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 بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم

 مقدمة

 :أما بعدلسالم على من ال نيب بعده ، احلمد هلل وحده ، والصالة وا

قال تعاىل  ،يعبدوه وال يشركوا بو شيئا فإن الغاية اليت من أجلها خلق اهلل اجلن واإلنس ىي أن 
وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون  ،ه ، من األقوال كل ما حيبو اهلل ويرضاتشمل   والعبادة

 .واألعمال الباطنة والظاىرة
فالصالة والزكاة والصيام واحلج وصدق احلديث وأداء األمانة وبر الوالدين وصلة األرحام والوفاء »

بالعهود واألمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر وجهاد الكفار وادلنافقني ، واإلحسان إىل اجلار واليتيم 
البهائم ، والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من اإلحسان إىل ، و  كوادلملو وادلسكـني وابن السبيل 

 العبادة. 
وكذلك حب اهلل ورسولو ، وخشية اهلل واإلنابة إليو ، وإخالص الدين لو ، والصرب حلكمو ، والشكر 

، والتوكل عليو ، والرجاء لرمحتو ، واخلوف من عذابو ، وأمثال ذلك ؛ ىي  بقضائولنعمتو ، والرضا 
 1.«من العبادة هلل أيًضا

وضد العبادة الشرك يف عبادة اهلل ، بأن جيعل اإلنسان هلل شريكا يعبده كما يعبد اهلل ، وخيافو كما 
كما ،  من دعاء وصالة أو ذبح أو نذر أو غري ذلك ، خياف اهلل ، ويتقـرب إليو بشيء من العبادات 

 .هللإىل ايتقرب 
لغري اهلل ، وقبل البدء يف الدعاء على مسألة صرف عبادة  والكالم يف ىذا البحث ادلختصر منصب

 نّي بالذكر يف كثري من اآليات ، وبـ اهلل اعبادة جليلة ، قد خصهادلسألة أقول إن الدعاء  ىذهمناقشة 
إال أنو من أكثر العبادات اليت شّرك الناس فيها ،  ةيف كثري من األحاديث الصحيح اشرفه النبـي 

ممن ينتسب إىل اإلسالم قد وقعوا يف  اكثري  -مع األسف الشديد  -ك جتد ، فإن قوبني اهلل وبني خل
، أغثين يا نيب اهلل  :كمن يقولالصاحلني ،   وأاألنبـياء هبم ، سواًء كانوا من االستغاثة و دعاء غري اهلل 

ص ـنقيك مدد مدد ، أو: أشكو إل، يا بدوي  :أو، يالين أشكو إليك ذنوبـي ـيا عبد القادر اجل: أو
أنا  :أو يقول ،أشكو إليك فالنا الذي ظلمين قلة الولد ، أو: العدو علي ، أو  طتسل  أو ، رزقي 
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 :أنت خري معاذ يستعاذ بو ، أو :أنت جتري من يستجري ، أو :نـزيلك ، أنا ضيفك ، أنا جارك ، أو
خ ـيا سيدي الشي :أو، حمد ، يا ست نفيسة ـثر : يا جاه مــارزقين الولد ، أو قول القائل إذا ع

وبعضهم يكتب على أوراق  ،غري اهلل وتوجو ودعاء لوحنو ذلك من األقوال اليت فيها تعلق ، فالن 
بذلك ادلقبورين مث يذىب إىل أحد ، أنو استجار بفالن  اويعلقها عند القبور ، أو يكتب حمضر 

سالم من عنقو بدعائو ذلك وما يدري ادلسكني أنو قد خلع بفعلو ىذا ربقة اإل محضر ليغيثو!ـال
 .ميت ، وإن صلى وصام وزعم أنو مسلمـال

ظم شأن الدعاء من بني سائر ويف ىذه الوريقات ؛ نقلت ما يسر اهلل نقلو من أدلة شرعية على ع  
األدلة الدالة على وجوب دعاء اهلل وحده وترك دعاء من سواه ، مث عطفت  تمث ذكر  العبادات ،

غي لو أن ال يدعو ـعبد ينبـا بعد قرن ، ومفادىا أن الـناقلها الناس قرنـاليت يتبهة ـاجلواب عن الشبذكر 
نسبون إىل الصالح من أصحاب القبور وحنوىم ، وىم اهلل مباشرة ، بل ينبغي لو أن يدعو من ي  

 اهلل! بدورىم يرفعون الدعاء إىل

وبينت أيضا أن ،  اليونق اعقليوجها ، عشر  ستةىذه الشبهة وبينت بطالهنا من عن وقد أجبت 
سواء  ي ـقد َفعل ف عل ادلشركني الذين بعث إليهم النب وظيم ، وأنـــشرك باهلل العــفاعل ذلك م

 .بسواء ، وإن صلى وصام وزعم أنو مسلم
حتت أي عن علماء ادلذاىب الفقهية ادلشهورة يف حترمي دعاء غري اهلل ، نقلت ما يسر اهلل نقلو  كما

 .اطة أو غريىاذريعة كانت ، الوس
نبهم طرق وأن جي  ،  وادلتابعة لرسول اهلل واهلل أسأل أن يوفق ادلسلمني مجيعا إلخالص العمل هلل ، 

 .ما كثريايالشرك والضالل ، واهلل أعلم ، وصلى اهلل على نبينا حممد ، وآلو وصحبو وسلم تسل

 وكتبو ، ماجد بن سليمان الرسي

 .ىجري 1411 عامل شعبانوالعشرين من  الثامن

majed.alrassi@gmail.com  ،www.saaid.net/book 

 11166515116761ىاتف : 

 ادلملكة العربية السعودية
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 الدعاء عبادة، تأصيل 

 مكانة الدعاء بين سائر العبادات
شرفها يف كثَت من  النبـي ن ــيَّـوباهلل بالذكر يف كثَت من اآليات ،  خصهاالدعاء عبادة جليلة ، قد 

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

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

وقال ربكم ، وقرأ  الدعاء ىو العبادة:  بتعظيم شأن الدعاء يف قولو  وقد جاء تصريح النبـي 
 .4داخرينإىل قولو  ستجب لكمادعوين أ
كال ؛ بل أن الدعاء يضم رتيع أنواع العبادات ،  دبعٌت ، العبادة يف الدعاء ليس حْصرا كليا  وح ْصر  

، وىو   وركنها األعظم هاعلى ع ـظم الدعاء وشرف مكانتو ، وأنو ل ب  العبادة وخالص  اظتراد بو التنبيو 
 .6: )الدين النصيحة( ، وقولو  5حج عرفة(ـ: )ال قولو ـك

لوا بذلك إىل جواز صرف  يف كون الدعاء عب الناسك بعض وقد شكَّ  ىذا و لغَت اهلل ، و ادة ، ليص 
من  تدعونالذين  أعبدقل إين هنيت أن فقد شتى اهلل الدعاء عبادًة يف قولو م مردود عليهم ، ـزعال

ستجب لكم إن الذين أ ادعونيبكم وقال ر ، وقال تعاىل  دون اهلل ظتا جاءين البـينات من ربـي
الدعاء بالعبـادة يف  اهلل   ف  ص  و  ــف  أي أذالء ، ،  سيدخلون جهنم داخرين عبادتييستكربون عن 

 .اآليتُت ، فدل ذلك على ع ظم شأنو
وا اهلل ؼتلصُت لو الدين فلما ع  فإذا ركبوا يف الفلك د  شتى اهلل الدعاء ديًنا كما يف قولو تعاىل  كما

إىل الرب إذا ىم يشركون ؾتاىم
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
 شيخ األلباين.( ، وغَتمها عن النعمان بن بشَت رضي اهلل عنو ، وصححو ال2969( ، 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
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هد ، فدل ذلك على ــالع فيدفو باأللف والالم اليت ت  من الدعاء ، وعرَّ  فجعل اهلل سبحانو الدين بدالً 
 .، وما كان دينا فهو عبادة أن الدعاء دينٌ 

آلية كما يف ابدعائو ، 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 أوقال ربكم ادعوين  اظتتقدمة
 .ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال تعاىل  داخرين

موا فيو الرب تعاىل ، وأما السجود فأما الركوع فعظ   :أمر بدعاء اهلل ، كما يف قولو وكذلك النيب 
 2.ن يستجاب لكمأ 1، فـ ق م نٌ  فأكثروا من 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 

 4.ربو ليس بعبادة لو فهو ضال ، بل كافر

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

ادعوا ربكم تضرعا وخفية
واسألوا اهلل من فضلو، وقولو تعاىل  5

6. 
 

                                                 

 أي حري . 1
 (.479رواه مسلم ) 2
ىــ يف روضـة سـدير ، تتلمـذ علـى بعـض تالمـذة الشـيخ ػتمـد بـن  1194مــٰن أبـابطُت ، ولـد سـنة ـىو الشيخ عبـد اهلل بـن عبـد الرح 3

، بـرع يف الفقـو ، ودرَّس « مفيت الـديار النجديـة»عبد الوىاب ، توىل القضاء واالفتاء ، وصار من أكابر علماء ؾتد ، حىت ل ق ب بـ 
ح نونية ابن القيم ، وعثمان بن عبد اهلل بـن ىـ( ، شار  1329يف بالد كثَتة ، ولو تالمذة كثر ، منهم أزتد بن إبراىيم بن عيسى )

االنتصـار ضتـزب اهلل اظتوحـدين ، والـرد »ىـ( ، اظتؤرخ اظتعروف ، لو عدة كتب يف الذب عن العقيدة اإلسالمية ، منهـا  1293بشر )
، ولـو « جيستأسـيس التقـديس يف كشـف تلبـيس داود بـن جـر »، وكتـاب « الـرد علـى الـربدة»، وكتـاب « على اجملادل عن اظتشـركُت

غتموعــــة الرســــائل واظتســــائل »، وبعضــــها مثبــــت يف « الــــدرر الســــنية يف األجوبــــة النجديــــة»رســــائل وردود بعضــــها مثبــــت يف كتــــاب 
 ىجرية ، رزتو اهلل رزتة واسعة. 1282، تويف يف شقراء سنة « النجدية

، وىي من إعداد « يســــــف تلبيس داود بن جرجـــــــــديس يف كشـــــــــتأسيس التق»ة كتابو ــــــــــــو يف مقدمـمتـباختصار وزيادة من ترج
الشيخ العالمة عبد اهلل بن عبد الرزتـٰن »د. عبد السالم بن برجس آل عبد الكري رزتو اهلل ، وانظر للتوسع يف تررتتو كتاب 

 الرياض. –صميعي ، تأليف د. علي بن ػتمد العجالن ، الناشر: دار ال« أبابطُت ، مفيت الديار النجدية
 . 127، ص « تأسيس التقديس يف كشف تلبيس داود بن جرجيس» 4
 . 55األعراف: سورة  5
 . 32النساء: سورة  6
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 :رزتو اهلل 1قاسمػتمد بن بن  الرزتـٰنقال الشيخ عبد 
، تارة على صيغة األمر بو ، كقولو  عمنو ة موضع وأما إفراد اهلل بالدعاء فجاء ذكره يف ؿتو ثالذتائ

 لكمأستجب أدعوين
2  ، الدينلو وادعوه ؼتلصُت

3. 
أحدافال تدعوا مع اهلل وتارة يذكره اهلل بصيغة النهي كقولو 

4. 
فال تدع مع اهلل إلـٰهاً آخر فتكون من اظتعذبُتوتارة يقرنو بالوعيد كقولو 

5. 
وال تدع مع اهلل إلـٰهاً آخر ال إلـٰو إال ىوية والتعبد كقولو وتارة بتقرير أنو ىو اظتستحق لأللوى

6. 
وال تدع من دون اهلل ما ال ينفعك وال وتارة يف اطتطاب دبعٌت اإلنكار على الداعي كقولو 

يضرك
7. 

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

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

ذرة يف السماوات وال يف األرض
9. 

                                                 

، ودرس على يد رتلة من علماء ؾتد ، دتيز الشيخ خبدمة  ةىجري 1319من علماء ؾتد اظتعروفُت ، ولد سنة عبد الرزتـٰن الشيخ  1
قيقو وبباعتو ، أبرزىا فتاو  ابن تيمية ، رتعها يف ستسة وثالثُت غتلدا عدا الفهارس ، وببعت الًتاث العلمي من مصادره مث حت

مع فتاو  علماء ؾتد بدءا من الشيخ ػتمد بن عبد ـ، وكذا ج ىـ 1381ملك سعود بن عبد العزيز رزتو اهلل عام ـعلى نفقة ال
، وتقع يف ستة « الدرر السنية يف الفتاو  النجدية»، وىي اظتعروفة بـ  الوىاب يف القرن الثاين عشر إىل العلماء اظتعاصرين يف زمنو

، ورتع الشيخ أيضا فتاو  مفيت الديار السعودية  ةىجري 1356عشر غتلدا ، وببعت على نفقة اظتلك عبد العزيز آل سعود سنة 
لك فيصل بن عبد العزيز رزتو اهلل يف عام الشيخ ػتمد بن إبراىيم آل الشيخ رزتو اهلل يف ثالثة عشر جزءا ، وببعت بأمر من اظت

 .ىـ 1393
وللشيخ مؤلفات وشروحات يف العقيدة وأصول التفسَت والفقو واضتديث والنحو ، قد نفع اهلل هبا كثَتا واستفاد منها اظتسلمون ، 

 رزتو اهلل وأجزل ثوابو.
 رزتو اهلل رزتة واسعة.،  ةىجري 1392سنة عبد الرزتـٰن تويف الشيخ 

 . 63غافر: رة سو  2
 . 29: ألعرافاسورة  3
 . 18: صتناسورة  4
 . 213الشعراء: سورة  5
 . 88القصص: سورة  6
 . 136يونس: سورة  7
 . 4: األحقافسورة  8
 . 22سبأ: سورة  9
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ومن أضل ؽتن يدعو من دون اهلل من ال ف و لغَت اهلل شرك وتارة أن الدعاء ىو العبادة ، وأن صرْ 
وكانوا بعبادهتم كافرينإىل قولو  يستجيب لو إىل يوم القيامة

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

2. 
، صححو الًتمذي وغَته ، وقد أتى فيو بضمَت الفصل ، واطترب  3)الدعاء ىو العبادة( :ويف اضتديث

،  4ست غَت الدعاء ، وأنو م عظم كل عبادةواطترب اظتعرَّف بالالم ليدل على اضتصر ، وأن العبادة لي
  6قل إمنا أدعوا ريب وال أشرك بو أحداً  يشرك معو أحد فيو ، حىت قال يف حق نبيو  5أنوهنى 

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

 8.، وإذا استعنت فاستعن باهلل فاسأل اهللإذا سألت 
فلما مل أو: استعن يب ، إىل ذلك بقولو : واسألٍت ،  النيب فلو كان سؤال غَت اهلل جائزا ألرشده 

 .ذلك على أن سؤال غَت اهلل ال جيوز دلَّ  -واظتقام مقام تعليم  -يقع ىذا 
ينـزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل شتاء الدنيا  :الق وعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو ، أن رسول اهلل 

من يستغفرين  ؟أعطيومن يسألٍت ف ؟من يدعوين فأستجيب لو :حُت يبقى ثلث الليل اآلخر ، يقول
 9؟فأغفر لو

قال:  عن النيب حديث ابن مسعود رضي اهلل عنو يف عن دعاء غَت اهلل  وقد جاء النهي صرحيا
 11.دخل النار 13اهلل ن د  من مات وىو يدعو من دون ا

                                                 

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

 عبادة مستقلة.حبد ذاتو فضال عن كون الدعاء 
 يف اظتطبوع: )أال( ، وىو خطأ ظاىر ، فلعلو خطأ يف النسخ ، والصواب ما أثبت. 5
 . 23اصتن: سورة  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
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: خترج عنق من النار يوم القيامة ، عتا عينان  قال رسول اهلل  :وعن أبـي ىريرة رضي اهلل عنو قال
وبكل من بكل جبار عنيد ،  :إين و كلت بثالثة :تبصران ، وأذنان تسـمعان ، ولسان ينطق ، يقول

  1.، وباظتصورين دعا مع اهلل إلـٰها آخر
يسألو من يف السماوات رزتو اهلل يف تفسَت قولو تعاىل  2بن سعديالرزتـٰن  قال الشيخ عبد

واألرض
3 : 

أي ىو الغٍت بذاتو عن رتيع ؼتلوقاتو ، وىو واسع اصتود والكرم ، فكل اطتلق مفتقرون إليو ، 
اعتم ومقاعتم ، وال يستغنون عنو برفة عُت وال أقل من ذلك ، وىو تعاىل يسألونو رتيع حوائجهم حب

كل يوم ىو يف شأن  ، يغٍت فقَتًا وجيرب كسَتًا ، ويعطي قوما ودينع آخرين ، ودييت وحييي ،
و  و اظتسائل ، وال ي بـر م  ط  ـل  غ  ـوخيفض ويرفع ، ال يشغلو شأن عن شأن ، وال ت  

إضتاح اظتلحُت ، وال  4
بو أىل األرض والسماوات ، وعم ت مواى  مسألة السائلُت ، فسبحان الكري الوىاب الذي عمَّ  بول

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

 

                                                 

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

مسلمُت ، كالشيخ ـىجري ، تتلمذ على يده عدد من الطلبة صاروا فيما بعد من علماء ال 1376 عاموتويف  1337ولد عام 
عثيمُت وغَتىم ، رحم بن يخ عبد اهلل بن عبد الرزتـٰن البسام ، والشيخ ػتمد بن صاحل عبد اهلل بن عبد العزيز بن عقيل ، والش

 اهلل أمواهتم وحفظ أحياءىم. 
 ، للشيخ عبد اهلل بن عبد الرزتـٰن البسام رزتو اهلل.« علماء ؾتد خالل ذتانية قرون»انظر تررتتو يف كتاب 

 . 29سورة الرزتـٰن ، اآلية  3
 «.لسان العرب»ضجره. انظر أي يـ م ل و ويـ  4
 «.تيسَت الكري الرزتـٰن يف تفسَت كالم اظتنان» 5
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 ي  الدنيا والشفااة الواسطةاتخاذ شبهة نص 

نحن مذنبون اصاة ، وبعيدون ان جناب اهلل ، يليس من الالئق بنا أن نداوا  :قال بعضهم
أقرب ن ، يصالح اأناس   نداووإنما ،  1بُخفَّ  ُحَنين رجعناألننا إن داوناه مباشرة اهلل مباشرة ، 

اون اهلل أن يجيب حاجاتنا ، د  يَ  -ن و ىؤال  الصالحأي  –ثم ىم م بحقو ، وَ ـوأق  منا ، إلى اهلل 
مراااة و إكراما لهم ، ، لديو لنا وه ، ويقبل شفااتهم إذا شفعوا اَ لهم إذا دَ اهلل يستجيب ي

