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خمسون دليال على بطالن دعاء غير  

 اهلل
 تأليف : ماجد بن سليمان الرسي

 

 هـ 4141مجادى األوىل 



 مقدمة

 مقدمة

 :أما بعدلسالم على من ال نيب بعده ، احلند هلل وحده ، والصالة وا
وما خلقت اجلن واإلنس قال تعاىل  ،وال يشركوا بو شيئا وحده يعبدوه  فإن الغاية اليت من أجلها خلق اهلل اجلن واإلنس ىي أن

 .نال الباطنة والظاىرةكل ما حيبو اهلل ويرضاه ، من األقوال واألعتشنل   والعبادة،  إال ليعبدون
فالصالة والزكاة والصيام واحلج وصدق احلديث وأداء األمانة وبرر الوالردين وصرلة األرحرام والوفراء برالعهود واألمرر برادلعرو  والنهري »

البهررا ل ، إىل اإلحسرران ، و  وادلنلررو يل رررررررررعررن ادلن ررر وجهرراد ال ملررار وادلنررافقن ، واإلحسرران إىل اجلررار واليبرريل وادلس رررن وابررن السب
 والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. 

،  بقضرا ووكذلك حب اهلل ورسرولو ، وخشرية اهلل واإلنابرة إليرو ، وإخرالي الردين لرو ، والصر  حل نرو ، والشر ر لنعنبرو ، والرضرا 
 1.« أيضااوالبوكل عليو ، والرجاء لرمحبو ، واخلو  من عذابو ، وأمثال ذلك ؛ ىي من العبادة هلل

وضد العبادة الشر  يف عبادة اهلل ، بأن جيعل اإلنسان هلل شري ا يعبده كنا يعبد اهلل ، وخيافو كنا خيا  اهلل ، ويبقررب إليو بشيء 
 .من العبادات كنا يبقرب هلل ، من دعاء وصالة أو ذبح أو نذر أو غري ذلك

وبيان وجوه بطالن دعاء غري اهلل العقلية لغري اهلل ، الدعاء  وال الم يف ىذا البحث ادلخبصر منصب على مسألة صر  عبادة
 النبري رّن اهلل بالذكر يف كثري من اآليات ، وب   اعبادة جليلة ، قد خصهوقبل البدء يف مناقشة ىذه ادلسألة أقول إن الدعاء والنقلية ، 

 ك جتد فإن،  ّر  الناس فيها بن اهلل وبن خلقوإال أنو من أكثر العبادات اليت ش،  ةيف كثري من األحاديث الصحيح اشرفه- 
الصاحلن ، كنن  وأاألنبرياء دعاء غري اهلل ، سواءا كانوا من ممن ينبسب إىل اإلسالم قد وقعوا يف  اكثري  -مع األسف الشديد 

، ص رزقي رنقيا بدوي مدد مدد ، أو: أش و إليك  :أو، يالين أش و إليك ذنوبري ريا عبد القادر اجل: ، أوأغثين يا نيب اهلل  :يقول
 :أنا نرزيلك ، أنا ضيملك ، أنا جار  ، أو :أو يقول ،أش و إليك فالنا الذي ظلنين قلة الولد ، أو: دو علي ، أو ررررررط العأو تسل  

ثر : يا جاه حمند ، يا ست نمليسة ارزقين الولد ، أو قول القا ل إذا ع :أنت خري معاذ يسبعاذ بو ، أو :أنت جتري من يسبجري ، أو
وبعضهل ي بب على أوراق ويعلقها  ،غري اهلل وتوجو ودعاء لوحنو ذلك من األقوال اليت فيها تعلق ، خ فالن ريا سيدي الشي :أو، 

أنو قد  وما يدري ادلس ن بذلك احملضر ليغيثو!ادلقبورين مث يذىب إىل أحد ، أنو اسبجار بملالن  اعند القبور ، أو ي بب حمضر 
 .، وإن صلى وصام وزعل أنو مسللبدعا و ذلك ادليت اإلسالم من عنقو  خلع بملعلو ىذا ربقة

ونة للعاقل وتذكرة رعنقلية وعقلية على بطالن دعاء غري اهلل ، لعلها ت ون م  من أدلة  نقلوما يسر اهلل  نقلت؛  ريقاتىذه الو  ويف 
ىل طرق الشر  والضالل ، واهلل أعلل ، نا وإياا إلخالي العنل هلل وحده ، وأن جينبادلسلنن مجيعو  ناواهلل أسأل أن يوفقللجاىل ، 

 .كثرياتسلينا  ل وسل  ، وصلى اهلل على نبينا حمند  وآلو وصحبو 

 ىجري 1414الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاين ،  صبح الثالثاء،  وكببو ، ماجد بن سلينان الرسي

 66500060560901ىاتف : 

 ة العربية السعوديةادلنل 
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 مواضيع الكتاب فهرست

 فهرست

  مقدمة 

  تأصيل 

o مكانة الدعاء بٌن سائر العبادات 

o فصل يف األمر بدعاء اهلل وحده والنهي عن دعاء غًنه 

 فصل يف بيان الوجوه اخلمسٌن لبطالن دعاء غًن اهلل 

o الوجو األول: أن اهلل سبحانو أمر بأن تصرف العبادات كلها لو وحده ، الدعاء وغًنه ، فمن صرف شيئًا منها لغًن اهلل 
 على سبيل ادلشاركة أو االستقالل فقد أشرك باهلل العظيم 

o  الوجو الثاين: أن القرآن والسنة قد خصا الدعاء بتأكيد اإلخالص فيو ، والنهي عن صرفو لغًن اهلل 

o  أنو ال يستحق العبادة غًن اهلل بالوجو الثالث: أن اهلل وادلالئكة وأويل العلم شهدوا 

o هلل شرك أكرب مهما كانت ذريعتو الوجو الرابع: أن دعاء غًن ا 

o وىي عبادة اهلل وحده، أن عبادة غًن اهلل احنراف عن الفطرة اليت خلق اهلل الناس عليها : الوجو اخلامس 

o  الوجو السادس: أن ىذا الفعل ىو ِفْعَل ادلشركٌن الذين بعث فيهم الرسول سواء بسواء 

o ولَـَفعلو ،  -ن ذلك ـــتعاىل اهلل ع –وابًا ألَمر بو اهلل ــــاحلٌن لو كان صــــاء والصــــاء غًن اهلل من األنبـيـــالوجو السابع: أنَّ دع
 وصحابُتو رضي اهلل عنهم النبـي 

o الوجو الثامن: أن الذي يتوجو إىل غًن اهلل بالعبادة والدعاء قد ساوى ىذا ادلعبود باهلل عز وجل يف احلب والتعظيم 

o ل ال يقبل عماًل دخلو الرياء ، ألنو سبحانو وتعاىل غين عن أن يكون لو شريك ، فيكون الوجو التاسع: أن اهلل عز وج
 الشرك يف الدعاء مردود أيضا ، ألن باهبما واحد ، وىو التقرب للمخلوقٌن
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o الوجو العاشر: أن اهلل قد صرّح يف كتابو بأنو ال يستجيب الدعاء إال اهلل وحده ، فوجب اإلميان بذلك 

o  عشر: تصريح اهلل بأن دعاء غًنه باطل ، ويف ىذا كفاية وشفاء دلن أراد احلقالوجو احلادي 

o الوجو الثاين عشر: أن اهلل قد حكم على من دعا غًنه أنو ال أضل منو 

o  الوجو الثالث عشر: أن ترك دعاء اهلل من أسبـاب غضب اهلل ، ىذا إذا كان الداعي ال يدعو غًن اهلل إذا دعا ، فكيف مبن
 هلل إذا دعا؟ يدعو غًن ا

o الوجو الرابع عشر: أن اهلل توعد من دعا غًنه بالنار 

o  ُون بأن اهلل تعاىل وحده ىو الرب اخلالق الذي بـيده ملكوت  ر  ـــقِ ــــالوجو اخلامس عشر: أن الذين يدعون األنبـياء والصاحلٌن ي
 عاء من أعظم أنواع العبادةكل شئ ، وىذا يستلزم أن يوحِّدوه بالعبادة كما وحَّدوه بالربوبـية ، والد

o الوجو السادس عشر: أن تلك ادلعبودات اليت ُتدعى من دون اهلل عاجزة من جهة العلم 

o الوجو السابع عشر: أن تلك ادلعبودات اليت تدعى من دون اهلل عاجزة من جهة القدرة 

o كالوجو الثامن عشر: أن تلك ادلعبودات اليت تدعى من دون اهلل عاجزة من جهة الـُمل 

o الوجو التاسع عشر: أن تلك ادلعبودات اليت تدعى من دون اهلل عاجزة من جهة اخللق 

o الوجو العشرون: أن تلك ادلعبودات اليت تدعى من دون اهلل عاجزة من جهة التدبًن 

o  :عاجزة من جهة الرزقأن تلك ادلعبودات الوجو احلادي والعشرين 

o  تعبد من دون اهلل أو مع اهلل ال تدوم لعابديها ، بل ستفىن وتـندثر يف  والعشرون: أن تلك ادلعبودات اليت الثاينالوجو
 األرض ، وىذا من وجوه عجزىا ، فدل ىذا على بطالن عبادهتا ، إذ لو كانت عبادهتا حقا لدامت!

o  ها ، سواء  والعشرون: أن الكتاب والسنة ينصان على أن ادليت ليس لو اتصال بالدنيا البتة ، بل ىو غافل عن ثلالثاالوجو
 ؟!جييب الطلبات ويقضي احلاجاتأن َمن ىذه حالو يقدر كانت روحو يف عليٌن أو كانت يف سجٌن ، فكيف 
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o  الوجو الرابع والعشرون: أن مقتضى ِفـعل الذين يدعون غًن اهلل من ادلوتى أو اجلمادات أهنم يعتقدون أن ادلوتى يف مرتبة
لـمَّا ماتوا شرعوا يف دعائهم ، وىذا فعوهنم إذ كانوا أحياء ، يدمل ي -ب يف الغال –أعلى من مرتبة األحياء ، لكوهنم 

 سلالف دلا دل عليو الشرع والعقل والفطرة السليمة من أن األحياء يف مرتبة أعلى من مرتبة األموات

o  ؤون منهم ، سواء الوجو اخلامس والعشرون: أن الذين يُعبدون من دون اهلل سيخذلون من كانوا يعبدوهنم يوم القيامة ويترب
 الراضٌن منهم بعبادهتم أم غًن الراضٌن

o الوجو السادس والعشرون: ما قصو اهلل علينا يف القرآن من اعرتاف الكفار وىم يف النار بأن دعاءىم لغًن اهلل ليس بشيء 

o  :علم باهلل عز وجل يف صفة السمع وال ممضاىاهتيلزم منو دعاء أصحاب القبور  أنالوجو السابع والعشرين 

o أن ادلخلوقات ال تستوي مع بعضها البعض ، فكيف يصح مساواهتا خبالقها وىو اهلل عز وجل :الوجو الثامن والعشرون 

o الدعاء لغًن اهلل يتضمنهاأن دعاء غًن اهلل يستلزم صرف عبادات أخرى  :الوجو التاسع والعشرون 

o من دون اهلل  يف أولئك ادلدعوِّينيو ، وىو اعتقاد الربوبية أن دعاء غًن اهلل زلرٌم بالنظر إىل ما أدى إل :الوجو الثالثون
 مع اهلل استقالال أو مشاركةً 

o صرف ذلم الناس شيئا من أن األنبـياء ومن تبعهم على احلق من الصاحلٌن ال يرضون بأن يُ  :الوجو احلادي والثالثون
 العبادات ، ال يف حياهتم وال بعد شلاهتم 

o  أن الرسول  :والثالثونالثاين الوجو   أو أشرك كان ينهى الناس عن رلرد ادلبالغة يف مدحو وتعظيمو ، فكيف مبن أشركو
 ؟!مع اهلل يف الدعاءغًنه 

o  والثالثون: أن أولئك ادلدعوين من األنبـياء والصاحلٌن وادلالئكة ىم أنفسهم عبـيد هلل يتقربون إىل اهلل الثالث الوجو
 فإنو ال يستحق أن يُعبد أو يَتقرب الناس إليو هللباألعمال الصاحلة ، ومن كان عبدا 

o  ألحياء ، بدعائهم واالستغفار أن أولئك ادلدعوين من األنبـياء والصاحلٌن ىم أنفسهم زلتاجون ل :والثالثونالرابع الوجو
 ، ألن ادليت قد انقطع عملوذلم



 مواضيع الكتاب فهرست

o ومن وجوه بطالن دعاء ادلوتى أن النيب  :الوجو اخلامس والثالثون مل يسألو شيئا من األمور الدنيوية ، وفضَّلو  مدح من
السؤال اجلائز شلا يقدر عليو ، وعلمهم ترك سؤال الناس لًنبيهم على دتام التعلق  على من سألو ، بل ذم كثًنًا شلن سألو

 أو لغًنه بطلب احلاجات اليت ال يقدر عليها إال رب العادلٌن؟ لنيب باهلل وحده ، فماذا يقال دلن توجو ل

o ومن األدلة على بطالن دعاء غًن اهلل أن العبد كلما كان أكثر توحيدا وذاًل هلل وافتقارًا إليو كان السادس والثالثونلوجو ا :
 أعز لو وأعظم لقدره

o  ـــــوالثالثون: اعتزال األنبياء دلن وقعوا يف دعاء غًن اهلل ولو كان الفاعل لذلك أقالسابع الوجو على ، فدل ىذا رب قريب ـــ
 ىذ الفعل ونكارتو طالنب

o  اهلل ال يكون إال بعبادتو عبادة خالصة نِعم شكرِه على نعمو ، وشكرُ مُ ـأن من حق ال :والثالثونالثامن الوجو 

o  علو كفر ؛ أنو دلا جحدت بعض أحياء العرب فريضة والثالثون: وشلا يدل على بطالن دعاء غًن اهلل وأن فِ  التاسعالوجو
قاتلهم أبو بكر رضي اهلل عنو قتال ردة ، فكيف لو رأى من يقول جبواز صرف لب العبادة  الزكاة بعد وفاة النيب 

 ؟لغًن اهلل –وىو الدعاء  –خالصها و 

o  تفاض عن النيب ـأن دعاء ادليت والتوجو إليو أشد من رلرد اختاذ قبور األنبياء مساجد ، وقد ثبت بل اس األربعون:الوجو
 ون عندىا ويدعون اهلل تعاىل ، فإذا كان من اختذىا مسجدا ل  صَ نبياء مساجد ، أي يُ أنو لعن الذين يتخذون قبور األ

فيها ملعونا ؛ فالذي يقصدىا ليدعو غًن اهلل فيها ، ويتضرع فيها لغًن اهلل ، وخيضع وخيشع  هُيصلِّي فيو هلل تعاىل ويدعو 
 دعاء اهلل باللعنة ، وىذا من دالئل بطالنِ  فيها لغًن اهلل أحق  

o أنو ال يستقيم أن يكون للعبد أكثر من سيد ميلكو ، ألن أوامر ونواىي السادة ستختلف عليو ،  :األربعونو احلادي لوجو ا
 ال يستقيم أن يكون لو أكثر من إلـٰو يعبدهأن فمن باب أوىل 

o  يف يرضى على اهلل أن أن اإلنسان ال يرضى على نفسو أن يشاركو أحد من عبيده فيما ميلكو ، فك :واألربعون الثاينالوجو
 يشاركو أحد من عبـيده فيما يستحقو من خالص حقو ، وىو عبادتو وحده ال شريك لو؟

o ح إال بإفراد اهلل جبميع العبادات ، السيما الدعاء ، وإذا تعلق بغًن اهلل وأحبو أن القلوب ال تصلُ  :واألربعون لثالوجو الثا
 فوق احلد الشرعي ضره ذلك
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o أن فاعلي ذلك ليسوا واثقٌن وال مطمئنٌن دلا يفعلونو وال ثابتٌن عليو ، فرتاىم يتنقلون بٌن  :عونالوجو الرابع واألرب
 معبوداهتم ، فتارًة يدعون ميتاً ، وتارًة يدعون ميتاً آخر

o ع إذا عان ما تـنقطرَ أن زلبة العابد دلعبوده الذي يعبده من دون اهلل ليست إال زلبة مؤقتة ، سَ  :الوجو اخلامس واألربعون
 انتقل إىل معبودات أخرى ، أو تعرضت تلك اآلذلة إىل الفناء واإلندثار ، أما العابد هلل وحده فيحب اهلل دائما

o الوجو السادس واألربعون: أن األمور العظيمة كإنزال الغيث وكشف العذاب ال حتصل إال بدعاء اهلل وحده 

o إمنا يُستجاب ذلم يف النادر ، والغالب ختلف اإلجابة أن الذين يدعون أصحاب القبور :الوجو السابع واألربعون 

o إنكار واستغراب بعض الكفار ِلما يفعلو عبَّاد القبور عندىا من دعائها والتقرب ذلا :الوجو الثامن واألربعون 

o علق بعمارة يف أمور مهمة تتاإلسالمية فو تعظيم القبور واألضرحة من أثر سيء على األمة ما خلَّ  :الوجو التاسع واألربعون
 األرض

o  ، الوجو اخلمسون: أن عمدة من يدعون غًن اهلل إما شبهات حديثية ، كأحاديث ضعيفة أو مكذوبة ، أو شبهات عقلية
 أصولو يفأو جتارب وضعية ، أو قصص أو حكايات أو منامات ، وىذه كلها ال يُعتمد عليها ال يف فروع الدين وال 

o  قد حرم نفسو من فرح اهلل بإقبالو إليو ، وانطراحو بـٌن يديو ، بدعائو  الداعي لغًن اهللالوجو احلادي واخلمسون واألخًن: أن
 مباشرة ، واستعاض عن ىذا باالنطراح بٌن يدي سللوق مثلو

 نتيجة البحث 



 تأصيالت علمية

 الدعاء عبادة، تأصيل 

 مكانة الدعاء بين سائر العبادات
شرفها يف كثَت من األحاديث  النبـي ن ــيَّـوبالدعاء عبادة جليلة ، قد خصها اهلل بالذكر يف كثَت من اآليات ، 

يستحيـي إذا رفع  كريٌ   ـي  ي  ـــإن اهلل ح   :قال عن النبـي رضي اهلل عنو فمنها حديث سلمان الفارسي ، الصحيحة 
 1.الرجل إليو يديو أن يردمها صفراً خائبتُت

 2.القضاء إال الدعاء د  : ال ير   وقال رسول اهلل 
 3.: ليس شيء أكرم على اهلل تعاىل من الدعاء وقال رسول اهلل 

ادعوين وقال ربكم ، وقرأ  الدعاء ىو العبادة:  بتعظيم شأن الدعاء يف قولو  وقد جاء تصريح النبـي 
 .4داخرينإىل قولو  أستجب لكم

اظتراد بو التنبيو كال ؛ بل أن الدعاء يضم رتيع أنواع العبادات ،  دبعٌت ، العبادة يف الدعاء ليس حْصرا كليا  وح ْصر  
،  5حج عرفة(ـ: )ال قولو ـ، وىو ك وركنها األعظم هاعلى ع ـظم الدعاء وشرف مكانتو ، وأنو ل ب  العبادة وخالص  

 .6: )الدين النصيحة( وقولو 
لوا بذلك إىل جواز صرف  يف كون الدعاء عب الناسك بعض وقد شكَّ  م مردود ـزعىذا الو لغَت اهلل ، و ادة ، ليص 
من دون اهلل ظتا جاءين البـينات  تدعونالذين  أعبدقل إين هنيت أن فقد شتى اهلل الدعاء عبادًة يف قولو عليهم ، 
سيدخلون جهنم  عبادتيستجب لكم إن الذين يستكربون عن أ ادعونيوقال ربكم ، وقال تعاىل  من ربـي
 .الدعاء بالعبـادة يف اآليتُت ، فدل ذلك على ع ظم شأنو اهلل   ف  ص  و  ــف  أي أذالء ، ،  داخرين

ؼتلصُت لو الدين فلما ؾتاىم إىل الرب وا اهلل ع  فإذا ركبوا يف الفلك د  شتى اهلل الدعاء ديًنا كما يف قولو تعاىل  كما
إذا ىم يشركون

7 . 

                                              

 ( ، وصححو األلباين.3556رواه الًتمذي ) 1
 (.154« )الصحيحة»( ، عن سلمان الفارسي رضي اهلل عنو ، وحسنو األلباين ، انظر 2139رواه الًتمذي ) 2
 ( ، عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو ، وحسنو األلباين.3373رواه الًتمذي ) 3
 ( ، وغَتمها عن النعمان بن بشَت رضي اهلل عنو ، وصححو الشيخ األلباين.2969( ، والًتمذي )1479رواه أبو داود ) 4
 ر رضي اهلل عنو ، وصححو األلباين.عم  ، عن عبد الرزتـٰن بن ي   غَته( و 3316رواه النسائي )5
 ( عن دتيم الداري رضي اهلل عنو.55رواه مسلم ) 6
 . 65سورة العنكبوت:  7



 تأصيالت علمية

هد ، فدل ذلك على أن الدعاء ــالع فيدفو باأللف والالم اليت ت   من الدعاء ، وعرَّ فجعل اهلل سبحانو الدين بداًل 
 .، وما كان دينا فهو عبادة دينٌ 

 كما يف اآلية اظتتقدمةبدعائو ، وكل ما أمر اهلل بفعلو فهو عبادة واجبة أو مستحبة ،  تعاىل قد أمر اهلل  مث إن
 ستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرينأوقال ربكم ادعوين  وقال تعاىل ،
ادعوا ربكم تضرعا وخفية. 

فأكثروا من موا فيو الرب تعاىل ، وأما السجود فعظ  ا الركوع فأمَّ  :أمر بدعاء اهلل ، كما يف قولو وكذلك النيب 
 2.أن يستجاب لكم 1، فـ ق م نٌ  الدعاء

 رزتو اهلل: 3بطُتأباقال الشيخ عبد اهلل بن عبد الرزتـٰن 
وكل ما أمر اهلل بو أمر إجياب أو استحباب فهو عبادة عند رتيع العلماء ، فمن قال إن دعاء العبد ربو ليس 

 4.، بل كافر بعبادة لو فهو ضال

 فصل في األمر بدعاء اهلل وحده والنهي عن دعاء غيره
ادعوا ربكم بالدعاء ، وينهيان عن دعاء غَته ، ومن ذلك قولو تعاىل وحده القرآن والسنة يأمران بإفراد اهلل 

تضرعا وخفية
واسألوا اهلل من فضلو، وقولو تعاىل  5

6. 
 :رزتو اهلل 1قاسمػتمد بن بن  الرزتـٰنقال الشيخ عبد 

                                              

 أي حري .1
 (.479رواه مسلم ) 2
ىـ يف روضة سدير ، تتلمذ علـى بعـض تالمـذة الشـيخ ػتمـد بـن عبـد الوىـاب ، تـوىل  1194مـٰن أبابطُت ، ولد سنة ـىو الشيخ عبد اهلل بن عبد الرح 3

، برع يف الفقو ، ودرَّس يف بالد كثَتة ، ولو تالمـذة كثـر ، مـنهم « مفيت الديار النجدية»، وصار من أكابر علماء ؾتد ، حىت ل ق ب بـ  واإلفتاءالقضاء 
ىــ( ، اظتـخرخ اظتعـروف ، لـو عـدة كتـب يف  1293ىــ( ، شـارح نونيـة ابـن القـيم ، وعثمـان بـن عبـد اهلل بـن بشـر ) 1329أزتد بن إبراىيم بـن عيسـى )

ـــدة اإلســالمية ، منهـــا ا ـــرد علــى اكــادل عـــن اظتشــركُت»لــذب عــن العقي ـــاب « االنتصــار ضتـــزب اهلل اظتوحــدين ، وال ـــاب « الــرد علـــى الــربدة»، وكت ، وكت
، وبعضـها « الـدرر السـنية يف األجوبـة النجديـة»، ولو رسائل وردود بعضـها مثبـت يف كتـاب « تأسيس التقديس يف كشف تلبيس داود بن جرجيس»

 ىجرية ، رزتو اهلل رزتة واسعة. 1282، تويف يف شقراء سنة « غتموعة الرسائل واظتسائل النجدية»يف مثبت 
ــــو يف مقدمـمتـوزيادة من ترجباختصار  ـــ ــ ـ ــتأسيس التق»ة كتابو ــ ـــ ــ ــــديس يف كشــ ـــ ــــف تلبيس داود بن جرجــ من إعداد د. عبد السالم بن ، وىي « يســ

، تأليف « الشيخ العالمة عبد اهلل بن عبد الرزتـٰن أبابطُت ، مفيت الديار النجدية»الكري رزتو اهلل ، وانظر للتوسع يف تررتتو كتاب  برجس آل عبد
 الرياض. –د. علي بن ػتمد العجالن ، الناشر: دار الصميعي 

 . 127، ص « تأسيس التقديس يف كشف تلبيس داود بن جرجيس» 4
 . 55األعراف: سورة  5
 . 32النساء: سورة  6



 تأصيالت علمية

أدعوين ، تارة على صيغة األمر بو ، كقولو  منوعة موضع وأما إفراد اهلل بالدعاء فجاء ذكره يف ؿتو ثالذتائ
لكمأستجب 

2  ، الدينلو وادعوه ؼتلصُت
3. 

أحدافال تدعوا مع اهلل وتارة يذكره اهلل بصيغة النهي كقولو 
4. 

اهلل إلـٰهاً آخر فتكون من اظتعذبُتفال تدع مع وتارة يقرنو بالوعيد كقولو 
5. 

وال تدع مع اهلل إلـٰهاً آخر ال إلـٰو إال ىووتارة بتقرير أنو ىو اظتستحق لأللوىية والتعبد كقولو 
6. 

وال تدع من دون اهلل ما ال ينفعك وال يضركوتارة يف اطتطاب دبعٌت اإلنكار على الداعي كقولو 
7. 

قل أرأيتم ما تدعون من دون اهلل أروين ماذا خلقوا من األرض أم عتم شرك يف وتارة دبعٌت اإلخبار واالستخبار 
السماوات

8. 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهلل ال ديلكون مثقال ذرة يف وتارة باألمر الذي ىو بصيغة النهي واإلنكار 

السماوات وال يف األرض
9. 

 

                                                                                                                                               

، ودرس على يد رتلة من علماء ؾتد ، دتيز الشيخ خبدمة الًتاث العلمي من  ةىجري 1319من علماء ؾتد اظتعروفُت ، ولد سنة عبد الرزتـٰن الشيخ  1
ملك سعود بن عبد العزيز ـمصادره مث حتقيقو وطباعتو ، أبرزىا فتاوى ابن تيمية ، رتعها يف ستسة وثالثُت غتلدا عدا الفهارس ، وطبعت على نفقة ال

ءا من الشيخ ػتمد بن عبد الوىاب يف القرن الثاين عشر إىل العلماء اظتعاصرين يف زمنو ، مع فتاوى علماء ؾتد بدـ، وكذا ج ىـ 1381رزتو اهلل عام 
، ةىجري 1356، وتقع يف ستة عشر غتلدا ، وطبعت على نفقة اظتلك عبد العزيز آل سعود سنة « الدرر السنية يف الفتاوى النجدية»وىي اظتعروفة بـ 

ة الشيخ ػتمد بن إبراىيم آل الشيخ رزتو اهلل يف ثالثة عشر جزءا ، وطبعت بأمر من اظتلك فيصل بن ورتع الشيخ أيضا فتاوى مفيت الديار السعودي
 .ىـ 1393عبد العزيز رزتو اهلل يف عام 

أجزل  و وللشيخ مخلفات وشروحات يف العقيدة وأصول التفسَت والفقو واضتديث والنحو ، قد نفع اهلل هبا كثَتا واستفاد منها اظتسلمون ، رزتو اهلل
 ثوابو.

 رزتو اهلل رزتة واسعة. ةىجري 1392سنة عبد الرزتـٰن تويف الشيخ 
 . 63غافر: سورة  2
 . 29: ألعرافاسورة  3
 . 18: صتناسورة  4
 . 213الشعراء: سورة  5
 . 88القصص: سورة  6
 . 136يونس: سورة  7
 . 4: األحقافسورة  8
 . 22سبأ: سورة  9



 تأصيالت علمية

ومن أضل ؽتن يدعو من دون اهلل من ال يستجيب لو إىل ف و لغَت اهلل شرك ىو العبادة ، وأن صرْ وتارة أن الدعاء 
وكانوا بعبادهتم كافرينإىل قولو  يوم القيامة

1  ،وأعتزلكم وما تدعون من دون اهلل  إىل قولو فلما اعتزعتم
وما يعبدون من دون اهلل

2. 
حو الًتمذي وغَته ، وقد أتى فيو بضمَت الفصل ، واطترب اظتعرَّف بالالم ، صح3)الدعاء ىو العبادة( :ويف اضتديث

يشرك معو أحد فيو ،  5أن، وهنى  4ليدل على اضتصر ، وأن العبادة ليست غَت الدعاء ، وأنو م عظم كل عبادة
قل إمنا أدعوا ريب وال أشرك بو أحداحىت قال يف حق نبيو 

 .انتهى 7.، وأخرب أنو ال ي غفر أن يشرك بو 6
إذا سألت  :قال ، أن النيب  ماومن أدلة وجوب إفراد اهلل بالدعاء ؛ حديث ابن عباس رضي اهلل عنهقلت: 

 8.، وإذا استعنت فاستعن باهلل فاسأل اهلل
 -فلما مل يقع ىذا أو: استعن يب ، إىل ذلك بقولو : واسألٍت ،  النيب فلو كان سخال غَت اهلل جائزا ألرشده 

 .ذلك على أن سخال غَت اهلل ال جيوز دلَّ  -واظتقام مقام تعليم 
ينـزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل شتاء الدنيا حُت يبقى  :قال وعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو ، أن رسول اهلل 

 9؟من يستغفرين فأغفر لو ؟أعطيومن يسألٍت ف ؟من يدعوين فأستجيب لو :ثلث الليل اآلخر ، يقول
قال: من مات وىو  عن النيب حديث ابن مسعود رضي اهلل عنو يف عن دعاء غَت اهلل  جاء النهي صرحيا وقد

 11.دخل النار 13ايدعو من دون اهلل ن د  

                                              

 . 6 -5األحقاف: سورة  1
 . 49ـ  48 :مريسورة  2
 تقدم خترجيو.3
شرع فيو دعاء اهلل عز وجل ، فضال عن كون ي  عبادات  اصدق رزتو اهلل ، فال تكاد ختلو عبادة من دعاء ، فالصالة واضتج واألذكار واصتهاد كله 4

 عبادة مستقلة.حبد ذاتو الدعاء 
 يف اظتطبوع: )أال( ، وىو خطأ ظاىر ، فلعلو خطأ يف النسخ ، والصواب ما أثبت. 5
 . 23:صتناسورة  6
 ، باختصار وتصرف يسَت. 132 – 131، ص « السيف اظتسلول على عابد الرسول» 7
 صححو األلباين.( ، و 1/333( ، وأزتد )2516رواه الًتمذي ) 8
 ( ، وغَتمها.1772( ، ومسلم )1145رواه البخاري ) 9

 الند ىو اظتثيل والنظَت. 13
 ( عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو.4497) البخاريرواه  11



 تأصيالت علمية

: خترج عنق من النار يوم القيامة ، عتا عينان تبصران ،  قال رسول اهلل  :وعن أبـي ىريرة رضي اهلل عنو قال
،  وبكل من دعا مع اهلل إلـٰها آخربكل جبار عنيد ،  :إين و كلت بثالثة :وأذنان تسـمعان ، ولسان ينطق ، يقول

 1.وباظتصورين
واألرضيسألو من يف السماوات رزتو اهلل يف تفسَت قولو تعاىل  2بن سعديالرزتـٰن قال الشيخ عبد 

3 : 
أي ىو الغٍت بذاتو عن رتيع ؼتلوقاتو ، وىو واسع اصتود والكرم ، فكل اطتلق مفتقرون إليو ، يسألونو رتيع 

،  كل يوم ىو يف شأناعتم ومقاعتم ، وال يستغنون عنو طرفة عُت وال أقل من ذلك ، وىو تعاىل حوائجهم حب
يغٍت فقَتًا وجيرب كسَتًا ، ويعطي قوما ودينع آخرين ، ودييت وحييي ، وخيفض ويرفع ، ال يشغلو شأن عن شأن ، 

و  و اظتسائل ، وال ي بـر م  ط  ـل  غ  ـوال ت  
ت إضتاح اظتلحُت ، وال طول مسألة السائلُت ، فسبحان الكري الوىاب الذي عمَّ  4

و رتيع اطتلق يف كل اآلنات واللحظات ، وتعاىل الذي ال دينعو من طف  بو أىل األرض والسماوات ، وعم ل  مواى  
 5.اإلعطاء معصية العاصُت ، وال استغناء الفقراء اصتاىلُت بو وبكرمو

 

                                              

 ( ، وصححو األلباين.2574رواه الًتمذي ) 1
 1337وطن بلدة عنيزة من مدن القصيم ، ولد عام ىو الشيخ العالمة اظتفسر الفقيو عبد الرزتـٰن بن ناصر السعدي ، من فحول علماء ؾتد ، است 2

ــىجري ، تتل 1376 عاموتويف  مذ على يده عدد من الطلبة صاروا فيما بعد من علماء اظتسلمُت ، كالشيخ عبد اهلل بن عبد العزيز بن عقيل ، ـ
 عثيمُت وغَتىم ، رحم اهلل أمواهتم وحفظ أحياءىم. بن والشيخ عبد اهلل بن عبد الرزتـٰن البسام ، والشيخ ػتمد بن صاحل 

 ، للشيخ عبد اهلل بن عبد الرزتـٰن البسام رزتو اهلل.« علماء ؾتد خالل ذتانية قرون»انظر تررتتو يف كتاب 
 . 29سورة الرزتـٰن ، اآلية  3
 «.لسان العرب»أي يـ م ل و ويـ ضجره. انظر 4
 «.كالم اظتنانتيسَت الكري الرزتـٰن يف تفسَت  »5



 خمسون دليال على بطالن دعاء غير اهلل

 ٔالوجوه الخمسين لبطالن دعاء غير اهللفصل في بيان 

الناسُّفيهاُّبٌنُّاُُّّكر ُّشُّغمُّمنُِّعظمُّمكانةُّالدعاءُّبـٌنُّسائرُّالعباداتُّ؛ُّإالُّأنوُّمنُّأكثرُّالعباداتُّاليتُّبالر ُّ
وبٌنُّخلقوُّ،ُّوقدُّوصفُّاُّدعاءُّغًنِهُّبأنوُّباطلُّيفُّموضعٌنُّمنُّالقرآنُّ؛ُّاؼبوضعُّاألولُّقولوُّتعاىلُّيفُّسورةُّ

ُّٕ.ذلكُّبأنُّاُّىوُّاغبقُّوأنُّماُّيدعونُّمنُّدونوُّىوُّالباطلاغبجُّ
ُّٖ.منُّدونوُّالباطلُّذلكُّبأنُّاُّىوُّاغبقُّوأنُّماُّيدعونواؼبوضعُّالثاينُّقولوُّتعاىلُّيفُّسورةُّلقمانُّ

ُُّّوكذلكُّمدحُّالنيبُّ ُّقال ُّإمن ُّن ُّقالُّعبادة ،ُّ ُّوالسالمغًنُّاُّباطلة ُّالصالة قاؽباُُّّكلمةٍُّ أصدقُّ :عليو
 :ٗلبيدكلمةُّ؛ُُّّالشاعرُّ
ُّ٘شيءُّماُّخالُّاُّباطلُُُّّأالُّكل ُّ

ُّريسٍُّّ،ُّفدعاءُّغًنُّاُّباطلُّمنُّطبسٌنُّوجهًاُّ،ُّىذاُّأوانُّالشروعُّيفُّذكرىاُّ،ُّفاللهمُُّّوصدقُّاُّورسولوُّ
ُّ.نوأعُِّ

، الدعاء وغيره ، ال شريك لو أمر بأن تصرف العبادات كلها لو وحده سبحانو أن اهلل  :الوجو األول
ُّذلك،ُّودليلُُّّالعظيمالستقالل فقد أشرك باهلل فمن صرف شيئاً منها لغير اهلل على سبيل المشاركة أو ا

ُّليعبدونتعاىلُُّّقولو ُّخلقتُّاعبنُّواإلنسُّإال ُُّّوما ُّتعاىل، ُّإالُُّّوقال ُّقبلكُّمنُّرسول ُّمن ُّأرسلنا وما
ولقدُّ،ُّوهنىُّعبادهُّعنُّأنُّيشركواُّمعوُّيفُّعبادتوُّأحداُّغًنهُّفقالُُّّإالُّأناُّفاعبدونُّإلـٰووحيُّإليوُّأنوُّالُّـن

بلُّاُّفاعبدُّوكنُُّّ*أوحيُّإليكُّوإىلُّالذينُّمنُّقبلكُّلئنُّأشركتُّليحبطنُّعملكُّولتكوننُّمنُّاػباسرينُّ

                                              

التبصرةُّيفُّبيانُّأنُّربريُّإجابةُّدعاءُّاُّ»قدُّيسرُّاُّالكالمُّعلىُّآدابُّالدعاءُّوأسبابُّإجابتوُّيفُّكتابُّمستقلُّبعنوانُُّّٔ
 ،ُّوىوُّمنشورُّيفُّشبكةُّاؼبعلوماتُّ،ُّيسرُّاُّطبعو.«ُّتعاىلُّعندُّالقبورُّبدعةُّمنكرة

 .ُّٕٙ:ُّآيةُّٕ
 .ُّٖٓ:ُّآيةُّٖ
،ُّذكرهُّالبخاريُّوابنُّأيبُّخيثمةُّيفُّالصحابةُّ،ُّسكنُّالكوفةُّ،ُّوتويفُّيفُّخالفةُّعثمانُّ،ُّعاشُّىوُّلبيدُّبنُّربيعةُّالعامريُُّّٗ

ُّمائةُّوطبسٌنُّسنةُّ،ُّوقيلُّأكثرُّ،ُّوىوُّالقائل:
ُّوسؤالُّىذاُّالناس:ُّكيفُّلبيدُُُُّّّولقدُّسئمتُّمنُّاغبياةُّوطوؽبا

 يفُّشرحُّاغبديثُّاؼبذكور.«ُّفتحُّالباري»انتهىُّـبتصراُّمنُّ
ُّأيبُّىريرةُّرضيُّاُّعنوُّ،ُّوسبامُّالبيت:ُّوكلُّنعيمُّالُّؿبالةُّزائل.(ُّعنُّٕٕٙ٘(ُّومسلمُّ)ٖٔٗٛ)ُّالبخاريرواهُُّّ٘
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إنُّتعاىلُّقالُّوأنُّاُّالُّيغفرهُّإذاُّماتُّالعبدُّعليوُّ،ُّ،ُّوبـٌنُّلناُّأنُّالشركُّأعظمُّالذنوبُُّّمنُّالشاكرين
ُّ.اُّالُّيغفرُّأنُّيشركُّبوُّويغفرُّماُّدونُّذلكُّؼبنُّيشاء

،ُُّّا الدعاء بتأكيد اإلخالص فيو ، والنهي عن صرفو لغير اهللأن القرآن والسنة قد خص   :انيالوجو الث
ويكشفُّالسوءُُّّدعاهأمنُّجييبُّاؼبضطرُّإذاُّ،ُّوقالُُّّربكمُّتضرعاُّوخفيةُّادعوا تعاىل ومنُّذلكُّقولو

وقالُُّّدعانوإذاُّسألكُّعباديُّعينُّفإينُّقريبُّأجيبُّدعوةُّالداعُّإذاُّ،ُّوقالُُّّوجيعلكمُّخلفاءُّاألرض
«ُّفصلُّيفُّاألمرُّبدعاءُّاُّوحدهُّوالنهيُّعنُّدعاءُّغًنه»،ُّوقدُّتقدمُّيفُُّّاُّمنُّفضلوُّواسألواتعاىلُّ

 ٔ.يفُّالقرآنُّبصيغُّمتعددةُّكرتُّيفُّكبوُّثالشبائةُّموضعُّمنوعُّتقريرُّأنُّمسألةُّإفرادُّاُّبالدعاءُّذُُّ

شهدُّ،ُّقالُّتعاىلُُّّالعلم شهدوا أنو ال يستحق العبادة غير اهلل يأن اهلل والمالئكة وأول :الوجو الثالث
اُّأنوُّالُّإلـٰوُّإالُّىوُّواؼبالئكةُّوأولواُّالعلمُّقائماُّبالقسطُّالُّإلـٰوُّإالُّىوُّالعزيزُّاغبكيم

الُّإلـٰوُّشهادةُّأنُّوُّ،ُّ ٕ
،ُّهاُّشيءُّالبتةىيُّأعظمُّشهادةُّيفُّالوجودُّمنُّأعظمُّشاىدُّجلُّوعزُّ،ُّوشهادةُّربُّالعاؼبٌنُّالُّينقصإالُّاُّ

ُّالشهاداتُّ ُُّّذه ُّبطلتُّعبادتو ُّإال ُّا ُّدون ُّمن ُّواآلخرون ُّاألولون ُّيعبده ُّمعبود ُّاآلية ُّىذه ُّبعد ُّيبق فلم
 الثالث.

دينُّمنُّوالشركُّمعلومُّربرديوُّبالضرورةُّ،ُُّّأن دعاء غير اهلل شرك أكبر مهما كانت ذريعتو :الوجو الرابع
ُّاألديانُّ ُّقالُّتعاىلُّلنبيوُّىوُّوُّ،ُّاإلسالمُّوكافة ُّبالكليةُّ، ولقدُّأوحيُّإليكُّوإىلُُّّناقضُّلدينُّاإلسالم

ُّ.الذينُّمنُّقبلكُّلئنُّأشركتُّليحبطنُّعملكُّولتكوننُّمنُّاػباسرينُّ*ُّبلُّاُّفاعبدُّوكنُّمنُّالشاكرين
ُّرضبوُّاُّيفُّردهُّعلىُّمنُّازبذُّواسطةُّبينوُّوبٌنُّا:ٖ قالُّشيخُّاإلسالمُّابنُّتيمية

                                              

يفُّتفسًنُّسورةُّاغبجراتُّ،ُّاآليةُّ«ُّاألضواء»وانظرُّماُّقالوُّالشنقيطيُّرضبوُّاُّيفُّمسألةُّوجوبُّإفرادُّاُّبالدعاءُّيفُّكتابؤُُّّ
 ؼبسائلُّ...منُّعندُّقولوُّرضبوُّا:ُّاؼبسألةُّالثانيةُّوىيُّمنُّأىمُّإُّ
 .ُّٛٔسورةُّآلُّعمران:ُُّّٕ
ىوُّاإلمامُّالعالمةُّالبحرُّالفقيوُّ،ُّشيخُّاإلسالمُّحقاُّ،ُّأبوُّالعباسُّ،ُّتقيُّالدينُّ،ُّأضبدُّبنُّعبدُّاغبليمُّبنُّعبدُّالسالمُّ،ُُّّٖ

اغبراينٍُّبُّالدمشقيُّ،ُّاؼبلقبُّبابنُّتيميةُّ،ُّجددُّدينُّاإلسالمُّبعدماُّاستحكمتُّغربتوُّ،ُّوأظلمتُّالدنياُّبالبدعُّالكالميةُّ
ُّالكتابُّ ُّمنهاج ُّعلى ُّالصايف ُّلإلسالم ُّالدعوة ُّفجدد ،ُّ ُّوالرافضة ُّالفالسفة ُّوإغباد ُّوشركياتُّالقبورية وخرافاتُّالصوفية
والسنةُّ،ُّوجهرُّباغبقُّ،ُّوناظرُّأىلُّالباطلُّ،ُّوربملُّالسجنُّيفُّسبيلُّذلكُّ،ُّفكتبُّاُّلعلموُّالقبولُّ،ُّوسارتُّدبصنفاتوُّ

ليوُّ،ُّأماُّتالميذهُّفصارُّبعضهمُّمنُّأئمةُّاإلسالمُّ،ُّكابنُّالقيمُّوابنُُّّالركبانُّ،ُّوصارُّمنُّبعدهُّمنُّعلماءُّالسنةُّعياالُّع
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اءُّ،ُّفإنُّاغبـنفاءُّليسُّبينهمُّوبٌنُّاُّتعـاىلُّواســطةُّيفُّالعبـادةُّوالـدعاءُّواالستعانةُّ،ُّوىذاُّجـهلُّبدينُّاغبنف»
ُّٔ«.بلُّيناجونُّرُّمُّويدعونوُّويعبدونوُّبالُّواسطةُّ،ُّوكلُُّمصلٍُّّيعبدُّربوُّمنوُّإليوُّبالُّواسطة

وىذهُّاؼبسألةُّؾبمعُّعليهاُّعندُّعلماءُّاإلسالمُّقاطبةُّ،ُّمنُّعلماءُّاؼبذاىبُّاألربعةُّوغًنىمُّ،ُّفقدُّأصبعواُّعلىُّ
:ُّإنُُّّأنُّدعاءُّغًنُّاُّشركُّأكربُّـبرجُّمنُّملةُّاإلسالمُّ،ُّوإصباعُّاؼبسلمٌنُّحجةُّشرعيةُّكماُّقالُّالرسولُّ

 ٕ، ويد اهلل على الجماعة. ال يجمع أمتي على ضاللةاُّتعاىلُّ
همُّشيخُّــصبٌعُّمنُّالعلماءُّ،ُّمنعلىُّأنُّدعاءُّغًنُّاُّشركُّأكربُّـبرجُّمنُّملةُّاإلسالمُّدُّحكىُّإصبـاَعهمُّوق

ُّاإلسالمُّ،ُّأبوُّالعباسُّ،ُّأضبدُّبنُّتيميةُّ،ُّرضبوُّاُّ،ُّحيثُّقال:
ُّ،ُّملُّيأمرُّاُّبوُّباتفـاق أئمة المسلمينمنُّارماتُّاؼبنكرةُُّّ-نبًياُّكانُّأوُّغًنهُُّّ-سؤالُّاؼبيتُّوالغائبُّ»

والُّرسولوُّ،ُّوالُّفعلوُّأحدُّمنُّالصحابةُّوالُّالتابعٌنُّؽبمُّبإحــسانُّ،ُّوالُّاستحسنوُّأحدُّمنُّأئمةُّاؼبسلمٌنُّ،ُّ
ُّٖ«.وىذا مما يعلم باالضطرار من دين المسلمين

ُّ ُّيستغاثُّفيوُّإملُّيقلُّأحدُّمنُّعلماءُّاؼبسلمٌنُّ»وقالُّأيضا: نوُّيستغاثُّبشيءُّمنُّاؼبخلوقاتُّيفُّكلُّما
ىذا مما يُـعلم باالضـطرار من دين اإلسالم  والُّدبلَـكُّوالُّبصاحلُّوالُّغًنُّذلكُّ،ُّبلباُّتعاىلُّ،ُّالُّبنبـيُّ

ُّٗ«.أنو ال يجوز إطالقو
ُّ

                                                                                                                                         

ىـُّ،ُّوقدُّصبعُّبعضُّاققٌنُّأقوالُّمنُّترجمُّلوُّيفُُّّٕٛٚكثًنُّوالذىيبُّوابنُّعبدُّاؽباديُّوغًنىمُّ،ُّتويفُّرضبوُّاُّسنةُّ
ــُّ لشيخُّبكرُّأبوُّزيدُّرضبوُّ،ُّبإشرافُّا«ُّاعبامعُّلسًنةُّشيخُّاإلسالمُّابنُّتيميةُّخاللُّسبعةُّقرون»جامعُّنفيسُّ،ُّووظبوهُّبـ

ُّمكةُّ،ُّفلًنجعُّإليوُّمنُّأرادُّاالستزادة.ُّ–اُّ،ُّونشرتوُّدارُّعاملُّالفوائدُّ
ُّ(ُّباختصار.ٛٚٗ-ٚٚٗ/ٕ،ُّ)«ُّاالستغاثةُّيفُّالردُّعلىُّالبكري»ُّٔ
ُّاغباكمُّيفُّرضيُّاُّعنهماُّ(ُّعنُّابنُّعمرُّٕٚٙٔرواهُّالرتمذيُّ)ُّٕ ،ُُّّ٘ٔٔ/ٔ«ُّ)مستدركو»،ُّوصححوُّاأللباينُّ،ُّوكذا

ُّوحكىُّبعدُّروايتوُّللحديثُّإصباعُّأىلُّالسنةُّعلىُّىذهُّالقاعدةُّ،ُّوأهناُّمنُّقواعدُّاإلسالم.(ُّ،ُّٙٔٔ

ُّ.ُّٖٖٔصُّ«ُّاالستغاثةُّيفُّالردُّعلىُّالبكري»ُّٖ
ُّ(.ٖٓٔ/ٔ«ُّ)ؾبموعُّالفتاوى»ُّٗ

ُّ–(ُّ،ُّ)اختياراتُّشيخُّاإلسالم(ُّ،ُّبابُّحكمُّاؼبرتدُّ،ُّالناشر:ُّدارُّالقلمُّٙٓ٘/ٗ«ُّ)الفتاوىُّالكربى»وانظرُّماُّقالوُّيفُّ
 ًنوت.ب
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ُّ ُّأيضا: ُّ»وقال ُّواألنبياء ُّاؼبالئكة ُُّّوسائطمـنُّجعل ُّ،ُُّّيدعوىم، ُّجلـبُّاؼبنافع ُّويسأؽبم ،ُّ ُّويتوكلُّعليهم ،
ُّالقلوبُّ،ُّوتفريجُّالكروبُّ،ُّوسدُّالفاقاتُّ؛ُّ فهو  ودفعُّاؼبضارُّ،ُّمثلُّأنُّيسأؽبمُّغفرانُّالذنبُّ،ُّوىداية

ُّٔ«.كافر بإجماع المسلمين
تيسًنُّالعزيزُّ»منُّعلماءُّاغبنابلةُّيفُّكتابوُُّّٕونقلوُّعنوُّالشيخُّسليمانُّبنُّعبدُّاُّبنُّؿبمدُّبنُّعبدُّالوىاب

ٍُّبُّقال:«ُّاغبميد
،ُّوصاحبُُّّ٘«اإلنصاف»،ُّوصاحبُُّّٗ«الفروع»عنوُّغًنُّواحدُّمقررينُّلوُّ،ُّمنهمُّابنُّمفـلحُّيفُُّّٖنقلو»
يفُّكتابوُّعنُّصاحبُُّّٔ«القواطع»،ُّوغًنىمُّ،ُّونقلوُّصاحبُُّّٛ،ُّوشارحوُّٚ«اإلقناع»،ُّوصاحبُُّّٙ«الغاية»

ُّ««.الفروع»صاحبُّ
                                              

 (.ٕٗٔ/ٔ«ُّ)ؾبموعُّالفتاوى»ُّٔ
ُّ،ُّنشأُّيفُُّّٕٓٓٔىوُّالعالمةُّالفقيوُّادثُّاألصويلُّ،ُّحفيدُّإمامُّالدعوةُّالشيخُّؿبمدُّبنُّعبدُّالوىابُّ،ُّولدُّسنةُُّّٕ ىـ

،ُّوىوُّشرحُّ«ُّتيسًنُّالعزيزُّاغبميد»الدرعيةُّيفُّوســطُّعلميُّزاخرُّجبهابذةُّالعلماءُّ،ُّلوُّعدةُّمؤلفاتُّ،ُّمنُّأشهرىاُّكتابوُّ
عبدهُّالشيخُّؿبمدُّبنُّعبدُّالوىابُّ،ُّوالكتابُّعلىُّمدىُّثالثُّقرونُّينهلُّمنوُّالعلماءُّ«ُّالتوحيد»كتابُُُّّّنفيسُّعلى

ُّوطلبةُّالعلمُّإىلُّوقتناُّىذاُّ،ُّوىوُّعمدةُّيفُّعلمُّتوحيدُّالعبادةُّ،ُّومنُّبعدهُّعيالُّعليو.
هُُّّٖٕٗٔاُّسنةُُّّيفُّالفقوُّيفُّثالثُّؾبلداتُّضخامُّ،ُّولوُّغًنىاُّ،ُّتويفُّرضبو«ُّاؼبقنع»ولوُّأيضاُّحاشيةُّعلىُّكتابُّ

ُّوعمرهُّثالثُّوثالثونُّسنة.
للشيخُّعبدُّالرضبـٰنُّبنُّعبدُّاللطيفُّبنُّعبدُّاُّآلُّالشيخُّ،ُّولوُّ«ُّمشاىًنُّعلماءُّقبد»انظرُّترصبتوُّموسعةُّيفُّكتابُّ

 بقلمُّؿبققو:ُّأسامةُّبنُّعطاياُّالعتييب.«ُّتيسًنُّالعزيزُّاغبميدُّيفُّشرحُّكتابُّالتوحيد»ترصبةُّيفُّمقدمةُّكتابوُّ
 عُّعلىُّكفرُّمنُّدعاُّغًنُّا.أيُّاإلصباُُّّٖ
ُّ. ٛٔٗٔبًنوتُّ،ُّطُّسنةُُّّ-(ُّ،ُّالناشر:ُّدارُّالكتبُّالعلميةُّٛ٘ٔ/ٙ)ُّٗ
 بًنوت.ُّ-(ُّ،ُّربقيق:ُّؿبمدُّحامدُّالفقيُّ،ُّالناشر:ُّدارُّإحياءُّالرتاثُّالعريبُّٕٖٚ/ٓٔأيُّاؼبرداويُّ،ُّ)ُّ٘
ُّواؼبنتهى»أيُُّّٙ ُّبٌنُّاإلقناع ُّاعبمع ُّيف ُّاؼبنتهى ُّغاية »(ُّ ُّالكرمي ُّربٜٛٗ/ٕؼبرعي ،ُّ ُّرائدُّ( ُّاؼبزروعيُّ، ُّإبراىيم ُّياسر قيق:

 الكويت.ُّ-يوسفُّالروميُّ،ُّالناشر:ُّدارُّغراسُّ
ُّ–(ُّ،ُّلشرفُّالدينُّ،ُّموسىُّبنُّأضبدُّاغبجاويُّاؼبقدسيُّ،ُّربقيق:ُّد.ُّعبدُّاُّالرتكيُّ،ُّالناشر:ُّدارُّىجرُّٕ٘ٛ/ٗ)ُّٚ

 مصر.
ُُّّٛ ُّبنُّيونسُّالبهوٌبُّيفُّكتابو ُّ،ُّٛٙٔ/ٙ«ُّ)كشافُّالقناعُّيفُّشرحُّاإلقناع»يعينُّالشيخُّمنصور ُّالفكر ُّدار ُّالناشر: ،ُّ )

 .ُّٕٓٗٔبًنوتُّ،ُّطُّ
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صُّالعلماءُّمنُّأىلُّاؼبذاىبُّاألربعةُّوغًنىمُّوىوُّإصباعُّصحيحُّمعلومُّبالضرورةُّمنُّالدينُّ،ُّوقدُّن:ُّ»ٕقلت
يفُّبابُّحكمُّاؼبرتدُّعلىُّأنُّمنُّأشركُّباُّفهوُّكافرُّ،ُّأيُّعبدُّمعُّاُّغًنهُّبنوعُّمنُّأنواعُّالعباداتُّ،ُّوقدُّ

ُّلغًنُّاُّشركا ُّفيكونُّصرفو ُّلوُّ، ُّثبتُّبالكتابُّوالسنةُّواالصباعُّأنُّدعاءُّاُّعبادة ُّالشيخُّ«. انتهىُّكالم
ُّٖسليمانُّرضبوُّا.

