت إلی عدم صحة الجملة ولم يعلق علی الشق الثاني؟!

وال يبرر لمن يحبه؟! - المتقدم ’ثم کيف ببرر لمن يبغض علياً ـ وهو منافق بنصّ حديث النبي 
                                                   ←  
والحط من   –حسب  زعمه وهو کاذب فيه   -بل األجدر به تبرير الحب الموجب لتلک الباليا →

؛ ألن ×النصب الذي ال کالم في أن معتقده يبغض الدين والنبي| ولوال ذلک لم يبغض علياً
  ي ذات اهللا ليس فيه شائبة توجب بغضه إالّ العداء للدين وأهله.علياً ممسوس ف
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إن من يحقق محبة مشركي زماننا (وله: من ق الوهاب عبد البن التوحيد 
قيناً أنّهم يحبونها أكثر من محبتهم هللا، آللهتهم التي يسمونها باألولياء يعلم ي

أيضاً  )١()مما ال يقدرون أن يتصدقوا بعشرة في وجه اهللا ويتصدقون لوجهها
يس أحد من المسلمين الذين سماهم مشركين يحب أحداً لكذب وافتراء، ف

ه بطاعته له اً له، مقرباً عندب، لكونه محبوتعالىفي حبه  ال  ناس نبياً  أو ولياً إمن ال
. تعالى، فحبه حب هللا غير خارج عنه، فضالً عن أن يكون أكثر من حبه تعالى

، فيهدي تعالىلوجهه   وال يتصدق واحد لوجوههم، وإنّما يتصدق عنهم 
  الثواب إليهم.

  .)وخضوع ورجاء(قوله: 
الخضوع فحاصل وال محذور فيه، وأما الرجاء فيرجون منهم الدعاء  أما 

إجابة  دعائهم وقبول شفاعتهم، وهذا ال محذور فيه  تعالىوالشفاعة، ومنه 
  ر مراراً.كما م وعبادته تعالىأيضاً، وهو عين إطاعته 

  .لخ ا )م مع اهللا في المهمات والملماتودعائه(قوله: 
شف المهمات ودفع الملمات ليكشفوها قد عرفت أنّهم ال يدعونهم لك

  بأنفسهم ، وإنّما هو طلب الدعاء والشفاعة.
  .)والعكوف حول أجداثهم(قوله: 

سمى زيارة قبورهم وتالوة القرآن والصالة والدعاء وطلب الحوائج من  
عكوفاً، تشبيهاً بالعكوف على األصنام،  عندها، والتبرك بها ونحو ذلك تعالىاهللا 
، وقد عرفت وستعرف أن ذلك ه من أصحاب نحلته على ما مره غيرسما اكم

                                       
  .١٢٥: ١الوهاب   مؤلفات محمد بن عبد - ١
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اه عكوفاً مانع منه وال محذور فيه، سواء سم كُلّه مطلوب مرغوب فيه شرعاً، ال
لحسن بن الحسن ضربت >لما مات ا: في صحيحه يأو ال، وقد روى البخار
  .)١(ت هناك سنة كاملة<ثبامرأته على قبره قبة ول

  .)، والتمسح بآثارهمتقبيل أعتباهمو(قوله: 
بور والتمسح بها قستعرف في فصل التبرك بالقبور أن تقبيل األعتاب وال 

وبآثار الصالحين تبركاً وتعظيماً جائز وراجح، ال مانع منه وال محذور فيه، طلباً 
  ببركة المكان والمكين. تعالىللغوث بالشفاعة والدعاء، واستجابة الدعاء منه 

  .)، وإبداء الفقر والضراعةةظهار الفاقاو(قوله: 
بال ريب، وإظهارها عند  تعالىوهذا ال مانع منه، فالثالثة حاصلة من اهللا  

  و الولي لطلب دعائه وشفاعته. أا للنبي منّ ةلنبي أو الولي لشرفه، وحاصلاقبر 
  . )زال الغيث واألمطارنواست(قوله: 

يأتي من أن  ال مانع من ذلك ببركتهم ودعائهم وشفاعتهم، وهو نظير ما
فاجعلوا منه كوة إلى ’ انظروا قبر النبي(أهل المدينة قحطوا فقالت عائشة: 

  .)٢()السماء فمطروا

                                       
  خاذ المساجد على القبور، تغليق التعليق البن باب ما يكره من اتّ  ٩٠: ٢صحيح البخاري  - ١

  الهواتف ، كتاب٢١٦: ٣البن أبي شيبة  المصنّف، ٤١٨: ٣للصنعاني  المصنّف،  ٤٨٢: ٢حجر 
  ، تهذيب ٥٩٥: ٦، تهذيب الكمال ١٢٣، المعارف : ٩٣٤: ٣، االستيعاب ٩٢البن أبي الدنيا:  

  . ٢٣٠: ٢التهذيب 
قحط أهل المدينة قحطاً شديداً ، فشكوا إلى عائشة، فقالت: انظروا (اهللا قال:  عن أوس بن عبد  -  ٢

  .)ه وبين السماء سقفة إلى السماء حتّى ال يكون بينفاجعلوا منه كو’ قبر النبي
تق< في عام السم، وسمنت اإلبل حتّى تفتق من الشحم فُبمطرنا مطراً حتّى نبت العشفقال : ففعلوا 

  ، إمتاع٢٥، االغاثة : ١٢٨: ١وصححه محقق السنن، التوسل  ٣٤: ١وهو في سنن الدارمي 
لنهاية في غريب ، ا۹۴۶:  ۳، غريب الحديث ٣٤٧: ١٢، سبل الهدى والرشاد ٦١٥: ١٤األسماع  
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  .)سالمة من شدائد البراري والبحاروطلب ال(قوله: 
وال مانع منه بتسببهم بالدعاء والشفاعة، وسيأتي في فصل الدعاء  

في أرضٍ ليس فيها أنيس بقول:  أو أراد عوناً شيئاً واالستغاثة استغاثة من أضلّ
 راغيثوني، ففيه طلب السالمة من شدائد البراري والبحأأعيونني أو  ،يا عباد اهللا

  .تعالىمن غير اهللا 
  .)طالب العاليةلى قوله  ـ المإـ  یياموسؤالهم تزويج األرامل واأل(وله: ق
 ال مانع من ذلك بطلب دعائهم وشفاعتهم، ولو كان ظاهر اللفظ إسناد 

األفعال إليهم، حمالً  لفعل المسلم وقوله على الصحة، من باب المجاز في 
  اإلسناد كما مر في المقدمات.

  .لخا )وتأهيلهم لمغفرة الذنوب(قوله: 
هذا كذب وافتراء منه على المسلمين، فكُلّهم يعلم أنّه ال يغفر الذنوب،  

اهللا، قد قرأوا  ال  إجنان السامية في ال ا وال ينجي من الهاوية، وال يعطي المراتب
اصتهم، وهيهات أن يؤله أحد منهم ربهم، وعرفه عامتهم وخ ذلك في كتاب

رة الذنوب، وإنّما يرجون بتوسلهم فحداً من المخلوقين نبياً فمن دونه، لمغأ
باألولياء والصالحين، وتشفعهم بهم، وطلب دعائهم واستغفارهم، وزيارة 

وينجيهم من الهاوية،  ،بيته; أن يغفر اهللا لهموأهل  ’قبورهم، ومحبة الرسول
تمسك مال ’على لسان نبيه تعالىالمراتب السامية، وقد وعد اهللا   ويعطيهم

ھل بیتي كمثل سفینة نوح، من ركبھا نجا ومن مثل أ« ’:بهم النجاة بقوله
كمثل باب حطة في بني مثل أھل بیتي ، >)١(<تخلّف عنھا غرق وھوى

                                                                                           
  .۲۰۳، رفع المنارة :  ۴۰۹:  ۳الحديث 

 المصنّف وذكره ، )وجاء من طرق عديدة يقوي بعضها بعضاً(وقال:  ٤٤٥: ٢الصواعق المحرقة  - ١
، المعجم ٤٥: ٣، المعجم الكبير ٣٧٣: ٢، المستدرك للحاكم ٥٤٣: ٢و ، ۵۰۳:  ۷البن أبي شيبة 
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 ال  إولكن يأبى قصد ترويج الباطل لهؤالء  ،)١(<نامان آإسرائیل، من دخلھ ك
 هم منه براء. اين بممالكذب واالفتراء، وقذف المسل

هم، وعزّ عنه روجماهيرهم لما الفت ذلك طباعهم، وفسدت به فط( :قوله
دهم ما يخطر ببال آحاد المسلمين من قصد اهللا حأامتناعهم ال يكاد يخطر ببال 

شهد الشيخ م، بل ليس ذلك عندهم إالّ الولي الفالني، و، واإلنابة إليهتعالى
لى المشاهد عوضاً عن الخروج لالستسقاء واإلنابة إجعلوا الذهاب  حتّىفالن، 
كُلّ هذا رأيناه وسمعناه عنهم، فهل  ،لوىبفي كشف الشدائد وال تعالىى اهللا إل

 سمعت من جاهلية العرب مثل هذه الغرائب التي ينتهي عندها العجب؟!

صول ُأنفسه بحضيض التقليد في والكالم مع ذكي القلب، ومن ال ترضى 
تشبث لتوحيد، وأما ميت القلب، بليد الذهن، ومن ال تفارق همته الانات واالدي

بأذيال التقليد، والتعلق على ما يحكى عن فالن وفالن في معتقد أهل المقابر، 
  .)ك فاسد الفطرة، وخطابه محض عناءفذا

افتراء منه على المسلمين، فكُلّهم يعلم أن القادر المختار على هذا أيضاً  
وحده، وأن النبي فمن دونه ال يملك لنفسه وال لغيره  تعالىلّ شيء هو اهللا كُ

، واإلنابة إليه، وهذا تعالى هإالّ بإذن اهللا، وأنّه ال ينفع إالّ قصد نفعاً وال ضراً

                                                                                           
، فضائل ٣٠٦: ٤، حلية األولياء ٨٤: ٢، و٢٤٠: ١م الصغير ، المعج٨٥: ٦، و٣٥٤: ٥و ٩: ٤األوسط 
، تاريخ ٣٤٨: ٣المصابيح   ،  مشكاة٤٧٩: ١، الجامع الصغير ٢٦٥: ٩، مجمع الزوائد ٧٨٥: ٢الصحابة 

، إجابة السائل شرح ٥٢المعارف :  ،٥١٩: ٢، فيض القدير ٩: ١٤، تاريخ مدينة دمشق ٩١: ١٢بغداد 
       ۴۳۴: ۴الدر المنثور  ، ٣٢: ٢٥آللوسي ، تفسير ا١٩: ١بغية اآلمل 

، ١٦٨: ٩، مجمع الزوائد ٢٤٠: ١، المعجم الصغير ٩: ٤، المعجم األوسط ٤٥: ٣المعجم الكبير  - ١
  .١٨٥: ١٢كنز العمال 
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وليس للولي  ،ألفعالهم وأقوالهم راسخ في نفوسهم، خاطر دائماً بالهم، مطابق
وال لمشهد الشيخ في نفوسهم شيء غير ما جعله اهللا له من البركة والشفاعة 

عن قصد  واستجابة الدعاء، فيصدون مشهده وينادوه طلباً لذلك الذي ال يخرج
  سؤال الدعاء من المؤمن عن ذلک. كما لم يخرج هواإلنابة إلي تعالىاهللا 

عن الخروج  وا الذهاب إلی المشاهد عوضاً حتّی جعل(وأما قوله: 
ستسقاء أنّه كذب وافتراء، فكلّهم يخرجون إلى اال في هفهو كسابق »لالستسقاء

حتباس قطر السماء، ويدعون اهللا مع ذلك في المشاهد المباركة، كما إعند 
يدعونه في المساجد وفي كُلّ مكان هو مظّنة إجابة الدعاء، ولم نر ولم نسمع 

  ذلك.  عنهم غير
يوجد في الناس من يدعي الوالية لمن ليس أهالً لها، ولكن ال يقاس  ،نعم

به من أثبت الوالية ألهلها، ودخل البيوت من أبوابها، فيعمم الكالم لجميع 
بهات ابن عبد الوهاب، وفسدت المسلمين، ولكن الوهابية لما الفت طباعهم ش

ر ببال أحدهم ما يخطر ببال آحاد طرهم، وعزّ عنها امتناعهم ; ال يكاد يخطفبها 
المسلمين من إحترام من جعل اهللا له الحرمة، والتشفع والتوسل والتبرك بمن 

ر األنبياء واألولياء أصناماً وجعلوا قب حتّىجعل اهللا له الشفاعة والوسيلة والبركة، 
رب أو شركاً، فهل سمعت من جاهلية العم، ومن عظّمها وتبرك بها كافراً وثاناًأو

 من أهل الملل والنحل مثل هذه الغرائب التي ينتهي عندها العجب؟! من أحد

والكالم مع المسلم الذكي القلب، المتبع طريقة المسلمين، المنصف 
ورفيع درجتهم، أما ميت القلب،  تعالىالعارف بمنزلة األنبياء واألولياء عند اهللا 

ف إجماعهم لكافة، وخا عليه المسلمون ماد الذهن، جامد القريحة الذي نبذ بلي
وطريقتهم، وجهل منزلة األنبياء واألولياء، وقصر بهم عن المرتبة التي جعلها اهللا 

بث بأذيال التقليد لشخص واحد، شلّ وعاند، ومن ال تفارق همته التلهم، وتمح
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يجوز عليه الخطأ، والتعلق على ما يقوله، واالتباع لشبهة سنها، وضاللة ابتدعها، 
بليد الذهن، فاسد الفطرة، وخطابة  ،فذلك ميت القلب ،حي منزلكأنّه و حتّى

 محض عناء.

عن مشائخهم فهل  ةذوبکاقب المنفإذا فرض نقلهم بعض الم أما المتصوفة
اء واألولياء على العموم؟! ومع ذلك فالظاهر ييوجب ذلك بطالن مناقب األنب

يدون عن اعتقاد أنّهم ال يعتقدون في مشائخهم االستقالل في التصرف، وال يز
لوجوب حمل أفعال  ،مون، ومع الشك يجب حملهم على ذلكأنّهم عباد مكر

   .ين وأقوالهم على الصحة مع اإلمكانمالمسل
ألنّه ممكن  اًبيجوري ال يوجب اعتقاده كفراً وال شركلوما نقله عن حاشية ا

 وهب أن ناقله كاذب فال يكون كافراً بل ،فيجب قبوله إذا دل عليه النقل
 عاصياً. 

كوين تعالم اليستعمل المالئكة في نظام  تعالىأما إمكانه فلتواتر النقل بأنّه 
ه إليهم، فجبرائيل أمينه على وحيه، وإسرافيل نافخ الصور، نبال حاجة م

ورضوان خازن الجنان، ومالك خازن النيران، والكروبيون حملة العرش، 
لحفظة موكلون ل النار، وازبانية موكلون بأهلوعزرائيل قابض األرواح، وا

 منكر ونكير بحساب القبر.بأعمال الخالئق، و

 علىفي الصالة  ×وفي الصحيفة الكاملة لزين العابدين علي بن الحسين
وخزان المطر، وزواجر السحاب، والذي بصوت زجره «المالئكة قال: 

یسمع زجل الرعود، وإذا سبحت بھ حفیفة السحاب التمعت صواعق 
ذا نزل، والقوام ي الثلج والبرد، والھابطین مع قطر المطر إالبروق، ومشیع
فال تزول، والذین عرفتھم مثاقیل  جبال ل، والموكلین باحعلى خزائن الریا

المیاه، وكّل ما تحویھ لواعج األمطار وعوالجھا، ورسلك من المالئكة إلى 
 أھل األرض بمكروه ما ینزل من البالء ومحبوب الرخاء، والسفرة الكرام

نكیر، و رالبررة، والحفظة الكرام الكاتبین، وملك الموت وأعوانھ، ومنك
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ورومان فتان القبور، والطائفین بالبیت المعمور، ومالك والخزنة ورضوان، 
   .وسدنة الجنان
وه ثّم الجحیم صلّوه غل  ف: والزبانیة الذین إذا قیل لھم: خذوه إلى أن قال

 . )١(»لخلقاومن منھم على  :  ـ الإلی أن ق ـابتدروه سراعاً ولم ینظروه 

وائج الخلق، وال يكون حملكاً لقضاء  تعالىمانع من أن يوكل اهللا  فال
 معتقده كافراً إذا كان مخطئاً فضالً عن المصيب.

ة اجحي ذكرها، فمجيب الدعوة، وقاضي الوال ينافي ذلك اآليات الت
 َیَتَوفَّى اْألَنفَُس ِحیَن هللاَّ  {تارة قال:  تعالىكما أنّه  ،تعالىحقيقة هو اهللا 

ُ َخلََقُكْم ثُمَّ َیَتَوفَّاُكمْ {، )٢(}َمْوتَِھا ُك ــق  {وتارة قال:  ،)٣(}َوهللاَّ ْل َیَتَوفَّاُكم َملَ

َكُة َظالِِمي أَنفُِسِھمْ { ،)٤(}اْلَمْوتِ  الَِّذیَن َتَتَوفَّاُھمُ {، )٥(}الَِّذیَن َتَتَوفَّاُھُم الَْمالَئِ

إِْذ َیَتَوفَّى  الَِّذیَن َكَفُروا {، )٧(}َتَوفَّْتُھ ُرُسلَُنا{، )٦(}َطیِّبِینَ  اْلَمالَئَِكةُ 

َحتَّى إَِذا َجاَءْتھُْم ُرُسلَُنا {، )٩(}َف إَِذا َتَوفَّْتھُُم الَْمالَئَِكةُ ـَفَكیْ {، )٨(}اْلَمالَئَِكةُ 

                                       
  ، الصالة على حملة العرش ومصدقي الرسل.٣٨الصحيفة السجادية الكاملة:  -  ١
  .٤٢سورة الزمر :  -  ٢
  .٧٠سورة النحل:  -  ٣
  .١١سورة السجدة:  -  ٤
  .٢٨سورة النحل :  -  ٥
  .٣٢سورة النحل:  -  ٦
  .٦١سورة األنعام:  -  ٧
  .٥٠سورةاألنفال:  -  ٨
  .٢٧سورة محمد :  -  ٩
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ذكره، بعد  هذه اآليات ال تناقض بين ما ين، فكما ال تناقض ب)١(}َیَتَوفَّْونَھُمْ 
 صحة النقل المذكور.

ي نهره إليه، وما ذكره الشعراظ ءم أنّه أولى بنسبة نبذ كتاب اهللا ورالعنه يوم
حرمة األنبياء واألولياء وشفاعتهم  طفي ترجمة الحنفي ال يوجب إسقا

  هواستغفارهم ودعائهم ووسيلتهم رأساً، وإذا تجاوز الشعراني في بعض شطح
 ه. ال يتعدى ذلك إلى غير

الين عتقد بعض الناس في المشائخ واألولياء الذين بعضهم من الدجاوإذا 
س لنا أن نأخذ بذنبهم غيرهم يينبغي اعتقاده; فل والمحتالين أو المجانين ما ال

 ن. يممن اعتقد في األنبياء واألولياء والصلحاء الحقيقي

  .)ةيلغ شرك الجاهلية إلى هذه الغاولم يب( :أما قوله
 الكالم عليه.  فقد مر نظيره في كالم الصنعاني ومر 

يمکن  بصرها فال يقاس عليها غيرها، مع أنّه وأما حكاية المرأة التي كف
قد  تعالىاهللا  وهو أن ـإن صحت الحکايةـ مس لکالمها وجه صحيح أن يلتَ

ال  إبصرها فلم يبق  اقتضت مشيئته كف هأن تتوسل بهذا الولي وبحب إلى اهللا ليرد 
 عليها بصرها. 

ر ير ما مظأما ما حكاه عن بعض المغاربة فغير بعيد أنّه من األكاذيب، ن
نّا لم نر إابن عباس وترك القبلة عامداً، فحكايته من أن رجالً صلّى إلى ضريح 
  ء من البلدان واألزمان، ولو صح يش ولم ينقل لنا وقوع شيء من هذا في

                                       
  .٣٧سورة األعراف:  -  ١
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وتد في القاهرة  ه، كقول من قال: ال يدقه غيره، وهو خاص بفاعليلم يقس عل
سمى عالماً، فهل إذا يإالّ بإذن السيد البدوي، مع أن من يقول هذا ال يصلح أن 

بعض علماء مصر نغلّط كافة  أوربة، ابصرها، أو بعض المغ غلطت امرأة كف
 رهم؟!اُألمة ونكفّ

  .)جود على أعتاب المشهدسوقد اشتهر ما يقع من ال( قوله:
 على الصنعاني.  كالم عليه في هذا الباب عند الردال رم 

  .)ال يمنع حقيقة العبادة الصورية(قوله: 
أما شراء الولد  .المدار على العبادة الحقيقة ال الصورية، واألعمال بالنيات 

ء من مهرها، فلم نسمع بذلك ولم نره، ولو فرض يبشيء معين، والمرأة بش
ق عن الولد أو له وجهاً صحيحاً وهو قصد التصد نّصحته فيختص بفاعله، مع أ

، وإهداء ثواب الصدقة إلى الولي، فيجب الحمل على الصحة ما المرأة بمالٍ
قاس بفعل جاهلية العرب الذين ي ، والاًأمكن، وال يوجب ذلك شركاً وال كفر
الكالم على نظير  مر عنهم كما تعالىجعلوا لشركائهم نصيباً كما حكى اهللا 

 كالم الصنعاني فراجع. ذلك في

 ما السوائب فلم نرها ولم نسمع بها في شيء من بالد اإلسالم.وأ

وأما سوق الهدايا والقرابين إلى مشاهد األولياء وذبحها فستعرف في فصل 
اً إليه ال للشيخ، وإنّما يهدى له ثواب الصدقة الذبح أنّه بقصد ذبحها هللا وتقرب

 ماً مما ذكر عليه اسم غير اهللاي عليه أشد تحرله ذلك وإن ذكر اسم اهللاعبها، فج
جهل محض، وتعليله بأن الشرك في العبادة أكبر من الشرك باالستعانة ال يكاد 

 يظهر له معنى.
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ب إذا كان بقرب المشهد فمع صحته شر والعجعاه من ترك الشأما ما اد   
هد، شلصاحب الم ال مانع منه، فترك الشجر الستظالل الزائرين والمارة، إكراماً

 وترك العشب لنزهتهم ورعي دوابهم. 

   .)إلى المشاهد في أوقات مخصوصة مضاهاة لبيت اهللا ومنها الحج(قوله: 
فضة االر(أخذ هذا الكالم من ابن تيمية الذي قال في كتابه منهاج السنة: 

ون المشاهد المبنية على القبور، فيعكفون عليها مشابهة للمشركين، ميعظ
ويحجيجعل الحج إليها من ج إلى البيت العتيق، ومنهم االح ون إليها كما يحج

 جحلى الكعبة، بل يسبون من ال يستغني بالحج إليها عن الإ جحأعظم من ال
والمشركين الذين  ىالنصار نيوهذا من جنس د ه،هللا على عبادا هضالذي فر

  لون عبادة األوثان على عبادة الرحمن. يفضّ
 يهم ابن النعمان المعروف بالمفيد، وهو شيخ الموسووقد صنّف شيخ

والطوسي، كتاباً سماه مناسك المشاهد، جعل قبور المخلوقين تحج كما تحج 
  .)١()للناس الكعبة والبيت الحرام الذي جعله اهللا قياماً

ونقول: قد ثبت بما سنذكره في فصل الزيارة استحباب زيارة قبور األنبياء 
تباعه أء وشد الرحال إليها، رغماً عن تشددات ابن تيمية ولصلحااواألولياء و

يع أو لم يسموها، وسواء سمى ن، قصداً للتشالوهابية، فسواء سموا زيارتها حجاً
نا شيئاً.ابن تيمية الصالة هللا ودعاءه عندها عكوفاً أو ال ; ال يضر 

ما ثبت ألوقات ماة في أوقات مخصوصة ال قبح فيه; ألن تلك رزياالوكون 
األزمنة،  حتّىقد فاوت بين مخلوقاته في الفضل  تعالىفضلها وشرفها، واهللا 

                                       
  .٤٧٦ـ  ٤٧٤: ١ النبوية منهاج السنة -  ١
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ة بفضل الزمان، فقصدهم إلى رفي المقدمات، فيتضاعف أجر الزيا كما مر
 ال  يع بذلك بأنّه كالحج الذي هو في أوقات مخصوصة ال شناعة فيه إنالتش

جون إليها كما : إنّهم يحمضاهاة لبيت اهللا، وكقول ابن تيمية :عليهم، كقوله
الذي سن الزيارة وفعلها،  ’منبيهب فهم يزورونها اقتداًء !يحجون إلى البيت

شد كما ستعرف في  الرحال إليها، خالفاً للوهابية واتبعه المسلمون عليها، وسن
ع على من التي خالفها هو، وشنّ ’فصل الزيارة، فهم مقتدون بسنة نبيهم

  م يبنوا كعبة يضاهون بها بيت اهللا لم يأذن اهللا ببنائها اقتدى بها، فهم ل
وال بزيارتها، بل ذهبوا لزيارة قبور أنبيائهم وأوليائهم حسبما أمرهم ربهم، 

 فسواء ضاهى ذلك بيت اهللا أو لم يضاهه ال ضرر فيه. 

وهل هذه المشاهد المشرن فيها ليست بيوت اهللا؟! فة بشرف م  
لّما كان وكوالكعبة بيت اهللا، والمساجد بيوت اهللا،  بل هي بيوت اهللا، ،كال

 ، وستعرف في فصل البناء على القبور رجحان بناء المشاهد.هللا عن أمر اهللا فهو

ب الحج على كُلّ من استطاع إليه سبيالً، وال تجعل شيئاً جتو ةواإلمامي
سب إليها اً عنه، ال زيارة مشهد وال غيرها، وتسب من ال يعتقد ذلك، ومن نيمغن

ت األلوف وطبع ئاية التي تعد بمهقد أفك وافترى، وهذه كتبها الفقفغير ذلك 
إنّهم يوجبون القضاء عمن مات  حتّىة عليه، منها الماليين شاهدة بذلك، وناصّ

ن بالد المشاهد وغيرها تنبو عن ملّ عام مستطيعاً ولم يحج، وحجاجها في كُ
مغنياً عن الحج المفروض، كما افتراه ابن الحصر، فإن كان الحج إليها أعظم أو 

لّ هذه المشاق ألجل الحج؟!لون كُتيمية، فلماذا يتحم 

  . )فيطوفون حول الضريح(قوله: 
 . عمی اهللا بصيرتهأمن  ال  إته کربه، وال ينكر ب كاًيطوفون تبر ،نعم

  .)ويستغيثون(قوله : 
  محذور في ذلک. ستعرف في فصل االستغاثة أنّه ال
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  .)ويهدون لصاحب القبر ويذبحون(قوله: 
كال بل يذبحون هللا، ويتصدقون على الفقراء، ويهدون الثواب لصاحب  

 القبر. 

  .)وبعض مشائخهم يأمر الزائر بحلق رأسه(ه: لقو
ن لهم ترويج ضاللتهم ولو بالكذب يأن يز ال  إشيطان هؤالء  ىأب 

، وأنّها في أوقات اًجء حلياواالفتراء، فبعد أن سمى زياره األنبياء واألو
أراد أن يتمم حجهم  ،مخصوصة كالحج، وأنّهم يطوفون ويهدون كالحجاج

   .بالفرية التي نقلها من أن بعض المشائخ يأمر الزائر بحلق رأسه
م وكان ينبغي له أن يتم هذا إالّ اختالق، ّما رأينا هذا وال سمعنا به إن

 وغير ذلك. حرام ورمي الجمار والسعيكام الحج من اإلحأ

فمأخوذ من  )وقد صنّف بعض غالتهم كتاباً سماه حج المشاهد(أما قوله: 
كالم ابن تيمية الذي سمعته على عادتهم في تقليد الخلف للسلف في كُلّ ما 

  ية حلق الرأس. ريقول، وهي فرية كف
ئة سنة، فأين او ابن تيمية كان بالشام والمفيد بالعراق وبينهما نحو من ثالثم

د الوهاب كتابه الموهوم المسمى حج المشاهد؟! وأين رآه حفيد ابن عبرأى 
  المنحاز في بادية نجد؟!

 يدعی يوجد بعض الكتب التي فيها آداب الزيارة، وفيها األدعية التي ،نعم 
في المشاهد، أما كتاب حج المشاهد فهو من عنديات ابن تيمية  تعالىبها اهللا 

 بعمله.  يجزي كالً تعالى وحفيد ابن عبد الوهاب، واهللا

د عند من يعتقدونه من أهل القبور، الالتعريف في بعض الب اومنه(قوله: 
 .)فيصلون عشية عرفة عند القبر خاضعين سائلين
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يوم  وأن ،أقول: هذا التعريف لم نسمع له بتعريف، وهو ثالث الفريتين
اب حبد ورد استعرفة من األيام الشريفة كيوم الجمعة وغيره من األيام، وق

 تعالىاجات منه حفيه، والخضوع وطلب ال تعالىدعاء اهللا ن صومه واإلكثار م
نسان، وإذا كان ذلك في مكان شريف كالمسجد أو في أي موضع كان اإل

ين مالمشهد المشرف بمن فيه كان أولى وأفضل، فهذا الذي عابه على المسل
 كفر. لونسبهم فيه إلى الشرك وا

  .لخا )ن ذلك الحظ األكبرميه والعراق ف(قوله: 
سوه من المنع من زيارة قبور وهذا أيضاً مبني على أساسهم الفاسد الذي أس

األئمة واألولياء، وتعظيمهم وتعظيم قبورهم، وبناء المشاهد والقباب لهم، 
صالة عند قبورهم، ودعاء اهللا لوعمل الضرائح، وجعل الخدمة والسدنة، وا

وما  في قضاء حوائج الدنيا واآلخرة، تعالىصحابها إليه ل بأعندها، والتوس تعالى
 يجري هذا المجرى. 

أمير  :ين لقبور أئمة أهل البيت في العراق، وهممولما كان تعظيم المسل
المؤمنين علي بن أبي طالب بنجف الكوفة، وولده الحسين السبط الشهيد 

في بغداد، وابنه الجواد  محمده اإلمام دبكربال، واإلمام موسى الكاظم وحفي
، ^الهادي، وابنه اإلمام الحسن العسكري في سامراء محمداإلمام علي بن 

في مشاهدهم، بالغاً الغاية،  تعالىهللا اصالة ودعاء الوالمواظبة على زيارتهم، و
من الفضل العظيم في حماية  مما لهول ،من المكانة تعالىا لهم عند اهللا لم

الجيالني،  رذلك قبر الشيخ عبد القادوكين، الدين، ونشر علوم سيد المرسل
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واإلمام أبي حنيفة، ومعروف الكرخي في بغداد، والحسن البصري، والزبير 
إن في «عظم على هذا النجدي ذلك فقال:  ،ةأحد الصحابة العشرة في البصر

، وأنى د<العراق من ذلك الحظ األكبر والمهامة التي ال ينجو سالكها وال يكا
د ربه بأنواع ك بوالية أهل البيت الطاهر، وزائر قبورهم، والمتعبيكون المتمس

ف عنها نجا ومن تخلّ ا، وهم سفينة النجاة التي من ركبهالعبادة عندها، غير ناجٍ
، وتكون النجاة ’هوى، وباب حطة الذي من دخله كان آمنا بنصّ جدهم

، والذين محصورة في أهل نجد، مطلع قرن الشيطان، ومحلّ الزالزل والفتن
جعلوا دأبهم وديدنهم غزو العراق وغيره من بالد اإلسالم، ومن أعماله ذبح 

، وهتك هفي كربالء، وهدم ضريح ’المجاورين لقبر ابن بنت رسول اهللا
دواب في صحنه، ودق القهوة وإشعال النار في مشهده الحرمته، وربط الخيل و

 ؟!)١(وفوق رأسه كما مر في تاريخهم

فيكذبه  )من نحو العراق عرف الكفر، وظهر الشرك والفساد ّإن( :هلأما قو
اق ما زال ولم يزل مهبط الدين، ومنبع اإليمان واإلسالم، وحب أهل رأن الع

 ،د نجد، بالد مسيلمةمن بال إّال البيت ومواالتهم، ولم يظهر الكفر والفساد 
يسفكون  ،اًوبالد الوهابية المجسمة والذين ما فتئوا يعيثون في األرض فساد

                                       
و الوهابية لمدينة کربالء تقدم في صفحات الکتاب األولية کالم السيد جواد العاملي حول غز - ١

المقدسة ، وکذلک تقدم عن تاريخ نجد والجبرتي کيف أنّهم دخلوا الصحن الحسيني وارتکبوا 
 المجازر المخزية وأهانوا الحضرة المقدسة.
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الدماء، وينهبون األموال، ويحتقرون المسلمين، ويرمونهم بالكفر والشرك، 
ويحتقرون األنبياء والمرسلين وعظماء الدين، يهدمون قبورهم، ويجعلونها 
معرضاً لدوس األقدام، وترويث الدواب والكالب، ووقوع القاذورات، 

ه عندها، فأي فساد ي لربأو يحترمها أو يتبرك بها أو يصلّويهينون من يزورها 
 عظم من هذا؟!أ

وهم يقولون: إن من العراق ظهر الفساد، ومن نجدهم ظهر الصالح! وقد 
لّ من له أدنى إلمام بتاريخ الوهابية وقدوتهم ابن تيمية، عرف صحة ما قلناه كُ

  .ومبدأ حوادثهم في الدين
ضة عند مشاهد أما ما يقع من شيعة أهل البيت الطاهر الذين نبزهم بالراف 

الفوز ومحبتهم، و من حالوة مودتهم رملعراق الذين حرين باهاألئمة الطا
وتوحيده والخضوع لعظمته، فالقاصدون  تعالىهللا بواليتهم، فال يعدو عبادة 

هم، المعدد لمناقبهم ومآثرهم في رد الشريفة منهم الزائر لقبوشاهلتلك الم
به، الراكع الساجد الخاشع، ومنهم ي لرخدمة الدين واإلسالم، ومنهم المصلّ

، القائم في خدمته، الباكي من خشيته، المتضرع إليه، المتوسل تعالىالداعي هللا 
وجعل لهم الوسيلة ومنهم الخاطب  ،والمتشفع إليه بمن أعطاهم الشفاعة

واع العبادات اآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر إلى غير ذلك من أن ظالواع
  .الىتعوالطاعات هللا 

، لكن الوهابيين لما تعالىوال يعبدون أحداً منهم بشيء مما حظره اهللا  
اقتضى جمودهم وغباوتهم وعنادهم أن تعظيم القبور وأهلها، والصالة هللا 
ودعاءه عندها، والتشفع والتوسل بأهلها، عبادة لغير اهللا، موجبة للشرك والكفر، 

بينّا مراراً بما  قد ثراً وشركاً، وحيوا فعل المسلمين بالعراق عند المشاهد كفعد
  الموجبة للشرك والكفر، بل هو عن العبادة لغير اهللا كه خروج ذليال مزيد عل
ه من أعظم الموبقات، وأن من عد اًذلك شرك ، ظهر أن عدتعالىالطاعة هللا 
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ون خلفاً عن ملما أجمع عليه المسل تههم بمخالفأضلّو ذلك من أجهل الخلقك

مخالف إجماع المسلمين وسيرتهم، ومثبت الوجه واليدين والعينين  سلف، وأن
 السماوات علی الحقيقة من الستواء على العرش الذي هو فوقا، وتعالىهللا 

الشرک التي ما وصل إليها قبله أحد ممن دون تأويل ؛ أولی بغاية الکفر و
  ينتسب إلی اإلسالم.

في مشاهد األئمة بالعراق  تحصل عبادة لغير اهللا تعالیوأي شرک أو کفر و
له إالّ اهللا وحده ال شريک إال  :م يقال عند فتح أبواب مشاهدهم هوأول کالو

ق المرسلين صداً عبده ورسوله ، جاء بالحق من عنده ، ومحمدأشهد أن له، و
  لخ؟!ا

علی  ال  إالتي تقرأ في تلک البقاع الطيبة  وال تشتمل الزيارات واألدعية
تمل منها علی التوسل والتشفع ، والثناء عليه، وما يش ،تمجيدهلی وتوحيد اهللا تعا

يخرج عن سؤال  بر القئج والعطايا والمواهب من صاحب الطلب الحواو
نا في فصله جوازه ورجحانه.الدعاء والشفاعة الذي بي  

، يهدي حبتينيارة يصلّي هللا تعالی رکعتين مستإذا فرغ الزائر من الزو
ئمة أهل البيت الطاهر: أويقول بعدهما کما هو مأثور عن  ور،زُثوابهما للم

؛ ألّن الصالة كل كشری ال كوحد كسجدت لھم إّني صلّیت ورکعت واللّ «
  أنت. إّال إلھ  أنت هللا الذي ال كألن   ،كل  إّال یکون  والرکوع والسجود ال

  .ي المزور)سم  موالي (ویُ ن الرکعتان ھدیة مّني إلی سیدي ووھاتا ھماللّ 
أملي  بأفضل كأجرني علی ذلو كھم فتقبلھما مّني بأحسن قبوللل  ا 
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  . )١(»رحم الراحمینأ، یا كوفي ولی كورجائي فی
في وليه الدعاء والشفاعة، واهللا ؤه فيه تعالی الثواب والمغفرة، وورجا
، ويمحو هذه الضالالت التي جاء بها تهيعلي کلمل أن ينصر دينه والمسؤو

المسلمين، ويردهم إلی سبيل الرشد ، ويريح هؤالء ويرد عاديتهم عن 
      المسلمين من تشدداتهم وتعنتاتهم حتّی تبقی السهلة السمحاء کما کانت 

تبقی البيضاء کما کانت ليلها ال يليق بجالله،  و ه الباري تعالی عن نسبة ماينزّو
  کنهارها.

*     *      *  

                                       
، المزار ٤٣٢، المزار للمشهدي: ٢٤٩، الرسائل العشرة البن فهد الحلّي : ٧٢١مصباح المتهجد :  - ١

  .٣٦١: ٩٨، بحار األنوار ١٢٦للشهيد األول : 





  

  
  لثالث:الباب ا

  بها الوهابية المسلمين مور التي کفّرفي تفصيل اُأل
  :لّ واحد منها بخصوصهورد کُ

  
مسلمين ظهر لک أن منشأ شبهة الوهابية في حکمهم بشرک جميع الحيث 

أموالهم هو زعمهم أنّهم يعبدون القبور، وکفرهم واستحالل دمائهم و
وغير ذلک  التمسح، و بناء القباب واإلسراج  و بتعظيمهم لها بالتقبيل والطواف

قضاء أنّهم يعبدون األموات بدعائهم لهم، وطلبهم منهم التعظيم ، و من أنواع
ينحرون لهم، کما کان أهل الجاهلية يفعلون مثل حوائجهم ، وأنّهم ينذرون و

شرکاً به، وقد عرفت فساد ذلک اهللا و ذلک مع أصنامهم، فکان ذلک عبادة لغير
مور التي هي هذه اُأل من لّ واحدبوجه العموم في الباب السابق، فلنتکلم علی کُ

ألن أکثرها يختص  ؛منشأ شبهتهم بخصوصه، مضافاً إلی ما مر في الباب السابق
 :رکه في غيره، وذلک في ضمن فصوليشا بما ال

  
  في الشفاعة:  الفصل األول

إعلم أن طلب الشفاعة من األنبياء والصالحين والمالئکة الذين أخبر اهللا 
ح بذلک جعلوه کفراً و شرکاً، صرنعه الوهابيون، والشفاعة مما م تعالی أن لهم

 إن(: فيها في کالمه المتقدم في رسالة أربع القواعد التي قال عبد الوهابابن 
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       الثانية: إنّهم يقولون : ما دعونا األصنام   :الخالص من الشرک يتم بها بقوله
شف الشبهات في رسالة کو )١(،)لطلب القرب والشفاعة ال  إوتوجهنا إليهم 

 وجلّ لکنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين اهللا عزّ( :بقوله
    قوله: و،  )٢()نريد شفاعتهم عندهد منهم التقرب إلی اهللا تعالی، ويقولون: نري

ليشفعوا  وجلّ قربهم من اهللا عزّيدعو المالئکة ، ألجل صالحهم، و منهم منو(
 إن(وقوله :، )٣()اً مثل عيسیأو نبي لالت،لهم، أو يدعو رجالً صالحاً مثل ا

لی اهللا إاء أو األولياء يريدون شفاعتهم والتقرب قصدهم المالئکة أو األنبي
حکاه اآللوسي عنه حيث  وفيما ،)٤()أموالهمهم وءدما بذلک هو الذي أحلّ

  .)٥(جعل طلب الشفاعة مثل شرک جاهلية العرب
م به االحتجاج علی ي علّفي کالمه األخير في کشف الشبهات الذو
 ، ومقرون أنلي إن الذين قاتلهم | مقرون بما ذکرت(ين بقوله : مالمسل

ادوا ممن قصدوا أنّهم ما أرو ،رادوا الجاه والشفاعةأإنّما شيئاً ، و تدبر الأوثانهم 
َما َنْعُبُدُھْم {أن طلب الشفاعة من الصالحين هو بعينه قول الکفار: إالّ الشفاعة، و

بُوَناإِ  ِ {، )٦(}الَّ لِیَُقرِّ   .)٨(لی غير ذلکإ )٧(}َویَقُولُوَن ھُؤالَِء شَُفَعاُؤَنا ِعنَد هللاَّ
                                       

  صالح الفوزان. بشرح ،٢٠ربعة : شرح القواعد األ -  ١
  اهللا القحطاني. ، تحقيق عبد٥٠ـ  ٤٩كشف الشبهات :  -  ٢
  .٥٢ـ  ٥١:  المصدر السابق -  ٣
  ،.٥٣ـ  ٥٢: المصدر السابق -  ٤
  .٧٩ـ  ٧٨تاريخ نجد لآللوسي:  -  ٥
  .٣سورة الزمر:  -  ٦
  .١٨سورة يونس:  -  ٧
  اهللا القحطاني . ، تحقيق عبد٦٤ـ  ٦٢كشف الشبهات:  -  ٨
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والصنعاني في کالمه السابق حيث جعل من جملة عبادة المشرکين 
الصالحين ام اعتقادهم أنّها تشفع عنده ، وجعل من جملة عبادة األنبياء واألصن

نزه نفسه عنه، ، وفجعل اتخاذهم للشفعاء شرکاً :قولهلک والتشفع بهم واعتقاد ذ
ألنّه ال يشفع عنده أحد إالّ بإذنه، فکيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن اهللا لهم في 

  شفاعة، وال هم أهل لها؟!
ب إلی اهللا أو يشفع عنده في حاجمن  ةومن اعتقد في حي أو ميت أنّه يقر

أعتقد ما ال يحل کما هللا غيره، وفقد أشرک مع ا ،التشفع به حوائج الدنيا بمجرد
  .)١(في األوثان، وصار حالل المال والدم أعتقد المشرکون

وجعل من جملة الشرک االعتقاد في شيء أنّه يشفع في حوائج الدنيا 
  ع.التشفّ بمجرد

فأخبر أن من (لهم : والوهابيون في کتابهم إلی شيخ الرکب المغربي بقو
إلی  ـأشرک بهم فقد عبدهم و ،م الشفاعةبين اهللا وسائط يسألهجعل بينه و

جعلهم ، و)٢()تعالى تطلب في دار الدنيا إالّ من اهللا ال، وفالشفاعة حق : ـ قولهم
  عبادة لألوثان.ولياء الشفاعة بعد موتهم شرکاً وسؤال األنبياء واأل

نثبت الشفاعة لنبينا و(نية من رسائل الهدية السنية: في الرسالة الثاو
کذا نثبتها لسائر األنبياء والمالئکة ورد، و القيامة حسب ما| يوم محمد

ذن فيها أيضاً، و نسألها من المالک لها واآلما ورد  طفال حسبواألولياء واأل
 :ورد، بأن يقول أحدنا من الموحدين الذين هم أسعد الناس بها کما ءاشلمن ي
دنا شفع نبيعبادک الصالحين أو  اً  | فينا يوم القيامة، أو اللهم شفع فينامحم

  مالئکتک أو نحو ذلک مما يطلب من اهللا ال منهم، فال يقال : يا رسول اهللا أو 
                                       

  .٥٠١اإللحاد :  نتطهير االعتقاد عن أدرا -  ١
  .٥٩٠: ٢المعروف بتاريخ الجبرتي  في التراجم واألخبار عجاب اآلثار -  ٢
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يا ولي اهللا أسألک الشفاعة أو غيرها مما ال يقدر عليه إالّ اهللا تعالی، فإذا طلبت 
إذ لم يرد بذلک نصّ  ،ذکر مما في أيام البرزخ کان من أقسام الشرک مما ذلک

ة ، وال أثر من السلف الصالح علی ذلک ، بل ورد الکتاب من کتاب أو سن
صلّى اهللا عليه  ه رسول اهللايوالسنة وإجماع السلف أن ذلک شرک أکبر قاتل عل

  . )١()وسلّم
إن کانت حقاً في إن الشفاعة و( :ولی من رسائل الهدية السنيةو في الرسالة اُأل

ی کلّ مسلم اإليمان فلها أنواع مذکورة في محلّها ، ووجب عل ،اآلخرة
غيره من الشفعاء، فهي ثابته بالوصف ال بالشخص ، ما عدا | ، بل وتهبشفاع

ليس منها ما يقصدون ، فالوصف لعظمی فإنّها ألهل الموقف عامة والشفاعة ا
عن   τهريرة يشيئاً کما في البخاري من حديث أبمن مات ال يشرک باهللا 

  إّني خبأت دعوتي شفاعة جابة، وّل نبي دعوة مستلک  «أنّه قال:  النبي|
ً  كهللا ، من مات ال یشر ھي نائلة منکم إن شاءو ُ◌ّمتيأل   . )٢(»با  شیئا

دعاؤه أن يشفع فيه نبيه ا کانت بالوصف فرجاؤها من اهللا وإذإلی أن قال: و
  هو المطلوب.

تبارک إلی ربه  وعزائم أمره قال: فالمتعين علی کلّ مسلم صرف همته

                                       
  .٥٢ـ  ٥١الوهاب:  اهللا بن محمد بن عبد  الرسالة الثانية من رسائل الهدية السنية لعبد - ١
، سنن ١٣١: ١كتاب الدعوات ، صحيح مسلم  ١٤٥: ٧، صحيح البخاري ٢٧٥: ٢مد مسند أح - ٢

، ١٧: ٨، السنن الكبرى للبيهقي ٢٩٥: ٢، سنن الدارمي ٢٣٨: ٥، سنن الترمذي ١٤٤٠: ٢ابن ماجة 
، الشرح ٦٣: ١٩، التمهيد ٣١٦: ١، إرواء الغليل ٣٨٤: ١ ت، فضائل األوقا٢٣٣: ١مسند ابن راهويه 

 ى، مسند أبي يعل۳۵۷کتاب السنة :  ، ۴۱۳: ۱۱للصنعاني  المصنّف،  ۳۸۶:  ۱دامه قالكبير البن 
، نظم المتناثر من الحديث ١٣١: ٢، مسند الشهاب ٣٧٣: ١٤صحيح ابن حبان  ،  ۲۲۹:  ۵الموصلي 
  .٢٢٤: ١، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٢٧٠: ٣، تفسير السمعاني ٢٣٢المتواتر : 
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، فإذا وجلّ االتکال عليه، والقيام بحق العبودية هللا عزّإلقبال إليه،  ووتعالی با
ترکه ، وارتکب ضده  فيه نبيه بخالف من أهمل ذلک ومات موحداً استشفع اهللا

 من عند ال  إيمکن وجوده  رجائه فيما الاهللا بالتوکل عليه و قبال إلی غيرمن اإل
طالباً لها من  ،فاعته، متوکالً عليهاعلی ش لتجاء إلی ذلک الغير مقبالًاهللا، واإل

النبي| أو غيره.. فإن هذا بعينه فعل المشرکين واعتقادهم، وال نشأت فتنة 
  بهذا االعتقاد. ال  إفي الوجود 

لّ أحد بغير إذن عال مادة الشفاعة عن کُإلی أن قال: ولهذا حسم جلّ و
  بي وال غيرهما.ن اإلله وحده، فال يشفع أحد  عنده إالّ بإذنه ال ملک وال

ً    قُلْ لهذا قال عزّ من قائل: {إلی أن قال : و ، وقال:  )١( }الشََّفاَعُة َجِمیعا
َع  َبْیَنُكْم { َوَما َنَرى َمَعُكْم  شَُفَعاَءُكُم الَِّذیَن َزَعْمتُْم أَنَّھُْم فِیُكْم ُشَرَكاُء لََقد تََقطَّ

لبها من غير اهللا في هذه الدار زعم بعدم ط، و)٢(} َوَضلَّ َعنُكم َماُكنتُْم َتْزُعُمونَ 
  تعلقها باإلذن من اهللا والرضا عن المشفوع له. 

َوأَْنِذْر بِِھ { قال: ، و)٣(}َما لَُكم مِّن ُدونِِھ ِمن َولِيٍّ َوالَ شَفِیعقال تعالی: {و
 )٤(،}يٌّ َوالَ شَفِیٌع ِمن ُدونِِھ َولِ  لَـھُمالَِّذیَن َیَخافُوَن  أَن ُیْحَشُروا إِلَى َربِِّھْم لَیَْس 

  .)٥()و العبرة في القرآن بعموم اللفظ ال بخصوص السبب
الشفاعة (عد: أيضاً في رسالة أربع القوا ابـوهـد الـعبن ـب دـمحمال ـقو

                                       
  .٤٤سورة الزمر:  -  ١
  .٩٤سورة األنعام:  -  ٢
  .٤سورة السجدة :  -  ٣
  .٥١سورة األنعام:  -  ٤
  .١٥ـ  ١٣العزيز بن محمد بن سعود :  ولى من رسائل الهدية السنية لعبدالرسالة اُأل -  ٥
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ال اهللا فيما  مثبتة، فالشفاعة المنفية ما کانت تطلب من غيرشفاعتان : منفية و
ا َرَزْقَناُكم  ی: {الدليل قوله تعاليقدر عليه إالّ اهللا،و َیا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا أَْنفِقُوا ِممَّ

الُِمونَ  ُروَن  ُھُم الظَّ ِل أَن  َیأْتَِي َیْوٌم الَ َبْیٌع فِیِھ َوالَ ُخلٌَّة َوالَ شََفاَعٌة َوالَكافِ  ِمن قَْب
{)١(.  

 ،والشافع مکرم بالشفاعة ،ن اهللاــب مـي تطلــي التــتة هـالمثبالشفاعة و
َمن َذا  عمله بعد اإلذن کما قال تعالی: {والمشفوع له من رضي اهللا قوله و

  .)٣)(٢(} الَِّذي یَْشَفُع ِعْنَدهُ إِالَّ بِإِْذنِھِ 
جمله هنا فقال في رسالة کشف الشبهات عند أوفصل في مقام آخر ما 

أي  -فإن قال: (تباعه االحتجاج علی غيرهم في تتمة کالمه السابق : أتعليمه 
أتنکر شفاعة  -يقولون بمقالة الوهابية عض المشرکين من المسلمين الذين الب

  رسول اهللا| وتبرأ منها؟
فاعته ، أرجو شمنها، بل هو الشافع والمشفع ، و أفقل : ال أنکرها وال أتبر

ً کما قال تعالی: { ولکن الشفاعة کلّها هللا  ِ الشََّفاَعُة َجِمیعا   .)٤(}قُل ِ َّ
َوالَ یَْشَفُعوَن  من بعد أن يأذن اهللا فيه کما قال تعالی: { ال  إد حوال يشفع أ

  يرضی إالّ التوحيد . وهو ال )٥(،} إِالَّ لَِمِن اْرَتَضى
تکون إالّ بعد إذنه، وال يشفع النبي|  فإذا کانت الشفاعة کلّها هللا ، وال

                                       
  .٢٥٤سورة البقرة:  -  ١
  .٢٥٥سورة البقرة : -  ٢
  ، شرح صالح الفوزان.٢٢شرح القواعد األربع:  -  ٣
  . ٤٤سورة الزمر :  -  ٤
  .٢٨سورة األنبياء:  -  ٥
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 ن أنتبي ؛وال غيره في أحد حتّی يأذن اهللا فيه، وال يأذن إالّ ألهل التوحيد
تحرمني شفاعته، اللّهم شفعه في ،  ال هماللّأقول : الشفاعة کلّها هللا وأطلبها منه و

  أمثال هذا .و
  مما أعطاه اهللا؟ هالنبي | أعطي الشفاعة ، وأنا أطلب :فإن قال

َفالَ َتْدُعوا قال تعالی: {لجواب : إن اهللا أعطاه الشفاعة ونهاک عن هذا وفا 
ِ أََحدا َمع   ح أن وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي|، فص )١(،}◌   هللاَّ

  المالئکة واألولياء يشفعون.
  فإن قلت : اهللا أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم؟
 .التي ذکرها اهللا تعالی في کتابه فإن قلت هذا رجعت إلی عبادة  الصالحين

  .)٢()أعطاه اهللاأنا أطالبه مما أعطاه اهللا الشفاعة، و :ل قولکطُب و إن قلت : ال
قال ابن تيمية في رسالة زيارة القبور واالستنجاد بالمقبور في تتمة کالمه و

سأله لکونه أقرب إلی اهللا منّي ليشفع لي أوإن قال: أنا (باب الثاني: المتقدم في ال
       يتوسل إلی السلطان بخواصهکما مور ، ألنّي أتوسل إلی اهللا به في هذه اُأل
  .وأعوانه

م يزعمون أنّهم يتخذون أحبارهم فإنّه ىمن أفعال المشرکين والنصارفهذا 
کذلک أخبر اهللا عن المشرکين و ،يستشفعون بهم في مطالبهم ،رهبانهم شفعاءو
بُوَنا إِلَى {هم قالوا: أنّ تعالی: وقال سبحانه و )٣(،}ُزلَْفى  هللاَما َنْعُبُدُھْم إِالَّ لِیَُقرِّ
ً َوالَ  هللا أَِم اتََّخُذوا ِمن ُدونِ { ْل أََولَْو َكانُوا الَ َیْملُِكوَن َشْیئا شَُفَعاَء قُ

                                       
  .١٨سورة الجن:  -  ١
  اهللا القحطاني. ، تحقيق عبد ٧١ـ  ٦٧كشف الشبهات :  -  ٢
  .٣سورة الزمر:  -  ٣
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ً {وقال تعالی:  ،)١(}َیْعقِلُونَ  ِ الشََّفاَعُة َجِمیعا َما لَُكم  { :قال تعالی، و )٢(}قُل ِ َّ
 َمن َذا الَِّذي یَْشَفُع ِعْنَدهُ إِالَّ {،  وقال تعالی: )٣(}مِّن ُدونِِھ ِمن َولِيٍّ َوالَ شَفِیع

بين خلقه، فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلی ، فبين الفرق بينه و )٤(}بِإِْذنِھِ 
حاجته، إما  الکبير من کبرائهم بمن يکرم عليه، فيسأله ذلک الشفيع فيقضي

يشفع  إما غير ذلک ، واهللا سبحانه الرغبة وإما رهبة ، وإما حياء وإما مودة ، و
الشافع من شفاعة ما شاء اهللا، و ال  إ، فال يفعل عنده أحد حتّی يأذن هو للشافع 

    .إذنه، فاألمر کلّه له
قد أمرنا أن نصلّي علی النبي| في الدعاء ، و جعل ذلک إلی أن قال: و

  .)٥()من أسباب  إجابة دعائنا
نقول: الشفاعة من الشفيع عبارة عن طلبه من المشفوع إليه أمراً للمشفوع و

الغير، وطلبه منه عبارة عن دعائه اهللا تعالی ألجل  له، فشفاعة النبي| أو غيره
وحکی  .فالشفاعة نوع من الدعاء والرجاءقضاء الحوائج ، غفران الذنب و

ِصیٌب {النيسابوري في تفسير قوله تعالی:  َمن یَْشَفْع شََفاَعًة َحَسَنًة َیُكن لَُھ  َن
عن مقاتل أنّه قال: (: )٦( }ٌل ِمْنَھاِمْنَھا َوَمن یَْشَفْع شََفاَعًة َسیَِّئًة َیُكن لَُھ ِكفْ 

من دعا  :ا روي عن النبي| إنّما هي دعوة اهللا المسلم، لمالشفاعة إلی اهللا
فذلک النصيب  ستجيب له، وقال له الملک: ولک مثل ذلک،ُأ ظهر الغيببألخيه 

                                       
  .٤٣سورة الزمر:  -  ١
  .٤٨سورة الزمر:  -  ٢
  .٤سورة السجدة:  -  ٣
  .٢٥٥سورة البقرة:  -  ٤
  .٢٠ـ  ١٨: ١زيارة القبور واالستنجاد بالمقبور  -  ٥
  . ٨٥نساء: سورة ال -  ٦
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اعة من الغير کطلب فطلب الشف ، وحينئذ)١()والدعوة علی المسلم بضد ذلک
عترف بذلک ااز طلب الدعاء من أي مؤمن کان، وقد ثبت جوو الدعاء منه،

الوهابية وقدوتهم ابن تيمية في طلبه من الحي ، بل هو من ضروريات دين 
  اإلسالم.
فضالً عن األنبياء  لّ مؤمنٍحينئذ فيجوز طلب الشفاعة إلی اهللا تعالی من کُو

  د المرسلين.فضالً عن سيوالصالحين، و
  .بد أن يکون له قدر وجاه عند المشفوع إليه الإن الشفيع  :لو قيلو

         إن اهللا تعالی جعل حرمة لکلّ مؤمن يرجی بها قبول شفاعته  :فنقول
  استجابة دعائه، فلم يبق فرق. و

نّها ليست من أحاد المؤمنين وللمالئکة، واعة آلعلی أنّه قد ورد ثبوت الشف
الَِّذیَن {ا أخبر اهللا تعالی عنهم بقوله:ثبتت شفاعة المالئکة بمخواصّ األنبياء ، و

ُروَن لِلَِّذیَن آَمنُوا َربََّنا َوِسْعَت  إلى قوله ـ : ـَیْحِملُوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْولَُھ  َویَْسَتْغفِ
َك َوقِِھْم َعَذاَب اْلَجِحی ْر لِلَِّذیَن َتابُوا َواتََّبُعوا َسبِیلَ * مِ ُكلَّ َشْيء َرْحَمًة َوِعلْماً َفاْغفِ

ْزَواجِِھْم  َربََّنا َوأَْدخِلْھُْم َجنَّاِت َعْدن الَّتِي َوَعدتَّھُْم َوَمن َصلََح ِمْن آَبائِِھْم َوأَ
یِّاتِِھمْ  یَِّئاتِ  ..* َوُذرِّ هذه اآلية تدل علی (قال الرازي في تفسيره:  ،)٢( }َوقِِھُم السَّ

لنبي| ن اين، کما وقعت الشفاعة مبمالئکة للمذنحصر الشفاعة من ال
َك َولِلُْمْؤِمنِیَن {: أمره اهللا تعالی بها فقالوغيره من األنبياء ، و ْر لَِذنبِ َواْسَتْغفِ

                                       
  .٤٥٩: ٢تفسير غرائب القرآن  -  ١
  .٩ـ  ٧ :سورة غافر -  ٢
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ْر لِي َولَِوالَِديَّ َولِمَن َدَخَل {حکی عن نوح أنّه قال :، و)١(}َواْلُمْؤِمَناتِ  َربِّ اْغفِ
   .)٣())٢(}َبْیتَِي ُمْؤِمناً َولِلُْمْؤِمنِیَن َوالُْمْؤِمَناتِ 

تزيد عن الدعاء وطلب المغفرة کما قلناه ، بل  ه تصريح بأن الشفاعة الفيو
    ه: نصّن الحجر األسود شافع مشفع ، ففي الجامع الصغير للسيوطي ما أروي 

قال: صحیح ثابت عن الشیرازي في األلقاب ، وأبو نعیم في مسلسالتھ و(
فع، لھ لسان وشفتان علي أشھدوا ھذا الحجر خیراً، فإنّھ یوم القیامة شافع مش

   )٤(.)یشھد لمن استلمھ
أي اجعلوا  <أشھدوا> :قالرواه الرافعي و(في الشرح فيمن  يزوزاد العزي

استالم أو دعاء أو کم في خير تفعلونه عنده کتقبيل والحجر األسود شهيداً ل
  .)٥()شهده خيراًأفيمن  أي <نّھ یوم القیامة شافعإف>ذکر، 

                                       
  .١٩سورة محمد :  -  ١
  .٢٨سورة نوح:  -  ٢
   ←ّ قالوا: إن هذه اآلية تدل على أن(، ولكن الموجود فيه هو: ٣٣: ٢٧تفسير الفخر الرازي -  ٣

الستغفار لغيرهم وهم المؤمنون، المالئكة لما فرغوا من ذكر اهللا بالثناء والتقديس، واشتغلوا با → 
وهذا يدل على أنّهم مستغنون عن االستغفار ألنفسهم؛ إذ لو كانوا محتاجين إليه لقدموا االستغفار 

وذكر باقي الكالم الذي  )<، وأيضاً...ابدأ بنفسك’: >ألنفسهم على االستغفار لغيرهم، بدليل قوله
  أورده المؤلف.

  ، الجامع ٢٢٠: ٣ط سو، المعجم األ٦٧٣: ١صغير للمناوي فيض القدير في شرح الجامع ال - ٤
  ۳۸۲۶:  ۱، جامع الجوامع ۲۷: ۱أخبار مکة للفاکهي  ،٢٤٢: ٣، مجمع الزوائد ١٦٣: ١الصغير 

  )، ۱۲۵/ ۲) ، وذکر المنذري (۲۹۷۱رقم  ۲۲۰ : ۳(أخرجه الطبراني في األوسط (وقال:  
  الدر ،۴۵:  ۴، جامع األحاديث )وليد بن عباد مجهول: أن رواته ثقات إالّ أن ال ۲۴۲ :۳مي ثوالهي

  .١٣٦: ١المنثور  
 .۲۲۵: ۱السراج المنير علی الجامع الصغير  -  ٥
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يعقل       نی طلب الشفاعة منه مع أنّه جماد اليشفع في معفإشهاده الخير 
ک لم يکن ذلکما أمرنا بتقبيله واستالمه، وشهاده الخيرإوال ينطق، وقد أمرنا ب

  في المقدمات. الحکم ال يغير الموضوع کما مر لم يغيره األمر؛ ألن ال  إشرکاً و
س ليالشفاعة والدعاء من واد واحد، وکذا طلبهما من الغير، و فظهر أن

ه ورأفته منّحتماً علی اهللا قبول الشفاعة وال إجابة الدعاء، وإنّما ذلک من ألطافه و
يرة إلی نيل رضاه وعفوه وخيره وبره وهذا منها، بعباده، فجعل لهم وسائل کث

َمن َذا الَِّذي یَْشفَُع ِعْنَدهُ إِالَّ رضاه کما قال تعالی: {وال شفاعة إالّ باذنه و
  غير ذلک.و )٢(}َوالَ یَْشَفُعوَن إِالَّ لَِمِن اْرَتَضى ، {)١(}بِإِْذنِھِ 
من آحاد المؤمنين في دار أن طلب الشفاعة من النبي | بل وظهر و

 ؛مور الدنيا واآلخرة أو يوم القيامةُُأأمواتاً ، ليشفعوا في الدنيا في و الدنيا أحياًء
ذلک ی التماسه، وعاء، فيرجع طلبها إلجائز ال محذور فيه، ألنّها من قبيل الد

أما طلب الدعاء من األموات فمنعه ابن تيمية  جائز من األحياء باالتفاق.
   جوازه کما يأتي في الفصل الثالث. والحق ،والوهابية

الشفاعة للنبي | يوم القيامة ، وأنّه الشفيع واألخبار الواردة في ثبوت 
من « :مثل م وغيرهم،رواها البخاري ومسل لغيره مستفيضة أو متواترة،المشفع و

ذان من سمع األ« ،  )٣(»سأل هللا لي الوسیلة حلت لھ شفاعتي یوم القیامة

                                       
  .٢٥٥سورة البقرة:  -  ١
  . ٨٨سورة األنبياء:  -  ٢
، سنن ٢٤٧: ٥، سنن الترمذي ١٢٨: ١، سنن أبي داود ٤: ٢، صحيح مسلم ١٦٣: ٢مسند أحمد  -  ٣

  ، صحيح ابن ٥١٠: ١، السنن الكبرى للنسائي ٤١٠: ١قي هنن الكبرى للبي، الس٢٦: ٢النسائي 
، ١٣٣: ٩، المعجم األوسط ٥٨٨: ٤، صحيح ابن حبان ١٤٣: ١، شرح معاني اآلثار ٢١٩: ١خزيمة 

  ، ١٣٠: ٣، تفسير البغوي ٢٥٩: ١، إرواء الغليل ٩٠: ١، كشف الخفاء ١٠٨: ١الجامع الصغير 
  سير أعالم  ، ١٣٠٧: ٤، تذكرة الحفاظ ٣٨: ٢القدير للشوكاني  ، فتح١٥٩: ٦تفسير القرطبي 

  .٢١٨: ٢٠النبالء 
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  منها وعد خمسا   أعطیت« ،)١(»ودعا بکذا حلت لھ شفاعتي یوم القیامة
رني بین أتاني آت من ربي فخیّ « ، )٣(»ّول شافع وأّول مشفعأأنا «، )٢(»الشفاعة

یدخل « ،  )٤(»الشفاعة ، فأخترت الشفاعة بینمتي الجنّة و◌  أأن یدخل نصف 

                                       
، السنن ٢٧: ٢كتاب األذان، سنن النسائي  ١٥٢: ١، صحيح البخاري ٣٥٤: ٣مسند أحمد  -  ١

، صحيح ابن ٢٢٠: ١، صحيح ابن خزيمة ٥٥١: ١، السنن الكبرى للنسائي ٤١٠: ١الكبرى للبيهقي 
، تفسير ١٣٠: ٣، تفسير البغوي ٤٠٢: ١، كشف الخفاء ٢٤٠: ١جم الصغير ، المع٥٨٦: ٤حبان 

  .٣١٠: ١٠القرطبي 
    ← ٨٦: ١، صحيح البخاري٢٢٢: ١، سنن الدارمي ١٤٨: ٥و ٤١٦: ٤و ٣٠١: ١مسند أحمد  -  ٢
، ٢١٢: ١، السن الكبرى للبيهقي ٢١٠: ١، سنن النسائي ٦٣: ٢كتاب التيمم، صحيح مسلم  →

، صحيح ابن حبان ٤١٠: ٧البن أبي شيبة  المصنّف، ٤٢١، مسند الحميدي : ٢٦١: ١مجمع الزوائد 
، ٢٥٣: ٢، معرفة السنن واآلثار ٥١: ١١، المعجم الكبير ٢٥٧: ٧، المعجم األوسط ٣٠٨: ١٤

رد ا، مو٣٧٩: ٢، نصب الراية ٤٥: ١ألحاديث واآلثار ا، تخريج ٢٢١: ٥، التمهيد ٥: ٥االستذكار 
، نظم المتناثر من الحديث المتواتر: ١٧٧: ١، الجامع الصغير ٤٥٣: ٣ليق التعليق غ، ت٢٢٨: ١الضمآن 

  .٣١٥: ١إرواء الغليل  ، ٨٠
  ، المستدرك٢٤٨: ٥، سنن الترمذي ١٤٤٠: ٢، سنن ابن ماجة ٢٦: ١سنن الدارمي  -  ٣

بن أبي ، كتاب األوائل ال٤٣٠: ٧شيبة أبي البن  المصنّف، ٢٥٤: ٨، مجمع الزوائد ٤٩٨: ٤للحاكم  
، ٢٩، كتاب األوائل للطبراني: ٦٣: ٣، المعجم الكبير ٣٥٥، كتاب السنة البن أبي عاصم : ٥٢عاصم: 

  ، الجامع ١٧٠: ٢، تخريج األحاديث واآلثار ٦٢٢: ٨، االستذكار ٧٥معرفة علوم الحديث : 
  تفسير ابن كثير، ٢١١: ٦، تفسير الرازي ٢٢٤: ٢٦، جامع البيان ٣٨: ١، أحكام القرآن ٤١٣: ١الصغير 

 ٥٧٣: ١.  
  ،٤٧: ٤، سنن الترمذي ١٤٤١: ٢، سنن ابن ماجة ٢٣: ٦و ٤٠٤: ٤مسند أحمد  -  ٤

 المصنّف، ١٣٤وصححه، مسند أبي داود الطيالسي :  ٣٦٩: ١٠، مجمع الزوائد ٦٧: ١ المستدرك  
ى شرط وصححه األلباني عل ٣٧٦، كتاب السنة : ١٦٢ديث : ح، تأويل مختلف ال٤١٣: ١١للصنعاني 

، المعجم ١٠٥: ٢المعجم األوسط  ،۶۹: ۱۸المعجم الکبير  ،١٨٦: ١٦مسلم، صحيح ابن حبان 
، نظم المتناثر ١٩: ١، الجامع الصغير ٢٩٣: ٨، موارد الضمآن ٢٢٠، الكفاية للخطيب : ٨: ٢الصغير 

، ١٤٣: ٦قات ، الث٤١: ٨، التاريخ الكبير ٢٧٢: ٣، تفسير القرآن للصنعاني ٢٣٤من الحديث المتواتر: 
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إّن هللا یقول : فرغ «،  )١(»متي أکثر من بني تمیم◌   بشفاعتي رجال من أ
ون ، وشفع المؤمنون ، ، وشفع النبیّ الشافعون من الشفاعة، شفعت المالئکة

يجلس المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو «، )٢(»لم یبق إالّ أرحم الراحمینو
عتذر بثالث کذبات يف× إبراهيم ميأتون آدم، فيعتذر بخطيئته، ثُاستشفعنا ف
 ، کذبهن فيعتذر بقتل النفس، ×موسیثُم ، فيقول : لست × عيسی ثُم

  الخبر. )٣(»شفع تشفعاهناک ، فيقول اهللا سبحانه بعد أن أسجد له: 

                                                                                           
: ١، السیرة الحلبیة ٥٠٣: ٥، تاریخ اإلسالم ٤٩٠: ٢، سیر أعالم النبالء ٣٤٦: ٢أُسد الغابة 

٣٦٩.  
  < وهوّمتي أكثر من بني تمیمأّمتي بشفاعة رجل من ◌  ألیدخلن الجنّة من ورد الحديث بلفظ : > - ١
  ، المستدرك ٤٦: ٤ ، سنن الترمذي١٤٤٤: ٢ن ابن ماجة ــ، سن٣٦٦: ٥د ــــي: مسند أحمــف 

  ، مسند أبي يعلى الموصلي ٤٢٩: ٢، اآلحاد والمثاني ١٨١، مسند أبي داود الطيالسي : ٧٠: ١للحاكم
 ←، الجامع٣٠١: ٨، موارد الضمآن ٧٦: ٢٢، المعجم الكبير ٣٧٦: ١٦، صحيح ابن حبان ٢٨٠: ١٢
  ، تفسير ابن أبي١٦٠: ١٦، جامع البيان ٣٩٣: ٣، تفسير القرآن للصنعاني ٤٤٨: ٢الصغير  →

، ٢٨: ٥، الجرح والتعديل ٢٦: ٥، التاريخ الكبير ٢٠٤: ٦، تفسير البحر المحيط ٣٤٦٠: ١٠حاتم  
، تهذيب ٣٦٠: ١، اإلصابة ٣٢: ٤، سير أعالم النبالء ٣٥٩: ١٤، تهذيب الكمال ٢٢٩: ٥تاريخ بغداد 

  .٥٥٩: ٣، تاريخ اإلسالم ١٤٨: ٥التهذيب 
، التخويف من ٢٩٠الطيالسي :  داود ، مسند أبي٣٩٧: ١١الباري  ، فتح١١٦: ١صحيح مسلم  -  ٢

: ٣، صحيح الترغيب والترهيب ٢١٢: ٣، مشكاة المصابيح ٢٥٩: ٤، تخريج األحاديث ٢٦٠النار: 
  كنز ،  ٨٠٤: ٢، اإليمان البن منده ٢٨١: ١، الفصول في السيرة ٥٤٦: ٤، إحياء علوم الدين ٢٣١

، إمتاع ٢٣٨: ٢، تفسير الثعالبي ٢٧٥: ٣، تفسير القرطبي ٤٢٨: ١ ، تفسير البغوي٤٤٢: ١٤العمال 
  .٢٧٧: ١٠األسماع 

  ، صحيح٢٤٤: ٣و ٤٠٣: ٢و ٢٨١: ١ي : مسند أحمد ــو فــع وهــل بتقطيــالحديث نق -  ٣
، السنن الكبرى ٤٤: ٤، سنن الترمذي ٩٨: ٧كتاب بدء الخلق، صحيح مسلم  ١١٢: ٤البخاري  

، ٣٥٤، مسند أبي داود الطيالسي : ٥٤، مسند ابن المبارك : ٣٧٢: ١٠الزوائد  ، مجمع٣٦٦: ٧للبيهقي 
: ١٤مال ع، كنز ال٧٢٢، رياض الصالحين : ٢١٥: ٤، مسند أبي يعلى ٩٨: ٥السنن الكبرى للنسائي 
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وفاتي خیر لکم ، تعرض >ة شفاعته لنا بعد موته| حديث: ومن أدلّ
، لما عرفت )١(<استغفرت لکم وما رأیت من شرٍّ  : ـ إلی قوله ـ کمأعمال عليَّ 

  .تزيد عن الدعاء لنا واالستغفار  من أن الشفاعة ال
ن نطلب منه االستغفار الذي أر لنا بعد موته جاز لنا إذا کان | يستغفو

  هو الشفاعة بعينها. 
ی إکثار حاجة إلينکرها الوهابية، فال  شفاعة النبي | يوم القيامة الو

                                                                                           
٣٩٣.   

لجمل التي ال تصح في الدين اإلسالمي الحنيف، وهي امكن قبول متنه لما فيه من يوالحديث ال 
ام األنبياء العظيم عن الكذب والبهتان والمعصية، وهو مما أجمع عليه أئمة أهل البيت^ تنزيه مق

وكذلك بعض علماء السنة المنصفين حينما ذكروا بأن األنبياء^ ال تجوز  ،وعلماء الشيعة الكرام
  عليهم المعصية، وما صدر منهم وحكاه القرآن والذي يشعر بظاهره صدور الذنب منهم

  أضف إلی روايات بخالف ذلك، وأن األنبياء^ ال تصدر منهم المعصية.مفسر في ال 
   ←اعتذر بعدم حضوره ×خرى حيث إن عيسیُأرب المتن من جهة ـــمضط هذلک فإنّ 

المشهد، مع أن األنبياء اآلخرين لم يعتذروا بذلک مع اشتراکهم جميعاً بعدم حضور واقع اُألمة  →
، والمعتذر × د صلّى اهللا عليه وآله وسلّم، ولم يعتذروا بعذر عيسیمحم مة النبيُأاإلسالمية، 

ذكره من باب إلزام الخصم بأن الشفاعة واردة في الروايات  المصنّفوغير.  بعدم الحضور هو ال
  التي ذكروها وخصوصاً في الكتب  المعتبرة عندهم كصحيح مسلم وسنن الترمذي وغيرها.

رواه البزار ورجاله (، وقال: ٥٩٤: ٨، مجمع الزوائد ٨٨٤: ٢لحارث ، مسند ا٣٠٨: ٥مسند البزار  - ١
وقال:  ۵۳۲: ۳، فيض القدير في شرح الجامع الصغير ۵۸۲: ۱الجامع الصغير  ،)رجال الصحيح

وظاهر صنيع المؤلف أنّه لم يره موصوالً، وهو ذلول، فقد رواه البزار من حديث ابن مسعود. قال (
، الطبقات ۳۷، فضل الصالة علی النبي| : )جاله رجال الصحيحالهيثمي :  رواه البزار ور

، کشف ٥٤٣: ٤كثير   ، سيرة ابن٢٧٥: ٥البداية والنهاية  ،۳۹۷:  ۱، کشف األستار ۱۹۴: ۲الکبری 
  ، شرح العقيدة الطحاوية ۲۷۱:  ۱۲ ، سبل الهدی والرشاد۳۶۸: ۱ اإللتباسالخفاء ومزيل 

  .۴۲۶للسقاف: 
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 ةن جواز طلبها منه| في الدنيا، وإن کانت ثابتإنّما منعوا ماألدلة عليها، و
  جعلوه شرکاً وکفراً.شفع، وهو الشفيع المله، وقد أعطاه اهللا الشفاعة، و

مرجع شبهتهم في ذلک علی ما يستفاد من مجموع کلماتهم التي سمعتها و
  عبادة لغير اهللا شرک .کلّ الشفاعة من النبي| عبادة له، و إلی أن طلب

  اهللا في العبادة کما يجب توحيده في الخالقية  أما الثاني فلوجوب توحيد
  و الرازقية .
شرک الکفار الذين بعث إليهم رسول اهللا| کان  نأما األول فألو

َوالَِّذیَن اتََّخُذوا ِمن ُدونِِھ  بطلبهم الشفاعة من األصنام بدليل قوله تعالی: {
بُوَناأَْولَِیا ُھْم َوالَ {،  )١(}َء َما َنْعُبُدُھْم إِالَّ لِیَُقرِّ ُضرُّ ِ َما الَ َی َوَیْعُبُدوَن ِمن ُدوِن هللاَّ

ينکرون توحيد الخالقية  ألنّهم الو )٢(}َینَفعُھُْم َویَقُولُوَن ھُؤالَِء شَُفَعاُؤَنا
ن : لوبين اهللا، يقولون بعض المخلوقات وسائط بينهم ووالرازقية، لکنهم يجع

  شفاعتهم عنده.نريد منهم التقرب إلی اهللا و
ولم يفرن کان يدعو المالئکة ليشفعوا له، أو رجالً ق النبي| بين م

لّ ، فهذا دليل أو نبياً کعيسی ، أو يدعو غيرهم ، فقاتل الکُ ،صالحاً کالالت
  علی أن التشفع بالنبي أو صالح شرک کالتشفع بغيره.

ِ ز طلب الشفاعة من غير اهللا قوله تعالی: {يدل أيضاً علی عدم جواو َّ ِ
 ً ذا کانت إو )٤(}َمن َذا الَِّذي یَْشَفُع ِعْنَدهُ إِالَّ بِإِْذنِھِ  {، )٣(}الشََّفاَعُة َجِمیعا

                                       
  .٣سورة الزمر:  -  ١
  .١٨سورة يونس:  -  ٢
  .٤٤سورة الزمر :  -  ٣
  .٢٥٥سورة البقرة:  -  ٤
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ِ قوله تعالی: {و ،لّها هللا لم يجز طلبها من غيرهالشفاعة کُ َفالَ َتْدُعوا َمَع  هللاَّ
عنه، مع کون  لنبي| دعاء له ، فيکون منهياً. وطلب الشفاعة من ا)١(}أََحداً 
  کما يأتي. هاخعبادة بنص الکتاب والسنة، بل م الدعاء
فالجمع بين  ،کان شرکاً ،إذا کان طلب الشفاعة دعاء ، والدعاء عبادةو

ن يقول : المستشفع به|:  عدم جواز طلبها منه أثبوت الشفاعة له| و
هذا أو ارزقني شفاعته أو نحو ذلک ، و ،تحرمني شفاعته أو ال ،عه فيشفّ هماللّ

  . )الدنيا إال من اهللا تطلب في دار فالشفاعة حق وال(معنی قولهم: 
لک بأن لی من الهدية السنية االحتجاج لذوعن الرسالة اُأل ويفهم مما مر

  اهللا في الدنيا مناف لکونه ال يشفع عنده أحد إالّ بإذنه طلب الشفاعة من غير
  .)٢(تضیرإلمن  ال  إو

لشفاعة ليس عبادة والجواب عن شبهتهم هذه: إنّها شبهة سخيفة ، فطلب ا
أموالهم لم يکن سببه أهل الجاهلية الذي أحلّ دماءهم وشرک للمطلوب منه. و

ليس في اآليتين المستشهد بهما أن الموجب و ،اتخاذهم الشفعاء کما زعموا
هم بهم، بل اآليتان وال أن عبادتهم لهم هي تشفع ،لشرکهم هو تشفّعهم

صريحتان في أن عبادتهم لهم کانت غير التشفع ، فإنّه جعل في اآلية األولی 
ة غير المعلول ببديهة العقول، العبادة علّة التقريب الذي هو الشفاعة، والعلّ

، }َوَیْعُبُدونَ { علی قوله: }ھُؤالَِء شَُفَعاُؤَنا{الثانية قول: ف في اآلية طوع
اير المعطوف والمعطوف عليه کما قرر في علم العربية ، مع والعطف يقتضي تغ

غير ذلک مشاهدة سمائها وأمن السجود واإلهالل بأن عبادتهم لهم بغير التشفع 

                                       
  .١٨سورة الجن:  -  ١
  تقدم تخريجه. -  ٢
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َمَثُل الَِّذیَن اتََّخُذوا ذکرنا مراراً أن قوله تعالی: { معلومة کما ذکرناه مراراً، وقد
ِ أَْولَِیاءَ  يح في أن رص )٢(}َیْعُبُدوَن ِمن ُدوِن هللاَِّ وَ {اآلية،  )١(}ِمن ُدوِن هللاَّ

َما ال  {قوله: خالفة ألمره، وملها کانت مع اإلعراض عن اهللا والعبادتهم 
ُھْم َوالَ َینَفعُھُمْ  ُضرُّ أشجاراً هي من إشارة إلی أنّهم عبدوا أحجاراً و )٣(}َی

لو ها ذلک، وولم يجعل اهللا ل ،لشفاعةطلبوا منها النصر واو       الجمادات ، 
قادراً علی يقاس بها من جعله اهللا شافعاً و کانت علی صور قوم صالحين ، فال
  ع بها.الشفاعة ، وال من تشفّع به بمن تشفّ

هم بل يقول : اللّ ،يجب علی قياس قولهم بمنع: يا رسول اهللا أشفع ليو
هم أجب لّبل يقول : ال ،أدع لي  أو أرزقني شفاعته أن يمنعوا  يا فالن شفّعه في
منعه يشبه األکل من اءه لي ، مع اعترافهم بجوازه . وأو أرزقني دع دعاءه في

  القفا ، أي إيصال اللقمة إلی الفم من وراء الرقبة.
يشفع عنده أحد إالّ بإذنه فستعرف  أما جعل طلب الشفاعة منافياً لکونه ال

  فساده عند رد هذا الکالم.
طلب الشفاعة من  إن(: الوهاب  عبدقد ظهر من ذلک فساد قول ابن و

بُوَنا{الکفار:نه قوليبعهوالصالحين ھُؤالَِء {، }َما َنْعُبُدُھْم إِالَّ لِیَُقرِّ
  ا عرفت من صراحة اآليتين في مغايرة العبادة لطلب الشفاعة .لم  ،)٤()}شَُفَعاُؤَنا

إليهم  توجهناما دعونا  األصنام و(يقولون :  يفهم من قوله: إنّهم وبطالن ما
لون بعض المخلوقات وسائط لکنهم يجع( وقوله: ،)ب القرب والشفاعةلإالّ لط

                                       
  .٤١سورة العنكبوت :  -  ١
  . ١٨سورة يونس:  -  ٢
  .١٨سورة يونس:  -  ٣
  تقدم تخريجه. -  ٤
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الدال علی أن  )بين اهللا يقولون : نريد منه القرب إلی اهللا وشفاعتهم عندهبينهم و
ا عرفت من صراحة القرآن وداللة الوجدان الشفاعة، لم سبب الشرک طلب

  علی خالفة.
اً کالالت ، المالئکة ليشفعوا له، أو صالحومنهم من يدعو (وبطالن قوله:  

ا عرفت في لم )ومنهم من يدعو الصالحين واألولياء(، وقوله: )أو نبياً کعيسی
الباب الثاني من أن دعاء المالئکة لم يکن بطلب شفاعتهم ، بل عبادتهم بغير 

  ذلک.
ح، دعاء الالت لم يکن بالتشفع به، ألنّه رجل صالنّهم بنات اهللا وإوقول : 
حجر والتشفع بذلک ال ،غيرهجر علی صورته الموهومة بالسجود وبل بعبادة ح

  .ولو کان علی صورة صالح مزعومة، الذي لم يجعل اهللا له شفاعة
لم يکن مجرد التشفع به، بل اعتقاد أنّه هو اهللا الخالق × دعاء عيسی و 
    .وه التي سبق بيانهاجازق بأحد الوالر

هل يمکن شراک بعيسی مجرد التشفع به، واإلأي جهل أعظم من جعل و
  صدوره من عاقل فضالً عن عالم؟! 

ن شفاعتهم هو الذي األولياء يريدوإن قصدهم المالئکة واألنبياء و(قوله : و
الذي أحلّ ذلک أن ، قد عرفت أنّه کذب وافتراء،  و)أموالهمأحلّ دماءهم و

 ،ن بغير مجرد التشفععبادتهم لألوثاتکذيبهم للرسل ، وإنکارهم للشرائع، و
أن الذين قاتلهم| الشفاعة مثل شرک جاهلية العرب، وکذلک جعله طلب و

  إنّما أرادوا الجاه والشفاعة.
حکاه الوهابية  ومما يدل علی أن عبادتهم کانت غير طلب الشفاعة ما

مام البکري عند قوله تعالی: الثالثة من الهدية السنية عن اإل أنفسهم في الرسالة
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ماِء َواْألَْرِض ق  { ْرُزقُُكم ِمَن السَّ فإن قلت: إذا أقروا (من قوله :  )١(}ْل َمن َی
  بذلک فکيف عبدوا األصنام ؟

يعتقدون بعبادتهم األصنام عبادة اهللا والتقرب إليه، لکن  کلّهم قلت: کانوا
، تهواسطة لعظم بطرق مختلفة ، ففرقة قالت: ليس لنا أهلية عبادة اهللا تعالی بال

منزلة عند اهللا وفرقة قالت: المالئکة ذو وجاهة و ،ناها لتقربنا إليه زلفیفعبد
صنام األوفرقة قالت : جعلنا  ،اهللا زلفیبنا إلی فاتخذنا أصناماً علی هيئتها لتقر

فرقة اعتقدت أن لکلّ . و ته، کما أن الکعبة قبلة في عبادقبلة لنا في العبادة 
قضی الشيطان  ،الصنم حق عبادته اهللا ، فمن عبد شيطاناً موکالً بأمر ـ کذا ـملک 

  .انتهى  )٢()تعالى اهللا أصابه الشيطان بنکبة بأمر  ال  إاهللا و حوائجه بأمر
ی فانظر إل(والعجب أن المستشهد بهذا الکالم من الوهابية قال بعد نقله : 

تقرب ال ال  إعبدوا  تصريحهم بأن المشرکين ما أرادوا ممنکالم هؤالء األئمة و
، ولم يدر أن عبادة غير اهللا ال يحتاج التکفير )٣()طلب شفاعتهم عندهإلی اهللا ، و

طلب واء کانت بقصد التقرب إلی اهللا و، سبها إلی االستشهاد بکالم أحد
     شفاعتهم ، أو بدون ذلک ، ولکن الذي ينفع إثبات أن طلب الشفاعة عبادة،

  کان يفعله عبدة األصنام .أو أن ما يفعله المسلمون هو عين ما 
والکالم الذي استشهد به صريح بخالفه ، فليس في المسلمين من يعتقد 

  بواحدة مما کانت تعتقده تلک الفرق . 
                                       

  .٣١سورة يونس :  -  ١
اكه العذاب في الرد على من لم يحكّم الثالثة من رسائل الهدية السنية المسماة بالفو الرسالة - ٢

  .٧٥ـ  ٧٤السنة والكتاب : 
  .٧٥: المصدر السابق -  ٣
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  شفاعة عبادة.المهم أن طلب هذا في رد زع
اهللا  علی عدم جواز طلب الشفاعة من غير الوهاب عبد أما استدالل ابن و
ً الشََّفاَعُة جَ   {بآية:  فاستدالل  )٢(}أََحداً  هللاَفالَ َتْدُعوا َمَع  {آية و )١(}ِمیعا

ً {فاسد، أما آية  ِ الشََّفاَعُة َجِمیعا ها أن اهللا وحده هو الذي يشفع فليس معنا }ِ َّ
  غيرهو
والصالحين والمالئکة  ثبت أن األنبياءألنّه تعالی ال يشفع عند أحد، و يشفع؛ ال 

يجوز طلب الشفاعة ممن جعله اهللا شافعاً، بل  ها أنّه الليس معنايشفعون عنده، و
َمن َذا لک أمرها ، فال يشفع عنده أحد إالّ باذنه: {اأن اهللا م  ـ واهللا العالم ـمعناها 

َوالَ یَْشَفُعوَن  وال يشفع إال لمن ارتضاه اهللا: { ،)٣(}الَِّذي یَْشفَُع ِعْنَدهُ إِالَّ بِإِْذنِھِ 
شَُفَعاَء قُْل هللا أَِم اتََّخُذوا ِمن ُدوِن ر اآلية هکذا : {وصد )٤(،}َتَضىلَِمِن ارْ  إِالَّ 

ً َوالَ َیْعقِلُونَ  ً   قُل * أََولَْو َكانُوا الَ َیْملُِكوَن َشْیئا فهو في  )٥(،}الشََّفاَعُة َجِمیعا
  :واألحجار شفعاء إلی اهللا تعالی وقالوامقام الرد علی الذين اتخذوا األصنام 

يملکون شيئاً ، فکيف يملکون الشفاعة  مع أنّهم ال }،هللاالَِء شَُفَعاُؤَنا ِعنَد ھؤُ {
  وال عقل لهم حتّی يشفعوا ؟!

ً  قُل  {،من دون إذنه :}هللاِمْن ُدوِن {(في الکشاف : و  الشََّفاَعُة َجِمیعا
بشرطين : أن يکون المشفوع له  ال  إأي هو مالکها، فال يستطيع أحد شفاعة  ،}ً

                                       
  .٤٤سورة الزمر :  -  ١
  .١٨سورة الجن:  -  ٢
  .٢٥٥سورة البقرة:  -  ٣
  . ٨٨سورة األنبياء:  -  ٤
  .٤٤ـ  ٤٣سورة الزمر:  -  ٥
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١()هنا الشرطان مفقودان جميعاً وها ،رتضی، وأن يکون الشفيع مأذوناً لهم( ،
ً {(حکی الطبري عن مجاهد : و ِ الشََّفاَعُة َجِمیعا  ال  إأي ال يشفع أحد  ،}ِ َّ
  .)٢()ذنهإب

ناه طلب الشفاعة من اهللا تباعه له علی أن معأو عبد الوهابفحمل ابن 
ان له أن يشفع ، حمل مستهجن إن کوحده، وعدم طلبها من المخلوق و

فهم أهل العرف ، ولم يذکره أحد من  ح ، ال يساعد عليه اللفظ والـمستقب
التحکم والعبث ، يخرج عن التمحل و ضيه الحکمة ، والتن ، وال تقـالمفسري
لّ ما يقدرون عليه، واطلبوا منهم اهللا تعالی يقول: اطلبوا من الناس کُ فکأن

      يجوز لکم  الشفاعة بل هي نفسه ، ولکن العن خرج ي الدعاء لکم الذي ال
لکم في الدنيا أو  محجور عليکم أن تطلبوا من النبي | أن يشفعومحظور و

في اآلخرة ، ويدعو اهللا لکم ، وإن کانت له الشفاعة وقد أعطاه اهللا إياها ، وهو 
يها المنصف أفانظر   !!وإذا طلبتموها منه فقد کفرتم وأشرکتم   ،الشفيع المشفع

من سفيه جاهل؟! تعالی  ال  إهل يصدر و ؟هل يحسن أن يصدر ذلک من عاقل
  اهللا عن ذلک علواً کبيراً.

الدعاء أنّها أجنبية  فستعرف في فصل )٣(}هللا  َفالَ َتْدُعوا َمَع  {ما آية : أو
مع أنّه لو صح االستدالل بها علی عدم جواز طلب الشفاعة من  ،عن المقام
االستدالل بها علی عدم جواز طلب الدعاء منه؛ ألن کالً منهما دعاء  العبد لصح

                                       
  .٢٢١: ٣وامع الجامع ، ونحوه في ج٤٠٠: ٣الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  -  ١
، ٨١: ٤، تفسير البغوي ٤٧١: ٤السمعاني   ، تفسير٩٣٥: ٢، تفسير الواحدي ١٤: ٢٤جامع البيان  -  ٢

، ٢٥٧: ٧، تفسير أبي السعود ٣٢٩: ٥، الدر المنثور ١٩٦: ٣، التسهيل لعلوم التنزيل ٢٠: ٧زاد المسير 
  .٤٦٧: ٤فتح القدير للشوكاني 

  . ١٨سورة الجن :  -  ٣
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، فأي فارق بين قول: )١(}أََحداً هللا  َفالَ َتْدُعوا َمَع  اهللا ، يشمله قوله تعالی: { لغير
  ؟!فالن إشفع لي ، ويا فالن أدع لي يا

ن من يمية إذا کاوطلب الدعاء من الغير ال ينکره الوهابية وال قدوتهم ابن ت
  مع شمول اآلية له. الحي کما ستعرف 

وسيأتي  )٢(،»صالتکم تبلغني نّ وا علّي فإصل  «جاء في أحاديث کثيرة: و
اسألوا هللا لي الوسیلة ، فمن سأل هللا لي الوسیلة  ثُّم  صلّوا عليَّ «حديث: 

  .)٣(»شفاعتي یوم القیامةلھ حلت 
منّا|  طلب فقد ،ةرفع الدرجوالصالة منا الدعاء ومنه تعالی الرحمة و

                                       
  .١٨سورة الجن :  -  ١
ن ن، س٣٦٧: ٢وهو في مسند أحمد ،<وحیثما كنتم فصلّوا علّي؛ فإّن صالتكم تبلغنيالحديث : > - ٢

، ٧١: ٣للصنعاني  المصنّف، ٣٥٢: ٦، فتح الباري ١٦٢: ١٠، مجمع الزوائد ٤٥٣: ١أبي داود 
، ١٠٨رية النبوية: ، الذرية الطاه٣٩’: النبي ى، فضل الصالة عل٢٦٨: ٢البن أبي شيبة  المصنّف

، ٥٨٢: ١، الجامع الصغير ٥٥٦لحين : صا، رياض ال٨٢: ٣، المعجم الكبير ١١٧: ١المعجم األوسط 
، ١٢٥: ١، ذيل تاريخ بغداد ٣٠٣: ١، معرفة الثقات ٥٢٢: ٣، تفسير ابن كثير ٢٥: ٢كشف الخفاء 

  سير
، الشفا بتعريف حقوق ٣٢٩: ٦، تاريخ اإلسالم ١٠٧: ٢، لسان الميزان ٤٨٤: ٤أعالم النبالء  

  .٧٩: ٢المصطفى 
وحسنه،  ٢٤٧: ٥، سنن الترمذي ١٢٨: ١، سنن أبي داود ٤: ٢؛ صحيح مسلم ١٦٨: ٢مسند أحمد  - ٣

 ئ، عمدة القار٨٥: ٤، شرح مسلم للنووي ٤١٠: ١، السنن الكبرى للبيهقي ٢٥: ٢سنن النسائي 
بن عبد ا، منتخب مسند ٣١٥: ١ن راهوية ، مسند اب٤٤٢: ٧البن أبي شيبة  المصنّف، ١٢٢: ٥للعيني 

  ، فضل الصالة على٣١٨، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث : ١٣٩حميد: 
  ، شرح معاني ٢١٩: ١، صحيح ابن خزيمة ٥١٠: ١، السنن الكبرى للنسائي ٤٧’: النبي 

، إرواء ١٠٨: ١، الجامع الصغير ١٣٣: ٩، المعجم األوسط ٥٨٨: ٤، صحيح ابن حبان ١٤٣: ١اآلثار
  . ٢٥٩: ١الغليل 
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هو کطلبنا منه الشفاعة بأن يدعوا أن ندعوا له برفع الدرجة وإعطاء الوسيلة ، و
، فکيف صار طلبه منّا توحيداً، وطلبنا منه يدخلنا جنتهيغفر ذنوبنا واهللا أن 

ا فأي فارق بينهما لوال دعائه منه إلی دعائنشرکاً، ونحن أحوج إلی شفاعته و
  قلة اإلنصاف؟!الجمود و

عتقادهم أنّها تشفع أما جعل الصنعاني من جملة عبادة المشرکين األصنام ا
من جملة عبادة األنبياء والصالحين اعتقاد ذلک والتشفع بهم ففاسد ، عند اهللا ، و

غلط، ها تشفع وطلبهم منها الشفاعة خطأ وألن اعتقاد المشرکين في األصنام أنّ
علی صورة صالح أو غيره، فإن الشافع  إذ لم يجعل اهللا لها شفاعة ، سواء کانت

قاد بأن هو الصالح ال الحجر الذي علی صورته کما عرفت ، بخالف االعت
 غلط فإنّه صحيح مطابق للواقع ليس فيه خطأ وال  ،األنبياء والصالحين يشفعون

  ع بهم . التشفّ وكذلكفضالً عن کونه عبادة وشرکاً، 
طلب الشفاعة منه لم يعلم ه يشفع وقاد في حجر أو شجر أنّعلی أن االعت
إنّما هو خطأ وغلط، والمشرکون لم يعلم أن هذا سبب في  ،کونه عبادة له

شرکهم ؛ ألنّه لم يصدر منهم وحده، بل صدر معه ما هو کاف في الشرک 
والکفر من إنکار الرسل والشرائع والعبادة لألصنام بغير ما ذکر کما بينّاه غير 

  مرة .
يشفع عنده أحد  بأنّه ال خاذ الشفعاء شرکاًغيره کون اتّعاني ووتعليل الصن

الَّ بِإِْذنِھِ {فاسد، فإن قوله :  إالّ بإذنه خاذ مثبت للشفاعة ، فکيف يکون اتّ }إِ
  ؟!شركاًأذن لهم فيها اء الذين جعل اهللا لهم الشفاعة والشفع
هم أهل  فکيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن اهللا لهم في شفاعة وال(قوله: و
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  .)١()لها
رد عليه: فاتخاذ الشفيع الذي ذمهم اهللا عليه هو اتخاذ حجر أو شجر أو  

صورة شفيعاً، مع أن اهللا لم يجعل لها شفاعة وال هي أهل لها، أما األنبياء الذين 
لها  أثبت اهللا لهم الشفاعة التي هي نوع من الدعاء کما عرفت ، وجعلهم أهالً

 لَِمِن َوالَ یَْشَفُعوَن إِالَّ {  ه قوله تعالی:ـار ، ودل عليـخبه األـرت بـواتـا تـکم
 ِمْن َما ِمن شَفِیع إِالَّ {، )٣(} بِإِْذنِھِ َمن َذا الَِّذي یَْشفَُع ِعْنَدهُ إِالَّ {، )٢(}اْرَتَضى
ْحم {،  )٤(}َبْعِد إِْذنِھِ  ُن َوَرِضَي لَُھ َیْوَمئِذ الَّ َتنفَُع الشََّفاَعُة إِالَّ َمْن أَِذَن لَُھ الرَّ

الَّ َیْملُِكوَن الشََّفاَعَة {، )٦(}ِذَن لَھُ أَ َوالَ َتنفَُع الشََّفاَعُة ِعنَدهُ إِالَّ لَِمْن  {، )٥(}َقْوالً 
ْحمِن َعْھداً إِالَّ  َخَذ ِعنَد الرَّ عهداً من اإليمان والعمل (قال البيضاوي:  )٧(}ً َمِن اتَّ

  انتهی.   )٨()الصالح أو إذناً فيها
ُك الَِّذیَن َیْدُعوَن ِمن ُدونِِھ الشََّفاَعَة إِالَّ َمن شَِھَد بِاْلَحقِّ َوُھْم  ال  { َیْملِ

بالتوحيد،  }إِالَّ َمن شَِھَد بِاْلَحقِّ  {(في تفسير البيضاوي:  )٩(،}َیْعلَُمونَ 
الندراج لّ ما عبد من دون اهللا، واالستثناء متصل إن أريد بالموصول کُ

                                       
  المطبوع ضمن الجامع الفريد. ٥٠٣ـ  ٥٠٢تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد :  -  ١
  . ٨٨سورة األنبياء : -  ٢
  .٢٥٥سورة البقرة:  -  ٣
  .٣سورة يونس:  -  ٤
  .١٠٩سورة طه:  -  ٥
  .٢٣سورة سبأ:  -  ٦
  . ٨٧سورة مريم:  -  ٧
لّى بما يستعد به ويستأهل أن شفع للعصاة حمن ت إالَّ لتالي: >، والعبارة كا٣٤: ٤تفسير البيضاوي  -  ٨

  من اتّخذ من اهللا إذناً فيها<.إّال من اإليمان والعمل الصالح على ما وعد اهللا تعالى، أو 
  . ٨٦سورة الزخرف : -  ٩
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  .انتهى )١()منفصل إن خصّ باألصنامه، والمالئکة والمسيح في
لسنا نطلب منهم أن ذن اهللا ورضاه ، وإبتة للشفاعة جزماً مع فهذه اآليات مث

مثبتة لشفاعة  من اتخذ عند الرحمن عهداً عوا لنا قهراً وحتماً علی اهللا ، ويشفّ
شرک فيه. ال، فال ذم علی طلب الشفاعة منهم و ومن شهد بالحق  

إن االعتقاد في حي أو ميت أنّه (الن قول الصنعاني : وظهر من ذلک بط
ة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع ب إلی اهللا أو يشفع عنده في حاجيقر

  )بمجرد التشفع(قوله : و )٢(،)والتوسل إليه تعالی شرکاً کاالعتقاد في األوثان
ع بغير إذن اهللا، ال يظهر له معنی وال للتقييد به فائدة ، فإنّه إن أراد منه أنّه يشف 

ه أحد، فما فائدة وال يقول ب ه، فهذا اليعتقده مسلم ر اهللا علی قبول شفاعتبويج
  أعراضهم ؟وا عليه استحالل دماء المسلمين وأموالهم وکيف رتبهذا التقييد؟ و

ال يبعد أن يکون عبدة األصنام يعتقدون مثل ذلک في أصنامهم  ،نعم
  لموضع.وأوثانهم کما بينّاه في غير هذا ا

ي يشفعه اهللا، ألن اهللا أذن له إذنا عاماً فع ووإن أراد أنّه يشفع بمجرد التشف
فع به ، فهذا لّ من يشوعده قبول شفاعته لکُالشفاعة عندما يتشفع به أحد، و

من المسلمين ، وإن کان ممکنّا وجائزاً إن دلّ عليه النقل، أيضاً ال يعتقده أحد 
مشفعاً کما دلت عليه الی جعل النبي | شافعاً واهللا تعأنّما يقولون : إن و

                                       
  .١٥٥: ٥تفسير البيضاوي -  ١
ونصّ العبارة كالتالي:  ،فريد، المطبوع ضمن الجامع ال٥٠١تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد :  - ٢

أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنّه  قد عرفت من هذا كُلّه أن من اعتقد في شجر أو حجرٍ(
لى اهللا، أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به إينفع أو يضر أو أنّه يقرب 

، واعتقد ما ال يحل اعتقاده كما اعتقده لى الرب تعالى.. فإنّه قد أشرك مع اهللا غيرهإوالتوسل 
  .)ذرالمشركون في األوثان فضالً عمن ين
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قد ع به أحد ويشفع له وشرط ، فقد يتشفّ الصحاح أخبارهم ، لکن ال بال قيد و
قد اهللا لم يأذن له أن يشفع فيه، و نألنّه ليس أهالً للشفاعة ، أو أل ال يشفع له؛

اهللا، وليس يشّفعه يأذن له في الشفاعة التي هي نوع من الدعاء رجاء أن يشفع ف
األوثان التي ثبت بصريح  ال قطعياً ، فجعل ذلک کاالعتقاد فيذلک حتمياً و

نصّ الشرع عدم قدرتها علی الشفاعة والدعاء، وعدم جواز طلبها منها العقل و
تستحل دماء المسلمين خطأ واضح ، فما فائدة هذا التقييد ؟ أبمثل هذا 

  ؟.}َتاٌن  َعِظیمٌ ُسْبَحاَنَك ھَذا بُھْ  {أعراضهم وأموالهم و
بعد ذکر  يفي الکتاب الی شيخ الرکب المغرب ومما ذکرنا يعلم أن قولهم

 بين اهللافأخبر أنّه من جعل بينه و(اآلية :  )١(}َوَیْعُبُدوَن ِمن ُدوِن هللاَِّ {آية: 
افتراء ل علی اهللا وتقو )٢(،)أشرک بهموسائط يسألهم الشفاعة فقد عبدهم و

نام ، وقولهم في هذه اآلية أثبت لهم شيئين: عبادتهم األصعليه، فاهللا تعالی 
 أخبر أنّهم أشرکوا ولم يخبر أن عبادتهم هي طلب الشفاعة،هؤالء شفعاؤنا، و

، وال أن طلبها هو الشرک ، بل أخبر بأنّ  عبادتهم األصنام غير قولهم ذلک
حتجاجهم ، وقد أبطلوا في کتابهم المذکور االقتضاء العطف المغايرة کما مر

ً { :بآية ِ الشََّفاَعُة َجِمیعا ألخر تفسيراً لها وهي: ابذکرهم معها اآليات  )٣(}قُل ِ َّ
الَّ َتنفَُع الشََّفاَعُة إِالَّ َمْن أَِذَن لَُھ  {، )٤(}َمن َذا الَِّذي یَْشَفُع ِعْنَدهُ إِالَّ بِإِْذنِھِ {

ْحمُن َوَرِضَي لَُھ قَْوالً  نی کون الشفاعة کلّها هللا أنّها ال ت أن معفبينّ )٥(،}الرَّ

                                       
  .٥٥، وسورة الفرقان: ٧١، وسورة الحج: ٧٣، وسورة النحل: ١٨سورة يونس:  -  ١
  .٥٩٠: ٢المعروف بتاريخ الجبرتي  في التراجم واآلثار عجائب اآلثار -  ٢
  .٤٤سورة الزمر:  -  ٣
  .٢٥٥سورة البقرة: -  ٤
  .١٠٩سورة طه :  -  ٥
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ٍأن يشفع قهراً عنه، وبدون رضاه،  ويلجئه إلی  تکون إالّ بإذنه ، وليس ألحد
قبولها حياًء أو خوفاً أو غير ذلک کما يقع بين المخلوقين ، ال أن معناها عدم 

  جواز طلب الشفاعة ممن له الشفاعة.
بطال طلب الشفاعة من غير إی أما ذکرهم في جملة اآليات المستدل بها عل

  ألن هذه اآلية   ،فغريب )١(}الَّ َینفَُع الَِّذیَن َظلَُموا َمْعِذَرتُھُمْ  فََیْوَمئِذٍ {: آيةاهللا 
إنّما تدل علی عدم قبول عذر أو توبة بعد الموت ال ربط لها بطلب الشفاعة، و

علی أنّهم من الظالمين ، ولکن هؤالء يظنون أن تکثيرهم لسرد اآليات يدل 
  ک بالقرآن.التمس وشديد

 َیْوَمئِذٍ  {بعد ذکر آية :  )٢(»إالّ التوحيد ىيرض هو سبحانه الو« أما قولهم : 
ْحمُن َوَرِضَي لَُھ َقْوالً  فنعم هو واهللا ال  )٣(} الَّ َتنفَُع الشََّفاَعُة إِالَّ َمْن أَِذَن لَُھ الرَّ

ل اهللا له ـن جعـفاعة ممالشيرضی بنسبة الشرک إلی أهل التوحيد لطلبهم 
   ،الشفاعة

  ينفع الناسبين تسمية أنفسهم بالموحدين . الو
    .)٤(»من اهللا ال  إ، وال تطلب في دار الدنيا فالشفاعة حق(أما قولهم : 

! أفيجعل اهللا طلب الحق باطالً وشرکاً اً فما المانع من طلبها ؟ذا کانت حقّإف
  تعالی اهللا عن ذلک.
باطالً.  ال  إطلب الباطل ال يکون حقّاً و ال  إيکون  ال فطلب الحق  

                                       
  .٥٧سورة الروم: -  ١
  تقدم تخريجه. -  ٢
  .١٠٩سورة طه:  -  ٣
  تقدم تخريجه. -  ٤
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علی جواز طلبها في اآلخرة کما يدل  دالّ )في دار الدنيا(التقييد بقولهم: و
تشفعهم  ثُم م ـلّ منهـذار کُـاء واعتـاس باألنبيـع النّـتشف«ث: ـديـه حـعلي
  اآلتي نقله .  )١(»|محمدب

هل منع الناس من و ،لدنيا وال في اآلخرةم يجز في اوإذا کان طلبها شرکاً ل
  الشرک في الدنيا وأبيح لهم الشرک في اآلخرة؟!

بإذن اهللا  ال  إيشفع  هو سيد الشفعاء، الو ،فإذا کان الرسول|(قولهم: 
  ؟! )فکيف بغيره

ال يظهر له معنی ، بل هو تطويل بال طائل وال عالقة له بالمقصود، فمن 
اللک لنفسه نفعاً والرسول| ال يم الذي ينکر أن اهللا ، وال  بأمر ال  إاً  ضر

بإذن اهللا فضالً عن غيره؟! فهذا ليس محل نزاع بيننا وبينهم إنّما النزاع  ال  إيشفع 
في أن طلب الشفاعة من الرسول| الذي جعل اهللا له الشفاعة من بعد إذنه 

ل يکون تحديدة له حداً، هتفضله ، وهدايته وتعليمه له کيفية الشفاعة ، وو
ال؟  أو يةمنه التي جعلها اهللا له وأذن له فيها شرکاً وکفراً ومعص طلبنا الشفاعة

وما وجه  ؟ذن اهللا يکون طلبها شرکاً وکفراًإب ال  إ فهل إذا انتفت الشفاعة
  ؟المالزمة
لّ ما يذکره من الذي يقول: إنّه | يشفع قهراً علی اهللا، ولکن کُو

  !!)٢(و لغير فائدةلخلفهم وبد أن يذکره  سلفهم ال
نصاف  إلی هذه االستدالالت الواهية فانظر رعاک اهللا بعين البصيرة واإل

ا أعراضهم ، هل يسوغ التمسک بهوا دماء المسلمين وأموالهم والتي بها استحلّ
  األعراض بمثلها؟!والتهجم علی الدماء واألموال و

                                       
  تقدم تخريجه. -  ١
  تقدم تخريجه. -  ٢
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لمسلمين، هذا الذي ذکرناه ال يخالف فيه أحد من العلماء او(قولهم: 
 األربعةن األصحاب والتابعين واألئمة وـالح مـف الصـه السلـعلي عـوأجم

  .)وأتباعهم
لب أفتی من علماء المسلمين بأن طفياليت شعري من هو الذي قال و 

متی أجمع علی ذلک علماء الشفاعة من رسول اهللا | کفر وشرک؟ و
ب وجدوه في أي کتاو وفي أي عصر من األعصار وقع ذلک؟ المسلمين؟
  منقوالً؟
ابن تيمية حتّی يدعی فيها نون هذه المسائل قبل الوهابيين وهل أحد عو
 من هو الذي أفتی بها من األصحاب أو التابعين ؟و جماع أو عدم الخالف؟اإل
  من الذي أفتی بها من األئمة واألربعة ؟و

بية أين موضعها من کتب الحنفية والشافعية والمالکية والحنابلة غير الوهاو
  ليدلونا علی مکانها إن کانوا صادقين؟

  بعهم الوهابية خاصة؟!تباع األئمة األربعة أئمتهم فيها واتّأکيف خالف و
          والدم تُلَ اعاوی مقيمن       ا عليهاوــبي١(ياءـدعَ ا أـاؤهـأبن ات(  

 ينعلی األصحاب والتابعفتراء منهم علی علماء المسلمين وفدعواهم هذه ا
ألنبياء والمرسلين ومن أتباعهم، بل اإلجماع حاصل من اوعلی األئمة األربعة و

 ×آدم توسلما يقوله الوهابية، فقد تشفّع و التابعين علی خالفالصحابة و
اهللا| بمن قبله من توسل رسول رسول اهللا| قبل خلقه، وتشفّع وب

لسماء، بين او هبين قبربفتح کوة األنبياء، وتشفّع األصحاب بالنبي| و
في التوسل، ويأتي  لّه في الفصل الثالثوتشفّع عمر بالعباس کما سيأتي ذلک کُ

                                       
  .١٩٥: ١مناهل العرفان  -  ١
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 )١(،»إنّا نستشفع بک علی اهللا« األعرابي علی قوله :  أنّه | أقرفي هذا الفصل 
أنّهم طلبوا من النبي| بعد موته أن يستسقي لهم « :وفي الفصل الثاني

  .)٢(»فسقوا
صاحب الرسالة الثانية من الهدية السنية، حيث  ومما تقدم تعلم فساد کالم

أثبت الشفاعة للنبي| يوم القيامة ولسائر األنبياء والمالئکة واألولياء 
مانع  لک أنّه ال ّطلب من اهللا، فقد بأنواألطفال ومنع من طلبها منهم، وقال: إنّها تُ

غباوة أو ل وأن منع طلبها منهم جهنهم بعد أن ثبتت لهم الشفاعة ، ومن طلبها م
  مکابرة .عناد و

بأنّه لم يرد به نص من کتاب  أما تعليله کون طلب ذلک في البرزخ شرکاً
أو سنة أو أثر من السلف الصالح فغريب ؛ ألن عدم ورود النص واألثر من 

يستلزم تحريمة فضالً  ، بل الوجوهاليستلزم کونه شرکاً بشيء من  السلف ال
  نصّ فيه. باحة فيما الي المقدمات من أصالة اإلا عرفت فاً، لمعن کونه شرک

إجماع السلف أنّه شرک أکبر قاتل عليه بل ورد الکتاب والسنة و(قوله: 
ا عرفت مفصالً ء علی الکتاب والسنة والسلف ، لم، إفترا)٣()رسول اهللا |

أنّه | لم يقاتل أحداً علی االستشفاع ورودها کلّها بخالف ما قالوه، و من
  فاعة.بمن له الش

                                       
  ، المعجم٥٧، كتاب العرش: ٢٥٢، كتاب السنة البن أبي عاصم : ٤١٨: ٢سنن أبي داود  - ١
  ، تفسير ابن أبي٢٢٦، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه : ١٤١: ٧البر  ن عبدبال، التمهيد ١٢٩: ٢الكبير  
، شرح ١١: ١، البداية والنهاية ٥٠٥: ٤، تهذيب الكمال ١٢٦: ٦ روح المعاني، ٢٥١٥:  ٨حاتم  

  .٣٠٦، شفاء السقام: ٣١٧العقيدة الطحاوية : 
  تقدم تخريجه. - ٢
  تقدم تخريجه. -  ٣
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ف ، فإنّه اعترولی منها يظهر فساده مما مرکذا کالم صاحب الرسالة اُألو
الشفاعة حق بشفاعة  لّ مسلم اإليمان بها وأنّه يجب علی کُفي اآلخرة ، و بأن
للمنع من  ما لفقهطلبها بعد االعتراف بها تمحل وعناد. و فمنع ،سائر الشفعاء

ها أنواعاً مذکورة في محلّها ، وأنّها ثابته ل إن(يخرج عن العناد کقوله:  طلبها ال
الشفاعة العظمی  ايشرک باهللا شيئاً ال بالشخص ، عد هو: من مات البالوصف و

تفريعة علی ثبوتها بالوصف لزوم طلبها من اهللا و )١(،)فإنّها ألهل الموقف عامة
ذلک کلّه تمح ه ، فإنيشفع فيه نبي نواع التي في تمحل ، فما هي تلک األ لبأن

الحال أن الشفاعة مرجوة لکلّ مذنب لم يشرک باهللا کما دل عليه يدعيها ، و
ُر أَن {حديث أبي هريرة الذي ذکره تصديقاً لقوله تعالی :  إِنَّ ّهللاَ الَ َیْغفِ

- أشفاعتي ألھل الکبائر من «، و قد جاء عنه| :  )٢(}یُْشَرَك بِھِ 
    ؟!)٣(»تيم  ◌  

                                       
، مع تقديم وتأخير ١٣محمد بن سعود: بن العزيز  ل الهدية السنية لعبدولى من رسائالرسالة اُأل -  ١

  وتلخيص للعبارة.
  .٤٨سورة النساء:  -  ٢
 وصححه، المستدرك ٤٥: ٤، سنن الترمذي ٤٢١: ٢، سنن أبي داود ٢١٣: ٣مسند أحمد  - ٣

على ورجاله رواه أبو ي(وقال:  ٥: ٧، مجمع الزوائد ١٧: ٨، السنن الكبرى للبيهقي ٦٩: ١للحاكم
، مسند أبي داود الطيالسي : ٣٧٠: ١١، فتح الباري )رجال الصحيح غير حرب بن سريح، وهو ثقة

  ← ة:، كتاب السن٣٣٨ّ، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: ١٢مختلف الحديث : ، تأويل٢٣٣
ابن ، صحيح ٤٠: ٦ق الكتاب الشيخ األلباني ، مسند أبي يعلى الموصلي حه محقّحوص ٢٨٤ →

، مسند ٢٥٨: ١، المعجم الكبير ١٦٠: ١، المعجم الصغير ٤٣: ٤، المعجم األوسط ٣٨٦: ١٤حبان 
، ٧٩: ٢، الجامع الصغير ٢٩٩: ٨، موارد الضمآن ٥٢١: ٢البر  ، االستذكار البن عبد١٦٦: ١الشهاب 

  ، تاريخ١٢٦: ٢، التاريخ الكبير ٢٣٤، نظم المتناثر من الحديث المتواتر : ٣٩٨: ١٤كنز العمال 
  .٤٤٩: ١، لسان الميزان ١٣٦، الكشف الحثيث :٤٦٩: ١، ميزان االعتدال ٤١٣: ١بغداد  



 كشف اإلرتياب                                                                                    ٤٤٢   
    

کأنّه يريد به أن يظهر له معنی محصل ، و شخص البال ثبوتها بالوصف الو
     هو زيد أو عمر مثالً ، لجواز أن بتت له معلوم بالوصف ال بالشخص ومن ث
  !علی التوحيد ، فکيف يطلب الشفاعةيموت  ال

والتعسف، فإذا کانت الشفاعة ثابتة  ليخفی ما في ذلک من التمح وال
وال يقتضي کون  ا،يرجو ثبوتهبصفة عدم الشرک حال الموت فکلّ موحد 

        ن يکون عالماً بحصوله أراً، وال يلزم علی من طلب شيئاً کفطلبها شرکاً و
  تضييق فيما وسع اهللا فيه؟!وهل هذا إالّ مکابرة و  ،بتحقيق شروطهو

الشفاعة العظمی، فإنّها ألهل  اها ثابته بالوصف ال بالشخص ما عدإنّ(وقوله: 
يظهر له معنی محصل، فإن أراد أن هناک شفاعتين؛  ال أيضاً )الموقف عامة

غيرها لخصوص مشرکهم وموحدهم و ،عظمی ألهل الموقف عامة
ُر أَن یُْشَرَك بِھِ {نافی قوله تعالی:  ،الموحدين   وقوله:  )١(،}إِنَّ ّهللاَ الَ َیْغفِ

شرک وال يرتضيه يغفر للم ، فإذا کان اهللا ال)٢(}الَ یَْشَفُعوَن إِالَّ لَِمِن اْرَتَضى{
  ؟!ا معنی هذه الشفاعة وما فائدتها فم

  . )٣()ليس منها ما يقصدونو(قوله : 
  إذا کانت ألهل الموقف عامة فما وجه خروج ما يقصدون عنها؟!

  إذا کانت لمن مات غير مشرک فالمتشفع يرجو أن يکون کذلک.و
طالباً لها  ـ إلی قوله ـ بهلّ مسلم صرف همته إلی رن علی کُفالمتعي(قوله: 

                                       
  .٤٨سورة النساء :  - ١
  . ٨٨سورة األنبياء:  - ٢
  . ١٣العزيز بن محمد بن سعود:  ولى من رسائل الهدية السنية لعبدالرسالة اُأل - ٣
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  . )١()من النبي أو غيره
إلی  ال  إتضليل، فالمتشفع بمن جعله اهللا شافعاً لم يصرف همته هذا تمويه و
لم يفعل شيئاً ينافي القيام بحق عليه و ال  إيه، ولم يتکل إل ال  إربه ، ولم يقبل 

ه شافعاً ، العبودية له، بل ذلک من تمام القيام بحقّها، ألنّه عن أمر اهللا الذي جعل
ليطلب منه، کما کان  ال  إما جعله له ما جعله اهللا له و ال  إنطلب منه فنحن لم 

هم طلب الدعاء من الغير کذلک، مع عدم الفرق بينهما، فنسبة المسلمين إلی أنّ
بطلبهم الشفاعة من النبي | أهملوا ذلک والتجأوا إلی غير اهللا، مقبلين علی 

  عليهم. ًءشفاعة ، متوکلين عليها، افترا
نيل الخير شفاعة إلی اهللا في غفران الذنب وکيف يتصور عاقل أن طلب الو

       منه تعالی ممن جعل اهللا له الشفاعة هو إعراض عن اهللا والتجاء إلی غيره، 
  توکل علی غيره ؟! و

  کيف لم يکن طلب الدعاء من الغير کذلک؟و
  اهللا وإلی اهللا لّ منوالکّ ،يخرج عن طلب الدعاء طلب الشفاعة الو

  .في اهللاو 
  .)٢()فإن هذا بعينه فعل المشرکين واعتقادهم(قوله : 

  مساس لذلک بفعل المشرکين  قد عرفت بما کررناه مراراً أنّه ال 
من ال يستحق  وال باعتقادهم، فإنّهم کذّبوا الرسل، وعبدوا األصنام ، وعظّموا

  .نحوه التعظيم من تمثال وشجر و
  . )ت فتنة في الوجود إالّ بهذا االعتقادوال نشأ(قوله : 

اعتقاد ضي إالّ مکررة أو مسبوقة بنفي، ويجوز دخول ال النافية علی الما ال

                                       
  .١٤ـ  ١٣سعود: محمد بن ز بن يالعز ولى من رسائل الهدية السنية لعبدالرسالة اُأل -  ١
  .١٤:  المصدر السابق -  ٢
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احب الوسيلة عند اهللا، وأنّه يستغفر للمذنبين من أن النبي| شافع مشفع، وص
 أن دعاءه لنا أرجیوأنّه مجاب الدعوة و )١(،ته بعد وفاته کما أخبر عن نفسهمُأ

لّ فتنة الصواب، فجعله سبباً لکُو دعائنا ألنفسنا ، هو عين الحق في اإلجابة من
  خذالن نعوذ باهللا منه.نشأت في الوجود ضالل و

 استحاللهم به الدماءاد الوهابيين أن ذلک کفر وشرک ونعم، إن اعتق
راقتهم إد اإلسالم ، وواألموال کان سبباً لکلّ فتنة في الوجود، بغزوهم بال

سر شوکتهم، وزيادتهم وكلدماء، ونهبهم األموال ، وتفريق کلمة المسلمين ، ا
  ا إليه راجعون.ا هللا وإنّضعفاً إلی ضعفهم، فإنّ

   .)٢()لّ أحد بغير إذن اإللهعال مادة الشفاعة عن کُا حسم جلّ ولهذو(قوله: 
 ،قهراً عليهذن اهللا وإوال جاهل أن الشفاعة تکون بغير يتوهم عاقل  ال
ال مناسبة له وال محل، فحسم  )ذنهإحسم مادة الشفاعة بغير (بقوله: التعبير ف

َمن َذا الَِّذي یَْشَفُع ِعْنَدهُ إِالَّ {واهللا تعالی بآية : ،لّ شفاعةالمادة يکون بنفي کُ
  قد أثبت الشفاعة بإذنه ونفاها بغير إذنه، فلم يحسم مادتها. )٣(}بِإِْذنِھِ 
علة والمعلول، فإذا کان اهللا تعالی قد نفی الشفاعة ما وجه الربط بين هذه الو

بغير إذنه أو حسم مادتها بغير إذنه کما يقول هذا الوهابي، فهل يلزم أن يکون 

                                       
حیاتي خیر لكم؛ تحدثون وتحدث لكم، ووفاتي خیر لكم تعرض ’: >كما أخبر في حديثه - ١

<، وهو في: عليَّ أعمالكم، فما رأیت من خیر حمدت هللا علیھ، وما رأیت من شّر استغفرت لكم
  مسند 

  ، أهوال )رواه البزار ورجاله رجال الصحيح(وقال:  ٥٩٤: ٨الزوائد  ع، مجم٣٠٨: ٥البزار 
  .٢١٣: ١٤ ، تفسير روح المعاني٥٤٣: ٤، سيرة ابن كثير ٢٧٥: ٥، البداية والنهاية ١٥٠: ١القبور 
  .١٤العزيز بن محمد بن سعود :  ولى من رسائل الهدية السنية لعبدالرسالة اُأل - ٢
  .٢٥٥سورة البقرة:  - ٣
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أذن له فيها کافراً اهللا له الشفاعة، و طالب الشفاعة من النبي | الذي جعل
  ومشرکاً؟!
ی اهللا رضي هل طالب الشفاعة من النبي  | يقول له: إشفع لي قهراً علو

  کدين الوهابية؟! بالدبوس أم أبی، أذن أم لم يأذن 
إلی هذه النتائج والمقدمات التي ر رعاک اهللا إلی هذه التعليالت وکال فانظ

  أعجب !! ثُم أعجب  و وا بها الدماء واألموالاستحلّ
ً  { :عزّ من قائل ولهذا قال(قوله:  ِ الشََّفاَعُة َجِمیعا   . )٢)(١( )} قُل ِ َّ

بإذنه  ال  إقد عرفت أن المراد بها أنّه تعالی مالک أمرها فال يشفع عنده أحد 
  .ولیفال تزيد عن اآلية اُأل

فالمراد بشفعائهم  لخإ )٣(}َوَما َنَرى َمَعُكْم  شَُفَعاَءُكمُ  {قوله تعالی: اأم
نوا يزعمون أنّها شرکاء فيهم،  ولها  نوع اختيار معه األحجار التي کاو األصنام

يعتقد  المرسلين الذين التعالی وتصرف في الکون، وهي جماد ال األنبياء و
جعله اهللا لهم من الشفاعة عنده، والمنزلة  مسلم فيهم شيئاً من ذلک سوی ما

        بينها، طع ما بينهم ولم يتقو هم حاضرون مع أممهم يشفعون لهالديه، فإنّ
و وسيلة الخلق يوم القيامة | الذي ه محمدنا ما نبيضلت عنهم، السي وال

  دون األنبياء.
   .لخا )٤()وطلبها من غير اهللا في هذه الدار زعم بعدم تعليقها باإلذن(قوله: 

                                       
  .٤٤ سورة الزمر : -  ١
  .١٥العزيز بن محمد بن سعود:  ولى من رسائل الهدية السنية لعبدالرسالة اُأل -  ٢
  . ٩٤سورة األنعام :  -  ٣
  .١٥العزيز بن محمد بن سعود :  ولى من رسائل الهدية السنية لعبدالرسالة اُأل -  ٤
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ال ندري وال المنجم يدري لماذا کان طلبها في هذه الدار زعماً بعدم 
بأي وجه يدل و؟لماذا کان تعلقها بإذن اهللا منافياً لطلبها؟! وتعليقها بإذن اهللا

   رادة إشفع لي رغماً عن اهللا، وقهراً عليه، إعلی  ،يا رسول اهللا اشفع لي :ناقول
  بدون إذنه؟!و

، ل إذا طلبنا منه الشفاعة يمتنع ويستحيل وال يمکن أن يستأذن ويشفعه
  فيکون طلب الشفاعة منافياً لتعلقها باإلذن؟!

ن دون اهللا في المقيد الذي هو منفي الولي والشفيع في اآليتين يراد به النو
ء في قوله تعالی: ذنه ال مطلق الشفيع الثابت باالستثناإوفي قباله وبغير أمره و

وال مطلق الولي الثابت بقوله تعالی:   ،سالمبالضرورة من دين اإل، و}بِإِْذنِھِ  إِالَّ {
ُكُم ّهللاُ َوَرُسولُُھ َوالَِّذیَن آَمنُوا{   وغير ذلک. )١(}إِنََّما َولِیُّ

  . )٢()بخصوص السبب برة في القرآن بعموم اللفظ الوالع(قوله : 
سمعه ولم يعرف  ،بط بالمقصود وال يثمر غير التطويل بال طائلتير کالم ال

ال تدالن علی منع  ،يتان واردتين في مورد خاص أو الموضعه، فسواء کانت اآل
  طلب الشفاعة ممن جعل اهللا له الشفاعة کما عرفت.

جعله و )٣(،)مثبتةإن الشفاعة شفاعتان منفية و( : الوهاب  عبدأما قول ابن 
الَ َبْیٌع فِیِھ َوالَ ُخلٌَّة {المنفية ما تطلب من غير اهللا، واستشهاده علی ذلک بآية : 

فهو تخرص علی الغيب، وتفسير  ؛والمثبتة ما تطلب من اهللا )٤(،}َوالَ شََفاَعةٌ 
به، فإن قوله  ربغير الوجه الذي يجب أن يفسللقرآن بالرأي والهوی و

                                       
  .٥٥سورة المائدة:  -  ١
  .١٥عزيز بن محمد بن سعود: ال ولى من رسائل الهدية السنية لعبدالرسالة اُأل -  ٢
  .٢٢ربع: شرح القواعد األ -  ٣
  .٢٥٤سورة البقرة:  -  ٤
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خر ُعام أو مطلق يجب تخصيصه أو تقييده باآليات األ }َوالَ شََفاَعةٌ {تعالی:
َمن َذا الَِّذي یَْشفَُع ِعْنَدهُ إِالَّ  {، )١(}َوالَ یَْشَفُعوَن إِالَّ لَِمِن اْرَتَضى مثل: {

في  کما بيناهلوجوب حمل العام علی الخاص والمطلق علی المقيد، )٢(،}بِإِْذنِھِ 
علی الشفاعة لغير من يرتضي،  }َوالَ شََفاَعةٌ {المقدمات، فيحمل قوله: 

  کالمنکر له تعالی أو المشرک به، أو من يشفع بغير إذنه أو نحو ذلک. 
علی نفي الشفاعة المطلوبة من غير اهللا  }َوالَ شََفاَعةٌ {أما حمل قوله تعالی: 

أمر باالنفاق من قبل أن يأتي  مع أنّه تعالی ،فال دليل عليه وال يساعده العرف
فهو تعالی نفی الشفاعة في يوم القيامة  ،يوم ال شفاعة فيه، والمراد به يوم القيامة

راد بهذا اللفظ نفي ال يمکن أن يالشفاعة المطلوبة في الدنيا ، و ولم ينف
  الشفاعة في الدنيا.

في  يأتي في فصل الدعاء فساد قول ابن عبد الوهابو وقد ظهر مما مر
 ،أي أن تطلبها منه ،نهاک عن هذااهللا أعطاه الشفاعة و إن«االحتجاج:  هتعليم
ِ  الْمََساِجدَ  َوأَنَّ {قال تعالی: و لما ستعرف  ،)٤)(٣( »}أََحداً  هللاَّ    َمع   َتْدُعوا َفال   ِ َّ

الدعاء المنهي عنه في اآلية ال يشمل طلب الشفاعة کما ال يشمل طلب  من أن
يمکن أن يکون شامالً لذلک ، إذ يکون محصله  تي هي نوع منه، والالدعاء ال

اه إالّ الشفاعة ، لّ أحد ما أعطاه اهللا إيأن اهللا تعالی أباح لک أن تطلب من کُ
فارق إالّ توهم  فحجر عليک طلبها من النبي| ، وإن أعطيها تحکماً من غير

  ، وهو توهم سخيف کما عرفت .کون طلبها عبادة

                                       
  . ٨٨سورة األنبياء:  -  ١
  .٥٥سورة البقرة:  -  ٢
  .١٨سورة الجن :  -  ٣
  اهللا القحطاني. ، تحقيق عبد٦٩كشف الشبهات:  -  ٤
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  عال.سفيه فضالً عن رب العزّة جلّ و يليق أن يصدر من و هذا ال
الشفاعة أعطيها غير النبي|،  (ظهر أيضاً أن قوله في تعليمه االحتجاج: و

  واألولياء يشفعون.يشفعون واألفراط يشفعون فصح أن المالئکة 
  أطلبها منهم؟!فإن قلت:  اهللا أعطاهم الشفاعة و

، کالم فارغ )١()رها اهللا تعالی في کتابهرجعت إلی عبادة الصالحين التي ذک
علی کتابه، فمتی ذکر اهللا ويرجع إلی محصل ، بل هو افتراء علی اهللا تعالی  ال

 في أي سورة أم أيب الشفاعة من الصالحين عبادة؟! وتعالی في کتابه أن طل
  ر ذکر ذلک؟!فسم أي أم ؟!ورد هذا آية

ن المشرکين أاسم رجل صالح و أن الالت الوهاب  عبدغاية ما عند ابن 
   صنام إالّ ليقربونا إلی اهللا ، وأنّهم قالوا: ما نعبد األ تهکان لهم صنم علی صور

ُھْم َوالَ َینَفعُھُْم َویَقُولُوَن { :أن اهللا قال عنهمو ِ َما الَ َیُضرُّ َوَیْعبُُدوَن ِمن ُدوِن هللاَّ
  .)٢(}ھُؤالَِء شَُفَعاُؤَنا

من السماء عن  الوهاب  عبدذلک أبعد مما يرومه ابن ضح لک أن تّإقد و
ت کما مر في عبادتهم األصنام، وأنّها غير طلب الشفاعة، األرض، لصراحة اآليا

من الصالح الذي ذلک الحجر  أنّهم طلبوا الشفاعة من الصنم الذي هو حجر الو
  علی صورته.

   لحکانت علی صورة موهومة لرجل صا کون بعض األصنام المعبودةو
  بط به، تير يوجب أن يکون الصادر منهم مجرد التشفع برجل صالح، وال ال

وال يستلزمه بشيء من وجوه االستلزام ، فجعله طلب الشفاعة من الصالحين 
الهذيان،  رجوعاً إلی عبادتهم التي زعم أنّه تعالی ذکرها في کتابه؛ قريب من

                                       
  اهللا القحطاني. تحقيق عبد ٧٠كشف الشبهات :  -  ١
  .١٨سورة يونس:  -  ٢
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ق إالّ أن من سألهم الشفاعة إن ثبتت لهم الشفاعة کما سبفالمالئکة واألولياء و
  له. ال يزيد علی من يسأل أخاه االستغفارستغفار له ال يکون عابداً لهم، وواال

والذين أشرکوا من العرب بعبادتهم المالئکة لم يشرکوا بطلبهم منهم 
  .بل اتخذوهم أرباباً وقالوا : إنّهم بنات اهللا کما مر ،الشفاعة
 ابن  ثُم ح الوهاب عبد إنصر  فيما يأتي في فصل الدعاء واالستغاثة بأن

إنّما الموجب للشرک محرماً ، و ر من غير اهللا تعالی ليس شرکاً والطلب المقدو
فمنعه من طلب الشفاعة  حينئذال يقدر عليه إالّ اهللا، و أن يطلب من غير اهللا ما

ستئذان بعد اال لو| مع اعترافه بأن له الشفاعة، وأنّه يقدر عليها، ومن النبي
  أنّه الشفيع المشفع؛ تناقض ظاهر کما سيأتي بيانه.من اهللا تعالی، و

من طلب الشفاعة  غيرها حتّی منع اهللا تعالیق بين الشفاعة وما الذي فرو
لدعاء من المؤمن الذي هو مثلها جوز طلب امن غيره، وإن کان قادراً عليها، و

البعث ؟! کم إلی اهللا تعالی ونسبة التح ال  إهل هو  ،غير ذلک مما يقدر عليهو
  تعالی اهللا عن ذلک.

أما کالم ابن تيمية في رسالة زيارة القبور الذي فتح به هذا الباب للوهابية 
جعله التشفع و ،ليشفع لي ،سأله لکونه أقرب إلی اهللا منّيأقال : أنا  إنو(بقوله: 

ين اتخذوا والتوسل إلی اهللا کما يتوسل إلی السلطان بخواصّه من أفعال الذ
عبدة األصنام الذين قالوا: ما نعبدهم والمشرکين و ،أحبارهم ورهبانهم شفعاء

ن الفرق زعمه أنّه تعالی بيالشفاعة ، و إالّ ليقربونا، واستشهاده علی ذلک بآيات
؛ ففساده أوضح من أن يبين بعدما أثبت اهللا الشفاعة رأفة )١()بين خلقهبينه و

                                       
  .٢٠ـ  ٢١٨: ١زيارة القبور واالستنجاد بالمقبور  -  ١
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علها لمن يکرم عليه من جبوا إلی نيل رضاه وعفوه، وعبادة، ليتسب بالمذنبين من
من يکرم عليه، أنبيائه وأوليائه ، کما يستشفع ويتوسل إلی السلطان بخواصّه و

واهللا تعالی  أو غير ذلک، لکن السلطان يقضي حاجته رغبة أو رهبة أو حياًء
  رأفة.يقضي حاجته کرماً ورحمة و

لّه له،  أن األمر کُو ،الّ بإذنهال ينافي ذلک کونه ال يشفع عنده أحد إو
  رهبانهم أرباباً من دون اهللا هللا عنهم أنّهم اتخذوا أحبارهم ووالذين أخبر ا

حرموا ة، بل إنّهم أحلوا لهم حراماً، ولم يکن ذلک ألجل طلبهم منهم الشفاع
َخَذ عليهم حالالً فاتبعوهم کما جاء في بعض األخبار، فهو نظير قوله تعالی: { اتَّ

  قالوا: هؤالء شفعاؤنا، تشفعوا باحجار ، والذين عبدوا األصنام و)١(}َھُھ َھَواهُ إِل
أَِم اتََّخُذوا ِمن وال تنفع ، فذمهم اهللا تعالی بقوله: { تضر التسمع و تعقل وال ال

ِ شَُفَعاءَ  ال  أََولَْو َكانُوا الَ َیْملُِكوَن َشْیئاً وَ  هم بقوله: {ن وجه ذموبي )٢(،}ُدوِن هللاَّ
يملکون أمر يعقلون وأوليائه الذين فجعل التشفع بأنبياء اهللا و )٣(،}َیْعقِلُونَ 
أذن لهم فيها يث إنّه تعالی جعل لهم الشفاعة وملکهم أمرها، وح ،الشفاعة

  جهل محض. ؛تملک شفاعة الصنام التي ال تعقل وکالتشفع باأل
َما لَُكم مِّن ُدونِِھ {،  )٤(ً}ایعالشََّفاَعُة َجمِ  ِ { :ما بينه ابن تيمية في تفسيرو

من الفرق بين  )٦(}َمن َذا الَِّذي یَْشفَُع ِعْنَدهُ إِالَّ بِإِْذنِھِ  {، )٥(}ِمن َولِيٍّ َوالَ شَفِیع

                                       
  . ٤٣سورة الفرقان :  -  ١
  .٤٣سورة الزمر:  -  ٢
  .٤٣الزمر: سورة  -  ٣
  .٤٤سورة الزمر:  -  ٤
  .٤سورة السجدة:  -  ٥
  .٢٥٥سورة البقرة:  -  ٦
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 )١(}ًالشََّفاَعُة َجِمیعا  ِ عند خلقه، يبطل استداللهم بآية: {الشفاعة عند اهللا و
کر في وجه الفرق : أن عادة الناس أن علی عدم جواز طلبها من غير اهللا؛ ألنّه ذ

کرم عليه فيقضي حاجته ، رغبة أو رهبة أو حياء أو يستشفعوا إلی الکبير بمن ي
فع، فال يشفع عنده أحد حتّی يأذن هو للشا مودة أو غير ذلک ، واهللا تعالی ال

 ّفهذا معنی أن ،األمر کلّه لهفع من إذنه ، وشفاعة الشاو ،ما شاء اهللا ال  إيفعل 
  .)٢(يجوز طلبها من غيره الشفاعة کلّها هللا ال أنّه ال

هذا مع داللة جملة من األخبار علی جواز طلب الشفاعة  من النبي | 
اهللا بن  فعن صحيح مسلم عن عبد ،اآلخرةمور الدنيا ووغيره في دار الدنيا ، ُأل

مسلم یموت فیقوم علی جنازتھ  ما من رجٍلٍ◌ٍ◌◌ٍ «اس عن النبي|: عب
عن صحيح مسلم و )٣(،» شفعھم هللا فیھیشرکون با  شیئاً إالَّ  رجالً ال أربعون

ما من میت یصلّي علیھ أمة من الناس یبلغون «عن عائشة عن النبي | : 
  .)٤(» شفعوا فیھمائة، کلّھم یشفعون لھ إّال 

                                       
  .٤٤سورة الزمر:  -  ١
  .١٩: ١زيارة القبور واالستنجاد بالمقبور  -  ٢
 ، وصححه الشيخ األلباني، سنن٢٢٠: ٢، سنن أبي داود ٦٦٥: ٢صحيح مسلم  -  ٣

ط، صحيح ابن ووحسنه الشيخ األرنؤ ٢٧٧: ١وحسنه الشيخ األلباني، مسند أحمد  ٣٢٦: ٣الترمذي  
، ١٨٠: ٣الجوهر النقي  ،٣٣٥: ١الفتن  ،٣٩ :١عن أخيه، تعزية المسلم ١٨٠: ٢، سنن البيهقي ٥: ٧

وصححه الشيخ األلباني ، مشكاة  ١٠٦٥: ١امع الصغير وزياداته، الج١٦٥: ١تخريج أحاديث األحياء 
، ٣٣٩: ٥الصحيحة  ، سلسلة األحاديث٢٠٩ـ  ٢٠٥: ٣، صحيح الترغيب والترهيب ٣٧٤: ١المصابيح
وغيرها من  ٢٠٢: ١ان فالله  ،إغاثة٧١: ١، سبل السالم ٣٤٠: ١، مغني المحتاج ١١٦: ٨ ئعمدة القار

  المصادر.
 ٧٦: ٤باني، سنن النسائي لوصححه الشيخ األ ٧٥: ٤، سنن النسائي ٥٣: ٣صحيح مسلم  - ٤

: ٦البن أبي شيبة  المصنّفط،  ووصححه الشيخ األرنؤ ٤٠: ٦وصححه الشيخ األلباني، مسند أحمد 
  ← وصححه ١٠٧٣: ١، الجامع الصغير وزياداته ٦٤٤: ١، سنن النسائي ٣٠: ٤، سنن البيهقي ٤٠
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  حاد المؤمنين، آعلی جواز الشفاعة في الدنيا من  هذان الخبران يدالنو 
ال باألنبياء ، فهل إذا أوصی رجل جماعة من أخوانه ص باآلخرة ووأنّها ال تخت

، أو يصلّوا عليه ويشفعوا فيه أربعين أو مائة أن يقوموا علی جنازته، ويشفعوا فيه
تباعه؛ ألنّه طلب أو الوهاب  عبدبن  محمدمخطئاً عند و آثماًيکون مشرکاً و
ِ أََحداً َفالَ َتْدُعوا مَ {خالف قوله تعالی : منهم الشفاعة و ، کما يکون  )١(}َع  هللاَّ

  طلبها من النبي| کذلک؟! سبحانک اللّهم هذا بهتان عظيم.
   .أن يشفع لي يوم القيامة|  سألت النبي« وعن الترمذي عن أنس : 

  .أنا فاعلفقال: 
  ؟قلت: فأين أطلبک 

  .صراطالعلی  أطلبني أّول ما تطلبنيقال: 
  لقک؟أقلت: فإن لم 

  .نعند المیزاقال: 
  ؟لقک عند الميزانأقلت: فإن لم 

  .)٢(»مواطن ّني ال أخطي ھذه الثالثةعند الحوض ، فإقال: 
                                                                                           

  ، سنن ٧٣: ٢، سنن أبي داود ٢٠٥: ٣رغيب والترهيب الشيخ األلباني، صحيح الت → 
، ٢١٤، مسند أبي داود الطيالسي : ٢١: ٨ ئ، عمدة القار٢٩٣: ٥، مجمع الزوائد ٢٧٤: ٢الترمذي 
  ، صحيح ابن٣٦٤: ٧، مسند أبي يعلى الموصلي ٧٢٣: ٣، مسند ابن راهويه ١٠٩ي : دمسند الحمي

، ١٧٤: ٣اآلثار و، معرفة السنن ٤٣٧: ٢٣م الكبير ، المعج١٤٥: ٦، المعجم األوسط ٣٥١: ٧حبان 
  .٢٦: ٣االستذكار 

١ -  :١٨سورة الجن .  
  ، صحيح الترغيب ٢١٦: ٣ ح، مشكاة المصابي٤: ٤، سنن الترمذي ١٧٨: ٣مسند أحمد  - ٢

، العاقبة ٣٢٢: ٤، أعالم الموقعين ٤٥٣: ٨، التاريخ الكبير ٥٣٧: ٥، تهذيب الكمال ٢٣٥: ٣والترهيب 
  .٣٩٢: ١، التذكرة للقرطبي ٥٠٠: ١، المدهش ٣٠٨: ١ر الموت في ذك
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لم يطلبها من فاعة من النبي | في دار الدنيا ونس قد طلب الشأفهذا 
هل کان أنس أقره النبي | علی ذلک ، أف، و الوهاب  عبداهللا کما يريد ابن 

ً   ِ {وله تعالی: لم يسمع بقبذلک آثماً ومشرکاً والنبي|  )١(}الشََّفاَعُة َجِمیعا
ِ أََحدا{،  و أ لم ينه أنساً عن طلب الشفاعة منه،لذلک و )٢(ً}َ◌الَ َتْدُعوا َمَع  هللاَّ

تباعه ، ألنّهم ألوهاب وا دببن ع محمدفهمه سمعه النبي| ولم يفهم معناه و
  أصحابه؟!رسول اهللا | و أعلم بکتاب اهللا تعالی من

هو من الصحابة الشفاعة من النبي | و )٣(د بن قاربوقد طلب سوا
  بقوله کما سيأتي في الفصل الثالث في التوسل:

  )٤(اربِقَ بنِ وادن سع نٍمغبواک س      اعةفَو شَوم ال ذُفيعاً يي شّن لفکُ     
ولم ينکر عليه رسول اهللا | ولم ينهه ولم يقل له: لم طلبت الشفاعة 

يجوز أن يدعی   فأشرکت ، مع أن الشفاعة کلّها هللا، والدعوت غير اهللاي ومنّ
ي کما يقوله ابن شفّعه فّ ،قل: يا اهللافادع اهللا وأطلب الشفاعة منه، و ،أحد مع اهللا

  !الوهاب  عبد
                                       

  .٤٤سورة الزمر:  - ١
٢ -  :٢٨سورة الجن.  
، ۲۰۳:  ۱قال ابن عبد البر في االستيعاب  سواد بن قارب األزدي الدوسي: ترجمه غير واحد - ٣

قال و )،له صحبة..وکان کاهناً في الجاهلية ، (، وقال في أُ سد الغاية : )أبو حاتم : له صحبة(  قال:
وقال البخاري في  )،قال البخاري وأبو حاتم والدارقطني : له صحبة(:  ١٨١: ٣ابن حجر في اإلصابة 

  >سواد بن قارب األزدي : له صحبة<، وقال الرازي في الجرح  :۲۰۲ :۴التاريخ الكبير
في الجاهلية كاهن شاعر (: ١٤٤: ٣، وقال الزركلي في األعالم )له صحبة..( :۳۰۳ :۴والتعديل

  .)عاش إلى خالفة عمر ومات بالبصرة  ،له أخبار ،صحابي في اإلسالم
  ، تاريخ١٨٢: ٣، اإلصابة في تمييز الصحابة  ٨: ١٧ ئ، عمدة القار١٣٧: ٧فتح الباري  - ٤
  .٢٠٦: ١اإلسالم  
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ميري آمن بعاً الحسحق في کتاب المبدأ أن تّإوفي السيرة الحلبية عن ابن 
: فيهی النبي | بعد مبعثه، وباً، فوصل إلکتب کتابالنبي| قبل مولده ، و

مرحباً «أن النبي| قال: و ،فع  لي يوم القيامة وال تنسنيإن لم أدرکک فاشو
کفراً لوجب أن و لو کان هذا شرکاً و ،)١(<ثالث مراتبتبع األخ الصالح 

  لو أنکره لنقل عنه.و ،ثالثاً ويسميه األخ الصالحينکره ال أن يرحب بصاحبه 

سنن أن إعرابياً قال في ال(الة زيارة القبور ما لفظه : قال ابن تيمية في رسو
لنا، فإنّا  فادع اهللا ،للنبي|:  جهدت األنفس ، وجاع العيال ، وهلک المال

حتّی عرف ذلک في  فسبح رسول اهللا| ،بک علی اهللانستشفع باهللا عليک و
هللا ّن هللا ال یستشفع بھ علی أحد من خلقھ، شأن إ كویحوجوه أصحابه  وقال: 

  .)٢()كأعظم من ذل
أنکر عليه نستشفع باهللا قوله: إنّا نستشفع بک علی اهللا وقال: فأقره علی 

والرب  ،يستشفع إليهن الشافع يسأل المشفوع إليه، والعبد يسأل ربه وعليک؛ أل

                                       
فسير ت،  ۳۵۲: ۲شرح أبي داود للعيني  ،١٧٦: ٤، عمدة القارىء للعيني ٢٧٩: ٢السيرة الحلبية  - ١

وأما نص الكتاب  ،قطّع العبارة ونقل خالصة ما يرتبط بالموضع المصنّف، و١٢٩: ٢٥روح المعاني 
منت بك وبربك ورب كُلّ شيء، آفإنّي  ،يا محمد ؛أما بعد(:  ۲۷۹: ۲ فهو كما  عن السيرة الحلبية

عمت، نفبها و کأدركتوبكُلّ ما جاءك من ربك من شرائع اإلسالم واإليمان، وإنّي قلت ذلك، فإن 
فإنّي من أصل األولين ، وبايعتك قبل مجيئك  ،ركك فاشفع لي يوم القيامة وال تنسنيدوإن لم أ
  وختم الكتاب.. .إبراهيم لك اهللا، وأنا على ملتك وملةسوقبل أن ير

  .<)ثالث مرات..  مرحباً بتبع األخ الصالح>قال: ’ وبعد قراءة الكتاب عليه
سنن ل، ا١٦٦: ٣أبواب االستسقاء ، سنن النسائي  ٢٢: ٢، صحيح البخاري ٢٥٦: ٣مسند أحمد  - ٢

، تاريخ ٧٥، المنتقى من السنن المسندة : ٥٦٤: ١، السنن الكبرى للنسائي ٢٢١: ٣الكبرى للبيهقي 
  .٢٧٠: ٣، السيرة الحلبية ٩٧: ٦، البداية والنهاية ٣٦٣: ١، تاريخ اإلسالم ٢٦٠: ٤بغداد 
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  انتهی. )١()اليستشفع بهتعالی ال يسأل العبد و
دليل علی جواز  )اهللا یإنّا نستشفع بک عل(علی قوله:  قرار النبي| لهإف

  أنّه ليس فيها شائبة منع.عة من النبي | في دار الدنيا ، وطلب الشفا
ال تطلب في دار الدنيا إن الشفاعة حق، و« لوهابيين : ضح فساد قول اتّإو
          مور الدنيا منه في دار الدنيا ُأل فقد أقر النبي | علی طلبها )٢()من اهللا ال  إ

يح هذا کلّه يعاند الوهابيون ويصرون ويتمحلون ويخالفون صر ولغيرها ، ومع
ن أنّهم بها يزعموتحلوا دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، والسنة، ليس

  إنا إليه راجعون.يتمسکون، فإنا هللا و
الدنيا الذي أنکره الوهابية طلب الشفاعة من النبي | في دار  :ال يقال
في طلب الشفاعة من األحياء، فال يتم  لّهاهذه الروايات کُبعد موته، و
  االستدالل؟

واز طلب الشفاعة في دار ألنا نقول: الدليل الذي استدلوا به علی عدم ج
هو تم ال يفرق بين طلبها من الحي وطلبها من الميت، و أنّها شرک إنالدنيا و

ً قوله تعالی: { ِ الشََّفاَعُة َجِمیعا َّ ِ{)٣(}  ِ   . )٤(} أََحداً َفالَ َتْدُعوا َمَع  هللاَّ
  هي في طلب الشفاعة منه| بعد موته و قد وردت أخبار مع أنّه

  ن يقول في دعائه في خالفة عثمان: أم رجالً ابن حنيف علّ ّأتي من أنما سي
أنّه ويذکر حاجته، و )٥()بک أن تقضي حاجتي، إنّي أتوجه بک إلی ر محمدا ـي(

                                       
  .١٥: ١االستنجاد بالمقبور زيارة القبور و -  ١
  .١١٣: ١الوهاب  مؤلفات ابن عبد  -  ٢
  .٤٤سورة الزمر:  -  ٣
  .١٨سورة الجن :  -  ٤
-١٤٨: ١ط ، المعجم الصغير وب األرنؤيحه محقق المسند الشيخ شعوصح ١٣٨: ٤مسند أحمد  -  ٥

  ← جمعم وصححه، ١:٥١٩للحاکم، المستدرك٩:٣٢صحيح<، المعجم الكبيروقال:>والحديث
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  .فعل ذلک فقضيت حاجته
لّما × إن أمير المؤمنين«في المجالس عن ابن عباس :  ما رواه المفيدو

بأبي أنت وأمي قال:  ثُم | کشف اإلزار عن وجهه ، فرغ من غسل النبي
ً و ً طبت حیا ک، بأبي أنت وـ : لی أن قال إـ  طبت میتا أمي اذکرنا عند رّب

   .)١(»أکب عليه فقبل وجهه ثُم ، كواجعلنا من ھمّ 
بکر (رض)  نّه لما توفي| أقبل أبوصح أ(في خالصة الکالم: و

ميتاً عليه فقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حياً و أکب ثُم فکشف عن وجهه، 
هذا استشفاع به | في دار و ،)٢()عند ربک، ولنکن من بالک محمداذکرنا يا 

  الدنيا بعد موته . 
بأقوال  ون متمسکونيتباعهم يزعمون أنّهم سلفأکلّ هذا والوهابية و

  !!السلف وبأقوال الصحابة 
الداعي إذا قال:  إن(في خالصة الکالم عن شرح المواهب للزرقاني : و

يا نبي الرحمة أشفع لي عند ربک استجيب  ،هم إنّي أستشفع إليک بنبيکاللّ>
وسيأتي في فصل التوسل من جملة الدعاء الذي ذکره العلماء في باب )٣(،)له

                                                                                           
قلت: روى الترمذي وابن ماجة طرفاً من آخره خاليا من القصة، وقد (، وقال : ٢٧٩: ٢زوائد ال → 

ن ن، الس٢٤: ١٠، تحفة األحوذي )بها يوقال الطبراني عقبه: والحديث صحيح بعد ذكر طرقه التي ر
وقال:  ٥لتوسل بالنبي: ، إرغام المبتدع الغبي بجواز ا٨٦نية: ا، األربعين البلد١٦٩: ٦الكبرى للنسائي 

، منتخب )رواه الترمذي والنسائي والطبراني والحاكم وأقره الذهبي والبيهقي باألسانيد الصحيحة(
، الشفا ١٧٩: ٦، البداية والنهاية ٣٦٤: ١، تاريخ اإلسالم ١٥، رفع المنارة: ٣٧٩حميد: حبن سند عبد م

  .٣٢٢: ١بتعريف حقوق المصطفى 
  .٤٣٠: ١٠، أعيان الشيعة ١٦٢: ٢البر  ، التمهيد البن عبد١٠٣د : األمالي للشيخ المفي - ١
  .٣٤:  في الرد علی الوهابية ، الدرر السنية٤٨٨تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل:  - ٢
  .٢٥الدرر السنية في الرد على الوهابية: ، ۲۱۹:  ۱۲شرح الزرقاني علی المواهب اللدنية   - ٣
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واالستشفاع   - إلی قوله -جئناک لقضاء حقّک(آداب الزيارة خطاباً له | : 
يأتي لخ وإ )١()بک، فليس لنا يا رسول اهللا شفيع غيرک، فاستغفر لنا و اشفع لنا

هناک أن کثيراً من علماء المذاهب األربعة ذکروا في کتب المناسک عند ذکر 
  الزيارة استحباب التشفع به |.

