
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لسليل بيت العلم والتقى
  الدكتور حممد علوي املالكي احلسين
  خادم العلم الشريف بالبلد احلرام

  
  

   القاهرة– الدراسة –دار جوامع الكلم : الناشر
  ٥٨٩٨٠٢٩: تليفون 
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  تأليف
  حممد بن علوي املالكي

  
  
  

  الناشر
  دار جوامع الكلم

   الدراسة–اجلعفري  ش الشيخ صاحل ١٧
  القاهـــرة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله       

  .وصحبه وسلم أمجعني
يف بلد اهللا احلرام مكـة املكرمـة ويف حـرم بيـت اهللا احلـرام التقيـت                    

كي صـلة لـرحم                 مع فضيلة اإلمام الداعيـة الـشيخ حممـد بـن علـوي املـال              
الصداقة واملودة والعلم مـع والـدي الـشيخ صـاحل اجلعفـري إمـام اجلـامع                            
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األزهر ويف جلسة أمتعنا فيها مـن غزيـر علمـه وحـسن بيانـه وقـوة حجتـه                          
ملـا يف الكتـاب مـن                   ) مفـاهيم جيـب أن تـصحح      (فاستأذنته يف طباعة كتابـه      

اصـة يف الـرد علـى املنكـرين واجلاحـدين مبـا وهبـه اهللا                                  عظيم الفائـدة خ   
من علم أوقفه للدعوة هللا والزود عـن نبيـه وأهـل بيتـه واألوليـاء والـصاحلني                

والعلمــاء العــاملني بــدعوة كتــاب اهللا تعــاىل وســنة رســول اهللا صــلى اهللا                 
 مـن صـدق الكلمـة وأصـالة احلجـة                      عليه وآله وسلم مبا فتح اهللا بـه عليـه         

 فوافق الشيخ مشكوراً علـى طباعتـه مـدداً لرسـالته ودعوتـه                       –ومنطق احلق   
 مبوافقــة الــشيخ              – دار جوامــع الكلــم –وإنــه لــشرف عظــيم أن حتظــى 

  .وتكرميه هلا بطباعة هذه احلجة البالغة النادرة
يدمي على الـشيخ الداعيـة ثـوب الـصحة          والدعاء إىل اهللا عز وجل أن       

  .ويكرمه بالتوفيق والنصر والتأييد إن شاء اهللا تعاىل
  

  عبد الغين صاحل اجلعفري                                             
                                              صاحب دار جوامع الكلم

      للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة                                    
   شارع الشيخ صاحل اجلعفري١٧                                        

   القاهرة- الدراسة -                                              
  مالحظــة

نظراً لألمهية البالغة هلذا الكتاب الذي بني أيدينا وتعطش الكثري من طلبة العلم             
وعشاق احلقيقة لالطالع على حمتوى هذا الكتاب فقد قام العبد الفقري إىل رمحة  
اهللا تعاىل بطباعة هذا الكتاب باستخدام تقنية احلاسب اآليل ساعياً لنشره عـرب          

مبتغياً وجه اهللا تعاىل راجياً عفوه ومغفرته ورمحته        ) اإلنترنت(الشبكة املعلوماتية   
من اهللا تعاىل أن ينال القبول وأن جيعـل ذلـك        وثوابه واجتناب عقابه وراجياً     
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خالصاً لوجهه الكرمي وأن جيعله يف ميزان حسناته ويف ميزان حسنات كل من             
  .يساهم يف نشره

ويل حق على قارئي هذا الكتاب أال ينسوين من دعائهم وأن يغفروا يل ما قـد              
  .يكون وقع يف طباعته من سهو أو خطأ يف النقل واهللا من وراء القصد

  
  تنبيــــه

ملعرفة املزيد عن مؤلف الكتاب الشيخ الدكتور حممد بن علوي املالكي احلسين 
سليل بيت النبوة ولالطالع على مؤلفاته وبعض من كتاباته ميكنكم زيارة املوقع 

  :اخلاص بالشيخ على العنوان التايل
com.mohamadalawi.www 

  
  
  
  
  
  
  
  

  بسـم اهللا الرحـمـن الرحيـم   
  متهيــــد

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني           
  .سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  …أما بعـــد   
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فإن اهللا سبحانه وتعاىل أنعـم علينـا بـنعم كـثرية ، أجلـها وأعظمهـا                    
من نعمـة ، ومنـها نعمـة األمـن الـيت نتمتـع فيهـا                           نعمة اإلسالم ، أكرم ا      

باألمان والسكينة واالطمئنان يف ربـوع هـذه الـبالد ، ومنـها نعمـة تطبيـق                          
الشريعة اإلسالمية بإقامـة احلـدود والتحـاكم إىل كتـاب اهللا وسـنة رسـوله                           

ــد اهللا   ــن عب ــد ب ــضل احلكــام حمم ــضل اهللا مث بف ــك بف ــذين                 ، وذل  ال
جعلهم اهللا محـاة هلـذه الـبالد بـالد احلـرمني الـشريفني ، والـذين وفقهـم                                     
ــة                      ــة احلراســة والرعاي ــام بأمان ــذين احلــرمني وشــرفهم بالقي ــة ه اهللا خلدم

  .واحلفظ هلما فبذلوا جهدهم يف سبيل ذلك
ء هـذا الـشعب املخلـص الـويف                     ووجدوا حبمـد اهللا العـون يف أبنـا        

ــة يف                     ــظ العهــد حبــق ورعــى الذم ــصدق ، وحف ــة ب ــذي أعطــى البيع ال
احلضور والغيبة ، فنحن علـى ذلـك العهـد قـائمون وبتلـك الذمـة موفـون                            
      انطالقــاً مــن إمياننــا الــصايف ، وعقيــدتنا الــسلفية ومنــهجنا النبــوي ، ألن           
هذه البالد بفضل اهللا طاهرة من كـل رجـس سـاملة مـن كـل شـرك بإخبـار                    

  :إذ قال رسول اهللا 
  )) ..ال جيتمع دينان يف جزيرة العرب (( 

  :وقــال
 جزيرة  -)) إن الشيـطـان قـد أيس أن يعبد يف جزيرتكـم (( 

  ..العرب 
  :وقـال

  )) ..اللهم ال جتعل قربي وثناً يعبد (( 
  :وقال) .. ودعاؤه مستجاب ( 
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أما أين              .. إن أخوف ما أختوف على أميت اإلشراك باهللا (( 
لست أقول يعبدون مشساً وال قمراً وال وثناً ، ولكن أعماالً              

  )) ..لغري اهللا وشهوة خفية 
  .رواه ابن ماجه يف كتاب الزهد

ميـان ومرجـع أهلـه ومـالذ                       خصوصاً وقد أخـرب أن هـذه الـبالد معقـل اإل           
ــال  ــه إذ ق ــأرز                                  (( : محلت ــا ت ــة كم ــأرز إىل املدين ــان لي أن اإلمي

ــا  ــة إىل جحرهـ ــأرز إىل                         )) ..احليـ ــان ليـ ــة إن اإلميـ  ويف روايـ
  .احلجاز

على ترسيخ     ولقد عمل أئمة هذه البالد وحكامها منذ بداية عهدهم 
هذه املعاين وتثبيت ذلك يف قلوب الناس ابتداء من جاللة املرحوم                 

امللك عبد العزيز الذي وحد اجلزيرة ومجع الكلمة وأزال الفوارق              
العصبية وهدم احلواجز العنصرية فعاش الناس متحابني جيمعهم مبدأ               

.            اية واحدة ،  راية ال إله إال اهللا حممد رسول اهللاواحد وتلم شعثهم ر
.               عاشوا على هذا املبدأ وإن اختلفت آراؤهم أو تنوعت مشارم

فاألصل واحد والوالء واحد ، والعهد صادق ، والوفاء الزم ، ولكن             
يصيدوا يف                 بعض املتطفلني من الدخالء والعمالء األجانب حيبون أن 

املاء العكر فيشوهون الصورة ويشيعون الفتنة ويلبسون الربآء الذين                  
ال يعرفون النفاق ثوب السوء وإرادة الشر وهم ذا يفتحون باباً آخر              
        حنن يف غىن عنه ويوجهون األنظار إىل ما هي غافلة عنه ، ولكن               
ال بأس ؛ فإن الثقة يف اهللا وحسن الظن يف حكامنا أهل العقل والنظر              

يبعث الطمأنينة يف النفوس بأن ال يأخذوا بأقوال الوشاة ودعاة الفتنة من         
  .الذين ال هم هلم إال تفريق كلمة املسلمني

ة         خصوصاً وأننا يف ظل هذه الدولة السنية اليت حتمي العقيد
الصحيحة الصافية وتبذل جهدها لنشرها والدعوة إليها يف ظل دولة             

التوحيد اليت تنصر العلم ومحلته والدعاة إليه وتشجع على البحث               
العلمي النـزيه النظيف يف أي جمال كان وعلى أي ميدان ومن أي                
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ه ، وتقدم هلم اجلوائز السخية ،               جهة ، وتكرم يف سبيل ذلك أهل
واألومسة الرفيعة ، سواء أكانوا مسلمني أم غري مسلمني ، سعوديني أم              
غري سعوديني على حد سواء يف جمال الدعوة اإلسالمية أو البحوث              

                العلمية والتطبيقية ألن املقياس هو العلم والعلم وحده ، والبحث 
وحده ، وهي ذا املوقف تعمل على صقل العقول ، وتنوير                     

البصائر ، وتالقي األفكار املعربة عن املفاهيم اليت جتيش يف خواطر               
العلماء والباحثني وتفيض على قلوم ، وتتواجد يف نفوسهم ،                 

راً للتعبري بالكلمة، وال شك أن هذا أقوى سبيل           فيجدون السبيل ميس
إلظهار احلق وإثباته ألن الوضوح واجلالء هو األساس يف بناء                    
اتمع ، وتالحم أبنائه ، وال يتم هذا إال بالتعبري عن املفاهيم اليت                  

  .إسالمية واجتماعيةحيس ا اإلنسان ويراها بالنسبة ألي قضية 
وهذه القاعدة هي من أجل األصول الـيت ينبغـي أن تتبـع يف الـدعوة                        

ــصر                     ــه للنظــر والتب إىل اإلســالم ، لقــد أعطــى اإلســالم الفرصــة ألعدائ
  :فقال 
          عمــس ــى ي تح هــأَجِر ــتجارك فَ اس نيرِكــش الْم ــن م ــد إِنْ أَحو         

 اللّه كَالَم.  
وأعطى الفرصة إلبداء أي اعتراض أو مفهوم أو برهان يف نفس      

  :املعارض املعاند فقال 
 نيقادص مإِن كُنت كُمانهرواْ باتقُلْ ه .  

وطلب من املشركني أن ينظروا ويتفكروا يف أمر الـدين تـارة منفـردين                
ــك بعقــد ا ــالس والنــدوات للتــشاور يف حقيقــة                 وتــارة جمــتمعني ، وذل

ــد   ــداعي حمم ــة ال ــدين وحقيق ــال ال ــم                          : فق ــا أَعظُكُ مــلْ إِن  قُ
بِواحدة أَن تقُوموا للَّه مثْنى وفُـرادى ثُـم تتفَكَّـروا مـا بِـصاحبِكُم                                      

ةن جِنم .  
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بل وأعظم من هذا وذلك أنه أعطـى الثقـة للمعانـد ليتقـدم ويـتكلم                     
وحيس بنفسه ومبوقعه وبأنه كائن حي لـه عقلـه فالبـد أن يعقـل ولـه فهمـه                               

فالبد أن يفهم ، وبعـد هـذا التعقـل والـتفهم البـد أن نـسمع منـه مثـرة                                     
نـا أَو إِيـاكُم لَعلَـى هـدى أَو فـي                         وإِ: عقله ومثرة فهمه فقـال تعـاىل      

  . ضلَالٍ مبِنيٍ 
أن يقـول للمـشركني املـبطلني               هكذا أمر اهللا تعـاىل نبيـه حممـداً          

الــضالني الــذين ال ديــن هلــم صــحيح وال عقيــدة معتــربة عنــد اجلــدال               
ى أو أنـتم ، وإمـا أن أكـون أنـا علـى                       واملناقشة ، إما أن أكون أنا على هـد        

  .ضالل أو أنتم
ومن هذا املنطلق أقدم هذه املفـاهيم عـن بعـض القـضايا اإلسـالمية                    

املختلف فيها بـني العلمـاء والـيت ال يـستطيع أحـد أن يقـول إنـه اتفقـت                                   
  .آراء العلماء فيها على كلمة واحدة

بـني يـدي العلمـاء والبـاحثني للدراسـة                والبد من إظهارها ووضعها     
والنظر ، فإن كانت صواباً فاحلمـد هللا وذلـك مـن توفيـق اهللا وتـسديده وإن                         

وذلــك لبيــان احلقيقــة وتــصحيح                 . كانــت خطــأ فإنــه مــين وباجتــهادي
    املفاهيم العامة ولـيس لنـا مـن وراء ذلـك إال اإلصـالح وتـوخي الـصواب                           

ألننا بشر نـصيب وخنطـئ وكـل منـا يؤخـذ منـه ويـرد عليـه إال الـسيد                              
وكـل كتـاب               . املعصوم الذي ال ينطق عـن اهلـوى إن هـو إال وحـي يـوحى          

ــذيب إال                ــالح والته ــديل واإلص ــيري والتب ــصان والتغ ــادة والنق ــل للزي قاب
ومـن ادعـى                 .  يديـه وال مـن خلفـه   الكتاب الذي ال يأتيه الباطـل مـن بـني    

  .سوى ذلك فهو مفتر ممتر
  

وحنن نعوذ باهللا من أن نكون ممن يـتعلم العلـم للممـاراة أو للمجادلـة                      
من طلـب العلـم ليمـاري بـه الـسفهاء أو يكـابر                      ( :  كما قـال   
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.               )نـار   به العلماء أو يصرف بـه وجـوه النـاس إليـه أدخلـه اهللا ال               
  .رواه الترمــذي

وكتابنا هذا كغريه من الكتـب ، قابـل لإلصـالح واملراجعـة ، وأنـا                        
بفــضل اهللا أعتــرف يف كــل كتــاب أؤلفــه بــذلك ، وأقــول يف آخــر مــا                 

إين أسأل اهللا التوفيق والسداد فيمـا كتبتـه فـإن كـان صـواباً فمـن                              : أكتب  
وأرجـو ممـن يطلـع عليـه أن                . اهللا ، وإن كان خطأ فمـن نفـسي واجتـهادي          

  .يرشدين وأن يدلين على أخطائي
والعلماء ال يزالون يراجع بعضهم بعضاً فيمـا يكتبـون ، فـإذا حـصل                  

اإلقناع والرضا ال يتوقف عـن األخـذ بـه إال مـستكرب ، إال إذا كـان لـه يف                               
 نظر أو دليـل أو شـبهة دليـل ، فإنـه إن مل يلـتمس لـه                             ذلك تأويل أو وجهة   

العذر فأقل ما يف األمـر أن يـسكت عنـه ، واحلـوار بـني العلمـاء بـصورة                                
خاصة يتميز باملوضـوعية وروح التفـاهم والـورع وتقـوى اهللا عـز وجـل ألن              

ـ            ز وجـل واألخـذ                 رائدهم مجيعاً التوعية والتوجيـه والـذود عـن حمـارم اهللا ع
وإين أسـأل اهللا عـز                      . بيد الناس لكل مـا فيـه اخلـري ، فهـم ورثـة األنبيـاء               

  .وجل أن جينبنا مصادر الزلل وأن يهدينا سواء السبيل
  ..إنه سـميع جميب وباهللا التوفيق 

  حممد بن علوي املالكي احلسـين                                 
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  منهج الكتــــاب
  :هذا وقد جعلنا هذا الكتاب على ثالثة أبواب كاآليت

  :البــاب األول
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ــضليل                       ــتفكري والت ــاييس ال ــساد مق ــان ف ــا بي ــدة وفيه ــث يف العقي مباح
  .اليوم

  :البــاب الثاين
ــة  ــث نبوي ــنيب . مباح ــصائص ال ــا خ ــ وفيه ــوة وحقيق ــة النب ة                  وحقيق

  .وآثاره  البشرية ومفهوم التربك بالنيب 
  :البــاب الثالث

مباحث خمتلفـة وفيهـا بيـان احليـاة الربزخيـة ومـشروعية الزيـارة النبويـة                                  
  .وما يتعلق ا من اآلثار واملشاهد واملناسبات الدينية 

ΞΞΞ  
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   األولالباب

  مباحث يف العقـيدة
  وفيها بيان فساد مقاييس التكفري والتضليل اليوم
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  التحذير من اازفة بالتكفري

 يف فهم حقيقة األسباب اليت        – أصلحهم اهللا –خيطئ كثري من الناس 
هم يسارعون   خترج صاحبها عن دائرة اإلسالم وتوجب عليه احلكم بالكفر ، فترا

إىل احلكم على املسلم بالكفر رد املخالفة حىت مل يبق من املسلمني على وجه  
األرض إال القليل ، وحنن نلتمس هلؤالء العذر حتسيناً للظن ، ونقول لعل نيتهم  
حسنة من دافع واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ولكن فام أن واجب 

عن املنكر البد يف أدائه من احلكمة واملوعظة احلسنة وإذ األمر باملعروف والنهي 
 ادع إِلى : اقتضى األمر اادلة جيب أن تكون باليت هي أحسن كما قال تعاىل 

 نسأَح يي هم بِالَّتلْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رس ..  وذلك أدعى
  .ب للحصول على املأمول وخمالفته خطأ ومحاقة إىل القبول وأقر

فإذا دعوت مسلماً يصلي ، ويؤدي فرائض اهللا ، وجيتنب حمارمه وينشر    
دعوته ، ويشيد مساجده ، ويقيم معاهده ، إىل أمر تراه حقاً ويراه هو على خالفك 

فرميته والرأي فيه بني العلماء خمتلف قدمياً إقراراً وإنكاراً فلم يطاوعك يف رأيك 
بالكفر رد خمالفته لرأيك فقد قارفت عظيمة نكراء ، وأتيت أمراً إداً اك عنه اهللا 

  .ودعاك إىل األخذ فيه باحلكمة واحلسىن

وقد انعقد اإلمجاع على       : قال العالمة اإلمام السيد أمحد مشهور احلداد 
ر جل وعال أو شرك   جلي منع تكفري أحد من أهل القبلة إال مبا فيه نفي الصانع القاد

ال حيتمل التأويل أو إنكار النبوة أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو   إنكار 
  .متواتر أو جممع عليه ضرورة من الدين 

واملعلوم من الدين ضرورة كالتوحيد والنبوات وختم الرسالة مبحمد صلى اهللا 
واجلنة والنار يكفر جاحده ، عليه وسلم والبعث يف اليوم اآلخر واحلساب واجلزاء 

وال يعذر أحد من املسلمني باجلهل به إال من كان حديث عهد يف اإلسالم فإنه    
  .يعذر إىل أن يتعلمه فإنه ال يعذر بعده
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واملتواتر اخلرب الذي يرويه مجع يؤمن تواطؤهم على الكذب عن مجع مثلهم     
  :إما من حيث اإلسناد كحديث 

  )) ..مداً فليتبوأ مقعده من النار من كذب علي متع(( 
وإما من حيث الطبقة كتواتر القرآن فإنه تواتر على البسيطة شرقاً وغرباً   

  .درساً وتالوة وحفظاً وتلقاه الكافة عن الكافة طبقة عن طبقة فال حيتاج إىل إسناد
وقد يكون تواتر عمل وتوارث كتواتر العمل على شيء من عصر النبوة إىل 

و تواتر علم كتواتر املعجزات فإن مفرداا وإن كان بعضها آحاداً لكن القدر اآلن ، أ
  .املشترك منها متواتر قطعاً يف علم كل إنسان مسلم 

وإن احلكم على املسلم بالكفر يف غري هذه املواطن اليت بيناها أمر خطري ،    
  ) .إذا قال الرجل ألخيه يا كافر فقد باء ا أحدمها(ويف احلديث 

  .                                رواه البخاري عن أيب هريرة 
وال يصح صدوره إال ممن عرف بنور الشريعة مداخل الكفر وخمارجه    

  . واحلدود الفاصلة بني الكفر واإلميان يف حكم الشريعة الغراء 
 ويقني فال جيوز ألي إنسان الركض يف هذا امليدان والتكفري باألوهام واملظان دون تثبت

  .وعلم متني وإال اختلط سيلها باألبطح ومل يبق مسلم على وجه األرض إال القليل 
كما ال جيوز التكفري بارتكاب املعاصي مع اإلميان واإلقرار بالشهادتني ، ويف 

  :احلديث عن أنس رضي اهللا عنه قال صلى اهللا عليه وسلم 
اهللا ال نكفره ال إله إال : ثالث من أصل اإلميان الكف عمن قال (( 

بذنب وال خنرجه عن اإلسالم بالعمل ، واجلهاد ماض منذ بعثين اهللا إىل أن 
يقاتل آخر أميت الدجال ال يبطله جور جائر وال عدل عادل واإلميان 

  ) ..أخرجه أبو داود ()) ..باألقدار 
فصلُوا ما يقتضي التكفري من    : لو قيل لنا : وكان إمام احلرمني يقول 

هذا طمع يف غري مطمع فإن هذا بعيد املدرك      : ات مما ال يقتضي ، لقلنا العبار
وعر املسلك يستمد من أصول التوحيد ومن مل حيظ بنهايات احلقائق مل يتحصل     

  .من دالئل التكفري على وثائق 
لذلك حنذر كل التحذير من اازفة بالتكفري يف غري املواطن السابق بياا     

  .خطري واهللا اهلادي إىل سواء السبيل وإليه املصري ألنه جد 
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  موقف الشيخ حممد بن عبد الوهاب
وقد وقف الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا يف هذا امليدان موقفاً      

عظيماً ، قد يستنكره كثري ممن يدعي أنه منسوب إليه وحمسوب عليه ، مث يكيل 
يقته ونبذ فكرته ، وها هو الشيخ حممد    احلكم بالتكفري جزافاً لكل من خالف طر

ابن عبد الوهاب ينكر كل ما ينسب إليه من هذه التفاهات والسفاهات     
  :واالفتراءات فيقول ضمن عقيدته يف رسالته املوجهة ألهل القصيم قال 

مث  ال خيفى عليكم أنه بلغين أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت        
دقها بعض املنتمني للعلم يف جهتكم ، واهللا يعلم أن الرجل إليكم وأنه قبلها وص

  .افترى علي أموراً مل أقلها ومل يأت أكثرها على بايل 

إن الناس من ستمائة : إين مبطل كتب املذاهب األربعة ، وإين أقول : قوله  : فمنها
: قول سنة ليسوا على شيء ، وإين أدعي االجتهاد ، وإين خارج عن التقليد ، وإين أ

إن اختالف العلماء نقمة ، وإين أكفر من توسل بالصاحلني ، وإين أكفر      
لو أقدر على هدم قبة رسول اهللا    : يا أكرم اخللق ، وإين أقول : البوصريي لقوله 

 ، ا وجعلت هلا ميزاباً من خشبهلدمتها ، ولو أقدر على الكعبة ألخذت ميزا 
 وإين أنكر زيارة قرب الوالدين وغريمها ، وإين أكفر   ، وإين أحرم زيارة قرب النيب 

من حلف بغري اهللا ، وإين أكفر ابن الفارض وابن عريب ، وإين أحرق دالئل اخلريات 
  .وروض الرياحني ، وأمسيه روض الشياطني 

 ، وقبله  سبحانك هذَا بهتانٌ عظيم : أن أقول  : جوايب عن هذه املسائل
مداً صلى اهللا عليه وسلم أنه يسب عيسى بن مرمي ، ويسب الصاحلني ، من ت حم

 إِنما يفْترِي الْكَذب : قال تعاىل . فتشات قلوم بافتراء الكذب ، وقول زور 
 اللّه اتونَ بِآينمؤالَ ي ينالَّذ توه صلى اهللا عليه وسلم بأنه يقول ، إن :  اآلية

   إِنَّ الَّذين سبقَت لَهم منا : وعزيراً يف النار ، فأنزل اهللا يف ذلك املالئكـة وعيسى 
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   .الْحسنى أُولَئك عنها مبعدونَ  
أنظر الرسالة األوىل من الرسائل الشخصية ضمن جمموعة مؤلفات الشيخ اإلمام 

  .سعود اإلسالمية حممد بن عبد الوهاب املنشورة باهتمام جامعة اإلمام حممد بن 
  )القسم اخلامس ص     (

  رسالة مهمة أخرى للشيخ يف املوضع
  

هذه رسالة أرسلها الشيخ حممد بن عبد الوهاب إىل السويدي عامل من        
أهل العراق ، وكان قد أرسل له كتاباً وسأله عما يقول الناس فيه ، فأجابه ذه 

  :قال فيها : الرسالة 
أنين : ا يستحي العاقل أن حيكيه فضالً عن أن يفتريه مما قلتم إن إشاعة البهتان مب

أكفر مجيع الناس إال من اتبعين ، ويا عجباً كيف يدخل هذا يف عقل عاقل ، وهل 
  .يقول هذا مسلم ؟ 

هلدمتها ، ويف دالئل اخلريات  لو أنين أقدر على هدم قبة النيب : وما قلتم 
بأي النظم كان ، فهذا من البهتان ،   وحرمته ، وأى عن الصالة على النيب

  .واملسلم ال يظن من قلبه أجلّ من كتاب اهللا 
أنين أكفر من : وما قلتم :  من نفس الكتاب قال رمحه اهللا ٦٤ويف صحيفة 

يا أكرم اخللق ، وأنكر زيارة قرب النيب : توسل بالصاحلني ، وأكفر البوصريي لقوله 
 غريهم ، وأكفر من حلف بغري اهللا ، وأنكر زيارة قبور الوالدين و .  

  .سبحانك هذا تان عظيم : جوايب على ذلك أقول 
  .- من جمموعة مؤلفات الشيخ ٣٧ الرسائل الشخصية ص–أنظر القسم اخلامس 
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  سباب املسلم فسوق وقتاله كفر
  

إعلم أنّ كراهة املسلمني ومقاطعتهم ومدابرم حمرمة وكان سباب املسلم 
  .ه كفراً إذا استحل فسوقاً وقتال

وكفى رادعاً يف هذا الباب حديث خالد بن الوليد رضي اهللا عنه يف سريته     
أسلموا ، : إىل بين جذمية يدعوهم إىل اإلسالم ، فلما انتهى إليهم تلقوه ، فقال هلم 

ال واهللا ما     : فألقوا سالحكم وانزلوا ، قالوا : حنن قوم مسلمون ، قال : فقالوا 
ضع السالح إال القتل ما حنن بآمنني لك وال ملن معك ، قال خالد فال       بعد و

  .أمان لكم إال أن ترتلوا فرتلت فرقة منهم وتفرقت بقية القوم 

أمسلمون ؟ أم    : ويف رواية انتهى خالد إىل القوم فتلقوه ، فقال هلم ما أنتم أي 
هللا عليه وسلم وبنينا مسلمون قد صلينا وصدقنا مبحمد صلى ا: كفار ؟ قالوا 

: أسلمنا ، فقالوا: املساجد يف ساحتنا وأذنا فيها ، ويف لفظه مل حيسنوا أن يقولوا 
إن بيننا وبني قوم من العرب : صبأنا صبأنا ، قال فما بال السالح عليكم ؟ قالوا 

فضعوا السالح فوضعوا ،   : عداوة فخفنا أن تكونوا هم فأخذنا السالح ، قال 
تأسروا فأمر بعضهم فكتف بعضاً وفرقهم يف أصحابه فلما كان السحر اس: فقال 

من كان معه أسري فليقتله ، فقتل بنو سليم من كان معهم  : نادى منادي خالد 
وامتنع املهاجرون واألنصار رضي اهللا عنهم ، وأرسلوا أسراهم فلما بلغ النيب صلى 

أ إليك مما صنع خالد ، قال     اللهم إين أبر: اهللا عليه وسلم ما فعل خالد ، قال 
  .ذلك مرتني 

وقد يقال أن خالداً فهم أم قالوا ذلك على سبيل األنفة وعدم االنقياد       
إىل اإلسالم وإمنا أنكر عليه صلى اهللا عليه وآله وسلم العجلة وعدم التثبت          
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صالة والسالم      يف أمرهم قبل أن يعلم املراد من قوهلم صبأنا ، وقد قال عليه ال
نعم عبد اهللا أخو العشرية خالد بن الوليد سيف من سيوف اهللا سله اهللا على  

  .الكافرين واملنافقني 

وكذلك قصة أسامة بن زيد حب رسول اهللا وابن حبه فيما رواه عنه البخاري 
بعثنا رسول اهللا صلى اهللا        : مسعت أسامة بن زيد يقول : عن أيب ظبيان قال 

يه وسلم إىل احلرقة ، فصبحنا القوم فهزمناهم وحلقت أنا ورجل من األنصار  عل
ال إله إال اهللا ، فكف األنصاري عنه وطعنته    برحمي : رجالً منهم ، فلما غشيناه قال 

يا :          حىت قتلته ، فلما قدمنا بلغ النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم  ، فقال 
كان متعوذاً ، فما زال     يكررها : ال إله إال اهللا ، قلت : أقتلته بعدما قال ! أسامة 

حىت متنيت أين مل أكن أسلمت ذلك اليوم ، ويف رواية أخرى أن رسول     اهللا صلى 
: أال شققت على قلبه ، فتعلم أصادق أم كاذب  قال أسامة : اهللا عليه وسلم قال له 

  .ال أقاتل أحداً يشهد أن ال إله إال اهللا 

 عن املخالفني له من الفرق أكفار هم ؟     – رضي اهللا عنه –سئل علي وقد 
ال ، إن املنافقني      : أمنافقون هم ؟ فقال : ال ، إم من الكفر فروا ، فقيل : قال 

أي شيء هم ؟     : ال يذكرون اهللا إال قليالً ، وهؤالء يذكرون اهللا كثرياً ، فقيل 
  .ا وصموا قوم أصابتهم الفتنة فعمو: قال 

  
χ χ χ  
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  مقام اخلالق ومقام املخلوق
إن الفرق بني مقام اخلالق واملخلوق هو احلد الفاصل بني الكفر واإلميان ، 

  .ونعتقد أن من خلط بني املقامني فقد كفر والعياذ باهللا 
ولكل مقام حقوقه اخلاصة ، ولكن هناك أموراً ترد يف هذا الباب وخصوصاً 

يب صلى اهللا عليه وسلم وخصائصه اليت متيزه عن غريه من البشر فيما يتعلق بالن
وترفعه عليهم هذه األمور قد تشتبه على بعض الناس لقصر عقوهلم وضعف  
تفكريهم وضيق نظرهم وسوء فهمهم ، فيبادرون إىل احلكم بالكفر على أصحاا 

اخلالق    وإخراجهم عن دائرة اإلسالم ظناً منهم أن يف ذلك ختليطاً بني مقام 
واملخلوق ، ورفعاً ملقام النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل مقام األلوهيـة ، وإننا نربأ إىل 

  .اهللا سبحانه وتعاىل من ذلك 
وإننا بفضل اهللا تعاىل نعرف ما جيب هللا تعاىل ، وما جيب لرسوله صلى          

 لرسوله     اهللا عليه وسلم ، ونعرف ما هو حمض حق هللا تعاىل وما هو حمض حق
صلى اهللا عليه وسلم من غري غلو وال إطراء يصل إىل حد وصفه خبصائص الربوبية 

والسلطة ] دون اهللا تعاىل[واأللوهية يف املنع والعطاء والنفع والضر االستقاليل 
الكاملة واهليمنة الشاملة واخللق وامللك والتدبري والتفرد بالكمال ، واجلالل 

  .ادة مبختلف أنواعها وأحواهلا ومراتبها والتقديس والتفرد بالعب
أما الغلو الذي يعين التغايل يف حمبته وطاعته والتعلق به ، فهذا حمبوب   

  :ومطلوب كما جاء يف احلديث 
  )) ..ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي((

واملعىن أن إطراءه والتغايل فيه والثناء عليه مبا سوى ذلك هو حممود ، ولو   
معناه غري ذلك لكان املراد هو النهي عن إطرائه ومدحه أصالً ومعلوم أن هذا  كان 

ال يقوله أجهل جاهل يف املسلمني ، فإن اهللا تعاىل عظم النيب صلى اهللا عليه       
وسلم يف القرآن بأعلى أنواع التعظيم ، فيجب علينا أن نعظم من عظمه اهللا تعاىل 

ن ال نصفه بشيء من صفات الربوبية ورحم اهللا نعم جيب علينا أ.. وأمر بتعظيمه 
  :القائل حيث قال 
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  واحكم مبا شئت مدحاً فيه واحتكم::   دع ما ادعته النصارى يف نبيهم   

فليس يف تعظيمه صلى اهللا عليه وسلم بغري صفات الربوبية شيء من الكفر 
هللا واإلشراك ، بل ذلك من أعظم الطاعات والقربات ، وهكذا كل من عظمهم ا

تعاىل كاألنبياء واملرسلني صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني ، وكاملالئكة   
 ذَلك ومن يعظِّم شعائر اللَّه : والصديقني والشهداء والصاحلني ، قال اهللا تعاىل 

ه فَهو خير لَّه  ذَلك ومن يعظِّم حرمات اللَّ:  ، وقال تعاىل فَإِنها من تقْوى الْقُلُوبِ
 هبر ندع.   

ومن ذلك الكعبة املعظمة واحلجر األسود ومقام إبراهيم عليه السالم ، فإا 
أحجار وأمرنا اهللا تعاىل بتعظيمها بالطواف بالبيت ومس الركن اليماين وتقبيل احلجر 

لكعبة  األسود وبالصالة خلف املقام ، وبالوقوف للدعاء عند املستجار وباب ا
وامللتزم ، وحنن يف ذلك كله مل نعبد إال اهللا تعاىل ، ومل نعتقد تأثرياً لغريه وال نفعاً   وال 

  .ضراً فال يثبت شيء من ذلك ألحد سوى اهللا تعاىل 

]  ]  ] 
  مقـام املخلـوق

أما هو صلى اهللا عليه وسلم فإننا نعتقد أنه صلى اهللا عليه وسلم بشر        جيوز 
وز على غريه من البشر من حصول األعراض واألمراض اليت         ال عليه ما جي

  :توجب النقص والتنفري كما قال صاحب العقيدة 
  بغري نقص كخفيف املرض::   وجائز يف حقهم من عرض   

وأنه صلى اهللا عليه وسلم عبد ال ميلك لنفسه ضراً وال نفعاً وال موتاً          
 قُل الَّ أَملك لنفِْسي نفْعاً        :  شاء اهللا ، قال تعاىل وال حياة وال نشوراً إال ما

 نِيسا ممرِ ويالْخ نم تكْثَرتالَس بيالْغ لَمأَع كُنت لَوو اء اللّها شاً إِالَّ مرالَ ضو
  .١٨٨ :عراف  األالسوُء إِنْ أَناْ إِالَّ نذير وبشري لِّقَومٍ يؤمنونَ 

وأنـه صلى اهللا عليـه وسلم قد أدى الرسالـة وبلغ األمانة ونصح األمــة                      
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وكشف الغمة وجاهد يف سبيل اهللا حىت أتاه اليقني ، فانتقل إىل جوار ربه راضياً 
   . إِنك ميت وإِنهم ميتونَ : مرضياً كما قال تعاىل 

   .وما جعلْنا لبشرٍ من قَبلك الْخلْد أَفَإِن مت فَهم الْخالدونَ  : وقال 

والعبودية هي أشرف صفاته صلى اهللا عليه وسلم ، ولذلك فإنه يفتخر ا 
 سبحانَ الَّذي أَسرى    ووصفه اهللا ا يف أعلى مقام ] إمنا أنا عبد : [ ويقول 
 هدببِعال  ، وق :  ًدابل هلَيونَ عكُونوا يكَاد وهعدي اللَّه دبع ا قَاملَم هأَنو  . 

والبشرية هي عني إعجازه فهو بشر من جنس البشر لكنه متميز عنهم مبا ال     
يلحقه به أحد منهم أو يساويه كما قال صلى اهللا عليه وسلم عن نفسه يف احلديث 

  ))..لست كهيئتكم إين أبيت عند ريب يطعمين ويسقيينإين ((: الصحيح  
وذا ظهر أن وصفه صلى اهللا عليه وسلم بالبشرية جيب أن يقترن مبا مييزه    

عن عامة البشر من ذكر خصائصه الفريدة ومناقبه احلميدة ، وهذا ليس خاصاً به 
 لتكون  صلى اهللا عليه وسلم ، بل هو عام يف حق مجيع رسل اهللا سبحانه وتعاىل

نظرتنا إليهم الئقة مبقامهم ، وذلك ألن مالحظة البشرية العادية اردة فيهم دون 
غريها هي نظرة جاهلية شركية ، ويف القرآن شواهد كثرية على ذلك ، فمن ذلك 

 فَقَالَ الْمُأل الَّذين كَفَرواْ من : قول قوم نوح يف حقه فيما حكاه اهللا عنهم إذ قال 
 هموا قثْلَنراً مشإِالَّ ب اكرا نم ٢٧:  سورة هود.   

:   ومن ذلك قول قوم موسى وهارون يف حقهما فيما حكاه اهللا عنهم إذ قال 
  َونابِدا عا لَنمهمقَوا ونثْلنِ ميرشبل نمؤفَقَالُوا أَن  ٤٧:  املؤمنون.   

 ما أَنت إِلَّا : اه اهللا عنهم بقوله ومن ذلك قول مثود لنبيهم صاحل فيما حك
   نيقادالص نم إِن كُنت ةبِآي ا فَأْتثْلُنم رشب ١٥٤:  سورة الشعراء.   

:     ومن ذلك قول أصحاب األيكة لنبيهم شعيب فيما حكاه اهللا عنهم بقوله 
ِإ ا أَنتمو رِينحسالْم نم ا أَنتمقَالُوا إِن  بِنيالْكَاذ  نلَم كظُنإِن نا وثْلُنم رشلَّا ب 

   .١٨٦: سورة الشعراء 
  ومن ذلك قول املشركني يف حق سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم قد رأوه
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 وقَالُوا مالِ هذَا الرسولِ يأْكُلُ : بعني البشرية اردة فيما حكاه اهللا عنهم بقوله 
و اماقِ الطَّعوي الْأَسي فشمي ولقد حتدث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ، 

نفسه حديث الصدق مبا أكرمه اهللا تعاىل به من عظيم الصفات وخوارق العادات  
  .)١(اليت متيز ا عن سائر أنواع البشر 

  : فمن ذلك ما جاء يف احلديث الصحيح أنه قال 
   .))تنام عيناي وال ينام قليب (( 

  :وجاء يف الصحيح أنه قال 
  )) ..إين أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي (( 

  : وجاء يف الصحيح أنه قال 
  )) .أوتيت مفاتيح خزائن األرض (( 

وهو صلى اهللا عليه وسلم وإن كان قد مات إال أنه حي حياة برزخية       
ه وتعرض عليه أعمال كاملة يسمع الكالم ويرد السالم وتبلغه صالة من يصلي علي

األمة فيفرح بعمل احملسنني ويستغفر للمسيئني وأن اهللا حرم على األرض أن تأكل 
  .جسده فهو حمفوظ من اآلفات والعوارض األرضية 

  :وعن أوس بن أوس رضي اهللا عنه قال 
فيه : من أفضل أيامكم يوم اجلمعة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ((     

ه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة ، فأكثروا علي من الصالة فيه ، خلق آدم وفي
وكيف تعرض صالتنا ! يا رسول اهللا : قالوا )) . فإن صالتكم معروضة علي

إن اهللا عز وجل حرم على األرض أن : ((عليك وقد أرمت يعين بليت ؟ فقال 
  )) ..تأكل أجساد األنبياء

  . حبان يف صحيحه واحلاكم وصححهرواه أمحد وأبو داود وابن ماجه وابن
إنباء     ((ويف ذلك رسالة خاصة للحافظ جالل الدين السيوطي أمساها 

  )) .األذكياء حبياة األنبياء
  :عن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

                                                        
  )) .األنبياء بشر ولكن ((  سيأيت حبث خاص يف هذا املوضوع بعنوان )١(
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حيايت خري لكم حتدثون وحيدث لكم ، فإذا أنا مت كانت وفايت خرياً لكم (( 
  )) .عرض علي أعمالكم فإن رأيت خرياً محدت اهللا وإن رأيت شراً استغفرت لكمت

  .رواه البزار ورجاله رجال الصحيح : قال اهليثمي 
  :وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

   )) .ما من أحد يسلم علي إال رد اهللا علي روحي حىت أرد عليه السالم((
رد علي روحي أي نطقي ، وعن : قال بعض العلماء . رواه أمحد وأبو داود 

  :عمار بن يسار رضي اهللا عنه قال 
إن اهللا وكّل بقربي ملكاً أعطاه اهللا أمساء       : قال رسول اهللا ((

اخلالئق ، فال يصلي علي أحد إىل يوم القيامة إال أبلغين بامسه واسم أبيه ، هذا 
  )) .ن قد صلى عليكفالن بن فال

   : قال رسول اهللا : رواه البزار وأبو الشيخ ابن حبان ولفظه 
إن هللا تبارك وتعاىل ملكاً أعطاه أمساء اخلالئق فهو قائم على قربي إذا ((

صلى عليك فالن بن فالن ، ! يا حممد : مت ، فليس أحد يصلي علي إال قال 
  )) ..رجل بكل واحدة عشراًفيصلي الرب تبارك وتعاىل على ذلك ال: قال 

   .)٢(رواه الطرباين يف الكبري بنحوه 
وهو صلى اهللا عليه وسلم وإن كان قد مات إال أن فضله ومقامه وجاهه عند 
ربه باق ال شك يف ذلك وال ريب عند أهل اإلميان ، ولذلك فإن التوسل به إىل اهللا 

لك املعاين واعتقاد حمبته سبحانه وتعاىل إمنا يرجع يف احلقيقة إىل اعتقاد وجود ت
وكرامته عند ربه وإىل اإلميان به وبرسالته ، وليس هو عبادة له ، بل إنه مهما عظمت 

  .درجته وعلت رتبته فهو خملوق ال يضر وال ينفع من دون اهللا إال بإذنه 
   .م إِلَه واحد  قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُ: قال تعاىل 

  
]  ]  ] 

                                                        
 كثري من هذه األحاديث سيأيت مفصالً يف مباحث أخرى من هذه الرسالة ملناسبة أخرى ، واحلديث الواحد يستدل بـه     )٢(

  .ع واحد العلماء على أكثر من مسألة يف أكثر من موض
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  أمور مشتركة بني املقامني
  ال تنايف التنــزيه

وقد أخطأ كثري من الناس يف فهم بعض األمور املشتركة بني املقامني              
  .فظن أن نسبتها إىل مقام املخلوق شرك باهللا تعاىل ) مقام اخلالق ومقام املخلوق ( 

 ، اليت خيطئ بعضهم يف          )٣(ة مثالً ومن ذلك بعض اخلصائص النبوي
فهمها فيقيسوا مبقياس البشرية ، ولذلك يستكثروا ويستعظموا على رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم ، ويرون أن وصفه ا معناه وصفه ببعض صفات األلوهية ، 
م وهذا جهل حمض ألنه سبحانه وتعاىل يعطي من يشاء وكما يشاء بال موجب ملز

وإمنا هو تفضل على من أراد إكرامه ورفع مقامه وإظهار فضله على غريه من البشر 
وليس يف ذلك انتزاع حلقوق الربوبية وصفات األلوهية ، فهي حمفوظة مبا يناسب 

وإذا اتصف املخلوق بشيء منها فيكون مبا يناسب : مقام احلق سبحانه وتعاىل 
 وفضله وإرادته ال بقوة املخلوق وال البشرية من كوا حمدودة مكتسبة بإذن اهللا

تدبريه وال أمره إذ هو عاجز ضعيف ال ميلك لنفسه ضراً وال نفعاً وال موتاً وال حياة 
وال نشوراً ، وكم من أمور جاء ما يدل على أا حق هللا سبحانه وتعاىل ، ولكنه 

  .سبحانه وتعاىل من ا على نبيه صلى اهللا عليه وسلم وغريه 

 فال يرفعه وصفه ا إىل مقام األلوهية أو جيعله شريكاً هللا           وحينئذ
  .سبحانه وتعاىل

 ، وهي     قُل لِّلَّه الشفَاعةُ : الشفاعة ، فهي هللا ، قال اهللا تعاىل : فمنها 
ثابتة للرسول صلى اهللا عليه وسلم ولغريه من الشفعاء بإذن اهللا كما جاء يف   

  )) .. الشفاعةأوتيت((: احلديث 

  )) ..أنا أول شافع ومشفع((: وحديث 
                                                        

  . سيأيت يف هذه الرسالة حبث خاص عن اخلصائص احملمدية وموقف العلماء منها ، وما نذكره هنا هو من باب التنظري )٣(
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 قُل لَّا يعلَم من في     : علم الغيب ، فهو هللا سبحانه وتعاىل : ومنها 
 إِلَّا اللَّه بيضِ الْغالْأَرو اتاومالس    وقد ثبت أن اهللا تعاىل علّم نبيه من الغيب ، 

إِلَّا منِ } ٢٦{ الْغيبِ فَلَا يظْهِر علَى غَيبِه أَحداً  عالمما علّمه وأعطاه ما أعطاه 
   .ارتضى من رسولٍ  

 إِنك لَا تهدي        : اهلداية فهي خاصة باهللا تعاىل ، قال اهللا تعاىل : ومنها 
 عليه وسلم له  ، وقد جاء أنه صلى اهللامن أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من يشاُء  

 ، واهلداية األوىل غري  وإِنك لَتهدي إِلَى صراط مستقيمٍ  : شيء من ذلك فقال 
اهلداية الثانية ، وهذا إمنا يفهمه العقالء من املؤمنني الذين يعلمون الفرق بني اخلالق 

و أن يقول وإنك لتهدي هداية إرشاد ، أ: واملخلوق ، ولوال ذلك الحتاج أن يقول 
وإنك لتهدي هداية غري هدايتنا ، ولكن كل ذلك مل حيصل ، بل أثبت له هداية 
مطلقة بال قيد وال شرط ، ألن املوحد منا معشر املخاطبني من أهل اإلسالم يفهم 
معاين األلفاظ ويدرك اختالف مدلوالا بالنسبة ملا أضيف إىل اهللا ، وبالنسبة ملا 

هللا عليه وسلم ، ونظري هذا ما جاء يف القرآن من  أضيف إىل رسول اهللا صلى ا
 ،  بِالْمؤمنِني رؤوف رحيم  :  بالرأفة والرمحة إذ يقول وصف رسول اهللا 

ووصف اهللا سبحانه وتعاىل نفسه بذلك أيضاً يف أكثر من موضع ، فهو سبحانه  
الثانية غري األوىل ، وملا وصف  ، ومعلوم أن الرأفة والرمحة  رؤوف رحيم  وتعاىل 

نبيه صلى اهللا عليه وسلم بذلك الوصف وصفه به باإلطالق بال قيد وال شرط ،   
ألن املخاطب وهو موحد مؤمن باهللا يعلم الفرق بني اخلالق واملخلوق ، ولوال ذلك 

رؤوف برأفة غري رأفتنا ، ورحيم : الحتاج أن يقول يف وصفه صلى اهللا عليه وسلم 
رؤوف برأفة خاصة أو رحيم برمحة خاصة ، أو       :  غري رمحتنا أو أن يقول برمحة

رؤوف برأفة بشرية ورحيم برمحة بشرية ، ولكن كل ذلك مل حيصل ، بل : أن يقول 
  .بِالْمؤمنِني رؤوف رحيم:أثبت له رأفة مطلقة ورمحة مطلقة بال قيد وال شرط،فقال

]  ]  ]  

  ستعمـالهااز العقلي وا
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وال شك أن ااز العقلي مستعمل يف الكتاب والسنة ، فمن ذلك قوله      
 ، فإسناد الزيادة إىل اآليات جماز  وإِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِمياناً : تعاىل 

  .عقلي ألا سبب يف الزيادة ، والذي يزيد حقيقة هو اهللا تعاىل وحده 
 ، فإسناد اجلعل إىل اليوم جماز عقلي ،  يوماً يجعلُ الْوِلْدانَ شيباً : ىل وقوله تعا

ألن اليوم حمل جعلهم شيباً فاجلعل املذكور واقع يف اليوم ، واجلاعل حقيقة هو اهللا 
ناد  ، فإن إس ولَا يغوثَ ويعوق ونسراً وقَد أَضلُّوا كَثرياً : تعاىل ، وقوله تعاىل 

اإلضالل إىل األصنام جماز عقلي ألا سبب يف حدوث اإلضالل ، واهلادي     
 يا هامانُ ابنِ لي : وقوله تعاىل حكاية عن فرعون . واملضل هو اهللا تعاىل وحده 

 ، فإسناد البناء إىل هامان جماز عقلي ألنه سبب فهو آمر يأمر وال يبين  صرحاً 
  )) .من العمال((م الفعلة بنفسه ، والباين إمنا ه

وأما األحاديث ففيها شيء كثري يعرفه من وقف عليها ، وكان ممن يعرف  
:   الفرق بني اإلسناد احلقيقي واازي فال حاجة إىل اإلطالة بنقلها ، وقال العلماء 

إن صدور ذلك اإلسناد من موحد كاف يف جعله إسناداً جمازياً ألن االعتقاد  
اد أن اخلالق للعباد وأفعاهلم هو اهللا وحده فهو اخلالق للعباد  الصحيح هو اعتق

وأفعاهلم ال تأثري ألحد سواه ال حلي وال مليت فهذا االعتقاد هو التوحيد احملض ، 
  .خبالف ما لو اعتقد غري هذا فإنه يقع يف اإلشراك 

]  ]  ]  
  ضرورة مالحظة النسبة اازية
  يف مقياس الكفر واإلميان

 طوائف من أهل الضالالت بذيل شبهة ظواهر األلفاظ دون    وقد متسكت
نظر إىل القرائن واملقاصد وبدون نظر إىل اجلمع مبا ال يؤدي إىل التعارض بني الوارد 

 ،  إِنا جعلْناه قُرآناً عربِياً : كالقائلني خبلق القرآن متسكوا بنحو قوله تعاىل 
 ،                         فَبِما كَسبت أَيديكُم : وله تعاىل والقائلني بالقدر متسكوا بنحو ق

:    إىل غري ذلك ، والقائلني باجلرب متسكوا بنحو قوله تعاىل  بِما كُنتم تعملُونَ و 
 َلُونمعا تمو لَقَكُمخ اللَّهو  ، ر اللّه نلَـكو تيمإِذْ ر تيما رمى  وم.   
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وكشف الغطاء عن ذلك أن مجيع األمة غري القدرية على أن أفعال العباد   
 وما رميت إِذْ :  ، وقوله تعاىل  واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ : خملوقة هللا تعاىل 

ن  ، وإن كان جيوز أن يوصف ا العبد على وجه آخر مرميت ولَـكن اللّه رمى 
 لَها ما كَسبت وعلَيها             : التعلق يعرب عنه باالكتساب كما يف قوله تعاىل 

 تبسا اكْتم وقوله تعاىل ،  : يكُمدأَي تبا كَسفَبِم  إىل غري ذلك من اآليات 
املصرحة بإضافة الكسب إىل العبد ، وليس من ضرورة تعلق القدرة باملقدور أن 

ن باالختراع فقط ألن قدرة اهللا تعاىل يف األزل كانت متعلقة بالعامل قبل اختراعه يكو
  .تعاىل لوجوده ، وهي عند اختراعه متعلقة به بنوع آخر من التعلق 

  :حقيقة نسبة األفعال للعباد 
وأفعال . ومن هذا يظهر أن تعلق القدرة ليس خمصوصاً حبصول املقدور ا 

ى طريق الكسب ال االختراع ألن اهللا تعاىل هو املخترع هلا ، العباد نسبتها إليهم عل
واملقدر هلا ، واملريد هلا ، وال يرد أنه كيف يريد ما ى عنه ، ألن األمر يغاير   

 وما : اإلرادة بدليل أمره مجيع الناس باإلميان ، ومل يرده من أكثرهم لقوله تعاىل 
بِم تصرح لَواسِ والن أَكْثَر نِنيمؤ    فنسبة األفعال إىل العباد من نسبة املسبب ، 

إىل السبب أو الواسطة ، وهذا ال منافاة فيه ، ألن مسبب األسباب هو الذي      
خلق الواسطة وخلق فيها معىن الوساطة ولوال ذلك الذي أودع اهللا تعاىل فيها مل 

جلماد واألفالك واملطر تصلح أن تكون واسطة وسواء كانت مما مل يودع العقل كا
  .والنار ، أو كانت عاقلة من ملك أو إنسي أو جين 

  :اختالف املعىن باختالف النسبة اللفظية 
ال تعقل نسبة الفعل الواحد إىل فاعلني الستحالة اجتماع  : ولعلك تقول 

نعم ، هو كما قلتم لكن حمله إذا مل يكن الفاعل   : مؤثرين على أثر واحد ، فنقول 
  .معىن واحد يف االستعمال إال 

أما إذا كان له معنيان فيكون االسم جممالً متردداً بينهما يف االستعمال ،  
وحينئذ ال ميتنع إطالقه على كل منهما كما هو املعلوم من االستعمال يف األمساء 

قتله السياف ، : قتل األمري فالناً ، ويقال : املشتركة أو يف احلقيقة وااز كما يقال 
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:    فإطالق القتل على األمري مبعىن غري املعىن الذي أطلق به على السياف ، فقولنا 
إن املخلوق فاعل فمعناه أنه : إن اهللا تعاىل فاعل مبعىن أنه املخترع املوجد ، وقولنا 

احملل الذي خلق اهللا تعاىل فيه القدرة بعد أن خلق فيه اإلرادة بعد أن خلق فيه    
لقدرة باإلرادة واحلركة بالقدرة ارتباط املعلول بالعلة وارتباط العلم ، فارتباط ا

املخترع باملخترع هذا إذا كان احملل عاقالً وإال فهو من ترتيب املسببات على أسباا 
، فصح أن يسمى كل ما له ارتباط بقدرة فاعالً كيفما كان االرتباط ، كما يسمى 

عتبار ، ألن القتل ارتبط بكليهما ، وإن كان السياف قاتالً باعتبار ، واألمري قاتالً با
ارتباطه على وجهني خمتلفني ساغ تسمية كل منهما فاعالً ، فمثل ذلك اعتبار 
املقدورات بالقدرتني ، والدليل على جواز هذه النسبة وتطابقها نسبة اهللا تعاىل 

 بعينها إىل األفعال إىل املالئكة تارة وتارة إىل غريهم من العباد ، ومرة أخرى نسبها
:  ، وقال تعاىل  قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم : نفسه ، فقال تعاىل 

 اهتوم نيح فَّى الْأَنفُسوتي اللَّه  وقال تعاىل ،  : َثُونرحا تم متأَيأَفَر  باإلضافة 
بنا الْماء صباً ثُم شقَقْنا الْأَرض شقّاً فَأَنبتنا فيها        أَنا صب: إلينا ، مث قال تعاىل 

 ، مث قال  فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا فَتمثَّلَ لَها بشراً سوِياً :  اآليات ، وقال تعاىل حباً 
:    ه السالم ، وقال تعاىل  ، والنافخ جربيل علي فَنفَخنا فيها من روحنا : تعاىل 

 هآنقُر بِعفَات اهأْنفَإِذَا قَر    والقارئ الذي يسمع النيب قراءته جربيل ، وقال ، 
 وما رميت إِذْ رميت ولَـكن اللّه ..   فَلَم تقْتلُوهم ولَـكن اللّه قَتلَهم : تعاىل 
قتل وأثبته لنفسه ، ونفى عنه الرمي وأثبته لنفسه ، وليس  ، فنفى عنهم الرمى 

املراد نفي احلس من قتلهم الكفار ورميه هلم عليه السالم باحلصباء ولكن املعىن    
أم ما قتلوهم وال رموهم باملعىن الذي يكون الرب به قتلهم ورماهم وهو االختراع 

ولَو :عل إليهما معاً كقوله تعاىل والتقدير إذ مها معنيان خمتلفان ، وتارة ينسب الف
ولُهسرو هلن فَضم ا اللّهينتؤيس ا اللّهنبسقَالُواْ حو ولُهسرو اللّه ماها آتاْ موضر مهأَن.  

أن اهللا تبارك وتعاىل إذا أراد أن خيلق   : - رضي اهللا عنها –وروت عائشة 
:     الرحم فيأخذ النطفة بيده مث يصورها جسداً ، فيقول اجلنني يبعث ملكاً فيدخل 
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أذكر أم أنثى ؟ أسوي أم معوج ؟ فيقول تعاىل ما شاء ، وخيلق امللك ،    ! يا رب 
  .فيصور امللك مث ينفخ فيه الروح بالسعادة أو بالشقاوة : ويف لفظ آخر 

ناقض فإذا فهمت هذا اتضح لك أن الفعل يستعمل على وجوه خمتلفة وال ت
 تؤتي أُكُلَها كُلَّ : بينهما ، ولذلك الفعل ينسب تارة للجماد كما يف قوله تعاىل 

 ، فالشجرة ال يتأتى منها اإلتيان بثمرها ، وكما يف قوله صلى اهللا حنيٍ بِإِذْن ربها 
ن ، كما يف الطرباين وابن حبا.. خذها لو مل تأا ألتتك : عليه وسلم للذي ناوله مترة 

فإضافة اإلتيان ختتلف إىل الرجل وإىل التمرة ، فمعىن إتيان التمرة غري معىن إتيان 
الرجل ، فاإلتيان منهما جمازان خمتلفان يف االعتبار ، فمجاز إطالق اإلتيان على 

  .الرجل مبعىن أن اهللا خلق فيه القدرة واإلرادة لإلتيان ا 
 ا ، واحلقيقة إمنا هي إضافة اإلتيان إىل   وإتيان التمرة مبعىن أن اهللا يسبب من يأيت

اهللا تعاىل يف كل منهما ، وألجل اختالف االعتبار يف الوسائط تارة تكون مالحظة 
 إِنما : الوسائط يف األفعال كفراً كما يف جواب قارون ملوسى عليه السالم بقوله 

ن عبادي مؤمن يب وكافر ، أصبح م:  ، وكما يف حديث أُوتيته علَى علْمٍ عندي 
مطرنا بفضل اهللا ورمحته فذلك مؤمن يب كافر بالكوكب ، وأما من  : فأما من قال 

مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر يب مؤمن بالكوكب ، وهذا الكفر باعتبار  : قال 
مطرنا : اختلف العلماء يف كفر من قال : أن الواسطة مؤثرة وخمترعة ، قال النووي 

  : على قولني بنوء كذا
  أحدمها

:      هو كفر باهللا تعاىل سالب ألصل اإلميان خمرج من ملة اإلسالم ، قالوا 
وهذا فيمن قال ذلك معتقداً أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر كما كان بعض 
أهل اجلاهلية يزعم ، ومن اعتقد هذا فال شك يف كفره ، وهذا القول هو الذي  

وعلى  : ، والشافعي منهم وهو ظاهر يف احلديث ، قالوا ذهب إليه مجاهري العلماء 
  مطرنا بنوء كذا معتقداً أنه من اهللا تعاىل وبرمحته وأن النوء ميقات لـه : هذا لو قال 

  
  .مطرنا يف وقت كذا ، فهذا ال يكفر : وعالمة اعتباراً بالعادة ، فكأنه قال 
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، وسبب الكراهة أا     واختلفوا يف كراهته لكنها كراهة ترتيه ال إمث فيها 
كلمة مترددة بني الكفر وغريه ، فيساء الظن بصاحبها وألا شعار اجلاهلية ، ومن 

  .سلك مسلكهم 
  :والقول الثاين 

أن املراد كفر نعمة اهللا تعاىل القتصاره على       : يف أصل تأويل احلديث 
 ، ويؤيد هذا  إضافة الغيث إىل الكوكب ، وهذا فيمن ال يعتقد تدبري الكوكب

أصبح من الناس شاكر وكافر ، ويف الرواية : التأويل الرواية األخرية يف الباب 
ما أنزل اهللا تعاىل من السماء من بركة إال أصبح فريق من الناس ا  : األخرى 
  .ا يدل على أنه كفر النعمة ، واهللا أعلم اهـ : فقوله . كافرين 

ى أن من نسب الفعل إىل الواسطة ال       فأنت تراه قال باتفاق العلماء عل
يكفر إال إذا اعتقد أا هي الفاعلة املدبرة املخترعة ، وإذا مل تكن مالحظة الواسطة 

ذا االعتبار حبيث أن الواسطة عالمة أو ظرف اخللق املقدور فيها فال كفر ، بل   
  :تارة يندب الشرع إىل مالحظتها كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه فإن مل تستطيعوا فادعوا له حىت (( 
  )) .تعلموا أنكم قد كافأمتوه 

  : وقوله صلى اهللا عليه وسلم 

  )) ..من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا((

وذلك ألن مالحظة الواسطة ذا االعتبار ال ينايف رؤية املنة هللا سبحانه     
ز وجل على عباده يف مواضع على أعماهلم بل وأثام عليها وتعاىل ، وقد أثىن اهللا ع

 نِعم الْعبد إِنه : واخلالق لقدرم عليها كقوله تعاىل . وهو الباعث إلرادم هلا 
 ابأَو وقوله تعاىل ،  : ٌةادزِيى ونسواْ الْحنسأَح ينلِّلَّذ  وقـال تعاىل ،  : قَد 

  . اآلية  زكَّاها أَفْلَح من
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وإذا ظهر لك أن الفعل يستعمل على وجوه خمتلفة فال تتناقض هذه املعاين     
  .إذا فهمت الفهم الصحيح السليم 

فاملعاين أوسع من العبارات ، والصدور أوسع من الكتب املؤلفات ، ولو    
التفرقة من  وقفنا مع حقيقة اللفظ دون ااز ، مل جند إىل اجلمع بني النصوص أو 

 رب : جواز ، أال ترى إىل ما أخرب اهللا تعاىل به عن إبراهيم عليه السالم من قوله 
 ، أترى أن إبراهيم يشرك مع اهللا تعاىل اجلماد وهو إِنهن أَضلَلْن كَثرياً من الناسِ 

  ، واألمر اجلامع يف ذلك ا تعملُونَ  أَتعبدونَ ما تنحتونَ واللَّه خلَقَكُم وم: القائل 
أن من أشرك مع اهللا جل جالله غريه يف االختراع والتأثري فهو مشرك سواء كان 
امللحوظ معه مجاداً أو آدمياً نبياً أو غريه ، ومن اعتقد السببية يف شيء من ذلك 

لفاعل هو    اطردت أو مل تطرد ، فجعل اهللا تعاىل هلا سبباً حلصول مسبباا ، وأن ا
اهللا وحده ال شريك له فهو مؤمن ، ولو أخطأ يف ظنه ما ليس بسبب سبباً ألن   

  .خطأه يف السبب ال يف املسبب اخلالق املدبر جل جالله وعظم شأنه 

  
]  ]  ]  
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  التعظيم بني العبادة واألدب

ن    خيطئ كثري من الناس يف فهم حقيقة التعظيم وحقيقة العبادة ، فيخلطو
بينهما خلطاً بيناً ويعتربون أن أي نوع من أنواع التعظيم هو عبادة للمعظم      

 بسيدنا وموالنا ، والوقوف أمامه يف الزيارة  فالقيام وتقبيل اليد وتعظيم النيب 
بأدب ووقار وخضوع ، كل ذلك غلو عندهم يؤدي إىل العبادة لغري اهللا تعاىل ،  

 ال يرضاه اهللا وال رسوله وتكلف تأباه روح الشريعة وهذا يف احلقيقة جهل وتعنت
  .اإلسالمية 

فهذا آدم أول اجلنس اإلنساين ، وأول عباد اهللا الصاحلني من هذا اجلنس      
أمر اهللا تعاىل املالئكة بالسجود له إكراماً وتعظيماً ملا آتاه من علمه وإعالماً هلم 

 وإِذْ قُلْنا للْمآلئكَة اسجدواْ        : باصطفائه من بني سائر خملوقاته ، قال تعاىل
آلدم فَسجدواْ إَالَّ إِبليس قَالَ أَأَسجد لمن خلَقْت طيناً قَالَ أَرأَيتك هـذَا الَّذي 

 لَيع تمكَر ويف آية أخرى قال .  إىل آخر اآلية :ننِي ملَقْتخ هنم رياْ خأَن      
 فَسجد الْمآلئكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ إِالَّ : ويف آية أخرى  .. نارٍ وخلَقْته من طنيٍ 

 يناجِدالس عكُونَ مى أَن يأَب يسلإِب ..  فاملالئكة عليهم السالم عظموا من عظمه
 الدين برأيه   اهللا ، وإبليس تكرب أن يسجد ملن خلق من طني ، فهو أول من قاس

أنا خري منه ، وعلل ذلك بعلة خلقه من نار وخلق آدم من طني وأنف من : وقال 
تكرمته عليه واستنكف من السجود له ، فهو أول املتكربين ومل يعظم من عظمه    
اهللا ، فطرد من رمحة اهللا لتكربه على هذا العبد الصاحل وهو عني التكرب على اهللا    

و هللا إذ هو بأمره ، وإمنا جعل السجود له تشريفاً وتكرمياً له ألن السجود إمنا ه
  .عليهم وكان من املوحدين فلم ينفعه توحيده

:         ومما جاء يف تعظيم الصاحلني قال اهللا تعاىل يف حق يوسف عليه السالم 
ًداجس واْ لَهرخشِ ورلَى الْعع هيوأَب فَعروريفاً وتعظيماً له عليهم،  حتية وتكرمياً وتش

ولعله كان جائزاً . وخروا : والسجود من إخوته له إىل األرض يدل عليه قوله تعاىل 
يف شرعهم ، أو كسجود املالئكة آلدم عليه السالم تشريفاً وتعظيماً وامتثاالً ألمر   

  .اهللا تأويالً لرؤيا يوسف إذ رؤيا األنبياء وحي 
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 إِنا أَرسلْناك شاهداً        :  تعاىل يف حقه  فقد قال اهللاأما نبينا حممد 
وهقِّروتو وهرزعتو هولسرو وا بِاللَّهنمؤتيراً لذنراً وشبمووقال ، : وانآم ينا الَّذها أَيي

 هولسرو يِ اللَّهدي نيوا بمقَدلَا ت وقال ،  :ا أَيوا   يفَعروا لَا تنآم ينا الَّذه
 بِيالن توص قفَو كُماتوأَص وقال تعاىل .  اآليات الثالث : اءعلُوا دعجلَا ت 

 ، وى عن التقدم بني يديه بالقول وسوء الرسولِ بينكُم كَدعاء بعضكُم بعضاً 
ال تقولوا قبل أن يقول ، أي         : عبد اهللا األدب بسبقه بالكالم ، قال سهل بن 

ال تتكلموا قبله ، وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا ، ووا عن التقدم والتعجل بقضاء 
أمر قبل قضائه فيه ، وأن يفتوا بشيء يف ذلك من قتال أو غريه من أمر دينهم إال 

 واتقُوا اللَّه  : ال بأمره ، وال يسبقوه به ، مث وعظهم وحذرهم من خمالفة ذلك فق
 يملع يعمس إِنَّ اللَّه اتقوا اهللا يف إمهال حقه وتضييع حرمته ، إنه :  ، قال السلمي

مسيع لقولكم ، عليم بفعلكم ، مث اهم عن رفع الصوت فوق صوته واجلهر له 
ه ، كما ينادي بعضهم بعضاً بامس: بالقول كما جيهر بعضهم لبعض ويرفع صوته ،وقيل

أي ال تسابقوه بالكالم وتغلظوا له باخلطاب وال تنادوه بامسه : قال أبو حممد مكي 
نداء بعضكم لبعض ولكن عظموه ووقروه ونادوه بأشرف ما حيب أن ينادى به      

 لَا تجعلُوا دعاء  : يا رسول اهللا ، يا نيب اهللا ، وهذا كقوله يف اآلية األخرى 
كُمنيولِ بسضاً الرعكُم بضعاء بعكَد  ال ختاطبوه إال مستفهمني ،   :  ، وقال غريه

واآلية نزلت  .. مث خوفهم اهللا تعاىل حببوط أعماهلم إن هم فعلوا ذلك وحذرهم منه 
 فنادوه يا حممد أخرج إلينا ، فذمهم اهللا تعاىل باجلهل   يف مجاعة أتوا النيب 

  .ووصفهم بأن أكثرهم ال يعقلون 
يقول عمرو بن العاص رضي اهللا عنه ، وما كان أحد أحب إيلَّ من رسول     

 وال أجل يف عيين منه ، وما كنت أطيق أن أمأل عيين منه إجالالً له ،        اهللا 
رواه مسلم يف     . ولو سئلت أن أصفه ما أطقت ألين مل أكن أمأل عيين منه 

  ) .م يهدم ما قبلهباب كون اإلسال(الصحيح ، كتاب اإلميان ، 
 كان خيرج على أصحابه من وروى الترمذي عن أنس أن رسول اهللا 

املهاجرين واألنصار وهم جلوس ، فيهم أبو بكر وعمر ، فال يرفع أحد منهم إليه 
بصره إال أبو بكر وعمر، فإما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ، ويبتسمان إليه 

  .ويبتسم هلما 
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وأصحابه حوله كأمنا على  أتيت النيب : ك قال وروى أسامة بن شري
رؤوسهم الطري ، ويف صفته إذا تكلم أطرق جلساؤه كأمنا على رؤوسهم الطري ، 

ورأى       وقال عروة بن مسعود حني وجهته قريش عام القضية إىل رسول اهللا 
ن عليه من تعظيم أصحابه له ما رأى وأنه ال يتوضأ إال ابتدروا وضوءه وكانوا يقتتلو

وال يبصق بصاقاً ، وال يتنخم خنامة إال تلقوها بأكفهم فدلكوا ا وجوههم 
وأجسادهم ، وال تسقط منه شعره إال ابتدروها وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره وإذا 
تكلم خفضوا أصوام عنده وما حيدون إليه النظر تعظيماً له ، فلما رجع إىل قريش 

كسرى يف ملكه وقيصر يف ملكه والنجاشي يف   يا معشر قريش إين جئت : قال 
إن : ملكه ، وإين واهللا ما رأيت ملكاً يف قوم قط مثل حممد يف أصحابه ، ويف رواية 

رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم حممداً أصحابه ، وقد رأيت قوماً             
  .ال يسلمونه أبداً

ة بن شريك رضي اهللا       وأخرج الطرباين وابن حبان يف صحيحه عن أسام
  :عنه قال
كأمنا على رؤوسنا الطري ، ما يتكلم منا  كنا جلوساً عند النيب ((

: من أحب عباد اهللا إىل اهللا تعاىل ؟ قال : متكلم ، إذ جاءه أناس فقالوا 
رواه الطرباين  : ، وقال ) ١٨٧ ص٤ج( كذا يف الترغيب )) ..أحسنهم خلقاً

  .يح برجال حمتج م يف الصح
  : وأخرج أبو يعلى وصححه عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال 

عن األمر ، فأؤخره سنتني من  لقد كنت أريد أن أسأل رسول اهللا ((
  : وأخرج البيهقي عن الزهري قال )) ..هيبته

كان إذا توضأ أو  حدثين من ال أم من األنصار أن رسول اهللا ((
 ا وجوههم وجلودهم،فقال رسول اهللا تنخم ابتدروا خنامته فمسحوا  :

من أحب :  نلتمس به الربكة ، فقال رسول اهللا : مل تفعلون هذا ؟ قالوا 
  )) ..أن حيبه اهللا ورسوله فليصدق احلديث وليؤد األمانة وال يؤذ جاره

  ).٢٢٨ ص٨ج(كذا يف الكرت 
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    وجوب: واحلاصل أن هنا أمرين عظيمني البد من مالحظتهما ، أحدمها 
ورفع رتبته عن سائر اخللق ، والثاين إفراد الربوبية واعتقاد أن اهللا  تعظيم النيب 

تبارك وتعاىل منفرد بذاته وصفاته وأفعاله عن مجيع خلقه ، فمن اعتقد يف خملوق 
 كاملشركني الذين –مشاركة الباري سبحانه وتعاىل يف شيء من ذلك فقد أشرك 

عن  م واستحقاقها العبادة ، ومن قصر بالرسول كانوا يعتقدون األلوهية لألصنا
  .شيء من مرتبته فقد عصى أو كفر 

بأنواع التعظيم ، ومل يصفه بشيء من صفات    وأما من بالغ يف تعظيمه 
الباري عز وجل فقد أصاب احلق وحافظ على جناب الربوبية والرسالة مجيعاً ،  

  .وذلك هو القول الذي ال إفراط فيه وال تفريط 
وإذا وجد يف كالم املؤمنني إسناد شيء لغري اهللا تعاىل جيب محله على ااز 

  .العقلي ، وال سبيل إىل تكفريهم ، إذ ااز العقلي مستعمل يف الكتاب والسنة 
  
  

]  ]  ]  
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  الواسطة الشركية
  

خيطئ كثري من الناس يف فهم حقيقة الواسطة فيطلقون احلكم هكذا         
فاً بأن الواسطة شرك ، وأن من اختذ واسطة بأي كيفية كانت فقد أشرك باهللا ، جزا

  ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى : وأن شأنه يف هذا شأن املشركني القائلني 
 ، وهذا كالم مردود ، واالستدالل باآلية يف غري حمله ، وذلك ألن هذه اآلية الكرمية

صرحية يف اإلنكار على املشركني عبادم لألصنام واختاذها آهلة من دونه تعاىل 
وإشراكهم إياها يف دعوى الربوبية على أن عبادم هلا تقرم إىل اهللا زلفى ،  