إصباعُّالعلماءُّعلىُّأنُّدعاءُّغًنُّاُّشركُّأكربُّـبرجُّمنُّملةُّاإلسالمُّالشيخُّعبدُّاللطيفُّأيضاُّفبنُّحكىُّوُّ
،ُّفقدُّذكرُّأنُّاؼبسلمٌنُّقدُّأصبعواُّعلىُّتكفًنُّمنُّارتكبُّالشركُّاألكربُّ،ُّوكَفرُُّّٗبنُّعبدُّالرضبـٰنُّبنُّحسن

كمنُّعبدُّالصاغبٌنُّودعاىمُّمعُّاُّ،ُّبآياتُّاُّورسلوُّ،ُّأوُّبشيءُّمنهاُّبعدُّقيامُّاغبجةُّوبلوِغهاُّاؼبعتربُّ،ُُّّ
وجعلهمُّأنداًداُّلوُّفيماُّيستحقوُّعلىُّخلقوُّمنُّالعباداتُّواإللـٰهيةُّ،ُّوذكرُّأنُّىذاُّؾبمعُّعليوُّبٌنُّأىلُّالعلمُّ
واإلديانُّ،ُّوأنُّكلُّطائفةُّمنُّأىلُّاؼبذاىبُّاؼبقل دةُّيُفردونُّىذهُّاؼبسألةُّببابُّعظيمُّيذكرونُّفيوُّحكمهاُّوماُّ

                                                                                                                                         

 ،ُّوسيأٌبُّالتعريفُّبو.«ُّاإلعالمُّبقواطعُّاإلسالم»أيُّأضبدُّبنُّؿبمدُّبنُّعليُّبنُّحجرُّاؽبيتميُّالشافعيُّ،ُّواسمُّكتابؤُُّّ
 الُّزالُّالكالمُّللشيخُّسليمان.ُّٕ
 .ُّٕٚٗ،ُّبابُّمنُّالشركُّأنُّيستغيثُّبغًنُّاُّأوُّيدعوُّغًنهُّ،ُّصُّ«ُّتيسًنُّالعزيزُّاغبميدُّيفُّشرحُّكتابُّالتوحيد»ُّٖ
ىوُّالشيخُّعبدُّاللطيفُّبنُّالشيخُّعبدُّالرضبـٰنُّبنُّحسنُّبنُّالشيخُّؿبمدُّبنُّعبدُّالوىابُّرضبهمُّاُّتعاىلُّ،ُّولدُّسنةُُّّٗ

ُّ،ُّيفُّبلدةُّالعلمُّوالعلماءُّ؛ُّالدرعيةُّ،ُّدرسُّعلىُّيدُّعددُّمنُّاؼبشايخُّ،ُّمنهمُّوالدهُّالشيخُّعبدُّالرضبـٰنُّبنُُّّٕٕ٘ٔ ىـ
ُّابنُّعموُّالشيخُّعبدُّالرضبـٰنُّبنُّعبدُّ اُّبنُّؿبمدُّبنُّعبدُّالوىابُّ،ُّوالشيخُّؿبمدُّبنُّؿبمودُّاعبزائريُّ،ُّحسنُّ،ُّوكذا

ُّمفيتُّالديارُّاعبزائريةُّيفُّوقتوُّ،ُّوغًنىم.
ُّ؛ُّ ُّونظمو ُّالشيخُّاألديبُّالذابُّعنُّدينُّاُّبشعره ُّأشهرىم ،ُّ ُّمنُّالتالميذ ُّتتلمذُّعليوُّعدد ُّيفُّالعلمُّ؛ وبعدُّتضلعو

ُّسليمانُّبنُّسحمانُّرضبوُّاُّتعاىل.
ُّالعديـدُّمنُّالكتب ُُّّلو ُّالكتبُّفأشهرىا ُّعلىُّمنُّكذبُّعلىُّالشيخُّاإلمام»والرسائلُّ،ُّأما ،ُّ«ُّمصباحُّالظالمُّيفُّالرد

ُّ«.منهاجُّالتأسيسُّيفُّكشفُّشبهاتُّداودُّبنُّجرجيس»وأيضاُّ
،ُّوبعضهاُّمفرقُّيفُّ«ُّؾبموعةُّالرسائلُّواؼبسائلُّالنجدية»أماُّالرسائلُّفجمعهاُّتلميذهُّالشيخُّسليمانُّيفُّاَّلدُّالثالثُّمنُّ

ُّ«.الدررُّالسنيةُّمنُّاألجوبةُّالنجدية»األخرىُّ،ُّوكذاُّيقعُّبعضهاُّيفُّبعضُّاَّلداتُّ
ُّىـ.ُّٖٜٕٔتويفُّرضبوُّاُّسنةُّ

،ُّوالرتصبةُّمنُّإعدادُّالشيخُّد.ُّعبدُّالعزيزُّبنُّعبدُّاُّ«ُّمصباحُّالظالم»باختصارُّوتصرفُّمنُّترصبتوُّيفُّمقدمةُّكتابوُّ
 الزيرُّحفظوُّا.
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اإلعالمُّ»قدُّأفردُّىذهُّاؼبسألةُّبكتابُّظباه:ُُّّٔوينصونُّعلىُّالشركُّ،ُّوأنُّابنُّحجريوجبُّالردةُّويقتضيهاُّ،ُّ
ُّٖ.ٕ«بقواطعُّاإلسالم

مثل الُّنعلمُّنوًعاُّمنُّأنواعُّالكفرُّوالردةَُّوَرَدُّفيوُّمنُّالنصوصُّ»وقالُّالشيخُّعبدُّالرضبـٰنُّبنُّقاسمُّرضبوُّا:ُّ
،ُّمنُّالنهيُّوالتحذيرُّعنُّفعلوُّ،ُّوُكفرُّفاعلوُّ،ُّوالوعيدُّعليوُّباػبلودُّيفُّالنارُّ،ُّفماُُّّما ورد في دعاء غير اهلل

وحكى اإلجماع اؼبانعُّمنُّربكيمُّالكتابُّوالسنةُّواتباعُّإصباعُّاألمةُّ،ُّوقدُّأُفردتُّىذهُّاؼبسألةُّبالتصنيفُّ،ُّ
ُّٗ«؟وذكروا أنها من ضروريات اإلسالم،ُُّّعليها غير واحد من أىل العلم

 فصل
ُّيفُّتقريرُّأنُّدعاءُّغًنُّاُّشركُّأكرب.األربعةُّمنُّكالمُّبعضُّعلماءُّاؼبذاىبُّطرفُّ؛ُّفهذهُّوللفائدةُّ

ُُّّكالم الحنفية
مــاُّ«ُّطوالــعُّاألنــوارُّشـرحُّتـــنويرُّاألبصــارُّمـعُّالــدرُّاؼبختــار»يفُّكتابـوُُّّ٘الشــيخُّؿبمــدُّعابـدُّالســنديُّاغبنفــيقـالُّ
ُّنصو:

هاُّمـنُّا(ُّ،ُّأو:ُّ)كــنُّيلُّشـفيعاُّعنــدُّوالُّيقـول:ُّ)يـاُّصــاحبُّالقـربُّ،ُّيــاُّفـالنُّ،ُّاقــضُّحـاجيت(ُّ،ُّأو:ُّ)ســل»
ُّ«.ا(ُّ،ُّبلُّيقول:ُّ)ياُّمنُّالُّيشركُّيفُّحكموُّأحداُّ؛ُّاقضُّيلُّحاجيتُّىذه(

ُّ

                                              

 افعي.أيُّأضبدُّبنُّؿبمدُّبنُّعليُّبنُّحجرُّاؽبيتميُّالشُّٔ
ُّ-،ُّالناشر:ُّدارُّإيالفُّ«ُّاعبامعُّيفُّألفاظُّالكفر»الكتابُّطبعُّمستقالُّ،ُّوطبعُّبتحقيقُّد.ُّؿبمدُّاػبميسُّضمنُّؾبموعُُّّٕ

 الكويت.
ُّ(.ٛٙٗ-ٚٙٗ/ٔ«ُّ)الدررُّالسنية»ُّٖ
ُّ.ُّٕٗ،ُّصُّ«ُّالسيفُّاؼبسلولُّعلىُّعابدُّالرسول»ُّٗ
ندُّ،ٍُّبُّىاجرُّمعُّجدهُّإىلُّاليمنٍُّبُّقدمُّاؼبدينة،ُّىوُّالشيخُّادثُّؿبمدُّعابدُّبنُّعليُّالسنديٍُّبُّاألنصاريُّ،ُّولدُّبالسُّ٘

وجاورُّإىلُّأنُّتويفُُّّاُّ،ُّقالُّعنوُّالشوكاين:ُّ)لوُّيدُّطوىلُّيفُّعلمُّالطبُّ،ُّومعرفةُّمتقنةُّبالنحوُّوالصرفُّوفقوُّاغبنفيةُّ
تصانيفُّوأصولوُّ،ُّومشــاركةُّيفُّسائرُّالعلومُّوفهمُّصــحيحُّســريع(ُّ،ُّوقالُّالزركلي:ُّ)فقيوُّحنفيُّ،ُّعاملُّباغبديث(ُّ،ُّلوُّ

ىديةُّالعارفٌنُّ،ُّ»للشوكاينُّ،ُّو«ُّالبدرُّالطالع»ىـُّ،ُّانظرُّترجـمتوُّيفُّكتابُُّّٕٚ٘ٔعدةُّيفُّالفقوُّواغبديثُّ،ُّتويفُّسنةُّ
 (ُّ،ُّإلظباعيلُّبنُّؿبمدُّأمٌنُّالباباينُّالبغدادي.ٖٓٚ/ٕ«ُّ)أسـماءُّاؼبؤلفٌنُّوآثارُّاؼبصنفٌن
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ُّماُّنصو:ُّٔوقالُّالشيخُّصنعُّاُّبنُّصنعُّاُّاغبلبـيُّاغبنفي
اؼبمـاتُّ،ُّىذاُّوإنوُّقدُّظــهرُّاآلنُّفيماُّبـٌنُّاؼبسلمٌنُّصبــاعاتُّيد عــونُّأنُّلألولياءُّتصـرفاتُّيفُّحيـا مُّوبعـدُّ»

ويســـــتغاثُُّّـــــمُّيفُّالشـــــدائدُّوالبليــــــاتُّ،ُّوُّـــــمُّتنكشـــــفُّالــــــُمهماتُّ،ُّفيــــــأتونُّقبـــــورىمُّوينـــــادوهنمُّيفُّقضــــــاءُّ
 اغباجات،ُّمستدلٌنُّعلىُّأنُّذلكُّمنهمُّكرامات!

الشــــرك وىـــذاُّكـــالمُّفيـــوُّتفـــريطُّوإفـــراطُّ،ُّبـــلُّفيـــوُّاؽبـــالكُّاألبــــديُّوالعـــذابُّالّســـرمديُّ،ُّؼبـــاُّفيـــوُّمـــنُّروائـــحُّ
،ُّويفُُّّومخالفة لعقائد األئمـة ، ومـا أجمعـت عليـو ىـذه األمـةعزيزُّاؼبصد قُّ،ُّ،ُّومصادرةُّالكتابُّالالمحقق
ـْؤِمِنٌَنُّنـَُولٍـِّوَُّمـاُّتـَـوَُّالتـنـزيلُّ

ُ
ـَرَُّسـبِيِلُّاؼب َُّلَُوُّاؽبَُدىَُّويـَت ِبْعَُّغيـْ َُّوُنْصـِلِوَُّجَهـن َمَُّوَمنُُّيَشاِقِقُّالر ُسوَلُِّمْنُّبـَْعِدَُّماُّتـَبَـٌن  ىل 

َوَساَءْتَُّمِصًناًُّ
ٕ.»ُّٖ

ُّالسرىندي ُّأضبد ُّكاإلمام ُّاؼبتأخرينُّ، ُّاغبنفية ُّأئمة ُّمن ُّقالُّصبع ُّالروميُّٗوُّذا ُّأضبد ُّواإلمام ُّوالشيخُُّّ٘، ،
ؿبمودُّبنُّعبدُّاُُّّ،ُّوالشيخُّٕ،ُّوؿبمدُّإظباعيلُّالدىلوئُّسجانُّخبشُّاؽبنديُّ،ُّوؿبمدُّبنُّعليُّالتهانوي

ُّٗ،ُّوغًنىم.ُّٖاآللوسي

                                              

دثُّأديبُّ،ُّلوُّأرجوزةُّيفُّاغبديثُّ،ُّولوُّكتابُّمشهورُّيفُّصنعُّاُّبنُّصنعُّاُّاغبليبُّاؼبكيُّاغبنفيُّ،ُّواعظُّفقيوُّ،ُّؿبُّٔ
ُّ،ُّانظرُُّّٕٓٔٔتويفُّسنةُّ«.ُّسيفُّاُّعلىُّمنُّكذبُّعلىُّأولياءُّا»إبطالُّالغلوُّيفُّالصاغبٌنُّ «ُّمعجمُّاؼبؤلفٌن»ىـ

 (.ٕٛٗ/ٔ«ُّ)ىديةُّالعارفٌن»(ُّ،ُّوُّٖٛٗ/ٔ)
ُّ.ُّ٘ٔٔسورةُّالنساءُّ:ُُّّٕ
 (.ٙٔ-٘ٔ،ُّباختصارُّ،ُّ)صُّ«ُّسيفُّاُّعلىُّمنُّكذبُّعلىُّأولياءُّا»ُّٖ
ُّيفُّكتابُُّّٗ ُّترصبتـو ُّوالنـواظر»انظر ُّاؼبسـامع ُّوُّـجة ُّاػبواطـر ُّالدينُُّّ٘٘–ُّٖٗ/٘«ُّ)نزىة ُّفـخر ُّبن ُّاغبـي ُّعبد ُّؼبؤلفو ،ُّ )

 حيدرُّآباد.ُّ–اغبـسيينُّ،ُّالناشر:ُّدارُّاؼبعارفُّالعثمانيةُّ
ُّاألقحصاريُّاغبُّ٘ ُّبنُّؿبمد ُّأضبد ُّتصانيفُّواشتغالُّبعلومُّىو ُّلو ،ُّ ُّالعثمانية ُّالدولة ُّمنُّعلماء ُّويعرفُّبالروميُّ، نفيُّ،

ُّ ُّتويفُّسنة ،ُّ ُّكتابُُّّٖٗٓٔالشريعة ُّلو ،ُّ ُّعلىُّتفسًنُّأيبُّالسعود»ىـ ُّكتابُّ«ُّحاشية ُّوكذا ُّومسالكُّ»، ؾبالسُّاألبرار
ُّ،ُّانظرُّترصبتوُّموسعةُّيفُّ«ُّاألخيارُّيفُّشرحُّمائةُّحديثُّمنُّاؼبصابيح (ُّ،ُّطُّدارُّٚ٘ٔ/ٔ«ُّ)فٌنىديةُّالعارُّ»،ُّوغًنىا

ُّ(.ٕٕ٘/ٕ«ُّ)معجمُّاؼبؤلفٌن»ىـُّ،ُّؤُُّّٖٗٔالكتبُّالعلميةُّ،ُّسنةُّ
،ُّاَّلسُّالسابعُّعشرُّوالسابعُّ«ُّؾبالسُّاألبرارُّومسالكُّاألخيار»كالموُّيفُّالتحذيرُّمنُّدعاءُّغًنُّاُّمذكورُّيفُّكتابوُّوُّ

 واػبمسٌن.
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ُّأقوالُّعلماءُّاألحنافُّيفُُّّوقدُّألفُّالشيخُّالدكتورُّمشسُّالدينُّاألفغاينُّرضبو اُّرسالةُّعظيمةُّصبعُّفيها
إبطالُّعقائدُّالقبوريةُّ،ُّومنُّاؼبعلومُّأنُّالدعاءُّىوُّأكثرُّفعلُّالقــبوريٌنُّعندُّالقــبورُّاليتُّيعظموهناُّالعتقادىمُّ

،ُّتقعُّيفُّثالثُّؾبلداتُّ،ُّنالُّفيهاُّرسالةُّ«ُّجهودُّعلماءُّاغبنفيةُّيفُّإبطالُّعقائدُّالقبورية»فيهاُّ،ُّوأظباىاُّ
دكتوراةُّالعاؼبيةُّ،ُّأشارُّفيهاُّإىلُّجهودُّعلماءُّاغبنفيةُّيفُّبيانُّمصدرُّعبادةُّالقبورُّونشأةُّالقبوريةُّوانتشارىم،ُّال

ُّ٘يفُّإبطالُّعقائدُّالقبورية.ُّ-أيُّعلماءُّاغبنفيةُُّّ–وربقيقُّأنُّالقبوريةُّأىلُّشركُّووثنيةُّ،ُّوجهودىمُّ
وُّاليتُّعشركُّوإبطالُّثالثٌنُّذريعةُّمنُّذرائٍبُّنقلُّرضبوُّاُّمقاالتُّصبعُّمنُّعلماءُّاغبنفيةُّيفُّالتحذيرُّمنُّال

ُّٙيتمسكُُّّاُّالقبوريةُّبـُمجَملهم.
ٍبُّذكرُّرضبوُّاُّأمثلةُّلغلوُّالقبوريٌنُّيفُّالصاغبٌنُّ،ُّوجهودُّعلماءُّاغبنفيةُّيفُّإبطالوُّ،ُّفابتدأُّبذكرُّغلوىمُّيفُّ

ُّ،ُّفأبطلُّذلكُُّّ،ُّودعوىُّأنوُّيعلمُّالغيبُّ،ُّوأنُّلوُّتصرفاُّيفُّالكونُّ،ُّوأنوُّيسمعُّصوتُّاؼبستغيثٌنُّالنيبُّ

                                                                                                                                         

ىديةُّ»(ُّ،ُّوُّٕٛٚ/ٙ«ُّ)نزىةُّاػبواطر»يفُّكتابُّ،ُّانظرُّترصبتوُّ«ُّكشافُّاصطالحاتُّالفنون»باحثُّىنديُّ،ُّلوُّكتابُُّّٔ
ُّ)العارفٌن »ٕ/ُّٖٕٙ ُّو ،ُّ ُّاألعالم»( ُّٜٕ٘/ٙللزركليُّ)« ُّكتابو ُّمذكورُّيف ُّا ُّغًن ُّدعاء ُّذم ُّيف ُّوكالمو ،ُّ كشافُّ»(

 (.ُّٖ٘ٔ–ُّٙٗٔ/ٗ«ُّ)اصطالحاتُّالفنون
،ُّانظرُّترصبتوُّ«ُّابنُّماجوُّإقباحُّاغباجةُّيفُّشرحُّسنن»ىوُّؿبمدُّبنُّإظباعيلُّبنُّعبدُّالغينُّالدىلويُّ،ُّؿبدثُّ،ُّمنُّآثاره:ُُّّٕ

ُّ ُّكتاب ُّاػبواطر»يف ُّنزىة »ُّ ُّاؼبؤلفٌن»و ُّ)معجم »ٖ/ُّٖٖٔ ُّكتابو ُّيف ُّمذكور ُّا ُّغًن ُّدعاء ُّذم ُّيف ُّوكالمو ،ُّ تقويةُّ»(
 «.اإلديان

ىوُّؿبمودُّشكريُّبنُّعبدُّاُّبنُّشهابُّالدينُّاآللوسيُّاغبسيينُّ،ُّأبوُّاؼبعايلُّ،ُّمؤرخُّعاملُّباألدبُّوالدينُّ،ُّمنُّالدعاةُُُّّّٖ
إىلُّاإلصالحُّيفُّالعراقُّ،ُّضبلُّعلىُّأىلُّالبدعُّبرسائلُّفعاداهُّكثًنونُّ،ُّلوُّاثنانُّوطبسونُّمصنفاُّ،ُّتويفُّرضبوُّاُّسنةُّ

ُّيفُّبغداد.ُّٕٖٗٔ
اآليةُُّّعند،ُّ«ُّروحُّاؼبعاينُّيفُّتفسًنُّالقرآنُّالعظيمُّوالسبعُّاؼبثاين»ُّمذكورُّيفُّتفسًنهُّاؼبوسومُّوكالموُّيفُّذمُّدعاءُّغًنُّا

 منُّسورةُّاغبج.ُّٖٚ
،ُّصبعُّد.ُّ«ُّاؼبفيدُّيفُّنقضُّالقبوريةُّونصرةُّالتوحيدُّاؼبـجموع»مفصلةُّيفُّاإلنكارُّعلىُّمنُّدعاُّغًنُّاُّيفُُّّأقواؽبمانظرُُّّٗ

الرياضُّ،ُّوقدُّاكتفيتُّباإلحالةُّعليهاُّعنُّنقلهاُّمفصلةُُّّ–دارُّأطلسُُّّ،ُّالناشر:ُُّّٛٔٗ–ُّٕٔٗؿبمدُّاػبميسُّ،ُّصُّ
ُّطلباُّلالختصار.

 .ُُّّٔٙ٘–ُُّّٖٖ٘الصفحاتانظرُُّّ٘
 .ُُّّٕٛٙ–ُُّّٖٙ٘الصفحاتانظرُُّّٙ
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ُّالنيبُّ ُّيفُّغًن ُّالغلو ٍُّبُّعطفُّعلىُّأمثلة ،ُّ ُّفبنُُّّكلو ُّاعبيالينُّوالرفاعيُّوالبدويُّوغًنىم ُّالقادر ُّكعبد ،
ُّٔلوُّالوالية.ُّعىتُد ُّ

شرحُّاألربعٌنُّ»يفُّرضبوُّإُُّّفقدُّقالُّابنُّحجرُّالشافعيعاءُّغًنُّاُّديفُّبابُّربرميُُّّوأما كالم الشافعية
ُّٖدعاُّغًنُّاُّفهوُّكافر.نُّمنُّإُّ:ماُّمعناه«ُّالنووية

ُّرضبوُّا:ُّٗوقالُّالشيخُّأضبدُّبنُّعليُّاؼبقريزيُّاؼبصريُّالشافعي
لـٰهيةُّوالعبادةُّىوُّالغالبُّعلىُّاإللـٰهيةُّوشركُّيفُّالربوبيةُّ،ُّفالشركُّيفُّوِشركُّاألممُّكلوُّنوعان:ُّشركُّيفُّاإل»

ُّ ُّشرك ُّوىو ُُّّادُعب ُّأىلُّاإلشراكُّ، ُّاعبن ُّوُعّباد ُّاؼبالئكة ُّوُعّباد المشايخ والصالحين األحياء  ادوُعب  األصنام
،ُّويشفعواُّلناُّعندهُّ،ُّوينالُناُّبسببُّقرُّمُّمنُُّّإمناُّنعبدىمُّليقربوناُّإىلُّاُّزلفى،ُّالذينُّقالـواُُّّواألموات

ُّوالزلفىُّؼبنُّخيدمُّأعوانُّاؼبلكُّ ُّمنُّحصولُّالكرامة ُّىوُّاؼبعهودُّيفُّالدنيا اُّوكرامتوُّؽبمُّقرٌبُّوكرامةُّ،ُّكما
ُّوأقاربوُّوخاصتو.

لـٰهيةُّكلهاُّمنُّأوؽباُّإىلُّآخرىاُّتبطلُّىذاُّاؼبذىبُّوتردهُّوتقبحُّأىلوُّ،ُّوتنصُّعلىُّأهنمُّأعداءُّاُّاإلوالكتبُّ
ُّتعاىل.

وصبيعُّالرسلُّصلواتُّاُّعليهمُّمتفقونُّعلىُّذلكُّمنُّأوؽبمُّإىلُّآخرىمُّ،ُّوماُّأىلكُّاُّتعاىلُّمنُّأىلكُّ
ُّ٘«.منُّاألممُّإالُّبسببُّىذاُّالشركُّومنُّأجلو

                                              

 .ُُّّٜٚٛ–ُُّّٖٛٙالصفحاتانظرُُّّٔ
بنُّعليُّبنُّحجرُّاؽبيتميُّالشافعيُّ،ُّفقيوُّمصريُّ،ُّمنُّعلماءُّالقرنُّالعاشرُّ،ُّلوُّكتبُّكثًنةُّ،ُّانظرُُّّؿبمدىوُّأضبدُّبنُُّّٕ

 (.ٖٕٗ/ٔللزركليُّ)«ُّاألعالم»ترصبتوُّيفُّ
الرياض(ُّ،ُُّّ–،ُّ)الناشر:ُّدارُّابنُّخزديةُُّّٕٔٔ،ُّصُّ«ُّالدرُّالنضيدُّيفُّإخالصُّكلمةُّالتوحيد»عنوُّيفُُّّالشوكايننقلوُُّّٖ

،ُّالناشر:ُّجامعةُُّّٖ٘ٓ،ُّصُّ«ُّمفيدُّاؼبستفيدُّيفُّكفرُّتاركُّالتوحيد»وىابُّعنوُّيفُّكتابوُّونقلوُّالشيخُّؿبمدُّبنُّعبدُّال
ُّالرياض.ُّ-اإلمامُّؿبمدُّبنُّسعودُّاإلسالميةُّ

ُّعلىُّتدوينُّالتاريخُّ،ُّلقبوُّالزركليُّدبؤرخُّالديارُّاؼبصريةُّ،4ُُّّ الشيخُّأضبدُّمنُّعلماءُّمصرُّ،ُّدرسُّاغبديثُّوالفقوُّ،ُّوانكب 
البدرُّ»،ُّو«ُّإنباءُّالِغـمر»ُّ،ُّانظرُّترصبتوُّيفُّ٘ٗٛتويفُّسنةُِّرضُّعليوُّقضاءُّدمشقُّفأىبُّ،ُّلوُّأكثرُّمنُّمئيتُّمؤل فُّ،ُّعُُّ

ُّالطالع ُُّّللشوكاين« ُّو ُّالالمع»، ُّالضوء »ُّ ،ُّ ُّللسخاوي ُّاألعالم»و ُّ)للزركلي« »ٔ/ُّٔٚٚ ُّو ،ُّ ُّاؼبؤلفٌن»( «ُّمعجم
(ٔ/ٕٓٗ.)ُّ
ُّمكة.ُّ-لناشر:ُّدارُّعاملُّالفوائدُّ،ُّربقيق:ُّعليُّبنُّؿبمدُّالعمرانُّ،ُّاُُّّٖ٘–ُّٕ٘،ُّصُّ«ُّاؼبفيدذبريدُّالتوحيدُّ»ُّ٘
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يفُّبابُّربرميُّدعاءُّغًنُّاُّفقدُّتقدمُّذكرُّكالمُّشيخُّاإلسالمُّابنُّتيميةُّيفُّحكايةُّإصباعُُّّالحنابلةوأما كالم 
ُّ:ُّالعلماءُّعلىُّأنُّدعاءُّغًنُّاُّشركُّأكربُّ،ُّوىذاُّمزيدُّكالمُّلوُّيفُّىذاُّالباب

ُّ،ُّمثلُّأنُّيقول:ُّكلُّرزقُّالُّيرزقنيو» ُّمنُّاإللـٰهية ُّنوعًا ُّفكلُّمنُّغالُّيفُّحيُّأوُّرجلُّصاحلُّ،ُّوجعلُّفيو
الشيخُّفالنُّماُّأريدهُّ،ُّأوُّيقولُّإذاُّذبحُّشاةُّ،ُّ)باسمُّسيدي(ُّ،ُّأوُّيعبدهُّبالسجودُّلوُّأوُّلغًنهُّ،ُّأوُّيدعوهُّ
منُّدونُّاُّتعاىلُّ،ُّمثلُّأنُّيقول:ُّ)ياُّسيديُّفالنُّ،ُّاغفرُّيلُّأوُّارضبينُّأوُّانصرينُّأوُّارزقينُّأوُّأغثينُّأوُّ

ىذهُّاألقوالُّواألفعالُّاليتُّىيُُّّحوـنأوُّأِجرينُّ،ُّأوُّتوكلتُّعليكُّ،ُّأوُّأنتُّحسيبُّ،ُّأوُّأناُّيفُّحْسبك(ُّ،ُّ
الربوبيةُّاليتُّالُّتصلحُّإالُُّّتعاىلُّ؛ُّفكلُّىذاُّشركُّوضاللُّ،ُّيستتابُّصاحبوُّ،ُّفإنُّتابُُّّصائصـــخمنُّ

ُّأرسلُّالرسلُّوأنزلُّالكتبُّلِنعبدُّاُّوحدهُّالُّشريكُّلوُّ،ُّوالُّقبعلُّمعُّاُّإلـٰهاُّ ُّفإنُّاُّإمنا وإالُّقتلُّ،
ُّٔاىـ.«.ُّآخر

حبوسُّ،ُّوىيُّبابُّـومنُّقالُّإنُّميتاُّمنُّاؼبوتىُّ،ُّنفيسةُّأوُّغًنىاُّ؛ُّذُبًنُّاػبائفُّ،ُّوزُبلٍّصُّاؼب»وقالُّأيضا:ُّ
ُّفإنُّاُّسبحانوُّىوُّالذىُّجيًنُّوالُّجيارُّعليوُّ،ُّوبابُّاغبوائجُّإىلُّاُّىوُّـال حوائجُّ؛ُّفهوُّضالُّمشركُّ،

ُّ ُّتعاىل ُّقال ُّكما ُّوإخالصُّ، ُّبصدق ُّقريبُّأجيبُّدعاؤه ُّفإين ُّسألكُّعباديُّعين ُّإذاُّوإذا ُّالداع دعوة
ُّٕ«.دعان

ُّيفُّمعرضُّكالمُّلوُّعنُّأنواعُّالشرك:«ُّمدارجُّالسالكٌن»يفُُّّرضبوُّاُّٖقالُّابنُّالقيموُّ

                                              

(ُّ،ُّواؼبنقولُّٖٓٗ-ٖٖٙ/ٖ«ُّ)ؾبموعُّالفتاوى»،ُّوتقعُّكاملةُّيفُّ«ُّالوصيةُّالكربى»،ُّوتسمىُّأيضاُّبـُّ«ُّالرسالةُّالسنية»ُّٔ
 .ُّٜٖ٘منُّصُّ

ُّ(.ٜٓٗ/ٕٚ«ُّ)ؾبموعُّالفتاوى»ُّٕ
بنُّأيبُّبكرُّبنُّسعدُّالز رعيٍُّبُّالدمشقيُّ،ُّاؼبعروفُّبابنُّقيمُّاعبوزيةُّ،ُّمنُّعلماءُّاؼبائةُّالثامنةُّ،ُّالزمُّشيخوُّابنُُّّؿبمدىوُُّّٖ

،ُّفكانُّمنُّكبارُّتالمذتوُّ،ٍُّبُّضبلُّبعدهُّلواءُّالدعوةُّواعبهادُّالعلميُّإىلُّأنُّماتُّسنةُُّّٕٛٚتيميةُّإىلُّأنُّماتُّسنةُّ
ستنباطُّ،ُّكثًنُّاؼبصنفاتُّ،ُّومؤلفاتوُّمقبولةُّعندُّصبيعُّالناسُّ،ُّحىُّ،ُّكانُّواسعُّاؼبعرفةُّ،ُّقويُّاغبجةُّ،ُّدقيقُّاالُّٔ٘ٚ

ُّاؼبتفلسفةُّ ُّالسيما ،ُّ ُّونثرا ُّنظما ُّاؼببتدعة ُّعلى ُّورد ،ُّ ُّمؤزرا ُّنصرا ُّاإلسالمية ُّالعقيدة ُّنصر ،ُّ ُّعليو ُّعياال ُّبعده ُّمن صار
ُّفكان ُّاُّ، ُّدين ُّوشيخو ُّىو ُّجدد ُّفقد ،ُّ ُّواسعة ُّاُّرضبة ُّرضبو ،ُّ ُّواؼبتصوفة ُّواؼبؤولة ُّاألمةُّوالقبورية ُّحياة ُّيف ُّمنعطفا ا

البنُّرجبُّ،ُّومنُّأصبعُّمنُّترجمُّ«ُّذيلُّطبقاتُّاغبنابلة»البنُّالعمادُّوُّ«ُّشذراتُّالذىب»اإلسالمية.ُّانظرُّترصبتوُّيفُّ
 «.ابنُّقيمُّاعبوزيةُّ،ُّحياتوُّوآثاره»لوُّالشيخُّبكرُّبنُّعبدُّاُّأبوُّزيدُّرحـموُّاُّيفُّكتابوُّ
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،ُّفإنُّاؼبيتُُّّوىذاُّأصلُّشركُّالعاملومنُّأنواعوُّ؛ُّطلبُّاغبوائجُّمنُّاؼبوتىُّواالستغاثةُُّّمُّوالتوجوُّإليهمُّ،ُّ»
عمنُّاستغاثُّبوُّوسألوُّقضاءُّحاجتوُّ،ُّأوُّسألوُُّّقدُّانقطـعُّعملوُّوىوُّالُّديلكُّلنفسوُّضراُّوالُّنفعًاُّ،ُّفضالًُّ

أنُّيشفعُّلوُّإىلُّاُّفيهاُّ،ُّوىذاُّمنُّجهلوُّبالشافعُّواؼبشفوعُّلوُّعندهُّكماُّتقدمُّ،ُّفإنوُّالُّيقدرُّأنُّيشفعُّلوُّ
عندُّاُّإالُّبإذنوُّ،ُّواُّملُّجيعلُّاستغاثتوُّوسؤالوُّسبباُّإلذنوُّ،ُّوإمناُّالسببُّإلذنوُّكمـالُّالتوحيدُّ،ُّفجاءُّىذاُّ

ُّبسببُّدينعُّاإلذنُّ،ُّوىوُّدبنزلةُّمنُّاستعانُّيفُّحاجةُّدباُّدينعُّحصوؽباُّ،ُّوىذهُّحالةُّكلُّمشرك.اؼبشركُّ
ُّالنيبُّ ُّأوصانا ُّقبورُّاؼبسلمٌنُّأنُُّّواؼبيتُّؿبتاجُّإىلُّمنُّيدعوُّلوُّويرتحمُّعليوُّويستغفرُّلوُّ،ُّكما ُّزرنا إذا
ارةُّالعبادةُّواستقضاءُّاغبوائجُّنرتحمُّعليهمُّ،ُّونسألُّؽبمُّالعافيةُّواؼبغفرةُّ،ُّفعَكسُّاؼبشركونُّىذاُّ،ُّوزاروىمُّزي

ُّعندى ُّوازبذوا ،ُّ ُّحجا ُّقصدىا ُّوظبوا ،ُّ ُّتعبد ُّأوثانا ُّقبورىم ُّوجعلوا ،ُّ ُُّّم ُّالرأسُّ،ُُّّاواالستغاثة ُّوحلق الوقفة
ُّإىلُّالتنقصُّلألمواتُّ،ُّ ُّأىلو ُّ،ُّومعاداةُّأىلُّالتوحيدُّ،ُّوِنسبة ُّبٌنُّالشركُّباؼبعبودُّاغبقُّوتغيًنُّدينو فجمعوا

وأولياءهُّاؼبوحدينُّلوُّالذينُّملُّيشركواُّبوُّشيًئاُّبذمهمُّوعيبهمُّومعادا مُّ،ُّ،ُُّّوىمُّقدُّتنقصواُّاػبالقُّبالشرك
ُّ،ُّ ُّأهنمُّراضونُّمنهمُُّّذا ُّإذُّظنوا ُّالتنقصُّ، ُّبوُّغاية ُّمنُّأشركوا ُّ،ُّوأهنمُّيوالوهنمُُّّهمـوأنوتنقصوا أَمروىمُّبو

ُّوُّخليلو ،ُّ ُّاؼبستجيبٌنُّؽبم ُّأكثر ُّوما ُّالرسلُّوالتوحيدُّيفُّكلُّزمانُّومكانُّ، ُّأعداء ُّىم ُّوىؤالء ،ُّ ُّعليو
ُّ.واجنبينُّوبينُّأنُّنعبدُّاألصنامُّ*ُّربُّإهننُّأضللنُّكثًناُّمنُّالناسإبراىيمُّعليوُّالسالمُّحيثُّيقولُّ

منُّجر دُّتوحيدُّاُّ،ُّوعادىُّاؼبشركٌنُّيفُّاُّ،ُّوتقربُّدبقتهمُّإىلُّىذاُّالشركُّاألكربُّإالُُّّٕوماُّقباُّمنَُّشَركُّ
علىُُّّلوـــوتوك ُّحبوُُّّ،ُّوخوفوُُّّ،ُّورجاءهُُّّ،ُّوُذلوُُّّ،ُُّّدفجر ُّاُّ،ُّوازبذُّاُّوحدهُّولِـّيوُّوإلـٰهوُّومعبودهُّ،ُّ
ُّ ،ُّ ُّا ُّإىل ُّوالتجاءه ،ُّ ُّبا ُّواستعانتو ،ُّ ُّوأخلصُُّّتوـــواستغاثا ،ُّ ُّمتطلباُُّّدهـــصقبا ،ُّ ُّألمره ُّمتبعا ،ُّ 

ُّٖ«.فهوُُّّوباُّومعُّاؼبرضاتو،ُّإذاُّسألُّسألُّاُّ،ُّوإذاُّاستعانُّاستعانُّباُّ،ُّوإذاُّعِملُّعِملُُّّ،ُّ

                                              

ُّأي:َُُّّدر ُّخليِلو.ُّٔ
ُّ.فـخالُّىوُّــــَركُّش ُّالُّٕ
 .ُّ٘ٓٙ،ُّمنزلةُّالتوبةُّ،ُّصُّ«ُّمدارجُّالسالكٌن»ُّٖ
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ُّالنفيسُّ ُّاللهفانُّمنُّ»ولوُّرضبوُّاُّيفُّبابُّالتحذيرُّمنُّتعظيمُّأصحابُّالقبورُّكالمُّطويلُّيفُّكتابو إغاثة
اعبذورُّالتارخييةُّلتعظيمُّأصحابُّالقبورُّوالغلوُّفيهمُّ،ُّكماُّعرضُّلذكرُّاؼبظاىرُُّّ،ُّذكرُّفيو«ُّمصائدُّالشيطان

ُّٔوالعالجُّ،ُّرضبوُّاُّرضبةُّواسعة.
ُّا ُّرضبو ُّاغبنبلي ُّعقيل ُّبن ُّعلي ُّالوفاء ُّأبو ُّاإلمام ُّ»ٕوقال ُّبقضاءُُّّإن ُّ: ُّوخياطبُّاؼبوتى ُّالقبور ُّيعظم من

ُّاألوضاع ُُّّذه ُّكافر ُّىو ُّ؛ ُّكذا( ُّيل ُّ)افعل ُّالقادر: ُّعبد ُّسيدي ُّويا ُّموالي ُّيا ُّويقول: ُّومنُّٖاغبوائج، ،ُّ
ُّٗ«.دعاُّميتاُّوطلبُّقضاءُّاغبوائجُّفهوُّكافر

إىلُّتعظيمُّأوضـاعُُّّٚرعــــــــــعنُّأوضاعُّالشُّٙ؛َُّعَدلواُّ٘ؼباُّصُعبتُّالتكاليفُّعلىُّاعبهالُّوالط َغام»وقالُّأيضا:ُّ
هذهُّـفسُهلتُّعليهمُّإذُّملُّيَدخلواُُّّاُّربتُّأمرُّغًنىمُّ،ُّوىمُّعنديُّكفارُّبوضعوىاُّألنفسهمُّ،ُّوضعوىاُّ،ُّ

،ُّوخطابُّاؼبوتىُّوإكرامهاُّدباُّهنىُّعنوُّالشرعُّمنُّإيقادُّالنًنانُّوتقبيلهاُّوزبليقهاُّاألوضاعُّ،ُّمثلُّتعـظيمُّالقبورُّ
ُّتربكاُّ،ُّوإفاضةُّالطيبُّعلىُّكذاُّوكذا(ُّ،ُُُّّّيب،ُّافعلُُّّبُّالرقاعُّفيها:ُّ)ياُّمواليباغبوائجُّ،ُّوَكـتُّْ وأْخذُّتربتها

ُّٛ«.إلقاءُّاػبرقُّعلىُّالشجرةُّاقتداءُّدبنَُّعَبدُّالالتُّوالُعـّزىالقبورُّ،ُّوشدُّالرحالُّإليهاُّ،ُّوُّ

                                              

،ُّجـمعُّفيهاُّكالمُّابنُّالقيمُّيفُّىذهُّاؼبسألةُّمنُُّّ«ُّتالعبُّالشيطانُّبعقولُّالقبوريٌن»ولكاتبوُّعفاُّاُّعنوُّحبثُّبعنوانُُّّٔ
 ،ُّنفعُّاُّبو.ُُّّاؼبعلوماتكتابوُّاؼبذكورُّ،ُّورتبوُّوفهرسوُّ،ُّوىوُّمنشورُّعلىُّصفحتوُّيفُّشبكةُّ

ُُّّٕ ُّصاحبُّالتصانيفُّ،ُّولدُّسنة ،ُّ ُّشيخُّاغبنابلة ،ُّ ُّالبحر ُّالعالمة ُّاإلمام ُّكتابُُّّٖٔٗىو ُّ،ُّلو ُّالفنون»ىـ يفُّأربعمائةُّ«
ؾبلد،ُّاشتغلُّبعلمُّالكالمُّفوقعُّيفُّتأويلُّبعضُّالصفاتُّ،ٍُّبُّأشهدُّعلىُّنفسوُّأنوُّتابُّ،ٍُّبُّصنفُّيفُّالردُّعلىُّمؤولةُّ

عنُّالشريعةُّمنُّأىلُّالكالمُّوالتصـوفُّ،ُّوقدُّنقلُّكالموُّىذاُّيفُّذمُّمنُّخرجُّ«ُّالفنون»الصفاتُّ،ُّولوُّكالمُّيفُّكتابوُّ
ُّ(.ُُّّٛٙ–ُّٔٙ/ٛ«ُّ)درءُّتعارضُّالعقلُّوالنقل»عنوُّابنُّتيميةُّيفُّ
 (.ٖٗٗ/ٜٔ«ُّ)سًنُّأعالمُّالنبالء»ىـ.ُّانظرُّترصبتوُّيفُُّّٖٔ٘تويفُّرضبوُّاُّسنةُّ

ُّأيُّاألفعال.«ُّاألوضاع»األقربُّأنُّمقصودهُّبقولوُُّّٖ
ُّبنُّسلُّٗ ُّالشيخُّؿبمد ُّعنو ُّنقلو ُّالصمد»طانُّاؼبعصوميُّاغبنفيُّيفُّكتابو ُّاُّالواحد ُّدارُُّّٗٗ،ُّصُّ«ُّحكم ُّالناشر: ،

 الرياض.ُّ–العاصمةُّ
ُّ«.النهاية»الطغامُّىمُّأراذلُّالناسُّوأوغادىم.ُّانظرُُّّ٘
 عَدلواُّأيُّحادوا.ُّٙ
 أوضاعُّالشرعُّأيُّتعاليموُّاليتُّشرعهاُّاُّتعاىلُّللناس.ُّٚ
ُّ.ُُّّٖٖ٘–ُّٕٖ٘،ُّصُّ«ُّفانُّمنُّمصائدُّالشيطانإغاثةُّالله»نقلوُّعنوُّابنُّالقيمُّيفُّكتابوُُّّٛ
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منها:ُّأنوُُّسـئلُّعمنُُّّٕورأيتُّمنُّصبلةُّفتاوىُّللقاضيُّأيبُّيعلى»رضبوُّا:ُُّّٔبطٌنأباوقالُّالشيخُّعبدُّاُّ
ُّٖ«.يقول:ُّ)ياُّؿبمدُّ،ُّياُّعلي(ُّ،ُّفقال:ُّىذاُّالُّجيوزُّألهنماُّميتان

فقدُّقالُّاإلمامُّؿبمدُّبنُّأضبدُّالقرطيبُّاؼبالكيُّرضبوُّاُُّّوأما كالم المالكية في باب تحريم دعاء غير اهلل
ُعواُّيفُّتفسًنُّقولوُّتعاىلُّ﴿ِإْنُّتَْدعُُّ«ُّاعبامعُّألحكامُّالقرآن»يفُّتفسًنهُّاؼبوسومُّ وُىْمُّاَلَُّيْسَمُعواُُّدَعاءَُكْمَُّوَلْوُّظبَِ

َماُّاْسَتَجاُبواَُّلُكْمَُّويـَْوَمُّاْلِقَياَمِةَُّيْكُفُروَنُِّبِشرِْكُكْمَُّواَلُّيُـَنبٍُّئَكُِّمْثُلَُّخِبًٍن﴾
ٗ: 

،ُّألهناُُّّيفُّالنوائبُّالُّيسمعواُّدعاءكمُّهمـستغيثواُّبــتإنُّأيُِّإْنُّتَْدُعوُىْمُّاَلَُّيْسَمُعواُُّدَعاءَُكْم﴾ُّ،ُّقولوُّتعاىلُّ﴿
ُّصباداتُّالُّتُبصرُّوالُّتسمعُّ،ُّإذُّليسُّكلُّسامعُّناطقا.

ُّوقالُّقتادة:ُّاؼبعىن:ُّلوُّظبعواُّملُّينفعوكم.
ُّعلىُّ ُّلكم ُّاستجابوا ُّوؼبا ،ُّ ُّأطوعُُّّمنكم ُّلكانوا ُّدعاءكم ُّفسِمعوا ُّعقوالُّوحياة ُّؽبم ُّجعلنا ُّأيُّلو وقيل:

ُّالكفر.
ُّ،ُّويتربءونُّمنكم.ُّعبدسبوىم﴾ُّ،ُّأيُّجيحدونُّأنكمُُّروَنُِّبِشرِْكُكمُّْ﴿َويـَْوَمُّاْلِقَياَمِةَُّيْكفُُّ

والشياطٌنُّ،ُّأيُّجيحدونُّأنُّيكونُُّّكاؼبالئكةُّواعبنُّواألنبياءٍبُّجيوزُّأنُّيرجعُّىذاُّإىلُّاؼبعبودينُّفباُّيَعقلُّ،ُُّّ
يلُُّّماُّفعلتموهُّحقاُّ،ُّوأهنمُّأمروكمُّبعباد مُّ،ُّكماُّأخربُّعنُّعيسىُّبقولوُّ﴿ماُّيكونُّيلُّأنُّأقولُّماُّليس

ُّ.٘حبق﴾
                                                                                                                                         

،ُّالناشر:ُُّّٕٖٓ-ٖٔٓ،ُّصُّ«ُّمفـيدُّاؼبستفيدُّيفُّحكمُّتاركُّالتوحيد»ونقلوُّأيضاُّالشيـخُّؿبمدُّبنُّعبدُّالوىابُّيفُّكتابوُّ
 الرياض.ُّ-جامعةُّاإلمامُّؿبمدُّبنُّسعودُّاإلسالميةُّ

ُّتقدمتُّترصبتو.ُّٔ
ىوُّشيخُّاغبنابلةُّ،ُّاؼبفيتُّالقاضيُّ،ُّؿبمدُّبنُّاغبسٌنُّبنُّؿبمدُّالبغداديُّاغبنبليُّ،ُّابنُّالفراءُّ،ُّكانُّعاملُّالعراقُّيفُّزمنوُّ،ُُّّٕ

رضبوُّاُّرضبةُُّّٛ٘ٗوغًنىا.ُّتويفُّرضبوُّاُّسنةُّ«ُّالردُّعلىُّاعبهمية»وُّ«ُّإبطالُّالتأويالتُّيفُّأخبارُّالصفات»لوُّكتابُّ
ُّواسعة.