ن يتوجهنا ألولئك الصالحأو غير ذلك إذا احتجنا الولد أو سعة الرزق نحن يلخاطرىم ، 
لماذا تمنعون ىذا النوع من الداا  ، مع أن البشر يون الداا  إلى اهلل ، ـبالداا  ، ثم ىم يريع

ملوك الدنيا الذين يطلب الناس حاجاتهم منهم ان طريق الوسطا  كيستعملونو ييما بـينهم ،  
 ، يلماذا ال نستعملو مع اهلل؟من الحجاب والوزرا  والمقربـين 
  :كجهاعشر ستة كاجلواب عن ىذه الشبهة من 

كأف ادلساجد قاؿ تعاىل ،  ِكاسطةازباذ مباشرة بدكف  ندعوهأمرنا بأف ا تعاىل  أف :الوجو األول
يب ػػػػػػػػفيهم النبيػًعث الذين مشركُت ػال ًفعلكأخرب أف التوجو لغَته ىو ،   فال تدعوا مع ا أحدا

  قاؿ تعاىل ،كالذين ازبذكا من دكنو أكلياء ما نعبدىم إال ليقربونا إىل ا زلفى
ؿ تعاىل كقا،  ّ

 كيعبدكف من دكف ا ما ال يضرىم كال ينفعهم كيقولوف ىؤالء شفعاؤنا عند ا قل أتنبئوف ا دبا
ال يعلم يف السماكات كال يف األرض سبحانو كتعاىل عما يشركوف

كقد تقدـ تقرير ذلك بشيء ،  ْ
 .من التفصيل يف الفصل ادلتقدـ

معلـو كالشرؾ توسط أك غَته ، ،  مهما كان  ذريعتو أكربدعاء غَت ا شرؾ : أف الوجو الثان 
لنبيو قاؿ تعاىل ،  ناقض لدين اإلسالـ بالكليةىو ك ، دين اإلسالـ ككافة األدياف من  ربرديو بالضركرة

                                                 
انظرىا يف  ، ةقصة طريف للمثلييضرب عند اليأس من احلاجة كالرجوع باخليبة ، كحيػنُت اسم رجل ، ك  مثله  :)رجع خبفي حيػنُت( ُ
 بَتكت. –( ، الناشر: ادلكتبة العصرية ّٕ/ُين ، )أليب الفضل ، أمحد بن زلمد ادليدا« رلمع األمثاؿ»
التبصرة يف بياف أف ربرم إجابة دعاء ا تعاىل »قد يسر ا الكالـ على آداب الدعاء كأسباب إجابتو يف كتاب مستقل بعنواف  ِ

 ر ا طبعو.، كىو منشور يف شبكة ادلعلومات ، يس  « عند القبور بدعة منكرة
 . ّورة الزمر: س ّ
 . ُٖورة يونس: س ْ
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  * كلقد أكحي إليك كإىل الذين من قبلك لئن أشرك  ليحبطن عملك كلتكونن من اخلاسرين
 .بل ا فاعبد ككن من الشاكرين
 رمحو ا يف رده على من ازبذ كاسطة بينو كبُت ا: ُقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية

دعاء ػادة كالػطة يف العبػػاىل كاسػنفاء ليس بينهم كبُت ا تعػكىذا جػهل بدين احلنفاء ، فإف احل»
ليو بال كاالستعانة ، بل يناجوف رهبم كيدعونو كيعبدكنو بال كاسطة ، ككل ميصلٍّ يعبد ربو منو إ

 ِ«.كاسطة

كىذه ادلسألة رلمع عليها عند علماء اإلسالـ قاطبة ، من علماء ادلذاىب األربعة كغَتىم ، فقد 
أمجعوا على أف دعاء غَت ا شرؾ أكرب سلرج من ملة اإلسالـ ، كإمجاع ادلسلمُت حجة شرعية كما 

 ّ.الى الجمااة ، ويد اهلل ال يجمع أمت  الى ضاللة: إف ا تعاىل  قاؿ الرسوؿ 
من العلماء ،  مجعه على أف دعاء غَت ا شرؾ أكرب سلرج من ملة اإلسالـ هم كقد حكى إمجػاعى 

 رمحو ا ، حيث قاؿ:،  أبو العباس ، أمحد بن تيميةشيخ اإلسالـ ، منهم 
مل يأمر ،  باتفـاق أئمة المسلمينمن ارمات ادلنكرة  -نبينا كاف أك غَته  -سؤاؿ ادلي  كالغائب »

ساف ، كال استحسنو أحد من ػػا بو كال رسولو ، كال فعلو أحد من الصحابة كال التابعُت ذلم بإح
 ْ.«وىذا مما يعلم باالضطرار من دين المسلمينأئمة ادلسلمُت ، 

                                                 
ىو اإلماـ العالمة البحر الفقيو ، شيخ اإلسالـ حقا ، أبو الػعباس ، تقي الدين ، أحػمد بن عبد الػحليم بن عبد السالـ ، احلراين  ُ

ٍب الدمشقي ، ادللقب بابن تيمية ، جدد دين اإلسالـ بعدما استحكم  غربتو ، كأظلم  الدنيا بالبدع الكالمية كخرافات 
ية كشركيات القبورية كإحلاد الفالسفة كالرافضة ، فجدد الدعوة لإلسالـ الصايف على منهاج الكتاب كالسنة ، كجهر باحلق ، الصوف

كناظر أىل الباطل ، كربمل السجن يف سبيل ذلك ، فكتب ا لعلمو القبوؿ ، كسارت دبصنفاتو الركباف ، كصار من بعده من 
ميذه فصار بعضهم من أئمة اإلسالـ ، كابن القيم كابن كثَت كالذىيب كابن عبد اذلادم كغَتىم ، علماء السنة عياال عليو ، أما تال

اجلامع لسَتة شيخ اإلسالـ »ىػ ، كقد مجع بعض اققُت أقواؿ من ترجم لو يف جامع نفيس ، ككمسوه بػػػ  ِٖٕتويف رمحو ا سنة 
مكة ، فلَتجع إليو من أراد  –زيد رمحو ا ، كنشرتو دار عامل الفوائد ، بإشراؼ الشيخ بكر أبو « ابن تيمية خالؿ سبعة قركف

 االستزادة.
 ( باختصار.ْٖٕ-ْٕٕ/ِ)، « االستغاثة يف الرد على البكرم» ِ
( ، ُُٔ،  ُُٓ/ُ« )مستدركو»، كصححو األلباين ، ككذا احلاكم يف رضي ا عنهما ( عن ابن عمر ُِٕٔركاه الًتمذم ) ّ

 تو للحديث إمجاع أىل السنة على ىذه القاعدة ، كأهنا من قواعد اإلسالـ.كحكى بعد ركاي
 . ُّّص « االستغاثة يف الرد على البكرم» ْ
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مل يقل أحد من علماء ادلسلمُت أنو يستغاث بشيء من ادلخلوقات يف كل ما » :كقاؿ أيضا
ىذا مما يُـعلم  اىل ، ال بنبػي كال دبلىػك كال بصاحل كال غَت ذلك ، بليستغاث فيو با تع

 ُ.«باالضـطرار من دين اإلسالم أنو ال يجوز إطالقو
ب ػ، كيتوكل عليهم ، كيسأذلم جل يداوىم،  وسائطمػن جعل ادلالئكة كاألنبياء »كقاؿ أيضا: 

ية القلوب ، كتفريج الكركب ، كسد ادلنافع ، كدفع ادلضار ، مثل أف يسأذلم غفراف الذنب ، كىدا
 ِ.«يهو كاير بإجماع المسلمينالفاقات ؛ 

تيسَت »من علماء احلنابلة يف كتابو  ّكنقلو عنو الشيخ سليماف بن عبد ا بن زلمد بن عبد الوىاب
 :ٍب قاؿ« العزيز احلميد

 ، ٔ«نصاؼاإل»، كصاحب  ٓ«الفركع»غَت كاحد مقررين لو ، منهم ابن مفػلح يف  عنو ْنقلو»
  
 
 
 
 
 

                                                 
 (.َُّ/ُ« )رلموع الفتاكل» ُ

 بَتكت. –( ، )اختيارات شيخ اإلسالـ( ، باب حكم ادلرتد ، الناشر: دار القلم َٔٓ/ْ« )الفتاكل الكربل»كانظر ما قالو يف 
 (.ُِْ/ُ« )ع الفتاكلرلمو » ِ
ىػ ، نشأ يف الدرعية يف  ََُِىو العالمة الفقيو ادث األصويل ، حفيد إماـ الدعوة الشيخ زلمد بن عبد الوىاب ، كلد سنة  ّ

، كىو شرح نفيس على كتاب « تيسَت العزيز احلميد»كسػػط علمي زاخر جبهابذة العلماء ، لو عدة مؤلفات ، من أشهرىا كتابو 
جلده الشيخ زلمد بن عبد الوىاب ، كالكتاب على مدل ثالث قركف ينهل منو العلماء كطلبة العلم إىل كقتنا ىذا ، « دالتوحي»

 كىو عمدة يف علم توحيد العبادة ، كمن بعده عياؿ عليو.
ق كعمره ثالث  ُِّْيف الفقو يف ثالث رللدات ضخاـ ، كلو غَتىا ، تويف رمحو ا سنة « ادلقنع»كلو أيضا حاشية على كتاب 

 كثالثوف سنة.
للشيخ عبد الرمحٰػن بن عبد اللطيف بن عبد ا آؿ الشيخ ، كلو ترمجة يف « مشاىَت علماء صلد»انظر ترمجتو موسعة يف كتاب 

 بقلم زلققو: أسامة بن عطايا العتييب.« تيسَت العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد»مقدمة كتابو 

 دعا غَت ا.أم اإلمجاع على كفر من  ْ
 . ُُْٖبَتكت ، ط سنة  -( ، الناشر: دار الكتب العلمية ُٖٓ/ٔ) ٓ
 بَتكت. -( ، ربقيق زلمد حامد الفقي ، الناشر: دار إحياء الًتاث العريب ِّٕ/َُأم ادلرداكم ، ) ٔ
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 يف ْ«القواطع»، كغَتىم ، كنقلو صاحب  ّ، كشارحو ِ«اإلقناع»، كصاحب  ُ«الغاية»كصاحب 
 يف
 .««الفركع»كتابو عن صاحب   

كىو إمجاع صحيح معلـو بالضركرة من الدين ، كقد نص العلماء من أىل ادلذاىب األربعة »: ٓقل 
، أم عبد مع ا غَته بنوع  األربعة كغَتىم يف باب حكم ادلرتد على أف من أشرؾ با فهو كافر

من أنواع العبادات ، كقد ثب  بالكتاب كالسنة كاالمجاع أف دعاء ا عبادة لو ، فيكوف صرفو لغَت 
 ٔ.انتهى كالـ الشيخ سليماف رمحو ا. «ا شركا

د ر سلرج من ملة اإلسالـ الشيخ عبػرؾ أكبػإمجاع العلماء على أف دعاء غَت ا شأيضا كشلن حكى 
، فقد ذكر أف ادلسلمُت قد أمجعوا على تكفَت من ارتكب  ٕاللطيف بن عبد الرمحٰػن بن حسن

الشرؾ األكرب ، ككفىر بآيات ا كرسلو ، أك بشيء منها بعد قياـ احلجة كبلوًغها ادلعترب ، كمن عبد 
                                                 

يم ادلزركعي ، رائد يوسف الركمي ، ( ، ربقيق ياسر إبراىْٖٗ/ِدلرعي الكرمي )« غاية ادلنتهى يف اجلمع بُت اإلقناع كادلنتهى»أم  ُ
 الكوي . -الناشر: دار غراس 

 مصر. –( ، لشرؼ الدين ، موسى بن أمحد احلجاكم ادلقدسي ، ربقيق د. عبد ا الًتكي ، الناشر: دار ىجر ِٖٓ/ْ) ِ
دار الفكر ، بَتكت ، ط  ( ، الناشر:ُٖٔ/ٔ« )كشاؼ القناع يف شرح اإلقناع»يعٍت الشيخ منصور بن يونس البهوٌب يف كتابو  ّ

َُِْ . 
 ، كسيأٌب التعريف بو.« اإلعالـ بقواطع اإلسالـ»أم أمحد بن زلمد بن علي بن حجر اذليتمي الشافعي ، كاسم كتابو  ْ
 ال زاؿ الكالـ للشيخ سليماف. ٓ
 . ِْٕه ، ص ، باب من الشرؾ أف يستغيث بغَت ا أك يدعو غَت « تيسَت العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد» ٔ
ىػ ،  ُِِٓىو الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرمحٰػن بن حسن بن الشيخ زلمد بن عبد الوىاب رمحهم ا تعاىل ، كلد سنة  ٕ

يخ عبد الرمحٰػن بن حسن ، ككذا ابن عمو ػ، يف بلدة العلم كالعلماء ؛ الدرعية ، درس على يد عدد من ادلشايخ ، منهم كالده الش
لرمحٰػن بن عبد ا بن زلمد بن عبد الوىاب ، كالشيخ زلمد بن زلمود اجلزائرم ، مفيت الديار اجلزائرية يف كقتو ، الشيخ عبد ا
 كغَتىم.

كبعد تضلعو يف العلم ؛ تتلمذ عليو عدد من التالميذ ، أشهرىم الشيخ األديب الذاب عن دين ا بشعره كنظمو ؛ سليماف بن 
 سحماف رمحو ا تعاىل.

، كأيضا « مصباح الظالـ يف الرد على من كذب على الشيخ اإلماـ»لعديػد من الكتب كالرسائل ، أما الكتب فأشهرىا لو ا
 «.منهاج التأسيس يف كشف شبهات داكد بن جرجيس»

 بعض ، كبعضها مفرؽ يف« رلموعة الرسائل كادلسائل النجدية»أما الرسائل فجمعها تلميذه الشيخ سليماف يف اجمللد الثالث من 
 «.الدرر السنية من األجوبة النجدية»اجمللدات األخرل ، ككذا يقع بعضها يف 

 ىػ. ُِّٗتويف رمحو ا سنة 
، كالًتمجة من إعداد الشيخ د. عبد العزيز بن عبد ا الزير حفظو « مصباح الظالـ»باختصار كتصرؼ من ترمجتو يف مقدمة كتابو 

 ا.
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كاإللٰػهية ، الصاحلُت كدعاىم مع ا ، كجعلهم أندادنا لو فيما يستحقو على خلقو من العبادات 
فردكف كذكر أف ىذا رلمع عليو بُت أىل العلم كاإلدياف ، كأف كل طائفة من أىل ادلذاىب ادلقل دة يي 

ىذه ادلسألة بباب عظيم يذكركف فيو حكمها كما يوجب الردة كيقتضيها ، كينصوف على الشرؾ ، 
 ّ.ِ«ـاإلعالـ بقواطع اإلسال» :قد أفرد ىذه ادلسألة بكتاب مساه ُكأف ابن حجر

ال نعلم نوعنا من أنواع الكفر كالردة كىرىدى فيو من » :كقاؿ الشيخ عبد الرمحٰػن بن قاسم رمحو ا
، من النهي كالتحذير عن فعلو ، ككيفر فاعلو ، كالوعيد  مثل ما ورد ي  داا  غير اهللالنصوص 

اع األمة ، كقد أيفردت ىذه عليو باخللود يف النار ، فما ادلانع من ربكيم الكتاب كالسنة كاتباع إمج
وذكروا أنها من ،  وحكى اإلجماع اليها غير واحد من أىل العلمادلسألة بالتصنيف ، 
 ْ«؟ضروريات اإلسالم

 يصل
 يف تقرير أف دعاء غَت ا شرؾ أكرب. األربعةمن كالـ بعض علماء ادلذاىب فهذا طرؼ كللفائدة ؛ 

  الحنفيةكالم 
طوالػػػع األنػػػوار شػػػرح تػػػػنوير األبصػػػار مػػػع الػػػدر »يف كتابػػػو  ٓاحلنفػػػي الشػػػيخ زلمػػػد عابػػػد السػػػندمقػػػاؿ 
 :ما نصو «ادلختار
)يػػػا صػػػاحب القػػػرب ، يػػػا فػػػالف ، اقػػػض حػػػاجيت( ، أك: )سػػػلها مػػػن ا( ، أك: )كػػػن يل  :كال يقػػػوؿ»

 .«)يا من ال يشرؾ يف حكمو أحدا ؛ اقض يل حاجيت ىذه( :شفيعا عند ا( ، بل يقوؿ
 
 

                                                 
 حجر اذليتمي الشافعي.أم أمحد بن زلمد بن علي بن  ُ
 الكوي . -، الناشر: دار إيالؼ « اجلامع يف ألفاظ الكفر»الكتاب طبع مستقال ، كطبع بتحقيق د. زلمد اخلميس ضمن رلموع  ِ
 (.ْٖٔ-ْٕٔ/ُ« )الدرر السنية» ّ
 . ِْ، ص « السيف ادلسلوؿ على عابد الرسوؿ» ْ
صارم ، كلد بالسند ، ٍب ىاجر مع جده إىل اليمن ٍب قدـ ادلدينة ، كجاكر ىو الشيخ ادث زلمد عابد بن علي السندم ٍب األن ٓ

إىل أف تويف هبا ، قاؿ عنو الشوكاين: )لو يد طوىل يف علم الطب ، كمعرفة متقنة بالنحو كالصرؼ كفقو احلنفية كأصولو ، كمشػػاركة 
 باحلديث( ، لو تصانيف عدة يف الفقو كاحلديث ، تويف يف سائر العلـو كفهم صػػحيح سػػريع( ، كقاؿ الزركلي: )فقيو حنفي ، عامل

« مؤلفُت كآثار ادلصنفُتػماء الػىدية العارفُت ، أس»للشوكاين ، ك« البدر الطالع»ىػ ، انظر ترمجتو يف كتاب  ُِٕٓسنة 
 إلمساعيل بن زلمد أمُت الباباين البغدادم.، ( َّٕ/ِ)
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 :ما نصو ُبن صنع ا احللبػي احلنفي كقاؿ الشيخ صنع ا

وف أف لألكليػاء تصػرفات يف حيػاوم كبعػد ػػػاعات يد عػػػهر اآلف فيما بػػُت ادلسػلمُت مجػػىذا كإنو قد ظ»
ادلمات ، كيستغاث هبم يف الشدائد كالبليػات ، كهبػم تنكشػف الػػميهمات ، فيػأتوف قبػورىم كينػادكهنم 

 ذلك منهم كرامات!يف قضاء احلاجات ، مستدلُت على أف 
ػ الشـرك رمدم ، دلػا فيػو مػن ركائػح كىذا كالـ فيو تفريط كإفراط ، بل فيو اذلالؾ األبدم كالعذاب الس 