فكفرهم وإشراكهم من حيث عبادم هلا ومن حيث اعتقادهم أا أرباب من     
  .دون اهللا 

وهي أن هذه اآلية تشهد بأن أولئك املشركني        وهنا مهمة البد من بياا 
ما    : ما كانوا جادين فيما حيكي ربنا عنهم من قوهلم مسوغني عبادة األصنام 

نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى ، فإم لو كانوا صادقني يف ذلك لكان اهللا أجل 
سلمني من سب  عندهم من تلك األصنام ، فلم يعبدوا غريه ، وقد ى اهللا امل

والَ تسبواْ الَّذين يدعونَ من دون اللّه فَيسبواْ اللّه عدواً بِغيرِ : أصنامهم بقوله تعاىل 
   . علْمٍ كَذَلك زينا لكُلِّ أُمة عملَهم ثُم إِلَى ربهِم مرجِعهم فَينبئُهم بِما كَانواْ يعملُونَ

روى عبد الرزاق وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وأبو 
كان املسلمون يسبون أصنام الكفار : (( الشيخ عن قتادة رضي اهللا عنه أنه قال 
 والَ تسبواْ الَّذين يدعونَ من دون اللّه : فيسب الكفار اهللا عز وجل ، فأنزل اهللا 

فهي إذن تنهى    .  ، هذا سبب نزول هذه اآلية اللّه عدواً بِغيرِ علْمٍ فَيسبواْ 
املؤمنني ي حترمي شديد أن يقولوا كلمة نقص يف احلجارة اليت كان يعبدها    

الوثنيون مبكة املشرفة ، ألن قول تلك الكلمة يتسبب عنه غضب أولئك الوثنيني 
قدون من صميم قلوم أا آهلة تنفع وتضر ، غرية على تلك األحجار اليت كانوا يعت

وإذا غضبوا قابلوا املسلمني باملثل فيسبون رم الذي يعبدونه ، وهو رب العاملني ، 
ويرمونه بالنقائص وهو املرته عن كل نقص ، ولو كانوا صادقني بأن عبادم 
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ن آهلتهم فإن ألصنامهم تقرم إىل اهللا زلفى ما اجترؤا أن يسبوه انتقاماً ممن يسبو
  .ذلك واضح جداً يف أن اهللا تعاىل يف نفوسهم أقل من تلك احلجارة 

 ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض : وقل ذلك أيضاً يف قوله تعاىل 
 اللَّه قُولُنلَي   م لو كانوا يعتقدون حقاً أن اهللا تعاىل اخلالق وحده وأنفإ ، 

هم ال ختلق ، لكانت عبادم هللا وحده دوا أو لكان على األقل احترامهم    أصنام
له تعاىل فوق احترامهم لتلك احلجارة ، وهل هذا يتفق مع شتمهم له عز وجل   
غرية على حجارم وانتقاماً هلا منه سبحانه وتعاىل ؟ إن البداهة حتكم أنه ال يتفق  

ها تدل على أن اهللا تعاىل أقل عند أولئك  أبداً ، وليست اآلية اليت معنا وحد
وجعلُواْ للّه مما ذَرأَ من :منها قوله تعاىل! املشركني من حجارم بل هلا أمثال 

الْحرث واَألنعامِ نصيباً فَقَالُواْ هـذَا للّه بِزعمهِم وهـذَا لشركَآئنا فَما كَانَ 
  يصلُ إِلَى اللّه وما كَانَ للّه فَهو يصلُ إِلَى شركَآئهِم ساء ما يحكُمونَلشركَآئهِم فَالَ

، فلوال أن اهللا تعاىل أقل يف نفوسهم من تلك احلجارة ما رجحوها عليه هذا الترجيح 
  .ساء ما يحكُمونَ : الذي حتكيه هذه اآلية واستحقوا عليه حكم اهللا عليهم بقوله 

))    أعلُ هبل: ((ومن هذا القبيل قول أيب سفيان رضي اهللا عنه قبل إسالمه 
كما رواه البخاري ينادي صنمهم املسمى بل أن يعلو يف تلك الشدة رب 
السماوات واألرض ويقهره ليغلب هو وجيشه جيش املؤمنني الذي يريد أن يغلب 

 مع تلك األوثان ومع اهللا رب آهلتهم ، هذا مقدار ما كان عليه أولئك املشركون
  .العاملني 

فليعرف هذا حق املعرفة فإن كثرياً من الناس ال يفهمونه ويبنون              
  .عليه ما يبنون 

أال ترى أن اهللا ملا أمر املسلمني باستقبال الكعبة يف صالم توجهوا بعبادم إليها 
األسود إمنا هو عبودية هللا تعاىل ، واختذوها قبلة ؟ وليست العبادة هلا وتقبيل احلجر 

واقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم ، ولو أن أحداً من املسلمني نوى 
  .العبادة هلما لكان مشركاً كعبدة األوثان 

  فالواسطـة البد منها وهي ليسـت شركاً وليس كل من اختذ بينـه وبني اهللا   
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ر كلهم مشركني باهللا ألن أمورهم مجيعاً تنبين واسطة يعترب مشركاً وإال لكان البش
 تلقى القرآن بواسطة جربيل ، فجربيل واسطة للنيب        على الواسطة ، فالنيب 

  وهو        الواسطة العظمى للصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم ، فقد كانوا
ون منه  يفزعون إليه يف الشدائد فيشكون إليه حاهلم ويتوسلون به إىل اهللا ويطلب

الدعاء فما كان يقول هلم أشركتم وكفرمت فإنه ال جيوز الشكوى إيلَّ وال الطلب مين 
بل عليكم أن تذهبوا وتدعوا وتسألوا بأنفسكم فإن اهللا أقرب إليكم مين ،           

ال بل يقف ويسأل مع أم يعلمون كل العلم أن املعطي حقيقة هو اهللا وأن املانع    
:   يعطي بإذن اهللا وفضله ، وهو الذي يقول  ق هو اهللا ، وأنه والباسط والراز

، وبذلك يظهر أنه جيوز وصف أي بشر عادي بأنه    )) إمنا أنا قاسم واهللا معط((
فرج الكربة وقضى احلاجة أي كان واسطة فيها فكيف بالسيد الكرمي والنيب العظيم 

    طالق ؟ أمل يقل النيب أشرف الكونني وسيد الثقلني وأفضل خلق اهللا على اإل
  :كما جاء يف الصحيح 

  اخل ؟)) من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا((

  .فاملؤمن مفرج الكربات 

  :أمل يقل صلى اهللا عليه وسلم 

  ؟))من قضى ألخيه حاجة كنت واقفاً عند ميزانه فإن رجح وإال شفعت له((

  .فاملؤمن قاض للحاجات 

  :أمل يقل يف الصحيح 

   احلديث ؟)) ..تر مسلماًمن س((

  :أمل يقل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .؟)) أن هللا عز وجل خلقاً يفزع إليهم يف احلوائج((

  :أمل يقل يف الصحيح 

  .؟)) واهللا يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه((
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  :أمل يقل يف احلديث 
 أبو يعلى  رواه؟)) من أغاث ملهوفاً كتب اهللا له ثالثاً وتسعني حسنة((

  .والبزار والبيهقي 
فاملؤمن هنا فرج وأعان وأغاث وقضى وستر وفزع إليه مع أن املفرج والقاضي 
والستار واملعني حقيقة هو اهللا عز وجل ، لكنه ملا كان واسطة يف ذلك صح نسبة 

  .الفعل إليه 
وقد جاء يف األحاديث النبوية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم  

 كثرية تفيد أن اهللا سبحانه وتعاىل يدفع العذاب عن أهل األرض   أحاديث
باملستغفرين وعمار املساجد وأن اهللا سبحانه وتعاىل يرزق م أهل األرض وينصرهم 

  .ويصرف عنهم البالء والغرق 
روى الطرباين يف الكبري والبيهقي يف السنن عن مانع الديلمي رضي اهللا      

  : ال النيب ق: تعاىل عنه أنه قال 
لوال عباد هللا ركع وصبية رضع وائم رتع لصب عليكم العذاب ((

  )) ..صباً مث رض رضا
:    قال وروى البخاري عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه أن النيب 

  )) ..هل تنصرون وترزقون إال بضعفائكم((
   وروى الترمذي وصححه واحلاكم عن أنس رضي اهللا تعاىل عنه أن النيب 

  :صلى اهللا عليه وسلم قال 
  )) ..لعلك ترزق به((

  :قال  وعن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا 
إن هللا عز وجل خلقاً خلقهم حلوائج الناس يفزع إليهم الناس يف ((

  )) ..حوائجهم أولئك اآلمنون من عذاب اهللا تعاىل
  .رواه الطرباين يف الكبري وأبو نعيم والقضاعي وهو حسن 

  : قال رسول اهللا : ر بن عبد اهللا قال وعن جاب
إن اهللا ليصلح بصالح الرجل املسلم ولده وولد ولده وأهل دويرته ((

  )) .ودويرات حوله وال يزالون يف حفظ اهللا عز وجل ما دام فيهم
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  : قال رسول اهللا : وعن ابن عمر قال 
  )) ..إن اهللا ليدفع باملسلم الصاحل عن مائة أهل بيت من جريانه بالء((

  ولَوالَ دفْع اللّه الناس بعضهم بِبعضٍ لَّفَسدت اَألرض : مث قرأ ابن عمر 
  :وعن ثوبان رفع احلديث قال . رواه الطرباين 

ال يزال فيكم سبعة م تنصرون وم متطرون وم ترزقون حىت يأيت        ((
  )) ..أمر اهللا

   :ال ق: وعن عبادة بن الصامت قال 
)) . األبدال يف أميت ثالثون ، م ترزقون وم متطرون وم تنصرون((

  . رواه الطرباين ..إين ألرجو أن يكون احلسن منهم : قال قتادة 
:       ذكر هذه األحاديث األربعة احلافظ ابن كثري يف التفسري عند قوله تعاىل 

 اسالن اللّه فْعالَ دلَوو  –وهي صاحلة لالحتجاج ، ومن –لبقرة  يف سورة ا 
  .جمموعها يصري اخلرب صحيحاً 

   :قال رسول اهللا : وعن أنس قال 
لن ختلو األرض من أربعني رجالً مثل خليل الرمحن ، فبهم تسقون وم ((

 رواه الطرباين يف )) ..تنصرون ما مات منهم أحد إال أبدل اهللا مكانه آخر
  ) .١٠/٦٢ جممع الزوائد جكذا يف. (األوسط وإسناده حسن 

  :الواسطة العظمى 
ويف يوم احملشر األعظم الذي هو يوم التوحيد ويوم اإلميان يوم يربز        

العرش ، يظهر فضل الواسطة العظمى صاحب اللواء املعقود واملقام             
 احملمود واحلوض املورود الشافع املشفع الذي ال ترد شفاعته وال تضيع        

ضمانته عند من وعده بأن ال خييب ظنه وال خيزيه أبداً وال حيزنه وال يسوؤه          
يف أمته حيث يتوجه اخللق إليه ويستشفعون به فيقوم فال يرجع إال خبلعة      

يا حممد إرفع رأسك             : اإلحسان وتاج الكرامة املتمثل يف قول اهللا له 
  .واشفع تشفع وسل تعط 

  
]  ]  ]  
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  ثوب الـزور
األدعياء واملتطفلون على بساط احلقيقة كثريون ، واحلقيقة بريئة منهم وال 

  .تعترف هلم بصحة نسبتهم إليها 
  وليلى ال تقر هلم بذاكا::   وكل يدعي وصالً بليلى   

هذا باإلضافة إىل أم يشوهون الصورة ويسيئون السمعة وهؤالء األدعياء 
  : الدقيق الذي يقول يصدق عليهم الوصف النبوي 

  )) ..املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور((
ولقد بلينا معشر املسلمني بكثر من هؤالء ، يعكرون صفو األمة ويفرقون     

  .بني اجلماعات ويورثون العداوة بني األخ وأخيه والولد وأبيه 
ويدخلون إىل تصحيح مفاهيم اإلسالم من باب العقوق ويسلكون يف    

ك بآثار السلف سبيل اجلحود ويستبدلون احلكمة واملوعظة احلسنة والرأفة التمس
إن من األدعياء أولئك الذين . والرمحة بالغلظة واجلفوة وسوء األدب وقلة الذوق 

ينسبون أنفسهم إىل التصوف وهم أبعد الناس عن حقيقته وجوهره فشوهوا صورته 
أئمته من السادة العارفني واألساتذة ودنسوا كرامته وأفسدوا سريته وجروا إليه وإىل 

  .املربني االنتقاد الالذع 
  .إننا ال نعرف التصوف خرافات وأباطيل ودجالً وشعوذة 

إننا ال نعرف التصوف نظريات فلسفية أو أفكاراً أجنبية أو عقائد شركية 
  .حلولية أو احتادية 

ب والسنة وال     إننا نربأ إىل اهللا من هذا كله ونعترب أن كل ما خيالف الكتا
  .يقبل التأويل هو مكذوب دخيل وملصق بأيد آمثة ونفوس ضعيفة 

إننا نعرف التصوف مدارس علمية ومعارف فكرية وهي كلها مبناهجها  
وبراجمها وطرقها متثل األفق األعلى للفكرة اإلسالمية والوجه األكمل آلدابنا 

ل شأن من شؤون احلياة ،        ومثالياتنا ، متثل الكمال يف اإلميان والكمال يف ك
متثل اخلالصة الزكية لكل دعوة ربانية إنه الصدق واألمانة والوفاء واإليثار والنجدة والكرم 
  ونصـرة الـضعيـف وإغاثـة امللهـوف والتعـاون على الرب والتقـوى والتواصـي باحلـق والصبـر 
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  .ح والتسابق إىل فعل اخلري اليت متثل اخللق القومي الصحي

وذه السرية العاطرة واخللق الزكي ظهرت بطوالت الصدر األول ورجاله 
وأئمته وأبطاله فربزت لنا الشخصية اإلسالمية يف أى حلة وأكمل صفة وأعلى 
وأطهر منوذج ، وروى لنا عنها التاريخ حديث اد والفخر والسيادة والعزة واجلهاد 

  .والنضال ودروس احلضارة اإلسالمية 

هنا ندرك بيقني أن النهضات الكربى ال تنبين إال على رساالت الروح ومن 
وإهلامات اإلميان ، وال تقوم إال على األخالق الصاعدة القوية اليت تستمد مثلها من 

  .العقائد املقدسة 

إن الصفات اخللقية والنفسية والروحية هي رأس مال الشعوب وهي   
ع بالركب البشري إىل غاياته العليا ، املدخرات العظمى اليت تصنع األمم وتدف

والناظر يف سري السلف الصاحلني والسادات العارفني من القوم يرى كيف أن هذه 
املثل واملبادئ كانت سبباً مباشراً النتفاضات صرحية مشهودة مشهورة يف التاريخ 

ميان  اإلسالمي ، ومل يكن هلم من النفوذ والقوة إال إميان هو أعلى صور اإلميان ، إ
حار متقد حي يرتكز على الشوق واحملبة ، إنه إميان يطلق يف قلوب أتباعه الشعلة 
املتوهجة املتطلعة دائماً إىل اهللا ، ويرى كيف أن الرجل منهم يعيش دائماً يف مقام 
اإلحسان يرى اهللا يف كل شيء ، ويراقبه يف كل حركة من حركاته ، بل يراقبه مع 

 حلول وال احتاد وال إحلاد إنه إميان يبعث اليقظة  كل نفس من أنفاسه من غري
الشاملة يف احلياة ، ويضفي عليها اإلحساس العميق بالربانية السارية يف الكون ، 

واليت تعيش يف أعماقها وتعلم خواطر القلب ومهسات النجوى وخائنة العني       
  .وما ختفي الصدور 
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  بني نعمت البدعة وبئست البدعة
دعياء أولئك الذين ينسبون أنفسهم إىل السلف الصاحل فقاموا وإن من األ

يدعون إىل السلفية يف مهجية جهالء وعصبية عمياء وبعقول عقيمة وأفهام سقيمة 
وصدور ضيقة حتارب كل جديد وتنكر كل خمترع مفيد بدعوى أنه بدعة وأن كل 

سالمية توجب بدعة ضاللة دون التفريق بني أنواع البدعة مع أن روح الشريعة اإل
إن منها البدعة احلسنة ومنها البدعة : علينا أن منيز بني أنواع البدعة وأن نقول 

  .السيئة ، وهذا ما يقتضيه العقل النري والنظر الثاقب 

وهذا ما حققه علماء األصول من سلف هذه األمة رضي اهللا عنهم كاإلمام  
  .ن حجر العز ابن عبد السالم والنووي والسيوطي واحمللى واب

واألحاديث النبوية يفسر بعضها بعضاً ويكمل بعضها بعضاً ، والبد من     
النظر إليها نظرة واحدة متكاملة ، والبد من تفسريها بروح الشريعة ومفهومها  

  .املتفق عليه بني أهل النظر 

ولذا جند كثرياً من األحاديث الشريفة حتتاج يف تفسريها إىل عقل عاقل     
 وفهم الئق وقلب ذائق يستمد من حبر الشريعة الغراء ويراعي أحوال وفكر ثاقب

األمة وحاجتها ويسايرها يف حدود القواعد الشرعية والنصوص القرآنية النبوية اليت 
  .ال جيوز اخلروج عنها 

أن    :  فالبد من القول –كل بدعة ضاللة : ومن أمثلة ذلك هذا احلديث 
  . ال تدخل حتت أصل شرعي املراد بذلك البدعة السيئة اليت

  :وهذا التقييد وارد يف غري هذا احلديث كحديث 

  )) ..ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد((

فهذا احلديث مع أنه يفيد احلصر يف نفي صالة جار املسجد إال أن      
  .عمومات األحاديث تفيد تقييده بأن ال صالة كاملة 
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  :وكحديث 

  .أي صالة كاملة :  قالوا  ..))ال صالة حبضرة الطعام((

  :وكحديث 
  )) ..ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه((

  .أي إمياناً كامالً : قالوا 
  :وكحديث 

من يا رسول اهللا ؟ : واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن ، قيل ((
  )) .من مل يأمن جاره بوائقه: قال 

  :وكحديث 
  )) ..وال يدخل اجلنة قاطع رحم .. (())ال يدخل اجلنة قتات((
  )) ..وعاق لوالديه((

إنه ال يدخل دخوالً أولياً أو ال يدخل إذا كان مستحالً     : فالعلماء قالوا 
  .لذلك الفعل 

  .احلاصل أم مل جيروه على ظاهره وإمنا أولوه بأنواع التأويل 
الصحابة   وحديث البدعة هذا من هذا الباب فعمومات األحاديث وأحوال 

  .تفيد أن املقصود به البدعة السيئة اليت ال تندرج حتت أصل كلي 
  :ويف احلديث 

  )) .من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل ا إىل يوم القيامة((
  :ويف احلديث 

  )) ..عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين((
  .نعمت البدعة هذه : ويقول عمر يف صالة التراويح 

  ..باهللا التوفيق هذا و
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  تفريق ضروري بني البدعة الشرعية واللغوية

ينتقد بعضهم تقسيم البدعة إىل حسنة وسيئة ، وينكر على من يقول ذلك أشد 
اإلنكار ، بل ومنهم من يرميه بالفسق والضالل ، وذلك ملخالفة صريح قول الرسول 

 ] :وصف    وهذا اللفظ صريح يف العموم وصريح يف] . كل بدعة ضاللة 
فهل يصح بعد قول املشرع صاحب   : البدعة بالضاللة ، ومن هنا تراه يقول 

:          أن كل بدعة ضاللة يأيت جمتهد أو فقيه مهما كانت رتبته فيقول : الرسالة 
 ليست كل بدعة ضاللة ، بل بعضها ضاللة وبعضها حسنة وبعضها    – ال –ال 

ن الناس فيصيح مع الصائحني وينكر مع      سيئة ، وذا املدخل يغتر كثري م
املنكرين ويكثّر سواد هؤالء الذين مل يفهموا مقاصد الشريعة ، ومل يذوقوا روح  

  .الدين اإلسالمي 

مث ال يلبث إال يسرياً حىت يضطر إىل إجياد خمرج حيل له املشاكل اليت      
للجوء إىل اختراع وسيلة تصادمه ، ويفسر له الواقع الذي يعيشه ، إنه يضطر إىل ا

أخرى ، لوالها ملا يستطيع أن يأكل وال يشرب وال يسكن ، بل وال يلبس         
وال يتنفس وال يتزوج وال يتعامل مع نفسه وال أهله وال إخوانه وال جمتمعه ، هذه 

إن البدعة تنقسم إىل بدعة دينية ودنيوية ،   : الوسيلة هي أن يقول باللفظ الصريح 
 لقد أجاز هذا املتالعب لنفسه أن خيترع هذا التقسيم أو على   األقل –ان اهللا يا سبح

أن خيترع هذه التسمية ولو سلّمنا أن هذا املعىن كان موجوداً منذ عهد    النبوة لكن 
دينية ودنيوية مل تكن موجودة قطعاً يف عهد التشريع النبوي فمن أين : هذه التسمية 

  .ن جاءت هذه التسمية املبتدعة ؟ جاء هذا التقسيم ؟ ومن أي

: إن تقسيم البدعة إىل حسنة وسيئة مل يأت من الشارع نقول له : فمن قال 
  .وكذا تقسيم البدعة إىل دينية غري مقبولة ، ودنيوية مقبولة هو عني االبتداع واالختراع 
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:             هكذا باإلطالق ، وهذا يقول )كل بدعة ضاللة: (فالشارع بقول 
:     ال ليست كل بدعة ضاللة باإلطالق ، بل إن البدعة تنقسم إىل قسمني – ال

  .دينية وهي الضاللة ، ودنيوية وهي اليت ال شيء فيها 

ولذا البد أن نوضح هنا مسألة مهمة وا ينجلي كثري من اإلشكال ، ويزول 
  .اللبس إن شاء اهللا 

 لسان الشرع ، فالبد من وهو أن املتكلم هنا هو الشارع احلكيم ، فلسانه هو
فهم كالمه على امليزان الشرعي الذي جاء به ، وإذا علمت أن البدعة يف األصل  

كل ما أحدث واخترع على غري مثال فال يغيب عن ذهنك أن الزيادة أو : هي 
االختراع املذموم هنا هو الزيادة يف أمر الدين ليصري من أمر الدين ، والزيادة يف 

بغة الشريعة ، فيصري شريعة متبعة منسوبة لصاحب الشريعة ،  الشريعة ليأخذ ص
من أحدث يف أمرنا         : (بقوله  وهذا هو الذي حذر منه سيدنا رسول اهللا 

). يف أمرنا هذا: (، فاحلد الفاصل يف املوضوع هو قوله )هذا ما ليس منه فهو رد
إال للبدعة اللغوية     ولذلك فإن تقسيم البدعة إىل حسنة وسيئة يف مفهومنا ليس 

اليت هي جمرد االختراع واإلحداث ، وال نشك مجيعاً يف أن البدعة باملعىن الشرعي 
ليست إال ضاللة وفتنة مذمومة مردودة مبغوضة ، ولو فهم أولئك املنكرون هذا 

  .املعىن لظهر هلم أن حمل االجتماع قريب وموطن الرتاع بعيد 

 أرى أن منكري التقسيم إمنا ينكرون تقسيم البدعة وزيادة يف التقريب بني األفهام
.     الشرعية بدليل تقسيمهم البدعة إىل دينية ودنيوية ، واعتبارهم ذلك ضرورة 

وأن القائلني بالتقسيم إىل حسنة وسيئة يرون أن هذا إمنا هو بالنسبة للبدعة اللغوية 
ة كبرية ، وال شك يف إن الزيادة يف الدين والشريعة ضاللة وسيئ: ألم يقولون 

ذلـك عندهـم فاخلالف شكلي ، غري أين أرى أن إخواننا املنكريـن لتقسـيــم البدعـة إلـى 

 دينية ودنيوية مل حيالفهم احلظ يف دقة التعبري ،حسنـة وسيئـة ، والقائليـن بتقسيمهـا إلـى 
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بأن    وحكموا – وهذا حق –وذلك ألم ملا حكموا بأن البدعة الدينية ضاللة 
البدعة الدنيوية ال شيء فيها قد أساءوا احلكم ألم ذا قد حكموا على كل بدعة 
دنيوية باإلباحة ، ويف هذا خطر عظيم ، وتقع به فتنة ومصيبة ، وال بد حينئذ من 

إن هذه البدعة الدنيوية منها   : تفصيل واجب وضروري للقضية ، وهو أن يقولوا 
ما هو الواقع املشاهد الذي ال ينكره إال أعمى جاهل ، ما هو خري ومنها ما هو شر ك

بأن   : وهذه الزيادة البد منها ، ويكفي يف حتقيق هذا املعىن بدقة قول من قال 
البدعة تنقسم إىل حسنة وسيئة ، ومعلوم أن املراد ا اللغوية كما تقدم ، وهي اليت 

دقة واالحتياط ، وهو ينادي عرب عنها املنكرون بالدنيوية ، وهذا القول يف غاية ال
على كل جديد باالنضباط واالنصياع حلكم الشرع وقواعد الدين ، ويلزم املسلمني 

أن يعرضوا كل ما جد هلم وأحدث من أمورهم الدنيوية العامة واخلاصة على  
الشريعة اإلسالمية لريى حكم اإلسالم فيها مهما كانت تلك البدعة ، وهذه         

بالتقسيم الرائع املعترب عن أئمة األصول ، فرضي اهللا عن أئمة    ال يتحقق إال 
األصول وعن حتريرهم لأللفاظ الصحيحة ازئة املؤدية إىل املعاين السليمة دون   

  .نقص أو حتريف أو تأويل 
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  دعوة أئمة التصوف إىل العمل بالشريعة
ت اجلراءة والوقاحة التصوف ذلك املظلوم املتهم ، قليل من ينصفه بل بلغ

ببعضهم إنه جعله من صفات الذم والقدح اليت تسقط ا الشهادة وتزول ا   
  .فالن ليس بثقة وال يقبل خربه ملاذا ؟ ألنه صويف : العدالة فيقول 

والعجيب الغريب أننا نرى بعض هؤالء الذين يذمون التصوف وحياربون أهله 
نكرين يفعل ما يفعل ، ويقول ما يقول عن ويناصبوم العداء ، نرى بعض هؤالء امل

التصوف ، مث ال يستحي على وجهه حينما ينقل كالم هؤالء األئمة من الصوفية يف 
قال : خطبه وكالمه على منابر اجلمعة وكراسي الدروس ، فيقول بكل جباحة ووقاحة 

الفضيل بن عياض ، وقال اجلنيد ، وقال احلسن البصري ، وقال سهل التستري ، 
  .وقال احملاسيب ، وقال بشر احلايف 

وهؤالء هم أئمة التصوف وأقطابه وأركانه وقواعده وبنيانه ، وكتب التصوف 
مشحونة بأقواهلم وأخبارهم ومناقبهم ومشائلهم ، فال أدري أهو جهل أم جتاهل ؟ 

  .وعمي أو تعامي ؟ 
، وقد أحببت أن أنقل كالم أئمة الدين الذين هم أركان التصوف ورجاله 

أردت أن أنقل كالمهم عن الشريعة اإلسالمية لنعرف موقفهم احلقيقي ، ألن 
الواجب أن نعرف الشخص عن الشخص نفسه ، فاإلنسان هو خري من يتحدث   

  .عن رأيه وأوثق من يظهر ما يضمر 
الطرق كلها مسدودة عن اخللق إال من   : قال اإلمام اجلنيد رضي اهللا عنه 

واتبع سنته ولزم طريقته ، ألن طرق اخلريات كلها      اقتفى أثر رسول اهللا 
  .مفتوحة عليه ، وعلى املقتفني أثره واملتابعني 

قوموا بنا   : وجاء أن أبا يزيد البسطامي قدس سره قال ذات يوم ألصحابه 
فمضينا ، فإذا بالرجل      : حىت ننظر إىل ذلك الذي قد شهر نفسه بالوالية ، قال 

  . فرمى بزاقه حنو القبلة فانصرف أبو يزيد ومل يسلم عليه  قد قصد املسجد 
فكيف يكون مأموناً   هذا ليس مبأمون على أدب من آداب رسول اهللا : وقال 

  .على ما يدعيه من مقامات األولياء والصديقني 
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حب اجلليل وبغض القليل    : مدار الكالم أربع : قال ذو النون املصري 
من عالمات احملب هللا عز وجل متابعة حبيب اهللا  . لتحويل واتباع الترتيل وخوف ا

  يف أخالقه وأفعاله وأوامره وسننه.  

وهو الذي ال يطفئ       : التصوف اسم لثالثة معان : قال السري السقطي 
نور معرفته نور ورعه ، وال يتكلم بباطن يف علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب والسنة 

  .تك أستار حمارم اهللا وال حتمله الكرامات على ه

رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم         : قال أبو نصر بشر بن احلارث احلايف 
:               أتدري مل رفعك اهللا بني أقرانك ؟ قلت ! يا بشر : يف املنام ، فقال يل 

باتباعك لسنيت وخدمتك للصاحلني ، ونصيحتك     : ال يا رسول اهللا ، قال 
  . هذا هو الذي بلغك منازل األبرار –بتك ألصحايب وأهل بييت إلخوانك وحم

لقد مهمت أن أسأل اهللا      : قال أبو يزيد بن طيفور بن عيسى البسطامي 
كيف جيوز يل أن أسأل     : تعاىل أن يكفيين مؤنة األكل ، ومؤنة النساء ، مث قلت 

إن اهللا سبحانه وتعاىل       إياه ، فلم أسأله مث  اهللا هذا ، ومل يسأله رسول اهللا 
لو       : كفاين مؤنة النساء حىت ال أبايل استقبلتين امرأة أو حائط ، وقال أيضاً 

نظرمت إىل رجل أعطي من الكرامات حىت يرتقي يف اهلواء ، فال تغتروا به ، حىت 
  .تنظروا كيف جتدونه عند األمر والنهي ، وحفظ احلدود ، وأداء الشريعة 

رمبا وقع يف قليب النكتة من     : ن عبد الرمحن بن عطية الداراين قال سليما
:   الكتاب والسنة ، وقوله : نكت القوم أياماً ، فال أقبل منه إال بشاهدين عادلني 

  .منه أي  من قليب 

من عمل عمالً بال اتباع سنة           : قال أبو احلسن أمحد بن أيب احلوارى 
  .فباطل  رسول اهللا 

من مل يزن أفعاله يف كل وقت بالكتاب :  أبو حفص عمر بن سلمة احلداد قال
  .والسنة ، ومل يتهم خواطره ، فال تعده يف ديوان الرجال 
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من مل حيفظ القرآن ومل يكتب احلديث          : قال أبو القاسم اجلنيد بن حممد 
  .ال يقتدى به يف هذا األمر ، ألن علمنا مقيد بالكتاب والسنة 

مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة ، علمنا هذا مشيد : ل أيضاً وقا
  . حبديث رسول اهللا 

وملا تغري على أيب عثمان احلال    : قال أبو عثمان سعيد بن إمساعيل احلريى 
السنة يا بين    : مزق ابنه أبو بكر قميصاً على نفسه ففتح أبو عثمان عينيه ، وقال 

  . الباطن يف الظاهر عالمة كمال يف

الصحبة مع اهللا حبسن األدب ، ودوام اهليبة ، والصحبة مع : وقال أيضاً 
باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم ، والصحبة مع أولياء اهللا تعاىل     الرسول 

  .باالحترام واخلدمة 

 والصحبة مع اإلخوان بدوام البشر         –والصحبة مع األهل حبسن اخللق 
  . والصحبة مع اجلهال بالدعاء والرمحة –ما مل يكن إمثاً 

من أمر السنة على نفسه قوالً وفعالً نطق باحلكمة ، ومن أمر   : قال أيضاً 
   . وإِن تطيعوه تهتدوا : اهلوى على نفسه قوالً وفعالً نطق بالبدعة ، قال تعاىل 

ة              من رأيته يدعي مع اهللا حال: قال أبو احلسن بن حممد النوري 
  .خترجه عن حد العلم الشرعي فال تقربن منه 

من غض بصره عن احملارم ، : قال أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماين 
وأمسك نفسه عن الشهوات ، وعمر باطنه بدوام املراقبة ، وظاهره باتباع السنة ، 

  .وعود نفسه أكل احلالل مل خيطئ له فراسته 

من ألزم نفسه   : بن حممد بن سهل بن عطاء األدمى قال أبو العباس أمحد 
يف  أوامره  آداب الشريعة نور اهللا قلبه بنور املعرفة ، وأعطى به مقام متابعة احلبيب 

  .، وأفعاله ، وأخالقه 
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كل ما سئلت عنه فاطلبه يف مفزة العلم ، فإن مل جتده ،          : وقال أيضاً 
ده فزنه بالتوحيد ، فإن مل جتده يف هذه املواضع    ففي ميدان احلكمة ، فإن مل جت
  .الثالثة فاضرب به وجه الشيطان 

من علم طريق احلق تعاىل سهل عليه سلوكه ، وال : قال أبو محزة البغدادي البزاز 
  .، يف أحواله ، وأفعاله ، وأقواله  دليل على الطريق إىل اهللا تعاىل إال متابعة الرسول 

إيثار طاعته     : عالمة حمبة اهللا : راهيم بن داود الرقي قال أبو إسحاق إب
  . ومتابعة نبيه 

أدب املريد يف التزام حرمات املشايخ ، وخدمة   : قال ممشاد الدينوري 
  .اإلخوان ، واخلروج عن األسباب وحفظ آداب الشرع على نفسه 

ئض إال ابتاله مل يضيع أحد فريضة من الفرا: قال أبو حممد عبد اهللا بن منازل 
  .اهللا تعاىل بتضييع السنن ، ومل يبتل أحد بتضييع السنن إال أوشك أن يبتلى بالبدع 

]  ]  ]  

  

  

  

  ــــــــــــــــ
موقف أئمة احلركة (هذا وقد ألف العالمة الفاضل الشيخ عبد احلفيظ املكي رسالة قيمة وهي  )١(

راء اإلمام أمحد بن حنبل ، والشيخ ابن تيمية ، ، مجع فيها أقوال وآ) السلفية من التصوف والصوفية

وابن القيم ، والذهيب وابن كثري ، وابن رجب وحممد بن عبد الوهاب ، وموقفهم املؤيد للتصوف ، 

  .ومدحهم وثناءهم على مشايخ السادة الصوفية 
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  حقيقة األشـاعرة
  

    جيهل كثري من أبناء املسلمني مذهب األشاعرة ، وال يعرفون من هم 
وال يتورع البعض أن ينسبهم إىل الضالل  .. األشاعرة وال طريقتهم يف أمر العقيدة 

  .أو يرميهم باملروق من الدين واإلحلاد يف صفات اهللا 
وشتت      ] أهل السنة[وهذا اجلهل مبذهب األشاعرة سبب متزق وحدة 

ت ضمن طوائف أهل الضالل ، ولس] األشاعرة[مشلهم حىت غدا البعض يسلك 
أدري كيف يقرن بني أهل اإلميان وأهل الضالل ؟ وكيف يساوى بني أهل السنة 

  .وبني غالة املعتزلة وهم اجلهمية ؟ 
 َونكُمحت فكَي ا لَكُمم نيرِمجكَالْم نيملسلُ الْمعجأَفَن  ؟ ..  

 الذين مأل     ..  هم أئمة أعالم اهلدى من علماء املسلمني :األشاعرة 
علمهم مشارق األرض ومغارا وأطبق الناس على فضلهم وعلمهم ودينهم هم 

  .جهابذة علماء أهل السنة وأعالم علمائها األفاضل الذين وقفوا يف طغيان املعتزلة 
والعلماء أنصار علوم الدين : [هم الذين قال عنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  .الرابع الفتاوى اجلزء ] واألشاعرة أنصار أصول الدين
إم طوائف احملدثني والفقهاء واملفسرين من األئمة األعالم شيخ اإلسالم   

فتح الباري    [شيخ احملدثني بال مراء صاحب كتاب ] أمحد بن حجر العسقالين[
  .أشعري املذهب وكتابه ال يستغين عنه أحد من العلماء ] على شرح البخاري

صاحب شرح صحيح مسلم ] اإلمام النووي[وشيخ علماء أهل السنة 
  .وصاحب املصنفات الشهرية أشعري املذهب 

]  اجلامع ألحكام القرآن[وشيخ املفسرين اإلمام القرطيب صاحب تفسري 
  .أشعري املذهب 

الزواجر عن اقتراف (صاحب كتاب ] ابن حجر اهليتمي[وشيخ اإلسالم 
  .أشعري املذهب ) الكبائر
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] زكريا األنصاري [  الثبـت وشيـخ الفقـه واحلديـث اإلمـام احلجـة
  .أشعري املذهب 
واإلمام العسقالين واإلمام النسفي واإلمام   ] أبو بكر الباقالين[واإلمام 

، واإلمام ابن جزي ] البحر احمليط[الشربيين ، وأبو حيان النحوي صاحب تفسري 
  . كل هؤالء من أئمة األشاعرة …اخل ) التسهيل يف علوم الترتيل(صاحب 

دنا أن نعدد هؤالء األعالم من احملدثني واملفسرين والفقهاء ، من أئمة ولو أر
األشاعرة لضاق بنا احلال واحتجنا إىل جملدات يف سرد أولئك العلماء األفاضل  

إن من الواجب أن نرد اجلميل .. الذين مأل علمهم مشارق األرض ومغارا 
موا شريعة سيد    ألصحابه وأن نعرف الفضل ألهل العلم والفضل الذين خد

  .املرسلني من العلماء األعالم 
وأي خري يرجى فينا إن رمينا علماءنا األعالم وأسالفنا الصاحلني بالزيغ 

  .والضالل ؟ 
وكيف يفتح اهللا علينا لنستفيد من علومهم إذا كنا نعتقد فيها االحنراف   

  .والزيغ عن طريق اإلسالم 
والعباقرة من يقوم   ] الدكاترة [  من هل يوجد بني علماء العصر: إنين أقول 

مبا قام به شيخ اإلسالم ابن حجر العسقالين واإلمام النووي ، من خدمة السنة  
النبوية املطهرة كما فعل هذان اإلمامان اجلليالن تغمدمها اهللا بالرمحة والرضوان ؟ 

  .بالضاللة وحنن حباجة إىل علوم هؤالء – وسائر األشاعرة –فكيف نرميهما 
وكيف نأخذ العلوم عنهم إذا كانوا على ضالل ، وقد قال اإلمام الزهري   

  ] .إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم : [ رمحه اهللا 
إم رمحهم اهللا اجتهدوا فأخطأوا يف    : أفما كان يكفي أن يقول املعارض 

ن نرميهم بالزيغ   تأويل الصفات ، وكان األوىل أن ال يسلكوا هذا املسلك ، بدل أ
  .والضالل ، ونغضب على من عدهم من أهل السنة واجلماعة 
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وإذا مل يكن اإلمام النووي والعسقالين والقرطيب والباقالين والفخر الرازي 
واهليتمي وزكريا األنصاري وغريهم من جهابذة العلماء ، وفطاحل النبغاء إذا مل 

  .لسنة إذن ؟ يكونوا من أهل السنة واجلماعة فمن هم أهل ا
إنين أدعو خملصاً كل الدعاة وكل العاملني يف حقل الدعوة اإلسالمية أن    يتقوا 
اهللا يف أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم وخباصة يف أجلة علمائها وأخيار     فقهائها ، 

   .)٤(فأمة حممد خبري إىل قيام الساعة وال خري فينا إذا مل نعرف لعلمائنا قدرهم وفضلهم
  
  
  

]  ]  ]  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حقائق متوت بالبحث

                                                        
  . أنظر ما كتبه شيخنا العالمة الشيخ حممد علي الصابوين يف مسألة األشاعرة من حبوث طويلة ومهمة)٤(
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جيري البحث بني العلماء يف حقائق كثرية من مسائل العقيدة مما مل يكلفنا       

به اهللا تعاىل ، وأنا أرى ذلك البحث يذهب بهاَء تلك احلقائق وجالهلا ، وذلك    
،     هللا سبحانه وتعاىل كيف كانت  مثالً كاختالف العلماء يف رؤية النيب 

واخلالف الطويل العريض الدائر بينهم يف ذلك الباب ، فمن قائل رآه بقلبه ومن  
قائل رآه بعينه ، وكل يورد دليله ويستنصر له مبا ال طائل حتته ، والذي أراه أن كل 

ذلك عبث ال فائدة فيه ، بل ضرره أكرب من نفعه خصوصاً إذا مسع هذا العوام     
لوم ال حمالة ، ولو أننا ألغينا البحث عن هذا واكتفينا فإنه يدخل التشكيك يف ق

  بإيراد هذه احلقيقة كما جاءت لبقيت مكرمة معظمة يف النفوس بأن نقول إنه 
  .رأى ربه ونقتصر على هذه احلقيقة ونترك الباقي له هو 

  :وكلم اهللا موسى تكليما 
الم اهللا          ومن ذلك أيضاً ما جيري بني العلماء من البحث يف حقيقة ك

تعاىل واخلالف الكبري الدائر يف هذا الباب ، فمن قائل إن كالمه سبحانه وتعاىل  
كالم نفسي ، ومن قائل إن كالمه سبحانه وتعاىل حبرف وصوت ، وأنا أعتقد أن  

  .كال الطرفني يطلب حقيقة الترتيه هللا سبحانه وتعاىل ويبعد عن الشرك بكل أنواعه
قيقة ثابتة ال جمال إلنكارها إذ هو ينايف الكمال اإلهلي       ومسألة الكالم ح

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أن صفاته سبحانه وتعاىل الواردة يف القرآن جيب 
  .اإلميان ا وإثباا ألنه ال يعرف اهللا إال اهللا 

والذي أراه وأدعو إليه هو إثبات هذه احلقيقة دون الغوص يف كيفيتها   
فنثبت هللا سبحانه وتعاىل الكالم ونقول هذا كالم اهللا ونقول إنه     وشكلها ، 

ونصرف النظر عما بعد ذلك مـن الباطـل مـن كونـه سبحانه وتعاىل متكلـم ، 
كالمـاً نفسياً وغري نفسي حبرف وصوت أو بال حرف وال صوت ، وكل هذا        

    عليـه وسلـم،فـى صلى اهللاتنطـع مل يتكلـم فيـه الذي جـاء بالتوحيـد وهـو املصط
  

  .فلم الزيادة على ما جاء به ؟ أليس هذا من أقبح البدع ؟ سبحانك هذا تان عظيم
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.     هو صلى اهللا عليه وسلم حيدثنا عنه يوم جنتمع به عند اهللا سبحانه وتعاىل
حنن ندعو إىل أن يكون حديثنا دائماً عن هذه احلقيقة وأمثاهلا جمرداً عن الغوص يف 

  .كيفياا وصورها وأشكاهلا 
  :إين أراكم من خلفي 

إين أراكم    :[  ومن ذلك أيضاً ما جيري بني العلماء من البحث يف حقيقة قوله 
عينني    إن اهللا تعاىل جيعل لنبيه : فمن قائل ] . من خلفي كما أراكم من أمامي 

ألماميتني قوة نفاذة    إن اهللا سبحانه وتعاىل جيعل لعينيه ا: من اخللف ، ومن قائل 
ما خلفه       إن اهللا سبحانه وتعاىل يعكس له : ترى ا ما خلفهما ، ومن قائل 

حىت تكون صورته أمامه بني عينيه ، وكل هذا تنطع خيرج هذه احلقيقة عن مجاهلا 
  .ورونقها ، ويضعف هيبتها وجالهلا يف القلوب 

هي حقيقة ثابتة أخرب ا    يرى من خلفه كما يرى من أمامه ف أما كونه 
بنفسه فيما صح عنه فال جمال إلنكارها ، ولكن الذي ندعو إليه ونراه هو أن     

نثبت هذه احلقيقة هكذا جمردة كما وردت دون الدخول يف كيفيتها وشكلها جيب 
علينا أن نعتقد إمكان ذلك ومثرته بأن نشهد خبارق من اخلوارق اليت تضمحل   

  . وتتالشى لتظهر قدرة الواحد القهار ومنقبة النيب املختار عندها األسباب 
  :جربيل يتمثل رجالً 

ومن ذلك أيضاً اختالف العلماء يف كيفية تشكل جربيل عليه السالم إذا     
  .جاء بالوحي على صورة رجل مع هول خلقه 

   إنه ينضم بعضه      : إن اهللا يفين الزائد من خلقه ، ومن قائل : فمن قائل 
إىل بعض حىت يصري صغرياً ، والذي أراه أن كل ذلك عبث ، وأن البحث فيه    
تعب ال فائدة منه فنحن نعتقد أن اهللا سبحانه وتعاىل قادر على ذلك ، وأن هذا   
واقع ومشاهد ، فقد رآه كثري من الصحابة على تلك الصورة وحنن ال يهمنا معرفة 

رة رجل ، وندعو إخواننا من طالب العلم إىل إيراد   اليت يتم ا متثل امللك بصوالطريقة
  .هذه احلقيقة دون التعرض ملا وراءها من خالفات لتبقى جليلة عظيمة يف النفوس 
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  مفهـوم التوســل
خيطئ كثري من الناس يف فهم حقيقة التوسل ، ولذا فإننا سنبني مفهوم     

  :حلقائق التوسل الصحيح يف نظرنا وقبل ذلك البد أن نبني هذه ا
  :أوالً 

أن التوسل هو أحد طرق الدعاء وباب من أبواب التوجه إىل اهللا سبحانه   
وتعاىل ، فاملقصود األصلي احلقيقي هو اهللا سبحانه وتعاىل ، واملتوسل به إمنا هو 

  .واسطة ووسيلة للتقرب إىل اهللا سبحانه وتعاىل ومن اعتقد غري ذلك فقد أشرك 
  :ثانيـاً 

ما توسل ذه الواسطة إال حملبته هلا واعتقاده أن اهللا سبحانه     أن املتوسل 
  .وتعاىل حيبها ، ولو ظهر خالف ذلك لكان أبعد الناس عنها وأشد الناس كراهة هلا 

  :ثالـثاً 
أن املتوسل لو اعتقد أن من توسل به إىل اهللا ينفع ويضر بنفسه مثل اهللا         

  .أو دونه فقد أشرك 
  :رابعـاً 

ن التوسل ليس أمراً الزماً أو ضرورياً وليست اإلجابة متوقفة عليه بل األصل أ
 . وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب: دعاء اهللا تعاىل مطلقاً ، كما قال تعاىل 

   . فَلَه اَألسماء الْحسنى قُلِ ادعواْ اللّه أَوِ ادعواْ الرحمـن أَياً ما تدعواْ : وكما قال تعاىل 
  

]  ]  ]  
  

  املتفق عليه من التوسل
  

باألعمال مل خيتلف أحد من املسلمني يف مشروعية التوسل إىل اهللا سبحانه وتعاىل  
     بصيامه تصدق فإنـه يتوسـلالصاحلــة ، فمـن صـام أو صلى أو قرأ القرآن أو 
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بول وأعظم يف نيل املطلوب    ال خيتلف وصالته وقراءته وصدقته بل هو أرجى يف الق
يف ذلك اثنان ، والدليل على هذا حديث الثالثة الذين انطبق عليهم    الغار فتوسل 
أحدهم إىل اهللا بربه لوالديه ، وتوسل الثاين بابتعاده عن الفاحشة      بعد متكنه من 

 ، وفرج اهللا عنهم ما أسباا ، وتوسل الثالث بأمانته وحفظه ملال غريه وأدائه له كامالً
هم فيه ، وهذا النوع من التوسل قد فصله وبني أدلته وحقق مسائله الشيخ ابن تيمية 

  ) .قاعدة جليلة       يف التوسل والوسيلة ( رمحه اهللا يف كتبه وخصوصاً يف رسالته 
  :حمل اخلالف 

 وحمل اخلالف يف مسألة التوسل هو التوسل بغري عمل املتوسل ،        
اللهم إين أتوسل إليك بنبيك حممد      : كالتوسل بالذوات واألشخاص بأن يقول 

      أو أتوسل إليك بأيب بكر الصديق أو بعمر بن اخلطاب أو بعثمان أو بعلي
  .رضي اهللا عنهم ، فهذا هو املمنوع عند بعضهم 

وحنن نرى أن اخلالف شكلي وليس جبوهري ، ألن التوسل بالذات يرجع يف 
قيقة إىل توسل اإلنسان بعمله وهو املتفق على جوازه ، ولو نظر املانع املتعنت    احل

يف املسألة بعني البصرية الجنلى له األمر واحنل اإلشكال وزالت الفتنة اليت وقع  
  .بسببها من وقع فحكم على املسلمني بالشرك والضالل 

ه املنسوب إليه  وسأبني كيف أن املتوسل بغريه هو يف احلقيقة متوسل بعمل
  .والذي هو من كسبه 

إعلم أن من توسل بشخص ما فهو ألنه حيبه إذ يعتقـد صالحه : فأقول 
وواليتـه وفضلـه حتسينـاً للظـن بـه ، أو ألنـه يعتقد أن هذا الشخص حمب 

:  هللا سبحانه وتعاىل جياهد يف سبيله ، أو ألنه يعتقد أن اهللا تعاىل حيبه كما قال تعاىل 
حي  هونبحيو مهب أو العتقاد هذه األمور كلها يف الشخص املتوسل به ، .  

وإذا تدبرت األمر وجدت أن هذه احملبة وذلك االعتقاد من عمل املتوسل    
  ألنه اعتقاده الذي انعقد عليه قلبه فهو منسوب إليه ومسئول عنـه ومثاب عليـه، 
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أعتقد أنه حيبك وهو خملص لك وجياهد يف يا رب إين أحب فالناً و: وكأنه يقول 
سبيلك ، وأعتقد أنك حتبه وأنت راض عنه فأتوسل إليك مبحبيت له وباعتقادي     

فيه أن تفعل كذا وكذا ، ولكن أكثر املتوسلني يتساحمون يف التصريح ذا األمر 
ني   مكتفني بعلم من ال ختفى عليه خافية يف األرض وال يف السماء يعلم خائنة األع

  .وما ختفي  الصدور 
اللهم إين        : هو ومن قال . اللهم إين أتوسل إليك بنبيك : فمن قال 

 سواء ، ألن األول ما أقدم على هذا إال حملبته وإميانه –أتوسل إليك مبحبيت لنبيك 
بنبيه ، ولوال احملبة له واإلميان به ما توسل به ، وهكذا يقال يف حق غريه من     أولياء 

  .األمة 
وذا ظهر أن اخلالف يف احلقيقة شكلي وال يقتضي هذا التفرق والعداء  

سبحانك هذَا      باحلكم بالكفر على املتوسلني وإخراجهم عن دائرة اإلسالم 
يمظانٌ عتهب.   

]  ]  ]  
  أدلة ما عليه املسلمون من التوسل

 . منواْ اتقُواْ اللّه وابتغواْ إِلَيه الْوسيلَةَ  يا أَيها الَّذين آ: قال اهللا تعاىل 
كل ما جعله اهللا سبباً يف الزلفى عنده ووصلة إىل قضاء احلوائج منه : والوسيلة 

  .واملدار فيها على أن يكون للوسيلة قدر وحرمة عند املتوسل إليه 
ت الفاضلة     ولفظ الوسيلة عام يف اآلية كما ترى فهو شامل للتوسل بالذوا

من األنبياء والصاحلني يف احلياة وبعد املمات وباإلتيان باألعمال الصاحلة على الوجه 
  .املأمور به وللتوسل ا بعد وقوعها 

وفيما ستسمع من األحاديث واآلثار ما جيلي لك هذا العموم واضحاً ،      
ه وبعد      قبل وجودفألق السمع وأنت شهيد لترى أنه قد ثبت التوسل به 

  .وجوده يف الدنيا وبعد موته يف مدة الربزخ وبعد البعث يف عرصات القيامة 
  

]  ]  ]  
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  قبل وجوده التوسل بالنيب 
  :توسل آدم به 

وقد جاء يف احلديث أن آدم توسل بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ، قال             
 منصور العدل حدثنا أبو     حدثنا أبو سعيد عمرو بن حممد مب: احلاكم يف املستدرك 

احلسن حممد بن إسحاق بن إبراهيم احلنظلي حدثنا أبو احلارث عبد اهللا بن مسلم     
الفهري حدثنا إمساعيل بن مسلمة أنبأنا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن         

  :  قال – رضي اهللا عنه –جده عن عمر 
أسألك      ! يارب : خلطيئة قال ملا اقترف آدم ا : قال رسول اهللا ((

وكيف عرفت حممداً ومل أخلقه ؟ ! ياآدم : حبق حممد ملا غفرت يل ، فقال اهللا
ألنك ملا خلقتين بيدك ونفخت يفَّ من روحك رفعت رأسي ! يارب : قال 

فرأيت على قوائم العرش مكتوباً ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا ، فعلمت أنك  
صدقت يا آدم ، إنه : ال أحب اخللق إليك ، فقال اهللا مل تضف إىل امسك إ

  )) .ألحب اخللق إيلَّ ، أدعين حبقه فقد غفرت لك ، ولوال حممد ما خلقتك
، ورواه           ) ٥(]٦١٥ ص٢ج[أخرجه احلاكم يف املستدرك وصححه 

، ورواه البيهقي يف دالئل النبوة ) ٢(احلافظ السيوطي يف اخلصائص النبوية وصححه 
، وصححه أيضاً ) ٣(وهو ال يروي املوضوعات ، كما صرح بذلك يف مقدمة كتابه 

، والسبكي يف           ) ٤(]٦٢ ص١ج[القسطالين والزرقاين يف املواهب اللدنية 
رواه الطرباين يف األوسط وفيه من مل أعرفهم : شفاء السقام ، قال احلافظ اهليثمي 

  ) .٢٥٣ ص٨جممع الزوائد ج(
فلوال حممد ما خلقت آدم         : يق آخر عن ابن عباس بلفظ وجاء من طر
صحيح : وقال  ) ٦١٥ ص٢ج( رواه احلاكم يف املستدرك . وال اجلنة وال النار 

اإلسناد ، وصححه شيخ اإلسالم البلقيين يف فتاويه ، ورواه أيضاً الشيخ ابن اجلوزي 
   ) .١٨٠ ص١ج( يف الوفا يف أول كتابه ونقله ابن كثري يف البداية 

وقد خالف يف ذلك بعض العلماء فتكلم يف درجة احلديث ورده وحكم   
     –بوضعه كالذهيب وغريه ، وبعضهم حكم بضعفه ، وبعضهم حكم بنكارتـه 

  فيهـاوذا يظهـر أنـه مل تتفق كلمتهـم علـى حكـم واحـد ، وعليـه فاملسألـة يدور البحـث
                                                        

  .تاب  أنظر هذه األرقام يف امللحق بآخر الك)٤-٣-٢-٥(
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              ٦)٥(قبول والتوقف بناء على اختالفهم يف درجة احلديثبيـن اإلثبـات والنفـي والرد وال

وهذا من ناحية السند وثبوت احلديث ، أما من ناحية املعىن فلنترك اال لشيخ 
  .اإلسالم ابن تيمية ليحدثنا عنه 

  شواهد حلديث توسل آدم
:  روى ابن تيمية حديثني يف هذا املوضوع وأوردمها مستشهداً ما ، فقال 

مىت  ! يا رسول اهللا : قلت : روى أبو الفرج ابن اجلوزي بسنده إىل ميسرة قال 
  :كنت نبياً ؟ قال 

ملا خلق اهللا األرض واستوى إىل السماء فسواهن سبع مسوات ، وخلق ((
العرش كتب على ساق العرش حممد رسول اهللا خامت األنبياء ، وخلق اهللا اجلنة 

امسي على األبواب واألوراق والقباب واخليام ، اليت أسكنها آدم وحواء فكتب 
وآدم بني الروح واجلسد ، فلما أحياه اهللا تعاىل نظر إىل العرش فرأى امسي 

  )) .فأخربه اهللا إنه سيد ولدك ، فلما غرمها الشيطان تابا واستشفعا بامسي إليه
وروى أبو نعيم احلافظ يف كتاب دالئل النبوة ومن طريق الشيخ أيب الفرج 

حدثنا سليمان بن أمحد حدثنا أمحد بن رشيد حدثنا أمحد بن سعيد الفهري        
حدثنا عبد اهللا بن إمساعيل املدين عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن     

  : قال رسول اهللا : عمر بن اخلطاب قال 
حبق حممد إال غفرت   ! يارب : ملا أصاب آدم اخلطيئة رفع رأسه فقال ((

إنك ملا أمتمت   ! يا رب : وما حممد ومن حممد ؟ فقال :  ، فأوحى إليه يل
ال إله إال اهللا حممد رسول : خلقي رفعت رأسي إىل عرشك فإذا عليه مكتوب 

نعم ،  : اهللا ، فعلمت أنه أكرم خلقك عليك إذ قرنت امسه مع امسك ، فقال 
  )) ..لقتكقد غفرت لك ، وهو آخر األنبياء من ذريتك ، ولواله ما خ

فهذا احلديث يؤيد الذي قبله ، ومها كالتفسري لألحاديث الصحيحة                     
   ] .١٥٠ ص٢اهـ من الفتاوى ج[ 

فهذا يدل على أن احلديث عند ابن تيمية صاحل لالستشهاد      : قلت 
واالعتبار ألن املوضوع أو الباطل ال يستشهد به عند احملدثني ، وأنت ترى أن  

  .)٦(لشيخ استشهد به هنا على التفسريا
                                                        

  . انظر يف امللحق بآخر الكتاب تعليقاً مهماً على هذه املسألة )٦- ٥(
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  تصحيح ابن تيمية ملعىن هذه اخلصوصية
  

تكلم الشيخ ابن تيمية عن هذه املسألة كالماً جيداً نفيساً يدل على عقل 
 يف هذا  وبصرية واتزان كبري ، فهو وإن كان قد نفى وجود حديث عن النيب 

ع فأيد املعىن وفسره    إال أنه رج] وهذا حسب علمه يف ذلك الوقت [ املعىن 
تفسرياً معقوالً وأثبت فيه صحة القول وهو ذا يرد رداً واضحاً على من زعم أن 

ذلك شرك أو كفر وعلى من زعم أن املعىن فاسد وباطل وعلى من زعم أن فيه  
قدحاً يف مقام التوحيد والترتيه ، وما هو إال اهلوى والعمى وسوء الفهم وضيق   

  .ر بصائرنا ويرشدنا إىل احلق والصواب وهو اهلادي إىل سواء السبيل العقل فاهللا ينو

  ) :٩٦ ص١١ج(قال الشيخ اإلمام ابن تيمية يف الفتاوى 

:     وحممد سيد ولد آدم وأفضل اخللق وأكرمهم عليه ومن هنا قال من قال 
وال    إن اهللا خلق من أجله العامل أو أنه لواله ملا خلق عرشاً وال كرسياً وال مساء 

ال صحيحاً وال     أرضاً وال مشساً وال قمراً ، لكن ليس هذا حديثاً عن النيب 
بل وال يعرف عن  ضعيفاً ، ومل ينقله أحد من أهل العلم باحلديث عن النيب 

يدرى قائله ، وميكن أن يفسر بوجه صحيح كقوله تعاىل    الصحابة بل هو كالم ال 
ي السا فلَكُم م رخضِ   سي الْأَرا فمو اتاوم وقوله تعاىل ،  : لَكُم رخسو 

 رالْقَمو سمالش ر لَكُمخسو ارهاَألن لَكُم رخسو رِهرِ بِأَمحي الْبف رِيجتل الْفُلْك
سأَلْتموه وإِن تعدواْ نِعمت اللّه الَ دآئبني وسخر لَكُم اللَّيلَ والنهار وآتاكُم من كُلِّ ما 

 ، وأمثال ذلك من اآليات اليت يبني فيها أنه خلق املخلوقات لبين آدم ، تحصوها 
ومعلوم أن هللا فيها حكماً عظيمة غري ذلك وأعظم من ذلك ، ولكن يبني لبين      

  آدم ما فيها من املنفعة وما أسبغ عليهم من النعمة
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فعل كذا لكذا مل يقتض أن ال يكون فيه حكمة أخرى ، وكذلك : ا قيل فإذ
لوال كذا ما خلق كذا ال يقتضي أال يكون فيه حكم أخرى عظيمة ،  : قول القائل 

بل يقتضي إذا كان أفضل صاحلي بين آدم حممد ، وكانت خلقته غاية مطلوبة وحكمة 
اية الكمال حصل مبحمد صلى من غريه صار متام اخللق و] أعظم [ بالغة مقصودة 
  ) .اهـ من الفتاوى . ( اهللا عليه وسلم 

  
  حتليل مهم لرأي ابن تيمية غاب عن عقول أتباعه

  
فانظر هداك اهللا إىل كالم الشيخ ابن تيمية وبعد نظره ، وسعة فهمه يف     

تفسري هذه اخلصوصية اليت انتشرت واشتهرت ، وجاء فيها حديث توسل آدم   
احلاكم ، والذي صححه من صححه ، وحسنه من حسنه ، وقبله من  الذي رواه 

  .قبله ممن تقدم ذكرهم من أئمة احلديث 
إن هذا الكالم له وجه صحيح فأين     : وها هو الشيخ ابن تيمية هنا يقول 

هذا القول من قول من أقعد الدنيا وأقامها ، وأخرج القائلني بذلك عن دائرة  
ل والشرك ، أو بالبدعة والتخريف ، مث يدعي زوراً  اإلسالم ، ووصفهم بالضال

وتاناً أنه سلفي تيمي ، وهو بعيد كل البعد عن ابن تيمية ، وعن السلفية ،     
وليس هذا الصنيع منه يف هذه املسألة فقط ، بل املالحظ أنه مع ابن تيمية يف       

 ، أو تأييد كرامته كل مسألة إال فيما فيه تعظيم الرسول صلى اهللا عليه وسلم
وعظمته ومكانته ، فإنه يتوقف فيها ويفكر وينظر ، وهنا فقط تظهر عنده محاية   

  .مقام التوحيد أو محية التوحيد ، سبحانك هذا تان عظيم 
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  :الشاهد الثالث حلديث توسل آدم 
الشاهد الثالث حلديث توسل آدم هو ما أخرجه ابن املنذر يف تفسريه          

ملا أصاب آدم اخلطيئة  :  حممد بن علي بن حسني بن علي عليهم السالم قال عن
هل أدلك   ! يا آدم : ((عظم كربه واشتد ندمه فجاءه جربيل عليه السالم فقال 

قم يف : بلى يا جربيل ، قال : على باب توبتك الذي يتوب اهللا عليك منه ؟ قال 
س شيء أحب إىل اهللا من     مقامك الذي تناجي فيه ربك فمجده وامدح ، فلي

ال إله إال اهللا وحده                : فقل : فأقول ماذا يا جربيل ؟ قال : املدح ، قال 
ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلري كله     

  سبحانك اللهم وحبمدك      : وهو على كل شيء قدير ، مث تبوء خبطيئتك فتقول 
ال إله إال أنت رب إين ظلمت نفسي وعملت السوء فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب  

)). إال أنت ، اللهم إين أسألك جباه حممد عبدك وكرامته عليك أن تغفر يل خطيئيت
إنك       ! يا رب : من علّمك هذا ؟ فقال ! يا آدم : ففعل آدم ، فقال اهللا : قال 

اً سوياً أمسع وأبصر وأعقل وأنظر رأيت على ساق ملا نفخت يفَّ الروح فقمت بشر
عرشك مكتوباً بسم اهللا الرمحن الرحيم ، ال إله إال وحده ال شريك له حممد     

رسول اهللا ، فلما مل أر على أثر امسك اسم ملك مقرب ، وال نيب مرسل غري امسه 
. صدقت ، وقد تبت عليك وغفرت لك : علمت أنه أكرم خلقك عليك ، قال 

  ) .١٤٦ ص١كذا يف الدر املنثور للسيوطي ج(
وحممد بن علي بن احلسني هو أبو جعفر الباقر من ثقات التابعني وسادام  

  .خرج له الستة ، روى عن جابر وأيب سعيد وابن عمر وغريهم 
  :الشاهد الرابع حلديث توسل آدم 

         :   الشاهد الرابع ما رواه أبو بكر اآلجري يف كتاب الشريعة قال 
حدثين       : حدثنا أبو مروان العثماين قال : حدثنا هارون بن يوسف التاجر قال 

من الكلمات  : أبو عثمان بن خالد عن عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه أنه قال 
اللهم إين أسألك حبق حممد عليك ، قال اهللا      : اليت تاب اهللا ا على آدم قال 

رفعت رأسي فرأيت مكتوباً على  ! يارب :  ما حممد ؟ قال وما يدريك: تعاىل 
  . عرشك ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا ، فعلمت أنه أكرم خلقك 

  .فانضمام هذا األثر إىل حديث عبد الرمحن بن زيد يفيده قوة كما ال خيفى 
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  اجلنة حرام على األنبياء حىت يدخلها حممد 

ما جاء يف احلديث           حضرة النيب ومن أمثال هذا التفضل اإلهلي على
، عن عمر بن اخلطاب         من كون اجلنة حراماً على األنبياء حىت يدخلها نبينا 

  :قال   عن رسول اهللا – رضي اهللا عنه –
             )) ..اجلنة حرمت على األنبياء وحرمت على األمم حىت تدخلها أميت((

جممع              ) .. [إسناده حسن : ، وقال اهليثمي رواه الطرباين يف األوسط ( 
  ].٦٩ ص١٠الزوائد ج

  ارتباط الكون بامسه صلى اهللا عليه وسلم
ومن أمثال هذا التفضل اإلهلي ما جاء يف اآلثار من انتشار امسه حممد يف       

إن اهللا أنزل على آدم عصياً بعدد األنبياء : املأل األعلى ، قال كعب األحبار 
ابين أنت خليفيت من بعدي فخذها   : واملرسلني ، مث أقبل على ابنه شيث فقال 

بعمارة التقوى والعروة الوثقى ، وكلما ذكرت اهللا فاذكر إىل جنبه اسم حممد فإين 
رأيت امسه مكتوباً على ساق العرش وأنا بني الروح والطني ، مث إين طفت   

رأيت اسم حممد مكتوباً عليه ، وإن    السماوات فلم أر يف السماوات موضعاً إال 
ريب أسكنين اجلنة فلم أر يف اجلنة قصراً وال غرفة إال اسم حممد مكتوباً عليه ،    

ولقد رأيت اسم حممد مكتوباً على حنور احلور العني وعلى ورق قصب آجام اجلنة 
ني وعلى ورق شجرة طوىب ، وعلى ورق سدرة املنتهى ، وعلى أطراف احلجب وبني أع

املواهب اللدنية (اهـ .  ، فأكثروا ذكره فإن املالئكة تذكره يف كل ساعاا املالئكة
  ) .١٨٦ ص١ج

  .رواه ابن عساكر : قال الزرقاين يف شرحه 
وقد روى أن        : وقد ذكر حنو هذا اخلرب الشيخ ابن تيمية ، فقال : قلت 

 والقباب واألوراق ، وروى اهللا كتب امسه على العرش وعلى ما يف اجلنة من األبواب
يف ذلك عدة آثار توافق هذه األحاديث الثابتة اليت تبني التنويه بامسه وإعالء ذكره   

  .حينئذ 
  مىت كنت نبياً ؟ ! يا رسول اهللا : قلت : ويف رواية البن اجلوزي عن ميسرة قال 
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  :قال 
ق ملا خلق اهللا األرض واستوى إىل السماء فسواهن سبع مسوات ، وخل((

العرش كتب على ساق العرش حممد رسول اهللا خامت األنبياء ، وخلق اهللا اجلنة 
اليت أسكنها آدم وحواء فكتب امسي على األبواب واألوراق والقباب واخليام ، 
وآدم بني الروح واجلسد ، فلما أحياه اهللا تعاىل نظر إىل العرش فرأى امسي 

           )) .طان تابا واستشفعا بامسي إليهفأخربه اهللا إنه سيد ولدك ، فلما غرمها الشي
   ) .١٥٠ ص٢الفتاوى ج(اهـ 

  :فوائد مهمة من حديث توسل آدم 
قبل أن يتشرف العامل بوجوده فيه          ويف احلديث التوسل برسول اهللا 

وأن املدار يف صحة التوسل على أن يكون للمتوسل به القدر الرفيع عند ربه عز 
  . كونه حياً يف دار الدنيا وجل وأنه ال يشترط

ومنه يعلم أن القول بأن التوسل ال يصح بأحد إال وقت حياته يف دار       
  .الدنيا قول من اتبع هواه بغري هدى من اهللا 
  :حاصل البحث يف درجة احلديث 

ونقله مجاعة من فحول     ٧)٧(واحلاصل أن هذا احلديث صححه بشواهده
 الذين هلم مقامهم املعروف ومكانتهم العالية وهم العلماء وأئمة احلديث وحفاظه

  . األمناء على السنة النبوية فمنهم احلاكم والسيوطي والسبكي والبلقيين 
ونقله البيهقي يف كتابه الذي شرط فيه أن ال خيرج املوضوعات ، والذي قال فيه 

  ] .كذا يف شرح املواهب وغريه. [عليك به فإنه كله هدى ونور : الذهيب 
ذكره ابن كثري يف البداية واستشهد به ابن تيمية يف الفتاوى ، وكون    و

العلماء اختلفوا فيه فرده بعضهم وقبله البعض ليس بغريب ألن كثرياً من األحاديث 
  .النبوية جرى فيها اخلالف بأكثر من هذا وانتقدها النقاد بأعظم من هذا 

الستدالالت والتعقبات وبسبب ذلك ظهرت هذه املؤلفات العظيمة ، وفيها ا
واملراجعات واملؤاخذات ، ومل يصل ذلك إىل الرمي بالشرك والكفر والضالل 

واخلروج عن دائرة اإلميان ألجل االختالفات يف درجة حديث من األحاديث ،   
   .)٨(وهذا احلديث من مجلة تلك األحاديث
                                                        

   .٧/٨ انظر امللحق آخر الكتاب رقم )٨– ٧(
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  توسل اليهود به 
  

ن عند اللّه مصدق لِّما معهم وكَانواْ من قَبلُ  ولَما جاءهم كتاب م: قال تعاىل 
يستفْتحونَ علَى الَّذين كَفَرواْ فَلَما جاءهم ما عرفُواْ كَفَرواْ بِه فَلَعنةُ اللَّه علَى 

 رِينالْكَاف.   
يعين        – كتاب – يعين اليهود –وملا جاءهم : قال القرطيب قوله تعاىل 

 نعت لكتاب وجيوز يف غري القرآن نصبه على    – من عند اهللا مصدق –القرآن 
 يعين التوراة – ملا معهم –احلال وكذلك هو يف مصحف أيب بالنصب فيما روى 

 أي يستنصرون ،  – وكانوا من قبل يستفتحون –واإلجنيل خيربهم مبا فيها 
    ، ويف احلديث كان النيب االستنصار استفتحت استنصرت : واالستفتاح 

  :ومنه . يستفتح بصعاليك املهاجرين أي يستنصر بدعائهم وصالم 
فعسى اهللا أن يأيت بالفتح أو أمر من عنده ، والنصر فتح شيء مغلق فهو    

  .فتحت الباب : يرجع إىل قوهلم 
  :  قال وروى النسائي عن أيب سعيد اخلدري أن النيب 

  )) .. األمة بضعفائها بدعوم وصالم وإخالصهمإمنا نصر اهللا هذه((
  :  يقول مسعت رسول اهللا : وروى النسائي أيضاً عن أيب الدرداء قال 

  )) ..أبغوين الضعيف فإنكم إمنا تنصرون وترزقون بضعفائكم((
كانت يهود خيرب تقاتل غطفان فلما التقوا هزمت يهود  : قال ابن عباس 

إنا نسألك حبق النيب األمي الذي وعدتنا أن  : وقالوا فدعت يهود ذا الدعاء ، 
فكانوا إذا التقوا دعوا ذا  : خترجه لنا يف آخر الزمان أن تنصرنا عليهم ، قال 

 وكَانواْ    :  كفروا ، فأنزل اهللا تعاىل الدعاء فهزموا غطفان ، فلما بعث النيب 
 فَلَعنةُ اللَّه  :  أي بك يا حممد إىل قوله رواْ من قَبلُ يستفْتحونَ علَى الَّذين كَفَ

 رِينلَى الْكَافع .  ٩()٢٧ و٢٦ ص٢ج(تفسري القرطيب(.   
  