البنوُّؿبمدُّبنُّ«.ُّطبقاتُّاغبنابلة»،ُّو«ُّتاريخُّاإلسالم»(ُّ،ُّولوُّترصبةُّيفُّٜٛ/ٛٔ«ُّ)النبالءسًنُّأعالمُّ»باختصارُّمنُّ
ُّأيبُّيعلىُّالفراء.

 .ُّٚٗٔ،ُّصُّ«ُّتأسيسُّالتقديسُّيفُّكشفُّتلبيسُّداودُّبنُّجرجيس»ُّٖ
ُّ.ُّٗٔسورةُّفاطر:ُُّّٗ
ُّ.ُّٙٔسورةُّاؼبائدة:ُُّّ٘
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ُّوجيوزُّأنُّيندرجُّفيوُّاألصنامُّأيضاُّ،ُّأيُّحيييهاُّاُّحىُّزبربُّأهناُّليستُّأىالُّللعبادة.
.ُّىوُّاُّجلُّوعزُّ،ُّأيُّالُّأحدَُّأْخربُّخبلقُّاُّمنُّاُّ،ُّفالُّينبئكُّمثلوُّيفُّعملو﴿َواَلُّيُـَنبٍُّئَكُِّمْثُلَُّخِبًٍن﴾ُّ،ُّ

ُّانتهى.

يفُّتفسًنهُّلقولُّاُُّّ-وىوُّمنُّمتأخريُّاؼبالكيةُُّّ–رضبوُّأُُّّوقالُّالعالمةُّعبدُّاغبميدُّبنُّباديسُّاعبزائري
ُّ:ٕيَْدُعوَنَُّمَعُّالل ِوُّإلـٰهاُّآخر﴾الُّتعاىلُّ﴿َوال ِذيَنُّ

 مزيد بيان لتوحيد الرحمـٰن
 من دعا غير اهلل فقد عبده

ببعضُّأفرادهُّ،ُُّّماُّيزالُّالذكرُّاغبكيمُُّيسميُّالعبادةُّدعاءُّويعربُُّّاُّعنهاُّ،ُّذلكُّألنوُّعبادةُّ،ُّفعربُّعنُّالنوع
ُّ ُِّعزٍّ ُّأمام ُّفإنُّالعابدُُّيظهرُّذلو ُّالفردُّليعربُّبوُّعنُّالنوعُّألنُّالدعاءُّمخُّالعبادةُّوخالصتها ُّاختًنُّىذا وإمنا
ُّويعربُّعنُّذلكُّ ،ُّ ُّبٌنُّيديو ُّوخضوعو ُّلو ُّتعظيمو ُّوسبام ،ُّ ُّقدرتو ُّأمام ُّوعجزه ،ُّ ُّغناه ُّأمام ُّوفقره ،ُّ اؼبعبود

ُّ ،ُّ ُّحوائــجو ُّمنو ُّوطلبــو ُّوندائو ُّبدعائو ُّمخُّبلسانو ُّكان ُّوؽبذا ،ُّ ُّذلكُّكلو ُّعلى ُّالد ال ُّاؼبظهر ُّىو فالدعــاء
عبادتو،ُّوقدُّجاءُّالتنبيوُّعلىُّىذاُّيفُّالسنةُّاؼبطهرةُّ،ُّفعنُّالنعمانُّبنُّبشًنُّرضيُّاُّعنوُّقال:ُّقالُّرسولُّ

                                              

ُّدُّٔ ُّمن ُّباديسُّ، ُّبن ُّمكي ُّبن ُّمصطفى ُّبن ُّالـحميد ُّعبد ُّالداعية ُّالشيخ ُّالرابعُّعشرُّىو ُّالقرن ُّمن ُّالنصفُّاألول عاة
الـهجريُّيفُّاعبزائرُّ،ُّدرسُّعلىُّعدةُّمشايخُّيفُّاعبزائرُّوتونسُّ،ٍُّبُّانكبُّعلىُّالتعليمُّوالدعوةُّوؿباربةُّالبدعُّالسيماُّ
بدعُّالطرقُّالصوفيةُّ،ُّحىُّإنُّالصوفيةُّدبرواُّمــكيدةُّالغتيالوُّفنجاهُّاُّمنهاُّ،ُّأسسُّجريدةُّالشهابُّ،ُّوكانُّلوُّنشاطُّ

ُّ ُّمباركُّاؼبيليُّوالفضيلُّالورتيالينُّوؿبمدُّسعيدُّظاىر ُّمنهم ،ُّ ُّعدة ُّدعاة ُّوزبرجُّعلىُّيديو ،ُّ يفُّبعضُّاَّالتُّالدينية
ُّالزاىريُّوأضبدُّضباينُّوؿبمدُّالصاحلُّبنُّعتيقُّوؿبمدُّالصاحلُّرمضان.

ُّ ُّمنها ،ُّ ُّفصارتُّكتبا ُّبعد ُّمقاالتُّصبعتُّفيما ُّمبادئُّاألصول»لو ُّاإلسالمية»و« ُّالعقائد »ُّ ُّؾبال»و ُّأو سُّالتفسًن
ردُّفيوُّعلىُّابنُّعليوةُّالطرقيُّ،ُّوقدُّصبعتُّ«ُّجوابُّسؤالُّعنُّسوءُّمقال»وُّ«ُّرجالُّالسلفُّونساؤه»وُّ«ُّالتذكًن

ُّمقاالتُّالشيخُّيفُّالثالثةُّاألخًنةُّيفُّستةُّؾبلداتُّ،ُّوأصدر اُّوزارةُّالشؤونُّالدينيةُّاعبزائرية.
ُّال ُّاحتالل ُّمن ُّاعبزائر ُّربرير ُّقضية ُّأجل ُّمن ُّوجهده ُّووقتو ُّباديسُّنفسو ُّابن ُّالتعليمُّبذل ُّيف ُّعمره ُّوأمضى فرنسيٌنُّ،

ُّىـُّ،ُّرضبوُّاُّرضبةُّواسعة.ٖٛ٘ٔربيعُّالثاينُّٔٔد ُّمنُّأئمةُّالدعوةُّيفُّاؼبغربُّالعريبُّ،ُّوافتوُّاؼبنيةُّيفُّــــوالدعوةُّ،ُّحىُّعُُّ
ُّللشيخُّؿبمدُّحاجُّعيسىُّاعبزائري.«ُّأصولُّالدعوةُّالسلفيةُّعندُّالعالمةُّعبدُّاغبميدُّبنُّباديس»مصدرُّالرتصبة:ُّ

ُّ.ُّٛٙالفرقان:ُّسورةُُّّٕ
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:ُّ)الدعاءُّىوُّالعبادة(ٍُّبُّقرأُّ﴿وقالُّربكمُّادعوينُّاستجبُّلكم﴾.ُّرواهُّأضبدُّوالرتمذيُّوأبوُّداودُُّّاُّ
ُُّّوالنسائيُّوابنُّماجو.رضبهمُّا

ُّ:ُّ)الدعاءُّمخُّالعبادة(.ُّرواهُّالرتمذيُّرضيُّاُّعنو.ُّوعنُّأنسُّرضيُّاُّعنوُّقالُّ:ُّقالُّرسولُّاُّ
فتطابقُّاألثرُّوالنظرُّعلىُّأنُّالدعاءُّعبادةُّ،ُّفمنُّدعاُّغًنُّاُّفقدُّعبدهُّ،ُّوإذاُّكانُّىوُّالُّيسميُّدعاءهُُّّ

لغًنُّاُّعــبادةُّفاغبقيقةُّالُّترتفــعُّبعدُّتســميتوُّؽباُّباظبــهاُّوتسميتوُّؽباُّبغًنُّاظبهاُّ،ُّوالعربةُّبتسميةُّالشرعُّاليتُّ
ُّ.عَرفناىاُّمنُّاغبديثٌنُّاؼبتقدمٌنُّالُّبتسميتوُّ..

ُّتحذير وإرشاد

فإياكُّماُّأكثرُّماُّتسمعُّيفُّدعاءُّالناس:ُّ)ياربُّوالشيخ(ُّ)ياُّربُّوناسُّريب(ُّ..ُّوىذاُّمنُّدعاءُّغًنُّاُّ،ُُّّ
ُّ.ُّأيهاُّاؼبسلمُّوإياكُّ،ُّوادعُّاُّربكُّوخالقكُّوحدهُّوحدهُّوحدهُّ،ُّوأنفُّالشركُّراغم

ُّٔانتهىُّكالموُّرضبوُّا.

ُُّّ–رضبوُّاُّتعاىلُُّّٕوقالُّالعالمةُّمباركُّاؼبيليُّاؼبالكيُّاعبزائري ُّأيضا يفُّكتابوُُّّ-وىوُّمنُّمتأخريُّاؼبالكية
ُّ«:رسالةُّالشركُّومظاىره»

 دعاء غير اهلل وحكمو

ُّ،ُّولوُّنوعان:ُّدعاء غير اهلل .. شرك صريح وكفر قبيح

                                              

ُّ–،ُّباختصارُّ،ُّوىوُّمنُّمطبوعاتُّوزارةُّالشؤونُّالدينيةُُُّّّٖٓٓ–ُّٜٜٕ،ُّصُّ«ُّؾبالسُّالتذكًنُّمنُّكالمُّاغبكيمُّاػببًن»ُّٔ
ُّاعبزائر.

ىوُّالشيخُّمباركُّبنُّؿبمدُّاإلبراىيميُّاؼبيليُّ،ُّتلقىُّالعلمُّمنذُّصغرهُّعلىُّجلةُّمنُّاؼبشايخُّ،ُّمنهمُّالشيخُّعبدُّاغبميدُّبنُُّّٕ
،ُّوكانُّلوُّدورُّدعويُّبارزُّيفُّالصحافةُُّّٖٜٔٔباديسُّ،ٍُّبُّصارُّأحدُّأبرزُّأعضاءُّصبعيةُّالعلماءُّاؼبسلمٌنُّاعبزائريٌنُّسنةُّ

ُّبالرغمُّمنُّاؼبضاي ُّجاىدُّيفُّسبيلُّالدعوة ُّمؤلفاتُّ،ُّ، ُّعدة ُّلو ،ُّ ُّاالحتاللُّالفرنسيُّللجزائر ُّأثناء قاتُّاليتُّتعرضُّؽبا
ُّميالدية.ُّٜ٘ٗٔ،ُّتويفُّرضبوُّاُّيفُّعامُّ«ُّالشركُّوُّمظاىره»أشهرىاُّ

ُّربقيقُّكتابُّ ُّمقدمة ُّالرتصبة: ُّالشركُّومظاىره»مصدر ُّالشيخُّأيبُّعبدُّ« ُّربقيق: ،ُّ ُّاعبزائريُّ،ُُّّالرضبـٰنللمرتجمُّلو ؿبمود
ُّالرياض.ُّ–الناشر:ُّدارُّالرايةُّ
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:ُّدعاءُّغًنُّاُّمعُّاُّ،ُّكالذيُّيقول:ُّ)ياُّريبُّوشيخيُّ،ُّياُّريبُّوَجديُّ،ُّياُّاُّوناسوُّ،ُّياُّاُّياُّأحدىما
عبدُّالقادر(ُّ،ُّوظبعتُّكثًناُّحيكونُّأهنمُّكثًناُّماُّيسمعونُّفالناُّيقول:ُّياُّريبُّياُّسيديُّيوسفُّاغفرُُّّسيدي
ُّيلُّ...

ُّالنوعُّواضحُّ،ُّألنُّالداعيَُّعَطَفُّغًنُّاُّعلىُّاُّبالواوُّثابتةُّأوُّؿبذوفةُّ،ُّوىيُّ وإطالقُّالشركُّعلىُّىذا
ُّيوُّىناُّىوُّعبادةُّالدعاء.تقتضيُّمشاركةُّماُّبعدىاُّؼباُّقبلهاُّيفُّاغبكمُّ،ُّواغبكمُّاؼبشرتكُّف

ُّ:ُّدعاءُّغًنُّاُّمنُّدونُّاُّ،ُّكالذيُّيقول:ُّ..ُّ)ياُّديوانُّالصاغبٌن(.ُّالنوع الثاني
ُّٔانتهىُّكالموُّرضبوُّا.

منوُّ،ُّحىُُّّوربذيرُّنبيهمُُّّٕعلىُّشدةُّإنكارُِّكتابِـهمُّلوُّدعاءُّغًنُّاولقدُّفشاُّيفُّاؼبسلمٌنُُّّوقالُّأيضا:
صارُّاعبهلةُّومنُّقُربُّمنهمُّيؤثرونوُّعلىُّدعاءُّاُّوحدهُّ،ُّواالستشهادُّلذلكُّباغبكاياتُّعنهمُّواستيعاُّاُّ

ُُّٖمـِملٌُُّّمعِجز.
ُّتقيُّالدينُّاؽباليلُّاؼبالكي ُُّّ–رضبوُّاُُّّٗوقالُّالعالمة ُّأيضا اؽبديةُّ»يفُّكتابوُُّّ–وىوُّمنُّمتأخريُّاؼبالكية

ُّ«:اؽباديةُّإىلُّالطائفةُّالتجانية

                                              

ؿبمودُّاعبزائريُّ،ُّراجعوُُّّالرضبـٰن،ُّباختصارُّ،ُّربقيق:ُّالشيخُّأيبُّعبدُُُّّّٕٕٛ-ُّٕٔٛ،ُّصُّ«ُّرسالةُّالشركُّومظاىره»ُّٔ
 الرياض.ُّ–الشيخُّبكرُّأبوُّزيدُّرضبوُّاُّ،ُّالناشر:ُّدارُّالرايةُّ

ُّأيُّالقرآنُّالعظيم.ُّٕ
ُّ.ُّٕٙٛ،ُّصُّ«ُّرسالةُّالشركُّومظاىره»ُّٖ
ىوُّالعالمةُّادثُّواللغويُّالشهًنُّوالشاعرُّالفحلُّوالرحالةُّاؼبغريبُّالشيخُّالسلفيُّالدكتورُّؿبمدُّالتقيُّاؼبعروفُّدبحمدُُّّٗ

رشيدُّرضاُّدبصرُّ،ٍُّبُُّّوالشيختقيُّالدينُّاؽباليلُّ،ُّدرسُّعلىُّصبلةُّمنُّاؼبشايخُّ،ُّمنهمُّالشيخُّعبدُّالظاىرُّأبوُّالسمحُّ
الشركُّوُّاإلغبادُّ،ٍُّبُّسافرُّللهندُّفطلبُّاغبديثُّعلىُّالشيخُّادثُّمكتُُّّاُّسنةُّيدعوُّإىلُّعقيدةُّالسلفُّوُّحياربُّ
ُّاؼبباركفوريُّصاحبُّ ُّالرحيم ُّعبد ُّبن ُّالرضبـٰن ُّالرتمذي»عبد ُّاألحوذيُّبشرحُّجامع ُّيفُّ«ُّربفة ُّأيضا ُّغًنه ُّودرسُّعلى ،

م،ُّٜٗٚٔبويةُّإىلُّسنةُّالعراق،ٍُّبُّتدرجُّيفُّسلسلةُّأعمالُّعلميةُّودعويةُّإىلُّأنُّعملُّأستاذاُّباعبامعةُّاإلسالميةُّباؼبدينةُّالن
ُّه.ٚٓٗٔشوالٍُُّّٕ٘بُّرجعُّإىلُّبلدهُّاؼبغربُّومكثُّيدعوُّفيهاُّإىلُّالتوحيدُّوالسنةُّإىلُّأنُّتوفاهُّاُّيومُّاإلثنٌنُّ

العلمُّاؼبأثورُّ»،ُّوُّ«ُّالقاضيُّالعدلُّيفُّحكمُّالبناءُّعلىُّالقبور»لوُّماُّيربوُّعلىُّعشرينُّمؤلفاُّيفُّالعقيدةُّوالفقوُّ،ُّمنهاُّ
ُّ،ُّفرضبوُّاُّرضبةُّواسعة.«ُّاؼبنشورُّيفُّبدعُّالقبوروالعلمُّاؼبشهورُّواللواءُّ
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ومنُّاستغاثُّبغًنُّاُّفقدُّأشركُّتبٌنُّلكُّأيهاُّالقارئُّاؼبوفقُّأنُّاالستغاثةُّدعاءُّ،ُّوالدعاءُّمخُّالعبادةُّ،ُّف
،ُّومنُّزعمُّأنوُّىوُّأوُّغًنهُّمنُّاؼبخلوقٌنُّقادٌرُّأنُّيُغيثُّمنُّاستغاثُّبوُّوجييبُّاؼبضطرُُّّوعبدُّمعُّاُّغًنه

آخرُّبنصوصُّالقرآنُّوالسنةُّ،ُّانظرُّإلـٰهاُّويكشفُّالسوءُّوجيعلُّالناسُّخلفاءُّيفُّاألرضُّفقدُّازبذُّمعُّاُّ
َُّعَلىُِّعَباِدِهُّآياتُّالنملُّمنُّقولوُّتعاىلُّ َُّوَساَلٌم ُّاْلُمْنَذرِيَنُّ*ُُّقِلُّاغْبَْمُدُّلِل ِو َُّمَطُر َُّفَساَء َُّعلَْيِهْمَُّمَطًرا ﴿َوأَْمَطْرنَا

ُّأَم اُُّيْشرُِكوَنُّ*ُّأَم ْنَُّخَلَقُّالس مُّ َُّخيـٌْر َناُِّبِوُّال ِذيَنُّاْصطََفىَُّآلل ُو ُّفَأَنـْبَتـْ َُّماًء اَواِتَُّواأْلَْرَضَُّوأَنـَْزَلَُّلُكْمُِّمَنُّالس َماِء
ْنَُّجَعَلُّاأْلَْرَضُّقـََرارًاَُّحَداِئَقَُّذاَتُّبـَْهَجٍةَُّماَُّكاَنَُّلُكْمَُّأْنُّتـُْنبُِتواَُّشَجَرَىاُّءإلـٌٰوَُّمَعُّالل ِوُّبَْلُُّىْمُّقـَْوٌمُّيـَْعِدُلوَنُّ*ُّأَم ُّ

ُّاْلَبْحرَْيِنَُّحاِجًزاُّءإلـٌٰوَُّمَعُّالل ِوَُّبْلَُّأْكثـَُرُىْمُّاَلُّيـَْعَلُمونَُّوَجَعَلُِّخاَلؽَبَاُّأَنُْـّ *ُّأَم ْنَُُّّهارًاَُّوَجَعَلُّؽَبَاَُّرَواِسَيَُّوَجَعَلُّبـٌَْنَ
ُّ ُّقَلِياًل ُّالل ِو َُّمَع ُّءإلـٌٰو ُّاأْلَْرِض ُُّخَلَفاَء َُّوجَيَْعُلُكْم ُّالس وَء َُّوَيْكِشُف َُّدَعاُه ُِّإَذا ُّاْلُمْضَطر  ُّأَم ْنُّجيُِيُب *ُّ ُّتَذَك ُروَن َما

ُّيََدْيَُّرضْبَِتِوُّءإلـٌٰوَُّمَعُّالل ُّ َُّوالَْبْحِرَُّوَمْنُّيـُْرِسُلُّالرٍّيَاَحُُّبْشرًاُّبـٌَْنَ ِوُّتـََعاىَلُّالل ُوَُّعم اُُّيْشرُِكوَنُّيـَْهِديُكْمُّيفُّظُُلَماِتُّالْبَـرٍّ
ُّ ُّيـَْرزُُقُكْم َُّوَمْن ُّيُعِيُدُه ٍُُّب  ُّاػْبَْلَق ُّيـَْبَدُأ ُّأَم ْن ُُّكْنُتْمُّ* ُِّإْن ُّبـُْرَىاَنُكْم َُّىاُتوا ُُّقْل ُّالل ِو َُّمَع ُّءإلـٌٰو َُّواأْلَْرِض ُّالس َماِء ِمَن

إجابةُّذكرُّاُّتعاىلُّيفُّىذهُّاآلياتُّأموراُّخاصةُّبوُّالُّيقدرُّعليهاُّغًنهُّ،ُّمنهاُُُّّّٗٙ-ٛ٘منُّآيةَُُّّصاِدِقٌن﴾
ُّاؼبناصبُّواؽبدايةُّيفُّظلماتُّالربُّوالبحرُّوإرُّاؼبضطرُّوكشفُّالسوءُّ ُّمنُّوتولية سالُّالرياحُّفمنُّنسبُّشيئا

ُّوعبدُّمعوُّغًنه.ُّفقد أشرك باهللىذهُّاألمورُّإىلُّـبلوقُّأنوُّىوُّالفاعلُّؽباُّبغًنُّطريقُّاألسبابُّ
ذهُّأنواعُّالتوحيدُّــــــــواعلمُّأنوُّجيبُّعلىُّكلُّمسلمُّأنُّيوحدُّاُّيفُّربوبيتوُّويفُّعبادتوُّويفُّأظبائوُّوصفاتوُّ،ُّفه

ُُّّٔفهوُّكافر.ُّالثالثةُّ،ُّمنُّأخّلُُّّاُّأوُّبشيءُّمنها
وىوُّمنُّمتأخريُّاؼبالكيةُُّّ–رضبوُّإُُّّاؼبفسرُّؿبمدُّاألمٌنُّبنُّؿبمدُّاؼبختارُّالشنقيطيُّالشيخوقالُّالعالمةُّ

آخرُّالُّبرىانُّلوُّبوُّفإمناُّحسابوُّعندُّربوُّإنوُّالُّيفلحُُّّيفُّتفسًنُّقولوُّتعاىلُّ﴿ومنُّيدعُّمعُّاُّإلـٰهاُّ–أيضاُّ
ُّ:ٔالكافرون﴾

                                              

 .ُّٔٙ،ُّصُّ«ُّاؽبديةُّاؽباديةُّإىلُّالطائفةُّالتجانية»ُّٔ
ىوُّالشيخُّالعالمةُّاألصويلُّاؼبفسرُّ،ُّؿبمدُّاألمٌنُّبنُّؿبمدُّاؼبختارُّالشنقيطيُّ،ُّمنُّعلماءُّالقرنُّالرابعُّعشرُّاؼبربزينُّ،ُُّّ ٕ

،ُّلوُّكبوُّعشرينُّكتاباُّ،ُّأكثرىاُّيفُّالتفسًنُّوالفقوُّوالعقيدةُّ،ُّأشهرىاُّكانُّغزيرُّالعلمُّ،ُّمتوقدُّالذكاءُّ،ُّذوُّحافظةُّنادرةُّ
ُّ ُّبالقرآن»ذكرا ُّالبيانُّيفُّإيضاحُّالقرآن ُّ«ُّأضواء ُّو ُّالناظر»، ُّعلىُّروضة ُّأصولُّالفقو ُّيفُّ«ُّمذكرة ُّوقدُّصبعتُّمؤلفاتو ،

ىـُّ.ُّباختصارُّمنُّترصبتؤُُّّٖٜٖتويفُّرضبوُّاُّعامُّ«.ُّآثارُّالشيخُّؿبمدُّاألمٌنُّالشنقيطي»موسوعةُّعلميةُّواحدةُّبعنوانُّ
 .مكةُّ–،ُّالناشر:ُّدارُّعاملُّالفوائدُّ«ُّاألضواء»اؼبذكورةُّيفُّمقدمةُّكتابُّ
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ُّىوُّمنُّ آخرُّالُّبرىانُّلوُّبوُّ،ُّونفيُّالفالحُّعنوُّيدلُّعلىُّىالكوُُّّيدعوُّمعُّاُّإلـٰهاوأعظمُّالكافرينُّكفرًا
آخرُّإينُُّّمعوُّيفُّآياتُّكثًنةُّكقولوُّ﴿والُّذبعلواُّمعُّاُّإلـٰهاُّوأنوُّمنُّأىلُّالنارُّ،ُّوقدُّحذرُّاُّمنُّدعاءُّإلـٰو

ىالٌكُّإالُّوجهوُّلوُّاغبكمُّإالُّىوُّكلُّشئُُّّآخرُّالُّإلـٰوُّلكمُّمنوُّنذيًرُّمبٌن﴾ُّ،ُّوقولوُّ﴿والُّتدُعُّمعُّاُّإلـٰها
وإليوُّترجعون﴾ُّ،ُّوقولوُّتعاىلُّ﴿الُّذبعلُّمعُّاُّإلـٰهاُّآخرُّفتقعدُّمذموماُّـبذواًل﴾ُّ،ُّواآلياتُّدبثلُّذلكُّكثًنةُّ

ُّجداً.ُّانتهى.
ُّوقالُّأيضاُّرضبوُّاُّيفُّتفسًنُّاآليةُّالثانيةُّمنُّسورةُّاغبجرات:

وُّ؛ُّاذباهُّعبدهُّإليوُّإذاُّدمهتوُّالكروبُّاليتُّالُّاعلمُّأنُّمنُّاغبقوقُّاػباصةُّباُّاليتُّىيُّمنُّخصائصُّربوبيت»
ُّالدواىيُّ ُّالكروبُّودمهتو ُّاؼبضطرُّالذيُّأحاطتُّبو ُّفالتجاء ُّإالُّاُّ، ُّعلىُّكشِفها ال يجوز إال هلل يقِدر

،ُّألنوُّمنُّخصائصُّالربوبيةُّ،ُّفصْرفُّذلكُّاغبقُُّّوإخالصوُّلوُّىوُّعٌنُّطاعةُّاُّومرضاتوُّوطاعةُُّّوحده
ُّ ُُّّرسولو ُّللنيب ُّوالتعظيم ُّالتوقًن ُّعٌن ُّوىو ،ُّ ُّاتباعوُُّّومرضاتو ُّىو ُّوتعظيمو ُّتوقًنه ُّأنواع ُّأعظم ُّألن ،

ُّواالقتداءُّبوُّيفُّإخالصُّالتوحيدُّوالعبادةُّلوُّوحدهُّجلُّوعال.
وقدُّبٌنُّجلُّوعالُّيفُّآياتُّكثًنةُّمنُّكتابوُّأنُّاذباهُّاؼبضطرُّمنُّعباِدهُّإليوُّوحدهُّيفُّأوقاتُّالشدةُّوالكربُّ

ُّٕانتهى.«.ُّتعاىلمنُّخصائصُّربوبيتوُّ

ُّوُّذاُّانتهىُّالنقلُّعنُّعلماءُّاؼبذاىبُّاألربعة.

ُّينتسبُّإىلُّمذىبُّمعين ُّاققٌنُّفبنُّال ُّالعلماء ُّمن ُّاؼبذاىبُّولغًنُّواحد ُّاؼبنتسبٌنُّأليُّمن ُّالعلماء ولغًن
ُّالدر»يفُّكتابوُُّّٖاألربعةُّكالمُّواضحُّوصريحُّيفُّربرميُّدعاءُّغًنُّاُّ،ُّفقدُّقالُّاإلمامُّؿبمدُّبنُّعليُّالشوكاين

ُّ«:ُّالنضيدُّيفُّإخالصُّكلمةُّالتوحيد
                                                                                                                                         

ُّ.ُّٚٔٔسورةُّاؼبؤمنون:ُُّّٔ
ُّ«.أضواءُّالبيان»انظرُّتفسًنهُّاؼبوسومُُّّٕ
تباُُّّىوُّالشيخُّالفقيوُّاألصويلُّؿبمدُّبنُّعليُّبنُّؿبمدُّالشوكاينُّ،ُّاليمينُّ،ُّدرسُّعلىُّشيوخُّكثرُّيفُّفنونُّكثًنةُّ،ُّوألفُّكُّٖ

الفتحُّالرباينُّيفُّفتاوىُّ»،ُّوطُبعُّلوُّؾبموعُّفتاوىُّبعنوانُّ«ُّإرشادُّالفحولُّإىلُّربقيقُّاغبقُّمنُّعلمُّاألصول»منهاُُّّكثًنة
ُّالشوكاين ُّكتابُّ« ُّويفُّالتفسًنُّلو ُّفتحُّالقدير»، ُّاػبالقُّواؼبخلوقُّيفُّكتابُّ« ُّعلىُّأربابُّالقولُّبارباد ُّورد الصوارمُّ»،

مؤلفاُّ،ُّتويفُّرضبوُّاُّسنةُُّّٗٔٔ،ُّوغًنىاُّمنُّالكتبُّوالرسائلُّاليتُّبلغتُّ«ُّالرباداغبدادُّالقاطعةُّلعالئقُّمقاالتُّأربابُّا
ُّ(.ُّٜٕٛ/ٙللزركليُّ)«ُّاألعالم»،ُّوانظرُّ«ُّالبدرُّالطالع».ُّانظرُّترصبتوُّلنفسوُّيفُُّّٕٓ٘ٔ
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منُّالتوسلُّاَّردُّوالتشفعُّدبنُّلوُّالشفاعةُُّّ-اعلمُّأنُّالرزيةُّكلُّالرزيةُّ،ُّوالبليةُّكلُّالبليةُّ؛ُّأمٌرُّغًنُّماُّذكرناُّ»
وذلكُّماُّصارُّيعتقدهُّكثًنُّمنُّالعوامُّوبعضُّاػبواصُّيفُّأىلُّالقبورُّومنُّاؼبعروفٌنُّبالصالحُّمنُّاألحياءُّ،ُُّّ-

ُّالُّيقدرُّعليوُّإالُّاُّجلُّجاللوُّ،ُّويفعلونُّماُّالُّيفعلوُّإالُّاُّعزُّوجلُّ،ُّحىُّمنُّأهنمُّيقِدرونُّعل ىُّما
ُّ ،ُّ ُّقلوُّم ُّانطوتُّعليو ُّدبا فصاروا يدعونهم تارة مع اهلل ، وتارة استقالال ، ويصرخون نطقتُّألسنتهم

ُّعلىُّخضوعهمُّبأسمائهم ُّزائدًا ُّتعظيمُّمنُّديلكُّالضرُّوالنفعُّ،ُّوخيضعونُّؽبمُّخضوعا عندُُّّ،ُّويعظموهنم
ما ىو الشرك ، وإذا لم  1وىذا إذا لم يكن شركا فال ندريوقوفهمُّبـٌنُّيديُّرُّمُّيفُّالصالةُّوالدعاءُّ،ُّ

ُّٕانتهى.«.ُّيكن كفرا فليس في الدنيا كفر
ُّالبابُّبكالمُّنفيسُّجامعُّلسماحةُّاإلمامُّالشيــخُّعبدُّالعـزيزُّبنُّعبدُّاُّبنُّباز رضبوُّاُّيفُُّّٖوأختمُّىذا

ُّىذهُّاؼبسألةُّ،ُّقال:ُّ
الُّريبُّأنُّالدعاءُّمنُّأىمُّأنواعُّالعبادةُّوأصبعهاُّ،ُّفوجبُّإخالصوُُّّوحدهُّكماُّقالُّعزُّوجلُّ﴿فَاْدُعواُّالل وُّ

                                              

 يفُّاؼبطبوعُّ:ُّ)تدري(ُّ،ُّوأظنوُّتصحيفا.ُّٔ
ُّالشارقة.ُّ–،ُّربقيق:ُّؿبمدُّعليُّاغبليبُّ،ُّدارُّالفتحُُُّّّٖٕ–ُّٕٕصُُّّٕ
ُّبنُّعبدُّاُّبنُّبازُّ،ُّشيخُّاإلسالمُّيفُّوقتوُّ،ُّمألُّالدنياُّعلماُّوفقهاُّومساجدُّومشاريعُّىُّٖ وُّالشيخُّاإلمامُّعبدُّالعزيز

علميةُّ،ُّزبرجُّعلىُّيدهُّجمُّغفًنُّمنُّطلبةُّالعلمُّ،ُّغالبُّمنُّخلفوُّمنُّعلماءُّاؼبملكةُّالعربيةُّالسعوديةُّوطالُّاُّوقضا اُّ
ُّبعدُّسنةُّ،ُّفكانتُّعياٌلُّعليوُّ،ُّشغلُّمنصبُّنائبُّرئيسُّاعبامعةُّاإل سالميةُّباؼبديـنةُّالنـبويةُّعندُّافتتاحهاُّ،ٍُّبُّترأسها

منذُّافتتاحهاُّوالُّزالتُّدوحةُّعلميةُّ،ُّيستفيدُّمنـهاُّطالبُّالـعلمُّالذينُّيأتـوهناُّمنُّأنـحاءُّالدنياُّ،ُّوبعضهمُّقدُّصارُّيفُّ
ُّكتبُّورسائ ُّولو ،ُّ ُّثالثٌنُّؾبلدا ُّيف ُّيقع ُّؾبموعُّفتاوى ُّلو ،ُّ ُّبالدىم ُّيف ُّالعلماء ُّمعروفُّبكثرةُّمصافٍّ ُّوىو ،ُّ ُّكثًنة ل

الشفاعاتُّللناسُّ،ُّومساعد مُّلقضاءُّحوائجهمُّ،ُّوىوُّمعروفُّأيضاُّبالنصحُّلكلُّمسلمُّمهماُّكانُّمقاموُّ،ُّبلُّحىُّ
 رؤساءُّاغبكوماتُّالكافرةُّقدُّبلغهمُّنصحوُّ،ُّوالكالمُّيفُّآثارهُّالعلميةُّوالدعويةُّوالرتبويةُّيطولُّجدا.ُّ

ُّ ُّمنها ُّعدةُّ، ُّتراجُم ُّاألمةع»أُلٍّـفتُّيفُّسًنتو ُّعاملُّفقدتو ُّبنُّبازُّ، ُّالعزيز ُّبد »ُّ،ُّ ُّالشويعر ُّبنُّسعد ُّؿبمد ُّد. ؼبستشاره
ُّؼبديرُّمكتبوُّالشيخُّؿبمدُّبنُّموسىُّاؼبوسى.«ُّجوانبُّمنُّسًنةُّاإلمامُّعبدُّالعزيزُّبنُّبازُّرضبوُّا»وكذلكُّ

ُّ ُّاُّيفُّمستهلُّعام ُّ،ُّودخلُّاغبزنُّبيوتُّاؼبُّٕٓٗٔتويفُّرضبو ُّؼبوتو ُّفاىتزتُّالدنيا ،ُّ ُّ،ُّعنُّتسعٌنُّعاما سلمٌنُّعامة
واجتمعُّللصالةُّعليوُّاألمراءُّوالوزراءُّوالعلماءُّوالقضاةُّوطلبةُّالعلمُّواؼبثقفونُّوالعامةُّ،ُّوُصّليُّعليوُّيفُّاؼبسجدُّاغبرامُّ،ُّ
وسارُّيفُّجنازتوُّماُّيربوُّعلىُّاؼبليونُّمسلمُّ،ُّوُشِغلتُّالصحفُّخبربُّوفاتوُّزمناُّليسُّبالقليلُّ،ُّأماُّاؼبراثيُّالشعريةُّوالنثريةُّ

ُّفيوُّفحدثُّوالُّحرج.ُّاليتُّألٍّفت
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ُّالَكاِفُرون﴾ َُّكرَِه َُّولَْو ُّالدٍّيَن ُّلَُو َُّأَحداً﴾ُّٔـُبِْلِصٌَن ُّالل ِو َُّمَع ُّتَْدُعوا َُّفاَل ُّلِل ِو َساِجَد
َ
ُّاؼب ،ُُّّٕ،ُّوقالُّعـزُّوجلُّ﴿َوَأن 

اُُّّوىسُّمنُُّّكل ُُُّّّفتَـُعم ُّؼبخـلوقاتُّمنُّاألنبياءُّوغًنىمُّ،ُّألنُّ"أحد"َُّنِكَرةُّيفُّسياقُّالنهيُّ،ُّوىذاُّيعمُّصبيعُّا
 ومعلوم ،ُّللنيبُّ خطاب ،ُّوىذاُّٖسبحانوُّ،ُّوقالُّتعاىلُّ﴿َوالَُّتدُْعُِّمنُُّدوِنُّالل ِوَُّماُّالُّيَنَفُعَكَُّوالَُّيُضر ك﴾

عزُّوجلُّ﴿فإنُّفـََعْلَتُّفَِإن َكُّ قال غًنهُّ،ٍُّب ربذير ذلك من اؼبراد الشركُّ،ُّوإمنا من عصمو قد سبحانو ا أن
،ُّفإنُّكانُّسيدُّولدُّآدمُّعليوُّالصالةُّوالسالمُّلوُّدعاُّغًنُّاُّيكونُّمنُّالظاؼبٌنُّفكيفُُِّّٗإذاُّمٍَّنُّالظ الِِمٌن﴾

ُّالظ ُّ ُُّىُم ُّقالُّاُّسبحانوُّ﴿َواْلَكاِفُروَن ُّالشركُّاألكربُّكما ُُّأطلقُّيرادُّبو ُّوقالُُّّ٘الُِموَن﴾بغًنه؟ُّوالظلمُّإذا ،
ْرَكَُّلظُْلٌمَُّعِظيٌم﴾ ُّ.ٙتعاىلُّ﴿ِإن ُّالشٍّ

فُعِلمُُّّذهُّاآلياتُّوغًنىاُّأنُّدعاءُّغًنُّاُّمنُّاألمواتُّواألشجارُّواألحجارُّواألصنامُّوغًنىاُّشركُّباُّعزُّوجلُّ
الدعـوةُّإليـهاُّ،ُّوىذاُّىوُّمعىنُّالُّينـايفُّالعبـادةُّاليتَُّخَلَقُّاُّالثقلٌنُّمنُّأجلـهاُّ،ُّوأرسلُّالرسـلُّوأنزلُّالكـتبُّلبـياهناُّوُّ

إلـٰوُّإالُّاُّ،ُّفإنُّمعناىا:ُّالُّمعبودُّحبقُّإالُّاُّ،ُّفهيُّتنفيُّالعبادةُّعنُّغًنُّاُّوتثبتهاُُّّوحدهُّ،ُّكماُّقالُّسبحانوُّ
ُّالَباِطُل﴾ ُُّىَو ُِّمنُُّدوِنِو َُّيْدُعوَن َُّما َُّوَأن  ُُّىَوُّاغَبق  ُّالل َو ُّىوُّأصلُّالدينُّٚ﴿َذِلَكُّبَِأن  وأساسُّاؼبَِلةُّوالُّتصحُُّّ،ُّوىذا

ْحَبَطن ُّالعباداتُّإالُّبعدُّصحةُّىذاُّاألصلُّكماُّقالُّتعاىلُّ﴿َوَلَقْدُّأُوِحَيُِّإَلْيَكَُّوِإىَلُّال ِذيَنُِّمنُّقَـْبِلَكَُّلِئْنَُّأْشرَْكَتَُّليَُّ
َكانُواُّيـَْعَمُلوَن﴾ُُّّ،ُّوقالُّسبحانوُّ﴿َوَلْوَُّأْشرَُكواُّغَبَِبَطَُّعنـُْهمُّم اَُّٛعَمُلَكَُّوَلَتُكوَنن ُِّمَنُّاػبَاِسرِيَن﴾

ُّٜ.ُّ
 نبيو بشريعة إال يُعَبد أال ُّ ،ُّوالثاين وحده ا إال يُعبدُّ ال أن أحدمها: عظيمٌن أصلٌن على مبين اإلسالم ودينُّ

 من األموات دعا فمن اُّ، رسول ؿبمداًُّ وأن ا إال إلـٰو ال أن شهادة معىن ىو ،ُّوىذاُّؿبمدُّ ورسولو
 أو ُّم استغاث أو اؼبخلوقات من ذلك غًن أو األحجار أو األشجار أو األصنام دعا أو غًنىم و األنبياء

                                              

 .ُّٗٔسورةُّغافر:ُُّّٔ
 .ُّٛٔسورةُّاعبن:ُُّّٕ
 .ُّٙٓٔسورةُّيونس:ُُّّٖ
 .ُّٙٓٔسورةُّيونس:ُُّّٗ
 .ُّٕٗ٘سورةُّالبقرة:ُُّّ٘
 .ُّٖٔسورةُّلقمان:ُُّّٙ
 .ُّٕٙسورةُّاغبج:ُُّّٚ
 .ُّ٘ٙسورةُّالزمر:ُُّّٛ
 .ُّٛٛسورةُّاألنعام:ُُّّٜ
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 لو أنداداًُّ وجعلهم ا دون من أرباباًُّ ازبذىم ؛ُّفقد ؽبم سجـد أو ؽبم صلى أو النذور و بالذبائح إليهم تقرب
ُّسبحانو.

 حيقق مل ا بو يأذن مل ما الدين يف ابتدع من أن ،ُّكما ا إال إلـٰو ال معىن ينايف و األصل ىذا يناقض ىذاوُُّّ
َُّىَباًءُُّّوجل عز ا قال ،ُّوقد ا رسول ؿبمداًُّ أن شهادة معىن َُّفَجَعْلَناُه َُّعَمٍل ُِّمْن َُّعِمُلوا َُّما ُِّإىَل ﴿َوقَِدْمَنا

ُّمبتدعةـال،ُّوىذهُّاألعمالُّىيُّأعمالُّمنُّماتُّعلىُّالشركُّباُّعزُّوُّجلُّ،ُّوُّىكذاُّاألعمالُُّّٔم نُثورًا﴾
ُّلكوهناُّملُّتوافقُّشرعوُّاؼبطهرُّ،ُّكماُّقالُّالنيبُّ ُّ:ُّاليتُّملُّيأذنُُّّاُّاُّفإهناُّتكونُّيومُّالقيامةُّىباًءُّمنثورًا

 ٕمنُّأحدثُّيفُّأمرناُّىذاُّماُّليسُّمنوُّفهوُّرد.ُّمتفقُّعلىُّصحتو.
تكربُّوقدُّأمرُّاُّعزُّوجلُّبدعائوُّسبحانوُّ،ُّووعدُّمنُّيدعوهُّباالستجابةُّ،ُّوتوعدُّمنُّاسٍبُّقالُّرضبوُّا:ُّ

ُّال ِذيَنَُّيْسَتْكربُوَنَُّعْنُّعنُّذلكُّبدخولُّجهنمُّ،ُّكماُّقالُّعزُّوجلُّ ﴿َوقَاَلُّرَب ُكُمُّاْدُعوينَُّأْسَتِجْبَُّلُكْمُِّإن 
،ُّأيُّصاغرينُّذليلٌنُّ،ُّوقدُّدلتُّاآليةُّالكرديةُّعلىُّأنُّالدعاءُّعبادةُّ،ُُِّّٖعَباَدٌبَُّسَيْدُخُلوَنَُّجَهن َمَُّداِخرِيَن﴾

نوُّفمأواهُّجهنمُّ،ُّفإذاُّكانتُّىذهُّحالُّمنُّاستكربُّعنُّدعاءُّاُّفكيفُّتكونُّحالُّوعلىُّأنُّمنُّاستكربُّع
ُّمنُّدعاُّغًنهُّوأعرضُّعنو؟ُّ

ُّ ُّقالُّسبحانو ُّكما ،ُّ ُّعلىُّكلُّشيء ُّوالقادر ُّالقريبُّاَّيبُّاؼبالكُّلكلُّشيء ُّسبحانو َُّسأََلَكُّوىو ﴿َوِإَذا
َُّقرِيٌبُُّأِجيُبَُّدْعَوَةُّالد اِعُِّإَذاُّدَُّ ُّفَِإينٍّ َعاِنُّفـَْلَيْسَتِجيُبواُّيلَُّولْيُـْؤِمُنواُّيبُّلََعل ُهمُّيـَْرُشُدوَن﴾ِعَباِديَُّعينٍّ

ٗ.ُّ
 ا رضي عباس بن ا عبد عمو البن وقال ،ُّالعبادة ىو الدعاء أن الصحيح اغبديث يف الرسول أخرب وقد

فَاْسَأِل اهلل ، َوِإَذا اْستَـَعْنَت فَاْسَتِعْن ِاْحَفِظ اهلل َيْحَفْظَك ، ِاْحَفِظ اهلل تِجْدُه ُتَجاَىَك ، ِإَذا َسأَْلَت ُّعنهما:
ُّ٘وغًنه. الرتمذي .ُّأخرجوباهلل

ُّٙالنار. دخلَُّ نداًُّ يدُعوُّمنُّدونُّا وىو مات :ُّمنُّْوقالُّ

                                              

 .ُّٖٕسورةُّالفرقان:ُُّّٔ
 (ُّعنُّعائشةُّرضيُّاُّعنها.ٛٔٚٔ(ُّ،ُّومسلمُّ)ٜٕٚٙرواهُّالبخاريُّ)ُّٕ
 .ُّٓٙسورةُّغافر:ُُّّٖ
 .ُّٙٛٔسورةُّالبقرة:ُُّّٗ
 تقدمُّزبرجيو.ُّ٘
 (ُّعنُّعبدُّاُّبنُّمسعودُّرضيُّاُّعنو.ٜٚٗٗالبخاريُّ) رواهُّٙ
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ُّأي ُّالذ نِبُّأعظُمُّعنَدُّا؟ُُُّّسِئل: أنو  النيب عن الصحيحٌن ويف
 ٔوىَو َخَلَقَك. اند  أن تجعَل لل ِو قال:ُّ
ُّواؼبثيل. النظًن ىو والند
 فقد تقدم ما سوى العبادة من شيئا لو صرف أو لو ذبح أو لو نذر أو بو استغاث أو ا غًن دعا من فكل
ُّاؼبخلوقات. من ذلك غًن أو صنماًُّ أو جنياًُّ أو ملكاًُّ أو ولياًُّ أو نبياًُّ كان ،ُّسواء  ندا ازبذه
الشرك،ُّ من ذلك فليس عليها يقدر اليت اغبسية األمور يف بو واالستعانة عليو يقدر ما اغباضر اغبي سؤال أما
﴿فَاْستَـَغاَثُوُّال ِذيُِّمنُِّشيَعِتِوُّموسىُّ قصة يف تعاىل قال ،ُّكما اؼبسلمٌن بٌن اعبائزة العادية األمور من ذلك بل

َُّعُدوٍِّه﴾ ُّال ِذيُِّمْن َُُّّٕعَلى ُّموسىُّأيضا ُّتعاىلُّيفُّقصة ُّقال ُّوكما ،ُّ َُّخائِفًا ُِّمنـَْها يـَتَـَرق ب﴾﴿فََخرََج
ُّوكماُُّّٖ ،

ُّإىلُّأنُّيستعٌنُّ ُّمنُّاألمورُّاليتُّتَعِرضُّللناسُّوحيتاجونُّفيها ُّيفُّاغبربُّوغًنىا يستغيثُّاإلنسانُّبأصحابو
ُّبعضهمُّببعض.

ُّ ُّ،ُّفقالُّتعاىلُّيفُّسورةُّاعبـنُُّّوقدُّأمرُّاُّنبيو ُّأوُّضرًا َاُّأنُّيبلغُّالناسُّأنوُّالُّديلكُّألحدُّنفعًا ﴿ُقْلُِّإمن 
َُّواَلُّأُُّ ُّالُّأَْمِلُكَُّلُكْمَُّضراًَُّّواَلَُّرَشدًا﴾َأْدُعوَُّريبٍّ ﴿ُقلُّ،ُّوقالُّتعاىلُّيفُّسورةُّاألعرافُُّّْٗشرُِكُّبِِوَُّأَحداُّ*ُّقُْلُِّإينٍّ

الس وءًُُّّْنَُِّوَماَُّمس يِنَُّال ُّأَْمِلُكُّلِنَـْفِسيُّنـَْفعًاَُّواَلَُّضراًُِّّإال َُّماَُّشاَءُّالل ُوَُّوَلْوُُّكنُتَُّأْعَلُمُّالغَْيَبُّالْسَتْكثـَْرُتُِّمَنُّاػبَُّ
ِإْنُّأَنَاُِّإال ُّنَِذيٌرَُّوَبِشًٌنُّلٍَّقْوٍمُّيـُْؤِمُنوَن﴾

٘.ُّ
ُّواآلياتُّيفُّىذاُّاؼبعىنُّكثًنة.

