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 و  ) القرآن و علّمه   خريكم من تعلّم (: 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     
صاحل و صاحب إخالص مثل اإلمام الرباين اجملدد لأللف الثاين احلنفي و السيد عبد  

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

و اعلم انّ  . اإلخالص و يدعي أنه من العلماء احلق و هو من الكاذبني من علماء السوء     
 ]١[.علماء أهل السنة هم احملافظون الدين اإلسالمي وأّما علماء السوء هم جنود الشياطني      

 ـــــــــــــــــــــــ
 و املكتوب ٣٦٧، ٣٦٦:  ص١: احلديقة الندية ج( الخري يف تعلّم علم مامل يكن بقصد العمل به مع اإلخالص )١(

 ) من اجمللّد األّول من املكتوبات لإلمام الّرّباين اجملّدد لأللف الثاين قّدس سّره ٥٩، ٤٠، ٣٦
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 فتنة الوّهابّية
 

  احليمبسـم اهللا الرمحن
احلمد هللا رّب العاملني و الصالة و السالم على خري خلقه حممد و على آله و   

إعلم أن السلطان سليم الثالث حدث يف مدة سلطنته فنت كثرية منها . صحبه أمجعني
فتنة الوهابية اليت كانت يف احلجاز حىت استولوا على احلرمني و منعوا وصول احلج  

الفرنسيس ملا استولوا على مصر من سنة ثالث عشرة الشامي و املصري و منها فتنة 
ست عشرة و لنذكر ما يتعلق هباتني الفتنتني على سبيل االختصار ألن كال  سنة اىل

منهما مذكور تفصيال يف التواريخ و أفرد كل منهما بتأليف رسائل خمصوصة، أما فتنة   
نا الشريف غالب بن مساعد الوهابية فكان ابتداء القتال فيها بينهم و بني أمري مكة موال       

و هو نائب من جهة السلطنة العلية على االقطار احلجازية و ابتداء القتال بينهم و بينه       
من سنة مخس بعد املائتني و األلف و كان ذلك يف مدة سلطنة موالنا السلطان سليم   

كان ف) و أما ابتداء أول ظهور الوهابية(الثالث ابن السلطان مصطفى الثالث ابن أمحد 
قبل ذلك بسنني كثرية و كانت قوهتم و شوكتهم يف بالدهم أوال مث كثر شرهم و  
تزايد ضررهم و اتسع ملكهم و قتلوا من اخلالئق ما ال حيصون و استباحوا أمواهلم و         
سبوا نساءهم و كان مؤسس مذهبهم اخلبيث حممد بن عبد الوهاب و أصله من املشرق   

كاد يعد من املنظرين ألنه عاش قريب مائة سنة حىت       من بين متيم و كان من املعمرين ف   
انتشر عنه ضالهلم، كانت والدته سنة ألف و مائة و إحدى عشرة و هلك سنة ألف و   

 : و أرخه بعضهم بقوله و ستةمائتني
 ١٢٠٦) بيث بدا هالك اخل(

من طلبة العلم باملدينة املنورة على ساكنها أفضل    ]١[و كان يف ابتداء أمره 
                                                 

 موافقة   ةبصر اليف ) ١١٢٥سنة ( أّسس قواعد الوهابية معه    الذيكان سببا لضاللته اجلاسوس االنكليزي مهفر  ) ١(
 . لندن يف)وزارة املستعمرات اإلنكليزية  (ألوامر جاءت من 
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و كان أبوه رجال صاحلا من أهل العلم و كذا أخوه الشيخ سليمان و   لسالم  االصالة و
كان أبوه و أخوه و مشاخيه يتفرسون فيه أنه سيكون منه زيغ و ضالل ملا يشاهدونه     
من أقواله و أفعاله و نزعاته يف كثري من املسائل، و كانوا يوخبونه و حيذرون الناس منه      

 ما ابتدعه من الزيغ و الضالل الذي أغوى به اجلاهلني فحقق اهللا فراستهم فيه ملا ابتدع
و خالف فيه أئمة الدين و توصل بذلك إىل تكفري املؤمنني فزعم أن زيارة قرب النيب  
صلى اهللا عليه و سلم و التوسل به و باألنبياء و األولياء و الصاحلني و زيارة قبورهم  

وسل به شرك و كذا نداء غريه من شرك و أن نداء النيب صلى اهللا عليه و سلم عند الت
األنبياء و األولياء و الصاحلني عند التوسل هبم شرك و أن من أسند شيئا لغري اهللا و لو 
على سبيل اجملاز العقلي يكون مشركا حنو نفعين هذا الدواء و هذا الويل الفالين عند   

رات مزورة التوسل به يف شئ و متسك بأدلة ال تنتج له شيئا من مرامه و أتى بعبا     
زخرفها و لبس هبا على العوام حىت تبعوه و ألف هلم يف ذلك رسائل حىت اعتقدوا كفر 
أكثر أهل التوحيد، و اتصل بأمراء املشرق أهل الدرعية و مكث عندهم حىت نصروه و    
قاموا بدعوته و جعلوا ذلك وسيلة إىل تقوية ملكهم و اتساعه و تسلطوا على األعراب      

 تبعوهم و صاروا جندا هلم بال عوض و صاروا يعتقدون أن من مل      و أهل البوادي حىت
يعتقد ما قاله ابن عبد الوهاب فهو كافر مشرك مهدر الدم و املال، و كان ابتداء ظهور  
أمره سنة ألف و مائة و ثالث و أربعني و ابتداء انتشاره من بعد اخلمسني و مائة و        

 حىت أخوه الشيخ سليمان و بقية مشاخيه و و ألّف العلماء رسائل كثرية للرد عليه. ألف
كان ممن قام بنصرته و انتشار دعوته من أمراء املشرق حممد بن سعود أمري الدرعية و      
كان من بين حنيفة قوم مسيلمة الكذاب، و ملا مات حممد بن سعود قام هبا ولده عبد   

دينة يقولون  العزيز ابن حممد بن سعود، و كان كثري من مشايخ ابن عبد الوهاب بامل
سيضل هذا أو يضل اهللا به من أبعده و أشقاه فكان األمر كذلك و زعم حممد بن عبد      
الوهاب أن مراده هبذا املذهب الذي ابتدعه إخالص التوحيد و التربي من الشرك و أن   
الناس كانوا على شرك منذ ستمائة سنة و أنه جدد للناس دينهم و محل اآليات القرآنية   

َمْن اََضلُّ ِممَّْن َيْدُعوا ِمْن ُدوِن  َو( املشركني عل أهل التوحيد كقوله تعاىل اليت نزلت يف
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و ) ٥:  األحقاف*ُهْم َعْن ُدَعآِئِهْم غَاِفلُونَ  َمِة َوا َمْن الَ َيْسَتِجيُب لَُه ِالَى َيْوِم الِْقيَ   اِهللا
و كقوله ) ١٠٦:  يونس* الَ َيُضرَُّك  َما الَ َيْنفَُعَك َوالَ َتْدُع ِمْن ُدوِن اِهللا َو(كقوله تعاىل 

و أمثال هذه  ) ١٤: الّرعد*  الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِنِه الَ َيْسَتِجيُبونَ لَُهْم ِبَشْيءٍ  َو(تعاىل 
فقال حممد بن عبد الوهاب من استغاث بالنيب صلى اهللا عليه     : اآليات يف القرآن كثرية

ء و الصاحلني أو ناداه أو سأله الشفاعة فإنه مثل و سلم أو بغريه من األنبياء و األوليا 
هؤالء املشركني و يدخل يف عموم هذه اآليات و جعل زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه و       

ولياء و الصاحلني مثل ذلك و قال يف قوله تعاىل حكاية ألسلم و غريه من األنبياء و ا
إنّ ) ٣:  الزمر*  ِلُيقَرُِّبوَنا ِالَى اهللا ُزلْفَى  َما َنْعُبُدُهْم ِاالَّ(عن املشركني يف عبادة األصنام 

: ىل اهللا زلفى قالإاملتوسلني مثل هؤالء املشركني الذين يقولون ما نعبدهم إالّ ليقربونا 
فإن املشركني ما اعتقدوا يف األصنام أهنا ختلق شيئا بل يعتقدون أن اخلالق هو اهللا تعاىل       

لَِئْن َساَلَْتُهْم   َو() ٨٧:  الزخرف * ُهْم َمْن َخلَقَُهْم لََيقُولُنَّ اُهللالْتَ لَِئْن َساَ َو(بدليل قوله تعاىل 
مما حكم اهللا عليهم بالكفر و  ) ٢٥:  لقمان * اْالَْرَض لََيقُولُنَّ اهللاُ    َمْن َخلََق السََّمواِت وَ 

 الرسائل  اإلشراك إالّ لقوهلم ليقربونا إىل اهللا زلفى فهؤالء مثلهم، و مما ردوا به عليه يف
املؤلفة للرد عليه أن هذا استدالل باطل فإن املؤمنني ما اختذوا األنبياء عليهم الصالة و        
السالم و ال األولياء آهلة و جعلوهم شركاء هللا بل أهنم يعتقدون أهنم عبيد اهللا خملوقون   
و ال يعتقدون أهنم مستحقون العبادة و أما املشركون الذين نزلت فيهم هذه اآليات    

كانوا يعتقدون استحقاق أصنامهم األلوهية و يعظّموهنا تعظيم الربوبية و إن كانوا    ف
يعتقدون أهنا ال ختلق شيئا و أما املؤمنون فال يعتقدون يف األنبياء و األولياء استحقاق   
العبادة و األلوهية و ال يعظموهنم تعظيم الربوبية بل يعتقدون أهنم عباد اهللا و أحّباؤه  

هم و اجتباهم و بربكتهم يرحم عباده فيقصدون بالتربك هبم رمحة اهللا      الذين اصطفا
تعاىل، و لذلك شواهد كثرية من الكتاب و السنة فاعتقاد املسلمني أن اخلالق الضار و 
النافع املستحق العبادة هو اهللا وحده و ال يعتقدون التأثري ألحد سواه و أن األنبياء و       

لكون ضرا و ال نفعا و إمنا يرحم اهللا العباد بربكتهم  األولياء ال خيلقون شيئا و ال مي
فاعتقاد املشركني استحقاق أصنامهم العبادة و األلوهية هو الذي أوقعهم يف الشرك ال 



- ٦ - 

جمرد قوهلم ما نعبدهم إالّ ليقربونا إىل اهللا ألهنم ملا أقيمت عليهم احلجة بأهنم ال تستحق       
 قالوا معتذرين ما نعبدهم إالّ ليقربونا إىل اهللا  العبادة و هم يعتقدون استحقاقها العبادة

زلفى فكيف جيوز البن عبد الوهاب و من تبعه أن جيعلوا املؤمنني املوّحدين مثل أولئك      
املشركني الذين يعتقدون ألوهية األصنام فجميع اآليات املتقدمة و ما كان مثلها خاص    

روى البخاري عن عبد اهللا بن   بالكفار و املشركني و ال يدخل فيه أحد من املؤمنني   
عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف وصف اخلوارج أهنم انطلقوا   

بن عمر أيضا أنه  اإىل آيات نزلت يف الكفار فحّملوها على املؤمنني و يف رواية عن 
غري   أْخَوُف ما أخاف على أميت رجل يتأول القرآن بصنعه يف      (صلى اهللا عليه و سلم قال  

فهو و ما قبله صادق على هذه الطائفة و لو كان شئ مما صنعه املؤمنون من    )موضعه
التوسل و غريه شركا ما كان يصدر من النيب صلى اهللا عليه و سلم و أصحابه و سلف 

لصحيحة أنه صلى اهللا عليه و سلم كان من دعائه   ااألمة و خلفها ففي األحاديث 
و هذا توسل ال شك فيه و كان ُيعلّم هذا الدعاء      ) عليكاللّهّم إين أسألك حبق السائلني (

أصحاَبه و يأمرهم باإلتيان به و بسط ذلك طويل مذكور يف الكتب و يف الرسائل اليت 
يف الرد على ابن عبد الوهاب و صح عنه أنه صلى اهللا عليه و سلم ملا ماتت فاطمة بنت  

 و سلم يف القرب بيده الشريفة و قال   أسد أّم علي رضي اهللا عنهما أحلدها صلى اهللا عليه
اللّهّم اغفر ألمي فاطمة بنت أسد و َوسِّْع عليها مدخلها حبق نبيك و األنبياء الذين من    (

و صح أنه صلى اهللا عليه و سلم سأله أعمى أن يرد اهللا بصره         )قبلي إنك أرحم الرامحني  
أسألك و أتوجه إليك بنبيك   اللّهّم إين (بدعائه فأمر بالطهارة و صالة ركعتني مث يقول 

ففعل   )حممد نيب الرمحة يا حممد إين أتوجه بك إىل ريب يف حاجيت لتقضي اللّهّم َشفِّْعه يفَّ  
فرد اهللا عليه بصره و صح أن آدم عليه السالم توسل بنبينا صلى اهللا عليه و سلم حني 

لعرش و على أكل من الشجرة ألنه ملا رأى امسه صلى اهللا عليه و سلم مكتوبا على ا
هذا ولد من أوالدك لواله ملا  (غرف اجلنة و على جباه املالئكة سأل عنه فقال اهللا له  

يا آدم لو تشفعت إلينا    (، فقال اللّهّم حبرمة هذا الولد ارحم هذا الوالد فنودي  )خلقتك
 و توسل عمر بن اخلطاب بالعباس رضي اهللا  )مبحمد يف أهل السماء و األرض لشفعناك  
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استسقى الناس، و غري ذلك مما هو مشهور فال حاجة إىل اإلطالة بذكره و عنه ملا 
سلف بعد وفاته صلى اهللا  لالتوسل الذي يف حديث األعمى قد استعمله الصحابة و ا    

عليه و سلم و فيه لفظ يا حممد و ذلك نداء عند التوسل و من تتبع كالم الصحابة و  
ث الصحايب رضي اهللا عنه عند  ربن احلا التابعني جيد شيئا كثريا من ذلك كقول بالل      

قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم يا رسول اهللا استسق ألمتك كالنداء الوارد عن النيب  
صلى اهللا عليه و سلم عند زيارة القبور و ممن ألف يف الرد على ابن عبد الوهاب أكرب  

على مشاخيه و هو الشيخ حممد بن سليمان الكردي مؤلف حواشي شرح ابن حجر 
افضل فقال من مجلة كالمه يا ابن عبد الوهاب إين أنصحك هللا تعاىل أن تكف     بمنت 

لسانك عن املسلمني فإن مسعت من شخص أنه يعتقد تأثري ذلك املستغاث به من دون  
 فكفره حينئذ  اهللا فعرفه الصواب و أين له األدلة على أنه ال تأثري لغري اهللا فإن أىب   

تكفري السواد األعظم من املسلمني، و أنت شاذ عن خبصوصه و ال سبيل لك إىل 
السواد األعظم فنسبة الكفر إىل من شذ عن السواد األعظم أقرب ألنه اتبع غري سبيل         

َيتَِّبْع غَْيَر َسِبيِل    َمْن ُيَشاِقِق الرَُّسولَ ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُه الُْهَدى َو َو(املؤمنني قال تعاىل 
و إمنا يأكل  ) ١١٥:  النساء* سآَءْت َمِصًريا  ُنْصِلِه َجَهنََّم وَ  َتَولَّى وَ  َولِِّه َما  الُْمْؤِمِنَني نُ 

ـ   .الذئب من الغنم القاصية اه

و أما زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقد فعلها الصحابة رضي اهللا      
 و عنهم و من بعدهم من السلف و اخللف و جاء من فضلها أحاديث أفردت بالتأليف

مما جاء يف النداء لغري اهللا تعاىل من غائب و ميت و مجاد قوله صلى اهللا عليه و سلم  
و يف     )إذا أفلتت دابة أحدكم بأرض فالة فليناد يا عباد اهللا أحبسوا فإن هللا عبادا جييبونه          (

إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد عونا و هو بأرض ليس فيها أنيس فليقل يا              (حديث آخر  
 و كان النيب صلى اهللا  )أغيثوين فإن هللا عبادا ال تروهنم (و يف رواية  )عينوين عباد اهللا أ

و كان صلى اهللا عليه و  )يا أرض ريب و ربك اهللا(عليه و سلم إذا سافر فأقبل الليل قال 
و يف التشهد الذي يأيت به كل مسلم يف       )السالم عليكم يا أهل القبور    (سلم إذا زار قال 

 يف قوله السالم عليك أيها النيب و احلاصل أن النداء و التوسل كل صالة صورة النداء
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ليس يف شئ منهما ضرر إالّ إذا اعتقد التأثري ملن ناداه أو توسل به و مىت كان معتقدا  
أن التأثري هللا ال لغري اهللا فال ضرر يف ذلك و كذلك إسناد فعل من األفعال لغري اهللا ال        

 مل يعتقد التأثري فإنه حيمل على اجملاز العقلي كقوله نفعين     يضر إالّ إذا اعتقد التأثري و مىت 
أشبعين هذا الطعام، و أرواين هذا املاء، و : هذا الدواء أو فالن الويل فهو مثل قوله

شفاين هذا الدواء فمىت صدر ذلك من مسلم فإنه حيمل على اإلسناد اجملازي و اإلسالم 
حد بشئ من ذلك و يكفي هذا الذي ذكرناه  قرينة كافية يف ذلك فال سبيل إىل تكفري أ   

 عبد الوهاب و من أراد بسط الكالم فلريجع إىل الرسائل املؤلفة نباإمجاال يف الرد على 
يف ذلك و قد خلصت ما فيها يف رسالة خمتصرة فلينظرها من أرادها، و ملا قام ابن عبد 

ني ملكوا قبائل الشرق قبيلة   الوهاب ومن أعانه بدعوهتم اخلبيثة اليت كفّروا بسببها املسلم  
بعد قبيلة، مث اتسع ملكهم فملكوا اليمن و احلرمني و قبائل احلجاز و بلغ ملكهم قريبا   

لوا مجاعة من  صمن الشام فإن ملكهم وصل إىل املزيريب و كانوا يف ابتداء أمرهم أو
لكذب   علمائهم ظنا منهم أهنم يفسدون عقائد علماء احلرمني ويدخلون عليهم الشبهة با  

و املني، فلما وصلوا إىل احلرمني و ذكروا لعلماء احلرمني عقائدهم و ما متلكوا به رد 
عليهم علماء احلرمني و أقاموا عليهم احلجج و الرباهني اليت عجزوا عن دفعها و حتقق 

مسخرة كحمر مستنفرة فرت   وجدوهم ضحكة و ضالهلم و لعلماء احلرمني جهلهم و
قائدهم فوجدوها مشتملة على كثري من املكفرات فبعد أن   نظروا إىل ع من قسورة و

أقاموا الربهان عليهم كتبوا عليهم حجة عند قاضي الشرع مبكة تتضمن احلكم بكفرمها 
ذلك األول و اآلخر، وكان ذلك يف مدة  ببتلك العقائد ليشتهر بني الناس أمرهم، فيعلم  

سنة مخس وستني ومائة وألف،  إمارة الشريف مسعود بن سعيد بن سعد بن زيد املتوىف   
 بعضهم إىل الدرعية فأخربهم مبا شاهدوا فّر و أمر حببس أولئك امللحدة فحبسوا و

فازدادوا عتوا و استكبارا و صار أمراء مكة بعد ذلك مينعون وصوهلم للحج فصاروا 
بني  يغريون على بعض القبائل الداخلني حتت طاعة أمري مكة مث انتشب القتال بينهم و 

كان ابتداء     ري مكة موالنا الشريف غالب بن مساعد بن سعيد بن سعد بن زيد و      أم
القتال بينهم وبينه من سنة مخس بعد املائتني واأللف و وقع بينهم وبينه وقائع كثرية قتل     
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 و بدعتهم تنتشر إىل أن دخل حتت طاعتهم ىفيها خالئق كثريون و مل يزل أمرهم يقو
و يف سنة سبع عشرة بعد  . ن كانوا حتت طاعة أمري مكة لعربان الذياأكثر القبائل و 

املائتني و األلف ساروا جبيوش كثرية حىت نازلوا الطائف و حاصروا أهله يف شهر ذي 
القعدة من السنة املذكورة، مث متلكوه و قتلوا أهله رجاال و نساء و أطفاال و ال جنا 

سري إىل مكة فعلموا أن مكة يف ذلك     منهم إالّ القليل و هنبوا مجيع أمواهلم مث أرادوا امل   
الوقت فيها كثري من احلجاج و يقدم إليها احلاج الشامي و املصري فيخرج اجلميع  
لقتاهلم فمكثوا يف الطائف إىل أن انقضى شهر احلج و توجه احلجاج إىل بالدهم و     
ساروا جبيوشهم يريدون مكة و مل يكن للشريف غالب قدرة على قتال جيوشهم فرتل 

 جدة فخاف أهل مكة أن يفعل الوهابية معهم مثل ما فعلوا مع أهل الطائف إىل
فأرسلوا إليهم و طلبوا منهم األمان ألهل مكة فأعطوهم األمان و دخلوا مكة ثامن 

ئتني واأللف ومكثوا أربعة عشر يوما يستتيبون الناس  احمرم من السنة الثامنة عشر بعد امل
 و مينعوهنم من فعل ما يعتقدون أنه شرك كالتوسل   و جيددون هلم اإلسالم على زعمهم

و زيارة القبور، مث ساروا جبيوشهم إىل جدة لقتال الشريف غالب فلما أحاطوا جبدة 
رمى عليهم باملدافع و القلل فقتل كثريا منهم و مل يقدروا على متلك جدة فارحتلوا بعد          

 و أقاموا هلم أمريا فيها و هو مثانية أيام و رجعوا إىل بالدهم و جلعوا هلم عسكرا مبكة
الشريف عبد املعني أخو الشريف غالب و إمنا قبل أمرهم لريفق بأهل مكة و يدفع ضرر     
أولئك األشرار عنهم، و يف شهر ربيع األول من السنة املذكورة سار الشريف غالب 
من جدة و معه وايل جدة من طرف السلطنة العلية و هو شريف باشا ومعهما العساكر 

وصلوا إىل مكة و أخرجوا من كان هبا من عساكر الوهابية و رجعت أمارة مكة ف
للشريف غالب مث بعد ذلك تركوا مكة واشتغلوا بقتال كثري من القبائل و صار الطائف        

ا عليه أمريا عثمان املضايقي فصار هو و بعض جنودهم يقاتلون القبائل  وبأيديهم و جعل 
دخلوهنم يف طاعتهم حىت استولوا عليهم و على مجيع  اليت يف أطراف مكة و املدينة و ي 

املمالك اليت كانت حتت طاعة أمري مكة فتوجه قصدهم بعد ذلك لالستيالء على مكة 
فساروا جبيوشهم سنة عشرين و حاصروا مكة و أحاطوا هبا من مجيع اجلهات و شددوا 
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 على أهل مكة  احلصار عليها و قطعوا الطرق و منعوا املرية عن مكة فاشتد احلصار
حىت أكلوا الكالب لشدة الغالء و عدم وجود القوت فاضطر الشريف غالب إىل 
الصلح معهم و تأمني أهل مكة فوسط أناسا بينه و بينهم فعقدوا الصلح على شروط 
فيها رفق بأهل مكة فمن تلك الشروط أن إمارة مكة تكون له فتم الصلح ودخلوا مكة   

ن و متلكوا املدينة املنورة على ساكنها أفضل الصالة و  يف أواخر ذي القعدة سنة عشري
السالم و انتهبوا احلجرة و أخذوا ما فيها من األموال و فعلوا أفعاال شنيعة و جعلوا      
على املدينة أمريا منهم مبارك بن مضيان و استمر حكمهم يف احلرمني سبع سنني و        

اروا يصنعون للكعبة املعظمة    منعوا دخول احلج الشامي و املصري مع احملامل مكة و ص
منعوهم من  ثوبا من العباء القيالن األسود و أكرهوا الناس على الدخول يف دينهم و

شرب التنباك ومن فعل ذلك وأطلعوا عليه عزروه بأقبح التعزير وهدموا القبب اليت على 
قتال مع قبور األولياء و كانت الدولة العثمانية يف تلك السنني يف ارتباك كثري و شدة  

النصارى و يف اختالف يف خلع السالطني و قتلهم كما سنقف عليه إن شاء اهللا تعاىل، 
 لصاحب مصر حممد علي باشا بالتجهيز لقتال الوهابية و   ]١[مث صدر األمر السلطاين 

 فجهز حممد علي باشا جيشا فيه عساكر كثرية جعل عليهم   ١٢٢٦كان ذلك يف سنة  
شا فخرجوا من مصر يف رمضان من السنة املذكورة و بفرمان سلطان ولده طوسون با

مل يزالوا سائرين برا و حبرا حىت وصلوا إىل ينبع فملكوه من الوهابية، مث ملا وصلت   
و احلديدة وقع بينهم و بني العرب الذين يف احلربية قتال شديد بني       العساكر إىل الصفرا

لوهايب و انضم إليها قبائل كثرية و احلديدة وكانت تلك القبائل كلها يف طاعة ا الصفرا
فهزموا ذلك اجليش و قتلوا كثريا منهم و انتهبوا مجيع ما كان معهم و كان ذلك يف      

 و مل يرجع من ذلك اجليش إىل مصر إالّ القليل فجهز جيشا ٢٦شهر ذي احلجة سنة 
وجه إىل احلجاز بنفسه وتوجهت تغريه سنة سبع وعشرين وعزم حممد علي باشا على ال

لعساكر قبله يف شعبان يف غاية القوة و االستعداد و كان معهم من املدافع مثانية عشر ا

                                                 
 هو اخلليفة اخلامس و التسعون من الثاين بن عبد احلميد خان األول بن السلطان أمحدالسلطان حممود خان إنّ ) ١(

 .خلفاء املسلمني و الثالثون من سالطني العثمانيني



- ١١ - 

ثالثة قنابل فاستولت العساكر على ما كان بيد الوهابية و ملكوا الصفرا و  مدفعا و
احلديدة و غريمها يف رمضان بال قتال بل باملخادعة و مصانعة العرب بإعطاء الدراهم        

ا شيخ مشايخ حرب مائة ألف ريال و أعطوا شيخا من صغار الكثرية حىت أهنم أعطو
رف هلم كل شهر، و   صمشايخ حرب أيضا مثانية عشر ألف ريال و رتبوا هلم عالئف ت 

كان ذلك كله بتدبري شريف مكة الشريف غالب و هو يف الظاهر حتت طاعة الوهايب  
الب يف ذلك حىت يكون و أما املرة األوىل اليت هزموا فيها فلم يكونوا كاتبوا الشريف غ

األمر بتدبريه و دخلت العساكر املدينة املنورة يف أواخر ذي القعدة، وملا جاءت األخبار   
إىل مصر صنعوا زينة ثالثة أيام و أكثروا من الشنك و ضرب املدافع و أرسلوا بشائر 

رم جلميع ملوك الروم واستولت العساكر السائرة من طريق البحر على جدة يف أوائل احمل     
سنة مثان و عشرين مث طلعوا إىل مكة و استولوا عليها أيضا، وكل ذلك بال قتال بتدبري      
الشريف سرا و ملا وصلت العساكر إىل جدة فر من كان مبكة من عساكر الوهابية و 
أمرائهم، و كان سعود أمري الوهابية حج يف سنة سبع و عشرين مث ارحتل إىل الطائف،    

م باستيالء العساكر السلطانية على املدينة إالّ بعد ذلك مث ملا   مث إىل الدرعية و مل يعل
وصل إىل الدرعية علم باستيالئهم على مكة مث الطائف و ملا وصلت العساكر إىل جدة 
و مكة فر من الطائف أمريها عثمان املضايقي و فر من كان هبا من عساكر الوهابية و 

عشرين أرسل حممد علي باشا مبشرين أمرائهم و يف شهر ربيع األول من سنة مثان و 
إىل دار السلطنة و معهم املفاتيح و كتبوا إليهم أهنا مفاتيح مكة و املدينة و جدة و  
الطائف فدخلوا هبا دار السلطنة مبوكب حافل و وضعوا املفاتيح على صفائح الذهب و 

ر وعملوا  الفضة و أمامهم البخورات يف جمامر الذهب و الفضة وخلفهم الطبول و الزمو
لذلك زينة و شنكا و مدافع و خلعوا على من جاء باملفاتيح و زادوا يف رتبة حممد علي        
باشا و بعثوا له أطواخا و عدة أطواخ بواليات ملن خيتار تقليده، و يف شهر شوال سنة 

ل توجهه من مصر قبض    بمثان و عشرين توجه حممد علي باشا بنفسه إىل احلجاز و ق  
ثمان املضايقي الذي كان أمريا على الطائف للوهابية، و كان من  عىالشريف غالب عل

أهل أكرب أعواهنم و أمرائهم فزجنره باحلديد و بعثه إىل مصر فوصل يف ذي القعدة بعد      
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توجه الباشا إىل احلجاز مث أرسل إىل دار السلطنة فقتلوه و وصل حممد علي باشا يف 
بن مساعد و بعثه إىل دار السلطنة و   ذي القعدة إىل مكة و قبض على الشريف غالب ا  

أقام لشرافة مكة ابن أخيه الشريف حيىي بن سرور ابن مساعد، و يف شهر حمرم من سنة        
 بعثوا إىل السلطنة مبارك بن مضيان الذي كان أمريا على املدينة املنورة للوهابية        ٢٩

ه على باب  فطافوا به يف القسطنطينية يف موكب لرياه الناس مث قتلوه و علقوا رأس 
السرايا و فعل مثل ذلك بعثمان املضايقي و أما الشريف غالب فأرسلوه إىل سالنيك و    
بقى هبا مكرما إىل أن توىف سنة إحدى و ثالثني و دفن هبا و بىن عليه قبة تزار و مدة       
إمارته على مكة ست و عشرون سنة مث أن حممد علي باشا وجه كثريا من العساكر إىل       

بالد غامد و زهران و بالد عسري لقتال طوائف الوهابية و قطع دابرهم تربة و بيشة و 
مث سار بنفسه يف أثرهم يف شعبان سنة تسع و عشرين و وصل إىل تلك الديار و قتل         
كثريا منهم و أسر كثريا و خرب ديارهم، و يف شهر مجادي األوىل سنة تسع و عشرين      

ده عبد اهللا و رجع حممد علي باشا من هلك سعود أمري الوهابية و قام بامللك بعده ول
تلك الديار اليت وصلها من ديار الوهابية عند إقبال احلج و حج و مكث مبكة إىل   
رجب سنة ثالثني مث توجه إىل مصر و ترك مبكة حسن باشا و وصل الباشا إىل مصر يف  
، منتصف رجب سنة ثالثني و مائتني و ألف فتكون إقامته باحلجاز سنة و سبعة أشهر

و ما رجع إىل مصر إالّ بعد أن مهد أمور احلجاز، و أباد طوائف الوهابية اليت كانت   
منتشرة يف مجيع قبائل احلجاز و الشرق و بقى منهم بقية بالدرعية أمريهم عبد اهللا بن      
سعود فجهز حممد علي باشا لقتاله جيشا و أرسله حتت قيادة ابنه إبراهيم باشا، و كان   

قبل ذلك يكاتب مع طوسون باشا بن حممد علي باشا حني كان  عبد اهللا بن سعود 
باملدينة و عقد معه صلحا على بقاء إمارته و دخوله حتت طاعة حممد علي باشا فلم    
يرض حممد علي باشا هبذا الصلح فجهز ولده إبراهيم باشا و جعل أمر العساكر إليه، و 

 الدرعية سنة اثنتني و ثالثني  كان ابتداء ذلك يف أواخر سنة إحدى و ثالثني فوصل إىل 
و نازل جبيوشه عبد اهللا بن سعود و وقع بينهما وقائع و حروب يطول ذكرها إىل أن   

، و ملا جاءت األخبار إىل مصر ٣٣استوىل على عبد اهللا بن سعود يف ذي القعدة سنة 
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ها سبعة أيام، و كان حممد   اضربوا لذلك ألف مدفع و فعلوا شنكا و زينوا مصر و قر   
لي باشا له اهتمام كبري يف قتال الوهابية و أنفق يف ذلك خزائن من األموال حىت أخرب     ع

بعض من كان يباشر خدمته أهنم دفعوا يف دفعة من الدفعات ألجرة حتميل بعض         
الذخائر مخسة و أربعني ألف ريال هذا يف مرة من املرات كان ذلك احلمل من الينبع    

ريال دفع نصفها أمري ينبع و النصف اآلخر أمري إىل املدينة عن أجرة كل بعري ست 
املدينة و عند وصول احلمل من املدينة إىل الدرعية كان أجر تلك احلملة فقط مائة و  
أربعني ألف ريال و قبض إبراهيم باشا على عبد اهللا بن سعود و بعث به و كثري من         

نعوا له موكبا  أمرائهم إىل مصر فوصل يف سابع عشر حمرم سنة أربع و ثالثني و ص  
حافال يراه الناس و أركبوه على هجني و ازدحم الناس للتفرج عليه، و ملا دخل على 
حممد علي باشا قام له و قابله بالبشاشة و أجلسه جبانبه و حادثه، و قال له الباشا ما       
هذه املطاولة فقال احلرب سجال قال و كيف رأيت ابين إبراهيم باشا قال ما قصر و 

 فيك عند  ى حنن كذلك حىت كان ما قدره اهللا تعاىل فقال له الباشا أنا أترج بذل مهته و 
موالنا السلطان فقال املقدر يكون مث ألبسه خلعة و انصرف إىل بيت امساعيل باشا 

ما . ببوالق، و كان بصحبة عبد اهللا بن سعود صندوق صغري مصفح فقال الباشا له 
به معي إىل السلطان، فأمر الباشا بفتحه هذا؟ فقال هذا ما أخذه أيب من احلجرة أصح

فوجدوا فيه ثالثة مصاحف من خزائن امللوك مل ير الراؤون أحسن منها و معها ثالمثائة    
حبة من اللؤلؤ الكبار و حبة زمرد كبرية و شريط من الذهب، فقال له الباشا الذي 

 فإنه مل أخذمتوه من احلجرة أشياء كثرية غري هذا فقال هذا الذي وجدته عند أيب
يستأصل كل ما كان يف احلجرة لنفسه بل أخذه العرب و أهل املدينة و أغاوات احلرم 
و شريف مكة فقال الباشا صحيح وجدنا عند الشريف أشياء من ذلك مث أرسلوا عبد  
اهللا بن سعود إىل دار السلطنة و رجع إبراهيم باشا من احلجاز إىل مصر يف شهر احملرم 

د أن أخرب الدرعية خرابا كليا حىت تركوا سكناها و ملا    بع.  هـ١٢٣٥من سنة 
وصل عبد اهللا بن سعود إىل دار السلطنة يف شهر ربيع األول طافوا به البلد لرياه الناس  
مث قتلوه عند باب مهايون و قتلوا أتباعه أيضا يف نواح متفرقة هذا حاصل ما كان يف      
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 كل قضية لطال، و كانت فتنتهم من    قصة الوهايب بغاية االختصار و لو بسط الكالم يف
املصائب اليت أصيب هبا أهل اإلسالم فإهنم سفكوا كثريا من الدمآء و انتهبوا كثريا من  

 .األموال و عم ضررهم و تطاير شررهم فال حول و ال قوة إالّ باهللا
وكثري من أحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها التصريح هبذه الفتنة كقوله      

خيرج أناس من قبل املشرق يقرأون القرآن ال جياوز تراقيهم   ( عليه و سلم صلى اهللا
و هذا احلديث جاء ) ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية سيماهم التحليق

بروايات كثرية بعضها يف صحيح البخاري و بعضها يف غريه ال حاجة لنا إىل اإلطالة  
هنا صحيحة مشهورة ففي قوله سيماهم بنقل تلك الروايات و ال لذكر من خرجها أل  

التحليق تصريح هبذه الطائفة ألهنم كانوا يأمرون كل من اتبعهم أن حيلق رأسه و مل         
يكن هذا الوصف ألحد من طوائف اخلوارج و املبتدعة الذين كانوا قبل زمن هؤالء، و   

د على كان السيد عبد الرمحن األهدل مفيت زبيد يقول ال حاجة إىل التأليف يف الر
الوهابية بل يكفي يف الرد عليهم قوله صلى اهللا عليه و سلم سيماهم التحليق فإنه مل   
يفعله أحد من املبتدعة غريهم و اتفق مرة أن امرأة أقامت احلجة على ابن عبد الوهاب  
ملا أكرهوها على اّتباعهم ففعلت، أمرها ابن عبد الوهاب أن حتلق رأسها فقالت له 

رأة حبلق رأسها ينبغي لك أن تأمر الرجل حبلق حليته ألن شعر رأس      حيث أنك تأمر امل  
شعر حلية الرجل زينته فلم جيد هلا جوابا ومما كان منهم أهنم مينعون الناس     املرأة زينتها و

من طلب الشفاعة من النيب صلى اهللا عليه و سلم مع أن أحاديث شفاعة النيب صلى اهللا    
 و أكثر شفاعته ألهل الكبائر من أمته و كانوا مينعون    عليه و سلم ألمته كثرية متواترة    

من قراءة دالئل اخلريات املشتملة على الصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم و على       
ذكرها كثري من أوصافه الكاملة و يقولون أن ذلك شرك و مينعون من الصالة عليه    

 صاحلا كان أعمى، و كان   صلى اهللا عليه و سلم على املنابر بعد األذان حىت أن رجال   
مؤذنا و صلى على النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد األذان بعد أن كان املنع منهم، فأتوا           
به إىل ابن عبد الوهاب فأمر به أن يتقل فقتل و لو تتبعت لك ما كانوا يفعلونه من        

 .أعلمأمثال ذلك ملألت الدفاتر واألوراق ويف هذا القدر كفاية واهللا سبحانه وتعاىل 
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 و به ثقيت   بسـم اهللا الّرمحن الّرحيم

هد  احلمد هللا رب العاملني و اشهد ان ال اله االّ اهللا وحده ال شريك له و اش     
 و رسوله ارسله باهلدى و دين احلق ليظهره على الدين كله و لو كره ه ان حممدا عبد

 .املشركون صلى اهللا عليه و على آله اىل يوم الدين
من سليمان بن عبد الوهاب اىل حسن بن عيدان سالم على من اتبع            اما بعد  

َياُْمُرونَ ِبالَْمْعُروِف  ونَ ِالَى الَْخْيِر َولَْتكُْن ِمْنكُْم اُمَّةٌ يََْدُع َو(اهلدى و بعد قال اهللا تعاىل 
الدين  (و قال النيب صلى اهللا عليه و سلم  ) ١٠٤:  آل عمران * َيْنَهْونَ َعِن الُْمْنكَِر َو

 و انت كتبت ايلّ كثريا من مرة تستدعي ما عندي حيث نصحتك على    )النصيحة
هل العلم فان قبلت فهو    لسان ابن اخيك فها انا اذكر لك بعض ما علمت من كالم ا   

املطلوب و احلمد هللا و ان ابيت فاحلمد هللا فانه سبحانه ال يعصى قهرا و له يف كل  
 .حركة و سكون حكمة

اعلم ان اهللا سبحانه و تعاىل بعث حممدا صلى اهللا عليه و سلم      } فنقول{
اجنز دى و دين احلق ليظهره على الدين كله و انزل عليه الكتاب تبيانا لكل شئ ف هلبا

اهللا له ما وعده و اظهر دينه على مجيع االديان و جعل ذلك ثابتا اىل آخر الدهر حني     
كُْنُتْم َخْيَر  (خري االمم كما اخرب بذلك بقوله   ) امته(اخنرام انفس مجيع املؤمنني و جعل  

 َو(و جعلهم شهداء على الناس قال تعاىل ) ١١٠:  آل عمران* اُمٍَّة اُْخِرَجْت ِللنَّاسِ 
و اجتباهم  ) ١٤٣:  البقرة*ذَِلَك َجَعلَْناكُْم اُمَّةً َوَسطًا ِلَتكُوُنوا ُشَهَدآَء َعلَى النَّاِس كَ

و ) ٧٨:  احلج* َما َجَعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرجٍ      ُهَو اْجَتَبيكُْم َو(كما قال تعاىل  
 )ها و اكرمها عند اهللا أنتم توفون سبعني امة انتم خري   (قال النيب صلى اهللا عليه و سلم    

ال يزال امر هذه االمة  (و دالئل ما ذكرنا ال حتصى و قال صلى اهللا عليه و سلم 
 رواه البخاري و جعل اقتفاء اثر هذه االمة واجبا على كل )مستقيما حىت تقوم الساعة

سآَءْت  ُنْصِلِه َجَهنََّم َو  َوَتَولَّى َيتَِّبْع غَْيَر َسِبيِل الُْمْؤِمِنَني ُنَولِِّه َما َو(احد بقوله تعاىل 
و جعل امجاعهم حجة قاطعة ال جيوز الحد اخلروج عنه و     ) ١١٥:  النساء* َمِصًريا
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 .دالئل ما ذكرنا معلومة عند كل من له نوع ممارسة يف العلم
 ان ما جاء به حممد صلى اهللا عليه و سلم ان اجلاهل ال يستبد برأيه بل   اعلم

 فَْسئَلُوا اَْهلَ الذِّكِْر ِانْ كُْنُتْم الَ َتْعلَُمونَ  (لعلم كما قال تعاىل  جيب عليه ان يسئل اهل ا  
هل ال اذا مل يعلموا سئلوا فامنا دواء   (و قال صلى اهللا عليه و سلم ) ٤٣:  النحل*

و هذا امجاع قال يف غاية السؤال قال االمام ابو بكر اهلروي امجعت  )العّي السؤال 
 جيوز الحد ان يكون اماما يف الدين و املذهب املستقيم حىت      العلماء قاطبة على انه ال 

ان يكون حافظا للغات العرب و اختالفها و معاين   ) و هي(يكون جامعا هذه اخلصال 
اشعارها و اصنافها و اختالف العلماء و الفقهاء و يكون عاملا فقيها و حافظا لالعراب 

و الختالف قرائته و اختالف القراء  و انواعه و اإلختالف عاملا بكتاب اهللا حافظا له 
فيها عاملا بتفسريه و حمكمه و متشاهبه و ناسخه و منسوخه و قصصه عاملا باحاديث   

لرسول صلى اهللا عليه و سلم مميزا بني صحيحها و سقيمها و متصلها و منقطعها و   ا
مراسيلها و مسانيدها و مشاهريها و احاديث الصحابة موقوفها و مسندها مث يكون  

 مذهبه و دينه على كتاب اهللا و سنة رسوله      رعا دينا صائنا لنفسه صدوقا ثقة يبين و
صلى اهللا عليه و سلم فاذا مجع هذه اخلصال فحينئذ جيوز ان يكون اماما و جاز ان    
يقلد و جيتهد يف دينه و فتاويه و اذا مل يكن جامعا هلذه اخلصال او اخل بواحدة منها          

و اذا ثبت ان هذه  ) قلت( اماما و ان يقلده الناس قال كان ناقصا و مل جيز ان يكون
شرائط لصحة االجتهاد و االمامة فقد كل من مل يكن كذلك ان يقتدى مبن هو هبذه 

الناس يف الدين على قسمني مقلد و جمتهد و اجملتهدون ) و قال(اخلصال املذكورة 
لعريب الذي وردا به فمن خمتصون بالعلم و علم الدين يتعلق بالكتاب و السنة و اللسان ا

كان فيما يعلم الكتاب و السنة و حكم الفاظهما و معرفة الثابت من احكامهما و     
خر صح اجتهاده و ان يقلده من مل أاملنتقل من الثبوت بنسخ او غريه و املتقدم و املت 

يبلغ درجته و فرض من ليس مبجتهد ان يسأل و يقلد و هذا ال اختالف فيه انتهى انظر 
 يف اعالم املوقعني ال جيوز الحد ان يأخذ  ]١[ و هذا ال خالف فيه و قال ابن القيم قوله

                                                 
 .] م١٣٥٠. [ هـ٧٥١ابن القيم اجلوزية تويف سنة ) ١(
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من الكتاب و السنة ما مل جيتمع فيه شروط االجتهاد و من مجيع العلوم قال امحد بن    
 اذا حفظ الرجل مائة الف حديث هل يكون فقيها  ]١[املنادي سأل رجل امحد بن حنبل

ال ال قال فثالث مائة الف حديث قال ال قال    قال ال قال فمائيت الف حديث ق 
فاربعمائة قال نعم قال ابو احلسني فسألت جدي كم كان حيفظ امحد قال اجاب عن  

ا جلست يف جامع املنصور للفتيا ذكرت هذه  ستمائة الف حديث قال ابو اسحاق مل 
 بقول من املسئلة فقال يل رجل فانت حتفظ هذا املقدار حىت تفيت الناس قلت ال امنا افيت

و لو ذهبنا حنكي من حكى االمجاع لطال و يف هذا لكفاية   ) انتهى(حيفظ هذا املقدار 
للمسترشد و امنا ذكرت هذه املقدمة لتكون قاعدة يرجع اليها فيما نذكره فان اليوم 
ابتلى الناس مبن ينتسب اىل الكتاب و السنة و يستنبط من علومهما و ال يبايل من          

منه ان يعرض كالمه على اهل العلم مل يفعل بل يوجب على الناس       خالفه و اذا طلبت  
االخذ بقوله و مبفهومه و من خالفه فهو عنده كافر هذا و هو مل يكن فيه خصلة       
واحدة من خصال اهل االجتهاد و ال و اهللا عشر واحدة و مع هذا فراج كالمه على   

ا تصيح بلسان واحد و مع هذا     كله) االمة(كثري من اجلهال فانا هللا و انا اليه راجعون     
اهد الضال و رده اىل احلق فنقول ) اللهم(ال يرد هلم يف كلمة بل كلهم كفار او جهال 

َمْن  َو(و قال تعاىل ) ١٩:  آل عمران*  اِْالْسالَُمِانَّ الدِّيَن ِعْنَد اهللاِ (قال اهللا عّز و جلّ 
 فَِانْ َتاُبوا وَ (و قال تعاىل ) ٨٥:  آل عمران* ِمْنُهَيْبَتِغ غَْيَر اِْالْسالَِم ِديًنا فَلَْن ُيقَْبلَ 

و يف اآلية االخرى  ) ٤:  التوبة* ُوا الزَّكَوةَ فََخلُّوا َسِبيلَُهْمآَت اَقَاُموا الصَّلَوةَ َو
 قال ابن عباس حرمت هذه اآلية دماء اهل القبلة و قال ايضا ال     )يِن الدِّ يفِ ْمكُاُنَوْخِافَ(

ّولوا آيات القرآن يف اهل القبلة و امنا نزلت يف اهل الكتاب و تكونوا كاخلوارج تؤ
املشركني فجهلوا علمها فسفكوا هبا الدماء و انتهكوا االموال و شهدوا على اهل السنة 

 .بالضاللة فعليكم بالعلم مبا نزل فيه القرآن انتهى  
  و كان ابن عمر يرى اخلوارج شرار اخللق قال اهنم عمدوا يف آيات نزلت يف   

انّ الدين   (الكفار فجعلوها يف املسلمني رواه البخاري عنه فحينئذ ذكر اهللا عّز و جلّ     
                                                 

 يف بغداد.]  م٨٥٥. [ هـ٢٤١أمحد ابن حنبل تويف سنة ) ١(
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 و قد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حديث جربيل يف  )عند اهللا االسالم
 احلديث و  )االسالم ان تشهد ان ال اله االّ اهللا و انّ حممدا رسول اهللا(الصحيحني 

بين االسالم على مخس شهادة ان ال اله االّ         (صحيحني يف حديث ابن عمر الذي يف ال  
آمركم ( احلديث و يف حديث وفد عبد القيس    )اهللا و انّ حممدا عبده و رسوله  

باالميان باهللا وحده اتدرون ما االميان باهللا وحده شهادة ان ال اله االّ اهللا و انّ حمّمدا       
حاديث وصف االسالم احلديث و هو يف الصحيحني و غري ذلك من اال) رسول اهللا

بالشهادتني و ما معهما من االركان و هذا امجاع من االمة بل امجعوا ان من نطق   
و حلديث   )امرت ان اقاتل الناس    (بالشهادتني اجريت عليه احكام االسالم حلديث   

اعتقها فاهنا  ( قالت رسول اهللا قال )من انا(لسماء قال ا قالت يف )اين اهللا (اجلارية 
و غري ) كفوا عن اهل ال اله االّ اهللا  ( ذلك يف الصحيحني و حلديث  و كل)مؤمنة

ذلك قال ابن القيم امجع املسلمون على ان الكافر اذا قال ال اله االّ اهللا و انّ حمّمدا   
 االسالم انتهى و كذلك امجع املسلمون ان املرتد اذا كانت       رسول اهللا فقد دخل يف

اما القتال ان كان مث امام قاتل الناس حىت يقيموا    ردته بالشرك فان توبته بالشهادتني و  
الصالة و يؤتوا الزكاة و كل هذا مسطور مبني يف كتب اهل العلم من طلبه وجده  

 .فاحلمد هللا على متام االسالم
 اذا فهمتم ما تقدم فانكم اآلن تكفرون من شهد ان ال اله االّ اهللا  }فصل{

لصالة و آتى الزكاة و صام رمضان و حج وحده و انّ حممدا عبده و رسوله و اقام ا
البيت مؤمنا باهللا و مالئكته و كتبه و رسله ملتزما جلميع شعائر االسالم و جتعلوهنم  
كفارا و بالدهم بالد حرب فنحن نسئلكم من امامكم يف ذلك و ممن اخذمت هذا  

 مل  املذهب عنه فان قلتم كفرناهم الهنم مشركون باهللا و الذي منهم ما اشرك باهللا 
و ) ٤٨:  النساء* ِانَّ اهللا الَ َيْغِفُر اَنْ ُيْشَرَك ِبهِ (يكفر من اشرك باهللا النه سبحانه قال 

 }قلنا{ما يف معناها من اآليات و ان اهل العلم قد عدوا يف املكفرات من اشرك باهللا 
 رك باهللا اياشحق اآليات حق و كالم اهل العلم حق و لكن اهل العلم قالوا يف تفسري  

َما َنَرى َمَعكُْم  َو(ادعى ان هللا شريكا كقول املشركني هؤالء شركاؤنا و قوله تعاىل 
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ِإذَا ِقيلَ لَُهْم الَ ِإلََه ِإالَّ (و  )٩٤: االنعام*  ُؤااُشفََعآَءكُُم الَِّذيَن َزَعْمُتْم اَهنُْم ِفيكُْم ُشَركَ
احدا اىل غري ذلك مما ذكره اهللا  اجعلوا اآلهلة اهلا و)٣٥: الصافات * اهللا َيْسَتكِْبُرونَ

يف كتابه و رسوله و اهل العلم و لكن هذه التفاصيل اليت تفصلون من عندكم ان من 
فعل كذا فهو مشرك و خترجونه من االسالم من اين لكم هذا التفصيل استنبطتم ذلك  

ك  مبفاهيمكم فقد تقدم لكم من امجاع االمة انه ال جيوز ملثلكم االستنباط لكم يف ذل       
قدوة من امجاع او تقليد من جيوز تقليده مع انه ال جيوز للمقلد ان يكفر ان مل جتمع     
االمة على قول متبوعه فبينوا لنا من اين اخذمت مذهبكم هذا و لكم علينا عهد اهللا و   
ميثاقه ان بينتم لنا حقا جيب املصري اليه لنتبع احلق ان شاء اهللا فان كان املراد مفاهيمكم     

انه ال جيوز لنا و ال لكم و ال ملن يؤمن باهللا و اليوم اآلخر االخذ هبا و ال فقد تقدم 
نكفر من معه االسالم الذي امجعت االمة على من اتى به فهو مسلم فاما الشرك ففيه     
اكرب و اصغر و فيه كبري و اكرب و فيه ما خيرج من االسالم و فيه ما ال خيرج من 

يل ما خيرج مما ال خيرج حيتاج اىل تبني ائمة اهل    االسالم و هذا كله بامجاع و تفاص
االسالم الذي اجتمعت فيهم شروط االجتهاد فان امجعوا على امر مل يسع احد اخلروج       
عنه و ان اختلفوا فاالمر واسع فان كان عندكم عن اهل العلم بيان واضح فبينوا لنا و 

اجملمع عليه و اتباع سبيل  مسعا و طاعة و االّ فالواجب علينا و عليكم االخذ باالصل  
) ٦٦:  الزمر* لَِئْن اَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك(املؤمنني وانتم حتتجون ايضا بقوله عّز وجلّ  

 * لَْو اَْشَركُوا لََحِبطَ َعْنُهْم َما كَاُنوا َيْعلَُمونَ  َو(و بقوله عّز و جلّ  يف حق االنبياء  
 آل  * النَِّبيَِّن اَْرَباًبا اُْمَركُْم اَنْ َتتَِّخذُوا الَْملَِئكَةَ َوالَ َي َو(و بقوله تعاىل ) ٨٨: االنعام
فنقول نعم كل هذا حق جيب االميان به و لكن من اين لكم ان املسلم ) ٨٠: عمران

الذي يشهد ان ال اله االّ اهللا و انّ حمّمدا عبده و رسوله اذا دعى غائبا او ميتا او نذر له  
متسح بقرب او اخذ من ترابه ان هذا هو الشرك االكرب الذي من فعله او ذبح لغري اهللا او 

حبط عمله و حل ماله و دمه و انه الذي اراد اهللا سبحانه من هذه اآلية و غريها يف 
لسنة قلنا ال عربة مبفهومكم و ال جيوز لكم االقرآن فان قلتم فهمنا ذلك من الكتاب و 

معة كما تقدم ان االستنباط مرتبة اهل   و ال ملسلم االخذ مبفهومكم فان االمة جم 
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االجتهاد املطلق و مع هذا لو اجتمعت شروط االجتهاد يف رجل مل جيب على احد     
االخذ بقوله دون نظر قال الشيخ تقي الدين من اوجب تقليد االمام بعينه دون نظر انه   

 .ىيستتاب فان تاب و االّ قتل انته   

ل العلم كابن تيمية و ابن القيم      اخذنا ذلك من كالم بعض اه}و ان قلتم{
 هذا حق و نوافقكم على تقليد الشيخني ان هذا شرك و  }قلنا{الهنم مسوا ذلك شركا 

لكن هم مل يقولوا كما قلتم ان هذا شرك اكرب خيرج من االسالم و جتري على كل بلد     
ل هذا فيها احكام اهل الردة بل من مل يكفرهم عندكم فهو كافر جتري عليه احكام اه 

الردة و لكنهم رمحهم اهللا ذكروا ان هذا شرك و شددوا فيه و هنوا عنه و لكن ما قالوا  
كما قلتم و ال عشر معشاره و لكنكم اخذمت من قوهلم ما جاز لكم دون غريه بل يف 
كالمهم رمحهم اهللا ما يدل على ان هذه االفاعيل شرك اصغر و على تقدير ان يف بعض   

 بعض مواضع من ى حسب حال قائله و نيته فهم ذكروا يف  افراده ما هو شرك اكرب عل
كالمهم ان هذا ال يكفر حىت تقوم عليه احلجة الذي يكفر تاركها كما يأيت يف 
كالمهم ان شاء اهللا مفصال و لكن املطلوب منكم هو الرجوع اىل كالم اهل العلم و 

 مذاهب  الوقوف عند احلدود اليت حدوا فان اهل العلم ذكروا يف كل مذهب من
االقوال و االفعال اليت يكون هبا املسلم مرتدا و مل يقولوا من نذر لغري اهللا فهو مرتد و  
مل يقولوا من طلب من غري اهللا فهو مرتد و مل يقولوا من ذبح لغري اهللا فهو مرتد و مل  
يقولوا من متسح بالقبور و اخذ من تراهبا فهو مرتد كما قلتم انتم فان كان عندكم      

نوه فانه ال جيوز كتم العلم و لكنكم اخذمت هذا مبفاهيمكم و فارقتم االمجاع و   شيئ فبي 
كفرمت امة حممد صلى اهللا عليه و سلم كلهم حيث قلتم من فعل هذه االفاعيل فهو      
كافر و من مل يكفره فهو كافر و معلوم عند اخلاص و العام ان هذه االمور مألت بالد 

هنا مألت بالد املسلمني من اكثر من سبعمائة عام و     املسلمني و عند اهل العلم منهم ا 
ان من مل يفعل هذه االفاعيل من اهل العلم مل يكفروا اهل هذه االفاعيل و مل جيروا     
عليهم احكام املرتدين بل اجروا عليهم احكام املسلمني خبالف قولكم حيث اجريتم  

 و جعلتم بالدهم بالد   الكفر و الردة على امصار املسلمني و غريها من بالد املسلمني  
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حرب حىت احلرمني الشريفني اللذين اخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم يف االحاديث       
لصحيحة الصرحية اهنما ال يزاال بالد اسالم و اهنما ال تعبد فيهما االصنام و حىت ان      ا

يف   الدجال يف آخر الزمان يطأ البالد كلها االّ احلرمني كما تقف على ذلك ان شاء اهللا  
هذه الرسالة فكل هذه البالد عندكم بالد حرب كفار اهلها الهنم عبدوا االصنام على  
قولكم و كلهم عندكم مشركون شركا خمرجا عن امللة فانا هللا و انا اليه راجعون فو       
اهللا ان هذا عني احملادة هللا و لرسوله و لعلماء املسلمني قاطبة فاعظم من رأينا مشددا يف 

 تكفرون هبا االمة النذور و ما معها ابن تيمية و ابن القيم و مها رمحهما      هذه االمور اليت
اهللا قد صرحا يف كالمهما تصرحيا واضحا ان هذا ليس من الشرك الذي ينقل عن امللة  
بل قد صرحوا يف كالمهم ان من الشرك ما هو اكرب من هذا بكثري كثري و ان من هذه          

 يكفروه كما يأيت كالمهم يف ذلك ان شاء اهللا      االمة من فعله و عاند فيه و مع هذا مل      
 .تعاىل

 فنذكر كالم الشيخ تقي الدين فيه و ابن القيم و مها من اعظم من  فاما النذر
شدد فيه و مساه شركا فنقول قال الشيخ تقي الدين النذر للقبور و الهل القبور كالنذر  

 جيوز الوفاء به و ان تصدق  البراهيم اخلليل عليه السالم او الشيخ فالن نذر معصية ال 
مبا نذر من ذلك على من يستحقه من الفقراء او الصاحلني كان خريا له عند اهللا و انفع 

فر بل  ا فلو كان الناذر كافرا عنده مل يأمره بالصدقة الن الصدقة ال تقبل من الك         )انتهى(
الشيخ ايضا  يأمره بتجديد اسالمه و يقول له خرجت من االسالم بالنذر لغري اهللا قال    

من نذر اسراج بئر او مقربة او جبل او شجرة او نذر له او لسكانه مل جيز و ال جيوز     
فلو كان الناذر كافرا مل يأمره     ) انتهى (ملصاحل ما مل يعرف ربه  االوفاء به و يصرف يف  

برد نذره اليه بل امر بقتله و قال الشيخ ايضا من نذر قنديل نقد للنيب صلى اهللا عليه و           
فانظر كالمه هذا و تأمله هل   ) انتهى( صرف جلريان النيب صلى اهللا عليه و سلم   سلم

كفر فاعل هذا او كفر من مل يكفره او عد هذا يف املكفرات هو او غريه من اهل العلم  
بن مفلح يف الفروع عن شيخه الشيخ تقي  اكما قلتم انتم و خرقتم االمجاع و قد ذكر   

اهللا كنذره لشيخ معني لالستغاثة و قضاء احلاجة منه    الدين ابن تيمية و النذر لغري    
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فانظر اىل هذا الشرط املذكور اي ) انتهى(كحلفه بغريه و قال غريه هو نذر معصية 
نذر له الجل االستغاثة به بل جعله الشيخ كاحللف بغري اهللا و غريه من اهل العلم جعله     

و من مل يكفره فهو كافر  نذر معصية هل قالوا مثل ما قلتم من فعل هذا فهو كافر 
عياذا بك اللّهّم من قول الزور كذلك ابن القيم ذكر النذر لغري اهللا يف فصل الشرك       
االصغر من املدارج و استدل به باحلديث الذي رواه امحد عن النيب صلى اهللا عليه و   

و ذكر غريه من مجيع من تسمونه شركا و تكفرون به فعل الشرك    ) النذر حلفة (سلم 
 .راالصغ

 لغري اهللا فقد ذكره يف احملرمات و مل يذكره يف املكفرات االّ ان و اما الذبح
ه الشيخ تقي الدين   عّد ذبح لالصنام او ملا عبد من دون اهللا كالشمس و الكواكب و   

يف احملرمات امللعون صاحبها كمن غري منار االرض او من ضار مسلما كما يأيت يف    
 اهل العلم ذكروا ذلك مما اهل به لغري اهللا و هنوا عن    و كذلك كالمه ان شاء اهللا تعاىل  

اهله و مل يكفروا صاحبه و قال الشيخ تقي الدين كما يفعله اجلاهلون مبكة شرفها اهللا        
تعاىل و غريها من بالد املسلمني من الذبح للجن و لذلك هنى النيب صلى اهللا عليه و 

ل هذا فهو كافر بل من مل يكفره     و مل يقل الشيخ من فع ) انتهى(سلم عن ذبايح اجلن 
من غري اهللا فقد فصله الشيخ تقي الدين رمحه   } السؤال{فهو كافر كما قلتم انتم و اما    

اهللا ان كان السائل يسأل من املسئول مثل غفران الذنوب و ادخال اجلنة و النجاة من        
ية فهذا النار و انزال املطر و انبات الشجر و امثال ذلك مما هو من خصائص الربوب

شرك و ضالل يستتاب صاحبه فان تاب و االّ قتل و لكن الشخص املعني الذي فعل 
ذلك ال يكفر حىت تقوم عليه احلجة الذي يكفر تاركها كما يأيت بيان كالمه يف ذلك   

 .ان شاء اهللا تعاىل
 ذكر عنه يف االقناع انه قال من جعل بينه و بني اهللا وسائط   }فان قلت{

 هذا حق و لكن البالء من عدم    }قلت{و يتوكل عليهم كفر امجاعا  يدعوهم و يسأهلم 
فهم كالم اهل العلم لو تأملتم العبارة تأمال تاما لعرفتم انكم تأولتم العبارة على غري   
تأويلها و لكن هذا من العجب تتركون كالمه الواضح و تذهبون اىل عبارة جمملة    
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 كالمكم و مفهومكم امجاع هل  تستنبطون منها ضد كالم اهل العلم و تزعمون ان     
} و لكن{سبقكم اىل مفهومكم من هذه العبارة احد يا سبحان اهللا ما ختشون اهللا     

انظر اىل لفظ العبارة و هو قوله يدعوهم و يتوكل عليهم و يسأهلم كيف جاء بواو   
العطف و قرن بني الدعاء و التوكل و السؤال فان الدعاء يف لغة العرب هو العبادة 

لسؤال هو الطلب الذي تسمونه اآلن الدعاء و هو يف  اة و التوكل عمل القلب و املطلق
هذه العبارة مل يقل او سأهلم بل مجع بني الدعاء و التوكل و السؤال و اآلن انتم   
تكفرون بالسؤال وحده فاين انتم و مفهومكم من هذه العبارة مع انه رمحه اهللا بني 

بني اصلها قال الشيخ } ابن القيم  {المه و كذلك  هذه العبارة و اصلها يف مواضع من ك
من الصابئة املشركني ممن يظهر االسالم و يعظم الكواكب و يزعم انه خياطبها حبوائجه  
و يسجد هلا و ينحر و يدعو و قد صنف بعض املنتسبني اىل االسالم يف مذهب 

هي من السحر املشركني من الصابئة و املشركني الربامهة كتابا يف عبادة الكواكب و 
الذي عليه الكنعانيون الذي ملوكهم النماردة الذي بعث اهللا اخلليل صلوات اهللا و  
سالمه عليه باحلنيفية ملة ابراهيم و اخالص الدين هللا اىل هؤالء و قال ابن القيم يف مثل       
هؤالء يقرون للعامل صانعا فاضال حكيما مقدسا عن العيوب و النقائص و لكن ال    

 فالواجب علينا ان نتقرب اليه بتوسطات    ط الوجهة اىل جالله االّ بالوسائ سبيل لنا اىل
الروحانيات القريبة منه فنحن نتقرب اليهم و نتقرب هبم اليه فهم اربابنا و اهلتنا و   
شفعاؤنا عند رب االرباب و اله اآلهلة فما نعبدهم االّ ليقربونا اىل اهللا زلفى فحينئذ      

حوالنا عليهم و نصبوا يف مجيع امورنا اليهم فيشفعون نسأل حاجاتنا منهم و نعرض ا
اىل اهلنا و اهلهم و ذلك ال حيصل االّ من جهة االستمداد بالروحانيات و ذلك بالتضرع   
و االبتهال من الصلوات و الزكاة و الذبائح القرابني و البخورات و هؤالء كفروا  

 وحده ال شريك له و الكفر باالصلني الذين جاءت هبما مجيع الرسل احدمها عبادة اهللا
االميان برسله و مبا جاؤا به من عند اهللا تصديقا و     } و الثاين {مبا يعبد من دونه من اله   

كالم ابن القيم فانظر اىل الوسائط املذكورة يف العبارة كيف   ) انتهى(اقرارا و انقيادا 
و كالم رسوله حتملوهنا على غري حمملها و لكن ليس هذا باعجب من محلكم كالم اهللا 
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و كالم ائمة االسالم على غري احململ الصحيح مع خرقكم االمجاع و اعجب من هذا      
انكم تستدلون هبذه العبارة على خالف كالم من ذكرها و من نقلها ترون هبا صريح    
كالمهم يف عني املسئلة و هل عملكم هذا االّ اتباع املتشابه و ترك احملكم انقذنا اهللا و   

 .بعة االهواء اياكم من متا
و اما التربك و التمسح بالقبور و اخذ التراب منها و الطواف هبا فقد ذكره      
اهل العلم فبعضهم عده يف املكروهات و بعضهم عده يف احملرمات و مل ينطق واحد 
منهم بان فاعل ذلك مرتد كما قلتم انتم بل تكفرون من مل يكفر فاعل ذلك فاملسئلة      

 ما ى فصل الدفن و زيارة امليت فان اردت الوقوف عل   مذكورة يف كتاب اجلنائز يف 
قدحتم فيمن    ) فان (ذكرت لك فطالع الفروع و االقناع و غريمها من كتب الفقه    

صنف هذه الكتب فليس ذلك منكم بكثري و لكن ليكن معلوما عندكم ان هؤالء مل  
 اهلدى  حيكوا مذهب نفسهم و امنا حكوا مذهب امحد بن حنبل و احزابه من ائمة اهل 

الذين امجعت االمة على هدايتهم و درايتهم فان ابيتم االّ العناد و ادعومت املراتب العلية        
 .و االخذ من االدلة من غري تقليد ائمة اهلدى فقد تقدم ان هذا خرق لالمجاع    

 و على تقدير هذه االمور اليت تزعمون اهنا كفر اعين النذر و ما معه     }فصل{
 اهل السنة جممعون عليه كما ذكره الشيخ تقي الدين و ابن        اصولمناصل آخر   ) فهنا(

القيم عنهم و هو ان اجلاهل و املخطئ من هذه االمة و لو عمل من الكفر و الشرك ما     
يكون صاحبه مشركا او كافرا انه يعذر باجلهل و اخلطإ حىت تتبني له احلجة الذي 

ا هو معلوم بالضرورة من دين  يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله او ينكر م 
االسالم مما امجعوا عليه امجاعا جليا قطعيا يعرفه كل من املسلمني من غري نظر و تأمل      

 .كما يأيت بيانه ان شاء اهللا تعاىل و مل خيالف يف ذلك االّ اهل البدع  
  اُكِْرَه وَ  ِمْن َبْعِد ِاَمياِنِه ِاالَّ َمْنَمْن كَفََر ِباِهللا( قال اهللا عّز و جلّ فان قلت

 نزلت يف املسلمني تكلموا بالكفر مكرهني عليه )١٠٦:  النحل*قَبلُُه ُمطَْمِئّن ِباِْالَمياِن  
 هذا حق و هي حجة عليكم ال لكم فان الذين تكلموا به هو سب رسول اهللا     قلت

صلى اهللا عليه و سلم و التربي من دينه و هذا كفر امجاعا يعرفه كل مسلم و مع هذا     
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 عّز و جلّ عذر من تكلم هبذا الكفر مكرها و مل يؤاخذه و لكن اهللا سبحانه و   ان اهللا
تعاىل كفر من شرح هبذا الكفر صدرا و هو من عرفه و رضيه و اختاره على االميان  
غري جاهل به و هذا الكفر يف اآلية مما امجع عليه املسلمون و نقلوه يف كتبهم و كل من       

المور اليت تكفرون هبا املسلمني فلم يسبقكم اىل التكفري   عد املكفرات ذكره و اما هذه ا
هبا احد من اهل العلم و ال عدوها يف املكفرات بل ذكرها من ذكرها منهم يف انواع 
الشرك و بعضهم ذكرها يف احملرمات و مل يقل احد منهم ان من فعله فهو كافر مرتد و   

 باعجب من استداللكم بآيات ال احتج عليه هبذه اآلية كما احتججتم و لكن ليس هذا
َيقُولُونَ أَِئنَّا لََتاِركُوا آِلَهِتَنا  َو*  َيْسَتكِْبُرونَ ِإذَا ِقيلَ لَُهْم الَ ِإلََه ِإالَّ اهللاُ (نزلت يف الذين 
  اَِئنَّكُْم لََتْشَهُدونَ اَنَّ َمَع اهللاِ    ( و الذين يقال هلم    )٣٦-٣٥: الصافات*  ِلَشاِعٍر َمْجُنوٍن

اللَُّهمَّ ِانْ كَانَ َهذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعْنِدَك   ( و الذين يقولون )١٩: االنعام*  ْخَرىآِلَهةً اُ
اََجَعلَ اْآلِلَهةَ ِالًَها    ( و الذين يقولون  )٣٢: االنفال*  فَاَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً ِمَن السََّمآءِ   

 على الذين يشهدون ان ال   و مع هذا تستدلون هبذه اآليات و ترتلوهنا  )٥: ص*  َواِحًدا
اله االّ اهللا و انّ حممدا رسول اهللا و يقولون ما هللا من شريك و يقولون ما احد يستحق         
ان يعبد مع اهللا فالذي يستدل هبذه اآليات على من شهد له رسول اهللا صلى اهللا عليه و         

ان سلم و امجع املسلمون على اسالمه ما هو بعجيب لو استدل باآلية على مذهبه ف   
كنتم صادقني فاذكروا لنا من استدل هبذه اآلية على كفر من كفرمتوه خبصوص االفعال 
و االقوال اليت تقولون اهنا كفر و لكن و اهللا ما لكم مثل االّ عبد امللك بن مروان ملا 
قال البنه ادع الناس اىل طاعتك فمن قال عنك برأسه فقل بالسيف على رأسه هكذا  

 .و انا اليه راجعونيعين اقطعه فانا هللا  
و ههنا اصل آخر و هو ان املسلم قد جتتمع فيه املادتان الكفر و  } فصل{

االسالم و الكفر و النفاق و الشرك و االميان و اهنا جتتمع فيه املادتان و ال يكفر كفرا 
ينقل عن امللة كما هو مذهب اهل السنة و اجلماعة كما يأيت تفصيله و بيانه ان شاء          

 .خيالف يف ذلك االّ اهل البدعاهللا و مل 
 اعلم ان اول فرقة فارقت اجلماعة اخلوارج الذين خرجوا يف زمن    }فصل{
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علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه و قد ذكرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و امر  
بقتلهم و قتاهلم و قال ميرقون من االسالم كما ميرق السهم من الرمية اينما لقيتموهم   

م و قال فيهم اهنم كالب اهل النار و قال اهنم يقتلون اهل االسالم و قال شر فاقتلوه
قتلى حتت ادمي السماء و قال يقرؤن القرآن حيسبونه هلم و هو عليهم اىل غري ذلك مما        
صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيهم و هؤالء خرجوا يف زمن علي ابن ايب       

و عثمان و معاوية و من معهم و استحلوا دماء   طالب رضي اهللا عنه و كفروا عليا 
املسلمني و امواهلم و جعلوا بالد املسلمني بالد حرب و بالدهم هي بالد االميان و  
يزعمون اهنم اهل القرآن و ال يقبلون من السنة االّ ما وافق مذهبهم و من خالفهم و       

عنهم اشركوا باهللا  خرج عن ديارهم فهو كافر و يزعمون ان عليا و الصحابة رضي اهللا  
و مل يعلموا مبا يف القرآن بل هم على زعمهم الذين عملوا به و يستدلون ملذهبهم     

ملشركني املكذبني يف اهل االسالم هذا و  امبتشابه القرآن و يرتلون اآليات اليت نزلت يف 
 اكابر الصحابة عندهم و يدعوهنم اىل احلق و اىل املناظرة و ناظرهم ابن عباس رضي اهللا
عنهما و رجع منهم اىل احلق اربعة آالف و مع هذه االمور اهلائلة و الكفر الصريح     
الواضح و خروجهم عن املسلمني قال هلم علي رضي اهللا عنه ال نبدؤكم بقتال و ال   
مننعكم عن مساجد اهللا ان تذكروا فيها امسه و ال مننعكم من الفيئ ما دامت ايديكم 

 و بدؤا املسلمني االمام و من معه بالقتال فسار عليهم اعتزلوا} مث ان اخلوارج {معنا 
 على املسلمني منهم امور هائلة يطول وصفها و مع هذا ىي رضي اهللا عنه و جرلع

كله مل يكفروهم الصحابة و ال التابعون و ال ائمة االسالم و ال قال هلم علي و ال غريه  
شيخ تقي الدين مل يكفرهم    من الصحابة قامت عليكم احلجة و بينا لكم احلق قال ال      

فانظر رمحك اهللا ) انتهى(علي و ال احد من الصحابة و ال احد من ائمة اهل االسالم  
اىل طريقة اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف االحجام عن تكفري من يدعي      

ون االحاديث عن رسول اهللا  واالسالم هذا و هم الصحابة رضي اهللا عنهم الذين ير    
االمام امحد صحت االحاديث عن رسول اهللا صلى    ) قال( عليه و سلم فيهم    صلى اهللا

اهل العلم كلها خرجها مسلم يف صحيحه ) قال(اهللا عليه و سلم من عشرة اوجه 
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فانظر اىل هدى اصحاب رسول اهللا صلى اهللا  عليه و سلم و ائمة املسلمني لعل اهللا     
البلية اليت تزعمون اآلن اهنا السنة و يهديك اىل اتباع سبيل املؤمنني و ينبهك من هذه    

 .هي و اهللا طريقة القوم ال طريقة علي و من معه رزقنا اهللا اتباع آثارهم 
 نفسه قتل الغالية بل حرقهم بالنار و هم جمتهدون و ى عل}فان قلت{

 هذا كله حق فاما الغالية فهم مشركون زنادقة }قلت{الصحابة قاتلوا اهل الردة 
) و ذلك ( تلبيسا حىت اظهروا الكفر ظهورا جليا ال لبس فيه على احد    اظهروا االسالم

ان عليا رضي اهللا عنه ملا خرج عليهم من باب كندة سجدوا له فقال هلم ما هذا قالوا   
له انت اهللا فقال هلم انا عبد من عباد اهللا قالوا بل انت هو اهللا فاستتاهبم و عرضهم على         

د االخاديد يف االرض و اضرم فيها النار و عرضهم السيف و ابوا ان يتوبوا فامر خب 
عليها و قال هلم ان مل تتوبوا قذفتكم فيها فابوا ان يتوبوا بل يقولون له انت اهللا فقذفهم     
بالنار فلما احسوا بالنار حترقهم قالوا اآلن حتققنا انك انت اهللا الن ما يعذب بالنار االّ    

ي رض اهللا عنه ذكرها العلماء يف كتبهم فان     اهللا فهذه قصة الزنادقة الذين حرقهم عل  
رأيتم من يقول ملخلوق هذا هو اهللا فحرقوه و االّ فاتقوا اهللا و ال تلبسوا احلق بالباطل و 

 .تقيسوا الكافرين على املسلمني بارائكم الفاسدة و مفاهيمكم الواهية
انه    و اما قتال الصديق و الصحابة رضي اهللا عنهم اهل الردة فاعلم  }فصل{

ملا توىف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و مل يبق على االسالم االّ اهل املدينة و اهل         
ثا قرية من قرى البحرين و اخبار الردة طويلة حتتمل جملدا و لكن امكة و الطائف و جو

نذكر بعضا من ذلك من كالم اهل العلم ليتبني لكم ما انتم عليه و ان استداللكم        
االمام ابو سليمان اخلطايب رمحه اهللا مما جيب   ) قال(استداللكم االول بقصة اهل الردة ك

ان يعلم ان اهل الردة كانوا اصنافا صنف ارتدوا عن االسالم و نبذوا امللة و عادوا اىل    
الكفر الذي كانوا عليه من عبادة االوثان و صنف ارتدوا عن االسالم و تابعوا مسليمة  

 صدقوا مسيلمة و وافقوه على دعواه النبوة و صنف  و هم بنوا حنيفة و قبائل غريهم  
ارتدوا و وافقوا االسود العنبسي و ما ادعاه من النبوة باليمن و صنف صدقوا طليحة    
االسدي و ما ادعاه من النبوة و هم غطفان و فزارة و من واالهم و صنف صدقوا  
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 تاركون للزكاة سجاح فهؤالء كلهم مرتدون منكرون لنبوة نبينا صلى اهللا عليه و سلم     
و الصالة و سائر شرائع االسالم و مل يبق من يسجد هللا يف بسيط االرض االّ مسجد    

لصالة و  ااملدينة و مكة و جواثا قرية يف البحرين و صنف آخر و هم الذين فرقوا بني       
الزكاة و وجوب ادائها اىل االمام و هؤالء على احلقيقة اهل بغي و امنا مل يدعوا هبذا 

 الردة اذ    ذلك الزمان خصوصا لدخوهلم يف غمار اهل الردة فاضيف االسم اىل  االسم يف
كانت اعظم االمرين و امههما و ارخ قتال اهل البغي من زمن علي بن ايب طالب   
رضي اهللا عنه اذ كانوا منفردين يف زمانه مل خيتلطوا باهل الشرك و يف امر هؤالء   

 تعاىل عنه حني راجع ابابكر و ناظره و عرضوا اخلالف و وقعت الشبهة لعمر رضي اهللا
مرت ان اقاتل الناس حىت يقولوا ال اله االّ اهللا       أ(احتج بقوله صلى اهللا عليه و سلم 

اىل ان قال رمحه اهللا و قد بينا ان اهل الردة       )فمن قال ال اله االّ اهللا عصم ماله و نفسه      
يلمة و غريه و منهم من انكر    كانوا اصنافا منهم من ارتد عن امللة و دعى اىل نبوة مس    

الشرائع كلها و هؤالء هم الذين مساهم الصحابة رضي اهللا عنهم كفارا و كذلك رأى    
ابوبكر سيب ذراريهم و ساعده على ذلك اكثر الصحابة مث مل ينقض عصر الصحابة    
 حىت امجعوا ان املرتد ال يسىب فاما مانع الزكاة منهم املقيمون على اصل الدين فاهنم اهل  

بغي و مل يسموا اهل شرك او فهم كفار و ان كانت الردة اضيفت اليهم ملشاركتهم  
للمرتدين يف بعض ما منعوه من حق الدين و ذلك ان الردة اسم لغوي و كل من  

لقوم االنصراف اانصرف عن امر كان مقبال عليه فقد ارتد عنه و قد وجد من هؤالء  
لثناء و املدح و علق عليهم االسم القبيح   عن الطاعة و منع احلق و انقطع عنهم اسم ا 

 .ملشاركتهم القوم الذين كانوا ارتدوا حقا اىل ان قال

 و هل اذا انكر طائفة يف زماننا فرض الزكاة و امتنعوا من ادائها   }فان قيل{
 ال فان من انكر فرض الزكاة يف هذه االزمان   }قلنا{يكون حكمهم حكم اهل البغي  

مني على وجوب الزكاة فقد عرفها اخلاص و العام و اشترك كان كافرا بامجاع املسل 
فيها العامل و اجلاهل فال يعذر منكره و كذلك االمر يف كل من انكر شيئا مما اجتمعت  
عليه االمة من امور الدين اذا كان علمه منتشرا كالصالة اخلمس و صوم شهر رمضان 
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 احملارم و حنوها من االحكام االّ     و االغتسال من اجلنابة و حترمي الربا و اخلمر و نكاح   
ان يكون رجال حديث عهد باالسالم و ال يعرف حدوده فانه ان انكر شيئا منها      

ما كان ) فاما(جاهال به مل يكفر و كان سبيله سبيل اولئك القوم يف بقاء االسم عليه  
ا و  ة كتحرمي نكاح املرأة على عمتها و خالتهاصاالمجاع معلوما فيه من طريق علم اخل

ان القاتل عمدا ال يرث و ان للجد السدس و ما اشبه ذلك من االحكام فان من      
كالم اخلطايب و   ) انتهى(انكرها ال يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها يف العامة     

قال صاحب املفهم قال ابو اسحاق ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ارتدت        
) انتهى(سجد املدينة و مسجد مكة و مسجد جواثا  العرب االّ اهل ثالثة مساجد م

فهذا شيئ مما ذكره بعض اهل العلم يف اخبار الردة و تفاصيلها يطول و لكن قد تقدم     
ان مثلكم او من هو اجل منكم ال جيوز له االستنباط و ال القياس و ال جيوز الحد ان         

ك باالمجاع و لكن ليكن يقلده بل جيب على من مل يبلغ رتبة اجملتهدين ان يقلدهم و ذل        
عندكم معلوما ان من خرج عن طاعة ايب بكر الصديق يف زمانه فقد خرج عن االمجاع 
القطعي النه و من معه هم اهل العلم و اهل االسالم و هم املهاجرون و االنصار الذين     
اثىن اهللا عليهم يف كتابه و امامة ايب بكر امامة حق مجيع شروط االمة جمتمعة فيه فان         
كان اليوم فيكم مثل ايب بكر و املهاجرين و االنصار و االمة جمتمعة على امامة واحد     
منكم فقيسوا انفسكم هبم و االّ فباهللا عليكم استحيوا من اهللا و من خلقه و اعرفوا قدر       
انفسكم فرحم اهللا من عرف قدر نفسه و انزهلا مرتلتها و كف شره عن املسلمني و  

َيتَِّبْع     َمْن ُيَشاِقِق الرَُّسولَ ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُه الُْهَدى وَ  َو( اهللا تعاىل اتبع سبيل املؤمنني قال 
 ).١١٥:  النساء * سآَءْت َمِصًريا ُنْصِلِه َجَهنََّم وَ  َتَولَّى وَ  غَْيَر َسِبيِل الُْمْؤِمِنَني ُنَولِِّه َما  

ة و اهل السنة     ملا تقدم الكالم على اخلوارج و ذكر مذهب الصحاب}فصل{
فيهم و اهنم مل يكفروهم كفرا خيرج من االسالم مع ما فيهم باهنم كالب اهل النار و  
اهنم ميرقون من االسالم و مع هذا كله مل يكفرهم الصحابة الهنم منتسبون اىل االسالم       
الظاهر و ان كانوا خملني بكثري منه لنوع تأويل و انتم اليوم تكفرون من ليس فيه خصلة         

دة مما يف اولئك بل الذين تكفروهنم اليوم و تستحلون دماءهم و امواهلم عقائدهم واح
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بدعة القدرية و  ) مث خرجت(عقائد اهل السنة و اجلماعة الفرقة الناجية جعلنا اهللا منهم    
ذلك يف آخر زمن الصحابة و ذلك ان القدرية فرقتان فرقة انكرت القدر رأسا و قالوا  

ي على اهلها و ال هو يقدر ذلك و ال يهدي الضال و ال هو يقدر ان اهللا مل يقدر املعاص 
سلم عندهم هو الذي جعل نفسه مسلما و هو الذي جعل نفسه مصليا على ذلك و امل

و كذلك سائر الطاعات و املعاصي بل العبد هو الذي خلقها بنفسه و جعلوا العبد 
ال يقدر يضل احدا اىل غري   خالقا مع اهللا و اهللا سبحانه عندهم ال يقدر يهدي احدا و  

 .ذلك من اقواهلم الكفرية تعاىل اهللا عما يقول اشباه اجملوس علوا كبريا
 من القدرية من قابل هؤالء و زعم ان اهللا جرب اخللق على ما  الفرقة الثانية

عملوا و ان الكفر و املعاصي يف اخللق كالبياض و السواد يف خلق اآلدمي ما للمخلوق 
مجيع املعاصي عندهم تضاف هللا و امامهم يف ذلك ابليس حيث قال  يف ذلك صنع بل 

ما اغويتين و كذلك املشركون الذين قالوا لو شاء اهللا ما اشركنا و ال آباؤنا اىل غري    بف
 يذلك من قبائحهم و كفرياهتم اليت ذكرها عنهم اهل العلم يف كتبهم كالشيخ تق

لضاللة خرج اوائل هؤالء يف زمن   الدين و ابن القيم و مع هذا الكفر العظيم و ا  
الصحابة رضي اهللا عنهم كابن عمر و ابن عباس و اجالء التابعني و قاموا يف وجوه   

 منهم من عندهم من الصحابة    أهؤالء و بينوا هلم ضالهلم من الكتاب و السنة و ترب 
رضي اهللا عنهم و كذلك التابعون و صاحوا هبم من كل فج و مع هذا الكفر العظيم 

ائل مل يكفرهم الصحابة و ال من بعدهم من ائمة اهل االسالم و ال اوجبوا قتلهم و   اهل
ال اجروا عليهم احكام اهل الردة و ال قالوا قد كفرمت حيث خالفتمونا النا ال نتكلم   

