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مؤاخذات على شيخ الجامع األزىر أحمد الطيب
بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه.
أما بعد:
فمن ادلؤمل جداً أن يقع شيخ اجلامع األزىر يف سلالفات -عقائدية وعبادية -لنصوص الكتاب
والسنة وما يعتقده ويقرره الصحابة الكرام ،وعلى رأسهم اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب –
رضي اهلل عنهم -أمجعني ،فهو يرى جواز التربك دبقامات األولياء ومزاراهتم واالستغاثة هبم،
أأر ىهه ادلملالفات اخلططة دبوافقتو لعلي شودديفيتت يف سبهيده للكتاب ادلسمى ببِ"الوالية
َّر
والنبوة( ) عند الشيخ األدرب زليي الدين ابن عريب".
وزاد شيخ األزىر جواز االستغاثة بغط اهلل ،مع األسف الشديد.
علي بانتقاد ىهه ادلملالفات اخلططة.
ولقد ّ
من اهلل ّ
انطالأاً من دتاب اهلل وسنة رسولو -صلى اهلل عليو وسلم -وشلا أرره الصحابة الكرام -
رضوان اهلل عليهم.-
فإىل القراء الكرام االنتقادات ادلهدورة.

 إن تقدٌم الوالٌة على النبوة لٌثٌر المخاوف من أن علً شودكٌفٌتش ٌفضل الوالٌة علىالنبوة.
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شيخ األزىر أمحد الطيب خرايف من الدرجة األوىل.
فهو يرى جواز التربك دبقامات األولياء ومزاراهتم ،بل ويرى االستغاثة هبم.
يفنقل يف (ص  )14عمن مساه بعلي شودديفيتت أولو يف سبهيده لكتاب الوالية والنبوة عند
الشيخ األدرب زليي الدين ابن عريب دما ي ّدعي:
"وإذن فليس صحيحاً ما يقال من أن األمادن األرضية دلها ذات طبيعة واحدة ،وأن بعضها
ال يفضل البعض اآلخر يف شيء ما ،بل حقيقة األمر –دما يرى ابن عريب -أن مرور ويل
من األولياء دبكان ما ،أو أثره الهي يتبقى منو بعد رحيلو عنو ،يُنشئ يف ادلكان شيئاً من
الربدات أو النفحات الطيبة ،وانطالأاً من شهادة العيان ىهه يقدم الشيخ األدرب تأصيالً –

وتربيراً دهلك -لصورة من أشد صور "التبرك بمقامات األولياء ومزاراتهم"
ظهوراً
ووضوحاً .وسنرى أن ابن عريب ال يكتفي دبا أالو ىنا ،بل لديو الكثط شلا سيقولو يف ىها
األمر أيضاً".
أأر شيخ اجلامع األزىر ىها الكالم الباطل الهي صدر من علي شودديفيتت،
أقول :لقد َّر

ومنو أولو:
"وإذن فليس صحيحاً ما يقال من أن األمادن األرضية دلها ذات طبيعة واحدة ،وأن
بعضها ال يفضل البعض اآلخر يف شيء ما".

وأقول:

-1من أال ىها الكالم؟ والظاىر أن أائليو من أىل البدع.
-2وانظر إليو ديف يأخه تفضيل األمادن بعضها على بعض من الضال ابن عريب دبرور
األولياء الهين ي ّدعي ذلم ابن عريب الوالية ،ولعلهم على شادلتو.
نص يف دتابو على تفضيل الكعبة واألمادن ادلقدسة.
وينسى أن اهلل أد ّ
احلََر َام أِيَ ًاما لِ ِ
ي
َّرهَر ْ
أال تعاىلَ ( :ج َع َل اللَّروُ الْ َك ْعبَةَ الْبَبْي َ ْ
لنَّراس َوالش ْ
احلََر َام َوا ْذلَْد َ
َوالْ َقالئِ َد)..اآلية.
ونص رسول اهلل –صلى اهلل عليو وسلم -على فضل ادلسجد احلرام ،ويتبعو ادلشاعر ادلقدسة،
َّر
وأن الصالة فيو دبائة ألف صالة.
ونص على الصالة يف مسجده وأن الصالة فيو بألف صالة وأدثر.
َّر
2

3

ونص على الصالة يف ادلسجد األأصى وأن الصالة فيو خبمسمائة صالة.
َّر
ونص رسول اهلل –صلى اهلل عليو وسلم -على فضل الصالة يف ادلساجد الثالثة فقال:
ف صالَةٍ فِ
«صالَةٌ ِيف مس ِج ِدي َى َها َخْيبر ِمن أَلْ ِ
يما ِس َواهُ ،إَِّرال ادل ْس ِج َد احلََر َام».
َ
َ
ٌ ْ
َْ
َ
َ
أخرجو البملاري يف "صحيحو" حديث ( ،)1190ومسلم يف "صحيحو" حديث (.)1394
وأال –صلى اهلل عليو وسلم" :-صالة يف مسجدي ىها أفضل من ألف صالة فيما سواه
إال ادلسجد احلرام ،وصالة يف ادلسجد احلرام أفضل من مائة ألف صالة".
أخرجو اإلمام أمحد يف "مسنده" حديث (  ،)14694وابن ماجو يف "سننو"
حديث(.)1406
وأال –صلى اهلل عليو وسلم" :-الصالة يف ادلسجد احلرام دبائة ألف صالة ،والصالة يف
مسجدي بألف صالة ،والصالة يف بي ادلقدس خبمسمائة صالة".
رواه ابن خزدية يف صحيحو ،ورواه البزار حديث(.)422
ونص –صلى اهلل عليو وسلم -على فضل الصالة يف مسجد أباء.
َّر
ونعتقد أن أمادن ادلساجد اإلسالمية على دثرهتا أفضل من غطىا من األمادن األخرى.
ِ
أال اهلل تعاىلِ( :يف ببي ٍ
اآلص ِال
وت أ َِذ َن اللَّروُ أَ ْن تُب ْرفَ َع َويُ ْه َدَر فِ َيها ْ
امسُوُ يُ َسبِّب ُ لَوُ ف َيها بِالْغُ ُد ِّبو َو َ
ُُ
ِ
الصالةِ وإِيت ِاء َّر ِ
ِ
ِ
َّر
ب فِ ِيو
ِر َج ٌ
ال ال تُبْل ِهي ِه ْم ذبَ َارةٌ َوال بَبْي ٌع َع ْن ذ ْد ِر اللَّرو َوإِأَ ِام َّر َ َ
الزَداة َخيَافُو َن يَب ْوًما تَبتَب َقل ُ
ص ُار).
وب َواألبْ َ
الْ ُقلُ ُ
وأال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن أيب ىريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،أال:
«أحب البالد إلى اهلل مساجدىا ،وأبغض البالد إلى اهلل أسواقها» رواه مسلم عن أيب

ىريرة رضي اهلل عنو برأم (.)288
فههه األدلة من القرآن والسنة تدل على بطالن ما يقولو ابن عريب ،وبطالن إأرار شيخ
األزىر لو.
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وانظر إليو ديف يُقلِّبد ابن عريب -القائل بوحدة الوجود -يف ىها الضالل ،مث يصفو بالشيخ
األدرب.
مث يأر االعرتاض على شيخ اإلسالم ابن تيمية يف محايتو جلناب التوحيد واإلديان.
ومن ذلك استنكار شيخ اإلسالم –رمحو اهلل -للزيارات البدعية للقبور ،واستنكاره –رمحو
اهلل -للتوسل باألولياء.
واستنكاره لالحتفال بادلولد النبوي واالحتفال دبوالد األولياء  ،وىها االستنكار منو –رمحو
اهلل -عني احلق.
ثم يُِقر شيخ األزىر قول علي شودكيفيتش:

"دتب ابن عريب دالمو ىها بعد وصولو إىل بالد ادلشرق يف مطلع القرن الثالث عشر

ادليالدي ،ومل ديض على ذلك أرن من الزمان حتى َّ
شن ابن تيمية –الجدلي الحنبلي -حرباً
شعواء ال ىوادة فيها على زيارة القبور ،وعلى أمور أخرى ذبري رلراىا ،وأبطل التوسل
باألولياء ،بل أبطل التوسل بالنيب –صلى اهلل عليو وسلم -نفسو ،دما انتقد االحتفال بادلولد
النبوي  ،ورآه بدعة يف الدين ،ورأى موالد األولياء دلها بدعة من باب أوىل ،وبالرغم من أنو
مل يكن أول من نازع يف ىها األمر إال أنو دان –وإىل مدى بعيد جداً -أعنف من عارض
ىها األمر وأثار حولو الشكوك واالعرتاضات ،وأد ظل عرب أرون متطاولة صاحب النفوذ
األأوى يف ىها الباب".