الُّيدعوُّإالُّربوُّ،ُّوالُّيستغيثُّإالُّبوُّ،ُّوُّكانُّيفُّيومُّبدرُّيستغيثُّباُّويستنصرهُّعلىُّعدوهُّويُِلحُُّّوىوُّ
الصديقُّاألكربُّأبوُّبكرُّرضيُّاُّعنو:ُّ"َحسُبكُّ"ُّ،ُّحىُّقالُّيا ربِّ أنجز لي ما وعدتنييفُّذلكُّويقول:ُّ"

﴿ِإْذَُّتْسَتغِيُثوَنُّرَب ُكْمُّ،ُّوأنزلُّاُّسبحانوُّيفُّذلكُّقولوُّتعاىلُُّّٙياُّرسولُّاُّ،ُّفإنُّاُُّمنِجزُّلكُّماُّوعدك"

                                              

 (ُّ،ُّواللفظُّلوُّ،ُّعنُّابنُّمسعودُّرضيُّاُّعنو.ٙٛ(ُّومسلمُّ)ٔٙٚٗرواهُّالبخاريُّ)ُّٔ
 .ُّ٘ٔسورةُّالقصص:ُُّّٕ
 .ُّٕٔسورةُّالقصص:ُُّّٖ
 .ُُّّٕٔ-ُّٕٓسورةُّاعبن:ُُّّٗ
 .ُّٛٛٔسورةُّاألعراف:ُُّّ٘
ُّ(ُّعنُّابنُّعباسُّرضيُّاُّعنو.ٖٙٚٔ(ُّوصحيحُّمسلمُّ)ٜٕ٘ٔانظرُّاغبديثُّيفُّصحيحُّالبخاريُّ)ُّٙ
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ُّالل ُّ َُّجَعَلُو ُُّمْرِدِفٌَنُّ*َُّوَما الِئَكِة
َ
ُّاؼب ُّفُبِد ُكمُّبِأَْلٍفُّمٍَّن َُّأينٍّ َُّوَماُّفَاْسَتَجاَبَُّلُكْم ُّقـُُلوُبُكْم ُّبِِو ُِّإال ُُّبْشَرىَُّولَِتْطَمِئن  ُو

ُّالل َوَُّعزِيٌزَُّحِكيٌم﴾ ،ُّفذّكرىمُّسبحانوُّيفُّىذهُّاآلياتُّاستغاثتهمُّبوُّ،ُّوأخربُّأنؤُُّّالن ْصُرُِّإال ُِّمْنُِّعنِدُّالل ِوُِّإن 
ئكةُّ،ُّوإمناُّأمدىمُّبوُّللتبشًنُّدادىمُّباؼبالئكةُّ،ٍُّبُّبٌنُّسبحانوُّأنُّالنصرُّليسُّمنُّاؼبالـــــــاستجابُّؽبمُّبإم

ُّفقالُّ ُّالل ِو﴾بالنصرُّوالطمأنينةُّ،ُّوبٌنُّأنُّالنصرُّمنُّعنده ُِّعنِد ُّالن ْصُرُِّإال ُِّمْن ،ُّوقالُّعزُّوجلُّيفُُّّٕ﴿َوَما
ُّلََعل ُكْمَُّتْشُكُروَن﴾سورةُّآلُّعمرانُّ ُّالل َو ُّفَاتـ ُقوا ُتْمَُّأِذل ٌة َُّوأَنـْ ُّبَِبْدٍر ،ُّفبٌنُّيفُّىذهُّاآليةُّأنوُُّّٖ﴿َولََقْدَُّنَصرَُكُمُّالل ُو

ُّمنُّ ُّبو ُّأمدىم ُّوما ،ُّ ُّالسالحُّوالقوة ُّمن ُّأعطاىم ُّما ُّبذلكُّأن ُّفُعلم ،ُّ ُّبدر ُّيوم ُّؽبم ُّالناصر ُّىو سبحانو
ُّٗ.اؼبالئكةُّ؛ُّكلُّذلكُّمنُّأسبابُّالنصرُّوالتبشًنُّوالطمأنينةُّ،ُّوليسُّالنصرُّمنهاُّ،ُّبلُّىوُّمنُّعندُّاُّوحده

ُّانتهىُّكالمُّالشيخُّابنُّبازُّرضبوُّا.ُّٗ.وحده

للنـاسُّأصـلُّديـِنهمُّوىـوُُّّعلـىُّتبييـنهمقالُّمقيدهُّعفاُّاُّعنو:ُّفجزىُّاُّأىلُّالعلمُّاؼبخلصـٌنُُّّخـًنُّاعبـزاءُّ
الـدررُّ»توحيدُّالعبادةُّ،ُّفإهنمُّكماُّقالُّالشيخُّعبدُّالرضبــٰنُّبـنُّؿبمـدُّبـنُّقاسـمُّيفُّمقدمـةُّالكتـابُّالـذيُّصبعـوُّ

ُّ«:السنيةُّمنُّالفتاوىُّالنجدية
مصـرُّ،ُّيفُّاألصـولُّوالفـروعُّوغًنىـاُّفبـاُّالُّحيصـىُّ،ُّحفظـاُّللـدينُّوالشـريعةُّالعلمـاءُّيفُّكـلُّعصـرُّوُُّّفصن ُّوقدُّ

وأقولُّأىلُّالعلمُّ،ُّوليكـونُّآخـرُّاألمـةُّكأوؽبـاُّيفُّالعلـمُّوالعمـلُّوالتـزامُّأحكـامُّالشـريعةُّوإلـزامُّالنـاسُُّّـاُّ،ُّألنُّ
لُّعصـرُّضرور مُّإىلُّذلكُّفوقُّكلُّضرورةُّ،ُّولوالُّذلكُّعبرىُّعلىُّديـنناُّماُّجرىُّعلىُّاألديانُّقبلـوُّ،ُّفـإنُّكـ

ُّ٘الُّخيلوُّمنُّقائلُّبالُّعلمُّ،ُّومتكلمُّبغًنُّإصابةُّوالُّفهم.

أن عبادة غير اهلل انحراف عن الفطرة التي خلق اهلل  من وجوه بطالن دعاء غير اهللالوجو الخامس 
هاُّ،ُّفإنُّوروحُُّّوخالُصهاهاُّ،ُّوالدعاءُّنوعُّمنُّأنواعُّالعبادةُّ،ُّبلُّىوُّلب ُُّّالناس عليها وىي عبادة اهلل وحده

عنُّالشركُّإىلُّالتوحيدُّ،ٍُّبُّأتــتهمُّشياطٌنُُّّمائلـالىوُّاؼبائلُّ،ُّأيُُّّحنيفـوالاُّخلقُّالناسُّحنفاءُّكلهمُّ،ُّ

                                              

 .ُُّّٓٔ–ُّٜسورةُّاألنفال:ُُّّٔ
 .ُّٕٙٔسورةُّآلُّعمران:ُُّّٕ
 .ُّٖٕٔسورةُّآلُّعمران:ُُّّٖ
ُّالرياض.ُّ–(ُّ،ُّالناشر:ُّدارُّالقاسمُّٛٓٔ/ٕ«ُّ)قاالتُّمتنوعةؾبموعُّفتاوىُّوم»انظرُُّّٗ
 (.ٕٔ/ٔ«ُّ)الدررُّالسنية»ُّ٘
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ُّقالُّالنبـئُُّّاإلنسُّواعبنُّفاجتالتهم أالُّإنُّربـيُّأمرينُّأنُّأعلمكمُّماُُّّ:عنُّالتوحيدُّإىلُّالشركُّ،ُّكما
ُّكلُّمالُّكبلتو ،ُّ ُّعلمينُّيوميُّىذا ُّفبا ُّحاللُّٕجهلتم ُّكلهمُّعبدًا ،ُّوإهنمُُّّٖ،ُّوإينُّخلقتُّعباديُّحنفاء
ُّأتــتهمُّالشياطٌنُّفاجتالتهمُّعنُّدينهمُّ،ُّوحرُّّ ُّأحللُتُّؽبمُّ، وأمَرتهم أن يشركوا بـي ما لم متُّعليهمُّما

 ٗ.أنـزل بو سلطانا
رانوُّأوُّنصٍُّّدانوُّأوُّيُُّهوٍُّّماُّمنُّمولودُّإالُّيولدُّعلىُّالفطرةُّ،ُّفأبواهُّيُُُّّ:ُّقالُّالنيبُّ:وعنُّأيبُّىريرةُّرضيُّاُّعنوُّقال

ُّتُُّمجٍُّّـيُُّ ٍبُّيقولُّأبوُّىريرةُّرضيُّاُّعنوُُّّ؟ٛفيهاُّمنُّجدعاءُّٚونس ُّىلُّربُُّّٙالبهيمةُُّّيمةُّصبعاءُّ٘ـنتجــسانوُّ،ُّكما
ُّٜ.اآليةُّفطرةُّاُّاليتُّفطرُّالناسُّعليهاعنوُّ
اؼبولودُّالذيُّيولدُّعلىُّفطرةُّالتوحيدٍُّبُّحيرفوُّأىلوُّإىلُّالشركُّبالبهيمةُّاليتُّجدعُّأىلهاُُّّوُّرسولُّاُّفشب ُّ

بعدُّأنُّولدتُّالُّجدَعُّفيهاُّ،ُّوإذاُّكانُّاليهودُّوالنصارىُّواَّوسُّيدعونُّغًنُّاُّ،ُُّّ–أيُّقطعوىاُُّّ–أذهناُّ
ُّ.فالفطرةُّعكسُّذلكُّ،ُّوىيُّدعاءُّاُّوحدهُّ،ُّوىوُّاؼبطلوب

ُّيدلُّعلىُّأنُّدع ُّاـوفبا ُّ؛اء ُّمقتضىُّالفطرة ُّىو ُّوقتُّأ ُّوحده ُّالداعٌنُّلغًنُّاُّينسونُّمنُّيدعوهنم ن
،ُّفدلُّىذاُّعلىُُّّفالفطرة تدعوىم لدعاء اهلل وحده اضطراراالشدائدُّسباماُّ،ُّويتجهونُّلدعاءُّاُّوحدهُّ،ُّ

ىُّإذاُُّّىوُّالذيُّيسًنكمُّيفُّالربُّوالبحرُّحبطالنُّضدهُّوىوُّدعاءُّغًنُّاُّ،ُّقالُّتعاىلُّعنُّاؼبشركٌنُّاألولٌنُّ
كنتمُّيفُّالفلكُّوجرينُُّّمُّبريحُّطيبةُّوفرحواُُّّاُّجاء اُّريحُّعاصفُّوجاءىمُّاؼبوجُّمنُّكلُّمكانُّوظنواُّأهنمُّ

                                              

 «.القاموسُّايط»لتهم.ُّانظرُّأيُّحؤُُّّ
 و.ـأيُّوىبتُُُّّٕ
 أيُّعلىُّاغبنيفيةُّوىيُّعبادةُّاُّوحده.ُّٖ
 اَّاشعيُّرضيُّاُّعنو.ُّعياض(ُّعنُّٕ٘ٙٛواهُّمسلمُّ)رُُّّٗ
 تُـنِتجُّأيُّتلد.ُّ٘
 والُّكْي.ُّ-أيُّقطعُُّّ–فيهاُُّّصبعاءُّأيُّسليمةُّمنُّالعيوبُّ،ُّؾبتمعةُّاألعضاءُّكاملتهاُّ،ُّالُّجْدعَُُّّٙ
 (.ٖ٘ٛٔتُـِحس ونُّمنُّاإلحساسُّ،ُّأيُّالعلمُّبالشي.ُّقالوُّابنُّحجرُّيفُّشرحُّاغبديثُّرقمُّ)ُّٚ
تعرضُّؽباُّسليمةُّحىُّيُُُّّعُّاألطرافُّ،ُّواؼبقصودُّأنُّالبهيمةُّتكونقط ُّىوُّالقطعُّ،ُّيقالُّعبدُّؾبدعُّاألطرافُّأيُّمُُُّّعُُّاعبدُُّّْٛ

ُّالبنُّاألثًنُّرضبوُّا.«ُّالنهايةُّيفُّغريبُّاغبديث»ماُّيستعملُّيفُّاألنف.ُّانظرُُّّأكثرُُّّعُُّ،ُّواعبدُُّّْبقطعُّ
 .(ٕٛ٘ٙ(ُّ،ُّومسلمُّ)ٖٛ٘ٔرواهُّالبخاريُّ)ُّٜ
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اىمُّإذاُّىمُّـُّـبلصٌنُّلوُّالدينُّلئنُّأقبيتـناُّمنُّىذهُّلنكوننُّمنُّالشاكرينُّ*ُّفلماُّأقباقدُّأحيطُُّّمُّدعواُّ
ُّ.يبغونُّيفُّاألرضُّبغًنُّاغبق

قـلُّأرأيـتكمُّإنُّأتـاكمُّعـذابُّاُّأوُّأتـتكمُّالسـاعةُّأغـًنُّاُّتـدعونُّإنُُّّألنعـامُّسـبحانوُّيفُّسـورةُّاُّوقالُّأيًضا
ُّ.كنتمُّصادقٌنُّ*ُّبلُّإياهُّتدعونُّفيكشفُّماُّتدعونُّإليوُّإنُّشاءُّوتنسونُّماُّتشركون

ونفـٌرُّمـنُّقـريشُُّّ-ُّجـدُّالنـيبُُّّ–وؼباُّأقبلُّأبرىةُّعلىُّمكةُّوىربُّأىلهاُّمنهاُّخوفاُّمنوُّ؛ُّقامُّعبدُّاؼبطلبُُّّ
ُّ:يستنصرونوُّعلىُّأبرىةُّ،ُّفأخذُّعبدُّاؼبطلبُّحبلقةُّبابُّالكعبةُّوىوُّيقوليدعونُّاُّوُّ

ُّ
ُّسواك ُّؽبم ُّأرجو ُّال ُّرب ُّيا

 
ُّضباك  ُّمنهم ُّفامنع ُّرب ُّيا

 
ُّعاداك ُّمن ُّالبيت ُّعدو ُّإن

 
ُّيُُّ  ُّأن ُّقُـراكخرُِّـامنعهم ُّٔبوا

 
ُّ

 :تنبيو
غــًنُّاُّ،ُّأمــاُّمشــركوُّكــانُّاؼبشــركونُّاألولــونُّإذاُّأصــابتهمُّشــدةُّدعــواُّاُّوحــدهُّ،ُّوإذاُّكــانواُّيفُّرخــاءُّدعــواُّ

زمانناُّفإهنمُّأسوءُّحاالُّمنُّاؼبشركٌنُّاألولٌنُّ،ُّفإهنمُّيدعونُّغـًنُّاُّيفُّالرخـاءُّوالشـدةُّ،ُّوالُّحـولُّوالُّقـوةُّإالُّ
ُّ.با

رحلـــةُّ»رضبــــوُّاُّ،ُّوىـــوُّمـــنُّعلمـــاءُّالقـــرنُّالثالـــثُّعشـــرُّ،ُّيفُّكتابـــوُُّّٕوقـــدُّذكـــرُّالشـــيخُّصـــديقُّحســـنُّخـــان
ُُّّ:ُّذاُّاؼبوضوعُّحصلتُّلوُّؼباُّذىبُّللحجُّعنُّطريقُّالبحرُّوفيهاُّقصةُّتتعلقُّ«الصديقُّإىلُّالبـيتُّالعتيق

                                              

مشارقُّلكونُّمكةُّتستضيفُّالناسُّمنُّ،ُّرىُّبالضمُّصبعُّقريةُّوىيُّالبلدُّ،ُّوإنُّكانتُّبالكسرُّفاؼبقصودُّمكانُّالضيافةُّقُُُّّٔ
ُّمشارقُّاألرضُّومغارُّاُّ،ُّواُّأعلم.

 بنحوُّلفظُّىذهُّاألبيات.«ُّالسًنة»يفُّتفسًنُّسورةُّالفيلُّ،ُّوكذاُّابنُّإسحاقُّيفُّ«ُّتفسًن»والقصةُّرواىاُّابنُّجريرُّيفُّ
ؿبييُّالسنةُّوقامعُّالبدعةُّ،ُّأبوُّالطيبُّ،ُّصديقُّبنُّحسنُّبنُّعليُّلطفُّاُّالِقن وجيُّ،ُّنزيلُُّّاققىوُّاإلمامُّالعالمةُّ ٕ

،ُّوكالموُّيفُّتقريرُّالعلوُّمذكورُّيفُُّّٖٚٓٔ،ُّتويفُّسنةُّ«ُّالدينُّاػبالص»،ُّلوُّمؤلفاتُّكثًنةُّ،ُّمنهاُّوأمًنىاُّلُّباؽبندُّبـهوبا
الناشر:ُّ)،ُّبتحقيقُّد.ُّعاصمُّبنُّعبدُّاُّالقريوٌبُّ،ُُُّّّٖ٘–ُّٓ٘،ُّصُّ«ُّقطفُّالثمرُّيفُّبيانُّعقيدةُّأىلُّاألثر»كتابوُّ

 يقُّمنو.،ُّوقدُّاقتبستُّترصبةُّالشيخُّصدبًنوت(ُُّّ–عاملُّالكتبُّ
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ومـــنُّالعجائـــبُّالـــيتُّالُّينبغـــيُّإخفاؤىـــاُّأنُّاؼبالحـــٌنُّإذاُّتـــرددواُّيفُّأمـــرُّاؼبركـــبُّمـــنُّصبـــودُّالـــريحُّ،ُّأوُّىبوُّـــاُّ
أوُّشيئاُّمنُّاػبوفُّعلىُّالسفينةُّوأىلهاُّ،ُّكانواُّيهتفونُّباسـمُّالشـيخُّعيـدروسُّوغـًنهُّمـنُّاؼبخلـوقٌنُُّّ،ُّٔفةـبالُِّ

مســـتغيثٌنُّومســـتعينٌنُّبـــوُّ،ُّوملُّيكونـــواُّيـــذكرونُّاُّعـــزُّوجـــلُّأبـــداُّ،ُّأوُّيدعونـــوُّبأظبائـــوُّاغبســـىنُّ،ُّوكنـــتُّإذاُّ
،ُّوقلـتُّيفُّنفسـي:ُّنُّاؽبـالكُّظبعـتهمُّينـادونُّغـًنُّاُّويسـتعينونُّباألوليـاءُّخفـتُّعلـىُّاؼبركـبُّخوفـاُّعظيمـاُّمـ
ركيُّالعـربُّقـدُّكـانواُّالُّيـذكرونُّـيـاُّالعجـبُّ،ُّكيـفُّيصـلُّىـذاُّاؼبركـبُّبأىلـوُّإىلُّسـاحلُّالسـالمةُّ،ُّفـإنُّمشـ

وحـدهُّغـًنُّمشـركٌنُّبـوُّ،ُّكمـاُّحكـىُّعـنهمُّسـبحانوُّتعـاىلُّبـلُّيـدعونُّاُّآؽبـتهمُّالباطلـةُّيفُّمثـلُّىـذاُّاؼبقـامُّ،ُُّّ
،ُّوىـــؤالءُّالقـــومُّالـــذينُّيســـمونُُّّالفلـــكُّدعـــواُّاُّـبلصـــٌنُّلـــوُّالـــدينوإذاُّركبـــواُّيفُّيفُّؿبكــمُّكتابـــوُّاؼببـــٌنُّ،ُّ

ومـاُّيــؤمنُّفيمـاُّقـالُّتعـاىلُّدقُّاُّ(ُّيـدعونُّغـًنُّاُّويهتفـونُّبأظبـاءُّاؼبخلـوقٌنُّ،ُّولقـدُّصـاؼبسـلمٌن)أنفسـهمُّ
ُّٕ.أكثرىمُّباُّإالُّوىمُّمشركون

ُّغًنُّاُّالوجو السادس ُّبطالنُّدعاء ُّومنُّوجوه المشركين الذين بعث فيهم  ِفْعلُ  أن ىذا الفعل ىو:
،ُّفقدُّكانُّاؼبشركونُّيدعونُّاألنبياءُّويدعونُّاؼبالئكةُّويدعونُّالصاغبٌنُّوغًنىمُّ،ُُّّسواء بسواء الرسول 
ويعبدونُّمنُّدونُّاُّماُّالُّيضرىمُّىؤالءُّيقربونناُّويشفعونُّلناُّعندُّاُّ،ُّقالُّاُّتعاىلُّعنهمُُّّ:ويقولون

قلُّأتنبئونُّاُّدباُّالُّيعلمُّيفُّالسماواتُّوالُّيفُّاألرضُّسبحانوُُّّاهلل ىؤالء شفعاؤنا عندوالُّينفعهمُّويقولونُّ
 .وتعاىلُّعماُّيشركون

والــذينُّازبــذواُّمـنُّدونــوُّأوليـاءُّمــاُّنعبـدىمُّإالُّليقربونــاُّإىلُّاُّزلفــىُّإنُّاُّوقـالُّتعــاىلُّعـنهمُّيفُّســورةُّالزمـرُّ
،ُّفـانظرُّكيـفُّحكـمُّعلـيهمُّبالشـركُُّّكفاركاذبُُّّإنُّاُّالُّيهديُّمنُّىوُُُّّّفيماُّىمُّفيوُّخيتلفونحيكمُّبينهمُّ

 .يفُّاآليةُّاألوىلُّ،ُّوبالكفرُّيفُّاآليةُّالثانية
يُّواغباضــرُّ،ُّمـنُّلــدنُّنــوحُّإىلُّـميعُّأصــنافُّاؼبشــركٌنُّقاطبـةُّيفُّاؼباضـــبـلُّإنُّدعــاءُّغــًنُّاُّتعـاىلُّىــوُّفعــلُّجـ

أمـوُّ،ُّوكـذلكُّيومناُّىذاُّ،ُّمـروراُّبقـومُّإبـراىيمُّالـذينُّكـانواُّيـدعونُّاألصـنامُّ،ُّوالنصـارىُّالـذينُّيـدعونُّعيسـىُّوُّ
ُّ.نُّواؽبنادكةُّوغًنىمُّمنُّالوثنيٌنوُّالبوذي

ُّ:وقدُّوقعُّيفُّىذاُّاللونُّمنُّاالكبرافُّفئامُّفبنُّينتسبونُّلدينُّاإلسالمُّ،ُّوأشهرىمُّثالثُّطوائف

                                              

 الذباهُّالسفينة.ُّـبالفةأئُُّّ
 .الدمامُّ-دارُّابنُّالقيمُُّّلناشر:اىـُّ،ُُّّٗٓٗٔ،ُّسنةُُّّٖطُّ،ُُّّٔٚٔصُُّّٕ
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،ُّحـىُّآلُُّّالرافضةُّ،ُّالذينُّغلوُّيفُّتعظيمُّعليُّبنُّأيبُّطالبُّرضيُّاُّعنوُّوبعـضُّآلُّبيـتُّالنـيبُُّّاألولى
ُّــــمُّاألمــــرُّإىلُّدعــــائهمُّوطلــــبُّاغباجــــاتُّمـــــنهمُّ،ُّوىــــمُّاآلنُّحيجــــونُّإىلُّقــــربُّعلــــيُّيفُّكــــربالءُّ،ُّويســـــألونوُّ

ُّ.اُّحهمقب ُّاغباجاتُّمنُّرزقُّوولدُّكماُّيسألونُّاُّتعاىلُّ،ُّ
غالةُّالصوفيةُّ،ُّالذينُّغلواُّيفُّتعظيمُّمنُّوصفوىمُّباألولياءُّواألقطابُّ،ُّويدعوهنمُّلكشفُُّّوالطائفة الثانية

ُّ.كرباتُّوإغاثةُّاللهفاتال
ُّإىلُّقربُّالنيبُُّّوالطائفة الثالثة ُّالذينُّيأتونُّإىلُّقبورُّبعضُّالصاغبٌنُّ،ُّوردبا ،ُّويدعوهنمُّكماُُّّالقبوريةُّ،

ُّبيتُّالنيبُّ ُّلبعضُّآل ُّاؼبنسوبة ُّإىلُّبعضُّالقبور ُّأيضا ُّويأتون ُّاُّ، ُّ،ُُّّيدعون ُّشركُّيفُّالعبادة ُّوىذا ،
ُّ.وخروجُّمنُّدينُّاإلسالمُّ،ُّعياذاُّبا

فأيُّتُقرُّمُّإىلُّاُّ،ُُّّهاـأناليتُّتُعبدُّمنُّدونُّاُّسُتكذٍّبُّعابديهاُّيومُّالقيامةُّيفُّزعمهمُُّّمعبوداتـوال:ُّأقول
ويومُّحيشرىمُّوماُّيعبدونُّمنُّدونُّاُّفيقولُّءأنتمُّأضلتمُّعباديُّقالُّتعاىلُُّخذالنُّبعدُّىذاُّاػبذالنُّ،ُّ

ىؤالءُّأمُّىمُّضلواُّالسبيلُّ*ُّقالواُّسبحانكُّماُّكانُّينبغيُّلناُّأنُّنتخذُّمنُّدونكُّمنُّأولياءُّولكنُّمتعتهمُّ
ُّ*ُّ ُّبورا ُّقوما ُّالذكرُّوكانوا ُّومنُُّّفقد كذبوكم بما تقولونوآباءىمُّحىُّنسوا ُّوالُّنصرا ُّتستطيعونُّصرفا فما

مُّنذقوُّعذاباُّكبًنايظلمُّمنك
ُّ،ُّقالُّابنُّكثًنُّرضبوُّاُّيفُّتفسًنُّىذهُّاآلية:ُُّّٔ

فقدُّكذبوكمُّدباُّتقولونُُُّّّأيُّفقدُّكذ بكمُّالذينُّعبدًبُّمنُّدونُّاُّفيماُّزعمتمُّأهنمُّلكمُّأولياءُّوأهنم،
ابُّعنهمُّأيُّالُّيقِدرونُّعلىُّصرفُّالعذُّفماُّتستطيعونُّصرفاُّوالُّنصرايُقرٍّبونكمُّإىلُّاُّزلفىُّ...ُّوقولوُّ

ُّوالُّاالنتصارُّألنفِسهم.ُّاىـ.

ُّالوجو السابع تعالى اهلل عن  –ر بو اهلل دعاء غير اهلل من األنبـياء والصالحين لو كان صوابًا ألمَ  أن  :
ُُّّهحاشاُّ–ُّو رضي اهلل عنهموصحابتُ  علو النبـي فَ ـولَ  -ذلك  ُّأحرصُُّّ-منُّذلكُّوصحابتو ُّألهنم ،

ُّ ُّباغبقُّ، ُّلالناسُّعلىُّاػبًنُّوأعلمهم ُّوأعّد ،ُّ ُّعنو ُّورضوا ُّجناتُّذبريُّمنُّربتهاُّـوقدُّرضيُّاُّعنهم هم
األهنارُّ،ُّوفيهمُّاػبلفاءُّاألربعةُّ،ُّوفيهمُّأىلُّبيتوُّ،ُّوفيهمُّاؼبشهودُّؽبمُّباعبنةُّ،ُّوفيهمُّالذينُّغفرُّاُّؽبمُّماُّ

دُّعنُّتقدمُّمنُّذنبهمُّوماُّتأخرُّ،ُّومعُّىذاُّفلمُّحيصلُّمنهمُّبتاتاُّأنُّدعوهُّوطلبواُّاغباجاتُّمنوُّ،ُّبلُّملُّيرُّ

                                              

 .ُُّّٜٔ–ُّٚٔسورةُّالفرقان:ُُّّٔ
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أهنمُّكانواُّإذاُّكانتُّؽبمُّتُّثبُِّـيُُّحسنُّأوُّالقرونُّالثالثةُّاؼبفضلةُّأثرُّصحيحُّجاءُّبعدىمُّمنُّأىلُّنُّأحدُّفب
 .حاجةُّقصدواُّالقبور

ُّلوُّالدينُّ،ُّوحقُّشيخوُّعليوُّأنُّيدعوُّلوُّ»ُّ:قالُّابنُّتيميةُّرضبـوُّا واؼبؤمنُّيرجوُّربوُّوخيافوُّويدعوهُّـبلصًا
،ُّوأصحابوُّأعلمُّالناسُّبأمرهُّوقدرهُّوأطوعُّالناسُّلوُّ،ُُّّويرتحمُّعليوُّ،ُّفإنُّأعظمُّاػبلقُّقدراُّىوُّرسولُّاُّ

ا يفعلون يا سيدي يا رسول اهلل ، ولم يكونو  :منهم عند الفزع والخوف أن يقولأحًدا ولم يكن يأمر 
،ُّقالُّاُُّّ،ُّبلُّكانُّيأمرىمُّبذكرُّاُّودعائوُّوالصالةُّوالسالمُّعليوُُّّذلك ال في حياتو وال بعد مماتو

ُّ*الذينُّقالُّؽبمُّالناسُّإنُّالناسُّقدُّصبعواُّلكمُّفاخشوىمُّفزادىمُّإدياناُّوقالواُّحسبناُّاُّونعمُّالوكيلُّتعاىلُّ
ُّٔ.«واُّرضوانُّاُّواُّذوُّفضلُّعظيمفانقلبواُّبنعمةُّمنُّاُّوفضلُّملُّديسسهمُّسوءُّواتبع

،ُّملُُّّباتفاق أئمة المسلمينمنُّارماتُّاؼبنكرةُُّّ-نبيًاُّكانُّأوُّغًنهُُّّ-سؤالُّاؼبيتُّوالغائبُّ»ُّ:وقالُّأيضا
وال فعلو أحد من الصحابة وال التابعين لهم بإحسان ، وال استحسنو أحد من يأمرُّاُّبوُّوالُّرسولوُّ،ُّ

،ُّفإنُّأحداُّمنهمُّماُّكانُّيقولُّإذاُّنـزلتُُّّيعلم باالضطرار من دين المسلمينوىذا مما ،ُُّّأئمة المسلمين
ُّيقولُّبعضُُّّ:ميتـلأوُّعرضتُّلوُّحاجةُُّّٕتـِرةُّبوُّ ياُّسيديُّفالنُّأناُّيفُّحسبكُّ،ُّأوُّاقضُّحاجيتُّ،ُّكما

والُّبعدُّموتوُّ،ُُّّىؤالءُّاؼبشركٌنُّؼبنُّيدعوهنمُّمنُّاؼبوتىُّوالغائبٌنُّ،ُّوالُّأحداُّمنُّالصحابةُّاستغاثُّبالنيبُّ
بغًنهُّمنُّاألنبياءُّالُّعندُّقبورىمُّوالُّإذاُّبعدواُّعنهاُّ،ُّوقدُّكانواُّيقفونُّتلكُّاؼبواقفُّالعظامُّيفُّمقابلةُّاؼبشركٌنُّ

والُّغًنهُّمنُّاؼبخلوقٌنُّ،ُُّّيبٍُّّيفُّالقتالُّ،ُّويشتدُّالبأسُُّّمُّويظنونُّالظنونُّ،ُّومعُّىذاُّملُّيستغثُّأحدُّمنهمُّبن
ُّٖ.«بلُّوالُّأقسمواُّدبخلوقُّعلىُّاُّأصالُّ،ُّوالُّكانواُّيقصدونُّالدعاءُّعندُّقبورُّاألنبياءُّ،ُّوالُّالصالةُّعندىا

ُُّّ:وقالُّابنُّالقيمُّرضبوُّا
فهذهُّسنةُّرسولُّاُّصلىُّاُّعليوُّوسلمُّيفُّأىلُّالقبورُّبضعاُّوعشرينُّسنةُّحىُّتوفاهُّاُّتعاىلُّ،ُّوىذهُّ»

لفائوُّالراشدينُّ،ُّوىذهُّطريقةُّصبيعُّالصحابةُّوالتابعٌنُّؽبمُّبإحسانُّ،ُّىلُّديكنُّبشرُّعلىُّوجوُّاألرضُّسنةُّخ
أنُّيأٌبُّعنُّأحدُّمنهمُّبنقلُّصحيحُّأوُّحسنُّأوُّضعيفُّأوُّمنقطعُّأهنمُّكانواُّإذاُّكانُّؽبمُّحاجةُّقصدواُّ

                                              

ُّ(.ٛٛ-ٚٛ/ٕٚ«ُّ)ؾبموعُّالفتاوى» ٔ
 تِـرةُّأيُّنقص.ُّٕ
ُّ.ُُّّٕٖٖ–ُّٖٖٔصُّ«ُّاالستغاثةُّيفُّالردُّعلىُّالبكري»ُّٖ
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ُّفضالُّ ،ُّ ُُّّا ُّوسبسحوا ُّعندىا ُّفدعوا ُّالقبور ُّاُّبأصحاعن ُّيسألوا ُّأو ،ُّ ُّعندىا ُّيصلوا ُّيسألوىمُّأن ُّأو ،ُّ ُّا
ُّ؟حوائجهم

ُّٔ.«فوناُّعلىُّأثرُّواحدُّ،ُّأوُّحرفُّواحدُّيفُّذلكفليوقُِّ

أن الذي يتوجو إلى غير اهلل بالعبادة والدعاء قد ساوى ىذا المعبود باهلل عز وجل في  :الوجو الثامن
ُّالشركُّ،ُّوشبُُّّّالحب والتعظيم ُّوالتشبيوُّىيُّحقيقة ُّاؼبساواة ُّتوجوُُّّ،ُّوىذه ُّلوُّكما ُّبوُّ،ُّلكونوُّتوجو هو

يعِدلونٍبُّالذينُّكفرواُّبرُّمُّالكفارُّفعلُّومعناهُّ،ُّوقلبوُّوقالبوُّ،ُّقالُّتعاىلُّمبـيناُّحقيقةُّ
،ُّأيُّجيعلونُّلوُُّّٕ

ُّومساويًا ُُّّمعاداًل ُّوىمُّيفُّالنارُّ﴿ُّيذكرونوقالُّتعاىلُّعنهمُّوىمُّ، ُّلفيُّضاللُّحاؽبمُّيفُّالدنيا تاُّإنُّكنا
يفُّالعبادةُّ»بنُّسعديُّيفُّتفسًنُّىذهُّاآلية:ُّالرضبـٰنُّقالُّالشيخُّعبدُّ،ُُّّٖمبٌنُّ*ُّإذُّنسويكمُّبربُّالعاؼبٌن﴾

ُّندعوهُّ ،ُّفتبٌنُّؽبمُّحينئذُّضالؽبمُّ،ُّوأقرواُّبعدلُّاُّيفُّعقوبتهمُّ،ُّوابةُّواػبوفُّوالرجاءُّ،ُّوندعوكمُّكما
 ٗانتهى.ُّ.«بربُّالعاؼبٌنُّإالُّيفُّالعبادةوأهناُّيفُّؿبلهاُّ،ُّوىمُّملُّيُـــسو وىمُّ

وملُّيكــنُّلـوُّكفــواُّاواةُّاُّخبلقـوُّباطلــةُّ،ُّألنُّاُّلـيسُّلــوُّكفـؤُّوالُّنــدُّ،ُّوالُّمثيـلُّوالُّنظـًنُّ،ُّقــالُّتعـاىلُّـومسـ
ُّ.أيُّأمثاالُّونظراءُّفالُّذبعلواُُّّأندادا،ُّوقالُُّّأحد

ُُّّ:قالُّابنُّالقيمُّرضبوُّاُّتعاىل
ُّ.أكربُّوأصغرُّ:وأماُّالشركُّفهوُّنوعان»

فاألكربُّالُّيغفرهُّاُّإالُّبالتوبةُّمنوُّ،ُّوىوُّأنُّيتخذُّمنُّدونُّاُّنداُّ،ُّحيبوُّكماُّحيبُّاُّ،ُّوىوُّالشركُّالذيُّ
تاُّإنُّكناُّلفيُّضاللُّمبٌنُّ*ُّإذُّيتضمنُّتسويةُّآؽبةُّاؼبشركٌنُّبربُّالعاؼبٌنُّ،ُّوؽبذاُّقالواُّآلؽبتهمُّيفُّالنارُّ

بأنُّاُّوحدهُّخالقُّكلُّشيءُّ،ُّوربوُّومليكوُّ،ُّوأنُّآؽبتهمُّالُّزبلقُّوالُّ،ُّمعُّإقرارىمُُّّنسويكمُّبربُّالعاؼبٌن
ُّكانتُّىذهُّالتس ويةُّيفُّابةُّوالتعظيمُّوالعبادةُّكماُّىوُّحالُّأكثرُّمشركيُّـترزقُّوالُّربييُّوالُّسبيتُّ،ُّوإمنا

 –بل أكثرىم  –بل كلهم يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون اهلل ، وكثير منهم العاملُّ،ُّ
يحبون آلهتهم أعظم من محبة اهلل ، ويستبشرون بذكرىم أعظم من استبشارىم إذا ذُكر اهلل وحده ، 

                                              

ُّ.ُُّّٖٛٙ–ُّٖٚٙ،ُّصُّ«ُّإغاثةُّاللهفان»ُّٔ
ُّ.ُّٔورةُّالنحل:ُّسُّٕ
ُّ.ُُّّٜٛ-ُّٜٚورةُّالشعراء:ُّسُّٖ
ُّ«.تيسًنُّالكرميُّالرضبـٰنُّيفُّتفسًنُّكالمُّاؼبنان»ُّٗ
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ويغضبون لمنتقص معبوديهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحدىم رب 
، وإذا  َٔردـالعالمين، وإذا انتهكت حرمة من حرمات آلهتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث إذا حَ 

بلُّإذاُّقامُّاؼبنتِهكُّؽباُّبإطعامهمُّشيئاُّرضواُّعنوُّوملُّتتنكرُّلوُّقلوُّمُّ،ُُّّ!انتهكت حرمات اهلل لم يغضبوا لها
ُّ.وقدُّشاىدناُّىذاُّكبنُّوغًنناُّمنهمُّجهرة

ومعبودهُّمنُّدونُّاُّعلىُّلسانوُّديدناُّلوُّإنُّقامُّوإنُّقعدُّ،ُّوإنُّعثرُّوإنُُّّإلـٰهوُُُّّرُّكُّْقدُّازبذُّذُُِّّىمدُّـأحوترىُّ
مرضُّ،ُّوانُّاستوحشُّ،ُّفذِكرُّإلـٰهوُّومعبودهُّمنُّدونُّاُّىوُّالغالبُّعلىُّقلبوُّولسانوُّ،ُّوىوُّالُّينكرُّذلكُّ،ُّ

ُّ.وىكذا كان ُعباد األصنام سواءويزعمُّأنوُّبابُّحاجتوُّإىلُّاُّ،ُّوشفيعوُّعندهُّ،ُّووسيلتوُّإليوُّ،ُّ
هم من ـفأولئك كانت آلهتهتهمُّ،ُّـدرُّىوُّالذيُّقامُّبقلوُّمُّ،ُّوتوارثوُّاؼبشركونُّحبسبُّاختالفُّآلـوىذاُّالق

والذينُّازبذواُّمنُّدونوُّ،ُّقالُّاُّتعاىلُّعنُّأسالفُّىؤالءُّاؼبشركٌنُُّّالحجر ، وغيرىم اتخذوىا من البشر
ُّ.يفُّماُّىمُّفيوُّخيتلفونأولياءُّماُّنعبدىمُّإالُّليقربوناُّإىلُّاُّزلفىُّإنُّاُّحيكمُّبينهمُّ
ُّ.إنُّاُّالُّيهديُّمنُّىوُّكاذبُّكفارٍُّبُّشهدُّعليهمُّبالكفرُّوالكذبُّ،ُّوأخربُّأنوُّالُّيهديهمُّفقالُّ

ُّيزعمُّأنوُّيقربوُّإىلُّاُّ،ُّ  من يخُلص من ىذا ، بل ما أعز   2وما أعز  فهذهُّحالُّمنُّازبذُّمنُّدونُّاُّوليًا
ُّٖ.«من ال يعادي من أنكره

ُّ:اوقالُّأيضاُّرضبوُّ
،ُّفإنُّمنُّخصائصُّاإللـٰهيةُّالتفردُّدبلـكُّالضـرُّوالنفـعُّ،ُُّّفاؼبشركُّمشبوُّللمخلوقُّباػبالقُّيفُّخصائصُّاإللـٰهية

فمنُّعل قُّذلكُّدبخلوقُّفقدُّوالعطاءُّواؼبنعُّ،ُّوذلكُّيوجبُّتعليـقُّالدعاءُّواػبوفُّوالرجاءُّوالتوكلُّبوُّوحدهُّ،ُّ
والُّموتاُّوالُّحياةُّوالُّنشوراُّ،ُّفضالُّعنُّغـًنهُّ،ُّشـبيهاُّ،ُّوجعلُّماُّالُّديلكُّلنفسوُّضراُّوالُّنفعاُّشبهوُّباػبالقُّ

ؼبنُّلوُّاألمرُّكلوُّ،ُّفأزِم ـةُّاألمورُّكلهاُّبيديوُّ،ُّومرجعهـاُّإليـوُّ،ُّفمـاُّشـاءُّكـانُّومـاُّملُّيشـأُّملُّيكـنُّ،ُّالُّمـانعُّؼبـاُّ
اُّإليوُّأعطىُّ،ُّوالُّمعطيُّؼباُّمنعُّ،ُّبلُّإذاُّفَتحُّلعبدهُّبابُّرضبتوُّملُّديسكهاُّأحدُّ،ُّوإنُّأمسكهاُّعنوُّملُّيرسله

ُُّّ.أحدُّ،ُّفِمنُّأقبحُّالتشبيوُّتشبيوُّىذاُّالعاجزُّالفقًنُّبالذاتُّبالقادرُّالغينُّبالذات

                                              

ُّ«.لسانُّالعرب»انظرُّ.ُُّّأيُّغِضـبُُّّـَردَُّحُُّّٔ
 أيُّماُّأقل.ُّٕ
 .(ُّٜ٘٘–ُّٜٗ٘/ٔ«ُّ)مدارجُّالسالكٌن»ُّٖ
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ومنُّخصائصُّاإللـٰهيةُّالكمالُّاؼبطلقُّمنُّصبيعُّالوجوهُّ،ُّالذيُّالُّنقصُّفيوُّبوجوُّمنُّالوجوهُّ،ُّوذلكُّيوجبُّ
نابــــةُّوالتوبــــةُّوالتوكــــلُّأنُّتكـــونُّالعبــــادةُّكلهــــاُّلـــوُّوحــــدهُّ،ُّوالتعظــــيمُّواإلجـــاللُّواػبشــــيةُّوالــــدعاءُّوالرجـــاءُّواإل

واالســتعانةُّ،ُّوغايــةُّالــذلُّمــعُّغايــةُّاغبــبُّ،ُّكــلُّذلــكُّجيــبُّعقــالُّوشــرعاُّوفطــرًةُّأنُّيكــونُّلــوُّوحــدهُّ،ُّوديتنــعُّ
عقاًلُّوشرًعاُّوفطرًةُّأنُّيكونُّلغًنهُّ،ُّفمنُّجعلُّشيئاُّمنُّذلـكُّلغـًنهُّفقـدُّشـّبوُّذلـكُّالغـًنُّدبـنُّالُّشـبيوُّلـوُّوالُّ

ولشدةُّقبحوُّوتضم نوُّغايـةُّالظلـمُّ؛ُّأخـربُّسـبحانوُّعبـادهُّأنـوُّأبطلوُّ،ُّمثيلُّلوُّوالُّندُّلوُّ،ُّوذلكُّأقبحُّالتشبيوُّوُّ
ُُّّ.الُّيغفرهُّمعُّأنوُّكتبُّعلىُّنفسوُّالرضبة

ومـنُّخصـائصُّاإللــٰهيةُّ؛ُّالعبوديــةُّالـيتُّقامـتُّعلـىُّســاقٌنُّالُّقِـوامُّؽبـاُّبـدوهنماُّ؛ُّغايــةُّاغبـبُّمـعُّغايـةُّالــذلُّ،ُّ
فمــنُّأعطــىُّحبــوُّوذلــوُّمُّيفُّىــذينُّاألصــلٌنُّ،ُّىــذاُّسبــامُّالعبوديــةُّ،ُّوتفــاُوتُّمنــازلُّاػبلــقُّفيهــاُّحبســبُّتفــاو 

،ُّوىــذاُّمــنُّاــالُّأنُّذبــيءُّبــوُّشــريعةُّمــنُّالشــرائعُّ،ُّوقبُحـــوُُّّوخضــوعوُّلغــًنهُّفقــدُّشــبهوُّبــوُّيفُّخــالصُّحقــو
مستِقـٌرُّيفُّكلُّفطـرةُّوعقـلُّ،ُّولكـنَُّغـًّنتُّالشـياطٌنُِّفطَـرُّأكثـرُّاػبلـقُّوعقـوؽبمُّ،ُّوأفسـد اُّعلـيهمُّواجتـالتهمُّ

ىلُّمنَُّسبقتُّلوُّمنُّاُّاغبسىنُّ،ُّفأرسلُّإلـيهمُّرسـلوُّ،ُّوأنــزلُّعلـيهمُّكتبـوُّدبـاُّعنهاُّ،ُّومضىُّعلىُّالفطرةُّاألوُّ
ُّ.يهديُّاُّلنورهُّمنُّيشاءيوافقُّفطرىمُّوعقوؽبمُّ،ُّفازدادواُّبذلكُّنوراُّعلىُّنورُّ،ُّ

ُُّّ.؛ُّفمنُّخصائصُّاإللـٰهيةُّالسجودُّ،ُّفمنُّسجدُّلغًنهُّفقدُّشبوُّاؼبخلوقُّبوُّإذاُُّعـرفُّىذا
ُُُّّّ.علىُّغًنهُّفقدُّشبهوُّبوومنهاُّالتوكلُّ،ُّفمنُّتوكلُّ

ُُّّ.ومنهاُّالتوبةُّ،ُّفمنُّتابُّلغًنهُّفقدُّشبهوُّبو
ُّٔ.ومنهاُّاغبِلفُّباظبوُّتعظيمًاُّوإجالالُّلوُّ،ُّفمنُّحلفُّبغًنهُّفقدُّشبهوُّبوُّ،ُّىذاُّيفُّجانبُّالتشبيو

ُّ:رضبوُّإُّوقالُّالشيخُّالشريفُّؿبمدُّبنُّناصرُّاغبازمي
يكنُّإالُّبتعظيمهاُّواعتقادُّأهناُّتضرُّوتنفعُّ،ُّواالستغاثةُُّّاُُّّمُّكل ُّعامِلُّأنُّعبادةُّالكفارُّلألصنامُّمللُِّوقدُّعَُّ»

ينُّيفُّالقبورُّ،ُّدُِّقُِّعندُّاغباجةُّ،ُّوالتقربُّإليهاُّيفُّبعضُّاغباالتُّجبزءُّمنُّأمواؽبمُّ،ُّوىذاُّكلوُّقدُّوقعُّمنُّاؼبعتَُّ
كانُّيفُُّّ،ُّبلُّردباُّيرتكُّالعاصيُّمنوُّفعلُّاؼبعصيةُّإذاُُّّإالُُّّسبحانوُّوتعاىلُّالُّيكونُُّّموىاُّإىلُّحدٍُّّإهنمُّقدُّعظ ُّ

                                              

 .ُُّّٕٔٔ–ُّٕٛٓالبنُّالقيمُّ،ُّصُّ«ُّالداءُّوالدواء»ُّٔ
مدُّعاكشُّالضمديُّ،ُّـ(ُّللحسنُّبنُّأحٖٕٚ/ٕ«ُّ)رنُّالثالثُّعشرـــيفُّتراجمُّعلماءُّالقودُّالدررُّـــعق»متوُّيفُّـنظرُّترجإُّ
ُّيق:ُّد.ُّإظباعيلُّبنُّؿبمدُّالبشريُّ،ُّالناشر:ُّمكتبةُّجامعةُّالشارقة.ُّــــــحقـت
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ُّأوُّقريًبا ُّمنُّيعتقده ُّكانُّيفُّحرمُّاُُّّمشهِد ُّإذا ُّالُّيرتكها ُّتعجيلُّالعقوبةُّمنُّذلكُّاؼبيتُّ،ُّوردبا منوُّـبافة
ُّٔ.«تعاىلُّ،ُّأوُّيفُّمسجدُّمنُّاؼبساجدُّأوُّقريباُّمنُّذلك

ُّ:رضبوُّاُّبطٌنأباقالُّالشيخُّعبدُّاُّوُّ
ُّيطلبُّمنُّاغبي)ُّ:اغبيُّواؼبيتُّبقولوفمنُّسو ىُّبٌنُّ» فقدُّسو ىُّبٌنُّماُّفر قُّاُُّّ؛ُّ(ُيطلبُّمنُّاؼبيتُّما

ُّ،ُّحىُّاَّانٌنُّيُُّ ُّميتاُّفرٍُّّـوالناسُّبينهما ُّفلوُّقصدُّؾبنونُّبيتُّإنسانُّليطعموُّفوجده قونُّبٌنُّاغبيُّواؼبيتُّ،
ُّٕ.«يتوأىلوُّعندهُّ،ُّلعدلُّإىلُّالطلبُّمنُّأىلوُّاألحياءُّاغباضرينُّعندهُّوملُّيلتفتُّإىلُّاؼب

ُّأيضا ُّواألموات»ُّ:وقال ساويُّبٌنُّاألحياء
ُ
ُّاؼب ُّيستقضونُّحوائجهمُُّّ:ويقالُّؽبذا ُّالدنيا ُّأىل ُّأن ُّاؼبعلوم من

أدراعًاُّمنُّصفوانُّبنُّأميةُُّّبعضهمُّمنُّبعضُّ؛ُّبرىمُّوفاجرىمُّ،ُّمسلمهمُّوكافرىمُّ،ُّوقدُّاستعارُّالنيبُّ
ُّزالُّاؼبسلمونُّ ُّبأناسُّمنُّاؼبشركٌنُّ،ُّوما حوائجهمُّمنُُّّستقضونيَُّوىوُّمشركُّ،ُّواستعانُّيفُّبعضُّغزواتو

ُّفيلزمُّاؼبساويُّبٌنُّاألحياءُّواألمواتُّأنُّيساويُّبٌنُّأمواتُّاؼبذكورينُّكماُُّّ اؼبسلمُّوالذميُّوالربُّوالفاجرُّ،
ُّٖ.كانواُّيفُّالدنياُّكذلك

أوِدعوُّعندُّثقةُّ،ُُّّ:لوَُّأعطىُّإنسانُّآخرُّمااًلُّوقالُّ:ؽبذاُّاؼبـُساويُّبٌنُّاغبيُّواؼبيتُّويقالُّأيًضاُّ:وقالُّأيضا
ُّوقال ُّالقادر ُّعبد ُّكالشيخ ُّصاحل ُّرجل ُّقرب ُّعند ُّوأودعو ُّالوكيل ُّبو ُّ،ُُّّ:فذىب ُّلفالن ُّعندك ُّوديعة ىذا

ُّبال ُّوألزموه ُّالُّيرفعُّالتكليفُّ، ُّجنونًا ُّالناسُّؾبنونًا ُّلعده ُّإياهُّفضاعُّ؛ ُّالذيُّواستحَفظو ضمانُّ،ُّويلزمُّىذا
ىوُّمصيبُّفيماُّفعلوُّوالُّضمانُّعليوُّ،ُّوردباُّأنوُّالُّيلتزمُّىذاُّخوفًاُّمنُُّّ:ساوىُّبٌنُّاغبيُّواؼبيتُّأنُّيقول

أناُّماُّفرطتُّعلىُّمذىبكُّيفُّالتسويةُّبٌنُّاغبيُُّّ:الفضيحةُّعندُّالناسُّ،ُّوحينئذُّيقولُّلوُّالوكيلُّيفُّاإليداع
فظُّزُّطلبوُّمنُّاؼبيتُّ،ُّوأناُّطلبتُّمنُّالشيخُّعبدُّالقادرُّحُّماُّجازُّطلبوُّمنُّاغبيُّجاُّ:واؼبيتُّ،ُّألنكُّتقول

ُّٗ«!؟ئينخطٍُّّـزُّطلبُّاغباجاتُّمنُّاألمواتُّفكيفُّتُُّىذهُّالوديعةُّوىيُّحاجيتُّعندهُّ،ُّوأنتُّذُبوٍُّّ

                                              

 الرياض.ُّ–،ُّالناشر:ُّدارُّالشريفُُّّٖٚ،ُّصُّ«ُّإيقاظُّالوسنانُّعلىُّبيانُّاػبللُّيفُّصلحُّاألخوان»ُّٔ
 .ُّٕٛ،ُّصُّ«ُّلبيسُّداودُّبنُّجرجيستأسيسُّالتقديسُّيفُّكشفُّت»ُّٕ
ُّ.ُّٛٛ،ُّصُّ«ُّتأسيسُّالتقديسُّيفُّكشفُّتلبيسُّداودُّبنُّجرجيس»ُّٖ
 .ُُّّ٘ٛ–ُّٗٛ،ُّصُّ«ُّتأسيسُّالتقديسُّيفُّكشفُّتلبيسُّداودُّبنُّجرجيس»ُّٗ
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الى غني عن أن يكون لو ـــــأن اهلل عز وجل ال يقبل عماًل دخلو الرياء ، ألنو سبحانو وتع :الوجو التاسع
،ُّففيُُّّفي الدعاء مردود أيضا ، ألن بابهما واحد ، وىو التقرب للمخلوقينشريك ، فيكون الشرك 

 :ُّقَاَلَُّرُسوُلُّالل ِوُُّّ:صحيحُّمسلمَُّعْنَُّأيبُُّىرَيـَْرَةُّقَالُّ
ْرِكُّ،َُّمْنَُّعِمَلُُّّ:قَاَلُّالل ُوُّتـََباَرَكَُّوتـََعاىَلُّ ُّٔ.يُّتـَرَْكُتُوَُّوِشرَْكوَُُّأْشَرَكُّفِيِوَُّمِعيَُّغًنُُِّّْعمالأَنَاَُّأْغىَنُّالش رََكاِءَُّعِنُّالشٍّ

ُّالنيبُّ ُّأنُّالرياءُّشركُّأصغرُّ،ُّحيبطُّالعملُّالذيُّخالطـوُّ،ُّفَعـْنُّؿَبُْمـوِدُّبْـِنُّلَبِيـٍدَُّأن َُّرُسـوَلُّالل ـِوُُّّوقدُّبـٌَن 
ُّ.األصغرُكَُّماَُّأَخاُفَُّعلَْيُكُمُّالشٍّرُُِّّإن َُّأْخَوفُُّّ:قَالُّ
ُّ؟يَاَُّرُسوَلُّالل وُُِّّاألصغرُكَُّوَماُّالشٍّرُُّّ:قَاُلوا
َُّوَجل ُّؽَبُْمُّيـَْوَمُّاْلِقَياَمِةُِّإَذاُُّجزَِيُّالن اُسُّبَِأْعَماؽِبِمُُُّّ:قَالُّ ُّ:الرٍّيَاُءُّ،ُّيـَُقوُلُّالل ُوَُّعز 

ُّٔ.،ُّفَاْنُظُرواَُّىْلُّذبَُِدوَنُِّعْنَدُىْمَُّجَزاءًُُّّالدنيااْذَىُبواُِّإىَلُّال ِذيَنُُّكْنُتْمُّتـَُراُءوَنُّيفُّ
ُُّّ؟لُّ؛ُّفكيفُّبالدعاءُّاػبالصُّلغًنُّافإذاُّكانُّالرياءُّشركاُّحيبطُّالعم
ُُّّ.الُّشكُّأنوُّأشدُّخطًراُّوضررًا

)اطلبُّثوابُّعملـكُّفبـنُّعملـتُّؽبـم(ُّ،ُّفالـذيُّيـدعوُّغـًنُّاُّيقـالُّلـوُُّّ:وإذاُّكانُّاؼبرائيُّيقالُّلوُّيومُّالقيامة
ُّ.ذلكُّيومُّالقيامةُّ،ُّبلُّيتربؤونُّمنو
ُّ.وُّوجليلونسألُّاُّالعافيةُّمنُّالشركُّ،ُّدقيقُِّ

في كتابو بأنو ال يستجيب الدعاء إال اهلل وحده ، فوجب اإليمان  حصر  أن اهلل قد  :الوجو العاشر
ُّتعاىلُُّّبذلك ُّقال ،ُّ ُُّّا ُّاآلياتُّكافرا ُّؽبذه ُّالراد ُّوإالُّكان ،ُّ ُّمنُّالُّيستجيبُّالدعاء ُّوتركُّدعاء ،ُّأمن
اؼبضطرُّإذاُّدعاهُّويكشفُّالسوءُّيجيب

الساعةُّقلُّأرءيتكمُّإنُّأتاكمُّعذابُّاُّأوُّأتتكمُّ،ُّوقالُُّّٕ
أغًنُّاُّتدعونُّإنُّكنتمُّصادقٌنُّ*ُّبلُّإياهُّتدعونُّفيكشفُّماُّتدعونُّإليوُّإنُّشاءُّوتنسونُّماُّتشركون

ُّٖ،
ُّتعاىلُّ ُّاغبقُّوقولو إالُّكباسطُّكفيوُّإىلُّاؼباءُُّّوالذين يدعون من دونو ال يستجيبون لهم بشيءلوُّدعوة

ليبسطُّفاهُّوماُّىوُّببالغوُّوماُّدعاءُّالكافرينُّإالُّيفُّضالل
ٗ. 