]  ]  ]  
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  يف حياته وبعد وفاته التوسل بالنيب 
وجاءه        مسعت رسول اهللا : عن عثمان بن حنيف رضي اهللا عنه قال 

ليس يل قائد وقد     ! يا رسول اهللا  : رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره ، فقال
   :شق علي ، فقال رسول اهللا 

ائت امليضأة فتوضأ مث صل ركعتني مث قال اللهم إين أسألك وأتوجه  ((
نيب الرمحة ياحممد إين أتوجه بك إىل ربك فيجلي يل عن  إليك بنبيك حممد 

هللا ما تفرقنا     فوا: بصري ، اللهم شفعه يفَّ وشفعين يف نفسي ، قال عثمان 
  )) ..وال طال بنا احلديث حىت دخل الرجل وكأنه مل يكن به ضر

  .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه : قال احلاكم 
  ) . ٥١٩ ص١ج(أنه صحيح : وقال الذهيب عن احلديث 

هذا حديث حسن صحيح غريب  : وقال الترمذي يف أبواب الدعوات آخر السنن 
  .لوجه من حديث أيب جعفر وهو غري اخلطمي ال نعرفه إال من هذا ا

والصواب أن أبا جعفر هو اخلطمي املدين كما جاء مصرحاً به يف  : قلت 
روايات الطرباين واحلاكم والبيهقي ، وزاد الطرباين يف املعجم الصغري أن امسه عمري 

)) : احتاف األذكياء((ابن يزيد وأنه ثقة ، قال العالمة احملدث الغماري يف رسالته 
وليس من املعقول أن جيمع احلفاظ على تصحيح حديث يف سنده جمهول      

  .خصوصاً الذهيب واملنذري واحلافظ 
.     ورواه أيضاً النسائي وابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه : قال املنذري 

  ) .٤٣٨ ص١ج(كذا يف الترغيب كتاب النوافل باب الترغيب يف صالة احلاجة (
بل قد استعمل بعض الصحابة هذه الصيغة          حبياته وليس هذا خاصاً 
فقد روى الطرباين هذا احلديث وذكر يف أوله قصة       من التوسل بعد وفاته 

وهي أن رجالً كان خيتلف إىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يف حاجة له ، وكان 
لرجل عثمان        عثمان رضي اهللا عنه ال يلتفت إليه وال ينظر يف حاجته ، فلقى ا

ائت امليضأة فتوضأ مث    ائت : بن حنيف فشكا ذلك إليه ، فقال له عثمان بن حنيف 
  :املسجد فصل فيه ركعتني مث قل 
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!  نيب الرمحة ، ياحممد  اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبينا حممد 
  ..وتذكر حاجتك . إين أتوجه بك إىل ربك فيقضي حاجيت 

 ما قال له ، مث أتى باب عثمان فجاء البواب حىت       فانطلق الرجل فصنع
ما حاجتك ؟   : أخذ بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه على الطنفسة وقال 

ما ذكرت حاجتك حىت كانت هذه الساعة      : فذكر حاجته فقضاها له ، مث قال 
ى عثمان     ما كانت لك حاجة فائتنا ، مث إن الرجل ملا خرج من عنده لق: مث قال 

جزاك اهللا خرياً ما كان ينظر يف حاجيت وال يلتفت إيلّ        : بن حنيف وقال له 
واهللا ما كلمته ، ولكن شهدت رسول    : حىت كلمته يفَّ ، فقال عثمان بن حنيف 

   :وأتاه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره ، فقال له النيب  اهللا 
يس يل قائد ، وقد شق علي ، فقال له ل! يارسول اهللا : أو تصرب ؟ فقال 

  :النيب 
إئت امليضأة فتوضأ مث صل ركعتني مث ادع ذه الدعوات ، فقال عثمان ((

فواهللا ما تفرقنا وال طال بنا احلديث حىت دخل علينا الرجل كأنه  : ابن حنيف 
  )) ..مل يكن به ضر قط

.         ث صحيح واحلدي: رواه الطرباين ، وقال بعد ذكره : قال املنذري 
  ] .٢٧٩ ص٢ وكذا يف جممع الزوائد ج٤٤٠ ص١ج[كذا يف الترغيب ، (

قال الطرباين روى هذا احلديث شعبة عن أيب       : وقال الشيخ ابن تيمية 
جعفر وامسه عمر بن يزيد وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر عن شعبة ، قال          

  .واحلديث صحيح : أبو عبد اهللا املقدسي 
ذكر تفرده مببلغ علمه ومل تبلغه رواية روح    : قال الشيخ ابن تيمية : قلت 

ابن عبادة عن شعبة ، وذلك إسناد صحيح يبني أنه مل ينفرد به عثمان بن عمر   
  ) .١٠١التوسل والوسيلة ص . اهـ (

وذا ظهر أن هذه القصة صححها احلافظ الطرباين واحلافظ أبو عبد اهللا 
قل ذلك التصحيح احلافظ املنذري واحلافظ نور الدين اهليثمي والشيخ املقدسي ، ون

   .٨)١٠(ابن تيمية
  وحاصـل القصـة أن عثمـان بن حنيـف الراوي للحديث املشاهد للقصة 

                                                        
   .١٠ أنظر امللحق يف آخر الكتاب رقم ٨
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علم من شكا إليه إبطاء اخلليفة عن قضاء حاجته هذا الدعاء الذي فيه التوسل   
، وملا ظن الرجل أن حاجته           والنداء له مستغيثاً به بعد وفاته بالنيب 

قضيت بسبب كالم عثمان مع اخلليفة ، بادر ابن حنيف بنفي ذلك الظن وحدثه 
        باحلديث الذي مسعه وشهده ليثبت له أن حاجته إمنا قضيت بتوسله به 

  .وندائه له واستغاثته به ، وأكد ذلك له باحللف أنه ما كلم اخلليفة يف شأنه 

  آخر وتأييد ابن تيمية لهاستعمال 

حدثنا أبو هاشم مسعت      : روى ابن أيب الدنيا يف كتاب جمايب الدعاء قال 
جاء رجل إىل عبد امللك بن سعيد         ابن : كثري بن حممد بن كثري بن رفاعة يقول 

ي الدبيلَة ،       وه: ما هو ؟ قال : بك داء ال يربأ ، قال : أجبر فجس بطنه فقال 
فتحول    الرجل : خراج ودمل كبري تظهر يف اجلوف فتقتل صاحبها غالباً ، قال 

اهللا اهللا ، اهللا ريب ال أشرك به شيئاً ، اللهم إين أتوجه إليك بنبيك   حممد نيب : فقال 
فجس : قال .           ، ياحممد إين أتوجه بك إىل ربك وربي يرمحين مما يب  الرمحة 

  .د برئت ، ما بك علة ق: بطنه فقال 

.      فهذا الدعاء وحنوه قد روي أنه دعا به السلف: قلت : قال الشيخ ابن تيمية 
  ] .٩٤رواه الشيخ ابن تيمية يف قاعدة جليلة ص[اهـ 

ومعلوم أن ابن تيمية أورد هذا اخلرب ليبني به مقصوده ويوجهه كما يريد ، 
لسلف لذلك وحصول الشفاء به ، ولكن الذي يهمنا هنا هو أنه أثبت استعمال ا

وهذا القدر من املسألة هو الذي يهمنا ، أما تعليقه عليه فهذا رأيه هو ، وحنن        
ال يهمنا إال ثبوت النص فقط لنستدل به على ما نريد ، وهو له أن يستدل به     

  .كما يريد 
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  ]حماوالت يائســة [ 
عثمان بن حنيف      وقد طنطن ودندن بعضهم حول حديث توسل آدم و

وغريه ، وبذل جهده يف ردها بكل ما أويت من قوة ، وحاول وحاور وجادل وقام 
 وقعد وأرغى وأزبد يف هذا املوضوع ، وكل ذلك ال فائدة منه ألنه مهما حاول رد
األحاديث الواردة يف هذا الباب فقد قال ساداته من العلماء الكبار كلمتهم وهم 

سع علماً وأطول باعاً وأعمق فهماً وأكثر نوراً وتقوى وإخالصاً ، أوفر منه عقالً وأو
مثل اإلمام أمحد بن حنبل ، وهو يقول بالتوسل كما نقله عنه ابن تيمية والعز        

خاصة ، مث         ابن عبد السالم ، وابن تيمية نفسه يف قول له بالتوسل بالنيب 
هاب الذي أنكر على من نسب القول    اية املطاف عند الشيخ حممد بن عبد الو

إليه بتكفري املتوسلني ، بل وصرح يف فتاواه بأن التوسل من الفروع ، ال من   
  .األصول وكل ذلك سيأيت مفصالً إن شاء اهللا يف هذا الكتاب 

هذا وقد صنف الشيخ العالمة احملدث عبد اهللا الغماري رسالة خاصة يف   
، أجاد فيها )) مصباح الزجاجة يف صالة احلاجة((الكالم عن هذا احلديث مساها 

  .وأفاد وأتى مبا يشفي ويكفي ويغين ، جزاه اهللا خري اجلزاء 

  يف عرصات يوم القيامة التوسل به 
أما التوسل بع يف عرصات يوم القيامة فال حاجة لإلطالة فيه فإن أحاديث 

ليت تفيد بأن أهل الشفاعة بلغت مبلغ التواتر وكل ذلك فيه النصوص الصرحية ا
املوقف إذا طال عليهم الوقوف واشتد الكرب استغاثوا يف تفريج كربتهم باألنبياء 
فيستغيثون بآدم مث بنوح مث بإبراهيم مث مبوسى مث بعيسى فيحيلهم على سيد املرسلني 

أنا هلا أنا      : ، سارع إىل إغاثتهم وأسعف طلبتهم ، وقال  حىت إذا استغاثوا به 
  .مث خير ساجداً وال يزال كذلك حىت ينادي أن ارفع رأسك واشفع تشفع هلا ، 

فهذا إمجاع من األنبياء واملرسلني وسائر املؤمنني وتقرير من رب العاملني بأن 
االستغاثة عند الشدائد بأكابر املقربني من أعظم مفاتيح الفرج ومن موجبات     

  .رضى رب العاملني 
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  لشيخ ابن تيميةمشروعية التوسل على طريقة ا
]        قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة [ يقول الشيخ ابن تيمية يف كتابه 

 ،  يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وابتغواْ إِلَيه الْوسيلَةَ : عند الكالم على قوله تعاىل 
 توسل إىل اهللا باإلميان مبحمد فابتغاء الوسيلة إىل اهللا سبحانه وتعاىل إمنا يكون ملن

واتباعه ، وهذا التوسل باإلميان به وبطاعته فرض على كل أحد يف كل حال باطناً 
وظاهراً يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبعد موته يف مشهده ومغيبه ال 

يسقط التوسل باإلميان به وبطاعته عن أحد من اخللق يف حال من األحوال بعد    
احلجة عليه وال يعذر من األعذار وال طريق إىل كرامة اهللا ورمحته والنجاة من قيام 

هوانه وعذابه إال بالتوسل به وبطاعته وهو صلى اهللا عليه وسلم شفيع اخلالئق ، 
صاحب املقام احملمود الذي يغبطه به األولون واآلخرون فهو أعظم الشفعاء قدراً 

 ،   وكَانَ عند اللَّه وجِيهاً :  عن موسى وأعالهم جاهاً عند اهللا ، وقال تعاىل
 أعظم جاهاً من   ، وحممد  وجِيهاً في الدنيا واآلخرة : وقال عن املسيح 

األنبياء واملرسلني ، ولكن شفاعته ودعاؤه إمنا ينتفع به من شفع له الرسول ودعا له 
ه ودعائه كما كان أصحابه فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إىل اهللا بشفاعت

يتوسلون إىل اهللا بدعائه وشفاعته وكما يتوسل الناس يوم القيامة إىل اهللا تعاىل   
  .بدعائه وشفاعته صلى اهللا عليه وآله وسلم تسليماً 

سئل شيخ اإلسالم رمحه اهللا هل جيوز التوسل        : ويف الفتاوى الكربى 
 أما التوسل باإلميان به وحمبته وطاعته    احلمد هللا ،:  أم ال ؟ فأجاب بالنيب 

والصالة والسالم عليه وبدعائه وشفاعته وحنو ذلك مما هو من أفعاله وأفعال العباد 
  .املأمور ا يف حقه فهو مشروع باتفاق املسلمني 

   ] .١٤٠ ص١الفتاوى الكربى ج[ 
  :فيستفاد من كالم الشيخ ابن تيمية أمران : قلت 

  :األول 
  م املطيـع املـحب لرسـول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم املتبع لـه          أن املسل
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  .املصدق بشفاعته يشرع له أن يتوسل بطاعته وحمبته وتصديقه ذلك 
وإننا إذا توسلنا بالنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فاهللا يشهد أننا إمنا نتوسل 

ود األصلي من التوسل وال يتصور باإلميان به ومبحبته وبفضله وشرفه فهذا هو املقص
أن يتوسل أحد بالنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم لغري هذا املعىن ، وال ميكن أن   

يكون سوى ذلك من مجيع املسلمني املتوسلني ، غري أن املتوسل قد يصرح به      
وقد ال يصرح اعتماداً على املقصود األصلي من التوسل الذي هو اإلميان بالنيب 

  .ته صلى اهللا عليه وآله وسلم ال غري وحمب
  :الثاين 

صح له          مما يستفاد من كالم الشيخ ابن تيمية أن من دعا له الرسول 
قد دعا ألمته كما ثبت            له ، وقد جاء أنه  أن يتوسل إىل اهللا بدعائه 

  .ذلك يف أحاديث كثرية 
طيب       ا رأيت من النيب عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت مل: منها 

  :أدع اهللا يل ، فقال ! يارسول اهللا : النفس ، قلت 
اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت ((

فضحكت عائشة حىت سقط رأسها يف حجرها من الضحك ، فقال هلا رسول 
       :فقال   وما يل ال يسرين دعاؤك ، :  أيسرك دعائي ، فقالت  اهللا 

  )) .إا لدعائي ألميت يف كل صالة
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غري أمحد بن منصور الرمادي وهو ثقة ،        

، لذا فإنه يصح لكل مسلم أن يتوسل إىل اهللا سبحانه  ) كذا يف جممع الزوائد ( 
ا من أفراد هذه   قد دعا ألمته وأن اللهم إن نبيك حممداً : وتعاىل بذلك فيقول 

األمة فأتوسل إليك ذا الدعاء أن تغفر يل وأن ترمحين إىل آخر ما يريد ، فإذا      
:     قال ذلك مل خيرج عن األمر املتفق عليه بني كافة علماء املسلمني ، فإن قال 

فقد فاته التصريح مبا ينويه وبيان ما         اللهم إين أتوسل إليك بنبيك حممد 
 عليه قلبه وهو مقصود كل مسلم ومراده ال خيرج عن هذا احلد ألن املتوسل ينعقد

من حمبة وقربة              ال يقصد بذلك إال تلك املعاين املتعلقة بذاته  بالنيب 
   وفضل ودعـاء وشفاعـة ، خصوصـاً وأنـه صلى اهللا عليـه وسلـم فـي بـرزخـه وجاه ورتبة
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لى ذلك مبا يليق ويناسب من سالم واستغفار ملا قد يسمع الصالة والسالم ويرد ع
  : جاء يف احلديث عن النيب 

حيايت خري لكم وممايت خري لكم حتدثون وحيدث لكم ، تعرض أعمالكم ((
  )).علي فإن وجدت خرياً محدت اهللا ، وإن وجدت شراً استغفرت اهللا لكم

، وذكره اهليثمي     رواه احلافظ إمساعيل القاضي يف جزء الصالة على النيب
  .رواه البزار ورجاله رجال الصحيح كما سيأيت: يف جممع الزوائد وصححه بقوله 

وهذا صريح بأنه صلى اهللا عليه وسلم يستغفر لألمة يف برزخه واالستغفار   
  دعاء واألمة تنتفع بذلك

  :قال  وجاء يف احلديث أن النيب 
))إال رد اهللا علي روحي حىت أرد السالمما من أحد يسلم علي  .. ((  

. إسناده صحيح : رواه أبو داود عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، قال النووي 
يرد السالم على املسلم ، والسالم هو األمان              فهذا صريح بأن النيب 

  .فهو دعاء باألمان للمسلم وهو ينتفع بذلك 
  

]  ]  ]  
  
   اإلمامخاصة عند مشروعية التوسل بالنيب 

  أمحد بن حنبل وابن تيمية
  

على أن الشيخ ابن تيمية يف بعض املواضع من كتبه أثبت جواز التوسل     
دون تفريق أو تفصيل بني حياته وموته وحضوره وغيابه ، ونقل عن     بالنيب 

  .اإلمام أمحد والعز بن عبد السالم جواز ذلك يف الفتاوى الكربى 
  رع التوسل به صلى اهللا عليه وسلم يف الدعاء      وكذلك مما يش: قال الشيخ 
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  :كما يف احلديث الذي رواه الترمذي وصححه 
اللهم إين أسألك وأتوسل إليك : علم شخصاً أن يقول  أن النيب ((

نيب الرمحة يا حممد إين أتوجه بك إىل ربك فيجلي حاجيت  بنبيك حممد 
  )) ..ليقضيها فشفعه يفَّ

   ) .٢٧٦ ص٣الفتاوى ج( اهـ  . فهذا التوسل به حسن
سواء مسي استغاثة أو مل يسم          والتوسل إىل اهللا بغري نبينا : وقال أيضاً 

ال نعلم أحداً من السلف فعله وال روى فيه آثاراً وال نعلم فيه إال ما أفىت به الشيخ 
    ففيه حديث يف السنن ، رواه النسائي    من املنع ، وأما التوسل بالنيب 

إين أصبت يف ! يارسول اهللا : فقال  أن أعرابياً أتى النيب : والترمذي وغريمها 
   :بصري فادع اهللا يل ، فقال له النيب 

اللهم أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد : توضأ وصل ركعتني ، مث قل ((
فإن كانت : ياحممد إين أتشفع بك يف رد بصري اللهم شفع نبيك يفَّ ، وقال 

  )) ..فرد اهللا بصره. ة فمثل ذلك لك حاج
  اهـ. فألجل هذا احلديث استثىن الشيخ التوسل به 

   )١٠٥ ص١الفتاوى ج                  (                      
  :وقال الشيخ ابن تيمية أيضاً يف موضع آخر 

أنه يتوسل       : ولذلك قال أمحد يف منسكه الذي كتبه للمروزي صاحبه 
إن هذا إقسام على اهللا به ، وال       : دعائه ، ولكن غري أمحد قال يف  بالنيب 

يقسم على اهللا مبخلوق ، وأمحد يف إحدى الروايتني قد جوز القسم به ، فلذلك   
  .جوز التوسل به 

  ) من الفتاوى ١٤٠ ص١ج                                             ( 
  
  

]  ]  ]  
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  مام الشوكاينجواز التوسل عند اإل
  

قال اإلمام احملدث السلفي الشيخ حممد بن علي الشوكاين يف رسالته        
أما التوسل إىل اهللا سبحانه وتعاىل     ) : الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد (

بأحد من خلقه يف مطلب يطلب العبد من ربه فقد قال الشيخ عز الدين            ابن 
إن صح         احلديث   جيوز التوسل إىل اهللا تعاىل إال بالنيب إنه ال: عبد السالم 

ولعله يشري إىل احلديث الذي أخرجه النسائي يف سننه والترمذي وصححه ابن . فيه 
وللناس يف معىن هذا :       فذكر احلديث ، قال  ماجة وغريهم أن أعمى أتى النيب 

كنا إذا : ن اخلطاب    ملا قال أحدمها أن التوسل هو الذي ذكره عمر ب: قوالن 
أجدبنا نتوسل بنبينا إليك فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا     هو يف صحيح 

يف حياته  البخاري وغريه ، فقد ذكر عمر رضي اهللا عنه أم كانوا يتوسلون بالنيب 
 يف االستسقاء مث توسل بعمه العباس بعد موته وتوسلهم هو استسقاؤهم حبيث يدعو

كان يف مثل هذا شافعاً  ويدعون معه فيكون هو وسيلتهم إىل اهللا تعاىل والنيب       
  .وداعياً هلم 

يكون يف حياته وبعد موته ويف حضرته     أن التوسل به : والقول الثاين 
يف حياته ، وثبت التوسل بغريه        ومغيبه ، وال خيفاك أنه قد ثبت التوسل به 

الصحابة إمجاعاً سكوتياً لعدم إنكار أحد منهم على عمر رضي     بعد موته بإمجاع 
اهللا عنه يف توسله بالعباس رضي اهللا عنه ، وعندي أنه ال وجه لتخصيص جواز 

  :كما زعمه الشيخ عز الدين بن عبد السالم ألمرين  التوسل بالنيب 
  .ما عرفناك به من إمجاع الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم : األول 

أن التوسل إىل اهللا بأهل الفضل والعلم هو يف التحقيق توسل بأعماهلم : ثاين وال
اللهم : الصاحلة ومزاياهم الفاضلة إذ ال يكون فاضالً إال بأعماله ، فإذا قال القائل 

إين أتوسل إليك بالعامل الفالين فهو باعتبار ما قام به من العلم ، وقد ثبت يف 
حكى عن الثالثة الذين انطبقت عليهم         الصحيحني وغريمها أن النيب 

الصخرة أن كل واحد منهم توسل إىل اهللا بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة ،  
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فلو كان التوسل باألعمال الفاضلة غري جائز أو كان شركاً كما زعمه املتشددون                  
مل حتصل اإلجابة هلم    يف هذا الباب كابن عبد السالم ، ومن قال بقوله من أتباعه 

 عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم ، وذا تعلم أن ما     وال سكت النيب 
 ما نعبدهم إِلَّا : يورده املانعون من التوسل باألنبياء والصلحاء من حنو قوله تعاىل 

 ، وحنو دعوا مع اللَّه أَحداً  فَلَا ت:  ، وحنو قوله تعاىل ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى 
.  لَه دعوةُ الْحق والَّذين يدعونَ من دونِه الَ يستجِيبونَ لَهم بِشيٍء : قوله تعاىل 

:   ليس بوارد بل هو من االستدالل على حمل الرتاع مبا هو أجنيب عنه ، فإن قوهلم 
لفى ، مصرح بأم عبدوهم لذلك ، واملتوسل    ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا ز

بالعامل مثالً مل يعبده بل علم أن له مزية عند اهللا حبمله العلم فتوسل به لذلك ، 
 فإنه ى عن أن يدعى مع اهللا غريه    فَلَا تدعوا مع اللَّه أَحداً : وكذلك قوله 

مل يدع إال اهللا فإمنا وقع منه التوسل كأن يقول باهللا وبفالن ، واملتوسل بالعامل مثالً 
عليه بعمل صاحل عمله بعض عباده كما توسل الثالثة الذين انطبقت عليهم   

  . اآلية  والَّذين يدعونَ من دونِه :   الصخرة بصاحل أعماهلم ، وكذلك قوله 
فإن هؤالء دعوا من ال يستجيب هلم ومل يدعوا رم الذي يستجيب هلم ، 

ملتوسل بالعامل مثالً مل يدع إال اهللا ومل يدع غريه دونه وال دعاء غريه معه ، فإذا وا
عرفت هذا مل خيف عليك دفع ما يورده املانعون للتوسل من األدلة اخلارجة عن    

وما أَدراك ما يوم : حمل الرتاع خروجاً زائداً على ما ذكرناه كاستدالهلم بقوله تعاىل 
م ما أَدراك ما يوم الدينِ يوم لَا تملك نفْس لِّنفْسٍ شيئاً والْأَمر يومئذ         الدينِ ثُ

 لَّهل .   فإن هذه اآلية الشريفة ليست فيها داللة إال أنه تعاىل هو املنفرد باألمر يف
ن األنبياء أو عامل من يوم الدين وأنه ليس لغريه من األمر شيء ، واملتوسل بنيب م

العلماء هو ال يعتقد أن ملن توسل به مشاركة هللا جل جالله يف أمر يوم الدين ،    
ومن اعتقد هذا لعبد من العباد سواء كان نبياً أو غري نيب فهو يف ضالل مبني ، 

   قُل ،  لَيس لَك من اَألمرِ شيٌء : وهكذا االستدالل على منع التوسل بقوله 
 فإن هاتني اآليتني مصرحتان بأنه ليس لرسول     الَّ أَملك لنفِْسي نفْعاً والَ ضراً 

 من أمر اهللا شيء وأنه ال ميلك لنفسـه نفعـاً وال ضـراً فكيـف ميلـك لغيـره ، اهللا 
عـل اهللا لعلمـاء ، وقـد جاوليـس فيهمـا منـع التوسل به وبغريه من األنبيـاء أو األوليـاء أو 
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املقـام احملمـود مقام الشفاعة العظمى وأرشد اخللق إىل أن يسألوه  لرسول اهللا 
سل تعطه واشفع تشفع ، وقيل ذلك يف كتابه    : ذلك ويطلبوه منه ، وقال له 

العزيز بأن الشفاعة ال تكون إال بإذنه وال تكون إال ملن ارتضى ، وهكذا االستدالل 
 :              وأَنذر عشريتك الْأَقْربِني  : ملا نزل قوله تعاىل  على منع التوسل بقوله 

يا فالن بن فالن ال أملك لك من اهللا شيئاً ، يا فالنة بنت فالن ال أملك لك        
ال يستطيع نفع من أراد        من اهللا شيئاً ، فإن هذا ليس فيها إال التصريح بأنه 

راد اهللا تعاىل نفعه ، وأنه ال ميلك ألحد من قرابته فضالً عن اهللا ضره وال ضر من أ
غريهم شيئاً من اهللا ، وهذا معلوم لكل مسلم ، وليس فيه أنه ال يتوسل به إىل      

اهللا فإن ذلك هو طلب األمر ممن له األمر والنهي وإمنا أراد الطالب أن يقدم بني   
نفرد بالعطاء واملنع وهو مالك يوم     يدي طلبه ما يكون سبباً لإلجابة ممن هو امل

  .انتهى كالم الشوكاين . الدين 
  

]  ]  ]  
  الشيخ حممد بن عبد الوهاب يقول جبواز التوسل

:                     سئل الشيخ حممد بن عبد الوهاب عن قوهلم يف االستسقاء 
 )           خاصة يتوسل بالنيب : ( وقول أمحد ) ال بأس بالتوسل بالصاحلني [ ( 

  ؟] إنه ال يستغاث مبخلوق : مع قوهلم 
فالفرق ظاهر جداً ، وليس الكالم مما حنن فيه ، فكون بعض        : فقال

، وأكثر العلماء ينهى        عن  يرخص بالتوسل بالصاحلني ، وبعضهم خيصه بالنيب 
 قول ذلك ويكرهه ، فهذه املسألة من مسائل الفقه ، وإن كان الصواب عندنا

اجلمهور من أنه مكروه ، فال ننكر على من فعله ، وال إنكار يف مسائل االجتهاد ، 
ولكن إنكارنا على من دعا ملخلوق أعظم مما يدعو اهللا تعاىل ويقصد القرب يتضرع  
عند ضريح الشيخ عبد القادر أو غريه يطلب فيه تفريج الكربات وإغاثة اللهفات 

 ممـن يدعـو اهللا خملصـاً لـه الديـن ال يدعـو مـع اهللا أحـداً وإعطاء الرغبـات ، فأيـن هـذا
   أسألـك بنبيـك أو باملرسلني أو بعبـادك الصاحلني،: ولكـن يقـول يف دعائـه 
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أو يقصـد قرباً معروفـاً أو غيـره يدعـو عنـده ، لكـن ال يدعـو إال اهللا خملصاً له الدين 
  .فأين هذا مما حنن فيه 

اوى الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف جمموعة املؤلفات انتهى من فت( 
 اليت نشرا جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف     ٦٨القسم الثالث ص

  ) .أسبوع الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
وهذا يدل على جواز التوسل عنده غاية ما يرى أنه مكروه يف رأيه عند اجلمهور ، 

  .ضالً عن أن يكون بدعة أو شركاً واملكروه ليس حبرام ف

  الشيخ حممد بن عبد الوهاب يتربأ عمن يكفر املتوسلني
وقد جاء عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف رسالته املوجهة ألهل القصيم 

إن   : االستنكار الشديد على من نسب إليه تكفري املتوسل بالصاحلني ، وقال 
:   أقلها ، ومل يأت أكثرها على بايل ، فمنها سليمان بن سحيم افترى علي أموراً مل

يا أكرم اخللق ،     : أين أكفر من توسل بالصاحلني ، وأين أكفر البوصريي لقوله 
  .وأين أحرق دالئل اخلريات 

  . أين أقول سبحانك هذا تان عظيم :وجوايب عن هذه املسائل 
أهل امعة يقول     وجاء أيضاً تأييد قوله هذا يف رسالة أخرى له بعثها إىل 

إذا تبني هذا فاملسائل اليت شنع ا ، منها ما هو من البهتان الظاهر ، وهو  : فيها 
أين أكفر من توسل بالصاحلني ، وأين أكفر البوصريي إىل آخر ما قال ،       : قوله 

  .وجوايب فيها أن أقول سبحانك هذا تان عظيم : مث قال 
ادية عشرة من رسائل الشيخ حممد بن عبد الوهاب القسم أنظر الرسالة األوىل واحل[

  ] .٦٤ وص١٢اخلامس 
  

]  ]  ]  
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  التوسـل بآثـاره 
  

وهذا التربك        ثبت أن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا يتربكون بآثاره 
ليس له إال معىن واحد أال وهو التوسل بآثاره إىل اهللا تعاىل ألن التوسل يقع على 

  .ة ال على وجه واحد وجوه كثري

  أفتراهم يتوسلون بآثاره وال يتوسلون به ؟

  .هل يصح أن يتوسل بالفرع وال يصح باألصل ؟ 

هل يصح أن يتوسل باألثر الذي ما شرف وال عظم وكرم إال بسبب      
إنه ال يصح أن يتوسل به ؟ سبحانك هذا       : ، مث يقول قائل  صاحبه حممد 

  ! .تان عظيم 

وص الواردة يف هذا الباب كثرية جداً نقتصر على أشهرها ، فهذا أمري والنص
      املؤمنني عمر بن اخلطاب حيرص كل احلرص على أن يدفن بقرب رسول اهللا 

ملا حضرته الوفاة فيبعث ولده عبد اهللا ليستأذن السيدة عائشة يف ذلك وإذا    
سها ، فتقول كنت أريده    بالسيدة عائشة تعلن أا كانت تريد هذا املكان لنف

لنفسي وألوثرنه على نفسي فيذهب عبد اهللا ويبشر أباه ذه البشارة العظيمة وإذا 
وانظر تفصيل القصة يف . احلمد هللا ما كان شيء أهم إيلَّ من ذلك : بعمر يقول 

  .البخاري فما معىن هذا احلرص من عمر ومن عائشة ؟ 

م شيء وأحب شيء إىل عمر ؟        وملاذا كان الدفن بقرب رسول اهللا أه
  .بعد وفاته بالتربك بالقرب منه  ليس لذلك تفسري إال التوسل بالنيب 

يقول أنس       وهذه أم سليم تقطع فم القربة اليت شرب منها رسول اهللا 
  .فهو عندنا 

  .وهؤالء الصحابة يتسابقون ألخذ شعرة واحدة من شعر رأسه ملا حلقه 
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فنحن         : وتقول  ايب بكر حتتفظ جببة رسول اهللا وهذه أمساء بنت 
  .نغسلها للمرضى نستشفي ا 

حيتفظ به بعده أبو بكر وعمر وعثمان مث يسقط       وهذا خامت رسول اهللا 
  .منه يف البئر 

وكل هذه األحاديث ثابتة وصحيحة كما ذكرناه يف مبحث التربك والذي   
ملاذا هذه احملافظة منهم رضي اهللا تعاىل عنهم على   نريد أن نقوله هو أننا نتساءل 
  .آثار النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فما مقصودهم       ] فم القربة ، الشعر ، العرق ، اجلبة ، اخلامت ، املصلى [ 
من ذلك أهي الذكرى جمرد الذكرى أم هي احملافظة على اآلثار التارخيية لوضعها يف 

 فلماذا يعتنون ا عند الدعاء والتوجه إىل اهللا إذا   املتحف ، فإن كانت األوىل
أصام البالء أو املرض ، وإذا كانت الثانية فأين هذا املتحف ومن أين جاءم     

  .هذه الفكرة املبتدعة ؟ سبحانك هذا تان عظيم 

للتوسل ا إىل اهللا يف الدعاء ألن اهللا هو           مل يبق إال التربك بآثاره 
ملعطي وهو املسؤول والكل عبيده وحتت أمره ال ميلكون شيئاً ألنفسهم فضالً عن ا

  .غريهم إال بإذن اهللا سبحانه وتعاىل 
  

]  ]  ]  
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  التوسل بآثار األنبياء
   وقَالَ لَهم نِبِيهم إِنَّ آيةَ ملْكه أَن يأْتيكُم التابوت فيه سكينةٌ   : قال تعاىل 

من ربكُم وبقيةٌ مما ترك آلُ موسى وآلُ هارونَ تحملُه الْمآلئكَةُ إِنَّ في ذَلك آليةً 
 نِنيمؤم مإِن كُنت لَّكُم اآلية من سورة البقرة .  

وكانوا    : قال ابن جرير عن هذا التابوت : قال احلافظ ابن كثري يف التاريخ 
تلوا أحداً من األعداء يكون معهم تابوت امليثاق الذي كان يف قبة الزمان كما إذا قا

تقدم ذكره ، فكانوا ينصرون بربكته ومبا جعل اهللا فيه من السكينة والبقية مما ترك  
آل موسى وآل هارون ، فلما كان يف بعض حروم مع أهل غزة وعسقالن غلبوهم 

  . اهـ وقهروهم على أخذه فانتزعوه من أيديهم
وقد كانوا ينصرون على أعدائهم بسببه ، وكان فيه طست من  : قال ابن كثري 

  ) .٨ ص٢البداية ج(ذهب كان يغسل فيه صدور األنبياء اهـ 
كان فيه عصا موسى وعصا هارون ولوحان       : وقال ابن كثري يف التفسري 

  .العصا والنعالن اهـ : من التوراة وثياب هارون ومنهم من قال 
  ] .٣١٣ ص١تفسري ابن كثري ج[

والتابوت كان من شأنه فيما ذكر أنه أنزله اهللا على آدم     : وقال القرطيب 
عليه السالم فكان عنده إىل أن وصل إىل يعقوب عليه السالم فكان يف بين    

إسرائيل يغلبون به من قاتلهم حىت عصوا فغلبوا على التابوت غلبهم عليه العمالقة 
  ) .٢٤٧ ص٣تفسري القرطيب ج. (اهـ . بوت منهم وسلبوا التا

وهذا يف احلقيقة ليس إال توسالً بآثار أولئك األنبياء إذ ال معىن لتقدميهم  
التابوت بني أيديهم يف حروم إال ذلك واهللا سبحانه وتعاىل راض عن ذلك بدليل  

لك  أنه رده إليهم وجعله عالمة وآية على صحة ملك طالوت ومل ينكر عليهم ذ
  .الفعل 

  
]  ]  ]  
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   حبقه وحق األنبياء والصاحلنيتوسل النيب 
بنت أسد أم علي بن أيب طالب إا ملا ماتت حفر     جاء يف مناقب فاطمة 

      حلدها بيده وأخرج ترابه بيده فلما فرغ دخل رسول اهللا رسول اهللا 
  :فاضطجع فيه فقال 

غفر ألمي فاطمة بنت أسد اهللا الذي حيي ومييت وهو حي ال ميوت ا((
ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها حبق نبيك واألنبياء الذين من قبلي فإنك 

وكرب عليها أربعاً وأدخلوها اللحد هو والعباس وأبو بكر . أرحم الرامحني 
وفيه روح بن .  رواه الطرباين يف الكبري واألوسط )) ..الصديق رضي اهللا عنهم
  .اكم ، وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح صالح وثقه ابن حبان واحل

   ] .٢٥٧ ص٩كذا مبجمع الزوائد ج[ 
أحد رواته ، ولكن ابن حبان ذكره     ] روح بن صالح[واختلف بعضهم يف 
ثقة مأمون ، وكال احلافظني صحح احلديث ، وهكذا : يف الثقات ، وقال احلاكم 

  .٩)١١(ورجاله رجال الصحيح] جممع الزوائد[اهليثمي يف 
ورواه كذلك ابن عبد الرب عن ابن عباس ، وابن أيب شيبة عن جابر ،    

   .)١٢(وأخرجه الديلمي وأبو نعيم ، فطرقه يشد بعضه بعضاً بقوة وحتقيق
وروح هذا           : ٢٠قال الشيخ احلافظ الغماري يف إحتاف األذكياء ص

 احلافظ اهليثمي    ضعفه خفيف عند من ضعفه كما يستفاد من عبارام ، ولذا عرب
فاحلديث ال يقل    . مبا يفيد خفة الضعف كما ال خيفى على من مارس كتب الفن 

  .عن رتبة احلسن بل هو على شرط ابن حبان صحيح 
 حبقهم على اهللا يف          ونالحظ هنا أيضاً أن األنبياء الذين توسل النيب 

وبأهل احلق     ] باحلق[ اهللا هذا احلديث وغريه قد ماتوا فثبت جواز التوسل إىل
  .أحياء وموتى 

  
                                                        

   .١١/١٢أنظر امللحق آخر الكتاب رقم ) ١٢ – ١١(
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  حبق السائلني توسل النيب 
:                 قال رسول اهللا : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال 

اللهم إين أسألك حبق السائلني عليك      : من خرج من بيته إىل الصالة ، فقال 
راً وال رياء وال مسعة ، خرجت اتقاء وحبق ممشاي هذا فإين مل أخرج أشراً وال بط

سخطك وابتغاء مرضاتك ، فأسألك أن تعيذين من النار ، وأن تغفر يل ذنويب ،      
  .إنه ال يغفر الذنوب إال أنت ، أقبل اهللا بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك 

رواه ابن ماجه بإسناد         : ١١٩ ص٣قال املنذري يف الترغيب والترهيب ج
  .مقال ، وحسنه شيخنا احلافظ أبو احلسن فيه 

هذا حديث           : ٢٧٢ ص١وقال احلافظ ابن حجر يف نتائج األفكار ج
  .حسن ، أخرجه أمحد وابن خزمية يف كتاب التوحيد ، وأبو نعيم وابن السين 

  .بأنه حسن:  عن احلديث ٣٢٣ ص١وقال العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء ج
))      مبصباح الزجاجة((ريي يف زوائد ابن ماجه املسمى وقال احلافظ البوص

  .رواه ابن خزمية يف صحيحه  : ٩٨ ص١ج
إسناده        : ٤٧١وقال احلافظ شرف الدين الدمياطي يف املتجر الرابع ص

  .حسن إن شاء اهللا 
وذكر العالمة احملقق احملدث السيد علي بن حيي العلوي يف رسالته اللطيفة  

أن احلافظ عبد الغين املقدسي حسن احلديث ، وقبله ابن أيب حامت، : طني هداية املتخب
وذا يتبني لك أن هذا احلديث صححه وحسنه مثانية من كبار حفاظ احلديث  

ابن خزمية واملنذري وشيخه أبو احلسن والعراقي والبوصريي     : وأئمته ، وهم 
   وابن أيب حامت ، وهؤالء منهموابن حجر وشرف الدين الدمياطي وعبد الغين املقدسي

فهل يبقى بعد قول هؤالء كالم املتكلم ، وهل يصح من عاقل أن يترك حكم 
.    هؤالء الفحول من الرجال احلفاظ املتقنني إىل قول املتطفلني على موائد احلديث

 ريخ وي هى بِالَّذنأَد وي هلُونَ الَّذدبتسأَت  . ا لَاهن  فَإِنلَكو ارصى الْأَبمعت 
   .تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ 
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  بإرشاد السيدة عائشة التوسل بقرب النيب 
باب ما أكرم اهللا تعاىل نبيه         [قال اإلمام احلافظ الدارمي يف كتابه السنن 

 بن مالك   حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عمرو ] : بعد موته
قحط أهل املدينة قحطاً شديداً : النكري حدثنا أبو اجلوزاء أوس بن عبد اهللا قال 

فاجعلوا منه كوا إىل السماء        أنظروا قرب النيب : فشكوا إىل عائشة، فقالت 
ففعلوا ، فمطرنا مطراً حىت نبت : حىت ال يكون بينه وبني السماء سقف ، قال 

قت من الشحم فسمى عام الفتق ، ومعىن كوا أي   تفت(العشب ومسنت اإلبل 
   .٤٣ ص١اهـ سنن الدارمي ج). نافذة

ال من حيث كونه قرباً ، بل من حيث كونه ضم        فهذا توسل بقربه 
جسد أشرف املخلوقني وحبيب رب العاملني ، فتشرف ذه ااورة العظيمة واستحق 

  .بذلك املنقبة الكرمية 
  :ختريج احلديث 

ا أبو النعمان فهو حممد بن الفضل امللقب بعارم شيخ البخاري ، قال    أم
  . تغري يف آخر عمره – ثقة ثبت - : احلافظ يف التقريب عنه 

وهذا ال يضره وال يقدح يف روايته ألن البخاري روى له يف صحيحه : قلت 
         أكثر من مائة حديث وبعد اختالطه مل حتمل عنه رواية ، قاله الدارقطين ،  

  .وال ينبئك مثل خبري 
:            فقال) بأنه وقع له أحاديث منكرة: (وقد رد الذهيب على ابن حبان قوله

كذا يف ميزان    (ومل يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثاً منكراً فأين ما زعم؟
  ).٨ ص٤االعتدال ج

ك وأما سعيد بن زيد فهو صدوق له أوهام ، وكذلك حال عمرو بن مال
  .النكرى كما قال احلافظ ابن حجر عنهما يف التقريب 

 من صيغ التوثيق       – صدوق يهم –وقد قرر العلماء بأن هذه الصيغة وهي 
  ) .كذا يف تدريب الراوي(ال من صيغ التضعيف 

وأما أبو اجلوزاء فهو أوس بن عبد اهللا الربعي وهو ثقة من رجال الصحيحني 
و جيد عندي ، فقد قبل العلماء واستشهدوا بكثري     فهذا سند ال بأس به ، بل ه

  .من أمثاله ومبن هم أقل حاالً من رجاله 
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  : السيدة عائشة وموقفها من قرب النيب 
بأن هذا األثر موقوف على عائشة وهي صحابية ،       : أما قول بعضهم 

أا رضي    وعمل الصحابة ليس حبجة ، فاجلواب هو أنه وإن كان رأياً لعائشة إال 
.   اهللا عنها معروفة بغزارة العلم ، وفعلت ذلك يف املدينة بني علماء الصحابة 

ويكفينا من هذه القصة أا دليل على أن عائشة أم املؤمنني تعلم أن رسول اهللا       
       ، ال زال بعد وفاته رحيماً وشافعاً ألمته وأن من زاره واستشفع به شفع له

املؤمنني ، وليس هو من قبيل الشرك أو من وسائل الشرك كما يلغط كما فعلت أم 
به هؤالء املكفرون املضللون ، فإن عائشة ومن شهدها مل يكونوا ممن جيهلون الشرك 

  .وال ما ميت إليه 
يهتم بأمته يف قربه حىت بعد وفاته ، وقد     فالقصة تدمغ هؤالء وتثبت أن النيب 

       كنت أدخل بييت الذي فيه رسول اهللا : قالت ثبت أن أم املؤمنني عائشة 
وأضع ثيايب ، وأقول إمنا هو زوجي وأيب ، فلما دفن عمر معهما فواهللا ما دخلت إال 

  ) .رواه أمحد. (وأنا مشدودة حياء من عمر 
)     ٢٦ ص٨جممع الزوائد ج(رجاله رجال الصحيح : قال احلافظ اهليثمي 

صحيح على شرط الشيخني ، ومل يعترضه :  وقال ورواه احلاكم يف املستدرك ،
  ) .٧ ص٤ج(الذهيب بشيء 

وصاحبيه يعلمان من هو         ومل تعمل عائشة هذا باطالً بل هي تعلم أن النيب 
  .عند قبورهم 

رواه      . (فلعلك متر بقربي ومسجدي : ملعاذ ملا أرسله لليمن  وقد قال النيب 
كذا يف جممع الزوائد       ((ت إال يزيد مل يسمع من معاذ ورجاهلما ثقاأمحد والطرباين 

.            باكياً  وجاء معاذ إىل قرب النيب  فتويف رسول اهللا  ) ))٥٥ ص١٠ج
اخلطاب على هذا احلال وجرت بينهما هذه احملادثة كما رواها زيد     وشاهده عمر بن 

معاذ بن جبل عند قرب             النيب خرج عمر إىل املسجد فوجد : ابن أسلم عن أبيه قال 
  حديث مسعته عن رسول اهللا    : ما يبكيك ؟ قال : يبكي ، قال            : )) اليسري

: صحيح وال يعرف له علة ، ووافقه الذهيب   فقال : قال احلاكم )) . من الرياء شرك
  ) .٤ ص١كذا يف املستدرك ج. (صحيح وال علة له 
: رواه ابن ماجه والبيهقي واحلاكم وقال :  الترغيب والترهيب وقال املنذري يف

  ) .٣٢ ص١ج(صحيح ال علة له ، وأقره أعين املنذري 
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  يف خالفة عمر رضي اهللا عنه التوسل بقرب النيب 
: أخربنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر الفارسي قاال : وقال احلافظ أبو بكر البيهقي 
 إبراهيم بن علي الذهلي حدثنا حيىي بن حيىي حدثنا أبو حدثنا أبو عمر بن مطر حدثنا

أصاب الناس قحط يف زمن عمر : معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن مالك قال 
يا رسول اهللا استسق اهللا ألمتك    : فقال  بن اخلطاب فجاء رجل إىل قرب النيب 

  : يف املنام فقال  فإم قد هلكوا ، فأتاه رسول اهللا 
عليك : مر فأقرئه مين السالم وأخربهم أم مسقون ، وقل له ائت ع((

  )) ..بالكيس الكيس
.        ما آلو إال ما عجزت عنه ! يارب : فأتى الرجل فأخرب عمر ، فقال 

  .وهذا إسناد صحيح 
يف حوادث عام مثانية    ) ٩١ ص١ج(كذا قال احلافظ ابن كثري يف البداية [
  ] .عشر

سناد صحيح من رواية أيب صاحل السمان عن مالك وروى ابن أيب شيبة بإ
أصاب الناس قحط يف زمن عمر رضي اهللا عنه : (( قال – وكان خازن عمر –الداري 

استسق ألمتك فإم قد هلكوا   ! يارسول اهللا : فقال  فجاء رجل إىل قرب النيب 
  .ائت عمر ، احلديث : فأتى الرجل يف املنام فقيل له 
أن الذي رأى يف املنام املذكور هو بالل          : لفتوح وقد روى سيف يف ا

  . إسناده صحيح اهـ : قال ابن حجر . ابن احلارث املزين أحد الصحابة 
  .١٠ )١٤( ]٢ ج٤١٥فتح الباري ص[ ، ) صحيح البخاري كتاب االستسقاء(

ومل يقل أحد من األئمة الذين رووا احلديث وال من بعدهم ممن مر بتصانيفهم من 
ألئمة أنه كفر وضالل وال طعن أحد يف منت احلديث به ، وقد أورد هذا  احلديث ا

ابن حجر العسقالين وصحح سنده كما تقدم ، وهو من هو يف علمه وفضله ووزنه 
  .بني حفاظ احلديث مما ال حيتاج إىل بيان وتفصيل 

                                                        
   .١٣ أنظر امللحق آخر الكتاب رقم )١٣(
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  توسل املسلمني به يوم اليمامة

:                      موقعة اليمامة كان ذكر احلافظ ابن كثري إن شعار املسلمني يف
  ] ..حممـــداه [ 

  :قال ما نصه 
ومحل خالد بن الوليد حىت جاوزهم وسار جلبال مسيلمة وجعل يترقب أن   

أنا ابن الوليد   : يصل إليه فيقتله مث رجع مث وقف بني الصفني ودعا الرباز وقال 
سلمني ، وكان شعارهم يومئذ          العود أنا ابن عامر وزيد ، مث نادى بشعار امل

  ..١١ )١٥(]يا حممداه[
  ]٣٢٤ ص٦البداية والنهاية ج[ 

  التوسل به يف املرض والشدائد
كنا عند عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما     : عن اهليثم بن خنس قال 

يا حممد ، فكأمنا : أذكر أحب الناس إليك ، فقال : فخدرت رجله فقال له رجل 
  .قال نشط من ع

خدرت رِجل رجل عند ابن عباس رضي اهللا عنهما ،      : وعن جماهد قال 
.          ، فذهب خدره حممد : أذكر أحب الناس إليك ، فقال : فقال له ابن عباس 

  ].١٦٥ذكره الشيخ ابن تيمية يف الكلم الطيب يف الفصل السابع واألربعني ص[
  .فهذا توسل يف صورة النداء 

  بغري النيب التوسـل 
  :قال  عن عتبة بن غزوان عن نيب اهللا 

:  إذا أضل أحدكم شيئاً أو أراد عوناً وهو بأرض ليس ا أنيس فليقل ((
  )) ..وقد جرب ذلك. يا عباد اهللا أعينوين ، فإن هللا عباداً ال نراهم 

رواه الطرباين ورجاله وثقوا على ضعف يف بعضهم إال أن يزيد بن علي          
  . يدرك عتبة مل

  :وعن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
                                                        

   .١٥ب رقم  أنظر امللحق آخر الكتا)١٥(
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إن هللا مالئكة يف األرض سوى احلفظة يكتبون ما يسقط من ورق  ((
  )) ..الشجر ، فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فالة فليناد أعينوين يا عباد اهللا

  .رواه الطرباين ورجاله ثقات 
   :قال رسول اهللا : وعن عبد اهللا بن مسعود أنه قال 

يا عباد . يا عباد اهللا احبسوا: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فالة فليناد ((
  )) ..اهللا احبسوا ، فإن هللا حاضراً يف األرض سيحبسه

رواه أبو يعلى والطرباين وزاد سيحبسه عليكم ، وفيه معروف بن حسان    
افظ نور الدين علي      من جممع الزوائد ومنبع الفوائد للح. اهـ . وهو ضعيف 

  ) .١٣٢ ص١٠ج(ابن أيب بكر اهليثمي 
  .فهذا توسل يف صورة النداء أيضاً 

  :كان يقول بعد ركعيت الفجر  وجاء يف احلديث أن النيب 
أعوذ بك         اللهم رب جربيل وإسرافيل وميكائيل وحممد النيب ((
  )) .من النار

هو :  ، وقال احلافظ بعد خترجيه رواه ابن السين: قال النووي يف األذكار 
  ) . ١٣٩ ص٢شرح األذكار البن عالن ج. (حديث حسن 

  : وختصيص هؤالء بالذكر يف معىن التوسل م ، فكأنه يقول 
  ..اللهم إين أسألك وأتوسل إليك جبربيل إخل 

التوسل إىل اهللا بربوبية      : وقد أشار ابن عالن إىل هذا يف الشرح ، فقال 
    ٢٩ ص٢وقد صرح ابن عالن يف شرح األذكار ج. واح العظيمة هذه األر

فيه )) : اللهم إين أسألك حبق السائلني((مبشروعية التوسل فقال معلقاً على حديث 
التوسل حبق أرباب اخلري على سبيل العموم من السائلني ومثلهم باألوىل األنبياء 

  .واملرسلون 
  معىن توسل عمر بالعباس

 صحيحه عن أنس أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه         أخرج البخاري يف
اللهم إنا كنا  : [  استسقى بالعباس بن عبد املطلب فقال – كانوا إذا قحطوا –

  ] .نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا 
  وأخرج الزبري بن بكار يف األنساب من طريق غريه هذه القصة بأبسط من هذا
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استسقى عمر بن اخلطاب عام الرمادة  : عن عبد اهللا بن عمر قال : وتلخيصها 
مسيت بذلك لكثرة تطاير الرماد الحتباس املطر بالعباس ] بفتح الراء وختفيف امليم[

كان         ياأيها الناس إن رسول اهللا : ابن عبد املطلب ، فخطب الناس فقال 
يف عمه    قتدوا أيها الناس برسول اهللا  فا–يرى للعباس ما يرى الولد للوالد 

: أدع يا عباس فكان من دعائه رضي اهللا عنه : العباس ، واختذوه وسيلة إىل اهللا 
 وقد توجه القوم يب إليك –اللهم إنه مل يرتل بالء إال بذنب ومل يكشف إال بتوبة 

بة فاسقنا الغيث ملكاين من نبيك وهذه أيدينا أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتو
واحفظ اللهم نبيك يف عمه ، فأرخت السماء مثل اجلبال حىت أخصبت األرض 

هنيئاً لك       : وعاش الناس وأقبل الناس على العباس يتمسحون به ، ويقولون له 
هذا واهللا الوسيلة إىل اهللا :  ذلك – رضي اهللا عنه –يا ساقي احلرمني ، وقال عمر 

  : أنشد عباس بن عتبة ابن أخيه أبياتاً منها  ويف ذلك–واملكان منه 

  عشية يستسقى بشيبته عمر::   بعمي سقى اهللا احلجاز وأهله   

ويف بعض الروايات فارخت السماء عزاليها فجاءت  : وقال ابن عبد الرب 
بأمثال اجلبال حىت استوت احلفر باآلكام وأخصبت األرض وعاش الناس ، فقال  

  .ا واهللا الوسيلة إىل اهللا عز وجل ، واملكان منه هذ: عمر رضي اهللا عنه 

  :وقال حسان بن ثابت 

  سأل اإلمام وقد تتابع جدبنا      فسقى الغمام بغرة العباس

  عم النيب وصنو والده الذي      ورث النيب بذاك دون الناس

  أحيا اإلله به البالد فأصبحت      خمضرة األجناب بعد الياس

  :ن عتبة وقال الفضل بن عباس ب

  بعمي سقى اهللا احلجاز وأهله      عشية يستسقى بشيبته عمر

  توجه بالعباس يف اجلدب راغباً      فماكر حىت جاء بالدمية املطر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٩٣

. هنيئاً لك ساقي احلرمني: وطفق الناس بالعباس ميسحون أركانه ويقولون: ويف رواية
  .كذا يف االستيعاب البن عبد الرب يف ترمجة العباس 

 احلق لعمر يف أن يؤم الناس مستسقياً هلم لكنه تأخر عن حقه وقدم  وكان
وتفخيماً ألهله وتقدمياً لعمه صلى اهللا      العباس لالستسقاء تعظيماً لرسول اهللا

عليه وآله وسلم على نفسه مبالغة يف التوسل برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله    
اس لعباس وسيلة إىل اهللا جل شأنه وسلم ما استطاع ، وحث الناس على اختاذ الن

حني       وكذلك اختذه هو وسيلة بتقدميه ليدعو ليقيمه بذلك مقام رسول اهللا 
  .كان حياً فاستسقى هلم باملصلى ليكون أبلغ يف تعظيمه واإلشادة بفضل أهل بيته

اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا   : [وبني عمر ذلك يف دعائه حيث قال 
يعين كنا نتوسل إليك خبروجه   ] .. نا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنافتسقينا وإ

بالناس إىل املصلى ودعائه هلم وصالته م ، وإذ قد تعذر ذلك علينا بوفاته عليه 
الصالة والسالم فإين أقدم من هو من أهل بيته ليكون الدعاء أرجى للقبول وأرجى 

  .لإلجابة 

  :لى اهللا عليه وسلم حيث قال وملا دعا العباس توسل برسول اهللا ص

وقد تقرب القوم يب ملكاين من نبيك أي لقرابيت منه فاحفظ اللهم نبيك يف عمه ،  
  .يعين اقبل دعائي ألجل نبيك 

فالقضيـة يف االستسقـاء وال صلـة هلا بالتوسل الذي حنن بصدد الكالم عنه 
ة تدل على هذا والذي وقع فيه اخلالف وهذا أمر يعرفه كل ذي عينني ألن القص

بوضوح فقد أصام القحط واحتاجوا إىل إقامة االستغاثة بصالة االستسقاء وهذا 
   حيتاج إىل إمام يصلي م ويدعو هلـم ويقيـم هـذه الشـعـيـرة اإلسـالميـة الـيت كــان يقيمهـا
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ملا كان يف دار التكليف كغريها من شعائر الدين من إمامة ومجعة        النيب 
بة فهي وظائف تكليفية ال يقوم ا أهل الربزخ النقطاع التكليف عنهم وخط

  .واشتغاهلم مبا هو أعظم من ذلك 

 ومل يتوسل        –ومن فهم من كالم أمري املؤمنني أنه إمنا توسل بالعباس 
 فقد مات فهمه وغلب عليه ومهه –ألن العباس حي والنيب ميت  برسول اهللا 

 أو عصبية لرأيه قاهرة ، فإمنا عمر مل يتوسل   –ظاهرة ونادى على نفسه حبالة 
تلمح ذلك يف قوله وإنا نتوسل إليك بعم      بالعباس إال لقرابته من رسول اهللا 

  .على أبلغ الوجوه   وهو بذلك قد توسل برسول اهللا –نبينا فاسقنا 

وقد بعد عن الصواب كل البعد من رمى املسلمني بالشرك بسبب ذلك مع  
    –له جبواز التوسل باحلي ، فإن التوسل لو كان شركاً ما جاز باحلي وال امليت قو

أال ترى أن اعتقاد الربوبية واستحقاق العبادة لغري اهللا من نيب أو ملك أو ويل هو 
  .شرك وكفر ال جيوز هنا يف حياته الدنيا وال اآلخرة 

 إذا كان حياً أما      إن اعتقاد الربوبية لغري اهللا جائز: فهل مسعت من يقول 
  .بعد وفاته فشرك 

وقد عرفت أن اختاذ املعظم وسيلة إىل اهللا تعاىل ال يكون عبادة للوسيلة        
إال إذا اعتقد انه رب كما كان ذلك شأن عباد األوثان مع أوثام فإذا مل يعتقد   

ادة لآلمر ذلك فيه وكان مأموراً منه عز وجل باختاذه وسيلة كان ذلك االختاذ عب
  .سبحانه 

  
]  ]  ]  

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٩٥

  قصة العتىب يف التوسل
  :قال اإلمام احلافظ عماد الدين ابن كثري 

احلكاية (( ذكر مجاعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ يف كتابه الشامل 
فجاء أعرايب فقال   كنت جالساً عند قرب النيب : عن العتىب قال )) املشهورة 

ولَو أَنهم إِذ ظَّلَمواْ أَنفُسهم جآؤوك : ت اهللا يقول السالم عليك يارسول اهللا مسع
 وقد جئتك مستغفراً فَاستغفَرواْ اللّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدواْ اللّه تواباً رحيماً 

  :لذنيب مستشفعاً بك إىل ريب مث أنشد يقول 
     فطاب من طيبهن القاع واألكم::يا خري من دفنت بالقاع أعظمه   
  فيه العفاف وفيه اجلود والكرم::   نفسي الفداء لقرب أنت ساكنه   

إحلق  : [يف النوم فقال   مث انصرف األعرايب فغلبتين عيين فرأيت النيب
  ] .األعرايب فبشره أن اهللا قد غفر له

 الباب  فهذه القصة رواها اإلمام النووي يف كتابه املعروف باإليضاح يف
 ، ورواها أيضاً احلافظ عماد الدين ابن كثري يف تفسريه       ٤٩٨السادس ص

  .اآلية  .. ولَو أَنهم إِذ ظَّلَمواْ أَنفُسهم  : الشهري عند قوله تعاىل 
،     )٥٥٦ ص٣ج(ورواها أيضاً الشيخ أبو حممد ابن قدامة يف كتابه املغين 

، )٤٩٥ ص٣ج(رج ابن قدامة يف كتابه الشرح الكبري ونقلها أيضاً الشيخ أبو الف
ونقلها أيضاً الشيخ منصور بن يونس البهويت يف كتابه املعروف بكشاف القناع من 

  .١٢)١٦()٣٠ ص٥ج(أشهر كتب املذهب احلنبلي 
وذكر اإلمام القرطيب عمدة املفسرين قصة تشبهها يف تفسريه املعروف باجلامع 

 قدم علينا أعرايب بعد ما دفنا رسول اهللا : ال روى أبو صادق عن علي ق: قال
:    وحثا على رأسه من ترابه فقال بثالثة أيام فرمى بنفسه على قرب رسول اهللا 

قلت يارسول اهللا فسمعنا قولك ، ووعيت عن اهللا فوعينا عنك وكان فيما أنزل اهللا 
ية ، وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر اآل .. ولَو أَنهم إِذ ظَّلَمواْ أَنفُسهم  عليك 

  ] .٢٦٥ ص٥تفسري القرطيب ج.[إنه قد غفر لك : يل فنودي من القرب 
                                                        

  . آخر الكتاب ١٦ أنظر امللحق رقم )١٦(
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هذه قصة العتىب وهؤالء هم الذين نقلوها وسواء أكانت صحيحة أم       
ضعيفة من ناحية السند الذي يعتمد عليه احملدثون يف احلكم على أي خرب فإننا 

أو نقلوا ما يدعو إىل الوثنية ..  الكفر والضالل ؟ نتساءل ونقول هل نقل هؤالء
  .وعبادة القبور ؟ 

إذا كان األمر كذلك فأي ثقة فيهم أو يف كتبهم ؟؟ سبحانك هذا تان    
  .عظيم 

  أبيات العتيب على شباك النيب 
  

، ورواها      تقدم ذكر البيتني الذين أنشدمها األعرايب عند زيارته للنيب 
  :العتىب وهي 

  يا خري من دفنت بالقاع أعظمه      فطاب من طيبهن القاع واألكم
  نفسي الفداء لقرب أنت ساكنه      فيه العفاف وفيه اجلود والكرم

وهذه األبيات مكتوبة بفضل اهللا على املواجهة النبوية الشريفة يف العامود   
نني حىت يف    الذي بني شباك احلجرة النبوية يراها القاصي والداين منذ مئات الس

عهد املرحوم امللك عبد العزيز ، فامللك سعود فامللك فيصل فامللك خالد رمحهم    
اهللا تعاىل ، فامللك فهد خادم احلرمني الشريفني حفظه اهللا ، وستبقى بإذن اهللا       

بناء على توجيهات خادم احلرمني باحملافظة على كل ما يف املسجد النبوي الشريف 
  .أي أثر قدمي وعدم إزالة 

  
]  ]  ]  
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  :اخلالصة 
له عند اهللا قدر علي                واخلالصة أنه مما ال شك فيه أن النيب 

ومرتبة رفيعة ، وجاه عظيم ، فأي مانع شرعي أو عقلي مينع التوسل به فضالً عن 
 وال      ولسنا يف ذلك سائلني غري اهللا تعاىل–األدلة اليت تثبته يف الدنيا واآلخرة 

داعني إال إياه فنحن ندعوه مبا أحب أياً كان ، تارة نسأله بأعمالنا الصاحلة ألنه   
حيبها وتارة نسأله مبن حيبه من خلقه كما يف حديث آدم السابق ، وكما يف حديث 
فاطمة بنت أسد الذي ذكرناه ، وكما يف حديث عثمان بن حنيف املتقدم ، وتارة 

أو بصفته          ] أسألك بأنك أنت اهللا [- -ا يف قوله نسأله بأمسائه احلسىن كم
أعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك من : [أو فعله كما يف قوله يف احلديث اآلخر 

  .، وليس مقصوراً على تلك الدائرة الضيقة اليت يظنها املتعنتون ] عقوبتك
      وسر ذلك أن كل ما أحبه اهللا صح التوسل به ، وكذا كل من أحبه من 
نيب أو ويلّ ، وهو واضح لدى كل ذي فطرة سليمة وال مينع منه عقل وال نقل بل 

تضافر العقل والنقل على جوازه واملسؤول يف ذلك كله اهللا وحده ال شريك له ،   
 قُلْ كُل من عند اللّه فَما لهـؤالء الْقَومِ  ال النيب وال الويل وال احلي وال امليت ، 

   .يكَادونَ يفْقَهونَ حديثاً الَ 
 أوىل ألنه أفضل املخلوقات       وإذا جاز السؤال باألعمال فبالنيب 

 وليت شعري      – من األعمال وغريها -  -واألعمال منها واهللا أعظم حباً له 
ما املانع من ذلك ، واللفظ ال يفيد شيئاً أكثر من أن للنيب قدراً عند اهللا ،    

  .املتوسل ال يريد غري هذا املعىن ، ومن ينكر قدره عند اهللا فهو كافر كما قلنا و
فمسألة التوسل تدل على عظمة املسؤول به وحمبته ، فالسؤال       : وبعد 

بالنيب إمنا هو لعظمته عند اهللا أو حملبته إياه وذلك مما الشك فيه على أن التوسل 
إن من يتوسل باألنبياء أو الصاحلني هو : ل باألعمال متفق عليه ، فلماذا ال نقو

متوسل بأعماهلم اليت حيبها اهللا ، وقد ورد حديث أصحاب الغار فيكون من حمل 
  .االتفاق ؟ 
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وال شك أن املتوسل بالصاحلني إمنا يتوسل م من حيث أم صاحلون      
قلنا يف صدر فريجع األمر إىل األعمال الصاحلة املتفق على جواز التوسل ا ، كما 

  .هذا البحث 
  

]  ]  ]  
  

  شبهــة مردودة
  

إن ذلك   : فهذه األحاديث واآلثار كلها تثبت التوسل وتؤيده ، فإن قيل 
   .خاص حبياته 

أن هذا التخصيص ال دليل عليه خصوصاً وأن الروح باقية       : فاجلواب 
  .وهي اليت يكون ا اإلحساس واإلدراك والشعور 

نة واجلماعة أن امليت يسمع وحيس ويشعر وأنه ينتفع     ومذهب أهل الس
    باخلري ويفرح ويتأذى بالشر وحيزن ، وهذا بالنسبة لكل إنسان ، ولذا نادى 

:   يا عتبة يا شيبة يا ربيعة ، فقيل له: أهل القليب من كفار قريش يوم بدر فقال
  .م ال يستطيعون اجلواب ما أنتم بأمسع منهم لكنه: كيف تناديهم وقد جيفوا ؟ فقال 

فإذا كان هذا عاماً لكل إنسان فكيف بأفضل البشر وأكرمهم وأجلهم ،       
ال شك أنه أكمل إحساساً وأمت إدراكاً وأقوى شعوراً على أنه قد جاء التصريح      

يف األحاديث الكثرية بأنه يسمع الكالم ويرد السالم وتعرض عليه أعمال األمة   وأنه 
  .سيئام وحيمد اهللا على حسنام يستغفر ل

وقيمة اإلنسان يف احلقيقة إمنا هي مبقدار شعوره وإحساسه وإدراكه             
ال حبياته ، ولذلك نرى كثرياً من األحياء قد حرمهم اهللا تعاىل اإلحساس      

والشعور اإلنساين مع بالدة الطبع وقلة الذوق ولكنهم ال ينتفع م بل هم يف 
  . األموات والعياذ باهللا صفوف

]  ]  ]  
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  ال يسمعنا  زعم بعض اجلهلة أن النيب 
  وال يرانا وال يعرفنا

ال يسمع وال يرى وال يعرف عنا       ومن هؤالء املوتى من زعم أن النيب 
وال يدعو اهللا تعاىل لنا ، فأي جراءة أعظم من هذا ؟ وأي جهل أقبح من هذا ؟  

، ولقد تضافرت األحاديث     نتقاص لقدر النيب إضافة إىل سوء األدب واال
  .واآلثار اليت تثبت أن امليت يسمع وحيس ويعرف سواء أكان مؤمناً أم كافراً 

والسلف جممعون على هذا وقد تواترت   : قال ابن القيم يف كتاب الروح 
  .اآلثار عنهم 

أنظر     (وقد سئل الشيخ ابن تيمية عن هذه املسألة فأفىت مبا يؤيد ذلك 
  ) .٣٦٢ وص٣٣١ ص٢٤الفتاوى ج

فإذا كان هذا يف حق عامة البشر فما بالك بعامة املؤمنني بل خباصة عباد       
، وقد فصلنا هذه        اهللا الصاحلني بل بسيد األولني واآلخرين سيدنا حممد 

   احلياة الربزخية حياة   : (( املسألة يف مبحث خاص ا يف كتابنا هذا بعنوان 
   )) .حياة خاصة بالنيب (( بعنوان )) حقيقية 

  
]  ]  ]  
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  ١٣)١٧(بيان أمساء املتوسلني من أئمة املسلمني
 من كبار    –ونذكر هنا أمساء أشهر من يقول بالتوسل ، أو ممن نقل أدلته 

  .األئمة وحفاظ السنة 
على ] ركاملستد[ فمنهم اإلمام احلافظ أبو عبد اهللا احلاكم يف كتابه – ١

  .وصححه  الصحيحني ، فقد ذكر حديث توسل آدم بالنيب 
، فقد    ] دالئل النبوة[ ومنهم اإلمام احلافظ أبو بكر البيهقي يف كتابه – ٢

  .ذكر حديث آدم وغريه ، وقد التزم أن ال خيرج املوضوعات 
اخلصائص   [ ومنهم اإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي يف كتابه – ٣
  .فقد ذكر حديث توسل آدم ] الكربى
، فقد    ) الوفاء( ومنهم اإلمام احلافظ أبو الفرج ابن اجلوزي يف كتابه – ٤

  .ذكر احلديث وغريه 
الشفا يف التعريف    ((  ومنهم اإلمام احلافظ القاضي عياض يف كتابه – ٥

كثرياً من       ، فقد ذكر يف باب الزيارة وباب فضل النيب )) حبقوق املصطفى
  .ذلك 

 ومنهم اإلمام الشيخ نور الدين القاري املعروف مبال علي قاري يف    – ٦
  .شرحه على الشفا يف املواطن السابقة 

 ومنهم العالمة أمحد شهاب الدين اخلفاجي يف شرحه على الشفا      – ٧
  .، يف املواطن السابقة )) بنسيم الرياض((املسمى 
يف        ] املواهب اللدنية[يف كتابه  ومنهم اإلمام احلافظ القسطالين – ٨

  .املقصد األول من الكتاب 
 ومنهم العالمة الشيخ حممد عبد الباقي الزرقاين يف شرحه على املواهب – ٩

  ).٤٤ ص١ج(
 ومنهم اإلمام شيخ اإلسالم أبو زكريا حيىي النووي يف كتابه اإليضاح   – ١٠

  ] .٤٩٨يف الباب السادس ص[

                                                        
   .١٧ أنظر امللحق آخر الكتاب رقم )١٧(
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  ١٠١

 ، ٤٩٩ابن حجر اهليتمي يف حاشيته على اإليضاح ص ومنهم العالمة – ١١
  ] .اجلوهر املنظم[وله رسالة خاصة يف هذا الباب تسمى بـ

 ومنهم احلافظ شهاب الدين حممد بن حممد بن اجلوزي الدمشقي         – ١٢
  .يف فضل آداب الدعاء ] عدة احلصن احلصني[يف كتابه 

حتفة    [وكاين يف كتابه  ومنهم العالمة اإلمام حممد بن علي الش– ١٣
   .١٦١ص] الذاكرين

 ومنهم العالمة اإلمام احملدث علي بن عبد الكايف السبكي يف كتابه  – ١٤
  ] .شفاء السقام يف زيارة خري األنام[

 ولَو         ومنهم احلافظ عماد الدين ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل – ١٥
 مهواْ أَنفُسإِذ ظَّلَم مهأَن ..  ًفقد ذكر قصة العتيب مع األعرايب الذي جاء زائرا
، ومل يعترض عليها بشيئ ، وذكر قصة توسل آدم      قاصداً مستشفعاً بالنيب

  ) .١٨٠ ص١ج(ومل حيكم بوضعها ] البداية والنهاية[يف  بالنيب 

إن       : وتوسل به وقال  وذكر قصة الرجل الذي جاء إىل قرب النيب 
  ) .٩١ ص١ج(حيح إسنادها ص

  ) .٣٢٤ ص٦ج( وذكر أن شعار املسلمني ياحممداه -

 ومنهم اإلمام احلافظ ابن حجر الذي ذكر قصة الرجل الذي جاء       – ١٦
  ) .٤٩٥ ص٢ج(وتوسل به وصحح سندها يف فتح الباري  إىل قرب النيب 

          : ومنهم اإلمام املفسر أبو عبد اهللا القرطيب يف تفسري قوله تعاىل – ١٧
 مهواْ أَنفُسإِذ ظَّلَم مهأَن لَوو ) ٢٦٥ ص٥ج. (  

  

]  ]  ]  
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  الشفاعة الصحابة يطلبون من النيب 
يف الدنيا بل         زعم بعضهم أنه ال جيوز أن تطلب الشفاعة من النيب 

ذهب البعض اآلخر من املتعنتني إىل أن ذلك شرك وضالل ويستدلون على ذلك 
 وهذا االستدالل باطل وال يدل على  قُل لِّلَّه الشفَاعةُ جميعاً :  تعاىل بقوله 

  .فهمهم الفاسد وذلك من وجهني 
  :أوالً 

أنه مل يرد نص ال يف الكتاب وال يف السنة ينهى عن طلب الشفاعة من       
  .يف الدنيا   النيب

  :ثانياً 
غريها من اآليات اليت       أن هذه اآلية ال تدل على ذلك بل شأا شأن 

جاءت لبيان اختصاص اهللا سبحانه وتعاىل مبا هو ملك له دون غريه مبعىن أنه هو 
املتصرف فيه ، وهذا ال ينفي أنه يعطيه من يشاء إذا أراد فهو مالك امللك يعطي  

  لَه الْملْك ولَهامللك من يشاء ويرتع امللك ممن يشاء ، ونظري هذا قوله عز وجل 
 دمالْح ووصف نفسه أنه مالك امللك مع قوله سبحانه وتعاىل ،  :  لْكي الْمتؤت 

 من كَانَ يرِيد الْعزةَ فَللَّه :  ، وقوله تعاىل من تشاء وترتِع الْملْك ممن تشاء 
 ، وكذلك يف رسوله وللْمؤمنِني  وللَّه الْعزةُ ول:  مع قوله عز وجل الْعزةُ جميعاً 

 لَا يملكُونَ        : مع قوله تعاىل  ..  قُل لِّلَّه الشفَاعةُ جميعاً : الشفاعة قال 
 ولَا يملك الَّذين :  ، وقوله عز وجل الشفَاعةَ إِلَّا منِ اتخذَ عند الرحمنِ عهداً 

ونَ معدونَ يلَمعي مهو قبِالْح هِدن شةَ إِلَّا مفَاعالش ونِهن د فكما أنه سبحانه ، 
 وجعل من العزة اليت هي له ما شاء لرسوله      –وتعاىل أعطى من شاء ما شاء 

 كذلك الشفاعة كلها له وقد أعطاها لألنبياء وعباده الصاحلني بل       –واملؤمنني 
  .ملؤمنني كما نطقت به صحاح األحاديث املتواترة معنوياً وكثري من عامة ا