) و من الراد عليهم(االّ باحلق و قد قامت عليكم احلجة ببياننا لكم كما قلتم انتم هذا 
حابة و التابعون الذين ال يقولون االّ حقا بل كبري هؤالء من ائمة       و املبني ضالهلم الص
انه قتل حدا كدفع الصائل خوفا من ضرره و     ) و ذكر اهل العلم(دعاهتم قتلوه االمراء 

بعد قتله غسل و صلى عليه و دفن يف مقابر املسلمني كما يأيت ان شاء اهللا ذكره يف  
 .كالم الشيخ تقي الدين

 من اهل البدع املعتزلة الذين خرجوا يف زمن التابعني    الثةالفرقة الث }فصل{
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و (القول خبلق القرآن ) منها(و اتوا من االقوال و االفعال الكفريات ما هو مشهور 
 القول خبلود اهل )و منها( انكار شفاعة النيب صلى اهللا عليه و سلم الهل املعاصي )منها

فضائحهم اليت نقلها اهل العلم عنهم و   املعاصي يف النار اىل غري ذلك من قبائحهم و  
مع هذا فقد خرجوا يف زمن التابعني و دعوا اىل مذهبهم و قام يف وجوههم العلماء من   
التابعني و من بعدهم و ردوا عليهم و بينوا باطلهم من الكتاب و السنة و امجاع علماء  

اليه و فارقوا االمة و ناظروهم امت املناظرة و مع هذا اصروا على باطلهم و دعوا 
اجلماعة فبدعهم العلماء و صاحوا هبم و لكن ما كفروهم و ال اجروا عليهم احكام    
اهل الردة بل اجروا عليهم هم و اهل البدع قبلهم احكام االسالم من التوارث و  

هلم اهل العلم من   ) و مل يقولوا (التناكح و الصالة عليهم و دفنهم يف مقابر املسلمني    
عليكم احلجة حيث بينا لكم النا ال نقول االّ حقا فحيث خالفتمونا   اهل السنة قامت 

كفرمت و حل مالكم و دمائكم و صارت بالدكم بالد حرب كما هو اآلن مذهبكم 
 .ون اىل احلق فيئافال يكون لكم يف هؤالء األئمة عربة فترتدعون عن الباطل و ت  

ول بال عمل فمن      مث خرج بعد هؤالء املرجئة الذين يقولون االميان ق  }فصل{
اقر عندهم بالشهادتني فهو مؤمن كامل االميان و ان مل يصل هللا ركعة طول عمره و ال  
صام يوما من رمضان و ال ادى زكاة ماله و ال عمل شيئا من اعمال اخلري بل من اقر 
بالشهادتني فهو عندهم مؤمن كامل االميان اميانه كاميان جربيل و ميكائيل و االنبياء اىل      

بتدعوها يف االسالم و مع انه صاح هبم ائمة اهل       ا ذلك من اقواهلم القبيحة اليت  غري
االسالم و بدعوهم و ضللوهم و بينوا هلم احلق من الكتاب و السنة و امجاع اهل العلم    
من اهل السنة من الصحابة فمن بعدهم و ابوا االّ التمادي على ضالهلم و معاندهتم   

 قبلهم من اهل البدع مبتشابه من الكتاب و السنة و مع  الهل السنة متمسكني هم و من
هذه االمور اهلائلة فيهم مل يكفروهم اهل السنة و ال سلكوا مسلككم فيمن خالفكم و   
ال شهدوا عليهم بالكفر و ال جعلوا بالدهم بالد حرب بل جعلوا االخوة االميانية ثابتة  

مت باهللا و رسوله النا بينا لكم احلق هلم و ملن قبلهم من اهل البدع و ال قالوا هلم كفر
أنا فهو عدو اهللا و رسوله كما هو فيجب عليكم اتباعنا النا مبرتلة الرسول من خطّ 
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 .قولكم اليوم فانا هللا و انا اليه راجعون
 مث حدث بعد هؤالء اجلهمية الفرعونية الذين يقولون ليس على }فصل{

 ال عرج مبحمد صلى اهللا عليه و سلم  العرش اله يعبد و ال هللا يف االرض من كالم و 
هللا سبحانه اليت اثبتها لنفسه يف كتابه و اثبتها رسوله صلى اهللا   الربه و ينكرون صفات 

عليه و سلم و امجع على القول هبا الصحابة فمن بعدهم و ينكرون رؤية اهللا سبحانه يف   
ى اهللا عليه  اآلخرة و من وصف اهللا سبحانه مبا وصف به نفسه و وصف به رسوله صل     

و سلم فهو عندهم كافر اىل غري ذلك من اقواهلم و افعاهلم اليت هي غاية الكفر حىت ان  
اهل العلم مسوهم الفرعونية تشبيها هلم بفرعون حيث انكر اهللا سبحانه و مع هذا فرد 
عليهم االئمة و بينوا بدعتهم و ضالهلم و بدعوهم و فسقوهم و جعلوهم اكفر ممن  

البدع و اقل تشبثا بالشريعات و قالوا عنهم اهنم قدموا عقوهلم على  قبلهم من اهل 
الشرعيات و امر اهل العلم بقتل بعض دعاهتم كاجلعد بن درهم و جهم بن صفوان و 
بعد ان قتلوا غسلوهم و صلوا عليهم و دفنوهم مع املسلمني كما ذكر ذلك الشيخ تقي 

جريتم احكام اهل الردة على من مل يقل الدين و مل جيروا عليهم احكام اهل الردة كما ا
او يفعل عشر معشار ما قالوا هؤالء او فعلوا بل و اهللا كفرمت من قال احلق الصرف 

فضة الهنم معروفون عند اخلاص و العام و الراحيث خالف اهواءكم و امنا مل اذكر فرقة 
ون فرقة اهل  قبائحهم مشهورة و من هؤالء الفرق الذين ذكرنا تشعبت الثنتان و السبع    

تفترق هذه االمة على    (الضاللة املذكورون يف السنة يف قوله عليه الصالة و السالم  
و ما سوى الثنتني و السبعني و هي الثالثة و السبعون هم الفرقة  )ثالث و سبعني فرقة

الناجية اهل السنة و اجلماعة من اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و اىل آخر 
اليت ال تزال قائمة على احلق رزقنا اهللا اتباعهم حبوله و قوته و كلما  الدهر و هي 

ذكرت من اخبار هذه الفرقة فامنا اخذته من كتب اهل العلم و اكثر ما انقل عن ابن       
 .تيمية و ابن القيم  

 و ها انا اذكر لك شيئا مما ذكر اهل العلم من ان مذهب السلف }فصل{
الشيخ تقي الدين يف كتاب    ) قال(ذين تقدم ذكرهم  تكفري هؤالء الفرق البعدم القول 
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االميان مل يكفر االمام امحد اخلوارج و ال املرجئة و ال القدرية و امنا املنقول عنه و عن       
امثاله تكفري اجلهمية مع ان امحد مل يكفر اعيان اجلهمية و ال كل من قال انا جهمي     

امتحنوا الناس و عاقبوا من مل    كفره بل صلى خلف اجلهمية الذين دعوا اىل قوهلم و   
يوافقهم بالعقوبات الغليظة و مل يكفرهم امحد و امثاله بل كان يعتقد امياهنم و امامتهم    
و يدعو هلم و يرى هلم اإلئتمام بالصالة خلفهم و احلج و الغزو معهم و املنع من   

باطل الذي هو اخلروج عليهم مبا يراه المثاهلم من االئمة و ينكر ما احدثوا من القول ال     
كفر عظيم و ان مل يعلموهم انه كفر كان ينكره و جياهدهم على رده حبسب االمكان     
فيجمع بني طاعة اهللا و رسوله صلى اهللا عليه و سلم يف اظهار السنة و الدين و انكار 
بدع اجلهمية امللحدين و بني رعاية حقوق املؤمنني من األئمة و االمة و ان كانوا جهاال     

و ظلمة فاسقني انتهى كالم الشيخ فتأمله تأمال خاليا عن امليل و احليف و قال    مبتدعني 
الشيخ تقي الدين ايضا من كان يف قلبه االميان بالرسول و مبا جاء به و قد غلط يف   
بعض ما تأّوله من البدع و لو دعى اليها فهذا ليس بكافر اصال و اخلوارج كانوا من        

 و تكفريا هلا و مل يكن يف الصحابة من يكفرهم ال علي اظهر الناس بدعة و قتاال لالمة
و ال غريه بل حكموا فيهم حبكمهم يف املسلمني الظاملني املعتدين كما ذكرت اآلثار 
عنهم بذلك يف غري هذا املوضع و كذلك سائر الثنتني و السبعني فرقة من كان منهم  

ه يف الباطن مل يكن كافرا يف   منافقا فهو كافر يف الباطن و من كان مؤمنا باهللا و رسول 
الباطن و ان كان اخطأ يف التأويل كائنا من كان خطاؤه و قد يكون يف بعضهم شعبة    
من النفاق و ال يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه يف الدرك االسفل من النار و من 
قال ان الثنتني و السبعني فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن امللة فقد خالف  
الكتاب و السنة و امجاع الصحابة بل و امجاع االئمة االربعة و غري االربعة فليس فيهم     
من كفر كل واحد من الثنتني و السبعني فرقة انتهى كالمه فتأمله و تأمل حكاية      
االمجاع من الصحابة و غريهم من اهل السنة مع ما تقدم لك مما يف مذاهبهم من الكفر      

يف ) و قال ابن القيم  ( اهلوة اليت وقعت فيها انت و اصحابك    العظيم لعلك تنتبه من هذه  
طرق اهل البدع املوافقون على اصل االسالم و لكنهم خمتلفون يف بعض االصول 
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) فهؤالء اقسام(كاخلوارج و املعتزلة و القدرية و الرافضة و اجلهمية و غالت املرجئة 
و ال يفسق و ال ترد شهادته اذا مل    احدها اجلاهل املقلد الذي ال بصرية له فهذا ال يكفر   

يكن قادرا على تعلم اهلدى و حكمه حكم املستضعفني من الرجال و النساء و الولدان       
متمكن من السؤال و طلب اهلداية و معرفة احلق و لكن يترك ذلك       ) القسم الثاين(

 اشتغاال بدنياه و رياسته و لذاته و معاشه فهذا مفرط مستحق للوعيد آمث بترك ما
اوجب عليه من تقوى اهللا حبسب استطاعته فهذا ان غلب ما فيه من البدعة و اهلوى   
على ما فيه من السنة و اهلوى ردت شهادته و ان غلب ما فيه من السنة و اهلدى على   

طلب و يتبني له اهلدى و يان يسأل و ) الثالث(ما فيه من البدعة و اهلوى قبلت شهادته 
ابه فهذا اقل درجاته ان يكون فاسقا و تكفريه حمل اجتهاد       يترك تعصبا او معاداة الصح  

كالمه فانظره و تأمله فقد ذكر هذا التفصيل يف غالب كتبه و ذكر ان االئمة       ) انتهى(
و اهل السنة ال يكفروهنم هذا مع ما وصفهم به من الشرك االكرب و الكفر االكرب و       

صديقا ملا ذكرنا عنه و قال رمحه بني يف غالب كتبه خمازيهم و لنذكر من كالمه طرفا ت
اهل االشراك به يف ربوبيته و  ) احدمها(اهللا تعاىل يف املدارج املثبتون للصانع نوعان 

الوهيته كاجملوس و من ضاهاهم من القدرية فاهنم يثبتون مع اهللا اهلا آخر و اجملوسية     
مقدورة له و هي  القدرية تثبت مع اهللا خالقا لالفعال ليست افعاهلم خملوقة هللا و ال    

صادرة بغري مشيئته تعاىل و قدرته و ال قدرة له عليها بل هم الذين جعلوا انفسهم 
ئني و حقيقة قول هؤالء ان اهللا ليس ربا خالقا الفعال احليوان    افاعلني مريدين شي

كالمه و قد ذكرهم هبذا الشرك يف سائر كتبه و شبههم باجملوس الذين يقولون    ) انتهى(
ري هو و شيخه كيف حكوا عدم تكفريهم   كف القني و انظر ملا تكلم على الت ان للعامل خ

عن مجيع اهل السنة حىت مع معرفة احلق و املعاندة قال كفره حمل اجتهاد كما تقدم    
اجلهمية ذكرهم باقبح االوصاف و ذكر ان شركهم شرك فرعون  ) و ايضا (كالمه قريبا 

و ضرب هلم مثال يف النونية و غريها من و اهنم معطلة و ان املشركني اقل شركا منهم 
كتبهم كالصواعق و غريها و كذلك املعتزلة كيف وصفهم باكرب القبائح و اقسم ان      
قوهلم و احزاهبم من اهل البدع ال تبقى من االميان حبة خردل فلما تكلم على تكفريهم  
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موضع يف النونية مل يكفرهم بل فصل يف موضع منها كما فصل يف الطرف كما مر و     
آخر فيه عن اهل السنة خماطبة هلؤالء املبتدعة الذين اقسم ان قوهلم ال يبقى من االميان      
حبة خردل يقال و اشهد علينا بانا ال نكفركم مبا معكم من الكفران اذ انتم اهل        

 اميان و يأيت ان شاء اهللا تعاىل هلذا مزيد من كالم       الاجلهالة عندنا لستم اوىل كفر و 
دين و حكاية امجاع السلف و ان التكفري هو قول اهل البدع من اخلوارج  الشيخ تقي ال

و املعتزلة و الرافضة و قال ابو العباس ابن تيمية رمحه اهللا يف كالم له يف الفرقان و دخل         
اهل الكالم املنتسبني اىل االسالم من املعتزلة و حنوهم يف بعض مقالة الصابئة و     

 الذي ارسل به رسله من اهل الكالم و اجلدل صاروا     املشركني ممن مل يهتد هبدى اهللا 
لتأخذن مأخذ   (يريدون ان يأخذوا مأخذهم كما خرب النيب صلى اهللا عليه و سلم بقوله      

اىل ان قال ان هؤالء ملتكلمني اكثر حقا و اتبع ) احلديث الصحيح  ()من كان قبلكم 
كانوا قد ضلوا يف كثري مما سالم و ان لالدلة ملا تنورت به قلوهبم من نور القرآن و اإل

جاء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم فوافقوا اولئك على ان اهللا ال يتكلم و ال تكلم    
كما وافقوهم على انه ال علم له و ال قدرة و ال صفة من الصفات اىل ان قال فلما رأوا          

ارة ان الرسل متفقة على ان اهللا متكلم و القرآن من اثبات قوله و كالمه صاروا ت  
االول ملا كانوا يف بدعتهم و     ) و هذا قوهلم(يقولون ليس مبتكلم حقيقة بل جمازا   

طرة قبل ان يدخلوا يف الفساد و اجلحود اىل ان قال و هذا قول من فكفرهم على ال
يقول القرآن خملوق اىل ان قال و انكر هؤالء ان يكون اهللا متكلما او قائال على الوجه  

هلية و افهمت الرسل لقومهم و اتفق عليه اهل الفطر السليمة الذي دلت عليه الكتب اال
اىل ان قال و نشأ بني هؤالء الذين هم فروع الصابئة و بني املسلمني املؤمنني اتباع   
الرسول اخلالف فكفر هؤالء ببعض ما جاءت به الرسل و اختلفوا يف كتاب اهللا فآمنوا 

و علموا ان قول هؤالء اخبث من قول   ببعض و اتبع املؤمنون ما انزل اليهم من رهبم    
اليهود و النصارى حىت كان عبد اهللا بن املبارك ليقول انا لنحكي قول اليهود و  
النصارى و ال حنكي قول اجلهمية و كان قد كثر هؤالء الذين هم فروع املشركني و 

ابئني و  من اتبعهم من الصابئة يف آخر املائة الثانية يف امارة املأمون و ظهرت علوم الص
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املنجمني و حنوهم فظهرت هذه املقالة يف اهل العلم و اهل السيف و االمارة و صار يف 
اهلها من اخللفاء و االمراء و الوزراء و الفقهاء و القضاة و غريهم ما امتحنوا به     

ا ذاملؤمنني و املؤمنات و املسلمني و املسلمات انتهى كالم الشيخ رمحه اهللا فانظر يف ه 
تدبره كيف وصف هؤالء باعظم الكفر و الشرك و باالميان ببعض الكتاب و   الكالم و 

الكفر ببعضه و اهنم فروع املشركني و الصابئة و اهنم اخذوا مأخذ القرون من قبلهم       
اهل الكفر و اهنم خالفوا العقل و النقل و الفطرة و اهنم خالفوا مجيع الرسل يف قوهلم و 

 يقولون قوهلم هذا اخبث من قول اليهود و النصارى   اهنم عاندوا احلق و ان اهل العلم  
و اهنم عذبوا املؤمنني و املؤمنات على احلق و هؤالء الذين عنا هبذا الكالم هم املعتزلة و     
القدرية و اجلهمية و من سلك سبيلهم من اهل البدع و غريهم و اخللفاء الذين يعنيهم    

 و فقهاؤهم و هم الذين جلدوا االمام   هم و قضاهتمؤاملأمون و املعتصم و الواثق و وزرا  
امحد رمحه اهللا و حبسوه و قتلوا امحد بن بصري اخلزاعي و غريه و عذبوا املؤمنني و     
املؤمنات يدعوهنم اىل االخذ بقوهلم و هم الذين يعين بقوله فيما تقدم و ما يأيت ان         

تغفر هلم و االمام امحد ال يكفرهم و ال احد من السلف و ان امحد صلى خلفهم و اس
رأى اإلئتمام هبم و عدم اخلروج عليهم و ان االمام امحد يرد قوهلم الذي هو كفر     

عليك تأمل اي هذا و اي قولكم فيمن خالفكم ) فباهللا(عظيم كما تقدم كالمه فراجعه 
انتهوا عن اخلفا و قول الزور و  ) باهللا عليكم(فهو كافر و من مل يكفره فهو كافر  

حل و جتنبوا طريق اهل البدع و ال تكونوا كالذي زين له سوء عمله   اقتدوا بالسلف الصا
ن رمحه اهللا تعاىل و من البدع املنكرة تكفري الطائفة و     يفرآه حسنا قال الشيخ تقي الد 

غريها من طوائف املسلمني و استحالل دمائهم و امواهلم و هذا عظيم لوجهني 
ا من البدعة اعظم مما يف الطائفة    ان تلك الطائفة االخرى قد ال يكون فيه      ) احدمها(

املكفرة هلا بل قد تكون بدعة الطائفة املكفرة هلا اعظم من بدعة الطائفة املكفرة و قد      
تكون حنوها و قد تكون دوهنا و هذا حال عامة اهل البدع و االهوى الذين يكفرون  

كَاُنوا ِشَيًعا   ِديَنُهْم َوِانَّ الَِّذيَن فَرَّقُوا (بعضهم بعضا و هؤالء من الذين قال اهللا فيهم 
انه لو فرض ان احدى الطائفتني خمتصة    ) الثاين () ١٥٩: االنعام  *  لَْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء
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بالبدعة و االخرى موافقة للسنة مل يكن هلذه السنة ان تكفر كل من قال قوال اخطأ فيه        
و ثبت يف   ) ٢٨٦:  البقرة* ْو اَْخطَاَْناَربَنا الَ ُتَؤاِخذَْنآ ِانْ َنِسيَنآ اَ (فان اهللا تعاىل قال 

 َو(الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا تعاىل قال قد فعلت و قال تعاىل  
و ) ٥:  االحزاب * لَِكْن َماَتَعمََّدْت قُلُوُبكُمْ   لَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناٌح ِفيَمآ اَْخطَأُْتْم ِبِه وَ   

ان اهللا جتاوز الميت عن اخلطإ و النسيان        (نه قال   روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ا   
و هو حديث حسن رواه ابن ماجة و غريه و قد امجع الصحابة  ) و ما استكرهوا عليه

و التابعون هلم باحسان و سائر ائمة املسلمني على انه ليس كل من قال قوال اخطأ فيه   
 يف مسائل التكفري قد     انه يكفر بذلك و لو كان قوله خمالفا للسنة و لكن للناس نزاع  

 .بسطت يف غري هذا املوضع

و قال الشيخ رمحه اهللا ايضا اخلوارج هلم خاصيتان مشهورتان فارقوا هبا 
خروجهم عن السنة و جعلهم ما ليس بسيئة سيئة و       ) احدمها (مجاعة املسلمني و ائمتهم  

 بالذنوب و  يف اخلوراج و اهل البدع اهنم يكفرون   ) الثاين(جعلهم ما ليس حبسنة حسنة   
السيئات و يترتب على ذلك استحالل دماء املسلمني و امواهلم و ان دار االسالم دار 
حرب و دارهم هي دار االميان و بذلك يقول مجهور الرافضة و مجهور املعتزلة و 
اجلهمية و طائفة من غالت املنتسبة اىل اهل احلديث فينبغي للمسلم ان حيذر من هذين       

 ما يتولد عنهما من بعض املسلمني و ذمهم و لعنهم و استحالل االصلني اخلبيثني و 
فسببه التأويل   ) اما االول (دمائهم و امواهلم و عامة البدع امنا تنشأ من هذين االصلني       

الفاسد اما حديث بلغه غري صحيح او عن غري الرسول صلى اهللا عليه و سلم قلد قائله        
أوله من آية من كتاب اهللا و مل يكن التأويل    فيه و مل يكن ذلك القائل مصيبا او تأويل ت  

قال امحد  ) ان قال (يا رآه اعتقده صوابا و هو خطأ اىل أصحيحا او قياسا فاسدا او ر
اكثر ما خيطئ الناس من جهة التأويل و القياس و قال الشيخ اهل البدع صاروا يبنون   

ا يف املعاين املعقولة نون صحتها اما يف داللة االلفاظ و امظدين االسالم على مقدمات ي
كون ضالال و قد تكلم تو ال يتأملون بيان اهللا و رسوله صلى اهللا عليه و سلم فاهنا 

امحد على من يتمسك مما يظهر له من القرآن من غري استدالل بيان الرسول صلى اهللا        



- ٣٩ - 

 عليه و سلم و الصحابة و التابعني و هذه طريقة سائر ائمة املسلمني ال يعدلون عن بيان
الرسول صلى اهللا عليه و سلم ان وجدوا اىل ذلك سبيال و قال الشيخ ايضا اىن دائما و         
من جالسين يعلم مين اين من اعظم الناس هنيا من ان ينسب معني اىل تكفري او اىل 
تفسيق او معصية االّ اذا علم انه قد قامت عليه احلجة الرسالية اليت من خالفها كان  

ى و عاصيا اخرى و اين اقرر ان اهللا قد غفر هلذه االمة خطأها   كافرا تارة و فاسقا اخر
ية و املسائل العلمية و ما زال السلف يتنازعون يف ربو ذلك يعم اخلطأ يف املسائل اخل

كفر بكثري من هذه املسائل و مل يشهد احد منهم على احد منهم معني الجل ذلك ال 
 عجبت و يسخرون و قال ان اهللا ال     ح قراءة بل يفسق و ال مبعصية كما انكر شر  بو ال 

يعجب اىل ان قال و قد آل الرتاع بني السلف اىل االقتتال مع اتفاق اهل السنة على ان    
الطائفتني مجيعا مؤمنتان و ان القتال ال مينع العدالة الثابتة هلم الن املقاتل و ان كان       

نقل عن السلف و األئمة   باغيا فهو متأّول و التأويل مينع الفسق و كنت ابني هلم ان ما     
من اطالق القول بتكفري من يقول كذا و كذا فهو ايضا حق لكن جيب التفريق بني 
االطالق و التعيني و هذه اول مسألة تنازعت فيها االمة من مسائل االصول الكبار و     

ِانَّ الَِّذيَن  (لقرآن املطلقة عامة كقوله تعاىل  اهي مسألة الوعيد فان نصوص الوعيد يف  
و كذلك سائر ما ورد من فعل كذا فله   ) ١٠:  النساء* أْكُلُونَ اَْمَوالَ الَْيَتاَمى ظُلًْما  َي

كذا او فهو كذا فان هذه النصوص مطلقة عامة و هي مبرتلة من قال من السلف من  
قال كذا فهو كافر اىل ان قال و التكفري يكون من الوعيد فانه و ان كان القول تكذيبا   

 صلى اهللا عليه و سلم لكن قد يكون الرجل حديث عهد باالسالم او     ملا قاله الرسول
نشأ ببادية بعيدة و قد يكون الرجل مل يسمع تلك النصوص او مسعها و مل تثبت عنده         

دائما اذكر ) و كنت (او عارضها عنده معارض آخر او وجب تأويلها و ان كان خمطئا 
 فاحرقوين احلديث مّت ناأه اذا لرجل الذي قال الهلااحلديث الذي يف الصحيحني يف 

فهذا رجل شك يف قدرة اهللا و يف اعادته اذا ذرى بل اعتقد انه ال يعاد و هذا كفر  
باتفاق املسلمني لكن كان جاهال ال يعلم ذلك و كان مؤمنا خياف اهللا ان يعاقبه فغفر  

يه و سلم   له بذلك و املتأّول من اهل االجتهاد احلريص على متابعة الرسول صلى اهللا عل   
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و قال الشيخ رمحه اهللا و قد سئل عن رجلني تكلما  ) انتهى  (اوىل باملغفرة من مثل هذا 
يف مسألة التكفري فاجاب و اطال و قال يف آخر اجلواب لو فرض ان رجال دفع التكفري     
عمن يعتقد انه ليس بكافر محاية له و نصرا الخيه املسلم لكان هذا غرضا شرعيا حسنا    

د يف ذلك فاصاب فله اجران و ان اجتهد فيه فاخطأ فله اجر و قال  و هو اذا اجته
رمحه اهللا التكفري امنا يكون بانكار ما علم من الدين بالضرورة او بانكار االحكام  

فانظر اىل هذا الكالم و تأمله و هل هذا كقولكم هذا   ) انتهى(املتواترة اجملمع عليها 
ن دفع عنه التكفري و هو خمطئ فله اجر و      كافر و من مل يكفره فهو كافر و هو قال ا   

انظر و تأمل كالمه االول و هو ان القول قد يكون كفرا و لكن القائل او الفاعل ال        
يكفر الحتمال امور منها عدم بلوغ العلم على الوجه الذي يكفر به اما مل يبلغه و اما      

ىل غري ذلك مما بلغه و لكن ما فهمه او فهمه و لكن قام عنده معارض اوجب تأويله ا   
وا فق ذكره فيا عباد اهللا تنبهوا و ارجعوا اىل احلق و امشوا حيث مشى السلف الصاحل و  

زكم الشيطان و يزين لكم تكفري اهل االسالم و جتعلون ميزان عوا و ال يستفحيث وق
ا كفر الناس خمالفتكم و ميزان االسالم موافقتكم فانا هللا و انا اليه راجعون آمنا باهللا و مب 

 . عن اهللا على مراد اهللا و على مراد رسوله انقذنا اهللا و اياكم من متابعة االهواء ءجا

قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل ملا ذكر انواع الكفر و كفر اجلحود نوعان  
كفر مطلق عام و كفر مقيد خاص فاملطلق ان جيحد مجلة ما انزل اهللا و رسالة رسول      

خلاص املقيد ان جيحد فرضا من فروض االسالم او حمرما  اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ا 
من حمرماته او صفة وصف اهللا هبا نفسه او خربا اخرب اهللا به عمدا او تقدميا لقول من 

 فيه فال يكفر    وخالفه عاملا عمدا لغرض من االغراض و اما ذلك جهال او تأويال يعذ  
يرة قال قال النيب صلى اهللا عليه صاحبه ملا يف الصحيحني و السنن و املسانيد عن ايب هر

و سلم قال رجل مل يعمل خريا قط الهله و يف رواية اسرف رجل على نفسه فلما 
حضر اوصى بنيه اذا مات فحرقوه مث ذروا نصفه يف الرب و نصفه يف البحر فو اهللا الن       

هم فامر قدر اهللا عليه ليعذبنه عذابا ما عذب به احدا من العاملني فلما مات فعلوا ما امر    
اهللا البحر فجمع ما فيه و امر الرب و مجع ما فيه مث قال مل فعلت قال من خشيتك يا رب             
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منكر لقدرة اهللا عليه و منكر للبعث و املعاد و مع هذا غفر ) فهذا(و انت تعلم فغفر له   
اهللا له و عذره جبهله الن ذلك مبلغ علمه مل ينكر ذلك عنادا و هذا فصل الرتاع يف   

ل من يقول ان اهللا ال يعذر العباد باجلهل يف سقوط العذاب اذا كان ذلك  بطالن قو
و قد سئل ابن تيمية عن التكفري الواقع يف هذه االمة من اول من    ) انتهى  (مبلغ علمه 

احدثه و ابتدعه فاجاب اول من احدثه يف االسالم املعتزلة و عنهم تلقاه من تلقاه و  
طرب الناس يف ذلك فمن الناس من حيكي عن    كذلك اخلوارج هم اول من اظهره و اض 

مالك فيه قولني و عن الشافعي كذلك و عن امحد روايتان و ابو احلسن االشعري و    
اصحابه هلم قوالن و حقيقة االمر يف ذلك ان القول قد يكون كفرا فيطلق القول تكفري 

 حىت تقوم قائله و يقال من قال كذا فهو كافر لكن الشخص املعني الذي قاله ال يكفر
عليه احلجة اليت يكفر تاركها من تعريف احلكم الشرعي من سلطان او امري مطاع كما 

نصوص عليه يف كتب االحكام فاذا عرفه احلكم و زالت عنه اجلهالة قامت عليه   هو امل
احلجة و هذا كما هو يف نصوص الوعيد من الكتاب و السنة و هي كثرية جدا و      

ه العموم و االطالق من غري ان يعني شخص من القول مبوجبها واجب على وج
االشخاص فيقال هذا كافر او فاسق او ملعون او مغضوب عليه او مستحق للنار ال      
سيما ان كان للشخص فضائل و حسنات فان ما سوى االنبياء جيوز عليهم الصغائر و      

يف الكبائر مع امكان ان يكون ذلك الشخص صديقا او شهيدا او صاحلا كما قد بسط        
لف عنه بتوبة او باستغفار او حسنات  نخغري هذا املوضع من ان موجب الذنوب ت

 .ماحية او مصائب مكفرة او شفاعة مقبولة او حملض مشيئة اهللا و رمحته
و ) ٩٣:  النساء* َمْن َيقُْتلْ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا َو( مبوجب قوله تعاىل )فاذا قلنا(

َسَيْصلَْونَ   اَْمَوالَ الَْيَتاَمى ظُلًْما ِانََّما َيأْكُلُونَ ِفي ُبطُوِنِهْم َناًرا وَ     ِانَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ (قوله 
) ١٤:  النساء* َيَتَعدَّ ُحُدوَدُه َرُسولَُه َو  َوَمْن َيْعِص اَهللا َو(و قوله ) ١٠:  النساء* َسِعًريا

الَ  الَّ اَنْ َتكُونَ ِتَجاَرةً َعْن َتَراٍض ِمْنكُْم وَ     الَ َتاْكُلُوا اَْمَوالَكُْم َبْيَنكُْم ِبالَْباِطِل اِ    (و قوله 
:  النساء* ظُلًْما َمْن َيفَْعلْ ذَِلَك ُعْدَواًنا وَ    َو* كَانَ ِبكُْم َرِحيًما    َتقُْتلُوا اَْنفَُسكُْم ِانَّ اهللاَ  

 .اىل غري ذلك من آيات الوعيد ) ٣٠-٢٩
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و من ا من شرب اخلمر   لعن اهللا( مبوجب قوله صلى اهللا عليه و سلم )قلنا(
عق والديه او من غري منار االرض او من ذبح لغري اهللا او لعن اهللا السارق او لعن 
اهللا آكل الربا و مؤكله و شاهده و كاتبه او لعن اهللا آلوي الصدقة و املتعدي فيها      

 حمدثا فعليه لعنة اهللا و املالئكة و الناس  ياو من احدث يف املدينة حدثا او آو
اىل غري ذلك من احاديث الوعيد مل جيز ان تعني شخصا ممن فعل بعض هذه ) امجعني

االفعال و تقول هذا املعني قد اصابه هذا الوعيد المكان التوبة و غريها من مسقطات  
العقوبة اىل ان قال ففعل هذه االمور ممن حيسب اهنا مباحة باجتهاد او تقليد و حنو ذلك  

عيد به ملانع كما امتنع حلوق الوعيد هبم لتوبة او    و غايته انه معذور من حلوق الو 
حسنات ماحية او مصائب مكفرة او غري ذلك و هذه السبيل هي اليت جيب اتباعها فان    
ما سواها طريقان خبيثان احدمها القول بلحوق الوعيد بكل فرد من االفراد بعينه و     

فرين بالذنوب و  دعوى اهنا عمل مبوجب النصوص و هذا اقبح من قول اخلوارج املك 
املعتزلة و غريهم و فساده معلوم باالضطرار و ادلته معلومة يف غري هذا املوضع فهذا و 
حنوه من نصوص الوعيد حق لكن الشخص املعني الذي فعله ال يشهد عليه بالوعيد فال    
يشهد على معني من اهل القبلة بالنار لفوات شرط او حلصول مانع و هكذا االقوال 

لقائل هلا مل تبلغه النصوص املوجبة ملعرفة احلق و قد تكون  اائلها قد يكون الذي يكفر ق
بلغته و مل تثبت عنده او مل يتمكن من معرفتها و فهمها او قد عرضت له شبهات      
يعذره اهللا هبا فمن كان مؤمنا باهللا و برسوله مظهرا لالسالم حمبا هللا و رسوله فان اهللا  

القولية او العملية سواء اطلق عليه لفظ الشرك او يغفر له و لو قارف بعض الذنوب 
لفظ املعاصي هذا الذي عليه اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و مجاهري ائمة   
االسالم لكن املقصود ان مذاهب االئمة مبنية على هذا التفصيل بالفرق بني النوع و   

م كمالك و ايب حنيفة و العني بل ال خيتلف القول عن االمام امحد و سائر ائمة االسال 
الشافعي اهنم ال يكفرون املرجئة الذين يقولون االميان قول بال عمل و نصوصهم صرحية       
باالمتناع من تكفري اخلوارج و القدرية و غريهم و امنا كان االمام امحد يطلق القول    
بتكفري اجلهمية النه ابتلى هبم حىت عرف حقيقة امرهم و انه يدور على التعطيل و          
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تكفري اجلهمية مشهور عن السلف و األئمة لكن ما كانوا يكفرون اعياهنم فان الذي      
يدعو اىل القول اعظم من الذي يقوله و ال يدعو اليه و الذي يعاقب خمالفه اعظم من    

لذي يكفر خمالفه اعظم من الذي يعاقب و مع هذا فالذين من والة    االذي يدعو فقط و 
ن القرآن خملوق و ان اهللا ال يرى يف اآلخرة و ان ظاهر االمور يقولون بقول اجلهمية ا

 الدين ال يتم االّ مبا    القرآن ال حيتج به يف معرفة اهللا و ال االحاديث الصحيحة و ان  
 خياالهتم و جهاالهتم زخرفوه من اآلراء و اخلياالت الباطلة و العقول الفاسدة و ان 

 صلى اهللا عليه و سلم و امجاع   احكم يف دين اهللا من كتاب اهللا و سنة رسول اهللا   
الصحابة و التابعني هلم باحسان و ان اقوال اجلهمية و املعطلة من النفي و االثبات  
احكم يف دين اهللا بسبب ذلك امتحنوا املسلمني و سجنوا االمام امحد و جلدوه و قتلوا   

الّ من  مجاعة و صلبوا آخرين و مع ذلك ال يطلقون اسريا و ال يعطون من بيت املال ا   
وافقهم و يقر بقوهلم و جرى على االسالم منهم امور مبسوطة يف غري هذا املوضع و 
مع هذا التعطيل الذي هو شر من الشرك فاالمام امحد ترحم عليهم و استغفر هلم و قال     
ما علمت اهنم مكذبون للرسول صلى اهللا عليه و سلم و ال جاحدون ملا جاء به لكنهم 

رد من ائمة  فوا من قال ذلك و االمام الشافعي ملا ناظر حفص ال تأولوا فاخطأوا و قلد
املعطلة يف مسألة القرآن و قال القرآن خملوق قال له االمام الشافعي كفرت باهللا العظيم 

 يف قتله و افىت ىفكفره و مل حيكم بردته مبجرد ذلك و لو اعتقد ردته و كفره لسع
جلعد بن درهم و جهم بن صفوان امام  لقدري و اام مثل غليان العلماء بقتل دعاهت 

اجلهمية و غريهم و صلى الناس عليهم و دفنوهم مع املسلمني و صار قتلهم من باب     
قتل الصائل لكف ضررهم ال لردهتم و لو كانوا كفارا لرآهم املسلمون كغريهم و هذه   

ن ما كالم الشيخ و امنا سقته بطوله لبيا) انتهى(االمور مبسوطة يف غري هذا املوضع 
تقدم مما اشرت اليه و ملا فيه من امجاع الصحابة و السلف و غري ذلك مما فصل فاذا        
كان هذا كفر هؤالء و هو اعظم من الشرك كما تقدم بيانه مرارا من كالم الشيخني     
مع ان اهل العلم من الصحابة و التابعني و تابعيهم اىل زمن امحد بن حنبل هم  

ان قوهلم هذا خالف الكتاب و السنة و امجاع سلف االمة      املناظرون و املبينون هلم مع   



- ٤٤ - 

لنقل مع البيان التام من اهل العلم و امن الصحابة فمن بعدهم و هو خالف العقل و 
 حىت دعاهتم الذين قتلوا مل يكفروهم املسلمون اما يف هذا عربة  مع هذا مل يكفروهم

 و جتعلون بالدهم بالد   عوام املسلمني و تستبيحون دماءهم و امواهلم لكم تكفرون
حرب و مل يوجد منهم عشر معشار ما وجد من هؤالء و ان وجد منهم شيئ من    

ر فانواع الشرك سواء شرك اصغر او اكرب فهم جهال مل تقم عليهم احلجة الذي يك   
تاركها اتظنون ان اولئك السادة ائمة اهل االسالم ما قامت احلجة بكالمهم و انتم       

اهللا تكفرون من ال يكفر من كفرمت و ان مل يوجد منه شيئ من  قامت احلجة بكم بل و  
اتقوا اهللا خافوا ذا البطش   ) يا عباد اهللا (الشرك و الكفر اهللا اكرب لقد جئتم شيئا ادا    

الشديد لقد آذيتم املؤمنني و املؤمنات ان الذين يرمون املؤمنني و املؤمنات بغري ما 
نا و اهللا ما لعباد اهللا عند اهللا ذنب االّ اهنم مل  اكتسبوا فقد احتملوا هبتانا و امثا مبي 

يتبعوكم على تكفري من شهدت النصوص الصحيحة باسالمه و امجع املسلمون على   
اسالمه فان اتبعوكم اغضبوا اهللا تعاىل و رسوله صلى اهللا عليه و سلم و ان عصوا    

سلم انه قال اراءكم حكمتم بكفرهم و ردهتم و قد روي عن النيب صلى اهللا عليه و  
لست اخاف على اميت غوغا تقتلهم و ال عدوا جيتاحهم و لكن اخاف على اميت    (

رواه الطرباين من حديث ايب     )ائمة مضلني ان اطاعوهم فتنوه و ان عصوهم قتلوهم   
امامة و كان ابو بكر الصديق رضي اهللا عنه يقول اطيعوين ما اطعت اهللا و ان عصيت 

نا اخطئ و اصيب و اذا ضربه امر مجع الصحابة و فال طاعة يل عليكم و يقول ا
استشارهم و عمر يقول مثل ما قال ابوبكر و يفعل مثل ما يفعل و كذلك عثمان و 
علي رضوان اهللا تعاىل عليهم امجعني و ائمة اهل العلم ال يلزمون احدا ان يأخذ بقوهلم 

ي اهللا عنه قال له   االمام مالك رضأبل ملا عزم الرشيد حبمل الناس على االخذ مبوط
مالك ال تفعل يا امري املؤمنني فان العلم انتشر عند غريي او كالما هذا معناه و كذلك 
مجيع علماء اهل السنة مل يلزم احد منهم الناس االخذ بقوله و انتم تكفرون من ال      

فان (يقول بقولكم و يرى رأيكم سألتك باهللا انتم معصومون فيجب االخذ بقولكم  
لم توجبون على االمة االخذ بقولكم ام تزعمون انكم ائمة جتب طاعتكم           ف) قلت ال
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فانا اسألك باهللا هل اجتمع يف رجل منكم شروط االمامة اليت ذكرها اهل العلم او حىت   
خصلة واحدة من شروط االمامة باهللا عليكم انتهوا و اتركوا التعصيب هبنا عذرنا  

م اهل العلم فانت ما عذرك عند اهللا اذا العامي اجلاهل الذي مل ميارس شيئا من كال
لقيته باهللا عليك تنبه و احذر عقوبة جبار السموات و االرض فقد نقلنا لك كالم العلم        
و امجاع اهل السنة و اجلماعة الفرقة الناجية و سيأتيك ان شاء اهللا ما يصري سببا هلداية  

 .من اراد اهللا هدايته

ل اهل السنة متفقون على ان الشخص   قال ابن القيم يف شرح املناز } فصل{
الواحد يكون فيه والية هللا و عداوة من وجهني خمتلفني و يكون حمبوبا هللا مبغوضا من  

فاق و اميان و كفر و يكون اىل احدمها اقرب من اآلخر       نوجهني بل يكون فيه اميان و    
: آل عمران*  ْنُهْم لِِْالَمياِنُهْم ِللْكُفِْر َيْوَمِئٍذ اَقَْرُب ِم(فيكون اىل اهله كما قال تعاىل 

 فاثبت   )١٠٦: يوسف*   ِاالَّ َوُهْم ُمْشِركُونََما ُيْؤِمُن اَكْثَُرُهْم ِباِهللا َو( و قال )١٦٧
هلم تبارك و تعاىل االميان مع مقارنة الشرك فان كان مع هذا الشرك تكذيبا لرسله مل   

م يرتكبون االنواع من الشرك  ينفعهم ما معهم من االميان و ان كان تصديقا برسله و ه  
ال خيرجهم عن االميان بالرسل و اليوم اآلخر فهم مستحقون للوعيد اعظم من   
استحقاق اهل الكبائر و هبذا االصل اثبت اهل السنة دخول اهل الكبائر النار مث   
خروجهم منها و دخوهلم اجلنة ملا قام هبم من السببني قال و قال ابن عباس يف قوله 

قال ابن    ) ٤٤:  املائدة*  فَاُولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ َمْن لَْم َيْحكُْم ِبَمآ اَْنَزلَ اهللاُ      َو(تعاىل 
عباس رضي اهللا عنهما ليس بكفر ينقل عن امللة اذا فعله فهو به كفر و ليس كمن كفر    

و قال الشيخ تقي ) انتهى كالمه(باهللا و اليوم اآلخر و كذلك قال طاووس و عطاء 
الصحابة و السلف يقولون إنه يكون يف العبد اميان و نفاق و هذا يدل عليه      الدين كان 

 و هذا كثري يف كالم السلف     )ُهْم ِللْكُفِْر َيْوَمِئٍذ اَقَْرُب ِمْنُهْم لِِْالَميانِ (قوله عّز و جلّ 
ون ان القلب يكون فيه اميان و نفاق و الكتاب و السنة يدل على ذلك و هلذا قال            نيبي

فعلم    )خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من اميان( اهللا عليه و سلم النيب صلى
ل مل خيلد يف النار و ان كان معه كثري من النفاق    ي انه من كان معه من االميان اقل قل 
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فهذا يعذب يف النار على قدر ما معه مث خيرج اىل ان قال و متام هذا ان االنسان قد     
ان و شعبة من شعب الكفر و شعبة من شعب النفاق و يكون فيه شعبة من شعب االمي 

قد يكون مسلما و فيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن االسالم بالكلية كما قال 
فتأمل هذا  ) انتهى (الصحابة ابن عباس و غريه كفر دون كفر و هذا عامة قول السلف 

فان ذلك الفصل و انظر حكايتهم االمجاع من السلف و ال تظن ان هذا يف املخطئ 
مرفوع عنه امث خطأه كما تقدم مرارا عديدة فانتم اآلن تكفرون باقل القليل من الكفر          
بل تكفرون مبا تظنون انتم انه كفر بل تكفرون بصريح االسالم فان عندكم ان من            
توقف عن تكفري من كفرمتوه خائفا من اهللا تعاىل يف تكفري من رأى عليه عالمات   

نسأل اهللا العظيم ان خيرجكم من الظلمات اىل النور و ان     االسالم فهو عندكم كافر 
يهدينا و اياكم صراط املستقيم صراط الذين انعم عليهم من النبيني و الصديقني و    

 .الشهداء و الصاحلني

قال الشيخ تقي الدين يف كتاب االميان االميان الظاهر الذي جتري } فصل{
يف الباطن و ان املنافقني الذين قالوا آمنا باهللا و      عليه االحكام يف الدنيا ال يستلزم االميان    

باليوم اآلخر و ما هم مبؤمنني هم يف الظاهر مؤمنون يصلون مع املسلمني و يناكحوهنم 
و يوارثوهنم كما كان املنافقون على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و مل حيكم     

ين الكفر ال يف مناكحتهم و ال يف    النيب صلى اهللا عليه و سلم فيهم حبكم الكفار املظهر     
موارثتهم و ال حنو ذلك بل ملا مات عبد اهللا ابن ايب و هو من اشهر الناس يف النفاق 
ورثه عبد اهللا ابنه و هو من خيار املؤمنني و كذلك سائر من ميوت منهم يرثه ورثته   

الباطن و املؤمنون و اذا مات هلم وارث ورثوه مع املسلمني و ان علم انه منافق يف  
كذلك كانوا يف احلدود و احلقوق كسائر املسلمني و كانوا يغزون مع النيب صلى اهللا   
عليه و سلم و منهم من هم بقتل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك و مع هذا      
ففي الظاهر جترئ عليهم احكام اهل االميان اىل ان قال و دماؤهم و امواهلم معصومة ال 

 يستحل من الكفار و الذين يظهرون اهنم مؤمنون بل يظهرون الكفر  يستحل منهم ما 
امرت ان اقاتل الناس حىت يشهدوا ان ال    (دون االميان فانه صلى اهللا عليه و سلم قال   
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اله االّ اهللا و اين رسول اهللا فاذا قالوها عصموا مين دمائهم و امواهلم االّ حبقها و      
قال فقلت امنا   )قتلته بعد ان قال ال اله االّ اهللا    أ(و ملا قال السامة  )حساهبم على اهللا

اين مل اؤمر ان انقب عن قلوب الناس و       (و قال   )هل شققت عن قلبه  (قاهلا تعوذا قال 
و كان اذا استؤذن يف قتل رجل يقول أليس يصلي أليس يشهد فاذا  )ال اشق بطوهنم

حكمه يف دماء غريهم و   قيل له انه منافق قال ذلك فكان حكمه يف دمائهم و امواهلم ك    
ابن القيم يف  ) قال(ال يستحل منها شيئا مع انه يعلم نفاق كثري منهم انتهى كالم الشيخ    

اعالم املوقعني قال االمام الشافعي فرض اهللا سبحانه طاعته على خلقه و مل جيعل هلم      
من االمر شيئا و ان ال يتعاطوا حكما على عيب احد بداللة و ال ظن لقصور علمهم    

 فانه   هعن علم انبيائه الذي فرض عليهم الوقوف عما ورد عليهم حىت يأتيهم امر    
جعل عليهم احلكم يف الدنيا االّ مبا ظهر احملكوم عليه    امسبحانه ظاهر عليهم احلجج ف

ففرض على نبيه صلى اهللا عليه و سلم ان يقاتل اهل االوثان حىت يسلموا فيحقن         
 انه ال يعلم صدقهم باالسالم االّ اهللا تبارك و تعاىل  دمائهم اذا اظهروا االسالم و اعلم

مث اطلع اهللا رسوله صلى اهللا عليه و سلم على قوم يظهرون االسالم و يسرون غريه و    
مل جيعل له ان حيكم عليهم خبالف حكم االسالم و مل جيعل له ان يقضي عليهم يف 

قَالَِت اْالَْعَراُب آَمنَّا    (و سلم الدنيا خبالف ما اظهروا فقال تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه     
اسلمنا بالقول خمافة القتل و السبا مث اخرب انه   يعين )لَِكْن قُولُوا اَْسلَْمَنا قُلْ لَْم ُتْؤِمُنوا َو

جيزيهم ان اطاعوا اهللا تعاىل و رسوله صلى اهللا عليه و سلم يعين ان احدثوا طاعة رسول   
ِاذَا َجآَءَك الُْمَناِفقُونَ   (نافقني و هم صنف ثان   اهللا صلى اهللا عليه و سلم و قال يف امل    

 َيْشَهُد ِانَّ الُْمَناِفِقَني    ُ اهللا  َيْعلَُم ِانََّك لََرُسولُُه وَ  ُ اهللا  َو اِهللاقَالُوا َنْشَهُد ِانََّك لََرُسولُ 
سيحلفون  (و قال   يعين جنة من القتل   )١: املنافقون *  نَّةً اَْيَماَنُهْم جُ ا ِاتََّخذُو  *لَكَاِذُبونَ 

 فامر بقول ما اظهروا و مل جيعل سبحانه لنبيه    )باهللا لكم اهنم ملنكم و ما هم منكم  
صلى اهللا عليه و سلم ان حيكم عليهم خبالف حكم االميان و قد اعلم اهللا سبحانه نبيه     
صلى اهللا عليه و سلم اهنم يف الدرك االسفل من النار فجعل حكمه سبحانه على    

 نبيه صلى اهللا عليه و سلم يف الدنيا على عالنيتهم اىل ان قال و قد        سرائرهم و حكم
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كذهبم يف قوهلم يف كل ذلك و بذلك اخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم عن اهللا سبحانه 
مبا اخربنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد اهللا بن يزيد بن عدي بن            

 و سلم فلم يدر ما ساره حىت جهر رسول اهللا   اخلبار ان رجال سار النيب صلى اهللا عليه
صلى اهللا عليه و سلم فاذا هو يساره يف قتل رجل من املنافقني قال النيب صلى اهللا عليه        

 قال بلى و ال صالة له فقال النيب صلى اهللا عليه       )اليس يشهد ان ال اله االّ اهللا     (و سلم 
 )امرت ان اقاتل الناس  (يث مث ذكر حد )اولئك الذين هناين اهللا عن قتلهم(و سلم 

حىت قال فحساهبم بصدقهم و كذهبم و سرائرهم على اهللا العامل بسرائرهم املتوىل  
احلكم عليهم دون انبيائه و حكام خلقه و بذلك مضت احكام رسول اهللا صلى اهللا  
عليه و سلم فيما بني العباد من احلدود و مجيع احلقوق اعلمهم ان مجيع احكامه علي  

ن و اهللا يدين بالسرائر فمن حكم على الناس خبالف ما ظهر عليهم استدالال      ما يظهرو
خالف ما ابطنوا بداللة منهم او غري داللة مل يسلم عندي من خالف    على ما اظهروا

الترتيل و السنة اىل ان قال و من اظهر كلمة االسالم بان شهد ان ال اله االّ اهللا و انّ  
ه و سلم قبل ذلك منه و مل يسأل عن كشف حاله او حممدا رسول اهللا صلى اهللا علي

عن بطانه و عن معىن ما لفظ به و باطنه و سريرته اىل اهللا ال اىل غريه من نيب او غريه 
فهذا حكم اهللا و دينه الذي امجعت عليه علماء االمة انتهى كالم الشافعي رمحه اهللا قال         

 جارية منه صلى اهللا عليه و سلم ابن القيم بعد ما حكى كالم الشافعي و هذه االحكام 
مث هي الذي مشى عليه الصحابة و التابعون هلم باحسان و االئمة و سائر املتبعني له من     

 ).انتهى (علماء امته اىل يوم القيامة  

قد تقم لك من كالم اهل العلم و امجاعهم انه ال جيوز ان يقلد و    } فصل{
امجاعا و تقدم ان من مل جيمع شروط  يؤمت به يف الدين اال من مجع شروط االجتهاد  

االجتهاد انه جيب عليه التقليد و ان هذا ال خالف فيه و تقدم ايضا امجاع اهل السنة     
ان من كان مقرا مبا جاء به الرسول صلى اهللا عليه و سلم ملتزما له انه و ان كان فيه     

 يكفر تاركها  يتخصلة من الكفر االكرب او الشرك ان ال يكفر حىت تقام عليه احلجة ال       
و ان احلجة ال تقوم االّ باالمجاع القطعي ال الظين و ان الذي يقوم احلجة االمام او نائبه     
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و ان الكفر ال يكون االّ بانكار الضروريات من دين االسالم كالوجود و الوحدانية و   
تند  الرسالة او بانكار االمور الظاهرة كوجوب الصالة و ان املسلم املقر بالرسول اذا اس

اىل نوع شبهة ختفى على مثله ال يكفر و ان مذهب اهل السنة و اجلماعة التحاشى عن        
تكفري من انتسب اىل االسالم حىت اهنم يقفون عن تكفري ائمة اهل البدع مع االمر           
بقتلهم دفعا لضررهم ال لكفرهم و ان الشخص الواحد جيتمع فيه الكفر و االميان و  

ل الكفر و ان من اقر باالسالم قبل منه سواء كان صادقا   النفاق و الشرك و ال يكفر ك
او كاذبا و لو ظهرت منه بعض عالمات النفاق و ان املكفرين هم اهل االهواء و 
البدع و ان اجلهل عذر عن الكفر و كذلك الشبهة و لو كانت ضعيفة و غري ذلك مما   

م هبا مجاعة املسلمني تقدم فان وفقت ففي هذا كفاية للزجر عن بدعتكم هذه اليت فارقت    
بط و لكن حكينا كالم العلماء و نقلهم عن اهل االجتهاد     نو ائمتهم و حنن مل نست   

اىل ذكر وجوه تدل على عدم صحة ما ذهبتم اليه من تكفري املسلم و       ) فلنرجع(الكامل 
 اخراجه من االسالم اذا دعى غري اهللا او نذر لغري اهللا او ذبح لغري اهللا او تربك بقرب او  
متسح به اىل غري ذلك مما تكفرون به املسلم بل تكفرون من ال يكفر من فعل ذلك حىت    
جعلتم بالد االسالم كفرا و حربا فنقول عمدتكم يف ذلك ما استنبطتم من القرآن فقد         
تقدم االمجاع على انه ال جيوز ملثلكم االستنباط و ال حيل لكم ان تعتمدوا على ما 

هل العلم و ال حيل الحد يؤمن باهللا و اليوم اآلخر ان يقلدكم    فهمتم من غري االقتداء با 
 .سالمفيما فهمتم من غري اقتداء بائمة اال   

و  ) قلنا نعم ( مقتدون ببعض اهل العلم يف ان هذه االفعال شرك      فان قلتم
حنن نوافقكم على ان من هذه االفعال ما يكون شركا و لكن من اين اخذمت من كالم   

و الشرك االكرب الذي ذكر اهللا سبحانه يف القرآن و الذي حيل مال اهل العلم ان هذا ه
حبه و دمه و جتري عليه احكام املرتدين و ان من شك يف كفره فهو كافر بينوا لنا اص

من قال ذلك من ائمة املسلمني و انقلوا لنا كالمهم و اذكروا مواضعه هل امجعوا عليه     
 العلم و مل جند كالمكم هذا بل وجدنا ما ام اختلفوا فيه فنحن طالعنا بعض كالم اهل

يدل على خالفه و ان الكفر بانكار الضروريات كالوجود و الوحدانية و الرسالة و ما  
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اشبه ذلك او بانكار االحكام اجملمع عليها امجاعا ظاهرا قطعيا كوجوب اركان االسالم  
عريفا تزول معه   اخلمسة و ما اشبهها مع ان من انكر ذلك جاهال مل يكفر حىت يعرف ت   

اجلهالة و حينئذ يكون مكذبا هللا تعاىل و رسوله صلى اهللا عليه و سلم فهذه االمور اليت      
 .كفرون هبا ليست ضرورياتي

 لكم بينوا لنا   قلنا جممع عليها امجاعا ظاهرا يعرفه اخلاص و العام   و ان قلتم
 عشرة او واحد فضال  كالم العلماء يف ذلك و االّ فبينوا كالم الف منهم و حىت مائة او     

ان يكون امجاعا ظاهرا كالصالة فان مل جتدوا االّ العبارة اليت يف االقناع منسوبة اىل  
خ و هي من جعل بينه و بني اهللا وسائط اىل آخره فهذه عبارة جمملة و نطلب     شيال

منكم تفصيلها من كالم اهل العلم لتزول عنا اجلهالة و لكن من اعجب العجب انكم 
هبا عل خالف كالم صاحبها و على خالف كالم من اوردها و نقلها يف  تستدلون 

كتبه على خصوصيات كالمهم يف هذه االشياء اليت تكفرون هبا بل ذكروا النذر و   
وه يف املكروهات كالتربك و التمسح و اخذ تراب الذبح و بعض الدعاء و بعضها عّد

بهم منهم صاحب االقناع و اللفظ القبور للتربك و الطواف هبا و قد ذكر العلماء يف كت
له قال و يكره املبيت عند القرب و جتصيصه و تزويقه و ختليقه و تقبيله و الطواف به و         

خريه و كتابة الرقاع اليه و دسها يف االنقاب و االستشفاء بالتربة من االسقام الن   تب
 .و انتم تكفرون هبذه االمور ) انتهى(ذلك كله من البدع 

احب االقناع و غريه من علماء احلنابلة كصاحب الفروع  ص)فاذا قلتم(
 هؤالء مل )قلت(جهال ال يعرفون الضروريات بل عندكم على الزم مذهبكم كفار   

 منهم بل ينقلون و حيكون مذهب امحد بن  حيكوا من مذهب انفسهم ال هم و ال اجلّ
اهل جيب عليه ان  حنبل احد ائمة االسالم الذي امجعت االمة على امامته اتظنون ان اجل 

يقلدكم و يترك تقليد ائمة اهل العلم بل امجع ائمة اهل العلم كما تقدم انه ال جيوز االّ    
تقليد االئمة اجملتهدين و كل من مل يبلغ رتبة االجتهاد ان حيكي و يفيت مبذاهب اهل   
االجتهاد و امنا رخصوا للمستفيت ان يستفيت مثل هؤالء الهنم حاكني مذاهب اهل  

تهاد و التقليد للمجتهد ال للحاكي هذا صرح به عامة اهل العلم ان طلبته من    االج
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املقصود ان العبارة اليت تستدلون هبا ) و امنا(مكانه وجدته و قد تقدم لك ما فيه كفاية  
على تكفري املسلمني ال تدل ملرادكم و ان من نقل هذه العبارة و استدل هبا هم الذين        

الذبح و غريه ذكروا ذلك كله يف مواضعه و مل جيعلوه كفرا ذكروا النذر و الدعاء و 
خمرجا عن امللة سوى ما ذكره الشيخ يف بعض املواضع يف نوع من الدعاء كمغفرة 
الذنوب و انزال املطر و انبات النبات و حنو ذلك مما انه ذكر ان هذا و ان كان كفرا 

 و تزول عنه الشبهة و مل  يكفر تاركهايتفال يكفر صاحبه حىت تقوم عليه احلجة ال
حيكه عن قوله اي التكفري بالدعاء املذكور امجاعا حىت تستدلون انتم عليه بالعبارة بل و 
اهللا الزم قولكم تكفري الشيخ بعينه و احزابه نسأل اهللا العافية و مما يدل على ان ما         

ب الردة يف  فهمتم من العبارة غري صواب اهنم عدوا االمور املكفرات فردا فردا يف كتا  
كل مذهب من مذاهب االئمة و مل يقولوا او واحد منهم من نذر لغري اهللا كفر بل   
الشيخ نفسه الذي تستدلون بعبارته ذكر ان النذر للمشايخ الجل االستغاثة هبم 
كاحللف باملخلوق كما تقدم كالمه و احللف باملخلوق ليس شركا اكرب بل قال الشيخ       

ئجكم يستتاب فان تاب و االّ قتل لسعيه يف االرض       من قال انذروا يل تقضى حوا   
بالفساد فجعل الشيخ قتله حدا ال كفرا و كذلك تقدم عنه من كالمه يف خصوص 
النذور ما فيه كفاية و مل يقولوا ايضا من طلب غري اهللا كفر بل يأيت ان شاء اهللا تعاىل  

تظنهم حيكون العبارة و  ما يدل على انه ليس بكفر و مل يقولوا من ذبح لغري اهللا كفرا  
ال عرفوا معناها ام هم اومهوا الناس ارادة الغوائهم ام احالوا الناس على مفهومكم منها 
الذي ما فهمه منها من اوردها و ال من حكيها عمن اوردها ام عرفتم من كالمهم ما 
ان جهلوا هم ام تركوا الكفر الصراح الذي يكفر به املسلم و حيل ماله و دمه و هو  
يعمل عندهم ليال و هنارا جهارا غري خفي و تركوا ذلك ما بينوه بل بينوا خالفه حىت        
جئتم انتم فاستنبطتموه من كالمهم ال و اهللا بل ما ارادوا ما اردمت و اهنم يف واد و انتم          

يدل على ان كالمكم و تكفريكم ليس بصواب ان الصالة اعظم اركان      ) و مما(يف واد 
ني و مع هذا ذكروا ان من صالها رياء الناس ردها اهللا عليه و مل االسالم بعد الشهادت

 الشركاء عن الشرك من عمل عمال اشرك فيه  يقبلها منه بل يقول اهللا تعاىل انا اغىن 
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غريي تركته و شركه و يقول له يوم القيامة اطلب ثوابك من الذي عملت الجله    
افر حالل املال و الدم بل من    فذكر ان ذلك يبطل العمل و مل يقولوا ان فاعل ذلك ك     

مل يكفره كما هو مذهبكم فيما اخف من ذلك بكثري و كذلك السجود الذي هو      
اعظم هيئات الصالة الذي هو اعظم من النذر و الدعاء و غريه فرقوا فيه و قالوا من 
سجد لشمس او قمر او كوكب او صنم كفر و اما السجود لغري ما ذكر فلم يكفروا  

 كبائر احملرمات و لكن حقيقة االمر انكم ما قلدمت اهل العلم و ال وه يفبه بل عّد
عباراهتم و امنا عمدتكم مفهومكم و استنباطكم الذي تزعمون انه احلق من انكره انكر   
الضروريات و اما استدالالتكم مبشتبه العبارات فتلبيس و لكن املقصود امنا نطلب      

ل العلم مبوافقة مذهبكم هذا و تنقلون كالمهم منكم ان تبينوا لنا و للناس كالم ائمة اه 
لشتم و الرمي بالعزية و الكفر فاهللا  اازاحة للشبهة و ان مل يكن عندكم االّ القذف و    

 .املستعان آلخر هذه االمة اسوة باوهلا الذين انزل اهللا عليهم مل يسلموا من ذلك 

لدعاء و و مما يدل على عدم صوابكم يف تكفري من كفرمتوه و ان ا     } فصل{
النذر ليسا بكفر ينقل عن امللة و ذلك ان النيب صلى اهللا عليه و سلم امر يف احلديث           

عوانة و البزار  الصحيح ان تدرأ احلدود بالشبهات و قد روى احلاكم يف صحيحه و ابو
بن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه ان النيب صلى اهللا عليه و   ابسند صحيح و ابن السين عن  

انفلتت دابة احدكم بارض فالة فليناد يا عباد اهللا احبسوا يا عباد اهللا  اذا (سلم قال 
ان (و قد روى الطرباين  )احبسوا يا عباد اهللا احبسوا ثالثا فان هللا حاضرا سيحبسه 

ذكر هذا احلديث االئمة يف كتبهم و نقلوه       )اراد عونا فليقل يا عباد اهللا اعينوين   
م النووي يف االذكار و ابن القيم يف كتابه الكلم اشاعة و حفظا لالمة و مل ينكروه منه

الطيب و ابن مفلح يف اآلداب قال يف اآلداب بعد ان ذكر هذا االثر قال عبد اهللا بن 
االمام امحد مسعت ايب يقول حججت مخس حجج فضللت الطريق يف حجة و كنت       

 وقعت على ماشيا فجعلت اقول يا عباد اهللا دلونا على الطريق فلم ازل اقول ذلك حىت
اقول حيث كفرمت من سأل غائبا او ميتا بل زعمتم ان املشركني الكفار       ) انتهى (الطريق 

الذين كذبوا اهللا و رسوله صلى اهللا عليه و سلم اخف شركا ممن سأل غري اهللا يف بر او     
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حبر و استدللتم على ذلك مبفهومكم الذي ال جيوز لكم و ال لغريكم االعتماد عليه هل   
ا احلديث و عمل العلماء مبضمونه شبهة ملن فعل شيئا مما تزعمون انه شرك  جعلتم هذ

اكرب فانا هللا و انا اليه راجعون قال يف خمتصر الروضة الصحيح ان من كان من اهل   
الشهادتني فانه ال يكفر ببدعة على االطالق ما استند فيها اىل تأويل يلتبس به االمر             

اتظن دعاء الغائب   ) انتهى (و العباس ابن تيمية    على مثله و هو الذي رجحه شيخنا اب
كفرا بالضرورة و مل يعرفه ائمة االسالم اتظن ان على تقدير ان قولكم صواب تقوم          

ارته  بي الدين الذي استدللتم بع    قاحلجة على الناس بكالمكم و حنن نذكر كالم الشيخ ت    
ادته فائدة قال ي و لكن زعلى تكفري املسلمني بالدعاء و النذر و االّ ففي ما تقدم كفاية

الشيخ رمحه اهللا تعاىل يف اقتضاء الصراط املستقيم من قصد بقعة يرجو اخلري بقصدها و         
 سواء كان شجرة او عينا ضمل تستحبه الشريعة فهو من املنكرات و بعضه اشد من بع     

 يقوله  او قناة او جبال او مفازة و اقبح ان ينذر لتلك البقعة و يقال اهنا تقبل النذر كما 
بعض الضالني فان هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء ال جيوز الوفاء به مث ذكر رمحه 
اهللا تعاىل يف مواضع كثرية موجود يف اكثر البالد يف احلجاز منها مواضع كثرية و قال 
يف مواضع آخر من الكتاب املذكور و السائلون قد يدعون دعاء حمرما حيصل معه ذلك    

هلم ضرر اعظم منه مث ذكر انه يكون له حسنات ترىب على ذلك فيعفو    الغرض و حيصل 
اهللا هبا عنه قال و حكى لنا ان بعض اجملاورين باملدينة اىل قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم         
اشتهى عليه نوعا من االطعمة فجاء بعض اهلامشيني اليه فقال ان النيب صلى اهللا عليه و  

ن عندنا فان من يكون عندنا ال يشتهي مثل هذا قال      سلم بعث لك هذا و قال اخرج م  
جهم و مل يقل هلم مثل ذلك الجتهادهم او تقليدهم او   ئالشيخ و آخرون قضيت حوا 

قصورهم يف العلم فانه يغفر للجاهل ما ال يغفر لغريه و هلذا عامة ما حيكى يف هذا  
ن اهل املعرفة اوىل به   الباب امنا هو عن قاصري املعرفة و لو كان هذا شرعا او دينا لكا

ففرق بني العفو عن الفاعل و املغفرة له و بني اباحة فعله و قد علمت مجاعة ممن سأل 
حاجته لبعض املقبورين من االنبياء و الصاحلني فقضيت حاجته و هؤالء خيرج مما     
ذكرته و ليس ذلك بشرع فيتبع و امنا يثبت استحباب االفعال و كوهنا سنة بكتاب اهللا          
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ة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ما كان عليه السابقون االولون و ما سوى  و سن
هذا من االمور احملدثة فال تستحب و ان اشتملت احيانا على فوائد و قال ايضا صارت  
النذور احملرمة يف الشرع مأكل للسدنة و اجملاورين العاكفني على بعض املشاهد و غريها 

م مرضت فنذرت و يقول اآلخر خرج على احملاربون    و اولئك الناذرون يقول احده
ت فنذرت و قد قام بسفنذرت و يقول اآلخر ركبت البحر فنذرت و يقول اآلخر ح

يف نفوسهم من هذه النذور هي السبب يف حصول مطلوهبم و دفع مرهوهبم و قد اخرب 
 سببا  الصادق املصدوق صلى اهللا عليه و سلم ان نذر طاعة اهللا فضال عن معصيته ليس 

للخري بل جتد كثريا من الناس يقول ان املشهد الفالين و املكان الفالين يقبل النذر مبعىن 
اهنم نذروا له نذورا ان قضيت حاجتهم فقضيت اىل ان قال و ما يروى ان رجال جاء         

ه و هو يأمره ان فرآاىل قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم فشكى اليه اجلدب عام الرمادة     
يأمره ان خيرج يستسقي بالناس قال مثل هذا يقع كثريا ملن هو دون النيب        يأيت عمر ف 

صلى اهللا عليه و سلم و اعرف من هذا وقائع و كذلك سؤال بعضهم للنيب صلى اهللا    
 له فان هذا وقع كثري و لكن عليك ان تعلم     ىعليه و سلم او غريه من امته حاجته فتقض 
غريه هلؤالء السائلني ال يدل على استحباب ان اجابة النيب صلى اهللا عليه و سلم او 

السؤال و اكثر هؤالء السائلني امللحني ملا هم فيه من احلال لو مل جيابوا الضطرب امياهنم    
كما ان السائلني له يف احلياة كانوا كذلك و قال رمحه اهللا ايضا حىت ان بعض القبور 

ار يف احملرم او يف صفر او جيتمع عندها يف اليوم من السنة و يسافر اليها من االمص
عاشوراء او غري ذلك تقصد و جيتمع عندها فيه كما تقصد عرفة و مزدلفة يف ايام       
معلومة من السنة و رمبا كان االهتمام هبذه االجتماعات يف الدين و الدنيا اشد منكرا  
حىت ان بعضهم يقول نريد احلج اىل قرب فالن و فالن و باجلملة هذا الذي يفعل عند          

ذه القبور هو بعينه هنى عنه النيب صلى اهللا عليه و سلم و هذا هو الذي انكره امحد بن     ه
حنبل رمحه اهللا و قال قد افرط الناس يف هذا جدا و اكثروا و ذكر االمام امحد ما يفعل 
عند قرب احلسني رضي اهللا عنه قال الشيخ و يدخل يف هذا ما يفعل مبصر عند قرب نفيسة      

عل بالعراق عند القرب الذي يقال انه قرب علي و قرب احلسني اىل قبور     و غريها و ما يف
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كالم الشيخ فيا عباد اهللا تأملوا كم يف ) انتهى(كثرية يف بالد االسالم ال ميكن حصرها 
كالم الشيخ هذا من موضع يرد مفهومكم من العبارة اليت تستدلون هبا من كالمه و 

يف ) منها قوله( ما يف ذلك تتميما للفائدة  يرد تكفريكم للمسلمني و حنن نذكر بعض   
قصد البقعة و النذر يف العيون و الشجر و املغارات و ما ذكره انه من املنكرات و مل       

) و منها(جيب الوفاء به و مل يقل ان فاعل ذلك كافر مرتد حالل املال و الدم كما قلتم    
رها و مساه ضاال و مل يكفره ان من الناس من يأمر بالنذر و القصد هلذه االشياء اليت ذك

ه املواضع و هذه القبور و هذه االفاعيل مألت بالد االسالم  ذان ه) و منها (كما قلتم 
قدميا و مل يقل ال هو و ال احد من اهل العلم اهنا بالد كفر كما كفرمت اهلها بل كفرمت     

ذلك انه انه ذكر طلب اهل القبور و انه كثر و شاع و غاية ) و منها(من مل يكفرهم 
حرمه بل رفع اخلطإ عن اجملتهد يف ذلك او املقلد او اجلاهل و انتم جتعلوهنم هبذه   

ان ) و منها(االفاعيل اكفر ممن كذب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كفار قريش 
غاية ان يعلم املسلم ان هذا مل يشرعه اهللا و انتم تقولون هذا يعلم بالضرورة انه كفر 

النصارى يعرفون ذلك و من مل يكفر فاعله فهو كافر فيا عباد اهللا انتبهوا  حىت اليهود و 
انه قال اجابة النيب صلى اهللا عليه و سلم او غريه هلؤالء السائلني امللحني لو مل ) و منها(

جيابوا الضطرب امياهنم جعلهم مؤمنني و جعل اجابة دعائهم رمحة من اهللا تعاىل هلم لئال  
 )و منها(تم تقولون من فعل فهو كافر و من مل يكفره فهو كافر    يضطرب امياهنم و ان

ان هذه االمور و هي سؤال النيب صلى اهللا عليه و سلم حدثت يف زمن الصحابة   
رآه يف النوم فامره ان يأيت عمر و   كالذي شكى للنيب صلى اهللا عليه و سلم القحط و  

ان هذه االمور ) و منها(الذكر ان عمر انكر ذلك و انتم جتعلون مثل هذا كافرا 
حدثت من قبل زمن االمام امحد يف زمان ائمة االسالم و انكرها من انكرها منهم و ال   
زالت حىت مألت بالد االسالم كلها و فعلت هذه االفاعيل كلها اليت تكفرون هبا و مل  
 يرو عن احد من ائمة املسلمني اهنم كفروا بذلك و ال قالوا هؤالء مرتدون و ال امروا 
جبهادهم و ال مسوا بالد املسلمني بالد شرك و حرب كما قلتم انتم بل كفرمت من مل    
يكفر هبذه االفاعيل و ان مل يفعلها ايظنون ان هذه االمور من الوسائط اليت يف العبارة 
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الذي يكفر فاعلها امجاعا و متضي قرون االئمة من مثان مائة عام و مع هذا مل يرو عن     
لمني اهنا كفر بل ما يظن هذا عاقل بل و اهللا الزم قولكم ان مجيع  عامل من علماء املس

االمة بعد زمان االمام امحد رمحه اهللا تعاىل علماؤها و امراؤها و عامتها كلهم كفار 
غوثاه ام تقولون كما يقول  غوثاه اىل اهللا مث وا مرتدون فانا هللا و انا اليه راجعون وا
 بكم و االّ قبلكم مل يعرف دين االسالم يا عباد  بعض عامتكم ان احلجة ما قامت االّ

اهللا انتهوا و لكن بكالم الشيخ هذا يستدل عليكم على ان مفهومكم ان هذه االفاعيل      
من الشرك االكرب خطأ و ايضا و ان مفهومكم ان هذه االفاعيل داخلة يف معىن عبارة  

 . من الضاللمن جعل بينه و بني اهللا وسائط اىل آخره نبهنا اهللا و اياكم 
 و مما يدل على بطالن قولكم هذا ما روى مسلم يف صحيحه عن   }فصل{

ان اهللا زوى يل االرض فرأيت مشارقها  (ثوبان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال 
و مغارهبا و ان اميت سيبلغ ملكها ما زوى يل منها و اعطيت الكرتين االمحر و    

لكها بسنة عامة و ان ال يسلط عليهم عدوا ه ياالبيض و اين سئلت ريب الميت ان ال
انه   ف اذا قضيت قضاء    إينيستبيح بيضتهم و ان ريب قال يا حممد   فمن سوى انفسهم  

ال يرد و اين اعطيتك المتك ان ال اهلكهم بسنة عامة و ان ال اسلط عليهم عدوا    
من  (او قال  )- اقطارها بمن سوى انفسهم يستبيح بيضتهم و لو اجتمع عليهم من 

انتهى وجه   )حىت يكون بعضهم يهلك بعضا و يسيب بعضهم بعضا -بني اقطارها 
ال يسلط على هذه  (الدليل من هذا احلديث ان النيب صلى اهللا عليه و سلم اخرب انه  

عند اخلاص و ) و معلوم( )االمة عدوا من سوى انفسهم بل يسلط بعضهم على بعض 
ور اليت تكفرون هبا مألت بالد املسلمني من  العام ممن له معرفة باالخبار ان هذه االم

اكثر من سبع مائة عام كما تقدم نقله و لو كانت هذه عبادة االصنام الكربى و اهنا   
الوسائط كما زعمتم فكان اهلها كفار او من مل يكفرهم فهو كافر كما قلتم انتم اآلن     

ام اهل الردة مع ان و معلوم ان العلماء و االمراء مل يكفروهم و مل جيروا عليهم احك
هذه االمور تفعل يف غالب بالد االسالم ظاهرة غري خفية بل كما قال الشيخ صارت 
مأكل لكثري من الناس و ايضا يسافرون اليها من مجيع االمصار اعظم مما يسافرون اىل    
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احلج و مع هذا كله فاخربونا برجل واحد من اهل العلم او اهل السيف قال مقالتكم  
وا عليهم احكام اهل االسالم فاذا كانوا كفارا عباد اصنام هبذه االفاعيل و هذه بل اجر

العلماء و االمراء اجروا عليهم احكام االسالم فهم هبذا الصنيع اي العلماء و االمراء 
كفار الن من مل يكفر اهل الشرك الذي جيعلون مع اهللا اهلا آخر فهو كافر فحينئذ   

طهم اهللا على هذه االمة فاستباحوا بيضتهم و هذا يرد ليسوا من هذه االمة بل كفار سل
 .هذا احلديث و هو ظاهر من احلديث ملن تدبره و اهللا املوفق ال رّب غريه   

امنا اخاف على اميت      ( روى هذا احلديث بعينه الربقاين و زاد فيه      )فان قلت (
وم الساعة  م السيف مل يرفع اىل يوم القيامة و ال تق   يهاالئمة املضلني و اذا وضع عل 

حىت يلحق حي من اميت باملشركني و حىت تعبد فئام من اميت االوثان و انه يكون يف      
اميت كذابون ثالثون كلهم يزعم انه نيب و انا خامت النبيني ال نيب بعدي و ال تزال   

) فة من اميت على احلق منصورة ال يضرهم من خذهلم حىت يأيت امر اهللا تعاىل        ئطا
ة عليكم يوافق الكالم االول ان قوله صلى اهللا عليه و سلم امنا        و هذا ايضا حج  )قلت(

أخاف على اميت االئمة املضلني فهذا يدل على انه ما خاف عليهم الكفر و الشرك 
االكرب و امنا خياف عليهم االئمة املضلني كما وقع و ما هو الواقع و لو كانوا يكفرون  

ف عليهم ايضا وضع السيف و اخرب انه   ان يسلط عليهم من يهلكهم و مما خا بعده لوّد
اذا وضع ال يرفع و كذلك وقع و هذا من آيات نبوته صلى اهللا عليه و سلم فانه وقع          

و هذا ايضا     )ال تقوم الساعة حىت يلحق حي من اميت باملشركني    (كما اخرب و قوله  
فة من   ال يزال طائ  ( فهذا حق و قوله   )و حىت تعبد فئام من اميت االوثان    (وقع و قوله 

 اىل آخره يدل على ان هذه االمور اليت مألت بالد االسالم  )اميت على احلق منصورة 
ليست بعبادة االوثان فلو كانت هذه االمور عبادة االصنام لقاتلتهم الطائفة املنصورة و 
مل يعهد و مل يذكر ان احدا من هذه االمة قاتل على ذلك و كفر من فعله و استحل   

ان وجدمت ذلك يف قدمي الدهر او حديثه فبينوه و اىن لكم بذلك و  ماله و دمه قبلكم ف
 .هذا الذي ذكرناه واضح من اول احلديث و آخره و احلمد هللا رب العاملني 

 و مما يدل على بطالن مذهبكم يف تكفري من كفرمتوه ما روى   }فصل{



- ٥٨ - 

لنيب البخاري يف صحيحه من معاوية بن ايب سفيان رضي اهللا تعاىل عنه قال مسعت ا
من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين و امنا انا قاسم و اهللا        (صلى اهللا عليه و سلم يقول  

 )معطي و ال يزال امر هذه االمة مستقيما حىت تقوم الساعة او يأيت امر اهللا تعاىل    
منه ان النيب صلى اهللا عليه و سلم اخرب ان امر هذه االمة ال يزال     ) وجه الدليل(انتهى 

اىل آخر الدهر و معلوم ان هذه االمور اليت تكفرون هبا ما زالت قدميا ظاهرة مستقيما 
مألت البالد كما تقدم فلو كانت هي االصنام الكربى و من فعل شيئا من تلك         
االفاعيل عابد لالوثان مل يكن امر هذه االمة مستقيما بل منعكسا بلدهم بلد كفر تعبد     

االصنام فيها احكام االسالم فاين االستقامة و    فيها االصنام ظاهرا و جتري على عبدة  
 .هذا واضح جلي

لصحيحة ما  ا ورد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف االحاديث     )فان قلت (
 و ما يف  )لتتبعن سنن من كان من قبلكم   (يعارض هذا و قوله صلى اهللا عليه و سلم  

 و سبعني ملة كلها     تفترق هذه االمة على ثالث (معناه و قوله صلى اهللا عليه و سلم   
العلماء  ) و قد بني (عارض و احلمد هللا  نهذا حق و ال  ) قلت  ()يف النار االّ ملة واحدة  

احلديث فهؤالء اهل االهواء كما تقدم    )تفترق هذه االمة(ذلك و وضحوه و انه قوله 
ذكرهم و مل يكونوا كافرين بل كلهم مسلمون االّ من اسّر تكذيب الرسول صلى اهللا 

سلم فهو منافق كما تقدم يف كالم الشيخ من حكاية مذهب اهل السنة يف ذلك عليه و 
د مثل وعيد اهل ي فهو وع)كلها يف النار االّ واحدة (و قوله صلى اهللا عليه و سلم 

الكبائر مثل قاتل النفس و آكل مال اليتيم و آكل الربا و غري ذلك و اما الفرقة الناجية 
تبعة هلدى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما بينه اهل  فهي الساملة من مجيع البدع امل

قوله صلى اهللا عليه و سلم     ) و اما (العلم و هذا امجاع من اهل العلم كما تقدم لك    
  احلديث قال الشيخ رمحه اهللا ليس هذا اخبارا عن مجيع )لتتبعن سنن من كان قبلكم(

ل من امته طائفة ظاهرة على   انه ال تزا   ( فقد تواتر عنه صلى اهللا عليه و سلم     االمة
ال يزال يغرس يف ( و انه )ال جتتمع على ضاللة( و اخرب انه )احلق حىت تقوم الساعة

 فعلم خبربه الصدق انه يكون يف امته قوم      )هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته 
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متمسكون هبديه الذي هو دين االسالم حمضا و قوم منحرفون اىل شعبة من شعب  
 من شعب النصارى و ان كان الرجل ال يكفر بكل االحنراف بل و قد  اليهود او شعبة

ال يفسق و قال رمحه اهللا الناس يف مبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جاهلية 
فاما بعد مبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال جاهلية مطلقة فانه ال تزال من امته      

جلاهلية املقيدة فقد تكون يف بعض بالد املسلمني     طائفة ظاهرين اىل قيام الساعة و اما ا
اربع يف اميت من امر اجلاهلية (او يف بعض االشخاص كقوله صلى اهللا عليه و سلم 

 )فدين اجلاهلية ال يعود اىل آخر الدهر عند اخترام انفس مجيع املؤمنني عموما  
أل بالد االسالم  كالم الشيخ رمحه اهللا تعاىل فقد تبني لك ان دين االسالم م   ) انتهى(

بنص احاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و مبا فسره به العلماء االعالم و ان كل 
الفرق على االسالم خبالف قولكم هذا فان صح مذهبكم فلم يبق على االرض مسلم  

فها رسول اهللا صمن مثان مائة سنة االّ انتم و العجب كل العجب ان الفرقة الناجية و 
ه و سلم باوصاف و كذلك وصفها اهل العلم و ليس فيكم خصلة واحدة صلى اهللا علي

 .منها فانا هللا و انا اليه راجعون

 و مما يدل على عدم صحة مذهبكم ما رواه البيهقي و ابن عدي و      }فصل{
حيمل هذا العلم من كل خلق عدوله       (غريهم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال    

قال يف اآلداب قال هنا   ) انتحال املبطلني و تأويل اجلاهلني ينفون عنه حتريف العالني و 
قال ابن القيم هذا حديث روي من    ) انتهى(سألت امحد عن هذا احلديث قال صحيح   

وجوه يشد بعضها بعضا و وجه الدليل منه ان النيب صلى اهللا عليه و سلم وصف محلة  
مة و قد تقدم مرارا ان هذه  علمه الذي بعثه اهللا به اهنم عدول كل طبقة من طبقات اال 

االفاعيل اليت جتعلون من فعلها كافرا موجودة يف االمة وجودا ظاهرا من اكثر من     
سبعمائة عام بل قد ذكر ابن القيم اهنا مألت االرض و اخرب ان يف الشام و غريه من    
بالد املسلمني بل يف كل بلد منها عدة و اخرب بامور عظيمة هائلة تعمل عندها من   

جود للقبور و الذبح هلا و طلب تفريج الكربات و اغاثة اللهفان من اهلها و النذور الس
و غري ذلك مث اقسم انه مقتصر فيما حكى عنهم و ان فعلهم اعظم و اكثر مما ذكره و  
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قال مل نستقص ذكر بدعتهم و شركهم و مع هذا مل جير عليهم و ال احد من اهل     
 ال بعده من مجيع اهل العلم الذين وصفهم صلى   العلم من طبقة و ال الطبقات قبله و 

اهللا عليه و سلم بالعدالة و حبفظ الدين عن غلو الغالني و تأّول اجلاهلني و انتحال     
املبطلني مل جير عليهم احد منهم الكفر الظاهر و مل يسموا بالد املسلمني بالد كفار و   