                                              

 (ُّ،ُّوقالُّؿبققوه:ُّإسنادهُّحسن.ٜٕٗ،ُُّّٕٛٗ/٘«ُّ)اؼبسند»يفُُّّأضبدأخرجؤُُّّ
 .ُّٕٙسورةُّالنمل:ُُّّٕ
 .ُُّّٔٗ-ُّٓٗسورةُّاألنعام:ُُّّٖ
 .ُّٗٔسورةُّالرعد:ُُّّٗ
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الُّإنُّأىلُّالقبورُّجييبونُّدعاءُّمنُّدعاىمُّفهوُّعلىُّخطرُّعظيمُّ،ُّوىوُّالكفرُّبآياتُّاُّ،ُّألنوُّملُّفمنُّق
 .يصدقُّخبربُّالقرآنُّالناصُّعلىُّأنوُّالُّجييبُّالدعاءُّإالُّاُّوحده
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، وُب ىذا   بأن دعاء غيره باطلسبحانو تصريح اهلل ومن أعظم وجوه بطالن دعاء ادلخلوقٌن  :الوجو الحادي عشر
ذلك بأن ا ىو احلق وأن ما يدعون من دونو ىو كفاية وشفاء دلن أراد احلق ، وذلك ُب قولـو تعاىل ُب سورة احلج 

الباطل
ا ىو احلق وأن ما يدعون من دونو الباطلذلك بأن ، وقولو تعاىل ُب سورة لقمان ٔ

ٕ. 
لو دعوة احلقأما دعاء ا فقد وصفو ا بأنو حق كما ُب قولو تعاىل 

ٖ. 

ومن أضل شلن يدعو من دون ا فقال  أن اهلل قد حكم على من دعا غيره أنو ال أضل منو :الوجو الثاني عشر
دعائهم غافلونمن ال يستجيب لو إىل يوم القيامة وىم عن 

ٗ. 
ىذا إنكار أن يكون أحٌد أضل من ادلشركٌن ، حيث تركوا عبادة السميع البصًن » :ُب تفسًنه رمحو ا ٘قال البيضاوي

 .اَّيب القادر اخلبًن إىل عبادة من ال يستجيب ذلم ، فضالً أن يعلم سرائرىم ، ويراعي مصاحلهم
وىم عن دعائهم غافلون: ألهنم إما مجادات ، وإما ِعباٌد مسخرون مشتغلون بأحواذلم».ٙ 

ضب اهلل ، ىذا إذا كان الداعي ال يدعو غير اهلل إذا دعا ، ـاب غـأن ترك دعاء اهلل من أسب :الوجو الثالث عشر
 فكيف بمن يدعو غير اهلل إذا دعا؟ 

 ٚ.من مل يسأل ا يغضب عليو : قال رسول ا  :فعن أبـي ىريرة رضي ا عنو قال

  قال النبـي  :قالرضي ا عنو ، فعن عبد ا بن مسعود  أن اهلل توعد من دعا غيره بالنار :الوجو الرابع عشر
من مات وىو ال  :من مات وىو يدعو من دون ا نداً دخل النار ، وقلت أنا :كلمة وقلت أخرى ، قال النبـي 

 ٛ.يدعو  نداً دخل اجلنة

                                              
 . ٕٙ اآلية ٔ
 . ٖٓ اآلية ٕ
 . ٗٔسورة الرعد:  ٖ
 . ٘سورة األحقاف:  ٗ
البيضاوي ، كان إماما عالمة عارفا بالفقو والتفسًن والعربية ، نظارا صاحلا متعبدا زاىدا ىو عبد ا بن عمر بن زلمد بن علي ، أبو اخلًن ، ناصر الدين ،  ٘

 بًنوت. –العلمية  ار الكتبد :، الناشر ٖٚٔللداوودي ، ص « طبقات ادلفسرين»شافعيا. انظر 
 ، باختصار وتصرف يسًن. ٘، سورة األحقاف: « أنوار التنـزيل وأسرار التأويل» ٙ
 ( ، وصححو األلباين رمحو ا.ٕٕ٘ٗ« )األوسط»( ، والطرباين ُب ٖٖٖٚي )رواه الرتمذٚ 
 (.ٖٗٚ/ٔ( ، وأمحد )ٜٚٗٗرواه البخاري )ٛ 
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ٔنرج عنق من النار يوم القيامة ، ذلا عينان تبصران ، وأذنان  :قال رسول ا  :وعن أبـي ىريرة رضي ا عنو قال
،  وبكل من دعا مع اهلل إلـٰها آخربكل جبار عنيد ،  :إين وُكلت بثالثة :معان ، ولسان ينطق ، يقولـتس

 ٔ.وبادلصورين
 :بن قاسم رمحو ا الرمحـٰنقال الشيخ عبد 

، من النهي والتحذير عن  من أنواع الكفر والردة ورد فيو من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير اهلل ال نعلم نوًعا
، وقد أُفردت ىذه ادلسألة بالتصنيف ، وحكى اإلمجاع عليها  والوعيد عليو بالخلود في النارفعلو ، وُكفر فاعلو ، 

 ٕ؟غًن واحد من أىل العلم ، وذكروا أهنا من ضروريات اإلسالم
 قلت: وشلا ُيستأنس بو ُب ىذا الباب قول الشاعر:

 وَسِل الذي أبوابو ال ُٓنجبُ   ال تسألنَّ بُـنَـيَّ آدم حاجة  
 وبُـَنـيَّ آدم حٌن ُيسأُل يغضبُ   إن تركت سؤالو يغضبُ  اُ   

أن ىؤالء الذين يدعون األنبـياء والصالحين يقرون بأن اهلل تعالى وحده ىو الرب الخالق  :الوجو الخامس عشر
 أنواع، والدعاء من أعظم  وىذا يستلزم أن يوحِّدوه بالعبادة كما وحَّدوه بالربوبـيةالذي بـيده ملكوت كل شئ ، 

 .العبادة

الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تــتقون * الذي جعل لكم األرض  اعبدوا ربكميا أيها الناُس قال تعاىل 
، فكما  وأنتم تعلمون رزقاً لكم فال ْنعلوا  أنداًدافراشاً والسماء بناًء وأنـزل من السماء ماًء فأخرج بو من الثمرات 

أن ا ال شريك لو ُب ربوبـيتو فكذلك ال شريك لو ُب أحقيتو وحده بالعبادة ، ألن توحيد الربوبـية يقتضي توحيد 
 .األلوىية ويدل عليو

وكثًنا ما يقرن تعاىل توحيد اإللـٰهية بتوحيد الربوبـية ألنو دال عليو ، وقد  :بن سعدي رمحـو ا عبد الرمحـٰنالشيخ قال 
 ٖ.و أيضا ادلشركون ُب العبادةأقر ب

                                              
 ا. ( ، وصححو األلباين رمحوٕٗٚ٘رواه الرتمذي )ٔ 
 باختصار.،  ٕٗ، ص « السيف ادلسلول على عابد الرسول» ٕ
 .سورة الصافاتتفسًن ، أول « كالم ادلنان تيسًن الكرًن الرمحـٰن ُب تفسًن»ٖ 
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أن دعاء غير اهلل محرٌم بالنظر إلى ما أدى إليو ، وىو اعتقاد الربوبية في أولئك المدعوِّين  :السادس عشرالوجو 
 :«الدر النضيد ُب إخالص كلمة التوحيد»، قال الشوكاين ُب كتابو مع اهلل  من دون اهلل استقالال أو مشاركةً 

اعلــم أن الرزيــة كــل الرزيــة ، والبليــة كــل البليــة ه مــا صــار يعتقــده كثــًن مــن العــوام وبعــ  اخلــواص ُب أىــل القبــور ومــن »
ل جاللو ، ويفعلـون مـا ال يفعلـو ـــمن أنهم يقدرون على ما ال يقدر عليو إال اهلل جادلعروفٌن بالصالح من األحياء ه 

هم ، فصــاروا يــدعوهنم تــارة مــع ا ، وتــارة اســتقالال ، ـنطــوت عليــو قلوبــ، حــن نطقــت ألســنتهم ّنــا ا إال اهلل عــز وجــل
، وخيضـعون ذلـم خضـوعا زائـداً علـى خضـوعهم عنـد  ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفعويصرخون بأمسائهم ، 

 يكن كفرا فليس ما ىو الشرك ، وإذا مل ٔوقوفهم بـٌن يدي رُّم ُب الصالة والدعاء ، وىذا إذا مل يكن شركا فال ندري
 .انتهى باختصار يسًن«. ُب الدنيا كفرٌ 

 :رمحو ا ٕوقال الشيخ أمحد بن حيٍن النجمي
إن شرك مشركي ىذه األمة ْناوز الشفاعة والوساطة اليت كان يعتقدىا مشركوا العرب إىل ادللك وتدبًن الكون »

 الكون بأسره يعود إىل أقطاٍب أربعة!واإلحياء واإلماتة ، فقد ُوجد ُب ىذه األمة من يعتقد أن تدبًن 
وقد بلغ من جهل اخلرافيٌن من ادلسلمٌن بتوحيد ا أن مثل ىذه النصوص من آيات التوحيد مل تُصد اجلاىلٌن بو 

على كل شيء من التصرف ُب نفعهم وضرىم ، شلا  -حن ادليتٌن منهم  -منهم عن دعوى قدرة األنبياء والصاحلٌن 
ون كلو ،  ـبل يعتقدون أن منهم من يتصرفون في الكب ادلقدور ّنقتضى سننو ُب األسباب ، جيعلو ا من الكس

، وإن من بع  كبار علماء األزىر ُب ىذا العصر من يكتب ىذا ُب رللة  كالذين يسمونهم باألقطاب األربعة
م ُب كل ما يعجزون عنو من جلب األزىر الرمسية )نور اإلسالم( ، فيفيت َنواز دعاء غًن ا من ادلوتى واالستغاثة ُّ

نفع ودفع ضر ، وألف بعضهم كتابًا ُب إثبات ذلك وَكون ادليتٌن من الصاحلٌن ينفعون ويضرون بأنفسهم وخيرجون من 
 ٖ«.قبورىم فيقضون حوائج من يدعوهنم ويستغيثون ُّم

                                              
 ُب ادلطبوع: تدري ، وأظنو تصحيفا. ٔ
من مشاخيو: ىـ ،  ٖٙٗٔأمحد بن حيٍن بن زلمد بن شبًن النجمي ، من أىايل قرية النجامية ُب جنوب ادلملكة العربية السعودية ، ولد سنة  الشيخىو  ٕ

 بن أمحد احلكمي ، والشيخ زلمد بن إبراىيم آل الشيخ مفيت الديار السعودية رمحهم ا.الشيخ عبد ا بن زلمد القرعاوي ، والشيخ حافظ 
رسالة »، « تنزيو الشريعة عن إباحة األغاين اخلليعة»، « أوضح اإلشارة ُب الرد على من أجاز ادلمنوع من الزيارة»، لو عدة مؤلفات منها: كان فقيها زلدثا 

 ىـ.   ٜٕٗٔتوُب رمحو ا سنة «. رد العذب الزالل فيما انتقد على  بع  ادلناىج الدعوية من العقائد واألعمالادلو »، « ُب حكم اجلهر بالبسملة
 ادلدينة. –، باختصار وتصرف ، الناشر: مكتبة الغرباء األثرية  ٖ٘ٗ – ٕٖٗ، ص « أوضح اإلشارة ُب الرد على من أجاز ادلمنوع من الزيارة» ٖ
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إن نقول إال اعرتاك ذلود عليو السالم وادعاء الربوبية للمعبودين قد وقع فيو بع  قدماء ادلشركٌن ، كما قال قوم عاد 
بع  آذلتنا بسوء

، أي أصابتك آذلتنا بسوء ، فهم ينسبون التأثًن الكوين وتدبًن األمور لتلك اآلذلة ، وُب زماننا  ٔ
ىذا يظن بع  القبوريون أن القرب إذا كان ُب مدينة أو قرية فإهنم بربكتهم يرزقون وينصرون ويندفع عنهم األعداء 

مصر والقاىرة ، والدسوقي ، والبدوي ، وىكذا ، والشيخ عبد القادر قطب بغداد  ٕء ، وأن السيدة نفيسة خفًنةوالبال
 ٖ.راءفَ ــوخفًنىا ، وفالن خفًن الشام واحلجاز ، ووضعوا لكل بلد خُ 

 ٘أن أرض الشام حيرسها من اآلفات والباليا أربعة من األولياء الذين يتصرفون ُب قبورىم! ٗوذكر زاىد الكوثري
احلرب العادلية  وىي عندىم وسائل دفاع جوي ، فضريح )علي الرويب( بالفيوم ّنصر أنقذ ادلدينة من الدمار خالل

 ٙالثانية ، بربكتو اليت حولت مسار القنابل إىل ُنر يوسف!
دلوقف اإلمداد بـ )قوات خاصة( دلنازلة عدو شديد البأس يطلب القبوريون ادلدد من أصحاب وعندما يستدعي ا

األضرحة أيضًا ، فعندما أغار الترت على بالد الشام كان القبوريون خيرجون يستغيثون بادلوتى عند القبور ، ولذا قال 
 :بع  شعراء القبورية

 لوذوا بقرب أيب عمر  يا خائفٌن من التـتـر 
                                              

 . ٗ٘سورة ىود:  ٔ
 خفًن القوم ُمـجًنىم الذي يكونون ُب ضمانو ما داموا ُب بالده.«: لسان العرب»ابن منظور ُب قال  ٕ
 لندن. –، الناشر: ادلنتدى اإلسالمي  ٛٚ، ص « دمعة على التوحيد»كما ُب   ، أليب بكر العراقي ٙ٘، ص « حوار مع الصوفية»نقال من ٖ 

ىـ ، قبوري جهمي مشهور ، معروف بردوده على أئمة أىل السنة ُب باب  ٜٕٙٔبالكوثري ، ولد سنة ىو زلمد زاىد بن احلسن احللمي ، ادلعروف  ٗ
اإلمام أمحد ونعيم بن  االعتقاد ورّنا سبهم ، كابن خزدية وسفيان الثوري واألوزاعي وابن بطة العكربي وعثمان الدارمي وابن ادلديين والدارقطين وعبد ا بن

 وابن القيم فحدث عن طعنو فيهم وال حرج ، يصاحب ذلك سكوت أو تأييد ألئمة البدع والضالل ، كاجلهم بن صفوان وغًنه.محاد ، وأما ابن تيمية 
ه الباطل باسم: كان ماتوريديا حنفيا متعصبا ، يدعو إىل االستعانة بادلوتى والتعلق ُّم ، رد عليهم علماء كثر ، وقد ألفت رسالة علمية ُب بيان معتقد

، « بيان سلالفة الكوثري العتقاد السلف»لألستاذ علي الفهيد ، وللدكتور زلمد اخلميس كتاب بعنوان « كوثري وآراؤه االعتقادية ، عرض ونقدزاىد ال»
التقليد األعمى من وللشيخ زلمد بن مانع رمحو ا تعليقات كثًنة على مقاالت الكوثري ، وقد تابعو على ضاللو تلميذه عبد الفتاح أبو غدة ، عافانا ا 

 والتعصب ادلقيت.
للشيخ الذاب عن دين ا سليمان بن صاحل اخلراشي ، « تعليقات العالمة زلمد بن مانع على مقاالت الكوثري وبع  كتبو»انظر للتوسع مقدمة كتاب 

 حفظو ا.
 ىـ غًن مأسوف عليو. ٖ٘ٚٔتوُب الكوثري عام 

 . ٔٙٗ، ص « لقبوريةجهود علماء احلنفية إلبطال عقائد ا»انظر  ٘

 . ٜٚ، ص « دمعة على التوحيد»، نقال من  ٖ٘، ص « موالد مصر اروسة» ٙ
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 :قالأو 

 ٔينجيُكـُم من الضرر  عوذوا بقرب أيب عمر

االجتماع حول  ه هم وتعدي األجانب عليهمـأنو انتشر بٌن أىل مراكش عند حلول النوائب ب ٕوذكر السيد رشيد رضا
قرب الشيخ إدريس ُب فاس ، طالبٌن أن يكشف ما نـزل ُّم من الشدة تاركٌن ما تقتضيو حال العصر من الرتبية 

 ٖ.والتعليم واإلعداد العسكري لألعداء
طلب اجلميع ، ــوترتفع اخلرافة إىل ذروهتا حينما يعمد القبوريون إىل تعيٌن ٔنصصات لألضرحة ، فطلب الشفاعة ىو م
، وآخر لشفاء  ٗغًن أن بع  )األولياء( مشتهر بتحقيق رغبات النساء ، كالزواج للعوانس ، واإلصلاب للعاقرات

 !٘أمراض األطفال ، وآخر لشفاء أمراض الروماتيزم
 :، رمحو ا تعاىل ٙوقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن بن حسن
عت من األمور الشركية والعبادات الوثنية والدعاوى الفرعونية ماال وأما بالد مصر وصعيدىا وفيومها وأعماذلا فقد مج

يتسع لو كتاب وال يدنو لو خطاب ، ال سيما عند مشهد أمحد البدوي وأمثالو من ادلعتَقـدين ادلعبودين ، فقد جاوزوا 
شيئة والقدرة العامة ما مل ُّم ما ادعتو اجلاىلية آلذلتهم ، ومجهورىم يرى ِمن تدبًن الربوبية والتصريف ُب الكون بادل

 .ينقل مثلو عن أحد من الفراعنة والنماردة
عون إليو ، وكثًنًا منهم ـــــيرجِ  طبٌ هم يقول أربعة ، وبعضهم يقول قُ ــرف ُب الكون سبعة ، وبعضـــوبعضهم يقول يتص

كربت كلمة ٔنرج من أفواىهم إن  يرى األمر شورى بٌن عدد ينتسبون إليو ، فتعاىل ا عما يقول الظادلون علواً كبًناً 
 ٔ.يقولون إال كذبا

                                              
 . ٖٔٙ، ص « على البكري الرد»ذكره ابن تيمية ُب ٔ

لو جهود مشكورة ُب زلاربة عبادة من العلماء باحلديث واألدب والتفسًن  والتاريخ ، ىـ ،  ٕٕٛٔولد سنة ىو الشيخ زلمد رشيد بن علي رضا القلموين ،  ٕ
مسلمٌن ، وقد كان للسيد ـرت بالـخرافات اليت أضـخذت على عاتقها زلاربة البدع والأادلصرية ، واليت « رللة ادلنار»القبور والتعلق باخلرافة ، وىو صاحب 

،  ٙٛٗ، ص« مشاىًن علماء صلد وغًنىم»مجتو ُب كتاب ىـ ، انظر تر  ٖٗ٘ٔمدرسة العقلية ، توُب سنة ـرشيد زالت ال يوافق عليها بسبب تأثره بال
 للزركلي. «األعالم»، وكذا ُب كتاب  مـٰن بن عبد اللطيف بن عبد ا آل الشيخـتأليف عبد الرح

 . ٓٛ، ص « دمعة على التوحيد»نظر . ا ٕٛٔ، ص « االضلرافات العقدية»كما ُب درنيقة ،   أمحدقالو زلمد  ٖ

 «.دمعة على التوحيد»من  ٗٛص  انظر،  ٖٖٙ، ص  «االضلرافات العقدية» ٗ

 «.دمعة على التوحيد»من  ٕٛص نظر ، خالد أبو الفتوح ، ا« اإلسالمية ، النتائج واآلثار الشعوبأفيون »من مقال  ٘

 تقدمت ترمجتو. ٙ
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شيء  يا عيدروس ،  :عن ذكره ادلسامع ، يقول قائلهم ٕوُب حضرموت والشحر وعدن ويافع ما تستك  » :ٍب قال
 .ٖ«شيء  يا زليي النفوس!

وفضال عن كون ىذا الفعل يدل على جهل فاعلو ُنق ا تعاىل بتفرده بعبادة الدعاء ه فإنو يدل أيضا على  :قلت
 «.الشاُب» عدم يقٌن فاعلو باختصاص ا تعاىل بصفةِ 

دعى من دون اهلل ومن أعظم األدلة على بطالن دعاء غير اهلل أن تلك المعبودات التي ت   :عشر الوجو السابع
وبيان ذلك أن ادلوتى ال يعلمون شيئا من حاجات الناس وال أحواذلم ، وقد قرر ا ذلك ُب عاجزة من جهة العلم ، 

وما أنت بمسمع من وما يستوي األحياء وال األموات إن ا يسمع من يشاء مواطن كثًنة من القرآن كقولو تعاىل 
 .في القبور

 :قال ابن القيم رمحو ا
ر علـى ٓنصـيلها لـك حـن يُقــَدٍّره ا عليهـا ، وال العبد ادلخلوق ال يعلم مصلحتك حن يُـَعرٍّفو ا تعـاىل إياىـا ، وال يَقـدِ 

ق ا فيـو إرادة ومشــيئة ، فعـاد األمـر كلــو دلـن ابتــدأ منـو ، وىـو الــذي بيـده اخلـًن كلــو ، وإليـو يرجــع خلُ َـ يريـد ذلـك حــن يـ
ـق القلـب بغــًنه رجـاًء وخوفــاً وتـوكالً وعبوديــًة ضـرٌر زلـ  ال منفعــة فيـو ، ومــا حيصـل بــذلك مـن ادلنفعــة األمـر كلـو ، فتعل ــ

 ٗ.فهو وحده الذي قّدرىا ويّسرىا وأوصلها إليك
من  أنو ال يعلم شيئا شلا سيحصل بعد شلاتو ُب حديث احلوض ، فكيف ّنن دونو  وقد أتى التصريح من النيب 

، ٍب إن  كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلٌنإنكم زلشورون إىل ا حفاة عراة  :ادلوتى ، قال 
ال : يا رب أصحايب ، فيقال :ال فأقولسى يوم القيامة إبراىيم ، ٍب جياء برجال فيؤخذ ُّم ذات الشمكْ أول من يُ 

أنت  عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتين كنتَ  وكنتُ ، فأقول كما قال العبد الصاحل تدري ما أحدثوا بعدك 
 ٘.الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد
 :قال الشيخ أمحد بن حيٍن النجمي رمحو ا

                                                                                                                                                    

 (.ٖٖٛ/ٔ« )الدرر السنية»ٔ
ــم  وتضيق.  ٕ  «.لسان العرب» انظرأي َتُصــ
 (.ٖٗٛ/ٔ)« الدرر السنية»ٖ
 . ٚٙ -ٙٙ، ص « اللهفانإغاثة » ٗ
 ( ، وغًنمها عن ابن عباس رضي ا عنهما.ٖٕ٘٘( ، ومسلم )ٜٖٚٔرواه البخاري )٘
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 اذلم ، بل قد كان ُب حياتو شهيًدامن أعماذلم وال أحو  ال يعلم بعد موتو شيئاً أنو  ففي ىذا احلديث أخرب النيب 
والتزامهم العلين ّنتابعتو أو عدمها ، فلما توفاه ا كان ىو وحده الرقيب عليهم والعليم عليهم بأعماذلم الظاىرة ، 

 .بأحواذلم وأعماذلم
كلمة )شهيد(   كلمة )الرقيب( وكلمة )شهيد( ، فادلعبّـر ُّا ُب حق النيب   :وبالتأمل يظهر الفرق بٌن الكلمتٌن ، أي

حال حياٌب  :أي وكنت عليهم شهيدًا ما دمُت فيهم :، فقولو وىي مأخوذة من ادلشاىدة ، وىي الرؤية البصرية
ُب حال مشاىدٌب ذلم ، عِلمُت من أحواذلم ما جيعلين أشهد عليهم ّنا رأيت ومسعت وعِلمت من أحواذلم وسلوكهم ، 

 .من إديان ومتابعة ، أو كفر ومنابذة
ورقابتك عليهم ومشاىدتك ألحواذلم وضمائرىم  أّما بعد وفاٌب فقد فات ذلك بغيايب عنهم ، ومل يبق إال علمك ُّم

ونياهتم ، ذلك ألنك على كل شيء شهيد وبكل شيء زليط ، فهم خلق من خلقك ، ينفذ فيهم أمرك وٓنيط ُّم 
قدرتك ورقابتك ، وٓنصي أعماذلم بعلمك الذي ال يفوتو شيء ، فكلمة ) رقيب ( تفيد السيطرة التامة واذليمنة 

 ٔ.غار األعمال فضالً عن كبارىاـل الذي حيصي دقائق األمور فضالً عن جالئلها ، وصالكاملة والعلم الشام
 ؟، ال يعلم من أحوال الناس شيئا ه فكيف بغًنه من األموات فإذا كان ىذا ىو حال النيب 

 .هنم يعلمون أحوال الناس؟! حاشا وكالإأفيجوز أن يقال 
وشلا يدل أيضا على أن األصل ُب األموات عدم السماع واإلدراك دلا يدور خارج احلياة الربزخية ه قولو تعاىل عن عزير 

أو كالذي مر على قرية وىي خاوية على عروشها قال أىن حييـي  -وكان نبـيًا من أنبـياء بين إسرائيل  -عليو السالم 
 .ٍب بعثو قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بع  يوم قال بل لبثت مائة عام ىذه ا بعد موهتا فأماتو ا مائة عام

ن إفهذا نبـي كرًن ، لبث مائة عام ميتًا ، فلم يدر ّنا يدور حولو البتة ، وال كم لبث ُب قبـره ، فكيف يصح أن يقال 
 ؟األموات يسمعون نداء من ناداىم

ومن عرف  :«ادلشاىد ادلعصومية عند قرب خًن الربية» ُب كتابو رمحو ا ٕوقال الشيخ زلمد سلطان ادلعصومي احلنفي
من أن جرو الكلب ادليت كان ٓنت سريره وىو ال يدري ، فلما تأخر جربيل عليو السالم وبٌن أن  ما وقع لو 

                                              
 ، باختصار يسًن. ٖٔٙ – ٖٓٙ، ص « أوضح اإلشارة ُب الرد على من أجاز ادلمنوع من الزيارة»ٔ
العقيدة ،  ىو أبو عبد الكرًن  ، زلمد سلطان بن زلمد أورون بن مال مًن سيد ادلعصومي الـُخجندي ٍب ادلكي ، من قرية ُخجندة ُب روسيا ، كان سلفي ٕ

لنفسو موسعة ُب  ورحل رحالت طويلة ُب طلب العلم ، حن إنو أخذ عن مئة شيخ ، ألف الكثًن من الكتب والرسائل جاوزت التسعٌن كتابا. انظر ترمجتو 
 ، وىي سلتصرة.« حبل الشرع ادلتٌن وعروة الدين ادلبٌن»، وكذا ُب مقدمة كتابو « حكم ا الواحد الصمد ُب حكم الطالب من ادليت ادلدد»كتابو 
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، وكذا واقعة فقد عائشة  ٕوكذا واقعة خلع نعلو ُب الصالة،  ٔم بذلك فأخرجوسبب تأخره أن ٓنت سريره كلب ه علِ 
لم يعلم ما غاب عن بصره في حياتو إال إذا أعلمو اهلل تعالى بالوحي ، فكيف  ، فهو  ٖهاجِ ُب السفر عن ىودَ 

 ؟م البرزخـيعلم ما غاب عنو بعد موتو وىو في عال
! يا رب ، إن ىؤالء من أميت :د فيقول طرَ ـــد طائفة من أمتو عن حوضو الكوثر وتُ أما يعلم ىؤالء الغالة أنو حينما ترِ 

 .إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك :فيقول ا تعاىل
 .ال يعلم ما يقع ُب عامل الدنيا فقد صرح ا تعاىل بأنو 

، أو يُعٌن من استعان بو ، أو يغيث من استغاث بو ه فقد خالف الكتاب  يعلم الغيب بعد موتو فمن يزعم أنو 
صحابة والتابعٌن ذلم بإحسان رضي ا عنهم ، فال شك أن ىذا وأمثالو صار زلروما من وإمجاع ال وسنة رسول ا 

ىداية ا وتوفيقو ورمحتو وجنتو ، ولكن من كمال جهلو وهناية غلوه ال يشعر بذلك ، فقد أعماه التقليد ، فلعنة ا 
انتهى  .منها بفضلو ومنٍّو وإحسانوحدث ىذه البدع الشركيات ، واخلرافات والضالالت ، أعاذنا ا أعلى من 
 .باختصار

                                                                                                                                                    

ىـ ،  ٜٖٚٔ، توُب سنة « يد ادلرسلٌنٕنييز اظوظٌن عن ارومٌن ُب ْنريد الدين وتوح»لو كتب ُب العقيدة والتوحيد كالكتابٌن ادلذكورين ، وكذا كتاب 
 رمحو ا رمحة واسعة.

جربيل عليو السالم ُب ساعة يأتيو فيها ، فجاءت تلك الساعة ومل يأتو ، وُب يده عصا  ( عن عائشة أهنا قالت: واعد رسول ا ٕٗٓٔروى مسلم ) ٔ
جرو كلب ٓنت سريره ، فقال: يا عائشة ، من دخل ىذا الكلب ىا ىنا ؟ فقالت:  فألقاىا من يده ، وقال: ما خيـلف ا وعده وال رسلو ، ٍب التفت فإذا
 : واعدتين فجلست لك فلم تأت. )وا ما دريت( ، فأمر بو فأخرج ، فجاء جربيل ، فقال رسول ا 

 فقال: منعين الكلب الذي كان ُب بيتك ، إنا ال ندخل بيتا فيو كلب وال صورة.
كان ذات يوم يصلي بأصحابو ، فبينما ىو ُب الصالة إذ خلع نعالو ، فخلع القوم   ( عن أيب سعيد اخلدري أن النيب ٓ٘ٙ« )ننوس»روى أبو داود ُب  ٕ

 صالتو قال لصحبو: ما محلكم على إلقاء نعالكم؟ نعاذلم ، فلما قضى رسول ا 
 فقالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا.

 . -أو قال: أذى  –أتاين فأخربين أن فيهما قذرا  ل : إن جربيفقال رسول ا 
 مل يعلم ما غاب عنو ، وىو ُب ىذا احلديث القذر الذي كان ُب نعالو ، حن أخربه جربيل. والشاىد من احلديث أن النيب 

 رمحهما ا.( ، ٖٖٔ« )الصحيح ادلسند شلا ليس ُب الصحيحٌن»واحلديث صححو األلباين ، وكذا الشيخ مقبل الوادعي ُب 
ُب غزوة  ( عن عائشة رضي ا عنها ، والشاىد منها أن عائشة رضي ا عنها خرجت مع النيب ٕٓٚٚ( ومسلم )ٓ٘ٚٗقصة اذلودج رواىا البخاري ) ٖ

ا ، وكانت إذ ذات صغًنة ، فلما كانوا ببع  الطريق ذىبت تلتمس عقدا ذلا ، فلما رجعت فإذا ىم قد رحلوا وتركوىا ، ظنا منهم أهنا كانت ُب ىودجه
لو كان يعلم  ليست ذات حلم ، فلم يشعروا أهنا ليست فيو خلفة وزهنا ، فلحقتهم مشيا على أقدامها حن أدركتهم ُب الظهًنة ، والشاىد ىو أن النيب 

 ما غاب عنو لعلم بأن زوجتو وأقرب الناس لو قد ذىب اجليش وتركها. 
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فادليت أيّا كان قد انقطع عملو ُب ىذه احلياة الدنيا ، وىو ال يعلم ما يقع وجيري ُب الدنيا من األعمال  :وقال أيضا
أو ُب وال ولو عند قربه ، ألن روح ادليت إما ُب عليٌن إن كان من السعداء ، كاألنبياء وادلؤمنٌن ادلفلحٌن ، ـواألق

م ـمشركٌن والكفرة وادللحدين ، وقد ٓنولوا عن ىذه الدار الدنيا ، ودخلوا ُب عالـسجٌن وأسفل السافلٌن إن كان من ال
 .م الربزخ غًن حال عامل الدنيا البتةـالربزخ ، وحال وُحـكم عال

 .حية ، فتنبوولو فرضنا أنو يعلم بالواقع ، فإنو ال يقدر على اجلواب والرد كما تفيده اآليات الصر 
بالرمحة وادلغفرة ينفعهم ، وكذا صدقة  ٔزلتاج إىل رمحة ا تعاىل ، ودعاء األحياء ذلم -أيًّا كان  -وال شك أن ادليت 

األحياء ذلم ، فالنتيجة من زيارة القرب حصول العربة واالعتبار ، وتذكر ادلوت واآلخرة للزائر ، وحصول ثواب الدعاء 
سر الرتغيب ُب زيارة القبور ال غًن ، فمن فعل غًن ذلك أو اعتقد غًن ما قلنا فقد خالف ا والصدقة للميت ، وىذا 

 .انتهى كالمو بتصرف يسًن .ورسولو ، وعكس األمر كما ال خيفى
الفتاوى »ُب رمحو ا  ٕي احلنفيادلعروف بابن البزاز الكرد، وقال الشيخ حافظ الدين زلمد بن زلمد شهاب 

 ٖ.كفرـــمن قال إن أرواح ادلشايخ حاضرة تعلم ه يَ  :«ازيةالبزَّ 
ال وغًنه من األموات  سيجد من األدلة ما ال حيصى على أن النيب فإنو واحلاصل أن من تتبع الكتاب والسنة 

كاألذن والعٌن واإلدراك  ، بل إن كل ما آتى ا البشر من قدرات وحواس تعينهم على ادلعرفة من الغيب يعلمون شيئا 
، فهل يقال بعد ىذا  -وىو الفقرة األخًنة ُب ظهر اإلنسان  -نب الذَّ  بُ جَ فإهنا تتالشى وتضمحل ، وال يبقى إال عَ 

 .، ومن قال خالف ىذا فقد قال على ا بغًن علمقطعاً اجلواب ال  ؟ن األموات يعلمون أحوال األحياءإ

ومن أدلة بطالن دعاء غير اهلل أن تلك المعبودات التي تدعى من دون اهلل عاجزة من جهة  :عشر الثامنالوجو 
، فإن ادلعبودات اليت تعبد من دون ا ليست قادرة على نفع عابديها ، ألن تلك ادلعبودات إن كانت من  القدرة

ن دعاء ، وإن كانت من األموات فإهنا األحياء فإهنا ال تقدر إال على فعل ما كان ُب طاقة البشر ، وىذا يتحصل بدو 
،  قل ال أملك لنفسي نفعا وال ضرا إال ما شاء ا  ال تقدر على شيء البتة ، قال تعاىل على لسان نبيو زلمد

 .، فمن دونو ال ديلك شيئا من النفع والضر من باب أوىل فإذا كان ىذا حال النيب 
                                              

 ده ، فعلو سبُق قلٍم ، وكذلك الضمًنين بعده.ىكذا بضمًن اجلمع ، والصواب إفرا ٔ
، ولو كتاب ُب أيب حنيفة « الفتاوى البزازية»حافظ الدين زلمد بن زلمد الكردي ، احلنفي ، ادلشهور بابن البزازي ، لو كتاب مشهور ُب الفتاوى ، يسمى  ٕ

 بًنوت. –ة دار الكتب العلمي :( ، الناشرٖٗٔ/ٚ« )شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب»، انظر 
 (.٘ٓ٘/ٕٓ« )رلمع األهنر ُب شرح ملتقى األُنر»( ، و ٖٗٔ/٘، )« البحر الرائق»انظر ٖ
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ونرد على أعقابنا بعد أن ىدانا ا كالذي استهوتو  ينفعنا وال يضرناما ال قل أندعو من دون ا وقال تعاىل 
 .الشياطٌن ُب األرض حًنان

 يدعو لمن ضره أقرب من نفعوذلك ىو الضالل البعيد * ينفعو يضره وما ال ما ال يدعو من دون ا وقال تعاىل 
لبئس ادلوىل ولبئس العشًن

ٔ. 
 ٕه.دَ ـــبَ ــترك عبادتو ، وما ال ينفعو إن عَ أي: يدعو من دون ا ما يضره إن 

ىل ىن كاشفات ضره أو أرادني برحمة ىل ىن قل أرأيتم ما تدعون من دون ا إن أرادين ا بضر وقال تعاىل 
 .قل حسيب ا عليو يتوكل ادلتوكلون ممسكات رحمتو
وال ىم منا ُيصحبون أم ذلم آذلة ٕننعهم من دوننا ال يستطيعون نصر أنفسهموقال تعاىل 

، قال الشنقيطي رمحو  ٖ
 ا: 

 حن ال يناذلم عذابنا؟ زٍ ـوادلعىن: ألَـُهم آذلة ْنعُلهم ُب َمنَـَعٍة وعِ 
َ أن آذلتهم اليت يزعمون ال تستطيع نفع أنفسها فكيف تنفع غًنىا بقولو   .ال يستطيعون نصر أنفسهمٍب بـٌنَّ

جيًنىم منا ، ألن ا جُيًن  أي جُيارون ، أي ليس لتلك اآلذلة ًمـجًنٌ  منا ُيصحبون وال ىموقولو ُب ىذه اآلية الكردية 
قل من بيده ملكوت كل شيء وىو جيًن وال ُب قولو « قد أفلح ادلؤمنون»، كما صرَّح بذلك ُب سورة  وال جُيار عليو

 . انتهى كالمو باحتصار.جيار عليو إن كنتم تعلمون
وال أنفسهم  ال يستطيعون نصركموالذين تدعون من دونو أُيشركون ما ال خيلق شيئا وىم خيلقون * وقال تعاىل 

ينصرون * وإن تدعوىم إىل اذلدى ال يتبعوكم سواء عليكم أدعوٕنوىم أم أنتم صامتون * إن الذين تدعون من دون ا 
ديشون ُّا أم ذلم أيد يبطشون ُّا أم ذلم أعٌن  عباد أمثالكم فادعوىم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقٌن * أذلم أرجل

، أي اجتمعوا أنتم ومن تدعوهنم من  يبصرون ُّا أم ذلم آذان يسمعون ُّا قل ادعوا شركاءكم ٍب كيدون فال تـنظرون
دون ا على إيقاع السوء بـي من غًن إمهال وال إنظار ، فإنكم لن تستطيعوا شيئا ، ألن ذلك ليس بأيديكم ، بل 

 .ـيد ا وحده ال شريك لو ، القادر على كل شيءب
 فتأمل ما ُب اآلية األخًنة من التحدي دلن تعلق بغًن ا.

                                              
 . ٕٔسورة احلج:  ٔ
 انظر للفائدة ما قالو الشنقيطي رمحو ا ُب تفسًن ىذه اآلية الكردية. ٕ
 . ٖٗسورة األنبياء: ٖ
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 :والذين يدعون من دونو ال يقضون بشيءرمحـو ا ُب تفسًن قولو تعاىل  ٔوقال ابن جرير
وال تقدر واألوثان واآلذلة اليت يعبدىا ىؤالء ادلشركون با من قومك من دونو ال يقضون بشيء ، ألهنا ال تعلم شيئا ، 

فاعبدوا الذي يقدر على كل شيء ، وال خيفى عليو شيء من أعمالكم ، فيجزي  :، يقول جل ثناؤه ذلم على شيء
 ٕ.قدر على شيء ، وال يعلم شيئازلسنكم باإلحسان ، وادلسيء باإلساءة ، ال ما ال ي

والذين تدعون من دونو ما ديلكون من قطمًن * إن بطٌن رمحو ا ُب تفسًن قولو تعاىل وقال الشيخ عبد ا أبا
 :تدعوىم ال يسمعوا دعاءكم ولو مسعوا ما استجابوا لكم

صنماً ، وىو من ال ينفع من دعاه ، وال يضر والذم إمنا توجو إىل من دعا َمن ىذه صفتو ، سواء كان بشراً أو مَلكاً أو 
 ٖ.من مل يدعو

غن عين بضر ال تُ  الرمحـٰنءأٔنذ من دونو آذلة إن يردن ُب تفسًن قولو تعاىل رمحو ا الشافعي  ٗوقال البيضاوي
 :نقذونشفاعتهم شيئا وال يُ 

، فإن إيثار ما ال ينفع وال  ضالل مبٌنإين إذا لفي بالنصر وادلظاىرة ،  وال ينقذونأي ال تنفعين شفاعتهم ، 
 .انتهى .ن ال خيفى على عاقلٍـّ ييدفع ضرا بوجو ما على اخلالق ادلقتدر على النفع والضر وإشراكو بو ضالل بَ 

 الرمحـٰنإن العابد يريد من معبوده أن ينفعو وقت حاجتو إليو ، وإمنا إذا أرادين  :وقال ابن القيم رمحو ا ُب معناىا
الذي فطرين بضرٍّ مل يكن ذلذه اآلذلة من القدرة ما ينقذوين ُّا من ذلك الضر ، وال من اجلاه وادلكانة عنده ما يشفع 

وإين إذاً لفي ضالل مبٌن إن عبدت من دون ا شلا ىذا  ؟يل إليو ألٔنلص من ذلك الضر ، فبأي وجو يستحق العبادة
 ٘.شأنو

الذين ىم أفضل الناس بعد األنبياء عليهم  –أن الصحابة رضوان ا عليهم ه  ومن األدلة أيضا على عجز ادلخلوقٌن
ما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم الضر ، فقد ُعذٍّبوا أديا عذاب قبل اذلجرة النبوية وبعدىا ،  -الصالة والسالم 

                                              
« السًن»، انظر ترمجتو ُب  ٖٓٔقتو ، زلمد بن جرير بن يزيد ، أبو جـعفر الطربي ، مات سنة ىو العامل اَّتهد ادث الفقيو ادلقرىء ادلفسر ، عالمة و ٔ
 (.ٕٜٔ-ٜٔٔ/ٗ« )وفيات األعيان»( ، و ٕٚٙ/ٗٔ)
 . ٕٓ، سورة غافر: « جرير ابنتفسًن »ٕ 
 . ٙٛ، ص « بن جرجيس داودتأسيس التقديس ُب كشف تلبيس » ٖ
 تقدمت ترمجتو. ٗ
 الرياض. –دار العاصمة  :، الناشر ٜٚٗ، ص  العشرون، الفصل « الصواعق ادلرسلة» ٘
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، وما استطاعوا أن يدفعوا عن قُـِتل كثًٌن منهم ُب الغزوات قد وأصابتهم جراحات كثًنة ُب الغزوات وغًنىا ، بل 
 أنفسهم الضر.

 وكذلك األنبياء عليهم الصالة والسالم مل يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم الضر ، فكم من نيب قد قُــِتل؟
الذي ىو أفضل من اجلميع ه مل يستطع أن يدفع عن نفسو الضر ، ففي غزوة أحد ُجرِح وجهو  وكذلك نبينا زلمد 

 فكانت فاطمة تغسل الدم وعلي يسكب عليها ، فلما رأت فاطمة أن ادلاء ال يزيد الدم إال   ٔ، وُكِسرت رَبَاعيتو ،
 ٕكثرة أخذت قطعة حصًن فأحرقتها ، ٍب ألصقتها باجلرح فاستمسك الدم.