أقول :إأرار شيخ األزىر لقول علي شودديفيتت:

شن ابن تيمية – اجلديل احلنبلي -حرباً شعواء ال ىوادة فيها على زيارة القبور ،وعلى
"حىت َّر
أمور أخرى ذبري رلراىا" ،على ىهه الصورة ،وهبها اإلطالق فيو ظلم لشيخ اإلسالم –رمحو
اهلل ،فكيف يُِقره شيخ األزىر؟
َّر
فإن زيارة القبور عند ابن تيمية وأىل السنة أنواع ،منها ادلشروع ،ومنها ادلبتدع ادلمنوع.
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فادلشروع منها ما دان فيو إتباع للرسول الكرمي -صلى اهلل عليو وسلم -وإتباع ألصحابو،
وىو السالم على أىل القبور ،والدعاء ذلم ،واالستغفار ذلم ،فهها النوع يرى شيخ اإلسالم
مشروعيتو.
وادلمنوع منها ما يفعلو أىل الضالل من الروافض وغالة الصوفية من التربك بأىل القبور
والتوسل هبم ،بل واالستغاثة هبم ،انظر "رلموع الفتاوى" (  ،)379-376/27وانظر
"اجلواب الباىر" لو (ص.)18
أال يتقي اهلل من يصور شيخ اإلسالم هبهه الصورة الشوىاء.
-1أال رسول اهلل –صلى اهلل عليو وسلم " :-إين دن هنيتكم عن زيارة القبور فزوروىا؛
فإهنا تهدر اآلخرة".
أخرجو اإلمام أمحد يف "مسنده" حديث (  ،)23005ومسلم يف "صحيحو" ( ، )977
والطرباين يف "الكبط" (.)1152
فبني –صلى اهلل عليو وسلم -احلكمة يف إذنو بزيارة القبور ،وىي أهنا تُ ِّب
هدر الزائرين اآلخرة،
ّ
ومل حيثهم رسول اهلل –صلى اهلل عليو وسلم -على التربك هبا ،وحاشاه –صلى اهلل عليو
وسلم -أن يقول ذلك.
-2وقال اإلمام أحمد –رحمو اهلل -في "مسنده" حديث ( :)23850
" حدثنا حسني بن زلمد ،حدثنا شيبان ،عن عبد ادللك ،عن عمر بن عبد الرمحن بن
احلارث بن ىشام ،أنو أال :لقي أبو بصرة الغفاري ،أبا ىريرة ،وىو جاء من الطور فقال :من
أين أأبل ؟ أال :من الطور صلي فيو أال :أما لو أدردتك أبل أن ترحل إليو ما رحل إين
مسع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول " :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد ادلسجد
احلرام ومسجدي ىها وادلسجد األأصى"".
وىو حديث صحي  ،وأخرجو اإلمام مالك يف "ادلوطأ" (  ،)109/1والطيالسي يف "مسنده"
حديث( )1348و (  ، )2506والبملاري يف "ال أ ريخ الكبط" ( ،)124/3والطرباين يف
"الكبط" ( )2160من طريق أيب عوانة ،عن عبد ادللك بن عمط ،هبها اإلسناد.
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-3وعن المعرور بن سويد قال :خرجنا مع عمر يف حجة حجها فقرأ بنا يف الفجر(أمل تر
ديف فعل ربك بأصحاب الفيل) و (إليالف أريت) فلما أضى حجو ورجع والناس
يبتدرون فقال :ما ىها؟ فقالوا :مسجد صلى فيو رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقال:
ىكذا ىلك أىل الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاً من عرض
فليصل ومن مل يعرض لو منكم فيو الصالة فال يصل".

لو منكم فيها الصالة

أال األلباين يف "ربهير الساجد" حاشية (ص" :)137رواه ابن أيب شيبة (  )1/84/2وسنده
صحي على شرط الشيملني".
-4وروى البملاري يف "صحيحو" حديث (  )2958بإسناده إىل نافع  :أَ َال ابْ ُن ُع َمَر َر ِض َي
ِ
ِ
اللَّرو َعْنبهما« :رج ْعنَا ِمن ِ
َّرجَرةِ( ) الَّرِ بَايَب ْعنَا َْربتَب َها،
العام ادلُْقبِ ِل فَ َما ْ
ُ َُ ََ َ َ
اجتَ َم َع منَّرا اثْبنَان َعلَى الش َ
َدانَ ْ َر ْمحَةً ِم َن اللَّر ِو».
أال احلافظ ابن حجر يف "فت الباري" ( )118/6أثناء شرحو حلديث ابن عمر:
ِ
ٍ ِِ ِ ٍ ِ
"و َسيَأِْ ِيف الْمغَا ِزي ُموافَب َقةُ الْمسيَّر ِ
َّرجَرِة
ب بْ ِن َح ْزن َوالد َسعيد البْ ِن ُع َمَر َعلَى َخ َفاء الش َ
َ
َ
َُ
َ
ِ
ان ِْ
وببي ِ
اخلَِْط فَبلَ ْو بَِقيَ ْ لَ َما
ص َل ِهبَا افْتِتَا ٌن لِ َما َوأَ َع َْربتَب َها ِم َن ْ
ْم ِة ِيف َذل َ
ك َو ُى َو أَ ْن َال َْحي ُ
َ ََ
احلك َ
ِ ِ
يم بَب ْع ِ
ضى هبِِ ْم إِ َىل ْاعتِ َق ِاد أ َّر
ض ْ
َن َذلَا أُب َّروةَ نَب ْف ٍع أ َْو َ
اجلُ َّره ِال َذلَا َح َّرىت ُرَّردبَا أَفْ َ
ضٍّرر َد َما نَبَراهُ
أُم َن تَب ْعظ ُ
ِ
ْاآل َن مش ِ
ِ ِ
ِ ِِ
َي َدا َن
يما ُى َو ُدونبَ َها َوإِ َىل ذَلك أ َ
ََُ
َش َار بن ُع َمَر ب َق ْولو َدانَ ْ َر ْمحَةً م َن اللَّرو أ ْ
اى ًدا ف َ
ِ
ك َر ْمحَةً ِم َن اللَّر ِو تَب َع َاىل".
َخ َف ُاؤَىا َعلَْي ِه ْم بَب ْع َد َذل َ
-5وروى البملاري يف "ادلغازي" حديث (  )4162بإسناده إىل َسعِيد ب ِن ادلسيِّب ِ
بَ ،ع ْن أَبِ ِيو،
َُ
َّرجَرةَُ ،مثَّر أَتَبْيتُب َها بَب ْع ُد فَبلَ ْم أ َْع ِرفْب َها».
أَ َال« :لََق ْد َرأَيْ ُ الش َ
-6وروى –رمحو اهلل -يف "صحيحو" حديث ( )4163من طريق طارق بن عبد الرمحن أَ َال:
ٍ
ِ
ِِ
ث
انْطَلَ ْق ُ َح ًّ
َّرجَرةَُ ،حْي ُ
اجا ،فَ َمَرْر ُ
ت بَِق ْوم يُ َ
صلُّو َن ،أُبْل ُ َ :ما َى َها ادلَ ْسج ُد؟ أَالُواَ :ىهه الش َ
ِ
بايع رس ُ ِ
الر ْ ِ
يد بْن ادلسيِّب ِ
َخبَب ْرتُوُ ،فَب َق َال
صلَّرى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّر َم بَبْيب َعةَ ِّب
ب فَأ ْ
ول اللَّرو َ
َ ََ َ ُ
ض َوان ،فَأَتَبْي ُ َسع َ َ ُ َ
ِ
سعِي ٌد :ح َّردثَِ أَِيب " أَنَّرو َدا َن فِيمن بايع رس َ ِ
َّرجَرةِ ،أَ َال:
ُ
ول اللَّرو َ
صلَّرى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّر َم َْرب َ الش َ
َ ْ َ ََ َ ُ
َ
َ
 ٌعنً الشجرة التً باٌع رسول هللا –صلى هللا علٌه وسلم -أصحابه تحتها ،وهً بالحدٌبٌة.6
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ِ
ِ
ِ
ِ
اب ُزلَ َّرم ٍد
اىا ،فَبلَ ْم نَب ْقد ْر َعلَْيب َها " ،فَب َق َال َسعي ٌد« :إِ َّرن أ ْ
الع ِام ادلُْقبِ ِل نَسينَ َ
فَبلَ َّرما َخَر ْجنَا م َن َ
َص َح َ
ِ
ِ
وىا أَنْبتُ ْم فَأَنْبتُ ْم أ َْعلَ ُم؟».
وىا َو َعل ْمتُ ُم َ
صلَّرى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّر َم َملْ يَب ْعلَ ُم َ
َ
-7وعن قزعة قال :سأل ابن عمر :آ الطور؟ فقال :دع الطور وال تأهتا وأال :ال تشد
الرحال إال إىل ثالثة مساجد.
أال األلباين –رمحو اهلل -يف "ربهير الساجد" حاشية (ص:)140-139
"رواه ابن أيب شيبة (  )2/83/2واألزرأي يف "أخبار مكة" (ص  )304وإسناده صحي ،
وروى أمحد (  )8/6وأبو يعلى وابن منده يف "التوحيد" (  )2-1/26مثلو عن أيب بصرة
الغفاري ،وىو صحي أيضاً ،خرجتو يف "سلسلة األحاديث الصحيحة" أواخر ادلائة الثالثة،