* * *  

                                       
١ - سفي ٢٢ية في الرد على الوهابية: نالدرر الس ،٣٩٠: ١٢دى والرشاد بل اله شواهد الحق ،

٥٤، صلح اإلخوان: ٢١٦، كنز المطالب : ١٦٢د الخلق : االستغاثة بسي.  
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  الثانيالفصل 

  لی واالستغاثة واالستعانة بهعااهللا ت في دعاء غير
  :طلب الحوائج منهو 

  
قدوتهم ابن تيمية بأنّه موجب للشرک والکفر، وهذا مما صرح الوهابية و

ي أو إن قول: أدرکني أو أغثن(ففي الرسالة الثانية من رسائل الهدية السنية: 
ذا اهللا تعالی إ ال  إنحو ذلک مما ال يقدر عليه نصرني علی عدوي وااشفني أو 

ادعی ورود الکتاب والسنة ، و)١()طلب في أيام البرزخ کان من أقسام الشرک
صرح بذلک ، و| وإجماع السلف أن ذلک شرک أکبر قاتل عليه رسول اهللا

      ابن تيمية في کالمه المتقدم في الباب الثاني المنقول عن رسالة الواسطية، 
هي ة مواضع والمقبور في عدصرح به في رسالة زيارة القبور واالستنجاد بو

ه يستنجد بالمقبور في مرض به أو بفرسيزور القبور، و(لمن سأله عمن: جواب 
، دي ، أنا في جيرتک أنا في حسبکسييقول : يا أو بعيره ، يطلب إزالة ذلک و

بين نه ويقول : إن المقبور يکون واسطة بيفالن ظلمني ، فالن قصد أذيتي ، و
طلب تثبيت قلبه من ذاک الواقع، وفيمن يستغيث بشيخه يفيمن اهللا تعالی  و

، غ وجهه عليه، ويمسح القبر بيديهرميء إلی شيخه ، ويستلم القبر، ويجي
يقول : يا فالن بحاجته ويقصده ويمسح بهما وجهه وأمثال ذلک، وفيمن 

الشيخ، وفيمن يعمل  برکةيقول : قضيت حاجتي ببرکة اهللا و ببرکتک، أو
ن يدي شيخه علی األرض ء إلی القبر فيکشف ويحط وجهه بيي جالسماع وي

                                       
، ٤٤ـ  ٤٣الوهاب :   ن محمد بن عبدــاهللا ب دــــالرسالة الثانية من رسائل الهدية السنية لعب -  ١
  نقل مضمون العبارة. المصنّفو
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  ؟)١()قطباً غوثاً جامعاً في الوجود ثُم  فيمن قال: إنساجداً ، و
من يأتي إلی قبر  نبي أو صالح  ويسأله (مما جاء في الجواب قوله: و

يستنجده، مثل : أن يسأله أن يزيل مرضه أو يقضي دينه أو نحو ذلک حاجته و
يجب أن يستتاب صاحبه، فهذا شرک صريح  ،اهللا عزّ وجلّ ال  إدر عليه يق ال مما

   .)٢()إالّ قتلفإن تاب و
 وداً وسواعاً ويغوث ويعوق و ثُم نسراً  أسماء قوم ذکر عن وثيمة وغيره أن

،  طال عليهم األمد ثُم فلما ماتوا عکفوا علی قبورهم،  ،صالحين من قوم نوح
  . فاتخذوا تماثيلهم أصناماً

وتقبيلها والدعاء عندها هو أصل کان العکوف علی القبور والتمسح بها و
تجعل قبري وثناً  ال ھمّ اللّ « :لهذا قال النبي|الشرک وعبادة األوثان، و

هذا ما يظهر الفرق بين سؤال النبي | والرجل و(، إلی أن قال: )٣(»یعبد
يعبده  أنّه في حياته الذلک ؤاله بعد موته وفي مغيبه ، وــاته وســلح في حيالصا
  .)د بحضورهــأح

ة في عصر الصحابة وال التابعين مولم يکن أحد من سلف اُأل(إلی أن قال:  
  نهم،يسألوة والدعاء عند قبور األنبياء وتابعي التابعين يتخيرون الصال الو

                                       
  .٤: ١ر واالستنجاد بالمقبور زيارة القبو - ١
  .٧٢: ٢٧، مجموعة الفتاوى الكبرى ١٨: ١زيارة القبور واالستنجاد بالمقبور  - ٢
  ، شرح النووي لصحيح ٢٤٦: ٢ه المختلفة ورد في : مسند أحمد ظالحديث بألفا - ٣
، ٢٩٩: ١٤، عمدة القارىء للعيني ١٠٣: ٨، فتح الباري ٢: ٤و  ٢٨: ٢، مجمع الزوائد ٩٤: ١١ممسل

البن أبي  المصنّف، ٤٠٦: ١للصنعاني  المصنّف، ١٩٢: ٨، عون المعبود ٢٢٦: ٢تحفة األحوذي 
  ، االستذكار البن ٢٠٨: ٣، معرفة السنن واآلثار ٣٤: ١٢، مسند أبي يعلى الموصلي ٢٦٩: ٢بةيش
، الطبقات ١٢١، نظم المتناثر من الحديث المتواتر : ٤١: ٥البر  ، التمهيد البن عبد٣٥٩: ٢البر  عبد

  .٧٤: ٣، التاريخ الكبير ٢٤١: ٢الكبرى البن سعد 
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  کذلک العکوف.ند قبورهم، وبهم وال عيستغيثون بهم، ال في مغي وال

ک أن يستغيث الرجل بميت وغائب کما ذکره من أعظم الشرقال: و
السائل، ويستغيث به عند المصائب يا سيدي فالن، کأنّه يطلب منه إزالة ضره 

، ه وأحبارهم ورهبانهممُ، وهذا حال النصاری في المسيح وأأو جلب نفعه
أعلم الناس بقدره |، و دمحمومعلوم أن خير الخلق وأکرمهم علی اهللا نبينا 

به وال بعد يحابه ، ولم يکونوا يفعلون شيئاً من ذلک ال في مغوحقّه أص
  . )١()مماته
: هذا لال  الضقول کثير من و« يضاً في رسالة زيارة القبور: قال ابن تيمية أو

 بهذه الواسطة يمکنني أن أدعوه إالّ أنا بعيد من اهللا الأقرب إلی اهللا منّي ، و
َك ِعَباِدي َعنِّي تعالی يقول: {من أقوال المشرکين، فإن اهللا  ونحو ذلک َوإَِذا َسأَلَ

اِع إَِذا  َدَعانِ    .)٢(}َفإِنِّي َقِریٌب أُِجیُب َدْعَوَة الدَّ
 ،)٣(}إِیِّاَك  َنْعبُُد َوإِیَّاَك نَْسَتِعینُ ن قال: وأمر اهللا العباد أن يقولوا : {أإلی 

ِ  ُزلَْفىَنْعُبُدُھْم إِالَّ لِ ما { خبر عن المشرکين أنّهم قالوا: أو بُوَنا إِلَى هللاَّ   . )٤(}یَُقرِّ
 فإن کنت تظن أنّه أعلم يقال لهذا المشرک : أنت إذا دعوت غير اهللا ثُم 
قدر علی عطاء سؤالک أو أرحم بک، عدلت عن سؤاله إلی سؤال أبحالک و

  غيره.
نّما إلی اهللا منک، وأعلی درجة، فإتعلم أنّه أقرب  إن کنتو :إلی أن قال

                                       
  .٣٦ـ  ٣٢: ١زيارة القبور واالستنجاد بالمقبور  -  ١
  .١٨٦سورة البقرة:  -  ٢
  .٥سورة الفاتحة :  -  ٣
  .٣سورة الزمر:  -  ٤
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معناه أنّک إذا دعوته کان  سيلو ،ن يثيبه اهللا ويعطيه اهللا أکثر مما يعطيکمعناه أ
نت کفإنّک إن  ،اهللا يقضي حاجتک أعظم مما يقضيها إذا دعوت أنت اهللا

يعين علی ما يکرهه اهللا، وإن لم  الصالح الحقاً للعقاب ورد الدعاء فالنبي ومست
  يکن کذلک فاهللا أولی بالرحمة والقبول.

دعوته کما هذا إذا دعا اهللا أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا إن قلت: و
فهذا  ،لصحابة يطلبون من النبي | الدعاءکما کان اتقول للحي : ادع لي، و

  إلی آخر ما يأتي في هذا الفصل. )١()مشروع في الحي دون الميت
ن کان إمطلوب العبد (قال ابن تيمية أيضاً في رسالة القبور ما حاصله: و 
    اهللا فسائله من المخلوق مشرک، من جنس عباد المالئکة  ال  إيقدر عليه  المما 

لمخلوق حي أو ميت: مه الهين، مثل أن يقول ُوالتماثيل، ومن اتخذ المسيح وأ
أهلي أو  ياغفر ذنبي أو انصرني علی عدوي أو اشف مريضي أو عافني أو عاف

إن کان مما أو غير ذلک، و من غير جهة معينةدابتي، أو يطلب منه وفاء دينه 
 قد مسألة المخلوقّ نإيقدر عليه العبد، فيجوز طلبه منه في حال دون حال، ف

* َفإَِذا َفَرْغَت َفانَصبْ  تکون منهياً عنها، قال اهللا تعالی: { تکون جائزة وقد
َك َفاْرَغب سألت فاسأل هللا، ذا إ« وصی النبي | ابن عباس: أ، و)٢(}َوإِلَى َربِّ

ال یسألوا  نأ> حابه :أوصی طائفة من أص، و)٣(»ا استعنت فاستعن با و إذ

                                       
هو خارج  مع تقطيع في نقل العبارة وحذف ما ٢٥ـ  ٢١: ١زيارة القبور واالستنجاد بالمقبور  -  ١

  عن محلّ البحث.
  . ٨ـ  ٧سورة الشرح :  -  ٢
  بن ، منتخب مسند عبد٣٤١: ١٠باريل، فتح ا٧٦: ٤، سنن الترمذي ٣٠٣: ١مسند أحمد  -  ٣

  ، ٣١٦: ٥المعجم األوسط  ،١٦٦: ١٥ح ابن حبان ــ، صحي١٣٨، كتاب السنة: ٢١٤حميد:  
، االستذكار ١٨٩: ٧مجمع الزوائد  ،٢٢، فؤاد العراقيين : ٣٣، كتاب الدعاء : ١٨٤: ١٢المعجم الكبير 

   ←،٥٣٧: ١، فيض القدير شرح الجامع الصغير ١١٠: ٤البر  ، التمهيد البن عبد٦١١: ٨البر  البن عبد
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  .)١(<)الناس شیئاً فکان سوط أحدھم یسقط من کفھ فال یقول ألحد ناولني إّیاه
  ألخ. )٢()فهذه المنهي عنها والجائزة طلب دعاء المؤمن ألخيه(قال: و
ن دعاء أاني بفي کالمه السابق في الباب الث الوهاب  عبدبن  محمدصرح و
دين، والدخول في عداد اهللا موجب لالرتداد عن ال اهللا واالستغاثة بغير غير

مع التوبة بقوله: إن  ال  إالدم واستحالل المال و المشرکين وعبدة األصنام ،
. وعد منها الدعاء النبي| قاتل المشرکين لتکون جملة أشياء کلّها هللا

  .)٣(قةغير ذلک من کلماته السابواالستغاثة و
االحتجاج علی المسلمين  هقال في رسالة کشف الشبهات عند تعليمو

  المسلمين الذي هو مشرک أي الخصم من  ـقال  فإن(المشرکين بزعمه : 
  .دعاؤهم ليس بعبادةالّ اهللا وهذا  االلتجاء إليهم ونا ال أعبد إأ:  ـ بزعمه

  فقل له: أنت تقر أن اهللا فرض عليک إخالص العبادة.
  ؟له : بين لي هذا الذي فرض اهللا عليکفقل 

ُكْم يعرف العبادة وال أنواعها، فبينها له يقول تعالی: { فإنّه ال اْدُعوا َربَّ

                                                                                           
، ٤١٣: ١، تفسير السلمي ٣٢٥١: ١٠، تفسير ابن أبي حاتم ٣٣ثة : اغ، اإل٣١٧: ٢كشف الخفاء  →

سد ُُأ، ٣٩٨: ٦، تفسير القرطبي ٨٨: ٢ر البغوي ، تفسي٦٠: ٥تفسير السمعاني  ،١٣٩: ٤تفسير الثعلبي 
  .٧٨، تاريخ جرجان: ٢٦٣: ٢، تاريخ اليعقوبي ٢١: ٢٤، تهذيب الكمال ١٩٤: ٣الغابة 
  ، اآلحاد ٩٣: ٣، مجمع الزوائد ٣٧١: ١، سنن أبي داود ٩٥٧: ٢سنن ابن ماجة  - ١

، فيض ٣٢٩: ١، كنز العمال ١٠٨: ٤البر  ، التمهيد البن عبد٢٠٦: ٨، المعجم الكبير ١٦٦: ٥والمثاني
  سدُأ  ،٦٩: ٣٦، تاريخ مدينة دمشق ٣٦٠: ١، الدر المنثور ٣١٣: ٦القدير شرح الجامع الصغير 

  .٢٩٢: ٣٤، تهذيب الكمال ٢٧٧: ١الغابة  
  .٦٧: ٢٧، مجموع الفتاوى الكبرى ١٢ـ  ٩: ١زيارة القبور واالستنجاد بالمقبور  - ٢
  اهللا القحطاني. تحقيق عبد، ٥٣ـ  ٥١كشف الشبهات :  - ٣
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عاً َوُخْفَیةً  َضرُّ   .)١(} َت
  فقل له: هذا هل هو عبادة هللا تعالی؟  هتملفإذا أع

  الدعاء مخ العبادة.فال بد أن يقول : نعم، و
 ثُم طمعاً ، خوفاً و ،عبادة، ودعوت اهللا ليالً ونهاراً نّهافقل له: إذا أقررت أ

  دعوت في تلک الحاجة نبياً أو غيره هل أشرکت في عبادة اهللا غيره؟!
  .فال بد أن يقول : نعم

اء والذبح وااللتجاء ونحو في الدع ال  إاهم يفقل له: وهل کانت عبادتهم إ
أن اهللا هو الذي يدبر األمر، هره، وتحت قاهللا، و فهم مقرون أنّهم عبيد ّإالذلک و

  ولکن دعوهم والتجؤوا إليهم للجاه والشفاعة .
 االلتجاء إلی لکن ووکال،  اأنا ال أشرک باهللا شيئاً، حاش قال: فإن قال: ثُم

  الصالحين ليس بشرک؟
إذا کانت تقر اهللا أن أن م الشرک أعظم من تحريم الزنا وتقراهللا حر  

  اهللا وذکر أنّه اليغفره ؟ فإنّه اليدري. هما األمر الذي عظّيغفره فما هن ال
  فقل له: کيف تُبري نفسک من الشرک وأنت ال تعرفه؟!

  نعبدها؟ نحن الإن قال: الشرک عبادة األصنام، وف
تلک األخشاب  ألصنام ؟ أتظن أنّهم يعتقدون أنافقل له: ما معنی عبادة 
به القرآن يعني قوله اها، فهذا يکذّتدبر أمر من دعواألحجار تخلق وترزق و

ماِء َواْألَْرِض تعالی: { ْرُزقُُكم ِمَن السَّ ْل َمن َی أو هو قصد خشبة  ،)٢(اآلية }...قُ
بنا إلی اهللا نّه يقرإحجر أو بنية أو غيره يدعون ذلک ويذبحون له ويقولون : أو 

لتي علی القبور ، وهذا هو فعلکم عند األحجار والبنايا اتهببرکيدفع عنّا زلفی، و
  غيرها.و

                                       
  .٥٥سورة األعراف:  -  ١
  .٣١سورة يونس :  -  ٢
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 أيضاً قولک : الشرک عبادة األصنام، هل تريد أن الشرک مخصوص بهذا و
فهذا يرده ما في  ،دعاءهم ال يدخل في هذاوأن االعتماد علی الصالحين و

  .)١()الصالحينر من تعلق علی المالئکة وعيسی والقرآن من کف
ذکر  خری وهي ماُلهم شبهة أو(في الرسالة المذکورة أيضاً : قال و

 ثُم بإبراهيم،  ثُم بنوح،  ثُم النبي| أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، 
فهذا يدل  سی، فکلّهم يعتذر حتّی ينتهوا إلی رسول اهللا |يِبع ثُم بموسی، 

  اهللا ليست شرکاً؟  علی أن االستغاثة بغير
ه، فإن االستغاثة قلوب أعدائعلى الجواب: أن نقول سبحان من طبع و قال:

َغاَثُھ الَِّذي ِمن ِشیَعتِِھ ْست  فَا{ ننکرها کما قال تعالی: در عليه البالمخلوق فيما يق
ه غيره تغيث اإلنسان بأصحابه في الحرب ويس ، وکما)٢(}َعلَى الَِّذي ِمْن َعُدوِّ

التي يفعلونها عند   وق، ونحن أنکرنا استغاثة العبادفي أشياء يقدر عليها المخل
  اهللا تعالی. ال  إيقدر عليها  قبور األولياء أو في غيبتهم في األشياء التي ال

فاستغاثتهم باألنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا اهللا أن يحاسب 
هذا جائز في الدنيا ريح أهل الجنّة من کرب الموقف، والناس حتّی يست

کما کان أصحاب  ،ادع اهللا لي :له لواآلخرة أن تأتي عند رجل صالح تقو
کال أنّهم سألوا و اأما بعد مماته فحاشرسول اهللا | يسألونه في حياته، و

  ف دعاؤه بنفسه؟! يکعلی من قصد دعاء اهللا عند قبره فبل أنکرالسلف  ،ذلک
لقي في النار ُألما × خری: وهي قصة إبراهيمُُقال : ولهم شبهة أ مثُ

  ؟جةحااعترض له جبرائيل في الهواء فقال: ألک 
  .أما إليک فال ×فقال إبراهيم

                                       
  اهللا القحطاني. ، تحقيق عبد ٧٣ـ  ٦٧كشف الشبهات :  -  ١
  .١٥سورة القصص :  -  ٢
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  فلو کانت االستغاثة بجبرائيل شرکاً لم يعرضها علی إبراهيم ؟
ه کما قال اهللا نّإأجاب بأنّ  جبرئيل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فو

يلقيها في لو أذن له أن يأخذ نار إبراهيم و، ف )١(}الْقَُوى َشِدیدُ { تعالی فيه:
إبراهيم عنهم في مکان بعيد  ولو أمر اهللا أن يضع ب لفعل،المغر أوالمشرق 

  فعل، ولو أمره أن يرفعه إلی السماء لفعل.ل
يصبر محتاج أن يقرضه أو يهبه فيأبی و هذا کرجل يعرض علی رجلو

  فأين هذا من استغاثة العبادة والشرک  ،فيه ألحد ةمنّ حتّی يأتيه اهللا برزق ال
  ؟ )٢()لو کانوا يفقهون

الصنعاني في کالمه السابق في الباب الثاني بأن من فعل ذلک، أي  وصرح
صار من لمخلوق، فقد أشرک في العبادة ، وااللتجاء داء واالستغاثة ونالدعاء وال

  ، سواء کان ملکاً أو نبياً أو ولياً أو شجراً أو قبراًهمور إلهاً لعابديتفعل له هذه اُأل
لذلک المخلوق  بهذه العبادة أو أي نوع منها عابداًصار أو جنّياً أو حيا أو ميتاً، و

وإن أقر باهللا وعبده، ولم يخرجه إقراره وعبادته عن الشرک،  وعن وجوب 
  .)٣(نهب أمواله، کما لم يخرج المشرکينسفک دمه، وسبي ذراريه، و

يوم × ذکر الصنعاني في تطهير االعتقاد سؤال استغاثة الناس بآدمو
ن قلت: إف«عبد الوهاب، إالّ أنّه قال:  تقدم عن ابن القيامة بما يقرب مما

  .لخا ..حاديث، فإنّه قد صح أن العباد يستغيثون بآدمثبتت في األ االستغاثة قد
  ليست بمنکر.ليست شرکاً و علی أنّها يدلفهذا قال: و

                                       
  .١٠سورة الحشر:  - ١
  اهللا القحطاني، والعبارة فيها تقطيع غير مخلٍ . ، تحقيق عبد٩٨ـ  ٩٥كشف الشبهات :  - ٢
  ، المطبوع ضمن الجامع الفريد.٥٠٤ـ  ٥٠١قاد عن أدران اإللحاد للصنعاني : تطهير االعت - ٣
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فيما يقدرون  قال: قلت: هذا تلبيس، فإن االستغاثة بالمخلوقين األحياءو
  .أحد عليه ال ينکرها

طلبهم الکالم في استغاثة القبوريين  وغيرهم بأوليائهم و إنّماأن قال: وإلی  
  اهللا تعالی من عافية المريض وغيرها. ال  إيقدر عليها  ال  موراًُأمنهم 

طلبهم من األنبياء إنّما يدعون استغاثة العباد يوم القيامة و ،إلی أن قال: نعم
هذا هم من هول الموقف، ولحساب حتّی يريحيفصل بين العباد با أن اهللا تعالی

هللا تعالی من بعض عباده لبعض، وأمرنا  شک في جوازه، أعني طلب الدعاء ال
ْر لََنا لهم، يعني قوله تعالی: { نستغفرسبحانه أن ندعو للمؤمنين و َربََّنا اْغفِ

ْإلِیَمانِ    .)١(}َوالِِ◌ْخَوانَِنا الَِّذیَن َسبَقُوَنا بِا
.  )٢()يا رسول اهللا خادمک أنس ادع اهللا له(أم سليم (رض) : قد قالت قال: و

هذا أمر متفق طلبون الدعاء منه | وهو حي، ووقد کان الصحابة (رض) ي
  الذين  علی جوازه، والکالم في طلب القبوريين من األموات أو من األحياء

فوا ة وال نشوراً أن يشال حياموتاً و ضراً وال يملکون ألنفسهم نفعاً وال ال

                                       
  .١٠سورة الحشر :  -  ١
كم نم سليم :>فأتته بتمر وسمن ، قال: أعيدوا سمُُأ يدخل عل’ الحديث عن أنس أن النبي -  ٢

المكتوبة، فدعا لى ناحية من البيت فصلّى غير إفي سقائه، وتمركم في وعائه فإنّي صائم، ثُم قام 
  م سليم وأهل بيتها.ُأل

  م سليم: يا رسول اهللا إن لي خويصة.ُأفقالت 
  هي؟ قال: وما

هم ارزقه ماالً وولداً..< وهو في قالت: خادمك أنس فما ترك خير آخرة وال دنيا إالّ دعا لي به، اللّ
  رى، السنن الكب١٥٩: ٧، صحيح مسلم ٢٤٧: ٢، صحيح البخاري ١٠٨: ٣مسند أحمد 

  ، المعجم ٢٧٠: ٣، صحيح ابن حبان ٤٧١: ٦سند أبي يعلى الموصلي م، ٧٩: ٥للنسائي  
  .٢٠٩: ٢، سير أعالم النبالء ٤٢٩: ٨، الطبقات الكبرى ١٢٤: ٢٥الكبير 
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وا يدری حبالهم، ويسقوا زرعهم، وينفسوا علمرضاهم، ويردوا غائبهم، و
يقدر  نحو ذلک من المطالب الـتي الع مواشيهم، ويحفظوها من العين وضرو

  َوالَِّذیَن َتْدُعوَن ِمن ُدونِِھ  عليها إالّ اهللا تعالی، هؤالء الذين قال اهللا فيهم: {
ْصَرُكْم َوالَ  ال   ِطیُعوَن َن إِنَّ الَِّذیَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن  {،)١(}أَْنفَُسھُْم َینُصُرونَ  یَْسَت

  . )٣)(٢(»}ّهللاِ ِعَباٌد أَْمَثالُُكمْ 
صرح بذلک الوهابية في کتابهم إلی شيخ الرکب المغربي المتقدم في و

  الباب الثاني .
 حاصل استدالل الوهابيين علی عدم جواز دعاء  ثُم غير اهللا تعالی بنحو إن

ي صدر ــلوجوه المبينّه فی أحد اـوائج علــلب الحـطانة والستعإاالستغاثة و
يفهم من کلماتهم  شرک أکبر کدعاء األصنام، علی مار وـه کفـّالجواب، وأن

کما في الرسالة الثالثة  من رسائل الهدية السنية أنّه تعالی قال: ذکرها، و المار
ِ َفالَ تَ { ِ أََحداً َوأَنَّ اْلمََساِجَد ِ َّ ُھ  َدْعَوةُ اْلَحقِّ َوالَِّذیَن ل  {، )٤(} ْدُعوا َمَع  هللاَّ

َوالَِّذیَن َتْدُعوَن ِمن ُدونِِھ {، )٥(}َیْدُعوَن ِمن ُدونِِھ الَ یَْسَتِجیبُوَن لَھُم بَِشيء

ْصَرُكْم َوالَ أَْنفَُسھُْم َینُصُرونَ  ِطیُعوَن َن ِمن ُدوِن  إِنَّ الَِّذیَن َتْدُعونَ {، )٦(}الَیَْسَت

                                       
  .١٩٧سورة األعراف:  -  ١
  .١٩٤سورة األعراف:  -  ٢
  ع الفريد.، المطبوع ضمن الجام٥٠٥ـ  ٥٠٤ن أدران اإللحاد : عتطهير االعتقاد  -  ٣
٤  -  :١٨سورة الجن.  
  .١٤سورة الرعد:  -  ٥
  .١٩٧سورة األعراف:  -  ٦
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ْطِمیر{، )١(}ّهللاِ ِعَباٌد أَْمَثالُُكمْ  ، }َوالَِّذیَن َتْدُعوَن ِمن ُدونِِھ َما َیْملُِكوَن ِمن قِ
  َوالَِّذیَن َیْدُعوَن ِمن ُدونِھِ {

ِل اْدُعوا الَِّذیَن َزَعْمتُم  ِمن ُدونِِھ َفالَ {، )٢(...}الَ یَْسَتِجیبُوَن لَھُم بَِشيء  قُ

رِّ َعنُكْم َوالَ َتْحِویالً  َیْملُِكون كَْشفَ  َك الَِّذیَن َیْدُعوَن َیْبَتُغوَن {، )٣(} الضُّ أُولئِ

َرُب َوَیْرُجوَن َرْحَمَتُھ َوَیَخافُوَن َعَذاَبھُ  َوالَ {، )٤(} إِلَى َربِِّھُم الَْوِسیلََة أَیُّھُْم أَْق

َك  ُضرُّ ِ َما الَ َینَفُعَك َوالَ َی إِن َتْدُعوُھْم الَ یَْسَمُعوا  {، )٥(}َتْدُع ِمن ُدوِن هللاَّ

ِ َمن الَ یَْسَتِجیُب لَُھ {، )٦(}ُدَعاَءُكمْ  َضلُّ ِممَّن َیْدُعوا ِمن ُدوِن  هللاَّ  }َوَمْن أَ
  .)٧(اآلية

قد سمی اهللا الدعاء عبادة بقوله: و(االعتقاد:  طهيروقال الصنعاني في ت
ُروَن َعْن ِعَباَدتِياْدُعونِي أَْسَتِجْب لَُكْم  إِنَّ الَِّذیَن یَْستَ { في الهدية ، و)٩())٨( }ْكبِ

الدعاء «في رواية : ،  رواه الترمذي ، و)١٠(»الدعاء مخ العبادة|:«السنية عنه 

                                       
  .١٩٤سورة األعراف:  -  ١
  .١٣سورة فاطر:  -  ٢
  .١٩٧سورة األعراف:  -  ٣
  .٥٦سورة اإلسراء:  -  ٤
  .٥٧سورة اإلسراء :  -  ٥
  .١٤سورة فاطر :  -  ٦
  .٥سورة األحقاف:  -  ٧
  .٦٠سورة غافر:  -  ٨
  المطبوع ضمن الجامع الفريد.  ٥٠٣عتقاد عن أدران اإللحاد : تطهير اال -  ٩
  ، كتاب الدعاء٢٧٦: ٢٢، عمدة القارىء ٧٩: ١١، فتح الباري ١٢٥: ٥سنن الترمذي  - ١٠
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ُكمُ : {قرأ| ثُم ، ھو العبادة ُكْم  إِنَّ الَِّذیَن  َوَقاَل َربُّ اْدُعونِي أَْسَتِجْب لَ
ُروَن َعْن ِعَباَدتِي   . )٢())١( الترمذي دودا حمد وأبوأرواه  }یَْسَتْكبِ

بن يا  ،الشدائد کقول : يا رسول اهللاومن هتف باسم نبي أو صالح عند 
أو قال: اشفع لي إلی اهللا في حاجتي، أو استشفع  ،عباس بدون أن يتبعه بشيء

بک إلی اهللا في حاجتي أو نحو ذلک، أو قال : اقض ديني، أو اشف مريضي أو 
ها کما عرفت، خلصالح، والدعاء عبادة، بل مبي وافقد دعا ذلک الن نحو ذلک،

ذ ال يتم التوحيد إالّ بتوحيده تعالی في إاهللا ، وصار مشرکاً،  فيکون قد عبد غير
لو وفي العبادة بعدم عبادة غيره رازق غيره، و خالق وال اإللهية باعتقاد أن ال
بادة کما مر اهللا في الع عباد األصنام إنّما أشرکوا بعدم توحيدببعض العبادات و

  مفصالً.
                                                                                           

  ، كشف٦٥٤: ١، الجامع الصغير ٣:٨٤، االستذكار ٢٩٤: ٣، المعجم األوسط ٢٤للطبراني :  
، ٣٩: ٣وي غ، تفسير الب٣٢٣:  ٥، تفسير الثعلبي ٣٥٠: ٢، تفسير السلمي ٢، اإلغاثة : ٤٠٣: ١الخفاء  

  ، النهاية في غريب ٣٩٨: ١٨، تاريخ اإلسالم ٧٩: ١٢الء ـالم النبـر أعـ، سي٤١١: ١دير ــفتح الق
  ، باب الميم.١٧٨: ٤، فصل الميم، مجمع البحرين ٥٢: ٣، لسان العرب ٣٠٥: ٤الحديث 

  ، المستدرك ٥٢ :٥، سنن الترمذي ٣٣٢ :١ي داود ـن أبـ، سن٢٦٧: ٤د ـد أحمـمسن - ١
، مسند أبي ١٣٨، مسند ابن المبارك: ٢٧٦: ٢٢، عمدة القارىء ٤٧: ١، فتح الباري ٤٩١: ١للحاكم 

  ، السنن الكبرى١٥٤، األدب المفرد: ٢٣: ٧البن أبي شيبة  المصنّف، ١٠٨داود الطيالسي : 
، ٢٣، كتاب الدعاء للطبراني : ٩٧: ٢ ، المعجم الصغير١٧٢: ٣، صحيح ابن حبان ٤٥٠: ٦للنسائي  

، موارد ٣٢٦: ٢، تخريج األحاديث واآلثار ٣٠٠: ١٠البر  ، التمهيد البن عبد٥١: ١مسند الشهاب 
  ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ١١، اإلغاثة : ١٥٤: ١، الجامع الصغير ٣٢: ٨ن أالضم

، ٣١٤: ٢، معرفة الثقات ٢١٨: ٢لبيان ، جامع ا١٨٢: ٣، تفسير القرآن للصنعاني ٥١٢: ٢األقاويل 
  .٣٣٣: ١١، تهذيب التهذيب ٢٧٤: ١٢تاريخ بغداد 

  .٧الرسالة الثالثة من رسائل الهدية السنية المسماة بالفواكه العذاب ألحمد بن ناصر النجدي:  -  ٢
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  ثالثة: إن الدعاء واالستغاثة بغير اهللا تعالی يکون علی وجوه والجواب:
  ، ي، يا عل محمدأن يقول : يا  أن يهتف باسمه مجرداً مثل ل:األوّ 

  نحو ذلک .أولياء اهللا، يا أهل البيت ويا عبد القادر، يا 
قضاء حاجتي، أو ادع اهللا کن شفيعي إلی اهللا في  ،أن يقول : يا فالن الثاني:

  أن يقضيها أو ما شابه ذلک.
مريضي أو انصرني علی عدوي  : أن يقول: اقض ديني أو اشفالثالث
  وغير ذلک.
 عما يوجب محذور فضالً اليء من هذه الوجوه الثالثة مانع وليس في شو

سؤال الدعاء، سواء ن المقصود منها طلب الشفاعة، والتکفير؛ ألاإلشراک و
للعلم بحال  ،بذلک کما في الوجه الثاني أو ال کما في الوجهين الباقيين صرح

  لغيره نفعاً  يملک لنفسه وال المسلم الموحد المعتقد أن من عدا اهللا تعالی ال
  سبب ذلک نعلم أنّه لم يقصد سوی طلب الشفاعة والدعاء.بضراً، ف وال

صدر من عارف ولو فرض أننّا جهلنا قصده لوجب حمله علی ذلک ، سواء 
مهما أمکن ،  أقوالهم علی الصحةامي؛ لوجوب حمل أفعال المسلمين وأو ع

بما يوجب کفره علی  ال  إعدم جواز تکفير المقر بالشهادتين حتّی يعلم الفساد و
األعراض بغير اليقين کما مر هجم علی الدماء واألموال واليقين، وعدم جواز الت

وب من المدعو في الوجه ف المطلفي المقدمات، فيکون ذلک هو المحذو
من  ،يکون إسناد الفعل إلی المدعو مجازاً في اإلسناد في الوجه الثالثاألول، و
 ىبن سناد إلی السبب، لکونه بدعائه وشفاعته سبباً في ذلک کما فيباب اإل

ذلک صحيح في لغة العرب کثير شفی الطبيب المريض، فإن األمير المدينة و
هو علماء البيان بالمجاز العقلي، و المسمی عند هوو ،لکريمفي القرآن افيها و
القرينة عليه هنا ظاهر حال لغير ما هو له من سبب أو غيره، وسناد الفعل إلی اإ

اليملک  المسلم، فإن کون المتکلم به مسلماً يعتقد ويقر بأن من عدا اهللا تعالی
لهذا عالی؛ يکفي قرينة علی ذلک، و تإالّ بإقدار اهللا ضراً اللنفسه وال لغيره نفعاً و
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إذا صدر من الدهري کان حقيقة ، ذکر علماء البيان أن مثل: أنبت الربيع البقل 
  إذا صدر من المسلم کان مجازاً عقلياً کما تقدم تفصيله في المقدمات.و

بين ما نحن فيه؟! فليکون هذا اإلسناد وأي فارق بين أنبت الربيع البقل و
فارزقوھم اهللا تعالی في قوله تعالی: { جري مجراه إلی غيروي ،سناد الرزقإک

آَتاُھُم ّهللاُ َوَرُسولُُھ َوَقالُوا َحْسبَُنا ّهللاُ َسیُْؤتِیَنا ّهللاُ  َولَْو أَنَّھُْم َرُضوا َما{، )١(}منھا
ْضلِِھ َوَرُسولُھُ  ُ  {،  )٢(}ِمن َف ، )٣(}ھُ َوَما نَقَُموا إِالَّ أَْن أَْغَناُھُم ّهللاُ َوَرُسول

فکيف نسبه إلی الرسول | ، وجعله شريکاً هللا  يقدر عليه إالّ اهللا واإلغناء ال
  في ذلک؟!
جعلوا قول:  وهم قد اهللا تعالی ال  إيقدر عليه  کالرزق الذي ال ال  إهل هو و

  !کفراً؟ارزقني شرکاً و
      األبرص، وإبراء األکمه والخلق، × قد نسب اهللا تعالی إلی عيسیو
یِن َكَھْیئَِة  الموتی بإذن اهللا بقوله حکاية عنه: {إحياء و أَنِّي أَْخلُُق لَُكم ِمَن الطِّ

َرَص َوأُْحیِي  ْألَْكَمَھ َواْألَْب ِرُئ ا ِر َفأَْنفُُخ  فِیِھ فََیُكوُن َطْیراً بِإِْذِن ّهللاِ َوأُْب ْی الطَّ

شرکاً ولم  راً وال، فکيف جاز نسبة ذلک إليه، ولم يکن کف)٤(}هللاْلَمْوَتى بِإِْذِن 
نحو ذلک إلی النبي أو الولي يض، وقضاء الدين والرزق ويجز نسبة شفاء المر

  بإذن اهللا؟! 
إن کان عدم ر عليه إالّ اهللا فالکلّ کذلک، ويقد فإن کان المانع أنّه ال

                                       
  . ٨سورة النساء:  -  ١
  .٥٩سورة التوبة:  -  ٢
  .٧٤سورة التوبة :  -  ٣
  .٤٩سورة آل عمران:  -  ٤
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بل وغيرهم في عالم القدرة بعد الموت فهي حاصلة بما دلّ علی حياة األنبياء ، 
  ي المقدمات!ف البرزخ کما مر

إلی ما ذکرنا أشار عالم المدينة السمهودي الشافعي في کتابه وفاء الوفاء و
وقد يکون التوسل به | بطلب ذلک األمر منه، «بأخبار دار المصطفی بقوله: 

ه ، فيعود إلی بمعنی أنّه | قادر علی التسبب فيه بسؤاله وشفاعته إلی رب
سألک مرافقتک في (أول القائل له: منه قلب دعائه وإن اختلفت العبارة، وط

  .الحديث )١()الجنّة
  .)٢()شافعاًکونه | سبباً و ال  إيقصد به  وال 
في الحديث المشار إليه رد  )سألک مرافقتک في الجنّة(أفي قول القائل:  و
نحوه، حتّی ي ونصرني علی عدواشف مريضي واهموه من کفر من قال: لما تو

  في الباب الثاني. ين علی ذلک  کما مرإجماع المسلم ادعی ابن تيمية
شفاء ها غير اهللا، نظير غفران الذنب ويقدر علي في الجنّة ال تهفمرافق

تساوی االحتماالن ذکرنا و المريض، بل لو فرض أنّه ليس ظاهر حال القائل ما
والشرک؛ لوجوب الحمل  أو ضعف االحتمال الصحيح لم يجز الحکم بالکفر

  مع اليقين. ال  إعدم جواز التکفير و ،تمال الضعيفلو مع االحعلی الصحة و

                                       
ن ن، باب أعضاء السجود والنهي عن كشف الشعر، س٥٢: ٢صحيح مسلم ، ۵۹:  ۴مسند أحمد  -  ١

  ، اآلحاد٤٨٦: ٢، السنن الكبرى للبيهقي ٢٢٧: ٢، سنن النسائي ٢٩٧: ١أبي داود 
، فيض القدير شرح الجامع ٥٦: ٥، المعجم الكبير ٢٤٢: ١، السنن الكبرى للنسائي ٣٥٢: ٤والمثاني  

، تفسير ٥٣٥: ١، تفسير ابن كثير ٢٤٥: ٢، تفسير السمعاني ٢٠٨: ٢، إرواء الغليل ٤٤٠ :٤الصغير 
، تاريخ ٢٨٥: ١، تذكرة الحفاظ ١٤: ٩، تهذيب الكمال ١٨٢: ٢، الدر المنثور ٦١٠: ٥الثعالبي 
  .٢٧٤: ٩، سبل الهدى والرشاد ٦٥٩: ٤ة ، السيرة النبوي١١٤: ٥اإلسالم 

  .١٣٧٥ـ  ١٣٧٤: ٤المصطفى  وفاء الوفاء بأخبار دار -  ٢
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غاث به هو الفاعل لذلک تالثالث أن المسنعم، لو قصد في الوجه األول و
     قداره، فالمسلمون منه براء، ولکنه إواستقالالً بدون واسطته تعالی و اختياراً

  يوجد بين المسلمين أحد يقصد ذلک. ال
له شيء تفصيالً، فيجب حمله أيضاً علی يخطر ببا ، ربما يوجد من النعم

إن لم يقصد ذلک دعاء والشفاعة دون غيره، ألنّه والوجه الصحيح من طلب ال
لهذا لو سئل : إنّک هل تعقد  إالّ أنّه مقصود له إجماال، وولم يلتفت إليه تفصيالً

تبرأ ممن ال أعتقد ذلک و، ذلک بال واسطته تعالی؟ لقال: کالأنّه قادر علی 
  .دهيعتق
  لو قيل له: هل مرادک طلب الدعاء والشفاعة؟ لقال : نعم.و
سؤال الدعاء فنقول أما أن مرجع ذلک إلی طلب الشفاعة و حيث ظهرو

  تخرج عن سؤال الدعاء. أنّها الفيها في الفصل السابق، و مالکال الشفاعة فمضی
من  أما ميت الشرعاً من حي والؤال الدعاء فال مانع منه عقالً وأما سو

  کفراً  بجوازه ، ولم يجعلوه شرکاً وال ـة هللاـالمنّو ـ ونـوهابيـرف الـالحي فاعت
قبلهما ابن تيمية، قال ابن والصنعاني و الوهاب  عبدصرح بذلک ابن   ،بدعة وال

ما من رجل یدعو لھ أخوه « تيمية في رسالة زيارة القبور: ثبت عنه| : 
: كا دعا ألخیھ دعوة قال الملمکل   ،ملکا   بظھر الغیب دعوة إالّ وکل هللا بھا

لهذا أمر | روع في الدعاء دعاء غائب لغائب ومن المش، و)١(»كمثل ذل كول
                                       

، ٩٦٧: ٢ن ابن ماجة نباب فضل الدعاء للمسلم، س ٨٦:  ٨، صحيح مسلم ٤٥٢: ٦مسند أحمد  - ١
  ، مجمع ٣٠٣: ٣، السنن الكبرى للبيهقي ٣٢٧:  ٣، سنن الترمذي ٣٤٢: ١سنن أبي داود 

، مسند ٢٢: ٧شيبة  البن أبي المصنّف، ١٨٠: ٥ ئ، عمدة القار١١٥: ١١، فتح الباري ١٣٩: ٢الزوائد 
  ، صحيح ابن ١٣٧، األدب المفرد : ٩٨حميد: بن ، منتخب مسند عبد ١٨٤: ٥ابن راهويه 

، ١٦٨: ٢، الفائق في غريب الحديث ٣٩٥، كتاب الدعاء : ٢٥٥: ٢٤، المعجم الكبير ٢٦٨: ٣حبان 
  .١٤٠: ١، الجامع الصغير ٣٣٦: ١تخريج األحاديث واآلثار 
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إذا دعونا  رالصالة عليه وطلب الوسيلة له، وأخبر بما لنا في ذلک من األجب

، فإّن من عليَّ صلّوا  ثُّم ،  یقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما>فقال:  ،بذلک
ی هللا علیھ عشراً ،  عليَّ ی صل   اسألوا هللا لي الوسیلة، فإنّھا  ثُّم مّرة صلّ

أرجو أن أکون تکون إالّ لعبد من عباد هللا، و ینبغي أن ّ  ة الدرجة في الجنّ 
   )١(.»العبد، فمن سأل هللا لي الوسیلة حلّت لھ شفاعتي یوم القیامة كذل

ن النبي| و دونه  فإممن هللمسلم أن يطلب الدعاء من فوقه ويشرع و
ثبت في و ،)٢(<یا أخي كتنسنا من دعائ ال> :قالودع عمر إلی العمرة و

 كل إن استطعت أن یستغفر« قال لعمر: الصحيح أنّه| ذکر أويس القرني و
بکر  في الصحيحين کان بين أبي بکر وعمر(رض) شيء فقال أبوو )٣(»فافعل

                                       
   ←، السنن الكبرى٢٥: ٢، سنن النسائي ١٢٨: ١ي داود ـــنن أبـ، س٤: ٢م ـح مسلـصحي - ١
  بن   ، منتخب مسند عبد٣٧٥: ١ابن راهويه  د، مسن٣٣٣: ١، مجمع الزوائد ٤٠٩: ١قيهللبي →

، ٤٧’: ، فضل الصالة على النبي٣١٨، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث : ١٣٩   حميد: 
  ، األذكار ١٣٣: ٩، المعجم األوسط ٥٨٨: ٤ ، صحيح ابن حبان٢١٩: ١صحيح ابن خزيمة 

  ، كنز ٤٨، العهود المحمدية : ١٠٨: ١، الجامع الصغير ٤٥٨، رياض الصالحين : ٣٦النووية : 
، ٩٥: ١، مشكل اآلثار ٢٥٩: ١، إرواء الغليل ٩٠: ١ اإللتباسومزيل  ، كشف الخفاء٤٩٧: ١العمال 

  .٥٥: ٢، تفسير ابن كثير ١٣٠: ٣، تفسير البغوي ٥٩: ٤، تفسير الثعلبي ٦٨: ٣  تفسير السمرقندي
، أدب ٢٤١حميد : بن ، منتخب مسند عبد ٤، مسند أبي داود الطيالسي : ٢٩: ١مسند أحمد  -  ٢

  . ٢٥: ٢، السيرة الحلبية ٦٢٣: ٢، كنز العمال ٣٨٩، العهود المحمدية: ٤٦اإلمالء واالستمالء : 
  ، كنز ٢٢١، رياض الصالحين : ٤٠٣: ٣، المستدرك للحاكم ١٧٩: ٧صحيح مسلم  - ٣

، ميزان ٢١: ٤سير أعالم النبالء  ،١٥٢: ١سد الغابة ُُأ، ١٦٤: ٦، الطبقات الكبرى ٧٥: ١٢العمال 
، مطالب السؤول في مناقب آل ٣٨٦: ١، تاريخ اإلسالم ٣٦: ١، اإلصابة البن حجر ٣٨١: ١االعتدال
  .٥٢٨: ٢، السيرة الحلبية ١٠١: ١٠رشاد، سبل الهدى وال٢٣٧: ٣ة ، كشف الغم٤٨٥الرسول: 
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 )١(،)ر ذکر أنّه حنق علی عمربک لکن في الحديث أن أبا ،استغفر لي(لعمر: 
وثبت في الصحيحين أن الناس لما أجدبوا سألوا النبي|  أن يستسقي لهم، 

  انتهی.)٢(فدعا اهللا فسقوا
  ولم ينکر  )٣(<ادع لنا« ذکر حديث األعرابي الذي قال للنبي| :  ثُم
  .، وقد مر في فصل الشفاعة)٤(عليه
سائر و الوهاب  عبدتبعه ابن ومية أما طلب الدعاء من الميت فمنعه ابن تيو
إن قلت: هذا إذا دعا اهللا و(يمية في رسالة زيارة القبور: قال ابن ت ،الوهابية

  فهذا هو القسم الثاني، وهو أن  أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته
کما تقول للحي :  تدعوه، ولکن تطلب أن يدعو لک تطلب منه الفعل وال ال

لصحابة يطلبون من النبي | الدعاء ، فهذا مشروع في کما کان اوادع لي، 
غيرهم فلم يشرع لنا أن نقول: ادع الصالحين وأما الميت من األنبياء وو   الحي، 

ولم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين ، وال أمر به  ،بکسأل لنا رالنا، وال : 
أنّهم لما من األئمة، وال ورد فيه حديث، بل الذي ثبت في الصحيح  أحد

وسل ا إذا أجدبنا نتهم إنّا کنّقال: اللّو أجدبوا زمن عمر (رض) استسقی بالعباس
                                       

، ١٣٥: ٣، الدر المنثور ٣٢٧: ٢كتاب تفسير القرآن، أحكام القرآن  ١٩٧: ٥صحيح البخاري  - ١
  غريب ،١١٣: ٣، تاريخ اإلسالم ٥٠٣: ١٣، سير أعالم النبالء ٧٨٠: ٢التعديل والتجريح 

  .١٠٦٧: ٣الحديث  
  .تقدم تخريج الحديث - ٢
 ، منتخب مسند عبد٣٧٠: ٢البن أبي شيبة  المصنّف، ١٦٥: ٣، سنن النسائي ١٠٤: ٣مسند أحمد  -  ٣

  يـد أبــ، مسن٥٦٤: ١، السنن الكبرى للنسائي  ١٣٤، األدب المفرد : ٤١٥حميد: ابن 
، ١٠٧: ٧، صحيح ابن حبان ٣٢٢: ١، شرح معاني اآلثار ١٤٦: ٣، صحيح ابن خزيمة ٢٢٥: ٦يعلى 

  .١٧٦: ١٧، التمهيد ٣٤: ٧االستذكار 
  .١٥ـ  ١٢: ١زيارة القبور واالستنجاد بالمقبور  - ٤
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نا فتسقينا، وإليک بنبينا فاسقنا، فيسقون، ولم يجيئوا إلی  إنّا نتوسل إليک بعمنبي
ن: يا رسول اهللا ادع اهللا لنا، ونحن نشتکي إليک مما أصابنا قبر النبي| قائلي

يفعل ذلک أحد من الصحابة قط، بل هو بدعة ما أنزل اهللا بها نحو ذلک، لم و
من سلطان، بل کانوا إذا جاؤوا عند قبر النبي |يسلّمون عليه، فإذا أرادوا 

  يدعون اهللا وحده مستقبلي القبر، بل ينحرفون عنه والدعاء لم يدعوا اهللا 
  .)١()شريک له کما يدعونه في سائر البقاع ال

إن أصحاب (في کالمه السابق في هذا الفصل :  وقال ابن عبد الوهاب
کال أنّهم و ارسول اهللا| کانوا يسألونه الدعاء في حياته، أما بعد وفاته فحاش

  .)٢()سألوا ذلک
کان الصحابة يطلبون الدعاء (قال الصنعاني في کالمه السابق أيضاً: و

  .)٣()هذا أمر متفق علی جوازهو ،هو حيمنه|و
أي  -بل يطلب من أحدهم (ية السنية : من رسائل الهد وفي الرسالة الثانية

  انتهی. )٤()لّ مسلمالدعاء في حال حياته، بل ومن کُ - األولياء
الصنعاني في کالميهما السابق ية جعله بدعة، وابن عبد الوهاب وفابن تيم

  شرکاً.في نغمة الطنبور فجعاله کفراً و في صدر الفصل زادا
کان منعه ألنّه جوازه کما جاز من ا والحق لحي، لعدم ظهور مانع منه، فإن

م، وال علی الدعاء، فيرده ما خطاب للمعدوم ، وهو غير قادر علی سماع الکال
أنّه يسمع ائر األنبياء أحياء بعد الموت، وسمر في المقدمات من أنّه| و

                                       
  .٢٦ـ  ٢٤: ١ المصدر السابق - ١
  اهللا القحطاني. ، تحقيق عبد٩٦كشف الشبهات :  -  ٢
  المطبوع ضمن الجامع الفريد. ٥٠٥ـ  ٥٠٤تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد :  -  ٣
  . ۸۱ـ  ۸۰: ة لعبد اهللا بن محمد بن عبد  الوهابة والتحفة النجدية ، الرسالة الثانيالسنيالهدية  -  ٤
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أن علمه ، ويرد الجواب، ويبلغه صالة وتسليم من يصلّي ويسلم عليه، و الکالم
  أنّه يستغفر لهم.ومته تعرض عليه، ُأاته، وأن أعمال د وفاته کعلمه في حيبع

، الدنيا واآلخرة يدعو لهم بغيرها من خير وکما يدعو لهم بالمغفرة
، فأي مانع أن نطلب )١(ألنّه| کما وصفه اهللا تعالی بالمؤمنين رؤوف رحيم

  آلخرة؟!اأو غيره من الدعاء بخير الدنيا ومنه االستغفار بعد موته 
  عناد؟!تحکم ومکابرة و ال  إوهل منعه 

حديث رد روح الميت و ،| بعد الموتينکرون حياته أن الوهابية الو
  ما يأتي قريباً من أن بعض الصحابة دعاه أن يستسقي و ،)٢(حتّی يرد السالم

  . )٣(أخبره أنّهم مسقون فسقواته، فجاء إلی بعضهم في النوم ومُأل
ريم علی أن الذين قتلوا في سبيل اهللا أحياء عند ربهم  وقد نص القرآن الک

                                       
لََقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أَْنفُِسُكْم َعِزیٌز َعلَْیِھ َماَعنِتُّْم { :١٢٨كما قال تعالى في سورة التوبة:  -  ١

  .}َحِریٌص َعلَْیُكم بِالُْمْؤِمنِیَن َرُؤوٌف َرِحیمٌ 
روحي حّتى أرد  يَّ ل رّد هللا عٍد یسلم عليَّ إّال ما من أحإذ قال: >’ في الحديث المروي عنه - ٢

، ١٦٢: ١٠الزوائد  ، مجمع١٣٩: ٥، سنن الترمذي ٤٥٣: ١وهو في : سنن أبي داود  ،<علیھ السالم
، ٤٩١: ١، كنز العمال ٦٩: ١، الجامع الصغير ٢١٧: ٦، السنن الكبرى للنسائي ٣٥٢: ٦فتح الباري 

، ٣٥٣: ٢، ذكر أخبار  إصبهان ٥٤، رفع المنارة: ٩اإلغاثة :  ،١٩٤: ٢ اإللتباسكشف الخفاء  ومزيل 
  لى معرفة آل إ، معارج الوصول ٧٩: ٢، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٣٠٦: ١٠إمتاع األسماع 

  .٧٤الرسول: 
في الحديث المروي عن أبي صالح السمان عن مالك الدار قال: >أصاب الناس قحط في زمن  - ٣

  فقال: يا رسول اهللا، استسق ُألمتك فإنّهم قد هلكوا!’ لنبيلى قبر اإعمر، فجاء رجل 
فأتى الرجل في المنام فقيل له: ائت عمر فاقرئه السالم، وأخبره أنكم مسقون <، قال ابن حجر في 

  ، االستيعاب البن ٤٨٢: ٧البن أبي شيبة  المصنّف، )صحيح باسناد(:  ٤١٢: ٢الفتح 
  .٢١٠، رفع المنارة: ٢٤، اإلغاثة :  ٧ بي بجواز التوسل بالنبي:، إرغام المبتدع الغ١١٤٩: ٣البر  عبد
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ة أعظم من درجة الشهادة، بل ورد أن مداد العلماء ، ودرجة النبو)١(يرزقون
ع ، مفال يبعد في حق األنبياء ما ثبت في حق الشهداء ،أفضل من دماء الشهداء

تقاد أن الميت أن الروح باقية غير فانية، ويمکنها السؤال والدعاء، مع أن اع
ما مصيب مأجور أو مخطیء إ ليس من الواجبات، فمن اعتقده، يسمع أو ال

  إثماً.  معذور، فال يوجب اعتقاده شرکاً وال
            عدم قدرته علی الدعاء فطلبه منه ولو فرض عدم سماعه الکالم و

قراءة من يقدر عليه إالّ اهللا، فيکون کطلب ال ا الممحذور فيه، ألنّه ليس م ال
األعمی بظنه بصيراً، والمشي من المقعد بظنه سليماً، أو مناداة ميت وطلب شيء 

  ال إثماً.ظنه نائماً، وکلّ ذلک ال يوجب شرکاً ومنه ب
إن کان منعه باعتبار أنّه بدعة لم يرد به نصّ ولم يفعله السلف، فيکفي في و

لی حياته | في رفع البدعة عنه ورود النصّ في الحي بعد داللة النصوص ع
  کما سمعت. هقبر

مع أن دعوی عدم فعل السلف له يکذبها ما ذکره السمهودي الشافعي 
وقد يکون (عالم المدينة في کتابه وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی بقوله: 

و کما کان في حياته، وذلک ن يدعأوفاة بمعنی طلب الالتوسل به| بعد 
رواه ابن وعن أبي صالح عن مالک الدار، مش اه البيهقي من طريق األعورفيما 

  .)٢()أبي شيبة بسند صحيح عن مالک الدار
أصاب الناس قحط « في غير وفاء الوفاء عن مالک الدار خازن عمر قال: و

                                       
ْل : {١٦٩كما قال تعالى في سورة آل عمران:  -  ١ ً َب ِل ّهللاِ أَْمَواتا َوالَ َتْحَسَبنَّ الَِّذیَن قُتِلُوا فِي َسبِی

  }.أَْحَیاٌء ِعْنَد َربِِّھْم ُیْرَزقُونَ 
  .١٣٧٤:  ٤وفاء الوفاء بأخبار المصطفى  - ٢
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في زمان عمر بن خطاب، فجاء رجل إلی قبر النبي | فقال: يا رسول اهللا ، 
  هلکوا. متک، فإنّهم قداستسق ُأل
أخبره ه السالم، وأقرافقال: أئت عمر ف في المنامتاه رسول اهللا | أف

  الحديث. )١(<أنّهم مسقون
وروی سيف في الفتوح أن الذي رأی المنام المذکور بالل بن (قال: 
االستشهاد طلب االستسقاء محل قال: و ،المزني أحد الصحابة(رض) الحارث

وعلمه ربه في هذه الحالة غير ممتنع، دعاؤه لمنه | وهو في البرزخ ، و
غيره کما کان في ، فال مانع من سؤاله االستسقاء وورد بسؤال من يسأله قد

  انتهی. )٢()الدنيا
سد؛ ألن طلب إن کان منعه لتوهم أنّه عبادة للمطلوب منه الدعاء فهو فاو

لکان طلبه من الحي عبادة لعدم تعقل الفرق،  مع أن  ال  إالدعاء ليس عبادة و
      أتباعه فيه بل بالضرورة، فتشدد ابن تيمية و اع ،طلبه من الحي جائز باإلجم

سرده الدعاوی المنفية بال دليل علی عادته بقوله: غير مشروع، لم يفعل هذا و
أمر به أحد من األئمة، وال ورد فيه حديث، لم  أحد من الصحابة و التابعين، وال

                                       
  ، فتح الباري البن١١٤٩: ٣البر  ، االستيعاب البن عبد٤٨٢: ٧البن أبي شيبة  المصنّف - ١

، أشرف ۴۷: ۷دالئل النبوة للبيهقي وقال: >وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح<، ٤١٢: ٢حجر 
  ←،٢١٠، رفع المنارة: ٢٤، اإلغاثة : ٧إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي: ،۶۹: ۱المسالک

عن  ة، دفع الشبه٥٨٩: ٥٦، تاريخ مدينة دمشق ٧٣٠صحيح شرح العقيدة الطحاوية:  →
  ، تاريخ٩ة : ــ، فتنة الوهابي١٧، الدرر السنية في الرد على الوهابية : ١٦٦’ : الرسول

  .٤٣١: ٨، كنز العمال ٣١٢، شفاء السقام: ٢٧٣: ٣اإلسالم  
  .١٣٧٤: ٤ |وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى - ٢
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تشدد بارد  ؛يفعل ذلک أحد من الصحابة قط، بدعة ما أنزل اهللا بها من سلطان
تساهلهم ينبغي التشدد فيه، و بيين فيما التباعه من الوهاأفاسد کسائر تشدداته و

  أموالهم.ير المسلمين، واستحالل دمائهم وفيما يجب التشدد فيه، کتکف
دعواه أنّه بدعة ما أنزل اهللا بها من سلطان من أشنع البدع التي ما أنزل اهللا و
أنّه لم يفعل ذلک  الوهاب  عبدابن يمية ومع أن دعوی ابن ت ،ن سلطانبها م

  أحد من الصحابة شهادة علی النفي،  هي غير مقبولة کما تقرر في محلّه.
هل عاشروا جميع الصحابة واطلعوا علی جميع أحوالهم حتّی عرفوا أنّه و

  لم يصدر منهم ذلک؟!
من الذي يدعي اإلحاطة بجميع ما صدر من الصحابة والعادة قاضية کال، و

ال أقل  ،مور کثيرة لم تنقل إليناُأبد أن تکون خفيت علينا من أحوالهم  نّه البأ
  من االحتمال.

لم يفعله الصحابة يکون  سلّمنا عدم فعل الصحابة له، لکن ليس کلّ ما
  في المقدمات إدخال ما ليس من الدين في الدين. فالبدعة کما مر ،بدعة

ه ليس من الدين إذا لم يکن يدل علی أنّ ومجرد عدم فعل الصحابة له ال
هل إذا أردنا أن و  .ک الصحابة المستحب أو المباحمن الواجبات، لجواز أن يتر

ندعوا اهللا تعالی بها تکون بدعة، ألن الصحابة لم يدعو بها، أو إذا  ننشیء الفاظاً
اهللا تعالی مستلقين علی ظهورنا يکون بدعة؛ ألنّه لم يفعله  أردنا أن ندعو
  يحصی؟! لی غير ذلک مما الالصحابة إ

  !!فيههم ما هذا التضييق علی العباد فيما وسع اهللا عليهم سبحانک اللّ
لجواز ترکه  هبل إذا لم يفعل النبي | شيئاً ال يدل ذلک علی تحريم

المستحب والمباح، فاإلسراع إلی قوله بدعة،  والمبالغة بأنّه ما أنزل اهللا بها من 
  لی بغير علم.سلطان؛ تقول علی اهللا تعا
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لم يفعلوه يکون بدعة،  أن مانا جدالً عدم فعل الصحابة لذلک وولو سلّم
ا م؟!  والوهاب عبد کفراً کما زعمه ابن ي أوجب أن يکون شرکاً  وفما الذ

  .کالو احاش ؟الدليل علی ذلک أهو قوله
أن بين طلب الدعاء منه | في حياته وبعد وفاته، وفرق  فظهر أنّه ال

يمکن أن يکون  أن ما هو شرک الو ،بينهما محض جمود أو عنادتفرقة ال
  توحيداً وبالعکس.

اهللا واالستعانة  ز دعاء غيرادم جوـی عـم علـتجاجهن احـواب عـوالج
ِ أََحداً {واالستغاثة به بآية :  الَ َتْدُعوا َمَع  هللاَّ وما ذکر معها أن الدعاء في  )١(}َف

الَ َتْجَعلُوا ُدَعاَء الرَُّسوِل َبْیَنُكْم َكُدَعاِء الی: {اللغة مطلق النداء، قال اهللا تع
 ً ِضُكم َبْعضا رغبة إليه ، وطلب يطلق الدعاء علی سؤال اهللا تعالی، وال، و )٢(}َبْع
  اآلخرة.باعتقاد أنّه مالک أمر الدنيا و اآلخرة منه،حوائج الدنيا و

لتعبد والخضوع له لوهيته واستحقاقه العبادة واُأخری باعتقاد ُبعبارة أو
  بذلک اطاعة ألمره.

الدعاء علی ذلک إما ألنّه أحد أفراد المعنی اللغوي ، أو لصيرورته  إطالقو
رع الحثّ علی دعاء حقيقة عرفية في ذلک أو مجازاً مشهوراً، وقد ورد في الش

قال اهللا تعالی:  ،سمي عبادةاهللا تعالی، وطلب حوائج الدنيا واآلخرة منه،  و
ُروَن عَ ـُكْم  إِنَّ الَّ ـِجْب لَ ـونِي أَْستَ ـاْدعُ { ْن ِعَباَدتِي َسَیْدُخلُوَن َجَھنََّم ـِذیَن یَْسَتْكبِ

                                       
  .١٨سورة الجن:   ١
  .٦٣سورة النور:  - ٢
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في دعائه بعد  ن عليهما السالموقال زين العابدين علي بن الحسي، )١(}َداِخِرینَ 
ترکھ استکباراً ، وتوعدت علیھ دخول عبادة، و كفسمیت دعاء«کر اآلية: ذ

 )٤(»ھو العبادة«أو ، )٣(»أّن الدعاء مخ العبادة«، حتّی ورد : )٢(»جھنم داخرین
  کما 

ة روايات.ذکروه في احتجاجهم و بمضمونه عد  
التذلل هللا تعالی وإنّما کان کذلک لما فيه من إظهار نهاية الخضوع و

، مع أنّه أعلم حثّ عليهمور کلّها بيده، ولهذا أمر بالدعاء وُالفتقار إليه، وأن األوا
ظهر له غاية الخضوع نأن حد، ولکنه أراد أوائجنا منّا، وأرأف بنا من کلّ بح

حقيرها، حتّی ورد أنّه أوحی إلی والعبودية، وننزل به حوائجنا جليلها و
أو ما هذا » كقوت یوم، وكدابتیا موسی أسألني حّتی علف ×: «موسی

                                       
  .٦٠سورة غافر:  - ١
٢ - ٢٢٤ادية الكاملة: الصحيفة السج.  
، ٢٤٧: ٤، عون المعبود ٢٧٦: ٢٢ ئ، عمدة القار٧٩: ١١، فتح الباري ١٢٥: ٥سنن الترمذي  - ٣

، ٢٢٨: ١١، شرح نهج البالغة ٨٤: ٣، االستذكار ٢٤، كتاب الدعاء : ٢٩٣: ٣المعجم األوسط 
، ٣٢٣: ٥، تفسير الثعلبي ٢، اإلغاثة : ٤٠٣: ١اإللتباس، كشف الخفاء ومزيل ٦٥٤: ١جامع الصغير ال

  .٤١١: ١، فتح القدير للشوكاني  ٣٩: ٣تفسير البغوي 
 ←،٤٩١: ١للحاكمالمستدرك،٥٢: ٥الترمذي، سنن٣٣٢، سنن أبي داود: ٢٦٧: ٤مسند أحمد  - ٤
  ، مسند أبي داود١٣٨، مسند ابن المبارك : ٢٧٦ :٢٢، عمدة القارىء ٤٧: ١فتح الباري  →

  ، السنن الكبرى ١٥٤، األدب المفرد : ٢٣: ٧البن أبي شيبة  المصنّف، ١٠٨الطيالسي :  
  ، تخريج األحاديث ٩٧: ٢، المعجم الصغير ١٧٢: ٣ن حبان ـــح ابـــ، صحي٤٥٠: ٦للنسائي

  ، كشف الخفاء ومزيل ٦٥٤ :١ ر، الجامع الصغي٣٢: ٨، موارد الضمآن ٣٢٦: ٢واآلثار 
  .٤٠٣: ١ اإللتباس
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  معناه.
يکون  اهللا ال طلب الحاجة من غيرشک أن مطلق الدعاء والمناداة و وال

ينصره أو ليناوله شيئاً عا رجالً ليأتي إليه أو ليعينه وعبادة وال ممنوعاً منه، فمن د
ِ { :ال آثماً، فقوله تعالیيقضي له حاجة لم يکن عابداً له وأو  َفالَ َتْدُعوا َمَع  هللاَّ

اوي هو الدعاء المسخاصاً، و يراد به مطلق الدعاء قطعاً، بل دعاًء ال )١(}أََحداً 
مساو هللا في ذلک، کما کانت  لدعاء اهللا تعالی باعتقاد أن المدعو قادر مختار

کنائسها ، أو دعاء من نهی اهللا عن دعائه ود والنصاری تفعل ذلک في بيعها واليه
  تسمع وال تضر  تعقل وال أشجار الأحجار و من األصنام واألوثان التي هي

له المشرکون في الکعبة، أو دعاء تشفع کما کان يفع تسأل وال تنفع وال وال
يعتقدون أن لهم تأثيراً في الکون مع ة والجن الذين کانوا يعبدونهم والمالئک

يرد شفاعتهم أو نحو ذلک مما  اهللا بأنفسهم، أو يشفعون عنده اضطراراً بحيث ال
  لم يجعله اهللا لهم.

ء ، بل يراد به مطلق الدعا ال )٢(»الدعاء مخ العبادة«کذلک قوله| : و
صوص يعبد أن يراد بالدعاء فيه خ دعاء خاص کما أريد باآلية الکريمة، بل ال

شتماله علی ذلک إل تعالی مخ عبادة اهللا تعالی، واهللا ءدعاء اهللا تعالی، أي إن دعا
ألنّها مأخوذة من  ؛أقصی نهاية الخضوع والذل ،نهاية الذل والخضوع والعبادة

ضافة ، فهي ون األلف والالم فيه نائبة عن اإلقولهم: طريق معبد أي مذلل، فتک
ْصَرُكْم آيات : {جنسية، و عهدية ال ِطیُعوَن َن َوالَِّذیَن َتْدُعوَن ِمن ُدونِِھ الَیَْسَت

                                       
١ -  :١٨سورة الجن.  
  ة.متقدمتقدم تخريجه في المصادر ال -  ٢
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 )٢(}إِنَّ الَِّذیَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن ّهللاِ ِعَباٌد أَْمَثالُُكمْ {، )١(}َوالَ أَْنفَُسھُْم َینُصُرونَ 
بدعائهم وشفاعتهم،  قادرون علی نصرهم بأنفسهم الون يعتقددالة علی أنّهم 

إن لم يقدروا نّهم وإعليهم ، ولکان لهم أن يقولوا :  لم تکن اآليتان رداً ال  إو
 لنا الذي وعد إجابة علی نصرنا بأنفسهم فهم قادرون عليه بالتسبب بدعاء اهللا

أمثالنا فهم إن کانوا عباداً الدعاء، ونحن لم نطلب منهم غير ذلک، وأنّهم و
لهم الشفاعة بإذنه فيستأذنونه  قادرون علی أن يشفعوا لنا عند اهللا الذي جعل

  يشفعون، هذا إن کانوا من األنبياء أو الصلحاء.و
  من دعا نبينا أو ولياً واستغاث به فذلک ّإذا عرفت ذلک ظهر لک أن

يخرج  اثة اليدخل في الدعاء المنهي عنه في اآلية، ألن هذا الدعاء واالستغ ال
عن طلبه منه أن يدعو اهللا له أو يشفع له عنده الذي هو في معنی الدعاء، فمن 

إن ر فيه هللا إن شاء  أجاب دعاءه، وقبل شفاعته وطلب ذلک مع اعتقاد أن األم
بعد ما عرفت أن المنهي عنه  ليس مطلق  ،يدخل في النهي قطعاً شاء رد؛ ال

لب الدعاء والشفاعة ممن جعل اهللا له الدعاء، بل دعاء مخصوص، مع أن ط
والتوسل إليه بأنواع  تعظيم شأنهيخرج عن دعاء اهللا تعالی وعبادته و ذلک ال

      ه الذي علم أنّه يحبه في ذلک مبالغة في التضرع إليه والطلب منالوسائل، و
  أنّه مخ العبادة له.ويرضاه، و

النبي | ليدعو اهللا له  ومن يدعو والمعية في اآلية ظاهرة في المساواة ،
يشفع إليه في حاجته لم يدعه مع اهللا ولم يساوه به ، بل في الحقيقة دعا اهللا و
  جعل له الشفاعة .لذي أمر بطلب الدعاء من الغير، وا

                                       
  .١٥١سورة األعراف:  -  ١
  .١٩٤سورة األعراف:  -  ٢
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لحرم دعاء غير اهللا  ال  إمعية مجرد المشارکة في الوجود، ووليس المراد بال
  يا فالن اسقني ماء، لي ، و يا اهللا اغفر بأن يقول : في المساجد أو مطلقاً مع اهللا

ادع لي اهللا أو اشفع لي عنده الذي هو في معنی ادعه  ،محمدحينئذ فقول: يا و
  .يزيد عن قوله: يا فالن اسقني ماًء ال

في  معنی مع اهللا أن يکون دعاؤه في عرض دعاء اهللا ال :خریُأبعبارة و
لّ دعائها بکُک فاهللا نهی عن طوله، واألصنام لو فرض أن دعاءها ليس کذل
دعاء باقي وتکذيب للرسل، و حال، ألنّها جماد، وألن دعاءها خالف علی اهللا

اتخذ × المعبودات کعيسی والمالئکة والجن هو مثل دعاء اهللا قطعاً، فعيسی 
  ثأثيراً مع اهللا کما مر.ئکة والجن اعتقد أن لهم قدرة وشريکاً في الربوبية، والمال

أن المدعو ية ، فمعناه واهللا العالم اآل )١(}لَُھ َدْعَوةُ اْلَحقِّ ه تعالی: {أما قول
إلهيته  أو يعتقدون أو شجرٍ ما يدعون من دونه من حجرٍهو اهللا تعالی، و بحق

دخلهم الجنّة ، ويفعل معهم فعل الرب مع عبيده، يکعيسی فيدعونه ليرزقهم و
اهللا أو شفاعة اضطرارية أو غير  أو ملک أو جني يعتقدون أن له تأثيراً مع

  يستجيبون لهم. مردودة أو نحو ذلک ال
تقدر علی شيء ، سواء کانت علی  ها جماد الأما األحجار واألشجار فألن

  لصورهم. صورة صالح أو ال؛ ألن الدعاء والشفاعة للصالحين ال
يس إلهاً أما من يدعي فيه اإللهية أو التأثير مع اهللا من ملک أو جني فألنّه لو
أن تکون واردة في أن يکون المراد األصنام خاصة، و يبعد له، وال أو تأثير

ولذلک  شبه حالهم بباسط کفيه إلی الماء يطلب منه أن يبلغ  ،مشرکي قريش
قدر أن ي حاجته إليه والبعطشه و ببسط کفيه وال يشعر فاه، والماء جماد ال

                                       
  .١٤سورة الرعد:  -  ١
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 يستطيع يحس بدعائهم، وال د اليدعونه جما کذلک مادعاءه ويبلغ فاه، ويجيب
أين ذلک من طلب الدعاء من الصالحين يقدر علی نفعهم . و إجابتهم، وال

ت اآليات واألخبار علی حياتهم بعد دلّذي أمر اهللا بطلب الدعاء منهم، وال
م التي جعلها هسؤال الشفاعة منويأتي و وقدرتهم علی ذلک کما مر الموت 
حين ذلک ظهر جلياً أن قياس دعاء الصالوب ؟!ن عليهام قادروهنّأخبر أاهللا لهم و

  توهم فاسد.علی دعاء األصنام واألوثان وعيسی ومريم وغير ذلک قياس باطل و
لّ منها علی إذا عرفت هذا  فلنعد إلی الجواب عن کلماتهم السابقة کُ

   :حدته
أما قول ابن تيميه بشرک من يسأل النبي أو الصالح إزالة مرضه أو قضاء 

جواز  ا عرفت من عدمففاسد لم ،ولزوم قتله إن لم يتبدينه أو نحو ذلک 
      وجوب حمل قوله و ،التهجم علی تکفير المسلم واستحالل دمه بغير اليقين

            يقين هنا لوجود المحمل الصحيح  وال ،فعله علی الصحيح مهما أمکنو
کالم  أن مثل ذلک وارد فيالسبب بالدعاء والشفاعة، و یإرادة اإلسناد إل هوو

  القرآن الکريم.العرب و
سواعا ألخ أسماء   قوم صالحين فلما ماتوا عکفوا علی وأما روايته أن وداً و

قبورهم إلی أن اتخذوا تماثيلهم أصناماً فهو حجة عليه ال له، فإن موجب 
  تکفيرهم اتخاذ تماثيلهم أصناماً ال التبرک بقبورهم .

ها والدعاء عندها هو عکوف علی القبور والتمسح بها وتقبيلکان الو(قوله : 
  . )عبادة األوثانأصل الشرک و

أن يسمي المداومة علی زيارة  ال  إالخذالن الذي أصاب ابن تيمية  ىيأب 
قبور األنبياء والصلحاء بالعکوف، تنظيراً له بالعکوف علی األصنام، وستعرف 

قبور سائر األنبياء النبي| وة أن استحباب زيارة قبر في فصل الزيار
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   .عندها من ضروريات دين اإلسالموالصلحاء ودعائه تعالی 
سرف في  ستحباب اإلکثار منه، فإنّه الاإذا ثبت استحباب ذلک ثبت و

  ال  إيضر  خير في السرف، فسواء سماه ابن تيمية عکوفاً  أو غيره ال الخير کما ال
  نفسه.

أراد به أنه سبب تام في  فإن ناألوثاک أصل الشرک وعبادة أما جعله ذل
الصالحين تعظيم المسلمين قبور األنبياء و ا نشاهده منلم ،ذلک ففساده ظاهر
. تماثيلهم أصناماًومع ذلک لم يتخذوا صورهم و ،عديدة وتبرکهم بها أجياالً

فقد  ،رک عبادة للقبور کما تقول الوهابيةبيم والتظوإن کان يقول إن هذا التع
  .سببهو نل الشرک وعبادة األوثاأص هقوله: إنّ نرجع ع

کما أدی في قوم نوح  ،الشرکو ند أنه قد يؤدي إلی عبادة األوثاوإن أرا 
  تبرکوا بها، فهذا أوثاناً بعد ما عظّموا قبورهم و الذين اتخذوا صور الصالحين

 ظهور المعجزة أو الکرامة علی يد نبي أوأدى يوجب تحريمه، کما أنّه إذا  ال
لة من العقل يکون إظهراهما محرماً بعد وجود األد لهاً الإخاذه صالح إلی اتّ

  القاطعة للعذر. تهلهيإوالنقل علی عدم 
عبادة لألوثان کما تقوله بکونه أصل الشرک أنّه نفسه شرک وإن أراد و

الوهابية، فقد عبوجود لک، وذمناه من البراهين علی أنّه ليس کم فساده بما أقل
  لواضح بينه وبين عبادة األصنام .الفرق ا

ً یعبد ھم ال: اللّ | و لھذا قال«(أما قوله:  فتخرص » تجعل قبري وثنا
يصل  أن | ذلک الخوف من علی الغيب، فمن الذي أخبره أن علّة قوله

 اً يعبد ؟! بل هو دعاء بأن يعصم تقبيله إلی اتخاذه وثنتعظيم قبره والتبرک به و
وثناً يعبد بما کانت تعبد به الجاهلية أوثانها، ال بمجرد  خاذ قبرهمته من اتُّأ

  بينا مراراً أنّه ليس عبادة له. تعظيم المسلمين له وتبرکهم به الذي قد
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به ن سؤال النبي والصالح في حياته وسؤاله بعد موته أو في مغيأما تفرقته بي
  ما يضحک الثکلی:ميعبده أحد في حضوره ف بأنّه في حياته ال

في × السبئية قد عبدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ّ: إن ال  أوّ 
  ، لما سمعوه منه تهلهيإبالنار، فزاد ذلک اعتقادهم بحضوره حتّی حرقهم 

غير المقام الذي  رب النار المحمول علی الکراهة في  ال  إيعذب بالنار  ال
  .)١(حاملميناسبه شدة العقاب أو غيره من ال

يوجب  ن يترتب علی فعل المباح أو الراجح أمر محرم الاحتمال أ ثانیاً:
  إالّ لحرم جميع ما في الکون من فعل.تحريمة و

 ال التابعين والمة في عصر الصحابة وقوله : ولم يکن أحد من سلف اُأل
   .)تابعي التابعين يتخيرون الصالة والدعاء عند قبور األنبياء

لنفي علی ابن تيمية إذا حاول ما تتابع أدوات اما أهون الدعاوی المنفية، و

                                       
لبعض الغالة غير صحيح؛ ألنّها من رواية عكرمة × أمير المؤمنين قتحريأن  تقدم منّا  - ١
، وسنذكر ×ري معروف بالنصب واإلنحراف عن األميربن ابن عباس ، وعكرمة البرري عبالبر
قال في الفصول × هذه الرواية المنسوبة زوراً والمفتراة على األمير نالشيخ المفيد ع أيهنا ر

وهذا من أطرف شيء سمع وأعجبه، وذلك أن ابن عباس أحد تالمذته، (:  ٢١٤المختارة: 
يجلس بيننا كأحدنا، × عنه، وهو الذي يقول: كان أمير المؤمنين العلم أخذوا واآلخرين

، فكيف يجوز من مثل من ×ويداعبنا ويبسطنا ويقول : واهللا ما مألت طرفي قط منه هيبتة له
ال سيما في الحال  ،في الفتيا، وإظهار الخالف عليه في الدين× وصفناه التقدم على أمير المؤمنين

  ←              .)باع والتعظيم والتبجيل...الذي هو مظهر له فيها االت
تحريق هؤالء المزعم × أي إن الرواية ذکرت أن ابن عباس اعترض علی اإلمام علي →

حرقهم، والحال أن الذي يعذب بالنار هو اهللا تعالی، فيجيب الشيخ المفيد علی ذلک بأن هذه 
عباس تلميذ علي بن أبي طالب وهو  ابن ّـ من أن بغض النظر عن سندها ـالرواية بطالنها يظهر 

  ؟!×المتعلّم منه فکيف يعترض عليه بحکم بديهي اليغفل عنه ابن عباس فضالً عن علي
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طبع عليه من انتقاص قدر األنبياء والصلحاء ، کأنّما اهللا تعالی أوجده في جميع 
نس أور، وإنا نسأله: هل کان مالک بن العصور وأطلعه علی کلّ کائنات الده

حجة اهللا ، و)١()مالک في المدينةال يفتی و(إمام دار الهجرة والذي قيل فيه: 
من  التابعين أو تابعي ، من سلف هذه األمة و)٢(بشهادة اإلمام الشافعيعلی خلقه 

اهللا، استقبل  يا أبا عبد(قد سأله قائالً: عين حين قال ألبي جعفر المنصور والتاب
  ؟دعو أم أستقبل رسول اهللا | أالقبلة و
إلی  ×وسيلة أبيک آدم لم تصرف وجهک عنه، وهو وسيلتک و :فقال

  الحديث. )٣()استشفع بهتقبله ويوم القيامة ، بل اس
هي مألی بالتابعين ذلک علی مالک من علماء المدينة وهل أنکر أحد و

  و من علماء سائر األقطار.أوتابعي التابعين 
ون فيه جسد النبي |وهو سيد هل تحتاج فضيلة المکان المدفو

  نصّ مخصوص؟!شرف ولد آدم إلی رواية خاصّة  وأالکائنات، و
الصالة فيه، أفيلزم مع ذلک أن ينزل ملک  ةفضيل ثبتت  هتوإذا ثبتت فضيل

فير علی ابن تيمية يخبره بفضيلة الصالة في المکان الفاضل، ولکن تک
سرد ن واألوهام ودمائهم تکفي فيه الظنوالمسلمين واستحالل أموالهم و

  الدعاوی المنفية بال دليل؟!

                                       
  .٥١٨: ٢، أحكام القرآن ٣٥٨: ١، مغني المحتاج ١٨٥: ٣ني اورحواشي الش - ١
  . ٨: ١٠، تهذيب التهذيب ٣٦٦، خالصة تذهيب تهذيب الكمال : ١٢٠: ٢٧تهذيب الكمال  - ٢
  وق ــريف حقــا بتعــ، الشف۱۳۷۶: ۴طفى| ـدار المص ارــوفاء بأخبــاء الــوف - ٣

، دفع شبه ۱۰، الدرر السنية في الرد على الوهابية:  ۶۱۷: ۱۴اع ـ، إمتاع األسم۴۱: ۲ى|ـالمصطف
مراط المستقيم مخالفة أصحاب صقتضاء الإ، ۳۱۲: ۱، تيسير العزيز الحميد ۷۴: ۱رد ـه وتمن شب
  . ٨٥: ١، الرد على البكري ٣٩٥: ١حيم الج
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اء اإلسالم وسيأتي في فصل التوسل أن جميع أصحاب المناسک من علم
هم إنّک قلت اللّ« الدعاء: إلی قبر رسول اهللا | و ءذکروا استحباب المجي

رجل  ءتقدم مجيلخ، وأ )١(}<َولَْو أَنَّھُْم إِذ َظلَُموا أَْنفَُسھُْم َجاُءوكَ {في کتابک: 
  مته فسقوا.إلی قبره | و سؤاله أن يستسقي ُأل

  .)قبورهمعند  الوال يستغيثون بهم ال في مغيبهم و(قوله : 
هذه الدعوی يکذبها مضافاً إلی ما تسالم عليه المسلمون خلفاً عن سلف 

طلب الشفاعة منهم، کما يظهر مما ذکرناه الستغاثة باألنبياء والصالحين، ومن ا
في تضاعيف هذا الکتاب، ما ذکره عالم المدينة السمهودي الشافعي في کتابه 

ن االستغاثة إ(فصل الثالث : حيث قال في کالمه اآلتي في ال ءء الوفاوفا
ما ذکره ، و )٢()سير السلف الصالحينبي| من فعل األنبياء والمرسلين وبالن

في خاتمة الباب الثامن من استغاثة جماعة من السلف به| بعد وفاته حيث 
شيئاً عند خاتمة: في نبذ مما وقع لمن استغاث بالنبي| أو طلب  منه «قال: 

بن موسی بن النعمان  محمدمام مرغوبه، مما ذکره اإلقبره فأعطي مطلوبه، ونال 
في کتابه (مصباح الظالم في المستغيثين بخير األنام) فمن ذلک ما قال: اتفق 

مة من أئمة المحدثين والصوفية والعلماء باهللا لجماعة من علماء سلف هذه اُأل
ج للجهاد خرأبي ثمانين ديناراً و : أودع رجلٌبن المنکدر محمدالمحققين، قال 

 الغالء،أصاب الناس جهد من و ،نفقها إلی أن أعودأاحتجت  إن وقال ألبي:
 باتو ،غداً يله، فقال له أبي : عد إلطلب مافقدم الرجل و أبي الدنانير، فأنفق

                                       
  ، الشرح ۶۵، رفع المنارة : ۵۹۹: ۲، كشاف القناع للبهوتي ۵۹۰: ۳المغني البن قدامة  - ١

  .۹۴، الفجر الصادق: ۵۵، تطهير الفؤاد : ۱۵۸السقام :  ء، شفا۱۷۷، السيف الصقيل : ۴۹۵: ۳الكبير 
  .۱۳۷۱: ۴وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى |  - ٢
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ة ، حتّی کاد أن يصبح، نبره مربمفي المسجد يلوذ بقبر النبي | مرة، و
بشخص في الظالم يقول: إذا فبينما هو کذلک و ،ر النبي |بيستغيث بق

  إذا صرة فيها ثمانون ديناراً.، فمد يده ومحمددونکها يا أبا 
الشيخ في حرم  أبوبکر بن المقري : کنت أنا والطبراني و قال اإلمام أبوو

فلما کان وقت العشاء  ،أثر فينا الجوعا علی حالة ، وکنّو ،رسول اهللا|
   .عالجو ،حضرت قبر النبي| وقلت: يا رسول اهللا

ع کلّ واحد زنبيل فيه شيء إلی أن قال : فدق الباب علوي معه غالمان، م
ي المنام، فأمروني أن قال: أشکوتم إلی رسول اهللا| ، فإنّي رأيته فکثير و

  .)ليکمإأحمل بشيء 
 ذکر السمهوي بعد نحو من نصف ورقة ثُم: هذه الواقعة رواها ابن  أن

قال ابن الجالد: و« أبي بکر المقري قال:  اده إلیالجوزي في کتابه الوفاء بإسن
قلت : ضيفک ، فغفوت فرأيت و نة وبي فاقة، فتقدمت إلی القبر،دخلت المدي

  بيدي النصف اآلخر.هت وبني رغيفاً، فأکلت نصفه وانتالنبي| فأعطا
  .وقال أبو الخير األقطع: وذکر نحوه 

مع أبي أبي وأبي زرعة الصوفي: سافرت مع بن  محمداهللا  قال أبو عبدو
فأتي أبي  ،اهللا بن خفيف إلی مکة، فأصابتنا فاقة شديدة، فدخلنا المدينة عبد

: فقال : رأيت  - إلی أن قال -الحظيرة وقال: يا رسول اهللا ، أنا ضيفک الليلة 
بارک اهللا  فيها إلی أن رجعنا إلی هم ورسول اهللا | ، فوضع في يدي درا

  شيراز ، وکنا ننفق منها .
، فانسلخ الصوفي: تهت في البادية ثالثة أشهر محمدمد بن حأقال و
ت من م ـثُي|، فسلّمت ، ـی النبـت إلـجئة، وـدخلت المدينـدي، فـجل

  فرأيته| في النوم فقال لي : جئت؟
  أنا في ضيافتک.قلت: نعم، وأنا جائع  و
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  هما مملوءان.کفيک، فمألهما دراهم، فانتبهت و قال : افتح
 ومنها واقعتان  ،ودي ما يزيد علی عشر وقائع من هذا القبيلنقل السمه ثُم

  .)١()طلبها من أرادهالنقلهما عن نفسه يطول الکالم بذکرها في
يستفاد من ذلک أيضاً أن االستغاثة بالنبي | عليها سيرة المسلمين و 

خلفاً عن سلف ، بدون تناکر بينهم ، فيکشف عن أن  ذلک مأخوذ من صاحب 
  فت في المقدمات .الشرع کما عر
يحتاج جواز االستغاثة إلی ورود الدليل ، بل المانع عليه إقامة  مع أنّه ال

  الدليل .
شرک فيه بوجوب حمله  قد عرفت أنّه اللخ، وا )من أعظم الشرکو(قوله : 

  علی الوجه الصحيح فضالً  عن کونه من أعظم الشرک.
  .)ورهبانهم وهذا حال النصاری في المسيح وأمه وأحبارهم(قوله: 

هدی،  هم علی غير بصيرة والئاعهم رؤساببل هذا حال الوهابية في اتّ 
ورد فيها:  رهبانهم أرباباً من دون اهللا الذيو أحبارهم  خذوا فأشبهوا الذين اتّ

أحلّوا لھم حراماً ما حّرموا علیھم حالالً وإنّ و ،صلّوا وال أنّھم ما صاموا لھم«
   )٢(»فاتبعوھم
  .  )بعد مماته وال( إلی قوله: )إن خير الخلق(فساد قوله: تعلم  مر اومم

  أنا بعيدل : هذا أقرب إلی اهللا منّي ، وقول کثير من الضالو(قوله: 
  لخ.ا )هذه الواسطة من أقوال المشرکينيمکنني أن أدعوه إالّ ب ال

 أما قول هذا أقرب إلی اهللا منّي، فصحيح ليس فيه شيء من الضالل، فإن
اس متفاوتة في القرب منه تعالی بالطاعة الذي هو بمعنی القرب درجات الن

                                       
  .١٣٨٥ـ  ١٣٧٩: ٤ |وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى -  ١
  تقدم تخريجه. -  ٢
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  المعنوي، تشبيهاً بقرب المکان.
يعتقده  فال يقوله وال )يمکنني أن أدعوه إالّ بهذه الواسطة ال( أما قول:و

الل، ولم نسمع إلی أحد من المسلمين فضالً عن أن ينسب إلی کثير من الضّ
مرة واسطة و ذلک، بل يدعون اهللا مرة بالعنه أنّه يقول  اآلن من أحد وال

  بواسطة.
فدعاؤه أرجی لإلجابة من نعم ، قد يقولون: إن هذا أقرب إلی اهللا منّي ، 

  بةبأس به وال مانع منه، فقد ثبت أن دعاء الغير أرجی لإلجا هذا الدعائي، و
ادعني علی ×:  «روي أن اهللا تعالی أوحی إلی موسی ولو لم يکن أقرب، و

کما کانت الصالة علی النبي | التي أمرنا اهللا ، )١(»بھ ي  ن لم تعصنلسا
تعالی بها في الدعاء من أسباب إجابته ، کما صرح به ابن تيمية في کالمه 
السابق، واهللا تعالی قادر علی إجابة الدعاء بدون الصالة علی النبي| فکيف 

ياً لقربه من الداعي،  ذلک منافأمر بها لتکون سبباً في إجابة الدعاء، ولم يکن 
  کان التشفع إليه بذوي المکانة الذي جعل اهللا لهم الشفاعة منافياً لذلک؟!و

وعدهم اإلجابة، قصداً اهللا تعالی أمر عباده بدعائه، و خالصة القول: إنو
تعبدهم له، من دون حاجة منه إلی دعائهم، مع قدرته علی أن لتذللهم و

دوا له بأنواع التعبد والتذلل، لکنه أراد أن يتعب يعطيهم بدون دعاء مع رأفته بهم،
رحمته أسباباً لنيل فضله ونعمه مثل: ويتوسلوا إليه وجعل لهم من لطفه بهم و

من ده، والصالة علی النبي| في دعائهم، والتشفع إليه بذوي المکانة عن
  ة منه إلی شيء من ذلک . ع عدم حاجمالشفاعة لذوي الشفاعة ذلک إعطاؤه 

بهذه الواسطة لکان  ال  إدعوه أض أن أحداً قال: ال يمکنني أن لو فرو

                                       
  .٥٧٢: ١، الفتوحات المكية ١٣٣، عدة الداعي : ١٠٩: ٧وسائل الشيعة  -  ١
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  کافراً کما يزعمه ابن تيمية واتباعه الوهابية.مخطئاً وغالطاً، ولم يکن مشرکاً و
َك ِعَباِدي َعنِّي {أما استدالله  بآية :  اآلية علی إمکان دعاء  )١(}َوإَِذا َسأَلَ

أنّه تعالی ينکر أحد إمکان ذلک، و الفإنّه  ،واسطة فمن فضول الکالم اهللا بال
کون  قرب من بعض، والأينافي ذلک کون بعضهم  قريب ممن دعاه، ولکن ال
  دعاء الغير أرجی لإلجابة .

بُوَنا َما {آية و )٢(}إِیِّاَك  َنْعُبدُ  {وأما استشهاده بآية:  الَّ لِیَُقرِّ  )٣(}َنْعبُُدُھْم إِ
إنما هو سؤال الدعاء يستعين بغيره ، و الاهللا و له، فال أحد يعبد غير فال محل

  ألنّه عن أمره. ،ج عن عبادته تعالی واالستغاثة بهيخر والشفاعة الذي ال
طاء سؤالک أو أرحم أقدر علی عن کنت تظن أنّه أعلم بحالک وإ(قوله : 

، ليس في المسلمين من يعتقد هذا فذکره  )وكفربک فهذا جهل وضالل 
  .بدون طائل فضول وتطويل و

لی إأرحم فلم عدلت عن سؤاله وإن کنت تعلم أن اهللا أعلم وأقدر و(قوله: 
   ؟!)سؤال غيره

إنّما هو طلب الدعاء ال غيره، وؤعن سؤاله تعالی إلی سلم يعدل أحد 
  .اله تعالی؛ ألنّه عن أمره کما مريخرج عن سؤ والشفاعة الذي ال

وأقدر علی عطاء لم أن اهللا تعالی أعلم بحاله، النبي| يع :له نقولو
فلم عدل عن سؤاله إلی سؤال عمر وقال له حين أرحم  به من عمر، سؤاله و

                                       
  .١٨٦سورة البقرة:  -  ١
  .٥سورة الفاتحة:  -  ٢
  .٣سورة الزمر:  -  ٣
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حسبما رويت. )١()»تنسنا من دعائک یا أخي ال«(لی العمرة: إعه ود  
ذا کان| يعلم ذلک فلماذا طلب منّا أن نصلّي عليه، ونسأل اهللا تعالی إو

  له الوسيلة ؟
اذا أمر عمر أن يسأل أويساً القرني أن لمولماذا لم يطلبها هو من اهللا؟! و

 بکر أبو يطلب  لماذا لمو لي ؟ بکر لعمر: استغفر قال أبو لماذاو يستغفر له؟
أقدر علی عطاء عمر، واهللا تعالی أعلم بحاله، و المغفرة منه تعالی بغير واسطة

  أرحم به من عمر؟و ،سؤاله
، ولم يستسقوا ا أجدبوالماذا سأل الناس النبي | أن يستسقي لهم لمو

أرحم بهم من بأنفسهم واهللا تعالی أعلم بحالهم، وأقدر علی عطاء سؤالهم، و
هو هنا عترف به، واذلک کلّه ابن تيمية فيما مر قريباً، و ىالنبي| ، وقد رو

  يقول: فلم عدلت عن سؤله إلی سؤال غيره ؟! 
ختار إن کان يزعم أن المسلمين يسألون غيره تعالی؛ ألنّه القادر المو

يخرج  لما عرفت من أن ذلک ال ،الفاعل لما يشاء، فهذا افتراء علی المسلمين
  سؤال الشفاعة.عن طلب الدعاء و

  تهافت کالمهم!!ت هؤالء وـالن يقضي عجباً من تمحيکاد اإلنساو
لی اهللا منک فإنّما معناه أنّه يثيبه أکثر مما إإن کنت تعلم أنّه أقرب و(قوله: 

ذا دعوته يقضي اهللا حاجتک أعظم مما يقضيها إذا دعوت أنت يثيبک، ال أنّک إ

                                       
، أدب ٢٤١عبد بن حميد : منتخب مسند  ٥٤، مسند أبي داود الطيالسي : ٢٩: ١مسند أحمد  - ١

  تاريخ  ،٣٩: ٢٤، تفسير الرازي ٦٢٣: ٢كنز العمال  ،٣٨٩، العهود المحمدية : ٤٦االستمالء : 
اهللا بن عمر المعروف بالنصب والعداء  . والرواية عن عبد٢٠: ٢، السيرة الحلبية ٣٩٦: ١١بغداد 
  وأهل بيته، ومن ذلك تعرف مدى صحتها.’ للنبي
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  .)١()اهللا

،  فلهذا نفسه کما مرلنعم، إن دعاء الغير للعبد أرجی في اإلجابة من دعائه 
  ومنه يعلم أنّها کلمة حق لم يرد بها إالّ الحق.  .ينبغي له الجمع بينهما

يعين  لنبي والصالح الفإنّک إذا کنت مستحقاً للعقاب ورد الدعاء فا(قوله: 
مما يضحک الثکلی، فإنّک  )الّ فاهللا أولی بالرحمة والقبولإعلی ما يکرهه اهللا و

تخرج عن  شفاعة التي العرفت أن المطلوب من النبي أو الصالح الدعاء وال قد
هو قد سلّم أن طلب الدعاء من الغير مشروع، فيقال له: إذا کنت الدعاء، و

ه اهللا، هيعين علی ما يکر الدعاء فالذي تسأله الدعاء لک المستحقاً للعقاب ورد 
  ؟!)٢(أولی بالقبول والرحمة، فلماذا تسأل الغير أن يدعو لک فاهللا ال  إو

مستحق العقاب قدلَأو حمه اهللا تعالی بالدعاء من ري م يعلم ابن تيمية أن
يب اهللا يج مستحق للعقاب ورد الدعاء قدلغير الذي هو أرجی في اإلجابة، وا

  دعاء غيره فيه.
اهللا  يقال له أيضاً: إذا کان العبد مستحقاً للعقاب ورد الدعاء فلماذا أمرو

يعين عليه؟  يأمر بما يکرهه وال تعالی بالدعاء علی وجه العموم، واهللا تعالی ال
ولشفاعة؟و م يرحم بدون دعاءلَ م  

  لقبوله؟جعلها سبباً في الدعاء بالصالة علی النبي | وم أمر لَوِ
  أذن فيها؟ولم يجعل الشفاعة و

ير، بل هذا الغ ينافي التوسل إليه بدعاء القبول الوکون اهللا أولی بالرحمة و
  رأفته.من أتم أسباب رحمته و

                                       
  .٢٤: ١واالستنجاد بالمقبور  زيارة القبور -  ١
  .المصدر السابق -  ٢
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إن قلت : هذا إذا دعا اهللا أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا و(قوله: 
  .)١()دعوته

دل عليه به الشرع و من المسلمين الذي أمرقد عرفت أن هذا هو الحاصل 
  غيره. النقل ال

  .)٢()فهذا مشروع في الحي دون الميت(قوله : 
  فرق بين الحي والميت. أنّه القد مضی الکالم عليه مفصالً، و

يقدر  طلب ما ال )٣(ومما ذکر تعلم فساد تفصيله في رسالة زيارة القبوريين
الدعاء والشفاعة لم  ما يقدر عليه غيره، فإذا کان المطلوب هواهللا و ال  إليه ع

طلب  علی لّما طلب فيه المقدور يجب حملهوكمقدور،  يکن المطلوب غير
لفعل المسلم علی الصحة فالتفصيل المذکور ساقط  الشفاعة، حمالً الدعاء و

  من أصله.
  .»تکون منهياً عنها تکون جائزة وقد مسألة المخلوق قد ّإن«أما قوله: و
فله وجه، بمعنی  نهي المنع والتحريم لتنزيه الأراد بالنهي نهي الکراهة وا 
سمع بعض بهم مع إمکان االستغناء عنهم، و ينبغي مسألة الناس واالستعانة أنّه ال

   تحوجني إلی خلقک، فنهاه  هم الأئمة أهل البيت عليهم السالم من يقول: اللّ
  همللّا( ولکن قل: بد من احتياج الخلق بعضهم لبعض،قال ما معناه إنّه الو
  .)٤()تحوجني إلی لئام خلقک ال

                                       
  .٢٤: ١زيارة القبور واالستنجاد بالمقبور  -  ١
  .٢٥ـ  ٢٤: ١ المصدر السابق -  ٢
  البن تيمية الحراني. )زيارة القبور واالستنجاد بالمقبور(اسم الكتاب:  -  ٣
  خلقك بل يقال عن لئام خلقك<.ي عن هم أغنّ، باب أنّه يكره أن يقال: >الل١١٧ّ: ٤وسائل الشيعة  - ٤
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فيه، لّه خارج عما نحن إن أراد غير ذلک فهو مردود عليه، ولکن ذلک کُو
بالمخلوق ليکون شافعاً إلی اهللا، ووسيلة إليه، والشک فإن کالمنا في االستغاثة 

يخرج  کراهة فيه إذا کان المستغاث أهالً لذلک، فإن ذلک الال  حأن ذلک راج
بل هو المستغاث حقيقة، واهللا تعالی يحب  ادة اهللا ودعائه واالستغاثة به،عن عب

 ال  إدعاءه والتوسل إليه بکرام خلقه؛ ألن ذلک من أنواع العبادة له، والتذلل له، و
يعفو عنّا بغير ادر علی أن يعطينا بدون دعائنا وتوسلنا وتضرعنا وفاهللا تعالی ق

  أذن لهم فيها؟وقبل شفاعة الشفعاء ، و ة شفيع، فلماذا أمرنا بالدعاء،شفاع
أن  أنت تقر(االحتجاج من قوله:  هفي تعليم الوهاب عبد أما ما ذکره ابن و

  يعرف العبادة فإنّه ال :  - إلی قوله -اهللا فرض عليک إخالص العبادة 
    أنواعها منه، ن علماء المسلمين أعرف بربهم وبعبادته وفجوابه أ )١(،)وال أنواعها

تخرص علی ونسبته لهم إلی الجهل بالعبادة وأنواعها جهل، وسوء أدب، و
  الغيب.

يعرف العبادة وال أنواعها فکيف جزم بأنّه ال بد أن يقول : إن  وإذا کان ال
دعوت في تلک الحاجة و ،إذا دعوت اهللا(الدعاء عبادة وأنّه مخ العبادة ؟! قوله : 
  ؟لخأ )٢(؟)نبياً أو غيره هل أشرکت في عبادة اهللا

من يدعو غيرناه أنّه ليس کلّ دعاء عبادة ، وقد علم بما بي اهللا في حاجة  أن
يشفع له عنده اهللا له في قضاء حاجته، و ليدعو من نبي أو صالح حي أو ميت

           به أحداً، ليس مشرکاً في عبادة رس بعابد لذلک النبي أو الصالح، ولي

                                       
  اهللا القحطاني. ، تحقيق عبد٦٥كشف الشبهات :  - ١
  اهللا القحطاني. ، تحقيق عبد٦٦كشف الشبهات : -  ٢
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  عادته .اعبادته، فال نطيل بوال خارجاً عن دعاء اهللا و
  ؟)١()ءفي الدعاء والذبح وااللتجا ال  إهل کانت عبادتهم إياهم و(قوله: 

ادتهم لهم کانت بالسجود والذبح واإلهالل قد عرفت أيضاً أن عب
هم علی الذبائح ، وااللتجاء إلی األحجار واألشجار للجاه والشفاعة التي ئبأسما

لی لسان أنبيائه، ولم يجعل فيها صفة تصحح نهی اهللا عن االلتجاء إليها ع
إليها ألنّها  أ، سواء قصد طلب شفاعتها أو التججاه لها عنده االلتجاء إليها، وال
  تعقل. تسمع وال قدرة لها علی شيء أصالً، وال ألنّها جمادات الفاعلة بنفسها، و

لم يجعلها قدرة بنفسه له تأثيراً مع اهللا وو بعبادة ملک أو جني واعتقاد أن أ
  اهللا له.

  .)٢()يدري إذا کنت تقر أن اهللا حرم الشرک فما هو فإنّه ال(قوله: 
ما الذي أعلمه حکم علی غائب وتخرص علی الغيب ، و )اليدري(وله: ق
  هل اهللا أشرکه في علم الغيب؟و يدري؟! أنّه ال

  بل الشرک الذي حرمه اهللا تعالی معلوم معروف عند جميع المسلمين،
عرفون معنی الشرک ي يجهله عوامهم فضالً عن علمائهم، فنسبتهم إلی أنّهم ال ال

مة الذين قال رسول اهللا | فيهم: إساءة أدب مع علماء اُألافتراء باطل، و
      )١(»سرائیلإأفضل من أنبیاء بني «أو :  )٣(»سرائیلإمتي کأنبیاء بني ◌  أعلماء «

                                       
  .٦٧: المصدر السابق -  ١
  .٧١: المصدر السابق -  ٢
  ، تفسير٦٤: ٢ اإللتباس، كشف الخفاء ومزيل ٢١: ١فيض القدير شرح الجامع الصغير  - ٣
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 كشف اإلرتياب                                                                                    ٥٠٠   
    
َر أُمَّة أُْخِرَجْت لِلْنَّاسِ {:نها أنّهامع األمة عموماً التي قال اهللا تعالی عو ، )٢(}َخْی

  !فجعلهم يجهلون معنی الشرک ويعرفه أعراب نجد فقط
مور المتقدمة في األمر الرابع وقد عرفت أن الشرک و الکفر يتحقق بأحد اُأل

تحقق الشرک بذلک أوضح من أن الثانية وما في حکمها، و المقدمةعشر من 
ين أو يجهله مسلمبي.  

تباعه فنقول أو الوهاب عبد ويمکن أن نقلب هذا االستدالل علی ابن 
أن اهللا فرض عليک إخالص العبادة، و ألحدهم: أنت تقرم عليک حر  

يعرف العبادة وال  حرم عليک ؛ فإنّه ال، فبين لنا هذا الذي فرض عليک، والشرک
  .أنواعها

     ، باهللا ال  إيستغيث  الو غير اهللا،يدعو  أن الخالص العبادة هو إفإن قال: 
  اهللا والتشفع واالستغاثة به. يذبح إالّ هللا، والشرک دعاء غير ينحر وال وال

  اهللا و ندائه عبادة؟ فقل له: هل مطلق دعاء غير
  نعم. قال: ّفإن

  فقل له: إذن ال يسلم أحد من الشرك. 
  .وإن قال: بل هو دعاء مخصوص

  .فقل: بينه لي
  يقدر عليه إالّ اهللا. اهللا فيما ال يرهو دعاء غ فإن قال: 

ن في طلب الشفاعة من النبي | ، وهو فقل : فلماذا کفرتم المسلمي
  فإنّه اليهتدي إلی جوابه. ؟هو الشفيع المشفعقادر عليها، و

                                                                                           
  .١٧٨أوائل المقاالت :  - ١
  .١١٠سورة آل عمران:  - ٢
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  لّ تعظيم عبادة موجبة للشرک؟وقل له : هل کُ
   .فإن قال: نعم

  .رک وکفرش تعظيم النبي | في حياتهفقل: إذن تعظيم األبوين و
  هو تعظيم مخصوص. :إن قالو 

يعرفه . نه لي فإنّه الفقل له: بي  
  هذا اهللا بما نهی عنه اهللا وکان مساوياً لتعظيم اهللا، و فقل له: إنّه تعظيم غير

  ال يفعله مسلم.
  نذر مخصوص؟اهللا ، أو هو ذبح و وقل له: هل کلّ ذبح ونذر لغير
  وص .ذبح مخصفال بد أن يقول : إنّه نذر و

  فقل له: فما هو ؟
   .ذبحکم لألولياءفإن قال: هو نذرکم و

نتصدق بها علی الفقراء فهل هذا النذر فقل: إذا نذرنا أن نذبح شاة و
  اهللا؟  والذبح هللا أو لغير

  .فال بد أن يقول: إنّه هللا 
ذبح هللا، الذي تزعمون أنّه للولي هو نذر وکذلک النذر والذبح فقل له: و
  يهدي ثوابه للنبي أو الولي.الفقراء و لیليتصدق به ع

أتظن أنّهم يعتقدون أن تلک األخشاب واألحجار تخلق ( قوله:
   .لخا )١(؟)...وترزق

                                       
  اهللا القحطاني. ، تحقيق عبد٧٢كشف الشبهات :  -  ١
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موها بما عظّنّها تخلق وترزق إالّ أنّهم عبدوها وأفيه أنّهم وإن لم يعتقدوا 
حناه مراراً أوضتدبيراً کما ذاتياً واختياراً و ن لها شرفاًنهاهم اهللا عنه، واعتقدوا أ

ليس هذا هو فعل المسلمين عند األحجار والبنايا التي علی فال نطيل بإعادته، و
الً، فأين االستغاثة بذوي توهم علی ما سبق مفصّزعم و القبور وغيرها کما

  دعاؤهم من عبادة األصنام؟اهللا و المکانة عند
  اد األصنام؟أين فعل المسلمين من فعل عبو

بت اهللا له تبرکهم بمن أثم من أمر اهللا بتعظيمه، وعظيمهفالمسلمون بت
، ن جعله اهللا مغيثاً وشافعاً ، وطلبهم دعاءهتشفعهم بمالبرکة، واستغاثتهم و

 ال  إاهللا،  ولم يستغيثوا  اهللا تعالی، ولم يعظموا غير واستغفاره لهم، لم يعبدوا غير
   تعالی فهو إطاعة له، أمر اهللالّ ما کان عن اهللا ؛ ألن کُ باهللا، ولم يدعوا غير

المالئکة آلدم،  ق بالمخلوقين واشتمل علی تعظيمهم ، کما کان سجودلو تعلّو
        ويعقوب وزوجته ليوسف، وتعظيم الکعبة والطواف بها، والحجر األسود

 مقام إبراهيم والصالةوتقبيله، واستالم األرکان ، وتعظيم حجر إسماعيل، و
  مادات کلّها ، عبادة هللا تعالی هي جو لمساجد،رم واــده، وتعظيم الحــعن
  تعظيماً له.و

أي عبادة األصنام، وأن  ،خصوصاً بهذاالشرک م هل تريد أن(قوله: 
  يدخل في هذا؟  هم الءاالعتماد علی الصالحين ودعا

             عيسی ن من کفر من تعلق علی المالئکة ورآــي القــا فــه مردــذا يــفه
   .)١()والصالحين

      جرد التشفع بهم قد عرفت أن کفر من تعلق علی المالئکة لم يکن لم
ألنّه جعله إلهاً مستحقاً لجميع  عيسی أن کفر من تعلق علی وطلب دعائهم ، و

                                       
  اهللا القحطاني. ، تحقيق عبد٧۳- ۶۷ كشف الشبهات :  -  ١
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  شفاعته فراجع.مجرد االستغاثة به بطلب دعائه و صفات األلوهية ال
أو تضليل، فأين هذا عدم بيانه المراد منه جهل فتعبيره بالتعلق المجمل و

 هالکالم ، فطلب دعاء عأو ولي دل الشرع علی أنّه حي يسمممن استغاث بنبي 
  شفاعته؟!و

نسر التي ورد وسواع   ويغوث ويعوق و وأما من تعلق علی الصالحين ود
  لها  يسجدم لهم تماثيل من أحجار يعبدها، وحين فقد أقالأنّها أسماء قوم صا

ا لها، ويذکر أسماءها عليها، ويطلبها بدمائها، ويتقرب ويذبح الذبائح، ويهل به
قدرة إلی غير ذلک، أن لها تأثيراً و يعتقدبها إلی تلک األحجار، ويستغيث بها، و

ولم يکن منه مجرد االستغاثة والتشفع إلی اهللا بأصحابها الذين هم قوم 
م علی صوره استغاث بأحجارفع واهللا ، بل تشّ لهم مکانة عندصالحون، و

صر علی ذلک، بل زاد تقشفاعة، ولم ي ل اهللا لها حرمة والالموهومة ، لم يجع
أين هذا من االستغاثة والتوسل بالنبي أو و  ،عليه أنواعاً من العبادة کما مر مراراً

  ؟!دلّ الشرع علی أنّه حي بعد الموتالولي الذي 
ی أنّها ليست في جواب استغاثة الناس باألنبياء يوم القيامة الدالة عل قوله

فإن االستغاثة بالمخلوق فيما يقدر  !سبحان من طبع علی قلوب أعدائه(شرکاً: 
  لخ.ا )١()ننکرها عليه ال

يلتفت إلی التناقض والتهافت  فجعله ال  ونقول: سبحان من طبع علی قلبه
يمنع من طلب الشفاعة من في کالمه فإنّه کما عرفت في الفصل الثاني 

 ،هم شفّعه فييوجب طلبها من اهللا تعالی بقوله: اللّو النبي| ويجعله شرکاً
الشفيع أنّه نّه| قادر عليها، وأن له الشفاعة، وأأو: ارزقني شفاعته مع تسليمه ب

يقدر عليه! فأي جهل  ننکر االستغاثة بالمخلوق فيما هنا يقول: الالمشفع، و
                                       

  .٩٥:  در السابقالمص - ١
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علی  سبحان من طبع«هو مع ذلک يقول: و ؟وتناقض وتهافت أعظم من هذا
 ال  إة بالمخلوق ليست صل، مع أنّک عرفت مراراً أن االستغاثة الحا)قلوب أعدائه

شف مريضي ارزقني وافيما يقدر عليه وهو الدعاء والشفاعة، وإن عبر بقوله: 
  أنفاً!! وغير ذلک کما مر

يقال: إنّما منع من طلب الشفاعة من النبي | تمسکاً بقوله تعالی:  ال
ِ  قُل{ ً  َفاَعة  الشَّ  ِ َّ فيکون عدم جواز  )٢(،}أََحداً  هللاَّ    َمع   َتْدُعوا َفال  {،  )١(}َجِمیعا

  .هو اآليتان الشريفتانادراً عليها لنصّ شرعي تعبدي ، وإن کان قطلبها منه و
ي الفصل األول ليس عدم جواز فولی کما عرفت ألنا نقول : معنی اآلية اُأل

 إالّ فال يشفع عنده أحد الک أمرها، بل إنّه تعالی م ،طلب الشفاعة منه |
قع من ييلجئه أحد إلی قبول شفاعته کما  إالّ لمن ارتضی، والبإذنه، و

مطلق الدعاء کما  المخلوقين المنهي عنه في اآلية الثانية دعاء مخصوص ال
  عرفته في هذا الفصل.

غيره، مع لی االستغاثة وغيرها مطلق شامل للمقدور وإوأول کالمه بالنسبة 
أنّه في مقام البيان، ولکن لما اعترض عليه باالستغاثة باألنبياء يوم القيامة التي 

باله لم إالّ فما ستغاثة الممنوعة بغير المقدور، ود حينئذ االلها جواباً قي لم يجد
  !؟يسلم من االعتراض مع کونه في مقام البيانيقيدها من أول األمر، و

السابق الراجع إلی التفصيل بين ومنه يظهر بطالن جواب الصنعاني 
   ا عرفت من أن االستغاثة الحاصلة الحي فيما يقدر عليه وغيرها لماالستغاثة ب

  تخرج عن المقدور . ال

                                       
  .٤٤سورة الزمر :  -  ١
  . ١٨سورة الجن:  -  ٢
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  . )١()کال أنّهم سألوا ذلکو اوأما بعد مماته فحاش(قوله: 
 نا استغاثة العباد عند قبور األنبياءرکونحن أن(فيه أنّه يناقض قوله األول:  

فإنّه يدل علی ، )٢( )اهللا ال  إيقدر عليها  واألولياء أو في غيبتهم في األشياء التي ال
فال فرق بين طلبها من  اهللا، وحينئذ ال  إيقدر عليها  أن الموجب لإلنکار کونها ال

لکان شرکاً عنده،  يقدر عليه إالّ اهللا الحي أو الميت، فلو طلب من الحي ما ال
لخ يدل علی عدم جواز طلب شيء من إ  )الكو اه فحاشماتأما بعد مو(وقوله: 

اهللا کالدعاء والشفاعة ، وهو تناقض  الميت مطلقاً ولوکان مما يقدر عليه غير
تارة الحياة والموت والغيبة اهللا و فتارة جعل المناط عدم قدرة غير، ظاهر

  والحضور!
باألموات حتّی  کما أن تقييد الصنعاني باإلحياء مشعر بعدم جواز االستغاثة

  فی المقدور.
يقدر  ال مااهللا و وکيف کان فقد عرفت أن التفصيل بين ما يقدر عليه غير

طلب بعد ما کان المراد سؤال الدعاء ويرجع إلی محصل  عليه إالّ اهللا ال
الشفاعة المقدورين، فکما أن استغاثة الناس باألنبياء يوم القيامة يريدون منهم 

حاسب الناس حتّی يستريح أهل الجنّة من کرب الموقف، أن يدعوا اهللا أن ي
شفعوا عنده ينيا يريدون منهم أن يدعوا اهللا وواستغاثة المسلمين بهم في الد
ا عرفت في ذا أمر مقدور لهم بعد مماتهم، لمهحتّی يقضي حوائجهم، و

  مته.استغفاره ُألدمات من حياة النبي | في قبره، والمق
براهيم بجبرئيل عليهما إ صحيحةته بين استغاثة رقمن ذلک يعلم فساد تفو

ر واستغاثتنا بالنبي |، بأن األولی استغاثة في أمر مقدفعلها و السالم لو
                                       

  اهللا القحطاني. ، تحقيق عبد٩٦كشف الشبهات :  -  ١
  .المصدر السابق -  ٢
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اء هي طلب الدعلثانية هي أيضاً في أمر مقدور، وبخالف الثانية؛ ألن ا
  شرک لو کان يفقه .و  والشفاعة، وليس فيها عبادة

لو في باألحياء واالستغاثة باألموات و کما أن التفصيل بين االستغاثة
عبد اهللا تحکم محض لم يأت الصنعاني عليه بدليل، ولم يزد ابن  المقدور لغير
وکال أنّهم سألوا ذلک ، بل أنکر السلف  افحاش(في دليله علی قوله :  الوهاب

، وهي دعوی مجردة عن )دعاء اهللا عند قبره فکيف دعاؤه بنفسه علی من قصد
ها دعوی کاذبة، وأن بشاهد وال أثر مروي ، بل عرفت أنّ يأت عليهاالدليل، لم 

األمر بالعکس؛ فإنّهم أنکروا علی من لم يدع اهللا عند قبره ولم يستقبله في 
 الهجرة مع المنصور العباسي ، وأن دعائه ويتوسل به کما وقع لمالک إمام دار

هم والتبرک به، فمن  سيرة السلف والخلف دعاء اهللا تعالی عند قبره الشريف
أنّهم أنکروا علی من دعا اهللا  الوهاب  عبدابن السلف الذين يزعم ابن تيمية و

  تعالی عند قبر النبي | ؟!
مالک فتی وي ال(وهل مالک إمام المذهب وإمام دار الهجرة الذي قيل فيه: 

يعد  ال )٢()حجة اهللا علی خلقه(مام الشافعي: ، والذي قال فيه اإل)١()في المدينة
  منهم؟!

لب الدعاء فرق بين ط أنّه القاله افتراء علی السلف، و فظهر بذلک أن ما
أن فرقة بينهما محض جمود أو عناد، وبعد وفاته، وأن التمنه| في حياته و

  يمکن أن يکون توحيداً وبالعکس. ما هو شرک ال
کالم أنّه نقل ما في خالصة المما يدل علی جواز االستغاثة بغير اهللا من الو

                                       
  تقدم تخريجه سابقاً. - ١
  جه آنفاً.يتقدم تخر - ٢
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إذا «اهللا بن مسعود (رض) قال : قال رسول اهللا|:  ابن السنّي عن عبد(:  یرو
وا، فإّن   عباداً سبض فالة فلیناد یا عباد هللا، احانفلتت دابة أحدکم بأر

إذا ضل أحدکم «رواه الطبراني أنّه | قال: ، وفي حديث آخر )١(»یجیبونھ
ً و ً أو أراد عونا س فلیقل: یا عباد هللا أعینوني. ا أنیھو بأرض لیس فیھشیئا

ال ،في روایة : اغیثونيو   .)٢( <ترونھم فإّن   عباداً 
  .)٣()»قال : إن الفقهاء ذکروا ذلک في آداب السفرو

  أورده بعض الوهابية في الرسالة وهو موجود في کتب أصحابنا أيضاً و
ا في استدل به علين ممادية السنية ببعض التغيير قال:  وولی من رسائل الهُاأل

وها بدل سبأورد الحديث األول لکنه قال: احاهللا قوله | و جواز دعوة غير
  .احبسوا

  .)٤(اهللا أعينوا  يا عباد :قال : وفي رواية إذا أعيت فليناد
 لی محصل، وال يليق أن يسطر، إيرجع  أجاب بأجوبة طويلة جلّها ال ثُم

  قله.وال يرتبط بالمقصود، فلذلک أعرضنا عن ن

                                       
  ، مجمع٢١٧: ١٠، المعجم الكبير للطبراني ١٧٧: ٩ى الموصلي ـــي يعلــمسند أب - ١
 ، وصحح الحديث ،١٤، رد اعتبار الجامع الصغير: ٧٩: ١، الجامع الصغير ١٣٢: ١٠زوائد ــال 
 ، الكلم ١٠٧١: ٦، كنز العمال ١٠٣: ٦البن أبي شيبة  المصنّف، ١٨٢، رفع المنارة: ٢٢اإلغاثة:  

  .١٨٥: ١ب ، الوابل الصي١٤٦:  ١الطيب 
ض القدير في شرح الجامع ، وصححه، في١٣٢: ١٠، مجمع الزوائد ١١٨: ١٧المعجم الكبير  - ٢

  .١٨٣، رفع المنارة : ٢٢غاثة : ، اإل٣٩٥: ١الصغير 
 د، شواهد الحق في االستغاثة بسي٣٣الدرر السنية في الرد على الوهابية لزيني دحالن :  - ٣
  .١٧٤الخلق:  
  . ٨٦٥٤ت  ١٤٣: ٤، ميزان االعتدال ١٨٤ت  ٣٢٥: ٦الكامل البن عدي  - ٤
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ع عن ا ذکره القدح في السند برواية الطبراني له في الکبير بسند منقطومم
في إسناده معروف بن حسان، قال ابن و ،عقبة، وأن النووي عزاه البن السني

ذکرهم مضمونه في ، مع أخذ الفقهاء له بالقبول، و)١()منکر الحديث( عدي :
عن  النووي مغنٍلطبراني والحديث له في کتبهم کا آداب السفر، و إيراد أئمة

  تصحيح سنده لو سلّم ما قاله.
ظهر محدثين أن مضمونه شرک أو حرام وکيف خفي علی الفقهاء والو

  ذلک ألعراب نجد؟!
جد المتبادر أن النداء لمن عساه يو أجاب صاحب المنار في الحاشية بأنو

  انتهی. .هو معتادمن الناس في الفالة ولم يره و
ث المذکور في رسالة الوهابية إشارة إلی ما رواه الطبراني لما کان الحديو

کان تأويل  ،صاحب الرسالة عند قدحه في السند والنووي کما نصّ عليه
  هللا عباداً  ّنإف( قوله: الحديث فإنهذا مصادماً لصريح  صاحب المنار

لداللة المضارع ری، ، صريح أو کالصريح في أنّهم ليسوا ممن ي)ترونهم ال
فإن هللا (وکذا قوله :  ،داللة التأکيد بأن علی تحقق وجودهمی االستمرار، وعل

محتمل  إجابتهم محقق أو غالب الدالّ علی أن وجودهم و )يجيبونه عباداً
األرض التي ليس فيها طوعاً بعدمه کما هو حال الفالة واحتماالً بعيداً أو مق

  أنيس.
  يجيبه أو نحو ذلک. لو أراد ذلک لقال: فليناد لعله يوجد أحدو
عـام   ةصح عن بالل بن الحارث (رض) أنّه ذبـح شـا  (في خالصة الکالم: و

                                       
 .١٨٤ت  ٣٢٥ :٦الكامل البن عدي  -  ١
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وا  اه ،محمــدفصــار يقــول: وا هزيلــة القحــط المســمی عــام الرمــادة ، فوجــدها 
  انتهی. )اهمحمد
  .)ندبة  إنّه استغاثة به| ال(: قالو

اب کـان  کذّالنبي | لما قاتلوا مسيلمة ال أصحاب وصح أيضاً أن(قال : 
  . انتهی )اهمحمداه وا محمدوا «شعارهم : 

  وهو أظهر من السابق في االستغاثة؛ ألنّه وقع في حياته| .
له مرة فقيل ت رجدراهللا بن عمر خ في الشفا للقاضي عياض أن عبدو(قال: 

  ليک.إله. اذکر أحب الناس  
  انتهی. )١()اه، فانطلقت رجلهمحمدفقال : وا 

  ستغاثة.هو من نوع االو
: قومـوا نسـتغيث برسـول اهللا مـن هـذا       قـال  بکـر  مـن أن أبـا  (أما ما يـروی:  

، فهـو علـی تقـدير    )٢()إنّه اليستغاث بي إنّما يسـتغاث بـاهللا   :المنافق، فقال |

                                       
  ، فيض القدير في۳۰۵، األذکار النووية : ۲۰۷الحديث األخير في األدب المفرد :  - ١

، الشفا بتعريف حقوق ۳۶، األلباني شذوذه وأخطاؤه : ۵۱۲: ۱شرح الجامع الصغير
، النهاية في غريب ۶۷۴: ۲، غريب الحديث ۴۳۱: ۱۱، سبل الهدی والرشاد ۲۳: ۲المصطفی|

 الدرر السنية في الرد على، وارجع إلی الکالم في ۳۳۳: ۶العروس  ، تاج۱۳: ۲ الحديث
  .١٧٣، شواهد الحق في االستغاثة بسيد الخلق: ٣٣الوهابية:  
، تفسير ٣٠، اإلغاثة: ٣٨٧: ١ یكبرل، الطبقات ا١٥٩: ١٠، مجمع الزوائد ٣١٧: ٥مسند أحمد  - ٢

على تقدير صحته إشارة  :المؤلف قال، و٣٤الوهاب :   ، كتاب التوحيد البن عبد١٢٩: ٦اآللوسي 
إسناده ضعيف (رنؤوط وقال: الى ضعف الحديث حيث ضعفه محقق المسند الشيخ شعيب األ

  ←              .)اهللا بن لهيعة، وإلبهام الراوي عن عبادة لضعف عبد
د وهذا حديث ضعيف ذكره محدث العصر السي( ٣٠وقال السيد حسن السقاف في اإلغاثة:  →
الغماري في الرد المحكم المتين.. مع أن الحديث يخالف األحاديث الصحيحة وخصوصاً  اهللا عبد
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ألنّـه القـادر    صحة سنده محمول علی أن المستغاث به الحقيقـي هـو اهللا تعـالی؛   
َت {عاً هللا تعالی ، فهو نظير : ا يشاء، فقال ذلک تواضالمختار الفاعل لم َوَم ا َرَمْی 

َرَمى َت َولِكنَّ ّهللاَ     )٢(»ما أنا حملتھم ولکن هللا حملکم«وقوله|:  )١(،}إِْذ َرَمْی
مـع أنّـه خـارج عـن      .ارض ما  دل علی جواز االستغاثة ووقوعها کمـا مـر  فال يع

بغيـر اهللا   ةتغاثمحل النزاع، فإن الذي يعارض فيه الوهابيون کما صرحوا به االسـ 
افق کانـت  فيما اليقدر عليه إالّ اهللا، واستغاثتهم برسول اهللا| مـن ذلـک المنـ   

  هو دفع مفسدة نفاقه بضربه أو قتله أو غير ذلک.في أمرٍ مقدور قطعاً، و
  
  

                                                                                           
  .)حديث الصحيحين الصريح في االستغاثة... 

  .١٧سورة األنفال:  - ١
، السنن ٨٣: ٥، صحيح مسلم ’ باب دعاء النبي ٥٥: ٤، صحيح البخاري ٤١٨: ٤مسند أحمد  - ٢

، السيرة النبوية ١٠: ٥، البداية والنهاية ٢٢٩: ١٣الموصلي  ، مسند أبي يعلى٣١: ١٠الكبرى للبيهقي 
مادة الحاء مع  ٤٤٢: ١، النهاية في غريب الحديث ٤٤٠: ٥، سبل الهدى والرشاد ١١: ٤البن كثير 

  .٣١٧الميم ، شفاء السقام : 
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  الفصل الثالث

  في التوسل إلی اهللا تعالی باألنبياء والصلحاء
  
  هذا يکون علی وجوه:  و 

قدمه بين ُُأسل به إلی اهللا أو أتوجه به إليه أو أتشفع أو توأن يقول: أأح دھا: 
حاجتي أو نحو ذلک. يدي  

فالن أو بحقّه عليک أو بجاهه عندک  أن يقول: أسألک بفالن أو بحق :ثانیھا
  أو ببرکته أو بحرمته عندک أو نحو ذلک.

  قسم عليک بفالن أو نحو ذلک.ُُأأن يقول أقسمت عليک أو  ثالثھا:
بـين اهللا  تؤول إلی شـيء واحـد وهـو جعلـه وسـيلة وواسـطة بينـک و        وکلّها

  تعالی، لما له من المنزلة عنده والکرامة لديه .
والوجهان األخيران يدخالن في اإلقسام علی اهللا بمخلوق الـذي يـأتي فـي    

  نهما من أنواعه.وكوجهما عن التوسل الفصل الرابع، وذکرناهما هنا لعدم خرو
ع منعـه الوهابيـة وجعلـوه شـرکاً؛ ألنّـه نـوع مـن التشـف         والتوسل بأنواعه مما

  لجريان أدلتهم فيه.الممنوع عندهم والموجب للشرک و
فـي المحکـي عنـه فـي کتـاب       الوهـاب   عبـد بـن   محمـد قد صرح بذلک و

ى َربِِّھ ُم  {(:التوحيد حيث قال بعد ذکر آيـة   َك الَّ ِذیَن َی ْدُعوَن َیْبَتُغ وَن إِلَ  أُولِئ 
َربُ اْلَوِس  یلََة  ــي«: )١(}أَیُُّھ  ْم أَْق   ــذ   ب ــرکين ال ــی المش ــرد عل ــا ال ــدعون  نين فيه ي
  انتهی. )٢()ففيها بيان أن هذا الشرک األکبر ،الصالحين

                                       
  .٥٧سورة اإلسراء :  - ١
  .٩٢: ١التوحيد کتاب  - ٢
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وصرح به أيضاً الصنعاني في تطهير االعتقاد حيـث قـال فـي جملـة کالمـه      
بـأن مـن توسـل بمخلـوق فقـد أشـرک مـع اهللا غيـره،         (المتقدم في الباب الثاني: 

وعـد مـن   ، )١()يحل اعتقـاده، کمـا اعتقـد المشـرکون فـي األوثـان       د ما الواعتق
  جملة العبادة الموجبة للشرک والکفر التوسل بالمخلوق.

    ل فـي الشـفاعة بـأنح ابن تيمية في کالمه المتقدم في الفصل األووقد صر
أعوانـه فهـذا مـن    کما يتوسل إلی السـلطان بخواصّـه و  من توسل بعظيم عند اهللا 

  .)٢(ل الکفار والمشرکينأفعا
أما قول بجاه فالن عنـدک أو  و« آخر من رسالة زيارة القبور:  قال في مقامو
کـذا فهـذا يفعلـه کثيـر مـن النـاس،        يفالن أو بحرمة فالن عندک أفعل ب ببرکة

مة أنّهـم کـانوا يـدعون    سلف اُألمن الصحابة والتابعين و لکن لم ينقل عن أحد
 ال  إغنـي عـن أحـد مـن العلمـاء فـي ذلـک مـا أحکيـه          بمثل هذا الدعاء، ولـم يبل 

  إن صح الحديث في النبي|. ’للنبي
 ــض    ثُــم ــال: قــد روی النســائي والترمــذي و غيرهمــا أنّــه | علــم بع ق

  أصحابه أن يدعو فيقول:
يا رسول اهللا  محمديا  ،أتوسل إليک بنبيک نبي الرحمةهم إنّي أسألک واللّ« 

، فإن هذا  )٣(»هم فشفعه فياللّ ،جتي ليقضيها ليإنّي أتوسل بک إلی ربي في حا

                                       
  المطبوع ضمن الجامع الفريد. ٥٠١تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد:  - ١
  .١٨: ١زيارة القبور واالستنجاد بالمقبور  - ٢
   بن دـعب دـب مسنـوقال: >هذا حديث حسن صحيح..<، منتخ ٢٢٩: ٥سنن الترمذي  - ٣

  ، رفع ١٨١: ٢العمال  ، كنز٢٢٧: ١، الجامع الصغير ١٨٤، األذكار النووية: ١٤٨حميد: 
، البداية ٣٦٤: ١، تاريخ اإلسالم ٣٧١: ٣، أُسد الغابة ١٢٦ :٦، تفسير روح المعاني ٤٠المنارة : 
  .٣١١: ١٠، سبل الهدى والرشاد ٣١٢: ١٠، إمتاع األسماع ١٧٩: ٦والنهاية 
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 ،علی جواز التوسل به| في حياته وبعـد مماتـه   الحديث قد استدل به طائفة
إنّمـا هـو   خلـوقين وال اسـتغاثة بـالمخلوق ، و   ليس في التوسـل دعـاء الم  قالوا : و

دعاء و استغاثة به تعالی، لکن فيه سـؤال بجاهـه کمـا فـي سـنن ابـن ماجـة عـن         
 كالس ائلین علی  بح قّ  كإّن ي أس أل ھماللّ «بي| في دعاء الخارج للصالة : الن
  إلی آخر ما يأتي في الفصل الرابع. )١(»ممشاي ھذا بحقّ و

 بحق ممشـاه إلـی الصـالة ، واهللا تعـالی قـد     السائلين عليه و الوا: فسأله بحقق
ُر اْلُم ؤْ جعل علی نفسه حقّـاً بقولـه: {   ْص  َك اَن {،  )٢(}ِمنِینَ َوَك اَن َحقّ اً  َعلَْیَن ا َن

َك َوْعداً َمْسُؤوالً    .)٣(} َعلَى َربِّ
ی  ح قّ «قال: وفي الصـحيح عـن معـاذ بـن جبـل عـن النبـي | :         هللا عل 

  أن  ك العباد علی هللا إذا فعلوا ذل حقّ یشرکوا بھ شیئاً، و العباد أن یعبدوه وال
ا، کقولـه فـي   ذكـ و اً علی اهللا کـذا  ير حديث کان حقّ، وجاء في غ)٤(»یعذبھم ال

اهللا أن يسـقيه   ثة أو الرابعة کان حقّـاً علـی  الحديث شارب الخمر فإن عاد في الث
  .)٥(هي عصارة أهل النارمن طينة الخبال و

                                       
  البن أبي  المصنّف، ٢٩٩، مسند ابن الجعد : ٢٥٦: ١، سنن ابن ماجة ٢١: ٣مسند أحمد  - ١

، ٤٠، رفع المنارة: ٢٨٩ام المنة لأللباني : ، تم٦٤٤: ٢، كنز العمال ١٤٩، كتاب الدعاء : ٢٩: ٧شيبة 
، سبل الهدى والرشاد ٤٤٧: ٢، ميزان االعتدال ١٢٧: ٦، تفسير اآللوسي ٢:٣٦الدر المنثور للسيوطي 

  . ٨، فتنة الوهابية: ٧، الدرر السنية في الرد على الوهابية: ٣٦٢، شرح العقيدة الطحاوية : ٥٢٨: ٨
  .٤٧سورة الروم:  -  ٢
  .١٦فرقان: سورة ال -  ٣
  ، سنن ابن ٤٣: ١كتاب الجهاد والسيرة، صحيح مسلم  ٢١٦: ٣صحيح البخاري  - ٤

، ١٢٧: ٢٠، المعجم الكبير ٩٩: ١٠، مجمع الزوائد ٥١٧: ١، المستدرك للحاكم ١٤٣٦: ٢ماجة 
  .٤٤٤: ١سير أعالم النبالء  ،٤٢١: ٢االتقان في علوم القرآن 

    ← ،٦٧: ٤، سنن الترمذي ١٨٤: ٢د، سنن أبي داو١٠٠: ٦، صحيح مسلم ١٧١: ٥مسند أحمد -  ٥
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بعد مغيبـه، بـل فـي    ي هذا جواز التوسل به في مماته وقالت طائفة: ليس فو
ال: حياته بحضوره کما في صحيح البخاري أن عمر (رض) استسقی بالعباس فق

إنّا نتوسـل إليـک بعـم نبينـا     ا نتوسل إليک بنبينا فتسقينا، وهم إنّا کنا إذا أجدبناللّ(
      وقد بين عمر أنّهم کـانوا يتوسـلون بـه فـي حياتـه فيسـقون،       ،فيسقون )١()فاسقنا
ه أن يدعو اهللا لهم فيدعو لهم، ويدعون معه، ذلک التوسل به أنّهم کانوا يسألونو

  دعائه.و تهفيتوسلون بشفاع
مـا کـانوا   کان توسلهم به، ولما مات توسـلوا بالعبـاس، و   لی أن قال: فهذاإ 

  ال قبر غيره.في مغيبه وال عند قبره و وته واليستسقون به بعد م
إلی أن قال: ولم يذکر أحد من العلماء أنّه يشرع التوسل واالستسقاء بالنبي 

ک في االستسقاء واالنتصار وال استحبوا ذل والصالح بعد موته وال في مغيبه ، وال
، )٢()االبتداع  ال  مبناها علی االتباع و ،والدعاء مخ العبادة ،ذلک من األدعية غير

  انتهی.
                                                                                           

 ، مجمع٣٨٩: ١، السنن الكبرى للبيهقي ١٤٦: ٤، المستدرك للحاكم ٣١٧: ٨سنن النسائي  →
، ٢٧٣مسند الحميدي :  ٢٣٨: ٩للصنعاني  المصنّف، ٢٥٨، مسند أبي داود الطيالسي : ٣١٠: ٣الزوائد  

، السنن الكبرى ٢٩٦، التواضع والخمول : ١٢٢فرد : ، األدب الم٢٤٩: ٦البن أبي شيبة  المصنّف
  ، المعجم ٢٦٦: ٦، المعجم األوسط ١٨٠: ١٢، صحيح ابن حبان ٢٣٠: ٣للنسائي 

  .٣٤٩: ٤، موارد الضمآن ١٢٢: ١، االستيعاب ٣٦٨: ١٧الكبير 
 ،٢٧٠: ١، اآلحاد والمثاني ٢٧: ١٠أبواب االستسقاء ، تحفة األحوذي  ١٦: ٢صحيح البخاري   - ١

  ، مجمع٣٥٢: ٣، السنن الكبرى للبيهقي ١٣٩: ٣، إرواء الغليل ٣٣٨: ٢صحيح ابن خزيمة 
، فيض القدير ٣٢٠، كتاب الدعاء : ٧٢: ١، المعجم الكبير ١٨٣: ١، المعجم الصغير ٢٧٩: ٢الزوائد 

، سير أعالم ٢٢٨: ١٤، تهذيب الكمال للمزي ٢٩: ٤، الطبقات الكبرى ٤٩: ٤شرح الجامع الصغير 
  .١٥٠: ٧، البداية والنهاية ١٥٢: ٥، وفيات األعيان ٩٧: ٢بالء الن
بن الخطاب عن  ، وقد ذکرنا سابقاً أن عدول عمر٤٤ـ  ٣٩: ١زيارة القبور واالستنجاد بالمقبور  - ٢

  التوسل بالنبي| إلی عمه العباس ألن طبيعة صالة االستسقاء تحتاج إلی إمام حيٍ يقيم
  لعدم صحة التوسل بالنبي| بعد مماته.الصالة ويدعو بهم، وليس  
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 الَّ ِذینَ  أَیَُّھ ا َی انقول: التوسل ثابت بنص القـرآن العظـيم قـال اهللا تعـالی: {    و
لّ توسـل إليـه   هي بعمومها شاملة لکُو، )١(}اْلَوِسیلَةَ  إِلَْیھِ  َواْبَتُغوا ّهللاَ  اتَّقُوا آَمُنوا

يـرة علـی ثبـوت الوسـيلة لألنبيـاء      قد دلـت األخبـار الکث  وتعالی بما يکرم عليه، 
اس ألوا هللا ل ي الوس یلة ، « األوصياء والصالحين، وقـد مـر قـول النبـي|:     و

أرج و أن هللا و  لعب د م ن عب ادک ون إّال تینبغ ي أن  فإنّھا درجة ف ي الجّن ة ال
: اهللا قوله| عـن الخـوارج   يأتي في فصل الحلف بغيرو ،)٢(»بدالع كأکون ذل

، والمراد بالوسيلة  )٤(»هللا وسیلة أقربھم عند«و )٣(،»الخلق والخلیقة قتلھم خیری«
  يتشفع به إليه.مکانة عنده تعالی، ولذلک يتوسل والدرجة وال

ن أمواتـاً مـن سـنن المرسـلي    و حيـاءً أاهللا تعـالی   والتوسل بذوي المکانة عند
، بل هو ثابت فـي   )٥(وسيرة الصالحين، بأي وجه کان من الوجوه الثالثة السابقة

                                       
  .٣٥سورة المائدة :  - ١
  ، سنن ١٢٨:  ١، سنن أبي داود ٤: ٢، صحيح مسلم ٢٦٥: ٢مسند أحمد بن حنبل  - ٢

، ٣٣٣: ١، مجمع الزوائد ٤٠٩: ١، السنن الكبرى للبيهقي ٢٥: ٢، سنن النسائي ٢٤٦: ٥الترمذي 
، ١٣٩حميد: بن ، منتخب مسند عبد ٣١٥: ١ية ، مسند ابن راهو٩٦: ٧البن أبي شيبة  المصنّف

  ، الجامع ١٩٩: ١، المعجم األوسط ٥٨٨: ٤، صحيح ابن حبان٢١٩: ١صحيح ابن خزيمة 
 ١٠٥١: ٣وصححه، تذكرة الحفاظ  ٢٥٩: ١، إرواء الغليل ٩٠: ١، كشف الخفاء ١٠٨: ١الصغير 

  وغيرها من المصادر .
  .١٥٨: ١ة ، كشف الغم٢٦٧: ٢ح نهج البالغة، شر٢٥٣: ١٢البخاري شرح صحيح فتح الباري - ٣
 ، شرح إحقاق ١٥٨: ١ربلي ة لإل، كشف الغم٢٦٧:  ٢نهج البالغة البن أبي الحديد  شرح - ٤

٢٦٦: ١٥ الحق.  
يخرج عنها ما ذکره ابن تيمية في کالمه اآلنف الذکر من أن توسلهم به| في حياته  وال - ٥

ون معه، فيتوسلون بشفاعته ودعائه، فإنّه إذا جاز التوسل بعمله أنّهم يسألونه الدعاء لهم، فيدعو ويدع
من الشفاعة والدعاء جاز التوسل به نفسه| وإن کان تفسيره للتوسل بذلک قصداً لتوهين أمره 

  غير صحيح ، بل معناه ما ذکرناه في مآل الوجوه الثالثة السابقة.
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: رح صحيح البخاري عـن کعـب األحبـار   فعن القسطالني في ش ،الشرائع السابقة
  انتهی.  )١()همإسرائيل کانوا إذا قحطوا استسقوا بأهل بيت نبيبني ن إ(

نهـا، فـإن   أو المنهـي ع  و ليس فيه شائبة شيء من العبـادة الموجبـة للشـرک   
کلّ عبادة لغير اهللا شـرک؛ ألن صـرف شـيء مـن أنـواع      والتوسل لوکان عبادة ، 

ا کما هو محور کالم الوهابية؛ لم يتفاوت الحال هالعبادة لغير اهللا کصرف جميع
      حت بـه  بين التوسل بالحي کما اعترف به ابـن تيميـة فـي کالمـه السـابق، وصـر

     فيهـا أمـره بالتوسـل بـه | إلـی اهللا تعـالی،      دهـا و ي أورتاألحاديث السابقة ال
ممشـی المصـلي إلـی الصـالة، وصـرحت       وبحـق  بسؤاله بحـق السـائلين عليـه،   و

اس، و بالحقذلک فـي األخبـار اآلتيـة     جاءعلی اهللا وبالتوسل بالنبي | وبالعب
  .)٢()لی اهللا والمکان منهإهذا واهللا الوسيلة (ي العباس: فيها قول عمر فأيضاً، و

التوسل بالحي کشرکاً فالتوسل بالميت کـذل  عبادة وال سيل وإذا ثبت أن، 
اهللا فهي لـم   ه عندلعدم تعقل الفرق، فإن جواز التوسل به إلی اهللا إن کان لمکانت

إن کان التوسل به ألجـل أن يـدعو اهللا فهـو ممکـن فـي حـق       تذهب بالموت، و
، بل يکون مثل طلـب المشـي   الميت،  ولو فرض عدم إمکانه لم يوجب الشرک

    حيـاء  باأل من المقعد بزعم أنّه صحيح کما بيناهمـا مـراراً، فالتفرقـة بـين التوسـل     
  ت.واألموات تحکم محض وجمود بح

لفـرق  أتباعه عدم ان هم أعلم بالسنة من ابن تيمية ووقد فهم الصحابة الذي 
لنبي| وحصلت اإلجابة لهـم بتوسـلهم بـا    کما يأتي في حديث ابن حنيف،

                                       
في  ، الدرر السنية٣٢: ٧رىء للعيني ، عمدة القا٢٨: ٣إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  - ١

  .٢٦:  الرد علی الوهابية 
  ، الوافي۱۱۱: ۳ة بـد الغاــسٌأ، ۳۶۰: ۲۶ق ـــة دمشـخ مدينـ، تاري۱۹۹: یـالعقب ذخائـر - ٢
 .۳۶۱: ۱۶بالوفيات    
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بعد موته بإبصار األعمی، وصرحت األخبار اآلتية أيضاً بعدم الفـرق بـين الحـي    
أمـر مالـک إمـام المـذهب أبـا      الموجود والمعدوم کما سـتعرف ، و  والميت، بل

هو وسيلتک (ه بعد موته وقال: جعفر المنصور أن يتوسل بالنبي| ويستشفع ب
ابيـة يراوغـون ويتمحلـون    والوه  کمـا سـيأتي کـلّ هـذا،     )١()دمآووسيلة أبيـک  

  ثبـت فـي   فـإذا قيـل لهـم: هـذا قـد     يکفرون المسلمين بما لم يجعله اهللا مکفراً، و
  الشرع ؟ 

األ قالوا: ثبت  في حق    اهللا  حياء الحاضـرين دون األمـوات والغـائبين ، کـأن
جوز عبادة األحياء الحاضرين واإلشراک بهم ولم يمنع إالّ مـن عبـادة األمـوات    

   والغائبين!!
يمنع ابن تيمية من التوسل بـالنبي| بعـد موتـه ويعـده بدعـة  ويقـول:       و
  .)٢(بعد الموتفي الحياة والحضور دون الغيبة و ثبت
 بطلت مکانته عندالت حرمة رسول اهللا| بعد موته، ونقول لهم : هل زو

فلماذا يعلن باسـمه فـي المـآذن فـي اليـوم والليلـة        نإذ ؟اهللا، ولم يعد مقرباً لديه
، في الصلوات کلّهـا مفروضـها ومسـنونها   رات، وعلی رؤوس المنابر، وخمس م

  ؟!لّمقروناً باسمه تعالی في الکُ
  لماذا ...ولماذا يصلّی عليه کلما ذکر؟ ولماذا و

يـف صـار فـي    في غيبته أيام حياته شرکاً فکإذا کان التوسل به بعد موته و 
ــادة و   ــوره عب ــه وحض ــرکاً  حيات ــا يکــون ش ــداً ؟! فم ــداً   ال  توحي يکــون توحي

  وبالعکس.
                                       

  وق ـف حقـ، الشفا بتعري٦١٧: ١٤، إمتاع األسماع ١٩٨ي: ـانـائز لأللبـام الجنــأحك - ١
  .٤٣٩: ١١ د، سبل الهدى والرشا١٤٠’: ، دفع الشبه عن الرسول٤١: ٢فى المصط   
  .٤٢ـ  ٤٩: ١زيارة القبور واالستنجاد بالمقبور  - ٢
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  .عدم وروده في غيرهبه في الحياة وفإن قلتم: الفارق ورود النصّ باألمر 
،  يوجب التفريق في الشيء الواحد بين فرديـه بحسـب الزمـان    ال قلنا: النصّ

إذا کان التوسل شرکاً قبـل  و .فيجعل أحدهما شرکاً في زمان وتوحيداً في آخر
ر الموضـوع، وإذا  يغي ن يغيره ، ألن الحکم الأمکن ي األمر لم يجز األمر به، وال

  بعد الموت.ذلک في الحياة والحضور والغيبة وكلم يکن شرکاً قبل األمر فهو 
  وأين قياسکم الذي تتمسکون به في أحکام الدين؟

ه فيه لتستحلّوا دمـاء  وکيف ضاق عن هذا الحکم فتورعتم عن االستدالل ب
هـي الجـاه   ن العلّة في التوسل هنا ظـاهرة و مع أ ،أعراضهمالمسلمين وأموالهم و

يخـرج  لـه تعـالی، و   تـه لّ ذي جاه ومکانة عنـده بإطاع اهللا، فتعم کُ والمکانة عند
هـي  صوصها، بل العلة في ذلـک قطعيـة، و  يلحق بمنعن القياس المستنبط العلة و

بـين  يس نصّاً من أنّه لمکانة الحاصلة بالقرب والطاعة لما هو المعلوم ضرورة وال
ليس أحد خيراً من أحـد  اهم، وأن أکرم العباد عنده أتقاهللا و بين أحد هوادة ، و

تـه  وبأنّه لم ينقل توسلهم به بعد م  إالّ بالتقوی، فتوقف ابن تيمية في ذلک معتالً
  تورعه عنه خوفاً من االبتداع، جمود في غير محلّه.في مغيبه ، و وال
 ،دم تجـويز ذلـک إالّ للنبـي|   السـالم مـن عـ    نقله عن ابن عبـد  کذا ماو

  معلقاً علی صحة الخبر فيه.
ينبغي لهؤالء أن يقتصروا علی التوسل به في حياته وحضوره في المدينة و 
فصـل کـذا دون   وفي يوم کذا وشهر کذا وسنة کـذا وسـاعة کـذا و    ،ون مکةد

الباقي، أبمثـل هـذه األدلـة الواهيـة الواهنـة تسـتحل دمـاء المسـلمين وأمـوالهم          
  أن دارهم دار حرب؟! وضهم ويحکم بکفرهم وشرکهم أعراو

هذا مع أن األخبار صرحت بعدم الفرق بـين الحـي والميـت، بـل الموجـود      
والمعدوم، بـل والعاقـل وغيـره کاألعمـال، فصـرحت بوقـوع التوسـل مـن آدم         

قبلـه،   باألنبياء بتوسل النبي|قبل وجوده، وبالتوسل باألعمال، وبالنبي| 
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بـين السـماء   ابة بقبـر النبـي| بفـتح کـوة بينـه و     سل الصـح بتووهم أموات، و
  وإليک بيانها.