ــُتو يوم أحد ، وُشجَّ ُب رأ  وعن أنس رضي ا عنو أن رسول ا  سو ، فجعل يَــْســِلت الدم عنو ُكـــِسرت رَبَاِعـــيَـ
ليس لك من األمر ، فأنـزل ا  )كيف يُفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيتو وىو يدعوىم إىل ا: )ويقول
 ٖ.شيء

، أي تَقشَّر جلدىا ، وُجـرِحت َشــَفــُتو السفلى من باطنها ، وُكِسرت البـيضة  بل إنو ُب تلك الغزوة ُجِحشت ركبتو 
 ٗعلى رأسو ، َوَوىى منكبو من ضربة ابن قَـِمـئـة. -خوذة الرأس أي  –

ومل يستطع دفعو وىو حي ، فمن باب أوىل أنو ال يستطيع دفع الضر عن غًنه وىو ُب  فإذا حصل ىذا البالء للنيب 
 شيء.قربه ، وكذلك األمر بالنسبة لسائر األموات شلن ليسوا بأنبياء ، فهم من باب أوىل ال يقِدرون على 

ُسِحر ، َسَحره لبيد بن األعصم ، حن أنو كان خُييل إليو أنو  بل إن ىناك ما ىو أعظم من ذلك ، وىو أن النيب 
 ، ومل يستطع دفع البالء عن نفسو. ٘يفعل الشيء وىو مل يفعلو

اجات منو أو احلجر على بطنو من اجلوع ، فهل يصح بعد ىذا أن ُتطلب احل وقد وردت أخبار كثًنة ُب ربط النيب 
 ؟شلن ىو دونو بعد ادلوت

دفع عن نفسو قبل  رأكل من الشاة ادلسمومة فكانت سبب وفاتو ، فأي ضر  بل أعظم من ذلك بكثًن ، أن النيب 
 دفع عن نفسو بعد أن أكل؟!  رأن يأكل ، وأي ضر 

                                              
 «.ادلعجم الوسيط»بٌن الثنية والناب ، وىي أربعة أسنان ، ثنتان ُب الفك األعلى ، وثنتان ُب الفك األسفل. انظر  السنباعية ىي الرَّ ٔ
 رضي ا عنو.  ( عن سهل بن سعدٜٓٚٔ) ومسلم( ٘ٚٓٗانظر ما رواه البخاري )ٕ
 (.ٜٔٚٔ)رواه مسلم  ٖ
 ولو ﴿ليس لك من األمر شيء﴾.، كتاب ادلغازي ، باب ق( ٖٕٗ/ٚ)« الفتح»ما مجعو ابن حجر من الروايات ُب ىذا الباب ُب للفائدة انظر  ٗ
 (.ٚ٘/ٙ) «أمحدمسند » ( ، وٖ٘ٗ٘( ، وابن ماجو )ٜٕٛٔ( ، ومسلم )ٕٖٛٙ« )صحيح البخاري»نظر تفصيل ذلك ُب ا٘
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، فأخذ  ٍب أىدهتا لرسول ا  ٔأن يهودية من أىل خيرب مسَـّت شاة مصلِـــيَّـــــةً  مافعن جابر بن عبد ا رضي ا عنه
،  (ارفعوا أيديكم):  الذراع فأكل منها ، وأكل رىٌط من أصحابو معو ، ٍب قال ذلم رسول ا  رسول ا 

 إىل اليهودية فدعاىا فقال ذلا: أمسمِت ىذه الشاة؟ وأرسل رسول ا 
 يهودية: من أخربك؟قالت ال
 للذراع. -أخربتين ىذه ُب يدي  :قال

 قالت: نعم.
 إىل ذلك؟ قال: فما أردتِ 

 قالت: قلت إن كان نبيا فلن يضره ، وإن مل يكن اسرتحنا منو.
 ٕومل يعاقبها ، وتوُب بع  أصحابو الذين أكلوا من الشاة. فعفا عنها رسول ا 

ىم أفضل اخللق وأقرُّم إىل ا تعاىل ، وىم أفضل  –وسائر األنبياء  الصحابة ونبينا زلمد  –قلت: وكل ىؤالء 
قطعا شلن يَلجأ إليهم بع  الناس من أصحاب القبور ويدعوهنم ويطلبون منهم كشف الضر وجلب النفع ، كاحلسٌن 

لكوا أن يدفعوا عن أنفســـهم الضر أو جيلبوا النفع ، فتبٌن من والبدوي وابن العريب والتيجاين وغًنىم ، ومع ىذا فلم دي
ىذا أن دعاء من ىو دوهنم من ادلقبورين وغًنىم باطل ، وليس ُب الدنيا أحد يستحق أن يتوجو إليو الناس بالدعاء إال 

 فهو على  ا وحده ، وصدق ا عز وجل القائل ﴿وإن ديسسك ا بضر فال كاشف لو إال ىو وإن ديسسك ِنًن
 .ٖكل شيء قدير﴾
بيانا عمليا ليزيل من قلوب الناس عقيدة التعلق  –حقيقة فقر ادلخلوقٌن  -ىذه احلقيقة  وقد بـٌن لنا النبـي 
وأنذر عشًنتك على جبل الصفا حٌن أنـزل ا عليو  خلصوا التعلق با عز وجل ، فقد قام ـبادلخلوقات ويُ 

 .من ا شيئاال أغني عنكم ، اشرتوا أنفسكم ،  –أو كلمة ضلوىا  –يا معشر قريش  :فقال األقربـٌن
 .من ا شيئا ال أغني عنكيا عباس بن عبد ادلطلب ، 

                                              
 أي مشوية. مصلية ٔ
، وأصل القصة ُب  «ادلسند»، وصححو زلققو  ( عن ابن عباس رضي ا عنهماٖ٘ٓ/ٔورواه أمحد )وصححو األلباين ، ( ، ٜٓ٘ٗرواه أبو داود ) ٕ

وفيها ذ لو كان يعلم الغيب دلا أكل من الشاة إال يعلم الغيب ،  وُب ىذا احلديث دليل على أن النيب ،  ( عن أيب ىريرة رضي ا عنوٚٚٚ٘البخاري )
 !أنو ال يعلم الغيب إال ا الصوفية يعقلونغالة ليت ف، سم 
 . ٚٔ: األنعامسورة  ٖ
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 .من ا شيئا ال أغني عنك،  يا صفية عمة رسول ا 
 ٔ.من ا شيئاال أغني عنك ويا فاطمة بنت زلمد ، سليين من مايل ما شئت ، 

؟ لق إليو ، فكيف ّنن ىو أبعد منهاكان سيد ادلرسلٌن ال يغين شيئا عن سيدة نساء العادلٌن ، واليت ىي أقرب اخلفإذا  
 !؟ُب ادلنـزلة بل كيف يظن ذلك ّنن ىو دون النبـي 

 :عميا  :لعمو وعنده عبد ا بن أبـي أمية وأبو جهل فقال  ودلا حضرت عمو أبا طالب الوفاة ه جاء إليو النبـي 
فأعادا،  فأعاد عليو النبـي  ؟أترغب عن ملة عبد ادلطلب :لك ُّا عند ا ، فقاال لو قل ال إلـٰو إال ا ، كلمة أحاج  

 ٕ.ىو على ملة عبد ادلطلب ، وأىب أن يقول ال إلـٰو إال ا :فكان آخر ما قال
 - يقدر على شيئ من ادلنافع األخروية ، حيث أن النبـي  احلديثٌن رد قوي على من يعتقد أن النبـي ىـٰذين ففي 

مل يقدر على نفع أقرب الناس إليو من  –وىو أفضل اخللق على اإلطالق وأعظمهم عند ا منـزلة وأقرُّم إليو وسيلة 
 ؟كالصاحلٌن وضلوىم  ظن ذلك ّنن ىو دون النبـي قرابة وعشًنة ، فكيف يُ 

من براىٌن التوحيد معرفة أوصاف ادلخلوقٌن ومن ُعبد مع ا ، فإن مجيع  :دي رمحـو ابن سع الرمحـٰنقال الشيخ عبد 
، ليس بـيدىم من النفع مثقال  عاجزون، ومن شجر وحجر وغًنىا ، كلهم فقراء إىل ا ،  وبشرٍ  ما يُعبد من َمَلكٍ 

، وا تعاىل ىو اخلالق  وًتا وال حياًة وال نشورًاديلكون ضرًّا وال نفًعا وال م ذرة ، وال خيلقون شيئا وىم خيلقون ، وال
لكل سللوق ، وىو الرازق لكل مرزوق ، ادلدبر لألمور كلها ، الضار النافع ، ادلعطي ادلانع ، الذي بـيده ملكوت كل 

الذي فأي برىان أعظم من ىذا البرىان وخيضع كل شيء ،  ٖشيء ، وإليو َيرجع كل شيء ، ولو يَقِصد وَيصِمد
فهو دليل عقلي فطري كما أنو دليل مسعي نقلي على  ؟اده ا وأبداه ُب مواضع كثًنة من كتابو وعلى لسان رسولوأع

 .وجوب توحيد ا وأنو احلق ، وعلى بطالن الشرك
 ؟فكيف بغًنه اهم بو رمِحً سَّ وإذا كان أشرف اخللق على اإلطالق ال ديلك نفع أقرب اخللق إليو وأمَ 

 ٗ.لب دينولب عقلو بعدما سُ ، لقد سُ  باهلل وساوى بو أحدا من المخلوقين ا لمن أشركفتب  

                                              
 ( عن أبـي ىريرة رضي ا عنو.ٕٙٓ( ، ومسلم )ٖٜٗٗرواه البخاري )ٔ
 ( عن ادلسيب بن حزن رضي ا عنو.ٕٗ( ، ومسلم )ٜٗٗٗرواه البخاري )ٕ
 يلجأ.أي ٖ
 .أيشركون ما ال خيلق شيئا وىم خيلقونباب قول ا تعاىل ، « القول السديد ُب مقاصد التوحيد»ٗ 
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قل ادعوا الذين زعمتم من دون ا قولو تعاىل  -مقام إثبات عجز ادلخلوقٌن  –ستدل بو أيضا ُب ىذا ادلقام وشلا يُ 
أيهم أقرب ويرجون رمحتو ال ديلكون كشف الضر عنكم وال ٓنويال * أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رُّم الوسيلة 

 ٔ.وخيافون عذابو إن عذاب ربك كان زلذورا
قل يا زلمد دلشركي قومك الذين يعبدون من دون ا من  :يقول تعاىل ذكره لنبيو زلمد  :قال ابن جرير رمحو ا

روا ىل يقدرون على دفع هة من دونو عند ضر يـنـزل بكم ، فانظـهم أرباب وآلـادعو أيها القوم الذين زعمتم أن :َخـلِقو
فإهنم ال يقدرون على ذلك ، وال ديلكونو ، وإمنا ديلكو  ؟ذلك عنكم ، أو ٓنويلو عنكم إىل غًنكم ، فتدعوىم آذلة

 .انتهى .ويقدر عليو خالقكم وخالقهم
 :رمحو ا ُب تفسًن ىذه اآليةالشيخ عبد الرمحـٰن بن سعدي قال 

لزِما قل للمشركٌن با الذين أنذوا من دونو أندادا يعبدوهنم كما يعبدون ا ، ويدعوهنم كما يدعونو ، مُ  :يقول تعاىل
ادعوا الذين زعمتم آذلة من دون ا ، فانظروا ىل ينفعونكم أو  :ذلم بتصحيح ما زعموه واعتقدوه إن كانوا صادقٌن

كم من مرض أو فقر أو شدة وضلو ذلك ، فال يدفعونو يدفعون عنكم الضر ، فإهنم ال ديلكون كشف الضر عن
بالكلية، وال ديلكون أيضا ٓنويلو من شخص إىل آخر ، ومن شدة إىل ما دوهنا ، فإذا كانوا ُّذه الصفة فألي شيء 

 .ُب الرأي وٌ فَ عال نافعة ، فأناذىم نقص ُب الدين والعقل ، وسَ فإهنم ال كمال ذلم ، وال فِ  ؟تدعوهنم من دون ا
يو عن اآلباء الضالٌن بالقبول يراه صاحبو ىو الرأي السديد والعقل ـــفو عند االعتياد وادلمارسة وتلقٍّ ومن العجب أن السَّ 

ب تعجَّ مُ ـفو واألمر الادلفيد ، ويرى إخالص الدين  الواحد األحد الكامل ادلنعم َنميع النعم الظاىرة والباطنة ىو السَّ 
 ٕ.أجعل اآلذلة إلـٰها واحدا إن ىذا لشيء عجابمنو ، كما قال ادلشركون 

 «:فتح القدير»ُب رمحو ا وقال الشوكاين 
فال ديلكون كشف الضر عنكم  ، أي ال يستطيعون ذلك ، وادلعبود احلق ىو الذي يقدر على كشف الضر ،

وعلى ٓنويلو من حال إىل حال ، ومن مكان إىل مكان ، فوجب القطع بأن ىذه اليت تزعموهنا آذلة ليست بآذلة ، ٍب 
أولئك الذين يدعون ل إنو سبحانو أكد عدم اقتدارىم ببيان غاية افتقارىم إىل ا ُب جلب ادلنافع ودفع ادلضار فقا

 ٖ.يبتغون إىل رُّم الوسيلة
                                              

 . ٚ٘اإلسراء: سورة  ٔ
 «.تيسًن الكرًن الرمحـٰن ُب تفسًن كالم ادلنان»ٕ
 ُب تفسًن ىذه اآلية. «واء البيانأض»وانظر ما قالو الشنقيطي رمحو ا ُب  ٖ
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قل ُب قولو تعاىل  -أي حقيقة عجز ادلخلوقٌن  –ن أحسن بيان ىذه احلقيقة َـّ وبي، وقد أوضح ا لنا أًب إيضاح 
ادعوا الذين زعمتم من دون ا ال ديلكون مثقال ذرة ُب السماوات وال ُب األرض وما ذلم فيهما من شرك وما لو 

، فكل ما يعبد من دون ال يستقل ّنلك شيء ، وال يشاركو  منهم من ظهًن * وال تـنفع الشفاعة عنده إال دلن أذن لو
فيو ، وال يعٌن ا ُب تدبـًن شيء من شئون الكون ، وال يشفع ألحد يوم القيامة إال بإذن ا ، ومن كانت ىذه حالو 

 .وأبطل الباطل و وطلب احلاجات منو من أسفو السفوئفإن دعا

وأنذوا من دونو آذلة ال خيلقون شيئا وىم ومن األدلة القوية أيضا ُب ىذا الباب قولو تعاىل ُب مطلع سورة الفرقان 
 .خُيلقون وال ديلكون ألنفسهم ضرا وال نفعا وال ديلكون موتا وال حياة وال نشورا

 :ُب تفسًن ىذه اآلية قال الشنقيطي رمحو ا
جل وعال ُب ىذه اآلية الكردية أن اآلذلة اليت يعبدىا ادلشركون من دونو متصفة بستة أشياء ، كل واحد منها  رَ كَ ذَ 

برىان قاطع أن عبادهتا مع ا ال وجو ذلا ُنال ، بل ىي ظلم ُمـتناٍه وجهٌل عظيم ، وشرٌك خيلد بو صاحبو ُب نار 
 من دون ا: ... واألمور الستة اليت ىي من صفات ادلعبوداتجهنم 

 منها أهنا ال ٔنُلُق شيئا ، أي ال تقِدر على خلق شيء. األول

 .كل شيء  قُ خالِ منها أهنا سللوقة كلها ، أي َخـلَـَقها  والثاني

 أهنا ال ٕنلك ألنفسها  ضرا وال نفعا. والثالث

 ادلوت.، أي: بعثا بعد موتا وال حياة وال نشورا  أهنا  ال ٕنِلك الرابع والخامس والسادس
 ٔمن كتاب ا تعاىل. ُب مواضع ُأَخرَ  نةً ـوىذه األمور الستة ادلذكورة ُب ىذه اآلية الكردية جاءت مبيَّ 

 .بطالن عبادهتم مع ا ومن ٍبَّ تقريرفيها ذكر صفات ادلخلوقٌن وبيان عجزىم ،  ٍب ساق آيات كثًنة

 :قال ابن القيم رمحو او 

                                              
 ، باختصار. ٖ، تفسًن سورة الفرقان:  «واء البيانأض»ٔ
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دى وال ضـــالل ، وال نــــصر وال خـــذالن ، وال وال ضـــر ، وال عطـــاء وال منـــع ، وال ُىـــادلخلـــوق لـــيس عنـــده للعبـــد نفـــع »
مــا يفـتح ا للنــاس مــن خفـ  وال رفــع ، وال عـز وال ذل ، بــل ا وحـده ىــو الـذي ديلــك لـو ذلــك كلـو ، قــال تعـاىل 

وإن ديسسك ا بضر فال  ىل وقال تعا،  ٔ﴾رمحة فال شلسك ذلا وما دُيِسك فال ُمرِسل لو من بعده وىو العزيز احلكيم
كاشـف لـو إال ىـو وإن يـردك ِنـًن فـال راد لفضـلو يصـيب بـو مـن يشـاء مـن عبـاده وىـو الغفـور الـرحيم

، وقـال تعــاىل  ٕ
إن ينصــركم ا فــال غالــب لكــم وإن خيــذلكم فمــن ذا الــذي ينصــركم مــن بعــده

، وقــال تعــاىل عــن صــاحب يـــٰس  ٖ
 يُـــرِْدِن الرمحــٰن بضـر ال تغـن عـين شـفاعتهم شـيئا وال ينقـذونءأٔنذ من دونو آذلة إن

يـا أيهـا النـاس اذكـروا ، وقـال  ٗ
٘نعمة ا عليكم ىل من خالق غًن ا يرزقكم من السماء واألرض ال إلـٰو إال ىو فأىن تؤفكون
  وقال تعـاىل ، أّمـن

ال ُب غـرور * أّمـن ىـذا الـذي يـرزقكم إن أمسـك رزقـو ىذا الذي ىو جند لكـم ينصـركم مـن دون الرمحــٰن إن الكـافرون إ
بـل جلـو ُب عتـو ونفـور

، فجمـع سـبحانو بـٌن النـــــــصر والـرزق ، فـإن العبـد مضـطر إىل مـن يـدفع عنـو عـدوه وينصــره ،  ٙ
قـــوة رزق ، فهــو الــرزاق ذو الــــــوجيلــب لــو منافعــو ويرزقــو ، فــال بــد لــو مــن ناصـــر ورازق ، وا وحــده ىــو الــذي ينصــر وي

فعــو عنــو غــًنه ، وإذا نالــو بنعمــة مل يرزقــو ر متٌن ، ومــن كمــال فطنــة العبــد ومعرفتــو أن يعلــم أنــو إذا مسـو ا بســوء مل يـالـ
 إياىا سواه.

وما ىم بضارين بو من أحد إال بإذن اوقد قال تـعاىل عن السحرة 
، فهـو سبحانو وحده الذي يكفي عبده  ٚ

 ٜ.«ٛوينصره ويرزقو ويكلَـؤه
 بن قاسم رمحو ا حيث قال: الرمحـٰنل بو ُب باب عجز ادلخلوقٌن ما ذكره الشيخ عبد ثَّـ ومن طريف ما ديَُ 

                                              
 . ٕ: طرفاسورة  ٔ
 . ٚٓٔ: يونسسورة  ٕ
 . ٓٙٔعمران:  آلسورة  ٖ
 . ٖٕسورة يـٰس:  ٗ
 . ٖ: فاطرسورة  ٘
ويوم القيامة  إن تدعوىم ال يسمعوا دعاءكم ولو مسعوا ما استجابوا لكم، ومن اجلدير االستشهاد بو ُب ىذا السياق قولو تعاىل  ٕٔ – ٕٓ: ادللكسورة  ٙ

 .يكفرون بشرككم وال ينبئك مثل خبًن
 . ٕٓٔسورة البقرة:  ٚ
 أي حيفظو. ٛ
 . ٖٛ – ٕٛ، ص « إغاثة اللهفان» ٜ
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 ؟لًندَّا لو مظلمتو ، ىل يُـجوٍّزه العقل -ادلملوك لو العاجز  -لو أن مِلكاً أتاه مظلوم فسألو وسأل عبده أيضا 
لوك ال يقدر على شيء ، فجاء زلتاج فطلب ادلملوك العاجز وترك أو لو أن غنيًا كرديًا ينفق من أصناف ادلال ، ولو شل

 ؟الغين ، ىل جيوٍّزه العقل
 ؟وىل يرضى أحد أن يساوي شللوكو معو ُب حقو

أو لو أن ملكًا قاىراً لو عبيد ال يقدرون على شيء ، ٍب يلوذ أحد العبيد بعبد مثلو عاجز ، ويدع ادللك القادر ، ىل 
 ؟جيوزه العقل
يا فالن ، يا فالن ، أعينوين على  :خصًا مر على مقربة ومعو دابة فوقعت ُب حفرة ، فنادى أىل القبورولو أن ش

وضلو ذلك من األمثلة ادلعروفة ُب حق العاجز ادلملوك  ؟دابيت، وعنده رجل حي قوي تركو ومل يْدُعو ، ىل جيوزه العقل
كان ىذا ُيستقبح من سللوق يرتك سللوقًا أقدر ، فكيف   خو ، وإذاـاقل يضحك منو ويقبحو ويوبـمع القادر ، بل كل ع

ّنن ترك احلي القيوم القادر الذي بيده ملكوت كل شيء ، ودعا ُب كشف الكربات وإغاثة اللهفات من ال ديلك 
 ٔ؟لنفسو ضراً وال نفعاً 

 :وقال أيضا رمحو ا مناصحا أحد من قرروا دعاء غًن ا
ب دعاءه أعظم شلا جييب إذا دعوتو أنا ه فهذا إن كان حيًا حاضراً وسألتو أن يدعو ىذا إذا دعا ا أجا :فإن قلت

فَسفٌو وتيٌو أن تدعوىم وقد ذىبت حواسهم وخرجوا من الدنيا ، وارتفعت  -نبيًا كان أو غًنه  -ا لك ، وأما ادليت 
 ٕ.ومأرواحهم إىل اجلنان ، أو ما شاء ا ، وفارقت أبداهنم ، وتدَع احلي القي

 :بطٌن رمحو اوقال الشيخ عبد ا أبا
ومن العجيب أنو لو جاء إنسان إىل ميت على وجو األرض شهيدًا أو غًنه يطلب منو أن يدعو لو فضاًل أن يطلب 

ىذا رلنون ، فإذا صار رميماً ُب بطن األرض زين ذلم الشيطان ودعاة  :منو أن ينصره على عدوه أو يكسوه لقال الناس
 .من اإلنس اإلستغاثة بو وطلب احلاجات منوالضالل 

والعـامي الســليم الفطـرة يعلــم بطـالن ىــذا بفطرتـو ، كمــا ُحكــي لنـا أن رجــالً مـن أىــل مكـة يُنســب إىل علـم قــال لرجــل 
 .رزقونـأنتم ما لألولياء عندكم قْدر ، وا يقول ُب الشهداء إهنم أحياء عند رُّم يُ  :عامي من أىل صلد

                                              
 ، بتصرف يسًن. ٛٙ – ٚٙ، ص « الرسولالسيف ادلسلول على عابد » ٔ
 . ٕٖ – ٖٔ، ص « الرسولالسيف ادلسلول على عابد » ٕ
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فــإن كــان يعــين بــالفتح فأنــا  ؟-يعــين بالضــم  -ُيرزَقــون  :أو قــال -يعــين بفــتح اليــاء  -ىــل قــال َيرزقُــون  :قـال لــو العــامي
 .أطلب منهم ، فإن كان يعين بالضم فأنا أطلب من الذي يرزقهم

 ٔ.كم كثًنة ، وسكتِحجاجُ  :يكٍّ مَ ـفقال ال

ومن أدلة بطالن دعاء غير اهلل أن تلك المعبودات التي تدعى من دون اهلل عاجزة من جهة  :عشر التاسعالوجو 
شيء ولو كان حقًناً ، فكيف يصح طلب  وبيان ذلك أن ادلعبودات اليت تُعبد من دون ا ال تستقل ّنلكِ لك ، م  ـال

، والقطمًن ىو الغشاء الرقيق الذي حييط  من قطمًن ما يملكونوالذين تدعون من دونو قال تعاىل  ؟األشياء منها
، وقال  و ملك السماوات واألرض، كما قال تعاىل  أما اهلل تعالى فيملك الكون ملكا مطلقابنواة التمر ، 

 .تبارك الذي بيده ادللكتعاىل 
ن دون ا ال ديلكــون قـل ادعـوا الــذين زعمـتم مـومـن األدلـة علـى نفــي ادللـك عمـا ســوى ا قولـو تعـاىل ُب سـورة ســبأ 
اســــتقالال وال  ئا، أي ال ديلــــك أحــــد مــــع ا شــــي مثقــــال ذرة ُب الســــماوات وال ُب األرض ومــــا لــــو فيهمــــا مــــن شــــرك

ٕنلكـوه فقـط مـن مـا ن فملكهـم قاصـر ومؤقـت وزلـدود ، أي زلـدود علـى و ، بل كل شيء  تعاىل ، أما ادلخلوقـمشاركةً 
وضلــوه ، ومؤقـت لكــون مـا ديلكــو اإلنسـان ينتقــل بعـد وفاتـو للورثــة ، ٍب ال ينسـب لــو شـيء بعــد ذلـك البتــة ،  ودابـةبيـت 

وقاصـر ألنــو ال جيــوز لــو أن يتصــرف فيــو إال ُنــدود مــا ورد ُب الشـرع ، فلــو أراد اإلنســان أن حيــرق بيتــو مــثال لكــان ىــذا 
رامـا عليـو ، أمـا ا فيتصـرف ُب ملكـو كمـا يشـاء ، وال حراما عليو، ولو أراد أن يضرب عبده بدون سبب لكان ىـذا ح

ســأل عمــا يفعــل وىـــم ال يُ يكــون ىــذا نقصــا ُب حقــو ، مــن إحــداث زالزل وفيضــانات ، وإغنـــاء فقــًن وإفقــار غــين ، 
 ، و احلكمة البالغة.، وكل ىذا حلكمة يعلمها ا عز وجل  سألونيُ 

 .وات واألرض ، سبحانو وتعاىلفا لو األوىل واآلخرة ، ولو مًناث السما

ومن أعظم األدلة على بطالن دعاء غير اهلل أن تلك المعبودات التي تدعى من دون اهلل عاجزة  :العشرونالوجو 
، أما إىل الوجود ه فإن ا تعاىل خالق كل شيء ، وىو الذي أوجد خلقو وأبرزىم من العدم  من جهة الخلق

ألن شيئا ولو حقًنًا ، فدعاؤىم والتعلق ُّم باطل إذن ،  تخلقادلعبودات اليت تعبد من دون ا فال تستطيع أن 
ادلخلوق زلتاج إىل خالقو ، ومن كان زلتاجا فال يستحق أن يُعبد ، بل عليو ىو أن يعبد ا ويسألو حاجتو على 

أفال تذكرون * وإن تعدوا نعمة  ق  خل  ـكمن ال ي    ق  خل  ـي  أفمن يس ِنالق ُب بيان بطالن عبادة من لقال تعاىل الدوام ، 
                                              

 . ٜٔٔ – ٛٔٔ، ص « تأسيس التقديس ُب كشف تلبيس داود بن جرجيس» ٔ



 خمسون دليال على بطالن دعاء غير اهلل

قون شيئا والذين يدعون من دون اهلل ال يخل  ا ال ٓنصوىا إن ا لغفور رحيم * وا يعلم ما تسرون وما تعلنون * 
* أموات غًن أحياء وما يشعرون أيان يبعثون خلقونوىم ي  

ٔ. 
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا لو إن الذين تدعون من دون ا وضرب ا تعاىل مثال ُب آخر سورة احلج فقال 

 .ولو اجتمعوا لو وإن يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذوه منو ضعف الطالب وادلطلوب لن يخلقوا ذبابا
على بطالن دعاء  -دليل عدم القدرة على اخللق  أي -وقد احتج إلياس عليو السالم على قومو ُّذا الدليل العقلي 

ىو  «بعل»، و  أتدعون بعال وتذرون أحسن اخلالقٌن * ا ربكم ورب آبائـكم األولٌنغًن ا ، قال تعاىل عنو 
 ٕ.كانوا يعبدونواسم صنم ٍ 

 .وىذا الدليل ظاىر ُنمد ا

ومن أعظم األدلة على بطالن دعاء غير اهلل أن تلك المعبودات التي تدعى من دون  :الحادي والعشرونالوجو 
، فإن مجيع ما يعبد من دون ا ال يدبر شيئا ُب السماوات أو األرض ، بل ادلدبر وادلؤثر اهلل عاجزة من جهة التدبير 

أن يكون لو  قد نفى ا عن نبيو ، و   األمر من قبل ومن بعدىو ا وحده ال شريك لو ، كما قال تعاىل 
 !؟ ، فكيف ّنن دون النيب  ليس لك من األمر شيءمن تدبًن األمر شيء ، فقال 

قنت على بع  األحياء من العرب ودعا  أن النيب  قل إن األمر كلو وقد ثبت ُب سبب نـزول قولو تعاىل 
عليهم باللعنة ، فأرشده ا إىل أن األمر كلو بيد ا سبحانو ، فقد يستجيب ا دعاءه فيلعنهم ، وقد يتوب عليهم، 

إذا رفع رأسو من الركوع ُب الركعة اآلخرة من الفجر  ففي صحيح البخاري عن سامل عن أبيو أنو مسع رسول ا 
 ٖ.فإهنم ظادلونإىل قولو  ليس لك من األمر شيءلهم العن فالنا وفالنا وفالنا ، فأنـزل ا ال :يقول

 ٗ.شام ، وسهيل بن عمرو ، وصفوان بن أمية ، فتاب ا عليهم كلهمـوُب رواية ألمحد أنو كان يلعن احلارث بن ى

                                              
 . ٕٔ – ٚٔالنحل:  سورة ٔ
قل ىل من شركائكم من يبدؤ اخللق ٍب ُب تفسًن سورة يونس ُب تفسًن اآليات من قولو تعاىل « أضواء البيان»انظر ما قالو الشنقيطي رمحو ا ُب  و  ٕ

 .فأىن تؤفكونإىل قولو  يعيده
أم جعلوا  شركاء خلقوا كخلقو فتشابو اخللق عليهم قل ا خالق كل شيء وىو الواحد ظر كذلك ما قالو ُب تفسًن قولو تعاىل ُب سورة الرعد وان

 .القهار
 .باختصار( ، أو ٜ٘٘ٗرواه البخاري ) ٖ
 «.ادلسند» زلققو( ، وصححو ٖٜ/ٕرواه عبد ا بن أمحد ُب زوائده على مسند أبيو ) ٗ
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 ٔ.وىداىم ا لإلسالم :ولفظ ابن جرير
ليس لك من اعرتَض َنملٍة دلت على أن احلكم ُب الدنيا واآلخرة لو وحده ال شريك لو ، فقال تعاىل  :قال ابن كثًن
 .انتهى .بل األمر كلو إلـي :، أي األمر شيء

 :، قال ابن كثًن رمحو ا و ما ُب السماوات وما ُب األرضٍب قال ا بعدىا 
ىو ادلتصرف فال معقب  :، أي يغفر دلن يشاء ويعذب من يشاء، اجلميع ملك لو ، وأىلها عبيد بٌن يديو  :أي

 .انتهى .حلكمو ، وال يسأل عما يفعل وىم يسألون
وقال الشيخ صنع ا بن صنع ا احلنفي ُب رده على من يدَّعون أن لألولياء تصرفات ُب حياهتم وبعد شلاهتم ، 

ات ، فيأتون قبورىم وينادوهنم ُب قضاء احلاجات ، قال رمحو ويستغاث ُّم ُب الشدائد والبليات ، وُّم تكشف ادلهم
 :ا

، أال لو اخللق واألمر  ،أءلو مع افًنده قولو تعاىل  (إن لألولياء تصرفات ُب حياهتم وبعد شلاهتم) :فأما قولهم
لو ملك السماوات واألرض  وضلوه من اآليات الداالت على أنو ادلنفرد باخللق والتدبـًن والتصرف والتقدير ، وال ،

 .فالكل تحت ملكو وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقاشيء لغًنه ُب شيء بوجو من الوجوه ، 
نو ما ديلكون من والذين تدعون من دو ُب آيات كثًنة من كتابو ، كقولو تعاىل  بملكووقد ٕندح الرب بانفراده 

 .قطمًن
وأما قول من قال بأن لألولياء التصرف بعد ادلمات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف ُب احلياة ، قال جل ذكره 

إنك ميت وإهنم ميتون  وقولو ا يتوَب األنفس حٌن موهتا واليت مل ٕنت ُب منامها فيمسك اليت قضى عليها
بن آدم إذا مات ا :وقال ُب احلديث، سمى إن ُب ذلك آليات لقوم يتفكرونادلوت ويرسل األخرى إىل أجل م
 .. احلديثانقطع عملو إال من ثالث ..

ومجيع ذلك وما ىو ضلوه دال على انقطاع احلس واحلركة من ادليت ، وأن أرواحهم شلسكة ، وأن أعماذلم منقطعة عن 
زيادة ونقصان ، فدل على أنو ليس للميت تصرف ُب ذاتو فضال عن غًنه ُنركة ، فإذا عجز عن حركة نفسو فكيف 

                                                                                                                                                    

 مل يكن يعلم الغيب ، إذ لو كان يعلم الغيب دلا دعا عليهم أصال. : ُب ىذا دليل على أن النيب تنبيو
 (.ٔٓٔ/ٖ« )ادلعجم األوسط»، و  ٕٛٔ، تفسًن سورة آل عمران: « جامع البيان ُب تأويل القرآن» ٔ
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قل متصرفة!  قةٌ يقولون إن األرواح مطلَ  الملحدونء فإنو سبحانو خيرب أن األرواح عنده ، وىؤال ؟يتصرف ُب غًنه
 .أءنتم أعلم أم ا

أعظم ادلغالطة ، ألن الكرامات شيء من ا تعاىل يكرم بو من أن ىذه التصرفات من الكرامات فهو  وأما اعتقادىم
نة عمران وأسيد بن حضًن أولياءه وأىل طاعتو ، ال قصد ذلم فيو وال ٓندي وال قدرة وال علم ، كما ُب قصة مرًن اب

 .وأبـي مسلم اخلوالين
أمن جييب ادلضطر إذا دعاه )فيستغاث ُّم ُب الشدائد( ه فهذا أقبح شلا قبلو وأبدع ، دلصادرة قولو  وأما قولهم

، فإنو جل ذكره  قل من ينجيكم من ظلمات الرب والبحر  ،مع ا ءإلـٰوويكشف السوء وجيعلكم خلفاء األرض 
قرر أنو الكاشف للضر ال غًنه ، وأنو ادلنفرد بإجابة ادلضطر ، وأنو ادلستغاث بو لذلك كلو ، وأنو القادر على دفع 

 .الضر ، القادر على إيصال اخلًن ، فهو ادلتفرد بذلك ، فإذا تعٌن ىو جل ذكره خرج غًنه من ملك ونبـي وويل
يا آل  :رة العادية من األمور احلسية ُب قتال أو إدراك عدو أو سبع وضلوه ، كقوذلمجوز ُب األسباب الظاىـواالستغاثة ت

 .زيد ، يا للمسلمٌن ، ُنسب األفعال الظاىرة بالفعل
وأما االستغاثة بالقوة والتأثًن ، أو ُب األمور ادلعنوية من الشدائد كادلرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق 

 . ال يطلب فيها غًنهوضلوه ه فمن خصائص ا
وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعلو جاىلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم 
ويستنجدون بهم فهذا من المنكرات ، فمن اعتقد أن لغير اهلل من نبـي وولي أو روح أو غير ذلك في كشف  

 .جهل خطر ، فهو على شفا جرف من السعيركربة أو قضاء حاجة تأثيرا ؛ فقد وقع في وادي 
وأما كوهنم مستدلٌن على أن ذلك منهم كرامات ه فحاشا  أن تكون أولياء ا تعاىل ُّذه ادلثابة ، فهذا ظن أىل 

أءٔنذ من   ،ما نعبدىم إال ليقربونا إىل ا زلفى  ،ويقولون ىؤالء شفعاؤنا عند ا الرمحـٰناألوثان كما أخرب 
، فإن ذكر ما ليس من شأنو النفع وال دفع الضر من نبـي أو ويل وغًنه على وجو  بضر الرمحـٰندونو آذلة إن يردن 

 .انتهى ٔ.رهـإال خي اإلمداد منهم ه شرك مع ا تعاىل ، إذ ال قادر على الدفع غًنه ، وال خًنَ 

                                              
 وتصرف يسًن. باختصار، « سيف ا على من كذب على أولياء ا» ٔ
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أنكر ا تعاىل ُب  وقد ومن وجوه بطالن دعاء المخلوقين أنها عاجزة من جهة الرزق ،  :نو والعشر  الثانيالوجو 
ويعبدون من دون ا ما ال ديلك ذلم رزقا من السماوات واألرض شيئا كتابو على من عبد من ال يرزقو ، قال تعاىل 

وال يستطيعون
و وحده ال شريك لو ، وىو ادلتفرد بإنعامها ُب كتابو بأن مجيع النعم واألرزاق منتعاىل صرح ا ، كما ٔ

وأسبغ عليكم وقال  وما بكم من نعمة فمن اعلى عباده ، فال يصح إذن أن ُتطلب من غًنه ، قال تعاىل 
وىو ادلعطي حقيقة ، وىو  الرازق، فا سبحانو ىو  وإن تعدوا نعمة ا ال ٓنصوىاوقال  نعمو ظاىرة وباطنو

الذي ساق األرزاق إىل من شاء ومنعها عمن شاء ، فالواجب طلبها منو وحده وعدم طلبها من غًنه ، وذلذا قال 
 السماوات واألرضُب يسألو من. 

ؤيد من مل يغِن أحدا شلن جاءه يطلبو مع شديد حاجتهم ، وىو النيب ادل وشلا ُيستدل بو على فقر ادلخلوقٌن أن النيب 
 .ُب ادلنزلة باطل من باب أوىل ربو ، الشفيق على أمتو ، فطلب األشياء شلن ىم دون النيب 

فقد أتاه بع  الصحابة ُب غزوة تبوك ليحملهم ، فلم جيد ما حيملهم عليو من الدواب ، فتولوا وأعينهم تفي  من 
ل تعاىل ُب حقهم ﴿وال على الذين إذا ما أتوك الدمع أال جيدوا ما ينفقون من ماٍل لشراء دابة ٓنملهم للغزو ، قا

 ٕ.لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليو تولوا وأعينهم تفي  من الدمع حزناً أال جيدوا ما ينفقون﴾
وا ال  :، فقال ٖوُ لُ ُب رىط من األشعريٌن نستحمِ  أتيت النيب  :قالرضي ا عنو وعن أيب موسى األشعري 

،  ٗرٍّ الذَّرىـــــي بإبـل ، فأمر لنا بثالث ذوٍد غُ ِـ فلبثنا ما شاء ا ، ٍب أُت :ملكم عليو ، قالـعندي ما أحم ، وما كُ ـلُ مِ ـأحْ 
نستحملو فحلف أن ال حيملنا ٍب  ال يبارك ا لنا ، أتينا رسول ا  :-أو قال بعضنا لبع   –فلما انطلقنا قلنا 

 ٘.كمكم ولكن ا محلَ ما أنا محلتُ  :محلنا ، فأتوه فأخربوه فقال
إن الذين تعبدون من دون ا ال ديلكون لكم رزقا فابتغوا عند ا الرزقوقال تعاىل 

، فنكَّر الرزق أوال ، ٍب عرَّفو  ٙ
ثانيا ، فدلت األوىل على نفي أن يكون شيء من تلك ادلعبودات ديلك شيئا من الرزق ولو حقًنا ، ألن النكرة ُب 

                                              
 .«ضواء البيانأ»، وانظر ما قالو الشنقيطي رمحو ا ُب تفسًن ىذه اآلية ُب كتابو  ٖٚل: سورة النح ٔ
 . ٕٜانظر تفسًن ابن جرير لسورة التوبة ، اآلية  ٕ
 «على صحيح مسلم شرح النووي»ما حيملنا من اإلبل وحيمل أثقالنا. أن يوفر لنا أي نطلب منو  ٖ
ود ىي اإلبل ، والُغرة ىي ٗ  البياض ، والذَّرى مجع ُذروة وىي أعلى الشيء ، فقولو: )ثالُث ذوٍد ُغــــرٍّ الذَّرى( أي ثالثة إبل بي  األسنمة ، فإن ذروة الذَّ

 البعًن سنامو. انظر شرح احلديث ُب شرح النووي للحديث على صحيح مسلم.
 (.ٜٖٛٚ( والنسائي )ٕٚٓٔ( وابن ماجو )ٖٕٙٗرواه مسلم ) ٘
 . ٚٔالعنكبوت: سورة  ٙ
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العموم ، وعرف الرزق ُب الثانية ، أي ابتغوا عند ا الرزق كلو ، فا ىو الرازق وحده دون ما  سياق النفي تفيد
 سواه.

 :قال ابن القيم رمحو ا
، انتفاعو بكد منفعتك بالقصـد األول ، بل إمنا يقصد انتفاعو بك ، والرب تعاىل إمنا يريد نفعك ال ادلخلوق ال يقصِ »

كون فيو مضرة عليك ولو تف إرادة ادلخلوق نفعك ه فإنو قد خالصة من ادلضرة ، ِنالوذلك منفعة زلضة لك 
 .ِمــنَّــِتــوِ بتحم ِل 

ق أن ترجو المخلوق أو تعاملو دون اهلل ، أو تطلب منو نفعا أو دفعا أو ت علِّ فتدبـر ىذا ، فإن مالحظتو ٕننعك 
وىذا حال اخللق كلهم بعضهم مع بع  ، وىو حال الولد مع ، فإنو إمنا يريد انتفاعو بك ال زل  نفعك ،  قلبك بو

و ، وادلملوك مع سيده ، والشريك مع شريكو ، فالسعيد من عاملهم  تعاىل ال ذلم ، توالده ، والزوج مع زوج
، وأحبهم  فهم مع ا ، ورجا ا باإلحسان إليهم ومل يرُجــــُهم مع اخَ ـوأحسن إليهم  ، وخاف ا فيهم ومل ي

شكوراإمنا نطعمكم لوجو ا ال نريد منكم جزاءا وال حلب ا ومل حيبهم مع ا ، كما قال أولياء ا 
ٔ.»ٕ 

فإذا تقرر لدينا فقر ادلخلوقٌن ، فكيف يصح أن تطلب منهم احلاجات ، ويرتك دعاء الغين الذي بيده ملكوت األرض 
 ؟والسماوات

 ٗالصمد ٖيتقِ مُ ـالغين الرزاق الوىاب ادلنعم الباسط اجلواد اسن الكرًن ادلعطي النافع الوقد وصف ا نفسو بأنو 
فمن توجو دلخلوق مثلو مل  –أي الذي يـقوم بو أمر السماوات واألرض  –ادلنان ادلرجو ادلرغوب القادر ادلدبر القيوم 

احلسىن والصفات العلى ه فهذا قد باع يتصف بواحدة من ىذه الصفات وطلب منو حاجاتو وترك من لو األمساء 
 .نفسو وعبد ىواه

                                              
 . ٜ: اإلنسانسورة  ٔ
 . ٙٙ، ص « إغاثة اللهفان» ٕ
 أي الذي يعطي الناس أقواهتم أي أرزاقهم ، وقيل: معناىا احلفيظ ، وقيل غًنىا. ٖ

 . ٘ٛ. النساء: وكان ا على كل شيء مقيتاانظر ما رواه ابن جرير الطربي ُب تفسًن ىذه الصفة عند الكالم على قول ا تعاىل 
 أي الذي تلجأ إليو اخلالئق ُب حاجاهتا. ٗ

 .ا الصمدانظر ما رواه ابن جرير الطربي ُب تفسًن قول ا تعاىل 
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 خالصة

وبناء على ما تقدم من وجوه عجز ادلخلوقٌن اخلمسة ، العجز ُب العلم والقدرة والتدبًن واخللق وادللك والرزق ، فإن 
 :توجو الداعي لغًن ا مستلزم لسوء الظن با العظيم ، قال ابن القيم رمحو ا

أئفكا عليو السالم خلصمائو من ادلشركٌن  –إمام احلنفاء  -سوء الظن با ، وذلذا قال إبـراىيم الشرك مبين على 
آذلة دون ا تريدون * فما ظنكم بـرب العادلٌن

ان ادلعىن: )ما ظنكم بو أن يعاملكم وجيازيكم بو وقد ، وإن ك ٔ
 .ت ىذا التهديد: )ما ظننتم بـربكم من السوء حن عبدًب معو غًنه؟(عبدًب معو غًنه وجعلتم لو ندا؟( ، فأنت ْند ٓن

فإن ادلشرك إما أن يظن أن ا سبحانو يـحتاج إىل من يدبـر أمر العامل مـــعو من وزيٍر أو ظهًٍن أو عوٍن ، وىذا أعظم 
 ص دلن ىو غين عن كل ما سواه بذاتو وكل ما سواه فقًن إليو بذاتو.يالتنق

 م قدرتو بقدرة الشريك.أنو سبحانو إمنا تتِ  ظنوإما أن يَ 
ــــْعِلَمُو الواسطة.  وإما أن يظن بأنو ال يَعلم حن يُـ

 و الواسطة يرحم.أو ال يرحم حن ْنعلُ 
 ٕأو ال يكفي وحده.
العبد حن يشفع عنده الواسطة كما يشفع ادلخلوق عند ادلخلوق ، فيحتاج أن يقبل شفاعتو بأو ال يفعل ما يريد 

 تو إىل الشافع وانتفاعو بو وتكث ره بو من القلة وتعز زه بو من الذلة.حلاج
وىذا أصل حاجات إليو ، كما ىو حال ملوك الدنيا ، ـأو ال جييب دعاء عباده حن يسألوا الواسطة أن َترفع تلك ال

 .ِشرِك الخلق
 .ٖذلكإليو فع الوسائط تر  أو يظن أنو ال يسمع دعاءىم لبعده عنهم حن

يظـن أن للمخلوق عليو حقا ، فهو يُقسم عليو ُنق ذلك ادلخلوق عليو ، ويتوسل إليو بذلك ادلخـلوق كما يَتوسل أو 
 عليهم وال ديكنهم سلالفتو. الناس إىل األكابـر وادللوك ّنن يَعِـز  

                                              
 . ٚٛ – ٙٛسورة الصافات:  ٔ
 .أي ال يكفي عبده وحده ٕ
 .إىل ا الدعاء ترفعأي:  ٖ
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التوكل عليو واإلنابة وكل ىذا تنقص للربوبية وىضم حلقها ، ولو مل يكن فيو إال نقص زلبة ا تعاىل وخوفو ورجائو و 
سمة ذلك بينو سبحانو وبٌن من أشرك بو ، فينُقص ويضُعف أو يضمحل ذلك التعظيم إليو من قلب ادلشرك بسبب قِ 

 .ٔ(لكفى ُب شناعتو)ده من دونو ه بعضو إىل من عبَ وابة واخلوف والرجاء بسبب صرف أكثره أو 
سبحانو  محدهضرورًة ، شاء ادلشرك أم أىب ، وذلذا اقتضى  فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانو ، والتنقص الزم لو

فال ْند مشركا قط إال وىو  وكمال ربوبيتو أال يغفره ، وأن خيلٍّـد صاحبو ُب العذاب األليم ، وجيعُلو أشقى البـرية ،
 ٕبذلك. يعظمومتنقص  سبحانو وإن زعم أنو 

ومن وجوه بطالن دعاء غير اهلل أن تلك المعبودات التي تعبد من دون اهلل أو مع اهلل  :والعشرون الثالثالوجو 
ال تدوم لعابديها ، بل ستفنى وتـندثر في األرض ، وىذا من وجوه عجزىا ، فدل ىذا على بطالن عبادتها ، إذ 

ن األشجار واألحجار اليت كان وأي ؟! فأين قبور الصاحلٌن اليت كانت تعبد ُب اجلاىليةلو كانت عبادتها حقا لدامت
ىي إما زالت وإما ستزول كما زال غًنىا بأمر ا الكوين القدري ،  ؟الناس يسألوهنا الربكة قبل قرن واحد من الزمان

كل من عليها فان * ويبقى وجو ربك ذو اجلالل واإلكرامقال تعاىل 
ٖ. 

معرض دعوتو لقومو عباد الكواكب ليبـٌن ذلم أن عبادة غًن وقد أشار إبراىيم عليو السالم إىل ىذا الدليل العقلي ُب 
فلما جن عليو الليل رآى كوكبا قال ىذا ربـي فلما أفل قال ال أحب اآلفلٌن * فلما رآى ا باطلة ، قال تعاىل عنو 

لشمس بازغًة قال القمر بازغًا قال ىذا ربـي فلما أفل قال لئن مل يهدين ربـي ألكونن من القوم الضالٌن * فلما رآى ا
ىذا ربـي ىذا أكرب فلما أفلت قال يا قوم إين بريء شلا تشركون * إين وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض 

حنيفاً وما أنا من ادلشركٌن
ٗ. 

ذلم ففي ىذه اآليات نبو إبراىيم عليو السالم قومو إىل فناء معبوداهتم اليت يعبدوهنا من دون ا وعدم دديومتها ليربىن 
 .بذلك على بطالن عبادهتا

،  ويبقى وجو ربك ذو اجلالل واإلكرامأما ا تعاىل فإنو حي قيوم ، دائم باق ، ال يزول وال يفىن ، كما قال تعاىل 
 .فهو ادلستحق وحده للدعاء والعبادة دون ما سواه

                                              
 . ٕٙما بٌن ادلعقوفتٌن زيادة من نسخة الفقي ، ص  ٔ
 ، باختصار يسًن. ٗٓٔ -ٖٓٔ، ص « إغاثة اللهفان» ٕ
 . ٕٚ – ٕٙسورة الرمحـٰن:  ٖ
 . ٜٚ – ٙٚسورة األنعام:  ٗ
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والعشرون: ومن وجوه بطالن دعاء الموتى أن الكتاب والسنة ينصان على أن الميت ليس لو الرابع الوجو 
اتصال بالدنيا البتة ، بل ىو غافل عنها ، سواء كانت روحو في عليين أو كانت في سجين ، فكيف يقدر م ن  

ا من ال  ومن أضل شلن يدعو من دونقال تعاىل  !؟ىذه حالو أن يجيب الطلبات ويقضي الحاجاتكانت 
 .يستجيب لو إىل يوم القيامة وىم عن دعائهم غافلون

حياة ادلؤمن ُب قربه ال ن إإذ  !كلم نفسووإنما ي  ،  أحداال يدعو  -ُب احلقيقة  -على ىذا فالداعي للميت بناء و 
من جنس حياة تقتضي ما تقتضيو احلياة الدنيوية من إدراك باحلواس اخلمسة ، بل ىو ُب حياة برزخية غيبية ليست 

 كما دلت عليو اآلية الكردية.  اإلنسان ُب الدنيا ، وىو بكل حال غافل عما يدور ُب الدنيا

أن مقتضى ِفـعل الذين يدعون غير اهلل من الموتى أو الجمادات أنهم يعتقدون أن  :والعشرون الخامسالوجو 
ا ماتوا مَّ ـلفدعونهم إذ كانوا أحياء ، ي   لم -في الغالب  –ياء ، لكونهم الموتى في مرتبة أعلى من مرتبة األح

من أن األحياء في مرتبة أعلى والفطرة السليمة وىذا مخالف لما دل عليو الشرع والعقل  ،شرعوا في دعائهم 
وما يستوي األعمى والبصًن * وال الظلمات وال النور * وال الظل وال ، قال تعاىل ُب سورة فاطر  من مرتبة األموات

إن ا يسمع من يشاء وما أنت بسمع من ُب القبورما يستوي األحياء وال األموات * و احلرور * 
واعجبا من ، ف ٔ

 !أحياء يستغيثون بأموات

ومن أدلة بطالن دعاء غير اهلل ؛ أن الذين ي عبدون من دون اهلل سيخذلون من كانوا  :والعشرون السادسالوجو 
، فهذا عيسى عليو السالم  راضينالن منهم بعبادتهم أم غير و يعبدونهم يوم القيامة ويتبرؤون منهم ، سواء الراض

بن مرًن ءأنت قلت للناس أنذوين وإذ قال ا يا عيسى اسيتربأ من النصارى الذين كانوا يعبدونو كما قال تعاىل 
ما قلت ذلم إال ما  إىل قولو  ... ما يكون يل أن أقول ما ليس يل ُنق سبحانكوأمي إلـٰهٌن من دون ا قال 

أمرتـين بو أن اعبدوا ا ربـي وربكم
ٕ. 

                                              
 . ٕٕ – ٜٔسورة فاطر:  ٔ
 . ٚٔٔ – ٙٔٔسورة ادلائدة:  ٕ
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أي ُخـصماء وأعداء ، بل مجيع ادلعبودات اليت تعبد من دون ا ستــتربأ من عابديها ويلعنوهنم ويكونون عليهم ضدا ، 
وأنذوا من دون ا آذلة ليكونوا ذلم عزا * كال سيكفرون قال تعاىل ِنالف ما كانوا يرجون منهم ويؤمٍّـــلون ، 

ويكونون عليهم ضدابعبادهتم 
ٔ. 