ون بنصرة احلق و هم الطائفة   الغزوا البالد و العباد و مسوهم مشركني هذا و هم القائم 
املنصورة اىل قيام الساعة بل ذكر ابن القيم ان هذه االفاعيل اليت تكفرون هبا بل     
تكفرون من ال يكفر هبا بل تزعمون اهنا عبادة االصنام الكربى كثرت يف بالد االسالم 
حىت قال فما اعز من ختلص من هذا بل اعز من ال يعادي من انكره فذكر ان غالب 

المة تفعله و الذي ال يفعله ينكر على ما انكره و يعاديه اذا انكره فلو كان ما ذهبتم ا
اليه حقا لكانت مجيع االمة و العياذ باهللا كلها اشركت باهللا الشرك االكرب و حسنت  
فعله و انكرت على من انكره من قبل زمن ابن القيم فحينئذ يرد قولكم هذا احلديث و  

 و هذا بني واضح ملن وفق و الحاديث اليت تأيت ان شاء اهللا تعاىلاحلديث الذي قبله و ا
 .احلمد هللا

و مما يدل على بطالن مذهبكم ما ورد يف الصحيحني عن النيب  } فصل{
ال تزال طائفة من اميت ظاهرين على احلق ال يضرهم  (صلى اهللا عليه و سلم انه قال 

شيخ تقي الدين ملا ذكر هذا    قال ال)من خذهلم و ال من خالفهم اىل يوم القيامة 
احلديث كانت هذه االمة كما اخرب به صلى اهللا عليه و سلم انه قال ال تزال فيها طائفة            
منصورة ظاهرة بالعلم و السيف مل يصبها ما اصاب من قبلها من بين اسرائيل و غريهم      
حيث كانوا مقهورين مع االعداء بل ان غلبت يف قطر من االرض كانت يف القطر       

خر امة ظاهرة منصورة و مل يسلط على جمموعها عدوا من غريهم و لكن يقع بينهم     اآل
اختالف و فنت قال و مذهب اهل السنة و اجلماعة ظاهرون اهله اىل يوم القيامة و هم        

) انتهى (الذين قال فيهم النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تزال طائفة من اميت احلديث 
يث ان هذه الطائفة اليت ذكرها رسول اهللا صلى اهللا عليه    اقول وجه الداللة من هذا احلد

و سلم ظاهرة ليست خبفية كما يزعم عندكم و ايضا منصورة ليسوا باذالء خمتفني و       
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ايضا ما خلت بالد االسالم منهم يوما و ايضا كما قال الشيخ مل يسلط عليهم االعداء 
 هذه االمور اليت و تقهرهم فاذا كانت هذه اوصافهم بنص الصادق املصدوق و

تكفرون هبا مألت بالد االسالم من اكثر من سبعمائة عام و انتم تزعمون ان هذه     
عبادة غري اهللا و ان هذه الوسائط املذكورة يف القرآن و مع هذا مل يذكر يف زمن من   
االزمان ان احدا قال ما قلتم او عمل ما عملتم بل ما جتدون ما حتتجون لشبهتكم االّ       

تل من قال انت اهللا و ان الصديق قاتل اهل الردة او بعبارة جمملة يعرف كل ان عليا ق
من له ممارسة يف العلم ان مفهومكم هذا منها ضحكة فاحلمد هللا على زوال االلتباس و   
االشتباه اما و اهللا ان هذا احلديث وحده يكفي يف بطالن قولكم لو كان مث اذن واعية          

 . انه جواد كرمينسأل اهللا ان ينقذكم من اهللكة   
 و مما يدل على بطالن مذهبكم ما يف الصحيحني عن ايب هريرة  }فصل{

و  )رأس الكفر حنو املشرق(رضي اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال 
و يف الصحيحني  )االميان مياين و الفتنة من ههنا حيث يطلع قرن الشيطان( يف رواية

هللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال و هو   ايضا عن ابن عمر رضي ا 
اللّهّم بارك لنا يف شامنا و  ( و للبخاري عنه مرفوعا )ان الفتنة ههنا (مستقبل املشرق 

اللّهّم بارك لنا يف شامنا و ( قالوا و يف جندنا قال )ميننا اللّهّم بارك لنا يف شامنا و ميننا 
 )هناك الزالزل و الفنت و منها يطلع قرن الشيطان( الثالثةقالوا و يف جندنا قال  )ميننا

نا  اللّهّم بارك لنا يف مدينتنا و يف صاعنا و يف مدّ ( و المحد من حديث ابن عمر مرفوعا 
من  (و قال   )ههنا يطلع قرن الشيطان  ( مث استقبل مطلع الشمس فقال      )و ميننا و شامنا

 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لصادق   اقول اشهد ان ) انتهى  ()ههنا الزالزل و الفنت
فصلوات اهللا و سالمه و بركاته عليه و على آله و صحبه امجعني لقد ادى االمانة و بلغ 
الرسالة قال الشيخ تقي الدين فاملشرق عن مدينته صلى اهللا عليه و سلم شرقا و منها       

تبعه خالئق   خرج مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة و هو اول حادث حدث بعده و ا 
وجه الداللة من هذا احلديث من وجوه كثرية نذكر    ) انتهى (و قاتلهم خليفته الصديق   

ان االميان مياين و الفتنة خترج من (ان النيب صلى اهللا عليه و سلم ذكر ) منها(بعضها 
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ان النيب صلى اهللا عليه و سلم دعى للحجاز و اهله  ) و منها( ذكرها مرارا )املشرق
ان اول  ) و منها(ان يدعو الهل املشرق ملا فيهم من الفنت خصوصا جند   مرارا و اىب 

فتنة وقعت بعده صلى اهللا عليه و سلم وقعت بارضنا هذه فنقول هذه االمور اليت   
جتعلون املسلم هبا كافرا بل تكفرون من مل يكفره مألت مكة و املدينة و اليمن من  

 من هذه االمور يف اليمن و احلرمني و ان ما يف االرض اكثر ) بل بلغنا(سنني متطاولة 
بلدنا هذه هي اول من ظهر فيها الفنت و ال نعلم يف بالد املسلمني اكثر من فتنها قدميا    
و حديثا و انتم اآلن مذهبكم انه جيب على العامة اتباع مذهبكم و ان من اتبعه و مل 

كم و انكم الطائفة    يقدر على اظهاره يف بلده و تكفري اهل بلده وجب عليه اهلجرة الي     
املنصورة و هذا خالف هذا احلديث فان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخربه اهللا مبا 
هو كائن على امته اىل يوم القيامة و هو صلى اهللا عليه و سلم اخرب مبا جيري عليهم و 
منهم فلو علم ان بالد املشرق خصوصا جند بالد مسيلمة اهنا تصري دار االميان و ان   

لطائفة املنصورة تكون هبا و اهنا بالد يظهر فيها االميان و ال خيفى يف غريها و ان    ا
احلرمني الشريفني و اليمن تكون بالد كفر تعبد فيها االوثان و جتب اهلجرة منها الخرب   

 على احلرمني و اليمن و اخرب اهنم ى الهل املشرق خصوصا جند و لدعىبذلك و لدع
نهم اذ مل يكن االّ ضد ذلك فانه صلى اهللا عليه و سلم عم         يعبدون االصنام و تربأ م 

املشرق وخص جند بان منها يطلع قرن الشيطان وان منها وفيها الفنت وامتنع من الدعاء      
هلا و هذا خالف زعمكم و ان اليوم عندكم الذين دعى هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه    

ها يطلع قرن الشيطان و ان منها     ان يدعو هلم و اخرب ان من  و سلم كفار و الذين اىب
 .الفنت هي بالد االميان جتب اهلجرة اليها و هذا بني واضح من االحاديث ان شاء اهللا

و مما يدل على بطالن مذهبكم ما يف الصحيحني عن عقبة بن عامر  } فصل{
اين لست اخشى عليكم ان تشركوا (ان النيب صلى اهللا عليه و سلم صعد املنرب فقال 

كن اخشى عليكم الدنيا ان تنافسوا فيها فتقتلوا فتهلكوا كما هلك من    بعدي و ل
قال عقبة فكان آخر ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املنرب   )كان قبلكم

وجه الداللة منه ان النيب صلى اهللا عليه و سلم اخرب جبميع ما يقع على امته و    ) انتهى(
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احاديث آخر ليس هذا موضعها و مما اخرب به هذا منهم اىل يوم القيامة كما ذكر يف 
احلديث الصحيح انه امن ان امته تعبد االوثان و مل خيافه عليهم و اخربهم بذلك و اما    
الذي خيافه عليهم فاخربهم به و حذرهم منه و مع هذا فوقع ما خافه عليهم و هذا       

الوثان بالدهم االّ   خالف مذهبكم فان امته على قولكم عبدوا االصنام كلهم و مألت ا    
ان كان احد يف اطراف االرض ما يلحق له خرب و االّ فمن اطراف الشرق اىل اطراف        
الغرب اىل الروم اىل اليمن كل هذا ممتلئ مما زعمتم انه االصنام و قلتم من مل يكفر من       
فعل هذه االمور و االفعال فهو كافر و معلوم ان املسلمني كلهم اجروا االسالم على  

نتسب اليه و مل يكفروا من فعل هذا فعلى قولكم مجيع بالد االسالم كفار االّ          من ا
بلدكم و العجب ان هذا ما حدث يف بلدكم االّ من قريب عشر سنة فبان هبذا احلديث   

 .خطأكم و احلمد هللا رب العاملني 
اخوف ما اخاف    ( ورد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال    )فان قلت (

 هذا حق و احاديث الرسول صلى اهللا عليه و سلم ال تتعارض )قلت( )عليكم الشرك
و لكن كل حديث ورد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه خياف على امته الشرك قيده 
بالشرك االصغر كحديث شداد بن اوس و حديث ايب هريرة و حديث حممود بن لبيد         

 امته الشرك  ىيه و سلم منه علفكلها مقيدة و مبينة امنا خاف رسول اهللا صلى اهللا  عل
االصغر و كذلك وقع فانه مأل االرض كما انه خاف عليهم االفتتان و القتال على    
الدنيا فوقع و هو اي الشرك االصغر هو الذي تسمونه اآلن الشرك االكرب و تكفرون     
املسلمني به بل تكفرون من مل يكفرهم فاتفقت االحاديث و بان احلق و وضح و 

 .احلمد هللا
و مما يدل على بطالن مذهبكم ما روى مسلم يف صحيحه عن } فصل{

ان الشيطان قد ايس ان     (جابر ابن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال       
 و روى احلاكم و  )يعبده املصلون يف جزيرة العرب و لكن يف التحريش بينهم  
هللا صلى اهللا عليه و سلم  صححه و ابو يعلى و البيهقي عن ابن مسعود قال قال رسول ا

س ان تعبد االصنام بارض العرب و لكن رضي منهم مبا دون  أيان الشيطان قد   (
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 و هي املوبقات و روى االمام امحد و احلاكم و صححه و ابن ماجه )ذلك باحملقرات 
اختوف على  (عن شداد بن اوس قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

نعم اما اهنم ال يعبدون مشسا (تشرك امتك بعدك قال أرسول اهللا  قلت يا )اميت الشرك
اقول وجه الداللة منه كما تقدم     ) انتهى ()و ال قمرا و ال وثنا و لكن يراؤن باعماهلم   

ان اهللا سبحانه اعلم نبيه من غيبه مبا شاء و مبا هو كائن اىل يوم القيامة و اخرب صلى اهللا      
ن يعبده املصلون يف جزيرة العرب و يف حديث ابن        عليه و سلم ان الشيطان قد ايس ا     

اهنم ال   ( و يف حديث شداد   )س الشيطان ان تعبد االصنام بارض العرب  أي(مسعود 
ق من دون دجلة ا و هذا خبالف مذهبكم فان البصرة و ما حوهلا و العر)يعبدون وثنا

اليمن كلها و  املوضع الذي فيه قرب علي و قرب احلسني رضي اهللا تعاىل عنهما و كذلك    
احلجاز كل ذلك من ارض العرب و مذهبكم ان هذه املواضع كلها عبد الشيطان فيها 
و عبدت االصنام و كلهم كفار و من مل يكفرهم فهو عندكم كافر و هذه االحاديث      
ترد مذهبكم و هذا ال يقال انه قد وجد بعض الشرك بارض العرب زمن الردة فان     

مر الذي عرض ال يعتد به كما ان رجال او اكثر من  ذلك زال يف آن يسري فهو كاال
اهل الكفر دخل ارض العرب و عبد غري اهللا يف موضع خال او خفية فاما هذه االمور 
اليت جتعلوهنا شركا اكرب و عبادة االصنام فهي مألت بالد العرب من قرون متداولة 

ان الكربى و تبني فتبني هبذه االحاديث فساد قولكم ان هذه االمور هي عبادة االوث 
ايضا بطالن قولكم ان الفرقة الناجية قد تكون يف بعض اطراف االرض و ال يأيت هلا      
خرب فلو كانت هذه عبادة االصنام و الشرك االكرب لقاتل اهله الفرقة الناجية املنصورون    
الظاهرون اىل قيام الساعة و هذا الذي ذكرناه واضح جلي و احلمد هللا رّب العاملني و  

 العجب انكم تزعمون ان هذه االمور اي القبور و ما يعمل عندها و النذور هي    من
ة االصنام الكربى و تقولون ان هذا امر واضح جلي يعرف بالضرورة حىت اليهود دعبا

جوابا لكم عن هذا الزعم الفاسد سبحانك هذا هبتان  ) فاقول(و النصارى يعرفونه 
عها على طبقاهتا من قرب مثامنائة سنة مألت  م مرارا عديدة ان االمة بامج دعظيم قد تق 

هذه القبور بالدها و مل يقولوا هذه عبادة االصنام الكربى و مل يقولوا ان من فعل شيئا     
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من هذه االمور فقد جعل مع اهللا اهلا آخر و مل جيروا على اهلها حكم عباد االصنام و   
 الهنم قوم هبت و كذلك  ان اليهود  ) فلو انكم قلتم   (ال حكم املرتدين اي ردة كانت  

النصارى و من ضاهاهم يف هبت هذه االمة من متبدعة االمة يقولون ان هذه عبادة     
االصنام الكربى لقلنا صدقتم فما ذلك من هبتهم و حسدهم و غلوهم و رميهم االمة      
بالعظائم بكثري و لكن اهللا سبحانه و تعاىل خمزيهم و مظهر دينه على مجيع االديان  

لَْو  ِديِن الَْحقِّ ِلُيظِْهَرُه َعلَى الدِّيِن كُلِِّه َو  الَِّذي اَْرَسلَ َرُسولَُه ِباْهلَُدى َوُهَو(بوعده 
 و لكن اقول صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم    )٣٣: التوبة*  كَِرَه الُْمْشِركُونَ

هناك (حيث دعى للمدينة و ما حوهلا و لليمن و قال له من حضره و جند فقال 
 اما و اهللا لفتنة الشهوات فتنة و الظلمة اليت يعرف كل خاص و عام   )زل و الفنت الزال

من اهلها اهنا من الظلم و التعدي و اهنا خالف دين االسالم و انه جيب التوبة منها اهنا  
اخف بكثري من فتنة الشبهات اليت تضل عن دين االسالم و يكون صاحبها من         

ُهْم َيْحَسُبونَ اَهنُْم  لَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي الَْحَيوِة الدُّنَيا وَ  اَ*اْالَْخَسِريَن اَْعَماالً  (
 )هلك املتنطعون( و يف احلديث الصحيح   )١٠٤-١٠٣: الكهف*  ُيْحِسُنونَ ُصْنًعا

 .قاهلا ثالثا فانا هللا و انا اليه راجعون انقذنا اهللا و اياكم من اهللكة انه رحيم   
 مذهبكم ما اخرجه االمام امحد و الترمذي و   و مما يدل على بطالن  }فصل{

صححه و النسائي و ابن ماجة من حديث عمرو بن االحوص قال مسعت رسول اهللا 
يس ان يعبد يف     أاال ان الشيطان قد     (صلى اهللا عليه و سلم يقول يف حجة الوداع    

  )بلدكم هذا ابدا و لكن ستكون له طاعة يف بعض ما حتقرون من اعمالكم فريض هبا      
 يف صحيح احلاكم عن ابن عباس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم خطب يف حجة و

الشيطان قد ايس ان يعبد يف ارضكم و لكن يرضى ان يطاع فيما      (الوداع فقال 
سوى ذلك فيما حتقرون من اعمالكم فاحذروا ايها الناس اين تركت فيكم ما ان    

وجه الداللة ان رسول اهللا ) نتهىا ()اعتصمتم به مل تضلوا ابدا كتاب اهللا و سنة نبيه
ان الشيطان يئس ان يعبد يف بلد      (سلم اخرب يف هذا احلديث الصحيح     صلى اهللا عليه و 

 لئال يتوهم متوهم انه حد مث يزول و هذا خرب منه صلى اهللا )ابدا( وكذلك بقوله )مكة
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سلم المته   عليه و سلم و هو ال خيرب خبالف ما يقع و ايضا بشرى منه صلى اهللا عليه و       
 حيتقرون و   ماو هو ال يبشرهم االّ بالصدق و لكنه حذرهم ما سوى عبادة االصنام ال  

هذا بني واضح من احلديث و هذه االمور اليت جتعلوهنا الشرك االكرب و تسمون اهلها  
عباد االصنام اكثر ما تكون مبكة املشرفة و اهل مكة املشرفة امراؤها و علماؤها و     

من مدة طويلة اكثر من ستمائة عام و مع هذا هم اآلن اعداؤكم   عامتها على هذا 
يسبونكم و يلعنونكم الجل مذهبكم هذا و احكامهم و حكامهم جارية و علماؤها و     
امراؤها على اجراء احكام االسالم على اهل هذه االمور اليت جتعلوهنا الشرك االكرب فان  

حاديث ترد زعمكم و تبني  كان ما زعمتم حقا فهم كفار كفرا ظاهرا و هذه اال 
بطالن مذهبكم هذا و قد قال صلى اهللا عليه و سلم يف االحاديث اليت يف الصحيحني و  
غريها بعد فتح مكة و هو هبا ال هجرة بعد اليوم و قد بني اهل العلم ان املراد ال هجرة 

ال  من مكة و بينوا ايضا ان هذا الكالم منه صلى اهللا عليه و سلم يدل على ان مكة  
تزال دار اميان خبالف مذهبكم فانكم توجبون اهلجرة منها اىل بالد االميان بزعمكم اليت      
مساها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالد الفنت و هذا واضح جلي صريح ملن وفقه 

 .اهللا و ترك التعصب و التمادي على الباطل و اهللا املستعان و عليه التكالن
ن مذهبكم ما روى مسلم يف صحيحه عن  و مما يدل على بطال}فصل{

املدينة خري هلم لو كانوا يعلمون ال     (سعد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال    
يسعها احد رغبة عنها االّ ابدله اهللا فيها من هو خري منه و ال يثبت احد اىل الوائها 

 صحيحه   و روى ايضا مسلم يف )و جهدها االّ كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامة 
ال يصرب على الوى املدينة و (عن ايب هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

و يف الصحيحني من حديث جابر  )شدهتا احد من اميت االّ كنت له شفيعا يوم القيامة 
و يف الصحيحني ايضا عن النيب  )امنا املدينة كالكري تنفي خبثها و تضع طيبها ( مرفوعا

 )على انقاب املدينة مالئكة ال يدخلها الطاعون و ال الدجال      ( و سلمصلى اهللا عليه  
ليس من بلد  (و يف الصحيحني ايضا من حديث انس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  

 )االّ سيطؤه الدجال االّ مكة و املدينة ليس نقب من انقاهبا االّ عليه مالئكة حافني  
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ال يكيد املدينة احد االّ امناع ( وعااحلديث و يف الصحيحني من حديث ايب سعيد مرف
آخر قرية من (و يف الترمذي من حديث ايب هريرة برفعه    )كما ينماع امللح يف املاء  

 وجه الداللة من هذه االحاديث من وجوه كثرية نذكر  )قرى االسالم خرابا املدينة
ا خري  بعضها احدها ان النيب صلى اهللا عليه و سلم حث على سكىن املدينة و اخرب اهن   

 رغبة عنها االّ ابدهلا اهللا خبري منه و اخرب انه صلى اهللا من غريها و ان احدا ال يدعها 
عليه و سلم شفيع ملن سكنها و شهيد له يوم القيامة و ذكر ان ذلك المته ليس لقرن 

 االّ لعدم علمه و اهنا كالكري تنفي خبثها و اهنا حمروسة  دون قرن و ان احدا ال يدعها
ة ال يدخلها الطاعون و ال الدجال آخر الدهر و ان احدا ال يكيدها االّ امناع    باملالئك

 و اخرب اهنا آخر قرية من    )من استطاع ان ميوت فيها فليمت   (كامللح يف املاء و قال 
قرى االسالم خرابا و كل لفظ من هذه االلفاظ تدل على خالف قولكم ان هذه 

ا و من فعل شيئا منها فهو مشرك الشرك االمور اليت تكفرون هبا و تسموهنا اصنام
االكرب عابد وثن و من مل يكفره فهو عندكم كافر معلوم عند كل من عرف املدينة و    
اهلها ان هذه االمور فيها كثري و اكثر منه يف الزبري و يف مجيع قرى االسالم و ذلك    

ؤساؤها و  فيها من قرون متطاولة تزيد على اكثر من ستمائة سنة و ان مجيع اهلها ر  
علماؤها و امراؤها جيرون على اهلها احكام االسالم و اهنم اعداؤكم يسبونكم و  
يسبون مذهبكم الذي هو التكفري و تسميته هذه اصناما و آهلة مع اهللا فعلى مذهبكم        
اهنم كفار فهذه االحاديث ترد مذهبكم و على مذهبكم انه جيب على املسلم اخلروج    

مذهبكم و على زعمكم اهنا تعبد فيها االصنام الكربى و  منها و هذه االحاديث ترد 
هذه االحاديث ترد زعمكم و على مذهبكم ان اخلروج اليكم خري هلم و هذه  
االحاديث ترد زعمكم و على مذهبكم ان اهلها ال يشفع هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه     

 االحاديث ترد  و سلم الن من جعل مع اهللا اهلا آخر فباالمجاع هو شفيع يطاع و هذه       
زعمكم و مما يزيد االمر وضوحا ان مما بشر به النيب صلى اهللا عليه و سلم ان الدجال     
الذي يأيت آخر الزمان ال يدخلها و الدجال ال فتنة اكرب من فتنته و غاية ما يطلب من        
الناس عبادة غري اهللا فاذا كانت هذه االمور اليت تسمون من فعلها جاعال مع اهللا اهلا 
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ر عابد صنم مشركا باهللا الشرك االكرب مألت املدينة من ستمائة او سبعمائة سنة او    آخ
 ما انكره فما فائدة عدم دخول   ىاكثر او اقل حىت ان مجيع اهلها يعادون و ينكرون عل     

الدجال و هو ما يطلب من الناس االّ الشرك و ما فائدة بشرى النيب صلى اهللا عليه و      
ركني فانا هللا و انا اليه راجعون لو تعرفون الزم مذهبكم بل   سلم بعدم دخوله على املش

صريح قولكم الستحييتم من الناس ان مل تستحيوا من اهللا و من تأمل هذه االحاديث      
وجد فيها اكثر مما ذكرنا يدل على بطالن قولكم هذا و لكن ال حياة ملن تنادى اسأل    

 .اهللا يل و لكم العافية و السالمة من الفنت
و مما يدل على بطالن مذهبكم ما روى مسلم يف صحيحه عن  }فصل{

ال يذهب  (عائشة رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول    
 فقلت يا رسول اهللا ان كنت الظن حني   )الليل و النهار حىت تعبد الالت و العزى

 ِديِن الَْحقِّ ِلُيظِْهَرُه َعلَى الدِّيِن كُلِِّه وَ    ى َوُهَو الَِّذي اَْرَسلَ َرُسولَُه ِباْهلُدَ (انزل اهللا تعاىل  
انه سيكون من ذلك ما شاء اهللا    ( ان ذلك تام قال  )٣٣: التوبة*  لَْو كَِرَه الُْمْشِركُونَ 

مث يبعث اهللا رحيا طيبة فتوىف كل من يف قلبه مثقال من خردل من اميان فيبقى من ال   
و عن عمران بن حصني عن النيب صلى اهللا عليه و   ) فيه فريجعون اىل دين آبائهم ريخ

و  )ال يزال طائفة من اميت يقاتلون على احلق حىت يقاتل آخرهم املسيح  ( سلم قال
لن يربح هذا الدين قائما يقاتل      (عن جابر ابن مسرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  

امر قال مسعت رواه مسلم و عن عقبة بن ع )عليه عصابة املسلمني حىت تقوم الساعة  
ال يزال عصابة من اميت يقاتلون على امر اهللا      ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

فقال  )قاهرين لعدوهم ال يضرهم من خالفهم حىت تأتيهم الساعة و هم على ذلك 
عبد اهللا بن عمر اجل مث يبعث اهللا رحيا كريح املسك مسها مس احلرير ال تترك انسانا  

بة من اميان االّ قبضته مث يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة رواه       يف قلبه مثقال ح  
مسلم و روى مسلم ايضا عن عبد اهللا بن عمر و قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و   

 و ذكر احلديث و فيه ان عيسى يقتل    )خيرج الدجال يف اميت فيمكث اربعني   ( سلم
قى شرار الناس اىل ان قال و يتمثل   الدجال و ذكر الريح و قبض ارواح املؤمنني و يب
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هلم الشيطان فيقول اال تستجيبون فيقولون ما ذا تأمرنا فيأمرهم بعبادة االوثان و ذكر     
احلديث اقول يف هذه االحاديث الصحيحة ابني داللة على بطالن مذهبكم و هي ان     

ام انفس  مجيع هذه االحاديث مصرحة بان االصنام ال تعبد يف هذه االمة االّ بعد اخنر
مجيع املؤمنني آخر الدهر و ذلك ان النيب صلى اهللا عليه و سلم ذكر عبادة االوثان و 
اهنا كائنة فعرضت عليه الصديقة مفهومها من اآلية الكرمية ان دين حمّمد صلى اهللا عليه         
و سلم ال يزال ظاهرا على الدين كله و ذلك ان عبادة االصنام ال تكون مع ظهور    

 صلى اهللا عليه و سلم مراده يف ذلك و اخربها ان مفهومها من اآلية حق       الدين فبني هلا 
و ان عبادة االصنام ال تكون االّ بعد اخنرام انفس مجيع املؤمنني و اما قبل ذلك فال و  
هذا خبالف مذهبكم فان الالت و العزى عبدت على قولكم يف مجيع بالد املسلمني من 

 من ان ظهر قولكم هذا من قريب مثان سنني قرون متطاولة و مل يبق االّ بالدكم
فزعمتم ان من وافقكم على مجيع قولكم فهو املسلم و من خالفكم فهو الكافر و هذا  
احلديث الصحيح و هو يبني بطالن ما ذهبتم اليه ملن له اذن واعية و ايضا يف حديث       

ملسيح الدجال عمران ان الطائفة املنصورة ال تزال تقاتل على احلق حىت يقاتل آخرهم ا
و كذلك حديث عقبة ان العصابة يقاتلون على احلق و اهنم ال يزالون قاهرين لعدوهم  
حىت تأتيهم الساعة و هم على ذلك و معلوم ان الدجال غاية ما يدعوهم اليه عبادة غري  
اهللا تعاىل فاذا كان ان عبادة غري اهللا تعاىل ظاهرة يف مجيع بالد املسلمني فما فائدة فتنة    

لدجال اليت حذر عنها مجيع االنبياء اممهم و كذلك نبينا صلى اهللا عليه و سلم حذر      ا
من فتنته و اين العصابة الذين يقاتلون على احلق الذين آخرهم يقاتل الدجال عن قتال   
هؤالء املشركني على زعمكم الذين جيعلون مع اهللا اهلة اخرى أتقولون خفيون ففي      

تقولون مستضعفون ففي هذه االحاديث اهنم قاهرين   هذه االحاديث اهنم ظاهرين أ
لعدوهم أتقولون يأتون زمن الدجال ففي هذه االحاديث اهنم ما زالوا و ال يزالون  
أتقولون اهنم انتم فانتم مدتكم قريبة من مثان سنني اخربونا من قال هذا القول قبلكم          

يكم و البيان لفساد هذا و اهللا اعظم الرد عل) ففي(حىت نصدقكم و االّ فلستم هم   
قولكم فصلوات اهللا و سالمه على من اتى بالشريعة الكاملة اليت فيها بيان ضالل كل  
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ضال و كذلك يف حديث عبد اهللا بن عمر و ان الشيطان بعد اخنرام انفس املؤمنني        
يتمثل للناس يدعوهم ايل االستجابة فيقولون له فما ذا تأمرنا فيأمرهم بعبادة االوثان  

ان ان بالد املسلمني حجازا و مينا و شاما و شرقا و غربا امتألت من االصنام و    فاذا ك
عبادهتا على زعمكم فما فائدة االخبار هبذه االحاديث ان االوثان ال تعبد االّ بعد ان          
يتوىف اهللا سبحانه و تعاىل كل من يف قلبه حبة خردل من اميان و ما فائدة قتال الدجال 

االزمان املتطاولة من قريب ستمائة سنة او سبعمائة سنة ما    آخر الزمان و يف هذه 
فَِانََّها الَ    (يقاتلون اهل االوثان و االصنام على زعمكم و اهللا كما قال تبارك و تعاىل      

 و يف هذه )٤٦: احلج*  لَِكْن َتْعَمى الْقُلُوُب الَِّتي ِفي الصُُّدورِ     َتْعَمى اْالَْبَصاُر وَ 
لسنة كفاية ملن قصده اتباع احلق و سلوك الصراط املستقيم و  الوجوه اليت ذكرنا من ا

لَْو اَنََّنا َنزَّلَْنآ ِالَْيِهُم   َو(اما من اعماه اهلوى و رؤية النفس فهو كما قال جلّ و عال 
وا ِاالَّ اَنْ  قُُبالً َما كَاُنوا ِلُيْؤِمنُ   َحَشْرَنا َعلَْيِهْم كُلَّ َشْيءٍ  كَلََّمُهُم الَْمْوَتى وَ   الَْملَِئكَةَ َو
رض على من خالف الشرع و نسأله باهللا الذي ال ت و حنن نع)١١١: االنعام*  َيَشآَء اُهللا

اله االّ هو ان يعطونا من انفسهم شرع اهللا الذي انزل على رسوله و بيننا و بينهم من   
و لكن  ارادوا من علماء االمة و هلم علينا عهد اهللا و ميثاقه ان كان احلق معهم لنتبعنهم     

من اعجب العجاب استدالل بعضكم بقصة قدامة بن مظعون و من معه حيث استحلوا        
*  َعِملُوا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما طَِعُموا لَْيَس َعلَى الَِّذيَن اََمُنوا َو(اخلمر متأّولني قوله 

 و االّ   و ان عمر مع مجيع الصحابة امجعوا اهنم ان رجعوا و اقروا بالتحرمي   )٩٣: املائدة
حترمي اخلمر معلوم بالضرورة من دين االسالم من الكتاب و السنة و مجيع     ) فاقول(قتلوا 

علماء االمة و مع هذا امجع املهاجرون و االنصار و كل مسلم يف زمنهم على حترميه و   
و ) و كل هذا(االمام ذلك الوقت جلميع االمة امام واحد و الدين يف هناية الظهور    

 اخلمر مل يكفرهم عمر و ال احد من الصحابة االّ ان عاندوا بعد ان      الذين استحلوا 
يدعوهم االمام و يبني هلم بيانا واضحا ال لبس فيه فان عاندوا بعد اقامة احلجة من    
الكتاب و السنة و امجاع االمة االمجاع القطعي و االمام العدل الذي امجعت امامته   

هم حد القتل و مع هذا كله جتعلون من   مجيع االمة فان عاندوا بعد ذلك اقيم علي  
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خالفكم يف مفاهيمكم الفاسدة اليت ال جيوز ملن يؤمن باهللا و اليوم اآلخر ان يتبعكم      
دكم فيها كافرا و حتتجون هبذه القصة بل و اهللا لو احتج هبا حمتج عليكم و     لعليها و يق

حتجاجكم هبا جعل سبيلكم سبيل الذين استحلوا اخلمر لكان اقرب اىل الصواب من ا   
على من خالفكم جعلتم انفسكم كعمر يف مجيع املهاجرين و االنصار فانا هللا و انا اليه  
راجعون ما اطمها من بلية و من العجائب ايضا احتجاجكم بعبارة الشيخ اليت يف  
االقناع ان من قال ان عليا اله و ان جربيل غلط فهذا كافر و من مل يكفره فهو كافر  

و هل يشك مسلم ان من قال مع اهللا اهلا آخر ال علي و ال غريه انه  فيا عجب العجب 
مسلم و هل يشك مسلم ان من قال ان الروح االمني صرف النبوة عن علي اىل حمّمد  
صلى اهللا عليه و سلم ان هذا مسلم و لكن انتم تنقلون ان من قال علي اله اىل من     

ه اله فتلبسون على اجلهال فلم مل يقل    مسيتم انتم انه اله و من فعل كذا و كذا فهو جاعل       
اهل العلم ان من يسأل خملوقا شيئا فقد جعله اهلا او من نذر له او من فعل كذا و كذا   
و لكن هذه تسميتكم اليت اخترعتموها من بني سائر اهل العلم و محلتم كالم اهللا تعاىل   

مفاهيمكم الفاسدة و رسوله صلى اهللا عليه و سلم و كالم اهل العلم رمحهم اهللا على 
 .فانا هللا و انا اليه راجعون

 و لنذكر شيئا مما ذكره بعض اهل العلم يف صفة مذهب املشركني     }فصل{
الذين كذبوا الرسل صلوات اهللا و سالمه عليهم قال ابن القيم كان الناس على اهلدى و      

 اول من دين احلق فكان اول من كادهم الشيطان بعبادة االصنام و انكار البعث و كان
كادهم من جهة العكوف على القبور و تصوير اهلها كما قصه اهللا عنهم يف كتابه    

*  َنْسًرا َيُعوَق َو الَ َيُغوثَ َو الَ ُسواًعا وَ  الَ َتذَُرنَّ َوّداً َو الَ َتذَُرونَّ آِلَهَتكُْم َو(بقوله 
كوا اوحى ابن عباس هذه امساء رجال صاحلني من قوم نوح فلما هل) قال ()٢٣: نوح

الشيطان اىل قومهم ان انصبوا اىل جمالسهم اليت كانوا عليها جيلسون انصابا و مسوها 
فارسل اهللا هلم  ) انتهى(بامسائهم ففعلوا فلم تعبد حىت هلك اولئك و نسخ العلم عبدت   

نوحا بعبادة اهللا وحده فكذبوه فاهلكهم اهللا بالطوفان مث ان عمرو بن عامر اول من غري     
هيم عليه السالم و استخرج اصنام قوم نوح من شاطئ البحر و دعى العرب     دين ابرا
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اىل عبادهتا ففعلوا مث ان العرب بعد ذلك مبدة عبدوا ما استحسنوا و نسوا ما كانوا عليه 
و استبدلوا بدين ابراهيم عبادة االوثان و بقى فيهم من دين ابراهيم تعظيم البيت و      

ها لبيك ال شريك لك االّ شريكا هو لك متلكه و ما     احلج و كانت نزار تقول يف تلبيت   
ملك اىل ان قال و كان الهل كل واد صنم يعبدونه مث بعث اهللا حممدا صلى اهللا عليه و  
سلم بالتوحيد قالت قريش اجعل االهلة اهلا واحدا ان هذا لشئ عجاب و كان الرجل   

با و جعل الثالثة اثايف    اذا سافر فرتل مرتال اخذ اربعة احجار فنظر احسنها فاختذه ر    
 فاذا ارحتل تركه فاذا نزل مرتال آخر فعل مثل ذلك و روى حنبل عن رجا    هلقدر

العطاردي قال كنا نعبد احلجر يف اجلاهلية فاذا وجدنا حجرا هو احسن منه نلقي ذلك       
و نأخذه فاذا مل جند حجرا مجعنا حفنة من تراب مث جئنا بغنم فحلبناها عليه مث طفنا به 

ن ايب عثمان النهدي قال كنا يف اجلاهلية نعبد حجرا فسمعنا مناديا ينادي يا اهل و ع
الرحال ان ربكم هلك فالتمسوا ربا فخرجنا على كل صعب و ذلول فبينما حنن      
كذلك نطلب اذا حنن مبناد ينادي اّنا قد وجدنا ربكم او شبهه فاذا حجر فنحرنا عليه      

 عليه و سلم مكة وجد حول البيت ثالثة مائة و  اجلزر و ملا فتح رسول اهللا صلى اهللا
ستني صنما فجعل يطعن بقوسه يف وجوهها و عيوهنا و يقول جاء احلق و زهق الباطل  
و هي تتساقط على وجوهها مث امر هبا فاخرجت من املسجد و حرقت قال تالعب 

املوتى الشيطان باملشركني له اسباب عديدة فطائفة دعاهم اىل عبادهتا من جهة تعظيم   
الذين صوروا تلك االصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح و بعضهم اختذوها      
بزعمهم على صور الكواكب املؤثرة يف العامل عندهم و جعلوا هلا بيوتا و سدنة و     
حجابا و حجا و قربانا و من عبادة االصنام عبادة الشمس زعموا اهنا ملك من املالئكة  

 القمر و الكواكب و تكون املوجودات السفلية كلها     هلا نفس و عقل و هي اصل نور 
عندهم منها و هي عندهم ملك الفلك فتستحق التعظيم و السجود و من شريعتهم يف      
عبادهتا اهنم اختذوا هلا صنما و له بيت خاص يأتون ذلك البيت و يصلون فيه هلا ثالث         

و يدعونه و هم اذا مرات يف اليوم و يأتيه اصحاب العاهات فيصلون له و يصومون له  
) و طائفة اخرى(طلعت الشمس سجدوا كلهم هلا و اذا غربت و اذا توسطت الفلك 



- ٧٣ - 

لقمر صنما و زعموا انه يستحق التعظيم و العبادة و اليه تدبري هذا العامل السفلي  ااختذوا 
و يعبدونه و يصلون له و يسجدون و يصومون له اياما معلومة من كل شهر مث يأتون        

عام و الشراب و الفرح و منهم من يعبد اصناما اختذوها على صور الكواكب   اليه بالط
و بنوا هلا هياكل و متعبدات لكل كوكب منها هيكل خيصه و صنم خيصه و عبادة        
ختصه و كل هؤالء مرجعهم اىل عبادة االصنام الهنم ال يستمر هلم طريقة اىل شخص    

من يعبد النار    ) و منهم (ان قال  خاص على كل شكل ينظرون اليه و يعكفون عليه اىل    
هلا معبودة و بنوا هلا بيوتا كثرية و جعلوا هلا احلجاب و اخلزنة حىت ال   احىت اختذوها 

يدعوها ختمد حلظة و من عبادهتم اهنم يطوفون هبا و منهم من يلقي نفسه فيها تقربا 
 صائمني هلا و اليها و منهم من يلقي ولده فيها متقربا اليها و منهم عباد زهاد عاكفني 

هلم يف عبادهتا اوضاع ال خيلون هبا و من الناس طائفة تعبد املاء و تزعم انه اصل كل  
شئ و هلم يف عبادته امور ذكرها منها تسبيحه و حتميده و السجود له و من الناس 
طائفة عبدت احليوان منهم من عبد البقر و منهم من عبد اخليل و منهم من عبد البشر           

اَلَْم اَْعَهْد ِالَْيكُْم َيا َبِني  (بد الشجر و منهم من عبد الشيطان قال تعاىل و منهم من ع
*  اَِن اْعُبُدوِني َهذَا ِصَراطٌ ُمْسَتِقيمٌ    َو*آَدَم اَنْ الََتْعُبُدوا الشَّْيطَانَ ِانَُّه لَكُْم َعُدّو ُمِبٌني    

دسا عن العيوب  قال و منهم من يقر ان للعامل صانعا فاضال حكيما مق   )٦١-٦٠: يس
و النقائص قالوا و ال سبيل لنا اىل الوصول اليه االّ بالوسائط فالواجب علينا ان نتقرب      
اليه بتوسطات الروحانيات القريبة منه فنحن نتقرب اليهم و نتقرب هبم اليه فهم اربابنا   

هللا زلفى  و آهلتنا و شفعاؤنا عند رب االرباب و اله اآلهلة فما نعبدهم االّ ليقربونا اىل ا      
فحينئذ نسأل حاجاتنا منهم و نعرض احوالنا عليهم و نصبوا يف مجيع امورنا فيشفعون      
اىل اهلنا و اهلهم و ذلك ال حيصل االّ باستمداد من جهة الروحانيات و ذلك بالتضرع و 
االبتهال من الصلوات هلم و الزكاة و ذبح القرابني و البخورات و هؤالء كفروا   

ءت هبا مجيع الرسل احدمها عبادة اهللا وحده ال شريك له و الثاين  باالصلني الذين جا
االميان برسله و ما جاؤا به من عند اهللا تصديقا و اقرارا و انقيادا و هذا مذهب      
املشركني من سائر االمم قال و القرآن و الكتب االهلية مصرحة ببطالن هذا الدين و        
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غريه مثال له و ندا له و شبها فان اهل   ان جيعل ىكفر اهله قال فان اهللا سبحانه ينه
الشرك شبهوا من يعظمونه و يعبدونه باخلالق و اعطوه خصائص االهلية و صرحوا انه     

على آهلتكم و صرحوا بانه اله معبود    اله و انكروا جعل االهلية اهلا واحدا و قالوا اصربوا  
 من خصائص يرجى و خياف و يعظم و يسجد له و تقرب له القرابني اىل غري ذلك

 و )٢٢: البقرة*  فَالَ َتْجَعلُوا هللا اَْنَداداً  (العبادة اليت ال تنبغي االّ هللا تعاىل قال اهللا تعاىل   
 فهؤالء جعلوا )١٦٥: البقرة*   اَْنَداًداِمَن النَّاِس َمْن َيتَِّخذُ مِِْن ُدوِن اِهللا َو(قال 

) قال(ن و ند نده اي مثله و شبهه   املخلوقني مثال للخالق و الند الشبه يقال فالن ند فال  
ابن زيد االهلة اليت جعلوها معه و قال الزجاج اي ال جتعلوا هللا امثاال و نظراء و منه      

النُّوَر  َجَعلَ الظُّلَُماِت وَ  اْالَْرَض َو  الَِّذي َخلََق السََّمَواِت وَ  اَلَْحْمُد ِهللا(قوله عّز و جلّ 
 اي يعدلون به غريه فيجعلون له من )١: االنعام*  ْم َيْعِدلُونَثُمَّ الَِّذيَن كَفَُروا ِبَربِّهِ 

ابن عباس رضي اهللا عنهما يريد يعدلوا يب من خلقي االصنام ) قال(ه عدال و شبها قخل
اعلم انه خالق ما ذكره يف هذه  ) قال الزجاج(و احلجارة بعد ان اقروا بنعميت و ربوبييت   

م ان الكفار جيعلون له عدال و العدل التسوية يقال      اعلواآلية و ان خالقها ال شيئ مثله   
ابن عباس رضي اهللا   ) قال ()ايمِ  َسهُ  لَُملَْع َتلْهَ (عدل الشيئ بالشيئ اذا ساواه قال تعاىل 

تعاىل عنهما شبها ومثال هو ومن يساميه وذلك نفي للمخلوق ان يكون مشاهبا للخالق 
 و  )ٌدَحا اًَوفُ كُُه لَ  ْنكُ َيْم لََو(و من هذا قوله و مماثال له حبيث يستحق العبادة و التعظيم  

امنا قصد به نفي ان يكون له شريك او معبود يستحق العبادة    )ئٌْي َشِهِلثِْم كََسْيلَ(قوله 
هذا الشبيه هو الذي ابطل نفيا و هنيا هو اصل شرك العامل و عبادة االصنام   و التعظيم و

لم ان يسجد ملخلوق مثله او حيلف او يقول ما شاء  و هلذا هنى النيب صلى اهللا عليه و س
كالم ابن  ) انتهى(اهللا و شئت و حنو ذلك حذرا من هذا التشبيه الذي اصل شرك العامل 

القيم ملخصا و امنا نقلنا هذا لتعلموا صفة شرك املشركني و لتعلموا ان هذه االمور اليت      
ا زعمتم انه الشرك االكرب  تكفرون هبا و خترجون املسلم هبا من االسالم ليست كم

شرك املشركني الذين كذبوا مجيع الرسل يف االصلني و امنا هذه االفعال اليت تكفرون   
هبا من فروع هذا الشرك و هلذا قال من قال من العلماء اهنا شرك و مساها شركا عدها    
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لشرك االصغر و منهم من مل يسمها شركا و ذكرها يف احملرمات و منهم من عد      ايف 
ضها يف املكروهات كما هو مذكور يف مواضعه من كتب اهل العلم من طلبه وجده      بع

 .و اهللا سبحانه جينبنا و مجيع املسلمني مجيع ما يغضبه آمني و احلمد هللا رّب العاملني 
و لنختم هذه الرسالة بشيئ مما ذكره النيب صلى اهللا عليه و سلم و  } فصل{
 .صفة املسلم

 جربيل عليه السالم سأل النيب صلى اهللا عليه       احلديث االول حديث عمر ان    
ان تشهد ان ال اله االّ اهللا و انّ حمّمدا رسول اهللا و تقيم   (و سلم عن االسالم قال 

 قال  )الصالة و تؤيت الزكاة و تصوم رمضان و حتج البيت ان استطعت اليه سبيال         
كتبه و رسله و  ان تؤمن باهللا و مالئكته و    ( قال )فاخربين عن االميان  (صدقت قال 

 قال صدقت قال فاخربين عن االحسان قال )اليوم اآلخر و تؤمن بالقدر خريه و شره
) اىل آخر احلديث    (قال صدقت   )ان تعبد اهللا كأنك تراه فان مل تكن تراه فانه يراك        (

 .رواه مسلم و رواه البخاري مبعناه )هذا جربيل جاءكم يعلمكم دينكم ( و فيه
عمر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا  احلديث الثاين عن ابن  

بين االسالم على مخس شهادة ان ال اله االّ اهللا و انّ حمّمدا رسول اهللا (عليه و سلم يقول 
 .رواه البخاري و مسلم )و اقام الصالة و ايتاء الزكاة و حج البيت و صوم رمضان  

ا قال قدم وفد لصحيحني عن ابن عباس رضي اهللا عنهمااحلديث الثالث يف  
عبد القيس على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالوا يا رسول اهللا انا ال نستطيع ان          
نأتيك االّ يف شهر حرام و بيننا و بينك هذا احلي من كفار مضر فامرنا بامر فصل خنرب         

 اتدرون ما االميان باهللا  (به من ورائنا و ندخل به اجلنة فامرهم باالميان باهللا وحده قال  
شهادة ان ال اله االّ اهللا و انّ حمّمدا رسول اهللا و  ( قالوا اهللا و رسوله اعلم قال )وحده

و قال   )اقام الصالة و ايتاء الزكاة و صيام رمضان و ان تعطوا من املغنم اخلمس     
 .)احفظوهن و اخربوا هبن من ورائكم(

عليه و سلم احلديث الرابع عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ان النيب صلى اهللا  
انك تأيت اقواما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه     (ملا بعث معاذا اىل اليمن قال  
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شهادة ان ال اله االّ اهللا و انّ حمّمدا عبده و رسوله فان هم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان اهللا 
افترض عليهم مخس صلوات يف كل يوم و ليلة فان هم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان اهللا          

 .رواه البخاري ) عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد اىل فقرائهم افترض
احلديث اخلامس عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم        

امرت ان اقاتل الناس حىت يشهدوا ان ال اله االّ اهللا و انّ حمّمدا رسول اهللا و      (
ماءهم و امواهلم االّ حبق  صالة و يؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مين د     اليقيموا 

 .رواه البخاري و مسلم )االسالم و حساهبم على اهللا
احلديث السادس عن ايب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

امرت ان اقاتل الناس حىت يقولوا ال اله االّ اهللا فاذا قالوها عصموا مين   (عليه و سلم 
رواه البخاري و مسلم و رواه امحد  )م على اهللادماءهم و امواهلم االّ حبقها و حساهب  

و انّ حمّمدا رسول اهللا و يقيموا الصالة و يؤتوا    (و ابن ماجة و ابن خزمية بزيادة  
 .) امواهلم و دمائهم ّيالزكاة مث قد حرم عل 

احلديث السابع عن ايب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه ان رسول اهللا صلى اهللا     
اقاتل الناس حىت يشهدوا ان ال اله االّ اهللا و يؤمنوا يب و   امرت ان (عليه و سلم قال 

 .رواه مسلم )مبا جئت به فاذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم و امواهلم االّ حبقها 
احلديث الثامن حديث بريدة ابن احلصيب كان النيب صلى اهللا عليه و سلم     

اهل حصن فان  اذا حاصرمت اهل مدينة او (اذا بعث جيشا و ذكر احلديث و فيه 
 .احلديث رواه مسلم )لكم و عليهم ما عليكم شهدوا ان ال اله االّ اهللا فلهم ما   

احلديث التاسع عن املقداد بن االسود انه قال يا رسول اهللا أرأيت ان لقيت         
مين بشجرة   رجال من املشركني فقاتلين فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها مث الذ  

 فقلت يا رسول اهللا انه  )ال تقتله( اهللا بعد ان قاهلا قال  فقال اسلمت هللا أفاقتله يا رسول 
فإن قتلته فانه    ال تقتله (قطع احدى يدي مث قال ذلك بعد ان قطعها أفاقتله قال      

 رواه البخاري و )مبرتلتك قبل ان تقتله و انك مبرتلته قبل ان يقول كلمته اليت قال 
 .مسلم
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اله االّ اهللا فكيف  ما قال الاحلديث العاشر حديث اسامة و قتله الرجل بعد 
هال شققت عن    (تصنع بال اله االّ اهللا يوم القيامة فقال يا رسول اهللا امنا قاهلا تعوذا قال       

 قال اسامة حىت متنيت ان   )من لك بال اله االّ اهللا يوم القيامة   (و جعل يكرر عليه  )قلبه
الصحيحني لفظه عن مل اكن اسلمت االّ يومئذ و احلديث يف الصحيح حديث اسامة يف    

اسامة قال بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اىل احلرقة من جهينة فصبحنا القوم   
 فلما غشيناه قال ال اله االّ اهللا   رجال منهما و رجل من االنصار نعلى مياههم و حلقت ا

فكف عنه االنصاري فطعنته برحمي حىت قتلته فلما قدمنا بلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا           
فما زال يكررها حىت   )يا اسامة أقتلته بعد ان قال ال اله االّ اهللا      (عليه و سلم فقال يل  

و  )أفال شققت عن قلبه (متنيت اين مل اكن اسلمت قبل ذلك اليوم و يف رواية انه قال   
اسامة قال ال اقتل رجال يقول ال اله االّ روى ابن مردويه عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن 

 .قال فقال سعد بن مالك و انا و اهللا ال اقتل رجال يقول ال اله االّ اهللا ابدااهللا ابدا 
 عنه قال بعث رسول اهللا احلديث احلادي عشر عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل 

صلى اهللا عليه و سلم خالد بن الوليد رضي اهللا عنه اىل بين جذمية فدعاهم اىل االسالم   
 يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد يأسر و يقتل اىل  فلم حيسنوا ان يقولوا اسلمنا فجعلوا

اللّهّم  (ان قال فقدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرنا له فرفع يديه فقال     
 . مرتني رواه امحد و البخاري)اين ابرأ اليك مما فعل خالد 

احلديث الثاين عشر عن انس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا     
ما مل يغز حىت يصبح فاذا مسع اذانا امسك و ان مل يسمع اذانا اغار بعد ما يصبح غزا قو

رواه امحد و البخاري و عنه كان يغري اذا طلع الفجر و كان يستمع االذان فاذا مسع        
اذانا امسك و االّ اغار فسمع رجال يقول اهللا اكرب اهللا اكرب فقال رسول اهللا صلى اهللا    

 ) من النارخرجَت( مث قال اشهد ان ال اله االّ اهللا فقال  )على الفطرة(عليه و سلم 
 . رواه مسلميفنظروا اليه فاذا هو راعي معز

احلديث الثالث عشر عن عصام املزين قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم اذا   
 رواه امحد و )اذا رأيتم مسجدا او مسعتم مناديا فال تقتلوا احدا(بعث السرية يقول 
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 .الترمذي و ابن ماجةابوداود و 
يستعمل   إنه  (احلديث الرابع عشر عن ام سلمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم       

عليكم امراء فتعرفون و تنكرون فمن انكر فقد برئ و من كره فقد سلم و لكن من       
 .رواه مسلم ) ما صلّوا.ال(فقالوا يا رسول اهللا أفال نقاتلهم قال   )رضي و تابع 

ن انس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  احلديث اخلامس عشر ع 
من صلى صالتنا و اسلم و استقبل قبلتنا و اكل ذبيحتنا فذلك املسلم الذي له ذمة (

 .رواه البخاري )اهللا و رسوله فال ختفروا اهللا يف ذمته 
احلديث السادس عشر عن ايب سعيد يف حديث اخلوارج فقال ذو اخلويصرة      

 )ويلك الست احق اهل االرض ان يتقي اهللا( سلم اتق اهللا فقال للنيب صلى اهللا عليه و
ال لعله ان يكون  (مث قال مث وىل الرجل فقال خالد يا رسول اهللا اال اضرب عنقه قال 

 قال خالد و كم من مصل يقول بلسانه ما ليس يف قلبه فقال رسول اهللا صلى )يصلي
 . رواه مسلم)و ال اشق بطوهنم مل اؤمر ان انقب عن قلوب الناس   (اهللا عليه و سلم 

احلديث السابع عشر عن عبيد اهللا بن عدي بن اخليار ان رجال من االنصار  
حدثه انه اتى النيب صلى اهللا عليه و سلم يف جملس فساره يستأذنه يف قتل رجل من  

 )اليس يشهد ان ال اله االّ اهللا   (املنافقني فجهر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
اليس يشهد ان حمّمدا رسول  ( االنصاري بلى يا رسول اهللا و ال شهادة له فقال فقال
اولئك ( قال بلى و ال صالة له قال )اليس يصلي( قال بلى و ال شهادة له قال )اهللا

 . رواه الشافعي و امحد)الذين هنى اهللا عن قتلهم 
ى   احلديث الثامن عشر يف الصحيحني عن ايب هريرة رضي اهللا عنه قال ات    

اعرايب اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال دلين على عمل اذا عملته دخلت اجلنة قال       
تعبد اهللا و ال تشرك به شيئا و تقيم الصالة املكتوبة و تؤيت الزكاة املفروضة و تصوم  (

فلما وىل قال النيب    )و الذي نفسي بيده ال ازيد على هذا و ال انقص منه     ( قال )رمضان
 ).من سره ان ينظر اىل رجل من اهل اجلنة فلينظر اىل هذا  ( و سلم  صلى اهللا عليه

احلديث التاسع عشر عن عمران بن مرة اجلهين قال جاء رجل اىل النيب صلى  
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اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أرأيت ان شهدت ان ال اله االّ اهللا و انك رسول اهللا 
من الصديقني و (انا قال و صليت الصالة اخلمس و صمت رمضان و قمته فممن  

 .ام رواه ابن حبان و ابن خزمية يف صحيحه )الشهداء
احلديث العشرون عن العباس بن عبد املطلب قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

 .رواه مسلم) ذاق طعم االميان من رضي باهللا ربا وباالسالم دينا ومبحمد نبيا    (عليه وسلم 
من قال (يب صلى اهللا عليه و سلم احلديث احلادي و العشرون عن سعد عن الن

حني يسمع املؤذن يقول اشهد ان ال اله االّ اهللا وحده ال شريك له و انّ حمّمدا عبده و  
 . رواه مسلم)رسوله رضيت باهللا ربا و باالسالم دينا غفر له ذنبه   

احلديث الثاين و العشرون يف الصحيحني عن ايب هريرة رضي اهللا عنه قال قال        
االميان بضع و سبعون شعبة افضلها قول ال اله االّ اهللا و   (ى اهللا عليه و سلم رسول اهللا صل

 ).ادناها اماطة االذى من الطريق و احلياء شعبة من االميان   
احلديث الثالث و العشرون حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما مرض ابو طالب و  

 فيه ان النيب صلى اهللا عليه    جاءته قريش و جاءه النيب صلى اهللا عليه و سلم و ذكر احلديث و       
اريد منهم كلمة واحدة يقولوهنا تدين هلم هبا العرب و تؤدي اليهم هبا العجم  (و سلم قال 

ضون ثياهبم و  ف فقاموا فزعني ين)كلمة قولوا ال اله االّ اهللا  ( قالوا كلمة واحدة قال )اجلزية
 رواه امحد و   )٥: ص*  ا لََشْيٌء ُعَجاٌباََجَعلَ اْآلِلَهةَ ِالًَها َواِحًدا ِانَّ َهذَ     (هم يقولون 

 .النسائي و الترمذي و حسنه
احلديث الرابع و العشرون يف الصحيحني عن سعيد بن املسيب عن ابيه ملا      
حضرت ابا طالب الوفاة جاءه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوجد عنده ابا جهل و  

 فقال  )اهللا كلمة احاج لك هبا عند اهللا   اي عم قل ال اله االّ    ( امية فقال   أيب عبد اهللا بن
ابو جهل و عبد اهللا بن ايب امية اترغب عن ملة عبد املطلب فقال ابو طالب آخر كالمه    

 . ان يقول ال اله االّ اهللا بل على ملة عبد املطلب و اىب 
احلديث اخلامس و العشرون حديث ايب بكر الصديق قلت يا رسول اهللا ما    

من قبل مين الكلمة اليت   (ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جناة هذا االمر فقال رس
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 . رواه امحد)عرضت على عمي فردها فهي له جناة
احلديث السادس و العشرون عن عبادة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و    

من شهد ان ال اله االّ اهللا وحده ال شريك له و انّ حمّمدا عبده و رسوله و ان       (سلم 
 رسوله و كلمته القاها اىل مرمي و روح منه و ان اجلنة حق و النار عيسى عبد اهللا و

 . رواه البخاري و مسلم)حق ادخله اهللا اجلّنة على ما كان من العمل     
احلديث السابع و العشرون عن انس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ملعاذ     

دقا من قلبه االّ حّرمه  ما من احد يشهد ان ال اله االّ اهللا و انّ حمّمدا رسول اهللا ص  (
 )اذا يتكلوا( قال ؟ فيستبشروا الناسقال يا رسول اهللا أفال اخرب به) اهللا على النار 

 .فاخرب هبا معاذا عند موته رواه البخاري و مسلم
احلديث الثامن و العشرون عن عبادة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و      

 .رواه مسلم) ّمدا رسول اهللا حّرم اهللا عليه النار  من شهد ان ال اله االّ اهللا و انّ حم  (سلم 
احلديث التاسع و العشرون عن ايب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  

رواه البخاري ) ما من عبد قال ال اله االّ اهللا مث مات على ذلك االّ دخل اجلنة(سلم 
 .و مسلم

ى اهللا عليه و   احلديث الثالثون يف الصحيحني عن عتبان ان رسول اهللا صل   
 ).انّ اهللا حّرم على النار من قال ال اله االّ اهللا يبتغي هبا وجه اهللا       (سلم قال

احلديث احلادي و الثالثون عن ايب هريرة رضي اهللا عنه ان رسول اهللا صلى       
اذهب بنعلي هاتني فمن لقيت وراء هذا احلائط      (اهللا عليه و سلم اعطاه نعليه فقال   

 . رواه مسلم )اهللا فبشره باجلنةيشهد ان ال اله االّ  
احلديث الثاين و الثالثون عن ايب هريرة رضي اهللا عنه قلت يا رسول اهللا من   

اسعد الناس بشفاعيت من قال ال اله االّ اهللا خالصا من  (اسعد الناس بشفاعتك قال 
 .رواه البخاري )قلبه

ال  احلديث الثالث و الثالثون حديث ام سلمة و ذكر احلديث و فيه فق  
اشهد ان ال اله االّ اهللا و اين رسول اهللا ال يلقى اهللا     (رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
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 . رواه البخاري و مسلم )عبد هبما غري شاك فيحجب عن اجلنة 
احلديث الرابع و الثالثون عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال قال رسول  

 .رواه مسلم) ال اله االّ اهللا دخل اجلنة من مات و هو يعلم ان  (اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
احلديث اخلامس و الثالثون حديث انس يف الشفاعة و فيه قال النيب صلى اهللا      

فيخرج من النار من قال ال اله االّ اهللا و يف قلبه من اخلري ما يزن شعرية    ( عليه و سلم
زن برة مث خيرج من    مث خيرج من النار من قال ال اله االّ اهللا و يف قلبه من اخلري ما ي         

رواه البخاري و مسلم و يف  )قال ال اله االّ اهللا و يف قلبه من اخلري ما يزن ذرة  
 .الصحيح قريبا منه من حديث ايب سعيد و من حديث الصديق عن امحد  

من   (احلديث السادس و الثالثون حديث معاذ قال النيب صلى اهللا عليه و سلم      
 ).خل اجلنةكان آخر كالمه ال اله االّ اهللا د   

مفاتيح    (احلديث السابع و الثالثون عن معاذ عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  
 .رواه االمام امحد و البزار) اجلنة ال اله االّ اهللا  

احلديث الثامن و الثالثون عن ايب هريرة رضي اهللا عنه قام لنا رسول اهللا     
ل رسول اهللا صلى اهللا   صلى اهللا عليه و سلم فقام بالل فنادى باالذان فلما سكت قا    

 .رواه النسائي و ابن حبان يف صحيحه ) من قال مثل هذا يقينا دخل اجلنة  (عليه و سلم 
احلديث التاسع و الثالثون عن رفاعة اجلهين قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

اشهد عند اهللا ال ميوت عبد يشهد ان ال اله االّ اهللا و اين رسول اهللا (عليه و سلم 
 .رواه امحد) لبه مث يسدد اىل سلك اجلنةصادقا من ق

احلديث االربعون عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى      
اين العلم كلمة ال يقوهلا عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك        (اهللا عليه و سلم يقول 

 .رواه احلاكم ) االّ حّرم اهللا عليه النار ال اله االّ اهللا  
ربعون عن ايب هريرة رضي اهللا عنه مسعت رسول اهللا احلديث احلادي و اال 

حضر ملك املوت رجال ميوت فشق اعضاءه فلم جيده عمل ( صلى اهللا عليه و سلم يقول 
خريا مث شق قلبه فلم جيد فيه خريا مث فك حلييه فوجد طرف لسانه الصقا حبنكه يقول ال    
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 .بيهقي و ابن ايب الدنيا رواه الطرباين و ال )اله االّ اهللا فغفر له بكلمة االخالص   
 احلديث الثاين و االربعون حديث ايب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  

 قال يا  قال موسى ايا رّب علمين شيئا اذكرك و ادعوك به قال قل ال اله االّ اهللا(
رب كل عبادك يقولون هذا قال قل ال اله االّ اهللا قال امنا اريد شيئا ختصين به قال يا           

) لو ان السموات السبع و االرضني السبع يف كفة مالت هبن ال اله االّ اهللا      موسى 
 .رواه ابن السين و احلاكم و ابن حبان يف صحيحيهما 

احلديث الثالث و االربعون عن ايب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال قال رسول اهللا       
ل ذلك ما  ب يصيبه ق من قال ال اله االّ اهللا نفعته يوما من دهره      (صلى اهللا عليه و سلم   

 .رواه ابن حبان و الطرباين و البزار و رواته رواة الصحيح) اصابه
احلديث الرابع و االربعون عن عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا    

اال اخربكم بوصية نوح ابنه فقال يا بّين اين اوصيك باثنني اوصيك       (عليه و سلم 
وضعت يف كفة و وضعت السموات و االرض يف كفة بقول ال اله االّ اهللا فاهنا لو  

احلديث رواه البزار و  ) صمتهن حىت ختلص اىل اهللاقلرجحت هبن و لو كانت حلقة ل
 .النسائي و احلاكم

احلديث اخلامس و االربعون عن عبد اهللا بن عمر و عن النيب صلى اهللا عليه  
 وحده ال شريك له له امللك    خري ما قلت انا و النبيون من قبلي ال اله االّ اهللا        (و سلم

 .رواه الترمذي) و له احلمد و هو على كل شيئ قدير
احلديث السادس و االربعون عن ايب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا     

جددوا اميانكم قالوا يا رسول اهللا و كيف جندد امياننا قال  (صلى اهللا عليه و سلم 
 .ه امحد و الطرباين روا)اكثروا من قول ال اله االّ اهللا  

احلديث السابع و االربعون عن عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا   
سيخلص رجل من اميت على رؤس اخلالئق يوم القيامة فينشر عليه    (عليه و سلم 

تسعة و تسعون سجال كل سجل منها مد البصر مث يقول اتنكر من هذا شيئا 
 رب فيقول ألك عذر فيقول ال يا رب فيقول اظلمك كتبيت احلافظون فيقول ال يا 
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اهللا تبارك و تعاىل ان لك عندنا حسنة فانه ال ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة فيها  
اشهد ان ال اله االّ اهللا و اشهد ان حمّمدا عبده و رسوله فيقول احضروه فيقول يا        

الت يف رّب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت قال فانك ال تظلم فتوضع السج
كفة و البطاقة يف كفة فطاشت السجالت و ثقلت البطاقة فال يثقل مع اسم اهللا  

 رواه الترمذي و حسنه و ابن ماجة و البيهقي و ابن حبان يف صحيحه و احلاكم  )شيئ
 .و قال على شرط مسلم

احلديث الثامن و االربعون عن عبد اهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و      
رواه  ) ه ال اله االّ اهللا ليس بينها و بني اهللا حجاب حىت ختلص اليه   و في(سلم حديث 

 .الترمذي
احلديث التاسع و االربعون عن حذيفة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال      

يدرس االسالم كما يدرس وشي الثوب حىت ال يدري ما صيام و ال صدقة و ال  (
 يف ليلة فال يبقى      عّز و جلّ  على كتاب اهللا  ىيسرل و  و ال صدقةصالة و ال نسك 
 الشيخ الكبري و العجوز يقولون  ، وبقى طوائف من الناستية و آيف االرض منه 

 عنهم  تغين صلة ما   له فقال )باءنا على هذه الكلمة ال اله االّ اهللا فنحن نقوهلا         آادركنا 
عرض عنه    فا؟ال اله االّ اهللا و هم ال يدرون ما صيام و ال صالة و ال صدقة و ال نسك  

ها عليه ثالثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة مث اقبل عليه يف الثالثة فقال يا        رّدمثّ حذيفة 
صلة تنجيهم من النار يا صلة تنجيهم من النار يا صلة تنجيهم من النار رواه ابن ماجة 

 .و احلاكم يف صحيحه و قال هذا حديث على شرط مسلم
نه قال قال رسول اهللا صلى    احلديث اخلمسون عن انس بن مالك رضي اهللا ع    

ثالث من اصل االميان الكف عمن قال ال اله االّ اهللا ال تكفره     (اهللا عليه و سلم 
 .احلديث رواه ابو داود  ) بذنب و ال خترجه من االسالم بعمل  

احلديث احلادي و اخلمسون عن عبد اهللا بن عمرو ان النيب صلى اهللا عليه و        
 اهللا ال تكفروهم بذنب فمن كفر اهل ال اله االّ         كفوا عن اهل ال اله االّ     (سلم قال  

 .رواه الطرباين) اهللا فهو اىل الكفر اقرب 
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احلديث الثاين و اخلمسون يف الصحيحني عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا             
 و يف   )سباب املسلم فسوق و قتاله كفر  (تعاىل عنه ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال     

ال يرمي رجل رجال   ( ذر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم      الصحيحني ايضا من حديث ايب   
 و يف )بالفسوق و ال يرميه بالكفر االّ ارتدت عليه ان مل يكن صاحبها كذلك   

من قذف مؤمنا بالكفر (الصحيحني عن ثابت بن الضحاك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم   
ن حديث عبد اهللا بن و يف الصحيح من حديث ايب هريرة رضي اهللا عنه و م   ) فهو كقتله 

اميا رجل قال الخيه يا   (عمر رضي اهللا عنهما ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال    
و اهللا سبحانه و تعاىل اعلم و نسأله من فضله ان خيتم لنا        ) كافر فقد باء به احدمها  

 .باالسالم
 

 يقول مصحح مطبعة خنبة االخبار
 الفقري اىل اهللا تعاىل حمّمد هباء الدين

مت طبع هذا الكتاب املسمى بالصواعق االهلية يف الرد على الوهابية تأليف    
العامل العالمة احلرب البحر الفهامة الشيخ سليمان بن عبد الوهاب النجدي عم اهللا ثراه     
بصبيب الرمحة و افاض عليه سجال االحسان و النعمة على ذمة السيدين اجلليلني   

املآثر اجلليلة فضلي زاده السيد عبد الرزاق افندي  احلسيبني النسيبني صاحب الفضيلة و 
النقشبندي القادري اجملددي و صاحب الفضيلة و السيادة السيد حممود افندي 
النقشبندي اخلالدي و كان هذا الطبع اجلميل و الشكل البديع اجلليل مبطبعة خنبة          

مة العظمى و املفاخر  و املآثر البهية و النعاالخبار ملحوظا بنظر مالكها ذي اليد الطوىل
اجللية العامل النحرير الفيلسوف الشهري ذي الرأي احلميد و الفكر السديد سيدنا و    
موالنا السيد حممد رشيد جنل سيد بالد العراق و عاملها الذي شهدت بفضله اآلفاق        
املرحوم السيد داود افندي السعدي يف اواسط شهر ذي احلجة من عام ثلثمائة و ستة      

 . من هجرة من له العّز و الّشرف صلّى اهللا عليه و سلم بعد االلف
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 َسْيُف الَْجبَّاِر
 الَْمْسلُولْ َعلَى اْالَْعَداِء اْالَْبَراْر

 
  هـ١٢٦٥
 
 

 تأليف لطيف
 سيف اهللا املسلول معني احلق

 موالنا شاه فضل رسول القادري البدايوين
 .) هـ١٢٨٩املتويف (قدس سره العزيز 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 سيف اجلار

احلمد هللا رب العاملني و الصلوة و السالم على سيد املرسلني شفيع املذنبني  
 .حممد و آله الطيبني و اصحابه الطاهرين

اما بعد فقد ورد الصحيفة الردية اعين الرسالة الوهابية النجدية ضحوة اجلمعة    
م و بيت اهللا املكرم و جند شياطني النجد  حبرم اهللا احملتر١٢٣١سابع شهر احملرم سنة 

اليها قاصدة على نيات خبيثة و عزائم فاسدة و االخبار موحشة غري راشدة و ما فعلوا   
بالطائف من القتل و النهب و السىب و هدم مسجد عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه 

اهللا شرفا بعد صلوة ينذر باساءة ادهبم يف البلد االمني فاجتمع علماء مكة املعظمة زادها 
اجلمعة عند باب الكعبة و اكبوا على مطالعة الرسالة النجدية ليحقق ما فيها من الغي و    

 .الضالل و امرين املدير و انا امحد بن يونس الباعلوي بكتابة ما قالوا رمحهم اهللا تعاىل 
قال النجدى اعلموا ان الشرك قد شاع يف هذا الزمان و ذاع و االمر قد آل      

 .)١٠٦: يونس * َوَما ُيْؤِمُن اَكْثَُرُهْم ِباِهللا ِاالَّ َوُهْم ُمْشِركُونَ(ما وعد اهللا و قال اىل 
يف هذا الكالم انواع من الفساد منها ان اآلية الكرمية بيان احلال ال        : قالوا

َمآ اَكْثَُر   َو(وعد يف االستقبال و كفى حجة على ذلك سوق املقال قال اهللا تعاىل   
َما َتْسئَلُُهْم َعلَْيِه ِمْن اَْجٍر ِانْ ُهَو ِاالَّ ِذكٌْر ِللَْعالَِمَني       َو*لَْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنَني  النَّاِس َو

َما   َو*ُهْم َعْنَها ُمْعِرُضونَ  اْالَْرِض َيُمرُّونَ َعلَْيَها وَ  كَاَيِّْن ِمْن آَيٍة ِفي السََّمَواِت وَ     َو*
 اَفَاَِمُنوا اَنْ َتأِْتَيُهْم غَاِشَيةٌ ِمْن َعذَاِب اِهللا اَْو  *ُهْم ُمْشِركُونَ  ِاالَّ َوُيْؤِمُن اَكْثَُرُهْم ِباِهللا 

 .)١٠٧-١٠٣: يوسف * ُهْم الَ َيْشُعُرونَ َتأِْتَيُهُم السَّاَعةُ َبْغَتةً وَ 
 ليس باملعىن الشرعي بل املراد  )يؤمن(و منها ان املراد باالميان يف قوله تعاىل   

قية اهللا تعاىل كما كان حال املشركني من قريش عن ابن عباس يف تفسري        منه قول خال
) ٣٨: الزمر *  اُهللاْالَْرَض لََيقُولُنَّ لَِئْن َساَلَْتُهْم َمْن َخلََق السََّمَواِت وَ  َو(هذه اآلية 
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 .فذلك امياهنم و هم يعبدون غريه فذلك شركهم اخرجه البخاري و غريه
الميان هو التصديق اورد املعتزلة هذه اآلية رداً على و ملا قال أهل السنة ان ا

أهل السنة على فهم اهنا تدل على اجتماع االميان مع الشرك مع ان الشرك ال جيتمع مع  
 .التصديق جبميع ما جاء به النيب صلّى اهللا عليه و سلّم فان التوحيد ايضا منها   

 الشرعي و هذا  فاجاب أهل السنة بان املراد باالميان ليس ههنا باملعىن
 .التفصيل مذكور يف كتب التفسري و العقائد 

فما قال امللعون النجدي تفسري بالرأى على خالف التفسري الصحيح املروي 
 .يف الصحاح و خالف و شذ من اجلماعة

ال تقوم الساعة حىت تلتحق قبائل     (و ظهر ما قال رسول اهللا : قال النجدي
 رواه الترمذي و عن عائشة  )ل من امىت االوثان  من أمىت باملشركني و حىت تعبد قبائ 

) ال يذهب الليل و النهار حىت تعبد الالت و العزى(قالت مسعت رسول اهللا يقول 
ُهَو الَِّذي اَْرَسلَ َرُسولَُه ِباْهلَُدى (فقلت يا رسول اهللا اين كنت الظن حني انزل اهللا 

ان ذلك ) ٣٣: التوبة*   َولَْو كَِرَه الُْمْشِركُونََوِديِن الَْحقِّ ِلُيظِْهَرُه َعلَى الدِّيِن كُلِّهِ  
انه سيكون ما شاء اهللا مث يبعث اهللا رحيا طيبة فتويف من كان يف قلبه  (سيكون باتا قال 

رواه مسلم  ) حبة من خردل من اميان فيبقى من ال خري فيه فريجعون اىل دين آبائهم 
 .فانا نرى عامة مؤمين هذا الزمان مشركني

يها الشقي الغيب الغوي ان كنت مستيقناً ان هذا الزمان هو الزمان ا: قالوا
املوعود يف هذه االحاديث فانت و ابوك و جندك على علمك قطعا ممن ال خري فيه و     
رجعوا اىل دين أبائهم و ليس يف قلبك و يف قلب جندك حبة من خردل من االميان فان        

يف فكيف تدعي االميان لك و البيك    من كان يف قلبه حبة من خردل من االميان فقد تو    
 .و جندك و كيف كان ابوك أمري املؤمنني

و حنن نقول كما قالت اجلماعة ان هذا حال اشرار الناس الذي ال تقوم  
الساعة االّ عليهم و ليس هو بزماننا قطعا فان شيئا من االيات الكربى مل توجد اآلن 

 .فنحن بفضل اهللا تعاىل نؤمن باهللا و رسوله 



- ٨٨ - 

فواحد يعبد النيب و متبعيه حيث يعتقدهم شفعائه و اوليائه و     :  النجديقال
 .هذا اقبح انواع الشرك 

معاذ اهللا ان يكون اعتقاد شفاعة النيب و متبعيه و واليتهم شركاً و     : قالوا
عبادة اما تفهم ايها امللعون ان االعتقاد الثابت بالقران كيف يكون شركاً قال اهللا تعاىل 

 ُيْؤُتونَ الزَّكَوةَ وَ   َمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّلَوةَ وَ   آالَِّذيَن  َرُسولُُه وَ  ِليُّكُُم اُهللا وَ ِانََّما وَ (
 * َمُنوا فَِانَّ ِحْزَب اِهللا ُهُم الَْغاِلُبونَ  آالَِّذيَن  َرُسولَُه َو َمْن َيَتَولَّ اَهللا وَ   َو*ُهْم َراِكُعونَ 

فََما َتْنفَُعُهْم َشفَاَعةُ   (ة و من بعدهم يف قوله تعاىل و اثبت الصحاب ) ٥٦-٥٥: املائدة
 )٧٤: التوبة * الَ َنِصريٍ  َما لَُهْم ِفي اْالَْرِض ِمْن َوِليٍّ وَ   َو(و  ) ٤٨: املدثر  * الشَّاِفِعَني

ثبوت الشفاعة و الوالية و النصرة للمؤمنني و اال ملا كان لنفي نفعها عن الكافرين عند   
 و هذا يذكر على سبيل التفصيل يف التفسري و العقائد يف ذيل قوهلم  قصد تقبيحهم معىن 

الشفاعة حقٌّ و البحث مع املعتزلة املنكرين و ثبت يف احلديث عن الضحاك قال قال يل 
ابن عباس احفظ عىن كل شيئ يف القران و ما هلم يف االرض من و يل و ال نصري فهو 

م و انصارهم فنقول كانَّ النجدي اقر بانه  للمشركني و اما املؤمنون فما اكثر شفعائه
 .ليس من املؤمنني و هذا صدق ال مرية فيه 

 * َوالَ ُيقَْبلُ ِمْنَها َشفَاَعةٌ  ( قال شاه عبد العزيز يف تفسري قوله تعاىل    :فائده
درينجا بايد دانست كه معتزله باين آيت در نفي شفاعت متسك ميكنند    ) ٤٨: البقرة
ت شفاعت نه خواهد شد ليكن منى فهمند كه درين آيت نفي   گويند كه روز قيام و مي

شفاعت از طرف كسى است كه هرگز شكر نعمت اهلى نكرده باشد و آن نيست    
 .مگر كافر و شفاعت در حق كافر باالمجاع مقبول نيست 

ايضا فيه آيات و حديث بسيار داللت بر وقوع شفاعت ميكنند پس          
 .ختصيص اين آيت البد است  
ه بيان كردند كه غري از كافر در حق مهه اهل معاصي حكم احاديث معترب

بشفاعت خواهد شد پس معلوم شد كه حمروم مطلق از شفاعت كافر است و بس 
مناسب مقام هم نفي مهني شفاعت است زيراكه اين كالم براى رد خيال فاسد اهل 
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عذاب كتاب و هم مشربان ايشان است كه مى دانند كه با وجود كفر بزرگان ما از 
 .خالص خواهند ساخت انتهى ملتقطا

 َو(و هو كان كفر مشركي زمن النيب حيث قال اهللا تعاىل   : قال النجدي
َيقُولُونَ َهُؤآلِء ُشفََعآُؤَنا ِعْنَد اِهللا قُلْ    الَ َيْنفَُعُهْم َو َيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اِهللا َما الَ َيُضرُُّهْم وَ  

 َتَعالَى َعمَّا ُيْشِركُونَ    الَ ِفي اْالَْرِض ُسْبَحاَنُه وَ   لَُم ِفي السََّمَواِت وَ   اَُتَنبُِّؤنَ اَهللا ِبَما الَ َيعْ  
الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِنِه اَْوِلَيآَء َما َنْعُبُدُهْم ِاالَّ      َو(و قال اهللا تعاىل   ) ١٨: يونس* 

ُهْم ِفيِه َيْخَتِلفُونَ ِانَّ اَهللا الَ َيْهِدي   ِفي َماِانَّ اَهللا َيْحكُُم َبْيَنُهمْ ى ِلُيقَرُِّبوَنا ِالَى اِهللا ُزلْفَ 
 ).٣: الزمر * َمْن ُهَو كَاِذٌب كَفَّاٌر

لعنة اهللا على الشقي الغوي الغيب يّدعي شيئاً و يستدل عليه بآية و      : قالوا
يذكر اآلية مع عدم مناسبة بينهما اصال و ال يستحيي و جيترأ على االفتراء على اهللا  

) َيْعُبُدونَ(عل الدعوى ان اعتقد شفاعة النيب شرك و عبادة و املذكور يف اآلية تعاىل ج
 فالقول بان )َما َنْعُبُدُهْم ِاالَّ ِلُيقَرُِّبوَنا ِالَى اهللاِ   (االّ ) َيقُولُونَ َهُؤآلِء ُشفََعآُؤَنا َو(و 

و ما جعلوه الشفاعة عبادة و شرك ال يثبت باآليات بل الشرك هو عبادة اآلهلة غري اهللا       
عذرا لعبادة غري اهللا فاخطؤا يف كونه سببا هلا فان غري واحد من ائمة التفسري صرحوا    
بان املشركني غلطوا و خبطوا حيث جعلوا احملبوبية و الشفاعة الثابتة للخواص سبباً 
لأللوهية و زعموا ان اهللا تعاىل جيعل احملبوب و الشفيع اهلا فقالوا جيب عبادة احملبوب و  

شفيع لصريورته اهلا ال عبادة اهللا العلي االكرب فاهنا ال تفيد لكونه يف غاية التعايل     ال
فالشرك هو جعل الشفيع اهلا و عبادته ال اعتقاد شفاعة النيب و متبعيه فانه من االميان بل   
و ال نفس اعتقاد شفاعة كافر مع انه باطل قطعا فان كل باطل ليس بشرك و ال اعتقاد  

كافر و ما ذكرنا هو حمصل اآليات ال ان الشفاعة يف نفسها عبادة و  شفاعة شفيع ل
اعتقاد شفاعة النيب شرك كما قال امللحد النجدي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا 
الصلوة و اتبعوا الشهوات فحملوا االلفاظ املستعملة املشتبهة على غري حمملها كما  

 يف قاطبة الشرائع خلواص البشر على غري    محلوا احملبوبية و الشفاعة اليت اثبتها اهللا تعاىل   
 .حمملها
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ال يقبل عبادة اهللا اال مضمومة بعبادهتم بل احلق يف غاية التعايل فال      : و قالوا
 .تقربا منه بل ال بد من عبادة هؤالء ليقربوا اىل اهللا زلفى  تفيد عبادته 

يه فهو فقد ثبت بالنصوص القرانية ان من اعتقد النيب و غريه ول   : قال النجدي
 .و ابو جهل يف الشرك سواء

 .مل يثبت هبا اصال بل النصوص تبطل ما ادعا كما بيناه : قالوا
فان ابا جهل و اخوانه مل يكفروا اال هبذا االعتقاد و ما كانوا  : قال النجدي

 ُهَو قُلْ َمْن ِبَيِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشْيٍء َو(يعتقدون اهلتهم مالك امللك كما قال اهللا تعاىل 
: املؤمنون *  َسَيقُولُونَِ ِهللا قُلْ فَاَنَّى ُتْسَحُرونَ*الَ ُيَجاُر َعلَْيِه ِانْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَ  ُيِجُري َو
٨٩-٨٨.( 

العجب ان احلق خيرج من افواههم و هم مع ذلك ال يهتدون فقد اقر        : قالوا
لك و هو مدار شركهم  هو باهنم كانوا يعتقدون غري اهللا اهلة و ان مل يعتقدوها مالك امل

و كفرهم فان من اعتقد غري اهللا اهلا فقد اشرك و كفر سواء اعتقد ذلك الغري شفيعا  
 .اوال

 فََما َتْنفَُعُهْم َشفَاَعةُ الشَّاِفِعنيَ (و قد نفى اهللا تعاىل الشفاعة فقال : قال النجدي
 ).٧٤: التوبة * الَ َنِصريٍ  َما لَُهْم ِفي اْالَْرِض ِمْن َوِليٍّ َو َو(و قال ).٤٨: املدثر* 

 .قد اثبت اهل السنة قاطبة شفاعته هبذه اآليات كما مر  : قالوا
و واحد يعبد االوثان كما يف حديث الترمذي حيث يعظم قرب     : قال النجدي

النيب و يقف عنده كما يقف يف الصلوة واضعاً يده اليمين على يده اليسرى و يقول يا 
سول اهللا ادع اهللا يف قضاء حاجيت و يناديه و يعتقد  رسول اهللا اسئلك الشفاعة يا ر

ندائه سببا حلصول مراده و يعظم آثاره و مشاهده و جمالسه و داره حىت اختذوا اآلثار      
مسجدا و كل ذلك من االوثان من نيب كان او ويل من الالت او العزى من املسيح او     

 .رالعزير فان الصنم يف الشرع هو املصور و الوثن غري املصو
لعنة اهللا على اعداء اهللا كيف جعل امللعون النجدي قرب النيب صلّى اهللا    : قالوا

من  (عليه و سلّم وثنا و تعظيمه عبادة و شركا و قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم  
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من زارين بعد   ( و قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم  )زار قربي وجبت له شفاعيت  
 و عن انس بن مالك انه اتى قرب النيب صلّى اهللا عليه و ) حيايتمويت فكأمنا زارين يف

سلّم فوقف فرفع يديه قال الراوي الرائي حىت ظننت انه افتتح الصلوة و صرح املكي و     
املاوردي و الذهيب و الزين املالكي و غريهم يف آداب الزيارة بان يقف كما يف الصلوة  

