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خمسون دليال على بطالن دعاء غير  

 اهلل
 تأليف : ماجد بن سليمان الرسي

 

 هـ 4141مجادى األوىل 



 مقدمة

 مقدمة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 66500060560901ىاتف : 

 ة العربية السعوديةادلنل 
majed.alrassi@gmail.com  ،www.saaid.net/book 
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 مواضيع الكتاب فهرست

 فهرست

  مقدمة 

  تأصيل 

o مكانة الدعاء بٌن سائر العبادات 

o فصل يف األمر بدعاء اهلل وحده والنهي عن دعاء غًنه 

 فصل يف بيان الوجوه اخلمسٌن لبطالن دعاء غًن اهلل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o  :عاجزة من جهة الرزقأن تلك ادلعبودات الوجو احلادي والعشرين 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o  ألحياء ، بدعائهم واالستغفار أن أولئك ادلدعوين من األنبـياء والصاحلٌن ىم أنفسهم زلتاجون ل :والثالثونالرابع الوجو
 ، ألن ادليت قد انقطع عملوذلم
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o ومن وجوه بطالن دعاء ادلوتى أن النيب  :الوجو اخلامس والثالثون مل يسألو شيئا من األمور الدنيوية ، وفضَّلو  مدح من
السؤال اجلائز شلا يقدر عليو ، وعلمهم ترك سؤال الناس لًنبيهم على دتام التعلق  على من سألو ، بل ذم كثًنًا شلن سألو

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

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

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

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

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

 ؟لغًن اهلل –وىو الدعاء  –خالصها و 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 نتيجة البحث 



 تأصيالت علمية

 الدعاء عبادة، تأصيل 

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

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

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

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

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

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

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

7 . 

                                              

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



 تأصيالت علمية

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

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

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

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

 4.، بل كافر بعبادة لو فهو ضال

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

تضرعا وخفية
واسألوا اهلل من فضلو، وقولو تعاىل  5

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

                                              

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

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

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

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

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

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



 تأصيالت علمية

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

2  ، الدينلو وادعوه ؼتلصُت
3. 

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

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

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

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

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

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

السماوات وال يف األرض
9. 

 

                                                                                                                                               

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

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

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

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

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



 تأصيالت علمية

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

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

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

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

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

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

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

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

 11.دخل النار 13ايدعو من دون اهلل ن د  

                                              

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

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

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



 تأصيالت علمية

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

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

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

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

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

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

 

                                              

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

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

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



 خمسون دليال على بطالن دعاء غير اهلل

 1الوجوه الخمسين لبطالن دعاء غير اهللفصل في بيان 

الناسُّفيهاُّبنيُّاهللُُّّكر ُّش ُّغمُّمنُِّعظمُّمكانةُّالدعاءُّبـنيُّسائرُّالعباداتُّ؛ُّإالُّأنهُّمنُّأكثرُّالعباداتُّاليتُّبالر ُّ
وبنيُّخلقهُّ،ُّوقدُّوصفُّاهللُّدعاءُّغريِهُّبأنهُّباطلُّيفُّموضعنيُّمنُّالقرآنُّ؛ُّاملوضعُّاألولُّقولهُّتعاىلُّيفُّسورةُّ

.2ُّذلكُّبأنُّاهللُّهوُّاحلقُّوأنُّماُّيدعونُّمنُّدونهُّهوُّالباطلاحلجُّ
.3ُّمنُّدونهُّالباطلُّذلكُّبأنُّاهللُّهوُّاحلقُّوأنُّماُّيدعونواملوضعُّالثاينُّقولهُّتعاىلُّيفُّسورةُّلقمانُّ

ُُّّوكذلكُّمدحُّالنيبُّ ُّقال ُّإمن ُّن ُّقالُّعبادة ،ُّ ُّوالسالمغريُّاهللُّباطلة ُّالصالة قاهلاُُّّكلمة ُّ أصدق ُّ :عليه
 :4لبيدكلمةُّ؛ُُّّالشاعرُّ
شيءُّماُّخالُّاهللُّباطل ُُّّأالُّكل ُّ

5ُّ
ُّريس ُّ،ُّفدعاءُّغريُّاهللُّباطلُّمنُّمخسنيُّوجهًاُّ،ُّهذاُّأوانُّالشروعُّيفُّذكرهاُّ،ُّفاللهمُُّّوصدقُّاهللُّورسولهُّ

ُّ.نوأعُِّ

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

ُّليعبدونتعاىلُُّّقوله ُّخلقتُّاجلنُّواإلنسُّإال ُُّّوما ُّتعاىل، ُّإالُُّّوقال ُّقبلكُّمنُّرسول ُّمن ُّأرسلنا وما
ولقدُّ،ُّوهنىُّعبادهُّعنُّأنُّيشركواُّمعهُّيفُّعبادتهُّأحداُّغريهُّفقالُُّّإالُّأناُّفاعبدونُّإلـٰهوحيُّإليهُّأنهُّالُّـن

بلُّاهللُّفاعبدُّوكنُُّّ*أوحيُّإليكُّوإىلُّالذينُّمنُّقبلكُّلئنُّأشركتُّليحبطنُّعملكُّولتكوننُّمنُّاخلاسرينُّ

                                              

التبصرةُّيفُّبيانُّأنُّحتريُّإجابةُّدعاءُّاهللُّ»قدُّيسرُّاهللُّالكالمُّعلىُّآدابُّالدعاءُّوأسبابُّإجابتهُّيفُّكتابُّمستقلُّبعنوان1ُُّّ
 ،ُّوهوُّمنشورُّيفُّشبكةُّاملعلوماتُّ،ُّيسرُّاهللُّطبعه.«ُّتعاىلُّعندُّالقبورُّبدعةُّمنكرة

 .22ُّ:ُّآية2ُّ
 .33ُّ:ُّآية3ُّ
،ُّذكرهُّالبخاريُّوابنُّأيبُّخيثمةُّيفُّالصحابةُّ،ُّسكنُّالكوفةُّ،ُّوتويفُّيفُّخالفةُّعثمانُّ،ُّعاشُّهوُّلبيدُّبنُّربيعةُّالعامري4ُُّّ

ُّمائةُّومخسنيُّسنةُّ،ُّوقيلُّأكثرُّ،ُّوهوُّالقائل:
ُّوسؤالُّهذاُّالناس:ُّكيفُّلبيد ُُُّّّولقدُّسئمتُّمنُّاحلياةُّوطوهلا

 يفُّشرحُّاحلديثُّاملذكور.«ُّفتحُّالباري»انتهىُّخمتصراُّمنُّ
ُّأيبُّهريرةُّرضيُّاهللُّعنهُّ،ُّومتامُّالبيت:ُّوكلُّنعيمُّالُّحمالةُّزائل.(ُّعن2252ُّ(ُّومسلمُّ)3441)ُّالبخاريرواه5ُُّّ
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إنُّتعاىلُّقالُّوأنُّاهللُّالُّيغفرهُّإذاُّماتُّالعبدُّعليهُّ،ُّ،ُّوبـنيُّلناُّأنُّالشركُّأعظمُّالذنوبُُّّمنُّالشاكرين
ُّ.اهللُّالُّيغفرُّأنُّيشركُّبهُّويغفرُّماُّدونُّذلكُّملنُّيشاء

،ُُّّا الدعاء بتأكيد اإلخالص فيه ، والنهي عن صرفه لغير اهللأن القرآن والسنة قد خص   :انيالوجه الث
ويكشفُّالسوءُُّّدعاهأمنُّجييبُّاملضطرُّإذاُّ،ُّوقالُُّّربكمُّتضرعاُّوخفيةُّادعوا تعاىل ومنُّذلكُّقوله

وقالُُّّدعانوإذاُّسألكُّعباديُّعينُّفإينُّقريبُّأجيبُّدعوةُّالداعُّإذاُّ،ُّوقالُُّّوجيعلكمُّخلفاءُّاألرض
«ُّفصلُّيفُّاألمرُّبدعاءُّاهللُّوحدهُّوالنهيُّعنُّدعاءُّغريه»،ُّوقدُّتقدمُّيفُُّّاهللُّمنُّفضلهُّواسألواتعاىلُّ

 1.يفُّالقرآنُّبصيغُّمتعددةُّكرتُّيفُّحنوُّثالمثائةُّموضعُّمنوع ُّتقريرُّأنُّمسألةُّإفرادُّاهللُّبالدعاءُّذ ُّ

شهدُّ،ُّقالُّتعاىلُُّّالعلم شهدوا أنه ال يستحق العبادة غير اهلل يأن اهلل والمالئكة وأول :الوجه الثالث
اهللُّأنهُّالُّإلـٰهُّإالُّهوُّواملالئكةُّوأولواُّالعلمُّقائماُّبالقسطُّالُّإلـٰهُّإالُّهوُّالعزيزُّاحلكيم

الُّإلـٰهُّشهادةُّأنُّوُّ،ُّ 2
،ُّهاُّشيءُّالبتةهيُّأعظمُّشهادةُّيفُّالوجودُّمنُّأعظمُّشاهدُّجلُّوعزُّ،ُّوشهادةُّربُّالعاملنيُّالُّينقصإالُّاهللُّ

ُّالشهاداتُّ ُّهبذه ُّبطلتُّعبادته ُّإال ُّاهلل ُّدون ُّمن ُّواآلخرون ُّاألولون ُّيعبده ُّمعبود ُّاآلية ُّهذه ُّبعد ُّيبق فلم
 الثالث.

دينُّمنُّوالشركُّمعلومُّحترميهُّبالضرورةُّ،ُُّّأن دعاء غير اهلل شرك أكبر مهما كانت ذريعته :الوجه الرابع
ُّاألديانُّ ُّقالُّتعاىلُّلنبيهُّهوُّوُّ،ُّاإلسالمُّوكافة ُّبالكليةُّ، ولقدُّأوحيُّإليكُّوإىلُُّّناقضُّلدينُّاإلسالم

ُّ.الذينُّمنُّقبلكُّلئنُّأشركتُّليحبطنُّعملكُّولتكوننُّمنُّاخلاسرينُّ*ُّبلُّاهللُّفاعبدُّوكنُّمنُّالشاكرين
ُّرمحهُّاهللُّيفُّردهُّعلىُّمنُّاختذُّواسطةُّبينهُّوبنيُّاهلل:3 قالُّشيخُّاإلسالمُّابنُّتيمية

                                              

يفُّتفسريُّسورةُّاحلجراتُّ،ُّاآليةُّ«ُّاألضواء»وانظرُّماُّقالهُّالشنقيطيُّرمحهُّاهللُّيفُّمسألةُّوجوبُّإفرادُّاهللُّبالدعاءُّيفُّكتابه1ُُّّ
 ملسائلُّ...منُّعندُّقولهُّرمحهُّاهلل:ُّاملسألةُّالثانيةُّوهيُّمنُّأهمُّا2ُّ
 .14ُّسورةُّآلُّعمران:2ُُّّ
هوُّاإلمامُّالعالمةُّالبحرُّالفقيهُّ،ُّشيخُّاإلسالمُّحقاُّ،ُّأبوُّالعباسُّ،ُّتقيُّالدينُّ،ُّأمحدُّبنُّعبدُّاحلليمُّبنُّعبدُّالسالمُّ،3ُُّّ

احلراينُّمثُّالدمشقيُّ،ُّامللقبُّبابنُّتيميةُّ،ُّجددُّدينُّاإلسالمُّبعدماُّاستحكمتُّغربتهُّ،ُّوأظلمتُّالدنياُّبالبدعُّالكالميةُّ
ُّالكتابُّ ُّمنهاج ُّعلى ُّالصايف ُّلإلسالم ُّالدعوة ُّفجدد ،ُّ ُّوالرافضة ُّالفالسفة ُّوإحلاد ُّوشركياتُّالقبورية وخرافاتُّالصوفية
والسنةُّ،ُّوجهرُّباحلقُّ،ُّوناظرُّأهلُّالباطلُّ،ُّوحتملُّالسجنُّيفُّسبيلُّذلكُّ،ُّفكتبُّاهللُّلعلمهُّالقبولُّ،ُّوسارتُّمبصنفاتهُّ

ليهُّ،ُّأماُّتالميذهُّفصارُّبعضهمُّمنُّأئمةُّاإلسالمُّ،ُّكابنُّالقيمُّوابنُُّّالركبانُّ،ُّوصارُّمنُّبعدهُّمنُّعلماءُّالسنةُّعياالُّع
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اءُّ،ُّفإنُّاحلـنفاءُّليسُّبينهمُّوبنيُّاهللُّتعـاىلُّواســطةُّيفُّالعبـادةُّوالـدعاءُّواالستعانةُّ،ُّوهذاُّجـهلُّبدينُّاحلنف»
1ُّ«.بلُّيناجونُّرهبمُّويدعونهُّويعبدونهُّبالُّواسطةُّ،ُّوكلُّم صلٍُّّيعبدُّربهُّمنهُّإليهُّبالُّواسطة

وهذهُّاملسألةُّجممعُّعليهاُّعندُّعلماءُّاإلسالمُّقاطبةُّ،ُّمنُّعلماءُّاملذاهبُّاألربعةُّوغريهمُّ،ُّفقدُّأمجعواُّعلىُّ
:ُّإنُُّّأنُّدعاءُّغريُّاهللُّشركُّأكربُّخمرجُّمنُّملةُّاإلسالمُّ،ُّوإمجاعُّاملسلمنيُّحجةُّشرعيةُّكماُّقالُّالرسولُّ

 2، ويد اهلل على الجماعة. ال يجمع أمتي على ضاللةاهللُّتعاىلُّ
همُّشيخُّــمجٌعُّمنُّالعلماءُّ،ُّمنعلىُّأنُّدعاءُّغريُّاهللُّشركُّأكربُّخمرجُّمنُّملةُّاإلسالمُّدُّحكىُّإمجـاع همُّوق

ُّاإلسالمُّ،ُّأبوُّالعباسُّ،ُّأمحدُّبنُّتيميةُّ،ُّرمحهُّاهللُّ،ُّحيثُّقال:
ُّ،ُّملُّيأمرُّاهللُّبهُّباتفـاق أئمة المسلمينمنُّاحملرماتُّاملنكرةُُّّ-نبًياُّكانُّأوُّغريهُُّّ-سؤالُّامليتُّوالغائبُّ»

والُّرسولهُّ،ُّوالُّفعلهُّأحدُّمنُّالصحابةُّوالُّالتابعنيُّهلمُّبإحــسانُّ،ُّوالُّاستحسنهُّأحدُّمنُّأئمةُّاملسلمنيُّ،ُّ
3ُّ«.وهذا مما يعلم باالضطرار من دين المسلمين

ُّ ُّيستغاثُّفيهُّإملُّيقلُّأحدُّمنُّعلماءُّاملسلمنيُّ»وقالُّأيضا: نهُّيستغاثُّبشيءُّمنُّاملخلوقاتُّيفُّكلُّما
هذا مما يُـعلم باالضـطرار من دين اإلسالم  والُّمبل ـكُّوالُّبصاحلُّوالُّغريُّذلكُّ،ُّبلباهللُّتعاىلُّ،ُّالُّبنبـيُّ

4ُّ«.أنه ال يجوز إطالقه
ُّ

                                                                                                                                         

هـُّ،ُّوقدُّمجعُّبعضُّاحملققنيُّأقوالُّمنُّترجمُّلهُّيف824ُُّّكثريُّوالذهيبُّوابنُّعبدُّاهلاديُّوغريهمُّ،ُّتويفُّرمحهُّاهللُّسنةُّ
ــُّ لشيخُّبكرُّأبوُّزيدُّرمحهُّ،ُّبإشرافُّا«ُّاجلامعُّلسريةُّشيخُّاإلسالمُّابنُّتيميةُّخاللُّسبعةُّقرون»جامعُّنفيسُّ،ُّوومسوهُّبـ

ُّمكةُّ،ُّفلريجعُّإليهُّمنُّأرادُّاالستزادة.ُّ–اهللُّ،ُّونشرتهُّدارُّعاملُّالفوائدُّ
ُّ(ُّباختصار.484-2/488،ُّ)«ُّاالستغاثةُّيفُّالردُّعلىُّالبكري»1ُّ
ُّاحلاكمُّيفُّرضيُّاهللُّعنهماُّ(ُّعنُّابنُّعمر2128ُّرواهُّالرتمذيُّ)2ُّ ،1/115ُُّّ«ُّ)مستدركه»،ُّوصححهُّاأللباينُّ،ُّوكذا

ُّوحكىُّبعدُّروايتهُّللحديثُّإمجاعُّأهلُّالسنةُّعلىُّهذهُّالقاعدةُّ،ُّوأهناُّمنُّقواعدُّاإلسالم.(ُّ،112ُّ

ُّ.331ُّصُّ«ُّاالستغاثةُّيفُّالردُّعلىُّالبكري»3ُّ
ُّ(.1/133«ُّ)جمموعُّالفتاوى»4ُّ

ُّ–(ُّ،ُّ)اختياراتُّشيخُّاإلسالم(ُّ،ُّبابُّحكمُّاملرتدُّ،ُّالناشر:ُّدارُّالقلم4/532ُّ«ُّ)الفتاوىُّالكربى»وانظرُّماُّقالهُّيفُّ
 ريوت.ب
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ُّ ُّأيضا: ُّ»وقال ُّواألنبياء ُّاملالئكة ُُّّوسائطمـنُّجعل ُّ،ُُّّيدعوهم، ُّجلـبُّاملنافع ُّويسأهلم ،ُّ ُّويتوكلُّعليهم ،
ُّالقلوبُّ،ُّوتفريجُّالكروبُّ،ُّوسدُّالفاقاتُّ؛ُّ فهو  ودفعُّاملضارُّ،ُّمثلُّأنُّيسأهلمُّغفرانُّالذنبُّ،ُّوهداية

1ُّ«.كافر بإجماع المسلمين
تيسريُّالعزيزُّ»منُّعلماءُّاحلنابلةُّيفُّكتابه2ُُّّونقلهُّعنهُّالشيخُّسليمانُّبنُّعبدُّاهللُّبنُّحممدُّبنُّعبدُّالوهاب

ُّمثُّقال:«ُّاحلميد
،ُّوصاحب5ُُّّ«اإلنصاف»،ُّوصاحب4ُُّّ«الفروع»عنهُّغريُّواحدُّمقررينُّلهُّ،ُّمنهمُّابنُّمفـلحُّيف3ُُّّنقله»
يفُّكتابهُّعنُّصاحب1ُُّّ«القواطع»،ُّوغريهمُّ،ُّونقلهُّصاحب4ُُّّ،ُّوشارحه8ُّ«اإلقناع»،ُّوصاحب2ُُّّ«الغاية»
ُّ««.الفروع»

                                              

 (.1/124«ُّ)جمموعُّالفتاوى»1ُّ
ُّ،ُّنشأُّيف1233ُُّّهوُّالعالمةُّالفقيهُّاحملدثُّاألصويلُّ،ُّحفيدُّإمامُّالدعوةُّالشيخُّحممدُّبنُّعبدُّالوهابُّ،ُّولدُّسنة2ُُّّ هـ

،ُّوهوُّشرحُّ«ُّتيسريُّالعزيزُّاحلميد»الدرعيةُّيفُّوســطُّعلميُّزاخرُّجبهابذةُّالعلماءُّ،ُّلهُّعدةُّمؤلفاتُّ،ُّمنُّأشهرهاُّكتابهُّ
جلدهُّالشيخُّحممدُّبنُّعبدُّالوهابُّ،ُّوالكتابُّعلىُّمدىُّثالثُّقرونُّينهلُّمنهُّالعلماءُّ«ُّالتوحيد»كتابُُُّّّنفيسُّعلى

ُّوطلبةُّالعلمُّإىلُّوقتناُّهذاُّ،ُّوهوُّعمدةُّيفُّعلمُّتوحيدُّالعبادةُّ،ُّومنُّبعدهُّعيالُّعليه.
ه1234ُُّّاهللُّسنةُُّّيفُّالفقهُّيفُّثالثُّجملداتُّضخامُّ،ُّولهُّغريهاُّ،ُّتويفُّرمحه«ُّاملقنع»ولهُّأيضاُّحاشيةُّعلىُّكتابُّ

ُّوعمرهُّثالثُّوثالثونُّسنة.
للشيخُّعبدُّالرمحـٰنُّبنُّعبدُّاللطيفُّبنُّعبدُّاهللُّآلُّالشيخُّ،ُّولهُّ«ُّمشاهريُّعلماءُّجند»انظرُّترمجتهُّموسعةُّيفُّكتابُّ

 بقلمُّحمققه:ُّأسامةُّبنُّعطاياُّالعتييب.«ُّتيسريُّالعزيزُّاحلميدُّيفُّشرحُّكتابُّالتوحيد»ترمجةُّيفُّمقدمةُّكتابهُّ
 عُّعلىُّكفرُّمنُّدعاُّغريُّاهلل.أيُّاإلمجا3ُُّّ
ُّ. 1414بريوتُّ،ُّطُّسنةُُّّ-(ُّ،ُّالناشر:ُّدارُّالكتبُّالعلمية2/154ُّ)4ُّ
 بريوت.ُّ-(ُّ،ُّحتقيق:ُّحممدُّحامدُّالفقيُّ،ُّالناشر:ُّدارُّإحياءُّالرتاثُّالعريب13/328ُّأيُّاملرداويُّ،ُّ)5ُّ
ُّواملنتهى»أي2ُُّّ ُّبنيُّاإلقناع ُّاجلمع ُّيف ُّاملنتهى ُّغاية »(ُّ ُّالكرمي ُّحت2/494ملرعي ،ُّ ُّرائدُّ( ُّاملزروعيُّ، ُّإبراهيم ُّياسر قيق:

 الكويت.ُّ-يوسفُّالروميُّ،ُّالناشر:ُّدارُّغراسُّ
ُّ–(ُّ،ُّلشرفُّالدينُّ،ُّموسىُّبنُّأمحدُّاحلجاويُّاملقدسيُّ،ُّحتقيق:ُّد.ُّعبدُّاهللُّالرتكيُّ،ُّالناشر:ُّدارُّهجر4/245ُّ)8ُّ

 مصر.
4ُُّّ ُّبنُّيونسُّالبهويتُّيفُّكتابه ُّ،2/124ُّ«ُّ)كشافُّالقناعُّيفُّشرحُّاإلقناع»يعينُّالشيخُّمنصور ُّالفكر ُّدار ُّالناشر: ،ُّ )

 .1432ُّبريوتُّ،ُّطُّ
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صُّالعلماءُّمنُّأهلُّاملذاهبُّاألربعةُّوغريهمُّوهوُّإمجاعُّصحيحُّمعلومُّبالضرورةُّمنُّالدينُّ،ُّوقدُّن:ُّ»2قلت
يفُّبابُّحكمُّاملرتدُّعلىُّأنُّمنُّأشركُّباهللُّفهوُّكافرُّ،ُّأيُّعبدُّمعُّاهللُّغريهُّبنوعُّمنُّأنواعُّالعباداتُّ،ُّوقدُّ

ُّلغريُّاهللُّشركا ُّفيكونُّصرفه ُّلهُّ، ُّثبتُّبالكتابُّوالسنةُّواالمجاعُّأنُّدعاءُّاهللُّعبادة ُّالشيخُّ«. انتهىُّكالم
3ُّسليمانُّرمحهُّاهلل.

إمجاعُّالعلماءُّعلىُّأنُّدعاءُّغريُّاهللُّشركُّأكربُّخمرجُّمنُّملةُّاإلسالمُّالشيخُّعبدُّاللطيفُّأيضاُّممنُّحكىُّوُّ
،ُّفقدُّذكرُّأنُّاملسلمنيُّقدُّأمجعواُّعلىُّتكفريُّمنُّارتكبُّالشركُّاألكربُّ،ُّوكف ر4ُُّّبنُّعبدُّالرمحـٰنُّبنُّحسن

كمنُّعبدُّالصاحلنيُّودعاهمُّمعُّاهللُّ،ُّبآياتُّاهللُّورسلهُّ،ُّأوُّبشيءُّمنهاُّبعدُّقيامُّاحلجةُّوبلوِغهاُّاملعتربُّ،ُُّّ
وجعلهمُّأنداًداُّلهُّفيماُّيستحقهُّعلىُّخلقهُّمنُّالعباداتُّواإللـٰهيةُّ،ُّوذكرُّأنُّهذاُّجممعُّعليهُّبنيُّأهلُّالعلمُّ
واإلميانُّ،ُّوأنُّكلُّطائفةُّمنُّأهلُّاملذاهبُّاملقل دةُّي فردونُّهذهُّاملسألةُّببابُّعظيمُّيذكرونُّفيهُّحكمهاُّوماُّ

                                                                                                                                         

 ،ُّوسيأيتُّالتعريفُّبه.«ُّاإلعالمُّبقواطعُّاإلسالم»أيُّأمحدُّبنُّحممدُّبنُّعليُّبنُّحجرُّاهليتميُّالشافعيُّ،ُّواسمُّكتابه1ُُّّ
 الُّزالُّالكالمُّللشيخُّسليمان.2ُّ
 .428ُّ،ُّبابُّمنُّالشركُّأنُّيستغيثُّبغريُّاهللُّأوُّيدعوُّغريهُّ،ُّصُّ«ُّتيسريُّالعزيزُّاحلميدُّيفُّشرحُّكتابُّالتوحيد»3ُّ
هوُّالشيخُّعبدُّاللطيفُّبنُّالشيخُّعبدُّالرمحـٰنُّبنُّحسنُّبنُّالشيخُّحممدُّبنُّعبدُّالوهابُّرمحهمُّاهللُّتعاىلُّ،ُّولدُّسنة4ُُّّ

ُّ،ُّيفُّبلدةُّالعلمُّوالعلماءُّ؛ُّالدرعيةُّ،ُّدرسُّعلىُّيدُّعددُّمنُّاملشايخُّ،ُّمنهمُّوالدهُّالشيخُّعبدُّالرمحـٰنُّبن1225ُُّّ هـ
ُّابنُّعمهُّالشيخُّعبدُّالرمحـٰنُّبنُّعبدُّ اهللُّبنُّحممدُّبنُّعبدُّالوهابُّ،ُّوالشيخُّحممدُّبنُّحممودُّاجلزائريُّ،ُّحسنُّ،ُّوكذا

ُّمفيتُّالديارُّاجلزائريةُّيفُّوقتهُّ،ُّوغريهم.
ُّ؛ُّ ُّونظمه ُّالشيخُّاألديبُّالذابُّعنُّدينُّاهللُّبشعره ُّأشهرهم ،ُّ ُّمنُّالتالميذ ُّتتلمذُّعليهُّعدد ُّيفُّالعلمُّ؛ وبعدُّتضلعه

ُّسليمانُّبنُّسحمانُّرمحهُّاهللُّتعاىل.
ُّالعديـدُّمنُّالكتب ُُّّله ُّالكتبُّفأشهرها ُّعلىُّمنُّكذبُّعلىُّالشيخُّاإلمام»والرسائلُّ،ُّأما ،ُّ«ُّمصباحُّالظالمُّيفُّالرد

ُّ«.منهاجُّالتأسيسُّيفُّكشفُّشبهاتُّداودُّبنُّجرجيس»وأيضاُّ
،ُّوبعضهاُّمفرقُّيفُّ«ُّجمموعةُّالرسائلُّواملسائلُّالنجدية»أماُّالرسائلُّفجمعهاُّتلميذهُّالشيخُّسليمانُّيفُّاجمللدُّالثالثُّمنُّ

ُّ«.الدررُّالسنيةُّمنُّاألجوبةُّالنجدية»األخرىُّ،ُّوكذاُّيقعُّبعضهاُّيفُّبعضُّاجمللداتُّ
ُّهـ.1293ُّتويفُّرمحهُّاهللُّسنةُّ

،ُّوالرتمجةُّمنُّإعدادُّالشيخُّد.ُّعبدُّالعزيزُّبنُّعبدُّاهللُّ«ُّمصباحُّالظالم»باختصارُّوتصرفُّمنُّترمجتهُّيفُّمقدمةُّكتابهُّ
 الزيرُّحفظهُّاهلل.
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اإلعالمُّ»قدُّأفردُّهذهُّاملسألةُّبكتابُّمساه:1ُُّّوينصونُّعلىُّالشركُّ،ُّوأنُّابنُّحجريوجبُّالردةُّويقتضيهاُّ،ُّ
2.3ُّ«بقواطعُّاإلسالم

مثل الُّنعلمُّنوًعاُّمنُّأنواعُّالكفرُّوالردةُّو ر د ُّفيهُّمنُّالنصوصُّ»وقالُّالشيخُّعبدُّالرمحـٰنُّبنُّقاسمُّرمحهُّاهلل:ُّ
،ُّمنُّالنهيُّوالتحذيرُّعنُّفعلهُّ،ُّوك فرُّفاعلهُّ،ُّوالوعيدُّعليهُّباخللودُّيفُّالنارُّ،ُّفماُُّّما ورد في دعاء غير اهلل

وحكى اإلجماع املانعُّمنُّحتكيمُّالكتابُّوالسنةُّواتباعُّإمجاعُّاألمةُّ،ُّوقدُّأ فردتُّهذهُّاملسألةُّبالتصنيفُّ،ُّ
4ُّ«؟وذكروا أنها من ضروريات اإلسالم،ُُّّعليها غير واحد من أهل العلم

 فصل
ُّيفُّتقريرُّأنُّدعاءُّغريُّاهللُّشركُّأكرب.األربعةُّمنُّكالمُّبعضُّعلماءُّاملذاهبُُّّطرفُُّّا؛ُّفهذوللفائدةُّ

ُُّّكالم الحنفية
مــاُّ«ُّطوالــعُّاألنــوارُّشـرحُّتـــنويرُّاألبصــارُّمـعُّالــدرُّاملختــار»يفُّكتابـه5ُُّّالشــيخُّحممــدُّعابـدُّالســنديُّاحلنفــيقـالُّ
ُّنصه:

)ســلهاُّمـنُّاهلل(ُّ،ُّأو:ُّ)كــنُّيلُّشـفيعاُّعنــدُّوالُّيقـول:ُّ)يـاُّصــاحبُّالقـربُّ،ُّيــاُّفـالنُّ،ُّاقــضُّحـاجيت(ُّ،ُّأو:ُّ»
ُّ«.اهلل(ُّ،ُّبلُّيقول:ُّ)ياُّمنُّالُّيشركُّيفُّحكمهُّأحداُّ؛ُّاقضُّيلُّحاجيتُّهذه(

ُّ

                                              

 افعي.أيُّأمحدُّبنُّحممدُّبنُّعليُّبنُّحجرُّاهليتميُّالش1ُّ
ُّ-،ُّالناشر:ُّدارُّإيالفُّ«ُّاجلامعُّيفُّألفاظُّالكفر»الكتابُّطبعُّمستقالُّ،ُّوطبعُّبتحقيقُّد.ُّحممدُّاخلميسُّضمنُّجمموع2ُُّّ

 الكويت.
ُّ(.424-1/428«ُّ)الدررُّالسنية»3ُّ
ُّ.24ُّ،ُّصُّ«ُّالسيفُّاملسلولُّعلىُّعابدُّالرسول»4ُّ
ندُّ،ُّمثُّهاجرُّمعُّجدهُّإىلُّاليمنُّمثُّقدمُّاملدينة،ُّهوُّالشيخُّاحملدثُّحممدُّعابدُّبنُّعليُّالسنديُّمثُّاألنصاريُّ،ُّولدُّبالس5ُّ

وجاورُّإىلُّأنُّتويفُّهباُّ،ُّقالُّعنهُّالشوكاين:ُّ)لهُّيدُّطوىلُّيفُّعلمُّالطبُّ،ُّومعرفةُّمتقنةُّبالنحوُّوالصرفُّوفقهُّاحلنفيةُّ
تصانيفُّوأصولهُّ،ُّومشــاركةُّيفُّسائرُّالعلومُّوفهمُّصــحيحُّســريع(ُّ،ُّوقالُّالزركلي:ُّ)فقيهُّحنفيُّ،ُّعاملُّباحلديث(ُّ،ُّلهُّ

هديةُّالعارفنيُّ،ُّ»للشوكاينُّ،ُّو«ُّالبدرُّالطالع»هـُّ،ُّانظرُّترجـمتهُّيفُّكتاب1258ُُّّعدةُّيفُّالفقهُّواحلديثُّ،ُّتويفُّسنةُّ
 (ُّ،ُّإلمساعيلُّبنُّحممدُّأمنيُّالباباينُّالبغدادي.2/383«ُّ)أسـماءُّاملؤلفنيُّوآثارُّاملصنفني
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ُّماُّنصه:1ُّوقالُّالشيخُّصنعُّاهللُّبنُّصنعُّاهللُّاحللبـيُّاحلنفي
دُّاملمـاتُّ،ُّهذاُّوإنهُّقدُّظــهرُّاآلنُّفيماُّبـنيُّاملسلمنيُّمجــاعاتُّيد عــونُّأنُّلألولياءُّتصـرفاتُّيفُّحيـا مُّوبعـ»

ويســـــتغاثُّهبـــــمُّيفُّالشـــــدائدُّوالبليــــــاتُّ،ُّوهبـــــمُّتنكشـــــفُّالــــــم هماتُّ،ُّفيــــــأتونُّقبـــــورهمُّوينـــــادوهنمُّيفُّقضــــــاءُّ
 احلاجات،ُّمستدلنيُّعلىُّأنُّذلكُّمنهمُّكرامات!