ومخالفــة لعقائــد األئمــة ، ومــا أجمعــ  اليــو ىــذه ، كمصػػادرة الكتػػاب العزيػػز ادلصػػد ؽ ،  المحقــق
يػٍؤًمًنُتى نػيوىل ػًو  كىمىن ييشىاًقًق الر سيوؿى ًمػٍن بػىٍعػدً ، كيف التػنػزيل  األمة

ػًبيًل ادل ػرى سى ى لىػوي اذليػدىل كىيػىت بًػٍع غىيػٍ مىػا تػىبػىػُت 
مىا تػىوىىل  كىنيٍصًلًو جىهىن مى كىسىاءىٍت مىًصَتان 

ِ».ّ 
،  ٓ، كاإلماـ أمحد الركمي ْكهبذا قاؿ مجع من أئمة احلنفية ادلتأخرين ، كاإلماـ أمحد السرىندم

 كالشيخ ،  ٕ، كزلمد إمساعيل الدىلوم ٔد بن علي التهانومكالشيخ سجاف خبش اذلندم ، كزلم
 

                                                 
، كاعظ فقيو ، زلدث أديب ، لو أرجوزة يف احلديث ، كلو كتاب مشهور يف إبطاؿ صنع ا بن صنع ا احلليب ادلكي احلنفي  ُ

( ، ك ّْٖ/ُ« )معجم ادلؤلفُت»ىػ ، انظر  َُُِتويف سنة «. سيف ا على من كذب على أكلياء ا»الغلو يف الصاحلُت 
 (.ِْٖ/ُ« )ىدية العارفُت»
 . ُُٓ: النساءسورة  ِ
 (.ُٔ-ُٓ، باختصار ، )ص « لياء اسيف ا على من كذب على أك » ّ
( ، دلؤلفو عبد احلػي بن فػخر الدين احلػسيٍت ، ٓٓ – ّْ/ٓ« )ادلسػامع كالنػواظر جةػكهبنزىة اخلواطػر »انظر ترمجتػو يف كتاب  ْ

 حيدر آباد. –الناشر: دار ادلعارؼ العثمانية 
ماء الدكلة العثمانية ، لو تصانيف كاشتغاؿ بعلـو الشريعة ، تويف بالركمي ، من عل كيعرؼىو أمحد بن زلمد األقحصارم احلنفي ،  ٓ

رلالس األبرار كمسالك األخيار يف شرح مائة »، ككذا كتاب « حاشية على تفسَت أيب السعود»ىػ ، لو كتاب  َُّْتويف سنة 
 ُُّْالكتب العلمية ، سنة ( ، ط دار ُٕٓ/ُ« )دية العارفُتػى»متو موسعة يف ػرىا ، انظر ترجػػيػػ، كغ« مصابيحػحديث من ال

 (.ِِٓ/ِ« )معجم ادلؤلفُت»ىػ ، ك 
، اجمللس السابع عشر كالسابع « رلالس األبرار كمسالك األخيار» كتابوككالمو يف التحذير من دعاء غَت ا مذكور يف  

 كاخلمسُت.
ىدية »( ، ك ِٖٕ/ٔ« )نزىة اخلواطر»، انظر ترمجتو يف كتاب « كشاؼ اصطالحات الفنوف»باحث ىندم ، لو كتاب  ٔ

كشاؼ اصطالحات »( ، ككالمو يف ذـ دعاء غَت ا مذكور يف كتابو ِٓٗ/ٔللزركلي )« األعالـ»( ، ك ِّٔ/ِ« )العارفُت
 (.ُّٓ – ُْٔ/ْ« )الفنوف

تو يف  ، انظر ترمج« إصلاح احلاجة يف شرح سنن ابن ماجو»ىو زلمد بن إمساعيل بن عبد الغٍت الدىلوم ، زلدث ، من آثاره:  ٕ
 «.تقوية اإلدياف»( ، ككالمو يف ذـ دعاء غَت ا مذكور يف كتابو ُّّ/ّ« )معجم ادلؤلفُت»ك « نزىة اخلواطر»كتاب 
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 ِكغَتىم.،  0زلمود بن عبد ا اآللوسي

رسالة عظيمة مجع فيها أقواؿ علماء رمحو ا لشيخ الدكتور مشس الدين األفغاين ألف ا كقد
بور اليت ػػند القبوريُت عػػكمن ادلعلـو أف الدعاء ىو أكثر فعل القاألحناؼ يف إبطاؿ عقائد القبورية ، 

، تقع يف « جهود علماء احلنفية يف إبطاؿ عقائد القبورية»كأمساىا ، العتقادىم فيها يعظموهنا 
يف بياف علماء احلنفية  جهودية ، أشار فيها إىل ثالث رللدات ، ناؿ فيها رسالة الدكتوراة العادل
 –كجهودىم ، رية أىل شرؾ ككثنية القبو ، كربقيق أف  مصدر عبادة القبور كنشأة القبورية كانتشارىم

 ّ.يف إبطاؿ عقائد القبورية -أم علماء احلنفية 
من إبطاؿ ثالثُت ذريعة ك احلنفية يف التحذير من الشرؾ علماء مجع من مقاالت ا رمحو  نقلٍب 
 ْ.لهمجمى مي ػيتمسك هبا القبورية بو اليت عذرائ

فابتدأ بذكر ،  ، كجهود علماء احلنفية يف إبطالو ا أمثلة لغلو القبوريُت يف الصاحلُترمحو ٍب ذكر 
كأنو يسمع صوت ، كدعول أنو يعلم الغيب ، كأف لو تصرفا يف الكوف ،  يف النيب  غلوىم

، كعبد القادر اجليالين  ٍب عطف على أمثلة الغلو يف غَت النيب فأبطل ذلك كلو ،  ادلستغيثُت ،
 ٓ .الوالية عى لود  شلن تي  كالرفاعي كالبدكم كغَتىم

 شرح األربعُت»يف  ٔقاؿ ابن حجر الشافعيقد فعاء غَت ا ديف باب ربرمي  وأما كالم الشايعية
  

                                                 
ىو زلمود شكرم بن عبد ا بن شهاب الدين اآللوسي احلسيٍت ، أبو ادلعايل ، مؤرخ عامل باألدب كالدين ، من الدعاة إىل  ُ

يف  ُِّْأىل البدع برسائل فعاداه كثَتكف ، لو اثناف كمخسوف مصنفا ، تويف رمحو ا سنة اإلصالح يف العراؽ ، محل على 
 بغداد.

من  ّٕاآلية  عند، « ركح ادلعاين يف تفسَت القرآف العظيم كالسبع ادلثاين»ككالمو يف ذـ دعاء غَت ا مذكور يف تفسَته ادلوسـو 
 سورة احلج.

مع د. زلمد ػ، ج« ادلفيد يف نقض القبورية كنصرة التوحيد اجملموع»لى من دعا غَت ا يف انظر أقواذلم مفصلة يف اإلنكار ع ِ
 الرياض ، كقد اكتفي  باإلحالة عليها عن نقلها مفصلة طلبا لالختصار. –، الناشر: دار أطلس  ُْٖ – ُِْاخلميس ، ص 

 . ُٔٓ – ّّٓانظر الصفحات  ّ
 . ِٖٔ – ّٔٓانظر الصفحات  ْ
 . ٕٖٗ – ّٖٔحات انظر الصف ٓ
من علماء القرف العاشر ، لو كتب كثَتة ، انظر ترمجتو يف ىو أمحد بن زلمد بن علي بن حجر اذليتمي الشافعي ، فقيو مصرم ،  ٔ
 (.ِّْ/ُللزركلي )« األعالـ»
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 ُ.ما معناه أف من دعا غَت ا فهو كافر «النوكية
 :رمحو ا ِأمحد بن علي ادلقريزم ادلصرم الشافعي الشيخكقاؿ 
لٰػهية كالعبادة ىو اإلؾ يف الربوبية ، فالشرؾ يف لٰػهية كشر شرؾ يف اإل :رؾ األمم كلو نوعافكشً »

اد المشايخ وُابَّ اد اجلن ب  اد ادلالئكة كعي ب  اد األصناـ كعي الغالب على أىل اإلشراؾ ، كىو شرؾ عيب  
، كيشفعوا لنا  إمنا نعبدىم ليقربونا إىل ا زلفى، الذين قالػوا  والصالحين األحيا  واألموات

ككرامة ، كما ىو ادلعهود يف الدنيا من حصوؿ  سبب قرهبم من ا ككرامتو ذلم قربه نا بعنده ، كينالي 
 .الكرامة كالزلفى دلن خيدـ أعواف ادللك كأقاربو كخاصتو

لٰػهية كلها من أكذلا إىل آخرىا تبطل ىذا ادلذىب كترده كتقبح أىلو ، كتنص على أهنم اإلكالكتب 
 .أعداء ا تعاىل

ا عليهم متفقوف على ذلك من أكذلم إىل آخرىم ، كما أىلك ا تعاىل من كمجيع الرسل صلوات 
 ّ.«أىلك من األمم إال بسبب ىذا الشرؾ كمن أجلو

فقد تقدـ ذكر كالـ شيخ اإلسالـ ابن تيمية يف يف باب ربرمي دعاء غَت ا  وأما كالم الحنابلة
 : كىذا مزيد كالـ لو يف ىذا البابحكاية إمجاع العلماء على أف دعاء غَت ا شرؾ أكرب ، 

فكل من غال يف حي أك رجل صاحل ، كجعل فيو نوعان من اإللٰػهية ، مثل أف يقوؿ: كل رزؽ ال »
)باسم سيدم( ، أك يعبده بالسجود لو أك  :يرزقنيو الشيخ فالف ما أريده ، أك يقوؿ إذا ذبح شاة
)يا سيدم فالف ، اغفر يل أك ارمحٍت أك  :لغَته ، أك يدعوه من دكف ا تعاىل ، مثل أف يقوؿ

رين ، أك توكل  عليك ، أك أن  حسيب ، أك أنا يف حٍسبك( ، أك انصرين أك ارزقٍت أك أغثٍت أك أجً 

                                                 
، كنقلو الشيخ ياض( الر  –، )الناشر: دار ابن خزدية  ُُِ، ص « الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد»نقلو الشوكاين عنو يف  ُ

، الناشر: جامعة اإلماـ زلمد بن سعود  َّٓ، ص « مفيد ادلستفيد يف كفر تارؾ التوحيد»زلمد بن عبد الوىاب عنو يف كتابو 
 الرياض. -اإلسالمية 

صرية ، لو أكثر من ؤرخ الديار ادلمصر ، درس احلديث كالفقو ، كانكب  على تدكين التاريخ ، لقبو الزركلي دبعلماء الشيخ أمحد من  ِ
، ك  للشوكاين« البدر الطالع»، ك« إنباء الغًػمر» ، انظر ترمجتو يف ْٖٓتويف سنة مئيت مؤل ف ، عيًرض عليو قضاء دمشق فأىب ، 

 (.َِْ/ُ« )معجم ادلؤلفُت»( ، ك ُٕٕ/ُ« )للزركلي« األعالـ»ك للسخاكم ، « الضوء الالمع»
 مكة. -، ربقيق علي بن زلمد العمراف ، الناشر: دار عامل الفوائد  ّٓ – ِٓ، ص « ذبريد التوحيد ادلفيد» ّ
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ضلو ىذه األقواؿ كاألفعاؿ اليت ىي من خصائص الربوبية اليت ال تصلح إال  تعاىل ؛ فكل ىذا 
لًنعبد تل ، فإف ا إمنا أرسل الرسل كأنزؿ الكتب شرؾ كضالؿ ، يستتاب صاحبو ، فإف تاب كإال ق
 ُ.اىػ .«ا كحده ال شريك لو ، كال صلعل مع ا إلٰػها آخر

ل ص ابوس ، كى»كقاؿ أيضا:  َت اخلائف ، كزبي  يكمن قاؿ إف ميتا من ادلوتى ، نفيسة أك غَتىا ؛ ذبي
جيَت كال جيار عليو ، كباب احلوائج إىل باب احلوائج ؛ فهو ضاؿ مشرؾ ، فإف ا سبحانو ىو الذل 

قريب أجيب دعوة  فإين عٍت مكإذا سألك عبادا ىو دعاؤه بصدؽ كإخالص ، كما قاؿ تعاىل 
 ِ.«الداع إذا دعاف

 :يف معرض كالـ لو عن أنواع الشرؾ «مدارج السالكُت»رمحو ا يف  ّقاؿ ابن القيمك 
،  كىذا أصل شرؾ العاملالستغاثة هبم كالتوجو إليهم ، كمن أنواعو ؛ طلب احلوائج من ادلوتى كا»

فإف ادلي  قد انقطػع عملو كىو ال ديلك لنفسو ضران كال نفعان ، فضالن عمن استغاث بو كسألو قضاء 
حاجتو ، أك سألو أف يشفع لو إىل ا فيها ، كىذا من جهلو بالشافع كادلشفوع لو عنده كما تقدـ ، 

و عند ا إال بإذنو ، كا مل جيعل استغاثتو كسؤالو سببا إلذنو ، كإمنا فإنو ال يقدر أف يشفع ل
من استعاف يف  ةالسبب إلذنو كمػاؿ التوحيد ، فجاء ىذا ادلشرؾ بسبب دينع اإلذف ، كىو دبنزل

 .حاجة دبا دينع حصوذلا ، كىذه حالة كل مشرؾ
إذا زرنا قبور  أكصانا النيب  كادلي  زلتاج إىل من يدعو لو كيًتحم عليو كيستغفر لو ، كما

ادلسلمُت أف نًتحم عليهم ، كنسأؿ ذلم العافية كادلغفرة ، فعكىس ادلشركوف ىذا ، كزاركىم زيارة 
العبادة كاستقضاء احلوائج كاالستغاثة هبم ، كجعلوا قبورىم أكثانا تعبد ، كمسوا قصدىا حجا ، 

ؾ بادلعبود احلق كتغيَت دينو ، كمعاداة أىل كازبذكا عنده الوقفة كحلق الرأس ، فجمعوا بُت الشر 
                                                 

( ، كادلنقوؿ من ص َّْ-ّّٔ/ّ« )رلموع الفتاكل»، كتقع كاملة يف « الوصية الكربل»، كتسمى أيضا بػ « الرسالة السنية» ُ
ّٗٓ . 

 (.َْٗ/ِٕ« )رلموع الفتاكل» ِ
، ادلعركؼ بابن قيم اجلوزية ، من علماء ادلائة الثامنة ، الـز شيخو ابن تيمية ىو زلمد بن أيب بكر بن سعد الزُّرعي ٍب الدمشقي  ّ

، كاف كاسع  ُٕٓ، فكاف من كبار تالمذتو ، ٍب محل بعده لواء الدعوة كاجلهاد العلمي إىل أف مات سنة  ِٖٕإىل أف مات سنة 
لة عند مجيع الناس ، حىت صار من بعده عياال عليو ، ادلعرفة ، قوم احلجة ، دقيق االستنباط ، كثَت ادلصنفات ، كمؤلفاتو مقبو 

ة نصر العقيدة اإلسالمية نصرا مؤزرا ، كرد على ادلبتدعة نظما كنثرا ، السيما ادلتفلسفة كالقبورية كادلؤكلة كادلتصوفة ، رمحو ا رمح
البن العماد « شذرات الذىب»ترمجتو يف كاسعة ، فقد جدد ىو كشيخو دين ا ، فكانا منعطفا يف حياة األمة اإلسالمية. انظر 

ابن قيم »البن رجب ، كمن أمجع من ترجم لو الشيخ بكر بن عبد ا أبو زيد رمحو ا يف كتابو « ذيل طبقات احلنابلة»ك 
 «.اجلوزية ، حياتو كآثاره



  ي  الداا  وجوه بطالن اتخاذ العبد واسطة بينو وبين اهلل

 

 01 

، كأكلياءه ادلوحدين لو  كىم قد تنقصوا اخلالق بالشرؾالتوحيد ، كًنسبة أىلو إىل التنقص لألموات ، 
الذين مل يشركوا بو شيئنا ، بذمهم كعيبهم كمعاداوم ، كتنقصوا من أشركوا بو غاية التنقص ، إذ ظنوا 

هنم أىمركىم بو ، كأهنم يوالوهنم عليو ، كىؤالء ىم أعداء الرسل كالتوحيد أهنم راضوف منهم هبذا ، كأ
إبراىيم عليو السالـ حيث يقوؿ  ُيف كل زماف كمكاف ، كما أكثر ادلستجيبُت ذلم ، ك خليلو

كاجنبٍت كبٍت أف نعبد األصناـ * رب إهنن أضللن كثَتا من الناس. 
، كعادل ادلشركُت يف ا ، كتقرب  ّال من جر د توحيد اىذا الشرؾ األكرب إ ِؾً كما صلا من شىرى 

 ،   ، كرجاءهي   ، كخوفوي  د حبوي ، فجر   كمعبودهي  كإلٰػهوي  وي ي  ػكلً  دبقتهم إىل ا ، كازبذ ا كحدهي 
 با ، كأخلص قصدهي  توي ػػػإىل ا ، كاستغاث با ، كالتجاءهي  على ا ، كاستعانتوي  لوي  ، كتوكُّ  وي ػػػكذيل  

 ، متبعا ألمره ، متطلبا دلرضاتو ، إذا سأؿ سأؿ ا ، كإذا استعاف استعاف با ، كإذا عًمل عًمل 
 ْ.«فهو  كبا كمع ا ، 

إغاثة »تعظيم أصحاب القبور كالـ طويل يف كتابو النفيس التحذير من كلو رمحو ا يف باب 
، ذكر فيو اجلذكر التارخيية لتعظيم أصحاب القبور كالغلو فيهم ، كما  «الشيطافاللهفاف من مصائد 

 ٓ.عرض لذكر ادلظاىر كالعالج ، رمحو ا رمحة كاسعة
من يعظم القبور كخياطب ادلوتى  إف  » :ٔكقاؿ اإلماـ أبو الوفاء علي بن عقيل احلنبلي رمحو ا

 فعل يل كذا( ؛ ىو كافر هبذه )ا :بد القادرا موالم كيا سيدم عي :بقضاء احلوائج ، كيقوؿ
 

                                                 
 و.ػػخليلً  أم:  دىرُّ  ُ
ػػػػرىؾ أم فػخ. ِ شى

 

 أم جر ده من الشرؾ. ّ
 الرياض. –، الناشر: دار طيبة  َٓٔ، منزلة التوبة ، ص « ُتمدارج السالك» ْ
يف ىذه ادلسألة من كتابو  رمحو ا، مجع فيو كالـ ابن القيم « تالعب الشيطاف بعقوؿ القبوريُت»كلكاتبو عفا ا عنو حبث بعنواف  ٓ

 ( ، نفع ا بو. www.saaid.net/kutobادلذكور ، كرتبو كفهرسو ، كىو منشور على صفحتو يف شبكة ادلعلومات )
يف أربعمائة رللد ، اشتغل « الفنوف»ىػ ، لو كتاب  ُّْىو اإلماـ العالمة البحر ، شيخ احلنابلة ، صاحب التصانيف ، كلد سنة  ٔ

صنف يف الرد على مؤكلة الصفات ، كلو كالـ يف  بعلم الكالـ فوقع يف تأكيل بعض الصفات ، ٍب أشهد على نفسو أنو تاب ، ٍب 
 ُٔ/ٖ« )درء تعارض العقل كالنقل»ابن تيمية يف  ويف ذـ من خرج عن الشريعة من أىل الكالـ كالتصػوؼ ، نقل« الفنوف»كتابو 
– ٖٔ .) 