  وأي حرج يف أن يطلـب اإلنسـان من املالك بعـض ما ميلكـه ال سيما إذا          
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كان املسئول كرمياً والسائل يف أشد احلاجة إىل ما سأله ، وهل الشفاعة إال الدعاء 
 األنبياء والصاحلني يف احلياة والدعـاء مأذون فيه ، مقدور عليه ، مقبول ال سيما

وبعد الوفاة يف القرب ويوم القيامة فالشفاعة معطاة ملن اختذ عند اهللا عهداً ، ومقبولة 
  .لديه عز وجل يف كل من مات على التوحيد 

:               الشفاعة ، ومل يقل  وقد ثبت أن بعض الصحابة سأل النيب 
  . اهللا وال تشرك بربك أحداً إن طلبك الشفاعة مين شرك فاطلبها من

يا نيب اهللا اشفع يل يوم القيامة    : هذا أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول 
  : فيقول له 
  )) ..أنا فاعل إن شاء اهللا((

رواه الترمذي يف السنن وحسنه يف باب ما جاء يف صفة الصراط ، وكذلك 
  .سأل الشفاعة غري أنس 

  :  رسول اهللا فهذا سواد بن قارب يقول بني يدي
  وأنك مأمون على كل غائب::   وأشهد أن اهللا ال رب غريه   

  إىل اهللا يا ابن األكرمني األطايب::   وأنك أدىن املرسلني وسيلة   
  :إىل أن يقول 

  سواك مغن عن سواد بن قارب::   فكن يل شفيعا يوم ال ذو شفاعة   
 عبد الرب يف االستيعاب ،    رواه البيهقي يف دالئل النبوة ، ورواه أيضاً ابن

  .ومل ينكر طلب الشفاعة منه  وأقره رسول اهللا 
  : وطلب الشفاعة منه أيضاً مازن بن العضوب ملا جاء مسلماً وأنشد يقول 

  جتوب الفيايف من عمان إىل العرج::   إليك رسول اهللا خبت مطييت   
  ع بالفلجفيغفر يل ريب فأرج::   لتشفع يل يا خري من وطئ احلصا   

  )٧٧رواه أبو نعيم يف دالئل النبوة ص(
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السبعني ألفاً الذين    وطلب الشفاعة منه عكاشة بن حمصن حني ذكر 
أدع اهللا أن جيعلين منهم ، فقال    : يدخلون اجلنة بغري حساب ، فقال عكاشة 

  ) .أنت منهم: (مباشرة وبال مراجعة 
ه األسبقية إال بعد شفاعته       ومعلوم أنه ال ينال أحد كائناً من كان هذ

يف أهل املوقف كما هو ثابت يف األحاديث املتواترة ، فهذا يف معىن    الكربى 
  .طلب الشفاعة 

ونظائر هذا كثرية يف كتب السنة املشرفة وهي كلها تدل على جواز طلب 
   إشفع يل أو طلب : يف الدنيا ، منهم من طلبها بالتعيني بقوله  الشفاعة منه 

دخول اجلنة أو طلب أن يكون من السابقني ، أو طلب أن يكون من أهل      
أسألك : احلوض أو طلب مرافقته يف اجلنة كما حصل من ربيعة األسلمي إذ قال 

:     مرافقتك يف اجلنة فأرشده النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل الطريق بقوله 
ه وال لغريه ممن طلب اجلنة أو طلب أعني على نفسك بكثرة السجود ، ومل يقل ل

املعية أو متىن أن يكون من أهل اجلنة ، أو أن يكون من أهل احلوض ، أو أن     
إن هذا حرام ، وال جيوز أن يطلب اآلن ، وأن وقته           : يكون من املغفور هلم 

شرب     مل يأت ، وانتظر حىت يأذن اهللا يف الشفاعة ، أو يف دخول اجلنة ، أو يف ال
من احلوض مع أن هذه األمور املطلوبة كلها ال تكون إال بعد الشفاعة العظمى    

بشرهم بذلك ووعدهم مبا جرب خواطرهم   فهي يف معىن طلب الشفاعة والنيب 
وأقر أعينهم ، وحاشا أن يكون ذلك ممنوعاً مث ال يبني هلم حكمه جماملة أو مداراة 

ة الئم ، وإمنا جيرب اخلواطر ويرضي النفوس مبا هو وهو الذي ال تأخذه يف احلق لوم
  .دائر يف فلك احلق ونابع من أصل الدين وبعيد عن كل باطل أو نفاق 

وإذا صح طلب الشفاعة منه يف الدنيا قبل اآلخرة فإن معىن ذلك أنه       
        سيناهلا حقيقة يف حملها يوم القيامة وبعد أن يأذن اهللا تعاىل للشفعاء بالشفاعة ،

  .ال أنه يناهلا هنا قبل وقتها 
وهذا يف احلقيقـة نظري بشارتـه باجلنـة لكثري من املؤمنني فإن معناه أم 
  سيدخلون اجلنـة يوم القيامـة وبعد أن يأذن اهللا تعاىل بالدخول يف الوقت املعلوم ، 
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املسلمني ال أنه سيدخلها هنا يف الدنيا أو الربزخ ، وال أظن أن عاقالً من عوام 
  .يعتقد خالف ذلك 

ال بأس        : وإذا صح طلب الشفاعة منه يف الدنيا يف حياته فإننا نقول 
بطلبها منه أيضاً بعد موته بناء على ما هو مقرر عند أهل السنة واجلماعة من حياة 
األنبياء احلياة الربزخية ، ونبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم أكملهم وأعظمهم يف  

 يسمع الكالم وتعرض عليه أعمال األمة ويستغفر اهللا هلم وحيمد اهللا ،  ذلك إذ
وتبلغه صالة من يصلي عليه ولو كان يف أقصى املعمورة ، كما جاء يف احلديث  

حيايت خري لكم حتدثون وحتدث لكم ،      : الذي صححه مجع من احلفاظ وهو 
دت اهللا ، وإن وجدت  وممايت خري لكم تعرض أعمالكم علي فإن وجدت خرياً مح

  .شراً استغفرت اهللا لكم 
وهذا احلديث صححه من احلفاظ ، العراقي واهليثمي والقسطالين والسيوطي 

  .وإمساعيل القاضي ، وقد فصلنا خترجيه يف غري هذا املوضع 
فلو طلبت منه الشفاعة فإنه قادر على أن يدعو اهللا ويسأله ، كما كان      

ناهلا العبد يف حملها بعد أن يأذن اهللا تعاىل ، كما حتصل        اجلنة يفعل يف حياته ، مث ي
ملن بشر ا يف الدنيا ، فإنه يناهلا يف وقتها بعد أن يأذن اهللا بدخول اجلنة ،    فهذه 

  .وتلك سواء 
  .هذا ما نعتقده ونعقد عليه قلوبنا 

  
]  ]  ]  
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  تفسري ابن تيمية آليات الشفاعة
  يف الدنيا ه جواز طلب الشفاعة من النيب ويستفاد من

  
ذكر الشيخ ابن تيمية يف الفتاوى حتليالً نفيساً لآليات الواردة يف منع    
الشفاعة وعدم االنتفاع ا والنهي عن طلبها مع أن هذه اآليات هي اليت يستدل    

  .يف الدنيا  ا بعضهم على منع طلب الشفاعة من النيب 
لشيخ ابن تيمية يف معىن تلك اآليات أن االستدالل ا     ويظهر من كالم ا

  :قال الشيخ . على ما يزعمون يف غري حمله وحتريف هلا عن مواضعها 
 واتقُواْ يوماً الَّ تجزِي نفْس  : واحتج هؤالء املنكرون للشفاعة بقوله تعاىل 

 والَ يقْبلُ منها :  وبقوله والَ يؤخذُ منها عدلٌعن نفْسٍ شيئاً والَ يقْبلُ منها شفَاعةٌ 
 ،  ما للظَّالمني من حميمٍ ولَا شفيعٍ يطَاع :  ، وبقوله عدلٌ والَ تنفَعها شفَاعةٌ 

   . فَما تنفَعهم شفَاعةُ الشافعني : وبقوله 
  : به شيئان وجواب أهل السنة أن هذا يراد

  :أحدمها 
} ٤٢{ ما سلَكَكُم في سقَر : ال تنفع املشركني ، كما قال تعاىل يف نعتهم أا 

 لِّنيصالْم نم كن ٤٣{قَالُوا لَم { نيكسالْم مطْعن كن لَمو}٤٤ { عم وضخا نكُنو
 نيضائ٤٥{الْخ {مِ الدوبِي كَذِّبا نكُنينِ و}٤٦ { نيقا الْيانى أَتتح}٤٧{  مهنفَعا تفَم 

 نيعافةُ الشفَاعشم كانوا كفارا  فهؤالء نفى عنهم نفع شفاعة الشافعنيأل .  
  :والثاين 

أنه يراد بذلك نفي الشفاعة اليت يثبتها أهل الشرك ومن شاهم من أهل   
ن يظنون أن للخلق عند اهللا من القدر أن البدعة من أهل الكتاب واملسلمني الذي

يشفعوا عنده بغري إذنه ، كما يشفع الناس بعضهم عند بعض ، فيقبل املشفوع     
  .إليه شفاعة شافع حلاجته إليه رغبة ورهبة ، وكما يعامل املخلوق املخلوق باملعاوضة 
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 فاملشركون كانوا يتخذون من دون اهللا شفعاء من املالئكة واألنبياء   
  .هؤالء خواص اهللا : والصاحلني ، ويصورون متاثيلهم فيتشفعون ا ويقولون 

قلت هذا كالم الشيـخ ابن تيميـة بلفظه ، ومنه يظهر جلياً حقيقة هذه 
يف الدنيا ، أو  اآليات اليت يستدل ا املنكرون لطلب الشفاعـة من النيب 

  .القائلـون بأا شرك وضالل 
. ملراد بذلك هو أن الشفاعة ال تنفع املشركني وخالصـة كالمه هو أن ا

فاآليات واردة يف هذه القضيـة ، أو أن املراد بذلك هو نفي الشفاعـة اليت يثبتها 
أهل الشرك وهي أن يعتقد أن الشافع ميلك ذلك بغري إذن اهللا سبحانه وتعاىل ،  

الشفاعة    إن طالب : وهذا الذي ذكره الشيخ هو ما نعتقده بفضل اهللا ، ونقول 
يشفع بغري إذن اهللا فهذا شرك أو ضالل ال         إن اعتقد أو ظن أنه  منه 

 ولكنه حاشا وكال مث حاشا وكال مث حاشا وكال أن  –نشك يف ذلك وال نرتاب 
  .نعتقد ذلك أو نظنه ونربأ إىل اهللا من ذلك 

أحد إال      وإننا حني نطلب الشفاعة فإننا نعتقد متام االعتقاد أنه ال يشفع 
  .بإذنه سبحانه وتعاىل ، وال يقع شيء إال برضاه وتأييده 

وإمنا هذا كطلب دخول اجلنة وطلب الشرب من احلوض املورود وطلب  
النجاة على الصراط ، فكلها ال حتصل إال بإذن اهللا ويف وقتها الذي قدره اهللا      

دىن معرفة أو قراءة يف  تعاىل هلا ، وهل يشك يف ذلك عاقل أو خيفى على من له أ
  .كتب السلف من أصغر طالب العلم الشريف 

  .اللهم افتح مسامع قلوبنا ونور أبصارنا 
  

]  ]  ]  
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  إياك نعبد وإياك نستعني
  

إننا نعتقد اعتقاداً جازماً الزماً ال شك فيه وال ريب أن األصل يف االستعانة 
ون هللا سبحانه وتعاىل فهو املعني واالستغاثة والطلب والنداء ، والسؤال هو أن يك

  .واملغيث وايب 
 والَ تدع من دون اللّه ما الَ ينفَعك والَ يضرك فَإِن فَعلْت : قال اهللا تعاىل 

 نإِذاً م كفَإِننيم١٠٦{الظَّال{ كسسمإِن يووإِالَّ ه لَه ففَالَ كَاش ربِض اللّه قال  ، و
 :وهدباعو قزالر اللَّه ندوا عغتفَاب  وقال ،  : اللَّه ونن دو معدن يملُّ مأَض نمو

 ةاميومِ الْقإِلَى ي لَه جِيبتسن لَّا يم اآليتني ، وقال  : إِذَا طَرضالْم جِيبن يأَم 
بادة جبميع أنواعها البد أن تصرف هللا وحده وال جيوز  فالعدعاه ويكْشف السوَء 

 قُلْ إِنَّ صالَتي ونسكي ومحياي ومماتي صرف شيء منها لغري اهللا كائناً من كان 
 بر لّهل نيالَم١٦٢{الْع {رِيكالَ ش نيملسلُ الْماْ أَوأَنو ترأُم كبِذَلو لَه .   

إال هللا وال دعاء إال له وال ذبح إال له وال استغاثة وال استعاذة وال فال نذر 
استعانة وال حلف إال باهللا وال توكل إال عليه سبحانه وتعاىل عما يشرك به املشركون 

  .علواً كبرياً 
وحنن نعتقد أن اهللا هو اخلالق للعباد وأفعاهلم ال تأثري ألحد سواه ال حلي       

د مع اهللا فعل أو ترك أو رزق أو إحياء أو إماتة ، وليس    وال ميت ، وليس ألح
أحد من اخللق قادراً على الفعل أو الترك بنفسه استقالالً دون اهللا أو باملشاركة مع 

  .اهللا أو أدىن من ذلك 
فاملتصرف يف الكون هو اهللا سبحانه وتعاىل وال ميلك أحد شيئاً إال إذا ملكه اهللا 

 فيه ، وال ميلك أحد لنفسه فضالً عن غريه نفعاً  وال ضراً ذلك وأذن له يف التصرف
وال موتاً وال نشوراً إال ما شاء اهللا بإذن اهللا فالنفع والضر حينئذ حمدود             

ذا احلد ومقيد ذا القيـد ونسبتـه إىل اخللق على سبيـل التسبب والتكسب ال 
            علـة أو القوة والنسبـة يف احلقيقـة جمازيـةعلى سبيل اخللق أو اإلجياد أو التأثري أو ال
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 ، فمنهم من )١٤(ليست حقيقية ، ولكن الناس خيتلفون يف التعبري عن هذه احلقائق
يسرف يف استعمال ااز إسرافاً شديداً حىت يقع يف شبه لفظية هو منها برئ     

  .وتعاىل وقلبه سليم منعقد على كمال التوحيد والترتيه هللا سبحانه 
ومنهم من يتمسك باحلقيقة متسكاً زائداً عن حد االعتدال فيصل به إىل   
التعنت والتشدد واإلساءة إىل الناس مبعاملتهم على خالف معتقدهم ومحلهم على   

ما ال يقصدون وإلزامهم مبا ال يريدون واحلكم عليهم مبا هم عنه بريئون والواجب 
.   سلم للدين وأحوط يف محاية مقام التوحيد االعتدال والبعد عن كل ذلك فهو أ

  .واهللا أعلم 
وقد ذكر الشيخ ابن تيمية خالصة موجزة مفيدة يف بيان ما خيتص باحلق  

ألن عقيدتنا سلفية      .. سبحانه وتعاىل وهو عني ما نعتقده وندين اهللا تعاىل به 
  .ة بفضل اهللا وطريقتنا حممدية ونقول ذا الذي يقول به ابن تيمي

قال الشيخ ابن تيمية واهللا قد جعل له حقاً ال يشركه فيه خملوق فال تصلح 
العبادة إال له ، وال الدعاء إال له ، وال التوكل إال عليه ، وال الرغبة إال إليه ، وال 
الرهبة إال منه ، وال ملجأ وال منجا منه إال إليه ، وال يأيت باحلسنات إال هو ، وال 

 ولَا تنفَع الشفَاعةُ عنده إِلَّا هو ، وال حول وال قوة إال به ، يذهب السيئات إال 
 نَ لَهأَذ نمل ،  إِالَّ بِإِذْنِه هدنع فَعشي ين ذَا الَّذم .   

 ًدابنِ عمحي الرضِ إِلَّا آتالْأَرو اتاومي السن ف٩٣{ إِن كُلُّ م {ماهصأَح لَقَد 
 ومن يطعِ اللَّه  :،وقال تعاىلوكُلُّهم آتيه يوم الْقيامة فَرداً } ٩٤{وعدهم عداً 

 فجعل الطاعة هللا وللرسول، وجعل ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْه فَأُولَئك هم الْفَائزونَ 
 ولَو أَنهم رضواْ ما آتاهم اللّه : اىل اخلشية والتقوى هللا وحده ، وكذلك يف قوله تع

           ا إِلَى اللّهإِن ولُهسرو هلن فَضم ا اللّهينتؤيس ا اللّهنبسقَالُواْ حو ولُهسرو
  .،فاإليتاء هللا والرسول، وأما التوكل فعلى اهللا وحده ، والرغبة إىل اهللا وحدهراغبونَ

   )٩٨ ص١١كذا يف الفتاوى ج(
]  ]  ]  

                                                        
  ) .ااز العقلي واستعماله: ( هذه النقطة مفصلة يف مبحث خاص ا بعنوان )١٤(
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  االستعانة والتوجه بالطلب للنيب 
  

ذكرنا فيما تقدم أننا نعتقد اعتقاداً جازماً ال شك فيه وال ريب أن األصل      
يف االستعانة واالستغاثة والطلب والنداء والسؤال هو أن يكون هللا سبحانه وتعاىل  

 وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب :  عز وجل فهو املعني واملغيث وايب ، يقول اهللا
 لَكُم    فمن استعان مبخلوق أو استغاث به أو ناداه أو سأله أو طلبه سواء كان 

حياً أو ميتاً معتقداً أنه ينفع أو يضر بنفسه استقالالً دون اهللا فقد أشرك ، لكن      
غيث بعضهم ببعض ، وأمر       اهللا أجاز للخلق أن يستعني بعضهم ببعض وأن يست

من استعني أن يعني ، ومن استغيث أن يغيث ومن نودي أن جييب ، واألحاديث   
على هذا كثرية جداً كلها تدل على إغاثة امللهوف وإعانة احملتاج وتفريج الكربات 

أعظم من يستغاث به إىل اهللا سبحانه وتعاىل يف كشف الكربات         والنيب
  .ات وقضاء احلاج

فأي شدة أكرب من شدة يوم القيامة حني تطول الوقفة وتشتد الزمحة   
ويتضاعف احلر ويلجم العرق من شاء اهللا ومع عظم هذه الشدة وبلوغها الغاية    

وبينما هم كذلك :  فإن الناس يستغيثون إىل اهللا خبرية خلقه كما قال الرسول 
ظ االستغاثة ، وهو ذا اللفظ يف بلف استغاثوا بآدم ، احلديث ، وقد عرب فيه 

  .صحيح البخاري 
ويستغيثون      وقد كان الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم يستعينون به 

ويطلبون منه الشفاعة ويشكون حاهلم إليه من الفقر واملرض والبالء والدين والعجز 
طة  ويفزعون إليه عند الشدائد ويطلبون منه ويسألونه معتقدين أنه ليس إال واس

  ) .اهللا ( وسبباً يف النفع والضر والفاعل حقيقة هو 
]   ]   ]  

  أبو هريرة يشكو النسيان
أخرج البخاري وغريه عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه أنه شكا إىل النيب     

صلى اهللا عليه وسلم النسيـان ملا يسمعـه من حديثـه الشريـف وهـو يريـد 
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إين أمسع منك حديثاً ! [يا رسول اهللا : هللا عنه  فقال رضي ا–أن يزول عنه ذلك 
  : كثرياً فأنساه فأحب أن ال أنسى فقال 

: فبسطه فقذف بيده الشريفة من اهلواء يف الرداء مث قال )) ابسط رداءك((
  .فما نسيت شيئاً بعد : ضمه فضمه ، قال أبو هريرة 

  ] .١١٩رقم احلديث [رواه البخاري يف كتاب العلم باب حفظ العلم 
فها هو أبو هريرة يطلب منه عليه الصالة والسالم عدم نسيان شيء وهو      

 فلم ينكره ومل يرمه بشرك ، ملا يعلم كل أحد    –مما ال يقدر عليه إال اهللا عز وجل 
أن املوحد إذا طلب شيئاً من ذوي اجلاه عند اهللا فال يريد منهم أن خيلقوا شيئاً وال  

ن ذلك وإمنا يريد أن يتسببوا له مبا أقدرهم اهللا عليه من    هو معتقد فيهم شيئاً م
  .دعاء وما شاء اهللا من تصرف 

وها أنت ذا ترى أنه عليه الصالة والسالم أجابه إىل مطلبه ، ومل يرد أنه دعا   
له يف هذه القصة ، وإمنا غرف له من اهلواء ، وألقاه يف الرداء وأمره فضمه إىل  

  .تفضالً سبباً لقضاء حاجته صدره فجعل اهللا ذلك 
مالك تسألين واهللا أقرب إليك      : وكذلك مل يقل له عليه الصالة والسالم 

مين ؟ ملا هو معلوم عند كل أحد أن املعول عليه يف قضاء احلوائج من بيده      
  .مقاليد األمور إمنا هو أقربية الطالب منه عز وجل وكمال مكانته عنده 

  :صالح عينه قتادة يستغيث به إل
وقد ثبت أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت حدقته على وجنته    

ال حىت أستأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : فأرادوا أن يقطعوها ، فقال 
ال ، مث وضع راحته على حدقته مث غمزها فعادت كما كانت : فاستأمره ، فقال 

  .فكانت أصح عينيه 
على وأخرجه الدارقطين وابن شاهني والبيهقي يف الدالئل ، ونقلها رواه البغوي وأبو ي

، واحلافظ اهليثمي يف جممع         ) ٢٢٥ ص٣ج(احلافظ ابن حجر يف اإلصابة 
  .، واحلافظ السيوطي يف اخلصائص الكربى ) ٢٩٧ ص٤ج(الزوائد 
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  :وآخر يستعني به يف زوال سلعته 
أتيت : الرمحـن عن أبيه قال عن حممد بن عقبة بن شرحبيل عن جده عبد 

هذه السلعة قد أورمتين ! يا نيب اهللا : وبكفي سلعـة فقلـت  رسـول اهللا 
لتحول بيين وبني قائم السيف أن أقبض عليه وعن عنان الدابة ، فقال رسول اهللا 

  :صلى اهللا عليه وسلم 
  )) ..أدن مين((

ة فما زال يطحنها  فدنوت ففتحها فنفث يف كفي مث وضع يده على السلع: قال 
  .بكفه حىت رفع عنها وما أرى أثرها 

  ) . ٢٩٨ ص٨ج(رواه الطرباين وذكره احلافظ اهليثمي يف جممع الزوائد 
  .تظهر حتت اجللد ) دمل(والسلعة 

  :معاذ يطلب منه إصالح يده 
ويف يوم بدر ضرب عكرمة بن أيب جهل معاذ بن عمرو بن اجلموح على     

فضرب يدي فتعلقت جبلدة من جنيب وأجهضين  : يقول معاذ عاتقه أثناء القتال 
القتال عنه فلقد قاتلت عامة يومي وإين ألسحبها خلفي فلما آذتين وضعت عليها 

  .قدمي مث متطيت عليها حىت طرحتها 
وجاء معاذ بن عمرو حيمل يده ، وضربه عليها عكرمة ،    : قال يف املواهب 

ي عياض عن ابن وهب ، فبصق عليه       ، كما ذكر القاض إىل رسول اهللا 
  .الصالة والسالم عليها فلصقت 

  .ذكر هذه القصة الزرقاين وأسندها إىل ابن إسحاق ومن طريقه احلاكم 
  :االستعانة واالستغاثة به إىل اهللا يف البالء 

وقد استفاضت النصوص الصحيحة اليت تنطق بأم كانوا إذا أصام      
 املطر فزعوا إليه مستشفعني متوسلني طالبني مستغيثني به إىل  القحط وانقطع عنهم

  .اهللا فيعرضون عليه حاهلم ويشكون ما نزل م من البالء والشر 
  : فهذا أعرايب يناديه وهو صلى اهللا عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة ويقول 

يا رسول اهللا هلكت األموال وانقطعت السبل فادع اهللا أن يغيثنا فدعا (( 
يا رسول اهللا دمت البيوت :  وجاء املطر إىل اجلمعة الثانية ، فجاء وقال اهللا
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 فاجناب  يعين من كثرة املطر فدعا .. وتقطعت السبل وهلكت املواشي 
  )) ..السحاب وصار املطر حول املدينة

رواه البخاري يف كتاب االستسقاء باب سؤال الناس اإلمام االستسقاء       (
  ) .إذا قحطوا
روى أبو داود بسند جيد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت شكا الناس إىل و

  .رسول اهللا قحوط املطر 
  .رواه أبو داود يف كتاب الصالة أبواب اإلستسقاء 

وأخرج البيهقي يف دالئل النبوة عن أنس ، بسند ليس فيه متهم بالوضع   وانظر 
  ) .٤٩٥ ص٢ج(فتح الباري 

أتيناك ! يا رسول اهللا : فقال  جاء إىل النيب عن أنس بن مالك أن أعرابياً 
  :ومالنا بعري يئط ، وال صيب يغط ، مث أنشد 

  أتينـاك والعذراء يدمى لبـاا
  وقد شغـلت أم الصيب عن الطفـل      

  وألقـى بكفيه الفىت استكانـة
  من اجلوع ضعفــاً ما مير وال حيلى      

  وال شيء مما يأكل الناس عندنا
  العامي والعلهز الغسلسوى احلنظل       

  ولـيس لنـا إال إليك فرارنا
  وأيـن فرار النـاس إال إىل الـرسل      

  :فقام جير رداءه حىت صعد املنرب فرفع يديه فقال 
اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً غدقاً طبقاً نافعاً غري ضار عاجالً غري ((

قال فما .  األرض بعد موا رائث متأل به الضرع ، وتنبت به الزرع ، وحتيي به
يديه حىت ألقت السماء بأردافها ، وجاء الناس يضجون      رد رسول اهللا 
  )) ..حوالينا وال علينا:  الغرق ، فقال 
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  .فاجناب السحاب عن املدينة 
 إىل الغيث على سبيل         –اإلغاثة والنفع وحنومها  فانظر كيف أسند 
 البيت  –أقر الشاعر على قوله وليس لنا إال إليك فرارنا ااز يف اإلسناد ، وكيف 

:     قوله تعاىل   ألن القصر فيه إضايف ، وهل كان خيفى عليه –ومل يعده مشركاً 
 وا إِلَى اللَّهرفَف  وقد أنزلت عليه ، .  

 إليك ال إىل من دونك ، وإىل       –واملعىن أن الفرار املرجو نفعه املؤكد 
 فإن املرسلني أعلى من م يتوسل إىل اهللا عز وجل ، –ال إىل من دوم الرسل 

وأعظم من يقضي اهللا احلوائج على أيديهم للملتجئني إليهم واملستغيثني وتأمل جيداً  
مبا أنشده هذا الشاعر ، وشدة سرعته إىل جندم وإغاثتهم      تأثره الشديد –

تمهل حىت يصلحه استعجاالً إلجابة داعيه ،  ومل ي–حيث قام إىل املنرب جير رداءه 
  .وإسراعاً إىل إغاثة مناديه ، عليه وعلى آله أفضل الصالة والسالم 

]  ]  ]  
  هو ركننا وعصمتنا ومالذنا النيب 

ولقد ناداه حسان بن ثابت ووصفه بأنه الركن الذي يعتمد عليه والعصمة  
  :الذي يلجأ إليه ، فقال 

   الئذيا ركـن معتمـد وعصمـة
  ومـالذ منتجـع وجــار جماور      

  يا مــن ختريه اإللــه خللقـه
  فحـباه باخللـق الزكـي الطاهر      

  أنت النبـي وخري عصبــة آدم
  يا مـن جيود كفـيض حبر زاخـر      

  ميكـال معك وجربئيـل كالمها
  مدد لنصرك من عزيـــز قادر      

  .) ٢/٩١: (والروض األنف ) ١/٢٦٤: (أنظر اإلصابة 
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  محزة فاعل اخلريات وكاشف الكربات
  

باكياً           ما رأينا رسول اهللا : عند ابن شاذان من حديث ابن مسعود 
قط أشد من بكائه على محزة بن عبد املطلب وضعه يف القبلة مث وقف على جنازته 

وأسد اهللا       يا محزة يا عم رسول اهللا : وانتحب حىت نشغ من البكاء يقول 
رسوله يا محزة يا فاعل اخلريات يا محزة يا كاشف الكربات يا ذاب عن وجه وأسد 

  ) .٢١٢ ص١ج( من املواهب اللدنية –رسول اهللا 
  :ال فرق بني احلياة واملوت 

 وشكوى احلال إليه وطلب الشفاعة    إن االستغاثة به : فإن قال قائل 
ه ، أما بعد موته فهو    والعون منه وكل ما يكون يف هذا الباب إمنا يصح يف حيات

  ) .ال جيوز: (أو قال ) غري مشروع: (كفر ورمبا تسامح فقال 
إن االستغاثة والتوسل إن كان املصحح لطلبها هو احلياة كما يقولون : فنقول 

  .فاألنبياء أحياء يف قبورهم وغريهم من عباد اهللا املرضيني 
بعد        تغاثة به ولو مل يكن للفقيه من الدليل على صحة التوسل واالس

وفاته إال قياسه على التوسل واالستغاثة به يف حياته الدنيا لكفى فإنه حيي الدارين 
دائم العناية بأمته ، متصرف بإذن اهللا يف شؤوا خبري بأحواهلا تعرض عليه     

  .صلوات املصلني عليه من أمته ويبلغه سالمهم على كثرم 
 وما جعلها اهللا عليه من اخلصائص ال سيما ومن اتسع علمه بشئون األرواح

العالية منها اتسع قلبه لإلميان بذلك فكيف بروح األرواح ونور األنوار نبينا عليه 
  .الصالة والسالم 

ولو كان طلب الشفاعة أو االستغاثة أو التوسل به عليه الصالة والسالم   
 ال يف احلياة الدنيا وال يف  ملا جاز يف حال من األحوال– كما تومهوه –شركاً وكفراً 

  .احلياة األخرى ال يوم القيامة وال قبلها فإن الشرك ممقوت عند اهللا يف كل حال 
  

]  ]  ]  
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  دعوى باطلـة
أما دعوى أن امليت ال يقدر على شيء فهي باطلـة ألنـه إن كان ذلك 

بل   لكوم يعتقدون أن امليت صار ترابـاً فهذا عني اجلهل مبا ورد عن نبينـا 
عن ربنا جل جالله من ثبوت حياة األرواح وبقائها بعد مفارقة األجسام ومناداة             

  : هلا يوم بدر - النيب 
يا عمرو بن هشام ويا عتبة بن ربيعة ويا فالن ابن فالن إنا وجدنا ما ((

  )) ..وعدنا ربنا حقاً فهل وجدمت ما وعد ربكم حقاً
  : ما ذلك ؟ فقال : فقيل له 

  )) ..ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم((
  :ومن ذلك تسليمه على أهل القبور ومناداته هلم بقوله 

  )) ..السالم عليكم يا أهل الديار((
ومن ذلك عذاب القرب ونعيمه ، وإثبات ائ والذهاب إىل األرواح إىل       

  .قدمياً وحديثاً غري ذلك من األدلة الكثرية اليت جاء ا اإلسالم وأثبتتها الفلسفة 
  :ولنقتصر هنا على هذا السؤال 

أيعتقدون أن الشهداء أحياء عند رم كما نطق القرآن بذلك أم ال ؟ فإن       
والَ تقُولُواْ لمن  : مل يعتقدوا فال كالم لنا معهم ألم كذبوا القرآن حيث يقول 

اء ويلْ أَحب اتوأَم بيلِ اللّهي سلُ فقْتونَ يرعشن الَّ تلَك ..  ينالَّذ نبسحالَ تو 
   .قُتلُواْ في سبِيلِ اللّه أَمواتاً بلْ أَحياء عند ربهِم يرزقُونَ 

إن األنبيـاء وكثرياً من صاحلي املسلميـن : وإن اعتقـدوا ذلـك فنقـول هلـم 
أفضـل من الشهداء بال شـك وال مريـة فإذا الذيـن ليسـوا بشهـداء كأكابـر الصحابـة 

ثبتـت احليـاة للشهـداء فثبوا ملن هـو أفضـل منهم أوىل على أن حياة األنبياء مصرح     
  .ا يف األحاديث الصحيحة 

   حيـث ثبتـت حيـاة األرواح باألدلـة القطعية فال يسعنا بعد: فإذن نقـول 
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بوت امللزوم يوجب ثبوت الالزم كما إن نفي ثبوت احلياة إال إثبات خصائصها فإن ث
  .الالزم يوجب نفي امللزوم كما هو معروف 

وأي مانع عقالً من االستغاثة إىل اهللا ا واالستمداد منها كما يستعني الرجل 
وأنت بالروح ال باجلسم [باملالئكة يف قضاء حوائجه أو كما يستعني الرجل بالرجل 

  ] .إنسان
 حنو تصرفات املالئكة ال حتتاج إىل مماسة وال آلة ، وتصرفات األرواح على

فليست على حنو ما تعرف من قوانني التصرفات عندنا فإا من عامل آخر ،           
  يبرِ رأَم نم وحوحِ قُلِ الرنِ الرع كأَلُونسيو وماذا يفهمون من تصرف ، 

  املالئكة أو اجلن يف هذا العامل ؟
 أن األرواح هلا من االطالق واحلرية ما ميكنها من أن جتيب من   وال شك

  .يناديها وتغيث من يستغيث ا كاألحياء سواء بسواء بل أشد وأعظم 
فإن كانوا ال يعرفون إال احملسوسات وال يعترفون إال باملشاهدات فهذا هو شأن 

واح بعد مفارقة  الطبيعيني ال املؤمنني على أننا نترتل معهم ونسلم هلم أن األر
إذا فرضنا ذلك وسلمنا    جدالً : األجساد ال تستطيع أن تعمل شيئاً ولكن نقول هلم 

فلنا أن نقرر أنه ليست مساعدة األنبياء واألولياء للمستغيثني م من باب تصرف 
األرواح يف هذا العامل ، بل مساعدم ملن يزورهم أو يستغيث م بالدعاء  هلم كما 

ل الصاحل لغريه ، فيكون من دعاء الفاضل للمفضول ، أو على األقل من يدعو الرج
دعاء األخ ألخيه ، وقد علمت أم أحياء يشعرون وحيسون ويعلمون ،  بل الشعور 
أمت والعلم أعم بعد مفارقة اجلسد لزوال احلجب الترابية وعدم منازعات الشهوات 

  .البشرية 
 فإن وجد         -   - تعرض عليه أن أعمالنا  : )15(وقد جاء يف احلديث 

إن املستغاث به : خرياً محد اهللا وإن وجد غري ذلك استغفر لنا ، ولنا أن نقول 
 واملطلوب منه اإلغاثـة هو اهللا تعاىل ، ولكـن السائـل يسـأل متوسـالً إىل اهللا بالنيب

 سأله تعاىليف أنـه يقضي حاجتـه ، فالفاعـل هـو اهللا ، ولكـن أراد السائـل أن ي   

                                                        
  . ذكرنا هذا احلديث يف غري موضع من هذا الكتاب مع خترجيه )١٥(
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]   أو حمسوبيه[أنا من حمبيه : ببعض املقربني لديه األكرمني عليه ، فكأنه يقول 
 وغريه من         -  فارمحين ألجله وسريحم اهللا كثرياً من الناس ألجل النيب 

  .األنبياء واألولياء والعلماء 
      ألجل نبيه بل بعض العباد  وباجلملة فإكرام اهللا لبعض أحباب النيب 

لبعض ، أمر معروف غري جمهول ، ومن ذلك الذين يصلون على امليت ويطلبون من 
  .وقد جئناك شفعاء فشفعنا : اهللا أن يكرمه ويعفو عنه ألجلهم بقوهلم 

]  ]  ]  

  هل طلب ما ال يقدر عليه إال اهللا شرك ؟

  ومن مجلة الدعاوى الباطلة اليت يستمسك ا هؤالء املكفرون ملن يتوسل    
إن الناس يطلبون من األنبياء والصاحلني        : أو يطلب منه هو قوهلم بالنيب 

  .امليتني ما ال يقدر عليه إال اهللا وذلك الطلب شرك 
وجوابه أن هذا سوء فهم ملا عليه املسلمون يف قدمي الدهر وحديثه فإن      

ه من اهللا عز وجل   الناس إمنا يطلبون منهم أن يتسببوا عند رم يف قضاء ما طلبو
بأن خيلقه سبحانه بسبب تشفعهم ودعائهم وتوجههم كما صح ذلك يف الضرير 
وغريه ممن جاء طالباً مستغيثاً متوسالً به إىل اهللا وقد أجام إىل طلبهم وجرب 

أشركت ، وهكذا    : لواحد منهم  خواطرهم وحقق مرادهم بإذن اهللا ومل يقل 
عادات كشفاء الداء العضال بال دواء وإنزال املطر  كل ما طلب منه من خوارق ال

من السماء حني احلاجة إليه وال سحاب ، وقلب األعيان ونبع املاء من األصابع ، 
وتكثري الطعام وغري ذلك فهو مما ال يدخل حتت قدرة البشر عادة وكان جييب إليه 

م فإنكم طلبتم إنكم أشركتم فجددوا إسالمك: وال يقول عليه الصالة والسالم هلم 
  .مين ما ال يقدر عليه إال اهللا 

أفيكون هؤالء أعلم بالتوحيد ومبا خيرج عن التوحيد من رسول اهللا     وأصحابه 
  .، هذا ما ال يتصوره جاهل فضالً عن عامل 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١١٩

:      وحكى القرآن ايد قول نيب اهللا سليمان ألهل جملسه من اجلن واإلنس 
َا املَلَأُ أها أَيي  نيملسونِي مأْتلَ أَن يا قَبهشرينِي بِعأْتي كُمي ..  فهو يطلب منهم

اإلتيان بالعرش العظيم من اليمن إىل موضعه بالشام على طريقة خارقة للعادة ليكون 
  .ذلك آية لصاحبته داعية إىل إمياا 
 ،      قُوم من مقَامك  أَنا آتيك بِه قَبلَ أَن ت: وملا قال عفريت من اجلن 

من        أريد أعجل: يعين يف ساعات قليلة ، قال نيب اهللا عليه الصالة والسالم 
ذلك ، فقال الذي عنده علم من الكتاب وهو أحد الصديقني من أهل جملسه       

ل أن يرجع إليك  يعين قب أَنا آتيك بِه قَبلَ أَن يرتد إِلَيك طَرفُك : من اإلنس 
ذلك أريد فدعا الرجل فإذا  : طرفك إذا أرسلته ، فقال عليه الصالة والسالم 

  .بالعرش بني يديه 
فاإلتيان بالعرش على هذه الطريقة هو مما ال يقدر عليه إال اهللا وليس داخالً  
حتت مقدور اإلنس وال اجلن عادة وقد طلبه سليمان من أهل جملسه ، وقال ذلك 

أنا أفعل ذلك ، أفكفر نيب اهللا سليمان بذلك الطلب وأشرك ويلّ      : ه الصديق ل
اهللا ذا اجلواب حاشامها من ذلك ، وإمنا إسناد الفعل يف الكالمني على طريقة    

  .ااز العقلي ، وهو سائغ بل شائع 
وكشف اخلفاء عن هذا اللبس إن كان مث خفاء هو أن الناس إمنا يطلبون    

فع إىل اهللا يف ذلك وهو مما أقدرهم اهللا عليه ، وملكهم إياهم ، فالقائل     منهم التش
يا نيب اهللا إشفين أو اقض ديين ، فإمنا يريد إشفع يل يف الشفاء وادع يل بقضاء     
ديين وتوجه إىل اهللا يف شأين فهم ما طلبوا منه إال ما أقدرهم اهللا عليه وملكهم      

  .إياه من الدعاء والتشفع 
وهذا هو الذي نعتقده فيمن قال ذلك وندين اهللا على هذا فاإلسناد يف      

كالم الناس من ااز العقلي الذي ال خطر فيه على من نطق به كقوله سبحانه  وتعاىل 
 :  ضالْأَر نبِتا تما مكُلَّه اجوالْأَز لَقي خانَ الَّذحبس  وقوله عليه الصالة ، 

  )) ..إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم(( : والسالم
وهو يف كالم اهللا ورسوله واخلاصة والعامة كثري جداً وليس فيه حمذور فإن 
صدوره من املوحدين قرينة على مرادهم وليس فيه شيء من سوء األدب ، وقد 

  .فصلنا هذه احلقيقة يف مبحث خاص ا من هذا الكتاب 
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  وإذا استعنت فاستعن باهللاإذا سألت فاسأل اهللا 
هذا طرف من احلديث املشهور الذي رواه الترمذي وصححه عن ابن    [

  ] .عباس مرفوعاً
وهذا احلديث خيطئ كثري من الناس يف فهمه ، إذ يستدل به على أنه ال     
سؤال وال استعانة مطلقاً من كل وجه وبأي طريق إال باهللا وجيعل السؤال   

هللا من الشرك املخرج من امللة ، وهو ذا ينفي األخذ باألسباب واالستعانة بغري ا
  .واالستعانة ا ويهدم كثرياً من النصوص الواردة يف هذا الباب 

واحلق أن هذا احلديث الشريف ليس املقصود به النهي عن السؤال    
غفلة  واالستعانة مبا سوى اهللا كما يفيده ظاهر لفظه ، وإمنا املقصود به النهي عن ال

عن أن ما كان من اخلري على يد األسباب فهو من اهللا ، واألمر باالنتباه إىل أن ما 
وإذا أردت    : كان من نعمة على يد املخلوقات فهو من اهللا وباهللا ، فاملعىن 

االستعانة بأحد من املخلوقني ، والبد لك منها فاجعل كل اعتمادك على اهللا وحده 
ية املسبب جل جالله ، وال تكن ممن يعلمون ظاهراً   وال حتجبنك األسباب عن رؤ

من هذه االرتباطات والعالقات بني األشياء املترتب بعضها على بعض ، وهم عن 
  .الذي ربط بينها غافلون 

وقد أومأ هذا احلديث نفسه إىل هذا املعىن ، وذلك يف قوله عليه الصالة 
ألمة لو اجتمعت على أن ينفعوك واعلم أن ا: ((والسالم عقب هذه اجلملة الشريفة 

مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك ، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء مل 
فأثبت هلم كما نرى نفعاً وضراً مبا كتبه اهللا )) يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك

  .للعبد أو عليه 
  .يوضح مراده  فهذا منه 

مر ا يف مواضع كثرية من     وكيف ننكر االستعانة بغريه ، وقد جاء األ
 وأَعدواْ لَهم :  ، وقال واستعينواْ بِالصبرِ والصالَة: الكتاب والسنة ، قال تعاىل 

 ةن قُوم متطَعتا اسم.   
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 ، ويف مشروعية  فَأَعينونِي بِقُوة : وحكي عن العبد الصاحل ذي القرنني قوله 
 الثابتة بالكتاب والسنة مشروعية استعانة بعض اخللق    ببعض ، وكذا صالة اخلوف

  .يف أمره تعاىل املؤمنني بأن يأخذوا حذرهم من عدوهم 
وكذا يف ترغيبه عليه الصالة والسالم للمؤمنني يف قضاء حوائج بعضهم     

ك ، بعضاً ، والتيسري على املعسر والتفريج عن املكروب ، ويف ترهيبه من إمهال ذل
من كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف       : وهو يف السنة كثري ، روى الشيخان 

  .حاجته 
واهللا يف عون : ((وروى مسلم وأبو داود وغريمها عنه عليه الصالة والسالم 

  :  وقال)) . العبد ما كان العبد يف عون أخيه
هم ، إن هللا خلقاً خلقهم حلوائج الناس يفزع الناس إليهم يف حوائج((

  )) .أولئك اآلمنون من عذاب اهللا
  : فانظر إىل قوله 

  ..ومل جيعلهم مشركني بل وال عاصني )) يفزع إليهم يف حوائجهم((
  :وروي أيضاً مرفوعاً 

إن هللا عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا يف حوائج املسلمني ما  ((
  )) ..مل ميلوهم ، فإذا ملوهم نقلها إىل غريهم

  : ابن أيب الدنيا عنه وروى هو و
إن هللا أقواماً اختصهم بالنعم ملنافع العباد ، يقرهم فيها ما بذلوها فإذا ((

  )) ..منعوها نزعها منهم فحوهلا إىل غريهم
  : وقال . ولو قيل بتحسني سنده لكان ممكناً : قال احلافظ املنذري 

أفضل  – وأشار باصبعه –ألن ميشي أحدكم مع أخيه يف قضاء حاجته ((
  )) ..من أن يعتكف يف مسجدي هذا شهرين

  .صحيح اإلسناد : رواه احلاكم وقال 
  

]  ]  ]  
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  وإذا سألت فاسأل اهللا
  :أما قوله صلى اهللا عليه وسلم 

  )) ..وإذا سألت فاسأل اهللا((
فإنه ال مستمسك فيه وال دليل ملنع السؤال أو التوسل ، ومن فهم من     

مطلقاً أو منع التوسل بالغري على اإلطالق فقد أخطأ ظاهره منع السؤال من الغري 
الطريق وغالط نفسه كل املغالطة وذلك ألن من اختذ األنبياء والصاحلني وسيلة إىل  

اهللا ، جللب خري منه عز وجل أو دفع خري كذلك ، فهو ليس إال سائالً اهللا      
ن توسل به ،     وحده أن ييسر له ما طلب أو يصرف عنه ما شاء متوسالً إليه مب

وهو يف ذلك آخذ بالسبب الذي وضعه اهللا لينجح العبيد يف قضاء حوائجهم       
منه عز وجل ، ومن أخذ بالسبب الذي أمر اهللا بسلوكه لنيل جوده فما سأل  

يا رسول اهللا أريد أن ترد عيين أو يزول عنا : السبب بل سأل واضعه فقول القائل 
 فمعىن ذلك طلب هذه األشياء من اهللا بواسطة     البالء أو أن يذهب مرضي ،

ادع يل بكذا واشفع يل يف كذا ، ال فرق بينهما     : وهو كقوله  شفاعة رسوله 
:   إال أن هذه أصرح يف املراد من ذلك ، ومثلهما يف ذلك أوضح قول املتوسل 

توسل يف   اللهم إين أسألك بنبيك تيسري كذا مما ينفع أو دفع كذا من الشر ، فامل
  .ذلك كله ما سأل يف حاجته إال اهللا عز وجل 

  :وذا تعلم أن االحتجاج على منع التوسل بقوله عليه الصالة والسالم 
  )) ..إذا سألت فاسأل اهللا((

هو مغالطة يف محل احلديث على ما هو ظاهر الفساد ، من أنه ال يصح      
ا من احلديث فقد أخطأ اخلطأ       ألحد أن يسأل غري اهللا شيئاً ، فإن من فهم هذ

كله ويكفي يف بيان اخلطأ ، أن احلديث نفسه ، إمنا هو جواب منه عليه الصالة 
أن يسأله       والسالم لسؤال ابن عباس راوي احلديث بعد تشويق رسول اهللا 

أال أعلمك كلمات ينفعك اهللا ن ، فأي حتريض على    السؤال ! يا غالم : فإنه قال 
  ل من هذا ؟أمج
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بلى ، فأجابه عليه الصالة والسالم ذا احلديث الذي منه هذه : قال ابن عباس 
  .اجلملة 

ولو جرينا على هذا الوهم ، ما صح على مقتضاه ، أن يسأل جاهل عاملاً ،   
وال واقع يف مهلكة غوثاً ، ممن تتوقف جناته على إغاثته ، وال دائن مديناً قضاء ما 

قرض قرضاً ، وملا صح للناس يوم القيامة أن يسألوا النبيني الشفاعة عليه ، وال مست
وال صح لنيب اهللا عيسى أن يأمرهم بسؤاهلا سيد املرسلني عليه وعليهم الصالة 
والسالم ، فإن الدليل على هذا الوهم الذي تومهوه عام ، يشمل عدم صحة ما 

  .ذكرناه وما مل  نذكره 
هو سؤال األنبياء والصاحلني من أهل القبور يف إن املمنوع إمنا : فإن قالوا 

إم   : برازخهم ألم غري قادرين ، وقد سبق رد هذا الوهم مبسوطاً ، وإمجاله 
أحياء قادرون على الشفاعة والدعاء ، وحيام حياة برزخية الئقة مبقامهم يصح ا 

مبا كاد يلحق نفعهم بالدعاء واالستغفار ، واملنكر لذلك أخف أحواله أنه جاهل 
بالتواتر من سنته عليه الصالة والسالم ، الدال على أن موتى املؤمنني هلم يف حيام 
الربزخية العلم والسماع والقدرة على الدعاء وما شاء اهللا من التصرفات فما الظن 

  .بأكابر أهل الربزخ من النبيني وسائر الصاحلني 
عل األنبياء عليهم الصالة  ما ف–ويف حديث اإلسراء الصحيح بل املشهور 

 والدعاء له       –من الصالة خلفه واخلطب بني يديه  والسالم مع خريهم حممد 
 إىل مخس يف     – حىت أن األمة ما ظفرت بتخفيف مخسني صالة –يف السماوات 

 إال بعد إشارة كليم اهللا موسى بن عمران      –املتعددة  كل يوم وليلة بشفاعته 
  . صلى اهللا عليهما وسلم ا عليه ،

 ليس ما تومهوه فإنه فاسد واضح    –وذا يتبني أن املقصود من احلديث 
الفساد كما تبني ، وإمنا املقصود منه الترهيب من سؤال الناس أمواهلم بال حاجة 

طمعاً فيها ، والقناعة مبا يسر اهللا ولو كان قليالً ، والتعفف عما ال تدعو إليه    
 بأيدي الناس ، وأن يستغين بسؤال اهللا من فضله فإنه حيب امللحني         احلاجة مما
  . والناس على العكس –يف الدعاء 
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  وبين آدم حني يسأل يغضب     ::  اهللا يغضب إن تركت سؤاله
 إنك إذا رأيت يف يد أحد من املال ما أعجبك وطمحت إليه      –فاملعىن 

 عن سؤال عبده  –ال اهللا من فضله نفسك فال تسأله ما يف يده واستعن بسؤ
فاحلديث إرشاد إىل القناعة ، والترته عن الطمح ، وأين هذا من سؤال اهللا       

بأنبيائه وأوليائه أو سؤال أنبيائه الشفاعة للسائلني فيما جعل اهللا شفاعتهم فيه     
    الذي هو من أقوى األسباب يف النجاح ، ولكن اإلنسان إذا ركب اهلوى شط به

  .يف جمال األوهام ، وخرج به عن جادة األفهام 
  
  

  
  
  
  
¡  
¡ 
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  إنه ال يسـتـغاث يب
منافق يؤذي املؤمنني ، فقال           جاء يف احلديث إنه كان يف زمن النيب 

من هذا املنافق ، فقال        قوموا بنا لنستغيث برسول اهللا : أبو بكر الصديق 
  :لنيب صلى اهللا عليه وسلم ا

  ))..إنه ال يستغاث يب وإمنا يستغاث باهللا((
  .رواه الطرباين يف معجمه الكبري 

، وهذا        وهذا احلديث قد يستدل به من يقول مبنع االستغاثة به 
استدالل باطل من أصله وذلك ألنه لو أجراه على ظاهره لكان املقصود به منع 

 ، كما هو ظاهر اللفظ ، وهذا منقوض بفعل الصحابة       مطلقاً االستغاثة به 
إذ كانوا يستغيثون ويستسقون به ويطلبون منه الدعاء وهو يستجيب     معه 

لذلك بفرح وسرور وحينئذ فالبد من تأويله مبا يناسب عمومات األحاديث     
حيد يف  إن املراد بقوله ذلك هو إثبات حقيقة التو: لينتظم مشل النصوص فنقول 

أصل االعتقاد وهو أن املغيث حقيقة هو اهللا تعاىل والعبد ما هو إال واسطة يف     
ذلك أو أنه أراد أن يعلمهم أنه ال يطلب من العبد ما ال يقدر عليه كالفوز باجلنة 

  .والنجاة من النار واهلداية اليت هي العصمة من الغواية وضمان اخلتم على السعادة 
لى ختصيص االستعانة واإلغاثة باحلي دون امليت وال ميت واحلديث ال يدل ع

بصلة إىل هذا التفريق بل إن ظاهره مينع االستغاثة أبداً مبا سوى اهللا دون تفريق     
  .بني حي وميت وهذا غري مقصود ملا قدمناه 

:           وقد أشار الشيخ ابن تيمية يف الفتاوى إىل حنو هذا املعىن حيث قال 
يف كالم اهللا ورسوله عبارة هلا معىن صحيح لكن بعض الناس يفهم من  قد يكون 

تلك غري مراد اهللا ورسوله فهذا يرد عليه فهمه ، كما روى الطرباين يف معجمه  
:  منافق يؤذي املؤمنني ، فقال أبو بكر الصديق  الكبري أنه كان يف زمن النيب 
  :  ، فقال النيب من هذا املنافق قوموا بنا لنستغيث برسول اهللا 

  )) ..إنه ال يستغاث يب وإمنا يستغاث باهللا((
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املعىن الثاين وهو أن يطلب منه ما ال يقدر عليه إال       فهذا إمنا أراد به النيب 
اهللا ، وإال فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به كما يف صحيح  

 أنا أنظر إىل وجه النيب رمبا تذكرت الشاعر و: البخاري عن ابن عمر قال 
  :يستسقى فما يرتل حىت جييش له ميزاب 

  مثال اليتامى عصمة لألرامل::   وأبيض يستسقى الغمام بوجهه   

  ألفاظ مستعملة وردت يف هذا الباب
حصل بسببها اللبس عند بعضهم       وقد وردت ألفاظ يف مدح النيب 

   .لنا مالذ سوى النيب ليس : فحكم بالكفر على قائليها وذلك كقوهلم 
  ..   وال جاء إال هو 
  ..   وأنا مستجري به 

     وإليه يفزع يف املصائب
     وإن توقفت فمن أسأل

ومقصودهم ليس لنا مالذ أي من اخللق ، وال رجاء أي من البشر ، وإليه   
يفزع يف املصائب أي من سائر اخللق لكرامته عند مواله وليقوم هو بالتوجه إىل     

  .اهللا والطلب منه وإن توقفت فمن أسال أي من عباد اهللا 
ومع أننا يف دعائنا وتوسلنا ال نستعمل مثل هذه األلفاظ وال ندعو إليها وال 
حنث عليها دفعاً لإليهام وابتعاداً عن األلفاظ املختلف فيها ومتسكاً بالظاهر الذي ال 

 تسرع ليس مبحمود وتصرف  خالف فيه إال أننا نرى أن احلكم على قائليها بالكفر
ال حكمة فيه وذلك ألنه البد من أن نأخذ يف االعتبار أن قائليها هم من      

املوحدين يشهدون أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ويقيمون الصالة  
ويصدقون جبميع أركان الدين ويؤمنون باهللا رباً ومبحمد نبياً وباإلسالم ديناً وبذلك 

قال :  ذمة أهل الدين وحرمة اإلسالم ، فعن أنس رضي اهللا عنه قال صارت هلم
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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من صلى صالتنا وأسلم واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك املسلم ((
  )) ..الذي له ذمة اهللا ورسوله فال ختفروا اهللا يف ذمته

  .رواه البخاري 
 وجدنا يف كالم املؤمنني إسناد شيء لغري   ومن هنا فإن الواجب علينا أننا إذا

اهللا سبحانه وتعاىل فإنه جيب محله على ااز العقلي وال سبيل إىل تكفريهم إذ      
ااز العقلي مستعمل يف الكتاب والسنة فصدور ذلك اإلسناد من موحد كاف يف 

الق للعباد   جعله إسناداً جمازياً ألن االعتقاد الصحيح هو اعتقاد أن اهللا هو اخل
وأفعاهلم ال تأثري ألحد سواه ال حلي وال مليت فهذا االعتقاد هو التوحيد خبالف من 

اعتقد غري هذا فإنه يقع يف اإلشراك وليس يف املسلمني إطالقاً من يعتقد ألحد مع   
اهللا فعل أو ترك أو رزق أو إحياء أو إماتة وما جاء من األلفاظ املومهة فإن مقصود 

هو االستشفاع إىل اهللا بتلك الوسيلة فاملقصود هو اهللا سبحانه وتعاىل   أصحاا 
وليس من املسلمني رجل واحد يعتقد فيمن يطلبه أو يسأله أنه قادر على الفعل 
والترك دون التفات إىل اهللا تعاىل من قريب أو بعيد أو مع التفات هو أدىن إىل  

ك أو كفر من أجل خطأ أو جهل أو الشرك باهللا ونعوذ باهللا أن نرمي مسلماً بشر
   .)١٦(نسيان أو اجتهاد

إن كان كثري من هؤالء خيطئون يف التعبري بطلب املغفرة واجلنة : وحنن نقول 
مباشرة فإنه ال خيطئهم        والشفاء والنجاح وسؤاهلم ذلك من رسول اهللا

:           قول التوحيد ، ألن املقصود هو االستشفاع إىل اهللا بتلك الوسيلة فكأنه ي
اسأل اهللا أن يغفر يل وأن يرمحين ، وأنا أتوسل بك إليه يف قضاء ! يا رسول اهللا 

  .حاجيت وتفريج كربيت وحتقيق رغبيت 
وقد كان الصحابة رضي اهللا عنهم يستعينون به صلى اهللا عليه وسلم  

الء ويستغيثون ويطلبون منه الشفاعة ويشكون حاهلم إليه من الفقر واملرض والب
  .والدين والعجز ، كما ذكرناه 

                                                        
وبـه  )) ااز العقلي : ((ذا لتعدد املناسبات ، وقد عقدنا هلا مبحثاً خاصاً بعنوان            تكرر إيراد هذه احلقيقة يف كتابنا ه       )١٦(

  .ينجلي كثري من األشكال وسوء الفهم 
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ومعلوم أنه صلى اهللا عليه وسلم ال يفعل ذلك بنفسه استقالًالً بذاته أو بقوته ،    
وإمنا هو بإذن اهللا وأمره وقدرته وهو عبد مأمور له مقامه وجاهه عند ربه ، وله 
ه كرامته اليت يدخل ا على اهللا عامة البشر ممن يؤمنون به ويصدقون برسالت

  .ويعتقدون فضله وكرامته 

  .وحنن نعتقد أن من اعتقد خالف هذا فقد أشرك بال خالف 

ولذلك تراه صلى اهللا عليه وسلم يف بعض األحيان ينبه على هذا إذا ظهر      
له بطريق الوحي أو احلال أن السائل أو السامع ناقص االعتقاد ففي موقف خيرب     

ينبههم على أن السيد هو اهللا ، ويف موقف أنه سيد ولد آدم ، ويف موقف آخر 
إمنا يستغاث باهللا وال : يستغيثون به ويعلمهم أن يتوسلوا به ، ويف موقف يقول هلم 

يستغاث يب ، ويف موقف يسألونه ويستغيثون به فيجيبهم إىل طلبهم ، بل وخيريهم  
كما خري بني أمرين ، الصرب على البالء مع ضمانة اجلنة أو كشف البالء سريعاً 

األعمى وخري املرأة اليت تصرع ، وخري قتادة الذي ذهبت عينه ، ويف موقف     
  .ال يأيت باخلريات إال اهللا : ويف موقف يقول .. من فرج عن مؤمن كربة : يقول 

وذا يظهر لك أن عقيدتنا حبمد اهللا أصفى عقيدة وأطهر ، فالعبد              ال 
ت رتبته أو درجته حىت أفضل اخللق صلى اهللا عليه وسلم يفعل شيئاً بنفسه مهما كان

  .، إمنا يعطي ومينع ويضر وينفع وجييب ويعني باهللا سبحانه وتعاىل 

فإذا استغيث به أو استعني أو طلب فإمنا يتوجه إىل املوىل جل شأنه سبحانه       
  .وتعاىل ، فيطلب ويدعو ويسأل ويشفع فيجاب ويشفع 

ال تطلبوا مين شيئاً وال تسألوين وال تشكوا حالكم إيلَّ    : وما كان يقول هلم 
بل توجهوا إىل اهللا واسألوه فبابه مفتوح وهو قريب جميب ال حيتاج إىل أحد ،    

  .وليس بينه وبني خلقه حجاب وال بواب 
]  ]  ]  
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موقف الشيخ حممد بن عبد الوهاب من هذه األلفاظ 
  اليت زعموا أا شرك أو ضالل

 حممد بن عبد الوهاب موقف عظيم ورأي حكيم يف هذا الباب وللشيخ
وخصوصاً بالنسبة لبعض األلفاظ املشتهرة على األلسنة ، واليت زعم من يدعي   

 وها هو إمام التوحيد –محاية التوحيد والغرية عليه أنه شرك ، وإن قائلها مشرك 
سببها انتشرت   كلمته السديدة حبكمته الرشيدة اليت ب: ورأس املوحدين يقول 

دعوته بني األنام واشتهرت طريقته عند اخلاص والعام ، استمع إىل قوله رمحه اهللا يف 
  :عقيدته ضمن رسالته رمحه اهللا إىل عبد اهللا بن سحيم مطوع أهل امعة 

ما هو من البهتان الظاهر ، وهي      : إذا تبني هذا فاملسائل اليت شنع ا منها 
إن الناس من ستمائة سنة  : إين أقول : تب املذاهب ، وقوله إين مبطل ك: قوله 

إين أدعي االجتهاد ، وقوله إين خارج عن التقليد ،  : ليسوا على شيء ، وقوله 
إين أكفر من توسل   : إن اختالف العلماء نقمة ، وقوله : إين أقول : وقوله 

إين أكفر  : لق ، وقوله ياأكرم اخل: إين أكفر البوصريي لقوله : بالصاحلني ، وقوله 
لو أقدر على هدم حجرة الرسول    : إين أقول : من توسل بالصاحلني ، وقوله 

: هلدمتها، ولو أقدر على الكعبة ألخذت ميزاا وجعلت هلا ميزاباً من خشب، وقوله 
إين أنكر زيارة قرب الوالدين وغريهم ،       : ، وقوله  إين أنكر زيارة قرب النيب 

:      كفر من حيلف بغري اهللا ، فهذه اثنتا عشرة مسألة ، جوايب فيها أن أقول وإين أ
  يمظانٌ عتهذَا به كانحبسًت النيب حممدا ولكن قبله من ،    أنه يسب

   .تشابهت قُلُوبهم  عيسى ابن مرمي ، ويسب الصاحلني ، 
لشيخ ضمن جمموعة مؤلفاته القسم  كذا يف الرسالة احلادية عشرة من رسائل ا

   .٦١اخلامس ص 

وقد نشرا جامعة حممد بن سعود اإلسالمية يف أسبوع الشيخ حممد                  
  .ابن عبد الوهاب 
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  اخلالصــــة

واحلاصل أنه ال يكفر املستغيث إال إذا اعتقد اخللق واإلجياد لغري اهللا تعاىل ، 
 ال معىن هلا فإنه من اعتقد اإلجياد لغري اهللا كفر على والتفرقة بني األحياء واألموات

  .خالف للمعتزلة يف خلق األفعال ، وإن اعتقد التسبب واالكتساب مل يكفر 

وأنت تعلم أن غاية ما يعتقد الناس يف األموات هو أم متسببون      
م ومكتسبون كاألحياء ال أم خالقون موجدون كاإلله إذ ال يعقل أن يعتقد فيه

الناس أكثر من األحياء وهم ال يعتقدون يف األحياء إال الكسب والتسبب ، فإذا  
كان هناك غلط فليكن يف اعتقاد التسبب واالكتساب ألن هذا هو غاية ما      

  .يعتقده املؤمن يف املخلوق وإال مل يكن مؤمناً والغلط يف ذلك ليس كفراً وال شركاً 

 يعقل أن يعتقد يف امليت أكثر مما يعتقد     وال نزال نكرر على مسامعك أنه ال
يف احلي فيثبت األفعال للحي على سبيل التسبب ، ويثبتها للميت على سبيل    

  .التأثري الذايت واإلجياد احلقيقي فإنه ال شك أن هذا مما ال يعقل 

 أن يكون كمن يطلب العون – ترتل بعد كل –فغاية أمر هذا املستغيث بامليت 
إن ذلك شرك ؟ على أن : د غري عامل أنه مقعد ، ومن يستطيع أن يقول من املقع

التسبب مقدور للميت ويف إمكانه أن يكتسبه كاحلي بالدعاء لنا فإن األرواح   
  .تدعوا ألقارم 

إن أعمالكم تعرض على أقاربكم من        : أنه قال  وجاء عن النيب 
اللهم ال متتهم حىت : ن غري ذلك قالوا األموات فإن كان خرياً استبشروا به وإن كا

ديهم إىل ما هديتنا ، أخرجه أمحد وله طرق يشد بعضها بعضاً ، أنظر الفتح    
  . وشرح الصدور للسيوطي ٨٩ ص٧الرباين ترتيب املسند ج

تعرض أعمال األحياء     : وجاء عن ابن املبارك بسنده إىل أيب أيوب ، قال 
اللهم راجع    : ناً فرحوا واستبشروا ، وإن رأوا سوءاً قالوا على املوتى ، فإذا رأوا حس

  ) .أنظر كتاب الروح البن القيم. (م 
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  الباب الثاين
ـّة   مباحث نبوي

  وفيها بيان خصائص النيب صلى اهللا عليه وسلم

  وحقيقة النبوة وحقيقة البشرية وحقيقة احلياة الربزخية
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  قف العلماء منهااخلصائص احملمدية ومو

  
اعتىن العلماء باخلصائص النبوية اعتناء عظيماً بالتأليف والشرح واجلمع 

لإلمام احلافظ جالل الدين )) اخلصائص الكربى((واإلفراد بالبحث وأشهرها وأمجعها 
  .السيوطي 

وهذه اخلصائص كثرية جداً منها ما صح سنده ومنها ما مل يصح ومنها          
ه بني العلماء إذ يرى بعضهم أنه صحيح ويرى اآلخرون خالف  ما هو خمتلف في

  .ذلك فهي مسائل خالفية 
والكالم فيها دائر بني العلماء من قدمي بني الصواب واخلطأ والصحة والبطالن ، 
ال بني الكفر واإلميان ، والعلماء خيتلفون يف كثري من األحاديث ويرد بعضهم على 

دها الختالف أنظارهم يف تقييم أسانيدها ونقد بعض يف تصحيحها وتضعيفها أو ر
رجاهلا ، فمن صحح منها الضعيف أو ضعف الصحيح أو أثبت املردود أو رد  
الثابت حبجة أو تأويل أو شبهة دليل فقد سلك مسلك العلماء يف البحث والنظر ، 
وذلك من حقه كإنسان له عقله وفهمه واال مفتوح وامليدان فسيح والعلم مشاع 

  .ني اجلميع ب
وقد شجع عليه إمام العقالء وسيد العلماء النيب األعظم والرسول األكرم   
حممد صلى اهللا عليه وسلم إذ جعل للمجتهد املصيب أجرين وللمجتهد املخطئ   

  .أجراً 
ومل يزل العلماء يتساحمون يف نقل اخلصائص النبوية وينظرون إليها على أا 

 تتعلق باحلالل واحلرام وعلى هذا بىن العلماء قاعدم داخلة يف فضائل األعمال وال
يف العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعمال ما دام أنه ليس موضوعاً وال باطالً 
بشروطهم املعتربة يف هذا الباب وال يشترطون فيها الصحيح باملعىن املصطلح عليه ، 

ر شيء من سرية النيب   ولو ذهبنا إىل اشتراط هذا الشرط الشاذ ملا أمكن لنا ذك
صلى اهللا عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة مع أنك جتد كتب احلفاظ الذين            
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عليهم العمدة وعلى صنيعهم املعول ، والذين منهم عرفنا ما جيوز وما ال جيوز ذكره 
من احلديث الضعيف جند كتبهم مملوءة باملقطوعات واملراسيل وما أخذ عن الكهان 

باههم يف خصائص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألن ذلك مما جيوز ذكره     وأش
  .يف هذا املقام 

  :كتب السلف واخلصائص 
ولو رجعنا إىل كتب السلف لوجدنا كثرياً من علماء األمة وأئمة الفقه   

يذكرون يف كتبهم مجلة من خصائص النيب صلى اهللا عليه وسلم وينقلون من هذه 
ب وغرائب ولو توقف الباحث يف قبوهلا على صحة سندها ملا صفا  اخلصائص عجائ

له من ذلك إال نزر يسري بالنسبة ملقدار ما نقوله منها ، وهذا كله اعتماداً على ما  
  .هو معروف من قواعد العلماء وأصوهلم املقررة يف هذا الباب 

  
]  ]  ]  
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  ابن تيمية واخلصائص النبوية

يمية وهو معروف بتشدده فقد نقل يف كتبه بعض األقوال      أما الشيخ ابن ت
يف هذا املوضوع اليت مل يصح سندها واستشهد ا يف كثري من املسائل واعتربها 

معتمدة يف بيان أو تأييد ما يفسره من احلديث ، ومن ذلك على سبيل املثال قوله    
على العرش وعلى        قد روي أن اهللا كتب امسه أي النيب: يف الفتاوى الكربى 

ما يف اجلنة من األبواب والقباب واألوراق ، وروى يف ذلك عدة آثار توافق هذه 
وقد تقدم لفظ : األحاديث الثابتة اليت تبني التنويه بامسه وإعالء ذكره حني قال 

:     مىت كنت نبياً ؟ قال : احلديث الذي يف املسند عن ميسرة الفجر ملا قيل له 
 الروح واجلسد ، وقد رواه أبو احلسني بن بشران من طريق الشيخ أيب وآدم بني

حدثنا أبو جعفر حممد بن عمرو :  الفرج ابن اجلوزي يف الوفا بفضل املصطفى 
وحدثنا أمحد بن إسحاق ابن صاحل حدثنا حممد بن صاحل حدثنا حممد بن سنان   

بد اهللا بن سفيان عن العوىف حدثنا إبراهيم بن طهمان عن يزيد بن ميسرة عن ع
  :مىت كنت نبياً ؟ قال ! يا رسول اهللا : قلت : ميسرة قال 

ملا خلق اهللا األرض واستوى إىل السماء فسواهن سبع مسوات وخلق ((
العرش كتب على ساق العرش حممد رسول اهللا خامت األنبياء ، وخلق اجلنة اليت 

القباب واخليام وآدم أسكنها آدم وحواء فكتب امسي على األبواب واألوراق و
بني الروح واجلسد ، فلما أحياه اهللا تعاىل نظر إىل العرش فرأى امسي فأخربه   

  .اهـ )) .. اهللا أنه سيد ولدك ، فلما غرمها الشيطان تابا واستشفعا بامسي إليه

  )١٥١ ص٢الفتاوى ج(

  :ابن تيمية والكرامات 

ليها ونقلها      واخلصائص والكرامات من جنس واحد من ناحية احلكم ع
وعدم التشدد فيها مكا نتشدد يف نقل األحكام من احلالل واحلرام فهي كلها تدور  

  .يف فلك املناقب والفضائل 
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ومن هنا كان موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من كرامات األولياء نفس    
  .موقفه من خصائص األنبياء 

لعادات اليت وقعت      وقد نقل يف كتبه مجلة صاحلة من الكرامات وخوارق ا
  .يف الصدر األول 

ولو حبثنا عن درجاا وأسانيدها وطريق ثبوا لوجدنا أن منها الصحيح ومنها 
  .احلسن ومنها الضعيف ومنها املقبول ومنها املردود ومنها املنكر ومنها الشاذ 

وكل ذلك يف هذا الباب مقبول وعن العلماء حممول ومنقول فمن ذلك قوله  
  : رضي اهللا عنهم –امات لبعض الصحابة يف كر
 خرجت أم أمين مهاجرة وليس معها زاد وال ماء فكادت متوت من   - ١

العطش فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة مسعت حساً على رأسها فرفعته فإذا  
  .دلو معلق فشربت منه حىت رويت وما عطشت بقية عمرها 

 سد بأنه رسول رسول اهللا أخرب األ  وهذا سفينة موىل رسول اهللا - ٢
  .فمشى معه األسد حىت أوصله مقصده 

 وهذا الرباء بن مالك كان إذا أقسم على اهللا تعاىل أبر قسمه وكانت  - ٣
اقسم على ربك ، ! يا براء : احلرب إذا اشتدت على املسلمني يف اجلهاد يقولون 

 فلما كان يوم أقسمت عليك ملا منحتنا أكتافهم فهزم العدو ،! يا رب : فيقول 
أقسمت عليك يا رب ملا منحتنا أكتافهم وجعلتين أول شهيد ، : القادسية قال 

  .فمنحوا أكتافهم ، وقتل الرباء شهيداً
ال نسلم حىت       :  وهذا خالد بن الوليد حاصر حصناً منيعاً فقالوا - ٤

  .تشرب السم فشربه فلم يضره 
 عليهم رجالً يسمى سارية    وهذا عمر بن اخلطاب ملا أرسل جيشاً أمر- ٥

فبينما عمر خيطب فجعل يصيح على املنرب يا سارية اجلبل يا سارية اجلبل ، فقدم 
:          يا أمري املؤمنني لقينا عدو فهزمونا فإذا بصائح : رسول اجليش فسأل فقال 

  .يا سارية اجلبل ، فأسندنا ظهورنا باجلبل فهزمهم اهللا 
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على البحرين        مي كان عامل رسول اهللا  وهذا العالء بن احلضر- ٦
يا عليم ، يا حليم ، يا علي ، يا عظيم فيستجاب له ، ودعا : وكان يقول يف دعائه 