ـــرمديُّ،ُّملـــاُّفيـــهُّمـــنُّروائـــحُّ الشــــرك وهـــذاُّكـــالمُّفيـــهُّتفـــريطُّوإفـــراطُّ،ُّبـــلُّفيـــهُّاهلـــالكُّاألبــــديُّوالعـــذابُّالس 
،ُّويفُُّّومخالفة لعقائد األئمـة ، ومـا أجمعـت عليـه هـذه األمـةالعزيزُّاملصد قُّ،ُّ،ُّومصادرةُّالكتابُّالمحقق
ـْؤِمِنني ُّنـ و لـ ِهُّم ـاُّتـ ـو ُّالتـنـزيلُّ

 
ُّس ـبِيِلُّامل ُِّمْنُّبـ ْعِدُّم اُّتـ بـ ني  ُّل ه ُّاهل د ىُّو يـ ت ِبْعُّغ يـْـر  ُّو ن ْصـِلِهُّج ه ـن م ُّو م نُّي ش اِقِقُّالر س ول  ىل 

و س اء ْتُّم ِصرياًُّ
2.»3ُّ

ُّالسرهندي ُّأمحد ُّكاإلمام ُّاملتأخرينُّ، ُّاحلنفية ُّأئمة ُّمن ُّقالُّمجع ُّالرومي4ُّوهبذا ُّأمحد ُّواإلمام ُّوالشيخ5ُُّّ، ،
حممودُّبنُّعبدُّاهللُُّّ،ُّوالشيخ2ُّ،ُّوحممدُّإمساعيلُّالدهلوي1ُّسجانُّخبشُّاهلنديُّ،ُّوحممدُّبنُّعليُّالتهانوي

4ُّ،ُّوغريهم.3ُّاآللوسي

                                              

دثُّأديبُّ،ُّلهُّأرجوزةُّيفُّاحلديثُّ،ُّولهُّكتابُّمشهورُّيفُّصنعُّاهللُّبنُّصنعُّاهللُّاحلليبُّاملكيُّاحلنفيُّ،ُّواعظُّفقيهُّ،ُّحم1ُّ
ُّ،ُّانظر1123ُُّّتويفُّسنةُّ«.ُّسيفُّاهللُّعلىُّمنُّكذبُّعلىُّأولياءُّاهلل»إبطالُّالغلوُّيفُّالصاحلنيُّ «ُّمعجمُّاملؤلفني»هـ

 (.1/424«ُّ)هديةُّالعارفني»(ُّ،ُّو1/443ُّ)
ُّ.115ُّسورةُّالنساءُّ:2ُُّّ
 (.12-15،ُّباختصارُّ،ُّ)صُّ«ُّسيفُّاهللُّعلىُّمنُّكذبُّعلىُّأولياءُّاهلل»3ُّ
ُّيفُّكتاب4ُُّّ ُّترمجتـه ُّوالنـواظر»انظر ُّاملسـامع ُّوهبـجة ُّاخلواطـر ُّالدين55ُُّّ–5/43ُّ«ُّ)نزهة ُّفـخر ُّبن ُّاحلـي ُّعبد ُّملؤلفه ،ُّ )

 حيدرُّآباد.ُّ–احلـسيينُّ،ُّالناشر:ُّدارُّاملعارفُّالعثمانيةُّ
ُّاألقحصاريُّاحل5ُّ ُّبنُّحممد ُّأمحد ُّتصانيفُّواشتغالُّبعلومُّهو ُّله ،ُّ ُّالعثمانية ُّالدولة ُّمنُّعلماء ُّويعرفُّبالروميُّ، نفيُّ،

ُّ ُّتويفُّسنة ،ُّ ُّكتاب1343ُُّّالشريعة ُّله ،ُّ ُّعلىُّتفسريُّأيبُّالسعود»هـ ُّكتابُّ«ُّحاشية ُّوكذا ُّومسالكُّ»، جمالسُّاألبرار
ُّ،ُّانظرُّترمجتهُّموسعةُّيفُّ«ُّاألخيارُّيفُّشرحُّمائةُّحديثُّمنُّاملصابيح (ُّ،ُّطُّدار1/158ُّ«ُّ)فنيهديةُّالعارُّ»،ُّوغريها

ُّ(.2/252«ُّ)معجمُّاملؤلفني»هـُّ،ُّو1413ُُّّالكتبُّالعلميةُّ،ُّسنةُّ
،ُّاجمللسُّالسابعُّعشرُّوالسابعُّ«ُّجمالسُّاألبرارُّومسالكُّاألخيار»كالمهُّيفُّالتحذيرُّمنُّدعاءُّغريُّاهللُّمذكورُّيفُّكتابهُّوُّ

 واخلمسني.
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ُّأقوالُّعلماءُّاألحنافُّيفُّوقدُّألفُّالشيخُّالدكتورُّمشسُّالدينُّاألفغاينُّ رمحهُّاهللُّرسالةُّعظيمةُّمجعُّفيها
إبطالُّعقائدُّالقبوريةُّ،ُّومنُّاملعلومُّأنُّالدعاءُّهوُّأكثرُّفعلُّالقــبورينيُّعندُّالقــبورُّاليتُّيعظموهناُّالعتقادهمُّ

ةُّ،ُّتقعُّيفُّثالثُّجملداتُّ،ُّنالُّفيهاُّرسال«ُّجهودُّعلماءُّاحلنفيةُّيفُّإبطالُّعقائدُّالقبورية»فيهاُّ،ُّوأمساهاُّ
الدكتوراةُّالعامليةُّ،ُّأشارُّفيهاُّإىلُّجهودُّعلماءُّاحلنفيةُّيفُّبيانُّمصدرُّعبادةُّالقبورُّونشأةُّالقبوريةُّوانتشارهم،ُّ

5ُّيفُّإبطالُّعقائدُّالقبورية.ُّ-أيُّعلماءُّاحلنفيةُُّّ–وحتقيقُّأنُّالقبوريةُّأهلُّشركُّووثنيةُّ،ُّوجهودهمُّ
هُّاليتُّعنُّالشركُّوإبطالُّثالثنيُّذريعةُّمنُّذرائمثُّنقلُّرمحهُّاهللُّمقاالتُّمجعُّمنُّعلماءُّاحلنفيةُّيفُّالتحذيرُّم

2ُّيتمسكُّهباُّالقبوريةُّبـم جم لهم.
مثُّذكرُّرمحهُّاهللُّأمثلةُّلغلوُّالقبورينيُّيفُّالصاحلنيُّ،ُّوجهودُّعلماءُّاحلنفيةُّيفُّإبطالهُّ،ُّفابتدأُّبذكرُّغلوهمُّيفُّ

،ُّودعوىُّأنهُّيعلمُّالغيبُّ،ُّوأنُّلهُّتصرفاُّيفُّالكونُّ،ُّوأنهُّيسمعُّصوتُّاملستغيثنيُّ،ُّفأبطلُّذلكُُُّّّالنيبُّ

                                                                                                                                         

هديةُّ»(ُّ،ُّو2/284ُّ«ُّ)نزهةُّاخلواطر»يفُّكتابُّ،ُّانظرُّترمجتهُّ«ُّكشافُّاصطالحاتُّالفنون»باحثُّهنديُّ،ُّلهُّكتاب1ُُّّ
ُّ)العارفني »2/322ُّ ُّو ،ُّ ُّاألعالم»( 2/295ُّللزركليُّ)« ُّكتابه ُّمذكورُّيف ُّاهلل ُّغري ُّدعاء ُّذم ُّيف ُّوكالمه ،ُّ كشافُّ»(

 (.153ُّ–4/142ُّ«ُّ)اصطالحاتُّالفنون
،ُّانظرُّترمجتهُّ«ُّابنُّماجهُّإجناحُّاحلاجةُّيفُّشرحُّسنن»هوُّحممدُّبنُّإمساعيلُّبنُّعبدُّالغينُّالدهلويُّ،ُّحمدثُّ،ُّمنُّآثاره:2ُُّّ

ُّ ُّكتاب ُّاخلواطر»يف ُّنزهة »ُّ ُّاملؤلفني»و ُّ)معجم »3/133ُّ ُّكتابه ُّيف ُّمذكور ُّاهلل ُّغري ُّدعاء ُّذم ُّيف ُّوكالمه ،ُّ تقويةُّ»(
 «.اإلميان

هوُّحممودُّشكريُّبنُّعبدُّاهللُّبنُّشهابُّالدينُّاآللوسيُّاحلسيينُّ،ُّأبوُّاملعايلُّ،ُّمؤرخُّعاملُّباألدبُّوالدينُّ،ُّمنُّالدعاة3ُُُّّّ
إىلُّاإلصالحُّيفُّالعراقُّ،ُّمحلُّعلىُّأهلُّالبدعُّبرسائلُّفعاداهُّكثريونُّ،ُّلهُّاثنانُّومخسونُّمصنفاُّ،ُّتويفُّرمحهُّاهللُّسنةُّ

ُّيفُّبغداد.1342ُّ
اآليةُُّّعند،ُّ«ُّروحُّاملعاينُّيفُّتفسريُّالقرآنُّالعظيمُّوالسبعُّاملثاين»هللُّمذكورُّيفُّتفسريهُّاملوسومُّوكالمهُّيفُّذمُّدعاءُّغريُّا

 منُّسورةُّاحلج.83ُّ
،ُّمجعُّد.ُّ«ُّاملفيدُّيفُّنقضُّالقبوريةُّونصرةُّالتوحيدُّاملـجموع»مفصلةُّيفُّاإلنكارُّعلىُّمنُّدعاُّغريُّاهللُّيفُُّّأقواهلمانظر4ُُّّ

الرياضُّ،ُّوقدُّاكتفيتُّباإلحالةُّعليهاُّعنُّنقلهاُّمفصلةُُّّ–دارُّأطلسُُّّ،ُّالناشر:414ُُّّ–412ُّحممدُّاخلميسُّ،ُّصُّ
ُّطلباُّلالختصار.

 .521ُُّّ–353ُُّّالصفحاتانظر5ُُّّ
 .242ُُّّ–523ُُّّالصفحاتانظر2ُُّّ
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ُّالنيبُّ ُّيفُّغري ُّالغلو ُّمثُّعطفُّعلىُّأمثلة ،ُّ ُّممنُُّّكله ُّاجليالينُّوالرفاعيُّوالبدويُّوغريهم ُّالقادر ُّكعبد ،
1ُّلهُّالوالية.ُّعىت د ُّ

شرحُّاألربعنيُّ»يفُّرمحهُّاهلل2ُُّّلُّابنُّحجرُّالشافعيفقدُّقاعاءُّغريُّاهللُّديفُّبابُّحترميُُّّوأما كالم الشافعية
3ُّنُّمنُّدعاُّغريُّاهللُّفهوُّكافر.إُّ:ماُّمعناه«ُّالنووية

ُّرمحهُّاهلل:4ُّوقالُّالشيخُّأمحدُّبنُّعليُّاملقريزيُّاملصريُّالشافعي
لـٰهيةُّوالعبادةُّهوُّالغالبُّعلىُّاإللـٰهيةُّوشركُّيفُّالربوبيةُّ،ُّفالشركُّيفُّوِشركُّاألممُّكلهُّنوعان:ُّشركُّيفُّاإل»

ُّ ُّشرك ُّوهو ُُّّادع ب ُّأهلُّاإلشراكُّ، ُّاجلن ُّوع ب اد ُّاملالئكة ُّوع ب اد المشايخ والصالحين األحياء  ادوُعب  األصنام
،ُّويشفعواُّلناُّعندهُّ،ُّوينال ناُّبسببُّقرهبمُّمنُُّّإمناُّنعبدهمُّليقربوناُّإىلُّاهللُّزلفى،ُّالذينُّقالـواُُّّواألموات

ُّوالزلفىُّملنُّخيدمُّأعوانُّامللكُّ ُّمنُّحصولُّالكرامة ُّهوُّاملعهودُّيفُّالدنيا اهللُّوكرامتهُّهلمُّقرٌبُّوكرامةُّ،ُّكما
ُّوأقاربهُّوخاصته.

ءُّاهللُّلـٰهيةُّكلهاُّمنُّأوهلاُّإىلُّآخرهاُّتبطلُّهذاُّاملذهبُّوتردهُّوتقبحُّأهلهُّ،ُّوتنصُّعلىُّأهنمُّأعدااإلوالكتبُّ
ُّتعاىل.

ومجيعُّالرسلُّصلواتُّاهللُّعليهمُّمتفقونُّعلىُّذلكُّمنُّأوهلمُّإىلُّآخرهمُّ،ُّوماُّأهلكُّاهللُّتعاىلُّمنُّأهلكُّ
5ُّ«.منُّاألممُّإالُّبسببُّهذاُّالشركُّومنُّأجله

                                              

 .498ُُّّ–243ُُّّالصفحاتانظر1ُُّّ
بنُّعليُّبنُّحجرُّاهليتميُّالشافعيُّ،ُّفقيهُّمصريُّ،ُّمنُّعلماءُّالقرنُّالعاشرُّ،ُّلهُّكتبُّكثريةُّ،ُّانظرُُّّحممدهوُّأمحدُّبن2ُُّّ

 (.1/234للزركليُّ)«ُّاألعالم»ترمجتهُّيفُّ
الرياض(ُّ،ُُّّ–،ُّ)الناشر:ُّدارُّابنُّخزمية121ُُّّ،ُّصُّ«ُّالدرُّالنضيدُّيفُّإخالصُّكلمةُّالتوحيد»عنهُّيفُُّّالشوكايننقله3ُُّّ

،ُّالناشر:ُّجامعة335ُُّّ،ُّصُّ«ُّمفيدُّاملستفيدُّيفُّكفرُّتاركُّالتوحيد»وهابُّعنهُّيفُّكتابهُّونقلهُّالشيخُّحممدُّبنُّعبدُّال
ُّالرياض.ُّ-اإلمامُّحممدُّبنُّسعودُّاإلسالميةُّ

ُّعلىُّتدوينُّالتاريخُّ،ُّلقبهُّالزركليُّمبؤرخُّالديارُّاملصريةُّ،4ُُّّ الشيخُّأمحدُّمنُّعلماءُّمصرُّ،ُّدرسُّاحلديثُّوالفقهُّ،ُّوانكب 
البدرُّ»،ُّو«ُّإنباءُّالِغـمر»ُّ،ُّانظرُّترمجتهُّيف445ُّتويفُّسنةُِّرضُّعليهُّقضاءُّدمشقُّفأىبُّ،ُّلهُّأكثرُّمنُّمئيتُّمؤل فُّ،ُّع ُّ

ُّالطالع ُُّّللشوكاين« ُّو ُّالالمع»، ُّالضوء »ُّ ،ُّ ُّللسخاوي ُّاألعالم»و ُّ)للزركلي« »1/188ُّ ُّو ،ُّ ُّاملؤلفني»( «ُّمعجم
(1/234.)ُّ
ُّمكة.ُّ-لناشر:ُّدارُّعاملُّالفوائدُّ،ُّحتقيق:ُّعليُّبنُّحممدُّالعمرانُّ،ُّا53ُُّّ–52ُّ،ُّصُّ«ُّاملفيدجتريدُّالتوحيدُّ»5ُّ
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يفُّبابُّحترميُّدعاءُّغريُّاهللُّفقدُّتقدمُّذكرُّكالمُّشيخُّاإلسالمُّابنُّتيميةُّيفُّحكايةُّإمجاعُُّّوأما كالم الحنابلة
ُّ:ُّعلىُّأنُّدعاءُّغريُّاهللُّشركُّأكربُّ،ُّوهذاُّمزيدُّكالمُّلهُّيفُّهذاُّالبابالعلماءُّ

ُّ،ُّمثلُّأنُّيقول:ُّكلُّرزقُّالُّيرزقنيهُّ» ُّمنُّاإللـٰهية ُّنوعًا فكلُّمنُّغالُّيفُّحيُّأوُّرجلُّصاحلُّ،ُّوجعلُّفيه
الشيخُّفالنُّماُّأريدهُّ،ُّأوُّيقولُّإذاُّذبحُّشاةُّ،ُّ)باسمُّسيدي(ُّ،ُّأوُّيعبدهُّبالسجودُّلهُّأوُّلغريهُّ،ُّأوُّيدعوهُّ
منُّدونُّاهللُّتعاىلُّ،ُّمثلُّأنُّيقول:ُّ)ياُّسيديُّفالنُّ،ُّاغفرُّيلُّأوُّارمحينُّأوُّانصرينُّأوُّارزقينُّأوُّأغثينُّأوُّ

هذهُّاألقوالُّواألفعالُّاليتُّهيُُّّحوـنأِجرينُّ،ُّأوُّتوكلتُّعليكُّ،ُّأوُّأنتُّحسيبُّ،ُّأوُّأناُّيفُّحْسبك(ُّ،ُّأوُّ
وضاللُّ،ُّيستتابُّصاحبهُّ،ُّفإنُّتابُّالربوبيةُّاليتُّالُّتصلحُّإالُّهللُّتعاىلُّ؛ُّفكلُّهذاُّشركُُّّصائصـــخمنُّ

ُّأرسلُّالرسلُّوأنزلُّالكتبُّلِنعبدُّاهللُّوحدهُّالُّشريكُّلهُّ،ُّوالُّجنعلُّمعُّاهللُّإلـٰهاُّ ُّفإنُّاهللُّإمنا وإالُّقتلُّ،
1ُّاهـ.«.ُّآخر

ل صُّامل»وقالُّأيضا:ُّ ريُّاخلائفُّ،ُّوخت  حبوسُّ،ُّوهيُّبابُّـومنُّقالُّإنُّميتاُّمنُّاملوتىُّ،ُّنفيسةُّأوُّغريهاُّ؛ُّجت 
ُّفإنُّاهللُّسبحانهُّهوُّالذىُّجيريُّوالُّجيارُّعليهُّ،ُّوبابُّاحلوائجُّإىلُّاهللُّهوُّـال حوائجُّ؛ُّفهوُّضالُّمشركُّ،

ُّ ُّتعاىل ُّقال ُّكما ُّوإخالصُّ، ُّبصدق ُّإذاُّدعاؤه ُّالداع ُّقريبُّأجيبُّدعوة ُّفإين ُّسألكُّعباديُّعين وإذا
.»2ُّدعان

ُّعُّالشرك:يفُّمعرضُّكالمُّلهُّعنُّأنواُّ«ُّمدارجُّالسالكني»يفُُّّرمحهُّاهلل3ُّقالُّابنُّالقيموُّ

                                              

(ُّ،ُّواملنقول433ُّ-3/323«ُّ)جمموعُّالفتاوى»،ُّوتقعُّكاملةُّيفُّ«ُّالوصيةُّالكربى»،ُّوتسمىُّأيضاُّبـُّ«ُّالرسالةُّالسنية»1ُّ
 .395ُّمنُّصُّ

ُّ(.28/493«ُّ)جمموعُّالفتاوى»2ُّ
بنُّأيبُّبكرُّبنُّسعدُّالز رعيُّمثُّالدمشقيُّ،ُّاملعروفُّبابنُّقيمُّاجلوزيةُّ،ُّمنُّعلماءُّاملائةُّالثامنةُّ،ُّالزمُّشيخهُّابنُُّّحممدهو3ُُّّ

،ُّفكانُّمنُّكبارُّتالمذتهُّ،ُّمثُّمحلُّبعدهُّلواءُّالدعوةُّواجلهادُّالعلميُّإىلُّأنُّماتُّسنة824ُُّّتيميةُّإىلُّأنُّماتُّسنةُّ
ستنباطُّ،ُّكثريُّاملصنفاتُّ،ُّومؤلفاتهُّمقبولةُّعندُّمجيعُّالناسُّ،ُّحىُّ،ُّكانُّواسعُّاملعرفةُّ،ُّقويُّاحلجةُّ،ُّدقيقُّاال851ُّ

ُّاملتفلسفةُّ ُّالسيما ،ُّ ُّونثرا ُّنظما ُّاملبتدعة ُّعلى ُّورد ،ُّ ُّمؤزرا ُّنصرا ُّاإلسالمية ُّالعقيدة ُّنصر ،ُّ ُّعليه ُّعياال ُّبعده ُّمن صار
ُّفكان ُّاهللُّ، ُّدين ُّوشيخه ُّهو ُّجدد ُّفقد ،ُّ ُّواسعة ُّاهللُّرمحة ُّرمحه ،ُّ ُّواملتصوفة ُّواملؤولة ُّاألمةُّوالقبورية ُّحياة ُّيف ُّمنعطفا ا

البنُّرجبُّ،ُّومنُّأمجعُّمنُّترجمُّ«ُّذيلُّطبقاتُّاحلنابلة»البنُّالعمادُّوُّ«ُّشذراتُّالذهب»اإلسالمية.ُّانظرُّترمجتهُّيفُّ
 «.ابنُّقيمُّاجلوزيةُّ،ُّحياتهُّوآثاره»لهُّالشيخُّبكرُّبنُّعبدُّاهللُّأبوُّزيدُّرحـمهُّاهللُّيفُّكتابهُّ
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،ُّفإنُّامليتُُّّوهذاُّأصلُّشركُّالعاملومنُّأنواعهُّ؛ُّطلبُّاحلوائجُّمنُّاملوتىُّواالستغاثةُّهبمُّوالتوجهُّإليهمُّ،ُّ»
قدُّانقطـعُّعملهُّوهوُّالُّميلكُّلنفسهُّضراُّوالُّنفعًاُّ،ُّفضالُّعمنُّاستغاثُّبهُّوسألهُّقضاءُّحاجتهُّ،ُّأوُّسألهُّ

شفوعُّلهُّعندهُّكماُّتقدمُّ،ُّفإنهُّالُّيقدرُّأنُّيشفعُّلهُّأنُّيشفعُّلهُّإىلُّاهللُّفيهاُّ،ُّوهذاُّمنُّجهلهُّبالشافعُّوامل
عندُّاهللُّإالُّبإذنهُّ،ُّواهللُّملُّجيعلُّاستغاثتهُّوسؤالهُّسبباُّإلذنهُّ،ُّوإمناُّالسببُّإلذنهُّكمـالُّالتوحيدُّ،ُّفجاءُّهذاُّ

ُّاملشركُّبسببُّمينعُّاإلذنُّ،ُّوهوُّمبنزلةُّمنُّاستعانُّيفُّحاجةُّمباُّمينعُّحصوهلاُّ،ُّوهذهُّحالةُّكلُّمشرك.
ُّالنيبُّ ُّأوصانا ُّقبورُّاملسلمنيُّأنُُّّوامليتُّحمتاجُّإىلُّمنُّيدعوُّلهُّويرتحمُّعليهُّويستغفرُّلهُّ،ُّكما ُّزرنا إذا

نرتحمُّعليهمُّ،ُّونسألُّهلمُّالعافيةُّواملغفرةُّ،ُّفعك سُّاملشركونُّهذاُّ،ُّوزاروهمُّزيارةُّالعبادةُّواستقضاءُّاحلوائجُّ
ُّقصده ُّومسوا ،ُّ ُّتعبد ُّأوثانا ُّقبورهم ُّوجعلوا ،ُّ ُّهبم ُّعندهواالستغاثة ُّواختذوا ،ُّ ُّحجا ُّالرأسُّ،ُُّّاا ُّوحلق الوقفة

ُّإىلُّالتنقصُّلألمواتُّ،ُّ ُّأهله ُّ،ُّومعاداةُّأهلُّالتوحيدُّ،ُّوِنسبة ُّبنيُّالشركُّباملعبودُّاحلقُّوتغيريُّدينه فجمعوا
،ُّوأولياءهُّاملوحدينُّلهُّالذينُّملُّيشركواُّبهُّشيًئاُّبذمهمُّوعيبهمُّومعادا مُّ،ُُّّوهمُّقدُّتنقصواُّاخلالقُّبالشرك

ُّمنُّأش ُّ،ُّوتنقصوا ُّأهنمُّراضونُّمنهمُّهبذا ُّإذُّظنوا ُّالتنقصُّ، ُّبهُّغاية ُّ،ُّوأهنمُّيوالوهنمُُّّهمـوأنركوا أ مروهمُّبه
ُّوهللُّخليله ،ُّ ُّاملستجيبنيُّهلم ُّأكثر ُّوما ُّالرسلُّوالتوحيدُّيفُّكلُّزمانُّومكانُّ، ُّأعداء ُّهم ُّوهؤالء ،ُّ 1ُّعليه

ُّ.نُّكثرياُّمنُّالناسواجنبينُّوبينُّأنُّنعبدُّاألصنامُّ*ُّربُّإهننُّأضللإبراهيمُّعليهُّالسالمُّحيثُّيقولُّ
وماُّجناُّمنُّش ر كُّ

هذاُّالشركُّاألكربُّإالُّمنُّجر دُّتوحيدُّاهللُّ،ُّوعادىُّاملشركنيُّيفُّاهللُّ،ُّوتقربُّمبقتهمُّإىل2ُُّّ
علىُُّّلهـــوتوك ُّحبهُّهللُّ،ُّوخوفهُّهللُّ،ُّورجاءهُّهللُّ،ُّوذ لهُّهللُّ،ُُّّدفجر ُّاهللُّ،ُّواختذُّاهللُّوحدهُّولِـي هُّوإلـٰههُّومعبودهُّ،ُّ
ُّ ،ُّ ُّاهلل ُّإىل ُّوالتجاءه ،ُّ ُّباهلل ُّواستعانته ،ُّ ُّوأخلصُُّّتهـــواستغاثاهلل ،ُّ ُّمتطلباُُّّدهـــقصباهلل ،ُّ ُّألمره ُّمتبعا ،ُّ هلل

3ُّ«.فهوُّهللُّوباهللُّومعُّاهللملرضاته،ُّإذاُّسألُّسألُّاهللُّ،ُّوإذاُّاستعانُّاستعانُّباهللُّ،ُّوإذاُّعِملُّعِملُّهللُّ،ُّ

                                              

ُّأي:ُّهللُّد ر ُّخليِله.1ُّ
ُّ.فـخالُّهوُّــــر ك ُّش ُّال2ُّ
 .235ُّ،ُّمنزلةُّالتوبةُّ،ُّصُّ«ُّمدارجُّالسالكني»3ُّ
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ُّالنفيسُّولهُّرمحهُّاهللُّيفُّبابُّالتحذيرُّمنُّتعظيمُّأصح ُّاللهفانُّمنُّ»ابُّالقبورُّكالمُّطويلُّيفُّكتابه إغاثة
،ُّذكرُّفيهُّاجلذورُّالتارخييةُّلتعظيمُّأصحابُّالقبورُّوالغلوُّفيهمُّ،ُّكماُّعرضُّلذكرُّاملظاهرُّ«ُّمصائدُّالشيطان

1ُّوالعالجُّ،ُّرمحهُّاهللُّرمحةُّواسعة.
ُّاهلل ُّرمحه ُّاحلنبلي ُّعقيل ُّبن ُّعلي ُّالوفاء ُّأبو ُّاإلمام ُّ»2وقال ُّبقضاءُُّّإن ُّ: ُّوخياطبُّاملوتى ُّالقبور ُّيعظم من

ُّاألوضاع ُّهبذه ُّكافر ُّهو ُّ؛ ُّكذا( ُّيل ُّ)افعل ُّالقادر: ُّعبد ُّسيدي ُّويا ُّموالي ُّيا ُّويقول: ُّومن3ُّاحلوائج، ،ُّ
4ُّ«.دعاُّميتاُّوطلبُّقضاءُّاحلوائجُّفهوُّكافر

إىلُّتعظيمُّأوضـاع8ُُّّرعــــــــــعنُّأوضاعُّالش2ُّ؛ُّع د لوا5ُّملاُّصع بتُّالتكاليفُّعلىُّاجلهالُّوالط غ ام»وقالُّأيضا:ُّ
هذهُّـفسه لتُّعليهمُّإذُّملُّي دخلواُّهباُّحتتُّأمرُّغريهمُّ،ُّوهمُّعنديُّكفارُّبوضعوهاُّألنفسهمُّ،ُّوضعوهاُّ،ُّ

،ُّوخطابُّاملوتىُّوإكرامهاُّمباُّهنىُّعنهُّالشرعُّمنُّإيقادُّالنريانُّوتقبيلهاُّوختليقهاُّاألوضاعُّ،ُّمثلُّتعـظيمُّالقبورُّ
ـتُّْ ُّتربكاُّ،ُّوإفاضةُّالطيبُّعلىُّكذاُّوكذا(ُّ،ُُُّّّيبيُّ،ُّافعلُّبُّالرقاعُّفيها:ُّ)ياُّموالباحلوائجُّ،ُّوك  وأْخذُّتربتها

4ُّ«.إلقاءُّاخلرقُّعلىُّالشجرةُّاقتداءُّمبنُّع ب دُّالالتُّوالع ـز ىالقبورُّ،ُّوشدُّالرحالُّإليهاُّ،ُّوُّ

                                              

،ُّجـمعُّفيهاُّكالمُّابنُّالقيمُّيفُّهذهُّاملسألةُّمنُُّّ«ُّتالعبُّالشيطانُّبعقولُّالقبوريني»ولكاتبهُّعفاُّاهللُّعنهُّحبثُّبعنوان1ُُّّ
 ،ُّنفعُّاهللُّبه.ُُّّاملعلوماتكتابهُّاملذكورُّ،ُّورتبهُّوفهرسهُّ،ُّوهوُّمنشورُّعلىُّصفحتهُّيفُّشبكةُّ

2ُُّّ ُّصاحبُّالتصانيفُّ،ُّولدُّسنة ،ُّ ُّشيخُّاحلنابلة ،ُّ ُّالبحر ُّالعالمة ُّاإلمام ُّكتاب431ُُّّهو ُّ،ُّله ُّالفنون»هـ يفُّأربعمائةُّ«
جملد،ُّاشتغلُّبعلمُّالكالمُّفوقعُّيفُّتأويلُّبعضُّالصفاتُّ،ُّمثُّأشهدُّعلىُّنفسهُّأنهُّتابُّ،ُّمثُّصنفُّيفُّالردُّعلىُّمؤولةُّ

عنُّالشريعةُّمنُّأهلُّالكالمُّوالتصـوفُّ،ُّوقدُّنقلُّكالمهُّهذاُّيفُّذمُّمنُّخرجُّ«ُّالفنون»الصفاتُّ،ُّولهُّكالمُّيفُّكتابهُّ
ُّ(.24ُُّّ–4/21ُّ«ُّ)درءُّتعارضُّالعقلُّوالنقل»عنهُّابنُّتيميةُّيفُّ
 (.19/443«ُّ)سريُّأعالمُّالنبالء»هـ.ُّانظرُّترمجتهُّيف513ُُّّتويفُّرمحهُّاهللُّسنةُّ

ُّأيُّاألفعال.«ُّاألوضاع»األقربُّأنُّمقصودهُّبقوله3ُُّّ
ُّبنُّسل4ُّ ُّالشيخُّحممد ُّعنه ُّنقله ُّالصمد»طانُّاملعصوميُّاحلنفيُّيفُّكتابه ُّاهللُّالواحد ُّدار44ُُّّ،ُّصُّ«ُّحكم ُّالناشر: ،

 الرياض.ُّ–العاصمةُّ
ُّ«.النهاية»الطغامُّهمُّأراذلُّالناسُّوأوغادهم.ُّانظر5ُُّّ
لواُّأيُّحادوا.2ُّ  عد 
 أوضاعُّالشرعُّأيُّتعاليمهُّاليتُّشرعهاُّاهللُّتعاىلُّللناس.8ُّ
ُّ.353ُُّّ–352ُّ،ُّصُّ«ُّفانُّمنُّمصائدُّالشيطانإغاثةُّالله»نقلهُّعنهُّابنُّالقيمُّيفُّكتابه4ُُّّ
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منها:ُّأنهُّس ـئلُّعمن2ُُّّورأيتُّمنُّمجلةُّفتاوىُّللقاضيُّأيبُّيعلى»رمحهُّاهلل:1ُُّّبطنيأباوقالُّالشيخُّعبدُّاهللُّ
3ُّ«.اُّحممدُّ،ُّياُّعلي(ُّ،ُّفقال:ُّهذاُّالُّجيوزُّألهنماُّميتانيقول:ُّ)ي

فقدُّقالُّاإلمامُّحممدُّبنُّأمحدُّالقرطيبُّاملالكيُّرمحهُّاهللُُّّوأما كالم المالكية في باب تحريم دعاء غير اهلل
ُّي ْسم ع واُّ«ُّاجلامعُّألحكامُّالقرآن»يفُّتفسريهُّاملوسومُّ ع واُّيفُّتفسريُّقولهُّتعاىلُّ﴿ِإْنُّت ْدع وه ْمُّال  د ع اء ك ْمُّو ل ْوُّمسِ 

ُِّمْثل ُّخ ِبري ﴾ ُّيـ ن ب ئ ك  م اُّاْست ج اب واُّل ك ْمُّو يـ ْوم ُّاْلِقي ام ِةُّي ْكف ر ون ُِّبِشرِْكك ْمُّو ال 
4: 

ُّي ْسم ع واُّد ع اء ك ْم﴾ُّ،ُّقولهُّتعاىلُّ﴿ ،ُّألهناُُّّيفُّالنوائبُّالُّيسمعواُّدعاءكمُّهمـستغيثواُّبــتإنُّأيُِّإْنُّت ْدع وه ْمُّال 
ُّاتُّالُّت بصرُّوالُّتسمعُّ،ُّإذُّليسُّكلُّسامعُّناطقا.مجاد

ُّوقالُّقتادة:ُّاملعىن:ُّلوُّمسعواُّملُّينفعوكم.
ُّعلىُّ ُّلكم ُّاستجابوا ُّوملا ،ُّ ُّأطوعُّهللُّمنكم ُّلكانوا ُّدعاءكم ُّفسِمعوا ُّعقوالُّوحياة ُّهلم ُّجعلنا ُّأيُّلو وقيل:

ُّالكفر.
ُّ،ُّويتربءونُّمنكم.ُّمتوهمعبد﴾ُّ،ُّأيُّجيحدونُّأنكمُّ﴿و يـ ْوم ُّاْلِقي ام ِةُّي ْكف ر ون ُِّبِشرِْكك مُّْ

والشياطنيُّ،ُّأيُّجيحدونُّأنُّيكونُُّّكاملالئكةُّواجلنُّواألنبياءمثُّجيوزُّأنُّيرجعُّهذاُّإىلُّاملعبودينُّمماُّي عقلُّ،ُُّّ
ماُّفعلتموهُّحقاُّ،ُّوأهنمُّأمروكمُّبعباد مُّ،ُّكماُّأخربُّعنُّعيسىُّبقولهُّ﴿ماُّيكونُّيلُّأنُّأقولُّماُّليسُّيلُّ

ُّ.5حبق﴾
                                                                                                                                         

،ُّالناشر:332ُُّّ-331،ُّصُّ«ُّمفـيدُّاملستفيدُّيفُّحكمُّتاركُّالتوحيد»ونقلهُّأيضاُّالشيـخُّحممدُّبنُّعبدُّالوهابُّيفُّكتابهُّ
 الرياض.ُّ-جامعةُّاإلمامُّحممدُّبنُّسعودُّاإلسالميةُّ

ُّتقدمتُّترمجته.1ُّ
هوُّشيخُّاحلنابلةُّ،ُّاملفيتُّالقاضيُّ،ُّحممدُّبنُّاحلسنيُّبنُّحممدُّالبغداديُّاحلنبليُّ،ُّابنُّالفراءُّ،ُّكانُّعاملُّالعراقُّيفُّزمنهُّ،2ُُّّ

رمحهُّاهللُّرمحة454ُُّّوغريها.ُّتويفُّرمحهُّاهللُّسنةُّ«ُّالردُّعلىُّاجلهمية»وُّ«ُّإبطالُّالتأويالتُّيفُّأخبارُّالصفات»لهُّكتابُّ
ُّواسعة.