ويف "إرواء الغليل رأم (.)951

أقول-1 :انظر إىل إنكار الصحايب أيب بصرة على أيب ىريرة ذىابو إىل الطور للصالة فيو،
واستشهاد أيب بصرة هبها احلديث  " :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد "  ،واستسالم
أيب ىريرة ذلها احلديث ولنصيحة أخيو أيب بصرة.
وإن دان الطور من ادلواضع ال دلّم اهلل موسى فيها ،فهل يوافق شيخ األزىر ىهين
الصحابيني الكرديني  -رضي اهلل عنهما -أو خيالفهما ويقدم عليهما أأوال أىل الضالل
ومنهم ابن عريب؟
-2وانظر إىل استنكار اخلليفة الراشد عمر  -رضي اهلل عنو-على أوم يبتدرون إىل مكان
صلى فيو أفضل رسول -صلى اهلل عليو وسلم.-
وأولو- :رضي اهلل-عنو" :ىكذا ىلك أىل الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاً".

فهو يرى أن تتبع آثار الرسول  -صلى اهلل عليو وسلم -فيو اذلالك ادلماثل ذلالك اليهود
والنصارى بتتبع آثار أنبيائهم.
أفيتبع ادلسلمون ىها اخلليفة الراشد ومن معو من الصحابة يف ىهه احلجة أم يتبعون أىل
الضالل من أمثال ابن عريب؟
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-3وانظر إىل فقو ابن عمر -رضي اهلل عنهما  -حيث يعترب اختفاء الشجرة ال بايع رسول
 صلى اهلل عليو وسلم  -أصحابو اعترب اختفاءىا رمحة من اهلل؛ ألهنا لو بقي لضل اجلهالبتقصدىم الصالة عندىا وتعظيمها.
واستفد من ىها التعليق ادلمتاز من احلافظ على حديث ابن عمر -رضي اهلل عنهما.-
وتأمل دالم ادلسيب وأدرك ىدفو ومغزاه من اإلخبار باختفاء ىهه الشجرة ،فإنو يدل على
فرحو باختفاء ىهه الشجرة ،ال لو بقي الفتنت هبا اجلهال.
وتأمل دالم ابنو سعيد التابعي العظيم وروايتو عن أبيو اختفاء ىهه الشجرة؛ انكاراً منو دلن
يتقصدون الصالة يف مكان يزعمون أنو موضع الشجرة ال بايع ربتها رسول اهلل –صلى اهلل
عليو وسلم.-
 -4وانظر إىل فقو الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عمر وهنيو دلن سألو عن إتيان الطور ،مستدالً
بقول رسول اهلل –صلى اهلل عليو وسلم" :-ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد".
أرجو أن يستفيد شيخ األزىر وأمثالو من فقو ىؤالء الصحابة الكرام ،ومن سار على هنجهم
من السلف الصاحل ،ومن سار على هنجهم أيضاً ،وال يسلكوا مسلك اذلالكني من أىل
الكتاب.
وقولو (أي علي شودديفيتت)  " :وعلى أمور أخرى ذبري رلراىا" ،وإأرار شيخ األزىر لو.
نقول :ما ىي ىهه األمور ال ذبري رلرى زيارة القبور؟
قول علي شودكيفيتش  " :وأبطل التوسل باألولياء ،بل أبطل التوسل بالنيب –صلى اهلل عليو
وسلم -نفسو ،دما انتقد االحتفال بادلولد النبوي  ،ورآه بدعة يف الدين ،ورأى موالد
األولياء دلها بدعة" .وإأرار شيخ األزىر لو.

أقول :التوسل منو ادلشروع ،ومنو ادلمنوع ،وأد َّربني ذلك شيخ اإلسالم بياناً شافياً
فقال -رحمو اهلل :-في كتابو "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة"(ص:)19-17

"  - 28ولفظ (التوسل) أد يراد بو ثالثة أمور ،يراد بو أمران متفق عليهما بني ادلسلمني.
 - 29أحدمها :ىو أصل اإلديان واإلسالم ،وىو التوسل باإلديان بو وبطاعتو.
8
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 - 30والثاين :دعاؤه وشفاعتو( ) ،وىها أيضاً نافع يتوسل بو من دعا لو وشفع فيو باتفاق

ادلسلمني .ومن أنكر التوسل بو بأحد ىذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب ،فإن تاب

وإال قتل مرتداً.
 - 31ولكن التوسل باإلديان وبطاعتو ىو أصل الدين ،وىها معلوم باالضطرار من دين
اإلسالم للملاصة والعامة ،فمن أنكر ىها ادلعىن فكفره ظاىر للملاصة والعامة.
 - 32وأما دعاؤه وشفاعتو وانتفاع ادلسلمني بهلك فمن أنكره فهو أيضاً دافر ،لكن ىها
أخفى من األول ،فمن أنكره عن جهل ُعِّبرف ذلك ،فإن أصر على إنكاره فهو مرتد.
 - 33أ َّرَما دعاؤه وشفاعتو يف الدنيا فلم ينكره أحد من أىل القبلة.
 - 34وأما الشفاعة يوم القيامة ،فمهىب أىل السنة واجلماعة  -وىم الصحابة والتابعون
ذلم بإحسان وسائر أئمة ادلسلمني األربعة وغطىم  -أن لو شفاعات يوم القيامة خاصة
وعامة ،وأنو يشفع فيمن يأذن اهلل لو أن يشفع فيو من أمتو من أىل الكبائر .وال ينتفع
معظما لو مل
بشفاعتو إال أىل التوحيد ادلؤمنون دون أىل الشرك ،ولو دان ادلشرك زلباً لو ً
تنقهه شفاعتو من النار ،وإمنا ينجيو من النار التوحيد واإلديان بو .وذلها دلا دان أبو طالب
وغطه حيبونو ومل يقروا بالتوحيد الهي جاء بو مل ديكن أن خيرجوا من النار بشفاعتو وال بغطىا.
 - 35ويف صحي البملاري عن أيب ىريرة أنو أال :أل  :يا رسول اهلل أي الناس أسعد
بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال " :أسعد الناس بشفاع يوم القيامة من أاال ال إلو إال اهلل
خالصاً من ألبو".
 - 36وعنو يف "صحي مسلم" أال :أال رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم " :-لكل نيب
دعوة مستجابة ،فتعجل دل نيب دعوتو ،وإين اختبأت دعو شفاعة يوم القيامة ،فهي نائلة
إن شاء اهلل تعاىل من مات من أم ال يشرك باهلل شيئاً".
 - 37ويف السنن عن عوف بن مالك أال :أال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم" :أتاين آت
من عند ريب فملطين بني أن يدخل نصف أم اجلنة وبني الشفاعة ،فاخرتت الشفاعة ،وىي

 أي فً حٌاته –صلى هللا علٌه وسلم ،-ثم فً اآلخرة.9
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دلن مات ال يشرك باهلل شيئاً" ويف لفظ أال":ومن لقي اهلل ال يشرك بو شيئاً فهو يف
شفاع "".
وقال –رحمو اهلل -في (ص  )83-79من الكتاب المذكور:

"  - 236إذا عرف ىها فقد تبني أن لفظ "الوسيلة" و"التوسل" فيو إمجال واشتباه جيب أن
تعرف معانيو ،ويعطى دل ذي حق حقو ،فيعرف ما ورد بو الكتاب والسنة من ذلك ومعناه،
وما دان يتكلم بو الصحابة ويفعلونو ومعىن ذلك.