 (.ّْْ/ُٗ« )سَت أعالـ النبالء»ىػ. انظر ترمجتو يف  ُّٓتويف رمحو ا سنة 

http://www.saaid.net/kutob
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 ِ.«، كمن دعا ميتا كطلب قضاء احلوائج فهو كافر ُاألكضاع
دلا صعيب  التكاليف على اجلهاؿ كالط غىاـ» :كقاؿ أيضا

لوا ّ إىل تعظيم  ٓعن أكضاع الشرع ْ؛ عىدى
كفار هبذه   أكضػاع كضعوىا ، فسهيل  عليهم إذ مل يىدخلوا هبا رب  أمر غَتىم ، كىم عندم

ػتب الرقاع فيها )يا موالم ، افعل يل   :األكضاع ، مثل تعػظيم القبور ، كخطاب ادلوتى باحلوائج ، ككى
 ٔ.«لز  ػد الالت كالعي بى كذا ككذا( ، أك إلقاء اخلرؽ على الشجرة اقتداء دبن عى 

ئل ػأنو سي  :منها ٖللقاضي أيب يعلى لي  من مجلة فتاك كرأ» :رمحو ا ٕكقاؿ الشيخ عبد ا أبابطُت
 ٗ.«ىذا ال جيوز ألهنما ميتاف :)يا زلمد ، يا علي( ، فقاؿ :ئل عمن يقوؿػسي 

فقد قاؿ اإلماـ زلمد بن أمحد القرطيب ادلالكي  وأما كالم المالكية ي  باب تحريم داا  غير اهلل
وىيٍم الى يىٍسمىعيوا يف تفسَت قولو تعاىل ﴿ًإٍف تىٍدعي « اجلامع ألحكاـ القرآف»رمحو ا يف تفسَته ادلوسـو 

عيوا مىا اٍستىجىابيوا لىكيٍم كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يىٍكفيريكفى ًبًشرًٍككيٍم كىالى يػينىب ئيكى ًمٍثلي خى   :ًَُبَت﴾ديعىاءىكيٍم كىلىٍو مسًى
هم يف النوائب ال يسمعوا ػإف تستغيثوا بأم ًإٍف تىٍدعيوىيٍم الى يىٍسمىعيوا ديعىاءىكيٍم﴾ ، قولو تعاىل ﴿

 ، ألهنا مجادات ال تيبصر كال تسمع ، إذ ليس كل سامع ناطقا. دعاءكم

                                                 
 أم األفعاؿ.« األكضاع»قولو األقرب أف مقصوده ب ُ
 –، الناشر: دار العاصمة  ْْ، ص « حكم ا الواحد الصمد»نقلو عنو الشيخ زلمد بن سلطاف ادلعصومي احلنفي يف كتابو  ِ

 الرياض.
 «.النهاية»الطغاـ ىم أراذؿ الناس كأكغادىم. انظر  ّ
لوا أم حادكا. ْ  عدى
 تعاىل للناس.أكضاع الشرع أم تعاليمو اليت شرعها ا  ٓ
 الدماـ. –، الناشر: دار ابن اجلوزم  ّٓٔ-ّْٔ، ص « إغاثة اللهفاف من مصائد الشيطاف»نقلو عنو ابن القيم يف كتابو  ٔ

، الناشر: جامعة  َِّ-َُّ، ص « مفػيد ادلستفيد يف حكم تارؾ التوحيد»كنقلو أيضا الشيػخ زلمد بن عبد الوىاب يف كتابو 
 الرياض. -سالمية اإلماـ زلمد بن سعود اإل

 تقدم  ترمجتو. ٕ
ىو شيخ احلنابلة ، ادلفيت القاضي ، زلمد بن احلسُت بن زلمد البغدادم احلنبلي ، ابن الفراء ، كاف عامل العراؽ يف زمنو ، لو كتاب  ٖ

 محة كاسعة.رمحو ا ر  ْٖٓكغَتىا. تويف رمحو ا سنة « الرد على اجلهمية»ك « إبطاؿ التأكيالت يف أخبار الصفات»كتاب 
البنو زلمد بن أيب يعلى « طبقات احلنابلة»، ك« تاريخ اإلسالـ»( ، كلو ترمجة يف ٖٗ/ُٖ« )سَت أعالـ النبالء»باختصار من 
 الفراء رمحو ا.

 . ُْٕ، ص « تأسيس التقديس يف كشف تلبيس داكد بن جرجيس» ٗ
 . ُْسورة فاطر:  َُ
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 كقاؿ قتادة: ادلعٌت: لو مسعوا مل ينفعوكم.
كقيل: أم لو جعلنا ذلم عقوال كحياة فسًمعوا دعاءكم لكانوا أطوع  منكم ، كدلا استجابوا لكم 

 على الكفر.
 ، كيتربءكف منكم. عبدسبوىمأم جيحدكف أنكم  ﴾ ،﴿كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يىٍكفيريكفى ًبًشرًٍككيمٍ 

كالشياطُت ، أم جيحدكف  كادلالئكة كاجلن كاألنبياءٍب جيوز أف يرجع ىذا إىل ادلعبودين شلا يىعقل ،  
أف يكوف ما فعلتموه حقا ، كأهنم أمرككم بعبادوم ، كما أخرب عن عيسى بقولو ﴿ما يكوف يل أف 

 .ُأقوؿ ما ليس يل حبق﴾
 درج فيو األصناـ أيضا ، أم حيييها ا حىت زبرب أهنا ليس  أىال للعبادة.كجيوز أف ين

ىو ا جل كعز ، أم ال أحد أىٍخرب خبلق ا من ا ، فال ينبئك مثلو ﴿كىالى يػينىب ئيكى ًمٍثلي خىًبَتو﴾ ، 
 . انتهى.يف عملو

 يف تفسَته -تأخرم ادلالكية كىو من م –رمحو ا  ِاجلزائرمكقاؿ العالمة عبد احلميد بن باديس 
يىٍدعيوفى مىعى الل ًو إلٰػها آخر﴾ اللقوؿ ا تعاىل ﴿كىال ًذينى 

ّ: 
 مزيد بيان لتوحيد الرحمـٰن
 من داا غير اهلل يقد ابده

                                                 
 . ُٔسورة ادلائدة:  ُ
هجرم يف ػبد احلميد بن مصطفى بن مكي بن باديس ، من دعاة النصف األكؿ من القرف الرابع عشر الىو الشيخ الداعية ع ِ
جزائر ، درس على عدة مشايخ يف اجلزائر كتونس ، ٍب انكب على التعليم كالدعوة كزلاربة البدع السيما بدع الطرؽ الصوفية ، ػال

ها ، أسس جريدة الشهاب ، ككاف لو نشاط ظاىر يف بعض اجملالت الدينية ، حىت إف الصوفية دبركا مػػكيدة الغتيالو فنجاه ا من
كزبرج على يديو دعاة عدة ، منهم مبارؾ ادليلي كالفضيل الورتيالين كزلمد سعيد الزاىرم كأمحد محاين كزلمد الصاحل بن عتيق 

 كزلمد الصاحل رمضاف.
ك « التفسَت أك رلالس التذكَت»ك « العقائد اإلسالمية»ك« ؿمبادئ األصو »لو مقاالت مجع  فيما بعد فصارت كتبا ، منها 

قي ، كقد مجع  مقاالت الشيخ يف ري ػػػرد على ابن عليوة الطُّ ، كىو « جواب سؤاؿ عن سوء مقاؿ»ك « رجاؿ السلف كنساؤه»
 األخَتة يف ستة رللدات ، كأصدروا كزارة الشؤكف الدينية اجلزائرية. كتبالثالثة  

فسو ككقتو كجهده من أجل قضية ربرير اجلزائر من احتالؿ الفرنسيُت ، كأمضى عمره يف التعليم كالدعوة ، حىت بذؿ ابن باديس ن
 ىػ ، رمحو ا رمحة كاسعة.ُّٖٓربيع الثاين ُُمن أئمة الدعوة يف ادلغرب العريب ، كافتو ادلنية يف  د  ػػػػعي 

 للشيخ زلمد حاج عيسى اجلزائرم.« احلميد بن باديسأصوؿ الدعوة السلفية عند العالمة عبد »مصدر الًتمجة: 
 . ٖٔسورة الفرقاف:  ّ
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، فعرب عن النوع ببعض  ، ذلك ألنو عبادة ما يزاؿ الذكر احلكيم ييسمي العبادة دعاء كيعرب هبا عنها
فإف العابد ، ر بو عن النوع ألف الدعاء مخ العبادة كخالصتها ػب  ػعى اختَت ىذا الفرد ليػي  ، كإمنا أفراده

، كسباـ تعظيمو لو كخضوعو بُت  ، كعجزه أماـ قدرتو ، كفقره أماـ غناه ييظهر ذلو أماـ ًعز  ادلعبود
ادلظهر الد اؿ على  ، فالدعػػاء ىو ، كيعرب عن ذلك بلسانو بدعائو كندائو كطلبػػو منو حوائػػجو يديو

، فعن النعماف بن  ، كقد جاء التنبيو على ىذا يف السنة ادلطهرة ، كذلذا كاف مخ عبادتو ذلك كلو
: )الدعاء ىو العبادة( ٍب قرأ ﴿كقاؿ ربكم ادعوين  بشَت رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا 

 كابن ماجو. استجب لكم﴾. ركاه أمحد كالًتمذم كأبو داكد رمحهم ا كالنسائي
. ركاه الًتمذم رضي ا ُ: )الدعاء مخ العبادة( قاؿ رسوؿ ا  :كعن أنس رضي ا عنو قاؿ

 عنو.
، كإذا كاف ىو ال يسمي  ، فمن دعا غَت ا فقد عبده فتطابق األثر كالنظر على أف الدعاء عبادة 

، كالعربة  بامسػػها كتسميتو ذلا بغَت امسها دعاءه لغَت ا عػػبادة فاحلقيقة ال ترتفػػع بعد تسػػميتو ذلا
 بتسمية الشرع اليت عرىفناىا من احلديثُت ادلتقدمُت ال بتسميتو ...

 تحذير وإرشاد

ر ػػػػػػػػما أكثر ما تسمع يف دعاء الناس: )يارب كالشيخ( )يا رب كناس ريب( .. كىذا من دعاء غي 
 . ، كأنف الشرؾ راغم ك كخالقك كحده كحده كحده، كادع ا رب فإياؾ أيها ادلسلم كإياؾ،  ا

 ِانتهى كالمو رمحو ا.

يف   -كىو من متأخرم ادلالكية أيضا  – رمحو ا تعاىل ّالعالمة مبارؾ ادليلي ادلالكي اجلزائرمقاؿ ك 
 «:رسالة الشرؾ كمظاىره»كتابو 

                                                 
( ، كمعناه صحيح بال شك ، ََّّ« )ضعيف اجلامع الصغَت كزيادتو»( ك ُِِّ« )مشكاة ادلصابيح»حديث ضعيف ، انظر  ُ

 كيغٍت عنو حديث: )الدعاء ىو العبادة( ، كقد تقدـ زبرجيو.
 اجلزائر. –، باختصار ، كىو من مطبوعات كزارة الشؤكف الدينية  ََّ – ِٗٗ، ص « يم اخلبَترلالس التذكَت من كالـ احلك» ِ
على جلة من ادلشايخ ، منهم الشيخ عبد احلميد بن باديس ،  ىو الشيخ مبارؾ بن زلمد اإلبراىيمي ادليلي ، تلقى العلم منذ صغره ّ

، ككاف لو دكر دعوم بارز يف الصحافة ، جاىد يف سبيل  ُُُّٗت سنة ٍب صار أحد أبرز أعضاء مجعية العلماء ادلسلمُت اجلزائري
، « الشرؾ ك مظاىره»الدعوة بالرغم من ادلضايقات اليت تعرض ذلا أثناء االحتالؿ الفرنسي للجزائر ، لو عدة مؤلفات ، أشهرىا 

 ميالدية. ُْٓٗتويف رمحو ا يف عاـ 
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 داا  غير اهلل وحكمو

 عاف:، كلو نو  داا  غير اهلل .. شرك صريح وكفر قبيح
، يا ا كناسو ،  ، يا ريب كجىدم : دعاء غَت ا مع ا ، كالذم يقوؿ: )يا ريب كشيخيأحدىما

يا ا يا سيدم عبد القادر( ، كمسع  كثَتا حيكوف أهنم كثَتا ما يسمعوف فالنا يقوؿ: يا ريب يا 
 سيدم يوسف اغفر يل ...

طىفى غَت ا على ا بالواك ثابتة أك كإطالؽ الشرؾ على ىذا النوع كاضح ، ألف الداعي عى 
حذكفة ، كىي تقتضي مشاركة ما بعدىا دلا قبلها يف احلكم ، كاحلكم ادلشًتؾ فيو ىنا ىو عبادة ػػم

 الدعاء.
 : دعاء غَت ا من دكف ا ، كالذم يقوؿ: .. )يا ديواف الصاحلُت(. النوع الثان 

 ُانتهى كالمو رمحو ا.
 كقاؿ أيضا:

منو ، حىت صار  كربذير نبيهم  ِهم لوػعلى شدة إنكار ًكتابً  دعاء غَت افشا يف ادلسلمُت كلقد 
عنهم  منهم يؤثركنو على دعاء ا كحده ، كاالستشهاد لذلك باحلكايات ريبى ػػػاجلهلة كمن قى 

كاستيعاهبا ميػًملٌّ ميعًجز.
ّ 

يف كتابو  –و من متأخرم ادلالكية أيضا كى –رمحو ا  ْتقي الدين اذلاليل ادلالكي كقاؿ العالمة
 :«اذلدية اذلادية إىل الطائفة التجانية»

                                                                                                                                      

جم لو ، ربقيق الشيخ أيب « ىرهالشرؾ كمظا»مصدر الًتمجة: مقدمة ربقيق كتاب  زلمود اجلزائرم ، الناشر: دار  عبد الرمحٰػنللمًتى
 الرياض. –الراية 

حمود اجلزائرم ، راجعو الشيخ بكر ػمعبد الرمحٰػن ، باختصار ، ربقيق الشيخ أيب  ِِٖ - ُِٖ، ص « رسالة الشرؾ كمظاىره» ُ
 الرياض. –أبو زيد رمحو ا ، الناشر: دار الراية 

 أم القرآف العظيم. ِ
 . ِٖٔ، ص « رسالة الشرؾ كمظاىره» ّ
ىو العالمة ادث كاللغوم الشهَت كالشاعر الفحل كالرحالة ادلغريب الشيخ السلفي الدكتور زلمد التقي ادلعركؼ دبحمد تقي الدين  ْ

رضا دبصر ، ٍب مك  هبا سنة يدعو اذلاليل ، درس على مجلة من ادلشايخ ، منهم الشيخ عبد الظاىر أبو السمح كالشيخ رشيد 
إىل عقيدة السلف ك حيارب الشرؾ ك اإلحلاد ، ٍب سافر للهند فطلب احلديث على الشيخ ادث عبد الرمحٰػن بن عبد الرحيم 

، كدرس على غَته أيضا يف العراؽ ، ٍب تدرج يف سلسلة أعماؿ علمية « ربفة األحوذم بشرح جامع الًتمذم»ادلباركفورم صاحب 
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كمن استغاث بغَت ا فقد فتبُت لك أيها القارئ ادلوفق أف االستغاثة دعاء ، كالدعاء مخ العبادة ، 
بو ، كمن زعم أنو ىو أك غَته من ادلخلوقُت قادره أف ييغيث من استغاث  أشرؾ كعبد مع ا غَته

آخر بنصوص إلٰػها كجييب ادلضطر كيكشف السوء كجيعل الناس خلفاء يف األرض فقد ازبذ مع ا 
رًين * قيًل تعاىل قولو القرآف كالسنة ، انظر آيات النمل من  ﴿كىأىٍمطىٍرنىا عىلىٍيًهٍم مىطىرنا فىسىاءى مىطىري اٍلميٍنذى

ـه عىلىى ًعبىاًدًه ال ًذي يػٍره أىم ا ييٍشرًكيوف * أىم ٍن خىلىقى الس مىاكىاًت كاألرض احلٍىٍمدي لًل ًو كىسىالى نى اٍصطىفىى آىلل وي خى
ةو مىا كىافى لىكيٍم أىٍف تػيٍنًبتيوا شىجىرىىى  اًئقى ذىاتى بػىٍهجى نىا بًًو حىدى ا ءإلٰػوه مىعى الل ًو كىأىنٍػزىؿى لىكيٍم ًمنى الس مىاًء مىاءن فىأىنٍػبىتػٍ

ارنا كىجىعىلى ذلىىا رىكىاًسيى كىجىعىلى بػىٍُتى بىٍل ىيٍم قػىٍوـه يػىٍعًدلي  وف * أىم ٍن جىعىلى األرض قػىرىارنا كىجىعىلى خالذلا أىنٍػهى
يبي اٍلميٍضطىر  ًإذىا دىعىاهي كىيى  ٍكًشفي السُّوءى اٍلبىٍحرىٍيًن حىاًجزنا ءإلٰػوه مىعى الل ًو بىٍل أىٍكثػىريىيٍم ال يػىٍعلىميوف * أىم ٍن جيًي

 ٍم خيلىفىاءى األرض ءإلٰػوه مىعى الل ًو قليال مىا تىذىك ريكف * أىم ٍن يػىٍهًديكيٍم يف ظيليمىاًت اٍلبػىر  كىاٍلبىٍحًر كىمىنٍ كىجيىٍعىليكي 
ٍم رىمٍحىًتًو ءإلٰػوه مىعى الل ًو تػىعىاىلى الل وي عىم ا ييٍشرًكيوف * أىم ٍن يػىٍبدى  هي أي ايػيٍرًسلي الر يىاحى بيٍشرنا بػىٍُتى يىدى خلٍىٍلقى ٍبي  ييًعيدي
انىكيٍم ًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقُت﴾ اتيوا بػيٍرىى اًء كاألرض ءإلٰػوه مىعى الل ًو قيٍل ىى  .كىمىٍن يػىٍرزيقيكيٍم ًمنى الس مى

إجابة ذكر ا تعاىل يف ىذه اآليات أمورا خاصة بو ال يقدر عليها غَته ، منها  ْٔ - ٖٓمن آية 
ادلناصب كاذلداية يف ظلمات الرب كالبحر كإرساؿ الرياح فمن نسب  كتوليةادلضطر ككشف السوء 

كعبد معو  يقد أشرك باهللشيئا من ىذه األمور إىل سللوؽ أنو ىو الفاعل ذلا بغَت طريق األسباب 
 غَته.