 ِانَّ اَهللا وَ  ( عليه و سلّم فتال هذه اآلية    و روى ان من وقف عند قرب النيب صلّى اهللا  
مث قال صلى اهللا عليك يا حممد من يقوهلا ) ٥٦: االحزاب * َملَِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَِّبيِّ

سبعني مرة ناداه ملك صلى اهللا عليك يا فالن و مل تسقط له حاجة ايها اجلاهل وضع 
وة بل من السنن املختلفة فيها بني االئمة اليمين على اليسري ليس ركنا من اركان الصل

اما ترى املالكية ال يضعونه و لو كان ركنا ما لفرض كالقيام مثال فعلى هذا ايضا املنع    
اليس يف البخاري ان عمر رضي اهللا عنه قال لرجلني من  . امنا يثبت بالنهى و ليس النهى

 اصواتكما يف مسجد    اهل الطائف لو كنتما من اهل البلد الوجعتكما ضربا ترفعان   
روى عن ايب بكر الصديق قال ال ينبغي رفع الصوت     . رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم 

على نيب حيا و ال ميتا و روى عن عائشة اهنا كانت تسمع صوت وتد يوتد و مسمار  
يضرب يف بعض الدور املطبقة مبسجد النيب صلّى اهللا عليه و سلّم فترسل اليهم ال تؤذوا   

هللا صلّى اهللا عليه و سلّم قالوا و ما عمل على مصراعي بآية اال باملناصع توقيا    رسول ا
كذلك و تأدبا معه و روى انه ملا ناظر ابو جعفر مالكا يف مسجد النيب صلّى اهللا عليه و      
سلّم فقال مالك يا امري املؤمنني ال ترفع صوتك يف هذا املسجد فان اهللا تعاىل ادب قوما     

ِانَّ   (و مدح قوما فقال    ) ٢: احلجرات * فَُعوا اَْصَواَتكُْم فَْوَق َصْوِت النَِّبيِّ الََ َتْر(فقال 
ِانَّ الَِّذيَن   (و ذم قوما فقال ) ٣: احلجرات*  الَِّذيَن َيُغضُّونَ اَْصَواَتُهْم ِعْنَد َرُسوِل اِهللا

و ان حرمته ميتا    ) ٤: حلجرات ا * ُيَناُدوَنَك ِمْن َوَرآِء الُْحُجَراِت اَكْثَُرُهْم الَ َيْعِقلُونَ 
كحرمته حيا فاستكان له ابو جعفر و قال يا ابا عبد اهللا أاستقبل القبلة و ادعو ام   
استقبل رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم فقال مل تصرف و جهك عنه و هو وسيلتك و       

عاىل  وسيلة ابيك آدم اىل يوم القيامة بل استقبل و استشفع به فيشفعك اهللا قال اهللا ت      
و ال خالف ان موضع قربه افضل     ) ٦٤: النساء *  ظَلَُموا اَْنفَُسُهْم َجآُؤكَ َولَْو اَنَُّهْم ِاذْ(
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من بقاع االرض حىت موضع الكعبة و قال غري واحد بل من بقاع السموات ايضا حىت 
العرش مع خالف يف التفضيل بني البلدين املكرمني ما عدا القرب املكرم و قد نص  

اض و ابن اجلوزي و القسطالين و العسقالين و كل من تكلم يف هذا الشان   القاضي عي
بان حرمة النيب صلّى اهللا عليه و سلّم بعد موته و تعظيمه و توقريه الزم كما كان حال 
حياته و يف الشفاء و من اعظامه و اكرامه اعظام مجيع اسبابه و اكرام مشاهده و  

ما ملسه او عرف به و روى عن صفية بنت جنده   امكنته من مكة و املدينة و معاهده و  
قالت كان اليب حمذورة قصة يف مقدم رأسه اذا قعد و ارسلها اصابت االرض فقيل له       
اال حتلقها فقال مل اكن بالذي احلقها و قد مسها رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم بيده      

ليه و سلّم من املنرب مث   و ُرِؤَي ابن عمر واضعا يده على مقعد رسول اهللا صلّى اهللا ع
وضعها على وجهه و روى القاضي آثارا اخر و قال القسطالين ينبغي ان يقف عن      
حماذاة اربع اذرع و يالزم االدب و اخلشوع و التواضع غاض البصر يف مقام اهليبة كما    
كان يفعل بني يديه يف حياته و يستحضر علمه بوقوفه بني يديه و مساعه سالمه كما        

ل حياته اذ ال فرق بني موته و حياته ملشاهدته االمة و معرفته باحواهلم و       هو يف حا
نياهتم و عزائمهم و خواطرهم و كل ذلك عنده جلي ال خفاء به قال املراغي ينبغي     
لكل مسلم اعتقاد كون زيارته صلّى اهللا عليه و سلّم قربة لالحاديث الواردة يف ذلك و 

الن تعظيمه صلّى اهللا  ) ٦٤: النساء *  ظَلَُموا اَْنفَُسُهْم َجآُؤَكذَْولَْو اَنَُّهْم ِا(لقوله تعاىل 
عليه و آله و سلّم ال ينقطع مبوته و قد استدل كافة العلماء هبذه اآلية على استواء حالته 
صلّى اهللا عليه و سلّم و يقرأ هذه اآلية حني احلضور مبوقفه و االستغفار و االستشفاع 

لصحابة اىل هذا اليوم و ذكره كل من صنف يف مناسك و     جبنابه االقدس من زمن ا  
آداب الزيارة من املذاهب االربعة و حكم كون مساجد اآلثار وثنا خمالفة ظاهرة و   
حمادة واضحة لرسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم يف صحيح مسلم عن ايب مالك قال    

ه و سلّم اين احب ان     اصابين يف بصري بعض الشيئ فبعثت اىل رسول اهللا صلّى اهللا علي   
تأتيين و تصلي يف مرتيل فاختذه مصلى و يف رواية منه تعال فخط يل مسجدا قال     
النووي يف شرحه اى أعلم يل على موضع الختذه مسجدا اى موضعا اجعل صاليت فيه       
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متربكا بآثارك و يف هذا احلديث انواع من العلم تقدم كثري منها ففيها التربك بآثار  
ى و فضائل مساجد االثار و الصلوة فيها و التربك هبا مذكورة يف الكتب   الصاحلني انته

: املشهورة بني املسلمني و ضيق الوقت ال يرخص التفصيل فظهر ان ما قال النجدي 
 .تشريع من نفسه خمالف لشرع سيد املرسلني صلّى اهللا عليه و سلّم 

علوم گويد باجلمله از مضمون اين سوره م  در تفسري عزيزي مي:فائده
ميشودكه عبادات و طاعات را بسبب اوقات نيك و مكانات متربكه و حضور       
اجتماع صاحلان در اجياب ثواب و ايراث بركات و انوار قربيت عظيم حاصل ميشود       
سوم آنكه بعض مواضع متربكه مورد نعمت و رمحت اهلي گشته اند يا بعض     

ه در آهنا احداث توبه پيدا مي كند ك خانداهناى قدمي اهل صالح و تقوى خاصييت 
منودن و طاعات جبا آوردن موجب سرعت قبول و مثرات نيك مى باشد از مهني    

 از ابو سعيد خدري حكايت كرده كه ما روزي مهراه ]١[جاست كه ابن مردويه
چون آخر شب شد در   آجنناب عليه السالم هنگام شب در غزوه يا سفري رفتيم  

ما  (. ل ميگفتند آحنضرت عليه السالم فرمودند  پشته كوهى گذشتيم كه آنرا دار احلنظ  
اُْدُخلُوا الَْباَب (مثل هذه الثنية االّ كمثل الباب الذي قال اهللا تعاىل لبين اسرائيل   

 يعين بگرييد جاى  ))٥٨-٥٧:  البقرة* قُولُوا ِحطَّةٌ َنْغِفْر لَكُْم َخطَاَياكُمْ َو * ُسجًَّدا 
 است معني و بران سنگ حضرت ابراهيم   استادن ابراهيم عليه السالم راكه سنگى  

استاده اذان حج در مردم داد و هردو قدم مبارك حضرت ابراهيم دران سنگ منقش  
گشت مصلى يعين منازگاه كه بعد از طواف خانه كعبه دو ركعت حتية الطواف  
عقب اين سنگ استاده گزاردن مقرر است تا امامت حضرت ابراهيم تا قيامت      

گ استاده اذان حج داده بودند ن حضرت ابراهيم بر مهان سنچوجاري باشد و نيز 
پس بعد رحلت حضرت ابراهيم نزد آن سنگ استاده شدن و عبادات خداى تعاىل 
جبا آوردن گويا نزد ايشان حاضر شدن است و حبضور ايشان عبادات خدا جبا آوردن 

 .است
                                                 

 .] م۱۰۱۹[ هـ٤١٠صفهاين تويف سنة امحد ابن ُمْرَدَوْيِه اال) ١(
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 سنت ثابت    تربك بآثار صاحلني شعار دين است قدمياً و حديثاً و از كتاب و 
 .فتگچه توان  انكار آن و كالم در آن غري از احلاد و زندقه 

نزد فقري اين امر قابل استفتاء نيست حمبت با كسيكه واجب التعظيم است       
بالطبع اقتضاى حمبت و تعظيم آثار و منتسبات او مي كند و هتاون و عدم اعتناء بآن 

ت از آحنضرت كه در منشئات دليل است بر عدم حمبت با مبدأ و منشأ آثار نقل اس  
خود نوشته اند كه در آن وقت كه بسرنديب بزيارت قدمگاه آدم صفي اهللا عليه  

 .گاه رسيدم سحرگاه واقعه عظيم ديده شد اخلچون نزديك آن قدم السالم رفتم 
حامداً و مصلياً اما   : شاه عبد الرحيم در مكتوبات انفاس رحيميه مي گويد 

ر فيض اهللا باشند اى برادر فيض اهللا ناگاه رسد اما بر دل بعد برادرم فيض اهللا منتظ 
آگاه رسد داين كه دل آگاه كيست وىل كه متأدب بآداب باشد بر سه قسم است      
ادب خدا و ادب رسول خدا و ادب خلق خدا فمن حافظ االدب بلغ مبلغ الرجال      

لعاملني چه جاىكه حمبوب رّب ا مدينه گاهي سوار نشد زيرا چهائامام مالك در كو
پياده رفته باشد آجنا سواري و سيد املرسلني عليه افضل التحيات و اكمل التسليمات  

سوء ادب است و آن امام مهام هرجاكه عمارت قدمي ميديد بأدب متام بوسه ميداد به       
أميد آنكه شايد كه آن گل بوستان نبوت و آن شجره باغ رسالت بوى دسيت  

 .رسانيده باشد اخل
نحن نشاهد اقسام الشرك كلها يف الناس و نرى الناس رجعوا  ف: قال النجدي

 .اىل دين ابائهم كما اخرب النيب يف حديث مسلم   
اظهر مبا ذكرنا ان الذي مساه شركا هو دين النيب صلّى اهللا عليه و سلّم  : قالوا

و سنة الصحابة و التابعني و تبع التابعني و استحسنه و عمل به مجهور املسلمني من   
 .ء و احملدثنيالفقها

ِانَّ اَهللا الَ َيْغِفُر اَنْ ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ       (قال اهللا تعاىل   : قال النجدي
فان كان  ) ١١٦: النساء * ذَِلَك ِلَمْن َيشآُء َوَمْن ُيْشِرْك ِباِهللا فَقَْد َضلَّ َضالَالً َبِعيًدا

غر فجزاءه ما هو عند اهللا الشرك شركا اكرب فجزاءه جهنم خالدا فيها و ان كان اص 
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 .دون اخللود و هو ايضا غري مغفور و باقي املعاصي ميكن عفوه من اهللا
قد اظهر النجدي خروجه من أهل السنة صراحة و جهرا فان مذهب : قالوا

أهل السنة ان ما عدا الكفر كل املعاصي قابل للعفو و املغفرة و لو كبرية و لو بال توبة  
عاىل و اما بشفاعة الشافعني و عند اخلوارج و املعتزلة الكبرية بال    اما مبحض رمحة اهللا ت 

توبة ال تقبل العفو و مرتكبها خملد يف النار و الوعيد قطعي دائمي يف حقه اما عند    
اخلوارج فلكونه كافرا حقيقة و اما عند املعتزلة فلكونه يف حكم الكافر و كونه يف 

م الكفر من عدم صلوة جنازة و عدم دفنه يف املرتلة بينهما و جيرون عليه سائر احكا
مقابر املسلمني و البشر املريسي و من تابعه منهم قالوا الكبرية ال تقبل العفو و املغفرة و     
لكنه غري خملد يف النار و الوعيد يف حقه قطعي لكنه غري دائمي فمال النجدي اىل      

هل اسنة على مذهبهم و ردوا   مذهب هؤالء الضالني و اآلية الكرمية قد استدل هبا أئمة ا    
هبا املذهب الباطل و اوردها النجدي ال ثبات املذهب الباطل بالتصرف يف معناها على  
خالف التفسري املأثور برأيه الفاسد و التفصيل يف كتب التفسري و العقائد و ليس هذا  

 .اوان التشريح
 عظيم    در تفسري عزيزي مي گويد اهل قبله را درين مسئله اختالف:فائده

رو داده بعضي از ايشان مرتكب كبريه را وعيد قطعي دائمي ثابت مي كنند و    
ميگويند كه اگر صاحب  كبريه يب توبه مبريد حكم او حكم كافران است و مهني           
است مذهب معتزله و خوارج اىل آخر ما قال و بعضي از ايشان وعيد قطعي منقطع       

يان عفو ندارد البته معذب خواهد شد   را براى او ثابت ميكنند و ميگويند كه او شا     
اما عذاب او منقطع خواهد گشت و آخرها به هبشت خواهد رفت و مهني است 
مذهب بشر مريسي و خالدي و ديگر جاهالن بيوقوف مذهب صحيح كه صحابه و  
تابعني آنرا مشروحاً بيان فرموده اند و اهل سنت و مجاعت آنرا اختيار منوده آنست  

چه يب توبه مبريد و او مانند سائر مسلمني است  قابل عفو است اگركه مرتكب كبريه  
پيغمري در مناز جنازه و استغفار و اعانت بصدقات و مرياث و در حق او شفاعت 

صلّى اهللا عليه و سلّم و رمحت اهلي را اميد وار بايد بود بلكه يقني بايد كرد كه حق 
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اهللا عليه و سلّم از بعضى مر تكبان    تعاىل برمحت بيغايت خود يا بشفاعت پيغمري صلّى  
 .كبريه عفو خواهد فرمود

و الشرك االكرب هو االشراك فيما خصصه اهللا تعاىل لنفسه و  : قال النجدي
هو كثري لكنا نذكر شيئاً منه ليقاس عليه غريه فنقول هو اربعة اقسام االول االشراك يف  

ناظرا يف كل مكان و مطلعاً على العلم اعين اثبات مثل علم اهللا لغريه بكونه حاضرا و  
كل شئ و يف كل آن بعيدا كان او قريبا خفياً كان او جليا فمن اعتقد انه اذا ذكر             
اسم نيب فيطلع هو عليه لصار مشركا و هذا االعتقاد شرك سواء كان مع نيب او ويل او     

اىل ملك و جين او صنم و وثن و سواء كان يعتقد حصوله له بذاته او باعالم اهللا تع   
باى طريق كان يصري مشركا الثاين االشراك يف التصرف اعين اثبات مثل تصرف اهللا        
لغريه سواء اعتقد ان قدرة التصرف له بذاته او باعطاء اهللا تعاىل و الثالث االشراك يف 
العبادة اى تعظيم غري اهللا كتعظيمه اعين االعمال اليت خصصها اهللا تعاىل لتعظيمه مثل     

 و التمثل قائما يقف  عند احد كما يقف يف الصلوة له و الصوم له  السجود و الركوع
و شد الرحل اىل بيته و التشكل اخلاص باالحرام و الطواف و الدعاء من اهللا ههنا و     
التقبيل و ايقاد السرج و اجملاورة و التربك باملاء و الرجعة القهقري و تعظيم حرمه و 

 و آثاره او مشاهده و ما يتعلق به شيئا من    امثال ذلك فمن فعل بنيب او ويل او قربه   
السجود و الركوع و بذل املال له و الصلوة له و الصوم له و التمثل قائما و قصد    
السفر اليه و التقبيل و الرجعة القهقري وقت التوديع و ضرب اخلباء و ارخاء الستارة و 

ليه و اعتقاد كون ذكر الستر بالثوب و الدعاء من اهللا ههنا و اجملاورة و التعظيم حوا
غري اهللا عبادة و تذكره يف الشدائد و دعاءه بنحو يا حممد يا عبد القادر يا حداد يا 
مسان فقد صار مشركا و كافرا بنفس هذه االعمال سواء اعتقد استحقاقه هلذا التعظيم 

 تعاىل   بذاته او ال الرابع االشراك يف العادة اعين تعظيم الغري يف افعال عادة مبا جيب هللا      
مثل احللف باسم اهللا تعاىل و التسمية بعبد اهللا و اخالص النذور و الصدقات هللا و 
امثال ذلك فمن حلف بغري اهللا او مسى ولده عبد الرسول او عبد النيب او نذر لغري اهللا 
او تصدق لغري اهللا او قال نذرا هللا و رسوله و صدقة اىل اهللا و رسوله فقد صار مشركا   
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 انا اذكر االقسام االربعة و اثبت ما ذكرت كلها باآليات و االحاديث يف   كافرا و ها
 .الفصول اآلتية
هذا تشريع جديد خمالف ملا جاء به النيب صلّى اهللا عليه و آله سلّم و     : قالوا

فهمه الصحابة و التابعون و تبعهم و صار مذهب اهل السنة فاهنم صرحوا يف كتب   
شريك يف االلوهية اما مبعىن وجوب الوجود كاجملوس او  العقائد ان الشرك هو اثبات ال  

مبعىن استحقاق العبادة كعبدة االصنام فمدار الشرك و ركنه هو اعتقاد تعدد االله كما  
َوَمآ اُِمُروا ِاالَّ ِلَيْعُبُدوا ِالًَها َواِحًدا آل ِالََه      (ان التوحيد اعتقاد وحدة االله قال اهللا تعاىل   

َءِالٌَه َمَع اِهللا َتَعالَى اُهللا      (و قال اهللا تعاىل   ) ٣١: التوبة * َنُه َعمَّا ُيْشِركُونَ  ِاالَّ ُهَو ُسْبَحا
 * اَْم لَُهْم اَِلٌه غَْيُر اِهللا ُسْبَحانَ اِهللا َعمَّا ُيْشِركُونَ  (و قال ) ٦٣: النمل * َعمَّا ُيْشِركُونَ

اََجَعلَ اْآلِلَهةَ    (هنم و كان شرك العرب هو هذا كما حكى اهللا تعاىل بلسا   ) ٤٣: الطور
 َواْنطَلََق اْلََمالُ ِمْنُهْم اَِن اْمُشوا َواْصِبُروا َعلَى  *ِالًَها َواِحًدا ِانَّ َهذَا لََشْيٌء ُعَجاٌب  

) ٢٢: االنبياء * لَْو كَانَ ِفيِهَمآ آِلَهةٌ(و قال ) ٦-٥: ص * آِلَهِتكُْم ِانَّ َهذَا لََشْيٌء ُيَراُد
) ١١٠: الكهف * ِالَُهكُْم ِالٌَه َواِحدٌ ( ملا نزلت باملدينة  ]١[ن جرير كما يقولون و روى اب

و مسعها كفار مكة تعجبوا و قالوا كيف يسع الناس اله واحد و ان حممدا يقول اهلكم  
 .اله واحد

 و ابن ايب     ]٢[ در تفسري عزيزي ميگويد كه ابن جرير و ابن املنذر    :فائده
چون اين آية در مدينه نارل شد كافران مكه  ه صاحل و ابو الشيخ روايت كرده اند ك
گفتند كه كيف يسع الناس اله واحد و ان حممدا    اين را شنيده خيلى تعجب كردند و 

 .يقول اهلكم اله واحد فليأتنا بآية ان كان من الصادقني   
 .الفصل الثاين يف رد االشراك يف العلم: قال النجدي

تية ليس مدار الشرك شرعا و ان     علمه تعاىل مثل سائر الصفات الذا  : قالوا
كان حصوله لغريه باطال فليس كل باطل شركا و فسره يف الفصل االول بانه اثبات    

                                                 
 يف بغداد.]  م۹۲۳[ هـ ۳۱۰حممد ابن جرير الطربي الشافعي تويف سنة ) ١(
 .] م٩٣١[ هـ  ٣١٨حممد ابن املنذر الشافعي النيسابوري تويف سنة     ) ٢(
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مثل علم اهللا لغريه بكونه حاضرا و ناظرا يف كل مكان و مطلعا على كل شيئ مث فرع  
 عليه قوله فمن اعتقد انه اذا ذكر اسم نيب او ويل فيطلع هو عليه صار مشركا انتهى و     
ال خيفى ان هذا التفريع فاسد فان املفرع عليه االطالع على كل شيئ و التفريع اطالع     

 .النيب على ذكر ذاكره و هو ليس كاالطالع على كل شيئ 
 * ِعْنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيِب الَ َيْعلَُمهآ ِاالَّ ُهوَ  َو(قال اهللا تعاىل : قال النجدي

اْالَْرِض الَْغْيَب ِاالَّ اُهللا   َيْعلَُم َمْن ِفي السََّمَواِت َوقُلْ الَ(و قال اهللا تعاىل ) ٥٩: االنعام
ِانَّ اَهللا ِعْنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة  (و قال اهللا تعاىل ) ٦٥: النمل * َما َيْشُعُرونَ اَيَّانَ ُيْبَعثُونَ  َو
َما َتْدِري  ذَا َتكِْسُب غًَدا وَ   َماَما َتْدِري َنفٌْس َيْعلَُم َما ِفي اْألْرَحاِم َو ُينَّزِّلُ الَْغْيثَ َو َو

قُلْ آل اَْمِلُك (و قال اهللا تعاىل ) ٣٤: لقمن * َنفٌْس ِباَىِّ اَْرضٍٍ َتُموُت ِانَّ اَهللا َعِليٌم َخِبٌري
الَْخْيِر  لَْو كُْنُت اَْعلَُم الَْغْيَب الَْسَتكْثَْرُت ِمَن  الَ َضّراً ِاالَّ َما َشآَء اُهللا َو ِلَنفِْسي َنفًْعا َو

فهذه  ) ١٨٨: االعراف * َبِشٌري ِلقَْوٍم ُيْؤِمُنونَ َما َمسَِّنَي السُّوُء ِانْ اََنا ِاالَّ َنِذيٌر وَ     َو
 .االيات و امثاهلا صرحية يف اختصاص علم الغيب باهللا و نفيه عن غريه 

يظهر من هذه اآليات اختصاص علم الغيب باهللا تعاىل و نفيه عن غريه      : قالوا
ه مدار الشرك و الغيب اخلاص به تعاىل هو الغيب املطلق ال الغيب االضايف و ال كون

علم متام اللوح احملفوظ ايضا غيب اضايف ثبت حصوله لغريه باعالمه و ليس غيبا مطلقا      
فَالَ ُيظِْهُر َعلَى غَْيِبِه    (كما هو مصرح يف كتب احلديث و التفسري و قال اهللا تعاىل     

اال يرون كلمة االستثناء يف      ) ٢٧-٢٦: اجلن * اْرَتَضى ِمْن َرُسولٍ  ِاالَّ َمِن   *اََحًدا 
لَِكنَّ اَهللا َيْجَتِبي   كَانَ اُهللا ِلُيطِْلَعكُْم َعلَى الَْغْيِب َو َما َو(كالم اهللا تعاىل و قال اهللا تعاىل 

 ).١٧٩: آل عمران * ِمْن ُرُسِلِه َمْن َيَشآءُ 
ره جن ميگويدكه غيب نام   در تفسري سو ]١[شاه عبد العزيز: فائده

چيزيست كه از ادراك حواس ظاهره و باطنه غائب باشد نه حاضر تا مبشاهده و   
وجدان در يافت شود و اسباب عالمات آن نيز در نقل و فكر در نيايد تا ببداهت و 

                                                 
 يف دهلي.]  م١٨٢٤[هـ ١٢٣٩الشاه عبد العزيز ابن شاه ويل اهللا الدهلوي تويف سنة  ) ١(
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پيش كور مادر زاد عامل الوان   استدالل در يافت شود و اين غيب خمتلف مي باشد   
ات و نغمات و احلان شهادت و پيش عنني لذت مجاع غيب    غيب است و عامل اصو 

است و پيش فرشتگان امل گرسنگى و تشنگى غيب است دوزخ و هبشت شهادت و 
چه نسبت هبمه خملوقات غائب است غيب هلذا اين قسم را غيب اضايف گويند و آن

مطلق است مثل آمدن قيامت و احكام كونيه و شرعيه باري تعاىل در هر روز و هر  
شريعت و مثل حقائق ذات و صفات او تعاىل على سبيل التفصيل و اين قسم غيب را 

پس  يعين ) ٢٦: اجلن   * فَالَ ُيظِْهُر َعلَى غَْيِبِه اََحًدا  (غيب خاص او تعاىل شانه نامند  
چ كس را بوجهي كه رفع تلبيس و اشتباه و  مطلع مني كند بر غيب خاص خود هي
و احتمال خطا و اشتباه اصال مناند و مهني  خطا بكلي دران اطالع حاصل شود  

گفت اىل آخر ما قال    اطالع دادن كذائي است كه اورا اظهار شخص بر غيب توان       
صاحب كشاف بنابر مذهب اعتزال خود در حتت اين آيت نوشته و يف هذا ابطال       
الكرامات الن الذين تضاف اليهم و ان كانوا اولياء مرتضني فليسوا برسل ليكن با  

د ادعاى دانشمندي اين حرف از و بسيار بعيد واقع شده زيرا كه اين آية نفى    وجو
اطالع بر غيب بوجهيكه رفع تلبيس و اشتباه بكلي دران حاصل باشد از غري رسوالن          
ميكند نه نفي اطالع بر غيب مطلقا چه جاى آنكه كرامات ديگر را ابطال منايد و در  

ديگر و اظهار غيب بر شخص   چيزي تفسري گذشت كه اظهار شخص بر غيب   
 از نفي آن نفي اين الزم مني آيد و اولياء را اگرچه اظهار بر غيب رچيزي ديگ

 .حاصل نيست اما اظهار غيب بر ايشان جائز و واقع است 
 از ايشان گفته اند كه حصر مبالحظه قيد اصالت است يعين   و بعضى

 اطالع بر غيب بطريق  پيغمربان است و اولياء راباالصالة اطالع بر غيب خاصه 
 .وراثت و تبعيت حاصل ميشود 

گفته اند كه مراد از غيب لوح   و بعضي از قدماء مفسرين اهل سنت 
پيغمربان حاصل منيشود و  حمفوظ است و اطالع بر لوح حمفوظ هيچ كس را سواى 

ليكن درين كالم خلل است زيراكه اوالً اطالع بر لوح حمفوظ به معىن مطالعه آن         
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ش بطريق صحيح مروى نيست كه پيغمربي را بوده باشد بلكه از اخبار  لوح و نقو
صحيحه اختصاص اين امر حبضرت اسرافيل است و او شان رسول نيستند دوم اينكه  
مراد از اطالع بر لوح حمفوظ اطالع بر موجودات نفس االمريه است كه قبل از 

يا يب مطالعه گو مبطالعه نقوش لوح باشد ظهور موجودات در خارج حاصل شود 
زيراكه مراد از اطالع بر كتاب اطالع بر مضامني مرقومه در ان كتاب ميشود نه  

پس ديدن و نه ديدن برابر    ديدن نقوش و اين معىن اولياء اهللا را نيز حاصل ميگردد   
شد سوم آنكه اطالع بر لوح حمفوظ مبطالعه و ديدن نقوش هم از بعضي اولياء اهللا    

 .ختصاص و حصر صحيح خنواهد شد بتواتر منقول است پس ا 
فمن اثبته لغريه نبيا كان او وليا صنما او وثنا ملكا او جنيا    : قال النجدي

 .فقد اشرك باهللا
 .هذا كان موقوفا على كون علم الغيب مدارا للشرك و مل يثبت: قالوا

فمن قال يا رسول اهللا اسئلك الشفاعة يا حممد ادع اهللا يف  : قال النجدي
يا حممد اسئل اهللا بك و اتوجه اىل اهللا بك و كل من ناداه فقد اشرك          قضاء حاجيت 
 .شركا اكرب

افتراء و اجتراء يف الدين و انه جائز امل يسمع كيف علّم النيب ضريرا  : قالوا
مث علّم عثمان بن حنيف بعد وفاته صلّى اهللا عليه و آله و سلّم يف خالفة عثمان ذا           

 اين توجهت بك اىل ريب يف قضاء حاجيت هذه     حاجة صلوة احلاجة و فيه يا حممد  
لتقضى يل و هو مذكور يف كتب احلديث و عمل عليه السلف من الصحابة و التابعني   

 .و الصلحاء
اعلم ان االستعانة بغري اهللا الدعاء له بوجهني احدمها ان يكون على وجه    

ون على وجه االعانة االستقالل يف التأثري و االجياد و ال شبهة انه شرك و ثانيهما ان يك 
و االرشاد بوجه التدبري و الشفاعة او لدفع الشر و ال شبهة انه ليس بشرك اذ ورد يف 

 و ورد يف مدد )يا عباد اهللا اعينوين و يا حممد اين اتوجه بك اىل ريب (االحاديث 
احلسنات اعانة امللهوف و كذا ابتغاء الرزق عند غري اهللا على وجه املواساة و املراعاة 
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ليس من الشرك يف شيئ و امنا هو سبب عادي مشروع و احلال ان اعتقاد التأثري   
القدسي ال يوجب الشرك خبالف التأثري اخللقي و الفرق بينهما يف العرف ظاهر و يقال     
رزق االمري فالنا و يراد اعطاء املال او فرض الراتب و كذا يقال شفى الطبيب املريض 

افعة عاجال و آجال و اما مع االموات فنافعة يف االجل البتة      احملبة مع االحياء احلاضرين ن  
بشرط االهلية و االميان و اما يف العاجل فيشترط دوام التوجه و ختلية القلب معه يف      
اخللوات و مداومة ذكره و كثرة النداء له و الرب معه بارسال الثواب اليه و االحسان اىل   

و يعطي منفعة الصحة اخربين الشيخ ابو اهله فتلك كثريا ما يفتح باب االويسية  
 عن الفشاشى انه كتب اىل النيب صلّى اهللا عليه و سلّم كتابا يف بعض حاجاته     ]١[طاهر

صورته يا رسول اهللا صلّى اهللا عليك انت اقرب ايلّ مين ام هذا فبحق قربك مين و ان         
 .بعدت اال ما اشفع يل و يف قضاء حاجيت كلها الدنيوية و االخروية 

عض اصحاب قادريه براى حصول مهمات ختم باين طور مي كنند اول   ب
دو ركعت نفل بعد ازان يكصد و يازده بار درود بعد ازان يكصد و يازده بار كلمه    

 .و يكصد و يازده بار شيئا هللا يا شيخ عبد القادر جيالين] ال حول و ال قوة[متجيد 
يشان رجوع حممد وارث ذكر كرد كه مرا سفرى پيش آمد به جناب ا

كردم بشارت عاقبت دادند اتفاقاً دران سفر شىب قطاع الطريق هجوم كردند و 
خوف هالك مستويل شد جبناب ايشان متوجه شدم دران حالت مرا نوم گرفت ايشان    
را در منام ديدم كه ميفرمايند فالىن ترا كه منع كرده است مترس بر خيز و برو و دو   

مرا عنايت فرمودند چون بيدار شدم هر دو عدد عدد كدو كه نبيت است از حالوت 
را بعينه يافتم بر خاستم و سوار شدم و راه خود گرفتم مهه قطاع الطريق از من غافل       

 .ماندند و هيچ كس معترض نه شد و آن كدو مدهتا با من ماند 
 .فانه اعتقد ان حممدا يعلم و يطلع على دعائه و ندائه   : قال النجدي

جلاهل ان اعتقاد اطالع احد يف الربزخ على متام العامل امسع ايها ا: قالوا
الترايب ايضا ليس غيبا مطلقا و خاصا به سبحانه بل هو غيب اضايف امل تسمع قوله    

                                                 
 .] م١٢٠٠[ هـ ٥٩٦ االنباري حممد املصري تويف سنة    ابو طاهر) ١(
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 انظر اىل ما قال   )صلوا علّي فان صالتكم تبلغين حيث كنتم   (صلّى اهللا عليه و سلّم  
 .العلماء يف شرحه

 .ل هذا االّ شركمن بعيد كما عن قريب و ه : قال النجدي
يعين ان االطالع من بعيد كما عن قريب خمتص باهللا تعاىل فاثباته لغريه       : قالوا

شرك و ال يدري هذا اجلاهل ان القرب و البعد ال يتصور يف حضرة اهللا تعاىل فان  
نسبته اىل مجيع االمكنة على السواء و املراد بالقرب الواقع قرب املرتلة فالنجدي اختار      

سمة املثبتني له تعاىل شانه مكانا و جهة و اتصاال مكانيا و قربا جسمانيا  مذهب اجمل
للعبد معه سبحانه عما يقول الظاملون و كل ذلك مردود عند أهل السنة و التفصيل يف 

 .كتب العقائد
 شاه عبد العزيز در حتفه اثنا عشريه مي گويد كه عقيده سيزدهم       :فائده

را جهيت از فوق و حتت متصور نيست و مهني     آنكه حق تعاىل را مكان نيست و او    
است مذهب اهل سنت و مجاعت عقيده بيست و يكم بنده را اتصال مكاين و قرب 
جسماين با حضرت حق تعاىل متصور نيست قربيكه در آجنا متصور است بدرجه و  

 .مبرتلت و خوشنودي است و بس مهني است مذهب اهل سنت
َوَمْن اََضلُّ ِممَّْن َيْدُعوا ِمْن  ( بقوله و قد نص اهللا على هذا: قال النجدي

٥: االحقاف * ُدوِن اِهللا َمْن الَ َيْسَتِجيُب لَُه ِالَى َيْوِم الِْقَيَمِة َوُهْم َعْن ُدَعآِئِهْم غَاِفلُونَ     
 ُيْبِصُرونَ ِبَهآ  اَلَُهْم اَْرُجلٌ َيْمُشونَ ِبَهآ اَْم لَُهْم اَْيٍد َيْبِطُشونَ ِبَهآ اَْم لَُهْم اَْعُينٌ     (و بقوله ) 

: األعراف * اَْم لَُهْم آذَانٌ َيْسَمُعونَ ِبَها قُِل اْدُعوا ُشَركَآَءكُْم ثُمَّ ِكيُدوِن فَالَ ُتْنِظُرونِ  
١٩٥(. 

هذه اآليات يف حق االصنام فجعلها نصا يف حق من يعرض عليه   : قالوا
تغفرهلم و يرد اعمال امته كل يوم غدوة و عشية فيعرفهم بسيماهم و اعماهلم و يس

سالم كل من سلم عليه و لو كانوا يف كل حملة اكثر من الف الف و يبلغه صلوات 
 .املصلني حيث كانوا يف مشارق االرض و مغارهبا كفر صريح و احلاد قبيح

رابعاً بيان شفاعت و  :  شاه ويل اهللا يف فوز الكبري مي گويد كه :فائده
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ت انسانيه است فكيف مراتب الوهية    عبادت اصنام و سقوط احجار از مراتب كماال
 .و اين جواب مسوق است براى كسانيكه اصنام را معبود ذايت انگارند

صورهتا از سنگ و صفر و روئني و مثل آن تراشيده قبله توجه بآن ارواح   
ساختند وجاهالن رفته رفته آن سنگها را بذاهتا خود معبود انگاشتند و غلط عظيم      

 .راه يافت
افقوا املسلمني يف تدبري االمور العظام و فيما ابرم و جزم و مل  و املشركون و

يترك لغريه خرية و مل يوافقوهم يف سائر االمور و ذهبوا اىل ان الصاحلني من قبلهم 
 .عبدوا اهللا و تقربوا اليه فآتاهم اهللا االلوهية فاستحقوا العبادة من سائر خلق اهللا

مة بعبادهتم بل احلق يف غاية التعايل فال      ال تقبل عبادة اهللا اال مضمو: و قالوا
يفيد عبادته تقرباً بل ال بد من عبادة هؤالء ليقربوا اىل اهللا زلفى و قالوا هؤالء يسمعون  
و يبصرون و يشفعون لعبادهم و يدبرون امورهم و ينصروهنم فنصبوا على امسائهم     

ف فلم يأتوا    احجارا و جعلوها قبلة عند توجههم اىل هؤالء فخلف من بعدهم خل
الفرق بني االصنام و بني من هو اىل صورته فغلطوا فظنوها معبودات باعياهنا و لذلك      
رد اهللا تعاىل عليهم تارة بالتنبيه على ان احلكم امللك له خاصة و تارة ببيان اهنا مجادات  

ْم اَْعُيٌن ُيْبِصُرونَ ِبَهآ اَْم لَُهْم اَلَُهْم اَْرُجلٌ َيْمُشونَ ِبَهآ اَْم لَُهْم اَْيٍد َيْبِطُشونَ ِبَهآ اَْم لَهُ  (
 ).١٩٥: األعراف * آذَانٌ َيْسَمُعونَ ِبَها قُِل اْدُعوا ُشَركَآَءكُْم ثُمَّ ِكيُدوِن فَالَ ُتْنِظُرونِ 

و عن عائشة قالت من اخربك ان حممداً يعلم اخلمس اليت قال    : قال النجدي
 .فقد اعظم الفرية ) ٣٤: لقمن * اَعِةِانَّ اَهللا ِعْنَدُه ِعلُْم السَّ (اهللا تعاىل 

ايها اجلاهل اقرأ متام احلديث و هو هكذا قالت من اخربك ان حممداً    : قالوا
ِانَّ اَهللا ِعْنَدُه  (راى ربه او كتم شيئاً مما امر به او يعلم اخلمس اليت قال اهللا تعاىل فيها    

 الفرية تشري ان املخرب مفتر او   فقد اعظم الفرية فقوهلا اعظم ) ٣٤: لقمن * ِعلُْم السَّاَعِة
كاذب فاين فيه انه مشرك هل االفتراء و الكذب عندك شرك مع ان اصل مسئلة الباب     
هو رؤية النيب صلّى اهللا عليه و سلّم ربه ليلة املعراج و هي خالفية و اجلمهور على        

ة باهنا  اثباهتا و هو الراجح املختار عند اكثر العلماء الكبار و اجابوا عن قول عائش
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الَ ُتْدِركُُه (ليست اعلم ممن اثبتها و قالت ما قالت استنباطاً و اجتهاداً من قوله تعاىل 
و اجابوا ان االدراك هو االحاطة فليس فيها نفي مطلق  ) ١٠٣: االنعام * اْالَْبَصاُر

الرؤية و كذلك حالة اطالعه صلّى اهللا عليه و سلّم على مخسة خالفية قيل قبض النيب  
 اهللا عليه و آله و سلّم و مل يعلمها و قيل بل علمه اهللا و اطلعه عليها و مل يأمره        صلّى

 .ان يطلع عليها امته كذلك مسئلة الروح  
و اهللا ال ادري و انا رسول اهللا ما  (و عن النيب يف الصحيح : قال النجدي
 حياته     فهذا احلديث صريح يف انه كان ال يعلم امر خامتته يف حال)يفعل يب و ال بكم

 .فكيف يعلم حال تلك املشركني بعد مماته 
ايها اجلاهل كيف تقول انه صلّى اهللا عليه و آله و سلّم كان ال يعلم       : قالوا

) ٢: الفتح * ِلَيْغِفَر لََك اُهللا َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنِبَك َوَما َتاَخَّرَ    (امر خامتته و قد قال اهللا تعاىل    
َولََسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك ) (٧٩: االسراء *  َمقَاًما َمْحُموًدا َعَسى اَنْ َيْبَعثََك َربُّكَ (

و احاديث الشفاعة المته و ) ١: الكوثر * ِانَّآ اَْعطَْيَناَك الْكَْوثَرَ  ) (٥: الضحى * فََتْرَضى
شفاعة امة اكثر من ان حيصى و كيف يعلم حال امته بعد مماته امل تسمع انه صلّى اهللا      

حيايت خري لكم حتدثون حيدث لكم فاذا انا مت كان وفايت    (م قال عليه و آله و سلّ
خريا لكم تعرض علّى اعمالكم فان رايت خرياً محدت اهللا و ان رأيت شراً   

 و قد ثبت عرض اعمال االحياء على غريه صلّى اهللا عليه و سلّم ايضاً   )استغفرت لكم
 .يف االموات

و يف فصول التوحيد زيادة  و يف كتاب التوحيد لنا الكبري   : قال النجدي
حتقيق و ما يتفوه به عقالء مشركي زماننا بان املراد نفي العلم و الدراية التفصيلية   
املستقلة و ال ندعيه ال نفي العلم باعالم اهللا الذي ندعيه او انه كان يف اول االمر مث  

 القيامة و  القى اهللا عليه علم االولني و اآلخرين و جعله مطلعا على مايكون اىل قيام
 .امثال ذلك اهلفوات فهو ابتداع يف الدين 

ما قال النجدي يف املعىن املراد و نقله فهو حق و هداية من السلف و : قالوا
السواد االعظم و جيب القبول به دفعا للتعارض و لكن ملا كان مقنعا ألمر دله و مل   
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 عليه يسمى ما صح عن   يهتد التسليم احلق عرب عنه هبفوة عقالء مشركي زمانه لعنة اهللا  
رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و سلّم هفوة و ابتداعا يف الدين امل يسمع انه صلّى اهللا     

 و اما ما ورد انه صلّى ]١[عليه و آله و سلّم علم علم االولني و اآلخرين قال اخلفاجي
بعد انقطاع اهللا عليه و آله و سلّم علم علم االولني و اآلخرين قلعه كان آخر احواله 

عرض جربيل له امل تسمع ما يف حديث ابن اخطب و ابن حذيفة يف الصحيح انه صلّى  
اهللا عليه و سلّم اخرب مبا هو كائن اىل يوم القيمة و يف الشفاء و حبسب عقله كانت 
معارفه صلّى اهللا عليه و آله و سلّم اىل سائر ما علمه اهللا و اطلعه عليه من علم ما 

َوَعلََّمَك َما لَْم َتكُْن    (و عجائب قدرته و عظيم ملكوته قال اهللا تعاىل      يكون و ما كان  
حارت العقول يف تقدير فضله   ) ١١٣: النساء  * َتْعلَُم َوكَانَ فَْضلُ اِهللا َعلَْيَك َعِظيًما  

 .عليه و خرست االلسن دون وصف حييط بذلك او ينتهي اليه 
 و خمالف لتصريح السلف: قال النجدي

ا امللعون ما قالوا ثابت يف الصحاح من رسول اهللا صلّى اهللا عليه و ايه: قالوا
 .آله و سلّم فكيف تعريهم مبخالفة السلف سلف اهل السنة كلهم عليه 

و كفاك قدوة يف ذلك شيخنا تقي الدين ابن تيمية و املوافقون         : قال النجدي
 .من اتباعه رضوان اهللا عليهم امجعني

الشقي ابن تيمية امجع علماء عصره على ضالله و   كفاك لعنة اقتدائك ب  : قالوا
 .حبسه و نودي من كان على عقيدة ابن تيمية حل ماله و دمه  

 قد اماط االذى عن طريق املؤمنني حيث قال ملا ]٢[و هللا در املاوردي: قالوا
كثر اخباره باملغيبات و ظهر اعجازه و قام حجة على املنكرين ازداد غيظهم و غمضوه 

عليه و سلّم بانه ادعى الرسالة اوال مث يريد ان نتخذه اهلا اخذوا يف التهكم و   صلّى اهللا 
االستهزاء بالسؤال عن كل شيئ مىت يكون و كيف يكون فامره اهللا تعاىل ان يقول ما 
كنت بدعا من الرسل و ما ادري ما يفعل يب و ال بكم يعين اهللا تعاىل يظهر على رسله 

                                                 
 .] م١٦٥٩[ هـ ١٠٦٩اخلفاجي امحد احلنفي تويف سنة ) ١(
 .يف بغداد.]  م ١٠٥٨[ هـ ٤٥٠علي املاوردي الشافعي تويف سنة  ) ٢(
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 من االعجاز الذي خيصهم اهللا به و يعجز به املنكرين و       املغيبات و خيربون هبا و ذلك  
كل ذلك باعالم اهللا و اطالعه فليس ما اقول امراً مبدعاً بل سنة اهللا الذي علم آدم     

َواَُنبِّئُكُْم ِبَما    (االمساء كلها و ارى ابراهيم ملكوت السموات و االرض و قال ابن مرمي     
 ).٤٩: آل عمران * وِتكُْمَتاْكُلُونَ َوَما َتدَِّخُرونَ ِفي ُبيُ 

و قال يعقوب عليه السالم اعلم من اهللا ما ال تعلمون و اما انا بدون اعالم      
اهللا فما ادري ما يفعل يب و ال بكم و الكفار ملا مسعوا ذلك محلوا على غري حممله قالوا 

َر لََك اُهللا  ِلَيْغِف(هو ال يعرف مآله و امر خامتته و سروا بذلك و تقاولوا فانزل اهللا تعاىل 
و اخرب مبآل املؤمنني يف اآلية االخرى بعدها ) ٢: الفتح * َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنِبَك َوَما َتاَخََّر

و يف القرآن آيات كثرية تدل على علمه صلّى اهللا عليه و آله و سلم مآله و مآل  
 وعده الصادق اصحابه و اهل بيته و عامة امته جزما ال حيومه شبهة باعالم اهللا تعاىل و

َيكُونَ  كَذَِلَك َجَعلَْناكُْم اُمَّةً َوَسطًا ِلَتكُوُنوا ُشَهَدآَء َعلَى النَّاِس وَ  َو(الغري املكذوب 
ِلَيكُونَ الرَُّسولُ َشِهيًدا (و قال عز و جل ) ١٤٣: البقرة * الرَُّسولُ َعلَْيكُْم َشِهيًدا

فَكَْيَف ِاذَا ِجئَْنا ِمْن كُلِّ   (و قال ) ٧٨: احلج * َتكُوُنوا ُشَهَدآَء َعلَى النَّاِس َعلَْيكُْم َو
لَآلِخَرةُ  َو(و قال عز و جل ) ٤١: النساء * ِبَك َعلَى َهُؤآلِء َشِهيًدا  ِجئَْنا اُمٍَّة ِبَشِهيٍد َو

 روى انه ملا )٥:  الضحى *لََسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك فََتْرَضى َو(قال ) َخْيٌر لََك ِمَن اْالُولَى
 و قال عز جل  )ال ارضى حىت ادخل كل اميت اجلنة(ت هذه اآلية قال عليه السالم نزل
 * َعَسى اَنْ َيْبَعثََك َربَُّك َمقَاًما َمْحُموًدا (و قال ) ١: الكوثر * ِانَّآ اَْعطَْيَناَك الْكَْوثَرَ (

عن ابن عمر يف حديث الشفاعة فيمشي حىت يأخذ حبلقة اجلنة فيومئذ        ) ٧٩: االسراء
اريت  (ثه اهللا املقام احملمود الذي وعده و قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و سلم     يبع

ما تلقى امىت من بعدي و سفك بعضهم دماء بعض و سبق هلم من اهللا ما سبق لالمم     
 و قال رسول اهللا صلّى )قبلهم فسألت اهللا ان يؤتيين الشفاعة يوم القيامة فيهم ففعل

خريت بني ان يدخل نصف اميت اجلنة و بني الشفاعة فاخترت  (اهللا عليه و آله و سلم 
 و عنه صلّى اهللا عليه و )الشفاعة الهنا اعم اتروهنا للمتقني و لكنها للمذنبني اخلاطئني  

انا اول الناس خروجا اذا بعثوا و انا خطيبهم اذا  (آله و سلّم يف احاديث الباب 
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ذا حبسوا لواء احلمد بيدي و انا    وفدوا و انا مبشرهم اذا يئسوا و انا شفيعهم ا  
اكرم ولد آدم على ريب و ال فخر و انا سيد ولد آدم يوم القيامة و ما من بين آدم و        
من سواه االّ حتت لوائي و انا اول شافع و اول مشفع اما ترضون ان يكون ابراهيم 

 و و روى حديث احلوض مخسة) و موسى فبكم يوم القيامة اهنما يف اميت يوم القيامة
عشرون من اصحاب رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم على ما بلغنا و كل ما ذكرناه        
من اآليات و االحاديث يف هذا الباب قطرة من حبار فضائله املوجودة يف الكتاب و 
السنة و امنا اطلنا مبا ذكرنا الن شرذمة من كفرة اخلوارج مع ادعاء االميان يقعون يف  

ه و آله و سلّم و جيرون مبا ال ميكن من املؤمنني باهللا و رسوله و سوء أدبه صلّى اهللا علي
حيقرون شأنه صلّى اهللا عليه و آله و سلم فما لالنبياء و االولياء و هذه اآلية الكرمية من  
اقوى اآليات فسادهم بسبب افسادهم يف محلها على حمملها و اتباعهم كفرة عهده  

 شرورهم كشرورهم و انكارهم باآليات صلّى اهللا عليه و آله و سلم يف ذلك و
 .املتكاثرة و االحاديث املتواترة اعاذنا اهللا من شرورهم

 الفصل الثالث يف رد االشراك يف التصرف: قال النجدي
فسره يف الفصل االول باثبات مثل تصرف اهللا لغريه و هذا تشريع     : قالوا

 . اليت ذكرهاجديد من نفسه و مل يوجد هذا اللفظ يف اآليات و االحاديث 
 ُهَو ُيِجُري َو قُلْ َمْن ِبَيِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشْيٍء َو(قال اهللا تعاىل : قال النجدي

-٨٨: املؤمنون *  َسَيقُولُونَِ ِهللا قُلْ فَاَنَّى ُتْسَحُرونَ *الَ ُيَجاُر َعلَْيِه ِانْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَ 
ري غري اجملار عليه ليس االّ اهللا فمن مل      هذه اآلية دلت على ان املتصرف يف الكل اجمل   ) ٨٩

يقل يف حاجة يا اهللا و قال يا حممد و ان اعتقده عبداً غري متصرف يف الكل صار       
مشركاً فان مشركي زمن النيب ايضاً ال يعتقدون اهلتهم كذلك بل امنا يسألون اآلهلة 

فيعه صار على اعتقاد الشفاعة فمن اعتقد التصرف يف العامل ملخلوق او اعتقده ش   
 .مشركاً و ان اعتقده ادون من اهللا و خملوقا له

ايها الغوي ما لك تتكلم من غري روية مثل تكلم اجملانني و السكارى  : قالوا
فان اآلية صرحية يف ان املشركني مل يعتقدوا غري اهللا متصرفا يف الكل جمرياً غري جمار عليه     
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ا جمرياً غري جمار عليه ليس مداراً     و كانوا مشركني فثبت ان اعتقاد كون الغري متصرف   
لشركهم و اال فكيف يكون من ال يعتقده مشركا فاآلية ال تفيد ما ادعيت بل تبطله و      
قلت انت ان اآلية دلت على ان املتصرف يف الكل اجملري غري اجملار عليه ليس االّ اهللا مث      

لكل صار فرعت عليه قولك من قال يا حممد و ان اعتقده عبدا غري متصرف يف ا  
مشركا كيف يصح تفريعه و كيف يتم التقريب نعم لو قلت فمن اعتقد حممداً متصرفاً    
يف كل جمريا غري جمار عليه و اثبت له التصرف مثل تصرف اهللا صار مشركا مت التقريب  
و ان كان باطال من جهة عدم كون التصرف مدارا للشرك مث قلت فان مشركي زمن 

تهم كذلك فهذا القول ينفي الشرك عنهم على ما قدرت يف النيب ايضا ال يعتقدون آهل
معىن الشرك يف التصرف و داللة اآلية مث قلت فمن اثبت التصرف يف العامل ملخلوق او      
اعتقده شفيعه صار مشركا على اى شيئ فرعته فان قلت على اآلية فليس فيه ذكر       

 .ملشركنيالشفيع او على ما يلي الفاء فنفيت فيه اعتقاداً لتصرف عن ا 
َوَيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اِهللا َما الَ  (و قد نص اهللا على هذا بقوله : قال النجدي

و قال   ) ٧٣: النحل * َيْمِلُك لَُهْم ِرْزقًا ِمَن السََّمَواِت َواْالَْرِض َشْيئًا َوالَ َيْسَتِطيُعونَ 
 َيُضرَُّك فَِانْ فََعلَْت فَِانََّك ِاذًا ِمَن     َوالَ َتْدُع ِمْن ُدوِن اِهللا َما الَ َيْنفَُعَك َوالَ     (اهللا تعاىل 
 * قُلْ ِانِّي الَ اَْمِلُك لَكُْم َضّراً َوالَ َرَشًدا  (و قال اهللا تعاىل ) ١٠٦: يونس * الظَّاِلِمنيَ 

انظروا  ) ٢٢-٢١: اجلن * قُلْ ِانِّي لَْن ُيِجَريِني ِمَن اِهللا اََحٌد َولَْن اَِجَد ِمْن ُدوِنِه ُملَْتَحًدا         
 .نه امر اهللا تعاىل حممداً باظهار عدم ملكه المته ضرا و ال رشدا  ا

اىل اى شيئ اشرت بلفظ هذا اىل التصرف فقد نفيته عنهم او اىل  : قالوا
الشفاعة فليس فيها اشارة ايضاً فضالً عن النص و ليس حاصلها االّ عدم كون معبودي  

عتقاد عنهم فما الفائدة يف اآلية  املشركني غري اهللا مالكا لرزقهم و قد نفيت انت هذا اال  
 .و آيات بعدها

فمن قال يا حممد فقد خالف اهللا و رسوله و كفر فانه جعله : قال النجدي
 .انه ميلك له ضرا و رشدا

انت قلت آنفاً من قال يا حممد و ان اعتقده غري متصرف صار مشركا          : قالوا
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ا يسألون اآلهلة على اعتقاد فان مشركي زمن النيب ايضا ال يعتقدون اهلتم كذلك بل امن     
الشفاعة فبعد عدة سطور تغري املفهوم مع انه مل يتغري الفصل و كيف احنصر قول يا 

 .حممد يف جعله مالكا لضره و رشده 
قُِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِن اِهللا الَ       (قال اهللا تعاىل  : قال النجدي

َمَواِت َوالَ ِفي اْالَْرِض َوَما لَُهْم ِفيِهَما ِمْن ِشْرٍك َوَما لَُه    َيْمِلكُونَ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة ِفي السَّ   
هبذه اآلية  ) ٢٣-٢٢: سبأ *  َوالَ َتْنفَُع الشَّفَاَعةُ ِعْنَدُه ِاالَّ ِلَمْن اَِذنَ لَهُ *ِمْنُهْم ِمْن ظَِهٍري 

ئد اما  قد قطع اهللا عرق الشرك بشعبها فان من يسأل عنه احلاجات و ينادي يف الشدا 
ان يكون مالكاً و اما ان يكون شريكاً له و اما ان يكون ظهرياً و معاوناً له و اما ان  
يكون شفيعاً عنده و كل منها منفي فتم الزام اهللا على املشركني الذين يسألون      
املخلوقني و ينادوهنم مع زعم اهنم ادون من اهللا اما السابقون فالالت و العزى و 

قون فمحمداً و علياً و عبد القادر و الكل سواء فان اهللا تعاىل ال     السواع و اما الالح
يقبل احلذر يف الشرك و لو كان مع نيب و من غاية ضالل املشركني الالحقني اغترارهم       

َوَيقُولُونَ َهُؤآلِء  (بالشفاعة و كان هذا مرض املشركني السابقني كما قال اهللا تعاىل 
و ال يفقهون ان اهللا شنع عليهم هبذا االعتقاد و صريه   ) ١٨: يونس * ُشفََعآُؤَنا ِعْنَد اِهللا
 .شركا و كفرا
ايها اجلاهل امسع ان اهللا تعاىل اطلق يف هذه اآلية نفي كون غري اهللا     : قالوا

ِاالَّ ِلَمْن  (مالكا و شريكا و ظهرياً له و مل يقيد مطلق الشفاعة بل قيد نفي نفعها بقوله    
 للمسلم فتنفعه الشفاعة من الكبائر و لو بال توبة و الصغائر       يعين) ٢٣: سبأ * اَِذنَ لَهُ 

عند اهل السنة و من الصغائر مطلقاً و الكبائر توبة عند املعتزلة فعند اهل السنة ال تنفع    
الكافر خاصة و عند املعتزلة ال تنفع الكافر و اهل الكبرية بال توبة فنفي نفع الشفاعة    

دين و خمالف لكالم رب العاملني و سنة سيد املرسلني و كما قال هذا امللحد احلاد يف ال
امجاع املسلمني و االحاديث يف هذا الباب قد بلغت حد التواتر و الكل مذكور يف 

 .كتب احلديث و العقائد  
ِاالَّ ِلَمْن اَِذنَ (و من كمال جهلهم و غيهم متسكهم بقوله تعاىل : قال النجدي
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 .قرآن نفي نفع الشفاعة و كلمة اال يؤكده و يقرره  فان الثابت بنص ال  )٢٣: سبأ * لَُه
 .انظروا كيف حيرف املعىن االّ يعرف ان كلمة االّ ليس للتأكيد  : قالوا

 .فان الشفاعة ملا كانت مقيدة باالذن كانت كال شفاعة  : قال النجدي
قد عرفت معىن االذن على ما قالت االمة و كون املسلم مأذونا فيه        : قالوا
 .ةمذهب اهل السن

و االنبياء اذا يأمرهم اهللا بشيئ خيافون و ال يستطيعون التفتيش    : قال النجدي
 .يف حكم و السؤال عنه ثانياً

امل تسمع ان اهللا تعاىل امر رسوله خبمسني صلوة مث كيف بقيت مخسة  : قالوا
 .و امثاهلا كثرية

 فكيف يسألونه اوال؟: قال النجدي
النقل فان كان السؤال موقوفاً على هذا عجيب جداً خمالف للعقل و : قالوا

 .االذن خبصوصية فكامنا ينسد باب السؤال 
 .و احلق ان شفاعة شفيع عند اهللا غري ممكنة: قال النجدي

 .انظروا يسمى ما خيالف الكتاب والسنة املتواترة وامجاع املسلمني حقاً: قالوا
 املشفوع فاهنا ال تكون اال بان يكون الشفيع وجيهاً فيخاف: قال النجدي

اليه من عدم قبول شفاعته فوات مطالب مهمة يرجوها من الشفيع لكونه ظهرياً و 
معاوناً له و اما ان يكون الشفيع حمبوباً فيتأمل من عدم رضاه و هذان يستحيالن يف   

 .شأنه تعاىل عما يصفون
 َوِمَن َوِجيًها ِفي الدُّنَيا َواْآلخَِِرِة(ايها اخلبيث مل تسمع قوله تعاىل   : قالوا

فكيف تدعي استحالته ال شك انك كافر بالقرآن و قلت     ) ٤٥: آل عمران   * الُْمقَرَِّبَني
خياف من الشفيع لكونه ظهرياً و معاوناً له ايها امللعون االعمى اما ترى يف اآلية نفي اهللا      
تعاىل كون الغري ظهرياً مطلقا على حدة و نفي بعدها نفع الشفاعة ملن مل يأذن له 

تدخل احدمها يف اآلخر مع اقرارك يف كالمك بتغايرمها و قولك اما ان يكون فكيف 
ظهرياً او معاوناً له و اما ان يكون شفيعاً عنده و كيف تدعي استحالة كون احد حمبوبا    
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عنده و من اين فرعت التأمل على احملبوبية امل تؤمن كال و اهللا مل تؤمن بقوله تعاىل      
 ).٣١: آل عمران  * ُم اُهللافَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبكُ(

و اما الشفاعة باالذن اليت كال شفاعة و هو املذكور يف القرآن : قال النجدي
 .و احلديث فحاهلا اهنا ال تكون الهل الكبائر الذين ما توا بال توبة و ال للمصرين  

قد صرح باعتزاله و خروجه عن دائرة اهل السنة و اجلماعة جهراً لعنة : قالوا
فان شفاعة املغفرة عند اهل السنة عامة للمسلم ولو كان ذا كبرية ولو مصراً  اهللا عليه 
 .بال توبة

و كيفية الشفاعة ان احلكيم العدل ملا يرى من عبده توبة و  : قال النجدي
ندامة و انابة اليه ال اىل غريه يرحم عليه و لكن حكمه و فعله كله عدل ال يشوبه جور  

بب و ان عفا عنه و غفر له بال سبب اختل قاعدة   و ظلم فال يستطيع العفو بال س  
العدل و انتقص شأن حكمه يف اعني الناظرين و حياّجونه فيأذن ملن يشاء ان يشفع له       

 .فيشفع فيعفو يف احلقيقة برمحته و يف الظاهر باسم شفاعة الشفيع حفظاً لقاعدة  
 شأنه عما خلط بني االعتزال و خبط املقال بتجويز التلبيس عليه تعاىل: قالوا

يقول الظاملون خلوف اختالل قاعدته و التجائه اىل املخلوق حفظاً لقاعدته و كون     
االذن معلال لغرضه اى غرض خوف انتقاص شأن حكمه يف اعني الناظرين و صريورته    
حمجوباً و مغلوباً منهم ان مل يشفع الشفيع و عدم استطاعة العفو بال سبب و كونه       

 . االّ باهللا جمبورا ال حول و ال قوة
 صلّى اهللا عليه و آله  عن ابن عباس قال كنب خلف رسول اهللا : قال النجدي
يا غالم احفظ اهللا حيفظك احفظ اهللا جتده مقابال و اذا سألت  (و سلّم يوماً فقال يل 

فاسئل اهللا و اذا استعنت فاستعن باهللا اعلم ان االمة لو اجتمعت على ان ينفعوك      
يئ قد كتبه اهللا لك و لو اجتمعت على ان يضروك بشيئ مل      بشيئ مل ينفعوك االّ بش 

 رواه الترمذي )يضروك بشيئ قد كتب اهللا لك رفعت االقالم و جفت الصحف
انظروا كيف علم النيب كيفية السؤال االستعانة فمن قال يا حممد اسألك الشفاعة اىل   

 .اهللا يا عبد القادر اسئلك الدعاء من اهللا فكيف ال يكون مشركاً 
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هذا تعليم اعلى مراتب التوكل اى قطع النظر عن االسباب و الوسائط      : قالوا
و كفاك ههنا ذكر احملدثني هذه االحاديث يف باب التوكل و مل يكن هبذا و من احلال 
جيوز له رعاية االسباب من غري نكري و بال كراهة فكيف احملرمة فكيف الشرك كما 

ه النجدي بقوله فمن قال يا حممد ال خيلو      صرح به اجلمهور يف الشروح فما فرع علي   
 .عن اجلهل و الضالل

ايها اجملانني مل ال تقولون يا اهللا و هو معكم فأّي حاجة اىل : قال النجدي
 .اجملئ اىل حممد و الرجوع اليه 

 ظَلَُموا  َولَْو اَنَُّهْم ِاذْ(هذا اعتراض على اهللا عز و جل حيث قال : قالوا
 * اْسَتْغفَُروا اَهللا َواْسَتْغفََر لَُهُم الرَُّسولُ لََوَجُدوا اَهللا َتوَّاًبا َرِحيًما اَْنفَُسُهْم َجآُؤَك فَ

  ).٦٤:النساء
عن عمرو بن العاص قال قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و  : قال النجدي

ان لقلب ابن آدم بكل واد شعبة فمن اتبع قلبه الشعب كلها مل يبال اهللا بأّي    (سلّم 
 رواه ابن ماجة فمحمد و علّى و عبد  )اهلكه و من توكل على اهللا كفاه الشعب    واد 

 .القادر و كل من يتوجه اليه قلوب املشركني شعب اهلالك و الشرك 
هذا اشد من االول فان يف نفس احلديث لفظ التوكل موجودا تعرف   : قالوا

 .الشرك مقابال للتوكل
 * ْنِذْر َعِشَريَتَك اْالَقَْرِبَنيَواَ(و عن ايب هريرة ملا نزلت : قال النجدي

يا بين كعب انقذوا انفسكم من    ( دعا النيب قرابته فعم و خص فقال  )٢١٤: الشعراء
 اىل ان    )فاين ال اغين عنكم من اهللا شيئاً     ( او قال  )النار فاين ال املك لكم من اهللا شيئاً     

 ال اغين عنك من   يا فاطمة انقذي نفسك من النار سليين من مايل ما شئت فاين    (قال 
 انظروا قنط النيب قربته حىت ابنته من نفعه هلم عند اهللا فما هلؤالء اجملانني   )اهللا شيئاً

 .يرجون شفاعته هلم عند اهللا
ـ   : قالوا بالتقنيط  ) ال اغين عنك من اهللا شيئاً   (انظروا كيف عرب من انظار ب

ثابت قطعا و االحاديث يف     من نفعه هلم و شتان بينهما و نفعه هلم بل نفعه و نفعهم لنا       
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هذا الباب متواترة بل نقول قد اخرج الشيخان يف حق ايب طالب عن العباس قال قلت   
نعم هو يف ضحضاح من  (هل اغنيت عن عمك فانه كان حيفظك و يغضب لك قال  

 و قال العلماء شفاعة املوقف عامة  )نار ولو ال انا لكان يف الدرك االسفل من النار       
افرين االولني و اآلخرين و شفاعة املغفرة عامة للمسلمني و شفاعة للمسلمني و الك

التخفيف لبعض الكفار قال القاضي املعىن انقذوا انفسكم باالميان باهللا من عقوبة اخللود    
يف النار على الكفر فاين ال املك لكم و ال اغين عنكم من اهللا شيئاً ان مل تؤمنوا باهللا و       

لصهر و النفع هبما امنا هو لغري الكافرين قال اهللا تعاىل  كذلك عدم انقطاع النسب و ا
: التوبة * َما كَانَ ِللنَِّبىِّ َوالَِّذيَن اََمُنوا اَنْ َيْسَتْغِفُروا ِللُْمْشِرِكَني َولَْو كَاُنوا اُوِلي قُْرَبى (

و اآليات و االحاديث يف باب نفع بعض لبعض يوم القيامة جاءت على ثالثة   ) ١١٣
َيْوًما الَ َيْجِزي َواِلٌد َعْن َولَِدِه َوالَ   (ها سلب النفع مطلقا كقوله تعاىل  احد: اوجه

 َيْوَم الَ َيْنفَُع َمالٌ َوالَ َبُنونَ (و قوله تعاىل ) ٣٣: لقمن * َمْولُوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َواِلِدِه َشْيئًا 
 * َساَب َبْيَنُهْم َيْوَمِئٍذفَِاذَا ُنِفَخ ِفي الصُّوِر فَالَ اَْن(و قوله تعاىل ) ٨٨: الشعراء* 

 و الوجه  )١٠:  املعارج* الَ َيْسئَلُ َحِميٌم َحِميًما َو(و قوله تعاىل ) ١٠١: املؤمنون
صلّى اهللا عليه و سلّم و سلبه عن غريه و ذلك قوله صلّى اهللا عليه و سلّم      الثاين اثباته له  

جه الثالث اثباته لكل    الو)كل نسب و صهر ينقطع يوم القيامة االّ نسيب و صهري   (
 * اتََّبَعْتُهْم ذُرِّيََّتُهْم ِبِاَمياٍن اَلَْحقَْنا ِبِهْم ذُرِّيََّتُهمْ    الَِّذيَن اََمُنوا وَ  َو(مّتق منه قوله تعاىل  

 اَْزَواِجِهْم َو َمْن َصلََح ِمْن آَبآِئِهْم وَ   َعْدٍن َيْدُخلُوَنَها وَ (و قوله تعاىل ) ٢١: الطور
انَّ أهل القران    (اى صلح لدخول اجلنة و جاء يف احلديث     ) ٢٣: الرعد * ذُرِّيَّاِتِهْم

يشفعون لعشرة من أهليهم كلهم قد استوجب النار و ان الشهداء يشفعون لسبعني 
و العلماء على مراتبهم و املتوكلون لسبعني الفا و عثمان الكثر من شعر الغنم و  

 و وجه  )رعة ماء و خدمة قليلة الصاحلون يكافئون من احسن اليهم يف الدنيا جب  
التوفيق يف مجيع ذلك ان هذا باختالف املواطن و االوقات فاالول عند اول النفخ و       
عند الفزع و الثاين حني املطالبة باحلقوق و احلساب و الوزن فهناك يفّر املرء من اخيه  

 النيب صلّى و امه و ابيه و صاحبته و بنيه خشية ان يطالبوه حبق و يستعينوا ببذل حقه و  
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اهللا عليه و آله و سلّم هنالك مأمون يعني من شاء على ما شاء فهناك ينقطع الوسائل 
االّ وسيلته و الثالث اذا فتح النيب صلّى اهللا عليه و سلّم باب الشفاعة فهناك ينفع الناس      
بعضهم بعضاً و اما ان آيات الوجه االول عام خمصص بآيات الوجهني اآلخرين و عدم      

صلّى اهللا عليه و آله و سلّم ال يلزم ان ال ميلكه اهللا تعاىل كما وعده و اخرب هو        ملكه 
 .صلّى اهللا عليه و آله و سلّم 

 يف فتح مكية شرح منظومة بيت بعدمت الناس اخل بني  ]١[ ابن حجر :فائده
املعاين و دليل االول اعين السيادة من حيث النسب الذي هو اشرف االنساب آية   

 بعض حمققي املفسرين فيها ال دليل اقوى من هذا على فضل علي و فاطمة   املباهلة قال
و ابنيها اى الهنا ملا نزلت دعاهم فاحتضن احلسني و اخذ بيد احلسن و مشت فاطمة    
خلفه و علي خلفها فعلم انَّهم املرادون من اآلية و ان اوالد فاطمة و ذريتهم يسمون       

ة يف الدنيا و اآلخرة و يدل على ذلك ما صح انه  ابنائه و ينسبون اليه نسبة حقيقية نافع  
ما بال اقوام يقولون ان رحم رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم ال ينفع        (: خطب فقال

 احلديث و دليل )قومه يوم القيامة بلى و اهللا ان رمحي موصولة يف الدينا و اآلخرة
اَْنِذْر َعِشَريَتَك   َو(قوله تعاىل الثاين اعين النظر اىل السيادة بالتقوى ما صح انه ملا نزل   

ال اغين (: دعا مجيع بطون قريش فعم وخص و قال للكل ) ٢١٤: الشعراء * اْالَقَْرِبَني
 اى سأصلها بصلتها و معىن ذلك انه ال ميلك   )عنكم من اهللا شيئاً غري ان لكم رمحا   

 .و العامةالحد نفعا و ال ضرا لكن اهللا ميلك نفع اقاربه امته بالشفاعة اخلاصة  
 .الفصل الرابع يف رد االشراك يف العبادة: قال النجدي

فسره يف الفصل االول باالعمال اليت خصصها اهللا تعاىل لتعظيمه و هو    : قالوا
تشريع جديد كما مر هناك و ذكر اشياء كثرية منها حمرمة و مكروهة كراهة حترمي او     

عل النجدي كلها شركا من غاية ترتيه و مباحة و مستحبة و مسنونة او خمتلفة فيها ج
الضالل مث قال فمن فعل بنيب او ويل شيئاً منها صار مشركا و كافرا بنفس هذه     
االعمال و ال خفاء ان هذا القول من النجدي تصريح باالعتزال و اخلروج فان مذهب      

                                                 
 .يف مكة املكرمة.]  م١٥٦٦[ هـ ٩٧٤امحد ابن حجر اهليتمي املكي الشافعي تويف سنة   ) ١(
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اهل السنة ان ركن االميان هو التصديق و االقرار شرط الجراء االحكام يف الدنيا و ال 
خل لالعمال يف حقيقة االميان و اخلالف يف هذا مع املعتزلة و اخلوارج مشهور و د

 .الدالئل مذكورة يف كتب العقائد 
لَقَْد اَْرَسلَْنا ُنوًحا ِالَى قَْوِمِه ِانِّي لَكُْم َنِذيٌر ُمِبٌني    َو(قال اهللا تعاىل : قال النجدي

 و قال اهللا   )٢٦-٢٥: هود *  َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْوٍم اَِليمٍ   اَنْ الَ َتْعُبُدوا ِاالَّ اَهللا ِانِّي اََخافُ     *
 اْسُجُدواِ ِهللا الَِّذي َخلَقَُهنَّ ِانْ كُْنُتْم ِايَّاُه َتْعُبُدونَ  الَ ِللْقََمِر َو َتْسُجُدوا ِللشِّْمِس وَ ال (تعاىل 

 . فالسجدة اى وضع اجلبهة على االرض لغري اهللا شرك مطلقا)٣٧: فصلت* 
هذا خمالف لتصريح مجهور أهل السنة فان الكفر سجدة العبادة اى : قالوا

على اعتقاد معبودية املسجود و الوهيته و سجدة التحية كانت جائزة يف الشرايع   
 .السابقة و صارت حمرمة يف شريعتنا على الصحيح املختار

شاه عبد العزيز در تفسري عزيزي ميگويد پيشاين را بر زمني رسانيدن    : فائده
و طريق واقع ميشود يكي آنكه براى اداى حق عبوديت باشد و اين قسم در مجيع     بد

اديان و ملل براى غري خدا حرام و ممنوع است و هيچ گاه جائز نشده زيرا كه از        
حمرمات عقلي است و حمرمات عقليه به تبديل اديان و ملل متبدل مني شوند و دليلش    

 و غايت تذلل براى كسى سزاوار است آنكه اين نوع تعظيم مشعر بغايت تذلل است
كه در غايت عظمت باشد و غايت عظمت آن است كه ذايت باشد و عظمت ذايت  

دوم آنكه براى تكرمي و حتية      . خاص حبضرت حق است در هيچ خملوقي يافته منيشود   
باشد مانند سالم و سرخم كردن و اين معىن باختالف رسوم و عادات و تبدل ازمنه         

 است گاهي جائز است و گاهي حرام در امتهاى سابقه جائز بود   و اوقات خمتلف 
 و در )خّروا له سجداً(چنانچه در قصه حضرت يوسف و اخوان شان واقع شده كه 

شريعت ما اين طريق هم فيما بني خملوقات حرام و ممنوع است بدليل احاديث متواتره       
 السالم هبمني كه درين باب وارد شده و سجود فرشتگان براى حضرت آدم عليه

طريق بود زيرا كه بسبب تعليم امساء حضرت آدم عليه السالم را احساين و تفوقي بر    
فرشتگان حاصل شده بود و از فرشتگان قبل از پيدايش ايشان نسبت بايشان سوء    
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أديب وقوع يافته بود براى مكافات آن احسان و كفارت آن يب اديب مالئكه را مأمور 
 .مي ساختندباين نوع تعظيم و تكر 
و ال يغتر بسجدة امللئكة آلدم و يعقوب ليوسف كما يقوله : قال النجدي

 .اجلاهل فانه صار منسوخا كالنكاح مع االخت
ايها الغوي الغيب اما تعرف ان النسخ ال جيري اال يف احكام احلالل و     : قالوا

تبدل بتبدل     احلرام و ال جيري يف الكفر و الشرك فانه من اخلبائث العقلية و هي ال ت      
االديان فلو كان مطلق السجدة كفرا و شركا مل ميكن جوازه يف ملة من امللل فال بد  
من القول بان تلك السجدات مل تكن سجدة عبادة و القياس على النكاح مع االخت  

 .من اجلهل الصريح
  َو* اََحًدا اَنَّ الَْمَساِجَدِ ِهللا فَالَ َتْدُعوا َمَع اهللاِ  َو(قال اهللا تعاىل : قال النجدي

الَ اُْشِرُك    قُلْ ِانََّمآ اَْدُعوا َربِّي وَ   *اَنُه لَمَّا قَاَم َعْبُد اِهللا َيْدُعوُه كَاُدوا َيكُوُنونَ َعلَْيِه ِلَبًدا     
ثبت هبذه اآلية ان القيام ادبا شرك و كذا نداء احد و كذا       ) ٢٠-١٨: اجلن  * بِِِه اََحًدا

 . هذه التعاظيم لنفسهورد اسم احد فان اهللا تعاىل خصص 
ايها امللعون كيف تفتري على اهللا ليس يف اآلية ذكر القيام االّ حكاية       : قالوا

عن عبد اهللا فاين انه خصصه اهللا تعاىل لتعظيمه فكيف يكون شركا على اصطالحك        
ايضا اما تعرف الفرق بني ذكر اهللا تعاىل حكاية و ختصيصه له و الدعاء مبعىن العبادة 

ري الصحيح املرفوع من رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و سلّم و كافة     على التفس
املفسرين فكيف ثبت كون النداء شركا و لو فرض مبعىن النداء فباى لفظ ثبت كون     
ورد اسم احد شركا و ما قلت فان اهللا تعاىل خصص هذه التعاظيم لنفسه و هو جمرد 

 . السكرالدعوى و ال تعلق آلية مبا ادعاه كأنه ذكره يف 
َعلَى   اَذِّنْ ِفي النَّاِس ِباحلَجِّ َياُْتوَك ِرَجاالً وَ     َو(قال اهللا تعاىل  : قال النجدي

َيذْكُُروا اْسَم اِهللا ِفي اَيَّاٍم     ِلَيْشَهُدوا مَََناِفَع لَُهْم َو*كُلِّ َضاِمٍر َياِْتَني ِمْن كُلِّ فَجٍّ َعِميٍق  
 ثُمَّ   *اَطِْعُموا الَْبآِئَس الْفَِقَري   ْن َبِهيَمِة اْالَْنَعاِم فَكُلُوا ِمْنَها وَ   َمْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزقَُهْم ِم

فثبت    ) ٢٩-٢٧: احلج * لَْيطَّوَّفُوا ِبالَْبْيِت الَْعِتيقِ   لُْيوفُوا ُنذُوَرُهْم َو لَْيقُْضوا َتفَثَُهْم َو
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قرب نيب و ويل و  هبذه اآلية ان السفر اىل قرب حممد و مشاهده و مساجده و آثاره و   
سائر االوثان و كذا طوافه و تعظيم حرمه و ترك الصيد و التحرز عن قطع الشجر و  

 .غريها شرك اكرب فان اهللا تعاىل خصص هذه االمور لذاته و انزل هذه اآلية لبيانه 
ايها الشقي الغوي ليس يف اآلية االّ ذكر اهنم يأتوك رجاال و على      : قالوا

اتعرف كل ذكر و امر ختصيصا و كيف جعلت السفر اىل قرب   ضامر و االمر بالطواف 
النيب صلّى اهللا عليه و آله و سلّم الذي ثبت باالحاديث الصحيحة كونه قربة و سبب 
الفوز الدرجات العلى و عمل الصحابة و التابعني و سائر صلحاء االمة شركا و مثل  

لّى اهللا عليه و سلّم و يرغب فيه   السفر اىل االوثان لعنة اهللا عليك ما حيرض عليه النيب ص 
و يبني االجر بل اعظم االجور عليه و فعله من تيسر له من زمن الصحابة اىل هذا    
الوقت و حتسر من مل يفعله جتعله شركا و تعده مع االوثان و كيف جعلت الطواف 
املختلف يف حترميه و كراهته و اباحته شركا و كيف جعلت تعظيم حرمه الذي صح      

حاديث واتفق عليه االمة و ان اختلفوا يف اجراء حكم اجلزاء شركا و افتريت          فيه اال
على اهللا تعاىل بانه ثبت هبذه اآلية و خصصه اهللا تعاىل لنفسه مع عدم ذكره ايضا يف      

 .اآلية فضال عن ختصيص اهللا تعاىل لنفسه  
 شاه ويل اهللا ميگويد كه ذكر براى كشف قبور اول چون مبقربه در      :فائده

 دوگانه را بر روح آن بزرگوار أدا كند اگر سوره فتح ياد باشد در اول ركعت آيد
خبواند و در دوم اخالص و االّ در هر ركعت سوره اخالص پنج بار خبواند بعده قبله    
را پشت داده بنشيند و يكبار آية الكرسي و بعض سورهتا خبواند و ختم كند و تكبري     

 تكبري خبواند و آغاز از راست كند بعده   گويد بعده هفت كرت طواف كند و دران
پايان رخساره هند و بيايد نزديك روى ميت نشيند و بگويد يا رب بست و يكبار  
بعده اول طرف مشال بگويد يا روح و در دل ضرب كند يا روح الروح ماداميكه   

 .انشراح يابد اين بكند انشاء اهللا تعاىل كشف قبور و كشف ارواح حاصل آيد   
) ١٤٥: االنعام * اَْو ِفْسقًا اُِهلَّ ِلَغْيِر اِهللا ِبهِ (قال اهللا تعاىل : يقال النجد

املراد ما قيل يف حقه انه لنيب او ويل يصري حراما و جنسا مثل اخلرتير ال ما ذكر اسم 
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 .غري اهللا عند ذحبه فانه هذا املعىن حتريف للقرآن خمالف جلمهور املفسرين 
هور املفسرين مبا قدره حتريفا ففي كالمه   هذا املفتري كذاب صرح مج: قالوا

حتريفان من شاء فلريجع اىل اى تفسري من تفاسري اهل السنة صرح به االمام علي 
 قال ابن عباس ما ذبح لالصنام و ذكر عليه اسم غري اهللا و هلذا قول مجيع ]١[الواحدي
 .املفسرين

ليه و آله وسلّم  قال قال رسول اهللا صلّى اهللا ع]٢[عن معاوية: قال النجدي
 رواه الترمذي ثبت هبذا   )من سره ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار      (

 .احلديث ان القيام متمثال بني يدى احد شرك   
الوعيد ملن سره متثل الرجال له قياما فاين فيه ان القيام شرك اما تعرف : قالوا

 جاء يف الوعيد على  ) مقعده من النارفليتبوأ(الفرق يف القيام و السرور على ان كلمة 
 .املعاصي غري الكفر يف احاديث كثرية

و عن ايب الطفيل ان عليا اخرج الصحيفة فيها لعن اهللا على من   : قال النجدي
ذبح لغري اهللا معناه ان تعيني احليوان على اسم احد غري اهللا شرك اكرب و يدخل فيه ما      

 . اهللا يذحبون عند قدوم القادم ولو بذكر اسم 
القول بان التعيني معىن الذبح جهل عظيم و خمالفة للسواد االعظم و ما  : قالوا

صلّى اهللا عليه و سلّم مسى قال يدخل فيه ما يذبح عند القدوم فمحادة مع رسول اهللا  
ما صح عن رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم شركا يف صحيح البخاري ان رسول اهللا   

ا قدم املدينة حنر جزورا او بقرة و فيه ملا قدم ضرارا امر ببقرة          صلّى اهللا عليه و سلّم مل 
 .فذحبت فاكلوا منها 
مت الفصل الرابع انظروا كيف عد اشياء كثرية من الشرك يف العبادة و    : قالوا

قال يف الفصل االول اثبت ما ذكرت كلها باآليات و االحاديث يف الفصول اآلتية مث   
ال ثبوت و كم مل مير ذكرها على اللسان فضال عن   انظروا كم منها ذكرها و لو ب 

                                                 
 .] م١٠٧٥[ هـ  ٤٦٨ مفسر النيسابوري تويف سنة   علي الواحدي) ١(
 .يف الشام.]  م٦٨٠[ هـ ٦٠معاوية بن ايب سفيان تويف سنة ) ٢(
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االثبات فليأت بآية دالة و لو بداللة بعيدة و حديثا ولو ضعيفا يكون فيه ذكر ضرب    
اخلباء له و الرجعة القهقري له و امثال ذلك فضال عن ختصيص اهللا تعاىل هلا لنفسه و   

 .اقتليس هذا اوان التفصيل فان الفتنة قد قربت و عرصة الفرصة ض   
 .الفصل اخلامس يف رد االشراك يف العادة: قال النجدي

 .تشريع جديد ما مسعنا قبل ذلك: قالوا
ِانْ َيْدُعونَ ِاالَّ     ِانْ َيْدُعونَ ِمْن ُدوِنِه ِاالَّ ِاَناثًا وَ   (قال اهللا تعاىل  : قال النجدي

  وََ الُِضلَّنَُّهْم َو*َباِدَك َنِصيًبا َمفُْروًضا قَالَ الَتَِّخذَنَّ ِمْن عِ   لََعَنُه اُهللا َو*َشْيطََاًنا َمِريًدا  
َمْن َيتَِّخِذ  َآلُمَرنَُّهْم فَلَُيَبتِّكُنَّ آذَانَ اْالَْنَعاِم َو آلُمَرنَُّهْم فَلََُيَغيُِّرنَّ َخلَْق اِهللا وَ  الَُمنَِّينَُّهْم َو

َما َيِعُدُهُم  ُيَمنِّيِهْم َو  َيِعُدُهْم َو*ُمِبيًنا الشَّْيطَانَ َوِليا ِمْن ُدوِن اِهللا فَقَْد َخِسَر ُخْسَراًنا 
: النساء * الَ َيِجُدونَ َعْنَها َمِحيًصا  اُولَِئَك َمأَْويُهْم َجَهنَُّم َو*الشَّْيطَانُ ِاالَّ غُُروًرا   

بني اهللا تعاىل هبذه اآليات حال مشركي زماننا حيث يقول واحد يا سيت ) ١٢١-١١٧
 فاطمة و واحد يا سيت رابعة و واحد يا سيت رقية و غري ذلك و       خدجية و واحد يا سيت  

نداؤهن كنداء الشيطان فانه اختذ منهم نصيباً مفروضاً و اضلهم فليبتكون االذان اى         
جيعلوهنا هلن و يقولون هذه لفالنة و ثبت ان جعل احليوان و جعل ذحبه و كذا جعل        