البنهُّحممدُّبنُّ«.ُّطبقاتُّاحلنابلة»،ُّو«ُّتاريخُّاإلسالم»(ُّ،ُّولهُّترمجةُّيف14/49ُّ«ُّ)النبالءسريُّأعالمُّ»باختصارُّمنُّ
ُّأيبُّيعلىُّالفراء.

 .148ُّ،ُّصُّ«ُّتأسيسُّالتقديسُّيفُّكشفُّتلبيسُّداودُّبنُّجرجيس»3ُّ
ُّ.14ُّسورةُّفاطر:4ُُّّ
ُّ.12ُّسورةُّاملائدة:5ُُّّ
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ُّأيضاُّ،ُّأيُّحيييهاُّاهللُّحىُّختربُّأهناُّليستُّأهالُّللعبادة.وجيوزُّأنُّيندرجُّفيهُّاألصنامُّ
ُِّمْثل ُّخ ِبري ﴾ُّ،ُّ ُّيـ ن ب ئ ك  .ُّهوُّاهللُّجلُّوعزُّ،ُّأيُّالُّأحدُّأ ْخربُّخبلقُّاهللُّمنُّاهللُّ،ُّفالُّينبئكُّمثلهُّيفُّعمله﴿و ال 

ُّانتهى.

يفُّتفسريهُّلقولُّاهللُُّّ-وهوُّمنُّمتأخريُّاملالكيةُُّّ–رمحهُّاهلل1ُُّّوقالُّالعالمةُّعبدُّاحلميدُّبنُّباديسُّاجلزائري
ُّ:2ي ْدع ون ُّم ع ُّالل ِهُّإلـٰهاُّآخر﴾الُّتعاىلُّ﴿و ال ِذين ُّ

 مزيد بيان لتوحيد الرحمـٰن
 من دعا غير اهلل فقد عبده

ماُّيزالُّالذكرُّاحلكيمُّي سميُّالعبادةُّدعاءُّويعربُّهباُّعنهاُّ،ُّذلكُّألنهُّعبادةُّ،ُّفعربُّعنُّالنوعُّببعضُّأفرادهُّ،ُّ
ُّ ُِّعز  ُّأمام ُّفإنُّالعابدُّي ظهرُّذله ُّالفردُّليعربُّبهُّعنُّالنوعُّألنُّالدعاءُّمخُّالعبادةُّوخالصتها ُّاختريُّهذا وإمنا

ُّومتا ،ُّ ُّقدرته ُّأمام ُّوعجزه ،ُّ ُّغناه ُّأمام ُّوفقره ،ُّ ُّويعربُّعنُّذلكُّاملعبود ،ُّ ُّبنيُّيديه ُّوخضوعه ُّله ُّتعظيمه م
ُّمخُّ ُّكان ُّوهلذا ،ُّ ُّذلكُّكله ُّعلى ُّالد ال ُّاملظهر ُّهو ُّفالدعــاء ،ُّ ُّحوائــجه ُّمنه ُّوطلبــه ُّوندائه ُّبدعائه بلسانه
عبادته،ُّوقدُّجاءُّالتنبيهُّعلىُّهذاُّيفُّالسنةُّاملطهرةُّ،ُّفعنُّالنعمانُّبنُّبشريُّرضيُّاهللُّعنهُّقال:ُّقالُّرسولُّ

                                              

ُّد1ُّ ُّمن ُّباديسُّ، ُّبن ُّمكي ُّبن ُّمصطفى ُّبن ُّالـحميد ُّعبد ُّالداعية ُّالشيخ ُّالرابعُّعشرُّهو ُّالقرن ُّمن ُّالنصفُّاألول عاة
الـهجريُّيفُّاجلزائرُّ،ُّدرسُّعلىُّعدةُّمشايخُّيفُّاجلزائرُّوتونسُّ،ُّمثُّانكبُّعلىُّالتعليمُّوالدعوةُّوحماربةُّالبدعُّالسيماُّ
بدعُّالطرقُّالصوفيةُّ،ُّحىُّإنُّالصوفيةُّدبرواُّمــكيدةُّالغتيالهُّفنجاهُّاهللُّمنهاُّ،ُّأسسُّجريدةُّالشهابُّ،ُّوكانُّلهُّنشاطُّ

ُّ ُّمباركُّامليليُّوالفضيلُّالورتيالينُّوحممدُّسعيدُّظاهر ُّمنهم ،ُّ ُّعدة ُّدعاة ُّوخترجُّعلىُّيديه ،ُّ يفُّبعضُّاجملالتُّالدينية
ُّالزاهريُّوأمحدُّمحاينُّوحممدُّالصاحلُّبنُّعتيقُّوحممدُّالصاحلُّرمضان.

ُّ ُّمنها ،ُّ ُّفصارتُّكتبا ُّبعد ُّمقاالتُّمجعتُّفيما ُّمبادئُّاألصول»له ُّاإلسالمية»و« ُّالعقائد »ُّ ُّجمال»و ُّأو سُّالتفسري
ردُّفيهُّعلىُّابنُّعليوةُّالطرقيُّ،ُّوقدُّمجعتُّ«ُّجوابُّسؤالُّعنُّسوءُّمقال»وُّ«ُّرجالُّالسلفُّونساؤه»وُّ«ُّالتذكري

ُّمقاالتُّالشيخُّيفُّالثالثةُّاألخريةُّيفُّستةُّجملداتُّ،ُّوأصدر اُّوزارةُّالشؤونُّالدينيةُّاجلزائرية.
ُّال ُّاحتالل ُّمن ُّاجلزائر ُّحترير ُّقضية ُّأجل ُّمن ُّوجهده ُّووقته ُّباديسُّنفسه ُّابن ُّالتعليمُّبذل ُّيف ُّعمره ُّوأمضى فرنسينيُّ،

ُّهـُّ،ُّرمحهُّاهللُّرمحةُّواسعة.1354ربيعُّالثاين11ُّد ُّمنُّأئمةُّالدعوةُّيفُّاملغربُّالعريبُّ،ُّوافتهُّاملنيةُّيفُّــــوالدعوةُّ،ُّحىُّع ُّ
ُّللشيخُّحممدُّحاجُّعيسىُّاجلزائري.«ُّأصولُّالدعوةُّالسلفيةُّعندُّالعالمةُّعبدُّاحلميدُّبنُّباديس»مصدرُّالرتمجة:ُّ

ُّ.24ُّالفرقان:ُّسورة2ُُّّ
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هوُّالعبادة(ُّمثُّقرأُّ﴿وقالُّربكمُّادعوينُّاستجبُّلكم﴾.ُّرواهُّأمحدُّوالرتمذيُّوأبوُّداودُُّّ:ُّ)الدعاءُّاهللُّ
ُّرمحهمُّاهللُّوالنسائيُّوابنُّماجه.

ُّ:ُّ)الدعاءُّمخُّالعبادة(.ُّرواهُّالرتمذيُّرضيُّاهللُّعنه.ُّوعنُّأنسُّرضيُّاهللُّعنهُّقالُّ:ُّقالُّرسولُّاهللُّ
ُّاهللُّفقدُّعبدهُّ،ُّوإذاُّكانُّهوُّالُّيسميُّدعاءهُّفتطابقُّاألثرُّوالنظرُّعلىُّأنُّالدعاءُّعبادةُّ،ُّفمنُّدعاُّغريُّ

لغريُّاهللُّعــبادةُّفاحلقيقةُّالُّترتفــعُّبعدُّتســميتهُّهلاُّبامســهاُّوتسميتهُّهلاُّبغريُّامسهاُّ،ُّوالعربةُّبتسميةُّالشرعُّاليتُّ
ُّعر فناهاُّمنُّاحلديثنيُّاملتقدمنيُّالُّبتسميتهُّ...

ُّتحذير وإرشاد

فإياكُّوالشيخ(ُّ)ياُّربُّوناسُّريب(ُّ..ُّوهذاُّمنُّدعاءُّغريُّاهللُّ،ُّماُّأكثرُّماُّتسمعُّيفُّدعاءُّالناس:ُّ)ياربُُّّ
ُّ.ُّأيهاُّاملسلمُّوإياكُّ،ُّوادعُّاهللُّربكُّوخالقكُّوحدهُّوحدهُّوحدهُّ،ُّوأنفُّالشركُّراغم

1ُّانتهىُّكالمهُّرمحهُّاهلل.

ُُّّ–رمحهُّاهللُّتعاىل2ُُّّوقالُّالعالمةُّمباركُّامليليُّاملالكيُّاجلزائري ُّأيضا يفُّكتابهُُّّ-وهوُّمنُّمتأخريُّاملالكية
ُّ«:رسالةُّالشركُّومظاهره»

 دعاء غير اهلل وحكمه

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

                                              

ُّ–،ُّباختصارُّ،ُّوهوُّمنُّمطبوعاتُّوزارةُّالشؤونُّالدينية333ُُُّّّ–299ُّ،ُّصُّ«ُّجمالسُّالتذكريُّمنُّكالمُّاحلكيمُّاخلبري»1ُّ
ُّاجلزائر.

هوُّالشيخُّمباركُّبنُّحممدُّاإلبراهيميُّامليليُّ،ُّتلقىُّالعلمُّمنذُّصغرهُّعلىُّجلةُّمنُّاملشايخُّ،ُّمنهمُّالشيخُّعبدُّاحلميدُّبن2ُُّّ
،ُّوكانُّلهُّدورُّدعويُّبارزُّيفُّالصحافة1931ُُّّباديسُّ،ُّمثُّصارُّأحدُّأبرزُّأعضاءُّمجعيةُّالعلماءُّاملسلمنيُّاجلزائرينيُّسنةُّ

ُّبالرغمُّمنُّاملضاي ُّجاهدُّيفُّسبيلُّالدعوة ُّمؤلفاتُّ،ُّ، ُّعدة ُّله ،ُّ ُّاالحتاللُّالفرنسيُّللجزائر ُّأثناء قاتُّاليتُّتعرضُّهلا
ُّميالدية.1945ُّ،ُّتويفُّرمحهُّاهللُّيفُّعامُّ«ُّالشركُّوُّمظاهره»أشهرهاُّ

ُّحتقيقُّكتابُّ ُّمقدمة ُّالرتمجة: ُّالشركُّومظاهره»مصدر ُّالشيخُّأيبُّعبدُّ« ُّحتقيق: ،ُّ ُّاجلزائريُّ،ُُّّالرمحـٰنللمرتجمُّله حممود
ُّالرياض.ُّ–الناشر:ُّدارُّالرايةُّ
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:ُّدعاءُّغريُّاهللُّمعُّاهللُّ،ُّكالذيُّيقول:ُّ)ياُّريبُّوشيخيُّ،ُّياُّريبُّوج ديُّ،ُّياُّاهللُّوناسهُّ،ُّياُّاهللُّياُّأحدهما
يسمعونُّفالناُّيقول:ُّياُّريبُّياُّسيديُّيوسفُّاغفرُّسيديُّعبدُّالقادر(ُّ،ُّومسعتُّكثرياُّحيكونُّأهنمُّكثرياُّماُّ

ُّيلُّ...
ُّغريُّاهللُّعلىُّاهللُّبالواوُّثابتةُّأوُّحمذوفةُّ،ُّوهيُّ ُّالنوعُّواضحُّ،ُّألنُّالداعيُّع ط ف  وإطالقُّالشركُّعلىُّهذا

ُّتقتضيُّمشاركةُّماُّبعدهاُّملاُّقبلهاُّيفُّاحلكمُّ،ُّواحلكمُّاملشرتكُّفيهُّهناُّهوُّعبادةُّالدعاء.
ُّاهللُّمنُّدونُّاهللُّ،ُّكالذيُّيقول:ُّ..ُّ)ياُّديوانُّالصاحلني(.ُّ:ُّدعاءُّغريُّالنوع الثاني

1ُّانتهىُّكالمهُّرمحهُّاهلل.
منهُّ،ُّحىُُّّوحتذيرُّنبيهم2ُُّّعلىُّشدةُّإنكارُِّكتابِـهمُّلهُّدعاءُّغريُّاهللولقدُّفشاُّيفُّاملسلمنيُُّّوقالُّأيضا:

اتُّعنهمُّواستيعاهباُّصارُّاجلهلةُّومنُّقر بُّمنهمُّيؤثرونهُّعلىُّدعاءُّاهللُّوحدهُّ،ُّواالستشهادُّلذلكُّباحلكاي
3ُّم ـِملٌُّّم عِجز.

ُّتقيُّالدينُّاهلاليلُّاملالكي ُُّّ–رمحهُّاهلل4ُُّّوقالُّالعالمة ُّأيضا اهلديةُّ»يفُّكتابهُُّّ–وهوُّمنُّمتأخريُّاملالكية
ُّ«:اهلاديةُّإىلُّالطائفةُّالتجانية

                                              

حممودُّاجلزائريُّ،ُّراجعهُُّّالرمحـٰن،ُّباختصارُّ،ُّحتقيق:ُّالشيخُّأيبُّعبد242ُُُّّّ-241ُّ،ُّصُّ«ُّرسالةُّالشركُّومظاهره»1ُّ
 الرياض.ُّ–الشيخُّبكرُّأبوُّزيدُّرمحهُّاهللُّ،ُّالناشر:ُّدارُّالرايةُّ

ُّأيُّالقرآنُّالعظيم.2ُّ
ُّ.242ُّ،ُّصُّ«ُّرسالةُّالشركُّومظاهره»3ُّ
هوُّالعالمةُّاحملدثُّواللغويُّالشهريُّوالشاعرُّالفحلُّوالرحالةُّاملغريبُّالشيخُّالسلفيُّالدكتورُّحممدُّالتقيُّاملعروفُّمبحمد4ُُّّ

رشيدُّرضاُّمبصرُّ،ُّمثُُّّوالشيختقيُّالدينُّاهلاليلُّ،ُّدرسُّعلىُّمجلةُّمنُّاملشايخُّ،ُّمنهمُّالشيخُّعبدُّالظاهرُّأبوُّالسمحُّ
الشركُّوُّاإلحلادُّ،ُّمثُّسافرُّللهندُّفطلبُّاحلديثُّعلىُّالشيخُّاحملدثُّمكتُّهباُّسنةُّيدعوُّإىلُّعقيدةُّالسلفُّوُّحياربُّ
ُّاملباركفوريُّصاحبُّ ُّالرحيم ُّعبد ُّبن ُّالرمحـٰن ُّالرتمذي»عبد ُّاألحوذيُّبشرحُّجامع ُّيفُّ«ُّحتفة ُّأيضا ُّغريه ُّودرسُّعلى ،

م،1984ُّبويةُّإىلُّسنةُّالعراق،ُّمثُّتدرجُّيفُّسلسلةُّأعمالُّعلميةُّودعويةُّإىلُّأنُّعملُّأستاذاُّباجلامعةُّاإلسالميةُّباملدينةُّالن
ُّه.1438شوال25ُُّّمثُّرجعُّإىلُّبلدهُّاملغربُّومكثُّيدعوُّفيهاُّإىلُّالتوحيدُّوالسنةُّإىلُّأنُّتوفاهُّاهللُّيومُّاإلثننيُّ

العلمُّاملأثورُّ»،ُّوُّ«ُّالقاضيُّالعدلُّيفُّحكمُّالبناءُّعلىُّالقبور»لهُّماُّيربوُّعلىُّعشرينُّمؤلفاُّيفُّالعقيدةُّوالفقهُّ،ُّمنهاُّ
ُّ،ُّفرمحهُّاهللُّرمحةُّواسعة.«ُّاملنشورُّيفُّبدعُّالقبوروالعلمُّاملشهورُّواللواءُّ
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فقدُّأشركُُّّومنُّاستغاثُّبغريُّاهللفتبنيُّلكُّأيهاُّالقارئُّاملوفقُّأنُّاالستغاثةُّدعاءُّ،ُّوالدعاءُّمخُّالعبادةُّ،ُّ
،ُّومنُّزعمُّأنهُّهوُّأوُّغريهُّمنُّاملخلوقنيُّقادٌرُّأنُّي غيثُّمنُّاستغاثُّبهُّوجييبُّاملضطرُُّّوعبدُّمعُّاهللُّغريه

آخرُّبنصوصُّالقرآنُّوالسنةُّ،ُّانظرُّإلـٰهاُّويكشفُّالسوءُّوجيعلُّالناسُّخلفاءُّيفُّاألرضُّفقدُّاختذُّمعُّاهللُّ
ٌمُّع ل ىُِّعب اِدِهُّ﴿و أ ْمط ْرن اُّع ل ْيِهْمُّم ط ُّآياتُّالنملُّمنُّقولهُّتعاىلُّ ُّلِل ِهُّو س ال  ُّ*ُّق ِلُّاحلْ ْمد  ُّاْلم ْنذ رِين  ًراُّف س اء ُّم ط ر 

ُّالس ُّ ُّل ك ْمُِّمن  ُّو أ نـْز ل  ُّالس م او اِتُّو اأْل ْرض  ُّ*ُّأ م ْنُّخ ل ق  ُّاْصط ف ىُّآ لل ه ُّخ يـٌْرُّأ م اُّي ْشرِك ون  ن اُِّبِهُّال ِذين  م اِءُّم اًءُّف أ نـْب تـْ
ُّذ ات ُّ ُّ*ُّأ م ْنُّج ع ل ُّاأْل رُُّّْح د اِئق  ُّل ك ْمُّأ ْنُّتـ ْنبِت واُّش ج ر ه اُّءإلـٌٰهُّم ع ُّالل ِهُّب ْلُّه ْمُّقـ ْوٌمُّيـ ْعِدل ون  ُّقـ ر ارًاُّبـ ْهج ة ُّم اُّك ان  ض 

ُّاْلب ْحر ْيِنُّح اِجًزاُّءإلـٌٰهُّم ع ُّالل ِهُّب ُّ ُّو ج ع ل ُّبـ نْي  هل  اُّأ نـْه ارًاُّو ج ع ل ُّهل  اُّر و اِسي  ُّ*ُّأ م ْنُّو ج ع ل ُِّخال  ُّيـ ْعل م ون  ْلُّأ ْكثـ ر ه ْمُّال 
ُّت ُّ ُّم ا ُّق لِياًل ُّالل ِه ُّم ع  ُّءإلـٌٰه ُّاأْل ْرِض ُّخ ل ف اء  ُّو جي ْع ل ك ْم ُّالس وء  ُّو ي ْكِشف  ُّد ع اه  ُِّإذ ا ُّاْلم ْضط ر  يب  ُّأ م ْنُّجيِ  *ُّ ذ ك ر ون 

ُّو الْب ْحِرُّو م ْنُّيـ ْرِسل ُّالر ُّ اِتُّالْبـ ر  ُّالل ه ُّع م اُّي ْشرِك ون ُّيـ ْهِديك ْمُّيفُّظ ل م  ُّي د ْيُّر مْح ِتِهُّءإلـٌٰهُّم ع ُّالل ِهُّتـ ع اىل  ُّب ْشرًاُّبـ نْي  ي اح 
ُّه ات وُّ ُّق ْل ُّالل ِه ُّم ع  ُّءإلـٌٰه ُّو اأْل ْرِض ُّالس م اِء ُِّمن  ُّيـ ْرز ق ك ْم ُّو م ْن ُّي عِيد ه  ُّمث   ُّاخْل ْلق  ُّيـ ْبد أ  ُّأ م ْن ُّك ْنت ْمُّ* ُِّإْن ُّبـ ْره ان ك ْم ا

إجابةُّذكرُّاهللُّتعاىلُّيفُّهذهُّاآلياتُّأموراُّخاصةُّبهُّالُّيقدرُّعليهاُّغريهُّ،ُّمنها24ُُُّّّ-54منُّآيةُُِّّدِقني﴾ص ا
ُّمنُّاملضطرُّوكشفُّالسوءُّ ُّاملناصبُّواهلدايةُّيفُّظلماتُّالربُّوالبحرُّوإرسالُّالرياحُّفمنُّنسبُّشيئا وتولية

ُّوعبدُّمعهُّغريه.ُّباهللفقد أشرك هذهُّاألمورُّإىلُّخملوقُّأنهُّهوُّالفاعلُّهلاُّبغريُّطريقُّاألسبابُّ
ذهُّأنواعُّالتوحيدُّــــــــواعلمُّأنهُّجيبُّعلىُّكلُّمسلمُّأنُّيوحدُّاهللُّيفُّربوبيتهُّويفُّعبادتهُّويفُّأمسائهُّوصفاتهُّ،ُّفه

الثالثةُّ،ُّمنُّأخل ُّهباُّأوُّبشيءُّمنهاُّفهوُّكافر.
ُّ1ُّ

وهوُّمنُّمتأخريُّاملالكيةُُّّ–رمحهُّاهلل2ُُّّاملفسرُّحممدُّاألمنيُّبنُّحممدُّاملختارُّالشنقيطيُّالشيخوقالُّالعالمةُّ
آخرُّالُّبرهانُّلهُّبهُّفإمناُّحسابهُّعندُّربهُّإنهُّالُّيفلحُُّّيفُّتفسريُّقولهُّتعاىلُّ﴿ومنُّيدعُّمعُّاهللُّإلـٰهاُّ–أيضاُّ

ُّ:1الكافرون﴾

                                              

 .21ُّ،ُّصُّ«ُّاهلديةُّاهلاديةُّإىلُّالطائفةُّالتجانية»1ُّ
هوُّالشيخُّالعالمةُّاألصويلُّاملفسرُّ،ُّحممدُّاألمنيُّبنُّحممدُّاملختارُّالشنقيطيُّ،ُّمنُّعلماءُّالقرنُّالرابعُّعشرُّاملربزينُّ،ُُّّ 2

،ُّلهُّحنوُّعشرينُّكتاباُّ،ُّأكثرهاُّيفُّالتفسريُّوالفقهُّوالعقيدةُّ،ُّأشهرهاُّكانُّغزيرُّالعلمُّ،ُّمتوقدُّالذكاءُّ،ُّذوُّحافظةُّنادرةُّ
ُّ ُّبالقرآن»ذكرا ُّالبيانُّيفُّإيضاحُّالقرآن ُّ«ُّأضواء ُّو ُّالناظر»، ُّعلىُّروضة ُّأصولُّالفقه ُّيفُّ«ُّمذكرة ُّوقدُّمجعتُّمؤلفاته ،

هـُّ.ُّباختصارُّمنُّترمجته1393ُُّّتويفُّرمحهُّاهللُّعامُّ«.ُّآثارُّالشيخُّحممدُّاألمنيُّالشنقيطي»موسوعةُّعلميةُّواحدةُّبعنوانُّ
 .مكةُّ–،ُّالناشر:ُّدارُّعاملُّالفوائدُّ«ُّاألضواء»املذكورةُّيفُّمقدمةُّكتابُّ
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ُّهوُّمنُّيدعوُّمعُّاهللُّإلـٰها آخرُّالُّبرهانُّلهُّبهُّ،ُّونفيُّالفالحُّعنهُّيدلُّعلىُّهالكهُُّّوأعظمُّالكافرينُّكفرًا
آخرُّإينُُّّمعهُّيفُّآياتُّكثريةُّكقولهُّ﴿والُّجتعلواُّمعُّاهللُّإلـٰهاُّأهلُّالنارُّ،ُّوقدُّحذرُّاهللُّمنُّدعاءُّإلـٰهوأنهُّمنُّ

إالُّهوُّكلُّشئُّهالٌكُّإالُّوجههُّلهُّاحلكمُُّّآخرُّالُّإلـٰهُّلكمُّمنهُّنذيًرُّمبني﴾ُّ،ُّوقولهُّ﴿والُّتدع ُّمعُّاهللُّإلـٰها
فتقعدُّمذموماُّخمذواًل﴾ُّ،ُّواآلياتُّمبثلُّذلكُّكثريةُُّّوإليهُّترجعون﴾ُّ،ُّوقولهُّتعاىلُّ﴿الُّجتعلُّمعُّاهللُّإلـٰهاُّآخر

ُّجداً.ُّانتهى.
ُّوقالُّأيضاُّرمحهُّاهللُّيفُّتفسريُّاآليةُّالثانيةُّمنُّسورةُّاحلجرات:

اعلمُّأنُّمنُّاحلقوقُّاخلاصةُّباهللُّاليتُّهيُّمنُّخصائصُّربوبيتهُّ؛ُّاجتاهُّعبدهُّإليهُّإذاُّدمهتهُّالكروبُّاليتُّالُّ»
ُّفالتجا ُّإالُّاهللُّ، ُّعلىُّكشِفها ُّالدواهيُّيقِدر ُّالكروبُّودمهته ُّاملضطرُّالذيُّأحاطتُّبه ال يجوز إال هلل ء

،ُّألنهُّمنُّخصائصُّالربوبيةُّ،ُّفصْرفُّذلكُّاحلقُّهللُّوإخالصهُّلهُّهوُّعنيُّطاعةُّاهللُّومرضاتهُّوطاعةُُّّوحده
ُّ ُُّّرسوله ُّللنيب ُّوالتعظيم ُّالتوقري ُّعني ُّوهو ،ُّ ُّاتباعهُُّّومرضاته ُّهو ُّوتعظيمه ُّتوقريه ُّأنواع ُّأعظم ُّألن ،
ُّبهُّيفُّإخالصُّالتوحيدُّوالعبادةُّلهُّوحدهُّجلُّوعال.ُّواالقتداء

وقدُّبنيُّجلُّوعالُّيفُّآياتُّكثريةُّمنُّكتابهُّأنُّاجتاهُّاملضطرُّمنُّعباِدهُّإليهُّوحدهُّيفُّأوقاتُّالشدةُّوالكربُّ
2ُّانتهى.«.ُّمنُّخصائصُّربوبيتهُّتعاىل

ُّوهبذاُّانتهىُّالنقلُّعنُّعلماءُّاملذاهبُّاألربعة.