 - 237ويعرف ما أحدثو المحدثون في ىذا اللفظ ومعناه فإن دثطاً من اضطراب الناس

يف ىها الباب ىو بسبب ما وأع من اإلمجال واالشرتاك يف األلفاظ ومعانيها حىت ذبد
أدثرىم ال يعرف يف ىها الباب فصل اخلطاب.
َّر ِ
ين َآمنُوا اتب َُّرقوا اللَّروَ
 - 238فلفظ الوسيلة مهدور يف القرآن يف أولو تعاىل { :يَا أَيبُّ َها اله َ
ِ
َّر ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِ
ف
ين َز َع ْمتُ ْم م ْن ُدونو فَالَ ديَْل ُكو َن َد ْش َ
َوابْبتَبغُوا إلَْيو الْ َوسيلَةَ} ويف أولو تعاىل { :أُ ْل ْاد ُعوا اله َ
الضِّبُّر عن ُكم والَ َرب ِويالً أُولَئِ َّر ِ
ِ ِ ِ
ب َويَب ْر ُجو َن
َ ْ َ ْ
ْ َ
ين يَ ْد ُعو َن يَبْبتَبغُو َن إ َىل َرِّبهب ْم الْ َوسيلَةَ أَيُّب ُه ْم أَأْبَر ُ
ك اله َ
ِ
ك َدا َن َْزل ُه ًورا} .
اب َربِّب َ
َر ْمحَتَوُ َوَخيَافُو َن َع َهابَوُ إ َّرن َع َه َ
 - 239فالوسيلة ال أمر اهلل أن تبتغى إليو وأخرب عن مالئكتو وأنبيائو أهنم يبتغوهنا إليو ىي
ما يتقرب بو إليو من الواجبات وادلستحبات.
 - 240فههه الوسيلة ال أمر اهلل ادلؤمنني بابتغائها تتناول دل واجب ومستحب ،وما ليس
بواجب وال مستحب ال يدخل يف ذلك سواء دان زلرماً أو مكروىاً أو مباحاً.
أصل
 - 241فالواجب وادلستحب ىو ما شرعو الرسول فأمر بو أمر إجياب أو استحباب ،و ُ
ذلك اإلديان دبا جاء بو الرسول.
 - 242فجماع الوسيلة التي أمر اهلل الخلق بابتغائها ىو التوسل إليو باتباع ما جاء بو
الرسول ،ال وسيلة ألحد إىل ذلك إال ذلك.
 - 243والثاين لفظ "الوسيلة" يف األحاديث الصحيحة دقولو صلى اهلل عليو وسلم" :سلوا
اهلل يل الوسيلة فإهنا درجة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل وأرجو أن أدون أنا ذلك
العبد .فمن سأل اهلل يل الوسيلة حل عليو شفاع يوم القيامة".
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 - 244وأولو " :من أال حني يسمع النداء :اللهم رب ىهه الدعوة التامة والصالة القائمة
آت زلمداً الوسيلة والفضيلة ،وابعثو مقاماً زلموداً الهي وعدتو إنك ال زبلف ادليعاد ،حل
لو الشفاعة".
 - 245فههه الوسيلة للنيب صلى اهلل عليو وسلم خاصة .وقد أمرنا أن نسأل اهلل لو ىذه
الوسيلة ،وأخرب أهنا ال تكون إال لعبد من عباد اهلل وىو يرجو أن يكون ذلك العبد ،وىذه
الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول وأخرب أن من سأل لو ىهه الوسيلة فقد حل

عليو

الشفاعة يوم القيامة ألن اجلزاء من جنس العمل ،فلما دعوا للنيب صلى اهلل عليو وسلم
استحقوا أن يدعو ىو ذلم ،فإن الشفاعة نوع من الدعاء دما أال :إنو من صلى عليو مرة
صلى اهلل عليو هبا عشرا .

 - 246وأما التوسل بالنيب صلى اهلل عليو وسلم والتوجو بو يف دالم الصحابة فيريدون بو
التوسل بدعائو وشفاعتو.
 - 247والتوسل بو في عرف كثير من المتأخرين يراد بو اإلقسام بو والسؤال بو دما
يقسمون ويسألون بغطه من األنبياء والصاحلني ومن يعتقدون فيو الصالح.
 - 248وحينئه فلفظ التوسل بو يراد بو معنيان صحيحان باتفاق ادلسلمني ،ويراد بو معىن
ثالث مل ترد بو سنة.

فأما ادلعنيان األوالن  -الصحيحان باتفاق العلماء -
فأحدمها :ىو أصل اإلديان واإلسالم وىو التوسل باإلديان بو وبطاعتو.
والثاين :دعاؤه وشفاعتو دما تقدم.
فههان جائزان بإمجاع ادلسلمني.
 - 249ومن ىها أول عمر بن اخلطاب :اللهم إنا دنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا
فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا  .أي بدعائو وشفاعتو.
وأولو تعاىلَ { :وابْبتَبغُوا إِلَْي ِو الْ َو ِسيلَةَ} أي القربة إليو بطاعتو .وواعةُ رسولو واعتو.
ول فَب َق ْد أطاع اهلل} .
الر ُس َ
أال تعاىلَ { :م ْن يُ ِط ِع َّر
 - 250فهها التوسل األول ىو أصل الدين ،وىها ال ينكره أحد من ادلسلمني.
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وأما التوسل بدعائو وشفاعتو  -دما أال عمر  -فإنو توسل بدعائو ال بذاتو ،وذلها عدلوا
التوسل بعمو العباس ولو دان التوسل ىو بهاتو لكان ىها أوىل من
عن التوسل بو إىل ُّ

التوسل بالعباس ،فلما عدلوا عن التوسل بو إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في
حياتو قد تعذر بموتو ،خبالف التوسل الهي ىو اإلديان بو والطاعة لو فإنو مشروع دائماً.
 - 251فلفظ التوسل يراد بو ثالثة معان:
أحدمها :التوسل بطاعتو ،فهها فرض ال يتم اإلديان إال بو.

 - 252والثاني :التوسل بدعائو وشفاعتو ،وىذا كان في حياتو ويكون يوم القيامة
يتوسلون بشفاعتو.
 - 253والثالث :التوسل بو بمعنى اإلقسام على اهلل بذاتو والسؤال بذاتو ،فهذا ىو
الذي لم تكن الصحابة يفعلونو في االستسقاء ونحوه ،ال في حياتو وال بعد مماتو ،ال
عند قبره وال غير قبره ،وال يعرف ىها يف شيء من األدعية ادلشهورة بينهم ،وإمنا ينقل
شيء من ذلك يف أحاديث ضعيفة مرفوعة وموأوفة أو عن من ليس أولو حجة دما سنهدر
ذلك إن شاء اهلل تعاىل.
 - 254وىها ىو الهي أال أبو حنيفة وأصحابو :إنو ال جيوز ،وهنوا عنو حيث أالوا :ال
يُسأل دبمللوق ،وال يقول أحد :أسألك حبق أنبيائك.
 - 255أال أبو احلسني القدوري يف دتابو الكبط يف الفقو ادلسمى بشرح الكرخي يف باب
الكراىة :وأد ذدر ىها غط واحد من أصحاب أيب حنيفة.
 - 256أال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف أال :أال أبو حنيفة :ال ينبغي ألحد أن
يدعو اهلل إال بو .وأدره أن يقول " :دبعاأد العز من عرشك" أو " حبق خلقك" .وىو أول أيب
يوسف .أال أبو يوسف :دبعقد العز من عرشو ىو اهلل فال أدره ىها ،وأدره أن يقول حبق
فالن أو حبق أنبيائك ورسلك وحبق البي احلرام وادلشعر احلرام .
 - 257قال القدوري :المسألة بخلقو ال تجوز ألنو ال حق للخلق على الخالق فال
تجوز وفاقاً.
 - 258وىها الهي أالو أبو حنيفة وأصحابو من أن اهلل ال يسأل دبمللوق لو معنيان:
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 - 259أحدىما :ىو موافق لسائر األئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد بالمخلوق ،فإنو
إذا منع أن يقسم على سللوق دبمللوق ،فَ ْن دينع أن يقسم على اخلالق دبمللوق أوىل
وأحرى".
وأقول :ما أرره شيخ اإلسالم ابن تيمية –رمحو اهلل -يف ىهه ادلسائل ،ومنها التوسل ؛ واجبو
وجائزه وشلنوعو حق ،ودها ما أرره يف "االستغاثة" وغطىا ،وحربو عليها ىو عني احلق.
ولقد ّنزه اهلل عنها أصحاب زلمد –صلى اهلل عليو وسلم ،-ومن سار على هنجهم السديد
من الوقوع في الضالالت ،كاالستغاثة بغير اهلل