قال السمهودي الشـافعي عـالم المدينـة فـي کتابـه وفـاء الوفـاء بأخبـار دار         
  بـه تعـالی   تشـفعه بـه | إلـی ر   الفصل الثالث: في توسل الزائر و(المصطفی : 

  :استقباله| في سالمه وتوسله ودعائهو
مـن  به تعـالی  تشفع بالنبي | وبجاهه وبرکته إلی رعلم أن االستغاثة والإ

الســلف الصــالحين واقــع فــي کــلّ حــال قبــل    ســيرفعــل األنبيــاء والمرســلين و
  عرصات القيامة.وبعد خلقه، حياته الدنيوية ومدة البرزخ وخلقه| 

ــل خلقــه  الح  ال األّول: ــار  ،أي قب         األنبيــاء صــلوات اهللا   عــن ورد فيــه آث
صحح إسناده عـن  علی ما رواه جماعة منهم الحاکم ولنقتصر ووسالمه عليهم، 

رف آدم الخطیئ ة لّم «خطاب(رض) قال: قـال رسـول اهللا| :   البن  عمر ا اقت 
  ق                                                                                                                                                                     ال:

  لما غفرت لي. محّمد بحقّ  كسألأ ،یا ربّ  
  لم أخلقھ؟اً ومحّمدیف عرفت ك، ویا آدمفقال اهللا: 

ت ف يّ ، وكلّما خلقتن ي بی د ك، ألنّ : یا ربّ قال  تُ كم ن روح  نفخ   ، رفع 
تُ  ی ق وائِ  رأسي فرأی  رش مکتوب اً: ال إل ھ إالّ عل  محّم د رس ول هللا،  هللا م الع 

ت أّن   ی اس  م فل  م تض   كفعرف   ب الخل  ق  كإل   تع  الی:  . فق  ال هللاكلی  إإالّ أح  
  ص                                                                                                                                                              دقت

رت ل  ،یا آدم؛ إنّھ ألحب الخلق إلي   محّم دل و ال ، وكإذ سألتني بحقّھ فقد غف 
  .)١(»كما خلقت 

                                       
  ه ن شبدفع شبه م ،۳۱۴:  ۶المعجم األوسط  وصححه، ٦٧٢: ٢المستدرك على الصحيحين  - ١

، رفع ٤٣٧: ٧اريخ مدينة دمشق ، ت٦١٦: ١١، كنز العمال ٥٣: ١، الغنية عن الكالم وأهله ٧٢: ١وتمرد 
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  انتهی.  )٢)(١()هو آخر األنبياء من ذريتکو( لطبراني وزاد:ورواه ا :قال
ورواه البيهقـي بإسـناد صـحيح فـي کتابـه المسـمی       (وفي خالصـة الکـالم:   

» نـور لّه هـدی و عليک به، فإنّه کُ ((دالئل النبوة) الذي قال فيه الحافظ الذهبي : 
  . )٣( )عن عمر (رض)
  ابن جابر حيث قال: قال في المواهب : ويرحم اهللا(وفيها أيضاً: 

      به اُهللا قد أجاب و       اــدع م إذَآدنجي في بطوحــنُ ن السفينة  
      وما ضرت ـن أجلـِوم    الخليل لنوره النار٤()ال الفداء ذبيحـنَ ه(.  
ىقال بعض المفسـرين فـي قولـه تعـالی: {    (فيها أيضاً : و  َربِّ ھِ  ِم نْ  آَدمُ  َفَتلَقَّ 
  انتهی. )٦()إن الکلمات هي توسله بالنبي| )٥(:}َعلَْیھِ  َفَتابَ  َكلَِمات
ملـة مـن األقـوال مـا لفظـه:      في مجمع البيان فـي تفسـير اآليـة بعـد نقـل ج     و

 شت^ أن آدم رأی مکتوبـاً علـی العـر   هي رواية تختص بأهل البيـ و :وقيل(
 ،ةاهللا منزلـ  فسأل عنهـا فقيـل لـه: هـذه أجـلّ الخلـق عنـد        ،أسماء معظمة مکرمة

دم إلـی ربـه بهـم    علي وفاطمة والحسن والحسـين، فتوسـل آ  و محمدواألسماء: 

                                                                                           
  ، ٨٥: ١اد ــــ، سبل الهدى والرش٤٨٩: ٥، دالئل النبوة ٩١: ١، البداية والنهاية ١٩٦المنارة: 
د في االستعانة بسي ، شواهد الحق١٣٤، تطهير الفؤاد :  ٩، الدرر السنية : ٢٩٥ام : ــشفاء السق

  .٢٥: ١ ، قصص األنبياء٥١٢: ١، مغني المحتاج ١٣٧’ : الخلق
  . ٨٣: ٢، المعجم الصغير ٣١٤: ٦المعجم األوسط  - ١
  .١٣٧٢ـ  ١٣٧١: ٤| وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى - ٢
  .٩الدرر السنية في الرد على الوهابية:  - ٣
  .١٦٤، شواهد الحق في االستغاثة بسيد الخلق: ٢٥الدرر السنية في الرد على الوهابية :  - ٤
  .٣٧سورة البقرة:  - ٥
  .١٥٦في االستغاثة بسيد الخلق:  ، شواهد الحق١٦٩: ١لتبيان في تفسير القرآن ا - ٦
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  . في ذلک يقول الواسطي +و .انتهی )١()رفع منزلتهفي قبول توبته و
  )٢(لعُِالطُ مجووالنُ لةُم الوسيِهو         آدمٍ طيئةُخَ فرتهم غُوم بِقَ        
تصـرف وجهـک    ملـ و(منصـور:  لی هذا التوسل أشاراإلمام مالک بقوله للإو

  في الحديث اآلتي. )٣()لی اهللا تعالیإعنه وهو وسيلتک ووسيلة أبيک آدم 
 إذا جـاز السـؤال باألعمـال کمـا فـي      قال السـبکي : و (قال السمهودي :  ثُم

في العـادة  ل بالنبي| أولی، وافالسؤ ،وهي مخلوقه )٤(،حديث الغار الصحيح

                                       
  ، المحاوزي في كتاب١١٦: ٣، والرواية نقلها المرتضى في رسائله ١٧٥: ١مجمع البيان  - ١
  .٤٦: ١، تأويل اآليات ٩٥األربعين :   
  .٣١، األسرار الفاطمية : ٤٣٨: ٢أعيان الشيعة  - ٢
  ، دفع الشبه عن ٤١: ٢، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٦١٧: ١٤إمتاع األسماع  - ٣

الدرر السنية في الرد على  ،١٦٤، شفاء السقام : ٤٢٩: ١١، سبل الهدى والرشاد ١٤٠الرسول: 
  .١٥٦’: ، شواهد الحق في االستغاثة بسيد الخلق٥٨، تطهير الفؤاد : ١٠الوهابية: 

من بر  دعاء يحه في الجزء الرابع منه في باب إجابةرواه البخاري في صح لى ماإاإلشارة بذلك  -  ٤
لى إ>قال: بينما ثالثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا ’: والديه من كتاب األدب عن النبي

غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: 
  .جهاها، لعل اهللا يفرعماالً عملتموها صالحة فادعوا اهللا بأانظروا 

هم إنّه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا فقال أحدهم : اللّ
ه نأى به الشجر فما أتيت حتّى أمسيت، رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي اسقيهما قبل ولدي، وأنّ

رؤوسهما أكره أن فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحالب فقمت عند 
بدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك أأوقظهما من نومهما، وأكره أن 

فافرج لنا فرجة نرى  كدأبي ودأبهم حتّى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أنّي فعلت ذلك ابتغاء وجه
  ة حتّى يرون منها السماء.جمنها السماء، ففرج اهللا لهم فر

إليها نفسها،  تأحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلب هم إنّه كانت لي ابنة عماللّ وقال الثاني:
يتها بها، فلما قعدت بين رجليها قفابت حتّى آتيها بمائة دينار، فسعيت حتّى جمعت مائة دينار، فل
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إنّه يجيب إکرامـاً للمتوسـل   إليه في غيبته فأن من له عند شخص قدر فتوسل به 
  جابة .ذکر المحبوب أو المعظم سبباً لإل قد يکونبه، و

وال فرق في هذا بـين التعبيـر بالتوسـل أو االسـتغاثة أو التشـفع أو التوجـه ،       
  إلی من هو أعلی منه. هومعناه التوجه به في الحاجة، وقد يتوسل بمن له جا

بعد خلقه في مدة حياتـه فـي الـدنيا، منـه مـا      : التوسل به| الحال الثاني
والترمذي في الـدعوات مـن جامعـه عـن عثمـان بـن        رواه جماعة منهم النسائي

  ادع اهللا لي أن يعافيني.«حنيف أن رجالً ضرير البصر أتی النبي| فقال : 
صبرت فھو خیر لفقال :    .<كإن شئت دعوت و إن شئت 

هـم  اللّ« يـدعو بهـذا الـدعاء:    ضوءه وه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وقال : فادع
إنّي توجهت بـک   محمد يا ،نبي الرحمة محمدأتوجه إليک بنبيک إنّي أسألک و

  » .عه فيهم شفّإلی ربي في حاجتي لتقضي لي ، اللّ
وصـححه  ، )من هذا الوجـه  إّال نعرفه  حسن صحيح غريب ال(قال الترمذي: 

                                                                                           
تعلم أنّي قد فعلت  هم فإن كنتالخاتم إالّ بحقّه، فقمت عنها، اللّ حاتق اهللا وال تفت ،عبد اهللا ياقالت: 

  فرج لنا منه، ففرج لهم فرجة.اذلك ابتغاء وجهك ف
فلما قضى عمله قال: اعطني حقّي،  ،جيراً بفرق أرزأهم إنّي كنت استأجرت وقال اآلخر: اللّ

    ←راعيها،و ب عنه، فلم أزل أزرعه حتّى جمعت منه بقراًـه ورغـه فتركـه حقّـت عليـفعرض
  وال تظلمني وأعطني حقّي. فجاءني فقال: اتق اهللا →

   .لى ذلك البقر وراعيها، فقال: اتق اهللا وال تهزأ بيإفقلت: إذهب 
فقلت: إنّي ال أهزأ بك فخذ ذلك البقر وراعيها، فأخذه فانطلق، فإن كنت تعلم أنّي فعلت ذلك 

  ، صحيح ٧٠: ٧و ٧٠: ٣ابتغاء وجهك فأفرج ما بقي، ففرج اهللا عنهم < صحيح البخاري 
  الديباج علی مسلم ،١١٧: ٦باب قصة أصحاب الغار، السنن الكبرى للبيهقي  ٩٠: ٨مسلم 

  .٣٩٦األمالي :  ، ۸۵: ۶للسيوطي  



                           ٥٢٣            ُمور التي كفّر بها الوهابية المسلمين ...الباب الثالث: في تفصيل األ

   .انتهی )١()ففعل الرجل فبرأ في روايةأبصر و قدفقام و(البيهقي وزاد : 

                                       
، ٢٢٩: ٥ن الترمذي نوصححه محقق المسند الشيخ شعيب األرنؤوط ، س ١٣٨: ٤مسند أحمد  - ١

، ٢٦: ٢ة ، صحيح ابن خزيم١٦٩: ٦وصححه، السنن الكبرى للنسائي  ٣١٣: ١المستدرك للحاكم 
   ←،٢٠، اإلغاثة: ٥’: ، إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي٢٢٧: ١الجامع الصغير 

، ١٧٩: ٦، البداية والنهاية ٣٦٥: ١، تاريخ اإلسالم  ٣٥٩: ١٩، تهذيب الكمال ١٧رفع المنارة:  →
 ، وقال:١٦٦ :٦، دالئل النبوة ٧٢٨، صحيح شرح العقيدة الطحاوية : ٣١١: ١٠سبل الهدى والرشاد 

اء ف، ش)دة عن شعبة، ففعل الرجل فبرأاسناد صحيح عن روح بن عبإورويناه في كتاب الدعوات ب(
ها مؤونة النظر في تصحيح حوقد كفانا الترمذي والبيهقي رحمهما اهللا بتصحي(وقال:  ٣٠٢السقام : 

  .)هذا الحديث، وناهيك به حجة في المقصود
لشيخ اضرورية في االستدالل على جواز التوسل ننقل ما ذكره الحديث من األحاديث ال بما أنو

إسناده (: ٤٧٨: ٢٨شعيب األرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد بعد نقله الحديث حيث قال 
عماره بن  بو جعفر هو عمير بن يزيد بن عمير األنصاري الخطمي، وهوأصحيح، رجاله ثقات، 

ن، وباقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخين، غير خزيمة ـ وهو ابن ثابت ـ من رجال أصحاب السن
أن عثمان بن حنيف ـ وهو عم أبي أمامة بن سهل بن حنيف ـ إنّما أخرج له البخاري في األدب 

  المفرد، وأصحاب السنن سوى أبي داود. 
  هو ابن فارس العبدي. رعثمان بن عمي

، وهو ١٠٤٩٥النسائي في الكبرى: ، و٣٥٧٨، والترمذي : ٣٧٩وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب : 
من  ٥١٩و ٣٣٣: ١، والحاكم ١٢١٩، وابن خزيمة : ١٣٨٥، وابن ماجة : ٦٥٩في عمل اليوم والليله : 

  طرق عن عثمان بن عمر بهذا اإلسناد.
ح غريب ال نعرفه إالّ من هذ الوجه من حديث أبي جعفر يهذا حديث حسن صح(قال الترمذي: 

  .): إسناده صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبيوهو الخطمي. وقال الحاكم 
  قلنا: بل في إسناده من لم يخرج له الشيخان كما سلف.

صحيح على شرط (به وقال:  ةمن طريق محمد بن جعفر عن شعب ١٩: ١وأخرجه الحاكم كذلك 
  ، ووافقه الذهبي.)مسلم

ار عن عثمان بن عمر عن من طريق إدريس بن جعفر العط ٨٣١١ : ٢وأخرجه الطبراني في الكبير
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بإسـناد   رواه الترمذي  والنسائي والبيهقـي والطبرانـي  (وفي خالصة الکالم: 
  انتهی.  )١()هو صحابي مشهورصحيح عن عثمان به حنيف و

خــرج هــذا الحــديث أيضــاً البخــاري فــي تاريخــه، وابــن ماجــة ،  و(قــال : 
يوطي فـي الجـامع   ذکـره الجـالل السـ   حاکم في المستدرک بإسناد صحيح، ووال

  انتهی. )٢()الکبير والصغير
في الرسالة األولی من رسائل الهديـة السـنية أنّـه رواه الترمـذي والحـاکم      و

  .)٣( وابن ماجة عن عمران بن حصين
 أجاب عنه بأجوبة طويلة تشبه کالم المبرسمين، لم نر فائدة فـي نقلهـا،    ثُم

اة کمـا سـتعرف   الحياة والوفـ وقد فهم الصحابة من هذا الحديث العموم لحالتي 
مر في الفصل األول في الشفاعة حديث األعرابي الذي قـال  في الحال الثالث، و

                                                                                           
مامة بن سهل بن حنيف، عن عمه عثمان بن حنف به. قال الدارقطني: ُأشعبة عن أبي جعفر عن أبي 

  إدريس بن جعفر العطار متروك.
من طريق هشام  ٦٦٠وهو في عمل اليوم والليله :  ١٠٤٩٦ر : يالنسائي في الكب هوأخرجه بنحو

  الدستوائي.
 ←مطوالً بذكر قصة، وابن السني في ٥٠٨، وفي الصغير : ١:  ٨٣١١ر وأخرجه الطبراني في الكبي

من طريق روح بن القاسم كالهما عن أبي  ٥٢٧ـ  ٥٢٦: ١، والحاكم ٦٣٣عمل اليوم والليلة :  →
  مامة سهل بن حنيف، عن عمه عثمان بن حنيف به.ُُأجعفر الخطمي، عن أبي 

  . )لذهبي.. ووافقه ا )صحيح على شرط البخاري(قال الحاكم: 
، الفجر ١٥٤د الخلق : سيبفي االستغاثة  ، شواهد الحق٨الدرر السنية في الرد على الوهابية:  - ١

  . ٨٧الصادق: 
  .١٥٥د الخلق ص: في االستغاثة بسي ، شواهد الحق ٨الدرر السنية في الرد على الوهابية:  - ٢
  .٣١بن محمد بن سعود:  العزيز اُألولى من رسائل الهدية السنية لعبدالرسالة  - ٣
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ه النبـي| علـی   فـأقر  )١()نّا نستشفع بـک علـی اهللا  إفادع اهللا لنا ف(للنبي |: 
خـری  ُأوي | الـذي يعبـر عنـه تـارة بالتوسـل      ذلک، فهـذا هـو التوسـل بـالنب    

  غير ذلک.باالستشفاع و
التوسل به | في حياته ما ورد في قصة سواد بن قارب التي رواهـا   منو

نشـد  أفي الکبير کما في خالصة الکالم ورواها غيـره أيضـاً وفيهـا أنّـه     الطبراني 
  النبي | قصيدته التي يقول فيها: 

  ک مأمون علی کلّ غائبــــأنو      رهـرب غي د أن اهللا الــأشهـــف   
  بن األکرمين األطائبلی اهللا يا إ      لةــــأنک أدنی المرسلين وسيو  
  إن کان فيما فيه شيب الذوائبو     لـــخير مرس فمرنا بما يأتيک يا  
  )٢(اربــفتيالً عن سواد بن ق بمغنٍ       ذو شفاعة وکن لي شفيعاً يوم ال 

فلم ينکر عليـه رسـول اهللا | قولـه: أدنـی المرسـلين وسـيلة ، وال قولـه:        
  .وکن لي شفيعاً

من التوسل به | في حياته ما رواه البيهقـي کمـا فـي خالصـة الکـالم      و
  أنشد:لی النبي | يستسقي به وإياً جاء عن أنس أن أعراب

  شغلت أم الصبي عن الطفل وقد  أتيناک والعذراء يدمی لبانها  

                                       
، التمهيد ١٢٩: ٢، المعجم الكبير ٥٧، كتاب العرش: ٢٥٢، كتاب السنة : ٤١٨: ٢سنن أبي داود  - ١

  ، ٥٠٥: ٤، تهذيب الكمال ٢٦٦، دفع التشبيه بأكف التنزيه : ١٤١: ٧البر  البن عبد
  .٣٠٦، شفاء السقام: ٣١٧، شرح العقيدة الطحاوية: ١١: ١البداية
  ، اإلستيعاب البن ٨: ١٧، عمدة القارىء ٢٥٠: ٨الزوائد  ع، مجم٩٤: ٧الكبير  المعجم - ٢
، ذيل تاريخ بغداد البن ١٨١: ٤،  تفسير ابن كثير ١١٩٤: ٤، دالئل النبوة لإلصبهاني ٦٧٥: ٢البر  عبد

اع ، إمت٤١٠: ٢، البداية والنهاية ٢٢: ١٦، الوافي بالوفيات ٢٠٦: ١، تاريخ اإلسالم ١٣٤: ٤النجار 
، السيرة ٢٠٩: ٢، سبل الهدى والرشاد ٣٤٦: ١، السيرة النبوية ١٠٢: ١، عيون األثر ٥: ٤األسماع 

  .٣٢٤: ١الحلبية 
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  إلی أن قال:
  .)١(إلی الرسل إّال  أين فرار الخلقو           اـک فرارنــوليس لنا إال إلي  
أنس لما أنشده  قال هذا صريح في التوسل به | ، ولم ينکره عليه، بلو
لـم يـزل يـدعو    قام يجر رداءه حتّی رقی المنبر فخطـب و دعـا لهـم، ف   (: األبيات

  .)٢()هو علی المنبرحتّی أمطرت السماء و
 لوکان أبو(وروی البخاري في صحيحه أنّه | قال لما أمطرت السماء : 

  من ينشدنا قوله ؟  ،عيناهطالب حياً لقرت 
کأنک أردت قوله: ،: يا رسول اهللا فقال علي  

  لِلألرام مةٌعص اليتَامى مالُثَ    هجهِام بومی الغَستسقَي أبيضُو      
  )٣(.فتهلل وجه النبي|

واستسقاء الغمام بوجهـه هـو عـين التوسـل والتوجـه بـه. و هـذا البيـت مـن          
فـأمطرت السـماء، وذلـک قبـل البعـث،       طالب النبي| ،  قصيدة مدح بها أبو

  حياء.من أدلة التوسل باأل وهذا أيضاً
                                       

 ، ٤٣٢: ٢، االستذكار ٥٩٧، كتاب الدعاء : ٧٢، األحاديث الطوال : ٣١: ٧عمدة القارىء  - ١
  ، عيون األنباء في ٥٠٢: ٥، اإلصابة في تمييز الصحابة ٩٠، رفع المنارة : ٦٤: ٢٢التمهيد 

  ، النهاية في غريب ١٢٦: ٥، إمتاع األسماع ٩٨: ٦، البداية والنهاية ٧٠٤طبقات األطباء : 
  .١٣٠: ٣الحديث 

  تقدم تخريجه. - ٢
  ، السنن الكبرى٤٠٥: ١أبواب االستسقاء ، سنن ابن ماجة  ١٥: ٢صحيح البخاري  - ٣
، كتاب الدعاء: ٧٣، األحاديث الطوال : ٤١١: ٢ي ، فتح البار٣٧٢: ٨الزوائد  ع، مجم٣٥٢: ٣للبيهقي  

، فيض القدير في ٣٨٩: ٢ليق التعليق غ، ت٤٧، أمثال الحديث : ٤٣٣: ٢البر  ، االستذكار البن عبد٥٩٧
، ٣٨٨: ١٤بغداد  ، تاريخ١٩٨: ٣، الطبقات الكبرى ٣١، رفع المنارة : ٨٨: ٥شرح الجامع الصغير 

  .٩٩: ٦، البداية والنهاية ٧٠٥ عيون األنباء في طبقات األطباء :
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روی الطبرانـي   ل الثالث: التوسل به| بعـد وفاتـه  الحا(قال السمهودي : 
ــی    عثمــان بــن فــي الکبيــر عــن عثمــان بــن حنيــف أن رجــالً کــان يختلــف إل

ي ابـن  ه ، فلقينظر في حاجت يلتفت إليه، وال ان الکعفان(رض) في حاجة له، و
ئـت  إ ثُـم  ت الميضـاة فتوضـأ ،   إئـ فقال له ابـن حنيـف:    ،حنيف فشکا إليه ذلک

بنبينــا  إليــک توجــهأ ولک  أهــم إنّــي أســاللّ«قــل:  ثُــم جد فصــلّ رکعتــين، ســالم
 يبـک إلـی ربـک أن تقضـ    إنّـي أتوجـه    ،محمـد | نبـي الرحمـة ، يـا    محمد
أتی باب عثمان،  ثُم  ،تذکر حاجتک ، فانطلق الرجل فصنع ما قالو  ،  »حاجتي

فجاءه البواب حتّی أخذ بيده، ،فأدخل علی عثمان (رض) ، فأجلسـه معـه علـی    
فقال : حاجتـک، فـذکر حاجتـه وقضـاها لـه، ثُـم قـال لـه : مـا ذکـرت            ،الطنفسة

حاجتک حتّی کانت الساعة. وقال : ما کانت لک من حاجة فاذکرها، ثـم خـرج   
لـه: جـزاک اهللا خيـراً مـا کـان ينظـر فـي        فقـال   الرجل من عنده فلقي ابن حنيف

ولکـن  واهللا ما کلمتـه   :حتّی کلمته في ! فقال ابن حنيف ييلتفت إل حاجتي وال
ــول اهللا| و  ــهدت رس ــکا إل  ش ــاه ضــرير فش ــه     أت ــال ل ــاب بصــره فق ــه ذه ي

  .ن شئت دعوت أو تصبرإالنبي|: 
   .إنّه ليس لي قائد وقد شق علي ،فقال: يا رسول اهللا

ادع بهـذه   ثُـم  صـلّ رکعتـين    ثُـم  لنبي|: إئت الميضاة فتوضأ فقال له ا
  الدعوات.

قــال ابــن حنيــف: فــواهللا مــا تفرقنــا وطــال بنــا الحــديث حتّــی دخــل علينــا  
  . )١(<قط أنه لم يکن به ضرکالرجل:

                                       
، ٣١: ٩وصححه، المعجم الكبير  ١٨٣: ١، المعجم الصغير ١٦٨ـ  ١٦٧: ٦دالئل النبوة للبيهقي  - ١

وقال:  ٢٧٩: ٢الزوائد  ع، مجم٢٤: ١٠، تحفة األحوذي في شرح سنن الترمذي ٣٢٠كتاب الدعاء : 
، سبل الهدى ٣٢٧: ١١، إمتاع األسماع ٩٥>والحديث صحيح بعد طرقه التي روي بها<، رفع المنارة: 

، وقال: >صححه الطبراني ، ١٢’ : تدع الغبي بجواز التوسل بالنبيب، إرغام الم٤٠٧: ١٢والرشاد 
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  قال: ورواه البيهقي من طريقين بنحوه.
م ذي هـ حضره المن األثر بفهم عثمان و  قال السبکي : واالحتجاج من هذا

  .انتهی )١()بفعلهمکانوا أعلم باهللا ورسوله و
فـي الکبيـر واألوسـط بسـند فيـه روح بـن       و(   مقام آخر ما لفظـه :  في فيهو

صالح وثقه ابن حبان وفيه ضعف وبقية رجالـه رجـال الصـحيح عـن أنـس بـن       
بنت أسد دخل عليها رسول اهللا | فجلـس عنـد    فاطمة مالک قال: لما ماتت

. تکفينها ببـرده ذکر ثناءه عليها وو ُ◌ّم يأبعد  ُ◌ّميأیا  هللا كمرحرأسها  فقال: 
عمـر بـن   سامة بـن زيـد وأبـا أيـوب األنصـاري و     ُأ دعا رسول اهللا| ثُم قال: 
وا اللحـد حفـره رسـول    غالماً أسود يحفرون، فحفروا قبرها، فلما بلغـ خطاب وال

فاضـطجع  أخرج ترابه بيده، فلمـا فـرغ دخـل رسـول اهللا |      بيده و اهللا|
ھو حي الیموت اغفر ألّمي فاطمة بنت هللا الذي یحیي ویمیت و :قال ثُم فيه، 

  .)٢()واألنبیاء الذین من قبلي كأسد،  ووسع علیھا مدخلھا بحّق نبیّ 
األوســط وابــن حبــان اه الطبرانــي فــي الکبيــر وور(: فــي خالصــة الکــالمو

  انتهی. )٣()والحاکم وصححوه
جـواز التوسـل   صريح في » ألنبياء الذين من قبلينبيک وا بحق«أقول: قوله: 

نقلـه عـن ابـن     دم اختصاص التوسل بالنبي |کما مـر عباألحياء واألموات و

                                                                                           
   شك في صحة الحديث المرفوع... وتعقبه حمدي السلفي بقوله: ال

 ٦٠٦: ٢تصحيحها أيضاً الحافظ المنذري في الترغيب  یوالقصة صحيحة جداً، وقد وافق عل
  .٩٩: ١...< ، شرح سنن ابن ماجة  ٢٧٩: ٢والحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 

  .١٣٧٣ـ  ١٣٧٢: ٤وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى  - ١
 وصححه، كنز ٢٥٧: ٩الزوائد  ع، مجم٦٨: ١، المعجم األوسط ٣٥٢: ٢٤المعجم الكبير  - ٢
. وهو في وفاء الوفاء ٧د على الوهابية: ، الدرر السنية في الر١١٥، رفع المنارة : ١٤٨: ١٢العمال  
  .١٣٧٣: ٤| خبار دار المصطفى أب
  .٧الدرر السنية في الرد على الوهابية:  - ٣
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  السالم. عبد
المطلب رضي اهللا عنها  ن التوسل به | بعد موته قول صفية بنت عبدمو

  علماء األثر.للنبي | التي رواها أهل السير و في مرثيتها
    هللا أنتَا سولَأال يا ر ا براً ولم تَنَبِ کنتَو     نارجاؤک ١(افياًج(.  
ــا : و ــا رســول اهللا(قوله ــا  ي ــت رجاؤن ــتغاثة   )أن ــي التوســل واالس صــريح ف

  أنت وسيلتنا إليه. ت رجاؤنا في الشفاعة إلی اهللا، وأي أن ،به|
يصح هذا علـی   بمسمع من الصحابة ، ولم ينکر عليها أحد، وال ذلک قالت
 تهجهل ،توسل باألموات تعالی، واستغاثة وة؛ ألنّه دعاء ونداء لغير اهللارأي الوهابي

علمته الوهابية ! صفية عمة النبي| وصاحبته وسائر الصحابة الذين سمعوه و
  يقولون : إن قدوتهم السلف!! مع ذلک يسمون أنفسهم السلفية وو

 محمـد ي في الوفاء البن الجوزي من طريـق أبـ  و(وفي وفاء الوفاء ما لفظه: 
الدارمي بسنده عن أبي الجوزاء قال: قحط أهل المدينـة قحطـاً شـديداً، فشـکوا     

ة إلـی السـماء   نظروا قبر النبي| فاجعلوا منه کوإلی عائشة (رض) فقالت: فا
       بـين السـماء سـقف، ففعلـوا ، فمطـروا حتّـی نبـت العشـب         کون بينـه و ي حتّی ال

  .)٢(م الفتقاي عسمنت اإلبل حتّی تفتقت  من الشحم فُسمو
ل الجـدب سـنة أهـ    أعلـم أن فـتح الکـوة عنـد    ين المراغـي: و قال: قـال الـز  

                                       
  ، االستيعاب ٣٢٠: ٢٤، المعجم الكبير ٣٩٠: ٩الزوائد  ع، مجم٢٥٢ذخائر العقبى :  - ١

  ، إمتاع ٩: ٨حابة اإلصابة في تمييز الص ،٣٢٥: ٢، الطبقات الكبرى ٤٩: ١ر ــالب دــالبن عب
  . ٨٦: ١١، سبل الهدى والرشاد ١٩٨، الدر النظيم : ٥٩٧: ١٤األسماع 

، ٤٠٩: ٣، النهاية في غريب الحديث ٩٤٦: ٣، غريب الحديث للحربي ٤٤: ١سنن الدارمي  - ٢
  وصححه، رفع ٢٥وصححه، اإلغاثة :  ٢٣’: تدع الغبي بجواز التوسل بالنبيبإرغام الم

، شواهد ١٤٣، تطهير الفؤاد : ٣٤٧: ١٢، سبل الهدى والرشاد ١٦٥: ١٤اع االسماع ، إمت ٢٠٣المنارة:  
  .١٦١الحق في االستغاثة بسيد الخلق : 
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ة فــي ســفل قبــة الحجــرة ،أي القبــة الزرقــاء المدينــة حتّــی اآلن ، يفتحــون کــو
بـين  السـقف حـائالً بـين القبـر الشـريف و     إن کـان  سة مـن جهـة القبلـة، و   المقد
  .السماء

قصـورة  مه للوجـه الشـريف مـن ال   سنتهم اليوم فـتح البـاب المواجـ   قلت : و
  . )١()المحيطة بالحجرة واالجتماع هناک

ف بالفعـل کمـا يتوسـل بـه     بقبـره الشـري  فهذا توسـل بـه | بعـد موتـه و    
الذين هم أعلم بـاهللا وبرسـوله وأحکامـه     هو مستمر من عصر الصحابةبالقول، و

کـلّ   تبعهم عليه المسـلمون فـي  وبحرمته وحرمة قبره من الوهابية ومن وافقهم و
  عصر کما صرح به الزين المراغي من غير نکير.

 التوسل به| في عرصات  : الحال الرابع(ء: قال السمهودي في وفاء الوفا ثُم
القيامة فيشفع إلی ربه تعالی، وذلک مما قام اإلجماع عليه، وتواردت به 

 هللا إلی عيسی :ياوحی اأ« قال   τصححه عن ابن عباساألخبار، روی الحاکم و
ما  محمدمتک أن يؤمنوا به، فلوال ُُأأمر من أدرکته من ، ود حممعيسی ، آمن ب
اً ما خلقت الجنّة والنار، ولقد خلقت محمدلوال أنّي خلقت خلقت آدم، و

رسول اهللا  محمدإله إالّ اهللا  العرش علی الماء فاضطرب، فکتبت عليه: ال
  .)٢()فسکن

يتوسل بمن لـه هـذا المقـام     فع واليستش قلت : فکيف ال(قال السمهودي : 

                                       
  .١٣٧٤: ٤  |وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى - ١
  ، طبقات المحدثين ٦١: ٧وصححه، تفسير الثعلبي  ٢: ٢المستدرك على الصحيحين  -  ٢

  ، سبل الهدى ١٣٨’ : ، دفع الشبه عن الرسول١٨٧: ٣سماع ، إمتاع األ٣٨٧: ٣صبهان إب  
    ، تطهير ٢٩٦، شفاء السقام  : ٣٣٧: ٢، ينابيع المودة للحنفي ٣٥٦: ١، السيرة الحلبية ٧٤: ١والرشاد   
  .١٦٥في االستغاثة بسيد الخلق :  ، شواهد الحق١٣٥الفؤاد:   
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والجاه عند مواله؟! بل يجوز التوسـل بسـائر الصـالحين کمـا قالـه السـبکي وإن       
السالم ما يقضي أن سؤال اهللا بعظـيم مـن خلقـه ينبغـي      نقل بعضهم عن ابن عبد

  انتهی. )١()أن يکون مقصوراً علی نبينا |
    فـي الصـحيحين    أحاديـث التوسـل بـه يـوم القيامـة     (في خالصـة الکـالم:   و
  انتهی. )٢()غيرهما فال حاجة إلی اإلطالة بذکرهاو

من أخبار التوسل بالمالئکة واألنبياء ما في خالصـة الکـالم عـن األذکـار     و
هـم  اللّ: «  اًأن النبي | أمر أن يقول العبد بعـد رکعتـي الفجـر ثالثـ    ( :للنووي

، قال في شرح »| أجرني من النار محمدرب جبرئيل وميکائيل وإسرافيل و
فهـو سـبحانه    إّال  خص هؤالء بالذکر للتوسل بهم فـي قبـول الـدعاء و    :األذکار

  انتهی. )٣()ه من التوسل المشروعنّأهم ذلک افف ،رب جميع المخلوقات
أما التوسل بغيره | من األحياء فقـد جـاء فـي حـديث استسـقاء عمـر       و

  بالعباس الذي أشار إليه ابن تيمية في کالمه السابق.
فـي  و(سـالة زيـارة القبـور مـا لفظـه :      مـن ر  قال ابن تيميـة فـي مقـام آخـر    و

هـم إنّـا   الصحيحين أن عمر بن الخطاب (رض) استسقی بالعباس فدعا فقال : اللّ
  . )٤()إنا نتوسل إليک بعم نبينا فاسقنا فسقواأجدبنا نتوسل بنبينا فتسقينا، وکنّا إذا 

وقد روی ابن النعمان في مصباح (ظه: ما لف ءوقال السمهودي في وفاء الوفا
رسول اهللا | نحو ما في الصحيح، بالعباس عمτ  الظالم قصة استسقاء عمر

في بعضها عن أنس ة اهللا بن الحسن رواها من طرق، وأن الحافظ أبا القاسم هبو

                                       
  .١٣٧٥: ٤ | وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى -  ١
  .٨، فتنة الوهابية : ١٤الدرر السنية في الرد على الوهابية:  -  ٢
  .١٦٧في االستغاثة بسيد الخلق : ، شواهد الحق٢٨سنية في الرد على الوهابية: لالدرر ا - ٣
  .١٤: ١زيارة القبور واالستنجاد بالمقبور  - ٤
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بالعباس بن عبد إذا قحط استسقی  τقال: کان عمر بن خطاب  τبن مالک 
توسلنا إليک بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل  هم إنّا کنّا إذا قحطنايقول: اللّ، وτالمطلب

  ليک بعم نبينا | فاسقنا.إ
  .قال : فيسقون 

ا نستســقيک بعــم هــم إنّــعبــاس أن عمــر قــال: اللّابــن  فــي روايــة لــه عــن و
في ذلک يقـول عبـاس بـن عتبـة بـن      ونستشفع إليک بشيبته ، فسقوا و نبيک|
  :أبي لهب

    ي سالحجاز وأهلَ قی اُهللابعمه  ةشعي يستسقي بشيبته عمر  
روي أن العبــاس (رض) قــال فــي دعائــه : وقــد توجــه بــي القــوم إليــک،   و

  .ءانتهی وفاء الوفا )١()لمکاني من نبيک |
ســد الغابـة فـي معرفــة الصـحابة البـن األثيــر الجـزري قــال :      ُأعـن کتـاب   و

لقحــط، ا اشــتد اعــام الرمــادة لمــعمــر بــن الخطــاب بالعبــاس (رض)  ىاستســق(
ــی اهللا  فســقاهم اهللا تعــالی و أخصــبت األرض، فقــال عمــر: هــذا واهللا الوســيلة إل

  والمکان منه.
  قال حسان بن ثابت:و

  مام بغرة العباسِی الغَـــسقفَ            دبناــَج تابعسأل األنام وقد تَ      
  ون الناسِدبذاک  النبي ثَورِ               يذــال وصنّو والده عم النبيِ     
     اســمخضرة األجناب بعد الي         به البالد فأصبحت  أحيی اإلله  

يقولــون: هنيئـاً لــک ســاقي  النـاس طفقــوا يتمســحون بالعبـاس و   ولمـا ســقي 
  انتهی. )٢()الحرمين

                                       
  .١٣٧٥: ٤ | وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى - ١
  ، الوافي ٨١٥: ٢البر  ن عبدـ، االستيعاب الب١١١: ٣رفة الصحابة مع يـف د الغابةـسُأ - ٢
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واستسقی عمر بالعباس لما اشتد القحط عـام الرمـادة   (في خالصة الکالم: و
نس بن مالک وذلـک مـن   أمذکور في صحيح البخاري من رواية وذلک  فسقوا،

ــا استســق التوســل، بــل فــي المواهــب اللدنيــة للعالمــة القســطالني أنىعمــر لم 
ها الناس، إن رسـول اهللا | کـان يـری للعبـاس مـا يـری       يا أي> بالعباس قال: 
ففيـه  ، »اهللا تعـالی اتخذوه وسـيلة إلـی   ، فاقتدوا به في عمه العباس، والولد للوالد

  التصريح بالتوسل، وبهذا يبطل قول من منع التوسل مطلقاً باألحيـاء واألمـوات ،  
  لی آخر ما قال.إ  )١()وقول من منع ذلک بغير النبي |

ال يقال: لو کان التوسل بالميت جائزاً لتوسل عمر بـالنبي | بعـد موتـه،    
  .اإلجابة ولم يتوسل بالعباس؛ ألن التوسل بالنبي| أقرب الی

يلزم علی اإلنسان دائماً توخي األقرب إلی اإلجابة في التوسل  ألنا نقول: ال
يـدل  و  ،شاء فضل في العبادة، بل له أن يختار مايلزم توخي األ والدعاء، کما ال

من أن النبي| طلب الدعاء مـن عمـر،    لی ذلک ما ذکره ابن تيمية کما مرع
أنّـه| أمـر عمـر أن    و ،ضل مـن عمـر؟  ن أبي بکر الذي هو أففلم لم يطلبه م

مـن أبـي بکـر الـذي هـو       ه من أويس فلم يـأمره أن يطلبـه  سفيطلب االستغفار لن
الکُـلّ؟ وأن أبـا بکـر قـال      ، بل من النبي| الذي هو أفضلسأفضل من أوي

  من عمر؟! لعمر: استغفر لي ، فلم لم يطلب ذلک من النبي| الذي أفضل
ــ   ــا نتوســل إلي ــول عمــر: إنّ ــی أن ق ــا العل يخــرج عــن التوســل   ک بعــم نبين

أي نتوسل إليک بمـن لـه عنـدک حرمـة لکونـه عـم نبينـا المقـرب          ،بالنبي|
عندک، کما تقول لغيرک : أتوسل إليک بقرابة الملک أو بمرضعة ابنک أو بصهر 

                                                                                           
  .٣٦١: ١٦بالوفيات 

  .١٥٧’: د الخلقبسي اإلستغاثةفي  ، شواهد الحق١٠الدرر السنية في الرد على الوهابية :  - ١
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وهذا كما فـي قولـه    ،يقل: نتوسل إليك بالعباس أخيک أو نحو ذلک، ولذلک لم
لبيان العلـة   قصداً ،يقل علی الوالدولم  ،)١(}لُوِد لَُھ ِرْزقُُھ نَّ َوَعلَى اْلَموْ : {تعالى

قول العباس  هي أن الولد له واهللا العالم ، ويرشد إلی ذلکفي ثبوت ذلک عليه و
لمکاني مـن   القوم إليک يه بوقد توج(علی بعض طرق هذا الحديث المتقدمة: 

  .)٢()نبيک
 ،اس مـن بـين سـائر الصـحابة    عبـ ما خـص عمـر ال  نّإو( :في خالصة الکالمو

التوسـل بالمفضـول مـع     لبيـان جـواز  إلظهار شرف أهل بيت الرسـول | ، و 
 )٣()هـو أفضـل مـن العبـاس    اً (رض) کـان موجـوداً ، و  يـفإن علـ  ،وجود الفاضل

  انتهی.
هـذه کانـت    أن )کنـا إذا أجـدبنا نتوسـل إليـک بنبينـا     (ال يقال: ظاهر قولـه:  

يمکـن التوسـل اآلن    أي حيـث ال  ،)وسل إليک بعـم نبينـا  إنا نت(قوله : ، وعادتهم
  .بنبينا لموته، فإنا نتوسل إليک بعمه، فهذا يدل علی عدم جواز التوسل بالميت

يمکننـا التوسـل    لـخ فـي أنّـه حيـث ال    ا )وإنا نتوسل(ألنا نقول: ظهور قوله: 
حظـة  السيما بعد مال أي قرينة دلت علی هذه المحذوفاتوبنبينا لموته ممنوع، 

  ؟!عمال مما مرما دلّ علی جواز التوسل بالميت باأل
زعمه ابن تيمية من أنّه لم يذکر أحد من العلماء أنّـه يشـرع    ب مامما يکذّو

                                       
  .٢٣٣سورة البقرة:  - ١
، تاريخ ٣٢: ٧ء للعيني ، عمدة القارى٣٢: ٤، نيل األوطار للشوكاني ٨١: ٢سبل السالم للصنعاني  - ٢

، إحياء علوم ٥٢٢: ٢، معارج القبول ١٤٣، تطهير الفؤاد : ٣٠٩السقام : ء، شفا٣٥٨: ٢٦مدينة دمشق 
  .٣٠٨: ١الدين 
  .١٥٨’ : ، شواهد الحق في االستعانة بسيد الخلق١٢الدرر السنية في الرد الوهابية :  -  ٣
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ا نقـل عـن أئمـة المـذاهب     التوسل بالنبي والصالح بعد موته وال استحبوا ذلک م
قـال   ،هرجحان ذلک واسـتحباب ائها من التوسل به | في مماته وعلماألربعة و

قال عياض في الشفا بسند جيد عن « غيره في غيره: السمهودي في وفاء الوفاء و
 المـؤمنين  جعفرأميـر  ابن حميد أحد الرواة عن مالک فيما يظهـر قـال: نـاظر أبـو    

  ، فقال مالـک: يـا أميـر المـؤمنين     صلّى اهللا عليه وسلّم مالکاً في مسجد رسول اهللا
ْرَفُع وا اهللا تعالی أدب قوماً فقـال :  { ترفع صوتک في هذا المسجد ، فإن  ال الَ َت

َصْوِت النَِّبيِّ  ْصَواَتُكْم َفْوَق  وَن  مدح قوماً فقال: {اآلية، و )١(}أَ إِنَّ  الَِّذیَن َیُغضُّ
ْصَواتَُھْم ِعنَد َرُسولِ  َك ِم ن  ذم قوماً فقـال: { اآلية، و )٢(}هللا أَ إِنَّ الَّ ِذیَن ُیَناُدوَن 

َراتِ  أن حرمته ميتاً کحرمته حياً، فاستکان لها أبو جعفر اآلية، و )٣(}َوَراِء اْلُحُج 
  اهللا ، استقبل القبلة وادعو أم استقبل رسول اهللا |؟ فقال: يا أبا عبد

إلـی اهللا  × وسيلة أبيک آدم م تصرف وجهک عنه وهو وسيلتک وفقال: ل
َولَ ْو  تعـالی: { تعالی، قـال اهللا   استقبله واستشفع به، فيشفعک اهللابل  ؟يوم القيامة

  اآلية انتهی.)٥())٤( }أَنَُّھْم إِذ َظلَُموا أَْنفَُسُھمْ 
القاضـي عيـاض فـي الشـفا      -أي الحـديث   - ذکره(في خالصة الکالم : و

د ، والسـي  زيـارة خيـر األنـام   ذکره اإلمـام السـبکي فـي    وساقه بإسناد صحيح ، و
هــب اللدنيــة، ني فــي المواال، والعالمــة القســطءالســمهودي فــي خالصــة الوفــا
                                       

  .٢سورة الحجرات :  -  ١
  .٣سورة الحجرات :  -  ٢
  .٤سورة الحجرات:  - ٣
  .٦٣سورة النساء:  - ٤
، دفع ٤١: ٢بتعريف حقوق المطصفى   ، الشفا١٣٧٦: ٤|وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى  - ٥

  .١٦٣، شفاء السقام: ٢٩٥: ١٢، سبل الهدى والرشاد ١٤٠’ : الشبه عن الرسول
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ذکـر کثيـر مـن أربـاب     تحفة الزوار والجوهر المـنظم ، و  والعالمة ابن حجر في
المناسک فـي آداب زيـارة النبـي | ، قـال العالمـة ابـن حجـر فـي الجـوهر          

  مطعن فيه. المنظم: رواية ذلک عن اإلمام مالک جاءت بالسند الصحيح الذي ال
 ابـن فهـد بإسـناد جيـد،      رواهـا المة الزرقاني في شرح المواهـب: و وقال الع

رواها القاضي عياض في الشفا بإسناد صحيح رجاله ثقـات لـيس فـي إسـنادها     و
  اب.کذّ اع والوضّ

 )١()مراده بذلک الرد علی من نسب إلی مالک کراهيـة اسـتقبال القبـر   قال : و
  انتهی.

مـا اشـتمل عليـه مـن أمـر      فانظر هـذا الکـالم مـن مالـک و    (ي: قال السمهود
 )٢()ل بالنبي |، واستقباله عند الدعاء، وحسن األدب التام معهالزيارة والتوس

  انتهی.
فهذا قول مالک إمام المذاهب مخاطباً بـه المنصـور الخليفـة العباسـي حتّـی      

بـه أن حرمـة رســول    سـلطانه ، مبينـاً  لکالمـه ، مـع أنّـه خليفـة الوقــت و     اسـتکان 
لــم تصــرف (قولــه: اهللا| ميتــاً کحرمتــه حيــاً، مخاطبــاً لــه بخطــاب التــوبيخ ب

وسـيلة  و ه الوسيلة للخلقناصاً علی حسن التوسل به ورجحانه ، وأنّ )وجهک عنه
اً علـی  أبيهم آدم، آمراً له باستقبال قبره والتشفع به، ضامناً له عليه الشفاعة، ناصّـ 

ابـن  عامة للحياة والممات ، کـلّ هـذا و    اآلية )٣(}َولَْو أَنَُّھْم إِذ َظلَُم وا{أن آية: 

                                       
  .١٥٦بسيد الخلق : ، شواهد الحق في االستغاثة ١٠ية: بالدرر السنية في الرد على الوها - ١
  .١٣٧٦: ٤وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى   -  ٢
  .٦٤سورة النساء:  -  ٣
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ه، وال اسـتحبوا ذلـک!!   ية يقول: إنّه لم يشرع التوسل بالنبي والصالح بعد موتتيم
الـدعاء مـخ العبـادة ومبناهـا علـی      (يقول : ه ويخاف من االبتداع بزعمويتورع و

سـبة لـوازم التجسـيم إليـه تعـالی، وعـن       ، وال يتـورع عـن ن  )١()باع ال االبتداعاالتّ
  لی الشرک.إتکفير المسلمين ونسبتهم 

 ـد اهللا  حکـی السـمهودي عـن أبـي عبـد      ثُماهللا بـن الحسـين    بـن عبـد   محم
السامري الحنبلي في المستوعب في آداب زيارة النبي | : أنّه يجعـل القبـر   

اللّهـم  (تلقاء وجهه، والقبلة خلف ظهره ، والمنبر عن يساره، ويقول في دعائه : 
 )٢(}وا أَْنفَُس ُھْم َج اُءوكَ َولَ ْو أَنَُّھ ْم إِذ َظلَُم  × : {في کتابک لنبيـک إنّک قلت 
لک أن توجـب لـي المغفـرة کمـا     ي قـد أتيـت نبيـک مسـتغفراً ، فاسـأ     اآلية، وأنّـ 
  . )٣(»هم إنّي أتوجه إليک بنبِيک |حياته، اللّ يلمن أتاه ف تهاأوجب
  .طويالً اًذکر دعاءو

 ة : إن کـان أحـد أوصـاک    يـ منصور الکرمـاني مـن الحنف   قال أبوو(قال:  ثُم
التسليم تقول: السالم عليک يا رسول اهللا من فالن بن فـالن، يستشـفع بـک    بتبليغ 

  .)٤()إلی ربک بالرحمة والمغفرة فاشفع
يعنـي   -فـي کـالم أصـحابنا    و(لفظـه:   قال السمهودي فـي وفـاء الوفـاء مـا    و

                                       
  .٤٤ـ  ٤٣: ١زيارة القبور واالستنجاد بالمقبور  -  ١
  .٦٤سورة النساء: -  ٢
  ، السيف۵۹۹: ۲، کشف القناع للبهوتي ۴۹۵:  ۳، والشرح الکبير  ۵۹:  ۳البن قدامه  المغني -  ٣
 .۱۵۸، شفاء السقام : ۶۵رفع المنارة : ،  ۱۷۷الصقيل :  
  .١٣٧٦: ٤|وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى  - ٤
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 )١()أن الزائر يستقبل الوجـه الشـريف فـي السـالم والـدعاء والتوسـل       -الشافعية 
  انتهی محل الحاجة.

قـال  (د بن زينـي دحـالن:   موفي خالصة الکالم والدرر السنية کالهما ألح
العالمة ابن حجـر فـي کتابـه الخيـرات الحسـان فـي مناقـب اإلمـام أبـي حنيفـة           
النعمان في الفصل الخامس والعشرين: إن اإلمام الشافعي أيـام هـو ببغـداد کـان     

 ثُـم  سـلم عليـه   يتوسل باإلمام أبي حنيفة (رض) ، يجـيء إلـی ضـريحه يـزور في    
  يتوسل إلی اهللا  تعالی به في قضاء حاجاته.

قد ثبت أن اإلمام أحمد توسل باإلمام الشافعي (رض) حتّـی تعجـب   قال: و
           شــافعي کالشــمس للنــاس، إلمــام أحمــد فقــال لــه أبــوه: إن الاهللا ابــن ا ابنــه عبــد

رب يتوسـلون إلـی اهللا   هـل المغـ  أمـام الشـافعي أن   ولما بلـغ اإل  .کالعافية للبدنو
  انتهی. )٢()باإلمام مالک لم ينکر عليهم

ن االمام الشـافعي (رض) توسـل بأهـل    أوفي الصواعق المحرقة البن حجر 
ي حيث قال : البيت النبو  

  يــــــتـوهم إليه وسيل    ي ـــــآل النبي ذريعت(        
  .یانته )٣()بيدي اليمين صحيفتي    أرجو بهم أعطی غداً        

ري الحنبلـي، والکرمـاني الحنفـي،    فهذا اإلمام مالک إمام المالکيـة، والسـام  

                                       
  .١٣٧٨:  ٤المصدر السابق  - ١
، ١٦٦’: ، شواهد الحق في االستغاثة بسيد الخلق٢٨على الوهابية:  الدرر السنية في الرد - ٢

فعي موجودة في: وفيات األعيان عن الشاالمنقولة ، والمقولة  ٢٥٢مراء الحرام: ُأخالصة الكالم في 
  .١٣: ١م ، كتاب اُأل١٦٤: ٤أبناء الزمان وأنباء 
  .٥٢٥ـ  ٥٢٤: ٢الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة  - ٣
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علماء الشافعية قـائلون بحسـن التوسـل والتشـفع بـه | بعـد موتـه، واإلمـام         و
    توسـل باإلمـام أبـي حنيفـة بعـد موتـه،       عي توسل بأهل البيت بعد موتهم، والشاف
ي ته، وأحمد توسل بالشافعأقر أهل المغرب علی توسلهم باإلمام مالک بعد موو

          کـلّ هـؤالء مـن أئمـة المـذاهب األربعـة      بعد موتـه فضـالً عـن النبـي | ، و    
التوسـل   ابن تيمية يقول: إنّه لم يذکر أحـد مـن العلمـاء أنّـه يشـرع     وعلمائها ، و

  !بالنبي والصالح بعد موته
د المرجح عند الحنابلة جواز التوسل بالنبي | بعـ (في خالصة الکالم: و

موته، لصحة األحاديث الدالة علی ذلـک، فيکـون المـرجح عنـدهم موافقـاً لمـا       
  .)عليه أهل المذاهب الثالثة

لوسي في تفسيره من أن بعضهم نقل عن اإلمام أبـي  أما ما ذکره اآلو(قال : 
إذ لم ينقله عنه أحـد مـن أهـل     ،أنّه منع التوسل فهو غير الصحيح حنيفة (رض)

  .)باستحباب التوسل، ونقل المخالف غير معتبر مذهبه، بل کتبهم طافحة
قد بسط اإلمـام السـبکي نصـوص المـذاهب األربعـة فـي اسـتحباب        و(قال: 

  .)قام في زيارة خير األنام فراجعهسالتوسل في کتابه شفاء ال
ني : وقـف إعرابـي علـی قبـره     الفي المواهب اللدنيـة لإلمـام القسـط   و(قال: 

أنـا عبـدک   بعتق العبيد، وهـذا حبيبـک، و   هم إنّک أمرتقال: اللّريف | والش
فهتف به هـاتف: يـا هـذا ، تسـأل العتـق لـک        فاعتقني من النار علی قبر حبيبک.

إذهــب فقــد  ،يعنــي مــن المــؤمنين ،وحــدک، هــال ســألت العتــق لجميــع الخلــق
  .)١()اعتقتک

                                       
  .١٩٩: ١٢المواهب اللدنية بالمنح المحمدية  علی شرح العالمة الزرقاني - ١
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عن الحسن البصري وقف حاتم األصـم علـی     قال في المواهب : ثُم ( قال:
إنا زرنا قبر نبيک| فال تردنـا خـائبين، فنـودي  : يـا      ،ا ربقبره| فقال: ي

من معک مـن  ا إالّ وقد قبلناک ، فارجع أنت وهذا، ما أذنا لک في زيارة قبر حبيبن
  .)الزوار مغفوراً لکم

ــن     ــو م ــديک وه ــي ف ــن أب ــال اب ــابعين، و أو ق ــاع الت ــات  تب ــة الثق ــن األئم م
همـا: سـمعت بعـض مـن     غيرين، ومن المروي عنهم فـي الصـحيحين و  المشهور

أدرکت من العلماء والصلحاء يقول: بلغنـا أن مـن وقـف عنـد قبـر النبـي |       
ِب يِّ {فقال هذه اآلية :  ى النَّ َص لُّوَن َعلَ  َكَت ُھ ُی َ َوَمالَِئ قـال : صـلّی اهللا   و )١(}إِنَّ هللاَّ

حتّی يقولها سبعين مرة ناداه ملک: صلّی اهللا عليک يا فالن، ولـم   محمدعليک يا 
  .)٢( سقط له حاجةت

  هذا الذي نقله في المواهب عن أبي فديک رواه عنه البيهقي.قال : و
مما ذکره العلمـاء فـي آداب الزيـارة أنّـه يسـتحب أن يجـدد الزائـر        قال : و

وجـلّ فـي    التوبة في ذلک الموقـف الشـريف، يستشـفع بـه | إلـی ربـه عـزّ       
 )٣(}لَْو أَنَُّھْم إِذ َظلَُموا أَْنفَُسُھمْ وَ  {والتضرع بعد التالوة:  يکثر االستغفار، واقبوله
ــاک لقضــاء حقّــک،   اآل ــا رســول اهللا وزوارک، جئن ــون: نحــن وفــدک ي يــة ويقول

والتبرک بزيارتک، واالستشفاع بک ممـا أثقـل ظهورنـا، فلـيس لنـا يـا رسـول اهللا        
رجاء غير بابک نصله، فاستغفر لنا، واشفع لنـا عنـد ربـک     شفيع غيرک نؤمله، وال

  علينا بسائر طلباتنا. ه أن يمنوأسأل

                                       
  .٥٦سورة األحزاب:  - ١
  .٢٠٠ـ  ١٩٩: ١٢المواهب اللدنية بالمنح المحمدية  لیع شرح العالمة الزرقاني - ٢
  .٦٤سورة النساء :  - ٣
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وقـال:   قال : وفي الجوهر المنظم أيضاً أن أعرابياً وقف علی القبر الشـريف 
حبيبک  ن غفرت لي سرإأنا عبدک، والشيطان عدوک، فلهم إن هذا حبيبک ، والّ

ک،وفاز عبدک، وغضب عدو   ک، وإن لم تغفر لي غضب حبيبک، ورضـي عـدو
ک، وترضـي عـدو  ، کـرم مـن أن تغضـب حبيبـک    نت يـا رب أ وهلک عبدک، وأ

  تهلک عبدک.و
العالمين  هذا سيد إنمات فيهم سيد اعتقوا علی قبره، وهم إن العرب إذا اللّ

  عتقني علی قبره يا أرحم الراحمين.اف
لـک بحسـن هـذا     غفـر  فقال له بعض الحاضرين : يا أخا العـرب، إن اهللا قـد  

  السؤال.
اهب األربعـة فـي کتـب المناسـک عنـد      ذکـر کثيـر مـن علمـاء المـذ     قال: و

 يتوسـل  للزائر أن يسـتقبل القبـر الشـريف و   ذکرهم زيارة النبي | : أنّه يسن
  يستشفع به |.غفران ذنوبه ، وقضاء حاجاته، و إلی اهللا تعالی في
 مروي أيضاً عن سـفيان  هوجاء عن العتبي، و من أحسن ما يقول ماقالوا : و

قال العتبي: کنـت جالسـاً عنـد     ،الشافعي(رض) کلّ منهما من مشائخبن عيينة وا
سـمعت اهللا   ،قبر رسول اهللا | فجاء إعرابي فقال: السالم عليک يا رسـول اهللا 

يا خيـر الرسـل، إن اهللا أنـزل عليـک کتابـاً صـادقاً قـال فيـه :          ـوفي رواية  ـ  يقول
ُس وُل َولَ ْو أَنَُّھ ْم إِذ َظلَُم وا أَْنفَُس ُھْم َج اُءوَك َفاْس َتْغَفَروا { َر لَُھ ُم الرَّ ّهللاَ َواْس َتْغَف

 ً َرِحیم ا اباً  من ذنبي مستشفعاً بک إلـی    قد جئتک مستغفراً، و)١( } لََوَجُدوا ّهللاَ َتوَّ
وفـي   .من ذنبي مستشـفعاً بـک إلـی ربـي     إنّي جئتک مستغفراً و :وفي رواية .ربي
  أنشأ يقول:کی وب ثُم وجلّ من ذنوبي،  ربک عزّ وإنّي جئتک مستغفراً :رواية

                                       
  . ٦٤سورة النساء:  - ١
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  مکُواَأل القاع يبهنمن ط طابفَ       ت بالقاع أعظمه فنِير من ديا خَ    
  رمود والکَفيه الجو فافالع فيه       نهت ساکـأن فسي الفداء لقبرٍنَ     
 استغفر وانصرف، فغلبتني عيناي، فرأيت النبي | في المنام فقال: يا  ثُم

 )١()فبشـره أن اهللا غفـر لـه، فخرجـت خلفـه ، فلـم أجـده       عتبي ، الحق األعرابـي  
  انتهی.
، وسيأتي نقلها في )٢(ءذکر حکاية األعرابي هذه السمهودي في وفاء الوفاو

  فصل الزيارة.
أن اآليــة دالــة علــی الحــثّ بــالمجيء ( :الســمهودي عــن الســبکي یوحکــ

قـد  موتـه، و تنقطـع ب  ستغفار عنده، واستغفاره لهم ، وهذه رتبة الإليه|، واال
َك َولِْلُم ْؤِمنِیَن {حصل استغفاره لجميـع المـؤمنين لقولـه تعـالی:      ْر لِ َذنِب َواْس َتْغِف

لثالثة الموجبـة  مور ااستغفارهم تکملت اُألذا وجد مجيئهم وإف ،)٣(}َواْلُمْؤِمَناتِ 
ْر لَُھمْ {قوله: و لرحمته.لتوبة اهللا و معطوف علی جاؤوک فال يقتضي  )٤(}َواْسَتْغِف

  استغفاره بعد استغفارهم.کون 
مـن اسـتغفاره   يستغفر بعد الموت، لما سبق من حياته و م أنّه النسلّ مع أنا ال

                                       
  دق في االستغاثة بسيـــ، شواهد الح٢٤ـ  ٢١درر السنية في الرد على الوهابية: ـــال - ١
  .١٦٣’: الخلق 
، كشاف القناع ٥٨٩: ٣ ، المغني البن قدامة٢٧٤: ٨قصة األعرابي تجدها في : المجموع للنووي و

، سبل الهدى ٢٥٧: ٢، تفسير الثعالبي ٥٣٢: ١، تفسير ابن كثير  ٥٥، رفع المنارة : ٦٠: ٢للبهوتي 
  .۳۷۶:  ۳، الذخيرة ۲۵۹:  ۳، المبدع ٣٨١ :١٢والرشاد 

  .١٣٦١ـ  ١٣٦٠: ٤| وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى  - ٢
  .١٩سورة محمد:  -  ٣
  .١٥٩سورة آل عمران:  -  ٤
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يترک  يعلم من کمال رحمته أنّه الد الموت عند عرض أعمالهم عليه، ومته بعُأل
  انتهی. )١()ذلک لمن جاءه مستغفراً ربه

 ي الجـوهر المـنظم  قال العالمـة ابـن حجـر فـ    (قال في خالصة الکالم :  ثُم: 
روی بعض الحفاظ عن أبي سعيد السمعاني أنّه روی عـن علـي بـن أبـي طالـب      

هم بعد دفنه | بثالثة أيـام جـاءهم أعرابـي ، فرمـی بنفسـه      کرم اهللا وجهه أنّ
لی ساکنه أفضـل الصـالة والسـالم، وحثـا مـن ترابـه علـی        علی القبر الشريف ع

ووعيت عـن اهللا مـا وعينـا عنـک،      ولک،قلت فسمعنا ق ،قال : يا رسول اهللارأسه و
اآليـة، وقـد ظلمـت     )٢(}َولَْو أَنَُّھْم إِذ َظلَُم وا أَْنفَُس ُھمْ  {کان فيما أنزله عليک : و

 نّـه قـد غفـر    أفنـودي مـن القبـر الشـريف :     ،نفسي، وجئتک تستغفر لي إلی ربي
  .)٣(لک

  انتهی. )٤()خریُُأوجاء ذلک عن علي أيضاً من طريق  :قال
بن موسی بن النعمـان فـي    محمداهللا  قال الحافظ أبو عبد(: ءاء الوفاوفي وف

مصباح الظالم: إن الحافظ أبا سعيد السمعاني ذکر فيها روينا عن علـي بـن أبـي    
ويؤيـد  (قال في خالصة الکالم :  ثُم ذکر مثله، الب قال: قدم علينا أعرابي .. وط

 وفـاتي خيـر  و کـم، حدث لأذلک ما صح عنه| : حياتي خيرلکم تحدثون و
    لکم تعرض علي أعمالکم، ما رأيت من خير حمدت اهللا ، ومـا رأيـت مـن شـر 

                                       
  .١٣٦٠: ٤ | وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى -  ١
  .٦٤سورة النساء: -  ٢
  ، ٥٧، مشارق األنوار : ٥٤٠، صلح اإلخوان : ١٣٧: ٢، الروض الفائق  ٣٨٦: ٢كنز العمال  - ٣
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  انتهی. )١()استغفرت لکم
سـيرة المسـلمين خلفـاً عـن سـلف،      ه أقوال علمـاء المـذاهب األربعـة و   فهذ

ما عنـد  فقة علی التبرک بقبر النبي | ، والتوسل واالستشفاع به | ، سيمتّ
لم ابن تيمية يقول: خبارهم ورواياتهم طافحة بذلک، وأ، و قبره، ودعاء اهللا عنده

  استحبوا ذلک!  ع التوسل به بعد موته واليذکر أحد من العلماء أنّه يشر
أما أئمة أهل البيت الطاهر النبوي فأدعيتهم المأثورة عنهم التـي تبلـغ حـد     

  هـم،  حقّهم اإلقسـام عليـه تعـالی ب   التواتر طافحة بالتوسل بجدهم | وبحقّه و
 الوهـاب   عبـد هـم مـن ابـن تيميـة وابـن      هم أعرف بسـنة جـدهم وبأحکـام رب   و
ورثـة علمـه،   د، فهـم بـاب مدينـة علـم المصـطفی، و     تباعهم مـن أعـراب نجـ   أو

ــا  ــذين أمرن ــأن وال ــنهم وال  ب ــتعلم م ــ   ن ــم منّ ــم أعل ــم، ألنّه ــول  نعلمه ــه ق   ا، فمن
اهللا  ها الشـيخ عبـد  التي جمع المؤمنين علي عليه السالم في الصحيفة العلوية أمير
، كالسائلین ل بحقّ و: « اًفي الدعاء الذي علمه أويس  ×هيجي من أدعيتهالسما

، وبحّق کّل عب د متعب د  ك، والمتضرعین إلیكعوذین بت، المكوالراغبین إلی
  .)٢(»في بّر أو بحر أو سھل أو جبل كل

ی هللا علیھ  محّمدبو : «عند لقاء العدو× وفي دعائه صلّ وآل ھ رسول هللا 
 كب  بحرمة من عاذ  كھم إّني أسألاللّ : « ، وبعد الثامنة من صالة الليل)٣(»أتوجھ
  .)٤(»ك ب، ولم یثق إّال ك، واعتصم بحبلكبفیئ ، واستظلّ ك، ولجأ إلی عزّ كمن

ــزوال:  و ــد ال رّ «بع رب إلی  كرس  ولو كعب  د محّم  دب كب إلی  واتق    ك، وأتق  

                                       
  .١٣٦١: ٤| وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى  - ١
  .١٦٤، العدد القوية : ٢٨٤المصباح للكفعمي :  - ٢
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  .)١(»المرسلین كأنبیائبین والمقرّ  كبمالئکت
 محّم د ك أنت بنبیّ إلھ إّال  ھم ال، اللّ كأتوجھ إلیو«اليوم السادس عشر: وفي 

  .)٢(»الرحمة نبي
ی  محّمد كبنبیّ  كأتوجھ إلی« في اليوم الرابع والعشرين: و ص لّ نبي الرحم ة 

ی هللا رّب  كإّني أتوجھ ب  محّمدخیار، یا ألهللا علیھ وآلھ الطیبین ا رب ي و كإل 
  .)٣(»في قضاء حاجتي

ھ م إّن ا اللّ «  لحسين بن علي^ يوم عرفة المستفيض نقله عنه:في دعاء او
رفتھا وش في ھ ذه الع كنتوجھ إلی    كرس ولو كنبّی  محّم دعظمتھ ا بیة الت ي ش 

  .)٤(»كمن خلق كخیرتو
في الصـحيفة الکاملـة التـي کفـی      ‘بن الحسين زين العابدين قول عليو

عظيم شهرتها سانيدها ولفاظها، فضالً عن صحة أأدليالً علی صحة نسبتها بالغة 
ھ ذا الش ھر،  بح قّ  كھ م إّن ي أس ألاللّ « إذا دخل شـهر رمضـان:   × في دعائه 

ت فنائ ھ م ن مل  كبحّق من تعبد لو ی وق  قربت ھ أو نب ي  كفیھ، من ابتدائ ھ إل 
  .)٥(<صالح اختصصتھ أرسلتھ أو عبدٍ 

ت م ن  بح قّ « عرفة:في يوم و كم ن انتجب  طفیتھ، وخلق  ، كلنفس  بم ن اص 
، بح ّق م ن وص لت طاعت ھ كمن أجتبیت لش أنو كترت من بریتمن اخ بحقّ 

                                       
  .٥٤٥: ٢، الكافي ٤٥٦: ٣، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ٤٣مصباح المتهجد :  - ١
  .٢٠٦:  ٩٤بحار األنوار  - ٢
  .٢١٥:  ٩٤ المصدر السابق - ٣
  .٢٢٣: ٩٥، بحار األنوار ٨٥: ٢إقبال األعمال  - ٤
٥ - المزار للشهيد ١١٣: ١، إقبال األعمال ٦٠٩، مصباح المتهجد : ٢١٦ادية الكاملة: الصحيفة السج ،

  .٦١١، المصباح للكفعمي : ٢٥٩األول : 
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 ، كمن قرنت مواالتھ بمواالت ، بحقّ كمن جعلت معصیتھ کمعصیت، وكبطاعت
  .)١(»كمن نطت معاداتھ  بمعاداتو

ائي وأقبل ھم فاستجب دعاللّ : «‘المؤمنين ه أميروفي دعائه عند زيارة جد
فاطم  ة والحس  ن وعل  ي و محّم  دب  ین أولی  ائي بح  ّق ثن  ائي ، وأجم  ع بین  ي و

  .)٢(»ة الحسینوالحسین واألئمة المعصومین من ذریّ 
لھ م ف إّن الّ :« × في الدعاء الثالثـين مـن أدعيـة الصـحيفة الخامسـة لـه      و

  .)٣(»و آلھ وبعدھم التوحید محّمد كوسیلتي إلی
 كبنبّی  كواستشفع إلی كأتوسل إلیو كوأتوجھ إلی« و في الدعاء األربعين : 

ی هللا علیھ وآلھ و حّمدمنبي الرحمة  المؤمنین علي بن  سلم تسلیماً، وأمیرصلّ
  لخ.إ )٤(»كأمینیو كالزھراء والحسن والحسین عبدی فاطمةأبي طالب، و

لما يوجد دعاء مـن األدعيـة   قيطول الکالم باستقصائه إذ  إلی غير ذلک مما
يء مـن  شـ يوجد فيـه   المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السالم علی کثرتها ال

  کفی به حجة دامغة لمن أنکر ذلک.هذا القبيل، و
بعد موته تقـديم الصـالة عليـه قبـل     ومن أنواع التوسل به | في حياته و

مـا  يأسباب إجابة الدعاء، کما اعتـرف بـه ابـن تيميـة ف     من الدعاء الذي ورد أنّه
نقلناه عنه فـي فصـل االسـتغاثة ، وجـرت عليـه سـيرة المسـلمين ، وأصـبح مـن          

                                       
  .٣٢٦، الصحيفة السجادية : ٩٥: ٢إقبال األعمال  - ١
، المزار ٣٠٧: ١٠، وسائل الشيعة ٩٤لزيارات البن قولويه: ، كامل ا٥٩١الصحيفة السجادية:  - ٢

  .٢٧٤: ٢، إقبال األعمال ٢٨٤للمشهدي : 
  .٣٥٧هامش الصحيفة السجادية لألبطحي :  - ٣
  .٢٣١: ٩٢، بحار األنوار ٨٩الصحيفة السجادية :  - ٤
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التوسل به| وبالصالة عليه إلی اهللا في  إّال معنی له  فإنّه ال ،ات الدينضروري
  إجابة الدعاء.

نّـه فـي   إفمن أنواع التوسل به| استقبال قبـره الشـريف وقـت الـدعاء ،    و
يه سـنة المسـلمين خلفـاً    قد جرت علالحقيقة توسل به | وبقبره الشريف، و

 باستحبابه اإلمـام مالـک إمـام   أفتی رناً بعد قرن، وجيالً بعد جيل، وقعن سلف، و
وسـيلة  تصرف وجهک عنه، وهـو وسـيلتک و   لم(دار الهجرة في قوله للمنصور: 

١()أبيک آدم إلی اهللا تعالی، بل استقبله واستشفع به کما مر(.  
ــالم :   ــة الکـ ــي خالصـ ــ  (و فـ ــتقبال قبـ ــک أن اسـ ــاء المناسـ ــر علمـ ره ذکـ

بلـة ، قـال العالمـة    القمـن اسـتقبال   فضـل  أالشريف| وقت الزيارة والـدعاء  
ق الکمال بن الهمام: إن استقبال القبر الشريف أفضل من اسـتقبال القبلـة،   المحقّ

فمـردود بمـا    وأما ما نقل عن اإلمام أبي حنيفة (رض) أن استقبال القبلـة أفضـل  
السنة اسـتقبال القبـر    اه اإلمام نفسه في مسنده عن ابن عمر(رض) أنّه قال: منور

إلـی ذلـک ابـن جماعـة، فنقـل إسـتحباب        هسبقهر للقبلة . والمکرم ، وجعل الظ
استقبال القبر الشـريف عـن اإلمـام أبـي حنيفـة أيضـاً ، ورد قـول الکرمـاني أنّـه          

  شيء .ب سالقبلة وقال : لي يستقبل
متّفقـون علـی    اقال في الجوهر المنظم : ويسـتدل السـتقبال القبـر أيضـاً بأنّـ     

 إّال و | لوکان حياً لـم يسـمع الزائـر    أنّه| حي في قبره ، يعلم زائره، وه
  .)٢( واستدبار القبلة ، فکذا يکون األمر حين زيارته في قبره الشريف استقباله

                                       
 ، دفع الشبه عن٦١٧: ١٤، إمتاع األسماع ٤١: ٢ىــوق المصطفــحقفــالشفا بتعري -  ١

  .١٦٤، شفاء السقام : ٤٣٩: ١١، سبل الهدى والرشاد  ١٤٠ ’:الرسول
 .۸۸الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المکرم :  -  ٢
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 ليه آنفاً.إنقل قول مالک للمنصور المشار  ثُم  
 کتب المالکية طافحة  قال: قال العالمة الزرقاني في شرح المواهب:  ثُم إن

  .)١( تقبالً له مستدبراً للقبلةباستحباب الدعاء عند القبر مس
 والجمهور مثل ذلک. &نقل عن مذهب اإلمام أبي حنيفة والشافعي ثُم  

مذهبـه ، والـراجح    ءإلمام أحمد ففيه اخـتالف بـين علمـا   أما مذهب ا قال: 
محـل   انتهـی  )٢()عند المحققين منهم أنّه يستقبل القبر الشريف کبقية المـذاهب 

   .الحاجة من خالصة الکالم
عـن کثيـر مـن    اهللا السامري الحنبلـي و  مر ما نقله السمهودي عن أبي عبدو 

يسـتدبر  الزائـر يسـتقبل القبـر و    ّلمناسـک أن علماء المذاهب األربعـة فـي کتـب ا   
  .)٣(القبلة
قال مالک في رواية ابن  :قال عياض( :ءقال السمهودي أيضاً في وفاء الوفاو
  إلی القبر ال إلی القبلة . وجههذا سلّم علی النبي | ودعا يقف ووهب: إ

قـف عنـد   قال: وفي رواية نقلها عياض عن المبسـوط أنّـه قـال: ال أری أن ي   
  .)٤(يمضيالقبر يدعو ، لکن يسلّم و

قـدم فـي منـاظرة المنصـور     ا تقال السمهودي : قلت وهي مخالفة أيضـاً لمـ  
أن يتعلـق  ا نقله ابن المواز أنّه قيل لمالک: فالذي يلتزم أتری له لمالک، وکذا لم

                                       
 .٢١٣ - ٢١٢: ١٢شرح العالمة الزرقاني علی المواهب اللدنية -  ١
  .١٦٢’: لخلق، شواهد الحق  في االستغاثة بسيد ا٢٣الدرر السنية في الرد على الوهابية :  -  ٢
، التوسل ٢٠١’: ، دفع الشبه عن الرسول١٢٨، تطهير الفؤاد : ٦١٨: ١٤إمتاع األسماع  - ٣

  .١٥٣وجهلة الوهابية : ’ بالنبي
  ، تطهير ٢٨٣، شفاء السقام : ٨٥: ٢، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١٦٨: ١٤إمتاع األسماع  - ٤
  .١٢٨الفؤاد :    
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  بأستار الکعبة عند الوداع؟
  .يدعوولکن يقف و، قال: ال
  قبر النبي |؟ کذلک عندقيل له: و
  .)١(قال: نعم

 قال: نقل ابن يونس المالکي عن ابن حبيب أنّه قال:  ثُم اقصد القبر مـن   ثُم
السـکينة   عليـک عليـه، و  ل اهللا |واثـنِ سلّم علی رسـو ذن منه وأوجاه القبلة ف
  لخ.إ ..قوفک بين يديهإنّه |يسمع ويعلم ووالوقار، ف
 :صـبهاني قال النووي في رؤوس المسائل عن الحافظ أبـي موسـی اإل  قال: و

تي قبـر النبـي| فيسـتدبر    أنّه روی عن مالک أنّه قـال: إذا أراد الرجـل أن يـأ   
  .)٢(يدعوالقبلة ويستقبل النبي | ويصلّی عليه و

تستقبل وسـطه،  ظهرک القبلة و ي في مناسکه: توليقال إبراهيم الحربقال: و
  .)٣(يعني القبر
في مسند أبي حنيفة بسنده عن أبـي   محمدالقاسم طلحة بن  روی أبوقال: و

حنيفة قال: جاء أيوب السختياني فدنا من قبر النبي |، فاستدبر القبلة وأقبل 
٤(بوجهه إلی القبر، وبکی بکاًء غير متباک(.  

اهللا  الرحمن عبد اإلمام الجليل أبي عبدوي عن قال المجد اللغوي : رقال: و

                                       
  ى ما أردت نقله من الموازية ، وهي من أجل كتب المالكية انته(وقال:  ١٧٣شفاء السقام:  - ١
  .)القديمة  المعتمد عليها  
  .١٣٢، تطهير الفؤاد : ٢٨٩شفاء السقام:  - ٢
  .٦٢، تطهير الفؤاد :  ١٦٩، شفاء السقام : ٦٥، رفع المنارة :٥٩٠: ٣المغني البن قدامة  - ٣
  .٦٢، تطهير الفؤاد : ١٦٩شفاء السقام :   - ٤
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أنـا بالمدينـة،   نيفة يقول: قـدم أيـوب السـختياني و   بن المبارک قال: سمعت أبا ح
وجهـه ممـا يلـي وجـه     ، فجعل ظهره ممـا يلـي القبلـة و   ما يصنع  ّّفقلت : ألنظرن

  .، فقام مقام رجل فقيه بکی غير متباکرسول اهللا | و
 الليـث السـمرقندي فـي الفتـاوی      لف ما ذکـره أبـو  قال: قلت : فهذا يخا ثُم

أن المســلم  عطفـاً علــی حکايـة حکاهــا الحسـن بــن زيـاد عــن أبـي حنيفــة مـن      
 .لحنفي : يقف عنـدنا مسـتقبل القبلـة   قال السروجي اعليه| يستقبل القبلة. و

  قال الکرماني الحنفي: يقف عند رأسه بين المنبر والقبر مستقبل القبلة.
لشافعي وغيره يقـف وظهـره إلـی القبلـة ووجهـه إلـی       قال: وعن أصحاب ا

  .)١(هو قول ابن حنبلالحظيرة ، و
قال: وقال محقق الحنفية الکمال ابن الهمام ما نقل عن أبـي حنيفـة يسـتقبل    
القبلة مردود بما روی أبو حنيفة في مسنده عن ابن عمرقال: من السـنة أن تـأتي   

تسـتقبل القبـر   و ک إلی القبلـة، تجعل ظهرر رسول اهللا | من قبل القبلة ، وقب
  .)٢(وتسلم
 ثُـم   ـ   ن قـال أإلـی   ــ  ةيـ مـذهب الحنف ال ابن جماعة في منسکه الکبير: وقو

فيسلّم ، وشذ الکرمـاني   س، مستدبر القبلة يدور إلی أن يقف قبالة الوجه المقد
  ليس بشيء .ستدبر القبر مستقبل القبلة، وتبعه بعضهم ، وفقال: يقف للسالم م

 قول أکثر العلماء هو األحسن، السمهودي عن السبکي أنّه قال: و یحک ثُم
م عليـه مسـتقبالً، فکـذلک الميـت     الحـي يسـلّ  فإن الميت يعامل معاملة الحـي، و 
                                       

  .١٢٦، تطهير الفؤاد: ٢٨٠السقام :  شفاء - ١
   المجدي:  وف اهللا األجلّة وعذاب اهللاـسي ۲۴۸:  ۶ر ـح القديـفت ،٢٠١ة : ـي حنيفــد أبـرح مسنـش - ٢
   ١٥٦.  



                           ٥٥١            ُمور التي كفّر بها الوهابية المسلمين ...الباب الثالث: في تفصيل األ

  .)١(ن يتردد فيهأينبغي  هذا الو
 ـا أدخـل بيـت رسـول اهللا | وحجـرات          ثُمحکی عـن المطـري أنّـه لم

جه النبـي | ، واسـتدبروا القبلـة    أزواجه في المسجد وقف الناس مما يلي و
  للسالم عليه.

ذلک لتعذر استقبال الوجه الشريف قبل إدخال البيت في قال السمهودي : و
  المسجد . 

 قال: فاستدبار القبلة في هذه الحالـة مسـتحب کمـا فـي خطبـة الجمعـة        ثُم
إلـی أن   ـعسـاکر فـي التحفـة      کما قال ابن  دين وسائر الخطب المشروعة والعي
: إن الزائر يسـتقبل الوجـه الشـريف     -يعني الشافعية-: وفي کالم أصحابنا ـ   قال

القبر عن يسـاره والمنبـر   يقف مستقبل القبلة و ثُم في السالم والدعاء والتوسل ، 
  .ءانتهی وفاء الوفا )٢()عن يمينه فيدعو أيضاً
ليـه  اختلفـوا فـي التوسـل إ   (ولی من رسائل الهديـة السـنية :   وفي الرسالة اُأل

  انتهی. )٣()واألشهر الحرمة ؟تعالی بشيء من مخلوقاته هل هو مکروه أو حرام
هـم إنّـي   هـو أن يقـول القائـل : اللّ   وأمـا التوسـل و  (وفي الرسالة الثانية منها: 

| أو بحق نبيـک أو بجـاه عبـادک الصـالحين      محمدأتوسل إليک بجاه نبيک 
، مذمومـة، ولـم يـرد بـذلک نـص     أو بحق عبدک فالن، فهذا من أقسام البدعـه ال 

  انتهی. )٤()کرفع الصوت بالصالة علی النبي | عند األذان

                                       
  .١٢٧، تطهير الفؤاد : ٢٨٠السقام:  فاءش - ١
  .١٣٧٩ـ  ١٣٧٧:  ٤وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى :  - ٢
  .۳۶ولی لعبد العزيز بن محمد بن مسعود : النجدية ، الرسالة اُألالهدية السنية والتحفة  - ٣
  .٥٣ـ  ٥٢الرسالة الثانية :  الهدية السنية والتحفة النجدية، -  ٤
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 ـ   اهللا والحمـد  ـ   هذا جعله بدعة ولم يجعله شـرکاً  ، وهفذاک حکی تحريم
  کما مر عن الصنعاني!!

ک ، واتفـاق المسـلمين   وقد عرفت مما تقدم ورود النصوص الصريحة بـذل 
حد الضرورة ، فجعله مـن البدعـة جمـود بـارد،      عمالً حتّی بلغ إلیعليه فتوی و

نة وتشدد في غير محلّه، کرفع الصوت بالصالة علی النبي | ، إذا کانت سـ 
خفضـه  ن فاعلها مخيراً بـين رفـع الصـوت و   کالم يکن رفع الصوت بها بدعة، و

يلـزم علـی قيـاس قولـه أن نبحـث عـن مقـدار        و .الدليل طالقواإلخفات بها، إل
نقص ، لئال نقـع فـي   ت العليه و تزيدن في عصر السلف فال االصوت بها الذي ک

  !!لکلّية، لعدم العلم بما ليس بدعةمع الجهل نترکها باو ،البدعة
*   *   *  







  
  الفصل الرابع

  أو في اإلقسام علی اهللا بمخلوق
 مخلوق ونحوه بحق:  

  
فالن أو سألتک أو أسألک  مثل أقسمت عليک أو أقسم عليک بفالن أو بحق

إنّمـا أعـدنا ذکـره    توسل المذکور في الفصل السابق، وهذا داخل في الالن، وبف
نوانـه  في فصل خاص لکونه نوعاً مخصوصاً من التوسل، وللوهابية کـالم فيـه بع  

مـوه علـی عـادتهم فـي     حرالخاص، وأدلة خاصّة به، وهـو ممـا منعـه الوهابيـة و    
عـدم رضـاهم بتعظـيم    م، واهللا فيما وسع اهللا فيه علـيه  التشدد والتضييق علی عباد

  ندري هل يجعلونه کفراً وشرکاً؟!   الظّمه اهللا ما وجدوا لذلک حيلة، ومن ع
 ،عد منهم ذلک بعد أن جعلوا سؤال الشـفاعة مـن النبـي| شـرکاً    بيست ال
  أنّه الشفيع المشفّع کما مر بيانه في محلّه.يمهم بأن اهللا أعطاه الشفاعة، ومع تسل

  هذا منه.کفراً وشرکاً کما مر و وقد جعل الصنعاني التوسل
مــر فــي أواخــر الفصــل الســابق أن بعــض الوهابيــة جعــل التوســل بدعــة،  و

ة السنية ولی من رسائل الهديفي الرسالة اُألاألشهر تحريمة ، و وبعضهم قال: إن
ن اإلقسـام علـی اهللا بمخلـوق منهـي     إ(بن سعود:  محمد بن ة لعبد العزيزبالمنسو
    )١(.اءفاق العلمعنه باتّ

                                       
يا عجباً لهؤالء تارة يستدلون باتفاق العلماء وإجماعهم وتارة بقول الصنعاني أحد مؤسسي  - ١

  لمؤلف).(ا وقوعه محال كما مر في المقدمات . ّمذهبهم أن
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  هل هو نهي تنزيه أو تحريم؟قال: و
ه، ااختاره العز بن عبد السـالم فـي فتـاو   والن أصحهما أنّه کراهة تحريم، وق

 نقل عن أبي حنيفة أنّه قال: ال ينبغي ألحـد أن يـدعو اهللا إالّ بـه،  وأکـره أن      ثُم
ن مبمعاقد العز  :عن أبي يوسفخلقک. و اقد العز من عرشک أو بحقتقول: بمع

 عرشک هو اهللا فال أکره هذا، وأکره بحـق   نبيائـک ورسـلک.   أ فـالن أو بحـق  ثُـم 
المسألة بحق ال تجوز ألنّـه   المخلوق ال حکی عن القدوري أن  للمخلـوق   حـق

  علی الخالق.
ففيـه عطيـة العـوفي     السائلين عليـک  بحققال صاحب الرسالة : وأما قوله : و

حقّهـم  ؛ ألن حقّه تعالی عليهم طاعته وهممع صحته فمعناه بأعمالوفيه ضعف، و
  انتهی.  )١()عليه الثواب واإلجابة

قال صاحب المنار في الحاشية : المتبادر من معنی هذه الجملة أنّها سـؤال  و
اْدُع وِني أَْس َتِجْب هللا تعالی بوعده للسائلين أن يستجيب دعاءهم بمثـل قولـه : {  

  .)٢(}لَُكمْ 
  الی بکريم عليه من نبـي أو ولـي أو عبـد صـالح    نقول : اإلقسام علی اهللا تعو

أو عمل صالح أو غير ذلک، نوع من التوسل الذي تقدم الکالم فيه فـي الفصـل   
أنّـه  ورجحانه، وأنّه ليس ببدعة ، وأنّـه محبـوب هللا تعـالی، و    نا جوازهالثالث، وبي

تخـرج عـن دعائـه     لّهـا ال کُوسل إليه عبده بـأنواع الوسـائل، و  تعالی يحب أن يت
ينکرها الوهابية وقبلهـا وأذن   لشفاعة التي المن أجل ذلک جعل اهللا اعبادته، وو

أرأف به ، وأحنـی  ی الشفيع وهو أعلم بحال عبده، وفأي حاجة له إل إّال  فيها، و
وألنّـه   ،شـفوع بـه  عليه من کلّ أحد، فجعل الشفاعة کرامة للشفيع ورحمتـه بالم 

                                       
  .٣١ـ  ٣٠: لعبد العزيز بن محمد بن مسعودالرسالة اُألولى  الهدية السنية والتحفة النجدية ، - ١
  .٦٠سورة غافر:  - ٢
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يحب ذلک کلّه، سواء کان من العبـد  دعائه والتضرع إليه، فهو نوع من عبادته و
ن الغيـر، بـل جعلـه أرجـی     نفسه  أو علی لسان غيـره، ولـذلک قبـل الـدعاء بلسـا     

  .لإلجابة
إن اإلقسـام علـی اهللا بمخلـوق منهـي عنـه باتفـاق       (قول صاحب الرسالة : و 

نقله عن أبي حنيفة وأبـي   العلماء ، جزاف من القول، ولم يأت بما يثبته سوی ما
سـالم فـي جميـع األعصـار     القدوري،  کأن علمـاء اإل السالم و عبد ابنيوسف و

أحمـد بـن   وأين فتوی الشافعي ومالک و ،واألمصار انحصرت في هؤالء األربعة
حنبل لم ينقلها إن کانوا موافقين؟!لَ م  
هـل اطلـع علـی     ،اهللا إّال يحصـي عـددهم    أين فتوی باقي العلماء الذين الو

  فکيف تجرأ علی دعوی اتفاقهم؟! ال فتاواهم فوجدهم موافقين أو
ابـن عبـد السـالم    فاق بفتـوی أربعـة أحـدهم القـدوري و    کيف يدعي االتو

اإلجمـاع بعـد عصـر الصـحابة      سماعيل الصنعاني ينکر تحققإبن  محمدوسلفه 
  في المقدمات؟! کما مر
قـل  إذا کنت تريد أن تعرف مبلغ هؤالء من العلم والتثبت والتورع فـي الن و

  !ذ لک نموذجاً من هذاوغيره فخ
يخـرج عـن التوسـل بـه إلـی اهللا       إذ عرفت أن اإلقسام علی اهللا بمخلوق الو

، لکـنهم  تعالی، فکان يلزم علی الوهابية أن يجعلوه شرکاً کمـا جعلـوا التوسـل    
  يوافقون بين المتفرقات .يلقون الفتاوی جزافاً، ويفرقون بين المتفقات و

ألنّه نـوع   يم في ذلک، بل هو راجح مستحب؛تحر کراهية وال الحق أنّه الو
رجحانه بعموم أدلة الدعاء ، ولم يثبت شـيء  من دعاء اهللا تعالی وعبادته الثابت 
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فـي الفصـل    دت النصوص فيه بالخصوص مثل ما مريخرجه عن العموم، بل ور
ــا رواه الحــاکم و ال ــث مم ــناده ثال ــول آدم   ،صــحح إس ــن ق ــي م   × : والطبران
وما رواه في الکبير واألوسط  ، )١(»ا غفرت ليلم   محّمد بحقّ  كیا رّب، أسأل«

ووسع علیھا مدخلھا  فاطمة بنت أسد ، الُّمياغفر |: «  من قول رسول اهللا
 بحقّ  كأسأل« ه : ما سيأتي قريباً من قولو )٢(،»األنبیاء الذین من قبليو كبحّق نبیّ 

                                       
، كنز ٢٥٣: ٨، مجمع الزوائد ٣١٣: ٦وصححه، المعجم األوسط  ٦١٥: ٢المستدرك للحاكم  -  ١

، البداية ٤٣٧: ٧يخ مدينة دمشق ، تار٥٨: ١، الدر المنثور ١٩٥، رفع المنارة : ٤٥٥: ١١العمال 
، ينابيع ٣٥٤: ١، السيرة الحلبية ٨٥: ١، سبل الهدى والرشاد ٣٢٠: ١ية ، السيرة النبو٩١: ١والنهاية 
  .١٣٤، تطهير الفؤاد : ٢٩٥، شفاء السقام : ٣٣٦: ٢المودة 

واه الطبراني ر(وقال:  ٢٥٧: ٩، مجمع الزوائد ٦٧: ١، المعجم األوسط  ٣٥٢: ٢٤المعجم الكبير   - ٢
ه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال قفي الكبير واألوسط ، وفيه روح بن صالح وث

، رفع المنارة : ٢٨٧: ١١، سبل الهدى والرشاد٦٥: ١ة ، كشف الغم١٢١: ٣، حلية األولياء )الصحيح
  طبراني...: رواه ال٢٥٧: ٩قال الهيثمي في مجمع الزوائد  .وهو حديث حسن(وقال:  ١١٥

قلت: شيخ الطبراني أحمد بن حماد بن رغبة ثقة من شيوخ النسائي ، ولم يخرج له في الصحيح . 
فه آخرون، فمثله يحتاج ألعمال النظر لبيان أما روح بن صالح فقد اختلف فيه، فوثقه قوم وضع

  حاله.
  فقال عنه الحاكم في سؤاالت السجزي : ثقة مأمون.

  .٢٤٤: ٤ت وذكره ابن حبان في الثقا
، فهو ثقة عنده، قال الفسوي في ٤٠٦: ٣وروى عنه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ 

  : كتبت عن ألف شيخ وكسر كُلّهم ثقات. ٣٧٨: ١١التهذيب 
 ١٧٣٣: ٣ما من جرحه فلم يذكر سبب جرحه ولم يفسره، ففي المؤتلف والمختلف للدارقطني أ

 ،كان ضعيفاً في الحديث ،روي عن أبي لهيعة وعن الثوري وغيرهماقال: روح بن صالح بن سيابة ي
، وهذا جرح ١٠٠٥: ٣. وابن عدي في الكامل  ١٥: ٥سكن مصر. ومثله البن ماكوال في اإلكمال 

  .)مبهم غير مفسر، فيرد في مقابل التعديل المذكور قبله كما هو مقرر
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ــة أ   )١(»اممش  اي ھ  ذ بح  قّ و كالس  ائلین علی   ــي أدعي ــد ورد ف ــل  ، وق ــة أه ئم
زّ  كأس  أل: «^البيــت هــو ينفــي احتمــال و ،بکثــرة )٢(»كم  ن عرش   بمعاق  د الع  

فـي   قسام علی اهللا بالمخلوق ، وقد مراإل ^الکراهية کما أنّه ورد في أدعيتهم
  الفصل الثالث.

  وأمثاله. الوهاب  عبدأعلم بسنة جدهم | من ابن اع وباالتب هم أحقو
 نّـه ال حـق للمخلـوق علـی الخـالق     بأ هأما اسـتدالل القـدوري علـی تحريمـ    

   :فباطل
فـالن   : ألن اإلقسام علی اهللا بالمخلوق ال يلزم أن يقال فيه: أسألک بحقأّوالً 

                                       
، كشف ٥٠١: ١، الشرح الكبير البن قدامة ٧١٦: ٦، حاشية رد المختار ٣٥٥ :٢إعانة الطالبين   - ١

، ٢٩٩، مسند ابن الجعد : ٢٥٦: ١، سنن ابن ماجة ٢١: ٣مسند أحمد  ،٣٨٨: ١القناع للبهوتي 
، تمام المنّة ٦٤٤: ٢، كنز العمال ١٤٩، كتاب الدعاء للطبراني : ٢٩: ٧البن أبي شيبة  المصنّف

وإسناد هذا الحديث (. قال في رفع المنارة:  ٤٧ر : ، الدعوات الكبي٤٠، رفع المنارة : ٢٨٩لأللباني : 
من شرط الحسن ، وقد حسنه جمع من الحفّاظ منهم الحافظ في المتجر الرابح، في ثواب العمل 

، والحافظ أبو الحسن المقدسي شيخ الحافظ المنذري كما في الترغيب ٤٧٢ـ  ٤٧١ :الصالح
، والحافظ ابن حجر ٢٩١: ١ديث اإلحياءتخريج أحا في، والحافظ العراقي ٢٧٣: ٣والترهيب 

: لكن ٩٩: ١وقال الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة  ،٢٧٢: ١العسقالني في أمالي األذكار 
  حيح عنده.صفهو  ،رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق

يق بالقبول فهؤالء خمسة من الحفّاظ رحمهم اهللا  تعالى صححوا أو حسنوا الحديث، وقولهم حق
  .)صواب مسلك الحفّاظ المذكورين ئذعان إليه، وسنبين للقاروالوقوف عنده واإل

  ، الكافي للشيخ ٢٠٧، الصحيفة السجادية : ٣٠٦، مصباح المتهجد : ١١٦المقنعة :  - ٢
  ، نصب ٩٦، كتاب الدعاء : ١٢: ٢٥، المعجم الكبير ١٢٥: ١٠، مجمع الزوائد ٤٦٧: ٣الكليني 

، النهاية في غريب ٣٧، رفع المنارة : ٢٣٩: ٢، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١٧٨: ٦راية لا
  .٢٦٢، شرح العقيدة الطحاوية: ٢٢٠: ٣، مجمع البحرين للطريحي ٢٧: ٣الحديث 
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فالن أو بفالن عليک، بل يکفي بحق، الحق في اللغة األمر الثابت الواجـب  فإن، 
من حق فضل وعلم لإلنسان في نفسه من  ، فتارة يکون ثابتاً)١(اً إذا ثبتحقّ يحق

  تارة يثبت له علی غيره.وشرف وعبادة وزهادة وغير ذلک، و
 للمخلـوق علـی الخـالق إن أريـد أن لـه عليـه حقّـاً        : دعواه أنّه ال حـق ثانیاً 

ولکـن   ق الدائن علـی المـديون ، فمسـلم    تسلطاً کح، ویلزامياً شاء أو أبإحتمياً 
  يقول به أحد. هذا ال

جعله اهللا علی نفسه وأکرم به عبده فأي مانع منـه،   اًريد أن له عليه حقُّأوإن 
 َوَك انَ قـال اهللا تعـالی: {   ،أي دليل يقتضي نفيه، بل الدليل علی ثبوتـه موجـود  و

ْصرُ  َعلَْیَنا  َحقّا   ى َكانَ {، )٢(}اْلُمْؤِمنِینَ  َن كَ  َعلَ  فنتـرک  أ )٣(}َمْس ُؤوالً  َوْع داً  َربِّ 
  ري والطناجري؟!نتبع قول القدوقول اهللا تعالی في کتابه و

في الجامع الصغير للسيوطي من رواية الطبراني فـي الکبيـر والبيهقـي فـي     و
ی هللا ع ون م ن نک ح التم اس العف اف عّم ا  حقّ «شعب اإليمان عن معاذ :  عل 

  .)٤(<حرم هللا
 أتدري ما حقّ «منھ الحدیث: ضد الباطل ، و الحقّ « في النهاية األثيرية: و

ی هللا م الذي وعدهم به، فهو واجب االنجاز ثابـت بوعـده   ، أي ثوابه»العباد عل 

                                       
باب  ۴۱۳: ۱فصل الحاء مع القاف، النهاية في غريب الحديث  ۵۰: ۱۰راجع : لسان العرب  - ١

 الحاء مع القاف.
  .٤٧لروم:  سورة ا -  ٢
  .١٦سورة الفرقان :   -  ٣
، فيض ٢٦٥: ٧، الكامل في الضعفاء ٢٧٦: ١٦، كنز العمال  ٣٧٥٠ح  ٥٧٩: ١الجامع الصغير   -  ٤

، الجامع الصغير ١٧٨: ١ اإللتباس، كشف الخفاء ومزيل ٥٢٤: ٣القدير في شرح الجامع الصغير 
  ي هريرة وليس عن معاذ.. والحديث عن أب)حسن(وقال :  ۵۴۷: ۱وزياداته لأللباني 
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انتهی. )١(»الحق  
ی هللا کان حقّ « ( ي الفصل الثالث ما ذکره ابن تيمية من حديث:ف  ومر اً عل 

جاء في غير حديث کان حقّـاً علـی اهللا   (قوله: ، و)٢(»أن یسقیھ من طینة الخب ال
ی العب  ا ح  قّ « مــا نقلــه فــي الصــحيح : ، و)ذا وکــذاکــ  ن یعب  دوه والد أهللا عل  

ی هللا إذا فعل وا ذل  حقّ یشرکوا بھ شیئاً، و ، ومـا  )٣(»یع ذبھم أن ال كالعب اد عل 
 بح قّ  كإّن ي أس ألھ م اللّ « حکاه من رواية ابن ماجة في دعاء الخـارج للصـالة :   

  لخ.إ )٥())٤(»ممشاي ھذا بحقّ السائلین علیک، و

                                       
  فصل الحاء. ٥۰: ١٠، باب الحاء مع القاف، لسان العرب ٤١٣: ١النهاية في غريب الحديث   -  ١
< وجل عھداً لمن یشرب المسكر أن یسقیھ من طینة الخبال وإن على هللا عزّ الحديث هو: > - ٢

، ٦٧: ٤ن الترمذي ، سن١٨٤: ٢، سنن أبي داود ١٠٠: ٦، صحيح مسلم ٣٦١: ٣وهو في مسند أحمد 
ابن   صحيح ،٣٨٩: ١، السنن الكبرى للبيهقي ١٤٦: ٤، المستدرك للحاكم ٣١٧: ٨سنن النسائي 

، ۳۰۱: ۲والترهيب  ، صحيح الترغيب۳۲۹: ۲، مشکاة المصابيح ۷: ۵، شعب اإليمان ۱۸۳:  ۱۲حبان 
  .۸۶۸: ۱الجامع الصغير وزياداته 

، ١٤٣٦: ٢، سنن ابن ماجة ٤٣: ١سير، صحيح مسلم كتاب الجهاد وال ٢١٦: ٣صحيح البخاري   - ٣
  ، سبل الهدى١٢٧: ٢٠، المعجم الكبير ٩٩: ١٠، مجمع الزوائد ٥١٧: ١المستدرك للحاكم 

  .٢٢٥: ٩والرشاد  
  البن أبي  المصنّف، ٢٩٩مسند ابن الجعد :  ، ٢٥٦: ١، سنن ابن ماجة ٢١: ٣مسند أحمد  - ٤

  ، ميزان ٤٠، رفع المنارة: ٢٨٩، تمام المنّة : ١٤٩، كتاب الدعاء للطبراني : ٢٩: ٧شيبة 
  ، مجلس في رؤية)وهو حديث حسن(وقال :  ۱۰۲:  ۱، قطف الثمر ٤٤٧: ٢االعتدال 

وقال المخرج :  ۲۸۲: ۱، تخريج أحاديث اإلحياء۵۸: ۱، الغنية عن الکالم وأهله ۳۲۵:  ۱اهللا  
، الترغيب ۱۱۰:  ۱قناع ، اإل۶۹: ۱ ، العدة شرح العمدة۵۳۵: ۱لشرح الکبيرا، و)إسناده حسن(

  .۱۳۵: ۱والترهيب 
  .٢٦ـ  ٢١: ١زيارة القبور واالستنجاد بالمقبور   - ٥
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عـن أبـي سـعيد    أنه رواه ابـن ماجـة بإسـناد صـحيح     (في خالصة الکالم : و
الة «الخدري (رض) قال: قال رسول اهللا | :  ی الص  رج م ن بیت ھ إل  م ن خ 

، كممش اي ھ ذا إلی  بح قّ  كوأسأل كالسائلین علی بحقّ  كھم إّني أسألفقال: اللّ 
راً والفإ راً و ّني لم أخرج أش  ت  ،س معة وال ء  اری  البط   كاتق اء س خطخرج 
ن تغفر لي ذنوبي، فإّن ھ أ، فأسألک أن تعیذني من النار، وكابتغاء مرضاتو
ف  ال ل هللا علی ھ بوجھ ھ، واس تغفر ل ھ س بعون أل  یغفر الذنوب إالّ أنت ؛ أقب 
  .)١(»كمل

کثيـر مـن األئمـة فـي     جـالل السـيوطي فـي الجـامع الکبيـر و     ذکره القال : و
  کان يدعو به.و إّال السلف  کتبهم، بل قال بعضهم : ما من أحد من

 ح عـن بـالل مـؤذن رسـول اهللا |     صـحي  سـناد إرواه ابـن السـني ب  قال : و
مـع بعـض    )٢(»..مخرج ي بح قّ ، وكالسائلین علی بحقّ  كإّني أسألھم ل  ال: «وفيه

  التفاوت .

                                       
، کتاب الدعاء ۱۸ -۱۷التوحيد البن خزيمة :  ، ،٢٥٦: ١، سن ابن ماجة ٢١: ٣مسند أحمد  - ١

، ٢٩٩ن الجعد : ، مسند اب٨٠: ٢مجمع الزوائد  ، ۴۷، الدعوات الکبير للبيهقي : ۹۹۰: ۲للطبراني 
وهذا الحديث حسن، ذکر تحسينه جمع من (،  ١٣٣، رفع المنارة : ٢٩: ٧البن أبي شيبة  المصنّف

، والحافظ أبو ۴۷۱العلماء منهم الحافظ الدمياطي في المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح: 
ي في قعرا، والحافظ ال۲۷۳: ۳الحسن المقدسي شيخ الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 

. قال ۲۷۲: ۱، والحافظ ابن حجر العسقالني في أمالي األذکار ۲۹۱: ۱تخريج أحاديث اإلحياء 
بن ارواه ابن خزيمة في صحيحة من طريق فضيل «  ۹۹:  ۱الحافظ  البوصيري في مصباح الزجاجة 

  .)مرزوق فهو صحيح عنده
  ، عمل اليوم۴۴۴: ۱لنبي المختار رة اــ، سي۱۸۰ارة : ـــع المنــ، رف۳۰األذکار النووية:  - ٢

  .التوسل ۷۶:  ۱والليلة 
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قال: ورواه الحافظ أبو نعيم في عمل اليوم والليلة مـن حـديث أبـي سـعيد     و
  انتهی. )١()بلفظ رواية ابن السني

تعـالی فهـل نترکـه     علـی اهللا  رسوله قـد صـرحا بـالحق   فإذا کان اهللا تعالی و
  ها الوهابيون؟!في أينتبع قول القدوري والمغرو

ــمــع و رســوله فهــم يتمحلــون فــي رد  لّ هــذا التصــريح مــن اهللا تعــالی و کُ
األحاديث بالقدح في إسنادها أو مفادهـا؛ ألنّـه يعظـم علـيهم أن يعظمـوا أحـداً       

 م ، وتمسکاًلّ وسيلة ترويجاً لشبهتهممن عظم اهللا ، فيردون ما دلّ علی ذلک بکُ
  بها .

  ا قدح صاحب الرسالة في حـديث بحـقفيـه عطيـة     السـائ  أم لين عليـک بـأن
فيه ضعف، فمردود حکی الحافظ ابـن حجـر العسـقالني فـي تهـذيب      العوفي و

وکـان ثقـة إن شـاء اهللا ، ولـه أحاديـث صـالحة       (التهذيب عن ابن سعد أنّه قال: 
  انتهی.  )٢()ه صالحأنّحکی فيه عن الدوري عن ابن معين و

اهللا  عبـد   في خالصة تذهيب الکمال في أسماء الرجال للحافظ أحمد بن و
ريـرة  الحسن الکوفي عن أبـي ه  عطية بن سعد بن جنادة العوفي أبو(: ياألنصار

ن أبـي خالـد   إسـماعيل بـ  وأبي سعيد وابن عبـاس ، وعنـه ابنـاه عمـر والحسـن و     
ــدي ، و    ــن ع ــيم واب ــوري وهش ــق، ضــعفه الث ــذي   حســنومســعر وخل ــه الترم ل

                                       
  . ١٥٣، شواهد الحق في االستغاثة بسيد الخلق: ٦الدرر السنية في الرد على الوهابية:  - ١
 ۲۶۷، خالصة تذهيب تهذيب الکمال : ۳۰۵:  ۶، الطبقات الکبری٢٠٢: ٧ب يتهذيب التهذ - ٢

صدوق يخطئ کثيراً وکان (وقال :  ۶۷۸: ۱التهذيب  ، تقريب)وحسن له الترمذي أحاديث(وقال : 
کان يعد من شيعة أهل الکوفة . خرج مع األشعث بن (:  ۲۳۷: ۴،  وقال الزرکلي في األعالم )شيعياً

 ۴۰۰فاضربه  إّال قيس فکتب الحجاج إلی القاسم الثقفي : ادع عطية فإن سب علي بن أبي طالب و
ه کتاب الحجاج ، فأبی أن يفعل فضربه ابن القاسم سوط وأحلق رأسه ولحيته، فدعاه وأقرأ

  .)األسواط وحلق رأسه ولحيته
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  انتهی. )١()أحاديث
ومـع   :قال أبو حاتم و ابن سعد( حکی في الحاشية عن تهذيب التهذيب :و

  انتهی. )٢(»ضعفه يکتب حديثه
أنّـه مـع ضـعفه يکتـب      :بي حـاتم أعن ابن عدي و( تهذيب التهذيب : فيو
  انتهی. )٣()حديثه

عفوه لـم  ذلک علی أن أحاديثه مقبولة لـيس فيهـا منـاکير، والـذين ضـ      فدلّ
ففــي تهــذيب  ،، فرمــوه بمــا رمــوه بــه×يضــعفوه إالّ لکونــه مــن شــيعة علــي

فيـه أيضـاً :   و )٤(،)أنّه کان يعد مـع شـيعة أهـل الکوفـة     :عن ابن عدي(التهذيب 
 :ناس . وقـال السـاجي  بکر البزار: کان يعده في التشيع، روی عنه جلّة ال قال أبو(

  انتهی. )٥()لّکان يقدم علياً علی الکُليس بحجة ، و
  فی به قدحاً عندهم!!كو اً علی الکلّ، القدح تقديمه عليعلی أن سبب  فدلّ
اً، قـال: لمـا ولـدت أتـی بـي أبـي عليـ        عن ابن سعد بسنده عن عطية(فيه : و
مـع ابـن األشـعث ، فکتـب     وقـال ابـن سـعد: خـرج عطيـة       رض لي في مائـة.  فف

اضـربه  ، فإن لم يفعـل ف علي بن القاسم أن يعرضه علی سب محمدالحجاج إلی 

                                       
  الترمذي ، ونقله عنه في تحفة األحوذي في شرح سنن٢٦٨يب تهذيب الكمال : هخالصة تذ - ١
   ٤٦٦  : ٤ .  
  .٢٠۱: ٧تهذيب التهذيب  -  ٢
  .٢٠٢: ٧ المصدر السابق - ٣
  . ٢٠١: ٧ المصدر السابق  - ٤
والساجي (: ۱۵۳، قال في رفع المنارة : ١٤٨: ٢٠، تهذيب الكمال ٢٠١: ٧لتهذيب تهذيب ا  - ٥

رحمه اهللا تعالی کان شديداً متصلباً، فبجرحه للکوفيين ينبغي التدقيق فيه، فإنّه قد يجرح الرجل 
م أبان عن سبب قوله فقال: ثُ. بسبب مذهبه کما حدث لعطية العوفي هنا، فإنّه قال عنه : ليس بحجة

والجرح بالتشيع وغيره مردود اليلتفت إليه، فالعبرة بصدق الراوي ال  .کان يقدم علياً علی الکُلّو
  .)بمذهبه
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أحلق لحيته ، فاستدعاه فأبی أن يسب فأمضـی حکـم الحجـاج    أربعمائة سوط و
  انتهی. )١()فيه

صـبره علـی الـبالء،    اله وصفته في التصلب في الـدين، و أفهذا الذي هذه ح
خوفاً من اهللا تعالی يصدق في حقّه قول ابن حبان کما حکـاه عنـه فـي تهـذيب     

ا مـات جعـل يجـالس الکلبـي،     أبي سعيد أحاديث، فلمـ أنّه سمع من ( :التهذيب
يـروي عنـه،   فإذا حدث الکلبي عن رسول اهللا | يحفظه وکناه أبـا سـعيد، و  

بو سعيد، فيتوهمون أنّـه الخـدري   يقول: حدثني أ ؟فإذا قيل له: من حدثک بهذا
  انتهی. )٢()إنّما أراد الکلبيو

                                       
، تاريخ اإلسالم ٢٣٧: ٤، األعالم للزركلي ٣٠٤: ٦، الطبقات الكبرى ٢٠١: ٧تهذيب التهذيب  -  ١

  . ٤٢٤: ٧للذهبي 
، ٣٨٣: ٦، الجرح والتعديل للرازي ١٧٦: ٢، المجروحين البن حبان ٢٠١: ٧تهذيب التهذيب   - ٢

تاج العروس  ، ٢٠٧٧: ٥، الكامل البن عدي ٣٥٩: ٣، ضعفاء العقيلي ١٢٢: ١العلل ومعرفة الرجال 
وهذا الذي اعتمدوا عليه فيه نظر وال (وقال:  ١٤٧المنارة : رفع   مادة (عوف)، ٤٠٣: ١٢للزبيدي 

وحاله معروف فهو تالف متهم بالكذب،  يصح سنده، ألن مداره على محمد بن سائب الكلبي،
فالسند الذي يكون فيه ذلك الرجل ال ينظر إليه وال يعتمد عليه في شيء، ومع ذلك فقد سارت 

  .)فة، وتوارد البعض على حكايتهالالركبان بمقولته التا
عجب فأ إن تعجبت من اعتماد على هذه الرواية الساقطة في رمي عطية العوفي بتدليس الشيوخو
ثر لتوارد الكثير على هذا الجرح المردود ، فصار هؤالء خلف المعتمدين على هذه الرواية أك

  الساقطة تقليداً ال غير.. ولم أجد من تنبه لهذا الخطأ من أهل الحديث إالّ إثنان:
بعد  ٤٧١الرحمن بن رجب الحنبلي قال في شرح علل الترمذي :  أولهما: الحافظ البارع أبو عبد

  الحكاية: ولكن الكلبي ال يعتمد على ما يرويه.نقله أصل 
: ٦وثانيهما: الحافظ السيد أحمد بن الصديق الغماري ، فقال في الهداية في تخريج أحاديث البداية 

وإنّما نقلوا عنه التدليس في حكاية ما أراها تصح مع (في أثناء كالم له عن عطية العوفي :  ١٧٢
  .)الكلبي...
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مـا يـدل عليـه مـا فـي      الکلبي کان يکنی بأبي سعيد أو هو کنـاه بـه ک   ولعلّ
يتـک بـأبي سـعيد، فأنـا     قال لي عطيـة : کن (تهذيب التهذيب عن الکلبي أنّه قال: 

  .)١()سعيد بوأأقول حدثنا 
أخبــره بــذلک، فــإذا توهمــوا أنّــه عليــه إذا کنــی الکلبــي بــأبي ســعيد ومــا و

  الخدري فما ذنبه .
  لو کان مراده التدليس لم يخبر الکلبي بذلک.و

، فمن يحتمـل ضـرب   لکن الغالب علی الظن أنّه افتراء هذا إن صح النقل، 
يسب علياً هل يتعمد إبدال الکلبي بـأبي سـعيد    حلق لحيته والأربعمائة سوط، و

  ليتوهموا أنّه الخدري ؟! إن هذا ما اليکون.
  ؟!!)٢(ما الذي يدعوه إلی ذلکو
 ان هذا هو الذي قال في حق االمـام علـي بـن موسـی الرضـا، إمـام      ابن حبو

أهل البيت في عصره الذي حين روی لعلمـاء نيسـابور حـديث سلسـلة الـذهب      
کتب عنه ذلک الحـديث مـن أهـل المحـابر والـدوي مـا ينـوف عـن          ،المشهور
ن الناس ما بـي بن أسلم الطوسي و محمدزرعة و اوکان المستملي أب ،الفاًعشرين 

حبان فـي حقّـه   ، فقال ابن )٣(لحافر بغلتهفي التراب ومقبل  صارخ وباک ومتمرغٍ
يــروي عــن أبيــه (کمــا فــي کتــاب األنســاب للســمعاني المطبــوع بــبالد المانيــا: 

  انتهی. )٤()يخطیءکان يهم و ،العجائب

                                       
 .۲۰۱:  ۷، تهذيب التهذيب ۸۱: ۱کتاب المجروحين  -  ١
  .١٧٧: ٢و  ٨٢: ١، المجروحين البن حبان ٢٠١: ٧هذيب تتهذيب ال - ٢
، الفصول المهمة في معرفة ١٩٢: ٣، حلية األولياء ٦٤١: ٤فيض القدير شرح الجامع الصغير  - ٣

  .۱۲۲: ۳، ينابيع المودة ۱۰۰۲: ۲األئمة 
: ٩الء ــنبلا ر أعالمــ، سي١٣٩: ٤ بغداد تاريخل، وعنه ذي١٠٦: ٢حبانالبنكتاب المجروحين - ٤
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ظيمـة مـن   انظر إلی هذه الجرأة الع(وتعقبه بعض العلماء في الحاشية بقوله: 
حـد علمـاء   أيخطیء ابن رسول اهللا، ووراث علمـه، و هذا المغرور کيف يوهم و

  مامهم المجمع علی غزارة علمه وشرفه؟!إو النبوية،العترة 
وليت شعري کيف ظهر لهذا الناصبي الذي أفنـی عمـره فـي علـم الرسـوم      

خطاؤه، غيرها وهم علي بن موسی الرضا والدنيا حتّی نال بها قضاء بلخ و ألجل
 هـا اهللا بحب ة التـي أمـر  خمسين عاماً ، لوال بغض القربی النبويو بينهما نحو مائة و

 )١()نـی يؤفکـون  أأمر رسوله عليه السالم بالتمسک بهـا؟!  قـاتلهم اهللا   تها، ومودو
  انتهی.
مما يدل علی وثاقة عطية رواية جلّـة النـاس عنـه کمـا اعتـرف بـه البـزار،         و

يب التهـذيب:  غيرهم، ففي تهـذ وی عنهم ورووا عنه من الصحابة ووکثرة من ر
ابــن عمــر وزيــد بــن أرقــم وأبــي هريــرة و ابــن عبــاس روی عــن أبــي ســعيد و(

  قيل ابن جناب. وعکرمة وعدي بن ثابت وعبد الرحمن بن جندب و

                                                                                           
  .٧٤: ٣ للسمعاني ، األنساب٣٣٩: ٧ن كالم ابن حبان هذا، تهذيب التهذيب ـ، وسكت ع٣٨٩
وكتب بعض من كانت عنده نسخة األنساب على هامشها كما في (: ١٤: ٢قال في أعيان الشيعة   - ١

قل العبارة اآلنفة. فهي عبارة من معلق والمؤلف ون )ي ما صورتهسمشالنسخة المطبوعة بالتصوير ال
  حصل على النسخة الخطية.

مدحاً جليالً وأطراه كما يستحق قال في × لكن ابن حبان في كتابه الثقات مدح اإلمام الرضا
وقبره بسناباذ خارج النوقان، مشهور يزار بجنب قبر الرشيد، قد زرته مراراً كثرة، (:  ٤٥٦: ٨الثقات 

شدة في وقت مقامي بطوس فزرت قبر علي بن موسى الرضا صلوات اهللا على جده   وما حلت بي
استجيب لي وزالت عنّي تلك الشدة. وهذا شيء جربته مراراً فوجدته  إّال  زالتهاإوعليه ودعوت اهللا 

  .)وعليهم أجمعينعليه كذلك. أماتنا اهللا على محبة المصطفى وأهل بيته صلّى اهللا وسلّم 
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روی عنه ابناه الحسن وعمر واألعمش والحجاج بن أرطاة وعمرو بن قيس 
مطـرف بـن   و ىليلـ  يبن عبد الرحمن بن أب محمدبن جحادة و محمدالمالئي و
أبـو  و  ىبـن يحيـ  فـراس  حفصة وسالم بن أبي سماعيل بن أبي خالد وإطريف و

زيـاد بـن   دريـس األودي وعمـران البـارقي و   إالجحاف وذکـر بـن أبـي زائـدة و    
  انتهی. )١()آخرونخيثمة الجعفي و

احهم کالبخاري في األدب المفرد وقد أورد حديثه أئمة الحديث في صح
أبو داود والترمذي وابن ماجة القزويني کما يدل عليه وضع صـاحب مختصـر   و

  .)٢(لی هؤالءإه رمز (بخ د ت ق) الذي هو رمز سمتذهيب الکمال علی ا
يظهـر لـه    فـال  إلـخ  )ممع صحته فمعناه بأعمـاله و(أما قول صاحب الرسالة: 

ی اهللا، بمعنی الثـواب  مع ذلک ففيه اعتراف بثبوت الحق لهم علمعنی محصل، و
  جواز القسم به.جابة وواإل
جملة أنّهـا سـؤال   إن المتبادر من هذه ال(قول صاحب المنار في الحاشية : و

علـی اهللا   الحـق ينفـي   لـخ ال ا )عـده للسـائلين أن يسـتجيب دعـاءهم    هللا تعالی بو
هو ما جعله علی نفسه بوعـده الصـادق مـن إجابـة دعـاء مـن       تعالی، بل يؤيده و

  دعاه.
*    *     *  

                                       
  .٢٠١: ١ب التهذيب تهذي  -  ١
  ، ٢٠٠: ٧، تهذيب التهذيب ٦٧٨: ١، تقريب التهذيب ٢٦٧خالصة تذهيب تهذيب الكمال :  - ٢
  . ١٤٥: ٢٠تهذيب الكمال للمزي    



  
  الفصل الخامس

  في الحلف بغير اهللا تعالی
  

وبعضـهم شـرکاً    طـالق وهذا منعه الوهابيـة وبعضـهم جعلـه شـرکاً علـی اإل     
 ،الصـنعاني فـي تطهيـر االعتقـاد     طـالق صغر، فممن صرح به بأنّه شرک علی اإلأ
ه بعدما ذکر أن القبوريين سلکوا مسالک المشرکين حذو القـذة بالقـذة وعـد    نّإف

 سمائهم، بل إذا حلف مـن عليـه حـق   أويقسمون ب(م الموجبة لذلک قال: أعماله
لف باسم ولي من أوليائهم قبلـوه وصـدقوه،   فإذا ح باسم اهللا تعالی لم يقبل منه،

َر {هکــذا کانــت عبــادة األصــنام: و ْت قُلُ  وُب الَّ  ِذیَن هللا َوإَِذا ُذِك     َوْح  َدهُ اْش  َمأَزَّ
ُرونَ  َر الَّ ِذیَن ِم ن ُدوِن ِھ إَِذا ُھ ْم یَْسَتْبِش  فـي  و ،)١(}الَ ُیْؤِمُنوَن ِباْآلِخَرِة َوإَِذا ُذِك 

ف ب  ا  أو لیص  متم  ن حل  «الحــديث الصــحيح:  ســمع رســول و ،)٢(<ف فلیحل  
هـذا يـدل علـی    . و)٣(اهللا| رجالً يحلف بالالت فأمره أن يقول: ال إله إالّ اهللا

  انتهی. )٤()فأمره أن يجدد إسالمه فإنّه قد کفر بذلک  الصنمبأنّه ارتد بالحلف 
                                       

  .٤٥سورة الزمر:   - ١
، صحيح ١٨٥: ٢، سنن الدرامي ٧: ٢، مسند أحمد ١٦٢: ١١، المغني البن قدامة ٤٨٠: ٢الموطأ  - ٢

المعجم  ،باب من حلف بالالت والعزى ٥:٨١ث اإلفك ، صحيح مسلم ، حدي١٦٢: ٣البخاري 
الحميدي  ، مسند٥ي : ــــ، مسند أبي داود الطيالس٢٨: ١٠، السنن الكبرى للبيهقي ٢٣٣: ١٢ر ــالكبي
  . ١٨٥: ٨الغليل   ، إرواء٢٠١: ١٠، صحيح ابن حبان ٢٠١: ١٠، مسند أبي يعلى الموصلي ٣٠٢: ٢
  باب من حلف بالالت  ٨١: ٥كتاب األدب، صحيح مسلم  ٩٧: ٧صحيح البخاري   - ٣

، السنن الكبرى ٢٧، األدب المفرد : ١١٤: ٥، تحفة األحوذي ١٤٩: ١والعزى، السنن الكبرى 
  .١٩٢: ٨، إرواء الغليل ٢٤٦: ٦للنسائي 

  المطبوع ضمن الجامع الفريد. ٥٠٥تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد :   - ٤
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 رأس العبـادة و   ق ثُم أساسـها االعتقـاد، وقـد حصـر فـي      ال بعد مـا ذکـر أن
ا تفرع عـن االعتقـاد،   يصنعون له ما سمعته مميسمونه معتقداً و بهم ذلک، بلقلو

  .)١(الحلف تهوعد من جمل
ولـه   الشـرک شـرکان : أکبـر   (ولی من رسائل الهدية السنية: رسالة اُألالوفي 
غيـره،  لـب الشـفاعة مـن المخلـوق والتوسـل و     ط ييعنـ  ،منه الذي تقدمو ،أنواع

بن عمـر (رض) عـن   اا روی هللا، لمالحلف بغير امنه و  ،وأصغر کالرياء والسمعة
و أبـ أخرجه اإلمام أحمـد و  )٢(»من حلف بغیر هللا فقد أشرک«رسول اهللا|: 

إّن هللا ینھ اکم أن « قال |: و ،ابن حبانداود والترمذي والحاکم وصححه و

  أخرجه الشيخان . )٣(»تحلفوا بآبائکم، فمن کان حالفاً فلیحلف با  أو لیصمت
  انتهی. )٤()تجب التوبة منهو يخرج عن الملة شرک األصغر القال :وال

النبـي | ومـن   مـن  اهللا تعالی من اهللا تعالی و ونقول : قد وقع القسم بغير

                                       
  المطبوع ضمن الجامع الفريد. ٥٠٧ : المصدر السابق  - ١
، ١٨: ١، المستدرك للحاكم ٤٦: ٣، سنن الترمذي ٩١: ٢، سنن أبي داود ٦٩: ٢مسند أحمد  - ٢

، مسند ابن ٢٥٧، مسند أبي داود الطيالسي : ٤٢٩: ١٠، فتح الباري ٢٩: ١٠السنن الكبرى للبيهقي 
  ، الجامع٧٣: ٤ارد الضمآن ، مو٣٦٦: ١٤، التمهيد ٢٠: ١٠، صحيح ابن حبان ١٤١الجعد : 

  . ١٨٩: ٨، إرواء الغليل ٥٩٦: ٢الصغير  
كتاب  ٩٨: ٧، صحيح البخاري ١٨٥: ٢، سنن الدارمي ١١: ٢، مسند أحمد ٤٨: ٢كتاب الموطأ   - ٣

، مسند ابن ٢٨: ١٠، السنن الكبرى للبيهقي ٩١: ٢، سنن أبي داود ٨١: ٥األدب ، صحيح مسلم 
: ٤للنسائي  ، السنن الكبرى٣٠١: ٢، مسند الحميدي ٥د الطيالسي : ، مسند أبي داو٧٨المبارك : 

، ١٢١: ١األوسط   ، المعجم٢٠١: ١٠، صحيح ابن حبان ٢٠١: ١٠ن مسند أبي يعلى الموصلي ٣٩٤
  .١٨٧: ٨، إرواء الغليل ٥٤: ٤نصب الراية للزيلعي 

  .٢٨: محمد بن سعودلعبد العزيز بن  الرسالة اُألولى والتحفة النجدية،  الهدية السنية - ٤
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جميع المسلمين خلفاً عن سلف، أما من اهللا تعـالی فإنّـه قـد    الصحابة والتابعين و
جاللـه مثـل   و ير من مخلوقاته کما أقسـم بذاتـه وبعـزه   أقسم في کتابه العزيز بکث

ر*  َواْلَعْصرِ  قوله تعالی: { ْإلِنَس اَن لَِف ي ُخْس  ً  ، {)١(}إِنَّ ا َض ْبحا  *َواْلَعاِدَی اِت 
 ً ً  * َفاْلُموِرَیاِت َقْدحا ُصْبحا ً  ، {)٢(}َفاْلُمِغیَراِت  اِزَعاِت َغْرقا اِشَطاِت  * َوالنَّ َوالنَّ

 ً طا ً  *نَْش    راً  * قا  َفالسَّ   ابَِقاِت  َس   بْ  * َوالسَّ   اِبَحاِت َس   ْبحا َراِت أَْم    ،  )٣(}َفاْلُم   َدبِّ
} ً ِت ُعْرفا ً *  َواْلُمْرَسالَ راً  * َفاْلَعاِص َفاِت َعْص فا َرات نَْش  اِش  ِرَق ات   * َوالنَّ َفالَْفا

 ً ْرق    ا راً  *َف اِرَیاِت َذْرو ، { )٤(}َفاْلُملْقَِی    اِت ِذْك     * َوال    ذَّ راً اً ِت ِوْق     *  َفاْلح    اِمالَ
راً  ِرَی  اِت یُْس   راً َفال  * َفاْلَجا ً  ، {)٥(}مُقَسِّ  ماِت أَْم   َص  فّا اِجَراِت  * َوالصَّ  افَّاِت  َف  الزَّ

ْیتُونِ  ، {)٦(}َفالتَّالَِیاِت ِذْكراً  * َزْجراً  َوھَذا اْلَبلَِد *  َوُطوِر ِسینِینَ *  َوالتِّیِن َوالزَّ
َحى، {)٧(}اْألَِمینِ  ِل إَِذا َسَجى *َوالضُّ ِل إَِذا َیْغَشى ، {)٨(}َوالَّْی َوالنََّھ اِر *  َواللَّْی

ى   ، )٩(}إَِذا َتَجلَّ                                                                                                                                               
ِر إَِذا َتالََھ ا*  َوالشَّ ْمِس َوُض َحاَھا{ ِل إَِذا  * َوالنََّھ اِر إَِذا َجالََّھ ا*  َوالَْقَم  َواللَّْی 

                                       
  .٢ـ  ١سورة العصر :   -  ١
  .٣ـ  ١سورة العاديات  -  ٢
  .٥ـ  ١سورة النازعات :  -  ٣
  .٥ـ  ١سورة المرسالت :   -  ٤
  .٥ـ  ١سورة الذاريات :   -  ٥
  .٣ـ  ١سورة الصافات :   -  ٦
  .٣ـ  ١سورة التين :   -  ٧
  .٢ـ  ١سورة الضحى :   -  ٨
  .٢ـ  ١سورة الليل:   -  ٩
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ماِء َوَما َبَناَھا *َیْغَشاَھا ْألَْرِض َوَما َطَحاَھا* َوالسَّ اَھا *َوا  ،)١( }َونَفْس َوَم ا َس وَّ
ْج     عِ  َوالسَّ     ماِء َذاتِ { ْألَْرِض َذاِت الصَّ     ْدعِ *  الرَّ َوالسَّ     ماِء َذاِت  ، {)٢(}َوا

ماِء َذاِت اْلُبُروجِ ، {)٣(}اْلُحُبكِ  ، )٤(}َوَش اِھد َوَمْش ُھود* َواْلَیْوِم اْلَمْوُعودِ * َوالسَّ
اِرقِ { ماِء َوالطَّ ْجِم إَِذا َھَوى ، {)٥(}َوالسَّ  * َولََیال َعْشر * َوالَْفْجرِ  ، {)٦(}َوالنَّ

رِ  * َوالشَّْفِع َواْلَوْترِ  ِل إَِذا یَْس  ر*  َواللَّْی َك قََس ٌم لِ ِذي ِحْج  ْل ِف ي ذلِ  ن  ، {)٧(}َھ 
ُطُرونَ  ُطور *َوالطُّ  ورِ  ، {)٨(}َوالَْقلَ ِم َوَم  ا یَْس   *ِف  ي َرقٍّ َمنُش  ور *َوِكَت  اب َمْس 

ِت اْلَمْعُمورِ  الَ أُقِْسُم بَِی ْوِم  ، {)٩(}ُجورِ َواْلَبْحِر اْلَمسْ * َوالسَّْقِف اْلَمْرفُوعِ  *َواْلَبْی
اَم ةِ  * الْقَِیاَمةِ  لٌّ  * الَ أُقِْس ُم بِھ َذا اْلَبلَ دِ  ، {)١٠(}َوالَ أُقِْسُم ِب النَّفِْس اللَّوَّ َت ِح  َوأَن 

ُج ومِ  ، {)١١(}َوَوالِد َوَما َولَدَ  * بِھَذا اْلَبلَدِ  الَ أُقِْس ُم بَِمَواِق ِع النُّ َوإِنَّ ُھ لَقََس ٌم لَ ْو * َف
الَ أُقِْسُم ِباْلُخنَّسِ  ، {)١٢(}َتْعلَُموَن َعِظیمٌ  ِل إَِذا َعْسَعسَ * اْلَجَواِر اْلُكنَّسِ  *َف  َواللَّْی

                                       
  .٧ـ  ١سورة الشمس :   -  ١
  .١٢ـ  ١١سورة الطارق :   -  ٢
  .٧سورة الذاريات:   -  ٣
  .٣ـ  ١سورة البروج:   -  ٤
  .١:  قسورة الطار -  ٥
  .١سورة النجم :   -  ٦
  .٥ـ  ١سورة الفجر :   -  ٧
  .١سورة القلم:   -  ٨
  . ٦ـ  ١سورة الطور:  -  ٩
  .٢ـ  ١سورة القيامة:   -  ١٠
  .٣ـ  ١سورة البلد:   -  ١١
  .٧٦ـ  ٧٥سورة الواقعة:  -  ١٢
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ْبِح إَِذا َتنَفَّسَ  * ِصُرونَ ، {)١(}َوالصُّ الَ أُقِْسُم بَِما ُتْب ُرونَ * َف ِص   ، {)٢(}َوَما الَ ُتْب
ِل َوَما َوَسقَ  *َفالَ أُقِْسمُ ِبالشَّفَقِ  ِر إَِذا اتََّسقَ  *َواللَّْی َعْمُرَك إِنَُّھْم لَِفي  ، {)٣(}َوالْقََم لَ

َرتِِھْم َیْعَمُھونَ    .)٤(}ْسْك
ل أسـ ي يستلزم جواز صدوره منـا، فهـو ال   صدوره من اهللا تعالی ال ال يقال :

  عما يفعل وهم يسألون؟
ه قـبح فيـه، ألنّـ    صدوره منه تعالی يـدل علـی أنّـه ال    إنّا نريد أن ألنا نقول :

  تعالی منزه عن فعل القبيح، فال يکون صدوره منا قبيحاً، ونعم القدوة اهللا تعالی.
جعل لنفسه شريکاً وأشـرک بالشـرک األصـغر تعـالی      وإذا کان اهللا تعالی قد

ني فـي إرشـاد   الوقـول القسـط   ،عن ذلک فما علی من اقتدی به فـي ذلـک بـأس   
ب به المخلـوقين  ويعـرفهم   هللا تعالی أن يقسم بما شاء من خلقه ليعج( الساري :

قدرته، لعظيم شأنها عندهم، ولدالتها علی خالقها، و أما المخلوق فال يقسم إال 
  بالخالق قال:

   ح ويقبمن سالشيُء واک نديِع     ولُــتفعه فيحســن م٥(انتهــی)اذاکَــ نــک(. 
اً تشـبيه قبح من العبـد لکونـه شـرکاً أصـغر و    ا عرفت من أن ما يلم  کالم قشري

إذ صدوره منه تعـالی   ،يمکن أن يحسن منه تعالی للخلق في العظمة به تعالی ال
يـرتبط بمـا نحـن     ال   والشعر الذي أورده  ،يخرجه عن تلک الصفة إن کانت ال

                                       
  .١٨ـ  ١٥سورة التكوير :   -  ١
  . ٣٩ـ  ٣٨سورة الحاقة :  -  ٢
  ١٨ـ  ١٦سورة اإلنشقاق :   -  ٣
  . ٧٢سورة الحجر :  -  ٤
   ، باب (ال تحلفوا بآبائكم)، فتح الباري البن ٣٧٦: ٩صحيح البخاري  شرحإرشاد الساري ل - ٥
  . ٤٦٦: ١١حجر    
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  يخفی . فيه کما ال
 وتقريراً فما رواه مسلم في صحيحه أنّه جاء رجلُ أما من النبي | فعالًو

   ؟ل اهللا أي الصدقة أعظم أجراًيا رسو« إلی النبي | فقال: 
ر ھ أن تص  دق ولتنبأّن   كأم  ا وأبی  فقــال:  ی الفق   ص  حیح ش  حیح تخش   ت  أن  
في کتاب اإليمان أنّـه جـاء رجـل     روی مسلم أيضاًو ،الحديث )١(»وتأمل البقاء

 :لی رسول اهللا | من أهل نجد يسـأل عـن اإلسـالم فقـال رسـول اهللا |     إ
صلوات في الیوم واللیلة ، وصیام « لّ مع کُ، واةشھر رمضان، والزک خمس 

هو ، فأدبر الرجل و أن تط وعإّال  الل: هو | يقوواحدة يقول: هل غيرها؟ و
أفل ح وأبی ھ منه، فقال رسول اهللا | :  أنقص يقول: واهللا ال أزيد علی هذا وال
صدق، أو دخل الجنّة و صدقإن    .)٢(»أبیھ إن 

هـذه اللفظـة    أن( ني في إرشاد الساري عـن ابـن عبـد البـر:    الوحکی القسط
  انتهی. )٣()منکرة غير محفوظة تردها اآلثار الصحاح

                                       
 ، سنن٩٣: ٣باب وجوب الزكاة، صحيح مسلم  ١١٥: ٢، صحيح البخاري ٢٣١: ٢مسند أحمد   - ١
: ٤ي ــللبيهق رىــ، السنن الكب٢٧٢: ٢، المستدرك للحاكم ٦٩: ٥، سنن النسائي ٩٠٣: ٢ن ماجة ــاب
، صحيح ٤٦٥: ١٠الموصلي  لىـ، مسند أبي يع١٦٩، األدب المفرد : ٥٤: ٩للصنعاني  المصنّف، ١٩

، ٣٨٥: ٨البر  ، التمهيد البن عبد٩٢: ٩، المعجم الكبير ١٠٦: ٨، صحيح ابن حبان ١٠٣: ٤ابن خزيمة 
  .١٠١: ١تخريج األحاديث واآلثار 

، باب بيان اإليمان الذي يدخل الجنّة، سنن أبي ٣٢: ١م ل، صحيح مس٣٧١: ١سنن الدارمي   - ٢
، ١٥٨: ١ابن خزيمة  ، صحيح٤٧، كتاب األربعين : ٢٠١: ٤، السنن الكبرى للبيهقي ٩٧: ١داود 

  الحديث ، النهاية في غريب٢٣٢: ٢، تخريج األحاديث واآلثار ٣١٧: ١٤البر  التمهيد البن عبد
  ١٩: ١.  
  ، التمهيد البن ٤٦٤: ١١، فتح الباري ٣٧٤: ٩صحيح البخاري  شرحإرشاد الساري ل -  ٣
  . ٣٦٧: ١٤البر  عبد
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ــال: )١(،»ھلتنبأّن   كأبی  أم  ا و« أقــول : بــل يعضــدها حــديث   إنّهــا  :قيــلو( ق
 ال  هـو محتمـل، ولکـن مثـل هـذا     ني : والقال القسـط   ،مصحفة من قول: (واهللا)

قصـة السـارق   قد ثبت من لفظ أبي بکر الصديق فـي  ما وسي يثبت باالحتمال، ال
سـارق أخرجـه فـي الموطـأ     بليـل   الذي سرق حلي ابنته فقال: وأبيـک مـا ليلـک    

  انتهی. )٢()وغيره
ــال القســط ــووي   و(ني : الق ــه البيهقــي وارتضــاه الن ــا قال ــة م        أحســن األجوب

غيره أن هذا اللفظ کان يجري علی ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسـم، أو  و
  انتهی. )٣()أبيه ربأفلح و :أن التقدير
  الحـذف  تيانـه عبثـاً وهـذراً ، و   إکـان   إّال ب تقصـد بـه القسـم و   ن العرأوفيه 

  قال أبوطالب عم النبي |:  دليل عليه. ال
  .)٤(لُناضنُو هونَن دطاعا نُلمو    اًحمدمي بزِنَ يت اِهللاب م وبتُذکَ       

                                       
، ١٦٩هي عن المسألة ، األدب المفرد : باب الن ٩٤: ٣، صحيح مسلم ٢٣١: ٢مسند أحمد   - ١

  .١٠١: ١تخريج األحاديث واآلثار 
، والحديث في ٤٦٤: ١١، فتح الباري البن حجر ٣٧٥: ٩إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري   - ٢

  ، معرفة السنن١٨٩: ١٠للصنعاني  المصنّف، ٤٩: ٨، السنن الكبرى للبيهقي ٨٣٥: ٢الموطأ  
  .١١٢: ٢في تخريج أحاديث الهداية  ، الدراية٤١١: ٦واآلثار  
، المجموع ٤٦٤: ١١، فتح الباري البن حجر ٣٧٥: ٩صحيح البخاري  شرحإرشاد الساري ل - ٣

  . ١٢٤: ٩، نيل األوطار للشوكاني ١٩: ١٨للنووي 
، كتاب ٧٣، األحاديث الطوال : ١٢٥: ١، النهاية في غريب الحديث ١٧٧: ١السيرة النبوية  - ٤

، شرح نهج البالغة ٢٨٩: ٩البر  ، التمهيد البن عبد٤٦ :٢البر  الستذكار البن عبد، ا٥٩٧الدعاء : 
  ، عيون األنباء في طبقات ٩٠، رفع المنارة: ٤١٥: ١٠، كنز العمال ٢٥٨: ٣البن أبي الحديد 

  ، الملل٧١: ٣، البداية والنهاية ١٦٢: ١، تاريخ اإلسالم ٢٨٨: ٣، تاريخ الطبري ٧٠٥األطباء : 
  . ٥٧: ٢، خزانة األدب ١٤٢، تطهير الفؤاد : ٢٤٠: ٢ل والنح 
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    .سمع ذلک رسول اهللا | ولم ينکره
جميع المسـلمين فقـد سـمعت    ير اهللا من الصحابة والتابعين وغأما الحلف بو

 ،)١(وقع الحلف من الکلّ بلفظ: لعمري أو لعمـر أبيـک  ، و)وأبيک(قول أبي بکر: 
هو قسـم باتفـاق أهـل    يمکن معها ضبطه، و النثر بکثرة النحو ذلک في الشعر وو
اللغـة، بـل   هو الحياة أو الدين کما فسره أهـل  للغة، وحلف بالعمر بفتح العين وا

  قال ابن مالک في ألفيته: ،اً في القسمجعله النحويون نصّ
   بعد لَووال غالباً حالخَ ذفرِب  في نَم وتُحص ي٢(قرذا استَ مين(  

خبر المبتدأ الصريح فـي القسـم نحـو: لعمـرک     (وقال ابنه في الشرح الثاني: 
  انتهی. )٣()ألفعلن

لـی  إ يففي کتاب علـ  ،النحويينوکذا ذکر ابن هشام في کتبه وغيرهم من 
لعمــري لـئن نظــرت بعقلــک دون هـواک لتجــدني أبـرأ النــاس مــن دم    « معاويـة: 
 كلکان ل كفلعمري لو کنت الباغي علی« وفي کتاب آخر له إليه:  ،)٤(»عثمان

فإن کنت أبا حسن إّنما تحارب عن « في کتاب معاوية إليه: ، و)٥(<ينأن تحذر
إلمارة والخالفة ، فلعمري ل رب ا صحت لکنت قریب اً م ن أن تع ذر ف ي ح  و 

                                       
  ، شرح نهج البالغة البن أبي ٤١٣: ١، االستيعاب ٦٠٣: ٧البن أبي شيبة  المصنّف  - ١

، تفسير ١٦: ٢، تفسير الثعلبي ٣٣٢: ٥، جامع البيان ٩٨، درر السمط في خبر السبط : ٣٢٢: ١الحديد 
  .٤٠٢: ٣القدير  ، فتح١٧١: ٢، زاد المسير ١٢٨: ١البغوي 
  .٢٤٦: ١شرح ابن عقيل -  ٢
  . ٢٥٢: ١ المصدر السابق - ٣
  ، شرح نهج ٣٥٠: ٢من كتاب له إلى معاوية ، مناقب آل أبي طاب  ٧: ٣نهج البالغة   - ٤
  ، جواهر ٥٠٦: ٢، كتاب الفتوح ٨٥: ١، اإلمامة والسياسة ٣٥: ١٤الغة البن أبي الحديد بال

  .١٧١: ٢المطالب 
  .٤٣: ١٤، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد  ٨١: ٣٣نوار بحار األ  - ٥
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  : ‘وللحسين بن علي .)١(»المسلمین
  )٢(کينة والرباببها س لُحتَ    اراًد ني ألحبإنّ عمرکلَ     
مـن کـالم يخاطـب بـه أهـل الکوفـة :       × قال ولـده علـي بـن الحسـين     و

   .)٣(»ولعمري ما ھي منکم بنکر«
  ء:و قال أخوه علي بن الحسين األکبر يوم کربال

        أنا عنب سينِلي بن الح نَ  ليعو حن٤(ولی بالنبيَ أ يت اِهللاب(  
اد أهل زمانـه روايـة عمـرو    کان من عبهللا بن عمر العنسي، وا لما سمع عبدو
خــرج لــيالً،  )٥(»أّن عم اراً تقتل  ھ الفئ  ة الباغی  ة« :بــن العــاص عــن النبــي |ا

  بيات: أقال من جملة حدث الناس بقول عمرو، وفأصبح في عسکر علي، و

                                       
  .٤٢: ١٤، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد ٢٦١: ٤نهج السعادة   - ١
  ، روح المعاني ٢٢٢لواعج األشجان :  ،١٧٧: ٣، شرح األخبار ٥٩مقاتل الطالبيين :   - ٢

  ، المعارف البن ٣٥٥: ١ر، اإلصابة البن حج١٢٠: ٦٩، تاريخ مدينة دمشق ١٤٩: ١٩لآللوسي 
، الوافي ٢٥، المنتخب من ذيل المذيل : ٣٩٧، كتاب المحبر: ١٩٦، أنساب األشراف : ٢١٣قتيبة: 

  .١٠: ٢، تاج العروس ٢٢٨:  ٨، البداية والنهاية ٥٣: ١٤بالوفيات 
  .٦٠٣: ١١، شرح إحقاق الحق ٣٨٢: ٤٤بحار األنوار   - ٣
  ، المجدي في أنساب ٣٠٢: ٣، سير أعالم النبالء ١٠٦: ٢، اإلرشاد ٧٦مقاتل الطالبيين:  - ٤

  ، كتاب ٢٠١: ٨، البداية والنهاية ٧٤: ٤، الكامل في التاريخ ٣٤: ٤، تاريخ الطبري ٩١الطالبيين: 
  .١١٤: ٥الفتوح 

، صحيح ٢٠٦: ٢هذا الحديث متواتر وروي بأسانيد كثيرة ومصادر مختلفة فمنها: مسند أحمد   - ٥
، مجمع ١٨٩: ٨وصححه، السنن الكبرى  ١٤٩: ٢لمستدرك على الصحيحين ، ا٢٠٧: ٣البخاري 
، ٢٤٦، مسند ابن الجعد : ٢٤٠: ١١للصنعاني  المصنّف، ٤٥١: ١، فتح الباري ٢٤١: ٧الزوائد 
  ،١٥٥: ٥، السنن الكبرى للنسائي ١١١: ٤، مسند ابن راهويه ٧٢٣: ٨البن أبي شيبة  المصنّف

  ، المعجم ٢٤٩: ٦، المعجم األوسط ٥٥٤: ١٥ابن حبان ، صحيح ٤٠٣: ١١مسند أبي يعلى  
  .١٧٨: ٢، الجامع الصغير ٥٣٣: ٢، االستيعاب ٣٦٣: ٢٣الكبير 
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   والراقببرک صات عدين لَامإ  هن الذي جاء من عورـو لمأثُمر  
  ماِهللا رسولِ قالِا في م لٍفي رج  وال شک قالِفي م ١(رِحييتَ سلِالر(  

  رواه نصر بن مزاحم في کتاب صفين مسنداً عن رجاله .
بـن حنبـل    ء ما رواه أحمـد ومما يدل علی جواز الحلف بغير اهللا من العظما

سـألتک بصـاحب هـذا القبـر مـا الـذي       (لها مسـروق :   في مسنده عن عائشة قال
  الخوارج. يعني في حق ،سمعت من رسول اهللا |
ــول:   ــمعته يق ــت: س ر>قال ر الخل  ق ةق  الخل  ق والخلی إنّھ  م ش   ، یق  تلھم خی  

القبـر،   ، فإن قوله: سـألتک بصـاحب هـذا    )٢(»هللا وس یلة أقربھم عندة، وقوالخلی
ن أن يقـول القائـل: أقسـم بفـالن،     فـرق  بـي   بمنزلة قوله: أقسمت عليـک بـه، وال  

  سم عليک بفالن. أقو
  من أدلة جواز التوسل کما مر. )اهللا وسيلة أقربهم عند(قوله : و

عـن ابـن    فهو في مسند أحمـد » كهللا فقد أشر من حلف بغیر« أما حديث:
ف بش يء دون هللا فق د م : أبي فنهاه النبي|، قالکان يحلف و« عمر: ن حل 

  . )٣(»كشر ھوأشرک، وقال اآلخر  و
صححه الحـاکم فهـو أن ابـن عمـر سـمع رجـالً       أما المنقول عن الترمذي و

ي ســمعت رســول اهللا| اهللا فــإنّ تحلــف بغيــر ال والکعبــة، فقــال : ال« يقـول:  

                                       
  . ٨٠: ٣، كتاب الفتوح البن أعثم ٣٤٤وقعة صفين:   -  ١
، سير أعالم النبالء ٤٠٧: ٥٧، تاريخ مدينة دمشق ٢٦٧: ٢شرح نهج البالغة البن أبي الحديد  - ٢

. وال وجود للحديث في مسند أحمد الموجود اآلن، مع أن ٢٣٧: ٥تاريخ اإلسالم ، ٦٦: ٤للذهبي 
  ، ولعلّ األيادي األمينة رفعته من کتاب المسند.ابن أبي الحديد نقله عنه

  وصححه. ٥٢: ١، المستدرك للحاكم ٣٤: ٢مسند أحمد   -  ٣
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اهة محمول إما علی الکرهو ، و )١(»كهللا فقد کفر أو أشر من حلف بغیريقول: 
الشرک عليه من باب المبالغـة، بيانـاً لشـدة الکراهـة، فقـد ورد       إطالقالشديدة و

  اللعن علی فعل المکروه کلعن المحلل والمحلل له کما بيناه في مقام آخر.
الدال علی أن ذلک کان عادة  )أبيکان يحلف و(ه قوله في الرواية : يؤيدو

  ، فهو شبه اإلعراض عن اهللا تعالی. ةله مستمر
، )٢(»کانت قريش تحلف بآبائهـا « يؤيده ما في الروايات األخر کما يأتي: و

، قال القسطالني في إرشـاد السـاري شـرح صـحيح     )٣()أبيعمر وأبي و(وقول : 
والتعبير بذلک يعني الکفر والشرک، للمبالغـة  (البخاري بعد نقل رواية الترمذي : 

  ؟ وهل النهي للتحريم أو للتنزيه، في الزجر والتغليظ
راهة، وعند الحنابلة التحريم، وجمهـور الشـافعية   المشهور عند المالکية الک

لقطع بالکراهة، وقال غيـره بالتفصـيل،   قال إمام الحرمين: المذهب اأنّه للتنزيه، و
کفـر بـذلک االعتقـاد، وإن    التعظيم مـا يعتقـده فـي اهللا حـرم و    اعتقد فيه من  فإن

 )٤()ليـق بـه مـن التعظـيم فـال يکفـر      حلف العتقاد تعظيم المحلوف به علی مـا ي 

                                       
وحسنه،  ٤٥: ٣نن الترمذي ، س٩١: ٢، سنن أبي داود ٤٦١: ١١، فتح الباري ١٢٥: ٢مسند أحمد   - ١

  ، مسند أبي داود ٢٩: ١٠وصححه، السنن الكبرى للبيقهي  ٢٩٧: ٤المستدرك للحاكم 
  .٢٠٠: ١٠، صحيح ابن حبان ١٤١، مسند ابن الجعد : ٢٥٧الطيالسي : 

، سنن ٨١: ٥باب أيام الجاهلية، صحيح مسلم  ٢٣٥: ٤بخاري ل، صحيح ا٢٠: ٢مسند أحمد  - ٢
  ، تخريج األحاديث٢٠٦: ١٠، صحيح ابن حبان ٣٠: ١٠لسنن الكبرى للبيهقي ، ا٤: ٧النسائي 

  .١٨٨: ٨رواء الغليل إ، ٥٤: ٤، نصب الراية ٤٧٤: ٢واآلثار  
، فتح ٢٨: ١٠، السنن الكبرى للبيهقي ٤: ٧، سنن النسائي ٤٥: ٣، سن الترمذي ٨: ٢مسند أحمد  - ٣

 ، مسند أبي يعلى٤٨٠: ٣البن أبي شيبة  فالمصنّـــ، ٣٠١: ٢، مسند الحميدي ٤٦١: ١١الباري 
  .١٩٦: ٥ليق التعليق غ، ت٤٠: ٩الموصلي 

: ٩ار ـاألوط لـ، ني١٨: ٨ووي ــوع للنـ، المجم٣٧٥: ٩اري ــح البخـإرشاد الساري لشرح صحي - ٤
  .٥٥: ٩، عون المعبود ٤٦٢: ١١، فتح الباري ١٢٤
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  انتهی.
أما علی الحلف باألصنام کما يشير إليه الحديث اآلنف الـذکر فـي کـالم    و

الصنعاني فيمن حلف بالالت ، مما يدل أن ذلک کان يقع منهم بعـد إسـالمهم،   
أنّه کان (يتأتی علی رواية أحمد ألن فيها:  لقرب عهدهم بالشرک، لکن ذلک ال

تعـالی، أو علـی    اهللا ، باعتقـاد مسـاواته هللا    و علـی الحلـف بغيـر   أ )يحلف وأبـي 
نحوها، کأن يقـول : إن فعـل کـذا فهـو يهـودي أو بـريء مـن        الحلف بالبراءة و

اإلسالم أو من اهللا أو من رسوله؛ فإنّه إما محرم فقط أو موجب للکفـر إن قصـد   
ت ، أو علـی  علی روايـة أحمـد کمـا عرفـ     یيتأت رضا بذلک إذا فعله، ولکنه الال

اهللا  يجـوز بغيـر   أو نفيـه الـذي ال   الحلف في مقام القضاء والمرافعة، إلثبات حق
فـإن جـواز    ،التحـريم أو غيـر ذلـک مـن المحامـل     تعالی، وجعله شـرکاً لتأکيـد   

اهللا تعالی في غير ذلک قطعي،  بل من ضروريات اإلسـالم، يعـرف    الحلف بغير
 ن،  ولـو کـان حرامـاً الشـتهر اشـتهار     جوازه الخواص والعـوام والنسـاء والصـبيا   

لّهـا ويظهـر   بتالء به، ولم يخف علی النـاس کُ الشمس في رائعة النهار؛ لکثرة اإل
  للوهابية وحدهم؟!

