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 و  )خريكم من تعلّم القرآن و علّمه     (: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم       

 .)خذوا العلم من افواه الرجال(قال ايضا 

و من مل تتيّسر له صحبة الصاحلني وجب له ان يذكّر كتبا من تأليفات عامل               
ب إخالص مثل اإلمام الرباين اجملدد لأللف الثاين احلنفي و السيد عبد             صاحل و صاح  

احلكيم االرواسي الشافعي و امحد التيجاين املالكي و يتعلم الدين من هذه الكتب و               
يسعى نشر كتب أهل السنة بني الناس و من مل يكن صاحب العلم أو العمل أو                  

و اعلم انّ . كاذبني من علماء السوءاإلخالص و يدعي أنه من العلماء احلق و هو من ال
 )١(.علماء أهل السنة هم احملافظون الدين اإلسالمي وأّما علماء السوء هم جنود الشياطني

 ـــــــــــــــــــــــ

 و  ٣٦٧،  ٣٦٦:  ص ١: احلديقة الندية ج  ( الخري يف تعلّم علم مامل يكن بقصد العمل به مع اإلخالص               )١(
 )جمللّد األّول من املكتوبات لإلمام الّرّباين اجملّدد لأللف الثاين قّدس سّره من ا٥٩، ٤٠، ٣٦املكتوب 

 
 
إنّ كالّ من دعاة املسيحية يسعون اىل نشر املسيحية و الصهاينة اليهود            : تنبه

 يف  – احلقيقة –يسعون اىل نشر االدعاءات الباطلة حلاخاماهتا و كهنتها و دار النشر            
 االسالمي و إعالئه اما املاسونيون ففي سعي إلحماء و          استانول يسعى اىل نشر الدين    

ازالة االديان مجيعا فاللبيب املنصف املتصف بالعلم و االدراك يعي و يفهم احلقيقة و               
يسعى لتحقيق ما هو حق من بني هذه احلقائق و يكون سببا ىف إنالة الناس كافة                  

 . اىل البشرّيةالسعادة االبدية و ما من خدمة اجلّ من هذه اخلدمة اسديت
 
 

 لكان املوت اسهل كل شئ* و لو انا اذا متنا تركنا 
 و نسئل بعد ذا عن كل شئ* و لكنا إذا متنا بعثنا 
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 الّدرر الّسنّية يف الّرّد على الوّهابّية

 
 بسم اهللا الّرمحن الّرحيم

 على سائر   صلّى اهللا عليه و سلّم     فضل سيدنا حممدا     ي  احلمد هللا الّذ  
و على آله و اصحابه     . املخلوقات و شرف امته على سائر االمم و اعلى هلم الدرجات          

 .املقتفني آثاره و من تبعهم يف مجيع احلاالت
 فيقول العبد الفقري خادم طلبة العلم باملسجد احلرام كثري الذنوب و            أما بعد 

 غفر اهللا له ولوالديه ومشاخيه وحمبيه       ]١[ ربه املنان أمحد بن زيين دحالن      اآلثام املفتقر اىل  
و املسلمني أمجعني قد سألين من ال تسعين خمالقته أن أمجع له ما متسك به اهل السنة يف 

 و التوسل به من الدالئل و احلجج القوية من اآليات            صلّى اهللا عليه و سلّم     زيارة النيب 
ما ورد يف ذلك عن السلف و العلماء و االئمة اجملتهدين ليكون            و االحاديث النبوية و     

ذلك مبطال انكار املنكرين فجمعت له هذه الرسالة من كتب كثرية و اختصرهتا غاية              
 .االختصار اعتمادا على ما هو مبسوط يف كتب العلماء االخيار فاستعني اهللا و اقول

 مشروعة مطلوبة   يه و سلّم   صلّى اهللا عل    رمحك اهللا ان زيارة قرب نبينا      اعلم
 ظَلَُموا اَْنفَُسُهْم   َولَْو اَنَُّهْم ِاذْ  (بالكتاب و السنة و امجاع االمة اما الكتاب فقوله تعاىل           

 )٦٤:  النساء  *َجآُؤَك فَاْسَتْغفَُروا اَهللا َواْسَتْغفََر لَُهُم الرَُّسولُ لََوَجُدوا اَهللا َتوَّاًبا َرِحيًما         
 و االستغفار عنده و      صلّى اهللا عليه و سلّم      على اجملئ اليه   دلت اآلية على حث االمة    

استغفاره هلم و هذا ال ينقطع مبوته و دلت ايضاً على تعليق وجداهنم اهللا تّوابا رحيما                
 فهو   صلّى اهللا عليه و سلّم     مبجيئهم و استغفارهم و استغفار الرسول هلم فاما استغفاره        

  *َواْسَتْغِفْر ِلذَْنِبَك َوِللُْمْؤِمِنَني َوالْمْؤِمَناتِ   (حاصل جلميع املؤمنني بنص قوله تعاىل        
 و صح يف صحيح مسلم ان بعض الصحابة فهم من اآلية ذلك املعىن الذي               )١٩: حممد

                                                 
 .يف املدينة املنورة .] م١٨٨٦[.  هـ١٣٠٤امحد بن زيين دحالن تويف سنة ) ١(
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دلت عليه هذه اآلية فاذا وجد جميئهم و استغفارهم فقد تكملت االمور الثالثة املوجبة              
 صلّى اهللا ث اآلتية ما يدل على ان استغفارهلتوبة اهللا تعاىل و رمحته و سيأيت يف االحادي

 انه   صلّى اهللا عليه و سلّم      ال يتقيد حبال حياته و قد علم من كمال شفقته          عليه و سلّم  
ال يترك ذلك ملن جاءه مستغفراً ربه سبحانه و تعاىل و اآلية الكرمية و إن وردت يف                  

ذلك الوصف يف حال    قوم معينني يف حال احلياة تعم بعموم العلة كل من وجد فيه              
 احلياة و بعد املمات و لذلك فهم العلماء منها العموم للجائني و استحبوا ملن اتى قربه               

 ان يقرأها مستغفراً اهللا تعاىل و استحبوها للزائر و رأوها من             صلّى اهللا عليه و سلّم    
و آدابه اليت يسّن له فعلها و ذكرها املصنفون يف املناسك من اهل املذاهب االربعة                

دلت اآلية ايضاً على انه ال فرق يف اجلائي بني ان يكون جميئه بسفر او غري سفر لوقوع 
َوَمْن َيْخُرْج ِمْن َبْيِتِه ُمَهاِجًرا     (جاؤك يف حيز الشرط الدال على العموم قد قال تعاىل           

و ال  ) ١٠٠: النساء*  ِالَى اِهللا َوَرُسوِلِه ثُمَّ ُيْدِركُْه الَْمْوُت فَقَْد َوقَْع اَْجُرُه َعلَى اهللاِ           
 صلّى اهللا   شك عند من له ادىن مسكة من ذوق العلم ان من خرج لزيارة رسول اهللا               

 يصدق عليه انه خرج مهاجرا اىل اهللا و رسوله ملا يأيت من االحاديث الدالة عليه و سلّم
ته  بعد وفاته كزيارته يف حياته و زيارته يف حيا          صلّى اهللا عليه و سلّم     على ان زيارته  

داخلة يف اآلية الكرمية قطعا فكذا بعد وفاته بنص االحاديث الشريفة اآلتية و اما السنة               
فما يأيت من االحاديث و اما القياس فقد جاء ايضاً يف السنة الصحيحة املتفق عليها                

 منها أوىل و أحرى و أحق و أعلى          صلّى اهللا عليه و سلّم     االمر بزيارة القبور فقرب نبينا    
 زار اهل البقيع     صلّى اهللا عليه و سلّم     ة بينه و بني غريه و ايضاً فقد ثبت انه         بل ال نسب  

 و شهداء احد فقربه الشريف أوىل ملا له من احلق و وجوب التعظيم وليست زيارته               
 اال لتعظيمه و التربك به و لينال الزائر عظيم الرمحة و الربكة              صلّى اهللا عليه و سلّم    
 عند قربه الشريف حبضرة املالئكة احلافّني       هللا عليه و سلّم    صلّى ا  بصالته و سالمه عليه   

 يف  ]١[ و أما امجاع املسلمني فقد قال العالمة ابن حجر           صلّى اهللا عليه و سلّم      به

                                                 
 ]. م١٥٦٦[.  هـ٩٧٤امحد ابن حجر الشافعي املكي تويف سنة ) ١(
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 قد نقل مجاعة من      صلّى اهللا عليه و سلّم     )اجلوهر املنظم يف زيارة قرب النيب املكرم      (
و املعول االمجاع و امنا اخلالف بينهم       االئمة محلة الشرع الشريف الذين عليهم املدار        

يف اهنا واجبة او مندوبة فمن خالف يف مشروعية الزيارة فقد خرق االمجاع و احتج                
من حج البيت و مل يزرين فقد       (  صلّى اهللا عليه و سلّم     القائلون بوجوب الزيارة بقوله   

 حرام فعدم سلّم صلّى اهللا عليه و  بسند حيتج به قال و جفاؤه]١[ رواه ابن عدي)جفاين
زيارته املتضمن جلفائه حرام و اجاب اجلمهور القائلون بندب الزيارة بان اجلفاء من              
االمور النسبية فقد يقال يف ترك املندوب انه جفاء اذ هو ترك الّرب و الصلة و يطلق                  
ايضاً على غلظ الطبع و البعد عن الشئ فاكثر العلماء من اخللف و السلف على ندهبا                

هبا و على كل من القولني فالزيارة و مقّدماهتا من حنو السفر من اهم                 دون وجو 
القربات و اجنح املساعي و يدل لذلك احاديث كثرية صحيحة صرحية ال يشك فيها               

من زار قربي وجبت له     (  صلّى اهللا عليه و سلّم     االّ من انطمس نور بصريته منها قوله      
دار قطين و كثري من ائمة احلديث و         رواه ال  )حلت له شفاعيت  ( و يف رواية     )شفاعيت

 يف )شفاء السقام يف زيارة قرب خري االنام( يف كتابه املسمى ]٢[قد اطال االمام السبكي
بيان طرق هذا احلديث و بيان من صححه من االئمة مث ذكر روايات يف احاديث                 

 )يف حيايتمن زارين بعد مويت فكأمنا زارين (الزيارة كلها تؤيد هذا احلديث منها رواية 
من جاءين زائرا ال هتمه حاجة اال زياريت كان حقا علّي ان اكون له               (و يف رواية    

من جاءين زائرا كان له حق على اهللا عز و جل ان            ( و يف رواية     )شفيعا يوم القيامة  
 و يف رواية اليب يعلى و الدار قطين و الطرباين و البيهقي             )اكون له شفيعا يوم القيامة    

فزارين بعد وفايت عند قربي كان      (و يف رواية    ) من حج فزار قربي   (و ابن عساكر    
من حج فزارين يف مسجدي بعد وفايت كان كمن         (و يف رواية    ) كمن زارين يف حيايت   

من زارين اىل املدينة كنت له شفيعا و شهيدا و من            (و يف رواية    ) زارين يف حيايت  

                                                 
 . يف استرآباد]. م٩٣٥[.  هـ٣٢٣عبد اهللا ابن عدي تويف سنة ) ١(
 . يف القاهرة ]. م١٣٥٥[.  هـ٧٥٦ابو احلسن علي السبكي تويف سنة ) ٢(
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 رواه هبذه الزيادة أبو داود       )مات بأحد احلرمني بعثه اهللا من اآلمنني يوم القيامة         
 مث ذكر احاديث كثرية كلها تدل على مشروعية الزيارة ال حاجة لنا اىل              ]١[الطيالسي

 االطالة بذكرها فتلك االحاديث كلها مع ما ذكرناه صرحية يف ندب بل تأكد زيارته             
الصاحلني  حيا و ميتا للذكر و االنثى و كذا زيارة بقية االنبياء و              صلّى اهللا عليه و سلّم    

و الشهداء و الزيارة شاملة للسفر الهنا تستدعي االنتقال من مكان الزائر اىل مكان               
املزور كلفظ اجملئ الذي نصت عليه اآلية الكرمية و إذا كانت كل زيارة قربة كان كل     

 لزيارة قبور اصحابه بالبقيع و       صلّى اهللا عليه و سلّم     سفر اليها قربة و قد صح خروجه      
 فقربه الشريف    صلّى اهللا عليه و سلّم     بت مشروعية االنتقال لزيارة قرب غريه     باحد فإذا ث  

أوىل و احرى و القاعدة املتفق عليها ان وسيلة القربة املتوقفة عليها قربة اى من حيث                
ايصاهلا اليها فال ينايف انه قد ينضم اليها حمرم من جهة اخرى كمشي يف طريق                  

قربة مثلها و من زعم ان الزيارة قربة يف حق           مغصوب صرحية يف ان السفر للزيارة       
القريب فقط فقد افترى على الشريعة الغراء فال يعّول عليه و اما ختيل بعض احملرومني               
ان منع الزيارة او السفر اليها من باب احملافظة على التوحيد و ان ذلك مما يؤدي اىل                  

 القبور مساجداً و العكوف     الشرك فهو ختيل باطل الن املؤدي اىل الشرك امنا هو اختاذ          
عليها و تصوير الصور فيها كما ورد يف االحاديث الصحيحة خبالف الزيارة و السالم              
و الدعاء و كل عاقل يعرف الفرق بينهما و يتحقق ان الزيارة إذا فعلت مع احملافظة                 

ذريعة على آداب الشريعة الغراء ال تؤدي اىل حمذور البتة و ان القائل باملنع منها سدا لل               
 و هنا أمران ال بد منهما احدمها         صلّى اهللا عليه و سلّم     متقول على اهللا و على رسوله     

وجوب تعظيم النّيب صلّى اهللا عليه و سلّم و رفع رتبته عن سائر اخللق و الثاين افراد                  
الربوبية و اعتقاد أن الرب تبارك و تعاىل منفرد بذاته و صفاته و افعاله عن مجيع خلقه                 

قد يف خملوق مشاركة الباري سبحانه و تعاىل يف شئ من ذلك فقد اشرك و                فمن اعت 
 عن شئ من مرتبته فقد عصى او كفر و من            صلّى اهللا عليه و سلّم     من قصر بالرسول  

                                                 
 ]. م٨١٩[.  هـ٢٠٤ابو داود سليمان بن داود الطيالسي تويف سنة ) ١(
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 بانواع التعظيم و مل يبلغ به ما خيتص بالباري           صلّى اهللا عليه و سلّم     بالغ يف تعظيمه  
لى جانب الربوبية و الرسالة مجيعا و ذلك        سبحانه و تعاىل فقد اصاب احلق و حافظ ع        

ال تشد  (  صلّى اهللا عليه و سلّم     هو القول الذي ال افراط فيه و ال تفريط و اما قوله            
 )الرحال اال اىل ثالثة مساجد املسجد احلرام و مسجدي هذا و املسجد االقصى             

ساجد فمعناه ان ال تشد الرحال اىل مسجد الجل تعظيمه و الصالة فيه اال اىل امل                
الثالثة فاهنا تشّد الرحال اليها لتعظيمها و الصالة فيها و هذا التقدير البد منه و لو مل                 
يكن التقدير هكذا القتضى منع شد الرحال للحج و اجلهاد و اهلجرة من دار الكفر و                
لطلب العلم و جتارة الدنيا و غري ذلك و ال يقول بذلك احد قال العالمة ابن حجر يف                  

 و مما يدل ايضاً هلذا التأويل للحديث املذكور التصريح به يف حديث             )نظماجلوهر امل (
 ال ينبغي للمطى ان تشد رحاهلا اىل          صلّى اهللا عليه و سلّم     سنده حسن و هو قوله    

مسجد يبتغي الصالة فيه غري املسجد احلرام و مسجدي هذا و املسجد االقصى و                
يف فال حاجة اىل االطالة باكثر من هذا        باجلملة فاملسئلة واضحة جلية قد افردت بالتأل      

فان من نّور اهللا بصريته يكتفي باقل من هذا و من طمس اهللا بصريته فما تغين عنه                   
 .اآليات و النذر

 و اصحابه و     صلّى اهللا عليه و سلّم     و اما التوسل فقد صح صدوره من النيب       
فقد صح يف احاديث      صلّى اهللا عليه و سلّم     سلف االمة و خلفها اما صدوره من النيب       

اللهم اين أسألك حبق السائلني     ( كان من دعائه      صلّى اهللا عليه و سلّم     كثرية منها انه  
 و هذا توسل ال شك فيه و صح يف احاديث كثرية انه كان يأمر اصحابه ان                  )عليك

 بسند صحيح عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه          ]١[يدعوا به منها ما رواه ابن ماجه      
من خرج من بيته اىل الصالة فقال اللهم        (  صلّى اهللا عليه و سلّم      اهللا قال قال رسول  

اين أسألك حبق السائلني عليك و أسألك حبق ممشاى هذا اليك فاين مل اخرج اشرا و 
ال بطرا و ال رياء و ال مسعة خرجت اتقاء سخطك و ابتغاء مرضاتك و أسألك ان                 

                                                 
 ] م٨٨٦[.  هـ٢٧٣حممد ابن ماجه تويف سنة ) ١(
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غفر الذنوب اال انت اقبل اهللا عليه       تعيذين من النار و ان تغفر يل ذنويب فانه ال ي           
 يف  ]١[ و ذكر هذا احلديث اجلالل السيوطي      )بوجهه و استغفرله سبعون الف ملك     

اجلامع الكبري و ذكره ايضاً كثري من األئمة يف كتبهم عند ذكر الدعاء املسنون عند                
اخلروج اىل الصالة حىت قال بعضهم ما من احد من السلف اال و كان يدعو هبذا                  

عاء عند خروجه اىل الصالة فانظر قوله حبق السائلني عليك فان فيه التوسل بكل               الد
عبد مؤمن و روى احلديث املذكور ايضاً ابن السين باسناد صحيح عن بالل رضي اهللا               

 لفظه كان رسول هللا صلّى اهللا عليه و         و  صلّى اهللا عليه و سلّم     عنه مؤذن رسول اهللا   
سم اهللا آمنت باهللا و توكلت على اهللا و ال حول و            ب(سلّم إذا خرج اىل الصالة قال       

ال قّوة اال باهللا اللهم اين أسألك حبق السائلني عليك و حبق خمرجي هذا فاين مل                  
اخرج بطرا و ال أشرا و ال رياء و ال مسعة خرجت ابتغاء مرضاتك و اتقاء سخطك 

 يف عمل   ]٢[ نعيم  و رواه احلافظ أبو    )أسألك ان تعيذين من النار و ان تدخلين اجلنة        
اليوم و الليلة من حديث أيب سعيد بلفظ كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم إذا                  
خرج اىل الصالة قال اللهم اين أسألك حبق السائلني اىل آخر احلديث املتقدم و رواه                

 يف كتاب الدعوات من حديث أيب سعيد ايضاً و حمل االستدالل قوله               ]٣[البيهقي
ئلني عليك فعلم من هذا كله ان التوسل صدر من النيب صلّى اهللا عليه              أسألك حبق السا  

و سلّم و امر اصحابه ان يقولوه و مل يزل السلف من التابعني و من بعدهم يستعملون                 
هذا الدعاء عند خروجهم اىل الصالة و مل ينكر عليهم احد يف الدعاء به و مما جاء عنه 

 كان يقول يف بعض ادعيته حبق نبيك و االنبياء          صلّى اهللا عليه و سلّم من التوسل انه       
الذين من قبلي قال العالمة ابن حجر يف اجلوهر املنظم رواه الطرباين بسند جيد و من                

اغفر المي فاطمة بنت اسد و وّسع عليها مدخلها         (ذلك قوله صلّى اهللا عليه و سلّم        

                                                 
 .يف مصر .] م١٥٠٥[.  هـ٩١١جالل الدين عبد الرمحن السيوطي تويف سنة ) ١(
 .] م١٠٣٩[.  هـ٤٣٠امحد ابو نعيم االصفهاين الشافعي تويف سنة ) ٢(
 . يف نيشاپور]. م١٠٦٦[.  هـ٤٥٨سنة امحد البيهقي تويف ) ٣(
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 طويل رواه   وهذا اللفظ قطعة من حديث      )حبق نبيك واالنبياء الذين من قبلي      
 يف الكبري و االوسط و ابن حبان و احلاكم و صححوه عن انس بن مالك                ]١[الطرباين

رضي اهللا عنه قال ملا ماتت فاطمة بنت اسد بن هاشم ام علي بن أيب طالب رضي اهللا                  
عنه و كانت رأيت النيب صلّى اهللا عليه و سلّم دخل عليها رسول اهللا صلّى اهللا عليه و                  

و ذكر ثناءه عليها و تكفينها      ) رمحك اهللا يا امي بعد امي     ( و قال    سلّم عند رأسها  
بربده و امره حبفر قربها قال فلما بلغوا اللحد حفره صلّى اهللا عليه و سلّم بيده و                   

اهللا الذي  (اخرج ترابه بيده فلما فرغ دخل صلّى اهللا عليه و سلّم فاضطجع فيه مث قال                
مي فاطمة بنت اسد و وّسع عليها مدخلها        حيىي و مييت و هو حى ال ميوت اغفر ال         

 و روى ابن أيب شيبة عن       )حبق نبيك و االنبياء الذين من قبلي فانك ارحم الرامحني         
جابر رضي اهللا عنه مثل ذلك و كذا روى مثله ابن عبد الرب عن ابن عباس رضي اهللا                  

فظ جالل  عنهما و رواه أبو نعيم يف احللية عن انس رضي اهللا عنه ذكر ذلك كله احلا               
الدين السيوطي يف اجلامع الكبري و من االحاديث الصحيحة اليت جاء التصريح فيها              

 و النسائي و البيهقي و الطرباين باسناد صحيح عن عثمان           ]٢[بالتوسل ما رواه الترمذي   
بن حنيف و هو صحايب مشهور رضي اهللا عنه ان رجال ضريرا اتى النيب صلّى اهللا عليه 

ان شئت دعوت و ان شئت صربت و هو         (هللا ان يعافيين فقال     و سلّم فقال ادع ا    
اللّهّم اين  ( قال فادعه فأمره ان يتوضأ فيحسن و ضوءه و يدعو هبذا الدعاء                )خري

أسالك و اتوجه اليك بنبيك حممد نيب الرمحة يا حممد اين اتوجه بك اىل ريب يف                  
قال ابن حنيف فو اهللا ما       فعاد و قد ابصر و يف رواية         )حاجيت لتقضي اللّهّم شفعه يفّ    

تفرقنا و طال بنا احلديث حىت دخل علينا الرجل كأن مل يكن به ضر قط ففي هذا                  
 يف تأرخيه و ابن     ]٣[احلديث التوسل و النداء ايضاً و خرج هذا احلديث ايضاً البخاري          

                                                 
 ]. م٩٧١[.  هـ٣٦٠سليمان الطرباين تويف سنة ) ١(
 . يف بوغ]. م٨٩٢[.  هـ٢٧٩حممد الترمذي تويف سنة ) ٢(
 .يف مسرقند.]  م٨٧٠. [ هـ٢٥٦االمام حممد البخاري تويف سنة ) ٣(
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ماجه و احلاكم يف املستدرك باسناد صحيح و ذكره اجلالل السيوطي يف اجلامع الكبري              
صغري و ليس ملنكر التوسل ان يقول ان هذا امنا كان يف حياة النيب صلّى اهللا عليه و             و ال 

سلّم الن قوله ذلك غري مقبول الن هذا الدعاء استعمله الصحابة رضي اهللا عنهم و                
التابعون ايضاً بعد وفاته صلّى اهللا عليه و سلّم لقضاء حوائجهم فقد روى الطرباين و                

تلف اىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يف زمن خالفته يف             البيهقي ان رجال كان خي    
حاجة فكان ال يلتفت اليه و ال ينظر اليه يف حاجته فشكى ذلك لعثمان بن حنيف                 
الراوي للحديث املذكور فقال له ائت امليضأة فتوضأ مث ائت املسجد فصل مث قل اللهم        

اين أتوجه بك اىل ربك     اين أسألك و أتوجه اليك بنبينا حممد نيب الرمحة يا حممد              
لتقضي حاجيت و تذكر حاجتك فانطلق الرجل فصنع ذلك مث اتى باب عثمان بن                
عفان رضي اهللا عنه فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان رضي اهللا عنه فاجلسه   
معه و قال له اذكر حاجتك فذكر حاجته فقضاها مث قال له ما كان لك من حاجة                  

ه فلقي ابن حنيف فقال له جزاك اهللا خريا ما كان ينظر             فاذكرها مث خرج من عند    
حلاجيت حىت كلمته يل فقال ابن حنيف و اهللا ما كلمته و لكن شهدت رسول اهللا                  
صلّى اهللا عليه و سلّم و اتاه ضرير فشكى اليه ذهاب بصره اىل آخر احلديث املتقدم                 

بيهقي و ابن أيب شيبة     فهذا توسل و نداء بعد وفاته صلّى اهللا عليه و سلّم و روى ال              
باسناد صحيح ان الناس اصاهبم قحط يف خالفة عمر رضي اهللا عنه فجاء بالل بن                 
احلرث رضي اهللا عنه و كان من اصحاب النيب صلّى اهللا عليه و سلّم اىل قرب النيب صلّى 
اهللا عليه و سلّم و قال يا رسول اهللا استسق المتك فاهنم هلكوا فاتاه رسول اهللا صلّى                 

 عليه و سلّم يف املنام و اخربه اهنم يسقون و ليس االستدالل بالرؤيا للنيب صلّى اهللا                 اهللا
عليه و سلّم فان رؤياه و ان كانت حقا ال تثبت هبا االحكام المكان اشتباه الكالم                 
على الرائي ال لشك يف الرؤيا و امنا االستدالل بفعل الصحايب و هو بالل بن احلرث                 

نه لقرب النيب صلّى اهللا عليه و سلّم و نداؤه له و طلبه منه ان                 رضي اهللا عنه فاتيا   
يستسقى المته دليل على ان ذلك جائز و هو من باب التوسل و التشفع و االستغاثة                
به صلّى اهللا عليه و سلّم و ذلك من اعظم القربات و قد توسل به صلّى اهللا عليه و                    
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د صلّى اهللا عليه و سلّم حني اكل من         سلّم أبوه آدم عليه السالم قبل وجود سيدنا حمم        
الشجرة اليت هناه اهللا عنها و حديث توسل آدم عليه السالم بالنيب صلّى اهللا عليه و سلّم 
رواه البيهقي باسناد صحيح يف كتابه املسمى دالئل النبّوة الذي قال فيه احلافظ                

ي اهللا عنه قال  عليك به فانه كله هدى و نور فرواه عن عمر بن اخلطاب رض]١[الذهيب
ملا اقترف آدم اخلطيئة قال يا رب أسألك حبق         (قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم         

حممد اال ما غفرت ىل فقال اهللا تعاىل يا آدم كيف عرفت حممدا و مل اخلقه قال يا رب                    
انك ملا خلقتين رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا ال اله اال اهللا حممد رسول                

 فعلمت انك مل تضف اىل امسك االّ احب اخللق اليك فقال اهللا تعاىل صدقت يا آدم                  اهللا
رواه  )انه ألحب اخللق ايلّ و اذ سالتين حبقه فقد غفرت لك و لو ال حممد ما خلقتك                 

 و اىل هذا التوسل )و هو آخر االنبياء من ذريتك    (احلاكم وصححه والطرباين و زاد فيه       
 و ذلك انه ملا حج املنصور و        ]٣[اهللا عنه للخليفة املنصور    رضي   ]٢[اشار االمام مالك  

زار قرب النيب صلّى اهللا عليه و سلّم سأل اإلمام مالكا رضي اهللا عنه و هو باملسجد                   
النبوي فقال ملالك يا ابا عبد اهللا استقبل القبلة و ادعو ام استقبل رسول اهللا صلّى اهللا                 

ك و مل تصرف وجهك عنه و هو وسيلتك و          و ادعو فقال له االمام مال      عليه و سلّم  
وسيلة ابيك آدم اىل اهللا تعاىل بل استقبل و استشفع به فيشفعه اهللا فيك قال اهللا تعاىل                 

 ظَلَُموا اَْنفَُسُهْم َجآُؤَك فَاْسَتْغفَُروا اَهللا َواْسَتْغفََر لَُهُم الرَُّسولُ لََوَجُدوا           َولَْو اَنَُّهْم ِاذْ  (
ه باسناد  ق و سا  )الشفاء( ذكره القاضي عياض يف      )٦٤:  النساء  *يًمااَهللا َتوَّاًبا َرحِ  

خالصة ( يف   ]٤[ و السيد السمهودي   )شفاء السقام (صحيح و ذكره االمام السبكي يف       
اجلوهر ( و العالمة ابن حجر يف       )املواهب اللدنية ( يف   ]٥[ و العالمة القسطالين   )الوفاء

                                                 
 .] م١٣٤٨[.  هـ٧٤٨حممد الذهيب تويف سنة ) ١(
 . يف املدينة املنورة]. م٧٩٥[.  هـ١٧٩س االصبحى تويف سنة االمام مالك بن ان) ٢(
 .]. م٧٧٥[.  هـ١٥٨اخلليفة الثانية العباسي جعفر املنصور تويف سنة ) ٣(
 .يف املدينة املنورة.]  م١٥٠٥. [ هـ٩١١السمهودي نور الدين علي الشافعي تويف سنة ) ٤(
 . يف مصر]. م١٥١٧[.  هـ٩٢٣شهاب الدين امحد القسطالين الشافعي تويف سنة ) ٥(
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آداب الزيارة قال العالمة ابن حجر يف        و ذكره كثري من ارباب املناسك يف         )املنظم
رواية ذلك عن مالك جاءت بالسند الصحيح الذي ال مطعن فيه و قال              اجلوهر املنظم 

 و رواها ابن فهد باسناد جيد و رواها القاضي           ]١[العالمة الزرقاين يف شرح املواهب    
  يف اسنادها وضاع و ال كذاب و       ساله ثقات لي  جض يف الشفاء باسناد صحيح ر     اعي

مراده بذلك الرد على من مل يصدق رواية ذلك عن االمام مالك و نسب له كراهية                 
استقبال القرب فنسبة الكراهة اىل االمام مالك مردودة و قال بعض املفسرين يف قوله               

 ان من مجلة تلك الكلمات توسل       )٣٧:  البقرة  *فََتلَقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه كَِلَماتٍ    (تعاىل  
اهللا عليه و سلّم حني قال يا رب أسألك حبرمة حممد اال ما غفرت يل               آدم بالنيب صلّى    

و استسقى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف زمن خالفته بالعباس بن عبد املطلب                
رضي اهللا عنه عم النيب صلّى اهللا عليه و سلّم ملا اشتّد القحط عام الرمادة فسقوا و                  

 مالك رضي اهللا عنه و ذلك من        البخاري من رواية انس بن     ذلك مذكور يف صحيح   
التوسل و يف املواهب اللدنية للعالمة القسطالين ان عمر رضي اهللا عنه ملا استسقى               
بالعباس رضي اهللا عنه قال يا ايها الناس ان رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم كان يرى                  

 اهللا تعاىل   ذوه وسيلة اىل  ختبه يف عمه العباس و ا       الولد للوالد فاقتدوا   ىللعباس ما ير  
بطل قول من منع التوسل مطلقا سواء كان التوسل          ييه التصريح بالتوسل و هبذا      فف

باالحياء او باالموات و قول من منع ذلك بغري النيب صلّى اهللا عليه و سلّم و نص                   
 اللفظ الواقع من عمر رضي اهللا عنه حني استسقى بالعباس رضي اهللا عنه اللهم انا كنا               

قينا و انا نتوسل اليك بعم نبينا صلّى اهللا         سنا صلّى اهللا عليه و سلّم فت      نتوسل اليك بنبي  
عليه و سلّم فاسقنا و احلديث مذكور يف صحيح البخاري من رواية انس بن مالك                
رضي اهللا عنه و صدر احلديث عن انس رضي اهللا عنه ان عمر بن اخلطاب رضي اهللا                 

طلب و قال اللهم انا كنا نتوسل اليك        عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد امل        
بنبينا صلّى اهللا عليه و سلّم فتسقينا و انا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون                 

                                                 
 .] م١٧١٠[.  هـ١١٢٢حممد الزرقاين املالكي تويف سنة ) ١(
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ان اهللا جعل احلق    (انتهى و فعل عمر رضي اهللا عنه حجة لقوله صلّى اهللا عليه و سلّم               
ر رضي اهللا عنهما     و الترمذي عن ابن عم     ]١[ رواه االمام أمحد   )على لسان عمر و قلبه    

 يف املستدرك عن ايب ذر رضي اهللا عنه و   و رواه االمام أمحد ايضا و أبو داود و احلاكم         
  يف املستدرك ايضاً عن أيب هريرة رضي اهللا عنه و رواه الطرباينرواه ابو يعلى و احلاكم
ي يف  الطرباين يف الكبري و ابن عدىوية رضي اهللا عنهما و روايف الكبري عن بالل و مع

بن العباس رضي اهللا عنهما ان رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم قال  الكامل عن الفضل
 و هذا مثل ما صح يف       ) و انا مع عمر و احلق بعدي مع عمر حيث كان           يعمر مع (

و ادر احلق معه    (حق علي رضي اهللا عنه حيث قال صلّى اهللا عليه و سلّم يف حقه                
كثري من اصحاب السنن فكل من عمر و علي          و هو حديث صحيح رواه       )اردحيث  

 رضي اهللا عنهما يكون احلق معهما حيثما كانا و هذان احلديثان من مجلة االدلة اليت               
 رضي اهللا عنه كان مع      استدل هبا اهل السنة على صحة خالفة اخللفاء االربعة الن علياً          
له و نازعه غريه ممن ال      اخللفاء الثالثة قبله مل ينازعهم يف اخلالفة فلما جاءت اخلالفة           

وسل عمر بالعباس رضي اهللا عنهما      تيستحق التقدم عليه قاتله و من االدلة على ان           
 )لو كان بعدي نيب لكان عمر     (حجة على جواز التوسل قوله صلّى اهللا عليه و سلّم           

 رضي اهللا ينرواه االمام أمحد و الترمذي و احلاكم يف املستدرك عن عقبة بن عامر اجله           
 الطرباين يف   ىو رواه الطرباين يف الكبري عن عصمة بن مالك رضي اهللا عنه و رو             عنه  

اقتدوا ( صلى اهللا عليه و سلم قال        الكبري عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه ان رسول اهللا         
سك متمدود من متسك هبما فقد      املبالذين من بعدي ايب بكر و عمر فإهنما حبل اهللا           

 بالعباس رضي اهللا     عنه ا استسقى عمر رضي اهللا    منو ا  )صام هلا فثقى ال ان  وبالعروة ال 
عنه و مل يستسق بالنيب صلّى اهللا عليه و سلّم ليبني للناس جواز االستسقاء بغري النيب                 

اء بالنيب صلّى اهللا عليه و      قصلّى اهللا عليه و سلّم و ان ذلك ال حرج فيه و اما االستس             
ء بغري النيب   ا يتوهم انه ال جيوز االستسق     سلّم فكان معلوما عندهم فلرمبا ان بعض الناس       
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 بالنيب  ىاز و لو استسق   وباستسقائه بالعباس اجل   صلّى اهللا عليه و سلّم فبني هلم عمر        
صلّى اهللا عليه و سلّم لرمبا يفهم منه بعض الناس أنه ال جيوز االستسقاء بغريه صلّى اهللا                 

 و النيب صلّى اهللا عليه ّيالنه حعليه و سلّم و ليس لقائل ان يقول امنا استسقى بالعباس 
نقول ان هذا الوهم باطل و        ال حيوز النا   ّيمات و ان االستسقاء بغري احل      و سلّم قد  
يب صلّى اهللا عليه و سلّم      نلة كثرية منها توسل الصحابة رضي اهللا عنهم بال        دمردود با 

 كانت  بعد وفاته كما تقدم يف القصة اليت رواها عثمان بن حنيف يف احلاجة اليت               
للرجل عند عثمان بن عفان رضي اهللا عنه و كما يف حديث بالل ابن احلرث رضي                 
اهللا عنه و كما يف توسل آدم بالنيب صلّى اهللا عليه و سلّم قبل وجوده و حديث توسل                  

 عمر رضي اهللا عنه كما تقدم فكيف يتوهم انه ال يعتقد صحته بعد وفاته و                هآدم روا 
ه فتلخص من    يف قرب  ّي مع انه صلّى اهللا عليه و سلّم ح        قد روي التوسل به قبل وجوده     

هذا انه يصح التوسل به صلّى اهللا عليه و سلّم قبل وجوده و يف حياته و بعد وفاته و                   
انه يصح ايضاً التوسل بغريه من االخيار كما فعله عمر حني استسقى بالعباس رضي               

عمر العباس رضي اهللا    اهللا عنهما و ذلك من أنواع التوسل كما تقدم و امنا خص              
هار شرف اهل بيت رسول اهللا صلّى       ظعنهما من بني سائر الصحابة رضي اهللا عنهم ال        

اضل فان عليا رضي    فاهللا عليه و سلّم و لبيان انه جيوز التوسل باملفضول مع وجود ال            
 عنه قال بعض العارفني و يف       و هو افضل من العباس رضي اهللا       اهللا عنه كان موجودا   

 ايضاً  ىيب صلّى اهللا عليه و سلّم نكتة اخر       ن عنهما دون ال   بالعباس رضي اهللا  توسل عمر   
زيادة على ما تقّدم و هى شفقة عمر رضي اهللا عنه على ضعفاء املؤمنني فانه لو                   

رت االجابة الهنا معلقة بارادة اهللا      أخاستسقى بالنيب صلّى اهللا عليه و سلّم لرمبا است         
بة رمبا تقع وسوسة و اضطراب ملن كان ضعيف          تعاىل و مشيئته فلو تأخرت االجا     

خر االجابة خبالف ما إذا كان التوسل بغري النيب صلّى اهللا عليه و سلّم              أاالميان بسبب ت  
طراب و احلاصل ان    ضفاهنا لو تأخرت االجابة ال حتصل تلك الوسوسة و ال ذلك اال           

 عليه و سلّم يف     لتوسل و جوازه بالنيب صلّى اهللا     مذهب اهل السنة و اجلماعة صحة ا      
حياته و بعد وفاته و كذا بغريه من االنبياء و املرسلني صلوات اهللا و سالمه عليه و                  
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عليهم امجعني و كذا باالولياء و الصاحلني كما دلت عليه االحاديث السابقة النا               
معاشر اهل السنة ال نعتقد تأثريا و ال خلقا و ال اجيادا و ال اعداما وال نفعا و ال ضرا                    

 هللا وحده ال شريك له و ال نعتقد تأثريا و ال نفعا و ال ضرا للنيب صلّى اهللا عليه و                     اال
سلّم و ال لغريه من االحياء و االموات فال فرق يف التوسل بالنيب صلّى اهللا عليه و سلّم                  
و غريه من االنبياء و املرسلني صلوات اهللا و سالمه عليه و عليهم امجعني و كذا                  

احلني ال فرق بني كوهنم احياء و امواتا الهنم ال خيلقون شيئا و ليس هلم باالولياء و الص 
تأثري يف شئ و امنا يتربك هبم لكوهنم احباء اهللا تعاىل و اما اخللق و االجياد و االعدام و                   
النفع و الضر فانه هللا وحده ال شريك له و اما الذين يفرقون بني االحياء و االموات                  

م منهم اهنم يعتقدون التأثري لالحياء دون االموات و حنن نقول           فاهنم بذلك الفرق يتوه   
اهللا خالق كل شئ و اهللا خلقكم و ما تعملون فهؤالء اجملّوزون التوسل باالحياء دون               
االموات هم املعتقدون تأثري غري اهللا و هم الذين دخل الشرك يف توحيدهم لكوهنم               

 اهنم حمافظون على التوحيد و       اعتقدوا تأثري االحياء دون االموات فكيف يدعون       
 ينسبون غريهم اىل االشراك سبحانك هذا هبتان عظيم

فالتوسل و التشفع و االستغاثة كلها مبعىن واحد و ليس هلا يف قلوب املؤمنني 
معىن االّ التربك بذكر احباء اهللا تعاىل ملا ثبت ان اهللا يرحم العباد بسببهم سواء كانوا                 

و املوجد حقيقة هو اهللا تعاىل و ذكر هؤالء االخيار سبب عادي احياء او امواتا فاملؤثر 
يف ذلك التأثري و ذلك مثل الكسب العادي فانه ال تأثري له و حياة االنبياء عليهم                  

مررت على (الصالة و السالم يف قبورهم ثابتة عند اهل السنة بادلة كثرية منها حديث 
ت على ابراهيم فأمرين بتبليغ اميت      مرر( و مثله    )موسى ليلة اسري يب يصلي يف قربه      

السالم و ان اخربهم ان اجلنة طيبة التربة و اهنا قيعان و ان غراسها سبحان اهللا و                 
 و مثل حديث اجتماعهم ملا صلى هبم يف بيت          )احلمد هللا و ال اله اال اهللا و اهللا أكرب         

 عليه و سلّم    املقدس ليلة أسرى به مث تلقوه يف السموات و حديث تردد النيب صلّى اهللا             
الة فامره موسى باملراجعة و     صبني موسى و مقام مكاملته ربه ملا فرض عليه مخسني            

 و كل هذه االحاديث الصحيحة ال مطعن فيها         )ان االنبياء حيجون و يلبون    (حديث  
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لطاعن فال حاجة اىل االطالة بذكرها و ايضاً فقد ثبت بنص القرآن حياة الشهداء و                
لشهداء فاحلياة هلم ثابتة باالوىل مث ان احلياة الثابتة لالنبياء عليهم            االنبياء افضل من ا   

الصالة و السالم و للشهداء ليست مثل احلياة الدنيوية بل هى حياة تشبه حال املالئكة              
و ال يعلم صفتها و حقيقتها اال اهللا تعاىل فيجب علينا االميان بثبوهتا من غري حبث عن                 

 االمر كذلك فال ينايف ان كال منهم قد مات و انتقل من             صفتها و كيفيتها و إذا كان     
احلياة الدنيوية مبعىن انه زالت عنه احلياة اليت كانت يف دار الدنيا و ثبتت هلم حياة                  

و الكالم على ) ٣٠: الزمر*  ِانََّك َميٌِّت َوِانَُّهْم َميُِّتونَ(اخرى فال اشكال يف قوله تعاىل 
اجة لنا اىل االطالة بذكره فان قال قائل ان شبهة           ذلك مبسوط يف املطوالت فال ح     

هؤالء املانعني للتوسل اهنم رأوا بعض العامة يأتون بالفاظ توهم اهنم يعتقدون التاثري              
لغري اهللا تعاىل و يطلبون من الصاحلني احياء و امواتا اشياء جرت العادة باهنا ال تطلب                

 و كذا و اهنم رمبا يعتقدون الوالية يف         اال من اهللا تعاىل و يقولون للويل افعل يل كذا         
اشخاص مل يتصفوا هبا بل اتصفوا بالتخليط و عدم االستقامة و ينسبون هلم كرامات و 
خوارق عادات و احواال و مقامات و ليسوا باهل هلا و مل يوجد فيهم شئ منها فاراد                 

ام و سدا للذريعة    هؤالء املانعون للتوسل ان مينعوا العامة من تلك التوسعات دفعا لاليه          
و ان كانوا يعلمون ان العامة ال يعتقدون تأثريا وال نفعا و ال ضرا لغري اهللا تعاىل و ال                   
يقصدون بالتوسل االّ التربك و لو اسندوا لالولياء شيئاً ال يعتقدون فيهم تأثريا فنقول               

ة هلم إذا كان االمر كذلك و قصدمت سد الذريعة فما احلامل لكم على تكفري االم                
عاملهم و جاهلهم خاصهم و عامهم و ما احلامل لكم على منع التوسل مطلقا بل كان                
ينبغي لكم ان متنعوا العامة من االلفاظ املومهة لتأثري غري اهللا تعاىل و تأمروهم بسلوك                
االدب يف التوسل مع ان تلك االلفاظ املومهة ميكن محلها على اجملاز من غري احتياج اىل 

ني و ذلك اجملاز جماز عقلي شائع معروف عند اهل العلم و مستعمل              التكفري للمسلم 
 السنة و عليه حيمل قول القائل هذا        وعلى ألسنة مجيع املسلمني و وارد يف الكتاب          

الطعام اشبعين و هذا املاء ارواين و هذا الدواء شفاين و هذا الطبيب نفعين فكل ذلك                
 الطعام ال يشبع حقيقة و املشبع حقيقة هو عند اهل السنة حممول على اجملاز العقلي فان
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اهللا تعاىل و الطعام سبب عادي فاسناد الشبع له جماز عقلي و الطعام سبب عادي ال                 
تأثري له و هكذا بقية االمثلة فاملسلم املوحد مىت صدر منه اسناد لغري من هو له جيب                  

از كما نص على ذلك     محله على اجملاز العقلي و االسالم و التوحيد قرينة على ذلك اجمل           
علماء املعاين يف كتبهم و امجعوا عليه و اما منع التوسل مطلقا فال وجه له مع ثبوته يف                  
االحاديث الصحيحة و صدوره من النيب صلّى اهللا عليه و سلّم و اصحابه و سلف                
االمة و خلفها فهؤالء املنكرون للتوسل املانعون منه منهم من جيعله حمّرما و منهم من               

عله كفرا و اشراكا و كل ذلك باطل النه يؤدي اىل اجتماع معظم االمة على ضاللة جي
و من يتبع كالم الصحابة و علماء االمة سلفها و خلفها جيد التوسل صادرا منهم بل و 
من كل مؤمن يف اوقات كثرية و اجتماع اكثر االمة على حمرم او كفر ال جيوز لقوله                 

 قال بعضهم   )ال جتتمع اميت على ضاللة    (ديث الصحيح   صلّى اهللا عليه و سلّم يف احل      
: آل عمران   *كُْنُتْم َخْيَر اُمٍَّة اُْخِرَجْت ِللنَّاسِ    (ان هذا حديث متواتر و قال تعاىل         

 فكيف جتتمع كلها او اكثرها على ضاللة و هى خري امة اخرجت للناس                )١١٠
ناس من االلفاظ املومهة لتأثري غري فالالئق هبؤالء املنكرين إذا ارادوا سد الذريعة و منع ال

اهللا تعاىل ان يقولوا ينبغي ان يكون التوسل باالدب و بااللفاظ اليت ليس فيها ايهام                
كأن يقول املتوسل اللهم اين أسألك و أتوسل اليك بنبيك صلّى اهللا عليه و سلّم و                 

ون من التوسل و ال     باالنبياء قبله و بعباده الصاحلني ان تفعل يل كذا و كذا ال اهنم مينع             
ان يتجاسروا على تكفري املسلمني املوحدين الذين ال يعتقدون التأثري اال هللا وحده ال               

الَ (شريك له و من الشبه اليت متسك هبا هؤالء املنكرون للتوسل قوله تعاىل                  
اهللا هنى املؤمنني    فان   )٦٣:  النور  *َتْجَعلُواُدَعآَء الرَُّسوِل َبْيَنكُْم كَُدَعآِء َبْعِضكُْم َبْعًضا     

يف هذه اآلية ان خياطبوا النيب صلّى اهللا عليه و سلّم مبثل ما خياطب بعضهم بعضا كأن                 
ينادوه بامسه و قياسا على ذلك يقال ال ينبغي ان يطلب من غري اهللا تعاىل كاالنبياء و                 

ملساواة الصاحلني االشياء اليت جرت العادة باهنا ال تطلب اال من اهللا تعاىل لئال حتصل ا              
بني اهللا تعاىل و خلقه حبسب الظاهر و ان كان الطلب من اهللا على انه املوجد للشئ و                  
املؤثر فيه و من غريه على انه سبب عادي لكنه رمبا يوهم التأثري فاملنع من ذلك الطلب                 
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لدفع هذا االيهام و اجلواب ان هذا ال يقتضي املنع من التوسل مطلقا و ال يقتضي منع                 
موحد فانه حيمل على اجملاز العقلي إذا صدر من موحد فال وجه لكونه              الطلب من   

شركا و ال لكونه حمّرما فلو قالوا ان ذلك خالف االدب و جازوا التوسل و شرطوا                 
فيه ان يكون بادب و االحتراز عن االلفاظ املومهة لكان له وجه و اما املنع مطلقا فال                 

ملنظم و ال فرق يف التوسل بني ان يكون         وجه له قال العالمة ابن حجر يف اجلوهر ا         
بلفظ التوسل او التشفع او االستغاثة او التوجه الن التوجه من اجلاه و هو علّو املرتلة و     
قد يتوسل بذي اجلاه اىل من هو اعلى منه جاها و االستغاثة معناها طلب الغوث و                 

ان اعلى منه   املستغيث يطلب من املستغاث به ان حيصل له الغوث من غريه و ان ك              
فالتوجه و االستغاثة به صلّى اهللا عليه و سلّم و بغريه ليس هلما معىن يف قلوب املسلمني 
اال طلب الغوث حقيقة من اهللا تعاىل و جمازا بالتسبب العادي من غريه و ال يقصد                 
احد من املسلمني غري ذلك املعىن فمن مل ينشرح لذلك صدره فليبك على نفسه نسأل               

ة فاملستغاث به يف احلقيقة هو اهللا تعاىل و اما النيب صلّى اهللا عليه و سلّم فهو                 اهللا العافي 
واسطة بينه و بني املستغيث فهو سجانه و تعاىل مستغاث به حقيقة و الغوث منه                 
باخللق و االجياد و النيب صلّى اهللا عليه و سلّم مستغاث به جمازا و الغوث منه بالكسب                 

توجهه و تشفعه عند اهللا لعلّو مرتلته و قدره فهو على حد            و التسبب العادي باعتبار     
 اى و ما رميت خلقا )١٧: االنفال  *َوَما َرَمْيَت ِاذْ َرَمْيَت َولَِكنَّ اَهللا َرَمى(قوله تعاىل 

فَلَْم (و اجياداً اذ رميت تسببا او كسبا و لكن اهللا رمى خلقا و اجيادا و كذا قوله تعاىل                   
ما أنا  ( و قوله صلّى اهللا عليه و سلّم          )١٧: االنفال  *نَّ اَهللا قََتلَُهمْ  َتقُْتلُوُهْم َولَكِ 

 و كثريا ما جتيئ السنة لبيان احلقيقة و جيئ القرآن الكرمي            )محلتكم و لكن اهللا محلكم    
 اْدُخلُوا الَْجنَّةَ ِبَما كُْنُتْم َتْعَملُونَ    (باضافة الفعل ملكتسبه و يسند اليه جمازا كقوله تعاىل          

 فاآلية  )لن يدخل احدكم اجلنة بعمله    ( و قوله صلّى اهللا عليه و سلّم         )٣٢: النحل *
بيان لسبب العادي و احلديث لبيان سبب فعل الفاعل احلقيقي و هو فضل اهللا تعاىل و                
باجلملة فاطالق لفظ االستغاثة ملن حيصل منه غوث باعتبار الكسب أمر معلوم ال شك              

غثىن يا اهللا تريد االسناد احلقيقي باعتبار اخللق و االجياد و فيه لغة و ال شرعا فإذا قلت ا
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إذا قلت اغثىن يا رسول اهللا تريد االسناد اجملازي باعتبار التسبب و الكسب و التوسط               
بالشفاعة و لو تتبعت كالم االئمة و سلف االمة و خلفها لوجدت شيئاً كثريا من                 

ه ما يف صحيح البخاري يف      ذلك بل يف االحاديث الصحيحة كثري من ذلك و من          
مبحث احلشر و وقوف الناس للحساب يوم القيامة بينماهم كذلك استغاثوا بآدم مث              
مبوسى مث مبحمد صلّى اهللا عليه و سلّم فتأمل تعبريه صلّى اهللا عليه و سلّم بقوله                   
استغاثوا بآدم فان االستغاثة به جمازية و املستغاث به حقيقة هو اهللا تعاىل و صح عنه                 

 و يف رواية    )ملن اراد عونا ان يقول يا عباد اهللا اعينوين         (صلّى اهللا عليه و سلّم       
 و جاء يف حديث قصة قارون ملا خسف به انه استغاث مبوسى عليه السالم               )اغيثوين(

فلم يغثه بل صار يقول يا ارض خذيه فعاتب اهللا موسى حيث مل يغثه و قال له                    
الغثته فاسناد االغاثة اىل اهللا تعاىل اسناد حقيقي استغاث بك فلم تغثه و لو استغاث يب 

و اسنادها اىل موسى جمازي و قد يكون معىن التوسل به صلّى اهللا عليه و سلّم طلب                 
الدعاء منه اذ هو صلّى اهللا عليه و سلّم حّى يف قربه يعلم سؤال من يسأله و قد تقدم                   

 اىل قربه صلّى اهللا عليه و       حديث بالل بن احلرث رضي اهللا عنه املذكور فيه انه جاء          
سلّم و قال يا رسول اهللا استسق المتك اى ادع اهللا هلم فعلم منه انه صلّى اهللا عليه و                   
سلّم يطلب منه الدعاء حبصول احلاجات كما كان يطلب منه يف حياته لعلمه بسؤال              
 من يسأله مع قدرته على التسبب يف حصول ما سئل فيه بسؤاله و دعائه و شفاعته اىل                

ربه عز و جل و انه صلّى اهللا عليه و سلّم يتوسل به يف كل خري قبل بروزه هلذا العامل                    
و بعده يف حياته و بعد وفاته و كذا يف عرصات القيامة فيشفع اىل ربه و كل هذا مما                   
تواترت به االخبار و قام به االمجاع قبل ظهور املانعني منه فهو صلّى اهللا عليه و سلّم                 

سيع و القدر املنيع عند سيده و مواله املنعم عليه مبا حباه و اواله و اما ختيل له اجلاه الو
املانعني احملرومني من بركاته ان منع التوسل و الزيارة من احملافظة على التوحيد و ان                
التوسل و الزيارة مما يؤدي اىل الشرك فهو ختيل فاسد باطل فالتوسل و الزيارة إذا فعل                

فظة على آداب الشريعة الغراء ال يؤدي اىل حمذور البتة و القائل مينع             كل منهما مع احملا   
ذلك سدا للذريعة متقول على اهللا تعاىل و على رسوله صلّى اهللا عليه و سلّم و كان                  
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هؤالء املانعني للتوسل و الزيارة يعتقدون انه ال جيوز تعظيم النيب صلّى اهللا عليه و سلّم                
صلّى اهللا عليه و سلّم حكموا على فاعله بالكفر و           فحيثما صدر من احد تعظيم له       

االشراك و ليس االمر كما يقولون فان اهللا تعاىل عظم النيب صلّى اهللا عليه و سلّم يف                  
القرآن الكرمي باعلى انواع التعظيم فيجب علينا ان نعظم من عظمه اهللا تعاىل و أمر                

بية و رحم اهللا االبوصريي     بتعظيمه نعم جيب علينا ان ال نصفه بشئ من صفات الربو          
 :حيث قال

 واحكم مبا شئت مدحا فيه واحتكم* دع ما ادعته النصارى يف نبيهم 
فليس يف تعظيمه بغري صفات الربوبية شئ من الكفر و االشراك بل ذلك من اعظم                
الطاعات و القربات و هكذا كل من عظمهم اهللا تعاىل كاالنبياء و املرسلني صلوات              

يه و عليهم امجعني و كاملالئكة و الصديقني و الشهداء و الصاحلني قال اهللا و سالمه عل
َوَمْن ( و قال تعاىل )٣٢:  احلج *َوَمْن ُيَعظِّْم َشَعآِئَر اِهللا فَِانََّها ِمْن َتقَْوى الْقُلُوِب(تعاىل 

 صلّى اهللا عليه و      و من تعظيمه   )٣٠:  احلج  *ُيَعظِّْم ُحُرَماِت اِهللا فَُهَو َخْيٌر لَُه ِعْنَد َربِّهِ       
سلّم الفرح بليلة والدته و قراءة املولد و القيام عند ذكر والدته صلى اهللا عليه و سلم                 
و اطعام الطعام و غري ذلك مما يعتاد الناس فعله من انواع الّرب فان ذلك كله من                   

اعتىن تعظيمه صلّى اهللا عليه و سلّم و قد افردت مسئلة املولد و ما يتعلق هبا بالتأليف و 
بذلك كثري من العلماء فألفوا يف ذلك مصنفات مشحونة باالدلة و الرباهني فال حاجة              
لنا اىل االطالة بذلك و مما امر اهللا بتعظيمه الكعبة املعظمة و احلجر االسود و مقام                  
ابراهيم عليه السالم فاهنا أحجار و امرنا اهللا بتعظيمها بالطواف بالبيت و مس الركن              

بيل احلجر االسود و بالصالة خلف املقام و بالوقوف للدعاء عند املستجار            اليماين و تق  
و باب الكعبة و امللتزم و امليزاب كما جرى على ذلك السلف و اخللف و كلهم يف                  
ذلك ال يعبدون االّ اهللا و ال يعتقدون تأثريا لغريه و ال نفعا و ال ضرا الن ذلك ال                     

 .اهيكون اال هللا وحده و ال يكون الحد سو
و احلاصل كما تقدم ان هنا امرين احدمها وجوب تعظيم النيب صلّى اهللا              
عليه و سلّم و رفع رتبته عن سائر املخلوقات و الثاين افراد الربوبية و اعتقاد ان الرب                 
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تبارك و تعاىل منفرد بذاته و صفاته و افعاله عن مجيع خلقه فمن اعتقد يف خملوق                  
يف شئ من ذلك فقد اشرك كاملشركني الذين كانوا         مشاركة الباري سبحانه و تعاىل      

يعتقدون االلوهية لالصنام و استحقاقاهتا للعبادة و من قصر بالرسول صلّى اهللا عليه و              
سلّم يف شئ عن مرتبته فقد عصى او كفر اما من بالغ يف تعظيمه بانواع التعظيم و مل                  

نب الربوبية و   يصفه بشئ من صفات الربوبية فقد اصاب احلق و حافظ على جا             
الرسالة مجيعا و ذلك هو القول الذي ال افراط فيه و ال تفريط و اذا وجد يف كالم                   
املؤمنني اسناد شئ لغري اهللا تعاىل جيب محله على اجملاز العقلي و ال سبيل اىل تكفري                 
احد من املؤمنني إذ اجملاز العقلي مستعمل يف الكتاب و السنة فمن ذلك قوله تعاىل                

 فاسناد الزيادة اىل اآليات جماز      )٢: االنفال  * ُتِلَيْت َعلَْيِهْم آَياُتُه َزاَدْتُهْم ِاَمياًنا     َوِاذَا(
عقلي و هى سبب عادي للزيادة و الذي يزيد يف االميان حقيقة هو اهللا تعاىل وحده ال                 

جلعل اىل   فاسناد ا  )١٧:  املزمل  *َيْوًما َيْجَعلُ الِْولَْدانَ ِشيًبا   (شريك له و قوله تعاىل      
اليوم جماز عقلي ألن اليوم حمل جلعلهم شيباً فاجلعل املذكور واقع يف اليوم و اجلاعل                

َوقَْد اََضلُّوا   * َوالَ َيُغوثَ َوَيُعوَق َوَنْسًرا   (حقيقة هو اهللا تعاىل وحده و قوله تعاىل          
 فاسناد االضالل اىل االصنام جماز عقلي الهنا سبب يف            )٢٤-٢٣:  نوح  *كَِثًريا
صول االضالل و اهلادي و املضل حقيقة هو اهللا تعاىل وحده ال شريك له و قوله                 ح

 فاسناد البناء اىل    )٣٦: املؤمن  *َهاَمانُ اْبِن ِلي َصْرًحا    َيا(تعاىل حكاية عن فرعون     
هامان جماز عقلي النه سبب آمر فهو يأمر بذلك و ال يبين بنفسه و الذي يبين امنا هم                  

ث النبوية ففيها من اجملاز العقلي شئ كثري يعرف ذلك من وقف            الفعلة و اما االحادي   
عليه من ذلك احلديث املتقدم بينما هم كذلك استغاثوا بآدم فاغاثة آدم عليه السالم               
جمازية و املغيث حقيقة هو اهللا تعاىل و اما كالم العرب ففيه من اجملاز العقلي ماال                  

ع و هو املطر منبتا و املنبت حقيقة هو اهللا          حيصى كقوهلم نبت الربيع البقل فجعلوا الربي      
تعاىل فاسناد االنبات اىل الربيع جماز عقلي فإذا قال العامي من املسلمني نفعين النيب               
صلّى اهللا عليه و سلّم او اغاثين او حنو ذلك فامنا يريد االسناد اجملازي و القرينة على                  

هم ذلك و امثاله من الشرك جهل       ذلك انه مسلم موحد ال يعتقد التأثري االّ هللا فجعل         
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حمض و تلبيس على عوام املوحدين و قد اتفق العلماء على انه إذا صدر مثل هذا                  
االسناد من موحد فانه حيمل على اجملاز و التوحيد يكفي قرينة لذلك الن االعتقاد               

هللا الصحيح هو اعتقاد اهل السنة و اجلماعة و اعتقادهم ان اخلالق للعباد و افعاهلم هو ا               
تعاىل ال تأثري الحد سواه ال حلّي و ال مليت فهذا االعتقاد هو التوحيد احملض خبالف                 
من اعتقد غري هذا فانه يقع يف االشراك و اما الفرق بني احلّي و امليت كما يفهم من                   
كالم هؤالء املانعني للتوسل فان كالمهم يفيد اهنم يعتقدون ان احلّي يقدر على بعض              

يت فكاهنم يعتقدون ان العبد خيلق افعال نفسه فهو مذهب باطل و             االشياء دون امل  
الدليل على ان هذا هو اعتقادهم اهنم يقولون إذا نودي احلّي و طلب منه ما يقدر عليه                 
فال ضرر يف ذلك و اما امليت فانه ال يقدر على شئ اصال و اما اهل السنة فاهنم                    

لك ال يقدر و القادر حقيقة هو اهللا        يقولون احلّي ال يقدر على شئ كما ان امليت كذ         
تعاىل و العبد ليس له االّ الكسب الظاهري باعتبار احلّي و الكسب الباطين باعتبار               
التربك بذكر اسم النيب صلّى اهللا عليه و سلّم و غريه من االخيار و تشفعهم يف ذلك و                  

ن الدالئل الدالة   اخلالق للعباد و افعاهلم هو اهللا وحده ال شريك له و قد تقدم كثري م               
على صحة التوسل و ال بأس باحلاق ادلة تدل على ذلك زيادة على ما تقدم ذكر                  
العالمة السيد السمهودي يف خالصة الوفاء ان من االدلة الدالة على صحة التوسل               
بالنيب صلّى اهللا عليه و سلّم بعد وفاته ما رواه الدارمي يف صحيحه عن أيب اجلوزاء قال      

ينة قحطا شديدا فشكوا اىل عائشة رضي اهللا عنها فقالت انظروا اىل قرب             قحط اهل املد  
رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم فاجعلوا منه كوة اىل السماء حىت ال يكون بينه و بني                  
السماء سقف ففعلوا فمطروا حىت نبت العشب و مسنت االبل حىت تفتقت من الشحم              

 و فتح الكوة عند اجلدب سنة اهل املدينة          ]١[فسمي عام الفتق قال العالمة املراغي     
يفتحون كوة يف اسفل قبة احلجرة املطهرة و ان كان السقف حائال بني القرب الشريف               
و السماء قال السيد السمهودي بعد كالم املراغي و سنتهم اليوم فتح الباب املواجه               

                                                 
 .]. م٨١٢. [ هـ١٩٦ابو القاسم املراغي املصري تويف سنة ) ١(



- ٢٣ - 

 

اهللا عليه و سلّم   للوجه الشريف و جيتمعون هناك و ليس القصد االّ التوسل بالنيب صلّى             
 ان  )خالصة الوفاء (و االستشفاع به اىل ربه لرفعة قدره عند اهللا و قال ايضاً يف                

التوسل و التشفع به صلّى اهللا عليه و سلّم و جباهه و بركته من سنن املرسلني و سرية                  
 .السلف الصاحلني اهـ

ارة و ذكر كثري من علماء املذاهب االربعة يف كتب املناسك عند ذكرهم زي            
النيب صلّى اهللا عليه و سلّم انه يسن للزائر ان يستقبل القرب الشريف و يتوسل به اىل اهللا  
تعاىل يف غفران ذنوبه و قضاء حاجاته و يستشفع به صلّى اهللا عليه و سلّم قالوا من                  

 و كل   ]٢[ و هو مروي ايضاً عن سفيان بن عيينة        ]١[احسن ما يقول ما جاء عن العتيب      
خ االمام الشافعي قال العتيب كنت جالسا عند قرب رسول اهللا صلى اهللا             منهما من مشائ  