 ،والتوسل بالمخلوقين  ،ومن عمل

الموالد.
جرت ادلبتدعة إىل االستغاثة هبم ،واللجوء إليهم يف الشدائد ،وذلك
فالتوسل باألولياء بدعةّ ،
من الشرك باهلل ،وىو عني الضالل.
أال تعاىل( :ومن أ ِ
ِ
ِ ِ َّر ِ َّر
يب لَوُ إِ َ ٰىل يَب ْوِم الْ ِقيَ َام ِة َو ُى ْم َعن
ََ ْ َ
َض ُّل شلَّرن يَ ْد ُعو من ُدون اللو َمن ال يَ ْستَج ُ
ِ ِ ِِ ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ين ( [ ))6سورة
النَّراس َدانُوا َذلُ ْم أ َْع َداءً َوَدانُوا بعبَ َادهت ْم َداف ِر َ
ُد َعائه ْم َغافلُو َن ( َ )5وإ َذا ُحشَر ُ
األحقاف].
وبني أن ادلدعوين ال يستجيبون ذلم،
فحكم اهلل على من يدعو غطه بأنو يف غاية الضاللّ ،
وأهنم سيكونون أعداء دلن يدعوىم.
َّر ِ
ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
وى ْم َال يَ ْس َم ُعوا
ين تَ ْد ُعو َن من ُدونو َما ديَْل ُكو َن من أطْم ٍط (  )13إِن تَ ْد ُع ُ
وأال تعاىلَ ( :واله َ
ِ
ك ِمثْ ُل
استَ َجابُوا لَ ُك ْم َويَب ْوَم الْ ِقيَ َام ِة يَك ُ
ْف ُرو َن بِ ِش ْردِ ُك ْم َوَال يبُنَبِّبئُ َ
ُد َعاءَ ُد ْم َولَْو َمس ُعوا َما ْ
َخبِ ٍط([ ))14سورة فاطر].
فبني أن ادلدعوين من دون اهلل ال ديلكون أطمطا.
َّ -1
 -2وأهنم ال يسمعون دعاء من يدعوىم.
-3وأهنم على فرض أهنم يسمعون دعاء الداعني ال يستجيبون ذلم ،وأهنم عن دعائهم
غافلون؛ ألهنم ال ديلكون ىهه االستجابة ،وألهنم ال ديلكون دلهم أطمطاً واحداً ،وألن
الدعاء عبادة عظيمة وخاصة باهلل.
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واالحتفال بادلولد من البدع اخلططة ،إذ مل حيتفل النيب -صلى اهلل عليو وسلم -دبولده ،وال
الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان ،ولو دان حقاً ومن دين اهلل لقام بو رسول اهلل -صلى
اهلل عليو وسلم -وصحابتو الكرام ،وأد أدمل اهلل الدين ،فمملرتعو البدع ومنها ادلوالد دأهنم
مستدردون على اهلل وعلى رسولو-صلى اهلل عليو وسلم ،-ومشاأون هلل تعاىل ،ولرسولو -
الرس َ ِ ِ
ِ
ني لَوُ ا ْذلَُدى َويَبتَّربِ ْع
ول م ْن بَب ْعد َما تَببَب َّر َ
صلى اهلل عليو وسلم ،-واهلل يقولَ ( :وَم ْن يُ َشاأ ِق َّر ُ
َغيبر سبِ ِيل الْم ْؤِمنِني نبُولِّبِو ما تَبوَّرىل ونُ ِ ِ
تمِ
ص ًطا) .
ُ َ َ َ َ َ ْ
نَّرم َو َساءَ ْ َ
َْ َ
صلو َج َه َ

والرسول -صلى اهلل عليو وسلم -يقول " :أوصيكم بتقوى اهلل والسمع والطاعة وإن دان
عبدا حبشيا ،فإنو من يعت منكم يرى بعدي اختالفا دثطا ،فعليكم بسن وسنة اخللفاء
الراشدين ادلهديني ،عضوا عليها بالنواجه ،وإيادم وزلدثات األمور ،فإن دل زلدثة بدعة،
وإن دل بدعة ضاللة " ويف رواية زيادة" :ودل ضاللة يف النار".
أخرجو اإلمام أمحد يف "مسنده" حديث (  ،)17144وأبو داود يف "سننو" حديث
( ،)4607وابن حبان يف "صحيحو" حديث ( ،)5والدارمي يف "سننو" حديث (.)96
ويقول -صلى اهلل عليو وسلم" :-من أحدث يف أمرنا ىها ما ليس منو فهو رد".
أخرجو البملاري يف "صحيحو" حديث ( ،)2697ومسلم يف "صحيحو" حديث (.)1718
ويقول -صلى اهلل عليو وسلم " :-إن أىل الكتابني افرتأوا يف دينهم على ثنتني وسبعني ملة،
وإن ىهه األمة ستفرتق على ثالث وسبعني ملة  -يع  :األىواء  ، -دلها يف النار إال

واحدة ،وىي اجلماعة ،وإنو سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك األىواء كما
يتجارى الكلب بصاحبو ،ال يبقى منو عرق وال مفصل إال دخلو ".

أال معاوية –رضي اهلل عنو -عقب روايتو ذلها احلديث" :واهلل يا معشر العرب لئن مل تقوموا
دبا جاء بو نبيكم صلى اهلل عليو وسلم ،لغطدم من الناس أحرى أن ال يقوم بو".
أخرجو اإلمام أمحد يف "مسنده" حديث ( .)16937ولو شواىد من حديث أيب ىريرة،
ومن حديث أنس ،ومن حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،ومن حديث عوف بن مالك
األشجعي  ،ومن حديث أيب أمامة –رضي اهلل عنهم.-
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فاجعل ىهه التوجيهات والتحهيرات نصب عينيك ،واحهر أشد احلهر من سلالفتها
ومصادمتها.
ثم استمر علي شودكيفيتش ويوافقو شيخ األزىر

في اإلرجاف بالباول على شيخ

اإلسالم رافع راية التوحيد إلى أن قال:
" وإليو يرجع السبب فيما أأدم عليو الوىابيون –يف البالد العربية -من تدمط مزارات دان
موضع إجالل واحرتام من أجيال ال تعد وال ربصى من ادلسلمني.
وال يزال تراثو يشعل احلمالت العنيفة –حىت يومنا ىها -ضد االضلرافات ال أفسدت –فيما
يزعم -نقاء اإلسالم -يف صورتو احلقيقية .
وغ عن البيان القول بأن ظاىرة التربك بقبور األولياء مل تكن بدعة ابتدعها ادلسلمون يف
القرن الثالث عشر ،فقد نشأت ىهه الظاىرة يف وأ مبكر جداً من العصور اإلسالمية
عرب ادلسلمون عن تعظيمهم –يف بادئ األمر – آلل بي النيب –صلى اهلل عليو
األوىل حني ّ
وسلم -ولصحابتو ،مث بُدئ يف بغداد يف تشييد األضرحة على أبور األولياء الهين اشتهروا يف
القرن الثالث اذلجري تكردياً ذلم وتعظيماً لشأهنم ،وأد حدث ىها مع بداية القرن الرابع
اذلجري على أأل تقدير".

أقول :يتبادى علي شودديفيتت على تدمط ادلزارات ال يقدسها اخلرافيون القبوريون  ،ويوافقو

شيخ األزىر ؛ ألنوما جيهال ن أو يتجاىالن أن رسول اذلدى –صلى اهلل عليو وسلم -أمر
بهلك.
-1فقد روى مسلم يف "صحيحو" حديث (:)969
علي –رضي اهلل عنو -أال أليب اذلياج  :أال أبعثك على ما بعث عليو رسول اهلل -صلى
أن اًّ

اهلل عليو وسلم-؟ «أن ال تدع سبثاال إال طمستو وال أربا مشرفا إال سويتو».

وأخرجو اإلمام أمحد يف "مسنده" حديث ( )741وأبو يعلى يف "مسنده" ( ، )614واحلادم
يف "ادلستدرك" (.)369/1
فادلعرتض على من يهدم ادلزارات إمنا ىو معرتض على رسول اهلل –صلى اهلل عليو وسلم.-
-2أضف إىل ذلك أول رسول اهلل –صلى اهلل عليو وسلم:-
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علي ،فإن صالتكم
"ال تتملهوا أربي عيدا ،وال ذبعلوا بيوتكم أبورا ،وحيثما دنتم فصلوا َّر
تبلغ ".
أخرجو اإلمام أمحد يف "مسنده" حديث ( ،)8804وأبو داود يف "سننو" حديث (،)2042
والطرباين يف "األوسط" حديث (.)8026
النَّرص َارىَّ ،رازبَ ُهوا أبُبُ َور أَنْبِيَائِ ِه ْم
-3وأولو –صلى اهلل عليو وسلم « " :-لَ َع َن اللَّروُ اليَب ُه َ
ود َو َ
ِ
تَّرمل َه
ك َألَبْبَرُزوا أَبْببَرهُ َغْيبَر أ ِّب
َمساجد» ،أَالَ ْ عائشة –رضي اهلل عنوَ :-ولَْوالَ َذل َ
َين أ ْ
َخ َشى أَ ْن يبُ َ
َم ْس ِج ًدا".
أخرجو البملاري يف "صحيحو" حديث ( ، )1330ومسلم يف "صحيحو" حديث(.)529
-4وعن جابر بن عبد اهلل –رضي اهلل عنهما -أال" :هنى رسول اهلل -صلى اهلل عليو
وسلم -أن جيصص القرب ،وأن يقعد عليو ،وأن يبىن عليو".
أخرجو مسلم يف "صحيحو" حديث ( ،)970واإلمام أمحد حديث (  ،)14148والرتمهي
يف "جامعو" حديث (.)1052
-5وعن جندب بن عبد اهلل البجلي –رضي اهلل عنو -أنو مسع النيب -صلى اهلل عليو وسلم-
أبل أن ديوت خبمس ،وىو يقول ...
مث ساق دالماً لرسول اهلل –صلى اهلل عليو وسلم -يف فضل أيب بكر –رضي اهلل عنو.-
مث ساق أولو –صلى اهلل عليو وسلم" :-أال وإن من دان أبلكم دانوا يتملهون أبور أنبيائهم
وصاحليهم مساجد ،أال فال تتملهوا القبور مساجد ،إين أهنادم عن ذلك».
أخرجو مسلم يف "صحيحو" حديث (  ،)532وأبو عوانة يف "مسنده" (  ،)401/1والطرباين
يف "الكبط" حديث (.)1686
وأد أورد العالمة األلباين يف دتابو "ربهير الساجد من ازباذ القبور مساجد" أربعة عشر
حديثاً عن عدد من الصحابة عن رسول اهلل –صلى اهلل عليو وسلم -يف ىها ادلعىن.
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وساق أأوال العلماء اآلخهين هبهه األحاديث من مالكية وشافعية وحنابلة وأحناف.
فعليك أن تتبع سبيل رسول اهلل –صلى اهلل عليو وسلم -وسبيل ادلؤمنني.
قول علي شودكيفيتش ويوافقو شيخ األزىر " :وال يزال تراثو يشعل احلمالت العنيفة –حىت
يومنا ىها -ضد االضلرافات ال أفسدت –فيما يزعم -نقاء اإلسالم -يف صورتو احلقيقية".