  .ربعة علی الجوازوستعرف اتفاق األئمة األ
حديث النهي عن الحلف باآلباء فرواه أحمد في مسنده أيضاً کمـا رواه  أما 

ي | سمع عمر وهـو يقـول: وأبـي، وفـي روايـة :      أن النب:«وصدره  الشيخان 
فـي روايـة لمسـلم االقتصـار     لـخ، و إ )١(<إّن هللا ینھاکمأّبي وأبي مکرراً، فقال : و

                                       
  ، السنن الكبرى ٤: ٧سنن النسائي ، ٢٣٥: ٤ح البخاري ـــ، صحي٢٠: ٢د ـــد أحمـــمسن - ١
  ، نصب٤٧٤: ٢، تخريج األحاديث واآلثار ٢٠٦: ١٠، صحيح ابن حبان ٣٠: ١٠للبيهقي  
  وغيرها من المصادر الغفيرة. ١٨٨: ٨، إرواء الغليل لأللباني ٥٤: ٤الراية  
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انـت قـريش تحلـف بآبائهـا،     وكقـال:  .  با کان حالفاً فال یحلف إّال  نم  « علی:
  هــو کالــذي ســبق محمــول إمــا علــی الکراهــة  و )١(،»تحلف  وا بآب  ائکم الفقــال : 

أو علی عدم االنعقاد، فيکون إرشادياً، کما فـي النهـي عـن بيـع الغـرر، أي بيـع       
الوفـاء ولـزوم الکفـارة    يترتب عليه آثار اليمين من وجوب  المجهول، أي إنّه ال

  ذلک، أو علی الحلف في مقام المرافعة أو غير ذلک. غيرمخالفته وب
اکم أن تحلف وا إّن هللا ینھ « (قال النووي في شرح صحيح مسلم في شرح : 

هـو عنـد أصـحابنا    سمائه تعالی وصفاته، وأهي عن الحلف بغير فيه الن« :»بآبائکم
  انتهی. )٢()يعني الشافعية مکروه ليس بحرام

ــالمخلوق    ــأن اليمــين ب ــاع ب ــب الشــربيني الشــافعي فــي اإلقن وصــرح الخطي
ية لذي ينسب الوهاببن حنبل ا، ومثله عن شرح المنهاج، وأفتی أحمد )٣(مکروه

يقولون إنّهم علی مذهبه بجواز الحلف بالنبي | وأنّـه ينعقـد؛   أنفسهم إليه و
   )٤(ني الشهادةركألنّه أحد 
جـواز  أحـد أئمـة مـذاهب اإلسـالم األربعـة يفتـي ب      مامهم ومقلّدهم وفهذا إ

  هم يجعلونه شرکاً أو شرکاً أصغر!!الحلف بالمخلوق وانعقاده، و
قول أحمد أنّـه لـو حلـف بـالنبي|     من ذلک و(قال الشعراني في ميزانه: 

جـواز  بل األئمة األربعة قـائلون ب  ،انتهی )٥()انعقد يمينه، فإن حلف لزمته الکفارة
                                       

  ، ٤: ٧، سنن النسائي ٨١: ٥، صحيح مسلم ٢٣٥: ٤، صحيح البخاري ٩٨: ٢مسند أحمد  - ١
  ، نصب ٤٧٤: ٢، تخريج األحاديث واآلثار ٢٠٥: ١٠، صحيح ابن حبان ٣٠: ١٠لسنن الكبرى ا

  .٥٤: ٤الراية 
  .١٠٦: ١١شرح مسلم للنووي  - ٢
  .٢٥٢: ٢اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  - ٣
  .١٧٨: ١١، الشرح الكبير ٢٠٩: ١١، المغني البن قدامة ٢٥٩: ٢جواهر العقود  - ٤
  .١٢: ٤، تفسير البحر المحيط ١٥: ٢، أحكام القرآن ١٨: ١٨المجموع للنووي  - ٥
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لکنه مکـروه إنّمـا الخـالف فـي      الحلف بالنبي|، بل وغيره من المخلوقات
  النبي| و لزوم الکفارة بالحنث.بانعقاد الحلف 

رتـب علـی غيـره    تت اصـة ال والحاصل : إن الحلف باهللا تعـالی لـه أحکـام خ   
مذهب أئمة أهل اإلثم والکفارة علی مخالفته ، و ترتبکفصل الخصومات به و

اهللا تعالی عدا البراءة ، فيحرم الحلـف بهـا، ولکنـه     جواز الحلف بغير ^البيت
  تسقط به الدعوی. اهللا تعالی وال ينعقد بغير ال

إذا واهللا لم يقبـل منـه،   باسم  عليه حقإنّه إذا حلف من (أما قول الصنعاني : 
فجوابه أنّه إنّما يصـدر ذلـک مـن عـوام النـاس       )صدقوهحلف باسم ولي قبلوه و

 أمـوالهم ألمـرٍٍ  منه، فهل تستحل دمـاء المسـلمين و   أهل المعرفة براءوجهالهم، و
إن کـان  کفـراً و  يوجـب شـرکاً وال   مع کونه أيضـاً ال  ،يصدر من بعض جهالهم

  خطأ؟!
إل ھ  المن حلف بـالالت فـأمره| أن يقـول :    : «أما استشهاده بحديث و

له قبل اإلسـالم  علی عادته التي کانت  إّال فإنّه ما حلف بالالت  !فعجيب»  هللاإّال 
ليس لهـا  تنفع ، و تضر وال هي حجر المن جعلها آلهة، وعبادتها من دون اهللا، و

الحلـف،  اهللا ردعاً له عن ذلـک   إّال فأمره بقول: ال إله  ،شرف يصحح الحلف بها
اهللا علی ذلـک بمکـان مـن الغرابـة، سـواء کـان ذلـک         فقياسه الحلف بعظيم عند

  أو ال. موجباً للکفر
الکـالم عليـه فـي     فقـد مـر   ،لـخ ا )وأساسها االعتقاد رأس العبادة( أما قوله: 
  الباب الثاني.

  
*    *    *



  
  الفصل السادس

 نحو ذلکد والمولی  والتعبير عن غيره تعالی بالسي في
  :بصيغة الخطاب وغيره

  
ولی من رسـائل  وهذا أيضاً مما جعله الوهابية موجباً للشرک ففي الرسالة اُأل

يضاف إلی عمارتها دعاء و(ذکر تحريم عمارة القبور قال: الهدية السنية بعد ما 
بهـذا  بهم يا سيدي يا موالي أفعل کذا وکـذا، و وخطا -إلی أن قال  - أصحابها

  لی آخر ما قال.إ )١()عبدت الالت والعزی
أي ـ    إنّمـا يعنـون   و(:  عبـد الوهـاب  بن  محمدوتقدم في الباب الثاني قول 

  .)٢()دباإلله ما يعني المشرکون في زماننا بلفظ السي ـ المشرکون
يزعم أن من قـال ألحـد:    الوهاب عبد بن  محمدإن ( في خالصة الکالم :و

  .)٣()موالنا أو سيدنا فهو کافر
محـذور   نداؤه بـه صـحيح ال  اهللا تعالی و لفظ السيد علی غير إطالقنقول: و

يقصـد أحـد    التعـالی ، و  تـه ية المساوية لملکييراد به الملکية الحقيق فيه، فإنّه ال
من المسلمين ذلک ، ولو فرض أنا جهلنا قصدهم لوجـب حمـل کالمهـم علـی     

                                       
  .٣٢ـ  ٣١ :الرسالة االُولى والتحفة النجدية، الهدية السنية - ١
  اهللا القحطاني. تحقيق عبد ٥٣كشف الشبهات :  - ٢
  .٢٢، الفجر الصادق : ٥٣الدرر السنية في الرد على الوهابية:  - ٣
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لـه  لقـرآن الکـريم بقو  السـيد علـی غيـره تعـالی فـي ا      إطالقالصحيح، وقد ورد 
َدَھا لَ  َدى  {، )١(}َوَس  یِّداً َوَحُص  وراً ريــا: {كبــن ز یتعــالی فــي يحيــ َوأَلَْفَی  ا َس  یِّ

، وفـي کـالم النبـي | بمـا يبلـغ حـد التـواتر، روی البخـاري فـي          )٢(}اْلَبابِ 
قـالوا :  ؟من س یدکم ی ا بن ي س لمة« بر عنه | : األدب المفرد من حديث جا

ــيس  ــن ق ــه | : ، و)٣(»الجــد ب ــرة عن ــي هري أن  ا س  ید ول  د آدم ی  وم «  عــن أب

عن عائشة عنـه|:  ، و)٥(»فخر نا سید ولد آدم والأ« وفي رواية :  )٤(،»القیامة
عن أبي سعيد الخدري عنه| : و ،)٦(»سید العرب أنا سید ولد آدم، وعلي« 

                                       
  .٣٩سورة آل عمران:  - ١
  .٢٥سورة يوسف :  - ٢
  ، األدب ١١١: ١٣، عمدة القارىء ١٢٨: ٥، فتح الباري ٢١٩: ٣المستدرك للحاكم  - ٣

، ١١٧٠: ٣البر  ، االستيعاب البن عبد٣٥: ٢، المعجم الكبير ١١٥: ١، المعجم الصغير ٧١المفرد : 
  .٣٨٥: ١يث دالفائق في غريب الح

  ، مسند ابن ٤١٧: ٧البن أبي شيبة  المصنّف، ٥٩: ٧، صحيح مسلم ٣٨٨: ٥مسند أحمد  - ٤
، الجامع ١٤٣: ١٠، المعجم الكبير ٣٨، كتاب األوائل : ٤٩’ : ، تركة النبي٢٢٧: ١راهويه 
  .٤١٣: ١الصغير 

  ، مسند أبي داود ٢٥٤: ٨، مجمع الزوائد ٣٧٠: ٤، سنن الترمذي ٢٨١: ١مسند أحمد  - ٥
تخريج األحاديث  ،٣٩٨: ١٤، صحيح ابن حبان ٤٨١: ١٣، مسند أبي يعلى الموصلي ٣٥٣الطيالسي: 

  .٤٣٩المحمدية:   ، ، العهود٤١٣: ١، الجامع الصغير ٣٠: ٧، موارد الضمآن ١٦٩: ٢واآلثار 
، المعجم ١٢٧: ٢، المعجم األوسط ١١٦: ٩وصححه، مجمع الزوائد  ١٢٤: ٣المستدرك للحاكم  -  ٦

، ٤٦٢: ١كشف الخفاء  ،٦٠: ٣، فيض القدير شرح الجامع الصغير ٦١٨: ١١، كنز العمال ٨٨: ٣الكبير 
  ، ذكر أخبار٦٠: ٥، ذيل تاريخ بغداد ٥القول المقنع في الرد على األلباني المبتدع : 

  .٢٠٨: ١إصبهان  
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ل الجّن ة«  « ، وعـن الترمـذي عـن فاطمـة :     )١(»الحسن والحسین س ید ش باب أھ 
عن أبـي نعـيم الحـافظ فـي     ، و)٢(»الع المینأّني سیدة نساء | أخبرني النبي

عـن الحليـة أيضـاً    ،  و)٣(»ا  د العرب علیّ ادعوا لي سیّ « حلية األولياء عنه |: 
 عـن عائشـة أنّـه| سـار    ، و )٤(»د الم ؤمنینمرحباً بسیّ « أنّه| قال لعلي:

وعنه|  )٥(»دة نساء العالمینأّما ترضین أن تکوني سیّ «الزهراء فقال لها: 
ریم وآس یةسادات ال:«  ، و فـي الفـائق    )٦(»نساء أربعة : خدیجة وفاطم ة وم 

                                       
، ۶۰، فضائل الصحابة : ٣٢١: ٥، سنن الترمذي ٤٤: ١ماجة  نبا، سنن ٣: ٣مسند أحمد  - ١

، نظم المتناثر ٥١٢: ٧شيبة  البن أبي المصنّف، ١٨٢: ٩، مجمع الزوائد ١٦٧: ٣المستدرك للحاكم 
  .١٩٦من الحديث المتواتر : 

، خصائص أمير ١٤٥: ٥، السنن الكبرى للنسائي ٣٦٥: ٥، اآلحاد والمثاني ٣٦٩: ٥سنن الترمذي  - ٢
  . ٤٢٢: ٢٢، المعجم الكبير ١٤٥ة : ، الذرية الطاهرة النبوي١١٧المؤمنين : 

شرح نهج البالغة البن ،  ٨٨: ٣، المعجم الكبير ١٢٧: ٢المعجم األوسط  ، ٦٣: ١حلية األولياء  - ٣
، مطالب السؤول ٤٠٣: ٢٠، شرح إحقاق الحق ٤٨٨: ٢، ينابيع المودة للقندوزي ١٦٩: ٩أبي الحديد 

، فيض القدير شرح الجامع ٦١٨: ١١العمال  ، كنز٢١٢، كفاية الطالب: ٦٠: ١البن طلحة الشافعي 
  ، القول ٥٨م المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي : ، إرغا٤٦٢: ١، كشف الخفاء ٦٠: ٣الصغير 
  .٥المقنع : 

، شرح ٤٨٩: ٢، ينابيع المودة ١٧٠: ٩، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد ٦٦: ١حلية األولياء  - ٤
  إحقاق الحق.

باب  ١٤٣: ٧باب عالمات النبوة ، صحيح مسلم  ١٨٣: ٤، صحيح البخاري ٢٨٢: ٦مسند أحمد  - ٥
  ، مجمعوصححه ١٥٦: ٣، المستدرك للحاكم ٥١٨: ١ة، سنن ابن ماجة فضائل فاطم

  ، مسند أبي يعلى٧: ٥، مسند ابن راهويه ١٩٧، مسند أبي داود الطيالسي : ٢٠١: ٩الزوائد  
  .١٨٩٤: ٤، االستيعاب ٤١٩: ٢٢، المعجم الكبير ١١١: ١٢ يالموصل 
   ←،٧٤، فضائل الصحابة: ٢٩٣: ١< في مسند أحمد أفضل نساء أھل الجنّةورد بلفظ: > - ٦
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الً «للزمخشري قال| ألصحابه :  الً وج د م ع امرأت ھ رج  أرأیتم ل و أّن رج 

  کیف یصنع بھ ؟
  .انتظر أن آتي بأربعة شهداء بن عبادة : واهللا ألضربنه بالسيف وال فقال سعد

ی س  یدنا ھ  ذا م  ا یق  ولافقــال رســول اهللا | :  روا إل   ــی إوروي  ، نظ   ل
  قالوا : يا رسول اهللا ، من السيد؟« وفي النهاية في الحديث : ، )١(<سیدکم

  سحق بن إبراھیم علیھم الصالة والسالمیوسف بن یعقوب بن إ :فقال
  د؟متک من سيُُأقالوا : فما في 

ت ش کایتھ دی شکره وأاالً ، ورزق سماحة ، ف: بلی من آتاه هللا مقال قل 

   .)٢(»في الناس
نّـه  أوفيـه   )٣(،»إّن ابن ي ھ ذا س ید«فيه أنّه| قال للحسن بن علي : و قال:

  انتهی. )٤(»ـ  سعد ييعن ـ دکمقوموا إلی سیّ >ل لألنصار: قا
                                                                                           

، منتخب ٣٢١: ٦، فتح الباري ٢٠١: ٩وصححه، مجمع الزوائد  ٤٩٧: ٢المستدرك للحاكم  → 
  ، مسند أبي ٩٣: ٥، السنن الكبرى للنسائي ٣٦٤: ٥، اآلحاد والمثاني ٢٠٥حميد :  د بنمسند عب

  .١١٠: ٥يعلى 
  .٢٢٩: ٣، لسان العرب ٤١٧: ٢ث ، النهاية في غريب الحدي١٦٧: ٢الفائق في غريب الحديث  - ١
  .٣٢: ٥، تاج العروس ٢٢٩: ٣، لسان العرب ٤١٧: ٢النهاية في غريب الحديث  - ٢
  ، سنن٣١١: ٢ دكتاب الصلح، سنن أبي داو ١٧: ٣، صحيح البخاري ٣٨: ٥مسند أحمد  - ٣
، ١٧٨: ٩، مجمع الزوائد ١٧٥: ٣، المستدرك للحاكم ١٠٧: ٣، سنن النسائي ٣٢٣٣: ٥الترمذي  

، الذرية ١٣١: ٤، مسند ابن راهويه ٥١٢: ٧البن أبي شيبة  المصنّف، ١١٨مسند أبي داود الطيالسي : 
  .١٤الطاهرة النبوية: 

   ممع تقدي ٣٢: ٥، تاج العروس ٢٢٩: ٣، لسان العرب ٤١٧: ٢النهاية في غريب الحديث  - ٤
  وتأخير.
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بـن حنبـل بسـنده عـن أبـي سـعيد        أشار بحديث معاذ إلی مـا رواه أحمـد  و
نـزل أهـل قريضـة علـی حکـم سـعد بـن معـاذ، فأرسـل إليـه رسـول            «الخدري: 

ی حمار، فلما دنا قريباً من المسـجد  قـال | :    اهللا|، فأتاه علی قوم وا إل 

   وروی البخاري نحوه. ،الحديث )١(،»سیدکم أو خیرکم
:    کذلک في کالم الصحابة فعـن البخـاري عـن جـابر أن عمـر کـان يقـول       و

 عـن أبـي بکـر أنّـه قـال:     ،  و)٢()ـ    يعني بـالالً ـ دنا  أعتق سيدنا ، وبکر سي إن أبا(
 )٤(»أنا ابن سید البطح اء :«عن علي ، و )٣()مدهلشيخ قريش وسي أتقولون هذا(
، )٥()م الـدرداء : حـدثني سـيدي أبـو الـدرداء     ُأقالت (في الفائق للزمخشري: ، و

                                       
، ٥٢٢: ٢، سنن أبي داود ١٦٠: ٥، صحيح مسلم ٢٨: ٤، صحيح البخاري ٢٢: ٣مسند أحمد  - ١

 المصنّف، ٢٩٦، مسند أبي داود الطيالسي :  ١٣٨: ٦، مجمع الزوائد ٥٨: ٦السنن الكبرى للبيهقي 
  .٥٤٧، مسند ابن راهويه : ٤٩٦: ٨البن أبي شيبة 

  ، المستدرك ٢٦٨: ٥باب مناقب المهاجرين ، سنن الترمذي  ٢١٧: ٤صحيح البخاري  - ٢
  ، اآلحاد ٤٧٧: ٧ي شيبة ـن أبـالب المصنّف، ١١١، ١٣ود ــالمعب ونــ، ع٢٨٤: ٣م ــللحاک

  وغيرها من المصادر. ٣٣٨: ١، المعجم الكبير ٢٠٢: ١والمثاني 
  ، المعجم ٧٥: ٥، السنن الكبرى للنسائي ٥١، فضائل الصحابة: ٦٤: ٥مسند أحمد  - ٣

 ، سير أعالم١٦٤: ١ثقات ، ال١٦٢، تاريخ خليفة بن الخياط : ٧٣٣: ٢، االستيعاب ١٨: ١٨الكبير 
  .٤٢: ١، فتوح البلدان ٥٤٠: ١النبالء 
: ١والرشاد  ، سبل الهدى٨: ٢ري ــخ الطبــ، تاري٢٤٥: ١يــاريخ اليعقوبــ، ت٢٤الب: ــدة الطــعم - ٤

  .١٠: ١، السيرة الحلبية ٢٦٢
: ١ثار واآل ، تخريج األحاديث١٦٨: ٢، الفائق في غريب الحديث ٣٤٣: ١ي داودـــن أبــسن - ٥

  .٢٣٠: ٣، لسان العرب ٤١٨: ٢، النهاية في غريب الحديث ٣٣٦
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  لخ.إ )١()کان سيدي رسول اهللا |( وفي النهاية في حديث عائشة :
اهللا ،  السـيد علـی غيـر    إطـالق في بعض األخبار ما يوهم عـدم جـواز   هذا و

 ورد السيوطي في الجامع الصغير عن الديلمي في مسـند الفـردوس عـن علـي :    أ
»أورد العزيزي في شرح الجامع الصغير عن مسـند أبـي داود أنّـه    و )٢(،»د اهللالسي

 )٣(»د هللالس یّ  وادنا ، فق الأنت س یّ فقالوا : « لی النبي |: إبني عامر  جاء وفد
  الحديث.

القصد في معنی السيد، أو بأنّـه قـال ذلـک    بين ما مر باختالف والجمع بينه و
  اهللا . ،  أي السيد الحقيقي هوتواضعاً
له السيادة، کأنّه کره أن يحمد في وجهه  أي هو الذي تحق (في النهاية : و

  انتهی. )٤()وأحب التواضع
فـي  البخـاري   ىرو ،متـي ُأو کذا ما ورد من النهي عن قول: السيد عبـدي و

ل أح  دکم ع«حــديث :  یق  ولن  ال« فــي روايــة لمســلم : و )٥(،»وأَمت  يب  دي والیق  

                                       
  .٢٣٠: ٣، لسان العرب ٤١٨: ٢النهاية في غريب الحديث  - ١
، ٢٧٢: ١للصنعاني  المصنّف، ١٣٠: ٥، فتح الباري ٤٣٨: ٢، سنن أبي داود ٢٤: ٤مسند أحمد  - ٢

، كشف ٧٣: ٢، الجامع الصغير ٧٠: ٦، السنن الكبرى ٥٤، األدب المفرد : ٣٧٣مسند أبي الجعد : 
  .٤٦٢: ١الخفاء 

، أدب اإلمالء ٢٥٣البر :  ، الدرر البن عبد٥٤، األدب المفرد : ٤٣٨: ٢سنن أبي داود  - ٣
، تاريخ ٤٣٩: ٦، اإلصابة البن حجر ٢٥٩: ٥سد الغاب ُأ، ٣٤: ٧، الطبقات الكبرى ١١٥واالستمالء : 

  .٦٧٨: ٢اإلسالم 
  .٢٢٩: ٣، لسان العرب ١٩١: ١٧للعيني  ئعمدة القار ،٤١٧: ٢لحديث ي غريب افالنهاية   - ٤
  ، السنن الكبرى ٣١٦: ٢مسند أحمد  في العتق وفضله،باب  ١٢٤: ٣صحيح البخاري  - ٥
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ف إّنکم « في رواية ألبي داود والنسائي: و )١(»هللا أحدکم عبدي، فإّن کلّکم عبی د
رّب هللا ــالی: {  )٢(،»المملوک   ون وال    ــه تعـ ــع قولـ َوالصَّ   الِِحیَن ِم   ْن ِعَب   اِدُكْم مـ

ً {، )٣(}َوإَِم اِئُكمْ  ْملُوك ا ْرِن  ي عِ  {، )٤(}َعْب  داً مَّ كَ اْذُك  ي، فهــذه المنــاه )٥(}ن َد َربِّ  
  للتنزيه قصداً للتواضع.

اهللا تعـالی   يـر غسـيد علـی   لفـظ ال  إطالقهللا أن يقصد المسلمون من  اوحاش
مــا عــداه الخــالص العبــادة، کيــف وإينــافي  معنــی يملکــون  هــم يعلمــون أن

ابـن   فقـول  ،قـداره أضراً إالّ بأمره تعالی وإرادتـه و  فعاً والألنفسهم وال لغيرهم ن
افتـراٌء   )دما يعني المشـرکون بلفـظ السـي    اإللهإنّما يعنون بلفظ و(:  عبد الوهاب

اهم المشرکون بلفظ السيغير ما  دعلی المسلمين، فال يريد المسلمون الذين سم      
ــواردة فــي  اُُ ــه تعــالی وفــي کــالم النبــي |  ريــد فــي االســتعماالت ال کالم
نحــو ذلــک، أمــا مــا يريــده واألفضــل وي مــر نقلهــا مــن الــرئيس الصــحابة التــو

  لفظ اإلله فقد عرفت بما بيناه مراراً أنّه يخالف ذلک فراجع.من المشرکون 
                                                                                           

  ، مسند٣٩١: ١١، مسند أبي يعلى الموصلي ٦٩: ٦، السنن الكبرى للنسائي ١٣: ٨للبيهقي 
، ١٢٥: ٢الصغير  ، فيض القدير في شرح الجامع ٣٠٤: ٢، تخريج األحاديث واآلثار ٤٢: ٤الشاميين  

  .٢٢٥: ٢تهذيب التهذيب 
، كتاب ٥٤، األدب المفرد : ١٣١: ٥فتح الباري ، ٤٦٣: ٢، مسند أحمد ٤٦: ٧صحيح مسلم   - ١

  .٣٩١: ١١، مسند أبي يعلى الموصلي ٦٩: ٦، السنن الكبرى للنسائي ١٩٤الصمت وأدب اللسان: 
، ١٣٠: ٥، فتح الباري ٤٧٢: ٢، سنن أبي داود ٤٢٣: ٢، مسند أحمد ٢٤٩: ٩المحلّى البن حزم  - ٢

  .٦٩: ٦، السنن الكبرى للنسائي ٢٢: ١٣عون المعبود 
  .٣٣ة : بسورة التو - ٣
  .٧٥سورة النحل :  - ٤
  .٤٢سورة يوسف:  - ٥
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*     *     *  







  
  الفصل السابع
  في النحر والذبح

  
نسـبوهم إلـی الشـرک ، فزعمـوا أنّهـم      ر به الوهابية المسلمين ومما کفّهذا و
أن ذلـک کالـذبح   ،ولهـا القـرابين    يقربـون بحون وينحرون لألموات والقبور ويذ

صرح بـذلک   ،والنحر لألصنام الذي کانت تفعله أهل الجاهلية الموجب للشرک
في کالمه المتقدم في الباب الثاني المنقول عن رسالته کشف  الوهاب عبد ابن 

إن النبي | قاتـل المشـرکين لتکـون جملـة أشـياء هللا      (الشبهات حيث قال : 
  الذبح. وعد منها )١(،)تعالی
قـال فــي الرسـالة المــذکورة فـي أثنــاء کـالم لــه علـم بــه أصـحابه کيــف       و

لِّ  فقـل هـل الصـالة والنحـر هللا عبـادة إذ يقـول {      (يحتجون علی غيرهم :  َص  َف
َك َواْنَحرْ  َربِّ   ، فال بد أن يقول : نعم.)٢(} لِ

فقل: إذا نحرت لمخلوق نبـي أو جنـي أو غيرهمـا هـل أشـرکت فـي هـذه        
  هللا؟ا العبادة غير

  فال بد أن يقول : نعم.
  فقل : المشرکون هل کانوا يعبدون المالئکة والصالحين والالت وغيرها؟

  .فال بد أن يقول: نعم

                                       
  اهللا القحطاني. تحقيق عبد ٥٢کشف الشبهات :  - ١
  .٢سورة الكوثر:  - ٢
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 إّال  فـي الـدعاء والـذبح وااللتجـاء ، و     إّال هل کانت عبادتهم إيـاّهم  فقل: و
   )١(.)اهللا تحت قهره فهم مقرون أنّهم عبيد

ع من کالمه المتقدم في الباب الثاني صرح بذلک الصنعاني في عدة مواضو
، وعـد منهـا   )٢()أن تکون أشياء هللا إّال يتم  إن إفراد اهللا بتوحيد العبادة ال( :کقوله

نحـرهم لهـم النحـائر شـرک واهللا تعـالی      إن تعظـيمهم األوليـاء و  (النحر، وقوله : 
رْ يقــول: { َك َواْنَح   َربِّ   لِّ لِ َص   ، )م الظــرف، أي ال لغيــره کمــا يفيــده تقــدي )٣(}َف

ا يسـمونه وثنـاً   ينه الذي کانت تفعلـه الجاهليـة لمـ   إن النحر علی القبر بع«وقوله: 
ونحـرهم  (وقولـه:   ،لخإ )القبوريون لما يسمونه ولياً وقبراً ومشهداً فعلهماً، ونصو

  . )٤()شرکالنحائر لهم 
 فـإن قـال : إنّمـا نحـرت هللا    ( قال الصنعاني في رسالة تطهير االعتقاد أيضـاً: و

  وذکرت اسم اهللا عليه؟
مـا تنحـره مـن بـاب مشـهد مـن       فقل: إن کان النحر هللا فـألي شـيء قربـت    

  تعتقد فيه هل أردت بذلک تعظيمه ؟تفضله و
  إن قال: نعم.

إن لـم تـرد   ر اهللا، بل أشـرکت مـع اهللا تعـالی  غيـره، و    فقل له: هذا النحر لغي
 يه، أنت تعلم يقيناًتنجيس الداخلين إلمه فهل أردت توسيخ باب المشهد وتعظي

األول، وال خرجت من بيتک إالّ قصـده   إّال أردت  أنّک ما أردت ذلک أصالً وال
                                       

  اهللا القحطاني. تحقيق عبد ٦٧ـ  ٦٦كشف الشبهات :  - ١
  المطبوع ضمن الجامع الفريد. ٤٩٩تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد :  - ٢
  . ٢سورة الكوثر :  - ٣
  المطبوع ضمن الجامع الفريد. ٥٠٢ـ  ٤٩٩تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد :  - ٤
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  انتهی. )١()فهذا الذي عليه هؤالء شرک بال ريب : ـ  إلی أن قالـ 
ح بذلک الوهابيون في کتابهم إلی شيخ الرکب المغربي المتقـدم فـي   وصر

شـرک التقـرب إلـی المـوتی بـذبح      الباب الثاني حيث عدوا من جملـة أسـباب ال  
  القربان.
هللا ، ومعنـاه    هللا تعالی فيقال: ذبح هللا، ونحرالنحر والذبح قد يضاف  :نقولو
تقرباً إليه کما في األضحية بمنـی وغيرهـا،   ر لوجهه تعالی، امتثاالً ألمره وأنّه نح

حـر  أو ن ،هذا يدخل في عبادته تعالیيقة وغير ذلک، وقحرام والعوالفداء في اإل
، إنّما هو شرط ربط له بالعبادة  هذا التعالی، فذکر اسمه علی المنحور، وباسمه 

ِر اْس ُم ّهللاِ {حلّية الذبيحة مع التفطن لقولـه تعـالی :   في  َوالَ َت أُْكلُوا ِممَّ ا لَ ْم ُی ْذَك
  . )٢(}َعلَْیھِ 
ذبحـت الدجاجـة للمـريض، ونحـرت     ( قد يضاف إلی المخلـوق فيقـال:   و

الــذي أمــرک  ت الشــاه لألضــياف أو ذبحــت کــذا لفــالن ، تريــدالبعيــر أو ذبحــ
  محذور فيه. هذا البالذبح، و

وقد يضاف إلی المخلوق بقصد التقرب إليه کما يتقرب إلی اهللا طلباً للخير 
يسـمع، سـواء کـان     يعقـل وال  ينفع وال يضر وال منه، مع کونه حجراً وجماداً ال

ذکر اسـمه  يـ هي اهللا تعالی عـن ذلـک، و  لنبي أو صالح أو غير ذلک، ومع ن تمثاالً
تعالی، فيجعل نظيراً هللا تعالی ونداً يعرض عن اسم اهللا علی المنحور والمذبوح و

التقـرب إليـه مـع کـون ذلـک عبثـاً        يطلی بدم المنحور أو المذبوح ، قصـد له، و
هـذا قبـيح   لغواً، نهی عنه اهللا تعالی، کما کان يفعل المشرکون مع أصـنامهم، و و

  مي عبادة أو ال. فر، سواء سكشرک و منکر، بل

                                       
  مع الفريد.المطبوع ضمن الجا ٥٠٢ـ  ٥٠١لحاد : تطهير االعتقاد عن أدران اإل - ١
  .١٢١سورة األنعام :  - ٢
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ــا  و ــه لألنبي ــة أن المســلمين يفعلــون مثل ــا تــوهم الوهابي ء واألوصــياء هــذا م
يقربـون لهـم   حون لهـم عنـد مشـاهدهم أو غيرهـا، و    يـذب والصلحاء، فينحرون و

أوثانهم، وهو ک بأصنامهم واألوثان يفعلون ذلالقرابين کما کان عبدة األصنام و
ا يفعله المسلمون اليخرج عن الـذبح والنحـر هللا تعـالی، ألنّـه     توهم فاسد، فإن م
جلده علی الفقراء أو مطلق ذا في سبيل اهللا، ألتصدق بلحمه ويقصد أنّي أذبح ه

  اهللا، وأهدي ثواب ذلک لرب المشهد. عباد
عبادة له، سـواء  هللا تعالی وطاعة الذي يقصد به هذا يکون راجحاً، ووالذبح 

 ،أي شـخص مـن سـائر النـاس    أو م ُُأأو ولـي أو أب أو  أهدي ثواب ذلک لنبـي  
وأتصـدق بخبزهـا    أنّي أطحن هذه الحنطة ألعجنهـا وأخبزهـا   ونظيره من يقصد
عبادة هللا تعالی لّها طاعة وألبوي، فأفعاله هذه کُأهدي ثواب ذلک علی الفقراء و

  ال ألبويه.
ه مـن ذکـر   يقصد أحد من المسلمين بالذبح لنبي أو غيره ما کانت تفعل وال

طليها بدمها، مع نهي اهللا تعالی لهـم  ل بها لغير اهللا، واسمها علی الذبيحة، واإلهال
لذبيحـة لکـان   عن ذلک، ولو ذکر أحد من المسـلمين اسـم نبـي أو غيـره علـی ا     

رمت الذبيحة، فليس الذبح لهم، بـل عـنهم، بمعنـی أنّـه     حذلک عندهم منکراً، و
  لـذلک لخيـر، أو لهـم باعتبـار ثوابـه، و    ا عمل يهدي ثوابـه إلـيهم کسـائر أعمـال    

ريد أن أذبح لفالن، أو عنـدي ذبيحـة لفـالن،    ُُأال ينافيه قولهم: ذبحت لفالن أو 
  لّ کونها باعتبار الثواب.لو فرض وقوعه، فالمقصود في الکُ

حـو  ن ذبحت للضيف أو للمريض أو لفالن اآلمر بالـذبح أو  :هذا کما يقالو
طلب رضاه، وأتی ل أمر اآلمر به من المخلوقين، واذلک، بل لو قصد بالذبح امتث

عابـداً لآلمـر    به علی وجهه من شرائط الذبح الشرعية؛ لم يکن بـذلک آثمـاً وال  
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ألمـره تعـالی کمـا فـي األضـحية       مشرکاً، مع أنّه لو وقـع مثـل ذلـک امتثـاالً     وال
لّ مـن يـأمرهم السـلطان ابـن سـعود      كُـ ا مـر، و نحوها لکان عبادة له تعالی کمـ و
ــذبح أو النحــر مــن خدمــه وعبيــده و اب تباعــه حــالهم کــذلک، مــع أنّهــم هــم  أل

  الموحدون الوحيدون.
يقصدون من الذبح للنبـي أو الـولي غيـر إهـداء      والحاصل: إن المسلمين ال

مـا  أيقصدون غير ذلـک، و  الثواب، أما العارفون منهم فحالهم واضح في أنّهم ال
فـرض وقـوع    ی لـو لـو إجمـاالً، حتّـ   فإنّما يقصدون ما يقصد عرفاؤهم و الجهال
    ، فلـيس المقصـود إالّ کـون ثوابهـا لـه،      الذبح إلی النبي أو الولي کما مـر إضافة 

  يشک في ذلک إالّ معاند. ال
 ربـاً قلو سألنا عارفاً أو عامياً أياً کان هل مرادک الذبح لصـاحب المشـهد، ت  و

  ؟اء الثواب لهصنامهم أو مرادک إهدإليه، کما کان المشرکون يذبحون أل
ي قصده لو فرضنا أننّا شککنا فهللا أن أقصد غير إهداء الثواب، ولقال: معاذ ا

حيح، لوجـوب  لنا أن نحمله إالّ علی الوجه الص ا جازأو خفي علينا وجه فعله لم
ز لنـا أن  ولم يجـ  ،أقوالهم علی الصحة حتّی يعلم الفسادحمل أفعال المسلمين و

ده الـذبح لهـا   عرضه بمجرد ظننا أن قصـ ه وماله وننسبه إلی الشرک، ونستبيح دم
ا عرفت في المقـدمات مـن وجـوب الحمـل علـی الصـحة       لم ،کالذبح لألصنام
  .)١(مهما أمکن

                                       
صول األحكام في ُأإن من (:  ٥٥: قال الشيخ محمد عبده الشهير في كتابه اإلسالم والنصرانية - ١

الدين اإلسالمي البعد عن التكفير، وإن مما اشتهر بين المسلمين وعرف من قواعد أحكام دينهم 
وجه ويحتمل اإليمان من وجه واحد حمل على  صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مائةإن أنّه 

  وال يجوز حمله على الكفر) انتهى. اإليمان
    ←ستاذاذ صاحب المنار في الجمع بين هذا الكالم الصادر ممن يسميه اُألــــستاُأل يفما رأ
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أما إهداء ثواب الخيرات والعبادات إلی األموات فـأمر راجـح مشـروع لـم     
السنة في صـحاح األخبـار، وقامـت عليـه      يمنع منه کتاب وال سنة، بل وردت به

| والصـحابة   النبـي  لّ عصر وزمان، من عهدعملهم في کُالمسلمين وسيرة 
  هذا منه، وال أظن الوهابية يخالفون فيه.إلی اليوم ، و

أوليائه؟! روی مسلم في صحيحة في باب أولی بالهدايا من أنبياء اهللا و منو
أن رجـالً أتـی   « وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه بعدة أسـانيد عـن عائشـة:   

أظنهـا لـو   افتلتـت نفسـها ولـم تـوص، و     ميُأقال: يا رسول اهللا ، إن النبي| ف
  تکلمت تصدقت ، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟

  .)١(»قال : نعم
  .)نفسها نائب فاعل أو مفعول به أي ماتت فجأة ( قال النووي في الشرح :

 الصـدقة عـن ال  و(قال:  ثُم ميـت تنفـع الميـت، ويصـله     في هذا الحديث أن
  انتهی. )٢()جماع العلماءإهو کذلک بوثوابها 
   بـي|:  لنلل اروی أحمد بن حنبل فـي مسـنده عـن عائشـة أن رجـالً قـ      و

أظنها لو تکلمت لتصدقت ، فهل لها أجـر إن أتصـدق   مي افتلتت نفسها، وُإن أ(
  عنها؟

                                                                                           
اإلمام حكيم اإلسالم، وبين أقوال أسياده الوهابية الذين ينشر لهم كتب دعوتهم التي يكفرون  →
ويستحلون دماءهم وأموالهم بقولهم: يا رسول اهللا اشفع لي، اقض حاجتي، مع أنّه لو  ،ها المسلمينب

احتمل الكفر من وجه واحد فهو يحتمل اإليمان من مائة وجه كما تعلمه من تضاعيف هذا 
  (المؤلف). الكتاب!

  البن ، الثقات ٩٠٦: ٢باب وصول ثواب الصدقة ، سنن ابن ماجة  ٨١: ٣صحيح مسلم  - ١
  .٥١٣، شرح العقيدة الطحاوية : ٢٦١: ١ان بح
  .٩٠ـ  ٨٩: ٧شرح مسلم للنووي  - ٢
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  .)١(»نعمقال: 
بني ساعدة توفيـت   روی أحمد بن حنبل أيضاً عن ابن عباس أن بکراً أخاو
يا رسول اهللا، إن أمي توفيت وأنا غائـب عنهـا فهـل    « وهو غائب عنها فقال:  أمه

  ؟)٢(ينفعها إن تصدقت بشيء عنها
   .نعمقال: 

  .)٣(»شهدک أن حائط المخرف صدقة عليهاُُأفقال : 
  :وقــال والترمــذي أن النبــي| ذبــح بيــده:    أبــي داودمــد ووعــن أح

  أبـي داود أن  وعن سـيف و  ،)٤(»متي◌  ي وعن من لم یضح من أھم ھذا عنّ اللّ «
  أوص اني أن أض حي:«کـان يقـول   لياً کان يضحي عن النبـي| بکـبش و  ع
أوصاني أن أضحي «أن النبي| :  عن علي، و)٥(<داً ي عنھ أبعنھ فأنا أضحّ  

                                       
باب ثواب وصول الصدقة  ٨١: ٣، صحيح مسلم ١٠٦: ٢، صحيح البخاري ٥١: ٦مسند أحمد  - ١

  .٢١٧: ١، المعجم األوسط ١١٩، مسند الحميدي : ٦٢: ٤عن الميت، السنن الكبرى للبيهقي 
  ، سنن أبي ٢٩٧: ٥، صحيح البخاري ٥٩: ٩للصنعاني  المصنّف ،٣٣٣: ١مسند أحمد  - ٢

: أي  ف. والمخر٢٧٨: ٦، سنن البيهقي ٢٥: ٢، سنن الترمذي ١٣٠: ٢، سنن النسائي ١٥: ٢داود 
  .۲۸۹: ۵راجع: فتح الباري  .ك لما يخرف منه، أي  يجني من الثمرةلالمكان المثمر، سمي بذ

  ، المستدرك٣١: ٣، سنن الترمذي ٦٤٢: ١د ، سنن أبي داو٣٥٦: ٣مسند أحمد  - ٣
  ، معرفة السنن ١٨٩: ٤، سنن الدارقطني ٢٦٤: ٩، السنن الكبرى للبيهقي ٢٢٨: ٤للحاكم  

  .٣٤٩: ٤، إرواء الغليل ٢٠٦: ٧واآلثار 
، المستدرك ٣١: ٣، سنن الترمذي ٦٤٢: ١سنن أبي داود  ،  - ۳۶۷ - ۳۵۶ – ۸ : ٣أحمد  مسند -  ٤

  ، فتح ۲۲: ۴، مجمع الزوائد ٢٦٤: ٩السنن الكبرى للبيهقي  حه ،وصح ٢٢٨: ٤للحاكم 
سنن ، ۳۰۰: ۶، المعجم األوسط ۱۷۸، شرح معاني اآلثار : ۶۶: ۱۳، عمدة القارئ ۵۱۴: ۹الباري 

 .۳۴۹: ۴، إرواء الغليل ۲۰۶: ۷للبيهقي  السنن واآلثار، معرفة ۱۸۶ :٤الدارقطني 
، ٢٨٨: ٩وصححه، السنن الكبرى للبيهقي  ٢٣۰: ٤، المستدرك للحاكم١٠٧: ١مسند أحمد  - ٥

  ←،٢٢٠: ٥، كنز العمال٩٧٧، معرفة علوم الحديث:٣٤٤: ٧، عون المعبود ٦٤: ٥تحفة األحوذي 
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مهـا  ُأ، وعن بريدة أن امرأة سألت النبي | هـل تصـوم عـن    )١(»أضحي عن ھ
  عنها؟ هل تحجد موتها وبع

  .)٢(»نعمقال: 
 أن العـاص  ( روي :و )٣(،)هـا ماُی البنت نـذر  ضتق( ابن عباس أنّه قال :وعن 

عـن  و، )٤()عـن العتـق لـه فـأمر بـه      |أوصی بالعتق فسـأل ابنـه النبـي    بن وائلا
ــذبح |عائشــة أن النبــي  محّم  دآل و محّم  دل م  ن ھ  م تقّب  اللّ :«  قــال عنــد ال

ُ و   .)٥(»تھم  أ

                                                                                           
ثم هذا الحديث إن صح يلزم (بقوله :  ۲۰۶: ۲ق المسند الشيخ شعيب األرنؤوطق محقّوقد علّ →

والحديث صحيح صححه جمع غفير من  )علمأن يصح کونه وصياً ولو في الجملة ، واهللا تعالی أ
العلماء ، وعلي وصي شاء أم أبى هذا الشيخ، لکن کلمة کهذه تصدر من سلفي متعنّت البد أن 

  تکتب وتعلّق ليعرف السلفي مدی صحة مذهبه المنکر للوصية.
  .١٥٣، أمالي المحاملي : ٣٤٤: ٧، عون المعبود ٦٣٧: ١، سنن أبي داود ١٥: ١مسند أحمد  - ١
، إرواء الغليل وقال: ٢٧٢: ٥، كنز العمال ٥٥: ٤، فتح الباري البن حجر ٢٧٩: ١مسند أحمد  - ٢
  .)أخرجه أحمد بسند صحيح(
باب قضاء الصوم عن الميت،  ١٥٦: ٣كتاب الصوم، صحيح مسلم   ٣٤: ٣صحيح البخاري  - ٣

  مسند ابن ، ٢٨: ٧، عون المعبود ٢٧٦: ٣، تحفة األحوذي ٢٥٦: ٤السنن الكبرى للبيهقي 
، تمام ١٩١: ٣ليق التعليق غ، ت٣١: ٣، نصب الراية ١٧٤: ٢، السنن الكبرى للنسائي ٣٦١: ٢راهويه 

  .٢٤٨المنة: 
  ، أحكام ٦٠٤: ٦، كنز العمال ٢٧٩: ٦، السنن الكبرى للبيهقي ٦٦: ١سنن أبي داود  - ٤

  وصحح الحديث. ١٧٤الجنائز : 
  ، السنن الكبرى٦٣٨: ١ن أبي داود ، سن٧٨: ٦، صحيح مسلم ٧٨: ٦مسند أحمد  - ٥
، شرح معاني ٧٧: ٥، تحفة األحوذي ٩: ١٠، فتح الباري ٢٣: ٤، مجمع الزوائد ٣٦٧: ٩للبيهقي  

  ، الدراية في تخريج  أحاديث ٤٠: ٦، نصب الراية ١٣٤: ١١، المعجم الكبير ١٧٧: ٤اآلثار 
  .٣٥٣: ٤، إرواء الغليل ٢٠٦: ٢الهداية 
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عليـه جـرت سـيرتهم    ، وأحد من المسـلمين فـي جـوازه     شکي هذا أمر الو
خلفاً عن سلف، وقد سمعت دعوی النـووي إجمـاع العلمـاء عليـه، فهـذا حـال       
الذبح والنحر عن األنبياء واألولياء الذي أعظم الوهابيـة أمـره، واسـتحلوا ألجلـه     

  يخرج عن مندوبات الشرع ومستحباته. الدماء واألموال واألعراض ال
کان النحر هللا فألي شـيء قربـت   إن (من ذلک يظهر فساد قول الصنعاني : و
  :إن اختيار الذبح في جوار المشهدالخ ف )تنحره من باب المشهد ما

اً أو وليـا،  لطلب زيادة الثواب، لتشـرف البقعـة بمـن فيهـا إن کـان نبيـ       الً:أوّ 
ف أجرهـا لشـرف   ا ورد مـن أن األعمـال يتضـاع   عمل بـذلک لمـ  فيزداد ثواب ال

  نکار للضروري.إلمکان بشرف المکين نکار شرف اإالزمان والمکان ، و
ب کـون هـذا العمـل الـذي هـو      لما کان المراد إهداء الثواب إليه ناس ثانیاً:
 ىهـد بها عـادة للم  ىصدقة هللا في المکان الذي فيه قبره؛ ألن الهدية يؤتعبادة و

س فـي ذلـک   لـي ه، و إهداء ثواب القراءة إليـه، و إليه، نظير قراءة القرآن عند قبر
  ألن ذلک إن لم يکن راجحاً فال أقل من کونه مباحاً. ،للدين وال محذور منافاة

مشـروعة ، سـواء   غالباً للزيارة التي هي راجحة و : إن مريد الذبح يأتي ثالثا  
و قربت کما ستعرف في فصل الزيارة، فيحضر ما يريد ذبحه  بعدت المسافة أو 

ذه الوجـوه الثالثـة محـذور    من هـ  ليس في واحدهداء ثوابه إلی المزور معه، وإ
تشـدد فيهـا الوهـابيون تشـدد      يالسهلة السـمحاء التـ   يةمنافاة للحنيف مانع وال الو

  الخوارج.
 اهللا، بـل  إن أردت بذلک تعظيمه فهـذا النحـر لغيـر   (ظهر أيضاً فساد قوله : و

 .الـخ  )إن لم ترد فهل أردت توسيخ باب المشـهد أشرکت مع اهللا تعالی غيره، و
هـار  يخرج عن الوجوه الثالثة المذکورة، مع أنّه لـو أراد بـذلک إظ   الفإن مراده 

يظهــر إالّ بالـذبح عنــد   هـل لــذلک الـذي ال  أتعظيمـه بإهـداء الثــواب إليـه وأنّــه    
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محالً إلهداء للتعظيم و هو أهالًلم يکن فيه محذور وال منه مانع، أليس  ،مشهده
ضـيه حجـج   تکمـا تق -اً کفـر ن يکون کلّ تعظيم لمخلوق شرکاً وأ إّال الثواب؟! 
  فيعمهم الشرک. -الوهابية 

السلطان ابن سعود أو أحد عظماء أعـراب نجـد زاره أميـر مـن      أن وأتری ل
ار تعظيمـه  إظهوإکرامه ،و همراء، فأتی باإلبل والغنم، ونحر وذبح لضيافة زائراُأل
د قصـ اهللا علی الذبيحة يکون کـافراً ومشـرکاً؛ ألنّـه ذبـح لغيـر اهللا، و      ذکر اسمو

بالذبح تعظيم المذبوح له؟ کال، حتّی لو کان هذا األمير الزائـر ظالمـاً لـم يکـن     
شرک، مـع أنّـه لـيس أهـالً للتعظـيم فکيـف        في الذبح له قصداً لتعظيمه کفر وال

  ء والمرسلين واألولياء والصالحينکاألنبيا ،ميتاًاً وحي لّ تعظيم بمن هو أهل لکُ
  تراء بال ريب.افإفک و )هذا شرک بال ريب(فقوله : 

هل الصـالة والنحـر   (من قوله:  الوهاب  عبدو ظهر أيضاً فساد ما موه به ابن 
رْ {هللا عبادة، إذ يقـول:   َك َواْنَح  َربِّ  لِّ لِ َص  الـذي حاصـله أن النحـر هللا     ،لـخ أ ،}َف

عبادة هللا، فالنحر للمخلوق عبادة للمخلوق، فإذا نحرت لمخلـوق فقـد أشـرکت    
کما أشرک الـذين کـانوا يـذبحون لألوثـان، فـإن النحـر        اهللا في هذه العبادة غير

  ذبح هللا بالوجه الذي بيناه.الذبح الذي يفعله المسلمون نحر وو
مزيد عليه، والنحر  توهم أنّه مثل نحر عبدة األصنام فاسد کما عرفته بما الو

لـق  باسـمه فـي مط  ألمره فيما يکون مأموراً بـه و   امتثاالًمعناه کونه لوجه اهللا وهللا 
  .)النحر

وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرت مخالفاً لهـم فـي النحـر    (قال في الکشاف : 
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  انتهی. )١()لألوثان
ينحـر للصـدقة   ع لألمـرين فيـذکر عليـه اسـم اهللا و    ما يفعله المسلمون جـام و
يقصـد بـه   لألوثان الذي يـذکر اسـمها عليـه، و   هداء الثواب، بخالف ما ينحر إو

  التقرب إليها ال إلی اهللا.
أنّه نحر ( ففي الکشاف:ع أن النحر في اآلية ليس متعيناً إلرادة نحر األنعام م

ــی. وقيــل : صــالة العيــد    قيــل : هــي صــالةالبــدن، و الفجــر بجمــع والنحــر بمن
  انتهی. )٢()والنحر وضع اليمين علی الشمال الصالة. يية . وقيل : جنسحوالتض
ر الهدي واألضـحية عـن   د ونحفي مجمع البيان بعد ما ذکر أنّها صالة العيو

حـر البـدن بمنـی عـن سـعيد بـن       قتادة أو صالة الفجر بجمـع ون عطاء وعکرمة و
صل لربک الصـالة المکتوبـة، واسـتقبل    ( :مجاهد نقل عن الفراء أن معناهجبير و

القبلة بنحرک، تقول العرب : منازلنـا تتنـاحر، أي هـذا ينحـر هـذا، أي يسـتقبله،       
  وأنشد :

       أبکمٍا ح هم جالدل أنت عم       واألبطحِ د أهلِسي المرتناح  
  . أي ينحر بعضه بعضاً

ضع يـدک اليمنـی علـی اليسـری      :أن معناه× رووه عن علي أما ماقال : و
ا اليصح عنه؛ ألن جميع عترته الطاهرة قد رووا عنه ممحذاء النحر في الصالة ف

ورد الروايات أَ ثُم  ).ل التکبيرأن معناه أرفع يديک إلی النحر في الصالة أي حا

                                       
  .٣٦٠: ٤، تفسير النسفي ٢٩١: ٤لتنزيل وعيون األقاويل الكشاف عن حقائق ا - ١
  .٢٠٥: ٩تفسير أبي السعود  ٢٩١: ٤الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  - ٢
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 .  )١(الدالة علی ذلک
  
  

                                       
  .٤٦٠: ١٠تفسير مجمع البيان  - ١
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  الفصل الثامن
  اهللا في النذر لغير

  
هذا مما صرح ابن تيمية قدوة الوهابية بعدم جـوازه فإنّـه سـئل فـي ضـمن      و

هم حي ،السؤال المتقدم في الفصل الثاني عمن ينذر للمساجد والزوايا والمشايخ
سـلم   غيـر ذلـک، يقـول : إن   بل والغنم والشمع والزيـت و م واإلبالدراه ،تهمومي

  .أمثال ذلکولدي فللشيخ علي کذا وکذا و
القبـر   يجوز أن ينذر لقبر وال للمجـاورين عنـد   ال( فأجاب بأنّه قال علماؤنا:

  شيئاً من األشياء، ال من درهـم، وال مـن زيـت، وال مـن شـمع، وال مـن حيـوان،       
قد ثبت فـي الصـحيح عنـه| مـن نـذر أن      لّه نذر معصية، وذلک، کُ غير وال 

من نذر أن يعصي اهللا فال يعصه، واختلـف العلمـاء هـل علـی     يطيع اهللا فليطعه، و
  انتهی. )١()الناذر کفارة يمين علی قولين

ح الوهابية بأنّه موجب للشرک،  صرحوا به في کتابهم إلی شيخ رکب صرو
من جملة أسـباب الشـرک   الحاج المغربي المتقدم في الباب الثاني، حيث جعلوا 

صرف شيء من العبادة عتبار أنّه نوع من العبادة وا، بالتقرب إلی الموتی بالنذور
  .)٢(اهاهللا کصرف جميع لغير

ح به الصنعاني في تطهير  االعتقاد في کالمه المتقدم في الباب الثـاني  وصر

                                       
  .٢٨ـ  ٢٧: ١زيارة القبور واالستنجاد بالمقبور  - ١
  .۵۹۱ - ۵۸۸: ۲لجبرتي اآلثار في التراجم واألخبار المعروف بتاريخ ا عجائب -  ٢
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فـي  من فعل ذلک لمخلوق فهـذا شـرک   و(:  -بعد ما عد أشياء منها النذر -بقوله
قوله بعد ما ذکر أن اعتقاد النفع والضـر  و ،لخا )١()العبادة وصار من تفعل له إلهاً

ولده لميت أو حـي إلـی   اعة شرک فضالً عمن ينذر بماله والمخلوق أو الشف يف
فهذا هو الشرک بعينه الذي کان عليه عباد األصـنام والنـذور بالمـال علـی     (قوله: 

  .)٢()الجاهليةالميت هو بعينه الذي کانت تفعله 
  قلت : هذه النذور والنحائر ما حکمها؟(قال في الرسالة المذکورة: و
ر ما أخرج من ماله إالّ معتقداً أجاب بأن باألموال عزيزة علی أهلها، والناذو

لجلب نفع أکثر منه أو دفع ضرر، ولو عرف بطالن مـا أراده مـا أخـرج درهمـاً،     
ينفعه ما يخرجـه وال يـدفع عنـه ضـرراً ،      إضاعة لماله، وال هفالواجب تعريفه بأنّ

رده جب ي،  )٣(»یأتي بخیر وإنّما یستخرج بھ من البخیل إّن النذر ال:«وقد قال 
إلی آخر ما ذکره من هـذا   )٤()رير للناذر علی شرکهغإليه، ويحرم قبضه، وألنّه ت

  القبيل.
ن إنّـه يجـب علـی العلمـاء بيـان أ     (وقال في موضع آخر من تلـک الرسـالة :   
النحائر والطواف بالقبور شرک محـرم،  ذلک االعتقاد الذي تفرعت عنه النذور و

  .)٥()أنّه عين ما کان يفعله المشرکون ألصنامهمو

                                       
  المطبوع ضمن الجامع الفريد. ٥٠١تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد :  - ١
  .المصدر السابق - ٢
، معرفة السنن ٤٧٣: ٢، مسند الحميدي ٢٠٧: ٢٣، عمدة القارىء للعيني ٦٨٦: ١سنن ابن ماجة  - ٣

  .٦٣٢: ٤لصغير ، فيض القدير شرح الجامع ا١١٧: ١١نصاف للمروزي ، اإل٣٤١: ٧واآلثار 
  المطبوع ضمن الجامع الفريد. ٥٠٧تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد :  - ٤
  المطبوع ضمن الجامع الفريد. ٥١١ـ  ٥٠٩تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد :  - ٥
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والجواب عن هذا کالجواب عن سابقه من النحر والذبح بأن من ينذر لنبـي  
يقصـد إالّ نـذر الصـدقة، وإهـداء      أو ولي أو رجل صـالح دراهـم أو خالفهـا ال   

يقصد التقرب إليه بالنذر، بـل التقـرب    ها إلی النبي أو الولي أو الصالح، والثواب
يمکنـه االنتفـاع    هو يعلم أنّه ميـت ال تعالی، وکيف يقصد التقرب إليه وإلی اهللا 

بأکله إن کان طعاماً ، وال بصرفه إن کان نقـوداً، وال بلبسـه إن کـان     بالمنذور ال
عـال  وجـوب حمـل أف    کـان المنـذور ، مـع   ثياباً، وال بشـيء مـن االنتفـاع مهمـا     

أقوالهم علی الصحة مهما أمکن، وعدم جـواز الـتهجم علـی الـدماء     المسلمين و
يـد  في المقـدمات، فـال يز   اض بمجرد الظنون واألوهام کما مرواألموال واألعر

أمـه أو حلـف أو عاهـد أن يتصـدق عنهمـا، کمـا       هذا النذر علی من نذر ألبيه و
فـإن کـان    ،»كبن ذر فِ  «بنت التي نذرت ألبيها عمالً: روي عنه| أنّه قال لل

إالّ فال اختيار بعض األمکنة للنـذر  واألمهات کفراً کان هذا کفراً، والنذر لآلباء 
طلباً لشرف المکـان حتّـی يتضـاعف ثـواب العبـادة کمـا يختـار بعـض األزمنـة          

د مما بأس به، بل ال بأس بتخصيص بعض األمکنة کما يستفا لبعض العبادات ال
إنّه نذر أن يـذبح  « روي عن ثابت بن الضحاک عن النبي | أن رجالً سأله : 

  .ببوانة
  قال : ال.  ؟عبدھل کان فیھا وثن یُ فقال: 
  فقال : ال. ؟فھل کان فیھا عید من أعیادھمقال : 

 ،)٢()کثمامـة هضـبة وراء ينبـع    :ةبوان (في القاموس: و )١(،»كبنذر فِ فقال : 
ببوانـة هـي    نذر أن ينحـر إبـالً   في حديث النذر أن رجالً( رية :وفي النهاية األثي

                                       
  ، السنن الكبرى١٠٤: ٢، سنن أبي داود ٦٨٨: ١، سنن ابن ماجة ٣٦٦: ٦د ــد أحمــمسن - ١

: ٧واآلثار  ، معرفة السنن٧٦: ٢، المعجم الكبير ٤٩٥: ٣شيبة أبي البن  المصنّف،  ٨٣: ١٠ي ــللبيهق
  .٥٠٨: ١١فتح الباري ، ٣٢٨: ٨، اإلصابة البن حجر ٣٠٤: ٨، الطبقات الكبرى ٣٤٩
  .٧٣: ١٨، تاج العروس ٢٠٣: ٤، القاموس المحيط ٥٠٥: ١معجم البلدان  - ٢
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  انتهی. )١()قيل : بفتحها : هضبة من وراء ينبعو ،بضم الباء
يعبــد أو عيـد مــن أعيــاد   ان ســؤاله| عــن أنّـه هــل کــان فيهـا وثــن  كـ و
هل الجاهليـة،  لقـرب العهـد    خشية أن يکون النذر جارياً علی عادة أ  ،الجاهلية
وهـم   )٢()إجعل لنا ذات أنواط( السائل مسلماً، فقد قالوا له|: إن کانبهم، و
ون علـی األصـنام :   فـ کيع قال أصحاب موسی له حين مروا علی قومو ،مسلمون

ْل لََنا إِلھاً َكَما لَُھْم آلَِھةٌ {>   .)٤(<)٣(}اْجَع
أو أنّه إذا کان فيه وثن يعبد أو عيد من أعيادهم يکون النذر مرجوحاً، فـال  

  ن شرطه الرجحان أو تساوي الطرفين ، واهللا أعلم.ينعقد، أل
وقد ظهر بذلک بطالن ما قاله ابن تيمية ناقالً له عن علمائهم من عدم جـواز  
النذر للقبر وال للمجاورين ، وعده نذر معصية حتّی فرط بعضهم فيما نقله عنـه،  

 لصاحب فعله أحد، بل والفأوجب علی الناذر کفارة يمين، أما النذر للقبر فال ي
   .إنّما النذر هللا والصدقة به عن صاحب القبر، بمعنی إهداء ثوابه إليهالقبر، و

                                       
  .١٦٤: ١النهاية في غريب الحديث  - ١
  ، مسند أبي داود٢٤: ٧، مجمع الزوائد ٣٢٢: ٣، سنن الترمذي ٢١٨: ٥حمد مسند أ - ٢
أبي يعلى  د، مسن٦٣٤: ٨البن أبي شيبة  المصنّف، ٣٧٥، مسند الحميدي : ١٩١الطيالسي :  

، إفتراق ٧٨: ٦، موارد الضمآن ٢٤٤: ٣، المعجم الكبير ٩٤: ١٥، صحيح ابن حبان ٣٠: ٣الموصلي 
  .٦٥اُألمة: 
  .١٣٨ األعراف: - ٣
، تحفة ٢٢٣: ٣ ئ، عمدة القار٢٤: ٧، مجمع الزوائد ٣٢٢: ٣، سنن الترمذي ٢١٨: ٥مسند أحمد  - ٤

  ، ٣٦٩: ١١للصنعاني  المصنّف، ١٩١، مسند أبي داود الطيالسي : ٣٣٩: ٦األحوذي 
  ، السنن الكبرى ٣٧، كتاب السنة : ٦٣٤: ٨بن أبي شيبة ال المصنّف، ٣٧٥مسند الحميدي : 

  ، المعجم٩٤: ١٥، صحيح ابن حبان  ٣٠: ٣د أبي يعلى الموصلي ـــ، مسن٣٤٦: ٦ائي ــللنس
  .٢٤٣: ٣الكبير  
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ولو فرض صدور ما يـوهم خـالف ذلـک فهـو محمـول عليـه حمـالً لفعـل         
  المسلم علی الصحة کما مر.

مانع منها شرعاً لو لم تکن  أما النذر للمجاورين فإن المجاورة عند القبر الو
کـار شـرف القبـر    نإو ،البقعة التـي تشـرفت بصـاحب القبـر    راجحة، طلباً لشرف 
يکفي في رده دفن الصحابيين عند النبـي | حتّـی عـد    مصادمة للضرورة، و

مهات المؤمنين من دفن الحسن ُُأبعض مية وُألهما، ومنع بني ذلک منقبة عظيمة 
، )١()يدفن الحسن عند جـده أيدفن عثمان في أقصی البقيع  و(عند جده قائلين: 

نه فـي  يؤدي إلی إراقة الدماء کمـا سـنبي   إصرار بني هاشم علی ذلک حتّی کادو
  غير هذا الموضع.

صــدق علــی تاهللا يجـوز التصــدق علــيهم کال  والمجـاورون عنــد القبــر عبــاد 
 .جـوا بمجـاورتهم عـن اسـتحقاق الصـدقة     غيرهم إن لم يکـن أولـی، ولـم يخر   

ه مة، لما بيناه مـراراً مـن أنّـ   القبر عبادة له حتّی تکون محر وليست المجاورة عند
  .ليس کلّ تعظيم واحترام عبادة

من کالمه في الفصل الثاني علی مـا ذکـروه    وقياس ابن تيمية ذلک فيما مر
سماء قوم صالحين من قوم نوح فلمـا  أمن أن وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً 

؛ )٢(ثيلهم أصـناماً طال عليهم األمد، فاتخـذوا تمـا   ثُم ماتوا عکفوا علی قبورهم، 
ثُـم   ون إليهـا  يصـلّ کانوا لئک صوروا صورهم في المساجد ووُأفإن  ،قياس فاسد

ادتهم لها تصويرهم تلک الصـور وصـالتهم   بخذوها أوثاناً وعبدوها ، فسبب عاتّ
                                       

  ، البداية ٢٩١: ١٣، تاريخ مدينة دمشق ٢٤٢: ١، الخرائج والجرائح  ٤٩مقاتل الطالبيين :  - ١
  .٤٨: ٨والنهاية   
  .٣٠: ١زيارة القبور واالستنجاد بالمقبور   - ٢
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مجـرد  ليس فـي المسـلمين مـن يفعـل مثـل فعلهـم . و      ال احترام قبورهم، وإليها 
فـي الـدنيا    لـم يبـق    إّال يوجب تحريمة و رم الاحتمال أن يؤدي الشيء إلی مح

  حالل.
في أمر النذر فجعـل أخـذه حرامـاً    ل به اليماني کما ظهر بذلک بطالن ما هو

يزيـد   أنّـه ال وقد عرفت بما ذکرنا صـحة النـذر، و  تقريراً للمشرک علی شرکه، و
ه أنّـ يحرم أخـذه، و  الميت الثابت جوازه ورجحانه ، وأنّه العن نذر الصدقة عن 

حتّی يکون أخذه تقريراً للشرک وأن النفع حاصل به،  ليس فيه شيء من الشرک
يخـرج   هو الثواب منه تعالی، والضرر يندفع به کما ينـدفع بالصـدقة إذ هـو ال   و

  عنها.
وإن قـال صـاحب    ـ   سـنده  ةديث الذي استشهد به فمع فرض سالمأما الح

يجب طرحـه ، لمخالفتـه    ـ  رالمنار في الحاشية أنّه متفق عليه من حديث ابن عم
أو ينفقه في سبيل اهللا أو نحو ذلک فقد  العقل والنقل، فمن نذر أن يتصدق بمالٍ

        اآلخــرة ، لــه نــذره بخيــر الــدنيا واآلخــرة، ودفــع عنــه اهللا بــه ضــرر الــدنيا و أتــی
  يأتي بخير. فال يمکن أن يحکم | بأنّه ال

*    *     *  
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  الفصل التاسع

  عقد القباببور والبناء عليها وتجصيصها وفي بناء الق
  الخلعة لهافوقها وعمل الصندوق و

  
البنـاء  عليهـا و  يه الوهابية وأوجبوا هـدم القبـور والقبـاب التـ    وهذا مما حرم

صــرح الصــنعاني فــي تطهيــر و ،ا ، بــل جعلــوا ذلــک شــرکا وکفــراًالــذي حولهــ
متقـدم فـي البـاب الثـاني     کالمه ال يبمنزلة الوثن والصنم ف االعتقاد بأن المشهد

هـو الـذي يفعلـه    ،  صـنماً و ثنـاً إن ما کانت تفعله الجاهلية لمـا يسـمونه و  ( بقوله:
مشـهداً ، ذلـک ال يخرجـه عـن اسـم الـوثن       القبوريون لما يسـمونه وليـاً وقبـراً و   

کتابهم إلی شيخ الرکب المغربـي   يبذلک الوهابيون ف حوصر  ،لخا )١()والصنم
مـن تعظـيم قبـور األنبيـاء وغيـرهم ببنـاء        إن مـا حـدث  (هم : المتقدم هناک بقول

بقولـه :   ’يأخبـر عنهـا النبـ    يمور التاُأل عليها وغير ذلک من حوادث بالقبا
-أیعبد فئام من  حّتىبالمشرکین و يیلحق حي من أمت حّتىال تقوم الساعة «

  . )٢()األوثان يمتُ◌◌  
بعد عصر التابعين ، وقال  دثتن البناء علی القبور بدعة حأون يوزعم الوهاب

م ُُاهللا بن سليمان بن بليهد فـي مقالتـه التـي نشـرتها جريـدة أ      قضاتهم عبد يقاض
هـذه  لم نسمع فـي خيـر القـرون أن    ( : ١٣٤٥الثانية سنة  ىجماد دالقری في عد

                                       
  المطبوع ضمن الجامع الفريد.  ٥٠٢ـ  ٥٠١دران اإللحاد : تطهير االعتقاد عن أ - ١
  .٥٩٠: ٢عجائب اآلثار المعروف بتاريخ الجبرتي  - ٢

 



 كشف اإلرتياب                                                                                    ٦٠٦   
    

  انتهی. )١()البدعة حدثت فيها ، بل بعد القرون الخمسة
ذور مـذهبهم أحمـد بـن تيميـة     بـاذر بـ  بع الوهابيـة فـي ذلـک قـدوتهم و    واتّ

قـال ابـن القـيم علـی مـا       یعنه أخذ وبه اقتـد  يم الجوزية الذوتلميذه ابن القي ،
جب هـدم  يإنّه (کتابه زاد المعاد في هدي خير العباد ما حاصله :  يعنه ف يکح

وطواغيت تعبد من دون اهللا ،  وثاناًأ اتخذت يبنيت علی القبور الت يالمشاهد الت
إبطالهـا يومـاً واحـداً ، فإنّهـا بمنزلـة      هـدمها و  ىقاؤها بعد القدرة علبإ ال يجوزو

اإلمـام صـرف األمـوال     یويجب علـ  ،أعظم شرکاً عندها وبها الالت والعزی أو
کمـا   ،مصـالح المسـلمين  ه المشاهد والطواغيت في الجهـاد و تصير إلی هذ يالت

لـه أن  کذا يجـب عليـه هـدم هـذه المشـاهد ، و     أموال الالت، و ’أخذ النبي
بأثمانها علی مصالح المسلمين، وکـذا حکـم   يقطعها للمقاتلة أو يبيعها ويستعين 

هــو مــال ضــائع ، فيصــرف فــي مصــالح هــا باطــل ، ويأوقافهــا ، فــإن الوقــف عل
  . انتهى  )٢()المسلمين

قبـره  و ×ولذلک هدم الوهابيون ما اسـتطاعوا هدمـه مـن مشـهد الحسـين     
أئمـة البقيـع مـن أهـل البيـت       قبـة  هـدموا ، وکربال  علىف أيام استيالئهم الشري

ة ، ، وفي هذه المـر  ىولة اُألالمدينة المنورة في المر یئهم علستيالاالطاهر عند 
بــورهم الشــريفة وســووها بــاألرض ، وشــوهوا محاســنها ، وترکوهــا  وهــدموا ق
د الشـهداء  کـذلک قبـر سـي   األقدام ، ودوس الکالب والدواب ، و ءمعرضاً لوط

التــابعين عنـده ، وقبـور سـائر الصـحابة و     يالــذ بتـه ، والمسـجد  حمـزة بأحـد وق  

                                       
  .٣٢٦، دعاوى المناوئين : ١٩هد : يخطاب الشيخ ابن بل - ١
  .٤٤٤ـ  ٤٣٣: ٣زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٢



                           ٦٠٧            ُمور التي كفّر بها الوهابية المسلمين ...الباب الثالث: في تفصيل األ

جميـع الحجـاز  کمـا فصّـلناه فـي      رة ووغيرهم في مکة المکرمة والمدينة المنو
 ىة الثانيـة لمـا عزمـوا علـ    تاريخ الوهابيـة ، لکـنهم فـي المـر     ولی فياُأل المقدمة

ين مـة المسـلم  عـذراً لعملهـم فـي هـدم قبـاب أئ     هدمها أردوا أن يظهروا مبرراً و
ــا ، و   ــورهم ، وإنکــار فضــلها وفضــل أهله ــن أوجــ وقب ــة م ــه إهان ب اهللا تعظيم

و شـهيد ، عمـالً   أانة قبره مـن نبـي أو ولـي أو صـديق     ، بإه ميتاًواحترامه، حياً و
صـنام تعبـد مـن دون    أنّها صارت کاأللواهية من أن تعظيمها عبادة ، وبشبهتهم ا
نـاء علـی القبـور ، فأرسـلوا قاضـي قضـاتهم       عـن الب  ىنهـ  تعـالى أنّه ، و یاهللا تعال

المیســم   ــو ــة المن ــی المدين   رة فــي شــهر رمضــان  الشــيخ عبــد اهللا بــن بليهــد إل
   :علمائها هذا السؤال ی، وبعد دخوله المدينة وجه إلهـ  ١٣٤٤سنة 

)علماء المدينة في هدم القبور یه إلالسؤال الموج  :  
اتخاذهـا  القبور و یلماً في البناء علعولماء المدينة زادهم اهللا فهماً ما قول ع

  ؟مساجد هل هو جائز أم ال 
اً شـديداً فهـل يجـب هـدمها     يـ غير جائز ، بل ممنوع منهي عنـه نه وإذا کان 

  ؟منع الصالة عندها أم ال و
هو مانع مـن االنتفـاع بالمقـدار المبنـي     کان البناء في مسبلة کالبقيع ، ووإذا 

مـنعهم  ا فيـه مـن ظلـم المسـتحقين و    مـ عليها ، فهـل هـو غصـب يجـب رفعـه ، ل     
   ؟استحقاقهم أم ال 

دعائهــا مــع اهللا عنــد هــذه الضــرائح مــن التمســح بهــا و مــا يفعلــه الجهــال و
؟ها هل هو جائز أم ال ييقاد السرج علإب بالذبح والنذر لها ووالتقر   
غيـره ،  مـن التوجـه إليهـا عنـد الـدعاء و      ’ما يفعـل عنـد حجـرة النبـي    و

الترحيم  کذلک ما يفعل في المسجد منقبيلها والتمسح بها ، وبها ، وتوالطواف 
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مشـروع أم  يـوم الجمعـة ، هـل هـو     والتذکير بين األذان واإلقامة ، وقبل الفجر و
   ؟ال

  للمستفيدين .  أ ًًزلتم ملج بينوا لنا األدلة المستند إليها ال أفتونا مأجورين و
  :هذا نص الجواب المنسوب لعلماء المدينةو

حة األحاديـث الـواردة فـي    بناء علی القبور فهو ممنـوع إجماعـاً ، لصـ   أما ال
کثير من العلماء بوجوب هدمه ، مستندين علی ذلک بحديث  ىلهذا أفتمنعه ، و
  أن  ’ما بعثني علی ھ رس ول هللا یعل كأال أبعث«ال ألبي الهياج : علي أنّه ق

  رواه مسلم .  )١(»سویتھ ال  ال قبراً مشرفاً إطمستھ ، و ال  تدع تمثاالً إ ال
إيقـاد السـرج عليهـا ، فممنـوع     لقبور مساجد ، والصالة فيهـا ، و وأما اتخاذ ا
رات القب ور ، و: « اسلحديث ابـن عبـ   المتخ ذین علیھ ا المس اجد لع ن هللا زائ 

  رواه أهل السنن .  )٢(»رجوالسُ 
التقـرب إليهـا بالـذبائح    هال عند الضرائح من التمسح بهـا و وأما ما يفعله الج

                                       
  ، سنن أبي٩٦: ١صيص القبور، مسند أحمد جباب النهي عن ت ٦١: ٣صحيح مسلم  - ١
وصححه،  ٣٦٩: ١، المستدرك للحاكم ٨٩: ٤، سنن النسائي ٢٥٦: ٢، سنن الترمذي ٨٣: ٢داود  

، ٢٨٩: ١، مسند أبي يعلى الموصلي ٥٠٤: ٣للصنعاني  المصنّف، ٣: ٤السنن الكبرى للبيهقي 
ي تخريج ، الدراية ف٣٥٨: ٢، نصب الراية ١٨٧: ٣، معرفة السنن واآلثار ٢٦٨: ٤المعجم األوسط 
  .٢٤٢: ١أحاديث الهداية 

، ٩٥: ٤، سنن النسائي ٢٠١: ١، سنن الترمذي ٨٧: ٢، سنن أبي داود ٣٢٩: ١مسند أحمد  - ٢
، ٦٩: ٨، عمدة القارىء للعيني ٧٨: ٤وصححه، السنن الكبرى للبيهقي  ۳۷۴: ۱ المستدرك للحاكم

  ، المعجم٤٥٢: ٧حبان  ، صحيح ابن٢٦٩: ٢البن أبي شيبة  المصنّف، ٢٢٤مسند ابن الجعد : 
  ، تمام٢١١: ٣، إرواء الغليل ٤٠٨: ٢، الجامع الصغير ٦٥: ٣، موارد الضمآن ١١٥: ١٢الكبير  
  .٢٩٧ة : المنّ 
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  دعاء أهلها مع اهللا ، فهو حرام ممنوع شرعاً ، ال يجوز فعله أصالً . والنذور ، و
منعـه   یولعند الدعاء فاُأل صلّى اهللا عليه وسلّم وأما التوجه إلی حجرة النبي

  کما هو معروف من معتبرات کتب المذهب ، وألن أفضل الجهات جهة القبلة.  
  ممنوع مطلقاً . تقبيلها فهووأما الطواف والتمسح بها و

التسـليم فـي األوقـات المـذکورة فهـو      وأما ما يفعل من التذکير والترحيم و
حدث . م  

  . انتهى )١()هذا ما وصل إليه علمنا
هـذا  علـى  رة موافقـون  ال نظن أن جميع علماء المدينـة المنـو  ولسنا نعتقد و

بيـة  مـا فيـه مـن الحجـج الواهيـة کمـا سـتعرف ، وإنّمـا هـو مـن الوها          الجواب و
ألفاظه ألفاظهم ، متوافقة مع عبارات رسائلهم التي نقلنـا جملـة منهـا،    و  ،وإليهم

اک إليهم الذي بـه تسـتحل   وجلّ علماء المدينة ساکتون خائفون من نسبة اإلشر
ــإن وافــق موافــق مــنهم فخوفــاً مــن الســوط  دمــاؤهم وأمــوالهم و أعراضــهم ، ف

  والبندق. 
 یليلها فنقول : يرجع استداللهم علدو ىذه الفتوبطالن ه یم علونحن نتکلّ

  مور :اُأل یذلک إل
  .  )جماعاًإالبناء علی القبور ممنوع ( :: اإلجماع المشار إليه بقولهمل ألوّ ا

ستمرار عمل اإلجماع ، بل هو جائز إجماعاً ، ال ی: بطالن دعووالجواب 
وجاهلهم  زمان ، عالمهملّ عصر والمسلمين عليه من جميع المذاهب في کُ

                                       
هـ  ١٣٤٤شوال  ١٧، الصادرة في ٦٩م القرى ، عدد ُأن جريدة ـالً عــنق ٣٠٧اوئين : ـدعاوى المن - ١
.  
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، هم ، وسنيهم وشيعيهمءفضولهم وفاضلهم ، أميرهم ومأمورهم، رجالهم ونسام

قبل ظهور الوهابية ، توافقوا عليه في جميع األجيال واألعصار واألمصار 
سيرة إجماع عملي يشملها ما دل الو .ال إنکاروواألقطار ، بدون منع  يالنواحو
ن أن ذلک مأخوذ ع لکشفها کشفاً قطعياً ال يعتريه شک ،حجية اإلجماع یعل

في المقدمات ، فال يتطرق إليها  من صاحب الشرع ومتبوع المسلمين کما مر
  .جماع اإل لىبعض الشبهات الموردة ع

حصلت فيه السيرة حصولها في هذا األمر ، واتفق  ليس في اإلسالم أمرو
ال يضر بهذه السيرة ما قد يوجد في بعض لّ فرقة ، وعليه جميع المسلمين من کُ

الکتب مما ينقله الوهابيون من القول بالمنع استناداً إلی بعض الروايات الشاذة 
ال عامل بها أو ال داللة فيها أو لم تثبت صحتها ، غفلة منهم عن هذه  يالت

السيرة المستمرة التي سبقتهم ولحقتهم ، فأقوالهم مردودة بها کما يرد القول 
    .تعالىاهللا  ير إليها فيما سياتی إن شاءنا  نشلالملحوق به ولعع والمسبوق باإلجما

عترف بهذه السيرة الصنعاني في رسالته تطهير اإلعتقاد حيث أورد اوقد 
  غرباً بحيث بأن هذا أمر عم البالد، وطبق األرض شرقاً و( :االًنفسه سؤ ىعل

  مشاهد ، بل مساجد المسلمين غالبها وفيها قبور و الّال بلدة من بالد اإلسالم إ
ما ذکرت  ىر يبلغ إلال يسع عقل عاقل أن هذا منکتخلو عن قبر أو مشهد ، و ال

يسکت عليه علماء اإلسالم الذين تثبت لهم الوطأة في جميع من الشناعة و
  جهات الدنيا. 
عرفت أن بأنّک إن أردت اإلنصاف ، وترکت متابعة األسالف ، و :وأجاب

هذه ما قام عليه الدليل ال ما اتفقت عليه  الحق العوالم جيالً بعد جيل ، فاعلم أن
د اآلباء بال دليل ، وال يسمعون من يدرة عن العامة الذين إسالمهم تقلمور صااُأل

ينتصب عي الفضل، وسم بالعلم ، ويدمن يتّ ىأحد عليهم من نکير ، بل تر
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معظماً   ،والتدريس أو الوالية أو المعرفة أو اإلمارة والحکومة  للقضاء والفتيا
 ىم علم أو العالَأن سکوت العال یمکرماً ما يکرمونه ، وال يخف ،ا يعظمونهلم

  جوازه .  ىوقوع منکر ليس دليالً عل
لنضرب لک مثالً : المکوس المعلوم من ضرورة الدين تحريمها قد قال: و

، تقبض المکوس من القاصدين یالقر ُمأفي أشرف البقاع  حتّىمألت األرض 
  الحکام ساکتون !! م ، وسکانها من العلماء واإلسالداء فريضة أل

 هحدث فيأإجماع العلماء هللا أفضل بقاع الدنيا باإلتفاق وهذا حرم اقال : و
فرقت عبادات المسلمين،  يبعض ملوک الشراکسة هذه المقامات األربعة الت

رت المسلمين صيس ، ووصيرتهم کالملل المختلفة ، بدعة قرت بها عين إبلي
األبدال اآلفاق و لناس عليها ، ووفد علماءقد سکت اين ، وضحکة للشياط

  ! ؟جوازها یاب إليها ، أفهذا السکوت دليل علواألقط
  ء من المعارف . يهذا ال يقوله من له إلمام بش

 -أن قال  ىإل -ين يهذه األشياء الصادرة من القبور یکذلک سکوتهم عل
جوازه ،  یلما دل سکوتهم علرض أنّهم علموا بالمنکر وسکتوا ما حاصله : لو ف

 ماإلنکار باليد، ثُ :یخر، إذا تعذرت واحدة وجبت اُألثألن مراتب اإلنکار ثال
نکار باليد بالقلب ، فإذا مر عالم بمن يأخذ المکوس لم يستطع اإل مباللسان ، ثُ

حسن الظن  من رآه ساکتاً أن يعتقد أنّه أنکر بقلبه ، فإن یوال باللسان فيجب عل
الحرم  یلهم ما أمکن واجب ، فالداخلون إلالتأويل مسلمين أهل الدين وبال

 ة معذورون عن اإلنکار إالعلمشاهدون لمقامات المذاهب األربالشريف ، وا
مور أسسها من بيده القبوريين ، فهذه اُألالمکاسين و یبالقلب ، کالمارين عل
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أحد  یفکيف يقووأموالهم وأعراضهم تحت لسانه وقلمه، دماءالعباد السيف و
  انتهی .  )١()دفعه یعل

أکمل وجوهها واتمها بحيث لم يقع في  ىوفيه اعتراف بوقوع السيرة عل
ن باقي عباراته ناه من عبارته، فضالً عما أطال به مرصاإلسالم سيرة مثلها بما اخت

عادة أصحابه الوهابية، وقد اعترف في جوابه بوقوع ذلک المسجعة کعادته و
ء والقضاة والمفتين ت الناس من العوام والعلماء والفضالمن جميع طبقا

األمراء والحکام، بدون نکير، ولم يخرج عنه والمدرسين واألولياء والعارفين و
  شمل؟!أالطبقات، فأي سيرة أقوی من هذه وباعترافه طبقة من 

الحق ا جوابه بأنأم  ما قام عليه الدليل ال ما اتفقت عليه األجيال، ففيه أن
  .يعارضه  یمنه حتّ ىمة جيالً بعد جيل دليل قطعي ال دليل أقواتفاق اُأل

   .)جوازه یعل ر ليس دليالًنکَم ىإن سکوت العالم أو العالم عل(وقوله : 
ذلک إذا علم أنّه منکر ، والبناء علی القبور محلّ النزاع ، فأنتم تدعونه  ّنإ :فيه

ل بسيرة المسلمين الکاشفة بوجه نستدونحن نقول : إنّه معروف، و منکراً ،
العالم عن أمر مع صاحب الشرع ، فإذا سکت العلماء والقطع عن أخذه من 

  قدرتهم علی اإلنکار علمنا أنّه ليس منکراً . 
في مکة المکرمة وسکوت  حتّىأما المثل الذي ضربه من أخذ المکوس 

  :س مع الفارقالعلماء ، ففيه أنّه قيا

لشوکة وحدهم ، والبانون ين للمکوس هم الحکام  وذوو اّ اآلخذإنال  : وّ أ
المعظمون لها المتبرکون بها هم جميع طبقات الناس للقبور وللقباب عليها و

                                       
  المطبوع ضمن الجامع الفريد. ٥١١ـ  ٥٠٩تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد:  - ١
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  فبطل القياس . 
 ً مور دولية تعارض فيها الحکام الذين تخاف سطوتهم ، المکوس أُ ّإن :ثانیا

تعظيمها بناء القبور و ور دولتهم ، بخالفمإخالله بأُصلحتهم ولمنافاة ترکها لم
، فسکوت العلماء عن األول ر دينية صرفة، مرجعها العلماء وأهل الدينمواُفإنّها 
  الرضا بخالف الثاني .  ىدل علي ال

ر ساکتين عن اإلجهار بتحريم يإن العلماء وجميع المتدينين غ ثالثاً:
بون يجي ،سحتتفسيقه والتجنب عنها وعدها من الوالمکوس ، وذم قابضها 

     يتحدثون به في مجتمعاتهم ، بذلک کلّ من يسألهم ويثبتونه في کتبهم، و
أشد الذم مع يذمهم يصرح بتحريمه في رسالته هذه ، ويندد بفاعليه، وو ه وها

تنشر في رسالته تطبع و يمنعه ، وها ه علىوجوده في زمانه ، وعدم قدرته 
، أفيقال بعد اآلخذين المکوس ناشرها من الحکام اآلفاق ، وال يخاف طابعها و

  ؟!!هذا أنّهم ساکتون
، کما أمسک اإلخوان الوهابيون هم ممسکون عن المنع لعدم قدرتهم ،نعم

افعون البدع والمحرمات بالسيف ، والرمن آثار اإلسالم یمجددون ما انمحال
السنان عن منع حکومتهم من أخذ المکوس المحرمة عندهم في جدة وغيرها و

التنباک المحرم تدخينه عندهم ، والمعاقب مدخنه ، وأخذت تن وعن الت حتّى
في  الحرام ليرة عثمانية ذهباً ، ولّ قاصد لحج بيت اهللافي العام الماضي من کُ

کت به أصحاب الجمال والسيارات هذا العام أزيد من ذلک ، عدا عما شار
لمنع ، ا یوت والباعة وغير ذلک ، واإلخوان ساکتون ، لعدم قدرتهم علالبيو

ب في جإن کانوا قادرين ، فقد ترکوا أعظم والکنهم يصرحون بالتحريم و
  الدين . 
ر من مسألة المکوسـعة ففساده أظهات األربـه بالمقامـا تمثيلـأم،  فإن
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الدين ، وأنکرها  تحريمها إجماع المسلمين ، بل ضرورة ىعل مالمکوس مما قا
مور دولية ، مع أنّها أُباليد فباللسانلدين، إن لم يکن أهل اجميع العلماء و

فلم يسمع عن  ربعةاألمقامات يخاف منکرها کما عرفت ، وليس کذلک ال
، ولم يقم دليل علی کونها ةأحد إنکارها قبل الوهابية مع کونها دينية صرف

 مة کما قام علی تحريم المکوس ، فإنعل مقامات أربعة ألئمة جبدعة محر
خماس المسلمين ، ويرون أقوالهم وفتاواهم حجة ، أ أربعة يقلدهم أربعة

، فهو ليس فيه شيء من البدعة ،من شذ يمنع االجتهاد بعدهم إّال وجلّهم 
أن يصلي بهم أربعة أشخاص أحدهم يوم کذا أو في  علىکاصطالح أهل بلد 

مع کون الکلّ صالحين مکان کذا ، أو صالة کذا ، واآلخر في خالف ذلک ، 
  أو مسجداً فإنّه ليس منکراً وال بدعة  باًهم لکلّ واحد محراجعللإلمامة ، و

ال إدخاالً في الدين ما ليس منه ، لدخوله في عموم جواز الصالة في أي و
لف أي إمام کان ، بعد واز الصالة خجکان ، و عموم  مسجد کان ، وأي محلّ 

أن ن لکلّ ذي مذهب أحهم بأن ذلک ليس بأمرٍ واجب ، وتصرياعتقادهم و
خرج عن  إطالقعموم أو لّ ما دخل في كو ،منهم يصلّي خلف من شاء

بعض الهيئات ون النبي| من ـي زمـن فـم يکـا لـلّ مـس کـليو  ،دعةـالب
بدعة ، بعد دخوله في عمومات  لّ ما لم يرد به بخصوصه نصوال کُ الکيفيات ،
  ها کما مر في المقدمات . إطالقأدلة الشرع و
ة، ـأربع جعل المذاهب یة ال يزيد علـلألئمة األربعب ـحاريل المـوجع

المفتين من أهل المذاهب ها أربعة ، ويالمنتمين إلوکتب المذاهب أربعة ، و
 یعة ؛ ألن کالً من ذلک لم يکن علأربعة ، فإن کان ذلک بدعة فليکن هذا بد

لّ إمام إن کان جعل أربعة مقامات ألهل المذاهب کُو ،’عهد رسول اهللا
يصلّي في واحد منها بدعة فما رسمه الوهابية بعد استيالئهم علی الحجاز منهم 
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هذه المرة، بأن يصلي الصبح الشافعي ، والظهر المالکي، ، و ىولفي المرة اُأل
ن شاء بدعة ؛ ألن ذلک لم يکن والعصر الحنبلي ، والمغرب الحنفي ، والعشاء م

  .عهد رسول اهللا| یعل
ع من ر صالة الجماعة في المسجد فأي مانإن کان المانع منه تکراو 

   ؟!مع أن تکرار الخير خير ،رواية التکرارها ولم ترد فيه آية و
عهد النبي|  یمنع التکرار أنّه لم يکن عل إن کانت حجتهم فيو

مع وجود خليفة المسلمين مع وجوده | من الذي يأتم بغيره  ووالخلفاء ف
  بذلک هذا الزمان . ئتمام بغيره ، فال يقاس ال ينبغي اإل
المکاسين  یالحرم کالمارين عل یإن الداخلين إل(بطالن قوله:  فظهر
   .المکس وغيره کما ذکرنالوضوح الفرق بين  ،)والقبوريين

مع أن قياسه البناء علی القبور بالمقامات األربعة أيضاً باطل؛ ألن البناء  
ف المسلمين بدون استثناء ، فعله قبل الوهابية جميع طوائ ىعلی القبور اتفق عل

  لّها . وأما المقامات األربعة فاختص بفعلها جلّ طوائف المسلمين ال کُ
التأويل لهم ما أمکن ن وـل الديـن أهـبالمسلمي نـن الظـإن حسـف( :قوله
  . )واجب

التأويل لهم مهما أمکن ، عترف بوجوب حسن الظن بالمسلمين وإذا کان ي
باألنبياء والصالحين م في استشفاعهم أو استغاثتهم فما باله يسيء الظن به

يستحل وغيرها ، ويکفرهم ويشرکهم بذلک ، ويجعل شرکهم شرکاً أصلياً ، و
أعراضهم ، مع أن التأويل لهم ممکن هين واضح بذلک دماءهم وأموالهم و

رادة طلب الشفاعة وسؤال الدعاء إارزقني ، وعاف مريضي ، ب :في مثل حتّى
ِ أَن تَقُولُوا َما  الَ تَْفَعلُونَ :{ ىفيما مض کما فصلناه َر َمْقتاً ِعنَد هللاَّ   !)١(}َكُب

                                       
 .۳سورة الصف :  -  ١
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المنسوبة لعلماء المدينة عللوا اإلجماع بصحة  یإنّهم في هذه الفتو مثُ

داللته عندهم ، يل ، ألن صحة الحديث في نظرهم واألحاديث ، وهو تعليل عل
اإلجماع  یيرهم ، فکيف يدعوجب ذلک في نظر غوخلّوه من المعارض ال ت

  حة الحديث ؟! ص یلدعو
فإن أرادوا أن اإلجماع واقع،  عدم داللته ،مع أنّک ستعرف عدم صحته و

وا صحة األحاديث ، فهو أفالعلماء أجمعوا لما ر  ،علّة وقوعه صحة األحاديثو
الغيب بغير دليل .  ىتهجم علص وتخر  

 بناء  ىاألجيال علألحقاب وعي إجماع العلماء وقد توالت اوکيف يد
سلمين ، علی تفاوت طبقاتهم ونحلهم ومذاهبهم بدون مالقبور من جميع ال

، فلو کان ممن سبقته السيرة ولحقته کما عرفت آنفاً من شذّ إّال منکر ومعارض 
  ي هي أقوی من اإلجماع علی خالفه!ا وقعت السيرة التذلک مجمعاً عليه لم

  .)العلماء بوجوب هدمهفتی کثير من ولهذا أ(قولهم: 
 ولم يفتوا کلّهم بوجوب هدمه ؟! ما هذا التناقض والتهافت في هذه لَ م

  الفتوی الواهية.
: من أدلتهم حديث أبي الهياج المتکرر ذکره في کلمات الوهابية، الثاني

  والمتقدم ذکره في الفتوی المنسوبة لعلماء المدينة.
  .: القدح فيه سنداً ومتناًوالجواب عنھ
بن  ه أحمد(وکيع)، وهو مع کثرة ما مدحوه به قال في حقّ :أما سنده ففيه

، حکاه الحافظ ابن حجر العسقالني )١()ائه حديثمخطأ في خمسأنّه إ( حنبل:

                                       
سير ،  ١١٠: ١١تهذيب التهذيب  ،٤٧١: ٣٠، تهذيب الكمال ٣٩٤: ١لل ألحمد بن حنبل عال  - ١

  .١٥٤: ٩أعالم النبالء 
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  .)١(حمد عن أبيهأاهللا بن  في تهذيب التهذيب عن عبد
المروزي: کان يحدث بآخره  بن نصر محمدقال ( :تهوقال في آخر ترجم

ولم يکن من أهل  ،ث بالمعنیفيغير الفاظ الحديث، کأنّه کان يحدمن حفظه 
  انتهی. )٢()اللسان

وفي سنده سفيان الثوري وهو مع کثرة ما مدحوه به أيضاً نقل في حقّه ابن 
حدث سفيان بحديث فجئته ( حجر في تهذيب التهذيب عن ابن المبارک قال: 

 ىوذکر في ترجمة يحي،  ٣)وقال: نرويه عنک ىوهو يدلسه، فلما رآني استحي
رجالً  ييقول : جهد الثوري أن يدلس عل يىبکر: سمعت يح قال أبو(القطان: 

سهل  أبو سهل عن الشعبي، فقلت له: ة : حدثنا أبوضعيفاً، فما أمکنه، قال مر
  . )٤()يذهب عليک شيء ، ما رأيت مثلک الىبن سالم، فقال: يا يحي محمد
وهو مع توثيقهم له قال ابن حجر في  في سنده حبيب بن أبي ثابت،و

قال العقيلي: غمزه ابن عون. ان: کان مدلساً. وقال ابن حب(تهذيب التهذيب: 
إلی أن  -ه وليست بمحفوظة يتابع علي وقال القطان: له غير حديث عن عطاء ال

قال ابن جعفر النحاس: کان خزيمة في صحيحه : کان مدلساً. و قال ابن: و -قال
  حدثت به عنک کنت صادقاً. ثُم حدثني رجل عنک بحديث يقول: إذا 

                                       
  .١١٤: ١١تهذيب التهذيب  - ١
  .١١۵: ١١ المصدر السابق - ٢
  التبيين ألسماء المدلسين : >الثوري  ، وقال سبط ابن العجمي في١٠٢: ٤تهذيب التهذيب  - ٣
 مشهور به<.  
  .۳۳۹: ۳۱، تهذيب الکمال ١٩٢: ١١تهذيب التهذيب  - ٤
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نقل العقيلي عن القطان قال: حديثه عن عطاء ليس بمحفوظ. قال قال: و
  .)٢( )١()يتابع عليها العقيلي: وله عن عطاء أحاديث ال

وفي سنده أبو وائل وهو األسدي شقيق بن سلمة الکوفي، بدليل رواية 
ه ابن حجر في تهذيب التهذيب أنّه ممن حبيب بن أبي ثابت عنه، فقد ذکر

  اهللا بن بحير. القاص عبد يروي عنه، وليس هو
مبغضاً له، وقد قال رسول × وکان أبو وائل هذا منحرفاً عن علي

   .)٣(»إالّ منافق كإال مؤمن وال یبغض كیحب ال× :« اهللا| لعلي
ن عن أي المنحرفي-ومنهم (قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة :  
، ويقال : ×يقع في علي  أبو وائل شقيق بن سلمة، کان عثمانياً - ×علي
نّه کان يری رأي الخوارج، ولم يختلف في أنّه خرج معهم، وأنّه عاد إلی إ

أبو وائل : خرجنا أربعة آالف،  ، روی خلف بن خليفة قالمنيباً مقلعاً× علي
  . انزال يکلّمنا حتّی رجع منا الف فخرج إلينا علي، فما

                                       
  .١٥٦: ٢تهذيب التهذيب  - ١
هذا هو التدليس وهو أن يروي عن رجل لم يلقه وبينه وبينه واسطة فال يذكر الواسطة  - ٢

  (المؤلف).
باب فضل علي بن أبي طالب،  ٤٢: ١ماجة  ، سنن ابن٦١: ١، صحيح مسلم ٨٤: ١مسند أحمد  - ٣

ي ب، مسند أ١٣٣: ٩الزوائد  مع، مج١٧، فضل الصحابة : ١١٦: ٨، سنن النسائي ٣٠٦: ٥سنن الترمذي 
  البن أبي  المصنّف، ٨٥، مسند ابن الجعد : ٣١: ١، مسند الحميدي ٩٩داود الطيالسي : 

، خصائص أمير ٤٧: ٥نن الكبرى للنسائي ، الس٥٨٤، كتاب السنة: ٨١، كتاب اإليمان : ٤٩٤: ٧شيبة 
  ، المعجم٤٦٧: ١٥، صحيح ابن حبان  ٢٥١: ١، مسند أبي يعلى الموصلي ١٠٤المؤمنين : 

، ٣٨، الفوائد المنتقاة : ١٨٠، معرفة علوم الحديث : ١٢٣: ٦، المعجم الكبير ٣٣٧: ٢األوسط  
  .١١٠٠: ٣البر  االستيعاب البن عبد
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وروی صاحب کتاب الغارات عن عثمان بن أبي شبية ، عن الفضل بن 
دکين، عن سفيان الثوري قال : سمعت أبا وائل يقول: شهدت صفين وبئس 

  الصفوف کانت.
بکر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود قال : کان أبو  روی أبوقال : وقد 
  انتهی.  )١()وائل عثمانياً

حکاه ابن حجر في تهذيب التهذيب أنّه:   ما× ويؤيد انحرافه عن علي 
  أيهما أحب إليک علي أو عثمان؟ :وائل قيل ألبي  :عاصم بن بهدلة( :قال

  انتهی.  )٢()صار عثمان ثُم ، يقال: کان علي أحب إل
  هذا شأن سند الحديث.

  أما متنه ففيه: و
 :ن النسائيانفرد به أبو الهياج، بل قال السيوطي في شرح سن إنّه شاذ الً:أوّ 

  انتهی. )٣()هذا الحديث الواحد إّال إنّه ليس ألبي الهياج في الکتب (
: ً إنّه ال داللة فيه علی شيء مما زعموه من عدم جواز البناء علی  ثانیا

إن النهي عن التسنيم، فإن المشرف والقبور، بل هو وارد في األمر بالتسطيح و
 :من معانيه، ففي القاموس و معنیالعلو أَ أن التسنيم نوع من إّال کان معناه العالي 

                                       
، وممن صرح بكونه عثمانياً: المزي في تهذيب ٩٩: ٤أبي الحديد شرح نهج البالغة البن  - ١

  ، تهذيب٥٢٣: ٢، اإلصابة في تمييز الصحابة ١٦٨: ٤، سير أعالم النبالء ٣٣٧: ٩الكمال 
  .٦٨: ٦، تاريخ اإلسالم ٢٧٧: ٣التهذيب  
تهذيب ، ١٧٥: ٢٣، تاريخ مدينة دمشق ١٠٨: ١، معرفة الثقات للعجلي ٣١٧: ٤تهذيب التهذيب  - ٢

  .٨٦: ٦، تاريخ اإلسالم ١٦٤: ٤، سير أعالم النبالء ٥٥٣: ١٢الكمال 
  .٨٨: ٤، حاشية السندي على النسائي ٨٧: ٤شرح سنن النسائي للسيوطي  - ٣
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ه أو إطالق، فالمشرف يشتمل بلخا )١()الشرف محرکة العلو ومن البعير سنامه(
قرينة علی إرادة التسنيم » سويته إّال  «إالّ أن قوله:  ،بغيرهبوضعه العالي بالتسنيم و

مکان استوی ال(شراف؛ ألن التسوية التعديل، ففي المصباح المنير من األ
إّال  «فقوله:   .)٣( )سواه جعله سويا( ، وفي القاموس:)٢()يته: عدلتهاعتدل، وسو 

المراد من األشراف ما يقابل التسوية ييعن» يتهسو ال التسنيمإوليس هو  ،أن، 
ز أن يکون عالياً مستوياً، فال يناسب مقابلة ايقابل التسوية لجو مطلق العلو ال نإف

  .)أو نحو ذلک جعلته الطئاً إّال الالزم أن يقوله: بالمستوي، بل  العالي
لغة ؛ ألن  إرادة الهدم من التسوية غير صحيحه وال يساعد عليها عرف والو

بأن يقال : سويته باألرض أو نحو  إّال تستعمل فيه  التسوية ليس معناها الهدم وال
استحباب ذلک، مع أن التسوية باألرض ليست من السنة باالتفاق، لالتفاق علی 

  رفع القبر عن األرض في الجملة.
لّ حال فال داللة فيه علی عدم جواز البناء علی القبور، وال ربط له علی کُو

  بذلک، فيجعل علو القبر نحو شبر ويجعل عليه حجرة أو قبة.
ً إّال  وال«أنّه سواء جعلنا معنی قوله:  :والحاصل قبراً  الو»  سویتھقبراً عالیا

                                       
  مادة (شرف)، مختار ١٧٠: ٩، مادة (شرف)، لسان العرب ١٥٧: ٣القاموس المحيط  - ١
  ٢٩٦: ١٢ادة (شرف) ، تاج العروس م ٥٠٠: ٢، مجمع البحرين )شرف(، مادة ١٧٨الصحاح:  
  مادة (شرف). 
مادة  ۳۴۵: ۴مادة (سوی)، القاموس المحيط  ۴۱۰: ۱۴راجع لسان العرب ، ٢٩٨المصباح المنير:  - ٢

  مادة (سوی). ۵۴۸: ۱۹(سوی)، تاج العروس 
   ۴۱۵:  ۱۴لسان العرب، مادة (سوی) ٥٥١: ١٩، تاج العروس ٣٤٥: ٤القاموس المحيط  - ٣

  .مادة (سوی)
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   ،قبراً عالياً إالّ وطيته وأزلت سنامه کما هو الظاهر، أو وال  سطحته إّال مسنماً 
  ربط لذلک بالبناء علی القبور. ال

أئمة الحديث، حديث هو الذي فهمه منه العلماء ووما ذکرناه في معنی ال
  ا مع کنّ(روی مسلم في صحيحه في کتاب الجنائز بسنده عن ثمامة قال: 

صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره  ىتوففضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، ف
روی حديث  ثُم ،  )١()قال : سمعت رسول اهللا | يأمر بتسويتها ثُم فسوي، 

  أبي الهياج.
أي سطح ولم يجعله  )يسوفأمر فضالة بقبره فُ(قوله:  من الواضح أنو
، أي تسطيحها، )سمعت رسول اهللا | يأمر بتسويتها(کذا قوله: ماً، ومسنّ

وال المراد أنّه أمر به فسوي مع  ،فهدم؛ ألنّه لم يکن مبنياً نّه أمر بهوليس المراد أ
ستحباب تعليتها عن األرض في إن ذلک خالف السنة، لالتفاق علی األرض؛ أل

الجملة کما عرفت، فتعين أن يراد به التسطيح، فکذا خبر أبي الهياج الذي عقبه 
دليل علی أنّه حمل  به مسلم وساقه مع هذا الحديث في مساق واحد، وذلک

  ماً إالّ سطحته.قبراً مسنّ وال :علی معنی»  سویتھقبراً مشرفاً إّال  وال«قوله : 
وال «خری: في الرواية اُألقوله : يأمر بتسويتها، و( لشرح:قال النووي في او

 ً    ، فيه أن السنة أن القبر ال يرفع عن األرض رفعاً کثيراً» سویتھإّال  قبراً مشرفا
 )٢()هذا مذهب الشافعي ومن وافقهبر ويسطح، و، بل يرفع نحو شيسنم وال

  انتهی.
                                       

، ٢: ٤، السنن الكبرى للبيهقي ٨٨: ٤، سنن النسائي ٨٣: ٢، سنن أبي داود ٦١: ٣صحيح مسلم  - ١
  ، تنقيح التحقيق في أحاديث ٢٦٣: ٣البر  ، االستيعاب البن عبد٣١٤: ١٨المعجم الكبير 

  .٢١٠: ٣، إرواء الغليل ٢٥٨: ٢، نصب الراية ٣١٨: ١التعليق 
بشرح بن على القبر، وعنه في تحفة األحوذي ـِّحد ونصب اللباب الل ٣٦: ٧شرح مسلم للنووي  - ٢

  .٢٦: ٩ شرح سنن أبي داود ، وعون المعبود ١٣٠: ٤جامع الترمذي
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  ری.عدم رفع القبر کثيراً کما تَفحمل التسوية علی التسطيح و
من العجيب أن بعض الوهابيين في رسالته المسماه بالفواکه العذاب و

إحدی رسائل الهدية السنية الحاوية لمناظرة مؤلفها النجدي مع علماء الحرم 
استدل علی عدم جواز البناء  ١٢١١لشريف بزعمه في عهد الشريف غالب سنة ا

، مع أنّهما کما عرفت )١(علی القبور بحديثي فضالة وأبي الهياج المذکورين
مساس لهما بعدم جواز البناء حتّی لو سلمنا أن حديث  واردان في التسطيح وال

   وي في کالمه السابق، أبي الهياج يدل علی عدم الرفع کثيراً کما فهمه النو
داللة له علی عدم جواز البناء علی القبور، فلو جعل علو القبر نحو شبر  فال
عليه حجرة لم يکن ذلک منافياً للحديث المذکور کما عرفت، ولکن  یبنو

کفر  ىبَعلونها دالة علی مرادهم بالسيف ومن أهؤالء يسردون األحاديث ويج
  أشرک (معزا ولو طارت) .و

روی أبو داود (القسطالني في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري : وقال 
 بن أبي بکر قال: دخلت علی عائشة فقلت محمدسناد صحيح أن القاسم بن إب

ال  صاحبيه، فکشفت عن ثالثة قبور کشفي لي عن قبر النبي | وإلها: 
قة مرتفعة وال الص أي ال، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء،مشرفة  وال الطئه
انتهی. )٢()نه في آخر الحديثباألرض کما بي  

                                       
  .١١٢الرسالة الثالثة ألحمد ناصر المعمري :  والتحفة النجدية، الهدية السنية - ١
  ،٣: ٤بيهقي وصححه، السنن الكبرى لل ٣٦٩: ١، المستدرك للحاكم ٨٤: ٢سنن أبي داود  - ٢
  ، نصب ٥٣: ٨، مسند أبي يعلى الموصلي ٢٢٤: ٨للعيني  ئ، عمدة القار٢٠٤: ٣فتح الباري  

  ، فيض القدير في شرح الجامع ٢٤٢: ١، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٣٥٨: ٢الراية 
  .١٥٩: ٢٢، تهذيب الكمال ٢١: ٣، الطبقات الكبرى ١٥٣: ٤الصغير 
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وال يؤثر في أفضلية التسطيح کونه صار شعار (قال القسطالني:  ثُم
وال يخالف ذلک قول  .تترک بموافقة أهل البدع فيها الروافض؛ ألن السنة ال
أمرني رسول اهللا| أن ال أدع قبراً  مشرفا إالّ سويته؛ ألنّه  :علي رضي اهللا عنه

إنّما أراد تسطيحه ، جمعاً بين األخبار، نقله في باألرض ، و يرد تسويته لم
  انتهی. )١()المجموع عن األصحاب

ولم يقل في هدم القبور،  )٢( )باب ما جاء في تسوية القبور(وقال الترمذي : 
علی  إّال أنّه لم يحمل التسوية فيه  هاج، وظاهرـي الهيــث أبـأورد حدي ثُم

 ذلک هو معناها لغة وعرفاً، وال ربط له بعدم جواز البناء عليها، مع التسطيح؛ ألن
أن الوهابيين في الرسالة اآلنفة الذکر أوردوا هذا الذي ذکره الترمذي دليالً 

  .)٣(علی عدم جواز البناء
: من أدلتهم ما أشار إليه ابن بليهد في سؤاله الموجه لعلماء المدينة  الثالث
  لخ.إ )البناء في مسبلة کالبقيعوإذا کان « من قوله : 
: إن تسبيلها أي وقفها في سبيل اهللا مقبرة للمسلمين دعوی بال دليل، وفیھ 

        داً وقفها لذلک، فهي باقية علی اإلباحة األصلية، ـل أن أحـاقـل نـم ينقـإذ ل
 بقدر إّال النتفاع بها ولو فرض وقفها مقبرة فليس علی وجه التقييد بعدم جواز ا

يصون  ،اهللا عدم جواز البناء  زيادة علی ذلک حتّی علی قبر عظيم عندالدفن ، و
به من الحر والقر عند  ينتفع به الزائرون لقبره، ويتظلونيليق و البناء قبره عما ال

                                       
  .٤٧٧: ٢يح البخاري إرشاد الساري لشرح صح - ١
تحت عنوان (باب ما جاء في  ٣: ٤، وكذلك في السنن الكبرى للبيهقي ٢٥٦: ٢سنن الترمذي  - ٢

  تسوية القبور).
  .١١٢الرسالة الثالثة من رسائل الهدية السنية المسماة بالفواكه العذاب :  - ٣
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قراءة القرآن والصالة والدعاء هللا تعالی عند قبره، الثابت رجحانه کما زيارته، و
  ستعرف ذلک کالً في محلّه. 

وال أقل من الشک في کيفية الوقف لو فرض محاالً حصوله، فيحمل بناء 
أقوالهم علی الصحة مهما علی الصحيح، لوجوب حمل أفعالهم والمسلمين فيه 

أمکن ، وکذا لو فرض محاالً أننّا علمنا أنّها کانت مملوکة، فال مناص لنا عن 
 حينئذضه شيء ، ويعار ح الذي هو ممکن الحمل البناء فيها علی الوجه الصحي

تصرفاً في مال الغير بغير رضاه، وقد وقفها البانون ها ظلماً محرماً وفيکون هدم
فيها من  عمل البرلمين الزائرين واستظاللهم بها، ووجعلوها مسبلة، النتفاع المس

، فهدمها ظلم للبانين والمسلمين، ومنع لهم عن حقّهم، الدعاء والصالة وغيرها
  هم هو دليل عليهم.فما أوردوه دليل ل

علی أن کتب التواريخ واآلثار دالة علی أن أرض البقيع کانت مباحة أو 
روی ابن زبالة عن قدامة بن (للسمهودي :  ءمسبلة، ففي وفاء الوفا مملوکة ال

  .)١()موسی أن أول من دفن رسول اهللا | بالبقيع عثمان بن مظعون
ا توفي الرحمن، عن أبيه : لم غسان، عن أبي سلمة بن عبد قال : وروی أبو

بن رسول اهللا | أمر أن يدفن عند عثمان بن مظعون، فرغب الناس إبراهيم 
فمن هنالک عرفت کلّ  ،لّ قبيلة ناحيةفي البقيع، وقطعوا الشجر، فاختارت کُ

  .)٢( قبيلة مقابرها
                                       

   ٨١: ١البر  ن عبد، االستيعاب الب ٣٥٧: ٨البن أبي شيبة  المصنّفهذا الحديث ورد في  - ١
  ، التاريخ ٦١٢: ٣و ١٤١: ١، الطبقات الكبرى ١٤٠: ١٤، كنز العمال ١٦٠٠: ٤و ١٠٥٥: ٣و  

     أن  واتفق أصحاب السير والتاريخ(: ٤٩، قال صاحب كتاب (عثمان بن مظعون) ص١٧٧: ١الكبير 
  .)عونظأول من دفن بالبقيع عثمان بن م 
  .١٢١: ١تاريخ المدينة البن شبة  - ٢
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، فلما )١(وروی ابن أبي شبة عن قدامة بن موسی: کان البقيع غرقداً(قال: 
  انتهی. )٣())٢( قطع الغرقد عنهقيع، وعثمان بن مظعون دفن بالب هلک

الغرقد، فاتخذه المسلمون  فهذا نصّ علی أن البقيع کان مواتاً مملؤاً بشجر
مدافن لموتاهم، ورغبوا فيه حين دفن النبي | ولده إبراهيم فيه، فأما أن 

باحة، فأين لّ قبيلة ملکت قسماً منه بالحيازة أو بقي علی أصل اإلتکون کُ
  التسبيل والوقف؟!
العزيز : دفن  قال ابن شبة فيما نقله عن أبي غسان : قال عبد( :وفيه أيضاً
المطلب عند قبر فاطمة بنت أسد بن هاشم في أول مقابر بني  العباس بن عبد

قبور أئمة أهل نتهی، فدل علی أن قبر العباس وا )٤()هاشم التي في دار عقيل
وأي شيء سوغ التخريب  ؟!فار عقيل، فأين التسبيل والوقالبيت کانت في د

  ما قيمة هذه الفتوی المزيفة المبنية علی هذا السؤال؟!و ؟والهدم
بن جبير أنّه رأی قبر  محمدروی ابن زبالة عن سعيد بن ( :وفيه أيضاً

 محمد: وهي الدار التي صارت ل محمدإبراهيم عند الزوراء، قال عبد العزيز بن 
  انتهی. )٥()د بن عليزي بنا

  وذلک يدل أن هذه الدار کانت مملوکة .
العزيز أن سعد بن معاذ دفنه رسول  عن عبد(وفيه أيضاً عن ابن شبة : 

                                       
  ، ٤٥٧: ٤الغرقد : نوع من الشجر المخصوص، وألجلة سمي بقيع الغرقد. راجع : كتاب العين  - ١
  .٣٧٥: ١٣، تاج العروس  ٢٨٦: ١٠لسان العرب   
  .١٠٠: ١تاريخ المدينة البن شبة النميري  - ٢
  .٨٩٢ـ  ٨٩١: ٣ | وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى - ٣
  .١٢٧: ١ي تاريخ المدينة البن شبة النمير - ٤
  .٩٩: ١ المصدر السابق - ٥
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ي بلزق دار المقداد بن األسود، وهو المقداد بن اهللا| في طرف الزقاق الذ
ال لها دار هي الدار التي يقإنّما تبناه األسود بن عبد يغوث الزهري، وعمرو، و

  انتهی. )١()فلح في أقصی البقيع عليها جنبذةأابن 
  انتهی. )٢()الجنبذة : وقد تفتح الباء أو هو لحن کالقبة(وفي القاموس: 

هذا صريح في أنّها کانت داراً مملوکة، وکان عليها قبة، وسيأتي في و
مکتوباً فيه: فصل الکتابة علی القبور أن عقيالً لما حفر في داره بئراً وجد حجراً 

خری أنّه وجده في ُأ، وفي رواية  )٣(»م حبيبة بنت صخر بن حربهذا قبر أُ« 
  دار علي بن أبي طالب، فدلّ علی أن محل قبرها کان مملوکاً.

لقبور وکلّ هذه األخبار مع داللتها علی الملک تدل علی جواز البناء حول ا
  ذلک. أن سيرة المسلمين علیوالدفن في محلّ البناء ، و

من أدلتهم األحاديث الناهية عن البناء علی القبور، روی مسلم عن  الرابع:
  ،أبي بکر بن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، عن ابن جريح، عن أبي الزبير

، )٤(»أن یبنی علیھأن یجصص القبر، و| ھی رسول هللان« عن جابر: 

                                       
: >ما ارتفع من  ٤٨٢: ٣، والجنبذة كما في لسان العرب ١٢٥: ١تاريخ المدينة البن شبة النميري  - ١

  ، مجمع٥٦١: ٢لى الصحاح للجوهري إالشيء واستدار كالقبة.. والجنبذة : القبة<، وارجع 
  .٣٥٣: ٥، تاج العروس ٣٣٧: ١البحرين  
  .٣٥١: ١يط القاموس المح - ٢
  .١٢٠: ١تاريخ المدينة البن شبة النميري - ٣
  ، منتخب ٦٢: ٣،صحيح مسلم ٢٩٥: ٣مسند أحمد  ،٢١٨: ٣البن أبي شيبة  المصنّف  - ٤

، الجامع ٤: ٤، السنن الكبرى للبيهقي ٥٠٤: ٣للصنعاني  المصنّف، ، ٣٢٥حميد : بن مسند عبد 
  ، عمدة١٣٤: ٤تحفة األحوذي ، .٨٦: ٤ئي ، سنن النسا٨٥: ٢، سنن أبي داود ٦٨٧: ٢الصغير 

  .٦٨٠رياض الصالحين :  ،١٩٤: ٤ ئالقار 
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عن ابن  به ربيعة، محمدالرحمن بن األسود، عن  وروی الترمذي عن عبد
أن تجصص القبور، | ی رسول هللا نھ«جريح، عن أبي الزبير، عن جابر: 

وروی أبو داود من حديث  )١(،»أن یکتب علیھا، وأن یبنی علیھا، وأن توطأو
نھی أن یجصص القبر، أو یکتب علیھ، أو یزاد | ّن رسول هللاأ« جابر : 
، عن ابن جريح، الرزاق ، وروی أيضاً عن أحمد بن حنبل، عن عبد )٢(»علیھ

أن نھی أن یقعد علی القبر، و«ي | : عن أبي الزبير، عن جابر عن النب
 ن مروان، عن عبدب، وروی ابن ماجة عن زهير )٣(»یجصص، وأن یبنی علیھا

نهی رسول اهللا | عن « الرزاق، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر : 
اهللا  بن عبد محمدن ، عیبن يحيا محمد، وروی أيضاً عن )٤(»تجصيص القبور

سم بن مخيمرة ، عن الرحمن بن زيد، عن القا الرقاشي، عن وهب ، عن عبد
وروی النسائي عن هارون  ،)٥(»النبي| نھی أن یبنی علی القبور نّ أ«أبي سعيد : 

                                       
، فيض القدير في شرح  ٧٣٤: ١٥، كنز العمال ٣٩٩: ٣،مسند أحمد ٢٥٨: ٢سنن الترمذي  - ١

  .١٧٤: ٣، ذيل تاريخ بغداد ٤٠٢: ٦الجامع الصغير 
، السنن الكبرى ٤١٠: ٣بيهقي ، السنن الكبرى لل٨٦: ٤، سنن النسائي ٨٥: ٢سنن أبي داود  - ٢

  .٩٠اية للبغدادي : رو، الكفاية في علم ال٦٥٢: ١للنسائي 
  ، الكفاية في١٩٤: ٤ ئ، عمدة القار٤: ٤، السنن الكبرى للبيهقي ٢٩٥: ٣مسند أحمد  - ٣
  ، كنز  ٦٨٧: ٢، الجامع الصغير ٣١٨: ١، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق  ٩٠علم الرواية:  

  .٨٦: ٤، النهاية في غريب الحديث ٦٥٠: ١٥العمال 
 ٣٧٠: ١، المستدرك للحاكم ٨٨: ٤، سنن النسائي ٣٣٢: ٣حمد أمسند  ،٤٩٨: ١سنن ابن ماجة  - ٤

  ، التاريخ ٣٢٥: ١، االستذكار ٥١٦: ١، شرح معاني اآلثار ١٨٤: ٨ ئوصححه، عمدة القار
  .٣٨٥: ٥، سير أعالم النبالء ١٠٦: ٨الكبير 
  .٤١٠: ٣، السنن الكبرى للبيهقي ٤٩٨: ١ سنن ابن ماجة - ٥
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أبي الزبير، ابن جريح ، عن سليمان بن موسی و ق، عن حفص، عناسحإبن 
علی القبر أو یزاد علیھ أو أن یبنی |  نھی رسول هللا« عن جابر :

، وروی أيضاً عن )١(»علیھ  یجصص، زاد سلیمان بن موسی : أو یکتب
نھی :« يوسف بن سعيد ، عن حجاج ، عن ابن جريح، عن أبي الزبير، عن جابر 

علیھا، أو یجلس علیھا  أو یبنی، عن تقصیص القبور|  هللا رسول
ها عنه وخلّوا نحو( :يت، فقاليحکی عن عمر أنّه رأي قبة علی قبر مو )٢(،»أحد
  .)٣()بين عمله يظله، أو دعوه يظله عملهّبينه و

  والجواب: 
لکنهم قدحوا في  هقوفة السند، فحفص بن غياث وإن وثّإنّها ضعي أّوالً :

يعقوب ثقة (وقالوا: إنّه مدلس، ففي تهذيب التهذيب البن حجر قال :  حفظه 
.. وقال أبو زرعة : ساء حفظه بعد ثبت إذا حدث من کتابه، ويتقی بعض حفظه

      وقال داود بن رشيد: حفص کثير الغلط. وقال ابن عمار: کان  .ما استقضي
 .بن حنبل : إن حفصاً کان يدلس م عن أحمدروذکر األث .ًيحفظ حسنا ال

وقال ابن سعد : کان ثقة مأمونا کثير الحديث يدلس. وقال أبو عبيد اآلجري 
  انتهی. )٤()ص بآخره دخله نسيانعن أبي داود: کان حف

  س؟!ن ثقة مأموناً من يدلوکيف يکو

                                       
  .٦٥٢: ١، السنن الكبرى للنسائي ٨٦: ٤سنن النسائي  - ١
  .٦٥٣: ١، السنن الكبرى للنسائي ٨٧: ٤سنن النسائي  - ٢
  .٤٩١: ٣ليق التعليق غباب في الجنائز، ت ٩٨: ٢صحيح البخاري  - ٣
  ، تهذيب ١٩٤: ٨تاريخ بغداد  ،٢٤: ٩، سير أعالم النبالء ٣٥٩ـ  ٣٥٨: ٣تهذيب التهذيب   - ٤

  .٦٠: ٧الكمال 
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حفظه ، وقالوا : إنّه وإن مدحوه فقد قدحوا في روايته ووابن جريح 
بکر بن خالد  قال أبو(ابن حجر في تهذيب التهذيب في حقّه :  مدلس، قال
بن سعيد: کنا نسمي کتب ابن جريح کتب األمانة، وإن لم يحدثک  یعن يحي

بن جريح : وقال األثرم عن أحمد: إذا قال ا .ا ابن جريح من کتابه لم ينتفع بهبه
جاء بمناکير، وإذا قال: أخبرني وسمعت  قال فالن، وقال فالن وأخبرت

وقال  .عن مالک : کان ابن جريح حاطب ليلفحسبک به .. وقال المخراقي 
  .في الزهري عثمان الدارمي عن إسماعيل بن داود عن ابن معين: ليس بشيء

اً، فإذا بن سعيد: کان ابن جريح صدوق يحيىالواحد عن  وقال جعفر بن عبد
إذا قال: قال فهو شبه ءة ، واقال: حدثني فهو سماع، وإذا قال: أخبرني فهو قر

يدلس  وقال الدارقطني : تجنب تدليس ابن جريح فإنّه قبيح التدليس، ال .الريح
  .غيرهما، وموسی بن عبيدة ویهيم بن يحيعه من مجروح مثل: إبراإال فيما سم

  انتهی. )١()وقال ابن حبان: کان يدلس
اهللا بن أحمد :  قال عبد(في تهذيب التهذيب :  وأبو الزبير قال ابن حجر

الزبير، قلت ألبي :  الزبير أبو قال أبي: کان أيوب يقول: حدثنا أبو الزبير، وأبو
  يضعفه؟ 

  قال: نعم.
أبو  ة يقول: حدثنا أبو الزبير، وهونيت ابن عيوقال نعيم بن حماد سمع

العزيز : قال لي  ل هشام بن عمار عن سويد بن عبدوقا .الزبير، أي کأنه يضعفه

                                       
، تهذيب ٤٠٤: ١٠، تاريخ بغداد ٣٢٨: ٦، سير أعالم النبالء ٣٥٩ـ  ٣٥٨: ٦تهذيب التهذيب  - ١

  . ٣٤٨: ٨الكمال 
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  شعبة: تأخذ عن أبي الزبير، وهو ال يحسن أن يصلّي.
وقال نعيم بن حماد: سمعت هشيماً يقول: سمعت من أبي الزبير، فأخذ 

  شعبة کتابي فمزقه.
أن  يأحد أحب إلن غيالن عن أبي داود: قال شعبة : ما کان وقال محمود ب

بن سعيد الرباطي  سکت. وروی أحمد ثُم حتّی لقيته،  القاه بمکة من أبي الزبير
من رجل  يلم يکن في الدنيا أحب إل :قال شعبة :عن أبي داود الطيالسي قال

الس عنده إذ يقدم فأسأله عن أبي الزبير، فقدمت مکة فسمعت منه، فبينا أنا ج
جاءه رجل فسأله عن مسألة، فرد عليه، فافتری عليه، فقلت له : يا أبا الزبير، 

  تفتري علی رجل مسلم؟ 
   .قال: إنّه أغضبني

  .رويت عنک شيئاً ال !قلت : ومن يغضبک تفتري عليه
لشعبة : مالک ترکت  بن جعفر المدائني عن ورقاء قلت  محمدوقال 

  حديث أبي الزبير؟
  يته يزن ويسترجح في الميزان.قال: رأ

الزبير يحتاج إلی  األعلی: سمعت الشافعي يقول: أبو وقال يوسف بن عبد
  دعامة.

  وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي الزبير؟ 
  .يحتج به فقال: يکتب حديثه وال

  قال: وسألت أبا زرعة عن أبي الزبير؟
  .فقال: روی عنه الناس
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  يحتج بحديثه؟ :قلت
  .ما يحتج بحديث الثقاتقال: إنّ

وقال ابن عيينة: کان أبو الزبير عندنا بمنزلة خبز الشعير إذا لم نجد عمرو 
  . )١()بن دينار ذهبنا إليها

الرحمن بن األسود ذکره ابن حجر في تهذيب التهذيب ولم  وعبد
  .)٢(يوثقه
قال الساجي : فيه ( بن ربيعة قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: محمدو
بن ربيعة  محمدنقل عن عثمان بن أبي شيبة قال: جاءنا  ،بعه إألزديلين وت

  انتهی. )٣()ابينندخل في حديثنا الکذّ فطلب إلينا أن نکتب عنه، فقلنا نحن ال
الرزاق في حديث أبي داود المراد به الصنعاني، بقرينة روايته عن  وعبد

والکذب حکاه  ابن جريح، وهو مع مبالغتهم في مدحه وتوثيقه رموه بالتشيع
  .)٤(في تهذيب التهذيب

 مجاهيل، وأبو الزبير قد وحديث ابن ماجة األول رواته قبل أبي الزبير
  .علمت حاله

                                       
، تاريخ ٣٨١: ٥، سير أعالم النبالء ٤٠٧: ٢٦، تهذيب الكمال ٣٩٢ـ  ٣٩١: ٩تهذيب التهذيب  - ١

  .٢٥٠: ٨اإلسالم 
  .١٢٧: ٦ذيب تهذيب الته - ٢
  .٥٤٥: ٣، ميزان االعتدال ١٤٣: ٩تهذيب التهذيب  - ٣
، ٣١١: ٥بن عدي ال، الكامل في الضعفاء ١٠٧: ٣، ضعفاء العقيلي ٢٧٨: ٦ب يتهذيب التهذ - ٤

  .٥٩٩: ١، تقريب التهذيب ١٠٤١: ٣التعديل والتجريح 
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الرحمن بن زيد قال الحافظ  والثاني في سنده وهب، وهو مجهول ، وعبد
قال أبو طالب عن أحمد: ضعيف، (ابن حجر العسقالني في تهذيب التهذيب : 

وقال الميموني عن  .الرحمن في عبد )١(أحمد أنّه ضجع وقال أبو حاتم عن
وقال  ،وقال روی حديثاً منکراً ،الرحمن قليالً ف أمر عبدأحمد: أنّه ضع

ال البخاري وأبو حاتم ضعفه علي وق .ري عن ابن معين: ليس حديثه بشيءالدو
يضا: وقال أ .بن أسلم کلّهم ضعيف وقال أبو داود: أوالد زيد .بن المديني جداًا

الحکيم:  الرحمن، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن عبد أنا ال أحدث عن عبد
 سمعت الشافعي يقول: ذکر رجل لمالک حديثا منقطعاً، فقال : أذهب إلی عبد

بن خداش: قال لي  وقال خالد ،الرحمن بن زيد يحدثک عن أبيه عن نوح
يدري ما  ه کان الالرحمن إنّ ترد عبد عامة أهل المدينة: الالدواردي ومعن و

وقال  .بقوي في الحديثوقال أبو حاتم : ليس  .وقال أبو زرعة: ضعيف .يقول
ابن حبان: کان يقلب األخبار فاستحق الترک ، وقال ابن سعد : کان ضعيفاً جداً، 
وقال ابن خزيمة : ليس هو ممن يحتج  أهل العلم بحديثه، لسوء حفظه، وقال 

ن علعبد الرحمن بن زيد: حدثک أبوک  : قيلالساجي عن الربيع عن الشافعي 
ت خلف جدک أن رسول اهللا | قال: إن سفينة نوح طافت بالبيت، وصلّ

  المقام رکعتين؟ 
                                       

 ۱۲۴۸: ۳ع)، الصحاح مادة (ضج ۲۱۲: ۱في األمر راجع : کتاب العين  بمعنی التقصير الضجيع - ١
، مادة (ضجع)، ۲۱۸: ۸مادة (ضجع)، لسان العرب  ۳۹۰: ۳اللغة  سمادة (ضجع) ، معجم مقايي

  مادة (ضجع). ۱۵۴:  ۱۰مادة (ضجع) ، تاج العروس  ۵۵: ۳القاموس المحيط 
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  .قال: نعم
 قال الساجي : وهو منکر الحديث ، وقال الصحاوي : حديثه عند أهل العلم

وقال اني: أوالد زيد ضعفاء ، جقال الجوزبالحديث في النهاية من الضعف، و
 الحاکم وأبو نعيم: روی عن أبيه أحاديث موضوعه ، وقال ابن الجوزي:

  انتهی. )١()أجمعوا علی ضعفه
النسائي مع مشارکتهما في ضعف السند الذي فصّلناه لباقي  اوحديث

األحاديث المشترکة معهما في رجال السند، في سند الثاني منهما (حجاج) ، 
ة روايته عن ابن جريح، ففي تهذيب بقرين ،األعور) محمدوهو (حجاج بن 

إن وثقه بعضهم لکن ذکر ابن حجر في و، وهو )أنّه يروي عنه( :التهذيب
ذکر ما يدل علی أنّه حدث في في آخر عمره، و خلط ذيب التهذيب أنّهته

وذکره أبو العرب القيرواني في الضعفاء بسبب (حال اختالطه ، قال: 
  .)٢()االختالط
النسائي والترمذي في وة المتن مع اشتراک روايات مسلم : إنّها مضطربثانیاً 

بر القاضي بأنّها ريح عن أبي الزبير عن جابر، ورواية أبي داود معها في جاجابن 
وجه االضطراب أن في بعضها االقتصار علی التجصيص ، وفي رواية واحدة، و

ثالث بعضها زيادة البناء عليه، وفي آخر التجصيص والکتابة والوطء ، وفي 
في آخر البناء عليه بدل الکتابة ، وفي تجصيص والکتابة والزيادة عليه، وال

في بعضها ابة کما يأتي في الفصل العاشر، وبعضها االقتصار علی الکت
  التقصيص والبناء والجلوس.