ُّاحملققنيُّممنُّ ُّالعلماء ُّمن ُّينتسبُّإىلُّمذهبُّمعينولغريُّواحد ُّاملذاهبُّال ُّاملنتسبنيُّأليُّمن ُّالعلماء ولغري
الدرُّ»يفُّكتابه3ُُّّاألربعةُّكالمُّواضحُّوصريحُّيفُّحترميُّدعاءُّغريُّاهللُّ،ُّفقدُّقالُّاإلمامُّحممدُّبنُّعليُّالشوكاين

ُّ«:ُّالنضيدُّيفُّإخالصُّكلمةُّالتوحيد
                                                                                                                                         

ُّ.118ُّسورةُّاملؤمنون:1ُُّّ
ُّ«.أضواءُّالبيان»انظرُّتفسريهُّاملوسوم2ُُّّ
تباُُّّهوُّالشيخُّالفقيهُّاألصويلُّحممدُّبنُّعليُّبنُّحممدُّالشوكاينُّ،ُّاليمينُّ،ُّدرسُّعلىُّشيوخُّكثرُّيفُّفنونُّكثريةُّ،ُّوألفُّك3ُّ

الفتحُّالرباينُّيفُّفتاوىُّ»،ُّوط بعُّلهُّجمموعُّفتاوىُّبعنوانُّ«ُّإرشادُّالفحولُّإىلُّحتقيقُّاحلقُّمنُّعلمُّاألصول»منهاُُّّكثرية
ُّالشوكاين ُّكتابُّ« ُّويفُّالتفسريُّله ُّفتحُّالقدير»، ُّاخلالقُّواملخلوقُّيفُّكتابُّ« ُّعلىُّأربابُّالقولُّباحتاد ُّورد الصوارمُّ»،

مؤلفاُّ،ُّتويفُّرمحهُّاهللُّسنة114ُُّّ،ُّوغريهاُّمنُّالكتبُّوالرسائلُّاليتُّبلغتُّ«ُّالحتاداحلدادُّالقاطعةُّلعالئقُّمقاالتُّأربابُّا
ُّ(.2/294ُّللزركليُّ)«ُّاألعالم»،ُّوانظرُّ«ُّالبدرُّالطالع».ُّانظرُّترمجتهُّلنفسهُّيف1253ُُّّ
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منُّالتوسلُّاجملردُّوالتشفعُّمبنُّلهُّالشفاعةُُّّ-اعلمُّأنُّالرزيةُّكلُّالرزيةُّ،ُّوالبليةُّكلُّالبليةُّ؛ُّأمٌرُّغريُّماُّذكرناُّ»
وذلكُّماُّصارُّيعتقدهُّكثريُّمنُّالعوامُّوبعضُّاخلواصُّيفُّأهلُّالقبورُّومنُّاملعروفنيُّبالصالحُّمنُّاألحياءُّ،ُُّّ-

ُّالُّيقدرُّعليهُّإالُّاهللُّجلُّجال لهُّ،ُّويفعلونُّماُّالُّيفعلهُّإالُّاهللُّعزُّوجلُّ،ُّحىُّمنُّأهنمُّيقِدرونُّعلىُّما
ُّ ،ُّ ُّقلوهبم ُّانطوتُّعليه ُّمبا فصاروا يدعونهم تارة مع اهلل ، وتارة استقالال ، ويصرخون نطقتُّألسنتهم

ُّعلىُّخضوعهمُّعندُُّّبأسمائهم ُّزائدًا ُّتعظيمُّمنُّميلكُّالضرُّوالنفعُّ،ُّوخيضعونُّهلمُّخضوعا ،ُّويعظموهنم
ما هو الشرك ، وإذا لم  1وهذا إذا لم يكن شركا فال ندريةُّوالدعاءُّ،ُّوقوفهمُّبـنيُّيديُّرهبمُّيفُّالصال
2ُّانتهى.«.ُّيكن كفرا فليس في الدنيا كفر

ُّالبابُّبكالمُّنفيسُّجامعُّلسماحةُّاإلمامُّالشيــخُّعبدُّالعـزيزُّبنُّعبدُّاهللُّبنُّباز رمحهُّاهللُّيف3ُُّّوأختمُّهذا
ُّهذهُّاملسألةُّ،ُّقال:ُّ

الُّريبُّأنُّالدعاءُّمنُّأهمُّأنواعُّالعبادةُّوأمجعهاُّ،ُّفوجبُّإخالصهُّهللُّوحدهُّكماُّقالُّعزُّوجلُّ﴿ف اْدع واُّالل ه ُّ

                                              

 يفُّاملطبوعُّ:ُّ)تدري(ُّ،ُّوأظنهُّتصحيفا.1ُّ
ُّالشارقة.ُّ–،ُّحتقيق:ُّحممدُّعليُّاحلليبُّ،ُّدارُّالفتح23ُُُّّّ–22ُّص2ُُّّ
ُّبنُّعبدُّاهللُّبنُّبازُّ،ُّشيخُّاإلسالمُّيفُّوقتهُّ،ُّمألُّالدنياُّعلماُّوفقهاُّومساجدُّومشاريعُّه3ُّ وُّالشيخُّاإلمامُّعبدُّالعزيز

علميةُّ،ُّخترجُّعلىُّيدهُّجمُّغفريُّمنُّطلبةُّالعلمُّ،ُّغالبُّمنُّخلفهُّمنُّعلماءُّاململكةُّالعربيةُّالسعوديةُّوطالهباُّوقضا اُّ
ُّبعدُّسنةُّ،ُّفكانتُّعياٌلُّعليهُّ،ُّشغلُّمنصبُّنائبُّرئيسُّاجلامعةُّاإل سالميةُّباملديـنةُّالنـبويةُّعندُّافتتاحهاُّ،ُّمثُّترأسها

منذُّافتتاحهاُّوالُّزالتُّدوحةُّعلميةُّ،ُّيستفيدُّمنـهاُّطالبُّالـعلمُّالذينُّيأتـوهناُّمنُّأنـحاءُّالدنياُّ،ُّوبعضهمُّقدُّصارُّيفُّ
ُّكتبُّورسائ ُّوله ،ُّ ُّثالثنيُّجملدا ُّيف ُّيقع ُّجمموعُّفتاوى ُّله ،ُّ ُّبالدهم ُّيف ُّالعلماء ُّمعروفُّبكثرةُّمصاف  ُّوهو ،ُّ ُّكثرية ل

الشفاعاتُّللناسُّ،ُّومساعد مُّلقضاءُّحوائجهمُّ،ُّوهوُّمعروفُّأيضاُّبالنصحُّلكلُّمسلمُّمهماُّكانُّمقامهُّ،ُّبلُّحىُّ
 رؤساءُّاحلكوماتُّالكافرةُّقدُّبلغهمُّنصحهُّ،ُّوالكالمُّيفُّآثارهُّالعلميةُّوالدعويةُّوالرتبويةُّيطولُّجدا.ُّ

ُّ ُّمنها ُّعدةُّ، ُّتراجم  ُّاألمةع»أ ل ـفتُّيفُّسريته ُّعاملُّفقدته ُّبنُّبازُّ، ُّالعزيز ُّبد »ُّ،ُّ ُّالشويعر ُّبنُّسعد ُّحممد ُّد. ملستشاره
ُّملديرُّمكتبهُّالشيخُّحممدُّبنُّموسىُّاملوسى.«ُّجوانبُّمنُّسريةُّاإلمامُّعبدُّالعزيزُّبنُّبازُّرمحهُّاهلل»وكذلكُّ

ُّ ُّاهللُّيفُّمستهلُّعام ُّ،ُّودخلُّاحلزنُّبيوتُّامل1423ُّتويفُّرمحه ُّملوته ُّفاهتزتُّالدنيا ،ُّ ُّ،ُّعنُّتسعنيُّعاما سلمنيُّعامة
واجتمعُّللصالةُّعليهُّاألمراءُّوالوزراءُّوالعلماءُّوالقضاةُّوطلبةُّالعلمُّواملثقفونُّوالعامةُّ،ُّوص ل يُّعليهُّيفُّاملسجدُّاحلرامُّ،ُّ
وسارُّيفُّجنازتهُّماُّيربوُّعلىُّاملليونُّمسلمُّ،ُّوش ِغلتُّالصحفُّخبربُّوفاتهُّزمناُّليسُّبالقليلُّ،ُّأماُّاملراثيُّالشعريةُّوالنثريةُّ

ُّفيهُّفحدثُّوالُّحرج.ُّاليتُّأل فت
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ُّك رِه ُّالك اِفر ون﴾ ُّو ل ْو ُّل ه ُّالد ين  ُّأ ح داً﴾1ُّخم ِْلِصني  ُّالل ِه ُّم ع  ُّلِل ِهُّف ال ُّت ْدع وا  س اِجد 
ُّامل ،2ُُّّ،ُّوقالُّعـزُّوجلُّ﴿و أ ن 

اهللُُّّوىسُّمنُُّّكل ُُُّّّفتـ ع م ُّوهذاُّيعمُّمجيعُّاملخـلوقاتُّمنُّاألنبياءُّوغريهمُّ،ُّألنُّ"أحد"ُّن ِكر ةُّيفُّسياقُّالنهيُّ،ُّ
ُّو ال ُّي ض ر ك﴾  ومعلوم ،ُّللنيبُّ خطاب ،ُّوهذا3ُّسبحانهُّ،ُّوقالُّتعاىلُّ﴿و ال ُّت دْع ُِّمنُّد وِنُّالل ِهُّم اُّال ُّي نف ع ك 

ُّ قال غريهُّ،ُّمث حتذير ذلك من املراد كُّ،ُّوإمناالشرُّ من عصمه قد سبحانه اهلل أن ُّف ِإن ك  عزُّوجلُّ﴿فإنُّفـ ع ْلت 
،ُّفإنُّكانُّسيدُّولدُّآدمُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّلوُّدعاُّغريُّاهللُّيكونُّمنُّالظاملنيُّفكيف4ُُِّّإذاُّم ن ُّالظ الِِمني﴾

ُّقالُّاهللُّسبحانهُّ﴿و اْلك ا ُّالشركُّاألكربُّكما ُّأ طلقُّيرادُّبه ُّالظ الِم ون ﴾بغريه؟ُّوالظلمُّإذا ُّه م  ِفر ون 
ُّوقال5ُُّّ ،

ُّل ظ ْلٌمُّع ِظيٌم﴾ ُّ.2تعاىلُّ﴿ِإن ُّالش ْرك 
فع ِلمُّهبذهُّاآلياتُّوغريهاُّأنُّدعاءُّغريُّاهللُّمنُّاألمواتُّواألشجارُّواألحجارُّواألصنامُّوغريهاُّشركُّباهللُّعزُّوجلُّ

ُّاهللُّالثقلنيُّمنُّأجلـهاُّ،ُّوأرسلُّالرسـلُّوأنزلُّ ل ق  الكـتبُّلبـياهناُّوالدعـوةُّإليـهاُّ،ُّوهذاُّهوُّمعىنُّالُّينـايفُّالعبـادةُّاليتُّخ 
إلـٰهُّإالُّاهللُّ،ُّفإنُّمعناها:ُّالُّمعبودُّحبقُّإالُّاهللُّ،ُّفهيُّتنفيُّالعبادةُّعنُّغريُّاهللُّوتثبتهاُّهللُّوحدهُّ،ُّكماُّقالُّسبحانهُّ

ُّالب اِطل ﴾ ُّه و  ُِّمنُّد وِنِه ُّي ْدع ون  ُّم ا ُّو أ ن  ُّاحل ق  ُّه و  ُّالل ه  ُّبِأ ن  ُّهوُّأصلُّالدينُّوأساسُّاملِل ةُّوالُّتصحُّ،8ُُّّ﴿ذ ِلك  وهذا
ُّل ي ُّ ُّل ِئْنُّأ ْشر ْكت  ُِّمنُّقـ ْبِلك  ُّال ِذين  ِإىل  ُّو  ُِّإل ْيك  ْحب ط ن ُّالعباداتُّإالُّبعدُّصحةُّهذاُّاألصلُّكماُّقالُّتعاىلُّ﴿و ل ق ْدُّأ وِحي 

ُّاخل اِسرِين ﴾ ُّو ل ت ك ون ن ُِّمن  ل ك  ل ون ﴾،ُّوقالُّسبحانهُّ﴿و ل ْوُّأ ْشر ك واُّحل  4ُُّّع م  ُّع نـْه مُّم اُّك ان واُّيـ ْعم  ُّ.9ُِّبط 
 نبيه بشريعة إال ي عب د أال ُّ ،ُّوالثاين وحده اهلل إال ي عبد ُّ ال أن أحدمها: عظيمني أصلني على مبين اإلسالم ودينُّ

 من األموات دعا فمن اهللُّ، رسول حممداًُّ وأن اهلل إال إلـٰه ال أن شهادة معىن هو ،ُّوهذاُّحممدُّ ورسوله
 أو هبم استغاث أو املخلوقات من ذلك غري أو األحجار أو األشجار أو األصنام دعا أو غريهم و األنبياء

                                              

 .14ُّسورةُّغافر:1ُُّّ
 .14ُّسورةُّاجلن:2ُُّّ
 .132ُّسورةُّيونس:3ُُّّ
 .132ُّسورةُّيونس:4ُُّّ
 .254ُّسورةُّالبقرة:5ُُّّ
 .13ُّسورةُّلقمان:2ُُّّ
 .22ُّسورةُّاحلج:8ُُّّ
 .25ُّسورةُّالزمر:4ُُّّ
 .44ُّسورةُّاألنعام:9ُُّّ



 خمسون دليال على بطالن دعاء غير اهلل

 له أنداداًُّ وجعلهم اهلل دون من أرباباًُّ اختذهم ؛ُّفقد هلم سجـد أو هلم صلى أو النذور و بالذبائح إليهم تقرب
ُّسبحانه.

 حيقق مل اهلل به يأذن مل ما الدين يف ابتدع من أن ،ُّكما اهلل إال إلـٰه ال معىن ينايف و األصل هذا يناقض هذاوُُّّ
ُّه ب اًءُُّّوجل عز اهلل قال ،ُّوقد اهلل رسول حممداًُّ أن شهادة معىن ُّف ج ع ْلن اه  ُّع م ل  ُِّمْن ُّع ِمل وا ُّم ا ُِّإىل  ﴿و ق ِدْمن ا

ُّمبتدعةـال،ُّوهذهُّاألعمالُّهيُّأعمالُّمنُّماتُّعلىُّالشركُّباهللُّعزُّوُّجلُّ،ُّوُّهكذاُّاألعمال1ُُّّم نث ورًا﴾
ُّلكوهناُّملُّتوافقُّشرعهُّاملطهرُّ،ُّكماُّقالُّالنيبُّ ُّ:ُّاليتُّملُّيأذنُّهباُّاهللُّفإهناُّتكونُّيومُّالقيامةُّهباًءُّمنثورًا

 2منُّأحدثُّيفُّأمرناُّهذاُّماُّليسُّمنهُّفهوُّرد.ُّمتفقُّعلىُّصحته.
وقدُّأمرُّاهللُّعزُّوجلُّبدعائهُّسبحانهُّ،ُّووعدُّمنُّيدعوهُّباالستجابةُّ،ُّوتوعدُّمنُّاستكربُّهُّاهلل:ُّمثُّقالُّرمح

ُّع ْنُّعنُّذلكُّبدخولُّجهنمُّ،ُّكماُّقالُّعزُّوجلُّ ُّي ْست ْكرب ون  ُّال ِذين  ْمُِّإن  ُّاْدع وينُّأ ْست ِجْبُّل ك  ُّر ب ك م  ﴿و ق ال 
ن م ُّد اِخرِين ﴾ ه  ُّج  ِعب اد يتُّس ي ْدخ ل ون 

أيُّصاغرينُّذليلنيُّ،ُّوقدُّدلتُّاآليةُّالكرميةُّعلىُّأنُّالدعاءُّعبادةُّ،ُّ،3ُُّّ
وعلىُّأنُّمنُّاستكربُّعنهُّفمأواهُّجهنمُّ،ُّفإذاُّكانتُّهذهُّحالُّمنُّاستكربُّعنُّدعاءُّاهللُّفكيفُّتكونُّحالُّ

ُّمنُّدعاُّغريهُّوأعرضُّعنه؟ُّ
ُّ ُّقالُّسبحانه ُّكما ،ُّ ُّعلىُّكلُّشيء ُّوالقادر ُّالقريبُّاجمليبُّاملالكُّلكلُّشيء ُّسبحانه ُّوهو ُّس أ ل ك  ِإذ ا ﴿و 

ُّد ْعو ة ُّالد اِعُِّإذ اُّد ع اِنُّفـ ْلي ْست ِجيب واُّيلُّو لْيـ ْؤِمن واُّيبُّل ع ل ه مُّ ُّق رِيٌبُّأ ِجيب  ُّف ِإين  ُّ.4يـ ْرش د ون ﴾ِعب اِديُّع ين 
 اهلل رضي عباس بن اهلل عبد عمه البن وقال ،ُّالعبادة هو الدعاء أن الصحيح احلديث يف الرسول أخرب وقد

ِاْحَفِظ اهلل َيْحَفْظَك ، ِاْحَفِظ اهلل تِجْدُه ُتَجاَهَك ، ِإَذا َسأَْلَت فَاْسَأِل اهلل ، َوِإَذا اْستَـَعْنَت فَاْسَتِعْن ُّعنهما:
5ُّوغريه. الرتمذي .ُّأخرجهباهلل

2ُّالنار. دخل ُّ نداًُّ يدع وُّمنُّدونُّاهلل وهو مات :ُّمنُّْوقالُّ

                                              

 .23ُّسورةُّالفرقان:1ُُّّ
 (ُّعنُّعائشةُّرضيُّاهللُّعنها.1814(ُّ،ُّومسلمُّ)2298رواهُّالبخاريُّ)2ُّ
 .23ُّسورةُّغافر:3ُُّّ
 .142ُّسورةُّالبقرة:4ُُّّ
 تقدمُّخترجيه.5ُّ
 (ُّعنُّعبدُّاهللُّبنُّمسعودُّرضيُّاهللُّعنه.4498البخاريُّ) رواه2ُّ
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ُّالذ نِبُّأعظم ُّعند ُّاهلل؟ُُّّأي ُُّّس ِئل: أنه  النيب عن الصحيحني ويف
 1وهَو َخَلَقَك. اند  أن تجعَل لل ِه قال:ُّ
ُّواملثيل. النظري هو والند
 فقد تقدم ما سوى العبادة من شيئا له صرف أو له ذبح أو له نذر أو به استغاث أو اهلل غري دعا من فكل
ُّاملخلوقات. من ذلك غري أو صنماًُّ أو جنياًُّ أو ملكاًُّ أو ولياًُّ أو نبياًُّ كان ،ُّسواء هلل ندا اختذه
الشرك،ُّ من ذلك فليس عليها يقدر اليت احلسية األمور يف به واالستعانة عليه يقدر ما احلاضر احلي سؤال أما
﴿ف اْستـ غ اث ه ُّال ِذيُِّمنُِّشيع ِتِهُّموسىُّ قصة يف تعاىل قال ،ُّكما املسلمني بني اجلائزة العادية األمور من ذلك بل

ُّال ِذي ُّع د و ِه﴾ُّع ل ى 2ُُِّّمْن ُّموسىُّأيضا ُّتعاىلُّيفُّقصة ُّقال ُّوكما ُّيـ تـ ر ق ب﴾، ُّخ ائِفًا ُِّمنـْه ا ﴿ف خ ر ج 
ُّوكما3ُُّّ ،

ُّإىلُّأنُّيستعنيُّ ُّمنُّاألمورُّاليتُّت عِرضُّللناسُّوحيتاجونُّفيها ُّيفُّاحلربُّوغريها يستغيثُّاإلنسانُّبأصحابه
ُّبعضهمُّببعض.

ُّ ُّ،ُّفقالُّتعاىلُّيفُّسورةُّاجلـنُُّّوقدُّأمرُّاهللُّنبيه ُّأوُّضرًا ﴿ق ْلُِّإمن  اُّأنُّيبلغُّالناسُّأنهُّالُّميلكُّألحدُّنفعًا
ُّل ك ْمُّض راًُّّو ال ُّر ش دًا﴾ ُّال ُّأ ْمِلك  ُّبِِهُّأ ح داُّ*ُّق ْلُِّإين  ُّو ال ُّأ ْشرِك  ﴿ق لُّ،ُّوقالُّتعاىلُّيفُّسورةُّاألعراف4ُُّّأ ْدع وُّر يب 

ُّلِنـ ْفِسيُّنـ ْفعًاُّو ُّ ُّاخل رْيُِّو م اُّم س يِن ُّالس وء ُّال ُّأ ْمِلك  ُِّمن  ُّالْست ْكثـ ْرت  ُّأ ْعل م ُّالغ ْيب  ال ُّض راًُِّّإال ُّم اُّش اء ُّالل ه ُّو ل ْوُّك نت 
ُّيـ ْؤِمن ون ﴾ ُّ.5ِإْنُّأ ن اُِّإال ُّن ِذيٌرُّو ب ِشرٌيُّل ق ْوم 

ُّواآلياتُّيفُّهذاُّاملعىنُّكثرية.
كانُّيفُّيومُّبدرُّيستغيثُّباهللُّويستنصرهُّعلىُّعدوهُّوي ِلحُُُّّّالُّيدعوُّإالُّربهُّ،ُّوالُّيستغيثُّإالُّبهُّ،ُّوُّوهوُّ

"ُّ،ُّحىُّقالُّالصديقُّاألكربُّأبوُّبكرُّرضيُّاهللُّعنه:ُّ"ح سب كُّيا ربِّ أنجز لي ما وعدتنييفُّذلكُّويقول:ُّ"
ُّر ب ُّ،ُّوأنزلُّاهللُّسبحانهُّيفُّذلكُّقولهُّتعاىل2ُُّّياُّرسولُّاهللُّ،ُّفإنُّاهللُّم نِجزُّلكُّماُّوعدك" ْمُّ﴿ِإْذُّت ْست غِيث ون  ك 

                                              

 (ُّ،ُّواللفظُّلهُّ،ُّعنُّابنُّمسعودُّرضيُّاهللُّعنه.42(ُّومسلمُّ)4821رواهُّالبخاريُّ)1ُّ
 .15ُّسورةُّالقصص:2ُُّّ
 .21ُّسورةُّالقصص:3ُُّّ
 .21ُُّّ-23ُّسورةُّاجلن:4ُُّّ
 .144ُّسورةُّاألعراف:5ُُّّ
ُّ(ُّعنُّابنُّعباسُّرضيُّاهللُّعنه.1823(ُّوصحيحُّمسلمُّ)2915انظرُّاحلديثُّيفُّصحيحُّالبخاريُّ)2ُّ
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ُّج ع ل ه ُّالل ه ُِّإال ُّب ْشر ىُّو لِت طُّْ ُّ*ُّو م ا ُّم ْرِدِفني   الِئك ِة
ُّامل ُّم ن  ِد ك مُّبِأ ْلف  ُّمم  ُّأ ين  ُّل ك ْم ُّو م اُّف اْست ج اب  ُّقـ ل وب ك ْم ُّبِِه م ِئن 

ُّالل ه ُّع زِيٌزُّح ِكيٌم﴾ ُِّإال ُِّمْنُِّعنِدُّالل ِهُِّإن  الن ْصر 
اآلياتُّاستغاثتهمُّبهُّ،ُّوأخربُّأنهُّ،ُّفذك رهمُّسبحانهُّيفُّهذه1ُُّّ

دادهمُّباملالئكةُّ،ُّمثُّبنيُّسبحانهُّأنُّالنصرُّليسُّمنُّاملالئكةُّ،ُّوإمناُّأمدهمُّبهُّللتبشريُّـــــــاستجابُّهلمُّبإم
ُّفقالُّ ُّالل ِه﴾بالنصرُّوالطمأنينةُّ،ُّوبنيُّأنُّالنصرُّمنُّعنده ُِّعنِد ُِّإال ُِّمْن ُّالن ْصر  ﴿و م ا

،ُّوقالُّعزُّوجلُّيف2ُُّّ
ُّالل ه ُّل ع ل ك ْمُّت ْشك ر ون ﴾نُّسورةُّآلُّعمرا ُّف اتـ ق وا ُّو أ نـْت ْمُّأ ِذل ٌة ُّالل ه ُّبِب ْدر  ﴿و ل ق ْدُّن ص ر ك م 

،ُّفبنيُّيفُّهذهُّاآليةُّأنه3ُُّّ
ُّمنُّ ُّبه ُّأمدهم ُّوما ،ُّ ُّالسالحُّوالقوة ُّمن ُّأعطاهم ُّما ُّبذلكُّأن ُّفع لم ،ُّ ُّبدر ُّيوم ُّهلم ُّالناصر ُّهو سبحانه

4ُّ.تبشريُّوالطمأنينةُّ،ُّوليسُّالنصرُّمنهاُّ،ُّبلُّهوُّمنُّعندُّاهللُّوحدهاملالئكةُّ؛ُّكلُّذلكُّمنُّأسبابُّالنصرُّوال
ُّانتهىُّكالمُّالشيخُّابنُّبازُّرمحهُّاهلل.

للنـاسُّأصـلُّديـِنهمُّوهـوُُّّعلـىُّتبييـنهمقالُّمقيدهُّعفاُّاهللُّعنه:ُّفجزىُّاهللُّأهلُّالعلمُّاملخلصـنيُّهللُّخـريُّاجلـزاءُّ
الـدررُّ»توحيدُّالعبادةُّ،ُّفإهنمُّكماُّقالُّالشيخُّعبدُّالرمحــٰنُّبـنُّحممـدُّبـنُّقاسـمُّيفُّمقدمـةُّالكتـابُّالـذيُّمجعـهُّ

ُّ«:السنيةُّمنُّالفتاوىُّالنجدية
العلمـاءُّيفُّكـلُّعصـرُّومصـرُّ،ُّيفُّاألصـولُّوالفـروعُّوغريهـاُّممـاُّالُّحيصـىُّ،ُّحفظـاُّللـدينُّوالشـريعةُُّّفصن ُّوقدُّ

مُّ،ُّوليكـونُّآخـرُّاألمـةُّكأوهلـاُّيفُّالعلـمُّوالعمـلُّوالتـزامُّأحكـامُّالشـريعةُّوإلـزامُّالنـاسُّهبـاُّ،ُّألنُّوأقولُّأهلُّالعل
ضرور مُّإىلُّذلكُّفوقُّكلُّضرورةُّ،ُّولوالُّذلكُّجلرىُّعلىُّديـنناُّماُّجرىُّعلىُّاألديانُّقبلـهُّ،ُّفـإنُّكـلُّعصـرُّ

5ُّالُّخيلوُّمنُّقائلُّبالُّعلمُّ،ُّومتكلمُّبغريُّإصابةُّوالُّفهم.

أن عبادة غير اهلل انحراف عن الفطرة التي خلق اهلل  ه بطالن دعاء غير اهللمن وجو الوجه الخامس 
هاُّ،ُّفإنُّوروح ُُّّوخالص هاهاُّ،ُّوالدعاءُّنوعُّمنُّأنواعُّالعبادةُّ،ُّبلُّهوُّلب ُُّّالناس عليها وهي عبادة اهلل وحده

عنُّالشركُّإىلُّالتوحيدُّ،ُّمثُّأتــتهمُّشياطنيُُّّمائلـالهوُّاملائلُّ،ُّأيُُّّحنيفـوالاهللُّخلقُّالناسُّحنفاءُّكلهمُّ،ُّ

                                              

 .13ُُّّ–9ُّسورةُّاألنفال:1ُُّّ
 .122ُّسورةُّآلُّعمران:2ُُّّ
 .123ُّسورةُّآلُّعمران:3ُُّّ
ُّالرياض.ُّ–(ُّ،ُّالناشر:ُّدارُّالقاسم2/134ُّ«ُّ)قاالتُّمتنوعةجمموعُّفتاوىُّوم»انظر4ُُّّ
 (.1/21«ُّ)الدررُّالسنية»5ُّ
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ُّقالُّالنبـي1ُُّّاإلنسُّواجلنُّفاجتالتهم أالُّإنُّربـيُّأمرينُّأنُّأعلمكمُّماُُّّ:عنُّالتوحيدُّإىلُّالشركُّ،ُّكما
ُّكلُّمالُّحنلته ،ُّ ُّعلمينُّيوميُّهذا ُّمما ُّكلهم2ُّجهلتم ُّ،ُّوإينُّخلقتُّعباديُّحنفاء ُّحالل ،ُّوإهنم3ُُّّعبدًا

ُّدينهمُّ،ُّوحر ُُّّأتــتهمُّالشياطنيُّفاجتالتهمُّعن ُّهلمُّ، ُّأحللت  وأمَرتهم أن يشركوا بـي ما لم متُّعليهمُّما
 4.أنـزل به سلطانا

رانهُّأوُّنص ُّدانهُّأوُّي ُّهو ُّماُّمنُّمولودُّإالُّيولدُّعلىُّالفطرةُّ،ُّفأبواهُّي ُُّّ:ُّقالُّالنيبُّ:وعنُّأيبُّهريرةُّرضيُّاهللُّعنهُّقال
ُّت ُّمج ُّـي ُّ مثُّيقولُّأبوُّهريرةُّرضيُّاهللُّعنهُُّّ؟4فيهاُّمنُّجدعاء8ُّونس ُّهلُّحت 2ُُّّالبهيمةُّهبيمةُّمجعاء5ُّـنتجــسانهُّ،ُّكما
فطرةُّاهللُّاليتُّفطرُّالناسُّعليهاُّ9ُّ.اآلية

املولودُّالذيُّيولدُّعلىُّفطرةُّالتوحيدُّمثُّحيرفهُّأهلهُّإىلُّالشركُّبالبهيمةُّاليتُّجدعُّأهلهاُُّّهُّرسولُّاهللُّفشب ُّ
بعدُّأنُّولدتُّالُّجد عُّفيهاُّ،ُّوإذاُّكانُّاليهودُّوالنصارىُّواجملوسُّيدعونُّغريُّاهللُّ،ُُّّ–أيُّقطعوهاُُّّ–أذهناُّ

ُّ.فالفطرةُّعكسُّذلكُّ،ُّوهيُّدعاءُّاهللُّوحدهُّ،ُّوهوُّاملطلوب
ُّيدلُّعلىُّأنُّدع ُّاـومما ُّ؛اء ُّمقتضىُّالفطرة ُّهو ُّوقتُّأ هللُّوحده ُّالداعنيُّلغريُّاهللُّينسونُّمنُّيدعوهنم ن

،ُّفدلُّهذاُّعلىُُّّفالفطرة تدعوهم لدعاء اهلل وحده اضطراراالشدائدُّمتاماُّ،ُّويتجهونُّلدعاءُّاهللُّوحدهُّ،ُّ
ىُّإذاُُّّهوُّالذيُّيسريكمُّيفُّالربُّوالبحرُّحبطالنُّضدهُّوهوُّدعاءُّغريُّاهللُّ،ُّقالُّتعاىلُّعنُّاملشركنيُّاألولنيُّ

كنتمُّيفُّالفلكُّوجرينُّهبمُّبريحُّطيبةُّوفرحواُّهباُّجاء اُّريحُّعاصفُّوجاءهمُّاملوجُّمنُّكلُّمكانُّوظنواُّأهنمُّ

                                              

 «.القاموسُّاحمليط»لتهم.ُّانظرُّأيُّحو 1ُُّّ
 ه.ـأيُّوهبت 2ُُّّ
 أيُّعلىُّاحلنيفيةُّوهيُّعبادةُّاهللُّوحده.3ُّ
 اجملاشعيُّرضيُّاهللُّعنه.ُّعياض(ُّعن2425ُّواهُّمسلمُّ)ر4ُُّّ
 تـ نِتجُّأيُّتلد.5ُّ
 والُّكْي.ُّ-أيُّقطعُُّّ–فيهاُُّّمجعاءُّأيُّسليمةُّمنُّالعيوبُّ،ُّجمتمعةُّاألعضاءُّكاملتهاُّ،ُّالُّجْدع 2ُُّّ
 (.1345تـ ِحس ونُّمنُّاإلحساسُّ،ُّأيُّالعلمُّبالشي.ُّقالهُّابنُّحجرُّيفُّشرحُّاحلديثُّرقمُّ)8ُّ
تعرضُّهلاُّسليمةُّحىُّي ُُّّعُّاألطرافُّ،ُّواملقصودُّأنُّالبهيمةُّتكونقط ُّهوُّالقطعُّ،ُّيقالُّعبدُّجمدعُّاألطرافُّأيُّم ُُّّع ُّاجلد4ُُّّْ

ُّالبنُّاألثريُّرمحهُّاهلل.«ُّالنهايةُّيفُّغريبُّاحلديث»ماُّيستعملُّيفُّاألنف.ُّانظرُُّّأكثر ُُّّع ُّ،ُّواجلدُُّّْبقطع ُّ
 .(2254(ُّ،ُّومسلمُّ)1354رواهُّالبخاريُّ)9ُّ
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اهمُّإذاُّهمُّـهللُّخملصنيُّلهُّالدينُّلئنُّأجنيتـناُّمنُّهذهُّلنكوننُّمنُّالشاكرينُّ*ُّفلماُّأجناقدُّأحيطُّهبمُّدعواُّ
ُّ.يبغونُّيفُّاألرضُّبغريُّاحلق

قـلُّأرأيـتكمُّإنُّأتـاكمُّعـذابُّاهللُّأوُّأتـتكمُّالسـاعةُّأغـريُّاهللُّتـدعونُّإنُُّّألنعـامُّسـبحانهُّيفُّسـورةُّاُّوقالُّأيًضا
ُّ.كنتمُّصادقنيُّ*ُّبلُّإياهُّتدعونُّفيكشفُّماُّتدعونُّإليهُّإنُّشاءُّوتنسونُّماُّتشركون

ونفـٌرُّمـنُّقـريشُُّّ-ُّجـدُّالنـيبُُّّ–وملاُّأقبلُّأبرهةُّعلىُّمكةُّوهربُّأهلهاُّمنهاُّخوفاُّمنهُّ؛ُّقامُّعبدُّاملطلبُُّّ
ُّ:يستنصرونهُّعلىُّأبرهةُّ،ُّفأخذُّعبدُّاملطلبُّحبلقةُّبابُّالكعبةُّوهوُّيقوليدعونُّاهللُّوُّ

ُّ
ُّسواك ُّهلم ُّأرجو ُّال ُّرب ُّيا

 
ُّمحاك  ُّمنهم ُّفامنع ُّرب ُّيا

 
ُّعاداك ُّمن ُّالبيت ُّعدو ُّإن

 
ُّي ُّ  ُّأن ُّقـ راكخرُِّـامنعهم 1ُّبوا

 
ُّ

 :تنبيه
غــريُّاهللُّ،ُّأمــاُّمشــركوُّكــانُّاملشــركونُّاألولــونُّإذاُّأصــابتهمُّشــدةُّدعــواُّاهللُّوحــدهُّ،ُّوإذاُّكــانواُّيفُّرخــاءُّدعــواُّ

زمانناُّفإهنمُّأسوءُّحاالُّمنُّاملشركنيُّاألولنيُّ،ُّفإهنمُّيدعونُّغـريُّاهللُّيفُّالرخـاءُّوالشـدةُّ،ُّوالُّحـولُّوالُّقـوةُّإالُّ
ُّ.باهلل

رحلـــةُّ»رمحــــهُّاهللُّ،ُّوهـــوُّمـــنُّعلمـــاءُّالقـــرنُّالثالـــثُّعشـــرُّ،ُّيفُّكتابـــه2ُُّّوقـــدُّذكـــرُّالشـــيخُّصـــديقُّحســـنُّخـــان
ُُّّ:هبذاُّاملوضوعُّحصلتُّلهُّملاُّذهبُّللحجُّعنُّطريقُّالبحرُّوفيهاُّقصةُّتتعلقُّ«الصديقُّإىلُّالبـيتُّالعتيق

                                              

مشارقُّلكونُّمكةُّتستضيفُّالناسُّمنُّ،ُّرىُّبالضمُّمجعُّقريةُّوهيُّالبلدُّ،ُّوإنُّكانتُّبالكسرُّفاملقصودُّمكانُّالضيافةُّق 1ُُّّ
ُّاألرضُّومغارهباُّ،ُّواهللُّأعلم.
 بنحوُّلفظُّهذهُّاألبيات.«ُّالسرية»يفُّتفسريُّسورةُّالفيلُّ،ُّوكذاُّابنُّإسحاقُّيفُّ«ُّتفسري»والقصةُّرواهاُّابنُّجريرُّيفُّ

حمييُّالسنةُّوقامعُّالبدعةُّ،ُّأبوُّالطيبُّ،ُّصديقُّبنُّحسنُّبنُّعليُّلطفُّاهللُّالِقن وجيُّ،ُّنزيلُُّّاحملققهوُّاإلمامُّالعالمةُّ 2
،ُّوكالمهُّيفُّتقريرُّالعلوُّمذكورُّيف1338ُُّّ،ُّتويفُّسنةُّ«ُّالدينُّاخلالص»،ُّلهُّمؤلفاتُّكثريةُّ،ُّمنهاُّوأمريهاُّلُّباهلندُّبـهوبا
الناشر:ُّ)،ُّبتحقيقُّد.ُّعاصمُّبنُّعبدُّاهللُّالقريويتُّ،53ُُُّّّ–53ُّ،ُّصُّ«ُّقطفُّالثمرُّيفُّبيانُّعقيدةُّأهلُّاألثر»كتابهُّ