اهللا بأن يسقوا ويتوضوا ملا عدموا املاء واالسقاء ملا بعدهم فأجيب ، ودعا اهللا ملا 
ء ما ابتلت سروج اعترضهم البحر ومل يقدروا على املرور خبيوهلم فمروا على املا

  .خيوهلم ودعا اهللا أن ال يروا جسده إذا مات ، فلم جيدوه يف اللحد 
 وجرى مثل ذلك أليب مسلم اخلوالين الذي ألقي يف النار ، فإنه مشى     - ٧

هو ومن معه من العسكر على دجلة وهي ترمى باخلشب من مدها مث التفت إىل 
حىت أدعو اهللا عز وجل فيه ؟ فقال هل تفقدون من متاعكم شيئاً : أصحابه فقال 

اتبعين فتبعه فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها   : فقدت خمالة ، فقال : بعضهم 
:       أتشهد أين رسول اهللا ؟ قال : وطلبه األسود العنسي ملا ادعى النبوة فقال له 

يها نعم ، فأمر بنار فألقي ف: أتشهد أن حممداً رسول اهللا ؟ قال : ما أمسع ، قال 
فوجدوه قائماً يصلي فيها وقد صارت عليه برداً وسالماً ، وقدم املدينة بعد موت 

:     رضي اهللا عنهما ، وقال –فأجلسه عمر بينه وبني أيب بكر الصديق  النيب 
من فعل به كما فعل بإبراهيم    احلمد هللا الذي مل ميتين حىت أرى من أمة حممد 

 امرأة عليه  )١٧(سم يف طعامه فلم يضره وخببتخليل اهللا ، ووضعت له جارية ال
  .زوجته فدعا عليها فعميت ، وجاءت وتابت فدعا هلا اهللا فرد عليها بصرها 

  وكان سعيد بن املسيب يف أيام احلرة يسمع األذان من قرب رسول اهللا - ٨
  .أوقات الصلوات ، وكان املسجد قد خال فلم يبق غريه 

د يصلي يوماً يف شدة احلر فأظلته غمامة   وكان عمرو بن عقبة بن فرق- ٩
وكان السبع حيميه وهو يرعى ركاب أصحابه ألنه كان يشترط على أصحابه يف 

  .الغزو أنه خيدمهم
 وكان مطرف بن عبد اهللا بن الشخري إذا دخل بيته سبحت معه        -١٠

  .اهـ . آنيته ، وكان هو وصاحب له يسريان يف ظلمة فأضاء هلما طرف السوط 
  )٢٨١ ص١١من الفتاوى الكربى للشيخ ابن تيمية ج(

                                                        
  .اخلداع :  اخلب )١٧(
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  )٨١٨(على العرش الشيخ ابن القيم وجلوس النيب 
  

وقد نقل اإلمام العالمة شيخ اإلسالم ابن القيم خصوصية عجيبة غريبة   وعزاها 
  : وهي قوله –إىل كثري من أئمة السلف رضي اهللا عنهم 

وذكر            فضيلة النيب قال القاضي صنف املروزي كتاباً يف] فائدة [ 
وهو قول أيب داود وأمحد بن أصرم وحيىي     : فيه إقعاده على العرش قال القاضي 

ابن أيب طالب وايب بكر بن محاد وأيب جعفر الدمشقي وعياش الدوري وأسحاق     
ابن راهويه وعبد الوهاب الوراق وإبراهيم األصبهاين وإبراهيم احلريب وهارون ابن 

وف وحممد بن إمساعيل السلمي وحممد بن مصعب العابد وأيب بكر بن صدقة معر
وحممد بن بشر ابن شريك وأيب قالبة وعلي ابن سهل وأيب عبد اهللا بن عبد النور وأيب 
عبيد واحلسن ابن فضل وهارون بن العباس اهلامشي وإمساعيل بن إبراهيم اهلامشي 

ونس البصري وعبد اهللا بن اإلمام أمحد وحممد بن عمران الفارسي الزاهد وحممد بن ي
وهو قول       ] : قلت : [ املروزي وبشر احلايف ، انتهى ، قال الشيخ ابن القيم 

ابن جرير الطربي وإمام هؤالء كلهم جماهد إمام التفسري وهو قول أيب احلسن 
  :الدارقطين ومن شعره فيه 

  دهحديث الشفاعـة عن أمحد      إىل أمحد املصطفـى مسنـ

  وجـاء حديث بإقعــاده      على العرش أيضاً فال جنحـده

  أمروا احلديث على وجهـه      وال تدخلـوا فيـه ما يفسده

  وال تنكـروا أنـه قاعـد       وال تنكـروا أنـه يقعــده

  ).٤٠ ص٤بدائع الفوائد للشيخ ابن القيم ج(اهـ 

  
                                                        

   .١٨ أنظر امللحق آخر الكتاب رقم )٨١٨(
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  كشاف القناع وخصائص عجيبة
كشاف  ((لشيخ منصور بن يونس البهويت يف كتابه ذكر الفقيه العالمة ا

مجلة من خصائص النيب صلى اهللا عليه وسلم قد يستغرا كثري ممن      )) القناع
  .يقصر عقله عن فهم هذه األصول واستيعاب تلك القواعد 

ومن سائر األنبياء صلى اهللا عليهم   والنجس منا طاهر منه : فمنها قوله 
تشفى ببوله ودمه ملا رواه الدارقطين أن أم أمين شربت بوله ، وسلم ، وجيوز أن يس

، لكنه ضعيف ، وملا رواه ابن حبان يف      ] إذن ال تلج النار بطنك: [فقال 
:    فلما فرغ من حجامته شرب دمه ، فقال  إن غالماً حجم النيب [الضعفاء 

قد أحرزت     اذهب ف: [غيبته يف بطين ، قال : وحيك ما صنعت بالدم ؟ قال 
وكان السر يف ذلك ما صنعه امللكان   : قال احلافظ ابن حجر ] . نفسك من النار

  .من غسلهما جوفه 
يف الشمس والقمر ألنه        [أي ظل ] يفء[ ومل يكن له : ومنها قوله 

ذكره ابن عقيل وغريه ، ويشهد له أنه سأل اهللا أن   ] . نوراين والظل نوع ظلمة
وكانت األرض [ أعضائه وجهاته نوراً وختم بقوله واجعلين نوراً ، جيعل يف مجيع
  .لألخبار] جتتذب أثقاله

على العرش ، وعن عبد اهللا بن سالم   املقام احملمود جلوسه : ومنها قوله 
  .على الكرسي ذكرمها البغوي 

  .إنه كان ال يتثاءب : وقوله 
آدم أمساء كل شيء وأنه عرض عليه اخللق من آدم إىل من بعده كما علم 

، وعرض ] مثلت يل الدنيا باملاء والطني فعلمت األشياء كلها: [حلديث الديلمي 
عرضت علي أميت البارحة لدى  : [عليه أمته بأسرهم حىت رآهم حلديث الطرباين 

هذه احلجرة أوهلا وآخرها صوروا يل باملاء والطني حىت إين ألعرف باإلنسان منهم  
، وعرض عليه أيضاً ما هو كائن يف أمته حىت تقوم الساعة ] همن أحدكم بصاحب
  ] .أدريت ما تلقى أميت بعدي وسفك بعضهم دماء بعض[حلديث أمحد وغريه 
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لعموم ما روى   ] وزيارة قربه مستحبة للرجال والنساء: [ومنها قوله 
من حج وزار قربي بعد      : [ قال رسول اهللا : الدارقطين عن ابن عمر قال 

طبع بأمر امللك  ) ٣٠ ص٥كشاف القناع ج(اهـ ] وفايت فكأمنا زارين يف حيايت
  . رمحه اهللا –فيصل بن عبد العزيز آل سعود 

فهذه اخلصائص اليت ذكروها ونقلوها منها ما هو صحيح ومنها ما هو    
  .ضعيف ومنها ما الدليل له أصالً 

لها كبار األئمة من   فال أدري ماذا يقول املعترض يف هذه اخلصائص اليت نق
أهل السنة ومل يعترضوا عليها بشيء وسلموها وتساحموا يف نقلها اعتماداً على قاعدة 

التسامح يف نقل الفضائل مع أن يف هذه اخلصائص من األقوال ما لو مسعه     
املعترض أو املنكر حلكم على قائله مبا هو أعظم من الكفر وأين ما نقلناه جبانب     

جيلسه اهللا يوم القيامة على عرشه كما نقله اإلمام   إن سيدنا حممداً :من قال 
بال ] بدائع الفوائد [ الشيخ ابن القيم عن كبار أئمة السلف يف كتابه املعروف 

برهان وال دليل صحيح من كتاب وال سنة ، وأين ما نقلناه من اخلصائص جبانب    
 ال ظل له وأن ما خيرج منه من   ما جاء يف كشاف القناع من أن النيب نور وأنه

الغائط تبتلعه األرض فال يبقى شيء منه على وجه األرض ، وأين ما نقلناه من 
   إن امسه : اخلصائص جبانب ما نقله الشيخ ابن تيمية من اخلصائص كقوله 

مكتوب على ساق العرش وعلى أوراق اجلنة وأشجارها وأبواا ومثارها وقباا ، فأين 
  .ن واحملققون كيف فاتت عليهم هذه املسائل دون نقد ومتحيص املعلقو

  
]  ]  ]  
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  اجلنة حتت أقدام األمهات فكيف ال تكون حتت 
  أمر النيب 

ومن اخلصائص النبوية اليت جرى فيها البحث بني أهل العلم ما جاء من أن  
ية احلافظ النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يقطع أرض اجلنة ، وقد ذكر هذه اخلصوص

 ومعلوم أن هذا اإلقطاع السيوطي والقسطالين والزرقاين يف شرحه على املواهب اللدنية ،
ال يكون إال ملن يستحقه من أهل التوحيد وبإذن من اهللا سبحانه وتعاىل إما من طريق 

: بقوله  الوحي أو اإلهلام أو التفويض من اهللا سبحانه وتعاىل ، وقد أشار إىل ذلك 
وإذا صح التعبري بأن اجلنة حتت أقدام األمهات ، فكيف ال . ا قاسم واهللا معطي إمنا أن

بل حتت قدمه ، واملعىن واحد ومعروف عند    يصح التعبري أن اجلنة حتت أمره 
أدىن طالب العلم معرفة فهو تعبري جمازي املقصود منه أن الوصول إىل اجلنة هو من 

من حيث طاعته  األم ، وهو بالنسبة للنيب طريق بر الوالدين وخدمتهما وخصوصاً 
  .وحمبته ومواالته 

  .وهلذه اخلصوصية أمثال كثرية تشهد لصحتها سنذكر أمهها 

  :يضمن اجلنة  النيب 

اجلنة لبعضهم ، وهذا                  ويأيت يف معىن إقطاع أرض اجلنة ضمانة النيب 
كنت ممن حضر العقبة       : ت قال ما حصل ألهل بيعة العقبة ، فعن عبادة بن الصام

     على أن ال نشرك باهللا شيئاً وال نسرق وال نزين وال األوىل وفيه فبايعنا رسول اهللا 
 :نقتل أوالدنا وال نأيت ببهتان عظيم نفتريه بني أيدينا وأرجلنا وال نعصيه يف معروف ، قال 

 .إىل اهللا إن شاء عذب وإن شاء غفرفإن وفيتم فلكم اجلنة وإن غشيتم من ذلك شيئاً فأمركم 
  ).١٧٦ ص٢السرية ج(ذكره ابن كثري يف باب بدء إسالم األنصار 

وجاء يف الصحيـح التصريح بأن تلك البيعـة مشروطـة باجلنـة ، قال عبـادة 
:  إين من النقبـاء الذين بايعـوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال :ابن الصامت 

 نشرك باهللا شيئاً وال نسرق وال نزين وال نقتل النفس اليت حرم اللـه بايعنـاه على أن ال
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مناقب     ( رواه البخاري يف كتاب . )١٩(إال باحلق وال ننهب باجلنة إن فعلنا ذلك
.         فمن وىف فله اجلنة : قال  إنه : ويف رواية ) . األنصار باب بيعة العقبة 

  ) .١٥٠ ص٣ج(كذا يف البداية 

  اجلنة اهـ : فما لنا بذلك إن وفينا ؟ قال ! يا رسول اهللا : دة أم قالوا وعن قتا
  )١٦٢ ص٣البداية ج(

  :قال  وعن ابن مسعود أن النيب 
))فإذا فعلتم ذلك فلكم على اهللا اجلنة وعلي.. ((  

  ).٤٧ ص٦ج(وجممع الزوائد ) ٦٣ ص١كرت العمال ج(رواه الطرباين أنظر 
  :قال  ي أنه وعن عتبة بن عمرو األنصار

))فإذا فعلتم ذلك فلكم على اهللا اجلنة وعلي.. ((  
  ) .٦٧ ص١ج( أنظر كرت العمال –رواه ابن أيب شيبة وابن عساكر 

  :وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
اذهب فمن لقيت وراء     : أعطاه نعليه ، فقال له  إن رسول اهللا ((

  )) ..ه باجلنةهذا احلائط يشهد أن ال إله إال اهللا فبشر
  .رواه مسلم يف كتاب اإلميان 

  صكوك لدخول اجلنة بيده 
  : قال – رضي اهللا عنهما –وروي عن ابن عباس 

 يوضع لألنبيـاء منابـر من نور جيلسون عليها:  قـال رسول اللـه ((
 ال أقعد عليـه ، قائمـاً بني يدي ريب: ويبقى منربي ال أجلس عليـه ، أو قال 

 ،    أميت أميت! يا رب : عث يب إىل اجلنة وتبقى أميت بعد ، فأقـول خمافة أن يب
يا رب : ما تريد أن أصنـع بأمـتك ؟ فأقـول ! يا حممد : فيقول اهللا عز وجل 

                                                        
  . أي بايعناه باجلنة على فعل ذلك ، يعين اشترطوا عليه ضمانة اجلنة هلم ، فأعطاهم )١٩(
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عجل حسام ، فيدعى م فيحاسبون ، فمنهم من يدخل اجلنة برمحته ، ومنهم     
صكاكاً برجال قد          من يدخل اجلنة بشفاعيت ، فما أزال أشفع حىت أعطى 

ما تركت لغضب  ! يا حممد : بعث م إىل النار حىت إن مالكاً خازن النار ليقول 
  )) ..ربك يف أمتك من نقمة

وليس   : قال املنذري . رواه الطرباين يف الكبري واألوسط والبيهقي يف البعث 
  .يف رواته متروك 

  :النيب صلى اهللا عليه وسلم يعطي اجلنة 
فقلنا فعالم نبايعك ؟         :  يف رواية عن جابر رضي اهللا عنه إنه قال جاء

  :فقال 
على السمع والطاعة يف النشاط والكسل وعلى النفقة يف العسر وعلى ((

  .احلديث )) .. األمر باملعروف والنهي عن املنكر ولكم اجلنة
عباس آخذاً    كان ال: وألمحد من وجه آخر عن جابر قال : قال احلافظ ابن حجر 

  : فلما فرغنا قال رسول اهللا  بيد رسول اهللا 
، رواه أمحد    ) ٢٢٣ ص٧فتح الباري ج (اهـ)) .. أخذت وأعطيت((

  .أي أخذت البيعة وأعطيت اجلنة ] ٤٨ ص٦جممع الزوائد ج[
:    وقد جاء يف رواية أخرى التصريح مبا هو أبلغ من ذلك قال جابر : قلت 
ولكم اجلنة ،     : تبايعوين على السمع والطاعة إىل أن قال : م قال هل إن النيب 

واهللا ال ندع هذه البيعة أبداً وال نسلبها أبداً فبايعناه فأخذ علينا : فقالوا : قال 
قال اهليثمي روى أصحاب السنن طرفاً منه ، رواه . وشرط ويعطينا على ذلك اجلنة 

  ) .٤٦ ص٦جممع الزوائد ج. (هـ أمحد والبزار ، ورجال أمحد رجال الصحيح ا
  :يبيع اجلنة وعثمان يشتريها  النيب 

اشترى عثمان اجلنة من النيب صلى اهللا    : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
رواه . عليه وسلم مرتني بيع احلق حيث حفر بئر معونة وحيث جهز جيش العسرة 

  .وصححه ) ١٠٧ ص٣ج(احلاكم يف مستدركه 
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أن اجلنة هللا سبحانه وتعاىل ال ميلكها أحد وال يتصرف      وكل عاقل يدري 
فيها أحد مهما كانت قيمته ودرجته ال ملك وال نيب وال رسول ولكن اهللا مين على 
رسله ويعطيهم من املنح اليت متيزهم عن غريهم وذلك لكرامتهم عنده وعلو مقامهم 

فات على جهة التكرمي لديه ، فتنسب إليهم تلك العطايا وتضاف إليهم تلك التصر
   والتعظيم واالحترام والتقدمي ، ومن هذا املنطلق جاء التعبري يف خصائص النيب 

من أنه يقطع أرض اجلنة أو يضمن اجلنة أو يبيع اجلنة أو يبشر باجلنة مع أن اجلنة    
هللا سبحانه وتعاىل ال يشك يف ذلك وال يرتاب إال جاهل ليس عنده أدىن معرفة 

  .ائل العلم بأبسط مس
  .اللهم نور بصائرنا وافتح مسامع قلوبنا وأرنا احلق حقاً وارزقنا اتباعه 

  :ما هو املقصود بليلة املولد املفضلة 
ذكر بعض العلماء يف اخلصائص النبوية أن ليلة املولد النبوي أفضل من       

نذكره هنا  ليلة القدر وعقد مقارنة يف هذا املوضوع بني الليلتني ، والذي حنب أن 
هو أن املقصود ذه الليلة هي الليلة اليت وقع فيها امليالد النبوي حقيقة وهي قد 
مضت منذ مئات السنني وهي كانت قبل أن تعرف أو تظهر ليلة القدر بال شك 
وليس املقصود بذلك ليلة املولد املتكررة كل عام ، واليت هي نظائر ليلة امليالد 

 يف هذه املسألة ليس بكبري فائدة وال يترتب على    احلقيقي ، واحلق أن البحث
إنكاره أو اإلقرار به ضرر أو خطر وال يعارض ذلك شيئاً من أصول العقيدة ، وقد 
حبث العلماء يف مسائل حقرية وألفوا فيها رسائل خاصة وهي ال تساوي شيئاً أمام 

ة املولد احلقيقي ،   هذه املسألة ، واحلاصل أننا نعتقد أن هذه املفاضلة هي بني ليل
وبني ليلة القدر ، وأن الليلة اليت وقع فيها املولد النبوي واليت جرى فيها حبث 

املفاضلة واملقارنة قد مضت وانتهت وال وجود هلا اليوم ، أما ليلة القدر فهي  
  إِنا أَنزلْناه   : موجودة ومتكررة يف كل عام ولذلك فهي أفضل الليايل لقوله تعاىل 

   .لَيلَةُ الْقَدرِ خير من أَلْف شهرٍ} ٢{وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ } ١{في لَيلَة الْقَدرِ 
والبحث يف هذه املسألة وأمثاهلا جرى بني أئمة العلم وتكلم فيه كبار السلف ، 

لقدر وليلة اإلسراء فهذا الشيخ اإلمام ابن تيمية يتكلم عن مسألة املقارنة بني ليلة ا
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ويبحث فيها بدقة وإتقان مع أنه مل يثبت أنه حبث فيها أو تكلم عنها أحد قبله من 
أئمة السلف وأهل القرون األوىل فضالً عن الصحابة فضالً عن الرسول صلى اهللا 

  .عليه وسلم 

  :فتوى ابن تيمية يف املوضوع 

:     اهللا عن رجل قال سئل شيخ اإلسالم رمحه: قال اإلمام الشيخ ابن القيم 
بل ليلة القدر أفضل ، فأيهما  : ليلة اإلسراء أفضل من ليلة القدر ، وقال آخر 

مصيب ؟ فأجاب احلمد هللا ، أما القائل بأن ليلة اإلسراء أفضل من ليلة القدر      
ونظائرها من كل عام       فإن أراد به أن تكون الليلة اليت أسري فيها بالنيب 

من ليلة القدر حبيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه        ة حممد أفضل ألم
يف ليلة القدر فهذا باطل مل يقله أحد من املسلمني وهو معلوم الفساد باإلطراد من 

وحصل له فيها ما       دين اإلسالم ، وإن أراد الليلة املعينة اليت أسري فيها النيب 
  . يشرع ختصيصها بقيام وال عبادة فهذا صحيح مل حيصل له يف غريها من غري أن

  ) .انظر مقدمة زاد املعاد البن القيم                   (

  
]  ]  ]  
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  ال تطـروين

ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى             :  فهم بعض الناس من قوله 
موم املؤدي      واعتبار ذلك من اإلطراء والغلو املذ النهي عن مدحه . ابن مرمي 

ورفعه عن غريه من عامة البشر وأثىن عليه    إىل الشرك وأن كل من مدحه 
  .ووصفه مبا مييزه عن غريه فقد ابتدع يف الدين وخالف سنة سيد املرسلني 

ى أن     وهذا فهم سيء ويدل على قصر نظر صاحبه وذلك أن النيب 
  .ابن اهللا : يطرى كما أطرت النصارى ابن مرمي إذ قالوا 

  .ووصفه مبا وصف به النصارى نبيهم فقد صار مثلهم  ومعىن ذلك أن من أطراه 

أما من مدحه ووصفه مبا ال خيرجه عن حقيقة البشرية معتقداً أنه عبد اهللا 
  .ورسوله مبتعداً عن معتقد النصارى فإنه وال شك من أكمل الناس توحيداً 

  كم مبا شئت مدحاً فيه واحتكمدع ما ادعته النصارى يف نبيهم      واح

  فإن فضـل رسول اهللا ليس له      حد فيعـرب عنـه ناطـق بفـم

  فمبلـغ العلـم فيـه أنه بشر      وأنـه خري خلـق اللـه كلهـم

:                فقال  لقد توىل اهللا سبحانه وتعاىل بنفسه مدح نبيه املصطفى 
  ٍيمظلُقٍ على خلَع كإِنوأمر باألدب معه يف اخلطاب واجلواب ، فقال  و        :
 بِيالن توص قفَو كُماتووا أَصفَعروا لَا تنآم ينا الَّذها أَيي  انا أن نعامله كماو ، 

  : يعامل بعضنا بعضاً ، أو أن نناديه كما ينادي بعضنا بعضاً ، فقال 

 ساء الرعلُوا دعجضاً لَا تعكُم بضعاء بعكَد كُمنيولِ ب..   

إِنَّ الَّذين  : وذم الذين يسوون بينه وبني غريه يف املعاملة واألسلوب فقال 
   .ينادونك من وراء الْحجرات أَكْثَرهم لَا يعقلُونَ 

       ، فهذا حسان بن ثابت   وقد كان الصحابة الكرام ميتدحون النيب 
  :يقول 
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  أغـر عليـه للنبــوة خامت        من اهللا مشهـود يلـوح ويشهـد
  وضم اإلله اسم النيب إىل امسه        إذا قـال يف اخلمس املؤذن أشهـد
  وشـق لـه من امسه ليجلـه       فذو العرش حممـود وهذا حممـد

  رض تعبدنبـي أتانـا بعـد يأس وفترة      من الرسل واألوثان يف األ
  فأمسى سراجاً مستنرياً وهادياً      يلـوح كمـا الح الصقيـل املهند
  فأنذرنــا ناراً وبشر جنـة      وعلمنـا اإلسـالم فللـه حنمــد

  :ويقول أيضاً 
  يا ركن معتمد وعصمة الئـذ     ومـالذ منتـجـع وجـار جمـاور

  كـي الطاهـريا من ختـيـره اإللـه خللقه      فحبـاه باخللـق الز
  أنت النيب وخري عصبـة آدم      يـا مـن جيود كفيـض بـحر زاخر
  ميكال معك وجربئيل كالمها      مــدد لنصـرك مـن عزيـز قادر

  : وهذه صفية بنت عبد املطلب ترثي رسول اهللا 
  أال يا رسـول اهللا كنت رجاءنا      وكنـت بنـا براً ومل تك جافيـا

   ومعلماً      ليبك عليك اليوم من كان باكيـاوكنـت رحيماً هاديـاً
  صدقت وبلغت الرسالة صادقاً       رمـت صليب العود أبلج صافيـا
  فدى لرسـول اهللا أمي وخاليت      وعمـي وآبائي ونفسـي وماليـا
  لعمـرك ما أبكـي النيب لفقده     ولكن ملا أخشـى من اهلـرج آتيا

    وما خفـت بعـد النبـي مطاوياًكأن على قليب لذكـر حممـد    
  فلـو أن رب الناس أبقى نبينا      سعدنـا ولكـن أمره كان ماضياً
  عليك من اهللا السـالم حتيـة      وادخلت جنـات من العدن راضيا

  أفاطـم صلى اهللا رب حممد      على جـدث أمسى بطيبـة ثاوياً

  : اليت مطلعها بقصيدته املعروفة وهذا كعب بن زهري ميدح النيب 

  بانت سعاد فقليب اليوم متبول      متيم إثرها مل يفد مكبول

  :قال 
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  أنبئـت أن رسـول اللـه أوعــدين     والعفـو عند رسول اهللا مأمول
  إن الرسـول لنـور يسـتضـاء بـه      مهنـد مـن سيوف اهللا مسلول

  ـوا زولوايف عصبـة من قريـش قال قائلهــم     ببطـن مكـة ملا أسلم
  ميشون مشي اجلمـال الزهر  يعصمهم      ضرب إذا عـود السـود التنابيل

  :ويف رواية أيب بكر ابن األنباري أنه ملا وصل إىل قوله 
  مهند من سيوف اهللا مسلول::   إن الرسول لنور يستضاء به   

ها  إليه بردة كانت عليه ، وأن معاوية بذل له في– عليه الصالة والسالم –رمى 
أحداً ، فلما مات كعب      ما كنت ألوثر برسول اهللا : عشرة آالف ، فقال 

  .بعث معاوية إىل ورثته بعشرين ألفاً فأخذها منهم 
  :ميدح نفسه بنفسه قال  وها هو 

  .أنا خري أصحاب اليمني 
  .أنا خري السابقني 

  .أنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على اهللا وال فخر 
  )لبيهقي يف الدالئلرواها الطرباين وا(

  أنا أكرم األولني واآلخرين وال فخر: وقال 
  )رواه الترمذي والدارمي        (

  )) .مل يلتق أبواي على سفاح قط: ((وقال 
  )رواه ابن عمر العدين يف مسنده(

قلبت مشارق األرض ومغارا فلم أر رجالً : ((ويقول جربيل عليه السالم
  )) .فضل من بين هاشمأفضل من حممد ومل أر بين أب أ

  )رواه البيهقي وأبو نعيم والطرباين عن عائشة رضي اهللا عنها(
  :وعن أنس رضي اهللا عنه 

: أتى بالرباق ليلة أسري به فاستصعب عليه ، فقال له جربيل أن النيب ((
  )) ..مبحمد تفعل هذا ؟ فما ركبك أحد أكرم على اهللا منه فارفض عرقاً

  )رواه الشيخان(
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  :يث أيب سعيد قال ويف حد
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر ، وبيدي  :  قال رسول اهللا ((

 إال حتت لوائي ، – آدم فمن سواه –لواء احلمد وال فخر ، وما من نيب يومئذ 
  )) ..وأنا أول من تنشق عنه األرض وال فخر

  )حسن صحيح: رواه الترمذي وقال                  (
  :وعن أنس قال 

أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا ، وأنا قائدهم     : (( قال رسول اهللا 
إذا وفدوا ، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا ، وأنا شفيعهم إذا حبسوا ، وأنا مبشرهم 

  )) ..إذا يئسوا ، الكرامة واملفاتيح يومئذ بيدي ولواء احلمد يومئذ
))م بيض مكنون وأنا أكرم ولد آدم على ريب يطوف على ألف خادم كأ

  )) ..أو لؤلؤ منثور
  )رواه الترمذي والدارمي(

  :قال  وعن أيب هريرة عن النيب 
أنا أول من تنشق عنه األرض فأكسى حلة من حلل اجلنة مث أقوم على  

  )) ..ميني العرش ليس أحد من اخلالئق يقوم ذلك املقام غريي
  )حسن صحيح: رواه الترمذي وقال     (

  
]  ]  ]  
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  ..ألنبياء بشر ولكن ا

يظن بعض الناس أن األنبياء عليهم الصالة والسالم يساوون غريهم من    
البشر يف كل أحواهلم وأعراضهم ، وهذا خطأ واضح وجهل فاضح ترده األدلة 

  .الصحيحة من الكتاب والسنة 
وهم وإن كانوا يشتركون مع مجيع بين آدم يف حقيقة األصل اليت هي     

 إال أم خيتلفون عنهم يف  قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم : قوله جل ذكره البشرية من 
كثري من الصفات والعوارض وإال فما هي مزيتهم ؟ وكيف تظهر مثرة اصطفائهم 

  .على غريهم واجتبائهم على من سواهم 
وسنذكر يف هذا املبحث شيئاً من صفام يف الدنيا وخصائصهم يف         

  .ربزخ اليت ثبتت هلم بنص الكتاب والسنة ال
  :األنبياء سادة البشر 

األنبياء هم الصفوة املختارة من عباد اهللا شرفهم اهللا بالنبوة وأعطاهم      
احلكمة ورزقهم قوة العقل وسداد الرأي واصطفاهم ليكونوا وسطاء بينه وبني   

ابه ويرشدوم إىل ما فيه خلقه يبلغوم أوامر اهللا عز وجل وحيذروم غضبه وعق
سعادم يف الدنيا واآلخرة ، وقد اقتضت حكمة اهللا أن يكونوا من البشر ليتمكن 
الناس من االجتماع م واألخذ عنهم واالتباع هلم يف سلوكهم وأخالقهم ، 
والبشرية هي عني إعجازهم فهم بشر من جنس البشر لكنهم متميزون عنهم مبا ال 

ومن هنا كانت مالحظة البشرية العادية اردة فيهم دون غريها يلحقهم   به أحد ، 
  .هي نظرة جاهلية شركية 

 فَقَالَ      : فمن ذلك قول قوم نوح يف حقه فيما حكاه اهللا عنهم إذ قال 
لك  ، ومن ذ٢٧:  سورة هود الْمُأل الَّذين كَفَرواْ من قومه ما نراك إِالَّ بشراً مثْلَنا 

 فَقَالُوا أَنؤمن : قول قوم موسى وعيسى يف حقهما فيما حكاه اهللا عنهم إذ قال 
   .٤٧:  املؤمنون لبشرينِ مثْلنا وقَومهما لَنا عابِدونَ 
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 ما أَنت إِلَّا   : ومن ذلك قول أصحاب مثود له فيما حكاه اهللا عنه بقووله 
   .١٥٤:  الشعراء آية إِن كُنت من الصادقني بشر مثْلُنا فَأْت بِ

:     ا حكاه اهللا عنهم بقوله ومن ذلك قول أصحاب األيكة لنبيهم شعيب فيم
رِينحسالْم نم ا أَنتم١٨٥{قَالُوا إِن{ نلَم كظُنإِن نا وثْلُنم رشإِلَّا ب ا أَنتمو

بِنيالْكَاذ    
:                                                          الشعراء       

١٨٥،١٨٦.  
ومن ذلك قول املشركني يف حق سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم وقد رأوه 

 وقَالُوا مالِ هذَا الرسولِ يأْكُلُ : بعني البشرية اردة فيما حكاه اهللا عنهم بقوله 
   .في الْأَسواقِ الطَّعام ويمشي 

  :صفات األنبياء 
واألنبياء صلوات اهللا عليهم وإن كانوا من البشر يأكلون ويشربون ويصحون 
وميرضون وينكحون النساء وميشون يف األسواق وتعتريهم العوارض اليت متر على 
البشر من ضعف وشيخوخة وموت إال أم ميتازون خبصائص ويتصفون بأوصاف 

بالنسبة هلم من ألزم اللوازم ومن أهم الضروريات وهذه الصفات عظيمة جليلة هي 
  :نلخصها فيما يلي 

  . الصدق - ١
  . التبليغ - ٢
  . األمانة - ٣
  . الفطانة - ٤
  . السالمة من العيوب املنفرة - ٥
  . العصمة - ٦

وليس هذا حمل تفصيـل هذه الصفـات فقد تكفلت ا كتب التوحيد 
ميز ا سيد األنبياء صلى اهللا عليه وسلم عن  وسنذكر هنا بعض الصفات اليت يت

  .عامة البشر 
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  :يرى من خلفه كما يرى من أمامه 
  :أخرج الشيخان عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  
هل ترون قبليت هاهنا ؟ فواهللا ما خيفى علي ركوعكم وال سجودكم إين ((

  )) ..ألراكم من وراء ظهري

  :قال  عن أنس أن رسول اهللا وأخرج مسلم 

أيها الناس إين إمامكم فال تسبقوين بالركوع وال بالسجود فإين أراكم ((
  )) ..من أمامي ومن خلفي

وأخرج عبد الرزاق يف جامعه واحلاكم وأبو نعيم عن أيب هريرة أن النيب صلى 
  :اهللا عليه وسلم قال 

  )) ..يإين ألنظر إىل ما ورائي كما أنظر إىل ما بني يد((

  : قال رسول اهللا : وأخرج أبو نعيم عن أيب سعيد اخلدري قال 

  )) ..إين أراكم من وراء ظهري((

  :يرى ما ال نرى ويسمع ما ال نسمع 

  : قال رسول اهللا : عن أيب ذر قال 

إين أرى ما ال ترون وأمسع ما ال تسمعون ، أطت السماء وحق هلا أن ((
موضع أربعة أصابع إال وملك واضع جبهته تئط ، والذي نفسي بيده ما فيها 

ساجد هللا ، واهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم كثرياً ، وما  
  )) .تلذذمت بالنساء على الفرشات ، وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل اهللا

  .رواه أمحد والترمذي وابن ماجه . يا ليتين كنت شجرة تعضد : قال أبو ذر 

  :ف صلى اهللا عليه وسلم إبطه الشري
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يرفع يديه يف         رأيت رسول اهللا : ((أخرج الشيخان عن أنس قال 
  )) .الدعاء حىت يرى بياض إبطيه

إذا سجد يرى بياض    كان النيب : ((وأخرج ابن سعد عن جابر قال 
  .يف عدة أحاديث عن مجاعة من الصحابـة وقد ورد ذكر بياض إبطيه )). إبطيه

أن اإلبط من مجيع الناس متغري         من خصائصه : ب الطربي قال احمل
  .وذكر القرطيب مثل ذلك وزاد وأنه ال شعر فيه . اللون  غريه 

  :حفظه صلى اهللا عليه وسلم من التثاؤب 
أخرج البخاري يف التاريخ وابن أيب شيبة يف املصنف وابن سعد عن يزيد      

  ] .قط  ما تثاءب النيب: [ابن األصم قال 
ما :               [وأخرج ابن أيب شيبة عن مسلمة بن عبد امللك بن مروان قال 

  ] .تثاءب نيب قط
  :عرقه الشريف صلى اهللا عليه وسلم 

 عندنا      )٢٠(فقال دخل علينا رسول اهللا : [أخرج مسلم عن أنس قال 
:          ل فقا فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فاستيقظ النيب 

  ].عرق جنعله لطيبنا وهو أطيب الطيب: ما هذا الذي تصنعني ؟ قالت ! يا أم سليم 
    )١(كان يأيت أم سليم فيقيل أن النيب [وأخرج من وجه آخر عن أنس 

عندها فتبسط له نطعاً فيقيل عليه وكان كثري العرق فكانت جتمع عرقه فتجعله يف 
  ].عرقك أدوف به طييب: ؟ قالت ] ما هذا! أم سليم يا : [الطيب والقوارير ، فقال 

  :طوله صلى اهللا عليه وسلم 
مل     : [أخرج ابن خثيمة يف تارخيه والبيهقي وابن عساكر عن عائشة قالت 

بالطويل البائن وال بالقصري املتردد ، وكان ينسب إىل الربعة      يكن رسول اهللا 
ه أحد من الناس ينسب إىل الطول إال  إذا مشى وحده ، ومل يكن على حال مياشي

ولرمبا اكتنفه الرجالن الطويالن فيطوهلما ، فإذا فارقاه نسب  طاله رسول اهللا 

                                                        
   من القيلولة)٢٠(
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 أنه كان      – وذكر ابن سبع يف اخلصائص ذلك وزاد –إىل الربعة  رسول اهللا 
  ] .إذا جلس يكون كتفه أعلى من مجيع اجلالسني

  
  

  :ظله صلى اهللا عليه وسلم 
 مل يكن له ظل يف       ج احلكيم الترمذي عن ذكوان أن رسول اهللا أخر

من خصائصه أن الظل كان ال يقع على األرض ، : مشس وال قمر ، قال ابن سبع 
:   وأنه كان نوراً إذا مشى يف الشمس أو القمر ال ينظر له ظل ، قال بعضهم 

  :يف دعائه  ويشهد له حديث قوله 
  )) ..واجعلين نورا((
       أن من خصائصه : ذكر القاضي عياض يف الشفاء والعزيفُّ يف مولده و

أنه مل يقع   : أنه كان ال يرتل عليه الذباب ، وذكره ابن سبع يف اخلصائص بلفظ 
  .على ثيابه ذباب قط ، وزاد أن من خصائصه أن القمل مل يكن يؤذيه 

  :دمه صلى اهللا عليه وسلم 
رباين واحلاكم والبيهقي عن عبد اهللا بن الزبري أنه أخرج البزار وأبو يعلى والط

إذهب ذا الدم       ! يا عبد اهللا : [ وهو حيتجم فلما فرغ ، قال أتى النيب 
: ما صنعت ؟ قال ! يا عبد اهللا : فأهرقه حيث ال يراك أحد فشربه ، فلما رجع قال 

:    ربته ؟ قلت لعلك ش: جعلته يف أخفى مكان علمت أنه خمفي عن الناس ، قال 
ويل للناس منك وويل لك من الناس ، فكانوا يرون أن القوة اليت به : [نعم ، قال 

  ] .من ذلك  الدم
  :نومه صلى اهللا عليه وسلم 

أتنام قبل أن توتر ؟        ! يا رسول اهللا : أخرج الشيخان عن عائشة قالت 
  :قال 

  .)) .إن عيين تنامان وال ينام قليب! يا عائشة ((
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  : قال رسول اهللا : وأخرج الشيخان عن أنس بن مالك قال 
  )) ..تنام عيين وال ينام قليب((

  : وقال 
  )) ..األنبياء تنام أعينهم وال تنام قلوم((
  

  :مجاعه صلى اهللا عليه وسلم 

يدور           كان النيب : [أخرج البخاري من طريق قتادة عن أنس قال 
: واحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة ، قلت ألنس على نسائه يف الساعة ال

  ] .كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثالثني: أو كان يطيقه ؟ قال 

  :من االحتالم  حفظه 

أخرج الطرباين من طريق عكرمة عن أنس وابن عباس والدينوري يف   
  :من طريق جماهد عن ابن عباس قال ] االسة[

  )) ..تالم من الشيطانما احتلم نيب قط وإمنا االح((

  :بوله صلى اهللا عليه وسلم 

أخرج احلسن بن سفيان يف مسنده وأبو يعلى واحلاكم والدارقطين وأبو نعيم  
من الليل إىل فخارة يف جانب البيت ، فبال         قام النيب : عن أم أمين قالت 

 فضحك  فيها ، فقمت من الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها فلما أصبح أخربته
  : وقال 

  )) ..إنك لن تشتكي بطنك بعد يومك هذا أبداً((

كان يبول         أخربت أن النيب : وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال 
يف قدح من عيدان مث يوضع حتت سريره ، فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء ،     

:    أرض احلبشةبركة كانت ختدم أم حبيبة جاءت معها من: فقال المرأة يقال هلا 
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صحة يا أم يوسف ،  : شربته ، قال : أين البول الذي كان يف القدح ؟ قالت 
.     وكانت تكىن أم يوسف ، فما مرضت قط حىت كان مرضها الذي ماتت فيه 

هذه قضية أخرى غري قضية أم أمين ، وبركة أم يوسف غري بركة    : قال ابن دحية 
  .)٢١(أم أمين

  :خـالصـة مفـيدة 
د نظم بعضهم مجلة من اخلصائص اليت متيز ا صلى اهللا عليه وسلم         وق

  :عن غريه من جهة الصفات البشرية العادية فقال 
  خص نبينا بعشرة خصــال      مل حيتلم قط وما لـه ظـالل
  واألرض ما يـخرج منه تبتلع     كذلك الذبـاب عنـه ممتنع

  لفه يرى كما يرى أمامتنام عينـاه وقلـب ال ينـام     من خ
  مل يتثاءب قط وهـي السابعة      ولـد خمتونـاً إليهـا تابعة
  تعرفـه الدواب حني يركب       تأيت إليـه سرعـة ال رب
  يعلو جلوسه جلوس اجللسـا      صلى عليه اهللا صبحا ومسا

من الباب الثاين بعض اخلصائص              ) مباحث نبوية(وقد ذكرنا يف 
نبوية وخالصة ما نراه يف ذلك ، وهو أن هذه اخلصائص كثرية جداً ، منها ما   ال

صح سنده ، ومنها ما مل يصح ، ومنها ما هو خمتلف فيه بني العلماء إذ يرى    
  .بعضهم أنه صحيح ، ويرى اآلخرون خالف ذلك ، فهي مسائل خالفية 
طأ ، والصحة  والكالم فيها دائر بني العلماء من قدمي بني الصواب واخل

والبطالن ، ال بني الكفر واإلميان ، وقد نقلنا مجلة من هذه اخلصائص اليت منها ما هو 
  .صحيح ، ومنها ما هو ليس بصحيح ، ومنها املقبول ، ومنها غري ذلك 

نقلناها لتكون شواهد على ما ذكرناه من تسامح بعض أئمة احلديث يف       
س املقصود من ذلك الكالم حول صحتها وعدم نقل ذلك دون حتقيق أو نقد ، ولي

  .فتدبر . صحتها ، أو ثبوا وعدم ثبوا 
  

                                                        
  . سيأيت مزيد تفصيل هلذه الوقائع يف مفهوم التربك )٢١(
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]  ]  ]  
  
  
  
  

  مفهـوم التبـرك
وآثاره وآل بيته       خيطئ كثري من الناس يف فهم حقيقة التربك بالنيب 

ووراثه من العلماء واألولياء رضي اهللا عنهم ، فيصفون كل من يسلك ذلك املسلك 
 والضالل كما هي عادم يف كل جديد يضيق عنه نظرهم ويقصر عن إدراكه بالشرك

  .تفكريهم 
وقبل أن نبني األدلة والشواهد الناطقة جبواز ذلك ، بل مبشروعيته ينبغي أن 

نعلم أن التربك ليس هو إال توسالً إىل اهللا سبحانه وتعاىل بذلك املتربك به سواء   
   .أكان أثراً أو مكاناً أو شخصاً

أما األعيان فالعتقاد فضلها وقرا من اهللا سبحانه وتعاىل مع اعتقاد عجزها   
  .عن جلب خري أو دفع شر إال بإذن اهللا 

وأما اآلثار فألا منسوبة إىل تلك األعيان فهي مشرفة بشرفها ومكرمة  
  .ومعظمة وحمبوبة ألجلها 

ا ملا حيل فيها        وأما األمكنة فال فضل هلا لذاا من حيث هي أمكنة وإمن
ويقع من خري وبر كالصالة والصيام ومجيع أنواع العبادات مما يقوم به عباد اهللا 
الصاحلون ، إذ تترتل فيها الرمحات وحتضرها املالئكة وتغشاها السكينة وهذه هي 

  .الربكة اليت تطلب من اهللا يف األماكن املقصود لذلك 
ماكنها بالتوجه إىل اهللا تعاىل ودعائه وهذه الربكة تطلب بالتعرض هلا يف أ

واستغفاره وتذكر ما وقع يف تلك األماكن من حوادث عظيمة ومناسبات كرمية حترك 
النفوس وتبعث فيها اهلمة والنشاط للتشبه بأهلها أهل الفالح والصالح ، وإليك  

  .هذه النصوص املقتبسة من رسالتنا اخلاصة يف موضوع الربكة 
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  :ل وضوءه وبصاقه وعرقه التربك بشعره وفض
 عن جعفر بن عبد اهللا بن احلكم أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له        - ١

أطلبوها فوجدوها ، فإذا    :  فقال –أطلبوها ، فلم جيدوها : يوم الريموك ، فقال 
 اعتمـر رسول اهللا :  أي ليست جبديـدة ، فقال خـالـد –هي قلنسوة خلقة 

 فسبقتهم إىل ناصيته فجعلتها يف هذه –الناس جوانب شعره فحلق رأسه فابتدر 
  .القلنسوة ، فلم أشهد قتاالً وهي معي إال رزقت النصر 

رواه الطرباين وأبو يعلى بنحوه ، ورجاهلما رجال  : قال احلافظ اهليثمي 
الصحيح ، وجعفر مسع من مجاعة من الصحابة فال أدري مسع من خالد أم ال 

، وفيه يقول     ) ٩٠ ص٤ج(بن حجر يف املطالب العالية ، وذكره ا) ٩/٣٤٩(
  ) .فما وجهت يف جهة إال فتح يل: (خالد 
 وعن مالك بن محزة بن أيب أسيد الساعدي اخلزرجي عن أبيه عن       - ٢

        بئر بضاعة ، قد بصق فيها النيب : جده أيب أسيد وله بئر باملدينة يقال هلا 
  .رواه الطرباين ورجاله ثقات . فهو يشرا ويتيمن ا 

  : وصف عروة بن مسعود حال الصحابة مع النيب 
  مث إن عروة جعل يرمق أصحاب النيب :  قال اإلمام البخاري بسنده - ٣

خنامة إال وقعت يف كف رجل             فواهللا ما تنخم رسول اهللا : بعينه قال 
 أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون منهم فدلك ا وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا

على وضوئه ، وإذا تكلموا خفضوا أصوام عنده ، وما حيدون إليه النظر تعظيماً   له 
أي قوم واهللا لقد وفدت على امللوك ووفدت : ، فرجع عروة إىل أصحابه ، فقال 

 ملكاً قط يعظمه أصحابه ما   )٢٢(على قيصر وكسرى والنجاشي ، واهللا إن رأيت
حممداً ، واهللا إن يتنخم خنامة إال وقعت يف كف رجل       أصحاب حممد يعظم

منهم فدلك ا وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون 
. على وضوئه ، وإذا تكلموا خفضوا أصوام عنده ، وما حيدون إليه النظر تعظيماً له

                                                        
  . أي ما رأيت )٢٢(
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 ٥فتح الباري ج(. شروط يف اجلهادرواه البخاري يف كتاب الشروط باب ال
  ).٣٣٠ص

  :تعليق احلافظ ابن حجر على هذه القصة 
  وفيـه طهـارة النخامة والشعر املنفصل والتربك بفضالت الصاحلني الطاهـرة 

  

ولعل الصحابة فعلوا ذلك حبضرة عروة وبالغوا يف ذلك إشارة منهم إىل الرد على ما 
من حيب إمامه هذه احملبة ويعظمه : ن احلال خشيه من فرارهم ، وكأم قالوا بلسا

هذا التعظيم كيف يظن به أنه يفر عنه ويسلمه لعدوه ؟ بل هم أشد اغتباطاً به  
وبدينه وبنصره من القبائل اليت يراعي بعضها بعضاً مبجرد الرحم ، فيستفاد منه جواز 

  .التوصل إىل املقصود بكل طريق سائغ 

  )٣٤١ ص٥ذا يف فتح الباري جك                          (

  :يرشد إىل احملافظة على بقية وضوئه  النيب 

فبايعناه         خرجنا وفداً إىل رسول اهللا :  عن طلق بن علي قال - ٤
وصلينا معه وأخربناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره ، فدعا مباء 

اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم : [لنا فتوضأ ومتضمض مث صبه لنا يف إداوة وأمرنا فقال 
إن البلد   : ، قلنا ] فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكاا ذا املاء واختذوها مسجداً

  ] .مدوه من املاء فإنه ال يزيده إال طيباً: [بعيد واحلر شديد واملاء ينشف ، فقال 

ربة وهذا احلديث من األصول املعت) . ٧١٦رقم (رواه النسائي كذا يف املشكاة 
 املشتهرة الدالة على مشروعية التربك به وبآثاره وبكل ما هو منسوب إليه فإنه 

أخذ وضوءه مث جعله يف إناء مث أمرهم أن يأخذوه معهم إجابة لطلبهم وحتقيقاً  
ملرادهم ، فالبد أن هناك سراً قوياً متمكناً يف نفوسهم دفعهم إىل طلب هذا املاء 

ملياه ، بل وبالدهم مملوءة باملاء فلم هذا التعب   خبصوصه ، واملدينة مملوءة با
والتكلف يف محل قليل من املاء من بلد إىل بلد مع بعد املسافة وطول السفر    

  .وحرارة الشمس ؟ 
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نعم كل ذلك مل يهمهم ألن املعىن الذي حيمله هذا املاء يهون عليهم كل    
إليه وهو ال يوجد يف بلدهم مشقة أال وهو التربك به وبآثاره وبكل ما هو منسوب 

ورضاه عن فعلهم    وال يتوافر على كل حال عندهم ، بل ويتأكد تأييده هلم 
،     ] مدوه من املاء: [إن املاء ينشف لشدة احلر إذ قال هلم : جبوابه هلم ملا قالوا 

  .صلةفبني هلم أن بركته اليت حلت يف املاء ال تزال باقية مهما زادوا فيه فهي مستمرة مت

  :بعد موته  التربك بشعره 

أرسلين أهلي إىل أم سلمة      :  عن عثمان بن عبد اهللا بن موهب قال - ٥
وكان إذا      بقدح من ماء فجاءت جبلجل من فضة فيه شعر من شعر النيب 

فاطلعت يف اجللجل فرأيت : أصاب اإلنسان عني أو شيء بعث إليها خمضبة قال 
  .خاري يف كتاب اللباس باب ما يذكر يف الشيب رواه الب. شعرات محراء 

:     وقد بينه وكيع يف مصنفه فقال : قال اإلمام احلافظ ابن حجر يف الفتح 
اليت كانت عند أم سلمة  كان جلجالً من فضة صيغ صوانا لشعرات النيب 

 هو شبه اجلرس يتخذ من الفضة أو الصفر أو النحاس ، وقد ترتع      –واجللجل 
  .حلصاة اليت تتحرك فيه فيوضع فيه ما حيتاج إىل صيانته منه ا

  ) .٣٥٣ ص١٠ج(كذا يف فتح الباري 
أن أم سلمة كان عندها   : وبيان ذلك على التحرير : قال اإلمام العيين 

محر يف شيء مثل اجللجل ، وكان الناس عند          شعرات من شعر النيب 
ا ، ويأخذون من شعره وجيعلونه يف قدح مرضهم يتربكون ا ، ويستشفون من بركته

من املاء ، فيشربون املاء الذي فيه الشعر ، فيحصل هلم الشفاء ، وكان أهل عثمان 
أخذوا منها شيئاً وجعلوه يف قدح من فضة ، فشربوا املاء الذي فيه ، فحصل هلم 
ته  الشفاء ، مث أرسلوا عثمان بذلك القدح إىل أم سلمة ، فأخذته أم سلمة ، ووضع

  .يف اجللجل ، فاطلع عثمان يف اجللجل ، فرأى فيه شعرات محراء 
كالم عثمان بن عبد اهللا بن  ) وكان إذا أصاب اإلنسان إىل آخره: قوله (

  .أي كان أهلي كذا فسره الكرماين : موهب 
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أي منهم ، والذي      : وكان أي الناس إذا أصاب اإلنسان : وقال بعضهم 
بني به أن اإلنسان إذا أصابه عني أو شيء من األمراض     قاله الكرماين أصوب ي

 بكسر امليم وسكون اخلاء املعجمة  –أي إىل أم سلمة ، خمضبة : بعث أهله إليها 
 وهي اإلجانة ، وجيعل فيها ماء وشيء من –وفتح الضاد املعجمة والباء املوحدة 

  .لشعر إىل اجللجل الشعر املبارك ، وجيلس فيها ، فيحصل له الشفاء ، مث يرد ا
  ) .٧٩ ص١٨عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج                   (

  :يقسم شعره بني الناس  النيب 
  :روى مسلم من حديث أنس 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى مىن فأتى اجلمرة فرماها ، مث أتى        ((
 األمين مث األيسر ، مث خذ ، وأشار إىل جانبه: مرتله مبىن وحنر ، وقال للحالق 

  )) ..جعل يعطيه الناس
        ملا رمى رسول اهللا : (وروى الترمذي من حديث أنس أيضاً قال 

اجلمرة حنر نسكه مث ناول احلالق شقه األمين فحلقه ، فأعطاه أبا طلحة ، مث ناوله  
  ) .اقسم بني الناس: شقه األيسر فحلقه ، فقال 

ن الشعر الذي أمر أبا طلحة بقسمته بني الناس     أ: مث ظاهر رواية الترمذي 
هو شعر الشق األيسر ، وهكذا رواية مسلم من طريق ابن عيينة ، وأما رواية   

أن الشق الذي قسمه بني الناس هو األمين : حفص بن غياث وعبد األعلى ففيهما 
  .وكال الروايتني عند مسلم 

  :توزيع شعره صلى اهللا عليه وسلم شعرة شعرة 
فبدأ بالشق األمين       : (وقد جاء يف رواية حفص عند مسلم أيضاً بلفظ 

  ) .فوزعه الشعرة والشعرتني بني الناس ، مث قال باأليسر فصنع به مثل ذلك
هاء ، وأشار بيده إىل اجلانب : قال للحالق : (وقال أبو بكر يف روايته عن حفص 

مث أشار إشارة إىل احلالق إىل   : األمين هكذا ، فقسم شعره بني من يليه ، قال 
  ) .اجلانب األيسر فحلقه فأعطاه أم سليم

  : الناس يتهافتون على شعره 
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ويف رواية أمحد يف املسند ما يقتضي أنه أرسل شعر الشق األمين مع أنس       
    ملا حلق رسول اهللا : ( فإنه قال فيها – امرأة أيب طلحة – أم سليم –إىل أمه 

انطلق      ! ياأنس: أخذ شق رأسه األمين بيده ، فلما فرغ ناولين فقال رأسه مبىن 
ذا إىل أم سليم ، قال فلما رأى الناس ما خصنا به تنافسوا يف الشق اآلخر ،      

  ) .هذا يأخذ الشيء وهذا يأخذ الشيء
  :حتقيق الكالم يف املوضوع 

  بعضهـا أن الذي وقد اختلفت الروايـات يف هذا املوضـوع كما ترى ، ففي 
أعطاه أليب طلحة هو الشق األمين ، والذي قسمه بني الناس هو األيسر ، ويف   

  .بعضها العكس ، ويف بعضها أنه أعطى األيسر ألم سليم 
:       إن قوله : [وجيمع بني هذه الروايات مبا جاء عن صاحب املفهم إذ قال 

ليس مناقضاً ملا يف      ] طلحةشق رأسه األمين أعطاه أبا  ملا حلق رسول اهللا 
أنه قسم شعر اجلانب األمين بني الناس وشعر اجلانب األيسر    : الرواية  الثانية 

:  قال – رضي اهللا عنها –أعطاه أم سليم ، وهي امرأة أيب طلحة وهي أم أنس 
ملا حلق الشق األمين ناوله أبا     أن النيب : وحصل من جمموع هذه الروايات 

يقسمه بني الناس ، ففعله أبو طلحة ، وناول شعر الشق األيسر ليكون     طلحة ل
  .عند أيب طلحة ، فصحت نسبة كل ذلك إىل من نسب إليه واهللا أعلم 

وقد مجع احملب الطربي يف موضع إمكان مجعه ، ورجح يف مكان تعذره      
سر أبا   والصحيح أن الذي وزعه على الناس الشق األمين ، وأعطى األي: فقال 

طلحة وأم سليم ، وال تضاد بني الروايتني ألن أم سليم امرأة أيب طلحة ، فأعطاه    
  انتهى . هلما فنسب العطية تارة إليه وتارة إليها.  

وغري ذلك من آثاره بأيب وأمي ونفسي هو ، وقد      وفيه التربك بشعره 
بيدة السلماين ، يريد      فحدثنيه ع: روى أمحد يف مسنده إىل ابن سريين أنه قال 

ألن يكون عندي شعرة منه أحب إيلَّ من كل بيضاء وصفراء : هذا احلديث فقال 
 رضي اهللا –على وجه األرض ويف بطنها ، وقد ذكر غري واحد أن خالد بن الوليد 

فلذلك كان ال يقدم على وجه       ،  كان يف قلنسوته شعرات من شعره –عنه 
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 ذلك ما ذكره املال يف السرية أن خالداً سأل أبا طلحة حني    إال فتح له ، ويؤيد
بني الناس أن يعطيه شعر ناصيته ، فأعطاه إياه فكان مقدم         فرق شعره 

انتهى عمدة القاري شرح البخاري      . ناصيته مناسباً لفتح كل ما أقدم   عليه 
  ) .٢٣١- ٢٣٠ ص٨ج(

  :التربك بـعـرقـه 
نطعاً فيقيل عندها  نس أن أم سليم كانت تبسط للنيب  عن عثمان عن أ- ٦

  فإذا نـام النيب صلى اهللا عليه وسلم أخذت من عرقـه : على ذلك النطـع ، قال 

فلما حضر أنس      : وشعره فجمعته يف قارورة مث مجعته يف سك وهو نائم ، قال 
. عل يف حنوطه فج: ابن مالك الوفاة أوصى إىل أن جيعل يف حنوطه من السك قال 

  .رواه البخاري يف كتاب االستئذان باب من زار قوماً فقال عندهم 

فقال عندنا فعرق ،          ويف رواية عند مسلم دخل علينا النيب - ٧
يا أم سليم         : فجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ فقال 

  . يف طيبنا وهو من أطيب الطيب هذا عرقك جنعله: ما هذا الذي تصنعني ؟ قالت 

عرق فاستنقع عرقه على قطعة أدمي  [ ويف رواية إسحاق بن أيب طلحة - ٨
ما تصنعني ؟ : عتيدة فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره يف قواريرها فأفاق ، فقال 

  .أصبت : نرجو بركته لصبياننا ، فقال : قالت 

:   الطيب والقوارير فقال فكانت جتمع عرقه فتجعله يف[وويف رواية أيب قالبة 
  ] .عرقك أذوف به طييب: ما هذا ؟ قالت 

على فعل أم سليم وتصويبه وال  ويستفاد من هذه الروايات إطالع النيب 
معارضة بني قوهلا إا كانت جتمعه ألجل طيبه وبني قوهلا للربكة ، بل حيمل على    

  ).٧٢اري اجلزء احلادي عشر صفتح الب. (انتهى. أا كانت تفعل ذلك لألمرين معاً 

  :التربك مبس جلده صلى اهللا عليه وسلم 
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كان أسيد بن حضري رضي اهللا     : عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أبيه قال 
حيدث القوم  عنه رجالً صاحلاً ضاحكاً مليحاً ، فبينما هو عند رسول اهللا 

:         قال أوجعتين: يف خاصرته ، فقال  ويضحكهم ، فطعن رسول اهللا 
فرفع : إن عليك قميصاً ومل يكن علي قميص ، قال ! يا رسول اهللا : اقتص قال 
بأيب أنت وأمي  : قميصه فاحتضنه مث جعل يقبل كشحه ، فقال  رسول اهللا 
  .أردت هذا ! يارسول اهللا 

  .صحيح: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ، ووافقه الذهيب فقال : قال احلاكم

 ٧ج(أخرجه ابن عساكر عن أيب ليلى رضي اهللا عنه مثله كما يف الكنـز و
واحلديث عند أيب داود والطرباين عن أسيد بن حضري حنوه كما يف : قلت) ٧٠١ص

  ) .٤٣ ص٤ج(الكنـز 
 وأخرج ابن إسحاق عن حبان بن واسع عن أشياخ من قومه أن رسول اهللا 

دل به القوم ، فمر بسواد         عدل صفوف أصحابه يوم بدر ، ويف يده قدح يع
 حليف بين عدي بن النجار ، وهو مستنصل من      –ابن غزية رضي اهللا عنه 

:     إستو يا سواد ، فقال :  فطعنه يف بطنه بالقدح وقال –الصف أي خارج 
 أوجعتين وقد بعثك اهللا باحلق والعدل فأقدين ، فكشف رسول اهللا ! يارسول اهللا 

ما محلك على هذا            : استقد ، فاعتنقه ، فقبل بطنه فقال : ال عن بدنه ، فق
حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك      ! يارسول اهللا : يا سواد ؟ قال 

وقاله كذا يف البداية        . خبري  أن ميس جلدي جلدك ، فدعا له رسول اهللا 
  ) .٢٧١ ص٣ج(

لقى رجالً خمتضباً بصفرة ويف       لنيب وأخرج عبد الرزاق عن احلسن أن ا
خط ورس ، فطعن باجلريدة بطن           :  جريدة ، فقال النيب  يد النيب 

القود يارسول   : أمل أك عن هذا ؟ فأثر يف بطنه دماً أدماه ، فقال : الرجل وقال 
        ما لبشرة أحد فضل: تقتص ؟ فقال  أمن رسول اهللا : فقال الناس ! اهللا 
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اقتص ، فقبل الرجل بطن       : عن بطنه مث قال  على بشريت ، فكشف النيب 
 ١٥ج(كذا يف الكنـز . )٢٣(أدعها لك أن تشفع يل يوم القيامة: وقال  النيب 

  ) .٩١ص
رأى             عن احلسن أن رسول اهللا ) ٧٢ ص٣ج(وأخرج ابن سعد 

خط خط ورس ورس ، مث :  ، فقال متلحفاً: سواد بن عمرو هكذا قال إمساعيل 
  .طعن بعود أو سواك يف بطنه فماد يف بطنه فأثر يف بطنه فذكر حنوه 

:    عن احلسن قال ) ١٩ ص١٥ج(وأخرج عبد الرزاق أيضاً كما يف الكرت 
سوادة بن عمر رضي اهللا عنه يتخلق كأنه    : كان رجل من األنصار يقال له 

 ض له فجاء يوماً وهو متخلق فأهوى له النيب إذا رآه نغ عرجون ، وكان النيب 
فأعطاه العود      ! القصاص يارسول اهللا : بعود كان يف يده فجرحه ، فقال له 

قميصان فجعل يرفعهما فنهره الناس وكف عنه حىت إذا      وكان على النيب 
ل   ب! يانيب اهللا : انتهى إىل املكان الذي جرحه رمى بالقضيب وأخذ يقبله وقال 

  .أدعها لك تشفع يل ا يوم القيامة 

  ) .٩٦ ص٢ج(وأخرج البغوي حنوه كما يف اإلصابة 
]  ]  ]  

  )) :خـبـر زاهــر((
         حيبه فمشى  زاهر باديتنا وحنن حاضرته وكان : يقول  وكان 

يوماً إىل السوق فوجده قائماً فجاء من قبل ظهره وضمه بيده إىل صدره فأحس   
  .فجعلت أمسح ظهري يف صدره رجاء بركته : قال .. ه رسول اهللا زاهر بأن

                                                        
  .أدعها لك أي أترك املقاصة :  وقوله )٢٣(
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أرسلين ،   : فاحتضنه من خلفه وال يبصره فقال : ويف رواية الترمذي يف الشمائل 
  ، فجعل ال يألو ما ألصق ظهره بصدر النيب  من هذا ؟ فالتفت فعرف النيب 
:     ال له زاهر من يشتري العبد ، فق: يقول  حني عرفه فجعل رسول اهللا 

  .أنت عند اهللا غال :  إذا جتدين كاسداً ، فقال ! يارسول اهللا 

أنت عند اهللا      : لكن عند اهللا لست بكاسد أو قال : ويف رواية للترمذي أيضاً 
  ) .٢٩٧ ص١املواهب اللدنية ج(اهـ . غال 

]  ]  ]  

  التربك بدم النيب 
  :خرب عبد اهللا بن الزبري 

 أن أباه حدثه أنه أتى   – رضي اهللا عنهما –بد اهللا بن الزبري عن عامر بن ع
  :وهو حيتجم ، فلما فرغ قال  النيب 

اذهب ذا الدم فاهرقه حيث ال يراك أحد ، فلما برز     ! يا عبداهللا ((
!         يا عبد اهللا : عدل إىل الدم فشربه ، فلما رجع قال  عن رسول اهللا 

جعلته يف أخفى مكان علمت أنه خيفى عن الناس ،  : ما صنعت بالدم ؟ قال 
ومل شربت الدم ؟ ويل للناس  :  نعم ، فقال : لعلك شربته ؟ قال : قال 

  )) ..منك وويل لك من الناس
فكانوا يرون أن القوة اليت به من ذلك     : قال أبو عاصم : قال أبو موسى 

)     ٥٥٤ ص٣ج(م وأخرجه احلاك) . ٣١٠ ص٢ج(الدم ، كذا يف اإلصابة 
رواه الطرباين والبزار باختصار ، ): ٢٧٠ ص٨ج(والطرباين حنوه ، قال اهليثمي 

  .ورجال البزار رجال الصحيح غري هنيد بن القاسم وهو ثقة انتهى 
مع ذكر قول أيب عاصم، ) ٥٧ ص٧ج(وأخرجه أيضاً ابن عساكر حنوه كما يف الكرت 

لقوة اليت كانت يف ابن الزبري                 فريون أن ا: قال أبو سلمة : ويف رواية 
  .  من قوة دم رسول اهللا – رضي اهللا عنهما –

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٦٦

عن كيسان موىل عبد اهللا                ) ٣٣ ص١ج(وعند أيب نعيم يف احللية 
  :  قال – رضي اهللا عنهما –ابن الزبري 
    وإذا عبد اهللا   على رسول اهللا – رضي اهللا عنه –دخل سلمان (( 

   ابن الزبري معه طست يشرب ما فيها ، فدخل عبد اهللا على رسول اهللا 
: ما ذاك يا رسول اهللا ؟ قال : نعم ، قال سلمان : فرغت ؟ قال : فقال له 

ذاك شربه والذي بعثك : أعطيته غسالة حمامجي يهريق ما فيها ، قال سلمان 
أحببت أن يكون دم : ال مل ؟ ق:    نعم ، قال : شربته ؟ قال : باحلق ، قال 

ويل : يف جويف ، فقام وربت بيده على رأس ابن الزبري ، وقال  رسول اهللا 
  )) ..لك من الناس وويل للناس منك ، ال متسك النار إال قسم اليمني

وأخرجه ابن عساكر عن سلمان حنوه خمتصراً ، ورجاله ثقات ، كذا يف الكنـز  
  . سننه ، وروى حنوه الدارقطين يف) ٥٦ ص٧ج(

فما         :  قال له  ويف رواية أن ابن الزبري ملا شرب دم رسول اهللا 
علمت أن دمك ال تصيبه نار جهنم فشربته لذلك ،    فقال : محلك على ذلك ؟ قال 

وال : وعند الدارقطين من حديث أمساء بنت أيب بكر حنوه وفيه. ويل لك من الناس : 
 املكنون يف ذكر القبائل والبطون أنه ملا شرب أي ويف كتاب اجلوهر. متسك النار 

عبد اهللا بن الزبري دمه تضوع فمه مسكاً وبقيت رائحته موجودة يف فمه إىل أن صلب 
  ) .كذا يف املواهب للحافظ القسطالين. (رضي اهللا عنه 

   :خرب سفينة موىل النيب 
  : قال – رضي اهللا عنه –وأخرج الطرباين عن سفينة 

خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطري  : مث قال  نيب احتجم ال((
  )) .والناس ، فتغيبت فشربته ، مث ذكرت ذلك له فضحك

  .رجال الطرباين ثقات ) : ٢٨٠ ص٨ج(قال اهليثمي 
  :خرب مالك بن سنان 

ويف سنن سعيد بن منصور من طريق عمرو بن السائب أنه بلغه أن مالك      
يف وجهه الشريف يوم أحد     خلدري ملا جرح النيب ابن سنان والد أيب سعيد ا
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 :  حمل اجلرح بعد املص أبيض ، فقال له – أي ظهر –مص جرحه حىت أنقاه والح 
   :   فقال النيب – أي ابتلعه –وال أجمه أبداً ، مث ازدرده : جمه ، فقال 

من أراد أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا فاستشهد ((
  )) ..دبأح

  :رواه الطرباين أيضاً ، وفيه 
  )) ..من خالط دمي دمه ال متسه النار :  قال ((

  .مل أر يف إسناده من أمجع على ضعفه اهـ : قال اهليثمي 
  : قال  وروى سعيد بن منصور أيضاً أنه 

  )) .من سره أن ينظر إىل رجل خالط دمي دمه فلينظر إىل مالك بن سنان((
  

  )) :دمه حجام آخر يشرب ((

غالم        حجم النيب : روى ابن حبان يف الضعفاء عن ابن عباس قال 
لبعض قريش فلما فرغ من حجامته أخذ الدم فذهب به من وراء احلائط فنظر     

:      مييناً ومشاالً فلم ير أحداً فحسا دمه حىت فرغ مث أقبل فنظر يف وجهه فقال 
:   أين غيبته ؟ قلت : من وراء احلائط ، قال غيبته : وحيك ما صنعت بالدم ؟ قلت 

:   نفست على دمك أن أهريقه يف األرض فهو يف بطين ، فقال ! يا رسول اهللا 
  ).ذكره احلافظ القسطالين يف املواهب اللدنية. (اذهب فقد أحرزت نفسك من النار 

  )) :خرب بركة خادم أم حبيبة((

أخربت أن      : (ن جريج قال قال احلافظ ابن حجر روى عبد الرزاق عن اب
كان يبول يف قدح من عيدان مث يوضع حتت سريره فجاء فإذا القدح        النيب 

بركة كانت ختدم أم حبيبة جاءت معها        : ليس فيه شيء ، فقال المرأة يقال هلا 
صحة     : شربته ، قال : أين البول الذي كان يف القدح ؟ قالت : من أرض احلبشة 

 أم يوسف ، وكانت تكىن أم يوسف ، فما مرضت قط حىت مرضها الذي      يا
  ).٣٢ ص١كذا يف التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ج. (ماتت  فيه 
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وقد    : وقد رواه أبو داود والنسائي خمتصراً ، قال احلافظ السيوطي : قلت 
عن البول الذي كان يف القدح ،  أمته ابن عبد الرب يف االستيعاب وفيه أنه سأهلا 

كذا يف شرح السيوطي على سنن       . (شربته يا رسول اهللا ، وذكر احلديث : فقالت 
  ) .٣٢ ص١النسائي ج

  )) :خرب أم أميـن((

أخرج احلسـن بن سفيـان يف : قال اإلمام احلافظ القسطالين يف املواهـب 
من حديث أيب مالك النخعي عن مسنده واحلاكم والدارقطين والطرباين وأبو نعيم 

من  قام رسول اللــه : األسـود بن قيس عن نبيح العرتي عن أم أمين قالت 
  الليل إىل فخارة يف جانـب البيـت فبال ، فقمـت من الليل وأنا عطشانة فشربت 

قومي فأهريقي ما ! يا أم أمين : قال  ما فيها وأنا ال أشعر ، فلما أصبح النيب 
 فضحك رسول اهللا : قد واهللا شربت ما فيها ، قالت : ارة ، فقلت يف تلك الفخ

  .أما واهللا ال جيعن بطنك أبداً : حىت بدت نواجذه ، مث قال 

وصحح ابن دحية أما قضيتان        : قال احلافظ ابن حجر يف التلخيص 
وقعتا المرأتني وهو واضح من اختالف السياق وواضح أن بركة أم يوسف غري  

  .ة أم أمين موالته برك

وقع يف رواية سلمى امرأة أيب رافع أا شربت بعض ماء  : )فـائـدة ( 
أخرجه الطرباين      )) . حرم اهللا بدنك على النار: ((فقال هلا  غسل رسول اهللا 

  ).٣٢ ص١ج( كذا يف التلخيص –يف األوسط من حديثها ، ويف السند ضعف 

يه شيخ اإلسالم البلقيين ، ويف هذه وهذا الذي ذهب إل: قال القسطالين 
   .األحاديث داللة على طهارة بوله ودمه 

  :خرب سرة خادم أم سلمة رضي اهللا عنها 

  :وأخرج الطرباين عن حكيمة بنت أميمة عن أمها قالت 
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قدح من عيدان يبول فيه ويضعه حتت سريره ، فقام    كان للنيب ((
شربته سرة خادم ألم سلمة : دح ؟ قالوا أين الق: فطلبه فلم جيده ، فسأل فقال 

لقد احتظرت من النار :  اليت قدمت معها من أرض احلبشة ، فقال النيب 
  )) ..حبظار

رجاله رجال الصحيح غري عبد اهللا بن أمحد     ) : ٢٧١ ص٨ج(قال اهليثمي 
  .ابن حنبل ، وحكيمة وكالمها ثقات 

  

]  ]  ]  
  

  

  أقوال العلماء يف هذا املوضوع

واستدل من قال بطهارما : ل اإلمام حمي الدين النووي يف شرح املهذب قا
وشرب دمه ومل ينكر عليه ،       باحلديثني املعروفني أن أبا طيبة احلجام حجمه 

وحديث أيب طيبة ضعيف ، وحديث . فلم ينكر عليها  وأن امرأة شربت بوله 
حسن صحيح ، وذلك هو حديث : شرب البول صحيح رواه الدارقطين ، وقال 

:   إن القاضي حسيناً قال : كاف يف االحتجاج لكل الفضالت قياساً ، مث قال 
عن أنه كان يتنـزه منها بأن : مث قال يف اجلواب . األصح القطع بطهارة اجلميع 