عليه و سلم فجاء اعرايب فقال السالم عليك يا رسول اهللا مسعت اهللا يقول و يف رواية                 
 ظَلَُموا اَْنفَُسُهْم   َولَْو اَنَُّهْم ِاذْ  (يا خري الرسل ان اهللا انزل عليك كتابا صادقا قال فيه             

 )٦٤:  النساء  *فَُروا اَهللا َواْسَتْغفََر لَُهُم الرَُّسولُ لََوَجُدوا اَهللا َتوَّاًبا َرِحيًما        َجآُؤَك فَاْسَتغْ 
و قد جئتك مستغفرا من ذنيب مستشفعا بك اىل ريب و يف رواية و اين جئتك مستغفرا                 

 :ربك عز و جل من ذنويب مث بكي و أنشأ يقول
 القاع و االكمفطاب من طيبهن * يا خري من دفنت بالقاع اعظمه 
 فيه العفاف و فيه اجلود و الكرم* نفسي الفداء لقرب انت ساكنه 

قال العتيب مث استغفر االعرايب و انصرف فغلبتين عيناى فرأيت النيب صلّى اهللا             
عليه و سلّم يف النوم فقال يا عتيب احلق االعرايب فبشره ان اهللا غفرله فخرجت خلفه                 

الرؤيا فاهنا ال تثبت هبا االحكام الحتمال حصول        فلم اجده و ليس حمل االستدالل       
االشتباه على الرائي كما تقدم ذلك و امنا حمل االستدالل كون العلماء استحسنوا               
االتيان مبا تقدم ذكره و ذكروا يف مناسكهم استحباب االتيان به للزائر و ليس يف                 

                                                 
 .]. م٨٤٣[.  هـ٢٢٨العتيب حممد البصري تويف سنة ) ١(
 .يف مكة املكرمة. ]. م٨١٣[.  هـ١٩٨تويف سنة سفيان بن عيينة ) ٢(
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ي حكى ذلك باملعىن    قوهلم و يف رواية كذا و يف رواية كذا منافاة الحتمال ان الراو             
فمرة عرب بقوله يا خري الرسل و مرة عرب بقوله يا رسول اهللا و على ذلك حيمل امثال                  
هذا و قال العالمة ابن حجر يف اجلوهر املنظم و روى بعض احلفاظ عن أيب سعيد                  

 انه روي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه و كرم وجهه اهنم بعد دفنه                 ]١[السمعاين
ليه و سلّم بثالثه ايام جاءهم اعرايب فرمى بنفسه على القرب الشريف على              صلّى اهللا ع  

صاحبه افضل الصالة و السالم و حثى ترابه على رأسه و قال يا رسول اهللا قلت                  
فسمعنا قولك و وعيت عن اهللا ما وعينا عنك و كان فيما انزل اهللا عليك قوله تعاىل                 

ُهْم َجآُؤَك فَاْسَتْغفَُروا اَهللا َواْسَتْغفََر لَُهُم الرَُّسولُ لََوَجُدوا         ظَلَُموا اَْنفُسَ  َولَْو اَنَُّهْم ِاذْ  (
 و قد ظلمت نفسي و جئتك مستغفرا اىل ريب فنودي من القرب               )اَهللا َتوَّاًبا َرِحيًما  

الشريف انه قد غفر لك و جاء مثل ذلك عن علي رضي اهللا عنه من طريق اخرى فهى 
ذلك ايضاً ما صح عنه صلّى اهللا عليه و سلّم من قوله             تؤيد رواية السمعاين و يؤيد      

حيايت خري لكم حتدثوين و احدث لكم و وفايت خري لكم تعرض علّي اعمالكم ما               (
 و يؤيد ذلك ايضاً )رأيت من خري محدت اهللا تعاىل و ما رأيت من شر استغفرت لكم
لتوبة يف ذلك املوقف    ما ذكره العلماء يف آداب الزيارة من انه يستحب ان جيدد الزائر ا            

الشريف و يسأل اهللا تعاىل ان جيعلها توبة نصوحا و يستشفع به صلّى اهللا عليه و سلّم                 
َولَْو (اىل ربه عز و جل يف قبوهلا و يكثر االستغفار و التضرع بعد تالوة قوله تعاىل                  

فََر لَُهُم الرَُّسولُ لََوَجُدوا اَهللا      ظَلَُموا اَْنفَُسُهْم َجآُؤَك فَاْسَتْغفَُروا اَهللا َواْسَتغْ       اَنَُّهْم ِاذْ 
 و يقول حنن وفدك يا رسول اهللا و زوارك جئناك لقضاء حقك و التربك               )َتوَّاًبا َرِحيًما 

بزيارتك و االستشفاع بك مما اثقل ظهورنا و اظلم قلوبنا فليس لنا يا رسول اهللا شفيع   
 لنا عند ربك و اسأله ان       غريك نؤمله و ال رجاء غري بابك نصله فاستغفر لنا و اشفع           

مين علينا بسائر طلباتنا و حيشرنا يف زمرة عباده الصاحلني و العلماء العاملني و يف                 
 ايضا ان اعرابيا وقف على القرب الشريف و قال اللهم ان هذا حبيبك              )اجلوهر املنظم (

                                                 
 .]. م١٠٧٥[.  هـ٥٦٢ابو سعيد عبد الكرمي السمعاين الشافعي سنة ) ١(
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و أنا عبدك و الشيطان عدوك فان غفرت يل سّر حبيبك و فاز عبدك و غضب عدوك                 
 مل تغفريل غضب حبيبك و رضى عدوك و هلك عبدك و انت يا رب اكرم من                 و ان 

ان تغضب حبيبك و ترضي عدوك و هتلك عبدك اللهم ان العرب اذا مات فيهم سيد                
اعتقوا على قربه و ان هذا سيد العاملني فاعتقين على قربه يا ارحم الرامحني فقال له                 

حبسن هذا السؤال و ذكر علماء      بعض احلاضرين يا اخا العرب ان اهللا قد غفرلك           
املناسك ايضاً ان استقبال قربه الشريف صلّى اهللا عليه و سلّم وقت الزيارة و الدعاء                

 ان استقبال القرب    ]١[افضل من استقبال القبلة قال العالمة احملقق الكمال ابن اهلمام          
ي اهللا عنه    رض ]٢[الشريف افضل من استقبال القبلة و اما ما نقل عن االمام أيب حنيفة            

ان استقبال القبلة افضل فهذا النقل غري صحيح فقد روى االمام أبو حنيفة نفسه يف                
مسنده عن ابن عمر رضي اهللا عنهما انه قال من السنة استقبال القرب املكرم و جعل                 

 فانه نقل   ]٣[الظهر للقبلة و سبق ابن اهلمام يف النص على ذلك العالمة ابن مجاعة              
لقرب عن االمام أيب حنيفة رضي اهللا عنه و رّد على الكرماين يف انه              استحباب استقبال ا  

 و يستدل الستقبال القرب     )اجلوهر املنظم (يستقبل القبلة فقال انه ليس بشئ مث قال يف          
ايضاً بانا متفقون على انه صلّى اهللا عليه و سلّم حّي يف قربه يعلم بزائره و هو صلّى                   

دنيا مل يسع زائره اال استقباله و استدبار القبلة فكذا           اهللا عليه و سلّم ملا كان يف ال        
يكون االمر حني زيارته يف قربه الشريف صلّى اهللا عليه و سلّم و إذا اتفقنا يف املدرس                 
من العلماء باملسجد احلرام املستقبل للقبلة ان الطلبة يستقبلونه و يستدبرون الكعبة فما             

ىل بذلك قطعا و قد تقدم قول االمام مالك          بالك به صلّى اهللا عليه و سلّم فهذا او         
للخليفة املنصور و مل تصرف وجهك عنه و هو وسيلتك و وسيلة ابيك آدم اىل اهللا بل              
استقبله و استشفع به قال العالمة الزرقاين يف شرح املواهب كتب املالكية طافحة               

 االمام أيب   باستحباب الدعاء عند القرب مستقبال له مستدبرا للقبلة مث نقل عن مذهب            

                                                 
 ]. م١٤٥٦[.  هـ٨٦١حممد ابن اهلمام تويف سنة ) ١(
 ]. م٧٦٧[.  هـ١٥٠ابو حنيفة نعمان بن ثابت تويف سنة ) ٢(
 ]. م١٣٣٣[.  هـ٧٣٣حممد ابن مجاعة الشافعي تويف سنة ) ٣(
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حنيفة و الشافعي و اجلمهور مثل ذلك و اما مذهب االمام أمحد ففيه اختالف بني                
علماء مذهبه و الراجح عند احملققني منهم استحباب استقبال القرب الشريف كبقية              
املذاهب و كذا القول يف التوسل فان املرجح عند احملققني منهم استحبابه لصحة               

ليكون املرجح عند احلنابلة موافقا ملا عليه اهل املذاهب          االحاديث الدالة على ذلك     
 يف نقل نصوص اهل املذاهب      )شفاء السقام (الثالثة و قد اطال االمام السبكي يف         

االربعة يف ذلك و ذكر الشيخ طاهر سنبل يف رسالة له يف ذلك ان ممن ذكر ذلك من                  
و رفعت فتوى ملفيت احلنابلة     علماء احلنابلة االمام ابا عبد اهللا السامري يف املستوعب          

مبكة الشيخ حممد بن عبد اهللا بن محيد يف هذه املسئلة فاجاب بان الراجح عند احلنابلة                
استقبال القرب الشريف عند الدعاء و استحباب التوسل قال و ذلك مذكور يف كثري من 
كتب املذهب املعتمدة منها شرح مناسك املقنع لالمام مشس الدين بن مفلح صاحب             
الفروع و منها شرح االقناع حملرر املذهب الشيخ منصور البهويت و منها شرح غاية               
املنتهى و منها منسك الشيخ سليمان بن علي جد الشيخ حممد بن عبد الوهاب                 
صاحب الدعوة و كثري من املؤلفني يف املذهب ذكروا ذلك قال و بعض هؤالء ذكروا               

ياخري من دفنت بالقاع اعظمه اىل       * يب  ايضاً قصة العتيب املشهورة و انشاد االعرا       
آخرها و اما احلديث الذي فيه اللهم اين أسألك و اتوجه اليك اىل آخره فهو حديث                
أخرجه الترمذي و صححه و اخرجه النسائي و البيهقي ايضاً و صححه مث قال املفيت               

ين املذكور إذا حتقق ذلك علمنا ان املعتمد عند احلنابلة هو ما ذكره السائل اع                
استحباب استقبال القرب عند الدعاء و استحباب التوسل و املنكر لذلك جاهل مبذهب             

 يف تفسريه من ان بعضهم نقل عن االمام         ]١[االمام أمحد اهـ و اما ما ذكره اآللوسي       
أيب حنيفة رضي اهللا عنه انه منع التوسل فهو نقل غري صحيح اذمل ينقله عن االمام احد                

ى به بل كتبهم طافحة باستحباب التوسل و نقل املخالف          من اهل مذهبه و هم ادر     
غري معترب فاياك ان تغتر به و يف املواهب اللدنية لالمام القسطالين وقف اعرايب على                

                                                 
 ]. م١٨٥٣[.  هـ١٢٧٠حممود اآللوسي تويف سنة ) ١(
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قربه الشريف صلّى اهللا عليه و سلّم و قال اللهم انك امرت بعتق العبيد و هذا حبيبك                 
به هاتف يا هذا تسأل العتق لك       و انا عبدك فاعتقين من النار على قرب حبيبك فهتف           

وحدك هال سألت العتق جلميع املؤمنني اذهب فقد اعتقتك مث انشد القسطالين احد              
 .البيتني املشهورين و انشد شارحه الزرقاين البيت اآلخر و مها

 يف رقهم اعتقوهم عتق احرار* ان امللوك إذا شابت عبيدهم 
 لرق فاعتقين من النارقد شبت يف ا* و انت يا سيدي اوىل بذا كرما 

مث قال يف املواهب و عن احلسن البصري قال وقف حامت االصم على قربه               
صلّى اهللا عليه و سلّم فقال يا رب انا زرنا قرب نبيك صلّى اهللا عليه و سلّم فال تردنا                    
خائبني فنودي يا هذا ما اذنا لك يف زيارة قرب حبيبنا ال و قد قبلناك فارجع انت و من                   

الزّوار مغفورا لكم و قال ابن أيب فديك مسعت بعض من ادركت من العلماء   معك من   
و الصلحاء يقول بلغنا أن من وقف عند قرب النيب صلّى اهللا عليه و سلّم فتال هذه اآلية                  

  *َسلُِّموا َتْسِليًماِانَّ اَهللا َوَملَِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَِّبيِّ َيآ اَيَُّها الَِّذيَن اََمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َو(
 و قال صلّى اهللا عليك يا حممد حىت يقوهلا سبعني مرة ناداه َملَك صلّى       )٥٦: االحزاب

اهللا عليك يا فالن و مل تسقط له حاجة قال الشيخ زين الدين املراغي و غريه االوىل ان     
يا و ميتا   يقول صلّى اهللا عليك يا رسول اهللا بدل قوله يا حممد للنهى عن ندائه بامسه ح               

و ابن أيب فديك من اتباع التابعني و كان من االئمة الثقات املشهورين و هو من                  
املروي عنه يف الصحيحني و غريمها من كتب السنن قال الزرقاين شرح املواهب امسه              
حممد بن امسعيل بن مسلم الديلمي مات سنة مائتني و هذا الذي نقله من املواهب عن                

 ايضاً البيهقي و يف شرح املواهب للزرقاين ان الداعي إذا قال            ابن أيب فديك رواه عنه    
اللهم اين استشفع اليك بنبيك يا نيب الرمحة اشفع يل عند ربك استجيب له فقد اتضح                
لك من هذه النصوص املروية عن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم و اصحابه و سلف االمة                 

و زيارته و طلب الشفاعة منه ثابتة عنهم        و خلفها ان التوسل به صلّى اهللا عليه و سلّم           
قطعا بال شك و ال مرية و اهنا من اعظم القربات و ان التوسل به واقع قبل خلقه و                    
بعد خلقه يف حياته و بعد وفاته و سيكون التوسل به ايضاً بعد البعث يف عرصات                 
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 .القيامة قال يف املواهب ورحم اهللا ابن جابر حيث قال
 و جنى يف بطن السفينة نوح* م اذ دعا به قد اجاب اهللا آد

 و من اجله نال الفداء ذبيح* و ما ضرت النار اخلليل لنوره 
مث قال و يف كتاب مصباح الظالم يف املستغيثني خبري االنام للشيخ أيب عبد               
اهللا ابن النعمان ما يشفي العليل من ذلك مث ذكر يف املواهب كثريا من الربكات اليت                 

وسله بالنيب صلّى اهللا عليه و سلّم و روى البيهقي عن انس رضي             حصلت له بربكة ت   
 .اهللا عنه ان اعرابيا جاء اىل النيب صلّى اهللا عليه و سلّم يستسقي به و انشد ابياتا اوهلا

 و قد شغلت ام الصيب عن الطفل* أتيناك و العذراء يدمي لباهنا 
 :اىل ان قال

  اخللق اال اىل الرسلو أّنى فرار* و ليس لنا اال اليك فرارنا 
فلم ينكر عليه صلّى اهللا عليه و سلّم هذا البيت بل قال انس ملا أنشد                  
االعرايب االبيات قام صلّى اهللا عليه و سلّم جير رداءه حىت رقي املنرب فخطب و دعا هلم                 
فلم يزل يدعو حىت امطرت السماء و يف صحيح البخاري انه ملا جاء االعرايب و شكى                

اهللا عليه و سلّم القحط فدعا اهللا فاجنابت السماء باملطر قال صلّى اهللا عليه              النيب صلّى   
 فقال علي رضي اهللا     )لو كان أبو طالب حيا لقرت عيناه من ينشدنا قوله         (و سلّم   

 :عنه يا رسول اهللا كأنك اردت قوله
 مثال اليتامى عصمة لالرامل* و ابيض يستسقى الغمام بوجهه 

اهللا عليه و سلّم و مل ينكر إنشاد البيت و ال قوله             فتهلل وجه النيب صلّى     
يستسقى الغمام بوجهه و لو كان ذلك حراما او شركا ألنكره و مل يطلب انشاده و                
كان سبب انشاء أيب طالب هذا البيت من مجلة قصيدة مدح هبا النيب صلّى اهللا عليه و                 

ب و توسل بالنيب صلّى     سلّم ان قريشا يف اجلاهلية اصاهبم قحط فاستسقى هلم أبو طال          
اهللا عليه و سلّم و كان صغريا فاغدودق عليهم السحاب باملطر فانشأ أبو طالب تلك               
القصيدة و صح عن ابن عباس رضي اهللا عنهما انه قال اوحى اهللا تعاىل اىل عيسى عليه 
السالم يا عيسى آمن مبحمد و مر من ادركه من امتك ان يؤمنوا به و لو ال حممد ما                   
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اجلنة و النار و لقد خلقت العرش على املاء فاضطرب فكتب عليه ال اله اال اهللا                خلقت  
 فاذا كان له صلّى اهللا عليه و سلّم هذا )اجلوهر املنظم(حممد رسول اهللا فسكن قال يف 

الفضل و اخلصوصية افال يتوسل به و ذكر القسطالين يف شرحه على البخاري عن               
ا إذا قحطوا استسقوا باهل بيت نبيهم فعلم بذلك         كعب االحبار ان بين اسرائيل كانو     

 )خالصة الوفاء(ان التوسل مشروع حىت يف االمم السابقة و قال السيد السمهودي يف 
ان العادة جرت ان من توسل عند شخص مبن له قدر عنده يكرمه الجله و يقضي                 

عمال حاجته و قد يتوجه مبن له جاه اىل من هو اعلى منه و إذا جاز التوسل باال                  
الصاحلة كما يف صحيح البخاري يف حديث الثالثة الذين آووا اىل غار فاطبق عليهم               
ذلك الغار فتوسل كل واحد منهم اىل اهللا تعاىل بارجى عمل له فانفرجت الصخرة اليت 
سدت الغار عنهم فالتوسل به صلّى اهللا عليه و سلّم احق و اوىل ملا فيه من النبوة و                   

ك يف حياته او بعد وفاته فاملؤمن إذا توسل به امنا يريد بنبّوته              الفضائل سواء كان ذل   
اليت مجعت الكماالت و هؤالء املانعون للتوسل يقولون جيوز التوسل باالعمال الصاحلة        
مع كوهنا اعراضا فالذوات الفاضلة اوىل فان عمر رضي اهللا عنه توسل بالعباس رضي              

ذا جاز التوسل باالعمال الصاحلة فما املانع       اهللا عنه و ايضاً لو سلمنا ذلك نقول هلم إ         
من جوازها بالنيب صلّى اهللا عليه و سلّم باعتبار ما قام به من النبّوة و الرسالة و                    
الكماالت اليت فاقت كل كمال و عظمت على كل عمل صاحل يف احلال و املآل مع                

 صلوات اهللا و    ما ثبت من االحاديث الدالة على ذلك و مثله سائر االنبياء و املرسلني            
سالمه عليه و عليهم امجعني و كذا االولياء و عباد اهللا الصاحلني ملا فيهم من الطهارة                
القدسية و حمبة رب الربية و حيازة اعلى مراتب الطاعة و اليقني من رب العاملني و                 
ذلك سببه كوهنم من عباد اهللا املقربني فيقضي اهللا سبحانه و تعاىل بالتوسل هبم حوائج               

ملؤمنني و ينبغي ان يكون ذلك التوسل مع االدب الكامل و اجتناب االلفاظ اليت توهم ا
التأثري لغري اهللا تعاىل و من ادلة جواز التوسل قصة سواد بن قارب رضي اهللا عنه اليت                  
رواها الطرباين يف الكبري و فيها ان سواد بن قارب انشد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و                  

 .فيها التوسل و مل ينكر عليه و منها قولهسلّم قصيدته اليت 
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 و انك مأمون على كل غائب* و اشهد ان اهللا ال رب غريه 
 اىل اهللا يا ابن االكرمني االطايب* و انك ادىن املرسلني وسيلة 
 و ان كان فيما فيه شيب الذوائب* فمرنا مبا يأتيك يا خري مرسل 

 عن سواد بن قاربمبغن فتيال * و كن ىل شفيعا يوم ال ذو شفاعة 
فلم ينكر عليه رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم قوله ادىن املرسلني وسيلة و               
ال قوله و كن يل شفيعا و كذا من ادلة التوسل مرثية صفية رضي اهللا عنها عمة رسول 
 .اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم فاهنا رثته بعد وفاته صلّى اهللا عليه و سلّم بابيات فيها قوهلا

 و كنت بنا برا و مل تك جافيا* ال يا رسول اهللا انت رجاؤنا ا
ففيها النداء بعد وفاته مع قوهلا و انت رجاؤنا و مسع تلك املرثية الصحابة               
رضي اهللا عنهم فلم ينكر عليها احد قوهلا يا رسول اهللا انت رجاؤنا قال العالمة ابن                 

 يف  )مام أيب حنيفة النعمان   باخلريات احلسان يف مناقب اال    (حجر يف كتابه املسمى     
 ايام هو ببغداد كان يتوسل باالمام أيب ]١[الفصل اخلامس و العشرين ان االمام الشافعي      

حنيفة رضي اهللا عنه جيئ اىل ضرحيه يزوره فيسلم عليه مث يتوسل اىل اهللا تعاىل به يف                  
 عنهما  قضاء حاجاته و قد ثبت ايضا ان االمام أمحد توسل باالمام الشافعي رضي اهللا             

حىت تعجب ابنه عبد اهللا ابن االمام أمحد فقال له االمام أمحد ان الشافعي كالشمس                
للناس و كالعافية للبدن و ملا بلغ االمام الشافعي ان اهل املغرب يتوسلون اىل اهللا تعاىل                
باالمام مالك مل ينكر عليهم و قال االمام أبو احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه من كانت                

اهللا حاجة و اراد قضاءها فليتوسل اىل اهللا تعاىل باالمام الغزايل و ذكر العالمة               له اىل   
 ان االمام   )بالصواعق احملرقة الخوان الضالل و الزندقة     (ابن حجر يف كتابه املسمى      

 .الشافعي رضي اهللا عنه توسل باهل البيت النبوي حيث قال
 و هم اليه و سلييت* آل النيب ذريعيت 

 بيدي اليمني صحيفيت*  غدا ارجو هبم اعطى

                                                 
 ]. م٨٢٠[.  هـ٢٠٤حممد بن ادريس الشافعي تويف سنة ) ١(
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و ذكر العالمة السيد طاهر بن حممد بن هاشم باعلوي يف كتابه املسمى              
جممع االحباب يف ترمجة االمام أيب عيسى الترمذي صاحب السنن انه رأى يف املنام               
رب العزة فسأله عما حيفظ عليه االميان حىت يتوفاه عليه قال فقال يل قل بعد صالة                 

ل صالة فرض الصج اهلي حبرمة احلسن و اخيه و جّده و بنيه و امه و                ركعيت الفجر قب  
ابيه جنين من الغم الذي انا فيه ياحّي يا قيوم يا ذا اجلالل و االكرام اسألك ان حتيي                   
قليب بنور معرفتك يا اهللا يا اهللا يا اهللا يا ارحم الرامحني فكان االمام الترمذي يقول ذلك 

 يأمر اصحابه به و حيثهم على فعله و على املمواظبة عليه            دائما بعد صالة سنة الصج و     
فلو كان التوسل ممنوعا ملا فعله هذا االمام و ال امر بفعله و املواظبة عليه و هو امام                   
حجة يقتدى به بل هذا االمر اعىن التوسل مل ينكره احد قط من السلف و اخللف                 

ي ان النيب صلّى اهللا عليه و سلّم        حىت جاء هؤالء املنكرون و يف االذكار لالمام النوو        
اللهم رب جربيل و ميكائيل و اسرافيل و (امر ان يقول العبد بعد ركعيت الفجر ثالثا 

 قال العالمة ابن عالن يف شرح االذكار        )حممد صلّى اهللا عليه و سلّم اجرين من النار        
 رب مجيع   خص هؤالء بالذكر للتوسل هبم يف قبول الدعاء و االّ فهو سبحانه و تعاىل             

املخلوقات فافهم ذلك انه من التوسل املشروع و يف شرح حزب البحر لالمام                
 قال بعد ذكر كثري من االخيار اللهم انا نتوسل اليك هبم فاهنم احبوك و ما                ]١[زروق

احبوك حىت احببتهم فبحبك اياهم وصلوا اىل حبك و حنن مل نصل اىل حبهم فيك                
ة الشاملة حىت نلقاك يا ارحم الرامحني و لبعض العارفني فتمم لنا ذلك مع العافية الكامل

اللّهّم رب الكعبة و بانيها و فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها              (دعاء مشتمل على قوله     
قال بعض العارفني و قد جرب هذا الدعاء        ) نّور بصري و بصرييت و سري و سريريت       

ره و ذلك من االسباب العادية      لتنوير البصر و ان من ذكره عند االكتحال نّور اهللا بص          
و هى ال تأثري هلا و املؤثر هو اهللا تعاىل وحده ال شريك له فكما ان اهللا تعاىل جعل                    
الطعام و الشراب سببني للشبع و الري ال تأثري هلما و املؤثر هو اهللا تعاىل وحده و                   

                                                 
 .] م١٤٩٣. [ هـ٨٩٩امحد زّروق الفاسي تويف سنة ) ١(
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عظمهم جعل الطاعة سببا للسعادة و نيل الدرجات جعل ايضا التوسل باالخيار الذين             
اهللا تعاىل و امر بتعظيمهم سببا لقضاء احلاجات فليس يف ذلك كفر و ال اشراك و من                 
تتبع اذكار السلف و اخللف و ادعيتهم و اورادهم وجد فيها شيئاً كثريا يف التوسل و                
مل ينكر عليهم احد يف ذلك حىت جاء هؤالء املنكرون و لو تتبعنا ما وقع من اكابر                  

تألت بذلك الصحف و فيما ذكر كفاية و مقنع ملن كان مبرأى             االمة يف التوسل الم   
من التوفيق و مسمع و امنا اطلت الكالم يف ذلك ليتضح االمر ملن كان متشككا فيه                 
غاية االتضاح الن كثريا من املنكرين للتوسل يلقون اىل كثري من الناس شبهات                

لنصوص من اراد اهللا    يستميلوهنم هبا اىل معتقدهم الباطل فعسى ان يقف على هذه ا           
حفظه من قبول شبهاهتم فال يلتفت اليها و يقيم عليهم احلجة يف ابطاهلا فعليك باتباع               
اجلمهور و السواد االعظم و اال كنت مشاقق اهللا و رسوله و متبعا غري سبيل املؤمنني                

ُهَدى َوَيتَِّبْع غَْيَر َسِبيِل    َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسولَ ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُه الْ        (و قد قال تعاىل     
 و قال رسول    )١١٥:  النساء  *الُْمْؤِمِنَني ُنَولِِّه َماَتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوسآَءْت َمِصًريا      

عليكم بالسواد االعظم فامنا يأكل الذئب من الغنم         (اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم        
ماعة قيد شرب فقد خلع ربقة      من فارق اجل  ( و قال صلى اهللا عليه و سلم         )القاصية

و قد ذكر العالمة ابن اجلوزي يف كتابه املسمى تلبيس ابليس             ) االسالم من عنقه  
احاديث كثرية يف التحذير من مفارقة السواد االعظم منها حديث عبد اهللا بن عمر               

من اراد  (رضي اهللا عنهما عن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم انه خطب يف اجلابية فقال                 
 و  )وحة اجلنة فليلزم اجلماعة فان الشيطان مع الواحد و هو من االثنني ابعد              حبب

يد (حديث عرفجة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم يقول                 
 و حديث اسامة بن شريك      )اهللا على اجلماعة و الشيطان مع من خيالف اجلماعة         

يد اهللا على اجلماعة    (عليه و سلّم يقول     رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلّى اهللا          
 و  )فإذا شذ الشاذ منهم اختطفته الشياطني كما خيتطف الذئب الشاة من الغنم             
ان (حديث معاذ بن جبل رضي اهللا عنه عن النيب صلّى اهللا عليه و سلّم انه قال                    
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 الشيطان ذئب االنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة الشاذة القاصية و النائية فاياكم و            
و حديث أيب ذر رضي اهللا عنه عن        ) الشعاب و عليكم باجلماعة العامة و املسجد      

اثنان خري من واحد و ثالثة خري من اثني و اربعة           (النيب صلّى اهللا عليه و سلّم انه قال         
 فهؤالء  )خري من ثالثة فعليكم باجلماعة فان اهللا تعاىل لن جيمع اميت اال على هدى              

ة فارقوا اجلماعة و السواد االعظم و عمدوا اىل آيات كثرية           املنكرون للتوسل و الزيار   
من آيات القرآن اليت نزلت يف املشركني فحملوها على املؤمنني الذين تقع منهم الزيارة 
و التوسل و توصلوا بذلك اىل تكفري اكثر االمة من العلماء و الصلحاء و العباد و                  

َما َنْعُبُدُهْم ِاالَّ   (املشركني الذين قالوا    الزهاد و عوام اخللق و قالوا اهنم مثل اولئك           
 و قد علمت ان املشركني اعتقدوا الوهية غري اهللا          )٣:  الزمر  *ِلُيقَرُِّبوَنا ِالَى اِهللا ُزلْفَى   

تعاىل واستحقاقه العبادة و اما املؤمنون فلم يعتقد احد منهم الوهية غري اهللا واستحقاقه              
املشركني سبحانك هذا هبتان عظيم و مما يعتقده        العبادة فكيف جيعلوهنم مثل اولئك      

هؤالء املنكرون للزيارة و التوسل منع طلب الشفاعة من النيب صلّى اهللا عليه و سلّم و                
  *َمْن ذَا الَِّذي َيْشفَُع ِعْنَدُه ِاالَّ ِبِاذِْنهِ      (يقولون ان اهللا تعاىل قد قال يف كتابه العزيز           

فالطالب  )٢٨: االنبياء  * َيْشفَُعونَ ِاالَّ ِلَمِن اْرَتَضى    َوالَ( و قال تعاىل     )٢٥٥: البقرة
للشفاعة ال يعلم حصول االذن للنيب صلّى اهللا عليه و سلّم يف انه يشفع له فكيف                  
يطلب منه الشفاعة و ال يعلم انه ممن ارتضى فكيف يطلب الشفاعة و احتجاجهم هذا               

االذن للنيب صلّى اهللا عليه و      مردود و باطل باالحاديث الصحيحة الصرحية يف حصول         
سلّم بالشفاعة للمؤمنني و قد صحت االحاديث بانه صلّى اهللا عليه و سلّم يشفع ملن               
قال بعد االذان اللهم رب هذه الدعوة التامة اىل آخر الدعاء املشهور و ملن صلّى على                

سلّم و جاءت   النيب صلى اهللا عليه و سلّم يوم اجلمعة و ملن زار قربه صلّى اهللا عليه و                 
احاديث كثرية يف اعمال من عملها حلت له الشفاعة و لو ذكرناها لطال الكالم و                

شفاعيت (جاءت احاديث صرحية يف شفاعته لعصاة امته كقوله صلّى اهللا عليه و سلّم              
َوالَ َيْشفَُعونَ ِاالَّ ِلَمِن ( و ذكر كثري من املفسرين يف قوله تعاىل )الهل الكبائر من اميت
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 ان كل من مات مؤمنا كان ممن ارتضى فيدخل يف شفاعته صلّى اهللا عليه و                )َضىاْرَت
سلّم فثبت هبذا كله ان الشفاعة ثابتة و مأذون للنيب صلّى اهللا عليه و سلّم فيها لكل                  
من مات مؤمنا فالطالب للشفاعة كأنه يتوسل اىل اهللا تعاىل بالنيب صلّى اهللا عليه و سلّم 

ن اىل ان يتوفاه اهللا عليه فيدخل يف شفاعة النيب صلّى اهللا عليه و               أن حيفظ عليه االميا   
سلّم و يكون من اهلها و هذا كله ظاهر ال خيفى اال على من انطمست بصريته و                  
العياذ باهللا تعاىل و مما يعتقده هؤالء املنكرون للزيارة و التوسل منع النداء للميت و                

بادة لغري اهللا تعاىل و هذا ايضا باطل و         اجلماد و يقولون ان ذلك كفر و اشراك و ع         
مردود و ال مستند هلم فيه و شبهتهم اليت يتمسكون هبا اهنم يزعمون ان النداء دعاء و                 
كل دعاء عبادة بل الدعاء مخ العبادة و محلوا كثريا من اآليات القرآنية اليت نزلت يف                

ذا تلبيس يف الدين    املشركني على املوحدين الذين يصدر منهم النداء املذكور و ه          
توصلوا به اىل تضليل كثري من املوحدين و حاصل الرد عليهم ان النداء قد يسمى دعاء 

:  النور  *الَ َتْجَعلُواُدَعآَء الرَُّسوِل َبْيَنكُْم كَُدَعآِء َبْعِضكُْم َبْعًضا      (كما يف قوله تعاىل     
دعاء و كل دعاء  لكنه ال يسمى عبادة فليس كل دعاء عبادة و لو كان كل نداء        )٦٢

عبادة لشمل ذلك نداء االحياء و االموات فيكون كل نداء ممنوعا مطلقا سواء كان               
لالحياء و االموات ام للحيوانات و اجلمادات و ليس االمر كذلك و امنا النداء الذي               
يكون عبادة هو نداء من يعتقد الوهيته و استحقاقه للعبادة فريغبون اليه و خيضعون بني 

ذي يوقع يف االشراك هو اعتقاد الوهية غري اهللا تعاىل او اعتقاد التأثري لغري اهللا               يديه فال 
تعاىل و اما جمرد النداء ملن ال يعتقدون الوهيته و تأثريه او استحقاقه للعبادة فانه ليس                 
عبادة و لو كان ميتا او غائبا او مجادا و قد ورد يف احاديث كثرية نداء االموات و                   

م كل نداء دعاء و كل دعاء عبادة غري صحيح على اطالقه و عمومه و اجلمادات فقوهل
لو كان االمر كذلك المتنع نداء احلّي و امليت فاهنما مستويان يف ان كال منهما ال                 
تأثري له يف شئ و ال يعتقد احد من املسلمني الوهية غري اهللا تعاىل و ال تأثري احد سوى                   

 و الطلب منه لشئ من االشياء امنا هو لكونه قادرا            اهللا تعاىل فان قالوا ان نداء احليّ      
على فعل ذلك الشئ الذي طلب منه و اما امليت و اجلماد فانه عاجز و ال قدرة له                   
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على فعل شئ من االشياء فنقول هلم اعتقادكم ان احلّي قادر على بعض االشياء يستلزم 
 فاسد و مذهب باطل فان      اعتقادكم ان العبد خيلق افعال نفسه االختيارية و هو اعتقاد         

اعتقاد اهل السنة و اجلماعة ان اخلالق للعباد و افعاهلم هو اهللا وحده ال شريك له و                  
 * َو اُهللا َخلَقَكُْم َوَما َتْعَملُونَ    (العبد ليس له اال الكسب الظاهري قال اهللا تعاىل           

يستوي احلّي و    ف )٦٢:  الزمر  *اُهللا َخاِلُق كُلِّ َشْيءٍ   ( و قال تعاىل     )٩٦: الصافات
امليت و اجلماد يف ان كال منهم ال خلق له و ال تأثري و املؤثر هو اهللا تعاىل وحده                     
فالذي يقدح يف التوحيد هو اعتقاد التأثري لغري اهللا او اعتقاد االلوهية و استحقاق                
العبادة لغري اهللا و اما جمرد النداء من غري اعتقاد شئ من ذلك فال ضرر فيه و                     

ليت ورد فيها النداء لالموات و اجلمادات من غري اعتقاد االلوهية و التأثري             االحاديث ا 
كثرية منها حديث االعمى الذي تقددمت روايته عن عثمان بن حنيف رضي اهللا عنه              
فان فيه يا حممد اين اتوجه بك اىل ربك و تقدم ان الصحابة رضي اهللا عنهم استعملوا                 

ه و سلّم و حديث بالل بن احلرث املتقدم ايضا          ذلك الدعاء بعد وفاته صلّى اهللا علي      
فان فيه انه جاء اىل قرب النيب صلّى اهللا عليه و سلّم و قال يا رسول اهللا استسق المتك                   
ففيه النداء بعد وفاته صلّى اهللا عليه و سلّم و اخلطاب بالطلب منه ان يستسقي المته و  

ثري منها النداء و اخلطاب كقوله      من ذلك االحاديث الواردة يف زيارة القبور فان يف ك         
السالم عليكم يا اهل القبور السالم عليكم اهل الديار من املؤمنني و انا ان شاء               (

ففيها نداء و خطاب و هى احاديث كثرية ال حاجة اىل االطالة             ) اهللا بكم الحقون  
ل بذكرها و تقدم ان السلف و اخللف من اهل املذاهب االربعة استحبوا للزائر ان يقو              

جتاه القرب الشريف يا رسول اهللا اين جئتك مستغفرا من ذنيب مستشفعا بك اىل ريب و                
قد جاءت صورة النداء ايضا يف التشهد الذي يقرؤه االنسان يف كل صالة حيث يقول         
السالم عليك ايها النيب و رمحة اهللا و بركاته و صح عن بالل بن احلرث رضي اهللا عنه                  

سمى عام الرمادة فوجدها هزيلة فصار يقول وا حممداه وا          انه ذبح شاة عام القحط امل     
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حممداه و صح ايضا ان اصحاب النيب صلّى اهللا عليه و سلّم ملا قاتلوا مسيلمة الكذاب                
 ان عبد اهللا بن عمر      ]١[كان شعارهم وا حممداه وا حممداه و يف الشفاء للقاضي عياض          

لناس اليك فقال وا حممداه     رضي اهللا عنهما خدرت رجله مرة فقيل له اذكر احب ا           
فانطلقت رجله و جاء اخلطاب و النداء للجمادات يف احاديث كثرية منها انه صلّى               
اهللا عليه و سلّم كان اذا نزل ارضا قال يا ارض ريب و ربك اهللا فهذا نداء و خطاب                    
جلماد و ال كفر و ال اشراك فيه اذ ليس فيه اعتقاد الوهية و استحقاق عبادة و ال                    

اد تأثري لغري اهللا تعاىل و قد ذكر الفقهاء يف آداب السفر ان املسافر إذا انفلتت دابته اعتق
بارض ليس هبا انيس فليقل يا عباد اهللا احبسوا و إذا اضل شيئاً او اراد عونا فليقل يا                  
عباد اهللا اعينوين او اغيثوين فان هللا عبادا ال نراهم و استدل الفقهاء على ذلك مبا رواه                 

لسين عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و                 ابن ا 
إذا انفلتت دابة احدكم بارض فالة فليناد يا عباد اهللا احبسوا فان هللا عبادا               (سلّم  
 ففيه نداء و طلب نفع اى التسبب يف ذلك من عباد اهللا الذين مل يشاهدهم و                 )جييبونه

إذا اضل احدكم شيئا او     ( انه صلّى اهللا عليه و سلّم قال         يف حديث آخر رواه الطرباين    
 و يف رواية    )اراد عونا و هو بارض ليس فيها انيس فليقل يا عباد اهللا اعينوين              

 قال العالمة ابن حجر يف حاشيته على ايضاح          )اغيثوين فان هللا عبادا ال تروهنم      (
أبو داود و غريه عن     املناسك و هو جمرب كما قاله الراوي للحديث املذكور و روى            

عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم إذا سافر                  
يا ارض ريب و ربك اهللا اعوذ باهللا من شرك و شر ما فيك و شر ما      (فاقبل الليل قال    

خلق فيك و شر ما يدب عليك اعوذ باهللا من اسد و اسود و من احلية و العقرب                  
 و ذكر الفقهاء انه يسّن للمسافر االتيان هبذا )كن البلد و والد و ما ولدو من شر سا   

الدعاء عند اقبال الليل و فيه النداء و اخلطاب للجماد و روى الترمذي عن عبد اهللا بن             
عمر رضي اهللا عنهما و الدارمي عن طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه انه صلّى اهللا                  

                                                 
 ]. م١١٥٠[.  هـ٥٤٤القاضي عياض املالكي تويف سنة ) ١(
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 ففيه خطاب للجماد و صح انه )ريب و ربك اهللا(ل قال عليه و سلّم كان إذا رأى اهلال
ملا تويف صلّى اهللا عليه و سلّم اقبل أبو بكر رضي اهللا عنه حني بلغه اخلرب فدخل على                  
رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم فكشف عن وجهه مث اكب عليه فقبله مث بكى و قال                  

و لنكن من بالك و يف رواية       بايب و امي طبت حيا و ميتا اذكرنا يا حممد عند ربك             
لالمام أمحد فقبل جبهته مث قال وا نبياه مث قبلها ثانيا و قال وا صفياه مث قبلها ثالثا و                    
قال وا خلياله ففي ذلك نداء و خطاب له صلّى اهللا عليه و سلّم بعد وفاته و ملا حتقق                   

 عنه قال و هو     عمر رضي اهللا عنه وفاته صلّى اهللا عليه و سلّم بقول أيب بكر رضي اهللا              
يبكي بايب انت و امي يا رسول اهللا لقد كان لك جذع ختطب الناس عليه فلما كثروا                 
و اختذت منربا لتسمعهم حّن اجلذع لفراقك حىت جعلت يدك عليه لسكن فامتك اوىل              
باحلنني عليك حني فارقتهم بايب انت و امي يا رسول اهللا لقد بلغ من فضيلتك عند                 

طاعته فقال من يطع الرسول فقد اطاع اهللا تعاىل بايب انت و            ربك ان جعل طاعتك     
امي يا رسول اهللا لقد بلغ من فضيلتك عنده ان بعثك آخر االنبياء و ذكرك يف اوهلم                 

*  ىِهيَم َوُموَسى َوِعيسَ  اَوِاذْ اََخذَْنا ِمَن النَِّبيَِّن ِميثَاقَُهْم َوِمْنَك َوِمْن ُنوٍح َوِاْبرَ        (فقال  
بايب انت و امي يا رسول اهللا لقد بلغ من فضيلتك عنده ان اهل النار                ) ٧: االحزاب

يودون ان يكونوا اطاعوك و هم بني اطباقها يعذبون يقولون يا ليتنا اطعنا اهللا و اطعنا                
الرسوال بابيب انت و امي يا رسول اهللا لقد اتبعك يف قصر عمرك مامل يتبع نوحا يف                  

االلفاظ اليت نطق هبا عمر رضي اهللا عنه فقد         كرب سنه و طول عمره فانظر اىل هذه         
 .تعدد فيها النداء له صلّى اهللا عليه و سلّم بعد وفاته

و قد رواها كثري من ائمة احلديث و ذكرها القاضي عياض يف الشفاء و               
القسطالين يف املواهب و الغزايل يف االحيا و ابن احلاج يف املدخل فيبطل هبا و بغريها                

انعني للنداء مطلقا القائلني ان كل نداء دعاء و كل دعاء عبادة و              من االدلة قول امل   
روى البخاري عن انس رضي اهللا عنه ان فاطمة رضي اهللا عنها بنت رسول اهللا صلّى                
اهللا عليه و سلّم قالت ملا تويف رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم يا ابتاه اجاب ربا دعاه                   

اه اىل جربيل ننعاه و يف رواية اىل جربيل نعاه و النعى            يا ابتاه جنة الفردوس مأواه يا ابت      
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هو االخبار باملوت ففي هذا احلديث ايضا نداؤه صلّى اهللا عليه و سلّم بعد وفاته و                 
 .رثته عمته صفية مبراث كثرية قالت يف مطلع قصيدة منها

 وكنت بنا بّراً ومل تك جافيا* اال يا رسول اهللا كنت رجاءنا 
يضا نداؤه صلّى اهللا عليه و سلّم بعد وفاته و مل ينكر عليها             ففي هذا البيت ا   

 .احد من الصحابة مع حضورهم و مساعهم له
و مما جاء من النداء للميت التلقني له بعد الدفن و قد ذكره كثري من الفقهاء 
و استندوا يف ذلك اىل حديث الطرباين عن أيب امامة رضي اهللا عنه و اعتضد بشواهد                

ته ان يقول للميت عند قربه بعد دفنه يا عبد اهللا ابن امة اهللا اذكر العهد                كثرية و صور  
الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة ان ال اله اال اهللا وحده ال شريك له و ان حممدا                   
عبده و رسوله و ان اجلنة حق و ان النار حق و ان الساعة آتية ال ريب فيها و ان اهللا                     

هللا ربا و باالسالم دينا و مبحمد صلّى اهللا عليه و سلّم يبعث من يف القبور قل رضيت با
نبيا و بالكعبة قبلة و باملسلمني اخوانا ريب اهللا ال اله اال هو رب العرش العظيم ففي                  

 .التلقني اخلطاب و النداء للميت فكيف مينعون النداء مطلقا
هللا و من النداء للميت ما جاء يف احلديث املشهور حيث نادى النيب صلّى ا              

عليه و سلّم كفار قريش املقتولني يوم بدر بعد القائهم يف القليب رواه البخاري و                 
اصحاب السنن و ذكروا ان النيب صلّى اهللا عليه و سلّم جعل يناديهم بامسائهم و امساء                
آبائهم و يقول ايسركم انكم اطعتم اهللا و رسوله فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا                 

بكم حقا و اما ما جاء من اآلثار عن االئمة االحبار و العلماء             فهل وجدمت ما وعد ر    
االخيار و االولياء الكبار مما يدل على جواز ذلك النداء و اخلطاب فشئ كثري تنقضي               
دون نقله االعمار و مضى على ذلك القرون و االعصار و ال وقع منهم انكار فكيف                

من (بالرباهني و يف احلديث الصحيح      جيوز االقدام على تكفري املسلمني بشئ قام ثبوته         
 )قال الخيه املسلم يا كافر فقد باء هبا احدمها ان كان كما قال و اال رجعت عليه                

قال العلماء ترك قتل الف كافر اوىل من اراقة دم امرئ مسلم فيجب االحتياط يف ذلك 
ت رسالة فال حيكم على احد من اهل القبلة بالكفر اال بامر واضح قاطع لالسالم و رأي    
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 صاحب احلواشي على خمتصر بافضل يف       ]١[للشيخ حممد بن سليمان الكردي املدين     
الفقه على مذهب االمام الشافعي رضي اهللا عنه قال يف تلك الرسالة خياطب حممد بن               
عبد الوهاب حني قام بالدعوة و كان حممد بن عبد الوهاب من تالمذة الشيخ حممد                

باملدينة املنّورة قال يف تلك الرسالة يا ابن عبد الوهاب          بن سليمان املذكور و قرأ عليه       
سالم على من اتبع اهلدى فاين انصحك هللا تعاىل ان تكف لسانك عن املسلمني فان                
مسعت من شخص انه يعتقد تأثري ذلك املستغاث به من دون اهللا تعاىل فعّرفه الصواب               

ن أىب فكفره حينئذ خبصوصه و ال       و اذكر له االدلة على انه ال تأثري لغري اهللا تعاىل فا           
سبيل لك اىل تكفري السواد االعظم من املسلمني و انت شاذ عن السواد االعظم فنسبة       
الكفر اىل من شذ عن السواد االعظم اقرب النه اتبع غري سبيل املؤمنني قال تعاىل                 

تَِّبْع غَْيَر َسِبيِل الُْمْؤِمِنَني ُنَولِِّه     َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسولَ ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُه الُْهَدى َويَ          (
امنا ياكل الذئب من الغنم     ( و   )١١٥:  النساء  *َماَتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوسآَءْت َمِصًريا    

 . اهـ)القاصية
و احلاصل ان هؤالء املانعني للزيارة و التوسل قد جتاوزوا احلد فكفروا اكثر             

اهلم و جعلوهم مثل املشركني الذين كانوا يف زمن النيب          االمة و استحلوا دماءهم و امو     
صلّى اهللا عليه و سلّم و قالوا ان الناس مشركون يف توسلهم بالنيب صلّى اهللا عليه و                  
سلّم و بغريه من االنبياء و االولياء و الصاحلني و يف زيارهتم قربه صلّى اهللا عليه و سلّم                  

 الشفاعة و محلوا اآليات القرآنية اليت نزلت يف         و ندائهم له بقوهلم يا رسول اهللا نسألك       
  *فَالَ َتْدُعوا َمَع اِهللا اََحًدا    (املشركني على خواص املؤمنني و عوامهم كقوله تعاىل          

َوَمْن اََضلُّ ِممَّْن َيْدُعوا ِمْن ُدوِن اِهللا َمْن الَ َيْسَتِجيُب لَُه ِالَى ( و قوله تعاىل )١٨: اجلن
 َوِاذَا ُحِشَر النَّاُس كَاُنوا لَُهْم اَْعَدآًء َوكَاُنوا        *ُهْم َعْن ُدَعآِئِهْم غَاِفلُونَ     َيْوِم الِْقَيَمِة وَ  

فَالَ َتْدُع َمَع اِهللا ِالًَها آَخَر فََتكُونَ ( و قوله تعاىل )٦-٥: االحقاف  *ِبِعَباَدِتِهْم كَاِفِريَن
ِمْن  َدْعَوةُ الَْحقِّ َوالَِّذيَن َيْدُعونَ   لَُه  ( و قوله تعاىل     )٢١٣:  الشعراء  *ِمَن الُْمَعذَِّبنيَ 

                                                 
 ]. م١٧٨٠[.  هـ١١٩٤حممد بن سليمان الشافعي تويف سنة ) ١(
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ُدوِنِه الَ َيْسَتِجيُبونَ لَُهْم ِبَشْيٍء ِاالَّ كََباِسِط كَفَّْيِه ِالَى الَْمآِء ِلَيْبلُغَ فَاُه َوَما ُهَو ِبَباِلِغِه                
َتْدُعونَ ِمْن  َوالَِّذيَن  ( و قوله تعاىل     )١٤:  الرعد  *َوَما ُدَعآُء الْكَاِفِريَن ِاالَّ ِفي َضالَلٍ     

 ِانْ َتْدُعوُهْم الَ َيْسَمُعوا ُدَعآَءكُْم َولَْو َسِمُعوا َما اْسَتَجاُبوا          *ِقطِْمٍري   ُدوِنِه َما َيْمِلكُونَ ِمنْ   
 و قوله   )١٤-١٣:  فاطر * لَكُْم َوَيْوَم الِْقَيَمِة َيكْفُُرونَ ِبِشْرِككُْم َوالَ ُيَنبِّئَُك ِمثْلُ َخِبريٍ         

 ُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِنِه فَالَ َيْمِلكُونَ كَْشَف الضُّرِّ َعْنكُْم َوالَ َتْحِويالًقُِل اْد(تعاىل 
 اُولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعونَ َيْبَتُغونَ ِالَى َربِِّهُم الَْوِسيلَةَ اَيُُّهْم اَقَْرُب َوَيْرُجونَ َرْحَمَتُه              *

 و امثال هذه    )٥٦-٥٥:  االسراء  *َك كَانَ َمْحذُوًرا  َوَيَخافُونَ َعذَاَبُه ِانَّ َعذَاَب َربِّ    
اآليات يف القرآن كثري كلها محلوا الدعاء فيها على النداء مث محلوها على املؤمنني                
املوحدين و قالوا ان من استغاث بالنيب صلّى اهللا عليه و سلّم او بغريه من االنبياء و                  

فانه يكون مثل هؤالء املشركني و يكون       االولياء و الصاحلني او ناداه او سأله الشفاعة         
َما َنْعُبُدُهْم ِاالَّ   (داخال يف عموم هذه اآليات و اهنم مثل املشركني الذين كانوا يقولون             

 فان املشركني ما اعتقدوا يف االصنام التأثري و اهنا          )٣:  الزمر  *ِلُيقَرُِّبوَنا ِالَى اِهللا ُزلْفَى   
ُهْم َولَِئْن َساَلْتَ (الق هو اهللا تعاىل بدليل قوله تعاىل        ختلق شيئاً بل كانوا يعتقدون ان اخل      

َولَِئْن َساَلَْتُهْم َمْن َخلََق    ( و   )٨٧:  الزخرف  *َمْن َخلَقَُهْم لََيقُولُنَّ اُهللا فَاَنَّى ُيْؤفَكُونَ     
كم اهللا   فما ح  )٩: الزخرف * نَّ َخلَقَُهنَّ الَْعِزيُز الَْعِليمُ   السََّمَواِت َواْالَْرَض لََيقُولُ  

عليهم بالكفر و االشراك اال لقوهلم ليقربونا اىل اهللا زلفى فهؤالء مثلهم و قالوا ان                 
التوحيد نوعان توحيد الربوبية و هو الذي اقّر به املشركون و توحيد االلوهية و هو                
الذي اقر به املوحدون و هو الذي يدخلك يف دين االسالم و اما توحيد الربوبية فال                 

م كله باطل الن الدعاء الذي يف اآليات مبعىن العبادة و هم لبسوا على              يكفي و كالمه  
اخللق و جعلوه مبعىن النداء و قد علمت بطالنه من النصوص السابقة و اما جعلهم                
التوحيد نوعني توحيد الربوبية و توحيد االلوهية فباطل ايضا فان توحيد الربوبية هو              

 و )١٧٢: االعراف * اَلَْسُت ِبَربِّكُْم قَالُوا َبلَى( توحيد االلوهية أال ترى اىل قوله تعاىل
مل يقل الست باهلكم فاكتفى منهم بتوحيد الربوبية و من املعلوم أن من اقّر لك                  
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بالربوبية فقد اقّر له بااللوهية اذ ليس الرب غري االله بل هو االله بعينه و يف احلديث ان 
من ربك و مل يقوال له من اهلك فدل على ان           امللكني يسأالن العبد يف قربه فيقوالن له        

توحيد الربوبية هو توحيد االلوهية و من العجب ان هؤالء القوم يأتيهم املسلم فيقول              
اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان حممدا رسول اهللا فيقولون له انت مل تعرف التوحيد                  

تحلون دمه و ماله    و توحيدك هذا توحيد الربوبية و ما عرفت توحيد االلوهية فيس           
بالتلبيسات الباطلة و هل للكافر توحيد صحيح فانه لو كان للكافر توحيد صحيح              
الخرجه من النار اذ ال يبقى فيها موحد فهل مسعتم ايها املسلمون يف االحاديث و                
السري ان رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم اذا قدمت عليه اجالف العرب ليسلموا على                

توحيد الربوبية و االلوهية و خيربهم ان توحيد االلوهية هو الذي             يده يفصل هلم    
يدخلهم يف دين االسالم او يكتفي منهم مبجرد الشهادتني و ظاهر اللفظ و حيكم                
باسالمهم فما هذا االفتراء و الزور على اهللا و رسوله فان من وّحد الرب فقد وّحد                 

 اله غري الرب فإذا قالوا ال اله اال         االله و من اشرك بالرب اشرك باالله فليس للمسلمني        
اهللا امنا يعتقدون انه هو رهبم فينفون االلوهية عن غريه كما ينفون الربوبية عن غريه                
ايضا و يثبتون له الوحدانية يف ذاته و صفاته و افعاله والذي اوقع املشركني يف الشرك                

فى كما زعم هذا القائل بل      و الكفر ليس جمرد قوهلم ما نعبدهم اال ليقربونا اىل اهللا زل           
اعتقادهم ان غري اهللا قد يكون اهلا يستحق العبادة و ان كانوا يعتقدون ان اخلالق و                 
املؤثر هو اهللا تعاىل فلما اعتقدوا الوهية غري اهللا و اسحقاقه العبادة و اقيمت عليهم                 

 ما نعبدهم   احلجة باهنم ال ميلكون لكم ضرا و ال نفعاً و ال خيلقون و هم خيلقون قالوا               
اال ليقربونا اىل اهللا زلفى فاعتقاد االلوهية و استحقاق العبادة لغريه هو الذي اوقعهم يف 
الشرك و مل ينفعهم اعتقادهم ان اخلالق و املؤثر هو اهللا مع وجود اعتقادهم الوهية غري                

 .اهللا و استحقاقه العبادة

عتقدون شيئا يستحق   و اما املسلمون فاهنم هللا احلمد بريئون من ذلك اذ ال ي           
االلوهية و العبادة غري اهللا فهذا هو الفرق بني احلالني و اما هؤالء اجلاهلون املكفرون               
للمسلمني فاهنم ملا مل يعرفوا الفرق بني احلالتني ختبطوا و قالوا ان التوحيد نوعان                
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ا تقدم  توحيد الربوبية و توحيد االلوهية و توصلوا بذلك اىل تكفري املسلمني فتأمل فيم            
من النصوص يتضح لك احلال ان شاء اهللا تعاىل و تعلم ان ما عليه السواد االعظم هو                 
احلق الذي ال حميص عنه و مما يعتقده هؤالء امللحدة املكفرة للمسلمني ان قصد                 
الصاحلني و االعتقاد فيهم و التربك هبم شرك اكرب و هذا ايضا باطل فان رسول اهللا                 

امر صاحبيه عمر بن اخلطاب و علي بن أيب طالب رضي اهللا             صلّى اهللا عليه و سلّم      
 .عنهما ان يقصدا اويسا القرين و يسأاله الدعاء و االستغفار كما يف صحيح مسلم

و اما التربك بآثار الصاحلني فقد كان الصحابة رضي اهللا عنهم يزدمحون             
به و  على ماء وضوئه يتربكون به و إذا تنخم او بصق يأخذون ذلك و يتمسحون                

ازدمحوا على احلالق عند حلق رأسه صلّى اهللا عليه و سلّم و اقتسموا شعره يتربكون               
به و شرب عبد اهللا بن الزبري دمه صلّى اهللا عليه و سلّم ملا احتجم و شربت ام امين                    

 و كل ذلك ثابت يف االحاديث الصحيحة و ال ينكر           )صحة يا ام امين   (بوله فقال هلا    
د بل ثبت انه صلّى اهللا عليه و سلّم جاء سقاية العباس رضي اهللا ذلك اال جاهل او معان

عنه ليشرب من ماء السقاية فامر العباس ابنه عبد اهللا ان يأيت للنيب صلّى اهللا عليه و                  
سلّم مباء آخر من الدار غري ما يشرب منه املسلمون النه استقذره و قال يا رسول اهللا                 

 و ما مسته ايديهم )ال امنا اريد بركة املسلمني(قال هذا متسه االيدي نأتيك مباء غريه ف
فإذا كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم يقول ذلك فما بالك بغريه فكل مسلم له                  
نور و بركة و ال نعتقد التأثري لغري اهللا تعاىل فطلب بركة الصاحلني بالتماس آثارهم                

قوم يلبسون على املسلمني توصال     ليس فيه شئ من االشراك و ال احلرمة و امنا هؤالء ال           
اىل اغراضهم فال حول و ال قّوة اال باهللا العلي العظيم فال يعتقدون موحدا اال من                  
تبعهم فيما يقولون فصار املوحدون على زعمهم اقل من كل قليل كان حممد بن عبد               

 الذي ابتدع هذه البدعة خيطب للجمعة يف مسجد الدرعية و يقول يف كل              ]١[الوهاب
بة و من توسل بالنيب فقد كفر و كان اخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب من                 خط

                                                 
 .]. م١٧٩١[.  هـ١٢٠٦حممد بن عبد الوهاب تويف سنة ) ١(
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اهل العلم فكان ينكر عليه انكارا شديدا يف كل ما يفعله او يأمر به و مل يتبعه يف شئ                   
مما ابتدعه و قال له اخوه سليمان يوما كم اركان االسالم يا حممد بن عبد الوهاب                 

السادس من مل يتبعك فليس مبسلم هذا عندك ركن         فقال مخسة فقال انت جعلتها ستة       
سادس لالسالم و قال رجل آخر يوما حملمد بن عبد الوهاب كم يعتق اهللا كل ليلة يف                 
رمضان فقال له يعتق يف كل ليلة مائة الف و يف آخر ليلة يعتق مثل ما اعتق يف الشهر                   

سلمون الذين  كله فقال له مل يبلغ من اتبعك عشر عشر ما ذكرت فمن هؤالء امل               
يعتقهم اهللا تعاىل و قد حصرت املسلمني فيك و فيمن اتبعك فبهت الذي كفر و ملا                 
طال الرتاع بينه و بني اخيه خاف اخوه ان يأمر بقتله فارحتل اىل املدينة املنّورة و الف                 
رسالة يف الرد عليه و ارسلها له فلم ينته و الف كثري من علماء احلنابلة و غريهم                   

الرد عليه و ارسلوها له فلم ينته و قال له رجل آخر مرة و كان رئيسا على                 رسائل يف   
قبيلة حبيث انه ال يقدر ان يسطو عليه ما تقول إذا اخربك رجل صادق ذو دين و امانة                  
و انت تعرف صدقه بان قوما كثريين قصدوك و هم وراء اجلبل الفالين فارسلت الف               

لم جيدوا اثرا وال احدا منهم بل ما جاء تلك          خيال ينظرون القوم الذين وراء اجلبل ف      
االرض احد منهم اتصدق االلف ام الواحد الصادق عندك فقال اصدق االلف فقال له              
ان مجيع املسلمني من العلماء االحياء و االموات يف كتبهم يكذبون ما اتيت به و                 

ذا يزيفونه فنصدقهم و نكذبك فلم يعرف جوابا لذلك و قال له رجل آخر مرة ه                
الدين الذي جئت به متصل ام منفصل فقال له حىت مشائخي و مشائخهم اىل ستمائة               
سنة كلهم مشركون فقال له الرجل اذن دينك منفصل ال متصل فعمن اخذته فقال               
وحى اهلام كاخلضر فقال له اذن ليس ذلك حمصورا فيك كل احد ميكنه ان يدعي                 

جممع عليه عند اهل السنة حىت ابن       وحى االهلام الذي تدعيه مث قال له ان التوسل           
 فانه ذكر فيه وجهني و مل يذكر ان فاعله يكفر بل حىت الرافضة و اخلوارج و                 ]١[تيمية

كافة املبتدعة يقولون بصحة التوسل به صلّى اهللا عليه و سلّم فال وجه لك يف التكفري                

                                                 
 .]. م١٣٢٨[.  هـ٧٢٨امحد ابن تيمية احلنبلي تويف سنة ) ١(
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ق بالنيب  اصال فقال له حممد بن عبد الوهاب ان عمر استسقي بالعباس فلم مل يستس              
صلّى اهللا عليه و سلّم و مقصد حممد بن عبد الوهاب بذلك ان العباس كان حيا وان                 
النيب صلّى اهللا عليه و سلّم ميت فال يستسقى به فقال له ذلك الرجل هذا حجة عليك                 
فإن استسقاء عمر بالعباس امنا كان إلعالم الناس بصحة االستسقاء و التوسل بغري النيب 

و سلم و كيف حتتج باستسقاء عمر بالعباس و عمر هو الذي روى              صلى اهللا عليه    
حديث توسل آدم بالنيب صلّى اهللا عليه و سلّم قبل ان خيلق فالتوسل بالنيب صلّى اهللا                 
عليه و سلّم كان معلوما عند عمر و غريه و امنا اراد عمر ان يبني للناس و يعلمهم                   

 فبهت و حتري و بقى على عماوته و          صحة التوسل بغري النيب صلّى اهللا عليه و سلّم         
مقاحبه الشنيعة و من مقاحبه انه ملا منع الناس من زيارة النيب صلّى اهللا عليه و سلّم                   
خرج ناس من االحساء و زاروا النيب صلّى اهللا عليه و سلّم و بلغه خربهم فلما رجعوا                 

 اىل االحساء و    مروا عليه بالدرعية فامر حبلق حلاهم مث اركبهم مقلوبني من الدرعية           
بلغه مرة ان مجاعة من الذين مل يتابعوه من اآلفاق البعيدة قصدوا الزيارة و احلج و                 
عربوا على الدرعية فسمعه بعضهم يقول ملن اتبعه خلوا املشركني يسريون طريق املدينة             
و املسلمني يعين اتباعه خيلفون معنا و كان ينهى عن الصالة على النيب صلّى اهللا عليه و      
سلّم و يتأذي من مساعها و ينهى عن االتيان هبا ليلة اجلمعة و عن اجلهر هبا على املنائر                  
و يؤذي من يفعل ذلك و يعاقبه اشد العقاب حىت انه قتل رجال اعمى كان مؤذنا                  
صاحلا ذا صوت حسن هناه عن الصالة على النيب صلّى اهللا عليه و سلّم يف املنارة بعد                 

بالصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمر بقتله فقتل مث قال             االذان فلم ينته و أتى      
ان الربابة يف بيت اخلاطئة يعين الزانية اقل امثا ممن ينادي بالصالة على النيب صلّى اهللا                 
عليه و سلّم يف املنائر و يلبس على اصحابه بان ذلك كله حمافظة على التوحيد فما                 