 يقُّمنه.،ُّوقدُّاقتبستُّترمجةُّالشيخُّصدبريوت(ُُّّ–عاملُّالكتبُّ
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ومـــنُّالعجائـــبُّالـــيتُّالُّينبغـــيُّإخفاؤهـــاُّأنُّاملالحـــنيُّإذاُّتـــرددواُّيفُّأمـــرُّاملركـــبُّمـــنُّمجـــودُّالـــريحُّ،ُّأوُّهبوهبـــاُّ
أوُّشيئاُّمنُّاخلوفُّعلىُّالسفينةُّوأهلهاُّ،ُّكانواُّيهتفونُّباسـمُّالشـيخُّعيـدروسُّوغـريهُّمـنُّاملخلـوقنيُُّّ،1ُّفةخمالُِّ

مســـتغيثنيُّومســـتعيننيُّبـــهُّ،ُّوملُّيكونـــواُّيـــذكرونُّاهللُّعـــزُّوجـــلُّأبـــداُّ،ُّأوُّيدعونـــهُّبأمسائـــهُّاحلســـىنُّ،ُّوكنـــتُّإذاُّ
،ُّوقلـتُّيفُّنفسـي:ُّنُّاهلـالكُّمسعـتهمُّينـادونُّغـريُّاهللُّويسـتعينونُّباألوليـاءُّخفـتُّعلـىُّاملركـبُّخوفـاُّعظيمـاُّمـ
ركيُّالعـربُّقـدُّكـانواُّالُّيـذكرونُّـيـاهللُّالعجـبُّ،ُّكيـفُّيصـلُّهـذاُّاملركـبُّبأهلـهُّإىلُّسـاحلُّالسـالمةُّ،ُّفـإنُّمشـ

وحـدهُّغـريُّمشـركنيُّبـهُّ،ُّكمـاُّحكـىُّعـنهمُّسـبحانهُّتعـاىلُّبـلُّيـدعونُّاهللُّآهلـتهمُّالباطلـةُّيفُّمثـلُّهـذاُّاملقـامُّ،ُُّّ
،ُّوهـــؤالءُّالقـــومُّالـــذينُّيســـمونُُّّالفلـــكُّدعـــواُّاهللُّخملصـــنيُّلـــهُّالـــدينوإذاُّركبـــواُّيفُّيفُّحمكــمُّكتابـــهُّاملبـــنيُّ،ُّ

ومـاُّيــؤمنُّفيمـاُّقـالُّتعـاىلُّدقُّاهللُّ(ُّيـدعونُّغـريُّاهللُّويهتفـونُّبأمسـاءُّاملخلـوقنيُّ،ُّولقـدُّصـاملسـلمني)أنفسـهمُّ
.2ُّأكثرهمُّباهللُّإالُّوهمُّمشركون

ُّغريُّاهللُّالوجه السادس ُّبطالنُّدعاء ُّومنُّوجوه المشركين الذين بعث فيهم  ِفْعلُ  أن هذا الفعل هو:
،ُّفقدُّكانُّاملشركونُّيدعونُّاألنبياءُّويدعونُّاملالئكةُّويدعونُّالصاحلنيُّوغريهمُّ،ُُّّسواء بسواء الرسول 
ويعبدونُّمنُّدونُّاهللُّماُّالُّيضرهمُّهؤالءُّيقربونناُّويشفعونُّلناُّعندُّاهللُّ،ُّقالُّاهللُّتعاىلُّعنهمُُّّ:ويقولون

قلُّأتنبئونُّاهللُّمباُّالُّيعلمُّيفُّالسماواتُّوالُّيفُّاألرضُّسبحانهُُّّاهلل هؤالء شفعاؤنا عندوالُّينفعهمُّويقولونُّ
 .وتعاىلُّعماُّيشركون

والــذينُّاختــذواُّمـنُّدونــهُّأوليـاءُّمــاُّنعبـدهمُّإالُّليقربونــاُّإىلُّاهللُّزلفــىُّإنُّاهللُّوقـالُّتعــاىلُّعـنهمُّيفُّســورةُّالزمـرُّ
،ُّفـانظرُّكيـفُّحكـمُّعلـيهمُّبالشـركُُّّكفاركاذبُُّّإنُّاهللُّالُّيهديُّمنُّهوُُُّّّفيماُّهمُّفيهُّخيتلفونحيكمُّبينهمُّ

 .يفُّاآليةُّاألوىلُّ،ُّوبالكفرُّيفُّاآليةُّالثانية
يُّواحلاضــرُّ،ُّمـنُّلــدنُّنــوحُّإىلُّـميعُّأصــنافُّاملشــركنيُّقاطبـةُّيفُّاملاضـــبـلُّإنُّدعــاءُّغــريُّاهللُّتعـاىلُّهــوُّفعــلُّجـ

أمـهُّ،ُّوكـذلكُّيومناُّهذاُّ،ُّمـروراُّبقـومُّإبـراهيمُّالـذينُّكـانواُّيـدعونُّاألصـنامُّ،ُّوالنصـارىُّالـذينُّيـدعونُّعيسـىُّوُّ
ُّ.نُّواهلنادكةُّوغريهمُّمنُّالوثنينيوُّالبوذي

ُّ:وقدُّوقعُّيفُّهذاُّاللونُّمنُّاالحنرافُّفئامُّممنُّينتسبونُّلدينُّاإلسالمُّ،ُّوأشهرهمُّثالثُّطوائف
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،ُّحـىُّآلُُّّالرافضةُّ،ُّالذينُّغلوُّيفُّتعظيمُّعليُّبنُّأيبُّطالبُّرضيُّاهللُّعنهُّوبعـضُّآلُّبيـتُّالنـيبُُّّاألولى
هبــــمُّاألمــــرُّإىلُّدعــــائهمُّوطلــــبُّاحلاجــــاتُّمـــــنهمُّ،ُّوهــــمُّاآلنُّحيجــــونُّإىلُّقــــربُّعلــــيُّيفُّكــــربالءُّ،ُّويســـــألونهُّ

ُّ.اهللُّحهمقب ُّاحلاجاتُّمنُّرزقُّوولدُّكماُّيسألونُّاهللُّتعاىلُّ،ُّ
غالةُّالصوفيةُّ،ُّالذينُّغلواُّيفُّتعظيمُّمنُّوصفوهمُّباألولياءُّواألقطابُّ،ُّويدعوهنمُّلكشفُُّّوالطائفة الثانية

ُّ.كرباتُّوإغاثةُّاللهفاتال
ُّإىلُّقربُّالنيبُُّّوالطائفة الثالثة ُّالذينُّيأتونُّإىلُّقبورُّبعضُّالصاحلنيُّ،ُّورمبا ،ُّويدعوهنمُّكماُُّّالقبوريةُّ،

ُّبيتُّالنيبُّ ُّلبعضُّآل ُّاملنسوبة ُّإىلُّبعضُّالقبور ُّأيضا ُّويأتون ُّاهللُّ، ُّ،ُُّّيدعون ُّشركُّيفُّالعبادة ُّوهذا ،
ُّ.وخروجُّمنُّدينُّاإلسالمُّ،ُّعياذاُّباهلل

فأيُّت قرهبمُّإىلُّاهللُّ،ُُّّهاـأناليتُّت عبدُّمنُّدونُّاهللُّست كذ بُّعابديهاُّيومُّالقيامةُّيفُّزعمهمُُّّمعبوداتـوال:ُّأقول
ويومُّحيشرهمُّوماُّيعبدونُّمنُّدونُّاهللُّفيقولُّءأنتمُّأضلتمُّعباديُّقالُّتعاىلُّخ ذالنُّبعدُّهذاُّاخلذالنُّ،ُّ

هؤالءُّأمُّهمُّضلواُّالسبيلُّ*ُّقالواُّسبحانكُّماُّكانُّينبغيُّلناُّأنُّنتخذُّمنُّدونكُّمنُّأولياءُّولكنُّمتعتهمُّ
ُّ*ُّ ُّبورا ُّقوما ُّالذكرُّوكانوا ُّومنُُّّفقد كذبوكم بما تقولونوآباءهمُّحىُّنسوا ُّوالُّنصرا ُّتستطيعونُّصرفا فما

مُّنذقهُّعذاباُّكبريايظلمُّمنك
ُّ،ُّقالُّابنُّكثريُّرمحهُّاهللُّيفُّتفسريُّهذهُّاآلية:1ُُّّ

فقدُّكذبوكمُّمباُّتقولونُُُّّّأيُّفقدُّكذ بكمُّالذينُّعبدمتُّمنُّدونُّاهللُّفيماُّزعمتمُّأهنمُّلكمُّأولياءُّوأهنم،
ابُّعنهمُّأيُّالُّيقِدرونُّعلىُّصرفُّالعذُّفماُّتستطيعونُّصرفاُّوالُّنصراي قر بونكمُّإىلُّاهللُّزلفىُّ...ُّوقولهُّ

ُّوالُّاالنتصارُّألنفِسهم.ُّاهـ.

ُّالوجه السابع تعالى اهلل عن  –ر به اهلل دعاء غير اهلل من األنبـياء والصالحين لو كان صوابًا ألمَ  أن  :
ُُّّهحاشاُّ–ُّه رضي اهلل عنهموصحابتُ  عله النبـي فَ ـولَ  -ذلك  ُّأحرصُُّّ-منُّذلكُّوصحابته ُّألهنم ،

ُّ ُّباحلقُّ، ُّلالناسُّعلىُّاخلريُّوأعلمهم ُّوأعد  ،ُّ ُّعنه ُّورضوا ُّجناتُّجتريُّمنُّحتتهاُّـوقدُّرضيُّاهللُّعنهم هم
األهنارُّ،ُّوفيهمُّاخللفاءُّاألربعةُّ،ُّوفيهمُّأهلُّبيتهُّ،ُّوفيهمُّاملشهودُّهلمُّباجلنةُّ،ُّوفيهمُّالذينُّغفرُّاهللُّهلمُّماُّ

دُّعنُّتقدمُّمنُّذنبهمُّوماُّتأخرُّ،ُّومعُّهذاُّفلمُّحيصلُّمنهمُّبتاتاُّأنُّدعوهُّوطلبواُّاحلاجاتُّمنهُّ،ُّبلُّملُّيرُّ
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أهنمُّكانواُّإذاُّكانتُّهلمُّتُّثبُِّـي ُّحسنُّأوُّالقرونُّالثالثةُّاملفضلةُّأثرُّصحيحُّجاءُّبعدهمُّمنُّأهلُّنُّأحدُّمم
 .حاجةُّقصدواُّالقبور

ُّلهُّالدينُّ،ُّوحقُّشيخهُّعليهُّأنُّيدعوُّلهُّ»ُّ:قالُّابنُّتيميةُّرمحـهُّاهلل واملؤمنُّيرجوُّربهُّوخيافهُّويدعوهُّخملصًا
،ُّوأصحابهُّأعلمُّالناسُّبأمرهُّوقدرهُّوأطوعُّالناسُّلهُّ،ُُّّويرتحمُّعليهُّ،ُّفإنُّأعظمُّاخللقُّقدراُّهوُّرسولُّاهللُّ

ا يفعلون يا سيدي يا رسول اهلل ، ولم يكونو  :منهم عند الفزع والخوف أن يقولأحًدا ولم يكن يأمر 
،ُّقالُّاهللُُّّ،ُّبلُّكانُّيأمرهمُّبذكرُّاهللُّودعائهُّوالصالةُّوالسالمُّعليهُُّّذلك ال في حياته وال بعد مماته

ُّ*الذينُّقالُّهلمُّالناسُّإنُّالناسُّقدُّمجعواُّلكمُّفاخشوهمُّفزادهمُّإمياناُّوقالواُّحسبناُّاهللُّونعمُّالوكيلُّتعاىلُّ
».1ُّواُّرضوانُّاهللُّواهللُّذوُّفضلُّعظيمفانقلبواُّبنعمةُّمنُّاهللُّوفضلُّملُّميسسهمُّسوءُّواتبع

،ُّملُُّّباتفاق أئمة المسلمينمنُّاحملرماتُّاملنكرةُُّّ-نبيًاُّكانُّأوُّغريهُُّّ-سؤالُّامليتُّوالغائبُّ»ُّ:وقالُّأيضا
وال فعله أحد من الصحابة وال التابعين لهم بإحسان ، وال استحسنه أحد من يأمرُّاهللُّبهُّوالُّرسولهُّ،ُّ

،ُّفإنُّأحداُّمنهمُّماُّكانُّيقولُّإذاُّنـزلتُُّّيعلم باالضطرار من دين المسلمينوهذا مما ،ُُّّأئمة المسلمين
ُّيقولُّبعضُُّّ:ميتـلأوُّعرضتُّلهُّحاجة2ُُّّتـِرةُّبهُّ ياُّسيديُّفالنُّأناُّيفُّحسبكُّ،ُّأوُّاقضُّحاجيتُّ،ُّكما

والُّبعدُّموتهُّ،ُُّّهؤالءُّاملشركنيُّملنُّيدعوهنمُّمنُّاملوتىُّوالغائبنيُّ،ُّوالُّأحداُّمنُّالصحابةُّاستغاثُّبالنيبُّ
بغريهُّمنُّاألنبياءُّالُّعندُّقبورهمُّوالُّإذاُّبعدواُّعنهاُّ،ُّوقدُّكانواُّيقفونُّتلكُّاملواقفُّالعظامُّيفُّمقابلةُّاملشركنيُّ

والُّغريهُّمنُّاملخلوقنيُّ،ُُّّيبٍُّّيفُّالقتالُّ،ُّويشتدُّالبأسُّهبمُّويظنونُّالظنونُّ،ُّومعُّهذاُّملُّيستغثُّأحدُّمنهمُّبن
3ُّ.«بلُّوالُّأقسمواُّمبخلوقُّعلىُّاهللُّأصالُّ،ُّوالُّكانواُّيقصدونُّالدعاءُّعندُّقبورُّاألنبياءُّ،ُّوالُّالصالةُّعندها

ُُّّ:وقالُّابنُّالقيمُّرمحهُّاهلل
فهذهُّسنةُّرسولُّاهللُّصلىُّاهللُّعليهُّوسلمُّيفُّأهلُّالقبورُّبضعاُّوعشرينُّسنةُّحىُّتوفاهُّاهللُّتعاىلُّ،ُّوهذهُّ»

لفائهُّالراشدينُّ،ُّوهذهُّطريقةُّمجيعُّالصحابةُّوالتابعنيُّهلمُّبإحسانُّ،ُّهلُّميكنُّبشرُّعلىُّوجهُّاألرضُّسنةُّخ
أنُّيأيتُّعنُّأحدُّمنهمُّبنقلُّصحيحُّأوُّحسنُّأوُّضعيفُّأوُّمنقطعُّأهنمُّكانواُّإذاُّكانُّهلمُّحاجةُّقصدواُّ

                                              

ُّ(.44-28/48«ُّ)جمموعُّالفتاوى» 1
 تِـرةُّأيُّنقص.2ُّ
ُّ.332ُُّّ–331ُّصُّ«ُّاالستغاثةُّيفُّالردُّعلىُّالبكري»3ُّ
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ُّفضالُّ ،ُّ ُّهبا ُّومتسحوا ُّعندها ُّفدعوا ُّالقبور ُّاهللُّبأصحاعن ُّيسألوا ُّأو ،ُّ ُّعندها ُّيصلوا ُّيسألوهمُّأن ُّأو ،ُّ هبا
ُّ؟حوائجهم

1ُّ.«فوناُّعلىُّأثرُّواحدُّ،ُّأوُّحرفُّواحدُّيفُّذلكفليوقُِّ

أن الذي يتوجه إلى غير اهلل بالعبادة والدعاء قد ساوى هذا المعبود باهلل عز وجل في  :الوجه الثامن
ُّالشركُّ،ُّوشب ُُّّالحب والتعظيم ُّوالتشبيهُّهيُّحقيقة ُّاملساواة ُّتوجهُّهللُّ،ُّوهذه ُّلهُّكما ُّبهُّ،ُّلكونهُّتوجه هه

يعِدلونمثُّالذينُّكفرواُّبرهبمُّالكفارُّفعلُّومعناهُّ،ُّوقلبهُّوقالبهُّ،ُّقالُّتعاىلُّمبـيناُّحقيقةُّ
،ُّأيُّجيعلونُّله2ُُّّ

ُّومساويًا ُُّّمعاداًل ُّوهمُّيفُّالنارُّ﴿ُّيذكرونوقالُّتعاىلُّعنهمُّوهمُّ، ُّلفيُّضاللُّحاهلمُّيفُّالدنيا تاهللُّإنُّكنا
يفُّالعبادةُّ»بنُّسعديُّيفُّتفسريُّهذهُّاآلية:ُّالرمحـٰنُّقالُّالشيخُّعبدُّ،3ُُّّمبنيُّ*ُّإذُّنسويكمُّبربُّالعاملني﴾

ُّندعوهُّ ،ُّفتبنيُّهلمُّحينئذُّضالهلمُّ،ُّوأقرواُّبعدلُّاهللُّيفُّعقوبتهمُّ،ُّواحملبةُّواخلوفُّوالرجاءُّ،ُّوندعوكمُّكما
 4انتهى.ُّ.«بربُّالعاملنيُّإالُّيفُّالعبادةوأهناُّيفُّحملهاُّ،ُّوهمُّملُّيـ ــسو وهمُّ

وملُّيكــنُّلـهُّكفــواُّاواةُّاهللُّخبلقـهُّباطلــةُّ،ُّألنُّاهللُّلـيسُّلــهُّكفـؤُّوالُّنــدُّ،ُّوالُّمثيـلُّوالُّنظـريُّ،ُّقــالُّتعـاىلُّـومسـ
ُّ.أيُّأمثاالُّونظراءُّفالُّجتعلواُّهللُّأندادا،ُّوقالُُّّأحد

ُُّّ:قالُّابنُّالقيمُّرمحهُّاهللُّتعاىل
ُّ.أكربُّوأصغرُّ:وأماُّالشركُّفهوُّنوعان»

فاألكربُّالُّيغفرهُّاهللُّإالُّبالتوبةُّمنهُّ،ُّوهوُّأنُّيتخذُّمنُّدونُّاهللُّنداُّ،ُّحيبهُّكماُّحيبُّاهللُّ،ُّوهوُّالشركُّالذيُّ
تاهللُّإنُّكناُّلفيُّضاللُّمبنيُّ*ُّإذُّيتضمنُّتسويةُّآهلةُّاملشركنيُّبربُّالعاملنيُّ،ُّوهلذاُّقالواُّآلهلتهمُّيفُّالنارُّ

بأنُّاهللُّوحدهُّخالقُّكلُّشيءُّ،ُّوربهُّومليكهُّ،ُّوأنُّآهلتهمُّالُّختلقُّوالُّ،ُّمعُّإقرارهمُُّّنسويكمُّبربُّالعاملني
ُّكانتُّهذهُّالتس ويةُّيفُّاحملبةُّوالتعظيمُّوالعبادةُّكماُّهوُّحالُّأكثرُّمشركيُّـترزقُّوالُّحتييُّوالُّمتيتُّ،ُّوإمنا

 –بل أكثرهم  –بل كلهم يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون اهلل ، وكثير منهم العاملُّ،ُّ
يحبون آلهتهم أعظم من محبة اهلل ، ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذُكر اهلل وحده ، 

                                              

ُّ.324ُُّّ–328ُّ،ُّصُّ«ُّإغاثةُّاللهفان»1ُّ
ُّ.1ُّورةُّالنحل:ُّس2ُّ
ُّ.94ُُّّ-98ُّورةُّالشعراء:ُّس3ُّ
ُّ«.تيسريُّالكرميُّالرمحـٰنُّيفُّتفسريُّكالمُّاملنان»4ُّ
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ويغضبون لمنتقص معبوديهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحدهم رب 
، وإذا  1َردـالعالمين، وإذا انتهكت حرمة من حرمات آلهتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث إذا حَ 

بلُّإذاُّقامُّاملنتِهكُّهلاُّبإطعامهمُّشيئاُّرضواُّعنهُّوملُّتتنكرُّلهُّقلوهبمُّ،ُُّّ!انتهكت حرمات اهلل لم يغضبوا لها
ُّ.وقدُّشاهدناُّهذاُّحننُّوغريناُّمنهمُّجهرة

ومعبودهُّمنُّدونُّاهللُّعلىُّلسانهُّديدناُّلهُّإنُّقامُّوإنُّقعدُّ،ُّوإنُّعثرُّوإنُُّّإلـٰهه ُُّّر ُّكُّْقدُّاختذُّذُُِّّهمد ُّـأحوترىُّ
مرضُّ،ُّوانُّاستوحشُّ،ُّفذِكرُّإلـٰههُّومعبودهُّمنُّدونُّاهللُّهوُّالغالبُّعلىُّقلبهُّولسانهُّ،ُّوهوُّالُّينكرُّذلكُّ،ُّ

ُّ.وهكذا كان ُعباد األصنام سواءويزعمُّأنهُّبابُّحاجتهُّإىلُّاهللُّ،ُّوشفيعهُّعندهُّ،ُّووسيلتهُّإليهُّ،ُّ
هم من ـفأولئك كانت آلهتهتهمُّ،ُّـدرُّهوُّالذيُّقامُّبقلوهبمُّ،ُّوتوارثهُّاملشركونُّحبسبُّاختالفُّآلـوهذاُّالق

والذينُّاختذواُّمنُّدونهُّ،ُّقالُّاهللُّتعاىلُّعنُّأسالفُّهؤالءُّاملشركنيُُّّالحجر ، وغيرهم اتخذوها من البشر
ُّ.يفُّماُّهمُّفيهُّخيتلفونأولياءُّماُّنعبدهمُّإالُّليقربوناُّإىلُّاهللُّزلفىُّإنُّاهللُّحيكمُّبينهمُّ
ُّ.إنُّاهللُّالُّيهديُّمنُّهوُّكاذبُّكفارُّمثُّشهدُّعليهمُّبالكفرُّوالكذبُّ،ُّوأخربُّأنهُّالُّيهديهمُّفقالُّ

ُّيزعمُّأنهُّيقربهُّإىلُّاهللُّ،ُّ  من يخُلص من هذا ، بل ما أعز   2وما أعز  فهذهُّحالُّمنُّاختذُّمنُّدونُّاهللُّوليًا
3ُّ.«من ال يعادي من أنكره

ُّ:اهللوقالُّأيضاُّرمحهُّ
،ُّفإنُّمنُّخصائصُّاإللـٰهيةُّالتفردُّمبلـكُّالضـرُّوالنفـعُّ،ُُّّفاملشركُّمشبهُّللمخلوقُّباخلالقُّيفُّخصائصُّاإللـٰهية

فمنُّعل قُّذلكُّمبخلوقُّفقدُّوالعطاءُّواملنعُّ،ُّوذلكُّيوجبُّتعليـقُّالدعاءُّواخلوفُّوالرجاءُّوالتوكلُّبهُّوحدهُّ،ُّ
والُّموتاُّوالُّحياةُّوالُّنشوراُّ،ُّفضالُّعنُّغـريهُّ،ُّشـبيهاُّ،ُّوجعلُّماُّالُّميلكُّلنفسهُّضراُّوالُّنفعاُّشبههُّباخلالقُّ

ملنُّلهُّاألمرُّكلهُّ،ُّفأزِم ـةُّاألمورُّكلهاُّبيديهُّ،ُّومرجعهـاُّإليـهُّ،ُّفمـاُّشـاءُّكـانُّومـاُّملُّيشـأُّملُّيكـنُّ،ُّالُّمـانعُّملـاُّ
اُّإليهُّأعطىُّ،ُّوالُّمعطيُّملاُّمنعُّ،ُّبلُّإذاُّف تحُّلعبدهُّبابُّرمحتهُّملُّميسكهاُّأحدُّ،ُّوإنُّأمسكهاُّعنهُّملُّيرسله

ُُّّ.أحدُّ،ُّفِمنُّأقبحُّالتشبيهُّتشبيهُّهذاُّالعاجزُّالفقريُّبالذاتُّبالقادرُّالغينُّبالذات

                                              

ُّ«.لسانُّالعرب»انظرُّ.ُُّّأيُّغِضـب ُُّّـر د ُّح 1ُُّّ
 أيُّماُّأقل.2ُّ
 .(595ُّ–1/594ُّ«ُّ)مدارجُّالسالكني»3ُّ
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ومنُّخصائصُّاإللـٰهيةُّالكمالُّاملطلقُّمنُّمجيعُّالوجوهُّ،ُّالذيُّالُّنقصُّفيهُّبوجهُّمنُّالوجوهُّ،ُّوذلكُّيوجبُّ
نابــــةُّوالتوبــــةُّوالتوكــــلُّأنُّتكـــونُّالعبــــادةُّكلهــــاُّلـــهُّوحــــدهُّ،ُّوالتعظــــيمُّواإلجـــاللُّواخلشــــيةُّوالــــدعاءُّوالرجـــاءُّواإل

واالســتعانةُّ،ُّوغايــةُّالــذلُّمــعُّغايــةُّاحلــبُّ،ُّكــلُّذلــكُّجيــبُّعقــالُّوشــرعاُّوفطــرًةُّأنُّيكــونُّلــهُّوحــدهُّ،ُّوميتنــعُّ
عقاًلُّوشرًعاُّوفطرًةُّأنُّيكونُّلغريهُّ،ُّفمنُّجعلُّشيئاُّمنُّذلـكُّلغـريهُّفقـدُّشـب هُّذلـكُّالغـريُّمبـنُّالُّشـبيهُّلـهُّوالُّ

ولشدةُّقبحهُّوتضم نهُّغايـةُّالظلـمُّ؛ُّأخـربُّسـبحانهُّعبـادهُّأنـهُّأبطلهُّ،ُّمثيلُّلهُّوالُّندُّلهُّ،ُّوذلكُّأقبحُّالتشبيهُّوُّ
ُُّّ.الُّيغفرهُّمعُّأنهُّكتبُّعلىُّنفسهُّالرمحة

ومـنُّخصـائصُّاإللــٰهيةُّ؛ُّالعبوديــةُّالـيتُّقامـتُّعلـىُّســاقنيُّالُّقِـوامُّهلـاُّبـدوهنماُّ؛ُّغايــةُّاحلـبُّمـعُّغايـةُّالــذلُّ،ُّ
فمــنُّأعطــىُّحبــهُّوذلــهُّمُّيفُّهــذينُّاألصــلنيُّ،ُّهــذاُّمتــامُّالعبوديــةُّ،ُّوتفــاو تُّمنــازلُّاخللــقُّفيهــاُّحبســبُّتفــاو 

ـــهُُّّوخضــوعهُّلغــريهُّفقــدُّشــبههُّبــهُّيفُّخــالصُّحقــه ،ُّوهــذاُّمــنُّاحملــالُّأنُّجتــيءُّبــهُّشــريعةُّمــنُّالشــرائعُّ،ُّوقبح 
تُّالشـياطنيُِّفطـ رُّأكثـرُّاخللـقُّوعقـوهلمُّ،ُّوأفسـد اُّعلـيهمُّواجتـالتهمُّ مستِقـٌرُّيفُّكلُّفطـرةُّوعقـلُّ،ُّولكـنُّغ ـري 

ىلُّمنُّس بقتُّلهُّمنُّاهللُّاحلسىنُّ،ُّفأرسلُّإلـيهمُّرسـلهُّ،ُّوأنــزلُّعلـيهمُّكتبـهُّمبـاُّعنهاُّ،ُّومضىُّعلىُّالفطرةُّاألوُّ
ُّ.يهديُّاهللُّلنورهُّمنُّيشاءيوافقُّفطرهمُّوعقوهلمُّ،ُّفازدادواُّبذلكُّنوراُّعلىُّنورُّ،ُّ

ُُّّ.؛ُّفمنُّخصائصُّاإللـٰهيةُّالسجودُّ،ُّفمنُّسجدُّلغريهُّفقدُّشبهُّاملخلوقُّبهُّإذاُّع ـرفُّهذا
ُُُّّّ.علىُّغريهُّفقدُّشبههُّبهومنهاُّالتوكلُّ،ُّفمنُّتوكلُّ

ُُّّ.ومنهاُّالتوبةُّ،ُّفمنُّتابُّلغريهُّفقدُّشبههُّبه
1ُّ.ومنهاُّاحلِلفُّبامسهُّتعظيمًاُّوإجالالُّلهُّ،ُّفمنُّحلفُّبغريهُّفقدُّشبههُّبهُّ،ُّهذاُّيفُّجانبُّالتشبيه

ُّ:رمحهُّاهلل2ُّوقالُّالشيخُّالشريفُّحممدُّبنُّناصرُّاحلازمي
يكنُّإالُّبتعظيمهاُّواعتقادُّأهناُّتضرُّوتنفعُّ،ُّواالستغاثةُّهباُُّّمُّكل ُّعامِلُّأنُّعبادةُّالكفارُّلألصنامُّمللُِّوقدُّع ُّ»

ينُّيفُّالقبورُّ،ُّدُِّقُِّعندُّاحلاجةُّ،ُّوالتقربُّإليهاُّيفُّبعضُّاحلاالتُّجبزءُّمنُّأمواهلمُّ،ُّوهذاُّكلهُّقدُّوقعُّمنُّاملعت ُّ
كانُّيفُُّّ،ُّبلُّرمباُّيرتكُّالعاصيُّمنهُّفعلُّاملعصيةُّإذاُُّّإالُّهللُّسبحانهُّوتعاىلُّالُّيكون ُُّّموهاُّإىلُّحدٍُّّإهنمُّقدُّعظ ُّ

                                              

 .211ُُّّ–234ُّالبنُّالقيمُّ،ُّصُّ«ُّالداءُّوالدواء»1ُّ
مدُّعاكشُّالضمديُّ،ُّـ(ُّللحسنُّبنُّأح2/823«ُّ)رنُّالثالثُّعشرـــيفُّتراجمُّعلماءُّالقودُّالدررُّـــعق»متهُّيفُّـنظرُّترجا2ُّ
ُّيق:ُّد.ُّإمساعيلُّبنُّحممدُّالبشريُّ،ُّالناشر:ُّمكتبةُّجامعةُّالشارقة.ُّــــــحقـت
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ُّأوُّقريًبا ُّمنُّيعتقده ُّكانُّيفُّحرمُّاهللُُّّمشهِد ُّإذا ُّالُّيرتكها ُّتعجيلُّالعقوبةُّمنُّذلكُّامليتُّ،ُّورمبا منهُّخمافة
1ُّ.«تعاىلُّ،ُّأوُّيفُّمسجدُّمنُّاملساجدُّأوُّقريباُّمنُّذلك

ُّ:رمحهُّاهللُّبطنيأباقالُّالشيخُّعبدُّاهللُّوُّ
ُّيطلبُّمنُّاحلي)ُّ:احليُّوامليتُّبقولهفمنُّسو ىُّبنيُّ» فقدُّسو ىُّبنيُّماُّفر قُّاهللُُّّ؛ُّ(ي طلبُّمنُّامليتُّما

ُّ،ُّحىُّاجملاننيُّي ُّ ُّميتاُّفر ُّـوالناسُّبينهما ُّفلوُّقصدُّجمنونُّبيتُّإنسانُّليطعمهُّفوجده قونُّبنيُّاحليُّوامليتُّ،
2ُّ.«يتوأهلهُّعندهُّ،ُّلعدلُّإىلُّالطلبُّمنُّأهلهُّاألحياءُّاحلاضرينُّعندهُّوملُّيلتفتُّإىلُّامل

ُّأيضا ُّواألموات»ُّ:وقال ساويُّبنيُّاألحياء
 
ُّامل ُّيستقضونُّحوائجهمُُّّ:ويقالُّهلذا ُّالدنيا ُّأهل ُّأن ُّاملعلوم من

أدراعًاُّمنُّصفوانُّبنُّأميةُُّّبعضهمُّمنُّبعضُّ؛ُّبرهمُّوفاجرهمُّ،ُّمسلمهمُّوكافرهمُّ،ُّوقدُّاستعارُّالنيبُّ
ُّزالُّاملسلمونُّ ُّبأناسُّمنُّاملشركنيُّ،ُّوما حوائجهمُّمنُُّّستقضوني ُّوهوُّمشركُّ،ُّواستعانُّيفُّبعضُّغزواته

ُّفيلزمُّاملساويُّبنيُّاألحياءُّواألمواتُّأنُّيساويُّبنيُّأمواتُّاملذكورينُّكماُُّّ املسلمُّوالذميُّوالربُّوالفاجرُّ،
3ُّ.كانواُّيفُّالدنياُّكذلك

أوِدعهُّعندُّثقةُّ،ُُّّ:لوُّأ عطىُّإنسانُّآخرُّمااًلُّوقالُّ:هلذاُّاملـ ساويُّبنيُّاحليُّوامليتُّويقالُّأيًضاُّ:وقالُّأيضا
ُّوقال ُّالقادر ُّعبد ُّكالشيخ ُّصاحل ُّرجل ُّقرب ُّعند ُّوأودعه ُّالوكيل ُّبه ُّ،ُُّّ:فذهب ُّلفالن ُّعندك ُّوديعة هذا

ُّبال ُّوألزموه ُّالُّيرفعُّالتكليفُّ، ُّجنونًا ُّالناسُّجمنونًا ُّلعده ُّإياهُّفضاعُّ؛ ُّالذيُّواستحف ظه ضمانُّ،ُّويلزمُّهذا
هوُّمصيبُّفيماُّفعلهُّوالُّضمانُّعليهُّ،ُّورمباُّأنهُّالُّيلتزمُّهذاُّخوفًاُّمنُُّّ:ساوىُّبنيُّاحليُّوامليتُّأنُّيقول