يك لغري اهللا كان يقول نذرا هللا و  اى شيئ كان نذرا او صدقة لغري اهللا و كذا التشر 
رسوله او صدقة اىل اهللا و اىل رسوله شرك من اضالل الشيطان و الشيئ اجملعول لغري        

 .اهللا حرام جنس
انظروا كيف فسر القرآن برأيه فان التفسري الصحيح املأثور من : قالوا

آهلتهم اليت كانوا   الصحابة اىل هذا الوقت ما يعبدون من دون اهللا االّ آهلة فاهنم يسمون        
يعبدوهنا اناثا يقولون انثى بسيت فالنة فكيف يكون اآلية بيانا حلال من قال يا سيت  
خدجية و مل يعتقدها اهلا و ال يعبدها و ان كان جمرد نداء االنثى مراد اآلية و كان        
شركا من غري دخل اعتقاد الوهيتها و عبادهتا فاذا ناديت أمك و اختك تكون مشركا  

لشرك اذا ثبت يعم احلى و امليت و ما قال نذراً او صدقة فجرأة عظيمة نعم النذر            الن ا
لغري اهللا حرام حيواناً كان املنذور ام ال و اما الصدقة لغري اهللا فالكالم فيه سهو و جهل        
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و سفه امل تسمع مذاهب اهل السنة ان االنسان له ان جيعل ثواب عمله لغريه و استدلوا      
 صلّى اهللا عليه و آله و سلّم ضحى بكبشني املحني احدمها عن نفسه  مبا روى ان النيب

و اآلخر عن امته ممن اقر بوحدانية اهللا و شهد له بالبالغ جعل تضحية احدى الشاتني   
المته و علي ضحى بكبشني و قال احدمها عن علي و اآلخر عن رسول اهللا صلّى اهللا 

 فال ادعه امل تسمع ان سعد بن عبادة   عليه و آله وسلّم و قال امرين بذلك او اوصاين
 فحفر بئراً و قال   )املاء(قال قلت يا رسول اهللا ان امي ماتت فاى الصدقة افضل قال       

 امل تسمع ان كعب بن مالك قال قلت يا رسول اهللا صلّى اهللا عليه و   )هذه الم سعد(
قال رسول اهللا آله و سلّم ان من توبيت ان خنلع من مايل صدقة اىل اهللا و اىل رسوله ف  

 شف ايها النجدي كيف مسيت هذا شركا   )امسك بعض مالك (صلّى اهللا عليه و سلّم  
و تدعي االميان و حتقيق النذر على ما يف الفقه ان النذر الشرعي اى اجياب ماليس    
بواجب على نفسه بان يقول هللا علّي كذا او يقول ان قضى اهللا حاجيت فعلّي كذا     

لغريه بان يقول يا فالن ان قضيت حاجيت فعلي لك كذا فان          خمتص باهللا تعاىل حرام  
املؤثر باحلقيقة و املتصرف يف العامل باالستقالل ليس اال اهللا و الشيئ املنذور احلالل    
الطاهر يف هذا النذر باق على حله و طهارته ال يصري حراماً و جنساً و ان كان النذر 

قول الناذر املبطل فيه تأثري و كما خيرج     حراما فان هذا النذر باطل مل ينعقد و ليس ل  
املنذور يف النذر الصحيح من ملك املالك ال خيرج يف النذر الباطل بل باق على ملكه و       
جيوز له التصرف فيه باى وجه شاء اكل او انفق و هو كسائر مملوكاته و جيوز اخذه 

كر النيب و الويل لبيان   بطريق الصدقة املبتدئة و اهلدية املنفصلة و ان كان النذر هللا و ذ       
املصرف او بطريق التوسل بان يقول يا اهللا ان قضيت حاجيت اتصدق على خدام قرب   
فالن للنيب او الويل او اطعم الفقراء على بابه او يقول يا اهللا ان قضيت حاجيت بربكة        

من فالن له كذا اى اهدي ثوابه له او يقول يا نيب اهللا يا ويل اهللا ادع يف قضاء حاجيت  
اهللا ان قضي حاجيت اهدي لك ثواب صدقة كذا فالنذر يف هذه الصور كلها جائز و      
اما ما يقولون هذا نذر النيب هذا نذر الويل فليس بنذر شرعي و ال داخالً يف النهى و  
ليس فيه معىن النذر الشرعي ما يهدي لالكابر يقال له يف العرف نذر فهذا اجلاهل ال  
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 مييز بني املعاين اللغوية و الشرعية و العرفية و جيترأ يف الدين و  يعرف معاين االلفاظ و ال
 .خيترع

 : در رساله نذور ميگويد]١[ مولوي رفيع الدين:فائده
لفظ نذر كه اينجا مستعمل ميشود نه بر معنئ شرعي است چه عرف   
آنست كه آنچه پيش بزرگان مي برند نذر و نياز ميگويند آرى نذر شرعي قسمي          

 مى باشد و حكم آن نذر اين است كه اگر به حتقيق حمض براى اولياست     ازان گاهي
 و نيز قضاى حاجت باستقالل از كسى  )ال نذر لغري اهللا (حرام است كه وارد شده 

خواسنت و اورا مالك نفع و ضرر خود اعتقاد كردن نوعي از شرك است و اگر 
 آنكه خالص براى  بصورت است نه در واقع بر يكى از سه وجه مباح است وجه اول 

خداى تعاىل است و ايشان مصرف حمض اند گويا ميگويد اهلى اين مراد من اگر 
حاصل شود نذر تو خبدام مزار آن صاحل رسامن دوم آنكه ايشان را شفيع سازد گويا 
ميگويد يا حضرت در جناب اهلى براى اين مشكل دعا كنيد اگر اين مراد حاصل        

راى اين مشكل اين قدر طعام يا نقد رسامن تا ثواب شود از طرف تو در جناب اهلى ب
آن عائد بشما شود و اين معىن جواز دارد چرا كه جناب نبوت صلّى اهللا عليه و آله  
و سلم حضرت امري املؤمنني علي مرتضى را وصيت فرمودند كه تا زنده باشي از 

گو هذه الُمِّ طرف من قرباين كرده باش و سعد بن عباده را فرموده چاهي بنا كن و ب
سعد سوم آنكه آن بزرگ را در جناب اهلي وسيله سازد گويا ميگويد اهلي بربكت    
فالن بزرگ و حبق عنايات و مهرباين خود كه براى توعمر خود در بندگى و رضا      
جوئى تو گزرانيده اگر مشكل من آسان كين اين قدر مال براى تو بدهم و ثواب آن      

بّر و احسان بآن بزرگ خوشنود شوى و اين هم  حتفه روح آن بزرگ سازم تا از 
 .هست كه مذهب حنفيه است لالنسان ان جيعل ثواب نافلة ملن شاء  

حضرت ايشان :  نام كتاب ميگويد كه)انفاس العارفني (شاه ويل اهللا در 
ميفرمودند كه فرهاد بيك را مشكلى پيش آمد نذر كرد كه بار خدا يا اگر اين 

                                                 
 .يف دهلي.]  م١٨١٧[ هـ ١٢٣٣شاه رفيع الدين ابن شاه ويل اهللا الدهلوي تويف سنة  ) ١(
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لغ حبضرت ايشان هديه دهم آن مشكل مندفع شد و آن از          مشكل بسر آيد اين قدر مب   
خاطر او رفت بعد چندى اسپ او بيمار شد و نزديك هالك رسيد بر سبب اين امر     
مشرف شدم بدست يكى از خادمان گفته فرستادم كه اين بيمارى بسبب عدم وفاى   

ست  نذر است اگر اسپ خود را ميخواهى نذر را كه در فالن حمل الزام منوده بفر
 .وى نادم شد و آن نذر فرستاد مهان ساعت اسپ او شفا يافت

اين فقري از ياران كه حاضر واقعه بودند شنيده است كه حضرت ايشان در  
بزيارت خمدوم شيخ اهللا ديا رفته بودند و شب هنگام بود دران حمل  ) داسنه(قصبه 

وقف كردند   فرمودند خمدوم ضيافت ما ميكنند و ميگويند كه چيزي خورده رويد ت     
تا آنكه اثر مردم منقطع شد و مالل بر ياران غالب آمد آنگاه زين به آمد طبق برنج و     
شرييىن برسر و گفت كه نذر كرده بودم كه اگر زوج من بيايد مهان ساعت اين         
طعام پخته به نشينندگان درگاه خمدوم اهللا ديا رسامن درين وقت آمد ايفاى نذر كردم    

 .جنا باشد تا تناول كند و آرزو كردم كه كسى آ
 قدس سره متوجه ]١[مبزار فائض االنوار حضرت خواجه معني الدين چشيت

ميبودند و ازان جناب دلربايها يا فتند فيضها گرفتند استماع افتاد كه خانگيان ايشان  
بسبب كسلى كه عارض مري ابو العال شده بود بآن مزار يك روپيه و يك چادر نياز  

ت امري را اطالع نه بود روزى بآن مزار متوجه بودند كه از    فرستاده بودند حضر
درون ندا آمد كه اين قدر از خانه مشا نياز آمده است و براى صحت فرزند مشا و  

 .خواهش فرزند و ديگر التماس كرده اند و آن ملتمس مبذول است  
شاه عبد العزيز يف حتفه اثنا عشريه ميگويد كه معىن امامت كه در اوالد   

 امري باقي مانده و يكي مرد ديكري را وصي آن مي ساخت مهني قطبيت حضرت
ارشاد و منبعيت فيض واليت بود و هلذا الزام اين امر كافه خالئق از ائمه اطهار براى          
هر مردي مروى نه شده بلكه ياران چيده و مصاحبان برگزيده خودرا بآن فيض   

 .ن دولت مينواختندخاص مشرف ميساختند و هر يكى را بقدر استعداد باي 
                                                 

 ).اهلند(يف امجري .]  م١٢٣٦[ هـ ٦٣٤معني الدين الچشيت تويف سنة  ) ١(
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و نيز ازين سبب كه حضرت امري و ذّريت طاهره او را متام امت بر مثال    
پريان و مرشدان مي پرستند و امور تكوينيه را وابسته بايشان ميدانند و فاحته و درود     
و صدقات و نذر و منت بنام ايشان رائج و معمول گرديده چنانچه با مجيع اولياء اهللا  

 و نام شيخني را درين مقدمات كسى بر زبان منى آرد در فاحته و      مهني معامله است
درود و منت و نذر و عرس و جملس كسى شريك منى كند و امور تكوينيه را وابسته 
بايشان منى داند گو معتقد كمال و فضيلت ايشان باشد بر مثال انبياء مثل حضرت 

يسى عليه السالم زيرا  ابراهيم عليه السالم و حضرت موسى عليه السالم و حضرت ع  
كه كمال ايشان مثل كمال انبياء مبين بر كثرت تفضيل است و كماالت اولياء مهه   
ناشي از وحدت و مجع غيبت اند پس اولياء را مرآت مالحظه فعل اهلى بلكه صفات   
او تعاىل ميتوانند كرد و انبياء و وارثان كماالت ايشان را غري از عالقه عبديت و        

ت عالقه ديگر در فهم مردم حاصل نيست و هلذا آهنا را مرآت  رسالت و خادمي
 .مالحظه او تعاىل نه مي تواند كرد 

 َوَجَعلُواِ ِهللا ِممَّا ذََرأَ ِمَن الَْحْرِث َواْالَْنَعاِم َنِصيًبا(قال اهللا تعاىل : قال النجدي
فال يصل  فقالوا هذا هللا بزعمهم و هذا لشركائنا فما كان لشركائهم ) ١٣٦: االنعام* 

اىل اهللا و ما كان هللا فهو يصل اىل شركائهم ساء ما حيكمون هكذا يفعل مشركو 
زماننا عرباً و عجماً فاهنم جيعلون شيئاً منها هللا و شيئاً لنيب و ويل و امام و شريف و 

 .يكونون مشركني هبذه الشنيعة
ان  ايها اجلاهل ختم اهللا على قلبك ال تشعر مبا خيرج من لسانك ف: قالوا

املشركني قالوا هذا لشركائنا و املسلمون يقولون لنيب و ويل هل القول بالنيب و الويل ام 
 و )هذه الم سعد(القول بالشركاء؟ يستلزم الشرك امل تسمع قول سعد او قول النيب له  

ان من الرب ان تصلي هلما مع صالتك و     (قول رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و سلّم   
 ).مع صومكان تصوم هلما 

َحْرثٌ ِحْجٌر الَ َيطَْعُمَهآ   قَالُوا َهِذِه اَْنَعاٌم َو َو(قال اهللا تعاىل : قال النجدي
اَْنَعاٌم الَ َيذْكُُرونَ اْسَم اِهللا َعلَْيَها  اَْنَعاٌم ُحرَِّمْت ظُُهوُرَها وَ  ِاالَّ َمْن َنَشآُء ِبَزْعِمِهْم وَ 
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هذا بيان ما عليه الناس يف ) ١٣٨: االنعام * ا كَاُنوا َيفَْتُرونَافِْتَرآءًً َعلَْيِه َسَيْجِزيِهْم ِبَم
زماننا فاهنم خيصصون اآلكلني يف نذورهم و صدقاهتم و حيجرون بعضا كما ال   
يطعمون طعام الصدقة للحداد لغري من هو يف سلسلة ارادته و خيصصونه ملريديه و ما 

النعام لغري اهللا و يقولون هذه  جيعلونه للعيدروس خيصصونه ألوالده و جيعلون بعض ا  
 .حملمد و هذه لعلي و ال يذكرون اسم اهللا عليها و ال يقولون هو هللا 

يا ايها اجلاهل معىن اآلية ان املشركني قالوا هذه اشارة اىل ما جعلوه  : قالوا
خدم االوثان يعين ) الَ َيطَْعُمَهآ ِاالَّ َمْن َنَشآءُ (اى حرام ) َحْرثٌ ِحْجٌر اَْنَعاٌم وَ (آلهلتهم 

الَ َيذْكُُرونَ ( يعين البحائر و امثاهلا )َو اَْنَعاٌم ُحرَِّمْت ظُُهوُرَها (و الرجال دون النساء 
 يف الذبح و امنا يذكرون امساء آهلتهم افتراء عليه بان اهللا امرهم بذلك         )اْسَم اِهللا َعلَْيَها  

 حلال من مل يعتقد االنبياء و االولياء     فكيف يكون بيانا )َسَيْجِزيِهْم ِبَما كَاُنوا َيفَْتُرونَ (
اهلا و مل جيعل االنعام و احلرث آلهلتهم و مل يقولوا ان اهللا حرمها و يذكرون اسم اهللا 
عليها يف الذبح اما ختصيص اآلكلني يف النذور و يف الصدقات فباختيار الناذر و 

سبه يكون سبباً ملزيد    املتصدق و الصدقة للميت تبلغه و تنفعه و يسر به فاكل حمبه و منت       
سروره فالتخصيص هلذا السبب او لغريه من غري ان يقال انه حكم اهللا تعاىل ال يدخل 

ما غرت على احد من نساء النيب صلّى اهللا  : يف حكم اآلية امل تسمع ما قالت عائشة  
عليه و آله و سلّم ما غرت على خدجية و ما رأيتها قط و لكن كان يكثر ذكرها و رمبا     

 .شاة مث يقطعها اعضاء يبعثها يف صدائق خدجية اخرجه الشيخان ذبح 
 : مولوى رفيع الدين يف رسالة نذور مزارات اولياء ميگويد كه :فائده

قسم ديگر آنكه حاكم يا زميندار براى صله و بّر با روح ميت و به        
خوشنودي و رضى او بيكي على التعيني بدهد و يا بطريق ساالنه و فصالنه بنام آن  

قرر سازد اين قسم نيز جائز است بنا بر محل بر آنكه جناب صلّى اهللا عليه و آله و م
 .سلّم از طعام و حلم نزد صدائق حضرت خدجيه ميفرستادند

 ختصيص مأكوالت در فاحته بزرگان مثل كهچرا در فاحته امام    :سوال
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گان  و غري ذلك و مهچنان ختصيص خورند ]١[حسني و توشه در فاحته شيخ عبد احلق
 چه حكم دارد؟
 فاحته و طعام كه يب شبه از مستحسنات است و ختصيص كه فعل        :جواب

خمصص است باختيار اوست كه باعث منع نه ميتواند شد و اين ختصيصات از قسم   
عرف و عادت اند كه مبصاحل خاصه و مناسبيت خفيه ابتداًء بظهور آمده رفته رفته       

 و صاحب قنيه و ديگر فقها تصريح شيوع يافته در حق كهچرا صاحب در خمتار
منوده اند و ختصيص آحنضرت صلّى اهللا عليه و آله و سلّم ذبح جانور و تقسيم   

 .گوشت آن را بصدائق خدجيه كه بطريق صحيح ثابت است و اهللا اعلم بالصواب    
عن ابن عمر قال مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و سلّم   : قال النجدي

 انظروا كيف صرح النيب بشرك من حلف بغري   ) اهللا فقد اشرك من حلف بغري (يقول 
اهللا فكيف نقول باميان من يقول بايب و امي و ابيه و بالنيب و الويل فاحلالف هلم مشرك   

 .كاحلالف بالالت و العزى
ايها امللعون كيف ال تقول و قد قال النيب صلّى اهللا عليه و آله و سلّم  : قالوا

ديث من حلف لغري اهللا على اعتقاده الغري اهلا و يف املسألة تفصيل      لفظ و ابيه و معىن احل
ان حلف لغري اهللا على االعتقاد يكفر و على املودة ليس بكفر و لكن ال خيلوا عن 
املعصية و على العادة ال كفر و ال معصية و قد خرج من بعض الصحابة حبضرته صلّى   

 .اهللا عليه و آله و سلّم ومل ينكر عليه
عن جبري بن مطعم قال اتى رسول اهللا اعرايب فقال جهدت   : النجديقال 

االنفس و جاع العيال و هلكت االموال فاستسق اهللا لنا فانا نستشفع بك على اهللا و   
 حىت عرف ذلك يف وجوه )سبحان اهللا سبحان اهللا(نستشفع باهللا عليك فقال النيب 

 شأن اهللا اعظم من ذلك و حيك و حيك انه ال يستشفع باهللا على احد (: اصحابه فقال
 و قال باصابعه مثل القبة عليه و انه لياط      )اتدري ما اهللا ان عرشه على مسواته هكذا    

                                                 
 .يف دهلي.]  م١٦٤٢[ هـ ١٠٥٢حلق الدهلوي تويف سنة عبد ا) ١(
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 انظروا كيف تغري حال النيب باستماع قول ]١[اطيطة االبل بالراكب اخرجه ابو داود  
م يقولون  االعرايب انا نستشفع باهللا عليك و ال يباىل مشركو زماننا شركياهتم و كفرياهت

 !يا علي ادركين هللا يا عبد القادر اعطين هللا... يا حممد اغثين هللا  
من احب هللا و ابغض هللا     (امل تسمع قوله صلّى اهللا عليه و آله و سلّم    : قالوا

من ( و قوله صلّى اهللا عليه و آله و سلّم )و اعطى هللا و منع هللا فقد استكمل االميان 
 اال ترى الفرق بني نستشفع باهللا عليك  )باهللا فاعطوه  استعاذ باهللا فاعيذوه و من سأل  

 .و بني اعطين هللا
عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل يف عهد رسول اهللا ان : قال النجدي

ينحر ابالً ببوانة فاتى رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و سلّم فاخربه فقال رسول اهللا  
فهل كان فيها عيد من  (ا ال قال  قالو)هل كان فيه وثن من اوثان اجلاهلية تعبد   (

اوف بنذرك فانه ال ( قالوا ال فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و سلّم )اعيادهم
 اخرجه ابو داود فثبت هبذا احلديث ان النذر الصحيح الذي    )وفاء لنذور يف معصية اهللا

 .هو هللا يصري بتعيني املكان معصية و شركاً 
ل و تذكر قوله صلّى اهللا عليه و آله و سلّم  ايها االعمى كيف تقو: قالوا

 و قد جاء بطريق اخر ان امراة قالت يا رسول اهللا اين نذرت ان اضرب  )اوف بنذرك(
 قالت نذرت ان اذبح مبكان كذا و كذا يذبح فيه       )اويف بنذرك(على رأسك الّدف قال 

هل ( قال   قالت ال)هل كان بذلك وثن من اوثان اجلاهلية تعبد    (اهل اجلاهلية قال  
 .)اويف بنذرك ( قالت ال قال )كان فيه عيد من اعيادهم
عن قيس بن سعد قال اتيت احلرية فرايتهم يسجدون ملرزبان        : قال النجدي

ارايت لو مررت بقربي اكنت   (هلم فقلت يا رسول اهللا انت احق ان يسجد لك فقال       
ذر النيب صلّى اهللا    اخرجه ابو داود انظروا اعت )ال تفعلوا( فقلت ال فقال  )تسجد له

 .عليه و آله و سلّم مبنع السجود لكونه رمة يف قربه
ايها امللعون كيف عربت عن لفظ قربي بكونه رمة يف قربه و افتريت   : قالوا

                                                 
 .يف البصرة .]  م٨٨٨[ هـ ٢٧٥ابو داود سليمان السجستاين تويف سنة   ) ١(
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على رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و سلّم و كيف اجترأت عليه امل تسمع ما قال  
 حرم على االرض ان تأكل اجساد االنبياء    ان اهللا(رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و سلّم  

 .)و نيب اهللا حى يرزق  
ال  (عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم : قال النجدي

يقولن احدكم عبدي و اميت كلكم عباد اهللا و كل نساؤكم اماء اهللا و ال يقل العبد  
 من ان يقول احد ململوك احد انه     انظروا كيف هنى النيب )لسيده موالئي فان موالكم اهللا 

 .عبده فكيف حال املشركني الكاذبني الذين يسمون ابناءهم عبد الرسول و عبد النيب
كيف تفتري على رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و سلّم و تقول هنى   : قالوا

 من ان يقول احد ململوك احد انه عبده اما تعرف الفرق بني ما قلت و بني ما قال النيب  
 فانه من باب تعليم التهذيب ال    )ال يقولن احدكم عبدي (صلّى اهللا عليه و آله و سلّم 

من التحرمي و التشريك اال تعلم ان اطالق العبد و االمة شايع يف الكتاب و السنة يا       
ايها امللعون ال تعلم معاين االلفاظ و ال احملاورات و ال احلقيقة و اجملاز و تقول ما تقول 

ى رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و سلّم حمب الدرهم و الدينار عبد الدرهم امسع قد مس
و عبد الدينار و يقال ملن احسن عليه احد انه عبده امل تسمع االنسان عبيد االحسان و    
يقال للمحكوم ان عبد عصاه ايها الشقي كيف مسيت يف خطبة صحيفتك هذه اباك    

 .باملوىل و كيف خرجت من الشرك
عن مطرف بن عبد اهللا قال انطلقت يف وفد بين عامر اىل    : نجديقال ال

فقلنا افضلنا  )السيد هو اهللا(رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم فقلنا انت سيدنا فقال 
 .)قولوا قولكم او بعض قولكم و ال يسخر منكم الشيطان     (فضال و اعظمنا حشماً فقال  

 :ه ميگويد ك)انفاس العارفني (شاه ويل اهللا يف 
شيخ امحد قشاشي وى پسر حممد بن يونس القشاشي امللقب به عبد النيب    
ابن الشيخ امحد الدجاين است از دجانه به ختفيف جيم قريه است از قرى بيت املقدس          

 در طبقات   ]١[شيخ امحد دجاين از آجنا است بسيار بزرگ بود شيخ عبد الوهاب
گويند كه مردمان را مبزد گرفيت تا ترمجه وى نوشته كه شيخ يونس را عبد النيب ازان 

                                                 
 .]. م١٥٦٥[ هـ ٩٧٣عبد الوهاب الشعراىن الشافعى تويف سنة    ) ١(
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 .در مسجد نشيند و بر نىب صلّى اهللا عليه و آله و سلّم صلوة فرستند 
هذا راجع اىل اخلصوص فان اطالق السيد على غري اهللا يف القرآن و : قالوا

و لو قال الستاذه موالنا ال بأس به و قد قال علي    : احلديث كثري و يف الفتاوى اهلندية  
 ...نه البنه احلسن قم بني يدى موالك  رضي اهللا ع

عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و سلّم      : قال النجدي
 .رواه البخاري) انّ البيت الذي فيه الصور ال تدخله املالئكة   (

 .من جهة احملرمة ال من جهة الشرك فان امللك اليدخل بيتاً فيه كلب    : قالوا
ال تطروين كما اطرت النصارى  (ال رسول اهللا عن عمر قال ق: قال النجدي

 اخرجه البخاري و مسلم و عن انس قال  )فامنا انا عبده و رسوله   .... عيسى ابن مرمي 
اين ال اريد ان ترفعوين فوق مرتليت انزلين اهللا         (رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و سلّم    

ديث منع مدح حممد بغري    ثبت هبذا احل)تعاىل انا حممد بن عبد اهللا و عبده و رسوله 
لفظ عبد اهللا و رسوله فكيف مشركوا زماننا يبالغون يف مدحه نظماً و نثراً بل ادون    

 .من حممد و ال يبالون الشرك 
ايها الغوي هل رأيت احدا قال حملمد صلّى اهللا عليه و آله و سلّم من : قالوا

الرفع فوق مرتلته و كل ما مادحه انه ابن اهللا حىت مسيتهم مشركني و النهى امنا هو عن 
قيل يف مدحه صلّى اهللا عليه و آله و سلّم ال يؤدي من مرتلته شيئاً فكيف الرفع لكن ال 
تعرف ايها امللعون مرتلته صلّى اهللا عليه و آله و سلّم و ال معىن اللفظني اللذين حكمت  

ن معىن بالقصر عليهما اعين عبده و رسوله و لو عرفت ملا جعلت مدحه شركا شيئ م
و قال اهللا   ) ٤٢: احلجر  * ِانَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَْيِهْم ُسلْطَانٌ   (عبده ما قال اهللا تعاىل  

و مرتبة الرسالة  ) ٣٠-٢٩: الفجر * اْدُخِلي َجنَِّتي  َو*فَاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي (تعاىل 
 .تشتمل سائر كماالت االنسان حىت خالفة الرمحن 

اوردنا يف باب الشرك ههنا و فيه كفاية و من شاء     هذا آخر ما : قال النجدي
زيادة تفصيل فلريجع اىل كتابنا الكبري و الفصول و رسائل مفردة يف مسألة ألهل ملتنا  
من املوحدين و كل ما ذكرنا من افراد االقسام االربعة شرك اكرب جيب النهى عنه و      
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 زمانه كانوا اخف  القتال عليه حال و حرما كما قاتل حممد اهل مكة فان مشركي
شركا من مؤمين هذا الزمان الن أولئك كانوا خيلصون هللا يف الشدائد و هؤالء يدعون 
نبيهم و مشاخيهم يف الشدائد و ال تغتر بشيوع اقسام الشرك يف احلجاز فان اصل 
الشرك كان يف ابائهم فرجعوا اىل دين ابائهم كما نص عليه النيب صلّى اهللا عليه و آله و 

 حديث مسلم عن عائشة و اما سائر املعاصي فيجب فيها اجراء احلدود و  سلّم يف
التعزيرات كما ورد يف الشرع خال البدعات فاهنا تبع للشرك االكرب و يتلو هذا الباب  

 .باب البدعة
مت النظر اىل الباب االول و حان العصر و قامت الصلوة فقاموا و  : قالوا

ه للشيخ عمر عبد الرسول و عقيل بن حيىي العلوي النقش المحد الباعلوي و اللفظ اكثر
و البعض للشيخ عبد امللك و حسني املغريب و ملا فرغوا من الصلوة رجعوا و راجعوا يف 
النظر اىل الباب الثاين فاذا طائفة من مظلومي الطائف دخلوا املسجد احلرام و انتشر ما 

ل احلرم و عامدون لقتلهم جرى عليهم من أيدي الكفرة و اشتهر اهنم الحقون من أه 
فاضطرب الناس كأهنا قامت الساعة فاجتمع العلماء حول املنرب و صعد اخلطيب ابو      
حامد عليه و قرأ عليهم الصحيفة امللعونة النجدية و ما نقشت من الفاظ العلماء يف  
ن ردها و قال ايها العلماء و القضاة و املفايت مسعتم مقاهلم و علمتم عقائدهم فما تقولو

فيهم فامجع كافة العلماء و القضاة و املفايت على املذاهب االربعة من أهل مكة املشرفة 
و سائر بالد االسالم الذين جاؤا للحج و كانوا جالسني و منتظرين لدخول البيت      
عاشر احملرم و حكموا بكفرهم و بانه جيب على امري مكة اخلروج لديهم من احلرم و  

 و مشاركته فمن ختلف بال عذر يكون آمثا و من قاتلهم     جيب على املسلمني معاونته 
يصري جماهداً او من قتل من ايديهم يكون شهيداً فانعقد االمجاع بال خالف على كلمة      
واحدة و كتب الفتوى و ختم خبواتيم كلهم فصلوا املغرب و ذهبوا هبا بعد الصلوة اىل    

م و اتباع امري مكة يف اجلهاد  الشريف امري مكة املعظمة و اتفق كل من مبكة على قتاهل  
عليهم و اخلروج بكرة من حد احلرم اىل جهتهم و اشتغل كل من يف استعداده اللهم        

 .انصرنا على القوم الكافرين آخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملني 
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 ٢١٣ و ١٩٣:  قدس سره يف مكتوبيه]١[قال االمام الرباين
اب التكليف تصحيح العقائد على  اعلم ان اول الضروريات الواجبة على ارب

وفق آراء علماء اهل السنة و اجلماعة شكر اهللا تعاىل سعيهم فان النجاة االخروية 
مربوطة باتباع آراء هؤالء االكابر و هم و اتباعهم هم الفرقة الناجية فاهنم على طريق 

 من العلوم  النيب و طريق اصحابه صلوات اهللا و تسليماته عليه و عليهم امجعني و املعترب  
املستفادة من الكتاب و السنة هو ما اخذه و استنبطه منهما هؤالء االكابر فان كل  
مبتدع و ضال يأخد عقيدته الفاسدة من الكتاب و السنة بزعمه الفاسد فال يكون كل        

النجيب ان خالصة املواعظ    ) أيها النقيب (معىن مفهوم من معاين الكتاب و السنة معتربا  
ح االختالط و االنبساط مع اصحاب الديانة و ارباب التشرع و كل من  و زبدة النصائ

التدين و التشرع مربوط بسلوك طريقة اهل السنة و اجلماعة احلقة الذين هم الفرقة 
الناجية من بني سائر الفرق االسالمية و النجاة بدون متابعة هؤالء االكابر حمال و       

ئل النقلية و العقلية و الكشفية شاهدة هلذا   الفالح من غري اتباع آرائهم ممتنع و الدال  
املعىن الحتتمل التخلف اصال فاذا علم خروج شخص مقدار خردلة من طريق هؤالء 
االكابر الذي هو الصراط املستقيم ينبغي ان تعتقد ان صحبته سم قاتل و ان ترى        

ن من اى جمالسته كمجالسة االفعى و طلبة العلم الذين ال مباالة فيهم فهم لصوص الدي 
فرقة كانوا و االجتناب من صحبتهم ايضا من الضروريات و مجيع هذه الفتنة و  
املفسدة الواقعة يف الدين من شآمة هؤالء اجلماعة الذين جعلوا آخرهتم هباء يف مجع 

ا كَاُنوا  اُولَِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُووا الضَّالَلَةَ ِبالُْهَدى فََما َرِبَحْت ِتَجاَرهتُْم َومَ      (حطام الدنيا 
 راى شخص ابليس اللعني قاعدا مسترحيا فارغ البال من )١٦: البقرة * ُمْهَتِديَن

االشتغال باالغواء و االضالل سأله عن سر ذلك فقال اللعني ان علماء السوء يف هذا   
 .الوقت قد كفوا امري و تكفلوا يل باالغواء و االضالل

 
                                                 

.]  م ١٦٢٤[ هـ١٠٣٤سنة االمام الرباين اجملدد لاللف الثاين الشيخ امحد الفاروقي السرهندي النقشبندي تويف           ) ١(
 ).اهلند(يف سرهند الشريف 
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  جماد امللّة مبدد مينيسيوف اهللا األجلّة

بسـم اهللا الّرمحن الّرحيم الذي له احلمد اتوسل اليه بسيد املرسلني عليه و 
 الصالة و ]١[على آله و صحبه و اولياء امته امجعني ال سيما سيدنا الغوث االعظم     

و بعد فهذه جمموعة حتتوي على * التسليم يف استجابة دعائي و قضاء ما انا بصدده 
يت دارت بني شيخنا و سيدنا جماهد امللة العالمة احلاج حممد   ذكر بعض املباحثات ال

حبيب الرمحن اهلامشي العباسي احلنفي القادري االريسوي اهلندي قّدس سّره العزيز و 
رئيس احملاكم باملدينة املنورة عبد العزيز بن صاحل الوهايب النجدي يف التوسل باحد من    

ء الكرام قدست اسرارهم او طلب مدده و فتاوى االنبياء العظام عليهم السالم او االوليا
علماء البالد االسالمية اليت يف الشرق و الغرب و اقاويل الوهابية و ما اوردت عليها 

-من االسئلة يف هذه املسئلة و مراسلة هذا الضب السفري السعودي الذي بدهلي صاحل 
ز لكي يصرح احملض  الصغري و ملك اململكة العربية السعودية خالد بن عبد العزي -١

من زبده و الباعث على هذا امر شيخنا قّدس سّره بعد ما حدث به يف العربية السعودية        
سنة تسع و تسعني بعد االلف و الثالمثائة من سجنه و ايذائه و منعه عن اداء احلج و   

م ه اىل اهلند قبل احلج الجل كونه معتقدا بالتوسل باالنبياء و املرسلني عليهم السال لترحي
ال سيما بسّيد العامل و سنده و كنت وعدت شيخنا قّدس سّره ان الوجه اىل ترتيبها    
بعد ما فرغت من شرح قصيدة الشيخ عبد الباقي رمحه اهللا تعاىل اليت نظمها يف مدح       
سيدنا الغوث االعظم رضي اهللا تعاىل عنه اليت جئت هبا من العراق و كان شيخنا قدس 

 قبل ان اشرعه المر اهله و صمده و انا اآلن    يفو لكنه توسره اجاز ذلك بكرم سؤدده 
سيوف اهللا االجلّة مبدد ميني   . ( هـ١٤٠١بعد االختتام امسيها باالسم التارخيي اهلجري   

عذاب اهللا اجملدي جلوف منكر   . ( م١٩٨١و االسم التارخيي امليالدي ) جماهد امللّة
.  هـ١٤٠١التارخيي االردوي و امسي ترمجتها االردوية باالسم ) التوسل النجدي

لكي يدل كل من هذه االمساء على عام الترتيب  ) جماهد ملّت كاحرف حقّانيت(
                                                 

 .يف بغداد.]  م ١١٦٦. [ هـ٥٦١الغوث االعظم السيد عبد القادر الگيالين تويف سنة     ) ١(
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باعتبار عدد اجبده و احلمد هللا تعاىل و الصالة و السالم على امحده و على آله و صحبه   
 .و اولياء امته ما توّسل املتوّسلون بسّيد احّب البالد اىل اهللا و اهل غرقده  

هللا تعاىل شيخنا و سّيدنا املخدوم جماهد امللّة قائد اهل السنة رئيس  وفّق ا
التاركني ملك العارفني مشس العلماء بدر الفضالء العالمة احلاج حمّمد حبيب الرمحن       
اهلامشي العباسي القادري االريسوي اهلندي رضي اهللا تعاىل عنه و قّدس سّره و روحه و 

عهد الشريف حسني رمحه اهللا تعاىل مثّ حّج مخس نّور ضرحيه فحّج حّجته االوىل يف  
حّجات يف الدولة الوهابية النجدية السعودية و كان آخرها يف آخر املائة الرابعة عشر و    
مل يصلّ خلف امام وهايب قط لتكفريهم املسلمني و كون عقائدهم خمالفة لعقائد اهل   

ية اهلند او باكستان رئيس  السنة خمالفة متنع عن الصالة خلفهم و اخرب بذلك بعض وهاب
احملاكم الوهابية باملدينة املنورة عبد العزيز بن صاحل فطلب الشيخ و دارت املباحثة   

 .بينهما كل مرة االّ يف سنة الف و اربعمائة 
 

 . هـ١٣٨٧املباحثة اليت دارت سنة 
فحج الشيخ املخدوم قدس سره حجة يف سنة ست و مثانني بعد االلف و  

ر املدينة املنورة يف شهر حمرم سنة سبع و مثانني بعد االلف و الثالمثائة    الثالمثائة و حض
لزيارة سيدنا الرسول الكرمي صلى اهللا عليه و سلم و اّدى كالّ من الصلوات اخلمس و    
صالة اجلمعة يف املسجد النبوي الشريف جبماعة مستقلة لكونه عاملا مبا مر من كون    

خرب بذلك ذلك االمام النجدي الوهايب الذي هو رئيس   االمام جنديا باطل العقائد فلما ا  
احملاكم املذكور طلب الشيخ املخدوم قدس سّره اليه بوساطة الشرطة فدارت بينهما       

 : تلك املباحثة]١[مباحثة و ها هي خالصة
 ملا ذا ال تصلي خلفنا و تصلي بالناس مجاعة مستقلة؟ : رئيس احملاكم الوهابية 

 على وجوه كثرية االّول منها انكم تستعملون مكرب  ذاك يبتىن: جماهد امللّة
 .الصوت يف الصالة و حنن ال جنوز ذلك

                                                 
 ي املكرمهذه مأخوذة مما كان رتبه اخونا موالنا احلاج حممد عبد التواب احلبيبِ  ) ١(
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 اعلم هذا االختالف و ما هو الوجه سواه؟ : رئيس احملاكم الوهابية 
 .انتم تعدوننا مشركني : جماهد امللّة

 ما هو ثبوت عّدنا اياكم مشركني؟ : رئيس احملاكم الوهابية 
 رضي اهللا تعاىل عنه يف ]١[المة ابن عابدين الشاميقد قال الع: جماهد امللّة

حاشيته املسماة رّد احملتار ان النجدية يعتقدون اهنم هم املسلمون و من خالفهم يف   
 .العقائد فهو مشرك

 ملا ذا قال هكذا؟: رئيس احملاكم الوهابية 
 .حنن نقول جبواز التوسل و انتم جتعلونه شركا : جماهد امللّة

 .التوسل ليس بوجه ذلك: وهابيةرئيس احملاكم ال 
فذكر جماهد امللّة انّ هؤالء النجديني يف هذه االيام قد اخذوا يف القول جبواز  

 .شئ من التوسل لكي يتسموا باهل السنة
 .لو مل يكن التوسل وجه ذلك فاالستعانة هي الوجه: جماهد امللّة

  تعاىل ايضا؟هل جتوزون االستعانة و نداء غري اهللا : رئيس احملاكم الوهابية 
 .نعم، نقول جبوازمها: جماهد امللّة

 .هذا هو شرك مشركي اجلاهلية: رئيس احملاكم الوهابية 
لو كان نداء غري اهللا تعاىل مطلقا شركا كنت مشركا بقولك يا   : جماهد امللّة

 .زيد فان زيدا ايضا غري اهللا تعاىل 
 فاي نداء من الشرك؟: رئيس احملاكم الوهابية 

 . كونه معبودا إعتقادمن الشرك ان ينادي احدا مع: ةجماهد امللّ
                                                 

علمت ان هذا غري شرط يف مسمى     )  صلى اهللا عليه و سلم  قوله يكفرون اصحاب نبينا: (عبارة رّد احملتار هذه ) ١(
اخلوارج بل هو بيان ملن خرجوا على سيدنا علي رضي اهللا تعاىل عنه و االّ فيكفي فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا   
عليه كما وقع يف زماننا يف اتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من جند و تغلبوا على احلرمني و كانوا ينتحلون مذهب               
احلنابلة لكنهم اعتقدوا اهنم هم املسلمون و ان من خالف اعتقادهم مشركون و استباحوا بذلك قتل اهل السنة و         
قتل علمائهم حىت كسر اهللا تعاىل شوكتهم و خرب بالدهم و ظفر هبم عساكر املسلمني عام ثالث و ثالثني و      

 مائتني و الف
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و ههنا تال رئيس احملاكم الوهابية آية من القرآن لكي يثبت هبا على زعمه     
 ).٣: الزمر* َما َنْعُبُدُهْم ِاالَّ ِلُيقَرُِّبوَنا ِالَى اهللا ُزلْفَى   (مطلق النداء شركا و هي قوله تعاىل  

 غري اهللا تعاىل و حنن ايضا نقول بكون عبادة   هذه اآلية يف عبادة  : جماهد امللّة
اد غري اهللا مرتدين و مشركني و نقول ان من مل يكفرهم مع  غري اهللا شركا و بكون عّب

 .علمه بعقيدهتم هذه فهو ايضا كافر و مرتد بل من شك يف كفره و عذابه فقد كفر 
 ائهم؟ هم قد ماتوا و فنوا فما هي الفائدة من ند: رئيس احملاكم الوهابية 

ان الروح ال ميوت أمعىن املوت ان يعدم الروح ايضا؟ فان فين    : جماهد امللّة
 الروح فكيف السبيل اىل الثواب الدائم و العذاب اخلالد؟

 ملا ذا تدعون من بعد؟ : رئيس احملاكم الوهابية 
ما يفهم من البعد ان تكون اجسامنا ههنا و اجسامهم هناك على  : جماهد امللّة

 او عشرة آالف ميل و هذا بعد ما بني االجسام و ال تعلق للروح هبذا  بعد الف ميل
انت ) ٨٦:  االسراء* قُِل الرُّوُح ِمْن اَْمِر َربِّي(البعد فانه من عامل االمر قال اهللا تعاىل 

تقيس عامل االرواح على عامل االجسام و هذا قياس مع الفارق و االّ فعليك ان تبّين ما      
 .هي العلة املشتركة

انتم تدعوهنم فمن اين هلم القوة على  ): مضطربا(رئيس احملاكم الوهابية  
 اعانتكم؟

ينبغي لك ان تعرف ان ذواهتم هي الذوات اليت قال اهللا تعاىل    : جماهد امللّة
فكانت اليد اليت قال اهللا فيها هكذا شالّء ال قوة    أ ]٣[)يدا يبطش يب  ]٢[له  ]١[كنت(فيها 

                                                 
اهلية امنا املوجود يف ما رواه البخاري عن سيدنا ايب هريرة رضي       ما وجدت هذا القول هبذه االلفاظ يف احاديث     )  ١(

و لكن هذا القول يوجد يف كتب الصوفية الصافية و يشتهر على السنتهم يف       » يده اليت يبطش هبا «اهللا تعاىل عنه 
الرمحن بن حسن معناه فاهنما راجعان اىل معىن واحد على ما ال خيفى ال سيما عند الوهابية فانه قد قال امامهم عبد             

و ال يتم االميان االّ بقبول اللفظ مبعناه الذي    «حفيد شيخهم ابن عبد الوهاب النجدي يف ما مساه قرة عيون املوحدين    
 و ان كان فيه شئ» دل عليه ظاهرا فان مل يقبل معناه او رّده او شك فيه مل يكن مؤمنا به فيكون هالكا

 فليس هللا تعاىل شئ من االيدي او االرجل او غريها   فيه اشارة اىل التقرب اخلاص و االّ  ) ٢(
 و لكنين قد اطلعت اآلن على ان هذه الرواية ايضا موجودة قاله الشيخ احملقق عبد احلق احملدث الدهلوي   ) ٣(
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لكان قول اهللا هذا لغوا فينبغي لك ان تعلم اننا نستعني بتلك        فيها فان كان االمر هكذا   
 .اليد اليت هلا تعلق خاص بقدرة اهللا تعاىل

هذا متصلب ): مرتعجا بتكرير جماهد امللة قوله املار(رئيس احملاكم الوهابية  
 .عتني بل يومنيايف عقيدته حبيث ال يفهم و ان افهمته ساعة او س  

 .اسلّم، اقم الدليل انت   اسلّم اوال : جماهد امللّة
فاجتمع حنو مخسة عشر او عشرين من الوهابيني و كان بعضهم على ما ظهر  

 .من اهل اهلند و باكستان و النجد و احلجاز
هذا ال يقول بعدم جواز ): خماطبا الوهابيني احلاضرين(رئيس احملاكم الوهابية 

): متفقني( الوهابية احلاضرون نداء غري اهللا مطلقا اليس نداء غري اهللا مطلقا غري جائز؟  
 .بلى، بلى

و لكن حضرة جماهد امللة مل يتوجه اىل قوهلم بلى فانه كان يكلم رئيس     
 .احملاكم

و قد حكى اهللا تعاىل يف   ): مثبتا لقوله على زعمه (رئيس احملاكم الوهابية  
 . زلفىالقرآن قول املشركني حيث قالوا ال نعبدهم و ال ندعوهم االّ ليقّربونا اىل اهللا 

هذا افتراء على اهللا تعاىل و حتريف القرآن   ): يزأر زئري االسد (جماهد امللّة 
 .الكرمي و تكذيبه ايضا و فعله بالقصد كفر و فاعله كافر  

ّر وجهه من شدة الغضب و جعل ينظر   محفلما مسعه رئيس احملاكم الوهابية ا
ة ابتسم ناظرا اليه بدال من     اىل جماهد امللة نظرات حنقة لكي يرّعبه و لكن جماهد امللّ 

 :كونه مرتعبا فاغتاظ رئيس احملاكم اشد اغتياظ و اخذ يكلم الوهابيني
 .انظروا هذا يقول جبواز عبادة غري اهللا تعاىل : رئيس احملاكم الوهابية 

انا نقول بكون عبادة غري اهللا تعاىل شركا و نقول بكون من عبد : جماهد امللّة
نقول انه من شك يف كفره و عذابه فقد كفر ذلك كان افتراء   غري اهللا تعاىل كافرا بل 

 .على اهللا تعاىل و هذا افتراء على العبد انتم ال تتركون اهللا تعاىل و ال العبد يف افترائكم    
 .ّر وجهه من السخط وجعل ينظر اليه ووجهه غضبان    محفلما قاله جماهد امللة ا  
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 !يا هذا : الوهايب اجلالس بيمني جماهد امللة
 ما ذا؟: اهد امللّةجم

 أتعرف من تكلمه؟: الوهايب
 .اعرف انه رئيس احملاكم : جماهد امللة
 .انّ له اختيارات عظيمة: الوهايب

 .ان لرئيس احملاكم اختيار القتل فهو يطيق القتل   : جماهد امللّة
 .انه يدخل السجن : الوهايب

 .ان ادخال احد يف السجن ادىن من القتل عقابا : جماهد امللّة
 .انه يدخل السجن كالسارق مشدودا : لوهايبا

هذا ايضا ادىن من القتل عقابا و الشد مع السارق يف السجن : جماهد امللة
 ]١[.ليس يل من امر غريب

 !يا سّيدي): تأدبا(جلالس مشال جماهد امللة االوهايب 
 ايش تقول؟ : جماهد امللّة
 أتعرف من تكلّمه؟: الوهايب

 .ه رئيس احملاكم و له اختيار القتل ايضا نعم، اعرف ان: جماهد امللة
 .هو عظيم عند احلكومة : الوهايب

من جتعله احلكومة رئيس احملاكم جتعله ذلك لتعظيمها اياه ان       : جماهد امللّة
 ملا جتعله احلكومة رئيس احملاكم ان مل تكن تعظمه؟   ) اي امحق(كان محارا 

 .هو عظيم عند احلكومة : الوهايب
و املراد بتكريرك قولك هو عظيم عند احلكومة؟ أجيوز ما ه: جماهد امللّة

حتريف القرآن ملن كان عظيما عند احلكومة؟ أاسلم و هو اذ مل يستطع ان يقوم بالزامه 
 علّي بالقرآن الكرمي فقام به بتحريف القرآن؟ 

 .فلما مسعه الوهايب سكت
                                                 

 ليعلم ان الشيخ املخدوم قدس سره سجن مرارا الداء كلمة حق عند سلطان جائر )  ١(
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ة يأتيها   هذه هي املدين): خماطبا حضرة جماهد امللة(رئيس احملاكم الوهابية  
و كان مراده  . مسلموا بالد العامل مجيعها و لكنه مل جيترئ ايلّ اآلن احد كاجترائك      

بذلك انك شر شرار العامل كله فشكر جماهد امللّة اهللا تعاىل و رأى انه ميدحه مدحا        
افضل اجلهاد كلمة     (عظيما ان كان هذا يف الواقع فانه صلى اهللا عليه و سلم قد قال          

 .)ائرحق عند سلطان ج 
لو كنت من العربية السعودية لقتلتك و لكنين خلّيت   : رئيس احملاكم الوهابية 

 اجلستك ههنا و اكلمك و قد عرض علّي اهل مخسني .سبيلك حيث كنت من غريها 
صقعا من تركية و ايران و اليمن و العراق و اهلند و باكستان و غريها انه حيدث فساد        

 .عظيم
 من اهل تركية او ايران او غريهم قط فكيف    ما كلمت احدا  : جماهد امللّة

 حيدث الفساد؟
لفساد من احملادثة بل من الصالة بالناس   اال حيدث  : رئيس احملاكم الوهابية 

 .مجاعة مستقلة
كيف علمت اهنم يقولون عن صلوايت بالناس فان الصالة تقام : جماهد امللّة

 .مرارا كثرية
 كتب فيه انه حبيب الرمحن   ال، ال، فانه قد: رئيس احملاكم الوهابية

 فال يؤذن لك بالصالة على حدة فان صليت على حدة اخذتك و ارسلتك  ]١[الكتكي
 .اىل سفري بالدك

 اؤدي  نما هو املراد بقولك فان صليت على حدة؟ افال جيوز يل ا: جماهد امللّة
 لصالة منفردا؟ا

 .يلزمك ان تؤدي الصالة خلفه  : الوهايب اجلالس ميني جماهد امللة
ال ميكن هذا على حال ال اؤدي الصالة خلفه حىت تذهب     : جماهد امللّة

                                                 
ن بلدة كهتك و لكن هذه البلدة كانت يف زمان عاصمة والية اريسه  مل يكن الشيخ املخدوم قدس سّره م) ١(

 فلذلك ينسب الناس كل من كان من اريسه اىل هذه البلدة  
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 .عقائده الفاسدة
 .ال بد لك ان تؤدي الصالة خلفه): متهّيجا(الوهايب 

يب قوله ذلك فقال جماهد او كرر الوه . (لن اؤدي الصالة خلفه: جماهد امللّة
حتت اختياره لكنه خارج  هذا رئيس احملاكم و القتل و احلبس و اجللد و غريها  ) امللة

 .عن اختياره ان يصّيرين مقتديه فلما مسعه الوهايب سكت 
افال جيوز يل ان اؤدي   ): متوجها اىل رئيس احملاكم الوهابية  (جماهد امللّة 

 الصالة يف احلرم النبوي الشريف منفردا؟
نعم جيوز لك و الشرط ان ال يكون ): بعد توقف(رئيس احملاكم الوهابية 

 . معكاحد شريكا
املنفرد يف الصالة هو الذي ال يكون معه احد و اذا كان احد  : جماهد امللة

 .شريكه يف الصالة مل يبق منفردا 
و يف اخلتام انتهى االمر اىل ان الشيخ املخدوم ال يصلي خلفه و ال يؤدي    

ادى  الصالة باجلماعة املستقلة بل يؤديها منفردا و كان الشيخ املخدوم قدس سره قد   
ذا الوقت اربعا و مخسني صالة باجلماعة املستقلة و فيها صلوات اجلمعة ايضا و  اىل ه

لكن الوهابية اهلنود ارادوا اذاعة امر فذهبوا يقولونه و هو ان الشيخ املخدوم ادى 
الصلوات هناك خمتفيا و اقوى الشهادة خالف ما قال هؤالء الوهابية اهلنود لرئيس   

بشهادته ان الشيخ املخدوم قدس سره ادى الصلوات خمتفيا      احملاكم باملدينة املنورة يظهر   
ام وقعت هذه الواقعات الدائه الصلوات و صالة اجلمعة باجلماعة املستقلة عالنية فان   
كان للوهابية اهلنود الذين حضروا احلرمني الشريفني قائلني اهنم يؤدون احلج يف السنة 

م ادى الصالة يف احلرمني خمتفيا ام املذكورة جراءة فليباهلونا يف ان الشيخ املخدو
 .عالنية

و بعد هذه الواقعة استزار فضيلة االستاذ العالمة السيد غالم حمي الدين      
بن فضيلة االستاذ العالمة السيد مهر علي اجليالين القادري     ااجليالين القادري اجلشيت 

الواقعة قال اجلشيت رمحه اهللا تعاىل االكرب الشيخ املخدوم قدس سره و بعد ما مسع  
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ك بل هذا فيض النسبة القادرية فقال الشيخ املخدوم    تراءجستاذ هذه ليس فضيلة اال 
قدس سره ال شك فيه و اين انا من ذاك ان هذا من عطيات احلضرة اجليالنية رضي اهللا        

 .تعاىل عن صاحبها
 انت اشتريت فصرت الغايل الثمن  * ما كان يل قيمة ما مل يقع بيعي   

خ املخدوم قدس سره من هذا السفر املبارك اىل بومباي و و ملا رجع الشي
نزل من سلمة الرتل بعد صالة املغرب و وصل البوابة فاذا عريب و هو يقول بني يديه      
بسرور عظيم و انشراح تام امام مكة امام احلرم امام مكة امام احلرم قال الشيخ 

 هذا امام مكة امام  املخدوم قدس سره مسعت ذلك فاذا توجهت اليه قال مرة اخرى   
 .احلرم

فلما وجده الشيخ املخدوم قدس سره بتلك الكيفية اغتم اغتماما شديدا على   
ل يل ويل يل الف مرة ما اضاق السنيني الذين يف احلرمني الشريفني       يهذا االمر و قال و 

 .ال يستطيعون ان يظهروا سنيتهم  
 

 . هـ١٣٩٣املباحثة اليت دارت سنة 
يت دارت بينهما سنة ثالث و تسعني بعد االلف و و خالصة املباحثة ال

 :الثالمثائة هي هذه
 اال تؤدي الصالة خلفنا؟ : رئيس احملاكم الوهابية 

 .ال اؤدي الصالة خلفك: جماهد امللّة
 ما هو سبب ذلك؟: رئيس احملاكم الوهابية 

 .ذلك الن عقائدي و عقائدك خمتلفة: جماهد امللّة
  االختالف بيننا و بينك يف العقائد؟   ما هو: رئيس احملاكم الوهابية 

 .حنن جنوز االستغاثة و انتم ال جتوزوهنا  : جماهد امللّة
هذا شرك جلي، هذا شرك جلي، هذا شرك جلي،    : رئيس احملاكم الوهابية  

 .نعم ان كان االنسان حّيا و بني يديه فهي جائزة   ) بعد التأمل(
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رئ تعايل و ال جيوز ان  جيوز عندكم ان يكون احلي شريك البا    : جماهد امللّة
 .يكون امليت شريكه امنا الشرك اجللي شرك يف كل حال 

اسكت و ال تباحث، اخرج يا خبيث، اخرج يا     : رئيس احملاكم الوهابية 
عرفوا مجيع ) مث صادم جماهد امللة و قال ملن كانوا ذهبوا اليه مبجاهد امللة  (شيطان 
و احضروه يف دار القضاء و خذوه فان ادى الصالة يف املسجد فخذوه   .  اياهةالشرط

 .ايضا ان صلى خلفنا مث اعاد الصالة 
 .ال حاجة لالعادة: جماهد امللّة

 ملا ذا؟: رئيس احملاكم الوهابية 
 .ال اصلّني خلفك: جماهد امللّة

 
 . هـ١٣٩٩احلادثة اليت حدثت سنة 

ففي سنة ثالث و تعسني بعد االلف و الثالمثائة اّدى الشيخ املخدوم قدس   
ّره حجته اليت هي الرابعة من احلجات اليت اّداها يف الدولة الوهابية النجدية السعودية   س

 ]١[مث حضر املدينة املنورة سنة تسع و تسعني بعد االلف و الثالمثائة فحدثت احلادثة
 .العظيمة اليت تذكر 

ا يف الليلة الثامنة بعد حضور املدينة املنورة زادها اهللا تعاىل شرفا و تعظيما مل 
كان الشيخ املخدوم ينصرف مع فضيلة االستاذ العالمة السيد حامد اشرف االشريف  

ب كان يظهر من ااجليالين دامت بركاته القدسية و غريه بعد اداء صالة العشاء جاء ش 
صورته انه هندي او باكستاين قال ذلك الشاب لفضيلة االستاذ املذكور انك شيخ  

 امام انسان و مينياهتم على يسرياهتم لتكون انت ايضا الطريقة اال متنع هؤالء ان يقفوا
مسئوال عن هذا االمر عند اهللا تعاىل فقال الشيخ املخدوم قدس سّره جيوز ان يقف     
انسان و ميناه على يسراه فقال ذلك الرجل اهذا يف القرآن ام يف احلديث قال الشيخ      

                                                 
 ي املكرمهذه ايضا مأخوذة مما كان رتبه اخونا موالنا احلاج حمّمد عبد الّتّواب احلبيبِ   ) ١(
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ل متهيجا انا لنجعل هذا  يف كتب فقه مذهبنا قال ذلك الرج]١[املخدوم قدس سره هذا
ممنوعا و ذهب و يف الليلة اليت بعدها اعين الليلة التاسعة بعد حضور الشيخ املخدوم قد 

اي يف (سره املدينة املنورة بعد مضي اربع و عشرين ساعة من وقوع الواقعة املذكورة 
ملا  ) ئةالليلة الثامنة عشرة من شهر ذي القعدة سنة تسع و تسعني بعد االلف و الثالمثا

استعد الشيخ املخدوم قد سره الداء صالة الوتر بعد اداء صالة العشاء املفروض و 
و سأل الشيخ ) و كان يظهر من صورته انه هندي او باكستاين  (املسنونة جاء رجل 

املخدوم قدس سره هل اديت الصالة باجلماعة املستقلة لتأخري جميئك ام لقولك بعدم    
م قال الشيخ املخدوم قدس سره لكال الوجهني قد جئت جواز الصالة خلف امام احلر

. رطة هبذا شبالتأخري و انا اقول بعدم جواز الصالة خلفه فانصرف ذلك الرجل و اخرب ال 
فجاء الشرطيون و اخذوا الشيخ املخدوم قدس سّره و ذهبوا به اىل ضابط الشرطة 

سّره ارسله اىل رئيس  جيّرونه جّرا و بعد ما كلّم ذلك الضابط الشيخ املخدوم قّدس  
احملاكم الوهابية باملدينة املنورة و االمام و اخلطيب باحلرم املدين الشيخ عبد العزيز و       

 :خالصة املباحثة اليت دارت بينهما كما جيئ 
 ملا ذا ال تصلي خلفنا؟ : رئيس احملاكم الوهابية 

 .ال اؤدي الصالة خلفكم بناء على اختالف العقائد: جماهد امللّة
 ما هو االختالف؟: احملاكم الوهابية رئيس 

حنن نقول جبواز التوسل باالنبياء و املرسلني صلوات اهللا و سالمه  : جماهد امللّة
عليهم امجعني و انتم تعدونه شركا فنحن من املشركني بناء على عقيدتكم فقد اختلف     

فلهذا   بيننا و بينكم يف كونه شركا و عدمه كيف نؤدي الصالة خلفكم يف هذه احلال؟  
 .ال اؤدي الصالة خلفكم

و اذا اراد رئيس احملاكم الذي هو االمام و اخلطيب باحلرم النبوي الشريف 
 سره زد سبعد ما سّجل بيان الشيخ املخدوم هذا ان يوقّع عليه قال الشيخ املخدوم قد 

لفظ الوهايب مع امام احلرم حىت يتضح اتضاحا تاما اين ال اؤدي الصالة خلف امام   
                                                 

 يار شرح املختار و يقف كما يقف يف الصالة ريية يف بيان آداب الزيارة عن االختگو يف الفتاوى العامل  ) ١(
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 عالوهايب فزاد رئيس احملاكم نفسه بقلمه لفظ الوهايب و جعل الشيخ املخدوم يوق احلرم 
 .عليه مث جرت املكاملة

 .تب من عقيدتك هذه : رئيس احملاكم الوهابية 
 .هذه العقيدة حقة فال اتوب عنها: جماهد امللّة

و بعد ذلك قال الشيخ املخدوم قدس سّره لرئيس احملاكم ليعطين صورة بياين  
مدة قال اهنا لتعطاك و نقل القضية اىل نائبه و كان مضي اكثر الليلة فلم يعمل            املعت

اجراء آخر و ارسل الشيخ املخدوم قدس سّره اىل احلجز و بعد اربع و عشرين ساعة 
 .يف ليلة االربعاء نودي بالقضية امام نائب رئيس احملاكم هذا  

 ملا ذا ال تؤدي الصالة خلفنا؟: نائب رئيس احملاكم 
ال اؤدي الصالة خلفكم بناء على اختالف العقائد فاننا نقول      : اهد امللّةجم

 .جبواز التوسل باالنبياء و املرسلني عليهم السالم و انكم جتعلونه شركا 
 ما هو الدليل على جواز اختاذ الوسيلة؟: نائب رئيس احملاكم 

 .)٣٥: املائدة*  ِسيلَةَاْبَتُغوا ِالَْيِه اْلَو َو(قال اهللا تبارك و تعاىل : جماهد امللّة
 .املراد بالوسيلة ههنا هو الصلوات و االعمال: نائب رئيس احملاكم 

 .هي ايضا غري اهللا تعاىل: جماهد امللّة
 بّين ما هو سبب عدم جواز الصالة خلفنا؟: نائب رئيس احملاكم 

انكم مكفّروا املسلمني فانه يلزم كون مجيع املسلمني كفرة و     : جماهد امللّة
كني بنآء على جعلكم التوسل باالنبياء و املرسلني عليهم السالم شركا و قد قال   مشر

 ان القول الذي يستلزم كون مجيع املسلمني كفارا كفر نفسه و قد قال       ]١[فقهاؤنا
 ايضا من لزم الكفر قوله فالصالة خلفه ليست جبائزة فالصالة ليست جبائزة ]٢[فقهاؤنا
 .خلفكم

  درست؟ يف اّية مدرسة تدّرست؟ اين: نائب رئيس احملاكم 
                                                 

 لشفاء و كذلك يقطع بتكفري كل من قال قوال يتوصل به اىل تضليل االمة او يف ) ١(
 قد قال العالمة التمرتاشي رمحه اهللا تعاىل يف تنوير االبصار و ان كفر هبا فال يصح االقتداء به اصال    ) ٢(
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 .يف املدرسة السبحانية باهللا آباد : جماهد امللّة
 ؟ درستو يف اّية مدرسة : نائب رئيس احملاكم 

 .يف املدرسة املعينية العثمانية بامجري الشريف  : جماهد امللّة
 ّية مدرسة؟ او يف : نائب رئيس احملاكم 

 .عيمية مبرادآباد نيف اجلامعة ال: جماهد امللّة
 ]١[ربيلي؟باما َدَرست يف املدرسة اليت هي : نائب رئيس احملاكم 

 .ال: جماهد امللّة
  يؤمنون بعقائدك؟]٢[هل معك رجال آخرون: نائب رئيس احملاكم 

 .نعم: جماهد امللّة
انك لترّحل اىل بالدك ممنوعا اداء احلج فانه ما    ): متهّيجا(نائب رئيس احملاكم   

 للمشرك من احلج؟
فان كان االمر هكذا ان املتوسل باالنبياء و املرسلني عليهم       : ةجماهد امللّ

السالم مشرك حيث ال يصح له اداء احلج فكيف جّوزمت حج الشيعة و هم يتوسلون  
 بسيدنا علي كرم اهللا تعاىل وجهه و سيدنا احلسني رضي اهللا تعاىل عنه؟ 

 .اهنم يؤدون الصالة خلفنا: نائب رئيس احملاكم 
ر للناس شركهم بسبب اداء الصالة خلفكم؟ اهذا  غفل يه: جماهد امللّة

 .مذهب؟ اهذا دين؟ اهذا هو االسالم؟ ال حول و ال قوة االّ باهللا العلي العظيم معاذ اهللا
و بعد هذا مل يكلّم نائب رئيس احملاكم الشيخ املخدوم قّدس سّره و اصدر        

فسه و القرار الذي لشيخ املخدوم قدس سره صورة بيان ن اقراره و اذا نطق به طلب  

                                                 
 هذه مدرسة من مدارس اهل السنة ) ١(
ما اخربنا به يف بومباي انه بعد ما خرج املوكب التحريكي املوفّق حتت منظمة آل انديا تبليغ سرية فرع على ) ٢(

مهار اشتر حتريكا ضد نقض القبة اخلضراء الشريفة كان الوهابية الديوبندية اهلنود ارسلوا خطابا اىل احلكومة العربية           
 احلج فسأل نائب رئيس احملاكم هل معك رجال آخرون السعودية ملتمسني ان ُيمنع الرضاخانيون اي اهل السنة    

يؤمنون بعقائدك و يف االجابة عنه قال الشيخ املخدوم نعم لكن نائب رئيس االحكام مل يطلب امساءهم و عناوينهم        
 لسنة اداء احلجااري االول فان وجدوا االمر طبق املرام منعوا مجيع اهل    بيظهر هبذا ان هذا عملهم االخت
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 .ة مرة اخرىاصدره نائب رئيس احملاكم و جرت املكامل 
 .اعطين صورة بياين و القرار الذي اصدرته: جماهد امللّة

 .ال تعطى الصورة : نائب رئيس احملاكم 
 .قد وعدين رئيس احملاكم الشيخ عبد العزيز ان يعطيين الصورة : جماهد امللّة

 .ورةال تعطى الص : نائب رئيس احملاكم 
 .انا استأنف امام حمكمة عليا : جماهد امللّة

 .ال يؤذن لذلك : نائب رئيس احملاكم 
 سره اىل احلجز و بعد ذلك اىل السجن و كان    سمث ارسل الشيخ املخدوم قد 

يعطى يف السجن ورقة محراء فيها خالصة اجلرم و القرار الصادر بعد لفظ القضية نسخ     
 :و مضموهنا كما يأيت سره تلك الورقة سالشيخ املخدوم قد
امتناعه عن الصالة مع اجلماعة و اعتقاده بالتوسل باالنبياء و املرسلني /القضية

بعدم متكينه من احلج   . ١٣٩٩-١١-٢١٦٢/١٨/١٩/و قد صدر حبقه القرار الشرعي 
 .و ترحيله اىل بالده 

ففي الليلة التاسعة عشرة من شهر ذي القعدة سنة تسع و تسعني بعد االلف      
 بعد ما نطق نائب رئيس احملاكم    زشيخ املخدوم قّدس سّره يف احلجالالمثائة اُبقي و الث

 و يف ىبار علآبالقرار الذي اصدره كما مر و يف يومها ارسل اىل سجن املدينة املنورة ب 
لشيخ املخدوم قدس سّره اشرين يوم اجلمعة وضع شرطي يف يدي عاليوم الواحد و ال

لشمس احملرقة اىل مدة طويلة المتناعه عن اداء      اة السجن يف  القيد و جعله يقف عند بّواب 
الصالة خلف االمام يف السجن و يف اليوم الثاين من شهر ذي احلجة جاء شرطي من 
حمكمة اجلوازات و ذهب بالشيخ املخدوم قدس سّره اىل البّوابة جيّره جّرا و لطمه  

 .نه قال احلمد هللاّرج عبالشدة فاخذ الشيخ املخدوم الُدوار فقعد فلما فُ
و يف اليوم الثالث نقل الشيخ املخدوم قّدس سّره من سجن املدينة املنورة اىل 

شيخ املخدوم من جدة اىل الو يف الليلة السادسة من ذي احلجة ُرحل . الترحيل جبدة
و يف يومها وصل الشيخ املخدوم كراتشي و اقام يف فندق     . اهلند بطريق كراتشي  
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دم التأشرية و غادر كراتشي اليوم السابع يوم االثنني بعد الظهر  كراتشي كاحملجوز لع
 .يف الساعة الرابعة االّ الربع و وصل بومباي يف ليلة الثالثاء 

و بعد عدة ايام حدثت حادثة جريان اطالق النار يف املسجد احلرام مبكة       
 .املكرمة

ل اىل مث امر الشيخ املخدوم قدس سره ان ُيرسل استفتاء يف مسئلة التوس 
علماء البالد االسالمية و ان ال ُيرسل يف اهلند اىل علماء اهل السنة بل اىل الوهابية        

 .الديوبندية و الوهابية الغري املقلدين فقط 
 

 ١االستفتاء رقم 
ء البالد االسالمية و الوهابية جاءين او قبل ان يرسل ذلك االستفتاء اىل علم

ي املدرس باجلامعة احلبيبية باهللا آباد و  ح احلبيِباستفتاء من اخينا االستاذ حممد علي جنا
 :صورته هكذا

٧٨٦/٩٢ 
ي ال اىل مساحة الشيخ االستاذ العالمة حممد عاشق الرمحن القادري احلبيِب

 .زالت مشوس جاللته بازغة رئيس املدرسني باجلامعة احلبيبية اهللا آباد  
لياء اهللا تعاىل  ما تقولون يف ان اهل السنة جيوزون االعتقاد بالتوسل باو  

قدست اسرارهم و باالنبياء و املرسلني عليهم السالم لكن الوهابية جيعلونه شركا و  
 يستدلون على قوهلم هذا؟ ما هي ادلة اهل السنة على قوهلم و كيف يرد قول الوهابية؟

قد اخربت انه سريسل استفتاء يف مسئلة كون االعتقاد بالتوسل باالنبياء و  
لسالم شركا او عدمه اىل املفتني يف الديار االسالمية يف الشرق و املرسلني عليهم ا

ارجو ان ترسل ذلك انت نفسك و ال تفوضه اىل غريك حىت ال تتطرق اىل هذا   . الغرب
 .االمر يد من ال هتمه املسئولية 

 ي غفر له املدرس باجلامعة احلبيبية اهللا آباد   حممد علي جناح احلبيِب: السائل
  ع٧٩-١٢-١٨
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 ١قّيدت هذا االستفتاء برقم   و قد 
ء الديار االسالمية و الوهابية  او بعد ذلك ارسلت انا نفسي استفتاء اىل علم  

حسب امر الشيخ املخدوم و بدأت االرسال اليوم السابع و العشرين من شهر حمرم سنة 
الف و اربعمائة املطابق للتاسع عشر من شهر ديسمرب سنة تسع و سبعني بعد االلف و        

 .و فرغت من االرسال يف عّدة ايام و صورة هذا االستفتاء هكذا . ائة مالتسعم
 

 ٢االستفتاء رقم 
 : املسئلتني اآلتيتني  يفما ذا يقول علماء الدين 

 ما هو حكم االعتقاد بالتوسل باالنبياء و املرسلني عليهم الصلوات و  - ١
 التسليمات؟ هل هو شرك ام ال؟

النبياء و املرسلني عليهم الصلوات و   ما هو حكم املعتقد بالتوسل با- ٢
التسليمات؟ هل هو مؤمن ام هو مشرك؟ و هل يعتد باعماله من الصالة و احلج و    

 غريمها ام ال؟
 .بينوا بالكتاب و السنة و االمجاع و اقوال السلف 

  هند ٣:  آباد اترسئيا اهللا ١٤٠: املستفيت حممد عاشق الرمحن 
Muhammad Ashiqurrahman, 140, Attersuiya, Allahabad -3 u.p., INDIA 

 ٢و قد قّيدت هذا االستفتاء برقم   
مث حضر الشيخ املخدوم قدس سره بغداد لزيارة غوث الثقلني سيدنا الشيخ 

ء الكبار اآلخرين اعبد القادر اجليالين رضي اهللا تعاىل عنه و االولياء العظام و العلم  
 ايضا يف هذه املسئلة بامر الشيخ  قدست اسرارهم و انا معه فاستفتيت علماء بغداد 

 :املخدوم قدس سره و بدأت بالعالمة عبد الكرمي حممد و صورة ذلك االستفتاء هكذا 
 

 ٣االستفتاء رقم 
فضيلة االستاذ العالمة الشيخ عبد الكرمي احملترم املدرس و االمام مبسجد  

 .الشيخ عبد القادر اجليالين الغوث االعظم قدس سره
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 :رمحة اهللا و بركاته ما هو قولكم يف املسئلة اآلتية السالم عليكم و 
هل التوسل باالنبياء و املرسلني عليهم السالم جائز و املعتقد به مؤمن و   
اعماله الصاحلة من الصالة و احلج و غريمها معتد هبا ام االعتقاد بالتوسل هبم عليهم    

 ا؟السالم شرك و املعتقد به مشرك و اعماله املذكورة غري معتد هب 
 .بينوا بالكتاب و السنة و اقوال السلف 
 املستفيت

  اترسئيا بلدة اهللا آباد اهلند١٤٠حممد عاشق الرمحن القادري 
 . هـ٨/١١/١٤٠٠نزيل بغداد 

 ٣و قد قيدت هذا االستفتاء برقم   
و كان غرض الشيخ املخدوم قدس سره من االستفتاء ان يظهر ان املتوسل 

حصر فيه و من معه بل نياء اهللا الكرام قدست اسرارهم ال يباالنبياء عليهم السالم و اول 
يف اقطار العامل من جيّوز االعتقاد بالتوسل و يتوسل غري الوهابية و من حاذى حماذاهتم 
فالوهابية النجدية يكفرون مجيع املسلمني و يقولون اننا حنن املسلمون فالكفر الزم هلم  

ن يظهر ان مجيع الوهابية ايضا ال جيترؤن على     و من لزمه الكفر مل جيز الصالة خلفه و ا
 .ان حيكموا على التوسل بانه شرك

 لغرض و قد مر ٣و انا اآلن اقدم جوابات العلماء الكرام على االستفتاء رقم       
 .ذلك االستفتاء آنفا فال اذكره مرة اخرى 

 
 ٣جوابات علماء العراق و سورية و فلسطني على االستفتاء رقم 

ستاذ الشيخ الكبري العالمة عبد الكرمي حممد املدرس و االمام فتوى فضيلة اال 
لفلسطيين و موالنا   اباحلضرة الكيالنية ببغداد مع تصديقات الشيخ حممد منر اخلطيب        

بغداديني و موالنا حممد شيخ عبد القادر من حّي  لنوري سياب و موالنا رشيد حسن ا
عالمة الشيخ حممد علي محاة سورية  سليمانية اجلمهورية العراقية و فضيلة االستاذ ال   

 .جبواز التوسل
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 بسم اهللا الّرمحن الّرحيم
احلمد هللا و الصالة و السالم على سيدنا حممد رسول اهللا و على آله و   

 :صحبه و اتباعه املستقيمني على دين اهللا و بعد 
فان التوسل بذوات االنبياء الكرام و الرسل العظام عليهم الصالة و السالم  

ياة و املمات جائز و مشروع فان التوسل نوع من مباشرة اسباب اخلري و قد قرر   يف احل
اهللا سبحانه و تعاىل لكل شئ سببا فان التعليم من اسباب حصول العلم و اجلهاد من       
اسباب الفوز باخلري و الفالح و الصيام و الرياضة النفسية املباحثة من اسباب تصفية         

اء و الرسل الكرام جاه عظيم عند اهللا تعاىل قال سبحانه  القلب و تزكية النفس و لالنبي  
 و قال يف شأن سيدنا موسى )٢٧: االنفال*  اَْنَت ِفيِهْم  ِلُيَعذَِّبُهْم وَ َما كَانَ اُهللا َو(و تعاىل 

 و حديث توسل الرسول حمّمد  )٦٩: االحزاب *  ايًهِج َو اِهللاَدْن ِعانَ كََو(عليه السالم 
ام سيدنا علي كرم اهللا   ) فاطمة (م حبقه و حق االنبياء قبله يف عفو     صلى اهللا عليه و سل  

لصخرة عنهم و توسلهم  الرقيم يف كشف  ا وجهه وارد مقبول و حديث اصحاب  
باعماهلم الصاحلة مروي يف الصحاح و كذلك حديث تشفع الصحايب املكفوف جباه   

 كان حادثة عمي سيدنا     صره اليه ثابت و اذا ب  رّد الرسول حمّمد صلى اهللا عليه و سلم و   
يعقوب تزول مبس قميص سيدنا يوسف كما نصت عليه اآلية الشريفة فكيف يبقى 
جمال انكار للتوسل بدوات الرسل عليهم الصالة و السالم و التوسل هبم و باالولياء 
الكرام و باعماهلم الصاحلة و باعمال نفس الداعني كل ذلك حق مشروع و فيه كمال      

ية و ال ينكره االّ جاهل غيب احنرف عن طريق الرشد و امجاع  ودباالعتراف بالع
هذا و اسأل اهللا العصمة و     ]١[املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن املسلمني و ما رآه

 التوفيق االمام و املدرس باحلضرة الكيالنية عبد الكرمي حممد 
 . حممد منر اخلطيب خطيب احلضرة الكيالنية   ١٩/٩/١٩٨٠) التوقيع(

                                                 
لعالمة السخاوي رمحه اهللا تعاىل يف املقاصد احلسنة رواه امحد يف كتاب السنة من حديث ايب وائل عن ابن  قال ا) ١(

لية مسعود و هو موقوف حسن و كذا اخرجه البزار و الطيالسي و الطرباين و ابو نعيم يف ترمجة ابن مسعود من احل            
ال عبد اهللا حممد الصديق بل هو يف املسند ايضا     بل هو عند البيهقي يف االعتقاد من وجه آخر عن ابن مسعود و ق 

 اقول و قد اعترف ابن قيم بصحة معناه يف كتابه الذي صنفه يف احكام الروح    
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  الّرمحن الّرحيمبسم اهللا
د االولني و اآلخرين حممد    لصالة و السالم على سيّ ااحلمد هللا رب العاملني و   

 :و على آله و صحبه و بعد
فان جواب الشيخ عبد الكرمي حمّمد املدرس يف احلضرة القادرية على سؤال  

 .الشيخ حمّمد عاشق الرمحن صحيح و ال يعتريه شك او جدال و اهللا املوفق 
 ٢٠/٩/١٩٨٠نوري سياب امام احلضرة القادرية ) عالتوقي(

 نؤيد اجلواب للشيخ عبد الكرمي 
 رشيد حسن ) التوقيع(

 إين اصدقه مبا فيه
 )التوقيع(امام و خطيب بايب شيخ حممد شيخ عبد القادر  

بسم اهللا الّرمحن الّرحيم، احلمد هللا رّب العاملني، و افضل الصالة و امت      
فان التوسل من االسالم و ال : آله و صحبه امجعني و بعدالتسليم على سيدنا حممد و 

اذا سألت فاسأل اهللا اخل فان   : يتعارضه مع قوله صلى اهللا تعاىل عليه و آله و سلم
فان املتوسل يقول  . املسئول يف كل دعاء هو اهللا تعاىل وحده ذكرت الوسيلة ام ال

وجاهة سيدنا حمّمد صلى اهللا عليه و  هكذا اللّهّم اشفين، اللّهّم انصرين، اللّهّم وفّقين ب
سلم، فاننا مل نسأل رسول اهللا النصر و الشفاء و التوفيق و امنا سألنا اهللا تعاىل وحده، و   
اذا كان التوسل مشروعا باالعمال الصاحلة دون معارض و هي خملوقة مع كوهنا ال   

ى اهللا عليه و   ندري هل تلك االعمال مقبولة ام ال، فكيف ال جيوز التوسل بالنيب صل     
سلم و هو افضل خملوق و مقبول لدى اهللا تعاىل يف حياته و بعد وفاته باعتباره حيا و 

لشيخ عبد الكرمي فيما اجاب اتعرض عليه اعمالنا دائما كما ورد، لذلك نؤيد جواب 
 .املستفيت و صلى اهللا على سّيدنا حممد و على آله و صحبه و سلم

 ي محاة سوريةخادم العلم و العلماء حممد عل
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 جواب الشيخ عبد الباقي حممد جنيب القادري البغدادي جبواز التوسل

 بسم اهللا الّرمحن الّرحيم
فالتوسل بالوسيلة و حبرمة االنبياء و املرسلني     )سلوا اهللا يل الوسيلة (ورد 

 .وارد بقوله عليه الصالة و السالم و اهللا اعلم
اج الدين عبد الباقي حممد جنيب    امام و خطيب جامع الشيخ سر) التوقيع(

 القادري شيخ احللقة القادرية
 

 فتوى فضيلة االستاذ الشيخ الكبري العالمة امحد حسن الطه
 املدّرس بكلية الشريعة يف بغداد جبواز التوسل

 بسم اهللا الّرمحن الّرحيم و به نستعني
: عدو الصالة و السالم على سيدنا حممد و على آله و صحبه و متبعيه و ب  

فان اهللا تعاىل هو املؤثر يف كل شيئ و بناء على هذه العقيدة فال مانع شرعا يف التوسل 
باالنبياء عليهم الصالة و السالم و الصاحلني مطلقا بل ان التوسل ال خيل بالتوحيد كما  
ال ختل الشفاعة بالتوحيد و باهللا تعاىل التوفيق و صلى اهللا على حمّمد و على آله و      

 .م و احلمد هللا رّب العاملنيصحبه و سل
 امحد حسن الطه املدرس يف كلية الشريعة بغداد ) التوقيع(
 

 الذي كنت ارسلت ٢و ها اليكم اآلن جوابات العلماء على االستفتاء رقم 
 .اليهم اما نفسي و قد مر

 ٢جوابات علماء سورية و لبنان و اندونيسيا و باكستان على االستفتاء رقم  
 

ستاذ الشيخ الكبري العالمة عبد احلميد طهماز املدّرس و    فتوى فضيلة اال 
اخلطيب جبامع السلطان حبماة سورية بان التوسل جائز و ليس بشرك بل هو مستحب  

 مع تصديق رمسي بانه من العلماء املعتمدين يف محاة و سورية   
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 ـ :التصنيف   اجلمهورية العربية السورية
 ـ:املوضوع    االسالمية فوزارة االوقا

 ـ:املرفقات    ديرية اوقاف محاهم
 )١١/٤(الرقم 
 التاريخ

 تصديق رمسي
ان مديرية اوقاف محاة تشهد بان املوقع على الكتاب املرفق هو فضيلة     
االستاذ عبد احلميد طهماز خطيب و مدرس جامع السلطان حبماة و هو من السادة     

 .العلماء املعتمدين يف محاة و اشعارا بذلك    نوقع 
 ف محاةمدير اوقا
 )التوقيع(

 ختم مديرية اوقاف محاة
 وزارة االوقاف االسالمية                                . هـ٢٣/٣/١٤٠٠
 اجلمهورية العربية السورية                                    . م٩/٢/١٩٨٠
 

 بسم اهللا الّرمحن الّرحيم
ة اهللا و بركاته و ارجو السيد حممد عاشق الرمحن احملترم السالم عليكم و رمح

لك اخلري و العافية اليك جواب ما سألت عنه يف موضوع التوسل باالنبياء و املرسلني 
اىل اهللا سبحانه و تعاىل اثناء الدعاء جائز بل هو مستحب دلت على مشروعيته اآلية      

اْسَتْغفََر لَُهُم الرَُّسولُ   َوَهللا ظَلَُموا اَنفَُسُهْم َجآُؤَك فَاْسَتْغفَُروا اُهْم ِاذْلَْو اَنَّ َو(الكرمية 
و يؤيده احلديث النبوي الشريف الذي اخرجه  ) ٦٤: النساء *  لََوَجُدوا اهللا َتوَّاًبا َرِحيًما

: النسائي و الترمذي و صححه ان رجال ضريرا اتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال
:  قال)و هو خري لكان شئت دعوت و ان شئت صربت  (ادع اهللا يل ان يعافيين قال    

: فادعه فامره صلى اهللا عليه و سلم ان يتوضأ فيحسن وضوءه و يدعو هبذا الدعاء     
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اللّهّم اين اسألك و اتوجه اليك بنبيك حممد صلى اهللا عليه و سلم نيب الّرمحة يا    (
 و صحح هذا  )حممد اين اتوجه بك اىل ريب يف قضاء حاجيت لتقضي يل اللّهّم شفّعه يف       

فقام و قد ابصر و هذا املعىن حاصل يف حياته   : يهقي ايضا و زاد يف روايتهاحلديث الب 
عليه الصالة و السالم و بعد وفاته الن فضله مل ينقطع بوفاته صلى اهللا عليه و سلم اذ        

*  َمآ اَْرَسلَْناَك ِاالَّ َرْحَمةً ِللَْعالَِمَني َو(هو الرمحة املهداة من رّب العاملني لكل العاملني 
استعمل  : قال العالمة ابن حجر اهليتمي رمحه اهللا يف كتابه اجلوهر املنظم  ) ١٠٧: بياءاالن

السلف هذا الدعاء يف حاجاهتم بعد موته صلى اهللا عليه و سلم و قد علمه عثمان بن   
 راوي هذا احلديث ملن كان له حاجة عند عثمان بن عفان زمن  وحنيف الصحايب و ه

سلم و فعله فقضاها رواه الطرباين و البيهقي و ورد يف امارته بعده صلى اهللا عليه و 
لثالثة الذين دخلوا غارا فانسد عليهم بابه اهنم توسلوا اىل اهللا تعاىل باعماهلم       احديث 

لغار موجود يف الصحيحني االصاحلة مع كوهنا اعراضا فالذوات الفاضلة اوىل و حديث   
اْبَتُغوا ِالَْيِه اْلَوِسيلَةَ      َوَمُنوا اتَّقُوا اهللاَ آا الَِّذيَن   َيآ اَيُّهَ (و غريمها و قال اهللا تبارك و تعاىل  