أقول :ىهه احلمالت العنيفة من شيخ اإلسالم وغطه تنطلق من توجيهات الرسول –صلى

اهلل عليو وسلم -ال ىي من صميم اإلسالم ،فإياك مث إياك أن هتول على توجيهات الرسول
الكرمي ،والواجب عليك وعلى أمثالك أن تنقادوا لتوجيهات الرسول ،وأن ذبعلوا أول اهلل
صيببهم ع َه ِ
ِ
ِ
ِ َّر ِ
ِ
ِ
يم
ين ُخيَال ُفو َن َع ْن أ َْم ِرهِ أَن تُصيبَب ُه ْم فْتبنَةٌ أ َْو يُ َ ُ ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
تعاىل( :فَبْليَ ْح َهر اله َ
([ ))63سورة النور] نصب أعينكم.
أال اإلمام أمحد –رمحو اهلل" :-أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك".

قول علي شودكيفيتش ويوافقو شيخ األزىر :
" وغ عن البيان القول بأن ظاىرة التربك بقبور األولياء مل تكن بدعة ابتدعها ادلسلمون يف
القرن الثالث عشر ،فقد نشأت ىهه الظاىرة يف وأ مبكر جداً من العصور اإلسالمية
عرب ادلسلمون عن تعظيمهم –يف بادئ األمر – آلل بي النيب –صلى اهلل عليو
األوىل حني ّ
وسلم -ولصحابتو ،مث بُدئ يف بغداد يف تشييد األضرحة على أبور األولياء الهين اشتهروا يف
القرن الثالث اذلجري تكردياً ذلم وتعظيماً لشأهنم ،وأد حدث ىها مع بداية القرن الرابع
اذلجري على أأل تقدير".
أقول :قولو عن ظاىرة التبرك بقبور األولياء:

" فقد نشأت ىهه الظاىرة يف وأ مبكر جداً من العصور اإلسالمية األوىل".

يقال لو  :وىل نشوء ىهه الظاىرة يف وأ مبكر جداً جيعلها مشروعة ومن دين اهلل؟؟

ولقد نشأت أبلها بدع خططة ،بعضها نشأ يف عهد الصحابة؛ مثل بدعة اخلوارج فإهنا
نشأت يف عهد علي  -رضي اهلل عنو -ومن بقي من إخوانو من الصحابة؛ إذ خرجوا على
علي  -رضي اهلل عنو -فقاتلهم وأتلهم ،وأيده الصحابة على ذلك ،وذلك بناء على
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توجيهات الرسول  -صلى اهلل عليو وسلم -حيث أمر بقتلهم ،وأال " :إهنم شر اخللق
واخلليقة" .
ودهلك بدعة إنكار القدر نشأت يف آخر عهد الصحابة ،وتربأ منهم ابن عمر  -رضي اهلل
عنهما.-
ودهلك بدعة اجلهمية نشأت يف آخر عصر التابعني ،أنشأىا اجلهم بن صفوان.
فعلى منهجكما تكون ىهه البدع مشروعة من باب أوىل؛ ألهنا نشأت أبل بدعة التربك
باألولياء واالستغاثة هبم .

وأقول :إن ظاىرة التربك بالقبور ال يقوم هبا اخلرافيون الصوفية ال يبعد أن يكونوا ألّدوا فيها

الروافض الهين يؤذلون األئمة من أىل البي  ،ويقولون عنهم :إهنم يعلمون الغيب ،ويتصرفون
يف دل ذرة من ذرات الكون ،ويستغيثون هبم يف الشدائد وغطىا ،ويعبدون أبورىم.
فسار الصوفية على ىها ادلنهج ،ومن ادلؤسف أن شيخ األزىر يرى أن ىهه الضالالت ال
ديازجها الشرك من األمور ادلشروعة ،ومن ىنا مل ينكرىا ال على الروافض وال على الصوفية
الضالة.
وال يلتف إىل اآليات القرآنية وال إىل التوجيهات النبوية ادلعصومة.
ويتابع علي شودديفيتت يف االستدالل بعمل أىل بغداد -وعلى رأسهم الروافض -يف
تشييد القبور على األولياء يف القرن الثالث اذلجري تكردياً ذلم وتعظيماً لشأهنم.

ونقول لو :دلاذا مل يعمل الناس ىها العمل( ،وىو تشييد البنايات على أبور ا لصحابة

وسادة التابعني) ،وىم أولياء اهلل حقاً وأفضل الناس بعد األنبياء ،وأد أال فيهم رسول اهلل –
َّر ِ
َّر ِ
ِ
صلى اهلل عليو وسلمَ « " :-خْيبر ِ ِ
ين يَبلُونَب ُه ْمُ ،مثَّر اله َ
النَّراس أَب ْرينُ ،مثَّر اله َ
ين يَبلُونَب ُه ْمُ ،مثَّر َجييءُ
ُ
ِ
َح ِد ِى ْم َديِينَوَُ ،وَديِينُوُ َش َه َادتَوُ»؟
أَأْب َو ٌام تَ ْسب ُق َش َه َادةُ أ َ
أخرجو البملاري يف "صحيحو" حديث (  ، )2652ومسلم يف "صحيحو"
حديث(.)2533
فبعد القرون ال أشاد هبا رسول اهلل –صلى اهلل عليو وسلم -ظهر الغلو يف األولياء،
وظهرت فتنة بناء ادلساجد والقباب على أبورىم.
فاعرف ىها.
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قال شيخ األزىر فيما يظهر لي في حاشية (ص :)15
" ابن تيمية" ،رلموعة الرسائل وادلسائل" ط .رشيد رضا ( " ،)93 ،85/5الفتاوى الكربى"
بطوت  )351 ،344 ،127 ،93/1 ( 1965و (  )226 ،218/2والفصلني 19 ،18
من دتابو "الصراط ادلستقيم" .وفيما يتعلق دبوضوع زيارة أرب النيب –صلى اهلل عليو وسلم-
واالستغاثة بو انظر رد معاصره تقي الدين السبكي الفقيو الشافعي يف دتابو "شفاء السقام"
بطوت  1978حيث يثب الزيارة واالستغاثة بطائفة من األحاديث النبوية الشريفة ،وأد مجع
يوسف النبهاين أخطاً شواىد دثطة يف دتابو :شواىد احلق ،القاىرة  ،1974وخلص ادلناأشات
ال دارت يف العصور ادلملتلفة حول مشروعية زيارة النيب –صلى اهلل عليو وسلم -واالستغاثة
باألولياء".

أقول :أ ّدمنا ذدر بعض اآليات ال تنص على أن دعاء غط اهلل من الشرك األدرب.

والرسول -صلى اهلل عليو وسلم -يقول " :إن الدعاء ىو العبادة "  ،مث أرأ( :وأال ربكم
ادعوين أستجب لكم إن الهين يستكربون عن عباد سيدخلون جهنم داخرين).
،)18432 ( ،)18391 ( ،)18386
أخرجو اإلمام أمحد يف "مسنده" حديث (
( ،)18436وأبو داود يف "سننو" حديث (  ،)1479والرتمهي يف "جامعو" حديث
( ،)3372( ،)3247( ،)2969وابن ماجو يف "سننو" حديث (.)3828
أال الرتمهي :صحي اإلسناد( ).
ومعىن "الدعاء ىو العبادة" دما أال العلماء :أي جلها ومعظمها دقولو صلى اهلل عليو
وسلم "احلج عرفة" أي أعظم أردان احلج ،ودقولو صلى اهلل عليو وسلم "الدين النصيحة" وال
شك أن الدعاء دهلك ولها تعبدنا اهلل بو يف دل صالة.
الصرا َط الْمست ِق ِ َّر ِ
ِ
ض ِ
ني}.
ين أَنْب َع ْم َ َعلَْي ِه ْم َغ ِْط الْ َم ْغ ُ
وب َعلَْي ِه ْم َوال الضَّرالِّب َ
يم صَرا َط اله َ
{ ْاىدنَا ِّب َ ُ ْ َ َ
ىهه حملة عن أمهية الدعاء وإشارة خاطفة إىل بعض ما أمرنا بو ربنا تعاىل من دعائو وحده.