أناُّماُّفرطتُّعلىُّمذهبكُّيفُّالتسويةُّبنيُّاحليُُّّ:الفضيحةُّعندُّالناسُّ،ُّوحينئذُّيقولُّلهُّالوكيلُّيفُّاإليداع
فظُّزُّطلبهُّمنُّامليتُّ،ُّوأناُّطلبتُّمنُّالشيخُّعبدُّالقادرُّحُّماُّجازُّطلبهُّمنُّاحليُّجاُّ:وامليتُّ،ُّألنكُّتقول

و ُّ 4ُّ«!؟ئينخط ُّـزُّطلبُّاحلاجاتُّمنُّاألمواتُّفكيفُّت ُّهذهُّالوديعةُّوهيُّحاجيتُّعندهُّ،ُّوأنتُّجت 

                                              

 الرياض.ُّ–،ُّالناشر:ُّدارُّالشريف38ُُّّ،ُّصُّ«ُّإيقاظُّالوسنانُّعلىُّبيانُّاخلللُّيفُّصلحُّاألخوان»1ُّ
 .42ُّ،ُّصُّ«ُّلبيسُّداودُّبنُّجرجيستأسيسُّالتقديسُّيفُّكشفُّت»2ُّ
ُّ.44ُّ،ُّصُّ«ُّتأسيسُّالتقديسُّيفُّكشفُّتلبيسُّداودُّبنُّجرجيس»3ُّ
 .45ُُّّ–44ُّ،ُّصُّ«ُّتأسيسُّالتقديسُّيفُّكشفُّتلبيسُّداودُّبنُّجرجيس»4ُّ
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الى غني عن أن يكون له ـــــأن اهلل عز وجل ال يقبل عماًل دخله الرياء ، ألنه سبحانه وتع :الوجه التاسع
،ُّففيُُّّفي الدعاء مردود أيضا ، ألن بابهما واحد ، وهو التقرب للمخلوقينشريك ، فيكون الشرك 

ُّالل ِهُُّّ:صحيحُّمسلمُّع ْنُّأ يبُّه ر يـْر ة ُّق ال ُّ ُّر س ول   :ُّق ال 
ُّو تـ ع اىل ُّ ُّالل ه ُّتـ ب ار ك  ُّالش ر ك اِءُّع ِنُّالش ْرِكُّ،ُّم ْنُّع ِمل ُُّّ:ق ال  ُّفِيِهُّم ِعيُّغ ريُُِّّْعمالأ ن اُّأ ْغىن  1ُّ.يُّتـ ر ْكت ه ُّو ِشرْك ه ُّأ ْشر ك 

ُّالنيبُّ ُّالل ـِهُُّّوقدُّبـ ني  ُّأنُّالرياءُّشركُّأصغرُّ،ُّحيبطُّالعملُّالذيُّخالطـهُّ،ُّفع ـْنُّحم ْم ـوِدُّبْـِنُّل بِيـد ُّأ ن ُّر س ـول 
ُّع ل ْيك م ُّالش رُُِّّإن ُّأ ْخو ف ُُّّ:ق ال ُّ ُّم اُّأ خ اف  ُّ.األصغرك 
ُّو م اُّالش رُُّّ:ق ال وا ُّالل هُُِّّاألصغرك  ُّ؟ي اُّر س ول 
ُّبِأ ْعم اهِلِم ُُّّ:ق ال ُّ ُّو ج ل ُّهل  ْمُّيـ ْوم ُّاْلِقي ام ِةُِّإذ اُّج زِي ُّالن اس  ُّالل ه ُّع ز  ُّ:الر ي اء ُّ،ُّيـ ق ول 

ُّال ِذين ُّك ْنت ْمُّتـ ر اء ون ُّيفُّ د ون ُِّعْند ه ْمُّج ز اءًُُّّالدنيااْذه ب واُِّإىل  1ُّ.،ُّف اْنظ ر واُّه ْلُّجتِ 
ُُّّ؟لُّ؛ُّفكيفُّبالدعاءُّاخلالصُّلغريُّاهللفإذاُّكانُّالرياءُّشركاُّحيبطُّالعم
ُُّّ.الُّشكُّأنهُّأشدُّخطًراُّوضررًا

)اطلبُّثوابُّعملـكُّممـنُّعملـتُّهلـم(ُّ،ُّفالـذيُّيـدعوُّغـريُّاهللُّيقـالُّلـهُُّّ:وإذاُّكانُّاملرائيُّيقالُّلهُّيومُّالقيامة
ُّ.ذلكُّيومُّالقيامةُّ،ُّبلُّيتربؤونُّمنه
ُّ.هُّوجليلهنسألُّاهللُّالعافيةُّمنُّالشركُّ،ُّدقيقُِّ

في كتابه بأنه ال يستجيب الدعاء إال اهلل وحده ، فوجب اإليمان  حصر  أن اهلل قد  :الوجه العاشر
ُّتعاىلُُّّبذلك ُّقال ،ُّ ُّهبا ُّاآلياتُّكافرا ُّهلذه ُّالراد ُّوإالُّكان ،ُّ ُّمنُّالُّيستجيبُّالدعاء ُّوتركُّدعاء ،ُّأمن
املضطرُّإذاُّدعاهُّويكشفُّالسوءُّيجيب

الساعةُّقلُّأرءيتكمُّإنُّأتاكمُّعذابُّاهللُّأوُّأتتكمُّ،ُّوقال2ُُّّ
أغريُّاهللُّتدعونُّإنُّكنتمُّصادقنيُّ*ُّبلُّإياهُّتدعونُّفيكشفُّماُّتدعونُّإليهُّإنُّشاءُّوتنسونُّماُّتشركون

3ُّ،
ُّتعاىلُّ ُّاحلقُّوقوله إالُّكباسطُّكفيهُّإىلُّاملاءُُّّوالذين يدعون من دونه ال يستجيبون لهم بشيءلهُّدعوة

ليبسطُّفاهُّوماُّهوُّببالغهُّوماُّدعاءُّالكافرينُّإالُّيفُّضالل
4. 

                                              

 (ُّ،ُّوقالُّحمققوه:ُّإسنادهُّحسن.5/424ُُّّ،429«ُّ)املسند»يفُُّّأمحدأخرجه1ُُّّ
 .22ُّسورةُّالنمل:2ُُّّ
 .41ُُّّ-43ُّسورةُّاألنعام:3ُُّّ
 .14ُّسورةُّالرعد:4ُُّّ
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الُّإنُّأهلُّالقبورُّجييبونُّدعاءُّمنُّدعاهمُّفهوُّعلىُّخطرُّعظيمُّ،ُّوهوُّالكفرُّبآياتُّاهللُّ،ُّألنهُّملُّفمنُّق
 .يصدقُّخبربُّالقرآنُّالناصُّعلىُّأنهُّالُّجييبُّالدعاءُّإالُّاهللُّوحده
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، ويف هذا   بأن دعاء غيره باطلسبحانه تصريح اهلل ومن أعظم وجوه بطالن دعاء املخلوقني  :الوجه الحادي عشر
ذلك بأن اهلل هو احلق وأن ما يدعون من دونه هو كفاية وشفاء ملن أراد احلق ، وذلك يف قولـه تعاىل يف سورة احلج 

الباطل
اهلل هو احلق وأن ما يدعون من دونه الباطلذلك بأن ، وقوله تعاىل يف سورة لقمان 1

2. 
له دعوة احلقأما دعاء اهلل فقد وصفه اهلل بأنه حق كما يف قوله تعاىل 

3. 

ومن أضل ممن يدعو من دون اهلل فقال  أن اهلل قد حكم على من دعا غيره أنه ال أضل منه :الوجه الثاني عشر
دعائهم غافلونمن ال يستجيب له إىل يوم القيامة وهم عن 

4. 
هذا إنكار أن يكون أحٌد أضل من املشركني ، حيث تركوا عبادة السميع البصري » :يف تفسريه رمحه اهلل 5قال البيضاوي

 .اجمليب القادر اخلبري إىل عبادة من ال يستجيب هلم ، فضالً أن يعلم سرائرهم ، ويراعي مصاحلهم
وهم عن دعائهم غافلون: 6.«ألهنم إما مجادات ، وإما ِعباٌد مسخرون مشتغلون بأحواهلم 

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

 7.من مل يسأل اهلل يغضب عليه : قال رسول اهلل  :فعن أبـي هريرة رضي اهلل عنه قال

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

 8.يدعو هلل نداً دخل اجلنة

                                              
 . 62 اآلية 1
 . 33 اآلية 2
 . 14سورة الرعد:  3
 . 5سورة األحقاف:  4
البيضاوي ، كان إماما عالمة عارفا بالفقه والتفسري والعربية ، نظارا صاحلا متعبدا زاهدا هو عبد اهلل بن عمر بن حممد بن علي ، أبو اخلري ، ناصر الدين ،  5

 بريوت. –العلمية  ار الكتبد :، الناشر 173للداوودي ، ص « طبقات املفسرين»شافعيا. انظر 
 ، باختصار وتصرف يسري. 5، سورة األحقاف: « أنوار التنـزيل وأسرار التأويل» 6
 ( ، وصححه األلباين رمحه اهلل.2452« )األوسط»( ، والطرباين يف 3373ي )رواه الرتمذ 7
 (.1/374( ، وأمحد )4447رواه البخاري ) 8



 خمسون دليال على بطالن دعاء غير اهلل

خترج عنق من النار يوم القيامة ، هلا عينان تبصران ، وأذنان  :قال رسول اهلل  :وعن أبـي هريرة رضي اهلل عنه قال
،  وبكل من دعا مع اهلل إلـٰها آخربكل جبار عنيد ،  :إين وُكلت بثالثة :معان ، ولسان ينطق ، يقولـتس

 1.وباملصورين
 :بن قاسم رمحه اهلل الرمحـٰنقال الشيخ عبد 

، من النهي والتحذير عن  من أنواع الكفر والردة ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير اهلل ال نعلم نوًعا
، وقد أُفردت هذه املسألة بالتصنيف ، وحكى اإلمجاع عليها  والوعيد عليه بالخلود في النارفعله ، وُكفر فاعله ، 

 2؟غري واحد من أهل العلم ، وذكروا أهنا من ضروريات اإلسالم
 قلت: ومما ُيستأنس به يف هذا الباب قول الشاعر:

 وَسِل الذي أبوابه ال ُُتجبُ   ال تسألنَّ بُـنَـيَّ آدم حاجة  
 وبُـَنـيَّ آدم حني ُيسأُل يغضبُ   إن تركت سؤاله يغضبُ  اهللُ   

أن هؤالء الذين يدعون األنبـياء والصالحين يقرون بأن اهلل تعالى وحده هو الرب الخالق  :الوجه الخامس عشر
 أنواع، والدعاء من أعظم  وهذا يستلزم أن يوحِّدوه بالعبادة كما وحَّدوه بالربوبـيةالذي بـيده ملكوت كل شئ ، 

 .العبادة

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

أن اهلل ال شريك له يف ربوبـيته فكذلك ال شريك له يف أحقيته وحده بالعبادة ، ألن توحيد الربوبـية يقتضي توحيد 
 .األلوهية ويدل عليه

وكثريا ما يقرن تعاىل توحيد اإللـٰهية بتوحيد الربوبـية ألنه دال عليه ، وقد  :بن سعدي رمحـه اهلل عبد الرمحـٰنالشيخ قال 
 3.ه أيضا املشركون يف العبادةأقر ب

                                              
 اهلل. ( ، وصححه األلباين رمحه2574رواه الرتمذي ) 1
 باختصار.،  24، ص « السيف املسلول على عابد الرسول» 2
 .سورة الصافاتتفسري ، أول « كالم املنان تيسري الكرمي الرمحـٰن يف تفسري» 3



 خمسون دليال على بطالن دعاء غير اهلل

أن دعاء غير اهلل محرٌم بالنظر إلى ما أدى إليه ، وهو اعتقاد الربوبية في أولئك المدعوِّين  :السادس عشرالوجه 
 :«الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد»، قال الشوكاين يف كتابه مع اهلل  من دون اهلل استقالال أو مشاركةً 

اعلــم أن الرزيــة كــل الرزيــة ، والبليــة كــل البليــة ه مــا صــار يعتقــده كثــري مــن العــوام وبعــ  اخلــواص يف أهــل القبــور ومــن »
ل جالله ، ويفعلـون مـا ال يفعلـه ـــمن أنهم يقدرون على ما ال يقدر عليه إال اهلل جاملعروفني بالصالح من األحياء ه 

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

 يكن كفرا فليس ما هو الشرك ، وإذا مل 1وقوفهم بـني يدي رهبم يف الصالة والدعاء ، وهذا إذا مل يكن شركا فال ندري
 .انتهى باختصار يسري«. يف الدنيا كفرٌ 

 :رمحه اهلل 2وقال الشيخ أمحد بن حيىي النجمي
إن شرك مشركي هذه األمة جتاوز الشفاعة والوساطة اليت كان يعتقدها مشركوا العرب إىل امللك وتدبري الكون »

 الكون بأسره يعود إىل أقطاٍب أربعة!واإلحياء واإلماتة ، فقد ُوجد يف هذه األمة من يعتقد أن تدبري 
وقد بلغ من جهل اخلرافيني من املسلمني بتوحيد اهلل أن مثل هذه النصوص من آيات التوحيد مل تُصد اجلاهلني به 

على كل شيء من التصرف يف نفعهم وضرهم ، مما  -حن امليتني منهم  -منهم عن دعوى قدرة األنبياء والصاحلني 
ون كله ،  ـبل يعتقدون أن منهم من يتصرفون في الكب املقدور  قتضى سننه يف األسباب ، جيعله اهلل من الكس

، وإن من بع  كبار علماء األزهر يف هذا العصر من يكتب هذا يف جملة  كالذين يسمونهم باألقطاب األربعة
م يف كل ما يعجزون عنه من جلب األزهر الرمسية )نور اإلسالم( ، فيفيت جبواز دعاء غري اهلل من املوتى واالستغاثة هب

نفع ودفع ضر ، وألف بعضهم كتابًا يف إثبات ذلك وَكون امليتني من الصاحلني ينفعون ويضرون بأنفسهم وخيرجون من 
 3«.قبورهم فيقضون حوائج من يدعوهنم ويستغيثون هبم

                                              
 يف املطبوع: تدري ، وأظنه تصحيفا. 1
من مشاخيه: هـ ،  1346أمحد بن حيىي بن حممد بن شبري النجمي ، من أهايل قرية النجامية يف جنوب اململكة العربية السعودية ، ولد سنة  الشيخهو  2

 بن أمحد احلكمي ، والشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ مفيت الديار السعودية رمحهم اهلل.الشيخ عبد اهلل بن حممد القرعاوي ، والشيخ حافظ 
رسالة »، « تنزيه الشريعة عن إباحة األغاين اخلليعة»، « أوضح اإلشارة يف الرد على من أجاز املمنوع من الزيارة»، له عدة مؤلفات منها: كان فقيها حمدثا 

 هـ.   1424تويف رمحه اهلل سنة «. رد العذب الزالل فيما انتقد على  بع  املناهج الدعوية من العقائد واألعمالاملو »، « يف حكم اجلهر بالبسملة
 املدينة. –، باختصار وتصرف ، الناشر: مكتبة الغرباء األثرية  345 – 342، ص « أوضح اإلشارة يف الرد على من أجاز املمنوع من الزيارة» 3
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إن نقول إال اعرتاك هلود عليه السالم وادعاء الربوبية للمعبودين قد وقع فيه بع  قدماء املشركني ، كما قال قوم عاد 
بع  آهلتنا بسوء

، أي أصابتك آهلتنا بسوء ، فهم ينسبون التأثري الكوين وتدبري األمور لتلك اآلهلة ، ويف زماننا  1
هذا يظن بع  القبوريون أن القرب إذا كان يف مدينة أو قرية فإهنم بربكتهم يرزقون وينصرون ويندفع عنهم األعداء 

مصر والقاهرة ، والدسوقي ، والبدوي ، وهكذا ، والشيخ عبد القادر قطب بغداد  2ء ، وأن السيدة نفيسة خفريةوالبال
 3.راءفَ ــوخفريها ، وفالن خفري الشام واحلجاز ، ووضعوا لكل بلد خُ 

 5أن أرض الشام حيرسها من اآلفات والباليا أربعة من األولياء الذين يتصرفون يف قبورهم! 4وذكر زاهد الكوثري
احلرب العاملية  وهي عندهم وسائل دفاع جوي ، فضريح )علي الرويب( بالفيوم  صر أنقذ املدينة من الدمار خالل

 6الثانية ، بربكته اليت حولت مسار القنابل إىل حبر يوسف!
ملوقف اإلمداد بـ )قوات خاصة( ملنازلة عدو شديد البأس يطلب القبوريون املدد من أصحاب وعندما يستدعي ا

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

 لوذوا بقرب أيب عمر  يا خائفني من التـتـر 
                                              

 . 54سورة هود:  1
 خفري القوم ُمـجريهم الذي يكونون يف ضمانه ما داموا يف بالده.«: لسان العرب»ابن منظور يف قال  2
 لندن. –، الناشر: املنتدى اإلسالمي  78، ص « دمعة على التوحيد»كما يف   ، أليب بكر العراقي 56، ص « حوار مع الصوفية»نقال من  3

هـ ، قبوري جهمي مشهور ، معروف بردوده على أئمة أهل السنة يف باب  1246بالكوثري ، ولد سنة هو حممد زاهد بن احلسن احللمي ، املعروف  4
اإلمام أمحد ونعيم بن  االعتقاد ور ا سبهم ، كابن خزمية وسفيان الثوري واألوزاعي وابن بطة العكربي وعثمان الدارمي وابن املديين والدارقطين وعبد اهلل بن

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

، « بيان خمالفة الكوثري العتقاد السلف»لألستاذ علي الفهيد ، وللدكتور حممد اخلميس كتاب بعنوان « كوثري وآراؤه االعتقادية ، عرض ونقدزاهد ال»
التقليد األعمى من وللشيخ حممد بن مانع رمحه اهلل تعليقات كثرية على مقاالت الكوثري ، وقد تابعه على ضالله تلميذه عبد الفتاح أبو غدة ، عافانا اهلل 

 والتعصب املقيت.
للشيخ الذاب عن دين اهلل سليمان بن صاحل اخلراشي ، « تعليقات العالمة حممد بن مانع على مقاالت الكوثري وبع  كتبه»انظر للتوسع مقدمة كتاب 

 حفظه اهلل.
 هـ غري مأسوف عليه. 1375تويف الكوثري عام 

 . 461، ص « لقبوريةجهود علماء احلنفية إلبطال عقائد ا»انظر  5
 . 74، ص « دمعة على التوحيد»، نقال من  53، ص « موالد مصر احملروسة» 6
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 :قالأو 

 1ينجيُكـُم من الضرر  عوذوا بقرب أيب عمر

االجتماع حول  ه هم وتعدي األجانب عليهمـأنه انتشر بني أهل مراكش عند حلول النوائب ب 2وذكر السيد رشيد رضا
قرب الشيخ إدريس يف فاس ، طالبني أن يكشف ما نـزل هبم من الشدة تاركني ما تقتضيه حال العصر من الرتبية 

 3.والتعليم واإلعداد العسكري لألعداء
طلب اجلميع ، ــوترتفع اخلرافة إىل ذروهتا حينما يعمد القبوريون إىل تعيني ختصصات لألضرحة ، فطلب الشفاعة هو م
، وآخر لشفاء  4غري أن بع  )األولياء( مشتهر بتحقيق رغبات النساء ، كالزواج للعوانس ، واإلجناب للعاقرات

 !5أمراض األطفال ، وآخر لشفاء أمراض الروماتيزم
 :، رمحه اهلل تعاىل 6وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن بن حسن
عت من األمور الشركية والعبادات الوثنية والدعاوى الفرعونية ماال وأما بالد مصر وصعيدها وفيومها وأعماهلا فقد مج

يتسع له كتاب وال يدنو له خطاب ، ال سيما عند مشهد أمحد البدوي وأمثاله من املعتَقـدين املعبودين ، فقد جاوزوا 
شيئة والقدرة العامة ما مل هبم ما ادعته اجلاهلية آلهلتهم ، ومجهورهم يرى ِمن تدبري الربوبية والتصريف يف الكون بامل

 .ينقل مثله عن أحد من الفراعنة والنماردة
عون إليه ، وكثريًا منهم ـــــيرجِ  طبٌ هم يقول أربعة ، وبعضهم يقول قُ ــرف يف الكون سبعة ، وبعضـــوبعضهم يقول يتص

كربت كلمة خترج من أفواههم إن  يرى األمر شورى بني عدد ينتسبون إليه ، فتعاىل اهلل عما يقول الظاملون علواً كبرياً 
 .1يقولون إال كذبا

                                              
 . 631، ص « على البكري الرد»ذكره ابن تيمية يف 1
له جهود مشكورة يف حماربة عبادة من العلماء باحلديث واألدب والتفسري  والتاريخ ، هـ ،  1282ولد سنة هو الشيخ حممد رشيد بن علي رضا القلموين ،  2

مسلمني ، وقد كان للسيد ـرت بالـخرافات اليت أضـخذت على عاتقها حماربة البدع والأاملصرية ، واليت « جملة املنار»القبور والتعلق باخلرافة ، وهو صاحب 
،  486، ص« مشاهري علماء جند وغريهم»مجته يف كتاب هـ ، انظر تر  1354مدرسة العقلية ، تويف سنة ـرشيد زالت ال يوافق عليها بسبب تأثره بال

 للزركلي. «األعالم»، وكذا يف كتاب  مـٰن بن عبد اللطيف بن عبد اهلل آل الشيخـتأليف عبد الرح

 . 83، ص « دمعة على التوحيد»نظر درنيقة ، ا أمحدقاله حممد  3
 «.حيددمعة على التو »من  84ص  انظر،  336، ص « االحنرافات العقدية» 4
 «.دمعة على التوحيد»من  82ص نظر ، خالد أبو الفتوح ، ا« اإلسالمية ، النتائج واآلثار الشعوبأفيون »من مقال  5
 تقدمت ترمجته. 6
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شيء هلل يا عيدروس ،  :عن ذكره املسامع ، يقول قائلهم 2ويف حضرموت والشحر وعدن ويافع ما تستك  » :مث قال
 .3«شيء هلل يا حميي النفوس!

وفضال عن كون هذا الفعل يدل على جهل فاعله حبق اهلل تعاىل بتفرده بعبادة الدعاء ه فإنه يدل أيضا على  :قلت
 «.الشايف» عدم يقني فاعله باختصاص اهلل تعاىل بصفةِ 

دعى من دون اهلل ومن أعظم األدلة على بطالن دعاء غير اهلل أن تلك المعبودات التي ت   :عشر الوجه السابع
وبيان ذلك أن املوتى ال يعلمون شيئا من حاجات الناس وال أحواهلم ، وقد قرر اهلل ذلك يف عاجزة من جهة العلم ، 

وما أنت بمسمع من وما يستوي األحياء وال األموات إن اهلل يسمع من يشاء مواطن كثرية من القرآن كقوله تعاىل 
 .في القبور

 :هللقال ابن القيم رمحه ا
ر علـى ُتصـيلها لـك حـن يُقــَدِّره اهلل عليهـا ، وال العبد املخلوق ال يعلم مصلحتك حن يُـَعرِّفه اهلل تعـاىل إياهـا ، وال يَقـدِ 

ق اهلل فيـه إرادة ومشــيئة ، فعـاد األمـر كلــه ملـن ابتــدأ منـه ، وهـو الــذي بيـده اخلـري كلــه ، وإليـه يرجــع خلُ َـ يريـد ذلـك حــن يـ
ـق القلـب بغــريه رجـاًء وخوفــاً وتـوكالً وعبوديــًة ضـرٌر حمـ  ال منفعــة فيـه ، ومــا حيصـل بــذلك مـن املنفعــة األمـر كلـه ، فتعل ــ

 4.فهو وحده الذي قّدرها ويّسرها وأوصلها إليك
من  أنه ال يعلم شيئا مما سيحصل بعد مماته يف حديث احلوض ، فكيف  ن دونه  وقد أتى التصريح من النيب 

، مث إن  كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلنيإنكم حمشورون إىل اهلل حفاة عراة  :املوتى ، قال 
ال : يا رب أصحايب ، فيقال :ال فأقولسى يوم القيامة إبراهيم ، مث جياء برجال فيؤخذ هبم ذات الشمك  أول من يُ 

أنت  عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتين كنتَ  وكنتُ ، فأقول كما قال العبد الصاحل تدري ما أحدثوا بعدك 
 .5الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد
 :قال الشيخ أمحد بن حيىي النجمي رمحه اهلل

                                                                                                                                                    

 (.1/383« )الدرر السنية»1
ــم  وتضيق.  2  «.لسان العرب» انظرأي َتُصــ
 (.1/384« )الدرر السنية»3
 . 67 -66، ص « اللهفانإغاثة » 4
 ( ، وغريمها عن ابن عباس رضي اهلل عنهما.5235( ، ومسلم )3147رواه البخاري )5
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 اهلم ، بل قد كان يف حياته شهيًدامن أعماهلم وال أحو  ال يعلم بعد موته شيئاً أنه  ففي هذا احلديث أخرب النيب 
والتزامهم العلين  تابعته أو عدمها ، فلما توفاه اهلل كان هو وحده الرقيب عليهم والعليم عليهم بأعماهلم الظاهرة ، 

 .بأحواهلم وأعماهلم
كلمة )شهيد(   كلمة )الرقيب( وكلمة )شهيد( ، فاملعبّـر هبا يف حق النيب   :وبالتأمل يظهر الفرق بني الكلمتني ، أي

حال حيايت يف  :أي وكنت عليهم شهيداً ما دمُت فيهم :، فقوله وهي مأخوذة من املشاهدة ، وهي الرؤية البصرية
حال مشاهديت هلم ، عِلمُت من أحواهلم ما جيعلين أشهد عليهم  ا رأيت ومسعت وعِلمت من أحواهلم وسلوكهم ، 

 .من إميان ومتابعة ، أو كفر ومنابذة
ورقابتك عليهم ومشاهدتك ألحواهلم وضمائرهم  أّما بعد وفايت فقد فات ذلك بغيايب عنهم ، ومل يبق إال علمك هبم

ونياهتم ، ذلك ألنك على كل شيء شهيد وبكل شيء حميط ، فهم خلق من خلقك ، ينفذ فيهم أمرك وُتيط هبم 
قدرتك ورقابتك ، وُتصي أعماهلم بعلمك الذي ال يفوته شيء ، فكلمة ) رقيب ( تفيد السيطرة التامة واهليمنة 

 1.غار األعمال فضالً عن كبارهاـل الذي حيصي دقائق األمور فضالً عن جالئلها ، وصالكاملة والعلم الشام
 ؟، ال يعلم من أحوال الناس شيئا ه فكيف بغريه من األموات فإذا كان هذا هو حال النيب 

 .هنم يعلمون أحوال الناس؟! حاشا وكالإأفيجوز أن يقال 
ومما يدل أيضا على أن األصل يف األموات عدم السماع واإلدراك ملا يدور خارج احلياة الربزخية ه قوله تعاىل عن عزير 

أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أىن حييـي  -وكان نبـيًا من أنبـياء بين إسرائيل  -عليه السالم 
 .مث بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بع  يوم قال بل لبثت مائة عام هذه اهلل بعد موهتا فأماته اهلل مائة عام

ن إفهذا نبـي كرمي ، لبث مائة عام ميتًا ، فلم يدر  ا يدور حوله البتة ، وال كم لبث يف قبـره ، فكيف يصح أن يقال 
 ؟األموات يسمعون نداء من ناداهم

ومن عرف  :«املشاهد املعصومية عند قرب خري الربية»هلل يف كتابه رمحه ا 2وقال الشيخ حممد سلطان املعصومي احلنفي
من أن جرو الكلب امليت كان ُتت سريره وهو ال يدري ، فلما تأخر جربيل عليه السالم وبني أن  ما وقع له 

                                              
 ، باختصار يسري. 361 – 363، ص « أوضح اإلشارة يف الرد على من أجاز املمنوع من الزيارة»1
ية ُخجندة يف روسيا ، كان سلفي العقيدة ، هو أبو عبد الكرمي  ، حممد سلطان بن حممد أورون بن مال مري سيد املعصومي الـُخجندي مث املكي ، من قر  2

موسعة يف  ورحل رحالت طويلة يف طلب العلم ، حن إنه أخذ عن مئة شيخ ، ألف الكثري من الكتب والرسائل جاوزت التسعني كتابا. انظر ترمجته لنفسه 
 ، وهي خمتصرة.« حبل الشرع املتني وعروة الدين املبني»، وكذا يف مقدمة كتابه « حكم اهلل الواحد الصمد يف حكم الطالب من امليت املدد»كتابه 
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، وكذا واقعة فقد عائشة  2وكذا واقعة خلع نعله يف الصالة،  1م بذلك فأخرجهسبب تأخره أن ُتت سريره كلب ه علِ 
لم يعلم ما غاب عن بصره في حياته إال إذا أعلمه اهلل تعالى بالوحي ، فكيف  ، فهو  3هاجِ يف السفر عن هودَ 

 ؟م البرزخـيعلم ما غاب عنه بعد موته وهو في عال
! يا رب ، إن هؤالء من أميت :د فيقول طرَ ـــد طائفة من أمته عن حوضه الكوثر وتُ أما يعلم هؤالء الغالة أنه حينما ترِ 

 .إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك :فيقول اهلل تعاىل
 .ال يعلم ما يقع يف عامل الدنيا فقد صرح اهلل تعاىل بأنه 

، أو يُعني من استعان به ، أو يغيث من استغاث به ه فقد خالف الكتاب  يعلم الغيب بعد موته فمن يزعم أنه 
صحابة والتابعني هلم بإحسان رضي اهلل عنهم ، فال شك أن هذا وأمثاله صار حمروما من وإمجاع ال وسنة رسول اهلل 

هداية اهلل وتوفيقه ورمحته وجنته ، ولكن من كمال جهله وهناية غلوه ال يشعر بذلك ، فقد أعماه التقليد ، فلعنة اهلل 
انتهى  .منها بفضله ومنِّه وإحسانهحدث هذه البدع الشركيات ، واخلرافات والضالالت ، أعاذنا اهلل أعلى من 
 .باختصار

                                                                                                                                                    

هـ ،  1374، تويف سنة « متييز احملظوظني عن احملرومني يف جتريد الدين وتوحيد املرسلني»له كتب يف العقيدة والتوحيد كالكتابني املذكورين ، وكذا كتاب 
 رمحه اهلل رمحة واسعة.

جربيل عليه السالم يف ساعة يأتيه فيها ، فجاءت تلك الساعة ومل يأته ، ويف يده عصا  د رسول اهلل ( عن عائشة أهنا قالت: واع2134روى مسلم ) 1
هنا ؟ فقالت: فألقاها من يده ، وقال: ما خيـلف اهلل وعده وال رسله ، مث التفت فإذا جرو كلب ُتت سريره ، فقال: يا عائشة ، من دخل هذا الكلب ها 

 : واعدتين فجلست لك فلم تأت. فأخرج ، فجاء جربيل ، فقال رسول اهلل  )واهلل ما دريت( ، فأمر به
 فقال: منعين الكلب الذي كان يف بيتك ، إنا ال ندخل بيتا فيه كلب وال صورة.