 توطأ ثُم والقعود  .إنّه تارة عبر بالجلوس عليها وتارة بالقعود، وتارة بأن

                                       
  .١١٧: ١٧، تهذيب الكمال ١٦٣ـ  ١٦٢: ٦تهذيب التهذيب  - ١
  .١٨١: ٢تهذيب التهذيب  - ٢
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قيل: أراد (مال ، قال السندي في حاشية سنن النسائي: يخلو من إج عليها ال
رجع عنه، أو أراد ي حداد والحزن بأن يالزمه والالقعود لقضاء الحاجة أو لال

تهويل األمر في القعود عليه تهاوناً بالميت والموت أقوال، و ،احترام الميت
طيبي : ل القا ،)تؤذ صاحب القبر ال(وروي أنّه رأی رجالً متکئاً علی قبر فقال: 

حمله مالک علی أخيه، و هو نهي عن الجلوس عليه لما فيه من االستخفاف بحق
  انتهی. )١()الحدث لما روي أن علياً کان يقعد عليه

  تخلو من إجمال، لعدم ظهور المراد بالزيادة . کذلک الزيادة عليها ال
التراب أو يزاد عليه) بأن يزاد علی ( قال السندي في حاشية سنن النسائي: 

  انتهی. )٢()عرضاً عن قدر جسد الميتذي خرج منه، أو بأن يزاد طوالً وال
نهی| أن يزاد عليها و( حب رسالة الفواکه العذاب قال:والعجب أن صا

ية ن، وأنتم تزيدون التابوت والجوخ ومن فوق ذلک القبة العظيمة المبغير ترابها
ی يدل عل عن زيادة التراب الولم يعلم أن النهي . انتهی )٣()باألحجار والجص

عمل القبة عند من يفهم معاني األلفاظ، النهي عن وضع التابوت والجوخ و
سيما عند من يبالغ في االقتصار علی مدلول األلفاظ کالوهابية في بعض 

  .حاالتهم
 يعلم سره وال مع أن النهي عن زيادة التراب هو للکراهة کما ستعرف، وال 

عرفاً،  بناء القبة، ال لغة والوضع التابوت والجوخ و يشمل ذلک حکمته، وال
تزد  فإن الزيادة علی الشيء تکون من جنسه وسنخه، فلو قال المولی لعبده: ال

                                       
  .٣٥٧: ٣، لسان العرب ٨٧: ٤ندي على النسائي حاشية الس - ١
  .٨٦: ٤حاشية السندي على النسائي  - ٢
  .١١٤الرسالة الثالثة المسماة بالفواكه العذاب:  والتحفة النجدية، الهدية السنية - ٣
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تضع فوقه صندوقاً أو  علی هذا السمن أو الزيت أو اللبن، فال يفهم منه أنّک ال
يعد زيادة  ن ذلک التنصب خيمة؛ أل فوقه بيتاً، أو ال نِتب ماعوناً أو ثوباً، أو ال

عقد القبة کلّها من احترام فاً، فعمل الصندوق ووضع الجوخ وعر عليه لغة وال
  محذور فيه. القبر الذي ثبت أن له حرمة وشرفاً بمن حلّ فيه، فهو راجح ال

 : إن النهي أعم من الکراهة والتحريم ، وهب أنّه ظاهر في التحريم، ثالثا  
کراهة کثرة مفرطة، مضافاً إلی فهم العلماء منه لکن کثرة استعماله في ال

في هذا (ووي في شرح صحيح مسلم: ال النالکراهة هنا يضعف هذا الظهور، ق
هذا مذهب  ،تحريم القعودراهة تجصيص القبر والبناء عليه والحديث ک
: قال أصحابنا تجصيص القبر مکروه،  -إلی أن قال-و جمهور العلماء  الشافعي

  حرام، وکذا االستناد إليه واالتکاء عليه.والقعود عليه 
إن کان في مقبرة مسبلة ني فمکروه، وأما البناء فإن کان في ملک الباو
ئمة عليه الشافعي واألصحاب ، قال الشافعي في األم: رأيت األ ّّنص فحرام،
ً إّال  وال :يؤيد الهدم قولهو .ة يأمرون بهدم ما بنيبمکّ  )١()» سویتھقبراً مشرفا
  تهی.ان

ائهم، هوفق ^الکراهة في الکلّ کما هو مذهب أئمة أهل البيت والحق
ي في مثل هذه المقامات في التحريم، مع کثرة استعماله في هلعدم ظهور الن

  .الکراهة کثرة مفرطة
هذا إذا لم يترتب علی بناء القبر منفعة، ولم يکن تعظيمه من تعظيم شعائر 

ا ستعرف من توافق المسلمين من لمحو ذلک، الدين، لکونه قبر نبي أو ولي أو ن
النبي |  عهد الصحابة إلی اليوم علی تعمير قبور األنبياء واألولياء، ومنها قبر

                                       
  .٢٧: ٧شرح مسلم للنووي  - ١
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راهة البناء والتجصيص مذهب الشافعي کما عرفت وكحجرته التي دفن فيها، و

إن الحکمة في النهي (أن يکون البناء في مقبرة مسبلة، مع أن بعضهم قال:  إّال 
کما نص فال بأس بالتطيين  حينئذحرق بالنار، وأُصيص کون الجص عن التج

وذلک يناسب  .نقله السندي في حاشية سنن النسائي .انتهی )١()عليه الشافعي
الکراهة ، لکن الشافعي حرم القعود مع أنّه مسوق مع البناء والتجصيص في 

من الرواية  مرليها ما يدل عولی فيه الکراهة ، وهذه األخبار بسياق واحد، فاُأل
عن علي أنّه کان يقعد علی القبر، وکذلک حمل الشافعي عدم زيادة التراب 
 وعدم رفع القبر کثيراً علی االستحباب، قال السيوطي في شرح سنن النسائي:

يزاد القبر علی التراب الذي أخرج  يستحب أن ال :قال الشافعي واألصحاب(
 لئال يرتفع القبر ارتفاعاً - زاد عليهيعني حديث أو ي -منه لهذا الحديث

  انتهی. )٢()کثيراً
بنی ، فلعله حکاه عن األئمة أنّه رآهم بمکة يأمرون بهدم ما ي أما ما

دليل علی  لزعمهم أنّها مسبلة، وقد عرفت في جواب الدليل الثالث أنّه ال
ولم أنّه يجب حمل البانين علی الصحة حتّی يعلم الفساد، الوقف والتسبيل، و

فيکون الهدم محرماً، ألنّه تصرف في مال الغير بغير إذنه. يعلم، وحينئذ  
د به النووي من قوله: أما ما أي» ً فال تأييد فيه، »  سویتھإّال  وال قبراً مشرفا

رادة الهدم من إن المراد به النهي عن التسنيم وعدم جواز ا عرفت من ألم
   .التسوية 

الوهابيين في رسالة الفواکه العذاب  ومن ذلک يظهر أن استشهاد بعض

                                       
  النسائي ، شرح سنن ٥٥٤: ١، فقه السنة للسيد سابق ٨٦: ٤حاشية السندي على النسائي  - ١

  .٨٧: ٤للسيوطي 
  . ٨٧: ٤شرح سنن النسائي للسيوطي  - ٢
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فإن الشافعي يقول  ،لخ شاهد عليه ال لهإ )قال الشافعي في األم(لنووي : بقول ا
  بکراهة البناء إذا کان في ملکه، والوهابيون يحرمونه مطلقاً.

يرجع  ال کج الذي الرسالة أيضا بکالم األذرعي وابنصاحب  وقد استشهد
وأي فائدة  ،)١()والکفار ةإنّه مضاهاة للجبابر( :ل بقولهالتهوي ردإلی دليل غير مج
   ؟!قال فالنفي قال فالن و

- ومما مر ويأتي يظهر الجواب عن المحکي عن عمر من أمره بتنحيه القبة 
فإنّه بعد تسليم ثبوته وحجيته  ،)ه عملهدعوه يظلّ(وقوله:  عن القبر ـ أي الخيمة

فيکون تضييعاً للمال کما يرشد إليه  محمول علی الکراهة أو صورة عدم النفع،
  إنما ينفعه عمله.نفع له في ذلک، و قوله: دعوه يظله عمله، أي ال

يأتي في فصل اتخاذ المساجد من رواية يعارضه ما مر في الباب الثاني وو
  .)٢(<ا مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته القبة علی قبره سنةلم>البخاري أنّه: 

 ً  ف أسانيدها وداللتهاــن ضعــض عـع الغــاديث مــاألحذه ــ: إن هرابعا
ناء فوقه، من تشييده والبمنصرفة إلی غير ما يکون تعميره وواضطراب متنها 
حرماته، لکون صاحبه نبياً أو ولياً أو صالحاً ، ولکونها بنيت تعظيم شعائر اهللا و

لذي ندب الشرع أن تکون عالمة ومناراً للقبر ا :لمصالح في الدين مهمة منها
م ندراس، وقد علّحفظاً له عن اإلرته کما يأتي في فصل الزيارة ، وإلی زيا

عليه، روی ابن ماجة  رسول اهللا| قبر عثمان بن مظعون بصخرة وضعها

                                       
  .١١٣الرسالة الثالثة المسماة بالفواكه العذاب :  والتحفة النجدية، الهدية السنية  - ١
  ليق غباب هواتف الجن، ت ٩٢باب الجنائز ، كتاب الهواتف :  ٩٠: ٢صحيح البخاري  - ٢

  .٩٥: ٦، تهذيب الكمال  ٤٨٢: ٣التعليق 
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أن رسول اهللا| أعلم قبر عثمان بن مظعون «نس بن مالک: أبسنده ، عن 
وفي  .الصخرة ليتبين بها أي وضع عليه(، قال السندي في الحاشية :  )١(»بصخرة
حديث المطلب بن أبي وداعة، رواه هذا إسناد حسن، وله شاهد من  :الزوائد

  انتهی. )٢()بو داودأ
اهللا بن  عبد نسناد حسن، عن المطلب بإبو داود بروی أ(:  ءوفي وفاء الوفا

أمر النبي|  دفنابة : لما مات عثمان بن مظعون وحنطب، عن بعض الصح
طع حمله، فقام إليه رسول اهللا| وحسر عن ت، فلم يسبحجر رجالً أن يأتي

نظر إلی بياض ذراعي رسول اهللا| حين حسر اوي: کأني اقال الر .ذراعيه
أدفن إلیھ من أتعلم بھ قبر أخي وحمله فوضعه عند رأسه، وقال:  ثُم عنهما، 

  . )٣(»مات من أھلي
کم عن أبي قال: ورواه ابن شبة وابن ماجة وابن عدي عن أنس، والحا

بن قدامة، عن أبيه ، عن جده، لما دفن  محمدرافع، وروی قبل ذلک عن 
  النبي| عثمان أمر بحجر فوضع عند رأسه الحديث.

 العزيز بن عمران أنّه قال: سمعت بعض الناس يقول حکی عن عبد ثُم  :

                                       
، سبل الهدى ١٨٩: ٣٥، تهذيب الكمال ١٦٩: ٤، المعجم األوسط ٥٥٠: ١سنن ابن ماجة  - ١

  .الحديث وحسن ٤٥: ٣، مجمع الزوائد ٣٨١: ٨والرشاد 
٢ - والعبارة غير موجودة في حاشية السندي. ٥٥٠: ١د سابق فقه السنة للسي  
  ، السيرة ١٨٨: ٣ثار ، معرفة السنن واآل٨١: ٢، سنن أبي داود ٤١٢: ٣السنن الكبرى  - ٣

  ، حاشية رد٦٠: ٣، مواهب الجليل ١٧٦: ١، فتح الوهاب ٢٢٨: ٥، فتح العزيز ٢٩٠: ٢الحلبية 
، سير ٢٢٨: ٥، تلخيص الحبير ٣٨٥: ٢، الشرح الكبير ٣٨٥: ٢، المغني البن قدامة ٢٥٨: ٢المختار  

  .١٥٤: ١أعالم النبالء 



                           ٦٣٩            ُمور التي كفّر بها الوهابية المسلمين ...الباب الثالث: في تفصيل األ

وهو يرشد إلی جواز فعل ، )١( رجليه حجرانکان عند رأس عثمان بن مظعون و
  ا يکون عالمة ومناراً للقبر.کلّ م

عثمان بن مظعون  ناخ من بني مخزوم يدعی عمر قال: کوعن شي(قال: 
ن فضل حجر ماجرين ، فلحد له رسول اهللا|، وأول من مات من المه

ا ولي مروان بن فوضعه عند رجليه، فلم حجارة لحده، فحمله رسول اهللا|
به، وقال : واهللا ال يکون  علی ذلک الحجر، فأمر به فرمي الحکم المدينة مر

مية فقالوا: بئسما صنعت به، فأتته بنو أُ لی قبر عثمان بن مظعون حجر يعرفع
عمدت إلی حجر وضعه النبي | فرميت به بئسما ما عملت ! فأمر به فليرد، 

  .)٢()فقال : أما واهللا إذ رميت به فال يرد
 رسو(قال:  ثُم ل اهللا | جعل وروی ابن زبالة عن ابن شهاب وغيره أن

إلی أن  - عالمة علی قبر عثمان بن مظعون ليدفن الناس حوله )٣(أسفل مهراس
: فلما استعمل معاوية مروان بن الحکم علی المدينة حمل المهراس  -قال

  انتهی. )٤()فجعله علی قبر عثمان
وکفی بهذا الفعل دليالً علی ما کان عليه مروان من االستهانة بالدين، 

  ية في هدمهم قبور األئمة والصحابة والصالحين أرادوا االقتداء بهوکأن الوهاب
هللا| کانت تزور يأتي في فصل الزيارة رواية أن فاطمة بنت رسول او

                                       
  .١٠١: ١تاريخ المدينة البن شبة النميري  - ١
  .١٠٢: ١تاريخ المدينة البن شبة النميري  - ٢
، ٩٩٠: ٣، الصحاح ١٨٥: ٤حجر منقور مستطيل عظيم كالحوض يتوضأ منه. غريب الحديث  - ٣

  .٢٤٨: ٦لسان العرب 
  .٨٩٤ـ  ٨٩٣: ٣ | وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى - ٤
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لک يدل علی استحباب مرمة ، وذ)١(مته بحجرتصلحه، وقد تعلّقبر حمزة ترمه و
ثبت عمل ما يکون عالمة ودليالً عليه، فإذا ندراس، والقبر وحفظه من اإل

القبة عليه کان  ندراسه کبناءإاستحباب ذلک فکلّما کان أبلغ في حفظه وعدم 
  فإن هذا بمنزلة العلّة المنصوصة. ،أولی باالستحباب

  أن القبور يمتاز بعضها عن بعض بامتياز أصحابها في الدين.يعلم  منه و
وعدم بناء القباب ونحوها في ذلک العصر للعسر الحاصل للمسلمين 

إعاشة إن وجدت فيها هو أهم من الجهاد واجهم إلی صرف األموال واحتي
المسلمين، فال يقاس به العصر المتأخر عن ذلک الذي اتسعت فيه أحوال 

أصحابه يقنعون من العيش بالبلغة، وبيوتهم ، کما کان النبي| والمسلمين
الطئة مبنية باللبن وسعف النخل، ومسجده المعظم عريش کعريش موسی، 

عمل له منبر، ولم يکن المنبر  ثُم ، الً إلی جذعٍفي الجمعة والعيد أو وخطبته
يمتاز کثيراً عن الجذع بغير الهيئة ، فلما قويت شوکة اإلسالم، واتسعت حال 

قيصر، تغيرت حالهم في اللباس سلمين، واستولوا علی کنوز کسری والم
أجادوا ي، وسعوا المسجدين النبوي والمکوالمأکل والمشرب والمسکن، وو

بناءهما وبناء الحجرة الشريفة وسائر المساجد، ولم يکونوا بشيء من ذلک 
مبدعين، کذلک بنوا علی قبور عظماء الدين، تعظيماً لشأنهم کما  عاصين وال

  فهموه من أحکام دينهم تصريحاً وتلويحاً.
تسلم في قبور األنبياء وعظماء  سلمت الکراهة في سائر القبور ال ولو

                                       
  لتمهيد البن عبد، ا٢٣٥: ٥البر  ، االستذكار البن عبد٥٧٤ـ  ٥٧٢: ٣للصنعاني  المصنّف - ١
، ١٣٢: ١، تاريخ المدينة البن شبة ١٩: ٣، الطبقات الكبرى ٣٨١: ١٠، تفسير القرطبي  ٢٣٤: ٣البر  

  .٦١٩: ٢، حاشية الطحاوي على المراغي  ٧٠: ٨ ئعمدة القار
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  الشهداء . ء کحمزة سيدالشهدا
ر الذي ثبتت حرمته في الشرع عن دخول منها: أن تکون حفظاً للقبو

وقوع القاذورات عليه والقبور الشريفة اليوم في البقيع الدواب والکالب و
وغيره بعدما ارتکبه الوهابيون من األعمال الوحشية في حقّها معرض لذلک 

  لّه.ـکُ
الحر والقر عند إرادة الزيارة والصالة منها: استظالل الزائرين بها من و

بجانبها التي ثبت رجحانها بشرف المکان والدعاء عندها، وقراءة القرآن الذي 
برکة من حل فيها، ابة، وأوفر في الثواب ببرکتها ولإلج جىثبت أنّه أر

فهي بهذا االعتبار  ،ذلک من الفوائد غيروالتدريس فيها، والقاء المواعظ و
  ضع المعدة للطاعات کالمساجد والمدارس والرباطات.داخلة في الموا

  لمنکريه. بنائها وتشييدها تعظيماً لشعائر اإلسالم وإرغاماً في منها : إنو
أحد من  إنّها مع الغض عما ذکر مهجورة متروکة لم يعمل بها خامسا  :

من ضارعهم ، من عهد الصحابة إلی يومنا هذا، وما المسلمين قبل الوهابية و
فرض صحة سنده  يعمل به وال يعول عليه، ولو حاله من األحاديث ال هذا
ولی من رسائل الهدية عتراف الوهابية فضالً عن غيرهم، ففي الرسالة اُألاب

إن الحديث إذا شذّ عن قواعد (بن سعود:  محمدالسنية المنسوبة لعبد العزيز بن 
لذي يعمل به إذا رواه يعمل به، فإنّهم قالوا: إن الحديث الصحيح ا الشرع ال

  انتهی. )١()علة العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ وال
ر وأي شذوذ عن قواعد الشرع أعظم من مخالفة عمل المسلمين من الصد

  تابعي التابعين وسائر المسلمين؟!لی اليوم من الصحابة والتابعين وإ األول

                                       
  .۳۶ولی: اُأل الرسالة والتحفة النجدية، الهدية السنية - ١
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  وأي علّة أکبر من ذلک؟!
   الکراهة أو خصها بماعلی  إّال ها ومن عمل بها أو ببعضها لم يحمل

  يکون  تعميره من إقامة شعائر الدين کقبور األنبياء واألولياء والصالحين. ال
  أما عدم العمل بها فمن وجوه:

إن الکتابة المشتمل عليها بعضها لم يعمل بها أحد کما ستعرف في  :أحدھا
   .فصلها

في القدس، × کقبر داودالمقدس  إن قبور األنبياء التي حول بيت ثانیھا:
يوسف الذي نقله موسی من مصر إلی وقبور إبراهيم وبنيه إسحق ويعقوب و

بيت المقدس عليهم السالم في بلد الخليل کلّها مبنية مشيدة، قد بني عليها 
بقي ذلک بعد الفتح اإلسالمي إلی عادية العظيمة من قبل اإلسالم، وبالحجارة ال

أن البناء الذي علی ( :به اقتضاء الصراط المستقيماليوم، فعن ابن تيمية في کتا
 ،وح وزمن الصحابةقبر إبراهيم الخليل عليه السالم کان موجوداً في زمن الفت

  انتهی. )١()کان باب ذلک البناء مسدوداً إلی سنة األربعمائة إال أنّه قال:
مع ذلک لم فتح بيت المقدس رأی ذلک البناء وشک أن عمر لما  وال
  ه.يهدم
 ال سواء صح قول ابن تيمية أنّه کان مسدوداً إلی األربعمائة أو لم يصحو

يضرنا؛ ألنّه يدل علی عدم حرمة البناء علی القبور، وقد مضت علی هذا البناء 
 ولم يسمع عن أحد من ،األعصار والدهور، وتوالت عليه القرون ودول اإلسالم

بية أنّه أنکر ذلک أو أمر بهدمه غيرهم قبل الوهاالعلماء والصلحاء وأهل الدين و
أو فاه في ذلک ببنت شفة، علی کثرة ما يرد من الزوار والمترددين من  هأو حرم

                                       
  .٣٣١: ١لجحيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب ا - ١
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  جميع أقطار المعمورة.
وبذلک يظهر بطالن زعم الوهابية أن البناء علی القبور حدث بعد التابعين، 

   ).أنّه حدث بعد القرون الخمسة(هد: يوقول ابن بل
ضافاً إلی ما يأتي في بناء الحجرة الشريفة النبوية ما سيأتي به أيضاً ميکذّو

في فصل اتخاذ المساجد علی القبور من وجود المسجد علی قبر حمزة في 
في هذا الفصل عند رد دليلهم الثالث من أن قبر العباس  انية، وما مرالمائة الث

لحادث ق بين البناء اوأئمة أهل البيت کانت في دار عقيل، مع عدم الفر
بن زيد بن  محمدبن رسول اهللا | کان في دار والمستمر، وأن قبر إبراهيم  

أن قبر سعد بن معاذ في دار ابن أفلح، وأن عليه جنبذة ، أي قبة في زمن علي، و
الذي هو من أهل المائة الثانية بتصريح السمهودي، کما  محمدبن  عبد العزيز

  ر.يأتي في فصل اتخاذ المساجد علی القبو
ومن بعدهم قبل  : إنّها قد بنيت األبنية علی القبور في عهد الصحابة ثالثھا

أولها قبر النبي | ، فإنّه قد دفن في حجرة مبنية، ودفن فيها المائة الخامسة و
  صاحباه .

ذلک کان بشبه وصية ويظهر من السيرة النبو ية ألحمد بن زيني دحالن أن
 :بکر(رض) فقال أبو دفنه|، واختلفوا في موضع(قال:  منه| حيث

 دفن حیث تقبض روحھ، ما مات نبي قط إال ی«سمعت رسول اهللا| يقول: 
 ، رواه الترمذي وابن ماجة . وفي رواية الموطأ :)١(»أنا أیضاً سمعتھوفقال علي: 

                                       
  ، سنن ١٣٥: ٢، إمتاع األسماع ٢٩٣: ٢، الطبقات الكبرى ٧٣٩: ٣ همسند ابن راهوي - ١

ً إّال في الموضع الذي یحب أن یدفن فیھ، فدفنوه في بلفظ : > ٢٤٢: ٢الترمذي  ما قبض هللا نبّیا
  .٤٩٨: ١<، سنن ابن ماجة فراشھ  موضع 
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  انتهی. )١()» في مکانھ الذي توفي فیھما دفن نبي قط إّال «

ب الهدم لهدمها الصحابة قبل ولو کان البناء علی القبور محرماً وواج
يتصور فرق بين البناء  بناء فيه، إذ ال دفنه| فيها أو دفنوه | في مکان ال

  حق، ولم يقل أحد بالفرق.الالسابق وال
ولو کانت بمنزلة األصنام کما يزعم الوهابيون لم يکن فرق بين البناء 

ن خطاب حائطاً، بنوها الحقاً ، بنی عليها عمر ب حق، مع أنّهم قدالالسابق وال
، وکانت تسکنها )٢(بين القبوربناها، وبنت عائشة حائطا بينها ووهو أول من 

 قبل الحائط وبعده ، وبذلک يبطل قولهم بعدم جواز الصالة عند تصلي فيهاو
العزيز،  بن عبد سقط حائطها فبناه عمر ثُم ، )٣(اهللا بن الزبير القبور، وبناها عبد

 ا وسع المسجد  ثُمفي رواية أنّه ، و)٤(في خالفة الوليد بنی علی البيت حظاراًلم
 بدع بن بنی حظاراً محيطاً به، وتولی ذلک عمرو  بناه ثُم  هدم البيت األول

في زمن المتوکل الخليفة  أعيد تأزيرها ثُم ، )٥(أزر الحجرة بالرخامالعزيز و
للحجرة مشبک من  عمل في زمنه ثُم جدد في زمن المقتفي،  ثُم ،  يالعباس

ا سقط لم ثُم ، )٦(العزيز خشب الصندل واألبنوس علی رأس جدار عمر بن عبد

                                       
  .٢٩٣: ٢، الطبقات الكبرى ٣٩٤: ٢٤، التمهيد ٥٣: ٣، االستذكار ٢٣١: ١كتاب الموطأ  -  ١
  .٩٤٥: ٣، تاريخ المدينة البن شبة النميري ٣٤٦: ٣الطبقات الكبرى  - ٢
  ، سبل الهدى ١٨٦: ٧، كنز العمال ٢٢٧: ٨ ئ، عمدة القار٢٩٤: ٢الطبقات الكبرى  - ٣

  .٣٤٩: ٣والرشاد 
األسماع   ، إمتاع٢٩٣: ٥والنهاية باب ما جاء في عذاب القبر، البداية  ١٠٧: ٢بخاري لصحيح ا - ٤
٦٠٤: ١٤٥٤٢: ٤ة ، السيرة النبوي.  
  .٢٢٧: ٨ ئ، عمدة القار٢٠٤: ٣فتح الباري  - ٥
  .٢٢٧: ٨ ئعمدة القار - ٦
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لما احترق الحرم الشريف  ثُم حائط الحجرة في دولة المستضيء أعيد بناؤه ، 
شرعوا في تجديد الحجرة الشريفة في دولة المستعصم آخر ملوک هـ  ٦٥٤سنة 

آالت وصلت من مصر في عهد الملک بني العباس ، وأکمل تعميرها من 
 ثُم المنصور أيبک الصالحي، وأخشاب من صاحب اليمن الملک المظفر، 

وون الصالحي صاحب مصر، أکمل تعميرها في أيام الملک المنصور قال
قبة علی الحجرة الشريفة، وهي القبة الزرقاء ، بناها أحمد بن عبد لفعملت أو 

جددت في أيام الملک الناصر حسن بن  م ثُ، هـ  ٦٧٨القوي ناظر قوص سنة 
جددت في  ثُم ، هـ  ٧٦٥في أيام الملک األشرف سنة  ثُم بن قالوون،  محمد

هـ  ٨٨١جدد بناء الحجرة الشريفة سنة  ثُم ، هـ   ٨٣٥دولة الظاهر جمقمق سنة 
في دولة الملک اَألشرف قاتباي صاحب مصر، وعمل عليها قبة سفلية تحت 

أعيد بناء الحجرة هـ  ٨٨٦لما احترق الحرم الشريف ثانياً سنة  ثُم زرقاء، القبة ال
 ةالشريفة وعمل عليها قبة عظيمة بدل القبة الزرقاء والتي تحتها، وذلک في دول

في دولة الملک األشرف،  هـ ٨٩١جدد بناؤها سنة  ثُم الملک األشرف قاتباي، 
کذلک ملوک بني عثمان، منها و العباس يجددون ما انهدم ولم يزل ملوک بني

المجيد منهم کما سيأتي تفصيل ذلک  وقد جددت في عهد السلطان عبد
  .)١(کلّه

ا بني في عهد الصحابة وبعده قبل الخامسة ما ذکره السمهودي في ومم
لما حفر بئراً في  کما سيأتي في فصل الکتابة علی القبور: أن عقيالً ءوفاء الوفا

 نأفدفن البئر و بنی عليه بيتاً، و م حبيبةوبا عليه: هذا قبر أُداره وجد حجراً مکت
  ابن السائب قال : دخلت البيت فرأيت القبر.

                                       
  .٣٤٢: ٣سبل الهدى والرشاد  - ١
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لطالب کما عن عمدة ا× المؤمنين علي  وبنی الرشيد قبة علی قبر أمير
تتابع البانون في بنائها إلی اليوم، وفيها  مغيره، وکان الرشيد في المائة الثانية، ثُو

في مطلع  ٣٩١ر المتوفي سنة لحسين بن الحجاج الشاعر الفکاهي المشهويقول ا
  :قصيدة

  )١(فيِشُ ديکتشفی لَواس برکقَ ارن زَم  جفعلی النَ ءيضاالب بةيا صاحب القُ   
دفن في مقابر × إن الکاظم (وعن الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: 
وعليه مشهد عظيم فيه القناديل  ر،الشونيزية خارج القبة وقبره هناک مشهور يزا

  انتهی. )٢()يحد أنواع االآلت والفرش ما الو
، وعلی وجود مشهد ١٨٣هو سنة و× علی وجود قبة عند الکاظم  يدلّف

  بد أن يکون حدوثه قبل عصره. ، وال ٣٩٢في عصر الخطيب المولود سنة 
  ة وذکر المؤرخون وعلماء األثر وجلّ من کتب في التراجم أن األئم

والعباس رضوان × دفنوا في قبة الحسن  ^زين العابدين والباقر والصادق
× ، ووفاة الباقرهـ  ٩٥سنة × اهللا عليه بالبقيع، وکانت وفاة زين العابدين 

، )٣(هـ ١٤٨سنة × في أوائل المائة الثانية في العشر الثاني منها، ووفاة الصادق 
من القبور قبل المائة الخامسة مثل: کما ذکروا بناء القباب والمشاهد علی جملة 

ن الرشيد إن اإلمام علي بن موسی الرضا دفن في القبة التي دفن فيها هارو

                                       
  .٢٥٦: ١، الكنى واأللقاب ٩٣: ٢٦لى تصانيف الشيعة إالذريعة   - ١
  .٣٣: ١٣تاريخ بغداد  - ٢
  ، وفيات األعيان٢١٠: ٢٨ ، شرح إحقاق الحق١١١: ٣ع المودة ي، يناب٢٠١لمحرقة : الصواعق ا - ٣
  .١٧٤: ٤و  ٢٦٩: ٣وأنباء أبناء الزمان    
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يظهر أن الذي بنی تلک القبة علی ، و)١(ة الطائيبطبطوس في دار حميد بن قح
أماراً بالعدل فقيه النفس (السيوطي:  عن الرشيد هو ولده المأمون، وکان کما

انتهی، وکان عصره حافالً بالعلماء وأئمة الدين منهم :  )٢()العلماءيعد من کبار 
آبائه الذي ام أهل البيت ، ووارث علوم جده وبن موسی الرضا إمااإلمام علي 

کان يصدر المأمون عن رأيه ، وعمل له الرسالة الذهبية، ومسائله له مشهورة 
ی يديه الماء قال في مشکالت علوم الدين، ولما رآه يتوضأ والغالم يصب عل

ک أحداً، فصرف الغالم المؤمنین ، ال یا أمیر«له:  ، فلو )٣(»تشرک بعبادة رّب
کان البناء علی القبور محرماً لنهاه عن بناء القبة علی قبر الرشيد، مع أنّه لم 

  ينهه، بل أوصی أن يدفن في تلک القبة .
وسفيان بن أحمد من أئمة المذاهب األربعة، ومنهم اإلمامان الشافعي و

نکروا عليه القول بخلق أأن أحداً أنکر عليه، مع أنّهم  عيينة وغيرهم، ولم ينقل
  القرآن، وصبروا علی الحبس والضرب، ولم يوافقوه عليه.

قبة علی قبر أبي تمام حبيب بن  یمثل: أن نهشل بن حميد الطوسي بنو
ها بنيت قبة علی ، وأنّ)٤(بالموصل هـ ٢٣٠أوس الطائي الشاعر المشهور المتوفی 

أن معز الدولة و )٥(،هـ  ٢٧١قبر بوران بنت الحسن بن سهل المتوفاة سنة 
نقل إلی مشهد بني له في  ثُم الً في داره، دفن أوهـ  ٣٩٣البويهي المتوفی سنة 

                                       
  .٨٩: ٣ة ، كشف الغم٣٣٦، بشارة المصطفى : ٢٨: ٢عيون أخبار الرضا  - ١
 ،٢٣٢: ١٥سالم تاريخ اإلو ، ٢٧٩: ١٠سير أعالم النبالء وذكره الذهبي في  ٣٠٧تاريخ الخلفاء:  - ٢
  .٣٥١: ١٧بالوفيات  ، الوافي٥٨٥: ١فوات الوفيات و
  .٤٧٨: ١، وسائل الشيعة ٢٣٢روضة الواعظين :  - ٣
  .٣٠: ١، الكنى واأللقاب ٢٢٩: ١١، الوافي بالوفيات ١٧: ٢وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  - ٤
  .٢٠١: ١٠يات ، الوافي بالوف٢٩٠: ١وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ـ  ٥
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  يطول الکالم باستقصائه .يه المتتبع وإلی غير ذلک مما يقف عل )١(مقابر قريش
الوهابية من أن البناء علی القبور حدث بعد لّ ذلک يکذب ما زعمه وکُ

المائة الخامسة، ويبين أنّهم يرسلون الکالم علی عواهنه ، ويکيلون الدعاوی 
  جزافاً، ويدل علی مبلغهم من العلم وجهلهم بالتاريخ.

 أمر بهدم قبرهـ  ٢٣٦أن المتوکل في (وعن تاريخ الخلفاء للسيوطي: 
وأن يعمل مزارع، ومنع الناس من زيارته،  وله من الدور،الحسين، وهدم ما ح

  بقي صحراء.وخرب و
کتب أهل فتألم المسلمون من ذلک، و ،وکان المتوکل معروفاً بالنصب

  ما قيل في ذلک:مطان والمساجد، وهجاه الشعراء ، فبغداد شتمه علی الحي
  اًــــظلومنبيها م نتبِ ل ابنِــتَقَ  تـــد أتـق مية تاهللا إن کانت أُ  
  اًـــــمهدوم برهقَ عمريِذا لَــه  هـــمثلبِ هــو أبيــُنب اهــد أتــــلقفَ 

  )٢()اًـــــمــرمي وهفتتبع تلهي قَــــف  کواارکونوا شَي أسفوا علی أن ال
المعروف بالديزج بالمسير  ٢٣٦أن المتوکل أمر في سنة (ودي: سعموعن ال
قب من وجد به، فبذل االة أثره ، وأن يعوإز الحسين بن علي وهدمه إلی قبر

 فأحجم، فتناول الديزج الرغائب لمن يقدم علی ذلک، فکلّ خشي عقوبة اهللا
الحسين، فحينئذ أقدم الفعلة علی العمل ولم يزل األمر  هدم أعالي قبرو ةمسحا

                                       
  .٤٧١: ٢، الكنى واأللقاب ١٧٦: ١وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  - ١
، الوافي ٥٥: ٧، الكامل في التاريخ البن األثير ٣٦٥: ٧، تاريخ الطبري ٣٤٧تاريخ الخلفاء :  - ٢

وفيات ، ٢٢٨: ١، مآثر األناقة ٣٤٧: ١٠، البداية والنهاية ٢٩٠: ١، فوات الوفيات ١٠٢: ١١بالوفيات 
  .٣٢٥: ١، الكنى واأللقاب ١٩: ١٧، تاريخ اإلسالم ٣٦٥: ٣األعيان وأنباء أبناء الزمان 
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  انتهی. )١()علی ذلک حتّی استخلف المنتصر
    عالياً مشيداً لقوله:  بناًء کان مبنياً× الحسين  وهذا صريح في أن قبر

کان معلوماً عند المسلمين ، وأن هدم قبور عظماء الدين )فهدم أعالي القبر(
 ومغروساً ذلک في نفوسهم، فلذلک لم يقدم الناس علی هدم قبر قبحه،
مع بذل الرغائب، ولذلک قبح جميع المسلمين فعل المتوکل، × الحسين

فعله هذا من قبائحه الشنيعة، وذمه بذلک کلّ وکتبوا هجاءه علی الحيطان، وعد 
من کتب في التاريخ، فالوهابية اقتدوا في أعمالهم بالمتوکل المعروف بالنصب 

هم جميع المسلمين بعملهم،  واميع المسلمين بعمله هذا، کما ساؤالذي ساء ج
 ط عليه األتراک فقتلوه برأي ولده لأخذه اهللا تعالی أخذ عزيز مقتدر، فس ثُم
  .)٢(قتله لمنتصر شر ا

أنّه قبور الحقاً وسابقاً غير محرم، وومن ذلک کلّه يعلم أن البناء علی ال
غيرهم ، ممن يکون  راجح إذا کان علی قبر نبي أو ولي أو عالم أو عابد أو

  تعظيمه من تعظيم شعائر اهللا تعالی.
تاب ير وهذا الوجه مما يهدم کلّ أساس بنی عليه الوهابية شبهاتهم، وال

مکابر معاند، فإنّک إذا أحطت علماً بما سردناه عليک من تاريخ بناء  إّال فيه 
الحجرة الشريفة النبوية من مبدأ أمرها إلی يومنا هذا، وما بني علی قبور 

                                       
  .٣٢٦، األمالي للشيخ الطوسي : ٤٠١: ٢مروج الذهب  - ١
ه محي نه بأوصاف جليلة ويسموندى الحنابلة تجدهم يطروللى ترجمة المتوكل إوإذا رجعت  - ٢

لقتل والهدم والتخريب وقتل المسلمين ومنها تتبع رفات السنّة، والمقصود بها سنّة اإلرهاب وا
  األموات.
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الصحابة واألئمة واألولياء والصلحاء والشعراء واألمراء وبعض النساء وغيرهم؛ 
ول إلی اليوم من جميع النحل علمت أن المسلمين عموماً من الصدر األ

 باب عليها،قوالمذاهب األسالمية متفقون علی جواز البناء علی القبور وعقد ال
مة اإلسالمية جمعاء، ولمذهب السلف ا عليه اُألعدا الوهابية فإنّهم مخالفون لم

هم متبعون له، حيث علمت أن الصحابة جميعاً ومنهم الذين يتغنون دائماً بأنّ
ألربعة اتفقوا علی دفنه| في بيته وحجرته التي کان يسکنها مع الخلفاء ا

ا خفي ن البناء علی القبور غير جائز لمزوجته عائشة، وهي مبنية مسقفة، ولو کا
بکر وعمر مع  دفن أبو ثُم لحرم استدامة،  علی الصحابة عموماً، ولو حرم ابتداًء

شة بنت عائ م ثُالنبي| في تلک الحجرة ، وعد ذلک أعظم منقبة لهما، 
      بين القبر الشريف، وقد رويتم أنّه| قال:حائطاً في تلک الحجرة بينها و

جدد بناء الحجرة الشريفة عمر بن ثُم  ،)١(»خذوا ثلثي دینکم عن عائشة«
مية وعادلهم وزاهدهم ُالح بني أالعزيز ص خطاب وابن الزبير وعمر بن عبدال
لکاً عضوضاً، ورافع السب عن أمير معيد رونق الخالفة بعد ما صارت مو

 ثُم ، وراد فدک إلی أوالد فاطمة تورعاً ، × المؤمنين علي ابن أبي طالب
مراؤهم في بناء الحجرة الشريفة والقبة المنيفة، جيالً بعد تتابع ملوک اإلسالم واُ
متقربين بذلک إلی  ،وعصراً بعد عصر، وخلفاً عن سلف ،جيل، وقرناً بعد قرن

راجين ثوابه ، مفتخرين به أمام رعاياهم، وکان في أعصارهم وفي المدينة اهللا، 
يحصی عددهم، ولم  رة من العلماء والصلحاء وأهل الفضل والدين ما الالمنو

                                       
 ولـ، أُص١٥٥: ٣، تفسير اآللوسي ٣٢:  ٣٢ر الرازي ـــ، تفسي٢١٣: ٤ي ــسالمبسوط للسرخ - ١

  .٣٥٤:  ١ السرخسي 
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يسمع من أحد أنّه المهم علی هذا الفعل أو خطأهم فيه أو منعهم منه من 
مراء، وليس ترک ذلک الملوک واُأل العلماء الذين کانت لهم الکلمة النافذة عند

شيئاً مخالً بسلطنتهم وسياستهم للملک حتّی يخافهم العلماء فيه، بل هو أمر 
يخرج قصد الملوک واألمراء  أمير، وال يخالفهم فيه ملک وال ديني محض ال

الناس، وکلّ  في ذلک عن أحد أمرين؛ طلب الثواب منه تعالی، والفخر عند
تحريمه، فإذا لم يکن هذا األمر الذي و يتم لهم مع نهي العلماء عنه ذلک ال

المسلمين اتفق عليه الصحابة من صدر اإلسالم والتابعون وتابعو التابعين وعلماء 
وال  قطعياً ،م خلفاً عن سلف، وجيالً بعد جيلکهوعامتهم وملوکهم وصعالي

  ، ففي أي حکم في الشريعة يمکن دعوی القطع واإلجماع؟!إجماعياً
يقول بهم و یأي شيء يقتد وإذا لم يکن السلف قدوة في مثل هذا ففي

  المرء عن نفسه أنّه سلفي علی عادة الوهابيين؟!
: إن حرمة قبور األنبياء والصلحاء بل کلّ مسلم وفضلها وشرفها  رابعھا

جميع المسلمين، الصحابة والتابعين وتابعيهم و وبرکتها ملحق بالضروريات عند
ذا کان لها حرمة إر، وذلک أحد کما سيأتي في الفصل الثالث عشيرتاب في  ال

رجح فعل کلّ ما يوجب  برکة عنداهللا تعالی وجب أوومنزلة وشرف و
قدام وروث تعظيمها من زيارتها والبناء عليها وحفظها عن دوس األاحترامها و

حرماته، وحرم ألن ذلک من تعظيم شعائر اهللا و الدواب والکالب وغير ذلک؛
هانتها واحتقارها وامتهانها من هدمها وهدم حجرها وقبابها، إما يوجب  کلّ

، الدواب والکالب، ووقوع القاذوراتوجعلها معرضاً لوطیء األقدام وروث 
لّ شک أنّه إهانة لها وألهلها، فإذا ثبت ذلک وجب طرح کُ فإن ذلک کلّه ال

وجوده، أو تخصيصه بهدمها لو فرض  حديث ناه عن البناء علی القبور أو أمرٍ
بغير قبور األنبياء واألولياء والعلماء والصلحاء ؛ ألن ذلک إهانة لهم، وقد دلّ 
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  أمواتاً.و ًءاالعقل والنقل علی حرمة إهانتهم، ووجوب تعظيمهم، أحي
لم يکن کفراً وشرکاً  يقال : إنّما يکون تعظيم تلک القبور راجح لو ال

  .بکونه عبادة لها کعبادة األصنام
يکون  ال اهللا تعالی بما بيناه : بعد ما ثبت أن لها شرفاً وحرمة عندنا نقولأل

شرکاً، بل تعظيمها تعظيم اهللا تعالی وعبادة له  کفراً وال تعظيمها عبادة لها وال
اجد والمقام، وکلّ شيء أمر اهللا سمالکعبة والحرم والحجر األسود والکتعظيم 

  بتعظيمه من المخلوقات.
عبادة األصنام التي لم يجعل اهللا لها حرمة بوجه من الوجوه وقياس ذلک ب

  قياس فاسد کما أوضحناه مراراً.
ا يکون بناؤها والبناء عليها تعظيماً لها لو لم يرد النهي ـيقال: إنّم ال

هدم ما بني عظيم بمحرم، وإنّما يکون هدمها وت الموجب، لکونه محرماً، وال
الموجب لکونه طاعة، وهو عين االحترام لها  لم يرد األمر به عليها إهانة لو
  .بتنفيذ ما أمر اهللا به فيها وألصحابها،

وهدمها  ألنّا نقول: کون بنائها والبناء عليها في نفسه احتراماً لها وألصحابها،
وهدم ما بني عليها في نفسه إهانة لها وألصحابها عرفاً، مع قطع النظر عن ورود 

ل القطعي السابق وجوب فيه أحد، وبعدما ثبت بالدلييشک  النهي واألمر؛ مما ال
يمکن أن يکون النهي عن البناء واألمر بالهدم شامالً  حرمة إهانتها الاحترامها و

يعارض  لها، بل هو إما مطروح أو خاص بغيرها أو مصروفاً إليه ؛ ألن الظن ال
  اليقين.
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ها وحرمة ب مودة أهل البيت عليهم السالم واحترام: إن وجو خامسھا
  قُلأمواتاً مما نطق بها الکتاب العزيز في قوله تعالی: {و إهانتهم أحياًء

رت اآلية مع ظهورها  في ، وفس)١(} أَْسأَلُُكْم َعلَْیِھ أَْجراً إِالَّ اْلَمَودََّة فِي الْقُْرَبىال  
المراد بالقربی هم أهل البيت الطاهر النبوي، مما النفسها السنة النبوي ع يس ة بأن

المقام ذکره، فال ينافي ذلک تمحالت ابن تيمية وتأويالته علی عادته في 
نکار الحديث إإما بلّ فضيلة ومنقبة ألهل البيت الطاهر، االجتهاد في محو کُ

، ونطقت بها )٢(بدفعه باالستبعادات بتأويله أو ولو استفاض واشتهر أو تواتر أو

                                       
  .٢٣سورة الشورى :  - ١
< تارة ثقلینإّن قتل علّي لعمرو بن عبد ود یوم الخندق أفضل من عبادة ال«كما دفع حديث:  - ٢

موضوع،  وتارة بأنّه كيف يكون قتل كافر أفضل من عبادة الثقلين ومنهم  هبتضعيف سنده وأنَ
                         خرى بأن عمرو بن عبد ود لم يعرف له ذكر إالّ في هذه الغزوة.أُاألنبياء، و

←  
الكافرين، وبأن عمرو بن رة الدين وخذالن صورده صاحب السيرة الحلبية بأن قتله كان فيه ن →

عبد ود قاتل يوم بدر حتّى أثبتته الجراحة، فلم يشهد أحداً، فلما كان يوم الخندق خرج معلماً 
  انتهى. ۶۴۳: ۲السيرة الحلبية  .ليرى مكانه جعل له عالمة يعرف بها 

ب ليط وأي عمل من األعمال يعادل ضربته لعمرو بن عبد ود  يوم الخندق حين عبر الخندق معلماً
  علي؟ إّال  مهالبراز، فجبن عنه الناس كُلّ

اإلسالم وقويت  توأي خذالن كان يقع على اإلسالم  لو لم يقتل علي عمراً، فتلك الضربة أعز
َصاُر َولَِكن َتْعَمي  َفإِنََّھا{ :شوكته، واشتد ساعده، وابن تيمية يوهن أمرها ويصغره الَ َتْعَمى اْألَْب

ُدور الْقُلُوُب الَّتِي فِي ُ ُمتِمُّ نُوِرهِ { ،٤٦} سورة الحج: الصُّ ِ بِأَْفَواھِِھْم َوهللاَّ ْطفِئُوا نُوَر هللاَّ ِریُدوَن لُِی } ُی
  سورة

  ).المؤلف( ٨الصف:  
  مضافاً إلی أن عمرو بن عبد ود مشهور يعد من فرسان العرب، ففي السيرة النبوية البن 

عمرو  :ع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن جمعقال ابن إسحاق : وقال مساف(:  ۷۴۰: ۳هشام 
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من مما ليس هذا محل ذکره، و الثقلين وغيره، السنة الطاهرة کما في حديث
قدام حفظها بالبناء عليها من أن تداس باألودتهم واحترامهم احترام قبورهم وم

تنجيسها، ووقوع الدواب والکالب إليها وتوسيخها وأو تکون معرضاً لدخول 
فإن هدم قبر  ،تهم بهدم قبورهم وقبابهم المشيدةالقاذورات عليها، وعدم إهان

واحترام المؤمن فضالً عن  !!أي إهانةفي العرف إهانة له، و الولي يعد النبي أو
النهي عن الجلوس علی قبره  اًه ميتـن احترامـالنبي واجب حياً وميتاً، وم

  واالتکاء عليه واالستناد إليه ووطئه باألقدام کما مر في هذا الفصل.
م يحيی من طريقه عن غير واحد منهالة وـن زبــروی اب(: ءوفي وفاء الوفا

العزيز بن أبي حازم ونوفل بن عمارة  قالوا : کانت عائشة تسمع صوت  عبد
 ال الوتد والمسمار يضرب في بعض الدور المطيفة بالمسجد، فترسل إليهم:
توقياً  )١(تؤذوا رسول اهللا | قالوا: وما عمل علي مصراعي داره إالّ بالمناصع

  لذلک.
                                                                                           

  بن ود ويذکر قتل علي بن أبي طالب إياه : ا
  جزع المذاد وکان فارس يليل    عمرو بن ود کان أول فارس    

                                 إلی أن يقول:
  .)فخراً وال  القيت مثل المعضل    فاذهب علي فما  ظفرت بمثله             

  . وفي شرح )ن ود فارس قريشـرو بـان عمـوک(: ۲۶۸:  ۱ات ـي الثقـان فـحبن ـال ابـوق
  .)وکان أشد من فيهم وأنجدهم ، يعرف له ذلک جميعهم(: ۲۹۳: ۱األخبار 

عن مواجتها غير علي بن أبي  جبنوغير ذلک من الکلمات الغفيرة الواردة في حقّه وشجاعته التي 
الثقلين؛ ألنه لوال علي النهزم المسلمون وقتل النبي ألجل ذلک أصبحت تعدل عبادة و،  ×طالب

  األکرم| وانتهت الرسالة من حينها.
  وقبوله. سماع الحق نعمی يعمي ويصم عأن التعصب األ إّال 
  (مادة نصع)، النصع، مثلثة: جلد أبيض، أو ثوب. إنتهى، وليس فيه ما يناسب ٨٩: ٣في القاموس  - ١
  .المقام غير هذا (المؤلف)  
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وقال  .ترفع فيه األصوات ا العمر قال : إن مسجدنا هذ نإ :قبل ذلک وقال 
  انتهی. )١()ميتاً حياً وال ينبغي رفع الصوت علی نبيٍ بکر : ال أبو

يخفی تبدل العناوين بحسب الزمان والمکان واألشخاص فتتبدل لذلک  وال
األحکام، فاألخبار المتوهم داللتها علی خالف ذلک مهجورة متروکة عند 

رهم الشريفة وقبابهم المنفية، واألسئلة صروفة إلی غير قبومجميع المسلمين أو 
  التي أوردناها علی الوجه الرابع يمکن أن تورد هنا والجواب الجواب.

  
ةبناء الحجرة الشريفة والقبة المنيفة النبوي  

  من ابتداء أمرها إلی اليوم
أما ما وعدنا به من شرح وتفصيل بناء الحجرة الشريفة والقبة المنيفة النبوية 

  أمرها إلی يومنا هذا فنقول: من ابتداء 
کانت الحجرة الشريفة التي دفن فيها رسول اهللا| هي البيت الذي 

کان من لبن (: ءم المؤمنين قال السمهودي في وفاء الوفاُأکانت تسکنه عائشة 
حکی عن عمران بن أبي أنس أن بيوت النبي| کانت  ثُم جريد النخل، و

  أربعة بلبن لها حجر من جريد.
لم يکن حکی عن رواية ابن سعد أنّه  ثُم بيت عائشة أحد األربعة، قال: و

  أن أول من بنی عليه جداراً عمر بن الخطاب .عليه حائط زمن النبي|، و
أبدلها عمر  مضافة له قال : وليحمل علی أن حجرة الجريد التي کانت

  انتهی. )٢()جمعاً بين الروايات بجدرٍ

                                       
  البن أبي  المصنّفر عمر موجود في : بوخ ٥٥٩: ٢ |وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى - ١
  .۲۸۸وحديث أبي بکر موجود في : بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث : ،  ۳۰۹: ۲شيبة  
  .٩٤٥: ٣، تاريخ المدينة البن شبة ٣٦٤: ٣الطبقات الكبرى   - ٢
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دفن أبي بکر يت بعد دفن النبي | وفي ذلک الب وبقيت عائشة ساکنة
بين القبور جداراً، فکان عمر أول من بنی وعمر، فلما دفن عمر بنت بينها و

روی ابن (: ءجدار الحجرة الشريفة وثنته عائشة، قال السمهودي في وفاء الوفا
أتفضل في ثيابي نّها قالت : ما زلت أضع خماري، وزبالة عن عائشة (رض) أ

بين القبور تحفظة في ثيابي حتّی بنيت بيني ولم أزل محتّی دفن عمر، ف
  .)١(جداراً

فأمرت عائشة بجدار قال: وعن المطلب کانوا يأخذون من تراب القبر، 
کانت في الجدار کوة، فکانوا يأخذون منها، فأمرت بالکوة فضرب عليهم، و

  .)٢(فسدت
عائشة  قال : وقال ابن سعد في طبقاته بسنده عن مالک بن أنس: قسم بيت

ثنين، قسم کان فيه القبر، وقسم تکون فيه عائشة ، وبينهما حائط، فکانت اب
وهي جامعة  إّال عائشة ربما دخلت حيث القبر فضالً، فلما دفن عمر لم تدخله 

  .)٣(عليها ثيابها
 اهللا بن  اهللا بن أبي يزيد: کان جداره قصيراً بناه عبد قال : قال عبيدثُم
  انتهی. )٥())٤(الزبير

يسمون أنفسهم ين يزعم الوهابية أنّهم قدوتهم وفهؤالء هم السلف الذ

                                       
  . ٩٤٥: ٣البن شبة  ، تاريخ المدينة٣٦٤: ٣الطبقات الكبرى  -  ١
  .٣٤٥: ١٢الهدى والرشاد  ، سبل٣٥٢: ٨أضواء البيان  - ٢
  .١٨٦: ٧، كنز العمال ٢٢٧: ٨ئ ، عمدة القار٢٩٤: ٢الطبقات الكبرى  - ٣
  .٥٤٤ـ  ٥٤٣: ٢ | وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى - ٤
  بل الهدی، س۲۸۶: ۵تحفة األحوذي  ،٢٢٧: ٨ ئ، عمدة القار٢٩٤: ٢الطبقات الكبرى   -  ٥
  . ۳۴۹: ۳والرشاد  
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السلفية، وهؤالء أصحاب رسول اهللا| الذي يزعم الوهابية أنّهم علی 
ترق علی ثالث وسبعین فرقة کلّھا فإّن أمتھ ست«طريقتهم عمالً بقوله|: 

قال  م ثُ )١(،» واحدة، وھي من کان علی مثل ما ھو علیھ وأصحابھھالکة إّال 
بن يحيی بن : أبو زيد بن شبة: قال أبو غسان قال األقشهري قال(السمهودي: 

علي بن عبد الحميد، وکان عالماً بأخبار المدينة ومن بيت کتابة وعلم: لم يزل 
 عبد بکر وعمر ظاهراً حتّی بنی عمر بن  أبولذي دفن فيه هو و| ايبيت النب

ه اليوم حين بنی المسجد في خالفة العزيز عليه الحظار المزور الذي هو علي
إنّما جعله مزوراً کراهة أن يشبه تربيعه تربيع الکعبة وأن الملک، و الوليد بن عبد

  .)٢()خذ قبلة فيصلی إليهيتّ
لی الزاويتين اللتين إبهيئة التربيع، ولما انتهی أقول: وذلک أنّه جعل الحظار 

قيا في جهة الشمال، وحدث من جهة الشمال أخذ منهما خطين مائلين حتّی الت
منهما زاوية خامسة، وذکر هذا الحظار النووي فيما سيأتي عنه في الفصل 

  الحادي عشر.
 نهدم الجدار الذي علی قبر اعن رواية ابن سعد أنّه (حکی السمهودي:  ثُم

العزيز فأمر بعمارته. وعن رواية ابن زبالة: أنّه  النبي| في زمان عمر بن عبد
العزيز ابن ورد أن يکشف  ي | من شرقيه، فأمر عمر بن عبدجاف بيت النب

 اهللا بن عمر: أيها األمير ال اهللا بن عبد عن األساس ، فظهر قدمان، فقال له عبيد

                                       
  ، ١٣٩: ١٨للعيني ئ، عمدة القار١٥٦: ١وصححه، مجمع الزوائد  ١٣٥: ٤سنن الترمذي  - ١
، ٣١، كتاب الغربة : ١٥٣: ٨، المعجم الكبير ٢٤٠: ١٢، عون المعبود ٣٣٤: ٧تحفة األحوذي  

  ، كشف ٦٢٢: ٢، الفتح السماوي ٤٤٥: ٢، الجامع الصغير ٤٤٨: ١تخريج األحاديث واآلثار 
، شرح ١٥٩: ١٠، سبل الهدى والرشاد ٤٦، نظم المتناثر من الحديث المتواتر : ١٥٠: ١الخفاء 

  .٢٨٩العقيدة الصحاوية : 
  .٥٤٧ـ  ٥٤٥: ٢وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى  - ٢
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عنک فتانک قدما جدک عمر بن الخطاب، ضاق البيت عنه، فحفر له في يرو

  األساس.
ذلک هو وفي رواية البخاري من حديث هشام بن عروة أن القائل لهم 

  .)١(عروة
وروي عن المطلب أنّه لما سقط الجدار من شق موضع  قال السمهودي: 

  ستر بها، وأمر  ثُم العزيز بقباطي فخيطت،  الجنائز أمر عمر يعني ابن عبد
ن االعزيز دعا ورد عمر بن عبد ّوفي رواية أن .أبا حفصة وناساً معه فبنوا الجدار

  اطي ومزاحم مولی عمر يناوله.فبناه بعدما ستر بالقب ،اءالبنّ
قال: ويستفاد من ذلک أن السبب في هذا البناء سقوط الجدار، ولعله بسبب 

  بعض الروايات.المطر کما يشيد إليه 
ويدل بعض الروايات التي نقلها أن سبب البناء أن الناس كانوا يصلون إلى 

صل عليه أحد، ي القبر، فأمر به عمر بن عبد العزيز فهدم الحائط ورفع حتّی ال
الملک لما اشتری حجر أزواج النبي| کتب إلی  بن عبدوبعضها أن الوليد 

العزيز أن اهدمها ووسع بها المسجد فهدمها، فلما أن بنی البيت  عمر بن عبد
  . )٢()علی القبر وهدم البيت األول ظهرت القبور الثالثة

 ،حائط الحجرة الشريفة بناهالعزيز لما انهدم  بن عبد أقول: والظهار أن عمر
 ا وسع المسجد أزال ب ثُمجعل لها حظاراًناء الحجرة کلّه وبناها جديداً ولم، 

العزيز سقف المسجد  وهذا البناء لم يبلغ به عمر بن عبد(قال السمهودي: 

                                       
  ذکر ۳۶۸: ۳جاء في عذاب القبر، الطبقات الکبری  باب ما ۱۰۷:  ۳صحيح البخاري  - ١
  . ۶۰۴:  ۱۴عمر، إمتاع األسماع استخالف   
  .٥٤٧ـ  ٥٤٦: ٢ | وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى - ٢
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  فاقاً، بل فوقه شباک من خشب متصل بسقف المسجد.اتّ
واحد من أهل العلم  ن غيربن هالل وع محمدوروی ابن زبالة عن  قال :

أن بيت رسول اهللا | الذي فيه قبره، وهو بيت عائشة الذي کانت تسکنه، 
وبابه مسدود بحجارة سود  ،أي جص ،وأنّه مربع مبني بحجارة سود وقصة

  .)١()العزيز علی ذلک البيت هذا البناء الظاهر بنی عمر بن عبد ثُم وقصة، 
درکها باباً أنکشافة في العمارة التي إعند  يتإنّه لم ير للب(وقال السمهودي: 

  .)٢()األحجار السود المنحوتةب مبنياً موضع باب، ورآه مربعاً وال
وحکی السمهودي عن بعض العلماء في سبب ستر القبور ما وقع من وصية 

 النبي| ، فظن طائفة أن أن تحمل جنازته ويحضر بها قبر× الحسن
ک أو لالم نعوه وقاتلوه، فلما کان عبدفم ،يريد دفنه في الحجرة× الحسين

  .)٣(اغيره سدوا وسترو
 موضع القبور کان مسقفاً تحت سقف (قال: ثُم وفيما قدمناه إشعار بأن

المسجد کما يأتي التصريح به، ولهذا لما انکشف سقف المسجد رأوا ما بين 
جعل  استدل له بحديث ثُم   .هر والحجرة ولم يروا جوف الحجرةالحظار الظا

   .وقد تقدم يکون بينهما سقف من قبر النبي | إلی السماء حتّی ال الکوة
اطلعنا في العمارة التي أدرکناها علی وجود سقف جعل  ثُم إلی أن قال : 

  .)٤()بعد الحريق وعلی آثار السقف الذي کان قبله

                                       
  .٥٤٨: ٢ المصدر السابق - ١
  .٥٤٩: ٢المصدر السابق   - ٢
  .٥٤٨: ٢المصدر السابق  - ٣
  .٥٥٠ـ  ٥٤٩: ٢ | وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى -  ٤
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 حکی عمارة أبي البختري والي المدينة لهارون الرشيد التي کشف  ثُم
  ولی اُأل ىيلي الحجرة الشريفة فوق القبر في جماد قف المسجد ممافيها س

 )١(، فوجد فيه سبعين خشبة مکسورة ، فأدخل مکانها خشباً صحاحاًهـ  ١٩٣سنة 
  لخ.إ

  فهذه أيضاً تصلح أن تعد من جملة عمارة الحجرة باعتبار أنّها أفوقها.
 المتوکل في خال(حکی عن ابن النجار أنّه قال:  ثُم ق بن اسحإفته أمر إن

، سلمة وکان علی عمارة الحرمين من قبله أن يؤزر الحجرة بالرخام ففعل
  .)٢()هـ  ٢٤٧توفي سنة وهـ  ٢٣٢وکانت خالفة المتوکل سنة 

إن تأزير الحجرة بالرخام له ذکر في کالم يحيی بن (وقال السمهودي: 
يصلّي طمة کان رسول اهللا | عباد، وذکر الخبر عن حجر کان في بيت فا

وولدت  ،ذا دخل علی فاطمة، وکانت فاطمة عليها السالم تصلّي إليهإإليه 
قال راوي  .الحسنين عليهما السالم عليه، وسيأتي في الفصل الرابع عشر

عندما  الحديث: ولم يزل ذلک الحجر نراه حتّی عمر الصانع المسجد ففقدناه 
  .)٣()ريباً من المربعةأزر القبر بالرخام، وکان الحجر الصقا بجدار القبر ق

ق بن اقال بعض رواة کتاب يحيی : الصانع هذا هو إسح(قال السمهودي : 
  انتهی. )٤()مکةتوکل وجه به علی عمارة المدينة وسلمة کان الم

 جدد ٥٤٨ه في خالفة المقتفي سنة نّأوحکی السمهودي عن ابن النجار 
ة الشريفة قامة جعل الرخام حول الحجرذلک جمال الدين وزير بني زنکي و

                                       
  .٥٦٢ـ  ٥٦١: ٢ المصدر السابق -  ١
  .٥٧٣ـ  ٥٧٢:   ٢ق المصدر الساب  -  ٢
  .٥٧٣ـ  ٥٧٢:   ٢ | وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى -  ٣
  .٥٧٣: ٢المصدر السابق   -  ٤
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  .)١(وبسطه
أن جمال الدين األصفهاني ( وحکی في موضع آخر عن ابن النجار :

الوزير المذکور عمل للحجرة الشريفة مشبکاً من خشب الصندل واألبنوس ، 
      بن  ، أي علی رأس الجدار الذي بناه عمر أداره حولها مما يلي السقفو
  انتهی. )٢()مرالعزيز، فإنّه لم يبلغ السقف کما  عبد
 ٥٤٨في سنة (نة: يمحکی أيضاً عن ابن النجار أنّه في کتابه الدرة الثو

مهنی الحسيني،  ن، فأخبروا أمير المدينة القاسم بفي الحجرة دةسمعوا صوت ه
فقال : ينزل من يری هذه الهدة، فاختاروا عمر النسائي شيخ شيوخ الصوفية 

  .)٣()الحيطان فأزاله بالموصل، فوجد ردماً إما من السقف أو من
إلی زمانه لم يقع دخول إلی الحجرة، وقد  ٥٥٤وقال : إنّه من سنة (قال : 
  .)٤()هـ  ٦٤٣توفي سنة 

عن األقشهري بسنده عن الرحال أحمد بن عاث ( :ولکن حکی السمهودي
أنّهم منذ قريب أربعين سنة سمعوا بالمدينة هدة في الحجرة الشريفة، فکتب 

فة، فاستشار الفقهاء، فأفتوا أن يدخلها رجل فاضل من في ذلک إلی الخلي
القومة علی المسجد، فاختاروا بدر الضعيف، وهو شيخ فاضل من بني العباس، 

حائط  سقط، وهو يصوم النهار ويقوم الليل، فدلي فوجد الحائط الغربي قد
حائط الظاهر، فصنع له لبن من تراب المسجد فبناه، وکانت رحلته سنة  دون
  هـ .  ٦١٣

                                       
  .المصدر السابق -  ١
  .٥٧٥ـ  ٥٧٤:   ٢المصدر السابق -  ٢
  .٥٧٠: ٢ المصدر السابق -  ٣
  .٥٧١: ٢ المصدر السابق -  ٤



 كشف اإلرتياب                                                                                    ٦٦٢   
    

ويکون هـ  ٥٧٠قريباً من أربعين سنة، فيکون ذلک في حدود سنة  :وقد قال
  .)١()ئيفي دولة المستض

ثُم ي علی ما ذکره السمهودي نقالً عن احترق الحرم الشريف النبو
بسبب أن أحد الفراشين هـ  ٦٥٤ليلة الجمعة أول شهر رمضان سنة (المؤرخين 

فعلقت في بعض االآلت ، وأعجزه طفيها، دخل إلی حاصل المسجد ومعه نار، 
واحترق الحاصل والفراش والمسجد کلّه، ولم يسلم سوی القبة التي أحدثها 

لحفظ ذخائر الحرم، لکونها بوسط صحن المسجد ،  ٥٧٦الناصر لدين اهللا سنة 
وبقيت سواري المسجد قائمة کأنّها جذوع النخل إذا هبت الرياح تتمايل، 

األساطين، فسقطت ووقع السقف الذي کان علی وذاب الرصاص من بعض 
أعلی الحجرة علی سقف بيت النبي | فوقعا جميعاً في الحجرة الشريفة، 

اهللا بن المستنصر باهللا في  وکتبوا بذلک للخليفة المستعصم باهللا أبي أحمد عبد
شهر رمضان، فوصلت االآلت والصناع مع رکب العراق في الموسم، وابتدیء 

، وأرادوا إزالة ما وقع من السقوف علی الحجرة الشريفة، ٦٥٥سنة  بالعمارة أول
 نبن قاسم ب فلم يجسروا، واتفق رأي أمير المدينة منيف بن شيحة بن هاشم

هل الحرم أن يطالع الخليفة المستعصم بذلک، فکتبوا إليه أ الحسيني وأکابر امهن
ه وأعادوا سقفاً محکماً فلم يأت الجواب لالشتغال بفتنة التتر، فترکوا الردم بحال

فوقه علی الحجرة الشريفة من الواح ثخينة جداً من الساج الهندي وسمروا 
بعضها إلی بعض علی قوائم من خشب، وجعلوه أربع قطع کلّ قطعة کالباب 

وا بعضها إلی بوجعلوا عند ملتقی کُلّ قطعتين مقصات من جديد وکل العظيم،
ث جزم من الساج الهندي تحمله، ولم وجعلوا تحته ثال بعض تکليباً محکماً،

النجار کتب اسمه  کتابة، غير أن نقوشاً وال يجعلوا في تلک األلواح دهوناً وال
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علی طرف السقف نقراً، وکذلک سقف المسجد المحاذي للحجرة الشريفة 
نقوش،  مما يلي هذا السقف جميعه من الساج النقي، ليس عليه دهان وال

  دخلت  ثُم لحجرة الشريفة وبعض المساجد، اهـ  ٦٥٥فسقفوا في سنة 
ی بغداد وقتل الخليفة، فکان في المحرم منها استيالء التتار عل هـ  ٦٥٦سنة 

الدين  آلت من مصر، والمتولي عليها يؤمئذ الملک المنصور نورفوصلت اال
بک الصالحي، ووصلت آالت وأخشاب من يالدين إ بن الملک المعز عز يعل

المظفر شمس الدين يوسف بن منصور بن عمر بن علي  صاحب اليمن الملک
، ٦٥٧عزل صاحب مصر آخر سنة  ثُم بن رسول، فعملوا إلی باب السالم، ا

وتولی مکانه مملوک أبيه الملک المظفر، وقتل بعد نحو أحد عشر شهراً، ولم 
وتولی مکانه مملوک الظاهر رکن الدين بيبرس الصالحي   ،تتم عمارة المسجد

  .)١()ري فکمل في أيامه سقف المسجدالبندقدا
أراد أن يجعل  ٦٦٧إن السلطان المذکور لما حج سنة (وقال السمهودي  : 

بواباً، أوعمل لها  ،٦٦٨علی الحجرة الشريفة مقصورة ، فعملها وأرسلها سنة 
 ٦٩٤وکانت نحو القامتين، فزاد عليها الملک العادل زين الدين کتبغا في سنة 

وقد صارت هذه المقصورة  عليها حتّی وصلها بسقف المسجد،شباکاً دائراً 
  .)٢()قناديلها بأبواب الحجرة وقناديلهاتعرف بالحجرة الشريفة وأبوابها و

 ل قبة عملت علی الحجرة الشريفة قال  ثُمعملت القبه الزرقاء وهي أو
لم يکن قبل حريق المسجد األول وما بعده علی (السمهودي في وفاء الوفاء: 

ة في سطح المسجد الحجرة الشريفة قبة ، بل کان حول ما يوازي الحجرة النبوي
لحجرة الشريفة عن بقية سطح لف قامة، مبنياً باآلجر، تمييزاً حظير مقدار نص
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في أيام الملک المنصور قالوون هـ  ٦٧٨المسجد، واستمر ذلک إلی سنة 
ها، مثمنة من أعالها، الصالحي، فعملت (القبة الزرقاء) ، وهي مربعة من أسفل

قيمت علی رؤوس السواري، وسمر عليها الواح من خشب، ومن بأخشاب أُ
فوقها الواح الرصاص، وفيها طاقة يری المبصر منها سقف المسجد األسفل، 

يحيط بها وبالقبة درابزين خشب و ،علی سقف المسجد ألواح رصاصوحولها 
  مکان الحظير اآلجر.

يد الجامع أسماء الفضالء والرواة بأعلی الصعيد قال: ورأيت في الطالع السع
بن البرهان عبد القوي الربعي ناظر قوص أنّه بنی علی  في ترجمة الکمال أحمد

  . الضريح النبوي هذه القبة المذکورة
  انتهی. )١()تحصيل ثوابقصد خيراً وقال: و 

نّهم أقول : ولم ينقل عن أحد من أهل العلم والدين الذين کانوا في زمانه أ
لکون البناء علی القبور وعقد القباب عليها شرکاً أو محرماً،  ،أنکروا ذلک

  وکانت البالد اإلسالمية سيما الحرمين الشريفين غاصة بالعلماء.
أنّه أساء األدب ( :من قول بعضهم ءأما ما حکاه السمهودي في وفاء الوفا

ا نقوله يکن مؤيداً لمج عن المقام إن لم ، فخار)٢()بعلو النجارين، ودق الخشب
الزم ا تقوله الوهابية أو هو النبي|، ومخالفاً لم من وجوب إحترام قبر

غباوة من قائله ؛ مع أن هذا القول جمود و قولهم من سقوط حرمة قبره |. 
ألنّه  ،ألن علو النجارين ودق الخشب ليس فيه قلّة احترام للمرقد الشريف

اره، فهو عين اإلعظام واالحترام، مع أن مقدمة وواسطة إلعالء شأنه ورفع من
× المؤمنين علي  الضرورات تبيح المحذورات، فما هو إالّ کصعود أمير
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  .)١(علی منکب النبي | يوم فتح مکة إللقاء األصنام عن ظهر الکعبة
ولوکان ذلک منافياً لألدب لما أوصی الصاحبان أن يدفنا بجنب 

الضرب بالمساحي  ة مع استلزامهاالنبي|، ولما نفذ الصحابة هذه الوصي
م المؤمنين کانت تسمع العنيف بجنب القبر الشريف، مع أن أُوالمعاول والدق 

فترسل  ،صوت الوتد والمسمار يضرب في بعض الدور المطيفة بالمسجد
تؤذوا رسول اهللا | کما مر في هذا الفصل، وسيأتي عن کتاب  ال :إليهم

لهجرة أن باني هذه القبة قالوون الصالحي، تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار ا
  ولعل االشتباه حصل من بنائها في أيامه .

بن  محمدوقد جددت في أيام الملک الناصر حسن بن (قال السمهودي: 
فخشوا من کثرة األمطار،  ،ت األلواح الرصاص عن وضعهاقالوون، فاختل

   محمدن فجددت وأحکمت في أيام الملک األشرف شعبان بن حسين ب
  .)٢( ) هـ ٧٦٥سنة 

فة وسقف أنّه حصل خلل في سقف الروضة الشري(وقال بعد ذلک: 
 يد وما قبلها علیهـ  ٨٣٥قمق، فجدد ذلک في سنة المسجد في دولة الظاهر ج

  غيره.ناصر المعمار واألمير برد بک ال
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فعضدها متولي العمارة  هـ ٨٨١قال: وظهر في بعض أخشابها خلل سنة 
صاص الزمن بأخشاب سمرت معها، وقلع ما حولها من الواح الر الشمسي بن

خشاب بين الدرابزين المتقدم ذکره، فوجدوا األالتي علی أعلی السطح بينها و
وا إليها کثيراً من ـافـضأعادوا األلواح وأکلت، فأصلحوها وآت تحتها قد

مطار تتسرب من بين تلک وکانت مياه األ ،الرصاص، وجددوا الدرابزين
تصل إلی سقف الحجرة الشريفة، وأثرت في الشباک الذي بأعلی لواح واأل

کل بعضه، فأصلحه وفي الستارة التي علی سقف آالعزيز، فت بن عبد حائز عمر
  .)١()کل بعضهاآالحجرة الشريفة فت

ا ورد شاهين إنّه لم(يستفاد منه :  ما ءذکر السمهودي أيضاً في وفاءالوفاو
ة منصرفه من جدة أروه الحائز المخمس علی الحجرة رالجمالي المدينة المنو

الشريفة ، النشقاق فيه قديم، فتقرر أنّه ليس بضروري؛ ألنّه شق قديم في طول 
في سنة  ثُم والحائط ليس عليه سقف ،  ،في عرضه، مملوء بالجص الحائط ال
 وردت المراسيم من الملک األشرف قاتباي صاحب مصر بتفويض أمر ٨٨١

  لجناب الشمسي بن الزمن.العمارة ل
تقدم من نقض الرخام المؤزر به جدار الحجرة  کان ما ثُم إلی أن قال : 

الظاهر وتجديده ، فظهر الشق المتقدم ذکره، وهو انشقاق قديم ، سد األقدمون 
فانشق البياض من  ،خلله بکسر اآلجر، وأفرغوا فيه الجص، وبيضوه بالقصة

ر، فقشروا البياض وأخرجوا ما في خلله من رأس وزرة الرخام إلی رأس الجدا
الجص واآلجر، فظهر بناء الحجرة المربع الذي هو جوف البناء المخمس 
المذکور، وظهر شق في جدار الحجرة الداخل تدخل اليد فيه ، فعقدوا لذلک 
مجلساً حضره العلماء والقضاة والمشائخ والخدام وشيخهم، وقر رأيهم علی 
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  وا في الهدم والتنظيف ، وظهر من وصف البناء الداخلالهدم والبناء ، فشرع
  تبينموضع باب، و ما قدمناه من کونه مربعاً بأحجار منحوتة، وال باب فيه وال

فعزم متولي العمارة علی هدم  ،ما في الجدار الداخل من االنشقاق في موضعين
، فبدأ برفع السقف الذي وجد هجدار الحجرة الداخل من جهة الشام بأجمع

عزموا علی عقد قبة سفلية (أي تحت القبة الزرقاء  ثُم ا، هعلی الحجرة نفس
قدم ذکرها) علی جدار الحجرة الداخل رعاية لإلتقان واإلحکام ، فشرعوا تالم

في هدم الجدار الشامي والشرقي من البناء الداخل، فوجدوا في بعض الجدر 
ف ذراع، وسمکها ربع لبناً غير مشوي طول اللبنة أرجح من ذراع، وعرضها نص

  ذراع، وطول بعضه وعرضه وسمکه واحد، وهو نصف ذراع.
قصد اإلحکام قال: وظهر لي أن السلف لما بنوا الحجرة الشريفة باألحجار ل

األساس منها مبنياً باللبن في عهده|، وضعوا في البناء  اوالبقاء، وکان ما عد
  بعض اللبن بين األحجار للبرکة.

والذي يظهر أن في الجهة الخالية من اللبن،  إّال لم يظهر والعجب أن الشق 
  ن الجدار الشرقيأعيدت، الختالف البنائين، حتّی ُأتلک الجهة سقطت و

من داخله دون خارجه ، وکتبوا محضراً  إّال لم يکن مبنياً بالحجارة الموجهة 
ا يلي هدموا من الجدار القبلي مم ثُم وأرسلوه إلی ملک مصر بصورة الحال، 

المشرق جانباً نحو أربعة أذرع حتّی بلغوا به أرض الحجرة، وهدموا من الجدار 
لهم  ليتأتىالغربي مما يلي الشام نحو خمسة أذرع حتّی بلغوا به األرض، وذلک 

إحکام القبة التي عزموا عليها، ولم يبق من أرکان الحجرة الشريفة سوی مجمع 
ن علو ما بقي من الجدارين المذکورين هدموا م ثُم جداري القبلة والمغرب، 

ما فضل منهما، وراموا تربيع  إّال ، فلم يبق من بناء الحجرة نحو خمسة أذرعٍ
القبة، فعقدوا قبوا علی نحو ثلث الحجرة من جهة الشرق؛ ألنّها من تلک الجهة 

وعقدوا القبة علی ما بقي من الحجرة باألحجار المنحوتة من الحجر  ،أطول
وارتفاعها من داخل أرض الحجرة الشريفة إلی  ،لوها باألبيضاألسود، وکم
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عشر ذراعاً بذراع العمل، وارتفاع حائطها عن  أعالها المغروز فيه هاللها إثنا
ثلث بذراع العمل، وبيضوا تلک  إّال طرف القبو الذي بني عليه الحائط ذراعان 

من نحاس ،  القبة وجميع جدرانها من خارجها بالجص، ونصبوا بأعالها هالالً
إل، فوهو قريب من سقف المسجد األوفصار علی القبر  ،هذه القبة تحته ن

الشريف قبتان، هذه القبة والقبة الزرقاء التي فوقها، وکان شروعهم في هدم 
، هـ  ٨٨١الحجرة الشريفة في الحادي عشر أو الرابع عشر من شهر شعبان سنة 

عشر منه من السنة المذکورة،  وشروعهم في إعادة بناء الحجرة في السابع
احترق ذلک  ثُم وفراغهم من بناء الحجرة والقبة سابع شوال من تلک السنة ، 

  انتهی ما يستفاد من کالم السمهودي. )١()کلّه في حريق المسجد الثاني
  

  الحريق الثاني في المسجد النبوي الشريف
  وعمل القبة البيضاء

ليلة الثالث هـ  ٨٨٦ثلث األخير من سنة إنّه في ال( قال السمهودي ما حاصله:
رة، وسبب حترق مسجد النبي| في المدينة المنواعشر من شهر رمضان 

 بن الخطيب قام يهلل حينئذ محمدرئيس المؤذنين شمس الدين  ّذلک أن
بالمنارة الشرقية اليمانية المعروفة بالريسية، وصعد المؤذنون بقية المنائر، وقد 

سقطت صاعقة أصاب صل رعد قاصف أيقظ النائمين، وفح تراکم الغيم ،
بعضها هالل المنارة المذکورة، فأودت بحياة الرئيس ومات لحينه صعقاً، 
وسقطت في المسجد ولها لهيب کالنار، فأصابت سقف المسجد األعلی بين 

وفي  هت النار فيالمنارة الرئيسية وقبة الحجرة النبوية ، فثقبته ثقباً کالترس، وعلق
الشريف نودي بالحريق في المسجد، فاجتمع أمير المدينة قف األسفل، والس

                                       
  بتلخيص من المؤلف. ٦٣٢ـ  ٦١٧: ٢ | وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى - ١
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طفائها، فعجزوا أهلها، وصعد أهل النجدة بالمياه إلزين الدين فيصل الجمازي و
عن ذلک، فحاولوا قطعها بهدم بعض ما أمامها، فسبقتهم، ومات بسبب ذلک 

  بضعة عشر نفساً. 
الرئيس بعد موته، وصار واحترقت المنارة الرئيسية، واحترقت ثياب 

المسجد کالتنور، واستولی الحريق علی جميع سقفه وحواصله  وما فيه من 
لت النار في السقف عر الذي أمکنهم إخراجه، ولما اشتخزائن الکتب إالّ اليسي

المحاذي للحجرة الشريفة ذاب الرصاص من القبة التي بسقف المسجد 
ن السقف األسفل والشباک الدائر علی يحاذيها م األعلی، واحترقت أخشابها وما

ا م، فلیسقط من ذلک علی القبة السفلالعزيز، وسقط ما  حائز عمر بن عبد
وسقط من  ،ا بإطفاء ما سقط علی القبة المذکورة، فسلمتأوأصبحوا بد

المسجد مائة وبضع وعشرون إسطواناً، وما بقي أثرت فيه النار، وسلمت 
، واحترقت المقصورة التي کانت حول األساطين الالصقة بجدار الحجرة

ذلک، وکتبوا إلی سلطان مصر الملک األشرف  الحجرة الشريفة والمنبر وغير
روا عليها جداراً من اآلجر اقاتباي بذلک، ونظفوا ما حول الحجرة الشريفة ، وأد

  في موضع المقصورة المحترقة، وجعلوا فيها شبابيک وطاقات وأبوابها.
ظم عليه، وأمر ی مصر، وعلم سلطانها بذلک، عولما وصل الرسول إل

بطال عمائره المکية، بتوجه إهتم في أمر العمارة، وأمر بابتنظيف المسجد ، و
ل بما يزيد عن مائة صانع مع القيم عليها األمير سنقر الجمالي صحبة الحاج األو

کثير من الدواب والجمال، وصحبته وصحبة أخيه الشجاعي شاهين واألمير 
لف دينار، وشرع السلطان في تجهيز أالفقيه شيخ الحرم الشريف عشرون  قاسم
ت والمؤن حتّی کثرت في الطور وينبع والمدينة الشريفة، وجهز شمس الاآل

، ومعه أکثر من  ٨٨٧ولی في ربيع األول سنة الدين بن الزمن متولي العمارة اُأل
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ا في الهدم والتعمير، مائتي جمل، ومائة دابة ، وأزيد من ثلثمائة صانع، وشرعو
وجعلوا علی ما يحاذي الحجرة الشريفة وما حوله قبة عظيمة  فعمروا  المسجد،

وعقود من اآلجر وهي (القبة البيضاء) بدالً عن القبة  علی دعائم بأرض المسجد
  الزرقاء التي کانت قبل الحريق.

  من الخشب. والظاهر أنّهم بنوها من الحجر أو اآلجر ال
ی رؤوس السواري، وجعلوا تلک الدعائم في موازاة وکانت تلک عل

سطواناً في جانب مثلث ااألساطين التي کان بينها درابزين المقصورة، وأحدثوا 
العزيز، ليشتد به العقد الذي عليه القبة في تلک  الحجرة من بناء عمر بن عبد

لوجه سطوانتين اللتين في جهة االناحية، وزادوا دعامتين وعقداً إلی جانب اال
الشريف، خشية من سقوط القبة، وأبدلوا بعض األساطين بدعائم، وأضافوا إلی 

شام، خری، وعقدوا العقود المتصلة بهذه القبة من المشرق والاُسطوانة ابعضها 
أعادوا ترخيم الحجرة الشريفة وما حولها، وأزالوا وجعلوها قبواً بدل السقف، و

المقصورة المستديرة بالحجرة البناء الذي عمله أهل المدينة في موضع 
الشريفة، وأبدلوا ما يلي القبة من ذلک بشبابيک من النحاس وبأعالها شبکة من 
شريط النحاس کهيئة الزرد ، وجعلوا لبقيتها مما يلي الشام مشبکاً مشاجراً من 

تعمير  وكملالحديد، وفاصالً عن يمين مثلث الحجرة ويساره، فيه بابان، 
  .هـ  ٨٨٨ر رمضان عام المسجد في أواخر شه

 القبة تشققت من أعاليها فرممت،  ثُم إن تشققت ولم يفد فيها الترميم،  ثُم
ا اشتمل عليه من الفضل األشرف الشجاعي شاهين الجمالي لمفأرسل الملک 

والنبل وإصابة الرأي، وفوض إليه النظر في أمرها، فورد المدينة الشريفة في 
الحال هدم أعالي القبة، فاتخذوا في الطاقات ، فاقتضی هـ  ٨٩١موسم عام 

المحيطة بجوانبها سقفاً يمنع من سقوط ما يهدم منها إلی أرض الحجرة 
عادتها بحيث لم يرفع کسوة الحجرة الشريفة، إشرع في هدمها و ثُم الشريفة، 
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تقان حتّی إنّه استصحب الجبس من مصر واستعمله فجاءت القبة حسنة مع اال
  .هـ  ٨٩٢کملت في عام في البناء، و

 اس ينفذون ی حک ثُمعن ابن النجار أنّه قال : ولم يزل الخلفاء من بني العب
مراء علی المدينة الشريفة ويمدونهم باألموال، لتجديد ما ينهدم من المسجد اُأل

زل ذلک النبوي، وال شک أن الحجرة الشريفة وقبتها من جملة ذلک، فلم ي
کلّ سنة لدين اهللا، أي الخليفة في زمنه، فإنّه ينفذ في صر متصالً إلی أيام النا

لف دينار لعمارة المسجد، وينفذ من الصناع عدة، أمن الذهب العين األمامي 
لکون مادتهم مما يأخذونه من الديوان ببغداد من غير هذه األلف، وينفذ من 

  کثيراً. ت شيئاًالالحديد والرصاص واآل
دينة الشريفة إلی ملوک مصر لم يزل ملوکها قال : ولما انتقل أمر الم

ما اقتطفناه من کالم السمهودي  انتهی )١()يهتمون بعمارة هذا المسجد الشريف
  الذي کان عمل القبة البيضاء بدل الزرقاء في عصره . ءفي وفاء الوفا

ولم يزل ملوک بني عثمان الذين کانت إليهم الخالفة اإلسالمية يبعثون 
ومسجده، وقد جدد  تهالنبي| وحجرته وقب لعمارة قبر باألموال الکثيرة

عمارة المسجد والقبة الشريفة النبوية بالبناء المحکم الموجود اليوم منهم 
، واستمر في تعميره نحو أربع هـ  ١٢٧٠ذلک سنة ب أالمجيد، وابتد السلطان عبد

ببناء قبة ر والبناء الذي کان قبله تعمير السلطان قاتباي سلطان مصر، وأم سنين،
اء الذي تبنی به قبة جدهم| ، فعارض في ذلک أهل نبأئمة البقيع بعين ال

المدينة ومنعوا من بناء قبة أئمة البقيع وتغييرها، واعتلوا بأن حولها قبور آبائهم 
وأجدادهم، ويصيبها ضرر بواسطة الهدم والتعمير، کما أنّه لما عمل في زماننا 

                                       
  باختصار من ، الفصل التاسع والعشرون. ٦٤٧ـ  ٦٣٣: ٢ | وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى - ١
  المؤلف.  
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ن من الفوالذ الدقيق الصنعة وبأعاليه األسماء صفهاإشباک لضريحهم الشريف ب
الحسنی بالخط الجميل المذهب، واستأذنت الدولة اإليرانية من الدولة العثمانية 

 عليد لما جاء به السيوعلی ضريحهم المقدس، فأذنت لها،  في وضعه
ه  عارض أهل المدينة في وضعه علی الضرائح المقدسة ، إلی جد &القطب

ثالثة أعوام حتّی بذل اإليرانيون مبلغاً من المال ألهل المدينة،  فبقي في جدة
فرضوا بنقلة ووضعه، ولما حمل إلی المدينة المنورة أرادوا إزالة الصندوق 

هل المدينة من الخشب الموضوع علی القبور الشريفة ووضعه مکانه، فمنع أ
 ة أنلی وضعه يجوز تغييره، فاضطروا إ صندوق الخشب وقف الذلک، بحج

خارج الصندوق، فنقصت الواحة الفوالذية بسبب ذلک، فاضطروا إلی إکماله 
بقطعة من الخشب بعد دهنها بما يقرب من لونه، والکتابة عليها، وقد رأيت 
القطعة الخشبية ظاهرة فيه مقصرة عنه في الرونق عند تشرفي بزيارة المدينة 

في بزيارتها من دمشق عام تشر، وبعد ذلک عند هـ  ١٣٢١المنورة بعد الحج عام 
حين استيالئهم هـ  ١٣٤٣بقي هذا الشباک حتّی أزاله الوهابية عام ، وهـ  ١٣٣٠

هم هة البقيع وقبورهم المقدسة وتشويعلی المدينة المنورة وهدمهم لقبة أئم
  لمحاسن تلک البقعة الشريفة في التاريخ المتقدم.

لشريفة کان قبل موت وبما بيناه وأوضحناه من أن بناء الحجرة ا
تتابع الصحابة والتابعون إيصاؤه بدفنه فيها، و وفهم مما رووه عنه ،النبي|

بناء القباب عليها؛ ظهر لک سلمون إلی يومنا هذا في بنائها ووتابعوهم والم
ته تطهير االعتقاد بقوله: لبن إسماعيل اليماني في رسا محمدبطالن ما ذکره 

  ه قبة عظيمة أنفقت  | قد عمرت عليفإن قلت: هذا قبر رسول اهللا(
  فيها األموال؟

 قلت : هذا جهل عظيم بحقيقة الحال، فإن هذه القبة ليس بناؤها منه|
مته وأئمة ملته، بل ُأتبع التابعين، وال من علماء وال من أصحابه وال من تابعيهم و

حي الر المتأخرين، وهو قالوون الصصهذه القبة من أبنية بعض ملوک م
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، ذکره في تحقيق النصرة بتلخيص ٦٧٨عروف بالملک المنصور في سنة الم
  انتهی. )١()مور دولية ال دليلية يتبع فيها اآلخر األولُأمعالم دار الهجرة، فهذه 

حي إالّ أنّه تبع في بنائه الوذلک أن هذه القبة وإن بناها قالوون الص
عمر وابن و ةها عائشبنت ثُم أصحاب النبي| الذين دفنوه في حجرة مبنية، 

الزبير وعمر بن عبد العزيز، وتتابع المسلمون في بنائها وفيهم التابعون وتابعو 
في ذلک، أئمة الملة، وکانوا يستشيرون العلماء واألئمة مه والتابعين وعلماء اُأل

تطلب منهم ذلک کما عرفته في تضاعيف ما ذکرناه بل تکتب إليهم العلماء و
  ة من مبدئه إلی منتهاه.من تاريخ بناء الحجر
  مور دليلية ال دولية کما زعم.ُُأوبذلک تعلم أنّها 

قبور سائر النبي | و فتحصل من مجموع ما ذکرناه أن تعظيم قبر
؛ راجح ب عليها، وعمل الشباک والکسوة وغير ذلک مما يأتياألنبياء ببناء القبا

بية؛ ألنّها مما أمر اهللا يعد عبادة لها کما توهمه الوها مانع منه، وال شرعاً ال
  بتعظيمه، فتعظيمها عبادة هللا وطاعة له کما بيناه في فصل مطلق تعظيم القبور.

ها سراجإخاذ القبور مساجد وأما باقي ما اشتملت عليه الفتوی من اتّ
  فسيأتي الکالم عليها في الفصول الخاصة بها. والتمسح والطواف بها وتقبيلها
  لّ في فصلهاء أهلها فقد مر الکالم عليها، کُوأما الذبح والنذر ودع

  الخاص به. 
وأما التوجه إلی حجرة النبي | عند الدعاء فمر الکالم عليه في آخر 

  فصل التوسل.
وأما التذکير والترحيم في األوقات المذکورة فمر الکالم عليه في الباب 

                                       
  فريد.المطبوع ضمن الجامع ال ٥١٢تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد :  - ١
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  األول.
*  * *  
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  الفصل العاشر
  في الکتابة علی القبور

  
 اهللا بن سعيد، هذا مما منعه الوهابية، محتجين بما رواه ابن ماجة عن عبدو

نهی « عن حفص بن غياث، عن ابن جريح، عن سليمان بن موسی، عن جابر :
وبما مر في الفصل التاسع من  )١(،»رسول اهللا | أن يکتب علی القبور شيء

تب ول اهللا| أن تجصص القبور، وأن يکــی رســنه«رواية الترمذي: 
جصص القبر، أو يکتب ينهی أن « ه|:، ورواية أبي داود أنّ)٢(»عليها
  - إلی قوله -نهی رسول اهللا | أن يبنی علی القبر« ، ورواية النسائي :)٣(»عليه

  .)٤(»أو يکتب عليه
بضعف السند، فحديث ابن ماجة في سنده حفص بن  أّوالً : والجواب: 

  فصل التاسع. غياث، وابن جريح، وقد علمت حالهما في ال

                                       
، عون المعبود في شرح سنن أبي ٨٧: ٤، شرح سنن النسائي للسيوطي ٤٩٨: ١سنن ابن ماجة  - ١

  .٦٥٠: ١٥، كنز العمال ٦٨٧: ٢، الجامع الصغير ٣٥١: ٧، المعجم األوسط ٣٣: ٩داود 
، فيض القدير ٣٣: ٩، عون المعبود ١٩٤: ٤للعيني  ئوصححه، عمدة القار ٢٥٨: ٢سنن الترمذي  - ٢

  .٣٦٨: ٤، ميزان االعتدال ٢٠٧: ٣، إرواء الغليل ٤٠٢: ٦جامع الصغير شرح ال
وصححه ، السنن الكبرى  ٣٧٠: ١، المستدرك للحاكم ٨٦: ٤، سنن النسائي ٨٥: ٢سنن أبي داود  - ٣

  ، السنن الكبرى٣٢٥حميد : بن ، منتخب مسند عبد ٤١٦: ٧، تحفة األحوذي ٤: ٤للبيهقي 
  .١٩١: ٣واآلثار  ، معرفة السنن٦٥٢: ١للنسائي  
  للنسائي ، السنن الكبرى١٣٣: ٤، تحفة األحوذي في شرح سنن الترمذي ٨٦: ٤سنن النسائي  - ٤
  ٦٥٢: ١.  
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وفيه سليمان بن موسی عن جابر، وهو مرسل، قال ابن حجر في  تهذيب 
أرسل سليمان بن موسی عن جابر. وقال ابن معين: سليمان بن (التهذيب: 

في حديثه بعض االضطراب. وقال  :حاتم موسی عن جابر مرسل. وقال أبو
في  :ث، وقالالبخاري : عنده مناکير. وقال النسائي: ليس بالقوي في الحدي

  انتهی. )١()حديثه شيء
إن صحح کم واوباقي األحاديث قد عرفت حالها في الفصل التاسع، والح

م علی التعديل.بعضها کما ستعرف، فالجرح مقد  
ي مخالفة سيرة المسلمين فهذا حال األحاديث التي يعتمد عليها الوهابية ف

  !!وتضليلهم
 ً ، أما مع يکون للکتابة فائدة رة ال: إنّها محمولة علی الکراهة في صو ثانیا
 ،ليعرف فيتعاهد بالزيارة واالستغفار وإهداء ثواب القراءة وغير ذلک فال الفائدة

  وقرينه الکراهة جمعها مع غيرها مما ثبتت کراهته کما مر في الفصل التاسع.
ويمکن حمل الکتابة علی کتابة اآليات القرآنية وأسماء اهللا تعالی، خوفاً 

  اإلهانة. عليها من
: إنّه لم يعمل بها أحد من المسلمين وعملهم مخالفاً لها، وما هذا حاله  ثالثا  

حجة فيه باعتراف الوهابية، الشتراطهم في حجية الخبر عدم  من األخبار ال
علّة، قال ل التاسع، وکفی بما ذکر شذوذاً والشذوذ والعلة کما مر في الفص

أو ( :عند قولهدي في حاشية سنن النسائي الهادي المعروف بالسن بن عبد محمد
اإلسناد  :الحاکم بعد تخريج هذا الحديث في المستدرک قال :)يکتب عليه

صحيح، وليس العمل عليه، فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يکتبون علی 
  قبورهم، وهو شيء أخذه الخلف عن السلف.

                                       
، وعده ابن  ٢١٣٣ت  ٤٦٤: ١فه كذلك الذهبي في الكاشف ، وضع١٩٨: ٤تهذيب التهذيب  - ١

  منهم. ٦٣حجر في طبقات المدلسين : 
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  انتهی. )١()لنهيوتعقبه الذهبي في مختصره بأنّه محدث ولم يبلغهم ا
م بأنّه ذهبي ليس بصحيح، إذ من أين لنا العلوهذا االعتذار الذي ذکره ال

مع أنّه يکفي اتفاقهم عليه في عصر من األعصار؛ ألنّه  ،لم يکن في الزمن األول
  يصير بذلک إجماعاً، فکيف باتفاقهم أعصاراً وقرونا متعدده؟!

اً عند هذا النهي کان معلوممقطوع بفساده، ف )يلم يبلغهم النه(وقوله: 
  لينا.إالعلماء، ولوالهم لم يصل 

ويدل علی استمرار السيرة علی الکتابة علی القبور من عهد بعيد ما في 
 محمداهللا جعفر بن  أبا عبد عن المسعودي في مروج الذهب: أن( ءوفاء الوفا

يه وجده، مائة ودفن بالبقيع مع أبن علي بن الحسين توفي سنة ثمان وأربعين وب
قال: وعلی قبورهم في هذا الموضع من البقيع رخامة مکتوب عليها: (بسم اهللا 

هذا قبر فاطمة بنت رسول  ،مم ومحيي الرممد اُأليالرحمن الرحيم، الحمد هللا مب
علي بن الحسين بن علي، العالمين، وقبر الحسن بن علي، و اهللا| سيدة نساء

  انتهی. )٢()^محمدبن علي، وجعفر بن  محمد وقبر
  ثمائة.ثنتين وثالثين وثالاوذکر ما يقتضي أنّه حين ذکر هذا کان في سنة 

ا حفر عقيل بن لم ئب، عن جده قال: عن ابن شبة، عن زيد بن السا( وفيه :
م حبيبة أبي طالب في داره بئراً وقع علی حجر منقوش مکتوب فيه: هذا قبر أُ

  .ه بيتاًبنت صخر بن حرب، فدفن عقيل البئر وبنی علي

                                       
  ة ــ، تحف٨٧: ٤ي ــرح سنن النسائي للسيوطـ، ش٨٧ :٤ي ـى النسائـدي علـحاشية السن - ١
  .١٣٣:  ٤ حوذياأل
، ×، قبر بعض أبناء اإلمام علي بن أبي طالب ٩٠٥: ٣ | وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى - ٢

  .٢٨٥: ٣مروج الذهب 
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  .)١()قال ابن السائب : فدخلت ذلک البيت فرأيت فيه ذلک القبر
 دروی ابن شبة عن ( قال السمهودي: ثُمبن يحيي قال : سمعت من  محم

أنّه بن زيد بن علي، و محمدم سلمة (رض) بالبقيع حيث دفن يذکر أن قبر أُ
م سلمة ُعضه : أکان حفر فوجد علی ثمانية أذرع حجراً مکسوراً مکتوباً في ب

أهله أن  بن زيد بن علي محمدأمر نبي | ، فبذلک عرف أنّه قبرها، وزوج ال
  .)٢()يدفنوه في ذلك القبر بعينه

حسن الرافعي قال : حفر وروى ابن زبالة، عن إبراهيم بن علي بن (قال: 
ذا فيه إخرجوا حجراً طويالً، فأي، فـن علـب دـمحمی ــلسالم البانکي مول

م سلمة زوج النبي |، فأهيل عليه التراب، وحفر لسالم هذا قبر أُ مکتوب:
  في موضع آخر.

بن عمر بن علي أنّه هدم  محمداهللا بن  قال : وعن حسن بن علي بن عبيد
رملة  قبرخرجنا حجراً مکتوباً فيه، هذا قال : فأ ،منزله في دار علي بن أبي طالب

م حبيبة بنت أبي قال : هذا قبر أُبنت صخر، فسألنا عنه فائداً مولی عبادل، ف
  سفيان.

 )٣()قال: ويخالفه ما تقدم من أن قبرها في دار عقيل، ولعله تصحف بعلي
  انتهی.

ويتضح من ذلک جلياً أن الکتابة علی القبور سيرة المسلمين من عهد 
 قبر الصحابة وما بعدهم، فعقيل من الصحابة، وقد وجد الحجر المکتوب علی

  م سلمة.ُأبن زيد وجده علی قبر  مدمحو ،أم حبيبة

                                       
  .١٢٠: ١ن شبة بتاريخ المدينة ال - ١
  .المصدر السابق - ٢
  مهات المؤمنين.ُأ، قبور ٩١٢: ٣ | وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى - ٣
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  الفصل الحادي عشر
  لی القبور واتخاذها مساجدعساجد في اتخاذ الم

  
إعلم أنّه ورد في بعض األخبار ما يفيد النهي عن ذلک، روی النسائي : 

بن جحادة، عن أبي  محمدأخبرنا قتيبة، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن «
 زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد صالح، عن ابن عباس: لعن اهللا

حدثنا أزهر بن مروان، ثنا عبد الوارث، ثنا « وروی ابن ماجة :  )١(،»والسرج
بن جحادة، عن أبي صالح، عن ابن عباس: لعن رسول اهللا |  محمد

اهللا بن عثمان  ن عبدبواه ابن ماجة بأسانيده عن سفيان ، ور )٢(»زوارات القبور
عن  ،الرحمن بن حسان بن ثابت عن عبد ،الرحمن بن بهمان عبد بن خثيم عن
  . )٣(أبيه مثله

 أبو بن طالب، ثنا محمدبن خلف العسقالني أبو نصر، ثنا  محمدحدثنا 
  . )٤(عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة مثله

                                       
، ٩٥: ٤، سنن النسائي ٢٠١: ١، سنن الترمذي ٨٧: ٢، سنن أبي داود ٣٢٩: ١مسند أحمد  - ١

البن  المصنّف، ٢٢٤، مسند ابن الجعد : ٧٨: ٤، السنن الكبرى للبيهقي ٣٧٤: ١المستدرك للحاكم 
، ٦٥: ٣، موارد الضمآن ١١٥: ١٢، المعجم الكبير ٤٥٢: ٧، صحيح ابن حبان ٢٢٥: ٣أبي شيبة 

  ٢٩٧، تمام المنّة : ٢١١: ٣، إرواء الغليل ٤٠٨: ٢الجامع الصغير 
  ، اآلحاد ٥٦٩: ٣للصنعاني  المصنّف، ١١٨: ٣ح الباري ــ، فت٥٠٢: ١ة ـــسنن ابن ماج  - ٢

  رالب عبد ، االستذكار البن٣٧١، ناسخ الحديث ومنسوخه : ٤٢: ٤، المعجم الكبير١٠١: ٤والمثاني 
  ۱  :١٨٤.  
  .٥٠٢: ١سنن ابن ماجة  - ٣
  ، مسند أبي داود٢٥٩: ٢، سنن الترمذي ٥٠٢: ١، سنن ابن ماجة ٣٥٦: ٢مسند أحمد  - ٤
  . ٣١٤: ١٠، مسند أبي يعلى الموصلي ٣١١الطيالسي:  
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ة في رسالة علی ما نقله ابن تيمي )١(»زوارات القبور: «بلفظ ورواه أبو داود 
  زيارة القبور، وکذا ابن ماجة کما سمعت.
    يکره من اتخاذ المساجد علی القبور):  وفي صحيح البخاري باب (ما

»ا مات الحسن بن الحسن بن علي ضربت امرأته القبة علی قبره سنة، لم ثُم 
لعن هللا الیھود « ذکر حديث عائشة عن النبي | :  ثُم ، )٢(»رفعت

  .خذوا قبور أنبیائھم مسجداً والنصاری ات
، ورواه )٣(»أن يتخذ مسجداً یذلک ألبرزوا قبره، غير أنّي أخش القالت : ولو
ذلک ألبرز قبره، غير أنّه خشي أن يتخذ  المساجد فلو«قال : مسلم إالّ أنّه 

وفي بعضها يحذر  ،»قالت« ، ورواه مسلم والنسائي أيضاً إلی قوله :  )٤(»مسجداً
  ذلک.مثل 

وفي  )٥(،»قاتل هللا الیھود اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد« رواية لمسلم : وفي 
ن قبور أنّبیائھم وصالحیھم إّن من کان قبلکم کانوا یتخذوأال و« رواية له:

                                       
،  زيارة ٢٢٦: ٣البن أبي شيبة  المصنّفلكن بلفظ >زائرات القبور<،  ٨٧: ٢سنن أبي داود  - ١

ن حفظه كما عاً ما ينقل کثير. وال يؤخذ بكالم ابن تيمية ، ألنّه ۲۷: ۱جاد بالمقبورالقبور واالستن
  ه في النقل.بذكروا في ترجمته فلعله اشت

  ، تغليق ٩٢كتاب الهواتف البن أبي الدنيا : باب في الجنائر،  ٩٠: ٢صحيح البخاري  - ٢
  .۴۸۲: ۲التعليق 

  .٩٠: ٢صحيح البخاري  - ٣
  البن أبي  المصنّفاب النهي عن بناء المساجد على القبور، ب ٦٧: ٢صحيح مسلم  - ٤

  . ٩٥: ٥، سنن النسائي ٢٥٥: ٦، مسند أحمد ٢٦٣: ٢،  مسند ابن راهوية ٢٦٩: ٢شيبة 
، السنن ٨٥: ٢باب النهي عن بناء المساجد على القبور، سنن أبي داود  ٦٧: ٢صحيح مسلم  - ٥

: ٣، مسند ابن راهوية ٤٠٦: ١للصنعاني  المصنّف، ٢٧: ٢، مجمع الزوائد ٨٠: ٤الكبرى للبيهقي 
  .١٠٩حميد : بن ، منتخب مسند عبد ٧٣٨
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، وروی النسائي )١(»ك، أال فال تتخذوا القبور مساجد، إّني أنھاکم عن ذلمساجد
ن هللا قوما اتخذوا قبور أنبیائھم لع: «  )٢(فيه قتاده، عن سعيد بن المسيب بسند
، وروی )٤(»لعن هللا الیھود اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد« ، وبسنده : )٣(»مساجد

اسمها مارية، م حبيبة ذکرتا کنيسة رأتاها بالحبشة م سلمة وأُالبخاري أن أُ
ُ « تصاوير فيها، فقال رسول اهللا|: فذکرتا من حسنها و إذا مات منھم  كولئأ

  لصالح الرجل ا
ُ  كصوروا فیھ تل ثُّم بنوا علی قبره مسجداً،    الخلق  شر كولئالصورة، أ

عند هللا «قاال: و »فیھا تصاویر« نحوه وقاال :  مسلم والنسائي ی، ورو)٥(»عند هللا

                                       
، المعجم ٣٣٤: ١٤، صحيح ابن حبان ٢٦٩: ٢البن أبي شيبة  المصنّف، ٦٨: ٢صحيح مسلم  - ١

  .٣١٨: ١، إرواء الغليل ١٢١، نظم المتناثر من الحديث المتواتر : ١٦٨: ٢الكبير 
بأنّه حاطب ليل يأخذ عن كُلّ أحد، وبأنّه حدث عن ثالثين رجالً لم يسمع قتادة رمي بالقدر، و - ٢
قال إسماعيل القاضي في (إلى  غير ذلك مما حكاه ابن حجر في تهذيب التهذيب، ثُم قال:  ممنه

أحكام القرآن: سمعت علي بن المديني يضعف أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب تضعيفاً 
  ولعلنا لو بحثنا عن  انتهى. )أكثر ما بين قتادة وسعيد فيها رجال شديداً. وقال : أحسب أن

  باقي أسانيد هذه األخبار نجد فيها أمثال هذا كثير، لكن لم يتسع لنا الوقت للبحث عن 
  ٣١٩: ٨جميعها (المؤلف) . راجع : تهذيب التهذيب 

، ٩٥: ٤لنسائي سنن ا ،وصححه محقق المسند الشيخ شعيب األرنؤوط ، ١٤٦: ٦مسند أحمد  - ٣
  .٣٦٢: ٧، المعجم األوسط ٩٦: ٦، صحيح ابن حبان ٦٥٨: ١السنن الكبرى للنسائي 

  باب فضل استقبال القبلة، مجمع  ١١٠: ١، صحيح البخاري ٣٦٦: ٢مسند أحمد  - ٤
  ، المعجم ٦٥٨: ١، السنن الكبرى للنسائي ٨٨ي داود الطيالسي: ــد أبــ، مسن٢٨: ٢د ــالزوائ

  .٤٢: ٩، التمهيد ١٦٤: ١الكبير 
، السنن ٤٢: ٢، سنن النسائي ٦٦: ٢، صحيح مسلم ١١٠: ١، صحيح البخاري  ٥١: ٦مسند أحمد  - ٥

  ، مسند ٢٦٤: ٢، مسند ابن راهوية ٢٩٦: ٢البن أبي شيبة  المصنّف، ٨٠: ٤الكبرى للبيهقي 
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ً  ھم الاللّ « ، وعن الموطأ وغيره عنه | :  )١(»یوم القیامة  تجعل قبري وثنا
  .)٢(»ا  قبور أنبیائھم مساجدغضب هللا علی قوم اتخذو ، اشتدیعبد

وأول من فتح باب اتخاذ القبور مساجد للوهابية هو ابن تيمية ککثير من 
معتقداتهم، فإنّه بعدما أورد في رسالته زيارة القبور روايات الموطأ ومسلم وأبي 

يجوز بناء المسجد علی  ولهذا قال علماؤنا : ال( داود وغيرها مما مر قال :
  .)القبور

 اآليات واألخبار الواردة في المساجد لم يرد مثلها في (قال :  ثُم إن
 )٣()المشاهد، بل ورد النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن من يفعل ذلک

  .انتهی 
  ويأتي تمامه في الفصل الثالث عشر.

يخفی أن تشدد ابن تيمية في أمر المشاهد إنّما هو حنق منه علی الشيعة  وال
تعصبه يقف به  اً في التعصب عليهم بالباطل، فإن الرجل اليألو جهد الذي ال

جملة من تباع أئمة أهل البيت الطاهر أن أنکر أ یلعند حد، وقد بلغ به حنقه ع

                                                                                           
  ن الحديث ، نظم المتناثر م٤٥٤: ٧، صحيح ابن حبان ٧: ٢، صحيح ابن خزيمة ٩٢: ٨أبي يعلى 
  .١٢٢المتواتر : 

، السنن ٤٢: ٢باب النهي عن بناء المساجد على القبور، سنن النسائي  ٦٦: ٢صحيح مسلم  - ١
  ، نظم المتناثر من الحديث ٩٢: ٨، مسند أبي يعلى الموصلي ٢٦٠: ١الكبرى للنسائي 

  .١٢٢المتواتر: 
  ظم المتناثر من الحديث، ن٤١: ٥، التمهيد ٣٥٩: ٢، االستذكار ١٧٢: ١كتاب الموطأ  - ٢
  .٦١٨: ١٤، إمتاع األسماع ٢٤١: ٢، الطبقات الكبرى ١٢١المتواتر:  
  .٢٧ـ  ٢٦: ١زيارة القبور واالستنجاد بالمقبور  - ٣
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ی فضل ضربته يوم ــرة حتّــه المتواتــفضائلو× مناقب أمير المؤمنين
ماه سلناه في فصل البناء علی القبور، وجاء في کتابه الذي الخندق،کما فصّ

الرافضة بدلوا دين (مما جاء فيه بشأن المشاهد قوله: (منهاج السنة) بالغرائب، و
ومخالفة  د، مضاهاة للمشرکين،وعطلوا المساج ،اهللا، فعمروا المشاهد

  ، ومر له کالم آخر بشأن المشاهد في أواخر الباب الثاني.)١()للمؤمنين
  فالشيعة وحدها  عباده يعلمون أنّه غير صادق في ذلک،واهللا تعالی و

لم تعمر المشاهد، بل شارکها في ذلک جميع المسلمين حتّی الناصبة أمثال ابن 
يشک فيه أحد، والشيعة لم تعطل المساجد، هذه  تيمية، وذلک معلوم مشاهد ال

بالدهم ومدنهم وقراهم مساجدها معمورة، تقام فيها الصلوات والجماعات في 
  جميع أقطار المعمورة.

 مساجد علی يظهر من مجموع کلماته هذه أنّه يحمل جعل القبور  إنّه ثُم
عليها، ويحمل علی األخير  في مشاهدها، وبناء مسجدما يعم الصالة عندها و

  لخ.إ )قال علماؤنا(يظهر من قوله :  النهي عن اتخاذ المساجد عليها کما
لمعاد وتبعه علی ذلک تلميذه ابن القيم الجوزية فإنّه قال في کتابه زاد ا

إن النبي | حرق مسجد الضرار وأمر بهدمه، ( علی ما حکي عنه ما ملخصه:
يصح علی غير بر وال بذلک وأوجب، والوقف ال فکذلک مشاهد الشرک أحق 

قربة، فيهدم المسجد إذا بني علی قبر کما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، 
لی اآلخر منع منه، فال يجتمع في دين اإلسالم مسجد وقبر، بل أيهما طرأ ع

                                       
١ - ٤٧٨: ١ة منهاج السنة النبوي.  



                           ٦٨٥            ُمور التي كفّر بها الوهابية المسلمين ...الباب الثالث: في تفصيل األ

  انتهی. )١()وکان الحکم للسابق
 دسي واعتماداً علی هذه األحاديث هدم الوهابية المسجد الذي عند قبر

حد، بعدما هدموا القبة التي ُبأ |المطلب عم النبي  الشهداء حمزة بن عبد
  علی القبر، وأزالوا تلک اآلثار الجليلة، ومحوا ذلک المسجد العظيم الواسع، 

أثر قبر علی تل من التراب ، العتقادهم أن  إّال  يری الزائر لقبر حمزة اليوم فال
ذلک محرم، بل شرک وکفر، واستندوا في فتواهم المنسوبة إلی علماء المدينة 

إلی  ة فيها المتقدمة في الفصل التاسعبعدم جواز اتخاذ القبور مساجد والصال
لم يبينوا ما هو مرادهم من الحديث األول من هذه األحاديث کما عرفت، و

اتخاذها مساجد، ولعل مرادهم ما يظهر من ابن تيمية کما تقدم، فإنّه قدوتهم، 
  .)٢(أول باذر لبذور مذهبهمو

منه يعلم ر الذي استندوا في فتواهم إليه ووالجواب عن الحديث المذکو
  الجواب عن الباقي : 

إن وثقوه، لکن بد الوارث ولی رواية النسائي، فع: بعدم صحة السند عأّوالً 
لوال الرأي أنّه بأنّه کان يری القدر أي االعتزال ويظهره، وأنّه ذم لبدعته، ورموه 

سعيد، الوارث بن  کنا نأتي عبد(أن الحسن بن الربيع قال : لم يکن به بأس، و
الموصلي قال : قلّما جلسنا  يأبا عل إنفإذا حضرت الصالة ترکناه وخرجنا، و

لّه ابن حجر في نقل ذلک کُ ،)٣()بن زيد إالّ نهانا عن عبد الوارثإلی حماد 
  تهذيب التهذيب.

                                       
  .٥٠٠: ٣زاد المعاد في هدي خير العباد - ١
تاريخ الجبرتي المسمى بعجائب  راجع في هدمهم للقباب عند دخول مكة المكرمة والمدينة - ٢

  .١٨٩و  ١١٧و  ٩١: ٣اآلثار 
  .٦٧٣: ١كتب الستة ي ال، الكاشف في معرفة من له رواية ف٣٩٢: ٦تهذيب التهذيب  - ٣
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م هاني بنت أبي ولی أُموأبو صالح مردد بين ميزان البصري وبين باذام 
 :طالب، والثاني مقدوح فيه، ففي تهذيب التهذيب في ترجمة ميزان البصري

الوارث بن سعيد،  دوی الترمذي في کتاب الجنائز من طريق عبرأبي صالح (
   .الح ، عن ابن عباس وذکر الحديثبن جحاده، عن أبي ص محمدعن 

 قال: ثُم بي صالح هذا ميزان، ولم يذکر المزي أاسم  فجزم ابن حبان أن
ولی أم هاني ميزان هذا؛ ألنّه مبني علی أن أبا صالح المذکور في الحديث هو م

علي بن مسلم الطوسي روی هذا طراف، ويؤيده أن کما صرح بذلک في األ
بن جحاده، سمعت أبا صالح مولی أم هاني،  محمدالحديث عن شعيب عن 

  فذکر هذا الحديث.
وابن القطان   في األحکام وجزم بکونه مولی أم هاني الحاکم وعبد الحق

  انتهی. )١()وابن عساکر والمنذري وابن دحية وغيرهم
قال أحمد : کان ابن (هاني:  وقال في ترجمة باذام أبي صالح مولی أم

يحتج به،  مهدي ترک حديث أبي صالح، وقال أبو حاتم: يکتب حديثه وال
وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن عدي: لم أعلم أحداً من المتقدمين رضيه، 

 :قال الکلبي: قال لي أبو صالح المديني، عن القطان، عن الثوري  وقال ابن
يلي: إن المغيرة يعجب ممن يروي عنه، وقال کلّما حدثتک کذب، وقال العق

أبا صالح ضعيف جداً عبد الحق وقال الجوزقاني: إنّه  ،في األحکام : إن
قال الجوزجاني : کان اب، ومتروک، ونقل ابن الجوزي عن األزدي أنّه قال: کذّ

قال أبو أحمد الحاکم : ليس بالقوي عندهم، أي غير محمود، وريقال له ذو 
  انتهی. )٢()حبان: يحدث عن ابن عباس ولم يسمع منهوقال ابن 

                                       
  .٣٤٤: ١٠تهذيب التهذيب  -  ١
  .٧: ٤، تهذيب الكمال ٣٦٥: ١ المصدر السابق -  ٢
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قه العجلي وثّ(يفيد مع هذا قول ابن حجر في تهذيب التهذيب:  وال
  ألن الجرح مقدم علی التعديل. ؛)١()وحده

اهللا بن عثمان  هذا علی رواية النسائي، وأما علی رواية ابن ماجة الثانية فعبد
: ليس بالقوي، وقال ابن حبان : کان قال النسائي مرة (وإن وثقه بعضهم : 

يخطیء، وعن ابن معين: أحاديثه ليست بالقوية، وعن علي بن المديني: منکر 
  ذکر ذلک کلّه ابن حجر في تهذيب التهذيب. ،)٢()الحديث

  ابن المديني قال :  ّأن إّال إن ذکره ابن حبان في الثقات وابن بهمان و
  .)٣(کذا في تهذيب التهذيب )نعرفه ال(

بن  محمد(أما علی رواية ابن ماجة الثالثة، ففي ميزان االعتدال للذهبي : و
د بن خلف العسقالني ال يعرف ، روی عنه محم طالب عن أبي عوانة الوضاح،

  انتهی. )٤()فقط
فهذه حال الروايات التي يستند إليها الوهابية في فتاواهم، ويکفرون بها 

أعراضهم، ويدعون أنّهم هم هم وون دماءهم وأموالالمسلمين، ويستحلّ
  الموحدون وغيرهم المشرکون، فتأملوا ذلک أيها المنصفون!! 

: ً باضطراب المتن مع وحدة السند في الکلّ الدال علی أنّه رواية  ثانیا
والمتخذين (بصيغة اسم فاعل،  )زائرات القبور(واحدة، فهو علی رواية النسائي 

                                       
  .٣٦٥: ١تهذيب التهذيب  -  ١
  .١٦١: ٤، الكامل في الضعفاء ٤٥٩: ٢يزان االعتدال ، م٢٧٦: ٥تهذيب التهذيب  - ٢
  .١٤٥: ٧، تاريخ اإلسالم ١٣٥: ٦، تهذيب التهذيب ٥٥١: ٢ميزان االعتدال  - ٣
  ، ت٨٩: ٢، تقريب التهذيب ٣٤٢يب تهذيب الكمال : ه، خالصة تذ٥٨٦: ٣ميزان االعتدال  - ٤

  .٢٠٨: ٩هذيب التهذيب 
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صيغة المبالغة، ة ابن ماجة زوارات القبور بعلی رواي، و)عليها المساجد والسرج
  أي اضطراب في المتن أعظم من ذلک؟! وبدون الزيادة، و

الصالة عند القبور وفي بعدم الداللة علی ما توهموه من عدم جواز  ثالثا  :
إذ الظاهر أنّه إشارة إلی ما في رواية کنيسة  ،مشاهدها وبناء مسجد عليها

 ثُم ،  نهم الرجل الصالح بنوا علی قبره مسجداًإذا مات م«الحبشة من قوله: 
 ، فالالم في قوله:)١(»ولئک شر الخلق عند اهللاُصوروا فيه تلک الصورة ، أ

للعهد ، ولما کان سبب الذم في رواية کنيسة » خذين عليها المساجدوالمتّ«
لک الحالة، وهي تصويرهم الصورة الحبشة هو اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد بت

عبادتها والصالة والسجود إليها أو إليها وإلی القبر کما يصلّی إلی الوثن و
والمتخذين  ويسجد  له علی ما هو الظاهر من تلک الرواية؛ کان سببه في روايته

  .عليها المساجد هو هذا
وکما تکون رواية کنيسة الحبشة مفسرة للروايات التي أطلق فيها لعن 

الرواية ، إذ  هر أنبيائهم مساجد تکون مفسره لهذاليهود وغيرهم علی اتخاذ قبو
ر بعضها بعضاً.الروايات يفس  

کم کانوا إّن من کان قبل«ويرشد إلی ذلک قوله في رواية مسلم المتقدمة: 
 )٢(»صالحیھم مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجدیتخذون قبور أنبیائھم و

کان قبلهم، فدلّ بأجلی  ا حکاه عمنفعقب النهي عن اتخاذها مساجد لم لخ،ا

                                       
  تقدم قريباً تخريج الحديث. - ١
، نظم المتناثر من ٢٦٩: ٢البن أبي شيبة  المصنّف، ٢٢٨: ٢، تحفة األحوذي ٦٨: ٢ح مسلم صحي - ٢

  .٣٠١: ٦، البداية والنهاية ٣١٨: ١، إرواء الغليل ٢١الحديث المتواتر : 
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  خ.نستخذها مساجد هو ما کان من هذا الداللة علی أن المنهي عنه من ا
خذوا قبور أنبيائهم ويرشد إليه أيضاً ما في رواية الموطأ من تعقيبه ذم من اتّ

ً یعبد ھم الاللّ « مساجد لقوله: الدال علی أن المراد من  )١(»تجعل قبري وثنا
يسجد لها، ود لها، کما يصلّی إلی األوثان وإليها والسج خاذها مساجد الصالةاتّ
ولوال ذلک ألبرزوا قبره، غير أنّي :« مسلم دل عليه قوله في رواية البخاري ووي

لظهوره في أن معنی اتخاذه مسجداً  ،»أخشی أو غير أنّه خشي أن يتخذ مسجداً
  اتخاذ المسجد حوله. السجود إليه، ال

کنيسة الحبشة تدالل علی ما زعموه برواية وبذلک يظهر عدم صحة االس
هو النهي عما کان اهر أن المراد في الجميع واحد وإذ الظ ،خروال بالرويات اُأل

يفعله السابقون من الصالة إلی قبر األنبياء والصلحاء، وصورها الموضوعة في 
يفعله  هذا الکما يصلّی إلی الوثن ويسجد له، وقبلة المصلي والسجود لها، 

  يجيزه. حد من المسلمين والأ
أما الصالة هللا تعالی عند قبر أو في مشهد، طلباً لزيادة الثواب، بشرف 
  المکان الذي ثبت شرفه؛ فال مانع منه، ولو لم يکن راجحاً لم يکن محرماً، 

تدل عليه کما تتناول مجرد وجود القبر في قبلة  األخبار، وال هوال تتناوله هذ
  قبر.الالصالة إليه أو الصالة فوق المصلي من دونه قصد 

                                       
  ←، تحفة ٩٤: ١١، شرح مسلم للنووي ١١١: ٢ل السالم ـ، سب١٧٢: ١وطأ ـاب المــكت - ١
، ٤٤٥: ٢الحميدي  ، مسند٤٠٦: ١للصنعاني  المصنّف، ١٩٢: ٨، عون المعبود ٢٢٦: ٢األحوذي  →

، ٢٠٨: ٣، معرفة السنن واآلثار ٣٤: ١٢، مسند أبي يعلى الموصلي ٢٦٩: ٢بة يالبن أبي ش المصنّف
: ٢، الطبقات الكبرى ١٢١، نظم المتناثر من الحديث المتواتر: ٣٥٩: ٢البر  االستذكار البن عبد

  .٤٧: ٣، التاريخ الكبير ٢٤١
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نعم، هو مکروه کما يشير إليه عنوان البخاري المتقدم، واستشهاده بضرب 
اجد علی القبور علی السجود القبة علی قبر الحسن، ويمکن حمل جعل المس

  ما يفهم من عنوان البخاري السابق.كفإنّه مکروه کما عرفت و ،عليها
الکراهة ، إذ هو لغة الطرد، وفاعل المکروه  فإنّه لتشديد ينافيه اللعن وال

مطرود عن الثواب الحاصل له بترکه، إمتثاالً ألمره تعالی، وقد ورد لعن المسافر 
آلکل طعامه وحده، والنائم في البيت وحده، وورد لعن اهللا المحلل او ،وحده

ن والمحلل له، وتسمية المحلل بالتيس المستعار رواه ابن ماجة بأسانيده عن اب
: يالنسائقال السندي في حاشية سنن  ،)١(ر عنهمان عـة بـي وعقبـعباس وعل

ة الغير ثالثاً لتحل له، والمحلل له هو المطلق، ـج مطلقزوـن تـل مـالمحل(
والحرمة  ،والجمهور علی أن النکاح بنية التحليل باطل؛ ألن اللعن يقتضي النهي

  في باب النکاح تقتضي عدم الصحة.
   يکون لخسة الفعل، فلعل اللعن  يقول بصحته: أن اللعن قد وأجاب من

هنا ألنّه هتک مروءه ، وقلّة حمية، وخسة نفس، أما بالنسبة إلی المحلل له  ها
فظاهر، وأما المحلل فإنّه کالتيس يعير نفسه بالوطیء ، لغرض الغير، وتسميته 

  انتهی. )٢()محلالً يؤيد القول بالصحة

                                       
، ٢٠٨: ٧وصححه، السنن الكبرى للبيهقي  ١٩٩: ٢، المستدرك للحاكم ٦٢٣: ١سنن ابن ماجة  - ١

  ، سنن٢٩٩: ١٧، المعجم الكبير ٢٢١: ٤ي ذ، تحفة األحو٢٣٦: ٢٠ ئعمدة القار
، ٤٨٧: ٣، نصب الراية ٢٣٤: ١٣، التمهيد ٣٤٦: ٥، معرفة السنن واآلثار للبيهقي ١٧٦: ٣الدارقطني  

  .٣٤٦: ٥، فيض القدير شرح الجامع الصغير ٧٣: ٢تخريج أحاديث الهداية الدراية في 
  ، تحفة األحوذي في شرح سنن ١٥٠: ٦الهادي  حاشية السندي على النسائي البن عبد - ٢

  .٢٢١: ٤الترمذي 



                           ٦٩١            ُمور التي كفّر بها الوهابية المسلمين ...الباب الثالث: في تفصيل األ

أن النکاح بنية التحليل يقتضي عدم الصحة منظور جمهور الونسبته إلی 
لو نکح بشرط أنّه ( فيه، قال الخطيب الشربيني في اإلقناع علی مذهب الشافعي :

وشرط ذلک في صلب العقد لم يصح  ا وطیء طلقها أو فال نکاح بينهماإذ
 عقدا بذلک ثُم العاقدان علی ذلک قبل العقد  أ: ولو تواط -إلی أن قال-النکاح 

لم يصح النکاح، وعليه حمل (، وفي الحاشية قوله: )القصد بال شرط کره
 عند حديث لعن اهللا المحلل والمحلل له، وهذا عندنا أي الشافعية ، وأما

فال يصح التحليل مطلقاً بهذا الشرط، سواء وقع في صلب  ،المالکية فعلی ظاهره
  انتهی. )١()العقد أو قبله

مجرد النية کما فهم من  لتصريح باالشتراط اللّه مع اوأنت تری أن ذلک کُ
کالم السندي، مع أنّه ليست کذلک کما مر في المقدمات ، قال القسطالني في 

صور أوئلهم الصور ليتأنسوا بها إنّما (إرشاد الساري شرح صحيح البخاري: 
يتذکروا أفعالهم الصالحة ، فيجتهدون کاجتهادهم، ويعبدون اهللا عند و

خلفهم قوم جهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان أن أسالفهم  ثُم قبورهم، 
  مونها ، فحذر النبي | عن مثل ذلک.کانوا يعبدون هذه الصور ويعظ

ل علی مذمة من ومؤ -أي قوله بنوا علی قبره مسجداً -ی أن قال: وهو إل
اتخذ القبر مسجداً، ومقتضاه التحريم، والسيما وقد ثبت اللعن عليه، لکن صرح 

  شافعي وأصحابه بالکراهة.ال
وقال البندينجي: المراد أن يسوی القبر مسجداً فيصلّي فيه. وقال : إنّه يکره 

                                       
  .١١٢: ٢قناع في حل ألفاظ أبي شجاع اإل - ١
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  نی عنده مسجد فيصلي فيه إلی القبر.بيأن 

 وأما المقبرة الداثرة إذا بني فيها مسجد ليصلي فيه فلم أر فيه بأساً؛ ألن
   .وقف وکذا المسجد، فمعناهما واحد المقابر

بيضاوي : لما کانت اليهود والنصاری يسجدون لقبور األنبياء تعظيماً قال ال
ا أوثاناً، منع هلشأنهم، ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصالة نحوها، واتخذو

المسلمين من مثل ذلک، فأما من اتخذ مسجداً في جوار صالح، وقصد التبرک 
  انتهی. )١()يد المذکورللتوجه إليه فال يدخل في الوع للتعظيم وال بالقرب منه ال

اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي (وقال السندي في حاشيه سنن النسائي : 
  بنوا مساجد عليها يصلون فيها. قبلة للصالة يصلون إليها، أو 

يفضي إلی عبادة نفس القبر ، سيما في األنبياء  وجه الکراهة أنّه قد ولعلّ
  .)٢()واألخبار

مته أن يصنعوا بقبره ما صنع بذلک أن يحذر أُ مراده(وقال في موضع آخر: 
اليهود والنصاری بقبور أنبيائهم من اتخاذهم تلک القبور مساجد، إما بالسجود 

  يجعلها قبلة يتوجهون في الصالة إليها.  إليها، تعظيماً لها، أو
  انتهی. )٣()مجرد اتخاذ مسجد في جوار صالح غير ممنوعو :قيل

النبي|  یما نهقال العلماء : إنّ(مسلم: وقال النووي في شرح صحيح 
خوفاً من المبالغة في تعظيمه، واالفتتان به،  عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً

مم الخالية، ولما احتاجت فربما أدی ذلک إلی الکفر، کما جری لکثير من اُأل
                                       

  .١٧٤: ٤ ئ، عمدة القار٤٣٨: ١، فتح الباري ٩٩: ٢إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  - ١
  .٣٤: ٩، عون المعبود في شرح سنن أبي داود ٩٦: ٤حاشية السندي على النسائي  - ٢
  .٢٢٦: ٢، تحفة األحوذي في شرح سنن الترمذي ٤١: ٢حاشية السندي على النسائي  - ٣
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الصحابة رضوان اهللا عليهم أجمعين والتابعون إلی زيادة في مسجد رسول 
مهات وامتدت الزيادة إلی أن دخلت بيوت أُ ،ن کثر المسلموناهللا| حي

بنوا  ؛(رض)، مدفن رسول اهللا | وصاحبيه المؤمنين فيه ومنها حجرة عائشة
ر في المسجد فيصلي إليه علی القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله، لئال يظه

ليين بنوا جدارين من رکني القبر الشما ثُم يؤدي إلی المحذور ، العوام و
يتمکن أحد من استقبال القبر، ولهذا قال في  وحرفوهما حتّی التقيا، حتّی ال

  انتهی. )١()الحديث: ولوال ذلک ألبرز قبره غير أنّه خشي أن يتخذ مسجداً
المحر م من اتخاذ القبور مساجد أقول: وکلّ هذه الکلمات متوافقة علی أن

و ذلک، کما يدل عليه قول عائشة : هو السجود إليها تعظيماً أو جعلها قبلة أو نح
، والمراد بابراز قبره » فلوال ذلک ألبرز قبره، غير أنّه خشي أن يتخذ مسجداً«

ی ن الصالة إلأو ،عله بارزاً ظاهراً يراه الناسهدم الحجرة الشريفة التي عليه وج
سجد بجوار صالح ال محذور فيه، ن اتخاذ مأالقبر ال بهذا القصد مکروهة، و

أخبار کنيسة الحبشة ظاهرة في ذمهم علی تصوير الصور وعبادتها کما هو  نأو
  المألوف عند النصاری.

إنّهم لما احتاجوا إلی زيادة في المسجد بنوا علی القبر (وقول النووي: 
العزيز  عبدبن  عمر شارة إلی الحظار الذي بناهإلخ، الظاهر أنّه إ )طاناً مرتفعةحي

له مزوراً من جهة الشمال بالصفة التي ذکرها علی الحجرة الشريفة، وجع
 قبر الشريف من أول األمر کما مرالنووي؛ ألن حيطان الحجرة کانت محيطة بال

أي بعد الفراغ من عمل الحظار  )بنوا جدارين ثُم (في الفصل التاسع، فقوله : 
  المربع.

                                       
  .١٤: ٥، شرح مسلم للنووي ١٤٠: ٣نيل األوطار  - ١
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ئرات اومما يدل علی أن النهي في هذه األخبار مراد به الکراهة ذکر ز
تخصيص اللعن بهم دون الزائرين المحمول علی رات القبور، واالقبور أو زو

الکراهة کما ستعرف تفصيل الکالم فيه في فصل الزيارة، وهذا دليل آخر علی 
   .جواز اللعن من الشارع علی فعل المکروه

بما  اربط له بعد تسليم صحة أسانيدها الفتحصل من ذلک أن هذه األخبار 
وهابية من عدم جواز البناء حول قبور األنبياء وعقد القباب فوقها، يحاوله ال

  ووجوب هدمها : 
  .: ألنّه ليس أحد من المسلمين يجعل ذلک مسجداً أّوالً 
  ً : لو فرض فال داللة لتلک األخبار علی عدم جوازه کما عرفت، بل ثانیا

يصلّی  ال محل القبرجد يکون خارجاً عن محلّ القبر، ووال کراهته، إذ المس
مانع منه کما  يجعل مسجداً، وجعل المسجد بجوار قبر نبي أو صالح ال عليه وال

عرفت من تصريح علماء المسلمين بذلک، والممنوع منه الصالة إليه، تعظيماً له 
يفعل ذلک أحد من المسلمين إنّما يسجدون هللا تعالی  أو السجود له، وال
  ويصلون إلی القبلة.

يمکن ألحد دفعها علی أن اتخاذ مسجد حول  لة الما يدل بأقوی دالمو
تتابعوا عليه في سائر األعصار من فعله المسلمون و ر جائز ومستحب ماالقب

حجرته المنيفة في وسط ی صار قبره الشريف وتوسيع مسجد النبي | حتّ
فأصبح المسجد محيطاً بها، وذلک في  الشرقي، هالمسجد، بعدما کانت بجانب

مة الملک، وبقي کذلک إلی اليوم، بمرأی من علماء اُأل بن عبدخالفة الوليد 
العزيز صالح بني  ، وکان المتولي لتوسيعه عمر بن عبدلّ عصرٍوصلحائها في کُ
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کان ثقة (أمية وفاضلهم وعادلهم الذي قال في حقّه ابن سعد صاحب الطبقات: 
، حکاه بن )١()دلله فقه وعلم وورع ، وروی حديثاً کثيراً، وکان إمام ع ،مأموناً

 :بن مهرانقال ميمون (في تهذيب التهذيب:  وقال ،حجر في تهذيب التهذيب
  کانت العلماء عند عمر إال تالمذة. ما

علم أحداً ممن أدرکنا کان ن أيوب يقول : الوقال نوح بن قيس : سمعت 
صالة برسول  ال أنس : ما رأيت أحداً أشبهــه. وقــعن النبي| من اًآخذ

  .هذا الفتی اهللا| من
نّه قال : قال ضمرة، أالمدح العظيم الذي مدحه به حتّی إلی غير ذلک من 

ة العزيز إلی الصال عن السري بن يحيی، عن رباح بن عبيدة : خرج عمر بن عبد
   .شيخ يتوکأ علی يده، فسألته عنهو

  فقال : رأيته؟ 
   قلت: نعم
  ني فأعلمني أنّي ک إالّ رجالً صالحاً، ذلک أخي الخضر أتابسقال ما أح

انتهی. )٢()امة، وإنّي ساعدک فيهلي أمر هذه اُألَأس  
أفتی بتحريمه،  ولم يسمع أن أحداً من العلماء والفقهاء نهاه عن ذلک، وال

جعله شرکاً وکفراً، ال في عصره وال بعد عصره إلی اليوم قبل الوهابية،  وال
جتمع في دين اإلسالم مسجد ي أنّه ال(وبذلک يعلم کذب قول ابن القيم السابق: 

                                       
، سير أعالم ٤٣٦: ٢١، تهذيب الكمال ١٣٩: ٤٥شق ، تاريخ مدينة دم١١٥: ٥تهذيب التهذيب  - ١

  .٨١، إسعاف المبطأ برجال الموطأ : ١١٥: ٥النبالء 
  .٢٨٥، خالصة تذهيب تهذيب الكمال : ٤١٩: ٧تهذيب التهذيب  - ٢
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فإن فيه رداً علی أجالء الصحابة الذين هم أعلم بسنة رسول  ،لخإ )وقبر

هم تباعهما بأنّأهو وقدوته و اهللا| منه ومن قدوته والذين يتغنی دائماً
ون، والذين يعتقد أنّهم کالنجوم بأيهم اقتدی يفأتباعهم في دعواهم أنّهم سل

علی جميع وسط المسجد بعد توسيعه ، و | في اهتدی في جعلهم قبره
مة جمعاء من المسلمين إلی اليوم الذين رضوا بذلک وأقروه، فيلزم تخطئة اُأل

  عصر الصحابة إلی اليوم وتصويب الوهابية وحدهم.
وما بال الوهابية لم يهدموا المسجد الذي حول قبر النبي| ، ويجعلوا 

المحرم المؤدي إلی الشرک  قبره الشريف خارجاً عن المسجد، وأقروا هذا
قامة إلهم فيه الحول والطول، واکتفوا بوالکفر، وقد صار الحجاز بأيديهم، و

بعض جنودهم حول الضريح المقدس ، بأيديهم عصي الخيزران، يمنعون 
الناس من الدنو إلی القبر الشريف ولمسه وتقبيله ومن لم يمتنع قرعوه 

للزائر الغير  لی القبر الشريف، إعالماًبالخيزران ، وربما قرعوا بالخيزران ع
يمکنون  ثنا بذلک جملة من الزوار، واليدنو من القبر کما حد الملتفت أن ال

أحداً من الدنو إالّ ببذل بعض القطع الفضية، فيشيرون إليه من طرف خفي إذا 
  لم يرهم أحد! 

 فإن کان المانع لهم خوف هياج الرأي العام اإلسالمي فقد هاج عليهم
  بهدمهم لمشاهد أئمة المسلمين ولم يبالوا!

  بد أنّهم يوماً ما فاعلو ذلک إذا بقي الحجاز بأيديهم. وال
ومما يدل علی جواز بناء المساجد عند قبور الصالحين أو علی قبورهم 
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ِخَذَن  َعلَْیِھم مَّسْ بهم قوله تعالی: { تبرکاً ِرِھْم لََنتَّ  ِجداً َقاَل الَِّذیَن َغلَبُوا َعلَى أَْم
من المسلمين وملکهم ،  }َقاَل الَِّذیَن َغلَبُوا َعلَى أَْمِرِھمْ {(في الکشاف:  ,)١(}

يصلّي  ،(لنتخذن) علی باب الکهف (مسجداً) ،وکانوا أولی بهم، وبالبناء عليهم
انتهی، ونحوه عن تفسير الجاللين، وعن  )٢()فيه المسلمون ويتبرکون بمکانهم

ي فيه الناس قال المسلمون: نبني عليهم مسجداً يصلّ( البغوي في معالم التنزيل:
  انتهی. )٣()ألنّهم علی ديننا

ي فيه الناس قال المسلمون : نبني عليهم مسجداً يصلّ(وعن ابن عباس : 
  انتهی.  )٤()ألنّهم علی ديننا

} الَِّذیَن َغلَبُوا َعلَى أَْمِرِھمْ  {(نيشابوري في غرائب القرآن : الوعن 
ألنّهم بنوا عليهم مسجداً يصلي فيه المسلمون ويتبرکون  ،سلموملکهم الم

وفي مجمع  .انتهی )٥()بمکانهم، وکانوا أولی بهم وبالبناء عليهم، حفظاً لتربتهم
يعني الملک المؤمن وأصحابه. وقيل:  }الَِّذیَن َغلَبُوا َعلَى أَْمِرِھمْ {(البيان: 

البلد الذين استولوا علی  أولياء أصحاب الکهف من المؤمنين. وقيل : رؤساء
ِخَذنَّ {ائيبأمرهم عن الج موضعاً للعبادة والسجود، متعبداً و }َعلَْیِھم مَّْسِجداً   لََنتَّ

  انتهی. )٦()لمؤمنينلم. ودل ذلک علی أن الغلبة کانت يتعبد الناس فيه ببرکاته
فقد حکی اهللا تعالی مقالة المسلمين من غير رد عليهم وال إنکار، بل لعله 

                                       
  .٢١سورة الكهف :  - ١
  بغويال ، تفسير ٨: ٣ر النسفي ـــ، تفسي٤٧٧: ٢ل ـــون األقاويـــالكشاف عن حقائق التنزيل وعي - ٢
  ١٥٦: ٣.  
  .١٥٦: ٣معالم التنزيل للبغوي  - ٣
  .٨٦: ٥، زاد المسير ١٥٦: ٣، تفسير البغوي ١٦٢: ٦تفسير الثعلبي  - ٤
  .٨: ٣، تفسير النسفي ٤١١: ٤غرائب القرآن ورغائب الفرقان  - ٥
  .٣٢٨: ٦تفسير مجمع البيان  - ٦
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ذکرها في معرض المدح، فيکون ذلک تقريراً لها، وإنّما حکی اهللا تعالی 
  مة، وتقتدي بالحسن منه، وتتجنب القبيح.قصص الماضين، لتعتبر بها هذه اُأل

أنّه قال  عبد الوهابيحکی عن شارح کتاب التوحيد البن  ومن الغرائب ما
ر، إذ لو کانوا مؤمنين غلبوا هم الکفا نهذا دليل علی أن الذي( ية :اآلبعد ذکر 

ما أرادوا أن يتخذوا علی قبور الصالحين مسجدا؛ ألن النبي| لعن فاعل 
  انتهی. )١()ذلک

معتقدات الوهابية عن هذا الرجل وحي منزل، فلذلک تکون ناسخة  فکأن
يجوز تطبيقها عليه، وهل يلتفت إلی  ب حمله عليها، والجللقرآن الکريم، وي

اس ن عببا معد إطباق المفسرين علی خالفه، ومنههذا االحتمال السخيف ب
اآلية وسياقها کما يفهم مما  ومخالفته لظاهر ،ترجمان القرآن، وإمام المفسرين

؟!مر   
َرُھْم فََقالُوا اْبنُوا َعلَْیِھْم مع أن ظاهر قوله تعالی: { إِْذ َیَتَناَزُعوَن  َبْینَھُْم أَْم

ً َربُّھُمْ  ِخَذنَّ أَْعلَُم بِ  بُْنَیانا ِرِھْم لََنتَّ  )٢(}َعلَْیِھم مَّْسِجداً   ِھْم َقاَل الَِّذیَن َغلَبُوا َعلَى أَْم
فقين علی البناء الذي يحرمه الوهابية ، وإنّما کان التنازع في ن الجميع کانوا متّأ

کيفيته، فالوهابيون بمنعهم البناء علی القبور قد خالفوا المسلمين والکافرين، 
رعيته المسلمين في حياتهم ، فلم يکن في لک الملک المسلم ووقد نجی اهللا ذ
لکفروهم بعد إسالمهم، وشرکوهم بعد توحيدهم ، لبنائهم  إّال زمانهم وهابية، و

مسجداً علی أهل الکهف، وتبرکهم بهم، لکنهم لم يسلموا من الوهابيين بعد 
عدما هم بلوف مؤلفة من السنين، فکفرواُموتهم، وبعد أن مضی علی موتهم 

                                       
عزيز الحميد في شرح کتاب ، تيسير ال١٧٣٥: ٥مغني المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد  - ١

  .۴۶۸: ۴التوحيد 
  .٢١سورة الكهف :  - ٢
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  !!صاروا تراباً في قبورهم
 ءی القبور ما في وفاء الوفاـد علـاء المساجـواز بنـی جـدل علـا يـومم

بن علي  محمدالعزيز بن عمران بسنده إلی  عن ابن شبة عن عبد( للسمهودي :
 - م علي بن أبي طالببن أبي طالب في حديث ذکر فيه وفاة فاطمة بنت أسد أُ

فأمر بقبرها فحفر في موضع  وفيت خرج رسول اهللا |: فلما ت -إلی أن قال
  الحديث.)١()المسجد الذي يقال له اليوم قبر فاطمة

لخ يقتضي أنّه کان علی إ )في موضع المسجد(وقوله (هودي : قال السم
  انتهی. )٢()قبرها مسجد يعرف به في ذلک الزمان

فية المتوفی لخ الظاهر أنّه من کالم ابن الحنا )في موضع المسجد(وقوله : 
  ، فيکون المسجد قبل ذلک.٨١سنة 

 قال عبد العزيز: الغالب عندنا أن مصعب بن عمير وعبد(:  ءوفي وفاء الوفا
  انتهی. )٣()اهللا بن جحش دفنا تحت المسجد الذي بني علی قبر حمزة

العزيز بن عمران أنّه کان علی قبر حمزة  سيأتي عن عبد(وقال قبل ذلک : 
  انتهی. )٤()ک في المائة الثانيةقديماً مسجد، وذل

  
*     *     *  

                                       
  .١٢٣: ١تاريخ المدينة البن شبة النميري  - ١
  .٨٩٧: ٣|وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى - ٢
  .٩٢٢: ٣ |وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ،١٢٦: ١تاريخ المدينة البن شبة النميري  - ٣
  .٩٣٦: ٣ |طفىوفاء الوفاء بأخبار دار المص - ٤



 كشف اإلرتياب                                                                                    ٧٠٠   
    

  
  الفصل الثاني عشر
  في اإلسراج علی القبور

  
وهذا مما منعه الوهابية، محتجين بالحديث المتقدم في الفصل السابق : 

لعن هللا زوارات القبور أو زائرات القبور، والمتخذین علیھا المساجد «
ة منع الوهابيون إضاءة قبر النبي | لی هذه الروايإواستناداً  )١(،»والسرج

  هذه السنة،
بعدما کانوا يضيئونه في العام الماضي علی ما أخبرنا به  ١٣٤٦أعني سنة  

  الحجاج.
والجواب عن هذا الحديث بضعف السند کما بيناه في الفصل السابق، ومع 
تسليم السند فهو محمول علی صورة عدم المنفعة، النصرافه إلی ذلک، فيکون 

ن دلّ الشرع علی رجحان ييعاً للمال، أو علی غير قبور األنبياء واألولياء الذيتض
أمواتاً، أما إسراجها لقراءة القرآن واألدعية والصالة وانتفاع تعظيمهم، أحياًء و

للنفع الظاهر في ذلک،  ،محرماً الزائرين والبائتين فيهما فليس مکروهاً وال
المأمور به في الکتاب المجيد، ويکون فيکون من التعاون علی البر والتقوی 

                                       
، ۹۵: ۴، سنن النسائي ۲۰۱: ۱، سنن الترمذي ۸۷: ۲، سنن أبي داود۲۲۹: ۱مسند أحمد  - ١

، ۳۲۴، مسند ابن الجعد : ۸۷: ۴ولم يصححه، السنن الکبری للبيهقي  ۳۷۴: ۱المستدرک للحاکم 
 در، موا۱۱۵: ۱۲، المعجم الکبير ۴۵۲: ۷، صحيح ابن حبان ۲۶۹: ۲البن أبي شيبة  المصنّف
، ضعيف سنن ۲۹۷، تمام المنة ۲۱۱: ۳، إرواء الغليل ۴۰۸: ۲، الجامع الصغير ۶۵: ۳الضمآن 

  .۳۵الترمذي : 
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أن النبي | دخل « نظير ما حکي عن الترمذي أنّه روی عن ابن عباس : 
، قال العزيزي في شرح الجامع الصغير في شرح )١(»قبراً ليالً، فأسرج له سراج

فإن کان  : -إلی أن قال-ينتفع بها األحياء  محل ذلک حيث ال(قوله (والسرج): 
لنسائي: انتهی ، وقال السندي في حاشية سنن ا )٢()فع به صح ذلکهناک من ينت

نهي حيث يکون  علی أنّه ال انتهی، فدلّ )٣()ألنّه تضييع مال بال نفع والنهي عنه(
  هناک نفع.