الئل اخلريات و غريها من كتب الصالة على النيب         افظع قوله و ما اشنع فعله و احرق د        
صلّى اهللا عليه و سلّم و يتستر بقوله ان ذلك بدعة و انه يريد احملافظة على التوحيد و                  
كان مينع اتباعه من مطالعة كتب الفقه و التفسري و احلديث و احرق كثريا منها و أذن       

ج من اتباعه فكان كل واحد لكل من اتبعه ان يفسر القرآن حبسب فهمه حىت مهج اهلم
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منهم يفعل ذلك و لوكان ال حيفظ القرآن و ال شيئا منه فيقول الذي ال يقرأ منهم                  
آلخر يقرأ اقرأ علّي حىت افسرلك فإذا قرأ عليه يفسره له برأيه و امرهم ان يعملوا و                  
حيكموا مبا يفهمونه و جعل ذلك مقدما على كتب العلم و نصوص العلماء و كان                

 كثري من اقوال االئمة االربعة ليست بشئ و تارة يتستر و يقول ان االئمة                يقول يف 
على حق و يقدح يف اتباعهم من العلماء الذين الفوا يف املذاهب االربعة و حرروها و                
يقول اهنم ضلوا و اضلوا و تارة يقول ان الشريعة واحدة فما هلؤالء جعلوها مذاهب               

صلّى اهللا عليه و سلّم ال نعمل االّ هبما و ال نقتدي            اربعة هذا كتاب اهللا و سنة رسوله        
بقول مصري و شامي و هندي يعين بذلك اكابر علماء احلنابلة و غريهم ممن هلم                 
تأليف يف الرد عليه فكان ضابط احلق عنده ما وافق هواه و ان خالف النصوص                  

ن على نص   الشرعية و امجاع االمة و ضابط الباطل عنده ما مل يوافق هواه و ان كا               
جلي امجعت عليه االمة و كان ينتقص النيب صلّى اهللا عليه و سلّم كثريا بعبارات خمتلفة 
و يزعم ان قصده احملافظة على التوحيد فمنها ان يقول انه طارش و هو يف لغة اهل                  
املشرق مبعىن الشخص املرسل من قوم اىل آخرين فمراده انه صلّى اهللا عليه و سلّم                 

ية امره انه كالطارش الذي يرسله االمري او غريه يف امر الناس              حامل كتب اى غا   
ليبلغهم اياه مث ينصرف و منها انه كان يقول نظرت يف قصة احلديبية فوجدت هبا كذا                
كذا كذبة اىل غري ذلك مما يشبه هذا حىت ان اتباعه كانوا يفعلون مثل ذلك ايضاً و                  

بذلك فيظهر الرضا و رمبا اهنم قالوا ذلك        يقولون مثل قوله بل اقبح مما يقول و خيربونه          
حبضرته فريضى به حىت ان بعض اتباعه كان يقول عصاى هذه خري من حممد الهنا                
ينتفع هبا يف قتل احلية و حنوها و حممد قد مات و مل يبق فيه نفع اصال و امنا هو طارش 

ة بل هو   و قد مضى قال بعض من الف يف الرد عليه ان ذلك كفر يف املذاهب االربع               
 .كفر عند مجيع اهل االسالم

و كان حممد بن عبد الوهاب يف مبتدأ أمره يطلب العلم باملدينة و اصله من               
بين متيم و كان من طلبة العلم باملدينة يتردد بينها و بني مكة فاخذ عن كثري من علماء                  
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لسندي  الشافعي و الشيخ حممد حياة ا      ]١[املدينة منهم الشيخ حممد بن سليمان الكردي      
 و كان الشيخان املذكوران و غريمها من اشياخه يتفرسون فيه االحلاد و               ]٢[احلنفي

الضالل و يقولون سيضل هذا و يضل اهللا به من ابعده و اشقاه فكان االمر كذلك و                 
ما اخطأت فراستهم فيه و كان والده عبد الوهاب من العلماء الصاحلني فكان ايضاً               

اد و يذمه كثريا و حيذر الناس منه و كذا اخوه سليمان            يتفرس يف ولده املذكور االحل    
بن عبد الوهاب فكان ينكر ما احدثه من البدع و الضالل و العقائد الزائغة و تقدم انه                 

 الف و مائة ١١١١الف كتابا يف الرد عليه و كانت والدة حممد ابن عبد الوهاب سنة 
تسعني سنة فانه تويف سنة     و احد عشر و عاش عمرا طويال حىت بلغ عمره اثنني و              

 الف و مائتني و ستة و ملا اراد اظهار ما زينه له الشيطان من البدعة و الضاللة                  ١٢٠٦
 اىل التوحيد و ترك الشرك و ]٣[انتقل من املدينة و رحل اىل الشرق و صار يدعو الناس      

ه يزخرف هلم القول و يفهمهم ان ما عليه الناس كله شرك و ضالل و يظهر هلم عقيدت       
شيئا فشيئا فتبعه كثري من غوغاء الناس و عوام البوادي و كان ابتداء ظهور امره يف                 

 الف و مائة و ثالثة و اربعني و اشتهر امره بعد اخلمسني و الف و ١١٤٣الشرق سنة  
ـ  و قراها فتبعه و قام بنصرته امري الدرعية حممد بن سعود و جعل ذلك               ) جند(مائة ب

فاذ امره فحمل اهل الدرعية على متابعة حممد بن عبد           وسيلة اىل اتساع ملكه و ن     
الوهاب فيما يقول فتبعه اهل الدرعية و ما حوهلا و ما زال يطيعه اىل ذلك كثري من                  
احياء العرب حّي بعد حّي و قبيلة بعد قبيلة حىت قوى امره فخافته البادية فكان يقول                

ين هلم القول و هم بوادي يف غاية        هلم امنا ادعوكم اىل التوحيد و ترك الشرك باهللا و يز          
اجلهل ال يعرفون شيئا من امور الدين فاستحسنوا ما جاءهم به و كان يقول هلم اين                 
ادعوكم اىل الدين و مجيع ما هو حتت السبع الطباق مشرك على االطالق و من قتل                 

                                                 
 . ] م١٧٨٠. [ هـ١١٩٤حممد بن سليمان الكردي املدين الشافعي تويف سنة ) ١(
 . يف املدينة املنورة]. م١٧٤٩[.  هـ١١٦٣حممد حياة تويف سنة ) ٢(
ـ ١١٢٥ شراك اجلاسوس االنگليزي مهفر سنة       لقد وقع يف  ) ٣(  يف البصرة وضل واضل مبؤازرة      ]. م ١٧١٣[.  ه

 .ومتويل االنگليز و باسلحته
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مشركا فله اجلنة فتابعوه و صارت نفوسهم هبذا القول مطمئنة فكان حممد بن عبد               
وهاب بينهم كالنيب يف امته ال يتركون شيئا مما يقول و ال يفعلون شيئا االّ بامره و                  ال

 ]١[يعظمونه غاية التعظيم و إذا قتلوا انسانا اخذوا ماله و اعطوا االمري حممد بن سعود              
منه اخلمس و اقتسموا الباقي و كانوا ميشون معه حيثما مشى و يأمترون له مبا شاء و                 

عود ينفذ كل ما يقول حىت اتسع له امللك و كانوا قبل اتساع               االمري حممد بن س   
ملكهم و تطاير شررهم ارادوا احلج يف دولة الشريف مسعود بن سعيد بن سعد بن                

 ستة و اربعني و مائة و       ١١٤٦زيد و كانت والية الشريف مسعود امارة مكة سنة          
ذنونه يف احلج و     مخسة و ستني و مائة و الف فارسلوا يستأ         ١١٦٥الف و وفاته سنة     

غاية مرادهم اظهار عقيدهتم و محل اهل احلرمني عليها فارسلوا قبل ذلك ثالثني من               
علمائهم ظنا منهم اهنم يفسدون عقائد اهل احلرمني و يدخلون عليهم الكذب و املني              
و طلبوا االذن يف احلج و لو بشئ مقرر عليهم كل عام يدفعونه و كان اهل احلرمني                  

رهم يف جند و افسادهم عقائد البوادي و مل يعرفوا حقيقة ذلك فلما              قد مسعوا بظهو  
وصل علماؤهم مكة امر الشريف مسعود ان يناظر علماء احلرمني العلماء الذين              
بعثوهم فناظروهم فوجدوهم ضحكة و مسخرة كحمر مستنفرة فرت من قسورة و             

ان اقاموا عليهم   نظروا اىل عقائدهم فإذا هى مشتملة على كثري من املكفرات فبعد             
احلجة و الربهان امر الشريف مسعود قاضي الشرع ان يكتب حجة بكفرهم الظاهر              
ليعلم به االول و اآلخر و أمر بسجن اولئك امللحلدة االنذال و وضعهم يف السالسل و 
االغالل فقبض منهم مجاعة و سجنهم و فر الباقون و وصلوا اىل الدرعية و اخربوا مبا                

ريهم و استكرب و نأى عن هذا املقصد و تأخر اىل ان مضت دولة                شاهدوا فعتا ام  
 مخس و ستني و مائة و الف و وىل امارة مكة            ١١٦٥الشريف مسعود و تويف سنة      

اخوه الشريف مساعد بن سعيد فارسلوا ايضاً يستأذنونه يف احلج فاىب و امتنع من                
ساعد و تويف   االذن هلم فضعفت عن الوصول مطامعهم فلما مضت دولة الشريف م           

                                                 
 .]. م١٧٦٥[.  هـ١١٧٨حممد بن سعود مات سنة ) ١(
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 اربع و مثانني و مائة و الف و وىل امارة مكة اخوه الشريف أمحد بن                 ١١٨٤سنة  
سعيد ارسل أمري الدرعية مجاعة من علمائهم فامر العلماء ان خيتربوهم فاختربوهم              
فوجدوهم ال يتدينون االّ بدين الزنادقة فاىب ان يأذن هلم يف احلج مث انتزع امارة مكة                

 ست و مثانني و مائة و الف         ١١٨٦شريف سرور بن مساعد سنة      منه ابن اخيه ال   
فارسلوا يف مدة الشريف سرور يستأذنون يف احلج فاجاهبم بانكم ان اردمت الوصول              
آخذ منكم يف كل سنة مثل ما آخذ من الرافضة و االعجام و زيادة على ذلك مائة من 

ة فلما تويف الشريف سرور اخليل اجلياد فعظم عليهم دفع ذلك و ان يكونوا مثل الرافض
 الف و مائتني و اثنني و وىل امارة مكة اخوه الشريف غالب ارسلوا ايضاً               ١٢٠٢سنة  

يستأذنون يف احلج فمنعهم و هتددهم بالركوب عليهم و جهز عليهم جيشا يف سنة               
 ١٢٠٥ الف و مائتني و مخسة و تتابع بينه و بينهم القتال و احلرب من سنة                  ١٢٠٥

 الف و مائتني و عشرين حىت دخلوا مكة بعد          ١٢٢٠ و مخسة اىل سنة      الف و مائتني  
ان عجز عن دفعهم و وقع بينه و بينهم وقعات كثرية قبل دخوهلم مكة يطول الكالم                
بذكرها و كانوا يف هذه املدة اتسع ملكهم و تطاير شررهم فملكوا جزيرة العرب               

ان و مسكت و قرب ملكهم      فملكوا اوال املشرق مث اقليم االحساء و البحرين و عم         
من بغداد و البصرة و ملكوا احلرار باسرها مث اخليوف ذوات النخل مث احلربية و الفرع                
و جهينة مث ملكوا ما بني مدينة النيب صلّى اهللا عليه و سلّم و الشام حىت قرب ملكهم                  

 و  من الشام و حلب و ملكوا العرب الذين بني الشام و حلب و بغداد و ملكوا املدينة                
مكة و قبل ان ميلكوا مكة ملكوا القبائل اليت حوهلا و الطائف و القبائل اليت حوهلا و                 

 الف و مائتني و سبعة عشر قتلوا الكبري و ١٢١٧ملا ملكوا الطائف يف ذي القعدة سنة 
الصغري و املأمور و اآلمر و مل ينج االّ من طال عمره و كانوا يذحبون الصغري على                   

الموال و سبوا النساء و فعلوا اشياء يطول الكالم بذكرها مث قصدوا            صدر امه و هنبوا ا    
 الف و مائتني و مثانية عشر و مل يكن للشريف طاقة             ١٢١٨مكة يف احملرم من سنة      

لقتاهلم فترك هلم مكة و نزل اىل جدة فخرج ناس من اهل مكة اليهم قبل دخوهلم                  
المان مث توجهوا اىل جّدة لقتال      مبرحلتني و اخذوا منهم االمان الهل مكة فدخلوها با        
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الشريف غالب فقاتلهم و اطلق عليهم املدافع فلم يستطيعوا دخول جّدة فارحتلوا اىل              
 الف و مائتني و مثانية عشر و ابقوا مبكة من            ١٢١٨ديارهم يف شهر صفر من سنة       

يقوم حبفظها من مجاعتهم و يف شهر ربيع االّول من السنة املذكورة رجع الشريف               
ب من جدة و معه الباشا صاحب جدة و كثري من العساكر و اخرج من كان مبكة      غال

من مجاعتهم و استوىل على مكة كما كان مث تتابع بينه و بينهم احلرب و الغزوات اىل                 
 عشرين و مائتني و الف فتغلبوا و ملكوا مجيع االطراف و حاصروا مكة              ١٢٢٠سنة  

س الكالب و اجليف مث عقد الشريف غالب        حىت اشتد البالء و عم الغالء و اكل النا        
معهم الصلح فدخلوا مكة بالصلح و استمر ملكهم هبا اىل سنة سبع و عشرين و                 
مائتني و الف فأمر موالنا السلطان حممود الوزير املعظم و املشري املفخم مبصر حممد               

اهلم  فجهز عليهم اجليوش حىت اخرجهم من احلرمني مث بعث اجليوش اىل قت]١[علي باشا
يف ديارهم و سار مع بعض اجليوش بنفسه حىت استأصلهم و قطع دابرهم و ارخ بعض          

 و الكالم على    ١٢٢٧العلماء تأريخ خروجهم من مكة بقوله قطع دابر اخلوارج سنة           
وقائعهم و ما فعلوه باملسلمني يطول فال حاجة لذكره و كان االمري االّول حممد بن                

 مبا قام به و ملا مات حممد ابن عبد الوهاب قام اوالده       سعود فلما مات قام اوالده بعده     
ايضا مبا قام به و كان االمري حممد بن سعود و اوالده إذا ملكوا قبيلة سلطوها على من          
دنا و اقترب منها و يسلط االخرى على ما بعدها حىت ملك مجيع القبائل و إذا اراد ان 

ها معه كتابا بقدر اخلنصر يطلب      يغزو بلدة من البلدان كتب لكل قبيلة يريد مسري         
منهم احلضور فيأتون اليه و معهم مجيع ما حيتاجون اليه من زاد و غريه و ال يكلفونه                 
بشئ و ليس له عسكر و ال جند و ال ديوان حيصيهم و إذا انتهبوا شيئا يأخذون                   

م االّ األربعة االمخاس و يعطونه اخلمس و يسريون معه اينما يسري الوفا مؤلفة ال حيصيه         
اهللا تعاىل و ال يستطيعون خمالفته يف نقري و ال قطمري و هذه بلية ابتلى اهللا هبا عباده و                   
هى فتنة من اعظم الفنت اليت ظهرت يف االسالم طاشت من بالياها العقول و حار فيها          

                                                 
 .]. م١٨٤٩[.  هـ١٢٦٦حممد علي پاشا تويف سنة ) ١(
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ارباب العقول لبسوا فيها على االغبياء ببعص االشياء اليت تومههم اهنم قائمون بأمر              
 ذلك مثل أمرهم البوادي باقامة الصلوات و احملافظة على اجلمعة و اجلماعات             الدين و 

و منعهم من الفواحش الظاهرة كالزنا و اللواط و قطع الطريق فامنوا الطرقات و                
صاروا يدعون الناس اىل التوحيد فصار االغبياء اجلاهلون يستحسنون حاهلم و يغفلون            

كانوا حيكمون على الناس بالكفر من منذ        و يذهلون عن تكفريهم املسلمني فاهنم        
ستمائة سنة و غفلوا ايضا عن استباحتهم اموال الناس و دماءهم و انتهاكهم حرمة               

 بارتكاهبم انواع التحقري له و ملن احبه و غري ذلك من              صلّى اهللا عليه و سلّم     النيب
بعهم على دينهم   مقاحبهم اليت ابتدعوها و كفروا االمة هبا و كانوا إذا اراد احد ان يت              

طوعا او كرها يأمرونه باالتيان بالشهادتني اّوال مث يقولون له اشهد على نفسك انك              
كنت كافرا و اشهد على والديك اهنما ماتا كافرين و اشهد على فالن و فالن انه                 
كان كافرا و يسمون له مجاعة من اكابر العلماء املاضني فان شهدوا بذلك قبلوهم و               

لهم و كانوا يصرحون بتكفري االمة من منذ ستمائة سنة و اّول من صرح              االّ امروا بقت  
بذلك حممد بن عبد الوهاب فتبعوه على ذلك و إذا دخل انسان يف دينهم و كان قد                 
حج حجة االسالم قبل ذلك يقولون له حج ثانيا فان حجتك االوىل فعلتها و انت                

رج املهاجرين و من كان     مشرك فال تسقط عنك احلج و يسمون من اتبعهم من اخلا          
من اهل بلدهتم يسموهنم االنصار و الظاهر من حال حممد بن عبد الوهاب انه يدعي                
النبوة اال انه ما قدر على اظهار التصريح بذلك و كان يف اّول أمره مولعا مبطالعة                  
اخبار من ادعى النبوة كاذبا كمسيلمة الكذاب و سجاح و االسود العنسي و طليحة              

اضراهبم فكأنه يضمر يف نفسه دعوى النبّوة و لو امكنه اظهار هذه الدعوة             االسدي و   
الظهرها و كان يقول التباعه اين اتيتكم بدين جديد و يظهر ذلك من اقواله و افعاله                

 صلّى اهللا   و هلذا كان يطعن يف مذاهب االئمة و اقوال العلماء و مل يقبل من دين نبينا               
له على حسب مراده مع انه امنا قبله ظاهرا فقط لئال يعلم             االّ القرآن و يؤو    عليه و سلّم  

الناس حقيقة أمره فينكشفوا عنه بدليل انه هو و اتباعه امنا يؤولونه على حسب ما                 
 و اصحابه و السلف      صلّى اهللا عليه و سلّم     يوافق اهواءهم ال حبسب ما فسره به النيب       
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 يقول مبا عدا القرآن من احاديث       الصاحل و ائمة التفسري فانه كان ال يقول بذلك و ال          
 و اقاويل الصحابة و التابعني و االئمة اجملتهدين و ال مبا              صلّى اهللا عليه و سلّم     النيب

استنبطه االئمة من القرآن و احلديث و ال يأخذ باالمجاع و ال بالقياس الصحيح و                
 زورا و   كان يدعي االنتساب اىل مذهب االمام أمحد رضي اهللا عنه كذبا و تسترا و              

االمام أمحد برئ منه و لذلك انتدب كثري من علماء احلنابلة املعاصرين له للرد عليه و                
الفوا يف الرد عليه رسائل كثرية حىت اخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب الف رسالة               
يف الرد عليه كما تقدم و متسك يف تكفري املسلمني بآيات نزلت يف املشركني فحملها               

و قد روى البخاري عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما يف وصف               على املوحدين   
اخلوارج اهنم انطلقوا اىل آيات نزلت يف الكفار فجعلوها يف املؤمنني و يف رواية اخرى               

اخوف ما اخاف على    ( قال    صلّى اهللا عليه و سلّم     عن ابن عمر عند غري البخاري انه      
فهذا و ما قبله صادق على ابن عبد         )اميت رجل متأّول للقرآن يضعه يف غري موضعه       

الوهاب و من تبعه و اعجب من ذلك كله انه كان يكتب اىل عماله الذين هم من                  
اجهل اجلاهلني اجتهدوا حبسب فهمكم و انظروا و احكموا مبا ترونه مناسبا هلذا الدين 

صاحلني و و ال تلتفتوا هلذه الكتب فان فيها احلق و البالطل و قتل كثريا من العلماء و ال
عوام املسلمني لكوهنم مل يوافقوه على ما ابتدعه و كان يقسم الزكاة على ما يأمره به                
شيطانه و هواه و كان اصحابه ال يتخذون مذهبا من املذاهب بل جيتهدون كما امرهم 
و يتسترون ظاهرا مبذهب االمام أمحد و يلبسون بذلك على العامة و كان ينهى عن                

 يقول ان ذلك بدعة و انكم تطلبون بذلك اجرا و قد اعتىن كثري              الدعاء بعد الصالة و   
 صلّى من العلماء من اهل املذاهب االربعة للرّد عليه يف كتب مبسوطة عمال بقول النيب

إذا ظهرت البدع و سكت العامل فعليه لعنة اهللا و املالئكة و الناس             ( اهللا عليه و سلّم   
ما ظهر اهل بدعة االّ اظهر اهللا فيهم حجته         (  صلّى اهللا عليه و سلّم      و بقوله  )أمجعني

 فلذلك انتدب للرّد عليه علماء املشرق و املغرب من          )على لسان من شاء من خلقه     
مجيع املذاهب و التزم بعضهم يف الرّد عليه باقوال االمام أمحد و اهل مذهبه و سألوه                 

 مل يكن له متكن يف      عن مسائل يعرفها اقل طلبة العلم فلم يقدر على اجلواب عنها النه           
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العلوم وامنا عرف هذه الرتغات اليت زينها له الشيطان فممن الف يف الرّد عليه وسأله               
عن بعض املسائل فعجز العالمة الشيخ حممد بن عبد الرمحن بن عفالق فانه الف كتابا               
جليال مساه هتكم املقلدين مبن اّدعى جتديد الدين ورّد عليه يف كل مسئلة من املسائل                
اليت ابتدعها بابلغ الرد مث سأله عن اشياء تتعلق بالعلوم الشرعية واالدبية بسؤاالت               
اجنبية عن الرسالة كتبها وارسلها له فعجز عن اجلواب عن اقلها فضال عن اجلها فمن               

 اىل آخر السورة اليت     )و العاديات ضبحا  (مجلة ما سأله عنه قوله اسألك عن قوله تعاىل          
م فيها من حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية وكم          هى من قصار املفصل ك    

فيها من جماز مرسل وجماز مركب واستعارة حقيقية واستعارة وفاقية واستعارة تبعية             
واستعارة مطلقة واستعارة جمردة واستعارة مرشحة واين الوضع والترشيح والتجريد           

لتشبيه امللفوف واملفروق   واالستعارة بالكناية واالستعارة التخييلية وكم فيها من ا         
واملفرد واملركب وما فيها من اجململ واملفصل وما فيها من االجياز واالطناب واملساواة             
واالسناد احلقيقي واالسناد اجملازي املسمى باجملاز احلكمي والعقلي واي موضع فيها            
وضع املضمر موضع املظهر وبالعكس وما موضع ضمري الشان وموضع االلتفات             

الفصل والوصل وكمال االتصال وكمال االنقطاع واجلامع بني كل مجلتني           وموضع  
متعاطفتني وحمل تناسب اجلمل ووجه التناسب ووجه كماله يف احلسن والبالغة وما             
فيها من اجياز قصر واجياز حذف وما فيها من احتراس وتتميم وبني لنا موضع كل ما                

ن شئ مما سأله عنه وقد اخرب       ذكر فلم يقدر حممد بن عبد الوهاب على اجلواب ع          
 عن هؤالء اخلوارج يف احاديث كثرية فكانت تلك           صلّى اهللا عليه وسلّم     النيب

 الهنا من االخبار بالغيب وتلك      صلّى اهللا عليه وسلّم    االحاديث من اعالم نبّوة النيب    
االحاديث كلها صحيحة بعضها يف صحيحي البخاري ومسلم وبعضها يف غريها             

 واشار اىل املشرق    )الفتنة من ههنا الفتنة من ههنا     ( ى اهللا عليه وسلّم   صلّ فمنها قوله 
خيرج ناس من قبل املشرق ويقرؤن القرآن ال جياوز تراقيهم          ( صلّى اهللا عليه وسلّم    وقوله

ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية ال يعودون فيه حىت يعود السهم اىل فُوقه                 
 صلّى اهللا عليه وسلّم    ق بضم الفاء موضع الوتر وقوله      انتهى والفو  )سيماهم التحليق 
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سيكون يف اميت اختالف وفرقة قوم حيسنون القيل ويسيؤن الفعل يقرؤن القرآن ال               (
جياوز امياهنم تراقيهم ميرقون من الدين مروق السهم من الرمية ال يرجعون حىت يعود                

 قتلوه يدعون اىل كتاب اهللا      السهم اىل فُوقه هم شر اخللق واخلليقة طوىب ملن قتلهم او           
صلّى اهللا عليه     وقوله )وليسوا منه يف شئ من قتلهم كان اوىل باهللا منهم سيماهم التحليق           

سيخرج يف آخر الزمان قوم احداث االسنان سفهاء االحالم يقولون قول خري             ( وسلّم
لرمية الربية يقرؤن القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من ا              

صلّى   وقوله )فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فان يف قتلهم اجرا ملن قتلهم عند اهللا يوم القيامة             
اناس من اميت سيماهم التحليق يقرؤن القرآن ال جياوز تراقيهم ميرقون           ( اهللا عليه وسلّم  

 صلّى اهللا عليه و     وقوله )من الدين كما ميرق السهم من الرمية هم شر اخللق واخلليقة           
خيرج ناس من املشرق يقرؤن القرآن ال جياوز تراقيهم ميرقون من الدين كما ميرف              ( سلّم

  وقوله )السهم من الرمية ال يعودون فيه حىت يعود السهم اىل فُوقه سيماهم التحليق              
 )رأس الكفر حنو املشرق والفخر واخليالء يف اهل اخليل واالبل          ( صلّى اهللا عليه وسلّم   

صلّى اهللا    واشار حنو املشرق وقوله    )من ههنا جاءت الفنت   ( مصلّى اهللا عليه وسلّ    وقوله
صلّى اهللا    وقوله )غلظ القلوب واجلفاء باملشرق واالميان يف اهل احلجاز        ( عليه وسلّم 
 قالوا يا رسول اهللا ويف جندنا )اللهم بارك لنا يف شامنا اللهم بارك لنا يف ميننا       ( عليه وسلّم 

هناك الزالزل  ( وقال يف الثالثة     )للهم بارك لنا يف ميننا    اللهم بارك لنا يف شامنا ا     (قال  
خيرج ناس من املشرق    ( صلّى اهللا عليه وسلّم    وقوله )والفنت وهبا يطلع قرن الشيطان    

يقرؤن القرآن ال جياوز تراقيهم كلما قطع قرن نشأ قرن حىت يكون آخرهم مع املسيح                
تنصيص على هؤالء القوم     )حليقسيماهم الت ( صلّى اهللا عليه وسلّم     ويف قوله  )الدجال

اخلارجني من املشرق التابعني البن عبد الوهاب فيما ابتدعه الهنم كانوا يأمرون من              
اتبعهم ان حيلق رأسه وال يتركونه يفارق جملسهم اذا تبعهم حىت حيلقوا رأسه ومل يقع               
 مثل ذلك قط من احد من الفرق الضالة اليت مضت قبلهم فاحلديث صريح فيهم وكان              

السيد عبد الرمحن االهدل مفيت زبيد يقول ال حيتاج ان يؤلف احد تاليفا للرّد على ابن                
فانه  )سيماهم التحليق ( صلّى اهللا عليه وسلّم    عبد الوهاب بل يكفي يف الرد عليه قوله       



- ٥٤ - 

 

مل يفعله احد من املبتدعة غريهم وكان ابن عبد الوهاب يأمر ايضا حبلق رؤس النساء               
امت عليه احلجة مرة امرأة دخلت يف دينه كرها وجددت اسالمها على الاليت يتبعنه فاق

زعمه فأمر حبلق رأسها فقالت له انت تأمر الرجال حبلق رؤسهم فلو امرت حبلق حلاهم 
لساغ لك ان تأمر حبلق رؤس النساء الن شعر الرأس للمراة مبرتلة اللحية للرجال فبهت 

صلّى  ل ذلك ليصدق عليه وعلى من تبعه قوله  الذي كفر ومل جيد هلا جوابا لكنه امنا فع        
 سيماهم التحليق فإن املتبادر منه حلق الرأس فقد صدق صلى اهللا عليه             اهللا عليه وسلّم  

 حني اشار اىل املشرق من حيث يطلع قرن         صلّى اهللا عليه وسلّم    وسلم فيما قال وقوله   
لماء املراد من قرين    الشيطان جاء يف رواية قرنا الشيطان بصيغة التثنية قال بعض الع           

الشيطان مسيلمة الكذاب وابن عبد الوهاب وجاء يف بعض الروايات وهبا يغين جندا              
الداء العضال قال بعض الشراح وهو اهلالك ويف بعض التواريخ بعد ذكر قتال بين                
حنيفة قال وخيرج يف آخر الزمان يف بلد مسيلمة رجل يغري دين االسالم وجاء يف                 

فتنة عظيمة تكون   ( منها   صلّى اهللا عليه وسلّم     فيها ذكر الفنت قوله    بعض االحاديث اليت  
يف اميت ال يبقى بيت من العرب اال دخلته تصل اىل مجيع العرب قتالها يف النار واللسان                 

ستكون فتنة صماء بكماء عمياء يعين تعمي بصائر        ( ويف رواية  )فيها اشد من وقع السيف    
 )ن عن استماع احلق من استشرف هلا استشرفت له        الناس فيها فال يرون خمرجا ويصمو     

ذكر العالمة السيد   و) سيظهر من جند شيطان تتزلزل جزيرة العرب من فتنته        ( ويف رواية 
احلبيب علوي ابن أمحد بن حسن بن القطب السيد احلبيب عبد اهللا احلداد باعلوي يف               

ـ           األنام وجالء الظالم   مصباح  (كتابه الذي ألفه يف الرد على ابن عبد الوهاب املسمى ب
 وهو كتاب جليل ذكر فيه مجلة من االحاديث        )يف الرد على النجدي الذي اضل العوام      

صلّى اهللا عليه و  منها حديث مروي عن العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه عم النيب
سيخرج يف ثاين عشر قرنا يف وادي       ( قال فيه    صلّى اهللا عليه و سلّم      اسنده اىل النيب   سلّم

بين حنيفة رجل كهيئة الثور ال يزال يلعق براطمه يكثر يف زمانه اهلرج و املرج يستحلون                
اموال املسلمني و يتخذوهنا بينهم متجرا و يستحلون دماء املسلمني و يتخدوهنا بينهم              
مفخرا و هى فتنة يعتز فيها االرذلون و السفل تتجارى بينهم االهواء كما يتجارى                
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هلذا احلديث شواهد تقوى معناه و ان مل يعرف من خرجه مث            قال و    )الكلب بصاحبه 
قال السيد املذكور يف الكتاب الذي مر ذكره و اصرح من ذلك ان هذا املغرور حممد                
بن عبد الوهاب من متيم فيحتمل انه من عقب ذي اخلويصرة التميمي الذي جاء فيه                

 لّى اهللا عليه و سلّم    ص حديث البخاري عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه ان النيب          
ان من ضئضئ هذا او يف عقب هذا قوماً يقرؤن القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون               (قال  

من الدين كما ميرق السهم من الرمية يقتلون اهل االسالم و يدعون اهل االوثان لئن                
فكان هذا اخلارجي يقتل اهل االسالم و يدع اهل االوثان           )ادركتهم القتلنهم قتل عاد   

ا قتل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه اخلوارج قال رجل احلمد هللا الذي ابادهم و                 و مل 
اراحنا منهم فقال علي رضي اهللا عنه كال و الذي نفسي بيده ان منهم ملن هو يف                   
اصالب الرجال مل حتمله النساء و ليكونن آخرهم مع املسيح الدجال و جاء يف حديث 

ذكر فيه بين حنيفة قوم مسيلمة الكذاب و قال فيه          عن أيب بكر الصّديق رضي اهللا عنه        
ان واديهم ال يزال وادي فنت اىل آخر الدهر و ال يزال يف فتنة من كذاهبم اىل يوم                    (

 و يف حديث ذكره يف مشكاة        )ويل لليمامة ويل ال فراق له      ( و يف رواية   )القيامة
تم وال آباؤكم فاياكم و     سيكون يف آخر الزمان قوم حيدثونكم مبا مل تسمعوا ان         (املصابيح  

ِانَّ الَِّذيَن ُيَناُدوَنَك ِمْن َوَرآِء     ( و انزل اهللا يف بين متيم        )اباهم ال يضلونكم و ال يفتنونكم     

الََ َتْرفَُعوا  ( و انزل اهللا فيهم ايضا        )٤:  احلجرات * الُْحُجَراِت اَكْثَُرُهْم الَ َيْعِقلُونَ   

 قال السيد علوي احلداد املذكور آنفا ان        )٢:  احلجرات * اَْصَواَتكُْم فَْوَق َصْوِت النَِّبيِّ   
الذي ورد يف بين حنيفة و يف ذم بين متيم و وائل شئ كثري و يكفيك ان اغلب                     
اخلوارج و اكثرهم منهم و ان الطاغية ابن عبد الوهاب منهم و ان رئيس الفرقة الباغية          

 انه  لّى اهللا عليه و سلّم    ص منهم و جاء عنه      ]١[عبد العزيز بن حممد بن سعود بن وائل       
كنت يف مبدأ الرسالة اعرض نفسي على القبائل يف كل موسم و مل جيبين احد               (قال  

 قال السيد علوي احلداد ملا وصلت الطائف )جوابا اقبح و ال اخبث من رد بين حنيفة

                                                 
 .]. م١٨٠٣[.  هـ١٢١٧عبد العزيز بن حممد قتل يف مسجد درعية سنة ) ١(
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لزيارة حرب االمة عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما اجتمعت بالعالمة الشيخ طاهر               
حلنفي ابن العالمة الشيخ حممد سنبل الشافعي فاخربين انه الف كتابا يف الرد              سنبل ا 

على هذه الطائفة مساه االنتصار لالولياء االبرار و قال يل لعل اهللا ينفع به من مل تدخل                 
ميرقون (بدعة النجدي قلبه و اما من دخلت يف قلبه فال يرجى فالحه حلديث البخاري 

 و اما ما نقل عن بعض العلماء انه استصوب من فعل             )همن الدين مث ال يعودون في     
النجدي مجع البدو على الصالة و ترك الفواحش الظاهرة و قطع الطريق و الدعوة اىل               
التوحيد فهو غلط حيث حسن للناس فعله و مل يطلع على ما ذكرناه من منكراته و                 

 من العلماء و خواص تكفريه االمة من ستمائة سنة و حرق الكتب الكثرية و قتله كثريا
الناس و عوامهم و استباحة دمائهم و امواهلم و اظهار التجسيم للباري تبارك و تعاىل               

 و سائر االنبياء و املرسلني صلّى اهللا عليه و سلّمو عقده الدروس لذلك و تنقيصه النيب      
اء و االولياء و نبش قبورهم و امر يف االحساء ان جتعل بعض قبور االولياء حمال لقض                

احلاجة و منع الناس من قراءة دالئل اخلريات و من الرواتب و االذكار و من قراءة                 
 يف املنائر صلّى اهللا عليه و سلّم و من الصالة على النيب صلّى اهللا عليه و سلّممولد النيب 

بعد االذان و قتل من فعل ذلك و كان يعرض لبعض الغوغاء الطعام بدعواه النبّوة و                 
 فحوى كالمه و منع الدعاء بعد الصالة و كان يقسم الزكاة على              يفهمهم ذلك من  

هواه و كان يعتقد ان االسالم منحصر فيه و فيمن تبعه و ان اخللق كلهم مشركون و                 
كان يصرح يف جمالسه و خطبه بتكفري املتوسل باالنبياء و املالئكة و االولياء و يزعم                

 يلتفت اىل قول اهللا تعاىل يف سيدنا        ان من قال الحد موالنا او سيدنا فهو كافر و ال          
قوموا ( لالنصار   صلّى اهللا عليه و سلّم    حيىي عليه السالم و سيدا و ال اىل قول النيب            

 صلّى اهللا عليه وسلّم   يعين سعد بن معاذ رضي اهللا عنه ومينع من زيارة النيب             )لسيدكم
يس هبذه العلوم   وجيعله كغريه من االموات وينكر علم النحو واللغة والفقه والتدر           

ويقول ان ذلك بدعة مث قال السيد علوي احلداد يف كتابه املتقدم ذكره واحلاصل ان                
احملقق عندنا من اقواله وافعاله ما يوجب خروجه عن القواعد االسالمية الستحالله             
امواال جممعا على حترميها معلومة من الدين بالضرورة بال تأويل سائغ مع تنقيصه               
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 .سلني واالولياء والصاحلني وتنقيصهم تعمدا كفر بامجاع االئمة االربعة آهاالنبياء واملر
و تقدم انه عاش من العمر ثنتني و تسعني سنة الن والدته كانت سنة احد               
عشر و مائة و الف و هالكه سنة الف و مائتني و ستة و اّرخ بعضهم وفاته بقوله                   

وة بعده عبد اهللا و حسن و       و خلف اوالدا قاموا بالدع    “ ١٢٠٦بدا هالك اخلبيث    ”
حسني و علي و كانو يقال هلم اوالد الشيخ و كان عبد اهللا اكربهم فقام بالدعوة بعد                 
ابيه و خلف سليمان و عبد الرمحن و كان سليمان متعصبا اكثر من ابيه فقتله ابراهيم                
باشا سنة الف و مائتني و ثلثة و ثالثني و قبض على عبد الرمحن و بعثه اىل مصر                    

عاش مّدة مبصر مث مات مبصر و اما حسن بن حممد بن عبد الوهاب فخلف عبد                  ف
الرمحن و وىل قضاء مكة يف بعض السنني اليت كانوا حيكمون فيها مبكة و عاش عبد                 
الرمحن دهراً طويال حىت قارب املائة و مات قريبا فخلف عبد اللطيف و اما حسني بن                

و مل يزل نسلهم باقيا اىل اآلن بالدرعية        حممد بن عبد الوهاب فخلف اوالدا كثريين        
 .يعرفون باوالد الشيخ و نسأل اهللا ان يهديهم للصواب

 كان رجل صاحل من علماء البلدة اليت تسمى بالزبري امسه الشيخ عبد             :لطيفة
اجلبار يصلي اماما يف مسجد تلك البلدة فاتفق ان اثنني جتادال يف شأن هذه الطائفة بعد 

اشا اىل الدرعية و دمرها و دمر من فيها فقال احد الرجلني املتجادلني             ان جاء ابراهيم ب   
البد أن يرجع امر هذا الدين كما كان و ترجع هذه الدولة كما كانت و قال اآلخر                 
ال يرجع امرهم ابدا كما كان و ال ما كانوا عليه من البدعة مث اتفقا على اهنما يذهبان                  

خ عبد اجلبار و ينظران ماذا يقرأ بعد الفاحتة         يف غد و يصليان صالة الصبح خلف الشي       
يف الركعة االوىل و جيعالن ذلك فأال حيكمان به فيما اختلفا فيه فذهبا و صليا خلفه                 

  *َوَحَراٌم َعلَى قَْرَيٍة اَْهلَكَْناَهآ اَهنُْم الَ َيْرِجُعونَ       (فقرأ بعد الفاحتة يف الركعة االوىل        
يا بذلك الفأل حكما و اهللا سبحانه و تعاىل اعلم           فتعجبا من ذلك و رض     )٩٥: االنبياء

 .و صلّى اهللا على سيدنا حممد و على آله و صحبه و سلم
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 أمحد بن السيد زيين دحالن املفيت و رئيس العلماء           – دحالن املكي 
 اربع  ١٣٠٤وشيخ اخلطباء الشافعي املكي تويف باملدينة املنورة يف حمرم من سنة             

تاريخ الدول  .  تصانيفه اسىن املطالب يف جناة أيب طالب         وثالمثائة والف من  
حاشية . تنبيه الغافلني خمتصر منهاج العابدين    . االسالمية باجلداول املرضية مطبوع   

خالصة الكالم يف بيان امراء البلد احلرام من         . على منت السمرقندية يف اآلداب    
. نية يف الرد على الوهابية    الدرر الس . زمن النيب عليه السالم اىل وقتنا هذا بالتمام       

رسالة يف بيان العلم    . رسالة البينات . رسالة اعراب جاء زيد   . رسالة االستعارات 
السرية . صلّى اهللا عليه وسلّم   رسالة يف فضائل الصالة على النيب       . من اى املقوالت  

فتح اجلواد املنان شرح    . شرح االجرومية . النبوية واالثآر احملمدية يف جملدين     
الفتح املبني يف فضائل اخللفاء الراشدين واهل        . ة املسماة بفيض الرمحن   العقيد

منهل العطشان  . الفوائد الزينية يف شرح االلفية للسيوطي     . البيت الطاهرين يف جملد   
 .النصر يف احكام صالة العصر. على فتح الرمحن يف علم القراآت

 

 

 

 

 رُتْبَةُ   الْعِلْمِ   اَعْلَى الرُّتَبِ
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  على ثالث رسائلجمموعة
 

 ]١[ اثبات التصرف ألولياء اهللا يف احلياة و بعد املمات- ١
 بسم اهللا الّرمحن الّرحيم

 شرف اولياءه بانواع الكرامة و متعهم بالنظر اىل وجهه يف           احلمد هللا الّذي  
ْم َوالَ ُهْم اَآل ِانَّ اَْوِلَيآَء اِهللا الَ َخْوٌف َعلَْيِه(دار املقامة فهم يف روضات اجلنات حيريون 

 قد تركوا زخارف الدنيا و جلؤا من هجريها اىل ظله فرحني            )٦٢:  يونس  *َيْحَزُنونَ
مبا آتاهم اهللا من فضله فهم املميزون عن غريهم يف عامل الرفات ببقاء كراماهتم بعد                
املمات كما دل على ذلك اطالق االئمة الذين هم هداة األمة و الصالة و السالم على                

ائه و اكرم اصفيائه حممد املؤيد باملعجزات الطاهرة و الكرامات الباهرة و             اشرف انبي 
على آله و اصحابه ذوى النفوس القدسيه و االخالق االنسية ما اسطعت انواع                

 .الكرامات ألوليائه بعد املمات
 فقد جرى يف اجمللس العايل جممع املفاخر و املعايل جملس سيد الوزراء             و بعد 

                                                 
ـ ٨٧٩قاسم بن قطلوبغا احلنفي املصري شارح درر البحار تويف سنة           [قال الشيخ قاسم    ) ١(  يف شرح   ]]. م ١٤٧٤[.  ه

ان الشخص ال يتصرف بنفسه     ) قلت(الدرر إذا ظن ان امليت يتصرف يف االمور دون اهللا تعاىل فذلك االعتقاد كفر               
ابو نعيم امحد االصفهاين الشافعي تويف سنة       [حديث خّرجه أبو نعيم     بل باجياد اهللا قضاء احلاجة على يديه كما ورد يف           

ـ ٤٣٠ حسني البغوي  [يف احللية ان اهللا تعاىل يقول يا جربيل اقض حاجة عبدي و قال البغوي                .]]  م ١٠٤٨. [ ه

 قال عبد الرمحن بن )٥:  النازعات *فَالُْمَدبَِّراِت اَْمًرا( يف تفسري قوله تعاىل .]] م١١٢٢. [ هـ٥١٦الشافعي تويف سنة   
سابط يدبر االمر يف الدنيا اربعة جربيل و ميكائيل و ملك املوت و اسرافيل عليهم الصالة و السالم اما ميكائيل                     
فوكل بالنبات و اما جربيل فوكل بالرياح و اجلنود و اما ملك املوت فوكل بقبض االنفس و اما اسرافيل فهو يرتل                     

العبد مبعىن اجياد اهللا االمر على يديه من غري اثر للعبد فيه النه ال تأثري لالشياء امنا                 باالمر عليهم انتهى فعليه تصرف      
التأثري هللا تعاىل خاصة غايته إذا اجرى اهللا على يديه خريا يثيبه عليه فضال منه و إذا اجرى على يده شرا يعذبه عليه                       

 .عدال منه فاحلكم هللا العلي الكبري اهـ منه
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افل الديار املصرية و االقطار اليوسفية الوزير عبد الرمحن باشا بلغه           و اعظم الكرباء ك   
اهللا من اخلريات ما شاء الكالم على كرامات االولياء و اهنا هل تنقطع باملوت و ان                 
االولياء هل هلم تصرف يف احلياة و بعد املمات يف الربزخ و ان من اعتقد ظهور                  

حلياة و بعد املوت هل يكفر و طلب مين          بعد املوت و التصرف حال ا      ]١[الكرامة هلم 
حفظه اهللا من خزياته و كبت عداته حترير الكالم يف ذلك و التقصي عما هنالك فاقول 

 .و باهللا التوفيق و بيده اهلداية اىل سواء الطريق
 الويل هو العارف باهللا و صفاته       ]٢[قال العالمة الثاين سعد الدين التفتازاين     

تنب عن املعاصي املعرض عن االهنماك يف اللذات و           املواظب على الطاعات اجمل    
الشهوات و كرامته ظهور امر خارق للعادات من قبله فما ال يكون مقرونا باالميان و               
العمل الصاحل يكون استدراجا و ما يكون مقرونا بدعوى النبّوة يكون معجزة و هى              

ين على وجه يعجز    امر يظهر خبالف العادة على يد مدعي النبّوة عند حتدي املنكر           
املنكرين عن االتيان مبثله و الدليل على حقية الكرامة ما تواتر عن كثري من الصحابة و                
من بعدهم حبيث ال ميكن انكاره خصوصا االمر املشترك و ان كانت التفاصيل آحادا              
و ايضا الكتاب ناطق بظهورها من مرمي يعين على القول باهنا ولية ال نبية و هو                   

                                                 
خارق للعادة على يد ويل غري مقارن لدعوى النبوة وفيها تثبيت له وهلذا رمبا وجدها اهل                  والكرامة امر   ) ١(

البدايات يف بداياهتم وفقدها اهل النهاية يف هناياهتم الن ما هم عليه من الرسوخ والتمكن ال حيتاجون معه اىل تثبيت                    
 ان االمر اخلارق للعادة بالنسبة اىل النيب        واعلم* ولذلك قل ظهورها على يد السلف الصاحل من الصحابة والتابعني           

معجرة سواء ظهر من قبله ام من قبل آحاد امته وبالنسبة اىل الويل كرامة خللوه عن دعوى نبوة من ظهر ذلك من                      
قبله وبالنسبة اىل غريمها خذالن واستدراج والنيب البد من علمه بانه نيب ومن قصده اظهار اخلوارق ومن حكمه                   

ملعجزات خبالف الويل وصاحب الكرامة اليستأنس هبا بل يشتد خوفه خمافة ان يكون ذلك استدراجا               قطعا مبوجب ا  
واملستدرج يستأنس مبا ظهر عليه وعند ذلك يستحقر غريه وينكر عليه وحيصل له االمن من مكر اهللا وعقابه فإذا                    

ة ولذلك قال احملققون اكثر ما      ظهر شئ من هذه االحوال على من ظهر عليه ذلك دل على انه استدراج ال كرام                
اتفق من االنقطاع عن حضرة الرب امنا وقع يف مقام الكرامات ولذلك خيافون كما خيافون من اشد البالء آه كذا                     

 . انتهى منه.]] م١٥٢٠. [ هـ٩٢٦زكريا االنصاري الشافعي تويف سنة [يف شرح املنفرجة للعالمة زكريا االنصاري 
 .]. م١٣٨٩[.  هـ٧٩٢تاراين تويف سنة سعد الدين مسعود التف) ٢(
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 صلوات اهللا و سالمه عليه و بعد ثبوت الوقوع ال           ]١[ن صاحب سليمان  الصحيح و م  
حاجة اىل اثبات اجلواز يعين بدعوى ان الكرامة امر ممكن و كل ممكن جائز الوقوع مث                
قال بعد كالم و احلاصل ان االمر اخلارق للعادة هو بالنسة اىل النيب معجزة سواء ظهر                

ة اىل الويل كرامة خللوه عن دعوى نبوة من ظهر         من قبله ام من قبل آحاد امته و بالنسب        
ذلك من قبله فالنيب ال بد له من علمه بكونه نبيا و من قصده اظهار خوارق العادات و 
من حكمه قطعا مبوجب املعجزات خبالف الويل انتهى كالمه مع زيادة تقرير له و منه               

 املعجزة للنيب حيث    نظم ان الكرامة ال ختتص حبال احلياة فال تنقطع باملوت خبالف           
اعترب يف حقيقتها االقتران بدعوى النبوة و قصد اظهارها عند حتدي املنكرين و حينئذ              
فما يظهر من اخلوارق بعد موت االنبياء يكون كرامة هلم ال معجزة فمن اطلق لفظ                
املعجزة فقد تسمح خبالف كرامة الويل اذ مل تعترب يف حقيقتها دعوى الوالية و قصد               

لكرامة بل الويل مظهر هلا اذ هى كما تقدم االمر اخلارق للعادة و هو الفعل                اظهار ا 
الذي ال يدخل حتت كسب العبد و اختياره بل هو حاصل بفعل اهللا و الويل مظهر له                 

 و يف هذا االمر ال فرق بني حياة الويل و موته هذا ما افاده كالم                 ]٢[اى حمل لظهوره  
 . النسفيةاحملقق التفتازاين يف شرح العقائد

 ما الدليل على جواز وقوع الكرامة بعد املوت و عدم اختصاصها            فان قلت 
 .حبال احلياة

 الدليل على ذلك ان الكرامة بعد املوت امر ممكن و كل ممكن جائز               قلت
الوقوع فالكرامة بعد املوت جائزة الوقوع اذ لو مل نقل جبواز الوقوع للزم ترجيح احد               

و حمال و ايضا لو قلنا بعدم جواز الوقوع مع كوهنا خملوقة   طريف املمكن بال مرجح و ه     

                                                 
قوله و من صاحب سليمان هو آصف بن برخيا بفتح املوحدة و سكون الراء و كسر اخلاء املعجمة و قبل                      ) ١(

االلف ياء و كان كاتب سليمان عليه السالم و كان صّديقا و هو من االنس من بين اسرائيل و قيل انه اخلضر و                        
 يلي مقام النبوة فكل صّديق ويل وليس كل ويل صّديقا نقل ذلك ابن الزملكان                هو غريب جدا و مقام الصديقية     
 عن الشيخ االكرب يف فتوحاته اهـ

 .قوله حمل لظهوره ال يفهم منه ان قدرة اهللا تعاىل حتل يف شئ من احلوادث بل اهللا جيريها على يديه انتهى منه) ٢(
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 و قدرته تعاىل متعلقة جبميع       ]١[هللا تعاىل و مقدورة له اذ هي من مجلة املمكنات           
 ترتهت  ]٢[املمكنات باسرها اجيادا واعداما على وفق ارادته تعاىل لزم تعجيز القدرة           

 .قدرته تعاىل عن ذلك
 .وع الوقوع فهل مث دليل على الوقوع ال يلزم من جواز الوقفان قلت
الترغيب ( يف كتاب    ]٣[ نعم و هو ما نقله احلافظ عبد العظيم املنذري         قلت

 حيث قال عن ابن عابس رضي اهللا تعاىل عنهما قال ضرب بعض                )و الترهيب 
الصحابة خباءه على قرب و ال حيسب انه قرب فاذا قرب انسان يقرأ سورة امللك حىت                  

 فقال يا رسول اهللا ضربت خبائي على قرب و انا صلّى اهللا عليه و سلّم ختمها فاتى النيب
صلّى اهللا عليه و ال احسب انه قرب فإذا هو قرب انسان قرأ سورة امللك حىت ختمها فقال 

 ]٤[ رواه الترمذي و قال حديث غريب      )هى املانعة هى املنجية من عذاب القرب      ( سلّم
ه احلاكم اهـ و هذا دليل على وقوع الكرامة         اهـ قال شارحه الفاضل الفيومي و روا      

هى ( حيث اقر قراءة امليت سورة امللك و قال          صلّى اهللا عليه و سلّم    بعد املوت بتقريره    
 دليل شرعي تثبت    صلّى اهللا عليه و سلّم     و تقريره    )املانعة هى املنجية من عذاب القرب     

ا حررناه و بالدليل    به االحكام كما تقرر يف حمله من كتب االصول و ال يعارض م             

                                                 
ـ ٧٠٩امحد تاج الدين االسكندري تويف سنة       [  للشيخ تاج الدين بن عطاء اهللا      )لطائف املنن (يف  ) ١( .]]  م ١٣٠٨. [ ه

اعلم ان قدرة اهللا اليت ال يكثر عليها شئ هى اليت اظهرت الكرامة يف هذا الويل فال ينظر اىل ضعف العبد ولكن                       
ت ينظر اىل قدرة السيد فجحد الكرامة للويل جحد لقدرة اهللا سبحانه وتعاىل ورمبا كان سبب انكارك الكراما                  

استكثارا على ذلك العبد الذي اضيفت الكرامة اليه وذلك العبد ما ظهرت عليه الكرامة اال وهى شاهدة بصدق                   
متبوعه فهى بالنسبة اىل من ظهرت بربكات متابعته معجزة فلذلك قالوا كل كرامة لويل فهى معجزة لذلك النيب                   

عظم قدر املتبوع وباجلملة فامللخص من هذا الكالم هو         الذي هذا الويل تابع له فال ينظر اىل التابع ولكن ينظر اىل             
ان مجيع خوارق العادات من املعجزات جائز وقوع مثلها كرامات لألولياء مطلقا الهنا ناشئة عن اهللا تعاىل بفعله                   

 .وارادته اهـ منه
 .هـقوله لزم تعجيز اخل متعلق بقوله اذ لومل نقل جبواز الوقوع لوقلنا بعدم جواز الوقوع ا) ٢(
 .]. م١٢٥٨. [ هـ٦٥٦عبد العظيم املنذري الشافعي تويف سنة ) ٣(
 .رايت احلديث يف مشكاة املصابيح اهـ منه) ٤(
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بدء ( يف منظومته يف العقائد املسماة        ]٢[ احلنفي ]١[اثبتناه قول قاضي القضاة االوشي    
 ).األمايل

 هلا كون فهم اهل النوال* كرامات الويل بدار دنيا 
اذ ليس بنص و ال ظاهر يف انقطاع الكرامات باملوت و اختصاصها حبال              

لوقات من اجلواهر و االعراض املوجودة قبل        عبارة عن كل املخ    ]٣[احلياة ألن الدنيا  
الدار اآلخرة فاملراد بالدنيا يف كالمه ما قابل اآلخرة و هى ما بعد البعث من القبور ال                 
ما قبله حىت يشمل ما بعد املوت اىل البعث و ان احتمله الكالم احتماال غري مؤيد                  

 الدنيا النقطاعه قبل    بدليل و من مث نقل ابن القيم عن ايب يعلى ان عذاب القرب من              
البعث بالفناء و ال يعرف امد ذلك و ايده اجلالل يف شرح الصدور و يؤيده ما اخرجه          
هناد بن السري يف الزهد عن جماهد قال للكفار هجعة جيدون فيها طعم النوم حىت يوم                

 )٥٢:  يس  *ِدَناَوْيلََنا َمْن َبَعثََنا ِمْن َمْرقَ    ياَ  (القيامة فإذا صيح باهل القبور يقول الكافر        
املواهب ( و يف    )َهذَا َما َوَعَد الرَّْحَمُن َوَصَدَق الُْمْرَسلُونَ     (فيقول املؤمن اىل جنبه     

 باسناد صحيح اىل عكرمة موىل ابن عباس انه سئل عن يوم القيامة اهو من                )اللدنية
لدنيا الدنيا ام من اآلخرة فاجاب بان نصفه االول الذي يقع فيه الفصل و احلساب من ا

و نصفه اآلخر الذي يقع فيه االنصراف اىل النار و اجلنة من اآلخرة اهـ فإذا كان يوم  
 و ما يتعلق به حكم يف نصفه االول بانه من الدنيا فباالوىل             ]٤[القيامة بعد فناء الربزخ   

ان حيكم على الربزخ بانه من الدنيا حقيقة فعلى هذا يؤخذ جواز وقوع كرامات                
م من قوله بدار دنيا و من مث مل يتعرض احد فيما رأيته من شروح                االولياء بعد موهت  

                                                 
 . اوش بالضم و السكون قرية من بالد فرغانة كما يف اللب و اهللا اعلم)١(
 .]. م١١٨٠[.  هـ٥٧٥علي االوشي تويف سنة ) ٢(
 احدمها هو ما على االرض من اجلّو و اهلواء و الثاين و هو اظهرمها كل                يف حقيقة الدنيا عند املتكلمني قوالن     ) ٣(

 .املخلوقات من اجلواهر و االعراض و االعيان املوجودة قبل دار اآلخرة و اهللا اعلم اهـ منه
ون الربزخ ينسحب عليه حكم الدنيا اال ترى ملا قالوا انه ينقطع فيه العذاب حىت عن الكفار بني النفختني فيجد                  ) ٤(

لذة النوم فإذا نفخ فيه اخرى يقول الكافر يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فيقول املؤمن هذا ما و عد الرمحن و صدق                        
 .املرسلون كذا يف كتاب الكشف ألمحد بن منصور احلنفي اهـ منه
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النظم مع كثرهتا اىل التصريح بانقطاع الكرامات باملوت بل قال شارحه اجلالل               
البخاري التقييد بدار دنيا ألن االختالف يعين بني اهل السنة و املعتزلة وقع فيها الن                

شارحه السمهودي ينبغي ان يكون ظهور      دار العقىب حمل كرامة مجيع املؤمنني و قال         
الكرامات هلم بعد موهتم اوىل من ظهورها حال حياهتم الن النفس باقية صافية من               
االكدار و احملن و غريها و قد ظهورها حال حياهتم الن النفس باقية صافية من                  
االكدار و احملن و غريها و قد شوهد ذلك من كثري منهم بعد موته و قد يدخل ذلك                  

  كالم الناظم فان قوله بدار دنيا صادق حبياته و بعد موته انتهىيف
و هبذا ظهر ان من احتج هبذا البيت على انقطاع الكرامات باملوت حىت              
نسب اىل االمام أيب حنيفة القول بانقطاع الكرامات باملوت و اهم و عن طريق اهل                

 و فروعا القول     اذ مل يثبت يف شئ من كتب مذهب أيب حنيفة اصوال           ]١[اهلدى ضال 
بانقطاع الكرامات باملوت بل مل يثبت يف شئ من كتب املذاهب الثالثة فمن ادعى               

 و يف شرح مقدمة االمام أيب       ]٢[ذلك فعليه البيان و عند االمتحان يكرم املرء أو يهان         
 رمحه اهللا تعاىل للفاضل القرماين ما نصه و من كرامات            ]٣[الليث السمرقندي احلنفي  

 حنيفة رضي اهللا تعاىل عنه بعد املوت ما رواه االئمة انه ملا غسل رضي اهللا                االمام أيب 
 َراِضَيةً   ِاْرِجِعي ِالَى َربِّكِ   *ُتَها النَّفُْس الُْمطَْمِئنَّةُ    َيآ اَيَّ (تعاىل عنه ظهر على جنبه سطر       

على يده اليمىن  و )٣٠-٢٧: الفجر *  َواْدُخِلي َجنَِّتي* فَاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي *َمْرِضيَّةً 
ِانَّا الَ ُنِضيُع اَْجَر    (و على اليسرى    ) ٣٢:  النحل  *اْدُخلُوا الَْجنَّةَ ِبَما كُْنُتْم َتْعَملُونَ    (

ُيَبشُِّرُهْم َربُُّهْم ِبَرْحَمٍة ِمْنُه َوِرْضَواٍن     ( و على بطنه     )٣٠:  الكهف  *َمْن اَْحَسَن َعَمالً  
 و ملا وضعوه على اجلنازة مسع صوت         )٢١:  التوبة  *ٌمَوَجنَّاٍت لَُهْم ِفيَها َنِعيٌم ُمِقي    

هاتف يقول يا قائم الليل طويل القيام كثري التهجد كثري الصيام اباحك السيد دار                

                                                 
عجزات النيب  و نقل ذلك الشيخ حسن بن حسن بن أمحد الطولوين املعمار يف كتابه نزهة االبصار يف نبذ من م                  ) ١(

 .املختار و مناقب االئمة االخيار و مل يوجد هذا الكتاب اال يف خزانة قايتباى مبصر احملروسة اهـ منه
 .لعله يف الكبري فانه ليس يف التوضيح اهـ) ٢(
 .] م٩٨٣. [ هـ٣٧٣ابوالليث نصر السمرقندي تويف سنة ) ٣(



- ٦٥ - 

 

:  الواقعة  *فََرْوٌح َوَرْيَحانٌ َوَجنَُّت َنِعيمٍ   (السالم و ملا وضع يف قربه مسع هاتف يقول          
ات باملوت و اما ما يتعلق بالتصرف        انتهى هذا ما يتعلق بعدم انقطاع الكرام        )٨٩

 من مجلة كراماهتم و هو كثري يف كل زمان ال ]١[فاعلم ان تصرف االولياء حال حياهتم
 ان من انواع الكرامة     ]٢[شك فيه و ال ينكره اال معاند قال التاج السبكي بعد أن ذكر            

 أن كراماهتم مقام التصريف حكي ان بعضهم كان يبيع املطر و اما بعد مماهتم فقد تقدم
ال تنقطع بعد املوت مث ان تصرف االولياء يف حياهتم و بعد مماهتم امنا هو باذن اهللا                   
تعاىل و ارادته ال شريك له يف ذلك خلقا و اجيادا اكرمهم اهللا تعاىل به و اجراه على                   

و ايديهم و السنتهم خرقا للعادة تارة باهلام و تارة مبنام و تارة بدعائهم و تارة بفعلهم                 
اختيارهم و تارة بغري اختيار و ال قصد و ال شعور منهم بل قد حيصل من الصيب املميز           
و تارة بالتوسل اىل اهللا هبم يف حياهتم و بعد مماهتم مما هو حمكي يف القدرة االهلية و ال                   
يقصد الناس بسؤاهلم ذلك قبل املوت و بعده نسبتهم اىل اخللق و االجياد و االستقالل               

ان هذا ال يقصده مسلم بل و ال خيطر ببال احد من العوام فضال عن غريهم                باالفعال ف 
فصرف الكالم اليه و منعه من باب التلبيس يف الدين و التشويش على عوام املوحدين               

 و كيف حيكم بالكفر     ]٣[فال يظن مبسلم بل و ال بعاقل توهم ذلك فضال عن اعتقاده           
و بعد مماهتم حيث كان مرجع ذلك اىل        على من اعتقد ثبوت التصرف هلم يف حياهتم         

                                                 
 .اد حاجة يسأل اهللا قضاءها قيقضيها اهللا وهذا مستحسن انتهىقال شيخنا حسن رمحه اهللا ان تصرف الويل هو إذا ار) ١(
ـ ١١٩٤حممد بن سليمان الكردي املدين الشافعي تويف سنة         [ذكر االمام أبو القاسم القشريي      ) ٢( ان ] ]. م ١٧٨٠[.  ه

 قلت  الكرامة ال بد ان يكون فضال ناقضا للعادة يف ايام التكليف ظاهرا على موصوف بالوالية يف معىن تصديقه                  
تقييده بايام التكليف فيه نظر فقد صرح االمام اليافعي يف روض الرياحني بوقوع كرامات من مل يبلغوا سن التمييز                   
فضال عن التكليف مث قال يف آخر كالمه و منهم الكبار و الصغار و العبيد و احسن ما جياب به عن القشريي هو                       

ارا لنفسه الن له بعض اختيارات ختالف مذهب اجلمهور          اما ان يكون تصرحيه بذلك جريا على الغالب و اختي          
 .كاختياره عدم حصول ولد اال من أبوين و قلب مجاد هبيمة انتهى منه رمحه اهللا تعاىل

يف كتاب الفتح املبني يف مقامات الصديقني البن املعيزيب أن الشيخ اجلليل العارف باهللا جنم الدبن االصبهاين                  ) ٣(
حلني فلما جلس بعض الناس من اهل العلم يلقن امليت ضحك الشيخ جنم لدين ومل يكن                خرج مع جنازة بعض الصا    

 . منه رمحه اهللا تعاىلالضحك عادته فسئل عن ذلك فقال مسعت صاحب القرب يقول اال تعجبون من ميت يلقن حيا آه
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قدرة اهللا تعاىل خلقا و اجيادا كيف و كتب مجهور املسلني طافحة به و انه جائز و                  
واقع ال مرية فيه بوجه البتة حىت كاد ان يلحق بالضروريات بل بالبديهيات و ذلك                