اله ، فخلع القوم كان ذات يوم يصلي بأصحابه ، فبينما هو يف الصالة إذ خلع نع  ( عن أيب سعيد اخلدري أن النيب 653« )سننه»روى أبو داود يف  2
 صالته قال لصحبه: ما محلكم على إلقاء نعالكم؟ نعاهلم ، فلما قضى رسول اهلل 

 فقالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا.
 . -أو قال: أذى  –أتاين فأخربين أن فيهما قذرا  : إن جربيل فقال رسول اهلل 

 ، وهو يف هذا احلديث القذر الذي كان يف نعاله ، حن أخربه جربيل. مل يعلم ما غاب عنه والشاهد من احلديث أن النيب 
 ( ، رمحهما اهلل.313« )الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني»واحلديث صححه األلباين ، وكذا الشيخ مقبل الوادعي يف 

يف  أن عائشة رضي اهلل عنها خرجت مع النيب  وهي باختصار( عن عائشة رضي اهلل عنها ، 2773( ومسلم )4753قصة اهلودج رواها البخاري ) 3
إذ ذات  غزوة ، فلما كانوا ببع  الطريق ذهبت تلتمس عقدا هلا ، فلما رجعت فإذا هم قد رحلوا وتركوها ، ظنا منهم أهنا كانت يف هودجها ، وكانت

لو كان  مها حن أدركتهم يف الظهرية ، والشاهد هو أن النيب صغرية ليست ذات حلم ، فلم يشعروا أهنا ليست فيه خلفة وزهنا ، فلحقتهم مشيا على أقدا
 يعلم ما غاب عنه لعلم بأن زوجته وأقرب الناس له قد ذهب اجليش وتركها. 
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فامليت أيّا كان قد انقطع عمله يف هذه احلياة الدنيا ، وهو ال يعلم ما يقع وجيري يف الدنيا من األعمال  :وقال أيضا
أو يف وال ولو عند قربه ، ألن روح امليت إما يف عليني إن كان من السعداء ، كاألنبياء واملؤمنني املفلحني ، ـواألق

م ـمشركني والكفرة وامللحدين ، وقد ُتولوا عن هذه الدار الدنيا ، ودخلوا يف عالـسجني وأسفل السافلني إن كان من ال
 .م الربزخ غري حال عامل الدنيا البتةـالربزخ ، وحال وُحـكم عال

 .حية ، فتنبهولو فرضنا أنه يعلم بالواقع ، فإنه ال يقدر على اجلواب والرد كما تفيده اآليات الصر 
بالرمحة واملغفرة ينفعهم ، وكذا صدقة  1حمتاج إىل رمحة اهلل تعاىل ، ودعاء األحياء هلم -أيًّا كان  -وال شك أن امليت 

األحياء هلم ، فالنتيجة من زيارة القرب حصول العربة واالعتبار ، وتذكر املوت واآلخرة للزائر ، وحصول ثواب الدعاء 
سر الرتغيب يف زيارة القبور ال غري ، فمن فعل غري ذلك أو اعتقد غري ما قلنا فقد خالف اهلل والصدقة للميت ، وهذا 

 .انتهى كالمه بتصرف يسري .ورسوله ، وعكس األمر كما ال خيفى
الفتاوى »يف رمحه اهلل  2ي احلنفياملعروف بابن البزاز الكرد، وقال الشيخ حافظ الدين حممد بن حممد شهاب 

 3.كفرـــمن قال إن أرواح املشايخ حاضرة تعلم ه يَ  :«ازيةالبزَّ 
ال وغريه من األموات  سيجد من األدلة ما ال حيصى على أن النيب فإنه واحلاصل أن من تتبع الكتاب والسنة 

كاألذن والعني واإلدراك  ، بل إن كل ما آتى اهلل البشر من قدرات وحواس تعينهم على املعرفة من الغيب يعلمون شيئا 
، فهل يقال بعد هذا  -وهو الفقرة األخرية يف ظهر اإلنسان  -نب الذَّ  بُ جَ فإهنا تتالشى وتضمحل ، وال يبقى إال عَ 

 .، ومن قال خالف هذا فقد قال على اهلل بغري علمقطعاً اجلواب ال  ؟ن األموات يعلمون أحوال األحياءإ

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

ن دعاء ، وإن كانت من األموات فإهنا األحياء فإهنا ال تقدر إال على فعل ما كان يف طاقة البشر ، وهذا يتحصل بدو 
،  قل ال أملك لنفسي نفعا وال ضرا إال ما شاء اهلل  ال تقدر على شيء البتة ، قال تعاىل على لسان نبيه حممد

 .، فمن دونه ال ميلك شيئا من النفع والضر من باب أوىل فإذا كان هذا حال النيب 
                                              

 هكذا بضمري اجلمع ، والصواب إفراده ، فعله سبُق قلٍم ، وكذلك الضمريين بعده. 1
، وله كتاب يف أيب حنيفة « الفتاوى البزازية»حافظ الدين حممد بن حممد الكردي ، احلنفي ، املشهور بابن البزازي ، له كتاب مشهور يف الفتاوى ، يسمى  2

 بريوت. –دار الكتب العلمية  :( ، الناشر7/314« )شذرات الذهب يف أخبار من ذهب»، انظر 
 (.23/535« )جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر»و ( ، 5/143، )« البحر الرائق»انظر 3
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ونرد على أعقابنا بعد أن هدانا اهلل كالذي استهوته  ينفعنا وال يضرناما ال قل أندعو من دون اهلل وقال تعاىل 
 .الشياطني يف األرض حريان

 يدعو لمن ضره أقرب من نفعهذلك هو الضالل البعيد * ينفعه يضره وما ال ما ال يدعو من دون اهلل وقال تعاىل 
لبئس املوىل ولبئس العشري

1. 
 2ه.دَ ـــبَ ــترك عبادته ، وما ال ينفعه إن عَ أي: يدعو من دون اهلل ما يضره إن 

هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن قل أرأيتم ما تدعون من دون اهلل إن أرادين اهلل بضر وقال تعاىل 
 .قل حسيب اهلل عليه يتوكل املتوكلون ممسكات رحمته
وال هم منا ُيصحبون أم هلم آهلة متنعهم من دوننا ال يستطيعون نصر أنفسهموقال تعاىل 

، قال الشنقيطي رمحه  3
 اهلل: 

 حن ال يناهلم عذابنا؟ زٍ ـواملعىن: ألَـُهم آهلة جتعُلهم يف َمنَـَعٍة وعِ 
َ أن آهلتهم اليت يزعمون ال تستطيع نفع أنفسها فكيف تنفع غريها بقوله   .ال يستطيعون نصر أنفسهممث بـنيَّ

جيريهم منا ، ألن اهلل جُيري  أي جُيارون ، أي ليس لتلك اآلهلة ًمـجريٌ  منا ُيصحبون وال هموقوله يف هذه اآلية الكرمية 
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو جيري وال يف قوله « قد أفلح املؤمنون»، كما صرَّح بذلك يف سورة  وال جُيار عليه

 . انتهى كالمه باحتصار.جيار عليه إن كنتم تعلمون
وال أنفسهم  ال يستطيعون نصركموالذين تدعون من دونه أُيشركون ما ال خيلق شيئا وهم خيلقون * وقال تعاىل 

ينصرون * وإن تدعوهم إىل اهلدى ال يتبعوكم سواء عليكم أدعومتوهم أم أنتم صامتون * إن الذين تدعون من دون اهلل 
ميشون هبا أم هلم أيد يبطشون هبا أم هلم أعني  عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقني * أهلم أرجل

، أي اجتمعوا أنتم ومن تدعوهنم من  يبصرون هبا أم هلم آذان يسمعون هبا قل ادعوا شركاءكم مث كيدون فال تـنظرون
دون اهلل على إيقاع السوء بـي من غري إمهال وال إنظار ، فإنكم لن تستطيعوا شيئا ، ألن ذلك ليس بأيديكم ، بل 

 .ـيد اهلل وحده ال شريك له ، القادر على كل شيءب
 فتأمل ما يف اآلية األخرية من التحدي ملن تعلق بغري اهلل.

                                              
 . 12سورة احلج:  1
 انظر للفائدة ما قاله الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية الكرمية. 2
 . 43سورة األنبياء: 3
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 :والذين يدعون من دونه ال يقضون بشيءرمحـه اهلل يف تفسري قوله تعاىل  1وقال ابن جرير
وال تقدر واألوثان واآلهلة اليت يعبدها هؤالء املشركون باهلل من قومك من دونه ال يقضون بشيء ، ألهنا ال تعلم شيئا ، 

فاعبدوا الذي يقدر على كل شيء ، وال خيفى عليه شيء من أعمالكم ، فيجزي  :، يقول جل ثناؤه هلم على شيء
 2.قدر على شيء ، وال يعلم شيئاحمسنكم باإلحسان ، واملسيء باإلساءة ، ال ما ال ي

والذين تدعون من دونه ما ميلكون من قطمري * إن بطني رمحه اهلل يف تفسري قوله تعاىل وقال الشيخ عبد اهلل أبا
 :تدعوهم ال يسمعوا دعاءكم ولو مسعوا ما استجابوا لكم

صنماً ، وهو من ال ينفع من دعاه ، وال يضر والذم إمنا توجه إىل من دعا َمن هذه صفته ، سواء كان بشراً أو مَلكاً أو 
 3.من مل يدعه

غن عين بضر ال تُ  الرمحـٰنءأختذ من دونه آهلة إن يردن يف تفسري قوله تعاىل رمحه اهلل الشافعي  4وقال البيضاوي
 :نقذونشفاعتهم شيئا وال يُ 

، فإن إيثار ما ال ينفع وال  ضالل مبنيإين إذا لفي بالنصر واملظاهرة ،  وال ينقذونأي ال تنفعين شفاعتهم ، 
 .انتهى .ن ال خيفى على عاقلِـّ ييدفع ضرا بوجه ما على اخلالق املقتدر على النفع والضر وإشراكه به ضالل بَ 

 الرمحـٰنإن العابد يريد من معبوده أن ينفعه وقت حاجته إليه ، وإمنا إذا أرادين  :وقال ابن القيم رمحه اهلل يف معناها
الذي فطرين بضرٍّ مل يكن هلذه اآلهلة من القدرة ما ينقذوين هبا من ذلك الضر ، وال من اجلاه واملكانة عنده ما يشفع 

وإين إذاً لفي ضالل مبني إن عبدت من دون اهلل مما هذا  ؟يل إليه ألختلص من ذلك الضر ، فبأي وجه يستحق العبادة
 5.شأنه

الذين هم أفضل الناس بعد األنبياء عليهم  –أن الصحابة رضوان اهلل عليهم ه  ومن األدلة أيضا على عجز املخلوقني
ما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم الضر ، فقد ُعذِّبوا أميا عذاب قبل اهلجرة النبوية وبعدها ،  -الصالة والسالم 

                                              
« السري»، انظر ترمجته يف  313ي ، مات سنة هو العامل اجملتهد احملدث الفقيه املقرىء املفسر ، عالمة وقته ، حممد بن جرير بن يزيد ، أبو جـعفر الطرب 1
 (.142-4/141« )وفيات األعيان»( ، و 14/267)
 . 23، سورة غافر: « جرير ابنتفسري » 2
 . 86، ص « بن جرجيس داودتأسيس التقديس يف كشف تلبيس » 3
 تقدمت ترمجته. 4
 الرياض. –دار العاصمة  :، الناشر 447، ص  العشرون، الفصل « الصواعق املرسلة» 5
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، وما استطاعوا أن يدفعوا عن قُـِتل كثرٌي منهم يف الغزوات قد وأصابتهم جراحات كثرية يف الغزوات وغريها ، بل 
 أنفسهم الضر.

 وكذلك األنبياء عليهم الصالة والسالم مل يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم الضر ، فكم من نيب قد قُــِتل؟
الذي هو أفضل من اجلميع ه مل يستطع أن يدفع عن نفسه الضر ، ففي غزوة أحد ُجرِح وجهه  وكذلك نبينا حممد 

 فكانت فاطمة تغسل الدم وعلي يسكب عليها ، فلما رأت فاطمة أن املاء ال يزيد الدم إال   1، وُكِسرت رَبَاعيته ،
 2كثرة أخذت قطعة حصري فأحرقتها ، مث ألصقتها باجلرح فاستمسك الدم.

ــُته يوم أحد ، وُشجَّ يف رأ  وعن أنس رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  ــِلت الدم عنه ُكـــِسرت رَبَاِعـــيَـ سه ، فجعل يَــس 
ليس لك من األمر ، فأنـزل اهلل  )كيف يُفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إىل اهلل: )ويقول
 .3شيء

، أي تَقشَّر جلدها ، وُجـرِحت َشــَفــُته السفلى من باطنها ، وُكِسرت البـيضة  بل إنه يف تلك الغزوة ُجِحشت ركبته 
 4على رأسه ، َوَوهى منكبه من ضربة ابن قَـِمـئـة. -خوذة الرأس أي  –

ومل يستطع دفعه وهو حي ، فمن باب أوىل أنه ال يستطيع دفع الضر عن غريه وهو يف  فإذا حصل هذا البالء للنيب 
 شيء.قربه ، وكذلك األمر بالنسبة لسائر األموات ممن ليسوا بأنبياء ، فهم من باب أوىل ال يقِدرون على 

ُسِحر ، َسَحره لبيد بن األعصم ، حن أنه كان خُييل إليه أنه  بل إن هناك ما هو أعظم من ذلك ، وهو أن النيب 
 ، ومل يستطع دفع البالء عن نفسه. 5يفعل الشيء وهو مل يفعله

اجات منه أو احلجر على بطنه من اجلوع ، فهل يصح بعد هذا أن ُتطلب احل وقد وردت أخبار كثرية يف ربط النيب 
 ؟ممن هو دونه بعد املوت

دفع عن نفسه قبل  رأكل من الشاة املسمومة فكانت سبب وفاته ، فأي ضر  بل أعظم من ذلك بكثري ، أن النيب 
 دفع عن نفسه بعد أن أكل؟!  رأن يأكل ، وأي ضر 

                                              
 «.املعجم الوسيط»بني الثنية والناب ، وهي أربعة أسنان ، ثنتان يف الفك األعلى ، وثنتان يف الفك األسفل. انظر  السنباعية هي الرَّ 1
 ( عن سهل بن سعد  رضي اهلل عنه.1743) ومسلم( 4375انظر ما رواه البخاري )2
 (.1741)رواه مسلم  3
 وله ﴿ليس لك من األمر شيء﴾.، كتاب املغازي ، باب ق( 7/423)« الفتح»ر من الروايات يف هذا الباب يف ما مجعه ابن حجللفائدة انظر  4
 (.6/57) «أمحدمسند » ( ، و3545( ، وابن ماجه )2184( ، ومسلم )3268« )صحيح البخاري»نظر تفصيل ذلك يف ا5
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، فأخذ  مث أهدهتا لرسول اهلل  1أن يهودية من أهل خيرب مسَـّت شاة مصلِـــيَّـــــةً  مافعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه
،  (ارفعوا أيديكم):  الذراع فأكل منها ، وأكل رهٌط من أصحابه معه ، مث قال هلم رسول اهلل  رسول اهلل 

 إىل اليهودية فدعاها فقال هلا: أمسمِت هذه الشاة؟ وأرسل رسول اهلل 
 يهودية: من أخربك؟قالت ال
 للذراع. -أخربتين هذه يف يدي  :قال

 قالت: نعم.
 إىل ذلك؟ قال: فما أردتِ 

 قالت: قلت إن كان نبيا فلن يضره ، وإن مل يكن اسرتحنا منه.
 2ومل يعاقبها ، وتويف بع  أصحابه الذين أكلوا من الشاة. فعفا عنها رسول اهلل 

هم أفضل اخللق وأقرهبم إىل اهلل تعاىل ، وهم أفضل  –وسائر األنبياء  الصحابة ونبينا حممد  –قلت: وكل هؤالء 
قطعا ممن يَلجأ إليهم بع  الناس من أصحاب القبور ويدعوهنم ويطلبون منهم كشف الضر وجلب النفع ، كاحلسني 

لكوا أن يدفعوا عن أنفســـهم الضر أو جيلبوا النفع ، فتبني من والبدوي وابن العريب والتيجاين وغريهم ، ومع هذا فلم مي
هذا أن دعاء من هو دوهنم من املقبورين وغريهم باطل ، وليس يف الدنيا أحد يستحق أن يتوجه إليه الناس بالدعاء إال 

 فهو على  اهلل وحده ، وصدق اهلل عز وجل القائل ﴿وإن ميسسك اهلل بضر فال كاشف له إال هو وإن ميسسك خبري
 .3كل شيء قدير﴾
بيانا عمليا ليزيل من قلوب الناس عقيدة التعلق  –حقيقة فقر املخلوقني  -هذه احلقيقة  وقد بـني لنا النبـي 
وأنذر عشريتك على جبل الصفا حني أنـزل اهلل عليه  خلصوا التعلق باهلل عز وجل ، فقد قام ـباملخلوقات ويُ 

 .من اهلل شيئاال أغني عنكم ، اشرتوا أنفسكم ،  –أو كلمة حنوها  –يا معشر قريش  :فقال األقربـني
 .من اهلل شيئا ال أغني عنكيا عباس بن عبد املطلب ، 

                                              
 أي مشوية. مصلية 1
، وأصل القصة يف  «املسند»، وصححه حمققو  ( عن ابن عباس رضي اهلل عنهما1/335ورواه أمحد )وصححه األلباين ، ( ، 4534رواه أبو داود ) 2

وفيها ذ لو كان يعلم الغيب ملا أكل من الشاة إال يعلم الغيب ،  ويف هذا احلديث دليل على أن النيب ،  ( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه5777البخاري )
 !ال يعلم الغيب إال اهلل أنه الصوفية يعقلونغالة ليت ف، سم 
 . 17: األنعامسورة  3
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 .من اهلل شيئا ال أغني عنك،  يا صفية عمة رسول اهلل 
 1.من اهلل شيئاال أغني عنك ويا فاطمة بنت حممد ، سليين من مايل ما شئت ، 

؟ لق إليه ، فكيف  ن هو أبعد منهاكان سيد املرسلني ال يغين شيئا عن سيدة نساء العاملني ، واليت هي أقرب اخلفإذا  
 !؟يف املنـزلة بل كيف يظن ذلك  ن هو دون النبـي 

 :عميا  :لعمه وعنده عبد اهلل بن أبـي أمية وأبو جهل فقال  وملا حضرت عمه أبا طالب الوفاة ه جاء إليه النبـي 
فأعادا،  فأعاد عليه النبـي  ؟أترغب عن ملة عبد املطلب :لك هبا عند اهلل ، فقاال له قل ال إلـٰه إال اهلل ، كلمة أحاج  

 2.هو على ملة عبد املطلب ، وأىب أن يقول ال إلـٰه إال اهلل :فكان آخر ما قال
 - يقدر على شيئ من املنافع األخروية ، حيث أن النبـي  احلديثني رد قوي على من يعتقد أن النبـي هـٰذين ففي 

مل يقدر على نفع أقرب الناس إليه من  –وهو أفضل اخللق على اإلطالق وأعظمهم عند اهلل منـزلة وأقرهبم إليه وسيلة 
 ؟كالصاحلني وحنوهم  ظن ذلك  ن هو دون النبـي قرابة وعشرية ، فكيف يُ 

من براهني التوحيد معرفة أوصاف املخلوقني ومن ُعبد مع اهلل ، فإن مجيع  :دي رمحـه اهللبن سع الرمحـٰنقال الشيخ عبد 
، ليس بـيدهم من النفع مثقال  عاجزون، ومن شجر وحجر وغريها ، كلهم فقراء إىل اهلل ،  وبشرٍ  ما يُعبد من َمَلكٍ 

، واهلل تعاىل هو اخلالق  وًتا وال حياًة وال نشورًاميلكون ضرًّا وال نفًعا وال م ذرة ، وال خيلقون شيئا وهم خيلقون ، وال
لكل خملوق ، وهو الرازق لكل مرزوق ، املدبر لألمور كلها ، الضار النافع ، املعطي املانع ، الذي بـيده ملكوت كل 

الذي فأي برهان أعظم من هذا البرهان وخيضع كل شيء ،  3شيء ، وإليه َيرجع كل شيء ، وله يَقِصد وَيصِمد
فهو دليل عقلي فطري كما أنه دليل مسعي نقلي على  ؟اده اهلل وأبداه يف مواضع كثرية من كتابه وعلى لسان رسولهأع

 .وجوب توحيد اهلل وأنه احلق ، وعلى بطالن الشرك
 ؟فكيف بغريه اهم به رمِحً سَّ وإذا كان أشرف اخللق على اإلطالق ال ميلك نفع أقرب اخللق إليه وأمَ 

 4.لب دينهلب عقله بعدما سُ ، لقد سُ  باهلل وساوى به أحدا من المخلوقين ا لمن أشركفتب  

                                              
 ( عن أبـي هريرة رضي اهلل عنه.236( ، ومسلم )4443رواه البخاري )1
 ( عن املسيب بن حزن رضي اهلل عنه.24( ، ومسلم )4444رواه البخاري )2
 أي يلجأ.3
 .خيلق شيئا وهم خيلقونأيشركون ما ال باب قول اهلل تعاىل ، « القول السديد يف مقاصد التوحيد» 4
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قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهلل قوله تعاىل  -مقام إثبات عجز املخلوقني  –ستدل به أيضا يف هذا املقام ومما يُ 
أيهم أقرب ويرجون رمحته ال ميلكون كشف الضر عنكم وال ُتويال * أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رهبم الوسيلة 

 .1وخيافون عذابه إن عذاب ربك كان حمذورا
قل يا حممد ملشركي قومك الذين يعبدون من دون اهلل من  :يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد  :قال ابن جرير رمحه اهلل

روا هل يقدرون على دفع هة من دونه عند ضر يـنـزل بكم ، فانظـهم أرباب وآلـادعو أيها القوم الذين زعمتم أن :َخـلِقه
فإهنم ال يقدرون على ذلك ، وال ميلكونه ، وإمنا ميلكه  ؟ذلك عنكم ، أو ُتويله عنكم إىل غريكم ، فتدعوهم آهلة

 .انتهى .ويقدر عليه خالقكم وخالقهم
 :رمحه اهلل يف تفسري هذه اآليةالشيخ عبد الرمحـٰن بن سعدي قال 

لزِما قل للمشركني باهلل الذين اختذوا من دونه أندادا يعبدوهنم كما يعبدون اهلل ، ويدعوهنم كما يدعونه ، مُ  :يقول تعاىل
ادعوا الذين زعمتم آهلة من دون اهلل ، فانظروا هل ينفعونكم أو  :هلم بتصحيح ما زعموه واعتقدوه إن كانوا صادقني

كم من مرض أو فقر أو شدة وحنو ذلك ، فال يدفعونه يدفعون عنكم الضر ، فإهنم ال ميلكون كشف الضر عن
بالكلية، وال ميلكون أيضا ُتويله من شخص إىل آخر ، ومن شدة إىل ما دوهنا ، فإذا كانوا هبذه الصفة فألي شيء 

 .يف الرأي هٌ فَ عال نافعة ، فاختاذهم نقص يف الدين والعقل ، وسَ فإهنم ال كمال هلم ، وال فِ  ؟تدعوهنم من دون اهلل
يه عن اآلباء الضالني بالقبول يراه صاحبه هو الرأي السديد والعقل ـــفه عند االعتياد واملمارسة وتلقِّ ومن العجب أن السَّ 

ب تعجَّ مُ ـفه واألمر الاملفيد ، ويرى إخالص الدين هلل الواحد األحد الكامل املنعم جبميع النعم الظاهرة والباطنة هو السَّ 
 .2أجعل اآلهلة إلـٰها واحدا إن هذا لشيء عجابمنه ، كما قال املشركون 

 «:فتح القدير»يف رمحه اهلل وقال الشوكاين 
فال ميلكون كشف الضر عنكم  ، أي ال يستطيعون ذلك ، واملعبود احلق هو الذي يقدر على كشف الضر ،

وعلى ُتويله من حال إىل حال ، ومن مكان إىل مكان ، فوجب القطع بأن هذه اليت تزعموهنا آهلة ليست بآهلة ، مث 
أولئك الذين يدعون ل إنه سبحانه أكد عدم اقتدارهم ببيان غاية افتقارهم إىل اهلل يف جلب املنافع ودفع املضار فقا

 .3يبتغون إىل رهبم الوسيلة
                                              

 . 57اإلسراء: سورة  1
 «.تيسري الكرمي الرمحـٰن يف تفسري كالم املنان»2
 يف تفسري هذه اآلية. «واء البيانأض»وانظر ما قاله الشنقيطي رمحه اهلل يف  3
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قل يف قوله تعاىل  -أي حقيقة عجز املخلوقني  –ن أحسن بيان هذه احلقيقة َـّ وبي، وقد أوضح اهلل لنا أمت إيضاح 
ادعوا الذين زعمتم من دون اهلل ال ميلكون مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض وما هلم فيهما من شرك وما له 

، فكل ما يعبد من دون ال يستقل  لك شيء ، وال يشاركه  منهم من ظهري * وال تـنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له
فيه ، وال يعني اهلل يف تدبـري شيء من شئون الكون ، وال يشفع ألحد يوم القيامة إال بإذن اهلل ، ومن كانت هذه حاله 

 .وأبطل الباطل ه وطلب احلاجات منه من أسفه السفهئفإن دعا

واختذوا من دونه آهلة ال خيلقون شيئا وهم ومن األدلة القوية أيضا يف هذا الباب قوله تعاىل يف مطلع سورة الفرقان 
 .خُيلقون وال ميلكون ألنفسهم ضرا وال نفعا وال ميلكون موتا وال حياة وال نشورا

 :يف تفسري هذه اآلية قال الشنقيطي رمحه اهلل
جل وعال يف هذه اآلية الكرمية أن اآلهلة اليت يعبدها املشركون من دونه متصفة بستة أشياء ، كل واحد منها  رَ كَ ذَ 

برهان قاطع أن عبادهتا مع اهلل ال وجه هلا حبال ، بل هي ظلم ُمـتناٍه وجهٌل عظيم ، وشرٌك خيلد به صاحبه يف نار 
 من دون اهلل: ... واألمور الستة اليت هي من صفات املعبوداتجهنم 

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

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

 أهنا ال متلك ألنفسها  ضرا وال نفعا. والثالث

 املوت.، أي: بعثا بعد موتا وال حياة وال نشورا  أهنا  ال متِلك الرابع والخامس والسادس
 1من كتاب اهلل تعاىل. يف مواضع ُأَخرَ  نةً ـوهذه األمور الستة املذكورة يف هذه اآلية الكرمية جاءت مبيَّ 

 .بطالن عبادهتم مع اهلل ومن مثَّ تقريرفيها ذكر صفات املخلوقني وبيان عجزهم ،  مث ساق آيات كثرية

 :قال ابن القيم رمحه اهللو 
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دى وال ضـــالل ، وال نــــصر وال خـــذالن ، وال وال ضـــر ، وال عطـــاء وال منـــع ، وال ُهـــاملخلـــوق لـــيس عنـــده للعبـــد نفـــع »
مــا يفـتح اهلل للنــاس مــن خفـ  وال رفــع ، وال عـز وال ذل ، بــل اهلل وحـده هــو الـذي ميلــك لـه ذلــك كلـه ، قــال تعـاىل 

وإن ميسسك اهلل بضر فال  ىل وقال تعا،  1﴾رمحة فال ممسك هلا وما مُيِسك فال ُمرِسل له من بعده وهو العزيز احلكيم
كاشـف لـه إال هـو وإن يـردك خبـري فـال راد لفضـله يصـيب بـه مـن يشـاء مـن عبـاده وهـو الغفـور الـرحيم

، وقـال تعــاىل  2
إن ينصــركم اهلل فــال غالــب لكــم وإن خيــذلكم فمــن ذا الــذي ينصــركم مــن بعــده

، وقــال تعــاىل عــن صــاحب يـــٰس  3
 يُـــرِد ِن الرمحــٰن بضـر ال تغـن عـين شـفاعتهم شـيئا وال ينقـذونءأختذ من دونه آهلة إن

يـا أيهـا النـاس اذكـروا ، وقـال  4
نعمة اهلل عليكم هل من خالق غري اهلل يرزقكم من السماء واألرض ال إلـٰه إال هو فأىن تؤفكون

أّمـن ، وقال تعـاىل  5
ال يف غـرور * أّمـن هـذا الـذي يـرزقكم إن أمسـك رزقـه هذا الذي هو جند لكـم ينصـركم مـن دون الرمحــٰن إن الكـافرون إ

بـل جلـو يف عتـو ونفـور
، فجمـع سـبحانه بـني النـــــــصر والـرزق ، فـإن العبـد مضـطر إىل مـن يـدفع عنـه عـدوه وينصــره ،  6

قـــوة رزق ، فهــو الــرزاق ذو الــــــوجيلــب لــه منافعــه ويرزقــه ، فــال بــد لــه مــن ناصـــر ورازق ، واهلل وحــده هــو الــذي ينصــر وي
فعــه عنــه غــريه ، وإذا نالــه بنعمــة مل يرزقــه ر متني ، ومــن كمــال فطنــة العبــد ومعرفتــه أن يعلــم أنــه إذا مسـه اهلل بســوء مل يـالـ

 إياها سواه.

وما هم بضارين به من أحد إال بإذن اهللوقد قال تـعاىل عن السحرة 
، فهـو سبحانه وحده الذي يكفي عبده  7

 4.«8وينصره ويرزقه ويكلَـؤه
 بن قاسم رمحه اهلل حيث قال: الرمحـٰنل به يف باب عجز املخلوقني ما ذكره الشيخ عبد ثَّـ ومن طريف ما ميَُ 
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 خمسون دليال على بطالن دعاء غير اهلل

 ؟لريدَّا له مظلمته ، هل يُـجوِّزه العقل -اململوك له العاجز  -لو أن مِلكاً أتاه مظلوم فسأله وسأل عبده أيضا 
لوك ال يقدر على شيء ، فجاء حمتاج فطلب اململوك العاجز وترك أو لو أن غنيًا كرميًا ينفق من أصناف املال ، وله مم

 ؟الغين ، هل جيوِّزه العقل
 ؟وهل يرضى أحد أن يساوي مملوكه معه يف حقه

أو لو أن ملكًا قاهراً له عبيد ال يقدرون على شيء ، مث يلوذ أحد العبيد بعبد مثله عاجز ، ويدع امللك القادر ، هل 
 ؟جيوزه العقل
يا فالن ، يا فالن ، أعينوين على  :خصًا مر على مقربة ومعه دابة فوقعت يف حفرة ، فنادى أهل القبورولو أن ش

ُعه ، هل جيوزه العقل وحنو ذلك من األمثلة املعروفة يف حق العاجز اململوك  ؟دابيت، وعنده رجل حي قوي تركه ومل يد 
كان هذا ُيستقبح من خملوق يرتك خملوقًا أقدر ، فكيف   خه ، وإذاـاقل يضحك منه ويقبحه ويوبـمع القادر ، بل كل ع

 ن ترك احلي القيوم القادر الذي بيده ملكوت كل شيء ، ودعا يف كشف الكربات وإغاثة اللهفات من ال ميلك 
 1؟لنفسه ضراً وال نفعاً 

 :وقال أيضا رمحه اهلل مناصحا أحد من قرروا دعاء غري اهلل
ب دعاءه أعظم مما جييب إذا دعوته أنا ه فهذا إن كان حيًا حاضراً وسألته أن يدعو هذا إذا دعا اهلل أجا :فإن قلت

فَسفٌه وتيٌه أن تدعوهم وقد ذهبت حواسهم وخرجوا من الدنيا ، وارتفعت  -نبيًا كان أو غريه  -اهلل لك ، وأما امليت 
 2.ومأرواحهم إىل اجلنان ، أو ما شاء اهلل ، وفارقت أبداهنم ، وتدَع احلي القي

 :بطني رمحه اهللوقال الشيخ عبد اهلل أبا
ومن العجيب أنه لو جاء إنسان إىل ميت على وجه األرض شهيدًا أو غريه يطلب منه أن يدعو له فضاًل أن يطلب 

هذا جمنون ، فإذا صار رميماً يف بطن األرض زين هلم الشيطان ودعاة  :منه أن ينصره على عدوه أو يكسوه لقال الناس
 .من اإلنس اإلستغاثة به وطلب احلاجات منهالضالل 

والعـامي الســليم الفطـرة يعلــم بطـالن هــذا بفطرتـه ، كمــا ُحكــي لنـا أن رجــالً مـن أهــل مكـة يُنســب إىل علـم قــال لرجــل 
 .رزقونـأنتم ما لألولياء عندكم قد ر ، واهلل يقول يف الشهداء إهنم أحياء عند رهبم يُ  :عامي من أهل جند
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فــإن كــان يعــين بــالفتح فأنــا  ؟-يعــين بالضــم  -ُيرزَقــون  :أو قــال -يعــين بفــتح اليــاء  -هــل قــال َيرزقُــون  :قـال لــه العــامي
 .أطلب منهم ، فإن كان يعين بالضم فأنا أطلب من الذي يرزقهم

 1.كم كثرية ، وسكتِحجاجُ  :يكِّ مَ ـفقال ال

ومن أدلة بطالن دعاء غير اهلل أن تلك المعبودات التي تدعى من دون اهلل عاجزة من جهة  :عشر التاسعالوجه 
شيء ولو كان حقرياً ، فكيف يصح طلب  وبيان ذلك أن املعبودات اليت تُعبد من دون اهلل ال تستقل  لكِ لك ، م  ـال

، والقطمري هو الغشاء الرقيق الذي حييط  من قطمري ما يملكونوالذين تدعون من دونه قال تعاىل  ؟األشياء منها
، وقال  وهلل ملك السماوات واألرض، كما قال تعاىل  أما اهلل تعالى فيملك الكون ملكا مطلقابنواة التمر ، 

 .تبارك الذي بيده امللكتعاىل 
ن دون اهلل ال ميلكــون قـل ادعـوا الــذين زعمـتم مـومـن األدلـة علـى نفــي امللـك عمـا ســوى اهلل قولـه تعـاىل يف سـورة ســبأ 
اســــتقالال وال  ئا، أي ال ميلــــك أحــــد مــــع اهلل شــــي مثقــــال ذرة يف الســــماوات وال يف األرض ومــــا لــــه فيهمــــا مــــن شــــرك

متلكـوه فقـط مـن مـا ن فملكهـم قاصـر ومؤقـت وحمـدود ، أي حمـدود علـى و ، بل كل شيء هلل تعاىل ، أما املخلوقـمشاركةً 
وحنــوه ، ومؤقـت لكــون مـا ميلكــه اإلنسـان ينتقــل بعـد وفاتـه للورثــة ، مث ال ينسـب لــه شـيء بعــد ذلـك البتــة ،  ودابـةبيـت 