 ).٣٥: املائدة*  َجاِهُدوا ِفي َسِبيِلِه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ َو
اء من حديث انس بن    سقو اخرج البخاري يف صحيحه يف ابواب االست 

اس بن عبد مالك ان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان اذا قحطوا استسقى بالعب     
اللّهّم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى اهللا عليه و سلم فتسقينا و انا   (املطلب فقال 

قال فيسقون و اراد عمر بتوسله بالعباس ان يطهر مكانة ) نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا
و يستفاد من : العباس النه عم النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ابن حجر يف فتح الباري 

لعباس استحباب االستشفاع باهل اخلري و الصالح و اهل بيت النبوة و فيه فضل      قصة ا
 .ضعه للعباس و معرفته حبقهاعمر لتو

 ان التوسل ليس شركا بل هو امر مشروع مستحب يف  ىو هذا يدل عل
الدعاء و كيف يسوغ القول بانه شرك و قد فعله امري املؤمنني عمر مبحضر من 

ه واحد منهم و يفعله يوم القيامة اهل احملشر عند ما يسألون    الصحابة دون ان ينكر علي 
االنبياء عليهم الصالة و السالم ليشفعوا هلم عند اهللا سبحانه لريحيهم من اهوال احملشر 
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فيعتذر االنبياء عليهم السالم حىت يصلوا اىل سيدنا حممد صلى اهللا عليه و سلم فيقوم هبا         
 صرحت بذلك احاديث الشفاعة الكربى املروية يف و يشفع اىل اهللا سبحانه فيشفع كما

و اذا كانت الشفاعة ليست شركا فالوسيلة ايضا ليست شركا . الصحيحني و غريمها
 اظهارا هادبالهنا مبعناها فهي ليست سوى مكانة يتفضل اهللا هبا علي من يشاء من ع 

  اهللاِ َدْن ِعنَا كََو(لفضله سبحانه على عبده، قال سبحانه يف حق موسى عليه السالم   
 !! افال يكون خامت الرسل و االنبياء وجيها عند اهللا سبحانه؟ )٦٩: االحزاب*  ايًهِجَو

اسأل اهللا سبحانه متوسال اليه بسيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان      
 .يلهمنا رشدنا و يوفقنا ملا حيبه و يرضاه لنا اللّهّم آمني

 تعاىل الفقري اىل اهللا     . هـ٢٠/٢/١٤٠٠
 عبد احلميد طهماز 

 مدرس و خطيب جامع السلطان يف محاة سوريه          مصدق مدير اوقاف محاة     
ـ ١٤٠٠ ربيع االول   ٢٣       ختم مديرية اوقاف محاة               .  ه

 وزارة االوقاف االسالمية اجلمهورية العربية السورية                 ) التوقيع (          
 

مني فتوى محاة و أة االستاذ الشيخ الكبري العالمة صاحل النعمان  فتوى فضيل
خطيب جامع املدفن بسورية بان التوسل جائز و جوازه جممع عليه بل هو مستحسن و 
ال دليل على قول غالة الوهابية ان املتوسل مشرك و هم متسرعون بالتكفري و الدين 

 برئ من فعلهم هذا
 اجلمهورية العربية السورية

 رة االوقافوزا
 ادارة االفتاء العام
 ـ:املوضوع     و التدريس الديين

 ـ :الرقم    
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 بسم اهللا الّرمحن الّرحيم
احلمد هللا رّب العاملني و الصالة و السالم على سيدنا حممد و على آله و     

 .صحبه امجعني
مني فتوى محاة بسورية و خطيب جامع املدفن اىل  أمن العبد الفقري اليه تعاىل 

سائل االخ السيد عاشق الرمحن بوالية اهللا آباد باهلند حتية طيبة مباركة و بعد فقد  ال
 .جاءين سؤال شرعي منكم، و قد طال عنكم اجلواب النين كنت مسافرا باحلجاز  

. تسألون عن التوسل اىل اهللا تعاىل باالنبياء و املرسلني و عن حكم من توسل   
 :و اجلواب

اىل اهللا تعاىل بنبيه او باالولياء و الصاحلني او     احلمد هللا تعاىل انّ التوسل   
 هِ ْيلَا ِاغُوَت اْبَو(باالعمال اخلالصة لوجهه الكرمي ال مانع شرعا منه النه تعاىل قال 

 ظَلَُموا اَنفَُسُهْم َجآُؤَك فَاْسَتْغفَُروا  ُهْم ِاذْلَْو اَنَّ  َو(و قال ايضا  ) ٣٤:  املائدة *ةَيلَِسَوالْ
و الن الصحابة ) ٦٤: النساء*  فََر لَُهُم الرَُّسولُ لََوَجُدوا اهللا َتوَّاًبا َرِحيًمااْسَتْغ  َواَهللا

رضوان اهللا عليهم كانوا يتوسلون برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما روي ان اعمى   
و قد امجعت على جواز . توسل برسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و سلم ففتح عينيه

ال جتتمع  (لعقيدة و امجاع االمة حجة شرعية كما قال عليه السالم التوسل اذا صحت ا
اما ما يدعيه بعض الغالة من الوهابية بان حكم املتوسل بانه شرك  )اميت على ضاللة

اذا سألت    (فال دليل عليه شرعا و ال عقال الن املتوسل ال خيرج عن قوله عليه السالم   
نعم  . هو ال يسأل االّ اهللا و ال يستعني االّ باهللا ف)فاسأل اهللا و اذا استعنت فاستعن باهللا

يسأله حببيب اليه من اجل استجابة دعائه و هذا مما حيبه ربنا عّز و جلّ فكيف حنكم         
من كفّر (بشركه و هو غري مشرك و هذا مما ميقته الشرع و يربأ منه الدين النه ورد  

 ان قال ال اله االّ اهللا فلما  و قد قتل سيدنا اسامة بن زيد مشركا بعد )مؤمنا فقد كفر
بلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه و آله و سلم انكر اشد االنكار على سيدنا       

فقال قاهلا و السيف على رأسه فكرر  )تقتله بعد ان قال ال اله االّ اهللا  أ(اسامة فقال له 
فما زال  )بههل شققت عن قل (عليه االنكار، فقال يا رسول اهللا قاهلا تقية فقال له 
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يكرر االنكار عليه حىت متىن ان مل يكن آمن االّ بعد قتله من اجل ان يكون االميان             
ان بعض الوهابية قد يتسرعون بالتكفري كما  غفرانا له فمن هذا احلديث و غريه جند  

ت االلوف باحلجاز فاهنم امضوا القتل فيهم و هم يقولون ال اله االّ اهللا و      ئافعلوا مع م
 اخلوارج زمن سيدنا علي كرم اهللا وجهه فتلخص ان التوسل ال مانع منه بل     كما فعل

هو مستحسن شرعا و انه ال جيوز اطالق الشرك على مؤمن و ذلك كما يف الكتب  
 .الشرعية املعتربة و اهللا اعلم

 مني فتوى محاةأ ١٩٨٠ آذار سنة ٢٢/  ١٤٠٠ مجادي االوىل ٦/
 )التوقيع(

 ختم وزارة االوقاف   
 دائرة حمافظة محاة    

 
ي امام فتوى فضيلة االستاذ الشيخ الكبري العالمة ايب سليمان سهيل الزبيِب

جامع النجارين بدمشق بان االعتقاد بالتوسل جائز و ليس هو بشرك و ال كفر و ان   
 .املتوسل ليس مبشرك و عباداته صحيحة

 الطّيبني الطاهرين  بسم اهللا الّرمحن الّرحيم و صلى اهللا على سيدنا حمّمد و آله
و من تبعهم باحسان اىل يوم الدين اما بعد فانك قد ارسلت الينا رسالة طالبا فيها  
الفتوى عن االعتقاد بالتوسل باالنبياء و املرسلني عليهم الصالة و التسليم و نص  
السؤال هل املعتقد بذلك يكون مشركا ام كافرا و هل تكون عباداته من الصالة و  

ج و الصوم صحيحة ام فاسدة و اردت البيان من الكتاب العزيز النه  الزكاة و احل
مصدر التشريع االول و من السنة الصحيحة الهنا املرتبة الثانية يف االستدالل بعد القرآن     
الكرمي يف احلجة و من االمجاع و اقوال السلف الصاحل رضي اهللا عنهم الهنم اقرب منا 

 .سوله صلى اهللا عليه و سلم الفهم فهم كتاب اهللا و سنة رىلا
 :فاقول اجلواب مستعينا حبول اهللا و قوته 

إنّ االعتقاد بالتوسل باالنبياء و املرسلني عليهم الصالة و التسليم و باالولياء 
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الصاحلني اجملمع على فضلهم و صالحهم و عدهلم و واليتهم اميان ال كفر و جائز  
 تعاىل لُتقْضى حاجاته يكون مؤمنا موّحدا  عندي ال حمظور و ان املتوسل هبؤالء اىل اهللا

َيآ اَيَُّها   (فمن االدلة القرآنية قول اهللا تبارك و تعاىل       )تصح مجيع عباداته (ليس مبشرك 
فقد استدل بعض العلماء     )٣٤: املائدة* اْبَتُغوا ِالَْيِه اْلَوِسيلَةَ     َوَمُنوا اتَّقُوا اهللاَ  آالَِّذيَن 

الستغاثة و التوسل بالصاحلني من عباد اهللا تعاىل و جعلهم  هبذه اآلية على مشروعية ا
وسيلة بني اهللا تعاىل و بني العباد لُتقْضى حاجاهتم لشرط ان يعتقد املتوسل و املستغيث       

 و من  بان الفّعال هو اهللا ليس غري فان اعتقد غري ذلك فقد كفر و العياذ باهللا تعاىل
 ظَلَُموا اَنفَُسُهْم َجآُؤَك ُهْم ِاذْلَْو اَنَّ َو(تعاىل االدلة القرآنية ايضا قول اهللا تبارك و 

قال ) ٦٤: النساء *  اْسَتْغفََر لَُهُم الرَُّسولُ لََوَجُدوا اهللا َتوَّاًبا َرِحيًما   َوفَاْسَتْغفَُروا اَهللا
ابن كثري يف تفسري هذه اآلية يرشد اهللا تعاىل العصاة و املذنبني اذا وقع منهم اخلطأ و            

ن ان يأتوا اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيستغفروا اهللا عنده و يسألوه ان    العصيا
وا ُدَجَولَ(و هلذا قال  ر هلمفيغفر هلم فاهنم اذا فعلوا ذلك تاب اهللا عليهم و رمحهم و غ

 و قد ذكر مجاعة منهم الشيخ ابو منصور الصباغ يف كتابه الشامل  )ايًمِحا َراًبوَّ َتاَهللا
ملشهورة عن العتيب قال كنت جالسا عند قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم فجاء  احلكاية ا

 ظَلَُموا  ُهْم ِاذْلَْو اَنَّ  َو(السالم عليك يا رسول اهللا مسعت اهللا يقول  : اعرايب فقال
و قد ) ا َرِحيًمااْسَتْغفََر لَُهُم الرَُّسولُ لََوَجُدوا اهللا َتوَّاًب  َواَنفَُسُهْم َجآُؤَك فَاْسَتْغفَُروا اَهللا

 :جئتك مستغفرا لذنيب مستشفعا بك اىل رّبي مث انشأ يقول 
 فطاب من طيبهن القاع و االكم* يا خري من دفنت بالقاع اعظمه 
 فيه العفاف و فيه اجلود و الكرم* نفسي الفداء لقرب انت ساكنه 

نوم مث انصرف االعرايب فغلبتين عيين فرأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ال    
 اهـ كالم ابن كثري و هاك )يا عتيب أحلق االعرايب فبشره ان اهللا قد غفر له (فقال 

و هو يف هذا   (اخرج االئمة احلفاظ، ابن خزمية يف صحيحه . دليال من احلديث الشريف
و النسائي يف كتابه عمل اليوم و الليلة، و ) الشأن قريب من صحيح مسلم يف الدرجة

حسن صحيح غريب، يعين بالنسبة لتفرد ايب جعفر عمري بن الترمذي يف جامعه و قال 
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يزيد اخلطمي املدين مث البصري و هو ثقة نص على توثيقه النسائي و ابن معني و لذلك  
و  . ال تضر الغرابة يف صحته، و ابن ماجة و نقل تصحيحه عن ايب اسحاق و اقّره       

ن عثمان بن ُحنيف انه   شرط الشيخني و اقره الذهيب ع احلاكم يف مستدركه و قال على
كان عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فجاءه رجل فشكا اليه ذهاب بصره فقال له النيب 

، )ان شئت دعوت اهللا لك و ان شئت صربت فهو خري لك  (صلى اهللا عليه و سلم  
فقال يا رسول اهللا انه قد شّق علّي فقد بصري و ليس يل قائد فامره النيب صلى اهللا عليه 

ان ينطلق فيتوضأ و حيسن الوضوء و يصلي ركعتني مث يدعو هبذا الدعاء، و و سلم 
اللّهّم اين اسألك و اتوجه اليك بنبيك حمّمد نيب الرمحة، يا حممد        (لفظه عند الترمذي 

 قال عثمان، فو اهللا  )اين اتوجه بك اىل ريب يف حاجيت هذه لتقضي يل اللّهّم فشفّعه يفّ   
ديث، حىت دخل علينا الرجل كانه مل يكن به ُضّر قط فهذا     ما تفرقنا و ال طال بنا احل  

حديث صحيح و هو صريح يف امره صلى اهللا عليه و سلم لذوي احلاجات بالتوسل و   
ندائه يف مغيبه يف حياته و بعد وفاته و قد فهم الصحابة منه ذلك فان امره صلى اهللا          

زمنة ما مل يقم دليل على عليه و سلم للواحد من امته متوجه لكل االمة يف مجيع اال
التخصيص فكيف اذا قام الدليل على عدمه فقد روى الطرباين يف معجمه الكبري و       
الصغري ان رجال كان خيتلف اىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يف حاجة له، و كان  
عثمان ال يلتفت اليه و ال ينظر يف حاجته، فلقي عثمان بن حنيف فشكا ذلك اليه فقال           

:  بن حنيف إيت امليضأة فتوضأ مث إيت املسجد فصل فيه ركعتني مث قلله عثمان
نيب الرمحة يا     اللّهّم إّني اسألك و اتوجه اليك بنبيك حمّمد صلى اهللا عليه و سلم     (

و رح ايلّ حىت اروح  ) و تذكر حاجتك  ()حممد اين اتوجه بك اىل ريب فيقضى حاجيت  
اب عثمان بن عفان فجاء البواب حىت معك، فانطلق الرجل فصنع ما قال له مث اتى ب

اخذ بيده فادخله على عثمان بن عفان فاجلسه معه على الطنفسة اي البساط الذي 
ما : مث قال. جيلس عليه االمري خاصة و قال ما حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له

مث ان   . ذكرت حاجتك حىت كانت هذه الساعة؟ و قال ما كانت لك من حاجة فاتنا
جزاك اهللا خريا، ما كان ينظر    : من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له   الرجل خرج 
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و اهللا ما كلمته و  : فقال عثمان بن حنيف. يف حاجيت و ال يلتفت ايلّ حىت كلمته يفّ  
و ساق قصة الضرير، قال الطرباين ...... لكن شهدُت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

 آه .  النبوة بسند جّيد و احلديث صحيح و رواه البيهقي يف دالئل  
ي امام جامع النّجارين يف حّي الشاغور قريب من   ابو سليمان سهيل الزبيبِ 

 .جامع الشيخ امحد السروجي قّدس اهللا سّره
 

جواب الشيخ حسن خالد مفيت اجلمهورية اللبنانية باّنه جرت االمة طبقة     
 فطبقة على التوسل باالنبياء و الصاحلني احياء و امواتا 

 ار الفتوىد     
 يف اجلمهورية اللبنانية 

 ٣٥/٤  رقمبريوت
 بسم اهللا الّرمحن الّرحيم

 .احلمد هللا، و الصالة و السالم على نيب اهللا حممد و صحبه و من وااله  
و قد اجاز التوسل يف عصرنا هذا مفيت الدنيا شيخنا العالمة ابو اليسر 

اك الشيخ حمي الدين النواوي عابدين فلقد ذهبنا معه اىل نوى قرى يف حوران مدفون هن
فلما ان وصلنا اىل ضرحيه امرنا شيخنا ابو اليسر بان نسأل اهللا تعاىل حاجاتنا عنده و  
قال لنا ان الدعاء عنده مستجاب و كذلك ممن اجاز التوسل شيخنا احملدث عبد اهللا 

المة و كذا شيخنا صاحل فرفور الع. ي العبدري نسبة لعبد الداراهلرري احلبشي الشيِب
تلميذ الشيخ احملدث االكرب بدر الدين احلسين قدس اهللا سّره و على ذلك عمل اهل      

 .و صلى اهللا على سيدنا حممد و آله و بارك . الشام و كفى هبم حجة اهـ
  َوَمُنوا اتَّقُوا اَهللاآَيآ اَيَُّها الَِّذيَن  (جاء لفظ الوسيلة يف القرآن يف قوله سبحانه 

قُِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِنِه   (و يف قوله تعاىل  )٣٥: املائدة* لَوِسيلَةَ  اْبَتُغوا ِالَْيِه اْ
 اُولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعونَ َيْبَتُغونَ ِالَى     *الَ َتْحِويالً  فَالَ َيْمِلكُونَ كَْشَف الضُّرِّ َعْنكُْم وَ  

َيَخافُونَ َعذَاَبُه ِانَّ َعذَاَب َربَِّك كَانَ      َرْحَمَتُه َوَيْرُجونَ َربِِّهُم الَْوِسيلَةَ اَيُُّهْم اَقَْرُب َو
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 ).٥٧-٥٦:  االسراء*َمْحذُوًرا 
يعين جلّ ثناؤه بذلك يا اّيها الذين صدقوا اهللا و رسوله فيما اخربهم و 

اجيبوا اهللا فيما امركم و هناكم     : وعدهم من الثواب و اوعد من العقاب اّتقوا اهللا يقول  
 بذلك، و حققوا اميانكم و تصديقكم ربكم و نبيكم بالصاحل من  يف الطاعة له

و اطلبوا القربة اليه بالعمل مبا يرضيه، تفسري      : اعمالكم، و ابتغوا اليه الوسيلة بقول 
 .٦/١٣٦الطربي 

كما جاء ذكر الوسيلة يف السنة النبوية املطهرة و االحاديث عنه عليه الصالة     
طلب الوسيلة و الفضيلة و املقام احملمود كما ثبت  و السالم معروفة و من ذلك امره ب

اذا  (يف صحيح مسلم عن عبد اهللا بن عمرو و عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال          
مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول مث صلوا علّي، فانه من صلى علّي مرة صلى اهللا 

 تنبغي اال لعبد من عباد اهللا عليه عشرا مث سلوا يل اهللا الوسيلة فاهنا درجة يف اجلنة ال 
و ارجو ان اكون انا ذلك العبد فمن سأل يل الوسيلة حلت عليه شفاعيت يوم          

 ).القيامة
من    (: و يف صحيح البخاري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال  

قال حني مسع النداء اللّهّم رّب هذه الدعوة التامة، و الصالة القائمة، آت حممدا      
يلة و الفضيلة و الدرجة الرفيعة، و ابعثه مقاما حممودا الذي وعدته انك ال الوس

 مرة صلى اهللا  من صلى علىّ ( كما انه  )ختلف امليعاد حلت له شفاعيت يوم القيامة    
 .، فان اجلزاء من جنس العمل قاعدة جليلة )عليه عشرا

 و اما سؤال املخلوق فال جيب بل و ال يستحب االّ يف بعض املواضع و 
يكون املسؤل مأمورا باالعطاء قبل السؤال، و اذا كان املؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال  

اوىل بذلك صلى اهللا عليه و سلم فانه اجل قدرا، و اغىن باهللا عن  املخلوقني فالرسول
 .غريه

و اما التوسل بالنيب صلى اهللا عليه و سلم و التوجه به يف كالم الصحابة      
 .ه و شفاعتهفرييدون به التوسل بدعائ 
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لسؤال به   ااالقسام به، و  : ه يف عرف كثري من املتأخرين يراد به بو التوسل 
 .كما يقسمون بغريه من االنبياء و الصاحلني و من يعتقد فيه الصالح املرجع السابق  

و اما السؤال املعظم كالسؤال حبق االنبياء فهذا فيه نزاع، املرجع السبق        
حلني احياء و امواتا جرت االمة طبقة فطبقة،   اء و الصو على التوسل باالنبيا/ ٥٦/ص/

نص على توسل الصحابة، و » و انا نتوسل اليك بعم نبينا  «و قول عمر يف االستسقاء 
 .فيه انشاء التوسل بشخص العباس رضي اهللا عنه

 و اخلالف ينحصر يف جواز التوسل بامليت او عدمه و اهللا أعلم  
 . م ١٦/٩/١٩٨٠ و.  هـ١٤٠٠ ذي القعدة ٧بريوت يف 

 
 ختم

 مفيت اجلمهورية اللبنانية و ما توفيقي االّ باهللا  
 )التوقيع(      

 )الشيخ حسن خالد(
 

بسم اهللا الرمحن الرحيم فتوى فضيلة االستاذ احلاج امحد شيخو رئيس اجمللس        
 .املركزي الحتاد املبلغني جباكرتا بان التوسل جائز

 
 اجمللس املركزي
 الحتاد املبلغني

 كَفَى ِباهللا َحِسيًبا الَ َيْخَشْونَ اََحًدا ِاالَّ اهللا َو َيْخَشْوَنُه َو ِذيَن ُيَبلُِّغونَ ِرَساالَِت اهللا وَ اَلَّ(
َجاِدلُْهْم  الَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة وَ  اُْدُع ِالَى َسِبيِل َربَِّك ِبالِْحكَْمِة وَ () ٣٩ :االحزاب* 

 )١٢٥ :النحل*  ِبالَِّتي ِهَي اَْحَسُن
 

P.P.ITTIHADUL MUBALLIGHIN 
JI.S.Parmannogga Slipi telp. 592481

      Jakarta Barat     احتاد املبلغني
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 . هـ١٤٠٠/احتاد /٢٤٩: الرقم
 . هـ١٤٠٠ربيع االول ١٩: التاريخ

 حضرة حممد عاشق الرمحن                                            
 ٣-اترسئيا اهللا آباد ١٤٠                                          

 اهلند                                          
  ١/٢/١٤٠٠السالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته اشارة اىل خطابكم املؤرخ 

بشأن حكم الوسيلة، امسحوا يل ان ارسل اليكم اجلواب من قبل رئيس احتاد . هـ
 .االسالم و امّدنا مجيعا بتوفيقهاملبلغني بارك اهللا جهودكم يف خدمة 

 جاكرتا
 اجمللس املركزي
 الحتاد املبلغني

 ختم        
ITTIHADUL MUBALLIGHIN                    الرئيس 

 )التوقيع                       (احتاد املبلغني         
      PIMPINAN PUSAT                   )احلاج امحد شيخو( 

 
 .سيلة و الفضيلة و املقام احملمودحتقيق معىن الو

قال البغويون هي ما يتقرب به اىل امللك الكبري يقال توسلت اي : الوسيلة
تقربت و يطلق على املرتلة العلية كما صرح به قوله فاهنا مرتلة يف اجلنة و ميكن ردها  

 .هبااىل االول بان الواصل اىل تلك املرتلة قريب من اهللا فكان كالقربة اليت يتوصل    
 :على قولني) ةَلَسِيَو الِْهْيلَوا ِاُغَت اْبَو(و قد اختلف املفسرون يف قوله تعاىل  

اهنا القربة و هو حمكي عن ابن عباس و جماهد و عطاء و الفراء، و    : احدمها
توسلت اليه و اختاره الواحدي و : تقربوا اليه مبا يرضيه و قال ابو عبيدة: قال قتادة

 .ال التوسل اىل اهللا تعاىل بنبيه صلى اهللا عليه و سلم البغوي و الزخمشري فق
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اهنا احملبة اي حتببوا اىل اهللا حكاه املاوردي و ابو الفرج عن ايب زيد   : و الثاين
و هو راجع اىل املعىن االول، القول البديع للحافظ شهاب الدين حممد بن عبد الرمحن   

 . هـ٩٠٢بن ايب بكر السخاوي املتوىف يف املدينة سنة   
 

 يف التوسل و االستعانة و التشفع بالنيب صلى اهللا عليه و سلم
إعلم انه جيوز و حيسن التوسل و االستعانة و التشفع بالنيب صلى اهللا عليه و  
سلم اىل ربه سبحانه و تعاىل و جواز ذلك و حسنه من االمور املعلومة لكل ذي دين      

الصاحلني و العلماء و العوام من سلني و سري السلف راملعروفة من فعل االنبياء و امل
املسلمني و مل ينكر احد ذلك من اهل االديان و ال مسع به يف زمن من االزمان حىت  
جاء ابن تيمية و تكلم يف ذلك بكالم يلبس لّيه على الضعفاء و ابتدع ما مل يسبق اليه    

 .بهاستشفع : يف سائر االعصار يف احلكاية عن مالك فان فيها قول مالك للمنصور
و حسبك ان انكار ابن تيمية لالستعانة و التوسل قول مل يقبله عامل قبله و         

 .صار به بني اهل االسالم مثلة 
و اقول ان التوسل بالنيب صلى اهللا عليه و سلم جائز يف كل حال قبل خلقه  
و بعد خلقه يف مدة حياته يف الدنيا و بعد موته يف مدة الربزخ و بعد البعث يف 

 :مة و اجلنة و هو على ثالثة انواع عرصات القيا
ان يتوسل به مبعىن ان طالب احلاجة يسأل اهللا تعاىل به او جباهه       : النوع االول

او بربكته فيجوز ذلك يف االحوال الثالثة و قد ورد يف كل منها خرب صحيح اما احلالة  
عليهم  االوىل قبل خلقه فيدل على ذلك آثار االنبياء املاضني صلوات اهللا و سالمه    

تصرنا منها على ما تبني لنا صحته و هو ما رواه احلاكم ابو عبد اهللا بن البيع    قامجعني ا
 .يف املستدرك على الصحيحني او احدمها

عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  
يا آدم و كيف  يا رّب اسألك حبق حممد صلى اهللا عليه و سلم فقال اهللا عّز و جلّ       (

عرفت حممدا و مل اخلقه قال يا رّب النك ملا خلقتين بيدك و نفخت يفّ من روحك 



- ١٦٤ - 

رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا ال اله االّ اهللا حممد رسول اهللا فعرفت 
انك مل تضف امسك االّ احب اخللق اليك، فقال اهللا صدقت يا آدم انه الحب اخللق            

قال احلاكم هذا صحيح  ) فقد غفرت لك، و لوال حممد ما خلقتكايلّ اذ سألتين حبقه 
االسناد و رواه البيهقي ايضا يف دالئل النبوة و ذكره الطرباين و زاد فيه و هو آخر      
االنبياء من ذريتك و ذكر احلاكم مع هذا احلديث ايضا عن ابن عباس و احلديث     

غه ان احلاكم صححه و لو بلغه ان      املذكور مل يقف عليه ابن تيمية هبذا االسناد و ال بل   
 .احلاكم صححه ملا قال ذلك

و ال فرق يف هذا املعىن بني ان يعرب عنه بلفظ التوسل او االستعانة او التشفع         
او التجوه و الداعي بالدعاء املذكور و ما يف معناه متوسل بالنيب صلى اهللا عليه و سلم   

ه و املعىن انه استغاث اهللا به على ما       النه جعله وسيلة الجابة اهللا دعاءه و مستغيث ب   
يقصده فالباء ههنا للسببية و قد ترد للتعدية كما يقول استغاث به فاغاثه و مستشفع به    
و متجوه به و متوجه فان التجوه و التوجه راجعان اىل معىن واحد و املقصود جواز ان 

 ال شك ان النيب صلى اهللا   يسأل العبد اهللا تعاىل مبن يقطع ان له عند اهللا قدرا او رتبة و     
 .عليه و سلم له عند اهللا قدر عليٌّ و مرتبة رفيعة و جاه عظيم 

و لسنا يف ذلك سائلني غري اهللا تعاىل و ال داعني االّ اياه و يكون ذكر   
احملبوب او التعظيم سببا لالجابة كما يف االدعية املأثورة و اسألك بانك انت اهللا و        

 بامسائك و اسألك بانك انت و اعوذ برضاك من اسألك بكل اسم لك و اسألك
 .سخطك و اسألك حبق السائلني

و حديث الغار الذي فيه الدعاء باالعمال الصاحلة و هو يف االحاديث    
 .الصحيحة املشهورة

املتوسل به بذلك النوع بعد خلقه صلى اهللا عليه و سلم يف مدة       : احلالة الثانية
 جامعه يف كتاب الدعوات عن عثمان بن حنيف    حياته فمن ذلك ما رواه الترمذي يف 

ان  (ان رجال ضرير البصر اتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ادع اهللا ان يعافيين فقال 
قال فادعه قال فامره ان يتوضأ   )شئت دعوت و ان شئت صربت فهو خري لك
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 حمّمد اللّهّم اين اسألك و اتوجه اليك بنبيك (فيحسن وضوءه و يدعو هبذا الدعاء، 
 قال   )اين توجهت بك اىل رّبي يف حاجيت ليقضي يل اللّهّم شفّعه يفّ       نيب الرمحة يا حمّمد   

 الليلة و اخرجه  والترمذي حديث حسن صحيح غريب و رواه النسائي يف عمل اليوم
ابن ماجة يف الصالة و رأيناه يف دالئل النبوة للحافظ ايب بكر البيهقي يف كتاب     

 عند روح بن عبادة عن شعبة قال ففعل الرجل فربأ و رواه ابن الدعوات باسناد صحيح
 .خزمية و قال احلاكم صحيح على شرط البخاري و مسلم

احلالة الثالثة ان يتوّسل بذلك بعد موته صلى اهللا عليه و سلم ملّا رواه الطرباين  
 يف املعجم الكبري يف ترمجة عثمان بن حنيف امر رجال ان يدعو بالدعاء السابق يف 

  وَ  ظَلَُموا اَنفَُسُهْم َجآُؤَك فَاْسَتْغفَُروا اَهللاُهْم ِاذْلَْو اََن َو(حاجته و نص قوله تعاىل 
صرحية يف التوسل مبن له ) ٦٤: النساء*  اْسَتْغفََر لَُهُم الرَُّسولُ لََوَجُدوا اهللا َتوَّاًبا َرِحيًما

اب رضي اهللا عنه اذا قحط    نسبة من النيب صلى اهللا عليه و سلم كما كان عمر بن اخلط        
استسقى بالعباس بن عبد املطّلب رضي اهللا عنه و يقول اللّهّم انا كنا اذا قحطنا توسلنا 
اليك بنبينا فتسقينا و انا نتوسل اليك بعم نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم فاسقنا قال              

.  هـ٦٠٢ فيسقون رواه البخاري انتهى من كتاب القول البديع للسخاوي املتوىف سنة  
احلصن احلصني من   ( شرح الشوكاين على كتاب  )حتفة الذاكرين (ملخصا من كتاب  
 للشيخ احملدث تقي  )لسقام يف زيارة خري االناماشفاء ( و كتاب )كالم سيد املرسلني 

ـ ٧٥٦الدين السبكي الشافعي املتوىف سنة   . ه
 اد املبلغنيختم                              اجمللس املركزي الحت              

ITTIHADUL MUBALLIGHIN 

 احتاد املبلغني         
       PIMPINAN PUSAT 

 
لشيخ العالمة املفيت حممد عبد القيوم القادري اهلزاروي الباكستاين من   افتوى 

شيوخ اجلامعة النظامية الرضوية بالهور بان التوسل جائز بل هو مطلوب شرعا 
 به مؤمن و ليس مبشرك و اعماله مقبولة و ان فاستحال ان يكون شركا و ان املعتقد
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من جعل التوسل شركا و املعتقد به مشركا فقد كذّب اهللا و الرسول و الصحابة و        
االسالف و هو خارج من مجاعة املسلمني و هو غال و مشّدد يف الدين و يلزمه ان     

 جوابا يكون فيه خواص اخلوارج و يلزمه ان يكون ضاالّ و ليعلم ان للشيخ املذكور       
آخر على هذا االستفتاء اخصر من اجلواب اآليت و ال نذكره الن اجلواب اآليت متضمن            
على ما فيه لكنه علينا ان نذكر ان على جوابه املختصر تصديق الشيخ العالمة املفيت           

 .حممد عبد احلكيم شرف القادري و عليه ختم اجلامعة النظامية الرضوية 
 

 اجلواب و هو املوفق للصواب
 

 سم اهللا الّرحن الّرحيمب
 

احلمد هللا الذي جعل التوسل من خصائص خلقه و هو املرته عن ان يكون     
وسيلة و الصالة و السالم على سيد اخللق و هو للخلق وسيلة و آله و صحبه و هم        

 .الذين اختذوه وسيلة
اما بعد فاالعتقاد بالتوسل باالنبياء و املرسلني بل بالصاحلني حق ثابت      

 تعاىل و سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و امجاع الصحابة و من قال    بكتاب اهللا
انه شرك فهو جاهل او ضال و مضل الن التوسل مطلوب و حسن شرعا بل هو مأمور 
به من اهللا فكيف يكون شركا و الشرك قبيح لذاته و االمر من اهللا يقتضي حسن 

ظهر ما خفي ناته فناسب لنا ان  املأمور به فما هو حسن يستحيل ان يكون قبيحا لذ 
 .عليهم

فاقول اّوال التوسل لغة جعل الشئ وسيلة و تسببا حلصول املقصد و يف   
اصطالح الشرع جعل الشئ الذي له عند اهللا قدر و مرتبة وسيلة الجابة الدعاء فما له   

 .قدر و مرتلة عند اهللا فالتوسل به جائز و حسن ذاتا كان او عمال صاحلا
نبياء و املرسلني و املسلمني الصاحلني هلم عند اهللا قدر و مرتلة   ال شك ان اال 

َرفََع   َوِتلَْك الرُُّسلُ فَضَّلَْنا َبْعَضُهْم َعلَى َبْعٍض ِمْنُهْم َمْن كَلََّم اُهللا(قد قال اهللا تعاىل 
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م و قال اهللا تعاىل يف شأن حبيبه عليه الصالة و السال       ) ٢٥٣: البقرة*  َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت
 ى َضْرَت فََكبُّ َريَكِطْع ُيَفْوَس لََو() ٣٣: االنفال*  اَْنَت ِفيِهْم  ِلُيَعذَِّبُهْم َوَما كَانَ اُهللا َو(

اْسَتْغفََر لَُهُم   َو ظَلَُموا اَنفَُسُهْم َجآُؤَك فَاْسَتْغفَُروا اَهللاُهْم ِاذْلَْو اَنَّ َو() ٥: الضحى* 
ِلَرُسوِلِه   الِْعزَّةُ َوِهللاِ(و قال اهللا تعاىل ) ٦٤: النساء*  ا َرِحيًماالرَُّسولُ لََوَجُدوا اهللا َتوَّاًب

 ).٨: املنافقون*  ِللُْمْؤِمِنَني َو
و كذا ثبت هلم القدر و املرتلة باالحاديث قد روى الترمذي قال رسول اهللا      

ت فيهم  انزل اهللا علّي امانني الميت و ما كان اهللا ليعذهبم و ان        (صلى اهللا عليه و سلم   
 ).٤٣٩الترمذي، ابواب التفسري، ص () و ما كان اهللا معذهبم و هم يستغفرون 

ان اهللا ليدفع     (و روى الطرباين و غريه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 ).٥:  ص٩: كرت العمال، ج) (املسلم الصاحل عن مائة من اهل بيت جريانه  

الناس  (هللا عليه و سلم  و روى الترمذي يف اجلامع قال رسول اهللا صلى ا 
 :الترمذي، ص ()قي كرمي على اهللا و رجل شقي مهني على اهللا ترجالن رجل بر

٤٢٠( 
فهذه النصوص صرحية يف ان للمرسلني و الّصاحلني عند اهللا مرتبة و مرتلة فاذا      

 .ثبت هذا فالتوسل بذوات االنبياء و الصاحلني و كذا باالعمال الصاحلة جائز و حسن 
بالذوات فثابت بالكتاب و السنة و االمجاع و كذا باقوال  اما جوازه 

 .السلف
 وهي شاملة للذوات واالعمال )ةَيلَِسَو الِْهْيلَوا ِاُغَتاْبَو(اما الكتاب فقوله تعاىل 

 .الن الوسيلة كل ما يتوسل به اي يتقرب به اىل اهللا من قرابة او صنيعة او غري ذلك     
 .). هـ٥٣٨م  تفسري الكشاف جلار اهللا الزخمشري (

و الن املراد من الوسيلة القربة كما قال عامة املفسرين و القربة اما ان يكون  
مبعىن اسم الفاعل اي مقرب و املقرب احلقيقي هو اهللا تعاىل و هو ليس مبراد ههنا 
فيكون االسناد اىل السبب اي سبب القرب اىل اهللا او يكون القربة مبعىن اسم املفعول 

 فالقربة بكال املعنيني شاملة للذات و العمل الن سبب القرب اىل اهللا   اي مقرب اىل اهللا
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َما كَانَ     َو(او املقرب اىل اهللا كما يكون اعماال كذالك يكون ذواتا فقد قال اهللا تعاىل       
ُهْم  َماكَانَ اهللا ُمَعذَِّبُهْم وَ   َو( كما قال   )٣٣: االنفال* اَْنَت ِفيِهْم    ِلُيَعذَِّبُهْم وَ اُهللا

 يف اآلية    )ُهْم َيْسَتْغِفُرونَ َو(يف اآلية االوىل بيان للذوات      )اَْنَت ِفيِهْم َو( )َيْسَتْغِفُرونَ
 ظَلَُموا اَنفَُسُهْم َجآُؤَك  ُهْم ِاذْلَْو اَنَّ  َو(الثانية بيان لالعمال و كذا قال اهللا تعاىل     

) ٦٤: النساء*  ُدوا اهللا َتوَّاًبا َرِحيًمااْسَتْغفََر لَُهُم الرَُّسولُ لََوَج  َوفَاْسَتْغفَُروا اَهللا
بيان للذوات فعلم ان سبب      )اْسَتْغفََر لَُهُم الرَُّسولُ َو(بيان لالعمال  )فَاْسَتْغفَُروا اهللاَ (

القرب او املقرب اىل اهللا على اي املعنيني حتمل الوسيلة فهي شاملة للذوات و االعمال   
انزل اهللا علّي امانني الميت و ما كان      (عليه و سلم هلذا املعىن قال رسول اهللا صلى اهللا 

رواه الترمذي، () اهللا ليعذهبم و انت فيهم و ما كان اهللا معذهبم و هم يستغفرون 
 ٣١٢: ، ص٢:يف املستدرك ج .  هـ٤٠٥روى احلاكم م  ) ٤٣٩: ابواب التفسري، ص 

قال لقد علم احملفوظون  ) ةَيلَِسَو الْ  ِهْيلَوا ِاُغَت اْبَو(عن حذيفة رضي اهللا عنه يف قوله تعاىل  
 . من اقرهبم اىل اهللا وسيلة ]١[من اصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم انّ ابن ام عبد 

 يف باب االستسقاء عن انس      ١٣٧: ، ص١: روى البخاري يف الصحيح، ج 
رضي اهللا عنه ان عمر رضي اهللا عنه استسقى متوسال بالعباس رضي اهللا عنه و قال 

 ).٤١٢: ، ص٢: فتح الباري، ج (ذوه وسيلة اىل اهللا تعاىل عمر للناس اخت
ان معاوية  ) ٤٤٤: ، ص ٧: يف الطبقات، ج .  هـ٢٣٠اخرج ابن سعد م  

 .استسقى متوسال بيزيد بن االسود اجلرشي  
يف املهذب باب االستسقاء نقلهما ابن    .  هـ٤٧٢رواه االمام ابو اسحاق م 

 . تفصيل الروايات املذكورة ان شاء اهللا تيمية يف رسالته التوسل و الوسيلة، سيأيت 
فعلم من هذه الروايات ان النيب صلى اهللا عليه و سلم و اصحابه حيملون آية        
 .الوسيلة على املعىن الشامل للذوات و االعمال كما سيزيد وضوحا باالحاديث اآلتية

:  يف سننه باب صالة احلاجة، ص٢٧٣فقد روى ابن ماجة م : و اما بالسنة
 عثمان بن حنيف ان رجال ضرير البصر اتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال            عن٩٩

                                                 
 هو سيدنا عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه ) ١(
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) ان شئت اخرت لك و هو خري و ان شئت دعوت    (ادع اهللا يل ان يعافيين فقال     
: فقال ادعه فامره ان يتوضأ فيحسن وضوءه و يصلي ركعتني و يدعو هبذا الدعاء 

 يا حممد اين توجهت بك اىل ريب    اللّهّم اين اسألك و اتوجه اليك مبحمد نيب الرمحة  (
 و قال يف آخره قال اسحاق هذا حديث ) اللّهّم شفّعه يفّىيف حاجيت هذه لتقض

صحيح و يف رواية الطرباين قال عثمان بن حنيف فو اهللا ما تفرقنا و ال طال بنا احلديث    
يف .)  هـ٢٧٩م (حىت دخل الرجل و قد ابصر كانه مل يكن به ضر رواه الترمذي 

 . و قال هذا حديث حسن صحيح ٥١٥: مع ابواب الدعوات ص اجلا
 ٢٠٩: ، ص٦: يف التاريخ، ج.)  هـ٢٥٦م (رواه البخاري 
 . و الكبري١٠٣: يف املعجم الصغري ص.)  هـ٣٦٠م (رواه الطرباين 
 .يف دالئل النبوة .)  هـ٤٥٨م (رواه البيهقي 
 ، كتاب٥١٩: ، ص١: يف املستدرك، ج.)  هـ٤٠٥م (رواه احلاكم 

 .الدعاء و قال صحيح على شرط البخاري و مسلم
 .١٣٨: ، ص ٤: يف مسنده، ج.)  هـ٢٤١م (رواه امحد بن حنبل 

 .يف صحيحه .)  هـ٣٣١م (رواه ابن خزمية 
 .٤٧٤: ، ص١: يف الترغيب و الترهيب، ج.)  هـ٦٥٦م (نقله املنذري 
: يف كتاب االذكار، باب صالة احلاجة ص .)  هـ٦٧٦م (نقله النووي 

١٦٧. 
يف كتابه شفاء السقام،  .)  هـ٧٥٦م (نقله تقي الدين السبكي الشافعي  

 .١٦٥: ص
: ، ص٢: يف جممع الزوائد، ج)  هـ٨٠٧م (نقله احلافظ نور الدين اهليثمي 

٢٧٩. 
لوسيلة، ذكره حممد بن ايف رسالته التوسل و .)  هـ٧٢٨م (نقله ابن تيمية   

: ، ص٤:  شرح اجلامع الترمذي، جعبد الرمحن بن عبد الرحيم يف حتفة االحوذي
٢٨٢. 
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يف اجلامع الصغري و الكبري و  .)  هـ٩١١م (نقله جالل الدين السيوطي  
 .٢٠١: خصائص الكربى، ص

يف املواهب اللدنية    .)  هـ٩٢٣م (نقله امحد بن حممد بن ايب بكر القسطالين  
 .فصل زيارة قربه عليه السالم

يف شرح .)  هـ١١٢٢م (لكي نقله حممد بن عبد الباقي الزرقاين املا  
 .٣٦١: ، ص٨: املواهب، ج

 .١٦٢: يف حتفة الذاكرين، ص .)  هـ١٢٥٠م (نقله الشوكاين 
نقله الشوكاين يف كتابه الدر النضيد، ذكره حممد بن عبد الرمحن يف حتفة  

 .١٨٢: ، ص٤: االحوذي يف شرح اجلامع الترمذي، ج
 النيب صلى اهللا عليه و سلم     فثبت هبذا احلديث ان التوسل بالذوات جائز الن      

 .امر الرجل ان يتوسل بذاته الشريف يف دعائه للحاجة 
  ٢٥٦م (و كذلك جيوز التوسل بذوات الصاحلني كما اخرج البخاري 

 . باب االستسقاء ١٣٧: ، ص١: يف اجلامع الصحيح، ج.) هـ
عن انس بن مالك رضي اهللا عنه ان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان اذا 

 استسقى بالعباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه فقال اللّهّم انا كنا نتوسل اليك  قحطوا
بنبينا صلى اهللا  عليه و سلم فتسقينا و انا نتوسل اليك بعّم نبينا صلى اهللا عليه و سلم         
فاسقنا قال فيسقون و ذكر احلافظ ابن حجر يف الفتح بسند عن عبد اهللا بن عمر رضي 

لناس فقال ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يرى اهللا عنه مث عمر خطب ا
للعباس ما يرى الولد للوالد فاقتدوا ايها الناس برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف عمه    

 ).٤١٢: ، ص٢: ، جفتح(العباس و اختذوه وسيلة اىل اهللا، 
، باب االستسقاء   ٣: لسنن الكربى، جايف .)  هـ٤٥٨م (رواه البيهقي 

 .٣٥٢: ص
ـ ٥٧١م (رواه ابن عساكر  : ، ص٢: يف التاريخ، كتاب االستسقاء ج .)  ه

٣٥٧. 
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 .يف املستدرك.)  هـ٤٠٥م (رواه احلاكم 
ـ ٢١١م (رواه عبد الرزاق  يف مصنفه ذكره القسطالين يف املواهب .)  ه

 .فصل االستسقاء
 .١٦٠: يف كتاب االذكار، ص .)  هـ٦٨٦م (نقله النووي 

 .٤١٢: ، ص٢: يف فتح الباري، ج.)  هـ٨٥٢م  (نقله ابن حجر العسقالين 
يف رسالته التوسل و الوسيلة ذكره حممد عبد .)  هـ٧٢٨م (نقله ابن تيمية    

 .٢٨٢: ، ص٤: الرمحن يف حتفة االحوذي، ج
 .يف املواهب باب االستسقاء .)  هـ٩٢٣م (نقله امحد بن حممد القسطالين  

يف شرح .)  هـ١١٢٢م (نقله حممد بن عبد الباقي الزرقاين املالكي   
 .٧٨: ، ص٨: املواهب، ج

 .٨: ، ص٤: يف نيل االوطار، ج  .)  هـ١٢٥٠م (نقله الشوكاين 
 .١٦٢: يف حتفة الذاكرين، ص .)  هـ١٢٥٠م (نقله الشوكاين 
يف الدر النضيد ذكره حممد عبد الرمحن يف .)  هـ١٢٥٠م (نقله الشوكاين 

 .٢٨٢: ، ص٤: حتفة االحوذي، ج
ـ ٢٣٠م  (و روى ابن سعد ، عن ايب ٤٤٤: ، ص٧: لطبقات، جايف .)  ه

السيمان عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر اخلبائري ان السماء قحطت فخرج  
معاوية بن ايب سفيان رضي اهللا عنه و اهل دمشق يستسقون فلما قعد معاوية على املنرب 

امره معاوية فصعد  قال اين يزيد بن االسود اجلرشي، قال فناداه الناس فاقبل يتخطى ف  
املنرب فقعد عند رجليه فقال معاوية اللّهّم نستشفع اليك اليوم خبرينا و افضلنا اللّهّم انا         
نستشفع اليك بيزيد بن االسود اجلرشي يا يزيد ارفع يديك اىل اهللا فرفع يزيد يديه و              
نا رفع الناس ايديهم فما كان اوشك ان ثارت سحابة يف املغرب و هبت هلا ريح فسقي

 . اىل منازهلم نحىت كاد الناس ال يتصلو
يف  .)  هـ٤٧٦م (رواه االمام ابو اسحاق ابراهيم بن حممد الشريازي  

 .املهذب باب االستسقاء 
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ـ ٦٧٦م (نقله االمام النووي   : ، ص ٢: يف هتذيب االمساء و اللغات ج  .)  ه
١٦١. 

 .٦٧: ، ص٥: نقله االمام النووي يف شرح املهذب، ج
يف رسالته التوسل و الوسيلة، ذكره حممد عبد )  هـ٧٢٨م  (نقله ابن تيمية  

 .٢٨٢: ، ص٤: الرمحن يف حتفة االحوذي، ج
 .يف شرح املهذب باب االستسقاء .)  هـ٧٢٨م (نقله ابن تيمية    

فثبت هبذه الروايات التوسل بالصاحلني الن عمر رضي اهللا عنه توسل بالعباس     
وية رضي اهللا عنه توسل بيزيد بن االسود يف  رضي اهللا عنه يف حمضر الصحابة و كذا معا 

حمضر الصحابة و التابعني رضوان اهللا عليهم امجعني فلم ينكر عليهما احد من الصحابة  
فعلم ان الوسيلة املطلوبة يف اآلية عامة من ان تكون اعماال او ذواتا و لو كان التوسل      

الصحابة على عمر و بذوات االنبياء و الصاحلني شركا كما زعم املنكرون النكر   
 .معاوية رضي اهللا عنهم امجعني

فاالحاديث و اآلثار املذكورة كما تدل على جواز التوسل بالذوات فكذا  
 .تدل على ان التوسل بالرسول صلى اهللا عليه و سلم و بالصاحلني يف حياهتم جائز 

 
 التوسل برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

:  عليه و سلم ثابت عقال و شرعا اما عقال  جواز التوسل برسول اهللا صلى اهللا
فالنه ملا كانت الوسيلة باعثة لتقرب العباد اىل اهللا و التقرب اىل اهللا مقصود االنسان و  
مطلوبه يف عباداته و اعماله الن السعادة و الفالح ال حيصل لالنسان ال يف الدنيا و ال    

ة فحصول السعادة و الفالح يف اآلخرة بدون التقرب و التقرب ال حيصل بدون الوسيل
 .يف الدنيا و اآلخرة موقوف على الوسيلة 

و قد صرح ابن القم اجلوزية يف كتابه زاد املعاد بقوله ال سبيل اىل السعادة و 
 اهللا البتة االّ  ىالفالح ال يف الدنيا و ال يف اآلخرة االّ على ايدي الرسل و ال ينال رض

 .على ايديهم
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صل هبا السعادة و الفالح يف الدنيا و اآلخرة هي    فعلم ان الوسيلة اليت ح 
ذوات االنبياء و الرسل و ايضا ان الوسيلة حيصل هبا احلوائج و حصول احلاجة نعمة من    
اهللا فالوسيلة حيصل هبا النعمة و ما حصلت به النعمة فهو ايضا نعمة الن سبب النعمة   

ون اكمل نعمة فهو اكمل    نعمة فاذا ثبت ان الوسيلة نعمة و احسان من اهللا فما يك         
وسيلة و ال شك ان ذوات االنبياء و الرسل من اعظم انعاماته تعاىل فجاز ان تكون 

 .وسيلة
اذا تقرر هذا فاعلم ان النعمة الكربى و االحسان االكرب و املن االعظم من  
اهللا هو ذات حممد صلى اهللا عليه و سلم النه هو الرسول االعظم و رمحة للعاملني و       

لَقَْد َمنَّ اهللا َعلَى    ( يف شأنه عليه السالم  تعاىل النبيني و شفيع املذنبني اذ قال اهللا   خامت 
 ).١٦٤:  آل عمران* الُْمْؤِمِنَني ِاذْ َبَعثَ ِفيِهْم َرُسوالً 

فثبت ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هو الوسيلة العظمى يف الدنيا و اآلخرة  
 .يا و ال يف اآلخرة االّ به كما مر قول ابن القيم  فال حيصل الفالح و السعادة ال يف الدن

فاذا كان يكفي ان يتوسل به علم انه احسان و نعمة من اهللا، فذكر هذه 
النعمة و االحسان يف احلاجة اىل اهللا كاف و ان كان غري موجود عندنا وقت التوسل 

روي كما ان االعمال الصاحلة يتوسل بذكرها و هي غري موجودة وقت التوسل كما 
ووا اىل الغار فاطبقت  آعن ابن عمر يف الصحيحني يف قصة اصحاب الغار الثالثة الذين 

 .عليهم الصخرة فتوسل كل واحد بصاحل عمله املاضي
كذلك جيوز التوسل بذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم و لو كان قبل ظهوره      

عباد ختليقه عليه السالم    او بعد ظهوره يف حياته او بعد مماته الن اهللا تعاىل ملا اعلم ال      
علم العباد انه عليه السالم ) ٨١:  آل عمران* ِاذْ اََخذَ اهللا ِميثَاَق النَِّبيَِّني َو(بقوله تعاىل 

نعمة اهللا تعاىل و رمحة اهللا الكربى فاّتخذوه وسيلة و توسلوا بذكره يف حوائجهم قبل   
 .خلقه و بعد خلقه يف حياته و بعد مماته
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 بالنيب صلى اهللا عليه و سلماما التوسل 

 قبل مبعثه فثابت بالقرآن
َكَاُنوا ِمْن قَبلُ َيْسَتفِْتُحونَ َعلَى الَِّذيَن     َو(قال اهللا تعاىل يف شأن اليهود 

صلى اهللا  ( اي كانوا يقولون اللّهّم انا نستنصرك حبق النيب االّمّي       )٨٩: البقرة*  كَفَُروا
 ).عليه و سلم

يف املستدرك، باب التفسري، كانوا يستفتحون      .)  هـ٤٠٥م (روى احلاكم 
صلى (يهود يقولون اللّهّم انا نستنصرك حبق النيب االّمّي العلى الذين كفروا، اي كان 

 ).اهللا عليه و سلم
 .١٩: ، ص١: يف دالئل النبوة، ج .)  هـ٤٠٣م (رواه ابو نعيم 

يهود لاتفسري ابن عباس ان  .)  هـ٦٨م (عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 
 .كانوا يستفتحون على االوس و اخلزرج برسول اهللا قبل مبعثه 

يهود ال، ٣٠٨: ، ص١: تفسري ابن جرير ج .)  هـ٣١٠م (روى ابن جرير 
 .يستنصرون برسول اهللا قبل مبعثه 

، اي يستنصرون  ٣٨: ، ص١: تفسري جماهد ج.)  هـ١٠٤م (روى جماهد 
 .به على الناس

،   ٢٩٦: ، ص١:  تفسري الكشاف، ج.) هـ٥٣٨م (جار اهللا الزخمشري 
 .يستنصرون على املشركني اذا قاتلوا قالوا اللّهّم انصرنا بالنيب املبعوث يف آخر الزمان

ـ ٦٠٦م (فخر الدين الرازي   ، كانوا    ٢٠٠: ، ص ٣: التفسري الكبري ج.)  ه
 .ّمّييستفتحون اي يسألون الفتح و النصرة يقولون اللّهّم افتح علينا و انصرنا بالنيب اال 

، ان ١٢٤: ، ص١: تفسري ابن كثري، ج.)  هـ٧٧٤م (احلافظ ابن كثري 
 .يهود كانوا يستفتحون برسول اهللا قبل مبعثه ال

،  ٢٨٩: ، ص١: روح املعاين ج.)  هـ١٢٨٠م (السيد حممود اآللوسي 
 .كانوا يستفتحون على االوس و اخلزرج برسول اهللا قبل مبعثه 
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 . عليه و سلم قبل خلقه بالسنة و كذا ثبت التوسل بالنيب صلى اهللا  
ـ ٤٠٥م (روى احلاكم  : ، ص  ٢: يف املستدرك كتاب التاريخ، ج .)  ه

، عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم       ٦١٥
ما غفرت يل فقال اهللا يا    االّ ملا اقترف آدم اخلطيئة قال يا رب اسألك حبق حممد (

دا و مل اخلقه؟ قال يا رب اّنك ملا خلقتين بيدك و نفخت يفّ كيف عرفت حممفآدم 
من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا ال اله االّ اهللا حممد رسول        

 امسك االّ احّب اخللق اليك فقال اهللا صدقت يا آدم انه      اهللا فعلمت اّنك مل تضف اىل  
 هذا ،)ك لوال حممد ما خلقت وكين حبقه فقد غفرت لإذا سألت الحّب اخللق ايلّ  

 .حديث صحيح االسناد 
 .٢٠٧: يف املعجم الصغري، ص.)  هـ٣٦٠م (رواه الطرباين 

 .٣٥٧: ، ص ٢: يف التاريخ، ج.)  هـ٥٧١م (رواه ابن عساكر 
: ، ص٢: يف التلخيص من املستدرك ج.)  هـ٧٤٨م (نقله احلافظ الذهيب 

٦١٥. 
ـ ٩٢٣م  (نقله امحد بن حممد القسطالين    يف املواهب اللدنية املقصد    ) . ه

 .االول و فصل زيارة قربه عليه السالم
٨: يف شرح املواهب، ج.)  هـ١١٢٢م (نقله حممد بن عبد الباقي الزرقاين  

 .٧٤: ، ص١: ، ج ٢٦١: ، ص
 

 التوسل بالنيب صلى اهللا عليه و سلم يف حياته
ان بن   ملا روى الترمذي و ابن ماجة و البخاري و احلاكم و امحد عن عثم

حنيف رضي اهللا عنه ان رجال ضرير البصر جاء اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال         
قال ادعه  )ان شئت دعوت و ان شئت صربت فهو خري لك(ادع اهللا ان يعافيين قال 

اللّهّم اين اسألك و اتوجه اليك   (: قال فامره ان يتوضأ فيحسن وضوءه و يدعو هبذا 
 كما مر  ) يل حاجيت ى ين توجهت بك اىل ريب يف حاجيت لتقض    بنبيك نيب الرمحة يا حممد ا  
 .ذكر رواته و ناقليه و كتبهم
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 التوسل به صلى اهللا عليه و سلم بعد وفاته

  ١٠٣: يف املعجم الصغري و الكبري، الصغري ص.)  هـ٣٦٠م (روى الطرباين 
ان ال ان رجال كان يتخلف اىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يف حاجة له و كان عثم

يلتفت اليه و ال ينظر يف حاجته فلقي عثمان بن حنيف فشكى ذلك اليه فقال له عثمان  
اللّهّم اين اسألك و  (ت املسجد فصل ركعتني مث قل ية فتوضأ مث ا أت امليض يبن حنيف ا

اتوجه اليك بنبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم نيب الّرمحة يا حممد اين توجهت بك اىل   
 و تذكر حاجتك و رح ايلّ حىت اروح معك فانطلق الرجل فصنع   )ريب فيقضي حاجيت

ما قال مث اتى باب عثمان فجاء البواب حىت اخذ بيده فادخله على عثمان بن عفان        
فاجلسه معه على الطنفسة و قال ما حاجتك فذكر حاجته فقضاها له مث قال ما ذكرت  

ائتنا مث ان الرجل حاجتك حىت كانت هذه الساعة و قال ما كانت لك من حاجة ف
خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاك اهللا خريا، ما كان ينظر يف حاجيت       
و ال يلتفت اىل حىت كلمته يف فقال عثمان بن حنيف و اهللا ما كلمته و لكن شهدت           
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و اتاه رجل ضرير البصر فشكى اليه ذهاب بصره   

فقال يا رسول اهللا انه ليس يل قائد و قد   )او تصرب(ى اهللا عليه و سلم فقال له النيب صل
ت امليضأة فتوضأ مث صل ركعتني مث يا(شق علّي فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم 

 فقال عثمان بن حنيف فو اهللا ما تفرقنا و طال بنا احلديث حىت    )ادع هبذه الدعوات
 قال الطرباين بعد ذكر طرقه و احلديث     دخل علينا الرجل كأنه مل يكن به ضر قط     

 .صحيح
 .يف دالئل النبوة .)  هـ٤٥٨م (رواه البيهقي 
 .٢٠١: ، ص١: يف الترغيب و الترهيب ج.)  هـ٦٥٦م (نقله املنذري 

: ، ص٢: يف جممع الزوائد ج.)  هـ٨٠٧م (ي ثمنقله احلافظ نور الدين اهلي
٢٧٩. 

 .١٦٧:  يف شفاء السقام، ص.) هـ٧٥٦م (نقله االمام تقي الدين السبكي  
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يف كتابه التوسل و الوسيلة، ذكره حممد عبد   .)  هـ٧٢٨م (نقله ابن تيمية    
 .١٨٢: ، ص٤: الرمحن يف حتفة االحوذي، ج

يف اجلامع الصغري و الكبري و  .)  هـ٩١١م (نقله جالل الدين السيوطي  
 .٢٠١: ، ص٢: اخلصائص الكربى، ج

 و الدر ١٦٢: فة الذاكرين، صيف حت.)  هـ١٢٥٠م (نقله الشوكاين 
 .١٨٢:  ص٤: النضيد ذكره حممد عبد الرمحن يف حتفة االحوذي، ج

و روى ابن ايب شيبة يف مصنفه باسناد صحيح من رواية ايب السمان عن    
مالك الدار و كان خازن عمر رضي اهللا عنه قال اصاب الناس قحط يف زمن عمر   

اىل قرب رسول اهللا   ) رث املزين رضي اهللا عنهاي بالل بن احلا  (رضي اهللا عنه فجاء رجل  
صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا استسق المتك فاهنم قد هلكوا فاتى الرجل يف   

 عمر رضي اهللا عنه فقل له انكم مسقون فعليك الكيس قال فبكى   ايتاملنام فقيل له 
حلافظ ابن حجر  عمر رضي اهللا عنه و قال يا رّب ما آلو االّ ما عجزت منه ذكره ا 

و رواه ابن خيثمة من رواية ايب صاحل السمان    . ٤١٢: ، ص ٢: العسقالين يف الفتح، ج
 .عن مالك الدار، ذكره ابن حجر العسقالين يف االصابة

 .١١: يف دالئل النبوة، ج .)  هـ٤٥٨م (رواه البيهقي 
ـ ٢٠٠م (رواه سيف بن عمر التميمي   يف كتابه الفتوح الكبري، ذكره   .)  ه

 .٤١٢: ، ص ٢: عسقالين يف الفتح، جال
يف التاريخ من رواية ايب صاحل ذكوان عن .)  هـ٢٥٦م (رواه البخاري 

 .٣٠٤: ، ص٧: مالك الدار، ج
 حرف  ٤٦٤: ، ص ٢: يف االستيعاب، ج  .)  هـ٤٦٣م (نقله ابن عبد الرب    

 .عمر
و . ٤٨٤: ، ص٣: يف االصابة ج.)  هـ٨٢٠م (نقله ابن حجر العسقالين  

 ذكر احلديث قد روى سيف بن عمر التميمي يف الفتوح الكبري ان الذي رأى         قال بعد 
 .املنام املذكور و هو بالل بن احلارث املزين
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 .١٧٤: يف شفاء السقام، ص.)  هـ٧٥٦م (نقله االمام تقي الدين السبكي  
 .يف املواهب باب االستسقاء .)  هـ٩٢٣م (نقله امحد بن حممد القسطالين  

يف شرح املواهب .)  هـ١١٢٢م (د الباقي الزرقاين  نقله حممد بن عب  
 .٧٧: ، ص٨: اللدنية، ج

قد ثبت حبمده تعاىل هبذه الدالئل التوسل بذوات االنبياء و الصاحلني       
خصوصا بذات النيب صلى اهللا عليه و سلم قبل خلقه و بعده و يف حياته و بعد وفاته  

 .بالقرآن و االحاديث الصحيحة
على جواز التوسل بالنيب صلى اهللا عليه و سلم بعد وفاته  و قد انعقد االمجاع  

من زمن الصحابة رضوان اهللا عليهم امجعني اىل اآلن و من قال خبالفه من املتأخرين فقد        
رّد عليه قوله الن قوله خالف المجاع الصحابة و من بعدهم من االمة و القول 

 .املخالف لالمجاع مردود ال يعبأ به
 

 االمجاع
ع الصحابة على ان التوسل بذوات االنبياء و الصاحلني جائز فكما  اما امجا

روى البخاري يف صحيحه باب االستسقاء ان عمر رضي اهللا عنه قال متوسال بالعباس  
رضي اهللا عنه اللّهّم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى اهللا عليه و سلم فتسقينا و انا  

 عنه خطابا للصحابة فاختذوه اي  نتوسل اليك بعم نبيك فاسقنا قال عمر رضي اهللا   
عباسا رضي اهللا عنه وسيلة فلم ينكر احد من الصحابة على عمر رضي اهللا عنه يف قوله     

 .و فعله
كذا اذا استسقى معاوية بن ايب سفيان توسال بيزيد بن االسود مبحضر        

ن  الصحابة و التابعني كما مر رواية ابن سعد يف الطبقات فلم ينكره احد من احلاضري     
على معاوية رضي اهللا عنه فثبت امجاع الصحابة و التابعني على جواز التوسل  
بالذوات، و لو كان التوسل بذوات الصاحلني شركا او حراما او ممنوعا ملا توسل عمر  

هللا عنهما بالصاحلني و ملا سكت سائر الصحابة و التابعني على فعلهما او معاوية رضي 
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التوسل و الوسيلة بانعقاد امجاع الصحابة يف القضيتني   و قد صرح ابن تيمية يف رسالة     
شهور باتفاق اهل العلم  املذكورتني و قال قال عمر رضي اهللا عنه يف دعائه الصحيح امل  

مبحضر من املهاجرين و االنصار يف عام الرمادة املشهورة ملا اشتد هبم اجلدب حىت  
بالعباس قال اللّهّم انا كنا، لناس مث ملا استسقى احلف عمر ال يأكل مسنا حىت خيصب 

 هذا الدعاء اقره مجيع الصحابة و مل ينكر عليه احد مع شهرته و هو .اىل آخر احلديث
 .من اظهر االمجاعات االقرارية و دعى مبثله معاوية بن سفيان يف خالفته، انتهى كالمه 

و كذا انعقد امجاع الصحابة على جواز التوسل بالنيب صلى اهللا عليه و سلم        
بعد موته يف زمن عمر و عثمان بن عفان رضي اهللا عنهما اذ جاء رجل اي بالل بن    
احلارث املزين رضي اهللا عنه اىل قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا  

 عمر رضي اهللا عنه و   ايت استسق المتك فاهنم قد هلكوا فاتى الرجل يف املنام فقيل له     
لّهّم ما آلو االّ ما عجزت كما رواه ابن ايب شيبة و  قل انكم مسقون فقال عمر ال

البيهقي و البخاري و ابن عبد الرب و غريهم و كذا يف قصة الرجل الذي خيتلف على 
عثمان بن عفان يف حاجة له و ال يلتفت اليه عثمان فلقي الرجل عثمان بن حنيف    

 بنبيك نيب الرمحة يا   اللّهّم اين اسألك و اتوجه اليك (فعلّمه عثمان بن حنيف الدعاء  
 . اىل آخر احلديث ،)اين توجهت بك اىل ريب يف حاجيت ! حممد

فلم ينكر عمر رضي اهللا عنه و من مبحضره من الصحابة على بالل بن    
احلارث يف قوله و عمله و لذا مل ينكر عثمان بن عفان رضي اهللا عنه و من مبحضره       

عملهما بل اعترف عمر و عثمان  على الرجل و ال على عثمان بن حنيف يف قوهلما و 
 .رضي اهللا عنهما بربكة اصحاب القصة 

و كذا اذا اشتهر بشارة السقاء اشتهر سبب البشارة الذي هو استسقاء بالل   
بن احلارث املزين برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقوله يا رسول اهللا استسق المتك     

مجاع السكويت من الصحابة و فلم ينكره احد من الصحابة و من بعدهم، فهذا هو اال 
التابعني و قد اعترف ابن تيمية بانعقاد هذا االمجاع بقوله هذا دعاء عمر اقره عليه مجيع   
الصحابة و مل ينكره عليه احد مع شهرته و هو من اظهر االمجاعات االقرارية و دعا     
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 .مبثله معاوية بن ايب سفيان يف خالفته كما مر قوله  
الته الدر النضيد بقوله ثبت التوسل بغريه صلى اهللا و صرح الشوكاين يف رس
 .عليه و سلم بعد موته بامجاع الصحابة

فقد ثبت امجاع الصحابة على التوسل برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و      
بذوات الصاحلني بعد موته صلى اهللا عليه و سلم فمن انكر التوسل بذات رسول اهللا    

لى اهللا عليه و سلم او بذوات الصاحلني فقد خرق    صلى اهللا عليه و سلم بعد موته ص   
االمجاع و القول اخلارق لالمجاع باطل و مردود باالتفاق فلذا رد العلماء كافة على 
ابن تيمية اذ قال بعدم جواز التوسل بذوات الصاحلني و بذات النيب صلى اهللا عليه و      

قول الينا من الصحابة و سلم بعد موته الن قول ابن تيمية خارق لالمجاع الثابت املن
 .التابعني

و العجب من ابن تيمية قد اعترف بصحة االحاديث و كذا اعترف بانعقاد      
امجاع الصحابة و قال حديث عثمان بن حنيف الذي فيه قصة رجل خيتلف على  
عثمان بن عفان رضي اهللا عنه و حديث االعمى فقد رواه املصنفون مث قال بعد ذكر    

س رضي اهللا عنهما و قصة معاوية بن سفيان بيزيد بن االسود قصة توسل عمر بالعبا
هذا دعاء عمر اقر عليه مجيع الصحابة مل ينكر عليه احد مع شهرته و هو من اظهر  

 .االمجاعات االقرارية انتهى
 هذا االعتراف ال جيد سبيال اىل انكار التوسل بذات الصاحلني و بذات        عفم

ته النه هبذا االعتراف التزم ان الدعاء الذي فيه     النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد مو  
كلمات التوسل بذاته الشريفة و بذات الصاحلني جائز و ثابت بامجاع الصحابة و هذا   

 .االمر هو التوسل يف اصطالح الشرع 
و ايضا انكاره التوسل بذات النيب صلى اهللا عليه و سلم و الصاحلني هو     

حقق االمجاع و اعتراف االمجاع هو اعتراف انكار المجاع الصحابة و قد اعترف بت
التوسل بذوات الصاحلني و بذات النيب صلى اهللا عليه و سلم فاعتراف االمجاع مناقض  

 .النكار التوسل



- ١٨١ - 

و اذا لزمه االشكال فاستخلص بقوله ان ما ثبت باالحاديث و االمجاع هو 
الداعي، اللّهّم اين التوسل بالدعاء لكن قوله هذا غري صحيح الن هذا الدعاء هو قول 

اتوجه اليك بنبيك، و قوله يا حممد اين توجهت بك اىل ريب يف حاجيت، و قوله انا    
 إّنا نتوّسل اليك بعم نبّيك صلى اهللا       نتوسل اليك بنبينا صلى اهللا عليه و سلم، و قوله       

ه  اللّهّم انا نتوسل او نستشفع او نستسقي بيزيد بن االسود، و قول عليه و سلم، و قوله
 .يا رسول اهللا استسق المتك فهذا دعاء بالتوسل ال انه توسل بالدعاء و الفرق ظاهر  

و ايضا قد التزم بقوله هذا دعاء عمر اقره عليه الصحابة ان الدعاء الذي فيه 
ذكر التوسل بذاته الشريف صلى اهللا عليه و سلم او بذوات الصاحلني جائز و ثابت         

 .ورة و معىن فما معىن انكارهبامجاع الصحابة فهذا هو التوسل ص
فاحلاصل ان انكار ابن تيمية باطل مردود النه خارق لالمجاع و مناقض      
العترافه االمجاع و قوله انه توسل بالدعاء فهو كذب و غلط الن ما ثبت باالحاديث     
هو الدعاء بالتوسل ال انه توسل بالدعاء و النه قد اعترف انه دعاء بذكر التوسل و من    

 ابن تيمية فقوله ايضا باطل النه بناء باطل على الباطل فموافقة هؤالء البن        قال بقول
تيمية تضرهم و ال تنفعهم و ختفضهم و ال ترفعهم فال يلتفت اليهم فيما خالفوا فيه   
مجهور االمة كما ال يلتفت اليه و ال يعول عليه يف ذلك ال سيما يف مسألة الزيارة و      

 .ة و السالمالتوسل خبري االنام عليه الصال
 

 اقوال السلف
اما اقوال السلف فال تعد و ال حتصى و كانت تكفي حجة اقوال السلف و  
اخللف اليت مر ذكرها يف ضمن االحباث املذكورة و لكن ننقل كالم بعض االئمة        

 .اجملتهدين الذين هم قدوة املسلمني ليتم احلجة على املنكرين املعاندين  
 .). هـ٥٨م (رضي اهللا عنها اّم املؤمنني عائشة الصديقة 

، باب اكرم اهللا     ٤٣: ، ص١: يف مسنده، ج  .)  هـ٢٥٥م (روى الدارمي 
نبيه صلى اهللا عليه و سلم بعد موته، عن ايب اجلوزاء، قال قحط اهل املدينة قحطا    
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شديدا فشكوا اىل عائشة رضي اهللا عنها فقالت انظروا اىل قرب النيب صلى اهللا عليه و        
نه و بني السماء سقف ففعلوا فمطروا،  ية اىل السماء حىت ال يكون بسلم فاجعلوا كو

 .احلديث
 .٨٠١: يف الوفاء، ص.)  هـ٥٩٧م (و رواه ابن اجلوزي 

 .). هـ٤٠م (خليفة املسلمني علي رضي اهللا عنه 
 انه ملا جاء ١٣٧: ، ص١:  اجلامع، جيف.)  هـ٢٥٦م (روى البخاري 

القحط فدعا اهللا فاجنابت السحاب باملطر  ه و سلم  االعرايب و شكى النيب صلى اهللا علي 
 فقال  ) لقرت عيناه من ينشدنا قوله   حّيالو كان ابو طالب   (قال صلى اهللا عليه و سلم  

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

 .و سلمفتهلل وجه النيب صلى اهللا عليه 
 .). هـ١٧٩م (االمام مالك رضي اهللا عنه 

يف الشفاء باسناد صحيح باب  .)  هـ٥٤٤م (روى القاضي عياض املالكي 
 .حرمة النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد موته الزم 

،   ٣: يف شرح الشفاء ج.)  هـ٨١٢م (لدين اخلفاجي  انقله االمام شهاب 
و زار قرب النيب صلى اهللا ) ين من بين عباساخلليفة الثا(، انه ملا حج املنصور ٣٩٨: ص

عليه و سلم سأل االمام مالكا رضي اهللا عنه و هو باملسجد النبوي و قال له يا ابا عبد   
 فقال مالك رضي ؟اهللا استقبل القبلة و ادعو ام استقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
آدم اىل اهللا تعاىل بل  اهللا عنه و مل تصرف وجهك عنه و هو وسيلتك و وسيلة ابيك 

 .استقبله و استشفع به فيشفعه اهللا فيك  
ـ ٧٥٦م (نقله االمام السبكي   .١٥٤: لسقام، صايف شفاء .)  ه
ـ ٩٢٣م (االمام القسطالين  يف املواهب باب زيارة قرب النيب صلى اهللا    .)  ه

 .عليه و سلم
  هـ١٣٧٦: يف وفاء الوفاء، ص.)  هـ٩١١م (نقله االمام السمهودي 
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 و  ٣٥٧: ، ص٨: يف شرح املواهب، ج.)  هـ١١٢٢م (المام الزرقاين ا
 .قال رواه القاضي باسناد صحيح رجاله ثقات

 .) هـ١٥٠م (االمام االعظم ابو حنيفة رضي اهللا عنه 
 :روى االمام ابو حنيفة يف مسنده كتاب احلج  

عليه     من السنة ان تأيت قرب النيب صلى اهللا    ]١[عن نافع عن عمر رضي اهللا عنه 
 القبلة و استقبل القرب لوجهك مث تقول السالم      و سلم من قبل القبلة و جتعل ظهرك اىل    
 .عليك ايها النيب و رمحة اهللا و بركاته

فتح     .) هـ٨٦١م  (االمام كمال الدين بن اهلمام احلنفي رضي اهللا عنه    
 :، كتاب احلج، باب زيارة النيب صلى اهللا عليه و سلم  ٣٣٧: ، ص ٢: القدير، ج
يسأل اهللا حاجته متوسال اىل اهللا حبضرة نبيه مث قال يسأل النيب صلى اهللا عليه             و

 .و سلم الشفاعة فيقول يا رسول اهللا اسألك الشفاعة يا رسول اهللا اتوسل بك اىل اهللا    
 .). هـ٢٠٤م (االمام الشافعي رضي اهللا عنه 

،   ١ :يف التاريخ ج.)  هـ٤٦٣م ( احلافظ ابوبكر اخلطيب البغدادي  ىرو
 :، بسند صاحل ١٢٣: ص

ان االمام الشافعي رضي اهللا عنه ايام هو ببغداد كان يتوسل باالمام ايب حنيفة    
رضي اهللا عنه جيئ اىل ضرحيه يزوره فيسلم عليه مث يتوسل اىل اهللا تعاىل به يف قضاء  

 .حاجاته
 .٦٩: يف كتابه اخلريات احلسان، ص  .)  هـ٩٧٣م (نقله العالمة ابن حجر  

 .ل الشافعي متوسال باهل البيت النبويايضا قو
 :١٨٠: نقله العالمة ابن حجر يف الصواعق احملرقة، ص 

 و هم اليه وسيليت* آل النيب ذريعيت 
 بيد اليمني صحيفيت* ارجو هبم اعطى غدا 

                                                 
ع مسانيد    رواه نافع عن سيدنا ابن عمر رضي اهللا عنهما من قوله و قد سقط ههنا لفظ اين و هو ثابت يف جام         ) ١(

 االعظم تأليف العالمة ايب املؤيد اخلوارزمي     االمام
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 .). هـ٢٤١م (االمام امحد بن حنبل رضي اهللا عنه  
 :١٦٦: ق صيف شواهد احل.)  هـ١٣٥٠م (نقله العالمة يوسف النبهاين  

انه توسل االمام امحد بن حنبل باالمام الشافعي رضي اهللا عنه حىت تعجب  
ابنه عبد اهللا بن االمام امحد بن حنبل من ذلك فقال له االمام امحد، ان الشافعي   

 .كالشمس للناس و كالعافية للبدن
 .). هـ٢٧٩م ( عنه اهللاالمام ابو عيسى الترمذي رضي 

سلمني حيث ترجم الباب من ابواب اجلهاد يف ات املوقد جوز التوسل بذ
و اخرج حتت الباب  ) باب ما جاء يف االستفتاح بصعاليك املسلمني   (جامعه و قال 

ابغوين يف  (حديث ايب الدرداء رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم، 
 ).٢٦١: الترمذي ص () فامنا ترزقون و تنصرون بضعفائكم ءضعفاال

 .). هـ٦٧٦م (نووي الشافعي رضي اهللا عنه االمام ال
 :١٦٠: قال يف كتاب االذكار باب االذكار يف االستسقاء، ص 

انه يستحب اذا كان فيهم رجل مشهور بالصالح ان يستسقوا به فيقولوا       
اللّهّم اّنا نستسقي و نستشفع اليك بعبدك فالن كما روى البخاري ان عمر رضي اهللا 

 عنه و قال جاء االستسقاء باهل اخلري و الصالح عن    عنه استسقى بعباس رضي اهللا 
 .معاوية رضي اهللا عنه و غريه

 .). هـ٥٠٥م (االمام الغزايل الشافعي رضي اهللا عنه 
 :٢٦٠: ، ص١: قال يف احياء العلوم، باب زيارة املدينة و آداهبا، ج 

 آخره يقول الزائر، اللّهّم قصدنا نبيك مستشفعني به اليك يف ذنوبنا و قال يف   
 .و نسألك مبرتلته عندك و حقه اليك
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 اقوال من هو حجة عند املخالف

ـ ١٢٥٠م ( الشوكاين يمنهم حممد بن عل   قال يف كتابه حتفة الذاكرين    .)  ه
 بعد ذكر حديث عثمان بن حنيف ان رجال كان خيتلف اىل عثمان بن          ١٦٣: ص

 صلى اهللا عليه و سلم اىل  عفان اخل و يف احلديث دليل على جواز التوسل برسول اهللا 
اهللا عّز و جلّ و قال فيه يتوسل اىل اهللا بانبيائه و الصاحلني، من التوسل باالنبياء ما        
اخرجه الترمذي و غريه من حديث عثمان بن حنيف فذكر احلديث مث قال اما التوسل    

 .بالصاحلني منه ما ثبت يف الصحيح ان الصحابة استسقوا بالعباس رضي اهللا عنه
و قال ايضا يف رسالته الدر النضيد ان التوسل به صلى اهللا عليه و سلم يكون      

 .يف حياته و بعد موته و يف حضرته و مغيبته
انه قد ثبت التوسل به صلى اهللا عليه و سلم يف حياته و ثبت التوسل بغريه        

 .بعد موته بامجاع الصحابة، انتهى كالمه 
حيم يف حتفة االحوذي شرح اجلامع نقل عبارته حممد عبد الرمحن بن عبد الر

 .٢٨٢: ، ص٤: الترمذي، ج
اثبت ايضا الشوكاين التوسل بذوي الصالح يف كتابه نيل االوطار حيث        

 و نقل حتت الباب حديث     ٨: ، ص ٤: ترجم الباب باب االستسقاء بذوي الصالح، ج  
 شرح نس رضي اهللا عنه استسقى عمر بن اخلطاب بالعباس رضي اهللا عنهم مث نقل يفأ

احلديث عبارة فتح الباري قال يستفاد من قصة العباس رضي اهللا عنه استحباب       
االستشفاع باهل اخلري و الصالح و اهل بيت النبوة و فيه فضل العباس و فضل عمر      
لتواضعه للعباس و معرفته حبقه و قال بعد نقل عبارة الفتح ظاهر قوله اي قول انس 

ضي اهللا عنه كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن   رضي اهللا عنه ان عمر بن اخلطاب ر   
بصيغة (عبد املطلب فقال اللّهّم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى اهللا عليه و سلم  

 .يدل على انه فعل مرارا كثرية انتهى   ) االستمرار
ـ ٧٢٨م (و منهم ابن تيمية  بعد  ) التوسل و الوسيلة(قال يف رسالته .)  ه
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يف قصة الرجل الذي خيتلف على عثمان بن عفان، هذا   ذكر حديث عثمان بن حنيف  
 .حديث االعمى قد رواه املصنفون كالبيهقي و غريه 

الة قال عمر يف دعائه الصحيح املشهور الثابت باتفاق  الرسمث قال يف هذه 
اهل العلم مبحضر من املهاجرين و االنصار يف عام الرمادة املشهور ملا اشتد هبم اجلدب 

 يأكل مسنا حىت خيصب الناس مث ملا استسقى بالعباس قال اللّهّم انا       حىت حلف عمر ال
كنا اىل آخر احلديث، هذا دعاء اقره عليه مجيع الصحابة مل ينكر عليه احد مع شهرته     
و هو من اظهر االمجاعات االقرارية و دعا مبثله معاوية بن ايب سفيان يف خالفته، انتهى    

 .كالمه
 )٢٨٢: ، ص٤: حتفة االحوذي، ج(

ـ ٧٥١م  (و منهم ابن القيم    ، ال  ٢٨: ، ص١: قال يف زاد املعاد، ج .)  ه
سبيل اىل السعادة و الفالح ال يف الدنيا و ال يف اآلخرة االّ على ايدي الرسل و ال ينال  
رضاء اهللا البتة االّ على ايديهم هذا اعتراف منه على ان السعادة و الفالح يف الدنيا   

طاء السعادة و الفالح فعل اهللا تعاىل فما معىن حصر السبيل  حيصل بتوسل الرسل الن اع 
اىل السعادة و الفالح يف الدنيا و اآلخرة على ايدي الرسل االّ اهنم الوسيلة اىل اهللا   

 .حلصول املقاصد املذكورة
 ]١[.) هـ١٣٣٨م  (منهم العالمة وحيد الدين 

الدهلوي و ، كالم الشوكاين و اسحاق ٤٨: نقل يف كتابه هدية املهدي ص 
امساعيل الدهلوي قال و قال الشوكاين من اصحابنا ال وجه لتخصيص جواز التوسل  
بالنيب كما زعمه الشيخ عز الدين بن عبد السالم و التوسل اىل اهللا تعاىل باهل الفضل و    
العلم هو يف احلقيقة توسل باعماهلم الصاحلة و مزاياهم الفاضلة و قال يف مقام آخر ال 

 بنيب من االنبياء او ويل من االولياء او عامل من العلماء و الذي جاء اىل        بأس بالتوسل
القرب و دعا اهللا وحده و توسل بذلك امليت كان يقول اللّهّم اين اسألك ان تشفيين من       

 .كذا و اتوسل اليك هبذا العبد الصاحل فهذا ال تردد يف جوازه انتهى خمتصرا  
                                                 

 الصحيح وحيد الزمان ) ١(
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جيوز دعاء االستفتاح  ) ائة مسائلم(و قال شيخ شيخنا موالنا اسحاق يف 
حبرمة الشهر احلرام و املشعر العظام و قرب نبيك عليه السالم و قال موالنا امساعيل     

 .لتقوية جيوز ان يقول اللّهّم اين اسألك بوسيلة فالن من االولياء انتهى  االشهيد يف 
اذا ثبت هبذه االدلة ان التوسل جائز بل مطلوب شرعا فكيف يكون شركا و 

 .املطلوب شرعا استحال ان يكون شركا و الشرك استحال ان يكون مطلوبا شرعا  
 

 اما حكم املعتقد بالتوسل باالنبياء و املرسلني عليهم السالم
فظهر مبا سبق من الدالئل ان اعتقاده حق و ثابت بكتاب اهللا و سنة رسوله    

 النه مطيع   عند اهللا تعاىلو امجاع الصحابة فاميانه كامل حبمد اهللا تعاىل و اعماله مقبولة
هللا و رسوله يف اعتقاده و اعماله و من يطع اهللا و رسوله فقد فاز فوزا عظيما، كذلك 

 صراط الذين انعم اهللا عليهم من النبّيني و الّصّديقني و الّشهداء و الّصاحلني و       ىهو عل
من قال من كان معهم كان على الصدق و الصواب هذا هو املعيار للحق و االميان و 