ومن أضل شلن يدعو من دون ا من ال يستجيب لو إىل يوم القيامة وىم عن دعائهم غافلون * وإذا  وقال تعاىل
وكانوا بعبادهتم كافرينكانوا لهم أعداء   حشر الناس

ٕ. 
 .قال ابن كثًن رمحو ا ُب تفسًن اآلية: أي سيخونوهنم أحوج ما يكونون إليهم. اىـ

يكفر إمنا أنذًب من دون ا أوثانًا مودة بينكم ُب احلياة الدنيا ٍب يوم القيامة عن إبراىيم عليو السالم وقال تعاىل 
ومأواكم النار ومالكم من ناصرين ابعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضً 

ٖ. 
رمحو ا ُب تفسًن اآلية: أي يتربأ ُكـلٌّ من العابدين وادلعبودين من اآلخر ، وإذا  الشيخ عبد الرمحـٰن بن سعديقال 

ُحـِشر الناس كانوا ذلم أعداء وكانوا بعبادهتم كافرين ، فكيف تتعلقون بِـَمن يُـعَلم أنو سيتربأ من عابديو ويلعُنهم ، وأن 
 .ا ، وال يدفع عنهم عقابو. اىـرىم من عذاب النار ، وليس أحد ينصُ  –العابدين وادلعبودين  –مأوى اجلميع 

 .ٗوقال تعاىل ﴿إذ تربأ الذين اتَـّبعوا من الذين اتـ ِبعوا ورأوا العذاب وتقطعت ُّم األسباب﴾
رمحو ا ُب تفسًن ىذه اآلية: وحينئذ يتمىن التابعون أن ُيرد وا إىل الدنيا فيتربؤوا من  الشيخ عبد الرمحـٰن بن سعديقال 
تبوعهم ، بأن يرتكوا الشرك با ويُقبلوا على إخالص العمل  ، وىيهات ، فات األمر ، وليس الوقت وقت إمهال م

وإنظار ، ومع ىذا فهم َكَذبٌة ، فلو ُرد وا لعادوا دلا هنوا عنو ، وإمنا ىو قوٌل يقولونو وأماينَّ يتمنوهنا حنقا وغيظا على 
ا تربؤوا منهم ،  والذنب ذنبهم ، فرْأُس ادلتبوعٌن على الشر إبليس ، ومع ىذا يقول ألتباعو دلا ُقِضي األمر ادلتبوعٌن لـمَّ

 َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجْبُتْم يل َفال ِإنَّ اللََّو َوَعدَُكْم َوْعَد احْلَقٍّ َوَوَعْدُتُكْم فََأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن يل َعلَْيُكْم ِمْن ُسْلطَاٍن ِإال َأْن
 .. اىـوين َوُلوُموا أَنـُْفَسُكمتـَُلومُ 
احلق أن تلك ه فغالب الذين يدعون أصحاب القبور أو غًنىا أهنا تقرُّم وتشفع ذلم عند ا حجة أن حٌن  ففي

قال تعاىل ويكون تقرُّم ذلا وباال عليهم ، ،  م، بل ستتربأ منهيوم القيامة عند ا  موتشفع ذل مادلعبودات لن تقرُّ

                                              
 ، وانظر ما قالو الشنقيطي رمحو ا ُب تفسًن اآلية الكردية. ٕٛ – ٔٛسورة مرًن:  ٔ
 . ٙ – ٘سورة األحقاف:  ٕ
 . ٕ٘سورة العنكبوت:  ٖ
 . ٙٙٔسورة البقرة:  ٗ
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 وكانوا بعبادتهم كافرينويوم تقوم الساعة يبلس اَّرمون * ومل يكن ذلم من شركائهم شفعاء
، قال ابن كثًن رمحو  ٔ

 .ا: أي ما شفعت فيهم اآلذلة اليت كانوا يعبدوهنا من دون ا تعاىل ، وكفروا ُّم ، وخانوىم أحوج ما كانوا إليهم
لقد ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أهنم فيكم شركاء وقال تعاىل 
وضل عنكم ما كنتم تزعمون تقطع بينكم

ٕ. 
ويوم حيشرىم وما يعبدون من دون ا فيقول ءأنتم أضلتم عبادي ىؤالء أم ىم ضلوا السبيل * قالوا وقال تعاىل 

أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءىم حن نسوا الذكر وكانوا قوما بورا *  سبحانك ما كان ينبغي لنا
فقد كذبوكم ّنا تقولون فما تستطيعون صرفا وال نصرا ومن يظلم منكم نذقو عذابا كبًنا

قال ابن كثًن رمحو ا ُب ، ٖ
 تفسًن ىذه اآلية: 

فقد كذبوكم ّنا تقولون فيما زعمتم أهنم لكم أولياء وأهنم يُقرٍّبونكم ا  ، أي فقد كذَّبكم الذين عبدًب من دون
أي ال يقِدرون على صرف العذاب عنهم وال االنتصار  فما تستطيعون صرفا وال نصراإىل ا زلفى ... وقولو 

 .باختصارألنفِسهم. اىـ 
 ىذه اآلية:فسًن الشنقيطي رمحو ا ُب تالشيخ زلمد األمٌن قال و 
 عبــدون مــن دونــو ، أي جيمعهــم مجيًعــاذكـر جــل وعــال ُب ىــذه اآليــة الكرديــة أنـو حيشــر الكفــار يــوم القيامــة ومــا كـانوا ي»

 ؟أنتم أضللتم عبادي ىؤالء ، فزينتم ذلم أن يعبدوكم من دوين ، أم ىم ضلوا السبيلء :فيقول للمعبودين
 .نوه ذلمـــزيٍّ ـــمن تلقاء أنفسهم من غًن أن تأمروىم بذلك وال أن تُ  أي كفروا وأشركوا بعبادهتم إياكم من دوين

 .الشركاء وكل ما ال يليق َناللك وعظمتك سبحانك ، أي تنـزيهاً لك عن :وأن ادلعبودين يقولون
مـا كــان ينبغــي لنــا أن نتخــذ مــن دونــك مــن أوليـاء الئق كلهــم أن يعبــدوا أحــداً ســواك ، ال ضلــن وال ــــ، أي لــيس للخ

 .ء منهم ومن عبادهتمآر وا ذلك من تلقاء أنفسهم من غًن أمرنا ، وضلن بُ ـدعوناىم إىل ذلك ، بل فعلىم، فنحن ما 
، أي نســوا مــا أنـــزلتو علــيهم علــى  حــن نســوا الــذكر، طــال علــيهم العمــر  ، أي ولكــن متعــتهم وآبــاءىمٍب قــال 

 .ألسنة رسلك من الدعوة إىل عبادتك وحدك ال شريك لك
وكانوا قوًما بورًا أي ىلكى :، قال ابن عباس. 

                                              
 . ٖٔسورة الروم:  ٔ
 . ٜٗسورة األنعام:  ٕ
 . ٜٔ – ٚٔسورة الفرقان:  ٖ
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 ٔ.رمحو ا كالموانتهى  . «أي ال خًن فيهم :وقال احلسن البصري ومالك عن الزىري
ويوم يناديهم فيقول أين شركاءي الذين كنتم تزعمون * قال وقال تعاىل ُب تربؤ ادلعبودات من عابديها يوم القيامة ﴿

 .ٕتربأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون﴾الذين حق عليهم القول ربنا ىؤالء الذين أغوينا أغويناىم كما غوينا 
 قال ابن كثًن رمحو ا ُب تفسًن ىذه اآلية:

القيامة حيث يناديهم فيقـول ﴿أيـن شـركاءي الـذين كنـتم تزعمـون﴾، يقول تعاىل سلربا عما يُـَوبٍّخ بو الكفار ادلشركٌن يوم 
 يعين أين اآلذلة اليت كنتم  تعبدوهنا ُب الدار الدنيا من األصنام واألنداد ، ىل ينصرونكم أو ينتصرون؟

وينــاىم  وقولـو ﴿قــال الـذين حــق علـيهم القــول﴾ يعـين الشــياطٌن وادلــردة والـدعاة إىل الكفــر ﴿ربنـا ىــؤالء الـذين أغوينــا أغ
، كمـا قـال  كما غوينا تربأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون﴾ ، فشِهدوا عليهم أهنم أغـووىم فـاتبعوىم ٍب تـربءوا مـن عبـادهتم

 ا * كال سيكفرون بعبادهتم ويكونون عليهم ضدا﴾. اىـ باختصار.زَّ ـــتعاىل ﴿وأنذوا من دون ا آذلة ليكونوا ذلم عِ 

 :وقال ابن القيم رمحو ا
ـــلو منــو ، فالبــد أن  وال مخلوق وتوكلــو عليــو يوجــب لــو الضــرر مــن جهتــو ىــوـاعتمــاد العبــد علــى الــ» بــد ، عكــس مــا أمَّ

ر أن يُــنصر منهـا ، ويُــذم مـن حيـث قَــّدر أن حُيمـد ، وىـذا أيضـا كمـا أنـو ثابـت بـالقرآن والسـنة خُيذل من اجلهـة الـيت قَــدَّ 
وأنــذوا مــن دون ا آذلــة ليكونــوا ذلــم عــزا * كــال ســيكفرون بعبــادهتم فهــو معلــوم باالســتقراء والتجــارب ، قــال تعــاىل 

ويكونون عليهم ضدا
علهم ينصرون * ال يستطيعون نصرىم وىم ذلـم جنـد وأنذوا من دون ا آذلة ل، وقال تعاىل  ٖ

زلضرون
، وىـم ال يسـتطيعون نصـرىم ، بـل  ٙوحيـارِب عـن أصـحابو ٘ندُ جُ ـغَضبون ذلم وحُيارِبون كما يغضب ال، أي يَ  ٗ

                                              
يهم القول إنكم وانظر ما قالو رمحو ا ُب تفسًن قولو تعاىل ﴿وإذا رأى الذين أشركوا شركاءىم قالوا ربنا ىؤالء الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إل ٔ

 (.ٙٛلكاذبون﴾. )سورة النحل: 
 . ٖٙ - ٕٙسورة القصص:  ٕ
 . ٕٛ – ٔٛ: مرًنسورة  ٖ
 . ٘ٚ – ٗٚسورة يـٰس:  ٗ
 «.لسان العرب»لـُجـنـد أي العسكر ، مجع أجناد. انظر ا٘
 أي ُب الدنيا كانوا يدافعون عن آذلتهم ويغضبون ذلا سواء كانت أصناما أو قبورا أو غًنىا. ٙ
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ومـا ظلمنـاىم ولكـن ظلمـوا أنفسـهم فمـا أغنـت عـنهم آذلـتهم الـيت يـدعون مـن دون ا عليهم ، وقـال تعـاىل  ٔلٌّ ـىم كَ 
شــيء دلــا جــاء أمــر ربــك ومــا زادوىــم غــًن تتبيــب مــن

فــال تــدع مــع ا إلـــٰها آخــر غــًن ٔنســًن ، وقــال تعــاىل  :، أي ٕ
فتكـون مـن ادلعـذبٌن

ال ْنعـل مـع ا إلــٰها آخـر فتقعـد مـذموما سلـذوال، وقـال تعـاىل  ٖ
، فـإن ادلشـرك يرجـو بشــرِكو  ٗ

النصــر تــارة ، واحلمــد والثنــاء تــارة ، فأخبـــر ســبحانو أن مقصــوده يــنعكس عليــو ، وحيصــل لــو اخلــذالن والــذم ، فصــالح 
وىالكـــو وشــــقاؤه وضـــرره العاجـــل واآلجـــل ُب عبــــادة ، وفالحـــو ُب عبـــادة ا ســــبحانو واالســـتعانة بـــو وســـعادتو القلـــب 

 ٘.«ادلخلوق واالستعانة بو
 .ومن يشرك با فكأمنا خر من السماء فتخطفو الطًن أو هتوي بو الريح ُب مكان سحيقالقائل وصدق ا لت: ق

ومن أدلة بطالن دعاء غير اهلل ما قصو اهلل علينا في القرآن من اعتراف الكفار وىم  :والعشرون الوجو السابع
بل أين ما كنتم تدعون من دون ا قالوا ضلوا عنا ، قال تعاىل عنهم  في النار بأن دعاءىم لغير اهلل ليس بشيء

 .كذلك يضل ا الكافرينلم نكن ندع من قبل شيئا 

، ة السمع والعلم ــباهلل عز وجل في صف 6ممضاىاتهيلزم منو أنو دعاء أصحاب القبور  :نو والعشر  الثامنالوجو 
كثًنة ، يدعون بلغات سلتلفة ، ويطلبون أغراضًا متعددة ، من أماكن ، وذلك أن ادلوتى جيتمع لدعائهم مجاعات  

متفرقة ومتباعدة ، وُب أزمان شن ، ولوال أن الداعٌن ذلم يعتقدون فيهم أهنم يسمعون القريب والبعيد وأهنم يعلمون 
م ، وىذا كفر ، قال حاجات مجيع الناس دلا دعوىم أصاًل ، وُب ىذا تشبـيو ذلم با عز وجل ُب صفة السمع والعل

و ا ِنلقو فقد كفر ، ومن أنكر ما وصف بو نفسو من شبّ  :رمحـهما ا -شيخ البخاري  - ٚنُعيم بن محاد اخلزاعي
 ٔ.فقد كفر، وليس ما وصف ا بو نفسو وال رسولو تشبيها

                                              
ُب « الَكـــلْ »بون. انظر معىن الَكـل  ىو من كان ِعبأً على غًنه ، وادلعىن أهنم ُب اآلخرة سيكونون نقمة عليهم وبالء إذ مل ينصروهنم كما كانوا يظنون وحيسِ  ٔ
 «.ادلعجم الوسيط»
 . ٔٓٔسورة ىود:  ٕ
 . ٖٕٔسورة الشعراء:  ٖ
 . ٕٕسورة اإلسراء:  ٗ
 ، باختصار يسًن. ٗٙ - ٖٙ، ص « إغاثة اللهفان» ٘
 .«الوسيط ادلعجم»انظر أي شاُّو وفعل مثل فعلو.  ٙ
ود والرتمذي ىو اإلمام العالمة احلافظ الفَرضي صاحب التصانيف ، حّدث عن مجاعة منهم عبد ا بن ادلبارك ، وروى عنو مجاعة منهم البخاري وأبو دا ٚ

 وابن ماجو ، قال الذىيب: كان من كبار أوعية العلم.
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 : ٕوذكر الاللكائي عن عبد الرمحـٰن بن أيب حاًب قال: قال إسحاق بن راىويو
ظيم ، ألنو وصٌف لصفاتو ، إمنا ىو ــــــوَصَف ا فشبَّو صفاتو بصفات أحد من خلق ا فهو كافر با العن مَ 

 ٖ. استسالم ألمر ا ولِما سن الرسول 
 .، ألن ا ليس كمثلو شيء كما أخرب ُب كتابووالعلم بكمال صفات السمع تعاىل جب إفراد ا اوالو 

                                                                                                                                                    

 (.ٙ/ٕ« )تذكرة احلفاظ»( و ٜ٘٘/ٓٔ« )سًن أعالم النبالء»انظر ترمجتو ُب 
 وصححو. ٜٗ - ٖٜص « العرش»( من طريق آخر ، وذكره ُب كتاب ٓٔٙ/ٓٔ« )سًن أعالم النبالء»، وخرجو ُب  ٗٙٗرقم « العلو»رواه الذىيب ُب  ٔ
 (.ٖٛ٘/ٔٔ« )السًن». انظر ترمجتو ُب  ٖٛزي ، ثقة حافظ رلتهد ، مات سنة ىو إسحاق بن إبراىيم بن سللد احلنظلي أبو زلمد بن راىويو ادلرو  ٕ
 (.ٖٜٚ، رقم )« شرح أصول اعتقاد أىل السنة» ٖ
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والعشرون: أن المخلوقات ال تستوي مع بعضها البعض ، فكيف يصح مساواتها  التاسعالوجو 
 !؟، ويُػػػلجأ ٢تا كما يُػػػلجأ إىل اطلب من ا طلب منها كما يُ ، فيُ  بخالقها وىو اهلل عز وجل

٦تلوكا ال يقدر على ضرب ا مثال عبدا وقد ضرب ا ىذا الربىاف العقلي يف سورة النحل فقاؿ تعاىل 
شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منو سرا وجهرا ىل يستووف اٟتمد  بل أكثرىم ال يعلموف * 

لّّ على مواله أينما يوجهو ال يأت ٓتَت ىل ػوضرب ا مثال رجلُت أحدمها أبكم ال يقدر على شيء وىو كَ 
 .يستوي ىو ومن يأمر بالعدؿ وىو على صراط مستقيم
العبد ا١تملوؾ الذي ال يقدر على شيء ، والسيد اٟتر  ففي ىاتُت اآليتُت ضرب ا مثلُت ، ا١تثل األوؿ مثلُ 

 . سبحانو مها عبدٌ اٞتواب ال قطعا ، مع أف كال ؟الغٍت الذي ينفق مالو سرا وجهرا ، ىل يستووف
أي ليس عنده ماؿ قليل وال كثَت ، بل وا١تثاؿ الثاين رجل أبكم ال يسمع وال ينطق ، وال يقدر على شيء ، 

لّّ على مواله ، أي عاجز عن خدمة نفسو لدرجة أف مواله ىو الذي خيدمو ، ىل يستوي ىذا ومن ػىو كَ 
 .اٞتواب ال قطعا ؟ىو سليم اٟتواس يأمر بالعدؿ وىو على صراط مستقيم ، فأقوالو عادلة وتصرفاتو مستقيمة

عضها البعض ، فكيف يصح تسويتها مع خالقها جل وعز ، بأف فإذا كانت ا١تخلوقات ال تستوي مع ب
ُيطلب منها كما يطلب من ا ، ويُلجأ ٢تا كما يلجأ إىل ا ، كما لو أف صفاهتا متطابقة مع صفات ا ، 

 تعاىل ا عن ذلك علوا عظيما. وقدرهتا كقدرة ا؟
عبد من ما يُػعبد من دونو ، فمثَّل ا ا١تعبودات اليت تُ  ف ا١تثل الثاين ىو مثُل ا ومثلُ إوقاؿ بعض ا١تفسرين 

بالعبد األبكم الذي ال يقدر على شيء ، وضرب مثال لنفسو بالسيد الذي  -من األصناـ وا١توتى  - ودون
يأمر بالعدؿ وىو على صراط مستقيم ، وكال القولُت صحيح ويدؿ على ا١تقصود ، وىو بػياف الفرؽ بػُت ا 

 .لوف من ألواف العبادة أليّْ  –ا كاف أيِّ  -، وإظهار عدـ استحقاؽ ا١تخلوؽ  وبُت خلقو
، ففي ىذا توبػيخ للمشركُت ١تا عبدوا  و غيب السماوات واألرضو١تا فرغ ا من ذكر ا١تثلُت قاؿ 

 .ا١تخلوؽ الناقص العلم ْتاجات الناس ، وتركوا عامل غيب السماوات واألرض
االستدالل بعدم تساوي األحياء مع بعضهم البعض على عدم تساويهم مع اهلل في فالحاصل ىو 

مسألة اللجوء والتعلق ، وكذا االستدالل بعدم تساوي األحياء مع األموات على عدم تساويهم مع اهلل 
 .فوفو الس  طلب الحاجات من الموتى من أبطل الباطل وأس  إن في مسألة اللجوء والتعلق ، فعلى ىذا ف
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، كعبادة  الدعاء لغير اهلل يتضمنها: أن دعاء غير اهلل يستلزم صرف عبادات أخرى الثالثونوجو ال
العبد بإخالصها لو تعاىل ،  اُ أمر ا٠توؼ والرغبة والرىبة والرجاء وا٠تشوع وا٠تضوع ، وىذه عبادات قد 

 .وإىل ربك فارغب، وقاؿ تعاىل  ويدعوننا رغبا ورىبا قاؿ تعاىلوصرفها لغَت ا شرؾ ، 
وأثٌت على قد أمر ا ّٔا كذلك فإف الدعاء يتضمن ا٠توؼ من ا والرجاء ١تا عند ا ، وىي عبادات أيضا 

إف كنتم مؤمنُت وخافوفِ تعاىل يف قولو أىلها كما 
يرجوف رٛتتوو ، وقولو تعاىل  ٔ

ٕ. 
  .نفسو  تعاىل ، وبطالف صرفو لغَته كوف ىذه األعماؿ متالزمة ومصاحبة للدعاء يدؿ على وجوب صرفوف

الوجو الحادي والثالثون: ومن أدلة بطالن دعاء المخلوقين أن األنبـياء ومن تبعهم على الحق من 
، ال  لهم الناس شيئا من العبادات ، ال في حياتهم وال بعد مماتهم ف  صر  ون بأن ي  ال يرض   3الصالحين

وال غَت ذلك ، ومن أمثلة ذلك أنو ١تا قدـ معاذ من الشاـ  اوال سجود اوال نذر  ادعاء وال استغاثة وال ذْت
 ما ىذا يا معاذ؟ :فقاؿ للنبػي  سجد
 .، فوددت يف نفسي أف نفعل ذلك بك ٘وبطارقتهم ٗالشاـ ، فوجدهتم يسجدوف ألساقفتهم أتيتُ  :فقاؿ

: فال تفعلوا ، فإين لو كنت آمرًا أحدًا أف يسجد لغَت ا ألمرت ا١ترأة أف تسجد  فقاؿ رسوؿ ا 
 ٙ.لزوجها

 ٚ.ينكره يف كل مرة أشد اإلنكار ، وكاف النيب  وقد تكرر ىذا الفعل عدة مرات أماـ النيب 
يسى ابن مرمي وإذ قاؿ ا يا عومن إنكار األنبياء على من عبدىم ما قصو ا عن عيسى عليو السالـ 

ءأنت قلت للناس اٗتذوين وأمي إلٰػهُت من دوف ا قاؿ سبحانك ما كاف يل أف أقوؿ ما ليس ْتق إف كنت 

                                              
 . ٘ٚٔسورة آؿ عمراف:  ٔ
 . ٚ٘سورة اإلسراء:  ٕ
 الصاحل ىو القائم ٔتا أمره ا بو ، ا١تنتهي عما هناه ا عنو. ٖ
 «.لساف العرب»، وىو رئيس النصارى يف الدين. انظر  -بضم ا٢تمزة  –األساقفة ٚتع أُسػُقف  ٗ
 «.ا١تعجم الوسيط»و« لساف العرب»ى. انظر بطارقة ٚتع ِبطريق ، بكسر الباء ، ويقاؿ بطريك ، وىو لقب يطلق على ا١تقدمُت عند النصار  ٘
( ، وقاؿ األلباين: ٕٛٓ/٘) «الكبَت»( ، والطرباين يف ٕٚٔ/ٗ( ، واٟتاكم )ٖ٘ٛٔ)رضي ا عنو رواه ابن ماجو عن عبد ا بن أيب أوىف  ٙ

 (.ٖٕٓٔ« )الصحيحة»حسن صحيح ، وانظر 
 .يف كتاب الصالة ، باب النهي أف يسجد ألحدعن قيس بن سعد وعن ابن بريدة عن أبػيو رضي ا عنهما رواه الدارمي انظر ما  ٚ

 (.ٗ٘/ٚ« )اإلرواء»( وغَته عن أيب ىريرة رضي ا عنو ، وحسنو األلباين كما يف ٜ٘ٔٔوكذا ما رواه الًتمذي )
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قلتو فقد علمتو تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك إنك أنت عالـ الغيوب * ما قلت ٢تم إال ما أمرتػٍت 
  .بو أف اعبدوا ا ربػي وربكم

 ٔ .أمر بتحريقهم بالنار -الذين غلوا يف حبو وتعظيمو حىت عبدوه  -عنو ١تا ُأِت بالزنادقة  وىذا علي رضي ا
قاؿ ابن تيمية رٛتػو ا معلقا على فعل علي رضي ا عنو بالزنادقة الذين عبدوه وعلى بعض األحاديث 

 على بعض من غال فيو: الواردة يف إنكار النيب 
 ق من يريد علًوا يف األرض وفساًداوأوليائو ، وإمنا يُقر على الغلو فيو وتعظيمو بغَت حفهذا شأف أنبػياء ا »

الضاللة الذين غرضهم العلو يف األرض والفساد والفتػنة باألنبػياء والصاٟتُت  ٕكفرعوف و٨توه ، ومشائخ
 ٖ.«واٗتاذىم أرباباً واإلشراؾ ّٔم

قاؿ أبو رافع القرظي حُت اجتمع عنده النصارى  :اؿعن ابن عباس ق «دالئل النبوة»وروى البيهقي يف 
  :إىل اإلسالـ واألحبار فدعاىم رسوؿ ا 

 ؟كما تعبد النصارى عيسى ابن مرمي  أف نعبدؾ ٤تمد ياأتريد منا 
 .وإليو تدعو( ، أو كما قاؿ يا ٤تمد)وذلك تريد  :فقاؿ رجل من أىل ٧تراف نصراين يقاؿ لو الربيس

، ما بذلك بعثٍت وال أمرين ، فأنػزؿ ا عز  معاذ ا أف أعبد غَت ا أو آمر بعبادة غَته :فقاؿ رسوؿ ا
ما كاف لبشر أف يؤتيو ا الكتاب واٟتكمة مث يقوؿ للناس كونوا عباداً يل من وجل يف ذلك من قو٢تما 

وال يأمركم أف تتخذوا ا١تالئكة دوف ا ولكن كونوا ربانيُت ٔتا كنتم تعلموف الكتاب ؤتا كنتم تدرسوف * 
 ٗ.والنبيُت أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلموف

أنت  :يف غَت منزلتهم ، أرأيت رجال قاؿ لصاحبو ىمبل إف عبادة ا١تخلوقُت فيها استخفاؼ ّٔم ، ألهنم أنزلو 
 مِلك!

                                              
 (.ٕٕٜٙشرح حديث )« الباريفتح »انظر  ٔ

( يف ترٚتة علي بن أيب طالب رضي ا عنو ، ٙٚٗ-٘ٚٗ/ٕٗبَتوت( ) -)الناشر: دار الفكر « تاريخ دمشق» واألثر رواه ابن عساكر يف
« األنساب»( )الناشر: مؤسسة الرسالة( ، وانظر ما قالو السمعاين يف كتاب ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٕ« )بأصبهاف ادثُتطبقات »واألصبهاين يف 

 بة إىل )النصَتي(.( )الناشر: دار الكتب العلمية( يف النسٜٖٙ/٘)
 ، مادة: شيخ.« لساف العرب»لعل الصواب: مشايخ ، ٚتع شيخ. انظر  ٕ
 (.ٔٛ/ٕٚ« )٣تموع الفتاوى»ٖ 
 آلية الكردية.ابن أيب حامت يف تفسَت او ( ، وأخرجو ابن جرير ٖٗٛ/٘) ٗ
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فإنو يف ، الصاٟتُت  يعبدالذي كذلك ل من شأنو ، فػػقلّْ ذلك الصاحب أنو يسخر منو ويُ سيشعر حتما 
وقرىم الذي يقتدي ّٔم يف فعل ا٠تَت ويدعو ٢تم ، ال الذي يدعوىم اٟتقيقة يتنقصهم وحيتقرىم ، وإمنا يُ 

 .علوا كبَتاالرب ، تعاىل ا عن ذلك  منػزلةهم ػوينزل

، فكيف  كان ينهى الناس عن مجرد المبالغة في مدحو وتعظيمو  الوجو الثاني والثالثون: أن الرسول 
 ؟!مع اهلل في الدعاءأو أشرك غيره بمن أشركو 

ال  :يقوؿ ٝتعت النبػي  :أنو ٝتع عمر رضي ا عنو يقوؿ على ا١تنرب مافعن ابن عباس رضي ا عنه
 ٔ .عبد ا ورسولو :كما أطرت النصارى ابن مرمي ، فإمنا أنا عبده ، فقولوا  تطروني

كاف ينهى عما ىو أقل من ذلك ٦تا فيو نوع غلو فيو ، فإنو ١تا صلى جالسا صلى خلفو   بل إف النيب 
إف كدمت آنفا لتفعلوف فعل فارس والرـو ، يقوموف على ملوكهم  :وقاؿ، الصحابة قياما ، فنهاىم عن ذلك 

  ٕ.وىم قعود ، فال تفعلوا
بػالركن ،  للمػأمومُت بػاٞتلوس إذا جلػس اإلمػاـ ، مػع أف يف ىػذا إخػالال أمػر النػيب ففي ىػذا اٟتػديث نػرى 

يػػف ٔتػػن توجػػو ١تيػػت ولكػػن ألجػػل ا١تشػػأّة ١تػػا يفعلػػو الكفػػار لكػػربائهم يف تعظػػيمهم ٢تػػم هنػػى عػػن ذلػػك ، فك
 ٖ؟!بالعبادة نفسها

مل يقوموا ١تا  وكانوا إذا رأوه :، قاؿ مل يكن شخص أحب إليهم من رسوؿ ا  :وقاؿ أنس رضي ا عنو
 ٗ.يعلموف من كراىيتو لذلك

  ؟ينهى عن الوقوؼ لو تعظيماً لو ، فكيف لو رأى من يدعوه كما يدعو رب العا١تُت فإذا كاف النبػي 
 .أنت سيدنا :فقلنا انطلقت يف وفد بٍت عامر إىل رسوؿ ا  :وعن عبد ا بن الشّْخَّْت رضي ا عنو قاؿ

 .السيد ا تبارؾ وتعاىل :فقاؿ
 .٘وأفضلنا فضال ، وأعظمنا َطوال :قلنا

                                              
 .(ٖ٘ٗٗرواه البخاري )ٔ 
 (.ٕٜٛرواه مسلم ) ٕ
 «.الدرر السنية»( من ٗٚ/ٕانظر ) ٖ
 ٛتو ا.( ، وصححو الشيخ األلباين ر ٕٗ٘ٚرواه الًتمذي )ٗ 
 «.عوف ا١تعبود»انظر شرح اٟتديث يف على األعداء ،  وعُلواً  أي أعظُمنا عطاءً ٘ 
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 ٔ.قولوا بقولكم أو بعض قولكم ، وال يستجرينكم الشيطاف :فقاؿ
ٟتمى التوحيد وسده لطرؽ الشرؾ بأف هنى صحابتو عن  ففي ىذه األحاديث وغَتىا نرى ٛتاية النبػي 

، فهو سيد ولد آدـ ، وخَت الناس وأفضلهم ،  صو مدحهم إياه ٔتا فيو من ا٠تصاؿ اليت ىي حق يف شخ
هناىم عن ذلك ، وعدَّ ىذا من استجراء الشيطاف البن  ولكن ١تا كاف ذلك ا١تدح قد يُفضي إىل الغلو فيو 

 .آدـ
٥تالفة شرعية ؛ فمن باب أوىل دعاؤه أو دعاُء غَتِه ، ألف  والشاىد أنو ١تا كانت ا١تبالغة يف مدح النيب 

 .خلوؽ أعظم غلوا من االفراط يف مدحو ، بل ىو أعظم مظاىر الغلودعاء ا١ت

والثالثون: ومن أدلة بطالن دعاء المخلوقين أن أولئك المدعوين من األنبـياء والصالحين  الثالثالوجو 
والمالئكة ىم أنفسهم عبـيد هلل يتقربون إلى اهلل باألعمال الصالحة ، ومن كان عبدا فإنو ال يستحق أن 

قل ادعوا الذين زعمتم من دونو فال ديلكوف كشف الضر عنكم قاؿ تعاىل تقرب الناس إليو ، أو ي   عبدي  
وال ٖتويال * أولئك الذين يدعوف يبتغوف إىل رّٔم الوسيلة أيهم أقرب ويرجوف رٛتتو وخيافوف عذابو إف عذاب 

ربك كاف ٤تذورا
ئكة وا١تسيح و٨توىم ؛ ىم ، أي تلك ا١تعبودات اليت تدعوهنا من دوف ا من ا١تالٕ

أنفسهم يرغبوف إىل ا يف طلب ما يقرّٔم إىل رّٔم ، ويتقربوف إليو بالعمل الصاحل ويتػنافسوف ليعلموا أيهم 
كما خيافو   خافوف عذابوػويوىا غَتىم ، ػػػػكما يرج  ويرجوف رٛتتوأقرب إليو سبحانو بالطاعة والعبادة ، 

 ٖ.العباد من ا١تالئكة واألنبػياء وغَتىم هُ رُ بأف حيذَ  حقيقٌ  افهو إذ،  ذوراإف عذاب ربك كاف ٤تغَتىم ، 
ع أمتو يف عبادتو ، فقد  ػػػػػحىت ال تق -عقيدة أنو عبد   –يؤكد دائما على ىذه العقيدة  وقد كاف النبػي 

 .ورسولو عبدهوأشهد أف ال إلػٰو إال ا ، وأشهد أف ٤تمدا  :كاف يستفتح خطبو بقولو
 بعبدهسبحاف الذي أسرى عبد  يف غَت ما آية من كتاب ا ، كما يف قولو تعاىل  ووصفو ا بأنقد و 

،  يدعوه كادوا يكونوف عليو لبدا اهلل عبد  وأنو ١تا قاـ ، وقولو  ما أوحى عبدهفأوحى إىل ، وقولو  ليال

                                              
( ، ٕٔٔ« )األدب ا١تفرد»خاري يف ػػػوالب( ، ٕ٘ – ٕٗ/ٗ( ، وأحػمد )ٙٚٓٓٔ« )رىػالكب»( ، والنسائي يف ٙٓٛٗرواه أبو داود ) ٔ

 األلباين.وصححو 
 . ٚ٘ – ٙ٘سورة اإلسراء ، اآليتاف  ٕ
 ، بتصرؼ يسَت.« زبدة التفسَت من كالـ العلي القدير»انظر تفسَت اآلية يف ٖ 
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كذلك ؛ فمن باب أوىل ال   إذا كاف النيب فب ، ذَّ كَ العبد ال يُعبد ، كما أف الرسوؿ ال يُ ومن ا١تعلـو أف 
 كاألولياء والصاٟتُت من ا١تقبورين وغَتىم ، وا أعلم.،   عبد من ىو دوف الرسوؿ يُ 

ن من األنبـياء والصالحين ىم أنفسهم محتاجون لألحياء ، يأن أولئك المدعو والثالثون:  الرابعالوجو 
إذا مات  :، كما قاؿ عليو الصالة والسالـ ، ألن الميت قد انقطع عملو بدعائهم واالستغفار لهم

  ٔ.صدقة جارية ، أو علم ينتفع بو ، أو ولد صاحل يدعو لو :اإلنساف انقطع عملو إال من ثالث
والصالة عليو حيا وميتا ، طلب منا أف نصلي عليو ،  -أفضل البشر وأقرّٔم عند ا منػزلة  - فهذا ٤تمد 

، فإنو من صلى  ثم صلوا عليإذا ٝتعتم ا١تؤذف فقولوا مثل ما يقوؿ  : مة ، قاؿ ػدعاء لو بالرحىي ال
فإهنا منػزلة يف اٞتنة ال تػنبغي إال لعبد من عباد  سلوا اهلل لي الوسيلةعلي صالة صلى ا عليو ّٔا عشرا ، مث 

 ٕ.حلت لو الشفاعة سأل لي الوسيلةا وأرجو أف أكوف أنا ىو ، فمن 
بأف ندعو لو ولكل عبد صاحل يف السماء واألرض ، كما يف دعاء التشهد يف  منا النبػي وكذلك علَّ 
…  وعلى عباد اهلل الصالحينالسالـ عليك أيها النبػي ورٛتة ا وبركاتو ، السالـ علينا  :التحيات
 اٟتديث.

 .اٟتديث … ى آل محمدصل على محمد وعلاللهم  :مث قولو يف التشهد األخَت
عمـو األحواؿ ، ويف صالة م أمتو أف يدعوا للميت بالرٛتة وا١تغفرة يف علَّ  ومن ذلك أيضا أف النبػي 

إذا صلى على جنازة  كاف رسوؿ ا   :، وبعد الدفن خصوصا ، فعن أبػي ىريرة رضي ا عنو قاؿاٞتنازة
رنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحيػيتو منا ػرنا وكبػيػوغائبنا ، وصغيحينا وميتػنا ، وشاىدنا ػاللهم اغفر ل :يقوؿ
 ٖ.ضلنا بعدهاللهم ال ٖترمنا أجره ، وال تُ  ،يو على اإلسالـ ، ومن توفيتو منا فتوفو على اإلدياف ػػفأح

استغفروا ألخيكم ،  :إذا فرغ من دفن ا١تيت وقف عليو وقاؿ كاف النبػي   :وعن عثماف رضي ا عنو
 ٗ.وسلوا لو التثبػيت ، فإنو اآلف يسأؿ

                                              
 ( عن أبػي ىريرة رضي ا عنو. ٖٔٙٔرواه مسلم )ٔ 
 .ما( عن عبد ا بن عمرو بن العاص رضي ا عنهٖٗٛرواه مسلم )ٕ 
 وصححو األلباين.، ( ٜٛٗٔماجو )ابن و ( ٕٖٔٓرواه أبو داود )ٖ 

 ( بدوف زيادة: اللهم ال ٖترمنا أجره ... اٟتديث.ٕٗٓٔ( ، والًتمذي )ٖٛٙ/ٕأٛتد ) ورواه
 أللباين رٛتو ا.( عن عثماف رضي ا عنو ، وصححو إٕٖٔرواه أبو داود )ٗ 
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  .طلب من ا١توتى شيئا من ا١تصاحل الدينية أو الدنيويةأف يُ  اٟتي فال يصح إذفإذا تقرر أف ا١تيت ْتاجة ا

مدح من لم يسألو شيئا من  الوجو الخامس والثالثون: ومن وجوه بطالن دعاء الموتى أن النبي 
السؤال الجائز مما يقدر عليو ،  ، وفضَّلو على من سألو ، بل ذم كثيرًا ممن سألو األمور الدنيوية

أو  لنبي مهم ترك سؤال الناس ليربيهم على تمام التعلق باهلل وحده ، فماذا يقال لمن توجو لوعلَّ 
 لغيره بطلب الحاجات التي ال يقدر عليها إال رب العالمين؟

 الشيخاف عن أيب سعيد ا٠تدري رضي ا عنو أف ناسا من األنصار سألوا رسوؿ ا فقد أخرج 
ما يكوف عندي من خَت  ما عنده ، فقاؿ: ، مث سألوه فأعطاىم ، مث سألوه فأعطاىم ، حىت نِفدَ فأعطاىم
وما أعطي ،  اصرب يصربه ػػػػيتمن يستعفف يعفو ا ، ومن يستغِن يغنو ا ، ومن ره عنكم ، و ػخفلن أدَّ 

 ٔ.أحد عطاًء خَتا وأوسع من الصرب
مل ُتسد فاقتو ،  فأنـزلها بالناس: من نػزلت بو فاقة  قاؿ رسوؿ ا  :وعن ابن مسعود رضي ا عنو قاؿ

 ٕ.، فيوشك ا لو برزؽ عاجل أو آجل فأنـزلها باهللومن نػزلت بو فاقة 
 :فقاؿ،  تسعة أو ٙتانية أو سبعة كنا عند رسوؿ ا   :قاؿرضي ا عنو وعن عوؼ بن مالك األشجعي 

  .عهد ببػيعة ؟ وكنا حديثَ أال تبايعوف رسوؿ ا
  .قد بايعناؾ يا رسوؿ ا :فقلنا

  ؟أال تبايعوف رسوؿ ا :مث قاؿ
  .قد بايعناؾ يا رسوؿ ا :فقلنا

  ؟أال تبايعوف رسوؿ ا :مث قاؿ
  ؟قد بايعناؾ يا رسوؿ ا ، فعالـ نبايعك :فبسطنا أيدينا وقلنا :قاؿ
وال ،  -كلمة خفية   وأسرَّ  -وات ا٠تمس ، وتطيعوا ، ػػوا بو شيئا ، والصلػػػعلى أف تعبدوا ا وال تشرك :قاؿ

  .تسألوا الناس شيئا
 ٖ.ناولو إياهفلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدىم فما يسأل أحدا ي  

                                              
 (.ٖ٘ٓٔ( ومسلم )ٜٙٗٔواه البخاري )ر  ٔ
 ( ، وصححو األلباين رٛتو ا.ٕ٘ٗٔ( ، وأبو داود )ٕٖٕٙرواه الًتمذي ) ٕ
 .(ٖٗٓٔرواه مسلم )ٖ 
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 ؟وُ ناوَلكَ ػػػأفال أمرتنا نُ  :أيب بكر الصديق رضي ا عنو ؛ أناخ ناقتو وأخذه ، فقالوا لوو١تا سقط خطاـ ناقة 
 ٕ.أمرين أف ال أسأؿ الناس شيئا رسوؿ ا  ٔػيبّْ إف حِ  :فقاؿ

الوجو السادس والثالثون: ومن األدلة على بطالن دعاء غير اهلل أن العبد كلما كان أكثر توحيدا وذاًل 
العبد كلما كاف أذؿ  وأعظم » :، قاؿ ابن تيمية رٛتػو ا تعاىل إليو كان أعز لو وأعظم لقدره هلل وافتقاراً 

، فأعظم ا٠تلق أعظمهم عبودية  ، وأما  أقرب إليو وأعز لو وأعظم لقدرهافتقارًا إليو وخضوعًا لو ؛ كاف 
تكن نظَته ، وأحسن إىل من احتج إىل من شئت تكن أسَته ، واستغِن عمن شئت »ا١تخلوؽ فكما قيل: 

 «.شئت تكن أمَته
فأعظم ما يكوف العبد قدرا وحرمة عند ا٠تلق إذا مل يػَحتج إليهم بوجو من الوجوه ، فإف أحسنت إليهم مع 

نقص قدرؾ  –ولو يف شربة ماء  –االستغناء عنهم كنت أعظم ما يكوف عندىم ، ومىت احتجت إليهم 
 ٖ«.حكمة ا ورٛتتو ليكوف الدين كلو  ، وال يُػشرؾ بو عندىم بقدر حاجتك إليهم ، وىذا من

، وصار  خضع قلبو لهموكل من عّلق قلبو با١تخلوقات أف ينصروه أو يرزقوه أو أف يهدوه ؛ » :وقاؿ أيضا
فيو من العبودية ٢تم بقدر ذلك ، وإف كاف يف الظاىر أمَتًا ٢تم مدبرًا ٢تم متصرفًا ّٔم ، فالعاقل ينظر إىل 

قائق ال إىل الظواىر ، فالرجل إذا تعلق قلبو بامرأة ولو كانت مباحة لو ؛ يبقى قلبو أسَتاً ٢تا ، تتحكَّم فيو اٟت
وتػػتصرؼ ٔتا تريد ، وىو يف الظاىر سيدىا ألنو زوجها ، ويف اٟتقيقة ىو أسَتىا و٦تلوكها ، السيما إذا درت 

، فإهنا حينئذ َٖتكَّم فيو ْتكم السيد القاىر الظامل يف بفقره إليها وعشقو ٢تا ، وأنو ال يعتاض عنها بغَتىا 
ر القلب أعظم من أسر البدن ، أس   فإنَّ عبده ا١تقهور الذي ال يستطيع ا٠تالص منو ، بل أعظم ، 

، فإف من اسُتعبد بدنو واسًُتؽ ال يبايل إذا كاف قلبو مسًتحيًا من  واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن
رقيقًا مستعبداً  –الذي ىو ا١تِلك  -بل ديكنو االحتياؿ يف ا٠تالص ، وأما إذا كاف القلب  ذلك مطمئنًا ،

 ٗ«.ُمػتيماً لغَت ا فهذا ىو الذؿ واألسر اض ، والعبودية ١تا استعبد القلب

                                              
 «.النهاية»انظر ىو ابوب. بكسر اٟتاء ب ػاٟتِ  ٔ
 حسن لغَته.«: ا١تسند»( ، وقاؿ ٤تققو ٔٔ/ٔرواه أٛتد ) ٕ
 (.ٜٖ/ٔ« )٣تموع الفتاوى»ٖ 
 (.ٙٛٔ - ٘ٛٔ/ٓٔ« )٣تموع الفتاوى»ٗ 
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إال بأف يكوف ا ىو مواله الذي ال  ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات»وقاؿ أيضا رٛتػو ا: 
حبو ويرضاه ، وال يكره إال ما ػعبد إال إياه ، وال يستعُت إال بو ، وال يتوكل إال عليو ، وال يفرح إال ٔتا يي

يبغضو الرب ويكرىو ، وال يوايل إال من وااله ا ، وال يعادي إال من عاداه ا ، وال حيب إال ا ، وال 
فكلما قوي إخالص دينو هلل كم لت عبوديتو يبغض شيئا إال  ، وال يعطػي إال  ، وال دينع إال  ، 

 ٔ«.بكماؿ عبوديتو  يربئو من الكرب والشرؾ، و  واستغناؤه عن المخلوقات

و٦تا تقدـ يتبُت أف عبادة غَت ا ال جيٍت منها فاعلها إال الذؿ يف الدنيا واآلخرة ، أما من أخلص العبادة  
تعاىل فإنو عزيز ، وذلك ألف ا تعاىل شرع دين اإلسالـ لُيخلص الناس من عبادة البشر إىل عبادة رب 

الرؽ ١تخلوقُت إىل الرؽ للخالق ، وىذه قمة العزة ، فمن دعى غَت ا فقد تذلل لو ومل يَػِعز ، مث  البشر ، ومن
ىلك يف اآلخرة بعدما يتربأ منو من كاف يعُبُده ، وأما من عبد ا فقد عزَّ نفسو عن الناس يف الدنيا ، و٧تا 

من  ٖتصل العزة يف الدارين ، وصدؽ ا إذ يقوؿ  يف اآلخرة مع الناجُت ، ففي إفراد ا ّتميع أنواع العبادة
كاف يريد العزة فللو العزة ٚتيعا

ٕ. 
ن العبد إذا أخلص الك فاية ، أي ك فاية اهلل لو ،وذلك أوفائدة أخرى تحصل من إخالص العبادة وىي 

، فكلما زادت  أليس ا بكاؼ عبدهكما قاؿ تعاىل الشرور واآلفات ،  العبادة هلل كفـاه اهلل ووقاه
أما الذي ينـزل حاجتو بمخلوق مثلو فإنو ال يزال محتاًجا فقيًرا معذبًا ال العبودية زادت الكفاية والوقاية ، 

العرب إذا نػزلوا واديًا أو مكانًا موحًشا استعاذوا بعظيم ذلك الوادي من اٞتن قد كانت ، و  يحصل لو مطلوبو
وأنو كاف رجاؿ من لك زادوىم خوفًا ورعبًا كما قاؿ تعاىل من أف تصيبهم الشرور ، فلما رأت اٞتن ذ
، وىذا من براىُت التوحيد ليكوف الدين كلو  ، وال يشرؾ  اإلنس يعوذوف برجاؿ من اٞتن فزادوىم رىقا

 معو أحد.