 وهو كذلك ،وقد صححه غٌر الترمذي.19
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ومن ادلؤسف أن شيخ األزىر يرى مشروعية االستغاثة باألولياء ،متجاىالً اآليات القرآنية
واألحاديث النبوية ال تدل على أن الدعاء ىو أىم العبادات اخلاصة باهلل ،وأن صرفو لغط
اهلل شرك بو.

وأقول :إن السبكي والنبهاين من اخلرافيني ،وأد ذباىال يف دتابيهما اآليات القرآنية ال تدل
على أن االستغاثة بغط اهلل من الشرك األدرب والضالل البعيد.
وبني بطالن
وأد َّر
رد ابن عبد اذلادي –رمحو اهلل -على السبكي يف دتابو "الصارم ادلنكي"ّ ،
استدالالتو ،فلماذا تتعلق بالباطل ،وال تهدر الرد العلمي البن عبد اذلادي الهي دمغ بو
وبني أن
وبني ضعف ونكارة األحاديث ال استدل هبا السبكي ،بل َّ
أباطيل السبكي؟ َّ
بعضها من ادلوضوعات ادلكهوبات على رسو اهلل –صلى اهلل عليو وسلم.-
ومن دالمو على األحاديث ال احتج هبا السبكي أولو:
"ومجيع األحاديث ال ذدرىا ادلعرتض يف ىها الباب وزعم أهنا بضعة عشر حديثاً ليس فيها
حديث صحي  ،بل دلها ضعيفة واىية ،وأد بلغ الضعف ببعضها إىل أن حكم عليو األئمة
احلفاظ بالوضع ،دما أشار إليو شيخ اإلسالم"" .الصارم ادلنكي" (ص  )21و (ص،)184
نشر مؤسسة الريان.
ورد العالمة زلمود شكري اآللوسي على النبهاين يف دتاب مساه "غاية األماين يف الرد على
َّر
وضعف األحاديث ال حيتج هبا على ضالالتو.
النبهاين" َّ
بني فيو ضالالت النبهاينّ ،
وىاك مرة أخرى أدلة أخرى تدمغ الهين يدعون أولياء من دون اهلل:
-1أال تعاىل سلاطبا نبيو الكرمي{ :وأَ ْن أَأِم وجه ِ
ِ
ِ
ِ
ني َوال
َ ْ َ َْ َ
ك للدِّبي ِن َحنيفاً َوال تَ ُكونَ َّرن م َن الْ ُم ْش ِرد َ
ك وال يضُّرَك فَِإ ْن فَبعْل فَِإنَّر َ ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ني}.
تَ ْدعُ م ْن ُدون اللَّرو َما ال يَبْنب َف ُع َ َ َ ُ
ك إِذاً م َن الظَّرالم َ
َ َ
ِ
ف لَوُ إِالّ ُى َو َوإِ ْن يُِرْد َك ِخبٍَْط فَال َر َّراد
والظلم ىنا ىو الشرك { َوإِ ْن ديَْ َس ْس َ
ك اللَّروُ بِ ُ
ضٍّرر فَال َداش َ
ِ
ضلِ ِو}.
ل َف ْ
فال يكشف الضر عن العباد إال اهلل.
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فهها هني صري للنيب -صلى اهلل عليو وسلم -وأمتو عن دعاء غط اهلل مهما عل منزلتو
وارتفع درجتو سواء دان نبيا أو ملكا مقربا ،فهها أدمل ادلمللوأات وسيد ادلرسلني والنبيني
ال ديلك لنفسو نفعا وال ضرا ،أال تعاىل يف سورة األعراف آمراً نبيو صلى اهلل عليو وسلم:
ِ
ك لِنَب ْف ِسي نَب ْفعاً وال َ ِ
َّر
ت ِم َن
{أُ ْل ال أ َْمل ُ
الستَ ْكثَب ْر ُ
ب ْ
َ
ضّراً إالَّر َما َشاءَ اللوُ َولَْو ُدْن ُ أ َْعلَ ُم الْغَْي َ
السوءُ إِ ْن أَنَا إِالَّر نَ ِه ٌير َوبَ ِشطٌ لَِق ْوٍم يبُ ْؤِمنُو َن}.
ْ
اخلَِْط َوَما َم َّرس ِ َ ُّ
وإذا دان النيب صلى اهلل عليو وسلم ال ديلك لنفسو نفعا وال ضرا فبديهي أنو ال ديلك ذلك
لغطه.
ِ
ك
وصرح هبها ادلعىن يف آيات أُخر أال اهلل آمرا نبيو صلى اهلل عليو وسلم { :أُ ْل إِ ِّبين ال أ َْمل ُ
ضّراً َوال َر َشداً}.
لَ ُك ْم َ
َن ِعْن ِدي ما تَستَبع ِجلُو َن بِِو لَُق ِ
{أُ ْل لَْو أ َّر
ض َي ْاأل َْم ُر بَبْي ِ َوبَبْيبنَ ُك ْم}.
َ ْ ْ
ك ِم َن ْاأل َْم ِر َش ْيءٌ}.
س لَ َ
{لَْي َ
ِ
ني}" :يا معشر أريت -أو
وأال صلى اهلل عليو وسلم حني أنزل عليو { َوأَنْه ْر َع ِش َطتَ َ
ك األَأْبَربِ َ
دلمة ضلوىا -اشرتوا أنفسكم من اهلل ال أغ عنكم من اهلل شيئا.
يا عباس بن عبد ادلطلب ال أغ عنك من اهلل شيئا ،يا صفية عمة رسول اهلل ال أغ عنك
من اهلل شيئا ،يا فاطمة بن زلمد سلي من مايل ما شئ ال أغ عنك من اهلل شيئا".
فإذا دان أدمل اخللق صلى اهلل عليو وسلم دهلك ،فغطه أبعد عن ذلك وأبعد ،فههه
البيانات الواضحة والتصرحيات القوية ال تصدر عن أصدق القائلني اذلدف األصيل منها أن
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يقطع ادلؤمن الصادق دل أمل ودل رجاء من غط اهلل ويتجو بدعائو ورجائو ورغباتو ودل
مطالبو إىل اهلل وحده مباشرة.
ضٍّرر فَال
ولها أال عقب ىهه اآلية ال تلوناىا عليكم من سورة يونسَ { :وإِ ْن ديَْ َس ْس َ
ك اللَّروُ بِ ُ
ِ
اشف لَو إِالَّر ىو وإِ ْن ي ِرْد َك ِخبَ ٍط فَال ر َّراد لَِف ْ ِ ِ ِ
يب بِِو َم ْن يَ َشاءُ ِم ْن ِعبَ ِادهِ}.
ْ
َد َ ُ ُ َ َ ُ
َ
ضلو يُص ُ
ِ
ف لَوُ إِالَّر
وأال يف سورة األنعام مستعمال األسلوب نفسوَ { :وإِ ْن ديَْ َس ْس َ
ك اللَّروُ بِ ُ
ضٍّرر فَال َداش َ
ك ِخبٍَْط فَب ُه َو َعلَى ُد ِّبل َش ْي ٍء أَ ِد ٌير}.
ُى َو َوإِ ْن ديَْ َس ْس َ
ىكها بصيغة القصر يف اآليتني شلا يدل على انفراد اهلل وحده جبلب النفع ودفع الضر.
 -2وأال تعاىل ضاربا مثال حلال من يدعو غط اهلل { :أُل أَنَ ْدعو ِمن د ِ
ون اللَّر ِو َما ال يَبْنب َف ُعنَا
ْ ُ ْ ُ
ِ
ِ
ني ِيف األ َْر ِ
َوال يَ ُ
استَب ْه َوتْوُ الشَّريَاط ُ
ض َحْيبَرا َن لَوُ
ضُّرنَا َونبَُرُّد َعلَى أ َْع َقابِنَا بَب ْع َد إِ ْذ َى َدانَا اللَّروُ َدالَّرهي ْ
أَصحاب ي ْدعونَو إِ َىل ا ْذل َدى ائْتِنَا أُل إِ َّرن ى َدى اللَّر ِو ىو ا ْذل َدى وأ ُِمرنَا لِنُسلِم لِر ِّب ِ
ني}.
ب الْ َعالَم َ
ْ ُ
ُ
َْ ٌ َ ُ ُ
َُ ُ َ ْ ْ َ َ
شبه حال من يدعو غط اهلل حبال شملص استول عليو الشياطني فحرفتو عن اجلادة فهو
تائو مضطرب الفكر والعقل ذاىب اللب يتملبط يف سطه ال يهتدي جلهة وال يعرف مقصدا
يف الوأ الهي يدعي فيو إىل خالصو والطريق الهي فيو صلاحو وفالحو فيمعن ويوغل يف