التوسل باالنبياء و الرسل شرك و معتقده مشرك فقد كذب اهللا و الرسول و الصحابة 
و االسالف الن الشرك هو اعتقاد املشاركة يف االلوهية او يف صفاته اخلاصة و التوسل 

 .ليس من صفات اهللا و افعاله بل هو من خصوصيات العباد
طلب من االنبياء و الصلحاء     و قد صرح ائمة الوهابية ان االمور اليت كانت ت  

حال كوهنم احياء مثل الدعاء او االستشفاع فطلبها منهم بعد موهتم ال يكون شركا 
 و نقل كالم    ١٨: ن يف كتابه هدية املهدي، ص   اذكر هذه الضابطة العالمة وحيد الزم 

الشوكاين انه قال الشوكاين ال خالف يف جواز االستعانة و االستغاثة باملخلوق فيما   
در عليه و االمور اليت هي خمتصة باهللا تعاىل و كانت ال تطلب منهم و هم احياء بعد يق

ان ماتوا يكون شركا، فالتوسل كيف يكون شركا و هو من خصوصيات العباد و قد 
فعله االنبياء و الصحابة و الصاحلون فمن قال التوسل شرك و معتقده مشرك فقد خرج  

د يف الدين و التشديد يف الدين من خواص  من مجاعة املسلمني و هو غال و شّد
 .اخلوارج و الوهابية
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و اعترف العالمة وحيد الزمان و هو من اركان الوهابية يف كتابه هدية   
، فقال شدد بعض اخواننا من املتأخرين يف امر الشرك و ضيق دائرة   ٢٦: املهدي، ص

 من بعض اخواننا يف االسالم و جعل االمور املكروهة او احملرمة شركا مث بني املراد
حاشيته فقال هو الشيخ حممد بن عبد الوهاب حيث جعل هذه االمور شركا اكرب كما 
يفهم من رسالته اىل اهل مكة و تبعه يف اكثر االمور املولوي امساعيل الدهلوي يف 

 .التقوية
فقد اتضح حبمد اهللا تعاىل جواز التوسل بالكتاب و السنة و امجاع السلف و      

 .احلق الصراح و ما ذا بعد احلق االّ الضالل اخللف فهو 
و اهللا نسأل و بنبيه املصطفى نتوسل ان جيعل عملنا هذا مقبوال انه ذو الفضل  

 .العظيم و نبيه ذو الكرم العميم و ال حول و ال قوة االّ باهللا العلي العظيم  
جواب الشيخ عبد الشكور بدار االفتاء يف دار العلوم كراتشي باكستان بان    

لتوسل ليس بشرك بل هو جائز و ثابت من السلف و اخللف و ان املعتقد بالتوسل ا
مؤمن و اعماله من الصالة و الزكاة و احلج و غريها صحيحة و قد نقل ان التوسل  
بالنيب صلى اهللا عليه و سلم مندوب و انه حيسن التوسل و االستغاثة بالنيب صلى اهللا  

 .احد من السلف و اخللفعليه و سلم اىل ربه و مل ينكر ذلك  
 اجلواب و هو املوفق للصدق و الصواب

 ان التوسل بالنيب عليه الصالة و السالم ليس بشرك، بل هو جائز و      - ١
ثابت من السلف و اخللف، و حاصله ان العبد ال يدعو االّ اهللا سبحانه، و لكن يتوسل       

ل دعويت هلذا احلب، و قد   حببه النيب صلى اهللا عليه و سلم، مبعىن اين احب حبيبك، فتقب        
ثبت هذا النوع من التوسل مبا روي عن انس بن مالك ان عمر بن اخلطاب كان اذا       

ي بالعباس بن عبد املطلب فقال اللّهّم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى اهللا       ق قحطوا يستس
 :، ص١: عليه و سلم فتسقينا، و انا نتوسل اليك بعم نبينا، فاسقنا، رواه البخاري ج 

١٣٧. 
 ان    )ةَ يلَِسَو الِْهْيلَوا اِ ُغَت اْبَو(و قال صاحب روح املعاين، حتت قول اهللا تعاىل   
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التوسل بالنيب صلى اهللا عليه و سلم جائز بل مندوب و ايضا فقال و حيسن التوسل و 
االستغاثة بالنيب صلى اهللا عليه و سلم اىل ربه و مل ينكر ذلك احد من السلف و اخللف  

 .١٢٦ : ص،٦ :ارهب
 نعم هو مؤمن تعتد اعماله من الصالة و الزكاة و احلج و غريها - ٢

 .صحيحة و اهللا اعلم
 ختم     
           احقر عبد الشكور     )          الف (٢١٢/٣١منرب 

دار االفتاء دار العلوم كراتشي اسالمي مجهوريه باكستان اجلواب صحيح  
التوقيع الغري .   هـ١٦/٢/١٤٠٠خه مؤر.   ١٤دار االفتاء دار العلوم كراتشي، 

 . هـ١٥/٢/١٤٠٠املقروء مؤرخه 
جواب الشيخ فيض امحد بدار االفتاء يف كولرا باكستان بان حصول السعادة   
االبدية منوط بالتصديق مبا جاء به االنبياء عليهم السالم فهذا التوسل حق البد منه     

 .ند اهل احلقلالميان و انكاره كفر و كذلك التوسل بدعواهتم ثابت ع
 

 بسم اهللا الّرمحن الّرحيم
احلمد هللا و كفى و سالم على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد وصلين  

ل فيه عن حكم االعتقاد بالتوسل أمكتوب االخ حممد عاشق الّرمحن االله آبادي يس
باالنبياء و املرسلني عليهم الصلوات و التسليمات فاقول حبول اهللا و قوته ان حصول 

سعادة االبدية ملا كان منوطا بالتصديق مبا جاء به االنبياء عليهم السالم كان هذا   ال
ِانَّ الَِّذيَن    (التوسل حقا البد منه لالميان و انكاره كفر بال ريب كما قال اهللا تعاىل    

 ولُونَ ُنْؤِمُن ِبَبْعٍض َوَيقُ ُرُسِلِه َو ُيِريُدونَ اَنْ ُيفَرِّقُوا َبْيَن اهللا َو ُرُسِلِه َو  َوَيكْفُُرونَ ِباِهللا
*   اُولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ َحقّاً  *ُيِريُدونَ اَنْ َيتَِّخذُوا َبْيَن ذَِلَك َسِبيالً     َنكْفُُر ِبَبْعٍض وَ 

و كذلك التوسل بدعواهتم ثابت عند اهل احلق بالكتاب و السنة     ) ١٥١-١٥٠: النساء
قَالُوا () ١٥٩: آل عمران*  َشاِوْرُهْم ِفي اْالَْمِر  َواْسَتْغِفْر لَُهْم و(كما يف القرآن اجمليد 
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و اما   ) ٩٧: يوسف * قَالُوا َيآ اََباَنا اْسَتْغِفْر لََنا     () ٦٨: البقرة*  اْدُع لََنا َربََّك ُيَبيِّْن لََنا 
االحاديث فكثرية و كفاك ما رواه البخاري ان عمر رضي اهللا عنه كان يقول عند    

نا كنا نتوسل اليك بنبيك فتسقينا و انا نتوسل بعم نبيك فاسقنا و             االستسقاء اللّهّم ا
الشفاعة اليت يعتقدها مجهور اهل االسالم ايضا نوع من الدعاء و اما اختاذ االنبياء من  
دون اهللا اولياء و ابناء اهللا كما زعمت اليهود و النصارى فال شك يف كونه شركا 

ن اردت مزيد التفصيل يف هذه املسئلة فعليك  موجبا حلبط االعمال نعوذ باهللا منه و ا
َيآ (بكتب اهل السنة و اجلماعة ال سيما التفسري روح املعاين لآللوسي عند قوله تعاىل  

و اهللا اهلادي اىل   ) ٣٥: املائدة *  اْبَتُغوا ِالَْيِه اْلَوِسيلَةَ   وَ َمُنوا اتَّقُوا اهللاَ  آاَيَُّها الَِّذيَن   
 . امحد عفي عنه دار االفتاء كولرا عاليه اسالم آباد باكستان الصراط املستقيم كتبه فيض 

  ع ١٩٨٠ هجريه مطابق يكم جنوري سنة ١٢/٢/١٤٠٠
فتوى الشيخ العالمة املفيت غالم رسول مفيت اجلامعة الرضوية مظهر االسالم  
بفيصل آباد باكستان بان التوسل جائز و انه ال ينكره االّ اجلاهل نفسه و البعيد عن  

 حلق طريق ا
 

 بسم اهللا الّرمحن الّرحيم
 اجلواب و هو املوفق للصواب

التوسل باالنبياء ثابت بالنص القطعي و السنة النبوية و اقوال السلف رمحهم     
لَمَّا َجآَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد  َو(: و قال )اْبَتُغوا ِالَْيِه اْلَوِسيلَةَ َو(اهللا تعاىل قال اهللا تعاىل  

َكَاُنوا ِمْن قَبلُ َيْسَتفِْتُحونَ َعلَى الَِّذيَن كَفَُروا فَلَمَّا َجآَءُهْم َما    ا َمَعُهْم َواهللا ُمَصدٌِّق ِلَم
فقد قال البيضاوي يف تفسريه   ) ٨٩: البقرة*  َعَرفُوا كَفَُروا ِبِه فَلَْعَنةُ اهللا َعلَى اْلكَاِفِرينَ   

ر الزمان املنعوت يف  اي يستنصرون على املشركني و يقولون اللّهّم انصرنا بنيب آخ «
التوراة و يف تفسري املدارك اي يستنصرون على املشركني اذا قاتلوهم قالوا اللّهّم انصرنا 
بالنيب املبعوث يف آخر الزمان الذي نعته يف التوراة و يف تفسري اخلازن اي يستنصرون به       

للّهّم على مشركي العرب و ذلك اهنم كانوا اذا احزهنم امر و دمههم عدو يقولون ا  
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انصرنا بالنيب املبعوث يف آخر الزمان الذي جند صفته يف التوراة فكانوا ُينصرون و يف 
و يف تفسري » تفسري فريوزآبادي يعين يستنصرون مبحمد صلى اهللا عليه و سلم و القرآن

 .الكبري لالمام الرازي يتسفتحون اي يستنصرون به صلى اهللا عليه و سلم  
ري يف تارخيه و البيهقي يف الدالئل و الدعوات و اما السنة فقد اخرج البخا

صححه ابو نعيم يف املعرفة عن عثمان بن حنيف رضي اهللا عنه ان رجال ضريرا اتى 
ان شئت اخرت ذلك و    (النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ادع اهللا يل ان يعافيين قال          

 الوضوء و  قال فادعه فامره ان يتوضأ فيحسن  )هو خري لك و ان شئت دعوت اهللا
اللّهّم اين اسألك و اتوجه اليك بنبيك حممد صلى (يصلي ركعتني و يدعو هبذا الدعاء 

اهللا عليه و سلم نيب الرمحة يا حممد اين اتوجه بك اىل ريب يف حاجيت هذه فيقضيها يل       
 ففعل الرجل فقام و قد ابصر و ايضا اخرج البيهقي و ابو نعيم يف         )اللّهّم شفّعه يفّ 

ن ايب امامة بن سهل بن حنيف ان رجال كان خيتلف اىل عثمان بن عفان   املعرفة ع
رضي اهللا عنه يف حاجة و كان عثمان ال َيلتفت اليه و ال ينظر يف حاجته فلقي عثمان     

ت املسجد فصل ركعتني مث  يت امليضأة فتوضأ مث ا  يبن حنيف فشكى اليه ذلك فقال له ا 
 عليه و سلم نيب الرمحة يا حممد اين اتوجه      قل اللّهّم اّني اسئلك بنبيك حممد صلى اهللا        

بك اىل ريب فيقضي يل حاجيت و اذكر حاجتك مث رح حىت اروح فانطلق الرجل و 
صنع ذلك مث اتى باب عثمان فجاء البواب فاخذ بيده فادخله على عثمان رضي اهللا    

 يف   عنه فاجلسه معه على الطنفسة فقال انظر ما كان لك من حاجة اخل و يف البخاري     
عن انس بن مالك ان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان اذا قحطوا  : باب االستسقاء

استسقى بالعباس رضي اهللا عنه فقال اللّهّم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى اهللا عليه و     
و فيه ايضا ان ابن عمر يتمثل     » سلم فتسقينا و انا نتوسل اليك بعّم نبينا فاسقنا فيسقون    

 :ببشعر ايب طال
 مثال اليتامى عصمة لالرامل* و ابيض يستسقى الغمام بوجهه 

قال الباجي رمحه اهللا تعاىل ذكر العتيب قال كنت عند حجرة النيب صلى اهللا       
ُهْم لَْو اَنَّ َو(عليه و سلم فجاء اعرايب فقال السالم عليك يا رسول اهللا مسعت اهللا يقول 
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و قد ظلمت نفسي و جئتك مستغفرا من       ) ٦٤: ء النسا*  ظَلَُموا اَنفَُسُهْم َجآُؤكَ ِاذْ
ذنيب مستشفعا بك اىل ريب اخل مث انصرف قال العتيب فغلبين عيناي فرأيت رسول اهللا 
» صلى اهللا عليه و سلم يف النوم فقال يل يا عتيب احلق االعرايب فبّشره ان اهللا قد غفر له

اهل الغار توسلوا   و قد ذكر البخاري يف باب من استأجر اجريا حديث الغار ان    
» باب من استعان بالضعفاء و الصاحلني «باعماهلم الصاحلة فنّجاهم اهللا تعاىل و قال يف  

و قال ) هل ُتنصرون و ُترزقون االّ بضعفائكم(ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
الشافعي رضي اهللا عنه ان قرب موسى الكاظم ترياق الجابة الدعاء و قال الغزايل رمحه 

و قال الشيخ عبد احلق الدهلوي » من يستمد يف حياته يستمد بعد وفاته   « تعاىل اهللا
 تفاسري و سري و بعضى مفسران تلقّى كلمات را بتوسل و  ]١[در كتب«رمحه اهللا تعاىل 

فالتوسل بالنيب صلى اهللا   » استشفاع بسّيد رسل صلى اهللا عليه و سلم تفسري كرده اند 
مة الشريفة و االعمال الصاحلة جائز عند اهل العلم و قد  عليه و سلم و الصاحلني من اال

توسل به صلى اهللا عليه و سلم االمم السالفة و ال ينكره االّ من جهل نفسه و ابعد عن       
 .طريق احلق و اهللا يهدي من يشاء اىل صراط مستقيم و اهللا و رسوله أعلم  

 
 غالم رسول مفيت جامعة رضويه

ـ ١٤٠٠سنة فيصل آباد        صفر املظفر    . ه
      ختم            باكستان       

   جامعة رضويه مظهر اسالم        ١٩/١/١٩٨٠       
 
 
 
 
 
 

                                                 
يف كتب التفاسري و السري انه قد فسر بعض املفسرين تلقى الكلمات بالتوسل و االستشفاع  «و معناه بالعربية ) ١(

 »بسيد الرسل صلى اهللا عليه و سلم 
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 جوابات الوهابية اهلنود

جواب الشيخ حممد برهان الدين رئيس جلنة التحقيقات الشرعية بندوة   
نبياء ليس   العلماء لكهنؤ بامر الشيخ ايب احلسن علي الندوي بان االعتقاد بالتوسل باال

 بشرك و ان املتوسل ليس مبشرك و انه يرجى ان تتقبل اعماله الصاحلة 
 :اجلواب

ء يف جواز التوسل باالنبياء و املرسلني و العباد الصاحلني،   ا اختلف العلم - ١
منهم من جوزه و منهم من مل جيوزه لكن ال نعلم احدا من العلماء املرموقني ان احدا 

ليس مبشرك عند احد من العلماء املوثوقني  » املتوّسل«ا منهم يرى التوسل شركا فاذ
 .فيما نعلم و اهللا اعلم 

 كما مر يف اجلواب االول ان االعتقاد بالتوسل باالنبياء ليس شركا       - ٢
 ان يتقبل اعماله الصاحلة، من الصالة و احلج و   فاملتوسل ليس مبشرك فنرجو اهللا تعاىل

 .غريها، و اهللا أعلم
        ختم      لدين            حممد برهان ا    

 بامر الشيخ العالّمة ايب احلسن علي الندوي 
 متعنا اهللا بطول بقائه               ناظم جملس حتقيقات شرعيه   

 )لكهنؤ(ندوة العلماء 
 

جواب الشيخ نظام الدين بدار االفتاء يف دار العلوم ديوبند انه قد ظهر من          
 و اهنم ليسوا مبشركني و ان عباداهتم صحيحة  عبارات الكتب ان هذا الفعل ليس بشرك 

 الف/١٨٦.       مثل عبادات املسلمني اآلخرين
 

 بسم اهللا الّرمحن الّرحيم
ملا خرج آدم من اجلّنة رأى مكتوبا على ساق  حامدا و مصليا: اجلواب

 كل موضع يف اجلنة اسم حممد صلى اهللا  عليه و سلم مقرونا باسم اهللا           ىالعرش و عل
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هذا ولدك الذي لواله ما (فقال يا رّب هذا حممد من هو فقال اهللا تعاىل تعاىل 
يا آدم لو تشفعت ( فقال يا رّب حبرمة هذا الولد ارحم هذا الوالد فنودي )خلقتك

 .)الينا مبحمد يف اصل السموات و االرض لشفعناك
و عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه     

ا غفرت يل فقال اهللا   ململا اقترف آدم اخلطيئة قال يا رّب اسئلك حبق حممد (و سلم 
تعاىل يا آدم كيف عرفت حممدا و مل اخلقه قال الّنك يا رّب ملا خلقتين بيدك و  
نفخت يفّ من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا ال اله االّ اهللا 

اىل امسك االّ احب اخللق اليك فقال اهللا تعاىل        حممد رسول اهللا فعلمت انك مل تضف   
صدقت يا آدم الحب اخللق ايلّ و اذ سألتين حبقه قد غفرت لك و لوال حممد ما  

 .)خلقتك
 .١٦: ، ص١: املواهب اللدنية للقسطالين ج 

علّمين النيب صلى اهللا عليه و سلم هذا الدعاء فقال قل اللّهّم اين  ) ابوبكر(
ابراهيم خليلك و مبوسى جنيحك و عيسى روحك و كلمتك و       اسئلك مبحمد نبيك و ب   

بتورية موسى و اجنيل عيسى و زبور داود و فرقان حممد و كل وحي اوحيته او قضاء  
قضيته و اسئلك بكل اسم هو لك انزلته يف كتابك و استأثرت به يف غيبتك و اسئلك   

بنور وجهك ان  باسم املطهر الطاهر االحد الصمد الوتر و بعظمتك و كربيائك و    
 و مسعي و بصري و تستعمل جسدي  يترزقين القرآن و العلم و ان ختلطه بلحمي و دم    
 ).لرزين(حبولك و قوتك فانه ال حول و ال قوة االّ بك 

 ٢٦٤: مجع الفوائد اجللد الثاين ص
و ينبغي للزائر ان يكثر من الدعاء و التضرع و االستغاثة و التشفع و التوسل     

ه و سلم و قال بعد اسطر مث ان كال من االستغاثة و التوسل و التشفع     به صلى اهللا علي 
و التوجه بالنيب صلى اهللا عليه و سلم كما ذكره يف حتقيق النصر و مصباح الظالم واقع   
يف كل حال قبل خلقه و بعده يف مدة حياته يف الدنيا و بعد موته يف مدة الربزخ و بعد  

ل فحسبك ما قّدمته يف املقصد االول من استشفاع   البعث يف عرصات القيامة فاما االو
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آدم عليه الصالة و السالم به مبا اخرج من اجلنة و قول اهللا تعاىل يا آدم كيف عرفت    
 .حممدا اخل

ملّا اقترف آدم اخلطيئة قال  (و صح ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
طربي و زاد ال اخل ذكره ) آدميا رّب اسئلك حبق حممد ملا غفرت يل قال اهللا تعاىل يا 

 .فيه و هو آخر االنبياء من ذّرّيتك 
 ٥١٥:                                   املواهب اللدنية اجللد الثاين ص      

 اور نه   ہیں ا كه يه لوگ نه تو مشركہوا اور واضح ہومعلوم  سےتون  ]١[آن عباره
  جائز و صحيح  كے ں مسلمانو مناز حج زكوة سب مثل ديگر ے  روزكےان  ہے يه فعل شرك

 ]٢[. فقطہیں
                                   و اهللا تعاىل أعلم    

 اخلتم                         كتبه االحقر نظام الدين     
 . هـ١/٣/١٤٠٠                                

جواب الشيخ عبد القيوم و الشيخ حيىي بدار االفتاء يف املدرسة املسماة  
ظاهر علوم بسهارنفور بان القول بكون التوسل يف الدعاء بالنيب او احد من االولياء  مب

العظام جائزا يف حياهتم و بعد مماهتم و عدم كون املعتقد بالتوسل مشركا و كون  
 .عباداته معتربة عند الشرع صحيح

حامدا و مصليا التوسل يف الدعاء بالنيب او احد من االولياء العظام : اجلواب
جائز و لو كانوا من االحياء او من االموات و قد وقع يف قصة االستسقاء ان عمر        
توسل بالعباس رضي اهللا عنهما و وقع يف قصة ضرير التوسل بالنيب صلى اهللا عليه و 

                                                 
 العبارات ان هلؤالء ليسوا مبشركني و ان هذا الفعل ليس بشرك صيامهم          قد علم و اتضح هبذه   «و معناه بالعربية  ) ١(

 و صالهتم و حجهم و زكاهتم مجيعها جائزة و صحيحة مثل املسلمني اآلخرين فقط  
كان االستفتاء بالعربية و قد نقل اجمليب العبارات العربية و لكنه حكم على املتوسل باالردوية احسب انه صنع       ) ٢(

 .هذا الغرض 
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سلم يف حياته و بعد وفاته صلى اهللا عليه و سلم ايضا و لو منع الناس لتجاوزهم من 
ح و موافق لقواعد الفقه و املعتقد بالتوسل ال يصري  احلد الشرعي يف التوسل فهو صحي

مشركا بل يبقى مؤمنا و اعماله من الصالة و احلج و غريمها معترب عند الشرع فقط و   
اهللا اعلم بالصواب شبري امحد كجرايت متعلم دار االفتاء مدرسة مظاهر علوم سهارنفور       

 يوىف
ـ ١٨/٢/١٤٠٠ختم                        . ه
 اجلواب صحيح                 اءدار االفت

 مدرسه مظاهر علوم سهارنفور
 . هـ١٨/٢/١٤٠٠عبد القيوم عفي عنه 

 
اجلواب صواب و يلزم على املعتقد بالتوسل باالنبياء و االولياء ان ال يعتقد       
وجوب االجابة على اهللا تبارك و تعاىل بتوسلهم و ال االعانة منهم و ال يسوي امسائهم     

 .و تقدس النه زيادة على الشرع بامسائه تعاىل 
 . هـ١٨/٢/١٤٠٠حيىي عفي عنه 
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 جوابات الوهابية املانعة التوسل

جواب موالنا عني احلق السلفي بدار العلوم االمحدية السلفية در هبنكه بان 
التوسل باالنبياء ليس جبائز و من ارتكب ما هنى اهللا عنه و شدد النكران عليه فهو         

 .السئلة اليت اوردهتا على جوابه هذااعجزه عن جواب مشرك و 
 

 اجلواب
االهداء اىل كل طالب للحق بدليله متجردا عن اهلوى و التعصب قال اهللا     

 ).٧:  احلشر* َما َنَهيكُْم َعْنُه فَاْنَتُهوا َمآ آَتيكُُم الرَُّسولُ فَُخذُوُه َو َو(تعاىل 
سل اليه بوسيلة اي تقرب اليه وسل فالن اىل ربه وسيلة و تو: فالتوسل لغة

 .بعمل، كما قال اجلوهري يف صحاحه 
هو التقرب اىل اهللا تعاىل بطاعته و عبادته و اتباع انبيائه و    : و التوسل شرعا

 .رسله و بكل عمل حيبه و يرضاه
ْيِه    اْبَتُغوا ِالَ  َوَمُنوا اتَّقُوا اهللاَ آَيآ اَيَُّها الَِّذيَن   (قال جلّ و عال يف سورة املائدة 

 ).٣٥: املائدة*  َجاِهُدوا ِفي َسِبيِلِه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ  اْلَوِسيلَةَ َو
 .قال قتادة يف تفسريها اي تقربوا اىل اهللا بطاعته و العمل مبا يرضيه

ان الوسيلة هي القربة فان كل ما امر اهللا من الفرائض و     : قال ابن عباس
 .وسيلة شرعيةالواجبات و املستحبات فهو توسل شرعي و 

قُِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِنِه فَالَ َيْمِلكُونَ كَْشَف الضُّرِّ َعْنكُْم   ( قالو 
َيْرُجونَ    اُولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعونَ َيْبَتُغونَ ِالَى َربِِّهُم الَْوِسيلَةَ اَيُُّهْم اَقَْرُب َو *الَ َتْحِويالً َو

 ).٥٧-٥٦: االسراء*   َعذَاَبُه ِانَّ َعذَاَب َربَِّك كَانَ َمْحذُوًرا َيَخافُونَ َرْحَمَتُه َو
 ِعَباٌد اَْمثَالُكُْم فَاْدُعوُهْم ِانَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اهللاِ (: و ايضا قال

ْم اَْيٍد َيْبِطُشونَ ِبَهآ  اَلَُهْم اَْرُجلٌ َيْمُشونَ ِبَهآ اَْم لَُه*فَلَْيْسَتِجيُبوا لَكُْم ِانْ كُْنُتْم َصاِدِقَني 
اَْم لَُهْم اَْعُيٌن ُيْبِصُرونَ ِبَهآ اَْم لَُهْم آذَانٌ َيْسَمُعونَ ِبَها قُِل اْدُعوا ُشَركَآَءكُْم ثُمَّ ِكيُدوِن 
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 ).١٩٥-١٩٤: االعراف*  فَالَ ُتْنِظُروِن
يتضح مما تقدم ان التوسل لغة و شرعا ال خيرج مما يدل عليه من التزلف اىل  

هللا تعاىل مبا يرضاه من االعمال الصاحلة و منفي غريها من الوسائل اليت يتخذها الناس   ا
يف دعائهم و التقرب اىل رهبم فانك لترى يا اخي املسلم ان آية املائدة تعطي دليال       
واضحا على ان التوسل اىل الرب يكون باالميان التقوى و غريها من االعمال احلسنة ال  

 آية االسراء ايضا تؤّيد و ُتلتفت انظار املؤمنني ان التقرب       يفمابالنفوس و الذوات ك
قُِل  (اليه باشخاص املخلوقني عمل املشركني الذين خاطبهم جلّ و عال و اوضح فيها  

 .)الَ َتْحِويالً اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِنِه فَالَ َيْمِلكُونَ كَْشَف الضُّرِّ َعْنكُْم وَ  
امثالكم  ح املفهوم هذا اهللا يف آية االعراف اي املدعوون عباد    و اشد ما اوض 

يعين اذا مل تستطيعون التقرب اليه ممثلكم اهنم ال يستطيعون، فكيف تدعون؟ و يف هذا 
املعىن اآليات و االحاديث متظافرة و خالف ما يأيت يف الباب من اآليات و االحاديث 

هم من جواز التوسل املمنوع ليست حججا يت استدل احملتجون هبا ليثبتوا صحة مدعا  لا
 .و ال براهني امنا هي الشبهة لبست عليهم و سّولت هلم

 ما ترد فيه من االحاديث موضوع ضعيف جدا كرواية علي بن        ]١[و مجيع
ايب طالب و حديث االعمى عن عثمان بن حنيف و رواية سواد بن قارب كلها         

 ان يلتفت اليه احد يسترشد و      ضعيف جدا و بعضها موضوع مكذوب باطل ال يليق    
 .يستهدي و من تبعها فقد ضل ضالال مبينا و اقترف ذنبا عظيما  

 ]٢[فظهر منها ان التوسل باالنبياء و الرسل و باي احد كان ال جيوز كما قال
 اهللا عنه و شد النكران عليه فهو     ىفمن ارتكب ما هن  ) موات هل يستوى االحياء و اال(

ل عمل كما يف اآلية السالفة و من اراد التقرب و الدعاء هللا مشرك ال يقبل اهللا اي عم
 .فعليه ان يتوسل بذاته تعاىل و بامسائه احلسىن باتباع رسوله و باالعمال الصاحلة   

 »هذا ما عندي و اهللا اعلم بالصواب                                     «
                                                 

 هذا ايضا كذب ملفق  )١(
 هذا ليس من آيات القرآن) ٢(
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 سلفيلا         عني احلق         اجلواب صحيح                 
 سلفيه هلرييا سراىالمحديه اال املدرسني      دار العلوم درعبيد الّرمحن ص

            در هبنكه      اجلواب صحيح                     
  ع١٠/١/١٩٨٠       عبد اخلالق عفي عنه                   
     ختم          مدرس دار العلوم                      

                                       Darul-Uloom Ahmadia Salafia 

             دار العلوم االمحدية السلفية                               
 )هبار(   هلرييا سراى در بنجه                                        

                                       Laheria Sarai, Darbhanca Bihar 

و ليعلم ان السلفي هذا مل يكن خط هذا اجلواب نفسه فلما وصل ايلّ جوابه 
 مكتب  ٣١٢٣رقم التسجيل  (اوردت عليه اسئلة و ارسلتها اليه يف ظرف مسّجل   

و ارفقت باسئليت ظرفا للجواب مكتوبا عليه   .)  م٩٨٠/  /٢٩الربيد كليا يف تأريخ  
 فاستلمه السلفي و وقّع باالستالم     مسى و امسه و طوابع بريدية كانت تكفي للتسجيل      ا

 :و صورة ما كنت كتبت هكذا  .)  م ٧/٢/١٩٨٠تاريخ (نفسه 
 . موالنا عني احلق السلفيإىل

 دار العلوم االمحدية السلفية هلرييا سراى در هبنكه
قد وصل ايلّ جوابكم عما سألت عنه يف مسألة التوسل باالنبياء و املرسلني   

ة اىل طلب التصريح بشئ يسري يتعلق هبذا اجلواب و    عليهم السالم و قد مست احلاج
 :البد منه فاجيبوا عن هذه االسئلة مصرحني  

 اي نص قطعي خيرج التوسل باالنبياء و املرسلني عليهم السالم اىل اهللا     - ١
 تعاىل من كونه من االعمال الصاحلة؟

اْبَتُغوا ِالَْيِه اْلَوِسيلَةَ     َوَهللاَمُنوا اتَّقُوا ا آَيآ اَيَُّها الَِّذيَن    ( مبا يدل قوله تعاىل  - ٢
و قول قتادة تقربوا اىل اهللا بطاعته    ) ٣٥: املائدة*  َجاِهُدوا ِفي َسِبيِلِه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ  َو

و العمل مبا يرضيه على ان التوسل اىل الرب تعاىل ال يكون بالنفوس و الذوات و على 
 انه ليس من االعمال الصاحلة؟ 
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قُِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِنِه فَالَ   (له تعاىل يف االسراء  هل قو- ٣
و قوله تعاىل يف االعراف ) ٥٦: االسراء*  الَ َتْحِويالً َيْمِلكُونَ كَْشَف الضُّرِّ َعْنكُْم َو

ِجيُبوا لَكُْم ِانْ كُْنُتْم  ِعَباٌد اَْمثَالُكُْم فَاْدُعوُهْم فَلَْيْستَ  ِانَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اهللاِ  (
يف املشركني ام يف املؤمنني؟ و كيف يكون املؤمنون    ) ١٩٤: االعراف * َصاِدِقَني 

املتوسلون باالنبياء عليهم السالم امثال املشركني؟ و كيف يكون االنبياء و املرسلون      
النافعة و ال عليهم السالم الذين هم اولوا جاه عنده تعاىل امثال االصنام احلقرية الغري 

؟ أكان املشركون الذين كانوا  )ايًهِج َو اِهللاَدْن ِعانَ كََو(الضارة و قد قال تبارك و تعاىل 
يزعمون اّنهم يتقربون اليه تعاىل باشخاص املخلوقني يفعلون فعل التقرب فقط من دون     

 عبادهتم اولئك االشخاص؟
يكون جاهه  هل يكون كل شخص من املخلوقني ذا جاه عنده تعاىل و  - ٤

 سلني عليهم السالم؟رمثل جاه االنبياء و امل 
  هل يكون الذين قتلوا يف سبيله تعاىل امثال االموات من العوام؟   - ٥
ان التوسل باالنبياء و الرسل و باي احد كان ال « قد صرحتم بقولكم - ٦

 قد  ان التوسل باحد ال جيوز مطلقا مع ان التوسل بالنيب صلى اهللا عليه و سلم» جيوز
ثبت كما يف الصحيح و قد ثبت فيه توسل سيدنا عمر رضي اهللا تعاىل عنه بعم النيب       
سيدنا عباس رضي اهللا تعاىل عنه و قد عرفتم املشرك مبن ارتكب ما هنى اهللا عنه و شد 

 النكران عليه و هذا يستلزم كون هذا من الشرك هل جتوزون ذلك؟ 
 .اجيبوا بالكتاب و السنة و اقوال السلف

 ١٤٠٠ربيع االول  ١٠  ٣اله آباد - اترسئيا ١٤٠سائل حممد عاشق الرمحن ال
فسكت السلفي مدة عشرة اشهر مث جاءين الظرف الذي كنت ارسلته اليه   
للجواب بالربيد العادّي و فيه اسئليت و الطوابع اليت كنت ارسلتها اليه و فيه خطاب         

رسل خبط من خط اخلطاب خبط غريه مع ان اسم السلفي هذا قد كتب يف مقام اسم امل 
 :و صورته كما يأيت
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 بسم اهللا الّرمحن الّرحيم
حضرة االخ السيد عاشق الرمحن وفقه اهللا السالم عليكم و رمحة اهللا و 

 :دبركاته و بع
فقد كنت استلمت منذ اشهر خطابك الذي فيه توضيح بعض الشبهات  

زلت احاول اىل يومي فاحيطك علما بانين كنت ارغب يف االجابة على اسئلتك و ما 
هذا ان افرغ هلذا العمل شيئا من اوقايت و لكنه مع االسف الشديد الجل اشغايل 

ي ال اجد الوقت يف املستقبل القريب    الكثرية املتنوعة ملا امتكن من هذا اىل اآلن و لعلّ   
صقة على وجه الظرف هذا لفارجو املعذرة و ارسل مع هذا اخلطاب الطوابع الربيدية امل 

 .فقين اهللا و اياك ملا حيب و يرضى و هو اهلادي اىل سواء السبيلو و
 و السالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

 عني احلق السلفي  
 هنجاملدرس بدار العلوم االمحدية السلفية بدرهب      

  ع٣/١٢/٨٠    )بيهار(       
بنارس جواب موالنا مشس احلق السلفي بدار االفتاء يف دار العلوم املركزية  

بان التوسل باالنبياء و املرسلني خمالف ملا جاء به االنبياء و املرسلون و غري سبيل    
املؤمنني و هو غري جائز و هو نوع من الشرك و ان اهل القبلة ليسوا كاملشرك احملض و  
انه ميكن ان املتوسلني يتمسكون حبديث التوسل الضعيف الذي اخرجه الترمذي فينبغي   

م اخلري هل يعتد هبا ام ال و عجزه عن جواب السؤالني الذين السكوت عن اعماهل
 .اوردهتما على جوابه هذا

 بسم اهللا الّرمحن الّرحيم
 ختم دار االفتاء مركزي دار العلوم بنارس   اجلواب و هو املوفق للصواب 

 ختم دار االفتاء مركزي دار العلوم بنارس
 ْوَم اَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم وَ اَلَْي( قد انزل اهللا تعاىل يف حجة الوداع  - ١

 ).٣:  املائدة* َرِضيُت لَكُُم اِْالْسالََم ِديًنا  اَْتَمْمُت َعلَْيكُْم ِنْعَمتِِي وَ 
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فالدين كامل ال ينبغي ان يزاد فيه او ينقص منه و مل تأت آية ان يتوسل               
لتوسل بالنبّيني باالنبياء و املرسلني عليهم الصالة و التسليم و مل يرد حديث يدل على ا

 .و املرسلني الصالة و السالم عليهم امجعني
َمْن ُيَشاِقِق الرَُّسولَ    َو(و قد قال اهللا تعاىل يف كالمه اجمليد و فرقانه احلميد 

  َجَهنََّم َوُنْصِلِه َتَولَّى وَ  َيتَِّبْع غَْيَر َسِبيِل الُْمْؤِمِنَني ُنَولِِّه َما ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُه الُْهَدى وَ  
 ).١١٥:  النساء* سآَءْت َمِصًريا

فالتوسل باالنبياء و املرسلني خمالف ملا جاء به االنبياء و املرسلون و غري سبيل      
 .م احد من الصحابة و التابعني رضوان اهللا تعاىل عليهم امجعنيهباملؤمنني مل يتوسل 

 بن اخلطاب  و يف الصحيح ان الناس قحطوا فجاؤا اىل امري املؤمنني عمر
رضي اهللا تعاىل عنه فارسل اىل عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و قال كنا اذا 
جدبنا دعا لنا النيب صلى اهللا عليه و سلم و انت عم النيب صلى اهللا عليه و سلم فادع       
لنا فذهب به اىل املصلى فصلى هبم و دعا هلم فانزل اهللا عليهم الغيث و مل يتوسل بالنيب 

 .ل بالنيب غري جائز و هي نوع من الشرك كما قال ابن تيمية و غريه  فالتوس
 البعض كامل و اميان البعض ناقص و ن كما ان االميان يتفاوت فاميا - ٢

ليس املؤمنون كلهم سواء كذلك الشرك يتفاوت فاهل القبلة ليسوا كاملشرك احملض  
و يف  ) ١٠٦:  يوسف*  َوُهْم ُمْشِركُونَ ِاالََّما ُيْؤِمُن اَكْثَُرُهْم ِباهللاِ  َو(قال اهللا تعاىل 

 و قال اهللا تعاىل )من قال ال اله االّ اهللا مستيقنا هبا قلبه دخل اجلنة  (احلديث الصحيح  
اُولَِئَك الَِّذيَن كَفَُروا ِبآَياِت َربِِّهْم َوِلقَآِئِه فََحِبطَْت اَْعَمالُُهْم فَالَ ُنِقيُم (يف املشرك احملض 

 .)١٠٥: الكهف*  لِْقَيَمِة َوْزناًلَُهْم َيْوَم ا
و اخرج احلديث    ) من اكفر اخاه بغري تأويل فهو كما قال (و بوب البخاري 

و بوب ايضا . ٩٠١: ، ص٢:  ج)اّيما رجل قال الخيه كافر فقد باء هبا احدمها    (
و قال عمر بن اخلطاب حلاطب انه   ) ال او جاهال من مل ير اكفار من قال متأوّ (باب 

و ما يدريك لعل اهللا قد اطلع اىل اهل بدر ( النيب صلى اهللا عليه و سلم منافق فقال
 ).فقال قد غفرت لكم
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و قد اخرج الترمذي حديث التوسل و ان كان ضعيفا عند اهل احلديث    
و اهللا  . فيمكن اهنم يتمسكون به فينبغي لنا ان نسكت باعماهلم اخلري هل تعتد ام ال      

 .اعلم و علمه امت فقط
 لسلفي غفر له و لوالديه و لشيوخهمشس احلق ا

 . هـ١٨/٢/١٤٠٠ - م  ٧/١/١٩٨٠م بنارس ومركزي دار العل
فلما جاءين هذا اجلواب ارسلت سؤالني آخرين يتعلقان به اىل السلفي اجمليب         

) ٢٤/١/١٩٨٠ مكتب الربيد كليا يف تاريخ ٣٠٨٩رقم التسجيل (يف ظرف مسّجل 
بريدية كانت تكفي للتسجيل فاستلمه احد        و ارسلت معه ظرفا آخر للجواب و طوابع   

 :و صورة ما كنت كتبت هكذا.)  م٢٨/١/١٩٨٠تاريخ (بدال منه و وقّع باالستالم  
 اىل موالنا مشس احلق السلفي

 ء مركزي دار العلوم بنارسادار االفت
وصل ايلّ جوابكم املسطور اليوم الثامن عشر من شهر صفر سنة الف و 

توب اليوم العاشر من ذلك الشهر املتضمن على السؤال عن  اربعمائة الستفتائي املك 
حكم االعتقاد بالتوسل و حكم املعتقد به و قد مست احلاجة اىل طلب التصريح مبا     

 :اريد بشئ يسري ورد يف جوابكم و هو كما يأيت يف السؤالني فاجيبوا عنهما مصرحني 
وع من الشرك  فالتوسل بالنيب غري جائز و هي ن  « قد كتبتم يف جوابكم     - ١

 الَ َيْغِفُر اَنْ   ِانَّ اهللاَ  (اي نوع من الشرك هذا؟ اهو الشرك الذي قال اهللا تعاىل فيه   » اخل
؟ و هل هذا التوسل من  )١١٦: النساء*   ِلَمْن َيَشاءُ َيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلكَ   ُيْشَرَك ِبِه َو

 .فالكفر الذي خيرج من امللة؟ بينوا بالكتاب و السنة و اقوال السل
و قد اخرج الترمذي حديث التوسل و ان  « و قد كتبتم يف جوابكم  - ٢

اّي حديث مما اخرجه » كان ضعيفا عند اهل احلديث فيمكن اهنم يتمسكون به اخل 
الترمذي تريدون بقولكم هذا؟ بينوه مع متام سنده و كمال متنه و ذكر الكتاب و      

 ن بكثرة الطرف او غريها ام ال؟الباب و اذكروا هل ارتقى هذا احلديث اىل درجة احلس  
 . هـ١٤٠٠ ربيع االول سنة ٥  ٣ اترسئيا اله آباد ١٤٠السائل حممد عاشق الرمحن 
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 اآلن و عنده ذلك الظرف و الطوابع الربيدية اليت     و هذا السلفي ساكت اىل
 .كنت ارسلتها اليه للجواب

اسات جواب الدكتور اندوس مرسيكان فتاوى الرئيس التنفيذي ملركز الدر  
للشرق االوسط التابع للجامعة االسالمية احلكومية سورابايا اندونيسيا بان التوسل     
باالنبياء عليهم السالم اذا كان املراد به فعل الطاعات و ترك السيئات فهو صحيح و اذا      
كان املقصود به دعاءهم يف ايام حياهتم فهو مطابق للسنة و اذا كان املقصود به التوسل  

ى اهللا هبم بعد موهتم فال دليل عليه و ان التوسل باالنبياء و املرسلني شرك و  باالقسام عل
 .عجزه عن جواب االسئلة اليت اوردهتا على جوابه هذا 

 
PUSAT STUDI TENTANS TIMUR TENSAH 

مركز الدراسات للشرق االوسط
»سونن امبل«التابع للجامعة االسالمية احلكومية 

اندونيسيا -سورابايا  STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC LEARNINS 

SUNAN AMPEL CENTRE FOR MIDDLE EAST STUDIES 
Address: JI-A-Yani 117 Phone 68298 Surabaya-Indonesia 

 
 اخي الكرمي حممد عاشق الرمحن الفاضل

 :السالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته، و بعد
وسط بالشكر و فيسعدين ان احيطكم علما بان مركز الدراسات للشرق اال 

التقدير قد تلقى الرسالة اليت بعثتها اليه، فردا هلذه الرسالة ابعث اليك هذا اخلطاب     
 .رجاء ان يكون شافيا ملا تريد ان تسأله

 اخي العزيز،
بعد دراسة ما تضمنته الرسالة اليت بعثتها اىل املركز نستطيع ان نلخصه يف        

 :لتني اآلتيتني أاملس
 .سل باالنبياء و املرسلني عليهم السالم حكم االعتقاد بالتو- ١
 . حكم املعتقد هبذا التوسل - ٢
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 :لة االوىل فيمكن ان نصوغها يف عبارة السؤال اآليت  أاما املس
 ما حكم التوسل باالنبياء و املرسلني أهو شرك ام ال؟ 

 :لة الثانية فيستطيع ان نضعها يف صيغة السؤالني اآلتيني  أو اما املس
 قد به اهو مؤمن ام مشرك؟ ما حكم املعت- ١
 أاعماله من الصالة و الزكاة واحلج و ما اىل ذلك معتدة عند اهللا ام - ٢
 مردودة؟

 .قبل ان جنيب عن املسائل اليت قدمتها فلنعرف اوال معىن التوسل   
 :التوسل كما قيل يف املنجد يف اللغة و االدب و العلوم 

 . تقرب به اىل اهللا تعاىل عمل عمال : اىل اهللا بعمل) وسل و وّسل و توّسل(
 هِ ْيلَوا ِاُغَت اْبَو(قال عبد اجلليل عيسى يف املصحف امليسر عن قوله تعاىل  

 . اي اطلبوا ما يتوصل به اىل رضاه سبحانه و هو كل عمل صاحل )ةَيلَِسَوالْ
 :و يف الكشاف قال ابو القاسم حممود بن عمر الزخمشري

رابة فاستعريت ملا يتوسل به اىل      اي يتقرب من ق  . الوسيلة كل ما يتوسل به
 . من فعل الطاعات و ترك املعاصي اهللا تعاىل

 :و قيل يف تفسري القرآن العظيم المساعيل بن كثري  
رنت بطاعته كان املراد هبا قيقول تعاىل آمرا عباده املؤمنني بتقواه و هي اذا 

 .االنكفاف عن احملارم و ترك املنهيات
 قال سفيان الثوري عن طلحة عن عطاء عن )ةَيلَِسَو الِْهْيلَوا ِاُغَت اْبَو(مث قال 

 .ابن عباس اي القرابة
و كذا قال جماهد و ابو وائل و احلسن و قتادة و عبد اهللا بن كثري و السدي 

 .و ابن زيد و غري واحد
اُولَِئَك  (و قال قتادة اي تقربوا اليه بطاعته و العمل مبا يرضيه و قرأ ابن زيد  

مث قال و هذا الذي قاله ) ٥٧:  االسراء*ُعونَ َيْبَتُغونَ ِالَى َربِِّهُم الَْوِسيلَةَ  الَِّذيَن َيْد
 .هؤالء االئمة ال خالف بني املفسرين فيه 
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 :و قال ايضا امساعيل بن كثري
و الوسيلة : و الوسيلة هي اليت يتوصل هبا اىل حتصيل املقصود لغة و قال ايضا 

ة و هي مرتلة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و داره      ايضا علم على اعلى مرتلة يف اجلن  
 .يف اجلنة و هي اقرب امكنة اجلنة اىل العرش 

و قد ثبت يف صحيح البخاري من طريق حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد  
من قال حني يسمع النداء اللّهّم رّب    (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم   : اهللا قال

الصالة القائمة آت حممدا الوسيلة و الفضيلة و ابعثه مقاما       هذه الدعوة التامة و 
 .) يوم القيامةشفاعيتحممودا الذي وعدته حلت له  

حديث آخر يف صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة عن ابن عمرو بن 
اذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول    (العاص انه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول    

  يل الوسيلة  اهللا انه من صلى علّي صالة صلى اهللا عليه عشرا مث سلوا  مث صلوا علّي ف 
فاهنا مرتلة يف اجلنة ال تنبغي االّ لعبد من عباد اهللا و ارجو ان اكون انا هو فمن سأل   

 .)يل الوسيلة حلت عليه الشفاعة  
حديث آخر قال االمام امحد عن ايب هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و  

قيل يا رسول اهللا و ما الوسيلة؟ قال ) وسيلةال صليتم علّي فسلوا يل اذا(سلم قال 
 ).يف اجلنة ال يناهلا االّ رجل واحد و ارجو ان اكون انا هو   أعلى درجة  (

 َو(و قال امحد مصطفى املراغي يف تفسريه باملعىن اجلملي عن قوله تعاىل 
 بان يتقوه و يبتغوا اليه الوسيلة بالعمل الصاحل   امر اهللا تعاىل املؤمنني ) ةَيلَِسَو الْ ِهْيلَوا ِاُغَتاْب

و ال يفتتنوا بدينهم كما فعل اهل الكتاب مث اكد ذلك فبني ان الفوز و الفالح ال    
 .ى من االهوال يوم القيامة ما ال يستطاع وصفهقفمن مل ينلها ال : يكون االّ هبما

  ِهْيلَوا ِاُغَت اْبَو(: و قال عبد اهللا بن امحد بن حممود النسفي يف تفسري النسفي    
فاستعريت ملا يتوسل به اىل  ...... هي كل ما يتوسل به، اي يتقرب من قرابة) ةَيلَِسَوالْ

 .اهللا تعاىل من فعل الطاعات و ترك السيئات 
 ِهْيلَوا ِاُغَت اْبَو(و قال حممد حممود حجازي يف التفسري الواضح عن معىن اآلية 
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 به اىل حتصيل املقصود و هي القربة، و تطلق على اعلى     ما يتوصل : الوسيلة) ةَيلَِسَوالْ
 .مرتلة يف اجلنة
يا اّيها الذين اتصفتم باالميان خذوا لنفسكم الوقاية من عذاب اهللا       : املعىن

يه بالطاعات و العمل مبا يرضيه فان هذه هي البامتثال امره و اجتناب هنيه و تقربوا 
و اّتقوا اهللا و ابتغوا  : اىل رهبم الوسيلة مث قالالوسيلة اليه اولئك الذين يدعون يبتغون  

ل اهللا كل ذلك يشقة يف سباليه القرىب بالطاعة و اجتناب املنهيات و احتملوا اجلهد و امل
 .رجاء الفوز و الفالح يف املعاش و املعاد

 :ان لفظ التوسل جاء بثالثة معان  : مث قال
 .القرىب اىل اهللا بالطاعة: اوال
يب صلى اهللا عليه و سلم و شفاعته، كما ثبت عن عمر رضي دعاء الن: ثانيا

اللّهّم انا كنا اذا اجدبنا توسلنا اليك بنبينا فسقينا و انا نتوسل اليك بعم نبينا    «اهللا عنه 
فكان يدعو العباس و هم يؤمنون عليه ترى اهنا الدعاء و الشفاعة و كانت يف  » فاسقنا

 .حياة النيب صلى اهللا عليه و سلم
 .بعد موته فبدأ اقرب الناس اليه كعمه العباس  اما 

الوسيلة اي التوسل باالقسام على اهللا بالصاحلني  : اما املعىن الثالث املردود فهو
 . واصحابه انه ال جيوز ]١[واالولياء املقربني وهذا مل يرد به نص صحيح بل قال ابوحنيفة  

يل عليه ال يف هذه و التوسل هبذا املعىن ينكره العقل و يأباه الشرع و ال دل
 .اآلية و ال يف غريها 
فانظر يا اخي يف اساس الفالح يف االسالم و انه حمصور يف التقوى و      : مث قال

 .الطاعة ال يف شفاعة و ال يف غريها
عد ان قدمنا لكم الكلمات السابقة من آية القرآن و تفاسريها عن مسألة     بو 

 هلا عالقات بالكالم السابق نعين الوسيلة، نقدم لكم بعض اآليات و تفاسريها اليت  
 .الوسيلة

                                                 
 هذا ال يدل على ان التوسل ليس جبائز مطلقا او انه شرك) ١(
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ِ ِهللا الدِّيُن الَْخاِلُص وَ    * ُمْخِلًصا لَُه الدِّيَن    فَاْعُبِد اهللاَ (قال تعاىل  الَِّذيَن      اَالَ
 .)٣-٢: الزمر*  اتََّخذُوا ِمْن ُدوِنِه اَْوِلَيآَء َما َنْعُبُدُهْم ِاالَّ ِلُيقَرُِّبوَنا ِالَى اهللا ُزلْفَى   

 :د قطب يف ظالل القرآن قال سي
ن له ليس كلمة  يو توحيد اهللا و اخالص الد» فاعبد اهللا خملصا له الدين«

 .تقال باللسان امنا هو منهاج حياة كامل
 هامته الحد سواه و القلب الذي يوحد اهللا يدين هللا وحده و ال حيين   : مث قال

ده هو القوي عنده و و ال يطلب شيئا من غريه و ال يعتمد على احد من خلقه فاهللا وح       
هو القاهر فوق عباده، و العباد كلهم ضعاف مهازيل ال ميلكون له نفعا و ال ضرا فال   

 هامته لواحد منهم و هم مثله ال ميلكون النفسهم نفعا و ال ضرا حاجة به اىل ان حيين
لق   و اهللا وحده هو املانح املانع فال حاجة به اىل ان يتوجه الحد غريه و هو الغين و اخل

 .اءكلهم فقر
و ان البشرية لتنحرف عن منطق الفطرة كما احنرفت عن التوحيد      : و قال

اخلالص البسيط الذي جاء به االسالم و جاءت به العقيدة االهلية الواحدة مع كل    
رسول و انا لنرى اليوم يف كل مكان عبادة للقديسني و االولياء تشبه عبادة العرب  

اهللا بزعمهم و طلبا لشفاعتهم عنده و اهللا سبحانه حيدد االولني للمالئكة تقربا اىل 
الطريق اليه طريق التوحيد اخلالص الذي ال يلتبس بوساطة او شفاعة على هذا النحو 

اي   ) ُمْخِلًصا لَُه الدِّينَ فَاْعُبِد اَهللا(: و قال املراغي يف تفسريه. األسطوري العجيب
شرك و الرياء حبسب ما انزل يف تضاعيف فاعبده تعاىل ممحضا له العبادة من شوائب ال

 .كتابه على لسان انبيائه من ختصصه وحده بالعبادة و انه ال ند له و ال شريك  
 

 :مث اكد هذا االمر بقوله : و قال
ِ ِهللا الدِّيُن الَْخاِلصُ   (  اي اال هللا العبادة و الطاعة وحده ال شركة الحد  )اَالَ

 .ململوك طاعة مالكهمعه فيها الن كل ما دونه ملكه و على ا 
 :و يف حديث احلسن عن ايب هريرة ان رجال قال 
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يا رسول اهللا اين اتصدق بالشئ و اصنع الشئ اريد به وجه اهللا و ثناء الناس 
لذي نفس حممد بيده ال يقبل اهللا شيئا      او (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم    

 .)اَالَِ ِهللا الدِّيُن الَْخاِلصُ   (:  مث تال)شورك فيه
 اعقب ذلك بذم طريق   و بعد ان ابان ان رأس العبادة االخالص هللا تعاىل 

الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِنِه اَْوِلَيآَء َما َنْعُبُدُهْم ِاالَّ ِلُيقَرُِّبوَنا ِالَى اهللا     َو(: املشركني فقال
ن ما نعبدهم اي و الذين اختذوا من دون اهللا اولياء يعبدوهنم يقولو    )٣: الزمر*  ُزلْفَى

 .االّ ليقّربونا عند اهللا مرتلة و يشفعوا لنا عنده يف حاجتنا 
و من حديث عبادهتم لالصنام اهنم جعلوا متاثيل للكواكب و املالئكة و    
االنبياء و الصاحلني الذين مضوا و عبدوها باعتبار اهنا رمز اليها، و قالوا ان االله   

 .ن نعبد هذه اآلهلة و هي تعبد يعبده البشر مباشرة فنح ن االعظم اجل من أ
 .و هذه شبهة متسك هبا املشركون يف قدمي الدهر و حديثه . االله االعظم

 .لتفسري الواضحاو قال حممد حممود احلجازي يف  
.  نعم اهللا وحده الدين اخلالص فال شريك له و ال ند   ) الدِّيُن الَْخاِلصُ  ِهللاِاَالَ (

الص افادته اآلية االوىل و اما نفي الشريك و البعد  فاالشتغال بعبادة اهللا على سبيل االخ
 .عن عبادة غري اهللا فقد افادته اآلية الثانية  

و الذين . القرآن حيثنا على عبادة اهللا وحده مع االخالص و الصدق يف العمل  
اختذوا من دون اهللا آهلة عبدوها و اشركوا باهللا غريه يقولون ما نعبدهم االّ ليقّربونا اىل    

 .لفىاهللا ز
كانوا اذا قيل هلم من ربكم؟ و من خالقكم؟ و من خلق السموات و االرض  

 .اهللا: و انزل من السماء ماء؟ قالوا
ما معىن عبادتكم غريه؟ قالوا عبدناهم ليقربونا اىل اهللا زلفى و : فيقال هلم

:  االحقاف* َباًنا آِلَهةً   قُرْ فَلَْوالَ َنَصَرُهُم الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اهللاِ (يشفعوا لنا عنده 
اّنا نتخذهم وسطا و شفعاء هللا و اهللا سبحانه ليس يف حاجة اىل    : كاهنم يقولون ) ٢٨

يم اخلبري خبلقه البصري هبم واسع الفضل و الرمحة فليس يف حاجة اىل   لذلك اذ هو الع
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واسطة او شفيع و فرق شاسع بني اخلالق و املخلوق و قياس فاسد جدا ان تقيس   
 .يس من بين االنسان على اهللا الّرمحن الّرحيم العليم اخلبري   الرئ

 
 
 

 :اخلالصة
 

 :ان التوسل باالنبياء و املرسلني عليهم الصالة و السالم هلا ثالثة شعب
 اذا كان املراد به فعل الطاعات بامتثال اوامر اهللا و ترك السيئات -أ 

عليه و سلم فهو صحيح و هذا هو  ء به النيب صلى اهللا  اباجتناب املنهيات تطبيقا مبا ج  
 .املطلوب بديننا االسالم 

 . و اذا كان املقصود به دعاءهم يف ايام حياهتم فقد اصاب السنة -ب 
 و اما ان كان املقصود به هو التوسل باالقسام على اهللا بالصاحلني و   -ج 

 .حيحاالولياء و االنبياء و املرسلني بعد موهتم فال دليل عليها و مل يرد به نص ص  
 و اما كونه هل هو شرك ام ال، فالتعبد هللا سبحانه البد من خملص له   -

فالتوسل باالنبياء . وحده و التعبد اما خملصا له وحده و اما غري ذلك فالثاين هو الشرك
 .و املرسلني عبادة من عبادة غري خملص هللا وحده فهو شرك

 خملصا له فهو   و من ناحية هل هو مؤمن ام مشرك، فكل عباد يعبد اهللا-
 .مؤمن، و كل عباد يعبد اهللا و معه شرك فهو شرك فيه

 و اما من ناحية هل تعتد اعماله من الصالة و احلج و غريمها ام ال، فما  -
دامها عماله و صالته و حجه على سبيل الطاعة هللا وحده و ممتثال و مطبقا مبا جاء به 

كن كذلك فمردودة وفقا ملا قاله   الرسول بعيد عن الشرك فهي معتدة و اما اذا مل ت   
 .)من عمل عمال ليس عليه امرنا فهو رد   (الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

 .)صلوا كما رأيتموين اصلي (: و قوله
 ).خذوا عين مناسككم(و قوله صلى اهللا عليه و سلم 
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 الدنيا و   يهذا و نرجو اهللا لنا مجيعا التوفيق و اهلداية اىل ما فيه طاعته خلري      
 .ة، و السالماآلخر

        الرئيس التنفيذي      ختم                                        
      INSTITUT ASAMA ISLAM ISLAM NESERI\   ،ملركز الدراسات للشرق االوسط     

   PUSAT STUDITENTANS TIMUR TENSAH                )     التوقيع( 
 )الدكتور اندوس مرسيكان فتاوى    (                                      

 الدكتور اجمليب بالربيد   فلما استلمت هذا اجلواب ارسلت اسئلة متعلقة به اىل  
و  .)  م٧/٥/١٩٨٠ مكتب الربيد اهللا آباد تاريخ     ١١٧١رقم التسجيل  (اجلّوي املسّجل 

 :صورة ما كنت كتبت هكذا 
 اىل الدكتور اندوس مرسيكان فتاوى 

 التنفيذي الرئيس            
 ملركز الدراسات لللشرق االوسط  

  اندونيسيا –سورابايا       
قد تلقيت جوابكم على ما كنت سألتكم عنه يف مسألة التوسل باالنبياء و  
املرسلني عليهم السالم و اآلن قد مست احلاجة اىل طلب توضيح بعض امور اوردت  

 :يف ذلك اجلواب فعليكم ان توضحوها و هي هذه  
دل ما نقلتم عن قتادة و غريه يف معىن التوسل على ان التوسل  كيف ي- ١

باالنبياء و املرسلني عليهم السالم خارج عن االعمال الصاحلة و ان التوسل املشروع  
 منحصر يف ما ال يشمله؟ 

 كيف يدل توسل سيدنا عمر رضي اهللا عنه بسيدنا عباس رضي اهللا عنه   - ٢
  عليهم السالم ال جيوز بعد موهتم الظاهر؟على ان التوسل باالنبياء و املرسلني 

الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن     اَالَِ ِهللا الدِّيُن الَْخاِلُص وَ  ( كيف يدل قول اهللا تعاىل    - ٣
على ان التوسل باالنبياء    ) ٣: الزمر*  ُدوِنِه اَْوِلَيآَء َما َنْعُبُدُهْم ِاالَّ ِلُيقَرُِّبوَنا ِالَى اهللا ُزلْفَى  

 ليهم السالم من غري عبادهتم غري جائز؟و املرسلني ع



- ٢١٢ - 

  هل كان ما هو شرك شركا يف كل زمان ام ال؟- ٤
فان كان التوجه اىل احد غري اهللا منافيا لتوحيد اهللا و اخالص الدين فهل ال   

كون قول سيدنا ذي القرنني اعينوين بقوة شركا و من مل ينكر عليه جموز الشرك؟   ي
و التوجه اليهم عليهم   و املرسلني عليهم السالم جائزاأيكون التوجه اىل غري االنبياء

السالم شركا؟ و هل يكون التوجه اليهم عليهم السالم بعد موهتم الظاهر شركا و يف 
حياهتم الظاهرة امرا جائزا؟ أيف الصورة االوىل يكون اهللا تعاىل هو القاهر فوق عباده و 

 ال يكون كذلك يف الصورة اآلخرة؟ 
بارات اليت قد نقلتموها يف جوابكم يدل على ان املشركني     ان بعض الع - ٥

كانوا يعبدون االصنام و الصاحلني أيدل ذلك على ان من توسل باالنبياء و املرسلني       
 عليهم السالم من غري عبادهتم يكون من املشركني؟ 

 ان كان التوسل باالنبياء و املرسلني عليهم السالم عبادة أفال يكون    - ٦
 حياهتم الظاهرة عبادة؟ و اّي نّص قطعي قائم على ان التوسل هبم عبادة   التوسل هبم يف

حبيث يكون ذلك كفرا و شركا؟ و هل ينقلب ما هو شرك غري شرك و ما هو غري  
 .شرك شركا؟ بينوا بالكتاب و السنة و اقوال السلف

  م ٧/٥/١٩٨٠ اهلند ٣ اترسئيا اهلآباد  ١٤٠السائل حممد عاشق الرمحن 
ايلّ اىل اآلن هذا اخلطاب فاحسب ان الدكتور املذكور قد استلمه و          و مل يرّد 
 .هو ساكت اىل اآلن
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 جواب الوهابية النجدية من اململكة العربية السعودية

جواب الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز الرئيس العام الدارات البحوث   
لعربية السعودية بان بعض انواع التوسل العلمية و االفتاء و الدعوة و االرشاد اململكة ا 

» هل هو شرك ام ال«جائز و بعضه غري جائز مع السكوت عن جواب السؤال و هو 
و من املعلوم ان السكوت يف معرض البيان بيان و يف احلقيقة هذا ليس جوابا عن    

 .سؤايل بل هو جواب عن سؤال آخر و قد عدل عنه اىل هذا الغرض 
 حيمبسم اهللا الّرمحن الّر

 ١٣٣٥/٠٧:   الرقم                                         
 . هـ٢٠/١٢/١٤٠٠:       التاريخ    اململكة العربية السعودية        

 ١:  املرفقات                                          
 رئاسة ادارات البحوث العلمية و االفتاء و الدعوة و االرشاد

 :   املوضوع                                        
من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز اىل املكرم حممد عاشق الرمحن وفقه اهللا        

 :بعده.. سالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته
نفيدك بانه  .  هـ١٢/٢/١٤٠٠ يف  ٨٦٦اشارة اىل استفتائك املقيد برقم  

نرغب .  هـ١٩/١٢/١٤٠٠ و تاريخ  ٣٣١٣جرى النظر فيه و اليك يرفقه الفتوى    
 .االحاطة

 .و السالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته
                      الرئيس العام                          

                    الدارات البحوث العلمية و االفتاء و الدعوة و االرشاد    
            اخلتم                                        

 . هـ١٩/١٢/١٤٠٠ و تاريخ ٣٣١٣فتوى رقم 
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 :و بعد... احلمد هللا وحده و الصالة و السالم على من ال نيب بعده 
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و االفتاء على ما ورد اىل مساحة      

ما هو حكم االعتقاد بالتوسل : الرئيس العام من املستفيت حممد عاشق الرمحن و السؤال 
 و ما هو حكم ؟رسلني عليهم الصلوات و التسليمات هل هو شرك ام ال  باالنبياء و امل 

لني عليهم الصالة و السالم هل هو مؤمن أو هو مشرك  ساملعتقد بالتوسل باالنبياء و املر
 بينوا بالكتاب و السنة و  ؟و هل تعتمد اعماله من الصالة و احلج و غريمها ام ال 

 .االمجاع و اقوال السلف
د اىل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و االفتاء سؤال عن       لقد ور: و اجلواب

حكم التوسل باالنبياء و الصاحلني و اجابت عنه جبواب مفصل نرفق لك صورته و باهللا 
 .و صلى اهللا على نبينا حممد و آله و صحبه  .. التوفيق

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و االفتاء
 ة                  الرئيسعضو                 نائب رئيس اللجن

 )اخلتم)                        (التوقيع   (       )         التوقيع(
    عبد الرزاق عفيفي      عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز     عبد اهللا بن غديان           

 . هـ٩/٧/١٣٩٦ و تاريخ  ١٣٢٨سؤال و جواب من الفتوى رقم 
وسل اىل اهللا باالنبياء و الصاحلني، فقد وقفت    هل جيوز للمسلم ان يت  : س

على قول بعض العلماء ان التوسل باالولياء ال بأس به الن الدعاء فيه موجه اىل اهللا، و 
 رأيت لبعضهم خالف ما قال هذا فما حكم الشريعة يف هذه املسألة؟

آل   اَ (: الويل كل من آمن باهللا و اتقاه ففعل ما امره سبحانه به قال تعاىل      : ج
 * كَاُنوا َيتَّقُونَ َمُنوا َوآ اَلَِّذيَن  *الَ ُهْم َيْحَزُنونَ   الَ َخْوٌف َعلَْيِهْم وَ ِانَّ اَْوِلَيآَء اهللاِ 

 .و انتهى ما هناه عنه ) ٦٣-٦٢: يونس
 :و التوسل اىل اهللا باوليائه انواع

ان يطلب انسان من الويل احلي ان يدعو اهللا له بسعة رزق او شفاء       : االول
 مرض او هداية و توفيق و حنو ذلك فهذا جائز و منه طلب بعض الصحابة من  من
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النيب صلى اهللا عليه و سلم حينما تأخر عنهم املطر ان يستسقي هلم فسأل صلى اهللا 
عليه و سلم ربه ان يرتل املطر فاستجاب دعائه و انزل عليهم املطر، و منه استسقاء    

 عنهم و طلبهم منه ان يدعو اهللا برتول املطر الصحابة بالعباس يف خالفة عمر رضي اهللا
فدعا العباس ربه و أّمن الصحابة على دعائه، اىل غري هذا مما حصل زمن النيب صلى اهللا   

 .عليه و سلم من طلب مسلم من اخيه املسلم ان يدعو له ربه جللب نفع او كشف ضر    
و حببه الولياء اهللا بان   ان ينادي اهللا متوّسال اليه حبب نبيه و اتباعه اياه     : الثاين

يقول اللّهّم اين اسألك حبيب لنبيك و اتباعي له و حبيب الوليائك ان تعطيين كذا فهذا        
جائز النه توسل من العبد اىل ربه بعمله الصاحل و من هذا ما ثبت من توسل اصحاب     

 .الغار الثالثة باعماهلم الصاحلة
اللّهّم اسألك : اوليائه بان يقولان يسأل اهللا جباه انبيائه او ويل من  : الثالث

جباه نبيك او جباه احلسني مثال فهذا ال جيوز، الن جاه اولياء اهللا و ان كان عظيما عند       
اهللا و خاصة حبيبنا حممد صلى اهللا عليه و سلم غري انه ليس سببا شرعيا و ال عاديا      

ه صلى اهللا عليه  الستجابة الدعاء، و هلذا عدل الصحابة حينما اجدبوا عن التوسل جباه
و سلم يف دعاء االستسقاء اىل التوسل بدعاء عمه العباس مع ان جاهه عليه الصالة و   
السالم فوق كل جاه، و مل يعرف عن الصحابة رضي اهللا عنهم اهنم توسلوا به صلى 

 .اهللا عليه و سلم بعد وفاته و هم خري القرون و اعرف الناس حبقه و احبهم له 
عبد ربه حاجته مقسما بوليه او نبيه او حبق نبيه او اوليائه         ان يسأل ال  : الرابع

اللّهّم اين اسألك كذا بوليك فالن او حبق نبيك فالن فهذا ال جيوز فان   : بان يقول
القسم باملخلوق على املخلوق ممنوع و هو على اهللا اخلالق اشد منعا مث ال حق ملخلوق  

 .ه على اهللاعلى اخلالق مبجرد طاعته له سبحانه حىت يقسم ب
هذا هو الذي تشهد له االدلة و هو الذي تصان به العقيدة االسالمية و تسد 

 به ذرائع الشرك و صلى اهللا على نبينا حممد و آله و صحبه و سلم  
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و االفتاء

       الرئيس   الرئيس        ب       نائ  عضو             عضو          
  عبد اهللا بن باز  بن بن منيع   عبد اهللا بن غديان   عبد الّرّزاق عفيفي   عبد العزيز  عبد اهللا
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                                                 ختم       

                          الرئاسة العامة الدارات البحوث العلمية و االفتاء   
 ة و االرشاد                                        و الدعو     

                                  ادارات البحوث العلمية و االفتاء     
  الذي كان ارسل ايلّ اخونا ١و اليكم اآلن جوايب على االستفتاء رقم 

 .ي املدرس باجلامعة احلبيبية اهللا آباد و قد مرّ   االستاذ حممد علي جناح احلبيبِ 
 

 ١اجلواب على االستفتاء رقم 
 بجواب املرت
٧٨٦/٩٢ 

 اجلواب و اهللا تعاىل هو امللهم للصواب 
: املائدة* اْبَتُغوا ِالَْيِه اْلَوِسيلَةَ   َوَمُنوا اتَّقُوا اَهللاآَيآ اَيَُّها الَِّذيَن   (قال اهللا تعاىل 

و هذا يدل على كون التوسل جائزا و مشروعا و ال ينايف ما قال قتادة او غريه يف  )٣٥
وسل باالنبياء و املرسلني عليهم السالم امرا مرضيا داخال يف تفسري هذه اآلية كون الت

االعمال الصاحلة و روى البخاري عن سيدنا ايب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول 
ان اهللا قال من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب و ما    (اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ال يزال عبدي يتقرب ايلّ  تقرب ايلّ عبدي بشئ احّب ايلّ مما افترضت عليه و  
بالنوافل حىت احببته فكنت مسعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و يده اليت         

 احلديث و هذا يدل على ان   )يبطش هبا و رجله اليت ميشي هبا و ان سألين العطينه
املتوسل اذا توسل اىل اهللا بويل هللا و سأل ذلك الويل اهللا تعاىل ان يقضي حاجة ذلك        

سل لقضى اهللا تعاىل حاجته على ما يفيده التأكيد ال يقال هذا يف احلّي ال يف امليت      املتو
فان من قال اهللا تعاىل فيه كنت يده اليت يبطش هبا هل ميوت حبيث ينقطع عنه مجيع ما         
جيوز له يف حياته الظاهرة و كيف يقول ذلك وهايب و قد قال امامهم عبد الرمحن بن 



- ٢١٧ - 

ن عبد الوهاب النجدي يف باب من جحد شيئا من االمساء    حسن و هو حفيد شيخهم اب 
و الصفات من ما ّمساه قرة عيون املوحدين و ال يتم االميان االّ بقبول اللفظ مبعناه الذي   
دل عليه ظاهرا فان مل يقبل معناه او رّده او شّك فيه مل يكن مؤمنا به فيكون هالكا و 

ة بعد مماته ايضا و الذي يقال فيه انه ميت      هذا مع ما فيه يدل على قدرة الويل العطائي   
اذا كان جيوز له ان يتلو القرآن يف قربه ملا ال جيوز لويل ان يسأل اهللا تعاىل لقضاء حاجة 
احد و هو يف قربه و روى الترمذي عن سيدنا ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ضرب 

 حيسب انه قرب فاذا    بعض اصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم خباءه على قرب و هو ال    
قرب انسان يقرأ سورة امللك حىت ختمها فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول  
اهللا ضربت خبائي على قرب و انا ال احسب انه قرب فاذا فيه انسان يقرأ سورة امللك حىت            

هي املانعة هي املنجية و تنجيه من عذاب    (ختمها فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم   
 هذا حديث غريب من هذا الوجه فان تكلم يف سنده قيل قد قال ابن قيم الذي )القرب

هو امام من ائمة النجدية الوهابية الغري املقلدين الضالني يف كتابه الذي صنفه يف احكام        
الروح و قد حدثين غري واحد ممن كان غري مائل اىل شيخ االسالم ابن تيمية انه رآه          

 الفرائض و غريها فاجاب ليئ كان يشكل عليه من مسائ بعد موته و سأله عن ش 
بالصواب ملا ذا اعتمد ابن قيم على هذا القول و اورده يف كتابه و كيف امكن البن     
تيمية الذي هو مطعون يف االميان فضال عن العرفان ان يدفع ذلك االشكال و جييب    

كمون على التوسل   عن سؤاله بالصواب و هو ميت هل كفّر احد من الوهابية الذين حي    
بالكفر و الشرك و يرون من استعان باالنبياء او االولياء مشركا ابن قيم الذي اعتمد    
على هذا القول و اورده يف كتابه و هو ينجر اىل الكفر و الشرك على ما هم عليه فان   
مل يكفروه فما هو سبب ذلك و يلزم عليهم ان يكفّروه اآلن حىت يشتهر تكفريهم اّياه  

يل هذا يف املنام قيل و قد صدقت الرؤيا ايضا و قد قال ابن قيم املذكور يف ذلك     فان ق
الكتاب و قد تواترت الرؤيا يف اصناف بين آدم على فعل االرواح بعد موهتا ما ال تقدر 
على مثله حال اتصافها بالبدن من هزمية اجليوش الكثرية بالواحد و االثنني و العدد      

لى اهللا عليه و سلم و معه ابوبكر و عمر يف النوم قد هزمت القليل و كم رؤي النيب ص
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ارواحهم عساكر الكفر و الظلم فاذا جبيوشهم مغلوبة مكسورة مع كثرة عددهم و    
عددهم و ضعف املؤمنني و قلتهم و قد قال ابن قيم فاذا تواطأت رؤيا املؤمنني على   

و استقباحه و ما رآه يهم على استحسانه أشيئ كان كتواطؤ روايتهم له و كتواطؤ ر 
املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن و ما رأوه قبيحا فهو عند اهللا قبيح ما ذا يقول  
الوهابية هل يكفرون ابن قيم و هؤالء الوهابية قد انطمست بصائرهم فلذلك يستدلون     
على عدم جواز التوسل باآليات اليت نزلت يف املشركني و يقولون ان التوسل جيوز 

 التقوى و االعمال الصاحلة دون غريها من النفوس و الذوات هل ال يكون   باالميان و
 اهللا تعاىل يف  الرجوع اىل من قال اهللا تعاىل فيه كنت يده اليت يبطش هبا رجوعا اىل      

احلقيقة و من االعمال احلسنة يقول هؤالء اخلبثاء ان التوسل اىل اهللا تعاىل باشخاص          
 و مل شركون يتوسلون اىل اهللا تعاىل باملخلوقني عمل املشركني هل كان املاملخلوقني

 اهللا تعاىل بذوات الصاحلني يكونوا يعبدوهنم او كان املشركون الذين كانوا يتوسلون اىل
كانوا يتوسلون هبم فقط و مل يكونوا يعبدوهنم و قد روى البخاري عن سيدنا ايب    

تدعي اليهود (ليه و سلم سعيد اخلدري رضي اهللا تعاىل عنه انه قال النيب صلى اهللا ع
فيقال هلم من كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزير بن اهللا و يدعي النصارى فيقال هلم  

 و عبادة مشركي اجلاهلية اوثاهنم )من كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد املسيح بن اهللا  
 .مشهورة ال ختفى على احد

م من الصاحلني  ان اجملوزين التوسل باالنبياء و املرسلني و غريه فان قيل
يستدلون باالحاديث الضعاف قيل ان النصوص اليت ذكرت آنفا تدل على جوازه و 
مشروعيته و مل يقم دليل من بعد على كونه منهيا و ان كان بعض االحاديث ضعيفا  

 .فتلك االحاديث الضعاف ُتظهر فضيلة التوسل و قد ثبت جوازه و مشروعيته   
ل على جواز التوسل قيل اّنما نبّين      انك لست مبجتهد فكيف تستد فان قيل

ما هو ثابت و يقول الوهابية مل يتوسل احد من الصحابة و التابعني رضي اهللا تعاىل   
عنهم باالنبياء و املرسلني عليهم السالم مستدلني مبا يف الصحيح للبخاري عن سيدنا   

استسقى انس رضي اهللا تعاىل عنه ان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان اذا قحطوا        
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بالعباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه فقال اللّهّم اّنا كّنا نتوسل اليك بنبّينا صلى اهللا     
عليه و سلم فتسقينا و انا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون يا هؤالء أهذا يدل       
على عدم جواز التوسل باالنبياء عليهم السالم بعد وفاهتم يدل هذا على جواز التوسل  

 النيب بل يف هذا احلديث التوسل بالنيب صلى اهللا عليه و سلم بعد وفاته و بغري النيب   بغري
اىل  » بعباس بن عبد املطلب« عنه من الفاظ ايضا فان عدول سيدنا عمر رضي اهللا تعاىل

 .يدل على ذلك» بعم نبينا «قوله 

   ان الناس يتجاوزون احلد الشرعي يف التوسل و يلزم على املعتقد   فان قيل
بالتوسل باالنبياء و االولياء ان ال يعتقد وجوب االجابة على اهللا تعاىل بالتوسل و ال  
االعانة منهم و ال يسّوي امساءهم بامسائه تعاىل قيل نعتقد انه ال جيب على اهللا شيئ ال     
وجوب االجابة و ال غريه و نعتقد اهنم يعينوننا مبعىن انه اعطاهم اهللا تعاىل قدرة على  

ال اهنم يقدرون على ان يعينوننا بالذات بل نعتقد انه ال يستطيع احد من اخللق            اعانتنا 
ان يفعل شيئا بالذات فان كان هذا هو الشرك فيلزم ان يكون اهللا تعاىل معلّم الشرك      
فانه تعاىل قد حكى يف القرآن قول سيدنا ذي القرنني اعينوين بقوة فان كانت االستعانة   

عانة املعتقد يف غري اهللا تعاىل القدرة العطائية على االعانة شركا      مطلقا مبعىن ما يشمل است
لكان سيدنا ذو القرنني مشركا و لكان اهللا تعاىل معلّم الشرك حيث حكى هذا القول 

 .و مل ينكر عليه

 هذا يف احلّي و يف االمور العادية قيل ال فرق يف هذا الباب بني احلّي  فان قيل
ادية و خوارق العادات فاننا نعتقد انه ال مؤثر حقيقة االّ اهللا و املّيت و بني االمور الع

 بتأثري االنبياء و االولياء امنا هو مبعىن كان فكان فقط و هذا        ى و الذي يسّمتعاىل
 .مذهب اهل السنة السنية

 فالتوسل باالنبياء و املرسلني عليهم السالم شرك عندهم و ما  اما الوهابية
وه من تل احد منهم عّدو الشرك فهو حسن عندهم و اذا قُيرتكب اكابرهم من الكفر 

الشهداء و ان كان ارتكب الكفر او الشرك انظروا اىل هؤالء اخلبثاء وضع االمري 
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 ايام كونه رئيس الوزراء يف اململكة العربية ]١[الفيصل االزهار على مسادهي غاندي
و اذا قتل بعد    .  م ١٩٥٥نة السعودية كما يف جملة دين دنيا اليت تصدر بدهلي ليوليو س   

ما صار ملك اململكة العربية السعودية جعلوه شهيدا و قالوا فيه كان املغفور له جاللة  
 االميان شديد التمسك بالدين يعمل من اجل نشره و من اجل  يامللك فيصل مؤمنا قو

م و توحيد كلمة املسلمني و استشهد يرمحه اهللا و لقّبوه باالمام الشهيد و شهيد االسال 
الشهيد احلّي كما يف جملة رابطة العامل االسالمي اليت تصدر مبكة املكرمة لشهر ربيع   

 توبته؟ و ما هو ت عن هذا؟ هل اشتهرلهل تاب الفيص .  هـ١٣٩٥اآلخر سنة 
الدليل على توبته و اشتهارها؟ و االّ فهل كفّره احد من الوهابية؟ فان كفّروه فكيف    

روه و لكنهم جعلوه شهيدا بعد ما قتل فما هو سبب  جعلوه شهيدا؟ ال، ال، ما كفّ
هذا؟ و هل يكفّرونه اآلن حىت يشتهر تكفريهم اياه؟ و االّ فليعلموا ان هلم عذابا اليما و  
شديدا و عظيما هل اهلهم مسادهي غاندي فيعظمونه مع اهنم جيعلون املتوسل باالنبياء و 

 االّ باهللا العلي العظيم هذا و اهللا تعاىل  املرسلني عليهم السالم مشركا؟ ال حول و ال قوة
 .اعلم و علمه جلّ جمده امت و احكم

 ه          رقم                                  
 ي غفر له                     الفقري حممد عاشق الرمحن القادري احلبيبِ   

 هللا آباد        خادم صدارة املدرسني باجلامعة احلبيبية ا    . هـ٢٨/١/١٤٠٠   
و ليعلم اّني ارسلت احلكومة اهلندية حيث كنت ثقة من منظمة آل انديا         
تبليغ سرية فرع اّتربرديش يف ظلم احلكومة العربية السعودية شيخنا املخدوم قّدس سّره    
يف شهر ذي القعدة و شهر ذي احلجة سنة تسع و تسعني بعد االلف و الثلثمائة بايذائه         

ن احلج و ترحيله اىل اهلند قبل احلج فاعلمتين وزارة اخلارجية   يف السجن و عدم متكينه م
 القادري كان قبض عليه يف اململكة  ]٢[اهلندية بان موالنا الفقري حممد حبيب الرمحن   

                                                 
اذا مات احد من اهلندوكية احرقوه فان كان احدا من كربائهم وضعوا شيئا من رماده و رفعوا عليه بناء يقال له           ) ١(

 مسادهي باللغة اهلندية
 ايضا يف توقيعاته » الفقري « سّره يكتب لفظ كان الشيخ املخدوم قّدس ) ٢(
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و كان اُطلق اليوم السابع و    .  م١٩٧٩ سنة ]١[العربية السعودية يف شهر سبتمرب 
 ملك اململكة العربية السعودية  بامر خاّص من .  م١٩٧٩العشرين من شهر اكتوبر سنة 

و بان القبض عليه كان تبع امتناعه عن اداء الصالة خلف امام املسجد النبوي باملدينة  
ُسلطة الدينية السعودية مث   لاملنورة و بان القبض عليه نتج من االختالفات بينه و بني ا       

ثبيت ان   ارسلت خطابا اىل السفري السعودي بدهلي من تلك احليثية و طلبت منه ت  
موالنا الفقري حممد حبيب الّرمحن القادري كان اطلق بامر خاّص من ملك اململكة    

 :العربية السعودية يف الواقع فجاءين اجلواب من السفري السعودي و هو كما يأيت 
 
 

 رسالة السفري السعودي بدهلي اىل املرتب
 

)١(    MINISTRY OF FOR EISN AFFAIRS 

ROYAL EMBASSY OF THE          NO. 2/2/6/971 
Kingdom of Saudi Arabia  Dated 13 th May, 1980. 
New Delhi-110014 
Mr. M.Ashiq urrahman 
All India Tableegn-e-Seerat, 
Uttar pradesh, 
140, Attersuiya, 
ALLAHABAD. 3 
Dear sir: 
This is with reference toyour letter dated 
Ist May, 1980, regarding release of Maulana Faqir 
Mohammad Habibur Rahman Qadiri. 
Please beadvi Sed that Maulana Qadiri 
wasreleased by a special order of his Majestyking 
Khaled Ben Abdul Aziz 
With kindregards, 
Yours Sincerely, 
Sd. Saleh A.Al-Sugair 
Ambassador 

 
 
 

                                                 
 هذا غلط امنا كان قبض عليه يف شهر اكتوبر ) ٢(
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:ترمجة هذا اخلطاب اىل العربية هكذا

وزارة اخلارجية                                            
        السفارة امللكية                  ٢/٢/٦/٩٧١: رقم

 ملكة العربية السعودية م        لل     ١٩٨٠/مايو/١٣: التاريخ
 ١١٠٠١٤ نيودهلي                                           

 عاشق الّرمحن. سيدي م
 آل انديا تبليغ سرية     
 اترسئيا ، ١٤٠   

      اتر برديش 
 ٣-اهللا آباد      

 :سيدي االعز                     
، بشأن    ١٩٨٠اشارة اىل خطابك املؤرخ اليوم االول من شهر مايو سنة 