يحرم إسراج القنديل علی (ي في حاشية الجامع الصغير : نفوقال الشيخ الح
 ا فيه من إضاعة المال ال به لممن ينتفع  ثُم قبر الولي ونحوه حيث لم يکن، 

  انتهی. )٤()لغرض شرعي
*    *    *  

                                       
  ، عون ٢٦: ٨للعيني  ئ، عمدة القار٥٥: ٤، السنن الكبرى للبيهقي ٢٦٠: ٢سنن الترمذي  - ١

  اديث ، الدراية في تخريج أح٣٥٢: ٢، نصب الراية ١١٤: ١١، المعجم الكبير ٣٠٩: ٨المعبود 
، نيل ١١٧: ٢، سبل السالم ٣٨٠: ٨، سبل الهدى والرشاد ١٩١: ٤، ميزان االعتدال ٢٤٠: ١الهداية 
  .٥٣٩: ١، فقه السنّة ١٣٧: ٤األوطار 

  .١٩٨: ٣السراج المنير على الجامع الصغير  - ٢
  .٢٢٦: ٢، تحفة األحوذي في شرح سنن الترمذي ٩٥: ٤حاشية السندي على النسائي  - ٣
  .١٦٠ـ  ١٥٩الجامع الصغير للحفني : حاشية  - ٤
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  الفصل الثالث عشر

  والصالة عند القبر الشريف وغيره في الدعاء
  ليه عند الدعاءإوالتوجه 

  
وهذا أيضاً مما منعه الوهابية وجعلوه شرکاً وکفراً، وقال قدوتهم ابن تيمية 

کانوا إذا جاؤوا عند قبر النبي|  إن الصحابة(في رسالة زيارة القبور: 
يسلّمون عليه، فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا اهللا مستقبلي القبر الشريف، بل 
  ينحرفون ويستقبلون القبلة ويدعون اهللا وحده کما في سائر البقاع أي

  .يتوسلون بالنبي| ال
إلی أن قال : ولهذا لم يذکر أحد من أئمة السلف أن الصالة عند القبور  

وفي مشاهدها مستحبة، وال أن الصالة والدعاء هناک أفضل منهما في غيرها، 
قبور المساجد والبيوت أفضل منها عند بل اتفقوا کلّهم علی أن الصالة في 

  األنبياء والصالحين، سميت مشاهد أو لم تسم.
 ذکر بعض اآليات واألخبار الواردة في المساجد کقوله تعالی :  ثُم  

  مسجداً بنی هللا لھ بیتاً من بنی «، وقوله|: )١(}هللاْعُمُر مََساِجَد إِنََّما  یَ {
  انتهی. )وقال إنّه لم يرد مثلها في المشاهد  .)٢(»في الجنة

                                       
  .١٨سورة التوبة:  - ١
  ، مجمع ٤٣٧: ٢، السنن الكبرى للبيهقي ٢٠٠: ١، سنن الترمذي ٣٢٣: ١سنن الدارمي  - ٢

، ٣٤٥: ١البن أبي شيبة  المصنّف، ٧٥: ٣للصنعاني  المصنّف، ٢١٢: ٤ ئ، عمدة القار٧: ٢الزوائد 
 ←، مسند أبي يعلى٥٢باحث عن زوائد مسند الحارث : ، بغية ال٤٣حميد : بن منتخب مسند عبد 
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ونقول : يدل علی جواز الصالة والدعاء عند قبر النبي | وقبور سائر 
مطلق ما دلّ علی جواز الصالة والدعاء و إطالقاألنبياء والصالحين عموم و

شک في تشرف المکان  العبادة في کلّ مکان ثبت شرفه في الشرع، وال
بالمکين الموجب لتشرف قبر رسول اهللا| بحلول جسده الشريف فيه، 
ويدل عليه عمل المسلمين خلفاً عن سلف، ويدل علی رجحان الدعاء عند قبر 

َجاُءوَك َفاْسَتْغَفَروا  َولَْو أَنَّھُْم إِذ َظلَُموا أَْنفَُسھُمْ  { النبي| قوله تعالی:
، لحالتي الحياة الموت، وأن حرمته| ميتاً کحرمته حياًاآلية، الشامل  )١(}هللا

في التوسل، وذکر جميع علماء المسلمين  مر ما کما قاله مالک للمنصور علی
من أهل المذاهب له في کتب المناسک، وذکرهم الدعاء المشتمل علی 

م ما قال شمس الدين الجزري في ما مر، ولنعاد باآلية المذکورة کاالستشه
إن لم يجب الدعاء عند النبي| ففي ( الحصن الحصين علی ما حکي عنه:

  .؟! انتهی )٢()أي موضع يستجاب
عمها حمزة کانت تزور قبر : «÷بور أن فاطمةوسيأتي في فصل زيارة الق

تزور قبور أنّها کانت :«  ، وفي رواية )٣(»تبکي عندهفي کلّ جمعة، فتصلي و

                                                                                           
  ، المعجم٤٨٨: ٤، صحيح ابن حبان ٢٦٩: ٢، صحيح ابن خزيمة ٤١١: ٤الموصلي  →

، نظم ٥٨٦: ٢، الجامع الصغير ١٩: ٣، المعجم الكبير ٣٠: ١، المعجم الصغير ٣٥٥: ٢األوسط  
  .١٨المتناثر من الحديث المتواتر : 

  .٦٤سورة النساء :  - ١
  .٣٤نقالً عن اُألصول األربعة في ترديد الوهابية لحكيم معراج الدين :  ٢٣الحصن الحصين :  - ٢
هذا الحديث رواته عن آخرهم ثقات، وقد (ووثق رواته وقال:  ٣٧٧: ١المستدرك للحاكم  - ٣

سنة ، تحرياً للمشاركة في الترغيب وليعلم الشحيح بذنبه أنّها راستقصيت في الحثّ على زيارة القبو
  ، عمدة٧٨: ٤، السنن الكبرى للبيهقي )مسنونة، وصلّى اهللا على محمد وآله أجمعين

  .١٣٢: ١، تاريخ المدينة البن شبة ٢٣٥: ٥، االستذكار ٥٧٢: ٣للصنعاني  المصنّف، ٧٠: ٨ ئالقار 
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وابن تيمية  )١(،»حد بين اليومين والثالثة، فتصلي هناک وتدعو وتبکيُالشهداء بأ
يقول: لم يذکر أحد من أئمة السلف أن الصالة عند القبور وفي مشاهدها 

  مستحبة؟!
َفأَْیَنَ◌ما تَُولُّْوا {وأما استقباله| عند الدعاء فال مانع منه، لقوله تعالی: 

، المرجو معها استجابة ته، بل هو راجح بقصد التبرک بمواجه)٢(}هللاَفَثمَّ َوْجُھ 
حانه کما بيناه في تضاعيف ما الدعاء، وبقصد التوسل والتشفع به، الثابت رج

بل يدل قول اإلمام مالک للمنصور المتقدم في فصل التوسل علی أن  ،مر
  له. مساوٍ  استقباله |أفضل من استقبال القبلة أو

لة؛ ألن العام بما دلّ علی أن أفضل الجهات جهة الق ينافي ذلک وال
دعو أم أستقبل القبلة وأ(يخصص، والمطلق يقيد، وفي قول المنصور لمالک: 

داللة واضحة علی أن الدعاء عند القبر الشريف  ؟|»ستقبل رسول اهللا ا
يشک أحد في رجحانه، وإنّما الذي توقف فيه المنصور  کان مشهوراً معروفاً ال

  ؟ستقبال القبراقبال القبلة حال الدعاء أفضل أم ن استأ
لم يقل أحد من أئمة المسلمين أن الصالة والدعاء (أما قول ابن تيمية : 

فيکذبه خبر مالک إمام دار  )عند القبور وفي مشاهدها أفضل منها في غيرها
  .الهجرة مع المنصور المشار إليه

في مشاهدها أفضل منهما في وأما کون الصالة والدعاء عند القبور و
غيرهما، فيکفي فيه ما دلّ علی شرف تلک البقاع بشرف من دفن فيها الذي 
صار ملحقاً بالضروريات في شرع اإلسالم، کما شرف جلد الشاة بکونه جلداً 

                                       
  .٤٣٨: ١٠شرح إحقاق الحق  - ١
  .١١٥سورة البقرة :  - ٢
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   للمصحف.
ا واألرض کلّها هللا تعالی؟! وقد قال هوما الذي يمنع من الصالة هللا عند

، والصالة جائزة في کلّ )١(»ض مسجداً وطھوراً جعلت لي األر«النبي|: 
بقاع األرض ، سيما الشريفة منها، بعد أن تکون هللا تعالی، والممنوع منه الصالة 

في فصل اتخاذ المساجد علی القبور،  تعظيماً له أو السجود له کما مر إلی القبر،
وت شرف المکان أما الصالة بقربه تبرکاً بالمکان المدفون فيه فال مانع منها، لثب

کما تکرر ذکره، والعبادة هللا ال للقبر، کما أن الصالة هللا في بالمکين ضرورة 
المسجد طلباً لشرف المکان مستحبة، وليست عبادة للمسجد، فالمسلمون 
يصلّون عند قبور شرفت بمن دفن فيها، لتنالهم برکة أصحابها الذين جعلهم اهللا 

ذي هو حجر شرف بمالمسة رجل إبراهيم مبارکين، کما يصلون عند المقام ال
َراِھیَم ُمصَ  لقوله تعالی : {× الخليل  الذي يفهم  )٢(}لّى  َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم إِْب

عون اهللا عندها، لشرفها ويد ،منه أن سبب اتخاذ المصلّی عنده تبرکه بقيامه عليه
ء في دفن فيها، فيکون دعاؤهم عندها أرجی لإلجابة، کالدعا بمنأيضاً 

المسجد أو الکعبة أو أحد األمکنة أو األزمنة التي شرفها اهللا، ولکن ابن تيمية 
تعود سرد الدعاوی المنفية بال دليل، بل مصادمة للضرورة، وتتابع أدوات النفي 
لترويج مدعياته، کما أن دعواه اتفاق أئمة السلف کلّهم علی أن الصالة في 

                                       
، ٢٢٤: ٢، سنن الدارمي ٣٠١: ١، مسند أحمد ٢٠١ ، الخصال:٢٨٥األمالي للشيخ الطوسي :  - ١

  ،١٩٩: ١، سنن الترمذي ١٨٨: ١كتاب التيمم، سنن ابن ماجة  ٦٨: ١صحيح البخاري 
  ، مسند أبي داود ٧٢: ١، مجمع الزوائد ٤٢٤: ٢، المستدرك للحاكم ٢١٠: ١سنن النسائي  

  .٤٢١: ٢، مسند الحميدي ٣٢: ١للصنعاني  المصنّف، ٦٤الطيالسي : 
  .١٢٥سورة البقرة:  - ٢
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اء والصالحين، دعوی مجردة عن الدليل، البيوت أفضل منها عند قبور األنبي
فليأتنا بواحد  ؟فمن هو الذي صرح بذلک من أئمة السلف فضالً عن کلّهم

  منهم إن کان من الصادقين!
وعن الخصائص الکبری للسيوطي في قصة المعراج عن النبي | قال: 

فرکبت ومعي جبرئیل فسرت، فقال : انزل فصّل، ففعلت، فقال : أتدري «
  . ت بطور سیناء حیث کلّم هللا موسی؟ صلی أین صلیت

 أتدري أین صلیت ؟ صلیت ببیت لحم قال: انزل فصلّ ، ففعلت، فقال :  ثُم
  انتهی.  )١(»حیث ولد عیسی

ء، منه يفهم أن محل والدة عيسی ينبغي الصالة فيه، کطيبة وطور سيناو
جود جسد أفال يکون المکان الذي بورک بو لفضله وبرکته بوالدة عيسی فيه

  وعبادة اهللا تعالی فيه؟!  مبارکاً مستحقاً الستحباب الصالةالنبي| فيه 
للهدم  يکون مکان والدة النبي| مستحقاً ألن يتبرک به، بل مستحقاً وال

  والمحو کما فعلته الوهابية به؟!
إ(زاد المعاد علی ما حکي عنه:  هم تلميذ ابن تيمية في کتابوقال ابن القي ن

د والوحدة والغربة والتسليم إلی ذبح الولد عبهاجر وابنها علی العاقبة صبر 
آلت إلی ما آلت إليه من جعل آثارهما ومواطیء أقدامهما مناسک لعبادة 

  انتهی. )٢()لمؤمنين، ومتعبدات لهم إلی يوم القيامةا

                                       
، تفسير ٥٨: ٦، تفسير الثعلبي ١٩٤: ١، مسند الشاميين ١٥٣: ٧، فتح الباري ٢٢٢: ١سنن النسائي  - ١

، كنز ١٢٧: ٤، دالئل النبوة لإلصبهاني ٢٨٦: ٨، إمتاع األسماع١٣٧: ٤، الدر المنثور ٧: ٧ابن كثير 
  .١٠٤: ٢ية ، السيرة الحلب٢٤٢: ١، تاريخ اإلسالم ٤١٣: ١٢العمال 

  . ٧٠: ١زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٢
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من األذی، مستحقة فإذا کانت آثار إسماعيل وهاجر، ألجل ما مسهما 
ما أوذي نبي قط «ات، فآثار أفضل المرسلين الذي قال : متعبدلجعلها مناسک و

والتبرک بها  اهاهللا فيها، وتکون عبادة اهللا عند تستحق أن يعبد ال )١(»کما أوذیت
  ؟!شرکاً وکفراً

| ، وبقيت ساکنة وقد کانت عائشة ساکنة في الحجرة التي دفن النبي 
بطل قول الوهابية دفن صاحبيه، وکانت تصلّي فيها، وذلک يفيها بعد دفنه و

  في فصل البناء علی القبور. م جواز الصالة عند القبور کما مربعد
*     *     *  

                                       
  ، تفسير البحر١٥١: ١، تفسير ابن عربي ١٧٥: ٤، تفسير الرازي ٥٦: ٣٩بحار األنوار   -  ١

، تاريخ اإلسالم ١٨٦: ٥الزمان  أبناء اءب، وفيات األعيان وأن٢٣: ٨، تفسير اآللوسي ٢٤٢: ٧المحيط  
ما أوذي نبّي والحديث ورد بلفظ : > ٣٤٦: ٣، كشف الغمة ٢٨٥: ١٥، الوافي بالوفيات ٣٣٣: ٤١

ُ مثل ما    <.ذیتأ
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  الفصل الرابع عشر

  أصحابها والتبرک بهافي تعظيم القبور و
  الشرع علی تحريمة بما لم ينص

  
نحو طواف حولها ومن لمس وتقبيل لها وألعتاب مشاهدها وتمسح بها و

  .ذلک
وأشرکوهم، وسموهم  عه الوهابية، وکفروا به المسلمين،هذا مما منو

عباد القبور ونحو ذلک، صرح به الصنعاني في کالمه السابق في القبوريين، و
الباب األول حيث عد الطواف بالقبور والتبرک والتمسح بها من موجبات 

بهم ، والوهابيون في کتا)١(الشرک، وأنّه کفعل أهل الجاهلية لألصنام واألوثان
تعظيم قبور األنبياء إلی شيخ الرکب المغربي المتقدم هناک، حيث جعلوا 

اء القباب واإلسراج والصالة عندها وغير ذلک من الشرک و عبادة نبواألولياء ب
  ، وصرح بذلک أيضا غير من ذکر.)٢(األوثان

سائر المؤمنين وأصحابها أحياًء ونقول تعظيم قبور األنبياء والصلحاء، بل و
 مانع منه وال ؛ راجح عقالً وشرعاً، ال)٣(هاتاً بما لم ينصّ الشرع علی تحريمأموو

ِ َفإِنََّھا ِمن {محذور فيه، ألنّه من تعظيم شعائر الدين:  َر هللاَّ ْم َشَعائِ َوَمن  یَُعظِّ

                                       
  ، المطبوع ضمن الجامع الفريد.٥٠٥تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد :  - ١
  .٥٩١ـ ٥٩٠: ٢عجائب اآلثار في التراجم واألخبار المعروف بتاريخ الجبرتي  - ٢
  (المؤلف). ،الوثنإلى  يمثل السجود لها والصالة إليها كما يصلّ - ٣
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، فيبقی داخالً في العموم مع ه، ولم يدل دليل علی تحريم)١(}تَْقَوى الْقُلُوبِ 
لّ قريب إلی اهللا، حياً وميتاً، وال يعد ذلک عبادة لها يم کُحکم العقل بحسن تعظ

کما توهمه الوهابية؛ ألنّه ليس کلّ تعظيم أو خضوع أو تذلل بقيام أو غيره 
يکون عبادة، ويوجب شرکاً وکفراً أو يکون محرماً، فقد عرفت في المقدمات 

ست العبادة اهللا والتي توجب الشرک والکفر لي أن العبادة المنهي عنها لغير
إن تعظيم القبور ومن فيها تي تشمل مطلق التعظيم والخضوع، واللغوية قطعاً ال

طاعة هللا دخل في ذلک، بل تعظيمها  عبادة وي والقيام والخضوع عندها ال
 بادة وتعظيم له وخضوع له کما مرتعالی؛ ألن تعظيم من عظّمه اهللا طاعة هللا وع

  وجبة للشرک والکفر.في المقدمات، وليس عبادة للمعظم م
أما أن األنبياء والصلحاء ممن يستحق التعظيم عنده تعالی، وأن لهم حرمة 

وأمواتاً، فألنّهم أنبياء اهللا ورسله الذين  وشرفاً وفضالً وبرکة، أحياًء وشأناً
ختارهم واجتباهم برسالته، وميزهم علی جميع خلقه، وجعلهم أمناء شرعه ا

اء اهللا، المطيعون ألمره  ونهيه، فحرمتهم أحياء ودينه، والصالحون هم أحب
يشک فيها مسلم، وهو عند المسلمين ملحق بالضروريات، فالنبي  وأمواتاً ال
في قال اإلمام مالک للمنصور کما مر تسقط حرمته بموته، وقد  والصالح ال

، واعترف الوهابية في )٢(فصل التوسل إن حرمة النبي| ميتاً کحرمته حياً
ة الثانية من رسائل الهدية السنية بأن رتبة النبي  أعلی مراتب المخلوقين، الرسال

                                       
  .٣٢سورة الحج :  - ١
   ، إمتاع١٣٥: ٥الغدير  في کتاب ذلكــوك ةــدمـفي الصفحات المتقراجع القصة  - ٢
، ١٤٠’ : ، دفع الشبه عن الرسول٤١: ٢، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٦١٧: ١٤األسماع  

، شواهد ٥٨ير الفؤاد : ، تطه٩، الدرر السنية: ١٦٣، شفاء السقام : ٤٣٩: ١١سبل الهدى والرشاد 
  .٧، سيف الجبار :١٥٦: ’الحق في االستغاثة بسيد الخلق
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وأنّه حي في قبره حياة برزخية، وأن من أنفق نفيس أوقاته بالصالة عليه فقد فاز 
أنّهم يقولون النبي |  ، وإن کان المنقول عنهم کما مر)١(بسعادة الدارين

ة دين اإلسالم تقضي بخالف ورأن ضر إّال طارش، وعصا أحدنا أنفع له منه 
ن المکان يتشرف بالمکين، وينال به الفضل والبرکة، وإذا ثبتت حرمة أهذا، و

األنبياء والصالحين أحياًء وأمواتاً فبدفنهم في مکان يکتسب ذلک المکان شرفاً 
وفضالً وبرکة، ويستحق التعظيم کما يستحق جلد الشاة التعظيم بجعله جلداً 

لبرکة، والفضل بمجاورة المصحف، فيجب تعظيمه وتحرم للمصحف، وينال ا
هانته وتنجيسه، وکما أن من احترام المصحف احترام جلده، فمن احترام إ

األنبياء والصلحاء احترام قبورهم المتشرفة بأجسادهم الشريفة، فتعظيم هذه 
ئه اهللا الذي جعلها محترمة معظمة؛ ألنّها قبور أنبيا القبور واحترامها هو بأمر

  اهللا تعالی؛ ألن کلّ  ورسله الذين أمر باحترامهم وتعظيمهم، فيکون عبادة
ما کان عن أمر اهللا فهو طاعة وعبادة هللا، وذلک کتعظيم األخ في اهللا واحترامه،  

جر واألبوين وخفض جناح الذل لهما، والمسجد والکعبة والحرم والمقام والح
  جر األسود وغيرها.والح -بکسر الحاء -

لما ذهب × ومدفنهما، فإن إبراهيم ÷مهالحجر هو منزل إسماعيل وأُو
إلی مکة عمد بها إلی موضع الحجر وأمرها أن تتخذ فيه  بهاجر وإسماعيل

في الحجر، فلما مات إسماعيل وعمره مائة  عريشاً، فلما ماتت دفنها إسماعيل
يخ رانفي في ت، ذکر ذلک قطب الدين الحمه في الحجروثالثون عاماً دفن مع أُ

  .)٢(عن األزرقي مکة نقالً
                                       

  .٥١الوهاب:   اهللا بن محمد بن عبد الرسالة الثانية لعبدوالتحفة النجدية،  الهدية السنية - ١
، ٢٥٨: ١٥ ئ، عمدة القار٥٧٤: ٢، البحر الرائق ٢٥٠: ١، السيرة الحلبية ٢٧ـ  ٢٢تاريخ مكة :  - ٢
  ←، المعارف البن١٤٦: ٧٠، تاريخ مدينة دمشق ٥٢: ١، الطبقات الكبرى ١٢٦: ١ر المنثورالد
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َیا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا {وقد أوجب اهللا احترام النبي| غاية االحترام فقال: 

ِضُكْم  ْصَواَتُكْم فَْوَق َصْوِت النَّبِيِّ َوالَ َتْجَھُروا لَُھ بِالْقَْوِل َكَجْھِر َبْع ْرَفُعوا أَ الَ َت

قبور األنبياء والصلحاء عبادة لها وشرکاً لکان  ، ولو کان احترام)١(}...لَِبْعض
تعظيم الکعبة والطواف بها والحجر األسود وتقبيله والحجر والمقام والمساجد 
والمشاعر، واألبوين وإطاعتهما، وخفض جناح الذل لهما، وغض األصوات 
عند رسول اهللا| ، وخفضه جناحه لمن اتبعه من المؤمنين، وسجود 

ود أخوة يوسف وأبويه له، وتعظيم الجنود ألمرائهم، المالئکة آلدم، وسج
مهاتهم، وقيامهم م وأُـاء آلبائهــاء، واألنبيــي| وللخلفــة للنبـابـوالصح

اهللا  وخضوعهم لهم، والوهابية للسلطان ابن سعود، وغير ذلک؛ کلّه عبادة لغير
  وشرکاً، ولم يسلم من الشرک نبي فمن دونه.

الشرع عليه وأمر به ال کالم لنا فيه إنّما الکالم  يقال: التعظيم الذي نصّ ال
  .فيما لم ينصّ عليه الشرع

اهللا شرک، يکون  ألنا نقول: إذا فرض أن کلّ تعظيم عبادة، وکلّ عبادة لغير
اهللا تعالی قد أمر بالشرک ورضيه وأحبه، وذلک باطل، لقبح الشرک عقالً ونقالً : 

ُر أَن یُشْ { الَ َیْغفِ   يمکن أن يرخص اهللا تعالی في الشرک. ، وال)٢(}َرَك بِھِ إِنَّ ّهللاَ 

                                                                                           
، البداية ٢٠: ١، تاريخ اإلسالم ١٢٥: ١، الكامل في التاريخ ٢٢١: ١، تاريخ الطبري  ٣٤قتيبة:  →

  ، قصص٣: ١، السيرة النبوية البن هشام ٣٧:  ١ق ٢، تاريخ ابن خلدون ٢٢٢: ١والنهاية 
  .٢٢١: ٢، معجم البلدان ١٥٩: ١، سبل الهدى والرشاد ٢٩٦: ١اء األنبي 
  .٢سورة الحجرات :  - ١
  .٤٨سورة النساء:  - ٢
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يصير  وورود األمر به ال يرفع الشرکية؛ ألن ما هو شرک قبل األمر ال
مر في المقدمات. مع أنّه  يغير الموضوع کما توحيداً باألمر به، إذ الحکم ال

ظيم قبور ل بورود الشرع بتعظيم هذه المذکورات يقال بوروده بتعاکما يق
ا عرفت من أن فضلها وبرکتها الموجب لتعظيمها ثابت األنبياء والصالحين، لم

  بضرورة الشرع.
× هو إالّ صخرة تشرفت بقيام إبراهيم  اهللا بتعظيم المقام وما وکيف أمر

 عليها حين بناء البيت، وبأثر قدمه، ولم تکن وثناً معبوداً، وال معظمها کافراً وال
| سيد  محمد، وقبر ×اهيم خليل الرحمن مشرکاً، وکان معظم قبر إبر

  ذين حويا جسديهما الشريفين کافراً ومشرکاً؟! ولدآدم اللّ
  هم هذا بهتان عظيم.سبحانک اللّ

نا فساده في محاله وتوهم ورود النهي عن تعظيم القبور بي.  
أن يدفنا  هيبر وشرفها وفضلها وبرکتها إيصاء صاحويکفي في حرمة القبو

وقد عد دفنهما معه أعظم منقبة لهما، ولو کانت القبور ليس مع النبي | ، 
  ترجی برکتها وبرکة جوارها، فما الموجب لذلک ؟!  لها حرمة وشرف، وال

بجده |، وظن × ولما أراد بنو هاشم تجديد العهد بالحسن بن علي 
مية وأعوانهم أنّه يريدون دفنه عند جده لبسوا السالح ومنعوهم أشد المنع أُ وبن
  ؟!)١(ن عند جدهين: أيدفن عثمان في أقصی البقيع ويدفن الحسقائل

ذا يأتي بنو هاشم برکة ترجی، فلما شرف وال وإذا لم يکن للقبر حرمة وال
                                       

، تاريخ مدينة ٥٠:  ١٦، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد ٣٩٢: ١البر  االستيعاب البن عبد - ١
، ٢٧٤: ١١والنهاية  ، البداية٢٢٩: ٤، تاريخ اإلسالم ٢٧٩: ٣، سير أعالم النبالء ٢٨٨: ١٣دمشق 

  .٦٧: ٢، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ٤٩٤: ٣، السيرة الحلبية ١٤٢ذخائر العقبى : 
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عين  إّال بوصية منه ؟! وهل هذا  ة الحسن ليجددوا به عهداً بجده |بجناز
وجعلوه التوسل والتبرک بالنبي| وبقبره بعد الموت الذي أنکره الوهابية 

  شرکاً؟! 
هاشم بفعلهم هذا وجهلوا معنی التوحيد  وبنو× وهل أشرک الحسن 
  الذي عرفه أعراب نجد؟!

مية لدفن عثمان في وإذا لم يکن للقبور شرف وحرمة، فلماذا يتأسف بنو أُ
  أقصی البقيع ويمنعون من دفن الحسن عند جده؟!

ين بشرف من لّ ذلک دال علی شرف البقعة وفضلها عند عموم المسلمکُ
فيها، وأن الدفن فيها طلباً لشرفها وبرکتها أمر راجح مطلوب محبوب ، تراق 
دونه الدماء، وتزهق النفوس، وحينئذ فقياسهم تعظيم قبور األنبياء والصالحين 
بتعظيم األصنام واألوثان التي لم يجعل اهللا لها حرمة، ونهی عن تعظيمها، سواء 

  رها؛ قياس فاسد، وجهل فاضح .کانت صور قوم الصالحين أو غي
وقال صاحب المنار في مجموعة مقاالته (الوهابيون والحجاز) ما معناه: 

قال : حدثني الشريف  مإن تعظيم القبور تعظيماً دينياً من أعمال الشرک!! ثُ(
المطلب الذي کان أعقل رجل  شرف عدنان باشا حفيد الشريف عبد محمد

في مسجد ابن عباس بالطائف يصلّي مستقبل  في شرفاء مکة أنّه رأی رجالً
القبر مستدبر القبلة، فظنه أعمی، وجاء ليحوله إلی القبلة، فرآه بصيراً وأبی أن 

  حول، فأمر بإخراجه.يت
نياً کان سبباً لمنکرات إلی أن قال  ما حاصله: إن تعظيم القبور تعظيماً دي 

دين بالضرورة کفر وخروج إن استحالل المجمع عليه والمعلوم من الکثيرة، و
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  انتهی. )١()من الملة
تعظيم قبور األنبياء والصالحين تعظيماً أناه ووقد عرفت بما بي وضحناه أن

مور المندوب إليها في الشرع، کتعظيم نفس األنبياء والصالحين، دينياً من اُأل
داً وأن حرمتهم أمواتاً کحرمتهم أحياًء، وأنّه کتعظيم جلد الشاة المعمول جل

  يشک في ذلک إالّ جاهل أو معاند.  للمصحف ، ال
وما حکاه عن هذا الشريف لم نسمع بمثله في شيء من بالد اإلسالم ال من 

يوجب  ال  ن فرض صدقهأفرية، و إّال نظنه  من أجهل العوام، وال الخواص وال
وأوصلته × لّ تعظيم شرکاً وکفراً، فهل إذا عظمت السبائية علياًأن يکون کُ

لّ تعظيم له شرکا؟! ويدخل في حکمه علی ی درجة األلوهية يکون کُإل
استحالل المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة بأنّه کفر وخروج من الملة 
تعظيم قبر النبي | والتبرک به، فإن المسلمين قد أجمعوا علی ذلک في 

 ولم جميع األعصار واألمصار قوالً وعمالً حتّی وصل إلی حد الضرورة ،
  !يخالف فيه غير الطائفة الوهابية

تمسح به وطواف حوله ه بلمس وتقبيل ووأما التبرک بقبر النبي| وغير
  ا ستعرف من األدلة الکثيرة الدالة عليه.جوازه ورجحانه ، لم حو ذلک فالحقون

أما علماء أهل السنة فاختلفوا في جوازه واستحبابه وکراهته، ولکن من 
عم منافاته لألدب کما ستعرف، قال السمهودي في کرهه إنّما کرهه بز

يجوز أن يطاف بقبره |، ويکره الصاق البطن  قال النووي: ال( :ءوفاءالوفا
  قاله الحليمي وغيره. ،عبيد اهللا جدار القبر، قاله أبوب والظهر

                                       
  .١٠٢والحجاز :  ونمجموع مقاالت الوهابي - ١
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د منه کما يبعد منه لو عبحه باليد وتقبيله، بل األدب أن يقال: ويکره مس
ذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه ومن خطر حضره في حياته. ه

بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البرکة فهو من جهالته وغفلته ؛ ألن البرکة 
وفي اإلحياء مس المشاهد وتقبيلها  وأقوال العلماء )١(فيما وافق الشرعإنّما هي 

  .عادة النصاری واليهود
القبر ومسه وتقبيله من البدع التي تنکر  علی وقال الزعفراني : وضع اليد

شرعاً، وروي أن أنس بن مالک رأی رجالً وضع يده علی قبر النبي |فنهاه 
وقال: ما کنا نعرف هذا علی عهد رسول اهللا|. وقد أنکره مالک والشافعي 

 ن قصد بوضع اليد مصافحة الميتإ :وأحمد أشد اإلنکار، وقال بعض العلماء
  .ه حرج، ومتابعة الجمهور أحقيکون ب يرجی أن ال

  وفي تحفة ابن عساکر: ليس من السنة أن يمس جدار القبر المقدس، 
يجوز،  وال وف کما يفعل الجهال، بل يکره ذلکيط وال أن يقبله، وال

روی من طريق أبي نعيم بسنده أن  ثُم والوقوف من بعد أقرب إلی االحترام ، 
  . )٢(النبي|ابن عمر کان يکره أن يکثر مس قبر 

قال البرهان بن فرحون بعد ذکره: وهذا تقييد لما تقدم، وهو عن ابن عمر 
  في القبر نفسه، فالجدر الظاهرة أخف إذا لم يکثر منه.

بن حنبل إنّهم يلصقون بطونهم بجدار عن تأليف ابن تيمية : قيل ألحمد و
  لّمون؟القبر، وأهل العلم من أهل المدينة ال يمسونه ويقومون ناحية ويس

  .)٣(فقال : نعم، هکذا کان ابن عمر يفعل
                                       

  .٢٧٥: ٨إلى هنا عبارة النووي في المجموع  - ١
  .٣٧٨: ١٢ء ، سير أعالم النبال١٦١: ١، تذكرة الحفاظ ١٠٦الحديث في جزء ابن عاصم:  - ٢
  .١٤٥كي : نالصارم الم ،٣٦٧: ١إقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم  - ٣
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 بکر األثرم: قلت ألحمد بن حنبل : قبر النبي| يلمس وـال أبــوق
به؟ ح ويتمس  

  .قال : ال أعرف هذا
  قلت : فالمنبر؟

جاء فيه شيء يروونه عن ابن أبي فديک، عن ابن  قال: أما المنبر فنعم، قد
ويروونه عن سعيد بن المسيب في  أبي ذئب، عن ابن عمر أنّه مسح المنبر،

بن سعيد شيخ مالک أنّه  یعن يحيالرمانة أي رمانة المنبر قبل احتراقه، ويروی 
حيث أراد الخروج إلی العراق جاء إلی المنبر فمسحه  ودعا فرأيته استحسن 

  ذلک.
  يمسه بيده. وال يلصق بطنه بالجدار قال السروجي الحنفي: ال

  يصلق به هندي: فيمن وقف بالقبر الوعن کتاب أحمد بن سعيد ال
  يقف عنده طويالً.  يمسه وال وال

  يستحب التمسح بحائط قبر النبي| وقال ابن قدامة من الحنابلة : ال
  . )١(وال يقبله

وحکی العز بن جماعة عن کتاب العلل والسؤاالت لعبد اهللا بن أحمد بن 
مسه ويقبله حنبل: سألت أبي الرجل يمس منبر رسول اهللا| ، ويتبرک ب

  ويفعل بالقبر مثل ذلک، رجاء ثواب اهللا تعالی؟ 
  .)٢(قال: ال بأس

  جماع.عن النووي من اإل قال العز بن جماعة: هذا يبطل ما نقل
ليس مما قام  وقال السبکي في الرد علی ابن تيمية : إن عدم التمسح بالقبر

                                       
  .٤٩٦: ٣، الشرح الكبير ٥٩١: ٣المغني البن قدامة  - ١
  .٤٩٣: ٢العلل  - ٢
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ي أخبار بن الحسين بن جعفر ف يحيىإلجماع عليه، فقد روی أبو الحسين ا
المدينة، عن عمر بن خالد، عن أبي نباته، عن کثير بن زيد، عن المطلب بن 

ذا رجل ملتزم القبر، فأخذ مروان إبن حنطب: أقبل مروان بن الحکم فاهللا  عبد
   قال: هل تدري ما تصنع؟ ثُم برقبته 

 ،فقال : نعم إنّي لم آت الحجر، ولم آت اللبن، إنّما جئت رسول اهللا|
تبکوا علی الدین إذا ولیھ أھلھ، ولکن  ال« :ل اهللا|يقولسمعت رسو

  .»أبکوا علیھ إذا ولیھ غیر أھلھ
  .)٢())١(بو أيوب األنصاريأقال المطلب: وذلک الرجل 

الملک بن  عبدعن رواه أحمد بسند حسن (وقال السمهودي في مقام آخر: 
يذکر لم ه عمرو، عن کثير بن زيد، عن داود بن أبي صالح وذکر مثله إالّ أنّ

  .)اللبن(و
قال: ورواه الطبراني في الکبير واألوسط وتقدم في المبحث الثاني تمريغ 

  بالل وجهه علی القبر لما جاء لزيارته| .
الحسيني، عن أبيه ،  یة ابن عساکر من طريق طاهر بن يحيوفي تحف :قال
ده، عن جعفر بن عن جدا رمس رسول  ،، عن أبيهمحمعن علي قال : لم

| جاءت فاطمة، فوقفت علی قبره، وأخذت قبضة من تراب القبر اهللا
  ووضعتها علی عينها وبکت، وأنشأت تقول:

                                       
، وصحح إسناده ، المعجم ٥١٥: ٤، المستدرك للحاكم ٤٢٢: ٥هذه الحادثة في مسند أحمد  - ١

  وقال: >وفيه كثير بن زيد وثّقه ٣٤٥: ٥، مجمع الزوائد ٩٤: ١األوسط ، المعجم ١٥٨: ٤الكبير 
، سبل الهدى ١٩٠، رفع المنارة: ٥٠٣: ٦أحمد وغيره<، فيض القدير في شرح الجامع الصغير  

  .٣٩٨: ١٢والرشاد 
  وما بعدها. ١٣٥٩: ٤ | وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى - ٢
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متُن شَاذا علی م مربأن ال  ة أحمد يم دی الزَشمغَ ماناـيوال  
  )١(يايالن لَدع مِاعلی األي تَـبصُ      لو أنّها بصائي مـعل تَبصُ

ابن عمرکان يضع يده اليمنی علی القبر  حملة: أنقال: وذکر الخطيب ابن 
شک أن االستغراق  : وال ـ  إلی أن قال ـ )٢(الشريف، وأن بالالً وضع خده عليه

لّه االحترام في المحبة يحمل علی اإلذن في ذلک، والمقصود من ذلک کُ
  والتعظيم، والناس تختلف مراتبهم في ذلک، کما کانت تختلف في حياته، 

 ،ناةُأ وأناس فيهم يملکون أنفسهم ، بل يبادرون إليه،  اس حين يرونه النُأف
  .والکلّ محل خير

سود بعضهم من مشروعية تقبيل الحجر األوقال الحافظ ابن حجر: استنبط 
ونقل عن ـ : إلی أن قال ـ جواز تقبيل کلّ من يستحق التعظيم من آدمي وغيره 

واز تقبيل المصحف الشافعية جأبِي الصيف اليماني أحد علماء مکة من 
ونقل الطيب الناشري عن المحب الطبري  ،)٣(وقبور الصالحين وأجزاء الحديث

  أنّه يجوز تقبيل القبر ومسه. 
  قال: وعليه عمل العلماء الصالحين وأنشد:

    أمر يارِعلی الد ـِا الجذَ لُــبأقُ  یلَــيلَ يارِددار ارِداذا الجِو  
                                       

  ، نظم درر٢٠٨: ١، مناقب آل أبي طالب ٧٥ ، روضة الواعظين :٤٣٠: ٢الشرح الکبير  - ١
   ، عيون األثر البن سيد٢٥٣: ١، الوافي  بالوفيات ١٤٩: ١٩، تفسير اآللوسي ١٨١السمطين:  
  .٦٧٢: ١، الفصول المهمة ٤٣٤: ٢الناس  
  ، إمتاع األسماع٤٥١: ١١، سبل الهدى والرشاد ٥٧: ٢الشفا بتعريف حقوق المصطفى  - ٢
  .٦١٨: ١٤للمقريزي  
  .١١٥: ٥، نيل األوطار ٣٨٠: ٣فتح الباري  - ٣
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   ماو حب يلبِن قَغفَشَ يارِالد  ولکن حب من سياراکن الد  
اهللا، عن إسماعيل بن يعقوب التيمي:  وعن أبي خيثمة، عن مصعب بن عبد

کان ابن المنکدر يصيبه الصمات، فکان يقوم کما هو يضع خده علی قبر 
النبي|، فعوتب في ذلک، فقال: إنّه يصيبني خطرة، فإذا وجدت ذلک 

  استشفيت بقبر النبي|.
کان يأتي موضعاً من المسجد في الصحن فيتمرغ فيه ويضطجع، فقيل له و

 )١()في النوم :في ذلک فقال : إنّي رأيت النبي | في هذا الموضع. أراه قال
  .ءانتهی ما أردنا نقله من وفاء الوفا

وبذلک ظهر أن جملة ممن کره الصاق البطن والظهر والمسح باليد أو 
قوف إنّما قال به لمنافاته األدب واالحترام بزعمه، کثاره والتقبيل وإطالة الوإ

لخ، وقول ابن عساکر: إ )د منهعببل األدب أن ي(کما يدل عليه قول الحليمي : 
   .)حترامإلقرب إلی اأوالوقوف من بعد (

أصل المس، فکأنه رأی  وما حکي عن ابن عمر من کراهته إکثار المس ال
  ة الوقوف التي في کتاب الهنديأن في إکثار المس سوء أدب، وکذا إطال

  لکونه عبادة، وکيف يتوهم فيما جعل منافياً لالحترام أنّه عباده؟! ال
وبعضهم کرهه لزعم أنّه بدعة کما في کالم الزعفراني، ويدل عليه قول 

ليس (، وقول ابن عساکر: )ما کنا نعرف هذا علی عهد رسول اهللا |(مالک: 
إنّه عادة (، وقول الغزالي: )ابن عمر يفعل هکذا کان(، وقول أحمد: )من السنة

، وغير ذلک من کلماتهم، وکذلک منع الطواف به لزعم أنّه )النصاری واليهود

                                       
  .١٤٠٦ـ  ١٤٠٢: ٤المصطفى  |وفاء الوفا بأخبار دار - ١
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    بالطواف بالکعبة المشرفة. هأو لشبهبدعة 
يقصد به سوی التبرک، وهو  وکيف کان فليس في شيء من ذلک، إذ ال

وی جسد النبي| مبارک، يشک مسلم بأن القبر الذي ح جائز وراجح ، إذ ال
 قد نالته برکة جسده الشريف، سيما إذا قلنا بحياته البرزخية في قبره  التي ال

  تنکرها الوهابية کما مر في المقدمات .
وإذا کان لذلک فال مانع من التبرک بقبره الشريف بجميع أنواع التبرک من 

ضاة تقي تقبيل ولمس وإلصاق بدن وطواف حوله وغير ذلک، قال قاضي الق
الدين أبو الحسن السبکي في محکي کتابه شفاء السقام في زيارة خير األنام 

وأن  -أي ابن تيمية -نحن نقطع ببطالن کالمه(الذي يرد به علی ابن تيمية: 
المعلوم من الدين وسيرة السلف الصالحين التبرک ببعض الموتی من 

  الصالحين، فکيف باألنبياء والمرسلين؟!
قبور األنبياء وغيرهم من أموات المسلمين سواء، فقد أتی  ومن أدعی أن

حط لدرجة النبي| إلی درجة وفيه أمراً عظيماً نقطع ببطالنه وخطئه فيه، 
من سواه من المؤمنين، وذلک کفر متيقن، فإن من حط رتبة النبي| عما 

   .يجب له فقد کفر
  .يجب عليهولکنه منع من التعظيم فوق ما  فإن قال: إن هذا ليس بحط

قلت : هذا جهل وسوء أدب ونحن نقطع بأن النبي | يستحق من 
يرتاب في ذلک من في  التعظيم أکثر من هذا المقدار في حياته وبعد موته، وال

  انتهی. )١()قلبه شيء من اإليمان
ا عرفت في المقدمات من أو بعضه بدعة توهم فاسد، لمذلک  ّوتوهم أن

   دخوله في عمومات أدلة الشرع وفحاويها،  أنّه يکفي في کون الشيء سنة
                                       

  .١٠٨، تطهير الفؤاد : ٢٥٠شفاء السقام:  - ١
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يلزم النص عليه بخصوصه، وقد فهم ضرورة من الشرع أن في القبر الذي  وال
له فضالً، وذلک کاف ضم جسد سيد ولد آدم وأشرف المخلوقات برکة، وأن 

  في جواز التبرک به جميع أنواع التبرک التي يرجی بها نيل برکته.
اإلنکار معارض بما مرنّه کان يعن أحمد من أ وما مر من  نکره أشد

يدل علی  ال )هکذا کان ابن عمر يفعل(وقوله:  ،حکاية ولده عنه الترخيص فيه
يبعد أن يکون ترک ابن عمر له لظنه أن غيره أقرب إلی  ترجيحه لفعله، وال

ر األدب ، مع أنّه معارض بما مر من أنّه کان يضع يده علی القبر، وأنّه کره إکثا
المس ال أصله، وکراهته اإلکثار لظن منافاته األدب، ومعارض بما مر من التزام 
أبي أيوب األنصاري للقبر ورده علی مروان ذلک الرد، ومن تمريغ بالل وجهه 
 ووضع خده عليه، ووضع الزهراء ترابه علی عينها، واستشفاء ابن المنکدر به

وم ، بتمرغه واضطجاعه فيه، ه فيه في النآبوضع خده عليه، وبالموضع الذي ر
واالستشفاء أعظم من التبرک، ولذلک أجازه أبو الصيف أحد علماء مکة، 

مر وسعيد مع أن ابن ع ،ي، وقال : إن عليه عمل العلماء کما مروالمحب الطبر
الذي نال  مالک تبرکوا بمسح المنبر، کما مربن سعيد شيخ  یابن المسيب ويحي

عليه برهة من الزمان، فکيف بقبره الذي بورک  البرکة بجلوس رسول اهللا |
الدهور واألعوام ؟!  بوجود جسده الشريف علی مر  

األسود جواز تقبيل کلّ من  ولذلک استنبط بعض العلماء من تقبيل الحجر
إنّي ألقبلک وإنّي أعلم أنّک (يستحق التعظيم من آدمي وغيره، وقد قال عمر: 

 )١()رأيت رسول اهللا | يقبلک ما قبلتک ال أنّيتنفع، ولو تضر وال حجر ال
رواه ابن ماجة، ولذلک جوز أحد علماء مکة تقبيل المصحف وأجزاء الحديث 

                                       
  : ٥ للبيهقي  السنن الكبرى ، ٩٨١: ٢، سنن ابن ماجة ٦٦: ٤صحيح مسلم   ،٢٦: ١مسند أحمد  - ١
  الموصلي  ىـي يعلــ، مسند أب٧٢: ٥للصنعاني  المصنّف ،٨ي داود الطيالسي : ـد أبـ، مسن٧٤ 
  .٣٠٤: ٤، السيرة النبوية ١٧٢: ٥، البداية والنهاية ٤١٢:  ١٨، سير أعالم النبالء ١٦٩: ١ 
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وتقبيل المصحف عليه عمل المسلمين کلّهم جيالً بعد جيل، وروي کما مر ،
، رواه )١(أن النبي| طاف راکباً وکان يستلم الرکن بمحجنه ويقبل المحجن

لمالمسة الرکن أفال يجوز تقبيل قبر  ذا جاز تقبيل المحجنإو .مسلم وابن ماجة
  حل فيه رسول اهللا|؟!

اقتداًء بفعل رسول اهللا|، ولو رأيناه  يقال : إنّما يجوز تقبيل المحجن ال
  تباع؟يقبل القبر ما توقفنا في جوازه، والعبادة مبناها علی األ

سة الرکن جواز : استفدنا من تقبيله المحجن الذي تبرک بمالم ألنا نقول
تقبيل کلّ مستحق للتعظيم، علی نحو ما استفاد ذلک بعض العلماء من تقبيل 

ني في إرشاد الساري عن أصحاب الوحکی القسط ،الحجر األسود کما مر
  المذاهب استالمه باليد وتقبيلها واإلشارة إليه باليدين وتقبيلهما.
قبيل يده أو بدنه ولو کان تقبيل قبر النبي| عبادة له أو للقبر لکان ت

الشريف في حياته وبعد موته عبادة له، لعدم تصور الفرق، مع أنّه قد روی 
وقد  ،)٢(النبي| ل يدأحمد بن حنبل في مسنده بسنده عن ابن عمر أنّه قب

                                       
  ، السنن الكبرى٤٠٢: ١، سنن أبي داود ٩٨٣: ٢، سنن ابن ماجة ٦٨: ٤صحيح مسلم  - ١
  ، السنن الكبرى ٤١: ٥للصنعاني  نّفالمص، ٢٤٣: ٣، مجمع الزوائد ١٠٠: ٥قي ـــللبيه 

  ، أمالي ٢٤٠: ٤، صحيح ابن خزيمة ١٢١المسندة :  ن، المنتقى من السن٤٠١: ٢ائي ــللنس
 ،۱۰۱: ۳المعجم األوسط ،٣٢٦: ١٠، المعجم الكبير ١٣٧: ٩، صحيح ابن حبان ٣١٧المحاملي: 

  .٣٤٥ :٥، موارد الضمآن ١١٥: ٣، نصب الراية ٨٦: ٤معرفة السنن واآلثار 
، النهاية في غريب ١٠٨: ١٣والمحجن: عصة معقفة الرأس كالصولجان. راجع لسان العرب 

  .٣٤٧: ١الحديث 
  البن أبي المصنّف، ١٢٢١: ٢، سنن ابن ماجة ٥٩ة في تقبيل اليد : صالرخ ٢٢: ٢مسند أحمد  ٢
  .١٧: ٢، تخريج األحاديث واآلثار ١٩٨: ٦شيبة  
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ل سواد بن غزية بطن رسول اهللا| في غزوة بدر، نقله في السيرة قب
اد بن عمرو ولم ينهه، رواه ه | علی ذلک، وقبل کشحه سو، وأقر)١(الحلبية

ومن (، وفيها أيضاً عن الخصائص الصغری: )٢(أبو داود کما في السيرة الحلبية
  . )٣()أنّه ما التصق ببدنه مسلم وتمسه النار خصائصه|

قول: وليس ذلک إالّ ببرکة بدنه الشريف، فمن التصق بقبره الذي بورک أ
  بالتصاقه ببدنه الشريف يرجی له ذلک.

، وعن )٤()وهو ميت ل النبي|بکر قب أن أبا(ن ماجة في سننه: وأخرج اب
کفاية الشعبي وفتاوی الغرائب ومطالب المؤمنين وخزانة الرواية ما هذا لفظه: 

بأس بتقبيل قبر الوالدين؛ ألن رجالً جاء إلی النّبي |فقال: يا رسول اهللا،  ال(
، فأمره أن يقبل رجل إنّي حلفت أن أقبل عتبة باب الجنّة، وجبهة حور العين

                                       
، إمتاع ١١٩: ١٤، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد ٣٧٥: ٢بة سد الغابة في معرفة الصحاُأ - ١

  ، السيرة النبوية البن٣٣٦: ١، عيون األثر ٤٥٧: ٢، السيرة النبوية البن هشام ٩٩: ١األسماع 
  .٤٠٢: ٢، السيرة الحلبية ٤١٠: ٢كثير 
  ستدركالم ،١٥٧: ٦، نصب الراية ١٠٢: ٧، السنن الكبرى للبيهقي ٥٢٣: ٢سنن أبي داود  - ٢
، ٢٣٢: ٢، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢٠٦: ١وصححه، المعجم الكبير  ٢٨٨: ٣للحاكم  

، سير أعالم ٤١: ٢، كشف الخفاء)قال الذهبي: إسناده قوي(، وقال: ١٨٦تذكرة الموضوعات: 
  .٤٠٣: ٢وصححه محقق السير الشيخ شعيب األرنؤوط ، السيرة الحلبية  ٣٤٢: ١النبالء 
وال تأكل النار شيئاً من جسده وكذلك األنبياء صلوات اهللا وسالمه (وقال:  ٤٠٣: ٢ة الحلبية السير - ٣

  .)عليهم
، ٤٦٨: ١جة ا، سنن ابن م’باب مرض النبي ١٤٣: ٥، صحيح البخاري ٢٢٩: ١مسند أحمد  - ٤

  البن أبي المصنّف، ٣٦١: ١المستدرك للحاكم  ،١: ٤، سنن النسائي ٢٢٩: ٢سنن الترمذي 
، مسند ٦١، كتاب الوفاة : ٦٠٥: ١، السنن الكبرى للنسائي ٢٠٢، الشمائل المحمدية : ٢٥٩: ٣ة شيب 

  .٢٩٩: ٧، صحيح ابن حبان  ٣٥: ١أبي يعلى الموصلي 
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  األم وجبهة األب.
ين؟قال : يا رسول اهللا، إن لم يکن أبواي حي  

   .قّبل قبرھماقال : 
  قال: فان لم أعرف قبرهما؟

تحنث  فالم واآلخر قبر األب، فقبّلھما األُ  أحدھما قبر ین إنوِ خطّ  خطّ قال:
  .)١()كفي یمین
الناس في فصل الدعاء واالستغاثة تمسح ومر ا استسقی به عمر بالعباس لم

رؤي ابن عمر واضعاً يده علی (فسقوا، وعن القاضي عياض في شرح الشفا أنّه: 
، فيجوز التبرک بمقعد )٢()وضعها علی جبهته ثُم من المنبر  مقعد النبي|

  الشريف؟! هالنبي| من المنبر وال يجوز التبرک بقبره الذي ضم جسد
 )٣()وتقبيلها عادة النصاری واليهودمس المشاهد  ّإن(أما قول الغزالي: 

وکونه عادة  ،فيرده ما سمعت من أنّه عادة المسلمين أيضاً أکابرهم وأصاغرهم
يصير دليالً علی منعه بعد أن ثبت من الشرع جوازه کما  النصاری واليهود ال

  عرفت.
منافية أما توهم أن اللمس أو کثرته وإلصاق البطن والظهر وإطالة الوقوف 

ألن فعل ذلک بقصد التبرک من تمام األدب واالحترام ،  ،فتوهم فاسد لآلداب
وإطالة الوقوف طلباً لزيادة البرکة والثواب ليس فيه شيء من  هوکذا إکثار

                                       
  .٢١٤مطالب المؤمنين :  - ١
، ٦٣٣: ٥، كنز العمال ٦٠٠: ٢، كشف القناع ٤٩٦: ٣، الشرح الكبير ٥٩١: ٣المغني البن قدامة  - ٢

  ، األنساب ٩: ٤، الثقات البن حبان ٩٦: ١ر ــخ الكبيــ، التاري٢٥٤: ١رى ــالكب اتــالطبق
  .٥٧: ٢، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٦١٨: ١٤، إمتاع األسماع ٤٢٦: ٤للسمعاني 

  ، سبل الهدى١٤٠٢: ٤نقله عنه السمهودي في وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى المتقدم  - ٣
  .٣٩٨: ١٢والرشاد  
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  .منافيات اآلداب
ة أما الطواف بالقبر فإن أريد به أنّه مأمور به بخصوصه، وأنّه عبادة خاصّ

يقصده أحد، وإنّما يقصد  هذا ال فهو تشريع محرم، لکن ،کالطواف بالکعبة
جانب من القبر يبقی  الطائف حصول البرکة، بل المبالغة في حصولها حتّی ال

ما األعمال يوجب حرمته، فإنّ شبيهاً بالطواف بالکعبة ال ،إال وتناله برکته
لحرم  إّال  لّ شبيه بالعبادة يکون ممنوعاً ووليس کُ ،ما نوی ئبالنيات، ولکلّ امر

يقول  دمي رحمة، وتقبيل الميت ، لمشابهته تقبيل الحجر األسود، والتقبيل اآل
  به أحد.

وفي تاريخ مکة المکرمة المسمی باإلعالم بأعالم بيت اهللا الحرام لقطب 
لما جاء لزيارة ولده × إبراهيم ّنإ( :الدين الحنفي عن قصص األنبياء

م الذي بنی عليه إسماعيل بمکة جاءته زوجة إسماعيل بحجر، وهو حجر المقا
الکعبة، فجلس عليه، فغاصت رجاله في الحجر، فغسلت شقيه األيمن واأليسر، 
وأفاضت الماء علی رأسه وبدنه وانصرف، فلما جاء إسماعيل وجد رائحة أبيه، 
فسأل زوجته، فأخبرته وقالت: هذا موضع قدميه، فقبل موضع قدم أبيه من 

فيما بعد إبراهيم عليه الصالة والسالم بنی عليه  أن الحجر وحفظه يتبرک به إلی
  انتهی. )١()الکعبة

وتبرکه بحجر  بيله موضع قدم أبيهفهل کفر أيها الوهابيون إسماعيل بتق
  وقف عليه أبوه؟!

عليه صار أشرف من بقعة ضمت × وهل هذا الحجر بوقوف إبراهيم 
دد األنبياء جسد سيوکفراً؟!| التي جعلتم تقبيلها والتبرک بها شرکاً  محم  

                                       
  ، تفسير٣٠٣: ١٣، جامع البيان ١٨٢: ١، تاريخ الطبري ٢٤الم بأعالم بيت اهللا الحرام : عاإل - ١
  . ١٣٩، قصص األنبياء : ١١٣: ١، تفسير البغوي ٢٧١: ١الثعلبي  
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ن منعوا الناس من التبرک بالبناء الذي علی مقام يالوهابي ّوالعجب أن
  ومن لمسه وتقبيله !! ×إبراهيم

وأخبرنا في هذه السنة أن بعض الحجاج لمس القفل الذي علی باب 
المقام، فضربوه ضرباً مبرحاً أدی به إلی قذف الدم والخطر علی الحياة، فالمقام 

اهللا تعالی ببرکة وقوف خليله إبراهيم عليه أن أمر بأن  ندالذي بلغ من فضله ع
َراِھیَم ُمصَ {خذ مصلّی بقوله: يتّ يستحق أن  ال )١(}لّي  َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم إِْب

ا جاوره عند الوهابيين؟! لقد ردوا بفعلهم هذا علی اهللا وحادوه وعملوا ميتبرک ب
  بضد ما أمر به.

بيت  أن بن عباد أنّه روی یعن يحي(: ءوروی السمهودي في وفاء الوفا
فاطمة الزهراء لما أخرجوا منه فاطمة بنت حسين، وزوجها حسن بن حسن، 
وهدموا البيت، بعث حسن ابنه جعفر، وکان أسن ولده وقال: انظر الحجر الذي 
من صفته کذا وکذا هل يدخلونه في بنيانهم؟ فرصدهم حتّی رفعوا األساس 

أباه، فخر ساجداً وقال: ذلک حجر کان رسول  وأخرجوا الحجر، فأخبر
اهللا| يصلّي إليه إذا دخل إلی فاطمة أو کانت فاطمة تصلّي إليه، الشک من 

  . یيحي
علی   ‘الحسن والحسین× ولدت فاطمةضا: وقال علي بن موسی الر

  الحجر. كذل
اهللا بن الحسين ولم أر فينا  اهللا بن عبد : ورأيت الحسين بن عبدیقال يحي

   أفضل منه ، إذا اشتکی شيئاً من جسده کشف الحصی عن رجالً
ومر تمامه في الفصل التاسع في تفصيل بناء  ،الحديث )٢()ح بهالحجر فيتمس

                                       
  .١٢٥سورة البقرة:  - ١
  .٥٧٣ـ  ٥٧٢: ٢ | وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى - ٢



                           ٧٢٧            ُمور التي كفّر بها الوهابية المسلمين ...الباب الثالث: في تفصيل األ

  الحجرة الشريفة.
فإذا کانت هذه حرمة حجر نال البرکة بوالدة الزهراء ولديها الحسنين عليه 

 يالذي يدعه، وهذه حال خيار السلف وبصالتها أو صالة أبيها| إلي
النسبة إليه، وهم في قرنه أو القريب منه الذي رووا أنّه بقتداء بهم الوهابية اإل
 أال يحق ،جسد أبيها وجسدها الشريفين، فکيف بتربة ضمت )١(خير القرون

  خوان؟!التبرک والتمسح واالستشفاء بها وطلب الحوائج من اهللا عندها أيها اإل
ذي يغسل رسول اهللا| به يديه، وکان الصحابة يتبرکون بالماء ال

  ،شرکاً وببصاقه، وما يسقط من شعره، ولم ينههم عن ذلک، ولم يعده عبادة وال
أن عروة بن (يزيد عن ذلک التبرک بقبره الشريف، ففي السيرة الحلبية:  وال

يصنع به  مسعود الثقفي قام من عند رسول اهللا| عام الحديبية، وقد رأی ما
    و يغسل يديه إالّ ابتدروا وضوءه، وکادوا يقتتلون عليه،يتوضأ أ أصحابه؛ ال

  يبصق بصاقاً إالّ ابتدروه، يدلک به من وقع في يده وجهه وجلده،  وال
الحديث ، وروی البخاري في باب  )٢()أخذوه إّال يسقط من شعره شيء  وال

                                       
ّم الذین یلونھم، ثُّم الذین یلونھم، ثُّم الذین خیر الناس قرني ثُ ’: >في الحديث المتواتر عنه - ١

  ، صحيح٣٧٨: ١..< وهو في: مسند أحمد یلونھم، ثُّم یأتي بعد ذلك قوم تسبق شھادتھم إیمانھم
  باب فضل الصحابة ، سنن ١٨٥: ٧كتاب الشهادات، صحيح مسلم  ١٥١: ٣البخاري  
 المصنّف، ١٢٢: ١٠الكبرى للبيهقي وصححه، السنن  ١٩١: ٣، المستدرك للحاكم ٣٣٩: ٣الترمذي  

، نظم المتناثر من ٦١٣، كتاب السنة : ١٤٩حميد : بن ، منتخب مسند عبد ٥٤٨: ٧البن أبي شيبة 
وغيرها من المصادر. والخيرية في هذه القرون واضحة لوجود أئمة أهل  ١٩٩الحديث المتواتر: 

  ن قبل اهللا تعالى.نتجبون المصطفون ممالبيت^ في هذه الفترة الزمنية، وهم ال
  ، تحفة ٢٢٤: ١٣، شرح مسلم للنووي ٣٢٤: ٤مسند أحمد  ،٦٩٩: ٢السيرة الحلبية  - ٢

، نيل ١٨٣: ١٠، عون المعبود في شرح سنن أبي داود ٤٧٤: ٥األحوذي في شرح سنن الترمذي 
  .٧٧٩: ٣هشام ، السيرة النبوية البن ١٩١: ٤، البداية والنهاية ٢١٠: ٤، تفسير ابن كثير ٦٩: ١األوطار 
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خرج رسول اهللا|بالهاجرة إلی «صفة النبي| بسنده عن أبي جحيفة : 
:  ـ إلی أن قال ـ )١(صلّی الظهر رکعتين والعصر رکعتين ثُم وضأ، البطحاء فت

وقام الناس، فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوهم، فأخذت بيده، 
، )٢(»فوضعتها علی وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج، وأطيب رائحة من المسک

ل فأخرج بالل فض: «  -إلی أن قال-وروی في أواخر هذا الباب بسنده عنه 
، وروی في باب  )٣(»وضوء رسول اهللا|، فوقع عليه الناس يأخذون منه

خرج علينا رسول «استعمال فضل وضوء الناس بسنده عن أبي جحيفة: 
اهللا| بالهاجرة ، فأتي بوضوء فتوضأ ، فجعل الناس يأخذون من فضل 

فجعل الناس « قال : وورواه في الصالة نحوه  ،)٤(»وضوئه فيتمسحون به
واستنبط منه التبرک بما يالمس أجساد (قال القسطالني :  )٥(،»بوضوئهيتمسحون 
أتيت «ن أبي جحيفة: ــده  عــي الصالة بسنــم فــ، وروی مسل)٦()الصالحين

 )٧(»النبي| بمکة وهو باألبطح، فخرج بالل بوضوئه، فمن نائل وناضح

                                       
فيه داللة على أن قصر الصالة في السفر ال يختص بحال السير، ألن القسطالني في الشرح قال:  - ١
لى المدينة<، إ: >ثُم لم يزل يصلّي ركعتين حتّى رجع ٥٦: ٢، وفي رواية مسلم )إن ذلك كان بمكّة(

  ين< (المؤلف).: >أقام خمس عشر يوماً يصلّي ركعتين ركعت١٣١: ٣وفي سنن النسائي 
  ، المعجم ١٦١: ٤أحمد  مسند ،’باب صفة النبي ١٦٥: ٤صحيح البخاري  - ٢

  .١١٥: ٢٢الكبير 
  .١٢١: ٢٢، المعجم الكبير ٨٧: ١، سنن النسائي ’ باب صفة النبي ١٦٧: ٤صحيح البخاري  - ٣
، سنن ابن ٩٣: ١، عون المعبود ٥٧: ٢كتاب الوضوء، صحيح مسلم  ٥٥: ١صحيح البخاري  - ٤

  .٣٧: ١٠، سبل الهدى والرشاد ٤٠الجعد : 
  سد ُأ، ٢٣٥: ١ي، السنن الكبرى للبيهقي أبواب ستر المصلّ ١٢٧: ١صحيح البخاري  - ٥

  .٣٢٠: ٣الغابة 
  ، باب استعمال فضل وضوء الناس.٤٨٣ـ  ٤٨٢: ١إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  - ٦
  ←، مسند أبي يعلى٣٩٥: ١للبيهقي باب سترة المصلي، السنن الكبرى  ٥٦: ٢صحيح مسلم  - ٧
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ينضح عليه  معناه فمنهم من ينال منه شيئاً، ومنهم من( قال النووي : ،الحديث
 وبسنده عنه في حديث قال:)١(،)غيره شيئاً مما ناله ويرش عليه بلالً مما حصل له

ورأيت بالالً أخرج وضوءاً، فرأيت الناس يبتدرون ذلک الوضوء، فمن أصاب «
، وفي رواية )٢(»منه شيئاً تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه

  ففيه(، قال النووي :  )٣(»وضوئهفجعل الناس يأخذون من فضل «لمسلم: 
التبرک بآثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم  

  انتهی. )٤()ولباسهم
وإذا جاز التبرک والتمسح بيد النبي|وببصاقه وشعره وبالماء الذي 

عبادة له، جاز التبرک بالقبر الذي حوی  المس جسده، ولم يکن ذلک شرکاً وال
ن الصحابة إعلی سبيل الدوام، أم تقولون أيها اإلخوان  ع جسده الشريفجمي

  أشرکوا بفعلهم هذا وأقرهم النبي| علی شرکهم؟!
ومما يدل علی جواز التبرک بقبر النبي | والتمسح به ما ذکره 

العزيز بن عمران في  عبدن ابن شبة، عن ــنقالً  ع ءالسمهودي في وفاء الوفا
بنت أسد نزل النبي | فاضطجع في اللحد  ا توفيت فاطمةنّه لمأ(حديث : 

ما أعفي أحد من قال: صه فأمر أن تکفن فيه وينزع قم ثُم وقرأ فيه القرآن، 

                                                                                           
، النهاية في غريب ١٠٢: ٢٢، المعجم الكبير ١٤٤: ٦، صحيح ابن حبان ١٨٨: ٢الموصلي  → 

  .٧٠: ٥الحديث 
  .١٨٧: ٢، الديباج على مسلم للسيوطي ٢١٨: ٤شرح مسلم للنووي  - ١
كتاب  ٥٠: ٧، صحيح البخاري ٣٠٨: ٤مسند أحمد  باب سترة المصلي، ٥٦: ٢صحيح مسلم  - ٢

  .١٢٠: ٢٢اللباس، المعجم الكبير 
، عون ٧٤: ٣للعيني  ئ، عمدة القار٣٠٧: ٤مسند أحمد  باب سترة المصلي، ٥٧: ٢صحيح مسلم   - ٣

  .١٩١: ٢، مسند أبي يعلى الموصلي ٤٠، مسند ابن الجعد : ٩٣: ١المعبود 
  .٢١٩: ٤شرح مسلم للنووي  - ٤
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   فاطمة بنت أسد.ضغطة القبر إّال 
  قيل : يا رسول اهللا| ، وال القاسم؟

  .)١(<وال إبراھیم، وکان إبراھیم أصغرھماقال: 
أنّه لما أخبر | بوفاتها نزع  اهللا: بن عبدقال : وروی ابن شبة عن جابر 

ّیاه تحت أکفانھا، وأنّھ تمعک في إإذا غسلتموھا فأشعروھا قميصه فقال: 
، فقيل: يا رسول اهللا، رأيناک صنعت شيئين ما رأيناک صنعت مثلهما؛ اللحد

  نزعک قميصک، وتمعکک في اللحد؟
ی، وأما شاء هللا تعال نإتمسھا النار أبداً  صي فأرید أن الیأّما قم :قال

  .)٢(تمعکي في اللحد، فأردت أن یوسع هللا علیھا في قبرھا
قال : وروی ابن عبد البر، عن ابن عباس : أنّها لما ماتت ألبسها رسول 
اهللا| قميصه واضطجع معها في قبرها، فقالوا : ما رأيناک صنعت ما صنعت 

  بهذه؟
ی سکستها قميصي  لتفقال: إنّه لم يکن بعد أبي طالب أبر لي منها ، إنّما الب

  انتهی. )٣()من حلل الجنّة ، واضطجعت معها ليهون عليها
 فهذا صريح في حصول البرکة لقبرها رضوان اهللا عليها باضطجاعه|

تي لم يسلم منها وتمعکه فيه، بحيث صار ذلک موجباً لرفع ضغطة القبر عنها ال
د الرضيع، وفي حصول البرکة بالقميص بمماسة جس ولد رسول اهللا|

                                       
، وفاء ١٩: ١١، سبل الهدى والرشاد ١٢٤: ١ة البن شبة ، تاريخ المدين٣٩٠: ٥اإلصابة البن حجر  - ١

  . ٨٩٨ـ  ٨٩٧: ٣ | الوفاء بأخبار دار المصطفى
  .٨٩٨:  ٣ |، وعنه وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى١٢٤: ١تاريخ المدينة البن شبة  - ٢
  سد أُ، ١٤: ١، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد ١٨٩١: ٤االستيعاب البن عبد البر  - ٣
، إمتاع ٢٥٧: ٩، مجمع الزوائد ٨٧: ٧، المعجم األوسط ١١٨: ٢، سير أعالم النبالء ٥١٧: ٥غابة ال

  .٨٩٨ـ  ٨٩٧: ٣ | بأخبار دار المصطفى ء، وفاء الوفا٢٧٦: ٦األسماع 
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بحيث تفيد مماسته لبدنها نجاتها من النار، واللبس من حلل  رسول اهللا|
الجنّة ؛ فکيف ينکر بعد هذا أن لمس قبره الذي تبرک وتشرف بمالمسة جسده 
المبارک الشريف ومجاورته موجب للبرکة، ونيل خير الدنيا واآلخرة، ويجعل 

  کفراً وشرکاً، لوال الخذالن والحرمان؟!
الرحمن بن عوف  ، عن عبدمحمدعن عبد الواحد بن (: ءاوفي وفاء الوف

فيه أنّه روی ابن ، و)١()أنّه أوصی أن يدفن عند عثمان بن مظعون فدفن هناک
اهللا أن ابن مسعود قال : ادفنوني عند  عن أبي عبيدة بن عبد(سعد في طبقاته: 

   انتهی. )٢()قبر عثمان بن مظعون
ن النّبي أمر بدفن ابنه إبراهيم عنده وأل ،وذلک قصداً إلی التبرک بجواره

  .)٣(ءکما في وفاء الوفا
فصالً في االستشفاء بتراب المدينة  ءوذکر السمهودي في وفاء الوفا

والذي «، وقوله|: )٤(»غبار المدینة شفاء من الجذام«وبتمرها کرواية: 
ومن الجذام «وفي رواية:  ،»ّل داءنفسي بیده إّن في غبارھا شفاء من کُ 

غبارھا شفاء من عجوة المدینة شفاء من السقم، و«وفي رواية :  )٥(،»لبرصوا
والذي نفسي بیده إن تربتھا لمؤمنة ، وإنّھا شفاء «وفي رواية :  )٦(،»الجذام

                                       
  . ٨٩٩: ٣ | ، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى١١٥: ١تاريخ المدينة البن شبة  - ١
  .٩٩٠: ٣ | ، وعنه وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى١٥٩: ٣الطبقات الكبرى البن سعد  - ٢
  .٨٩٢: ٣| وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى  - ٣
  .٧٨: ٢ اإللتباس ، كشف الخفاء ومزيل٢٣٦: ١٢، كنز العمال  ٥٧٥٣ح  ١٩٧:  ٢الجامع الصغير  - ٤
  . ٦٧: ١ | وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى - ٥
، السيرة ٧٨: ٢ اإللتباس، كشف الخفاء ومزيل ٥٢٦: ٤لصغير فيض القدير في شرح الجامع ا  - ٦

  



 كشف اإلرتياب                                                                                    ٧٣٢   
    

إلی غير ذلک  )٢(،»غبار المدینة یطفیء الجذام«وفي رواية  )١(،»من الجذام
  وادي بطحان . مثل ما رواه في االستشفاء من الحمی بتراب صعيب وهو

من أکل سبع تمرات مما بین البتیھا حین یصبح لم یضره « وحديث :
من تصبح بسبع تمرات « رواه مسلم ، وحديث :  )٣(»شيء حّتی یمسي

في الصحيحين ورواه  ي، رو )٤(»سحر الیوم سّم وال كعجوة لم یضره في ذل
بتي من أکل سبع تمرات عجوة مما بین ال« أحمد برجال الصحيح بلفظ : 

المدینة علی الریق لم یضّره یومھ ذلک شيء حّتی یمسي . قال الرواي : 
  وأظنھ قال: وإن أکلھا حین یمسي لم 

من تصبح بسبع تمرات من « وفي رواية :  ،)٥(»یضّره شيء حّتی یصبح
  العجوة 

إّن «، وحديث : »سحر سم وال أعلمھ إالّ قال : من العالیة لم یضره یؤمئذٍ  ال
رواه مسلم إلی غير ذلک  )٦(»الیة شفاء أو أنّھا تریاق أّول البکرةفي عجوة الع

                                                                                           
  .٢٨٧: ٢الحلبية 

  .٥٢٦: ٤فيض القدير في شرح الجامع الصغير   - ١
، السيرة ٧٨: ٢ اإللتباسفاء ومزيل خ، كشف ال٢٣٦: ١٢، كنز العمال ١٩٧: ٢الجامع الصغير   - ٢

  .٢٨٥: ٢الحلبية 
  ، فتح٣٤٥: ٩، السنن الكبرى للبيهقي  باب فضل تمر المدينة ١٢٣: ٦صحيح مسلم   - ٣
  .٣٩٦: ٧، إمتاع األسماع ٨١، مسند سعد بن أبي وقاص : ٢٠٣: ١٠الباري  
باب فضل تمر المدينة، سنن  ١٢٣: ٦كتاب األطعمة، صحيح مسلم  ٢١٢: ٦صحيح البخاري  - ٤

يعلى  ، مسند أبي٤٢٩: ٥البن أبي شيبة  المصنّف، ٣٨: ١، مسند الحميدي ٢٢٣: ٢أبي داود 
  .٨٢: ٢سد الغابة أُ، ٥٩٠: ٢، الجامع الصغير ٦٨، أمالي المحاملي : ٧٣: ٢الموصلي 

  . )رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح(وقال:  ٤١: ٥، مجمع الزوائد ١٦٨: ١مسند أحمد  - ٥
، عمدة ٤١: ٥ة ، مجمع الزوائد ائباب فضل الم ١٢٤: ٦، صحيح مسلم ١٥٢: ٦مسند أحمد  - ٦

  



                           ٧٣٣            ُمور التي كفّر بها الوهابية المسلمين ...الباب الثالث: في تفصيل األ

  .)١(مما أورده السمهودي
ويقال: إن العجوة مما غرسه النبي|بيده بالمدينة، حکی ذلک مما 

األوداء التي کاتب سلمان  فلعلّ(أورده السمهودي عن ابن األثير والبزار، قال : 
شريفة بالفقير أو غيره من العالية الفارسي أهله عليها وغرسها | بيده ال

  انتهی. )٢()کانت عجوة، والعجوة توجد الفقير إلی يومنا هذا
تراب المدينة المنو رة وعجوتها إنّما ناال البرکة بوجود ومعلوم أن

النبي| في المدينة حياً وميتاً، وبغرسه نخل العجوة، أفال يکون قبره 
يستشفي به کافراً مشرکاً کعبدة الشريف أولی بالبرکة، ويکون من يتبرک و

  األصنام؟!
يل ما ضم ضجماع علی تفانعقد اإل(: ءالوفا قال السمهودي في وفاء

يل مکة والمدينة علی ضعوا علی تفمحتّی علی الکعبة، وأج األعضاء الشريفة 
اهللا  سائر البالد، واختلفوا أيهما أفضل؛ فذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد

المدنيين إلی تفضيل المدينة، وأحسن بعضهم فقال:  ومالک بن أنس وأکثر
ما ضم األعضاء الشريفة  اکعبة، فهي أفضل من المدينة ما عدالخالف في غير ال

  إجماعاً.
قال: وحکاية اإلجماع علی تفضيل ما ضم األعضاء الشريفة نقله القاضي 

                                                                                           
، السنن الكبرى ٥٣٥: ٢، مسند ابن راهويه ٤٢٩: ٥أبي شيبة  نالب المصنّف، ٧١: ٢١القارىء 
  . ١٦٥: ٤للنسائي 

، الفصل السادس : >في االستسقاء بترابها وبثمرها ٧٠ـ  ٦٧: ١وفاء الوفاء بأخبار دار  المصطفى  - ١
  وما جاء فيه< .

، مجمع ١٨٨: ٣يث ، النهاية في غريب الحد٧١: ١ | وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى - ٢
  .  ٢١٩: ٣البحرين 
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     قلهعياض، والقاضي أبو الوليد الباجي قبله، کما قال الخطيب بن جملة ون
نقل التاج التصريح بالتفضيل علی الکعبة، و اليمن بن عساکر وغيرهم، مع أبو

  انتهی. )١()الفاکهي نفي الخالف عن ذلک
حتّی صارت أفضل من مکة  وهل نالت المدينة المنورة هذا الفضل العظيم

  الکعبة إالّ بوجود النبي| فيها حياً وميتاً؟ اأو ما عد
ف صار يفضل علی الکعبة المعظمة، ويدعی إذا کان محل القبر الشريو

علی ذلک اإلجماع، أفال يستحق أن يعظم ويتبرک به، ويکون تعظيمه والتبرک 
  به شرکاً وکفراً کعبادة األصنام ؟!

لها وعقد السمهودي عده فصول أورد فيها ما روي في الحثّ علی حفظ أه
لدعاء بذلک، أنّهم جيرانه|، والتحريض علی الموت بها، واوإکرامهم ، و

ن، والدعاء لها وألهلها، وعصمتها من الدجال والطاعو ،وعلی المجاورة بها
  .)٢(غير ذلکو  واألحاديث الواردة في تحريمها
إليها  لّ هذه الفضائل بتشرفها بهجرته|وغير خفي أنّها حازت کُ

وسکناه بها حياً وميتاً، وإالّ کانت کسائر البالد، فإذا کانت إنّما حازت هذا 
الشرف به | وقبره الشريف أفال يسوغ أن يتبرک بقبر من هذه برکته، وهذه 

                                       
في تفضيلها على (، الباب الثاني، الفصل األول ٢٤: ١|وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى  - ١

  .)غيرها من البالد
في الحثّ على اإلقامة بها، (، الفصل الثاني: ٣٩: ١بأخبار دار المصطفى الوفاء  وفاء :راجع - ٢

ها تنفي الخبث والذنوب، ووعيد من أراد أهلها بسوء أو أحدث ته، وكونوشد ألوائهاوالصبر على 
في الحثّ على حفظ أهلهاوإكرامهم (الفصل الثالث :  ٤٧: ١و )بها حدثاً ، أو آوى محدثاً

  والفصل الرابع والخامس تجد ما ذكره المؤلف  ،)والتحريض على الموت بها واتخاذ األصل
  هناك.
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  حرمته عند اهللا تعالی، ويکون التبرک به شرکاً وکفراً؟!
وعن الصديق  حسن الحنبلي عن اإلمام مالک أنّه مع ضعفه وکبر سنه لم 

ال أرکب في مدينة فيها جثة (وکان يقول:  ،يرکب قط في أرض المدينة
  انتهی.  )١()مدفونه رسول اهللا|

  !!رک بقبر رسول اهللا| شرکاً وکفراًومع کلّ هذا يجعل الوهابيون التب
ومن ذلک يظهر أن قول بعض الوهابيين في الرسالة الثالثة من رسائل 

من جمع بين سنة رسول اهللا| في القبور (ة : ألهل مکّ الهدية السنية خطاباً
ه ، وبين ما أنتم عليه اليوم من فعلکم وما کان عليه أصحاب نهی عنهووما أمر به 

مع قبر أبي طالب والمحجوب وغيرهما، وجد أحدهما مضاداً لآلخر مناقضاً 
بأن يقلب عليه فيقال: من جمع بين منعکم من  إلی آخر ما قال، أحق )٢()له

تعظيم قبر النبي| والتبرک والتمسح به، وبين ما قدمناه مما أثر عن 
  .حدهما مضاداً لآلخر مناقضاً لهأ النبي|وأصحابه ، وجد

قوم  ماءـي أســـوأما استشهاد الوهابيين بخبر يغوث ويعوق ونسر التي ه
الصالحين وبقبورهم،  علی التبرک بهؤالء سشاهد فيه؛ ألن الذم لي صالحين فال

اآلباء تبرکت بهم، واألبناء بل علی عبادة صورهم، فقد ذکر المفس رون أن
  لألبناء علی العبادة، ال لآلباء علی التبرک.عبدت صورهم، فالذم 

  
*     *     *  

                                       
  .١٣٦: ٤مان اء أبناء الزبوفيات األعيان وأن - ١
  .١١٤الرسالة الثالثة المسماة بالفواكه العذاب:  والتحفة النجدية، الهدية السنية - ٢
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  الفصل الخامس عشر

  في اتخاذ الخدمة والسدنة لقبور األنبياء واألولياء
  والصلحاء واتخاذها أعياداً

  
حوا في کتابهم لشيخ الرکب المغربي المتقدم وهذا مما منعه الوهابية وصر

اداً وجعل السدنة لها شرک وکفر، وعبادة في الباب الثاني بأن اتخاذها أعي
للقبور، لزعمهم أن کلّ تعظيم لها فهو عبادة، وأنّها صارت بذلک أصناماً 

کان يجعل المشرکون السدنة  کما وأوثانا، وأن جعل الخدمة والسدنة لها
  ألوثانهم!

وهذا جعل منهم، لما بيناه مراراً في الفصول السابقة وفي تضاعيف کلماتنا 
أن تعظيم من يستحق التعظيم، واحترام من هو أهل لالحترام، ليس عبادة من 

له، ما لم يعظم بشيء من خواصّ الربوبية، کالسجود ونحوه، وأن تعظيم 
المشرکين ألصنامهم بجعل السدنة لها وغيره تعظيم لغير من عظّمه اهللا، ولمن 

جراً ونحو ذلک، نهی اهللا عن تعظيمه، ولم يجعل له حرمة، لکونه حجراً أو ش
سواء کان علی صورة نبي أو صالح أو ال، أما قبور األنبياء والصلحاء فقد شرفها 
اهللا، وأوجب تعظيمها بتضمنها لجسد وليه ونبيه، فمن عظّمها فقد عظّم اهللا 

ها من تعالی، وأطاع أمره، ومن تعظيمها جعل السدنة والخدمة لها، ليحفظو
ا، ويعينوا زوارها علی حوائجهم، ويسرجوا اخ عليهوقوع القاذورات واألوس

حولها، ويفرشوا لمن أراد عبادة اهللا عندها بصالة أو قراءة قرآن أو دعاء أو 
مکان، سيما األمکنة لّ زمان ومر اهللا به وشرعه في کُذلک مما أ رذکر أو غي

  الشريفة، کمشاهد األنبياء والصلحاء.
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وفي السنن (ي رسالة زيارة القبور: وأما اتخاذها أعياداً فقال ابن تيمية ف
تتخذوا قبري عیداً وصلّوا علي حیث ما کنتم، فإّن  ال>عنه| أنّه قال: 
  .)١()»صالتکم تبلغني

خذوا تت ال«هکذا :  ءوأورد هذا الحديث السمهودي في وفاء الوفا :أقول
» وصلّوا علي« رواية له بدلالحديث، وفي » بیوتکم قبوراً  قبري عیداً، وال

 ال تتخذوا بیتي عیداً، وال:«وفي رواية ،»فإّن تسلیمکم یبلغني أینما کنتم: « لخإ
  .»قال : ما أنتم ومن باألندلس إالّ سواء ثُّم بیوتکم مقابر، 

يخلو من  ال» تتخذوا قبري عیداً  ال« ومع تسليم سند هذا الحديث نقوله : 
  إجمال .

ون المراد به الحثّ قال الحافظ المنذري: يحتمل أن يک(قال السمهودي : 
يأتي في  ال يهمل حتّی يکون کالعيد الذي  علی کثرة زيارة قبره | وأن ال

  تين.مر إّال العام 
تترکوا الصالة فيها  أي ال» ًتجعلوا بیوتکم قبورا ال«قال: ويؤيده قوله : 

  يصلی فيها. حتّی تجعلوها کالقبور التي ال
تتخذوه  صوصاً، ويحتمل المخ اًتتخذوا له وقت قال السبکي: ويحتمل ال

يؤتی إالّ للزيارة والسالم  کالعيد في الزينة واالجتماع وغير ذلک، بل ال
  انتهی. )٢()والدعاء

 لّ غداة فيزور قبرأن رجالً کان يأتي کُ(: ءوروی السمهودي في وفاء الوفا
ي عليه ويصنع من ذلک ما انتهره عليه علي بن الحسين بن النبي| ويصلّ

  علی ھذا؟ كما یحملل : ، فقا×علي 

                                       
  . ٢٦: ١زيارة القبور واالستنجاد بالمقبور  - ١
  ١٣٦٩ـ  ١٣٦٦: ٤ |وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى - ٢
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التسليم علی النبي| قال: أحب.  
تجعلوا قبري  ال«قال:  |أخبرني أبي عن جدي أّن رسول هللافقال: 

  .الحديث »عیداً 
ن يفهذا يبين أن ذلک الرجل زاد في الحد، فيکون علي بن الحس :قال

الزيارة، نکاراً ألصل إموافقاً لمالک في کراهة اإلکثار من الوقوف بالقبر، وليس 
أو أنّه أراد تعليمه أن السالم يبلغه مع الغيبة لما رآه يتکلف اإلکثار من 

  انتهی. )١()الحضور
وأما جعل التذکار لمواليد األنبياء واألولياء الذي يسميه الوهابية باألعياد 

ظهار الفرح والزينة في مثل يوم والدتهم التي کان نعمة من اهللا إوالمواسم ب
حديث والدتهم کما يتعارف قراءة حديث مولد  ةوقراء ،علی خلقه

النبي|، وطلب المنزلة والرفعة من اهللا لهم ، وتکرار الصلوات والتسليم 
شرعي إذا لم  فليس فيه مانع عقلي وال ؛ی األنبياء، والترحم علی الصلحاءعل

يشتمل علی محرم خارجي کغناء أو فساد أو استعمال آالت اللهو أو غير ذلک، 
يفعل جميع العقالء وأهل الملل في مثل أيام والدة عظمائهم وأنبيائهم،  کما

 وتبوء ملوکهم عروش الملک، وکلّ ذلک نوع من التعظيم الذي إن کان
هللا تعالی، وليس کلّ تعظيم عبادة صاحبه أهالً للتعظيم کان طاعة وعبادة 

  م قياس فاسد.للمعظم کما بيناه مراراً، فقياس ذلک بفعل المشرکين مع أصنامه
*    *    *  

  

                                       
  .١٣٦٨ـ  ١٣٦٧: ٤ | وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى  -  ١
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  الفصل السادس عشر
ليفي تزيين المشاهد بالذهب والفضة والمعلقات والح  

  والکسوة ونحو ذلک
  

وهذا أيضاً مما منعه الوهابية، ولذلک نهبوا جميع ذخائر الحجرة الشريفة 
کما مر في  ١٢٢١النبوية وجواهرها عند استيالئهم علی المدينة المنورة سنة 

ونقلنا هناک عن تاريخ الجبرتي بيان أنواع  ،ولیاُأل المقدمةل الثاني في الفص
  .الجواهر التي نهبوها من الحجرة الشريفة وقدرها

إنّما وضعها ضعفاء (قال : ب الجبرتي في تاريخه نهبهم لها ووقد صو
ينبغي أن  أنّها الـ بين  ثُم ـ العقول من األغنياء والملوک األعاجم وغيرهم، 

ملکاً، وذکر  ون للنبي| لزهده في الدنيا، وأنّه بعث ليکون نبياً التک
بائه |وفي زهده، وأنّها إن کانت إاديث واردة في عرض الدنيا عليه وأح

نفع فيها مع بقائها علی حالها،  صدقة فهي محرمة عليه وعلی آله، وأنّها ال
  .)١()فاألرجح صرفها علی المحاويج إلی غير ذلک من التلفيقات

أنّها مما بية علی منعها بأنّها لغو وعبث ومن احتجاج الوها یومثله ما يحک
ال ينتفع به الميت، واحتجوا في الرسالة الثالثة من رسائل الهدية السنية علی 

نهی أن يزاد عليها غير ترابها،  عدم جواز کسوة القبور بأن رسول اهللا|
  لخ. إ  .)٢(خوأنتم تزيدون التابوت ولباس الجو

                                       
  . ٢٤٨: ٣ي المسمى بعجائب اآلثار في التراجم واألخبار تاريخ الجبرت - ١
  .١١٤الرسالة الثالثة المسماة بالفواكه العذاب :  والتحفة النجدية، الهدية السنية - ٢
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ألنّهم يجعلونه مثل ما  ؛کالمهم دالة علی أن ذلک کفر وشرک يوفحاو
   .کان يعمل مع األصنام

إن فعل ذلک نوع من تعظيم هذه القبور الشريفة واحترامها التي  والجواب:
شک فيه، وتوهم  ثبت رجحان تعظيمها واحترامها من تضاعيف ما تقدم ثبوتاً ال

ه ليس فاسد، لما بيناه مراراً وتکراراً من أنّ الوهابية أن ذلک شرک وعبادة توهم
   .کلّ احترام وتعظيم عبادة

 دعوی أن ذلک لم يکن في عهد الصحابة والتابعين مدفوع بأنّه ليس کلّو
الشرع   لم ينص صالة اإلباحة في کلّ ماما لم يکن في عهدهم يکون محرماً، أل

والعادات فيها  زمان مختلفةيخفی أن األ صول، والکما قرر في اُأل هعلی تحريم
حوال المسلمين ضيقة، فکانت الحال تقضي أمتفاوته، ففي مبدأ اإلسالم کانت 

تقانه وتزيينه، إاستعمال المالبس الخشنة، والمآکل الجشبة، وعدم رفع البناء و
وبناء المساجد باللبن والجذوع وسعف النخل، کما بنی النبي | مسجده 

مور الناس، واستعمل األکثر اُتسعت اتشر اإلسالم، والشريف بالمدينة، ولما ان
من الخلفاء أطيب المأکول وأحسن الملبوس، وأتقن الناس بناء الدور وزينوها؛ 

لمون واستمروا تقان بناء المساجد کما فعله المسإکان من الراجح المستحسن 
منها المسجد الشريف النبوي، والمسجد الحرام، والمسجد عليه إلی اليوم، و

األقصی، فإن في ذلک إعالء لشأن اإلسالم، وتعظيماً لشعائر الدين، ورفعاً لمقام 
أن يقول بناء  بيوت اهللا تعالی عن أن تکون دون بيوت خلقه، وليس ألحد

مسجده| علی الحالة التي هو عليها اليوم محرم، ألنّه لم يکن في 
 باللبن زمانه| للوجه الذي قدمناه، کذلک حجرته الشريفة کانت أوالً

صار بناؤها يحسن  ثُم بنيت بالحجارة والقصة،  ثُم والجذوع وجريد النخل ، 
ويزين بحسب اختالف األزمان واألحوال، ألنّه صار تحسينها وتزيينها نوعاً من 

ا کانت عليه الزمان األول مقتضياً لذلک، لم احترامها وتعظيمها، ولم يکن
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  أحوال الناس.
ال للميت وال لغيره، يدفعه أن اإلسراف  ةفائد بالودعوی أن ذلک إسراف 

وهي احترام الميت وتعظيمه،  ما ال يترتب عليه منفعة، والمنفعة هنا حاصلة
وإعزاز اإلسالم وتعظيم شعائره، وکبت معانديه، وغير ذلک من الفوائد العظيمة 

  لّ غالٍ.بها کُيعادلها شيء، ويرخص في جن التي ال
لها جهل محض، فإن هذه الذخائر موقوفة  وتصويب الجبرتي نهبهم

، وال صدقة، ×لتوضع بالحجرة الشريفة، وتکون زينة لها ، وليست ملکاً له
  بالمقام. له ربط وزهد النبي| في الدنيا ال

  .: إن وقفها علی الحجرة النبوية غير جائزفإن قال قائل
يان علی : بل هو جائز، لجريان سيرة المسلمين، بل جميع أهل األد قلنا

ذلک، وألن في وقفها تعظيماً لشعائر الدين، فال يکون سفهاً، بل هو أمر راجح 
  مطلوب شرعاً له فائدة عظيمة.
الکعبة المعظمة قبل اإلسالم واستمر ذلک بعد  مع أنّه ثبت ذلک في حق

ة ومشاهد األنبياء واألئمة؛  اإلسالم إلی اليوم، فليثبت مثله في حقالحجرة النبوي
وية غْالعلّة في الجميع واحدة، والجهة واحدة من دعوی اإلسراف واللَّ فإن

لی إکانت الفرس تهدي (فعن المسعودي في مروج الذهب:  ،وعدم الفائدة
الکعبة أمواالً وجواهر في الزمان األول، وکان ابن ساسان بن بابک أهدی 

  .)١()غزالين من ذهب و جواهر وسيوفاً وذهباً کثيراً إلی الکعبة
مم منذ عهد الجاهلية تعظم البيت، قدکانت اُأل (مة ابن خلدون : وفي مقد

والملوک تبعث إليه باألموال والذخائر، کسری وغيره، وقصة األسياف وغزالي 

                                       
  .٣٣٨:  ١ق ٢، تاريخ ابن خلدون  ٢٤٢: ١مروج الذهب   - ١
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المطلب حين احتفر زمزم معروفة، وقد وجد رسول  الذهب الذي وجدهما عبد
أوقية من لف أکة في الجب الذي کان فيها سبعين اهللا| حين افتتح م

الذهب، مما کان الملوک يهدون للبيت فيها ألف ألف دينار مکررة مرتين 
  قنطار وزناً. يتائبم

یا رسول هللا ، لو استعنت بھذا المال علی بن أبي طالب:  وقال له علي
وفي  .بکر فلم يحرکه، هکذا قال األزرقيذکر ألبي  ثُم ، فلم يفعل، كحرب

قال : جلس ال : جلست إلی شيبة بن عثمان وق البخاري بسنده إلی أبي وائل
بيضاء إالّ قسمتها  إلی عمر بن الخطاب فقال: هممت أن ال أدع فيها صفراء وال

  بين المسلمين.
  .قلت : ما أنت بفاعل

  ؟ملقال: و
  .قلت : فلم يفعله صاحباک
  .)١( وخرجه أبو داود وابن ماجة .بهما یفقال: هما اللذان يقتد

إلی أن کانت فتنة األفطس، وهو الحسن بن الحسين بن وأقام ذلک المال 
، فأخذ ما في خزائن ١٩٩علي بن زين العابدين حين غلب علی مکة سنة 

انتهی. )٢()الکعبة، وبطلت الذخيرة من الکعبة من يومئذ  
حکی الفاکهي أنّه | وجد فيها (رشاد الساري: إوقال القسطالني في 
  انتهی. )٣()يوم الفتح ستين أوقية

                                       
  ة، سنن أبيکتاب االعتصام بالکتاب والسن ۱۳۹: ۸، صحيح البخاري  ۴۱۰: ۳مسند أحمد  - ١
  .۲۶: ۲۳، تاريخ مدينة دمشق ۳۰۰: ۷باب في تحريم المدينة، المعجم الکبير  ۴۵۱: ۱داود  
  . ٣٥٣: ١تاريخ ابن خلدون  - ٢
  .٣٦٤: ٤، باب كسوة الكعبة، فتح الباري ١٢٩: ٤إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري   - ٣
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م السبکي في حکم قناديل الکعبة وحليتها والقناديل تکلّ(: ءوفي وفاء الوفا
التي حول الحجرة الشريفة، وألف في ذلک کتاباً، فأورد حديث البخاري 

أبي بکر  ثُم قرار النبي| به بمحله، إره في کنز الکعبة وما تضمنه من وغي
المرآن يقتدی بهما.شيبة، وقال: هما  ا ذکره به بعده، ورجوع عمر لذلک لم  

الحديث عمدة في مال الکعبة، وهو ما يهدی إليها أو ينذر لها  قال : فهذا
   وما يوجد فيها من األموال.

ابن بطال: إنّما ترک ألنّه يجري مجری األوقاف، وفي ذلک تعظيم قال 
  .لإلسالم وترهيب للعدو

ية وقال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يکون النبي | إنّما ترکه رعا
لقلوب قريش، کما ترک بناء الکعبة علی قواعد إبراهيم، ويؤيده ما رواه مسلم 
عن عائشة : لوال أن قومک حديثو عهد بکفر ألنفقت کنز الکعبة في سبيل اهللا، 

  .)٢(ءانتهی وفاء الوفا )١()ولجعلت بابها باألرض
  .وعلی کلّ حال يثبت المطلوب من جواز اإلبقاء إن لم يکن واجباً

کان النبي | ترکه رعاية لقلوب قريش أفال يلزم الوهابية أن وإذا 
يترکوا ذخائر الحجرة النبوية، ومشاهد أئمة المسلمين وذخائرها، رعاية لقلوب 

  !ثالثمائة وستين مليون مسلم إن کانوا ممن يقتدي به | کما يزعمون؟
بکر،  ترکه أبو ثُم حيث ترکه النبي | لهذه العلة ، (:  ءوفي وفاء الوفا

 به ورجوعه عن ذلک،  ثُم عمر بعد الهم جماع علی ترکه، من بعده، فهو إ ثُم

                                       
  ، السنن الکبری۱۸۱: ۲باب نقض الکعبة وبنائها، سنن الترمذي  ۹۸: ۴صحيح مسلم   - ١
، معرفة ۱۸۴: ۲، شرح معاني اآلثار ۱۲۸: ۵للصنعاني  المصنّف، ۳۶۴: ۳، فتح الباري ۸۹: ۵للبيهقي  

  .۲۷۳: ۱، مغني اللبيب ۳۹: ۵، تاريخ اإلسالم ۷۳: ۴السنن واآلثار للبيهقي 
 .٥٩٢: ٢ | دار المصطفى بأخبار ءوفاء الوفا -  ٢
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  انتهی. )١()ا يترتب عليه من الشناعةفال نتعرض له، لم
التقي  قال الشريف(اريخ مکة المکرمة : وقال قطب الدين الحنفي في ت

ب بن الفاسي في شفاء الغرام: يقال إن کالب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غال
بن مالک بن النضر بن کنانة القرشي أول من علق في الکعبة السيوف  فهر
   .حالة بالذهب والفضة ذخيرة للکعبةالم

 عمرنقل األزرقي في  ثُم ا  أشياء أهديت للکعبة منها أنبن الخطاب لم
، فبعث بهما فعلقهما في الکعبة، )٢(فتح مدائن کسری کان مما بعث إليه هالالن

فاح بالصفحة الخضراء فعلقت في الکعبة، والمأمون بالياقوتة التي وبعث الس
تعلق في کلّ موسم بسلسلة من الذهب، فعلقت في وجه الکعبة، وبعث 
المتوکل بشمسيه من ذهب مکللة بالدر الفاخر والياقوت الرفيع والزبرجد تعلق 

اب لب بسلسلة من الذهب في وجه البيت في کلّ موسم، وأهدی المعتصم قفالً
  .هـ  ٢١٩الکعبة فيه ألف مثقال ذهباً في سنة 

ن قال : وذکر الفاکهي أن مما أهدي إلی الکعبة طوقاً من ذهب أإلی 
سلم أيرة خضراء أرسله ملک الهند لما مکلالً بالزمرد والياقوت مع ياقوتة کب

  ، فعرض أمره علی المعتمد، فأمر بتعليقها في البيت الشريف فعلقت.٢٥٩سنة 
صبة من فضة فيها کتاب بيعة تقي الفاسي: ومما علق بعد األزرقي ققال ال

المؤمنين المعتمد علی اهللا، وبيعة أبي أحمد الموفق باهللا ابن أخي  بن أميرجعفر 
ان وزن الفضة وك، هـ  ٢٦١العباس في موسم سنة  بن المعتمد، وقدم بها الفضل

فعلقت مع تعاليق  زرار بثالث سالسل من فضة،أة درهما، وعليها ثالث ٣٦٠
  .الکعبة

                                       
  .٥٩١: ٢ | صطفىبأخبار دار الم ءوفاء الوفا - ١
 عن األزرقي. ۷۰۴: ۵کنز العمال -  ٢
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 لما وقعت الفتن بمکة أخذت تلک التعاليق من الکعبة ثُم إلی أن قال : 
وصرفت في ذلک. قال: وکانت الملوک ترسل بقناديل الذهب وتعلق في 

من السلطان مراد بن سليم العثماني ثالثة قناديل هـ  ٩٨٤وقد وصل سنة  الکعبة،
منها في سقف الکعبة المعظمة، والثالث في  ذهب مرصعة بالجواهر ليعلق إثنان

  انتهی. )١()الحجرة الشريفة، تجاه الوجه الشريف، فعلقت
ذکر (مة ففي تاريخ مکة لقطب الدين الحنفي : وأما کسوة الکعبة المعظّ

األزرقي وابن جريح أن أول من کسی الکعبة تبع الحميري من ملوک اليمن في 
عد، رأی في منامه أنّه يکسوها فکساها األنطاع، الجاهلية تعظيماً لها، واسمه أس

 انتهی. )٢()يغلق رأی أنّه يکسوها، فکساها من حبر اليمن، وجعل لها باباً ثُم  
  قيل: أول من کساها تبع الحميري الخصف (وفي إرشاد الساري: 

 .ه کان قبل اإلسالم بتسعمائة سنةوالمعافر والمالء والوصائل. وذکر ابن قتيبة أنّ
ن أول أداود، وزعم الزبير:  ي تاريخ ابن أبي شيبة: أول من کساها عدنان بنوف

کانت  :اهللا بن الزبير، وعند إسحق عن ليث بن سليم من کساها الديباج عبد
کسوة الکعبة علی عهد رسول اهللا | األنطاع والمسوح، وروی الواقدي أنّه 

 ثُم | الثياب اليمانية،  کساه النبي ثُم کسي البيت في الجاهلية األنطاع ، 
 .کساه الحجاج الديباج ثُم کساه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان القباطي، 
أول من ألبس الکعبة القباطي  :وروی أبو عروبة في األوائل له عن الحسن

                                       
  .۲۶۲: ۱تاريخ مكة المكرمة   - ١
، ۱۵۳: ۵للصنعاني المصنّف، ۳۶۶: ۳، وراجع في ذلک: فتح الباري۲۶۵: ۱تاريخ مكة المكرمة  - ٢

، السيرة ۲۰۴: ۲، البداية والنهاية ۱۲۸: ۲۵لوسي ، تفسير اآل۳۱: ۶، الدر المنثور ۲۴۹: ۴االستذکار 
  .۲۳: ۱النبوية البن کثير 
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بکر، وکساها معاوية الديباج  النبي|، وذکر األزرقي فيمن کساها أبا
والقباطي في آخر  ءالديباج يوم عاشوراوالقباطي والحبرات، فکانت تکسی 

واني، والمأمون الديباج األحمر ا يزيد بن معاوية الديباج الخسررمضان، وکساه
يوم التروية، والقباطي أول رجب، والديباج األبيض في سبع وعشرين من 
رمضان، وهکذا کانت ذلک إلی اليوم، ولم تزل الملوک تتداول کسوتها إلی أن 

بن قالوون سنة نيف وخمسين  محمدلح إسماعيل بن الناصر وقف عليها الصا
ل من کساها من ملوک الترک الظاهر بيبرس وسبعمائة قرية تسمی بيسوس، وأو

  انتهی. )١()صاحب مصر
عن األزرقي بسنده عن ابن مليکة (وفي تاريخ مکة لقطب الدين الحنفي : 

جعل فوقه ثوب آخر،  قال: کان يهدی للکعبة هدايا شتی ، فإذا بلي منها شيء
ينزع مما عليها شيء، وکانت قريش في الجاهلية ترافد في کسوة البيت،  وال

فيضربون علی القبائل بقدر احتمالهم من عهد قصي بن کالب حتّی نشأ أبو 
اهللا بن مخزوم، وکان مثرياً يتجر في المال، فقال  ربيعة بن المغيرة بن عبد

وجميع قريش سنة ، وکان يفعل ذلک  لقريش : أنا أکسو الکعبة وحدي سنة
إلی أن مات، فسمته قريش العدل؛ ألنّه عدل قريشاً وحده في کسوة البيت، 

  .)٢(وقيل لبنيه: بنو العدل
عن الواقدي ، عن إسماعيل بن  یبن يحي محمدوقال أيضاً : أخبرني 

                                       
  :٩ ئ، باب كسوة الكعبة ، عمدة القار١٢٨: ٤إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  - ١
  . ۳۳۵ـ  ٣٣٤ 
 .۲۸۰: ۱السيرة الحلبية  -  ٢
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 إبراهيم بن أبي حبيشة، عن أبيه قال : کسی النبي | البيت الثياب اليمانية،
 الً ثُمالديباج  کساه عمر وعثمان القباطي، وکان يکسی کلّ سنة کسوتين أو

يوم التروية، والثانية القباطي يوم السابع والعشرين من شهر رمضان، فلما کانت 
خالفة المأمون أمر أن تکسی ثالث مرات الديباج األحمر يوم التروية، 

طر، واستمر الحال علی هذا والقباطي أول رجب، والديباج األبيض في عيد الف
صارت کسوة الکعبة تأتي تارة من سالطين مصر،  ثُم کلّ دولة بني العباس، 

وتارة من سالطين اليمن إلی أن اشتری الملک الصالح ابن الملک الناصر 
قالوون قريتين بمصر ووقفهما علی کسوة الکعبة، وهما بيسوس وسندبيس ، 

کعبة في کلّ عام، وعند تجدد کلّ سل کسوة الرواستمرت سالطين مصر ت
سلطان يرسل مع الکسوة السوداء کسوة حمراء لداخل البيت، وکسوة خضراء 

ما فتح السلطان مکتوب علی الکلّ کلمة الشهادتين، فلّ ،للحجرة الشريفة النبوية
سليم مصر والشام جهزت کسوة المدينة علی العادة، وأمر باستمرار کسوة 

خربت القريتان الموقوفتان علی کسوة الکعبة ولم يف  ثُم الکعبة علی المعتاد، 
أضاف إلی القريتين قری  ثُم ريعهما بها، فأمر أن تکمل من الخزائن السلطانية، 

  انتهی. )١()أخری ووقفها
للسمهودي بعدما ذکر  ءة ففي وفاء الوفاوأما کسوة الحجرة الشريفة النبوي

من خشب الصندل بأعلی جدارها،  تأزيرها بالرخام، وعمل الشباک المتخذ
ولم تزل علی ذلک حتّی عمل لها الحسين بن أبي (حکی ابن النجار أنّه قال: 

الهيجاء صهر الصالح وزير الملوک المصريين ستارة من الديبقي األبيض، 

                                       
  .٢٨١: ١السيرة الحلبية   - ١
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وعليها الطروز والجامعات المرقومة باإلبريسم األصفر واألحمر ونيطها، وأدار 
ر األحمر مکتوباً عليه سورة يس، وغرم عليها مبلغاً عظيماً، عليها زناراً من الحري

العباسي،  يئفمنعه أمير المدينة قاسم بن مهنی من تعليقها حتّی يستأذن المستض
جاءت من الخليفة ستارة من اإلبريسم  ثُم فلما جاء اإلذن علقها نحو العامين، 

دوران جاماتها أسماء  البنفسجي عليها الطرز والجامات البيض المرقومة، وعلی
ولی إلی مشهد علي ، فبعثت اُأليئالخلفاء األربعة، وعلی طرازها اسم المستض

أرسل اإلمام الناصر ستارة من اإلبريسم األسود  ثُم ووضعت هذه مکانها، 
وطرزها وجاماتها من اإلبريسم األبيض، فعلقت فوقها، وبعد أن حجت أم 

ولی، فعلقت فوقها، ألسود علی شکل اُألالخليفة أرسلت ستارة من اإلبريسم ا
  .حکاه عن ابن النجار انتهی ما )فصارت ثالثاً

  .قال: وهو يقتضي أن ابن أبي الهيجاء أول من کسی الحجرة 
 وفي کالم رزين أنّه لما حج الرشيد ومعه الخيزران أمرت بتخليق مسجد

  .)١()سته الزنانير وشبائک الحريرکو ،النبي| وتخليق القبر
وأما قناديل الذهب والفضة وغيرها التي تعلق حول الحجرة الشريفة ففي 

  .إنّه لم ير في کالم أحد ابتداء حدوث ذلک(: ءوفاء الوفا
جار قال : وفي سقف المسجد الذي بين القبلة والحجرة نأن ابن ال إّال قال: 

من علی رأس الزوار إذا وقفوا معلق نيف وأربعون قنديالً کباراً وصغاراً ، 
الفضة المنقوشة والساذجة، وإثنان بلور، وواحد ذهب، وفيها قمر من فضة 

  .مغموس في الذهب، وهذه تنفذ من الملوک وأرباب الحشمة واألموال
قال السمهودي: واستمر عمل الملوک وأرباب الحشمة إلی زماننا هذا  علی 

  .اإلهداء إلی الحجرة الشريفة قناديل الذهب والفضة

                                       
  . ٥٨٢ـ  ٥٨١: ٢ |وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى - ١
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 من القناديل وعدده وما جری له مفصالٌ  ىمهودي حال ما يهدذکر الس ثُم
مراء المدينة لما أراد أخذ شيء منه أقام ُمما يطول بذکره الکالم، وإن بعض أ

  .الناس عليه النکير
حلية الصندوق والقائم ما حکم هذه المعاليق ونحوها من تأو( :وقال أيضاً
نقل عن السبکي أنّه  ثُم تحليتها، ، فحکم معاليق الکعبة الشريفة وهالذي بأعال

شک أنّها  قال: وأما الحجرة الشريفة فتعليق القناديل فيها أمر معتاد من زمان، وال
من عالم وصالح قد أتی للزيارة ولم يحصل من  وكمأولی بذلک من غيرها، 

أحد إنکار لذلک، فهذا وحده کاف في جواز ذلک، واستقراء األدلة فلم يوجد 
 يدل علی المنع، ولم نر أحداً قال بالمنع، فما وقف من ذلک إکراماًفيها ما 

لذلک المکان صح وقفه، وإن اقتصر علی إهدائه صح أيضاً، کالمهدی للکعبة 
  انتهی. )١()ذا المنذور لهـوک

  
*    *     *  

                                       
  ، الفصل الخامس والعشرون .٥٩٥ـ  ٥٨٤: ٢ |بأخبار دار المصطفى ءوفاء الوفا -  ١
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  الفصل السابع عشر
  في زيارة القبور

  
قاً مع شد الرحال وقد منع ابن تيمية من زيارة النبي | وحرمها مطل

وبدونه، فضالً عن زيارة غيره، حکی ذلک عنه القسطالني في إرشاد الساري، 
بل زعم حرمة السفر لها (هر المنظم، وقال : حجر الهيتمي في الجووابن 
وسيأتي نقل کالمها، وبعض الوهابيين  )١(،)تقصر فية الصالة ، وأنّه الإجماعاً
حرم شد ع الکالم فيها في مبحثين: أصل مشروعيتها، فيق الرحال إليها، وحينئذ

  وشد الرحال إليها.
  

  :المبحث األول: في أصل مشروعية زيارة القبور وفيه مقامان
  :|المقام األول في زيارة قبر النبي

  :ة الشرع األربعة وتدل علی مشروعيتها أدلّ
وا أَْنفَُسھُْم َولَْو أَنَّھُْم إِذ َظلَمُ {الکتاب العزيز وهو قوله تعالی:  األّول:

ً  هللا َواْسَتْغَفَر لَھُُم الرَُّسوُل لََوَجُدوا هللا َجاُءوَك َفاْسَتْغَفَروا  ً َرِحیما ابا ، )٢(}َتوَّ
ن فإن الزيارة هي الحضور الذي هو عبارة عن المجيء إليه |، سواء کا

                                       
  النبوي ، الجوهر المنظم في زيارة القبر٢٧١: ٣إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  - ١
  . ٢٢المكرم:  
  . ٦٤سورة النساء :  - ٢
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يدخل في معناها، وإذا ثبت رجحان  يم اللسلطلب االستغفار أو بدونه، والت
في حال حياته ثبت بعد مماته، لما دلّ علی حياته البرزخية، وسماعه ذلک 

تسليم من يسلم عليه، وعرض األعمال عليه کما مر في المقدمات، قال السبکي 
والعلماء فهموا من اآلية العموم (: ءفيما حکاه عنه السمهودي في وفاء الوفا

  ا.لحالتي الموت والحياة، واستحبوا لمن أتی القبر أن يتلوه
قال: وحکاية األعرابي في ذلک نقلها جماعة من األئمة عن العتبي اسمه 

ة وروی عنه، وهي مشهورة حکاها نيعبيد اهللا بن عمرو، أدرک ابن عيبن  محمد
ا، ورأوها من أدب هون في المناسک من جميع المذاهب واستحسنوالمصنّف

الغرام الساکن  الزائر، وذکرها ابن عساکر في تاريخه، وابن الجوزي في مثير
بن حرب الهاللي، قال: دخلت المدينة فأتيت  محمدوغيرهما بأسانيدهم إلی 

خير  قال: يا ثُم قبر النبي| فزرته وجلست بحذائه، فجاء أعرابي فزاره، 
 }َولَْو أَنَّھُْم إِذ َظلَُموا أَْنفَُسھُمْ { زل عليک کتاباً صادقاً قال فيه: إن اهللا أن ،لسالر

ذکر السمهودي هذه القصة  ثُم ، )١()لآخر ما في فصل التوساآلية إلی 
   نطيل بذکرهما فليطلبهما من أرادهما. ال× بطريقين آخرين عن علي 

واألحاديث الواردة في ذلک کثيرة نقلها السمهودي في  لثاني: السنة :ا
ونقلها غيره، ونحن ننقلها منه، وربما نترک بعض أسانيدها ، وقد  ءوفاء الوفا

  کلم هو علی أسانيدها بما فيه کفاية.ت
ي وغيرهما باألسانيد من طريق قالدارقطني في السنن وغيرها والبيه - ١
  اهللا بن عمر، عن نافع ، عن ابن عمر قال  بن هالل العبدي، عن عبيد موسی

                                       
  .١٣٦٢ـ  ١٣٦٠: ٤| وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى   - ١
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  .)١(»من زار قبري وجبت لھ شفاعتي« رسول اهللا |:
الرحمن بن زيد ،  فاري، عن عبداهللا بن إبراهيم الغ البزار من طريق عبدـ  ٢

 »من زار قبري حلّت لھ شفاعتي«عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي| : 
)٢(. 

بکر بن  الطبراني في الکبير واألوسط والدارقطني في أماليه وأبوـ  ٣
المقري في معجمه من رواية مسلمة بن سالم الجهني، عن عبيد اهللا بن عمر، 

 من جاءني زائراً ال«ر قال رسول اهللا|: عن ابن عم ،عن نافع ، عن سالم
زیارتي کان حقّاً علي أن أکون لھ شفیعاً یوم القیامة  .)٣( »تحملھ حاجة إالّ 

                                       
  ، الجامع٢٤٣: ١٠ي ، تحفة األحوذ٢: ٤ ، مجمع الزوائد٢٤٤: ٢سنن الدارقطني - ١
  ، ميزان ٣٣٦: ٤، إرواء الغليل ٢٥٠: ٢، كشف الخفاء ٦٥١: ١٥، كنز العمال ٦٠٥: ٢الصغير  

بتعريف حقوق  ، الشفا٦١٤: ١٤، إمتاع األسماع ٤٠٨: ١٤، تاريخ اإلسالم ٢٢٦: ٤االعتدال 
  ، تطهير٤ ، الدرر السنية :٥٦، شفاء السقام: ٣٧٦: ١٢، سبل الهدى والرشاد  ٨٣: ٢ المصطفى

بيلي، وصححه أو حسنه السبكي شالحق األ وقال: >وقد صححه عبد ٢٢٩، رفع المنارة: ٦الفؤاد:  
في شفاء السقام، والسيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا، وآخرون ممن تأخروا 

  عنه<، ثُم أخذ بالرد على من حاول تضعيف الحديث.
، ٦٥١: ١٥، كنز العمال ٦٠٥: ٢، الجامع الصغير٢٤٤: ٢ارقطني ، سنن الد٢: ٤مجمع الزوائد  - ٢

وقال السبكي: بل حسن أو صحيح. وقال الذهبي : (وقال:  ١٨٠: ٦فيض القدير شرح الجامع الصغير 
  حديث غريب خرجه ابن خزيمه :قال ابن حجرو .بعضها ببعض یطرقه كُلّها لينة لكن يتقو

  ، ميزان ٢٣٧: ١، الدر المنثور ٣٣٦: ٤ء الغليل ، إروا٢٥٠: ٢، كشف الخفاء )في صحيحه 
، الشفا بتعريف حقوق ٦١٤: ١٤، إمتاع األسماع ٤٠٨: ١٤، تاريخ اإلسالم ٢٢٦: ٤االعتدال 
، ٥٦السقام:   ، شفاء٣٧٦: ١٢، سبل الهدى والرشاد١٩٠’:، دفع الشبه عن الرسول٢:٨٣المصطفى

  ..<.٥٧: ٢كشف األستار وقال: >أخرجه البزار في مسنده  ٢٨٥رفع المنارة : 
 ،٢٣٧: ١، الدر المنثور ٢٥٦: ١٢، كنز العمال ٣: ٤، مجمع الزوائد ٢٢٥:  ١٢المعجم الكبير   -  ٣

  األسماع  ، إمتاع٢١٩: ٢، ذكر أخبار إصبهان ١٠٤: ٤، ميزان االعتدال ٤١٧: ٧تلخيص الحبير 
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ً علی «قال : والذي في معجم ابن المقري:  من جاءني زائراً کان لھ حقّا
  .)٢(»أن أکون لھ شفیعاً یوم القیامة )١(وجل هللا عزّ 

 هذا الحديث في باب ثواب من زار قبر قال : وأورد الحافظ ابن السکن
النبي| من کتابه السنن الصحاح المأثورة، ومقتضی ما شرطه في خطبته أن 

  انتهی. )٣( )يکون هذا الحديث مما أجمع علی صحته
  ه شامل للزيارة في الحياة وبعد الموت.إطالقوهو ب
بن رقطني والطبراني في الکبير واألوسط وغيرهما من طريق حفص ـ الدا ٤

 من حجّ :«’داود القاري، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر قال رسول اهللا
  .)٤(»فزار قبري بعد وفاتي کان کمن زارني في حیاتي

 رام الساکن بسنده وزاد:ــر الغــي مثيــوزي فــن الجـال: ورواه ابـق
أبو يعلی  ، ورواه)١(ورواه ابن عدي في کامله بسنده بهذه الزيادة ،)٥(»وصحبني>

                                                                                           
  ح الحديث.وصح ٢٤٥نارة : ، رفع الم٨٥، شفاء السقام :٣٧٩: ١٢، سبل الهدى والرشاد ٦١٤: ١٤ 
ّوجلّ الذي أنكره الوهابية كما مر في الفصل الرابع، وفاتنا  فيه ثبوت الحق للعبد على اهللا عز - ١

  ذكره هناك (المؤلف) .
  .١٦، تطهير الفؤاد : ٤، الدرر السنية : ٨٧شفاء السقام :  - ٢
  . ١٧، تطهير الفؤاد : ٤، الدرر السنية : ٨٧شفاء السقام:   - ٣
السنن الكبرى  ،۳۵۱: ۳المعجم األوسط ،٣١٠: ١٢المعجم الكبير  ،۲۴۴: ۲سنن الدارقطني  - ٤

، الترغيب والترهيب ۴۳۷: ۱أخبار مکة، ٥٩٤، الجامع الصغير : ٣: ٤، مجمع الزوائد ٢٤٦: ٥للبيهقي 
، ۵۵۹: ۱، ميزان االعتدال ۲۷۸، رفع المنارة : ۳۷۲: ۱، المطالب العالية البن حجر۴۴۷: ۱لإلصبهاني 

  ، الدرر٩٠السقام :  ، شفاء٢٣٧: ١، الدر المنثور ١٣٥: ٥كنز العمال ، ۶۱۳: ۱۴إمتاع األسماع 
،  ٣٨٢: ٢، الكامل ١٧٦، شواهد الحق في االستغاثة بسيد الخلق : ١٨، تطهير الفؤاد : ٤السنية: 

  .٣٩فضائل المدينة: 
  .١٩، تطهير الفؤاد : ٩٣شفاء السقام :    - ٥
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  بسنده بدون الزيادة.
، ورواه الطبراني في )٢(»فزارني في حیاتي من حجّ «وفي بعض الروايات: 

الکبير واألوسط من طريق عائشة بنت يونس امرأة الليث، عن ليث بن أبي 
من زار قبري بعد « سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر قال رسول اهللا |: 

  . )٣(»موتي کان کمن زارني في حیاتي
ه بلفظه األول السيوطي في الجامع الصغير، عن أحمد في أقول: وروا

  مسنده، وأبي داود، والترمذي، والنسائي عن الحارث.
بن النعمان، عن جده،  محمدبن  محمدابن عدي في الکامل من طريق ـ  ٥

من حج البیت ولم «عن مالک، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول اهللا |: 

وذکر ابن الجوزي له في الموضوعات (لسبکي: قال ا )٤(،»یزرني فقد جفاني
  .)٥()سرف منه
بن الحسن  محمدالدارقطني في السنن من طريق موسی بن هارون، عن ـ  ٦

                                                                                           
  .٣٨٢: ٢في الضعفاء  الكامل   - ١
  .١٨، تطهير الفؤاد : ٤، الدرر السنية : ٩١شفاء السقام :    - ٢
، الکامل البن ٣٩، فضائل المدينة : ٣٥١: ٣و ٩٤: ١، المعجم األوسط ٣١٠: ١٢المعجم الكبير    - ٣

  .۳۷۶: ۱۲، سبل الهدی والرشاد ۳۸۲: ۲عدي 
إرواء  ، ٥١: ٢، كشف الخفاء ٧٥عات : ، تذكرة الموضو١٣٥: ٥، كنز العمال ١٤: ٧الكامل  - ٤

رفع ، ۱۰۱، شفاء السقام: ۳۷۶: ۱۲، سبل الهدی والرشاد ۲۲۰، تاريخ جرجان : ۳۳۳: ۴الغليل 
، ٧٣: ٣، وابن حبان في المجروحين ٢٤٨:  ٧أخرجه ابن عدي في الكامل (وقال:   ٢٨٣المنارة: 
  ، كتاب ٢٣٧: ١، الدر المنثور )٢١٧في غرائب مالك، والسهمي في تاريخ جرجان:  رقطني اوالد

  . ١٦٧: ٦الميزان  ، لسان٢٦٧، الكشف الحثيث : ٢٦٥: ٤ميزان االعتدال  ،)٧٣ :٣المجروحين
  .٩٩شفاء السقام :    - ٥
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الرحمن بن المبارک، عن عون بن موسی، عن أيوب، عن  الجيلي، عن عبد
من زارني إلی المدینة کنت لھ «نافع، عن ابن عمر قال رسول اهللا|: 

ً  شھیداً   .)١(»وشفیعا
أبو داود الطيالسي، عن سوار بن ميمون أبي الجراح العبدي، عن رجل ـ  ٧

  أو قال من زار قبري>من آل عمر، عن عمر سمعت رسول اهللا | يقول: 
 الحديث. )٢(»: من زارني کنت لھ شفیعاً أو شھیداً 

أبو جعفر العقيلي من رواية سوار بن ميمون، عن رجل من آل ـ  ٨
 )٣(»من زارني متعمداً کان في جواري یوم القیامة«: الخطاب، عن النبي|

 الحديث.
الدارقطني وغيره من طريق هارون بن قزعة، عن رجل من آل حاطب، ـ ٩

من زارني بعد موتي فکأنّما زارني في « عن حاطب قال رسول اهللا |:
 الحديث. )٤(»حیاتي

                                       
، ٢٣٧: ١المنثور  ، الدر٢٥١: ٢، كشف الخفاء ٦٥٢: ١٥، كنز العمال ٦٠٥: ٢الجامع الصغير    - ١

، )الترمذي من حديث أيوب، وصححه دون لفظ زارني أخرجه(وقال:  ٥٣: ١ميزان االعتدال 
  .نقالً عن الدارقطني ١١٠، شفاء السقام : ٤٣٤تاريخ جرجان : 

  ، تخريج األحاديث ٢٤٥: ٥ي ـرى للبيهقـن الكبـالسن ،١٣د أبي داود الطيالسي: ـمسن - ٢
  تاريخ ، ٢٧٦، رفع المنارة : ٢٥١: ٢، كشف الخفاء ١٣٥: ٥، كنز العمال ١٩٩: ١واآلثار 
  .٣٧٦: ١٢، سبل الهدى والرشاد ٢١٣: ١١اإلسالم 

، ضعفاء ٢٣٧: ١، الدر المنثور ٢٧٧، رفع المنارة : ٣٣٤: ٤، إرواء الغليل ١٣٦: ٥كنز العمال   - ٣
  . ١٠٤، شفاء السقام : ٢٨٥: ٤، ميزان االعتدال ٣٦٢: ٤العقيلي 

  ،١٣٥: ٥، كنز العمال ١٩٩: ١، تخريج األحاديث واآلثار ٢٤٤: ٢ن الدارقطني ـسن  - ٤
، ميزان ٣٢٧: ١، الدر المنثور ٢٧٢، رفع المنارة : ٣٣٥: ٤، إرواء الغليل ٢٥١: ٢كشف الخفاء  
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عن  ، عن خاله سفيان،محمدأبو الفتح األزدي من طريق عمار بن ـ  ١٠
من حج «اهللا قال رسول اهللا |:  منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد

ی في بیت المقدس، لم یسألھ  حجة اإلسالم، وزار قبري، وغزا غزوة، وصلّ
 .)١(»وجّل فیما افترض علیھ هللا عزّ 
اهللا بن عمر  ح بسنده من طريق خالد بن يزيد، عن عبدوأبو الفتـ  ١١

من « عن أبي هريرة قال رسول اهللا |:  العمري، عن سعيد المقبري،
زارني بعد موتي فکأنّما زارني وأنا حي، ومن زارني کنت لھ شھیداً أو 

 .)٢(»شفیعاً یوم القیامة
ابن أبي الدنيا من طريق إسماعيل بن أبي فديک، عن سليمان بن يزيد ـ  ١٢

من زارني بالمدینة « الکعبي، عن أنس بن مالک أن رسول اهللا | قال: 
کنت لھ شھیداً أو شفیعاً یوم «وفي رواية :  ،»کنت لھ شفیعاً وشھیداً یوم القیامة

ً إلی المدینة « ورواه البيهقي بهذا الطريق ولفظه : ،»القیامة من زارني محتسبا
 .)٤)(٣(»کان في جواري یوم القیامة

                                                                                           
، الشفا بتعريف حقوق ٦١٧: ١٤، إمتاع األسماع ٢١٣: ١١، تاريخ اإلسالم ٢٨٥: ٤االعتدال 
  .١٠٦، شفاء السقام : ٣٧٥: ١٢، سبل الهدى والرشاد ٨٤: ٢المصطفى 

، دفع ٤ ٢، لسان الميزان ٢٨١، رفع المنارة : ٧٣، تذكرة الموضوعات : ١٧٩: ٥ل األوطار ني  - ١
  . ١٠٧، شفاء السقام : ١٩٣’ : الشبه عن الرسول

  .۳۷۷: ۱۲، سبل الهدی والرشاد ۲۸۶، رفع المنارة:  ٣٠، تطهير الفؤاد : ١١٠شفاء السقام :   - ٢
  .٤١٨: ٧الحبير تلخيص    - ٣
، كشف ٣٨٠: ١، الفتح السماوي ٢٧٢: ١٢، كنز العمال ١٩٨: ١يث واآلثار تخريج األحاد   - ٤

  .٣٠، تطهير الفؤاد : ١١٠، شفاء السقام: ٥٥: ٢، الدر المنثور  ٢٨٠الخفاء : 
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من «عن أنس قال رسول اهللا|:  ار في أخبار المدينة بسندهن النجابـ  ١٣
ً فکأنّما زارني حیاً، ومن زار قبري وجبت لھ شفاعتي یوم  زارني میتا

ُ  القیامة، وما من أحدٍ   .)١(»لم یزرني فلیس لھ عذر ثُّم متي لھ سعة، من أ
من « عن ابن عباس قال رسول اهللا | :  أبو جعفر العقيلي بسندهـ  ١٤

 زارني في مماتي کان کمن زارني في حیاتي، ومن زارني حّتی ینتھي إلی
 ً  .)٢(»قبري کنت لھ یوم القیامة شھیداً أو قال شفیعا

بعض الحفاظ في زمن ابن منده بسنده عن ابن عباس قال رسول ـ  ١٥
قصدني في مسجدي کتبت لھ حجتان  ثُّم من حج إلی مکة «اهللا|: 
 .)٤(قال: والحديث في مسند الفردوس ،)٣(»مبرورتان
ار المدينة بسنده عن يحيي بن الحسن بن جعفر الحسيني في أخبـ  ١٦
موتي فکأنّما زارني في  من زار قبري بعد« قال رسول اهللا | : × علي

من « :وروی ابن عساکر بسنده ، عن علي». من لم یزرني فقد جفانيحیاتي، و
 .)٥(|»کان في جوار رسول هللا| زار قبر رسول هللا

                                       
  .  ٣٢، تطهير الفؤاد : ٢٨٦، رفع المنارة : ١١٢شفاء السقام:   - ١
  :١٢والرشاد   ل الهدىـ، سب٤٥٧: ٣لعقيلي فاء اــ، ضع٢٦٤ع المنارة : ــ، رف٣٣٥: ٤ل ــإرواء الغلي - ٢
  .٣٢، تطهير الفؤاد : ١١٢، شفاء السقام : ٣٧٦    
  .١٣٥: ٥، كنز العمال ١٨٠: ٥نيل األوطار    - ٣
  .١٧١’ : دفع الشبه عن الرسول   - ٤
  .١١٥شفاء السقام :    - ٥
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ي|: اهللا، عن النب بسنده ، عن رجل، عن بکر بن عبد أيضاً ىيحيـ  ١٧
     .الحديث )١(»من أتی المدینة زائراً لي وجبت لھ شفاعتي یوم القیامة«

األحاديث التي أوردها السمهودي ، وهي مع کثرتها يعضد بعضها نتهت ا
حاجة لنا إلی  ال بعضاً، وتعضدها األحاديث اآلتية في تضاعيف ما يأتي، مع أنّه 

  بالغ حد الضرورة.االستدالل بها للسيرة القطعية وعمل المسلمين ال
إن األحاديث التي رواها (ولی من رسائل الهدية السنية : وفي الرسالة اُأل

الدارقطني في زيارة قبره عليه الصالة والسالم کلّها مکذوبة موضوعة باتفاق 
غالب أهل المعرفة منهم: ابن الصالح وابن الجوزي وابن عبد البر وأبو القاسم 

لمالکي والشيخ تقي الدين وغيرهم، ولم يجعلها السهيلي وشيخه ابن العربي ا
القليل، وکذلک تفرد بها الدارقطني عن بقية أهل السنن  إّال في درجة الضعيف 

، وأجل حديث روي في هذا الباب حديث أبي هواألئمة کلّهم يروون بخالف
بن عساکر، حکاه أهل المعرفة بمصطلح الحديث  محمدبکر البزار و

  .)٢()الدين وغيرهما کالقشيري والشيخ تقي
  أقول: دعوی إن هذه األحاديث علی کثرتها کلّها مکذوبة دعوی کاذبة 

يعضدها دليل، وابن الجوزي وإن أورد بعضها في الموضوعات، فقد أورد  ال
البعض اآلخر في کتابه مثير الغرام الساکن، واعتمد عليه کما مر في الحديث 

اإلمام السبكي فيه  له موضوعاً تعقبهالرابع، مع أن الحديث الخامس الذي جع

                                       
  .٣٤، تطهير الفؤاد : ٢٧٠، رفع المنارة: ١١٥شفاء السقام:    - ١

ـ  ١٣٣٦: ٤ |ي األحاديث المتقدمة الى وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفىـوع فـرجن الـويمك
  .)في األحاديث الواردة في الزيارة نصاً(، الفصل األول : ١٣٤٨
  .٢٠ـ  ١٩  محمد بن سعود:بن العزيز  الرسالة اُألولى لعبدوالتحفية النجدية، الهدية والسنية  - ٢
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  كما مر. )١()إن ذكره له في الموضوعات سرف منه(وقال: 
كما تعقبه غيره في جملة من األحاديث التي عدها في الموضوعات وباقي 

نقله، وأما قدوته الشيخ تقي الدين  إن صح من نقل عنهم، لعلهم كابن الجوزي
رائه وأهوائه ومصادمته الضرورة في بن تيمية فحاله معلوم في التعصب آلا

نصرها، وتکذيب األحاديث المشهورة التي يعضدها العقل والنقل، تبعاً لشهوة 
نفسه، وأوضح برهان علی ذلک تکذيبه حديث ضربة علی يوم الخندق 

عادات والدعاوی الباطلة، حتّی تعقبه في ذلک صاحب السيرة الحلبية بباالست
صل البناء علی القبور، مع أنّه لم يعلم دعواه کما فصّلناه في بعض حواشي ف

  الوضع في جميعها.
   .)القليل إّال ولم يجعلها في درجة الضعيف (قوله : 
به ما عرفت في الحديث الثالث أنّه أورده الحافظ ابن السکن في کتابه يکذّ

يذکر فيه إالّ ما أجمع علی  السنن الصحاح المأثورة الذي ذکر في خطبته أنّه ال
  ه.صحت

  . )تفرد بها الدارقطني عن بقية أهل السنن(قوله : 
به أنّه روی جملة منها غير الدارقطني من أهل السنن وغيرهم يکذّ

والحافظ ابن السکن وابن  ئبکر بن المقر کالبيهقي والبزار والطبراني وأبو
واإلمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن الجوزي  یلعدي وأبو يع

واألزدي وأبو الفتوح وابن أبي الدنيا وابن النجار ويحيی بن الحسن والعقيلي 
  کما عرفت، وابن عساکر باعتراف الوهابية.

                                       
  . ٩٩شفاء السقام :  - ١
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وإذا کان تفرد الراوي بالرواية يوجب طرحها فما بال الوهابية لم يطرحوا 
ية علی ما عرفته في فصل البناء علی واحديث أبي الهياج، وقد تفرد به ر

يطرح  المؤدي إلی استحالل دماء المسلمين وأموالهم الالقبور، ولکن الحديث 
ية، أما األحاديث الکثيرة الدالة علی تعظيم النبي| واولو تفرد به ر

 جماع المسلمين البالغ حد الضرورةواستحباب زيارته الثابتة بالعقل والنقل وإ
 ا، ويلتمس لها الوجوه والتأويالتفتستحق الطرح، بدعوی تفرد الدارقطني به

لطرحها عند الوهابية؛ ألنّهم يعظم عليهم تعظيم من عظّمه اهللا، ومخالفة قول 
  .عبد الوهاب  قدوتهم ابن تيمية وابن

  .)واألئمة کلّهم يروون بخالفه(: قوله 
ن هم األئمة الذين رووا أن زيارة ـولی، فماذبة کاُألـوی کـذه دعـه

ما توهمه الوهابية من  يستحب شد الرحال إليها غير تستحب أو ال النبي| ال
  أحاديث شد الرحال التي ستعرف في هذا الفصل سخافة توهمهم فيها؟!

وقد عرفت أن األئمة رووا هذه األحاديث کما رواها الدارقطني ولم يرووا 
بخالفه، وفيهم أجالء أئمة الحديث کابن حنبل وأبي داود والترمذي والنسائي 

يت في ذلک أحاديث کثيرة تکاد تبلغ والطبراني والبيهقي وغيرهم، وقد رو
حد التواتر عن أئمة أهل البيت الطاهر، رواها عنهم أصحابهم وثقاتهم باألسانيد 

  المتصلة الصحيحة موجودة في مظانها.
عليه أيضاً األحاديث الدالة علی أن النبي| يرد سالم من يسلم  تدلّ

طرف منها في المقدمات  عليه التي اعترف بها الوهابية وقدوتهم ابن تيمية، ومر
في حياة النبي| بعد موته، قال السبکي فيما حکاه عنه السمهودي في وفاء 

 ،بعد ذکر ما يدل علی أنّه| يسمع من يسلم عليه عند قبره  ويرد عليه ءالوفا
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ملک الدنيا  هوکفی بهذا فضالً حقيقاً بأن ينفق في(عالماً بحضوره عند قبره: 
ومنه يعلم صحة االستدالل به  .انتهی )١()األرض حتّی يتوصل إليه من أقطار

الرحال. علی شد  
اإلجماع من المسلمين خلفاً عن سلف من عهد النبي|  الثالث:

والصحابة إلی يومنا هذا عدا الوهابية، قوالً وعمالً ، بل إن استحباب زيارة قبور 
ت عند األنبياء والصالحين بل وسائر المؤمنين ومشروعيتها ملحق بالضروريا

المسلمين فضالً عن اإلجماع، وسيرتهم مستمرة عليها من عهد النبي| 
والصحابة والتابعين وتابعيهم وجميع المسلمين في کلّ عصر، وفي کلّ صقع، 

نثاهم، وانکار ذلک مصادمة اُرهم وکَعالمهم وجاهلهم، صغيرهم وکبيرهم ، ذَ
نقال عن السبکي:  ءللبديهة وانکار للضروري، قال السمهودي في وفاء الوفا

قال عياض: زيارة قبره | سنة بين المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغوب (
  انتهی. )٢()فيها

وأجمع العلماء علی استحباب زيارة القبور للرجال کما (قال السبکي: 
  .)٣(حکاه النووي، بل قال بعض الظاهرية بوجوبها

خاصّة به، ولهذا أقول: واختلفوا في النساء، وامتاز القبر الشريف باألدلة ال
  .فرق بين الرجال والنساء إنّه ال

النبي|  قبر - أي من محل الخالف -وقال الجمال الريمي: يستثنی 

                                       
  .١٣٥١: ٤ |بأخبار دار المطصفى ء، وفاء الوفا١٣٤ء السقام: شفا   - ١
، ٦١٧: ١٤، إمتاع األسماع ٥٤، وعنه في رفع المنارة: ٨٣: ٢الشفا بتعريف حقوق المصطفى    - ٢

  .٥٣، تطهير الفؤاد : ١٥٥، شفاء السقام : ٣٧٥: ١٢سبل الهدى والرشاد 
  .).ء.القبور والدعا ما يقال عند دخول(، باب ٤١: ٧شرح مسلم للنووي    - ٣
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وصاحبيه، فإن زيارتهم مستحبة للنساء بال نزاع کما اقتضاه قولهم في الحج: 
النبي |، وقد ذکر ذلک بعض المتأخرين،  يستحب لمن حج أن يزور قبر

 )١()ري الکبير، وأضاف إليه قبور األنبياء والصالحين والشهداءوهو الدمنهو
  انتهی.

کيف يتخيل في أحد من السلف المنع من زيارة (: ءوفي وفاء الوفا
ائر الموتی فضالً عن ـارة سـی زيــون علــم مجمعــالمصطفی|، وه

  انتهی. )٢()زيارته|
لذي تشهد الحسن السبکي ا ف قاضي القضاة الشيخ تقي الدين أبووصنّ

مؤلفاته لغزارة علمه في القرن الثامن کتاباً في فضل الزيارة وشد الرحال إليها 
خير األنام)، ونقل عنه  ام في زيارةــرداً علی ابن تيمية سماه (شفاء السق

شيئاً کثيراً، ونقل عنه غيره، ونقلها عنه بواسطة  ءالسمهودي في وفاء الوفا
إن من (بکي في مقدمته علی ما حکي عنه : الس هقال السمهودي وغيره، ومما

المرسلين والسفر إليها من أقطار  أعظم القرب إلی رب العالمين زيارة سيد
مر ين في مشارق األرض ومغاربها علی ماألرضين کما هو معروف بين المسل

السنين، وأن مما ألقی الشيطان في هذا الزمان علی لسان بعض المخذولين 
وهيهات أن يدخل ذلک في قلوب الموحدين، وإنّما هي التشکيک في ذلک، 
ما القی بيده إليه،  إّال يترتب عليها  عليه، وال إّال يرجع وبالها  نزغة من مخذول ال

  انتهی. )٣()ة ظاهرة ، وشبه الباطل علی شفا جرف هائرةمشريعة اهللا محک
  ومر في الباب األول ما يدل علی أن مراده ابن تيمية .

                                       
  .١٣٦٢: ٤ |بأخبار دار المصطفى ءوفاء الوفا   - ١
  .١٣٦٨:  ٤المصدر السابق   - ٢
 هذه العبارة غير موجودة في شفاء السقام للسبکي. -  ٣
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للمفتي صدر  »تشد الرحال ال«:المقال في شرح حديث وعن منتهی 
 محمدقال الشيخ اإلمام الحبر الهمام سند المحدثين الشيخ (الدين أنّه قال فيه : 

البرلسي في کتابه اتحاف أهل العرفان برؤية األنبياء والمالئکة والجان: وقد 
 يارة قبرتجاسر ابن تيمية الحنبلي عامله اهللا بعدله، وادعی أن السفر لز

تقصر فيه، لعصيان المسافر به ! وأطال في  النبي| حرام، وأن الصالة ال
  ذلک بما تمجه األسماع وتنفر عنه الطباع، وقد عاد شؤم کالمه عليه.

إلی أن قال : وخالف األئمة المجتهدين في مسائل کثيرة، واستدرک علی 
مة، علماء اُألالخلفاء الراشدين باعتراضات سخيفة حقيرة، فسقط من أعين 

  وصار مثله بين العوام فضالً عن األئمة، وتعقب العلماء کلماته الفاسده، 
وزيفوا حججه الداحضة الکاسدة، وأظهروا عوار سقطاته، وبينوا قبائح أوهامه 

  انتهی. )وغلطاته
ل ومربعض کالمه في حقّه في الباب األو.  

 ياض شرح شفاي المصري في نسيم الروعن شهاب الدين أحمد الخفاج
لعن هللا الیھود والنصاری اتخذوا «القاضي عياض أنّه قال بعد ذکر حديث: 

أعلم أن هذا الحديث هو الذي دعا ابن تيمية ومن تبعه (»: قبور أنبیائھم مساجد
کابن القيم إلی مقالته الشنيعة التي کفروه بها، وصنّف فيها السبکي مصنفاً 

  بي | وشد الرحال إليه، وهو کما قيل:الن مستقالً، وهي منعه زيارة قبر
  بلَهي الطَنتَی يرجاک المذَ ندوع      جبرحل النُاً تُلمهبط الوحي حقّ

تصدر  ينبغي ذکرها، فإنّها ال م أنّه حمی جانب التوحيد بخرافات الفتوه
  انتهی. )١()عن عاقل فضالً عن فاضل

                                       
  .١٨٥شواهد الحق في االستغاث بسيد الخلق :  ، ۵۱۴: ۳في شرح الشفا الرياض نسيم  - ١
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قد فرط (لشفا أنّه قال: وعن المال علي القاري في المجلد الثاني من شرح ا
ابن تيمية من الحنابلة حيث حرم السفر لزيارة النبي| کما أفرط غيره حيث 

، وجاحده محکوم عليه بالضرورة قال: کون الزيارة قربة معلوم من الدين
بالکفر، ولعل الثاني أقرب إلی الصواب؛ ألن تحريم ما أجمع العلماء فيه 

 )١()ق تحريم المباح المتفق عليه في هذا البابباالستحباب يکون کفراً؛ ألنّه فو
  انتهی.

وقال أحمد بن حجر الهيتمي المکي الشافعي صاحب الصواعق في کتابه 
الجوهر المنظم في زيارة القبر المکرم علی ما حکي عنه، وقد ذکره صاحب 

النبي | بعدة  کشف الظنون قال فيه بعدما استدل علی مشروعية زيارة قبر
فإن قلت : کيف تحکي اإلجماع علی مشروعية (جماع ما لفظه: أدلة منها اإل

نابلة منکر لمشروعية حوطلبها وابن تيمية من متأخري ال الزيارة والسفر إليها
ذلک کلّه کما رآه السبکي في خطه، وقد أطال ابن تيمية في االستدالل لذلک 

     ماعا، وأنّه بما تمجه األسماع وتنفر عنه الطباع، بل زعم حرمة السفر لها إج
تقصر فيه الصالة، وأن جميع األحاديث الواردة فيها موضوعة، وتبعه بعض  ال

  من تأخر عنه من أهل مذهبه؟
مور الدين قلت: من هو ابن تيمية حتّی ينظر إليه أو يعول في شيء من أُ

  عليه؟
کما قال جماعة من األئمة الذين تعقبوا کلماته الفاسدة  إّال وهل هو 

                                       
د ، شواهد الحق في االستغاثة بسي٥٣، رفع المنارة : ٥١٤ :۳شرح الشفا بهامش نسيم الرياض  - ١
  .  ١٧٧، السيف الصقيل: ١٨٥ق : لالخ
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ه وغلطاته کالعز بن لکاسدة حتّی أظهروا عوار سقطاته وقبائح أوهاموحججه ا
لبسه رداء الخزي وأرداه وبوأه من قوة أظله اهللا تعالی وأغواه، وأجماعة: عبد 

ولقد تصدی شيخ  .اإلفتراء والکذب ما أعقبه الهوان، وأوجب له الحرمان
إمامته التقي اإلسالم وعالم األنام المجمع علی جاللته واجتهاده وصالحه و

السبکي قدس اهللا روحه ونور ضريحه للرد عليه في تصنيف مستقل، أفاد فيه 
  وأجاد وأصاب، وأوضح بباهر حججه طريق الصواب.

 تقال أبداً،  قال: هذا وما وقع من ابن تيمية مما ذکر وإن کان عثرة ال ثُم
ه وشيطانه نّه سولت له نفسه وهواومصيبة يستمر شؤمها سرمداً ليس بعجيب، فإ

نّه ضرب مع المجتهدين بسهم صائب، وما دري المحروم أنّه أتی بأقبح أ
المعائب، إذ خالف إجماعهم في مسائل کثيرة، وتدارک علی أئمتهم سيما 
الخلفاء الراشدين باعتراضات سخيفة شهيرة حتّی تجاوز إلی الجناب األقدس 

س، فنسب إليه الکبائر ه سبحانه عن کلّ نقص، والمستحق لکلّ کمال أنفالمنزّ
والعظائم ، وخرق سياج عظمته بما أظهره للعامة علی المنابر من دعوی الجهة 
والتجسيم، وتضليل من لم يعتقد ذلک من المتقدمين والمتأخرين، حتّی قام 

ه إلی أن مات سبلسلطان بقتله أو حبسه وقهره، فحعليه علماء عصره والزموا ا
تباع لم يرفع اهللا أانتصر له  ثُم لضالالت، وخمدت تلک البدع، وزالت تلک ا
بأساً، بل ضربت عليهم الذلة والمسکنة،  لهم رأساً، ولم يظهر لهم جاهاً وال

  انتهی. )١()وباءوا بغضب من اهللا، ذلک بما عصوا وکانوا يعتدون
أما المنقول من فعل الصحابة فسيأتي في المبحث الثاني أن عمر لما قدم 

                                       
  ، دراسات في منهاج ۳۱- ٢۹:  شريف النبوي المکرمالجوهر المنظم في زيار القبر ال - ١

  .  ٥٧٢السنة: 
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م علی رسول ح الشام کان أول ما بدأ بالمسجد، وسلّالمدينة من فتو
  .)١(اهللا|

سناد صحيح أن ابن عمر إالرزاق ب روی عبد(للسمهودي :  ءوفي وفاء الوفا
کان إذا قدم من سفر أتی قبر النبي | فقال: السالم عليک يا رسول اهللا، 

أ من رواية قال: وفي الموط .)٢(بکر ، السالم عليک يا أبتاه السالم عليک يا أبا
يحيی بن يحيی أن ابن عمر کان يقف علی قبر النبي | فيصلّي (فيسلم ظ) 

  .)٣(علی النبي | وعلی أبي بکر وعمر
  وعن ابن عون سأل رجل نافعاً: هل کان ابن عمر يسلّم علی القبر؟

قال: نعم، لقد رأيته مائة مرة أو أکثر من مائة کان يأتي القبر فيقوم عنده 
  .)٤( علی النبي ، السالم علی أبي بکر، السالم علی أبيفيقول: السالم 

النبي | في  رة أن تأتي قبوفي مسند أبي حنيفة عن ابن عمر: من السنّ
تقول : السالم  ثُم قبل القبلة، وتجعل ظهرک إلی القبلة، وتستقبل القبر بوجهک، 

في  دمحم. أخرجه الحافظ طلحة بن )٥(عليک أيها النبي ورحمة اهللا وبرکاته
الرحمن  عن أبي عبد عن عثمان بن سعيد، عن صالح بن أحمد، مسنده،

  انتهی. )٦()المقري، عن أبي حنيفة، عن نافع عن ابن عمر
ذکر المؤرخون (: ءأما المنقول من فعل سائر المسلمين، ففي وفاء الوفا

                                       
  .١٣٥٧: ٤ | ، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى١٤٤شفاء السقام :    - ١
  ، وسنده صحيح .٥٧٦: ٣للصنعاني  فالمصنّ  - ٢
  . ٣٢٣: ٢، االستذكار ٢٤٥: ٥، السنن الكبرى للبيهقي ١٦٦: ١كتاب الموطأ   - ٣
  .٨٦: ٢|، الشفا بتعريف حقوق المصطفى٢٢٤، أحكام الجنائز : ٦١٨: ١٤إمتاع األسماع   - ٤
  .٢٠١شرح مسند أبي حنيفة :    - ٥
  .١٣٥٨: ٤وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى    - ٦
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البر والبالذري وابن عبد ربه أن زياد بن أبيه أراد  والمحدثون منهم ابن عبد
يکلمه، فأخذ ابنه فأجلسه في حجره  بکرة أخوه، وهو ال الحج، فأتاه أبو

ليخاطبه ويسمع زياداً فقال : إن أباک فعل وفعل، وإنّه يريد الحج وأم حبيبة 
زوج النبي| هناک، فإن أذنت له فأعظم بها مصيبة وخيانة لرسول اهللا | 

  وإن حجبته فأعظم بها حجة عليه.
  نصيحة ألخيک، وترک الحج فيما قاله البالذري.فقال زياد: ما تدع ال

وقيل : حج ولم يزر من أجل قول أبي بکرة ، وقيل : أراد الدخول عليها 
  .)١(فذکر قول أبي بکرة فانصرف: وقيل : إنّها حجبته

قال السبکي : والقصة علی کلّ تقدير تشهد، ألن زيارة الحاج کانت 
الحج من غير طريق المدينة، بل هي  فکان يمکنه إّال  معهودة من ذلک الوقت و

 )٢()يترک أقرب إليه؛ ألنّه کان بالعراق، ولکن کان إتيان المدينة عندهم أمراً ال
  انتهی.
تيان المدينة أمر راجح مستحب، ولکن بقصد إنحن نسلم بأن  :يقال ال

  .الصالة في المسجد والزيارة تبع والذي نمنعه أتيانها بقصد الزيارة
 نتياإ من عهد الصحابة إلی اليوم لمعروف بين المسلمينا ألنا نقول:

يخطر ببالهم  المدينة بقصد الزيارة هذا الذي جرت عليه سيرتهم وعملهم ، ال
  يدور في خلدهم سواه. غيره، وال

                                       
، شرح نهج البالغة ۳۵۸: ۶الزمان  أبناء ، وفيات األعيان وأنباء۵۲۶: ۲االستيعاب البن عبد البر - ١

  .۱۸۹: ۱۶البن أبي الحديد 
  .۱۴۵، شفاء السقام : ١٣٥٩: ٤بأخبار دار المصطفى  ءوفاء الوفا  - ٢
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وأما قصد المسجد وکون الزيارة تبعاً فشيء لم يکن يعرفه أحد قبل 
  الوهابية .

أصل في الشرع لشاعت وذاعت  ولو کان لحرمة قصد الزيارة بالسفر 
وعرفها جميع المسلمين، وکانت وصلت إلی حد الضرورة ؛ الحتياج الجميع 
إلی معرفتها، ولکانت قامت بها الخطباء والوعاظ، وبينتها العلماء، وحذروا 

وا في الحرام الموجب للعقاب عقلئال يقصدوا بسفرهم الزيارة، في الناس منها،
کان بينها أصحاب کتب المناسک الذين لم يهملوا من حيث قصدوا الثواب، ولَ

شيئاً يتعلق بالحج والزيارة من المستحبات فضالً عن هذا األمر المهم الموقع في 
  الحرام.