البعد عن طريق اخلالص والنجاة حىت يلقى ىالدو ومصطه ادلشئوم.
احلَ ِّبق
 -3وأال تعاىل ضاربا مثال خليبة األمل ال ُديىن هبا من يدعو غط اهلل { :لَوُ َد ْع َوةُ ْ
والَّر ِهين ي ْدعو َن ِمن دونِِو ال يست ِجيبو َن َذلم بِ َشي ٍء إِالَّر َدب ِ
اس ِط َدفَّْري ِو إِ َىل الْ َم ِاء لِيَْببلُ َغ فَاهُ َوَما
َ َ َ ُ ْ ُ
َ
َ ْ َ ُ ُْ ْ
ِ
ِ ِِِ
ض ٍ
الل}.
ين إِالَّر ِيف َ
ُى َو ببَالغو َوَما ُد َعاءُ الْ َكاف ِر َ
فهل يستجيب ماء بئر يف الدنيا دلن وأف على حافتو ديد دفيو ويبسطهما إليو ولو دان
ملتهب األحشاء زلرتق الفؤاد من الظمأ؟
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 -4وأال تعاىل { :يا أَيبُّها النَّراس ض ِرب مثَل فَاستَ ِمعوا لَو إِ َّرن الَّر ِهين تَ ْدعو َن ِمن د ِ
ون اللَّر ِو لَ ْن
َ ُ ْ ُ
ُ ُ َ َ ٌ ْ ُ ُ
َ َ
َّر ِ
ِ ِ
اجتَم ُعوا لَوُ وإِ ْن يَ ْسلُْبب ُهم ُّ
ب
اب َشْيئاً ال يَ ْستَبْنق ُهوهُ مْنوُ َ
ض ُع َ
الهبَ ُ
َ
َخيْلُ ُقوا ذُبَاباً َولَ ِو ْ َ
ف الطال ُ
ُ
وب}.
َوالْ َمطْلُ ُ
وىها تصوير صحي لواأع دل مدعو من دون اهلل وأن من يف السماوات واألرض لو
اجتمعوا خللق ذرة فضال عن ذباب ال يستطيعون ذلك ،ولوأفوا عاجزين وىها غاية الغايات
يف العجز ،فإذا دان ىها حال ادلدعوين فلماذا ال يثوب الداعون ذلم إىل رشدىم.
ولها أال تعاىل( :ما أدروا حق أدره إن اهلل لقوي عزيز) ،فهو أادر على دل شيء غالب
على دل شيء إمنا أمره إذا أراد شيئا فإمنا يقول لو دن فيكون ،والواأع أن الهين يستجيزون
ألنفسهم دعاء غط اهلل ال يشعرون أن ىها النداء يف ىهه اآلية موجو إليهم وأن ىها ادلثل
فيها مضروب ذلم ومن جراء فقدان ىها الشعور واإلحساس مل يرىفوا أمساعهم ذلها ادلثل
الهي أال اهلل فيو فاستمعوا لو وإال لكان ذلم منو أدرب زاجر وأأوى رادع ولفتحوا أمساعهم
وأبصارىم وأفئدهتم على أدرة اهلل اذلائلة ال يصغر أمامها دل شيء فاذبهوا إليو وحده
ضارعني وداعني.
 -5وأال تعاىل مبينا غناه ادلطلق وفقر من عداه ادلطلق وأن ادلدعوين من دون اهلل مجيعا
َّر ِ
ين َز َع ْمتُ ْم
صفر اليدين شلا يتعلق بو ادلشردون هبم الداعون ذلم من دون اهلل { :أُ ِل ْاد ُعوا اله َ
السماو ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ٍِ
ات َوال ِيف األ َْر ِ
ض َوَما َذلُ ْم فِي ِه َما ِم ْن ِش ْرٍك َوَما
م ْن ُدون اللَّرو ال ديَْل ُكو َن مثْب َق َال َذ َّررة يف َّر َ َ
اعةُ ِعْن َدهُ إِالَّر لِ َم ْن أ َِذ َن لَوُ}.
لَوُ ِمْنب ُه ْم ِم ْن ظَ ِه ٍط َوال تَبْنب َف ُع الش َ
َّرف َ
فههه اآلية فيها ربطيم لكل أمل يتعلق بو الضالون فادلدعوون من دون اهلل مع األسف ال
ديلكون من ىها ادللك الواسع والكون الكبط السموات واألرض مثقال ذرة ال على سبيل
غىن مطلقا ،والشفاعة متوأفة على إذنو ،على
االستقالل وال على سبيل ادلشاردة واهلل غ
ً
أنو ال حظ فيها ذلؤالء الداعني لغط اهلل وإمنا ىي للموحدين.
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-6وأال تعاىل{ :أُل أَرأَيبتُم ما تَ ْدعو َن ِمن د ِ
ون اللَّر ِو أ َُر ِوين َما َذا َخلَ ُقوا ِم َن األ َْر ِ
ض أ َْم َذلُ ْم ِش ْرٌك
ْ َْ ْ َ ُ ْ ُ
اب ِمن أَبب ِل ى َها أَو أَثَارةٍ ِمن ِعْل ٍم إِ ْن ُدْنتم ِ ِ
السماو ِ
ات ائْبتُ ِوين بِ ِكتَ ٍ
ِ
َض ُّل ِشل َّْرن
ني َوَم ْن أ َ
صادأ َ
ُْ َ
ْ ْ َ ْ َ ْ
يف َّر َ َ
ِ
ِ َّر ِ
ِ
يب لَوُ إِ َىل يَب ْوِم الْ ِقيَ َام ِة َو ُى ْم َع ْن ُد َعائِ ِه ْم َغافِلُو َن َوإِ َذا ُح ِشَر
يَ ْد ُعو م ْن ُدون اللو َم ْن ال يَ ْستَج ُ
ِ ِ ِِ ِ
ين}.
النَّراس َدانُوا َذلُ ْم أ َْع َداءً َوَدانُوا بعبَ َادهت ْم َداف ِر َ
ُ
فاهلل تبارك وتعاىل يأمر رسولو صلى اهلل عليو وسلم بأن يتحدى ادلشردني بأن يشطوا إىل أي
نقطة من السموات واألرض أد خلقها آذلتهم ولو رلتمعة أو أي جزئية شاردوا فيها يف اخللق
والتصرف وىم ال ديكن أن يدعوا ذلك فهم معرتفون بأن اهلل وحده ادلنفرد خبلق الكون
والتصرف يف شئونو.
فإن توأ متوأ منهم ِ
فليأت بالربىان الواض وال ديكنو ذلك ال من طريق النقل وال من
طريق العقل وبعد عجزىم الفاض أمام التحديات فما حكمهم إن أصروا على دعاء غط
اهلل؟
حكمهم أهنم خلق اهلل إهنم غارأون يف ضالل بعيد ألهنم يدعون من ال ديلك شيئا يف
السماوات واألرض ال لنفسو وال لغطه وأد عجزوا وأفحموا عن إأامة الربىان على شيء من
ذلك وىم مع ذلك ال يستجيبون ذلم ولو حب
واذلتاف ولو استمروا فيهما إىل يوم القيامة.

أصواهتم وانقطع

حناجرىم من النداء

والنتيجة ادلرة أهنم يوم القيامة يبارزوهنم ويصارحوهنم بالعداء الشديد { َوَدانُوا بِعِبَ َادهتِِ ْم
ِ
ين} إهنا لنهاية أليمة ومصط مشئوم وىها الهي أشرنا إليو أليل من دثط فما يزخر بو
َداف ِر َ
القرآن من زلاربة ىها االذباه ادلملزي فمن أراد أن يعرف احلقيقة فليمط عن وجهو حجاب
التعصب األعمى وليقرأ القرآن مالحظا ما أشرنا إليو فسيجد األمر أوض وأأوى"( ).
 انظر "أضواء إسالمية على بعض األفكار اخلاطئة ".24
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أسأل اهلل أن يوفق ادلسلمني مجيعاً للتمسك بالكتاب والسنة يف عقائدىم وعباداهتم
وأخالأهم وسياستهم وسائر شؤون حياهتم.
وصلى اهلل على رسولنا زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليماً دثطاً.
دتبو
ربيع بن ىادي عمط
1438/4/1ى ب
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