 : ومن أدلة بطالن دعاء غير اهلل اعتزال األنبياء لمن وقعوا في دعاء غير اهللوالثالثون السابعالوجو 
، فهذا إبراىيم قاؿ لقومو  ىذ الفعل ونكارتو بطالنذلك أقرب قريب للداللة على لولو كان الفاعل 

                                              
 (.ٜٛٔ/ٓٔ« )الفتاوى٣تموع »ٔ 
 .«اء البيافأضو »، وانظر ما قالو الشنقيطي رٛتو ا يف تفسَت اآلية الكردية يف كتابو  ٓٔسورة فاطر:  ٕ
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 وما تدعوف من دوف ا وأدعو ريب عسى أف ال أكوف بدعاء ريب شقياً وأعتزلكم  ،في ىذا تنبيو إىل ف
 .كر اعتزا٢تم أوالً ، مث عطف عليو باعتزاؿ معبوداهتمىم بذِ ءأنو بادَ 

 :ومن يرغب عن ملة إبراىيم إال من سفو نفسوقاؿ عماد الدين بن كثَت ، رٛتو ا ، يف معٌت قولو 
يقوؿ تبارؾ وتعاىل ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرؾ با ، ا١تخالف ١تلة إبراىيم ا٠تليل ، »

، وتربأ من   معو غيره ، وال أشرك بو طرفة عين فلم يدع  د توحيد ربو تبارؾ وتعاىل ، إماـ اٟتنفاء ، فإنو جرَّ 
إين  *يا قـو إين بريء ٦تا تشركوف كل معبود سواه ، وخالف يف ذلك قومو ، حىت تربأ من أبيو ، فقاؿ 

وإذ قاؿ إبراىيم ، وقاؿ تعاىل  وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا وما أنا من ا١تشركُت
وما كاف استغفار إبراىيم ، وقاؿ تعاىل  إال الذي فطرين فإنو سيهدين *تعبدوف ألبيو وقومو إنٍت براء ٦تا 

إف ، وقاؿ تعاىل  ألبيو إال عن موعدة وعدىا إياه فلما تبُت لو أنو عدو  تربأ منو إف إبراىيم ألواه حليم
 *اه إىل صراط مستقيم إبراىيم كاف أمة قانتا  حنيفا وما كاف من ا١تشركُت * شاكرا ألنعمو اجتباه وىد

ومن يرغب عن ملة ، و٢تذا وأمثالو قاؿ تعاىل  وآتيناه يف الدنيا حسنة وإنو يف اآلخرة ١تن الصاٟتُت
، أي ظلم نفسو بسفهو  إال من سفو نفسوو ، فيخالفها ويرغب عنها ، ػعن طريقتو ومنهج :إبراىيم

وسوء تدبَته ، بًتكو اٟتق إىل الضالؿ ، حيث خالف طريق من اصطُفي يف الدنيا للهداية والرشاد ، من 
إىل أف اٗتذه ا خليال ، وىو يف اآلخرة من الصاٟتُت السعداء ، فمن ترؾ طريقو ىذا ومسلكو  وِ ػػػػحداثة سنّْ 

إف كما قاؿ تعاىل   ؟أـ أي ظلم أكرب من ىذا ؟سفو أعظم من ىذاوملتو ، واتبع طريقة الضاللة والغي فأي 
 ٔ.. انتهى«الشرؾ لظلم عظيم

وقد قرف ا بُت اعتزاؿ ا١تشركُت ومعبوداهتم يف موضع آخر من القرآف يف سورة الكهف فقاؿ عن أصحاب 
تو ويهي  لكم من وإذ اعتزلتموىم وما يعبدوف إال ا فأووا إىل الكهف ينشر لكم ربكم من رٛتالكهف 

 ، وىذا ىو حقيقة التوحيد وعالمة اإلدياف الصادؽ. أمركم مرفقا
من دوف ا ، من اليت كانت  ىدععبد وتُ م ٚتيع األصناـ اليت كانت تُ ١تا فتح مكة حطّ  وىذا النيب ٤تمد 

 .يف جوؼ الكعبة وايطة ّٔا وغَتىا ، وتبعو على ىذا أئمة ا٢تدى

ادتو عبادة بــــــــه على نعمو ، وشكر اهلل ال يكون إال بعشكر  الـم نع م  أن من حق   :والثالثون الثامنالوجو 
حق ) :قاؿ بن جبل رضي ا عنو أف رسوؿ ا حديث معاذ ، ليس لو فيها شريك ، كما يف  خالصة

                                              
 . ٖٓٔ، سورة البقرة: آية « تفسَت القرآف العظيم» ٔ
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 وجحد نعمة اهللفمن عبد غَت ا فقد شكر غَت ا ، ،  ٔ(ا على العباد أف يعبدوه وال يشركوا بو شيئاً 
 .عليو

مثال للمشرؾ الذي يصرؼ العبادة إىل غَت ا بالعبد الذي يعمل  وقد ضرب نبػي ا حيِت بن زكريا 
ذكر عن حيِت بن زكريا أنو  أف النبػي رضي ا عنو ويؤدي الغلة إىل غَت سيده ، فعن اٟتارث األشعري 

أو ذىب ،  ٕإف مثل ذلك كمثل رجل اشًتى عبدا من خالص مالو بوِرؽ :بد غَت ا ٔتثاٍؿ فقاؿعَ  مّثل منْ 
؟ وإف ا خلقكم ورزقكم فأيكم يُسػره أف يكوف عبده كذلك فجعل يعمل ويؤدي غلتو إىل غَت سيده ،

 ٖ.فاعبدوه وال تشركوا بو شيئاً 

علو كفر ؛ أنو لما جحدت بعض والثالثون: ومما يدل على بطالن دعاء غير اهلل وأن ف   التاسعالوجو 
قاتلهم أبو بكر رضي اهلل عنو قتال ردة ، فكيف لو رأى  أحياء العرب فريضة الزكاة بعد وفاة النبي 

 ؟لغير اهلل –وىو الدعاء  –من يقول بجواز صرف لب العبادة وخالصها 
، وكفػر مػن كفػر مػن  ٗوكػاف أبػو بكػر رضػي ا عنػو ١تػا تػويف رسػوؿ ا  :عنػو قػاؿ فعن أيب ىريرة رضػي ا

ال إلػػٰو »: أمرت أف أقاتل الناس حىت يقولوا  وقد قاؿ رسوؿ ا تقاتل الناس فكيف  :العرب ، فقاؿ عمر
 ؟، فمن قا٢تا فقػد َعصم مٍت مالو ونفسو إال ْتقو وحسابو على ا «إال ا
وا ألقتلن من فرؽ بُت الصالة والزكاة ، فإف الزكاة حق ا١تاؿ ، وا لػو منعػوين عناقػا كػانوا يؤدوهنػا إىل  :فقاؿ

 .لقاتلتهم على منعها رسوؿ ا 
 ٘.فوا ما ىو إال أف شرح ا صدر أيب بكر رضي ا عنو ، فعرفت أنو اٟتق :قاؿ عمر رضي ا عنو

 
 

                                              
 (.ٖٓ( ، ومسلم )ٕٙ٘ٛرواه البخاري ) ٔ
 الفضة. يؽ ىالورِ  ٕ
( وقاؿ: حسن صحيح ، ورواه أبو يعلى يف ا١تسند ٖٕٙٛ( ، والًتمذي )ٖٓٔ/ٗ) «ا١تسند»( وأٛتد يف ٔٙٔٔرواه الطيالسي يف ا١تسند ) ٖ

، وصححو الشيخ  (حديث جيد رجالو ثقات)( ، وغَتىم ، وقاؿ الشيخ ابن باز رٛتو ا يف إجابة شفهية: ٖٖٕٙ( ، وابن حباف )ٔٚ٘ٔ)
  (.ٖٕٙٛ« )صحيح الًتمذي»ناصر الدين األلباين كما يف 

 ا١تسلمُت.على كاف خليفة و  أي: ٗ
 (.ٓٓٗٔ،  ٜٜٖٔ، )« صحيح البخاري» ٘
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 :رٛتو ا ٔعبد الوىاب و٢تذا قاؿ الشيخ ٤تمد بن
؛ فكيػف بعبػادة القبػور ، والػذبح للجػن ، ودعػاء األوليػاء  «ال إلػػٰو إال ا»الزكاة ِمن منِع حق  فإذا كاف منعُ »

 ٕ«!؟وغَتىم ٦تا ىو دين ا١تشركُت

 -: أن دعاء الميت والتوجو إليو أشد من مجرد اتخاذ قبور األنبياء مساجد ، وقد ثبت األربعونالوجو 
عندىا ويدعون ي ص لُّون أنو لعن الذين يتخذون قبور األنبياء مساجد ، أي  عن النبي  -بل استفاض 

؛ فالذي يقصدىا  ملعونافيها  هويدعو فيو هلل تعالى  يصل  اهلل تعالى ، فإذا كان من اتخذىا مسجدا ي  
وىذا من ، باللعنة  أحقُّ  لغير اهلل، ويخضع ويخشع فيها  لغير اهللويتضرع فيها فيها ليدعو غير اهلل 

 3.دالئل بطالن دعاء غير اهلل
أكثر من سيد يملكو ، ألن أوامر ونواىي للعبد ال يستقيم أن يكون  واألربعون: أنالحادي و الوجو 

، قاؿ تعاىل يستقيم أن يكون لو أكثر من إلـٰو يعبده  أالَّ فمن باب أولى عليو ، ستختلف السادة 
 شركاء متشاكسوف ورجال سلما لرجل ىل يستوياف مثالضرب ا مثال رجال فيو  أي ىل يستوي ،

آ٢تة مع ا اٗتذ فكذلك ال يستوي ا١تشرؾ الذي  ؟العبد الذي لو سيد واحد بالعبد الذي لو أكثر من سيد
 ؟فأين ىذا من ىذا،  تعاىلا وىو  اواحد اإلـٰهوا١تؤمن ا١تخلص الذي ال يعبد إال أخرى 

، أي اٟتمد  على إقامة اٟتجة على كل من أشرؾ  اٟتمد قاؿ نا جليا ػا١تثل ظاىرا بيّْ و١تا كاف ىذا 
بل أكثرىم ال يعلموف  ،وقعوا يف الشرؾعدـ العلم بسبب  :أي.ٗ 

                                              
ن إىل يومنا الشيخ ٤تمد من آّددين ١تا اندرس من معامل دين اإلسالـ يف شبو اٞتزيرة العربية يف القرف الثاين عشر ا٢تجري ، أحيا ا بو الدي ٔ

ىػ ، وكل من جاء بعده من  ٕٙٓٔىػ وتويف سنة  ٘ٔٔٔىذا ، ونفع بو ؤتؤلفاتو ، كالمو يف العقيدة مبثوث يف كتبو ، ولد الشيخ ٤تمد سنة 
 علماء اٞتزيرة العربية عياٌؿ عليو إىل يومنا ىذا.

عقيدة الشيخ ٤تمد بن »الرٛتٰػن البساـ ، وانظر لزاما كتاب للشيخ عبد ا بن عبد « علماء ٧تد خالؿ ٙتانية قروف»انظر ترٚتتو يف كتاب 
 للشيخ د. صاحل بن عبد ا العبود.« عبد الوىاب السلفية

٣تموعة »ولو ترٚتة حافلة بقلم حفيده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرٛتٰػن بن حسن بن ٤تمد بن عبد الوىػاب رٛتو ا ، وىي مثبتة يف 
 (.ٜٖٗ-ٕٖٚ/ٔ« )الدرر السنية يف األجوبة النجدية»( ، وكذا يف ٜٕٗ-ٖٛٚ/ٖ« )ةالرسائل وا١تسائل النجدي

 (.ٚٗ/ٕ« )الدرر السنية»انظر  ٕ
 ، بتصرؼ يسَت. ٙٙٗ، البن تيمية رٛتو ا ، ص « الرد على اإلخنائي»نقال من  ٖ
 . ٜٕبتصرؼ من تفسَت ابن كثَت لسورة الزمر ، اآلية  ٗ
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كو ، ـــواألربعون: أن اإلنسان ال يرضى على نفسو أن يشاركو أحد من عبيده فيما يمل الثانيالوجو 
أن يشاركو أحد من عبـيده فيما يستحقو من خالص حقو ، وىو عبادتو وحده ال  فكيف يرضى على اهلل

وا فضل بعضكم على بعض يف الرزؽ فما ، وقاؿ تعاىل  أال  الدين ا٠تالصقاؿ تعاىل  شريك لو؟
ىل ، وقاؿ تعاىل  الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أدياهنم فهم فيو سواء أفبنعمة ا جيحدوف

 .لكم ٦تا ملكت أديانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيو سواء
 :قاؿ ابن القيم رٛتو ا

ؾ بينو وبينو فيو ، وال سيما إذا كاف الذي جعل العبد حق الرب لغَته ، أو ُيشرّْ ن أقبح الظلم أف يعطي فمِ »
أنفسكم ىل لكم ٦تا ملكت ضرب لكم مثاًل من شريكو يف حقو ىو عبده و٦تلوكو ، كما قاؿ تعاىل 

أديانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيو سواٌء ٗتافوهنم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل اآليات لقـو 
، أي إذا كاف أحدكم يأنف أف يكوف ٦تلوكو شريكو يف رزقو ، فكيف ٕتعلوف يل من عبيدي شركاء  يعقلوف

 لغَتي ، وال تصلح لسواي؟فيما أنا منفرد بو ، وىو اإللٰػهية اليت ال تنبغي 
مٍت حق تعظيمي ، وال أفردين ٔتا أنا منفرد بو وحدي دوف فمن زعم ذلك فما قَدرين حق قدري ، وال عظَّ 

 خلقي.
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا لو إف الذين ا حق قدره َمن عَبد معو غَته ، كما قاؿ تعاىل  رَ فما قَػدَ 

بابا ولو اجتمعوا لو وإف يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذوه منو ضعف تدعوف من دوف ا لن خيلقوا ذ
الطالب وا١تطلوب * ما قدروا ا حق قدره إف ا لقوي عزيز

ٔ».ٕ 
 :مث قاؿ

ر الذي ألجلو كاف الشرؾ أكػرب الكبػائر عنػد ا ، وأنػو ال يغفػر بغػَت التوبػة منػو ، فهذه إشارة لطيفة إىل السّْ »
وأنو يوجب ا٠تلود يف العذاب ، وأنو ليس ٖترديو وقبحػو ٔتجػرد النهػي عنػو ، بػل يسػتحيل علػى ا سػبحانو أف 

، وكيػػف ُيظػػن يشػػرع لعبػػاده عبػػادة إلػػػٰو غػػَته ، كمػػا يسػػتحيل عليػػو مػػا ينػػاقض أوصػػاؼ كمالػػو ونعػػوت جاللػػو 

                                              
 . ٗٚورة اٟتج: س ٔ
 يف تفسَت اآلية ا١تتقدمة. «واء البيافأض»، وانظر ما قالو الشنقيطي رٛتو ا يف ، بتصرؼ يسَت  ٖٕٔ – ٕٕٔ، ص « الدواءالداء و » ٕ
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و ، تعاىل ا عن ذلك منفرد بالربوبية واإللٰػهية والعظمة واٞتالؿ أف يأذف يف مشاركتو يف ذلك ، أو يرضى بػبال
 ٔ.«علوا كبَتا

ميع العبادات ، السيما الدعاء ، وإذا ـح إال بإفراد اهلل بجوب ال تصل  ـــــأن القل واألربعون: الثالثالوجو 
جامع العلـو »رٛتو ا يف  ٕاٟتنبلي ، قاؿ ابن رجب ه ذلكفوق الحد الشرعي ضرَّ تعلق بغير اهلل وأحبو 

 :ٖ«واٟتكم
حبتو وخشػػيتو ومهابتػػػو ورجػػػاؤه والتوكػػػل عليػػػو ، ػال صػػالح للقلػػػوب حػػػىت تسػػػتقر فيهػػا معرفػػػة ا وعظمتػػػو ومػػػ»

، فػال صػالح للقلػوب حػىت  «ال إلــٰو إال اهلل»وىذا ىو حقيقة التوحيد ، وىو معنى قول و٘تتل  من ذلك ، 
ال شػػريك لػو ، ولػػو كػاف يف السػػماوات واألرض  وحــدهوتعرفػػو وٖتبػو وٗتشػػاه ىػو ا  وُ هُ ػيكػوف إلػٰػهها الػػذي تألػ

لػػػػو كػػػػاف فيهمػػػػا آ٢تػػػػػة إال ا إلػػػػػٰو يؤلَّػػػػػو سػػػػوى ا لفسػػػػدت بػػػػػذلك السػػػػماوات واألرض ، كمػػػػا قػػػػاؿ تعػػػػػاىل 
،  كلهـــا هلل، فُعػػػػِلم بػػػذلك أنػػػو ال صػػػالح للعػػػامل العلػػػوي والسػػػفلي معػػػاً حػػػىت تكػػػوف حركػػػات أىلهػػػا لفسػػدتا

وحركػػات اٞتسػػد تابعػػة ٟتركػػات القلػػب وإرادتػػو ، فػػإف كانػػت حركتػػو وإرادتػػو  وحػػده ؛ فقػػد صػػلح وصػػَلحت 
ات اٞتسػػػد حركػػػات اٞتسػػػد كلهػػػا ، وإف كانػػػت حركػػػة القلػػػب وإراداتػػػو لغػػػَت ا تعػػػاىل ؛ فسػػػد وفسػػػدت حركػػػ

 .«ْتسب فساد حركة القلب
تعلُّػػػق العبػػد ٔتػػا سػػوى ا تعػػاىل مضػػرٌة عليػػو إذا أخػػذ منػػو فػػوؽ القػػدر الزائػػد علػػى » :وقػػاؿ ابػػن القػػيم رٛتػػو ا

حاجتو ، غَت مستعُت بو على طاعػة ا ، فػإذا نػاؿ مػن الطعػاـ والشػراب والنكػاح واللبػاس فػوؽ حاجتػو ضػره 
حبتو ػما أحب فال بد أف ُيسلَػبَػو ويفارقو ، فإف أحبو لغَت ا فالبد أف تضره مػ ذلك ، ولو أحب ما سوى ا

                                              
، ص « السيف ا١تسلوؿ على عابد الرسوؿ»يف رٛتو ا ، وبنحوه قاؿ الشيخ عبد الرٛتٰػن بن قاسم  ٜٕٔ – ٕٚٔ، ص « الداء والدواء» ٔ

ٖٖ – ٖٗ . 
مػن علمػاء الشػاـ األفػذاذ ، عػاش يف القػرف ا١تعػروؼ بػابن رجػب اٟتنبلػي ، البغدادي مث الدمشقي بن أٛتد عبد الرٛتٰػن زين الدين أبو الفرج ، ىو  ٕ

ا١تػػذىب ز يف اٟتػػديث والفقػػو فصػػار مػػن ، مػػنهم ابػػن القػػيم وابػػن عبػػد ا٢تػػادي رٛتهمػا ا ، بػػرَّ شػيخا شػػيوخو أربعػػُت  ةالثػامن ا٢تجػػري ، بلػػ  عػػد
جػػامع العلػػـو »و «شػػرح علػػل الًتمػػذي»و  «القواعػػد الفقهيػػة»، و  «فػػتح البػػاري شػػرح صػػحيح البخػػاري»،  لػػو مؤلفػػات عديػػدة أبرزىػػا ٟتنبلػػيا

ٚتػػع بعػػض البػػاحثُت رسػػائلو ا١تتفرقػػة يف ٣تمػػوع يقػػع يف ٜتسػػة ٣تلػػدات ، ونشػػرهتا دار الفػػاروؽ اٟتديثػػة  .«ذيػػل طبقػػات اٟتنابلػػة»، و « واٟتكػػم
ىػػ  ٜ٘ٚتويف ابػن رجػب رٛتػو ا يف دمشػق سػنة  .«شذرات الذىب»وابن العماد يف « إنباء الغمر»رٛتو ا يف كتابو  حجرترجم لو ابن ٔتصر. 

. 

 شرح اٟتديث السادس. ٖ
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والػػذين ب ٔتحبوبػػو إمػػا يف الػدنيا وإمػػا يف اآلخػػرة ، والغالػػب أنػو يعػػذب بػػو يف الػدارين ، قػػاؿ ا تعػػاىل عذَّ ػػػػويُ 
يػػػـو حيمػػػى عليهػػػا يف نػػػار جهػػػنم  *يكنػػػػزوف الػػػذىب والفضػػػة وال ينفقوهنػػػا يف سػػػبيل ا فبشػػػرىم بعػػػذاب ألػػػيم 

فتكوى ّٔا جباىهم وجنؤّم وظهورىم ىذا ما كنػزمت ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنػزوف
فػال ، وقػاؿ تعػاىل  ٔ
كافروفتعجبك أموا٢تم وال أوالدىم إمنا يريد ا ليعذّٔم ّٔا يف اٟتياة الدنيا وتزىق أنفسهم وىم  

ٕ».ٖ 

وال ه بطالن دعاء المخلوقين ىو أن فاعلي ذلك ليسوا واثقين الوجو الرابع واألربعون: ومن وجو 
ون ون ميتاً ، وتارًة يدع  ما يفعلونو وال ثابتين عليو ، فتراىم يتنقلون بين معبوداتهم ، فتارًة يدع  مطمئنين ل
وا ساداهتم وف غَت ا يف الرخاء وإذا أتػػت الشدة أخلصوا الدعاء  وحده ونسُ ، وآخروف يدعُ  ميتًا آخر

فإذا ركبوا يف الفلك دعوا ا ٥تلصُت لو ومن كانوا يعبدوهنم ، كحاؿ ا١تشركُت األولُت الذين قاؿ ا فيهم 
 .الدين فلما ٧تاىم إىل الرب إذا ىم يشركوف

ومع شعور ىؤالء ّٔذه ا١تخادعة النفسية إال أهنم ماضوف يف دعاء غَت ا ، بسبب التقليد وشدة اٟتاجة 
طر إذا كاف ضعيف اإلدياف أو عدديو ؛ فإنو ال يفكر إال يف قضاء ػف التعلق با العظيم ، مث إف ا١تضوضع

 حاجتو بأي وسيلة ، شرعية كانت أو شركية!
الذي يفرد ا بالعبادة بينما ،  عبادهتابطالف من براىُت  بينهاوىذا التنقل بُت ا١تعبودات واالضطراب 

حمد  أف ػال يقع يف شيء من ذلك ، بل ىو مطمئن ١تا يفعل ، إف أجاب ا دعاءه فال دائماوالدعاء 
ل لو ما أراده ، وإف مل حيصل عّوضو ا يف اآلخرة ، أو دفع عنو من السوء يف الدنيا ، كما قاؿ النيب ػحص
  :«إما أف  :دى ثالثما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة رحم إال أعطاه ا ّٔا إح

 ما أف يصرؼ عنو من السوء مثلها.خرىا لو يف اآلخرة ، وإتُعجل لو دعوتو ، وإما أف يدَّ 
 .رػػكثِ ػػػػإذا نُ  :قالوا
 ٗ.«ا أكثر :قاؿ

 .إىل التوحيدفاٟتمد  على نعمة ا٢تداية 

                                              
 . ٖ٘ – ٖٗسورة التوبة:  ٔ
 . ٘٘سورة التوبة:  ٕ
 . ٗ٘، ص « إغاثة اللهفاف» ٖ
 إسناده جيد.«: ١تسندا»ققو ( ، عن أبػي سعيد ا٠تدري رضي ا عنو ، وقاؿ ٤تٓٔٚ« )األدب ا١تفرد»( ، والبخاري يف ٛٔ/ٖرواه أٛتد )ٗ 
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مسكم الضر يف البحر ضل  قاؿ الشيخ ٤تمد األمُت ا١تختار الشنقيطي رٛتو ا يف تفسَت قولو تعاىل ﴿وإذا
 :ٔمن تدعوف إال إياه﴾ اآليات

بُّت جل وعال يف ىذه اآليات الكردية أف الكفار إذا مسهم الضر يف البحر ، أي اشتدت عليهم الريح 
غاب عن  :فَغِشيتهم أمواج البحر كأهنا اٞتباؿ ، وظنوا أهنم ال خالص ٢تم من ذلك ؛ ضل عنهم ؛ أي

الوقت كل ما كانوا يعبدوف من دوف ا جل وعال ، فال يدعوف يف ذلك الوقت  أذىاهنم وخواِطرىم يف ذلك
إال ا جل وَعال وحده , لِعلمهم أنو ال يُنقذ من ذلك الكرب وغَته من الكروب إال ىو وحده جل وعال ، 

ا وفرّج فَأخلصوا العبادة والدعاء لو وحده يف ذلك اٟتُت الذي أحاط ّٔم فيو َىوؿ البحر , فإذا ٧تاىم 
عنهم ووصلوا إىل الرب رجعوا إىل ما كانوا عليو من الكفر كما قاؿ تعاىل ﴿فلما ٧تاكم إىل الرب أعرضتم وكاف 

 اإلنساف كفورًا﴾.
 وىذا ا١تعٌت ا١تذكور يف ىذه اآلية الكردية أوضحو ا جل وعال يف آيات كثَتة ...

بصدِده سخافة عقوؿ الكفار وأهنم إذا وصلوا إىل الرب مث إّف ا جل وعال بُّت يف ىذا ا١توضع الذي ٨تن 
ونػَجوا من ىوؿ البحر رجعوا إىل كفرىم آمنُت عذاب ا مع أنو قادر على إىالكهم بعد وصو٢تم إىل الرب 
بأف خيسف ّٔم جانب الرب الذي يلي البحر فتْبتلعهم األرض أو ُيرسل عليهم حجارة من السماء فتهلكهم ، 

أخرى يف البحر فُتغرقهم أمواجو ا١تتالطمة ، كما قاؿ ىنا منِكرًا عليهم أمنهم وكفرىم بعد  أو يُعيدىم مرة
وصوؿ الرب ﴿أفأمنتم أف خيسف بكم جانب الرب أو يرسل عليكم حاصبًا﴾ ، وىو ا١تطر أو الريح اللذين 

فيغرقكم ٔتا كفرمت﴾ ، فيهما اٟتجارة ، ﴿أـ أمنتم أف يعيدكم فيو تارًة أخرى فَتسل عليكم قاصفًا من الريح 
 أي بسبب كفركم. انتهى.

الوجو الخامس واألربعون: أن محبة العابد لمعبوده الذي يعبده من دون اهلل ليست إال محبة مؤقتة ، 
ندثار ، أما إلى الفناء واال عان ما تـنقطع إذا انتقل إلى معبودات أخرى ، أو تعرضت تلك اآللهةر  س  

عند الكروب وبعدىا ، وىذا من براىُت تقوى ٤تبتو وتعلقو با إف ، بل  دائماالعابد هلل وحده فيحب اهلل 
 .، لتكوف العبادة خالصة  دوما التوحيد

                                              
 . ٜٙ - ٚٙسورة اإلسراء:  ٔ
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 زال الغيث وكشف العذاب ال تحصل إال بدعاء اهللاألمور العظيمة كإن الوجو السادس واألربعون: أن
أغير اهلل تدعون إن كنتم أو أتػػتكم الساعة بغتة قل أرأيتكم إف أتاكم عذاب ا ، قاؿ ا تعاىل  وحده

دعاء غَت ا من  أما،  بل إياه تدعوف فيكشف ما تدعوف إليو إف شاء وتػنسوف ما تشركوف *صادقين 
أصحاب القبور وغَتىم فإنو ال ٖتصل بو إال األمور اٟتقَتة اليت تقـو ّٔا اٞتن والشياطُت ، اليت تستمع لدعاء 
ذلك الداعي عند القرب فتجيبو وٗتاطبو لتغويو ، ليظن ذلك الداعي أف صاحب القرب نفسو ىو الذي أجاب 

 .هدعاءه ، أو أنو توسط لو عند ا ليجيب دعاء
، كما حصل لزكريا عليو السالـ ١تا دعا ا هلل وحده  قام بو مضطر دعاء  بل رٔتا خرؽ ا العادات بسبب 

 .أف يرزقو الولد ، وكاف زكريا كبػَتاً وامرأتو عاقراً ال تلد ، فاستجاب ا دعاءه
ز جهَّ رضي ا عنو عمر بن ا٠تطاب أف رضي ا عنو عن أنس بن مالك  ٔ«دالئل النبوة»وروى البيهقي يف 

بن اٟتضرمي رضي ا عنو ، فلما كانوا ببعض الطريق أصأّم حر شديد ، اجيشا واستعمل عليو العالء 
عاب ، فلما والشّْ  ٕردُ ػوا حىت امتألت الغُ قُ دت دوأّم ، فدعا ا بالسقيا ، فثارت سحابة وسُ هِ دوا وجَ هِ فجَ 

يا ، يا عظيم ،  )يا عليُّ  :وقف على ا٠تليج وقاؿ -جا يف البحر إىل جزيرة وقد جاوزوا خلي -أتوا عدوىم 
فأجزنا ما يبل ا١تاء حوافر دوابنا ، فأصبنا العدو  :)أجيزوا باسم ا( ، قاؿ أنس :، يا كرمي( ، مث قاؿحليم 
 .يبل ا١تاء حوافر دوابناخليج فقاؿ مثل مقالتو ، فأجزنا ما ػتلنا وأسرنا وسبينا ، مث أتينا الػػ، فقَ  ِٖغيلة

كوف األمور العظيمة وا٠توارؽ والكرامات ال   ة على استحقاؽ ا وحده للدعاءاٟتاصل أف من الرباىُت الدالف
 .ال شريك لوٖتصل إال بدعاء ا وحده 

الوجو السابع واألربعون: أن الذين يدعون أصحاب القبور إنما ي ستجاب لهم في النادر ، والغالب 
٢تم نادرا  استجابعتبار أف الذي أجاب دعاءىم ىو ا وحده ، وإمنا اال عُتب ألخذامع ،  اإلجابةتخلف 

و أوؿ مرة ، وا خَت ئ٢تم على إعراضهم عن دعا جزاءً  ليتمادوا يف الضالؿواستدراجا ٢تم ، ، مكرا ّٔم 

                                              
 (.ٕ٘/ٙ« )قدـو ضماـ بن ثعلبة»باب  ٔ
 الغُػُدر ٚتع غدير. ٕ
 «.النهاية»أي ِخػفية. انظر  ٖ
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تدرجهم من حيث ال نس﴿س، وقاؿ تعاىل  ٔ﴿وديكروف وديكر ا وا خَت ا١تاكرين﴾، قاؿ تعاىل ا١تاكرين 
 .ٕيعلموف * وأملي ٢تم إف كيدي متُت﴾

وأما ا١توحدوف الذين يدعوف ا وحده فإنو يستجاب للواحد بعد الواحد ، وال تكاد تسقط دعوة واحد 
 .منهم إال ١تانع ، وىذا من براىُت التوحيد أيضا ، لتكوف عبادة الدعاء خالصة 

اد ما يفعلو عبَّ واألربعون: ومن أدلة بطالن دعاء غير اهلل ؛ إنكار واستغراب بعض الكفار ل  الوجو الثامن 
 :بن قاسم رٛتو ا الرٛتٰػن، قاؿ الشيخ عبد  ها والتقرب لهائالقبور عندىا من دعا

 :قولوفعي اإلسالـ ما يُفعل عند تلك ا١تشاىد ، ويوقد كاف كثَت من اليهود والنصارى يعيبوف على من يدَّ »
بل اليهود  -اصة ػخػإف كاف نبيكم أمركم ّٔذا فليس بنيب ، وإف كاف هناكم عنو فقد عصيتموه ، والعامة وال

إمنا بُعث باألمر بعبادة ا وحده ، والنهي عن عبادة ما سواه ،  يعلموف أف ٤تمد  -والنصارى وا١تشركوف 
 ٗ.«ٖوتكفَته

الذين وصفوا انتشار قصد القبور  المستشرقينوىو من ا١تؤرخُت  «لوثروب ستودارد»وقاؿ الكاتب األمريكي 
والسفر إليها يف القرف الثامن عشر ا١تيالدي يف العامل اإلسالمي ، قاؿ وىو يصف العامل اإلسالمي من 

  :الناحية السياسية واالجتماعية
من ا٠ترافات  ٘افػالرسالة ِسجْ  يتو غاشية سوداء ، فأُلبست الوحدانية اليت علَّمها صاحبشِ وأما الدين فقد غَ »

، وكثر عدد األدعياء اٞتهالء وطوائف الفقراء أرباب الصلوات ت ا١تساجد من وقشور الصوفية ، وخلَ 
ويومهوف وا١تساكُت ، خيرجوف من مكاف إىل مكاف ، حيملوف يف أعناقهم التمائم والتعاويذ والسبحات ، 

نون للناس التماس الشفاعة من ـزي  ــوي  يف اٟتج إىل قبور األولياء ،  مبوهنرغّْ ويُ الناس بالباطل والشبهات ، 
وانتشرت ، وغابت عن الناس فضائل القرآف ، فصار ُيشرب ا٠تمر واألفيوف يف كل مكاف ،  دفناء القبور

تر الحرمات على غير خشية وال استحياء ،  ل المسلمون وعلى الجملة فقد ب د  الرذائل ، وى ت كت س 

                                              
 . ٖٓسورة األنفاؿ:  ٔ
 . ٖٛٔ - ٕٛٔسورة األعراؼ:  ٕ
 أي تكفَت العابد ١تا سوى ا. ٖ
 . ٔٔص ، « السيف ا١تسلوؿ على عابد الرسوؿ» ٗ
 «.ا١تعجم الوسيط»ِسجفا أي سًتا وغاشية. انظر  ٘
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، وىبطوا مهبطا بعيد القرار ، فلو عاد صاحب الرسالة إىل األرض يف ذلك العصر ورأى ما   المسلمينغير 
كما ي لعن المرتدون وعبدة ب وأطلق اللعنة على من استحقها من ا١تسلمُت ، دىى اإلسالـ ؛ لغضِ كاف يَ 

 ٔ.«األوثان
أهنم يعيبوف على ا١تسلمُت ما ن اليهود وقاؿ الشيخ عبد ا أبابطُت رٛتو ا: فقد ٝتعنا من غَت واحد م

، يقولوف: إـ كاف نبيكم أمركم ّٔذا فليس بنيب ، وإف كاف هناكم عنو فقد  ٕيُفعل عند ىذه ا١تشاىد
 .عصيتموه

 فيا سبحاف ا ، ما أعجب ىذا!
، اليهود ينكروف ىذه األمور الشركية ويقولوف: )ال يأِت ّٔا نيب( ، وكثَت من علماء ىذا الزماف يُػَجوّْزوف ذلك 

 ٖويوردوف الشبو الباطلة عليو ، وينكروف على من أنكره. اىػ.

يء من أثر ستعظيم القبور واألضرحة فو خلَّ ومن وجوه بطالن دعاء غير اهلل ما  الوجو التاسع واألربعون:
 أنشأكم منىو اليت أمر ا ّٔا يف قولو و ، عمارة األرض بفي أمور مهمة تتعلق اإلسالمية على األمة 

ىو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقو وإليو ، وقولو  األرض واستعمركم فيها
 .النشور
تشر فيها التعلق ػػػجتمعات اليت ينػيف بعض ا١تيف تعلم العلـو الطبية قد قلت أف رغبة الناس ىذا الوجو وبياف 

يَروف الطب اٟتقيقي ىو االستشفاء على يد ا١توتى بالتقرب ٢تم ٔتا ىو من خصائص صاروا بغَت ا ، ألهنم 
 ظو ا: ويف ىذا يقوؿ الباحث علي الزىراين حفدعائهم والذبح ٢تم والنذر و٨تو ذلك ، با تعاىل ، 

، عليها ، وصرفوا جهودىم وأموا٢تم وىكذا انصرؼ الناس إىل خدمة األموات بإعمار أضرحتهم وبناء القباب
وكاف ذلك على حساب االىتماـ ٓتدمة األحياء بالًتبية والتعليم ، وتوفَت وسائل العيش الكرمي ٢تم ، وتقوية 

 ٗر.األمة اليت كاف أعداؤىا يف ا٠تارج يًتبصوف ّٔا الدوائ

                                              
 ( ، باختصار يسَت.ٕٓٙ – ٜٕ٘/ٔ، )« حاضر العامل اإلسالمي» ٔ
 .ا٠تضوع ٢تا ودعائها والنذر ٢تا وتقبيل أركاهناي ما يُفعل عندىا من ألواف التوجو لغَت ا ، من أ ٕ
 .الدماـ -لناشر: دار ابن اٞتوزي ا،  ٓٗص ، « ، والرد على آّادؿ عن ا١تشركُت النتصار ٟتزب ا ا١توحدينا» ٖ
 «.دمعة على التوحيد»من  ٘ٛص ، نقال من  ٖٓٔ، ص « اال٨ترافات العقدية» ٗ
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، العسكري الصلييب الغزو  ٢تيمنةىذا اال٨تراؼ العقدي ا٠تطَت الناس يف القرف ا٢تجري ا١تاضي  ىيَّأبل قد 
١تا اإل٧تليز أف  –مثال  –، ومن ذلك  ، فوَكلهم ا إليهمٟتفظ بالِدىم وتى ا١تألف أىل البلد اعتمدوا على 

الناس وصرؼ األنظار عن مزاٛتتهم أو حىت اإلنكار يف ٗتدير مشاعر القبوري دور الفكر الصويف أدركوا 
عليهم باسم التوكل واإلدياف بالقَدر والزىد وترؾ مباىج اٟتياة واالنصراؼ عن الدنيا ؛ اجتهدوا يف دعم 

ضوعي للمحتل األجنيب ٓتلفيات قَدرية نوعي خُ وقف خُ الفكر القبوري ليطرحوا ا١تسلمُت أرضا ، ويستبشروا ٔت
و٢تذا حرصت سلطات االحتالؿ يف مصر وغَتىا على إطالؽ يد الطرؽ الصوفية يف ، " يةإتكالية استسالم

٦تارسة أنشطتها ، وقد ساعد على ذلك سيطرة سلطات االحتالؿ على وزارة الداخلية ، ٦تا مكنها بالتايل 
ل خدمات من السيطرة على تلك الطرؽ ومعرفة ٖتركاهتا وأساليبها وتوجيهها إىل الوجهة اليت تضمن للمحت

فما كاف من سلطات االحتالؿ إال أف احتضنت الطرؽ الصوفية يف البالد اليت بسطت سلطاهنا أكثر ، 
 .، فسُهلت السيطرة عليها ٔعليها"

ا١تسألة »عند الفرنسيُت ما ذكره مصطفى كامل بطل الوطنية ا١تصرية يف كتابو أيضا ومن أمثلة ذلك 
  :، فقد ذكر قصة غريبة ، قاؿ«الشرقية

أف رجاًل فرنسيًا دخل يف اإلسالـ وٝتى نفسو  :ومن األمور ا١تشهورة عن احتالؿ فرنسا للقَتواف يف تونس
سيد أٛتد ا٢تادي ، واجتهد يف ٖتصيل الشريعة حىت وصل إىل درجة عالية ، وُعُت إمامًا ١تسجد كبَت يف 

دفاع عنها ، وجاءوا يسألونو أف يستشَت القَتواف ، فلما اقًتب اٞتنود الفرنساويوف من ا١تدينة استعد أىلها لل
٢تم ضريح شيخ يف ا١تسجد يعتقدوف فيو ، فدخل )سيد أٛتد( الضريح ، مث خرج مهوّْاًل ٔتا سينا٢تم من 

القـو البسطاء  فاتبعإف الشيخ ينصحكم بالتسليم ، ألف وقوع البالد صار ٤تتمًا ،  :ا١تصائب ، وقاؿ ٢تم
أكتوبر سنة  ٕٙقَتواف أقل دفاع ، بل دخلها الفرنساويوف آمنُت يف قولو ، ومل يدافعوا عن مدينة ال

 ٕ.ـٔٛٛٔ
 :وقاؿ الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي حفظو ا

                                              
 . ٕ٘ٓ، ص « دمعة على التوحيد»كتاب ، لعبد العزيز مصطفى ، نقال من  « سيف السياسة بُت نصرة اٟتق ومظاىرة الباطل»من مقاؿ  ٔ
 ٚٚص كما يف « أفيوف الشعوب اإلسالمية ، النتائج واآلثار»، نقال من مقاؿ  ٕٔٔ، ٤تمد فهر شقفو ، ص « التصوؼ بُت اٟتق وا٠تلق» ٕ

 «.لتوحيددمعة على ا»من  ٛٚ -
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وقد سعى النصارى الصليبيوف يف القرف ا١تاضي يف نشر ىذه ا٠ترافات ، وصرفوا الناس عن دينهم إىل الوثنية ، 
 .، بتزيُت ما يفعلونو عند القبوروعما جيب عليهم ٕتاه أولئك ا١تستعمرين 

حىت إف بعض اٞتزائريُت أخربين أف الفرنسيُت ١تا استولوا على اٞتزائر كانوا يعمدوف إىل بعض ا١تشاىد 
واألضرحة اليت يُنسب أصحأّا إىل الصالح ، فيجمعوف الناس ٢تا مث يوجهوف ا١تدفع إليها ، مظهرين ٢تم أهنم 

، مث يطلقوف عليو ، فيدوي صوت ا١تدفع ،  -مكرا  -لؤه بارودا دوف ذخَتة يريدوف إصابتو وتدمَته ، وقد م
 حىت خياؿ اٟتاضروف أنو قد أصابو ، مث ينظروف فإذا ىو باؽ مكانو ،فيزيد تعلقهم بو واعتقادىم فيو!

ىػ( يف فتوى لو يف النهي عن زخرفة القبور ٘ٓٗٔ وذكر الشيخ أٛتد بن حسن الباقوري ا١تصري األزىري )ت
 احدثو عن بعض أساليب االستعمار يف آسيا ، فكاف ٦ت اجد عليها أف أحد كبار الشرقيُتبناء القباب وا١تسو 

ذكره لو أف ا١تستعمرين كانوا يضطروف إىل ٖتويل القوافل اآلتية من ا٢تند إىل بغداد عرب تلك ا١تنطقة الواسعة 
 صرؼ القوافل عن إتاىها األوؿ إىل إىل إتاه جديد ٢تم فيو حاجة وغاية ، فكانوا يسعوف جاىدين يف

االٕتاه اٞتديد ، فال يستطيعوف ذلك ، حىت اىتدوا إىل حيلة جعلت تلك القوافل تغَت إتاىها إىل وجهتهم 
ا١ترادة ، فأقاموا عدة أضرحة وقباب على مسافات متقاربة يف ذلك الطريق ا١تراد سلوكو ، مث أشاعوا الشائعات 

ء صاٟتُت ، وأنو قد شوىد من كراماهتم كذا وكذا ، فانتشرت اإلشاعات يف اآلفاؽ أف يف تلك األضرحة أوليا
 ، وذاعت األخبار يف كلّْ مصٍر وعراٍؽ ، فصارت تلك الطرؽ عامرة مأىولة!

 – ٛٗٔ، ص  «ٖتذير الساجد»يف كما وعزاىا إىل الباقوري  رٛتو ا ، الشيخ األلباين وقد ذكر ىذه القصة 
ٜٔٗ .ٔ 

،  فكانوا ُيضفوف الشرعية على وجودىملئك الدراويش برد اٞتميل ألولئك اتلُت الغزاة ، وقد قاـ أو 
للناس بقاءىم ، ووصل األمر إىل أف بعض مشايخ الصوفية يف مصر قاموا ّتمع توقيعات أثناء ثورة  اسوّْغو ػػيُ ل

 ٕ.٤تمد إبراىيم اٞتمل :ـ تطالب ببقاء اإل٧تليز يف مصر! وكاف من ىؤالء شيخ الطريقة )السمانية( ٜٜٔٔ
سلمُت ، وتعطيل عمارة لتسلط األعداء على ا١تفاٟتاصل أف تعظيم القبور واألضرحة قد كاف سببا رئيسا 

 األرض باإلسالـ ٔتا يزيد عن قرف ، وا ا١تستعاف.

                                              
 . ٜٖٖ – ٖٖٚ، ص « ٣تانبة أىل الثبور ، ا١تصلُت يف ا١تشاىد وعند القبور» ٔ
 . ٕ٘ٓ - ٕٗٓ، ص « دمعة على التوحيد»، لعبد العزيز مصطفى ، نقال من « سيف السياسة بُت نصرة اٟتق ومظاىرة الباطل»من مقاؿ  ٕ
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موضوعة بهات حديثية ، كأحاديث ضعيفة أو ـــالوجو الخمسون: أن عمدة من يدعون غير اهلل إما ش
ال  وىذه كلهاعية ، أو قصص أو حكايات أو منامات ، ـــــمكذوبة ، أو شبهات عقلية ، أو تجارب وض

 :، قاؿ ابن تيمية رٛتو ا أصولو في والفي فروع الدين ال  اي عتمد عليه
مدهتم إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة ، أو منقوالت ، أشباه ا١تشركُت النصارى ، فعُ  الػضُّالؿوأما أولئك »
ؽ عن دَّ صَ منو ، إذ ىي نقل غَت مُ  كوف كذبًا عليو ، وإمػا أف يكوف غلطًان ال يػُحتج بقولو ، إما أف يعمَّ 

فوا الكلم عن مواضعو ، و٘تسكوا ٔتتشأّو ، قائل غَت معصـو ، وإف اعتصموا بشيء ٦تا ثبت عن الرسوؿ حرَّ 
 ٔ.«وتركوا ٤تكمو ، كما يفعل النصارى

تعينوا )إذا ٖتَتمت يف األمور فاس :؛ حديث ومن األحاديث ا١تكذوبة على النيب  :قاؿ مقيده عفا ا عنو
 .، اٟتديث الثالث« األربعُت»وقد أورده ابن كماؿ الباشا يف كتابو بأىل القبور( ، 

 .تكم األمور فعليكم بأىل القبورإذا أعي :ويروى بلفظ
 .فاستعينوا بأىل القبور :بلفظويروى أيضا 

بإٚتاع العارفُت  ىذا اٟتديث كذب مفًتى على النيب »: ٕ«التوسل والوسيلة»قاؿ ابن تيمية كما يف 
 .اىػ .«، وال يوجد يف شيء من كتب اٟتديث ا١تعتمدة ْتديثو ، مل يروه أحد من العلماء بذلك

وقد حكم فإنو باطل ال أصل لو ، )لو أحسن أحدكم ظنو ْتجر لنفعو ا بو( ، وكذا حديث: قلت: 
بعُض الكذابُت:  الذي يرويو وقاؿ يف موطن آخر: واٟتديث،  ٖ«٣تموع الفتاوى»بن تيمية كما يف بوضعو ا

باتفاِؽ أىِل العلم ، وإمنا ىذا من قوِؿ ُعبَّاِد  )لو أحسَن أحدُكم ظَنَّو ْتجٍر لَنَفَعو ا بو( َكِذب ُمفًتى
ْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اللَّوِ  األصناـ الذين حُيِسنوف ظنَّهم أَنْػُتْم َحَصُب َجَهنََّم  باٟتجارِة وقاؿ تعاىل ٢تم ﴿ِإنَُّكْم َوَما تَػ
النَّاَر الَّيِت َوُقوُدَىا النَّاُس َواٟتَِْجارَُة ُأِعدَّْت لِْلَكاِفرِين﴾ ، وقاؿ ا٠تليل ﴿يا  فَاتػَُّقوا﴿٢َتَا َوارُِدوَف﴾ ، وقاؿ تعاىل 

أبِت مل تعبد ما ال يسمع وال يُبصر وال يُغٍِت عنك شيئا﴾ ، وقاؿ تعاىل عن ُعػباد العِػجل ﴿ألػم يروا أنو ال 
هم وال يهِديهم سبيال﴾ ، وذكر تعاىل عن ا٠تليل أنو قاؿ لقومو ﴿ما ىذه التماثيل اليت أنتم ٢تا ُيكلم

 عاِكفوف﴾...

                                              
 (.ٚٛ٘/ ٕ« )االستغاثة يف الرد على البكري» ٔ
 ىػ. ٕٔٗٔدمنهور ، مصر ، سنة  –، ٖتقيق د. ربيع بن ىادي ا١تدخلي ، الناشر: مكتبة لينة  ٜٕٚص  ٕ
ٖ (ٕٗ/ٖٖ٘.) 
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فهؤالء ا١تشرِكوف كانوا قد أحسنوا ظنهم باٟتجارة فكاف عاقبتهم أهنم يف النار خالدوف ، وإمنا حُيِسن العبد 
أنو قاؿ: )ال ديوتن أحدُكم إال وىو  لنيب ظنو بربو ... ويف صحيح مسلم عن جابر رضي ا عنو عن ا

 ٕانتهى كالمو. .ٔحيسن الظن با(
أحاديث مكذوبة ٥تتلقة ،  ٖومنها»: ذكره ألسباب االفتتاف بالقبور يف معِرضِ مػو ا ػوقاؿ ابن القيم رح

)إذا  :وما جاء بو ، كحديثػناقض دينو ، تُ  على رسوؿ ا  ٗةِ ػػػيَّ رِ اد األصناـ من الػُمقابِ بّ وضعها أشباه عُ 
أحدكم ظنو ْتجر نفعو( ، وأمثاؿ ىذه  أحسنأعيتكم األمور فعليكم بأصحاب القبور( ، وحديث )لو 

، وراجت على أشباىهم من اٞتهاؿ  وضعها المشركون،  مناقضة لدين اإلسالماألحػاديث اليت ىي 
 ٘.«وجّنب أمتو الفتػنة بالقبور بكل طريقالؿ ، وا بعث رسولو بقتل من حسَّن ظنو باألحجار ، الضُّ 

 وقاؿ أيضا يف معرض ذكره ٞتملة من األحاديث ا١توضوعة: 
 ٙ.«)لو أحسن أحدكم ظنو ْتجر لنفعو( ، وىو من وضع ا١تشركُت ، عباد األوثاف :وحديث»

 ٚ.«ال أصل لو» :وقاؿ ابن حجر العسقالين
 ٛ.«موضوع»وقاؿ الشيخ األلباين: 
تػذكرة »، والُفتّػٍت يف كتابػو  ٜ«الفوائد ا١توضوعة يف األحاديػث ا١توضػوعة»الكرمي يف كتابو  وأورده الشيخ مرعي

ٖتػػػػذير ا١تسػػػلمُت مػػػػن األحاديػػػػث ا١توضػػػػوعة علػػػػى سػػػػيد »وكػػػػذا األزىػػػػري يف كتابػػػػو ،  ٓٔ«تػػػذكرة ا١توضػػػػوعات»

                                              
 (.ٕٚٚٛرواه مسلم ) ٔ
، باختصار ، ٖتقيق ٤تمد عزير مشس ، الناشر: دار عامل  ٙٓٔ – ٗٓٔ، آّموعة ا٠تامسة ، ص « جامع ا١تسائل لشيخ اإلسالـ ابن تيمية» ٕ

 مكة. –الفوائد 
 أي من أسباب الفتػنة بالقبور. ٖ
 .ػػػبَّاد القبورأي عُ  ٗ
 (.ٖٛٛ - ٖٚٛ)« إغاثة اللهفاف»٘ 
 الرياض. –، ٖتقيق عبد الرٛتٰػن بن حيِت ا١تعلمي اليماين ، الناشر: دار العاصمة  ٕٖٔ، ص « نقد ا١تنقوؿ واك ا١تميز بُت ا١تردود وا١تقبوؿ» ٙ
، ٖتقيق ٤تمد بن  ٖٙٚبرقم « ا١توضوعات الكربى»، وىو ا١تعروؼ بػ « يف األخبار ا١توضوعة األسرار ا١ترفوعة»ذكره ا١تال علي القاري يف  ٚ

 لطفي الصباغ ، الناشر: ا١تكتب اإلسالمي.
 (.ٓ٘ٗ« )السلسلة الضعيفة»ٛ 
 مية.، الناشر: دار الكتب العل طيفل، ٖتقيق عبد الوىاب عبد ال ٛٛٔرقم  ٜ

 لبناف. –الناشر: دار إحياء الًتاث العريب ،  ٕٛص  ٓٔ
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،  ٖ«موضػػػػػػوعاتو»، وا١تػػػػػػال علػػػػػػي القػػػػػػاري يف  ٕ«ا١تقاصػػػػػػد اٟتسػػػػػػنة»، وكػػػػػػذا السػػػػػػخاوي كمػػػػػػا يف  ٔ«ا١ترسػػػػػػلُت
 .للعجلوين ٗ«كشف الغطا»و

وإمنػػا يتػػوارد بػػل لػػيس لػػو إسػػناد أصػػال ، ىػػذا اٟتػػديث مل يػػرد يف أي مػػن كتػػب اٟتػػديث ا١تعتػػربة ، فاٟتاصػػل أف 
علػى ألسػػنة ا١تعتقػػدين يف أىػػل القبػػور جػػيال بعػػد جيػػل ، وقرنػا بعػػد قػػرف ، وإمنػػا ىػػو حػػديث موضػػوع مكػػذوب 

 . على النيب 
أصػػل خيػالف أصػػل الػػدين ، فإنػو مػػن ا١تعلػـو مػػن الػدين بالضػػرورة أف مػن األحاديػػث يف معنػػاه جػاء ومػػا  ونػمث إ

 .الدين عبادة ا وحده ونبذ عبادة ما سواه

ولػػػػيس ا١تقػػػػاـ مقػػػػػاـ  يف بػػػػػاب التألػػػػو لغػػػػَت ا ، يػػػػروى غػػػػَت مػػػػػا ذكرنػػػػا مػػػػن األحاديػػػػث ا١تكذوبػػػػةوللعلػػػػم فإنػػػػو 
فهػػو مكػػذوب علػػى  أصػػال مػػن أصػػوؿ الػػدين ، فكػػل مػػا خػػالفعلػػى كػػل حػػاؿ فالواجػػب اٟتػػذر ، استقصػائها

 .، فإف دين ا ليس بو تناقض النيب 

أن فاعل ذلك قد حرم نفسو من  دعاء غير اهلل: ومن وجوه بطالن واألخير الوجو الحادي والخمسون
واستعاض عن ىذا باالنطراح بين يدي بدعائو مباشرة ، فرح اهلل بإقبالو إليو ، وانطراحو بـين يديو ، 

يس لو من األمر شيء ، وال يقربو من ربو بشيء ، ومن ا١تعلـو أف ا أشد فرحا من عبده ، ل ق مثلومخلو 
بإقبالو إليو ولو بلغت ذنوب عبده عناف السماء ، قاؿ ا عز وجل يف اٟتديث القدسي الذي رواه أبو ىريرة 

أنا عند ظن عبدي بػي ، وأنا معو إذا ذكرين ، فإف ذكرين  :: يقوؿ ا عز وجل رضي ا عنو: قاؿ النبػي 
وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليو يف نفسو ذكرتو يف نفسي ، وإف ذكرين يف مأل ذكرتو يف مأل خَت منهم ، 

 ٘.ذراعا ، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليو باعا ، وإن أتاني يمشي أتيتو ىرولة

                                              
 دمشق. –، ٖتقيق ٤تيي الدين مستو ، الناشر: دار ابن كثَت  ٕٛٔص  ٔ
 لبناف. –، ٖتقيق ٤تمد عثماف ا٠تشت ، الناشر: دار الكتاب العريب  ٖٛٛرقم  ٕ
 . ٖٙٚرقم  ٖ
 بَتوت. –، ٖتقيق أٛتد القالش ، الناشر: مؤسسة الرسالة  ٕٚٛٓرقم  ٗ
 (.ٕ٘ٚٙ( ، ومسلم )٘ٓٗٚرواه البخاري )٘ 
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 البحثخاتمة 

األدلة النقلية والعقلية تبُت لنا أف دعاء غَت ا باطل ، وشرؾ أكرب ٥ترج من ملة ما تقدـ من  وبناء على
 .، ولو صلى وصاـ وزعم أنو مسلماد األصناـ بَّ ػػػوعُ اإلسالـ ، يستوي فاعلو مع اليهود والنصارى 

، لموا أعه وناشره ، ءبو كاتبو وقار  ، نفع ا« بطالف دعاء غَت ا ٜتسوف دليال على»مت ْتمد ا كتاب 
 .٘تت الرسالة ْتمد اوسلم تسلميا كثَتا ، ، لى آلو وصحبو وعوصلى ا على نبينا ٤تمد 
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