بعدما ذکر (:  ءأما المنقول عن أئمة المذاهب األربعة ففي وفاء الوفا
ام أبي اختالف السلف في أن األفضل البدأة بالمدينة أو بمکة، حکی عن اإلم

ن بدأ بالمدينة جاز، فيأتي قريباً من قبر إحنيفة أن األحسن البدأة بمکة، و
  انتهی. )١()رسول اهللا| فيقوم بين القبر والقبلة
فهو  )٢()زرنا قبر النبي|(يقال : أن  وأما ما يحکی عن مالک أنّه کره

علی فرض صحته محمول علی کراهة التلفظ بهذا اللفظ، لبعض الوجوه التي 
مع أن العلماء ناقشوه في  .نطيل بنقله، ال لکراهة أصل الزيارة ذکروها مما ال

  .ءکراهة هذا اللفظ کالسبکي وابن رشد علی ما في وفاء الوفا

                                       
  .  ١٣٦٠: ٤|وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى - ١
  . ٦١٧: ١٤، إمتاع األسماع ١٨١: ٦ع الصغير فيض القدير شرح الجام  - ٢
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وذکر السمهودي في وفاء الوفا أقوال الشافعية في استحباب زيارة 
ة قالوا: إن زيارة قبر النبي| من أفضل يفوالحن(قال: ثُم النبي|

  دوبات والمستحبات، بل تقرب من درجة الواجبات.المن
قال: وکذلک نص عليه المالکية والحنابلة، وأوضح السبکي نقولهم في 

  انتهی. )١()کتابه في الزيارة
: دليل العقل فإنّه يحکم بحسن تعظيم من عظّمه اهللا تعالی، والزيارة  الرابع

لشعائر اإلسالم  نوع من التعظيم، وفي تعظيمه | بالزيارة وغيرها تعظيم
رغام لمنکريه، وقد ثبت رجحان زيارته | في حياته والوصول إلی إو

خدمته، فکذلک بعد مماته خصوصاً بعد االلتفات إلی ما ورد من حياته 
الک إمام دار الهجرة للمنصور: البرزخية، وقد مضی في فصل التوسل قول م

شيء يمنع من  ، وليس في العقل» ن حرمة النبي| ميتاً کحرمته حياًإ«
الزيارة أو يوجب قبحها، بل فيه ما يحسنها من تعظيم من عظّمه اهللا واحترام من 

  هدی الناس إلی سبيل الرشاد، وکان سبب سعادتهم في الدارين.
  :في زيارة سائر القبور :المقام الثاني

حد، وروی ابن ُالنبي| کان يزور أهل البقيع وشهداء أ ثبت أن قد
، وبسنده عن )٢(»زوروا القبور، فإنّھا تذکرکم اآلخرة« :ماجة بسنده عنه|

                                       
  .  ١٣٦٦: ٤ | بأخبار دار المصطفى ءوفاء الوفا - ١
 و صححه، السنن ۳۷۵: ۱، المستدرک ۹: ۴سنن الترمذي  ،٥٠٠: ١سنن ابن ماجة   - ٢

، مسند أبي ۲۲۳: ۳البن أبي شيبة  المصنّف، ۴۵: ۷، شرح مسلم للنووي ۷۶: ۴الکبری للبيهقي 
، األنصاف ۵۸: ۳مجمع الزوائد ،٣١: ٢الجامع الصغير ، ۴۴۰: ۷، صحيح ابن حبان ۲۴۰: ۱يعلی 
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، وفي حاشية السندي عن الزوائد )١(»أنّه | رخص في زيارة القبور« عائشة: 
کنت نھیتکم عن زیارة القبور « :أن رجال إسناده ثقات . وبسنده عنه |

 :ورواه مسلم إلی قوله )٢(،»فزوروھا، فإنّھا تزھد في الدنیا، وتذکر اآلخرة
ونھیتکم عن زیارة القبور، فمن أراد أن «، وروی النسائي : )٣(»فزوروھا«

  .)٥(وزار النبي| قبر أمه وهي مشرکة بزعم الخصم )٤(،»یزور فلیزر
روی مسلم في صحيحه وابن ماجة والنسائي بأسانيدهم عن أبي هريرة: 

فر : استأذنت ربي في أن استغزار النبي | قبر أمه، فبکی من حوله ، فقال«
لھا فلم یأذن لي، واستأذنتھ في أن أزور قبرھا فأذن لي، فزوروا القبور فإنّھا 

هو حديث صحيح « قال النووي في شرح صحيح مسلم :  )٦(»تذکرکم الموت

                                                                                           
 ، البداية٤٤١: ١ اإللتباسومزيل  كشف الخفاء، ۶۴۶: ۱۵، کنز العمال ۵۶۲: ۲للمروزي 

  .١٤٣: ١والنهاية  
، مسند ابن ١٠٩د أبي داود الطيالسي : ن، مس٦٩: ٨ ئ، عمدة القار ٥٠٠: ١سنن ابن ماجة:   - ١
: هذا إسناد صحيح ١: ٩٨قال البوصيري في الزوائد ق ( وقال:  ٣٣٤: ٣، إرواء الغليل ٦٥٥: ٣وية راه

  .)رجاله ثقات
 ، عمدة٣٦١: ٣، صحيح ابن حبان ٥٧٣: ٣للصنعاني  المصنّف، ٥٠١: ١سنن ابن ماجة    - ٢
  مصنّفال، ۲۹۳الجعد :  ، مسند ابن۱۱۸: ۳فتح الباري ،٥٨: ٣مجمع الزوائد ، ٦٩: ٨ ئالقار 

 ، المعجم ۶۹: ۴، المعجم األوسط ۲۴۰: ۱، مسند أبي يعلی الموصلي ۲۴۵: ۱البن أبي شيبة 
  .۳۷۴، ناسخ الحديث ومنسوخه : ۱۷۳: ۴، سنن الدارقطني ۳۴۷: ۳، مسند الشاميين ۱۹: ۲الکبير 
  ربه في زيارة القبور.’ باب استئذان النبي ٦٥: ٣صحيح مسلم    - ٣
  .٢٢٦: ٣، إرواء الغليل ٨٢: ٥، المعجم الكبير ٥٨: ٣، مجمع الزوائد ٨٩: ٤سنن النسائي    - ٤
، سنن ٨٧: ٢، سنن أبي داود ٥٠١: ١، سنن ابن ماجة ٦٥: ٣م ل، صحيح مس٣٥٦:  ٥مسند أحمد    - ٥

  .٩٠: ٤، سنن النسائي ٢٥٩: ٢الترمذي 
، سنن ٨٧: ٢ود ، سنن أبي دا٥٠١: ١، سنن ابن ماجة ٤٤١: ٢مسند أحمد  ،٦٥: ٣صحيح مسلم    - ٦

وصححه، السنن الكبرى للبيهقي  ٣٧٤: ١، المستدرك للحاكم ٩٠: ٤، سنن النسائي ٢٥٩: ٢الترمذي 
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أنّه کلما کانت ليلة عائشة من رسول « ، وروی مسلم: )١(»شک بال

قوم مؤمنين،  اهللا|يخرج من آخر الليل إلی البقيع فيقول: السالم عليکم دار
وعلم | عائشة حين قالت له : کيف أقول لهم يا  »وآتاکم ما توعدون

  رسول اهللا؟
 )٢(<السالم علی أھل الدیار من المؤمنین والمسلمین>قال : قولي : 

يعلمهم إذا خرجوا «الحديث رواه مسلم، وعن بريدة کان رسول اهللا |: 
وفي رواية السالم :  )٣(»الديارإلی المقابر فکان قائلهم يقول : السالم علی أهل 

، الحديث رواه )٤(»علیکم أھل الدیار من المؤمنین والمسلمین والمسلمات« 
  مسلم.

ل زيارة ابن عمر لقبر الشيخين مراراً کثيرة. وقد مرفي المقام األو  
الحافظ زين الدين الحسيني عن  ءوحکی السمهودي في وفاء الوفا

نبياء والصحابة والتابعين والعلماء وسائر المؤمنين أن زيارة قبور األ(الدمياطي: 
   .)للبرکة أثر معروف

کلّ من يتبرک بمشاهدته في حياته ووقد قال حجة اإلسالم الغزالي: (قال : 

                                                                                           
  .٤٣٩: ٧، صحيح ابن حبان ٢٢٣: ٣البن أبي شيبة  المصنّف، ٧٠: ٤
  .  ٤٦: ٧شرح مسلم للنووي  - ١
سنن الكبرى للبيهقي ، ال٩٣: ٤باب ما يقال عند دخول القبور، سنن النسائي  ٦٤: ٣صحيح مسلم  - ٢
  .  ٤: ١١، فتح الباري ٧٩:  ٤
  : ٤للبيهقي  ، السنن الكبرى٩٣: ٤، سنن النسائي ٦٤: ٣م ـح مسلـ، صحي٢٢١: ٦د أحمد ــمسن - ٣
  .٦٠: ٣الزوائد  جمع، م٧٩   
  الصالحين:  ، رياض٧٩: ٤، السنن الكبرى للبيهقي ٩٤: ٤، سنن النسائي ٦٥: ٣م لصحيح مس - ٤
  .٣٨٥: ٨، سبل الهدى والرشاد ٢٣٥: ٣، إرواء الغليل ٣٤٩: ٢لجامع الصغير ، ا٣٠٩   
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  انتهی. )١()ته،  ويجوز شد الرحال لهذا الغرضفاوبعد  يتبرک بزيارته
یکون المیت آنس ما «وقد روي عن النبي | أنّه قال : (إلی أن قال : 

ما من أحد «وعن ابن عباس :  ،»في قبره إذا زاره من کان یحبھ في دار الدنیا
», عرفه ورد عليه السالم إّال يمر بقبر أخيه المؤمن يعرفه في الدنيا فسلّم عليه 

من زار قبر أبويه في کلّ جمعة أو أحدهما کتب باراً وإن کان في : «وروي
   .انتهی )٢()الدنيا قبل ذلک بهما عاقاً

وسيأتي في آخر هذا الفصل أحاديث زيارة فاطمة عليها السالم قبر حمزة 
  دليالً وحجة.‘ حد کلّ جمعة أو بين اليومين والثالثة، وکفی بفعلهاُوشهداء أ

 
  :في شد الرحال إلی زيارة القبور :المبحث الثاني

وقد منع الوهابية من شد الرحال إلی زيارة النبي | فضالً عن غيره، 
إنّهم يحجون إلی (وقد عرفت أن ابن تيمية في مقام تشنيعه علی اإلمامية قال : 

قصدهم  إّال وما هو حجهم  )٣()المشاهد کما يحج الحاج إلی البيت العتيق
  زيارتها، فسماه حجاً إرادة لزيادة التهويل والتشنيع کما هي عادته.

  بن محمد بن اهللا وفي الرسالة الثانية من رسائل الهدية السنية لعبد
يشد الرحل إالّ لزيارة  أنّه ال إّال  وتسن زيارة النبي |(: عبد الوهاب 

  انتهی. )٤()المسجد والصالة فيه، وإذا قصد مع ذلک الزيارة فال بأس

                                       
  ، کتاب آداب السفر، الباب األول.۳۵۷: ۲إحياء علوم الدين  -  ١
  .  ١٣٦٣: ٤بأخبار دار المصطفى  ءوفاءالوفا  - ٢
  .٤٧٤: ١منهاج السنة النبوية    - ٣
  .٥١: الرسالة الثانيةوالتحفة النجدية، الهدية السنية   - ٤
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الوهابية لذلک برواية البخاري، عن أبي هريرة، عن النبي| واحتج:   
 الحرام ومسجد المسجد اجد؛ــالثة مســی ثـــرحال إالّ إلــد الـــتش ال«

، ورواه مسلم في الحج والصالة إالّ أنّه قال : )١(»ومسجد األقصی|الرسول
ورواه النسائي في سننه  )٢(،»ومسجد األقصی ،مسجدي ھذا، ومسجد الحرام«

    ، وفي رواية لمسلم : )٣(قدم مسجد الحرام، ورواه أبو داود في الحج أنّه إّال مثله 
إنّما یسافر إلی ثالثة  :«، وفي رواية له)٤(»ة مساجدتشد الرحال إلی ثالث«

  .)٥(»مساجد، مسجد الکعبة، ومسجدي، ومسجد إیلیا
تشد  حقيقي، أي ال : إن الحصر فيها إضافي الوالجواب عن هذه األخبار

إلی هذه الثالثة ؛ ألن هذا االستثناء مفرغ،  إّال الرحال إلی مسجد من المساجد 
إلی مکان  تشد الرحال نه، وکما يمکن تقديره القد حذف فيه المستثنی م

يمکن تقديره إلی مسجد، لکن الثاني هو المتعين؛ ألن ذلک هو المفهوم عرفاً 
من أمثال هذه العبارة، ولالتفاق علی جواز السفر وشد الرحال إلی أي مکان 

                                       
  ، سنن ٣٧٨: ٢مسند أحمد  باب فضل الصالة في مسجد مكة ، ٥٦: ٢صحيح البخاري   - ١

  ، سنن٢٠٥: ١، سنن الترمذي ٤٥١: ١، سنن أبي داود ٤٥٢: ١، سنن ابن ماجة ٣٣٠: ١الدارمي 
  ، مسند ١٩٢، مسند أبي داود الطيالسي : ٨٢: ١٠، السنن الكبرى للبيهقي ٣٧: ٢النسائي  

  . ٣٨٨: ٢، مسند أبي يعلى الموصلي ٥١٨: ٤البن أبي شيبة  المصنّف، ٢٣٠: ٢الحميدي 
  .١٩٢، مسند أبي داود الطيالسي : ٣: ٤، مجمع الزوائد ١٣٦: ٤صحيح مسلم   - ٢
  .  ٤٥١: ١، سنن ابن داود ٣٧: ٢سنن النسائي   - ٣
، التاريخ ٢٦٨: ٤، معرفة السنن واآلثار ٨٢: ١٠، السنن الكبرى للبيهقي ١٢٦:  ٤صحيح مسلم    - ٤

  .٢٠٤: ٧الكبير 
باب بيان أن المسجد الذي أُسس علی التقوی هو مسجد النبي|، ، ١۲٦: ٤صحيح مسلم    - ٥

  .٢٢٧: ٣، إرواء الغليل ٢٧١: ١٢، كنز العمال ٢٤٤: ٥السنن الكبرى للبيهقي 
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کان للتجارة وطلب العلم والجهاد وزيارة العلماء والصلحاء والتداوي والنزهة 
  يحصی. والوالية والقضاء وغير ذلک مما ال

للزم تخصيص األکثر، وهو غير جائز  ،ولو قيل: إن هذا خصص بالدليل 
  کما تقرر في األصول .

تشد  ال«  والحاصل: إنّه ال يشک من عنده أدنی معرفة في أن المراد بقوله:
 أنّه ال »جدإنّما یسافر إلی ثالثة مسا«  ، أو:»  إلی ثالثة مساجدالرحال إّال 

  يسافر إلی مکان مطلقاً . يسافر إلی غيرها من المساجد، ال أنّه ال
يفهم من هذه األحاديث حرمة السفر إلی باقي المساجد، بل  علی أنّه ال

هي ظاهرة في أفضلية هذه المساجد علی ما عداها، بحيث بلغ من فضلها أن 
ترکب تشد الرحال و الالة فيها، فإنّها تستحق شد الرحال والسفر إليها للص

مور المهمة، ال أن من سافر للصالة في مسجد لُأل إّال األسفار وتتحمل المشاق 
آثما من  طلباً إلحراز فضيلة الصالة فيه يکون عاصياً وآثماً. وکيف يکون

  عبادة؟!يسافر إلی ما هو طاعة و
فالمسجد ببعده لم يخرج عن المسجدية، والصالة فيه لم تخرج عن کونها 

يعقل أن يکون السفر للصالة فيه  فکيف ،اعة وعبادة، إذ هو مسجد لکلّ أحدط
  طاعة، کما أن السفر للمعصية  إّال يکون  فالسفر للطاعة ال ؟ومعصية ثماًإ
  .معصية إّال يکون  ال

  وکيف تکون مقدمة المستحب محرمة؟ 
لّ سبت إلی ن النبي| والصحابة کانوا يذهبون کُأويدل علی ذلک 

ومشاة ، لقصد الصالة  رکباناً ،قبا وبينه وبين المدينة ثالثة أميال أو ميالنمسجد 
روی  ،فيه، وال فرق في السفر بين الطويل والقصير، لعموم النهي لو کان

أن النبي| کان يأتي مسجد قبا کلّ سبت ماشياً  :البخاري في صحيحه
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رسول اهللا |  انک«وفي رواية  »، وأن ابن عمر کان يفعل کذلک)١(»وراکباً
وروی النسائي في سننه أنّه کان رسول اهللا| يأتي  )٢(،»وماشياً يزوره راکباً

مسجد قبا ،  ،من خرج حّتی یأتي ھذا المسجد« :وأنّه قالقبا راکباً وماشياً 
عن ابن أبي شيبة في (، وفي إرشاد الساري :  )٣(»فصلی فیھ کان لھ عدل عمرة

صلي في مسجد قبا ُسعد بن أبي وقاص: ألن أأخبار المدينة بإسناد صحيح، عن 
لو يعلمون ما في قباء  ،أن آتي بيت المقدس مرتين من يرکعتين أحب إل

  .)٤()لضربوا إليه أكباد اإلبل
يکون  سعد علی إستحباب ضرب أکباد اإلبل إليه الذي ال وهذا نص من

  بالسفر إليه من مکان بعيد. إّال 
يريد  ال غدا إلی مسجد قبا ثُم غ الوضوء من توضأ فأسب«وروی الطبراني: 

الصالة في مسجد قبا، فصلی فيه أربع رکعات  إّال يحمله علی الغدو  غيره وال
الساري وسيأتي في آخر  ، ونقله في إرشاد)٥(»کان له أجر المعتمر إلی بيت اهللا

                                       
، ۴۵۳ :۱سنن  أبي داود  باب فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة، ٥٧: ٢صحيح البخاري   - ١

  ، شرح مسلم ۲۴۸: ۵وصححه، السنن الکبری للبيهقي  ۴۸۷: ۱المستدرک للحاکم 
  ، صحيح ابن ۲۶۷: ۲ة ـي شيبـن أبـالب المصنّف، ۲۹۱: ۲، مسند الحميدي ۱۶۹: ۹للنووي 

  .٢٤٤: ١الطبقات  الكبرى  ،۳۲۸: ۲، تفسير البغوي ۵۰۸: ۴حبان 
فضل الصالة في مسجد الكوفة والمدينة، تحفة باب  ٥٧: ٢، صحيح البخاري ٥: ٢مسند أحمد    - ٢

  .٣٢٢: ٤، فيض القدير شرح الجامع الصغير ٢٣٦: ٢األحوذي 
  ، كنز ٢٥٨: ١، السنن الكبرى للنسائي ٢٥٨: ٧ ئدة القارــ، عم٣٧: ٢ائي ــن النســسن  - ٣

  .٤٣١: ١، ميزان االعتدال ٣٤٤: ٩، تاريخ بغداد ٢٦٤: ١٢العمال 
  .٢٧٥: ٣ح صحيح البخاري إرشاد الساري لشر  - ٤
، كنز ٢٠٨: ٣، مجمع الزوائد ٢٣٨: ١١، مسند أبي يعلى الموصلي ١٤٩: ١٩المعجم الكبير   - ٥
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عمها حمزة بين اليومين کانت تزور قبر × أحاديث أن فاطمة  هذا الفصل
وفيه داللة علی جواز السفر للزيارة واستحبابه، لعدم تعقل  ،جمعةکلّ ة ووالثالث

بين قبا أو حد والمدينة نحو مما بينها وُين أبلفرق بين السفر الطويل والقصير وا
  أزيد.

من حج البیت ولم «ويدل علی شد الرحال الحديث الخامس المتقدم : 
بشد الرحال، وأظهر  إّال کون ت ، والزيارة بعد الحج ال )١(»یزرني فقد جفاني

بصيغة  »تشد الرحال إلی ثالثة مساجد«فيما قلناه الحديث اآلخر لمسلم : 
ن هذه المساجد الثالثة تستحق وتستأهل شد الرحال إليها ، لعظم إاإلثبات، أي 

يکون عناؤه ضائعاً،  فضلها، فهي حقيقة وجديرة بذلک، وشاد الرحال إليها ال
ائدته قليلة ، بل يحصل من الثواب علی ما يقابل تعبه وزيادة ، وتعبه خائباً، أو ف

 ال«( قال القسطالني في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري في شرح قوله: 
  أي إلی مسجد للصالة فيه. :<تشد الرحال

 قال : وقد بطل بما مر من التقدير المعتضد بحديث أبي سعيد المروي  ثُم
ینبغي للمطي أن تشد رحالھ إلی  ال«فوعاً: في مسند أحمد بإسناد حسن مر

 )٢(<مسجد تبتغی فیھ الصالة غیر المسجد الحرام واألقصی ومسجدي ھذا
من أبشع المسائل قول ابن تيمية حيث منع من زيارة قبر النبي |، وهو 

من جملة ما استدل به علی دفع ما ادعاه غيره من اإلجماع علی المنقولة عنه، و
                                                                                           

  .٢٦٤: ١٢العمال 
  ، الکامل۷۳: ۳، کتاب المجروحين ۲۴۴: ۲، کشف الخفاء ۷۶تذکرة الموضوعات :  -  ١
، رفع ۱۶۷: ۶لسان الميزان  ،۲۶۷، الکشف الحثيث: ۲۶۵: ۴، ميزان االعتدال ۱۴: ۷في الضعفاء  

  ، نيل ۴۱۸: ۷، تلخيص الحبير ۳۵۴: ۲، إعانة الطالبين ۵۱۲: ۱، مغني المحتاج ۲۸۳المنارة : 
  ».وأورده ابن الجوزي في الموضوعات فلم يصب«وقال :  ۱۳۵: ۵، کنز العمال ۱۷۹: ۵األوطار 

  .٢٣٠: ٣، إرواء الغليل ٢٥٤ :٧للعيني  ئ، عمدة القار٣: ٤، مجمع الزوائد ٦٤: ٣مسند أحمد   -  ٢
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زرت قبر (بي | ما نقل عن مالک أنّه کره أن يقول: مشروعية زيارة الن
أصل  وأجاب عنه المحققون من أصحابه أنّه کره اللفظ أدباً ال .)النبي|

 الزيارة ، فإنّها من أفضل األعمال، وأجل القرب الموصلة إلی ذي الجالل، وأن
  .)١( ال نزاعبمشروعيتها محلّ إجماع 

طلب علم ليس إلی المکان، بل إلی قال : فشد الرحال للزيارة أو نحوها ک
 من فيه، وقد التبس ذلک علی بعضهم کما قاله المحقق التقي السبکي، فزعم أن
 شد الرحال إلی الزيارة في غير الثالثة داخل في المنع، وهو خطأ کما مر؛ ألن

زيداً،  إّال المستثنی إنّما يکون من جنس المستثنی منه کما إذا قلت: ما رأيت 
  .انتهی )٢()زيداً، ال ما رأيت شيئاً أو حيواناً إالّ زيداً إّال يت رجالً واحداً أي ما رأ

تشد الرحال  االستثناء مفرغ، والتقدير: ال(وقال القسطالني في موضع آخر: 
إلی موضع، والزمه منع السفر إلی کلّّ موضع غيرها کزيارة صالح أو قريب أو 

در ــالمستثنی منه في المفرغ يقب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة، ألن حصا
 )٣()المسجد ام، لکن المراد بالعموم هنا الموضع المخصوص، وهوــم العــبأع

  انتهی.
» تشد الرحال ال«( وقال النووي في شرح صحيح مسلم في شرح قوله: 

لخ: فيه بيان عظيم فضيلة هذه المساجد الثالثة ومزيتها علی غيرها، لکونها إ
:  ـ إلی أن قالـ اهللا وسالمه عليهم، ولفضل الصالة فيها اتمساجد األنبياء صلو

واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلی غير المساجد الثالثة 

                                       
 .۵۴تحاف : ، البشارة واإل۵۴: ۳راجع : فتح الباري  -  ١
  . ٢٧١: ٣إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  - ٢
  .المصدر السابق  - ٣
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کالذهاب إلی قبور الصالحين وإلی المواضع الفاضلة ونحو ذلک، فقال الشيخ 
إلی  الجويني من أصحابنا : هو حرام، وهو الذي أشار القاضي عياض محمدأبو 

اختياره، والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنّه 
قالوا: والمراد أن الفضيلة التامة إنّما هي في شد الرحال إلی  .يکره اليحرم وال

  .)١()هذه الثالثة خاصّة
في هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثالثة، (وقال في موضع آخر: 

فضيلة في شد  ال :إليها؛ ألن معناه عند جمهور العلماءوفضيلة شد الرحال 
  الرحال إلی مسجد غيرها.

الجويني من أصحابنا : يحرم شد الرحال إلی غيرها،  محمدوقال الشيخ أبو 
  انتهی. )٢()وهو غلط

إن السفر للعلم وزيارة العلماء (وقال السندي في حاشية سنن النسائي : 
  انتهی. )٣()ل في حيز المنعوالصلحاء وللتجارة غير داخ

َولَْو أَنَّھُْم إِذ {ويستدل بقوله تعالی: (:  ءوقال السمهودي في وفاء الوفا
للزيارة، بشموله المجيء من قرب اآلية علی مشروعية السفر  )٤(}َظلَُموا أَْنفَُسھُمْ 

، وقوله في الحديث الذي صححه ابن  »من زار قبري«من بعد، وبعموم : و
فالسفر إليها کذلک،  وإذا ثبت أن الزيارة قربة )٥(.»جاءني زائراً من «السکن : 

وقد ثبت خروج النبي| من المدينة لزيارة قبور الشهداء، فإذا جاز الخروج 

                                       
  . ١٠٦: ٩شرح مسلم للنووي  - ١
  .١٦٨: ٩ المصدر السابق  - ٢
  .  ٣٨: ٢حاشية السندي على النسائي  - ٣
  .٦٤سورة النساء:   - ٤
  وصححه . ٢٤٥، رفع المنارة : ٣: ٤، مجمع الزوائد ٢٢٥: ١٢المعجم الكبير  - ٥
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للقريب جاز للبعيد، وقبره | أولی، وقد انعقد اإلجماع علی ذلک، إلطباق 
  السلف والخلف عليه.

تشدوا  فمعناه ال» ثة مساجدال تشدوا الرحال إالّ إلی ثال«وأما حديث: 
رفة لقضاء النسک عساجد الثالثة، إذ شد الرحال إلی الم إّال الرحال إلی مسجد 

واجب باإلجماع، وکذلک سفر الجهاد والهجرة من دار الکفر بشرطه وغير 
مصالح الدنيا، وقد روی ابن ا علی جواز شد الرحال للتجارة وذلک، وأجمعو

ور فقال: طي الخدري، ذکر عنده الصالة في ال، يعنشبة بسند حسن أن أبا سعيد
فیھ  ینبغي للمطي أن تشد رحالھا إلی مسجد یبتغی ال«قال رسول اهللا|: 

فهذا  ،)١(»المسجد األقصیالصالة غیر المسجد الحرام ومسجدي ھذا و
  الحديث صريح فيما ذکرناه.
مام إل مذاهب، نق ا سوی هذه المساجد الثالثةعلی أن في شد الرحال لم

  الحرمين عن شيخه أنّه أفتی بالمنع.
ما کان يقول يکره، وربما کان يقول: يحرم . وقال الشيخ أبو علی: قال: ورب

  يحرم. يکره وال ال
إلی أن قال: وقال المارودي من أصحابنا يعني الشافعية عند ذکر من يلي 

|، أمر الحج: فإذا قضی الناس حجهم سار بهم علی طريق مدينة رسول اهللا
رعاية لحرمته، وقياماً بحقوق طاعته، وذلک وإن لم يکن من فروض الحج فهو 

  من مندوبات الشرع المستحبة، وعبادات الحجيج المستحسنة.
ة أن يأتي المدينة ويزور قبر فالسنّ وقال القاضي الحسين: إذا فرغ من الحج

  .’النبي
يحج  بعد أن وقال القاضي أبو الطيب: ويستحب أن يزور النبي|

                                       
  .٦، الدرر السنية: ٢٣٠: ٣، إرواء الغليل ٢٥٤: ٧ ئ، عمدة القار٦٤: ٣مسند أحمد   - ١
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  ويعتمر.
وقال المحاملي في التجريد: ويستحب للحاج إذا فرغ من مکة أن يزور 

  قبر النبي|.
  وقال أبو حنيفة: إذا قضی الحاج نسکه مر بالمدينة.
د: سئل الشيخ أبو إلی أن قال: وفي کتاب تهذيب المطالب لعبد الحقمحم 

لزيارة، فلم يستطع عليه ابن أبي زيد في رجل استؤجر بمال ليحج به، وشرطوا ا
  .أن يزور

  .)١()جرة بقدر مسافة الزيارةقال : يرد من اُأل
لی إلشام ن سافر إلی زيارة النبي | من اومم(وقال في موضع آخر: 

بن رباح مؤذن رسول اهللا |، کما رواه ابن عساکر بالمدينة بالل × قبره
بيت  ا رحل عمر بن الخطاب من فتحبسند جيد عن أبي الدرداء قال: لم

  . )٢( المقدس فصار إلی جابية سأله بالل أن يقره بالشام، ففعل
  لجفوة إن بالالً رأی في منامه النبي | وهو يقول: ما هذه ا ثُم قال: 

  ن لک أن تزورني يا بالل؟آيا بالل أما 
 رـی قبـه وقصد المدينة، فأتـب راحلتـفاً، فرکـخائ ناً وجالًـه حزيـفانتب

 ي عنده ويمرغ وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسينـکل يبــالنبي|، فجع
فجعل يضمها ويقبلهما، فقاال له: يا بالل، نشتهي أن نسمع أذانک، فلما قال : اهللا 

ا  إّال ا قال : أشهد أن ال إله أکبر ارتجت المدينة، فلماهللا، إزدادت رجتها ، فلم
                                       

  . ١٣٧٠ـ  ١٣٦٤: ٤| بأخبار دار المصطفى ءوفاء الوفا - ١
  ، شفاء ۲۰۴:  ۳تاريخ اإلسالم  ۱۲۲:  ۷، اإلصابة في تمييز الصحابة  ۲۰۸: ۱أسد الغابة  - ٢

  .۴۴، تطهير الفؤاد: ۱۴۰السقام: 
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 دقال : أشهد أنورهن وقالوا : بعث اً رسول اهللا، خرجت العواتق من خدمحم
رسول اهللا|، فما رؤي بالمدينة بعده| أکثر باکياً وباکية من ذلک 

  .)١(اليوم
مرة  إّال  قال: وقال الحافظ عبد الغني وغيره: لم يؤذن بالل بعد النبي|

  واحدة في قدومه المدينة لزيارة قبر النبي|.
 لی فعل باللوقال : قال السبکي : ليس اعتمادنا علی رؤيا المنام فقط، بل ع

افرون، وال تخفی عنهم هذه ، سيما في خالفة عمر، والصحابة متووهو صحابي
  رؤيا بالل النبي | مؤکدة لذلک .و ،القصة

العزيز أنّه کان يبرد البريد من الشام  دبقال: وقد استفاض عن عمر بن ع
  .)٢( يقول: سلم لي علی رسول اهللا|، وذلک في زمن صدر التابعين

بن عمرو بن عاصم النبيل، ووفاته في  بکر ک عنه اإلمام أبووممن ذکر ذل
العزيز يبعث بالرسول قاصداً  بن عبد المائة الثالثة، قال في مناسکه: وکان عمر

  يرجع. ثُم السالم،  النبي| ئ من الشام إلی المدينة ليقر
قال: وفي فتوح الشام أن عمر لما صالح أهل بيت المقدس، وقدم عليه 

 هل لک أن تسير معي إلی المدينة  :لهبار وأسلم وفرح بإسالمه قال کعب األح
  تتمتع بزيارته؟النبي | و تزور قبرو

فقال: نعم، ولما قدم عمر المدينة کان أول ما بدأ بالمسجد، وسلّم علی 

                                       
  ، تاريخ ٣٥٨: ١، سير أعالم النبالء ٢٠٨: ١سد الغابة أُ، ١٣٧: ٧ق ـة دمشـخ مدينـتاري - ١

  . )إسناده جيد(وقال:  ٦٧: ١٧اإلسالم 
  . ١٤٣ـ  ١٤٢شفاء السقام :   - ٢
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  .)١( رسول اهللا |
وقال في موضع آخر: کانت الصحابة يقصدون النبي |قبل وفاته 

سنادين أحدهما برجال إالدارين، بل روی أحمد بللزيارة وهو | حي في 
سرنا فنزلنا منزالً، فنام  ثُّم «الصحيح، عن يعلی بن مرة من حديث قال فيه : 

رجعت إلی  ثُّم ، فجاءت شجرة تشق األرض حّتی غشیتھ، |النبي
ھي شجرة استأذنت ربھا عز وجّل أن  فقال :ا استیقظ ذکرت لھ، م  لمکانھا، ف

  . )٢(»، فأذن لھاتسلم علی رسول هللا
فإذا کان هذا حال شجرة فکيف بالمؤمن المأمور بتعظيم هذا النبي الکريم 

  انتهی. )٣()هالممتلیء بالشوق إليه، وحديث حنين الجذع ذکر في محلّ
  .»يجوز شد الرحال لزيارة من يتبرک به بعد موته«ومر قول الغزالي: 

بالرجال أو عام لهم بقي الکالم في أن جواز زيارة القبور مخصوص 
  وللنساء؟

قد عرفت في الفصل الحادي عشر ورود بعض الروايات في لعن زائرات 
القبور أو زوارات القبور، وهذه األخبار بعد تسليمها فقد عرفت القدح في 
سندها بالضعف وفي متنها باالضطراب في ذلک الفصل؛ محمولة علی الکراهة، 

فإن زيارة القبور  ،زوارات دون الزائرينلتخصيص اللعن فيها بالزائرات أو ال
جائزة عند الوهابية بدون شد الرحال کما عرفت، فلم يبق وجه لتخصيص 

                                       
  |لى وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفىإع ، وارج٤٧، تطهير الفؤاد : ١٤٤قام : سشفاء ال  - ١
  .١٣٥٨ـ  ١٣٥٧: ٤ 
  رواه أحمد بإسنادين والطبراني بنحوه، (وقال:  ٦: ٩، مجمع الزوائد ١٧٣: ٤مسند أحمد  - ٢

  ، تهذيب ١٥٤، منتخب مسند بن عبد حميد : )وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح
  .  ٣٥٢: ٣، السيرة الحلبية ٨٢: ١وفيات ، الوافي بال٣٦٠: ٢، عيون األثر ٢٣٧: ١الكمال 

  .١٣٦٩: ٤ | وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى  - ٣
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اللعن بالزائرات إالّ الکراهة، لمنافاتها لکمال الستر المطلوب في المرأة، سيما 
 علی رواية زوارات بصيغة المبالغة، الدالة علی أن المنهي عنه کثرة الزيارة التي

ال تناسب شدة طلب الستر في النساء، ولو حمل علی أن ذلک کان قبل نسخ 
افاه التعبير بالزائرات أو النهي عن زيارة القبور علی ما مر کما توهم بعضهم لنَ

  الزوارات ؛ ألن النسخ إن کان ففي الرجال والنساء.
واحتمال بقائهن تحت النهي کما حکاه السندي في حاشية سنن 

للسيرة وعمل المسلمين،  به بعيد جداً، منافواستقر ،لقلة صبرهن ،)١(النسائي
  وقاعدة االشتراک بين الرجال والنساء في األحکام.

لعن هللا «(قال العزيزي في شرح الجامع الصغير عند شرح قوله |: 
، قال العلقمي : قال الدميري: قال صاحب المهذب والبيان من »زوارات القبور

قال النووي : وقولهما  ،للنساء زيارة القبور، لظاهر هذا النهي يجوز أصحابنا: ال
  انتهی. )٢()کراهة تنزيه ة ها مکروهنّأفي المذهب والذي قطع به الجمهور شاذ 

ويدل علی جواز زيارة النساء للقبور، بل استحباب زيارتهن قبور األنبياء 
ر أن فاطمة بنت روی ابن أبي شبة، عن أبي جعف(: ءوالشهداء ما في وفاء الوفا

  رسول اهللا |کانت تزور قبر حمزة ترمه وتصلحه، وقد تعلمته بحجر.
  أن فاطمة کانت تزور قبور الشهداء بين اليومين  :وروی رزين عنه

  والثالثة.
حسين، وزاد : فتصلي بن ال يبنحوه عنه أبي جعفر، عن أبيه عل ورواه يحيی
  تبکي حتّی ماتت.هناک وتدعو و

                                       
  ، أحكام الجنائز١١٤: ٢، سبل السالم للصنعاني ٩٥: ٤ة السندي على النسائي ـــحاشي  - ١
  . ٣٤٥: ٣، عون المعبود ٦٩: ٨ ئ، عمدة القار٢٥٩: ٢، سنن الترمذي ١٨٥لأللباني:  
  .۳۱۰: ۵، المجموع للنووي ١٩٨: ٣ير على الجامع الصغير السراج المن  - ٢
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أّن فاطمة کانت تزور قبر عمّھا حمزة کّل > :علي وروی الحاکم عن
  .)١(ءانتهی وفاء الوفا )»جمعة فتصلي وتبکي عنده

ويظهر أن الوهابية بعدما أباحوا للنساء زيارة القبور في العام الماضي 
منعوهن منها في هذا العام، فقد أخبرنا الحجاج أن النساء منعت من الدخول 

دون استثناء، وکأنّهم بنوا علی هذا االحتمال الضعيف إلی البقيع في هذا العام ب
الذي ذکره السندي، وقال به صاحب المهذب والبيان من بقائهن تحت النهي، 

  فظهرت لهم صحته هذا العام بعد ما خفيت عنهم في العام األول.
  !)ن ويثبتون وعندهم أم الکتابويمحو الوهابية ما يشاؤ(

وا فيه أم أصابوا، ولکنا نسألهم ما  الذي أطلسنا نعارضهم في اجتهادهم، أخ
 باع اجتهادهم المحتمل الخطأ والصواب، بلسوغ لهم حمل المسلمين علی اتّ
الشاذ کما  إّال ا قطع به الجمهور، ولم يقل به هو إلی الخطأ أقرب، لمخالفته لم

  يجوز المعارضة فيها کما بيناه في المقدمات؟! مور االجتهادية السمعت، واُأل
مور االجتهادية، ون المسلمين حرية مذاهبهم في اُأللبسوما بالهم ي

باع معتقداتهم فيها بالسوط والسيف، کما زادوا في طنبور ويحملونهم علی اتّ
تعنتهم هذه السنة نغمات، فعاقبوا الناس علی البکاء عند زيارة قبر النبي|أو 

 يعاقب اهللا عليه وال أحد القبور، ومنعوهم منه، والبکاء أمر قهري اضطراري ال
ونقالً، ومنعوا من القراءة في  يتعلق به تکليف، الشتراط التکليف بالقدرة عقالً

                                       
، تاريخ المدينة ١٩: ٣: الطبقات الكبرى ةالمصادر التالي يهذه األخبار يمكن الرجوع إليها ف  - ١

  ، ٧٨: ٤وصححه، السنن الكبرى للبيهقي  ٣٧٧: ١، المستدرك للحاكم ١٣٢: ١البن شبة 
بأخبار دار  ء، وفاء الوفا١٦٦: ٤، نيل األوطار ١١٥: ٢، سبل السالم ٢٤٨:  ٥بير حتلخيص ال
  حد.ُأ، زيارة النبي | وخلفائه قبور شهداء ۹۳۲: ۳المصطفی 
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 کتاب حال الزيارة، ومن إطالة الوقوف، فمن رأوا في يده کتاب زيارة أخذوه
من أطال الوقوف طردوه أحرقوه وضربوا صاحبه وأهانوه، و مزقوه أومنه و

الثقات أنّه تحيل لقرأة الزيارة من الکتاب بأن  وضربوه، حدثني بعض الحجاج
فصل أوراقاً منه وجعلها في القرآن، وجلس يظهر قراءة القرآن ويزور، فاتفق 
أنّه أشار غفلة بالسالم نحو قبر النبي |، فدفعوه حتّی أخرجوه من المسجد، 
وأخذوا تلک األوراق ومزقوها، وأمثال هذا مما صدر منهم في حق الحجاج في 

البقيع وغيرها مما سمعناه متواتراً من بجدي مکة والمدينة ومسجد الخيف مس
  الحجاج کثير يطول الکالم بنقله.

  
*     *     *  



                           ٧٨٩            ُمور التي كفّر بها الوهابية المسلمين ...الباب الثالث: في تفصيل األ

  
 
 

  استدراک
لما فاتنا ذکره في محلّه من هذا الکتاب ولم نعثر عليه إالّ بعد الطبع 

  فذکرناه هنا علی ترتيب مواضعه في الکتاب.
 

)١(  
أنّه ذکر ابن تيمية (:  ءشهداء والمؤمنين ما في وفاء الوفامما يتعلق بحياة ال

الهادي أن الشهداء، بل کلّ  في اقتضاء الصراط المستقيم کما نقله ابن عبد
انتهی. )١()وا عليه السالمالمؤمنين إذا زارهم المسلم وسلم عليهم عرفوا به ورد  

 
)٢(  

ة في األخبار مد المذمومما يتعلق برد من قال من الوهابيين: إن المراد بنج
  :هي العراق، قول نوح بن جرير الخطفي ذکره في معجم البلدان

  دــــجا بلداً نَبذَح جدنَن بِـولک  ميتي غدادببِ لِجعتَ الَ ذا العرشِفَ
  )٢(بدر والرفُها العين واألرام والعبِ  قی والتُ ثُاغيِها الرـننأت ع الدـبِ

  البلدان: وقول أعرابي کما في معجم
  جيبم کاِءهد البا بکی جا مإذَ  خناز غدادبل لمحزون بِال هأَ

                                       
، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب ١٣٥١: ٤وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى|   - ١

  .١٣٩: ٢الجحيم 
  .٢٦٤: ٥معجم البلدان   - ٢

 



 كشف اإلرتياب                                                                                    ٧٩٠   
    

  بـريغَ حلِي المم نائد ريدطَ    آمناً نتُوإن کُ غدادبکأني بِ
  )١(صيبهم مالم ک باألمرِصابأَ  هوأهل جدنَ بمي في حيا ألئفَ

لعراق ليست من فدل کالم هذين الشاعرين أن بغداد التي هي عاصمة ا
  نجد، وأن نجداً ليست هي العراق.

)٣(  
أرشدنا إليه بعض کبار العلماء أکثر  مما يتعلق بأحوال نجد والنجديين ما

  اهللا في المسلمين أمثاله في کتابه کتبه إلينا مع تفصيلنا في الحاشية بعض 
  ل قا ،لبعدنا عن مکتبتنا الباقي لعدم عثورنا علی تفصيله،ما أجمله، وترک 

  حفظه اهللا:
  إن أقطار البالد العربية أخرجت ملوکاً وعلماء في الجاهلية واإلسالم (

، )٢(اق العشاقکبار اللصوص وفس إّال ما خال نجد، فإنّها لم تخرج في الجاهلية 
ا کانوا قرة عين إبليس، وأشد البشر شبهاً به،  ومنها أتی الضالل للعرب، فإنّهم لم

، وأغراه بعبادة األصنام، )٣(بن لحي ورحدهم، فأغوی عمصورة أ إّال  يتقمصلم 
قريش لما حکّموا  ءبعد ذلک حاول إغوا هوهو في صورة نجدي، کما أنّ

النبي| في وضع الحجر اَألسود قبل النبوة ، وهو في نحو تلک الصورة 

                                       
  .٢٦٤: ٥معجم البلدان  -١
  عروة بن حزام الذي يقول: أمثال - ٢

                ةاف اليمامة حكمجعلت لعر           (المؤلف) اف نجد إن هما شفيان. وعر  
، فوات ٣٥٩: ١٩في بالوفيات االو، ۴۲۶: ۱۹، شرح نهج البالغة ۳۱۰تأويل مختلف الحديث : 

  .٦٤: ٢الوفيات 
  . ٨٤. األعالم للزركلي : ف)(المؤلهو أول من أحدث عبادة األصنام في العرب   - ٣
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وأيضاً کان فيها لما ساعدهم في دار الندوة علی المکر بالرسول، وشبه الشيء 
  .)١(ليهإمنجذب 
 أهل نجد کانوا أَشد العرب غطرسة وکبراً وجهالً، وکانوا أبعد  ثُم إن

الخلق من قبول الهداية، لقساوة قلوبهم وجساوتها، وغلظ طباعهم، ولذلک 
، وکانوا أشر العرب، وأکبرهم )٢(تکرر غدرهم بمن بعثه النبي | لهدايتهم

                                       
وقصدوا ’ ش ليتشاوروا في أمر رسول اهللايإنّه لما اجتمع قر(في سيرة ابن هشام ما حاصله:   - ١

  دار الندوة اعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل، عليه بتلة، فوقف على باب الدار، قالوا: من 
                    الشيخ؟

فحضر معكم، وعسى أن ال يعدمكم منه رأياً قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي أتعدتم له 
  ونصحاً.

فقال قائل منهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا  ،’قالوا: أجل، فدخل معهم وتشاوروا في أمر النبي
  له الشعراء أشباهه من الموت.بعليه باباً، ثُم تربصوا به ما أصاب ق

يكم لإلى أصحابه، فيثبون عفقال الشيخ النجدي: ما هذا برأي، لئن حبستموه ليخرجن أمره 
  فينتزعونه من أيديكم.

  ننفيه من بالدنا. :وقال آخر
فقال الشيخ النجدي: ما هذا برأي، لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب 

  بهم إليكم.  عليهم بحسن حديثه وحالوة منطقه، ثُم يسير
ليداً، ثُم نعطي كالً منهم سيفاً صارماً فيضربونه فقال أبو جهل: أرى أن نأخذ من كُلّ قبيلة شاباً ج

  ضربة رجل واحد فيقتلونه، فال يقدر بنو عبد مناف على حرب القبائل، فيرضون بالدية.
 المصنّف ،٣٣١: ٢هشام  . السيرة النبوية البن) (المؤلف)هذا هو الرأي :فقال الشيخ النجدي

  .١٨٩: ٢، السيرة الحلبية ٣٩٠: ٥للصنعاني 
أبو البراء عامر بن مالك بن جعفر مالعب األسنة على  قدم أنّه(ي سيرة ابن هشام وغيرها: ف  - ٢

لى أمرك إلو بعثت رجاالً من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم  ،وقال: يا محمد’ رسول اهللا
  ←          ؟کرجوت أن يستجيبوا ل
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باً له نفسي له الفداء لما إيذاء له|، وأشدهم عليه، وکانوا أخبث الناس جوا
  .)١(عرض نفسه علی القبائل

 ذاب واحد وهو األسود لما أتی دور الکذبة تمخضت الدنيا عن ک ثُم
، لعدم صالحية اليمن لغير اإليمان، ولکن نجداً )٢(ت فتنته سريعاًفالعنسي وانط

لخصوبتها بالکذب، وکونها مطلع الفتن ومنبتها أخرجت دفعة واحدة مسيلمة 
  ة وسجاح، وقد لقي الصحابة منهم شراً لم يلقوا عشره من غيرهم.حيطلو

 ل محکم من الخوارج من عنيزة من نجد، ومنهمثُمذو الخويصرة   کان أو
اللعين، ونجد معدن الخوارج، ومنها القرامطة ، ومذهب نجد منذ ذر قرن 

؛ ألنّه  الخوارج منها إلی اآلن واحد في جوهره لم يتغير وإن تغيرت األسماء
  انتهی. )تکفير جميع المسلمين غيرهم، واستحالل الدماء واألموال

)٤(  
عن ابن تيمية من المعتقدات التي فاتنا ذکرها عند ذکر  ىفي بعض ما يحک

  معتقده في صدر الباب األول.

                                                                                           
  إنّي أخشى عليهم أهل نجد.’: فقال →

أربعين رجالً من أصحابه، فساروا حتّى نزلوا بئر معونه، ’ اهللا قال: أنا لهم جار، فبعث رسول
إلى عامر بن الطفيل، فلم ينظر في كتابه، وقتله واستصرخ ’ رسول اهللا بفبعثوا أحدهم بكتا
، كتاب ١٧٤: ١٧ ئعمدة القار، ٦٧٨: ٣. السيرة النبوية (المؤلف) ب فقتلوهمرعليهم قبائل الع

  . ٥٢: ٢ الكبرى ، الطبقات١٠٢األوائل: 
أتى بني حنيفة في منازلهم، فدعاهم الى اهللا، ’ إن رسول اهللا(: ٢٨٨: ٢في سيرة ابن هشام :   - ١

انتهى، وبنو حنيفة هم أصحاب  )وعرض عليهم نفسه، فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه رداً منهم
  (المؤلف) .مسيلمة الكذاب، وكانوا في نجد

  . ١١١: ٥. األعالم للزركلي (المؤلف) ’لوداع وقتل في حياتهفإنّه ادعى النبوة بعد حجة ا - ٢
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التشبيه والرد علی المجسمة من الحنابلة ألبي الفرج  شبه ففي کتاب دفع
ات التي ظاهرها واعظ المشهور عند ذکر اآليبن الجوزي الالرحمن  عبد

:  ـ إلی أن قال -)١(}ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى اْلَعْرشِ  {: منها قوله تعالیو(التجسيم قال: 
االستواء مماسة وصفة لذاته والمراد القعود، وقد ذهبت طائفة  :)٢(قال ابن حامد

  عد نبيه علی العرش.ه، وأنّه يقمن أصحابنا إلی أن اهللا تعالی علی عرشه ما مأل
وفي الحاشية ما لفظه: قال الجالل الدواني في شرح العضدية: وقد رأيت 

  .في بعض تصانيف ابن تيمية القول به أي بالقدم النوعي في العرش
عبده فيما علقه : وذلک أن ابن تيمية کان من الحنابلة  محمدوقال الشيخ 

أن اهللا استوی علی العرش اآلخذين بظواهر اآليات واألحاديث القائلين ب
ا أورد عليه أنّه يلزم أن يکون العرش أزلياً، لما أن اهللا أزلي، فمکانه مساً، فلجلو

  العرش خالف مذهبه. ةأزلي ، وأزلي
يزال يعدم عرشاً ويحدث آخر من  قال: إنّه قديم بالنوع، أي إن اهللا ال

  . وأبداً األزل إلی األبد حتّی يکون له االستواء أزالً
ام واإليجاد هل يزول عن االستواء فليقل به دإلعولننظر أين يکون اهللا بين ا

 انتهی )٣()فسبحان اهللا ما أجهل اإلنسان، وما أشنع ما يرضی به لنفسه ،أزالً
   .المنقول في الحاشية

                                       
  .٥٤سورة األعراف:   - ١
هو شيخ الحنابلة الحسن بن حامد بن علي البغدادي الوراق المتوفي سنة (حاشية الكتاب:  يف - ٢
 فيلخ. راجع إ  ) (المؤلف)صول الدين فيه طاماتأُهـ ) ، كان من أكبر مصنفيهم له شرح  ٤٠٣(

  ١٨٧: ٢، األعالم للزركلي ٢٠٢: ١٧، سير أعالم النبالء ٣١٣: ٧: تاريخ بغداد ترجمته 
  . ١٣٦ـ  ١٢١دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه :  - ٣
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 نابلة سلف ابن تيمية الذين يدين بمذهبهم أن اهللا مستوٍحلی قول الإفانظر 
ماسة وقعود، وأنّه ما مأل العرش، بل العرش أکبر منه، وأنّه علی العرش استواء م

يجلس معه نبيه علی العرش، تشبيها بالملک الذي يجلس معه وزيره علی 
تعالی اهللا  ،السرير، وإلی قول ابن تيمية أن العرش قديم بالنوع حادث بالشخص

  عما يقول الظالمون علواً کبيراً.
عند ذکر األحاديث التي ظاهرها  وفي کتاب دفع شبه التشبيه أيضا

روی البخاري ومسلم في الصحيحين من  :الحديث التاسع عشر(التجسيم: 
ینزل ربنا کّل لیلة إلی سماء الدنیا حین «حديث أبي هريرة عن النبي |: 

قال ابن حامد: هو  ,)١(»من یدعوني فأستجیب لھ، يقول : یبقی ثلث اللیل األخیر
  ، وينزل من مکانه الذي هو فيه وينتقل. علی العرش بذاته، مماس له

  يعرف ما يجوز علی اهللا. وهذا رجل ال
تجوز علی اهللا .  ومنهم من قال: يتحرک إذا نزل، وما يدري أن الحرکة ال

  انتهی. )٢()وقد حکوا عن اإلمام أحمد ذلک وهو کذب عليه
عن أحمد بطريق أبي  في طبقاته یحکی ذلک أبو يعل(وفي الحاشية: 

اس األصطخري، وعجيب من ابن تيمية کتبه في معقوله غير منکر ما يرويه العب
بن کرام في مسائله، عن أحمد  محمدحرب بن إسماعيل الکرماني صاحب 

   !!وغيره في حقّه سبحانه أنّه يتکلم ويتحرک

                                       
باب الترغيب في قيام شهر ۱۷۶:  ۲صحيح مسلم باب التهجد بالليل، ۴۷: ۲صحيح البخاري   -  ١

، صحيح ابن ۲: ۳کبری للبيهقي ، السنن ال۲۹۶: ۱،  سنن أبي داود ۴۳۳: ۳مسند أحمد  رمضان،
 .۱۹۵: ۲، إرواء الغليل ۶۱، کتاب الدعاء للطبراني : ۱۵۹: ۶، المعجم األوسط۲۰۰: ۳حبان
  .١٩٧ـ  ١٩٢دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه :   - ٢
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عن نقض الدارمي ساکتاً أو مقراً: الحي  ـ يعني ابن تيميةـ   ونقل أيضاً
ا شاء، ويقبض ويبسط ء و يتحرک إذا شاء، ويهبط ويرتفع إذالقيوم يفعل ما يشا

يقوم ويجلس إذا شاء، ألن أمارة ما بين الحي والميت التحرک، وکلّ حي و
يعني  -محالة، بل يروی عنه نفسه متحرک ال محالة، وکلّ ميت غير متحرک ال

 أنّه نزل درجة وهو يخطب علی المنبر في دمشق وقال: ينزل اهللا -ابن تيمية
  .)١()کنزولي هذا علی ما أثبته ابن بطوطة من مشاهداته في رحلته

 -أي ابن تيمية -ذکروا أنّه ذکر (وقال الحافظ ابن حجر في الدرر الکامنة: 
لی إدرجتين، فقال : کنزولي هذا فنسب حديث النزول فنزل عن المنبر 

  .لخإ )٢()التجسيم
)٥(  
ها وقعت مشاجرة بين بني عامر أنّ( :مما يتعلق باالستغاثة ما عن االستيعاب

  :في البصرة، فبعث عثمان أبا موسی األشعري إليهم، فلما طلع عليهم صاحوا
  ؟شأنک يا آل عامر، فلما سمع النابغة الجعدي برز مع قومه، فقال أبو موسی: ما 

قال: سمعت دعوة قومي فأجبتها، فعزره أبو موسی بسياط، فقال النابغة 
  من جملتها:  أبياتاً

  وناـــُسمعوثنا لو تَا غَــأال ي       بيهي وصاحالنبِ برفيا قَ                
  )٣()يناف مراِءصلّی علی اُألَ الو       ليکمم عأال صلّی إلهکُ              

  والنابغة من الصحابة، ولما قال:
                                       

 .۹۱هامش السيف الصقيل رد ابن زفيل:  -  ١
  .۹۶ - ۸۸: ۱الدرر الکامنة في أعيان المئة الثامنة -  ٢
  .١٥١٨: ٤البر  عاب البن عبداالستي   - ٣
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      نرجو فَوأنا لَ    مجدنا وجدودنا لغنا السماَءبوق ظهراًذلک م  
   إلی أین؟ :ل له النبي|قا

فض  ال>بک يا رسول اهللا، ودعا له النبي |، فقال:  قال : إلی الجنّة
  .)١(»، فلم تسقط له سن حتّی ماتكفو

ومما يتعلق باالستغاثة ما جاء في قصة قارون أنّه لما خسف به استغاث 
: ه، فعاتبه اهللا حيث لم يغثه وقال لهيبلعإفلم يغثه وقال: يا أرض × بموسی 
  .)٢()فلم تغثھ، ولو استغاث بي ألغثتھ كاستغاث ب

)٦(  
استسقی، فلما نزل  مما يتعلق بالتوسل ما عن السيوطي أن النبي |

  الغيث قام رجل من کنانة فقال:
     لک الحمد والحممن شکر مد      قينا بِسوالنبيِ جه رـــــطالم  

  رــــصنه البص مإليه وأشخَ      وةًــــــعه دـــقالا اهللا خَـــدع      
  رــــوهذا العيان لذاک الخب      رـــــا مضــه اهللا عليـاث بــأغ     

ــُعم لهما قاکَ انــوک         ررـــغُو أبيض ذُ أبو طالبٍ      هــــــــ
  رردـــأو أسرع حتّی رأينا ال     داءرـــلـککف ا إالّ کفلم تَ      
  ررـــلقی الغَر اهللا يومن يکفُ     ماموب الغی اهللا صَقد سه قَـب      

                                       
، تخريج ١٥١٦: ٤، االستيعاب ٣٢: ١، االستذكار ٢٧٢الحارث :  مسند بغية الباحث عن زوائد  - ١

، المنتخب من ٣١٠: ٦، اإلصابة ٣: ٥سد الغابة أُ، ٦٠١: ١٣، كنز العمال ٣٢٨: ٢األحاديث واآلثار 
  .٢٦٤: ٢، إمتاع األسماع ٢٥٩: ٥، تاريخ اإلسالم ٦٦ذيل المذيل : 

، شواهد ١٧، الدرر السنية : ٣١٧: ١، تاريخ الطبري ١٣٩: ٥، الدر المنثور ١٤٣: ٢٠جامع البيان  - ٢
في االستغاثة بسي ١٦٩د الخلق: الحق .  
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  .)١(<شاعر یحسن فقد أحسنت كی إن>فقال النبي |: 
فقوله : سقينا بوجه النبي المطر، وقوله : أغاث به اهللا عليا مضر، وقوله : 

ستسقی الغمام ي وکان کما قاله عمه ألخ الذي هو إشارة إلی قوله : وأبيضُ
لّها دالة علی حسن التوسل ه قد سقی اهللا صوب الغمام، کُبوجهه، وقوله: ب

  واالستغاثة بالنبي |؛ ألنّه سمعها ولم ينکرها بل استحسنها.
)٧(  

مما يتعلق باإلقسام علی اهللا بمخلوق ما ذکره ابن خلکان في تاريخه قال: 
العزيز، عن الشعبي قال: کنا بفناء  حکی سفيان الثوري، عن طارق بن عبد(

الملک بن مروان وذکر  مصعب وعبد ةأنا وابن عمر وابن الزبير أخوبة الکع
اهللا بن الزبير:  دعاء کلّ منهم أن يعطی متمناه، فأعطيه، فکان من دعاء عبد

  .)٢()×وحرمة وجهک وحرمة نبيک ،سألک بحرمة عرشکأ
)٨(  

يأتي  إن النذر ال« مما يتعلق بالنذر رداً علی استشهاد الصنعاني بحديث : 
ما رواه صاحب الکشاف والبيضاوي  )٣(»ر، وإنّما يستخرج به من البخيلبخي

                                       
  ، ٧٢اديث الطوال : ــاألح ،٢١: ٧ ئارـدة القــ، عم ٥٩٨اء للطبراني : ـاب الدعـكت  - ١

  ، البداية ٧٠٥، عيون األنباء في طبقات األطباء : ٨١ـ ٨٠: ١٤، شرح نهج البالغة ٤٣٣: ٢   االستذكار
  . ٤١١: ٩، سبل الهدى والرشاد ١٢٦: ٥، إمتاع األسماع ٩٩: ٦والنهاية 

  .٣٠: ٣وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان   - ٢
  باب ۷۷: ۵کتاب الرقاق، صحيح مسلم  ۲۱۳: ۷، صحيح البخاري۶۱: ۲مسند أحمد  -  ٣
  ، سنن ۴۷: ۳، سنن الترمذي ۹۹: ۲، سنن أبي داود ۶۸۶: ۱سنن ابن ماجة  النهي عن النذر، 

  ، مسند ۷۷: ۱۰وصححه، السنن الکبری للبيهقي  ۳۰۴: ۴، المستدرک للحاکم ۱۶: ۷النسائي 
    ←، مسند ابن۴۳۳: ۸للصنعاني  المصنّف، ۲۵۴، مسند أبي داود الطيالسي:۸۱ابن المبارک: 
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ً َكاَن َشرُّهُ   {(وغيرهما في تفسير قوله تعالی:  یُوفُوَن بِالنَّْذِر َوَیَخافُوَن َیْوما
ِطیراً  َعاَم َعلَى ُحبِِّھ مِْسِكیناً  َوَیتِیماً َوأَِسیراً  *مُْسَت ْطِعُموَن الطَّ ُمُكْم إِنََّما ُنْطعِ  * َوُی

ِریُد ِمنُكْم َجَزاًء َوالَ ُشُكوراً  هللالَِوْجِھ  أن الحسن « اآلية عن ابن عباس:  )١(}الَ ُن
والحسين عليهما السالم مرضا، فعادهما رسول اهللا |في ناس معه فقالوا: يا 

الحسن، لو نذرت علی ولديک، فنذر علي وفاطمة وفضة جارية لهما إن برءا  أبا
ام فشفياا بهما أن يصومممالحديث، قاال ما حاصله :  )٢(»وا ثالثة أي » إن
طحنت فاطمة صاعاً واختبزته، استقرض ثالثة أصواع من شعير، ف× علياً
وجاءهم في اليوم الثاني يتيم فآثروه، وفي ،هم عند اإلفطار مسکين فآثروهفجاء

 في هللا كأـھنّ  محّمد: خذھا یا اليوم الثالث أسير فآثروه، فنزل جبرئيل وقال
  انتهی. )٣()»السورة هفأقرأ ،كأھل بیت

)٩(  
مما يتعلق بالتبرک بمنبر النبي |وبآثاره ما ذکره السمهودي في وفاء 

اهللا بن قسيط: رأيت رجاالً من  عن األقشهري، عن يزيد بن عبد( :ءالوفا
إذا خال المسجد يأخذون برمانة المنبر الصلعاء التي کان  رسول|أصحاب 

                                                                                           
  ، إرواء ۱۳۳: ۳، السنن الکبری للنسائي ۴۶۹: ۳أبي شيبة  البن المصنّف، ۱۲۹د: ــالجع →

 ج مصادره وصححه.وخر ۲۰۸: ۸الغليل 
  .۹ـ  ۷سورة اإلنسان :   -  ١
  . ١٣٣: ٤تخريج األحاديث واآلثار  -  ٢
  ، تفسير٤٢٨: ٥، تفسير البيضاوي ١٩٧: ٤الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل   -  ٣

، شواهد ۱۱۶: ۶، تفسير السمعاني ۲۹۷، أسباب النزول : ۹۸: ۱۰لثعلبي ، تفسير ا٢٤٤: ٣٠الرازي  
  .۲۹۹: ۶، الدر المنثور۱۶۷: ۴، التسهيل لعلوم التنزيل ۳۷۰: ۲، تفسير ابن عربي ۴۰۳: ۲التنزيل 
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لعياض عن أبي قسيط والعتبي رحمهما اهللا: کان أصحاب  قال: وفي الشفا

رسول اهللا |إذا خال المسجد حبسوا رمانة المنبر التي تلي القبر بميامنهم، 
 انتهی. )٢()استقبلوا القبلة يدعون ثُم  
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ــة و  ــاالت الوهابي ــاالت  اعتقــاداتهم وتشــدداتهمفــي متفرقــات مــن مق ومق

  :مروجي دعوتهم وردها
توقفهم في (التلغراف) وفتواهم في شـيعة األحسـاء والعـراق وفـي      األّول :

  المکوس.
الـرأي العـام الصـادرة بدمشـق وقبلهـا بعـض        ةفمن الطرائف ما نقلته جريـد 

ه الجرائد المصرية من توقف علماء الوهابية فـي جـواز اسـتعمال التلغـراف؛ ألنّـ     
أمر حادث، وإفتائهم بعدم جواز معارضة السلطان ابن سعود في أخذ المکـوس  
مع فتواهم بأنّها من المحرمات الظـاهرة، قالـت جريـدة الـرأي العـام فـي العـدد        

ورد علی جاللة السلطان ابـن  (: هـ  ١٣٤٥ذي القعده سنة  ١٩الصادرة في  ٤٠٦١
تف والضـرائب وغيرهـا،   سعود من بعض الوهابيين أسئله تتعلق بالمحمـل والهـا  

فورد عليه منهم األجوبة اآلتية، ننشرها ليطلع عليهـا الـرأي    ،فاستفتی علماء نجد
العام اإلسالمي، وهي موقعة من نحو من أربعة عشر رجالً من علماء نجد، منهم 

  بن عبد اللطيف، وسعد بن عتيق، وسليمان بن سمحان وغيرهم. محمد
مام سلّمه اهللا تعالی سؤال من بعض اإلخوان فقد ورد علی اإل ؛قالوا: أما بعد

  عن مسائل فطلب منا الجواب عنها فأجبناه بما نصّه:
نعلـم   أما مسألة البرق (التلغراف) فهو أمر حادث في آخر هـذا الزمـان، وال  

نقـول   ألحد من أهل العلم، فتوقفنا في مسـألته ، وال  رأينا فيه کالماً ، والتهحقيق
علم، والجزم باإلباحة والتحريم يحتاج إلی الوقـوف علـی   علی اهللا ورسوله بغير 

  حقيقته .
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   .أبي رشيد فأفتينا اإلمام وفقـه اهللا بهـدمهما علـی القـوم    حمزة و وأما مسجد
: وأما الرافضة : فأفتينـا اإلمـام أن يلـزمهم البيعـة علـی اإلسـالم،       ـ  إلی أن قالواـ 

حسـاء أن  يلـزم نائبـه علـی األ    ويمنعهم من إظهار شعائر دينهم الباطل، وعليه أن
من دين اهللا ورسوله وترک الشرک  ند الشيخ ابن بشر ويبايعونه علی رهم عضيح

غيرهم، وعلی ترک سائر البـدع فـي اجتمـاعهم    دعاء الصالحين من أهل البيت و
علی مآتمهم وغيرها مما يقسمون به شعائر مذهبهم الباطل، ويمنعون من زيـارة  

ــاهد ــون باالجو ،المش ــي     يلزم ــرهم ف ــم وغي ــس ه ــی الصــلوات الخم ــاع عل تم
المساجد، ويرتب اإلمام فيهم أئمـة ومـؤذنين ونوابـاً مـن أهـل السـنة، ويلزمـون        

صول، وتهدم المحال المبنية إلقامـة البـدع فيهـا، ويمنعـون مـن      بتعليم الثالثة اُأل
إقامة البدع، فـي المسـاجد وغيرهـا، ومـن أبـی قبـول مـا ذکـر ينفـی عـن بـالد            

  المسلمين.
ر أن يسـافر إلـيهم   بشـ ده اهللا الشـيخ ابـن   وأما رافضة القطيف فيلزم اإلمام أي

  ويلزمهم بما ذکرنا.
التي دخلت فـي واليـة المسـلمين فأفتينـا اإلمـام بـأن         وأما البوادي والقری

اعدة الـدعاة علـی الـزامهم بشـرائع     سـ مدعاة ومعلمين، ويلـزم نوابـه ب   اليهيبعث إ
  اإلسالم.

الذين انتشروا وخـالطوا باديـة المسـلمين، فافتينـا اإلمـام       وأما رافضة العراق
  بکفهم عن الدخول في مواطن المسلمين وأرضهم .

وأما المکوس فأفتينا أنّها من المحرمات الظاهرة، فإن ترکهـا فهـو الواجـب    
  .)عليه ، وإن امتنع فال يجوز شق عصا المسلمين والخروج عن طاعته من أجلها

        هـ ١٣٤٥شعبان سنة  ٨حرر في 
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فهذا نموذج من فتاوی الوهابية فليتأمل فيه العاقل المنصف، وليقـايس بـين   
قول علی اهللا ورسوله بغيـر علـم،   تشددهم واستشکالهم في التلغراف خوفاً من ال

ــين تســاهلهم فــي المحرمــات الظــاهرة کــالم  و ــا  ب ــان فيه کوس وإرخــائهم العن
 ،هل أعوان اإلمام غير الوهابية، خوفاً من شق عصا المسلمين بزعمهم، وآلخذها

ُروَن بَِبْعضاَ◌َفُتْؤِمُنوَن بَِبْعِض اْلِكتَ {: فأين شق عصا المسلمين   ؟!)١(}ِب َوَتْكفُ
ولماذا لم يفتوا بعدم هدم قبور أئمـة المسـلمين وعظمـائهم خوفـاً مـن شـق       

  عصا المسلمين؟!
في مشارق ولماذا هدموها والحقوا اإلهانة بأهلها، فأوغروا قلوب المسلمين 

ــی خــروجهم مــن الحجــاز       األرض ومغاربهــا حتّــی صــار کــلّ فــرد مــنهم يتمن
ألــيس فــي هــذا شــق لعصــا  ،عــن مقــاومتهم فــي أول فرصــة تمکنــه يتــأخر وال

مسلم غيـرهم کـانوا قـد     المسلمين، وتفريق لکلمتهم، ولکنهم إذا اعتقدوا أن ال
  شقّوا بذلک عصا غير المسلمين بزعمهم؟!

يعلمون  لون ويتوقفون في حکم التلغراف؛ ألنّه حادث الوإذا کانوا يستشک
  األتوموبيـل الــذي  حقيقتـه فهـال توقفــوا فـي کــلّ حـادث کالبندقيـة والمــدفع و     

  ؟!يعلمون حقيقته ال
عـه وکثيـر   وکيف يسير بال مسير ظاهر ويرکب فيه السلطان ابن سعود وأتبا

  حدث من التلغراف إلی غير ذلک؟أمن الوهابية وهو 
ذلک کالخوارج الذين استشکلوا في قتل الخنزيـر الشـارد فـي البـر     فکانوا ب

وقالوا: إنّه فساد في األرض، ولم يستشکلوا في قتـل الصـحابي المسـلم الصـائم     
في شهر رمضان، وفي عنقه القرآن؛ ألنّه لم يوافقهم علی تکفيـر علـي بـن أبـي     

  وبقر بطنها. ،طالب وقتل زوجته معه ، وهي حامل

                                       
 . ۸۵سورة البقرة:   -  ١



 كشف اإلرتياب                                                                                    ٨٠٠   
    

هذا الورع في التوقف عن حکم التلغراف فهال توقفوا عـن   لّوإذا کانوا بکُ
استباحة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ، وإخافة السبيل، وکفروهم تقليداً 
لرجل يجوز عليه الخطأ، وتکفير المسلم عظيم کاسـتباحة مالـه ودمـه وعرضـه،     

ار ظنية قابلـة  اجتهادية يکثر فيها الخطأ، وأدلة وأخب مورٍواستندوا في ذلک إلی أُ
للصدق والکذب، فلو کانوا أهل ورع حقيقة کما يزعمون للزمهم أن يفاوضـوا  
علمــاء المســلمين المنتشــرين فــي أقطــار األرض، ويبــاحثوهم ويجــادلوهم       
باإلنصاف ال بالبنادق، ويعقدوا مجتمعاً عاماً إسالمياً، ويبسطوا المسائل المتنـازع  

الکتاب والسنة المسلمة بين الکلّ حتّی فيها علی بساط البحث، ويحکموا بينهم 
أن ينحازوا في بادية نجد أعطـان اإلبـل، ويصـدروا     ينظروا لمن يکون الفلج، ال

 ،الفتاوی، استناداً إلی أقـوال تلقوهـا مـن أسـالفهم الـذين يجـوز علـيهم الخطـأ        
روا النـاس علـی   بـ يج ثُـم  يتوارثها الالحق من السابق، وال يحيد عنها قيـد شـبر،   

  اعتقدوا أو ال ؟ ،ها بالسيف والسنان شاؤوا أو أبواتباعأ
  ما هکذا تورد يا سعد اإلبل.             

مسـائلهم التـي خـالفوا     ّوإذا لم يريدوا ذلک فليترکوا للناس اجتهادهم، فإن
للبحث فيها والتأويـل مجـال، ولـم      فيها المسلمين ليست ضرورية، بل اجتهادية

خـذوها مـن أشـياء زعمـوا     بهـا نبـي، وإنّمـا أ    شافههم ينزل عليهم بها وحي، وال
  عند غيرهم ما ينفيها ويمنع داللتها.داللتها، و

تباع أهل البيت الطاهر الذين أذهـب اهللا  أ ية في حقفوکذلک فتاواهم الجزا
عنهم الرجس وطهرهم تطهيـراً، الـذين دخلـوا مدينـة العلـم النبـوي مـن بابهـا،         

ونبــزهم بالرافضــة مــن شــيعة األحســاء  وتمســکوا بــالثقلين کمــا أمــرهم نبــيهم،
ــالد نجــد      ــدخلون ب ــذين ي ــراق ال ــا ســلطانهم، وشــيعة الع ــف، مــن رعاي والقطي

مــور اجتهاديــة يشــارکهم فــي أکثرهــا ســائر المســلمين،  ُألمخــالفتهم لهــم فــي 
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ويحتمل في حق کلّ أحد فيها اإلصابة والخطأ، فالمصيب مـأجور، والمخطـیء   
ء الصالحين، وإقامة المآتم، وزيـارة المشـاهد،   مع عدم تقصيره معذور، مثل دعا

وليست من ضروريات الدين کوجوب الصالة والزکاة والصيام والحج، فکيف 
يجبرون علی البيعة علی اإلسالم ، وهم مسـلمون يقـرون هللا بالوحدانيـة، ولنبيـه     

عنــد ربــه، ممــا اتفــق عليــه جميــع  مــن بالرســالة، ويلتزمــون بجميــع مــا جــاء بــه
، ويرجعون فيما اختلفوا فيه إلی أقوال أئمة أهـل البيـت الـذين إن لـم     المسلمين

  فليسوا دونهم؟! في العلم عبد الوهابيکونوا فوق األئمة األربعة وفوق ابن 
فإن کان ذلک في الضروريات فهـم   کيف يمنعون من إظهار شعائر دينهمو

 عنـدکم  يوافقون المسلمين عليها، وإن کـان فـي االجتهـادات، فبـاب االجتهـاد     
منع منـه غيـرکم بالسـيف والنفـي مـن بـالد       مفتوح، فکيف جاز لکم االجتهاد و

  المسلمين؟
وکيف يجوز الزامهم بالصالة خلف من قد يعتقدون ببطالن صالته، لتـرک  

  مور االجتهادية؟البسملة التي هي جزء السورة عندهم، أو غير ذلک من اُأل
يجعـل لهـم مـؤذن مـن     وکيف يمنعون مـن األذان، وهـو شـعار اإلسـالم، و    

  غيرهم؟ وإلی أي دليل استندتم في هذه الفتوی؟
إلی أي دليل استندتم في منع شيعة العـراق عـن الـدخول إلـی     وبأي عدل و

  لکم، والناس کلّهم عبيده؟ بادية نجد، واألرض هللا تعالی ال
وهال أفتيتم اإلمام بمنع الشـيعة وبـاقي المسـلمين المشـرکين بـزعمکم عـن       

َرُب وا  الحـرام واهللا تعـالی يقـول: {    حج بيـت اهللا  الَ یَْق ِرُكوَن َنَج ٌس َف  إِنََّم ا اْلمُْش 
  ؟!تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعضأ )١(}اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِھْم ھَذا
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وکيف أن حکومتکم النجدية تبذل کلّ ما في وسعها لترغيـب النـاس فـي    
  احلة لوال الحجاج؟!الحج، لتعيش وتعيشون في الحجاز الق

تالف کتب المنطـق وروض الريـاحين   إفي حکم الوهابية بوجوب  الث اني:
  ودالئل الخيرات وغيرها:

بن عبد الوهاب في الرسالة الثانية من رسـائل الهديـة    محمداهللا بن  قال عبد
ما اشتمل علی ما يوقع  إّال تالف شيء من المؤلفات إوال نأمر ب(السنية الخمس: 

الشرک، کروض الرياحين، وما يحصل بسببه خلل فـي العقائـد کعلـم    الناس في 
نفحـص عـن مثـل ذلـک،      علـی أنـا ال  ، ق، فإنّه قد حرمه جمع مـن العلمـاء  المنط

وکالدالئل يعني دالئل الخيرات، وهو کتاب مشهور معظم يشتمل علـی أدعيـة   
  وأوراد.

صـدر   تالف بعض کتب أهل الطائف إنّمـا إقال : وما اتفق لبعض البدو من 
  .)١()من بعض الجهلة، وقد زجروا عن مثل ذلک

ونقول: أما روض الرياحين، فال نعرفه لنبدي رأينـا فيـه، وأمـا علـم المنطـق      
الذي أمر بتعريبه من اليونانية المأمون العباسي ککثير مـن کتـب العلـوم العقليـة     

ن، والرياضية، وکان له بذلک الفضل والذکر الجميل الخالد، وتداولـه المسـلمو  
والفوا فيه کثيراً، ودرسوه من ذلک العصر إلـی اليـوم، ولـم يتـرک درسـه متسـم       
بالعلم، فقد ابتلي هذا العلم النفيس الذي يشحذ األذهان، ويفيد قوة الحجة مـن  

  سوة بها.ُطرف الوهابية بما ابتليت به قبور األنبياء والصلحاء، فله أ
خلل في العقائـد، وأنّـه    تالف کتبه أنّه يحصل بسببهإودليلهم علی وجوب 

حرمه جمع من العلماء، فليذکروا لنا من هو الـذي اختلـت عقيدتـه بسـبب علـم      
تـالف   صـح النقـل مجـوزاً إل    المنطق؟ وهل يکون تحريم جمع من العلمـاء إن  

                                       
 .۴۹محمد بن عبد الوهاب:  الهدية السنية والتحفة النجدية، الرسالة الثانية لعبد اهللا بن -  ١
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يصح أن يعتمد کتبه المملوکة للغير بغير إذنه؟! علی إننا لم نسمع تحريمه عمن 
  السلم عن بعض الجامدين بقوله:  علی علمه، سوی ما حکاه صاحب

  .)١(وقال قوم ينبغي أن يعلما            افابن الصالح والنواوي حرم   
إنما حرموا بعض کتب المنطـق  (له : وقعتذار صاحب المنار في الحاشية بوا
 ،لفـه المسـلمون، غيـر مجـد    أدون ما  مزوجة بالفلسفة اليونانية الباطلةمالقديم ال

تحليلهـا، وکـالم   لها حتّی نشغل أنفسنا بتحريمها ومة ال وجود ألن الکتب القدي
تالف کتب أهـل  إصاحب السلم کالصريح في عدم هذا التقييد، واالعتذار عن 

الطائف المساکين کاالعتذار عن قتل نفوسهم البرية ونهبهم وسلبهم وتعـذيبهم  
بأنّــه وقــع مــن البــدو الجــاهلين، فهــو کالــذي وقــع مــن خالــد بــن وليــد            

صنع خالدمم   كھم إّني أبرأ إلیاللّ «|:وقال ، وهؤالء البدو هم الذين ))٢(».ا 
تسمونهم غزو الموحدين، وهذه أفعالهم مع المسلمين، وما يفيـد زجـرکم لهـم    

  بعد خراب البصرة، وذهاب النفوس واألموال بأيدي غزو الموحدين.
ما حال نفع لهم فيها، ف وإذا کان هذا فعلهم في کتب ال يعلمون ما هي، وال

   النفوس واألموال التي وقعت في مخالبهم؟!
کـرد علـي    محمـد في کتاب (القديم والحـديث) للکاتـب الشـهير     الثالث:

 محمـد اهللا بـن   ورسـالة عبـد  (الدمشقي من جملة مقال له في الوهابيين ما لفظه: 
ل علـی أنّـه   بن عبد الوهاب التي کتبها حين فتح الحرمين الشريفين شاهدة عـد ا

                                       
  . ٢١٧: ٣أعيان الشيعة  - ١
  ، ٢٩: ٥كتاب المغازي، سنن الترمذي  ١٠٧: ٥، صحيح البخاري ١٥١: ٢مسند أحمد  - ٢

  ،٤٤: ٩وصححه، السنن الكبرى للبيهقي  ٩٥: ٣، المستدرك للحاكم ٢٣٧: ٨سنن النسائي 
، صحيح ابن ٢٧٧: ٧البن أبي شيبة  فالمصنّ، ٣٢٩، مسند ابن الجعد : ٢٢٢: ٥للصنعاني  المصنّف 

  .٢٠٠: ١، االستيعاب ٦٥: ٢، المعجم الكبير ٥٤: ١١حبان 
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 وبنـوا عليهـا   ،وعقائـد أبيـه   ن تلک االفتراءآت التي افتروها علی عقائـده بريء م
تلک الـزالزل والقالقـل، وأن مذهبـه عـين مـذهب األئمـة المحـدثين والسـلف         

 اف النـبالء مـن شـاء االطـالع عليهـا     تحـ إالصالحين، وتلک الرسالة منقولـة فـي   
  فليرجع إليها.

(نديم األدب): حقيقة هذه  إلی أن قال: قال أحمد سعيد البغدادي في کتابه
الطائفة أنّها حنبلية المذهب، وجميع ما ذکره المؤرخون عنها من جهة االعتقـاد  

رقيين محرف، وفيه تناقض کلّي لمن أطلع عليها بتأمل؛ ألن غالب مـؤرخي الشـ  
فإن کان المنقول عنه صاحب دراية مصـدق تجـد    ينقلون عن الکتب األفرنجية
ل الترجمة علی قدر اللفظ، فيضـيع مزيـة األصـل، وإن    أن من يترجم کتابه يجع

کان غير صادق الرواية، فمن باب أولی، ومن أراد أن يعرف جليـاً اعتقـاد هـذه    
 )١()الطائفة فليطالع کتب مذهب اإلمام أحمـد بـن حنبـل (رض)، فإنّـه مـذهبهم     

  انتهی.
لسـنية،  الرسالة المشار إليها هي الرسـالة الثانيـة مـن رسـائل الهديـة ا      :ونقول

وقد نسب فيها إلی المسلمين الشرک وأنواع الشرک، وأنّهم من أقبح المشـرکين  
وأجهلهم، وأنّهم مصـرون علـی اإلشـراک، والشـرک األکبـر الـذي يهـدر الـدم،         
ويبيح المال، وجعل قبور الصالحين أصناماً وطواغيت تعبـد، وأن الخـالف بـين    

اهللا وحده،  م لما دخلوا مکة عبدالوهابية وبين الناس في إخالص التوحيد، وأنّه
وأن الناس قبل ذلک لم تکن تعرف التوحيد والشـرک، وأن مـن بلغتـه دعـوتهم     

  ولم يتبعهم فهو کافر إلی غير ذلک في نحو من عشرين موضعاً.
تالف کتـب  إصفحة، وصرح فيها بأنّهم يوجبون  ١٥والرسالة ال تزيد علی 

أسـألک   ،نّهـم يجعلـون قـول: يـا رسـول اهللا     المنطق کما مر فـي األمـر الثـاني، وأ   
                                       

  .١٦٦القديم الحديث :  - ١
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الشفاعة شرکاً موجبـاً لحليـة الـدم والمـال، مـع اعتـرافهم بـأن لـه الشـفاعة يـوم           
  القيامة، وقد نقلنا جملة من أقواله في تلک الرسالة في تضاعيف هذا الکتاب.

ستاذ في هذه الشاهدة العدل التي استشهد بها علی صحة عقائـد  ُفما قول األ
ابنه وبراءتهما من اإلفتراءات التي افتروا علی عقائـدهما، وبنـوا    الوهاب عبدابن 

  عليها الزالزل والقالقل؟
وهل مذهب األئمة المحدثين والسلف الصالحين تکفير جميـع المسـلمين،   

  تالف کتب المنطق؟!إووجوب  ،وإباحة دمائهم وأموالهم
اراً بمطبعة المنـار  والهدية السنية التي هذه الرسالة إحدی رسائلها طبعت مر

علی أن مـا نسـب إلـی عقائـده وعقائـد       .بمصر، فليرجع إليها، فهي شاهدة عدل
  أبيه هو عين ما يصرحان به، ليس فيه کذب وال افتراء عليهما.

فـي   ـ  اهللا الحمدو ـأنّه لم يبق حاجة  أما ما نقله عن کتاب نديم األدب ففيه:
األفرنجية وال من ترجمتها، فکتـب  معرفة عقائد الوهابية إلی أخذها من الکتب 

الوهابية المتضمنة عقائدهم مطبوعة منتشرة، يوزعونها مجاناً ، وبذلک قد مزقـوا  
  عتذار عنهم.عذار من يبتغي اإلأ

وأما أن مذهبهم مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، فهم وإن انتسبوا إليه لکنهم 
بغيره إذا بـان   بمذهبه واليلتزمون  يصرحون کما عرفته في الباب األول بأنّهم ال

لهم دليل علی خالفه، کمـا أنّهـم يصـرحون علـی مـا عرفـت بکفـر جميـع مـن          
يخالفهم من المسلمين واستحالل دمه وماله، واإلمام أحمد بن حنبل بريء مـن  

  ذلک.
قـال لـي بمصـر     ( قال بعض أعاظم العلماء في کتاب کتبه إلينا ما صـورته : 

ن کتب الحنابلة هي کتب الوهابية، فما تنکـر  بعض من يدعي العلم بالحديث: إ
منها، وليس لک أن تؤآخذهم إالّ بما تجده صريحاً في کتـبهم، وال عبـرة بنقـل    
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  ؟)١(الخصم
  فقلت : ما تقول في القرامطة؟

  .قال : کفار مالحدة
قلت : إنّهم يزعمون أن مذهبهم مـذهب أهـل البيـت، وإن کتـبهم کتـبهم،      

  والنور؟ الحق إّال ت فهل تجد في کتب أهل البي
ــة      ــر القرامط ــون کف ــاريخ يثبت ــة الت ــؤالء نقل ــة کــذبوا وه ــال : إن القرامط ق

  وزورهم.
  قلت : وهل تری قيام الحجة بنقل أهل التاريخ؟

قال : نعم، فإن الشافعي صرح في الرسـالة بـأن نقلهـم جماعـة عـن جماعـة       
  أحب إليه من نقل أهل الحديث واحداً عن واحد.

يجب أن تقبل منّي من نقل المؤرخين المشاهدين للوهابية ما هو  نقلت: إذ
  صريح في کفرهم، فسکت .

فقلت له : فعل المـرء حجـة ودليـل عليـه وإن کذبـه لسـانه، فالقرامطـة لمـا         
استحلوا دماء المسلمين وأموالهم لم تبق شـبهة فـي کفـرهم وکـذلک سـادتک،      

  فغضب ولم يدر ما يقول.
في الخوارج ومروقهم، وأنّهم کـالب النـار، وشـر     فقلت: ما تقول فيما ورد

  قتلی تحت أديم السماء وغير ذلک؟
قال : إن المجموع يفيد العلم القطعي بمروق الخوارج واستحقاقهم غضـب  

                                       
بعدما بيناه فيما سلف نقالً  عن كتبهم المطبوعة من تكفيرهم جميع المسلمين، وقول بعضهم  - ١

 يبقى مجال لهذا الكالم، وال إن كفرهم أصلي، واستحاللهم دماءهم وأموالهم، بل وأعراضهم ؛ ال
  لى الجواب (المؤلف) .إاحتياج 
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  اهللا، ولکنهم هم الذين قتلهم علي بالنهروان وليس الوهابية منهم.
تهم فـي  قلت : بم استحق أولئک غضب اهللا، أبکونهم يحقـر الصـحابة صـال   

  جنب صالتهم ، وصيامهم في جنب صيامهم؟
  .قال: ال

  قلت: أبسبب زهدهم وتقشفهم ؟
  .قال: ال

  قلت: بقولهم من قول خير البرية، وبقراءتهم القرآن، يقومونه کالقدح؟
  .قال: ال

  فبماذا ؟ نقلت : إذ
  .فتلعثم

ع فقلت : ما ذاک إال باستحاللهم دماء المسلمين وأموالهم وتکفيرهم لهم مـ 
مـن اتصـف بمـا اتصـفوا بـه        عائهم أنّهم هم المسلمون وحدهم، والاد أن شـک

  انتهی. )يستحق ما استحقوا بتلک الصفة
نکـار  إوقد ظهر بذلک أيضاً فساد أقوال من يريدون تبرير أعمال الوهابيـة و 

فظائعهم بأن الحامل ألهل عصرهم علی نقل مـا نقلـوه عـنهم وعلـی ذمهـم هـو       
ف مکة، فنسـبوا إلـيهم الفظـائع فـي مکـة      ار لدولة الترک وأشرالسياسة واالنتصا

  والمدينة وکربالء وغيرها، لينفروا الناس منهم.
عرفـت فيمـا ذکرنـاه فـي تـاريخهم وغيـره مـن هـذا الکتـاب أن           فإنّک قـد 

فظائعهم وأعمالهم في تلک األماکن أصـبحت معروفـة متـواترة کتـواتر وجـود      
، وليست قابلة للشک واإلنکار، وکذا تکفيرهم ة والمدينة وکربالء والوهابيةمکّ

المسلمين واستحاللهم أموالهم ودماءهم، وجعلهم غزوهم جهاداً في سـبيل اهللا،  
أصبح غير قابل لالعتذار، بعد تصريحهم به فيما نشروه من  ،وبالدهم دار حرب
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  کتبهم المطبوعة التي نقلنا عباراتها وأشرنا إلی صفحاتها فيما مر.
  نار في انتصاره للوهابية.مبعض تمويهات صاحب ال في الرابع:

(شــهادة التــاريخ  :( الوهــابيون والحجــاز) تحــت عنــوان :قــال فــي مقاالتــه
عــن العــدول  نکتفــي بشــهادتين عــادلتين لمــؤرخين کبيــرين نقــالً (للوهابيــة): 

  المعاصرين لظهور الوهابية:
  

  ولیالشهادة اُأل
عـن بعـض أکـابر     نقـالً  ١٢٢٧ذکر الجبرتي في تاريخـه فـي حـوادث سـنة     

علـي باشـا الـذين قـاتلوا الوهابيـة فـي الحجـاز أنّـه قـال لـه بعـض             محمدجيش 
أکابرهم، ممن يدعي الصالح والتورع: أين لنا بالنصر وأکثر عساکرنا علی غيـر  

يسـمع فـي عسـکرنا     يتدين بدين، ومعنا صناديق المسکرات، وال الملة أو من ال
لقـوم إذا دخـل الوقـت أذن المؤذنـون، واصـطفوا      تقام فيه فريضـة، وا  أذان، وال

خلف إمام واحد بخشوع وخضوع، وإذا حضرت الصـالة والحـرب قـائم أذنـوا     
وصلّوا صالة الخوف، وعسکرنا يتعجبون من ذلک، ألنّهم لم يسـمعوا بـه فضـالً    
عــن رؤيتــه، وينــادون هلمــوا إلــی حــرب المشــرکين، المحلقــين الــذقون،        

الشاربين الخمـور، التـارکين للصـالة، اآلکلـين الربـا،       المستبيحين الزنا واللواط،
القاتلين األنفس، المستحلين المحرمات، وکشفوا عن قتلی العسـکر فوجـودهم   

  انتهی. )١()غير مختونين
تزيـد عـن شـهادة     وهذه الشهادة التاريخية التي تبجح بها صاحب المنـار ال 

                                       
، وعنه صاحب المنار في  ٣٤١: ٣تاريخ الجبرتي المسمى عجائب اآلثار في التراجم واألخبار  - ١

  .٣٥والحجاز:  ونكتابه والوهابي
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مع صـالة الخـوارج   النبي| للخوارج أمام الصحابة، بأنّهم يحقرون صالتهم 
اد جباههم من کثرة السجود، مع کونهم من کالب النـار، وقـتالهم شـر    دوبأسو

القتلی تحت أديم السماء، وحال الوهابية مع عسکر مصر التي شهد بهـا التـاريخ   
تزيد عن حال الخوارج مع أهل الشام التي شهد بها التـاريخ أيضـا حـين قـال      ال

  آن؟  ما تقولون في القر(لهم الخوارج: 
  قالوا: نضعه في الجوالق.

  قالوا: فما تقولون في اليتيم؟
الخوارج فهل نفعت هذه الشهادة التاريخية  )١()مهُأقالوا: نأکل ماله، ونفجر ب

  ؟!ی تنفع الوهابيةحتّ
  الشهادة الثانية:(قال: 

ما جاء في کتـاب االستقصـا بأخبـار دول المغـرب األقصـی للشـيخ أحمـد        
أنفذ السـلطان المـولی سـليمان     ١٢٢٦صته : أنّه في سنة الناصري السالوي وخال

سلطان فـاس ولـده المـولی إبـراهيم ألداء فريضـة الحـج، وأرسـل معـه جـواب          
اهللا بـن سـعود الوهـابي، فکـان سـبباً لتسـهيل األمـر         کتاب صاحب الحجاز عبـد 

عليهم، وأنّهم حجوا وزاروا علی حين تعذر ذلک وعدم استيفائه علی ما ينبغـي،  
ــتد ــي أُ   الش ــاق ف ــابيين، ومضــايقتهم لحجــاج اآلف ــوکة الوه ــم  اد ش ــور حجه م

علی مقتضی مذهبهم، وأنّه حدث جماعة ممـن حـج مـع المـولی      إّال وزيارتهم 
إبراهيم أنّهم ما رأوا من ابن سعود ما يخالف ما عرفوه من ظاهر الشريعة، وإنّمـا  

                                       
  سنة  ، حوادث٣٩١: ٥هـ ) ، الكامل في التاريخ  ١٣٠، حوادث سنة (٦١: ٦تاريخ الطبري  - ١
  .١٢٣: ٥هـ ) ، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد ١٣٠( 
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وصـيام ونهـي    شاهدوا منه ومن اتبعه القيام بشعائر اإلسالم، مـن صـالة وطهـارة   
عن المنکر وتنقية الحرمين من القاذورات واآلثام التي کانـت تفعـل، وأن حالـه    
کحال آحاد الناس في زيه ومرکوبه ولباسه، وأنّه أظهر التعظيم للمولی إبـراهيم  
الواجـب ألهـل البيـت، وجلـس معــه کجلـوس أحـد أصـحابه، وکـان المتــولي         

أنّکـم تقولـون باالسـتواء الـذاتي      للکالم معـه القاضـي، فقـال لـه القاضـي: بلغنـا      
  المستلزم لجسمية المستوي؟

ستواء معلوم، والکيف مجهول، فقال: معاذ اهللا، إنّما نقول کما قال مالک: اال
  .)١(والسؤال عنه بدعة

  .قالوا: وبهذا نقول نحن
  قال له: وبلغنا أنّکم تقولون بعدم حياة النبي وباقي األنبياء في قبورهم؟

، إنّمـا نقـول: إنّـه حـي فـي      ته بالصالة عليه وقال : معاذ اهللافارتعد ورفع صو
  وکذا باقي األنبياء، حياة فوق الشهداء. قبره

قــال: وبلغنــا أنّکــم تمنعــون مــن زيارتــه وزيــارة األمــوات مــع ثبوتهــا فــي   
  .الصحاح

فقال : معاذ اهللا أن ننکر ما ثبت في شـرعنا، وهـل منعنـاکم أنـتم لمـا عرفنـا       
وإنّما نمنع منها العامة الـذين يشـرکون العبوديـة     فيتها وآدابها؟أنّکم تعرفون کي

الربوبيـة،   إّال باأللوهية، ويطلبون من األموات قضـاء أغراضـهم التـي ال تقضـيها     
                                       

، طبقات المحدثين ٣٢٦: ٦، حلية األولياء ٦٦: ١ى الجهمية ل، الرد ع٧١: ١ابن ماجة نسن  - ١
  ، عون٤٠٧: ١٣، فتح الباري ٢٠٩: ١، تذكرة الحفاظ ٣٦٥: ١، تاريخ بغداد ٢١٤: ٢بإصفهان 

  .٣٨: ٦ائي ، حاشية السندي على النس٧٧: ٩المعبود  
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وإنّما سبيل الزيارة االعتبار بحال الموتی، وتذکر مصير الزائر إلی مـا صـار إليـه    
ی اهللا تعـالی، يسـأل اهللا المنفـرد    يدعو له بالمغفرة، ويستشـفع بـه إلـ    ثُم المزور، 

بـه، هـذا قـول    باإلعطاء والمنع بجاه ذلک الميت إن کان ممن يليـق إن يستشـفع   
ولما کان العوام في غاية البعـد عـن إدراک هـذا المعنـی      .إمامنا أحمد بن حنبل
  انتهی. )١()منعناهم سداً للذريعة

لم ينفع ما هـو  يئاً کما تنفع الوهابيين ش هذه الشهادة کالتي قبلها ال(ونقول: 
علی ما عرفت، وما تنفع الصالة والطهارة والصـيام والنهـي    أعظم منها الخوارج

خـافتهم،  إعن المنکر وتنقية الحرمين مع استحالل دمـاء المسـلمين وأمـوالهم و   
لسؤالهم الشفاعة ممن أعطاه اهللا الشفاعة، بقولهم: نسألک الشفاعة يا رسـول اهللا،  

رج صالتهم التي يحقر الصحابة صالتهم عنـدها، وطهـارتهم   کما لم تنفع الخوا
ــی الوســواس، وســجودهم الــذي أســودت لــه جبــاههم،   التــي أدت بنســائهم إل

رع، وهـم يکفـرون المسـلمين،    وتالوتهم للقرآن، ومحافظتهم علی أحکـام الشـ  
ون دماءهم وأمـوالهم وأعراضـهم حتّـی مرقـوا بـذلک مـن الـدين کمـا         ويستحل

مية، ولو تأمل صاحب المنار لعرف أن فيما نقله شهادة علی يمرق السهم من الر
الوهابيين ال لهم، من تعذر الحـج والزيـارة، وعـدم اسـتيفائهما علـی مـا ينبغـي،        

حجهـم وزيـارتهم إالّ علـی مقتضـی      مـور ُألمضايقة الوهابية لحجاج اآلفاق في 
نظرية ليست  اجتهادية مورُُأ مذهبهم، وما الذي سوغ لهم مضايقة المسلمين في

جماعياته، إن لم يکن الضرورة واإلجماع فيهـا علـی   إمن ضروريات الدين وال 
  خالف ما عليه الوهابيون؟! 

وأما قوله في االستواء بما نسب إلی مالک، وموافقة المغاربة له، فقد عرفت 
  يکاد يصح، ألنّه إما قول بالتجسيم أو المحال. في الباب األول أنّه ال

                                       
  . ٣٩ـ  ٣٦والحجاز لمحمد رشيد رضا:  ونالوهابي - ١
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يل الزيارة في االعتبار بحال الموتی والـدعاء بـالمغفرة، فهـو    وأما حصره سب
  إداء حقّهم.بياء الذين في زيارتهم إکرامهم وفي غير زيارة األن

ذلـک   وإن ،لخإ )ويستشفع به إلی اهللا يسأل اهللا بجاه ذلک الميت(وأما قوله: 
وسؤال ا عليه الوهابية من أن االستشفاع به، اقض لممذهب اإلمام أحمد، فهو من

 اهللا بجاهه کفر وشرک، فهو إما تدليس أو رجـوع عمـا هـم عليـه، يحلّونـه عامـاً      
تکفير الوهابيـة   الوهاب  عبدبن  محمداهللا بن  ، وهو کإنکار عبدويحرمونه عاماً

لجميع المسلمين کما عرفت في الباب األول، وقد اعترف بذلک صاحب المنار 
هابي في مسألة االستشفاع معزواً إلـی اإلمـام   وما نقله من کالم األمير الو«بقوله: 

يعرف عنه وال عـن الوهابيـة مثـل هـذا      أحمد يظهر أنّه لم ينقل بحروفه ، فإنّه ال
  انتهی. )القول فيما نعلم

بد أن يکون قائالً بهـذا، أمـا األميـر     وأقول: اإلمام أحمد في علمه وفضله ال
  ريف غير مسموعة.يشعر، ودعوی التح الوهابي فنطق بالحق من حيث ال

الحميـد   وأعلم أن صاحب المنار کان مولعاً فـي مجلتـه بـذم السـلطان عبـد     
والدولة العثمانية، والدعاية لشرفاء مکة، ولعقد المـؤتمرات فـي مکـة المکرمـة     
کما يعلم من مراجعة أعداد مجلته في ذلک العهد، ومولعاً بالدعايـة الـی اتحـاد    

لّ أهـل مـذهب طـائفتهم، وأهـل     نهم، وکُـ لّ طائفـة مـ  المسلمين، وأن تنتقـد کُـ  
مذهبهم خاصة، ولکنه لم يوافق قوله فعله فما عتم أن نشر في مجلتـه المقـاالت   
السيئة في حق الشـيعة فـي العـراق وغيرهـا، الموجبـة إليغـار الصـدور، وتفريـق         
کلمة المسلمين مثل: إن علماء النجف يجدون في إضالل العباد، ونسـبة قبـائح   

هم منها براء، األمرالذي دعانـا يومئـذ إلـی تـأليف رسـالة سـميناها       کثيرة إليهم 
(الحصون المنيعة) في رد ما جاء في المنار في حـق الشـيعة، ولمـا طبعـت کـان      
   االقبال عليها شديداً في جميع األقطار، ولمـا وصـلته لـم يـأت فـي ردهـا بـدليل        

، وأمثـال هـذه مـن    برهان، ولم يزد علی قولـه: جـدل بتمحـل، ومـراء ظـاهر      وال
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  ترجع إلی محصل. عباراته المنمقة التي ال
( البـدع والخرافـات عنـد الشـيعة) وسـرد       :نشر في مجلته مقالة بعنوان ،نعم
شاء من أقاويل وأباطيل، وقال: إنّها رسالة جاءته من سائح في البحـرين،   فيها ما

بـين المسـلمين،   وأنّه کان عزمه علی عدم نشرها لمنفاتها ما يتوخاه من التـأليف  
لکن لما جاءته (الحصون المنيعة) نشرها أي حمله حـب التشـفي علـی نشـرها،     

 ثُـم  ، )١(مخالفاً طريقته المثلی، وقد أجبناه عنها برسالة سميناها (الشـيعة والمنـار)  
الحميـد، وقـبض االتحـاديين علـی      لما أعطاه اهللا ما أراد من خلع السـلطان عبـد  

يهم، ولما أعطـي أمنيتـه فـي قيـام شـريف مکـة ضـد        زمام الحکم صار يشنع عل
الدولة العثمانية في الحرب العامة، وخروج الحجاز من يـدها، وإقامـة الشـريف    
ملکاً عليه، کان في جملة أتباع الشريف وأعوانه في مکة المکرمة، ومن أعظـم  

أتی سـورية   ثُم المسبحين بحمده، والذي يحرقون له بخور الثناء کما قيل عنه، 
قـربين لديـه حتّـی جعلـه رئيسـاً      موکان في رحاب األمير فيصل، ومـن أعظـم ال  

قـيم األميـر فيصـل    ُللمؤتمر السوري المعقود بدمشق، ولم يزل علی ذلک حتّی أ
ملکاً علی سورية، وکانت وقعة ميسلون المشهورة التـي انتهـت بخـروج الملـک     

قـره فـي مصـر،    سـتاذ صـاحب المنـار منهـا إلـی م     ُفيصل من سورية، وخروج األ
قلـب   ثُم وسفره  إلی العواصم األوربية، وتأليفه الجميعات، وعقده المؤتمرات، 

للملک حسين وأوالده ظهر المجن، وصار ينشـیء المقـاالت الطويلـة العريضـة     
في ذم الملک حسين وأوالده بـأقبح   هرام والمنار وکوکب الشرق وغيرهافي األ

احة بيان، ويصفه بـالظلم، وأنّـه لـيس أهـالً     الذم، بما أوتيه من ذالقة لسان، وفص
للخالفة، ويطيل ويطنب في االستدالل علی ذلـک، ويـدعو إلـی اإلمـام يحيـی،      
ويبرهن علی أنّه هو الحقيق بالخالفة اإلسالمية والجدير بها دون الملک حسين، 

                                       
 جاء في مجلة الحقائق) المؤلف. ثم عززناهما بثالثة وهي: (القول الصادق في رد ما -  ١
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 ثُـم  ولم يکن في ذلک الحين يأتي علی ذکر السلطان ابن سعود بحـرف واحـد،   
الوهابية مکة صار يدعو إلی السلطان عبد العزيز بـن سـعود بمـا عنـده     لما دخل 

من قوة جنان، وفصاحة لسان، وذهب إلی مکة المکرمة بعد أخذ الوهابيين لها، 
 السلطان ابن سعود أمـره بمغـادرة الحجـاز،     ثُم قرأنا في الجرائد السورية أن  ثُـم 

مع أعضاء الحزب، وصـار  تخالف  ثُم انخرط في سلک الحزب السوري بمصر، 
سـتاذ مـن   ُيشنع عليهم ويشنعون  عليه، کـلّ ذلـک ممـا يوضـح مـا طبـع عليـه األ       

ظهـر  يمکـن أن يعتـذر عنـه بأنّـه ظهـر لـه فـيمن قلـب لهـم           التقلب والتلون، وال
المجن خالف ما کان يعتقده فيهم؛ ألنّه عاشرهم وصحبهم أعواماً، يمکنه فيهـا  

هم مع ما أوتيه من فطانة وکياسـة وحنکـة   معرفة خيرهم وشرهم وسرهم وجهر
ة، ولم يکن ليظهر له وهو بعيد عنهم ما خفي عليه وهو قريب مـنهم، واهللا  ايودر

تعالی وحده العالم بالسرائر، المطلـع علـی الضـمائر، والحـاکم بـين عبـاده يـوم        
  فصل الخطاب.

*     *     *  
تعالی علی توفيقـه  ولنقطع الکالم علی هذا القدر من الرد، حامدين المولی 

إلکمال هذا الکتاب، وکان الفراغ من تسويده في أواخر شهر رمضان المبـارک  
من الهجرة بقرية شـقرا مـن جبـل عامـل، ووقـع الفـراغ مـن تبييضـه          ١٣٤٦سنة 

  بمدينة دمشق المحمية.هـ  ١٣٤٧ وإعادة النظر فيه في أواسط ربيع األول سنة 
  وآله وسلّم. محمدوله هللا وحده، وصلّی اهللا علی رس والحمد

هـ بمطبعة ابن  ١٣٤٧وتم طبعه في الثاني والعشرين من شهر ربيع األول عام 
  وآله وسلم. محمدوصلّی اهللا علی  هللا زيدون بدمشق والحمد
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  عنــــد برقــــة ثهمـــــد   أشــــجاک ربــــع  

ــه   ــان قطينُـــ ــه وبـــ ــان بـــ ــب الزمـــ   لَعـــ

ــاجِعٍ  ــذي األراک لسـ ــجيت بـ ــل شـ   أم هـ
ــالحمی   ــوازلَ بـ ــی نـ ــت إلـ ــل حننـ   أم هـ

ــد  ــادين قــ ــ غــ ــاً زمــ ــي لواغبــ   وا المطــ

   ـــــراقم لـــــذکرِ فهموبقيـــــتَ بعـــــده  

  أم هــل بکيــت علــی الشــباب وعصــره    

ــت    ــدود تمايلـ ــا القـ ــون بهـ ــل الغصـ   مثـ

  يضـــة فـــي الحشـــارمـــي لواحظهـــا المرت

  وتســــلّ مــــن بــــين الجفــــون صــــوارماً

  مـــــا عـــــاد دمـــــع العاشـــــقين مـــــورداً

ــا مســــــها    باتــــــت بليلــــــة نــــــائم مــــ

  مـــن کـــلّ واضـــحة الجبـــين أســـيلة الــــ 

  بـــــيض نـــــواعم کالغصـــــون أوانـــــس

  حقافــــاً ومــــنأحملــــت مــــن األرداف 

 ــب ــظّ الصـ ــان حـ ــا کـ ــا مـ ــوم وداعهـ   يـ
ــ   با ومواقفــــــادع ذکــــــر أيــــــام الصــــ

  بوةواهجـــــر أحاديـــــث الغـــــرام وصـــــ

ــی    ينهـــاک نـــاهي الشـــيب إن تصـــبوا إلـ

  مـــن نـــاهز الســـبعين أعلمـــه الحجـــی    

  

  مســـــهداً لـــــم تَرقـــــد أقـــــوی فبـــــتَّ

ــحِ ــن رائــ ــر مغ مــ ــنهم وآخــ ــديِمــ   تــ

   دــر ــن األراک مغــ ــون مــ ــوق الغُصــ   فــ

   ــد ــل األرمــ ــم بليــ ــتّ لهــ ــدوا وبــ   رقــ

   هـــــا بـــــأعلی األثمـــــدحتّـــــی أناخو  

مخــــــدد تبکــــــي بــــــدمع للخــــــدود  

أم هـــل صـــبوت إلـــی الحســـان الخـــرد  

ــورق النـــديِ     ــا الـ ــاب کأنّهـ ــا الثيـ   ولهـ

ــــهام مســــددعــــن قَــــوس حاجبهــــا س  

 هنّــــــدمشــــــحوذةً تــــــزري بکــــــلّ م  

 ــور ــدها المتــــــ ــرة خــــــ   دإالّ لحمــــــ

ــلٍ  ــا بليـــ ــهد وبـــــتّ لهـــ ــهد ســـ   مســـ

دينِ  خــــــود بضــــــة المتجــــــرخــــــد  

ــرد    ــاء الشــــ ــوافر کالظبــــ ــين نــــ   عــــ

  عطافهـــــا مثـــــل الغصـــــون الميـــــد   أ

  لمحــــــــة المتــــــــزود  إّال بالرمــــــــل 

   ــد ــزل المتأبــ ــم المنــ ــد رســ ــک عنــ   لــ

  لــــذات قــــد أملــــد   بعــــد المشــــيبِ 

  ــد ــورا وقــــ ــة حــــ ــد ذي مقلــــ   أغيــــ

    ــد ــان النهــ ــی الحســ ــو إلــ ــبح الرنــ   قــ
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  رقـــم وابـــک منتحبـــاً لمـــا قـــد حـــلّ بـــا 

  أبنـــــــــاؤه متشاکســـــــــون عـــــــــراهم

ــان الغيـــر حاصـــد زرعهـــم  ــوا وکـ   زرعـ
  وملوکـــــه أمســـــی يقـــــوض ملکهـــــم

  فرحــــــون باســــــم مملّــــــک لکنّــــــه   

  ًويقــــوم فــــيهم مــــن يســــمی مصــــلحا 

  أو مرشــــداً هــــو أحــــوج األقــــوام لــــو

ــ  ــوده إمــــ ــم معبــــ ــوی أو درهــــ   ا هــــ

  أو مـــــــن يـــــــذّم مقلـــــــداً لکنّـــــــه   

ــی   ــيهم إلـــ ــه فـــ ــد دينـــ ــن يقّلـــ   أو مـــ

  اومـــــــن يثيـــــــر ضـــــــغائناً مـــــــابينهم

ــا   ــدين يوقــــد نارهــ ــوم باســــم الــ   ويقــ

ــه  ــه ويظهـــــر بغضـــ ــاه بـــ   يقلـــــي أخـــ

ــاللة   ــام ضــ ــي األنــ ــروج فــ ــن يــ   أو مــ

ــتبا  ــارقة عـــــرين يســـ   فـــــي کـــــلّ شـــ

    ــر ــن يخـ ــم حصـ ــة لهـ ــلّ غاربـ ــي کـ   فـ

ّيبــــد لهــــم شــــملٌ فــــي کــــل ناحيــــة  

ــلِّ  ــي کـ ــد   فـ ــهم يسـ ــوهم سـ ــوم نحـ   يـ

  قــــد أصــــبحوا مــــا بــــين ثــــاو خامــــل 

ــبح دهــــره مــــن حيــــرة يمســــي وي   صــ

  أيــن األولــی فتحــوا الحصــون وقلّــدوا    

ــاح معـــــاود    مـــــن کـــــلّ قـــــرم للکفـــ

  وفــــرط تبــــدد  إســــالم مــــن وهــــن  
   ــد ــم تعقـــ ــنهم لـــ ــا بيـــ ــة مـــ   محلولـــ
     ِزرعهـــا لـــم تُحصـــد يـــا ويـــح أيـــد  

 ــنهم لـــــم يغمـــــد   أبـــــداً بســـــيف عـــ

لســـــــواه کـــــــالمملوک والمســـــــتعبد  

   ــد ــين المفســ ــو عــ ــة وهــ ــين البريــ   بــ
  مــــور إلــــی اتّبــــاع المرشــــدعقــــل اُأل

  ــد ــم يعبـ ــوی لـ ــدراهم والهـ ــوی الـ   فسـ

 لــــو کــــان يعلــــم لــــيس غيــــر مقلّــــد  

 شــــــخص آلثــــــام الــــــوری متقلّــــــد  

  ــد ــا لــــم توجــ ــادت تمــــاث کأنّهــ   کــ

 بغيــــــاً ولــــــوال بغيــــــه لــــــم توقــــــد  

  ويقــــــوم مفتريــــــاً عليــــــه ويعتــــــدي

  ــد ــم يرشـــ ــداً وإن لـــ ــا رشـــ   ويخالهـــ

ــی اآل  ــم علـ ــد  ح لهـ ــن مستأسـ ــاد مـ   سـ

دب بعـــــد حصـــــن بـــــالخراب مهـــــد  

دد بعــــــد شــــــمل قبــــــل ذاک مبــــــد  

   ــدد ــور مســــ ــهم للنحــــ ــر ســــ   د إثــــ

ددان وآخــــــر فــــــي الــــــبالد مشــــــر  

دب ومصـــــعوالطـــــرف بـــــين مصـــــو  

  ــد   بالســــيف طــــوق الــــذلّ کــــلّ مقلّــ

دبشــــبا الصــــفاح علــــی القــــراع معــــو  
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  يمشـــي إلـــی الهيجـــاء مشـــية مســـرع    

ــا قـــدحلّ باإلســـالم مـــن    لـــم يکـــف مـ

ــالده  ــتعمرين بــــــ ــم المســــــ   وتقســــــ

  طرافــــــهأوتتــــــابع الحمــــــالت مــــــن 

ــي   ــد تبتغــ ــراب نجــ ــت أعــ ــی أتــ   حتّــ

  لـــــدين محمـــــد  جـــــاءت مجـــــددةً 

  جـــــاءت لتهـــــدي النـــــاس وهابيـــــة   

ــجية   ــود ســ ــا الجمــ ــبة فيهــ ــن عصــ   مــ

ــدی   ــا اغتـ ــة مـ ــاعي األجنبيـ ــوال المسـ   لـ

  لـــوال ســـيوف الغـــرب لـــم يـــک نجمـــه 

  

  فرغــــت مــــن التوطيــــد لإلســــالم لــــم 

ــدع    ــم تـ ــي ولـ ــرع النبـ ــدت شـ ــد مهـ   قـ

ــدا    ــار معبــ ــدين صــ ــق الــ ــا طريــ   ًوبهــ

ــتمجس   ــار مـــن مـ ــق فـــي األقطـ   لـــم يبـ

ــری  ــا إن تـ ــاجر مـ ــن فـ ــوری مـ ــين الـ   بـ
ــد   ــلّ معانـــ ــالم کـــ ــن اإلســـ   ردت عـــ
  ومحـــت مـــن اإلســـالم کـــلّ ضـــاللة    

ــی المســــتعمرين جمــــيعهم    شــــنّت علــ

ــرٍ ــهرت بمصـــ ــقٍ شـــ ــراق وجلـــ   والعـــ
  فـــي المغـــرب األدنـــی علـــت راياتـــه    

ــبيلية   فتحـــــــت أقاصـــــــي أرض إشـــــ

 دعجـــــــالن ذا زاد وغيـــــــر مـــــــزو)(  

    ضـــيم تـــذوب لـــه صـــخور الجلمـــد  
   ووقــــوف ســــطوتهم لــــه بالمرصـــــد  

   ــة المتوطّـــــد ــدم أساســـ ــداً لهـــ   قصـــ

ــ   أ القــــروح وفعــــل مــــالم يحمــــد نكــ

 دزعمــــت وتنفــــي عنــــه کــــلّ مجــــد  
ــدي    ــر المهتـ ــديک غيـ ــل يهـ ــالّ وهـ   کـ

  قـــط مـــن لـــم يجمـــدلـــم يلـــف فيهـــا 

ــن     ــعودها م ــن س ــاس الب ــي الن ــعدف   مس

 فــــي الشــــرق يومــــاً طالعــــاً باألســــعد  

  

   ــد ــر موطّــ ــالم غيــ ــن اإلســ ــرک مــ   تتــ
   ــــدفـــي األرض شـــيئاً منــــه غيـــر ممه  

      ــــدلــــم يبــــق منــــه قــــط غيــــر معب  

   دمـــــن فضـــــل دعوتهـــــا والمتهـــــو  
  ــد ــارب ومعربـــ ــن شـــ ــاص والمـــ   عـــ
ــدي   ــه ومعتــ ــاغ عليــ ــن بــ ــه مــ   وحمتــ
   أو بدعـــــة أو شـــــبهة مـــــن ملحـــــد  

  ــد ــر فدفـــ ــلّ قفـــ ــا فـــــي کـــ   غاراتهـــ

   ــد ــم تغمـــ ــه لـــ ــيافاً لـــ ــد أســـ   والهنـــ

   ــد ــي األبعـ ــذا فـ ــی کـ ــرق األدنـ   والمشـ
   وتخـــــوم أنـــــدلس حوتهـــــا باليـــــد  
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  قــــد حــــررت شــــرق الــــبالد وغربهــــا
ــاولِ    ــلّ محـ ــالم کـ ــن اإلسـ ــردت عـ   طـ

ــاتحين ســـيوفها     ــي الفـ ــردت فـ ــد جـ   قـ

  فـــي أرضـــه   لـــم تبـــق مـــن مســـتعمرٍ   

ــا عهـــد الفتـــوح ومـــا جـــری  ــی بهـ   ينسـ

  ردت إلـــی العـــرب الکـــرام فخـــارهم   

ــا   ــت حمالتهــ ــواهم وجهــ ــی ســ   و علــ

ــذا  ــا  هــ ــي کفّهــ ــه فــ ــاز جميعــ   الحجــ

  ومرابــــع الــــد ولهــــا القصــــيم وحائــــلٌ

  

 لـــــم يبـــــق غيـــــر قبـــــور آل محمـــــد
 وقبـــــــور آبـــــــاء النبـــــــي وصـــــــحبه
 فــــإذا محــــت مــــا شــــيد مــــن بنيانهــــا
ــا التوحيــــد مفقــــوداً فمــــذ ــی بهــ  امســ
ــا کــــالوحوش ضــــوارياً   فعــــدت عليهــ
ــی ســـوی  ــا قبـــر أحمـــد عنـــدها أمسـ  مـ
ــورهم    ــدم قبــــ ــراهللا هــــ ــالّ لعمــــ  کــــ
ــوره    ــل نـــ ــت واهللا مکمـــ ــد حاولـــ  قـــ
ــی اإلســــالم أعظــــم ذلّــــة   جــــرت علــ

 ســـــاءت جميـــــع المســـــلمين بفعلهـــــا

ــداً  ــلمين محمـــ ــام المســـ  ســـــاءت إمـــ
 ســـاءت إلـــه العـــرش فيهـــا فاغتـــدت    

   ــب مســـــتعبد ــن غاصـــ ــيوفها مـــ   بســـ

 ــرد ــره لـــــم تطـــ ــبالد وغيـــ ــتح الـــ   فـــ

 دــر   اليقطــــــع الهنــــــدي غيــــــر مجــــ

ــاتحٍ ــر  أو فــــــــ ــبالده متمــــــــ   دلــــــــ

  ــد ــم يعهـــ ــا لـــ ــل فتوحهـــ ــه فمثـــ   فيـــ

   ــد ــد أتلــ ــلّ مجــ ــادت کــ ــم أعــ   ولهــ
ــدي   ــم تعتــ ــم لــ ــيهم فــــي دارهــ   وعلــ

  بجبالـــــــــه ورمالـــــــــه واألنجـــــــــد  

ــدي     ــاء والتــ ــن تشــ ــل مــ ــاء تقتــ   هنــ

  

 دت ضــــالالً فــــي بقيــــع الغرقــــدشــــي  
   ـــــدبوجودهـــــا اإلســـــالم لـــــم يتمه  

     دــر مشـــي ــالم غيـ ــي اإلسـ ــق فـ ــم يبـ   لـ

     ــدهــدمت فمــا فــي الکــون غيــر موح  

ــ    ــر محمــــ ــتتبعها بقبــــ ــداً ســــ   دوغــــ

ــ  ــا تهتـــ   دصـــــنم لقـــــد ضـــــلّت ولمـــ

ــار  ــرح بالفخــــ ــدم لصــــ ــرد هــــ   ممــــ

 إطفـــــاء نـــــور ســـــاطع لـــــم يخمـــــد  

 دبفعالهــــــا وأتـــــــت بکـــــــلّ تمـــــــر  
   ــد ــر موقــــ ــوبهم بحــــ ــت قلــــ   ورمــــ

    دوإليـــــه فـــــي قربـــــاه لـــــم تتـــــود  
   ــد ــي المبعــــ ــة القصّــــ ــه بمنزلــــ   منــــ
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ــم يکــف  مــا صــنعت بهــم أعــداؤهم     ل
   ــوارج ــات خـ ــد الممـ ــدت بعـ ــی غـ  حتّـ
ــي   أوالده ــار فـــ ــظ المختـــ ــم تحفـــ  لـــ
ـــ   ــرة الــ ــوری والعتــ ــة للــ ــم األئمــ  وهــ
 لـــــم تحفـــــظ المختـــــار فـــــي آبائـــــه
ــه   ــي أعمامــ ــار فــ ــظ المختــ ــم تحفــ  لــ
ــظ المختــــار فــــي أصــــحابه   لــــم تحفــ
ــه  ــار فــــي أزواجــ ــظ المختــ  لــــم تحفــ
ــيدت   ــد شــ ــوقهم قــ ــاً فــ  هــــدمت قبابــ
ــي    ــن الزکـ ــيد الحسـ ــام السـ ــوق اإلمـ  فـ
 والعابـــــد الســـــجا  د زيـــــن العابديــــــ  
ـــ    ــادق الــ ــه والصــ ــم ابنــ ــاقر العلــ  والبــ
ــد   ــم محمــــ ــاس عــــ ــيد العبــــ  والســــ
 والحبـــــر عبـــــداهللا حبـــــر األمـــــة الــــــ
ــرهم   ــذين بنصــ ــادي الــ ــحابة الهــ  وصــ
 والناصـــــر المختـــــار والـــــد طالـــــب   
 والمطعــــم الحجــــاج عفــــواً ســــيد الـــــ
ـــ   ــراء أم المؤمنيــــــ ــة الغـــــ  وخديجـــــ
ــا   ــداهللا يـــــ ــة وعبـــــ ــر آمنـــــ  والطهـــــ
ـــ ــريح إســ ــة مالــــک  وضــ ــام طيبــ  وإمــ
ــوا     ــام أدرکــ ــمی مقــ ــم أســ ــوم لهــ  قــ
ــبقوا البريــة فــي الفضــائل مــن م    ســو  س

   بحيــــاتهم مــــن کـــــل فعــــل أنکـــــد  

ــدي   ــنهم تقتـ ــين مـ ــم بالماضـ   فـــي الظلـ

    وســــواهم مــــن أحمــــد لــــم يولــــد  

  ــــــهادون حقّـــــاً قـــــدوة للمقتـــــدي   

ع مـــــن أصـــــيدمـــــن أصـــــيد متفـــــر  

  ــرد ــالعلی متفـــ ــرم بـــ ــلّ قـــ ــن کـــ   مـــ

  وهــــم الــــذين بهــــم غــــدونا نقتــــدي 

 منـــــه حرمـــــة لـــــم تجحـــــد ولهـــــن  

 ــودة بــــن فــــوق أشــــرف مرقــــد   معقــ

  دــي ــام الســـ ــن اإلمـــ   ابـــــن النبـــــي ابـــ
   ــد ــع المتهجـ ــين الراکـ ــن الحسـ ــن بـ   ــ
    ــــقول المفضّـــل جعفـــر بـــن محمـــد  

 ــؤدد ــی والســــ ــاخر والعلــــ   رب المفــــ

 ـــــبحر الخضّــــم ومرشــــد المسترشــــد  

ــاز  ــوردللــــدين قــــد فــ   وا بأعــــذب مــ

   ــهد ــزة المستشـــ ــي وحمـــ ــم النبـــ   عـــ

   ـــــبطحاء معطــــي الرفــــد للمســــترفد  

  دـــن ومـــن ســـمت شـــرفاً مقـــام الفرقـــ 

  ــود ــع األســـــــ ــوم الفظيـــــــ   هللا لليـــــــ
 ـــــدــــــماعيل نجـــــل الصـــــادق المتعب  

ــه  ــب الســــباق بــ ــبــــرغقصــ   دم الحســ

  دــو ــنهم ومســـ ــا بيـــ ــدا مـــ ــد غـــ   د قـــ
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ــراحه   ــراح صـ ــب الصـ ــن النسـ ــم مـ  ولهـ
 مــــن کــــلّ فــــذّ مالــــه مــــن مشــــبه     
ــة   ــؤمنين مکانــــــ ــات المــــــ  وألمهــــــ
ــريحه  ــدم ضــــ ــواء وهــــ ــر حــــ  وبقبــــ
ــا  ــق بعـــــــد وفاتهـــــ ــام تعـــــ  أم األنـــــ
ــه  ــاءوا بــــــذلک نســــــل آدم کلّــــ  ســــ

 يــــــا قبــــــة بثــــــری البقيــــــع منيعــــــة 
ــا ــالک  دون منالهــــــ ــة األفــــــ  ولقبــــــ
ــد   ــوار آل محمــــ ــا أنــــ ــعت بهــــ  شــــ

ــذ    ــة مغتــ ــي البريــ ــذّ فــ ــلّ فــ ــن کــ  مــ
 فـــــي بقعـــــة ودت نجـــــوم ســـــمائها   
ــد  ــاظر حاســـ ــا بنـــ ــمس ترمقهـــ  والشـــ
ــا   ــن نيلهـــ ــر عـــ ــا قاصـــ ــف الثريـــ  کـــ

ــي    ــيم المعتلـــ ــل العظـــ ــزّ بالفضـــ  تعتـــ
 عاثـــــت بشـــــامخها أکـــــف جفـــــاتهم
 هــــــدمت معــــــاولهم رفيــــــع بنائهــــــا
 عجبــــاً ألحــــداث الزمــــان ومــــا أتــــت
ــرة  ــی جهـــ ــال م تمحـــ ــالم اإلســـ  أمعـــ
 قـــد نــــال قبــــر الســــبط شــــبه فعــــالهم 
ــالهم  ــيح فعـــ ــا تقـــــدم مـــــن قبـــ  ولمـــ
  أبقــــی لــــه ولهــــم مخــــازي جمــــة    
ــدمها    ــب هـ ــدين أوجـ ــأن الـ ــت بـ  زعمـ

شـــرف قـــد اشـــترکوا بـــه فـــي القعـــدد  
  مفـــرد أو کـــلّ نـــدب فـــي الفضـــائل   

 فــــي الــــوری وتــــودد حکمــــت ببــــر  
   ــد ــم يوصــ ــنهم لــ ــة عــ ــاب المذمــ   بــ
  مـــــن فعـــــل أبنـــــاٍء عليهـــــا تعتـــــدي 
 ــا لــــــم يحمــــــد   وآلدم جــــــاءوا بمــــ
  ــعد ــهی فـــي مصـ ــد والسـ   شـــأت الفراقـ

    شـــأو الضـــليع غـــدا وســـير المجهــــد  

   ــد ــان مخلّــ ــول الزمــ ــی طــ ــنا علــ   بســ
ــدي  ــة مرتــــــ ــوة باإلمامــــــ   در النبــــــ

ــدي    ــو تغت ــن حصــبائها ل ــي األرض م   ف
  هـــــا البـــــدر مقلـــــة أرمـــــديـــــرد عنو

 أبـــداً وعنهــــا الشــــمس قاصــــرة اليــــد  

   وتطــــول بالشــــرف القــــديم األتلــــد  

   ــد ــث المفســ ــدين عيــ ــا والــ ــا لإلبــ   يــ

   ومحــــت محاســــنها بــــذاک المعهــــد  

   ــد ــة ملبــــ ــت عرينــــ ــه داســــ   فذئابــــ

  ــهد ــر وبمشـــــ ــلمون بمنظـــــ   والمســـــ

    دــي القــــبح مــــن متوکّــــل متمــــر   فــ

  ــد ــم يبعـــ ــه لـــ ــربالء زمانـــ ــي کـــ   فـــ

 دمهمـــــا يطـــــل زمـــــن بهـــــا تتجـــــد  

   لروايـــــة جـــــاءت بمســـــند أحمـــــد  
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 يــــدعو أبــــا الهــــ  ـياج حيــــدر إنّنــــي 
 کــــان النبـــــي بمثــــل ذلـــــک بـــــاعثي  

 التبـــــــق قبـــــــراً مشـــــــرفاً إالّ وقـــــــد

ــح إســـــناد لهـــــا   لـــــو أنّـــــه قـــــد صـــ
 انــــــی ولــــــيس طريقهــــــا بمصــــــحح
 فيــــه المــــدلّس والــــذي کثــــر الخطــــا
 وبهـــــا أبـــــو الهــــــياج منفـــــرد وليـــــــ
ــد   ــتوياً لقـــــ ــاه مســـــ ــويته معنـــــ  ســـــ

 هــــــذا هــــــو المعنــــــی إذا متعلّــــــق   
ــی  فـــي الـــذکر ســـواها وســـوی قـــد  أتـ
ـــ    ــنيم بالتـــ ــن التســ ــي عــ ــاده نهــ  فمفــ
ــلم  وعليـــــــــه أورده دلـــــــــيالً مســـــــ
ــذا   ــره کــــ ــووي فســــ ــذلک النــــ  وبــــ
 ســـــــويته مـــــــا أن يفيـــــــد هدمتـــــــه
 کــــــالّ وال ســــــويته بــــــاألرض بفــــــــ

 مـــــع أن هـــــذا لـــــم يقلـــــه مســـــلم    
 مــــع أنّــــه لـــــو تــــم لــــيس بشـــــامل    
ــم   ــر لـ ــنفس القبـ ــاً بـ ــان مخصوصـ  إذ کـ
 

ــد   ــرة أحمــ ــور عتــ ــدم قبــ ــات هــ   هيهــ
  

 

  ــد ــأمري واجهـ ــانهض بـ ــث فـ   لـــک باعـ

ــري ومــــزودي    ــذي الوصــــية آمــ   وبــ

   يته فاقصـــــد لـــــذلک واعمـــــدســـــو  

 ليســـت تعــــارض ســــيرة لــــم تجحــــد  

  ــد ــم تتأيــــ ــق لــــ ــح التوثيــــ   وبواضــــ

     ـــدمحم ١(منــه ومــن بغــض ابــن عــم(  

   ــرد ــديث المف ــذا الح ــوی ه ــه س ــس ل   ـ

  صـــــــــيرته الذا ســـــــــنام يغتـــــــــدي

  ددلـــــم يـــــذکروه لـــــه بغيـــــر تلـــــ    

  ــه لــــم يقصــــد ــذا بــ ــداً ســــوی هــ   أبــ

ــــــــسطيح أمـــــــر فاتّبعـــــــه ترشـــــــد  

 ــهد ــه فاستشــــــ ــحيحه فبمثلــــــ   بصــــــ

  ک القســـــطالني اإلمـــــام األوحـــــدي  

ــرف إال  ــي العـ ــم ردي  فـ ــد ذي فهـ   عنـ

  ــد ــحيح جيــ ــم صــ ــه ذو فهــ ــهم منــ   ـــ

ــنّة مهتـــــدي  ــاع ســـ   والرفـــــع باإلجمـــ

 ــهد ــالة فــــــوق المشــــ   للقبــــــة المعــــ

   ــود ــي األجــ ــه فــ ــاء حولــ ــمل بنــ   يشــ

  

  لــــم يســــند يــــا ويلهــــا عــــن أحمــــد 
  

  
  ـ يعلم تفسير و تفسير غيره مما فصّلناه في كشف اإلرتياب فراجع (المؤلف) ١
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ــادح    ــب فــ ــول خطــ ــال لهــ ــا للرجــ   يــ
ــا  أ ــي تعليمنــــ ــد تبتغــــ ــراب نجــــ   عــــ

  اهللا ســـــنّة أحمـــــد    جهلـــــت لعمـــــر  
ــم قـــد روی الـــراوون عنـــه روايـــة       کـ

ــائالً  ــاً قـــ ــام بهـــــم خطيبـــ   فلـــــذاک قـــ

ــوری   ــن الــ ــي مــ ــرت علــ ــةکثــ   کذّابــ

    ــذب علـــي ــا قـــوم مـــن يکـ   تعمـــداً يـ

ــادروا  ــوم ومــ ــظ العمــ ــم رأوا لفــ   ولَکَــ

  کــم قــد رووا مــن مــات فهــو معــذّب     

  عمــــــــــر رواه وخطّأتــــــــــه أمــــــــــه

ــم مجمــــــل ومبــــــين ومعمــــــم      کــــ

  کــــم مـــــن مجـــــاز للحقيقـــــة مشـــــبه 

ــن    ــاً ومـ ــدوب محتومـ ــابه المنـ ــم شـ   کـ

  کـــم ســـنّة فـــي النـــاس تحســـب بدعـــة 

ــم يحـــو     ــا کـــلّ مـــا لـ   نصّـــاً بدعـــة  مـ

ــاوت األ ــر وتفـ ــد روی الـ ــا قـ ــام فيمـ   فهـ

ــد اإللـــه هـــواه فـــي القـــرآن قـــد        تخـ

ــتکلّم    ــی مــ ــغی إلــ ــذي أصــ ــد الــ   عبــ
  طلــــق فــــي معاصــــي جمــــةأوالکفــــر 

  أو لـــــيس أمـــــة أحمـــــد إجماعهـــــا   

ــع    ــم تجتمــ ــا لــ ــالل کلّهــ ــی ضــ   وعلــ

ــيدة   ــاب مشـ ــرون وذي القبـ ــت القـ   مضـ

    أذکــــی القلــــوب بغلّــــة لــــم تبــــرد  
    وتقــــوم فينــــا فــــي مقــــام المرشــــد  
    وإلــــی مدينــــة علمــــه لــــم تقصــــد  

   ــد ــاب الموعـ ــوا عقـ ــم يخشـ ــذباً ولـ   کـ
   ــــــدوتوع دللنــــــاس قــــــول تهــــــد  
  ــد ــم تنقــ ــدی لــ ــه وللهــ   عصــــت اإللــ
     فليتّخــــذ فــــي النــــار أســــوأ مقعــــد  

  اهتــدوا للمقصــد  لفــظ الخصــوص وال 
  ببکــــاء مـــــن يبکــــي ولـــــم يتجلّـــــد  
دفــــي ذاک لــــم تشــــکّک ولــــم تتــــرد  
  ـــــــدومخصّـــــــص أو مطلـــــــق ومقي  
ــدي    ــة يغتــ ــريح کالکنايــ ــن صــ   أو مــ
 دــر ــم يتجـــ ــور لـــ ــه المحظـــ   مکروهـــ
ــدي   ــنّة مقتـــ ــال ســـ ــة وتخـــ   أو بدعـــ

 مــا الــنصّ شــرط فــي خصــوص المــورد  

  دــد ــر محـــ ــار غيـــ ــي األخبـــ   اوون فـــ

جــــاءت وتلــــک حقيقــــة لــــم تقصــــد  

 ــه لــــــــم يعبــــــــد ــاً لکنّــــــ   متکلّمــــــ

  نکـــــدأاق عبـــــد ئبـــــمـــــا کفـــــرت ک

   ــردد ــم تــ ــة لــ ــواب وحجــ ــه الصــ   فيــ
   ــند ــديث المسـ ــي الحـ ــتم فـ ــا رويـ   فيمـ

  دــد ــس ومجـــ ــين مؤســـ ــاس بـــ   والنـــ
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  فــي کــل عصــر فيــه اهــل الحــل والـــ      

ــا  ــی مـــن شـ   دهاهلـــم ينکـــروا أبـــداً علـ

ــا ت   ــد ابنهـــ ــل أن تلـــ ــن قبـــ ــةمـــ   يميـــ

ــی    ــوی علــ ــم أقــ ــاع لکــ ــأي إجمــ   أفــ

  فبســــــــيرة للمســــــــلمين تتابعـــــــــت  

ــن    ــيرتهم ومـ ــاع سـ ــن اإلجمـ ــوی مـ   أقـ

ــد   ــن بليهـــ ــاً ابـــ ــيس نبيـــ ــات لـــ   هيهـــ

  کــــالّ وال العلمــــاء قــــد حصــــرت بــــه

  مـــــن وافقـــــوه لخـــــوفهم   کـــــالّ وال

ــاکت    والجــــل مــــن علمــــاء طيبــــة ســ

  دفـــن النبـــي المصـــطفی فـــي حجـــرة    

ــا  ــد فـــــي تعظيمهـــ ــلمون تجـــ   والمســـ

ــدي   ــد القــ ــک العهــ ــن ذلــ ــامــ   م ليومنــ

ــد   ــرة أحمـ ــدم األصـــحاب حجـ   لـــم يهـ

  بــــــل لــــــم تــــــزل مبنيــــــة وبناؤهــــــا

ــا     ــور بناؤنــ ــوق القبــ ــز فــ ــم يجــ   إن لــ

  

ــا    ــاً لنـــ ــان ممنوعـــ ــا کـــ ــهإمـــ   حداثـــ

ــا   ــدثوا بنيانهـــ ــد أحـــ ــم قـــ ــع أنّهـــ   مـــ

ــي بنـــــت عليهـــــا حائطـــــاً      زوج النبـــ

ـــ     ــذلک الـ ــی وکـ ــا بنـ ــر لهـ ــن الزبيـ   وابـ

ــنهم  ــی ســــمهود ذلــــک عــ   يــــروي فتــ

   ــد ــم يعقــ ــرهم لــ ــذين بغيــ ــعقد الــ   ـــ

   دت وال مـــــن منکـــــر ومفنّـــــدــي   شـــ

   ــد ــض األعبــ ــاب بعــ ــق الوهــ   أو يخلــ

ــم يـــــورد    أ ــن مـــــورد لـــ ــه مـــ   مثالـــ

ــتدلّ ونقتــــدي    فــــي کــــل عصــــر نســ

دقــــد حــــاد عنهــــا فهــــو غيــــر مســــد  

  لــم يتعمـــد فــي النــاس لــم يخطــیء و    

 دهــــي فــــي بقــــاع األرض ذات تعــــد  

  ــد ــائف ومقلّـــ ــن خـــ ــم مـــ   أو جهلهـــ

ــ   ــع اليـ ــان مـ ــوف اللسـ ــوف مکفـ   دللخـ

   ــؤدد ــی والس ــي العل ــأت الکواکــب ف   ش

دمــــــا بــــــين بــــــان مــــــنهم ومشــــــي  

  لــــــم ينفــــــد هتعظــــــيمهم لضــــــريح

ــدي   ــدوة للمقتـــ ــداة وقـــ ــم الهـــ   وهـــ

    دفـــي کـــلّ عصــــر لـــم يـــزل بتجــــد  

  ــرة أحمـــد ــدم قبـــل حجـ   ؟لـــم لَـــم تهـ

  

ــا ــرد إبقــــ ــر مجــــ   ؤه عــــــن ذاک غيــــ

  مـــــن بعـــــد دفـــــن محمـــــد  متتابعـــــاً

ــين القُ ــورِبـــ ــ بـــ ــا لَـــ ــدِم يوبينهـــ   عهـــ

ــ  ــاروق ثُـــــ ــد فـــــ ــميه فلنقتـــــ   م ســـــ

 دــی الوفـــــــاء تعـــــــو   بوفائـــــــه فعلـــــ
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  جهلـــوا تـــراهم مـــا علمـــتم أم غـــدوا    

ــا و ــي بنيانهـــــ ــانون فـــــ ــابع البـــــ   تتـــــ

ــا   ــة مــ ــد حرمــ ــريح أحمــ ــا لضــ   ردهــ

  مــن فــي الــوری يــا صــاح يجحــد قــدره 

ــه  ــی ودفــــــن الصــــــاحبين بجنبــــ   أنّــــ

ــيلة   ــة وفضـــ ــد أعظـــــم رتبـــ   قـــــد عـــ

ـــ     ــه الـ ــن ابنـ ــت دفـ ــد أبـ ــة قـ ــو أميـ   وبنـ

ــاء فــــي  ــث الخلفــ ــدفن ثالــ   قالــــت أيــ

ــده    ــة جــ ــد تربــ ــدفن عنــ ــبط يــ   والســ

ــيفهم   ــف لفــ ــن يلــ ــع مــ ــوا مــ   وتجمعــ

  هـــــا هنـــــا ويقـــــول مـــــروان أيـــــدفن

ــذي    ــا ال ــور فم ــم يکــن شــرف القب ــو ل   ل

  وکــــذا ضــــرائح آلــــه فلهــــا الــــذي    
  

ــيا   ــالثقلين أحمــــد موصــ ــان بــ   ًقــــد کــ

  وهمــــا کتــــاب اهللا ثــــم العتــــرة الـــــ     

  فهمــــــا همــــــا تــــــاهللا لــــــن يتفرقــــــا 

ــا قـــد   يهتـــدي ضـــلّ مـــن ال وهمـــا همـ

  إن احترامهمـــــا علـــــی کـــــلّ الـــــوری

  أجـــــر الرســـــالة ود قربـــــی أحمـــــد   

ــه  ــرام نبيــــــــ ــا احتــــــــ   واهللا الزمنــــــــ

ــا    ــات کليهمـ ــي الممـ ــاة وفـ ــن الحيـ   زمـ

  متســـــــــاهلين وأنـــــــــتم بتشـــــــــدد  

وغـــدت ألهـــل الـــدين أعظـــم مقصـــد  

ــردي    ــع ال ــر ذي الطب ــول وغي ــر الجه   غي

 هيهــــات شــــامخ قــــدره لــــم يجحــــد  

ــي   ــا فــ ــاوراه کالهمــ ــد جــ ــدقــ   ملحــ

    ــدد ــم يعـ ــا لـ ــاً مثلهـ ــون يومـ ــي الکـ   فـ

  ــد ــي مرقــ ــه فــ ــي بجنبــ ــن الزکــ   حســ

 ــــدــان مبع ــی البقيــــع وفــــي مکــ   أقصــ

  بــــــــــذابل ومهنّــــــــــد ــاتلن   لَنقــــــــ

  ــد ــال ومرعــ ــي القتــ ــرق يبغــ ــن مبــ   مــ

ــدي    ــه يـ ــيف تحملـ ــذا السـ ــن وهـ   حسـ

  ــد ــيم المقعــ ــذا المقــ ــی هــ ــدعو إلــ   يــ

 ــد ــريح جـــ ــ لضـــ ــزعم الحســـ   دهم بـــ

  

   فيمـــــا رواه أحمـــــد فـــــي المســـــند  

ــاً  ــهادون حقـــ ــد  ــــ ــق األرشـــ   للطريـــ

  ی ورود الحــــوض يــــوم المــــوردحتّــــ

ــداهما اليقتـــــدي    ــا ومـــــن بهـــ   بهمـــ

  دفـــــرض بهـــــذا الـــــنصّ لـــــم يتقيـــــ 

   دمــــا ذاک فعــــل المخلــــص المتــــود  

  وذوي المکانـــــة والمقـــــام األمجـــــد  

فــــــي غــــــابر األزمــــــان والمتجــــــدد  



 كشف اإلرتياب                                                                                    ٨٢٦   
    
  ترفعـــــوا أصـــــواتکم عـــــن صـــــوته ال

  فـــــي عهـــــد أم المـــــؤمنين کرامـــــة    

ــو   ــؤذوا رسـ   کانـــت تقـــول لهـــم فـــال تـ

ــدی     ــور ذوي اله ــی قب ــاب عل ــد القب   عق

  وکــــــذلکم هــــــدم القبــــــاب إهانــــــة

ــب  والنبـــــي لفعـــــل مـــــن    واهللا يغضـــ

  والفعـــــل مهمـــــا يختلـــــف عنوانـــــه   

  لــــيس الــــذي ســــمی المعظــــم ســــيداً 

  ل ســــيدنا وسيـــــقــــا والمصــــطفی قــــد

  مــــا أســــقط الــــرحمن حرمــــة مــــؤمن 

  المعظـــــم فــــــي الحيـــــاة معظّــــــم   ّنإ

ــل    ذ يمـــوت المـــرء يعـــدم فضـــله   إهـ

ــم ال  ــر معظّـــ ــيم قبـــ ـــ تعظـــ ــع فيـــ   منـــ

ــه   ــاد لــــــ ــاکنه بحفــــــ ــزّ ســــــ   يعتــــــ

  

ــا  ــاً إذ إنّهــــ ــاء محرمــــ ــوا البنــــ   زعمــــ
ــبيلها    ــنکم تســ ــاهد مــ ــان شــ ــن کــ   مــ

  هــــــذا افتــــــراء مــــــنکم وتحکـــــــم   

  بــــل إن مــــا يــــروی نفــــی تســــبيلها    

  مظعـــون بهـــا مـــن بعـــدما   دفـــن ابـــن  

  مــــن بعــــده الهــــادي بهــــا دفــــن ابنــــه
  والنـــاس قـــد دفنــــوا بهـــا مـــن بعــــده    

  تجهـــروا بـــالقول فـــي ذاک النـــدي    ال

    وتـــــد بـــــدار حولـــــه لـــــم يوتـــــد  

  بــــــدار موتــــــد  ل اهللا مــــــن وتــــــد 

ـــــدفيـــــه احتـــــرام ذوي القبـــــور الهم  

ــداً  ــم غــ ــ  لهــ ــي رأي کُــ ــددفــ   لّ مســ

يبغــــــي إهــــــانتهم بــــــأمس أو غــــــد  

فــــــالحکم مختلــــــف بغيــــــر تــــــردد  

ــيدي   ــا ســـ ــه يـــ   بمعنـــــف فـــــي قولـــ

  ــعد ــام األســ ــعد ذي المقــ ــدکم لســ   ـــ

ــات وال  ــد الممــ ــد  بعــ ــريف أوحــ   شــ

   ــد ــم يفقــ ــله لــ ــات وفضــ ــد الممــ   بعــ

  ؟م الصــــالة علــــی النبــــي محمــــدفلــــ

  تـــروح وتغتـــدي  ــــه وجعـــل خـــدام  

بــــين الــــوری ويهــــان إن لــــم يحفــــد  

  

  لّ موســــــــدأرض مســــــــبلة لکُــــــــ 

ــهد   فأو وق ــوری فليشـــ ــين الـــ ــا بـــ   هـــ

ــد ــد     إن قــ ــم يتقــ ــه لــ ــاً بــ ــم فطنــ   تّــ

 ــهد ــاهد المستشـــ ــا وأبطـــــل شـــ   عنهـــ

کانــــــت مواتــــــاً طبقــــــت بالغرقــــــد  

  مــن غيــر مــا وقــف وبالهــادي اقتــدي     

  وقــــف بــــدي مــــن غيــــر تســــبيل وال
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  قطعـــوا بهـــا مـــا کـــان مـــن شـــجر ومـــا 
ــم   ــوا فلـــم يـــک وقفهـ ــب أنّهـــم وقفـ   هـ
ــبل   ــدمتموه مســـــ ــا هـــــ ــن مـــــ   لکـــــ

عالقبــــور المســــلمون بــــزعمکم   بــــد  
  إن احتــــــرام القبــــــر تعظــــــيم لمــــــن
ــنام إن قياســـــکم    ــتم بـــــه األصـــ   قســـ

  کـــي تقـــر فـــاؤالئکم عبـــدوا الحجـــارة

  ســــجدوا مــــع البــــاري لهــــا وتعبــــدوا 

  لــــيس احتــــرام ذوي القبــــور عبــــادة   

  کـــــلّ احتـــــرام لـــــو يکـــــون عبـــــادة 

ــاجد أواهللا  ــرام مســــــ ــا احتــــــ   لزمنــــــ

ــه    ــل خليلــ ــام رجــ ــة لمقــ ــم حرمــ   کــ

ــا   ــناً تقبيلنــــ ــاء محســــ ــرع جــــ   والشــــ

ــرض الزم   ــوين فـــــ ــة األبـــــ   وإطاعـــــ

ــاخفض ال   ــذل فـ ــاح الـ ــا جنـ ــل لهمـ   تقـ

ــم   ــک کلّهـــــ ــجد المالئـــــ   وآلدم ســـــ

ــهوليوســــــف يعقــــــوب  ــع أبنائــــ   مــــ

ــرکاً ال   ــان شــ ــا کــ ــة  مــ ــون نزاهــ   يکــ

ــائن   ــيس بکـــ ــداً فلـــ ــان توحيـــ   أو کـــ

ــرا   ــيس مغيـــ ــوع لـــ ــم للموضـــ   ًالحکـــ

  

ــه   ــين مخلوقاتـــــــ ــل بـــــــ   اهللا فاضـــــــ

   وقفـــوا ألجـــل الــــدفن وقـــف مؤبــــد  

  منع عمـــــــا قلـــــــتم بمقيـــــــد  بـــــــال
  فـــي اإلثـــم هادمـــه يـــروح ويغتـــدي    