 مجلة  الن كرامة مجيع اولياء هذه االمة يف حياهتم و بعد مماهتم تصرفا او غريه من                
 الدالة على صدق نبّوته و عموم رسالته الباقية بعد   صلّى اهللا عليه و سلّم    معجزات النيب   

موته اليت ال ينقطع دوامها و ال جتددها بتجدد الكرامات يف كل عصر من االعصار اىل 
مث املنكر للكرامات بعد املوت و التصرف حال احلياة و بعد املوت اما ان * يوم القيامة 
رامة االولياء او يكذب هبا فان كان ممن يكذب هبا فقد سقط البحث معه               يصدق بك 

فانه يكذب ما اثبتته السنة بالدالئل الواضحة و ان كان ممن يصدق هبا فالكرامة بعد                
املوت و التصرف يف حال احلياة و بعد املمات من مجلة الكرامات قال العالمة ابن                

ات فاهنم خاضوا فيما هو اقبح من ذلك و         حجر ليس العجب من انكار املعتزلة للكرام      
 و  ]١[ كسؤال امللكني  صلّى اهللا عليه و سلّم    انكروا النصوص املتواترة املعىن عن النيب       

عذاب القرب و احلوض و امليزان و غري ذلك من عظيم كذهبم و افترائهم لتقليدهم                 
ما رأوه موافقا   لعقوهلم الفاسدة و حتكيمهم هلا على اهللا و آياته و امسائه و صفاته ف              

لتلك العقول السقيمة الفاسدة اللئيمة قبلوه و ما ال ردوه و مل يبالوا بتكذيب القرآن و                
السنة و االمجاع الن كلمة الغضب حقت عليهم و قبائح املذام تسابقت اليهم و امنا                
العجب من قوم تسموا باسم اهل السنة و مع ذلك يبالغون يف االنكار الن كلمة                 

 عليهم حىت احلقتهم باهل البوار و اوجبت عليهم نوعا من الوبال و              احلرمان حقت 
اخلسار و هؤالء اقسام منهم من ينكر على مشايخ الصوفية و تابعيهم و منهم من                 

                                                 
يث من امور اآلخرة    و اعلم ان ملك املوت و منكرا و نكريا و غريهم و منازل اآلخرة مما يتضمنه االحاد                  ) ١(

متشاهبات وصفا ال طريق الحد يف درك شئ من اوصافها بالعقل الن كل ما يثبته العقل يف حق وصفها خمالف                      
للنص قال القاضي أبو زيد رمحه اهللا يف اصول الفقه املتشابه هو الذي تشابه معناه على السامع حيث خالف موجب       

به املراد حبكم املعارضة حبيث مل حيتمل زواله بالبيان النه ال بيان له             النص موجب العقل قطعا ال حيتمل التبدل فتشا       
على انه لو فرض بيانه عقال لعارضه الدليل اخلارجي و قال أبو زيد و حكم املتشابه التوقف ابدا عن اعتقاد احلقيقة                     

 لالكمل رمحه اهللا اهـ     للمراد به فيكون العبد به مبتلى بنفس االعتقاد ال غري اهـ ملخصا من شرح الفقه االكرب               
 .منه رمحه اهللا تعاىل
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يعتقدهم امجاال و ان هلم كرامات و مىت عني له واحدا و رأى كرامة انكر ذلك ملا                  
لبس مغرور احتوى عليه الشيطان و      خيل له الشيطان اهنم انقطعوا و انه مل يبق اال مت          

لبس عليه و هؤالء من العناد و احلرمان مبكان انتهى و يف روض الرياحني الناس يف                 
الكرامات اقسام منهم من ينكرها مطلقا و هم اهل مذهب معروفون و عن اهلدى و                
التقى مصروفون و منهم من يصدق بكرامات من مضى دون اهل زمنه و هم كبين                

وا مبوسى حني مل يروه و كذبوا مبحمد حني رأوه مع كونه اعظم و منهم اسرائيل صدق
من يصدق االولياء لكن ال يصدق بأحد معني و هذا حمروم من االمداد ألن من مل                 
يسلم الحد معني ال ينتفع باحد ابدا انتهى قلت و قد حدثت اآلن بديار الروم طائفة                

 حياهتم و تنكرها بعد وفاهتم و تنكر        تسمى القاضي زادلية تثبت كرامات االولياء حال      
كرامات التصرف حال حياهتم و بعد مماهتم و هؤالء و ان مل يبالغوا كاملعرتلة يف                 

 قال العالمة ابن حجر و مطالعة       )١٠٩:  التوبة  *ُبْنَياَنُه َعلَى َشفَا ُجُرٍف َهارٍ    (االنكار  
هتم احياء و امواتا ما     كتاب الصفوة حتصل العلم بوقوعها ضرورة و قد رأينا من كراما          

يوجب ذلك فال ينكرها اال خمذول فاسد االعتقاد يف اولياء اهللا تعاىل وخواص عباده               
 .نفعنا اهللا هبم انتهى

و قال العالمة الثاين سعد الدين التفتازاين يف شرح املقاصد بعد كالم و               
ارها من  باجلملة فظهور كرامات االولياء تكاد تلحق بظهور معجزات االنبياء و انك           

اهل البدع ليس بعجيب اذ مل يشاهدوا ذلك يف انفسهم و مل يسمعوا به من رؤسائهم                
مع اجتهادهم يف العبادات و اجتناب السيآت فوقعوا يف اولياء اهللا اهل الكرامات               
يأكلون حلومهم و ميزقون ادميهم جاهلني كون هذا االمر مبنياً على صفاء العقيدة و               

الطريقة بل العجب من قول بعض فقهاء اهل السنة فيما يروى           نقاء السريرة و اقتفاء     
عن ابراهيم بن ادهم انه رؤى بالبصرة و مبكة يوم التروية ان من اعتقد جوازه فقد                 

 و قد سئل عما قيل ان الكعبة كانت تزور احد            ]١[كفر و االنصاف ما قاله النسفي     

                                                 
 .]. م١١٤٣[.  هـ٥٣٧عمر النسفي تويف سنة ) ١(
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ة جائز عند اهل السنة انتهى      االولياء هل جيوز القول به فقال نقض العادة ألهل الوالي         
قال اليافعي و معلوم ان الكعبة يف مكاهنا مل تفارقه و ان ما وراء العقل طور آخر انتهى 
و قال االمام السبكي اين ألتعجب كل العجب من منكر الكرامة و يزداد تعجيب عند               

ن نسبة انكارها لالستاذ أيب اسحق االسفرائيين و هو من اساطني اهل السنة على ا               
نسبة انكارها اليه كذب و امنا الذي ذكره الرجل يف كتبه اهنا ال تبلغ خرق العادة                  

 ال جيوز مثله كرامة لويل و امنا غاية الكرامات اجابة           ]١[حيث قال ما كان معجزة لنيب     
دعوة او شربة ماء يف مفازة او كسرة يف منقطعة او ما يضاهي ذلك انتهى و جرى                  

 االستاذ القشريي فقال الكرامة ال تنتهي اىل وجود ولد من           على حنوه االمام احلليمي مث    
غري اب و قلب مجاد هبيمة قال احلافظ ابن حجر و هذا اعدل املذاهب و جرى على                 

 ليس االمر كما قال بل ]٢[مقالة القشريي التاج السبكي يف مجع اجلوامع قال الزركشي      
قد انكروا عليه حىت و     الذي قاله القشريي مذهب ضعيف و اجلمهور على خالفه و           

ولده أبو نصر يف كتابه املرشد و امام احلرمني يف االرشاد و قال االمام النووي يف                  
شرح مسلم يف باب الرب و الصلة ان الكرامات جتوز خبوارق العادات على اختالف               
انواعها و منعه بعضهم و ادعى اهنا ختتص مبثل اجابة دعوة و حنوه و هذا غلط من                  

ار للحس و العيان بل الصواب جرياهنا بقلب االعيان قال احملقق التفتازاين            قائله و انك  
 جتويز مجلة خوارق    ]٣[يف شرح املقاصد بعد كالم قال امام احلرمني و املرضي عندنا           

                                                 
قلت وجود عيسى من مرمي يدل على االمكان و احلال اهنا ليست نبية و ان وجود عيسى من غري اب و نطفة                      ) ١(

 .على برائتها هو من مجلة اخلوارق اكراما هلا
 .]. م١٣٩١[.  هـ٧٩٤ بدر الدين الزركشي تويف سنة) ٢(
قوله واملرضي عندنا جتويز مجلة اخلوارق اخل منها اطالع الويل على اللوح احملفوظ على ما صرح به يف تنوير                    ) ٣(

احلقيقة شرح الطريقة يف فضل عثمان رضي اهللا تعاىل عنه اختلف الصحابة يف مجع عثمان للقرآن فقال عثمان انكم                   
الفا فجلس عثمان واخرج الذي مجعه أبوبكر فاظهره على الصحابة فالنسبة اىل            اختلفتم فمن بعدكم يكون اشد اخت     

عثمان باعتبار انه الذي اظهره قال بعض كنت اعجب من عثمان يف مجعه وترتيبه القرآن وتقسيمه على القراء                    
بعض ولعل سنده   السبع مع كمال الصعوبة مث اطلعت انه كان يكتب ما يكتب بالنظر اىل اللوح احملفوظ آه ومينعه ال                 

احلديث الذي اخرجه أبوالشيخ فان اللوح احملفوظ معلق بالعرش فاذا اراد اهللا ان يوحي لنيب كتب يف اللوح احملفوظ                   
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العادات يف معرض الكرامات و امنا متتاز عن املعجزات خبلوها عن دعوى النبّوة نعم قد 
احدا ال يأيت مبثله اصال كالقرآن و هو ال ينايف          يرد يف بعض املعجزات نص على ان        

احلكم بان كل معجزة لنيب جاز ان تكون كرامة لويل ألن االمتناع هنا لعارض انتهى               
و مثله االسراء و العروج يقظة بالروح و اجلسد و علم اخلمس اليت استأثر اهللا حبقيقتها                

 .و الروح
 يف كتابه   ]١[وهاب الشعراين  ذكر العارف باهللا تعاىل الشيخ عبد ال        :تنبيه

اجلواهر و الدرر ان بعض مشا خيه ذكر له ان اهللا تعاىل يوكل بقرب الويل ملكا يقضي                 
حوائج الناس كما وقع لالمام الشافعي و السيدة نفيسة و سيدي أمحد البدوي رضي              

لويل اهللا تعاىل عنهم يعين يف انقاذ االسري من يد من اسره من بالد الفرنج و تارة خيرج ا
من قربه بنفسه و يقضي حوائج الناس الن لالولياء االنطالق يف الربزخ و السراح                
الرواحهم اهـ حتقيق قوله و تارة خيرج الويل من قربه اخل إن الذي عليه احملققون من                
الصوفية إن االمر يف عامل الربزخ و اآلخرة على خالف عامل الدنيا فيحضر االنسان يف               

عامل الدنيا املسمى بعامل الشهادة اال االولياء كما نقل عن           صورة واحدة يعين يف     
قضيب البان انه رؤى يف صور خمتلفة و سر ذلك ان روحانيتهم غلبت جسمانيتهم               

 أليب بكر ملا قال     صلّى اهللا عليه و سلّم    فجاز ان يرى يف صور كثرية و محل عليه قوله           
 و قالوا   ) ان تكون منهم   نعم و ارجو  (و هل يدخل احد من تلك األبواب كلها قال          

 رمبا تظهر يف صورة سبعني صلّى اهللا عليه و سلّمان الروح إذا كانت كلية كروح نبينا 
الف صورة ذكر ذلك احملقق ابن أيب مجرة فإذا جاز ألرواح االولياء عدم االحنصار يف               
                                                                                                                        

فيجئ اللوح حىت يقرع جبهة اسرافيل فينظر فيه فإذا كان ألهل السماء دفعه اىل ميكائيل وان كان ألهل االرض                    
ان اول من   (يامة اللوح اخل قلت هذا احلديث يقبل التأويل لورود حديث           دفعه اىل جربيل فاول من حياسب يوم الق       

 وايضاً ورد ان النطفة إذا استقرت يف الرحم اخذها امللك           )حياسب جربيل النه كان امني اهللا يف وحيه اىل رسله         
 الكتاب فانك   بكفه فقال اى رب ذكر ام انثى شقي ام سعيد ما االجل ما االثر باى ارض ميوت فيقال انطلق اىل ام                    

جتد قصة هذه النطفة فينطلق فيجد قصتها يف ام الكتاب ختلق فتأكل رزقها وتطؤ اثرها فإذا جاء اجلها قبضت                     
 .فدفنت يف املكان الذي قّدر هلا وهذا دليل على اطالع غري اسرافيل على اللوح احملفوظ واهللا اعلم بالصواب آه منه

 .]. م١٥٦٥[. ـ ه٩٧٣عبد الوهاب الشعراين تويف سنة ) ١(
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ى صورة واحدة يف عامل الدنيا فترى يف صور خمتلفة لغلبة روحانيتهم جسمانيتهم فاحر            
ان ال تنحصر ارواحهم يف صورة واحدة يف عامل الربزخ الذي الروح فيه اغلب على                
اجلسمانية و قالوا ايضا الويل إذا حتقق يف الوالية مكن من التصّور يف صور عديدة و                 
تظهر روحانيته يف وقت واحد يف جهات متعددة فالصورة اليت ظهرت ملن رآها حىت و 

 آخر يف ذلك الوقت حق و ال يلزم من ذلك وجود            الصورة اليت رآها آخر يف مكان     
شخص يف مكانني يف وقت واحد ألن فيما هنا تعدد الصور الروحانية ال اجلسمانية               
فإذا جاز للروح ان ترى يف صور عديدة يف دار الدنيا ملن حتقق يف الوالية فاحرى ان                 

جسام و يقّوي   ترى يف صور عديدة يف عامل الربزخ الذي الغلبة فيه لالرواح على اال             
 رأى موسى قائما يصلي     صلّى اهللا عليه و سلّم    ذلك ما ثبت يف السنة و صح ان النيب          

يف قربه ليلة االسراء و رآه يف السماء السادسة تلك الليلة و قد اثبت السادة الصوفية                 
عاملا متوسطا بني االجساد و االرواح مسوه عامل املثال و قالوا هو الطف من عامل                 

 أكثف من عامل االرواح و بنوا على ذلك جتسد االرواح و ظهورها يف               االجساد و 
 فََتَمثَّلَ لََها َبَشًرا َسِويا   (صور خمتلفة من عامل املثال و قد يستأنس لذلك من قوله تعاىل             

 قتكون الروح كروح جربيل عليه السالم مثال يف وقت واحد مدبرة             )١٧:  مرمي *
 جاز جتسد االرواح و ظهورها يف صور خمتلفة من           لشبحه و هلذا الشبح املثايل فإذا     

العامل املثايل يف عامل الدنيا ففي الربزخ اوىل و على هذا فالذي خيرح من القرب الشبح                 
املثايل هذا حتقيق املقام و ليس وراء عباد ان مقام هذا و قد ذكر الشيخ عبد الوهاب                  

نفي انه قال يف مرض موته      الشعراين يف طبقاته يف ترمجة القطب سيدي مشس الدين احل         
من كان له حاجة فليأت اىل قربي و يطلب حاجته اقضيها له فان ما بيين و بينه غري                   

 .ذراع من تراب و كل رجل حيجبه عن اصحابه ذراع من تراب فليس برجل انتهى

قال بعض الفضالء علم من كونه قاله يف مرض موته ان ما قاله قبل ذلك و                
بد الوهاب الشعراين من ان الويل اذا مات انقطع تصرفه يف            نقله عنه ايضا الشيخ ع    

الكون من االمداد و ان حصل مدد للزائر بعد املوت او قضاء حاجة فهو من اهللا تعاىل                 
على يد القطب صاحب الوقت يعطي الزائر من املدد على قدر مقام املزور حممول على 
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رف بعد املوت و هبذا حصل التوفيق       انه قال ذلك قبل ان يعلمه اهللا باهلام ان الويل يتص          
 .بني كالمه

 من مجلة الكرامات االخبار ببعض املغيبات و الكشف و هو درجات            :خامتة
َعاِلُم الَْغْيِب (خترج عن حد احلصر و ذلك موجود اآلن بكثرة و ال يعارضه قوله تعاىل              

 ألنا ال   )٢٧-٢٦:  اجلن  *َرُسوٍل ِاالَّ َمِن اْرَتَضى ِمْن      *فَالَ ُيظِْهُر َعلَى غَْيِبِه اََحًدا      
نسلم عموم الغيب فيجوز ان خيص حبال القيامة بقرينة السياق و املراد سلب العموم               
حنو مل يقم كل انسان ال عموم السلب حنو كل انسان مل يقم و ال يعارضه ايضا قوله                  

 و وجه   )٦٥ : النمل  * اهللاُ قُلْ الَ َيْعلَُم َمْن ِفي السََّمَواِت َواْالَْرِض الَْغْيَب ِاالَّ        (تعاىل  
عدم املعارضة ان علم االولياء امنا هو باعالم اهللا هلم و علمنا بذلك امنا هو باعالمهم                 
لنا و هذا غري علم اهللا الذي تفرد به و هو صفة من صفاته القدمية االزلية الدائمة                   

و علم واحد   املرتهة عن التغيري و مسات احلدوث و النقص و املشاركة و االنقسام بل ه             
علم به مجيع املعلومات كلياهتا و جزئياهتا كان او ما يكون او ما جاز ان يكون ليس                 
بضروري و ال كسيب و ال حادث خبالف علم سائر اخللق فعلم اهللا الذي متدح به و                  
اخرب يف اآليتني املذكورتني انه ال يشاركه فيه احد واحد فال يعلم الغيب اال هو و من                 

 جزئيات منه فباعالم اهللا و اطالعه هلم و حينئذ ال يطلق اهنم يعلمون               سواه ان علموا  
الغيب اذ ال صفة هلم يقتدرون هبا على االستقالل بعلمه و ايضا هم ما علموا و امنا                  
اعلموا و ايضا هم ما علموا غيبا مطلقا الن من اعلم بشئ منه تشاركه فيه املالئكة او                 

ولياء بعض املغيبات ال يستلزم حماال بوجه فانكار         نظراؤه ممن اطلع مث اعالم اهللا لال       
وقوعه عناد و من البداهة انه ال يؤدي اىل مشاركتهم له تعاىل فيما تفرد به من العلم                  
الذي متدح به و اتصف به يف االزل و فيما ال يزال و إذا كان كذلك فال بدع يف ان                    

 امر ممكن جائز عقال و شرعا اهللا تعاىل يطلع بعض اوليائه على بعض املغيبات فان ذلك
و واقع نقال عن مجهور اهل السنة و اجلماعة من الفقهاء و احملدثني و االصوليني فاهنم                
نصوا على ثبوت كرامات االولياء و أهنا جائزة و واقعة جبميع انواع خوارق العادات              

بات اخبار  ال فارق بينها و بنب املعجزة اال التحدي و دعوى النبوة فمن االخبار باملغي             
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الصّديق رضي اهللا تعاىل عنه يف مرض موته بولد يولد بعده مث انثى اذا تقرر هذا فما                  
 من قوله قال علماؤنا من قال ارواح املشائخ حاضرة تعلم           ]١[وقع يف الفتاوى البزازية   

بكفر انتهى يعين تعلم الغيب بقرينة السياق مشكل اذ ال يكفر مبجرد هذا القول مع                
يل ملا يف التتارخانية ال يكفر باحملتمل الن الكفر هناية يف العقوبة فيستدعي             احتمال التأو 

 هناية يف اجلناية و مع االحتمال ال هناية اهـ
و يف شرح اهلداية للمحقق كمال الدين بن اهلمام بعد سرد كثري من الفاظ              

 او  التكفري و الذي حترر انه ال يفىت بتكفري مسلم امكن محل كالمه على حممل حسن              
كان يف كفره اختالف ولو رواية ضعيفة انتهى و هو مأخوذ من اخلالصة و غريها إذا                
كان يف املسئلة وجوه توجب التكفري و وجه واحد ال يوجبه فعلى املفيت ان مييل لعدم                
التكفري اهـ قال يف النهر غري انه جيوز ان يراد بالوجوه االقوال او االحتماالت لكن                

صغرى الكفر شئ عظيم فال اجعل املؤمن كافرا مىت وجدت رواية           يؤيد االول ما يف ال    
انه ال يكفر اهـ اقول هذا ال يقتضي ان يراد بالوجوه يف كالم اخلالصة االقوال فقط                
بل الوجوه يف كالمه مستعملة يف كل منهما اخذا من قول ابن اهلمام امكن محل                 

الفصولني روى  كالمه على حممل حسن او كان يف كفره اختالف و يف جامع                
الطحاوي عن اصحابنا ال خيرج الرجل من االميان اال جبحوده ما ادخله فيه مث ما يتبني                
انه ردة حكم هبا و ما يشك انه ردة ال حيكم هبا إذ االسالم الثابت ال يزول بشك مع                   
ان االسالم يعلو فينبغي للعامل إذا رفع اليه هذا ان ال يبادر بتكفري اهل االسالم مع انه                 
يقضي بصحة اسالم املكره مث قال قدمت هذه املقدمة لتصري ميزانا فيما نقلته من هذا               
الفصل من املسائل فانه قد ذكر يف بعضها أنه يكفر مع أنه ال يكفر على قياس هذه                  
املقدمة فليتأمل انتهى نعم من اعتقد أنه يعلم ما استأثر اهللا بعلمه فهو كافر ال حمالة و                 

تظافرة الدالة على علم املوتى و سؤاهلم يف القرب و نعيمهم و             قد وردت النصوص امل   
عذاهبم و تزاورهم و ندب زيارهتم و السالم عليهم و خطاهبم خطاب احلاضرين               

                                                 
 .]. م١٤٢٤. [ هـ٧٢٧حممد الكردري البزازي تويف سنة ) ١(
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العاقلني و علمهم احوال اهل الدنيا يسرون ببعضها و يساؤن ببعضها و أنه يؤذيهم ما               
ؤه و يف هذا القدر كفاية      يؤذي احلّي و غري ذلك مما يطول ذكره و ال ميكن استقصا           

قد برزت هذه اجمللة من العدم اىل        * ملن اذعن و سلم و اهللا باحوال اوليائه اعلم           
الوجود بعون اهللا احملمود بعد أن نقلت اطوارها يف مشيئة االنظار و تكامل ميالدها يف               

 احدى و تسعني و الف      ١٠٩١مطارح االفكار يف اوائل مجادي الثانية من شهور سنة          
سن اهللا تقضيها و بارك لنا يف اليت تليها على يد مؤلفها و مقررها الفقري يف فنون                  اح

الفضالء احلقري يف عيون النبالء السيد أمحد بن السيد حممد احلسيين احلنفي احلموي              
فسح اهللا يف مدة من كان سببا يف كتابته و رحم اهللا املؤلف و اهللا اعلم بالصواب و                   

 .مت. اليه املرجع و املآب

 

 أمحد بن السيد حممد مكي احلسيين احلموي شهاب الدين            –احلموي  
 ١٠٩٨املصري احلنفي املدرس باملدرسة السليمانية و احلسنية مبصر القاهرة تويف سنة            

 .] م١٦٨٦[مثان و تسعني و الف 
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  رسالة يف اثبات كرامات االولياء- ٢

 )محد بن أمحد السجاعيشهاب الدين أ(للعالمة االوحد و الفهامة االجمد 
 .] م١٧٨٢. [ هـ١١٩٧املتويف سنة  رمحه اهللا و نفعنا به و املسلمني آمني

 
 بسم اهللا الّرمحن الّرحيم

 نصب لدينه من ذب عنه الرعاع و ازال بنور احلق ظالم             احلمد هللا الّذي  
اء بال  الباطل و ان كاد لكثرة اهله ميأل سائر البقاع و الصالة و السالم على سيد االنبي               

نزاع سيدنا و موالنا حممد صاحب املعجزات اليت فاقت ضياء الشمس و القمر يف               
الشعاع و على آله و اصحابه اويل الكرامات يف احلياة و بعد املمات املشاهدات ملن                
فارق االبتداع و على التابعني و تابع التابعني هلم باحسان و على من خالف هوى                

 .تاع آمنيالنفس فرجع اىل احلق و ما ار
 فيقول راجي من مواله حسن املساعي أمحد ابن الشيخ أمحد             اما بعد 

السجاعي الشافعي االمحدي ان السنة احملمدية املشرفة احملمية ملا صارت غريبة عزيزة يف 
هذه األزمان املتأخرة الردية كثر اهل البدع و تكلموا بفاسد االعتقاد و اومهوا                

 و اضلوا و باؤا من اهللا بالطرد و االبعاد و اكثر ما يقع              اجلاهلني اهنا امور حقية فضلوا    
ذلك منهم يف اجملالس املظلمة بظالم الظلم وحب الدنيا للقوم اجلاهلني قصد الصيد هم              
حطامها الفاين فبئس ما قدمت هلم انفسهم و بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا عاملني                

ن وسوء االبتداع انكار كرامات     فما تكلم به قوم رعاع و اذاعوه فاورثهم احلرما         
األولياء احياء و امواتاً و منها انكارهم على املسلمني زيارة االولياء كقطب األقطاب             

 و اعتراضهم عليه مبا يقع فيه من املخالفات لرب االرباب و منها و              ]١[السيد البدوي 
هم الوليني  هو اشنع مما قبله قوهلم من اين لنا اهنم ماتوا على االسالم و منها تكفري                

                                                 
 .]. م١٢٧٦[.  هـ٦٧٥امحد البدوي الشريف تويف سنة ) ١(
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العظيمني اجلليلني القطب الكبري سيدي حمي الدين بن عريب و القطب اجلليل سيدي              
 نفعنا اهللا هبم آمني و قد سئلت يف اظهار ابطال هذه الدعاوى اليت              ]١[عمر بن الفارض  

ليس خافية على من له نور بصرية من اهل االميان باألدلة الواضحة اليت هى كالشمس               
 فاحببت الدخول يف سلك السنة النبوّية و رجوت بركة كرامات اولياء            يف رابعة النهار  

اهللا تعاىل و النجاة من عذاب الدنيا و عذاب النار فقلت اما كرامات االولياء فاعلم ان                
الكرامات مجع كرامة و هى امر خارق للعادة غري مقرون بدعوى النبوة و ال هو                 

تزم ملتابعة نيب كاف بشريعته مصحوب      مقدمة هلا يظهر على يد عبد ظاهر الصالح مل        
بصحيح االعتقاد و العمل الصاحل علم هبا او مل يعلم فتمتاز بعدم االقتران املذكور عن               
املعجرة فال تلتبس هبا و بنفي مقدمتها عن االرهاص و هو ما يظهر على يد االنبياء قبل 

صالح عما يسمى معونة     و بظهور ال   صلّى اهللا عليه و سلّم    النبوة كتظليل الغمام لنبينا     
كما يظهر على يد بعض عوام املسلمني ختليصا هلم من احملن و املكاره و بالتزام متابعة                
نيب اخل عن اخلوارق املؤكدة لكذب الكاذبني و تسمى اهانة كبصق مسيلمة بكسر              
الالم يف بئر عذبة املاء ليزداد ماؤها حالوة فصار ملحا اجاجا و باملصحوبية بصحيح               

اد اخل عن االستدراج كما خرج السحر عن جهات عدة و دليل اجلواز ان                االعتق
ظهور اخلارق امر ممكن يف نفسه و كل ما هو كذلك فهو صاحل لشمول القدرة                 
الجياده و دليل ذلك األمر و امكانه انه ال يلزم من فرض وقوعه حمال و دليل الوقوع                 

 و والدهتا عيسى على نبينا و عليه ما جاء يف الكتاب العزيز من قصة مرمي عليها السالم       
و على سائر االنبياء الصالة و السالم من غري زوج مع كفالة زكريا هلا عليه الصالة و                 
السالم و كان ال يدخل عليها غريه و إذا خرج من عندها اغلق عليها سبعة أبواب و                 

 آصف  كان جيد عندها فاكهة الصيف يف الشتاء و فاكهة الشتاء يف الصيف و من قصة              
و إتيانه بعرش بلقيس قبل ارتداد طرف سليمان عليه السالم و قد تواتر وقوع                 
الكرامات من الصحابة و التابعني و من بعدهم اىل وقتنا هذا و قد اطال العالمة اللقاين                

                                                 
 . يف مصر]. م١٢٣٨[.  هـ٦٣٦عمر بن الفارض تويف سنة ) ١(
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 .و ولده الكالم على ذلك عند قوله يف جوهرته
 و من نفاها إنبذن كالمه* و اثبنت لالوليا الكرامة 

كالم من ينفيها من املعتزلة و من جرى على طريقتهم و قد قال             اى اطرح   
العالمة النسفي يف عقائده كرامات األولياء حق فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة             
للويل من قطع املسافة البعيدة يف املدة القليلة و ظهور الطعام و الشراب و اللباس عند                

كالم اجلماد و العجماء و غري ذلك من االشياء احلاجة و املشي على املاء و يف اهلواء و   
و يكون ذلك معجزة للرسول الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من امته ألنه ظهر هبا               
انه ويل و ال يكون و ليا االّ إذا كان حمقا يف ديانته برسالة رسوله انتهى و قد اقره                     

 خذل اعداءهم إذا    شارحه سعد الدين و غريه من ائمة اهل السنة اسعد اهللا مجيعهم و            
علمت هذا اتضح لك ان الفاعل للكرامات كاملعجزات امنا هو اهللا تعاىل وحده لكن              
اظهرها اهللا سبحانه و تعاىل على ايدي اهل طاعته املوصوفني مبا تقدم اكراما هلم و                
اذالال ملنازعيهم و خصمائهم و ليس هلم يف ذلك اكتساب و ال هلم على ذلك اقتدار                

يف ذلك فعال فقد ضل و حاد عن الطريق املستقيم اذ مذهب اهل السنة فمن نسب هلم 
و اجلماعة ان العبد ال خيلق شيئاً من االفعال بل املنفرد باخللق و االجياد هو اهللا الفاعل                 
املختار و حينئذ ال فرق يف اظهارها على يد احد منهم بني كونه حيا او ميتا و انكار                  

لى يد االموات العتقادهم الفاسد ان الفاعل هو         اهل اجلهل و البهتان وقوعها ع      
صاحب الكرامة و قد علمت بطالنه و انه مبين على قاعدة اهل االعتزال و املالمة و                 
من املشاهد احملسوس حفظ اهللا تعاىل ملن اراد زيارهتم حبسن اخالص و اعتقاد صحيح              

 االّ نادرا فهذه    من شر األعداء املراقبني له و من قطاع الطريق فال يقع خالف ذلك             
كرامة عظمى و اما ما يقع من االنس الباطين و االشراق الظاهري و حسن احلال ملن                
ذكر فامر يعرفه من ذاقه من اهل االيقان و ال ينكره اال احملروم املطرود عن باب                  
الفضل و االحسان قال احملقق الشهاب ابن حجر يف فتاويه ما نصه و جاء عن املشائخ                

الئمة الوارثني اهنم قالوا اقل عقوبة املنكر على العارفني حرمان بركاهتم            العارفني و ا  
قالوا و خيشى عليه سوء اخلامتة نعوذ باهللا من سوء القضاء و قال بعض العارفني من                 
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رأيتموه يؤذي األولياء و ينكر مواهب االصفياء فاعلموا انه حمارب هللا مبعود مطرود              
اجملمع على جاللته و امامته أبو تراب النخشيب رضي         عن حقيقة قرب اهللا و قال االمام        

اهللا عنه إذا الف القلب االعراض عن اهللا صحبته الوقيعة يف اولياء اهللا تعاىل و قال                  
االمام العارف شاه ابن شجاع الكرماين ما تعبد متعبد باكثر من التحبب اىل اولياء اهللا               

 .ألن حمبتهم دليل على حمبة اهللا عز و جل اهـ
 يف احلديث   صلّى اهللا عليه و سلّم    كفي يف عقوبة املنكر على االولياء قوله        و ي 

من آذى يل وليا فقد آذنته باحلرب اى اعلمته أين حمارب له و              (الصحيح القدسي   
 قال العلماء مل حيارب اهللا عاصيا اال املنكر على االولياء           )من حارب اهللا ال يفلح ابدا     

ه خشية قريبة جدا من سوء اخلامتة اذ ال حيارب اهللا و آكل الربا و كل منهما خيشى علي
اال كافرا اهـ قلت و من اذية اولياء اهللا ايقاع املعاصي كالغيبة و النميمة و سائر                  
احملرمات بامكنتهم و كثرة اللغط فيها بغري ذكر اهللا املصحوب خبشيته تعاىل نسأله               

 فضله الدخول يف حزهبم اىل      سبحانه و تعاىل هبم احلفظ من مجيع املكاره و نسأله من          
ان نلقاه تعاىل و هو راض عنا آمني و اذ قد مسعت كل ما سبق فهمت انه ال اعتراض                   
عليهم بشئ مما يقع يف امكنتهم من آحاد الناس و لنضرب مثاال كالشمس املنرية ال                
يصد عنه اال اعمى البصر او البصرية هو ان بعض االموات من آحاد الناس يبالغ اهله                

التجهيز و التكفني و يف تشريف قربه و اظهاره بني املسلمني فهل يسوغ لعاقل ان               يف  
 .ينسب للميت شيئاً من ذلك او يلوم عليه فيما يقع هنالك

و احلاصل ان اهللا قد اكرم احبابه يف احلياة و بعد املمات فهو الفاعل جل                
الم ان ما جاز لالنبياء جالله ال غريه و من سائر املمكنات و من املقرر عند السادة االع

معجزة جاز لالولياء كرامة بشرط عدم التحدي و هو ادعاء النبوة فاعرف املقام و اما               
انكار اهل الضالل زيارة اهل اهللا الواصلني لكل كمال فهو زيادة يف احلرمان ملا ورد               

ق  من طلب زيارة قبور املسلمني على االطالصلّى اهللا عليه و سلّمعن سيد ولد عدنان 
فما بالك بزيارة اهل اهللا و خاصته و ال سيما اهل بيت املصطفى املطلوب زيادة                 

قُلْ الَ اَْسئَلُكُْم َعلَْيِه اَْجًرا     (اكرامهم باالتفاق و قد قال موالنا سبحانه يف كتابه العزيز           
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ا  قال اهل التفسري املعىن ال اطلب على م         )٢٣: الشورى  *ِاالَّ الَْمَودَّةَ ِفي الْقُْرَبى   
االّ ان توّدوا قرابيت روي اهنا ملا منزلت قيل يا رسول          . اتعاطاه من التبليغ و البشارة نفعا     

اهللا من قرابتك هؤالء الذين وجبت علينا موّدهتم قال علّي و فاطمة و ابنامها ذكر ذلك 
 و قيل يف اآلية غري ذلك و طلب مودهتم ال خيتص حبال احلياة مث قال                  ]١[البيضاوي
 و جربت استجابة الدعاء عند قبور الصاحلني بشروط           )ن احلصني احلص(صاحب  

معروفة و قال العارف باهللا تعاىل سيدي حممد بن عبد القادر الفاسي و قد كان االمام                
الشافعي يقول قرب موسى الكاظم الترياق اجملرب قال العارف باهللا أمحد زّروق قال أبو              

 فما ظنك مبواطن اجتماعهم على رهبم و    عبد اهللا و إذا كانت الرمحة ترتل عند ذكرهم        
يوم قدومهم عليه باخلروج من هذه الدار و هو يوم وفاهتم فزيارهتم فيه هتنئة هلم و                  
تعرض ملا يتجدد من نفحات الرمحة عليه فهى إذن مستحبة ان سلمت من حمرم او                

 .مكروه يف اصل الشرع كاجتماع النساء و تلك االمور اليت حتدث و لبعضهم
 اال زيارة ساكين األحلاد* قساوة ال دواء لضرها ان ال

 منها على الزهاد و العباد*   هبا ]٢[ولرب زورة عارف  
 عند الويل هنيهة للصاد* وخلري اعمال العبيد جلوسهم 

 يف املنام فسأله عن افضل      صلّى اهللا عليه و سلّم    و رأى بعض الصاحلني النيب      
ضل االعمال جلوسك عند ويل من اولياء       اف(االعمال فقال عليه الصالة و السالم       

 قال  )حيا كان او ميتا   ( قال حيا كان او ميتا يا رسول اهللا قال           )اهللا قدر حلب شاة   
الشيخ سيدي حممد بن ناصر و هذا اقل ما ينبغي ان ميكث الزائر بني يدي الويل و من                  

 .كالم سيدي ابراهيم البازي رضي اهللا عنه و ارضاه و نفعنا به آمني
 و مفتاح أبواب اهلداية و اخلري* ة ارباب التقى مرهم يربي زيار

 و تشرح صدر اضاق من سعة الوزر* و حتدث يف صدر اخللي ارادة 

                                                 
 . يف تربيز]. م١٢٨٦[.  هـ٦٨٥البيضاوي عبد اهللا الشافعي تويف سنة ) ١(
 بياض باالصل) ١(
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 و تكسب معدوما و جترب ذا كسر* و تنصر مظلوما و ترفع خامال 
 مرب و جمذوب و حّي و ذي قرب* و ال فرق يف امكاهنا بني سالك 
 عليهم و لكن ليست الشمس كالبدر* عم و ذي الزهد و العباد فالكل من

 تأّدب مملوك مع املالك احلر* فزر و تأدب بعد تصحيح نية 
 و وصوا هبا يا صاح يف السر و اجلهر* عليك هبا فالقوم باحوا بسرها 

انتهى من الفتح املبني و الدر الثمني للشيخ عبد اهللا اهلاروش املغريب و اما ما               
 املخالفات فهم برآء من ذلك و ال ينسب اليهم شئ من يقع يف اماكنهم من املعاصي و

تلك القبائح و ال لوم عليهم يف امر من األمور بل هى منسوبة ملن اكتسبها و هل احد                  
من ادىن املسلمني يرضى بذلك او يهواه و لو كان من اكرب اصحاب املعاصي بل يعتقد 

فضيحته فابتلى هبا و جتاهر     انه رذيلة و يبالغ يف كتمه عن اعز االخوان اال من زادت             
 .باالمتحان

 حىت يرى حسنا ماليس باحلسن* يقضي على املرء يف ايام حمنته 
فكيف باخلاصة من اهل اهللا و العجب كل العجب من هذه الفرقة الضالة              
تنكر منهم الكرامات بعد املمات و يذموهنم مبا يقع يف مقاماهتم من املخالفات فان               

لفات صنعا فاعترضوا عليهم بذلك فليقروا بالكرامات و ليثبتوها         اثبتوا ان هلم يف املخا    
بالقياس على ما هنالك و اال فليتركوا تفاصيل االحوال اليس قد وقع يف مقام سيد                
االصفياء و زين االنبياء عليه و عليهم الصالة و السالم كثري من املخالفات و هم                 

 فهل حيل ملؤمن ان يقول ان        عليهم الصالة و السالم احياء يف قبورهم بال خالف         
الرسول عليه الصالة و السالم رضي بذلك او احبه بل من تفوه هبذا كان من املرتدين                
و كيف يرضى مؤمن مبخالفة مواله و هل ألحد شئ مع اهللا نعم هو واقع بارادته تعاىل 

:  االنعام  *فَْتُرونََولَْو َشآَء َربَُّك َما فََعلُوُه فَذَْرُهْم َوَما يَ       (كما هو مذهب اهل السنة      
 و اما قوهلم من اين لنا أهنم ماتوا على االسالم فهو قول خبيث جيّر لقائله الوبال )١١٢

و الوقوع يف مهاوي البهتان و الضالل اذ ذاك جيّره اىل الشك يف نفي الصحبة عن                 
 بان يقول هذا اخلبيث من اين علمتم اهنم         صلّى اهللا عليه و سلّم    اصحاب رسول اهللا    
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اتوا على االسالم فان اقر مبوجب هذه املقالة قلنا له يا خاسر الدين يا عدّو خاصة                 م
 فقد صلّى اهللا عليه و سلّماملسلمني هم جنوم االسالم و مصابيحه بشهادة سيد املرسلني 

الزمت نفسك الشك يف بقائهم على اكمل احلاالت بعد املوت فحرمت بركة انوارهم             
ات اعظم فوت و ان قال كالمي يف غري هذه العصابة            و اسرارهم و فاتك من اخلري     

املرضية قلنا له اى فرق و هم سادات االولياء و اعاظمهم بغري مرية بل رمبا جره اىل                  
الكفر و العياذ باهللا بان يصرح يف حق االنبياء عليهم الصالة و السالم بتلك العبارة                

 له ال نصلي عليك بعد موتك       الشنيعة فما اقبح ذلك اخلبيث و اقل حياءه و هو لو قيل           
و ال ندفنك يف مقابر اهل االسالم لتقطع غيظا و استشاط غضبا و امتأل مسا من ذلك                 
الكالم و كيف يصلى على من ال يدري هل من مات على الكفر او االميان و هو مقّر                  
بذلك على غريه افال يسلم ذلك يف نفسه و هو بزعمه من اهل االيقان فان مل يرض                  

فسه فكيف يتجارى على من غمر برضا اهللا يف رمسه و مما يكذبه صرحيا امره               بذلك لن 
عليه الصالة و السالم بزيارة القبور على العموم و مل يقل ال تزوروا اال من حتققتم                 
موته على االسالم و مما جيري على السنة تلك اجلماعة يف استدالهلم على منع زيارة                

ال تشّد الرحال اال اىل ثلثة مساجد ( اهللا عليه و سلّمصلّى االولياء و اهل الطاعة قوله 
 و قد اخطؤا يف فهم املراد منه        )املسجد احلرام و املسجد االقصى و مسجدي هذا       

 احلنفي يف شرحه على الشفاء الصحيح ان معناه ال تشد           ]١[فقد قال الشهاب اخلفاجي   
زمه فال يكره شد الرحل     لنذر العبادة فيه و لذا قالوا لو نذر الصالة يف غريها مل يل             

لبعض االماكن املتربك هبا او لزيارة من فيها من الصاحلني او لطلب العلم بل قد يكون                
 .هذا واجبا عليه انتهى

و اما تكفري هذين االمامني اجلليلني فمن فرط االعتداء و من جماوزة احلدود             
 االعالم فاجابوا   و بذلك رجع معتقد هذا بالرد او قد تكرر السؤال عنهما من العلماء            

باحسن جواب و فّوقوا على الطاعنني فيهما سهام املالم قال االمام احملقق و الشهاب              

                                                 
 .] م١٦٥٩. [ هـ١٠٦٩امحد اخلفاجي احلنفي تويف سنة ) ١(
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املدقق علم املتأخرين و استاذ العارفني الشيخ أمحد بن حجر اهليتمي يف فتاويه ما نصه               
الشيخ حمي الدين بن عريب رمحه اهللا و رضي عنه امام مجع بني العلم و العمل كما اتفق 
على ذلك من يعتد به كيف و قد ذكر بعض املنكرين يف ترمجته انه كان وصل ملرتبة                 
االجتهاد و حينئذ فاسالمه متيقن و كذلك علمه و عمله و زهادته و ورعه و وصوله                
يف االجتهاد يف العبادات اىل ما مل يصل اليه اكابر اهل الطريق فال جيوز االقدام على                 

يالت اليت ال مستند هلا يعتّد به بل يستصحب ما علم من            تنقيصه مبجرد التهّور و التخ    
اسالمه و علومه و معارفه هذا ما يتعلق بذلك و اما الكتب املنسوبة له فاحلق انه واقع                 
فيها ما ينكر ظاهره و احملققون من مشاخينا و من قبلهم على تأويل تلك املشكالت                

واهرها مث قال و احلاصل انه يتعني       فاهنا جارية على اصطالح القوم و ليس املراد منها ظ         
على كل من اراد السالمة لدينه ان ال ينظر يف تلك املشكالت و ال يعّول عليها سواء                 
قلنا أن هلا باطنا صحيحا ام ال و ان ال يعتقد يف ابن عريب خالف ما علم منه يف حياته                    

يد ذلك منها ما    من الزهد و العبادة اخلارقني للعادة و قد ظهر له من الكرامات ما يؤ             
 انه ملا فرغ من تأليف كتابه الفتوحات املكية جعله و هو             ]١[حكاه صاحب القاموس  

ورق مفّرق على ظهر الكعبة فمكث سنة مل تطري الريح منه ورقة و ال وصلت اليها                 
قطرة مطر على كثرة امطارها و رياحها فسالمة تلك االوراق من املطر و الريح مع                

من الكرامات الباهرة الدالة على اخالصه يف تأليفه هذا           مكثها سنة على السطح      
الكتاب و انه برئ مما نسب اليه فيه و يف غريه اهـ و قد تعدد هذا السؤال و اجلواب                   
يف فتاوى الشهاب املذكور اربع مرات و قد تكلم علماء احلنفية يف ذلك يف كتبهم مبا                

 ما معناه من قال عن فصوص       ]٢[يشفي العليل ففي معروضات مفيت احلنفية أيب السعود       
احلكم للشيخ حمي الدين بن عريب انه خارج عن الشريعة و قد صنفه الضالل خلق اهللا                
و من طالعه ملحد ماذا يلزمه فاجاب نعم فيه كلمات تباين الشريعة لكنا تيقنا ان                 

                                                 
 .]. م١٤١٤[.  هـ٨١٦صاحب القاموس حممد الفريوز آبادي تويف سنة ) ١(
 .يف استانبول.]  م١٥٧٤. [ هـ٩٨٢امحد أبو السعود تويف سنة ) ٢(
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بعض اليهود افتراها على الشيخ قّدس سره فيجب االحتياط بترك مطالعة تلك               
ـ وقد اثىن عليه صاحب القاموس ثناء عظيما يف سؤال ورد عليه اىل ان              الكلمات اه 

قال و اين اصفه وهو يقينا فوق ما وصفته و ناطق مبا كتبته و غالب ظين اين ما                     
 .انصفته

 دع اجلهول يظن اجلهل عدوانا* و ما علّي إذا ما قلت معتقدي 
 ااقامه حجة هللا برهان* و اهللا و اهللا و اهللا العظيم و من 

 ما زدت اال لََعلّي زدت نقصانا* ان الذي قلت بعض من مناقبه 
مث قال و من خواص كتبه ان من واظب على مطالعتها انشرح صدره لفك              
املعضالت و حل املشكالت اهـ و قد اثىن عليه العارف سيدي عبد الوهاب الشعراين  

 و كذا اثىن كثري     )ءتنبيه االغبياء على قطرة من حبر علوم األوليا       (ال سيما يف كتابه     
من العلماء و العارفني على االمام اجلليل سيدي عمر بن الفارض قصم اهللا من له                 
يعارض هذا و قد قال العلماء رضي اهللا عنهم انه ال جيوز تكفري مسلم امكن محل                  
كالمه على حممل حسن او كان يف كفره خالف و لو كان ذلك رواية ضعيفة و                  

م على هذه املسائل يستدعي مجلة من التطويل لكن هذه           باجلملة و التفصيل فالكال   
النبذة فيها اشارة امجالية يكتفي هبا من له بصرية ربانية و يرجع هبا عن املنازعات ان                 
كان ممن خياف مقام ربه العظيم و سؤال ربه عن دخوله فيما ال يعنيه و التكلم يف                   

 اخلزي و االنتقام جعلنا اهللا ممن       اولياء اهللا الذي يوجب سوء اخلتام و املقت من اهللا و          
اتعظ بغريه و مل يكن موعظة لسواه و ختم لنا خبامتة السعادة و حفظنا من كيد                   

 .الشياطني و ادخلنا اجلنة مع العلماء العاملني مبنه و كرمه آمني آمني آمني
ى سيدنا حممد و على آله و اصحابه و التابعني و تابع التابعني             صلّى اهللا عل  و  

قال مؤلفه كان ذلك يف يوم الثالث لليلتني مضتا من           * حسان اىل يوم الدين     هلم با 
رجب الفرد الذي هو من شهور سنة الف و مائة و اربع و تسعني من اهلجرة النبوية                  

 على صاحبها افضل الصالة و ازكى التحية
 



- ٨٣ - 

 

 أمحد بن شهاب الدين أمحد بن حممد السجاعي املصري            – السجاعي
 سبع و تسعني و مائة و الف له من التصانيف           ١١٩٧تويف سنة   االزهري الشافعي امل  

بلوغ االرب  . بدء الوسائل يف الفاظ الدالئل    . االحراز يف انواع اجملاز من علم البالغة      
حتفة . حتفة االنام بتوريث ذوى االرحام    . لشرح قصيدة من كالم العرب للسموأل     

ف و امنوذج شريف حاشية     تقييد لطي . ذوى االلباب فيما يتعلق باآلل و االصحاب      
اجلوهرة . اجلوهر املنظمات يف عقود املقوالت    . على شرح اخلطيب الشربيين يف الفقه     

الروض النضري فيما يتعلق بآل بيت      . الدر و الترياق يف علوم االوفاق     . السنية منظومة 
شرح خمتصر ابن أيب مجرة     . السهم القوي يف حنر كل غيب و عوي        . البشري النذير 
فتح ذي الصفات العلية    .  فتح اجلليل على شرح ابن عقيل اللفيته يف جملد          .للبخاري

فتح رب الربيات   . فتح ذي الصفات العلية بشرح منت اليامسينية      . بشرح اجلوهرة السنية  
فتح الغفار  . فتح الرحيم الغفار بشرح امساء حبيبه املختار      . بتفسري و خواص اآليات   
فتح . املعيد مبا يتعلق بقسمة التركة على العبيد      فتح القادر   . مبختصر االذكار للنووي  

فتح اللطيف القيوم مبا يتعلق بصالة االمام       . القدير بشرح حزب قطب النووي الشهري     
فتح امللك الرزاق لشرح نظم اصول      . فتح املالك يقول الناس و هو كذلك      . و املأموم 
بشرح ما يذكر و يؤنث من فتح املنان . فتح املنان ببيان الرسل اليت يف القرآن    . االوفاق

الفوائد اللطيفة يف ختريج قوهلم     . الفوائد اللطيفة بشرح الفاظ الوظيفة    . اعضاء االنسان 
قالئد النحور يف   . الفوائد املزهرة بشرح الدرة املتنضرة    . ابو قروان على الطريقة املنيفة    

اء اهللا  القول االسىن يف شرح امس     . القول االزهر فيما يتعلق باحملشر     . نظم البحور 
لقط اجلواهر . القول النفيس فيما يتلق باخللع على مذهب الشافعي ابن ادريس    . احلسىن

خمتصر التحفة السنية باجوبة االسئلة املرضية و هو شرح املقالة          . يف اخلطوط و الدوائر   
. املقصد االسىن بشرح منظومة امساء احلسىن      . الشناعة بشرح نظم اشراط الساعة     

هداية اويل االبصار اىل    . ج احلنيف يف خواص امسه تعاىل اللطيف      املنه. مناسك احلج 
 .معرفة اجزاء الليل و النهار و غري ذلك
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   صورة سؤال رفع للشيخ حممد الشوبري- ٣

 
 بسم اهللا الّرمحن الّرحيم

هذه صورة سؤال رفع لشيخ مشايخ االسالم مشس امللة و الدين الشيخ حممد            
ما قولكم رضي اهللا عنكم يف االولياء هل        ) صورته(ه  الشوبري رضي اهللا عنه و ارضا     

هلم وجود و هل كراماهتم ثابتة و هل تصرفهم ينقطع باملوت و هل ميتنع ان يقال                  
سيدي أمحد البدوي و اضرابه اهنم اولياء او جيوز ذلك و هل جيوز التوسل هبم اىل اهللا                 

 صحابة غري العشرة و     و هل لالوتاد و األجناب و النقباء و حنوهم وجود و هل ثبتت            
ماذا يترتب على من منع مجيع ما ذكر و هل جيوز ان حيكم للويل اذا مات ببقاء واليته                 
ام ال الحتمال موته على غري االسالم و هل جيوز تقبيل توابيت االولياء و اعتاهبم و                 
هل ثبت ان ما كان معجزة لنيب كان كرامة لويل و اذا حلف شخص ان سيدي أمحد                 

 اضرابه من االولياء حينث و هل ثبت فيما ذكر دليل او ال افيدوا اجلواب                البدوي و 
 .مفصال اثابكم اهللا اجلنة

فاجاب رضي اهللا تعاىل عنه احلمد هللا اهلادي للصواب نعم اولياء اهللا و هم              
العارفون به تعاىل حسبما ميكن املواظبون على الطاعات اجملتنبون للمعاصي املعرضون           

ال ( صلّى اهللا عليه و سلّم    اللذات و الشهوات موجودون لعموم قوله       عن االهنماك يف    
 و ملا يأيت و كراماهتم ثابتة )تزال طائفة من اميت ظاهرين على احلق حىت تقوم الساعة

و تصرفهم باق ال ينقطع باملوت و جيوز ان يقال لسيدي أمحد البدوي و اضرابه اهنم                
االمساع من االخبار عنهم بذلك و جيوز التوسل        اولياء اهللا تعاىل ملا شاع و ذاع و مأل          

هبم اىل اهللا تعاىل و االستغاثة باالنبياء و املرسلني و االولياء و بالعلماء و الصاحلني بعد                
موهتم الن معجزات األنبياء و كرامات االولياء ال تنقطع مبوهتم اما االنبياء فالهنم احياء 

خبار و تكون االغاثة منهم معجزة هلم       يف قبورهم يصلون و حيجون كما وردت به اال        
و الشهداء احياء عند رهبم ايضا شوهدوا جهارا هنارا يقاتلون الكفار و اما االولياء               
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فهي كرامة هلم فان اهل احلق على انه يقع من االولياء بقصد و بغري قصد امور خارقة                 
 يلزم من جوازها و     للعادة خيرقها اهللا بسببهم و الدليل على جوازها اهنا امور ممكنة ال           

وقوعها حمال و كل ما هذا شأنه فهو جائز الوقوع و على الوقوع قصة مرمي و رزقها                 
اآليت من عند اهللا على ما نطق الترتيل و قصة أيب بكر و اضيافه كما يف الصحيح و                   
جريان النيل بكتاب عمر و رؤيته و هو على املنرب باملدينة جيشه بنهاوند حىت قال                 

ش يا سارية اجلبل حمذرا له من وراء اجلبل لكمن اعدائه هناك و مساع سارية               المري اجلي 
كالمه و بينهما مسافة شهرين و شرب خالد السم من غري تضرر به و قد جرت                  
خوارق على يد الصحابة و التابعني و من بعدهم ال ميكن انكارها لتواتر جمموعها و                

مات الويل ان يقول لشئ كن      قد سئل بعض االئمة األكابر عمن قال ان من كرا          
فيكون فنهى عن ذلك فقال من انكر ذلك فعقيدته فاسدة و هل ما ادعاه صحيح او                 
باطل فاجاب ان ما قاله صحيح اذ الكرامات االمر اخلارق للعادة يظهره اهللا تعاىل على     
يد وليه و قد قالت االئمة ما جاز ان يكون معجزة لنيب جاز ان يكون كرامة لويل ال                  

 بينهما اال التحدي فمرجع الكرامة اىل قدرة اهللا تعاىل نعم ان اراد استقالل الويل               فرق
 و هذه االشياء يعين الكرامات ال ميكن        ]١[بذلك فهو كافر انتهى و قال شيخنا الرملي       

انكارها فالذي نعتقده ثبوت كراماهتم يف حياهتم و بعد وفاهتم و ال تنقطع مبوهتم و                
قت و العياذ باهللا تعاىل و لالوتاد و االجناب و األبدال و             خيشى على جاحد ذلك امل    

حنوهم وجود ورد فيهم عدة احاديث و طعن بعض الناس فيها مردود بان بعضها                
 و قد   )املواهب اللدنية (تقوي بعضا بل قال بعض احلفاظ ان بعضها صحيح و يف             

 هبا فضلهم و    خص اهللا تعاىل هذه االمة الشريفة خبصائص مل يؤهتا امة قبلهم ابان             
االخبار و اآلثار ناطقة بذلك مث قال و منها ان فيهم اقطابا و اوتاد او اجنابا و ابداال                   
عن انس رضي اهللا عنه مرفوعا األبدال اربعون رجال و اربعون امرأة كلما مات رجل               
ابدل اهللا رجال مكانه و اذا ماتت امرأة ابدل اهللا مكاهنا امرأة و رواه الطرباين يف                  

                                                 
 .]. م١٥٩٦[.  هـ١٠٠٤حممد الرملي الشافعي تويف سنة ) ١(
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لن ختلو االرض من اربعني رجال مثل خليل الرمحن عليه السالم فبهم (سط بلفظ االو
 و روى ابن    )يسقون و هبم ينصرون ما مات منهم احد اال ابدل اهللا مكانه آخر             

 بلفظ البدالء اربعون اثنان و عشرون بالشام و مثانية عشر بالعراق كلما مات              ]١[عدي
 االمر قبضوا كلهم فعند ذلك تقوم الساعة و         منهم احد ابدل اهللا مكانه آخر فاذا جاء       
خيار اميت يف كل قرن مخسمائة و األبدال        (اليب نعيم يف احللية عن ابن عمر رفعه          

اربعون فال اخلمسمائة ينقصون و ال األربعون كلما مات رجل ابدل اهللا من                
 اخلمسمائة مكانه و ادخل يف األربعني مكانه يعفون عمن ظلمهم و حيسنون اىل من             

 و يف تاريخ بغداد للخطيب عن الكناين قال         )اساء اليهم و يتواسون فيما آتاهم اهللا      
النقباء ثلثمائة و النجباء سبعون و البدالء اربعون و األخيار سبعة و العمد اربعة و                 
الغوث واحد فمسكن النقباء الغرب و مسكن النجباء مصر و مسكن االبدال الشام و              

 العمد يف زوايا االرض و مسكن الغوث مكة فاذا           االخيار سياحون يف االرض و    
عرضت احلاجة من االمراء العامة اجتهد فيها النقباء مث النجباء مث االبدال مث االخيار مث               
العمد فان اجيبوا و اال ابتهل الغوث فالتتم مسألته حىت تستجيب دعوته انتهى و قال               

 يصح و منها ما ال يصح و        احلافظ ابن حجر األبدال وردت يف عدة احاديث منها ما         
اما القطب فورد يف بعض اآلثار و اما الغوث بالوصف املشتهر بني الصوفية فلم يثبت               
و اذا مات القطب جعل مكانه خيار االربعني و اذا مات احد االربعني جعل مكانه                

ىل خيار الثلثمائة و اذا مات احد الثلثمائة جعل مكانه خيار الصاحلني و إذا اراد اهللا تعا               
 .ان يقيم الساعة اماهتم امجعني و هبم يدفع اهللا تعاىل عن عباده البالء ويرتل قطر السماء

و يف السرية الشامية قال االمام اليافعي يف كتابه كفاية املعتقد قال بعض              
العارفني الصاحلون كثري خمالطون للعوام لصالح الناس يف دينهم و دنياهم و النجباء يف              

النقباء يف العدد اقل منهم و هم خمالطون للخواص و األبدال يف             العدد اقل منهم و     
العدد اقل منهم و هم نازلون يف االمصار العظام ال يكون يف املصر منهم اال واحد بعد                 

                                                 
 .]. م٩٣٥[.  هـ٣٢٣نة عبد اهللا ابن العدي تويف س) ١(
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واحد فطوىب لبلدة كان فيها اثنان منهم و االوتاد واحد يف اليمن و واحد بالشام و                 
عاىل يدير القطب يف اآلفاق االربعة من       واحد يف املغرب و واحد يف املشرق و اهللا ت          

اركان الدنيا كدوران الفلك يف افق السماء و قد سترت احوال القطب و هو الغوث               
عن العامة و اخلاصة غرية من احلق عليه غري انه يرى عاملا كجاهل ابله كفطن تاركا                 

شفت آخذا قريبا بعيدا سهال عسريا آمنا حذرا و كشفت احوال االوتاد للخاصة و ك             
احوال البدالء للخاصة و العارفني و سترت احوال النجباء و النقباء عن العامة خاصة              
و كشف بعضهم لبعض و كشفت احوال الصاحلني للعموم و اخلصوص ليقضى اهللا              

 .امرا كان مفعوال انتهى
و قول السائل هل ثبتت الصحابة لغري العشرة فجوابه نعم باالدلة الصحيحة            

صى و اجياد ال يستقصى و من مث قال بعض االئمة اما عدة اصحابه      الصرحية بعدد ال حي   
 فمن رام حصر ذلك رام امرا بعيدا و ال يعلم حقيقة ذلك اال اهللا               صلّى اهللا عليه و سلّم    

 و تفرقهم   صلّى اهللا عليه و سلّم    تعاىل لكثرة من اسلم من اول البعثة اىل ان مات النيب            
 سار عام الفتح يف عشرة آالف من املقاتلة و اىل           يف البالد و البوادي و قد روي انه       

حنني يف اثىن عشر الفا و اىل حجة الوداع يف تسعني الفا و اىل تبوك يف تسعني الفا و                   
قد روي انه قبض عن مائة الف و اربعة و عشرين الفا و اهللا اعلم حبقيقة ذلك و ال                    

 صلّى اهللا عليه و سلّم    ه  ختتص الصحبة ببين آدم بل تعم غريهم من العقالء كاجلن الن          
مبعوث اليهم قطعا و اما املالئكة فينبىن ثبوت ذلك هلم على ثبوت بعثته اليهم و فيه                 
خالف و قال اجلالل و قد عد بعض احملدثني يف مجلة الصحابة عيسى و اخلضر و                  

 يف جتريد الصحابة عيسى ابن مرمي عليهما الصالة و السالم نيب و             ]١[الياس قال الذهيب  
 فهو آخر الصحابة موتا اهـ و الرواة عنه         صلّى اهللا عليه و سلّم    يب فانه رأى النيب     صحا

الف و مخسمائة و قول احلاكم اربعة آالف رده الذهيب و اين هذا اجلاحد لغري العشرة                
 .من التهذيب و االصابة

                                                 
 . يف مصر]. م١٣٤٨[.  هـ٧٤٨حممد الذهيب تويف سنة ) ١(
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 . لعله نفى التبشري لغري العشرة باجلنةفان قلت
 غريهم  صلّى اهللا عليه و سلّم    بشر   على فرض هذا هو ايضا ممنوع بل         قلت

كأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا يف احلديبية حتت الشجرة قال عليه الصالة و السالم              
 )ال يدخل النار من اصحاب الشجرة احد ان شاء اهللا تعاىل(

 . على هذا ما الوجه يف ختصيص العشرة يف كوهنم مبشرين باجلنةفان قلت
 يفيد العلم بل يفيد الظن و العشرة كوهنم          قال بعضهم خرب اآلحاد ال     قلت

مبشرين مقطوع به بدليل قطعي اهـ و يترتب على من منع ذلك التعزير الالئق حباله               
الرادع له و ألمثاله عن اخلوض يف هذه املسالك و هتوره مبثل ذلك و ال تنقطع والية                  

عاىل هذا الظن فال    الويل مبوته كما علم مما تقدم و ال يظن مبسلم فضال عن ويل اهللا ت               
 .يلتفت اليه و ال يعول عاقل عليه

و اما تقبيل توابيت االولياء و اعتاهبم فال خالف يف جوازه بل و ال كراهة               
يف تقبيل اعتاهبم على قصد التربك كما افىت به العالمة الرملي رمحه اهللا تعاىل و من                  

ويل هللا تعاىل فهو باّر يف      حلف ان السيد أمحد البدوي او غريه ممن اشتهر بالوالية انه            
ميينه غري حانث لبناء حلفه على هذا االمر الظاهر و قوله و هل ثبت دليل قلنا هذا                  
االمر الظاهر غين عن طلب دليل اذ الطلب لذلك امنا يصدر عن جاحد معاند ال                 
يلتفت اليه و ال يعّول يف هذه املباحث عليه و قد غلب هذا الداء العضال على كثري                  

عم انه من ارباب االحوال نعوذ باهللا من شرور انفسنا و سيآت اعمالنا و                ممن يز 
 على سيدنا   صلّى اهللا مضالت االفعال و ال حول و ال قوة اال باهللا العلى العظيم و               

 حممد و على آله و اصحابه         مت
 

مشس الدين  ) شوبر ككوثر قرية مبصر   ( حممد بن أمحد الشوبري      – الشوبري
ـ ١٠٦٩ و تويف سنة     ٩٧٧عي ولد سنة    اخلطيب الشاف  تسع و ستني   .]  م ١٦٥٨. [ ه

حاشية على  . حاشية على شرح التحرير   . و الف له حاشية علىشرح اربعني النووية      
 .حاشية على شرح املواهب اللدنية للقسطالين. شرح املنهج
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  نور اليقني يف مبحث التلقني- ١

 مقدمة هذه الرسالة لفضيلة االستاذ املصحح
بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد كل احلمد لالله الفرد الصمد، و الصالة و              