 .اطالق موالنا الفقري حممد حبيب الّرمحن القادري  
كان اطلق بامر خاص من جاللة    ان موالنا القادري ىلمن فضلك ان تطلع ع 

 امللك خالد بن عبد العزيز،
 مع حتيات كرمية،

                                        باخالص لك،     
 )التوقيع                                          (

 الصغري..                                       صاحل     
                               السفري                 

فلما اخرب الشيخ املخدوم قّدس سّره ان السفري السعودي ايضا يقول بانه    
كان اطلق بامر خاص من ملك اململكة العربية السعودية قال كيف يكون هذا صحيحا      
فان نائب رئيس االحكام باملدينة املنورة مل يصدر قراره بسجين و ما االمر باالطالق  
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من دون االمر بالسجن و لو فرض ان امللك امر باطالقي فما هو احلاصل به فان نائب      
رئيس االحكام كان اصدر قراره بعدم متكيين من احلج و ترحيلي اىل بالدي فقط هل 
ُخفّف به شئ من ذلك مث امرين لطلب صور الشكوى جبرمه و بيانه و القرار الذي       

ك اخلاص باطالقه املصدقة فارسلت خطابا  اصدره نائب رئيس االحكام و امر املل
 مكتب الربيد كليا يف   ٣٨٢٦رقم ( املذكور بنيودهلي يمسّجال اىل السفري السعود

طالبا به الصور املصدقة املذكورة و خمربا اين اؤدي احلقوق  .)  م٢/٦/١٩٨٠تاريخ 
ي و وقّع القضائية و الربيدية بعد االطالع فاستلمه احد يف السفارة السعودية بنيودهل    

و لكن السفري السعودي املذكور   .  م١٩٨٠باالستالم اليوم اخلامس من شهر يونيه سنة     
 . اآلن ساكت اىل

و بعد اشهر حضر الشيخ املخدوم قّدس سّره بغداد لزيارة غوث الثقلني 
سيدنا الشيخ عبد القادر اجليالين رضي اهللا تعاىل عنه و االولياء العظام و العلماء الكبار   

ين قدست اسرارهم مث سافر اىل العربية السعودية الداء احلج و كنت معه يف كال  اآلخر
 .السفرين فحج حّجته السادسة سنة الف و اربعمائة و مل حيدث شيئ من نوع ما مرّ 

و ملا اخرب الشيخ املخدوم قّدس سّره بعد رجوعه اىل اهلند مبا اجاب به الشيخ   
 العام الدارات البحوث العلمية و االفتاء و الدعوة  سيعبد العزيز بن عبد اهللا بن باز الرئ

و االرشاد اململكة العربية السعودية عن استفتائي اراد ان يرسل نفسه خطابا اىل ملك      
اململكة العربية السعودية و ان يعرض قضية و لكنه مرض و تويف يوم اجلمعة اليوم  

 انا  ]١[لك فارسلت قبل ان يفعل ذ  .  هـ١٤٠١السادس من شهر مجادي االوىل سنة 
 ٣٥٣رقم (ذلك اخلطاب اىل ملك اململكة العربية السعودية بالربيد اجلّوي املسّجل 

 :و صورته هكذا.)  م٢٤/٣/١٩٨١مكتب الربيد اهللا آباد تاريخ  
 
 
 
 

                                                 
 كتبته قبل وفات الشيخ املخدوم و لكنين ارسلته بعد وفاته  ) ١(
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 رسالة املرتب اىل ملك اململكة العربية السعودية

بد العزيز ملك ي اىل امللك خالد بن ع من حممد عاشق الرمحن القادري احلبيِب
 .اململكة العربية السعودية 
اجيزوين ان اعرض ان شيخنا حممد حبيب الّرمحن القادري زار ! يا اّيها امللك

املدينة املنورة عازما على حجة فرض عن غريه يف شهر ذي القعدة سنة تسع و تعسني   
الشريف بعد االلف و الثالمثائة و كان ال يؤدي الصالة خلف االمام باملسجد النبوي      

اثناء قيامه باملدينة املنورة الجل خالف بينه و بني االمام يف العقائد فاخذه اهل الشرطة    
و احضروه بني يدي رئيس االحكام الشرعية باملدينة املنورة الشيخ عبد العزيز بن صاحل   
الذي نقل القضية اىل نائبه بعد ما ضبط بيانه و االسف كل االسف ان نائب رئيس            

رعية باملدينة املنورة عّده من املشركني بسبب اعتقاده بالتوسل باالنبياء و  االحكام الش
املرسلني عليهم السالم حيث قال له ما للمشرك من احلج و اصدر قراره بعدم متكينه        

 :من احلج و ترحيله اىل بالده و ها هو ذا 
امتناعه عن الصالة مع اجلماعة و اعتقاده بالتوسل باالنبياء و    / القضية 

 بعدم متكينه  ١٣٩٩-١١-١٨/١٩/ ٢١٦٢/ملرسلني و قد صدر حبقه القرار الشرعي ا
 .من احلج و ترحيله اىل بالده 

لسجن و آذوه فيه ما آذوا و رحلوه اىل   او بعد صدور هذا القرار ادخلوه يف  
 .اهلند ليلة السادس من شهر ذي احلجة

ة و االفتاء و   مث ارسلت استفتاء اىل الرئيس العام الدارات البحوث العلمي     
 :الدعوة و االرشاد بالرياض و كان السؤال هذا

ما هو حكم االعتقاد بالتوسل باالنبياء و املرسلني عليهم الصلوات و  
التسليمات هل هو شرك ام ال و ما هو حكم املعتقد بالتوسل باالنبياء و املرسلني عليهم   

ه من الصالة و احلج و الصالة و السالم هل هو مؤمن او هو مشرك و هل تعتمد اعمال
مث ارسل الشيخ عبد  . غريمها ام ال بينوا بالكتاب و السنة و االمجاع و اقوال السلف



- ٢٢٥ - 

لعلمية و االفتاء و الدعوة و   االعزيز بن عبد اهللا بن باز الرئيس العام الدارات البحوث     
ايلّ و   .  هـ٢٠/١٢/١٤٠٠ و تاريخ  ١٣٣٥االرشاد بعد عشرة اشهر رسالة رقم 

و الفتوى بالرقم  .  هـ١٢/٢/١٤٠٠ و التاريخ  ٨٦٦بان استفتائي مقيد بالرقم    اخربين 
لعلمية  او ارفق فتوى اللجنة الدائمة للبحوث   .  هـ١٩/١٢/١٤٠٠ و التاريخ ٣٣١٣

لقد ورد اىل اللجنة الدائمة   : و كان اجلواب عن السؤال املذكور هكذا. و االفتاء هبا
 التوسل باالنبياء و الصاحلني و اجابت عنه   لعلمية و االفتاء سؤال عن حكم اللبحوث 

جبواب مفصل نرفق لك صورته و كان السؤال و اجلواب املنقوالن من فتوى اللجنة  
رفقني  م.  هـ٩/٧/١٣٩٦ و تاريخ  ١٣٢٨الدائمة للبحوث العلمية و االفتاء رقم     

 هل جيوز للمسلم ان يتوسل اىل اهللا باالنبياء و   : باجلواب املذكور فكان السؤال 
الصاحلني فقد وقفت على قول بعض العلماء ان التوسل باالولياء ال بأس به الن الدعاء       
فيه موجه اىل اهللا و رأيت لبعضهم خالف ما قال هذا فما حكم الشريعة يف هذه   

 املسئلة؟
الويل كل من آمن باهللا و اتقاه ففعل ما امره سبحانه به قال : و اجلواب

كَاُنوا   َمُنوا َوآ اَلَِّذيَن *الَ ُهْم َيْحَزُنونَ   الَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َو اِهللاَآل ِانَّ اَْوِلَيآءَ (: تعاىل
 .و انتهى ما هناه عنه ) ٦٣-٦٢: يونس*  َيتَّقُونَ

 :و التوسل اىل اهللا باوليائه انواع
ان يطلب انسان من الويل احلي ان يدعو اهللا له بسعة رزق او شفاء       : االول

يق و حنو ذلك فهذا جائز و منه طلب بعض الصحابة من  من مرض او هداية و توف
النيب صلى اهللا عليه و سلم حينما تأخر عنهم املطر ان يستسقي هلم فسأل صلى اهللا 
عليه و سلم ربه ان يرتل املطر فاستجاب دعائه و انزل عليهم املطر، و منه استسقاء    

ان يدعو اهللا برتول املطر الصحابة بالعباس يف خالفة عمر رضي اهللا عنهم و طلبهم منه 
فدعا العباس ربه و أّمن الصحابة على دعائه، اىل غري هذا مما حصل زمن النيب صلى اهللا   

 .عليه و سلم من طلب مسلم من اخيه املسلم ان يدعو له ربه جللب نفع او كشف ضر    
 بان  ان ينادي اهللا متوّسال اليه حبب نبيه و اتباعه اياه و حببه الولياء اهللا     : الثاين
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يقول اللّهّم اين اسألك حبيب لنبيك و اتباعي له و حبيب الوليائك ان تعطيين كذا فهذا        
جائز النه توسل من العبد اىل ربه بعمله الصاحل و من هذا ما ثبت من توسل اصحاب     

 .الغار الثالثة باعماهلم الصاحلة
للّهّم اسألك ا: ان يسأل اهللا جباه انبيائه او ويل من اوليائه بان يقول : الثالث

جباه نبيك او جباه احلسني مثال فهذا ال جيوز، الن جاه اولياء اهللا و ان كان عظيما عند       
اهللا و خاصة حبيبنا حممد صلى اهللا عليه و سلم غري انه ليس سببا شرعيا و ال عاديا      
الستجابة الدعاء، و هلذا عدل الصحابة حينما اجدبوا عن التوسل جباهه صلى اهللا عليه  

لم يف دعاء االستسقاء اىل التوسل بدعاء عمه العباس مع ان جاهه عليه الصالة و   و س
السالم فوق كل جاه، و مل يعرف عن الصحابة رضي اهللا عنهم اهنم توسلوا به صلى 

 .اهللا عليه و سلم بعد وفاته و هم خري القرون و اعرف الناس حبقه و احبهم له 
 بوليه او نبيه او حبق نبيه او اوليائه       ان يسأل العبد ربه حاجته مقسما    : الرابع

اللّهّم اين اسألك كذا بوليك فالن او حبق نبيك فالن فهذا ال جيوز فان   : بان يقول
القسم باملخلوق على املخلوق ممنوع و هو على اهللا اخلالق اشد منعا مث ال حق ملخلوق  

 . اخلالق مبجرد طاعته له سبحانه حىت يقسم به على اهللا  اهللاعلى
ا هو الذي تشهد له االدلة و هو الذي تصان به العقيدة االسالمية و تسد هذ

 به ذرائع الشرك و صلى اهللا على نبينا حممد و آله و صحبه و سلم  
 الندوي ايضا   ي الشيخ ايب احلسن عل و كنت ارسلت مثل استفتائي ذلك اىل    

لماء بلكهنؤ فاجاب عنه حممد برهان الدين ناظم جملس التحقيقات الشرعية بندوة الع 
 : الندوي و كان جوابهيبامر الشيخ ايب احلسن عل

 اختلف العلماء يف جواز التوسل باالنبياء و املرسلني و العباد الصاحلني - ١
منهم من جوزه و منهم من مل جيوزه لكن ال نعلم احدا من العلماء املرقومني ان احدا 

د احد من العلماء املوثوقني  رك عنشليس مب» املتوسل«منهم يرى التوسل شركا فاذًا 
 .فيما نعلم و اهللا اعلم 

 كما مر يف اجلواب االول ان االعتقاد بالتوسل باالنبياء ليس شركا       - ٢
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فاملتوسل ليس مبشرك فنرجو اهللا تعاىل ان يتقبل اعماله الصاحلة من الصالة و احلج و       
 .غريها و اهللا اعلم

 بديوبند فاجاب و كان   و كنت ارسلت مثل ذلك اىل املفيت بدار العلوم 
 .جوابه حنو اجلواب الذي جاء من ندوة العلماء

 :فأنا اآلن اعرض قضية و هي هذه 
إنّ نائب رئيس االحكام الشرعية باملدينة املنورة عّد شيخنا حممد حبيب     
الرمحن القادري من املشركني بسبب اعتقاده بالتوسل باالنبياء و املرسلني عليهم السالم  

له اي نوع من التوسل اراد بل جعل االعتقاد مبطلق التوسل باالنبياء و     مع انه مل يسأ 
املرسلني عليهم السالم شركا و قّرر ان حج املعتقد بالتوسل باالنبياء و املرسلني عليهم 
السالم غري معتد به و اصدر قراره بعدم متكينه من احلج و ترحيله اىل بالده فلم ميكنوه      

دائها و استهلك بذلك أ رحلوه اىل بالده حمروما عن من اداء حجة فرض عن غريه و
 .ماال كثريا ملن كان امره الدائها 

 استفتائي املتعلق حبكم االعتقاد بالتوسل باالنبياء و       و إّني كنت سألت يف  
هل هو مؤمن او هو مشرك و الرئيس العام : املرسلني عليهم السالم و حكم املعتقد به

فتاء و الدعوة و االرشاد اجاب عنه بعد عشرة اشهر و  الدارات البحوث العلمية و اال  
و كان جواب هذه اللجنة انه    . ارفق جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و االفتاء به    

كان ورد اليها سؤال عن حكم التوسل غري السؤال املذكور و هي ترفق اجلواب عنه 
 ان املعتقد بالتوسل    و يف ذلك اجلواب ان بعض انواع التوسل جائز و ليس فيه      . به

و سكوت اللجنة عن هذا يدل على اهنا ال    . باالنبياء و املرسلني عليهم السالم مشرك 
و قد مر ان    . جتترئ على جعله شركا و من املعلوم ان السكوت يف معرض البيان بيان  

املفيت بندوة العلماء بلكهنؤ الذي اجاب عن استفتائي بامر الشيخ ايب احلسن علي 
املفيت بدار العلوم بديوبند صرحا بان االعتقاد بالتوسل ليس بشرك و ان      الندوي و 

 .املتوسل ليس مبشرك
فظهر ان نائب رئيس االحكام الشرعية جعل شيخنا حممد حبيب الرمحن     
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القادري مشركا مع انه مل تنسبه اللجنة و ال ندوة العلماء و ال دار العلوم بديوبند اىل  
ن اداء حجة فرض عن غريه مستهلكا ماال كثريا ملن الشرك و جعله بذلك حمروما ع

كان امره الدائها على انه لزمه الكفر على هذا التقدير حسب مقتضى قوله صلى اهللا    
 رواه البخاري و كذلك )فر فقد باء باحدمها امن قال الخيه املسلم يا ك (عليه و سلم 

قول نائب رئيس االحكام لزم الكفر الذين مل جيعلوا االعتقاد بالتوسل شركا بناء على 
 .الشرعية

 .و اليكم اصدار القرار يف هذه القضية
ـ ٥/٥/١٤٠١  يحممد عاشق الرمحن القادري احلبيِب.               ه
  اهلند ٣ اترسئيا اهللا آباد  ١٤٠ ع                ١٢/٣/١٩٨١

و مل يرّد ايلّ اىل اآلن هذا اخلطاب فاحسب ان امللك قد استلمه و هو 
 . اآلن ساكت اىل

 .فظهر ّمما مضى ان التوسل حق و ان احلق يعلو و ال ُيعلى 
فاحلمد هللا رّب العاملني و الصالة و السالم على سيد املرسلني و على آله و 

 .صحبه امجعني
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 بسم اهللا الّرمحن الّرحيم
 

 )يف ظالل القرآن (]١[بيان ما يف كتاب سيد قطب
 ريهمو غريه من تكفري احلكام و غ

 
 :هللا و صلى اهللا على رسوله حممد و سلم و بعد  احلمد

فقد اتفق السلف و اخللف على أن العلم الديين ال يؤخذ باملطالعة من الكتب  
بل بالتعلم من عارف ثقة أخذ عن مثله اىل الصحابة قال احلافظ ابوبكر اخلطيب   

الذي يأخذ (لف و قال بعض الس) ال يؤخذ العلم اال من افواه العلماء(البغدادي 
احلديث من الكتب يسمى صحفيا و الذي يأخذ القرآن من املصحف يسمى مصحفيا  

و هذا مأخوذ من حديث رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و صحبه و ) و ال يسمى قارئا
 رواه الطرباين) من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين امنا العلم بالتعلم و الفقه بالتفقه  (سلم 

مل يسبق له ان جثى بني يدي العلماء       ) سيد قطب(ء رجل يسمى ومن هؤال
للتعلم وال قرأ عليهم وال شم رائحة العلم كان يف اول امره صحفيا ماركسيا مث اخنرط 
بعد ذلك يف حزب االخوان فصدروه فاقدم على التأليف فزلّ و ضلّ و من وقف على  

فتاوى اليت ما انزل اهللا هبا من كتبه و كان من اهل الفهم و التمييز وجدها حمشوة بال 
 :هي كثرية جدا منها علم اهنا تنادي جبهله و سلطان و

انه يسمي اهللا بالريشة املعجزة و بالريشة اخلالقة و املبدعة و ذلك يف مواضع 
و غريه ويسمي اهللا بالعقل املدبر يف تفسري  ) التصوير الفين يف القرآن(عدة من كتابه 

 ا وَ  َه ِبوُهُعاْد فََىنْسُح الْ اُءَمْسالَ  اِْهللاِ َو(خيفى انه احلاد قال تعاىل     سورة النبأ و هذا مما ال
و قال االمام ابو جعفر الطحاوي  ) ١٨٠: االعراف *  ِهاِئَمْس اَ ِىفونَُدِحلْ  ُييَنِذوا الَُّرذَ

                                                 
كان اشتراكيا و التزم طريق معاداة االسالم بعد حممد   .]  م١٩٦٦. [ هـ١٣٨٦سيد قطب الذي اعدم يف سنة  ) ١(

 رة و رئيس احملفل املاسوينعبده مفيت القاه
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من وصف اهللا مبعىن من معاين البشر  و(يف عقيدته اليت هي عقيدة اهل السنة و اجلماعة 
 )كفرفقد 

 ]١[)يف ظالل القرآن(يعرب يف كثري من املواضع يف كتابه املسمى هبذا اللقب  و
 عن اآليات القرآنية باهنا قطعة موسيقية هلا اداء وايقاع وهلا موسيقى متموجة عريضة و  

 حنو ذلك
انه ال وجود للمسلمني على االرض ) يف ظالل القرآن(مث انه يقرر يف كتابه 

ري الشرع و لو يف مسائل صغرية يذكر ذلك يف اجلزء االول طاملا حيكم احلكام بغ
فليس هناك دين للناس اذا مل يتلقوا يف شئون حياهتم كلها من      (فيقول ) ٥٩٠(الصحيفة 

اهللا وحده و ليس هناك اسالم اذا هم تلقوا يف اي امر من هذه االمور جلّ او حقر من 
ية اليت جاء االسالم ليقتلع   مصدر آخر امنا يكون الشرك او الكفر و تكون اجلاهل 

مث يكفر كل من حكم بغري الشرع على االطالق و لو يف  ) جذورها من حياة الناس
و من مل حيكم مبا انزل اهللا فاولئك هم  (مسئلة صغرية من غري تفصيل مفسرا قوله تعاىل  

على ظاهره جاهال او مكابرا ان السلف و من بعدهم اولوا   ) ٤٤: املائدة * الكافرون 
ه اآلية كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ابن عم رسول اهللا صلّى اهللا   هذ

عليه و آله و صحبه و سلم و ترمجان القرآن و الرباء بن عازب رضي اهللا عنه ذكر 
نزلت كلها ( يف تفسري هذه اآلية ما نصه  ]٢[)اجلامع الحكام القرآن(القرطيب يف كتابه 

 من حديث الرباء و على هذا املعظم فاما     ]٣[لميف الكفار ثبت ذلك يف صحيح مس  
املسلم فال يكفر و ان ارتكب كبرية و قيل فيه اضمار اي و من مل حيكم مبا انزل اهللا   
ردا للقرآن و جحدا لقول رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم فهو كافر 

احلسن هي عامة يف كل قاله ابن عباس و جماهد فاآلية عامة على هذا قال ابن مسعود و  
من مل حيكم مبا انزل اهللا من املسلمني و اليهود و الكفار اي معتقدا ذلك و مستحال له     

                                                 
 . ر١٩٨٠ هـ ١٤٠٠ - بريوت -طبعة دار الشروق  ) ١(
 ١٩١-٦/١٩٠اجلامع الحكام القرآن ) ٢(
 اخل... صحيح مسلم كتاب االميان باب رجم اليهود اهل الذمة  ) ٣(
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فاما من فعل ذلك و هو معتقد انه راكب حمرم فهو من فساق املسلمني و امره اىل اهللا 
ه  تعاىل ان شاء عذبه و ان شاء غفر له اال ان الشعيب قال هي يف اليهود خاصة و اختار    

النحاس قال و يدل على ذلك ثالثة اشياء منها ان اليهود قد ذكروا قبل هذا يف قوله  
فعاد الضمري عليهم و منها ان سياق الكالم يدل على ) ٤٤: املائدة * وااُد َهيَنِذلَِّل(

فهذا الضمري لليهود بامجاع و   ) ٤٥: املائدة*  ْمِهْيلَا َعَنْبَت كَ َو(ذلك اال ترى ان بعده 
 .ان اليهود هم الذين انكروا الرجم و القصاص ايضا ف

اذا كانت للمجازاة فهي عامة اال ان يقع دليل على   ) من(فان قال قائل  
هنا مبعىن الذي مع ما ذكرناه من االدلة و التقدير و اليهود الذين ) من(ختصيصها قيل له  

هذا و يروى ان  مل حيكموا مبا انزل اهللا فاولئك هم الكافرون فهذا من احسن ما قيل يف      
هي يف بين اسرائيل؟ قال نعم هن فيهم و قال طاووس و    أحذيفة سئل عن هذه اآليات   

غريه ليس بكفر ينقل عن امللة و لكنه كفر دون كفر و هذا خيتلف ان حكم مبا عنده 
على انه من عند اهللا فهو تبديل له يوجب الكفر و ان حكم به هوى و معصية فهو      

 اصل اهل السنة يف الغفران للمذنبني قال القشريي و مذهب ذنب تدركه املغفرة على 
 انتهى كالم القرطيب) اخلوارج ان من ارتشى و حكم بغري حكم اهللا فهو كافر 

و قال جماهد يف هذه اآليات ( و زاد عليه ]١[وذكر حنوه اخلازن يف تفسريه
و قال ) اسقمن ترك احلكم مبا انزل اهللا ردا لكتاب اهللا فهو كافر ظامل ف (الثالث 

عكرمة و من مل حيكم مبا انزل اهللا جاحدا به فقد كفر و من اقر به و مل حيكم به فهو             
كافر من مل  أظامل فاسق و هذا قول ابن عباس ايضا و قال طاووس قلت البن عباس 

حيكم مبا انزل اهللا ؟ فقال به كفر و ليس بكفر ينقل عن امللة كمن كفر باهللا و مالئكته    
) ه و اليوم اآلخر و حنو هذا روي عن عطاء قال هو كفر دون كفر    و كتبه و رسل 

 .اهـ
فقد حسم حرب االمة عبد اهللا بن عباس املوضوع بتفسري موجز مفيد فقد    

                                                 
 ٤٦٨-١/٤٦٧تفسري اخلازن ) ١(
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 و وافقه الذهيب و اخرج البيهقي يف سننه و غريمها عنه يف  ]١[اخرج احلاكم و صححه 
يذهبون اليه انه ليس كفرا انه ليس بالكفر الذي (اآليات الثالث املذكورات انه قال  

) ٤٤: املائدة * ونَُراِفكَ الُْم ُهَكِئولَاُ فَ اهللاُ لَ َزْنا اَ َم ِبْمكُحْ  يَ ْم لَْن َمَو(ينقل عن امللة   
اي ذنب كبري يشبه الكفر يف الفظاعة ) كفر دون كفر(و معىن . اهـ) كفر دون كفر

باب املسلم فسوق و  س(كما قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم     
 و قد وقع القتال بني املؤمنني منذ ايام علي رضي - رواه االمام امحد - ]٢[)قتاله كفر

 * والَُتَت اقَْنيِنِمْؤمُ  الْ َن ِماِنَتفَاِئ طَنْ ِاَو(اهللا عنه و ال يزال حيدث اىل اآلن قال تعاىل 
 )٩: احلجرات

 بان الظلم و الفسق مث ان كالم سيد قطب هو عني مذهب اخلوارج القائلني 
هو كفر خيلد يف النار ايضا اطالق قوله بتكفري من حكم بغري الشرع من غري تفصيل  
فيه تكفري لكثري من احلكام الذين توالوا على اخلالفة االسالمية سواء كانوا من بين امية       

 يبطل  او بين العباس او بين عثمان فاهنم حكموا بان جعلوا اخلالفة ملكا يتوارثونه و هذا        
فهو اوال يرد التأويل يف هذه   ) يف ظالل القرآن(دعوى سيد قطب يف كتابه املسمى 

اآلية و كأنه بلغ ما قد بلغه ترمجان القرآن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما و غريه         
من الصحابة و التابعني فهو ال يتردد يف كتابه هذا عن اطالق النكري على العلماء من  

و التأويل و التأول يف ( منه ما نصه ٨٩٨/ و يقول يف اجلزء الثاينالسلف و اخللف فه
فقد اداه جهله اىل هذا  )  حماولة حتريف الكلم عن مواضعه مثل هذا احلكم ال يعين االّ 

االهتام الباطل لعبد اهللا بن عباس و حذيفة بن اليمان و سعيد بن جبري و احلسن البصري    
لهم حمرفني لكتاب اهللا كما فعلت علماء  و غريهم من السلف و اخللف اىل ان جع 

 اليهود
و العجب ان هذا الكتاب يروج و يباع يف البالد االسالمية و هو مل يدع   

 و قد رماه بالردة حىت املؤذنني يف املشارق و املغارب الهنم مل   فردا من البشرية االّ
                                                 

 ٢/٣١٣املستدرك ) ١(
 ١/٤٣٩مسند امحد ) ٢(



- ٢٣٣ - 

 ما  ١٠٥٧/ يثوروا على رؤسائهم الذين حيكمون بغري الشرع فيقول يف اجلزء الثاين  
فقد ارتدت البشرية اىل عبادة العباد و اىل جور االديان و نكصت عن ال اله اال  (نصه 

اهللا و ان ظل فريق منها يردد على املآذن ال اله اال اهللا دون ان يدرك مدلوهلا و دون ان  
يعي هذا املدلول و هو يرددها و دون ان يرفض شرعية احلاكمية اليت يدعيها العباد  

اال ان البشرية عادت اىل اجلاهلية  و ارتدت عن ال اله اال اهللا (مث يقول ...) النفسهم
مث  ...) فاعطت هلؤالء العباد خصائص االلوهية و مل تعد توحد اهللا و ختلص له الوالء

البشرية جبملتها مبا فيها اولئك الذين يرددون على املآذن يف مشارق (يتابع فيقول 
له اال اهللا بال مدلول و ال واقع و هؤالء اثقل امثا و اشد  االرض و مغارهبا كلمات ال ا

 .اهـ) عذابا يوم القيامة الهنم ارتدوا اىل عبادة العباد
ان من حكم و لو يف مسئلة جزئية بغري      ( ٨٤١/ مث يذكر يف اجلزء الثاين  

ان الذين يقولون اهنم   ( يذكر  ٩٤٠/  و بعدها يف صحيفة  )الشرع فهو خارج عن الدين
ن و ال يقيمون ما انزل اليهم من رهبم هم كأهل الكتاب هؤالء ليسوا على شئ    مسلمو
/ مث يكفّر من حيكم بغري الشرع اطالقا ولو يف قضية واحدة يف اجلزء الثاين ) كذلك
واالسالم منهج للحياة كلها من اتبعه كله فهو مؤمن و يف دين اهللا و من  ( فيقول ٩٧٢

رفض االميان و اعتدى على الوهية اهللا و خرج من اتبع غريه و لو يف حكم واحد فقد 
/ ويذكر حنو ذلك يف اجلزء الثاين  ) دين اهللا مهما اعلن انه حيترم العقيدة وانه مسلم 

 ان من اطاع بشرا يف    ١١٩٨/ و زاد يف اجلرأة اىل ان ذكر يف اجلزء الثالث    ١٠١٨
ان ال اله اال اهللا   قانون ولو يف جزئية صغرية فهو مشرك مرتد عن االسالم مهما شهد 

 بان االسالم اليوم متوقف عن ١٢٥٧/ مث يطلق القول بعد ذلك يف اجلزء الثالث 
 ١٩٤٥/ الوجود جمرد الوجود و اننا يف جمتمع جاهلي مشرك و يقرر يف اجلزء الرابع 

ان رؤية واقع البشرية على   (ان البشرية اليوم جبملتها مرتدة اىل جاهلية شاملة فيقول   
)  الواضح تؤكد لنا ان البشرية اليوم جبملتها قد ارتدت اىل جاهلية شاملة    هذا النحو

 .اهـ
و العجب من ان اتباعه و املنادين برأيه املكفرين ملن حكم بالقانون و لو يف      
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جزئية صغرية قسم منهم يشتغلون باحملاماة و قسم آخر يتعاملون بالقانون كمعامالت     
حجرهم مؤلفاهتم او مطبوعاهتم على غريهم ان الباسبور و الفيزا و نقل الكفالة و 

يطبعوها اال باذهنم و يعتقدون ان من فعل ذلك حياكم قانونا و كفاهم هذا خزيا و     
هتافتا و مناقضة النفسهم فعلى مؤدى كالم زعيمهم كفروا و هم ال يشعرون و هم 
ر على موجب نصه هذا قسم منهم عباد للحكومة السعودية و قسم منهم عباد لسائ

 .الدول اليت يعيشون فيها
فمن حقق يف امر هذا الرجل عرف انه ليس له سلف اال طائفة من اخلوارج 
يقال هلم البهشمية منفردين عن سائر فرق اخلوارج بقوهلم ان امللك اذا حكم بغري   
الشرع صار كافرا و رعاياه كفار من تابعه و من مل يتابعه و سيد قطب كأنه اعاد     

لفرقة اخلارجية اليت هي من اشدهم يف تكفري املسلمني و كفاه ذلك      دعوة عقيدة تلك ا 
خزيا و ضالال الن الرسول صلّى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم قال يف اخلوارج  

خيرج قوم حدثاء االسنان سفهاء االحالم يقولون خبري قول الربية يقرؤن القرآن ال  (
و قال عليه   ) يامه اىل صيامهم جياوز حناجرهم حيقر احدكم صالته اىل صالهتم و ص    

 .رواه البخاري) لئن ادركتهم القتلنهم قتل عاد(السالم 
 يطعن يف اجملاهدين من السلف الصاحل و يرميهم ١٤٤٤/ و يف اجلزء الثالث 

 ١٤٤٩/ باجلشع اىل الفتك باالبرياء و الشره اىل سفك الدماء و يقرر يف اجلزء الثالث 
انتزاع  ) حزب االخوان(او ) باجلماعة االسالمية ( ان على املسمني١٤٥١ و ١٤٥٠ -

 .زمام احلكم من احلكام و القضاء على نظمهم و الثورة و احداث االنقالبات يف الدول 
 ان االشتغال بالفقه اآلن بوصفه عمال  ٢٠١٢/ و يقرر يف اجلزء الرابع 

كامهم و لالسالم فهو مضيعة للعمر و االجر ايضا طاملا الناس يف جاهلية يعبدون ح
 انه ال يوجد اليوم رئيس مسلم و ال رعية مسلمة و ال  ٢١٢٢/ يذكر يف اجلزء الرابع 

انه ليس على وجه االرض اليوم  (جمتمع مسلم امنا هي على زعمه جاهلية شاملة فيقول  
دولة مسلمة و ال جمتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة اهللا و الفقه االسالمي و    

 ان الدنيا كلها مبا فيها مكة املكرمة و املدينة املنورة ليست دار        كالمه هذا يؤدي اىل 
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 َو ُهَو(ان قول اهللا تعاىل (اسالم بل دار حرب مث خيالف مجيع علماء االسالم يف قوله 
هو على احلقيقة ال على الكناية و اجملاز فاهللا سبحانه ) ٤: احلديد * ْمُتْنا كُ َمَنْي اَْمكَُعَم

جعل اهللا منتشرا يف العامل و هذا كفر و   )  شئ و يف كل مكان  مع كل احد و مع كل  
هذا مل يقله احد من السلف امنا قاله جهم بن صفوان الذي قتل  ) يف كل مكان(قوله 

على الزندقة يف اواخر ايام االمويني مث تبعه جهلة املتصوفة من غري فهم للمعىن الذي  
و هو معكم ( ان معىن قوله تعاىل  فكل علماء االسالم اتفقوا على ]١[كان يريده جهم

احاطة علمه تعاىل بكل اخللق ذكر سيد قطب مقالته هذه يف اجلزء السادس  ) اينما كنتم
  من كتابه املذكور ٣٤٨١/ 

 ان  ٦ - ٥/  ص ]٢[)معامل يف الطريق(و يذكر سيد قطب يف كتابه املسمى 
 من الكتاب املذكور ٨/ وجود االمة املسلمة يعترب قد انقطع منذ قرون كثرية و يف ص   

 يقول حنن اليوم يف ١٨ -١٧/ يقول ان العامل يعيش اليوم كله يف جاهلية و يف ص 
 جاهلية كاجلاهلية اليت عاصرها االسالم او اظلم 

مث مل يكتف بذلك بل اداه جهله و وقاحته اىل القدح و الذم بسيدنا موسى  
 ما نصه  ١٦٢/  ص ]٣[) القرآنالتصوير الفين يف(عليه السالم فقال يف كتابه املسمى 

و يقول يف الصحيفة التالية ) لنأخذ موسى انه منوذج للزعيم املندفع العصيب املزاج(
فلندعه هنا لنلتقي به يف فترة ثانية من حياته بعد عشر سنوات فلعله قد هدأ و صار  (

 ١٦٦/ و يتهم سيدنا يوسف يف الصحيفة   ...) رجال هادئ الطبع حليم النفس كال 
ه كاد يضعف امام امرأة العزيز و يرمي سيدنا ابراهيم عليه السالم بالشك فيقول يف     بان

و ابراهيم تبدأ قصته فىت ينظر يف السماء فريى جنما فيظنه         ( ما نصه  ١٣٣/ الصحيفة 
اهله فاذا افل قال ال احب اآلفلني مث ينظر مرة اخرى فريى القمر فيظنه ربه و لكنه يأفل  

                                                 
بارة و كان يريد معناها احلقيقي و هو االنتشار و جهلة املتصوفة يريدون السيطرة على        جهم كان يقول هذه الع ) ١(

و هو من الصوفية  ) روح البيان  (كل مكان و قد نسب هذا القول اىل جهلة الصوفية امساعيل حقي النازيل يف تفسريه      
 فليعلم هؤالء يف اي واد يعيشون  

  بريوت-طبعة دار الشروق  ) ٢(
  بريوت-شروق  طبعة دار ال) ٣(
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مث ينظر اىل الشمس فيعجبه كربها و يظنها و ال شك اهلا و    كذلك فيتركه و ميضي  
فهذا الكالم مناقض لعقيدة االسالم اليت تنص  . اهـ) لكنها ختلف ظنه هي االخرى 

على ان االنبياء جتب هلم العصمة من الكفر و الكبائر و صغائر اخلسة قبل النبوة و  
لى تقدير االستفهام  هو ع) هذا رىب(بعدها و قول ابراهيم عن الكوكب حني رآه  

*  نيَ ِلآلِف اْبُِّح اُ الَ (هذا ريب كما تزعمون مث ملا غاب قال   أاالنكاري فكأنه قال 
اي ال يصلح ان يكون هذا ربا فكيف تعتقدون ذلك؟ و ملا مل يفهموا       ) ٧٦: االنعام

مقصوده بل بقوا على ما كانوا عليه قال حينما رأى القمر مثل ذلك فلما مل جيد منهم     
ه اظهر هلم انه برئ من عبادته و انه ال يصلح للربوبية مث ملا ظهرت الشمس قال بغيت

مثل ذلك فلم ير منهم بغيته فأيس منهم فأظهر براءته من ذلك و اما هو يف حد ذاته        
 يَماِهَرْبا ِاَنْيَتآ ْدقَ  لََو(كان يعلم قبل ذلك ان الربوبية ال تكون اال هللا بدليل قوله تعاىل        

 .)٥١: االنبياء *لُْب قَْن ِمُهَدْشُر
فتلخص من هذا انه طعن يف مفسري علماء املسلمني سلفهم وخلفهم وهذا 
فتح باب للمروق من الدين ال يعلم مبلغ خطره اال اهللا فليحذره املسلمون و ليشفقوا      
على دينهم من هذا اخلطر فانه صار قدوة للطعن يف سلف االمة و خلفها و دعوة 

: االنعام * ِهللاِ الَّ اِ ُمكُْح الِْنِا(اخلوارج فاهنا فهمت قول اهللا تعاىل للخروج الذي خرجته 
على خالف املراد به فتجرأت على تكفري سيدنا علي و من وااله حىت بلغت اىل         ) ٥٧

 تكفري كل من ارتكب معصية فانا هللا و انا اليه راجعون  
لَِّذيَن اتََّبُعوَك  َجاِعلُ ا  َو(والعجب من هذا الرجل كيف خفي عليه قوله تعاىل 

فان هذه اآلية دليل قرآين على    ) ٥٥: آل عمران *  فَْوَق الَِّذيَن كَفَُروا ِالَى َيْوِم الِْقَيَمةِ   
بقاء هذه االمة احملمدية على دينها اىل يوم القيامة الن امة حممد هم الذين اتبعوا عيسى         

حيد كيف غفل هذا الرجل بعد انقراض من اتبعه على احلقيقة باالميان واالسالم والتو
عن فهم هذه اآلية واتبع تومهه الذي ختيله من ان االمة احملمدية عاشت على االسالم     
املائة االوىل وان ما بعد ذلك جاهلية ؟ و كيف غفل عن قول رسول اهللا صلّى اهللا عليه  

 ان اهللا يبعث هلذه االمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا (و آله و  صحبه و سلم 
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ال تزال طائفة من اميت ظاهرين على  (؟ و كيف غفل عن قوله عليه السالم ) دينها
 ؟؟ احلديث االول رواه ابو داود و الثاين رواه الشيخان اما آن     )احلق حىت تقوم الساعة  

لكم ايها املغترون به ان تفيقوا من سبات الغفلة اىل اليقظة و انتم ايها املتعصبون هلذا           
و ارجعوا عن منهجكم هذا حىت تكونوا مع مجهور االمة و من شذّ  الرجل اتقوا اهللا 

شذّ يف النار و اهللا نسأل ان يعصمنا عن مثل هذا الزلل و سبحان اهللا و احلمد هللا رب  
 العاملني

 
 و يتلوه بيان اخطاء احد املنتسبني اليه
 و هو القاضي فيصل مولوي اللبناين

 
ه الشاذة يف االقطار و تبعه على و من مجلة باليا سيد قطب ان شاعت فتاوي

ذلك مجاعة من الناس احدهم القاضي فيصل مولوي اللبناين فقد ذكر يف جملة   
 كالما هو عني مفهوم و منطوق كالم )فاسئلوا اهل الذكر ( حتت باب ]١[الشهاب

اما اجملتمع فهو ليس جمرد جمموعة افراد فلو اجتمع اآلالف و    (سيد قطب و نصه  
فراد املسلمني يف جمتمع حيتكم اىل غري شريعة اهللا فال ميكن ان يسمى هذا          املاليني من اال

و )  يف النطاق الفردي]٢[اجملتمع اسالميا و لو كان كل افراده او اكثرهم مسلمون 
 اىل تكفري القضاة املدنيني يف لبنان و غريه مطلقا ان حكموا   ]٣[يعّرض يف موضع آخر

توىل اصدار االحكام مباشرة وفق القوانني الوضعية ان القاضي املدين ي(بالقانون فيقول 
اليت ختالف الشريعة االسالمية يف اساسها و منطلقاهتا كما ختالفها يف كثري من جزئياهتا  
و لذلك فال جيوز للمسلم ان يكون قاضيا مدنيا يف ظل هذه القوانني الوضعية النه         

  اهللاُ لََزْنا اََم ِبْمكُْح َيْم لَْن َمَو(مضطر الن حيكم بغري ما انزل اهللا و اهللا تعاىل يقول 
ـ ) ٤٤: املائدة * ونَُراِفكَ الُْم ُهَكِئولَاُفَ  .اه

                                                 
 ١٦/  ر، ص  ١٩٧٢ - السنة السادسة  -جملة الشهاب العدد االول   ) ١(
 هذا غلط حنوي من فيصل و ليس منا فليتنبه ) ٢(
 ١٦/  ر، ص ١٩٧٠ - السنة الرابعة  -جملة الشهاب العدد العاشر   ) ٣(
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مث زاد يف البلية بان قال ان املال احلرام ان انتقل اىل شخص ثان فاكثر صار     
حالال و لو مع علم االشخاص مبصدره احلرام و زعم ان هذه قاعدة شرعية فقال يف 

دا على سؤال رشيد فرحان ان اخاه يعمل يف بنك و يعطيه املال     را]١[جملة الشهاب
ت من اان اخذ النقود(الجل اكمال دراسته فهل جيوز له اخذ هذا املال ؟ فقال ما نصه 

اخيك الكمال دراستك ليس عليك فيه اي امث و ذلك الن القاعدة الشرعية ان احلرام        
مث  ) خبيثا بذاته بل بطريقة احلصول عليه      ال ينتقل اىل ذمتني و الن املال اخلبيث ال يكون        

اما اذا اردنا ان نعترب ان اية قطعة نقدية حيصل عليها انسان من طريق حرام     (يقول 
تصبح ماال خبيثا و ال تزول عنها صفة اخلبث مهما انتقلت اىل غريه عن طريق مباح 

 اهـ) شروعفان كل اموال الدنيا تصبح عند ذلك ماال خبثا و هذا غري معقول و غري م  
 عن ابن جنيم احلنفي يف     ]٢[و هذا ظاهر البطالن فقد نقل ابن عابدين احلنفي     

) احلرمة تنتقل مع العلم اال للوارث اال اذا علم ربه اي رب املال (كتابه االشباه قوله 
و قال يف النهاية قال بعض مشاخينا كسب املغنية كاملغصوب مل      (]٣[اهـ و قال الزيلعي
هذا قالوا لو مات الرجل و كسبه من بيع الباذق او الظلم او اخذ       حيل اخذه و على   

الرشوة يتورع الورثة و ال يأخذون منه شيئا و هو اوىل هبم و يردوهنم على ارباهبا ان   
و ما نقل عن ( يف كتاب املنن ]٤[اهـ و قال الشيخ عبد الوهاب الشعراين) عرفوهم

 سأل عنه الشهاب ابن الشليب فقال هو بعض احلنفية من ان احلرام ال يتعدى اىل ذمتني  
حممول على ما اذا مل يعلم بذلك اما من رأى املكّاس يأخذ من احد شيئا من املكس مث 

 ]٥[ه ويقول ابن عابدين يف موضع آخر  آ) يعطيه آخر مث يأخذه من ذلك آخر فهو حرام  
 هآ ) لت االمالك اي تنتقل حرمته و ان تداولته االيدي و تبد (قال احملشي ) احلرام ينتقل(

                                                 
 - السنة السابعة -عشر ، و العدد الثالث  ١٦/  ر، ص١٩٧٣ - السنة السابعة  -جملة الشهاب العدد الثاين  ) ١(

 ١٦/   ر، ص ١٩٧٣
 ٥/٢٤٧رد احملتار على الدر املختار  ) ٢(
 املرجع السابق) ٣(
 املرجع السابق) ٤(
 ٤/١٣٠رد احملتار على الدر املختار  ) ٥(
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فهذه نصوص العلماء احلنفية الذين ينتسب فيصل مولوي امسا اليهم تنص       
على ان احلرمة تنتقل مع العلم اما هو فقد اتى بفتوى مل يسبقه احد اليها فاحلّ هبا ما       
حرم اهللا تعاىل و اباح اكل املال احلرام و اين ما ادعاه من القاعدة الشرعية بل قاعدته  

رحها يضحك منها اجملوسي و عباد الوثن و سائر الناس ال جيد من هذه على ما ش
 يوافقه عليها من سائر الطوائف البشرية على اختالف ادياهنم 

و االعجب من ذلك ان شابا ينتسب اىل االسالم سأله انه كلما يغضب   
 ]١[يكفر و يشتم اخلالق فما حكم االسالم فيه ؟ و كيف يعمل حىت يدخل يف االسالم؟ 

و اذا رجعت اىل الكفر بلسانك مرة اخرى ... انت يا اخي مسلم ان شاء اهللا (به فاجا
فارجع اىل التوبة الصادقة و عاقب نفسك على تكرار هذه املعصية مبنعها مما حتب و  

) لكن اياك ان تظن انك اصبحت من الكافرين و انه ال فائدة من صالتك و صيامك   
ذه مل يقلها احد من العلماء املعتربين بل نص   اهـ فهذا مما ال خيفى بطالنه و فتواه ه 

ابن فرحون املالكي على ان ساب اهللا كافر باالمجاع و بطون كتب العلماء تنص على    
 ذلك

 بان املالمسة فوق   ]٢[و هلذه الفتوى الشاذة اخوات فقد افىت يف نفس اجمللة   
كم اىل ترك    الثياب او بدون ثياب للرجل و املرأة توجب الوضوء فقط و هنا غري احل  

التفصيل الن املالكية قالوا ان كان احلائل رقيقا ينتقض اما ان كان غليظا فال ينتقض و  
 بتحرمي اقتناء التلفزيون يف هذه االيام فعلى موجب كالمه ما سلم بيت من          ]٣[افىت

 بان الكحول لو كانت جنسة فهي    ]٤[بيوت املسلمني تقريبا من احلرمة و املعصية و افىت   
ضوء فقط و هذا شذ به عن مجيع املسلمني فال احد يذكر ان مسها يوجب  تبطل الو

 املودع ]٥[الوضوء و ان ادعى فعليه البيان و لن جيد اىل ذلك سبيال و اباح انفاق الربا
                                                 

 ١٦/  ر، ص ١٩٧١ - السنة الرابعة  -جملة الشهاب العدد اخلامس عشر  ) ١(
 ١٦/  ر، ص ١٩٧٠ -عة   الراب-جملة الشهاب العدد السابع عشر   ) ٢(
 ١٦/  ر، ص ١٩٧١ - السنة الرابعة  -جملة الشهاب العدد الواحد و العشرون     ) ٣(
 ١٦/  ر، ص١٩٧٥ - السنة الثامنة  -جملة الشهاب العدد العشرون   ) ٤(
 ١٦/  ر، ص ١٩٧٣ - السنة السابعة - ر، و العدد الرابع عشر ١٩٣٧ - السنة السابعة -جملة الشهاب العدد السادس ) ٥(
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يف البنوك و التصدق به على الفقراء حبجة عدم تركه يف البنك و اباح للفقري اكله و         
جل و هو جنب فالذبح جائز مع الكراهة النه يكره   بانه ان ذبح الر]١[احله له و افىت

للمسلم اجلنب القيام باي عمل قبل التطهر و االغتسال و هذا نص عبارته و كالمه هذا     
خمالف للحديث الذي رواه البخاري عن ايب هريرة ان النيب لقيه يف بعض طرق املدينة و 

اين كنت يا   (فقال  هو جنب قال فاخننست منه فذهبت اىل الرحل فاغتسلت مث جئت      
سبحان اهللا  (؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك و انا على غري طهارة فقال     ) ابا هر

و بوب البخاري يف صحيحه ) ان املؤمن ال ينجس(و يف رواية ) ان املسلم ال ينجس 
و هذا عام حلاجات الناس ) باب اجلنب خيرج و ميشي يف السوق و غريه (حديثا بعنوان  
يكره للجنب  (ا على اختالف انواعها من عمل ديين او دنيوي و قوله  اليت خيرجون هل
كالم باطل يرده النص احلديثي و االمجاع ايضا فقد روى ابن حبان  ) القيام باي عمل

قصة حنظلة الغسيل الذي خرج للجهاد و هو على جنابة فقتل فرآه النيب صلّى اهللا عليه 
 حنظلة خرج المر ديين فلم حترمه اجلنابة      و آله و صحبه و سلم و املالئكة تغسله فهذا   

بركة الشهادة فمن اين قال فيصل ما قال ؟ و كثري من الناس خيرجون من بيوهتم و هم  
جنب بان يستيقظوا بعد طلوع الشمس مث تدعوهم حاجتهم اىل اخلروج و هم جنب       

 واهللا على نية اهنم يغتسلون يف وقت الظهر و يؤدوا الظهر ففيما ذهب اليه فيصل حرج
 )٧٨: احلج * ٍجَر َحْن مِ يِن الدِّ ِيفْمكُ ْيلَ َعلََعا َجَم َو(تعاىل يقول 

ما ( رادا على سؤال و هو ]٢[و االعجب من ذلك انه ذكر يف اجمللة املذكورة   
مبا يلي ان االصل انه ال جيوز للمسلم   ) موقف املسلم الذي يعيش يف دولة غري اسالمية

 فاذا حصل هذا فالبد ان يكون العمل االول و اهلدف     ان يعيش يف دولة غري اسالمية 
االهم للمسلم السعي القامة حكم اهللا يف االرض حىت يستطيع التخلص من اآلثام       

اهـ و قال   ) الكثرية اليت تنتج بالضرورة عن حياته يف ظل دولة ال حتتكم اىل شريعة اهللا     

                                                 
 ١٦/  ر، ص  ١٩٧٢ - السنة السادسة  -جملة الشهاب العدد الرابع عشر   ) ١(
 ١٦/  ر، ص ١٩٧٣ - السنة السابعة   -جملة الشهاب العدد التاسع   ) ٢(
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 بالد الكفر ال جتوز طاملا و جيب عليك ان تعلم ان االقامة يف ( للسائل ]١[يف عدد آخر
ان املسلم قادر على االقامة يف ديار االسالم اال اذا كان ذلك لضرورة مؤقتة كطلب  

وجودة يف ديار االسالم و اما االقامة يف ديار الكفر املالعلم بالنسبة النواع العلوم الغري 
 النه يصدر اهـ فيا ايها العقالء طالبوه بدليل شرعي) جملرد طلب الرزق فغري جائزة

اي آية او اي حديث شرعي فيه ما ادعاه من هذا      ) فتاوى شرعية(هذه الفتاوى باسم 
احلكم فلو كان االمر كما قال فيصل ما قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و صحبه       

 فرسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و )ال تسافروا بالقرآن اىل ارض العدو (و سلم 
ال تسافروا اىل ارض العدو على االطالق من غري قيد بل صرح يف       صحبه و سلم مل يقل  

هذا احلديث بان النهي يف حالة كونه خيشى على املصحف من ان ميتهن بايدي الكفار  
فاذا امن املسلم من مسافرته بالقرآن اىل بالد غري املسلمني من ذلك اي االمتهان ال  

ف حرف دين اهللا و من املعلوم ان يكون ارتكب منهيا عنه فانظروا ايها العقالء كي
صاحب الفتوى فيصل مولوي اقام فترة يف فرنسا و فتح متجرا يف باريس لطلب الرزق 
و اآلن هو احد مؤسسي و شركاء ما يسمى ببنك التقوى يف امريكا فحرم االقامة   
هناك لطلب الرزق على غريه و اباحها لنفسه و هذا شأن حزب االخوان اتباع سيد    

 !.أليس هذا مناقضا ملا افىت به ! ضرورة أجلأته اىل فتح بنك يف امريكا   قطب فاي 
قيام رمضان سنة بال خالف اما العدد فقد   ( ما نصه ]٢[مث ذكر يف نفس اجمللة 

وقع فيه اخلالف فهناك روايات انه عشرون ركعة و انه ثالث و عشرون و كلها ال       
انه صلّى اهللا عليه و آله   (عليه ختلو من ضعف و لكن الصحيح هو حديث عائشة املتفق 

اهـ و ) و صحبه و سلم ما كان يزيد يف رمضان و ال يف غريه عن احدى عشرة ركعة  
هذا قصور منه حيث انه دخل فيما ال يعلمه الن هذا يرجع فيه اىل علماء احلديث و            
علماء احلديث حيملون رواية عائشة اهنا على حسب ما اطلعت عليه عائشة من فعل        

 اىل ذلك الوقت الن هناك احاديث صحيحة تبني ذلك منها ان عليا رضي اهللا       الرسول

                                                 
 ١٦/  ر، ص ١٩٧٠ - السنة الرابعة  -جملة الشهاب العدد السابع    ) ١(
 ١٦/  ر، ص ١٩٧١ - السنة الرابعة  -جملة الشهاب العدد التاسع عشر   ) ٢(
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صلى رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم بالليل ست عشرة    (عنه قال 
رواه اخللعي باسناد قال احلافظ العراقي عنه اسناد جيد و اخرج    ) ركعة من غري الفريضة 

كان   (- اي عائشة -ك و هو اهنا قالت ابن حبان من حديث عائشة ما يدل على ذل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله و صحبه و سلم يصلي بالليل تسع ركعات جيلس يف  

م اختصر على ست ركعات يسلم يف     لالتاسعة و يسلم و يصلي ركعتني مث ملا اخذه احل  
فهذا يدل على ان عائشة حني روت ما روى البخاري عنها كان ذلك منها     ) السابعة
 حسب ما علمته يف ذلك الوقت مث علمت من رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و      على

صحبه و سلم غري هذا فرواية البخاري اليت اعتمد عليها االلباين و تبعه املولوي   
فالبخاري رواها من طريق سعيد بن ايب سعيد املقربي عن ايب سلمة بن عبد الرمحن عن 

بان من رواية سعيد بن هشام عنها و شبيه هبذا ما   عائشة رضي اهللا عنها و رواية ابن ح
و ثبت عن ام هانئ اهنا  ) ما رأيت رسول اهللا يسبح سبحة الضحى(ثبت عنها اهنا قالت 

و ) صلى رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم الضحى مثان ركعات(قالت 
كل يوم مث هذا  قول عائشة حممول على حسب ما اطلعت عليه الهنا ما كانت تالزمه 

احلديث ال يدفعها بل حيمل كل على حممل صحيح هذا بالنسبة لفعل رسول اهللا ايضا         
اوتروا (فقد صح عن ايب هريرة عن النيب صلّى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم انه قال   

 رواه ابن حبان و -) خبمس او بسبع او بتسع او باحدى عشرة او باكثر من ذلك
 اما بالنسبة ملا جرى عليه  - من طريق عراك عن ايب هريرة ابن املنذر و احلاكم

املسلمون يف زمن عمر و استمروا عليه فرواية اهنم قاموا بعشرين ركعة اقوى من رواية 
اهنم  (اهنم قاموا باحدى عشرة ركعة من حيث االسناد بل قال بعض احلفاظ رواية     

لرب و روى احلافظ ابو   و هم و هو احلافظ ابن عبد ا ) كانوا يقومون باحدى عشرة
ال حّد لعدد (زرعة العراقي يف شرح التقريب و غريه ان الشافعي رضي اهللا عنه قال 

فلعل فيصال اغتر مبا كتبه االلباين   ) ركعات قيام رمضان و ما كان اطول قياما احب اىل 
يف تضعيف رواية ان عمر مجع الناس على عشرين ركعة و ترجيح رواية احدى عشرة 

ط منه كعادته اليت جبل عليها و هي حب اخلالف للناس و التفرد برأيه و و ذلك خب
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 فيصل ليس له املام باحلديث بل متوهم متخيل  
غري املسلمني ليسوا خماطبني بفروع ( ما نصه ]١[مث يذكر فيصل يف نفس اجمللة  

 وِنُدُبْعَي ِلالَّ ِاَسْنِال اْ  َونَِّج الُْتقْلَا َخ َمَو(اهـ و هذا خمالف لقول اهللا تعاىل ) الشريعة
ا َم(قال املفسرون اي اال آلمرهم بالعبادة و خمالف ايضا لقوله تعاىل   ) ٥٦: الذاريات* 
 * نيَ لَِّصُم الَْن ِمُك َنْموا لَالُقَ(و هذا خطاب للكفار ) ٤٢: املدثر*  َرقَ َس ِيفْمكُكَلََس

كفرهم و على ترك و من املعلوم ان الكفار يف اآلخرة حياسبون على ) ٤٣: املدثر
الصالة بترك ادائها مع االسالم النه جيب عليهم الدخول يف االسالم و االلتزام مبا     

 اوجب اهللا و االنتهاء عما هنى اهللا عنه
ال بأس يف اكل   ( ما نصه ]٢[و زاد فيصل يف الفساد فذكر يف اجمللة املذكورة
م اهل كتاب و قد اباح اهللا حلوم املعلبات و لو كانت مصنوعة يف اوروبا او امريكا الهن

لنا طعامهم و تسمي انت عندما تأكل الن الرسول صلّى اهللا عليه و آله و صحبه و   
يسمي هو  ذكر اسم اهللا عليه ام ال ان يأكل منه و    أيدري   سلم اباح ملن يأتيه حلم ال   

جيوز الشروع يف اكله مع الشك يف ذكاته كما نص     اهـ فاجلواب ان اللحم ال ) عليه
امجعوا عليه نقل ذلك القرايف يف كتابه الفروق اما ايراده للحديث     ذلك الفقهاء وعلى

هو  حتريف ملعىن احلديث مع النظر اىل حذف القيد املذكور يف احلديث و   فهو متويه و
ذكر أندري  ان عائشة قالت يا رسول اهللا ان اناسا حديثي عهد بكفر يأتوننا بلحمان ال  

معناه ان هذه   و– رواه البخاري - )مسوا اهللا انتم وكلوا (قال اسم اهللا عليها ام ال؟ ف
ي عهد بكفر اي دخلوا يف االسالم من  اللحوم حالل الهنا مذكاة بايدي مسلمني قريِب

مسوا انتم عند   يضركم انكم مل تعلموا هل مسى اولئك عند ذحبها ام ال و  جديد فال
 .وجوبا اكلها اي ندبا ال

 االعراب و حنوهم حدثنا حممد بن عبيد اهللا قال        و يف البخاري باب ذبيحة 
حدثنا اسامة بن حفص املدين عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي اهللا عنها ان   

                                                 
 ١٦/  ر، ص ١٩٧٠ - السنة الرابعة  -جملة الشهاب العدد الثاين   ) ١(
 ١٦/  ر، ص ١٩٧٤ - السنة السابعة   -جملة الشهاب العدد الثالث و العشرون     ) ٢(
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قوما قالوا للنيب صلّى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم ان قوما يأتونا باللحم ال ندري     
الت و كانوا حديثي عهد  ق)مسوا عليه انتم وكلوه(سم اهللا عليه ام ال فقال أذكر أ

 بالكفر اهـ
و قال احلافظ يف شرحه اخرج الطرباين من حديث ايب سعيد حنوه لكن قال  
اجتهدوا امياهنم اهنم ذحبوها و رجاله ثقات و للطحاوي يف املشكل سأل ناس من 
الصحابة رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم فقالوا اعاريب يأتوننا بلحمان      

انظروا ما حرم اهللا عليكم فامسكوا     ( و مسن ما ندري ما كنه اسالمهم ؟ قال  و جنب
 )عنه و ما سكت عنه فقد عفا لكم عنه و ما كان ربك نسيا اذكروا اسم اهللا عليه

قال املهلب هذا احلديث اصل يف ان التسمية على الذبيحة ال جتب اذ لو كانت واجبة  
 التسمية على االكل ليست فرضا فلما الشترطت على كل حال و قد امجعوا على ان

نابت عن التسمية على الذبح دل على اهنا سنة الن السنة ال تنوب عن الفرض و دل       
هذا على ان االمر يف حديث عدي و ايب ثعلبة حممول على الترتيه من اجل اهنما كانا          

م امر يصيدان على مذهب اجلاهلية فعلمهما النيب صلّى اهللا عليه و آله و صحبه و سل 
الصيد و الذبح فرضه و مندوبه لئال يواقعا شبهة من ذلك و ليأخذا باكمل االمور فيما  
يستقبالن و اما الذين سألوا عن هذه الذبائح فاهنم سألوا عن امر قد وقع و يقع لغريهم   
ليس فيه قدرة على االخذ باالكمل فعرفهم باصل احلل فيه اهـ و بعون اهللا تعاىل قد          

وضوع حقه بالبيان الشايف نصيحة للناس الذين التبس عليهم االمر فحللوا   اوفينا هذا امل
اذا   (للناس ما حرم اهللا أمل يبلغهم قول رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم       

تدري هل قتله  ارسلت سهمك فاصاب الصيد مث وقع يف املاء فال تأكل النك ال      
االصل يف تشديد الفقهاء يف امر اللحم حيث   و هذا احلديث هو  )السهم ام قتله املاء

امجعوا اجملتهدون منهم على ان الشك يف حله حيرمه و مل حيرموا اجلنب و السمن و 
 حنومها بالشك و اهللا املوفق للصواب

فقد مت الغاء نظام الرق الن االسالم    ( ما نصه ]١[و يذكر ايضا يف نفس اجمللة   
                                                 

 ١٦/  ر، ص  ١٩٧١ - السنة اخلامسة  -جملة الشهاب العدد الثاين عشر   ) ١(
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انتهاء هذا املصدر ينتهي نظام الرق و هذا ما  ال يعترف مبصدر للرقيق اال احلرب و ب
 َو(اهـ و هذا منه افتراء على دين اهللا و تكذيب لقوله تعاىل  ) يشجع عليه االسالم

 ِاالَّ َعلَى اَْزَواِجِهْم اَْو َما َملَكَْت اَْيَماُنُهْم فَِانَُّهْم غَْيُر   *الَِّذيَن ُهْم ِلفُُروِجِهْم َحاِفظُونَ 
و لغريها من اآليات و حكم االسترقاق الشرعي ال يبطل     ) ٣٠-٢٩: عارجامل*  َملُوِمَني

اىل يوم القيامة و ان ادعى فيصل و امثاله ذلك و االسالم مل يدع اىل الغاء الرق بل   
رغب يف االعتاق فان اخللفاء الراشدين كلهم كان هلم رقيق فقد كان لعلي بن ايب 

قسم منهم ولدن منه و قسم كن حباىل   طالب رضي اهللا عنه تسع عشرة امة اي رقيقا  
 و كذلك كان االمر يف عهد - رواه البيهقي -و قسم كن حوائل فمات و مل يعتقهن 

االمويني و العباسيني و يف عهد خلفاء بين عثمان ايضا و دعواه هذه فيها ابطال حلكم  
اآلن    يف اهل موريتانيا فاهنم اىل  ) فيصل مولوي (من احكام اهللا تعاىل فماذا يقول   

يتداولون الرقيق من االرث هكذا اعلنت حكومتهم و هذا منذ بضع سنني و مل يوجه 
احد من علماء االسالم اعتراضا و هم فيما بينهم فقهاء على مذهب االمام مالك امنا  
الشرط ان يكون االسترقاق بطريق شرعي اما بطريق الغنيمة باحلرب و اما بطريق   

 للظهار و لليمني و للقتل باالعتاق و هذه االحكام االرث فاهللا تعاىل شرع الكفارة
سارية من حيث احلكم حبيث ان من استطاع ان يكفر عن ظهاره و حنوه باالعتاق   
وجب عليه ذلك و هذا احلكم جار اىل يوم القيامة ال ناسخ لشئ من احكام الشرع 

 عن احلكم   بعد وفاة رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم فهذا رجوع منه    
الشرعي اىل خالفه مث ان فخر الدين الرازي كان له الف جارية و هو من املتأخرين و   

 ليس من املتقدمني و كان فقيها شافعيا مفسرا 
ال جند يف شريعة اهللا عّز وجلّ ما مينع    ( ما نصه ]١[ويذكر فيصل يف عدد آخر 

...) تايل بدء الصيام و هنايته  اعتماد احلساب الفلكي يف تعيني بداية الشهور اهلجرية و بال   
و مبا ان علم الفلك اليوم حيدد مواعيد والدة القمر و امكان رؤيته اوال (مث يتابع فيقول   

ـ ) بالدقائق و الثواين فال مانع من اعتماده النه وسيلة تؤدي اىل املعرفة اليقينية    اه
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فاذا كان املسؤلون املسلمون يف    (مث يقول يف اسفل الصحيفة ما نصه  
يوغوسالفيا قد اعتمدوا طريقة احلساب وجب على مجيع املسلمني هناك ان يلتزموا  

اهـ  قلت و هذا خرق    ...) بذلك و يصوموا يف يوم واحد و يفطروا يف يوم واحد   
لالمجاع و هو ان الفلكيني و املنجمني و احلساب و املؤقتني ال يعتمد قوهلم يف اثبات      

 له ان يصوم فكيف يصح الهل اقليم ان  رمضان و غريه حىت احلاسب لنفسه ليس
و كيف جيب ذلك على مجيع املسلمني حبكم الفلكي و كيف جيب ! يصوموا لقوله ؟

ذلك و قد اختلفوا منذ بضع سنني يف حتديد رمضان على ثالثة آراء بعض قال اول          
يريد فيصل ان يلغي قول   أرمضان االربعاء و بعض قال اخلميس و بعض قال اجلمعة  

صوموا ( صلّى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم يف احلديث الصحيح املشهور      رسول اهللا
 و هذا منصوص عليه يف املذاهب االربعة و غريها ففي كتاب )لرؤيته و افطروا لرؤيته

و ال عربة باملنجم اي ( يف الفقه الشافعي ما نصه ]١[اسىن املطالب شرح روض الطالب
) ١٦: النحل*  ونَُدَتْه َيْم ُهِمْجالنَّ ِبَو(و املراد بآية بقوله فال جيب به الصوم و ال جيوز 
اهـ و يف الكتاب املالكي حاشية الدسوقي على ) االهتداء يف ادلة القبلة و يف السفر

ال يثبت رمضان مبنجم اي بقوله ال يف حق    ( ما نصه ]٢[الشرح الكبري ملختصر خليل
و ان   ( ما نصه ]٣[ي كشاف القناع اهـ و يف الكتاب احلنبل  ) غريه و ال يف حق نفسه

نواه اي صوم يوم الثالثني يف شعبان بال مستند شرعي من رؤية هالله او اكمال شعبان 
او حيلولة غيم او قتر و حنوه كأن صامه حلساب و جنوم و لو كثرت اصابتهما او مع  

اب  اهـ و يف الكت) صحو فبان منه مل جيزئه صومه لعدم استناده ملا يعول عليه شرعا
و ال عربة بقول املؤقتني يف وجوب الصوم على ( ما نصه ]٤[احلنفي حاشية ابن عابدين

جيوز للمنجم ان    ال و.  اليعترب قوهلم باالمجاع - احلنفي  -الناس بل يف كتاب املعراج 

                                                 
 ١/٤١٠اسىن املطالب شرح روض الطالب  ) ١(
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 ٢/٣٠٢كشاف القناع عن منت االقناع ) ٣(
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و منه ما قلناه ان الشارع ال يعتمد احلساب بل الغاه (مث قال ) يعمل حبساب نفسه
انا امة امية  (لرسول الغى االعتماد على احلساب يف الصيام بقوله اهـ  اي ان ا) بالكلية

رواه البخاري و مسلم اي اننا نعتمد على   ) ال نكتب و الحنسب الشهر هكذا و هكذا  
الرؤية او االستكمال و االستكمال حسابه يعود اىل الرؤية و نصوص الشافعية مثل    

ان يصوم لنفسه و قال      ) الفلكياي (ذلك اال ان بعض املتأخرين قالوا جيوز للحاسب    
 بعضهم و ملن صّدقه

فان كان ما افتيت به يا فيصل صوابا فحاول ان تلزم الناس بالصيام يف وقت        
واحد يف كل الدنيا مث انك ما ختجل من حديث رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله وصحبه          

يف زمانه يف احلديث متفق عليه وقد كان   ...)صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته    (وسلم 
العرب حساب اي فلكيون يعتمدون على النجوم و توليد القمر على زعمهم فلم يعلق     
رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم احلكم بذلك بل ترك االمر اىل ما هو   
ُيسٌر يف الدين و هو االعتماد على الرؤية لبدء الصوم و خلتمه فشرع هلم ان منعهم الغيم  

 ينظروا اىل استكمال شعبان ثالثني يوما اي بناء على الرؤية السابقة للهالل  من ذلك ان 
ال جيوز التكلم مع ( و نصه ]١[و من اعجب فتاويه ما ذكره يف نفس اجمللة

البنات من اجل الدعوة اىل االسالم و لو كان الكالم يف حدود احلشمة فالرجل ليس  
النساء لالسالم و باب دعوة الرجال مكلفا اصال بدعوة النساء لالسالم و باب دعوة 

مفتوح مل يغلق و حجة تبليغ الدعوة للنساء مدخل كبري من مداخل الشيطان قد يؤدي      
 ما نصه  ]٢[اهـ و يقول يف عدد آخر) بصاحبه اىل اخلروج من الدعوة و من االسالم 

و يقول يف عدد آخر ما   ) فالرجل حيثما وجد ليس مكلفا بدعوة النساء لالسالم(...
االختالط مع النساء غري جائز اال لضرورة و عند التزام النساء باللباس الشرعي و  (نصه 

 اهـ و هذا الكالم خمالف لدين   ]٣[)املقصود باالختالط اجللسة املشتركة و التحادث  
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) ال جيوز للمرأة ان ختتلط بالرجال  (اهللا فقد ذكر النووي يف اجملموع رادا على من قال  
ن املنذر و غريه االمجاع على اهنا لو حضرت و صلّت اجلمعة جاز   ما نصه و قد نقل اب 

و قد ثبتت االحاديث الصحيحة املستفيضة ان النساء كّن يصلني خلف رسول اهللا  
صلّى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم يف مسجده خلف الرجال اي من دون ان تكون    

)  اماء اهللا مساجد اهللاال متنعوا ( حلديث -ستارة بني صفوف الرجال و صفوف النساء 
اهـ و قال ابن حجر   ) و الن اختالط الرجال بالنساء اذا مل يكن خلوة ليس حبرام   

و كذلك ذكر ذلك ) اخللطة احملرمة هي التضام و التالصق (اهليتمي يف الفتاوى الكربى 
 امحد بن حيىي الونشريسي يف املعيار ان احملرم هو التالصق و مرادهم التضام املتعمد اما

غري املتعمد فال امث فيه كما حيصل يف املطاف و عند رمي اجلمرات و جاء يف املوطأ انه         
ال بأس (سئل مالك هل جيوز ان يأكل الرجل و زوجته مع رجل آخر فقال مالك 

اهـ فاذا كان جلوسها مع زوجها  ) بذلك اذا كان ذلك على ما يعرف من امر الناس
سها يف جملس تتعلم فيه امور دينها تتلقى فيه من و رجل اجنيب للطعام جائزا فكيف جبلو

رجل و قد ثبت يف الصحيح ان الرجال كانوا يسألون عائشة عن االحكام و االحاديث    
 و من املعروف ان العديد من احملدثات  ]١[مشافهة ذكر ذلك احلافظ العسقالين و غريه

جال فقد اخذ احلافظ   يف املاضي خترجن على العديد من احلفاظ و احملدثني مث حدثن الر   
 ابن عساكر افضل احملدثني بالشام يف زمانه عن الف رجل و ثالمثائة امرأة

مث يكفي يف الرد عليه ما رواه االمام ابن املنذر يف كتابه االوسط عن انس انه  
قدمنا مع ايب موسى االشعري فصلى بنا العصر يف املربد مث جلسنا اىل مسجد  (قال 

و ) ن شعبة يصلي بالناس و الرجال و النساء خمتلطون فصلينا معه  اجلامع فاذا املغرية ب
كن النساء يؤمرن يف عهد (يكفي ايضا ما رواه ابن حبان عن سهل بن سعد قال 

رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و صحبه و سلم ان ال يرفعن رؤسهن حىت يأخذ        
 الاي من ضيق ازر الرج) الرجال مقاعدهم من االرض من ضيق الثياب 

و االدلة من السنة وفرية تضيق هذه االوراق عن ذكرها و سردها و اقوال     
                                                 

 ٢٣/٢٠٥ التفسري الكبري للرازي    ٣/١٤٠تلخيص احلبري ) ١(
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العلماء و نصوصهم غزيرة موجودة يف بطون الكتب و هبذا يبطل ادعاؤه ايضا ان املرأة 
 اذا - على زعمه - وان املرأة ]١[املسلمة جيب ان تتعلم يف مدارس خاصة بالنساء  

 وجود حمرم هلا او رفيقة ال تسلم من االمث لكن      تعلمت قيادة السيارة من رجل اجنيب مع  
 .]٢[اقل ذنبا بكثري من عدم وجود اي منهما  

فيا عجبا كيف ساغ له جعل تعليم الرجال للنساء مدخال خلروج املسلم من 
 !االسالم حبسب زعمه و مل ير تكفري ساب اهللا تعاىل فهل هذا من دين االسالم ؟ 

مدلسون ان عددا من النساء املنتسبات  ان مجاعة حزب االخوان دو مما يؤك
اليهم يتلقني احملاضرات يف اجلامعات من استاذ اجنيب و قد يكون هذا االستاذ ينتسب      
اىل حزب االخوان ايضا فكأهنم يبيحون النفسهم ما حيرمون على غريهم و كفاهم هذا       

 خزيا
أة حرام ممنوع سواء  مث ان النظر اىل املر( ما نصه ]٣[و يذكر فيصل مولوي يف نفس اجمللة

كان بشهوة او بغري شهوة الن النصوص اليت تدل على ذلك ال حتصر النظر املمنوع مبا  
مل ) ٣٠: النور * ْمِهاِرَصْب اَْنوا ِمضُُّغ َيَنيِنِمْؤُملْ لِ لْقُ(كانت معه شهوة فاآلية الكرمية  

ط و اذا كان بغري يفهم احد من املفسرين و الفقهاء منها ان ميتنعوا عن النظر بشهوة فق
ان النظرة الثانية او استمرار النظرة ( ما نصه ]٤[و يقول يف عدد آخر) شهوة فهو مباح

 اهـ) االوىل سواء كانت بشهوة او بغري شهوة جيب التحرز منها الهنا غري جائزة
فالعجب من رجل تزّيا بزي اهل العلم و تصدر مبنصب قاض يفيت للناس فانا     

 ففي اية كتب ذكر املفسرون و الفقهاء ما ادعاه غاب عنه ان     نطالبه ان يظهر دليال 
عورة املرأة امام الرجل االجنيب مجيع بدهنا سوى وجهها و كفيها امجاعا نقل ذلك 
احلافظ املفسر ابن جرير الطربي يف تفسريه فيجوز هلا ان تكشف عن وجهها و على 

                                                 
 ١٦/  ر، ص ١٩٧٣ - السنة السابعة   -جملة الشهاب العدد الثامن   ) ١(
 املرجع السابق) ٢(
 ١٦/  ر، ص ١٩٧٠ - السنة الرابعة  -الشهاب العدد الثالث    جملة ) ٣(
 ١٦/  ر، ص ١٩٧٠ - السنة الرابعة  -جملة الشهاب العدد احلادي عشر  ) ٤(
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هليتمي يف كتابيه الفتاوى الرجال غض بصرهم و قد نقل هذا االمجاع ايضا ابن حجر ا
 ففي االول ما نصه  ]٢[ و حاشية شرح االيضاح على مناسك احلج للنووي]١[الكربى

و حاصل مذهبنا ان امام احلرمني نقل االمجاع على جواز خروج املرأة سافرة الوجه و   (
انه جيوز هلا كشف وجهها امجاعا و على (اهـ و يف الثاين ) على الرجال غض البصر

غض البصر و ال ينافيه االمجاع على اهنا تؤمر بستره النه ال يلزم من امرها       الرجال 
 اهـ) بذلك للمصلحة العامة وجوبه

مث ان ادعاءه ان النظر اىل املرأة ممنوع مطلقا سواء كان بشهوة او بغري شهوة 
غري صحيح بل املنصوص عليه ان نظر الرجل اىل وجه املرأة االجنبية ان كان بشهوة 

ليه اما بغري شهوة فال حيرم و هذا هو املشهور و الظاهر بني علماء االسالم على حرام ع
اختالف مذاهبهم و يدل لذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس و اال فكيف يتعامل مع 
املرأة يف الشهادة و البيع و الشراء و التداوي و العالج و التعلم و التعليم و غري ذلك مث  

 اما مطلقا لكان عليها ستر وجهها فرضا الزما االّ عند حمارمهالو كان نظره اليها حر
مث ان يف البخاري باب عظة االمام النساء و فيه باب هل جيعل للنساء يوم  

صبهاين قال مسعت ابا  على حدة يف العلم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثين ابن اال
يب صلّى اهللا عليه و آله و    صاحل ذكوان حيدث عن ايب سعيد اخلدري قالت النساء للن   

صحبه و سلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه 
ما منكن امرأة تقدم ثالثة من ولدها اال كان         (فوعظهن و امرهن فكان فيما قال هلن  

 .)و اثنتني( فقالت امرأة و اثنتني ؟ فقال  )هلا حجابا من النار  
ال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرمحن بن     حدثنا حممد بن بشار ق  

االصبهاين عن ذكوان عن ايب سعيد اخلدري عن النيب صلّى اهللا عليه و آله و صحبه و 
ثالثة  (سلم هبذا و عن عبد الرمحن بن االصبهاين قال مسعت ابا حازم عن ايب هريرة قال   

 .)مل يبلغوا احلنث
                                                 

 ١/١٩٩الفتاوى الكربى   ) ١(
 ٢٧٦، ١٧٨/ حاشية شرح االيضاح على مناسك احلج ص ) ٢(
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ر منكر نبوة آدم بل افىت له بانه غري مرتد  و آخر ما بلغنا من فتاويه انه مل يكف
و هاك نص العبارة و مبا ان هذه احملكمة ترى بعد اصرار املستأنف على اقواله ان نبوة     
آدم عليه السالم و ان كانت ثابتة عندها و عند مجهور العلماء بيقني اال اهنا مل تثبت  

 ينعقد عليها االمجاع باملعىن  بنص صريح قطعي يف القرآن الكرمي او السنة املتواترة و مل 
االصويل الذي يكفر جاحده و ان انعقد امجاع اجلمهور عليها و ليست من املعلوم من    
الدين بالضرورة اذ مل ينعقد عليها امجاع و هي حتتاج اىل تأمل و استدالل و مبا ان     

ييد  املستأنف مل يكذب آية صرحية و ال حديثا صحيحا بل تأول اآليات و االحاديث لتأ  
اهـ علما ان فيصل مولوي ) عقيدته اخلاطئة و املتأول ال يعترب كافرا و ان كان خمطئا 

قد حكم قبل هذا مبا خيالف هذا النص و االدلة على نبوة آدم كثرية و املسئلة جممع          
 ]١[عليها نقل ذلك االستاذ احملدث ابو منصور التميمي البغدادي يف كتابه اصول الدين     

باب من االمجاع من ( حتت عنوان ]٢[كتابه مراتب االمجاعوكذلك ابن حزم يف 
اهـ و هذه املسئلة ليست مسئلة خالفية و ال    ) االعتقادات يكفر من خالفه بامجاع

عربة خبالف غري اجملتهد ممن خالف من اهل العصر املنصرم القرن الرابع عشر و الذي  
 يليه 

 آدم او غريه من و كالم ابن حزم يفيد االمجاع على كفر من ينكر نبوة  
االنبياء املذكورين يف القرآن و نقل ايضا هذا االمجاع القاضي عياض املالكي يف كتابه     
الشفاء و يف باب الردة من كتب الفقه االسالمي يف املذاهب االربعة و ال سيما يف 

 كتب الفقه احلنفي التنصيص على هذا احلكم  
هاب النجار و حممود شلتوت مث اعتماد منكر نبوة آدم يف كتابه على عبد الو    

عبد الوهاب ( و هو يعرفهما معرفة جيدة ]٣[قال عصرينا الشيخ عبد اهللا الغماري عنهما
النجار ليس من علماء االزهر و قد اساء يف قصص االنبياء اساءة بالغة حيث ذكر  

                                                 
 ١٥٩ و ١٥٧/ اصول الدين ص  ) ١(
 ١٧٣/ مراتب االمجاع ص ) ٢(
 ٧٦/ اد اجلاهل الغوي ص ارش) ٣(
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االحاديث الصحيحة و اتبعها باالستهزاء و التهكم و هو يعرف اهنا يف الصحيحني و 
د شلتوت غرميه يف االبتداع فقد طرده فضيلة الشيخ حممد االمخائي الظواهري من حممو

و ممن رد عليه فضيلة ... االزهر البتداعه و شذوذه حىت عاد اىل االزهر يف عهد املراغي
الشيخ حممد اخلضر حسني شيخ االزهر رمحه اهللا و الشيخ حممد زاهد الكوثري و   

و يتابع الغماري كالمه فيقول مث     ...  رمحهما اهللالشيخ حممد امساعيل عبد رب النيب  
االمجاع على نبوة آدم عليه السالم هو امجاع االمة كلها حكاه ابن حزم و ال جتد  
مسلما انكرها او شك فيها و هذه كتب التفسري و كتب العقائد و كتب احلديث و   

ذا املرتد ان   كتب الفقه االسالمي كلها تنص على نبوة آدم عليه السالم فيجب على ه       
 اهـ) يعلن توبته عن ردته 

مث االمجاع دليل قطعي اقوى من حديث اآلحاد فاملسئلة اجملمع عليها منكرها  
كافر اذا كانت معلومة من الدين حىت اهل الكتاب يقولون ان آدم نيب اما املالحدة فهم      

صرين و الذين انكروا يف هذه املسئلة فهل ينقض االمجاع بكالم هؤالء الكتاب املعا  
يقول الشيخ الغماري يف مقدمة كتابه الذي الّفه يف الرد على منكر نبوة آدم ملا وقع 

 اىل وجوب ]١[ارشاد اجلاهل الغوي(و بعد فهذا جزء مسيته (كتابه بني يديه ما نصه  
محلين على كتابته ما بلغين عن بعض اجلهلة انه انكر نبوة هذا النيب   ) اعتقاد ان آدم نيب

رسول املعلم بدعوى انه مل جيد يف القرآن الكرمي تصرحيا بنبوته و هذا جهل  املكلم و ال
ال يعذر فيه النه انكر ما امجع عليه املسلمون من نبوة آدم عليه الصالة و السالم و هو        
معلوم ضرورة من دين االسالم فخرج بانكاره مجاعة املسلمني و انضم اىل زمرة       

ي يظهر انه انكر نبوة آدم عنادا و احلادا النه ملا قيل له    الكافرين عياذا باهللا تعاىل و الذ 
ان اهللا  (ان اهللا كلم آدم اجاب ان اهللا كلم ابليس ايضا و قيل له ان اهللا تعاىل يقول   

 و هذا الكالم منه يدل على    )و اصطفاك( اجاب و قال اهللا ملرمي   )اصطفى آدم و نوحا 
ث فتنة بني املسلمني و كيف يكون  انه ليس خملصا يف حبثه و لكنه ملحد يريد احدا 

خملصا من يعارض كالم اهللا آلدم بالوحي و التشريع بكالمه البليس باللعن و االبعاد و     
                                                 

 ٦٠ - ٥٨/ ارشاد اجلاهل الغوي ص ) ١(
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يكون   احملكمة اليت قبلت عذره اخطأت خطأ كبريا فاحشا الن جهله يف هذه املسئلة ال   
ال شك و  عذرا مقبوال كما تقرر يف كتب الفقه االسالمي فهذا اجلاهل العنيد مرتد ب  

زوجته بانت منه مبجرد ردته و ال جيوز رجوعها اليه حىت يعلن توبته و يصرح بانه         
يعتقد ما يعتقده املسلمون ان آدم عليه الصالة و السالم نيب رسول فان فعل هذا حيكم         
باسالمه واالّ فهو مرتد ال حظ له يف دين االسالم هذا حكم املسلمني يف هذا اجلاهل 

 اهـ) املغرور
مقتضى ما حصل منك من حترمي دعوة الرجال البنات اىل الدين ما ذكرته مث 

انت يف بعض اعداد اجمللة نقال عن الشيخ حسن البنا ان الذي ينكر امرا معلوما من 
الدين بالضرورة يكفر و هذا احلكم يشمله الن دعوة الرجال للبنات اىل الدين جوازه       

ال املسروق او غريه من املال احملرم على معلوم من الدين بالضرورة و كذلك حرمة امل
االول و الثاين و الثالث و من بعدهم بشرط علم كل حبال هذا املال و مصدره فهو  
ايضا حرمته معلومة من الدين بالضرورة قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله و صحبه و     

 - الدارقطين  رواه البيهقي و- )ال حيل مال امرئ مسلم االّ عن طيب نفس منه(سلم 
كذلك قولك بتحرمي االسترقاق الشرعي الن السلف و اخللف اخلواص منهم و العوام     

 يعتقدون جوازه
فارجع عن ذلك و تب اىل اهللا مبا جيب التوبة منه يف هذه القضية هذا من  

حاسبوا انفسكم قبل   ( و قد قال بعض السلف  بنصيحتنا لك و اىل اهللا املرجع و املآ 
ليس وراء كتابتنا هذه االّ التحذير الشرعي و ازالة املنكر و اهللا العليم   و ) ان حتاسبوا

 بالضمائر و النوايا
فيا ايها القارئ انظر اىل عدد قليل من فتاوى فيصل مولوي الذي لقبه مجاعته 

 بفقيه احلزب او فقيه اجلماعة و لو اردنا حصرها جلاءت يف جملد  
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