  ) .٢٣٣ ص١من شرح املهذب ج. (ذلك على االستحباب اهـ 

خاري يف كتابه املعروف     وقال اإلمام العالمة بدر الدين العيين شارح الب
فهو مكرم معظم              فأما شعر رسول اهللا  : ٣٥ ص٢عمدة القاري ج

فاملذهب الصحيح  وأما شعر النيب : قول املاوردي : خارج عن هذا ،      قلت 
القطع بطهارته يدل على أن هلم قوالً بغري ذلك ، فنعوذ باهللا من ذلك القول ، وقد 

ويف شعر    : افعية وكاد أن خيرج عن دائرة اإلسالم حيث قال اخترق بعض الش
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من ذلك وكيف قال هذا ، وقد قيل     وحاشا شعر النيب : وجهان  النيب 
وقد وردت أحاديث    : بطهارة فضالته فضالً عن شعره الكرمي ، مث قال العيين 

يبة احلجام وغالم  كثرية أن مجاعة شربوا دم النيب عليه الصالة والسالم منهم أبو ط
رواه البزار    وعبد اهللا بن الزبري شرب دم النيب  من قريش حجم النيب 

والطرباين واحلاكم والبيهقي وأبو نعيم يف احللية ، ويروى عن علي رضي اهللا تعاىل 
رواه    ، وروى أيضاً أن أم أمين شربت بول النيب  عنه أنه شرب دم النيب 
طرباين وأبو نعيم ، وأخرج الطرباين يف األوسط يف رواية سلمى احلاكم والدارقطين وال

حرم         : ، فقال هلا  امرأة أيب رافع أا شربت بعض ما غسل به رسول اهللا 
  .اهللا بدنك على النار 

قال احلافـظ القسطالين يف املواهب تعليقاً على قول النووي عن القاضي 
  الفضالت ، وذا قال أبو حنيفة كما قالـهأن األصح القطع بطهارة مجيع : حسني 

،  قد تكاثرت األدلة على طهارة فضالته : العيين ، وقال شيخ اإلسالم ابن حجر 
  .انتهى . وعد األئمة ذلك يف خصائصه 

  : التربك باملكان الذي صلى فيه النيب 

صلى حيث املسجد         عن نافع أن عبد اهللا بن عمر حدثه أن النيب 
ري الذي دون املسجد الذي بشرف الروحاء ، وقد كان عبد اهللا يعلم املكان الصغ

مث عن ميينك حني تقوم يف املسجد تصلي ،      : يقول  الذي صلى فيه النيب 
وذلك املسجد على حافة الطريق اليمىن وأنت ذاهب إىل مكة بينه وبني املسجد 

  .رواه البخاري . األكرب رمية حبجر أو حنو ذلك 

  : تربك مبوضع المسه فم النيب ال

دخل          أن النيب – رضي اهللا عنه –روى اإلمام أمحد وغريه عن أنس 
 وهو نائم – أي من فم القربة –على أم سليم ويف البيت قربة معلقة فشرب من فيها 

  .فقطعت أم سليم فم القربة فهو عندنا : قال أنس 
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       لذي هو موضع شربه أن أم سليم قطعت فم القربة ا: واملعىن 
  . واحتفظت به يف بيتها للتربك بأثر النيب 

  .ورواه الطرباين وفيه الرباء بن زيد ومل يضعفه أمحد وبقية رجاله رجال الصحيح 

  
]  ]  ]  

  

  

  

  

  

  التربك بتقبيل يد من مس رسول اهللا 
     لقيت واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه : عن حيي بن احلارث الذماري قال 

أعطين يدك         : نعم قلت : ؟ فقال  بايعت بيدك هذه رسول اهللا : فقلت 
وفيه عبد امللك القاري     ) : ٤٢ ص٨ج(قال اهليثمي . أقبلها ، فأعطانيها فقبلتها 

  .انتهى . ومل أعرفه ، وبقية رجاله ثقات 

 :       عن يونس بن ميسرة قال ) ٣٠٦ ص٩ج(وعند أيب نعيم يف احللية 
دخلنا على يزيد بن األسود عائدين فدخل عليه واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه ،  

،  فلما نظر إليه مد يده فأخذ يده فمسح ا وجهه وصدره ألنه بايع رسول اهللا 
فأبشر              : حسن ، فقال : كيف ظنك بربك ؟ فقال ! يا يزيد : فقال له 

أنا عند ظن عبدي         : ((هللا تعاىل يقول إن ا: يقول  فإين مسعت رسول اهللا 
  .، إن خرياً فخري ، وإن شراً فشر )) يب

:   عن عبد الرمحن بن رزين قال ١٤٤وأخرج البخاري يف األدب املفرد ص
ههنا سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه ، فأتينا فسلمنا عليه : مررنا بالربذة فقيل لنا 
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، فأخرج له كفاً له ضخمة             نيب اهللا بايعت اتني : فأخرج يديه فقال 
  .كأا كف بعري ، فقمنا إليها فقبلناها 

  .عن عبد الرمحن بن زيد العراقي حنوه ) ٣٩ ص٤ج(وأخرج ابن سعد 

 عن ابن جدعان قال ثابت        ١٤٤وأخرج البخاري أيضاً يف األدب ص
  .م ، فقبلها نع: بيدك ؟ قال  أمسست النيب : ألنس رضي اهللا عنه 

رأيت علياً رضي                : وأخرج البخاري أيضاً يف األدب عن صهيب قال 
  .اهللا عنه يقبل يد العباس رضي اهللا عنه ورجليه 

كنت إذا أتيت أنساً خيرب مبكاين فأدخل عليه وآخذ يديه : عن ثابت قال 
لى اهللا عليه وسلم ، بأيب هاتني اليدين اللتني مستا رسول اهللا ص: وأقبلهما وأقول 

  . اللتني رأتا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) العينني(بأيب هاتني : وأقبل عينيه وأقول 

رواه : ، وقال اهليثمي )١١١ ص٢ج(ذكره احلافـظ ابن حجر يف املطالب العاليـة 
أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غري عبد اهللا بن أيب بكر املقدمي وهو ثقة ،   

  ) .٩/٣٢٥كذا يف جممع الزوائد . (اهـ .  البوصريي وسكت عنه

]  ]  ]  

  التربك جببته صلى اهللا عليه وسلم
     )٢٤(أا أخرجت جبة طيالسة كسروانية هلا لبنة: عن أمساء بنت أيب بكر 

كانت عند  هذه جبة رسول اهللا : ديباج وفرجيها مكفوفني بالديباج ، وقالت 
يلبسها ، فنحن نغسلها للمرضى  ن النيب عائشة فلما قبضت قبضتها ، وكا

  ) .١٤٠ ص٣كتاب اللباس والزينة ج. (رواه مسلم . نستشفي ا 

]  ]  ]  

  التربك مبا مسته يده 
                                                        

  .رقعة يف جيب القميص :  بكسر الالم وسكون الباء )٢٤(
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عن صفية بنت جمزأة أن أبا حمذورة كانت له قصة يف مقدم رأسه إذا قعد  
مسح       إن رسول اهللا : أال حتلقها ؟ فقال : أرسلها فتبلغ األرض فقالوا له 

  .عليها بيده فلم أكن ألحلقها حىت أموت 

ال يحمد حديثه ، كذا    : رواه الطرباين وفيه أيوب بن ثابت املكي ، قال أبو حامت 
  ) .١٦٥ ص٥ج(يف جممع الزوائد 

:         قلت : وعن حممد بن عبد امللك بن أيب حمذورة عن أبيه عن جده قال 
  : ن ، قال فمسح مقدم رأسي قال علمين سنة األذا! يا رسول اهللا 

))     اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب ترفع ا صوتك: تقول ((
  ..احلديث 

         فكان أبو حمذورة ال جيز ناصيته وال يفرقها ألن النيب : ويف رواية 
  .أخرجه البيهقي والدارقطين وأمحد وابن حبان والنسائي مبعناه . مسح  عليها 

]  ]  ]  

  ومسجد صلى فيه التربك بقدح النيب 
قدمت املدينة فلقيين عبد اهللا بن سالم ، فقال                : عن أيب بردة قال 

وتصلي يف      انطلق  إىل املرتل فأسقيك يف قدح شرب فيه رسول اهللا : يل 
 ، فانطلقت معه فسقاين وأطعمين متراً وصليت يف مسجد صلى فيه      النيب 

  .رواه البخاري يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة . مسجده 

]  ]  ]  

  التربك مبوضع قدم النيب 
جاء يف احلديث عن أيب جملز أن أبا موسى كان بني مكة واملدينة فصلى    

ما : العشاء ركعتني مث قام فصلى ركعة أوتر ا فقرأ فيها مبائة آية من النساء مث قال 
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قدميه وأنا أقرأ مبا قرأ به         يث وضع رسول اهللا ألوت أن أضع قدمي ح
  ) .٣/٢٤٣رواه النسائي . ( رسول اهللا 

]  ]  ]  

  التربك بدار مباركة
ملا بىن عمرو بن حريث داره أتيته      : عن حممد بن سوقة عن أبيه قال 

  أريد أن أجلس فيه وأشتري وأبيع ،  : ما تصنع به ؟ فقلت : ألستأجر منه فقال 
فيها ألحدثك يف هذه الدار حبديث إن هذه الدار مباركة على من سكن         : قلت : قال 

 وعنده مباركة على من باع فيهـا واشترى ، وذلـك أنـي أتيـت النيب صلى اهللا عليـه وسلم
هاك يا عمرو      هذه : مال موضوع فتناول بكفه منه دراهم فدفعها إيلَّ وقال 

فأخذا مث  يف أي شيء تضعها فإا دراهم أعطانيها رسول اهللا الدراهم حىت تنظر 
! يا بين : مكثنا ما شاء اهللا حىت قدمنا الكوفة فأردت شراء دار ، فقالت يل       أمي 

إذا اشتريت داراً وهيأت ماهلا فأخربين ، ففعلت ، مث جئتها      فدعوا فجاءت 
 الدراهم مث    خلطتها بيدها ، فقلت واملال موضوع فأخرجت شيئاً معها فطرحته يف

هذه الدراهم اليت جئتين ا فزعمت ! يا بين : ، فقلت يا أمه أي شيء هذه ؟ قالت 
أعطاكها بيده فأنا أعلم أن هذه الدار  مباركة ملن جلس فيها ،  أن رسول اهللا 

  .مباركة ملن باع فيها واشترى 
  ) . جممع الزوائد١١١ ص٤ج(رواه الطرباين يف الكبري وأبو يعلى 

]  ]  ]  
  )٩٢٥(التربك مبنرب رسول اهللا 

رؤي ابن عمر رضي اهللا عنهما واضعاً يده على       : قال القاضي عياض 
  .من املنرب مث وضعها على وجهه  مقعد  النيب 

                                                        
   .١٩ أنظر امللحق آخر الكتاب رقم )٩٢٥(
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وعن أيب قسيط والعتيب كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا    
. ملنرب اليت تلي القرب مبيامينهم مث يستقبلون القبلة يدعون خال املسجد حسوا رمانة ا

  ) .من الشفا للقاضي عياض(اهـ 
رواه ابن سعد عن عبد الرمحن بن عبد القاري : قال املال علي قاري شارح الشفا

  ) .٥١٨ ص٣ج(
وروى ذلك الشيخ ابن تيمية أيضاً عن اإلمام أمحد أنه رخص يف التمسح    

 وذكر أن ابن عمر وسعيد بن املسيب وحيي بن سعيد من فقهاء باملنرب والرمانة ،
  ) .٣٦٧اقتضاء الصراط املستقيم ص. (اهـ . املدينة كانوا يفعلون ذلك 

]  ]  ]  

  التربك بقربه الشريف
ملا حضرت الوفاة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال           

يقرأ عليك    :  عائشة رضي اهللا عنها ، فقل انطلق إىل أم املؤمنني: البنه عبد اهللا 
: أمري املؤمنني ، فإين لست اليوم بأمري املؤمنني ، وقل : عمر السالم ، وال تقل 

فاستأذن وسلم ، مث       : يستأذن عمر بن اخلطاب أن يدفن مع صاحبيه ، قال 
مع يقرأ عليك عمر السالم ويستأذن أن يدفن : دخل عليها وهي تبكي ، فقال 

: كنت أريده لنفسي وألوثرنه اليوم على نفسي فلما أقبل قيل : صاحبيه ، فقالت 
ما :           ارفعوين فأسنده رجل إليه ، فقال : هذا عبد اهللا بن عمر قد جاء ، فقال 

الذي حتب يا أمري املؤمنني أذنت ، فقال احلمد هللا ما كان       شيء : لديك ؟ قال 
يستأذن عمر    فإن : إذا أنا قبضت فامحلوين ، مث سلم وقل أهم إيلَّ من ذلك ، ف

  .أذنت يل فأدخلوين ، وإن ردتين فردوين إىل مقابر املسلمني 
،          أخرجه بطوله البخاري يف كتاب اجلنائز باب ما جاء يف قرب النيب 

  .ويف كتاب فضائل الصحابة باب قصة البيعة 
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]  ]  ]  
  ألنبياء السابقنيالتربك بآثار الصاحلني وا

         عن نافع أن عبد اهللا بن عمر أخربنا أن الناس نزلوا مع رسول اهللا 
 على احلجر أرض مثود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجني فأمرهم رسول اهللا 

أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا لإلبل العجني وأمرهم أن يستقوا من البئر اليت     
   .كانت تردها الناقة

  .رواه مسلم يف كتاب الزهد باب النهي عن الدخول على أهل احلجر 
ويف هذا احلديث من الفوائد          : ١١٨ ص٨قال النووي يف الشرح ج

  .التربك بآثار الصاحلني 
]  ]  ]  

  التبـرك بالتابـوت
  :ذكر اهللا تعاىل يف القرآن فضيلة التابوت فقال 

َّإِن مهنِبِي مقَالَ لَهةٌ  ويقبو    كُمبن رةٌ مينكس يهف وتابالت كُميأْتأَن ي هلْكةَ مآي 
   .مما ترك آلُ موسى وآلُ هارونَ تحملُه الْمآلئكَةُ 

أن هذا التابوت كان عند بين إسرائيل وكانوا يستنصرون   : وخالصة القصة 
 مبا فيه من آثار وهذا هو التربك بعينه الذي نريده   به ويتوسلون إىل اهللا تعاىل

  :ونقصده ، وقد بني اهللا جل جالله حمتويات التابوت فقال 
 َونارآلُ هى ووسآلُ م كرا تمةٌ ميقبو  وهذه البقية مما تركه آل موسى ، 

التوراة وهارون هي عصا موسى وشيء من ثيابه وثياب هارون ونعاله وألواح من 
وطست كما ذكره املفسرون واملؤرخون كابن كثري والقرطيب والسيوطي والطربي ، 
فارجع إليهم ، وهو يدل على معان كثرية منها التوسل بآثار الصاحلني ، ومنها 

  .احملافظة عليها ومنها التربك ا 
  التربك مبسجد العـشـار

إىل        : قال لنا انطلقنا حاجني ، فإذا رجل ف: عن صاحل بن درهم يقول 
من يضمن يل منكم أن يصلي     : نعم ، قال : األبلة ، قلنا : جنبكم قرية يقال هلا 
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مسعت خليلي    : يل  يف  مسجد العشار ركعتني أو أربعاً ، ويقول هذه أليب هريرة 
  :يقول  أبا القاسم 

     إن اهللا عز وجل يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء ،     ((
  ) .رواه أبو داود ( ..))ال يقوم مع شهداء بدر غريهم

  ).١٤٩٦ ص٣مشكاة املصابيح ج(هذا املسجد مما يلي النهر اهـ : وقال 
بذل ((قال العالمة احملدث الكبري الشيخ خليل أمحد السهارنفوري يف كتابه 

توصل إىل  ويف احلديث داللة على أن الطاعات البدنية )) : اهود شرح سنن أيب داود
  ).٢٢٥ ص١٧بذل اهود ج. (الغري أجرها، وأن مآثر األولياء واملقربني تزار ويتربك ا

مسجد العشار : وقال العالمة احملدث الشيخ أبو الطيب صاحب عون املعبود 
  ) .٤٢٢ ص١١عون املعبود ج(مسجد مشهور يتربك بالصالة فيه 

]  ]  ]  

  حنن يف بركة الرسول 
، أو معنا          حنن يف بركة الرسول :  الناس يقولون نسمع كثرياً من

حنن     : وأما قول القائل : وسئل عن ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية فقال  بركته 
يف بركة فالن أو من وقت حلوله عندنا حلت الربكة ، فهذا الكالم صحيح باعتبار ، 

وعلمنا وأمرنا باملعروف وانا فأن يراد به أنه هدانا : باطل باعتبار ، فأما الصحيح 
عن املنكر ، فبربكة اتباعه وطاعته حصل لنا من اخلري ما حصل ، فهذا كالم    

يف بركته ملا آمنوا به     صحيح ، كما كان أهل املدينة ملا قدم عليهم النيب 
وأطاعوه ، فبربكة ذلك حصل هلم سعادة الدنيا واآلخرة ، بل كل مؤمن آمن 

ه حصل له من بركة الرسول بسبب إميانه وطاعته من خري الدنيا بالرسول وأطاع
  .واآلخرة ما ال يعلمه إال اهللا 

إذا أريد بذلك إنه بربكة دعائه وصالحه دفع اهللا الشر وحصل لنا  : وأيضاً 
  : رزق ونصر فهذا حق ، كما قال النيب 

  )).وهل تنصرون وترزقون إال بضعفائكم بدعائهم وصالم وإخالصهم((
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وقد يدفع العذاب عن الكفار والفجار لئال يصيب من بينهم من املؤمنني       
 ولَولَا رِجالٌ مؤمنونَ ونِساء مؤمنات : ممن    ال يستحق العذاب ، ومنه قوله تعاىل 

   .اً لَو تزيلُوا لَعذَّبنا الَّذين كَفَروا منهم عذَاباً أَليم:  إىل قوله –
  .فلوال الضعفاء املؤمنون الذين كانوا مبكة بني ظهراين الكفار لعذب اهللا الكفار

  : وكذلك قال النيب 
لوال ما يف البيوت من النساء والذراري ألمرت بالصالة فتقام ، مث  ((

انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إىل قوم ال يشهدون الصالة معنا 
  )) ..فأحرق عليهم بيوم

:  ذلك ترك رجم احلامل حىت تضع جنينها ، وقد قال املسيح عليه السالم وك
 ا كُنتم نكاً أَياربلَنِي معجو  فربكات أولياء اهللا الصاحلني باعتبار نفعهم ، 

للخلق بدعائهم إىل طاعة اهللا ، وبدعائهم للخلق ومبا يرتل اهللا من الرمحة ويدفع     
  .جود ، فمن أراد بالربكة هذا ، وكان صادقاً فقوله حق من العذاب بسببهم حق مو

مثل أن يكون رجل : فمثل أن يريد اإلشراك باخللق )) املعىن الباطل((وأما 
مقبور مبكان فيظن أن اهللا يتوالهم ألجله ، وإن مل يقوموا بطاعة اهللا ورسوله ،     

ة عام احلرة ،     سيد ولد آدم مدفون باملدين فهذا جهل ، فقد كان رسول اهللا 
وقد أصاب أهل املدينة من القتل والنهب واخلوف ما ال يعلمه إال اهللا ، وكان ذلك 
ألم بعد اخللفاء الراشدين أحدثوا أعماالً أوجبت ذلك ، وكان على عهد اخللفاء 
يدفع اهللا عنهم بإميام وتقواهم ، ألن اخللفاء الراشدين كانوا يدفعوم إىل ذلك ، 

كة طاعتهم للخلفاء الراشدين ، وبربكة عمل اخللفاء معهم ينصرهم اهللا وكان برب
مدفون بالشام وقد استوىل النصارى على تلك     ويؤيدهم ، وكذلك اخلليل 

البالد قريباً من مائة سنة ، وكان أهلها يف شر ، فمن ظن أن امليت يدفع عن احلي  
  .مع كون احلي عامالً مبعصية اهللا فهو غالط 

لك إذا ظن أن بركة الشخص تعود على من أشرك به وخرج عن طاعة  وكذ
اهللا ورسوله ، مثل أن يظن أن بركة السجود لغريه ، وتقبيل األرض عنده ، وحنو 
ذلك حيصل له السعادة ، وإن مل يعمل بطاعة اهللا ورسوله ، وكذلك إذا اعتقد أن 

ابه إليه ، فهذه األمور ذلك الشخص يشفع له ، ويدخله اجلنة مبجرد حمبته ، وانتس
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وحنوها مما فيه خمالفة الكتاب والسنة ، فهو من أحوال املشركني وأهل البدع باطل   
  .ال جيوز اعتقاده وال اعتماده 

  )١١٣ ص١١ج(       كذا يف الفتاوى 
]  ]  ]  

  اإلمام أمحد يتربك واحلافظ الذهيب يؤيده
             شعر النيب رأيت أيب يأخذ شعرة من : قال عبد اهللا بن أمحد 

فيضعها على فيه يقبلها ، وأحِسب أين رأيته يضعها على عينه ، ويغمسها يف املاء 
  .ويشربه ويستشفي به 

فغسلها يف حب املاء مث شرب فيها ، ورأيته      ورأيته أخذ قصعة النيب 
  .يشرب من ماء زمزم يستشفي به وميسح به يديه ووجهه 

ع املنكر على أمحد ، وقد ثبت أن عبد اهللا سأل أباه عمن  أين املتنطّ: قلت 
.   ال أرى بذلك بأساً : وميس احلجرة النبوية ، فقال  يلمس رمانة منرب النيب 

 ١١سري أعالم النبالء ج. (أعاذنا اهللا وإياكم من رأي اخلوارج ومن البدع
  ).٢١٢ص

  اخلـالصــة
وبآثاره وبكل ما       التربك به واحلاصل من هذه اآلثار واألحاديث هو أن

هو منسوب إليه سنة مرفوعة وطريقة حممودة مشروعة ، ويكفي يف إثبات ذلك فعل 
لذلك بل وأمره مرة  خيار الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني ، وتأييد النيب 

وإشارته أخرى إىل فعل ذلك ، وبالنصوص اليت نقلناها يظهر كذب من زعم أن  
يعتين به ويهتم بفعله أحد من الصحابة إال ابن عمر وأن ابن عمر      ذلك ما كان 

  . ما كان يوافقه على ذلك أحد من أصحاب الرسول 
وهذا جهل أو كذب أو تلبيس ، فقد كان كثري غريه يفعل ذلك ويهتم به 
ومنهم اخللفاء الراشدون رضي اله عنهم وأم سلمة وخالد بن الوليد وواثلة بن 

ة بن األكوع وأنس بن مالك وأم سليم وأسيد بن خضري وسواد بن األسقع وسلم
غزية وسواد بن عمرو وعبد اهللا بن سالم وأبو موسى وعبد اهللا بن الزبري وسفينة 

وسرة خادم أم سلمة ومالك بن سنان وأمساء بنت أيب بكر وأبو حمذورة  موىل النيب 
  .يب وحيي بن سعيدومالك بن أنس وأشياخه من أهل املدينة كسعيد بن املس
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  الباب الثالث  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٨١

  
  مباحث خمتلفـة

  وفيها بيان مشروعية الزيارة النبوية وما يتعلق
  ا من اآلثار واملشاهد واملناسبات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  احلياة الربزخية حياة حقيقية
ينات     احلياة الربزخية حياة حقيقية ، وهذا ما دلت عليه اآليات الب

  .واألحاديث املشهورة الصحيحة 
وهذه احلياة احلقيقية ال تعارض وصفهم باملوت كما جاء ذلك يف كتاب       

 إِنك ميت :  ، ويقول  وما جعلْنا لبشرٍ من قَبلك الْخلْد : اهللا العزيز إذ يقول 
ياة الربزخية بأا حقيقية أي ليست خيالية    ، إن معىن قولنا عن احلوإِنهم ميتونَ 

أو مثالية كما يتصورها بعض املالحدة ممن ال تتسع عقوهلم لإلميان إال باملشاهد 
احملسوس دون الغيب الذي ال يطيق العقل البشري تصوره وال تسليم كيفيته لقدرة 

بأا حقيقية      إن وقفة تأمل قصرية عند قولنا عن احلياة الربزخية . اهللا جل جالله 
ال تبقي من اإلشكال أدىن ذرة حىت عند من يقصر فهمه وذوقه عن تعقل املعاين 

ليست إال لنفي الباطل وطرد الوهم ونفي اخليال الذي قد يقع يف ] حقيقية[فكلمة 
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ذهن اإلنسان املتشكك املرتاب يف أحوال عامل الربزخ وعامل اآلخرة وغريمها من 
  .ر والبعث واحلشر واحلساب العوامل األخرى كالنش

] حقيقية [ وهذا املعىن يدركه اإلنسان العريب البسيط الذي يعرف أن كلمة 
تعين حقيقة وهي ما يقابل الوهم واخليال واملثال ، فحقيقية أي ليست بومهية وهذا 
هو املقصود بعينه ، وهذا هو مفهومنا وتصورنا هلذه القضية ، ولقد تضافرت 

 اليت تثبت بأن امليت يسمع وحيس ويعرف سواء كان مؤمنا أم األحاديث واآلثار
  .كافرا 

فمنها حديث القليب وهو ثابت يف الصحيحني من وجوه متعددة عن أيب   
  :طلحة وعمر وابنه عبد اهللا 

أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أمر بأربعة وعشرين رجالً من       
ر فناداهم رسول اهللا صلى اهللا عليه صناديد قريش فألقوا يف طوى من اطواء بد

يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة     ((وآله وسلم ومساهم 
أليس قد وجدمت ما وعدكم ربكم حقا ؟ ! يا شيبة بن ربيعة يا فالن ابن فالن 
ما تكلم         ! يارسول اهللا : فقال عمر )) .. فإين قد وجدت ما وعدين ريب حقا

والذي نفسي بيده : (( أجساد ال أرواح فيها ، فقال عليه الصالة والسالم من
  )) ..ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم ولكنهم ال جييبون

هكذا رواه الشيخان من حديث ابن عمر والبخاري من حديث أنس عن      
أيب طلحة ومسلم من حديث أنس عن عمر ، ورواه الطرباين من حديث ابن مسعود 

  : صحيح ومن حديث عبد اهللا بن سيدان حنوه وفيه بإسناد
يسمعون كما تسمعون : ((وهل يسمعون ؟ قال ! يارسول اهللا : قالوا 

  )) ..ولكن ال جييبون
ومنها ما رواه البزار وصححه ابن حبان من طريق إمساعيل بن عبد الرمحن 

  :السدي عن أبيه عن أيب هريرة 
إن امليت ليسمع خفق نعاهلم إذا ولوا ((عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

  )) ..مدبرين
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وأخرج ابن حبان أيضا من طريق حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن            
  .حنوه يف حديث طويل  أيب هريرة عن النيب 

  ، مث روى عن أنس )) باب امليت يسمع خفق النعال: ((وقال البخاري يف صحيحه 
ضع يف قربه وتوىل وذهب أصحابه     العبد إذا و: ((قال  عن النيب 

  )) ..حىت أنه ليسمع قرع نعاهلم أتاه ملكان فأقعداه
وذكر احلديث يف سؤال القرب ، ورواه مسلم أيضاً ومساع امليت خفق       
النعال وارد يف عدة أحاديث ، منها األحاديث الواردة يف سؤال القبور وهي كثرية       

ال امللكني له وجوابه مبا يطابق حاله من سعادة أو  منتشرة ، وفيها التصريح بسؤ
شقاء ، ومنها ما شرعه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ألمته من السالم على أهل 

  .السالم عليكم دار قوم مؤمنني : القبور وخماطبتهم بلفظ 
وهذا خطاب ملن يسمع ويعقل ولوال ذلك لكان هذا     : قال ابن القيم 

خطاب املعدوم واجلماد ، والسلف جممعون على هذا ، وقد تواترت اخلطاب مبرتلة 
اآلثار عنهم بأن امليت يعرف زيارة احلي له ويستبشر به ، مث ذكر مجلة منها يف 

  .فلرياجع )) .. كتاب الروح((
: وقد روى عبد الرزاق يف هذا الباب حديثاً عن زيد بن أسلـم قال : قلـت 

  :سلِّم ، فقـال الرجـل :  ، فقـال أبو هريرة مر أبو هريرة وصاحب له على قرب
  .إن كان رآك يف الدنيا يوماً قط إنه ليعرفك اآلن: أسلِّم على القرب ؟ فقال أبو هريرة 
  ) .٥٧٧ ص٣ج(رواه عبد الرزاق يف املصنف 

وهذا الذي نقلناه هو عقيدة السلف الصاحل رضوان اهللا عليهم أمجعني وهم  
ال أدري كيف يغفل هؤالء الذين يدعون أم على مذهب أهل السنة واجلماعة ف

  .السلف عن هذه احلقيقة 

وقد أفاض الشيخ ابن القيم يف كتاب الروح مبا يشفي ويكفي وننقل هنا فتوى 
  .عظيمة لشيخ اإلسالم اإلمام ابن تيمية يف هذا املوضوع كما جاء يف الفتاوى الكربى

ت هل يعلمون بزيارم ؟ وهل  سئل الشيخ عن األحياء إذا زاروا األموا
  يعلمون بامليت إذا مات من قرابتهم أو غريه ؟
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احلمد هللا ، نعم جاءت اآلثار بتالقيهم وتساؤهلم وعرض أعمال : فأجاب 
  :األحياء على األموات ، كما روى ابن املبارك عن أيب أيوب األنصاري قال 

 يتلقون البشري يف الدنيا إذا قبضت نفس املؤمن تلقاها الرمحة من عباد اهللا كما[
أنظروا أخاكم يستريح فإنه كان يف : فيقبلون عليه ويسألونه فيقول بعضهم لبعض 

فيقبلون عليه ويسألونه ما فعل فالن وما فعلت فالنة هل : كرب شديد ، قال 
  .احلديث ] تزوجت

:       وأما علم امليت باحلي إذا زاره وسلم عليه ففي حديث ابن عباس قال 
  :  رسول اهللا قال

ما من أحد مير بقرب أخيه املؤمن كان يعرفه يف الدنيا فيسلم عليه إال  ((
  )) ..عرفه ورد عليه السالم
وصححه عبد احلق صاحب     ثبت ذلك عن النيب : قال ابن املبارك 

  ) .٣٣١ ص٢٤جمموع فتاوى الشيخ ابن تيمية ج. (اهـ . األحكام 

هل امليت يسمع كالم : لشيـخ ابـن تيمية وجـاء يف موضع آخر أيضاً سئل ا
زائره ويرى شخصه ؟ وهل تعاد روحه إىل جسده يف ذلك الوقت أم تكون ترفرف 
على قربه يف ذلك الوقت وغريه ؟ وهل جتمع روحه مع أرواح أهله وأقاربه الذين 

  ماتوا قبله ؟
ت        يسمع امليت يف اجلملة كما ثب! احلمد هللا رب العاملني ، نعم : فأجاب 

  :أنه قال  يف الصحيحني عن النيب 
  )) ..يسمع خفق نعاهلم حني يولون عنه((

فهذه النصوص وأمثاهلا      : مث ساق أحاديث متعددة يف هذا املعىن ، مث قال 
تبني أن امليت يسمع يف اجلملة كالم احلي وال جيب أن يكون السمع له دائماً بل    

 قد يعرض للحي فإنه قد يسمع أحياناً خطاب   قد يسمع يف حال دون حال ، كما
من خياطبه ، وقد ال يسمع لعارض يعرض له ، وهذا السمع مسع إدراك ليس يترتب 

 ، فإن املراد  إِنك لَا تسمع الْموتى : عليه جزاء وال هو السمع املنفي بقوله 
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لذي ال يستجيب ملن بذلك مسع القبول واالمتثال ، فإن اهللا جعل الكافر كامليت ا
دعاه وكالبهائم اليت تسمع الصوت وال تفقه املعىن ، فامليت وإن مسع الكالم وفقه 
املعىن فإنه ال ميكنه إجابة الداعي وال امتثال ما أمر به وى عنه فال ينتفع باألمر 
والنهي ، وكذلك الكافر ال ينتفع باألمر والنهي وإن مسع اخلطاب وفهم املعىن ، كما 

 ، وأما رؤية امليت فقد روي يف  ولَو علم اللّه فيهِم خيراً لَّأسمعهم :  تعاىل قال
  .ذلك آثار عن عائشة وغريها 

هل تعاد روحه إىل بدنه ذلك الوقت أم تكون ترفرف على : وأما قول القائل 
ا جاء   فإن روحه تعاد إىل البدن يف ذلك الوقت كم. قربه يف ذلك الوقت وغريه ؟ 

  .يف احلديث وتعاد أيضاً يف غري ذلك 
ومع ذلك فتتصل بالبدن مىت شاء اهللا وذلك يف اللحظة مبرتلة نزول امللك 

  .وظهور الشعاع يف األرض وانتباه النائم 
:  وهذا جاء يف عدة آثار أن األرواح تكون يف أفنية القبور ، قال جماهد 

من يوم دفن امليت ال تفارقه ، فهذا يكون األرواح تكون يف أفنية القبور سبعة أيام 
بلغين أن األرواح مرسلة تذهب حيث شاءت واهللا  : أحياناً وقال مالك بن أنس 

  ) .٣٦٢ ص٢٤ج(جمموع فتاوى الشيخ ابن تيمية . اهـ . أعلم 
أما ما أخرب اهللا من حياة الشهيد   : وقال الشيخ ابن تيمية يف موضع آخر 

 الصحيح من دخول أرواحهم اجلنة فذهبت طوائف إىل  ورزقه وما جاء يف احلديث
أن ذلك خمتص م دون الصديقني وغريهم ، والصحيح الذي عليه األئمة      

ومجاهري أهل السنة أن احلياة والرزق ودخول األرواح اجلنة ليس خمتصاً بالشهيد ، 
 أنه كما دلت على ذلك النصوص الثابتة وخيتص الشهيد بالذكر لكون الظان يظن

ميوت فينكل عن اجلهاد فأخرب بذلك ليزول املانع من اإلقدام على اجلهاد والشهادة 
مكا ى عن قتل األوالد خشية اإلمالق ألنه هو الواقع وإن كان قتلهم ال جيوز مع 

  ).٣٣٢ ص٢٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج. (عدم خشية اإلمالق اهـ
  :ال تؤذ امليت لئال يؤذيك 

  :رجالً قد اتكأ على قرب فقال له  سول اهللا رأى ر
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  )) ..ال تؤذ صاحب القرب((
وعزاه ألمحد يف املسند       ) ١٠٤ ص٢ج(ذكره اد ابن تيمية يف املنتقى 

  .إسناده صحيح : وقال ) ١٧٨ ص٣ج(وكذا احلافظ ابن حجر يف الفتح 
      من حديث ابن عمرو ) ٢٩٦ ص١ج(وأخرجه الطحاوي يف معاين اآلثار 

  :على قرب ، فقال  رآين رسول اهللا : ابن حزم بلفظ 
  .اهـ )) .. انزل عن القرب ال تؤذ صاحب القرب وال يؤذيك((

  ) .٦١ ص٣جممع الزوائد ج                                     (
  :معىن احلياة الربزخـية 

ليست     وينبغي أن نبني للناس معىن تلك احلياة وأا حياة برزخية وأا 
كحياتنا هذه بل هي حياة خاصة الئقة م وبالعامل الذي هم فيه لكن البد أن      نبني 

  .هلم أيضاً أا ليست كحياتنا ألن حياتنا أقل وأحقر وأضيق وأضعف 
فاإلنسان فيها بني عبادة وعادة وطاعة ومعصية وواجبات خمتلفة لنفسه وأهله ولربه 

 يكون على ضد ذلك ، وتارة يكون يف املسجد وتارة وأنه تارة يكون طاهراً وتارة
يكـون يف احلمـام وأنه ال يدري مب خيتم له ؟؟ فقد يكون بينه وبني اجلنة ذراع      
مث ينقلب األمر رأساً على عقب فيصري من أهل النار وبالعكس ، أما يف الربزخ    

ليت ال يثبت عندها      فإنه إن كان من أهل اإلميان فإنه قد جاوز قنطرة االمتحان ا
إال أهل السعادة ، مث إنه قد انقطع عنه التكليف وأصبح روحاً مشرقة طاهرة   

مفكرة سياحة سباحة جوالة يف ملكوت اهللا وملكه سبحانه وتعاىل ، ال هم          
وال حزن وال بأس وال قلق ألنه ال دنيا وال عقار وال ذهب وال فضة فال حسد     

  .حقد وال بغي وال 
  .وإن كان غري ذلك ففي عكس ذلك 

  
  

]  ]  ]  
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  خصائص األنبياء الربزخية
ولألنبياء عليهم الصالة والسالم يف الربزخ خصائص انفردوا ا دون غريهم  
من البشر ولو شاركهم غريهم يف بعضها فهو على وجه اإلحلاق النسيب وتبقى 

  :اخلصوصية لألنبياء من جهتني 

  .من جهة األصالة : وىل األ

  .من جهة الكمال : الثانية 

  :وهذه بعض تلك اخلصائص 

  :كمال حيام 
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ذكرنا فيما تقدم أن احلياة الربزخية حياة حقيقية وأن امليت يسمع وحيس 
ويعرف سواء أكان مؤمناً أم كافراً ، وأن احلياة والرزق ودخول األرواح اجلنة ليس 

 ذلك النصوص الثابتة ، وهذا هو الصحيح الذي      خمتصاً بالشهيد كما دلت على
عليه األئمة ومجاهري أهل السنة ، ومن هنا فإن القول حبياة األنبياء من فضول    
القول وهو أمر ظاهر كالشمس ال حيتاج إىل إثبات بل إن الصواب هو أن نقرر    

رض يف   بأن حيام أكمل وأجل وأمت وأعظم ، وهكذا حياة الناس على ظهر األ
الدنيا فإا درجات ومقامات ومراتب متفاوتة فمنهم أموات يف صورة أحياء ، قال 

  :فيهم املوىل جل شأنه 

 َونعمسآذَانٌ الَّ ي ملَها وونَ بِهرصبالَّ ي نيأَع ملَها وونَ بِهفْقَهالَّ ي قُلُوب ملَه 
   .هم أَضلُّ أُولَـئك هم الْغافلُونَ بِها أُولَـئك كَاَألنعامِ بلْ 

 أَال إِنَّ أَولياء اللّه الَ خوف علَيهِم والَ هم : ومنهم الذيـن قـال فيهم 
   .يحزنونَ 

 أُولَئك هم  : إىل قوله قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ : ومنهم من قال فيهم 
كَانوا قَليالً من }١٦{إِنهم كَانوا قَبلَ ذَلك محِسنِني:من قال فيهم، ومنهم الْوارِثُونَ

) ١٨-١٦: سورة الذاريات  (وبِالْأَسحارِ هم يستغفرونَ } ١٧{اللَّيلِ ما يهجعونَ 
.  

 ومن كَانَ في وهكذا احلياة الربزخية درجات ومراتب ومقامات متفاوتة 
هـذبِيالً هلُّ سأَضى ومأَع ةري اآلخف وى فَهمأَع .   

أما األنبياء عليهم الصالة والسالم فإن حيام ورزقهم ومعرفتهم ومساعهم 
وإدراكهم وشعورهم وإحساسهم أكمل وأمت وأرفع من غريهم ، والدليل هو قوله 

  :تعاىل يف حق الشهداء 

ُلقُت ينالَّذ نبسحالَ تقُونَ  وزري هِمبر نداء عيلْ أَحاتاً بوأَم بِيلِ اللّهي سواْ ف.  

وإذا كانت احلياة معناها هو بقاء الروح فال تفىن وال تبلى فال مزية للشهيد 
يستحق أن تذكر وتشهر إذ أرواح مجيع بين آدم باقية ال تفىن وال تبلى وهو  
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لعلم كما حققه الشيخ ابن القيم يف كتاب الصواب الذي عليه احملققون من أهل ا
الروح ، فالبد من وجود مزية ظاهرة يزيد ا الشهداء على من سواهم وإال كان 

ذكر حيام عبثاً ال فائدة منه خصوصاً وأن اهللا تعاىل ى أن نقول عنهم أموات   
  . بلْ أَحياء ولَكن الَّ تشعرونَ  والَ تقُولُواْ لمن يقْتلُ في سبيلِ اللّه أَموات: فقال 

وحينئذ نقول إنه البد من أن تكون حيام أكمل من غريهم وأشرف ،     وهذا 
ما يؤيده ظاهر النصوص فأرواحهم مرزوقة ترد أار اجلنة وتأكل مثارها كما قال 

راب والنعيم  ، مث إحساسهم بذلك الطعام والش عند ربهِم يرزقُونَ : تعاىل 
فلما  : إحساس كامل بشعور تام وتلذذ تام ومتتع حقيقي كما جاء يف احلديث 

يا ليت إخواننا يعلمون       : وجدوا طيب مأكلهم ومشرم وحسن مقيلهم قالوا 
  ) .قال ابن كثري رواه أمحد. (ما صنع اهللا بنا 

اجلنة وأرواحهم هلا تصرف أكرب من غريها وأوسع فهي تتجول وتسرح يف 
  ) .كذا يف الصحيح. (حيث تشاء مث تأوي إىل قناديل حتت العرش 

أن اهللا    : وهم يسمعون الكالم ويفهمون اخلطاب ، فقد جاء يف الصحيح 
كذا وكذا ، ويعود السؤال ويعود اجلواب، : ما تشتهون ؟ فيقولون : تعاىل يقول هلم 

  منهم ن أن يبلغ اهللا عنهم رسالـةمث يطلبـون أن يعودوا إىل الدنيا للجهاد ، مث يطلبو

  
  .أنا أبلغ عنكم : إىل إخوام بالدنيا فيها بيان ما أكرمهم اهللا به ، فيقول اهللا 

  :فإذا ثبت هذا يف حق الشهداء ثبت يف حق األنبياء من وجهني 
أن هذه رتبة شريفة أعطيت للشهيد كرامة له وال رتبة أعلى من رتبة : األول 

 أن حال األنبياء أعلى وأكمل من حال مجيع الشهداء فيستحيل  األنبياء ، وال شك
أن حيصل كمال للشهداء وال حيصل لألنبياء ال سيما هذا الكمال الذي يوجب  

  .زيادة القرىب والزلفى والنعيم واألنس بالعلي األعلى 
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أن هذه الرتبة حصلت للشهداء أجراً على جهادهم وبذهلم أنفسهم    : الثاين 
هو الذي سن لنا ذلك ودعانا إليه وهدانا له بإذن اهللا           ، والنيب هللا تعاىل

  : تعاىل وتوفيقه ، وقد قال 
  )) .من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا إىل يوم القيامة((

  :وقال صلى اهللا عليه وسلم 
من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من يتبعه ال ينقصه    ((
من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من ذلك 

  )) ..يتبعه ال ينقصه ذلك من آثامهم شيئاً
واألحاديث الصحيحة يف ذلك كثرية مشهورة فكل أجر حصل للشهيد    

  .مثلها  لسعيه مثله واحلياة أجر فيحصل للنيب  حصل للنيب 
هي أرفع وأكمل          ة وخصوصاً نبينا إن حياة األنبياء الربزخية احلقيقي

من أن يتصور جاهل أو أمحق أننا نعين ا أن يعيشوا كما نعيش فيأكلون ويشربون 
حمتاجني إىل األكل والشرب ويبولون ويتغوطون مضطرين إىل ذلك وخيرجون من 
قبورهم حلضور جمالس الذكر وجمامع القرآن وملشاركة األمة يف أفراحها وأحزاا 
وأعيادها وموامسها مث يرجعون إىل قبورهم حتت األرض يف تلك احلفرة الضيقة 
وفوقهم التراب ، ليس يف هذا أدىن كرامة أو منقبة بل هو عني اإلهانة اليت ال يرضاها 

اإلنسان لتابع أو خادم له فضالً عن أن مين اهللا تعاىل بذلك على خري خلقه       
  . وكال وأجل عبيده حاشا وكال وألف حاشا

إن احلياة الربزخية احلقيقية هي الشعور التام واإلدراك الكامل واملعرفة الصادقة ،   
  .إا حياة طيبة صاحلة دعاء وتسبيح وليل وحتميد وصالة 

  صالة األنبياء يف قبورهم وعبادات أخرى
ومن مثرات تلك احلياة الربزخية صالم يف قبورهم صالة حقيقية          

عن    : الية وال مثالية ، وقد جاءت أحاديث يف هذا املوضوع ، فمنها ليست خي
  : قال رسول اهللا : أنس بن مالك قال 

  )) ..األنبياء أحياء يف قبورهم يصلون((
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رواه أبو يعلى والبزار ورجال أيب يعلى ثقات ، كذا يف جممع الزوائد         
  .ء اخلاص ذه املسألة ، قال اإلمام احلافظ البيهقي يف اجلز) ٢١١ ص٨ج(

  :قال  ويف رواية عن أنس رضي اهللا تعاىل عنه عن النيب 
إن األنبياء ال يتركون يف قبورهم بعد أربعني ليلة ، ولكنهم يصلون بني ((

  )) ..يدي اهللا تعاىل حىت ينفخ يف الصور
    ال يتركون       – واهللا أعلم –إن صح ذا اللفظ فاملراد به : قال البيهقي 

: ال يصلون إال هذا املقدار ، مث يكونون مصلني بني يدي اهللا تعاىل ، قال البيهقي 
  .وحلياة األنبياء بعد موم شواهد من األحاديث الصحيحة 

  :مث ذكر البيهقي بأسانيده حديث 
  )) ..مررت مبوسى وهو قائم يصلي يف قربه((

  :وحديث 
سى قائم يصلي وإذا رجل قد رأيتين يف مجاعة من األنبياء ، فإذا مو((

ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة وإذا عيسى بن مرمي قائم يصلي أقرب الناس 
به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي ، وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به 

 فحانت الصالة فأممتهم فلما فرغت من الصالة قال – يعين نفسه –صاحبكم 
 النار فسلم عليه ، فالتفت إليه فبدأين هذا مالك صاحب! يا حممد : قائل يل 
  )) .بالسالم

، وأخرجه عبد الرزاق          ) ٢٦٨ ص٢ج(أخرجه مسلم عن أنس : قلت 
  ) .٥٧٧ ص٣ج(يف املصنف 
  .ضرب ، أي خفيف اللحم املمشوق املستدق : وقوله 

ويف احلديث الصحيح عن سليمان التيمي  : وقال البيهقي يف دالئل النبوة 
  :قال  بناين عن أنس بن مالك أن رسول اهللا وثابت ال
أتيت على موسى ليلة أسري يب عند الكثيب األمحر وهو قائم يصلي يف ((

  )) ..قربه
  ) .٢٦٨ ص٢ج(وهو صحيح أخرجه مسلم : قلت 
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وقد ثبت مبا ال يقبل الشك أن السبب يف ختفيف الصالة علينا من          
لسالم وهو ميت قد أدى رسالة ربه  مخسني إىل مخس صلوات هو موسى عليه ا

وانتقل إىل جواره يف الرفيق األعلى ولكنه هو السبب يف إيصال أعظم خري إىل األمة 
سل ربك التخفيف   : مراجعة ربه وقال له  احملمدية حينما طلب من نبينا حممد 

   فإن أمتك ال تطيق ذلك ، فهل هذه املراجعة حقيقية أو خيالية وهل يف اليقظة أو 
يف املنام وهل هي صحيحة أم مكذوبة وهل موسى مات أم ال يزال حياً حىت وقت 

  تلك املراجعة ؟
  :أخرج احلاكم وصححه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

ثنية كذا وكذا ،    : ما هذه ؟ قالوا : مر على ثنية فقال  أن النيب ((
ة من صوف وهو كأين أنظر إىل يونس على ناقة خطامها ليف وعليه جب: قال 

  ) .٣٣٤ ص٤ج( الدر املنثور .اهـ )) .. لبيك اللهم لبيك: يقول 
  :ويف حديث آخر 

أراين ليلة عند الكعبة فرأيت رجالً آدم كأحسن ما أنت راء من الرجال ((
من آدم الرجال ، له ملة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها فهي تقطر  

رجلني يطوف بالبيت فسألت من هذا ؟     ماء متكئاً على رجلني أو على عواتق 
  )) ..هذا املسيح ابن مرمي: فقيل 

  :ويف حديث آخر 
كأين أنظر إىل موسى  : مر بوادي األزرق ، فقال  إن رسول اهللا ((

كأين : هابطاً من الثنية ، وله جؤار إىل اهللا بالتلبية مث أتى على ثنية هرشي فقال 
راء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته أنظر إىل يونس بن مىت على ناقة مح

  )) ..خلبة وهو يليب
  :ويف حديث آخر 

  )) ..كأين أنظر إىل موسى واضعاً اصبعيه يف أذنيه((
وهذه األحاديث كلها يف الصحيح وقد تقدم يف موسى وعيسى ، وكذلك 

   إن ذلك رؤيا منام ، وإن قوله   : م ، وال يقال  صالم قياماً وإمامة النيب 
أراين فيه إشارة إىل النوم ألن اإلسراء وما اتفق فيه كان يقظة على الصحيح الذي 
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أراين   : عليه مجهور السلف واخللف ، ولو قيل بأنه نوم فرؤيا األنبياء حق ، وقوله 
رأيتين يف احلجر ، وكان ذلك يف اليقظة كما  : ال داللة فيه على املنام بدليل قوله 

  .م يدل عليه بقية الكال
  :بقـاء أجـسـادهم 

  : قال رسول اهللا : جاء يف احلديث عن أوس بن أوس قال 
أفضل أيامكم اجلمعة فيه خلق آدم ، وفيه قبض ، وفيه النفخة ، وفيه ((

: الصعقة فأكثروا علي من الصالة فيه ، فإن صالتكم معروضة علي ، قالوا 
إن اهللا حرم :  فقال – يقولون بليت –وكيف تعرض صالتنا عليك وقد أرمت 

  )) ..على األرض أن تأكل أجساد األنبياء
هذا احلديث أخرجه سعيد بن منصور وابن أيب شيبة وأمحد يف مسنده        

وابن عاصم يف الصالة له وأبو داود والنسائي وابن ماجه يف سننهم والطرباين يف 
حياة األنبياء معجمه وابن خزمية وابن حبان واحلاكم يف صحاحهم والبيهقي يف 

  .وشعب اإلميان وغريمها من تصانيفه 
ورد   . إن اهللا حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء : واعلم بأن حديث

من طرق كثرية مجعها احلافظ املنذري يف جزء خمصوص وقال يف الترغيب والترهيب 
حلاكم رواه ابن ماجه بإسناد جيد ورواه أمحد وأبو داود وابن حبان يف صحيحه وا
صح   : وصححه ، وقال ابن القيم يف كتاب الروح نقالً عن أيب عبد اهللا القرطيب 

اجتمع مع األنبياء         أن األرض ال تأكل أجساد األنبياء ، وأنه  عن النيب 
  :ليلة اإلسراء يف بيت املقدس ، ويف السماء خصوصاً موسى وقد أخرب 

  )) ..هللا عليه روحه حىت يرد عليه السالمما من مسلم يسلم عليه إال رد ا     ((
إىل غري ذلك مما حيصل من مجلته القطع بأن موت األنبياء إمنا هو راجع إىل أم   

غيبوا عنا حبيث ال ندركهم وإن كانوا موجودين أحياء ، وذلك كاحلال يف املالئكة 
الشيخ حممد فإم أحياء موجودون وال نراهم ، وقد نقل كالم القرطيب وأقره أيضاً 

:   قال أبو عبد اهللا القرطيب : السفاريين احلنبلي يف شرح عقيدة أهل السنة ونصه 
والذي يزيح    : قال شيخنا أمحد بن عمر القرطيب صاحب املفهم يف شرح مسلم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٩٤

هذا اإلشكال أن املوت ليس بعدم حمض وإمنا هو انتقال من حال إىل حال ويدل  
م يرزقون فرحني على ذلك أن الشهداء بعد موم وقتلهم أحياء عند ر.  

وهذه صفة األحياء يف الدنيا ، وإذا كان هذا يف الشهداء كان األنبياء بذلك 
وذكر القرطيب أن أجساد الشهداء ال تبلى ، وقد صح عن جابر أن أباه . أحق وأوىل 

  وعمرو بن اجلموح رضي اهللا تعاىل عنهم ومها ممن استشهد بأحد ودفنا يف قرب  
واحد حفر السيل قربمها فوجدا مل يتغريا ، وكان أحدمها قد جرح فوضع يده على 
جرحه فدفن وهو كذلك ، فأميطت يده عن جرحه مث أرسلت فرجعت كما كانت 

وكان بني ذلك وبني أحد ست وأربعون سنة ، وملا أجرى معاوية العني اليت   
، ونقل املوتى أصابت   استنبطها باملدينة وذلك بعد أحد بنحو من مخسني سنة 

املسحاة قدم محزة رضي اهللا عنه فسال منه الدم ووجد عبد اهللا بن حرام كأمنا دفن 
ملا ادم أيام الوليد بدت        باألمس ، وروى كافة أهل املدينة أن جدار النيب 

  .هلم قدم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وكان قد قتل شهيداً 
 أنه ملا حصل اهلدم بدت هلم قدم بساق وركبة   وقد ذكر الشيخ ابن تيمية

هذه ساق عمر وركبته : ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيز فأتاه عروة ، فقال 
  ) .٣٦٥اقتضاء الصراط املستقيم (اهـ . فسرى عن عمر بن عبد العزيز 

وقد ألف يف هذا املوضوع اإلمام احلجة أبو بكر بن احلسني البيهقي رسالة 
ا مجلة من األحاديث اليت تدل على حياة األنبياء وبقاء أجسادهم ، خاصة مجع فيه

  .وكذلك ألف احلافظ جالل الدين السيوطي رسالة خاصة بذلك 
  

]  ]  ]  
  

  حياة خاصة بنبينا حممد 
حياة برزخية أكمل وأعظم من غريه حتدث عنها    وقد ثبت لنبينا حممد 

 بأحواهلا واطالعه على أعماهلا ومساعه بنفسه تثبت اتصاله باألمة احملمدية ومعرفته
  .لكالمهم ورده لسالمهم ، واألحاديث يف هذا الباب كثرية 

  :     فمنها عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
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  )) ..إن هللا مالئكة سياحني يف األرض يبلغوين من أميت السالم((
من الترغيب . ي وابن حبان يف صحيحه اهـ رواه النسائ: قال املنذري 

  ) .٤٩٨ ص٢ج(والترهيب 
ورواه إمساعيل القاضي وغريه من طرق خمتلفة بأسانيد صحيحة         : قلت 

ال ريب فيها إىل سفيان الثوري عن عبد اهللا بن السائب عن زاذان عن عبد اهللا      
هكذا يف .  بن السائب حدثين عبد اهللا: ابن مسعود وصرح الثوري بالسماع فقال 

ووثقهما   . كتاب القاضي إمساعيل وعبد اهللا بن السائب وزاذان روى هلما مسلم 
  .ابن معني فاإلسناد إذن صحيح 

  :قال  عن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب : ومنها 
حيايت خري لكم حتدثون وحيدث لكم ، ووفايت خري لكم تعرض   ((

من خري محدت اهللا ، وما رأيت من شر استغفرت    أعمالكم علي فما رأيت 
  )) ..اهللا لكم

: قال احلافظ العراقي يف كتاب اجلنائز من طرح التثريب يف شرح التقريب 
  .٢٦)٢٠(إسناده جيد

رواه البزار ورجاله رجال ) : ٢٤ ص٩ج(وقال احلافظ اهليثمي يف جممع الزوائد 
واخلصائص ، وكذا     الصحيح ، وصححه احلافظ السيوطي يف املعجزات 

  ) :٤٠١ ص٣ج(القسطالين شارح البخاري ، ونص املناوي يف فيض القدير 
بأنه صحيح ، وكذا الزرقاين يف شرح املواهب للقسطالين ، وكذا الشهاب   

  ) .١٠٢ ص١ج(اخلفاجى يف شرح الشفا 
رواه أيضاً   : وقال ) ١٠٢ ص١ج(وكذا املال علي قاري يف شرح الشفا 

  .أسامة يف مسنده بسند صحيح احلارث بن 
، وجاء هذا احلديث        ) ٢٢ ص٤ج(وذكره ابن حجر يف املطالب العالية 

من طريق آخر مرسالً عن بكر بن عبد اهللا املزين ، ورواه احلافظ إمساعيل القاضي   
: يف جزء الصالة على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، قال فيه الشيخ األلباين 

  .مرسل صحيح 
                                                        

   .٢٠ انظر امللحق آخر الكتاب رقم ٢٦)٢٠(
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وصححه احلافظ ابن عبد اهلادي مع تعنته وتشدده يف كتابه الصارم        
  .املنكي 

يعلم أعمالنا       فاحلديث صحيح ال مطعن فيه وهو يدل على أن النيب 
بعرضها عليه ويستغفر اهللا لنا على ما فعلنا من سيء وقبيح ، وإذا كان كذلك     

ستشفع به لديه ألنه يعلم بذلك فيشفع فينا فإنه جيوز لنا أن نتوسل به إىل اهللا ون
ويدعو لنا وهو الشفيع املشفع صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وزاده تشريفاً وتكرمياً ، 
وقد أخرب اهللا يف القرآن أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم شهيد على أمته وذلك 

:    بارك يقتضي أن تعرض أعماهلم عليه ليشهد على ما رأى وعلم ، قال ابن امل
:   أخربنا رجل من األنصار عن املنهال بن عمرو أنه مسع سعيد بن املسيب يقول 

أمته غدوة وعشياً فيعرفهم بأمسائهم  ليس من يوم إال يعرض فيه على النيب 
 فَكَيف إِذَا جِئْنا من كُلِّ أمة : وأعماهلم فلذلك يشهد عليهم ، يقول اهللا تعاىل 

   .ئْنا بِك علَى هـؤالء شهِيداً بِشهِيد وجِ
قال رسول اهللا صلى     : عن عمار بن ياسر رضي اهللا تعاىل عنه قال : ومنها 

  :اهللا عليه وآله وسلم 
إن اهللا وكل بقربي ملكاً أعطاه اهللا أمساء اخلالئق ، فال يصلي علي أحد ((

  )).ابن فالن قد صلى عليكإىل يوم القيامة إال أبلغين بامسه واسم أبيه هذا فالن 
  : قال رسول اهللا : رواه البزار وأبو الشيخ ابن حبان ولفظه 

إن اهللا تبارك وتعاىل وكل ملكاً أعطاه أمساء اخلالئق فهو قائم على قربي إذا    ((
 فالن ابن فالنصلى عليك ! يا حممد: مت، فليس أحد يصلي علي صالة إال قال

  )) ..اىل على ذلك الرجل بكل واحدة عشراًفيصلي الرب تبارك وتع: قال 
  ) .٥٠٠ ص٢ج(من الترغيب . اهـ ) رواه الطرباين يف الكبري بنحوه(

ومنها عن عمرو بن احلارث عن سعيد بن أيب هالل عن زيد بن أمين عن    
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : عبادة بن نسي عن أيب الدرداء قال 

علي يوم اجلمعة فإنه مشهود تشهده املالئكة وإن أحداً أكثروا الصالة ((
:  قلت : قال )) .. لن يصلي علي إال عرضت علي صالته حىت يفرغ منها
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وبعد املوت ، إن اهللا حرم على األرض أن تأكل أجساد : ((وبعد املوت ؟ قال 
  )) ..األنبياء فنيب اهللا حي يرزق

ئد هذا احلديث صحيح إال أنه منقطع      رواه ابن ماجه يف السنن ، ويف الزوا
وزيد بن أمين . يف موضعني ، ألن عبادة روايته عن أيب الدرداء مرسلة ، قاله العالء 

  ) .٥٢٤ص(انتهى من سنن ابن ماجه . عن عبادة مرسلة قاله البخاري 
  :     ومنها عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

  )) ..ما من أحد يسلم علي إال رد اهللا علي روحي حىت أرد عليه السالم((
  ) .٤٩٩ ص٢ج(رواه أبو داود كذا يف الترغيب 

ويف مسند    : هذا احلديث على شرط مسلم ، وقال : قال الشيخ ابن تيمية 
  : قال رسول اهللا : ابن أيب شيبة عن أيب هريرة قال 

  )) ..ن صلى علي نائياً بلغتهمن صلى علي مسعته ، وم((
  .رواه الدارقطين 

  :ويف النسائي وغريه عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال 
  )) ..إن اهللا وكل بقربي مالئكة يبلغوين عن أميت السالم((

اقتضاء الصراط املستقيم . (إىل أحاديث أخر يف هذا الباب متعددة اهـ 
  ) .٣٢٤ص

  
]  ]  ]  

  
  

  
  من ناداهجييب  النيب 

  ..يا حممد : جييب من ناداه قائالً  النيب 
ولئن      : [يف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عند أيب يعلى يف ذكر عيسى 

  ] ..يا حممد ألجيبنه: قام على قربي فقال 
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  .يف قربه   بعنوان حياته ٢٣ص/٤ذكره احلافظ ابن حجر يف املطالب العالية 
]  ]  ]  
  يد إىل النيب إرسال السالم بالرب

إن يل إليك    : ملا ودعت عمر بن عبد العزيز قال : عن يزيد املهدي قال 
إين أراك إذا : كيف ترى حاجتك عندي ؟ قال ! يا أمري املؤمنني : حاجة ، قلت 

  .فاقرئه مين السالم  أتيت املدينة سترى قرب النيب 
الربيد قاصداً من كان عمر بن عبد العزيز يوجه : وعن حامت بن وردان قال 

  .الشام إىل املدينة ليقرئ عنه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم السالم 
  ) .٨٣ ص٢ج(ذكره القاضي عياض يف الشفا يف باب الزيارة 

وذكر اخلفاجي واملال علي قاري يف شرح الشفا أنه رواه ابن أيب الدنيا والبيهقي يف 
م يرسلون السالم إىل رسول   كان من دأب السلف أ: الشعب ، وقال اخلفاجي 

، وكان ابن عمر يفعله ويرسل له عليه الصالة والسالم وأليب بكر وعمر  اهللا 
وإن كان يبلغه سالم من سلم عليه وإن كان    رضي اهللا عنهما ، ورسول اهللا 

  .اهـ . بعيداً عنه لكن يف هذا فضيلة خطابه عنده ورده عليه السالم بنفسه 
  ) .٥١٦ ص٣ج(م الرياض للخفاجي          من نسي

   .١٥٣وذكره الفريوز آبادي يف الصالت والبشر ص
  صوت وسالم وآذان يسمع من القرب النبوي

روى اإلمام احلافظ أبو حممد عبد اهللا الدارمي يف كتابه السنن الذي يعترب         
        أخربنا مروان بن حممد عن سعيد  : من كتب األصول احلديثية الستة ، قال 

ملا كان أيام احلرة مل يؤذن يف مسجد النيب صلى اهللا عليه   : ابن عبد العزيز قال 
وسلم ثالثاً ، ومل يقم ومل يربح سعيد بن املسيب من املسجد ، وكان ال يعرف    

  .اهـ . فذكر معناه  وقت الصالة إال مهمة يسمعها من قرب النيب 
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لشيخ حممد بن عبد الوهاب يف أحكام    ، ونقله ا) ٤٤ ص١ج(من سنن الدارمي 
   .٤٧ ص٣متين املوت من جمموعة مؤلفاته ج

ونقل هذه الرواية اإلمام جمد الدين الفريوز آبادي صاحب القاموس يف  
حججت فجئت املدينة : وقال إبراهيم بن شيبان  . ١٥٤الصالت والبشر ص

ليه فسمعت من    فتقدمت إىل قرب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، فسلمت ع
  .وعليك السالم : داخل احلجرة 

  تأييد ابن تيمية هلذه الوقائع
ذكر الشيخ ابن تيمية هذه الوقائع يف معرض كالمه عن اختاذ القرب        

وال يدخل يف هذا الباب ما يروى من أن قوماً    : مسجداً أو وثناً يعبد ، مث قال 
ر غريه من الصاحلني ، وأن سعيد            أو قبو مسعوا رد السالم من قرب النيب 

  .ابن املسيب كان يسمع األذان من القرب ليايل احلرة وحنو ذلك اهـ 
  .)٢٠()٣٧٣اقتضاء الصراط املستقيم ص  (
وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات   : مث قال يف موضع آخر 

وار واملالئكة عندها وتوقي اليت توجد عند قبور األنبياء والصاحلني مثل نزول األن
الشياطني والبهائم هلا واندفاع النار عنها وعمن جاورها وشفاعة بعضهم يف جريانه 
من املوتى واستحباب اإلندفان عند بعضهم وحصول األنس والسكينة عندها ونزول 
العذاب مبن استهان ا فجنس هذا حق ليس مما حنن فيه ، وما يف قبور األنبياء 

من كرامة اهللا ورمحته ، وما هلا عند اهللا من احلرمة والكرامة فوق          والصاحلني 
  .اهـ . ما يتومهه أكثر اخللق ، لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك 

  )٣٧٤من اقتضاء الصراط املستقيم ص                               (
]  ]  ]  

  ))ثبوت بعض هذه الكرامات لغري األنبياء((

علم شيئاً من هذه الكرامات لبعض السلف الصاحل رضي اهللا وقد روى أهل ال
عنهم حصلت هلم بعد وفام ، ونقلها عنهم الثقات عن الثقات الذين رأوها بأعينهم 
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وسننقل هنا بعض ذلك عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا ، قال يف كتاب 
  :مام حممد بن سعود أحكام متين املوت ضمن جمموعة مؤلفاته اليت نشرا جامعة اإل

  :الصالة يف القرب 

اللهم إن كنت أعطيت أحداً : وألمحد عن عفان عن محاد عن ثابت أنه قال 
  .الصالة يف قربه ، فأعطين الصالة يف قربي 

 أدخلت ثابتاً البناين – واهللا الذي ال إله إال هو –أنا : وأليب نعيم عن جبري قال 
ا سوينا عليه اللنب ، سقطت لبنة ، فإذا أنا به يف حلده ، ومعي محيد الطويل ، فلم

  .يصلي يف قربه 

  :قراءة القرآن 

حدثين الذين كانوا ميرون باجلص : وله والبن جرير عن إبراهيم بن املهليب قال 
  .كنا إذا مررنا جببانة قرب ثابت البناين مسعنا قراءة القرآن : باألسحار ، قالوا 

خباءه  ضرب بعض أصحاب النيب  : وللترمذي وحسنه عن ابن عباس قال
على قرب ، وهو ال حيسب أنه قرب ، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة امللك حىت ختمها ، 

هي املانعة ، هي املنجية ، تنجيه من : [ فأخربه ، فقال رسول اهللا  فأتى النيب 
  ] .عذاب القرب

يتين يف اجلنة منت فرأ: [ قال رسول اهللا : وللنسائي واحلاكم عن عائشة قالت 
من هذا ؟ :  فسمعت صوت قارئ يقرأ ، فقلت –دخلت اجلنة :  ولفظ النسائي –

كذاك الرب ، كذاك الرب ، كذاك : [ ، فقال رسول اهللا ] حارثة بن النعمان: قالوا 
  .وكان أبر الناس بأمه ] الرب

  بلغين أن املؤمن إذا مات ومل حيفظ     : والبن أيب الدنيا عن احلسن قال 
  .القرآن أمر حفظته أن يعلّموه القرآن يف قربه حىت يبعثه اهللا يوم القيامة مع أهله 

  .وله عن يزيد الرقاشي حنوه ، وروى السلفي معناه من مراسيل عطية العويف 

  :تزاور أهل القبور 
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:      كان حيب حسن الكفن ، ويقول : والبن أيب شيبة عن ابن سريين قال 
فام ، ومعناه يف مسند ابن أيب أسامة عن جابر مرفوعاً ،     إم يتزاورون يف أك

  .وفيه ويتباهون ويتزاورون يف قبورهم 

  ] .إذا ويل أحدكم أخاه فليحسن كفنه: [وملسلم من حديثه 

وللترمذي وابن ماجه وحممد بن حيي اهلمداين يف صحيحه عن أيب قتادة    
  ] .، فإم يتزاورون يف قبورهمإذا ويل أحدكم أخاه فليحسن كفنه : [مرفوعاً 

  :رسالة من الدنيا إىل الربزخ مع ميت 

أن رجالً       : وأخرج ابن أيب الدنيا بسند ال بأس به عن راشد بن سعد 
: توفيت امرأته ، فرأى نساء يف املنام ، ومل ير امرأته معهن ، فسأهلن عنها ، فقلن 

      ا ، فأتى الرجل النيب إنكم قصرمت يف كفنها ، فهي تستحي أن خترج معن
فأتى رجالً من         ] أنظر هل إىل ثقة من سبيل ؟: [ فأخربه ، قال النيب 

إن كان أحد يبلغ املوتى : األنصار قد حضرته الوفاة ، فأخربه ، فقال األنصاري 
بلغت ، فتويف األنصاري ، فجاء بثوبني مزودين بالزعفران ، فجعلهما يف كفن 

  .فلما كان الليل رأى النسوة ، ومعهن امرأته ، وعليها الثوبان األصفراناألنصاري ، 

قصة املرأة اليت رأت       : وروى ابن اجلوزي عن حممد بن يوسف الفريايب 
أن أمها  قالت : أمها يف املنام ، تشكو إليها الكفن ، فقصوا على حممد وسألوه ، وفيه 

أم : فذكر احلديث : نة ، قال الفريايب اشتروا يل كفناً ، وابعثوه مع فال: هلا 
اشتروا هلا كفناً ، فماتت املرأة يف اليوم الذي   : يتزاورون يف أكفام ، فقلت 

  .ذكرت ، ووضعوه معها 

  :النور على القبور 

 أن فىت بالشام          – صاحب أيب أمامة –والبن أيب الدنيا عن أيب غالب 
ت لو أن اهللا تعاىل دفعين إىل والديت ما كانت   أرأي: حضره املوت ، فقال لعمه 

فواهللا اهللا أرحم يب من  : إذاً واهللا كانت تدخلك اجلنة ، قال : صانعة يب ؟ قال 
باللنب ، فسويناه عليه ، : والديت ، فقبض الفىت ، فدخلت القرب مع عمه ، فقلنا 
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 مليء قربه    :ما شأنك ؟ فقال : فسقطت منها لبنة ، فوثب عمه فتأخر ، فقلت 
  .نوراً ، وفسح له مد بصره 

أنه       : ملا مات النجاشي ، كنا حندث : وأليب داود وغريه عن عائشة قالت 
  .ال يزال يرى على قربه نور 

حضرت جنازة  : ويف تاريخ ابن عساكر عن عبد الرمحن بن عمارة قال 
قد فسح له مد    األحنف بن قيس ، فكنت فيمن نزل قربه ، فلما سويته رأيته 

  .بصري ، فأخربت بذلك أصحايب ، فلم يروا ما رأيت 

ملا صلب ماهان احلنفي على بابه ، كنا نرى    : وعن إبراهيم احلنفي قال 
  .الضوء عنده يف الليل 

 باملكتبة ٨٦ /٧٧١/ انظر أحكام متين املوت املصحح على النسخة املصورة 
رمحن السدحان والشيخ عبد اهللا اجلربين ، السعودية بالرياض حتقيق الشيخ عبد ال

  .جملد الفقه القسم الثاين 

    وقد ذكروا يف أول اموعة توثيق هذه النسخ وتصحيح نسبتها إىل الشيخ ، وقد 
قامت جامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض بنشر هذه اموعة كاملة بعد      

  .د بن عبد الوهاب حتقيقها حتت إشرافها مبناسبة أسبوع الشيخ حمم

  

  

  

  ال تشــد الرحــال

  :خيطئ كثري من الناس يف فهم حديث 

املسجد احلرام ، ومسجدي    : ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد ((
  )) ..هذا ، واملسجد األقصى
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ويعتربون أن السفر      فيستدلون به على حترمي شد الرحل لزيارة النيب 
تدالل مردود ، ألنه مبين على فهم باطل ،    بذلك سفر معصية ، وهذا االس

فاحلديث كما سترى يف باب ، واالستدالل يف باب آخر ، وبيان ذلك هو أن قوله 
 : جاء على األسلوب املعروف عند   . ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد

  اللغويني بأسلوب االستثناء ، وهذا يقتضي وجود مستثىن ومستثىن منه ، فاملستثىن
هو ما كان بعد إال ، واملستثىن منه هو ما كان قبلها ، والبد من األمرين ، إما  

  .وجوداً أو تقديراً ، وهذا مقرر ومعروف يف أبسط كتب النحو 

وإذا نظرنا إىل هذا احلديث وجدنا أنه قد جاء فيه التصريح بذكر املستثىن   
 يأت ذكر املستثىن منه وهو   ومل)) إال((وهو ما بعد ) إىل ثالثة مساجد: (وهو قوله 

  .فالبد إذن من تقديره )) إال((ما قبل 

              كان اللفظ املنسوب لرسول اهللا ] قرب[فإن فرضنا أن املستثىن منه 
وهذا السياق ظاهر يف عدم      . ال تشد الرحال إىل قرب إال إىل ثالثة مساجد 

ستثىن غري داخل ضمن املستثىن منه ، االنتظام وغري الئق بالبالغة النبوية ، فامل
واألصل أن يكون املستثىن من جنس املستثىن منه ، وال يطمئن قلب عامل يتحرج    

وهي ال تتفق       ] قرب[مل يقله إىل نسبة هذه اللفظة  من نسبة كالم للمصطفى 
    فال تصلح أن تكون هي املستثىن       مع األصل يف االستثناء إىل رسول اهللا 

على       فيكون السياق املنسوب لرسول اهللا ] مكان[منه ، فلنفرض أا لفظ 
هذا الفرض ، ال تشد الرحال إىل مكان إال إىل ثالثة مساجد ، ومعىن هذا أال    