من احدث يف ديننا    (ام الذي مل خيش يف احلق بطش احد، القائل          السالم على خري األن   
 و على آله و صحابته الكرام الذين اتبعوا سبيل السالم، و            ،)ماليس منه فهو عليه رد    

 .جتنبوا كما هدموا كل بدعة و غواية، و شيدوا كما رسم هلم الرسول طريق اهلداية
َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسولَ ِمْن    ( فيقول رب العاملني يف هدى النيب االمني         اما بعد 

َبْعِد َما َتَبيََّن لَُه الُْهَدى َوَيتَِّبْع غَْيَر َسِبيِل الُْمْؤِمِنَني ُنَولِِّه َماَتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوسآَءْت              
 َيآ اَْهلَ الِْكَتاِب الَ َتْغلُوا ِفي ِديِنكُمْ      ( كما يقول جل من قائل       )١١٥:  النساء  *َمِصًريا

 َوالَ َتَناَزُعوا فََتفَْشلُو َوَتذَْهَب ِرُحيكُمْ    ) (١٧١:  النساء  *َوالَ َتقُولُوا َعلَى اِهللا ِاالَّ الَْحقِّ     
فَِانْ َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَُردُّوُه ِالَى اِهللا َوالرَُّسوِل ِانْ كُْنُتْم ُتْؤِمُنونَ            ( )٤٦:  االنفال *

ِانَّ الَِّذيَن فَرَّقُوا ِديَنُهْم َوكَاُنوا ِشَيًعا لَْسَت ِمْنُهْم         ()٥٩: ساء الن  *ِباِهللا َوالَْيْوِم اْآلِخرِ  
 . صدق اهللا العظم)١٥٩: االنعام * ِفي َشْيٍء

ان للعاقل يف آيات الذكر احلكيم، و ما بينه الرسول الكرمي، ما به يتعرف               
اتباع هواه غري   املنهاج القومي، و الصراط املستقيم ما دام سليم الوجدان، بعيدا عن             

مغرت بزخارف الشيطان حمبا هللا و لرسوله عامال على مقتضى اوامر دينه و حينئذ يدعي   
لكن االمحق و الشقي الذي اضله اهللا على علم         * عند اهللا و عند الناس باملهتدي املوفق        

و ختم على مسعه و قلبه و جعل على بصره غشاوة و تغلب عليه داعي الشيطان و                  
ر منهاجا قوميا و ال يسلك سبيال مستقيما، بل يركب منت الشغاب، و             اهلوى ال يبص  

ميتطى الصعاب، و يعمى عن السنة و الكتاب، و حينئذ حيكم مبا يرى و ان خالف                 
الدين و يتبع و ينشر كل ما جيب و ان كان على غري سبيل املؤمنني، و وقتئذ يدعي                   

 .ضل و املبتدع لصري الباطلعند اهللا و عند عقالء املؤمنني املفكرين بالضال امل
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اما و قد قام الوهابيون النجديون و اشياعهم اجلاهلون يف زماننا هذا بنشر              
الفتنة يف دين االسالم، يف كل مكان و انكار ما عليه عمل االئمة االعالم، فقد وجب                
علينا بيان اصلهم، و السبب الداعي اىل ابتداعهم كما شرعنا بتوفيق اهللا يف تأليف                

ـ         كتاب ضالالت الوهابيني و جهالة    ( للرد عليهم و تزييف مجيع مبادئهم مسيناه ب
 و ال بأس من ايراد نبذة وجيزة مبناسبة انكارهم للتلقني و ورود الرد عليهم               )املتوهبني

 :من افاضل العلماء السياميني و اليك البيان
  قوم من اجالف العرب و محقاهم، اتباع حممد بن عبد الوهاب           :الوهابيون

النجدي املشرقي املبتدع الضال املضل، اتبعوه حينما نشر مبادئه السخيفة فيهم تبعية             
عمياء، و ليس عندهم يومئذ من قوة التفكري الصحيح، و ال من املرونة السياسية حىت               
اآلن ما يدركون به مرماه السياسي، و غرضه الشيطاين بل كانوا عند بث دعواه                

كانوا هبذه التبعية الصبيانية عند ظنه هبم، و ملا احس          كطغام احليوان يتبع كل آبق، ف     
منهم ضعف عقليتهم اختذهم اعوانا له على ما يريد، و حتقيق ما يقصده من نشر                 
مذهبه اجلديد، مع خمالفته يف احلقيقة للشريعة الغراء، و امللة احلنيفية السمحاء، اال انه              

و األغرار امثاهلم باسم الدين،     من ازدياد لؤمه تسر بل بلباس املصلحني، و ناداهم           
بعبارات خالبة، و متويهات مزيفة، ظاهرها فيه الرمحة، و باطنها من قبله العذاب،               

 *فاقبلوا عليه زرافات و وحدانا مفتونني مغرورين مؤيدين له، و معززين و ناصرين
كان ذلك يف القرن الثاين عشر    : مبدأ ظهور هذه الفتنة الشعواء بني املسلمني      

جرة الرسول صلى اهللا عليه و سلم جبهة جند املشئومة شرقي املدينة املنورة على              من ه 
 .ساكنها و اصحابه افضل الصالة و السالم

نشأ ... هو متيمي االصل مشرقي جندي    : اصل وجود هذا الزعيم و نشأته     
بني أبوين صاحلني، بل كان والده الشيخ عبد الوهاب مع صالحه من خرية العلماء               

و من اجل هذا انفذ ولده حممدا املذكور اىل مدينة           ... حملبني للعلم و نشره   االجالء ا 
الرسول صلى اهللا عليه و سلم ليأخذ العلم عن شيوخها فمكث فيها ذلك الولد                 
النحس مدة غضب اهللا عليه فيها، و نفت املدينة خبثها، فانتقل اىل مكة املكرمة يتلقى               
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هم الشيخ حممد بن سليمان الكردي، و       دروس العلم عن شيوخها، و الزم من افاضل       
الشيخ حممد حياة السندي احلنفي، اال ان شيوخه يف كل زمان و مكان كانت تلهج                
بذمه و السخط عليه و التحذير منه، ملا عرفوا فيه من احلاد و مروق بينني واضحني من 

 تأسيسا  و كان يفعل ذلك مع شيوخه و غريهم متهيداً و         . اسئلته هلم و نزغاته و نزعاته     
حلاجة يف نفس يعقوب ظهرت فيما بعد على يد نصرائه املغفلني و هكذا كان حاله                

بل . فكم حذر منه والده عند ما ظهر ببدعته يف ارض جند          . مع ابيه و اخيه الصاحلني    
قال له  * اشتد عليه انكار اخيه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب و ناظره و تغلب عليه               

ا حممد بن عبد الوهاب فقال مخسة قال له لكنك جتعلها ستة          يوما كم اركان االسالم ي    
فكأن األمم االسالمية يف مجيع البقاع غري اتباعك        . فتزيد ان من مل يتبعك فليس مبسلم      

مث خاف اخوه الشيخ سليمان     . كفار، و ال ادل على بطالن بدعتك من هذه اخلرافة         
ه فهرب اىل املدينة املنورة و      من ان يكيد له فيغري بعض اجلهلة من اشياعه فيقضي علي          

 .الف كتابا يف الرد عليه
مث انتبهت علماء احلنابلة اىل ابتداع الرجل و نشر ضالله بني الطوائف مع              
تستره مبذهبهم خداعا فأطلقوا عليه سهاما من نار اشد وقعا من مقذوفات مدافع               

عام براءة االمام مما    اهلاون االملانية، و ضيقوا عليه اخلناق، و اظهروا بني اخلاص و ال            
ينسبه اليه ذلك املبتدع، بعد ما سفهوا احالمه، و زيفوا آراءه، و الزموه اتباع اى                 
مذهب من االربعة اتباعا ال بدع و ال غش فيه، او جيهر بني االنام بغريه ألنظمة                  
الشريعة الغراء فتتقي الناس قوله، و تلقي لغوه، فلما رأى ان تستره مبذهب االمام امحد               
مل يصادف احملز، و مل يبلغ به الفرض، بل طاش سهمه، و تكسر قوسه و التوى عليه                 
ساعده، خرج عن تبيعته ملذهب االمام ادعى االجتهاد املطلق جبرأة خمزية، و وجه بارد              

 .ال يعرف و ال يستحي
يف سنة الف و مائة و احدى عشرة و         : ولد زعيم الباطل و مؤسس الفتنة     

 و ستة فعاش يف االرض اثنني و تسعني سنة يعيث فيها فسادا،             هلك سنة الف و مائتني    
و يغرس يف جماهيل جند احلادا، حىت شبوا على غرسه و شابوا و قد وضحت الشريعة                
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السمحاء وضح الصبح لذي عينني و ما تابوا، بل ما زالوا يدعون الناس اىل ضالهلم                
 النفر و من على شاكلتهم،      القدمي، و اخلبال املستدمي، فيا هللا للمسلمني من هؤالء         

يذكون نار اخالف يف دين كامل ال يأتيه الباطل من بني يديه و ال من خلفه، و                   
يتشبثون بانكار املباحات بل ما عليه عمل اجلماعات، فيهدمون القبور، و يبطلون              
زيارة الرسول و ما اىل ذلك من الترهات، و لعمري ماذا جنت القبور و قباب االولياء          

كر فيها اسم اهللا كثريا، و اي نقص يف زيارة حبيب اهللا و الصالة عليه و قد                 و قد يذ  
ورد هبا القرآن الكرمي و السنة مجيعا، و من اعجب ما تسمع ان حمبذي افكارهم، و                 
 .الساحبني يف تيارهم يدعون اهنم املصلحون يف دين اهللا و احملققون لشريعة رسول اهللا

قُلْ َهلْ ُنَنبِّئُكُْم   (: هم يقول اهللا فيهم   فيا بئس القوم و دعاهتم و حمبذو       
 اَلَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي الَْحَيوِة الدُّنَيا َوُهْم َيْحَسُبونَ اَهنُْم            *ِباْالَْخَسِريَن اَْعَماالً   

 . صدق اهللا العظيم)١٠٤-١٠٣:  الكهف *ُيْحِسُنونَ ُصْنًعا
لى االختراع يف   ليس هناك من غرض يبعثه ع     : الغرض الباعث على بدعته   

الدين اال ما اثبته التاريخ لغريه من كل مبتدع ضال حيب الظهور، و لو ادت وسائله                 
: اىل الفسوق و املروق و الفجور، و ليسود على االغرار املغفلني عمال منه باملثل السائر

و عليك مبا كتب يف ارباب امللل و النحل و قد الفت            ) خالف تعرف، و فرق تسد    (
ار تعرف ما كتبنا و لنقتصر اآلن على ما اردنا بتوفيق اهللا فنكتب يف سنية               فيها االسف 

تلقني امليت اليت زعموا انكارها و شنعوا على فاعلها كأنه فعل منكراً يف نظرهم                
القاصر، و تفكريهم الفاتر، فنقول قليال من كثري قد افاضت به اكابر العلماء، و ال                

 :يلنقيم وزنا للمعاندين بعد وضوح الدل
باالدلة النقلية، و اثبات حكمته الطيبة و اثره احلسن مما          : تلقني امليت شرعى  
 يقره الدين باالدلة العقلية

 منها ما نقله شيخ االسالم تقي الدين ابن تيمية احلراين           : االدلة النقلية  - ١
 من فتاويه حينما سئل عن سنية التلقني و اثباته بالدليل           ٢٤٢يف اجمللد االول صحيفة     

 :قال رمحه اهللا
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هذا التلقني املذكور قد ثبت عن طائفة من الصحابة اهنم امروا به كأيب امامة 
و : اىل ان قال  .... الباهلي و غريه و روي فيه حديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم             

الذي يف السنن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه كان يقوم على قرب الرجل من                   
 و قد ثبت يف الصحيحني      )سلوا له التثبيت فانه اآلن يسأل     (ول  اصحابه إذا دفن و يق    

 فتلقني احملتضر سنة    )لقنوا موتاكم ال اله اال اهللا     (ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال         
و قد ثبت ان املقبور يسأل و ميتحن و انه يؤمر بالدعاء له فلهذا قيل ان                 . مأمور هبا 

ما ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و          التلقني ينفعه فان امليت يسمع النداء ك      
 و انه   )ما انتم بامسع ملا اقول منهم     ( و انه قال     )انه ليسمع قرع نعاهلم   (سلم انه قال    

ما من رجل مير بقرب الرجل كان يعرفه يف الدنيا           (امرنا بالسالم على املوتى فقال      
 علم اهـ و اهللا ا)فيسلم اال رد اهللا عليه روحه حىت يرد عليه السالم

) الرابعة (٣٠٣ يف اجملموع يف اجلزء اخلامس صحيفة        ]١[و قال االمام النووي   
قال مجاعات من اصحابنا يستحب تلقني امليت عقب دفنه فيجلس عند رأسه انسان و              
يقول يا فالن ابن فالن و يا عبد اهللا ابن امة اهللا اذكر العهد الذي خرجت عليه من                   

.... ده ال شريك له وأنّ حممداً عبده ورسوله وأنّ اجلنة حق          الدنيا أن ال اله اال اهللا وح      
فهذا التلقني عندهم مستحب ممن نص على استحبابه القاضي حسني و            : اىل ان قال  

املتويل و الشيخ نصر املقدسي و الرافعي و غريهم و نقله القاضي حسني عن اصحابنا               
التلقني هو الذي خنتاره و     و سئل الشيخ أبو عمرو بن الصالح رمحه اهللا فقال           . مطلقا

نعمل به قال و روينا فيه حديثا من حديث أيب امامة ليس اسناده بالقائم لكن اعتضد                
مث نقل لفظ حديث أيب امامة عن سعيد بن عبد اهللا           ...و بعمل اهل الشام     . بشواهد

االزدي قال شهدت ابا امامة رضي اهللا عنه و هو يف الرتع فقال اذا مت فاصنعوا يب                  
اذا مات احد من اخوانكم فسويتم  (امرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال          كما  

التراب على قربه فليقم احدكم على رأس قربه مث ليقل يا فالن ابن فالنة فانه                 

                                                 
 .]. م١٣٧٧[.  هـ٦٧٦حيىي النووي الشافعي تويف سنة ) ١(
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فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان ( اىل ان قال  ...)يسمعه و ال جييب   
 اىل متام احلديث و قد اتفق علماء احلديث         )ولهال اله اال اهللا و ان حممداً عبده و رس         

و غريهم على املساحمة يف احاديث الفضائل و الترغيب و الترهيب، و قد اعتضد                
...  و وصية عمرو بن العاص و مها صحيحان )واسالوا له التثبيت(بشواهد كحديث 

ا التلقني  و هذ . و مل يزل اهل الشام على العمل هبذا يف زمن من يقتدي به و اىل اآلن               
 يف حق املكلف امليت اما الصيب فال يلقن و اهللا اعلم اهـ

 ١٣٨و يف منت نيل االوطار من حديث النيب املختار يف اجلزء الرابع صحيفة              
باب الدعاء للميت بعد دفنه كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا فرغ من دفن امليت                  

 رواه أبو   )يت فيه اآلن يسئل   استغفروا الخيكم و سلوا له التثب     (وقف عليه فقال    
و عن راشد بن سعد و ضمرة ابن حبيب و حكيم بن عمري قالوا اذا سوى على                 . داود

امليت قربه و انصرف الناس عنه كانوا يستحبون ان يقال للميت عند قربه يا فالن قل                
سالم و  ال اله اال اهللا اشهد ان ال اله االّ اهللا ثالث مرات يا فالن قل ريب اهللا و ديين اال                   

 .نيب حممد صلى اهللا عليه و سلم مث ينصرف رواه سعيد يف سننه
و ساقه  . و قد روي حنوه مرفوعا من حديث أيب امامة         : مث قال شارحه  

 .اهـ. بتمامه
فمن كانت عنده مسكة من عقل و استعداد يف فهم العلم من طريقة املعتاد              

و لسنا نعترب .  و هاتيك اآلثارمل ينهض ان ينكر مشروعية التلقني بعد نقل هذه االخبار
نسمع (االنكار من متوهب بلغ يف البالدة و اجلهالة مبلغ احلمار، بل نضرب له املثل                

و سنبني جهالتهم بكامل معانيها يف كتابنا اخلاص بالرد          ) جعجعة و ال نرى طحنا    
  *قَُهونَ َحِديثًا فََماِل َهُؤآلِء الْقَْوِم الَ َيكَاُدونَ َيفْ     (و ان قول اهللا عز و جل        . عليهم
 . صادق عليهم)٧٨: النساء

 جيد العقل السليم احسن اآلثار النافعة تترتب على          : الدليل العقلي  - ٢
اذ اى شخص عنده احساس     . تلقني امليت أمام املشيعني الذي ال خيلو يف الغالب عنهم         

نا عليه  ال يضطرب قلبه، و تتخدر اعصابه إذا هو مسع يا فالن اذكر العهد الذي فارقت              
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فيسرح يف ميدان صحيح التفكري و يوقن بان اخلطب كبري، و انه مسئول حماسب عما               
و له ساعة   . و انه مهما عاش مفارق كمن دفن      . اكنه يف الضمائر و ما فعله بالظواهر      

كساعته ال يدري يف اى وقت تكون، فالتلقني يف وقته املقرون بالدليل احلسى خري               
عواطف و يصلح القلب من جراثبم االمل و يعرف          وعظ و ارشاد مؤثر، يرقق ال      

. و مقدار نفسه، و لو مل يكن فيه من احلكة الطيبة اال هذا لكفى            . املخلوق سلطان ربه  
فضال عن انه نافع للميت ايضاً من حيث ال يستطيع العقل انكار جواز حياته الربزخية               

و كيف االنكار و قد     . الروحية اليت ختالف يف كل اعراضها حياته اجلسمانية الدنيوية        
قالت احلكماء القدماء احملكمون للعقل بتناسخ االرواح واهنا باقية التفىن فاتفقوا مع             

و على ذلك فامليت بروحه الباقية يسمع و ينتفع عند الشرعيني و            . الشرعيني يف بقائها  
 و اوامرهم الاليت  . الفالسفة مجيعا على ان مطالب االموات لدى االحياء و نصائحهم         

ال ختطر على بال ملن اكرب االدلة على اهنم احياء يسمعون و جييبون و لكن اكثر الناس                 
و آخر قويل للمبتدعني يف هذه النبذة الوجيزة ان يشتغلوا باصالح سوء             . ال يعلمون 

احواهلم و ان يتركوا الزيادة و النقص يف دين اهللا فانه بعد قوله عز و جل يف كتابه                   
 ال حيتاج اىل اكماهلم، و ال يفتقر اىل         )٣: املائدة * كَْملُْت لَكُْم ِديَنكُمْ  اَلَْيْوَم اَ (العزيز  

تعديلهم، وفقنا اهللا مجيعا اىل الطريق السوي، و جعل وصف كل منا املتبع املهتدى               
 .آمني

 كتبه السعيد برضاء االله
 عيد ابن احلاج وصيف ابن احلاج حممد عبد الرمحن

 الشريفاحد علماء الشافعية باالزهر 
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 بسم اهللا الّرمحن الّرحيم

 خلق املوت و احلياة ليبلوكم ايكم احسن عمال و هو العزيز            احلمد هللا الّذي  
 على سيدنا حممد النيب املشهور و على آله و صحبه صالة             صلّى اهللا و سلّم    و. الغفور

فقري اىل مواله  فيقول العبد الاما بعدو سالما دائمني متالزمني اىل يوم البعث و النشور 
اصلح اهللا حاله و مآله     . مصطفى بن ابراهيم الكرميي السيامي ذوالتقصري     . الغين القدير 

قد طلب مين بعض االحباب االذكياء االجناب       : و مأل من فيض عفوه و رمحته سجاله       
و اهللا أسأل أن ينفع به      . ان اكتب ما اشتدت اليه حاجة الراغبني يف بيان سنية التلقني          

 و جيعله سببا لنجايت يوم التناد انه قريب جميب و ما توفيقي اال باهللا عليه                   .العباد
 .و ها انا قد شرعت يف املقصود بعون اهللا امللك املعبود. توكلت و اليه انيب
 : يف بيان التلقني و فيها مبحثان:مقدمة

  يف تلقني امليت البالغ اعلموا ايها االحباب وفقكم اهللا لطاعته:املبحث االول
ان تلقي امليت البالغ بعد متام الدفن مستحب باتفاق علماء هذه االمة على سنيته و                

و احوج ما يكون    ) ٥٥: الذاريات * َوذَكِّْر فَِانَّ الذِّكَْرى َتْنفَُع الُْمْؤِمِننيَ    (بقوله تعاىل   
العبد يف التذكري يف هذه احلالة و حلديث رواه الطرباين يف الكبري مرفوعا و يف كتاب                 

اذا مات احد من اخوانكم     (لدعاء و ابن منده يف كتاب الروح عن أيب امامة بلفظ            ا
فسويتم التراب على قربه فليقم احدكم على رأس قربه مث ليقل يا فالن ابن فالنة                
فانه يسمعه و ال جييب مث يقول يا فالن ابن فالنة فانه يستوي قاعدا مث يقول يا فالن 

محك اهللا و لكن ال تشعرون فليقل اذكر ما خرجت          ابن فالنة فانه يقول ارشدنا ير     
عليه من الدنيا شهادة ان ال اله اال اهللا و ان حممدا عبده و رسوله و أنك رضيت                   
باهللا ربا و باالسالم دينا و مبحمد نبيا و بالقرآن اماما فان منكرا و نكريا يأخذ كل                 

 فقال رجل   )قن حجته واحد منهما بيد صاحبه و يقول انطلق بنا ما يقعدنا عند من ل            
 انتهى  )فلينسبه اىل امه حواء يا فالن ابن حواء       (يا رسول اهللا فان مل يعرف امه قال         

بتمامه و هبذا احلديث اخذ االمام الشافعي و األمام مالك يف املوطأ و أبو حنيفة رضي                
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اهللا تعاىل عنهم و الثر رواه سعيد بن منصور عن راشد بن سعد و محرة بن حبيب و                  
إذا سوي على قربه و انصرف الناس عنه كان يستحب ان يقال (ابن عمري قالوا حكيم  

للميت يا فالن ابن فالنة قل ال اله اال اهللا ثالث مرات يا فالن ابن فالنة قل اهللا ريب و                    
حممد نيب و االسالم ديين و القرآن امامي و الكعبة قبليت و الصالة فريضيت و املسلمون                

يل أيب و انا عشت و مت على قول ال اله اال اهللا حممد رسول                اخواين و ابراهيم اخلل   
انتهى و قد اثبت استحبابه االمام النووي يف الروضة و شيخ االسالم يف اسىن               ) اهللا

املطالب و فتح الوهاب و الشيخ العالمة ابن حجر يف التحفة و فتح اجلواد و الشيخ                 
ب يف املغين حيث قالوا و يستحب       العالمة الرملي يف النهاية و الشيخ العالمة اخلطي        

تلقني بالغ عاقل او جمنون سبق له تكليف و زاد يف التحفة لفظ و لو شهيدا كما                   
اقتضاه اطالقهم بعد متام الدفن خلرب فيه، و ضعفه اعتضد بشواهد جتربه على انه من                

فاندفع قول ابن عبد    ) اى اليت يكفي يف اثبات مشروعيتها احلديث الضعيف       (الفضائل  
يستحب ملن حضر الدفن    ) فرع( انه بدعة انتهى و زاد يف اسىن املطالب لفظ           ]١[لسالما

  صلّى اهللا عليه و سلّم     ان يقف على القرب بعد الدفن و يستغفر اهللا له و يدعوه له النه             
استغفروا اهللا ألخيكم و اسألوا له      (كان إذا فرغ من دفن الرجل يقف عليه و يقول           

 رواه أبو داود و غريه بإسناد جيد كما يف اجملموع انتهى و             )التثبيت فانه اآلن يسئل   
زاد يف املغين لفظ قال يف الروضة و ان كان ضعيفا لكنه اعتضد بشواهد من األحاديث 
الصحيحة و مل يزل الناس على العمل به من العصر االول يف زمن من يقتدى به انتهى                 

فاذا دفنتموين فشنوا علي    (و قد اوصى عمرو بن العاص فقال حني حضرته الوفاة            
التراب شنا مث اقيموا على قربي قدر ما تنحر جزور و يقسم حلمها حىت استأنس بكم                

رواه مسلم و يستحب ان يقرأ شيئ من القرآن و ان ) و اعلم مبا ذا اراجع به رسل ريب
َتْنفَُع َوذَكِّْر فَِانَّ الذِّكَْرى    (ختموا القرآن كان افضل و ان يلقن امليت لقوله تعاىل            

 و ذلك بعد الدفن باملأثور و هو يا عبد اهللا ابن امة اهللا اىل               )٥٥: الذاريات  *الُْمْؤِمِنَني

                                                 
 .]. م١٢٦١[.  هـ٦٦٠عّز الدين ابن عبد السالم الشافعي تويف سنة ) ١(



- ٩٩ - 

 

َواَنْ (آخر ما يف احلديث السابق انتهى و ال يعارض استحباب قراءة القرآن قوله تعاىل               
اىل عنهما قال   الن ابن عباس رضي اهللا تع     ) ٣٩: النجم*  لَْيَس لِِْالْنسََاِن ِاالَّ َما َسَعى    

هذا منسوخ احلكم يف هذه الشريعة و امنا هو يف صحف ابراهيم و موسى عليهما                 
فادخل االبناء اجلنة   ) ٢١: الطور*  اَلَْحقَْنا ِبِهْم ذُرِّيََّتُهمْ  (الصالة و السالم بقوله تعاىل      

 بصالح اآلباء و قال عكرمة ان ذلك لقوم موسى و ابراهيم عليهما الصالة و السالم و               
أما هذه األمة فلهم ما سعوا و ما سعى هلم غريهم ملا روي ان امرأة رفعت صبيا هلا و                   

 و قال تقي الدين أبو العباس من        )نعم و لك اجر   (قالت يا رسول اهللا اهلذا حج فقال        
اعتقد ان االنسان ال ينتفع اال بعمله فقد غوى و خرق االمجاع من وجوه كثرية يف                 

من تأمل يف النصوص وجد من انتفاع االنسان مبا مل يعمله           كتب التفسري فلرياجع فان     
ما ال يكاد حيصى فال جيوز ان نؤول اآلية على خالف الكتاب و السنة و االمجاع                 
فالظاهر ان اآلية عامة خصصت بامور كثرية وجدت يف كتب التفسري انتهى و ينبغي              

نوا فمن غريهم هذا قاله     ان يتوىل التلقني اهل الصالح و الدين من اقربائه فان مل يكو           
َوَمآ اَْنَت ِبُمْسِمٍع َمْن ِفي     ( و ايضاً ال يعارض التلقني قوله تعاىل          ]١[االمام االذرعي 

 الن النيب ) ٥٢:  روم  *فَِانََّك الَ ُتْسِمُع الَْمْوَتى   (و قوله تعاىل    ) ٢٢: فاطر*  الْقُُبورِِ
انه ليسمع قرع   (  يف امليت   نادى اهل القليب و امسعهم و قال       صلّى اهللا عليه و سلّم    

 صلّى اهللا   و ايضاً هذه اآلية يف حق الكافرين الذين مل يهتدوا بدعوة املصطفى            )نعالكم
ِانََّك الَ  ( فشبههم اهللا تعاىل باملوتى و الصم و العمي باحياء هذه اآلية اعين              عليه و سلّم  

 َوَمآ اَْنَت ِبَهاِدي الُْعْمِى َعْن      *لَّْوا ُمْدِبِريَن   ُتْسِمُع الَْمْوَتى َوالَ ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعآَء ِاذَا وَ       
اى ال جتزع و ال حتزن يا حممد على عدم امياهنم فاهنم             ) ٨١-٨٠: النمل*  َضالَلَِتِهْم

و يسن ان يقف  : موتى صم عمي و من كان كذلك ال يهتدي هكذا قاله اهل التفسري            
 قياساً على تلقني من حضرته الوفاة و اهللا         امللقن عند رأس القرب و ان يعيد التلقني ثالثاً        

 .سبحانه و تعاىل اعلم

                                                 
 .]. م١٣٨١[.  هـ٧٨٣امحد االذرعي الشافعي تويف سنة ) ١(
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 يف بيان تلقني امليت الطفل اعلموا ايها االحباب ان تلقني            :املبحث الثاين 
امليت الطفل خمتلف يف استحبابه بني العلماء الثقات كما اختلفوا يف ثبوت السؤال عن              

 القبور قال باستحباب التلقني يف      االطفال يف القرب فمن اثبت منهم السؤال عنهم يف         
حقهم و من مل يثبت منهم ذلك قال بعدم االستحباب فاالمام املتويل قال ان تلقني                

 ملا دفن ابراهيم قال      صلّى اهللا عليه و سلّم     امليت الطفل مستحب اخذا مبا روي ان النيب       
تلقنه فمن   فقيل يا رسول اهللا انت       )قل اهللا ريب و رسول اهللا أيب و االسالم ديين          (

َمُنوا ِبالْقَْوِل الثَّاِبِت ِفي الَْحَيوِة الدُّنَيا َوِفي       آُيثَبُِّت اُهللا الَِّذيَن    (يلقننا فانزل اهللا تعاىل     
 ملا دفن و لده ابراهيم       صلّى اهللا عليه و سلّم      و يف رواية انه    )٢٧:  ابراهيم  *اْآلِخَرِة

 تدمع و ال نقول مبا يسخط به        يا بين ان القلب حيزن و العني      (وقف على قربه و قال      
 فبكت )الرب انا هللا و انا اليه راجعون، قل اهللا ريب و رسول اهللا أيب و االسالم ديين       

 صلّى اهللا عليه الصحابة رضي اهللا عنهم و منهم عمر حىت ارتفع صوته فالتفت اليه النيب
احللم و ال    فقال يا رسول اهللا هذا ولدك و ما بلغ           )ما يبكيك يا عمر   ( فقال   و سلّم 

جرى عليه القلم و حيتاج اىل تلقني مثلك تلقنه التوحيد يف مثل هذا الوقت فما حال                 
 صلّى اهللا عليه    عمر و قد بلغ احللم و جرى عليه القلم و ليس ملقن مثلك فبكى النيب              

ُيثَبُِّت اُهللا الَِّذيَن   ( و بكت الصحابة معه و نزل جربيل عليه السالم بقوله تعاىل             و سلّم 
 يريد بذلك وقت    )٢٧:  ابراهيم  *ُنوا ِبالْقَْوِل الثَّاِبِت ِفي الَْحَيوِة الدُّنَيا َوِفي اْآلِخَرةِ       َمآ

 اآلية   صلّى اهللا عليه و سلّم     املوت و عند القتالني و عند السؤال يف القرب فتال النيب           
يخ فطابت االنفس و سكنت القلوب و شكروا اهللا تعاىل انتهى و قال االمام العالمة ش              

االسالم زكريا االنصاري بعدم استحبابه فقال ال يلقن طفل و لو مراهقا و حنوه جمنون               
مل يتقدمه التكليف الهنما ال يفتنان يف قربيهما، و اجاب عما قاله االمام املتويل و اثبته                

  صلّى اهللا عليه و سلّم     و اما احلديث الذي روي ان النيب      : من احلديث السابق بقوله   
راهيم فغريب انتهى و باجلملة فاالحاديث و اآلثار و اقوال العلماء الثقات            لقن ولده اب  

يف ثبوت استحباب التلقني كثرية، و ما ذكرته هنا يكفي ملن له بصرية، فصار التلقني               
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عند العلماء احملققني من اهل السنة و اجلماعة سنة و مستحبا و مندوبا و تطوعا و                  
ول ببدعته اى القبيحة او احملرمة بل هو من          زائدا على الواجب فال احد منهم يق       

املستحسنات اليت ال ينبغي الحد منا ان يتركها فاذا علم مما تقرر جيب على حامل                 
العلم و املعرفة ان يرد اقوال املتوهبني يف بلدة سيام و غريها القائلني ببدعة التلقني او                 

و ان يسكتهم   .. طويل اجملادلة من غري تكثري املباحثة و ت     .. يأخذها و يلقيها يف املزبلة    
.. و ان يصرعهم بالقيود املوثقة    .. على افواههم بالقام احلجر االصم    .. سكوت االبكم 

فاهنم خرقوا االمجاع و خالفوا     .. و ان يكسرهم باقوال اهل املعرفة و صايف الطريقة        
هلة و مبذهب اجل  .. اهل السنة و اجلماعة كما اهنم عن االئمة االربعة االعالم خرجوا          

 و اهللا اعلم.. من الوهابية متسكوا
 . يف بيان اقوال املتوهبني و فيه عجبان:تنبيه

 يف بيان اقوال املتوهبني ببدعة التلقني اعلموا ايها االحباب          :العجب االول 
وفقكم اهللا تعاىل و اياى لطاعته ان املتوهبني يف ارض سيام اآلن قالوا ان تلقني امليت                 

و مل يثبت يف    : ة اجليب على شرح اخلطيب من كالم السيوطي       بدعة حمتجني مبا يف حتف    
التلقني حديث صحيح اوحسن بل حديث ضعيف باتفاق احملدثني و هلذا ذهب مجهور             
االمة اىل ان التلقني بدعة و آخر من افىت بذلك العز بن عبد السالم و امنا استحسنه ابن 

ي يعمل به يف فضائل       و تبعه النووي نظرا اىل احلديث الضعيف الذ          ]١[الصالح
 البنه   صلّى اهللا عليه و سلّم     االعمال، و حينئذ فقول االمام السبكي حديث تلقني النيب        

ليس له اصل اى صحيح اوحسن، لكن قد علمت ان هذه احلجة اندفعت مبا تقدم من                
االحاديث و اآلثار و اقوال العلماء الثقات اليت اتضحت كشمس الضحى و ايضاً               

و يلقن  : ب املذهب امامنا الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه و ارضاه         اندفعت بقول صاح  
بعد الدفن اهـ و يف الكرت للموىل مسكني، ايها االحباب ال تغرتوا بقول املتوهبني يف               
مأخذ التلقني و غريه الهنم قد اصابتهم الفتنة فعموا و صموا و مل يعرفوا احلق و                  

                                                 
 .]. م١٢٤٥[.  هـ٦٤٣الصالح الشافعي تويف سنة عثمان ابن ) ١(
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وا ما اثبته االئمة االعالم، و       الصواب فبذلك اخذوا كالم السيوطي حجة و ترك        
العلماء العظام، بل كالم السيوطي مل يدل على بدعة التلقني النه امنا حيكى من الغري                
ألهل البصائر و ينقل منه اليهم حىت مييزوا و خيتاروا احلق و الصواب و ليتركوا الباطل                

 حسبوا انه حجة    و اخلطأ، فلما نظر املتوهبون اىل ذلك القول و فيه ذكر بدعة التلقني            
هلم على اهل السنة و اجلماعة حاشا و كال فاخذوه مث قالوا ان التلقني بدعة و هذا                  
دليل على قلة العلم وسوء الفهم بل و على الضاللة و اجملازفة يف الدين و التهور مبا                  
يؤول اىل الفتنة اجارنا اهللا تعاىل منها، وا اسفاه وا حزناه، ان الفتنة يف ارض سيام قد                 

 .رقدت و نامت فاملتوهبون ايقظوها فلعنة اهللا على من ايفظها
 ان احلديث الضعيف الذي يعمل به يف الفضائل كما سبق من قول              :فائده

العالمة ابن حجر و غريه يف املبحث االول هو حبسب االصل و اما احلديث الضعيف               
ديث الذي حنن فيه من امر التلقني فهو ليس بضعيف بل صحيح اوحسن الن احل               

الضعيف اذا وجدت شروط العمل به صار خارجا عن ضعفه داخال يف صحته او                
حسنه فيكون احلديث الذي رواه الطرباين عن أيب امامة صحيحا او حسنا ففي                

 رضي اهللا عنه و اصحابه باالحاديث و هى بني           ]١[املصطلح استدل احلافظ الزيلعي   
 الضعيف إذا وجدت    صحيح و حسن و ضعيف واحتج مجهور احملدثني باحلديث         

 .الشروط و احلقوه بالصحيح تارة و باحلسن اخرى و اهللا سبحانه و تعاىل اعلم
اعلموا ايها  :  يف ادعاء املتوهبني اهنم من اهل االجتهاد         :العجب الثاين 

االحباب وفقكم اهللا تعاىل لطاعته ان املتوهبني يف ارض سيام اآلن قد تركوا ما ذهب               
دعوا اهنم من اهل االجتهاد و االستنباط و االستخراج يعين           اليه األئمة االربعة و ا    

اجتهدوا و استنبطوا و استخرجوا احكام الشريعة من الكتاب و السنة مع ان اجملتهد               
يف زماننا غراب ابيض، و حبر من زئبق كما ادعوا ايضاً اهنم متذهبوا مبذهب الصحابة               

لصحابة رضي اهللا عنهم ال     رضي اهللا تعاىل عنهم مع ان تقليد مذهب من مذاهب ا           

                                                 
 .]. م١٣٤٣. [ هـ٧٤٣عثمان الزيلعي احلنفي تويف سنة ) ١(
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 يف األوسط، الن مذاهبهم غري      ]١[جيوز ألحد منا و ال يصح اصال قاله ابن برهان          
قد امجع احملققون على ان العوام      : مدونة و ال مضبوطة و قال امام احلرمني يف الربهان         

ليس هلم ان يتعلقوا مبذهب اعيان الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم بل عليهم ان يتبعوا                
ذاهب االئمة الذين سريوا و نظروا و بّوبوا األبواب و ذكروا االوضاع، اى اوضاع              م

املسائل و مجعوها و هذّبوها و بّينوها انتهى و قال ابن الصالح انه يتعني اآلن اتباع                 
مذهب من مذاهب األئمة االربعة دون غريها الهنا قد انتشرت و علم تقييد مطلقها و               

الف مذاهب غريهم انتهى و يفهم من هذه النقول انه          ختصيصها و شروط فروعها خب    
ال جيوز و ال يصح الى فرد ان يقلد مذهبا من مذاهب الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم                 
فكيف ادعاؤهم هذا مع متذهبهم مبذهب الوهايب ان هذا من اعجب العجائب، عسى             

 .بعد عن اال بتداعربنا ان ينور بصائرهم و يهديهم اىل احلق آمني كما نور بصائرنا بال
 يف بيان التقليد و االتباع و بينهما عموم و خصوص مطلق و قيل من            :فصل

وجه فالتقليد هو االقتداء بالغري مبجرد حسن الظن من غري حجة و ال حتقيق و االتباع                
هو االقتداء بالغري مبجرد حسن الظن بدليل وحجة و حتقيق هكذا قاله االصوليون،              

 وفقكم اهللا تعاىل و اياى لطاعته ان التقليد قسمان قسم يف العقائد اعلموا ايها االحباب
االميانية و قسم يف الفروع العملية فالتقليد يف العقائد ال جيوز و ال يصح النه ال يكون                 
طريقا للعلم و املعرفة الن املراد هبا يف االعتقاديات هو االعتقاد اجلازم املطابق للحق               

يد ذلك النه قبول قول الغري بال حجة و ال دليل كما قاله              عن دليل، و التقليد ال يق     
 و يف كفايته يف النجاة من اخللود يف النار و عدم كفايته خالف مفصل ]٢[االمام الغزايل

يف كتب التوحيد، و يفهم من هذا ان قول القائل بان طريق معرفة اهللا سبحانه و تعاىل                 
م قول باطل، الن كال من املعرفة        هو التقليد و ذلك هو الواجب و ان النظر حرا          

االميانية و النظر واجب بامجاع السلف كما صرح به علماء التوحيد و قال بعضهم ان               

                                                 
 .]. م١١٢٤[.  هـ٥١٨امحد ابن برهان الشافعي تويف سنة ) ١(
 . يف طوس]. م١١١١[.  هـ٥٠٥حممد الغزايل تويف سنة ) ٢(
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التقليد يف اصول العقائد االسالمية ال جيوز و ال يصح إلمكان االهتداء مبجرد نظر               
ة اىل  العقل، فكل من له عقل ميكن له االستدالل سيما من االثر اىل املؤثر فال ضرور               

التقليد بل الواجب عليه نظر صحيح و استدالل حقيق و لو على طريق اإلمجال قال                
 يف وجوب النظر و     )١٠١:  يونس  *قُِل اْنظُُروا َماذَا ِفي السََّمَواِت َواْالَْرضِ     (تعاىل  

آ ِانَّا َوَجْدَنآ آَبآَءَنا    َمآ اَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِفي قَْرَيٍة ِمْن َنِذيٍر ِاالَّ قَالَ ُمَتْرفُوهَ          (قال تعاىل   
يف ذم املقلدين اى يف االعتقاد      ) ٢٣: الزخرف*  َعلَى اُمٍَّة َوِانَّا َعلَى آثَاِرِهْم ُمقَْتُدونَ     

االمياين و اإلمجاع منعقد على وجوب النظر و االستدالل فاملقلد فيه آمث و ان كان                
 .اميانه صحيحا انتهى

هو واجب على من عجز عن االجتهاد الن        و اما التقليد يف الفروع العملية ف      
من مل يكن له قدرة على االجتهاد قادر على االقتداء مبن يرشده من اهل النظر و                  
االجتهاد اىل ما كلف به و يسقط عن العاجز تكليفه بالبحث و النظر عمال بقوله                 

فَْسئَلُوا اَْهلَ  ( تعاىل    و بقوله  )٢٨٦:  البقرة  *الَ ُيكَلُِّف اُهللا َنفًْسا ِاالَّ ُوْسَعَها     (تعاىل  
و هو االصل يف اعتماد التقليد، و هذا         ) ٧: االنبياء*  الذِّكِْر ِانْ كُْنُتْم الَ َتْعلَُمونَ    

التقليد حممود غري مذموم و صاحبه مأجور غري مؤاخذ، الن املقلد عند عدم القدرة               
فَْسئَلُوا اَْهلَ  (  على العلم و االجتهاد عامل يف تقليده مبا انزل اهللا و هو قوله تعاىل               

و قال بعض احملققني و اما التقليد يف االعمال الفرعية فمن ) الذِّكِْر ِانْ كُْنُتْم الَ َتْعلَُمونَ
كان من اهل االجتهاد املطلق و هو بذل اجملهود يف استخراج االحكام من األدلة                

بعة فال جيوز   الشرعية االربعة من الكتاب و السنة و االمجاع و القياس كاألئمة االر            
الحد منهم ان يقلد آخر الهنم قد متسكوا باالدلة الشرعية بل جيب على غري هؤالء                
تقليد من كان عدال اى ساملا من الكبرية و االصرار على الصغرية ذا مروءة حكيما                
عفيفا جيتهد كاألئمة األربعة لكن بال الزام مبجتهد معني بل بأى واحد من هؤالء جيوز               

و االجتهاد املطلق   ) هذا(عيينه الن وظيفة املقلد ليست اال قول اجملتهد         لعدم نص على ت   
قد انقطع من الناس منذ زمان طويل قيل من بعد االربعمائة فمن هذا يقال ال جيوز                 
االجتهاد اى املطلق لضعف اشتغاهلم بالعلوم فمن ادعى لنفسه انه من اهل االجتهاد              
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 مث عامل جمتهد فمخبول من شيطان و        كما وقع من بعض اهل بنكوك سيام او يقال        
 .مغرور بامانيه
 اعلموا ايها االحباب وفقكم اهللا تعاىل و اياى لطاعته ان الواجب على    :فرع

 .كل مقلد هو املعرفة مبذهب اجملتهد املقلد بفتح الالم حق املعرفة باالمرين
 يف النقل من كتب معتربة بالضبط و الصحة متداولة بني             :االمر االول 

لماء الثقات من غري طعن منهم مصححة ملن كان قادرا على املطالعة و استخراج               الع
املسائل و فهم املعاين منها فالكتب املعتربة كاملتون االربعة و شروحها و حواشيها يف              

 .الفقه و كالصحيحني و السنن االربعة يف احلديث
اخرب عن   يف اخبار عدل موثوق به يف علمه و عمله حبيث لو             :االمر الثاين 

قوله الحد اجملتهدين اعتمد على خربه فمن هذا ال جيوز الحد من املقلدين ان يعمل                
بكل كتاب غري معترب عند علماء ثقات يف حق نفسه و ال يف القضاء و ال يف الفتوى                  
اى ال جيوز العمل مبا يف كتب جمهولة او مشهورة باملردودة و غري املقبولة ككتب                 

و ايضا ال جيوز االقتداء اال مبن ثبت فيه االمتحان          ..  اخلوارج النوادر من اهل البدع و    
و االشتهار بصالحه و عدله و علمه و عمله و امانته دينا ودنيا الن من مل يكن له                   
ذلك جيوز و ميكن ان يكون جاهال او عاملا لكنه يف الباطن فاسق او خائن فيضل أال و        

ناحية من نواحي سيام و يف قرية من قرى         ان من الفساد الكبري العامل املتهتك كما يف         
 .سيام عسى اهللا ان يصلح احواهلم آمني

 اعلموا ايها االحباب وفقكم اهللا تعاىل ان اغلب هذه الطائفة           :عود يف بدء  
املنكرين للتلقني ينكرون على املقلدين لالئمة االربعة التوسل باالنبياء و االولياء و              

  صلّى اهللا عليه و سلّم      عند ذكر والدة املصطفى    الصاحلني و زيارة القبور و القيام     
مبجرد الشبه الباطلة و الدعاوي العاطلة، فقالوا ان هذا القيام ال ينبغي للفضالء و                

مع اهنم ال يبالون مبا     ) كل بدعة ضاللة و كل ضاللة يف النار       (اجلهالء النه بدعة و     
جتروا منهما بل باى ذلك     اكتسبوا من حالل و حرام و ال مبا صنعوا منهما و ال مبا ا              

حيصل هلم اجلاه و املال فعلوا، وقد راحوا اىل بيت فيه جيف الكفار حبقلة اعدت                 
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اليس هذا من احملظورات و قد اجتروا       ! لتكرمة اجليفة و ما فعلوه اال للجاه و الرياسة        
 باملالبس الصغرية اخلاصة بالرهبان اليس هذا من احملظورات و غريها من احملرمات مث ال             

يأمرون مبعروف تركه ابناؤهم او اتباعهم اللئآم و ال ينكرون ما فعلوه من املكروه و                
احلرام، و ذهبوا ليال و هنارا اىل املالعب و املالهي و ايضا ان هذه الطائفة ال يعلمون                 

 .او رمبا يتجاهلون
 القسم االول : كما نص على ذلك العلماء االعالم     : ان اقسام البدع مخسة   

وين القرآن و امور الشرائع إذا خيف عليه الضياع فان التبليغ ملن بعدنا              و اجب كتد  
 حرام كاملكوس و احملدثات من املظامل       القسم الثاين من القرون واجب و امهاله حرام،       

 مندوب اليه كصالة القسم الثالثاملنافية للقواعد الشرعية كتقدمي اجلهال على العلماء  
ئمة و والة االمر و القضاة على خالف ما عليه امر            التراويح مجاعة و اقامة صور اال     

 مكروه كتخصيص االيام الفاضلة و غريها بنوع العبادات،          القسم الرابع الصحابة،  
 . مباح كاختاذ املناخل للدقيق و غريهالقسم اخلامس

و قال الشيخ حممد الزرقاين على املوطأ و تنقسم البدع على االحكام               
و قال البدعة   .. ضاللة عام خمصوص اى بالقسم الثاين     و حديث كل بدعة     .. اخلمسة

تقال لغة على ما احدث على غري مثال سبق و شرعا على مقابل السنة و هى ما مل                   
  انتهى و اغلب ما حنن عليه اليوم مل يكن يف عهده            صلّى اهللا عليه و سلّم     يكن يف عهده  

رة القبور و هذا القيام      فما هلم خصوا انكارهم بالتوسل و زيا       صلّى اهللا عليه و سلّم    
 .فهذه الثالثة قد فعلها الناس من اخلواص و العوام

 . يترتب عليه ثالثة فروع:تنبيه
 يف بيان زيارة القبور اعلموا ايها االحباب وفقكم اهللا تعاىل و            :الفرع االول 

 اياى لطاعته ان زيارة القبور سنة للرجال و مكروه للنساء و مثلهن اخلناثى الن النيب               
كنت  (صلّى اهللا عليه و سلّم     كان يزور اهل البقيع و كان يقول         ى اهللا عليه و سلّم    صلّ

و يندب الزائر ان يقول سالم      ) هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها فاهنا تذكر اآلخرة       
عليكم دار قوم مؤمنني و انا ان شاء اهللا بكم الحقون رواه مسلم فمن هذا احلديث                 
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الم عليكم بتقدمي املبتدأ على اخلرب كما هو يف االصل           يفهم ان ال يقول الزائر الس     
ان عليك السالم حتية    ( ملن قال له عليك السالم       صلّى اهللا عليه و سلّم    لالتباع و لقوله    

 رواه الترمذي و صححه و      )املوتى اذا لقي الرجل اخاه املسلم فليقل السالم عليكم        
 مير بقرب اخيه املؤمن يعرفه يف       ما من احد  ( باسناد حسن خرب     ]١[قد روى ابن عبد الرب    

 انتهى و هذه النقول و االدلة على        )الدنيا فيسلم عليه اال عرفه و رد عليه السالم        
اما الزيارة يف حق النساء و اخلناثى فمكروهة صيانة عن           ) هذا(سنة الزيارة للرجال    

 عنها  اجلذع و التعديد و النواح وامنا مل حيرم عليهن لقول سيدتنا عائشة رضي اهللا               
قويل السالم على اهل الديار من      (كيف اقول يا رسول اهللا تعين اذا زرت القبور قال           

املؤمنني و املسلمني و يرحم اهللا املستقدمني و املستأخرين و انا ان شاء اهللا بكم                 
 فمحمول على ما إذا     )لعن اهللا زوارات القبور   ( رواه مسلم و اما خرب        )الحقون

 صلّى  لبكاء و النواح على ما جرت به عادهتن اال قرب النيب          كانت زيارهتن للتعديد و ا    
 فال تكره هلن الزيارة بل تندب هلن كما علم من باب احلج و قال ابن                اهللا عليه و سلّم   

الرفعة و القمويل تندب هلن زيارة سائر قبور االنبياء و االولياء و الشهداء و الصاحلني               
ة زيارة القبور ثابتة باالحاديث الصحيحة فال       انتهى فيا ايها االحباب اذا علمتم ان سن       

تبالوا مبا قاله املتوهبون من بدعة زيارة القبور و ال تلتفتوا اليه فانه خمالف ملا يف احلديث 
و يسن للزائر ان يقول     .. و اقوال الفقهاء االعالم يف كتبهم فال حاجة اىل تكثري البيان          

اغفر لنا و هلم يارب العاملني و ان يدنو منه          اللهم ال حترمنا اجرهم و ال تفتنا بعدهم و          
دنوه منه حيا عند زيارته نعم لوكانت عادته معه البعد و قد اوصى بالقرب منه قرب                
منه النه حقه كما لو اذن له يف احلياة هكذا قاله االمام الزركشي و ان يقرأ عنده ما                   

ه اىل القبلة و قد قال      تيسر من القرآن كما سبق يف اول الرسالة مث يدعو له بعد توجه            
االمام النووي يستحب االكثار من الزيارة و ان يكثر الوقوف عند قبور اهل اخلري و                

 .الفضل انتهى

                                                 
 .].م ١٠٧١[.  هـ٤٦٣يوسف ابن عبد الرب املالكي تويف سنة ) ١(
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و االجر للقارئ و امليت كاحلاضر ترجى له الرمحة و الربكة هكذا قاله               
نفعة الفقهاء االعالم واما اخذ االجرة لقراءة القرآن و مثله سائر االذكار فيجوز الن امل             

حتصل للمستأجر او نائبه و ايضا القراءة و حنوها قربة الحتتاج اىل النية كالصالة و                
الصوم و خلرب رواه البخاري و غريه ان احق ما اخذمت عليه اجرا كتاب اهللا و قد قال                  

حصول املنفعة للمستأجر او نائبه و قال العالمة        : الشرط الرابع : العالمة شيخ االسالم  
لكبري احملشي عليه بان حتصل له او حيصل له هبا ثواب كاالستئجار             الشيخ الرملي ا  

لالذان و القراءة على القرب انتهى هذا اذا وقع بني القارئ و املؤجر عقد االجارة و اما                 
االعطاء و االخذ من غري عقد واقع بينهما فاالعطاء جائز و االخذ الئق النه حيصل                

 .االحسان من الطرفني و اهللا اعلم

 يف بيان التوسل اعلموا ايها االحباب ان التوسل الذي هو            :ع الثاين الفر
االستشفاع باالنبياء و االولياء و الشهداء و الصاحلني و بافعال اخلريات عند احلاجة              
دنيا و اخرى كتحصيل املطالب و عند الشدائد كدفع البالء جائز بل مستحب و                

عله من خري بان يذكره يف نفسه       مطلوب فينبغي لكل احد عند ذلك ان يستشفع مبا ف         
و ان  .. فيجعله شافعا الن ذلك الئق بالشدائد كما يف خرب الثالثة الذين آووا يف الغار             

يستشفع باهل الصالح احياء كانوا ام امواتا الن دعاءهم ارجى لالجابة، و قد                
انا استشفع سيدنا معاوية عند االستسقاء بيزيد بن االسود حيث قال يف دعائه اللّهّم               

نستسقي خبرينا و افضلنا اللهم انا نستسقي بيزيد بن االسود يا يزيد ارفع يديك فرفع               
يديه و رفع و رفع الناس ايديهم فثارت سحابة من املغرب كأهنا ترس و هب هلا ريح                 

 و   صلّى اهللا عليه و سلّم     فسقوا حىت كاد الناس ان يبلغوا منازهلم ال سيما اقارب النيب          
 حيث قال يف دعائه      صلّى اهللا عليه و سلّم     عمر بالعباس عم النيب   قد استشفع سيدنا    

عند االستسقاء اللهم انا كنا إذا قحطنا توسلنا اليك بنبينا فتسقينا و انا نتوسل اليك                
بعم نبينا فاسقنا فيسقون رواه البخاري و قد روي ان نوحا عليه السالم توسل بنبينا                

لقوم لعبادة اهللا وحده و هناهم عن عبادة االصنام  حني دعا ا صلّى اهللا عليه و سلّمحممد
حيث قال يف دعائه واقفا على تل عال رافعا رأسه اىل السماء اهلي اسألك ان تنصرين                
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 اخل القصة، فيا ايها االحباب اذا علمتم ان           صلّى اهللا عليه و سلّم     عليهم بنور حممد  
هبني عنه عسى اهللا ان يهديهم اىل التوسل مطلوب مبا تقرر من االدلة فال تبالوا مبنع املتو

 .احلق و اهللا اعلم
 يف بيان القيام عند ذكر والدته صلّى اهللا عليه و سلّم اعلموا             :الفرع الثالث 

ايها االحباب وفقكم اهللا تعاىل و اياى لطاعته ان القيام عند ذكر والدة املصطفى صلّى            
 يكون تعظيما له صلّى اهللا عليه       اهللا عليه و سلّم املسمى بالقيام امليالدي مستحسن النه        

و سلّم و قد قال العالمة ابن حجر يف فتاويه احلديثية انه قد جرى على استحسان ذلك 
القيام تعظيما له صلّى اهللا عليه و سلّم و عمل من يقتدي بعمله يف كل بلد من بالد                   

حسانا االسالم و يف كل قرية من قرى االسالم فيكون القيام امليالدي مستحسنا است             
شرعيا قطعا اقول و نظم القياس االقتراين من الشكل االول يف القيام امليالدي هكذا               
القيام امليالدي تعظيم نبوي شرعي و هي صغراه و كل تعظيم نبوي شرعي مستحسن              
شرعي و هي كرباه ينتج بعد حذف االوسط القيام امليالدي مستحسن شرعي كما يف              

ا علمتم ان القيام امليالدي مستحسن مبا تقرر من البيان          فن املنطق، فيا ايها االحباب اذ     
فال ينبغي لكم و ال الي مسلم ان يتركه و ال مينع عنه بل رمبا استلزم تركه او املنع                    
عنه االستخفاف باملصطفى صلّى اهللا عليه و سلّم و قد نص العالمة خليل يف خمتصره               

و اال قتل حدا و من هنا افىت        على ان املستخف بنيب او ملك يقتل كفرا ان مل يتب             
املوىل ابو السعود العمادي احلنفي بكفر من يترك القيام امليالدي حني يقوم الناس عند              

 .مساع ذكر والدته صلّى اهللا عليه و سلّم انتهى
 ايها االحباب و فقين اهللا تعاىل و اياكم لطاعته ان البدعة عند هذه               :نكتة

كل ( تكون خاصة يف الضاللة اخذا منهم حبديث         الطائفة تكون خاصة يف العبادة كما     
 مع انه عام خمصوص بالقسم الثاين الذي هو احملرم          )بدعة ضاللة و كل ضالله يف النار      

كما سبق من التقسيم، لكن بانطماس البصائر ال يعرفون اقسام البدع فصار مثلهم              
اء و  كمثل احلمار الذي يدار يف الرحى و صفتهم كصفة الرجل يهرب من الصحر             

يأيت حتت امليزاب خوفا من ان متطر عليه السماء و احواهلم كاحوال القوم الذين                
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يتطهرون باملياه املتنجسة الهنم فروا و هربوا من البدع فصادفوا اعيان البدع من حيث              
يشعرون وال يشعرون كما هو املشاهد يف بعض اهل بنكوك سيام عسى اهللا ان                 

 .هللا اعلميهديهم اىل الطريق املستقيم و ا
فيا ايها االحباب إذا علمتم ما تقرر من امر التلقني و عدم االجتهاد و                
وجوب التقليد و امر التوسل و زيارة القبور و القيام امليالدي و تقسيم البدع باالدلة               
الشرعية الواضحة فاعلموا ايضا ان اقوال املتوهبني يف ارض سيام و غريها كاساطري              

ن يف ناحية من نواحي بنكوك سيام و غريها فال تبالوا و ال              االولني الذين ظهروا اآل   
تلتفتوا اليها و ال تعرفوهم و ال تصاحبوهم فاهنم اهل الفتنة و الضاللة من اخلوارج                
الذين حتريوا يف امور الدين فضلوا و اضلوا املسلمني و يف حقهم حديث رواه الترمذي               

اين اوتيت الكتاب و (ى اهللا عليه و سلّم و غريه عن املقداد رضي اهللا عنه عن النيب صلّ
مثله معه اال يوشك رجل شبعان على اريكته يقول عليكم هبذا القرآن فما وجدمت              

 فمعناه كما يف الشرح     )فيه من حالل فاحلوه و ما وجدمت فيه من حرام فحرموه           
ليه و سلّم   الزموا هذا القرآن و اعملوا به و ال تلتفتوا اىل غريه فوصفه النيب صلّى اهللا ع               

بالشبع كناية عن الترفه و الدعة كما هو عادة املتكربين املتجربين القليلي االهتمام يف              
امر الدين و كناية عن التنعم و الضرر باملال و اجلاه احلامل على هذا القول بطرا و                  
محاقة جتربا و بالدة و سوء االعتقاد و شدة احلسد على امثاهلم كما فعلت اخلوارج و                

رية الذين تعلقوا بظاهر القرآن فهذه االوصاف صادقة على املتوهبني و هلذا يقال             الظاه
و فارقوا اهل السنة و اجلماعة و       .. اهنم من اخلوارج الذين خرجوا عن األئمة االربعة       

دخلوا و متسكوا مبذهب اهل البدعة فعليكم ايها االحباب باالجتناب عنهم صيانة عن             
 اضر من داء الكلب املكلوب اال ترون ان الكلب           سوء دائهم الن داءهم اقبح و      

املكلوب إذا اصاب عقره احدا تكلب اىل ان يهلك كما هو املشاهد حسبنا اهللا و نعم                
 .الوكيل و ال حول و ال قوة اال باهللا العلي العظيم

 كنت التقيت   ١٣٤٤ و يف يوم االحد الثاين عشر من شوال سنة           :فضيحة
الضيافة و سألته على رؤس االشهاد يف مسائل ال تكاد          برئيس هذه الطائفة يف جملس      
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حتصى لكن اذكر هنا مسألة واحدة و البقية ترجع اىل احلاضرين يف يوم اجمللس فقلت               
له اقلتم للناس ال يلزمنا تقليد واحد من االئمة االربعة فعلينا بالكتاب و السنة ال                 

ل و هو يكفي عنها و حنن و        بلى ان اهللا اعطانا العق    : بالكتب الفقهية فاجاب بقوله   
العلماء يف ثبوت العقل سواء اهـ فقلت له قوال لينا ايا عم ال ينبغي الحد منا ان                   
يدعي لنفسه انه من اهل االجتهاد و االستنباط فاننا ال نعرف النص من الظاهر و                 

خ اخلاص من العام وال الناسخ و املنسوخ و املؤول و احملكم و املقدم و املؤخر قال الشي 
 .العالمة يف اجلوهرة

 أوِّله أو فّوض و رم ترتيها* و كل نص أوهم التشبيها 
و حنن كلنا ال نعرف قواعد التأويل و اصول التفويض االّ بالنقول من اقوال              
العلماء العاملني العارفني فان النص فهمه صعب جدا االترى ان مسائل املرياث يف               

فعلى هذا إذا اشتبهت علينا راجعنا يف الكتب        القرآن تكون أبني معىن بالنسبة لغريها،       
  *َوِانْ كَانَ َرُجلٌ ُيوَرثُ كَالَلَةً    (الفقهية ال يف القرآن، فبعد هذا اخذ يقرأ قوله تعاىل           

فقلت ..  فقلت له يا عم ما معىن كاللة قال يل من ال اب له و ال ولد                 )١٢: النساء
ن يقول من كتب التفسري النه      ياعم من اين اخذت هذا املعىن فسكت و هو ال يقدر ا           

قد قال نأخذ االحكام من الكتاب و السنة ال من اقوال العلماء فمن هذا زدته و سؤاال 
 )١٨٤:  البقرة  *َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْسِكنيٍ     (يا عم ما معىن قوله تعاىل       

ا َيْعلَُم َتاِْويلَُه ِاالَّ اُهللا     َوَم(فسكت سكوت االبكم، مث اخذ واحد من احلاضرين يتلو           
 فقلت له يا عم اذا وقفنا على لفظ اجلاللة فما )٧:  آل عمران *َوالرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلِْم

معناه و اذا وقفنا على يف العلم فما معناه فسكت عبوس الوجه فمن هنا زدت قوال                 
 التفويض و اذا وفقنا على      بليغا بقويل يا عم اذا وقفنا على لفظا اجلاللة فهو على معىن           

قوله يف العلم فهو على التأويل فأخذت اقرأ آيات و أسأله عن معانيها فلم جيب عنها                
فقلت له يا رجل انت ال تعرف معىن القرآن و ال تعرف تركيبه و مبانيه فهيهات يا                  
رجل انت تدعي لنفسك انك من اهل االجتهاد فدعواك باطل غري حق و كذب غري               

لك اليوم انقطع حبل املواصلة بيىن و بينه و االنقطاع خري من االتصال              صدق فمن ذ  
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 و رب اخللق اين وجدت بعض االسئلة و          )هذا(على ما ذكر و اهللا يتوىل السرائر         
االجوبة الواقعتني يف مناظرة بني السنيني و املتوهبني القائلني ببدعة التلقني نصها هكذا             

 الكرميي و الشيخ حممد ابراهيم املسعودي بعد        حضرات اآلباء االفاضل الشيخ عبد اهللا     
اهداء السالم و التحية و االحترام املقرون بتقبيل االيادي العطرية وصلة اىل رسالتكم             
بعد الغيب مدة طويلة و بعد انتظاري هلا انتظار احملبوبة اجلميلة فرحت هبا فرحا ال                

ية و اقوال من عندكم     حساب له فلما طالعتها وجدهتا مشحونة بالكلمات االنشائ        
استداللية مرتهة عن النقول الفقهية و فهمت ان ليس لكم نقل يف التلقني وحديثه                
سوى ما نقلتم يف اجلواب االول و اجلواب الثاين فاهللا يعلم ما يف انفسكم و هو عالم                 

و ملا رايتم   : الغيوب و لكن اعجبين كثريا انكم من اول االمر من اهل النقول الفقهية            
قويل الفقهية و االصولية حجج عليكم انقلب احلال و تغريت االحوال مث صرمت من ان ن

و كأنكم من اول االمر اسد شجاعة       .. املستدلني مبا عندكم على نقول العلماء االعالم      
اليس هذا من العجائب و قد اقررمت من        .. و يف آخره محرا جبانة و جهال      .. و علما 