ــر  کــــــالً ــد إفغيــــ ــم نعبــــ ــا لــــ   لهنــــ

  ــد ــيم أمجـ ــولی عظـ ــن مـ ــر مـ   فـــي القبـ

 ديـــــا قـــــوم باألصـــــنام غيـــــر مســـــد  

   ــد ــن نعبـــ ــره لـــ ــن لغيـــ ــم ونحـــ   بهـــ

 ـــــدجهــــالً ولـــــم نســـــجد ولـــــم نتعب  

لــــذوي القبــــور وال لهــــا فــــي مــــورد  

      ــدالشــرک کــلّ موح فــي الخلــق عــم  

ــادة لل أ ــون عبـــ ــل يکـــ ــجدفهـــ   ؟مســـ

ــن جل  ــخرة مــ ــه لصــ ــل اإللــ ــجعــ   دمــ

األســـــود للبيـــــت والحجـــــر األصـــــم  

  ــد ــديم الموجــ ــاري القــ ــة البــ   کإطاعــ

أف وبـــــالغ فـــــي اإلطاعـــــة واجهـــــد  

   ــجد ــم يسـ ــن لـ ــذم مـ ــث فـ   دون الخبيـ

   ــد ــجود تعمــ ــدماً ســ ــه قــ ــجدوا لــ   ســ

  و لــــــم يــــــوردأالــــــنص أورد فيــــــه 

  ــک أو زد ــن مقالــ ــانقص مــ ــرکاً فــ   شــ

  ــزدد ــا يــ ــنقص ولمــ ــم يــ ــالحکم لــ   بــ

  

ــيس ا ــج لـــ ــاوياً للعســـ ــراب مســـ   دلتـــ
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ــل    ــهور مفضـ ــی الشـ ــيام علـ ــهر الصـ   شـ

  وکــــذلک األســــبوع يفضــــل بعضـــــه   

ــی الســـهی    والشـــمس فضّـــلها اإللـــه علـ

  ــب ــاوی أرنــ ــه يســ ــيس بــ ــث لــ   والليــ

ــت   ــاع تفاوتـ ــرف البقـ ــي شـ   واألرض فـ

األقصــــی المبــــارک حولــــه والمســــجد  

  إن القبـــــور کمـــــن حوتـــــه تفاوتـــــت

  

  ًلـــی اتخـــذوا القبـــور مســـاجدا   وذم األ

  معنـــــاه نهـــــي عـــــن ســـــجود فوقهـــــا

  فبـــذاک أضـــحت وهـــي غيـــر المـــدعی 

  أو عـــــن عبـــــادتهم لصـــــورة صـــــالح 

ــا  ــي رأينهــــ ــن أزواج النبــــ   قــــــد کــــ

ــجدا   ــا مســـ ــذاً عليهـــ ــذاک متخـــ   ًوکـــ

ـــ  ــی القبــر الصــالة لــدی جمي   کرهــت عل

ــور   ــی القبـــ ــجدا ذإوعلـــ ــا مســـ   ًا بنينـــ

  وبجمعــــــه مــــــع زائــــــرات للقبــــــو   

  أمـــــا البنـــــاء لمســـــجد مـــــن حولهـــــا

  تخـذ األولـی  قـد  من فوق أهـل الکهـف   

ــد   ــر محمـــ ــول قبـــ ــلمون بحـــ   والمســـ

ــه لقــــــد    وبيــــــوت أزواج النبــــــي بــــ

ـــ    ــح فالتـ ــراجها لوصـ ــن إسـ ــي عـ   والنهـ

  ــد ــادة المتعبـــــ ــول عبـــــ ــه قبـــــ   فيـــــ

    بعضــاً کــذا الســاعات فــاکفف واهتــد  

والبــــــدر لــــــيس مســــــاوياً للفرقــــــد  

ــاثالً  ــيس ممـــ ــقر لـــ ــد والصـــ   للهدهـــ

هــــل مکّــــة أمســــت تعــــد کصــــرخد  

؟کســـــواه أم هـــــل حانـــــة کالمعبـــــد  

    فــي الفضــل والشــرف القــديم األتلــد  

  

 دمـــــن ذي التنصّـــــر قبـــــل والمتهـــــو  

  قبلــــة فــــي المســــجدأو جعلهــــا لــــک 

وعلــــی الکراهــــة حملهــــا لــــم يبعــــد  

 ـــــــدبکنيســـــــة فـــــــي قبلـــــــة المتعب  

    يومـــاً لـــدی األحبـــاش فـــانظر تهتـــد  

منـــــه الکراهـــــة قـــــط لـــــم تســـــتبعد  

 ــجد ــه ال تســـ ــلمين ففوقـــ ــع المســـ   ــــ

  منّــــا الصــــالة علــــی المقــــابر تغتــــدي

ـــــدرتـــــری الکراهـــــة فيـــــه ذات تؤي  

    ــد ــن مفسـ ــه مـ ــا لـ ــالة فمـ ــد الصـ   قصـ

ــجداً   ــيهم مســ ــوا علــ ــد غلبــ ــم يعهــ   لــ

   ــجد ــل مسـ ــاس أفضـ ــوا للنـ ــا بنـ ــد مـ   قـ

دخلـــــت لـــــدی توســـــيعه المتجـــــدد  

   ــيس بالمســــــتبعد ــنزيه منــــــه لــــ   ـــــ
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  تکــــــون بــــــه منــــــافع للــــــوری إذ ال

ــثٌ   بـــــــال وإســـــــراف وألنّـــــــه عبـــــ

ــبٍ  ــاء فـــي  والنهـــي عـــن کتـ ــا جـ   عليهـ

  

  کـــذا الصـــالة لـــدی القبـــور تبرکـــاً    و
ــد  ــاللة أحمــــ ــن ســــ ــة مــــ   إن األئمــــ

ــا  ــالوا الصــــالة لــــدی محــــلّ قبورنــ   قــ

  عــــنهم روتــــه لنــــا الثقــــات فبالهــــدی 

  شـــرف المکـــان بـــذي المکـــان محقّـــق

  ر عبــــــادة ربنــــــا فــــــي مثلــــــهيـخــــــ

ــوائج عنــــدها    ــب الحــ ــذلکم طلــ   وکــ

ــرفت  ــاکنيها شــــــ   إن القبــــــــور بســــــ

  برکاتهـــــــا ترجـــــــی لـــــــداع أنّهـــــــا

ــان ا  ــدع أن کــ ـــ  البــ ــه فيــ ــدعاء إليــ   لــ

ــوائج عنــــد قبــــر مفضّــــل  ــب الحــ   طلــ

  کســــؤالها مـــــن ربنـــــا فـــــي مســـــجد 
  

ــن الصــالة    ــاء ع ــي ج ــور إوالنه ــی القب   ل

ــه  ــدعی إلکنــــ ــر المــــ ــح غيــــ   ن صــــ

  لکنمـــــا منـــــه الکراهـــــة قـــــد بـــــدت

  

  والنهـــــي عـــــن تجديـــــدها ال تبنـــــين 

  أو زائـــــــر متـــــــردد ئمـــــــن قـــــــار

 نفـــــع فليـــــزم صـــــرفه فـــــي األفيـــــد  

 خبــــر ضـــــعيف نـــــادر لـــــم يعضـــــد  

  

  بـــذوي القبـــور فلـــيس بالصـــنع الـــردي
  ثقــــــل النبــــــي وقــــــدوة للمقتــــــدي 
  ــا فــي المســجد   فــي الفضــل تعــدل مثله

ــنهم إذا  ــد مـــ ــة فاقتـــ ــئت الهدايـــ   شـــ
  دــرد ــم يتـ ــي ذاک لـ ــی فـ ــو الحجـ   وأخـ
  ــد ــد واقصــ ــه فاعمــ ــره فإليــ ــن غيــ   مــ
   ــد ــل المقصــ ــی لنيــ ــا أرجــ ــن ربنــ   مــ
 ــد ــم يجحــــ ــزل لــــ ــاکنيها منــــ   فلســــ
    ــدــي الضــريح موس ــات شــخص ف   برک
    ــم يصــــعد ــا لــ ــعداً وبغيرهــ ــها صــ   ـــ

   عنــــــد اإللــــــه وبالفعــــــال مســــــود  

    أو فــــي زمــــان فاضــــل لــــم يــــردد  
  

   کمـــــا رواه أحمـــــد فـــــي المســـــند  

   ــد ــم تقصــ ــة لــ ــه حرمــ ــذاک منــ   وکــ

    للفهـــم فـــي النظـــر الصـــحيح الجيـــد  

  

  تقعــــــد علــــــی القبــــــور وفوقهــــــا ال
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ــه   ــة حملـ ــی الکراهـ ــان علـ ــح کـ   إن صـ

ــد   ــور مؤيــ ــی القبــ ــود علــ ــر القعــ   ذکــ

ــه    ــن تعظيمـــ ــر مـــ ــي غيـــ ــا فـــ   لکنّهـــ

ــا ــا تـــ ــمول لمثلهـــ ــم الشـــ ــا فهـــ   هللا مـــ

  

ــلم    ــخص مســـ ــلّ شـــ ــتم دم کـــ   حلّلـــ

ــتم   ــل أنـــ ــر أنّکـــــم  أبـــ   ولـــــی بکفـــ

ــ ــازل  لّفــــي کُــ ــو نــ ــة هــ ــة جمعــ   ليلــ

ــتوی    ــرش اسـ ــی العـ ــل علـ ــر تأويـ   وبغيـ
ــروا ا ــد کفّـــ ــبلکم قـــ ــوارج قـــ   ن الخـــ

ــفاتکم   ــع صــ ــي جميــ ــبهتموهم فــ   أشــ

  وفعلــــــــتم بالمســــــــلمين کفعلهــــــــم

ــنهم   ــر عــ ــار أخبــ ــطفی المختــ   والمصــ

ــنکم   ــر عـــ ــار أخبـــ ــذلک المختـــ   وکـــ

ــ   ي شــــامنا بــــارک وفــــي يمــــن لنــــا فــ
ــا   ــد لنــ ــارک وفــــي مــ ــاعنا بــ   فــــي صــ
ــه   ــاود قولـــ ــد فعـــ ــي نجـــ ــالوا وفـــ   قـــ
ــائالً    ــاوب قــ ــد فجــ ــي نجــ ــالوا وفــ   قــ
  مـــــن نجـــــد الشـــــيطان يطلـــــع قرنـــــه
  مــــأوی الــــزالزل أرض نجــــدکم بهــــا
ــدکم    ــي نجـ ــطفی فـ ــال المصـ ــذا مقـ   هـ

ــالحق ــد   فــ ــيس بمنجــ ــوان لــ ــا أخــ   يــ

   ــا ترشـــــد ــاً فاحمـــــل عليهـــ   متوجهـــ

    دعـــوی الکراهـــة وهـــو خيـــر مؤيـــد  
 ــد ــي محمــــ ــيم ربــــــک والنبــــ   تعظــــ

  إالّ الغبـــــــي أو الغـــــــوي المعتـــــــدي

  

حــــــدورميــــــتم بالشــــــرک کــــــلّ مو  

ـــــدقـــــد قلـــــتم فـــــي اهللا قـــــول مجس  

  ظهـــر المســـجد   فيمـــا زعمـــتم فـــوق  

   ــردد ــم يتــ ــل لــ ــي التأويــ ــل فــ   والعقــ
    ــد ــم يجمـ ــثلهم لـ ــاً مـ ــان يومـ ــن کـ   مـ

  ــس ــا امـ ــی رأينـ ــد   حتـ ــي غـ ــر فـ   يظهـ

  ــد ــد المجتهــــــ ــائم المتعبــــــ   بالصــــــ

ـــــــدبمـــــــروقهم مـــــــن دينـــــــه بتعم  

  ــند ــديث المسـ ــصّ الحـ ــي نـ ــال فـ   إذ قـ

ــا    ــيش فيهـــ ــا والعـــ ــا ربنـــ ــدأيـــ   رغـــ

وکــــــذا مــــــدينتنا وظلّــــــک فامــــــدد  

ـــــدمـــــن غيـــــر تنقـــــيص وغيـــــر تزي  

ــم ــدد  لهــــ ــانق المتهــــ ــال الحــــ   مقــــ

    فـــي ارض نجـــدکم لـــه مـــن منجـــد  

  لّ شـــخص مفســـدفـــتن تـــری مـــن کُـــ

   ــدکم باألرشــــد ــا إن نجــ ــات مــ   هيهــ
والـــــدين واإليمـــــان لـــــيس بمنجـــــد  
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ــا    ــراً بهــ ــد منحصــ ــم التوحيــ ــو يعلــ   لــ
ــ   ــراک حتمـــ ــم اإلشـــ ــاً اًأو يعلـــ   کائنـــ

ــن    ــر مـــ ــين تکفيـــ ــيس بهـــ ــاهللا لـــ   تـــ
ــارم  ــاک محـــ   والســـــفک للـــــدم وانتهـــ
  وإخافــــــــة للمســــــــلمين وتــــــــرکهم
  للـــرأي مـــن شـــخص خطـــاه وجهلـــه    
  قـــــــد قلدتـــــــه الـــــــرأي وهابيـــــــة   

  قـــــالوا شـــــفاعة أحمـــــد حـــــق وإن    

  من قـال فـي الـدنيا لـه اشـفع لـي إلـی الــ        

ــداً    ــفع أحمــ ــاه شــ ــا ربــ ــل ايــ ــل قــ   بــ

ـــدعأحمـــد للشـــفاعة فهـــو مـــن  مـــن ي  

ــدعا  ــث الــ ــل مخهــــا  حيــ ــادة بــ   ء عبــ

ــاري وال  ــع البــ   التَــــدع مــــن أحــــد مــ

  قلنـــا الـــدعاء عبـــادة فـــيمن دعـــا الــــ     

  ًلکــــن مــــن يــــدعو المشــــفّع قــــائال    

  حــــد مــــع البــــاري بــــهأالتَــــدع مــــن 

ــرادة   ــود مــ ــة فــــي الوجــ ــيس المعيــ   لــ
  لــو کـــان کــلّ دعـــا عبــادة مـــن دعـــي   

  مــــن جــــاء يــــدعو شــــافعاً لشــــفاعة    

   بــل کـــان مــن قـــال اســقني هـــو عابـــد  

ــ   ــفاعة حقّـــ ــف الشـــ ــؤالهاکيـــ   ة وســـ

  يکـــــون ســـــؤاله مـــــا کـــــان حقّـــــاً ال

دلـــــــدعا لهـــــــا بدعائـــــــه المتعـــــــد  
   ــد ــم يجهـ ــدعا لـ ــي الـ ــداها فـ ــا عـ   فيمـ
  ــد ــي محمـــــ ــن والنبـــــ ــاهللا آمـــــ   بـــــ
 ــد ــلماً کالملحـــ ــه وجعلـــــک مســـ   منـــ

ــفّ   ــين مصـــ ــول وبـــ ــين مقتـــ ــا بـــ   دمـــ
  ــتبعد ــيس بالمســــ ــة لــــ ــين البريــــ   بــــ
  دبـــــمـــــن مرعـــــد مـــــا بيـــــنهم أو مز

اهـــــــا بشـــــــرک تلحـــــــدتســـــــأله إي  
دــــــباري فهـــــذا الشـــــرک دون تـــــرد  

ــداً  ــا غــ ــد   فينــ ــفاعة أحمــ ــل شــ   واقبــ
  حمــــد وهــــو غيــــر موحــــد   أعبــــاد 

 ـــــــدبنظيـــــــره اإلنســـــــان لـــــــم يتعب  
ــ    ــاري وربـ ــوی البـ ــد سـ ــدأک فتعبـ   عبـ

 دــــــمخلوق مثـــــل الواحـــــد المتفـــــر  
ــ  ــيدي اشـ ــا سـ ــد يـ ــم يعبـ ــه لـ   فع لـــي لـ

معنـــی العمـــوم مـــن الـــدعا لـــم يقصـــد  
ــا ذا يـــدي کـــاغفر ذنـــوبي واغســـلن   يـ

ــ    دبـــــين األنـــــام موحـــــد لـــــم يوجـــ
 ِــــدع مــــن عبــــد دعــــاء الســــيدلــــم ي  
  ــول انصــر صــديقک واعضــد   وکــذاک ق

  الـــــــة وأزددهشـــــــرک تعجـــــــب للج
  ــک أو زد ــن مقالــ ــانقص مــ ــرکاً فــ   شــ
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  قـــــالوا وشـــــرک الجاهليـــــة قـــــولهم   

  کــــذبوا فشــــرک الجاهليــــة لــــم يکــــن

اإللـــــه وکتبـــــه ســـــلُبـــــل کـــــذّبوا ر  

  عبـــدوهم کـــي يشـــفعوا عبـــدوا وقـــا    

ــی   ــا قضـــ ــل بينهمـــ ــف والتعليـــ   العطـــ
  عبـــــدوا الحجـــــارة طـــــالبين شـــــفاعة 
  إن أصـــــبحت صـــــوراً لعبـــــد صـــــالح

  يقـــــدرون علـــــی عبـــــادة ربهـــــم    ال
  ث انکــــــره فريــــــق مــــــنهم  والبعــــــ

  قــــالوا دعــــاء القــــادرين علــــی الــــذي

ــا الممنـــــــوع أن تَـــــــدعوهم     لکنّمـــــ

  کـــدعاء ميـــت فـــي القضـــاء لحاجـــة    

ــب   ــخص غائـ ــريض ورد شـ ــفا المـ   کشـ

ــد    ــن أحمــ ــتم مــ ــف جعلــ ــا فکيــ   قلنــ

ــدی  ــفاعة فاغتـــــ ــاه الشـــــ   واهللا أعطـــــ

  هــــــذا التنــــــاقض ال تنــــــاقض مثلــــــه

ــو    ــد حلّلتمــ ــل قــ ــذا الجهــ ــل هــ   أبمثــ

ــه  ــاب مليکــــ ــأتي لبــــ ــذي يــــ   إن الــــ

ــه   ــرف خلقــــ ــفّعنا بأشــــ ــإن تشــــ   أفــــ

ــفّعوا  ــالنبي تشــــــ ــحابة بــــــ   إن الصــــــ

ــتغا   ــفع واســـ ــد تشـــ ــواد قـــ ــذا ســـ   هـــ

  کـــن لـــي شـــفيعاً يـــوم مـــالي شـــافع     

  ــد ــم نعبـــ ــفاعة لـــ ــر شـــ ــنماً لغيـــ   صـــ
ــفي  ــفاعة مــــن شــ ــب الشــ ــردطلــ   ع مفــ

   دوأتـــــوا بـــــدين غيـــــر ذاک مجـــــد  
   ــد ــوم الموعـ ــفعاء يـ ــا الشـ ــم لنـ ــوا هـ   لـ
 دــی بتغـــــــاير وتعـــــــد   فيمـــــــا قضـــــ
  منهــــا ولــــيس لهــــا الشــــفاعة تغتــــدي
   دأو غيــــــره لشــــــفاعة لــــــم تعــــــد  
    ر باليـــدزعمـــوا لـــذا عبـــدوا المصـــو  
  ــد ــهير المقصـ ــی شـ ــي عيسـ ــول فـ   والقـ
  ــردد ــم يـــ ــوز لـــ ــراد مجـــ ــنهم يـــ   مـــ
   ــد ــم توجــ ــه لــ ــتطاعتهم لــ ــا اســ   فيمــ

  يســـــتطعها غيـــــر رب ســـــرمد  لـــــم 
 ــد ــا يحصــــ ــد لمــــ ــو زرع بعــــ   ونمــــ
    ــد ــل الملحـ ــل فعـ ــفاعة مثـ ــب الشـ   طلـ
   ــد ــي غــ ــفّع فــ ــو المشــ ــدوة وهــ   ذا قــ

ــر   اإلســــــماع لــــــم تتعــــــود   هلنظيــــ
    ســـفک الـــدماء ومـــالکم مـــن مســـند  
 ــردد ــم يـــــ ــوزيره لـــــ ــفّعاً بـــــ   متشـــــ
    ــد ــه ونفنــــ ــم بــــ ــه نلــــ ــراً إليــــ   طــــ
   ورجـــــوا شـــــفاعته بيـــــوم المـــــورد  
دث بقولــــــه فــــــي شــــــعره المتــــــرد  

  مـــــن مســـــعد   يغنـــــي فتـــــيالً ال وال 
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ــت   ــتغيث بميــــ ــن يســــ ــرتم مــــ   کفّــــ

ــنهم   ــوائج مـــ ــب الحـــ ــتم طلـــ   وزعمـــ

  رقــــ انـــی ولـــيس ســـوی التشـــفع بالم   

  مــــاائج لــــيس شــــركاً إنّطلــــب الحــــو
ـــ  ــال للـــ   حتـــى الـــذي قـــد أســـند األفعـ

  شـــهد أنّهـــم فـــي المســـلمين الحـــال ت  
  كبنــــى األميــــر مدينــــة أو أنبــــت الــــــ 

  عفاإلســــــــتغاثة والــــــــدعاء تشــــــــف   
ــوى   ــه ســـ ــراد بـــ ــفّع ال يـــ   ثـــــم التشـــ
  إن كـــان لـــيس بقـــادر فـــي زعمكـــم    
ــم يكــن    ــو أصــوب ل ــدر وه ــان يق   أو ك

  هــــا نّإفــــالروح تشــــفع عنــــد ربــــك    
  ال تحســــبن مــــن فــــي ســــبيل اهللا قــــد 

  فيــــــرد تســـــــ محمــــــد وتــــــرد روح 
  مالقبــــور مســــلّ  ىال يمــــر علــــ بــــل 
  كثـــــروا فصـــــالتكمأوا علـــــي وصـــــلّ

ــالكم   ــاً أعمـــ ــرض دائمـــ ــي تعـــ   وعلـــ
ــرٍ  ــن شــ ــان مــ ــأ إن كــ ــتغفراً نكــ   مســ

ــه   ــالنبي وآلـــــ ــتغثنا بـــــ ــإذا اســـــ   فـــــ
ــفعاؤنا  ــا وهــــم شــ ــب الضــــالل لنــ   نُســ

ــع ال   ــي دفـ ــاغ فـ ــا سـ ــاؤهم يمـ ــير دعـ   سـ
ــه  ــتحكم ال تحكــــــم مثلــــ ــذا الــــ   هــــ

  ذي منـــــزل عنــــــد اإللـــــه الســــــرمد  

  ــتنجد ــب مســ ــن طالــ ــدا مــ ــرکا بــ   شــ

ــ  ــد ربـ ــد  ب عنـ ــاح المقصـ ــي نجـ   ک فـ

ــ ــعد  كتلـــ ــذها تســـ ــفاعة فاتخـــ   الشـــ
  ــند ــم يســ ــة لــ ــو حقيقــ ــمخلوق فهــ   ـــ
    قصــدوا التجــوز فــي انتســاب المســند  
   ــهد ــم تشــ ــر ذا لــ ــع بغيــ ــبقل الربيــ   ـــ
بالمســــــــتغاث ولــــــــيس ذا بتعبــــــــد  

ــن   ــدعا مـ ــب الـ ــتنجد  طلـ ــالح  مسـ   صـ
    فيكـــون مثـــل ســـؤال مشـــي المقعـــد  

ــركاً ــد  شــــ ــده بمفنــــ ــيس مريــــ   ولــــ
  ي علمـــــه لـــــم تفقـــــدفـــــموجـــــودة 

  ــتبعد ــوتى وال تســـ ــن المـــ ــوا مـــ   قتلـــ
ــر  ــليم امـ ــدي  ٍءــ ــالم ويبتـ ــدي السـ   يهـ

  دِدرفيمــــــا رووا وســــــالمه لــــــم يــــــ
ــدي    ــأتي مرقــ ــي وتــ ــوم تبلغنــ ــا قــ   يــ

  نـــي فـــي ملحـــدي  نّأبعـــد الممـــات و 
ــم و ــد إلكــ ــكرت وأحمــ ــراً شــ   ن خيــ
  كشــــف معضــــلة ومــــر مجهــــد  فــــي

  عنـــــد اإللــــــه ونجـــــدة المســــــتنجد  
   ــرمد ــذاب السـ ــع العـ ــي دفـ ــوغ فـ   ويسـ
  ــد ــل المتعنّــــ ــال الجاهــــ ــذا مقــــ   هــــ
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ــرم   ــاد محــــ ــل بالعبــــ ــالوا التوســــ   قــــ
ــ  ــاطقهــــذا الکتــــاب کتــــاب ربــ   ک نــ

ــ  ــی اهللا الوســــ ــداً الــــ ــابتغواابــــ   يلة فــــ
  هــــم جــــاؤک اذ ظلمــــوا کفــــتنّألــــو 

ــا  ــه لهـــــم ومـــ ــرة اإللـــ ــازوا بمغفـــ   فـــ
ــا    ــات کليهمـ ــي الممـ ــاة وفـ ــال الحيـ   حـ

 ــا   إن ــدی الحيـــ ــالنبي لـــ ــل بـــ   التوســـ
ــرة   ــي کثيــ ــار وهــ ــه األخبــ ــاءت بــ   جــ

ــ    دفلقـــــــــد توســـــــــل آدم بمحمـــــــ
ــق محمـــــد    ــل األعمـــــى بحـــ   وتوســـ

  دوتوســـــل األصـــــحاب بعـــــد محمـــــ 
  ســـألوه بعـــد المـــوت يستســـقي لهـــم    

  الســـــــماء وقبـــــــرهوبکـــــــوة بـــــــين 
  وقضــــی ابــــن عفــــان عقيــــب توســــل 

  ه العبــــــاس يستســــــقي لهــــــموبعمــــــ
ــا وبــــــه ــ )١(باألنبيــــ   حمــــــدأل توســــ

ــا  ــال قــــد نقــــل البخــ   وبصــــالح األعمــ
ــد     ــر قــ ــن کثيــ ــير مــ ــذا يســ ــیأهــ   تــ

ــ   ــيلة دون کُـــ ــو الوســـ ــا لّوهـــ   األنبيـــ
ــه  ــا وبآلــــــ   فبــــــــه توســــــــل دائمــــــ
ــم    ــا لهـــ ــه بمـــ ــيلة لإللـــ ــم الوســـ   فهـــ

  

ــلّ  ــد ضـ ــذبوا وقـ ــبکـ ــدييوا سـ   ل المهتـ
  ن التوســـــل مـــــن نجـــــاح المقصـــــدإ

فـــي الـــذکر جـــاءت حجـــة لـــم تـــردد  
  و حــــديث مســــندأ نــــصّّ لّعــــن کُــــ

ــدعا  ــدی الـ ــت لـ ــردد  ءردوا وانـ ــم تـ   لـ
ــم  ــن ذاک لــــ ــد مــــ ــد فبواحــــ   تتقيــــ

ة وفـــي الممـــات وقبـــل وقـــت المولـــد  
ــدي   ــيائها اليهتــ ــن بضــ ــل مــ   قــــد ضــ

ــ ــه ومحمـــــ   د لـــــــم يوجـــــــدوبآلـــــ
  ــد ــا يفقـــ ــو لمـــ ــيراً وهـــ ــدا بصـــ   فغـــ

ــ ــبمحمــــ ــد د متحقّــــ ــم يجحــــ   ق لــــ
    فســــقوا بــــه وکأنــــه فــــي المشــــهد  
 ــه لـــــم يعهـــــد ــث مثلـــ ــروا بغيـــ   مطـــ
  بالمصـــطفی المختـــار حاجـــة مجتـــدي 
 ــاؤه لـــــم يـــــردد ــان دعـــ   عمـــــر فکـــ

  فـــــي ملخـــــد )٢(مـــــهُأذ رام يـــــدفن إ
   ٣(ري التوســل فــي الحــديث المســند(  

 ــازدد   فــــدع المــــرا ومــــن التوســــل فــ
  ــتنجد ــدة المســـ ــاد ونجـــ ــوم المعـــ   يـــ

ــر  ــتنجد  أوبخيـــ ــه واســـ ــحاب لـــ   صـــ
   ــد ــام األوحــ ــن المقــ ــه مــ ــد اإللــ   عنــ

  بحق نبيك واألنبياء قبلي اغفر ألمي فاطمة بنت أسد.  أي بنفسه بقوله  ـ  ١  
  مه.أكان يسميها ’ نت أسد ألنهأي فاطمة بـ ٢
  عمله فانفرجت عنهم الصخرة. في خبر الثالثة الذين انسد عليهم الغار فتوسل كل بعمل صالح ـ ۳
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ــل ومعانـــــد    ــة جاهـــ ــض مقالـــ   وارفـــ
 ــب رب ــالوا قريـــ ــن ع قـــ ــا مـــ ــدهنـــ   بـــ

ــی أ ــول أد  إدنــ ــد يقــ ــن الوريــ ــه مــ   ليــ
  فلـــــم التوســـــل والتشـــــفع بـــــالوری   

  قلنــــا فکيــــف اهللا قــــال لنــــا اطلبــــوا     
ــ ــحتّــ ــي محمــ ــدعای النبــ ــب الــ   د طلــ

  هـــل کـــان ذلـــک يـــا تـــری مـــن بعـــده 
ــدهم   ــرک عنــ ــالمخلوق شــ   الحلــــف بــ

  ــر ــرآن صــ ــي القــ ــاهللا فــ ــماًفــ   ح مقســ
  د األميــــــــون والبلــــــزيتـن والــــــــبالتي 

ــطا والعاد ــات الناشـــــ ــات النازعـــــ   يـــــ
ــالفجر  ــ أبـ ــر والشَّـ ــالي العشـ   ـقســـم والليـ
  طفی وأبيـــــک قـــــال بمـــــوردصـــــوالم

ــت اهللا   ــذا ببيــــ ــمأوکــــ ــ قســــ   هعمــــ
ــا   وأبيــــک ــاه بهــ ــوأفــ ــن  بــ ــر ومــ   بکــ

  هتــــــی بمخلــــــوق کــــــذاک بحقّــــــأو
ــذي  ــألتک بالـــ ــروق ســـ ــول مســـ   وبقـــ

  اهللا محـــــ والنهــــي عــــن حلــــف بغيــــر
والعــــزی کمــــا لــــو حلفهــــم بــــالالت  

ــی الک  ــه علـ ــل فيـ ــن والحمـ ــة ممکـ   راهـ
ــارة  ــره أنـــــدب زيـــ   حمـــــد فـــــي قبـــ
  المعـــاد وفـــي الـــدنا يفهـــو الوســـيلة فـــ

 واهجـــــر طريقــــــة جامــــــد ومقلــــــد  
   ويجيــــــب داعيــــــه ولــــــم يتعبــــــد  

ــم    ــنکم لــ ــبکم عــ ــوني اجــ ــدأعــ   بعــ
ــره ال  ــه وغيــــــ ــد ادع اإللــــــ   تقصــــــ

ــد  ــم الــ ــد لکــ ــرکم بتأکــ ــن غيــ   عا مــ
 مــــن غيــــره فيمــــا رووا عــــن أحمــــد  

ــ ــن ربــــ ــأه او عــــ ــدنّــــ ــم يبعــــ   ه لــــ
ــدي  ــدی للمقتـــــ ــم المقتـــــ   واهللا نعـــــ
  ــدد ــه متعـــ ــم لـــ ــي قســـ ــالخلق فـــ   بـــ

  ربــــدأ لٍن وبالضــــحی الضــــاحي وليــــ
  لقصــــــد تت الســــــابحات الســــــابقا

  صــــبح يبتــــديأ ـــــفع الــــذي بــــالوترِِ
ــه أو ــاًأبيـــ ــورد  يضـــ ــي مـــ ــا فـــ   قالهـــ

 ــهد ــمع وبمشــــ ــو بمســــ ــأقر وهــــ   فــــ
 ــالوا لعمــــرک جمعهــــم لــــم يعــــدد   قــ
    ــاري فــــال تتشــــدد ــم علــــی البــ   قســ

ــ   ــاع لکُـــ ــر اقنـــ ــي القبـــ ــد لّفـــ   مفنـــ
  ـــمول علــی فصــل الخصــومة يغتــدي    
ــدي    ــول المعتـ ــه الجهـ ــان يفعلـ ــد کـ   قـ
  ــتبعد ــم يســ ــروه لــ ــي مکــ ــن فــ   واللعــ

  عظـــم بنـــدب فـــي النصـــوص مؤکـــد أ
ــدي     ــدوی المجت ــم ج ــفيع ونع ــم الش   نع
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ــه    ــت لـ ــد رووا وجبـ ــري قـ ــن زار قبـ   مـ
کالــــذي مــــن زار قبــــري عنــــد حــــج  

 ــج ــاني مـــن يحـ   ولـــم يکـــن ولقـــد جفـ
  مـــن زارنـــي والـــی المدينـــة جـــاءني     
ــه   ــداً جاورتــــ ــي متعمــــ ــن زارنــــ   مــــ

 ــج ــن حـ ــ  مـ ــة ثُـ ــداً  ممکـ ــبح قاصـ   اصـ
  ثنتــــان مــــن مبــــرور حــــج خــــالص    

  بـــــالل مـــــن دمشـــــق لطيبـــــةوافـــــی 
ــاً  ــام معاتبـــــ ــا رآه فـــــــي المنـــــ   لمـــــ

ــی أو ــاً إتـــــ ــه باکيـــــ ــاً ليـــــ   وممرغـــــ
ــاکر   ــن عسـ ــروي ذلـــک ابـ ــاء يـ ــد جـ   قـ

  الـــذي )١(قـــد کـــان صـــالح آل مـــروان 
  يمضــــي بريــــداً للســــالم علــــی النبــــي

ــراً   ــه قبـــــ ــي ألمـــــ ــم زار النبـــــ   ولـــــ
ــحيحه   ــلم بصــــــ ــص رواه مســــــ   نــــــ
  زورو القبــــــور رواه ايضــــــا مســـــــلم  
ــه     ــن آلـــ ــره مـــ ــارة غيـــ ــذا زيـــ   وکـــ

  تشــــــدد لغيــــــر ثالثــــــةوحــــــديث ال
  هاإلــــی الثالثــــة وحــــدشــــد الرحــــال 

  
  
  

ــ ــعد منّــــ ــه ويســــ ــفاعة لإللــــ   ي الشــــ
ــه الزّ ــارةمنــ ــدي  يــ ــاتي تغتــ   فــــي حيــ

ــن    ــراً مــ ــي زائــ ــيض ألــ ــودأو أبــ   ســ
ــفيعاً    ــه شـ ــهيد لـ ــت الشـ ــد  کنـ ــي غـ   فـ

 ــد ــرة بتعمـــــ ــة جيـــــ ــوم القيامـــــ   يـــــ
  فــــي مســــجدي لــــي بالزيــــارة زائــــراً

 ــزاء يـــــوم الموعـــــد ــه لجـــ ــا لـــ   کتبـــ
   مــــــتحمال ليــــــزور قبــــــر محمــــــد  
  ــهد ــرف مســـ ــل بطـــ ــاق ذا وجـــ   فأفـــ
وجهــــــا عليــــــه بغلــــــة لــــــم تبــــــرد  
عنــــــــه بإســــــــناد قــــــــوي جيــــــــد  

  ــن رب ــر م ــي األج ــما ف ــ  الس ــم يزه   دل
  لغيـــــــر ذاک بريـــــــده لـــــــم يبـــــــرد 

  دو تتشـــــهأتســـــلم بـــــزعم الخصـــــم 
  دهـــل بعـــد هـــذا الـــنص مـــن متـــرد     

ــلم ال   ــن مســ ــل مــ ــه فهــ ــدي عنــ   يقتــ
ــن  ــالومـ ــحاب وکُـ ــذ  لّصـ ــديأفـ   وحـ
ــالً ــ رحـ ــج يـ ــوص المسـ ــه خصـ   دراد بـ

ــجد ال   ــن مســـ ــا مـــ ــ ولغيرهـــ   ددتشـــ
  
  
  

  ـ  عمر بن عبدالعزيز (المؤلف).  ١
ل مـروان، وكـان يـبغض علـي بـن      آا هي عادة وحقيقة األمر أنّه لم يكن صالحاً ، بل نشأ على النصب كم

ُمية وآل مروان السائدة آنـذاك والغـى   ، لكنه استبدل سياسة بني أكما صرحوا في ترجمته× أبي طالب
  ، كسباً للناس الذين ضجروا من جرم وغطرسة آل معيط.× سب علي بن أبي طالب
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  معنـــــــاه تأکـــــــده لهـــــــا   نأمـــــــع 
ــطفی  إو ــأتي المصـ ــان يـ ــاکم کـ ــی قبـ   لـ

  ال فــــرق فــــي األســــفار بــــين بعيــــدها 
ــی  ــی الشــــهدا بأُإومضــ   زائــــراً حــــدلــ

ــاً   ــت دائمـــ ــراء کانـــ ــعة الزهـــ   والبضـــ
  نــــــدب زيــــــارات القبــــــور مؤکــــــد
ــا   ــال وللنســــ ــد للرجــــ ــدب تأکــــ   نــــ

ــی البنــاء توقفــت فــي ا  ـــلحــر  والبوعل   ـــ
ــا    ــا ومــ ــت معالمهــ ــا درســ ــوال البنــ   لــ
  ومقــــــدمات المســــــتحب جميعهـــــــا  

  رات للقبــوــــــــرسول لزائــــــن الــــــــلع
  کـــــذاک متخـــــذ المســـــاجد فوقهـــــاو
  ن صــــح فهــــو ســــوی محــــل نزاعنــــاإ

ــالزائرات غــــداً والنهــــي مخصوصــــاً   بــ
ـــ    وهـــي التســـتر والحجـــاب فوجهـــه التـ
ـــ    ــی الت ــول عل ــي النهــي محم   فشــريکه ف

  المکــــروه جــــاء بکثــــرة واللعــــن فــــي
  لعـــــن المحلـــــل والمحـــــل لـــــه وال   

ــ   ــر محمــــ ــحنا بقبــــ ــن تمســــ   دحســــ
  وضــــعت علــــی العينــــين فــــاطم تربــــه
ــاً   ــيس محرمــــ ــن ولــــ ــه حســــ   تقبيلــــ

ــحفاًإشــــرف األديــــم  ــاور مصــ   ذا يجــ

  ــد ــم يتأکــــــ ــر لــــــ ــه للغيــــــ   لکنــــــ
  فبـــــه اقتـــــد راکبـــــاً وطـــــوراً مشـــــياً

ــ   ــح مـ ــو صـ ــم يبعـــد   لـ ــا لـ ــتم ومـ   ا قلـ
فــــــزر القبــــــور ودع مقــــــال منــــــدد  

 ــزورة عم ــأتي لـــ ــهد تـــ ــا المستشـــ   هـــ
ــزوار   ــن الــ ــدت عــ ــد أبعــ ــم تبعــ   م لــ

 و للنســـــاء النـــــدب غيـــــر مؤکـــــد   أ

ــ  الشـــــــديد لزائـــــــر متـــــــردد ردــــــ

ــاً ــعها  عرفــــت وال يومــ ــديألوضــ   هتــ
 ــا حکمـــه لـــم يـــزدد   فـــي النـــدب عنهـ

ــد   إ ر ــم يقصــ ــه لــ ــة لفظــ ــی حقيقــ   لــ
  ألربـــدوالســـرج فـــي الليـــل البهـــيم ا   

منـــــه الکراهـــــة قـــــط لـــــم تســـــتبعد  
  ــد ــة لـــــم تجحـــ ــاء لغايـــ   مـــــن النســـ
    ــــنزيه فاعـــدل فـــي مقالـــک واقصـــد  
    ــــنزيه فـــي الـــرأي األصـــح األرشـــد  
وکـــــــذا نظـــــــائره فـــــــال تســـــــتبعد  

ــح األ    ــی األصـ ــه علـ ــريم فيـ ــودتحـ   جـ
  ــد ــه تحمــــ ــرک فاتبعــــ ــد التبــــ   قصــــ
 ــه المتوجــــــد ــه فعــــــل الوالــــ   وبکتــــ

  کتقبيــــل اليــــد  بــــل کــــان تعظيمــــاً  
ــ  ــث تــ ــان حيــ ــدي راه نعــــالًويهــ   يغتــ
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ــه    ــا بـ ــذکي ذکـ ــک الـ ــاور المسـ ــا جـ   مـ
  ذا يعمـــــــر مســـــــجداًإالکنيـــــــف  نإ

  للنبــــي حاًيمســــت ضــــرأن إرض فــــاأل
  وأذا يجاورهــــــــا حديــــــــد ثــــــــم إو

  ر المنســـــوب للهـــــادي يشـــــروالمنبـــــ
ــوا  نإ ــالنبي تبرکــــــ ــحابة بــــــ   الصــــــ
ــد أ ــره الحـــــاوي مقـــ ــمهفقبـــ   س جســـ

  مـــا کـــان يرکـــب مالـــک فـــي طيبـــة     
ــدأفـــــي قبـــــر فاطمـــــة تمـــــرغ     حمـــ

ــاً لهــــا     ــل قميصــــه کفنــ ــذا بجعــ   وکــ
  دوکــــــذا توجهنــــــا لقبــــــر محمــــــ   
  ال منــــع فيــــه لــــذي البصــــيرة والــــذي

  مالــــک فتــــی بــــه المنصــــور قــــدماً   أ
  أســـتقبل الوجـــه الشـــريف لـــدی الـــدعا

  نــــت وجهــــک صــــارفأ مأجابــــه لــــف
  لــــک منــــه خيــــر وســــيلة کانــــت بــــه 
ـــ   ــديکم وهــي کال ــور غــدت ل ــالوا القب   ق

  کمــــو وذبحکمــــو لــــه   للقبــــر نــــذر 
ــا   ــذر لهــ ــذبح ولــــم ينــ   کــــال فلــــم يــ
  لکنمـــــــا الفقـــــــراء خصـــــــهم بهـــــــا
ــأوقعوا   ــدع الخـــالص فـ ــن البـ ــوا مـ   رامـ

ــإ ـــيـــ   اک واإلفـــــراط فـــــاإلفراط کالتـــ

  ــردد ــم تـــ ــية لـــ ــج قضـــ ــه األريـــ   منـــ
ــمو  ــرف ســـم  إيسـ   و المســـجدلـــی شـ

ــؤدد لو أ ــيم الســـ   لوصـــــي تنـــــل عظـــ
خشــــب ففيــــه الفضــــل غيــــر محــــدد  
فــــــــه بتشــــــــريف لــــــــه متأکــــــــد  
 ببصــــــاقه ووضــــــوئه فــــــي مشــــــهد  

ــنقض ال   ــن ذاک يــ ــزدد إعــ ــم يــ   ذا لــ
ــ  ــي محمــــ ــيم النبــــ ــداً لتعظــــ   دقصــــ
کيمـــــا يبـــــارک تـــــرب ذاک المرقـــــد  

  التــي فــي الملحــد  دفــع العــذاب عــن   
ــ   ــفع بمحمــــ ــدعاء تشــــ ــد الــــ   دعنــــ

  ييهتــــد غطــــی بصــــيرته العمــــی ال  
  ذ جـــــــاء يســـــــأله ولـــــــم يتـــــــرددإ
ــ لّم قبلــــــة جعلــــــت لکُــــــأ   دموحــــ

ــ  ــتقبله واســــأل واجهــ   دعنــــه بــــل اســ
ــ   ــان األتلـــ ــي الزمـــ ــک آدم فـــ   دألبيـــ

 ِــا لـــــم يوجـــــد ــنام فـــــرق بينهـــ   أصـــ
    کالـــــذبح لألصـــــنام مـــــن متعمـــــد  
    ــه متقيـــــد ــلم فـــــي دينـــ ــن مســـ   مـــ

ــا  ــأوثوابهـــ ــهد هـــ ــرب المشـــ   دی لـــ
ــاب و   ــي العقــ ــا فــ ــد منهــ ــدأبأشــ   نکــ

  دمنهمــــا لــــم يحمــــ   لّـــــفريط کُــــ 
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ــن   ــل لمــ ــنهم أويــ ــدخن بيــ ــی يــ   مســ
  التــــدخين عــــنن حــــرمتم إيــــا قــــوم 

  فلغيـــــــرکم فيـــــــه اجتهـــــــاد مثلـــــــه
  باالجتهـــــاد غـــــدا الثـــــواب مقـــــرراً   

ــنکم     ــه مـ ــاب عليـ ــم العقـ ـــ يأفلـ ــا الـ   هـ
ــوری  إ ــاد للـ ــرع اجتهـ ــي الشـ ــاز فـ   ن جـ

ــلمين فکلّ  ــاد المســ ــدعوا اجتهــ ــمفــ   هــ
  جـــــرهم متعـــــدداًألـــــذوي اإلصـــــابة 

  ن کــــــان برهــــــان فجيئونــــــا بــــــه    إ
ــام  ــبيل بحکمـــــة إادع األنـــ ــی الســـ   لـــ
  اکـــــراه فيـــــه فقـــــد بـــــد إالـــــدين ال 

  الشـــــريعة ســـــهلة ســـــمحاء مـــــا    ّّنإ
بالبرهــــــان يظهــــــر للــــــوری الحــــــق  
  تشــــــييد القبــــــور محــــــرم نأهــــــب 

ــزه  أ ــان تجيـــ ــلحة الزمـــ ــيس مصـــ   فلـــ
  مـــور بـــزعمکمفـــدعوا المفيـــد مـــن اُأل

  وعـــن المکـــوس ســـکتم مـــن خـــوفکم
  هـــــال ســـــکتم عـــــن قبـــــور هـــــدمها 
  ســـــئتم جميـــــع المســـــلمين بفعلکـــــم

  هـــــاوالنـــــاس حاقـــــدة علـــــيکم کلّ   
ــالکمأوســـــررتم الشـــــيطان فـــــي    فعـــ

  ام وهــــــي عصــــــيبة بهــــــذه األيــــــ أ

   ــرد ــر مصــ ــم غيــ ــاب الجــ ــه العقــ   فلــ
  ددبعــــــض اجتهــــــاد مــــــنکم وتشّــــــ

  ــد ــم تتوحــ ــوال لــ ــه األقــ ــي حکمــ   فــ
ــه   ــدليل عليــ ــد الــ ــد أفســ ــم يفســ   و لــ

  ا يعقــــــدإخــــــوان واإلجمــــــاع لمــــــ
    فــــالمنع عنــــه خطيئــــة لــــم تحمــــد  

ــ   ک فـــي غـــدفـــي ذاک يعـــذر عنـــد ربـ
  طئــــــين األجــــــر لــــــم يتعــــــدد للمخ

  بـــــــــاللين ال ببنـــــــــادق ومهنـــــــــد  
وبحســــــــن موعظــــــــة والتتشــــــــدد  
  ــد ــه للمسترشــــ ــي منــــ ــد وغــــ   رشــــ

  بتشــــــــدد جــــــــاءت بعســــــــر ال وال
ــد  إ ــا المتقصــ ــت القنــ ــان ال تحــ   ن کــ

  دلــــــة ديننــــــا لــــــم تعضــــــدأولــــــه 
    فبفاســــد قــــد جــــاز دفــــع األفســــد  
ــکوا باألفيــــــــد   لضــــــــرورة وتمســــــ
 ــا ووقـــوعکم فـــي المفســـد ــق العصـ   شـ

ــوب  أ ــی القلـ ــد ذکـ ــم يخمـ ــرم لـ   بمضـ
 ــرد ــا لـــــم يبـــ   فلهـــــم قلـــــوب حرهـــ
     ــم يحقــد ــن ل ــاس م ــين الن ــف ب ــم يل   ل
   ــدد ــد تبـــــ ــمل بعـــــ ــدد للشـــــ   بتبـــــ
    ــن فــــود األمــــرد ــود يشــــيب لهــ   ســ
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  مــــنهم ل شــــخصٍوالمســــلمون لکُــــ 
  شـــجراتهم عضـــدت بمصـــقول الشـــبا  

  عضــدت ولــم يوجــد لهــا مــن عاضــد     
  يغــــــار الصــــــدور وجئــــــتمإقمــــــتم ب

ــزواتکم   ــن غـــ ــار مـــ ــم األقطـــ   ومألتـــ
ــن     ــد مــ ــل الحــ ــا يفــ ــوانکمإوبهــ   خــ

ــ أو   داًبحــــــتم قتــــــل النفــــــوس تعمــــ
ــرب  ــد  نّأوالعــ ــرار قــ ــم األحــ ــم هــ   هــ

ــی   ــج عل ــاز وع ــف بالحج ــي  ق   مصــر وف
ــث الأتلـــق الفواجـــع    حـــدقت فـــي حيـ

  واعطف علـی الـيمن المبـارک هـل تـری     
  ســالم عــن مــن کــان يرجــو الخيــر لإل   

ــر مــن      ــو الخي ــي وکيــف يرج ــو الغب   فه
  واهللا لــــــيس بغافــــــل عــــــن فعلکــــــم
  فتوقعــــــوا عقبــــــی جنــــــايتکم بدنـــــــ

  تــــلنـــا وعلـــی ســـوی ا  ا نوحـــد ربنّـــإ
ــ  ــريک وکُـ ــد لّننفـــي الشـ ــل نـ ــه جـ   عنـ

  والخــــــذ حاشــــــاه صــــــاحبة لــــــم يتّ
ــطفی   ــالنبي المصـــ ــهدنا بـــ ــد شـــ   ولقـــ

  لينـــــــا ومـــــــنإوآللـــــــه األطهـــــــار و
ــ ــم    لّوبکُــ ــا ولــ ــاء آمنــ ــد جــ ــا قــ   مــ

  ونعظــــــم الهــــــادي وکــــــل معظــــــم 

  دممـــــــا عـــــــراهم عبـــــــرة المتنهـــــــ
  دکفهـــــم لـــــم تعضـــــألکـــــن بغيـــــر 

 واهــــاً لهـــــا معضـــــودة لـــــم تعضـــــد  
ــ   ــة لــــم تخمــ ــار غضاضــ ــورون نــ   دتــ

ــ ــامرة وق لّفـــــي کُـــ ــرٍعـــ ــ فـــ   دفدفـــ
ــي  ــا ويشــــحذ حــــد ســ ــبغيــ   دف األبعــ

ــق ــ فلکــــــم تحــــ   دعقوبــــــة المتعمــــ
  دوضـــــعت علـــــيهم ربقـــــة المســـــتعب
ــ  ــه اقصــ   دســــورية انظــــر والعــــراق لــ
ــ   ــب وال متجلــــ ــذي لــــ ــد لــــ   دجلــــ

ــدي  ــة للمفتــــ ــل فديــــ ــين القبائــــ   بــــ
  ديــــدکم وللعــــرب الکــــرام المحتــــ   

  دهـــل الجمـــود ســـوی الغبـــي األجمـــ أ
ــه  ــ ألکنــــ ــم بالمرصــــ ــی لکــــ   دمســــ

ــياکم وفــــي  ــأُـــ   دخــــراکم فکــــأن قــ
ــه قلوب  ــد فيـــ ــم تعقـــــد  وحيـــ ــا لـــ   نـــ

   ــد ــرد متوحـــــ ــن متفـــــ ــز مـــــ   وعـــــ
  ه لـــــم يولـــــد نّـــــأولـــــداً ونشـــــهد  

   ــهد ــم نشـــ ــده لـــ ــن بعـــ ــره مـــ   وبغيـــ
ــرأ   ولـــــــم نتـــــــردد أعـــــــدائهم نبـــــ

نحفـــــــل بقـــــــول مفنـــــــد ومنـــــــدد  
  باللســـــــان وباليـــــــد وميتـــــــاً حيـــــــاً
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 هونعظـــــم القبـــــر الـــــذي قـــــد ضـــــم  
 ــه ــرکين بتربــــــــ ــزوره متبــــــــ   ونــــــــ
  وبلثمـــــه وبلمســـــه يجلـــــی الصــــــدا   
  هزره علــــــی رغــــــم الجهــــــول فانّــــــ

ــالً    ــن متوســ ــذنب کــ ــط الــ ــه لحــ   وبــ
ــ   ــث کُــ ــفيع بحيــ ــو الشــ ــا لّوهــ   األنبيــ

ـــ  وا   ســـأل مـــن الـــرحمن ربـــک عنـــد الـ
  قـــــــم عنـــــــده هللا ربـــــــک داعيـــــــاً   

ــا   ــل يــ ــي إقــ ــه  ألهــ ــه وبآلــ ــم بــ   رحــ
ــث ــراه ف موالـــ ــإثـــ ــری نّـــ ــر الثـــ   ه خيـــ

  خيـــــر مـــــن الـــــرکن المقبـــــل تربـــــه
  ولقــــــــد تشــــــــفعنا بــــــــه و بآلــــــــه 

ــابة   ــال عصـــ ــا مـــــن فعـــ   ولقـــــد برئنـــ
  فعلنـــــا هـــــذا فـــــال ن کـــــان شـــــرکاًإ

  

 ــد ــی للفرقــــ ــرف واعتلــــ ــه تشــــ   فبــــ
ــه ــد   فبـــ ــرف ال باألثمـــ ــالء الطـــ   جـــ

ــب الصــدي    ــن القل ــه ع ــب ل ــد المح   عن
ــه رحلـــک  ــوری واليـ ــث الـ ــدد غيـ   فاشـ

ــمنِ ــدي  عـــ ــر المجتـــ ــيلة للفقيـــ   الوســـ
 لـــم يشـــفعوا عنـــد المهـــيمن فـــي غـــد  
    ــه وتســـعد ــاک فيـ ــط منـ ــحاجات تعـ   ــ
تبکــــــي بــــــدمع للخــــــدود مخــــــدد  
   واغفــــــر ذنــــــوبي ربنــــــا وتغمــــــد  
     وانشــــق شــــذا مســــک بــــه وتــــزود  

ــم األ   ــر األصـ ــن الحجـ ــذا مـ ــودوکـ   سـ
هللا فــــــي نيــــــل المنــــــی والمقصــــــد  

ــ   ــت محمــ ــرائح آل بيــ ــدمت ضــ   دهــ
  اه مجــــــددخيــــــر بتوحيــــــد ســــــو  

  
 

  





                           ٨٤٣            المصادر

  
  

 المصادر 
، هـ) ١١٨٢(ت  محمد بن إسماعيل الصنعاني ـ إجابة السائل شرح بغية اآلمل: ١

م)، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ ١٩٨٦تحقيق الدكتور السباعي واألهدل، الطبعة اُألولى (
 لبنان.

هـ)،  ١٤١٣محمد حسين الغروي النائيني، السيد الخوئي  (ت  : ـ أجود التقريرات ٢
 ، مؤسسة مطبوعات ديني ـ قم.  ش ١٣٦٩الطبعة الثانية 

 الغني عبد هـ)، تحقيق عبد ٢٠٤محمد بن إدريس الشافعي (ت ـ أحكام القرآن:  ٣
 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان. ١٤٠٠الحق، طبع سنة (

المعرفة،  ، دارهـ) ٥٠٥(ت  محمد بن محمد الغزالي أبو حامدـ إحياء علوم الدين:  ٤
 بيروت ـ لبنان.

، تحقيق  اهللا بن أحمد األزرقي محمد بن عبد  ـ أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار: ٥
 ، منشورات الشريف الرضي ـ قم.)م١٩٨٣هـ ـ  ١٤١٣(رشدي الصالح، الطبعة الثالثة 

  شهاب الدين أحمد القسطالني  ـ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: ٦
 م)، دار الفكر ، بيروت ـ لبنان.٢٠٠٠هـ ـ  ١٤٢١ع سنة (هـ)، طب٩٢٣(ت 

اهللا بن محمد بن الصديق الغماري  عبد ـ إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي: ٧
م)، دار اإلمام النووي، ١٩٩٢هـ ـ  ١٤١٢(معاصر)، تحقيق حسن السقاف، الطبعة الثانية (

 عمان ـ اُألردن.

محمد ناصر الدين األلباني،  حاديث منار السبيل:ـ إرواء الغليل في تخريج أ ٨
م)، المكتب اإلسالمي، بيروت ـ ١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٥إشراف زهير الشاويشي، الطبعة الثانية (

  لبنان.
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الكريم  علي بن أبي الكرم بن محمد بن عبد سد الغابة في معرفة الصحابة:ُأـ  ٩

 يان، طهران.هـ)، إسماعيل ٦٣٠الشيباني المعروف بابن األثير (ت 

الرحمن بن محمد بن سابق الدين بن عثمان  عبد إسعاف المبطا برجال الموطأ:ـ  ١٠
هـ)، دار الهجرة،  ١٤١٠هـ)، تحقيق موقف فوزي جبر، الطبعة اُألولى ( ٩١١السيوطي (ت 

 لبنان. ـ  بيروت

  أحمد بن محمد بن بدر الدين الهيثمي  : لى فهم الشمائلإـ أشرف الوسائل  ١١
 ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.  )هـ ١٤١٩()، الطبعة اُألولى  هـ٩٧٤ (ت

هـ)، مؤسسة النشر التابعة لجماعة  ١٣٨٨مد رضا المظفر (ت حم صول الفقه:ُأـ  ١٢
 المدرسين ـ قم ـ إيران.

)، تحقيق أحمد صقر،  هــ ٤٠٣محمد بن الطيب الباقالني (ت  : ـ إعجاز القرآن ١٣
 ، دار المعارف ـ مصر. الثةالطبعة الث

الدمشقي ابن قيم  محمد بن أيوب الزرعي ـ إعالم الموقعين عن رب العالمين: ١٤
م)، دار الجيل، ١٩٧٣الرؤوف سعد، طبع سنة ( عبد ، تحقيق طههـ) ٧٥١الجوزية (ت 
 بيروت ـ  لبنان.

ن األمين، دار هـ)، تحقيق السيد حس ١٣٧١السيد محسن األمين (ت  : ـ أعيان الشيعة ١٥
 التعارف، بيروت ـ لبنان.

الدمشقي ابن قيم  محمد بن أيوب الزرعي ـ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ١٦
م)، دار ١٩٧٥هـ ـ  ١٣٩٥، تحقيق محمد حامد الفقي، الطبعة الثانية (هـ) ٧٥١الجوزية (ت 

 المعرفة، بيروت ـ لبنان.

هـ)، ١١٨٢محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت  ة:ـ افتراق اُألمة إلى نيف وسبعين فرق ١٧
 هـ) دار العاصمة، الرياض. ١٤١٥هللا السعدان، الطبعة اُألولى ( تحقيق سعد بن عبد
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هـ)، تحقيق جواد  ٦٦٤علي بن موسى بن جعفر بن طاووس (ت  ال األعمال:ـ إقب ١٨
 ، قم ـ إيران.هـ)، مكتب اإلعالم اإلسالمي ١٤١٤القيومي اإلصفهاني، الطبعة اُألولى (

 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان. هـ) ٤٧٥ابن ماكوال (ت  ـ إكمال الكمال: ١٩

علي بن  بهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم اُألصول:ـ اإل ٢٠
، دار الكتب  )هـ ١٤٠٤(عبدالكافي السبكي، تحقيق جماعة من العلماء، الطبعة اُألولى 

 يروت ـ لبنان.العلمية، ب

هـ)، تحقيق  ٢٨٧أحمد بن عمرو الضحاك بن مخلد الشيباني (ت  ـ اآلحاد والمثاني: ٢١
م)، دار الدراية، الرياض ـ ١٩٩١هـ ـ  ١٤١١باسم فيصل أحمد الجوايرة، الطبعة اُألولى (

 السعودية.

  هـ)، تحقيق مصطفى  ٣٦٠سليمان بن أحمد الطبراني (ت  ـ األحاديث الطوال: ٢٢
 م)، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.١٩٩٢هـ ـ  ١٤١٢القادر عطا، الطبعة اُألولى ( عبد

  هـ)، الطبعة اُألولى  ٢٥٦محمد بن إسماعيل البخاري (ت  ـ األدب المفرد: ٢٣
 م)، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت ـ لبنان.١٩٨٦هـ ـ  ١٤٠٦(

هـ ـ  ١٤١٤هـ)، طبع سنة ( ٦٧٦يحيى بن شرف النووي (ت  ـ األذكار النووية: ٢٤
 م)، دار الفكر، بيروت ـ لبنان.١٩٩٤

  اهللا بن أحمد بن  يوسف بن أحمد بن عبد ـ االستيعاب في معرفة األصحاب: ٢٥
هـ)، دار  ١٤١٢ق علي محمد البجاوي، طبع سنة (يهـ)، تحق ٤٦٣البر النمري (ت  عبد

 الجيل، بيروت ـ لبنان.

هـ)،  ٨٥٢أحمد بن علي بن حجر العسقالني (ت  ة:ـ اإلصابة في تمييز الصحاب ٢٦
هـ)، دار  ١٤١٥تحقيق عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض، الطبعة اُألولى (

 الكتب العلمية ـ بيروت.
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هـ)،  ١٣٤٦محمد حسن معراج الدين (ت  ـ اُألصول األربعة في ترديد الوهابية: ٢٧

 اج أحمد، استانبول ـ تركيا.تعليق أبو الرياض مولوي وحكيم محمد معر

هـ)، الطبعة الخامسة آيار  ١٣٩٦خير الدين الزركلي (ت  ـ األعالم بقاموس تراجم: ٢٨
 م)، دار العلم، بيروت ـ لبنان.١٩٨٠(

  حسن بن علي السقاف (معاصر)، الطبعة اُألولى  ـ اإلغاثة بأدلة االستغاثة: ٢٩
 م)، عمان ـ اُألردن.١٩٩٠هـ ـ  ١٤١٠(

هـ)،  ٣٨١(ت  (الشيخ الصدوق) محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي مالي:ـ األ ٣٠
 هـ)، طبع مؤسسة البعثة. ١٤١٧تحقيق قسم الدراسات اإلسالمية، الطبعة اُألولى (

   (الشيخ المفيد) محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي ـ األمالي: ٣١
م)، ١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٤بر الغفاري، الطبعة الثانية (هـ)، تحقيق حسين ولي وعلي أك ٤١٣(ت 

 دار المفيد، بيروت ـ لبنان.

٣٢ :د بن إدريس الشافعي (ت  ـ اُألمم)، ١٩٨٣هـ ـ  ١٤٠٣هـ)، الطبعة الثانية ( ٢٠٤محم
 دار الفكر، بيروت ـ لبنان.

أحمد  من األحوال واألموال والحفدة والمتاع: ’ـ إمتاع األسماع بما للنبي ٣٣
الحميد النميسي،  هـ)، تحقيق محمد بن عبد ٨٤٥علي بن عبدالقادر المقريزي (ت  بنا

 م)، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.١٩٩٩هـ ـ  ١٤٢٠الطبعة اُألولى (

هـ)، تحقيق محمد  ٢٧٩أحمد بن يحيى بن جابر البالذري (ت  ـ أنساب األشراف: ٣٤
 م)، مؤسسة األعلمي، بيروت ـ لبنان.١٩٧٤ـ هـ  ١٣٩٤باقر المحمودي، الطبعة اُألولى (

هـ)، تحقيق مؤسسة تنظيم  ١٤٠٩روح اهللا الموسوي الخميني (ت  ـ أنوار الهداية: ٣٥
 ، مكتب اإلعالم اإلسالمي ـ قم. هـ  ١٤١٣ونشر آثار اإلمام الخميني، الطبعة اُألولى 
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 (الشيخ المفيد)  اديمحمد بن محمد بن النعمان العكبري البغد ـ أوائل المقاالت: ٣٦
م)، دار المفيد، ١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٤هـ)، تحقيق إبراهيم األنصاري، الطبعة الثانية ( ٤١٣(ت 

 بيروت ـ لبنان.

)، تحقيق محمد شرف  هـ ١٣٣٩إسماعيل باشا البغدادي (ت  ـ إيضاح المكنون: ٣٧
 الدين ورفعت الكليسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان.

 (ب)

زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن  :  ـ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ١
م، ١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٨، تحقيق زكريا عميرات، الطبعة اُألولى  )هـ ٩٧٠(نجيم المتوفى 

 منشورات محمد علي بيضون، بيروت ـ لبنان.

هـ)، تحقيق علي  ٧٧٤أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت  ـ البداية والنهاية: ٢
 م)، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان.١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٨شيري، الطبعة اُألولى (

، هـ) ٧٩٤(ت  اهللا الزركشي محمد بن بهادر بن عبد ـ البرهان في علوم القرآن: ٣
 . ، دار المعرفة ـ بيروت  هـ  ١٣٩١الفضل إبراهيم، طبع سنة  أبو ق محمديتحق

أحمد أمين الشيرازي، معاصر، الطبعة اُألولى  المعاني والبيان والبديع: ـ البليغ في ٤
 مؤسسة النشر اإلسالمي ـ إيران. ) هـ١٤٢٢(

  محمد باقر المجلسي   وار الجامع لدرر أخبار األئمة األطهار:ــار األنـــ بح ٥
 ان.م)، مؤسسة الوفاء، بيروت ـ لبن١٩٨٣هـ ـ  ١٤٠٣هـ)، الطبعة الثانية ( ١١١١ت (

، تحقيق جواد  ) هـ ٥٢٥(ت محمد بن علي الطبري المتوفى  ـ بشارة المصطفى: ٦
، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين، قم ـ  هـ ١٤٢٠، الطبعة اُألولى   الفيومي

 إيران.
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علي بن أبي بكر  الحافظ نور الدين الهيثمي ـ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: ٧

م)، دار ١٩٩٢هـ ـ  ١٤١٣، تحقيق حسين أحمد صالح الباكري، الطبعة اُألولى (يمانابن سل
رة.السيرة، المدينة المنو 

  نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي  ـ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: ٨
 الحميد  السعدني، دار الطالئع، القاهرة ـ  مصر. هـ)، تحقيق مسعد عبد ٨٠٧(ت 

 (ت)

هـ)، تحقيق سعيد  ٩١١الرحمن السيوطي الشافعي (ت  عبد تقان في علوم القرآن:ـ اال ١
 م)، دار الفكر، بيروت ـ لبنان.١٩٩٦هـ ـ  ١٤١٦المندوب، الطبعة اُألولى (

هـ)، المكتب  ٢٥٦محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت   ـ التاريخ الكبير: ٢
 اإلسالمي، ديار بكر ـ تركيا.

، هـ) ٤٧٦(ت  يوسف الفيروزآبادي إبراهيم بن علي بن صول الفقه:ُأفي ـ التبصرة ٣
دار الفكر، دمشق ـ سوريا.   )هـ ١٤٠٣(حسن هيتو، الطبقة اُألولى د تحقيق محم ، 

هـ)، تحقيق أحمد  ٤٦٠محمد بن الحسن الطوسي (ت  ـ التبيان في تفسير القرآن: ٤
 لبنان. ـ ـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروته ١٤٠٩حبيب قصير العاملي، الطبعة اُألولى (

هـ)، الطبعة  ٧٥٨محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت  ـ التسهيل لعلوم التنزيل: ٥
 م)، دار الكتاب العربي ـ بيروت.١٩٨٣هـ ـ  ١٤٠٣الرابعة (

سليمان بن  ـ التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح: ٦
هـ)، تحقيق أحمد البزار، وزارة  ٤٧٤يوب الباجي المالكي (ت خلف بن سعد بن أ

 مراكش. ـ األوقاف

 هـ)، الطبعة الثالثة. ٦٠٦الفخر الرازي (ت  :(تفسير الرازي) ـ التفسير الكبير ٧

: أحمد بن علي بن حجر العسقالني ـ التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير ٨
 نان.ـ لب هـ)، دار الفكر، بيروت ٨٥٢(ت 
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هـ)، تحقيق مصطفى بن أحمد  ٤٦٣اهللا النمري (ت  يوسف بن أحمد بن عبد ـ التمهيد: ٩
المغرب. ـ  هـ)، وزارة األوقاف ١٣٨٧د البكري، طبع سنة (العلوي ومحم 

، الطبعة الثالثة، م)١٩٩٥(ت    محمد ناصر الدين األلباني : عه وأحكامهاـ التوسل أنو ١٠
 المكتب اإلسالمي ـ بيروت.

أبو إسحاق أحمد المعروف بالثعلبي  ـ الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعلبي: ١١
 م)، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان.٢٠٠٢هـ  ١٤٢٢هـ)، الطبعة اُألولى ( ٤٢٧(ت

  السيد محمد مرتضى الزبيدي الحنفي  ـ تاج العروس من جواهر القاموس: ١٢
م)، دار الفكر، بيروت ـ ١٩٩٤هـ ـ  ١٤١٤طبع سنة ( هـ)، تحقيق علي شيري،١٢٠٥(ت 
 لبنان.

الرحمن  عبد ـ تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر: ١٣
م)، ١٩٧١هـ ـ  ١٣٩١هـ)، طبع سنة ( ٨٠٨بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي (ت ا

 مؤسسة األعلمي، بيروت ـ لبنان.

هـ)، تحقيق الدكتور  ٧٤٨د بن محمد بن عثمان الذهبي (ت محم ـ تاريخ اإلسالم: ١٤
م)، دار الكتاب العربي، بيروت ـ ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧السالم تدمري، الطبعة اُألولى ( عمر عبد

 لبنان.

هـ)، مؤسسة األعلمي،  ٣١٠محمد بن جرير الطبري ( لملوك:اـ تاريخ اُألمم و ١٥
 ـ لبنان. بيروت

، تعليق مارون هـ) ١٢٥١(ت  حيدر أحمد الشهابي شهابي:ـ تاريخ األمير أحمد ال ١٦
 . رعد، الطبعة اُألولى، دار نظير عبود، بيروت ـ لبنان

هـ)، تحقيق محمد  ٩١١الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت  عبد ـ تاريخ الخلفاء: ١٧
 م)، القاهرة ـ مصر.١٩٦٤هـ ـ  ١٣٨٢الحميد، الطبعة الثالثة ( محي الدين عبد
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  أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن واضح المعروف باليعقوبي  خ اليعقوبي:ـ تاري ١٨

 هـ)، دار صادر، بيروت ـ لبنان. ٢٨٤(ت 

هـ)،  ٤٦٤أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت  ـ تاريخ بغداد أو مدينة السالم: ١٩
، م)، دار الكتب العلمية١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٧القادر عطا، الطبعة اُألولى ( تحقيق مصطفى عبد

 بيروت ـ لبنان.

هـ)،  ١٤٠٧هـ)، الطبعة الرابعة ( ٤٢٧حمزة بن يوسف السهمي (ت  ـ تاريخ جرجان: ٢٠
 عالم الكتب، بيروت ـ لبنان.

)، تحقيق الدكتور  هـ ٢٤٠خليفة بن خياط العصفري (ت  ـ تاريخ خليفة بن خياط: ٢١
 سهيل زكار، دار الفكر، بيروت ـ لبنان.

كر فضلها وتسمية من حلّها من األماثل أو إجتاز ـ تاريخ مدينة دمشق وذ ٢٢
علي بن الحسن بن هبة اهللا الشافعي المعروف بابن عساكر  بنواصيها من وارديها وأهلها:

 بيروت. ـ  هـ) دار الفكر ١٤١٧هـ)، تحقيق علي شيري، طبع سنة ( ٥٧١(ت 

هـ)، تحقيق  ٢٤٠ اهللا بن أحمد بن الوليد األزرقي (ت محمد بن عبد ـ تاريخ مكة:  ٢٣
 ، مكة ـ الرياض.)م١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٦(الفتاح، الطبعة اُألولى  سعيد عبد

، تحقيق محمد بهجة األثري، هـ) ١٢٧٠(ت  محمود شكري اآللوسي ـ تاريخ نجد: ٢٤
 م)، القاهرة ـ مصر.١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥الطبعة الثالثة (

هـ)، دار الكتب  ٢٧٦ تاهللا بن مسلم بن قتيبة ( عبد ـ تأويل مختلف الحديث: ٢٥
 العلمية، بيروت ـ لبنان.

   محمد ناصر الدين األلباني : خاذ القبور مساجدن اتّــاجد مــر الســـ تحذي ٢٦
 .  ، الطبعة الرابعة، المكتب اإلسالمي ـ بيروتم)١٩٩٥(ت 
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الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة  :’ـ تحف العقول عن آل الرسول ٢٧
، الطبعة الثالثة  ، تصحيح وتعليق علي أكبر غفاري القرن الرابع الحراني، المتوفى في

 ـ إيران.  ، مؤسسة النشر اإلسالمي لجامعة المدرسين ـ قم)ش ١٣٦٣هـ ـ  ١٤٠٤(

الرحيم المباركفوري  الرحمن بن عبد عبد ـ تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي: ٢٨
 دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.م)، ١٩٩٠هـ ـ  ١٤١٠هـ)، الطبعة اُألولى ( ١٣٥٣(ت 

اهللا بن  هـ)، تحقيق عبد ٧٦٢جمال الدين الزيلعي (ت  ـ تخريج األحاديث واآلثار: ٢٩
 هـ)، دار ابن خزيمة، الرياض ـ السعودية. ١٤١٤الرحمن السعد، الطبعة اُألولى ( عبد

حياء التراث هـ)، دار إ ٧٤٨اهللا شمس الدين الذهبي (ت  أبو عبد ـ تذكرة الحفاظ: ٣٠
 العربي، بيروت ـ لبنان.

، هـ) ١١٨٢(ت  محمد بن إسماعيل الصنعاني ـ تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد: ٣١
وهي رسالة مطبوعة ضمن كتاب الجامع الفريد المطبوع على نفقة محمد بن إبراهيم 

 النعمان.

هـ).  ١٣٥٠(ت محمد بخيت المطيعي الحنفي  ـ تطهير الفؤاد عن دنس االعتقاد: ٣٢
 .ام)، استانبول ـ تركي١٩٧٦هـ ـ  ١٣٩٦طبع سنة (

، هـ) ٦٠٠(ت  القاسم بن علي بن الحسين بن هبة اهللا ـ تعزية المسلم عن أخيه: ٣٣
 هـ)، مكتبة الصحابة، جدة. ١٤١١د، الطبعة اُألولى (ق مجدي فتحي السييتحق

هـ)، تحقيق  ٨٥٢ت سقالني (أحمد بن علي بن محمد بن حجر الع ليق التعليق:غـ ت ٣٤
 هـ)، المكتب اإلسالمي، بيروت. ١٤٠٥الرحمن موسى القزقي، الطبعة اُألولى ( سعيد عبد

هـ)، تحقيق أسعد محمد  ٣٢٧محمد بن إدريس الرازي (ت  ـ تفسير ابن أبي حاتم: ٣٥
 الطيب، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.

هـ)، تحقيق حسين  ٣٩٩بن أبي زمنين (ت محمد بن عبداهللا  ـ تفسير ابن زمنين: ٣٦
 م)، القاهرة ـ مصر.٢٠٠٢هـ ـ  ١٤٢٣عكاشة ومحمد الكنز، الطبعة اُألولى (
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  هـ)، تصحيح  ٦٣٨محمد بن علي المعروف بابن عربي (ت  ـ تفسير ابن عربي: ٣٧
 وت.م)، دار الكتب العلمية، بير٢٠٠١هـ ـ  ١٤٢٢الوارث محمد علي، الطبعة اُألولى ( عبد

 المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم: ،ـ تفسير أبي السعود ٣٨
 هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت. ٩٥١محمد بن محمد العمادي (ت 

هـ)، تحقيق  ٥١٠الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي (ت  ـ تفسير البغوي: ٣٩
م)، دار المعرفة، ٢٠٠٢هـ ـ  ١٤٢٣الخامسة ( الرحمن ومروان سوار، الطبقة خالد عبد
 لبنان.ـ  بيروت

هـ)، تحقيق محمود المطرحي،  ٣٨٣أبو الليث السمرقندي (ت  ـ تفسير السمرقندي: ٤٠
 دار الفكر، بيروت.

هـ)، تحقيق ياسر بن إبراهيم  ٤٨٩منصور بن محمد السمعاني (ت  ـ تفسير السمعاني: ٤١
 م)، دار الوطن، الرياض.١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٨ى (وغنيم بن غنيم، الطبعة اُألول

هـ)، تقديم  ٧٧٤إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت  ـ تفسير القرآن العظيم: ٤٢
 م)، دار المعرفة، بيروت.١٩٩٢هـ ـ  ١٤١٢يوسف المرعشي، طبع سنة (

هـ)، تحقيق صفوان عدنان  ٤٦٨مد الواحدي (ت حعلي بن أـ تفسير الواحدي:  ٤٣
 هـ)، دار القلم، دمشق، بيروت. ١٤١٥طبعة اُألولى (داودي، ال

الحسن بن محمد بن حسين القمي  ـ تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ٤٤
هـ ـ  ١٤١٦هـ)، ضبط وتخريج زكريا عميرات، الطبعة اُألولى ( ٧٢٨النيسابوري (ت 

 م)، دار الكتب العلمية، بيروت.١٩٩٦

محمد بن الحسن الحر  يل مسائل الشريعة:ـ تفصيل وسائل الشيعة إلى تحص ٤٥
 هـ)، قم ـ إيران. ١٤١٤هـ)، تحقيق مؤسسة آل البيت(ع)، الطبعة الثانية ( ١١٠٤العاملي (ت 

هـ)، تحقيق مصطفى  ٨٥٢أحمد بن علي بن حجر العسقالني (ت  ـ تقريب التهذيب: ٤٦
 العلمية، بيروت ـ لبنان. م)، دار الكتب١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥القادر عطا، الطبعة الثانية ( عبد
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)، م١٩٩٥ت محمد ناصر الدين األلباني  ( ة:ـ تمام المنّة في التعليق على فقه السنّ ٤٧
هـ)، دار الدراية، الرياض ـ السعودية، المكتب اإلسالمي، عمان ـ  ١٤٠٩الطبعة الثالثة (

 اُألردن.

هـ)، تحقيق  ٤٠٣ي (ت محمد بن الطيب الباقالن ـ تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل: ٤٨
م)، مؤسسة الكتب الثقافية، ١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٤عماد الدين أحمد حيدر، الطبعة الثالثة (

 بيروت ـ لبنان.

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  ـ تنقيح كتاب التحقيق في أحاديث التعليق: ٤٩
  م)، دار ٢٠٠٠هـ ـ  ١٤٢١الحي عجيب، طبع سنة ( هـ)، تحقيق مصطفى عبد٧٤٨ت (

 الرياض. ـ الوطن

  جالل الدين السيوطي  لك في إمكان رؤية النبي جهاراً والملك:واـ تنوير الح ٥٠
 م)، استانبول ـ تركيا.١٩٨٦هـ ـ  ١٤٠٦هـ)، طبع سنة (٩١١(ت 

هـ)، الطبعة اُألولى  ٨٥٢أحمد بن علي بن حجر العسقالني (ت  ـ تهذيب التهذيب: ٥١
 روت.م)، دار الفكر، بي١٩٨٤هـ ـ  ١٤٠٤(

  الحجاج يوسف المزي  وجمال الدين أب ـ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ٥٢
م)، ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٦هـ)، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، الطبعة الرابعة (٧٤٢(ت 

 بيروت. ـ مؤسسة الرسالة

سليمان بن عبداهللا بن محمد بن  ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: ٥٣
، عالم   )م١٩٩٩(، تحقيق محمد أيمن الشبراوي، الطبعة اُألولى هـ) ١٢٣٣(ت  ابالوه عبد

 الكتب ـ بيروت.

 (ج)

  هـ)، تحقيق أحمد  ٦٧١محمد بن أحمد األنصاري (ت  ـ الجامع ألحكام القرآن: ١
 العليم البردوني، دار إحياء التراث العربي، بيروت. عبد
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 . هـ) ١٢٠٩لنراقي (ت محمد مهدي ا ـ الجامع لجوامع العلوم: ٢

أحمد بن محمد بن بدر  : ـ الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم ٣
)، تحقيق محمد زينهم محمد عرب، الطبعة اُألولى  هـ ٩٧٤الدين الهيتمي المكّي (ت 

 ، القاهرة ـ مصر.)م٢٠٠٠(

  الشهير بابن التركمان  عالء الدين بن علي بن عثمان المارديني ـ الجوهر النقي: ٤
 بيروت. ـ ، دار الفكر  هـ)٧٥٠(ت 

هـ)، تخريج  ٣١٠محمد بن جرير الطبري (ت  ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٥
 بيروت. ـ م)، دار الفكر١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥صدقي العطار، طبع سنة (

قيق سعد هـ)، تح ٩٠٠محمد بن أحمد بن عبدالخالق السيوطي (ت  :  ـ جواهر العقود ٦
 . ، دار الكتب العلمية ـ بيروت)م١٩٩٦هـ ـ  ١٤١٧(الحميد السعدي، الطبعة اُألولى  عبد

محمد بن أحمد المنهاجي  ـ جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود: ٧
هـ ـ  ١٤١٧ولى (ُعدني، الطبعة األالحميد الس هـ)، تحقيق مسعد عبد ٨٣٠األسيوطي (ت 

 بيروت. ـ  العلمية م) دار الكتب١٩٩٦

شمس الدين بن محمد بن أشرف  ـ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية: ٨
  ، دار الصميعي.م)١٩٩٦هـ ـ  ١٤١٦(هـ)، الطبعة اُألولى  ١٤٢٠بن قصير األفغاني (ت ا
  هـ)، طبع سنة  ١٣٨٣ـ جامع أحاديث الشيعة: حسين الطباطبائي البروجردي (ت  ٩
 مهر ـ قم.هـ) ،  ١٤٠٩(

 (ح)

هـ)، منشورات  ١٠٣١ت الصمد العاملي ( محمد بن الحسين بن عبد ـ الحبل المتين: ١
 مكتبة بصيرتي ـ قم.

هـ)،  ١١٨٦يوسف البحراني (ت  ـ الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة: ٢
 مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجامعة المدرسين بقم ـ إيران.
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  محمد أمين المعروف بابن عابدين  تار على الدر المختار:ـمخة رد الـــ حاشي ٣
، دار )م١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥(هـ)، تحقيق مكتب الحقوق والدراسات، الطبعة اُألولى ١٢٥٢(ت 

 الفكر، بيروت ـ لبنان.

  هـ)، الطبعة الخامسة  ١٣٩١محسن الطباطبائي الحكيم (ت  :  ـ حقائق اُألصول ٤
 قم.مكتبة بصيرتي ـ  )هـ  ١٤٠٨(

 دار الفكر، بيروت ـ لبنان.  ،) هـ ١١١٨(ت  الحميد الشرواني عبد ـ حواشي الشرواني: ٥

 (خ)

، هـ) ٩١١(ت هـ)  ٩١١(ت  الرحمن بن أبي بكر السيوطي عبد ـ الخصائص الكبرى: ١
 لبنان. ـ  م)، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٥طبع سنة (

هـ)،  ٣٨١(ت (الشيخ الصدوق) سين بن بابويه القمي محمد بن علي بن الحـ الخصال:  ٢
ش)، جماعة المدرسين، قم ـ  ١٣٦٣هـ ـ  ١٤٠٣تصحيح علي أكبر الغفاري، طبع سنة (

 إيران.

هـ)، تحقيق محمد نبيل  ١٠٩٣القادر بن عمر البغدادي (ت  عبد ـ خزانة األدب: ٣
 الكتب العلمية ـ بيروت. ، دار)م١٩٩٨(طريفي وأميل بديع اليعقوبي، الطبعة اُألولى 

، تحقيق محمد نبيل وأميل  هـ) ١٠٩٣القادر بن عمر (ت  عبد : ـ خزانة األدب ٤
 ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.)م١٩٩٨(، الطبعة اُألولى  اليعقوبي

هـ)،  ٣٠٣الرحمن بن شعيب النسائي (ت  أبو عبد :×ـ خصائص أمير المؤمنين ٥
هـ)، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت ـ  ١٤٠٥لطبعة اُألولى (تحقيق جميل علي حسن، ا

 لبنان.

  أحمد زيني دحالن، الطبعة اُألولى  ـ خالصة الكالم في أُمراء البلد الحرام: ٦
 هـ)، مصر. ١٣٠٥(
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اهللا الخزرجي  أحمد بن عبد يب تهذيب الكمال في أسماء الرجال:هـ خالصة تذ ٧

هـ)،  ١٤١١الفتاح أبو غدة، الطبعة الرابعة ( عبدهـ)، تقديم  ٩٢٣األنصاري اليمني(ت 
 دمشق. ـ  البشائر اإلسالمية، حلب

 (د)

هـ)، ٩١١الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت  عبد ـ  الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ١
 دار المعرفة، بيروت ـ لبنان.

ؤسسة النشر هـ)، م ٦٦٤يوسف بن حاتم بن فوز بن مهند المشغري (ت  ـ الدر النظيم: ٢
 اإلسالمي، قم ـ إيران.

أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني  ـ الدراية في تخريج أحاديث الهداية: ٣
 اهللا هاشم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان. ، تصحيح عبد) هـ ٨٥٢(ت 

بع سنة هـ)، ط ١٣٠٤أحمد زيني دحالن (ت  ـ الدرر السنية في الرد على الوهابية: ٤
 م)، استانبول ـ تركيا.١٩٧٦هـ ـ ١٣٩٦(

القادر عطا، الطبعة  هـ)، مصطفى عبد ٣٦٠سليمان بن أحمد الطبراني (ت  ـ الدعاء: ٥
 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان. ١٤١٣اُألولى (

)،  هـ ٩١١الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت  عبد ـ الديباج على صحيح مسلم: ٦
، دار ابن عفان، )م١٩٩٦هـ ـ  ١٤١٦(اق الحويني األثري، الطبعة اُألولى تحقيق أبو إسح

 . الرياض ـ السعودية

اهللا بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن  محمد بن عبد ـ درر السمط في خبر السبط: ٧
هـ ـ  ١٤٠٧هـ)، تحقيق الدكتور عزّ الدين عمر موسى، الطبعة اُألولى (  ٦٥٨(ت  األنبار
 ر الغرب اإلسالمي، بيروت ـ لبنان.م)، دا١٩٨٧

  ، الطبعة الثانية   هـ) ١٤٠٠ت محمد باقر الصدر ( ـ دروس في علم اُألصول: ٨
 . ، دار الكتاب اللبناني ـ بيروت)م١٩٨٦هـ ـ  ١٤٠٦(
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العزيز بن علي العبد اللطيف (معاصر)، الطبعة اُألولى  عبد ـ دعاوى المناوئين: ٩
 هـ)، دار الوطن.١٤١٢(

المؤمن  أبو بكر بن محمد بن عبد والرسالة:’ دفع الشبه عن الرسول ـ ١٠
هـ)، دار  ١٤١٨هـ)، تحقيق جماعة من العلماء، الطبعة الثانية ( ٨٢٩الحصني الدمشقي (ت 
 بيروت. ـ  إحياء التراث العربي

هـ)،  ٥٩٧الرحمن بن الجوزي الحنبلي (ت  عبد ـ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه: ١١
م)، دار اإلمام النووي، عمان ـ  ١٩٩١هـ ـ  ١٤١٢حامد نايف، الطبعة اُألولى ( تصحيح
 اُألردن.

هـ)، تحقيق  ٥٣٥إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي اإلصبهاني (ت  ـ دالئل النبوة: ١٢
 مساعد بن سليمان الراشد الحميد، دار العاصمة.

  د بن الحسين البيهقي أحم ـ دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: ١٣
م)، دار الكتب ٢٠٠٢هـ ـ  ١٤٢٣المعطي قلعچي، الطبعة الثانية ( هـ)، تصحيح عبد ٤٥٨(ت 

 العلمية، بيروت ـ لبنان.

 (ذ)

  (آقا بزرك الطهراني)  محمد محسن الرازي ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ١
 هـ)، دار األضواء، بيروت ـ لبنان. ١٣٨٩(ت  

هـ)،  ٣١٠محمد بن أحمد بن حماد األنصاري الدوالبي (ت  هرة النبوية:ـ الذرية الطا ٢
 قم. ـ  هـ)، جماعة المدرسين ١٤٠٧تحقيق السيد محمود جواد الجاللي، الطبعة اُألولى (

هـ)، طبع  ٦٩٤ت أحمد بن عبداهللا الطبري ( ـ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: ٣
 هـ)، القاهرة، مصر. ١٣٥٦سنة (

م)، ١٩٣٤هـ)، طبع سنة ( ٤٣٠أحمد بن عبداهللا اإلصبهاني (ت  ذكر أخبار إصبهان:ـ  ٤
 ليدن. ن ـ يلبر
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  محمد بن جمال الدين مكّي العاملي  ـ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ٥

 هـ)، قم ـ إيران. ١٤١٩، الطبعة اُألولى (^هـ)، تحقيق مؤسسة آل البيت٧٨٦(ت 

هـ)،  ٦٤٣دين محمد بن محمود بن الحسن البغدادي (ت محب ال ـ ذيل تاريخ بغداد: ٦
م)، دار الكتب العلمية، ١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٧القادر عطا، الطبعة اُألولى ( تحقيق مصطفى عبد

 .ـ لبنان بيروت

 (ر)

علي بن الحسن بن هبة اهللا بن  ـ األربعين البلدانية عن أربعين ألربعين في أربعين: ١
 د مطيع الحافظ، دار الفكر المعاصر، بيروت ـ لبنان.هـ)، تحقيق محم ٥٧١عساكر (

هـ)، تحقيق محمود  ٣٨١محمد بن إبراهيم المقرئ (ت  ـ الرخصة في تقبيل اليد: ٢
 . الرياض ـ  هـ)، دار العاصمة ١٤٠٨محمد الحداد، الطبعة اُألولى (

، تحقيق هـ) ١٣٨٠ت اهللا بن الصديق الغماري ( عبد ـ رد اعتبار الجامع الصغير: ٣
 أحمد الدرويش، مدرسة باز، شيكاكو.

هـ ـ  ١٤٢٤(، الطبعة اُألولى   أبو الفضل حافظيان البابلي ـ رسائل في دراية الحديث: ٤
 ، دار الحديث ـ قم.)ش ١٣٨٢

مرعي بن يوسف  : ـ رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر ٥
، )هـ  ١٤١٠(د محمد المغربي، الطبعة اُألولى ، تحقيق أسعهـ) ١٠٣٣(ت  الكرمي الحنبلي

 حراء ـ مكة.

م)، ١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٦محمد سعيد ممدوح (معاصر)، الطبعة اُألولى ( ـ رفع المنارة: ٦
 ردن.ُعمان ـ األ

 هـ). ١٢٧٠محمود شكري اآللوسي (ت  ـ روح المعاني: ٧

  ، هـ) ٥٠٨(ت  النيسابوريعلي بن أحمد الفتّال الحسن بنمحمدبن ـ روضة الواعظين: ٨
 الشريف  الرضي، قم ـ إيران.



                           ٨٥٩            المصادر

هـ ـ  ١٤١١هـ)، الطبعة الثانية ( ٦٧٦يحيى بن شرف النووي (ت  ـ رياض الصالحين: ٩
 .ـ لبنان م)، دار الفكر المعاصر، بيروت١٩٩١

 (ز)

الرحمن بن علي الجوزي القرشي  جمال الدين عبد ـ زاد المسير في علم التفسير: ١
م)، دار ١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧اهللا، الطبعة اُألولى ( الرحمن عبد هـ)، تحقيق محمد عبد ٥٩٧(ت 
 بيروت. ـ  الفكر

محمد بن أبي بكر تابر أيوب الزرعي المعروف  ـ زاد المعاد في هدي خير العباد: ٢
م)، تحقيق شعيب ١٩٨٦هـ ـ  ١٤٠٧( ة، الطبعة الرابعة عشرهـ) ٧٥١(ت  بابن القيم

 ة الرسالة، بيروت.األرنؤوط، مؤسس

  الحليم بن تيمية الحراني  أحمد بن عبد ـ زيارة القبور واالستنجاد بالمقبور: ٣
 الرياض. ـ  هـ) اإلدارة العامة للطباعة ١٤١٠هـ)، الطبعة اُألولى ( ٧٢٨(ت 

 (س)

هـ)،  ٤٦٣البر النمري (ت  اهللا بن محمد بن عبد يوسف بن أحمد بن عبد ـ االستذكار: ١
   م)، دار الكتب٢٠٠٠سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، الطبعة اُألولى (تحقيق 
 بيروت. ـ   العلمية

  علي بن أحمد بن محمد العزيزي  ـ السراج المنير على الجامع الصغير: ٢
 هـ)، دار الفكر، بيروت. ١٠٧٠(ت 

 ، بيروت.هـ)، دار الفكر ٤٥٨أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت  ـ السنن الكبرى: ٣

الغفاري سليمان  هـ)، تحقيق عبد ٣٠٣أحمد بن شعيب النسائي (ت  ـ السنن الكبرى: ٤
م)، دار الكتب العلمية، بيروت.١٩٩١هـ ـ  ١٤١١( ُوليد كسروي حسن، الطبعة األوسي 



 كشف اإلرتياب                                                                                    ٨٦٠   
    
هـ)، ومعه ظالل الجنّة في  ٢٨٧عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني (ت  ـ السنّة: ٥

م)، المكتب ١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٣حمد ناصر الدين األلباني، الطبعة الثالثة (تخريج السنّة لم
 اإلسالمي، بيروت.

علي بن برهان الدين إبراهيم الشامي  ـ السيرة الحلبية في سيرة األمين والمأمون: ٦
 هـ)، دار المعرفة ـ بيروت. ١٤٠٠هـ)، طبع سنة ( ١٠٤٤الحلبي (ت 

هـ)، تحقيق مصطفى  ٧٤٧سماعيل بن كثير الدمشقي (ت أبو الفداء إ ـ السيرة النبوية: ٧
 م)، دار المعرفة، بيروت.١٩٧٦هـ ـ  ١٣٩٦الواحد، طبع سنة ( عبد

أبو محمد هـ)،  ١٥١محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي (ت  ـ السيرة النبوية: ٨
 تحقيق محمد محي الدين عبدهـ )  ٢١٨عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري (ت 

 م)، مصر، القاهرة.١٩٦٣هـ ـ  ١٣٨٣د، طبع سنة (الحمي

  الكافي السبكي  علي بن عبد ـ السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل: ٩
 هـ)، مكتبة زهران. ٧٥٦(ت 

محمد بن إسماعيل  ـ سبل السالم شرح بلوغ المرام من جمع أدلة األحكام: ١٠
هـ ـ  ١٣٧٩، الطبعة الرابعة (العزيز الخولي هـ)، تحقيق محمد عبد ١١٨٢الصنعاني (ت 

 م)، القاهرة ـ مصر.١٩٦٠

هـ)، تحقيق  ٩٤٢محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت  ـ سبل الهدى والرشاد: ١١
م)، دار ١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٤الموجود وعلي محمد معوض، الطبقة اُألولى ( عادل أحمد عبد

 الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.

م) مكتبة ١٩٩٥محمد ناصر الدين األلباني (ت  ة:ـ سلسلة األحاديث الصحيح ١٢
 المعارف، الرياض ـ السعودية.

  هـ)، تحقيق محمد فؤاد  ٢٧٥محمد بن يزيد القزويني (ت  ـ سنن ابن ماجة: ١٣
 الباقي، دار الفكر، بيروت. عبد
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هـ)، تحقيق سعيد  ٢٧٥داود بن سليمان بن األشعث السجستاني (ت  ـ سنن أبي داود: ١٤
م)، دار الفكر، بيروت.١٩٩٠هـ ـ  ١٤١٠د اللحام، الطبعة اُألولى (محم 

  هـ)، تحقيق  ٢٧٩محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت  ـ سنن الترمذي: ١٥
 م)، دار الفكر، بيروت.١٩٨٣هـ ـ  ١٤٠٣الوهاب عبداللطيف، الطبعة الثانية ( عبد

هـ)،  ٢٥٥رام الدارمي (ت عبداهللا بن عبدالرحمن بن الفضل بن به ـ سنن الدارمي: ١٦
 هـ)، مطبعة االعتدال، دمشق ـ سورية. ١٣٤٩طبع سنة (

هـ ـ  ١٣٤٨هـ)، الطبعة اُألولى ( ٣٠٣أحمد بن شعيب النسائي (ت  ـ سنن النسائي: ١٧
 م)، دار الفكر، بيروت.١٩٣٠

  جالل الدين السيوطي  ـ سنن النسائي بشرح الحافظ جالل الدين السيوطي: ١٨
 ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.) هـ٩١١ (ت 

هـ)، تحقيق شعيب  ٧٤٨محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت  ـ سير أعالم النبالء: ١٩
 م)، مؤسسة الرسالة، بيروت.١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٣األرنؤوط، الطبعة التاسعة (

محمد بن عمر بحر الشافعي، تحقيق محمد غسان عزقول،  ـ سيرة النبي المختار: ٢٠
 ، دار النشر، بيروت ـ لبنان.)م١٩٩٨(الطبعة اُألولى 

 هـ).١٣٢١شاه فضل رسول قادري، طبع سنة ( ـ سيف الجبار: ٢١

محمد عاشق الرحمن القادري الحبيبي  ـ سيوف اهللا األجلة وعذاب اهللا المجدي: ٢٢
 (معاصر)، مكتبة الحقيقة، استانبول ـ تركيا.

 (ش)

هـ)، دار إحياء الكتب  ١٣٠٢سيدي أحمد الدردير (ت البركات  وأب ـ الشرح الكبير: ١
 العربية، القاهرة ـ مصر.

، تحقيق محمد عليش، دار ت) ١٣٠٢(ت  أحمد الدردير أبو البركات ـ الشرح الكبير: ٢
 الفكر ـ بيروت.
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هـ)، دار الكتاب  ٦٨٢الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي ( عبد ـ الشرح الكبير: ٣

 نان.العربي، بيروت ـ لب

هـ)، طبع  ٥٤٤الفضل عياض اليحصبي (ت  بوأ ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ٤
 م)، دار الفكر، بيروت.١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٩سنة (

، )هـ  ١٣٨٥(، الطبعة الخامسة   هـ) ١٣٦٩محمد مهدي الحائري ( ـ شجرة طوبى: ٥
 منشورات المكتبة الحيدرية، النجف ـ العراق.

٦ :هـ)، منشورات مكتبة  ١٤١١الدين المرعشي (ت  شهاب ـ شرح إحقاق الحق
 المرعشي، قم ـ إيرن.

هـ)، تحقيق السيد محمد الحسيني  ٣٦٣(ت  لمغربيالقاضي نعمان ا ـ شرح األخبار: ٧
، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين ـ  )هـ  ١٤١٤(الجاللي، الطبعة الثانية 

 قم.

هـ)، الطبعة  ٧٩٢العز الحنفي الدمشقي (ت  واضي أبالق ـ شرح العقيدة الطحاوية: ٨
 هـ)، المكتب اإلسالمي، بيروت. ١٣٩١الرابعة (

 الباقي بن يوسف الزرقاني عبد محمد بن المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: ـ شرح ٩
م)، دار ١٩٩٦ هـ ـ ١٤١٧( ، تخريج محمد عبدالعزيز الخالدي، الطبعة اُألولىهـ) ١١٢٢(ت 
 ب العلمية، بيروت.الكت

هـ)، وشرحها لصالح بن  ١٢٠٦الوهاب (ت  محمد بن عبد ـ شرح القواعد األربع: ١٠
م)، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ ٢٠٠٠هـ ـ  ١٤٢١فوزان آل فوزان (معاصر)، الطبعة اُألولى (

 لبنان.

هـ)، تحقيق  ٩٦٦محمد بن جمال الدين مكي العاملي ( : ـ شرح اللمعة الدمشقية ١١
 . ، منشورات جامعة النجف الدينية   ١٣٩٨ـ  ١٣٨٦لسيد محمد كالنتر، الطبعة الثانية ا
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هـ)، تحقيق  ٨٥٥محمود بن أحمد بن موسى العيني (ت  :  ـ شرح سنن أبي داود ١٢
 م، الرياض ـ السعودية.١٩٩٩هـ ـ  ١٤٢٠خالد المصري، الطبعة اُألولى 

هـ)،  ٦٧٦بن شرف الشافعي (ت  محي الدين يحيى بن مري ـ شرح صحيح مسلم: ١٣
 م)، دار الكتاب العربي، بيروت.١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧طبع سنة (

هـ)، دار الكتب  ١٠١٤مال علي القارئ الحنفي (ت  ـ شرح مسند أبي حنفية: ١٤
 العلمية، بيروت ـ لبنان.

هـ)،  ٣٢١أحمد بن محمد بن سالمة األزدي الحنفي (ت  ـ شرح معاني اآلثار: ١٥
 ـ  م)، دار الكتب العلمية١٩٩٦هـ ـ  ١٤١٦مد زهري النجار، الطبعة الثالثة (تحقيق مح

 بيروت.

 يهـ)، تحقيق محمد أب ٦٥٦ابن أبي الحديد المعتزلي (ت  ـ شرح نهج البالغة: ١٦
 م)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.١٩٥٩هـ ـ  ١٣٧٨الفضل إبراهيم، الطبعة اُألولى (

هـ)،  ١٤١٠، الطبعة اُألولى (هـ) ٤٥٨(ت  بن الحسين البيهقي أحمد ـ شعب اإليمان: ١٧
 دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.

الكافي بن علي األنصاري  علي بن عبد ـ شفاء السقام في زيادة خير األنام: ١٨
هـ)، تحقيق السيد محمد رضا الجاللي، الطبعة الرابعة ٧٥٦الخزرجي الشافعي (ت 

 هـ).١٤١٩(

  يوسف بن إسماعيل النبهاني  :’هد الحق في االستغاثة بسيد الخلقـ شوا ١٩
 هـ)، استانبول ـ تركيا. ١٣٥٠(ت 

٢٠ في االستغاثة بسي هـ). ١٣٥٠يوسف إسماعيل النبهاني (ت د الخلق:ـ شواهد الحق 

 (ص)

هـ)،  ٣٩٢إسماعيل بن حماد الجوهري (ت  ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ١
 ـ  م)، دار العلم، بيروت١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧الغفور العطار، الطبعة الرابعة ( عبد تحقيق أحمد

 لبنان.
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  ، ×اإلمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ـ الصحيفة السجادية الكاملة: ٢

  هـ)، مؤسسة النشر اإلسالمي،  ١٤٠٤الرحيم أفشاري، طبع سنة ( هـ)، تحقيق عبد٩٤(ت 
 قم ـ إيران.

أحمد بن محمد بن  المحرقة على أهل الرفض والضاللة والزندقة: ـ الصواعق ٣
الرحمن تركي وكامل الخراط، الطبعة اُألولى  محمد بن حجر الهيتمي، تحقيق عبد

 م)، مؤسسة الرسالة، بيروت.١٩٩٧(

  أحمد بن علي بن أحمد الفزاري، تحقيق  :  ـ صبح األعشى في كتابة اإلنشا ٤
 ، وزارة الثقافة ـ دمشق. م١٩٨١ة القادر زكار، طبع سن عبد

هـ)، تحقيق شعيب  ٧٣٩عالء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت  ـ صحيح ابن حبان: ٥
 م)، مؤسسة الرسالة، بيروت.١٩٩٣هـ  ١٤١٤األرنؤوط، الطبعة الثانية (

هـ)،  ٣١١محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (ت  ـ صحيح ابن خزيمة: ٦
م)، المكتب اإلسالمي، ١٩٩٢هـ ـ  ١٤١٢مصطفى األعظمي، الطبعة الثانية (تحقيق محمد 
 بيروت ـ لبنان.

هـ ـ  ١٤٠١هـ)، طبع سنة ( ٢٥٦محمد بن إسماعيل البخاري (ت  ـ صحيح البخاري: ٧
 بيروت. ـ م)، دار الفكر١٩٨١

م)، مكتبة ١٩٩٥محمد ناصر الدين األلباني (ت  ـ صحيح الترغيب والترهيب: ٨
 ارف، الرياض ـ السعودية.المع

 هـ)، دار الفكر، بيروت ـ لبنان. ٢٦١مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت  ـ صحيح مسلم: ٩

هـ)، تحقيق بدر البدر، الطبعة  ٣٠١ريابي (ت فجعفر بن محمد ال : ـ صفة المنافق ١٠
 . ، دار الخلفاء ـ الكويت هـ  ١٤٠٥اُألولى 

 (ض)

هـ)، تحقيق الدكتور  ٣٢٢عمرو بن موسى العقيلي (ت محمد بن  ـ الضعفاء الكبير: ١
 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت. ١٤١٨المعطي أمين قلعچي، الطبعة الثانية ( عبد
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 (ط)

 هـ)، دار صادر، بيروت. ٢٣٠محمد بن سعد (ت  ـ الطبقات الكبرى: ١

فر بن حيان اهللا بن محمد بن جع عبد ـ طبقات المحدثين بإصبهان والواردين عليها: ٢
الحق الحسين  الغفور عبد هـ)، تحقيق عبد ٣٦٩المعروف بأبي الشيخ األنصاري (ت 

 هـ)، مؤسسة الرسالة ـ بيروت. ١٤١٢البلوشي، الطبعة الثانية (

، تحقيق السيد مهدي  هـ) ١٣١٣السيد علي البروجردي (ت  ـ طرائف المقال: ٣
 ران.، قم ـ إي هـ ١٤١٠، الطبعة اُألولى  الرجائي

، هـ) ٨٠٦(ت  الرحمن بن الحسين العراقي عبد ـ طرح التثريب في شرح التقريب: ٤
 م)، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.٢٠٠٠القادر محمد، الطبعة اُألولى ( تحقيق عبد

 (ع)

 (الشيخ الصدوق) محمد بن الحسين بن بابويه القمي ـ االعتقادات في دين اإلمامية: ١
 ن.ا، دار المفيد، بيروت ـ لبن هـ ١٤١٤السيد، الطبعة الثانية  تحقيق عصام عبد،  هـ) ٣٨١(ت 

، تحقيق مؤسسة النشر  هـ) ١٣٣٧محمد كاظم الطباطبائي (ت  : ـ العروة الوثقى ٢
  ، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين،  )هـ ١٤١٧(اإلسالمي، الطبعة اُألولى 

 قم ـ إيران. 

، تحقيق مؤسسة   هـ) ١٢٥٠مير عبدالفتاح الحسيني المراغي (ت  : ن الفقهيةـ العناوي ٣
، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة ) هـ ١٤١٧(النشر اإلسالمي، الطبعة اُألولى 

 المدرسين، قم ـ إيران.

، المكتب )  هـ ١٣٩٧(الوهاب، الطبعة الثالثة  محمد بن عبد : ةيـ عقيدة الفرقة الناج ٤
 . مي ـ بيروتاإلسال

، تحقيق فاردو   هـ) ٣٠٣(ت  أحمد بن شعيب بن علي النسائي :  ـ عمل اليوم والليلة ٥
 ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت. هـ ١٤٠٦، الطبعة الثانية ةحماد
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، تحقيق السيد مجتبى  هـ) ٨٨٠ابن أبي جمهور اإلحسائي (ت  : ـ عوالي اللئالي ٦

 مرعشي، قم ـ إيران.، مكتبة ال  هـ ١٤٠٣، طبع سنة   العراقي

)، تعليق حسين  هـ ٣٨١محمد بن الحسين بن بابويه القمي (ت  : ـ عيون أخبار الرضا ٧
  م، مؤسسة األعلمي، بيروت ـ لبنان.١٩٨٤هـ ـ  ١٤٠٤، طبع سنة  األعلمي

٨ ر الحلّي  دد القوية لدفع المخاوف اليومية:ـ العبن يوسف المطه رضي الدين علي
هـ)، سيد الشهداء، قم ـ  ١٤٠٨ق السيد مهدي الرجائي، الطبعة اُألولى (هـ)، تحقي ٧٠٥(ت

 إيران.

ق يهـ)، تحق ٢٩٧محمد بن عثمان بن أبي شيبة العيسى (ت  ـ العرش وما روي فيه: ٩
 هـ)، مكتبة المعالت، الكويت. ١٤٠٦محمد بن حمد الحمود، الطبعة اُألولى (

علي بن  ية المعروف بـ (علل الدار قطني):ـ العلل الواردة في األحاديث النبو ١٠
  الرحمن السلفي، الطبقة اُألولى هـ)، تحقيق محفوظ عبد ٣٨٥بن أحمد الدارقطني (امر 

 هـ)، دار طيبة، الرياض. ١٩٨٩( 

هـ)، تصحيح أحمد الموحدي القمي،  ٨٤١أحمد بن فهد الحلّي (ت  ـ عدة الداعي: ١١
 قم ـ إيران.

بدر الدين محمود بن أحمد العيني  ح صحيح البخاري:ـ عمدة القارئ بشر ١٢
م)، دار الكتب ٢٠٠١هـ ـ  ١٤٢١هـ)، تصحيح عبد اهللا محمود عمر، الطبعة اُألولى (٨٥٥(ت

 بيروت. ـ العلمية

  محمد شمس الحق العظيم آبادي  ـ عون المبعود شرح سنن أبي داود: ١٣
 العلمية، بيروت. هـ)، دار الكتب ١٤١٥هـ)، الطبعة الثانية (١٣٢٩(ت 

محمد بن عبداهللا بن يحيى بن  ـ عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسير: ١٤
 م)، مؤسسة عزّ الدين، بيروت ـ لبنان.١٩٨٦هـ ـ  ١٤٠٦، طبع سنة ( هـ) ٧٣٤سيد الناس (ت 
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، الدكتور نزار  هـ) ٦٨٨ابن أبي أصيبعة (ت  ـ عيون األنباء في طبقات األطباء: ١٥
 ضا، دار مكتبة الحياة، بيروت.ر

 (غ)

المعيد  هـ)، تحقيق محمد عبد ٢٢٤القاسم بن سالم الهروي (ت ـ غريب الحديث:  ١
 هـ)، حيدر آباد الدكن ـ الهند. ١٣٨٤خان، الطبعة اُألولى (

)،   هـ ١٢٢١الميرزا أبو القاسم القمي (ت  ـ غنائم األيام في مسائل الحالل والحرام: ٢
، مركز النشر التابع لمكتب اإلعالم   )هـ  ١٤١٧(تبريزيان، الطبعة اُألولى  تحقيق عباس
 .، قم ـ إيراناإلسالمي

 (ف)

هـ)، الطبعة  ٥٣٨جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري (ت  ـ الفائق في غريب الحديث:١
 م)، دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٩٩٦هـ ـ  ١٤١٧اُألولى (

، تحقيق حسين هـ) ٧٢٨(ت  الحليم بن تيمية الحراني بدأحمد بن ع ـ الفتاوى الكبرى: ٢
 ، دار المعرفة ـ بيروت. هـ  ١٣٨٦محمد مخلوف، الطبعة اُألولى 

 ـ  هـ)، دار صادر ٦٣٨محمد بن علي المعروف بابن عربي ( ـ الفتوحات المكية: ٣
 بيروت.

ة اُألولى هـ)، تحقيق علي شيري، الطبع ٣١٤أحمد بن أعثم الكوفي ( ـ الفتوح: ٤
 هـ)، دار األضواء، بيروت ـ لبنان.١٤١١(

جميل أفندي صدقي  ـ الفجر الصادق في الرد على منكر التوسل والخوارق: ٥
 م)، استانبول ـ تركيا.١٩٨٤هـ)، طبع سنة ( ١٣٥٤الزهاوي (

  الكيا بالملقب  الديلمي شيرويه بن شهردار بن شيرويه ـ الفردوس بمأثور الخطاب: ٦
م)، دار ١٩٨٦هـ ـ  ١٤٠٦)، تحقيق سعيد بن بسيوني زغلول، الطبعة اُألولى (هـ ٥٠٩(ت 

 الكتب العلمية، بيروت ـ  لبنان.
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هـ)،  ١٠٨٥لرضا البصري (ت ا أحمد بن عبد : ـ فائق المقال في الحديث والرجال ٧

 ، دار الحديث  ـ قم.)ش ١٣٨٠هـ ـ  ١٤٢٢(الطبعة اُألولى 

أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني  ري:ـ فتح الباري شرح صحيح البخا ٨
 ، الطبعة الثانية، دار المعرفة ـ بيروت. هـ) ٨٥٢(ت 

هـ)، دار الفكر،  ٦٢٤الكريم بن محمد الرافعي (ت  عبد ـ فتح العزيز شرح الوجيز: ٩
 بيروت ـ لبنان.

بن محمد  محمد بن علي ـ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية والتفسير: ١٠
 هـ)، عالم الكتب ـ بيروت. ١٢٥٠الشوكاني (ت 

الرحمن بن حسن آل الشيخ (معاصر)،  عبد ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: ١١
،   ، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد )هـ  ١٤٢١(الطبعة الخامسة 

 . المملكة العربية السعودية

  زكريا بن أحمد بن محمد األنصاري  لطالب:ـ فتح الوهاب بشرح منهج ا ١٢
 م)، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.١٩٩٨هـ ـ  ١٤١٨هـ)، الطبعة اُألولى ( ٩٣٦(ت 

 هـ) الطبعة اُألولى، إسالمبول ـ تركيا. ١٣٠٤أحمد زيني دحالن (ت  ـ فتنة الوهابية: ١٣

هـ)، تحقيق الدكتور  ٢٧٩أحمد بن يحيى بن جابر البالذري (ت  ـ فتوح البلدان: ١٤
 ، مكتبة النهضة، القاهرة.)م١٩٥٦(صالح الدين المنجد، طبع سنة 

خطاب من كتاب اهللا وحديث الرسول وكالم العلماء في مذهب ابن الـ فصل  ١٥
هـ)، تحقيق لجنة من  ١٢١٠الوهاب النجدي الحنبلي (ت  سليمان بن عبد الوهاب: عبد

 الجاللي.العلماء، باشراف السيد محمد رضا 

الرحمن  هـ)، تحقيق عبد ٤٥٨أحمد بن الحسين البيهقي (ت  ـ فضائل األوقات: ١٦
 م)، مكتبة المنارة، مكة المكرمة.١٩٩٠هـ ـ  ١٤١٠مجيد القيسي، الطبعة اُألولى (
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١٧ د  :’ـ فضل الصالة على النبيإسماعيل بن إسحاق الجهضمي، تحقيق محم
هـ)، المكتب اإلسالمي، بيروت ـ  ١٣٩٧طبعة الثالثة (، الم)١٩٩٥(ت  ناصر الدين األلباني

 لبنان.

، تحقيق مؤسسة آل البيت، الطبعة  هـ) ٣٢٩علي بن بابويه القمي (ت  :  ـ فقه الرضا ١٨
 ، مشهد ـ إيران.)ش . هـ ١٤٠٦(اُألولى 

 سيد سابق (معاصر)، دار الكتاب العربي، بيروت. ـ فقه السنّة: ١٩

هـ)، تحقيق وتعليق  ١٣٦٥محمد علي الكاظمي الخراساني (ت : ـ فوائد اُألصول ٢٠
، مؤسسة النشر  )هـ ١٤٠٩(ضياء الدين العراقي ورحمة اهللا اآلراكي، الطبعة اُألولى 

 اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين، قم ـ إيران.

هـ)، تحقيق علي  ٧٦٤محمد بن شاكر  بن أحمد الكتبي (ت  ـ فوات الوفيات: ٢١
م)، دار الكتب ٢٠٠٠الموجود، الطبعة اُألولى ( بن يعوض اهللا وعادل أحمد عبدمحمد 

 العلمية، بيروت ـ لبنان.

  الرؤوف المناوي  محمد عبد دير شرح الجامع الصغير:ــض القـــ في ٢٢
م)، دار الكتب ١٩٩٤هـ ـ  ١٤١٥السالم، الطبعة اُألولى ( هـ)، تصحيح أحمد عبد ١٠٣١(ت

 العلمية، بيروت.

، تحقيق مجدي السيد هـ) ٤١٤(ت  محمد بن علي بن عمرو النقاس ـ فؤاد العراقين: ٢٣
 إبراهيم، مكتبة القرآن، القاهرة ـ مصر.

هـ)، تحقيق الدكتور سهيل زكّار،  ٢٢٩نعيم بن حماد المروزي (ت  ـ كتاب الفتن: ٢٤
 م)، دار الفكر، بيروت.١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٤طبع سنة (

 (ق)

 هـ). ٨١٧محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت  حيط:ـ القاموس الم ١

اهللا بن الصديق الغماري  عبد ـ القول المقنع في الرد على األلباني المبتدع: ٢
 (معاصر).
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  هـ)، تحقيق مصطفى  ٧٧٤إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت  ـ قصص األنبياء: ٣
 مصر. ـ م)، دار التأليف١٩٦٨هـ ـ  ١٣٨٨الواحد، الطبعة اُألولى ( عبد

 ، طبعة حجرية قديمة. هـ) ١٢٣١أبو القاسم القمي (ت  : ـ قوانين اُألصول ٤

 (ك)

هـ)، تصحيح وتعليق علي  ٣٢٩محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني (ت  ـ الكافي: ١
 ش)، دار الكتب اإلسالمية، طهران ـ إيران. ١٣٦٣أكبر الغفاري، الطبعة الخامسة (

محمد  أحمد بن الذهبي  رواية في الكتب الستّة:ـ الكاشف في معرفة من له  ٢
هـ ـ  ١٤١٣هـ)، تصحيح أحمد بن محمد نمير الخطيب، الطبعة اُألولى ( ٧٤٨الدمشقي (ت 

 م)، دار القبلة، مؤسسة علوم القرآن، جدة.١٩٩٢

علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني المعروف بابن  ـ الكامل في التاريخ: ٣
 م)، دار صادر، بيروت.١٩٦٦هـ ـ  ١٣٨٦هـ)، طبع سنة ( ٦٣٠األثير (ت 

هـ)، تحقيق  ٣٦٥اهللا بن عدي الجرجاني (ت  عبد ـ الكامل في ضعفاء الرجال: ٤
 م)، دار الفكر، بيروت.١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٩الدكتور سهيل زكّار، الطبعة الثالثة (

جار اهللا بن  ـ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل: ٥
 م)، القاهرة ـ مصر.١٩٦٦هـ ـ  ١٣٨٥هـ)، طبع سنة ( ٥٣٨محمود بن عمر الزمخشري (ت 

هـ)،  ٨٤١برهان الدين الحنفي (ت  ـ الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث: ٦
 م)، مكتبة النهضة، بيروت.١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧تحقيق صبحي السامرائي، الطبعة اُألولى (

  أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي رواية:ـ الكفاية في علم ال ٧
م)، دار الكتاب ١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٥هـ)، تحقيق أحمد عمر هاشم، الطبعة اُألولى (٤٦٣(ت  

 العربي، بيروت ـ لبنان.

هـ)، تحقيق محمد ناصر  ٧٢٨الحليم بن تيمية الحراني ( أحمد بن عبد ـ الكلم الطيب: ٨
 م)، المكتب اإلسالمي، بيروت ـ لبنان.١٩٩٧ة الثالثة (الدين األلباني، الطبع
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هـ)، تقديم محمد هادي األميني، مكتبة  ١٣٥٩عباس القمي (ت  ـ الكنى واأللقاب: ٩
 الصدر، طهران ـ إيران.

هـ)، تحقيق محمود  ٢٨٧أحمد بن عمرو بن النبيل الشيباني (ت  ـ كتاب األوائل: ١٠
 م)، دار الجيل، بيروت ـ لبنان.١٩٩١هـ ـ  ١٤١١محمد ناصر، الطبعة اُألولى (

هـ)، تحقيق محمد شكور بن  ٣٦٠سليمان بن أحمد الطبراني (ت  ـ كتاب األوائل: ١١
 م)، مؤسسة الرسالة، بيروت.١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٨محمود الحاجي، الطبعة الثالثة (

ـ هـ  ١٤٠٤هـ)، طبع سنة ( ١٢٠٦الوهاب (ت  محمد بن عبد ـ كتاب التوحيد: ١٢
 م)، طبع الرياض ـ السعودية.١٩٨٤

هـ)، تحقيق مصطفى عبدالقادر  ٣٦٠سليمان بن أحمد الطبراني (ت  ـ كتاب الدعاء: ١٣
 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان. ١٤١٣عطا، الطبقة اُألولى (

، تحقق علي شيري، طبع سنة  هـ) ٣١٤أحمد بن أعثم الكوفي (ت  ـ كتاب الفتوح:١٤
 ،  دار األضواء بيروت ـ لبنان. هـ) ١٤١١(

الباقي، طبع  هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد ١٧٩مالك بن أنس (ت ـ كتاب الموطأ:  ١٥
 م)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٦سنة (

هـ)،  ١٠٥١منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت  قناع:ـ كشاف القناع عن متن اإل ١٦
هـ ـ  ١٤١٨يم العناني، تحقيق محمد حسن الشافعي، الطبعة اُألولى (العظ تقديم كمال عبد

 م)، دار الكتب العلمية، بيروت.١٩٩٧

 ألسنة الناس: لىلتباس عما اشتهر من األحاديث  عـ كشف الخفاء ومزيل اإل ١٧
هـ ـ  ١٤٠٨هـ)، الطبعة الثالث ( ١١٦٢بن محمد العجلوني الجراحي (ت اإسماعيل 
 كتب العلمية، بيروت.م)، دار ال١٩٨٨

اهللا  هـ)، تحقيق عبد ١٢٠٦الوهاب التميمي (ت  محمد بن عبد ـ كشف الشبهات: ١٨
 م)، دار الصيمعي، الرياض ـ السعودية.١٩٩٨هـ ـ  ١٤١٨عايض القحطاني، الطبعة اُألولى (
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  علي بن عيسى بن أبي الفتح اإلربلي  : ـ كشف الغمة في معرفة األئمة ١٩
 م، دار األضواء، بيروت ـ لبنان.١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٥الطبعة الثانية ،   هـ) ٦٩٣(ت

عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين  ـ كنز العمال في سنن األقوال واألفعال: ٢٠
هـ ـ  ١٤٠٩، تصحيح الشيخ بكري حياني وصفوة السقا، طبع سنة ( هـ) ٩٧٥الهندي (ت 

  م)، مؤسسة الرسالة، بيروت.١٩٨٩
  الغني بن سعيد األزدي  عبد : متوارين الذين اختفوا خوفاً من الحجاجـ كتاب ال ٢١

م، دار ١٩٨٩ـ    هـ  ١٤١٠)، تعليق مشهور حسن محمود سلمان، الطبعة اُألولى   هـ٤٠٩(ت 
 القلم ـ دمشق.

 (ل)

هـ)، طبع  ٧١١جمال الدين محمد بن مكرم األفريقي المصري (ت  ـ لسان العرب: ١
 ب الحوزة، قم ـ إيران.هـ)، نشر أد ١٤٠٥سنة (

  هـ)، الطبعة الثانية  ٨٥٢أحمد بن علي بن حجر العسقالني (ت  ـ لسان الميزان: ٢
 م)، مؤسسة األعلمي، بيروت.١٩٧١هـ ـ  ١٣٩٠(

هـ)، مطبعة  ١٣٣١هـ)، طبع سنة ( ١٣٧١السيد محسن األمين (ت  ـ لواعج األشجان: ٣
 العرفان، صيدا، بيروت ـ لبنان.

  سيد عبدالوهاب الشعراني ألنوار القدسية في بيان العهود المحمدية:ـ لواقح ا ٤
 م)، القاهرة ـ مصر.١٩٧٣هـ ـ  ١٣٩٣هـ)، الطبعة الثانية ( ٩٧٣(ت  

 (م)

هـ)، تحقيق أحمد  ٧٠٩علي بن محمد العلوي (ت  ـ المجدي في أنساب الطالبيين: ١
 (ع)، قم ـ إيران.هـ)، سيد الشهداء  ١٤٠٩الدامغاني، الطبعة اُألولى (

هـ)، تحقيق محمود إبراهيم  ٣٥٤محمد بن حبان بن أحمد البستي (ت  ـ المجروحين: ٢
 زايد.
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هـ)، دار الفكر،  ٦٧٦ي الدين بن شرف النووي (ت يمح ـ المجموع شرح المهذب: ٣
 بيروت ـ لبنان.

)، مطبعة هـ ١٣٦١هـ)، طبع ذي القعدة ( ٣٤٥محمد بن حبيب البغدادي (ت  ـ المحبر: ٤
 الدائرة.

، تحقيق هـ) ٦٠٦(ت  محمد بن عمر بن الحسن الرازي ـ المحصول في علم اُألصول: ٥
،  جامعة محمد بن سعود، الرياض ـ )هـ  ١٤٠٠(طه جابر فياض العلواني، الطبعة اُألولى 

 السعودية.

 ، تحقيقهـ) ٥٩٧(ت  جمال الدين بن علي بن محمد بن جعفر الجوزي ـ المدهش: ٦
 م)، دار الكتب العلمية، بيروت.١٩٨٥مروان قباني، الطبعة الثانية (

هـ)، تحقيق مدرسة اإلمام  ٧٨٦محمد مكّي العاملي الشهير بالشهيد األول (ت  ـ المزار: ٧
 هـ)، مطبعة أمير، قم ـ إيران. ١٤١٠المهدي (عج)، الطبعة اُألولى (

هـ)، تحقيق  ٤٠٥بن محمد (ت اهللا  محمد بن عبد ـ المستدرك على الصحيحين: ٨
 يوسف المرعشلي، دار المعرفة، بيروت.

هـ)، الطبعة  ٩٠٥إبراهيم بن علي الحسن بن محمد بن صالح الكفعمي (ت  ـ المصباح: ٩
 م)، مؤسسة األعلمي، بيروت ـ لبنان.١٩٨٣هـ ـ  ١٤٠٣الثالثة (

ومفردات  ، معاصر، مصطلحات  إعداد مركز المعجم الفقهي :  ـ المصطلحات ١٠
 .  فقهية

هـ)، تحقيق حبيب األعظمي،  ٢١١الرزاق بن همام الصنعاني (ت  عبد :المصنّفـ  ١١
 منشورات المجلس العلمي.

هـ)،  ٢٣٥اهللا بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفي (ت  عبد :المصنّفـ  ١٢
 ر، بيروت.م)، دار الفك١٩٨٩هـ ـ  ١٤٠٩تحقيق سعيد اللحام، الطبعة اُألولى (
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هـ)، تحقيق الدكتور ثروت عكاشة،  ٢٧٦اهللا بن مسلم بن قتيبة (ت  عبد ـ المعارف: ١٣

 دار المعارف، القاهرة.

، تحقيق خليل   محمد بن علي بن الطيب البصري ـ المعتمد في أُصول الفقه: ١٤
 . ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان هـ ١٤٠٣، الطبعة اُألولى يالميس

سم دار الحرمين، قق يهـ)، تحق ٣٦٠سليمان بن أحمد الطبراني ( لمعجم األوسط:ـ ا  ١٥
 م)، دار الحرمين، مكة ـ السعودية.١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥طبع سنة (

هـ)، دار الكتب العلمية،  ٣٦٠سليمان بن أحمد الطبراني (ت  ـ المعجم الصغير: ١٦
 بيروت ـ لبنان.

هـ)، تحقيق حمدي عبدالمجيد  ٣٦٠راني (سليمان بن أحمد الطب ـ المعجم الكبير: ١٧
 السلفي، دار إحياء التراث العربي،  بيروت ـ لبنان.

)، دا الكتاب العربي ـ  هـ ٦٣٠اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة (ت  عبد ـ المغني: ١٨
 بيروت.

هـ)،  ٤١٣(ت  (المفيد) محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي ـ المقنعة: ١٩
 هـ)، قم ـ إيران. ١٤١٠مؤسسة النشر اإلسالمي، الطبعة الثانية (تحقيق 

الكريم بن أبي بكر بن أحمد الشهرستاني  محمد بن عبد ـ الملل والنحل: ٢٠
 هـ)، تحقيق محمد سيد كيالني، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان.٥٤٨(ت

ة هـ)، مؤسس ٣١٠محمد بن جرير الطبري (ت  ـ المنتخب من ذيل المذيل: ٢١
 األعلمي، بيروت ـ لبنان.

  اهللا بن الجارود  محمد عبد وأب :’ـ المنتقى من السنن المسندة عن رسول اهللا ٢٢
م)، دار ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٨هـ)، تحقيق عبداهللا عمر البارودي، الطبعة اُألولى ( ٣٠٧(ت 

 الجنان، بيروت ـ لبنان.
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يق السيد أحمد الحسيني، هـ)، تحق ١٠٨٥فخر الدين الطريحي (ت  ـ مجمع البحرين: ٢٣
 ش)، مكتبة النشر اإلسالمي. ١٣٦٧هـ ـ  ١٤٠٨الطبعة الثانية (

هـ)، تحقيق ٥٤٨الفضل بن الحسن الطبرسي (ت  ـ مجمع البيان في تفسير القرآن: ٢٤
 م)، مؤسسة األعلمي، بيروت ـ لبنان.١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥لجنة من العلماء، الطبعة اُألولى (

  هـ)، طبع سنة ٨٠٧علي بن أبي بكر الهيثمي (ت  بع الفوائد:ـ مجمع الزوائد ومن ٢٥
 م)، دار الكتب العلمية، بيروت.١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٨( 

 ر، دا هـ ١٤١١)، الطبعة اُألولى  هـ ٧٩٢أسعد الدين التفتازاني ( : ـ مختصر المعاني ٢٦
 الفكر ـ قم.

    بن سليمان اليافعياهللا بن أسعد بن علي  عبد : ـ مرآة الجنان و عبرة اليقظان ٢٧
 .  ، دار الكتب اإلسالمي ـ القاهرة)م١٩٩٣ـ  هـ ١٤١٣(، طبع سنة )٧٦٨(ت 

، الطبعة الرابعة، مطبعة هـ) ٣٤٦(ت  علي بن الحسن المسعودي ـ مروج الذهب: ٢٨
 السعادة، القاهرة ـ مصر.

أحمد بن محمد بن مهدي النراقي  ـ مستند الشيعة في أحكام الشريعة: ٢٩
، مؤسسة آل  )هـ ١٤١٥(، الطبعة اُألولى ^، تحقيق مؤسسة آل البيت هـ)١٢٤٥(ت
 إلحياء التراث ـ قم. ^البيت

هـ)،  ٣٠٧إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي (ت  يعلى الموصلي: يـ مسند أب ٣٠
 تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث.

هـ)، دار  ٢٠٤جارود الفارسي (ت سلميان بن داود بن ال ـ مسند أبي داود الطيالسي: ٣١
 المعرفة، بيروت.

 هـ)، دار صادر، بيروت ـ لبنان. ٢٤١أحمد بن حنبل (ت  ـ مسند أحمد: ٣٢
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  ـ مسند إسحاق بن راهوية: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي  ٣٣

كتبة هـ)، م ١٤١٢الحق البلوشي، الطبعة اُألولى ( الغفور عبد هـ)، تحقيق عبد ٢٣٨(ت 
 األديان، المدينة المنورة.

هـ)، تحقيق حبيب الرحمن  ٢١٩عبداهللا بن الزبير الحميدي (ت ـ مسند الحميدي:  ٣٤
 م)، دار الكتب العلمية، بيروت.١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٩العظمى، الطبعة اُألولى (

  هـ)، تحقيق حمدي  ٤٥٤محمد بن سالمة القضاعي (ت ـ مسند الشهاب:  ٣٥
 م)، مؤسسة الرسالة، بيروت.١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٥ي، الطبعة اُألولى (المجيد السلف عبد

هـ)، تحقيق مصطفى  ١٨١اهللا بن المبارك (ت  عبد اهللا بن المبارك: ـ مسند عبد ٣٦
 م)، دار الكتب العلمية، بيروت.١٩٩١هـ ـ  ١٤١١عثمان محمد، الطبعة اُألولى (

هـ)، تحقيق صبحي  ٢٤٩عبد بن حميد بن نصر الكسي ( ـ مسند عبد بن حميد: ٣٧
م)، مكتبة النهضة ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٨البدري ومحمود خليل الصعيدي، الطبعة اُألولى (

 العربية.

حسين بن محمد الخوانساري  : ـ مشارق الشموس في شرح الدروس ٣٨
 ـ قم. ^ل البيتآ، مؤسسة هـ)١٠٩٩(ت

هـ)، تحقيق محمد  ٧٣٧اهللا الخطيب التبريزي (ت  محمد بن عبد ـ مشكاة المصابيح: ٣٩
 م)، المكتب اإلسالمي، بيروت ـ لبنان.١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٥ناصر الدين األلباني، الطبعة الثانية (

هـ)، الطبعة اُألولى  ٤٦٠محمد بن الحسن بن علي الطوسي (ت  ـ مصباح المتهجد: ٤٠
 م)، مؤسسة فقه الشيعة، بيروت ـ لبنان.١٩٩١هـ ـ  ١٤١١(

هـ)، ٦٥٢(ت بن طلحة الشافعيمحمد:’آل الرسولمناقب ـ مطالب السؤول في ٤١
  تحقيق ماجد بن أحمد العطية.

حافظ بن أحمد حكمي،  ـ معارج القبول بشرح سلّم الوصول إلى علم اُألصول: ٤٢
م)، دار ابن القيم، الدمام ـ ١٩٩٠هـ ـ  ١٤١٠تحقيق عمر بن محمود، الطبعة اُألولى (

 السعودية.
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،  هـ) ٩٥٩الحسن بن محمد بن جمال الدين ( :  الذ المجتهدينـ معالم الدين وم ٤٣
 مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين، قم ـ إيران.

هـ)،  ٦٢٦اهللا الحموي (ت  اهللا ياقوت بن عبد عبد وشهاب الدين أب ـ معجم البلدان: ٤٤
 م)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.١٩٧٩هـ ـ  ١٣٩٩طبع سنة (

هـ)، طبع سنة  ١٣٥١يوسف إليان سركيس (ت  معجم المطبوعات العربية: ـ٤٥
 ، بهمن ـ قم. ) هـ١٤١٠(

 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.هـ) ١٤٠٨ت  عمر رضا كحالة ( ـ معجم المؤلفين:٤٦

هـ)، الطبعة  ٢٦١اهللا بن صالح العجلي الكوفي (ت  أحمد بن عبد ـ معرفة الثقات: ٤٧
 هـ)، مكتبة الدار، المدينة المنورة. ١٤٠٥اُألولى (

محمد بن عبداهللا بن البيع المعروف بالحاكم النيسابوري  ـ معرفة علوم الحديث: ٤٨
، منشورات )م١٩٨٠هـ ـ  ١٤٠٠هـ)، تحقيق السيد معظم حسين، الطبعة الرابعة ( ٤٠٥(ت 

 دار اآلفاق، بيروت.

هـ)، تحقيق محمد محي  ٧٦١اري (ت اهللا بن جمال الدين األنص عبد ـ مغني اللبيب: ٤٩
 ، منشورات مكتبة المرعشي، قم ـ إيران.) هـ ١٤٠٤(الدين عبدالحميد طبع سنة 

محمد الشربيني الخطيب  ـ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: ٥٠
 م)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.١٩٥٨هـ ـ  ١٣٧٧هـ)، طبع سنة (٩٧٧(ت

المنعم إبراهيم (معاصر)، الطبعة  عبد ريد الجامع لشروح كتاب التوحيد:ـ مغني الم ٥١
 م)، مكتبة الباز، الرياض.٢٠٠٠هـ ـ  ١٤٢٠اُألولى (

بهاء  ـ مفتاح الفالح في عمل اليوم والليلة من الواجبات والمستحبات واآلداب: ٥٢
ؤسسة هـ)، منشورات م ١٠٣١الصمد العاملي (ت  الدين محمد بن الحسين بن عبد

  األعلمي، بيروت ـ لبنان.
محمد جواد الحسيني العاملي  ـ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالمة: ٥٣
 هـ)، تحقيق علي أصغر مرواريد، دار التراث، بيروت ـ لبنان.١٢٢٦(ت
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علي بن الحسين بن محمد بن أحمد المعروف بأبي الفرج  ـ مقاتل الطالبيين: ٥٤

م)، مؤسسة ١٩٦٥هـ ـ  ١٣٨٥يم كاظم المظفر، الطبعة اُألولى (هـ)، تقد ٣٥٦اإلصفهاني (
 دار الكتاب، قم ـ إيران.

هـ)، تحقيق محسن العراقي  ١٢٧٨ضياء الدين العراقي (ت  : ـ مقاالت اُألصول  ٥٥
 ، مجمع الفكر اإلسالمي ـ قم. هـ  ١٤١٤ومنذر الحكيم، الطبعة اُألولى 

هـ)، تحقيق  ٢٤٩حميد بن نصر الكسي (ت عبد بن  ـ منتخب مسند بن عبد حميد: ٥٦
م)، مكتبة النهضة ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٨صبحي البدري ومحمود محمد خليل، الطبعة اُألولى (

 بيروت. ـ  العربية

 .  هـ) ١٣٧٩حسن بن علي أصغر البجنوردي (ت  : ـ منتهى اُألصول ٥٧

، تحقيق هـ) ٧٤٨ت ( محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي : ربـ من ذيول الع ٥٨
 . ، مطبعة حكومة الكويت نشرال، دار  صالح الدين المنجد

اللطيف بن  عبد :  ـ منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات ابن جرجيس ٥٩
 ، دار الهادي، بيروت ـ لبنان.هـ) ١٢٩٢(ت  الرحمن بن حسن آل الشيخ عبد

هـ)، تحقيق  ٧٢٨مية الحراني (ت الحليم بن تي أحمد بن عبد ـ منهاج السنّة النبوية: ٦٠
 هـ)، مؤسسة قرطبة، بيروت ـ لبنان. ١٤٠٦محمد رشاد سالم، الطبعه اُألولى (

هـ)، تحقيق حسين سليم أسد  ٨٠٧علي بن أبي بكر الهيثمي (ت  ـ موارد الضمآن: ٦١
 م)، دار الثقافة العربية، بيروت.١٩٩٠هـ ـ  ١٤١١الداراني، الطبعة اُألولى (

هـ)،  ٧٤٨محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت  زان االعتدال في نقد الرجال:ـ مي ٦٢
م)، دار المعرفة للطباعة، ١٩٦٣هـ ـ  ١٣٨٢تحقيق علي محمد البجاوي، الطبعة اُألولى (

  بيروت.
هـ)، تحقيق  ١٢٠٦الوهاب (ت  محمد بن عبد ـ مؤلفات محمد بن عبدالوهاب: ٦٣
تاجي وسيد حجاب، جامعة محمد بن سعود، الرياض ـ العزيز الرومي ومحمد بل عبد

 السعودية.

  



                           ٨٧٩            المصادر

 (ن) 

  الكريم الشيباني  مبارك بن محمد بن محمد بن عبد ـ النهاية في غريب الحديث: ١
هـ)،  ١٣١٤هـ)، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي، الطبعة الرابعة ( ٦٠٦(ت 

  إسماعيليان، قم ـ إيران.
عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن شاهين  ومنسوخه:ـ ناسخ الحديث  ٢
 هـ)، تحقيق الدكتورة كريمة بنت علي.٣٨٥(ت

   محمد المقري التلمسانيأحمد بن  ـ نفح الطيب عن غص األندلس الرطيب: ٣
 ، دار صادر ـ بيروت. هـ ١٣٨٨، طبع سنة  اسيق إحسان عبق، تحهـ) ١٠٤١(ت 

نشر ال، مؤسسة )  هـ ١٤٠٥(هـ)، طبع سنة  ١٣٦١ن العراقي (ضياء الدي : ـ نهاية األفكار ٤
 اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين، قم ـ إيران.

، مطبعة اعتماد ـ   هـ)، تحقيق ماجد الغرباوي ١٣٥١حسن الصدر (ت  : ـ نهاية الدراية ٥
 قم.

)، هـ ١٣٦١: محمد حسين الغروي اإلصفهاني (ت   ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ٦
 ش، أمير ـ قم. ١٣٧٤تحقيق مهدي أحدي، الطبعة اُألولى 

هـ)، أيمن  ٧٦٢جمال الدين الزيلعي (ت  ـ نصب الراية تخريج أحاديث الهداية: ٧
 م)، دار الحديث، القاهرة ـ مصر.١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥صالح شعبان، الطبقة اُألولى (

هـ)، الطبعة  ١٣٤٥ني (ت محمد بن جعفر الكتا ـ نظم المتناثر من الحديث المتواتر: ٨
 الثالثة، دار الكتب السلفية، مصر.

محمد باقر المحمودي (معاصر)، مؤسسة  ـ نهج السعادة في مستدرك نهج البالغة: ٩
 األعلمي، بيروت ـ لبنان.
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محمد بن علي (شرح منتقي األخبار)  ـ نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار ١٠
  م)، دار الجيل، بيروت ـ لبنان.١٩٧٣ـ)، طبع سنة (ه ١٢٥٥الشوكاني (ت بن محمد ا

  (و)
المعروف بابن القيم  محمد بن أيوب الزرعي ـ الوابل الصيب من الكلم الطيب: ١

م)، دار ١٩٨٥هـ  ـ  ١٤٠٥الرحمن عوض، الطبعة اُألولى ( عبد ، تحقيق محمدةالجوزي
 الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان.

هـ)، تحقيق أحمد  ٧٦٤ح الدين خليل بن إيبك الصفدي (ت صال ـ الوافي بالوفيات: ٢
 ـ م)، دار إحياء التراث العربي٢٠٠٠هـ ـ  ١٤٢٠األرناؤوط وتركي مصطفى، طبع سنة (

 بيروت.

هـ)،  ١٣٧٨محمد علي بن حسن الهمداني (ت  ـ الوهابيون والبيوت المرفوعة: ٣
 هـ). ١٤١٨تحقيق لجنة من العلماء، الطبعة الثانية (

الجبار  الرحمن بن عبد محمد رشيد رضا، تحقيق الدكتور عبد ـ الوهابيون والحجاز: ٤
 م)، دار الفتح.١٩٩٦هـ ـ  ١٤١٧الفريوائي، الطبعة اُألولى (

،  الحسن اإلصفهاني يتقرير أبحاث السيد أب ـ وسيلة الوصول الى حقائق اُألصول: ٥
، مؤسسة النشر  هـ ١٤١٩ُألولى ، الطبعة ا هـ) ١٣٨٥حسين السيادتي السبزواري (ت 

 اإلسالمي ـ قم.

هـ)، تحقيق  ٩١١علي بن أحمد السمهودي (ت  ـ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى: ٦
 م)، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٧محي الدين عبدالحميد، طبع سنة (

 إبراهيم بن أبي بكر  أحمد بن محمد بن ـ وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: ٨
 هـ)، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، لبنان. ٦٨١(ت

السالم محمد  هـ)، تحقيق عبد ٢١٢نصر بن مزاحم المنقري (ت  ـ وقعة صفين: ٧
 هـ)، المؤسسة العربية الحديثة، القاهرة، مصر. ١٣٨٢هارون، الطبعة الثانية (

  
  



                           ٨٨١            المصادر

 (هـ)

 مجموعة رسائل لكبار أئمة نجد وعلمائها):ـ الهدية السنية والتحفة النجدية ( ١
طبع ونشر الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، السعودية، 

 م).١٩٨٣هـ ـ  ١٤٠٣الرياض (

عبداهللا بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي المعروف بابن أبي  ـ كتاب الهواتف: ٢
هـ)، مؤسسة الكتب  ١٤١٣بدالقادر عطا، الطبعة اُألولى (هـ)، تحقيق مصطفى ع ٢٨١الدنيا (

 الثقافية، بيروت ـ لبنان.

 (ي)

علي الموسوي القزويني  : ـ ينابيع األحكام في معرفة الحالل والحرام ١
، مؤسسة النشر  هـ  ١٤٢٤ولى ُ، الطبعة األ ، تحقيق علي العلوي القزويني هـ)١٢٩٨(ت

 سين، قم ـ إيران.اإلسالمي التابعة لجماعة المدر

هـ)،  ١٢٩٤سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي (ت ( ـ ينابيع المودة لذوي القربى: ٢
  ، دار أُسوة. هـ) ١٤١٦تحقيق علي جمال أشرف الحسيني، الطبعة اُألولى (

  
 *      *      * 
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                           ٨٨٣            المصادر

  
  فهرس الموضوعات

  
  ٧                مقدمة المجمع

  ١٣      خ الوهابية وفيها فصولفي تاري » :األولی المقدمة« 
 ١٣        ن ينسب مذهب الوهابيةإلی م الفصل األول:

  ٢٥      في حروب الشريف غالب مع الوهابيين الفصل الثاني :
  ٤٣       انتقاض الصلح بين الوهابية والشريف غالب

  ٤٦       هـ)١٢١٧(الطائف سنة ىهجوم الوهابيين عل
  ٤٧   فظائعهم فيهاوهـ) ١٢١٧(دخول الوهابيين الطائف عنوة سنة 

  ٤٨        هـ)١٢١٧(قصد الوهابية مكة سنة 
  ٥١    هـ)١٢١٨(مكة بدون حرب سنة  ىاستيالء الوهابية عل

   ىهدم الوهابية القبور والقبب بمكة وحملهم الناس عل
  ٥٢             هـ) ١٢١٨(معتقداتهم 

٥٤        ة ورجوعهم عنهامحاصرة الوهابية جد  
  ٥٨    مع الوهابيةمحاصرة الشريف غالب الطائف وحروبه 

  ٥٩        هـ) ١٢١٩(محاصرة الوهابية مكة سنة 
  ٥٩        هـ ) ١٢١٩سنة (اشتداد الغالء بمكة 

  ٦٠: مكة ىتشديد الوهابية الحصار عل
  ٦٣  ن جدة وقطعهم الطرقات عنها وعن مكةيمحاصرة الوهابي

  ٦٤      هـ) ١٢٢٠(صلح الوهابية مع الشريف غالب سنة 
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  لنبوية وهدم القباب بالمدينة نهب الوهابية ذخائر الحجرة ا
  ٦٧             هـ) ١٢٢١(سنة   المنورة

  ٦٨        انقطاع الحج من مصر والشام والعراق
  ٦٩      هـ) ١٢٢٥(سورية سنة  ىهجوم الوهابيين عل

  ٧١      علي باشا للوهابيين محمدفي محاربة  الفصل الثالث :
  ٧٦            المضايفي ىالقبض عل
  ٧٧          الشريف غالب ىالقبض عل

  ٨٠      ةحرب الوهابي ىمداومة محمد علي باشا عل
  ٨٢    هـ) ١٢٣٠الصلح بين طوسون باشا والوهابية سنة (

  ٨٩   في ما آل إليه أمر نجد وما فعله الوهابيون في الحجاز الفصل الرابع :
  ٩٣  هجوم الوهابيين في الحجاز علی عرب الفرع من قبيلة حرب

  ٩٣       هـ) ١٣٤١قتل الوهابيين الحاج اليماني سنة (
  ٩٥    هجوم الوهابييـن علـی الحجـاز وفظائعهم في الطائف

  ٩٦       هـ  ١٣٤٣مهاجمة الوهابيين شرقي األردن سنة 
  ٩٨            التاريخ يعيد نفسه

  ٩٨          هجوم الوهابيين علی العراق
  ١٠٠   هـ ) ١٣٤٣هدم الوهابيين القباب والمزارات بالحجاز عام (

 ١٠٤      تن بين المسلمين السعي البطال الحج وإثارة الف
  في أمور مهمة يتوقف عليها المقصود من رد  » :الثانية المقدمة« 

 ١٢٥                 شبهات الوهابية
 ١٨٥   في شبه الوهابيين بالخوارج وذلک من عدة وجوه » :الثالثة المقدمة« 



                           ٨٨٥            المصادر

  ٢٠٩            في ذکر جميع معتقدات الوهابية الباب األول:
  ٢٠٩             ن االجتهاد عند الوهابيي

  ٢١٢     اعتقاد الوهابية وقدوتهم ابن تيمية في اهللا تعالى وصفاته
  ٢٣٤  ..األنبياء والصالحينوسائر’ النبيفياعتقاد الوهابيين

 ٢٣٧          اعتقادهم في عموم المسلمين
 ٣٠١          في ذکر معتقدات الوهابية الباب الثاني :
 ٤١١  ا الوهابية المسلمينفي تفصيل األمور التي کفر به الباب الثالث :

 ٤١١            في الشفاعة الفصل األول:
 ٤٥٧  في دعاء غير اهللا تعالی واالستغاثة واالستعانة به الفصل الثاني:
 ٥٠٩  في التوسل إلی اهللا تعالی باألنبياء والصلحاء الفصل الثالث:
 ٥٥١  في اإلقسام علی اهللا بمخلوق أو بحق مخلوق الفصل الرابع:

 ٥٦٥      في الحلف بغير اهللا تعالی :الفصل الخامس
  في التعبير عن غيره تعالی بالسيد والمولی  الفصل السادس:

 ٥٧٩              ونحو ذلک
 ٥٨٧        في النحر والذبح الفصل السابع:
 ٥٩٩        في النذر لغير اهللا الفصل الثامن :
  ٦٠٥      في بناء القبور والبناء عليها الفصل التاسع :

  القبة المنيفة النبوية من ابتداء  بناء الحجرة الشريفة و
  ٦٥٤            أمرها إلی اليوم

 ٦٧٥        في الکتابة علی القبور الفصل العاشر :
  مساجد علی القبور  في اتخاذ ال الفصل الحادي عشر :
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 ٦٧٩            واتخاذها مساجد
 ٦٩٩      في اإلسراج  علی القبور الفصل الثاني عشر:
  ة عند القبر الشريففي الدعاء والصال الفصل الثالث عشر:

 ٧٠١                وغيره 
 ٧٠٧  في تعظيم القبور وأصحابها والتبرک بها الفصل الرابع عشر:

  في اتخاذ الخدمة والسدنة لقبور الفصل الخامس عشر:
 ٧٣٥            األنبياء واألولياء 

  في تزيين المشاهد بالذهب والفضة  الفصل السادس عشر:
 ٧٣٩            والمعلقات والحلي

  ٧٥١        في زيارة القبور لسابع عشر:الفصل ا
  ٧٥١    في أصل مشروعية زيارة القبور المبحث األول:

  ٧٥١      |المقام األول في زيارة قبر النبي
  ٧٧٠      المقام الثاني: في زيارة سائر القبور

  ٧٧٢  في شد الرحال إلی زيارة القبور المبحث الثاني:
 ٧٨٦                استدراک
 ٧٩٧                  خاتمة

 ٨٠٨              لشهادة األولیا     
 ٨٠٩              الشهادة الثانية     

  ٨١٥      (نظم العّالمة) العقود الدرية في رد شبهات الوهابية
  ٨٤٣                المصادر
  ٨٨٣                  الفهرس



                           ٨٨٧            المصادر
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  ـ جديد ٢٩تصحيح 



                           ٨٨٩            المصادر
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   هو
  هو
  
  