كاعلم أنو جيب على كل مسلم أف يوحد ا يف ربوبيتو كيف عبادتو كيف أمسائو كصفاتو ، فهذه أنواع 
 ُهبا أك بشيء منها فهو كافر. الثالثة ، من أخل  التوحيد 

 

 

 

                                                                                                                                      

ـ ، ٍب رجع إىل بلده ادلغرب كمكث يدعو فيها إىل ُْٕٗدعوية إىل أف عمل أستاذان باجلامعة اإلسالمية بادلدينة النبوية إىل سنة ك 
 ق.َُْٕشواؿ  ِٓالتوحيد كالسنة إىل أف توفاه ا يـو اإلثنُت 

العلم ادلأثور كالعلم »، ك « اء على القبورالقاضي العدؿ يف حكم البن»لو ما يربو على عشرين مؤلفا يف العقيدة كالفقو ، منها 
 ، فرمحو ا رمحة كاسعة.« ادلشهور كاللواء ادلنشور يف بدع القبور

 . ُٔ، ص « اذلدية اذلادية إىل الطائفة التجانية» ُ
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كىو من متأخرم  –رمحو ا  ُالشيخ ادلفسر زلمد األمُت بن زلمد ادلختار الشنقيطيكقاؿ العالمة 
آخر ال برىاف لو بو فإمنا حسابو عند  يف تفسَت قولو تعاىل ﴿كمن يدع مع ا إلٰػها –ادلالكية أيضا 

 :ِف﴾ربو إنو ال يفلح الكافرك 
آخر ال برىاف لو بو ، كنفي الفالح عنو يدؿ على  كأعظم الكافرين كفران ىو من يدعو مع ا إلٰػها

معو يف آيات كثَتة كقولو ﴿كال ذبعلوا مع  ىالكو كأنو من أىل النار ، كقد حذر ا من دعاء إلٰػو
إال ىو كل شئ  آخر ال إلٰػو لٰػهاآخر إين لكم منو نذيرن مبُت﴾ ، كقولو ﴿كال تدعي مع ا إ ا إلٰػها

ىالكه إال كجهو لو احلكم كإليو ترجعوف﴾ ، كقولو تعاىل ﴿ال ذبعل مع ا إلٰػها آخر فتقعد مذمومان 
 سلذكالن﴾ ، كاآليات دبثل ذلك كثَتة جدان. انتهى.

 كقاؿ أيضا رمحو ا يف تفسَت اآلية الثانية من سورة احلجرات:
صة با اليت ىي من خصائص ربوبيتو ؛ اذباه عبده إليو إذا دمهتو اعلم أف من احلقوؽ اخلا»

الكركب اليت ال يقًدر على كشًفها إال ا ، فالتجاء ادلضطر الذم أحاط  بو الكركب كدمهتو 
، ألنو من خصائص الربوبية ، فصٍرؼ ذلك احلق  كإخالصو لو  ال يجوز إال هلل وحدهالدكاىي 

، ألف  كمرضاتو ، كىو عُت التوقَت كالتعظيم للنيب  تو كطاعة رسولو ىو عُت طاعة ا كمرضا
 أعظم أنواع توقَته كتعظيمو ىو اتباعو كاالقتداء بو يف إخالص التوحيد كالعبادة لو كحده جل كعال.

أكقات الشدة  كقد بُت جل كعال يف آيات كثَتة من كتابو أف اذباه ادلضطر من عباًده إليو كحده يف
 ّ. انتهى.«ن خصائص ربوبيتو تعاىلكالكرب م

 انتهى النقل عن علماء ادلذاىب األربعة. ذاكهب

                                                 
دلربزين ، كاف غزير ىو الشيخ العالمة األصويل ادلفسر ، زلمد األمُت بن زلمد ادلختار الشنقيطي ، من علماء القرف الرابع عشر ا ُ

أضواء البياف »العلم ، متوقد الذكاء ، ذك حافظة نادرة ، لو ضلو عشرين كتابا ، أكثرىا يف التفسَت كالفقو كالعقيدة ، أشهرىا ذكرا 
، كقد مجع  مؤلفاتو يف موسوعة علمية كاحدة بعنواف « مذكرة أصوؿ الفقو على ركضة الناظر»، ك « يف إيضاح القرآف بالقرآف

، « األضواء»ىػ . باختصار من ترمجتو ادلذكورة يف مقدمة كتاب  ُّّٗتويف رمحو ا عاـ «. ثار الشيخ زلمد األمُت الشنقيطيآ»
 .مكة –الناشر: دار عامل الفوائد 

 . ُُٕسورة ادلؤمنوف:  ِ
 «.أضواء البياف»انظر تفسَته ادلوسـو  ّ
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يف كصريح كالـ كاضح  ولغير واحد من العلما  المحققين ممن ال ينتسب إلى مذىب معين
يف إخالص  الدر النضيد »يف كتابو  ُالشوكاينمد بن علي زلاإلماـ قاؿ فقد ، ربرمي دعاء غَت ا 

  :«كلمة التوحيد
جملرد كالتشفع دبن لو من التوسل ا -غَت ما ذكرنا  اعلم أف الرزية كل الرزية ، كالبلية كل البلية ؛ أمره »

كذلك ما صار يعتقده كثَت من العواـ كبعض اخلواص يف أىل القبور كمن ادلعركفُت  -الشفاعة 
جاللو ، كيفعلوف ما ال بالصالح من األحياء ، من أهنم يقًدركف على ما ال يقدر عليو إال ا جل 
يصاروا يداونهم تارة مع يفعلو إال ا عز كجل ، حىت نطق  ألسنتهم دبا انطوت عليو قلوهبم ، 

، كيعظموهنم تعظيم من ديلك الضر كالنفع ،  اهلل ، وتارة استقالال ، ويصرخون بأسمائهم
وىذا لصالة كالدعاء ، كخيضعوف ذلم خضوعا زائدان على خضوعهم عند كقوفهم بػُت يدم رهبم يف ا

 .«ما ىو الشرك ، وإذا لم يكن كفرا يليس ي  الدنيا كفر 2إذا لم يكن شركا يال ندري
 ّ.انتهى

رمحو  ْكأختم ىذا الباب بكالـ نفيس جامع لسماحة اإلماـ الشيػػخ عبد العػزيز بن عبد ا بن باز
                                                 

منها  كثَتةشوكاين ، اليمٍت ، درس على شيوخ كثر يف فنوف كثَتة ، كألف كتبا  ىو الشيخ الفقيو األصويل زلمد بن علي بن زلمد ال ُ
، كيف « الفتح الرباين يف فتاكل الشوكاين»، كطيبع لو رلموع فتاكل بعنواف « إرشاد الفحوؿ إىل ربقيق احلق من علم األصوؿ»

الصواـر احلداد القاطعة لعالئق مقاالت »لوؽ يف كتاب ، كرد على أرباب القوؿ بارباد اخلالق كادلخ« فتح القدير»التفسَت لو كتاب 
البدر ». انظر ترمجتو لنفسو يف  َُِٓمؤلفا ، تويف رمحو ا سنة  ُُْ، كغَتىا من الكتب كالرسائل اليت بلغ  « أرباب االرباد

 (. ِٖٗ/ٔللزركلي )« األعالـ»، كانظر « الطالع
 يف ادلطبوع: )تدرم( ، كأظنو تصحيفا. ِ
 الشارقة. –، ربقيق زلمد علي احلليب ، دار الفتح  ِّ – ِِص  ّ
ىو الشيخ اإلماـ عبد العزيز بن عبد ا بن باز ، شيخ اإلسالـ يف كقتو ، مأل الدنيا علما كفقها كمساجد كمشاريع علمية ، زبرج  ْ

هبا كقضاوا عياؿه عليو ، شغل على يده جم غفَت من طلبة العلم ، غالب من خلفو من علماء ادلملكة العربية السعودية كطال
منصب نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية بادلديػنة النػبوية عند افتتاحها ، ٍب ترأسها بعد سنة ، فكان  منذ افتتاحها كال زال  دكحة 

ىم ، لو رلموع علمية ، يستفيد منػها طالب الػعلم الذين يأتػوهنا من أنػحاء الدنيا ، كبعضهم قد صار يف مصاؼ  العلماء يف بالد
فتاكل يقع يف ثالثُت رللدا ، كلو كتب كرسائل كثَتة ، كىو معركؼ بكثرة الشفاعات للناس ، كمساعدوم لقضاء حوائجهم ، كىو 
معركؼ أيضا بالنصح لكل مسلم مهما كاف مقامو ، بل حىت رؤساء احلكومات الكافرة قد بلغهم نصحو ، كالكالـ يف آثاره 

 بوية يطوؿ جدا. العلمية كالدعوية كالًت 
دلستشاره د. زلمد بن سعد الشويعر ، ككذلك « عبد العزيز بن باز ، عامل فقدتو األمة»أيل ػف  يف سَتتو تراجمي عدة ، منها 

 دلدير مكتبو الشيخ زلمد بن موسى ادلوسى.« جوانب من سَتة اإلماـ عبد العزيز بن باز رمحو ا»
ن تسعُت عاما ، فاىتزت الدنيا دلوتو ، كدخل احلزف بيوت ادلسلمُت عامة ، كاجتمع ع َُِْتويف رمحو ا يف مستهل عاـ 

ا للصالة عليو األمراء كالوزراء كالعلماء كالقضاة كطلبة العلم كادلثقفوف كالعامة ، كصيٌلي عليو يف ادلسجد احلراـ ، كسار يف جنازتو م
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 ا يف ىذه ادلسألة ، قاؿ: 
العبادة كأمجعها ، فوجب إخالصو  كحده كما قاؿ عز كجل ال ريب أف الدعاء من أىم أنواع 

ينى كىلىٍو كىرًهى الكىاًفريكف﴾ ﴿فىاٍدعيوا الل وى سليًٍلًصُتى لىوي الد 
ىسىاًجدى لًل ًو فىالى تىٍدعيوا ػ، كقاؿ ع ُ

ز كجل ﴿كىأىف  ادل
مىعى الل ًو أىحىدان﴾
ألف "أحد" نىًكرىة يف سياؽ  ، كىذا يعم مجيع ادلخػلوقات من األنبياء كغَتىم ، ِ

النهي ، فتػىعيم كل من سول ا سبحانو ، كقاؿ تعاىل ﴿كىالى تىٍدعي ًمن ديكًف الل ًو مىا الى يىنفىعيكى كىالى 
يىضيرُّؾ﴾
 من ادلراد الشرؾ ، كإمنا من عصمو قد سبحانو ا أف كمعلـو ، للنيب  خطاب ، كىذا ّ
إف فػىعىٍل ى فىًإن كى ًإذان م نى الظ اًلًمُت﴾عز كجل ﴿ف قاؿ غَته ، ٍب ربذير ذلك

، فإف كاف سيد كلد  ْ
آدـ عليو الصالة كالسالـ لو دعا غَت ا يكوف من الظادلُت فكيف بغَته؟ كالظلم إذا أيطلق يراد بو 

الشرؾ األكرب كما قاؿ ا سبحانو ﴿كىاٍلكىاًفريكفى ىيمي الظ اًلميوف﴾
ٍرؾى لىظيٍلمه ، كقاؿ تعاىل ﴿ًإف  الش   ٓ

 .ٔعىًظيم﴾
فعيًلم هبذه اآليات كغَتىا أف دعاء غَت ا من األموات كاألشجار كاألحجار كاألصناـ كغَتىا شرؾ 

ياهنا ػتب لبػل كأنزؿ الكػها ، كأرسل الرسػادة اليت خىلىقى ا الثقلُت من أجلػايف العبػبا عز كجل ين
إال ا ، فإف معناىا: ال معبود حبق إال ا ، فهي تنفي  ها ، كىذا ىو معٌت ال إلٰػوػوة إليػكالدع

العبادة عن غَت ا كتثبتها  كحده ، كما قاؿ سبحانو ﴿ذىًلكى بًأىف  الل وى ىيوى احلىقُّ كىأىف  مىا يىٍدعيوفى 
ًمن ديكنًًو ىيوى البىاًطل﴾
صحة ىذا  ، كىذا ىو أصل الدين كأساس ادلًلىة كال تصح العبادات إال بعد ٕ

 األصل كما قاؿ تعاىل ﴿كىلىقىٍد أيكًحيى ًإلىٍيكى كىًإىلى ال ًذينى ًمن قػىٍبًلكى لىًئٍن أىٍشرىٍك ى لىيىٍحبىطىن  عىمىليكى 
كىلىتىكيونىن  ًمنى اخلىاًسرًين﴾
انيوا يػىٍعمىليوف﴾ ٖ ، كقاؿ سبحانو ﴿كىلىٍو أىٍشرىكيوا حلىىًبطى عىنػٍهيم م ا كى

ٗ . 
                                                                                                                                      

ليس بالقليل ، أما ادلراثي الشعرية كالنثرية اليت أل ف  فيو فحدث كال  يربو على ادلليوف مسلم ، كشيًغل  الصحف خبرب كفاتو زمنا
 حرج. 

 . ُْسورة غافر:  ُ
 . ُٖسورة اجلن:  ِ
 . َُٔسورة يونس:  ّ
 . َُٔسورة يونس:  ْ
 . ِْٓسورة البقرة:  ٓ
 . ُّسورة لقماف:  ٔ
 . ِٔسورة احلج:  ٕ
 . ٓٔسورة الزمر:  ٖ
 . ٖٖسورة األنعاـ:  ٗ
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 إال ييعبىد أال   ، كالثاين كحده ا إال ييعبدى  ال أف أحدمها: عظيمُت أصلُت على ٍتمب اإلسالـ كدين 
 فمن ا ، رسوؿ زلمدان  كأف ا إال إلٰػو ال أف شهادة معٌت ىو ، كىذا زلمد  كرسولو نبيو بشريعة
 من ذلك غَت أك األحجار أك األشجار أك األصناـ دعا أك غَتىم ك األنبياء من األموات دعا

 ؛ فقد ذلم سجػد أك ذلم صلى أك النذكر ك بالذبائح إليهم تقرب أك هبم استغاث أك ادلخلوقات
 سبحانو. لو أندادان  كجعلهم ا دكف من أربابان  ازبذىم

 بو يأذف مل ما الدين يف ابتدع من أف ، كما ا إال إلٰػو ال معٌت ينايف ك األصل ىذا يناقض ىذاك  
﴿كىقىًدٍمنىا ًإىلى مىا عىًمليوا ًمٍن  كجل عز ا قاؿ ، كقد ا رسوؿ زلمدان  أف ادةشه معٌت حيقق مل ا

بىاءن منثيورا﴾ عىمىلو فىجىعىٍلنىاهي ىى
، كىذه األعماؿ ىي أعماؿ من مات على الشرؾ با عز ك جل ، ك  ُ

ثوران لكوهنا مل توافق ك ىكذا األعماؿ ادلبتدعة اليت مل يأذف هبا ا فإهنا تكوف يـو القيامة ىباءن من
من أحدث يف أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد. متفق على  : شرعو ادلطهر ، كما قاؿ النيب 

 ِصحتو.
كقد أمر ا عز كجل بدعائو سبحانو ، ككعد من يدعوه باالستجابة ، كتوعد من ٍب قاؿ رمحو ا: 

كيمي اٍدعيوين أىٍستىًجٍب لىكيٍم ًإف  ال ًذينى ﴿كىقىاؿى رىبُّ استكرب عن ذلك بدخوؿ جهنم ، كما قاؿ عز كجل 
ن مى دىاًخرًينى﴾ يىٍدخيليوفى جىهى يىٍستىٍكربيكفى عىٍن ًعبىادىٌب سى
، أم صاغرين ذليلُت ، كقد دل  اآلية الكردية  ّ

على أف الدعاء عبادة ، كعلى أف من استكرب عنو فمأكاه جهنم ، فإذا كان  ىذه حاؿ من 
  فكيف تكوف حاؿ من دعا غَته كأعرض عنو؟ استكرب عن دعاء ا

﴿كىًإذىا كىو سبحانو القريب اجمليب ادلالك لكل شيء كالقادر على كل شيء ، كما قاؿ سبحانو 
اًع ًإذىا دىعىاًف فػىٍليىٍستىًجيبيوا يل كىٍليػيٍؤًمنيوا يب لى  هيم عىل  سىأىلىكى ًعبىاًدم عىٍت  فىًإين  قىرًيبه أيًجيبي دىٍعوىةى الد 

يػىٍرشيديكفى﴾
ْ. 