ين مثن و يف آخره ان للرأى يف الدين مثنا اغلى من             اول االمر بانه ليس للرأى يف الد      
اال ترون انكم اعترضتم مبا عندكم      : الآليل و اجلواهر الكرمية اليس هذا من العجائب       

على قول العلماء يف عموم آية و ذكر اآلية و يف تعضيدهم حديث التلقني بالشواهد و                
 :قلتم

ري ثابت من جمموع من     انه برأيهم و يف استناد سنية التلقني على ما هو غ           
فان كان لكم نقل موافق ملا اعترضتم به        .. اليس هذا من رأيكم   .. احلديث الشواهد 

ايها اآلباء اعلموا ان ما عندنا      .. على قول العلماء فأتوا به و اال فانتم معترض عليكم         
من اآلراء قمامة ال تصلح النقاد النار هبا بدليل ان السيوطي مل ترتضه العلماء بان                 

و قد اقررمت من اول     .. كون من اجملتهدين مع ان اجملتهد يف زماننا كبحر من زئبق           ي
اقول فمن ائمة   .. االمر باننا مل نعرف الدين اال بالنقل من سادتنا ائمة العلم و الدين             

اقول ان سيدي حممد الزرقاين قال ان احلديث        .. العلم و الدين فان قلتم ائمة احلديث      
.. ا حجة عندهم فيقتضي ان ما ثبت مبجموعهما هو الدين         الضعيف و العاضد له مع    
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اقول ان احلديث و العاضد له معا حجة عندهم كما نقلت           .. فان قلتم ائمة االصول   
فان .. لكم سابقا يف مجع اجلوامع فعلى هذا اقتضى ان ما ثبت مبجموعها هو الدين              

عاضد له كثريا مير    قلتم ائمة الفقه اقول ان ما ثبت مبجموع من احلديث الضعيف و ال            
بني االعني مر الذباب اليس هذا من الدين، فعلى هذا اقتضى ان سنية التلقني مستندة               

و اقتضى ان قولكم فما الدين اال ما ثبت انه جاء به الرسول صلّى .. على عماد احلديد
ا اهللا عليه و سلّم ملقى يف حبر احمليط فال يفيد اكمال النظر كما طلبتم سابقا على ان م                 

ثبت بالقياس و االمجاع و مبجموع من الضعيف و العاضد له معا مما جاء به الرسول                
صلّى اهللا عليه و سلّم فهو من الدين فان كان لكم نقل خيالف ما تقدم فأتوا به و االّ                   

و االمل ان ال ميّرنّ يف اذهانكم اين نصرت سنية           .. فما تقدم هو املعول عليه هذا     
 على التلقني و يف ملء اجليب نقودا بل رغبة يف ابقاء التلقني             التلقني رغبة يف اجللوس   

على ما هو عليه من كونه سنة على القول املعتمد فقط فال جرم انكم عملتم به ام ال                  
 و ما يظن ان التلقني من       )٤٦:  فصلت  *َمْن َعِملَ َصاِلًحا فَِلَنفِْسهِ   (و قد قال تعاىل     

او من دعائم اجلنسية كما قلتم به اال اجلهالء         مباين االسالم او من مقومات القومية       
االغبياء او من املؤلفة قلوهبم او اعراب العرباء فمثلي ممن له ادىن املام بفن الفقه ال                  

و مع االسف ان امثالكم من ذوى االلباب راضون عن اغفال            ... يعتقد كما قلتم  
 الفقهاء و مع    مصرون على التمسك بالقول الضعيف املردود عند       .. القول املعتمد 

االسف اين رجل سأموت ولوكانت مشس التلقني غربت فمن يلقنين بعد الدفن فيا هللا              
و امت بدعة التلقني مث اين اريد ان امجع .. للمسلمني يف بنكوك سيام احى سنية التلقني

 .دعاواكم يف االجوبة الثالثة كي يظهر لكم ما كان عليها

 اليت بايديكم فما وجدمت مفسرا من        ادعيتم انكم طالعتم كتب التفسري     - ١
فاقول هل وجدمت من يقول منهم ان       : املفسرين يقول ان الذكرى تنفع بعد املمات      

اقول ان من قواعد االصول ان      : الذكرى خمصوصة باالحياء ال االموات فان قلتم ال       
العام اذا مل يوجد ما خيصصه بقي عاما فراجعوا كتب االصول تنطق لكم بذلك فثبت               

َوذَكِّْر فَِانَّ الذِّكَْرى َتْنفَُع    (قاله بعضهم ان التلقني داخل حتت عموم قوله تعاىل           ما  
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 االحياء و االموات و اندفع قوله انه مل يدخل حتت عموم            )٥٥: الذاريات  *الُْمْؤِمِنَني
 ...اآلية الكرمية و ما احسن قول القائل

 و آفته من الفهم السقيم* و كم من عائب قوال صحيحا 
 ادعيتم ان وصية عمرو بن العاص ال تصلح الن تكون عاضدة حلديث             - ٢

اقول فهذه دعوى بال نقل شاهد     .. التلقني و ان البعد بينهما كالبعد بني الثريا و سهيل         
هلا فهى غري مقبولة كما هو قانون املناظرة يف النقول و قد علمتم سابقا رأينا قمامة ال                 

لكم نقل يوافق ما ادعيتم فأتوا به و اال فصالحيتها هي           تصلح النقاد النار هبا فان كان       
املعول عليها لدي ولديكم فثبت ما قاله علماءنا من ان صحة التعضيد حجة عليكم               

 .هذا
 )اخليأخذ كل واحد    (و بني كلمة    ) اآلن يسأل ( ادعيتم ان بني كلمة      - ٣

لنقول اليس رأينا   اقول هذه دعوى بال شاهد من ا      .. بعدا كالبعد بني املشرق و املغرب     
و ما قاله العلماء    .. قمامة فان كان لكم نقل موافق ملا قلتم فأتوا به و اال فهى مردودة             

من املناسبة و عدم التناقض مقبول و حجة عليكم فثبت ان التلقني سنة على القول                
 .املعتمد كما كان عليه سابقا قبل اعتراضكم

سابقا يف جوابكم الثاين كما      الذي نقلتم    ]١[ ادعيتم ان قول القليويب    - ٤
اقول بل كان حجة عليكم و رّد على قولكم و على سائر نقولكم             .. بينت حجة لكم  

يف اجلواب االول و اجلواب الثاين كما بينت لكم سابقا يف الرسالة الثالثة و يل نقل                 
يوافقه و يشهد ملا ادعيت و هو ما قاله العالمة ابن حجر يف التحفة و يستحب تلقني                 

لغ عاقل او جمنون سبق له تكليف و لو شهيدا كما اقتضاه اطالقهم بعد متام الدفن                 با
خلرب فيه و ضعفه اعتضد بشواهد على انه من الفضائل فاندفع قول ابن عبد السالم انه                

 .بدعة
 ادعيتم ان التلقني من مستحبات االمام النووي و ليس من مستحبات            - ٥

                                                 
 .]. م١٦٥٩[.  هـ١٠٧٠امحد القليويب الشافعي تويف سنة ) ١(
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اقول هذه دعوى ان للمستحب قسمني قسما        ... املصطفى صلّى اهللا عليه و سلّم      
للمصطفى صلّى اهللا عليه و سلّم و قسما لالمام النووي فهذه تقتضي ان لكم نبيا آخر                

لو كان نيب من بعدي لكان      (هو االمام النووي فعلى هذا ما تقولون يف هذه القضية           
عد املنطق  لكن مل يكن عمر نبيا ينتج انه مل يكن نيب من بعدي كما تقتضيه قوا              ) عمر

من ان استثناء نقيض التايل ينتج نقيض املقدم فعلى هذا يقتضي انه ليس للمستحب               
قسمان كما ادعيتم فان كان لكم نقل يوافق ما ادعيتم فأتوا به و اال فما تقدم من انه                  

 .ليس للمستحب قسمان هو املعول عليه لدي و لديكم
زية يف هذه االغفال لكم     اقول ما امل  ...  ادعيتم انكم من مغفلي التلقني     - ٦

و اعملوا بقولكم   ... فأتوا به القتدي بكم و اال فاملزية هى العمل للموتى بالتلقني           
سابقا استهزاء يف جوابكم الثالث فان فيه اى التلقني خريا عظيما و نعمة عظمى ال                

... توجد يف غريه اهـ فان كان جوابكم ان املزية ترك التلقني و التمسك بالتثبيت              
ل ان التلقني سنة على ما قامت به احلجة و التثبيت سنة فهما سنتان فمن اين املزية                 اقو

يف الترك لسنة و التمسك بسنة اخرى فاحلق ان املزية اخذ السنتني فافهموا و تفكروا،               
قال الفقهاء يسن بعد الدفن التثبيت و التلقني اهـ خملصا          ... و يل نقل يوافق ما تقدم     
لف ما تقدم فأتوا به و اال فما تقدم هواملعول عليه لدي              فان كان لكم نقل خيا     

 .هذا... ولديكم
...  ادعيتم انكم عاملون بالتثبيت اتباعا ال الجل دعوة من اقرباء امليت           - ٧

اقول اين ان شاء اهللا تعاىل ملشاهد لكم يف مشهد عظيم اذا مت دفن امليت و كنتم انتم و 
 الوقت فان اجتمعتم كلكم على قرب امليت        مجاعتكم حاضرين فيه فما صنعكم يف ذلك      

واقفني عنده سائلني التثبيت فاين ملتيقن انكم عاملون بذلك اتباعا ال للدعوة و انكم               
من الرجال الفعالني باالقوال و اال فاين ملتيقن انكم من الرجال القوالني فقط و ان                 

ب فهمي القاصر   دينكم كالم يف كالم فقط على ان للدعوة من اقرباء امليت على حس            
ما يثاب عليه و يل نقل يوافق ما ادعيته و هو ما قاله الرسول االعظم صلّى اهللا عليه و                   

من دعا اىل هدى كان له من االجر مثل اجور من تبعه و ال ينقص ذلك من                 (سلّم  
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 احلديث فال خيفى عليكم ان التثبيت من اهلدى و كذا التلقني على ما              )اجورهم شيئا 
 فثبت ان الدعوة من اقرباء امليت يثاب عليها فان كان لكم نقل خمالف   قامت به احلجة  

ملا تقدم فأتوا به و اال فما تقدم هو املعول عليه لدي ولديكم فال فائدة بيننا يف تطويل                  
 انتهى  ١٣٤٥ شعبان سنة    ١٧امساعيل توان   . املناظرة بعد فاقبلوا مين مزيد السالم     

 .حبروفه

حباب حسن اخلتام اعلموا ايها االحباب وفقين اهللا         اسأل اهللا يل و لال     :خامتة
تعاىل و اياكم لطاعته ان اقوال العلماء العاملني بالشريعة احملمدية مرتبطة بعضها ببعض             
كارتباط الظل بالشاخص فما فصل عامل ما امجل يف كالم من قبله اال بنور متصل من                

صل النيب صلّى اهللا عليه و      صاحب الشرع املصطفى صلّى اهللا عليه و سلّم فلو مل يف           
سلّم بشريعته ما امجل يف القرآن لبقي القرآن على امجاله و لو مل يفصل االئمة                  
اجملتهدون ما امجل يف السنة لبقيت على امجاهلا و هكذا اىل عصرنا فلوال ان حقيقة                
االمجال سارية يف العلماء ملا صنفوا متون الكتب و ال وضعوا الشروح و ال احلواشي               

يها فالدليل على ثبوت االمجال يف الكتاب و ثبوت التفصيل يف السنة قوله تعاىل لنبيه عل
 فان البيان وقع بعبارة )٤٤:  النحل *ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزِّلَ ِالَْيِهْم(صلّى اهللا عليه و سلّم 

يان و  اخرى غري عبارة الوحي الذي نزل عليه فلو كان علماء املذه االمة استقلوا بالب              
تفصيل اجململ و استخراج االحكام من القرآن بانفسهم كما قاله الوهابيون ألكتفى             
من رسوله صلّى اهللا عليه و سلّم بالتبليغ من غري امر بالبيان فلو ال بيان رسول اهللا                   
صلّى اهللا عليه و سلّم ما امجل يف القرآن و بيان اجملتهدين ما امجل يف السنة ملا قدر احد 

و لو مل يبني لنا الشارع املصطفى       ... ذلك هكذا قاله العالمة شيخ االسالم     منا على   
صلّى اهللا عليه و سلّم بسنته احكام الطهارة و الصالة و الزكاة و سائر االمور الدينية                

و ... ملا اهتدينا لكيفيتها من القرآن فالنيب صلّى اهللا عليه و سلّم بني ما يف القرآن                
و العوام املقلدون هلم كانوا متمسكني با الكتاب و          ... لسنةاجملتهدون بينوا ما يف ا    

السنة و اال فقد متسكوا بغريمها كاملتوهبني اخلارجني عن االئمة االربعة فال ريب يف ان        
من اضله اهللا فال هادى له فاذا علمتم ايها االحباب ان الواجب علينا اتباع العلماء                
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تقرر من بيان االدلة فاعلموا ان الواجب ايضاً         العاملني و تقليد االئمة اجملتهدين مبا        
و االقتداء باقوال   ... االميان و التصديق مبا جاءت به الرسل و ان مل نفهم حكمته            

حىت يأتينا عن الشارع املصطفى صلّى اهللا عليه و ... االئمة اجملتهدين و ان مل نعلم علته 
 و التصديق بشرائع الرسل     و قد نقل االمجاع على وجوب االميان      ... سلّم ما خيالفه    

و كذا يقال يف مذاهب     ... كلهم و ان اختلفوا يف الشرائع الهنا كلها حق مع اختالفها          
االئمة اجملتهدين االربعة فاهنم على حق و هدى فلذلك جيب علينا االتباع و التقليد و               

ى عني  و ان شاهدنا تباينها و ختالفها حىت مين علينا املوىل باالطالع عل            ... االقتداء
فكل ... فان مجيع مذاهب االئمة االربعة ترجع اىل الشريعة املطهرة        ... الشريعة املطهرة 

فان اجملتهدين  . و كل ما جاءنا عن علمائنا اقتدينا به       ... ما جاء من ربنا او نبينا آمنا به       
الن ... مأمورون مبا ثبت يف الكتاب و السنة كما ان املقلدين مأمورون باتباع االئمة            

و ان كان قول    ... و اما املقلد فليس له اال قول اجملتهد       ... وص خمتصة باجملتهد  النص
الفقهاء اجملتهدين خمالف للنص قدم قوهلم جلواز كون النص مؤوال او خمصصا او               

و اليه  ... منسوخا يعرف ذلك اجملتهد دون املقلد و اهللا سبحانه و تعاىل اعلم بالصواب            
و ناظر هذه الرسالة ... يل و لسائر االخوان و االحبابو اهللا اسأل ... املرجع و املآب  

هذا آخر ما اردناه من التحبري و فتح لنا به العليم           ... ألقوم طريق ... اهلداية و التوفيق  
و ان كان خطأ فمن فهمي      ... اخلبري فان كان صوابا فمن فضل جود املوىل الكرمي         

ة و السالم على من كان لالنبياء       و الصال ... و امحد هللا على التمام      ... القاصر السقيم 
 ذى احلجة املباركة سنة     ١٥و كان الفراغ من تبييضها عند زوال يوم االربعاء          . اخلتام
 . من اهلجرة النبوية على صاحبها افضل الصالة و امت التسليم١٣٤٥
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 تقاريظ العلماء شيوخا و شبانا
 :هللاقال العامل العارف باهللا االمام الورع أبو عبد ا

و الصالة و السالم على     ... بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا على نعمائه       
اما بعد فقد اطلعت على الرسالة      ... افضل انبيائه و على آله و اصحابه و اكابر اوليائه         

ـ  للعامل الفاضل الشيخ مصطفى بن ابراهيم      ) نور اليقني يف مبحث التلقني    (املسماة ب
صحيح و سديد موافقا لالحاديث و اآلثار و اقوال          الكرميي فوجدت فيها ما هو       

ال دواء له عند    ... العلماء الثقات من اهل السنة و اجلماعة فمن قال خبالفه فهو سقيم             
 .كتبه العبد الفقري عباس بن عبد الرمحن السيامي الشافعي... احلكيم

 
 )ماحملقق االديب املدرس يف اجنم االسال... قال العامل الفاضل اهلمام (

و صالة و   ... بسم اهللا الرمحن الرحيم محداً ملن انزل القرآن نورا و هدى           
اما بعد فقد طالعت هذه     .. سالما على نبينا حممد و على آله و صحبه جنوم االقتداء           

الرسالة من اوهلا اىل آخرها فوجدت اهنا مشتملة على نقول العلماء و الفقهاء                
ال حيتاج السائل معه اىل طلب التصحيح هذا        املنصوصة يف ان التلقني سنة نصا صرحيا        

علقه الفقري اىل ربه    ) ١٣٤٥(ذي احلجة   ) ١٤(و العلم امانة عند اهله و اهللا اعلم          
 .امساعيل توان
 
) العامل الفاضل املدرس يف قرى الفالح     ... و قال الشيخ الورع العارف باهللا     (

و الصالة و السالم على     . ..احلمد هللا الذي نصر العلماء بردهم على اقوال املبتدعني        
... و على آله وصحبه الذين قصموا بسيفهم كل ملحد من اخلارجني          ... سيد املرسلني 

اما بعد فقد طالعت املذكور يف هذه الرسالة الستاذنا العامل الفاضل الشيخ مصطفى بن     
ابراهيم الكرميي فوجدت فيها ما هو حق موافق لالحاديث و اقوال العلماء و اهللا اعلم               
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 .امساعيل عثمان الشكري... كتبه العبد الفقري للبارئ
 
 )احلاوي اشرف الفضائل.. و قال العامل الورع الفاضل(

و جعلهم  ... بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا الذي انار الكون بالعلماء          
و انار احلكمة يف قلوهبم فاستنارت حىت بلغت عنان          ... سببا لرفع الفتنة و البالء    

اقبلوا معاشر االحباب بكشف هذا الدين الذي عم على قلوب العوام هذا            ... السماء
... و شيخنا الفاضل  ... فاين قد طالعت هذه الرسالة الستاذنا الكامل       ... االفتاء

فوجدت فيها ما هو حق صحيح موافق للكتاب و السنة و امجاع االمة و اقوال                  
قني و غريه النه حق فماذا بعد احلق        و الئق للرد على اقوال القائلني ببدعة التل       : العلماء

 .عبد احلميد بن يعقوب احلسين: كتبه العبد الفقري اىل مواله الغين.. اال الضالل
 
 )و قال شاب اديب عامل فاضل جنيب(

و الصالة و السالم على     ... بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني       
 اما بعد فقد اطلعت على الرسالة       ...و على آله و صحبه امجعني     ... اشرف املرسلني 

ـ   الستاذنا و مرشدنا علما و ادبا الشيخ         )نور اليقني يف مبحث التلقني    (املسماة ب
فوجدت اهنا مشتملة على ادلة التلقني من       ... مصطفى بن ابراهيم الكرميي السيامي    

رض و رب احلق انه قد قام عن االمة بف... اآليات و االحاديث و اقوال العلماء الثقات
فابطل اقوال الزائغني املبتدعني من اخلوارج الذين ضلوا انفسهم و اضلوا             . الكفاية

املسلمني بقواطع النقول و فرح به اهل احلق و متسك بكالمه الفحول فال احد منهم                
يقول اال انه حق و صواب و مقبول فحسيب االبتهال اىل اهللا تعاىل ان جيزي املؤلف                 

رسالة سببا هلداية الناس اىل طريق مستقيم جباه سيدنا حممد احسن اجلزاء و جيعل هذه ال    
ذي احلجة  ) ١٧(النيب الكرمي عليه افضل الصالة و امت التسليم و احلمد هللا رب العاملني              

 *منقه العبد الفقري اىل عفو اهللا عيد بن حممد اوان بن عبد اهللا) ١٣٤٥(املباركة 
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 ..)االمام اهلمام ... القارئ الكامل... و قال العامل الفاضل(

 )يف مسجد قوة االسالم(

بسم اهللا الرمحن الرحيم ربنا افتح بيننا و بني قومنا باحلق و انت خري                 
و ما لنا ال نؤمن باهللا و ما جاء نا من احلق و نطمع ان يدخلنا ربنا مع                   ... الفاحتني

و امرنا ... اليقنياحلمد هللا الذي وفق من امتثل امره لطاعته من اهل ... القوم الصاحلني
َوذَكِّْر فَِانَّ الذِّكَْرى َتْنفَُع    (قال تعاىل   .. من االحياء و امليتني   .. بتذكري اخواننا املؤمنني  

و قال يف حقهم    ..  و مل ينكره االّ الضالون املضلون      )...٥٥:  الذاريات  *الُْمْؤِمِنَني
 و الصالة و السالم على      )٦٨:  االنعام  *َنيفَالَ َتقُْعْد َبْعَد الذِّكَْرى َمَع الْقَْوِم الظَّاِلمِ      (

و هنانا عن مفارقة اهل السنة و ... النيب الذي امرنا باتباع اهل اهلدى من ائمة املسلمني
 و  )عليكم بسنىت و سنة اخللفاء الراشدين     (اجلماعة حيث قال صلّى اهللا عليه و سلّم         

اما بعد .. د من املبتدعنيالذي قصموا بسيفهم كل ملح    . على آله و اصحابه و التابعني     
 للفاضل العامل )نور اليقني يف مبحث التلقني(فقد اطلعت على هذه الرسالة املسماة بـ

الكامل استاذنا و مرشدنا علما و ادبا الشيخ مصطفى الكرميي ابن ابراهيم السيامي              
ملة فوجدت اهنا مشت  ... و هدانا اىل احلق بدرسه و تعليمه      ... نفعنا اهللا تعاىل بعلومه   

على ما اعد للمتوهبني من نار السموم و السيوف الصوارم حىت حترق و حتارب به                
و هم  ... و خرجوا عن االئمة االربعة مجيعا     ... القوم الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا      

مث وسوسوا يف صدور    . شياطني االنس الذين ظهروا اآلن يف ناحية من نواحي سيام          
.. و قيل من املتعصبني و قيل من املفسدين       .. ملطعوننيالعوام مع ان امامهم قيل من ا      

الذين جعلوا انفسهم من املفسرين و من اجملتهدين و ال حول و ال قوة اال باهللا العلي                  
الذين شبهوا للعوام امور الشريعة و      .. بل هم يف افسادهم كذرية ابليس اللعني      . العظيم

و من  .. الضاللة ال من اهل اهلداية    فهم من اهل الفتنة و      .. الدين بالشبهات الوهابية  
و قد قال   ... ال من العلماء بل هم و اهللا ممن اتبع هواء بغري علم اليقني             ... اجلهالء
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 اهـ و   )ال يؤمن احد كم حىت يكون هواه تابعا ملا جئت به          (صلّى اهللا عليه و سلّم      
عمل مبا يف هذه    اهللا يهدي من يشاء و هو اعلم باملهتدين فيلزم من نور اهللا بصريته ان ي              

وفق ... ففيها نور و هدى   ... الن احلق قد ظهر فيها و بدا      ... الرسالة و جيعله مستندا   
و عم هبا النفع يف احلال و االستقبال ربنا ال تزغ قلوبنا            ... اهللا لطاعته مؤلفها املفضال   

 و صلّى اهللا عليه و سلّم     ... بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رمحة انك انت الوهاب           
 .و احلمد هللا رب العاملني... و على اآلل و االصحاب

 .يوسف بن عبد اهللا السيامي املهدوي... منقه العبد الفقري اىل ربه القوي
 
 )الشهري باخلطيب. العاقل اللبيب.. و قال الرجل العامل االديب(

.. بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا الذي اظهر لنا الطريق اىل الشريعة الغراء            
و الصالة و السالم على النيب      ..  ارشدنا اىل معرفة احكام فروعها احلنيفية السمحاء       و

اما بعد فاين قد طالعت هذه الرسالة        .. و على آله و اصحابه الشرفاء     ... املصطفى
الشيخ مصطفى  . لشيخنا العامل الفاضل املسموع كالمه يف كل ناحية         .. البهية

.. ا وجدت فيها و ريب اال ما هو حق و سديد          فم... ابن ابراهيم السيامي  .. الكرميي
و مطابق لالحاديث .. من االدلة الشرعية.. موافق ملا ذهب اليه اهل االجتهاد و التقليد       
فمن متسك مبا فيها من سنية التلقني و ... و اآلثار و اقوال العلماء و قواعدهم االصولية

 ببدعة التلقني و غريه فقد      و من اعرض عنه و قال     .. غريه فقد متسك حببل اهللا املتني     
حسبنا اهللا و نعم الوكيل و ال حول و ال قوة اال باهللا             .. غوى و اتبع ما تتلوه الشياطني     

ربنا آتنا يف الدنيا حسنة و يف اآلخرة حسنة و قنا عذاب النار و صلّى               .. العلي العظيم 
مد هللا رب   اهللا و سلّم على النيب املختار و على آله و صحبه الربرة االخيار و احل                

 .العاملني
 )عبد اهللا ابن امساعيل اخلطيب.. رقمه العبد الفقري اىل مواله اجمليب(
 

و الشجاعة و االدب و      .. العامل ذوالورع التام  .. و قال الفاضل اهلمام   
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 :الصالح و النسب
و اراين الباطل باطال فاجتنبه صالة و        ... محداً ملن اراين احلق حقا فاتبعه     

و ان كان احلديث ضعيفا     .. ر ابا امامة بتلقني امليت بعد االهالة       سالما على من ام   
و على آله و اصحابه القائلني يا فالن ابن فالنة قل           .. فاتفقوا على العمل به يف الفضيلة     

الذين حدثوا يف طريق   .. ريب اهللا و ديين االسالم فلم جيترئ على انكاره اال اهل الطغام           
و سلكوا مسالك االبتداع    ... فغريوا االوضاع .. ليلمن غره السبيل و اضل به مخار ال       

و خالفوا ما امر اهللا به للمسلمني       .. مث ال يقبلون اقوال العلماء و ليسوا من الفقهاء         
اَِطيُعوا اَهللا  و  و بقوله تعاىل    .. فَْسئَلُوا اَْهلَ الذِّكْرِ  باتباع العلماء و سؤاهلم بقوله تعاىل       

و ما كيدهم اال    .. بل جهلوا و ضلوا سبيل الصواب     .. ي اْالَْمرِ َواَِطيُعوا الرَُّسولَ َواُولِ  
اما بعد فقد طالعت هذه الرسالة اجلميلة للعامل الفاضل ذي الفضائل الكاملة .. يف تباب

فوجدت اهنا مشتملة   . استاذنا و مرشدنا الشيخ مصطفى الكرميي ابن ابراهيم السيامي        
 من اقوال العلماء االخيار، قد صرح على نقول من نص قرآن و حديث و آثار و نقول
  *َوذَكِّْر فَِانَّ الذِّكَْرى َتْنفَُع الُْمْؤِمِننيَ    (هبا العلماء االعالم من سنية التلقني و قال تعاىل          

 . شعراً)٥٥: الذاريات
 زالت هبا الفنت اليت نارت هبا* قد ضاءت الشمس السيام و جنمها 

 اكب زاهقة بشماهلاضاقت كو* و البدر يطلع يف جنوب سيامنا 
 لتوافقت نور اليقني و شرقها* و مجاعة النجم اليت يف وسطها 

 و بقية ذابت هبا) م(و ) ع(من * فالكوكبان يضلالن ببدعة 
 )حممود فيايت ابن حممود خمتار... منقه العبد الفقري اىل مواله الغفار(
 
 )قال الشاب االديب، العاقل اللبيب، العامل الفاضل احلسيب(
دا ملن وفق من اصطفاه من عباده حلماية هذه الشريعة، و جعلهم اكرب              مح

مرشد يف هذا العامل ملن اراد ان يستنري بانوار علومهم و يستضئ باضواء معارفهم                
و افاض عليهم سجال السعادة و سحائب امداده فصاروا هداة عباده لدين            .. الشريفة
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.. رير السداد فغدوا للناس منارا كاالعالمو اهلهم لالرشاد و حترير املراد و تق. االسالم
و كشف  . و اشرقت يف قلوهبم مشس املعارف و بدر العوارف فكانوا مصابيح الظالم           

و ازاح عن قلوهبم غشاء     .. و فتح هلم مقفالت االبواب    .. هلم عن املشكالت احلجاب   
نجاح يف ساعة   و اشهد ان ال اله اال اهللا شهادة ارجو هبا الفالح و الفوز و ال              .. االوهام
القائل .. و اشهد ان حممداً عبده و رسوله و حبيبه و خليله مصباح الظالم             .. القيام

صلّى اهللا ..  و ناهيك بذلك من بشارة و اعظام )..من يرد اهللا به خريا يفقه يف الدين       (
.. عليه و على آله و صحبه الذين مأل اهللا قلوهبم مبعرفته فنهضوا خلدمته بارشاد االنام              

و بعد فقد اجاد فيما افاد موالنا االستاذ         .. وا جنوم االهتداء ملن رامه هبديهم     فصار
الشيخ مصطفى الكرميي ابن ابراهيم السيامي ال زالت .. العامل الفاضل.. املرشد الكامل

مؤلف هذه .. اشعة مواعظه احلسنة تنري القلوب بعلومه و تقر العيون مبنطوقه و مفهومه          
و .. اليت تقر هبا العينان   .. ا حوته من النقول و العبارات اللطيفة      و م ... الرسالة املنيفة 

و جيلو يف كل قلب     .. لقد اتى فيها مبا حيلو يف عني كل بصري        .. تصغي اليها االذنان  
على ما لديه من غزارة املادة و طول         .. و دليل ظاهر  .. و اهنا لربهان باهر   .. خبري
حبيث خدم العامة   ... زا اهللا خري اجلزاء   فج.. و حسن السجية و كثرة االطالع     .. الباع

و .. فقد اعددهتا يل فخرا مؤبدا و ذخرا نافعا يف الدين و الدنيا           .. هبذه اخلدمة املرغوبة  
فقمت مبا  .. و االبتهاج ببدائع مكنوهنا   .. حصل يل هبا السرور بلوامع مضموهنا      
ه و تشويقا ملن    ترغيبا ملن اراد ان يقتدي ب     .. استطلعت من رسوم تعظيمها و تبجيلها     

و ملثل هذا   .. رام ان يتنافس يف مثل هذا العمل الذي ينبغي ان يتنافس فيه املتنافسون            
و ليس للعقل بعد    .. و كل ذلك مرجو و حاصل ان شاء اهللا تعاىل         .. فليعمل العاملون 

ذلك اظهار اجملادلة فاملخاصمة فاملكابرة و صدور اجمللة طعنا يف الدين اذالال للشريعة              
دسة و استهزاء بالعلماء الذين هلم نفوس مسيعة مطيعة منيعة فاى امحق يبقى مغمورا              املق

.. مكبال يف سجن هواه و قبيح فعله حمجوبا عن لطائف عقله           .. يف ظلمات جهله  
و اسوأ  ... معرضا عن الدرجات العليا،، سابقا اىل هواه ليوقعه يف اهوى املهاوي            

و قلة مراقبته للجليل الذي ال خيفى عليه شئ يف و ما ذلك اال لعدم انصافه ... املساوي
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ليقال انه  .. و حيسب انه حيسن صنعا    .. االرض و ال يف السماء و يعلم خائنة االعني        
لن .. أما و اهللا ان هؤالء العلماء الذين كانوا نوراً يف ظلمة العصور           .. عصري متمدين 

 على احلق ال يضرهم من      حيث ال تزال طائفة من االمة قائمة      .. يكونوا يف طلمة النور   
نسأل اهللا تعاىل و هو خري مسئول و خري مأمول ان يزيل            ... خالفهم حىت يأيت امر اهللا    

و ... و شغلتنا بظواهرنا  .. اليت عاقتنا عن اصالح بواطننا    .. عنا بفضله ظلمات بصائرنا   
و .. ان يعيننا على هذا الزمان الصعب الذي ظهرت فيه الفنت و اشتد فيه البأس و احملن       

و ما ذلك اال من عالمات اخلذالن و من اسباب          .. بني اخللق .. شاع فيه ظالم الباطل   
اىل صراط  ... و ان يقذف يف قلوبنا نورا يهدينا به عند تراكم اهلوى            .. اخلسران
 .و اهللا اعلم باحلق و الصواب.. و انه غفور رحيم.. مستقيم

 م سيام وت سكيتعبد الرمحن بن قاس.. كتبه العبد الذليل اسري ذنبه
 
 ..)الفاضل الورع ذو التدقيق.. و قال االمام العامل ذو التحقيق(

 ..بيانا على جبينه نور
بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا الذي وفق من اختاره من عباده لرد               
شبهات املضلني باالدلة الساطعة و قيض من اصطفاه من خلقه لقمع عيالت املفسدين             

لقاطعة و الصالة و السالم على سيدنا حممد الذي قام لنصرة الدين            مبرهفات الرباهني ا  
و على آله و اصحابه الربررة الكرام اما بعد فقد طالعت هذا الكتاب               .. خري قيام 

ـ  فقد ..  فوجدت ما فيه حقاً موافقا للصواب      )نور اليقني يف مبحث التلقني    (املسمى ب
قد ظهر  .. ليمان مولوي بنقول جليلة   رد مؤلفه بكالمه رداً بليغا على ما قاله حممد س         

من كالمه ان حممدا سليمان مولوي و مجاعته يف ارض سيام من اهل الفتنة و                  
الهنم خالفوا اقوال مجهور العلماء الذين قد مضى كالمهم من مدة الف سنة .. الضاللة

مث .. كلهم متفقون على اتباع اقوال العلماء االعالم      .. ونيف منتشرا يف اقطار االسالم    
خالفوا هؤالء اجلمهور و خطّؤهم و      .. جاء يف هذا الزمان فرقة قليلة و طائفة ذليلة         

منعوا الناس عن اتباع اقواهلم و عن العمل مبا يف كتبهم اال و اهللا ال جيوز الحد ان                   



- ١٢٥ - 

 

يسمع كالم تلك الفرقة الذليلة،، بل جيب عليه ان يرمي كالمهم يف قعر البحر كما ال                
 اين تأملت فيما اشتملت عليه من       )العود اىل املرام  ( باحد منهم،    جيوز الحد ان خيتلط   

النقول فالفيته مطابقا للمنقول،، فما تضمنه هو احلق الذي ال شك يف انه الصواب،،              
فمن اعرض عنه و متسك بغريه فهو على بطالن و تباب،، يعلمه ذووا االلباب و                 

جليل تقر به اعني العلماء و االعيان و باجلملة انه حلري بالثناء و التبجيل،، و انه لسفر         
تسر له صدور اهل العرفان،، و ال غرو فان مؤلفه نابغة زمانه و نادرة اوانه االستاذ                 
الكامل اجلامع المور الفضائل شهد به القاصى والداين الشيخ مصطفى الكرميي،، ابن            

 و الوفاء انه على     ابراهيم السيامي،، جزاه اهللا افضل اجلزاء، و اناله منازل اهل الصدق          
 .ما يشاء قدير،، و باالجابة جدير،، ينبغي ان ينشر هذا الكتاب يف اقطار االسالم،

 كتبه العبد الفقري اىل املعبود،، عبد الكرمي مها ناق وت ساكيت بن حممود
 
 )و قال عامل شاب ذوفضل عظيم،، نبيل ذكي ذو فهم سليم،، جنيب ذو نسب كرمي(

 الرحيم رب مبا انعمت علي فلن اكون ظهرياً           بسـم اهللا اهللا الرمحن    
للمجرمني،، و ال ناصرا العداء دينك من احملرفني و املبتدعني،، بل انصر من ذب عن               
محى شريعتك الغراء،، و حمجتك الواضحة البيضاء ملا من اهللا الرزاق ذوالقوة املتني              

الفاضل االملعي،،  بوقويف على هذا املوضوع احلاوي لبيان حكم سنية التلقني جلامعه            
الفيته و رب احلق موافقا ملا جرى       .. الشيخ مصطفى الكرميي،، ابن ابراهيم السيامي     

عليه بعض مجاهري السنة و اجلماعة،، مشيدا بالرباهني املرهفة و النصوص الساطعة،،             
مبطال مجيع ما اتى به الزائفون املبتدعون من وساوس االفكار و االقوال و الترهات و               

 و املغالطات و شبهات االنظار،، حيث استهدفوا سهام املالم و نصبوا              السفسطة
انفسهم غرضا لرشف نبال ألسنة االنام،، وادعوا ان التلقني من حيز البدعة الضالة،، و              
طفقوا يطعنون على من خالفهم يف الفتوى بسنيته من علماء امللة،، و مستندهم و ان               

بعض اهل الفضل و العرفان،، فهل يسوغ ملن        كان بديهي البطالن الذي ال يرتاب فيه        
، ان يسكت سكوت االبكم عن مثل هذه القضية او !له ادىن مسكة من الفنون الفقهية  
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بل يتحتم عليه   ) ال(يقول ال منفعة يف ابطال الباطل،، اذ هو من قبيل حتصيل احلاصل             
ت القواعد،، ان يتصدى للرد على ذلك القول الكاسد و هدم ما استندوا اليه من واهيا

النه منكر فانكاره واجب و فتنة فاماطنها ضرب الزب،، كما امر صاحب الشريعة              
من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فان       (بالغرر احلسان،، بقوله صلّى اهللا عليه و سلّم         

،، و اشار اىل وجوب    )مل يستطع فبلسانه فان مل يستطع فبقلبه و ذلك اضعف االميان          
 البدع و   او قال إذا ظهرت الفنت    (امي عن دينه املبني،، بقوله      امخادها ناصرا من حي   

سبت اصحايب فليظهر العامل علمه و من مل يفعل ذلك فعليه لعنة اهللا و املالئكة و                 
 فلذلك وثب اليهم ذو الكمال و االدب وثبة االسد و محل عليهم محلة              )الناس امجعني 

به هباء منثورا،، و سقاهم سم      الفارس على من عصى و مترد،، فجعل مجيع ما جاؤا           
و القمهم حجر   .. احلتوف،، و رماهم بشهب براهنه الثاقبة حىت ارغم منهم االنوف         

و باجلملة قد وىف هلم     .. السكوت مبا ثبت يف الكتاب و السنة و ما قام عليه االمجاع           
و فللَّه دره من عامل ال تأخذه يف اهللا لومة الئم فقل جاء احلق               .. الكيل صاعا بصاع  

 شعرا.. زهق الباطل و فاق اجليد احمللي على العاطل
 إذا ما الصفر يف السوق قد غال* و ال ريب ان الترب ينقص قدره 
 تأمل فبعض القول تلقاه جممال* و ليس سواء ذو علوم و جاهل 
 و ال كل ذي ريش من الطري اجدال* و ال كل ذي ناب من الوحش ضيغم 
اجلالل ان جيزيه خري اجلزاء و جيعله يف زمرة فحسيب االبتهال اىل ذي العزة و 

االصفياء و حيرسه من كيد الظاملني و احلاسدين انه على ما يشاء قدير و باالجابة                 
 جدير

 منقه العبد الفقري اىل اهللا الرزاق حسنني بنكوك سيام مها باق 
٣٤٥ ١١ ٣٥ 

 
 )و قال عامل مدقق يف علمه ورع حمقق يف حكمه(

 امحدك اللهم ان ابقيت يف هذا العامل طائفة ظاهرين          لّرحيمبسم اهللا الّرمحن ا   
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و اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ... على احلق ال يضرهم من خالفهم اىل ان يأيت امر اهللا
ال شريك له شهادة اجنو هبا من ان انظم يف سلك من اضله اهللا و اشهد ان سيدنا                    

ا ظهور املعاندين حبججه القاطعة     حممدا عبده و رسوله الذي ارسله اهللا باحلق قاصم         
ورب اخللق قد قام    ...  و اصحابه الذين جاهدوا يف سبيل اهللا       صلّى اهللا عليه و سلّم    

فقد طالعت  ) اما بعد (بنصرة هذا الدين من فرغ نفسه هللا و راقبه يف سره و جنواه،               
فاضل الورع  لعمنا و استاذنا العامل ال)نور اليقني يف مبحث التلقني(الرسالة املسماة بـ

الكامل صدر املدرسني بقية احملققني مصطفى الكرميي ابن ابراهيم السيامي نفعنا اهللا             
تعاىل بعلومه، و فتح علينا بدرسه و تعليمه فما وجدت ما فيها اال نقوال صحيحة، و                
نصوصا واضحة موافقة للكتاب و السنة و اقوال العلماء و امجاع الفقهاء من اهل                

 فمن قبل ما فيها و متسك به فقد متسك حببل اهللا، و من اعرض عنه                السنة و اجلماعة،  
و ذهب اىل غريه فقد غوى و اتبع هواه، اللهم اين ابرأ اليك من كل من انكر اقوال                   

ايها االحباب ال تسمعوا اقوال املتوهبني يف       ) و ال ينكرها اال من اعماه اهللا      (العلماء  
اهنم سقام و لئام، فمن اقبل عليهم و متسك         ارض سيام و غريها و ال تلتفتوا اليها ف        

باقواهلم فقد استهدف نفسه لسهام املالم، سيما قول رئيس الشياطني و كبري االباليس             
و سائر اتباعه يف ارض سيام، الذين توهبوا و تركوا مذاهب االئمة االربعة، فكانوا               

ن املهالك، و ان    مفارقني ألهل السنة و اجلماعة، اسأل اهللا يل و لالحباب النجاة م            
يسلك يب و هبم اوضح املسالك، انه بكل خري كفيل، و هو حسبنا و نعم الوكيل، هذا 

 صلّى اهللا عليه و     و حديث النسائي عن عرفجة بن ضريح االشجعي قال رأيت النيب           
 اى شرور و    )انه سيكون بعدى هنات و هنات     ( على املنرب خيطب الناس فقال       سلّم

 اى خالف ما اتفق عليه املسلمون تفريقا بني          ) اجلماعة فمن رأيتموه فارق  (فساد  
 صلّى اهللا عليه و سلّم    املسلمني و ايقاعا للخالف بينهم او يريد انه يفرق امر امة حممد             

فان يد اهللا مع اجلماعة و ان ( اى ادفعوه و ال متكنوه مما يريد )فاقتلوه(كائنا من كان 
ه و نصره مع املسلمني اذا اتفقوا        اى حفظ  )الشيطان مع من فارق اجلماعة يركض     

 اهـ و حديث ابن ماجه و       )فمن اراد التفريق بينهم فقد اراد صرف النصر عنهم        (
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 هذا، و قد اتفق املسلمون على ان التلقني          )ان امىت ال جتتمع على ضاللة      (غريه  
مستحب كما هو املنصوص يف هذه الرسالة فصار اتفاقهم عليه حقا فماذا بعد احلق اال 

الل، اسأل اهللا يل و لالحباب التوفيق اىل اقوم طريق و هلذا وضعت امسي                  الض
 .للتصديق

 )كتبه العبد الفقري اىل مواله الكرمي حسن بن حسنني بن ابراهيم(
 
 )قال االمام العامل الفاضل الذكي العاقل(

و جنين من   ..  رب زدين علما و احلقين بالصاحلني      بسم اهللا الّرمحن الّرحيم   
ملا من اهللا تعاىل على بوقويف .. و قين شر الزلل.. و وفقين حلسن العمل   .. املنيالقوم الظ 

علّي هذه الرسالة للعامل الفاضل الورع الكامل الشيخ مصطفى الكرميي ابن ابراهيم             
السيامي رأيت ما فيها نكات دقيقة و عبارات فائقة و حتريرات مطابقة لالدلة و                

ر و اقوال االئمة اجملتهدين و قواعد العلماء الثقات النصوص من الكتاب و السنة و اآلثا
و مآخذ الفقهاء و اسانيد احملدثني فبما فيها ترد اقوال املتوهبني الذين قالوا ان التلقني               

  صلّى اهللا عليه و سلّم     بدعة و التوسل باالنبياء بدعة و القيام عند ذكر والدة املصطفى          
ت التقريظ راجيا االجر و الثواب من       بدعة فمن هذا علقت على هذه الرسالة كلما       

امللك الوهاب منبها على ان من افىت خبالف ما فيها فقد القى نفسه يف اشد العذاب و                 
يكون مثله كمثل من ختيل يف املنام و رأى الشئ فظن انه فرس فقام و اخذ جلاما من                  

مث داخل الدار و وضعه يف يف محار الوحش فهرب منه اىل الصحراء حىت غاب عنه                 
انطلق اىل السوق فقال ملن فيه اين الفرس الذي جاء فانكر اهل السوق فوقعت الفنت               
حىت طفقوا يتقاتلون و رفع االمر اىل ذى رأى سديد فحكم عليهم بان يرشدوا اىل                
احلق حىت يرون احلق حقا و الباطل باطال فال ينبغي ملن له مسكة من العلم ان يسكت                 

اذا ( صلّى اهللا عليه و سلّم    قال  . لساكت عنه ملعون  عن رد اقوال املتوهبني فان ا      
ظهرت الفنت او البدع و سبت اصحايب فليظهر العامل علمه و من مل يفعل ذلك                 

 اعلموا ايها االخوان ان املتوهبني افتوا مبا يف         )فعليه لعنة اهللا و املالئكة و الناس امجعني       
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افعي مع ان مذهب الشافعي كتبهم و زعموا انه حق وصواب و تركوا مقال االمام الش
افضل املذاهب ملا اتفق ان بعض االولياء رأى يف منامه املوىل جل و عال فقال يا رب                 
بأى مذهب اشتغل فقال له مذهب الشافعي نفيس، مث قالوا ان التلقني بعد الدفن بدعة               
ضاللة النه ليس له اصل بل مقيس العلماء، يفهم من هذا ان املتوهبني مل يتمسكوا                

و ) ٢٨: فاطر*  ِانََّما َيْخَشى اللَََّّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََمُؤا     (قوال العلماء مع ان قوله تعاىل       با
 يشريان اىل االمر باتباعهم و ايضا       )العلماء ورثة االنبياء  (  صلّى اهللا عليه و سلّم     قوله

ة على العلماء الثقات مباين شريع    * ان القضية لكل نيب علماء و لكل علماء حديث           
 صلّى اهللا    فيا بئس الذين تركوا اقوال العلماء فقد قال         صلّى اهللا عليه و سلّم     املصطفى

من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا فحينئذ عليكم بسنيت و سنة            ( عليه و سلّم  
 يا من حيب اهللا و حيب الرسول ال           )اخللفاء الراشدين املهديني عضوا بالنواجذ     

مى يوشك ان يقع فيه، ايها االخوان عليكم         تقاربوهم فقد قيل من حام حول احل       
باالجتناب عنهم فاهنم اهل فتنة دنيا و اخرى ففتنة الدنيا وحشة قلوهبم عن الناس حىت               
ال يكادوا ان جيلسوا يف جملس واحد، و فتنة االخرى ادعاؤهم اهنم على مذهب                

 ال يقبل   الشافعي رضي اهللا عنه و ارضاه مث تركهم ملذهبه و اخذ مذهب غريه و اهللا               
عمل التلفيق اال بالشروط فلعل اهللا بفضله ان يرفع عنا هاتني الفتنتني و ان يفرج عنا                 
شديد االهوال الىت تراكمت علينا و لعل اهللا حبمل هذه االدلة اجلليلة ان ينجينا من                

 شعراً. الغرق يف حبور البدع آمني
 ففال عامل اال من اهللا خائ* على قدر علم املرء يعظم خوفه 

 و خائف مكر اهللا باهللا عارف* و آمن مكر اهللا باهللا جاهل 
 )منقه العبد الفقري اىل مواله الغين عبد الصمد بن عبد الرشيد الرمحاين(

 
 )قال االئمة و العلماء الثقات(

ما حبثه العامل الفاضل املرشد العاقل احلاوي الشتات الفضائل الشيخ             
و حق و سديد موافق و مطابق ملا يف احلديث          مصطفى الكرميي ابن ابراهيم السيامي ه     
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و القوال العلماء و قواعد الفقهاء و اسانيد احملدثني و هو ايضا يليق به ان يرد اقوال                  
املتوهبني و اهل البدع و اهل الفتنة يف ارض سيام و غريها و حنن نسأل اهللا لنا و له                    

 اهلداية و التوفيق اىل اقوم طريق آمني 
 ن طه خروهحممد اواغ اب) ١(
 الشيخ حممد زين مينام عوم) ٢(
 ون هارون مينام عوم) ٣(
 امساعيل بن ادريس كمفوغ جاوا) ٤(
 عبد الرمحن بن يوسف بان مسديد) ٥(
 حسن بن امساعيل بن ابراهيم كلوغ تان) ٦(

 :قال صاحب الكمال و اجلمال و العمل و العلم
لعوامل و صالة و سالما على       محدا ملن اقام احلق يف ا      بسم اهللا الّرمحن الّرحيم   

فقد ) اما بعد (الفرد العامل و على آله و اصحابه الذين مخدوا االعراب و االعاجم              
ـ      لشيخنا و استاذنا العامل     )نور اليقني يف مبحث التلقني    (وقفت على الرسالة املسماة ب

كتاب مصطفى الكرميي ابن ابراهيم السيامي فاذا ما فيها عني الصواب مؤيد بالسنة و ال
فانه على ما ارى احسن ما الف يف هذا املوضوع الذي كثر فيه الرتاع يف هذه األيام                  

 شعرا ماليو. فجزاه اهللا احسن اجلزاء و اكثر من امثاله
 درى سيام هبر وداتغ* تنتوة كامو درى كيواغ 

 تلقني مصطفى هبر و كارغ* كيالت مپمرب درى سربغ 
  كامو دفت جاين تروسان شاء اهللا* فرايت فيكر هلوس هلوس 

 امت فاتوة و لو متبغ دغن امس* مسرب كاموا كندى دغن لكس 
 سنة اجر دغن تلقني اكن موتى* آية حديث امت پت 

 درى اهللا منجاوه مالم* بوكن نورى اهلى نظمه 
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  تبصرة املؤمنني يف استحباب التلقني- ٢

 
 بسم اهللا الّرمحن الّرحيم

و الصالة و السالم    * ء هذه االمة حكمة التلقني      احلمد اهللا الذي اوجد لعلما    
اما بعد فيقول العبد الفقري     * و على آله و اصحابه امجعني       * على النيب الصادق االمني     

اىل مواله الغىن حممد بن حممد نور اجلمايل السيامي الشافعي غفر اهللا له و لوالديه و                 
عالية الشان، واضحة الربهان،    ملا طلب مين بعض احملبني ان امجع رسالة         * للمسلمني  

مؤيدة بالنصوص الشرعية، و النقول الفقهية اجبته لذلك اجابة نافعة، و بعد ارتقائي              
اىل اوج التحقق و اليقني بالرباهني اجللية و احلجج القطعية هبذه القضية الفيتها من درر               

اند، فالتقطت  الفوائد و غرر الفرائد، اليت ال يرتاب يف صحة مفهومها اال جاهل او مع             
ـ             تبصرة املؤمنني يف   (تلك الدرر من اصدافها، و نظمتها يف اسالكها، و مسيتها ب

 جعلها اهللا خالصة لوجهه الكرمي، و سببا للفوز جبنات النعيم نفع            )استحباب التلقني 
اهللا هبا النفع العميم، كل من تلقاها بقلب سليم، و هذا اوان الشروع يف املقصود بعون 

ود، فاقول ايها االخوان اعلموا ان التلقني مندوب ال ينبغي تركه من غري              امللك املعب 
َوذَكِّْر (ضرورة و ان االدلة اليت تدل على استحبابه كثرية مشهورة فمنها قوله تعاىل               

و احوج ما يكون العبد اىل التذكري       ) ٥٥: الذاريات * فَِانَّ الذِّكَْرى َتْنفَُع الُْمْؤِمِننيَ   
 منها حديث رواه الطرباين و استحسنه ابن الصالح و تبعه النووي             يف هذه احلالة و   

اذا مات احد من اخوانكم فسويتم التراب على قربه فليقم احدكم على             (بلفظ  
رأس قربه مث ليقل يا فالن ابن فالنة فانه يسمعه مث يقول يا فالن ابن فالنة فانه                   

دنا يرمحك اهللا و لكن ال      يستوي قاعدا مت يقول يا فالن ابن فالنة فانه يقول ارش           
تشعرون فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان ال اله اال اهللا و ان حممدا             
رسول اهللا و ان اجلنة حق و ان النار حق و ان البعث حق و ان الساعة آتية الريب 
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 و انك رضيت باهللا ربا و باالسالم دينا و مبحمد         . فيها و ان اهللا يبعث من يف القبور       
 هذا  ) نبيا و بالقرآن اماما و بالكعبة قبلة و باملؤمنني اخوانا          لّى اهللا عليه و سلّم    ص

لفظ التلقني املأثور فزيد عليه الفاظ تدل على املوعظة و الثناء و الشفاعة مبا يناسب                
و يفهم منه انه ال فائدة للتعريض على من اراد التطويل على لفظه             . املقام فال بأس به   

ديث و ان كان ضعيفا لكنه اعتضد بالشواهد من االحاديث الصحيحة،           و احل . املأثور
و مل يزل الناس على العمل به من العصر االول يف زمن من يقتدي به اىل اآلن و قد                    
استدل احلافظ الزيلعي رضي اهللا عنه و اصحابه باالحاديث ما بني صحيح و حسن و               

وجدت الشروط و احلقوه    و احتج مجهور احملدثني باحلديث الضعيف اذا         . ضعيف
بالصحيح تارة و باحلسن اخرى فلرياجعها يف مصطلح احلديث من اراد، و ال خيفى ان              
هذا الضعيف مما احتج به مجهورهم و هلذا احتج مجهور الفقهاء على استحباب التلقني              
هبذا احلديث الضعيف يف سائر كتبهم، و ينبغي ان يؤخر التلقني ملا بعد اهالة التراب                

 اقرب اىل حالة السؤال، والن املقصود منه تذكري املوتى مبا جييبون به السائل هلم،               النه
و ان يقف امللقن عند رأس القرب و يتواله اهل الدين و الصالح من اقاربه و اال فمن                   
غريهم، و من قال ببدعته اخذا بكالم احلافظ السيوطي او مبا افىت به العز بن عبد                  

نار او يف سبل السالم او غري ذلك، فمردود قوله مبا قد نص             السالم او مبا ثبت يف امل     
عليه امامنا الشافعي و اتفق عليه بعض االصحاب بقوله و يلقن بعد الدفن و مندفع                
بقول ابن الصالح و من تبعه و مبا صرح به الرملي يف هنايته و بقول العالمة ابن حجر                  

 مكلف بعد متام الدفن باملأثور و       يف حتفته و يف فتح اجلواد و عبارته و يستحب تلقني          
هو مشهور كما دل عليه احلديث الذي استدلوا به الصل سنة التلقني ردا على من                

و مع تصريح هؤالء الفحول من . زعم انه بدعة و اكتفينا هبم حجة فاهنم امناء الشريعة
ند و هل من قال ببدعته اجتهدوا من ع       . الفقهاء بسنيته كيف يتصور انه بدعة ضاللة      

انفسهم و عملوا برأيهم و جهلوا اقاويل العلماء الثقات و قواعدهم و من ليس من                
اهل االجتهاد و لو من الزهاد و العباد فهو يف حكم العوام ال يعتد بكالمه اال من                   
يكون فيه موافقا لالصول و للكتب املعتربة كالتحفة و النهاية و املغين و شرح الروضة               
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 حببل اهللا املتني عليكم باالقتداء بالعلماء العاملني و ال تغتروا           و غري ذلك، فيا من متسك     
بكثرة اهلالكني كالوهابيني املبتدعني فاهنم ال يفرقون بني احلسنة و السيئة فيظنون ان              
كل ما استحسنته نفوسهم و مالت اليه طباعهم يكون حسناً فيعدون احلسنة من السيئة 

دون بسبل االهتداء فالغلط يف مثل هذا االمر        و عكسه و خيبطون خبط عشواء و ال يقت        
اجلزئي يدل على قلة املعرفة و سوء الفهم هبذا الشأن و كون التلقني ثالثاً مستند قول                
االمام الزركشي قال صاحب االستقصاء و يسن اعادة التلقني ثالثاً و هو قياس التلقني              

 * اَْنَت ِبُمْسِمٍع َمْن ِفي الْقُُبورِِ    َوَمآ  (عند املوت فان قيل ان التلقني يعارضه قوله تعاىل          
قلت قال القمويل   ) ٨٠: النمل * ِانََّك الَ ُتْسِمُع الَْمْوَتى   (و قوله تعاىل    ) ٢٢: الفاطر

 نادى  صلّى اهللا عليه و سلّم    قال العلماء و ال يعارض التلقني قوله تعاىل املذكور النه           
 و  )و لكنهم ال يستطيعون جوابا    ما انتم بامسع منهم     (اهل القليب و امسعهم و قال       

قال يف امليت انه يسمع قرع نعالكم و هذا يكون يف وقت دون وقت، و التحقيق ان                 
استحباب التلقني ثابت بادلة الكتاب و السنة و امجاع االمة هذا هو الصواب املختار              

ن عند اويل االبصار و ان النهي عنه فتنة يف الدين و تفريق بني املسلمني و اضالل ع                 
و اما ما افىت به املتوهبون يف بلد سيام بعدم سنية التلقني و ببدعته فال               * سبيل اليقني   

تغتروا به و ال تلتفتوا اليه النه خمالف ملا افىت به مجع من العلماء الثقات، و معلوم                   
بالضرورة ان االئمة و علماءهم اطول فكرا من فكرهم و امجل عقال من عقلهم و                

م و ادق اجتهادا من اجتهادهم، و اهنم ال جيتمعون على الضاللة            اغزر علما من علمه   
 فان املراد باالمة يف هذا      )ال جتتمع امىت على ضاللة    (  صلّى اهللا عليه و سلّم     لقوله

احلديث اهل االمجاع الذي يصدر من كل جمتهد ليس فيه فسق و ال بدعة اصال و                 
مارآه (  صلّى اهللا عليه و سلّم     لقولهاملراد باالمة املطلقة هى اهل السنة و اجلماعة، و          

 فيكون املراد باملسلمني الصحابة فقط ان قلت        )املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن     
الالم فيه للعهد اخلارجي، و ان قلت الالم فيه الستغراق خصائص اجلنس فيكون املعىن              

هو عند  ما رآه الصحابة و اهل االجتهاد حسنا فهو عند اهللا حسن و ما رأوه قبيحا ف                
اهللا قبيح، و مما يؤيد ذلك ما امجع عليه اهل الكشف الصحيح من ان اجملتهدين هم                 
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الذين ورثوا االنبياء حقيقة يف علوم الوحى فكما ان النيب معصوم كذلك وارثه حمفوظ              
و كما جيب علينا االميان و التصديق بكل ما جاءت به الرسل و ان مل نفهم حكمته                  

ان و التصديق بكالم االئمة و ان مل نفهم علته و نقول آمنا              فكذلك حيبب علينا االمي   
بكالم االئمة و علمائهم املوثوق هبم من غري حبث فيه و ال جدال، و مبا تقرر يفهم ان                  
املتوهبني املنكرين الصل سنة التلقني ليسوا من اهل السنة و اجلماعة الهنم استهزؤا              

 االحكام على صريح الكتاب و السنة و        بالعلماء االعالم و اعتقدوا اهنم زائدون يف      
يقولون ان العلماء كلهم متعصبون فيا ندامة من استهزأ هبم و يف اآلخرة هم يعبسون               
يف وجهه لتجرحيهم باجلهل و سوء االدب و فهمه السقيم، و ال خيفى ان املستهزئ                

من كل من   بالعلم و العلماء خياف عليه امر عظيم اهللا اهللا اهللا، اهلى اين ابرأ اليك                 
اعترض على اقوال االئمة و انكر عليهم يف الدنيا و اآلخرة، و اسألك ان تقذف يف                 

 .قليب حسن الظن هبم امجعني

 جيب على املقلدين تقدمي كالم االئمة اجملتهدين على كالم آحاد             :تنبيه
 الصحابة و لو اهنم من فروعهم، الن اجملتهد لتأخره يف الزمان احاط علماء جبميع اقوال

الصحابة و جيب عليهم العمل و الفتوى باالرجح يف املذهب كما عليه عمل الناس يف               
كل مصر و جيب عليهم االعتقاد يف سائر االئمة رضي اهللا عنهم اهنم كانوا يفتون                 
الناس مبا يناسب حاهلم يف سائر ابواب العبادات و املعامالت، و من قال بغري ذلك                

اهنم كانوا يعممون يف احلكم الذي كانوا يفتون به         فليأتنا بنقل صحيح السند عنهم ب     
الناس يف حق كل قوي و ضعيف و حنن نوافقه على زعمه و يفهم منه ان مأخذ                   
املقلدين ليس االّ قول اجملتهدين و هلذا قال شيخ االسالم زكريا االنصاري رمحه اهللا               

 بعد احاطتكم بادلة    تعاىل اياكم ان تبادروا اىل االنكار على قول جمتهد او ختطئته اال           
الشريعة كلها و معرفتكم جبميع لغات العرب اليت احتوت عليها الشريعة و معرفتكم              
مبعانيها و طرقها فاذا احطتم هبا كما ذكرنا و مل جتدوا ذلك االمر الذي انكرمتوه                 
فحينئذ لكم االنكار و اخلري لكم و اىن لكم بذلك انتهى و كان عمر بن اخلطاب                  

يقول سيأيت قوم جيادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فان           رضي اهللا عنه    
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اصحاب السنن اعلم بكتاب اهللا قال اخلطايب و اصحاب السنن هم احلفاظ للحديث و              
املطلعون عليه كاألئمة اجملتهدين و كمل اتباعهم فاهنم هم الذين يفهمون ما تضمنته              

ة حترميها او وجوهبا ما قالوا به و        السنن من االحكام الهنم لوال علموا من قرائن االدل        
القرائن اصدق االدلة و قد يعلمون ذلك بالكشف ايضا فتتأيد به القرائن انتهى و مما                
اليسوغ للمقلد ان خيطئ األئمة و يستهزئ هبم صرح به حمىي الدين فقال ال ينبغي                

ىل قد  ألحد قط ان خيطئ جمتهدا او يطعن يف كالمه الن الشرع الذي هو حكم اهللا تعا               
قرر حكم اجملتهد فصار شرعا هللا تعاىل بتقرير اهللا تعاىل اياه انتهى و يف هذا الكالم ما                 
يشعر باحلاق اقوال اجملتهدين بنصوص الشارع فقام اجتهادهم مقام نصوص الشارع يف        

 اباح هلم االجتهاد يف االحكام تبعا لقوله        صلّى اهللا عليه و سلّم    وجوب العمل به فانه     
 * ْو َردُّوُه ِالَى الرَُّسوِل َوِالَى اُوِلي اْالَْمِر ِمْنُهْم لََعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنِبطُوَنُه ِمْنُهمْ           َولَ(تعاىل  
و معلوم ان االستنباط من مقامات اجملتهدين رضي اهللا عنهم فهو تشريع            ) ٨٣: النساء

 .عن امر الشارع

 استنبطوها على صريح     فما الدليل يف زيادة اجملتهدين االحكام اليت       فان قيل 
الكتاب و السنة و هالّ كانوا وقفوا على حد ما ورد صرحيا فقط و مل يزيدوا على                  

ما تركت شيئا يقربكم اىل اهللا أال و قد امرتكم به و ال شيئا يبعدكم               (ذلك حلديث   
 .)عن اهللا اال و قد هنيتكم عنه

 عليه و سلّم     قال العلماء دليلهم يف ذلك االتباع لرسول اهللا صلّى اهللا          قلت
:  االنعام  *َما فَرَّطَْنا ِفي الِْكَتاِب ِمْن َشْيءٍ     (يف تبنيه ما امجل يف القرآن مع قوله تعاىل          

 فانه لوال بني لنا كيفية الطهارة و الصالة و احلج و غري ذلك ما اهتدى احد من                  )٣٨
مجل يف  االمة ملعرفة استخراج ذلك من القرآن فكما ان الشارع بني لنا بسنته ما ا               

القرآن فكذلك األئمة اجملتهدون بينوا لنا ما امجل يف السنة و لوال بياهنم لنا ذلك لبقيت  
الشريعة على امجاهلا و هكذا القول يف اهل كل دور بالنسبة للدور الذي قبلهم اىل يوم                
القيامة و مل يزل االمجال ساريا يف كالم علماء االمة اىل يوم القيامة ما شرحت الكتب                
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 عمل على الشروح حواشي انتهى ما قاله العلماء و اهللا اعلم بالصواب و اليه                 و ال 
املرجع و املآب هذا آخر ما انتهيت اليه من االختصار بعون امللك اجلبار فاملرجو ممن               
اطلع على ما هذبناه ان يعفو عما زل به البنان مما سطرناه و نسأل اهللا الكرمي العفو عن 