  .تسافر إىل جتارة أو علم أو خري ، وهذا ضرب من اهلوس ظاهر البطالن 
كر املستثىن منه ، ولذلك   فاحلديث اشتمل على ذكر املستثىن وليس فيه ذ

فالبد من تقديره باتفاق أهل اللغة ، وتقديره ال حيتمل إال ثالثة وجوه ال رابع هلا 
ال تشد    : فيكون اللفظ املقدر ] قرب[ أن يكون تقديره بلفظ : الوجه األول 

  .الرحال إىل قرب إال إىل ثالثة مساجد 
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 على منع السفر للزيارة ، وهذا التقدير مبين على رأي من يستدل باحلديث
وأنت ترى أنه تقدير بارد ممجوج ال يستسيغه من عنده أدىن إملام بالعربية ، وهو     

ال تليق نسبته إىل أفصح من نطق بالضاد صلوات اهللا وسالمه عليه ، فحاشا أن 
  .يرضى مبثل هذا األسلوب الساقط 

ث بلفظ عام وهو         أن يكون تقدير املستثىن منه يف احلدي: الوجه الثاين 
  .وهذا باطل كما تقدم بال خالف وال قائل به ] مكان [ لفظ 

] مسجد [ أن يكون تقدير املستثىن منه يف احلديث بلفظ : الوجه الثالث 
.  ال تشد الرحال إىل مسجد إال إىل ثالثة مساجد : فيكون سياق احلديث بلفظ 

اللغوي الفصيح ، واختفى التهافت فنرى أن الكالم قد انتظم وجرى على األسلوب 
ويطمئن القلب التقي إىل . الواضح يف الصورتني املتقدمتني وأشرقت فيه روح النبوة 

هذا بفرض أنه ال توجد رواية أخرى مصرحة باملستثىن منه    نسبته لرسول اهللا 
فإذا وجدت هذه الرواية فال حيل ملن له دين أن يعدل عنها إىل حمض فرض ال    

  .ند إىل فصيح اللغة يست
وقد وجدنا حبمد اهللا يف السنة النبوية من طريق الروايات املعتربة ما فيه  

: ما أخرجه اإلمام أمحد من شهر بن حوشب قال : التصريح باملستثىن منه ، فمنها 
قال رسول اهللا  : مسعت أبا سعيد وذكرت عنده الصالة والسالم يف الطور فقال 

  :صلى اهللا عليه وسلم 
ال ينبغي للمطي أن يشد رحاله إىل مسجد تبتغى فيه الصالة غري  ((

  )) ..املسجد احلرام واملسجد األقصى ومسجدي
  .وشهر حسن احلديث وإن كان فيه بعض ضعف : قال احلافظ ابن حجر 

  ) .٦٥ ص٣فتح الباري ج(

  :ويف لفظ آخر 
  ال ينبغي للمطي أن تشد رحاله إىل مسجد يبتغى فيه الصالة غري((

  )) ..املسجد احلرام واملسجد األقصى ومسجدي هذا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢٠٥

  .وفيه شهر ، فيه كالم وحديثه حسن : قال احلافظ اهليثمي 
  )٣ ص٤جممع الزوائد ج(

  : قال رسول اهللا : ومنها ما جاء عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
أنا خامت النبياء ومسجدي خامت مساجد األنبياء أحق املساجد أن يزار ((
املسجد احلرام ومسجدي ، صالة يف مسجدي أفضل  : ليه الرواحل وتشد إ

  )) ..من ألف صالة فيما سواه من املساجد إال املسجد احلرام
  )٣ ص٤جممع الزوائد ج. (رواه البزار 

يف املساجد ليبني لألمة أن ما عدا هذه املساجد الثالثة            فكالمه 
بالسفر إىل غريها ، أما هي فلها مزيد     متساو يف الفضل ، فال فائدة يف التعب 

فضل ، وال دخل للمقابر يف هذا احلديث فإقحامها يف هذا احلديث يعترب ضرباً      
، هذا مع أن الزيارة مطلوبة بل وكثري من العلماء  من الكذب على رسول اهللا 

ة ، يذكروا يف كتب املناسك على أا من املستحبات ، ويؤيد هذا أحاديث كثري
  .نذكر مجلة منها 

  :قال  عن ابن عمر عن النيب 
  )) ..من زار قربي وجبت له شفاعيت((

رواه البزار وفيه عبد اهللا بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف ، ونقله الشيخ     
الفتاوى        . (إنه ضعيف ومل حيكم بوضعه أو كذبه اهـ : ابن تيمية ، وقال 

ن ثبت غري هذا عنه يف موضع آخر            يف هذا املوضع ، فإ) ٣٠ ص٢٧ج
فمعناه أنه متردد يف احلكم عليه ، أو أنه اختلف رأيه فيه ومل نعلم املتقدم من    

  .املتأخر فال يوثق بواحدة حينئذ 

  : قال رسول اهللا : عن ابن عمر قال 
 من جاءين زائراً ال يعلم له حاجة إال زياريت كان حقاً علي أن أكون له((

  )) ..شفيعاً يوم القيامة
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  .رواه الطرباين يف األوسط والكبري ، وفيه مسلمة بن سامل وهو ضعيف 
  ) .٢ ص٤كذا يف امع ج(

  ) .٢٦٥ ص١املغين ج(صححه ابن السكن : وقال احلافظ العراقي 
  :قال  عن ابن عمر عن النيب 

  )) ..من حج فزار قربي يف ممايت كان مكن زارين يف حيايت((
 الطرباين يف الكبري واألوسط ، وفيه حفص بن أيب داود القارئ وثقه    رواه

  .أمحد ، وضعفه مجاعة من األئمة 
  : قال رسول اهللا : عن ابن عمر قال 

  )) ..من زار قربي بعد مويت كان كمن زارين يف حيايت((
 رواه الطرباين يف الصغري واألوسط وفيه عائشة بنت يونس ،    ومل: قال اهليثمي 
  ) .٤/٢كذا يف جممع الزوائد (أجد من ترمجها 

واحلاصل أن أحاديث الزيارة هلا طرق كثرية يقوي بعضها بعضاً ، كما نقله 
خصوصاً وإن          ) ١٤٠ ص٦ج(املناوي عن احلافظ الذهيب يف فيض القدير 

بعض العلماء صححها أو نقل تصحيحها كالسبكي وابن السكن والعراقي   
 يف الشفا ، واملال علي قاري شارحه واخلفاجي كذلك يف نسيم والقاضي عياض

، وكلهم من حفاظ احلديث وأئمته املعتمدين ، ويكفي      ) ٥١١ ص٣ج(الرياض 
أن األئمة األربعة رضي اهللا عنهم وغريهم من فحول العلماء وأركان الدين قالوا 

م املعتمدة ،      كما نقله عنهم أصحام يف كتب فقهه مبشروعية زيارة النيب 
وهذا كاف منهم يف تصحيح أحاديث الزيارة وقبوهلا ألن احلديث الضعيف يتأيد 

  .بالعمل والفتوى ، كما هو معروف من قواعد األصوليني واحملدثني 
]  ]  ]  

  زيارة القرب هي زيارة املسجد
  يف اعتبار الشيخ ابن تيمية
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يارة ، فبعد أن تكلم    للشيخ ابن تيمية رأي نفيس جاء ضمن كالمه عن الز
  :عن بدعية شد الرحل للقرب النبوي احملمدي وحده دون املسجد رجع فقال 

وهذا املعترض وأمثاله جعلوا السفر إىل قبور األنبياء نوعاً من القربة مث ملا رأوا ما 
ذكره العلماء من استحباب زيارة قرب نبينا ظنوا أن سائر القبور يسافر إليها كما 

  :ه ، فضلوا من وجوه يسافر إلي

أن السفر إليه إمنا هو سفر إىل مسجده وهو مستحب بالنص  : أحدمها 
  .واإلمجاع 

أن هذا السفر هو للمسجد يف حياة الرسول وبعد دفنه وقبل      : الثاين 
دخول احلجرة وبعد دخول احلجرة فيه ، فهو سفر إىل املسجد سواء كان القرب   

  …………… أن يشبه به السفر إىل قرب جمرد هناك أو مل يكن ، فال جيوز

 الذي يسمى السفر لزيارة       –أن السفر إىل مسجده : السادس : مث قال 
 هو ما أمجع عليه املسلمون جيالً بعد جيل ، وأما السفر إىل سائر القبور     –قربه 

   .فال يعرف عن أحد من الصحابة والتابعني هلم بإحسان بل وال عن أتباع التابعني

واملقصود أن املسلمني ما زالوا يسافرون إىل مسجده وال يسافرون   : مث قال 
إىل قبور األنبياء كقرب موسى وقرب اخلليل عليهما السالم ، ومل يعرف عن أحد من 

الصحابة أنه سافر إىل قرب اخلليل مع كثرة جميئهم إىل الشام وبيت املقدس ،      
 الذي يسميه بعض الناس زيارة لقربه مثل فكيف جيعل السفر إىل مسجد الرسول

  السفر إىل قبور األنبياء ؟

فيستفاد من كالم الشيخ ابن تيمية فائدة مهمة جداً وهي أنه ال يتصور أبداً    
أن يشد الزائر رحله قاصداً زيارة القرب وحده ، مث ال يدخل إىل املسجد ويصلي فيه 

جلنة اليت فيه ويقابله أنه ال يعقل    ليستفيد من بركاته ومضاعفة صالته ، وروضة ا
أبداً أن يشد الزائر رحله قاصداً زيارة املسجد وحده مث ال يتوجه إىل الزيارة وال  

  .وصاحبيه رضي اهللا عنهما  يقف بالقرب الشريف للسالم على النيب 
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فكيف       : (ولذلك ترى الشيخ يشري يف عبارته إىل هذا املعىن بقوله مثالً 
  .؟ ) لسفر إىل مسجد الرسول الذي يسميه بعض الناس زيارةجيعل ا

  ) .إن السفر إليه إمنا هو سفر إىل مسجده: (وبقوله 
إن السفر إىل مسجده الذي يسمى السفر لزيارة قربه هو ما أمجع عليه : (وبقوله 
  ) .املسلمون

فهذا الرأي اجليد النفيس حيل مشكلة كربى فرقت بيننا معشر املسلمني  
بها كفر بعضنا بعضاً وأخرجه عن دائرة اإلسالم ، ولو سلك من ادعى أنه   وبسب

متبع للسلف مسلك ابن تيمية إمام السلف يف عصره والتمس للناس العذر يف 
مقاصدهم وحسن الظن م لسلم مجع غفري من دخول النار وفازوا باجلنة دار   

  .القرار 
 صدق سواء صرحنا به أو        وهذا هو احلق الذي ندين اهللا به ونعتقده بكل

أو قربه فهو قاصد         أنا مسافر لزيارة النيب : مل نصرح ، فلو قال الواحد منا 
أنا مسافر لزيارة املسجد ، فهو قاصد يف : يف اجلملة مسجده الشريف ، ولو قال 

باط اجلملة القرب ، غاية ما يف األمر أنه فاته التصريح بكل ما يقصده وينويه لالرت
،       الوثيق بني املسجد والقرب الذي هو يف احلقيقة عبارة عن قصد النيب ذاته 

  . ألن املسافر لزيارة القرب إمنا هو مسافر يف احلقيقة إىل النيب نفسه 
 أما القرب حقيقة فال يقصده وال يتوجه إليه مسافر ، وحنن إمنا نتوجه إليه 

اهللا بتلك الزيارة ، ولذلك فالواجب على ونشد رحالنا لزيارته هو ونتقرب إىل 
حنن نزور : املسلمني الزائرين أن يصححوا ألفاظهم ابتعاداً عن الشبهة ، ويقولوا 

أكره للرجل      : ، ومن هنا قال مالك  رسول اهللا ونشد الرحل إىل رسول اهللا 
  .زرت قرب الرسول : أن يقول 

   من األدب يف التعبري اللفظي ،      وفسره العلمـاء من أئمـة املالكيـة بأن ذلك
     ولو كان املسافر لزيارة القرب ال يقصد إال زيارة القرب فقط ملا رأيت هذا االزدحام 

  .الشديد على الروضة املشرفة 
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وملا رأيت الناس يتسابقون ويتدافعون عند فتح أبواب املسجد النبوي حىت 
صون على الصالة يف املسجد   ليكاد يقتل بعضهم بعضاً ، وهؤالء الذين حير

واملسابقة إىل الروضة هم الذين جاءوا لزيارة حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه    
  .وسلم ، وشدوا رحلهم إليه 

]  ]  ]  

  تـحقـيق مفـيد
  حتقيق العالمة الشيخ عطية حممد سامل صاحب تكملة أضواء البيان

امل القاضي باملدينة       وقد ذكر هذه املسألة العالمة الشيخ عطية حممد س
املنورة يف كتابه الذي متم به التفسري املشهور املسمى بأضواء البيان للعالمة املفسر 

  :الشيخ حممد أمني الشنقيطي فقال 

وأعتقد أن هذه املسألة لوال نزاع معاصري شيخ اإلسالم معه يف غريها ملا    
  .كان هلا حمل وال جمال 

،      ا مساس بالعاطفة وحمبة رسول اهللا ولكنهم وجدوها حساسة وهل
  :فأثاروها وحكموا عليه بااللتزام أي بالزم كالمه حينما قال 

ال يكون شد الرحال رد الزيارة ، بل تكون للمسجد من أجل الزيارة        
عمالً بنص احلديث ، فتقولوا عليه ما مل يقله صراحة ، لو محل كالمه على النفي   

وال  ي لكان موافقاً أي ال يتأتى ذلك ألنه رمحه اهللا مل مينع زيارته بدل من النه
السالم عليه ، بل جيعلها من الفضائل والقربات ، وإمنا يلتزم بنص احلديث يف     

كما  جعل شد الرحال إىل املسجد ولكل شيء ، ومنه السالم على رسول اهللا 
  ).٥٨٦ ص٨ج(اء البيان اهـ كالم الشيخ عطية يف أضو. صرح بذلك يف كتبه 

  :مث نقل من نصوص كالم ابن تيمية ما نقلناه عنه مث قال 
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فدل كالمه رمحه اهللا أن زيارة القرب والصالة يف املسجد مرتبطان ، ومن        
ادعى انفكاكهما عملياً فقد خالف الواقع ، وإذا ثبتت الرابطة بينهما انتفى        

 هللا رب العاملني ، وصرح يف موضع آخر اخلالف وزال موجب الرتاع واحلمد
 يف قصر الصالة يف السفر لزيارة قبور الصاحلني عن أصحاب أمحد          ٣٤٦ص

  . تقصر إىل قرب نبينا عليه الصالة والسالم : أربعة أقوال ، الثالث منها 

  :، مث قال الشيخ عطية ) ٥٩٠ ص٨أضواء البيان ج(

 أنه ال انفكاك من حيث الواقع بني    وهذا غاية يف التصريح منه رمحه اهللا
  .الزيارة والصالة يف املسجد عند عامة العلماء 

وأما من مل يعرف هذا فقد ال يقصد إال السفر         : مث قال يف حق اجلاهل 
إىل القرب ، مث إنه البد أن يصلي يف مسجده فيثاب على ذلك ، وما فعله وهو     

  .نه ال يعاقب فيحصل له أجر وال يكون عليه وزر منهي عنه ومل يعلم أنه منهي ع

  ) .٥٩٠ ص٨أنظر أضواء البيان ج(

وبه يظهر لك أن قاصد القرب على كل حال ليس مبحروم من األجر والثواب 
  .أنه مبتدع أو ضال أو مشرك ؟ سبحانك هذا تان عظيم : فهل يقال يف حقه 

  

]  ]  ]  

  

  

  

  

  اإلمام مالك والزيارة
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و من أشد الناس تعظيماً للجناب النبوي وهو الذي كان            اإلمام مالك ه
ال ميشي يف املدينة املنورة متنعالً وال راكباً وال يقضي فيها حاجته احتراماً وتعظيماً 

، وها هو خياطب أمري    املؤمنني  وتكرمياً لتراب املدينة الذي مشى عليه رسول اهللا 
إنك تدخل اآلن  املدينة فتمر : هذا املوضوع ويقول له املهدي ملا جاء إىل املدينة يف 

بقوم عن ميينك ويسارك وهم أوالد املهاجرين واألنصار فسلم عليهم فإنه ما على 
ومن أين قلت : فقال له . وجه األرض قوم خري من أهل املدينة ، وال خري من املدينة 

 على وجه األرض غري قرب ألنه ال يعرف قرب نيب اليوم: ذلك يا أبا عبد اهللا ؟ قال 
  .، ومن قرب حممد عندهم فينبغي أن يعلم فضلهم  حممد 

  ).كذا يف املدارك للقاضي عياض(

زرنا قرب النيب صلى اهللا عليه   : ومن شدة تعظيمه للمدينة أنه كره أن يقال 
مباشرة دون لفظ القرب ،     وآله وسلم ، وكأنه أراد أن يقول القائل زرنا النيب 

  .صلوا يف بيوتكم وال جتعلوها قبوراً :   القرب مهجور بدليل قوله ألن

إنه إمنا كره اللفظ أدباً ال أصل الزيارة فإا من     : قال احلافظ ابن حجر 
أفضل األعمال وأجل القربات املوصلة إىل ذي اجلالل ، وأن مشروعيتها حمل إمجاع 

  ) .٦٦ ص٣فتح الباري شرح صحيح البخاري ج. (بال نزاع 

طواف الزيارة : إمنا كره مالك أن يقال : وقال اإلمام احلافظ ابن عبد الرب 
الستعمال الناس ذلك بعضهم لبعض ، أي فيما بينهم فكره    وزرنا قرب النيب 

تسوية النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم مع الناس أي عمومهم ذا اللفظ ،     
  . نيب سلمنا على ال: وأحب أن خيص بأن يقال 

يريد  وأيضاً فإن الزيارة مباحة بني الناس وواجب شد املطي إىل قربه 
بالوجوب هنا وجوب ندب وترغيب وتأكيد ال وجوب فرض ، واألوىل عندي أن 
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            زرنا النيب : وأنه لو قال  منعه وكراهة مالك له إلضافته إىل قرب النيب 
  : مل يكرهه لقوله 

قربي وثناً يعبد بعدي ، اشتد غضب اهللا على قوم    اللهم ال جتعل ((
  )) ..اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

فحمى إضافة هذا اللفظ إىل القرب والتشبيه بفعل أولئك قطعاً للذريعة     
  .وحسماً للباب 

أكره للرجل أن يزور   : ولو كان املقصود كراهية الزيارة لقال مالك : قلت 
على أن املقصود    ..) أكره للرجل أن يقول اخل : ( قوله ، لكن ظاهر قرب النيب 

  .هو كراهة التعبري ذا اللفظ فقط 

  

]  ]  ]  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عند احلنابلة وغريهم استحباب زيارة النيب 
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مشروعة وقد ذكرها كثري من علماء األمة وأئمة السلف ،  زيارة النيب 
ن زعم أن أئمة احلنابلة ال يقولون وختصيص احلنابلة بالذكر املقصود منه رد فرية م

بذلك ، فاقتضى األمر ختصيصهم بالذكر لرد هذه الفرية ، وإال فإن كتب فقه 
املذاهب اإلسالمية مجيعها مشحونة ومملوءة ذه املسألة فانظر إن شئت كتب     
الفقه احلنفي ، وانظر إن شئت كتب الفقه املالكي ، وكتب الفقه الشافعي    

 وكتب الفقه الزيدي واإلباضي واجلعفري ، فإنك جتدهم قد عقدوا باباً واحلنبلي ،
  .خمصوصاً يف الزيارة بعد أبواب املناسك 

]  ]  ]  

  كالم أئمة السلف يف مشروعية زيارة
  وشد الرحل إىل قربه سيدنا رسول اهللا 

  : القاضي عياض – ١

 السلف ،      نذكر هنا كالم القاضي عياض يف مشروعية الزيارة النبوية عند
  :قال  يف شرحه للحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر عن النيب 

إن اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ، وهو يأرز بني املسجدين ((
  )) ..كما تأرز احلية إىل جحرها

أن اإلميان        : وهو يأرز إىل املدينة معناه :  وقوله : قال القاضي عياض 
راً ذه الصفة ، ألنه يف أول اإلسالم كان كل من خلص إميانه وصح أوالً وآخ

       إسالمه أتى املدينة إما مهاجراً مستوطناً وإما متشوقاً إىل رؤية رسول اهللا 
ومتعلماً منه ومتقرباً ، مث بعده هكذا يف زمن اخللفاء كذلك وألخذ سرية العدل      

 اهللا عليهم فيها ، مث من بعدهم من       منهم واالقتداء جبمهور الصحابة رضوان
العلماء الذين كانوا سرج الوقتوأئمة اهلدى ألخذ السنن املنتشرة ا عنهم ،      
فكان كل ثابت اإلميان منشرح الصدر به يرحل إليها مث بعد ذلك يف كل وقت     

 فال يأتيها       والتربك مبشاهده وآثار أصحابه الكرام ، إىل زماننا لزيارة قرب النيب 
  .إال مؤمن 
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شرح صحيح مسلم . هذا كالم القاضي عياض ، واهللا أعلم بالصواب اهـ 
   .١٧٧للنووي ص
  : اإلمام النووي -٢

عقد اإلمام احلافظ شرف الدين النووي صاحب شرح صحيح مسلم يف    
  كتابه املعروف يف املناسك املسمى باإليضاح ، عقد فصالً خاصاً عن الزيارة   

إذا انصرف احلجاج واملعتمرون من مكة فليتوجهوا إىل مدينة : النبوية ، قال فيه 
  .فإا من أهم القربات وأجنح املساعي  لزيارة تربته  رسول اهللا 

وانظر كالمه أيضاً يف شرح صحيح مسلم عند الكالم على حديث ال تشد     (
  ) .١٠٦ ص٩ج(الرحال 
  : اإلمام ابن حجر اهليثمي -٣
ال احلافظ ابن حجر اهليثمي يف حاشيته على اإليضاح للنووي معلقاً على       ق
: وقد روى البزار والدارقطين بإسنادمها عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال : (قوله 

  : قال رسول اهللا 
  )) ..من زار قربي وجبت له شفاعيت((

بد احلق         رواه أيضاً ابن خزمية يف صحيحه وصححه مجاعة كع:       قال 
  .طرقها كلها لينة ، يقوي بعضها بعضاً: والتقي السبكي ، وال ينايف ذلك قول الذهيب 

  :ورواه الدارقطين أيضاً والطرباين وابن السبكي وصححه بلفظ 
من جاءين زائراً ال حتمله حاجة إال زياريت كان حقاً علي أن أكون له ((

  )) ..شفيعاً يوم القيامة
  :ويف رواية 

  )) ..كان له حقاً على اهللا عز وجل أن أكون له شفيعاً يوم القيامة((
ال حتمله حاجة إال زياريت ، اجتناب قصد ما ال تعلق له    : واملراد بقوله 

أما ما يتعلـق ا من حنو قصد االعتكـاف يف املسجد النبـوي ، وكثرة . بالزيارة 
ندب للزائر فعله ، فال يضر قصده يف العبادة فيه ، وزيارة الصحابة وغري ذلك مما ي
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يسن أن ينوي مع التقرب   : حصول الشفاعة له ، فقد قال أصحابنا وغريهم 
  .بالزيارة التقرب بشد الرحل للمسجد النبوي والصالة فيه كما ذكره املصنف 

حياً وميتاً ، ويشمل الذكر واألنثى اآليت من     مث احلديث يشمل زيارته 
ستدل به على فضيلة شد الرحال لذلك ، وندب السفر للزيارة إذ قرب أو بعد ، في

  .للوسائل حكم املقاصد 

  :وقد أخرج أبو داود بسند صحيح 

  )).ما من أحد يسلم علي إال رد اهللا علي روحي ، حىت أرد عليه السالم((

          على املسلم عليه إذ هو  فتأمل هذه الفضيلة العظيمة وهي رده 
األنبياء أحياء يف قبورهم يصلون ، ومعىن : قربه كسائر األنبياء ملا ورد مرفوعاً حي يف 

  .اهـ . رد روحه الشريفة ، رد القوة النطقية يف ذلك احلني للرد عليه 

  )٤٨٨من اإليضاح ص(

  : اإلمام احلافظ ابن حجر العسقالين -٤

إال إىل   ال تشد الرحال : (قال ابن حجر يف شرحه على البخاري عند قوله 
إال إىل ثالثة مساجد املستثىن منه حمذوف ، فإما أن        : قوله ) . ثالثة مساجد

أو      . ال تشد الرحال إىل مكان يف أي أمر كان إال لثالثة : يقدر عاماً فيصري 
أخص من ذلك ،  ال سبيل إىل األول إلفضائه إىل سد باب السفر للتجارة وصلة 

ها ، فتعني الثاين ، واألوىل أن يقدر ما هو أكثر مناسبة   الرحم وطلب العلم وغري
ال تشد الرحال إىل مسجد للصالة فيه إال إىل الثالثة ، فيبطل بذلك قول    : وهو 

  .من منع شد الرحال إىل زيارة القرب الشريف وغريه من قبور الصاحلني ، واهللا أعلم 

زعم أن شد الرحال      وقد التبس ذلك على بعضهم ف: وقال السبكي الكبري 
إىل الزيارة ملن يف غري الثالثة داخل يف املنع ، وهو خطأ ، ألن االستثناء إمنا يكون     

ال تشد الرحال إىل مسجد من املساجد       : من جنس املستثىن منه ، فمعىن احلديث 
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رحال  أو إىل مكان من األمكنة ألجل ذلك املكان إال إىل الثالثة املذكورة ، وشد ال
  إىل زيارة أو طلب علم ليس إىل املكـان بل إىل من يف ذلك املكـان ، واهللا أعلـم 

  ) .٦٦ ص٣فتح الباري ج. (اهـ 
  : اإلمام الشيخ الكرماين شارح البخاري -٥

إال إىل ثالثة       : (قال الشيخ الكرماين يف شرحه على البخاري عند قوله 
فتقدير الكالم ال تشد الرحال إىل     : والستثناء مفرغ ، فإن قلت ) : مساجد

موضع أو مكان فيلزم أن ال جيوز السفر إىل مكان غري املستثىن ، حىت ال جيوز   
السفر لزيارة إبراهيم اخلليل عليه السالم وحنوه ، ألن املستثىن منه يف املفرغ البد   

  .أن يقدر أعم العام 
ما رأيت   : نوعاً ووصفاً كما إذا قلت املراد بأعم العام ما يناسب املستثىن : قلت 

ما رأيت رجالً أو أحداً إال زيداً ، ال ما رأيت شيئاً أو  : إال زيداً ، كان تقديره 
ال تشد إىل مسجد إال إىل ثالثة ، وقد وقع يف    : حيواناً إال زيداً ، فههنا تقديره 

نف فيها رسائل      هذه املسألة يف عصرنا مناظرات كثرية يف البالد الشامية ، وص
  ) .١٢ ص٧ج(شرح الكرماين . اهـ . من الطرفني لسنا اآلن لبياا 

  : الشيخ اإلمام بدر الدين العيين -٦
وحكى الرافعي عن القاضي             : قال الشيخ العيين يف شرح البخاري 

    فعندي أنه يلزمه الوفاء وجهاً إذا نذر أن يزور قرب النيب : ابن كج أنه قال 
وقال القاضي   . ولو نذر أن يزور قرب غريه ففيه وجهان عندي : واحداً ، قال 

أنه حيرم شد الرحال إىل غري املساجد : عياض ، وأبو حممد اجلويين من الشافعية 
وهو غلط ، والصحيح عند أصحابنا وهو : وقال النووي . الثالثة ملقتضى النهي 

ال تشد : وقال اخلطايب .  أنه ال حيرم وال يكره الذي اختاره إمام احلرمني واحملققون
لفظه خرب ومعناه اإلجياب فيما نذره اإلنسان من الصالة يف البقاع اليت يتربك ا    

أي ال يلزم الوفاء بشيء من ذلك حىت يشد الرحل له ويقطع املسافة إليه غري هذه 
ما إذا نذر الصالة يف الثالثة اليت هي مساجد األنبياء عليهم الصالة والسالم ، فأ

  .غريها من البقاع فإن له اخليار يف أن يأتيها أو يصليها يف موضعه وال يرحل إليها 
  من أحسن حمامـل هذا احلديث أن املراد منـه: وقال شيخنـا زيـن الدين 
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حكم املساجد فقط وأنه ال يشد الرحل إىل مسجد من املساجد غري هذه الثالثة    
ساجد من الرحلة يف طلب العلم ويف التجارة والتنـزه وزيارة فأما قصد غري امل

الصاحلني واملشاهد وزيارة اإلخوان وحنو ذلك فليس داخالً يف النهي ، وقد ورد  
حدثنا هاشم حدثنا        : ذلك مصرحاً به يف بعض طرق احلديث يف مسند أمحد 

عند صالة يف    عبد احلميد حدثين شهر مسعت أبا اخلدري رضي اهللا عنه وذكر 
  : قال رسول اهللا : الطور ، فقال 

ال ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إىل مسجد يبتغي فيه الصالة غري ((
  )) ..املسجد احلرام واملسجد األقصى ومسجدي هذا

عمدة  . (وإسناده حسن ، وشهر بن حوشب وثقه مجاعة من األئمة اهـ 
  ) .٢٥٤ ص٧القاري ج
  :دامة إمام احلنابلة صاحب كتاب املغين  الشيخ أبو حممد ابن ق-٧

ويستحب زيارة قرب      : قال الشيخ أبو حممد موفق الدين عبد اهللا ابن قدامة 
  : قال رسول اهللا : ملا روى الدارقطين بإسناده عن ابن عمر قال  النيب 

  )) ..من حج فزار قربي بعد وفايت فكأمنا زارين يف حيايت((
  :ويف رواية 

  )) ..قربي وجبت له شفاعيتمن زار ((
رواه باللفظ األول سعيد حدثنا حفص بن سليمان عن ليث عن جماهد         

عن ابن عمر ، وقال أمحد يف رواية عبد اهللا عن يزيد بن قسيط عن أيب هريرة أن  
  :قال  النيب 

))     روحي حىت أرد عند قربي إال رد اهللا علي ما من أحد يسلم علي
  )) ..المعليه الس

وإذا حج الذي مل حيج قط يعين من غري طريق الشام ال يأخذ على طريق       
املدينة ألين أخاف أن حيدث به حدث فينبغي أن يقصد مكة من أقصد الطرق       

       كنت جالساً عند قرب النيب : وال يتشاغل بغريه ، ويروى عن العتيب قال 
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 ولَو أَنهم إِذ : مسعت اهللا يقول ! ا رسول اهللا السالم عليك ي: فجاء أعرايب فقال 
ظَّلَمواْ أَنفُسهم جآؤوك فَاستغفَرواْ اللّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدواْ اللّه تواباً  

  : وقد جئتك مستغفراً لذنيب مستشفعاً بك إىل ريب ، مث أنشد يقول رحيماً 
  فنت بالقاع أعظمه    فطاب من طيبهن القاع واألكميا خري من د

  نفسي الفداء لقرب أنت ساكنه     فيه العفاف وفيه اجلود والكرم
:             يف النوم فقال  مث انصرف األعرايب فحملتين عيين فنمت فرأيت النيب 

  اهـ. يا عتيب إحلق األعرايب فبشره أن اهللا قد غفر له 
  ) .٥٥٦ ص٣ن قدامة جاملغين الب        (

  : الشيخ أبو الفرج بن قدامة إمام احلنابلة وصاحب الشرح الكبري -٨
قال الشيخ مشس الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن قدامة احلنبلي يف كتابه  

  :الشرح الكبري 
وقرب           فإذا فرغ من احلج استحب زيارة قرب النيب ] : مسألة [ 

  .صاحبيه رضي اهللا عنهما 
وفيها أن      مث ذكر الشيخ ابن قدامة صيغة تقال عند السالم على النيب 

 ولَو أَنهم إِذ ظَّلَمواْ أَنفُسهم جآؤوك : اللهم إنك قلت وقولك احلق : (يقول 
 وقد أتيتك فَاستغفَرواْ اللّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدواْ اللّه تواباً  رحيماً 

مستغفراً من ذنويب مستشفعاً بك إىل ريب فأسألك يا رب أن توجب يل املغفرة كما 
أوجبتها ملن أتاه يف حياته ، اللهم اجعله أول الشافعني وأجنح السائلني وأكرم األولني 

  ) .واآلخرين برمحتك يا أرحم الرامحني
ه ، قال أمحد      وال تقبيل وال يستحب التمسح حبائط قرب النيب : مث قال 

رأيت أهل العلم من أهل املدينة ال      : ما أعرف هذا ، قال األثرم : رمحه اهللا 
وهكذا     : ، يقومون من ناحية فيسلمون ، قال أبو عبد اهللا  ميسون قرب النيب 

أما املنرب فقد جاء فيه ما رواه إبراهيم : كان ابن عمر رضي اهللا عنهما يفعل ، قال 
  اهللا بن عبد القارئ إنه نظر إىل ابن عمر وهو يضع يده على مقعد النيب ابن عبد

  ) .٤٩٥ ص٣الشرح الكبري ج. (اهـ . من املنرب مث يضعها على وجهه 
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  : الشيخ منصور بن يونس البهويت احلنبلي -٩

كشاف القناع عن منت ((قال الشيخ منصور بن يونس البهويت يف كتابه 
وقربي      غ من احلج استحب له زيارة قرب النيب فصل وإذا فر)) : اإلقناع

:      صاحبيه أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما حلديث الدارقطين عن ابن عمر قال 
   :قال رسول اهللا 

  )) ..من حج فزار قربي بعد وفايت فكأمنا زارين يف حيايت((

  :ويف رواية 

  )) ..من زار قربي وجبت له شفاعيت((

  . سعيد رواه باللفظ األول

  ) :تنبـيه ( 

استحباب شد الرحال       الزم استحباب زيارة قربه : قال ابن نصر اهللا 
إليها ، ألن زيارته للحاج بعد حجه ال متكن بدون شد الرحال ، فهذا كالتصريح 

  ) .٥٩٨ ص٢كشاف القناع ج(اهـ .  باستحباب شد الرحل لزيارته 

  :ي احلنبلي  شيخ اإلسالم حممد تقي الدين الفتوح-١٠

وقرب صاحبيه رضي اهللا        وسن زيارة قرب النيب : قال الشيخ الفتوحي 
تعاىل عنهما ، فيسلم عليه مستقبالً له ، مث يستقبل القبلة ، وجيعل احلجرة عن   

  .يساره ، ويدعو ، وحيرم الطواف ا ، ويكره التمسح ورفع الصوت عندها 

  : الشيخ مرعي بن يوسف احلنبلي -١١

وسن زيارة قرب        : قال الشيخ مرعي بن يوسف يف كتابه دليل الطالب 
      وقرب صاحبيه رضوان اهللا عليهما ، وتستحب الصالة يف مسجده  النيب 

وهي بألف  صالة ، ويف املسجد احلرام مبائة ألف ، ويف املسجد األقصى     
  ) .٨٨دليل الطالب ص(اهـ . خبمسمائة 
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 اإلسالم جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي  اإلمام شيخ-١٢
  ] :الصالت والبشر: [صاحب القاموس قال يف كتابه 

عند قربه آكد فيستحب إعمال املطي        اعلم أن الصالة على النيب 
هو : [إلدراك الفوز ذا الشرف العظيم واملنصب الكرمي ، قال القاضي ابن كج 

 إذا نذر أن يزور قرب النيب : فيما حكاه الرافعي ] القاضي يوسف بن أمحد بن كج
فعندي أن يلزمه الوفاء وجهاً واحداً ، ولو نذر أن يزور قرب غريه ففيه وجهان   

  .عندي ، وقد علم أنه ال يلزمه بالنذر إال العبادات 
ومن صرح باستحباا وكوا سنة من أصحابنا الرافعي يف أواخر باب     

زايل يف اإلحياء والبغوي يف التهذيب والشيخ عز الدين           أعمال احلج ، والغ
ابن عبد السالم يف مناسكه وأبو عمرو بن الصالح ، وأبو زكريا النووي رمحهم اهللا 

  .تعاىل 
  .الشيخ موفق الدين ، واإلمام أبو الفرج البغدادي وغريمها : ومن احلنابلة 
ار له ، عقد هلا فصالً وعدها    صاحب االختيار يف شرح املخت: ومن احلنفية 

  .من أفضل املندوبات املستحبات 
فقد حكى القاضي عياض منهم اإلمجاع على ذلك ، ويف    : وأما املالكية 

كتاب ذيب املطالب لعبد احلق الصقلي عن الشيخ أيب عمران املالكي أن زيارة    
بة ، ويف كالم       يعين من السنن الواج: واجبة ، قال عبد احلق  قرب النيب 

     أن املشي إىل املدينة لزيارة قرب الرسول : العبدي املالكي يف شرح الرسالة 
أفضل من الكعبة ومن بيت املقدس ، وأكثر عبارات الفقهاء أصحاب املذاهب 
تقتضي السفر للزيارة ألم استحبوا للحاج بعد الفراغ من احلج الزيارة ، ومن 

ولَو أَنهم إِذ :قوله تعاىل: نفس الزيارة فاألدلة عليها كثرية منهاالسفر،وأما :ضرورا
   .ظَّلَمواْ أَنفُسهم جآؤوك فَاستغفَرواْ اللّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدواْ اللّه تواباً  رحيماً

  وضـة عليـه         وال شك أنه صلى اهللا عليه وسلم حي ، وأن أعمال أمتـه معر
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الصالت والبشر يف ((انتهى من كتاب . مث ذكر الشيخ مجلة من أحاديث الزيارة 
تأليف شيخ اإلسالم جمد الدين حممد بن يعقوب      )) الصالة على خري البشر

  ) .١٤٧ص(الفريوز آبادي 

  : اإلمام الشيخ حممد بن عالن الصديقي الشافعي شارح األذكار -١٣

] : فإن زيارته أفضل القربات وأجنح املساعي[على قول النووي قال معلقاً 
وهي ال جتب إال ألهل اإلميان ففي  وكيف ال وقد وعد الزائر بوجوب شفاعته 

سالم الزائر      ذلك التبشري باملوت على اإلميان مع ما ينضم إىل ذلك بسماعه 
مسعته ، ومن صلى من صلى علي عند قربي : أخرج أبو الشيخ . من غري واسطة 

وينظر يف سنده ، وأخرج أبو داود وغريه عن    : قال احلافظ . علي بعيداً أعلمته 
  :أنه قال  أيب هريرة عنه 

  )) ..ما من أحد يسلم علي إال رد اهللا علي روحي حىت أرد عليه السالم((

حديث حسن أخرجه أمحد والبيهقي وغريمها وأنبئت عن     : قال احلافظ 
اعتمد مجاعة من األئمة على هذا احلديث يف : لشيخ السبكي يف شفاء السقام قال ا

وهو اعتماد صحيح ألن الزائر إذا سلم عليه وقع الرد    استحباب زيارة قربه 
  .عليه من قرب وتلك فضيلة مطلوبة اهـ 

أقول ورده عليه كذلك بنفسه ولو مل يكن للزائر من القرى إال هذا اخلطاب 
ه الغىن ، كيف وفيه الشفاعة العظمى ومضاعفة الصالة يف ذلك احلرم  لكان في

األسىن ، وقد أورد مجلة من األحاديث يف ذلك التقي السبكي يف شفاء السقام ،  
وابن حجر اهليثمي يف الدر املنظم ، وتلميذه الفاكهي يف حسن االستشارة يف    

  ) .٣١ ص٥ج(ذكار النووية اهـ من الفتوحات الربانية على األ. آداب الزيارة 

  

]  ]  ]  
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  الزيارة النبوية السلفية

ومعلوم أن املقصود بالزيارة هو الزيارة الشرعية وهي اليت بينت السنة النبوية 
  .آداا وما ينبغي أن يفعله الزائر 

قال الشيخ ابن تيمية مبينا الفرق بني زيارة أهل التوحيد وبني زيارة أهل  
التوحيد لقبور املسلمني تتضمن السالم عليهم والدعاء هلم ، فزيارة أهل : (الشرك 

وهو مثل الصالة على جنائزهم ، وزيارة أهل الشرك تتضمن أم يشبهون املخلوق 
باخلالق ، ينذرون له ويسجدون له ويدعونه وحيبونه مثل ما حيبون اخلالق ، فيكونون 

 أن يشرك به املالئكة واألنبياء قد جعلوه هللا نداً وسووه برب العاملني ، وقد ى اهللا
 ما كَانَ لبشرٍ أَن يؤتيه اللّه ) : ٧٩،٨٠: آل عمران آييت (وغريهم ، فقال تعاىل 

الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ للناسِ كُونواْ عباداً لِّي من دون اللّه ولَـكن كُونواْ 
 والَ يأْمركُم أَن تتخذُواْ }٧٩{ما كُنتم تعلِّمونَ الْكتاب وبِما كُنتم تدرسونَ ربانِيني بِ

اإلسراء (وقال تعاىل . الْمالَئكَةَ والنبِيين أَرباباً أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ بعد إِذْ أَنتم مسلمونَ
واْ الَّذين زعمتم من دونِه فَالَ يملكُونَ كَشف الضر  قُلِ ادع) : ٥٦،٥٧: آييت 

أُولَـئك الَّذين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ أَيهم } ٥٦{عنكُم والَ تحوِيالً 
بر ذَابإِنَّ ع هذَابافُونَ عخيو هتمحونَ رجريو بذُوراًأَقْرحكَانَ م ك . قالت طائفة

كان أقوام يدعون األنبياء كاملسيح وعزير ويدعون املالئكة فأخربهم : من السلف 
اهـ . تعاىل أن هؤالء عبيده يرجون رمحته وخيافون عذابه ويتقربون إليه باألعمال 

  ) .٢١اجلواب الباهر يف زوار املقابر لشيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية ص(

إال على هذا املنهج وذا الطريق السوي   وهل زيارتنا لنبينا : قلت 
  .والصراط املستقيم ؟ 

فاهللا يشهد ومالئكته ومحلة عرشه وأهل السماوات واألرض أننا يف زيارتنا 
بشر يوحى إليه ، من خيار        ال نعتقد إال أنه  لسيدنا وموالنا رسول اهللا 

به وخياف عذابه ويتقرب إليه باألعمال ، بل هو أشد الناس عبيد اهللا يرجو رمحة ر
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حرصاً على ذلك ، فهو أتقانا هللا وأخوفنا من اهللا وأعلمنا باهللا وأعرفنا به ،           
ال نشبهه باخلالق وال ننذر له وال نسجد له وال ندعوه وال جنعله هللا نداً وال نسويه          

  . أكثر كم النفس واملال والولد برب  العاملني ، وحنبه كما أمر
]  ]  ]  

  الشيخ ابن القيم والزيارة النبوية
وقد ذكر الشيخ ابن القيم يف قصيدته املعروفة بالنونية كيف تكون الزيارة وما 
هي اآلداب املطلوبة فيها ، وكيف ينبغي أن يكون شعور الزائر وهو واقف أمام 

ه جتاه صاحب القرب وذكر يف آخر      املواجهة الشريفة ، وما ذا ينبغي أن حيس ب
تلك األبيات أن الزيارة ذا اإلحساس والشعور وبتلك الكيفية هي من أفضل 

  :األعمال فقال 
  فإذا أتينا املسجد النبـوي صلــ        ـينـا التحـيـة أوالً ثـنـتـان
  بتمام أركان هلا وخشوعهــــا        وحضور قلب فعل ذي اإلحسـان

  نـا للزيـارة نقصد الــ         ـقرب الشريف ولو على األجفـانمث انثني
  فنقوم دون الـقرب وقفـة خاضع        متذلـل يف السر واإلعــــالن
  فكأنـه يف الـقرب حي ناطــق        فالواقفــون نواكـس األذقــان
  ملـكتهم تلك املهابة فاعتـرت         تلك القــوائم كثرة الرجفــان

  ت تلك العيـون مبائهـا         ولطـاملا غاضـت على األزمــانوتفجر
  وأتى املسلـم بالسـالم يبـة         ووقــار ذي علــم وذي إميان
  مل يرفع األصوات حول ضرحيـه        كـال ومل يسجـد على األذقــان
  كال ومل ير طائفـاً بالقرب أســ        ـبوعـاً كأن القبـر بيت ثـــان

   انثنـى بدعائـه متوجـهـاً        للــه حنــو البـيت ذي األركانمث
  هذي زيارة من غدا متماسكـاً        بشريعـة اإلســالم واإلميـــان
  من أفضل األعمال هاتيك الزيا        رة وهـي يـوم احلشر يف امليــزان

  ) .انظر النونية املشهورة البن القيم(
فقد أعمى اهللا بصرية  ) ن أفضل األعمال هاتيك الزيارةم: (وتدبر قوله رمحه اهللا 

  .بعض من القراء عن قراءا فأنكرها 
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  القرب النبوي الشريف
إن بعض الناس أصلحهم اهللا وهداهم إىل الصراط املستقيم ينظر إىل          

 القرب  النبوي املكرم من الزاوية القبورية فقط وهلذا فإنه ال غرابة يف كل ما يقع يف
ذهنه من تصورات فاسدة وال غرابة يف كل ما يقع يف قلبه من ظنون سيئة    

باملسلمني والزائرين للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم والقاصدين إليه والداعني عند 
، وال جيوز الدعاء عند قربه ، بل      ال تشد الرحال إىل قربه : قربه فتراه يقول 

إن الدعاء عند قربه شرك أو كفر ، وإن     : قد يصل به العنت إىل أن يقول 
استقبال القرب بدعة أو ضالل ، وإن إكثار الوقوف والتردد على القرب شرك أو بدعة 

.      إن القرب أفضل البقاع ومبا فيها الكعبة فقد أشرك أو ضل : أو أن من قال 
ا عليه وهذا التكفري والتضليل هكذا بالكيل اجلزاف دون تبصر أو تعقل خمالف مل

  .السلف الصاحل رضوان اهللا عليهم أمجعني 
وحنن حينما نتكلم عن القرب أو عن زيارة القرب أو عن تفضيل القرب أو شد 

الرحال إىل القرب أو دعاء اهللا وسؤاله أمام القرب فإن املقصود الذي ال خيتلف فيه   
و سيد املرسلني اثنان وال ينتطح فيه عرتان إمنا هو ساكن القرب وصاحباه ، أال وه

واآلخرين وأفضل خملوقات اهللا أمجعني النيب األعظم والرسول األكرم صلى اهللا عليه 
وآله وسلم وما هي قيمة القرب بدونه بل ما هي قيمة املسجد بدونه بل ما هي      

قيمة املدينة املنورة بدونه بل ما هي قيمة املسلمني كلهم بدونه ، فإم لواله ولوال 
اإلميان به وحمبته واإلقرار بالشهادة اليت ال تصح إال به ما كانوا وال قاموا رسالته و

  .وال فازوا وال جنوا 
ومن هنا فإن ابن عقيل احلنبلي ملا سئل عن املفاضلة بني احلجرة والكعبة     

فيها فال واهللا     إن أردت جمرد احلجرة فالكعبة أفضل ، وإن أردت وهو : فقال 
ه وال جنة عدن وال األفالك الدائرة ، ألن باحلجرة جسداً لو وزن ال العرش ومحلت
  ) .كذا يف بدائع الفوائد البن القيم. (بالكونني لرجح 

  .هذا هو املقصود بالقرب وتفضيله وزيارته وشد الرحال إليه 
  زرت الـقرب وإمنا : إنه ال ينبغي أن يقـول : ومن هنـا أيضاً قال العلمـاء 
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:   ، وهذا ما قرره العلماء يف تفسري قول اإلمام مالك رمحه اهللا )٢٧( زرت النيب 
وذلك ألنه إمنا يزور من يسمعه ويراه  زرنا قرب النيب : أكره للرجل أن يقول 

وحيس به ويعرفه ويرد عليه ، فالقضية ليست قضية قرب بل هي أكرب من ذلك    
إذا نظرنا إىل القرب فقط دون وأجل وأرفع من أن ينظر إليها من الزاوية القبورية ، ف

النظر إىل من فيه وجدنا األرواح الطاهرة اليت حتف به من كل جانب ووجدنا   
مواكب متصلة            جسراً مالئكياً متصالً ممتداً من املأل األعلى إىل قرب حممد 

  .ال تنقطع أعدادها وأمدادها ال حيصيها إال احلق جل جالله 

حدثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين        : روى الدارمي يف سننه
أن كعباً       : خالد هو ابن يزيد عن سعيد هو ابن أيب هالل عن نبيه بن وهب 

:        دخل على عائشة فذكروا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال كعب 
 النيب صلى اهللا    ما من يوم يطلع إال نزل سبعون ألفاً من املالئكة حىت حيفوا بقرب

عليه وآله وسلم يضربون بأجنحتهم ويصلون على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
وسلم حىت إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حىت إذا انشقت عنه 

) ٤٤ ص١كذا يف سنن الدارمي ج. األرض خرج يف سبعني ألفاً من املالئكة يزفونه 
.  

أيضاً احلافظ إمساعيل القاضي بسنده وهو جيد يف وروى هذا األثر : قلت 
  .املتابعات والشواهد واملناقب وفضائل األعمال 

وإذا نظرنا ما حول القرب من الروضة اليت هي قطعة من اجلنة واملنرب الذي     
وسيكون يوم القيامة على حوضه العظيم وإىل  اجلذع  نال الشرف األعلى باحلبيب 

لثكلى وسيكون يوم القيامة يف جنة اخللد وسط  أشجارها ، الذي حن إليه حنني ا
إنه دفن يف موضعه باملسجد فال أظن أن عاقالً حريصاً على اخلري يتوقف : وقد قيل 

  .عن الدعاء يف هذه املواضع 

  
                                                        

  .لشفا للقاضي عياض  أنظر ا)٢٧(
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   والدعاء–القرب النبوي 
أنه يستحب ملن زار النيب صلى اهللا عليه     : ذكر العلماء رضي اهللا عنهم 

ن يقف للدعاء فيسأل اهللا تعاىل ما يشاء من اخلري والفضل وال يلزمه         وسلم أ
أن يتوجه إىل القبلة وال يكون يف وقوفه ذلك مبتدعاً أو ضاالً أو مشركاً ، وقد نص 

  .العلماء على هذا األمر ، بل قد ذهب بعضهم إىل القول باالستحباب 
ك بن أنس ملا ناظره           واألصل يف هذا الباب هو ما جاء عن اإلمام مال

ال ترفع ! يا أمري املؤمنني : أبو جعفر املنصور يف املسجد النبوي ، فقال له مالك 
 لَا ترفَعوا أَصواتكُم   : صوتك يف هذا املسجد ، فإن اهللا تعاىل أدب قوماً فقال 

 بِيالن توص قفَو وقد مدح قوماً فقال .  اآلية :َّإِن   مهاتوونَ أَصضغي ينالَّذ 
 ولِ اللَّهسر ندع وذم قوماً فقال .  اآلية : كونادني ينإِنَّ الَّذ  وإن .  اآلية

أستقبل ! يا أبا عبد اهللا : حرمته ميتاً كحرمته حياً ، فاستكان هلا أبو جعفر وقال 
 تصرف وجهك عنه وهو  ومل: ؟ فقال  القبلة وأدعو أم أستقبل رسول اهللا 

وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السالم إىل اهللا تعاىل يوم القيامة ؟ بل استقبله 
  . اآلية  ولَو أَنهم إِذ ظَّلَمواْ أَنفُسهم : واستشفع به فيشفعه اهللا ، قال اهللا تعاىل 

فا يف التعريف الش((  وهذه القصة رواها القاضي عياض بسنده يف كتابه املعروف بـ 
  .يف باب من أبواب الزيارة ، وقد صرح كثري من العلماء ذا ))حبقوق املصطفى

إذا سلم على  : قال ابن وهب فيما يرويه عن مالك : قال الشيخ ابن تيمية 
يقف ووجهه إىل القرب ال إىل القبلة ويدنو ويسلم ويدعو وال ميس القرب    النيب 
  ) .٣٩٦اط املستقيم صمن اقتضاء الصر(اهـ . بيده 

وصرح النووي رمحه اهللا يف كتابه املعروف باألذكار يف أبواب الزيارة ،  
  ) .٢٧٢ ص٨ج(وكذلك يف اإليضاح يف باب الزيارة ، وكذلك يف اموع 

صرح أصحابنا بأنه يستحب       : قال السبكي : قال اخلفاجي شارح الشفا 
مث يسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم ،     أن يأيت القرب ويستقبله ويستدبر القبلة 

اهـ شرح الشفا . مث على الشيخني مث يرجع إىل موقفه األول ويقف فيدعو 
  ) .٣٩٨ ص٣ج(للخفاجي 

]  ]  ]  
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  :رأي الشيخ ابن تيمية 
:           قال الشيخ ابن تيمية بعد نقل أقوال العلماء يف هذا املوضوع 

  ] .وتنازعوا يف تولية القرب ظهره وقت الدعاء فاتفقوا يف استقبال القبلة [
هذه خالصة ما يراه الشيخ ابن تيمية يف هذا املوضوع وهو يدل داللة    
واضحة على أن من وقف أمام القرب يدعو اهللا تعاىل ويسأله من فضله كما شرع    

هو على أساس متني معترب مؤيد بأقوال أئمة من السلف الصاحل رضوان اهللا عليهم 
وتنازعوا يف تولية القرب : [أمجعني ، ولو تأمل املنصف العاقل قول الشيخ ابن تيمية 

لفهم منها ما يطمئن قلبه ويقر عينه ويبشره بأن هؤالء الذين ] ظهره وقت الدعاء
للدعاء عند قربه ما زالوا على التوحيد ، ومن  يقفون بعد السالم على الرسول 
 متنازع فيها بني السلف والكالم خمتلف بينهم بني أهل اإلميان ، وألن هذه املسألة

االستحباب وغريه ، فهل يصل احلال إىل القول بالشرك والضالل ؟ سبحانك هذا 
  .تان عظيم 

]  ]  ]  
  :حتليل كالم الشيخ ابن تيمية 

واملفهوم من كالم الشيخ ابن تيمية هو أن املنهي عنه حقيقة هو حتري      
 قصد القبور للدعاء عندها ورجاء اإلجابة بالدعاء هناك ، أو الدعاء عند القبور أو

تستشعر أن الدعاء عند القرب أجوب من غريه ، أما أن يدعو اهللا تعاىل يف طريقه 
ويتفق أن مير بالقبور فيدعو عندها أو أن يزور قرباً فيسلم على صاحبه مث يدعو يف 

. إنه مشرك أو مبتدع:  يف حقه مكانه ذلك فال يلزمه أن يتحول إىل القبلة وال يقال
قال يف اقتضاء الصراط املستقيم     . وإليك نصوص كالم الشيخ يف هذا املوضوع 

فمما يدخل يف هذا قصد القبور للدعاء عندها أو هلا فإن الدعاء  : ٣٣٦يف صفحة 
  :عند القبور وغريها من األماكن ينقسم إىل نوعني 

حبكم االتفاق ال لقصد الدعاء فيها ،      أن حيصل الدعاء يف البقعة : أحدمها 
  كمن يدعو اهللا تعاىل يف طريقه ويتفق أن مير بالقبور أو من يزورها فيسلـم عليهـا 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢٢٨

  .ويسأل اهللا العافية له وللموتى كما جاءت به السنة فهذا وحنوه ال بأس به 

  أن يتحرى الدعاء عندها حبيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب      : الثاين
غما ي حترمي أو ترتيه وهو إىل التحرمي أقرب : منه يف غريه ، فهذا النوع منهي عنه 

  .والفرق بني البابني ظاهر 

ولو حترى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو اإلجابة بالدعاء يف    
تلك البقعة لكان هذا من العظائم بل لو قصد بيتاً أو حانوتاً يف السوق ، أو بعض 

يد الطرقات يدعو عندها يرجو اإلجابة بالدعاء عندها لكان هذا من املنكرات عوام
  .احملرمة إذ ليس للدعاء عندها فضل 

فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب بل هو أشد من بعضه ألن           
ى عن اختاذها مساجد وعن اختاذها عيداً وعن الصالة عندها           النيب 

  . من هذه املواضع خبالف كثري

إن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء اإلجابة     : ٣٣٨مث قال يف صفحة 
بالدعاء هناك رجاء أكثر من رجائها يف غري ذلك املوطن أمر مل يشرعه اهللا وال    
رسوله وال فعله أحد من الصحابة وال التابعني وال أئمة املسلمني ، وال ذكره أحد  

  . املتقدمني من العلماء الصاحلني

ومن تأمل كتب اآلثار وعرف حال السلف          : ٣٣٩مث قال يف صفحة 
تيقن قطعاً أن القوم ما كانوا يستغيثون عند القبور وال يتحرون الدعاء عندها أصالً 

من اقتضاء (اهـ . بل كانوا ينهون عن ذلك من يفعله من جهاهلم كما ذكرنا بعضه 
  ) .٣٣٩الصراط املستقيم ص

]  ]  ]  
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  رأي الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف الدعاء عند القرب
  الدعاء عند القرب ليس بدعة وال شركاً

:                   سئل الشيخ حممد بن عبد الوهاب عن قوهلم يف االستسقاء 
:      مع قوهلم] خاصة يتوسل بالنيب : [وقول أمحد) ال بأس بالتوسل بالصاحلني(
  ) .وقإنه ال يستغاث مبخل(

فالفرق ظاهر جداً وليس الكالم مما حنن فيه ، فكون بعض يرخص : فقال 
، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك     بالتوسل بالصاحلني وبعضهم خيصه بالنيب 

  :ويكرهه ، فهذه املسألة من مسائل الفقه وإن كان الصواب عندنا قول اجلمهور 
 مسائل االجتهاد ، لكن إنكارنا  إنه مكروه ، فال ننكر على من فعله وال إنكار يف

على من دعا ملخلوق أعظم مما يدعو اهللا تعاىل ويقصد القرب يتضرع عند ضريح 
الشيخ عبد القادر أو غريه يطلب فيه تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإعطاء 
الرغبات ، فأين هذا ممن يدعو اهللا خملصاً له الدين ال يدعو مع اهللا أحداً ، ولكن  

أسألك بنبيك أو باملرسلني أو بعبادك الصاحلني ، أو يقصد قرب : يف دعائه يقول 
معروف أو غريه يدعو عنده لكن ال يدعو إال اهللا خملصاً له الدين ، فأين هذا مما    

انتهى من فتاوى الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف جمموع     . (حنن فيه 
 جامعة اإلمام حممد بن سعود        اليت نشرا٦٨املؤلفات القسم الثالث ص

  ) .اإلسالمية يف أسبوع الشيخ حممد بن عبد الوهاب
  

]  ]  ]  
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  القرب النبوي والتربك بالتمسح به أو الشباك وتقبيله
اعلم أنه ينبغي للزائر أن ال يقبل القرب الشريف وال ميسحه بيديه وال يلصق  

سوة أو الشباك فإن كل ذلك مكروه ملا بطنه وظهره جبداره أو باحلاجز املستور بالك
، وقصد التربك ال ينفي الكراهة      فيه من استعمال خالف األدب يف حضرته 

ألنه جهل مبا يليق من األدب وال اغترار مبا يفعله أكثر العوام فإن الصواب الذي  
  .قاله العلماء وأطبقوا على خالفه كما صرح به النووي يف إيضاحه 

مس    : ر يف املنح واجلوهر يف ترجيحه ، قال يف اإلحياء وأطال ابن حج
  .املشاهد وتقبيلها عادة اليهود والنصارى اهـ 

اتبع طرق اهلدى وال يضرك       : وقال الفضيل بن عياض رمحه اهللا ما معناه 
قلة السالكني ، وإياك وطرق الضاللة وال تغتر بكثرة اهلالكني ، ومن خطر بباله     

 باليد وحنوه أبلغ يف الربكة فهو من جهالته وغفلته ، ألن الربكة إمنا هي  أن املسح
  .اهـ . فيما وافق الشرع وكيف ينبغي الفضل يف خمالفة الصواب 

  ).٢٧٥ ص٨من اموع ج   (
  رأي اإلمام أمحد بن حنبل

وقد جاءت روايات عن اإلمام أمحد يف هذا املوضوع بعضها يفيد            
بعضها يفيد التوقف يف احلكم ، وبعضها يفيد التفريق بني املنرب النبوي جواز ذلك و

وبني القرب ، وذلك جبواز األول والتوقف يف الثاين أو اإلباحة ومهما كان ذلك 
االختالف فإنه ال يصل احلال باحلكم على فاعله بالكفر أو الضالل أو اخلروج     

األمر أنه فعل ما هو خمتلف فيه ، أو        عن امللة أو االبتداع يف الدين غاية ما يف 
ما هو مكروه ، واملقصود هو أال يتخذ ذلك عادة حىت يغتر به العوام ويظنونه من 

  :مستلزمات الزيارة وآداا ، وإليك كالم اإلمام أمحد 
ويف كتاب العلل والسؤاالت لعبد اهللا           : قال يف خالصة الوفا ما نصه 

يتربك مبسه      سألت أيب عن الرجل ميس قرب النيب : بل قال ابن أمحد ابن حن
  .ال بأس به : وتقبيلـه ويفعل باملنرب مثل ذلك رجـاء ثواب اهللا تعاىل ، فقـال 

 قرب          – يعين أمحد بن حنبل –قلت أليب عبد اهللا : قال أبو بكر األثرم 
:       فاملنرب ؟ فقال : له ما أعرف هذا ، قلت : ميس ويتمسح به ؟ فقال  النيب 
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شيء يروونه عن ابن فديك عن   : أما املنرب فنعم ، فقد جاء فيه ، قال أبو عبد اهللا 
ويروونه عن سعيد بن املسيب : قال ] أنه مسح على املنرب [ أيب ذئب عن ابن عمر 

أنه حني أراد اخلروج إىل       : ويروون عن حيىي بن سعيد : يف الرمانة ، قلت 
لعله عند الضرورة : لعراق جاء إىل املنرب فمسحه ودعا فرأيته استحسنه ، مث قال ا

رأيت : إم يلصقون بطوم جبدار القرب ، وقلت له : والشيء ، قيل أليب عبد اهللا 
: أهل العلم من أهل املدينة ال ميسونه ويقومون ناحية فيسلمون ، فقال أبو عبد اهللا 

   .بأيب هو وأمي : ل ، مث قال أبو عبد اهللا نعم وهكذا كان ابن عمر يفع
  :قال الشيخ ابن تيمية 

 فقد روى أمحد وغريه يف التمسح باملنرب والرمانة اليت هي موضع مقعد النيب 
ويده ، ومل يرخصوا يف التمسح بقربه ، وقد حكى بعض أصحابنا رواية يف        

ربه يدعو له والفرق بني مسح قربه ألن أمحد شيع بعض املوتى فوضع يده على ق
، ونقله ابن مفلح عن ) ٣٦٧ص(اهـ اقتضاء الصراط املستقيم . املوضعني ظاهر 

  ) .٥٢٤ص/ ٣ج(اإلمام أمحد يف الفروع 
]  ]  ]  

  القرب النبوي حمفوظ من الشرك والوثنية
      وقد حفظ اهللا تعاىل هذا القرب املشرف باحلبيب األعظم والنيب األكرم 

ه شرك وال شيء من أنواع العبادة اليت ال جيوز صرفها إال هللا ، وال يقع فال يقع عند
يف ذهن أحد أنه وثن يعبد أو قبلة يتوجه إليها بالعبادة وذلك بربكة دعوة رسول    

حيث دعا بذلك فاستجاب اهللا دعاءه وحقق مطلوبه ، قال شيخ         اهللا 
  :أنه قال  عنه عن النيب ويف موطأ مالك رضي اهللا : اإلسالم ابن تيمية 

اللهم ال جتعل قربي وثناً يعبد ، اشتد غضب اهللا على قوم اختذوا قبور ((
  )) ..أنبيائهم مساجد

 وثناً كما اختذ قرب غريه      – وهللا احلمد –وقد استجاب اهللا دعوته فلم يتخذ 
ا بل وال يتمكن أحد من الدخول إىل حجرته بعد أن بنيت احلجرة ، وقبل ذلك م

كانوا ميكنون أحداً من أن يدخل إليه ليدعو عنده ، وال يصلي عنده وال غري ذلك  
مما يفعل عند قرب غريه ، لكن من اجلهال من يصلي إىل حجرته أو يرفع صوته أو 
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يتكلم بكالم منهي عنه ، وهذا إمنا يفعل خارجاً عن حجرته ال عند قربه وإال فهو  
م ميكن أحد قط أن يدخل إىل قربه فيصلى      وهللا احلمد استجاب اهللا دعوته فل

عنده أو يدعو أو يشرك به كما فعل بغريه اختذ قربه وثناً ، فإنه يف حياة عائشة   
رضي اهللا عنها ما كان أحد يدخل إال ألجلها ، ومل تكن متكن أحداً أن يفعل عند قربه 

جد فسد باا       شيئاً مما ى عنه ، وبعدها كانت مغلقة إىل أن أدخلت يف املس
وبىن عليها حائط آخر ، كل ذلك صيانة له أن يتخذ بيته عيداً وقربه وثناً ، وإال 
فمعلوم أن أهل املدينة كلهم مسلمون وال يأيت إىل ما هناك إال مسلم وكلهم  
معظمون للرسول صلى اهللا عليه وسلم وقبور آحاد أمته يف البالد معظمة ، فما  

بالقرب املكرم ، بل فعلوه لئال يتخذ وثناً يعبد ، وال يتخذ بيته فعلوا ذلك ليستهان 
عيداً ، ولئال يفعل به كما فعل أهل الكتاب بقبور أنبيائهم ، والقرب املكرم يف   

احلجرة إمنا عليه بطحاء وهو الرمل الغليظ ليس عليه حجارة وال خشب ، وال هو 
 سداً للذريعة ، كما ى عن إمنا ى عن ذلك مطني كما فعل بقبور غريه وهو 

الصالة وقت طلوع الشمس ووقت غروا لئال يفضي ذلك إىل الشرك ، ودعا اهللا 
، فلم يكن مثل       عز وجل أن ال يتخذ قربه وثناً يعبد فاستجاب اهللا دعاءه 

الذين اختذت قبورهم مساجد فإن أحداً ال يدخل عند قربه البتة ، فإن من كان    
خامت      نبياء إذا ابتدع أممهم بدعة بعث اهللا نبياً ينهى عنها وهو قبله من األ

األنبياء ال نيب بعده فعصم اهللا أمته أن جتتمع على ضاللة وعصم قربه املكرم أن   
يتخذ وثناً فإن ذلك والعياذ باهللا لو فعل مل يكن بعده نيب ينهى عن ذلك وكان   

قد أخرب أنه ال تزال طائفة من أمته  الذين يفعلون ذلك قد غلبوا األمة وهو 
ظاهرين على احلق ال يضرهم من خالفهم وال من خذهلم إىل يوم القيامة ، فلم     

  .اهـ .  يكن ألهل البدع سبيل أن يفعلوا بقربه املكرم كما فعل بقبور غريه 
  ) . للشيخ ابن تيمية١٣من اجلواب الباهر يف زوار املقابر ، ص(

  
]  ]  ]  
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  د على اآلثار النبوية واملشاهد الدينيةالترد
  والتربك بزيارا

كتب يف هذا املوضوع الشيخ ابن تيمية كالماً نفيساً جداً ، وحنن ننقل        
  .منه هذه الفوائد املهمة 

فأما مقامات األنبياء والصاحلني وهي األمكنة اليت قاموا عليها أو أقاموا أو 
  .لكنهم مل يتخذوها مساجد عبدوا اهللا سبحانه وتعاىل فيها 

  :فالذي بلغين يف ذلك قوالن عن العلماء املشهورين 

النهي عن ذلك وكراهته ، وأنه ال يستحب قصد بقعة للعبادة إال    : أحدمها 
قصدها       أن يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع مثل أن يكون النيب 

  . كان يتحرى الصالة عند االستطوانةللعبادة كما قصد الصالة يف مقام إبراهيم وكما

  .وكما يقصد املساجد للصالة ويقصد الصف األول وحنو ذلك 

أنه      [أنه ال بأس باليسري من ذلك كما نقل عن ابن عمر : والقول الثاين 
 كان يتحرى قصد املواضع اليت سلكها النيب صلى اهللا عليه وسلم وإن كان النيب 

  ] .قد سلكها اتفاقاً ال قصداً

سألنا أبا عبد اهللا عن الرجل يأيت هذه املشاهد     يذهب : قال سندي اخلواتيمي 
أن       أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النيب : إليها ترى ذلك ؟ قال 

يصلي يف بيته حىت يتخذ ذلك مصلى ، وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتتبع  مواضع 
أيت الرجل املشاهد إال أن الناس قد أفرطوا يف وأثره فليس بذلك بأس أن ي النيب 

  .هذا وأكثروا فيه 

أنه سئل عن الرجل يأيت هذه املشاهد     : وكذلك نقل عنه أمحد بن القاسم 
أما على حديث ابن أم مكتوم    : اليت باملدينة املنورة وغريها يذهب إليها ؟ فقال 

، )صلي يف بيته حىت يتخذه مسجداًأن يأتيه في: أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم (
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حىت أنه رؤي    كان يتتبع مواضع سري النيب : أو على ما كان يفعل ابن عمر 
يصب هاهنا        كان النيب : (يصب يف موضع ماء ، فسئل عن ذلك ، فقال 

ولكن قد أفرط : ورخص فيه مث قال : قال . أما على هذا  فال بأس : قال ) . ماء
  .كثروا يف هذا املعىن ، فذكر قرب احلسني وما يفعل الناس عنده الناس جداً وأ

  .   روامها اخلالل يف كتاب األدب 
  :قال الشيخ ابن تيمية 

فقد فصل أبو عبد اهللا يف املشاهد وهي األمكنة اليت فيها آثار األنبياء  
     والصاحلني من غري أن تكون مساجد هلم كمواضع باملدينة بني القليل الذي      

  .ال يتخذونه عيداً أو الكثري الذي يتخذونه عيداً كما تقدم 
وهذا التفصيل مجع فيه بني اآلثار وأقوال الصحابة ، فإنه قد روى البخاري     

رأيت سامل بن عبد اهللا يتحرى أماكن من : يف صحيحه عن موسى بن عقبة قال 
يصلي يف  رأى النيب الطريق ويصلي فيها ، وحيدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه 

وحدثين نافع أن ابن عمر كان يصلي يف تلك    : تلك األمكنة ، قال موسى 
  ] .األمكنة

  .فهذا ما رخص فيه أمحد رضي اهللا عنه 
حدثنا أبو معاوية حدثنا : وأما ما كرهه فروى سعيد بن منصور يف سننه 

ا معه يف      خرجن: (األعمش عن املعرور بن سويد عن عمر رضي اهللا عنه قال 
 ،             أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفيلِ حجة حجها فقرأ بنا يف الفجر بـ 

 يف الثانية ، فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا املسجد  لإِيلَاف قُريشٍ و 
  :فقال  ما هذا ؟ قالوا مسجد صلى فيه رسول اهللا : فقال 

اختذوا آثار أنبيائهم بيعاً من    : ا هلك أهل الكتاب قبلكم هكذ((
  )) ..عرضت له منكم الصالة فيه فليصل ومن مل تعرض له الصالة فليمض

عيداً ، وبني أن أهل     فقد كره عمر رضي اهللا عنه اختاذ مصلى النيب 
  .الكتاب إمنا هلكوا مبثل هذا 
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رضي اهللا عنهم يف إتيان        قد اختلف العلماء : قال الشيخ ابن تيمية 
  .املشاهد 

كان مالك وغريه من علماء املدينة يكرهون إتيان    : فقال حممد بن وضاح 
تلك املساجد وتلك اآلثار اليت باملدينة ما عدا قباء وأحداً ، ودخل سفيان الثوري 

  .بيت املقدس وصلى فيه ، ومل يتتبع تلك اآلثار وال الصالة فيها 
وها مطلقاً حلديث عمر رضي اهللا عنه هذا وألن ذلك يشبه   فهؤالء كره

الصالة عند املقابر  إذ هو ذريعة إىل اختاذها أعياداً وإىل التشبه بأهل الكتاب ،    
وألن ما فعله ابن عمر مل يوافقه عليه أحد من الصحابة ، فلم ينقل عن اخللفاء 

حداً منهم كان يتحرى قصد الراشدين وال عن غريهم من املهاجرين واألنصار أن أ
  .)٢٨٢( األمكنة اليت نزهلا النيب 

واستحب آخرون من العلماء املتأخرين إتياا وذكر طائفة من  : مث قال 
املصنفني من أصحابنا وغريهم يف املناسك استحباب زيارة هذه املشاهد وعدوا منها 

  .مواضع ومسوها 
ذلك إال إذا اختذت عيداً      فرخص منها فيما جاء به األثر من : وأما أمحد 

مثل أن تنتاب لذلك وجيتمع عندها يف وقت معلوم كما يرخص يف صالة النساء يف 
املساجد مجاعات وإن كانت بيون خرياً هلن إال إذا تربجن ، ومجع بذلك بني     

اهـ اقتضاء الصراط املستقيم يف خمالفة . اآلثار واحتج حبديث ابن أم مكتوم 
  ) .٣٨٧ص(يم أصحاب اجلح

واحلاصل الظاهر من كالم اإلمام أمحد أنه جييز التردد على اآلثار واملشاهد 
واألماكن املنسوبة إىل األنبياء والصاحلني ويرى أن تتبع ذلك واالعتناء به له أصل يف 
السنة النبوية وهو ليس ببدعة وال ضاللة فضالً عن أن يكون شركاً أو كفراً ، لكنه 

  . ذلك واالشتغال به بصورة زائدة انتقد اإلفراط يف
  .هذه خالصة رأيه رضي اهللا تعاىل عنه 

أما الشيخ ابن تيمية فقد فهم من كالم أمحد التفصيل يف هذا األمر بني       
القليل والكثري ، وفهم أن الكثري من ذلك هو املكروه عند أمحد وحكم عليه       

ة شيئاً وقد بني ابن تيمية القدر الكثري بأنه مكروه فقط ومل يزد على القول بالكراه
                                                        

  . يف امللحق آخر الكتاب ٢١ أنظر تعليق رقم )٢٨٢(
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الذي يصري به هذا التردد والتتبع لآلثار النبوية مكروهاً ، وهو أن تتخذ تلك 
  .األماكن واآلثار عيداً جيتمعون عليه عندها وحيتفلون ا يف أوقات خمصوصة 

ويفهم من كالم الشيخ ابن تيمية أيضأً أن اآلثار اليت ثبت أن               
األنبياء اختذوها مسجداً أو صلوا فيها فإا خارجة عن هذا التفصيل ، وينبين عليه  
أن األماكن واآلثار اليت ثبت أن األنبياء صلوا فيها هلا ميزة على غريها وأا تقصد 

لكنهم             : [للعبادة والصالة ، وهذا صريح كالمه حني قال يف أول البحث 
فقد فصل أبو عبد اهللا يف املشاهد وهي    : (حني قال ، و] مل يتخذوها مساجد

األمكنة اليت فيها آثار األنبياء والصاحلني من غري أن تكون مساجد هلم كمواضع 
) . باملدينة بني القليل الذي ال يتخذونه عيداً والكثري الذي يتخذونه عيداً كما تقدم

  ) .٣٨٥من اقتضاء الصراط ص(اهـ 
  : يف احلديث معىن العيد املنهي عنه

  : وقد حدد الشيخ ابن تيمية معىن العيد املنهي عنه يف احلديث بقوله 
  )) ..ال تتخذوا قربي عيداً((

  :فقال 
ويف اجلملة هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي ى عنه        

  :بقوله  رسول اهللا 
  )) ..ال تتخذوا قربي عيداً((

عني يف وقت معني عائداً بعود السنة أو الشهر         فإن اعتياد قصد املكان امل
أو األسبوع هو بعينه معىن العيد مث ينهى عن دق ذلك وجله وهذا هو الذي      

وقد أفرط الناس يف هذا جداً وأكثروا ، وذكر   : تقدم عن اإلمام أمحد إنكاره قال 
  .ما يفعل عند قرب احلسني 

بورهم أعياداً فهو مما حرمه اهللا ورسوله فأما اختاذ ق: وقال يف موضع آخر 
واعتياد قصد هذه القبور يف وقت معني واالجتماع العام عندها يف وقت معني       
هو اختاذها عيداً كما تقدم وال أعلم بني املسلمني من أهل العلم يف ذلك خالفاً     
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 الذي أخربنا وال يغتر بكثرة العادات الفاسدة ، فإن هذا من التشبه بأهل الكتابني
  ) .٣٧٧ص(اهـ اقتضاء الصراط املستقيم . أنه كائن يف هذه األمة  النيب 

  :عقيدة املؤلف 
وهذا الذي ذكره الشيخ ابن تيمية هو عني ما نعتقده يف هذا املوضوع     
بفضل اهللا سبحانه وتعاىل وهو ما ندعو إليه وحنث الناس عليه يف كل جمال ويف     

أو اآلثار واملشاهد عيداً وننهاهم      نهاهم أن يتخذوا قرب النيب كل مناسبة إننا ن
أن خيصوها بشيء من أنواع العبادات اليت ال جيوز صرفها إال هللا سبحانه وتعاىل ، 

وننهاهم أن خيصصوا هلا يوماً جيتمعون فيه وحيتفلون به ، هذا ما نعتقده وندين اهللا   
لف عن سلف وأبناء عن آباء ، بفضل اهللا به ، ال من اليوم وال من األمس بل خ

  .سبحانه وتعاىل 
فالواجب علينا أن نالحظ بعني االعتبار هذه األقوال والتحليالت العلمية 

الدقيقة اليت تدل على حسن الفهم يف تذوق العلم وأن ال نبادر إىل تكفري     
بوية واهتمامهم املسلمني أو احلكم عليهم بالضالل والبدعة رد تتبعهم لآلثار الن

باملقامات واملشاهد واألماكن املنسوبة إىل األنبياء والصاحلني ، وأن حنسن الظن م 
وأن نعلم أن املقصود األصلي هو اهللا سبحانه وتعاىل ، وهذه كلها أسباب ووسائل 
تزيد يف النفس اإلميان واالعتبار واالدكار واالرتباط بأصحاا وتارخيهم ، وهم 

ة للبشر مع ما يف ذلك من التعرض للنفحات والربكات املتنـزلة يف القدوة احلسن
أماكن اخلري ومواطن اهلدى ألن األماكن اليت كانت معمورة بأهل اخلري والصالح   
ال تزال هي حمل الرضا والرضوان ، واألماكن اليت كانت معمورة بأهل الشر 

ال يدخلوا ديار مثود أصحابه أن  والفساد هي حمل السخط والغضب ، ولذلك أمر 
إال وهم باكون ، وأن ال يشربوا من مائها ، بل أمرهم أن يهريقوا ما أخذوه ، وأن  
ال يأكلوا ما طبخوه ا ، وكذلك أمرهم باإلسراع يف املشي إذا دخلوا وادي حمسر 

  .املعروف بوادي النار 
  .وية بالتربك باآلثار النب: وقد فصلنا هذا املوضوع بعينه يف مبحث خاص 

  االعتناء باآلثار واملشاهد
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احملافظة على اآلثار النبوية أصل عظيم وتراث كرمي وتاريخ ، إنه تاريخ األمة 
الذي تفخر به والذي يظهر به شرفها وشرف رجاهلا وأئمتها الذين بنوا جمدها وأقاموا 
 عزها وصنعوا منها أمة قائدة رائدة يف كل جمال ، ولذلك فإن إمهال هذه اآلثار 
إهدار لشواهد احلضارة اإلسالمية الواقعية ومسخ ألصول طبيعية باقية من تراثنا 
اإلسالمي وجناية على أعز ما متلكه األمة يف هذا اال ، إنه هو وصمة يف اجلبني 
وقذاة يف العني يعكر صفو الرؤية ويشوه الصورة ويفوت علينا خرياً عظيماً ال  

ه وتنطمس رسومه مث ال يبقى منه شيء مث          يعوض وال يدرك ألنه ستتغري معامل
  .ال يبقى من يعرف منه شيئاً 

فإن قيل إن بعض الناس يتخذها عيداً ويشرك باهللا عندها بعبادا دون اهللا      
  .أو بالطواف حوهلا وربط احلبال وإلقاء األوراق أو الذبح هلا 

نهى عنه وحنذر الناس   إن ذلك كله ال نرضاه وال نوافق عليه بل ون: فنقول 
منه وهو من اجلهل الذي جيب حماربته ألن هؤالء يؤمنون باهللا ويقرون له بالتوحيد 
ويشهدون أنه  ال إله إال هو ولكنهم خيطئون العمل وجيهلون الصواب ، فالواجب 

تعليمهم وإرشادهم ولكن ذلك كله ال يدعو إىل إمهاهلا أو إزالتها وحموها من   
ذار بتلك احلجج اعتذار بارد وتعليل عليل ليس مبقبول عند العلماء الوجود واالعت

والعقالء إذ ميكن إزالة تلك العوارض إذا وجدت باملنع واملراقبة واألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر والدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة واخللق احلسن مع بقاء 

فظاً ألصالة األمة ووفاء للتاريخ وأداء لألمانة آثارنا واحملافظة عليها واالعتناء ا ح
،  اليت يف أعناقنا واليت هي جزء أصيل من تارخينا ايد وتاريخ نبينا حممد 

واملفكرون اليوم حيافظون على آثار بائدة ألمم ملعونة مسخوطة معذبة ممن سبقنا 
اهد يف     كقوم مثود وعاد ، فهل يصح أن حنافظ على تلك اآلثار ونعتين ا وجن

سبيل بقائها ونضيع آثار أشرف خلق اهللا الذي تشرفت به البالد والعباد وأعز اهللا   
به األمة ورفعها وجعل هلا املكانة العالية والرتبة السامية اليت ما ناهلا نائل وال وصل 

  .إليها واصل إال بسبب االنتماء إىل احلظ السعيد واد التليد حممد بن عبد اهللا 
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  :ناء القرآن بآثار األنبياء السابقني اعت

ذكر اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز قصة تابوت بين إسرائيل الذي       
  :جعله عالمة صحة ملك طالوت عليهم فقال 

كُمبن رةٌ مينكس يهف وتابالت كُميأْتأَن ي هلْكةَ مإِنَّ آي مهنِبِي مقَالَ لَهةٌ  ويقبو 
مما ترك آلُ موسى وآلُ هارونَ تحملُه الْمآلئكَةُ إِنَّ في ذَلك آليةً لَّكُم إِن كُنتم 

 نِنيمؤم.   