 عباس بن ا عبد عمو البن كقاؿ ، العبادة ىو الداا  أف الصحيح احلديث يف الرسوؿ أخرب كقد
َأِل اهلل ، َوِإَذا  عنهما: ا رضي ُه ُتَجاَىَك ، ِإَذا َسأَل َ  يَاس  َفِظ اهلل تِجد  َفظ َك ، ِاح  َفِظ اهلل َيح  ِاح 

                                                 
 . ِّفرقاف: سورة ال ُ
 ( عن عائشة رضي ا عنها.ُُٖٕ( ، كمسلم )ِٕٗٔركاه البخارم ) ِ
 . َٔسورة غافر:  ّ
 . ُٖٔسورة البقرة:  ْ
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َتِعن  باهلل تَـَعن َ  يَاس   ُكغَته. الًتمذم خرجو. أاس 
 ِالنار. دخلى  ندان  يدعيو من دكف ا كىو مات : من  كقاؿ
 أمُّ الذ نًب أعظمي عندى ا؟  سيًئل: أنو  النيب عن الصحيحُت كيف
 ّا وىَو َخَلَقَك.د  ـــأن تجعَل للَِّو نِ قاؿ: 
 ادلثيل. ك النظَت ىو كالند
 ما سول العبادة من شيئا لو صرؼ أك لو ذبح أك لو نذر أك بو استغاث أك ا غَت دعا من فكل
 من ذلك غَت أك صنمان  أك جنيان  أك ملكان  أك كليان  أك نبيان  كاف ، سواء  ندا ازبذه فقد تقدـ

 ادلخلوقات.
 ذلك فليس عليها يقدر اليت احلسية األمور يف بو كاالستعانة عليو يقدر ما احلاضر احلي سؤاؿ أما
موسى  قصة يف تعاىل قاؿ ، كما ادلسلمُت بُت اجلائزة العادية األمور من ذلك ، بل الشرؾ من

﴿فىاٍستػىغىاثىوي ال ًذم ًمن ًشيعىًتًو عىلىى ال ًذم ًمٍن عىديك ًه﴾
، ككما قاؿ تعاىل يف قصة موسى أيضا  ْ

﴿فىخىرىجى ًمنػٍهىا خىائًفان يػىتػىرىق ب﴾
من األمور اليت ، ككما يستغيث اإلنساف بأصحابو يف احلرب كغَتىا  ٓ

 تىعًرض للناس كحيتاجوف فيها إىل أف يستعُت بعضهم ببعض.
﴿قيٍل أف يبلغ الناس أنو ال ديلك ألحد نفعان أك ضران ، فقاؿ تعاىل يف سورة اجلػن  كقد أمر ا نبيو 

كىالى رىشىدان﴾ ًإمن ىا أىٍدعيو رىيب  كىالى أيٍشرًؾي ًبًو أىحىدان * قيٍل ًإين  الى أىٍمًلكي لىكيٍم ضىرا  
، كقاؿ تعاىل يف سورة  ٔ

 ﴿قيل ال  أىٍمًلكي لًنػىٍفًسي نػىٍفعان كىالى ضىرا  ًإال  مىا شىاءى الل وي كىلىٍو كين ي أىٍعلىمي الغىٍيبى الٍستىٍكثػىٍرتي ًمنى األعراؼ 
 .ٍٕؤًمنيوفى﴾اخلىٍَتً كىمىا مىس ًٍتى السُّوءي ًإٍف أىنىا ًإال  نىًذيره كىبىًشَته ل قىٍوـو يػي 

 كاآليات يف ىذا ادلعٌت كثَتة.
ال يدعو إال ربو ، كال يستغيث إال بو ، ك كاف يف يـو بدر يستغيث با كيستنصره على  كىو 

" ، حىت قاؿ الصديق األكرب أبو بكر أنجز ل  ما وادتن  يا رب  يف ذلك كيقوؿ: " عدكه كييًلحُّ 
                                                 

 تقدـ زبرجيو. ُ
 ( عن عبد ا بن مسعود رضي ا عنو.ْْٕٗالبخارم ) ركاه ِ
 .( ، كاللفظ لو ، عن ابن مسعود رضي ا عنؤٖ( كمسلم )ُْٕٔركاه البخارم ) ّ
 . ُٓسورة القصص:  ْ
 . ُِسورة القصص:  ٓ
 . ُِ - َِسورة اجلن:  ٔ
 . ُٖٖسورة األعراؼ:  ٕ
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ف ا مينًجز لك ما كعدؾ"رضي ا عنو: "حىسبيك يا رسوؿ ا ، فإ
، كأنزؿ ا سبحانو يف ذلك  ُ

ًة ميٍرًدًفُتى * كىمىا جىعىلىوي قولو تعاىل  ىالًئكى
ًدُّكيم بًأىٍلفو م نى ادل  ﴿ًإٍذ تىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍم فىاٍستىجىابى لىكيٍم أىين  شلي

ًئن  بًًو قػيليوبيكيٍم كىمىا الن   ٍصري ًإال  ًمٍن ًعنًد الل ًو ًإف  الل وى عىزًيزه حىًكيمه﴾الل وي ًإال  بيٍشرىل كىلًتىٍطمى
، فذٌكرىم  ِ

سبحانو يف ىذه اآليات استغاثتهم بو ، كأخرب أنو استجاب ذلم بإمدادىم بادلالئكة ، ٍب بُت 
سبحانو أف النصر ليس من ادلالئكة ، كإمنا أمدىم بو للتبشَت بالنصر كالطمأنينة ، كبُت أف النصر 

﴿كىمىا الن ٍصري ًإال  ًمٍن ًعنًد الل ًو﴾ده فقاؿ من عن
﴿كىلىقىٍد نىصىرىكيمي ، كقاؿ عز كجل يف سورة آؿ عمراف  ّ

نىصىرىكيمي الل وي بًبىٍدرو كىأىنٍػتيٍم أىًذل ةه فىاتػ قيوا الل وى لىعىل كيٍم تىٍشكيريكفى﴾
، فبُت يف ىذه اآلية أنو سبحانو ىو  ْ

ما أعطاىم من السالح كالقوة ، كما أمدىم بو من ادلالئكة ؛  الناصر ذلم يـو بدر ، فعيلم بذلك أف
  ٓ.كل ذلك من أسباب النصر كالتبشَت كالطمأنينة ، كليس النصر منها ، بل ىو من عند ا كحده

 انتهى كالـ الشيخ ابن باز رمحو ا.

هم للنػػاس أصػل ديػػنً وا بينػدبػا قػاؿ مقيػده عفػػا ا عنػو: فجػػزل ا أىػل العلػم ادلخلصػػُت  خػَت اجلػػزاء 
كىو توحيد العبادة ، فإهنم كما قاؿ الشيخ عبد الرمحػٰػن بػن زلمػد بػن قاسػم يف مقدمػة الكتػاب الػذم 

 «:الدرر السنية من الفتاكل النجدية»مجعو 
كقػػد صػػنف العلمػػاء يف كػػل عصػػر كمصػػر ، يف األصػػوؿ كالفػػركع كغَتىػػا شلػػا ال حيصػػى ، حفظػػا للػػدين 

م ، كليكوف آخر األمػة كأكذلػا يف العلػم كالعمػل كالتػزاـ أحكػاـ الشػريعة كإلػزاـ كالشريعة كأقوؿ أىل العل
النػػاس هبػػا ، ألف ضػػركروم إىل ذلػػك فػػوؽ كػػل ضػػركرة ، كلػػوال ذلػػك جلػػرل علػػى ديػػػننا مػػا جػػرل علػػى 

 ٔاألدياف قبلو ، فإف كل عصر ال خيلو من قائل بال علم ، كمتكلم بغَت إصابة كال فهم.

                                                 
 ( عن ابن عباس رضي ا عنهما.ُّٕٔ( كصحيح مسلم )ُِٓٗانظر احلديث يف صحيح البخارم ) ُ
 . َُ – ٗسورة األنفاؿ:  ِ
 . ُِٔسورة آؿ عمراف:  ّ
 . ُِّسورة آؿ عمراف:  ْ
 الرياض. –( ، الناشر: دار القاسم َُٖ/ِ« )كل كمقاالت متنوعةرلموع فتا»انظر  ٓ
 (.ُِ/ُ« )ر السنيةالدر » ٔ
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كبػُت ربو ىو فعل مشركي مكة الذين بعث إليهم النيب  وكاسطة بػينالعبد زباذ أف ا :1الثالثالوجو 
 اىل عنهم ػواء ، قاؿ ا تعػسواء بسخذكا من دكنو أكلياء ما نعبدىم إال ليقربونا إىل ػكالذين ات

ا هػول أنػدعجتهم إال عوهنم ما كان  حي خذكا من دكف ا أكلياء يدٍ ػكالذين ات :، أم ا زلفى
يف تفسَت اآلية رمحهما ا عنو كابن أيب حاًب ابن جرير  كما ركاهقتادة   ىكذا فسرىاإىل ا ،  تقرهبم
 .الكردية

كيعبدكف من دكف ا ما ال يضرىم كال ينفعهم كيقولوف ىؤالء شفعاؤنا عند اكقاؿ تعاىل 
ِ  ،

شركُت الذين عبدكا مع ا غَته ظانُت : ينكر تعاىل على ادليف تفسَت اآلية رمحو ا ّقاؿ ابن كثَت
أف تلك اآلذلة تنفعهم شفاعتها عند ا ، فأخرب تعاىل أهنا ال تضر كال تنفع ، كال سبلك شيئا ، كال 

قل أتنبئوف ا دبا ال يعلم يف يقع شيء شلا يزعموف فيها كال يكوف ىذا أبدا ، كذلذا قاؿ تعاىل 
 .. انتهىالسماكات كال يف األرض

كسائط بػينهم كبػينو الستفاض األمر بذلك لعباده بازباذ لو كاف يرضى تعاىل أف ا  :الرابعالوجو 
الوسائل  بػُت  قد  النيب ٍب إف ، بُت سائر العبادات الدعاء مهم  شأفألف ة ، ػيف الكتاب كالسن

ة أك األحواؿ الفاضلة ، الشرعية إلجابة الدعاء ، سواء ادلتعلقة باألزمنة الفاضلة أك األمكنة الفاضل
كتاب ا فيو تبػياف لكل شيء ، من ادلعلـو أف  ، ك يف شيء منها ازباذ الصاحلُت كاسطة عنو د كمل يرً 
كما قاؿ تعلم الصحابة منو دين ا ،  اجة ، ٍب حىت آداب قضاء احلم أمتو كل شيء ، عل   كالنيب 

رنا منو كى ؾ طائر جناحيو يف السماء إال أذٍ ر  كما حيي  حمد ػ: )لقد تركنا مأبو ذر رضي ا عنو
يف كتب احلديث  -الذم ىو خَت اذلدم  –يف العبادة كىدم صحابتو فظ ىديو حي ٍب ،  ْعلما(

الذم صلده ىو  كاألثر ، كمل يرد يف شيء منها احلث على ازباذ الصاحلُت كاسطة يف الدعاء ، بل
جاء ، ك  كان رب  أم ذريعة   ء غَت ا بتاتادعاخالؼ ذلك سباما ، فالكتاب كالسنة ينهياف عن 

                                                 

كل ما تقدـ تفصيل للوجو الثاين ، كقد أطل  الكالـ فيو ، كمن ىنا يبدأ الكالـ على الوجو الثالث من كجوه بطالف ازباذ كاسطة  ُ 
 يف الدعاء بُت العبد كبُت ربو.

 . ُٖسورة يونس ، اآلية  ِ
ىو عماد الدين ، إمساعيل بن عمر بن كثَت ، الػبيصركم األصل ، الدمشقي الشافعي ، كلد يف مطلع القرف الثامن ، درس على  ّ

تفسَت القرآف »شيخ اإلسالـ ابن تيمية رمحو ا ، كبرع يف الفقو كالتفسَت كالنحو كالتاريخ ، لو تصانيف مفيدة ، أشهرىا كتابو 
 .  ْٕٕيف التاريخ ، تويف سنة « اية كالنهايةالبد»، ككتاب « العظيم

 للشوكاين ، رمحهم ا.« البدر الطالع»البن العماد ، ك « شذرات الذىب»البن حجر ، ك « الدرر الكامنة»انظر ترمجتو يف 
 «.ادلسند»( ، كحسنو زلققو ُْٖ( كالطيالسي )ُِٔ،  ُّٓ/ٓركاه أمحد ) ْ
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ىذا أكؿ ، كقد تقدـ ذكر بعض أدلة ىذا الباب يف كصف من فعل ذلك بالكفر عياذا با فيهما 
  ُالكتاب.

لو كاف ازباذ الوسائط بُت ا كبُت خلقو جائزا لفعلو الصحابة رضي ا عنهم ،  :الخامسالوجو 
كلفعلو التابعوف كأتباعهم ، أصحاب القركف الثالثة ادلفضلة خلَت ، ى اهم أحرص الناس علػػػػػػػألن

وهنم ، ٍب )خَت الناس قرين ، ٍب الذين يلي  :باخلَتية يف قولو األكىل ، الذين شهد ذلم رسوؿ ا 
ف و التابعك ، كلكن الذم صلده ىو خالؼ ذلك سباما ، فالصحابة رضواف ا عليهم  ِوهنم(الذين يلي 
القحط مرات ، كمل يرد عنهم أهنم ازبذكا  كأصاهبمكدمهتهم نوائب ، ، مصائب م هب حل قد 

كال غَته من   ال النيب ا لتشفع ذلم عند ا بكشف شيء من تلك الكركب ، هبكسائط يتقربوف 
 .ديناىا دينا فال يكوف بعدادلفضلة ما مل يكن يف القركف الثالثة من ادلعلـو أف ك كبار الصحابة ، 

من أدلة بطالف ازباذ الوسائط أف متخذيها يدعوهنا فقط يف الرخاء كيىنسوهنا إذا ك  :ادسالسالوجو 
لو كان  نافعة حقا كىذا دليل فطرم على سقوط تلك الواسطة كبطالهنا ، إذ ، اشتد الكرب 

 فإذا ركبوا يف الفلك دعوا ا سللصُت لو الدينقاؿ تعاىل يف الرخاء كالشدة ، الستمركا يف دعائها 
قل أرأيتم إف أتاكم عذاب ا أك أتتكم الساعة بغتة أغَت   ،فلما صلاىم إىل الرب إذا ىم يشركوف
وتنسون ما بل إياه تدعوف فيكشف ما تدعوف إليو إف شاء  *ا تدعوف إف كنتم صادقُت 

  .تشركون

فقػد ركل ابػن ، مو ىذه احلقيقة عكرمػة بػن أيب جهػل رضػي ا عنػو فكانػ  سػببا يف إسػال لى ػقً ػكقد عى 
ب يف ترمجػػػة عكرمػػػة عػػػن ابػػػن أيب مليكػػػة قػػػاؿ: دلػػػا كػػػاف يػػػـو الفػػػتح ركًػػػ «الطبقػػػات الكػػػربل»سػػػعد يف 

 –أم ادلالحػػػػُت  –، فجعلػػػػ  الصػػػػرارم  ّػب  هبػػػػم البحػػػػررمػػػػة بػػػػن أيب جهػػػػل البحػػػػر ىاربػػػػا ، فػخػػػػكعً 
. قػػاؿ: فهػػذا إلػػٰػو زلمػػد : ىػػذا مكػػاف ال ينفػػع فيػػو إال ا كيوحدكنػػو ، فقػػاؿ: مػػا ىػػذا؟ قػػالوايػػدعوف ا

 فارجعوا بنا ، فرجع فأسلم. الذم يدعونا إليو

يف الشدة كالكرب فحسب ، كحده يدعوف ا ىذا كاف فعل ادلشركُت يف اجلاىلية ، كقد كاف قل : 
فيستغيثوف بغَت ا يف  -من ادلنتسبُت لإلسالـ زكرا أما مشركو زماننا كيف الرخاء يدعوف غَته معو ، 

                                                 
 مر بدعاء ا كحده ، كالنهي عن دعاء غَته.انظر يف أكؿ ىذا الكتاب: فصل يف األ ُ
 ( عن عبد ا بن مسعود رضي ا عنو.ِّّٓ( كمسلم )ِِٓٔركاه البخارم ) ِ
 مادة: خبب.« النهاية»أم: ىاج كاضطرب ، انظر   ّ
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مة كاستمع عظ  مي ػكمن ذىب ألحد القبور ال، ظ يف حاؿ الشدة بل إف شركهم يغلي  ،كالشدة الرخاء 
عًلم صدؽ  تلك القبور من الكركب كالشدائد ؛ إىل أدعية قاصديها ، كما يشكونو ألصحاب

 مقاليت ، كا اذلادم.

ة كيف الشرع كالتوسط يف اللغ الشفاعةأف طلب كمن أدلة بطالف ازباذ الوسائط  :السابعالوجو 
يكوف بأف يطلب شخص من غَته أف ينضم إليو ليتوسط لو عند ثالث لقضاء حاجة ما ، أما الذين 

هنم يطلبوف حاجاوم من الواسطة نفسها ، فهذا يطلب إا ، فػيفعلو عباد القبور فخالؼ ذلك سبام
، فهم جعلوا الولد ، كذاؾ يطلب ادلدد ، كذاؾ يطلب الشفاء ، كذاؾ يطلب النصر على األعداء 

، كلو أهنم ، كىذا يف غاية البطالف الشرعي كالعقلي نفسو نػزلة من ديلك قضاء احلاجة دبالواسطة 
لذىب األكؿ إىل الثاين كطلب منو أف يدعو ا أف ييسر لو قضاء حاجتو ، ال  الشفاعةعرفوا معٌت 

، ال ميتا أك عاجزا أك إف كاف الشفيع حيا قادرا حاضرا  ا، ىذأف يدعوه نفسو أف يقضي حاجتو 
 غائبا.