ا حممد خري االنام و آله و صحبه الكرام و كان الفراغ من هذه              زلة االقالم جباه سيدن   
الرسالة املختصرة يف آخر ذي القعدة سنة الف و ثالث مائة و مخس و اربعني من                  
اهلجرة النبوية على صاحبها افضل الصالة و السالم و على آله و صحبه و من تبعهم                 

 :و ظاهرا شعريف املبدأ و اخلتام و احلمد هللا اوال و آخرا و باطنا 
 حنمد موالنا الذي هدانا* قال حممد أبو سفيانا 
 يف قلب من مل يعبد االوثانا* لدينه و وضع االميانا 

 ان يعملوا و يقرؤا التلقينا* و ينبغي لكل من رام اهلدى 
 بندبه و بينا تبيانا* فابن الصالح و النواوي قاال 

 رقمه حممد بن حممد بن عبد اجمليد اجلمايل
 

 
 ريظ العلماء من شيوخ و شبابتقا

 
 قال الشيخ العامل الفاضل و االمام الورع الكامل

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا وحده و الصالة و السالم على من ال نيب               
بعده سيدنا حممد صلّى اهللا عليه و سلّم و على آله و صحبه و السالكني هنجهم اللهم                 

ـ  اهلمنا الصواب اين قد طالعت الرسالة       تبصرة املؤمنني يف استحباب    ( املسماة ب
 للشاب النجيب حممد اجلمايل السيامي الشافعي فرأيتها صحيحة فصيحة نافذة           )التلقني

عند اويل األلباب و من خالفها فقد خالف اهل السنة و اجلماعة بال ارتياب، فاطرحوا               
 مصر على رأيه    قوله وراء ظهوركم و ال تلتفتوا اليه يا معشر الشيوخ و الشباب النه            

دون رأى اجملتهدين و هذا املخالف من اهل اخلراب جزاه اهللا تعاىل خري اجلزاء و                 
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 .الثواب يف يوم احلشر و احلساب و هو اعلم باحلق و الصواب و اليه املرجع و املآب
 *كتبه عباس عبد الرمحن السيامي الشافعي 

 
 قال الشاب النجيب الفطن اللبيب النسيب احلسيب

 الرمحن الرحيم احلمد هللا على افضاله و الصالة و السالم على صفيه       بسم اهللا 
و حبيبه سيدنا حممد و على صحبه و آله و بعد فقد كنت طالعت الرسالة املسماة                 

 للشاب الفاضل العامل الفقيه الكامل      )تبصرة املؤمنني من ادلة استحباب التلقني     (بـ
ه فوجدت ما فيها قوال صحيحا فصيحا       جند الدين اجلمايل السيامي الشافعي و هللا در       

رشيدا موافقا للكتاب و السنة و اقوال العلماء و امجاع الفقهاء من اهل السنة و                 
اجلماعة فمن متسك مبا فيها فهو من العقالء و من اعرض عنها فمن اجلهالء األغبياء و                

رجو ألجل هذا كتبت امسي تصديقا هلذه الرسالة و ان كنت لست اهالً له و لكين ا                
الدخول حتت قول امامنا الشافعي رضي اهللا عنه من كمال اميان العبد ان ال يبحث يف                
االصول و ال يقول فيها مل و ال كيف فقيل له و ما هي االصول فقال هي الكتاب و                   

 .السنة و امجاع االمة
 رقمه حسن بن حسني بن ابراهيم بن عبد الكرمي السيامي الشافعي

 
املدرس يف اجلمان االسالمي القاهر محدا * ملدقق املاهر الباهر ا* قال الفاضل 

 ملن انزل القرآن نورا و هدى و صالة و سالما على حممد و آله و صحبه جنوم االقتداء
 فقد طالعت هذه الرسالة من اوهلا اىل آخرها فوجدهتا مشتملة على            اما بعد 

ا ال حيتاج السائل معه     نقول الفقهاء و العلماء املنصوصة يف ان التلقني سنة نصا صرحي          
 ذي احلجة سنة    ١٤اىل طلب التصحيح هذا و العلم امانة عند اهله و اهللا اعلم يف               

قال الدافع ملعرة العوادي العامل الورع املتصف       *  كتبه امساعيل تون السيامي      ١٣٤٥
ة و و اراين املنكر منكرا فأجتنبته صال. بالكرم املتمادي محدا ملن اراين احلق حقا فاتبعته

سالما على من امر ابا امامة بتلقني امليت بعد االهالة و ان كان احلديث ضعيفا به                  
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فاتفقوا على جواز العمل به يف الفضيلة و على آله و اصحابه القائلني يا فالن ابن فالنة            
قل ريب اهللا و ديين االسالم فلم جيترئ على انكاره اال اهل الطغام الذين حدثوا يف                  

يل و اضل به مخار الليل فغريوا االوضاع و سلكوا مسلك االبتداع            طريق من غره سه   
ال يقبلون اقوال االئمة العلماء و ال يفقهون كتب االكابر الفقهاء خمالفني ألمر اهللا               

 بل جهلوا   اَِطيُعوا اَهللا َواَِطيُعوا الرَُّسولَ َواُوِلي اْالَْمرِ      و قوله    فَْسئَلُوا اَْهلَ الذِّكْرِ  بقوله  
صواب و ما كيدهم اال يف تباب و أمرهم يف ارتياب أما بعد فقد طالعت هذه                سبيل ال 

الرسالة لصاحيب الفاضل الكامل جند الدين حممد بن حممد نور اجلمايل فوجدهتا مشتملة 
على النقول املنصوصة اليت صرحوا هبا بعد دفن امليت يف سنة التلقني قال اهللا تعاىل                 

 و العلم امانة عند اهله و اهللا        )٥٥:  الذاريات  *َتْنفَُع الُْمْؤِمِننيَ َوذَكِّْر فَِانَّ الذِّكَْرى    (
 .اعلم مبراده

 كتبه الفقري اىل ربه الغين حممود فيايت بن حممود خمتار
 

 قال الشيخ العامل ذوالعطاء لكل صادي مظهر احلق على كل مضادي 
 و اشهد   احلمد هللا الذي قيض لنا العلماء للرد على كل مبتدع من اجلاهلني           

ان ال اله اال اهللا الواحد األحد احلق املبني و اشهد ان سيدنا حممدا عبده و رسوله                   
ارسله القامة شرائع الدين صلّى اهللا عليه و سلّم و على آله و صحبه الذين قصموا                 
بسيفهم كل ملحد من اخلارجني اما بعد فقد طالعت هذه الرسالة لالديب الفاضل              

 اجلمايل حممد بن حممد نور السيامي الشافعي فوجدهتا قوال          الذكي الكامل جند الدين   
صحيحا فصيحا موافقا لالحاديث الواردة و النصوص الفقهية رب زده علما و نورا و              
رمحة فوضعت امسي تصديقا و العلم امانة عند اهله و اهللا اعلم بالصواب و اليه املرجع                

 .و املآب
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 حلوادث النجدية رسالة االوراق البغدادية يف ا- ٣

 للسيد ابراهيم الراوي الرفاعي
 

 بسم اهللا الّرمحن الّرحيم
 حق محده و الصلوة و السالم على من ال نيب من بعده و على آله                احلمد هللا 

و صحبه و بعد فيقول العبد املفتقر اىل رمحة ربه الكرمي الراوي الرفاعي ابراهيم قد                
عند احتالل عبد العزيز ابن سعود هذا       بسطت يف كتايب اللمعات ما جرى يف احلجاز         

القطر املقدس الذي هو املهد االول لالسالم و املسلمني من االمور اليت كسرت                
عواطف العامل االسالمي و احببت ان اخلص و افرد تلك املباحث بورقات ليسهل               
االطالع على ما فيها و النظر يف ظاهرها و خافيها خدمة الهل االسالم و رفعا لسوء                

تفاهم بني االنام فاقول و باهللا التوفيق و بيده ازمة التحقيق ليعلم ان سكان جند من                 ال
اهل السنة و اجلماعة و معظمهم من مقلدي االمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا يف الفروع                
و االصول و فيهم علماء افاضل يف املنقول و مما ميدحون به بعدهم عن احلضارة و                 

ثت مبساويها االخالق االسالمية غري ان االكثرية الساحقة فيهم         املدنية العصرية اليت تلو   
من العوام ال سيما طائفة االخوان فقد بلغنا ان الذي ال يقرأ القرآن يقول للقارئ اقرأ                
و انا افّسر لك و قد تلقنوا من مشائخهم املتعصبني املتطرفني ما محلوا كلما جاء من                 

َعلُ ْجَناَفَ(ملسلمني غافلني عن قوله تعاىل       اآليات القرآنية يف حق املشركني على ا       
و مما يوجب   ) ٣٦-٣٥:  القلم  * َما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ    *الُْمْسِلِمَني كَالُْمْجِرِمَني   

االسف اهنم و من خالفهم من اهل البالد االسالمية على طريف نقيض و قد ارتكبوا يف                
 سلب االموال حىت قتلوا االطفال      غزواهتم املسلمني منكرات عظيمة من قتل االنفس و       

 و قد   )٢٧: نوح * َوالَ َيِلُدوا ِاالَّ فَاِجًرا كَفَّاًرا    (و يقولون عند ذلك هؤالء كفار       
 صلّى اهللا   اشتهر عنهم اهنم يكفّرون من عداهم من املسلمني الذين يصدق عليهم قوله           

 و ان حممداً عبده     امرت ان اقاتل الناس حىت يشهدوا ان ال اله اال اهللا          ( عليه و سلّم  
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و رسوله و يقيموا الصالة و يؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مين دمائهم و                
 رواه البخاري و كذا رواه مسلم اال        )امواهلم اال حبق االسالم و حساهبم على اهللا       

امرت ان اقاتل الناس حىت يقولوا ال       (قوله اال حبق االسالم و روى الطرباين عن انس          
 و من اعظم ما ارتكبوه عند احتالهلم الطائف الفعلة اليت فعلوها باهل             ) اخل اله اال اهللا  

تلك البليدة اليت اهتز هلا العامل االسالمي من قتلهم املئآت من املسلمني و فيهم عدد من 
علماء الدين كالسيد عبد اهللا الزواوي مفيت الشافعية مبكة املكرمة و الشيخ عبد اهللا أبو               

 الشيخ سليمان مراد قاضي الطائف و السيد يوسف الزواوي الذي           اخلري قاضي مكة و   
ناهز الثمانني من العمر و الشيخ حسن الشيِبي و الشيخ جعفر الشيِبي و غريهم                 
ذحبوهم بعد ما آمنوهم عند ابواب بيوهتم و قد قيل انه مل يكن مع اهلامجني احد من                  

و تعذيب كثري من الرجال     العرفاء و االمرآء و اما ما فعلوه من النهب و السلب              
الظهار خمبئات االموال فحدث عنه و ال حرج و لو ارخى ابن سعود هلم العنان لعاثوا                
ببقية القرى و البلدان و قد اشتهر عن بعضهم اهنم ينسبون للشرك كل من خالفهم يف                
عاداهتم من استئصال الشارب و ارخاء اللحى و كل من يستعمل الدخان املعروف              

ل من يزور قبور االنبياء و الصاحلني و كل من يبين على قبورهم و بذلك                بالتنت و ك  
 و سأذكر ما بسطه يف      ]١[قد خالفوا معتمدهم يف منهجهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية         

كتابه الصراط املستقيم انشآء اهللا تعاىل فاما استعمال الدخان املعروف بالتنت الذي             
فمستعمله عاص ال غري مث باي دليل ثبت انه         يزعمون انه مسكر فلو سلمنا انه مسكر        

مسكر اذ ليس يف التدخني ما هو مسكر اال احلشيشة املعروفة و اما هذا الدخان                 
املعروف بالتنت فليس فيه اسكار الن السكر معلوم اّوله نشوة مطربة مث يذهب بالعقل              

 التبذير و   فيختل الكالم املنظوم و النطق املفهوم نعم قد تدخل احلرمة فيه من جهة             
الضرر او تدخل فيه الكراهة من جهة الرائحة الكريهة و اما حف الشارب املأمور به               
يف احلديث فالسنة فيه ان تظهر محرة الشفة كما نبه على ذلك العلماء و قد ذكر                  

                                                 
 . يف الشام]. م١٣٢٨[.  هـ٧٢٨امحد ابن تيمية احلنبلي تويف سنة ) ١(
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بعضهم ان استئصاله مشوه للخلقة و حينئذ يكون استئصاله مكروها قال الغزايل يف              
له و منه و ترى املالئكة حافني من حول العرش و إذا             االحياء و حفاف الشئ حو    

 .سلمنا ان استئصاله هو السنة فان ترك استئصاله مكروه ال غري
و اما زيارة قبور االنبياء و الصاحلني فال نظنهم ينكروهنا إذا كانت على              
الوجه املشروع الذي وردت به السنة فان الشيخ تقي الدين ابن تيمية رمحه اهللا ذكر ما 
ورد فيها من االحاديث الصحيحة يف كتابه الصراط املستقيم الذي هو مرجعهم و              

  و زيارة     صلّى اهللا عليه و سلّم     ذكر ايضا يف كتابه هذا و يف مناسكه زيارة قرب النيب          
اهل البقيع و املقامات اليت يف املدينة و سأذكر ذلك مفصال و لكن الذي ينكرونه و                 

خيالف الشرع يف الزيارة من املبالغة يف تعظيم املزور و          ينسبون فاعله للشرك هو كلما      
السجود له فاهنم و عموم املسلمني متفقون على ذلك و اما ما فيه خالف بني العلماء                
من تقبيل القرب و التمسح به و الطواف به و الصالة عند القرب ال بقصد التعظيم فانه                  

 كما سأنقله عنهم و الذي محل        دائر عند العلماء بني الكراهة و احلرمة و االباحة         
املشددين من اهل جند على النكري يف الزيارة املخالفة للسنة زيادة الورع من الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية حتاشيا عما يوهم التشبه بعادات اليهود و النصارى عند قبور انبيائهم و 

ملستقيم روى  صلحائهم و قد ذكر االحاديث الواردة يف ذلك فقال يف كتابه الصراط ا            
  صلّى اهللا عليه و سلّم     مسلم يف صحيحه عن جندب بن عبد اهللا البجلي مسعت النيب          

اين ابرأ اىل اهللا ان يكون يل منكم خليل فان اهللا قد (قبل ان ميوت خبمس و هو يقول 
اختذين خليال كما اختذ ابراهيم خليال و لو كنت متخذاً من اميت خليال الختذت ابا               

و يف نسخة و    (و ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم           بكر خليال اال    
 و عن عائشة    )مساجد اال فال تتخذوا القبور مساجد اين اهناكم عن ذلك         ) صاحليهم

  طفق يطرح مخيصة      صلّى اهللا عليه و سلّم     و عبد اهللا بن عباس قاال ملا نزل برسول اهللا         
لعنة اهللا على اليهود و النصارى      (على وجهه فاذا اغتم هبا كشفها فقال و هو كذلك           

 اخرجه البخاري و مسلم و قالت        )اختذوا قبور انبيائهم مساجد حيذر ما صنعوا       
  يف مرضه الذي مل يقم منه  صلّى اهللا عليه و سلّم  عائشة رضي اهللا عنها قال رسول اهللا      
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ه غري   لو ال ذلك ابرز قرب     )لعن اهللا اليهود و النصارى اختذوا قبور انبيائهم مساجد        (
انه خشى ان يتخذ مسجداً انتهى و يف البخاري عن حممد بن املثىن عن هشام قال                  
اخربين ايب عن عائشة ان ام حبيبة و ام سلمة ذكرتا كنيسة رأينها باحلبشة فيها تصاوير 

ان اولئك إذا كان فيهم الرجل الصاحل       ( فقال    صلّى اهللا عليه و سلّم     فذكرتا للنيب 
جداً و صوروا فيه تلك الصور فاولئك شرار اخللق عند          فمات بنوا على قربه مس    

 . انتهى)اهللا يوم القيمة
و للعلماء يف علة النهى الوارد هبذه االحاديث كالم ففي شرح مسلم               

  عن اختاذ     صلّى اهللا عليه و سلّم      رمحه اهللا تعاىل قال العلماء امنا هنى النيب        ]١[للنووي
لغة يف تعظيمه و االفتتان به فرمبا ادى ذلك اىل          قربه و قرب غريه مسجداً خوفا من املبا       

الكفر كما جرى بكثري من االمم اخلالية و قال يف حمل آخر قال الشافعي رمحه اهللا                 
تعاىل و اكره ان يعظم خملوق حىت جيعل قربه مسجداً خمافة الفتنة عليه و على من بعده                 

لى القرب و عن الصالة    من الناس انتهى و قد ورد يف صحيح مسلم النهى عن اجللوس ع            
  و بقوله  )ال جتلسوا على القبور و ال تصلوا اليها       (  صلّى اهللا عليه و سلّم     اليه بقوله 

الن جيلس احدكم على مجرة فتحرق ثيابه فتخلص اىل جلده          ( صلّى اهللا عليه و سلّم    
 فعلم من هذا ان امليت يتأذى مما يتأذى منه احلي وقد            )خري له من ان جيلس على قرب      

 الشيخ تقي الدين ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل احاديث يف كتابه الصراط املستقيم يف               ذكر
 يأيت قبور اهل البقيع      صلّى اهللا عليه و سلّم     باب الزيارة منها قوله و قد كان رسول اهللا        

و الشهداء للدعاء هلم و االستغفار فهذه الزيارة و هى زيارة القبور لتذكر اآلخرة و                
ء هلم هو الذي جائت به السنة و قال يف حمل آخر قرب املسلم له من                 لتحيتهم و الدعا  

احلرمة ما جائت به السنة اذ هو بيت املسلم امليت فال يترك عليه شئ من النجاسات                 
باالتفاق و ال يوطأ و ال يداس و ال يتكأ عليه و يستحب عند اتيانه السالم على                   

 حقه آكد و عن ابن عباس رضي        صاحبه و الدعاء له و كل ما كان امليت افضل كان          

                                                 
 . يف الشام]. م١٢٧٧[.  هـ٦٧٦االمام حيىي بن شرف النووي الشافعي تويف سنة ) ١(
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  بقبور املدينة فاقبل عليهم بوجهه        صلّى اهللا عليه و سلّم     اهللا عنه قال مر رسول اهللا     
 )السالم عليكم يا اهل القبور يغفر اهللا لنا و لكم انتم سلفنا و حنن باالثر               (فقال  

عليه و   صلّى اهللا    رواه امحد و الترمذي و قال حسن غريب فهذا و حنوه ما كان النيب             
  يفعله و يأمر به امته عند قبور املسلمني و عند زيارهتم و املرور هبم امنا هو حتية                   سلّم

للميت كما حيىي احلي إذا صلى عليه قبل الدفن او بعده و يف ضمن الدعاء للميت                  
دعاء احلي لنفسه و لسائر املسلمني كما ان الصالة على اجلنازة فيها الدعاء للمصلى و               

 صلّى اهللا عليه و     مني و ختصيص امليت بالدعاء له فهذا كله سنة رسول اهللا          لسائر املسل 
 و ما كان عليه السابقون االولون انتهى و قد اتضح مما قدمناه ان قرب املسلم جيب                 سلّم

ان يصان من كل اذية كما جيب ان ال يعظم تعظيما يؤدي اىل االفتتان كما يف االمم                 
بب اليت فوق قبور االنبياء و الصاحلني فيه ايذاء فوق          السابقة و اتضح ايضا ان هدم الق      

ايذاء اجللوس على قبورهم بكثري و لذلك ملا فتح املسلمون الشام و بيت املقدس و رأوا 
على قبور االنبياء املباين فلم يهدموها و من اشهرها البناء الذي على قرب نيب اهللا ابراهيم          

 اخلطاب رضي اهللا عنه فلم يهدمه و مل         اخلليل عليه السالم و قد رأى ذلك عمر بن        
 .يأمر هبدمه

و قد ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية كتابه الصراط املستقيم وجود ذلك              
البناء على قرب اخلليل عليه السالم زمن الفتوح و زمن الصحابة اال انه قال كان باب                 

استولوا على  ذلك البناء مسدوداً اىل سنة االربعمائة فلو ان رجال حكومة جند ملا               
احلرمني الشريفني و رأوا املباين اليت على قرب ابن عباس يف الطائف و على قبور اهل                 
البيت و الصحابة يف املدينة اكتفوا بسد ابواهبا بدال عن هدمها املؤذي الصحاهبا فوق              

و قد اوضح العلماء رمحهم اهللا      (اذية اجللوس عليها لتخلصوا من جرم االهانة و االيذاء          
لعن اهللا اليهود و النصارى اختذوا قبور        (  صلّى اهللا عليه و سلّم       معىن قوله  تعاىل

اولئك إذا كان فيهم الرجل الصاحل      (  صلّى اهللا عليه و سلّم      و قوله  )انبيائهم مساجد 
 ان اختاذهم القبور مساجد     )فمات بنوا اىل قربه مسجداً و صوروا فيه تلك الصور         

يها او يسجدون هلا و هذا صريح يف الكفر و           اي كانوا يصلون عليها او يصلون ال      
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 امته   صلّى اهللا عليه و سلّم     الشرك الذي الجله ورد النهي و التحذير فحذر رسول اهللا         
من الوقوع يف ذلك ارواحنا له الفداء و اما إذا كانت زيارة قبور االنبياء و الصاحلني                 

كان على القرب بناء ام     على الوجه الذي ذكره العلماء فليس من هذا الباب قطعا سواء            
 ).ال

و هنا اذكر ما قاله العلماء زيارة القبور و زيارة االنبياء و الصاحلني قال                
 رمحه اهللا يف االحياء زيارة القبور مستحبة على اجلملة للتذكر و االعتبار و               ]١[الغزايل

  صلّى اهللا  زيارة قبور الصاحلني مستحبة الجل التربك مع االعتبار و كان رسول اهللا            
 ينهي عن زيارة القبور مث اذن يف ذلك بعد و ذكر يف ذلك احاديث كثرية                عليه و سلّم  

سبق ذكر بعضها عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية مث ذكر الغزايل احلديث املروي عن                
 صلّى اهللا   جعفر ابن حممد عن ابيه رضي اهللا عنهم ان فاطمة عليها السالم بنت النيب              

 حلمزة يف االيام و تصلي و تبكي عنده مث قال قال رسول اهللا             كانت تزور ا   عليه و سلّم  
من زار قرب والديه او احدمها يف كل مجعة غفر له و كتب              ( صلّى اهللا عليه و سلّم    

 صلّى اهللا    و قال  )من زار قربي وجبت له شفاعيت     (  صلّى اهللا عليه و سلّم      و قال  )براً
 مث قال و    )فيعا و شهيدا يوم القيامة    من زارين باملدينة حمتسبا كنت له ش      ( عليه و سلّم  

املستحب يف زيارة القبور ان يقف مستدبرا القبلة مستقبال بوجهه امليت و ان يسلم و               
ال ميسح القرب و ال ميسه فان ذلك من عادات النصارى قال نافع كان ابن عمر رأيته                  

يب بكر السالم   مائة مرة او اكثر جييء اىل القرب فيقول السالم على النيب السالم على أ             
 .على أيب و ينصرف انتهى

 منها مامر    صلّى اهللا عليه و سلّم     و قد وردت احاديث كثرية يف زيارة النيب       
من جائين زائراً مل ترتعه حاجة      ( عن البيهقي    ]٢[نقله عن الغزايل و منها ما يف املواهب       

من (ا خرب    و منه  )اال زياريت كان حقا علّي ان اكون له شفيعا و شهيدا يوم القيامة            

                                                 
 . يف طوس]. م١١١١[.  هـ٥٠٥االمام حممد الغزايل تويف سنة ) ١(
 . يف مصر]. م١٥١٧[.  هـ٩٢٣مؤلف املواهب اللدنية امحد القسطالين الشافعي تويف سنة ) ٢(
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 و منها ما ذكره الشيخ ابن تيمية يف الصراط املستقيم و            )حج و مل يزرين فقد جفاين     
ما من احد يسلم علّي اال رد اهللا روحي حىت ارد عليه              (قال على شرط مسلم     

 صلّى اهللا عليه     و ذكر يف حمل آخر احلديث الذي رواه أبو داود ان رسول اهللا             )السالم
الصالة علّي يوم اجلمعة و ليلة اجلمعة فان صالتكم           اكثروا من   ( قال   و سلّم 

ان ( قالوا يا رسول اهللا كيف تعرض صالتنا عليك و قد ارمت فقال              )معروضة علي 
 و قال يف حمل آخر عند ذكره زيارة         )اهللا حرم على االرض ان تأكل حلوم االنبياء       

 صلّى اهللا عليه    لنيب  ذكر اصحاب مالك انه ال يتمسح بقرب ا          صلّى اهللا عليه و سلّم     النيب
 صلّى اهللا عليه   و ال ميسه و كذلك املنرب و لكن يدنو من القرب فيسلّم على النيب      و سلّم 
  مث يدعو مستقبل القبلة و يوليه ظهره و قيل ال يوليه ظهره و امنا اختلفوا ملا فيه        و سلّم 

 و قال ايضا من استدباره و اما إذا جعل احلجرة عن يساره فقد زال احملذور بال خالف
و اما مقامات االنبياء و الصاحلني و هي االمكنة اليت ماتوا فيها او اقاموا او عبدوا اهللا                 
سبحانه لكنهم مل يتخذوها مساجد فقال سندي اخلواتيمي سئلنا ابا عبد اهللا يعين امحد              
بن حنبل عن الرجل يأيت هذه املشاهد و يذهب اليها ترى ذلك قال اما على حديث                

 ان يصلي يف بيته حىت يتخذ ذلك         صلّى اهللا عليه و سلّم     مكتوم انه سئل النيب   ابن ام   
 صلّى اهللا عليه و     مصلى و على ما كان يفعل ابن عمر رضي اهللا عنه يتبع مواضع النيب             

 و اثره فليس بذلك بأس ان يأيت الرجل املشاهد اال ان الناس قد افرطوا فيه جداً و سلّم
 انه سئل عن الرجل يأيت هذه املشاهد ]١[ أمحد ابن القاسم اكثروا فيه و كذلك نقل عنه     

اليت باملدينة و غريها و قال اما على حديث ابن ام مكتوم و على ما كان يفعل ابن                   
 فال بأس و رخص فيه مث قال و لكن           صلّى اهللا عليه و سلّم     عمر يتبع مواضع سري النيب    

 احلسني و ما يفعل الناس عنده       قد افرط الناس جدا و كثروا يف هذا املعىن فذكر قرب          
 .روامها اخلالل يف كتاب االدب انتهى

 كثرة الصالة عليه إذا      صلّى اهللا عليه و سلّم     و ذكر الرملي من آداب زيارته     

                                                 
 .]. م١٥٨٦[.  هـ٩٩٤ابن قاسم الشافعي االزهري تويف سنة ) ١(
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دىن من املدينة املنورة فإذا دخل املسجد قصد الروضة و هي ما بني القرب و املنرب و                  
هما على هذه النعمة مث يأيت القرب        صلى ركعتني حتية املسجد و شكر اهللا بعد فراغ         

الشريف مستقبال رأسه مستدبرا القبلة و يبعد عنه حنو اربعة اذرع و يقف ناظرا اىل                
ما من أحد سلّم علّي اال رّد اهللا روحي حىت ارد (اسفل ما يستقبله و يسلم عليه خلرب 

و السالم لرد قال بعض الشراح اي نطقي كناية عن التفاته عليه الصالة ) (عليه السالم
و اقل السالم السالم عليك يا رسول اهللا و ال يرفع صوته             ) السالم على املسلم عليه   

تأدبا كما كان يف حياته مث يتأخر اىل جهة ميينه قدر ذراع فيسلم على ايب بكر مث                   
 يتأخر قدر ذراع فيسلم على عمر اىل ان قال مث يرجع اىل موقفه االول قبال وجهه                

 و يتوسل به يف حق نفسه و يستشفع به اىل ربه مث يستقبل القبلة                سلّم صلّى اهللا عليه و   
و يدعو لنفسه و ملن شاء من املسلمني و ان يأيت سائر املشاهد باملدينة و هى حنو                   
ثالثني يعرفها اهل املدينة و يسن زيارة البقيع و قبا مث قال وليحذر من الطواف بقربه                

اخل احلجرة بقصد تعظيمه و يكره الصاق الظهر        عليه الصالة و السالم و من الصالة د       
و البطن جبدار القرب و مسحه باليد و تقبيله بل االدب ان يبعد عنه كما لو كان                   

 . انتهى باختصار صلّى اهللا عليه و سلّمحبضرته
و قال النووي رمحه اهللا تعاىل يف املنهاج و يكره جتصيص القرب و البناء و                

 شرحه و يستثىن من ذلك ما إذا خشي نبشه فيجوز بناؤه و             الكتابة عليه قال الرملي يف    
جتصيصه مث قال نعم يؤخذ من قوهلم انه يستحب وضع ما يعرف به القبور انه لو                  
احتاج اىل كتابة اسم امليت ملعرفته للزيارة كان مستحبا بقدر احلاجة ال سيما قبور               

سنني مث قال و يكره ان      االولياء و الصاحلني فاهنا ال تعرف اال بذلك عند تطاول ال           
جيعل على القرب مظلة او يقبل التابوت الذي جيعل فوق القرب كما يكره تقبيل القرب و                 
استالمه و تقبيل االعتاب عند الدخول لزيارة االولياء نعم ان قصد بتقبيل اضرحتهم              
التربك مل يكره كما افىت به الوالد رمحه اهللا و قد صرحوا بانه إذا عجز عن استالم                   
 .احلجر يسن له ان يشري بعصى و ان يقبلها و قالوا اي اجزاء البيت قبل فحسن انتهى

فعلم من تعليله التقبيل املذكور انه كتقبيل يده لو كان حيا فان تقبيل يد               
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الرجل الصاحل و التربك به امر مشروع ففي سنن أيب داود عن يزيد ابن أيب زياد ان                  
بد اهللا بن عمر حدثه و ذكر قصة قال فدنونا يعين           عبد الرمحن ابن أيب يعال حدثه ان ع       

  فقبلنا يده و عن ام ابان بنت الوازع ابن زارع عن               صلّى اهللا عليه و سلّم     من النيب 
جدها زارع و كان يف وفد عبد القيس قال ملا قدمنا املدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا                

ى و ليعلم ان التربك بآثار رسول        و رجله انته    صلّى اهللا عليه و سلّم     نقبل يد رسول اهللا   
 و منربه امر مشروع معمول به يف عهد الصحابة رضي اهللا             صلّى اهللا عليه و سلّم     اهللا

 .عنهم
و قد ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية يف كتابه الصراط املستقيم ناقال عن               

 يه و سلّم   صلّى اهللا عل   أيب بكر االثرم قلت اليب عبد اهللا يعين أمحد بن حنبل قرب النيب            
ميس و يتمسح به فقال ما اعرف هذا قلت له فاملنرب فقال اما املنرب فنعم قد جاء فيه                   
قال أبو عبد اهللا شيء يرونه عن ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن ابن عمر انه مسح             

 يف الرمانة قال ابن تيمية قلت و يرونه         ]١[على املنرب قال و يرونه عن سعيد ابن املسيب        
ابن سعيد انه حيث اراد اخلروج اىل العراق جاء اىل املنرب فمسحه و دعا فرأيته من حيىي 

استحسنه مث قال لعله للضرورة او الشئ قيل اليب عبد اهللا اهنم يلصقون بطوهنم جبدار               
القرب و قلت له رأيت اهل العلم من اهل املدينة ال ميسونه و يقومون ناحيته فيسلمون                

 صلّى  هكذا كان ابن عمر يفعل قال أبو عبد اهللا بايب و امي           فقال أبو عبد اهللا نعم و       
 . انتهىاهللا عليه و سلّم

  صلّى اهللا عليه و سلّم     فانظروا ايها االخوان اىل ما كان اصحاب رسول اهللا        
يفعلونه من التربك بآثاره الشريفة يف حياته و بعد وفاته بل كانوا يتربكون بوضوئه و                

ابر قريش عام احلديبية من تعظيم اصحابه له عليه         شعره و غري ذلك و قد تعجب اك       
الصالة و السالم و قد سقطت قلنسوة خالد ابن الوليد رضي اهللا عنه يف ساحة القتال                
فحمل محلة شديدة كشف عنها العدو فاخذها و المه اصحابه على ذلك و قالوا                

                                                 
 .]. م٧١٠[.  هـ٩١سعيد ابن املسيب املدين تويف سنة ) ١(
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ن فيها  الجل قلنسوة حتمل هذه احلملة و ختاطر بنفسك فقال ما فعلت ذلك اال ال              
 فهؤالء يا اخواين السلف و اهل جند         صلّى اهللا عليه و سلّم     شعرات من شعر رسول اهللا    

  صلّى اهللا عليه و سلّم     يقولون حنن سلفيون و قد هدموا البيت الذي ولد فيه رسول اهللا           
ملا احتلوا مكة و قد بلغنا اهنم فعلوا بانقاض هذا البيت اشياء يستحيا من ذكرها فباهللا                

 ان حكومة غري اسالمية احتلت مكة هل كانت تفعل ذلك ال و اهللا بل                 عليكم لو 
كانت حتتفظ به النه اثر تارخيي و هو يف احلقيقة عند عقالء املسلمني ال يقصر معىن                 

 الذي كان ابن عمر و سعيد ابن املسيب و          صلّى اهللا عليه و سلّم    عن منرب رسول اهللا     
 يدعون اهللا عنده و هم من اكابر السلف          يتمسحون و يتربكون به و     ]١[حيىي ابن سعيد  

الذين هم اقرب الناس بعهد اجلاهلية املوجب لسد الذرايع و يؤخذ مما نقلناه عن                
املنهاج و شرحه ان البناء على قبور االولياء و الصاحلني مندوب او مباح لقوله عند                

الوسيط ذكر جواز نبش البايل للدفن و كل ذلك كما قاله املوفق بن محزة يف مشكل                
مامل يكن املدفون صحابيا او ممن اشتهرت واليته و اال امتنع نبشه عند االمنحاق و ايده 
بعض املتأخرين جبواز الوصية بعمارة قبور االنبياء و الصاحلني ملا فيه من احياء الزيارة و 
التربك اذ القضية جواز عمارة قبورهم مع اجلزم هنا مبا مر من حرمة تسوية القرب و                 

 .ته يف املسبلة اي بعد امنحاقه انتهىعمار
 صلّى اهللا    و يدل جلواز ذلك كونه عالمة على قبورهم ما روي انه            اقول

اتعلم هبا قرب اخي    ( وضع عند رأس عثمان ابن مظعون صخرة و قال            عليه و سلّم  
 فرع ما ذكره الرملي شارح املنهاج ان العلماء افتوا          )ألدفن اليه ممن مات من اهلي     

ين يف القرافة مبصر الهنا مسبلة قال و يظهر محله على ما إذا عرف حاله يف                 هبدم ما ب  
الوضع فان جهل ترك محال على وضعه حبق كما يف الكنائس اليت تقر اهل الذمة عليها                
يف بالدنا و جهلنا حاهلا قال احملشي و ليس منها قبة امامنا الشافعي رضي اهللا عنه فاهنا                 

 احلكم انتهى و اما البقيع فلم يثبت كونه وقفا و قد             كانت قبل الوقف دار ابن عبد     

                                                 
 .]. م٨١٣[.  هـ١٩٨حيىي بن سعيد البصري تويف سنة ) ١(
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 و عند قبور االنبياء      صلّى اهللا عليه و سلّم     علم مما قدمناه ان الدعاء عند قرب رسول اهللا        
 ظَلَُموا اَْنفَُسُهْم َجآُؤَك فَاْسَتْغفَُروا     َولَْو اَنَُّهْم ِاذْ  (و الصاحلني مرجو االجابة قال تعاىل       

و قد جاء بعض    ) ٢٤: النساء*   َتوَّاًبا َرِحيًما   َ َر لَُهُم الرَُّسولُ لََوَجُدوا اهللا    َ َواْسَتْغفَ  اهللا
 فتلى هذه اآلية و دعا اهللا تعاىل و          صلّى اهللا عليه و سلّم     الصحابة اىل قرب رسول اهللا    

استشفع به يف حاجته فقضيت و هذه القصة و امثاهلا مذكورة يف كتب احلديث فال                
ا لكثرهتا و شهرهتا و لنكتف مبا ذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية             نطيل املقال بذكره  

يف كتابه الصراط املستقيم و يف غريه من كتبه يف كيفية زيارته عليه الصالة و السالم و          
الدعاء عند قربه و كذلك عند قبور املسلمني يف زيارهتم كما قدمناه حيث قال و يف                 

سائر املسلمني كما ان الصالة على اجلنازة       ضمن الدعاء للميت دعاء احلي لنفسه و ل       
فيها الدعاء للمصلى و لسائر املسلمني و مما ذكره ايضا يف كتابه هذا ما يرويه عن ابن                 

 صلّى اهللا عليه و     أيب فديك مسعت من ادركت يقول بلغنا انه من وقف عند قرب النيب            
  و قال  )٥٦: االحزاب  * َعلَى النَِّبيِّ  ِانَّ اَهللا َوَملَِئكََتُه ُيَصلُّونَ   (  فتلى هذه اآلية      سلّم

يك يا فالن و مل صلّى اهللا علك يا حممد حىت يقوهلا سبعني مرة ناداه ملك    صلّى اهللا علي  
تسقط له حاجة مث قال و ذكر عن حممد بن احلسن ابن زبالة يف كتاب اخبار املدينة مما 

دراوردي قال رأيت   رواه عن الزبري ابن بكار روي عنه عن عبد العزيز بن حممد ال             
رجال من اهل املدينة يقال له حممد ابن كيسان يأيت إذا صلى العصر من يوم اجلمعة و                 

 صلّى اهللا   حنن جلوس مع ربيعة ابن أيب عبد الرمحن فيقوم عند القرب فيسلم على النيب              
 و يدعو حىت ميسي فيقول جلساء ربيعة انظروا اىل مايصنع هذا فيقول              عليه و سلّم  

ا للمرء مانوى و حممد ابن احلسن هذا صاحب اخبار و هو مضعف عند اهل               دعوه فامن 
 . و حنوه لكن يستأنس مبا يرويه و يعترب به]١[احلديث كالواقدي

و هذه احلكاية قد يتمسك هبا على الطرفني انتهى يعين يتمسك هبا من ال               
ذلك و  يرى بأسا بقصد القرب الشريف للدعاء عنده و يتمسك هبا ايضا من ال يرى                

                                                 
 . يف بغداد]. م٨٢٢[.  هـ٢٠٧لواقدي تويف سنة حممد ا) ١(
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حيمله على النية الصاحلة كما يف االثر الذي يرويه عن ابن أيب فديك كما تقدم و قد                  
صرح الشيخ تقي الدين بن تيمية يف غري حمل من كتابه الصراط املستقيم بكراهة قصد               
القرب للدعاء و بإباحته و ندب الدعاء عند القرب يف اثناء الزيارة حبيث يكون الدعاء تبعا                

ذا منه يشبه الورع الزائد الذي ذكره الغزايل يف احياء العلوم يف باب احلالل للزيارة و ه
 .و احلرام و الورع

 
 ال خيفى ان ما فعله رجال حكومة جند بعد استيالئهم على احلجاز من              :تتمة

هدم املباين اليت على قبور اهل البيت و الصحابة يف البقيع و غريه ال ينطبق على قاعدة                 
ن هذه املباين مل يتعلق هبا مورد النهي و علته حيث مل يعلم ان احداً من                 أل اّوالشرعية  

هنا ثانيا ا املسلمني صلى اليها او سجد هلا حىت يقال ان هذا من ضالل االمم السابقة                
 وضع صخرة    صلّى اهللا عليه و سلّم     بنيت حلفظ مراقدهم لتعرف كما ان رسول اهللا       

 ) هبا قرب اخي الدفن اليه من مات من اهلياتعلم(عند رأس عثمان ابن مظعون و قال 
 اهنا بنيت يف    ثالثاو كان يكفيهم ان مينعوا الناس عن زيارة غري مشروعة لو كانت              

زمن السلف الصاحل فيقتضي ان تقاس على املباين اليت كانت على قبور االنبياء ال سيما 
السالمي و قد رآها    قرب ابراهيم اخلليل عليه السالم و مل يتعرض هلدمها زمن الفتح ا            

الصحابة الكرام ال سيما عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فلم يهدمها و ال امر هبدمها و                
قد ذكر الشيخ ابن تيمية يف كتابه الصراط املستقيم وجود ذلك البناء على عهد                 
الصحابة و لو ادعى ان باب البناء كان مسدوداً اىل سنة االربعمائة اليس انه قد                 

البناء زمن الفتح و بعده فكان ينبغي لرجال احلكومة النجدية ان يتركوا اعترف بوجود 
هذه املباين كما ترك الصحابة رضوان اهللا عليهم املباين اليت على اخلليل عليه السالم او               
كان يكفيهم سد أبواهبا بدال عن هدمها على قبورهم املؤذي هلم املنهي عنه شرعا كما 

يب قبيس و دار اخليزران و غار حراء فهي مع كوهنا مل            قدمناه و اما هدمهم املسجد ا     
 صلّى اهللا عليه و     تنب على قبور فهي آثار تارخيية و باخلاصة غار حراء فهو حمل تعبده            

 قبل مبعثه بل هو اثر من آثاره الشريفة اليت كان ابن عمر و غريه من الصحابة                  سلّم
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 الصراط املستقيم عن أمحد     يتبعون آثاره يف سريه و حمل صالته كما مر نقل ذلك يف           
ابن حنبل رضي اهللا عنه و عنهم امجعني على ان هذه املسئلة و املسائل اليت قدمناها و                 
امثاهلا فيها خالف بني علماء االمصار و علماء جند و مل يسمع و مل يذكر يف زمن من                  
ازمنة السلف و اخللف و حكوماهتم من اجرب املسلمني على اتباع و سلوك مذهب               

ن مذهب من مذاهب اهل السنة و اجلماعة فالشريعة املطهرة االسالمية واسعة و              دو
لكل اهل مذهب براهني و دالئل من الكتاب و السنة على ان امراء جند و حكامهم و                 
ذووا الرفاهية منهم يرتدون االلبسة احلريرية اجملمع على حترميها و كذا املقصبات              

لمائهم مع ان ذلك اعظم حرمة من التنت و اعظم          بالفضة و احملالة بالذهب مبرئى من ع      
من ذلك اعتقادهم يف الباري سبحانه و تعاىل ما يستلزم اجلسمية املستلزمة للحدوث و       
ال يعذرون يف ذلك اال على القول بان الزم املذهب ليس مبذهب و اعظم من ذلك                 

 .ة زناه فحدهتكفريهم لكثري من املسلمني استحالال لقتلهم و سلب امواهلم على طريق
 

 مل يبق من املشاهد التأرخيية يف احلرمني بعد الكعبة اال القبة النبوية              :ايقاظ
اليت هي بيت سيد املرسلني بل بيت الدين و من اعظم ما خيشاه عقالء املسلمني إذا                 

متتد ايدي هؤالء   ) ال مسح اهللا  (تغلبت على سياسة ابن سعود االكثرية النجدية و حينئذ          
وء هلدم القبة النبوية و امتهان هذه احلجرة احملمدية اليت تضم ضريح رسول             اجلهلة بالس 

رب العاملني و اليت هي مهبط الوحي و الترتيل و طاملا تردد اليها جربيل و عند ذلك ال        
مسح اهللا بلطخ باملسلمني العار الذي ال متحوه االدوار و ال سيما ملوك االقطار و يصري                

 : و هنارلصدى ذلك مأمت مادام ليل
 كانت اخليل بالدماء ختوض* مأمت ال يتم اال إذا ما 

 اعني بالدماء دهراً تفيض* مأمت ال يتم اال إذا ما 
 نيا بدا بالورى هلا تقويض* مأمت ال يتم اال إذا الد 

فاىل اهللا املشتكى مما حل باملسلمني من التقاطع و التخاذل و التنازع الذي              
مية شرقا و غربا ضحية االحتالل و االستعمار و           ادى جلعل اعظم البالد االسال     
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 صلّى اهللا عليه و     السيطرة االجنبية ففي املشكاة عن أيب داود رمحه اهللا قال رسول اهللا           
 فقد ظهرت   )يوشك ان تتداعى عليكم االمم كما تتداعى االكلة اىل قصعتها         ( سلّم

 املسلمني و والة امورهم و هذه املعجزة النبوية يف زماننا هذا فنسئل اهللا تعاىل ان يصلح
 على  صلّى اهللا و سلّم   ان يثبتا على الدين االسالمي و الشرع احملمدي مبنه و كرمه و             

سيدنا حممد و على آله و صحبة امجعني و احلمد هللا رب العاملني و كان الفراغ من                  
تسويد هذه الورقات يف اليوم الثامن عشر من شهر مجادي اآلخرة من شهور السنة               

مسة و االربعني بعد الثلثمائة و االلف هجرية على صاحبها افضل الصالة و التحية              اخلا
١٣٤٥ 
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  رسالة لعظمة املتصوفة و التصوف يف نظر السلف- ٤
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
مما يشهد لعظمة املتصوفة و التصوف يف نظر السلف ما يروى عن سفيان              

اين و جمتهديهم قوله لو ال ابو هاشم          و هو من عظماء ائمة القرن الث        ]١[الثوري
 ما عرفت دقيق الرياء و من ذلك ما ذكره عنه ابن قيم اجلوزية يف شرحه                 ]٢[الصويف

على منازل السائرين انه كان يقول اعز اخللق مخسة انفس عامل زاهد و فقيه صويف و                
 .غين متواضع و فقري شاكر و شريف سين

م الصويف ما عرفت دقيق الرياء و هذا        فتأمل يرمحك اهللا قوله لو ال أبو هاش       
صريح يف اخذه عن املتصوفة و احترامه جلناهبم مث تأمل قوله اعز اخللق مخسة انفس و                

 .ذكر منها فقيه صويف
و اما ما جاء صرحيا عن االمام مالك يف هذا الباب و نقل عنه يف غري ما                  

صوف فقد تفسق و    كتاب قوله من تصوف و مل يتفقه فقد تزندق و من تفقه و مل يت              
من مجع بينهما فقد حتقق نقله عنه التتائي يف شرحه على مقدمة ابن رشد و كذلك                 
الشيخ زروق يف القاعدة الرابعة من قواعده و حنن حيث تلقينا هاته القولة عن االمام                
من اوثق املصادر اتضح عندنا يقيناً انه رمحه اهللا كان صوفياً ال حمباً للصوفية فقط و اال                 

 تسلط احلكم عليه املستفاد من صريح قوله و من تفقه و مل يتصوف فقد تفسق                 لزم
 .برأه اهللا من ذلك

و هذه الصراحة من االمام كافية يف اعظامه ملذهب التصوف و كفى انه              
جعله قريناً للفقه و ان الفقه بدونه عاطل كما ان التصوف بدون الفقه باطل و خالصة 

                                                 
 .١٦١و كانت وفاته رضي اهللا عنه سنة ) ١(
 .١١٥وهذا مما يؤكد كون كلمة صويف كان هلا سابق يف االصل الن ابا هاشم مل تكن وفاته رمحه اهللا اال يف سنة ) ٢(



- ١٥٤ - 

 

 كان جامعاً بني التصوف و الفقه و هذا ال يستبعد من            القول ان االمام رضي اهللا عنه     
االمام مادام التصوف عبارة عن صدق التوجه اىل اهللا عز و جل نعم قد يقول القائل                 
فلم مل يظهر عن االمام نظري ما ظهر على غريه من املنتمني للتصوف كاحلارث                 

 . يف ذلك العصر و طبقته]١[احملاسيب
يف ذلك هو قيامه  ]  االمام مالك رضي اهللا عنه     يعين[ان عذر االمام    : اجلواب

مبا دعت اليه الضرورة من لزوم حفظ القواعد الفقهية و ضبط النقول الشرعية                
خصوصاً و هو يرى من نفسه الكفاءة لالمر الذي مل يتوفر لغريه غالباً و كل ذلك ال                 

ملتصوفة بان  مينع ان خيتص االمام يف خاصته و حد ذاته مبا اختص به غريه من خاصة ا               
تكون له املشاركة يف علمهم و دقائق اسرارهم اليت امروا بعدم افشائها لغري اهلها و قد 

 ٣٦١اثبت ذلك لنفسه حسبما نقله عنه أبو اسحاق الشاطيب يف اجلزء الرابع صحيفة              
 عن نفسه انه عنده احاديث و علوم ما تكلم          ]٢[من كتاب املوافقات قال و اخرب مالك      

ث هبا و ذكر الشيخ جنون يف تعليقه على املوطأ نقالً عن القاضي               فيها و ال حد   
 .عياض

قال و بلغ شيوخ االمام مالك تسعمائة شيخ ثالمثائة من التابعني و ستمائة              
من تابعيهم ممن اختاره لدينه و فقهه و تيقظه و لزم ابن هرمز كما يف املدارك ثالثة                  

لزوال يف علم قال مالك مل ابثّه       عشر سنة و يروى ستة عشر سنة من الصباح اىل ا           
 .الحد من الناس انتهى بلفظه

و عليه فهل ترى ايها األخ ان هذا العلم املخرب عنه هو من مدخول الفقه                
فما اظن اذ لو كان كذلك ملا ساغ له كتمانه ملا ان الفقه يف الدين يشترك يف لزوم                   

م ِلما يف آية الكتمان و       معرفته َجميع الْمكلفني و َيجل عن كتمانه العلماء االعال         
 صلّى  حديث االلْجام و لكنك تستبعد ان يكون ِلمالك من العلوم الْموروثة عن النيب            

                                                 
 .]. م٨٥٧[.  هـ٢٤٣احلارث احملاسيب البصري تويف سنة ) ١(
 .] م٧٩٥. [ هـ١٧٩ك بن انس االصبحي تويف سنة االمام مال) ٢(
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 غري ما دونه للعموم و هذا االستبعاد امنا يتصور مع عدم االطالع على              اهللا عليه و سلّم   
ما اشتملت عليه دفاتر السنة من النصوص املثبتة لنظري ذلك و اليكم ما اخرجه                 

 صلّى  لبخاري رضي اهللا عنه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال حفظت عن رسول اهللا              ا
 وعاءين من العلم اما احدمها فبثثته و اما اآلخر فلوبثثته لقطعتم مين              اهللا عليه و سلّم   

 .هذا البلعوم
 و غريه عن االمام     ]١[و ال شك ان هذا صريح يف تأييد ما اخرجه الشاطيب          

مما ينفرد به أبو هريرة رضي اهللا عنه و ال مما ينفرد بنقله               مالك و ليس هذا اخلرب      
البخاري ايضاً فان املطلع ال تستعصي عليه النقول الصحيحة اليت يستشهد هبا يف هذا              

 و هذا ملخص ما يرجع لالمام مالك من جهة عالقته             ]٢[الباب من قول السلف   
 .بالتصوف

هللا عنه يف التصوف فليس     اما ما ينقل عن االمام أيب حنيفة النعمان رضي ا         
هو باقل من ذلك ذكر صاحب النصرة النبوية و هكذا صاحب كتاب اهل الفتوحات              
و االذواق ان االمام رمحه اهللا كان حمباً للصوفية حمترماً ملكانتهم و لرمبا يوجد له من                 

                                                 
 .]. م١٠٧٢[.  هـ٤٦٥عبد العزيز الشاطيب املالكي تويف سنة ) ١(
ـ ٩٧٣عبد الوهاب الشعراين الشافعي تويف سنة       [و يشهد لذلك ما اخرجه الشعراين       ) ٢(  يف اليواقيت   .]] م ١٥٦٥. [ ه

َيَتَنزَّلُ اْالَْمُر (ما لو قلت لكم ما اعلم من تفسري قوله تعاىل و اجلواهر و غريه من احلفاظ عن ابن عباس رضي اهللا عنه 

 لرمجتموين او لقلتم اين كافر و يترجم عن ذلك ايضاً ما يروى عن االمام زين العابدين ابن                  )٢١: الطالق * َبْيَنُهنَّ
 :احلسني رضي اهللا عنهما حيث يقول

 الوثنالقيل يل انت ممن يعبد * يا رب جوهر علم لو ابوح به 
 يرون اقبح ما يأتونه حسنا* و الستحل رجال مسلمون دمي 

 كي ال يرى ذاك ذوجهل فيفتتنا* اين الكتم من علمي جواهره 
 اىل احلسني و اوصى قبله احلسنا* و قد تقدم يف هذا ابو حسن 

الديلمي يف مسند   ذكره االمام الغزايل يف منهاج العابدين قلت و كل ما ورد يف هذا الباب هو مصداق ما اخرجه                   
ان من العلم كهيئة املكنون ال يعلمه اال العلماء باهللا فاذا نطقوا            (الفردوس عن رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلم انه قال            

 ).به انكره اهل الغرة باهللا
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 قال املخرب انه كان يف بلدنا طائفة         ]١[التساهل معهم ما مل يوجد لغريه من االئمة        
صون للذكر حىت يسقطوا على االرض و مل ينكر عليهم االمام و يزورونه و                 يرق

يكرمهم و يسألونه و جييبهم و من ذلك انه قال شيخهم مرة لالمام ما تقول يا سيدي                 
 دخلوا   صلّى اهللا عليه و سلّم     رضي اهللا عنكم يف مسألة هي ان مجاعة من امة حممدٍ           

ذكر الشيطان بصوت مرتفع من الصباح اىل       الكنيسة و اجتمعوا هبا حلقةً و تداولوا        
 املساء افتنا فيهم اهم كفار؟

فاجاب رضي اهللا عنه ال يكفر احد من اهل القبلة بالذنب و هذا ليس                
 .بذنب

و اما ما جاء عن االمام الشافعي رضي اهللا عنه فيزيد على ذلك بكثري                
 يف غالب كتبه و     حسبما نقل عنه يف غري ما كتاب و ممن تتبع ذلك االمام الشعراين             

اثبت عنه انه كثرياً ما كان يداوم جمالسة الصوفية حىت قيل له يف ذلك فقال استفدت                
الوقت سيف ان مل تقطعه     ”من جمالستهم امرين مل استفدمها من مشائخ العلم قوهلم          

ذكره “ اشغل نفسك باخلري فان مل تشغلها باخلري شغلتك بضده        ”و قوهلم   “ قطعك
ذب و قال الشعراين كثرياً ما كان الشافعي يوصي االمام امحد            النووي يف شرح امله   

باحترامهم و جمالستهم ايضاً و يشهد لذلك ما جاء يف كتاب جامع االصول ان                 
الشافعي و االمام امحد رضي اهللا عنهما كانا يترددان اىل جمالس الصوفية و حيضران               

 هؤالء فقاال هلم ان هؤالء      معهم يف جمالس ذكرهم فقيل هلما ما لكما تترددان اىل مثل          
 .عندهم رأس االمر كله و هو تقوى اهللا و حمبته

                                                 
لبقعة قلت و هذا النقل الذي اثبته صاحب االصل يباين ما يشاع عن االمام من كونه افىت هو او اصحابه حبفر ا                    ) ١(

اليت يتحلق فيها للذكر و يرمي بتراهبا على اننا ال نرضى ان توجد فتوى عن االمام هبذا الشكل الذي ال ينطبق على                      
اي حكم من احكام العقالء فضال علىان يوجد نظريه يف احكام الشرع الشريف و هلذا ردت املقالة رداً شنيعاً من                    

فة الفتاوى و الشيخ ابو احلسن بن منصور و الشيخ عبد الكرمي            رجال مذهب االمام و ممن بالغ يف ردها صاحب حت         
و كلهم من رجال املذهب حىت قالوا ان من افىت هبا يعترب من اهل االعتزال و قال الشيخ عبد الكرمي ان الذي                        

و حمبته  زورها عن االمام هو ابن شرحان الفزاين دمره اهللا و هؤالء املذكورون هم الذين نقلوا عن االمام مواالته                    
 .للمتصوفة و غري ذلك مما اثبت يف االصل
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و كان الشعراين يقول كفى القوم مدحاً اذعان االمام الشافعي لشيبان             
الراعي و هكذا ذكر اذعان االمام امحد له بعد ما ذكر عدة حكايات جرت بينهم يف                

 من الوقت و باجلملة ان اذعان مسائل علمية فلتراجعوا تلك املظان ان كانت لكم سعة
ائمة االجتهاد لرجال التصوف كان مشتهراً يف ذلك العصر و على االخص منهم               

 ان  )جذوة االنوار (االمام الشافعي رمحه اهللا و قد ذكر الشيخ املختار الكنيت يف كتابه             
و االمام كان كثري االنتحاء لالولياء متفانيا يف حبهم و كان يقول هم اصلي و فصلي                

 .اليهم حين قليب اىل ان رماه بعض املعتزلة بالرفض فقال جميباً هلم
 

 ما الرفض ديين و ال اعتقادي* قالوا ترفضت قلت كال 
 خري امام و خري هاد* لكن توليت غري شك 

 .فانين ارفض العباد* ان كان حب الويل رفضاً 
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 ُدَعاُء التَّْوِحيِد

الَ ِالََه ِاالَّ اهللا ُمَحمٌَّد َرُسولُ اِهللا َيا َرْحَمُن َيا           َيا اَهللا َيا اَهللا     

َرِحيُم َيا َعفُوُّ َيا كَِرُمي فَاْعُف َعنِّي َو اْرَحْمِين َيا اَْرَحَم الرَّاِحِمَني              

َتَوفَِّين ُمْسِلًما َو اَحلِْقِْين ِبالصَّاِلِحَني اَللَُّهمَّ اغِْفْر ِيل َوِ آلَباِئي َو أُمََّهاِيت            

َوِ آلَباِء َو اُمََّهاِت َزْوَجِتي َوِ َألْجَداِدي َو َجدَّاِيت َوِ َألْبَناِئي َو َبَناِيت َو              

ِ َألْخَواِيل َو َخاالَِيت َو               ِ َألْعَماِمي َو َعمَّاِيت َو ِِإلْخَوِيت َو أََخَواِيت َو

ِمَناِت اَالَْحَياِء  ُِألْسَتاِذي َعْبِد اْحلَِكيِم اْآلْرَواِسي َو ِللُْمْؤِمِنَني َو الُْمؤْ        

ِبَرْحَمِتَك َيا  » َرْحَمةُ اِهللا َتَعاىلَ َعلَْيِهْم أَْجَمِعنيَ    «ِمْنُهْم َو اْالَْمَواِت    

 اَْرَحَم الرَّاِحِمَني َو اْحلَْمُدِ ِهللا َربِّ اْلَعالَِمَني

 

 اِرفَْغِتْسِال اْاُءَعُد

 لَْيِهِإُب تُوأَُهَو اْحلَيَّ الْقَيُّوَم َو الَّ ِإاَْسَتْغِفُر اَهللا الَْعظِيَم الَِّذي الَ ِالََه 
 
 

السيد عبد احلكيم االرواسي قدس سّره مرشد حسني حلمي بن سعيد االستانبويل 
 يف أنقره.]  م١٩٤٣. [ هـ١٣٦٢تويف عام 
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 احلجة القاطعة
 على منكري الدعاء و املولد و الفاحتة و شئ من الصالة و السالم

 قد الفها
 نصاريألحقر الورى مولينا حممد حمبوب احلق االعبد العاصي ا

  داكا-ممتاز احملدثني 
 ناظم دار التصنيف و التأليف ملدرسة العالية انصار العلوم

  بنغالديش-جاجتام 
 
 و يليه

 دالئل احلجج
 يف اثبات حجية االدلة االربعة

 من الكتاب و السنة و االمجاع و القياس
 قد الّفها

 ي املرداينالقاضي حبيب احلق فرمولو
 الباكستاين
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 احلجة القاطعة

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 اهللا املستعان و عليه التكالن
افادنا بتوفيقه ارشادا و ادبا و جعل        احلمد هللا الذي هدانا هبداياته رشدا و      

القرآن دافعا عنا مقتا و غضبا و ارسل فينا رسوال كرميا جنبا و خصنا بشريعته القومية                
صلوة و السالم على اشرف الربية حسبا و على آله السادة النجباء و اصحابه              وحبا وال 

 الذين سادوا اخلليقة عجما و عربا
اما بعد فيقول العبد راجي الغفران املدعو ابو احلسنات حممد حمبوب احلق             

 انصاري اجلاجتامي مسكنا و احلنفي مذهبا
 عما ثبت يف الشرع     ملا رأيت بعض املتعصبني قد غالوا يف الدين و انكروا         

املبني بالربهان املتني مع اهنم اشرفوا على منابر اهلداية و اشتهروا بني الناس مثل الراية               
مع اهنم اضالل العوام فاردت الذب عنهم غرية يف دين اهللا تعاىل مع كثرة املشاغل من                
 الدرس و التدريس و ذلك بامياء بعض اصدقائي ال سيما رئيس اخلالن اعين مولينا               

حممد نور الكبري و مولينا لواء احلق اجلاجتامي وفّقين اللّه تعاىل اىل سواء الطريق و المتام            
 الرد على ما قال يف الكتب العديدة املخالفة عن املذاهب االطهر

فجمعت براهني قاطعة و حججا واضحة ملن يدعي الدعاء بعد الصلوة هبيئة            
ار و قيام الناس عند قراءة املولد لرسول        اجتماعية مع رفع االيدي و مولد النيب املخت       

االخيار و شيئا من الصلوة و السالم على سيد االولني و اآلخرين جعلها اهللا وسيلة                
هلداية املنكرين هلم يف هذا الدوران جباه النيب الكرمي فها انا اشرع مستعينا باهللا القوي               

 املتني
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 املبحث االول يف الدعوات املروجة

 يف  )احكام الدعوات املروجة  ( املعروف اجلاجتامي يف رسالة      فما قال املفيت  
 اعلموا ان هذه االدعية الشائعة املتعارفة بني اخلواص و العوام باهليئة              ١٠الصحيفة  

االجتماعية رافعني ايديهم يف هذه االزمنة املتأخرة كالدعاء عند افتتاح الوعظ و عند              
وتر و كالدعاء يف صلوة التراويح بعد كل ختمه و كالدعاء بعد صلوة العيدين او بعد ال

 تروحية باهليئة االجتماعية و كالدعاء بعد النكاح و الدعاء بعد زيارة القبور جمتمعني
و الدعاء يف هذه االزمنة املتأخرة يوم ختم البخاري باهتمام شديد و الدعاء             

بعد ليلة متام ختم التراويح يف شهر رمضان باهتمام جمتمعني و كذلك الدعاء                 
املكتوبات باهليئة االجتماعية رافعني االيدي كل هذه امور حادثة مل تكن يف زمن النيب              
صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم و ال يف زمن الصحابة و التابعني و االئمة                     

 اجملتهدين يقينا
نقول ايها املفيت كيف قلت ان هذه االدعية الشائعة املتعارفة اخل كل هذه              

اْدُعوِني اَْسَتِجْب لَكُْم ِانَّ    (بدعة قبيحة و قد قال اهللا تبارك و تعاىل           امور حادثة و    
 )٦٠: املؤمن*   َسَيْدُخلُونَ َجَهنََّم َداِخِرينَ   ]أي دعائي [ َعْن ِعَباَدِتي الَِّذيَن َيْسَتكِْبُرونَ   

) ٥٦: االعراف * َنيَواْدُعوُه َخْوفًا َوطََمًعا ِانَّ َرْحَمَت اِهللا قَِريٌب ِمَن الُْمْحِسنِ        (و قال   
اىل غري ذلك من    ) ٧٧: الفرقان * قُلْ َما َيْعُبؤا ِبكُْم َربِّي لَْوالَ ُدَعآُؤكُمْ       (و قال   

النصوص و هذا هو السند على كون الدعاء عبادة و هذا النص مطلق من ان يكون                 
جيري على  ) يطلق(ال و ان يكون باالنفراد او االجتماع فان املطلق            بعد الصلوة او  

 طالقها
 )من مل يدع اهللا يغضب عليه     (و قال صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم            

 و قال صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم            )ان اهللا حيب امللحني يف الدعاء     (و قال   
كل امر ذي بال مل يبدأ حبمد       (الفتتاح االمور املصلحة املهمة و خلواتيم االمور ايضا         

 و اما الدعاء    )امنا االعمال باخلواتيم  ( و قال    )اقطع و ابتر  اهللا و ثناء اهللا تعاىل فهو       



- ١٦٢ - 

 

بعد الفراغ من العمل الصاحل فهي قانون مسلم يف الشرع اما ترى ان ابراهيم و                  
َربََّنا َتقَبَّلْ ِمنَّا   (امساعيل عليهما السالم ملا فرغا من بناء الكعبة دعا اىل اهللا حيث قال               

 )١٢٧: البقرة * يُمِانََّك اَْنَت السَِّميُع الَْعِل
 يف بيان   )احلصن احلصني (و منها تقدمي احلمد و الصلوة على الدعاء قال يف           