هذا التابوت شأنه عظيم ومقامه كرمي وكان عندهم يقدمونه بني أيديهم يف 
 به ومبا فيه ، فال يقاتلون   حروم فيحصل هلم النصر بربكة التوسل إىل اهللا تعاىل

أحداً  من أعدائهم إال ويكون معهم هذا التابوت ، وقد أخرب اهللا تعاىل يف اآلية عن 
 وبقيةٌ مما ترك     : حمتوياته بأنه فيه سكينة إهلية وآثار نبوية وهي اليت قال عنها 

 ، وهذه البقية من تركة آل هارون هي آلُ موسى وآلُ هارونَ تحملُه الْمآلئكَةُ 
كذا يف تفسري ابن . عصا موسى وعصا هارون وثيابه والنعالن ولوحان من التوراة 

. ، وفيه أيضاً طست من ذهب كان يغسل فيه صدور األنبياء ) ٣١٣ ص١ج(كثري 
  ) .٨ ص٢ج(انتهى من البداية والنهاية 

املصطفني األخيار من عباد     وبسبب هذه اآلثار العظيمة املنسوبة إىل أولئك 
اهللا عظم اهللا قدر هذا التابوت ورفع شأنه وحفظه ورعاه برعايته اخلاصة ملا غلبوا 

بسبب معاصيهم وخمالفتهم إذ مل تتحقق أهليتهم لالحتفاظ به فعاقبهم اهللا تعاىل   
بأخذه وسلبه منهم مث حفظه اهللا تعاىل مث رده إليهم ليكون عالمة على صحة ملك 

الوت عليهم ، وقد رده إليهم بالتعزيز والتكرمي والتقدير إذ جاءت به املالئكة حتمله ط
  .إليهم 

فأي عناية أعظم من هذه العناية باآلثار واالهتمام ا واحملافظة عليها وتنبيه 
  .العقول واألفهام إىل أمهية ذلك األمر وجاللته وقيمته التارخيية والدينية واحلضارية 

]  ]  ]  
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  فظة اخللفاء الراشدين على خامت النيب حما
اختذ      : روى اإلمام البخاري بسنده عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال 

رسول اهللا صلى اله عليه وآله وسلم خامتاً من ورق وكان يف يده مث كان بعد يف    
يد أيب بكر مث كان بعد يف يد عثمان حىت وقع بعد يف بئر                       

  .أريس نقشه حممد رسول اهللا 
رواه البخاري يف الصحيح يف كتاب اللباس باب خامت الفضة ، قال        

أنه التمس فلم يوجد ، وجاء يف رواية ابن : جاء يف رواية النسائي : احلافظ ابن حجر 
  ) .٣١٣ ص١٠فتح الباري ج(اهـ . أنه كان يف يد عثمان ست سنني : سعد 

اهـ عمدة القاري   .  أريس حديقة بقرب مسجد قباء وبئر: قال العيين 
وهذه البئر صارت معروفة اليوم ببئر اخلامت وهو خامت  : قلت ) . ٣١ ص٢٢ج(

الذي سقط فيها أيام خالفة عثمان وقد اجتهد ثالثة أيام يف    رسول اهللا 
بة      أنظر املغامن املطابة يف معامل طا. (استخراجه بكا ما وجد سبيالً فلم يلقه 

  ) .٢٦للفريوز آبادي ص
]  ]  ]  

  حمافظة اخللفاء الراشدين على حربة كانت عند النيب 
لقيت يوم   : روى اإلمام البخاري بسنده إىل الزبري رضي اهللا تعاىل عنه قال 

بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج ال يرى منه إال عيناه وهو يكىن          
نا أبو ذات الكرش فحملت عليه بالعرتة فطعنته يف عينه أ: أبا ذات الكرش فقال 

لقد وضعت رجلي عليه مث متطأت : فأخربت أن الزبري قال : فمات ، قال هشام 
فسأله إياها رسول اهللا       : فكان اجلهد أن نزعتها وقد انثىن طرفاها ، قال عروة 

  فأعطاه ، فلما قبض رسول اهللا عطاه إياها ،      أخذها مث طلبها أبو بكر فأ
فلما قبض أبو بكر سأله إياها عمر ، فأعطاه إياها ، فلما قبض عمر أخذها ، مث  

  طلبها عثمان منه فأعطاه إياها ، فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد اهللا 
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  .ابن الزبري ، فكانت عنده حىت قتل 

 ، وقوله فحملت عليه رواه البخاري يف كتاب املغازي باب شهود املالئكة بدراً
  .هي شبه العكاز : العرتة بفتح النون هي كاحلربة ، وقال بعضهم . بالعرتة 

وحاصل القصة هو أن الزبري قتل عبيدة بن سعيد بن العاص يوم بدر طعنه      
منه تلك العرتة عارية فأعطاه ، فلما      يف عينه بالعرتة فمات ، مث طلب النيب 

 مث طلبها أبو بكر من الزبري عارية فأعطاه وبقيت عنده إىل أن أخذها الزبري قبض 
مات مث رجعت إىل الزبري صاحبها األول مث طلبها عمر من الزبري فأعطاه وبقيت  
عنده مدة حياته مث رجعت إىل الزبري صاحبها األول مث طلبها عثمان منه فأعطاه إياها 

. حبها األول فكانت عنده حىت قتلفلما قتل عثمان وقعت عند علي فطلبها الزبري صا
  ) .١٠٧ ص١٧ ، وعمدة القاري ج٣١٤ ص٧الفتح ج(أنظر 

وحنن نتساءل ملاذا هذا احلرص العظيم واالهتمام ذه احلربة واحلراب كثرية ، 
ولعل هناك ما هو أحسن منها وأجود وممن هذا احلرص ؟ إنه من اخللفاء األربعة 

  .ان التوحيد وأمناء الدين الراشدين املهتدين أئمة الدين وأرك

]  ]  ]  

  حمافظة عمر بن اخلطاب على ميزاب العباس
  ألنه وضعه 

كان للعباس ميزاب على :  قال – رضي اهللا عنهما –عن عبد اهللا بن عباس 
 فلبس عمر ثيابه يوم اجلمعة وقد كان ذبح للعباس – رضي اهللا عنه –طريق عمر 

 دم الفرخني فأصاب عمر فأمر عمر بقلعه   فرخان ، فلما واىف امليزاب صب فيه من
واهللا   : مث رجع فطرح ثيابه ولبس غريها ، مث جاء فصلى بالناس فأتاه العباس فقال 

عزمت عليك ملا  : ، فقال عمر للعباس  إنه املوضع الذي وضعه رسول اهللا 
ففعل        صعدت على ظهري حىت تضعه يف املوضع الذي وضعه رسول اهللا 

  ) .٦٦ ص٧ج(كذا يف الكرت . لعباس ذلك ا
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  :وقال اإلمام أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة يف كتابه املغين 

وال جيوز إخراج امليازيب إىل الطريق األعظم وال جيوز إخراجها إىل درب  : فصل
  .نافذ إال بإذن أهله 

 رضي اهللا – ألن عمر جيوز إخراجها إىل الطريق:   وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي 
:  اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزاباً إىل الطريق فقلعه ، فقال العباس –عنه 

واهللا ال نصبته إال على ظهري واحنىن : بيده ؟ فقال  تقلعه وقد نصبه رسول اهللا 
  ) .٤/٥٥٤(اهـ من املغين البن قدامة . حىت صعد على ظهره فنصبه 

  آلثارابن عمر مل يكن وحده مع ا

اشتهر ابن عمر رضي اهللا عنهما بتتبعه لآلثار واعتنائه ا وحمافظته عليها ، قال 
سئل اإلمام أمحد بن حنبل عن الرجل يأيت هذه املشاهد ،    : الشيخ ابن تيمية 

حىت أنه     أن ابن عمر كان يتتبع مواضع سري النيب : فأجاب وذكر يف جوابه 
يصب         كان النيب : ن ذلك ، فقال رؤي يصب يف موضع ماء ، فسئل ع

  .هاهنا ماء 

رأيت سامل بن عبد اهللا : وروى البخاري يف صحيحه عن موسى بن عقبة قال 
يتحرى أماكن من الطريق ويصلي فيها وحيدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النيب 

  لي يف وحدثين نافع أن ابن عمر كان يص: يصلي يف تلك األمكنة ، قال موسى
  ) .٣٨٥ص(اقتضاء الصراط املستقيم . تلك األمكنة اهـ 

ولكن مل ينفرد ابن عمر ذا األمر بل شاركه كثري من الصحابة رضي اهللا عنهم 
يف التتبع لآلثار واحملافظة عليها واالهتمام ا ، وقد ذكرنا ما يؤيد هذا من قبل من 

فعلهم سنة متبعة مستمدة  النيب فعل اخللفاء الراشدين واألئمة املهدين الذين جعل 
من سنته وهديه وأمر بالتمسك ا والرجوع إليها ، ومعلوم أن سنتهم هي سنته ألم 

  . ال كالم وال اجتهاد وال نظر أمام كالمه الذي صح وثبت عنه 
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وذكرنا يف مبحث التربك باآلثار مجلة صاحلة من النصوص اليت هلا اتصال وثيق 
نجلي ويتضح كيف كان الصحابة رضي اهللا عنهم يتربكون بآثاره ذا املبحث وا ي

وفيهم ابن عمر وغريه ، واحلق أن هذا البحث وذاك متصالن ونابعان من أصل واحد 
ألن التربك باآلثار هو فرع احملافظة عليها واالعتناء ا إال أن الثانية ألصق بالتاريخ 

  .حملبة والتعلق واحلضارة االجتماعية واألوىل أنسب لإلميان وا

  ابن عباس واآلثار القدمية

ملا أراد عبد اهللا بن الزبري هدم الكعبة مجع الصحابة فاستشارهم يف ذلك فاقترح 
عليه ابن عباس أن ال يهدمها كلها وأن يصلح املواضع اليت حتتاج إىل إصالح فقط 

 العهد األول ليبقى الصاحل على ما هو عليه حمافظة على احلجارة القدمية اليت كانت يف
  . عهد اإلسالم عهد البعثة عهد النيب 

حني غزاها أهل الشام ) زمن يزيد بن معاوية(ملا احترق البيت :   عن عطاء قال 
تركه ابن الزبري حىت قدم الناس املوسم يريد أن جيرئهم . فكان من أمره ما كان 

أشريوا ! ا الناس يا أيه: فلما صدر الناس قال . على أهل الشام ) أو يحرم(
: علي يف الكعبة أنقضها مث أبين بناءها أو أصلح ما وهي منها ؟ قال ابن عباس

فإين قد فُرق يل رأي فيها أرى أن تصلح ما وهي منها وتدع بيتاً أسلم الناس 
  . عليه وأحجاراً أسلم الناس عليها وبعث عليها النيب  

 ٩٢/٩٤ئها شرح النووي صصحيح مسلم كتاب احلج باب نقض الكعبة وبنا(
  ).٩ج

  

  

]  ]  ]  
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  غرية عمر على اآلثار النبوية

وقد كان سيدنا عمر رضي اهللا عنه شديد الغرية على اآلثار النبوية عظيم   
العناية ا واحلماية هلا ، ولذلك ملا رأى الناس جمتمعني على شجرة زعموا أا    

ذكرها اهللا تعاىل يف كتابه بقوله  شجرة الرضوان اليت حصلت عندها بيعة الرضوان و
 ةرجالش تحت كونايِعبإِذْ ي نِنيمؤنِ الْمع اللَّه يضر لَقَد  إذ كان رضي اهللا عنه ، 

يعرف حق املعرفة أن الشجرة غري معروفة وال أحد يعلم مكاا فضالً عن عينها وأن 
ها هم بأنفسهم ال يعرفوا فكيف أصحاا الذين حضروها وشهدوها وبايعوا حتت

بغريهم بل قد صرحوا بذلك كما جاء يف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما 
فبحثنا عن الشجرة فلم يقع    : إنه جاء يف العام التايل لعام بيعة الرضوان ، قال 

  .عليها رجالن 

ا ، وقول لقد رأيت الشجرة مث أنسيتها بعد فلم أعرفه: قال املسيب والد سعيد 
ما هذا     : طلعت حاجاً فمررت بقوم يصلون فقلت : طارق بن عبد الرمحن 

بيعة الرضوان فأتيت      هذه الشجرة حيث بايع رسول اهللا : املسجد ؟ قالوا 
حدثين أيب أنه كان فيمن بايع حتت الشجرة     : سعيد بن املسيب فأخربته ، فقال 

ويف رواية  . نسيناها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم فلما خرجنا من العام املقبل : قال 
أنظر صحيح البخاري كتاب املغازي ، باب غزوة    . فعميت علينا : أنه قال 

  .احلديبية ، وصحيح مسلم كتاب اإلمارة باب استحباب متابعة اإلمام 

أي مل يتفق رأي رجلني على شجرة واحدة بالتعيني ، فإذا كان هذا يف      
واحدة يف عهد واحد ومع توافر وجود أصحاب الرضوان الذين حضروا خالل سنة 

  .عندها وبايعوا حتتها فما بالك بشجرة ظهرت يف زمن عمر بعد سنوات عديدة 
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اختلف العهد ومات أكثر من حضر املوقف ، واختلف الناس يف تعيني   
         الشجرة املباركة اليت تشرفت بالبيعة احملمدية ، وحصل عندها أعظم موقف

من مواقف التضحية واجلهاد اهتزت له السموات واألرض ، وشهدته املالئكة  
 لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِني إِذْ يبايِعونك تحت : الكرام وسجله القرآن بقوله 

  . اآلية ابهم فَتحاً قَرِيباً الشجرة فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السكينةَ علَيهِم وأَثَ
مث كان عند هذه الشجرة املباركة امليمونة إعالن منقبة من أعظم مناقب 

 إِنَّ الَّذين : سجلها القرآن بقوله  وخصائص النيب األعظم والرسول األكرم 
 يهِمدأَي قفَو اللَّه دي ونَ اللَّهايِعبا يمإِن كونايِعبي اآلية .  

فعمر رضي اهللا عنه مل يقطعها ليمنع التربك باآلثار أو ألنه ال يرى ذلك ومل    
يقع ذلك املعىن يف قلبه أصال ومل خيطر على باله أبداً بدليل أنه رضي اهللا عنه ثبت  
عنه التربك وطلب التربك باآلثار وحنوها كطلبه من أيب بكر العرتة اليت كانت عند 

وغري ذلك ، وكان رسول اهللا        افظته على خامت رسول اهللا وحم رسول اهللا 
   ًقد استعار تلك العرتة من الزبري كما يف البخاري يف باب شهود املالئكة بدرا

  ) .٢٦٤ ص٦ج(ويف نسخة القسطالين . اهـ من املغازي 
]  ]  ]  

  االهتمام بالنعال النبوية والقيام بدراسة علمية هلا
وية اليت نالت اهتمام العلماء وعنايتهم النعال النبوية ، بل  ومن اآلثار النب

حظيت بدراسة عميقة ودقيقة عن صفتها ومثاهلا ولوا ، فكتبوا عنها البحوث 
  .املتخصصة وألفوا فيها الرسائل املستقلة 

واملقصود من ذلك كله هو صاحب النعال ، أال وهو النيب األعظم      
  .عليه وسلم والرسول األكرم صلى اهللا 

وإذا كنا تم بآثار العظماء ومالبسهم وثيام ومتاعهم ونبذل يف حصيلها  
نفسي له  الغايل والرخيص ونقيم هلا املتاحف اخلاصة واخلرباء املتخصصني فإنه 
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الفداء أوىل وأحق ، فلو بذلت املهج وحر األموال يف سبيل ذلك لكان رخيصاً  
  .ألجله صلى اهللا عليه وسلم 

]  ]  ]  
  اهتمام اململكة باآلثار

ولقد وفق اهللا حكومتنا السنية إىل العناية باآلثار عناية عظيمة ، حرصاً على 
تراثنا ايد ، وحفظاً ملعامل احلضارة اإلسالمية التارخيية ، فجعلت هلا دائرة خاصة 

رسوم وأصدرت هلا نظاماً خاصاً معتمداً بامل) إدارة اآلثار ( تعتين وتم ا تسمى 
  .)٢٩( هـ٢٣/١٣٩٦وتاريخ  /٢٦/امللكي رقم م

الس     ( وأنشأت جملساً خاصاً للنظر فيما يتعلق ذا املوضوع يسمى 
 هـ ، ٢١/٢/١٣٩٨ وتاريخ ٢٣٥وصدر قرار جملس الوزارة رقم ) األعلى لآلثار 

ج بتكوين أعضائه برئاسة وزير املعارف وعضوية مندوبني عن الداخلية واملالية واحل
  .واألوقاف واإلعالم واآلثار 

وبني النظام أن اهلدف من إنشاء الس األعلى لآلثار هو جتميع أكرب قدر     
  .من اخلربات لضمان وصول دائرة اآلثار إىل غايتها املرجوة 

  :احملافظة على اآلثار 
تتوىل دائرة اآلثار بالتعاون مع            : من النظام  ) ٦( جاء يف املادة 

 احملافظة على اآلثار واملواقع األثرية – كل يف اختصاصه –ألجهزة األخرى يف الدولة ا
كما تتوىل تقرير أثرية األشياء واملباين التارخيية واملواقع وما جيب تسجيله من آثار 
ويعين تسجيل أثر ما إقرار الدولة بأمهيته التارخيية أو الفنية وعملها على صيانته 

  .ملظهر الالئق وفقاً ألحكام هذا النظام ودراسته وإظهاره با
]  ]  ]  

  املساجد وأماكن العبادة من أهم اآلثار
  :آثار ثابتة وآثار منقولة : اآلثار نوعان  ) : ٧( وجاء يف املادة 

                                                        
   .١٣٩٩ أنظر املذكرة اخلاصة بنظام اآلثار الصادرة عن وزارة املالية واالقتصاد الوطين سنة )٢٩(
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اآلثار الثابتة هي اآلثار املتصلة باألرض مثل الكهوف الطبيعية أو    ) أ ( 
سان القدمي ، والصخور اليت رسم           احملفورة اليت كانت خمصصة حلاجات اإلن

أو حفر عليها اإلنسان صوراً أو نقوشاً أو كتابات وكذلك أطالل املدن واملنشآت 
املطمورة يف بطون التالل املتراكمة واألبنية التارخيية املنشأة لغايات خمتلفة كاملساجد 

احلصون واألسوار وأماكن العبادة األخرى والقصور والبيوت يف املشايف والقالع و
واملالعب واحلمامات واملدافن والقنوات املشيدة والسدود وأطالل تلك املباين وما 
تصل ا كاألبواب والنوافذ واألعمدة والشرفات والسالمل والسقوف واألفاريز 

  .والتيجان وما شابه ذلك 
  اآلثار املنقولة هي اليت صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن األرض    ) ب ( 

أو عن املباين التارخيية واليت ميكن تغيري مكاا كاملنحوتات واملسكوكات واملنقوش 
واملخطوطات واملنسوجات واملصنوعات مهما كانت مادا والغرض من صنعها 

  .ووجوه استعماهلا 
  :اآلثار ومشاريع اهلدم والتخطيط 

من            التحذير من تغيري اآلثار سواء من األهايل أم : جاء يف النظام 
حيظر اتالف اآلثار املنقولة أو الثابتة أو        ) : ١١( ختطيط املدن تقول املادة 

حتويرها أو إحلاق الضرر ا أو تشويهها بالكتابة والنقش عليها أو تغيري معاملهما كما 
حيظر على األهايل إلصاق اإلعالنات أو وضع الالفتات يف املناطق األثرية وعلى  

  .ة التارخيية املسجلة األبني
يتعني عند وضع مشروعات ختطيط املدن والقرى أو  ) : ١٢( وتقول املادة 

توسيعها أو جتميلها احملافظة على املناطق واملعامل األثرية فيها ، وال جيوز إقرار 
مشروعات التخطيط اليت يوجد يف نطاقها آثار ، إال بعد اخذ موافقة دائرة اآلثار 

ائرة اآلثار حتديد األماكن اليت يوجد فيها معامل أثرية وإحاطة جهاز عليها ، وعلى د
  .ختطيط املدن علماً بذلك 

ومعلوم أن اآلثار اليت نص النظام على أن منها املساجد وأماكن العبادة    تشمل 
أو أصحابه الكرام بل    هذه هي  بالدرجة األوىل اآلثار الدينية املنسوبة إىل النيب 
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 تستحق التكرمي والتقدمي ، وهي اليت يفخر ا املؤمن ويعتز ،  وهي اليت اآلثار اليت
  .تذكر األبناء باآلباء واخللف بالسلف 

  احلجرة النبوية واملسجد الشريف
وقد أراد بعض املفتنني تغيري وضع احلجرة النبوية بإخراج القرب الشريف   

د بن عبد العزيز غضب   املكرم من املسجد ، فلما مسع بذلك املرحوم امللك خال
غضباً شديداً وثارت فيه احلمية الدينية وتكلم كالماً رادعاً لصاحب ذلك االقتراح 
األثيم مسعه من كان حاضراً يف الس ولعل بعضهم ال زال على قيد احلياة ، رحم  

اهللا ذلك امللك الصاحل وجعل موقفه هذا ذخرية له عند اهللا ويداً بيضاء عند     
  .ينال به إن شاء اهللا شفاعته يوم القيامة  سيدنا حممد رسوله 

وبارك يف خليفته امللك فهد ونصر به الدين وحفظ به الديار واآلثار والعباد 
  .والبالد آمني يا رب العاملني 

]  ]  ]  
  فتوى الشيخ حممد بن عبد الوهاب

  يف شان احلجرة النبوية
مد بن عبد الوهاب القول وقد نسب بعض أهل الفتنة والسوء إىل الشيخ حم

بإخراج احلجرة النبوية من املسجد ، فأنكر ذلك وتربأ منه ، ومن قائله كما جاء يف 
:       إذا تبني هذا فاملسائل اليت شنع ا منها : رسالته ألهل امعة اليت يقول فيها 
: أقول إين : إين مبطل كتب املذاهب ، وقوله : ما هو من البهتان الظاهر وهي قوله 

: إين أدعي االجتهاد ، وقوله : إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء ، وقوله 
:     إن اختالف العلماء نقمة ، وقوله : إين أقول : إين خارج عن التقليد ، وقوله 

ياأكرم اخللق ، : إين أكفر البوصريي لقوله : إين أكفر من توسل بالصاحلني ، وقوله 
لو أقدر على هدم حجرة الرسول هلدمتها ، ولو أقدر على  : إين أقول : وقوله 

إين أنكر زيارة قرب : الكعبة ألخذت ميزاا وجعلت هلا ميزاباً من خشب ، وقوله 
إين أنكر زيارة قرب الوالدين وغريهم ،  : ، وقوله  النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

:      لة ، جوايب فيها أن أقول وإين أكفر من حيلف بغري اهللا ، فهذه اثنتا عشرة مسأ
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  يمظانٌ عتهذَا به كانحبس .   انتهى من الرسائل الشخصية القسم اخلامس
   .٥٢ ص١ ، والدرر السنية ج٦٣ص

  القبة اخلضراء يف رأي الشيخ حممد بن عبد الوهاب
  

أما القبة اخلضراء فقد نسب بعضهم إىل الشيخ حممد بن عبد الوهاب القول 
إزالتها وهدمها ، ولكن الشيخ رمحه اهللا نفى ذلك بكل قوة وتربأ منه واستنكر هذا ب

القول أشد اإلنكار يف عدة مواضع من رسائله املوضع األول يف رسالته ألهل  
  :القصيم اليت يقول فيها 

فهذه عقيدة وجيزة حررا وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي واهللا على       
  .كيل ما نقول و

مث  ال خيفى عليكم أنه بلغين أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم وأنه  
  قبلها وصدقها بعض املنتمني للعلم يف جهتكم ، واهللا يعلم أن الرجل افترى علي

  .أموراً مل أقلها ومل يأت أكثرها على بايل 

إن الناس من : إين مبطل كتب املذاهب األربعة ، وإين أقول :  قوله ))فمنها((
ستمائة سنة ليسوا على شيء ، وإين أدعي االجتهاد ، وإين خارج عن التقليد ، وإين 

إن اختالف العلماء نقمة ، وإين أكفر من توسل بالصاحلني ، وإين أكفر      : أقول 
لو أقدر على هدم قبة رسول اهللا    : يا أكرم اخللق ، وإين أقول : البوصريي لقوله 

ا وجعلت هلا ميزاباً من خشب ،  هلدمتها ، ولو أقدر على الكعبة ألخذت ميزا
، وإين أنكر زيارة قرب الوالدين وغريمها ، وإين أكفر    وإين أحرم زيارة قرب النيب 

من حلف بغري اهللا ، وإين أكفر ابن الفارض وابن عريب ، وإين أحرق دالئل    
، جوايب عن هذه املسائل        اخلريات وروض الرياحني ، وأمسيه روض الشياطني 

   . سبحانك هذَا بهتانٌ عظيم : أن أقول 

جمموعة مؤلفات الشيخ القسم اخلامس الرسالة األوىل من الرسائل الشخصية  [
  ] .٢٨ ، وهو يف الدرر السنية اجلزء األول ص١٢ص
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السويدي     املوضع الثاين يف رسالته إىل أهل العراق وهي رسالة أرسلها إىل 
عامل من أهل العراق وكان قد أرسل له كتاباً وسأله عما يقوله الناس فيه ، فأجابه  

إشاعة البهتان مبا : ذه الرسالة ، وفيها يقول يف رد ما نسب إليه وتكذيبه منها 
يستحي العاقل أن حيكيه فضالً عن أن يفتريه ومنها ما ذكرمت أين أكفر مجيع      

تبعين ، وأزعم أن أنكحتهم غري صحيحة ، ويا عجباً كيف يدخل   الناس إال من ا
هذا يف عقل عاقل هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو جمنون ، وكذلك   

]      دالئل اخلريات[هلدمتها ، وأما  لو أقدر أهدم قبة النيب : إنه يقول : قوهلم 
 أن ال يصري يف قلبه  فله سبب وذلك أين أشرت على من قبِل نصيحيت من إخواين

أجلّ من كتاب اهللا ويظن أن القراءة فيه أجلّ من قراءة القرآن ، وأما إحراقه والنهي 
  .بأي لفظ كان فهذا تان  عن الصالة على النيب 

 ،       ٣٧جمموعة مؤلفات الشيخ القسم اخلامس يف الرسائل الشخصية  ص[
  ] .٥٤ء األول صالرسالة اخلامسة وهو يف الدرر السنية اجلز

هذا املوقف من الشيخ حممد بن عبد الوهاب هو عني احلكمة والصواب ، وهو 
السياسة الشرعية اليت جيب أن يتحلّى ا العلماء واملرشدون واملشائخ يف أمرهم 

  .ويهم ووعظهم وإرشادهم 

    وقد كان الشيخ رمحه اهللا حريصاً كل احلرص على نفي زعم املفترين ورد
 املفتنني الذين ألصقوا به هذا القول الشنيع ونسبوا إليه ذلك الرأي الفظيع  فتراه قول

أنكرها يف عدة مواطن خلطر املسالة وملا ينبين عليها من السوء والفتنة والشر الذي 
جير إىل مصائب وباليا ، حنن عنها يف غىن فأين هذا ممن ضاقت العلوم يف    عينيه ومل 

ها أو حبثاً يقدمه إال قضية القبة اخلضراء ، فما أتفه  عقالً هذا جيد مسألة يكتب عن
  .منتهاه ، وما أسفه علماً ذلك مؤداه 

  .ولنا حبث خاص عن هذا املوضوع نسأل اهللا أن ييسر إمتامه ونشره بعونه وفضله 
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  احملافظة على اآلثار النبوية من رسالة
  جاللة امللك فهد بن عبد العزيز

  

يستحق التسجيل لألمانة والتاريخ وهو أن جاللة امللك    وهنا موقف عظيم 
فهد بن عبد العزيز ملا اطلع على املخططات املرسومة لبناء توسعة مسجد قباء ورأى 

أن معامل املسجد احلايل القدمية ستزول داخل التوسعة اجلديدة ، أمر جاللته       
بقي على املنرب واحملراب حفظه اهللا بإلغاء املخطط املوضوع وإعداد خمطط جديد ي

واملعامل القدمية ، حبيث متتد التوسعة من جانيب املسجد ومن خلفه ليتعرف     
املسلمون جيالً بعد جيل على األماكن األصلية واآلثار النبوية الشريفة ، وقال  

  .من اخلري أن نزيد يف مساجد اهللا وال نزيل : جاللته 

من جاللته أعمق األثر يف نفوسنا مبا فيها من وكان هلذه اللفتة السامية الكرمية 
  .داللة احلفاظ على معامل التراث اإلسالمي وختليده 

وقد نشرت اجلرائد السعودية بالتفصيل هذه املقابلة واحلديث يف األعداد 
  )) .الندوة((و )) املدينة((هـ مثل جريدة ١٤٠٥ صفر ١٧الصادرة يوم السبت 

  

]  ]  ]  
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  مفهوم االجتماع

جرت عادتنا أن جنتمع إلحياء مجلة من املناسبات التارخيية كاملولد النبوي 
وذكرى اإلسراء واملعراج وليلة النصف من شعبان واهلجرة النبوية وذكرى نزول 
القرآن وذكرى غزوة بدر ، ويف اعتبارنا أن هذا األمر عادي ال صلة له بالدين فال 

ضاً ألصل من أصول الدين ألن اخلطر يوصف بأنه مشروع أو سنة كما أنه ليس معار
هو يف اعتقاد مشروعية شيء ليس مبشروع ، وعندي أن أمثال هذه األمور العادية 
العرفية ال يقال فيها أكثر من أا حمبوبة للشارع أو مبغوضة وأظن أن هذا القدر متفق 

لتوقيت عليه ، ويدعي البعض أن هذه املناسبات اليت جيتمع الناس إلحيائها ينقصها ا
إن الناس تعودوا أن جيتمعوا ليلة السابع والعشرين : املضبوط املتفق عليه ، فيقول 

إلحياء ذكرى اإلسراء واملعراج ، وأن جيتمعوا ليلة االثين عشر من ربيع األول 
إلحياء ذكرى املولد النبوي مع أن العلماء اختلفوا يف تعيني وقت هاتني احلادثتني 

إن عدم االتفاق على تعيني الوقت ال يؤثر ألننا ال نعتقد : بالضبط ، وأنا أقول 
مشروعية حتديد االجتماع بوقت خمصوص بل األمر عادي كما أسلفنا والذي يهمنا 
هو اغتنام فرصة االجتماع وكسب ذلك لتوجيهه إىل اخلري فهذه الليلة قد اجتمع 

 فإن جمرد الناس فيها بشكل فظيع وعظيم وسواء أخطأوا التوقيت أم أصابوا ،
  .اجتماعهم هذا على ذكر اهللا وحمبة رسول اهللا كاف يف استجالب رمحة اهللا وفضله 

إين أعتقد متام االعتقاد أن اجتماع هؤالء الناس ما دام أنه هللا ويف اهللا فإنه  
مقبول عند اهللا ولو أخطأوا يف التوقيت ، وأضرب لذلك مثالً لتقريب القضية 

ة يف يوم معني فجاء بعض املدعوين يف غري وقت الدعوة لألذهان برجل دعا إىل وليم
ظناً منهم أنه هو الوقت فهل ترى أن صاحب الوليمة يطردهم ويردهم جبفوة وغلظة 

ارجعوا وانصرفوا عين فليس هذا هو وقت الوليمة الذي : ويصد عنهم ويقول هلم 
ى قدومهم دعوتكم إليه وحددته لكم ، أو ترى أنه يقابلهم باحلسىن ويشكرهم عل

ويفتح هلم بابه ويطلب منهم الدخول مث يطلب منهم الرجوع مرة أخرى يف الوقت 
  .احملدد ؟ هذا الذي أتصوره وهو الالئق بفضل اهللا وكرمه 
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وحنن إذا اجتمعنا لإلسراء واملعراج أو للمولد النبوي وألي ذكرى من 
 موافقاً للصواب يف الذكريات التارخيية ال يهمنا تعيني الوقت بالضبط ألنه إن كان

الواقع ونفس األمر فاحلمد هللا ، وإن كان غري ذلك فإن اهللا ال يردنا وال يغلق      
  .بابه عنا 

فاغتنام فرصة االجتماع بالدعاء والتوجه إىل اهللا سبحانه وتعاىل والتعرض 
لنفحاته وخرياته وبركاته هو أجل من فائدة الذكرى نفسها عندي ، واغتنام اجتماع 

اس بتذكريهم وإرشادهم ونصحهم وتوجيههم إىل اخلري هو أوىل من صدهم الن
وردهم واإلنكار على اجتماعهم مبا ال طائل حتته إذ املشاهد أن ذلك ال ينفع وال  
يفيد وأن الناس يزيد إقباهلم ويعم متسكهم كلما زاد اإلنكار عليهم أو اشتد حىت 

  . ال يشعر كان الناهي هلم عن ذلك آمر هلم بفعله من حيث

إن العقالء من أرباب الفكر والدعوة يتمنون بكل قلوم أن جيدوا مكاناً   
جيتمع فيه الناس ليبثوا فيهم آراءهم ويكسبوهم إىل صفهم ، ولذلك تراهم يرتادون 
احلدائق والنوادي واألماكن العامة اليت يكثر فيها اجتماع الناس ليصنعوا م        ما 

 األمة جتتمع يف مناسبات متعددة برغبة ومهة وحرص فما هو يريدون ، وحنن نرى
  .الواجب علينا حنوهم ؟ 

إن االشتغال باإلنكار واألخذ والرد يف حكم اجتماعهم وما إىل ذلك هو    
عبث بل ومحق وجهالة ألننا نضيع كرتاً عظيماً ونفوت فرصة ال ميكن أن جيود  

  .الزمان ا إال يف مثل هذه املناسبات 

  .نغتنم هذه اامع الكربى فل

]  ]  ]  
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  مفهوم املولد النبوي

خيطئ كثري من الناس يف فهمهم حلقيقة املولد النبوي الذي ندعو إليه     
ونشجع عليه فيتصورون تصورات فاسدة يبنون عليها مسائل طويلة ومناقشات 

على تصورات عريضة يضيعون ا أوقام وأوقات القراء وهي كلها هباء ألا مبنية 
  .كما قلنا فاسدة 

وقد كتبنا عن املولد النبوي كثرياً وحتدثنا عنه يف اإلذاعة واامع العامة مراراً  
  .مبا يظهر معه وضوح مفهومنا عن املولد الشريف 

إن االجتماع ألجل املولد النبوي الشريف         : إننا نقول وقد قلنا من قبل 
  .لعبادة يف شيء وهذا ما نعتقده وندين اهللا تعاىل به ما هو إال أمر عادي وليس من ا

وليتصور من شاء ما يتصور ألن اإلنسان هو املصدق فيما يقوله عن نفسه وحقيقة 
  .معتقده ال غريه 

إن هذا االجتماع ذه الكيفية أمر : وحنن نقول يف كل حمفل وجممع ومناسبة 
كار ملنكر واعتراض ملعترض عادي ليس من العبادة يف شيء فهل يبقى بعد هذا إن

  :لكن املصيبة الكربى يف عدم الفهم وهلذا يقول اإلمام الشافعي 

إن أقل الطالب     . ما جادلت عاملاً إال غلبته وال جادلت جاهالً إال غلبين 
هذه   : علماً يعلم الفرق بني العادة والعبادة وحقيقة هذه وتلك فإذا قال القائل 

: هذه عادة نقول له : أين الدليل ؟ وإذا قال :  نقول له عبادة مشروعة بكيفيتها
إصنع ما تشاء ألن اخلطر كل اخلطر والبالء الذي خنشاه كلنا هو أن يلبس ثوب 

العبادة لفعل مبتدع غري مشرع بل من اجتهاد البشر ، وهذا ما ال نرضاه بل     
 أمر عادي ولكنه من حناربه وحنذر منه ، واحلاصل أن االجتماع ألجل املولد النبوي 

العادات اخلرية الصاحلة اليت تشتمل على منافع كثرية وفوائد تعود على الناس   
بفضل وفري ألا مطلوبة شرعاً بأفرادها ، ومن التصورات الفاسدة اليت تقع يف  
أذهان بعض الناس هي أم يظنون أننا ندعو إىل االحتفال باملولد يف ليلة خمصوصة 
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م وما درى هذا املغفل أن االجتماعات تعقد ألجل املولد النبوي يف دون سائر العا
مكة واملدينة بشكل منقطع النظري يف كل أيام العام ويف كل مناسبة حتدث يفرح     

ا صاحبها وال يكاد مير يوم أو ليلة مبكة واملدينة إال وحيصل فيه اجتماع للمولد 
يف       من زعم أننا نذكر النيب النبوي علم هذا من علمه وجهله من جهله ، ف

ليلة واحدة فقط وجره ونغفل عنه ثالمثائة وتسعة ومخسني ليلة فقد افترى إمثاً  
عظيماً وكذب كذباً مبيناً ، وهذه جمالس املولد النبوي تنعقد بفضل اهللا تعاىل يف   

 وحنن    مجيع ليايل السنة وال يكاد مير يوم أو ليلة إال وهنا جملس وهناك حمفل ،
 ننادي بأن ختصيص االجتماع بليلة واحدة دون غريها هو اجلفوة الكربى للرسول 

  .، ولذلك فإن الناس حبمد اهللا يستجيبون هلذا النداء بكل إقبال ورغبة 

يف املدينة املنورة فهو جاهل أو     ومن زعم بأننا خنصص االحتفال به 
اهللا له بأن ينور بصريته ويكشف عنه متجاهل عن احلقيقة ، وما لنا إال أن ندعو 

حجاب اجلهل لريى أن ذلك ليس خاصاً باملدينة املنورة وال بليلة خمصوصة يف     
  .شهر خمصوص ، بل هو عام يف الزمان واملكان 

  إذا احتاج النهار إىل دليل::   وليس يصح يف األذهان شيء   

ور يف ليلة خمصوصة بل من واحلاصل أننا ال نقول بسنية االحتفال باملولد املذك
والتعلق به جيب أن يكون يف كل    اعتقد ذلك فقد ابتدع يف الدين ألن ذكره 

إن يف شهر والدته يكون الداعي أقوى  إلقبال : حني وجيب أن متأل به النفوس ، فنعم 
إلقبال الناس واجتماعهم وشعورهم الفياض بارتباط الزمان بعضه ببعض، فيتذكرون 

  .اضي وينتقلون من الشاهد إىل الغائب باحلاضر امل

وإن هذه االجتماعات ، هي وسيلة كربى للدعوة إىل اهللا وهي فرصة       
 ذهبية ينبغي أن ال تفوت ، بل جيب على الدعاة والعلماء أن يذكروا األمة بالنيب 

بأخالقه وآدابه وأحواله وسريته ومعاملته وعباداته ، وأن ينصحوهم ويرشدوهم    
  . اخلري والفالح وحيذروهم من البالء والبدع والشر والفنت إىل
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ليس : وإننا دائماً بفضل اهللا ندعو إىل ذلك ونشارك يف ذلك ونقول للناس 
املقصود من هذه االجتماعات جمرد االجتماعات واملظاهر بل إن هذه وسيلة شريفة 

روم من خريات  إىل غاية شريفة وهي كذا وكذا ومن مل يستفد شيئاً لدينه فهو حم
املولد الشريف ، وال حنب أن نطيل بذكر األدلة واملسوغات اليت استنبطناها يف    

حول االحتفال باملولد النبوي : هذا املوضوع ، إذ لنا رسالة خاصة لذلك بعنوان 
  :الشريف ، غري أننا سنخص قصة عتق ثويبة بالذكر لكثرة الكالم حوهلا 

]  ]  ]  

  قصة عتق ثويبة
 العلماء يف كتب احلديث والسرية قصة عتق أيب هلب جلاريته ثويبة ملا يذكر

وأن العباس بن عبد املطلب رأى أبا هلب يف النوم بعد      أخربته بوالدة النيب 
مل ألق خرياً بعدكم غري أين سقيت يف هذه بعتاقيت    : وفاته فسأله عن حاله فقال 

  .ني ثويبة وإنه ليخفف علي يف كل يوم االثن
هذا اخلرب رواه مجلة من أئمة احلديث والسري مثل اإلمام عبد الرزاق : قلت 

الصنعاين واإلمام البخاري واحلافظ ابن حجر واحلافظ ابن كثري واحلافظ البيهقي  
وابن هشام والسهيلي واحلافظ البغوي وابن الديبع واألشخر والعامري ، وسأبني 

  .ذلك بالتفصيل 
، وأما ) ٤٧٨ ص٧ج(زاق الصنعاين فقد رواه يف املصنف فأما اإلمام عبد الر

اإلمام البخاري فقد رواه يف صحيحه بإسناده إىل عروة بن الزبري مرسالً يف كتاب 
 ، وأما ابن حجر فقد ذكره يف الفتح  وأُمهاتكُم الالَّتي أَرضعنكُم النكاح باب 

عن أيب اليمان ، ورواه عبد الرزاق عن إنه رواه االمساعيلي من طريق الذهلي : وقال 
ويف احلديث داللة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصاحل يف اآلخرة ، : معمر وقال 

 وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ   : لكنه خمالف لظاهر القرآن ، قال اهللا تعاىل 
خلرب مرسل أرسله عروة ومل يذكر من  ، وأجيب أوالً بأن افَجعلْناه هباء منثُوراً 

حدثه به ، وعلى تقدير أن يكون موصوالً فالذي يف اخلرب رؤيا منام فال حجة فيه ، 
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ولعل الذي رآها مل يكن إذ ذاك أسلم بعد فال حيتج به ، وسلم خمصوصاً من      
ذلك دليل قصة أيب طالب كما تقدم أنه خفف عنه فنقل من الغمرات إىل  

ما ورد من بطالن اخلري للكفار فمعناه أم ال يكون  : وقال البيهقي الضحضاح ، 
هلم التخلص من النار وال دخول اجلنة ، وجيوز أن خيفف عنهم من العذاب الذي 

  .يستوجبونه على ما ارتكبوه من اجلرائم سوى الكفر مبا عملوه من اخلريات 
عهم أعماهلم وال    انعقد اإلمجاع على أن الكفار ال تنف: وأما عياض فقال 

.   يثابون عليها بنعيم وال ختفيف عذاب ، وإن كان بعضهم أشد عذاباً من بعض 
وهذا ال يرد االحتمال الذي ذكره البيهقي ، فإن مجيع ما ورد من ذلك فيما : قلت 

:  يتعلق بذنب الكفر ، وأما ذنب غري الكفر فما املانع من ختفيفه ؟ وقال القرطيب 
هنا : اص ذا ومبن ورد النص فيه ، وقال ابن املنري يف احلاشية هذا التخفيف خ

إحدامها حمال وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره ، ألن شرط الطاعة أن  : قضيتان 
  .تقع بقصد صحيح ، وهذا مفقود من الكافر 

إثابة الكافر على بعض األعمال تفضالً من اهللا تعاىل وهذا ال حييله  : الثانية 
 فإذا تقرر ذلك مل يكن عتق أيب هلب لثويبة قربة معتربة ، وجيوز              العقل ،

أن يتفضل اهللا عليه مبا شاء كما تفضل على أيب طالب ، واملتبع يف ذلك التوقيف   
  .نفياً وإثباتاً 

وتتمة هذا أن يقع التفضيل املذكور إكراماً ملن وقع من الكافر الرب له وحنو : قلت 
  ) .١٤٥ ص٩فتح الباري ج(اهـ .  أعلم واهللا. ذلك 

ألنه ملا   : وأما احلافظ ابن كثري فقد رواه يف البداية والنهاية ، وقال معلقاً 
بشرته ثويبة مبيالد ابن أخيه حممد بن عبد اهللا أعتقها من ساعته ، فجوزي بذلك 

  ) .٢٢٤ ص١ج(اهـ من السرية النبوية البن كثري . لذلك 
محن بن الديبع الشيباين صاحب جامع األصول فقد رواه يف وأما احلافظ عبد الر

         فتخفيف العذاب عنه إمنا هو كرامة للنيب : قلت : ((سريته وقال معلقاً 
 وحبِطَ ما صنعواْ فيها : كما خفف عن أيب طالب ال ألجل العتق ، لقوله تعاىل 

  ) .١٣٤ ص١ج( حدائق األنوار يف السرية اهـ من . وباطلٌ ما كَانواْ يعملُونَ 
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  ) .٧٦ ص٩ج(وأما احلافظ البغوي فقد رواه يف شرح السنة 
: قيل : وأما اإلمام األشخر فقد رواه يف جة احملافل ، وقال شارحه العامري 

ال مانع        : كما خفف عن أيب طالب بسببه ، وقيل  هذا خاص به إكراماً له 
  ) .٤١ ص١ج(اهـ من شرح البهجة . ل كافر عمل خرياً من ختفيف العذاب عن ك

وأما السهيلي فقد رواه يف الروض األنف يف شرح السرية النبوية البن هشام 
فنفعه ذلك وهو يف النار كما نفع أخاه أبا طالب ذبه عن  : وقال بعد نقل اخلرب 

أن          فهو أهون أهل النار عذاباً ، وقد تقدم يف باب أيب طالب  رسول اهللا 
هذا النفع إمنا هو نقصان من العذاب ، وإال فعمل الكافر كله حمبط بال خالف      

  ) .١٩٢ ص٥ج(اهـ الروض األنف . ال جيده يف ميزانه وال يدخل به جنة : أي 
  

]  ]  ]  
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  حاصل البحث
واحلاصل أن هذه القصة مشهورة يف كتب األحاديث ويف كتب السري ،   

ها حفاظ معتربون معتمدون ، ويكفي يف توثيقها كون البخاري نقلها يف  ونقل
  .صحيحه املتفق على جاللته ومكانته ، وكل ما فيه من املسند صحيح بال كالم 

 حىت املعلقات واملرسالت فإا ال خترج عن دائرة املقبول وال تصل إىل   
صطلح والذين يعرفون معىن املردود وهذا يعرفه أهل العلم املشتغلون باحلديث وامل
  .املعلق واملرسل ويعرفون حكمها إذا جاءت يف الصحيح 

فانظر إن شئت ذلك يف كتب املصطلح كألفية السيوطي والعراقي وشروحها 
وتدريب الراوي فإم تعرضوا هلذه املسألة وبينوا قيمة ما يف الصحيح من املعلق 

  .واملرسل وأن ذلك مقبول عند احملققني 
هذه املسألة من املناقب والفضائل والكرامات اليت يذكرها العلماء يف مث إن 

كتب اخلصائص والسري ويتساهلون يف نقلها وال يشترطون فيها الصحيح باملعىن 
املصطلح عليه ، ولو ذهبنا إىل اشتراط هذا الشرط الشاذ ملا أمكن لنا ذكر شيء   

جتد كتب احلفاظ الذين         قبل البعثة وبعد البعثة مع أنك  من سرية النيب 
عليهم العمدة وعلى صنيعهم املعول ، والذين منهم عرفنا ما جيوز وما ال جيوز ذكره 

من احلديث الضعيف جند كتبهم مملوءة باملقطوعات واملراسيل وما أخذ عن     
ألن ذلك مما جيوز ذكره يف هذا      الكهان وأشباههم يف خصائص رسول اهللا 

  .املقام 
 وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من إن هذا اخلرب يعارض قوله تعاىل  : ما قول من قال أ

  . فهذا قول مردود مبا قاله العلماء ونقلناه عنهم سابقاً عملٍ   فَجعلْناه هباء منثُوراً 
  وحترير الكالم يف هذا املقام هو أن اآلية تدل على أن أعمال الكفار           

ال ينظر إليها وليس فيها أم سواء يف العذاب ، وأنه ال خيفف عن بعضهم العذاب 
  .كما هو مقرر عند العلماء 
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وكذلك اإلمجاع الذي حكاه عياض ، فإنه يف عموم الكفار وليس فيه أن      
اهللا تعاىل ال خيفف العذاب عن بعضهم ألجل عمل عملوه وهلذا جعل اهللا تعاىل   

  .  واملنافقون يف الدرك األسفل منها جهنم دركات ،
مث إن هذا اإلمجاع يرده النص الصحيح ، وال يصح إمجاع مع خمالفة النص   

  .كما هو معلوم للطلبة 
هل نفعت                  :  سئلوذلك إنه ثبت يف الصحيح أن رسول اهللا 
ت من   وجدته يف غمرا: أبا طالب بشيء فإنه كان حيوطك ويدافع عنك ؟ فقال 

  .النار ، فأخرجته إىل ضحضاح منها ، احلديث 
من           وأخرجه النيب  فها هو أبو طالب قد نفعه دفاعه عن النيب 

  .أجل ذلك من غمرات النار إىل ضحضاح منها 
 فالتخفيف عن أيب هلب من هذا الباب أيضا ال منكر فيه ، واحلديث يدل    

  . وكذلك اإلمجاع. كن هلم عمل يوجب التخفيف على أن اآلية املذكورة فيمن مل ي
يتصرف     ويف حديث أيب طالب املذكور داللة وأي داللة على أن النيب 

  .اآلن وقبل يوم القيامة يف أمور اآلخرة ويشفع ملن تعلق به ودافع عنه 
إن هذا اخلرب رؤيا منام ال يثبت ا حكم ، فإن هذا    : وأما قول من قال 

  . ال يفرق بني األحكام الشرعية وغريها -اه اهللا للصواب  هد-القائل 
هل جيوز أخذ      : أما األحكام الشرعية فإن اخلالف واقع بني الفقهاء 

  . يف املنام أم ال ؟ األحكام وتصحيح األخبار برؤيا رسول اهللا 
.       وأما غريها فإن االعتماد على الرؤيا يف هذا الباب ال شيء فيه مطلقاً 

وقد اعتمد عليها احلفاظ وذكروا ما جاء يف رؤيا أهل اجلاهلية قبل بعثة رسول اهللا 
  وكتب  . املنذرة بظهوره ، وأنه سيقضي على الشرك وما هم عليه من فساد

  .السنة مملوءة ذا 
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ويف مقدمتها كتاب دالئل النبوة وعدوها من اإلرهاصات اليت ال مانع من 
  .ا ، ولوال ذلك ملا ذكروها االستدالل يف شأا بالرؤي

إا ليست حبجة وال يثبت ا حكم       : فقول القائل يف شأن رؤيا العباس 
وال خرب ، خروج عن عمل األئمة من احلفاظ وغريهم ، واملراد به التهويل ال غري ، 

  .وما هكذا يكون شان الباحث عن احلق واألمر هللا 
لعباس يف حال الكفر ، والكفار           إن الرائي واملخرب هو ا: وأما من قال 

ال تسمع شهادم وال تقبل أخبارهم فإن هذا قول مردود ، ال رائحة للعلم فيه ، 
وهو باطل ، ذلك ألنه مل يقل أحد أن الرؤيا من باب الشهادة مطلقاً ، وإمنا هي 

آن معجزة بشارة ال غري فال يشترط فيها دين وال إميان ، بل ذكر اهللا تعاىل يف القر
يوسف عليه السالم عن رؤيا ملك مصر وهو وثين ال يعرف ديناً مساوياً مطلقاً ،   

ومع ذلك جعل اهللا تعاىل رؤيته املنامية من دالئل نبوة يوسف عليه السالم وفضله 
وقرا بقصته ، ولو كان ذلك ال يدل على شيء ملا ذكرها اهللا تعاىل ألا رؤيا  

  . ا ال يف التأييد وال يف اإلنكار مشرك وثين ال فائدة فيه
وهلذا ذكر العلماء أن الكافر يرى اهللا تعاىل يف املنام ويرى يف ذلك ما فيه إنذار له 

  .وتوبيخ وتقريع 
إن العباس رأى ذلك يف حال        : والعجب كل العجب من قول القائل 

ول يدل على كفره ، والكفار ال تسمع شهادم وال تقبل أخبارهم ، فإن هذا الق
عدم املعرفة بعلم احلديث إذ املقرر يف املصطلح أن الصحايب أو غريه إذا حتمل 

  .احلديث يف حال كفره مث روى ذلك بعد إسالمه أخذ ذلك عنه ، وعمل به 
. وانظر أمثلة ذلك يف كتب املصطلح لتعرف بعد صاحب هذا القول عن العلم 

  .ول فيما ال يتقنه وإمنا اهلوى هو الذي محل املعترض على الدخ
  

]  ]  ]  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢٦٢

  اخلامتــة

وبعد فهذا ما تيسر لنا كتابته عن هذه املسائل اليت أحببنا أن نبني مفهومنا   
  .الذي نراه فيها 

فإن كان ذلك صواباً فاحلمد هللا ، وإن كان غري ذلك فإنين بشر أصيب   
نطق عن   وأخطئ ، وكل منا يؤخذ منه ويرد عليه إال السيد املعصوم الذي ال ي

وأعوذ باهللا من املراء واجلدال واخلصام ، وأعوذ باهللا . اهلوى إن هو إال وحي يوحى 
من علم ال ينفع ودعاء ال يسمع وقلب ال خيشع ، وأعوذ باهللا من كل سوء وشر 

  .، وأقر مبا أقر به  وبالء وشرك وبدعة ، وأبرأ مما تربأ منه رسول اهللا 

 أموت عليه مسلماً موحداً مؤمناً باهللا يف       وأسأل اهللا أن يثبتين عليه حىت
بالد اهللا وبني املؤمنني املوحدين الذين يشهدون أن ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا   

، وسار على ذلك أصحابه وأتباعه         منذ أن جاء ا حممد بن عبد اهللا 
 يف ظل أئمة      وأتباعهم من أئمة السلف الصاحل رضوان اهللا عليهم أمجعني ،

التوحيد ودعاة اخلري من حكامنا األماجد وفقهم اهللا لنصرة احلق وأخذ بأيديهم إىل 
  .خري البالد والعباد ، واحلمد هللا رب العاملني 

  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

وكتب ذلك بقلمه وقاله بفمه حممد بن علوي بن عباس املالكي مذهباً ،  
سلفي عقيدة املكي موطناً ، احلسين نسباً عفا اهللا عنه ، خادم العلم باحلرمني ال

 من هجرة املصطفى      ١٤٠٤حتريراً مبكة املكرمة يف ربيع أول سنة . الشريفني 
  .صلى اهللا عليه وسلم 

  ..مت حبمد اهللا تعاىل 

]  ]  ]  
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  ٢٦٤

  حمتوى الكتـاب

             الصفحة                   املوضــــوع
  ٥  ................................................................................................متهيد

  ١١.....................................................................................منهج الكتاب

  ١٣...........................................................الباب األول مباحث يف العقيدة

  ١٥..................................................................التحذير من اازفة بالتكفري

  ١٧........................................................موقف الشيخ حممد بن عبد الوهاب

  ١٩.............................................................سباب املسلم فسوق وقتاله كفر

  ٢١....................................................................مقام اخلالق ومقام املخلوق

  ٢٦...................................................أمور مشتركة بني املقامني ال تنايف الترتيه

  ٢٨.........................................................................لي واستعمالهااز العق

  ٢٨...................................................ضرورة مالحظة النسبة اازية يف مقياس الكفر واإلميان

  ٣٤...................................................................التعظيم بني العبادة واألدب

  ٣٨................................................................................الواسطة الشركية

  ٤٣........................................................................................ثوب الزور

  ٤٥............................................................بني نعمت البدعة وبئست البدعة

  ٤٧.................................................تفريق ضروري بني البدعة الشرعية واللغوية

  ٥٠...................................................دعوة أئمة التصوف إىل العمل بالشرعية

  ٥٤..................................................................................شاعرةحقيقة األ

  ٥٧...........................................................................حقائق متوت بالبحث

  ٥٩....................................................................................مفهوم التوسل

  ٥٩.........................................................................املتفق عليه من التوسل

  ٦١...........................................................أدلة ما عليه املسلمون من التوسل

  ٦٢................................................................. قبل وجودهالتوسل بالنيب 

  ٦٣.....................................................................شواهد حلديث توسل آدم

  ٦٤.......................................................تصحيح ابن تيمية ملعىن هذه اخلصوصية

  ٦٥.........................................................حتليل مهم لرأي ابن تيمية غاب عن عقول أتباعه
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  ٢٦٥

  ع                                                                الصفحةاملوضــــو
  ٦٩.............................................................................. توسل اليهود به

  ٧٠...................................................... يف حياته وبعد وفاتهالتوسل بالنيب 

  ٧٣......................................................يف عرصات يوم القيامة التوسل به 

  ٧٤...............................................مشروعية التوسل على طريق الشيخ ابن تيمية

 خاصة  مشروعية التوسل بالنيب
  ٧٦...........................................................ن حنبل وابن تيميةعند اإلمام أمحد ب

  ٧٨.........................................................جواز التوسل عند اإلمام الشوكاين

  ٨٠.........................................................الشيخ حممد بن عبد الوهاب يقول جبواز التوسل

  ٨١....................................................الشيخ حممد بن عبد الوهاب يتربأ عمن يكفر املتوسلني

  ٨٢.................................................................................التوسل بآثاره 

  ٨٤............................................................................التوسل بآثار األنبياء

  ٨٥....................................................حبقه وحق األنبياء والصاحلني توسل النيب 

  ٨٦..................................................................حبق السائلني توسل النيب 

  ٨٧................................................بإرشاد السيدة عائشة التوسل بقرب النيب 

  ٨٩......................................يف خالفة عمر رضي اهللا عنه التوسل بقرب النيب 

  ٩٠............................................................ يوم اليمامة-   -توسل املسلمني به 

  ٩١............................................................ رضي اهللا عنهما –معىن توسل عمر بالعباس 

  ٩٥............................................................................قصة العتيب يف التوسل

  ٩٦.............................................................أبيات العتيب على شباك النيب 

  ٩٧....................................................................................اخلـال صـة

  ٩٨.....................................................................................شبهة مردودة

  ٩٩..............................................ال يسمعنا وال يرانا وال يعرفنا زعم بعض اجلهلة أن النيب 

  ١٠٠......................................................بيان أمساء املتوسلني من أئمة املسلمني

  ١٠٢.....................................................الشفاعة الصحابة يطلبون من النيب 

  ١٠٦.........................................................تفسري ابن تيمية آليات الشفاعة اخل

  ١٠٨........................................................................إياك نعبد وإياك نستعني

  ١١٠.........................................................االستعانة والتوجه بالطلب للنيب 
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  ٢٦٦

  املوضــــوع                                                                الصفحة
  ١١٠............................................ يشكو النسيان– رضي اهللا عنه –أبو هريرة 

  ١١٤........................................................هو ركننا وعصمتنا ومالذنا النيب 

  ١١٥.....................................................محزة فاعل اخلريات وكاشف الكربات

  ١١٦......................................................................................دعوى باطلة
  ١١٨..................................................هل طلب ما ال يقدر عليه إال اهللا شرك ؟

  ١٢٠..........................................إذا سألت فاسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن باهللا

  ١٢٢..........................................................................وإذا سألت فاسأل اهللا

  ١٢٥................................................................................إنه ال يستغاث يب
  ١٢٦.....................................................ألفاظ مستعملة وردت يف هذا الكتاب

  موقف الشيخ حممد بن عبد الوهاب من هذه األلفاظ اليت زعموا أا
  ١٢٩...................................................................................شرك أو ضالل

  وحقيقة النيب  وفيها بيان خصائص الباب الثاين مباحث نبوية
  ١٣١...........................................النبوة وحقيقة البشرية وحقيقة احلياة الربزخية

  ١٣٢....................................................اخلصائص احملمدية وموقف العلماء منها
  ١٣٤..................................................................ابن تيمية واخلصائص النبوية

  ١٣٧..........................................على العرش الشيخ ابن القيم وجلوس النيب 

  ١٣٨............................................................كشاف القناع وخصائص عجيبة

  ١٤٠............................؟ يب اجلنة حتت أقدام األمهات فكيف ال تكون حتت أمر الن
  ١٤١............................................................... صكوك لدخول اجلنة بيده 

  ١٤٥.........................................................................................ال تطروين
  ١٤٩........................................ عليهم الصالة والسالم–.. األنبياء بشر ولكن 

  ١٥٦.....................................................................................مفهوم التربك

  ١٦٤............................................................... - رضي اهللا عنه –خرب زاهر 

  ١٦٥..............................................................................التربك بدم النيب 
  ١٦٩...............................................................أقوال العلماء يف هذا املوضوع

  ١٧١....................................................التربك بتقبيل يد من مس رسول اهللا 

  ١٧٢...................................................................................ه التربك جببت
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  ٢٦٧

  املوضــــوع                                                                الصفحة
  ١٧٢.........................................................................التربك مبا مسته يده 

  ١٧٣.....................................................ومسجد صلى فيه التربك بقدح النيب 

  ١٧٣....................................................................التربك مبوضع قدم النيب 

  ١٧٣..............................................................................التربك بدار مباركة
  ١٧٤......................................................................التربك مبنرب رسول اهللا 

  ١٧٥................................................................... -التربك بقربه الشريف 

  ١٧٥...................................................التربك بآثار الصاحلني واألنبياء السابقني

  ١٧٧.......................................................................حنن يف بركة الرسول 
  ١٧٨...................................................اإلمام أمحد يتربك واحلافظ الذهيب يؤيده

  ١٧٩......................................................................................اخلـالصـة

  ١٨٠.................................... مباحث خمتلفة وفيها بيان مشروعية الزيارة النبوية اخلالباب الثالث

  ١٨١...................................................................احلياة الربزخية حياة حقيقية

  ١٨٧.....................................................................يةخصائص األنبياء الربزخ
  ١٩٠.................................................صالة األنبياء يف قبورهم وعبادات أخرى

  ١٩٤.....................................................................حياة خاصة بنبينا حممد 

  ١٩٨...................................................................تأييد ابن تيمية هلذه الوقائع

  ١٩٩...........................ثبوت بعض هذه الكرامات لغري األنبياء عليهم الصالة والسالم
  ٢٠٢................................................................................ال تشد الرحـال

  ٢٠٦...............................زيارة القرب هي زيارة املسجد يف اعتبار الشيخ ابن تيمية
  د ، حتقيق العالمة الشيخ عطية حممد ساملحتقيق مفي

  ٢٠٨..................................................................صاحب تكملة أضواء البيان

  ٢١٠............................................................................اإلمام مالك والزيارة

  ٢١٢............................................عند احلنابلة وغريهم استحباب زيارة النيب 

  ٢٢١..........................................................................الزيارة النبوية السلفية

  ٢٢٢.............................................................الشيخ ابن القيم والزيارة النبوية
  ٢٢٣...........................................................................القرب النبوي الشريف

  ٢٢٦...........................................................................رأي الشيخ ابن تيمية
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  ٢٦٨

  ــــوع                                                                الصفحةاملوض
  ٢٢٨......................................رأي الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف الدعاء عند القرب

  ٢٢٩......................................................................رأي اإلمام أمحد بن حنبل

  ٢٣٠....................................................القرب النبوي حمفوظ من الشرك والوثنية

٢٣٢.................................................االتردد على اآلثار النبوية واملشاهد الدينية والتربك بزيار  
  ٢٣٨............................................ عليهم الصالة والسالم–اعتناء القرآن بآثار األنبياء السابقني 

  ٢٣٩...........................................حمافظة اخللفاء الراشدين على خامت النيب 

  ٢٣٩....................................حمافظة اخللفاء الراشدين على حربة كانت عند النيب 

  ٢٤٠................................حمافظة عمر بن اخلطاب على ميزاب العباس ألنه وضعه 
  ٢٤١.............................................................ابن عمر مل يكن وحده مع اآلثار

  ٢٤٢......................................................................ابن عباس واآلثار القدمية

  ٢٤٣..................................................................غرية عمر على اآلثار النبوية

  ٢٤٤.............................................االهتمام بالنعال النبوية والقيام بدراسة علمية هلا

  ٢٤٥...........................................................................اهتمام اململكة باآلثار
  ٢٤٦.............................................................اآلثار ومشاريع اهلدم والتخطيط

  ٢٤٧............................................................احلجرة النبوية واملسجد الشريف

  ٢٤٧................................. النبويةفتوى الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف شأن احلجرة

  ٢٤٨....................................القبة اخلضراء يف رأي الشيخ حممد بن عبد الوهاب
  ٢٥٠........................................احملافظة على اآلثار النبوية من رسالة جاللة امللك فهد بن عبد العزيز

  ٢٥٣.............................................................................مفهوم املولد النبوي

  ٢٥٥...................................................................................قصة عتق ثويبة

  ٢٥٨...................................................................................حاصل البحث
  ٢٦١............................................................................................اخلامتـة

  ٢٦٣...................................................................................حمتوى الكتاب
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  يداع بدار الكتب والوثائق القوميةرقم اإل

١٠٥٠١/١٩٩٣  
____________________  

  الترقيم الدويل
I. S. B. N  

٩٧٧ – ٥٢٥٩ – ١٨ – ٥  
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  .                   مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع             
  ٥٩٣٧٦٥٥:  فاكس٥٩٠٣٠٣٠ – ٥٩٠٣٥٣٥: سة تليفون الدرا–شارع املرور 
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