أنو ليس يف صالح ادلوتى ما يوجب كمن أدلة بطالف ازباذ الوسائط يف الدعاء  :الثامنالوجو 
ازباذىم كاسطة أصال ، فصالح اإلنساف كاستقامتو كقربو من ا عائد نفعو على نفسو كليس على 

و إذا كاف أقرب منك كأعلى ، فإن من عمل صاحلا فلنفسوكما قاؿ تعاىل  من ازبذه كاسطة
إذا دعوتو أف ا  كأن مقتضاهتعاىل كيعطيو أكثر شلا يعطيك ، كليس ا أف يثيبو فمقتضاه درجة 

 ُ.مباشرةيقضي حاجتك بواسطة دعائك إياه أعظم شلا يقضيها إذا دعوت أن  ا 
ه مجرد ازباذػبين مرء يف حياتو أك بعد كفاتو يعود نفعو على اآلخر ػصالح الكاف لو  كذلك ، ف
 .غ الدين كنصح األمةبل  ، ألنو  ن ذلك النبػي ػلبػي  ؛  كاسطة

؛ ه و جو  ستةباطل من  -كما جاء يف الشبهة   –أف قياس ا على ملوؾ الدنيا  :التاسعالوجو 
 كىذا أكاف بياف ذلك:،  والقدرةوالتدبير والغنى والملك والرحمة  العلم

                                                 
،  ُُٖ –ُُٕ، ص « شفاء الصدكر يف زيارة ادلشاىد كالقبور»يف كتابو رمحو ا قالو الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي انظر ما  ُ

 مكة. -الناشر: مكتبة نػزار مصطفى الباز 
 . ِّ، ص « السيف ادلسلوؿ على عابد الرسوؿ»كانظر أيضا ما قالو الشيخ عبد الرمحٰػن بن قاسم رمحو ا يف 
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لموف حاجات الناس إال عن ال يعإمنا احتاجوا إىل الوسطاء ألهنم وؾ ادلل فإف؛  أما من جهة العلم
طلعو على فإنو يعلم كل شيء بدكف كاسطة تي تعاىل أما ا ط ، ػخذكىم كسائػهذا اتػكل، طريقهم 

ذلك ، فهو سبحانو يعلم السر كأخفى ، ال زبفى عليو خافية يف األرض كال يف السماء ، يسمع 
، كال يغلط من   عن مسعو  لغاوم على تػنوع حاجاوم ، ال يشغلو مسعه ضجيج األصوات باختالؼ 

كعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال ىو كثرة ادلسائل ، كال ديل من إحلاح الداعُت ، قاؿ تعاىل 
كيعلم ما يف الرب كالبحر كما تسقط من كرقة إال يعلمها كال حبة يف ظلمات األرض كال رطب كال 

 . بػُتيابس إال يف كتاب م

الدنيا ال يستطيعوف تدبػَت أمور رعيتهم كقضاء حوائجهم إال  ملوؾفإف  ؛ جهة التدبير من وأما
أما ا سبحانو فإنو قيـو السماكات كاألرض ، لو األمر   كذلذا ازبذكىم كسائط ،بأعواف يعينوهنم ، 

، قاؿ نصَت  إىل كال، حباجة إىل معُت ليس ، جبار  قوم متُتكلو ، كبيده مقاليد كل شيء ، 
كقل احلمد  الذم مل يتخذ كلدا كمل يكن لو شريك يف ادللك كمل يكن لو كيل من الذؿ تعاىل 

 .ككربه تكبػَتا

مع عدـ  ا ،الوسطاء اضطرارن فإف ملوؾ الدنيا قد يقبل الواحد منهم شفاعة  ؛ جهة الغنى من وأما
ا منهم ا خلاطرىم ، أك خوفن تطيػيبن أك  ، -وسطاء أم ال -حلاجتو إليهم  إما،  لوكتثاقلو إرادتو لذلك 

فلهذا ازبذكىم أف تػنقص طاعتهم لو ، أك أف يغدركا بو ، أك مكافأة ذلم على صنيع صنعوه ، 
يقبل ال كردبا ىا ، يػيا من رد  أك مستحً ،  ملقبوؿ شفاعته ا أك مستثقالن فيكوف بذلك كارىن كسائط ، 
ه ، كإف رٌ ػػى كع كالتٌ منُّ البخل كالشح كالتٌ  مبشر ، كالبشر صفته إال بعد عناء كعسر ، ألهنم شفاعتهم

عنده خزائن السماكات ، كرمي أما ا تعاىل فغٍته  ،  خشية نفاد ما عنده، ر بقىػػػػدٍ أعطى أعطى 
وي ػػػػثي رً ػػكٍ كاألرض ، ال يي 

قالوا رمحتهم بال إكراه ، قاؿ تعاىل ك يريد نفع عباده بال مقابل ، شيء ،  ُ
 .ذ ا كلدا سبحانو ىو الغٍت لو ما يف السماكات كما يف األرضازب
، لو عبادم يا  :فيما ركل عن ا تبارؾ كتعاىل ، أنو قاؿ عن النيب رضي ا عنو عن أيب ذر ك 

؛ ما مسألتو  إنساففسألوين فأعطي  كل  صعيد كاحد قاموا يفأف أكلكم كآخركم كإنسكم كجنكم 
طخيى مً ػال صي قي نكما يى نقص ذلك شلا عندم إال  

 ُ.دخل البحرإذا أي  ِ
                                                 

 «.كىرىث»مادة « لصحاحسلتار ا»يكًتث أم يبايل ، كادلعٌت أنو سبحانو كتعاىل ال يبايل دبا ييًفيض على عباده من األرزاؽ. انظر  ُ
 ادلخيط ىو اإلبرة. ِ
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ييػعظ م عـز ادلسألة كلٍ ، كلكن ليى  (اللهم اغفر يل إف شئ ) :إذا دعا أحدكم فال يقل :ديثػحػالكيف 
 ِ.الرغبة ، فإف ا ال يتعاظمو شيء أعطاه

 فإف ملوؾ الدنيا ذلم شركاء يف ملكهم من كزراء كحاشية كضلوىم ، كال ؛ جهة الملك من وأما
أما ا فال ، بينهم كبُت رعيتهم فلهذا جعلوىم كسائط يستطيعوف تسيَت األمور بدكف رضاىم ، 

،  كمل يكن لو شريك يف ادللكشريك لو يف ملكو ، بل ىو ديلك الشافع كغَته ، قاؿ تعاىل 
 .من أبطل الباطلكىذا ،  من ىذا الوجو ا كاسطة قد شبو ا خبلقو فالذم جيعل بػينو كبػُت

فهم على رعاياىم عن عط  اجة إىل من يلينهم كيي ػبياف ذلك أف ادللوؾ حبف ؛ جهة الرحمة من وأما
أما ا تعاىل فليس حباجة إىل ذلك ، فهو ، كسائط فلهذا ازبذكىم طريق الوسطاء كادلقربػُت ، 

يم ، أرحم من الوالدة بولدىا ، كىو الذم خلق الرمحة كجعلها يف قلوب عباده ، فصار الرح الرمحٰػن
قاؿ رسوؿ  :سن إىل ىذا ، فعن سلماف الفارسي رضي ا عنو قاؿسن إىل ىذا ، كىذا حيي ىذا حيي 
 ّ.كتسعة كتسعوف ليـو القيامة: إف  مائة رمحة ، فمنها رمحة هبا يًتاحم اخللق بينهم ،  ا 

 :غَت ا يدعو رجال كافا بن قاسم رمحو ا مناصحن  الرمحٰػنقاؿ الشيخ عبد 
ر على سؤالك ، كأرحم بك من وت نبيان أك غَته ، فإف كن  تظن أنو أعلم حبالك ، أك يقدً ػإذا دع»

على ذلك ال نقالن كال عقالن ، كال حيتج أحد دبا  هذا جهل ككفر كضالؿ ، كال حيجة لكف ربك ؛
 .حجةه عليو ، اللهم إال من ابتيلي بسوء الفهم كفساد التصور ىو بعينو

كإف كن  تعلم أف اى أعلم كأقدر كأرحم ، فًلماذا عدىل  عن سؤالو إىل سؤاؿ غَته ، كىو سبحانو 
كإذا سألك عبادم عٍت فإين قريب أجيب دعوة الداع ، كالقائل  أدعوين أستجيب لكمالقائل 
 ْ«؟إذا دعاف
العلم كالرمحة  اتيف صفبتنقصو ظن با ، ستلـز سوء الما تقدـ فإف دعاء غَت ا يعلى  كبناء

كالتدبَت كالغٌت كادللك ، كسوء الظن با من كبائر الذنوب ، كشلا توعد ا عليو بالعقاب الشديد ، 

                                                                                                                                      
 (.ِٕٕٓركاه مسلم ) ُ
 ( ، كاللفظ دلسلم.ِٕٗٔ( ، كمسلم )ّّٗٔركاه البخارم ) ِ
 ( عن أيب ىريرة رضي ا عنو.ْٗٔٔ( ، كركل البخارم ضلوه )ّْٗ/ٓ( كاللفظ لو ، كأمحد )ِّٕٓركاه مسلم ) ّ
 ، بتصرؼ يسَت جدا. ِّ – ُّ، ص « السيف ادلسلوؿ على عابد الرسوؿ» ْ
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م جهنم ذل كلعنهم كأعدكغضب ا عليهم الظانُت با ظن السوء عليهم دائرة السوء قاؿ تعاىل 
 .كساءت مصَتا

 :قاؿ ابن القيم رمحو ا
أعظم الذنوب عند ا إساءة الظن بو ، فإف ادلسيء بو الظن قد ظن بو خالؼ كمالًو ادلقدس ، »
و ، كذلذا توعد ا سبحانو الظانُت بو ظن السوء دبا مل يتوعد بو ه كصفاتى ءى بو ما يناقض أمسا نٌ كظى 

عليهم دائرة السوء كغضب ا عليهم كلعنهم با ظن السوء  نُتالظاغَتىم ، كما قاؿ تعاىل 
كذلكم ظنكم الذم ، كقاؿ تعاىل دلن أنكر صفة من صفاتو  كأعد ذلم جهنم كساءت مصَتا

ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من اخلاسرين
ُ. 
فما  * تريدكف ءإفكا آذلة دكف ا *ماذا تعبدكف كقاؿ تعاىل عن خليلو إبراىيم أنو قاؿ لقومو 

، كماذا ظننتم بو  كقد عبدًب غَته، أم فما ظنكم أف جيازيكم بو إذا لقيتموه  ظنكم برب العادلُت
لعبودية كما ظننتم بأمسائو كصفاتو كربوبيتو من النقص حىت أحوجكم ذلك  ؟عبدًب معو غَتهحىت 
يء قدير ، كأنو غٍت عن كل ، فلو ظننتم بو ما ىو أىليػو من أنو بكل شيء عليم ، كعلى كل شغَته 

ما سواه ، ككل ما سواه فقَت إليو ، كأنو قائم بالقسط على خلقو ، كأنو ادلنفرد بتدبَت خلقو ، ال 
فيو غَته ، كالعالًػم بتفاصيل األمور ، فال خيفى عليو خافية من خلقو ، كالكايف ذلم كحده فال  كيويىشرى 

ج يف رمحتو إىل من يستعطفو ، كىذا خبالؼ ادللوؾ كغَتىم بذاتو فال حيتا  الرمحٰػنحيتاج إىل معُت ، ك 
من الرؤساء فإهنم زلتاجوف إىل من يعرفهم أحواؿ الرعية كحوائجهم ، كإىل من يعينهم على قضاء 

فاحتاجوا إىل الوسائط ضركرةن ، حلاجتهم حوائجهم ، كإىل من يسًتمحهم كيستعطفهم بالشفاعة ، 
 .كضعفهم كعجزىم كقصور علمهم

                                                 
عن عبد ا بن  (ّْٗٓاآلية السابقة يف حق من شك يف صفة السمع  تعاىل ، كما جاء ذلك يف صحيح البخارم ) زل ن ُ

مسػػعود رضي ا عنو قاؿ: اجتمع عند البي  قيرشػػياف كثقفي ، أك ثقػػفياف كقيرشي ، كثػػَتة شػػحم بطوهنم ، قليلة ًفقو قلوهبم ، 
 ؿ أحدىم: أتركف أف ا يسمع ما نقوؿ؟فقا

 قاؿ االخر: يسمع إف جىهرنا كال يىسمع إف أخفينا.
 كقاؿ اآلخر: إف كاف يسمع إذا جهىرنا فإنو يسمع إذا أخفينا.

 فأنزؿ ا عز كجل ﴿كما كنتم تستًتكف أف يشهد عليكم مسعكم كال أبصاركم كال جلودكم﴾ اآلية.
هد هبا ابن القيم أعاله كىي ﴿كلكن ظننتم أف ا ال يعلم كثَتا شلا تعلموف * كذلكم ظنكم الذم قل : كسبامها اآلية اليت استش

 ظننتم بربكم أراداكم فأصبحتم من اخلاسرين﴾.
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لػرحيم ، الػذم ا الرمحػٰػنا القادر على كل شيء ، الغٍت بذاتو عػن كػل شػيء ، العػامل بكػل شػيء ، فأم
،  كتوحيػػدهإلػػٰػهيتو ك فإدخػػاؿ كسػػائط بينػػو كبػػُت خلقػػو نقػػص حبػػق ربوبيتػػو  كسػػع  رمحتػػو كػػل شػػيء ؛

كقيػػػبحو كظػػنٌّ بػػو ظػػن السػػوء ، كىػػذا يسػػتحيل أف يشرىعيػػػو لعبػػاده ، كديتنػػع يف العقػػوؿ كالًفطػػر جػػوازه ، 
 .مستقر يف العقوؿ السليمة فوؽ كل قبيح

وضح ىذا أف العابد ميعظ م دلعبوده ، متألو خاضع ذليل لو ، كالرب تعاىل كحده ىو الذم يستحق  يي 
 .كماؿ التعظيم كاإلجالؿ كالتألو ، كاخلضوع كالذؿ ، كىذا خالص حقو

لق أضعف حيواف كأصغره ، كإف سلبو عو غَته شلن ال يقدر على خد مى بى ػفما قدر ا حق قدره من عى 
ما قدركا ا حق قدره كاألرض مجيعان الذباب شيئا شلا عليو مل يقدر على استنقاذه منو ، قاؿ تعاىل 

رى من ىذا  قبضتو يـو القيامة كالسماكات مطويات بيمينو سبحانو كتعاىل عما يشركوف ، فما قدى
من ليس لو شيء من ذلك البتة ، بل ىو أعجز  شأنو كعظمتو حق قدرًه من أشرؾ معو يف عبادتو

رى القوم    ُ.«عيف الذليله من أشرؾ معو الض  قدرً  العزيز حقٌ  شيء كأضعفو ، فما قدى

ال يقًدر على مساعدة إال فإف العبد زلدكد القدرة ، مًلكان كاف أك شللوكا ، ؛  جهة القدرة من وأما
رب  قدرتو ، أما ا فهػػو على كل شػػيء   ىياليتح  يده كيف حدكد األمور ادلادية ػمن كاف ت

كيىشفي ادلرضى ، غٍت الفقراء ، كييطًعم اجلائعُت ، قػػدير ، ال ييثًقلو شيء ، كال يستعصي عليو أمر ، يي 
كيىػهىب دلن يشاء إناثا ، كيهب دلن يشاء الذكور ، كيغفر ذنوب ادلذبُت ، كييعًطي بال حساب ، 

ما يفتح ا ، كما قاؿ تعاىل ﴿فال جيلب الضر أحد ، كيدفع الضر أحد  فال يرد نفعوجيًلب النفع 
نقيص ال يى ،  ِللناس من رمحة فال شلسك ذلا كما ديسك فال مرسل لو من بعده كىو العزيز احلكيم﴾

حب من يسألو ، خبالؼ ملوؾ الدنيا ، فإف أطعموا أطعموا ػذلك من خزائنو شيء ، كىو مع ىذا يي 
كا على النفع نفعوا حبدكد ، كردبا منعوا نفعهم مع القدرة ، كالكالـ يف ىذا يطوؿ ، حبدكد ، كإف قًدر 

كىو كاضح حبمد ا ، كالغرض منو بياف بطالف تشبيو ا دبلوؾ الدنيا ، تعاىل ا عن ذلك علوا  
 كبَتا.

                                                 
 ، باختصار. ُِٕ – ُُِ، ص « الداء كالدكاء» ُ
 . ِورة فاطر: س ِ
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بحانو كتعاىل إف ا س :وئيقاؿ دلن قاؿ إف عنده معاصي ربوؿ بينو كبُت إجابة دعا :العاشرالوجو 
ا ، ألف ىذا من مقتضيات ، بل حىت لو كاف كافرن  أخرب بأنو يستجيب للعبد كلو كاف عنده معاصو 

 فما الداعي الزباذ الواسطة إذف؟!،  ُتشمل ادلطيع كالعاصيالعامة ، كاليت رمحتو 
ا ، فإنو فرن : اتقوا دعوة ادلظلـو كإف كاف كا قاؿ رسوؿ ا  :فعن أنس بن مالك رضي ا عنو قاؿ

 ِ.ليس دكهنا حجاب
ا : دعوة ادلظلـو مستجابة ، كإف كاف فاجرن  قاؿ رسوؿ ا  :كعن أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ

 ّ.فجوره على نفسو
ستجابة من فإجابة الدعاء ليس  زلصورة بدعاء الرجل الصاحل ، فإنو كإف كاف دعاؤه أقرب لال

اء  آدـ خطٌ بٍت دلا استجاب ا لدعاء أحد ، ألف كل  دعاء العاصي ، كلكن ال ينحصر فيو ، كإال
 ْ.، كخَت اخلطائُت التوابوف خطاءكل بٍت آدـ   :بقولو كما أخرب بذلك النبػي 

، كيقطع الصلة بينهما ف ازباذ الواسطة يلغي العالقة ادلباشرة بػُت العبد كربو إ :الحادي اشرالوجو 
ا ، ، فجعل بينو كبػُت ا حاجزن  -بزعمو  –بادة الدعاء عبغَته ليقـو عنو كٌكل لكوف فاعل ذلك قد 
 .كىذا خالؼ ما قصدتو الشريعة اإلسالمية من تقوية العالقة بػُت العبد كربوككفى هبذا خسارة ، 

إليو ،  وقد حـر نفسو من خَت كثَت ، أال كىو فرح ا بإقبال متخذ الواسطةف إ: اشرالثان  الوجو 
ليس لو من األمر شيء ، كال  كاستعاض عن ىذا باالنطراح بُت يدم مي و كانطراحو بػُت يديو ، 

 ٓنافػه عى إليو كلو بلغ  ذنوب عبدً  تعاىل يفرح بإقباؿ عبدهيقربو من ربو بشيء ، كمن ادلعلـو أف ا 
: يقوؿ ا عز  يف احلديث القدسي الذم ركاه أبو ىريرة رضي ا عنو: قاؿ النبػي  كماالسماء ،  
  :كجل

                                                 
أعظم رمحاتو هبم إدخاذلم اجلنة يف اآلخرة ، كيف الدنيا شرح ، ك  الرمحة اخلاصة ، كىذه خاصة بادلؤمنُت وكالنوع الثاين من الرمحة ى ُ

 صدكرىم باإلدياف كىدايتهم ككفايتهم عدكىم كنصرىم كضلو ذلك.
 (.ٕٕٔ« )الصحيحة»( ، ك ُُٗ« )صحيح اجلامع»( ، كحسنة األلباين يف ُّٓ/ّركاه أمحد ) ِ
 (.ٕٕٔ« )لصحيحةا»( ، كحسنو األلباين يف ّٕٔ/ِركاه أمحد ) ّ
 ، كحسنو األلباين. ا( كغَتمهُِْٓابن ماجو )ك ( ِْٗٗالًتمذم )ركاه  ْ
 لعناف ىو السحاب.ا ٓ
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أنا عند ظن عبدم بػي ، كأنا معو إذا ذكرين ، فإف ذكرين يف نفسو ذكرتو يف نفسي ، كإف ذكرين يف 
ا ب إيل ذراعن رٌ ػا ، كإف تقإليو ذراعن  ر تقرب ي ػب إيل بشبهم ، كإف تقرٌ ػر منػو يف مأل خيػرتػمأل ذك
 ُ.ا ، كإف أتاين ديشي أتيتو ىركلةرب  إليو باعن ػتق

:  أشد فرحا بتوبة عبده حُت يتوب  ا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا كعن أنس بن مالك رضي 
إليو من أحدًكم كاف على راًحلتو بأرض فالةو فانفلت  منو ، كعليها طعامو كشرابو ، فأًيس منها ، 

فبينا ىو كذلك إذ ىو هبا قائمةن عنده ، فأتى شجرةن فاضطجع يف ظلها ، قد أًيس من راًحلتو ، 
 ِ، ٍب قاؿ من ًشدة الفرح: )اللهم أن  عبدم كأنا ربُّك( ، أخطأ من شدة الفرح. فأخذ خًبطامها