 اي قبل   )احلرز الثمني ( و تقدمي عمل صاحل قال يف         ٢٢آداب الدعاء يف الصحيفة     
الدعاء ليكون سببا لقبوله كما ورد يف حديث اخلليفة االول رضى اهللا تعاىل عنه يف                

ة و الثناء على اهللا اوال و آخرا و الصلوة على النيب صلى اهللا عليه               صلوة التوبة و الصلو   
 قال فضالة بن عبيد مسع رسول اهللا        )احلرز الثمني (و آله و صحبه و سلم كذلك يف         

صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم رجال يدعو يف صلوته مل ميجد اللّه و مل يصل                    
 عجل هذا مث دعاه فقال له او لغريه اذا          على النيب صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم          

صلى احدكم فليبدأ بتمجيد ربه و الثناء مث يصلي على النيب صلى اهللا عليه و آله و                  
 صحبه و سلم مث يدعو مبا شاء

و ما قال املفيت ان بعض الفاظ االذكار و بعض الفاظ االدعية بعد املكتوبات 
 رفع االيدي ال على طور اهليئة        ثابتة مسنونة يقينا لكن على طور االنفراد بغري         

 االجتماعية رافعي االيدي
نقول ان كانت هي احلق فكيف قلت كل هذه امور حادثة مل تكن يف زمن               
النيب صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم و ال يف زمن الصحابة و التابعني و االئمة                    

 اجملتهدين يقينا و هذا ما قال اال لفتور دماغه و ضعف رأيه
ترى يف سنن ايب داود عن ابن عباس رضى اهللا تعاىل عنه قال رسول اهللا               اال  

لوه بظهورها  أسلوا اهللا ببطون اكفكم و ال تس      (صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم          
 حلصول التربك كامنا افاض من انوار االجابة و         )فاذا فرغتم فامسحوا هبا وجوهكم    

هبا و عن السائب بن يزيد عن ابيه قال         ايصاهلا بالوجه الذي هو اشرف االعضاء و اقر       
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم اذا دعا رفع يديه و مسح وجهه                   
و ذكر العلماء ان الدعاء بعد الفراغ من العبادة قاعدة مشروعة فعلمت ان العبادة                
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كر االمام  باهليئة االجتماعية افضل فالدعاء باهليئة االجتماعية ايضا افضل و ايضا ذ            
مسلم باب فضل االجتماع على تالوة القرآن و على الذكر يف اجلزء الثاين يف                 

 و االصول املوضوعة املسلمة عند الفقهاء املستنبطة من النصوص على انه       ٤٥الصحيفة  
 ورد االمر بالدعاء بعد الصلوة على طريق اخلصوص

ى ظهره  و ايضا روي انه كان للحسن البصري رمحه اهللا جار حيتطب عل            
َم مل جتلس   فكان اذا سلم االمام خرج سريعا فقال له احلسن رمحه اهللا يوما يا هذا لِ               

ساعة ان مل تكن لك حاجة يف اآلخرة افال حاجة لك يف الدنيا قف بعد الصلوة و ادع 
 .١١٢ : الصحيفة)شرح شرعة االسالم(اهللا و اسأله محولة ال حتمل على ظهرك 

 *إيَّاَك َنْعُبُد   (لبيضاوي يف تفسري قوله تعاىل      و قال القاضي ناصر الدين ا     
 ادرج عبادته يف تضاعيف عبادهتم لعلها جتاب بربكتها فعلم ان االجتماع            )٥: الفاحتة

باهليئة املعمولة دخال يف االجابة فمن كان حمتاجا اىل االجابة فليدع ربه باالجتماع و              
اء و لذا ذكر االمام البخاري باب       من ال فال مث الدعاء هلا آداب رفع االيدي عند الدع          
 و قوله عليه الصلوة و السالم       ٩٣٨رفع االيدي يف الدعاء يف اجلزء الثاين يف الصحيفة          

 كما يف احلديث اليس هذا بافضلية السواد        )صلوة اجلماعة افضل من صلوة الفرد     (
 االعظم

 و آله و عن ايب هريرة رضى اهللا تعاىل عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه              
ما من عبد يرفع يديه حىت يبدو ابطه يسأل اهللا مسألة اال اتاها اياه (و صحبه و سلم  

قد سألت و سألت فلم     ( قالوا يا رسول اهللا و كيف عجلته قال يقول            )ما مل يعجل  
 و يغتنم الدعاء بعد الفرض و قبل السنة على          )شرح شرعة االسالم  (و يف   ) اعط شيئا 

 السنن و هو املعمول املتعارفة يف زماننا و عن مالك بن يسار ما روي عن البقايل و بعد
املسكوين رضى اهللا تعاىل عنه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم قال                  

 و يف موضع آخر عن      )اذا سألتم اهللا فاسئلوه ببطون اكفكم و ال تسئلوه بظهورها         (
هللا عليه و آله و صحبه و سلم قال         ابن عباس رضى اهللا تعاىل عنه ان رسول اهللا صلى ا          
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 ان  )احلصن احلصني ( ويف كتاب    )املسئلة ان ترفع يديك حذو منكبيك او حنومها       (
من آداب الدعاء رفع اليدين و يف ايب داود و الترمذي و احلاكم و ابن حبان عن                   
سلمان الفارسي رضى اهللا تعاىل عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و صحبه                 

 ) كرمي يستحيي بعبده اذا رفع يديه ان يردمها صفرايان ربكم ح(سلم و 

 بعد الفراغ عن الصلوة يدعو االمام لنفسه و للمسلمني       )امداد الفتاح (و يف   
 و االفضل   ٣٥٢ الطبعة املصرية يف الصحيفة      )فتوى عاملكريية (رافعي ايديهم اخل و يف      

ملستحب ان يرفع يديه عند الدعاء      يف الدعاء ان يبسط كفيه و يكون بينهما فرجة و ا          
حبذاء صدره و مسح الوجه باليدين اذا فرغ من الدعاء و يف حديث ايب داود عن علي                 
رضى اهللا تعاىل عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم اذا سلم                   

اللهم اغفر يل ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت و               (من الصلوة قال    
 )ا اسرفت و انت اعلم به مين انت املقدم و املؤخر ال اله اال انتم

 الشيخني رمحهما اهللا تعاىل عن مغرية بن شعبة رضى اهللا تعاىل عنه             ىو رو 
ال اله (قال ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم اذا فرغ من الصلوة قال 

 هو على كل شئ قدير اللهم ال        اال اهللا وحده ال شريك له له امللك و له احلمد و           
 و قال ابو سفيان     )مانع ملا اعطيت و ال معطى ملا منعت و ال ينفع ذا اجلد منك اجلد              

الداراين رمحه اهللا تعاىل من اراد ان يسأل اللّه حاجة فليبدأ بالصلوة مث يسأل حاجته مث                
احياء (نهما  خيتم بالصلوة فان اهللا يقبل الصلوتني و هو اكرم من اهللا ان يدع ما بي                

فعلم من هذه العبارات نفس الدعاء و الصلوة بعدها و           ) ٢١٢:  ص ٢:  ج العلوم
 تقدمي احلمد و الصالة و الدعاء باالجتماع مع رفع االيدي

 و اما ما ورد من      ٣٩٠ يف اجلزء االول يف الصحيفة       )الدر املختار (و يف   
ان هبا قبل السنة بل حيمل      االحاديث يف االذكار عقيب الصلوة فال داللة فيه على االتي         

على االتيان هبا بعدها الن السنة من لواحق الفريضة و توابعها و مكمالهتا فلم تكن                
اجنبية عنها فما يفعل بعدها يطلق عليه انه عقيب الفريضة و قول احللواين ال بأس ال                
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وىل يعارض القولني الن املشهور يف هذه العبارة كون خالفه اوىل فكان معناها ان اال             
 قوله  ٣٧٤ان ال يقرأ قبل السنة و لو فعل ال بأس و يف اجلزء االول يف الصحيفة                   

فيبسط يديه حذاء صدره كذا روي عن ابن عباس رضى اهللا تعاىل عنه من فعل النيب                 
ينافيه ما يف    ال و) قنية عن تفسري السمان   (صلى اهللا عليه و آله و صحبه وسلم          

مرقندي ان من آداب الدعاء ان يدعو مستقبال و          لالمام ايب القاسم الس    )املستخلص(
يرفع يديه حبيث يرى بياض ابطيه المكان محله على حالة املبالغة و اجلهد و زيادة                 
االهتمام الهنا قبلة الدعاء كالقبلة للصالة فال يتوهم ان املدعو جل و عال يف جهة العلو         

 هو امام مذهبنا    ١١٥  يف الصحيفة  )البحر(و يكون بينهما فرجة و ايضا قال صاحب         
و يدعو االمام للقوم باخلري بعد الصلوة اي يدعو بعد قراءة االوراد و االذكار املأثورة               

 على ما هو املتعارف بني االئمة رمحهم اهللا
 للدعاء اربعة اقسام هذا     ٣٧٤ يف اجلزء االول يف الصيحفة       )الشامي(و يف   

شرح ( و كذا يف     )النهاية(عن  )حرالب(مروي عن حممد بن احلنفية كما عزاه اليه يف          
 )املبسوط( عن )املنية

 دعاء الرغبة حنو طلب اجلنة فيفعل كما مر اي يبسط يديه حنو السماء-١
دعاء الرهبة حنو طلب النجاة من النار بان جيعل كفيه لوجهه الذي يف              -٢

 من  البحر جيعل ظهر كفيه لوجهه و مثله يف شرح املنية و هذا معىن ما ذكره الشافعية               
 انه يسن لكل داع رفع بطن يديه للسماء ان دعا بتحصيل شئ و ظهرمها ان دعا برفعه

دعاء التضرع اي اظهار اخلضوع و الذلة هللا تعاىل من غري طلب اجلنة و              -٣
 ال خوف من النار و حينئذ حيلق االهبام و الوسطى

ن يف   ليس فيه رفع ال    )شرح املنية (دعاء اخلفية ما يفعله يف نفسه قال يف         -٤
 الرفع اعالنا

 و السنة يف االدعية تأخريها ١٥٦ يف اجلزء االول يف الصحيفة )اهلداية(و يف 
عن الصلوة و البداية بالثناء و الصلوة سنة الدعاء و يف موضع آخر الن الثناء و الصلوة                 

 يقدمان على الدعاء كما يف االدعية تقريبا اىل االجابة و الرفع سنة الدعاء
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عن ايب امامة رضى اهللا تعاىل عنه قال ما دنوت من رسول اهللا             و يف احلديث    
صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم يف دبر كل صلوة مكتوبة و ال تطوع اال مسعته                    

 اخل و عن انس رضى اهللا تعاىل عنه عن النيب           )اللهم اغفر يل ذنويب و خطاياى     (يقول  
 عبد بسط كفيه يف دبر كل       ما من (صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم انه قال             

صلوة مث يقول اللهم اهلي و اله ابراهيم و اسحاق و يعقوب و اله جربائيل و                  
اال كان ( اخل )ميكائيل و اسرافيل عليهم السالم اسألك ان جتيب دعويت فاين مضطر

 و عن اسود العامري رضى اهللا تعاىل )حقا على اهللا عز و جل ان ال يرد يديه خائبتني          
يه قال صليت مع النيب صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم الفجر فلما سلم                عنه عن اب  

 احنرف و رفع يديه و دعا

و يف سنن الترمذي قيل يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم                 
جوف الليل  (اي الدعاء امسع فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و صحبه وسلم                

 و اخرج احلاكم يف باب الدعاء بعد الصلوة عن          )توباتاآلخر و دبر الصلوات املك    
معاذ بن جبل رضى اهللا تعاىل عنه انه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و صحبه و                   

فقال معاذ بايب انت و امي يا       ) يا معاذ و اهللا اين الحبك     (سلم اخذ بيدي يوما مث قال       
ال تدعن يف دبر كل صلوة ان       اوصيك يا معاذ    (رسول اهللا و انا و اهللا الحبك فقال         

 هذا حديث صحيح) تقول اللهم اعين على ذكرك و حسن عبادتك

و يف كتاب منهاج العمال و العقائد السنية ان الدعاء بعد الصلوة املكتوبة              
مسنون و كذا رفع اليدين و مسح الوجه بعد الفراغ و قال انور شاه الكشمريي رمحه                

 الدعاء باهليئة الكذائية ليست ببدعة فمن       )خاريفيض الباري على شرح الب    (اللّه يف   
كان حمتاجا اىل االجابة فليدع باالجتماع فظهر من هذه العبارات فضيلة االجتماع و             

 قد امجع العلماء على     )هتذيب االذكار (رفع اليدين يف الدعاء رجاء اىل االجابة و يف          
ة و يف كتاب    استحباب الذكر و الدعاء بعد الصلوة و جاءت فيه احاديث كثري            

 اي  )٧ :االنشراح * فَِاذَا فََرغَْت فَاْنَصبْ  ( لالمام حممد رمحه اهللا يف تفسري        )املبسوط(
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 هذا التفسري   ىفاذا فرغت من الصلوة فارغب للدعاء فانه اقرب اىل االجابة هكذا رو           
 ابن جرير يف حتت تفسري هذه اآلية عن ابن عباس ىعن قتادة و ضحاك و غريمها و رو

يقول فاذا فرغت مما    ) ٧: االنشراح * فَِاذَا فََرغَْت فَاْنَصبْ  (هللا تعاىل عنه قال     رضى ا 
 فرض عليك من الصلوة فاسئل اهللا و ارغب اليه و انصب له

وقال حكيم االمة اشرف علي التهانوي رمحه اهللا يف اجلزء الثامن من رسالة             
ء دبر الصلوات    فتحصل من هذا كله ان الدعا      )استحباب الدعوات عقيب الصلوة   (

مسنون و مشروع يف املذاهب االربعة مل ينكره اال ناعق جمنون قد ضل يف سبيل هواه                
 )اهلندية(و وسوس له الشيطان فاغواه و قال املفيت االعظم مولينا كفاية اهللا رمحه اهللا               

فعلم من تلك االحاديث النبوية و الرباهني الساطعة ان يدعو االمام و املقتدى معا هبيئة               
اجتماعية بعد الصلوات و اختار هذا الكالم حكيم االمة مولينا اشرف علي التهانوي             
رمحة اهللا عليه فثبت من احاديث املرقومة املذكورة ان الدعاء يف االحوال التالية هبيئة               
اجتماعية بعد الصلوات املكتوبات مسنونة و مشروعة يف الشريعة املصطفوية مع رفع            

 االيدي
عاء باهليئة االجتماعية املعمولة يف زماننا مشروعة و مستحبة و احلاصل ان الد

فمن كان يرجو االجابة يدعون و من ال فال و هذه العبارات كفاية للمنصف الشعور               
 ال للمتعصب اجلهول

 
 املبحث الثاين يف مولد النيب املختار

 و مولينا امحد علي سهارنفوري يف رسالة        ]١[و ما قال رشيد امحد جنجوهي     
 ان قراءة مولد النيب صلى اهللا       ٤ و غريها يف الصحيفة      )اوى مولد قيام و الفاحتة    فت(

عليه و آله و صحبه و سلم و القيام عند ذكر املولد لتعظيمه صلى اهللا عليه و آله و                    
 صحبه و سلم بدعة قبيحة و غلو يف الدين ال يعمله اال اجلهال

                                                 
 .] م١٩٠٥. [ هـ١٣٢٣رشيد أمحد وهايب هندي تويف سنة ) ١(
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 االمام ابو داود يف     ىنقول يا مولينا املتعصبني كيف قلتم هكذا و قد رو          
 حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن سعد بن ٧٠٨سننه يف اجلزء الثاين يف الصحيفة 

ابراهيم عن ايب امامة ابن سهل بن حنيف عن ايب سعيد اخلدري رضى اهللا تعاىل عنهم                
ان اهل قريظة ملا نزلوا على حكم سعد بن معاذ ارسل اليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و                  

فقال النيب صلى اهللا عليه و آله و        ) ابيض(صحبه و سلم فجاء على محار اقمر        آله و   
 فجاء حىت قعد اىل رسول اهللا       )اىل خريكم ( او   )قوموا اىل سيدكم  (صحبه و سلم    

صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم مث قال حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد بن                    
قوموا اىل  (املسجد قال لالنصار    جعفر عن شعبة هبذا احلديث قال كان قريبا من           

 )سيدكم
قد احتج باحلديث املذكور االمام ابو داود و البخاري و املسلم على               
مشروعية القيام و قال االمام املسلم رمحه اهللا ال اعلم يف قيام الرجل للرجل حديثا                 

ا  اي قوموا و امشوا اليه تلقيا و اكراما مل         )قوموا اليه (اصح من هذا و قيل بل معىن        
 ذكره االمام السيوطي رمحه اهللا و ايضا حيتج احملدثون جبواز           )سيدكم(يدل عليه لفظ    

 القيام مبا روي من قيامه عليه السالم لعكرمة ابن ايب جهل حني قدم
و روي عن عدي بن حامت ما دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و                 

حيح ان احترام اهل الفضل من      صحبه و سلم اال قام او حترك و فيه كالم كثري و الص            
اهل العلم و الصالح و الشرف بالقيام جائز و ما قال مولينا ايضا ان بعض احملدثني                 
قالوا ان القيام وقت ذكر امليالد مكروه منهي عنه ملا ثبت من حديث انس رضى اهللا                
تعاىل عنه قال مل يكن شخص احب اليهم من رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و صحبه         

 سلم و كانوا اذا رأوه مل يقوموا ملا يعلمون من كراهية لذلك قيام الصحابة له فنقول                 و
ايها املتعصب كيف يكون هكذا و ملا الن يف مطالب املؤمنني ال يكره قيام اجلالس ملن                
دخل تعظيما و القيام ليس مكروها لعينه و امنا املكروه حمبة القيام من الذي يقام له و                 

ه عليه الصلوة و السالم قيام الصحابة له فهو من جهة االحتاد              ما جاء من كراهت   
 املوجب لرفع التكليف ال للنهي
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و قال مجاعة من العلماء العظام ان القيام عند ذكر والدته صلى اهللا عليه و               
آله و صحبه و سلم ال انكار فيه فانه من البدع املستحسنة و قد افىت مجاعة باستحبابه                 

القيام من االكرام و التعظيم له صلى اهللا عليه و آله و صحبه و              و قال مجاعة و ذلك      
سلم و اكرامه و تعظيمه واجب على كل مؤمن و ال شك ان القيام له عند ذكر                   

 الوالدة من باب التعظيم و التكرمي
و قد وصف اهللا تعاىل يف القرآن اجمليد ملن حيبه و يكرمه و يعظمه النيب صلى                

 )١٦٥: البقرة *ِهللاَِمُنوا اََشدُّ ُحّباً    آَوالَِّذيَن  (و سلم  هبذه اآلية      اهللا عليه و آله و صحبه       
و اما هذه اآلداب الظاهرة عنوان آداب الباطن و صفاء القلب و مهما صفت القلوب               

 ستغين عن تكلف اظهار ما فيها
و ايضا ذكر مولينا عبد احلي الكهنوي رمحه اهللا مسئلة امليالد يف فتاواه و               

ه و نقل عن الشيخ الدهلوي رمحه اهللا و مما جرب من خواصه انه امان                حكم جبواز 
ذلك العام و قال االمام الربزجني يف رسالة امليالد و قد استحسن القيام عند ذكر مولده 
الشريف فطوىب ملن كان تعظيمه صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم غاية مرامه                  

يضا ذكر يف اجلزء الثاين يف الصحيفة         و ا  ٢٩٧جمموع فتوى اجلزء الثاين الصحيفة      
 ان امليالد فرد من افراد نشر العلم و كل فرد من افراد نشر العلم مندوب فامليالد ١٥١

مندوب و اما بيان احوال النيب صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم و معجزاته و                    
ه و صحبه و    رياضاته و معامالته كلها سبب احملبة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و آل              

سلم و ذلك سبب االتباع فلذلك ان العلماء املتبحرين و املفتيني املستنبطني مثل ابن               
حجر العسقالين و جالل الدين السيوطي و العالمة ابن عابدين رمحهم اهللا قالوا               
مبندوبية امليالد فعلم ان يف ذلك تقليد السلف الصاحلني و العلماء احملققني ال تقليد                

ين يف شرذمة قليلة فاحلاصل ان القيام و تركه حبسب االزمان و االحوال و         املنكرين الذ 
 االشخاص

 
 



- ١٧٠ - 

 

 
 املبحث الثالث يف جواز الفاحتة املروجة

 الثالثة او    اليوم و ما قال املفيت رشيد امحد اجلنجوهي ان الفاحتة املروجة يف          
موات الرابعة ليس هلا اصل و جواز البتة نعم ان كان هكذا فكيف نوصل اىل اال                

الثواب فنقول ان يف فضيلة الفاحتة املروجة املتعارفة يف زماننا ال شك و ال شبهة فيه                 
الن النيب صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم اعطى الفاحتة بنفسه من هذا الطريق و                  

 ملا كان اليوم الثالث     )روزخردمي(فيه نقل شارح املشكوة مال علي القاري يف فتوى          
ابراهيم بن رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم اتى ابو                حني توىف سيدنا    

ذر الغفاري رضى اهللا تعاىل عنه عنده بلنب الناقة و خبز الشعري و التمر و جعلها بني                  
يدي النيب صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم فقرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و                    

اللهم صل  ( ثالث مرات مث قرأ      )و اهللا احد  قل ه ( مرة و    )احلمد هللا (صحبه و سلم    
اللهم بلغ ثواب هذه    ( و رفع يديه و قال       )على حممد انت هبا اهل و هو هلا اهل         

فثبت من هذه ) اقسم هذا( مث قال اليب ذر رضى اهللا تعاىل عنه       )اهلدية اىل ابين ابراهيم   
 خفف عنها عذاب    الرواية و الدليل الواضح ان من الفاحتة املروجة تصل الثواب اليه و           

 صاحب القرب ال شك و ال ريب فيه
 يف اجلزء االول يف      )اشعة اللمعات (قال احملدث الدهلوي رمحه اهللا يف        

 و املستحب ان يتصدق عن امليت بعد ذهابه من الدنيا اىل سبعة ايام               ٦٣٤الصحيفة  
 ينفعه بال خالف بني اهل العلم و ورد يف ذلك احاديث صحيحة و قال بعض العلماء               

ال تصل اىل امليت اال الصدقة و الدعاء و ورد يف بعض الروايات ان روح امليت جتئ                  
اىل بيتها ليلة اجلمعة فتنظر هل يتصدقون عنها ام ال فهذا صريح يف نفع التصدق و جتئ 
روح امليت و كوهنا منتظرة لتصدق االحياء عنها و ايضا ذكر العالمة ابن عابدين يف               

 و فيها من كتاب االستحسان و ان اختذ          ٦٣٠يف الصحيفة   فتاواه يف اجلزء االول     
 طعاما للفقراء كان حسنا نعم ان كان للسمعة و الرياء و من ورثة الصغار ال يفعل

 الليلة   و السنة ان يتصدق ويل امليت قبل مضىي        )شرح شرعة االسالم  (و يف   
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كعة فاحتة  االوىل بشئ مما تيسر له فان مل جيد شيئا فليصل ركعتني يقرأ يف كل ر                
الكتاب و آية الكرسي مرة و سورة التكاثر عشر مرات فعلم من هذه العبارات ان                

 اختاذ الطعام للفقراء بنية التصدق امر مندوب كما ال خيفى على اويل النهى
و منها ان اهداء تالوة القرآن للميت جائز النه عمل خري حىت ان قراءة                

 االمام امحد رمحه اهللا اهنا بدعة فقد رجع عنه  القرآن عند القرب ايضا جائز و ما نقل عن        
كما قال االمام الغزايل رمحه اهللا يف االحياء و ال بأس بقراءة القرآن على القبور و قال                 
حممد بن املروزي مسعت امحد بن حنبل رمحه اهللا يقول اذا دخلتم املقابر فاقرؤا بفاحتة               

 ثوابه الهل املقابر فانه يصل اليهم        و اجعلوا  )قل هو اهللا احد   (الكتاب و املعوذتني و     
 ٣٣١ الصحيفة )االحياء(

و منها جواز التصدق بعد الدفن كما يف احلديث رواه االمام امحد بسند              
صحيح و ابو داود عن عاصم بن كليب عن ابيه عن رجل من االنصار قال خرجنا مع          

اهللا صلى اهللا   رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم يف جنازة فرأيت رسول                
اوسع من قبل رجليه و من قبل       (عليه و آله و صحبه و سلم يوصي احلافر يقول            

 فلما رجع استقبله داعي امرأته فجاء و جئ بالطعام فوضع يده و وضع القوم                )رأسه
فاكلوا و رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم يلوك لقمة يف فيه اخل فهذا                    

 بل  ٥٦٣ الصحيفة   )الكبريي( امليت الطعام و الدعوة اليه       يدل على اباحة صنع اهل    
 ايضا من كتاب االستحسان و ان اختذ طعاما للفقراء كان حسنا و             )البزازية(ذكر يف   

 امليت للفقراء كان حسنا اال ان يكون يف         يف استحسان اخلانية و ان اختذ طعاما ويل       
د احلي الكهنوي رمحه اهللا يف      الورثة صغار فال يتخذ ذلك من التركة و قال مولينا عب          

 و افضل طريقة الفاحتة ان تقرأ ما اردمت القراءة و اوصل ثوابه             ٩٩فتاواه يف الصحيفة    
اىل امليت مث تقسم اشياء الفاحتة للفقراء بنية التصدق ايضا اليصال الثواب اىل امليت               

 و القراء   فعلم من هذه العبارات ان التصدق و الدعوة بقراءة القرآن و مجع الصلحاء             
للختم او لقراءة سورة االنعام او االخالص امر مستحسن و مندوب ال ينكرها اال               

 متعصب ومنكر وبعض الناس عنه غافل و هو شرذمة قليلة
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 املبحث الرابع يف الصالة و السالم على النيب املختار

و اما من ينكر و يكره الصالة و السالم على النيب صلى اهللا عليه و آله و                  
ه و سلم برفع الصوت جمتمعني نقول اما رأيتم يف كالم احلكيم و آثار النيب صلى                صحب

اهللا عليه و آله و صحبه و سلم و قد قال اهللا تعاىل يف توقري حبيبه و تعظيم نبيه و                      
ِانَّ اللََّه َوَملَِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَِّبيِّ َيآ       (شرف رسوله و حب معشوقه خمربا و آمرا         

شرح ( و ذكر يف     )٥٦: االحزاب * ا الَِّذيَن اََمـُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما      اَيَُّه
 يستحب عند قراءة هذه اآلية ان يقول صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم                 )املهذب

: االحزب * ِانَّ اَهللا َوَملَِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَِّبيِّ     (تسليما و يف الروضة اذا قال اخلطيب        
 فللسامعني ان يرفعوا اصواهتم بالصالة على حممد صلى اهللا عليه و آله و صحبه و                )٥٦
 .سلم

قال ابن عباس رضى اهللا تعاىل عنه ال جتوز الصالة على غري النيب صلى اهللا                
عليه و آله و صحبه و سلم اال تبعا و قال سفيان الثوري و مالك بن انس رضى اهللا                    

 و عامة اهل العلم     )الشفاء(ان يصلى على غري االنبياء قال يف         تعاىل عنهما يكره    
متفقون على جواز الصلوة لغري االنبياء مث قال و الذي ذهب اليه احملققون و اميل اليه                
ما قاله مالك و سفيان الثوري و ابن عباس رضى اهللا تعاىل عنهم و يكره افراد الصلوة                 

ينهما فيقال صلى اهللا عليه و آله و صحبه و عن السالم و السالم عن الصالة بل جيمع ب
 .سلم

من سره ان يكتال    (و قال النيب صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم               
املكيال االوىف اذا صلى علينا اهل البيت فليقل اللهم صل على حممد النيب و                

 و عن علي بن ايب      )ازواجه و اوالده و ذريته و اهل بيته و اصهاره و انصاره امجعني            
من حج (طالب رضى اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم قال 

 فانكسرت قلوب   )حجة االسالم و غزا بعدها غزوة كتبت غزوته باربعمائة حجة          
ما صلى عليك احد اال كتبت صالته       (قوم اليقدرون على اجلهاد فاوحى اهللا اليه         



- ١٧٣ - 

 

 قال علي رضى اهللا تعاىل عنه خلق اهللا          و )باربعمائة غزاة كل غزوة باربعمائة حجة     
تعاىل يف اجلنة شجرة مثرها اكرب من التفاح و اصغر من الرمان و الني من الزبد و احلى 
من العسل و اطيب من املسك و اغصاهنا من اللؤلؤ الرطب و جذوعها من الذهب و                

 عليه و   ورقها من الزبرجد ال يأكل منها اال من اكثر من الصالة على حممد صلى اهللا              
 ّيمن صلى عل  (آله و صحبه و سلم و قال النيب صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم                  

 . رواه امحد باسناد صحيح)صالة واحدة صلى اهللا عليه و مالئكته سبعني صالة

من ( قال النيب صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم             )روض االفكار (و يف   
اهللا عليه و مالئكته الف الف صالة و        صلى علّى يوم اجلمعة صالة واحدة صلى        

 و )كتب له الف الف حسنة و حط عنه الف الف خطيئة و رفع له الف الف درجة
من صلى علّى صالة واحدة صلى اهللا (قال النيب صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم 

عليه عشرا و من صلى علّى عشرا صلى اهللا عليه مائة و من صلى علّى مائة صلى                 
ليه الفا و كتب اهللا له بني عينيه براءة من النفاق و براءة من النار و اسكنه                  اهللا ع 

 رواه الطرباين و عن مجاعة من الصحابة رضى اهللا تعاىل            )يوم القيامة مع الشهداء   
عنهم قالوا بينما النيب صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم يف املسجد اذ دخل عليه                   

هل العز الشامخ و الكرم الباذخ فاجلسه النيب صلى اهللا          اعرايب فقال السالم عليكم يا ا     
عليه و آله و صحبه و سلم بينه و بني ايب بكر رضى اهللا تعاىل عنه فقال ابو بكر رضى        

 ّياهللا تعاىل عنه يا رسول اهللا جتلسه بيين و بينك و ال اعلم على وجه االرض اعز عل                  
 احد  ّيلّى صالة مل يصلها عل    اخربين جربائيل عليه السالم انه يصلي ع      (منك قال   

يقول اللهم صل على حممد و على آل حممد يف االولني و            ( قال كيف يقول قال      )قبله
فقال ابوبكر رضى اللّه تعاىل عنه اخربين يا        ) اآلخرين و يف املأل االعلى اىل يوم الدين       

لو كانت البحار مدادا و االشجار اقالما و         (رسول اللّه ثواب هذه الصالة قال        
 .)املالئكة كتابا لفىن املداد و تكسرت االقالم و مل تبلغ ثواب هذه الصالة

من صلى علّى   (و عن النيب صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم انه قال                
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صلت عليه مالئكة اهللا و من صلت عليه مالئكة اللّه صلى اللّه عليه و من صلى                 
سبع و البحار السبعة و     عليه ربه مل يبق شئ يف السموات السبع و االرضني ال           

 و عن النيب صلى     )االشجار و النباتات و الطيور و السباع و االنعام اال صلى عليه           
اذا صلى العبد علّى نادى مناد صلى       (اهللا عليه و آله و صحبه و سلم ايضا انه قال            

اللّه عليك هبا عشرا فيسمع اهل مساء الدنيا فيقولون صلى اللّه عليك هبا مائة                
ل السماء الثانية فيقولون صلى اهللا عليك هبا مائتني فيسمع اهل السماء            فيسمع اه 

الثالثة فيقولون صلى اهللا عليك هبا الف مرة فيسمع اهل السماء الرابعة فيقولون              
صلى اهللا عليك هبا الفني فيسمع اهل السماء اخلامسة فيقولون صلى اللّه عليك هبا              

ة فيقولون صلى اللّه عليك هبا ستة       اربعة آالف مرة فيسمع اهل السماء السادس      
آالف مرة فيسمع اهل السماء السابعة فيقولون صلى اهللا عليك هبا سبعة آالف              
مرة فيقول اهللا تبارك و تعاىل دعوا ثواب هذا العبد علّى كما صلى على نبيي و                 

 .)عظمه بطيب نفس حق علّى ان اغفر له كل ذنب

لنيب صلى اهللا عليه و آله و صحبه        و عن ايب هريرة رضى اهللا تعاىل عنه عن ا         
ما من عبد صلى على حممد مرة واحدة اال بعث اهللا له ملكا يبلغ              (و سلم انه قال     

تلك الصلوة اسرع من طرفة عني و يقول ان فالن بن فالن اقرأك الصالة و السالم 
فيقول بلغه عين عشرا و قل له لو كانت لك واحدة من هذه العشر لدخلت اجلنة                

ي كالسبابة و الوسطى مث يصعد امللك حىت ينتهي اىل العرش فيقول ان فالن يعين مع
بن فالن صلى على حممد مرة واحدة فيقول اهللا تعاىل بلغه عين عشرا و قل له لو                  
كانت لك واحدة من هذه العشر ملا مستك النار ابدا مث يقول عظموا صالة عبدي               

 تعاىل من صالته بكل حرف ملكا       على نبيي و اجعلوها يف اعلى عليني مث خيلق اهللا         
له ثلثمائة و ستون رأسا يف كل رأس ثلثمائة و ستون وجها يف كل وجه ثلثمائة و                 
ستون فما يف كل فم ثلثمائة و ستون لسانا يسبح اهللا تعاىل و يكتب ثواب ذلك ملن    

 يصلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم و عن الرباء بن عازب رض              ) صلى على حممد  
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كل دعاء  (اىل عنه انه قال قال النيب صلى اهللا عليه و آله و صحبه وسلم                  اهللا تع 
 صلى اهللا عليه و آله و       )حمجوب عن السماء حىت يصلى على حممد و على آل حممد          

اذا سألتم اهللا حاجة    (صحبه و سلم و عن النيب صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم                
 ان يسأل حاجتني فيقضي احدامها و يرد فايدوا بالصالة علّى فان اهللا تعاىل اكرم من

 .)االخرى

ان اهللا تعاىل وكّل يب     (و عن النيب صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم قال              
ملكني فال اذكر عند عبد فيصلي علّى اال قال امللكان غفر اهللا لك فيقول اهللا و                 

 .)مالئكته آمني

عليه و آله و صحبه و      و عن ايب ذر رضى اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اللّه             
من ذكرت عنده   (قالوا بلى يا رسول اهللا قال       ) اال اخربكم باخبل الناس   (سلم انه قال    

و عن ابن عباس رضى اهللا تعاىل عنه قال قال رسول           ) فلم يصل علّى فذلك اخبل الناس     
اوحى اهللا اىل موسى عليه السالم اين قد        (اهللا صلى اللّه عليه و آله و صحبه و سلم            

 فيك عشرة آالف مسع حىت مسعت كالمي و عشرة آالف لسان حىت اجبتين و               جعلت
اوحى اهللا تعاىل اىل    (و يف غريها    ) احب ما تكون اىلّ اذا اكثرت الصالة على حممد        

موسى عليه السالم احتب ان اكون اقرب اليك من كالمك اىل لسانك و من روحك               
طش يوم القيامة قال نعم قال      اىل بدنك و من نور بصرك اىل عينك و ان ال ينالك ع            

 .صلى اللّه عليه و آله و صحبه و سلم) فاكثر من الصالة على حممد

و يف تفسري القرطيب يف سورة االحزاب ان النيب صلى اللّه عليه و آله و                 
ما منكم من احد يسلم علّى اذا مت اال جاءين سالمه مع              (صحبه و سلم قال     

ن يقرئك السالم فاقول و عليه السالم و        جربيل فيقول يا حممد هذا فالن بن فال       
 و قال يف سورة الرعد قال عثمان رضى اهللا تعاىل عنه يا رسول اهللا )رمحة اهللا و بركاته

ملك عن ميينك و ملك عن يسارك و ملك بني يديك و             (كم مع العبد ملك قال      
ملك خلفك و ملك على ناصيتك فاذا تواضعت رفعك اهللا و اذا جتربت على اهللا               
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صمك اهللا و ملكان على شفتيك ال حيفظان عليك اال الصالة على حممد و ملك               ق
على فمك ال يدع احلية تدخل يف فمك و ملكان على عينيك فهؤالء عشرة امالك               

 و يف باب خلق االنسان زيادة على ذلك و قال جربيل عليه السالم يا               )مع كل آدمي  
يا (نة ال ادري ما افعل مث ناداين        حممد ان اهللا تعاىل ملا خلقين مكثت عشرة آالف س         

 فقدسته عشرة   )قدسين( فعرفت ان امسي جربيل فقلت لبيك اللهم لبيك فقال           )جربيل
 فحمدته عشرة   )امحدين( فمجدته عشرة آالف سنة مث قال        )جمدين(آالف سنة مث قال     

آالف سنة مث كشف يل عن ساق العرش عشرة آالف سنة فرأيت سطرا مكتوبا                
 فقلت يا رب من حممد رسول       )ال اله اال اهللا حممد رسول اهللا      (اذا هو   ففهمين اياه ف  

يا جربيل لوال حممد ما خلقتك بل لواله ملا خلقت جنة و ال نارا و ال                 (اهللا فقال   
  فصليت عليك عشرة آالف سنة)مشسا و ال قمرا يا جربيل صل على حممد

آله و صحبه و    و عن ايب هريرة رضى اهللا عنه عن النيب صلى اللّه عليه و               
اذا كان يوم اخلميس بعث اهللا مالئكة معهم صحف من فضة و اقالم من              (سلم قال   

و عن انس رضى    ) ذهب يكتبون يوم اخلميس و ليلة اجلمعة اكثر الناس صالة علىّ          
ال تضربوا  (اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم انه قال                   

ن بكاءهم اربعة اشهر ال اله اال اهللا و اربعة اشهر            اطفالكم على بكائهم سنة فا    
و اربعة اشهر دعاء    (صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم            ) صالة على حممد  

 و قال علي رضى اهللا تعاىل عنه قال النيب صلى اهللا عليه و آله و صحبه و                   )لوالديهم
 لو قسم ذلك    من صلى علّى يوم اجلمعة مائة مرة جاء يوم القيامة و معه نور            (سلم  

اكثروا من  ( و قال صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم              )النور بني اخللق لوسعهم   
الصالة علّى يوم اجلمعة و ليلة اجلمعة فان يف سائر االيام تبلغين املالئكة صالتكم               

 و قال عليه    )اال ليلة اجلمعة و يوم اجلمعة فاين امسع صاليت ممن يصلي علّى بأذين             
من قال يوم اجلمعة بعد العصر اللهم صل على حممد النيب االمي            (م  الصالة و السال  

 و عن انس    )و على آله و صحبه و سلم مثانني مرة غفر اهللا له ذنوب مثانني سنة               
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 هّممن قال اللّ(رضى اهللا تعاىل عنه قال قال النيب صلى اللّه عليه و آله و صحبه و سلم 
ر اهللا له قبل ان يقوم و ان كان         صل على حممد و على آل حممد و كان قاعدا غف          

و عن ايب هريرة رضى اهللا تعاىل قال قال رسول اهللا صلى            ) قائما غفر له قبل ان يقعد     
مسلم ) من صلى علّى واحدة صلى اهللا عليه عشرا       (اللّه عليه و آله و صحبه و سلم         

 .١٧٥الصحيفة 
 تعاىل  قال ابن عباس رضى اهللا تعاىل عنه عن مجاعة من الصحابة رضى اهللا            

من صلى علّى   (عنهم مسعنا النيب صلى اللّه عليه و آله و صحبه و سلم مرارا يقول                
صالة واحدة صلى اهللا عليه عشرا و من صلى علّى عشرا صلى اهللا عليه مائة و من 
صلى علّى مائة صلى اهللا عليه الفا و من صلى علّى الفا زامحت كتفه كتفي على                 

ن عوف رضى اهللا تعاىل عنه خرجت مع النيب صلى          و قال عبد الرمحن ب    ) باب اخلري 
جاءين (اللّه عليه و آله و صحبه و سلم فسجد سجدة طويلة فسألته عن ذلك فقال                 

يصلي عليه سبعون الف     جربيل عليه السالم و قال انه ال يصلي عليك احد اال و           
 و سلم  و عن حذيفة رضى اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا عليه و آله و صحبه     )ملك
اكثروا من الصالة علّى يوم السبت فان اليهود تكثر من سيب فيه فمن صلى              (قال  

علّى فيه مائة مرة فقد اعتق نفسه من النار و حلّت له شفاعيت يوم القيامة فيشفع                 
 و عنه عن النيب صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم قال                )يوم القيامة فيمن احب   

يدخلون ( قالوا يا رسول اهللا كيف خنالفهم قال         )حدعليكم مبخالفة الروم يوم اال    (
كنائسهم و يعبدون اصنامهم و يسبوين فمن صلى الصبح يوم االحد مث جلس حىت              
تطلع الشمس مث صلى ركعتني مبا فتح اهللا عليه مث يصلي علّى سبع مرات مث                  

هللا له و يستغفر البويه و لنفسه و للمؤمنني غفر اهللا له و البويه و ان دعا استجاب ا
 و عن ابن مسعود رضى اهللا تعاىل عنه قال قال رسول اهللا             )ان سأله خريا اعطاه اياه    

 ) الناس يب يوم القيامة اكثرهم علّى صالة       وىلا(صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم          
 .الترمذي
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و قال الكسائي و غريه ملا خلق اهللا آدم خلق حواء من ضلعه االيسر و هو                
ا حسن سبعني حوراء فصارت حواء بني احلور العني كالقمر بني            يف اجلنة و اودعه   

الكواكب و كان آدم نائما فلما استيقظ مد يده اليها فقيل له حىت تؤدي مهرها قال و 
ما هو قال ان تصلي على حممد صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم ثالث مرات و                    

صلى اهللا عليه و آله و صحبه       عن ابن مسعود رضى اهللا تعاىل عنه قال قال رسول اهللا            
 رواه النسائي و    )ان هللا مالئكة سياحني يف االرض يبلغوين من اميت السالم         (و سلم   

الدارمي و عن ايب هريرة رضى اهللا تعاىل عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله                  
من مستغرق  (ما من احد يسلم علّى اال رد اهللا علّى روحي             (و صحبه و سلم     

 حىت ارد ) رب العزة كما كان يف الدنيا يف حالة الوحي و يف االحوال اآلخرة         مشاهدة
 رواه ابو داود و عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و صحبه     )عليه السالم 

ال جتعلوا بيوتكم قبورا و ال جتعلوا قربي عيدا و صلوا علّى فان               (و سلم يقول    
داود باسناد صحيح و عنه قال قال رسول اهللا          رواه ابو    )صلوتكم تبلغين حيث كنتم   

مسعا حقيقيا  (من صلى علّى عند قربي مسعته       (صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم          
 . رواه البيهقي)بلغته( و يف رواية ) ابلغته)بعيدا( و من صلى علّى نائيا )بال واسطة

 صلى  و عن عبد اهللا بن عمرو رضى اهللا تعاىل عنه قال من صلى على النيب              
اهللا عليه و آله و صحبه و سلم واحدة صلى اهللا عليه و مالئكته سبعني صالة لعل هذا                  
خمصوص بيوم اجلمعة و عن اوس بن اوس رضى اهللا تعاىل عنه قال قال رسول اهللا                  

ان من افضل ايامكم يوم اجلمعة فاكثروا علّى        (صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم          
 قالوا يا رسول اهللا و كيف تعرض         )عروضة علىّ من الصلوة فيه فان صلوتكم م     

ان اهللا حرم على االرض ان تأكل       ( قال   )بليت(صلوتنا عليك و قد ارمت قال يقول        
 رواه ابو داود باسناد صحيح و عن عمر بن اخلطاب رضى اهللا تعاىل              )اجساد االنبياء 

لي على  عنه قال ان الدعاء موقوف بني السماء و االرض ال يصعد منها شئ حىت تص              
رواه الترمذي و قال النيب صلى اهللا عليه و آله و           ) اي هي الوسيلة اىل االجابة    (نبيك  
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من صلى علّى واحدة صلى اهللا عليه عشر صلوات و حط عنه عشر (صحبه و سلم 
 رواه النسائي و عن النيب صلى اهللا عليه و آله و            )سيئات و رفعت له عشر درجات     

 علّى يف الدنيا ضجت املالئكة بالصالة عليه يف         من ضج بالصالة  (صحبه و سلم قال     
 .)السموات العلى

و قال شارح املسلم االمام النووي رمحه اهللا يستحب رفع الصوت بالصالة            
على حممد صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم نص عليه اخلطيب البغدادي رمحه اهللا                 

الم على خري االنام عبادة     تعاىل فعلم من هذه الروايات و العبارات ان الصالة و الس           
مشروعة فالعبادة برفع الصوت جمتمعني ايضا جائز و مندوب و مستحسن كما ال              

 :املصرع : خيفى على ارباب العلم و اهل احلق
 و شرف ر قبول افتد زهي عزگ

 على الرجال ذوي االلباب والفهم* ان النصائح ال ختفى مناهلها 
 

 ينصارألاحقر الورى حممد حمبوب احلق ا
 يوم االحد من ذي احلجة احلرام

 .ـ ه١٤٠٠سنة  
 

 اجلواب صحيح و اجمليب مصيب مع براهينه
 حممد عبد احلافظ غفر له
 مدير هذه املدرسة

٨٥ / ١٣-١٥ 
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 تقريظ
اذا طالعت هذه الرسالة من االبتداء اىل االنتهاء و نظرت غافرا فوجدت             

يد العقائد الفاسدة مبا كتب عزيزي حميب       مستندا مدلال بفائز املرام و سيفا قاطعا لترد       
 مولينا حمبوب احلق انصاري زاده اهللا علما نافعا و فهما كامال

 
 حممد نور املنري عفى عنه

 درس االعلى هلذه املدرسةامل
 .ـ ه١٤٠٠ ذي احلجة سنة ١

 
 

 اجلواب صحيح مع االدلة القاطعة كما ذكر يف الكتب املعتربة
 حممد صابر امحد انصاري

 س هذه املدرسةمدر
٨٥ / ١٣-١٥ 
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 دالئل احلجج

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا واجب الوجود و الصلوة على نبيه حممد احملمود و على آله                
املسعود اما بعد فهذه رسالة خمتصرة يف اثبات حجية االدلة االربعة من الكتاب و السنة 

جج و هذه خمتصرة و لو عشت فسوف         و االمجاع و القياس و مسيتها بدالئل احل        
 اشرحها و اهللا املستعان

َيآ اَيَُّها الَِّذيَن   (اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرمحن الرحيم            
اََمـُنوا اَِطيُعوا اللََّه َواَِطيُعوا الرَُّسولَ َواُوِلي اْالَْمِر ِمْنكُْم فَِانْ َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء              

 قال الشيخ امساعيل رمحه اهللا تعاىل يف اآلية         )٥٩: النساء*  اِهللا َوالرَُّسوِل    فَُردُّوُه ِالَى 
و اطيعوا  (اشارة للكتاب و قوله      ) اطيعوا اهللا (اشارة الدلة الفقه االربعة فقوله       

فان تنازعتم  ( اشارة لالمجاع و قوله      ) االمر و اويل ( اشارة اىل السنة و قوله       )الرسول
 خمتصرا هذه اآلية دليل ١ : ج)الفتوحات االهلية(اىل القياس  اخل اشارة )يف شئ فردوه

 االدلة االربعة كلها و اآلن آيت بدالئل فرادى
 

 االول كتاب اهللا القرآن

 اعلم ان   )٩:  االسراء * ِانَّ َهذَا الْقُْرآنَ َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي اَقَْومُ      (قال اهللا تعاىل    
رتلة انزل على حممد صلى اهللا عليه و آله         القرآن كتاب عريب مبني و هو آخر الكتب امل        

 تويفو صحبه و سلم ابن عبد اهللا ابن عبد املطلب بن هاشم الذي ولد يف مكة بكة مث                   
يف مدينة طيبة و هو آخر االنبياء و خامتهم و القرآن نقل بالتواتر و هو كتاب معجز                  

 اَنْ َيأُْتوا ِبِمثِْل َهذَا الْقُْرآِن الَ       َعلَى قُلْ لَِئِن اْجَتَمَعِت اِْالْنُس َوالِْجنُّ    (قال اهللا تعاىل    
قُلْ فَاُْتوا ِبَعْشِر   (و قال   ) ٨٨: االسراء * َيأُْتونَ ِبِمثِْلِه َولَْو كَانَ َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض ظَِهًريا      
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: ةالبقر * فَأُْتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمثِْلِه َواْدُعوا ُشَهَدآَءكُمْ     (و قال   ) ١٣: هود * ُسَوٍر ِمثِْلهِ 
 و قال الشيخ االبوصريي رمحه اهللا) ٢٣

 من النبيني اذ جائت و مل تدم* دامت لدينا ففاقت كل معجزة 
 اعدى االعادي اليها ملقي السلم* ما حوربت قط اال عاد من حرب 

النَِّبىَّ (و قال اللّه تعاىل يف حق نبينا صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم                  
 و قال   )١٥٧: االعراف * َنُه َمكُْتوًبا ِعْنَدُهْم ِفي التَّْوَريِة َواِْالْنِجيلِ     اْالُمِّيَّ الَِّذي َيِجُدوَ  

َما كَانَ ُمَحمٌَّد اََبآ    ( و قال    )٢٠: االنعام* َيْعِرفُوَنُه كََما َيْعِرفُونَ اَْبَنآَءُهْم     (...ايضا  
 )٤٠:  االحزاب *اََحٍد ِمْن ِرَجاِلكُْم َولَِكْن َرُسولَ اِهللا َوَخاَتَم النَِّبيَِّن

 قال الشيوخ
 ن و الفريقني من عرب و من عجمـ * ـحممد سيد الكونني و الثقلي

 نيب هامشي ذي مجال* و ختم الرسل بالصدر املعلى 
 بر رسول ما رسالت ختم كرد* س فدا بر ما شريعت ختم كرد پ

 او رسل را ختم و ما اقوام را* رونق از ما حمفل ايام را 
 

 ويةالثاين السنة النب
ملا كان القرآن خمتصرا امر اهللا النيب الكرمي ليبينه للناس و يفسره حيث قال              

ُهَو الَِّذي َبَعثَ ِفي اْالُمِّيَِّني َرُسوالً ِمْنُهْم َيْتلُوا َعلَْيِهْم آَياِتِه َوُيَزكِّيِهْم َوُيَعلُِّمُهُم            (تعاىل  
الْكَِِتاَب َوالِْحكَْمةَ َوُيَعلُِّمكُْم َما لََْم      َوُيَعلُِّمكُُم  () ٢: اجلمعة* الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ   

 َوَمآ آَتيكُُم الرَُّسولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهيكُْم َعْنُه فَاْنَتُهوا() ١٥١: البقرة* َتكُوُنوا َتْعلَُمونَ 
و قال ) ٣-٤: النجم *  ِانْ ُهَو ِاالَّ َوْحٌي ُيوَحى*َوَما َيْنِطُق َعِن الَْهَوى () ٧: احلشر* 

اال و اين قد امرتكم و وعظت و هنيت عن اشياء اهنا متثل القرآن او               (عليه السالم   
تركت فيكم امرين لن تضلوا     (و قال   ) املشكوة باب االعتصام  ( رواه ابو داود     )اكثر

 رواه يف املوطأ و هكذا احاديث كثرية و         )ما متسكتم هبما كتاب اهللا و سنة رسوله       
اهللا صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم فهو مما            قال الشافعي كل ما حكم به رسول        

 ١٦٢ :باب االعتصام ص) مرقاة شرح املشكوة(فهمه من القرآن 
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 بر دل او شد نزول اين قرآن*  بشنو تو تفسري قرآن از نىب
 شاهد اويست و النجم اذا هوا* اك و مرته از هوا پنطق او 

  ميانردد ازگتا حجابت رفع * ما رميت اذ رميت هم خبوان 
 

 الثالث االمجاع
َوَمْن (قد ثبت حجية االمجاع بالكتاب و السنة و عمل االمة قال اهللا تعاىل              

ُيَشاِقِق الرَُّسولَ ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُه الُْهَدى َوَيتَِّبْع غَْيَر َسِبيِل الُْمْؤِمِنَني ُنَولِِّه َماَتَولَّى               
كُْنُتْم َخْيَر اُمٍَّة اُْخِرَجْت    (و قال   ) ١١٥: النساء * َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوسآَءْت َمِصًريا   

و ) ١١٠: آل عمران  * ِللنَّاِس َتاُْمُرونَ ِبالَْمْعُروِف َوَتْنَهْونَ َعِن الُْمْنكَِر َوُتْؤِمُنونَ ِباهللاِ       
ليه و قال ع  ) ١٤٣: البقرة * َوكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم اُمَّةً َوَسطًا ِلَتكُوُنوا ُشَهَدآءَ      (قال  

اتبعوا السواد  ( و قال    )امة حممد على الضاللة   ( او   )ان اهللا ال جيمع اميت    (السالم  
 هكذا احاديث كثرية    )من شذ شذ يف النار    ( و قال    ) و اياكم باجلماعة   -االعظم  

مجعتها يف الصحيفة و يف كتب اصول الفقه و الصحيح ان امجاع كل عصر من اهل                 
 )لوي و غريمها باب االمجاعامي و موحس(العدالة و االجتهاد حجة 

 نزد قرآن نيست او از مؤمنني* هر كه جويد غري راه مؤمنني 
 از نىب شد دارىن در عصمىت* اتفاقش بر جهان شد حجىت 

 اىل يوم القيمة و ارحتال* و باق شرعه يف كل وقت 
 

 و الدليل الرابع القياس
بت بالكتاب و   القياس دليل مستنبط من كتاب اهللا تعاىل و سنة رسوله و ثا           

 السنة و عمل االمة االمجاع
قال ) ٢: احلشر * فَاْعَتِبُروا َيآ اُوِلي اْالَْبَصارِ   (اما الكتاب فقوله تعاىل      

كما قررناه يف الكتب    ... ضاوي و استدل به على ان القياس حجة          يالقاضي الب 
فسري ت( يف سورة احلشر و قد استدل على ان القياس حجة            )انوار الترتيل (االصولية  
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 و قال اهللا    )تفسري مظهري ( ايضا استدلوا هبذه اآلية على حجية القياس اخل           )امحدى
 ذَِلَك  *امل  (و قد مر من اجلمل      ) ٥٩: النساء * فَِانْ َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَُردُّوهُ    (تعاىل  
يز است كتاب و چهار چبايد دانست كه اصول احكام دين ) ٢-١:البقرة * الِْكَتاُب
 )١ :تفسري فتح العزيز ج(امجاع و قياس سنة و 

و اما االحاديث الثبات حجية القياس فكثرية منها و عن معاذ بن جبل               
رضى اهللا تعاىل عنه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم ملا بعثه اىل                    

فان مل جتد   (قال اقضي بكتاب اهللا قال      ) كيف تقضي اذا عرض لك قضاء     (اليمن قال   
 اجتهد  قال) فان مل جتد يف سنة رسول اللّه      ( قال فبسنة رسول اللّه قال       )اب اهللا يف كت 

برأيي و ال آلو فضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم صدره و قال                   
رواه الترمذي و ابو    ) احلمد هللا الذي وفق رسولَ رسوِل اهللا ملا يرضى به رسول اهللا           (

 )٣٢٤: ضاء ص باب العمل بالقاملشكوة(داود 
اعلم ان حديث معاذ هذا من املشاهري معنا كما صرح به االمام حجة اهللا               

و يف احلديث فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و            ) ٢٢٢:  ص قمر االقمار (الغزايل  
رواه ) ان اهللا سيهدي قلبك و يثبت لسانك      (صحبه و سلم لعلي رضى اهللا تعاىل عنه         

 و يف   )مرقاة شرح املشكوة  ( استنباط القياس بالرأي     ابو داود اي يرشدك اىل طريق     
ما رآه املؤمنون حسنا فهو عند اهللا حسن و ما رآه املؤمنون قبيحا فهو عند               (اخلرب  

اقول و يقتضي العقل ايضا اجياب القياس        ) هذا اثر نقله الكتب املعتربة     ()اهللا قبيح 
 آ اَْرَسلَْناَك ِاالَّ َرْحَمةً ِللَْعالَِمَنيَوَم(لعموم االحكام و الستدامة الشريعة كما تقتضيه آية 

و اقتضاء العقل   ) ٢٨: سبأ * َوَمآ اَْرَسلَْناَك ِاالَّ كَآفَّةً ِللنَّاسِ    (و آية   ) ١٠٧: االنبياء* 
و الوقائع غري متناهية و ما ال يتناهى ال يضبطه ما           ) اي معدودة (ان النصوص متناهية    

 ) النحلامللل و(يتناهى فوجب القياس كما يف 
 ان صح و االمجاع فاجتهد فيه* العلم قال اهللا قال رسوله 

 بني الرسول و بني رأي فقيه* و حذار من نصب اخلالف جهالة 
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 تقليد االئمة و العلماء
و يف اآلية دليل    ) ٤٣: النحل * فَْسئَلُوا اَْهلَ الذِّكِْر ِانْ كُْنُتْم الَ َتْعلَُمونَ      (

 و يف اآلية دليل على وجوب املراجعة        )انوار الترتيل (اء  على وجوب املراجعة اىل العلم    
  و هكذا يف تفسريات امحدي و غريه)تفسري مظهري(اىل العلماء 

 بانواع الدالئل كالنصال* و اميان املقلد ذو اعتبار 
و يف الفقه على املذاهب االربعة قال صاحب الطحطاوي و صاحب              

 بعد القرون الثالثة على اربعة مذاهب و        املظهري ان اهل السنة و اجلماعة قد افترقت       
مل يبق يف الفروع مذهب سوى املذاهب االربعة فقد انعقد االمجاع املركب على               

 قال  )حاشية الدر املختار  (بطالن العمل خبالف كلهم و قال السيد الطحطاوي يف           
يف بعض املفسرين ان هذه الطائفة الناجية املسماة باهل السنة و اجلماعة قد اجتمعت              

املذاهب االربعة هم احلنفيون و املالكيون و الشافعيون و احلنبليون و من كان خارجا              
 من هذه املذاهب االربعة من ذلك الزمان فهو من اهل النار

 فكل منه معمول الرجال* و حق حصر اربع املذاهب 
 فال ختطر من الباقي حبال* فان اخترت مذهب ايب حنيفة 

 

 االسئلة و االجوبة عنها
اجملتهد امنا يكون انسانا و ال يكون نبيا كما هو الظاهر فان اخطأ             السؤال  

 فال جيوز اتباعه و ال يعلم اصابته حتما
عن عبد اهللا و ايب هريرة قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و                اجلواب  

اذا حكم احلاكم فاجتهد و اصاب فله اجران و اذا حكم فاجتهد و             (صحبه و سلم    
 )٣٢٤:  صاملشكوة( متفق عليه )له اجراخطأ ف

* َوكُلَّ َشْيٍء فَصَّلَْناُه َتفِْصيالً      ( القرآن فصل و بيان قال اهللا          السؤال
 و على هذا املعىن آيات كثرية فال حاجة اىل احلديث و الفقه) ١٢: االسراء

 القرآن فصل و بيان مبعىن انه ليس مبلبس و ال يزال كما فسره                اجلواب
 و  )انوار الترتيل (حلديث قال القاضي البيضاوي تفصيال بيانا غري ملبس         املفسرون و ا  
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و من الظاهر ان امجاله باعتبار      ) ١٨٦:  ص املشكوة(يف احلديث هو الفصل ليس هبزل       
كثرة مدلوالته و له ظهر و بطن كما يف االحاديث و المجاله و اقتصاره البد من                  

قال االمام عبد الوهاب الشعراين رمحه اهللا       تفسريه باالحاديث و اقوال اجملتهدين و هلذا        
تعاىل لوال بيان رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم و اجملتهدين ما امجل يف                

 ) خمتصرا٤٨:  صامليزان الكربى(الكتاب و السنة ملا قدرنا على ذلك 
 لَكُْم  اَلَْيْوَم اَكَْملْتُ ( القرآن كامل و مكمل قال اهللا تبارك و تعاىل           السؤال

 فال حاجة   )٣: املائدة * ِديَنكُْم َواَْتَمْمُت َعلَْيكُْم ِنْعَمتِِي َوَرِضيُت لَكُُم اِْالْسالََم ِديًنا       
 اىل احلديث و القياس
 جواب هذا السؤال كما مر ان القرآن منت خمتصر جامع و لكن              اجلواب

فان مل جتد   (ا فيه   البد من تفسريه كما مر و ايضا هذا املعىن يستفاد من حديث معاذ مل             
علم ان فيه ما فيه لكن ال جيده اال بعض العلماء و            ) فان مل جتد يف السنة    ) (يف الكتاب 

 الراسخون اجملتهدون مث و مث و ضرورة السنة و اقوال العلماء ثبت باآليات فارجع اليها
 احلق واحد و هلذا حرم افتراق املسلمني كما قال اهللا تعاىل               السؤال

 )١٠٣: آل عمران * وا ِبَحْبِل اِهللا َجِميًعا َوالَ َتفَرَّقُواَواْعَتِصُم(
 االختالف يف االصول و العقائد ممنوع باآلية املذكورة و اما              اجلواب

االختالف يف الفروع فمخصوص عنه البعض جائز اخرج اخلطيب البغدادي يف كتاب            
ؤمنني ان اختالف   الرواة عن مالك بن انس  انه تكلم مع هارون الرشيد  يا امري امل               

العلماء رمحة من اهللا على هذه االمة كل يتبع ما صح عنده و كل على هدى و كل                   
مث قال السيوطي ان اختالف املذاهب يف هذه امللة نعمة كبرية و فضيلة              .... يريد اهللا 

: خالصة التحقيق ص  ... (عظيمة و له سر لطيف ادركه العاملون و عمى عنه اجلاهلون          
 و يف احلديث    )اصحايب كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم    ( احلديث   و يف )  خمتصرا ٨/٩
و قال السيوطي يف جزيل املواهب يف هذا احلديث اخباره          ) اختالف اصحايب رمحة  (

صلى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم باختالف املذاهب بعده يف الفروع و ذلك من                  
 )٧:  صخالصة التحقيق(معجزاته من االخبار املغيبات 
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 و ان ثبت حقية املذاهب باالحاديث و عمل االمة فما قلتم لو               سؤالال
 ...اختار مقلد مذهبا مث خيتار مذهبا آخر مث و مث

 قال حجة اهللا الغزايل يف احياء العلوم من ليس له رتبة االجتهاد و               اجلواب
هو حكم كل اهل العصر امنا يفيت فيما يسئل عنه ناقال عن مذهب صاحبه و مل جيز له                  

متعددا كاملعتزلة  ) للعمل( من جعل احلق     )شرح النقاية (كه و قال القهستاين يف      تر
اثبت للعامي اخليار و من جعل احلق واحدا كعلمائنا الزم للعامي اماما واحدا فلو اخذ               

 )شرح الطحاوي(احد من كل مذهب مباحه لصار فاسقا تاما كما يف 
       اخلفكل منه معمول الرجال * و حق حصر اربع املذاهب 

مث اعلم ان ائمة املذاهب كانوا رؤس اهل الذكر حيث قال صاحب روح              
 )٦٥:الكهف * آَتْيَناُه َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدَنا َوَعلَّْمَناهُُ ِمْن لَُدنَّا ِعلًْما       (البيان حتت قوله تعاىل     

يس و رئيس اهل الذكر الصوفية احلنفية االمام االعظم ابو حنيفة رمحه اهللا تعاىل و رئ              
اهل الذكر الصوفية املالكية االمام مالك رمحه اهللا تعاىل و رئيس اهل الذكر الصوفية               

ة االمام  يالشافعية االمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل و رئيس اهل الذكر الصوفية احلنبل            
:مث تنوير االميان ص   ) ٥٠١:  ص ٣ : ج روح البيان (امحد بن حنبل رمحه اهللا تعاىل       

 دام الفقيه الكبري رمحه اهللا تعاىل و قال مسعر بن ك٤٦٤
 يوم القيامة يف رضا الرمحن* حسيب من اخلريات ما اعددته 
 مث اعتقادي مذهب النعمان* دين النيب حممد خري الورى 

 )الدر املختار(مقدمة 
 * َواَنَّ َهذَا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َوالَ َتتَِّبُعوا السُُّبلَ فََتفَرََّق ِبكُمْ           (

 )١٥٣: االنعام
و آخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملني و صلى اهللا على خامت النبيني هذه                

 ١٤٠٩رسالة خمتصرة الفها القاضي حبيب احلق الفرمولوي الباكستاين عفى عنه  سنة             
 . م١٩٨٩املوافق سنة . ـه
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