الوسائط ال تقـو  تلكفضال عن كوف دعاء غَت ا شرؾ يف العبادة ؛ فإف ك اشر: الثالث الوجو 
ال يعلم عن احلي كًكال الصنفُت بدعاء ا كما يظنو من يدعوىم ، ألهنم إما مجادات كإما موتى ، 

كقد جاء ذلك صرحيا يف قولو غَته ، بدعاء كال بمو بشيء ، ال ، كال يستجيب لو ، كال خيدً  شيئا
كالذين تدعوف من دكنو ما كقاؿ تعاىل يف سورة فاطر ،  كما أن  دبسمع من يف القبوراىل ػتع

كم كلو مسعوا ما استجابوا لكم كيـو القيامة ء ال يسمعوا دعاديلكوف من قطمَت * إف تدعوىم 
كالذين يدعوف تعاىل كقاؿ  ، ، فسمى ا دعاءىم شركا كال ينبئك مثل خبَت بشرككمكفركف ي

 .أموات غَت أحياء كما يشعركف أياف يبعثوف *من دكف ا ال خيلقوف شيئا كىم خيلقوف 
من حي مسيع بصَت يسأؿ  بل إف ادلي  يعترب مضرب مثل عند الناس يف عدـ االستجابة ، فواعجبان 

 حاجاتو!ميتا 
 كذلذا قيل:

 كلكن ال حياة دلن تنادم  لقد أمسع  لو نادي  حيا

تصريح القرآف تعاىل : كمن كجوه بطالف ازباذ العبد شفعاء ككسطاء بينو كبُت ا اشرالرابع الوجو 
الئق كيتربؤكف ػػذلم يـو القيامة ، بل ستتقطع بينهم الوصائل كالع ابأف أكلئك الشفعاء لن يشفعو 

كلقد جئتمونا فرادل كما خلقناكم أكؿ مرة كتركتم ما خولناكم كراء ظهوركم اؿ تعاىل قمنهم ، 
كضل عنكم ما كنتم  لقد تقطع بينكمهم فيكم شركاء ػالذين زعمتم أن شفعا كمكما نرل معكم 

                                                 
 (.ِٕٓٔ( ، كمسلم )َْٕٓ) ركاه البخارم ُ
 (.ِْٕٔركاه مسلم ) ِ
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موفػػػػػتزع
كيـو تقـو الساعة يبلس اجملرموف * كمل يكن ذلم من شركائهم شفعاء ، كقاؿ تعاىل  ُ

ا بعبادوم كافرينككانو 
: أم ما شفع  فيهم اآلذلة اليت  اآلية يف تفسَت ، قاؿ ابن كثَت رمحػو ا ِ

 .كانوا يعبدكهنا من دكف ا تعاىل ، ككفركا هبم ، كخانوىم أحوج ما كانوا إليهم

أن أولئك  كمن كجوه بطالف ازباذ العبد كاسطة بينو كبُت ربو يف الدعاء: اشرالخامس الوجو 
ىم أنفسهم محتاجون  -ممن اتخذىم الناس وسائط  –وين من األنبـيا  والصالحين المداُ 

إذا  :، ألف ادلي  قد انقطع عملو ، كما قاؿ عليو الصالة كالسالـ لهملداا  األحيا  واستغفارىم 
 ينتفع بو ، أك كلدو  جارية ، أك علمو  صدقةو إال من  :ةعملو إال من ثالثعنو مات اإلنساف انقطع 

  ّ.يدعو لو صاحل
طلب منا أف نصلي عليو ، حيا كميتا ،  -أفضل البشر كأقرهبم عند ا منػزلة  - فهذا زلمد 

ثم صلوا إذا مسعتم ادلؤذف فقولوا مثل ما يقوؿ  : مة ، قاؿ ػكالصالة عليو ىي الدعاء لو بالرح
فإهنا منػزلة يف  لوسيلةسلوا اهلل ل  ا، فإنو من صلى علي صالة صلى ا عليو هبا عشرا ، ٍب  ال 

حل  لو  سأل ل  الوسيلةاجلنة ال تػنبغي إال لعبد من عباد ا كأرجو أف أكوف أنا ىو ، فمن 
 ْ.الشفاعة
كالسالـ ىو الدعاء كل عبد صاحل يف السماء كاألرض ، نيسل م عليو كعلى  بأف  منا النبػي عل  كما 

أيها النبػي كرمحة ا كبركاتو ،  السالم اليك :يف دعاء التشهد يف التحيات بالسالمة ، فقد جاء
 ٓاحلديث.…  والى اباد اهلل الصالحين السالم الينا
أمتو أف يدعوا للمي  بالرمحة كادلغفرة يف عمـو األحواؿ ، كيف صالة اجلنازة ،  النبػي  مكما عل  

إذا صلى على جنازة  كاف رسوؿ ا   :كبعد الدفن خصوصا ، فعن أبػي ىريرة رضي ا عنو قاؿ
اللهم اغفر حلينا كميتػنا ، كشاىدنا كغائبنا ، كصغَتنا ككبػَتنا ، كذكرنا كأنثانا ، اللهم من  :يقوؿ

                                                 
 . ْٗسورة األنعاـ ، اآلية  ُ
 . ُّسورة الرـك ، اآلية  ِ
 ( عن أبػي ىريرة رضي ا عنو. ُُّٔركاه مسلم ) ّ
 .ما( عن عبد ا بن عمرك بن العاص رضي ا عنهّْٖ) ركاه مسلم ْ
 ( عن عبد ا بن مسعود رضي ا عنو.َِْ( كمسلم )ُّٖركاه البخارم ) ٓ



  ي  الداا  وجوه بطالن اتخاذ العبد واسطة بينو وبين اهلل

 

 29 

اللهم ال ربرمنا أجره ، كال  ،أحيػيتو منا فأحيو على اإلسالـ ، كمن توفيتو منا فتوفو على اإلدياف 
 ُ.ضلنا بعدهتي 

استغفركا  :إذا فرغ من دفن ادلي  كقف عليو كقاؿ  كاف النبػي  :كعن عثماف رضي ا عنو
 ِ.سأؿألخيكم ، كسلوا لو التثبػي  ، فإنو اآلف يي 

؛ فال يصح إذف أف نطلب من  كلو كاف ادلي  ىو النيب حلي دعاء افإذا تقرر أف ادلي  حباجة ل
  .ادلوتى شيئا من ادلصاحل الدينية أك الدنيوية

 باطللتسويغ ازباذ كاسطة بُت العبد كبُت ربو القياس على مبدأ االعتماد أف : اشرالسادس الوجو 
 كجهُت:من 

أف مبدأ القياس ال يلجأ إليو العلماء دائما ، بل عند الضركرةن ، عند عدـ كجود النص : األول
كإال إىل القياس ، أما مع كجود النص فال ،  يلجأ العلماءالشرعي ادلبػُت  حلكم مسألة ما ، فعندئذ 

  ؟ئدة النصوص الشرعية إذا كاف القياس العقلي مقدما عليهافما فا
إفراد ا بل إف يف النهي عن ازباذ الوسائط ،  متضافرةه  وص الشرعيةالنص كقد تقدـ تقرير أف

 .ىو أصل الدين كأساس ادللة بالعبادة
هة أف كل ف معارضة نصوص الكتاب كالسنة باألدلة العقلية كاألقيسة الذىنية باطل من جأالثان : 

يف نصهما أك ظاىرمها ، أك خيالف إمجاع ما كاف عليو  قياس خيالف كتاب ا أك سنة رسولو 
سلف األمة كأئمتها ؛ فهو قياس فاسد االعتبار ال يعوؿ عليو عند مجيع علماء ادلسلمُت كيف مجيع 

صراحة  أبطلوف ا ادلذاىب الفقهية ، كقياس ا على ملوؾ الدنيا من األقيسة الفاسدة قطعا ، أل
 .ليس كمثلو شيءكيف قولو ،  فال تضربوا  األمثاؿيف قولو يف القرآف 
 ػو بعض العارفُت حاؿ من يعًتض على الشرع بالشبو العقلية حباؿ من أتى إىل الرسوؿ كقد شب  
ليو عقولنا كفيها )إف الوحي الذم تلقيناه منك ، كالسنة اليت تدلنا عليها ؛ فيها ما توافق ع :كقاؿ لو

 .قطعا ال ؟ما ال توافق ، فسنأخذ منك ما كافق عقولنا كنًتؾ الباقي( ، فهل ىذا مؤمن

                                                 
 ( ، كصححو األلباين.ُْٖٗابن ماجو )ك ( َُِّداكد ) أبوركاه  ُ

 يث.( بدكف زيادة: اللهم ال ربرمنا أجره ... احلدَُِْ( ، كالًتمذم )ّٖٔ/ِكركاه أمحد )
 .أللباين( عن عثماف رضي ا عنو ، كصححو اُِِّركاه أبو داكد ) ِ
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عارض أمر ا لو بالسجود آلدـ دلا اتبع رأيو الفاسد ، كقدـ العقل  -أعاذنا ا منو  -كىذا إبليس 
، فهلك كأىلك عياذا  خلقتٍت من نار كخلقتو من طُت أنا خَت منوعلى األمر الشرعي ، فقاؿ 

 .با
كل فتػنة إمنا ىو من تقدمي الرأم على الشرع ، كاذلول   كأصلي »: إذ قاؿابن القيم رمحػو ا كصدؽ 
 ُ.«على العقل

فعلى العبد أف يسلم للشريعة امدية الكاملة البػيضاء الواضحة ، » :كقاؿ ابن تيمية رمحػو ا تعاىل
احل كتكميلها ، كتعطيل ادلفاسد كتقليلها ، كإذا رأل من العبادات كيسلم أهنا جاءت بتحصيل ادلص

أف ضررىا راجح على نفعها ، عًلم كالتقشفات كغَتىا اليت يظنها حسنة كنافعة ما ليس دبشركع ؛ 
 ِ.«كمفسدوا راجحة على مصلحتها ، إذ الشارع حكيم ال يهمل ادلصاحل

باع أكامره ، كعدـ االعًتاض عليها بشيء من فالواجب ىو التسليم كاالستسالـ  ، كاتقل : 
موؾ فيما شجر ك  حى ػفال كربك ال يؤمنوف حىت يي ، قاؿ تعاىل أك األىواء النفسية األقيسة العقلية 

كما كاف دلؤمن كال ، كقاؿ تعاىل  بػينهم ٍب ال جيدكا يف أنفسهم حرجا شلا قضي  كيسلموا تسليما
ف يكوف ذلم اخلَتة من أمرىم كمن يعص ا كرسولو فقد ضل مؤمنة إذا قضى ا كرسولو أمرا أ

سبحاف ا كتعاىل عما  ما كاف ذلم اخلَتةكربك خيلق ما يشاء كخيتار ، كقاؿ تعاىل  ضالال مبػينا
ا ، ككجو ذلك أف ، ففي ىذه اآلية نػزه ا نفسو عما اختارتو عقوؿ البشر ، كمساه شركن  يشركوف

كىو ا آخر غَت الشريعة ، عن قد جعل لو مرجً فهذا يف احلقيقة فيما خيتار  تيوي عمدى الذم جيعل عقلو 
 يف تفسَت ىذه اآلية: رمحو ا ، قاؿ ابن كثَت فالواجب احلذر عقلو ، 

، ﴿كربك خيلق ما  بق  عى نازع كال مي خيرب تعاىل أنو ادلنفرد باخللق كاالختيار ، كأنو ليس لو يف ذلك مي »
ا يشاء ، فما شاء كاف ، كما لػم يشأ مل يكن ، فاألمور كلها خَتىا كشرىا يشاء كخيتار﴾ ، أم م
 «.بيده ، كمرًجعها إليو

                                                 
 الفقي.الشيخ زلمد حامد ( ، ربقيق ُٕٔ/ِ« )إغاثة اللهفاف» ُ
 (.ُٕٔ/ُ)البن كثَت رمحو ا « تلخيص كتاب االستغاثة يف الرد على البكرم» ِ
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 البحث خالصة
قربو إليو ، وتشفع لو عنده ؛ أمر وخالصة القول أن اختاذ العبد واسطة بينو وبني ربو ، يزعم أهنا ت  

أن يدعو العبد ربو والواجب باطل ، وىو من أنواع الشرك باهلل العظيم ، ومستلزم لسوء الظن بو ، 
، وىكذا باقي العبادات ،  وقال ربكم ادعوين استجب لكمكما قال تعاىل بدون واسطة  مباشرة 

 .يتقرب هبا العبد إىل ربو مباشرة
، ويف ىذا كفاية وشفاء برراته مهما كانت م  باطل  اهلل بأن دعاء غير وقد جاء التصريح القرآني

ذلك بأن اهلل ىو احلق وأن ما ، وذلك يف قولـو تعاىل يف سورة احلج وآمن بالقرآن ملن أراد احلق 
الباطليدعون من دونو ىو 

ذلك بأن اهلل ىو احلق وأن ما يدعون ، وقولو تعاىل يف سورة لقمان 1
الباطلمن دونو 

2. 

والذين يدعون  لو دعوة احلقتعاىل  قالكما ،  ق احل ىودعاء اهلل  كما جاء التصريح القرآين بأن
وما دعاء من دونو ال يستجيبون هلم بشيء إال كباسط كفيو إىل املاء ليبلغ فاه وما ىو ببالغو 

 .الكافرين إال يف ضالل

 .وهبذا مت الكتاب ، واهلل أعلم ، وصلى اهلل على نبيو حممد ، وآلو وصحبو وسلم

 وكتبو ماجد بن سليمان الرسي
  

 

                                                 
 . 22اآلية  1
 . 33اآلية  2
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 المراجع ألهمثبت 

حتقيق حممد عبد السالم الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار ، عبد اهلل بن أيب شيبة ،  .1
 مكتبة دار الباز ، مكة الناشر: ، شاهني 

 :الناشر،  1ط االستغاثة يف الرد على البكري ، ابن تيمية ، حتقيق عبد اهلل السهلي ،  .2
 الرياض – مدار الوطن

مؤسسة الناشر: بطني ، ، عبد اهلل أبا شف تلبيس داود بن جرجيستأسيس التقديس يف ك .3
 بريوت - الرسالة

 بن حممد بن قاسم الرمحـٰنالشيخ عبد ،  السيف املسلول على عابد الرسول .4
 - دار بلنسيةالناشر: حتقيق مصطفى العدوي ، ،  عبد بن محيدمن مسند  املنتخب .5

 الرياض
جتريد التوحيد املفيد ، أمحد بن علي املقريزي املصري الشافعي ، حتقيق علي بن حممد  .6

 مكة - دار عامل الفوائد الناشر: العمران ، 
 - دار ابن اجلوزيالناشر: ،  علي حسن عبد احلميدابن القيم ، حتقيق ،  الداء والدواء .7

 الدمام
ابن كثري ، حتقيق حممد عماد الدين  احلافظ،  تلخيص كتاب االستغاثة يف الرد على البكري .8

 املدينة – مكتبة الغرباء األثريةالناشر: علي عجال ، 

، سليمان بن داود الطيالسي ، حتقيق د. حممد بن عبد احملسن  الطيالسيمسند أيب داود  .9
 مصر - دار هجرالناشر: الرتكي ، 
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 فهرست المواضيع
 مقدمة 

o تأصيالت علمية بني يدي البحث 

o مكانة الدعاء بني سائر العبادات 

o فصل يف األمر بدعاء اهلل وحده والنهي عن دعاء غريه 

  نص الشبهة ؛ شبهة دعاء األموات حبجة طلب الواسطة والشفاعة عند اهلل ، واجلواب عنها من
 :وجها ستة عشر

 .واسطةاختاذ ه مباشرة بدون أن اهلل تعاىل أمرنا بأن ندعو    .1

، وىو قول سائر علماء األمة من  أن دعاء غري اهلل شرك أكرب مهما كانت ذريعتو .2
 أتباع املذاىب وغريىم.

 رسول اهللالذين بُِعث فيهم  عل مشركي مكةوبـني ربو ىو فِ  وواسطة بـين العبدأن اختاذ  .3
 . 

الستفاض األمر بذلك يف ربو  باختاذ العبد واسطة بينو وبنيأن اهلل لو كان يرضى  .4
 .الكتاب والسنـة

 .لو كان اختاذ الوسائط بني اهلل وبني خلقو جائزا لفعلو الصحابة رضي اهلل عنهم .5

 إذا اشتد الكرب يَنسون وسائطهم متخذيهامن أدلة بطالن اختاذ الوسائط أن  .6
 ويدعوهنا يف الرخاء.

يطلب شخص من غريه أن  أن طلب التشفع والتوسط يف اللغة ويف الشرع يكون بأن .7
ينضم إليو ليتوسط لو عند ثالث لقضاء حاجة ما ، أما الذين يفعلو عباد القبور فإهنم 

 .يطلبون حاجاهتم من الواسطة نفسها

ليس يف صالح املوتى ما يوجب اختاذىم واسطة أصال ، فصالح اإلنسان وقربو من  .8
 من اختذه واسطة.اهلل عائد نفعو على نفسو وليس على 
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وجوه ؛ العلم والتدبري والغىن وامللك  ستةقياس اهلل على ملوك الدنيا باطل من أن  .9
 .والرمحة والقدرة

، بل لو كان كافرا ، فما  ن اهلل تعاىل أخرب بأنو يستجيب للعبد ولو كان عنده معاص  أ .11
 الداعي الختاذ الواسطة إذن؟!

، وكفى  ن اختاذ الواسطة يلغي العالقة املباشرة بـني العبد وربو ويقطع الصلة بينهماأ .11
 هبذا خسارة.

 .قد حرم نفسو من خري كثري ، أال وىو فرح اهلل بإقبالو إليو متخذ الواسطةن أ .12

 وإماالوسائط ال تقوم بدعاء اهلل كما يظنو من يدعوىم ، ألهنم إما مجادات  تلكن أ .13
 .موتى

، وىذا دليل على بطالن  هلم يوم القيامة اقرآن بأن أولئك الشفعاء لن يشفعو تصريح ال .14
 اختاذىم وسائط.

ىم أنفسهم  -ممن اختذىم الناس واسطة  –أن أولئك املدُعوين من األنبـياء والصاحلني  .15
 .حمتاجون لدعاء األحياء واستغفارىم هلم

من  باطل  عبد وبني ربو أن االعتماد على مبدأ القياس لتسويغ اختاذ واسطة بني ال .16
 وجهني:

عند وذلك ،  العلماء دائما ، بل عند الضرورة القياس ال يلجأ إليو مبدأأن : األول
 ، بينما النصوص الشرعية متوافرة يف بطالن اختاذ الواسطة. عدم وجود النص الشرعي

 يف نصهما أو ظاىرمها ، أو أن كل قياس خيالف كتاب اهلل أو سنة رسولو : الثاني
 .خيالف إمجاع ما كان عليو سلف األمة ؛ فهو قياس فاسد االعتبار
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