وقاصـر ألنــه ال جيــوز لــه أن يتصــرف فيــه إال حبــدود مــا ورد يف الشـرع ، فلــو أراد اإلنســان أن حيــرق بيتــه مــثال لكــان هــذا 
رامـا عليـه ، أمـا اهلل فيتصـرف يف ملكـه كمـا يشـاء ، وال حراما عليه، ولو أراد أن يضرب عبده بدون سبب لكان هـذا ح

ســأل عمــا يفعــل وهـــم ال يُ يكــون هــذا نقصــا يف حقــه ، مــن إحــداث زالزل وفيضــانات ، وإغنـــاء فقــري وإفقــار غــين ، 
 ، وهلل احلكمة البالغة.، وكل هذا حلكمة يعلمها اهلل عز وجل  سألونيُ 

 .وات واألرض ، سبحانه وتعاىلفاهلل له األوىل واآلخرة ، وله مرياث السما

ومن أعظم األدلة على بطالن دعاء غير اهلل أن تلك المعبودات التي تدعى من دون اهلل عاجزة  :العشرونالوجه 
، أما إىل الوجود ه فإن اهلل تعاىل خالق كل شيء ، وهو الذي أوجد خلقه وأبرزهم من العدم  من جهة الخلق

ألن شيئا ولو حقريًا ، فدعاؤهم والتعلق هبم باطل إذن ،  تخلقاملعبودات اليت تعبد من دون اهلل فال تستطيع أن 
املخلوق حمتاج إىل خالقه ، ومن كان حمتاجا فال يستحق أن يُعبد ، بل عليه هو أن يعبد اهلل ويسأله حاجته على 

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

 . 114 – 118، ص « تأسيس التقديس يف كشف تلبيس داود بن جرجيس» 1



 خمسون دليال على بطالن دعاء غير اهلل

قون شيئا والذين يدعون من دون اهلل ال يخل  اهلل ال ُتصوها إن اهلل لغفور رحيم * واهلل يعلم ما تسرون وما تعلنون * 
* أموات غري أحياء وما يشعرون أيان يبعثون خلقونوهم ي  

1. 
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون اهلل وضرب اهلل تعاىل مثال يف آخر سورة احلج فقال 

 .ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذوه منه ضعف الطالب واملطلوب لن يخلقوا ذبابا
على بطالن دعاء  -دليل عدم القدرة على اخللق  أي -وقد احتج إلياس عليه السالم على قومه هبذا الدليل العقلي 

هو  «بعل»، و  أتدعون بعال وتذرون أحسن اخلالقني * اهلل ربكم ورب آبائـكم األولنيغري اهلل ، قال تعاىل عنه 
 2.كانوا يعبدونهاسم صنم ٍ 

 .وهذا الدليل ظاهر حبمد اهلل

ومن أعظم األدلة على بطالن دعاء غير اهلل أن تلك المعبودات التي تدعى من دون  :الحادي والعشرونالوجه 
، فإن مجيع ما يعبد من دون اهلل ال يدبر شيئا يف السماوات أو األرض ، بل املدبر واملؤثر اهلل عاجزة من جهة التدبير 

أن يكون له  قد نفى اهلل عن نبيه ، و  هلل األمر من قبل ومن بعدهو اهلل وحده ال شريك له ، كما قال تعاىل 
 !؟ ، فكيف  ن دون النيب  ليس لك من األمر شيءمن تدبري األمر شيء ، فقال 

قنت على بع  األحياء من العرب ودعا  أن النيب  قل إن األمر كله هللوقد ثبت يف سبب نـزول قوله تعاىل 
عليهم باللعنة ، فأرشده اهلل إىل أن األمر كله بيد اهلل سبحانه ، فقد يستجيب اهلل دعاءه فيلعنهم ، وقد يتوب عليهم، 

إذا رفع رأسه من الركوع يف الركعة اآلخرة من الفجر  ففي صحيح البخاري عن سامل عن أبيه أنه مسع رسول اهلل 
 .3فإهنم ظاملونإىل قوله  ليس لك من األمر شيءلهم العن فالنا وفالنا وفالنا ، فأنـزل اهلل ال :يقول

 4.شام ، وسهيل بن عمرو ، وصفوان بن أمية ، فتاب اهلل عليهم كلهمـويف رواية ألمحد أنه كان يلعن احلارث بن ه
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 1.وهداهم اهلل لإلسالم :ولفظ ابن جرير
ليس لك من اعرتَض جبملٍة دلت على أن احلكم يف الدنيا واآلخرة له وحده ال شريك له ، فقال تعاىل  :قال ابن كثري
 .انتهى .بل األمر كله إلـي :، أي األمر شيء

 :، قال ابن كثري رمحه اهلل وهلل ما يف السماوات وما يف األرضمث قال اهلل بعدها 
هو املتصرف فال معقب  :، أي يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء، اجلميع ملك له ، وأهلها عبيد بني يديه  :أي

 .انتهى .حلكمه ، وال يسأل عما يفعل وهم يسألون
وقال الشيخ صنع اهلل بن صنع اهلل احلنفي يف رده على من يدَّعون أن لألولياء تصرفات يف حياهتم وبعد مماهتم ، 

ات ، فيأتون قبورهم وينادوهنم يف قضاء احلاجات ، قال رمحه ويستغاث هبم يف الشدائد والبليات ، وهبم تكشف املهم
 :اهلل

، أال له اخللق واألمر  ،أءله مع اهللفريده قوله تعاىل  (إن لألولياء تصرفات يف حياهتم وبعد مماهتم) :فأما قولهم
له ملك السماوات واألرض  وحنوه من اآليات الداالت على أنه املنفرد باخللق والتدبـري والتصرف والتقدير ، وال ،

 .فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقاشيء لغريه يف شيء بوجه من الوجوه ، 
نه ما ميلكون من والذين تدعون من دو يف آيات كثرية من كتابه ، كقوله تعاىل  بملكهوقد متدح الرب بانفراده 

 .قطمري
وأما قول من قال بأن لألولياء التصرف بعد املمات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف يف احلياة ، قال جل ذكره 

إنك ميت وإهنم ميتون  وقوله اهلل يتوىف األنفس حني موهتا واليت مل متت يف منامها فيمسك اليت قضى عليها
بن آدم إذا مات ا :وقال يف احلديث، سمى إن يف ذلك آليات لقوم يتفكروناملوت ويرسل األخرى إىل أجل م
 .. احلديثانقطع عمله إال من ثالث ..

ومجيع ذلك وما هو حنوه دال على انقطاع احلس واحلركة من امليت ، وأن أرواحهم ممسكة ، وأن أعماهلم منقطعة عن 
زيادة ونقصان ، فدل على أنه ليس للميت تصرف يف ذاته فضال عن غريه حبركة ، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف 
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قل متصرفة!  قةٌ يقولون إن األرواح مطلَ  الملحدونء فإنه سبحانه خيرب أن األرواح عنده ، وهؤال ؟يتصرف يف غريه
 .أءنتم أعلم أم اهلل

أعظم املغالطة ، ألن الكرامات شيء من اهلل تعاىل يكرم به من أن هذه التصرفات من الكرامات فهو  وأما اعتقادهم
نة عمران وأسيد بن حضري أولياءه وأهل طاعته ، ال قصد هلم فيه وال ُتدي وال قدرة وال علم ، كما يف قصة مرمي اب

 .وأبـي مسلم اخلوالين
أمن جييب املضطر إذا دعاه )فيستغاث هبم يف الشدائد( ه فهذا أقبح مما قبله وأبدع ، ملصادرة قوله  وأما قولهم

، فإنه جل ذكره  قل من ينجيكم من ظلمات الرب والبحر  ،مع اهلل ءإلـٰهويكشف السوء وجيعلكم خلفاء األرض 
قرر أنه الكاشف للضر ال غريه ، وأنه املنفرد بإجابة املضطر ، وأنه املستغاث به لذلك كله ، وأنه القادر على دفع 

 .الضر ، القادر على إيصال اخلري ، فهو املتفرد بذلك ، فإذا تعني هو جل ذكره خرج غريه من ملك ونبـي وويل
يا آل  :رة العادية من األمور احلسية يف قتال أو إدراك عدو أو سبع وحنوه ، كقوهلمجوز يف األسباب الظاهـواالستغاثة ت

 .زيد ، يا للمسلمني ، حبسب األفعال الظاهرة بالفعل
وأما االستغاثة بالقوة والتأثري ، أو يف األمور املعنوية من الشدائد كاملرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق 

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

 .جهل خطر ، فهو على شفا جرف من السعيركربة أو قضاء حاجة تأثيرا ؛ فقد وقع في وادي 
وأما كوهنم مستدلني على أن ذلك منهم كرامات ه فحاشا هلل أن تكون أولياء اهلل تعاىل هبذه املثابة ، فهذا ظن أهل 

أءختذ من   ،ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل زلفى  ،ويقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهلل الرمحـٰناألوثان كما أخرب 
، فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع وال دفع الضر من نبـي أو ويل وغريه على وجه  بضر الرمحـٰندونه آهلة إن يردن 

 .انتهى 1.رهـإال خي اإلمداد منهم ه شرك مع اهلل تعاىل ، إذ ال قادر على الدفع غريه ، وال خريَ 
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أنكر اهلل تعاىل يف  وقد ومن وجوه بطالن دعاء المخلوقين أنها عاجزة من جهة الرزق ،  :نو والعشر  الثانيالوجه 
ويعبدون من دون اهلل ما ال ميلك هلم رزقا من السماوات واألرض شيئا كتابه على من عبد من ال يرزقه ، قال تعاىل 

وال يستطيعون
ه وحده ال شريك له ، وهو املتفرد بإنعامها يف كتابه بأن مجيع النعم واألرزاق منتعاىل صرح اهلل ، كما 1

وأسبغ عليكم وقال  وما بكم من نعمة فمن اهللعلى عباده ، فال يصح إذن أن ُتطلب من غريه ، قال تعاىل 
وهو املعطي حقيقة ، وهو  الرازق، فاهلل سبحانه هو  وإن تعدوا نعمة اهلل ال ُتصوهاوقال  نعمه ظاهرة وباطنه

الذي ساق األرزاق إىل من شاء ومنعها عمن شاء ، فالواجب طلبها منه وحده وعدم طلبها من غريه ، وهلذا قال 
 السماوات واألرضيف يسأله من. 

ؤيد من مل يغِن أحدا ممن جاءه يطلبه مع شديد حاجتهم ، وهو النيب امل ومما ُيستدل به على فقر املخلوقني أن النيب 
 .يف املنزلة باطل من باب أوىل ربه ، الشفيق على أمته ، فطلب األشياء ممن هم دون النيب 

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

 2.لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليه تولوا وأعينهم تفي  من الدمع حزناً أال جيدوا ما ينفقون﴾
واهلل ال  :، فقال 3هُ لُ يف رهط من األشعريني نستحمِ  أتيت النيب  :قالرضي اهلل عنه وعن أيب موسى األشعري 

،  4رِّ الذَّرىـــــي بإبـل ، فأمر لنا بثالث ذوٍد غُ ِـ فلبثنا ما شاء اهلل ، مث أُت :ملكم عليه ، قالـعندي ما أحم ، وما كُ ـلُ مِ ـأح  
نستحمله فحلف أن ال حيملنا مث  ال يبارك اهلل لنا ، أتينا رسول اهلل  :-أو قال بعضنا لبع   –فلما انطلقنا قلنا 

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

، فنكَّر الرزق أوال ، مث عرَّفه  6
ثانيا ، فدلت األوىل على نفي أن يكون شيء من تلك املعبودات ميلك شيئا من الرزق ولو حقريا ، ألن النكرة يف 

                                              
 .«ضواء البيانأ»ه اهلل يف تفسري هذه اآلية يف كتابه ، وانظر ما قاله الشنقيطي رمح 73سورة النحل:  1
 . 42انظر تفسري ابن جرير لسورة التوبة ، اآلية  2
 «على صحيح مسلم شرح النووي»ما حيملنا من اإلبل وحيمل أثقالنا. أن يوفر لنا أي نطلب منه  3
ود هي اإلبل ، والُغرة هي البياض ، والذَّرى مجع ُذروة وهي أعلى 4  الشيء ، فقوله: )ثالُث ذوٍد ُغــــرِّ الذَّرى( أي ثالثة إبل بي  األسنمة ، فإن ذروة الذَّ

 البعري سنامه. انظر شرح احلديث يف شرح النووي للحديث على صحيح مسلم.
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العموم ، وعرف الرزق يف الثانية ، أي ابتغوا عند اهلل الرزق كله ، فاهلل هو الرازق وحده دون ما  سياق النفي تفيد
 سواه.

 :قال ابن القيم رمحه اهلل
، انتفاعه بكد منفعتك بالقصـد األول ، بل إمنا يقصد انتفاعه بك ، والرب تعاىل إمنا يريد نفعك ال املخلوق ال يقصِ »

كون فيه مضرة عليك ولو تف إرادة املخلوق نفعك ه فإنه قد خالصة من املضرة ، خبالوذلك منفعة حمضة لك 
 .ِمــنَّــِتــهِ بتحم ِل 

ق أن ترجو المخلوق أو تعامله دون اهلل ، أو تطلب منه نفعا أو دفعا أو ت علِّ فتدبـر هذا ، فإن مالحظته متنعك 
وهذا حال اخللق كلهم بعضهم مع بع  ، وهو حال الولد مع ، فإنه إمنا يريد انتفاعه بك ال حم  نفعك ،  قلبك به

ه ، واململوك مع سيده ، والشريك مع شريكه ، فالسعيد من عاملهم هلل تعاىل ال هلم ، توالده ، والزوج مع زوج
، وأحبهم  فهم مع اهلل ، ورجا اهلل باإلحسان إليهم ومل يرُجــــُهم مع اهللخَ ـوأحسن إليهم هلل ، وخاف اهلل فيهم ومل ي

شكوراإمنا نطعمكم لوجه اهلل ال نريد منكم جزاءا وال حلب اهلل ومل حيبهم مع اهلل ، كما قال أولياء اهلل 
1.»2 

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

 4الصمد 3يتقِ مُ ـالغين الرزاق الوهاب املنعم الباسط اجلواد احملسن الكرمي املعطي النافع الوقد وصف اهلل نفسه بأنه 
فمن توجه ملخلوق مثله مل  –أي الذي يـقوم به أمر السماوات واألرض  –املنان املرجو املرغوب القادر املدبر القيوم 

احلسىن والصفات العلى ه فهذا قد باع يتصف بواحدة من هذه الصفات وطلب منه حاجاته وترك من له األمساء 
 .نفسه وعبد هواه
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 خالصة

وبناء على ما تقدم من وجوه عجز املخلوقني اخلمسة ، العجز يف العلم والقدرة والتدبري واخللق وامللك والرزق ، فإن 
 :توجه الداعي لغري اهلل مستلزم لسوء الظن باهلل العظيم ، قال ابن القيم رمحه اهلل

أئفكا عليه السالم خلصمائه من املشركني  –إمام احلنفاء  -سوء الظن باهلل ، وهلذا قال إبـراهيم الشرك مبين على 
آهلة دون اهلل تريدون * فما ظنكم بـرب العاملني

ان املعىن: )ما ظنكم به أن يعاملكم وجيازيكم به وقد ، وإن ك 1
 .ت هذا التهديد: )ما ظننتم بـربكم من السوء حن عبدمت معه غريه؟(عبدمت معه غريه وجعلتم له ندا؟( ، فأنت جتد ُت

فإن املشرك إما أن يظن أن اهلل سبحانه يـحتاج إىل من يدبـر أمر العامل مـــعه من وزيٍر أو ظهرٍي أو عوٍن ، وهذا أعظم 
 ص ملن هو غين عن كل ما سواه بذاته وكل ما سواه فقري إليه بذاته.يالتنق

 م قدرته بقدرة الشريك.أنه سبحانه إمنا تتِ  ظنوإما أن يَ 
ــــع ِلَمُه الواسطة.  وإما أن يظن بأنه ال يَعلم حن يُـ

 ه الواسطة يرحم.أو ال يرحم حن جتعلُ 
 2أو ال يكفي وحده.
العبد حن يشفع عنده الواسطة كما يشفع املخلوق عند املخلوق ، فيحتاج أن يقبل شفاعته بأو ال يفعل ما يريد 

 ته إىل الشافع وانتفاعه به وتكث ره به من القلة وتعز زه به من الذلة.حلاج
وهذا أصل حاجات إليه ، كما هو حال ملوك الدنيا ، ـأو ال جييب دعاء عباده حن يسألوا الواسطة أن َترفع تلك ال

 .ِشرِك الخلق
 .3ذلكإليه فع الوسائط تر  أو يظن أنه ال يسمع دعاءهم لبعده عنهم حن

يظـن أن للمخلوق عليه حقا ، فهو يُقسم عليه حبق ذلك املخلوق عليه ، ويتوسل إليه بذلك املخـلوق كما يَتوسل أو 
 عليهم وال ميكنهم خمالفته. الناس إىل األكابـر وامللوك  ن يَعِـز  
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التوكل عليه واإلنابة وكل هذا تنقص للربوبية وهضم حلقها ، ولو مل يكن فيه إال نقص حمبة اهلل تعاىل وخوفه ورجائه و 
سمة ذلك بينه سبحانه وبني من أشرك به ، فينُقص ويضُعف أو يضمحل ذلك التعظيم إليه من قلب املشرك بسبب قِ 

 .1(لكفى يف شناعته)ده من دونه ه بعضه إىل من عبَ واحملبة واخلوف والرجاء بسبب صرف أكثره أو 
سبحانه  محدهضرورًة ، شاء املشرك أم أىب ، وهلذا اقتضى  فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه ، والتنقص الزم له

فال جتد مشركا قط إال وهو  وكمال ربوبيته أال يغفره ، وأن خيلِّـد صاحبه يف العذاب األليم ، وجيعُله أشقى البـرية ،
 2بذلك. يعظمهمتنقص هلل سبحانه وإن زعم أنه 

ومن وجوه بطالن دعاء غير اهلل أن تلك المعبودات التي تعبد من دون اهلل أو مع اهلل  :والعشرون الثالثالوجه 
ال تدوم لعابديها ، بل ستفنى وتـندثر في األرض ، وهذا من وجوه عجزها ، فدل هذا على بطالن عبادتها ، إذ 

ن األشجار واألحجار اليت كان وأي ؟! فأين قبور الصاحلني اليت كانت تعبد يف اجلاهليةلو كانت عبادتها حقا لدامت
هي إما زالت وإما ستزول كما زال غريها بأمر اهلل الكوين القدري ،  ؟الناس يسألوهنا الربكة قبل قرن واحد من الزمان

كل من عليها فان * ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرامقال تعاىل 
3. 

معرض دعوته لقومه عباد الكواكب ليبـني هلم أن عبادة غري وقد أشار إبراهيم عليه السالم إىل هذا الدليل العقلي يف 
فلما جن عليه الليل رآى كوكبا قال هذا ربـي فلما أفل قال ال أحب اآلفلني * فلما رآى اهلل باطلة ، قال تعاىل عنه 

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

حنيفاً وما أنا من املشركني
4. 

هلم ففي هذه اآليات نبه إبراهيم عليه السالم قومه إىل فناء معبوداهتم اليت يعبدوهنا من دون اهلل وعدم دميومتها ليربهن 
 .بذلك على بطالن عبادهتا

،  ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرامأما اهلل تعاىل فإنه حي قيوم ، دائم باق ، ال يزول وال يفىن ، كما قال تعاىل 
 .فهو املستحق وحده للدعاء والعبادة دون ما سواه
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والعشرون: ومن وجوه بطالن دعاء الموتى أن الكتاب والسنة ينصان على أن الميت ليس له الرابع الوجه 
اتصال بالدنيا البتة ، بل هو غافل عنها ، سواء كانت روحه في عليين أو كانت في سجين ، فكيف يقدر م ن  

اهلل من ال  ومن أضل ممن يدعو من دونقال تعاىل  !؟هذه حاله أن يجيب الطلبات ويقضي الحاجاتكانت 
 .يستجيب له إىل يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون

حياة املؤمن يف قربه ال ن إإذ  !كلم نفسهوإنما ي  ،  أحداال يدعو  -يف احلقيقة  -على هذا فالداعي للميت بناء و 
من جنس حياة تقتضي ما تقتضيه احلياة الدنيوية من إدراك باحلواس اخلمسة ، بل هو يف حياة برزخية غيبية ليست 

 كما دلت عليه اآلية الكرمية.  اإلنسان يف الدنيا ، وهو بكل حال غافل عما يدور يف الدنيا

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

من أن األحياء في مرتبة أعلى والفطرة السليمة وهذا مخالف لما دل عليه الشرع والعقل  ،شرعوا في دعائهم 
وما يستوي األعمى والبصري * وال الظلمات وال النور * وال الظل وال ، قال تعاىل يف سورة فاطر  من مرتبة األموات

إن اهلل يسمع من يشاء وما أنت بسمع من يف القبورما يستوي األحياء وال األموات * و احلرور * 
واعجبا من ، ف 1

 !أحياء يستغيثون بأموات

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

بن مرمي ءأنت قلت للناس اختذوين وإذ قال اهلل يا عيسى اسيتربأ من النصارى الذين كانوا يعبدونه كما قال تعاىل 
ما قلت هلم إال ما  إىل قوله  ... ما يكون يل أن أقول ما ليس يل حبق سبحانكوأمي إلـٰهني من دون اهلل قال 

أمرتـين به أن اعبدوا اهلل ربـي وربكم
2. 
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أي ُخـصماء وأعداء ، بل مجيع املعبودات اليت تعبد من دون اهلل ستــتربأ من عابديها ويلعنوهنم ويكونون عليهم ضدا ، 
واختذوا من دون اهلل آهلة ليكونوا هلم عزا * كال سيكفرون قال تعاىل خبالف ما كانوا يرجون منهم ويؤمِّـــلون ، 

ويكونون عليهم ضدابعبادهتم 
1. 

ومن أضل ممن يدعو من دون اهلل من ال يستجيب له إىل يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون * وإذا  وقال تعاىل
وكانوا بعبادهتم كافرينكانوا لهم أعداء   حشر الناس

2. 
 .قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري اآلية: أي سيخونوهنم أحوج ما يكونون إليهم. اهـ

يكفر إمنا اختذمت من دون اهلل أوثانًا مودة بينكم يف احلياة الدنيا مث يوم القيامة عن إبراهيم عليه السالم وقال تعاىل 
ومأواكم النار ومالكم من ناصرين ابعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضً 

3. 
رمحه اهلل يف تفسري اآلية: أي يتربأ ُكـلٌّ من العابدين واملعبودين من اآلخر ، وإذا  الشيخ عبد الرمحـٰن بن سعديقال 

ُحـِشر الناس كانوا هلم أعداء وكانوا بعبادهتم كافرين ، فكيف تتعلقون بِـَمن يُـعَلم أنه سيتربأ من عابديه ويلعُنهم ، وأن 
 .اهلل ، وال يدفع عنهم عقابه. اهـرهم من عذاب النار ، وليس أحد ينصُ  –العابدين واملعبودين  –مأوى اجلميع 

 .4وقال تعاىل ﴿إذ تربأ الذين اتَـّبعوا من الذين اتـ ِبعوا ورأوا العذاب وتقطعت هبم األسباب﴾
رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية: وحينئذ يتمىن التابعون أن ُيرد وا إىل الدنيا فيتربؤوا من  الشيخ عبد الرمحـٰن بن سعديقال 
تبوعهم ، بأن يرتكوا الشرك باهلل ويُقبلوا على إخالص العمل هلل ، وهيهات ، فات األمر ، وليس الوقت وقت إمهال م

وإنظار ، ومع هذا فهم َكَذبٌة ، فلو ُرد وا لعادوا ملا هنوا عنه ، وإمنا هو قوٌل يقولونه وأماينَّ يتمنوهنا حنقا وغيظا على 
ا تربؤوا منهم ،  والذنب ذنبهم ، فرأ ُس املتبوعني على الشر إبليس ، ومع هذا يقول ألتباعه ملا ُقِضي األمر املتبوعني لـمَّ

  َلف ُتُكم  َوَما َكاَن يل َعلَي ُكم  ِمن  ُسل طَاٍن ِإال َأن ُتُكم  فََأخ  َقِّ َوَوَعد  َتَجب ُتم  يل َفال ِإنَّ اللََّه َوَعدَُكم  َوع َد احل  َدَعو ُتُكم  فَاس 
 .. اهـوين َوُلوُموا أَنـ ُفَسُكمتـَُلومُ 
احلق أن تلك ه فغالب الذين يدعون أصحاب القبور أو غريها أهنا تقرهبم وتشفع هلم عند اهلل حجة أن حني  ففي

قال تعاىل ويكون تقرهبم هلا وباال عليهم ، ،  م، بل ستتربأ منهيوم القيامة عند اهلل  موتشفع هل ماملعبودات لن تقرهب
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 وكانوا بعبادتهم كافرينويوم تقوم الساعة يبلس اجملرمون * ومل يكن هلم من شركائهم شفعاء
، قال ابن كثري رمحه  1

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

2. 
ويوم حيشرهم وما يعبدون من دون اهلل فيقول ءأنتم أضلتم عبادي هؤالء أم هم ضلوا السبيل * قالوا وقال تعاىل 

أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حن نسوا الذكر وكانوا قوما بورا *  سبحانك ما كان ينبغي لنا
فقد كذبوكم  ا تقولون فما تستطيعون صرفا وال نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبريا

قال ابن كثري رمحه اهلل يف ، 3
 تفسري هذه اآلية: 

فقد كذبوكم  ا تقولون فيما زعمتم أهنم لكم أولياء وأهنم يُقرِّبونكم اهلل  ، أي فقد كذَّبكم الذين عبدمت من دون
أي ال يقِدرون على صرف العذاب عنهم وال االنتصار  فما تستطيعون صرفا وال نصراإىل اهلل زلفى ... وقوله 

 .باختصارألنفِسهم. اهـ 
 هذه اآلية:فسري الشنقيطي رمحه اهلل يف تالشيخ حممد األمني قال و 
 عبــدون مــن دونــه ، أي جيمعهــم مجيًعــاذكـر جــل وعــال يف هــذه اآليــة الكرميــة أنـه حيشــر الكفــار يــوم القيامــة ومــا كـانوا ي»

 ؟أنتم أضللتم عبادي هؤالء ، فزينتم هلم أن يعبدوكم من دوين ، أم هم ضلوا السبيلء :فيقول للمعبودين
 .نوه هلمـــزيِّ ـــمن تلقاء أنفسهم من غري أن تأمروهم بذلك وال أن تُ  أي كفروا وأشركوا بعبادهتم إياكم من دوين

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

 .ء منهم ومن عبادهتمآر وا ذلك من تلقاء أنفسهم من غري أمرنا ، وحنن بُ ـدعوناهم إىل ذلك ، بل فعلهم، فنحن ما 
، أي نســوا مــا أنـــزلته علــيهم علــى  حــن نســوا الــذكر، طــال علــيهم العمــر  ، أي ولكــن متعــتهم وآبــاءهممث قــال 

 .ألسنة رسلك من الدعوة إىل عبادتك وحدك ال شريك لك
وكانوا قوًما بورًا أي هلكى :، قال ابن عباس. 
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 1.رمحه اهلل كالمهانتهى  . «أي ال خري فيهم :وقال احلسن البصري ومالك عن الزهري
ويوم يناديهم فيقول أين شركاءي الذين كنتم تزعمون * قال وقال تعاىل يف تربؤ املعبودات من عابديها يوم القيامة ﴿

 .2تربأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون﴾الذين حق عليهم القول ربنا هؤالء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا 
 قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية:

القيامة حيث يناديهم فيقـول ﴿أيـن شـركاءي الـذين كنـتم تزعمـون﴾، يقول تعاىل خمربا عما يُـَوبِّخ به الكفار املشركني يوم 
 يعين أين اآلهلة اليت كنتم  تعبدوهنا يف الدار الدنيا من األصنام واألنداد ، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟

وينــاهم  وقولـه ﴿قــال الـذين حــق علـيهم القــول﴾ يعـين الشــياطني واملــردة والـدعاة إىل الكفــر ﴿ربنـا هــؤالء الـذين أغوينــا أغ
، كمـا قـال  كما غوينا تربأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون﴾ ، فشِهدوا عليهم أهنم أغـووهم فـاتبعوهم مث تـربءوا مـن عبـادهتم

 ا * كال سيكفرون بعبادهتم ويكونون عليهم ضدا﴾. اهـ باختصار.زَّ ـــتعاىل ﴿واختذوا من دون اهلل آهلة ليكونوا هلم عِ 

 :وقال ابن القيم رمحه اهلل
ـــله منــه ، فالبــد أن  وال مخلوق وتوكلــه عليــه يوجــب لــه الضــرر مــن جهتــه هــوـاعتمــاد العبــد علــى الــ» بــد ، عكــس مــا أمَّ

ر أن يُــنصر منهـا ، ويُــذم مـن حيـث قَــّدر أن حُيمـد ، وهـذا أيضـا كمـا أنـه ثابـت بـالقرآن والسـنة خُيذل من اجلهـة الـيت قَــدَّ 
واختــذوا مــن دون اهلل آهلــة ليكونــوا هلــم عــزا * كــال ســيكفرون بعبــادهتم فهــو معلــوم باالســتقراء والتجــارب ، قــال تعــاىل 

ويكونون عليهم ضدا
علهم ينصرون * ال يستطيعون نصرهم وهم هلـم جنـد واختذوا من دون اهلل آهلة ل، وقال تعاىل  3

حمضرون
، وهـم ال يسـتطيعون نصـرهم ، بـل  6وحيـارِب عـن أصـحابه 5ندُ جُ ـغَضبون هلم وحُيارِبون كما يغضب ال، أي يَ  4
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ومـا ظلمنـاهم ولكـن ظلمـوا أنفسـهم فمـا أغنـت عـنهم آهلـتهم الـيت يـدعون مـن دون اهلل عليهم ، وقـال تعـاىل  1لٌّ ـهم كَ 
شــيء ملــا جــاء أمــر ربــك ومــا زادوهــم غــري تتبيــب مــن

فــال تــدع مــع اهلل إلـــٰها آخــر غــري ختســري ، وقــال تعــاىل  :، أي 2
فتكـون مـن املعـذبني

ال جتعـل مـع اهلل إلــٰها آخـر فتقعـد مـذموما خمـذوال، وقـال تعـاىل  3
، فـإن املشـرك يرجـو بشــرِكه  4

النصــر تــارة ، واحلمــد والثنــاء تــارة ، فأخبـــر ســبحانه أن مقصــوده يــنعكس عليــه ، وحيصــل لــه اخلــذالن والــذم ، فصــالح 
وهالكـــه وشــــقاؤه وضـــرره العاجـــل واآلجـــل يف عبــــادة ، وفالحـــه يف عبـــادة اهلل ســــبحانه واالســـتعانة بـــه وســـعادته القلـــب 

 5.«املخلوق واالستعانة به
 .ومن يشرك باهلل فكأمنا خر من السماء فتخطفه الطري أو هتوي به الريح يف مكان سحيقالقائل وصدق اهلل لت: ق

ومن أدلة بطالن دعاء غير اهلل ما قصه اهلل علينا في القرآن من اعتراف الكفار وهم  :والعشرون الوجه السابع
بل أين ما كنتم تدعون من دون اهلل قالوا ضلوا عنا ، قال تعاىل عنهم  في النار بأن دعاءهم لغير اهلل ليس بشيء

 .كذلك يضل اهلل الكافرينلم نكن ندع من قبل شيئا 

، ة السمع والعلم ــباهلل عز وجل في صف 6ممضاهاتهيلزم منه أنه دعاء أصحاب القبور  :نو والعشر  الثامنالوجه 
كثرية ، يدعون بلغات خمتلفة ، ويطلبون أغراضًا متعددة ، من أماكن متفرقة وذلك أن املوتى جيتمع لدعائهم مجاعات  

ومتباعدة ، ويف أزمان شن ، ولوال أن الداعني هلم يعتقدون فيهم أهنم يسمعون القريب والبعيد وأهنم يعلمون حاجات 
م ، وهذا كفر ، قال نُعيم بن مجيع الناس ملا دعوهم أصاًل ، ويف هذا تشبـيه هلم باهلل عز وجل يف صفة السمع والعل

ه اهلل خبلقه فقد كفر ، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، من شبّ  :رمحـهما اهلل -شيخ البخاري  - 7محاد اخلزاعي
 1.وليس ما وصف اهلل به نفسه وال رسوله تشبيها

                                              
يف « الَكـــل  »بون. انظر معىن الَكـل  هو من كان ِعبأً على غريه ، واملعىن أهنم يف اآلخرة سيكونون نقمة عليهم وبالء إذ مل ينصروهنم كما كانوا يظنون وحيسِ  1
 «.املعجم الوسيط»
 . 131سورة هود:  2
 . 213سورة الشعراء:  3
 . 22سورة اإلسراء:  4
 ، باختصار يسري. 64 - 63، ص « إغاثة اللهفان» 5
 .«الوسيط املعجم»انظر أي شاهبه وفعل مثل فعله.  6
ود والرتمذي هو اإلمام العالمة احلافظ الفَرضي صاحب التصانيف ، حّدث عن مجاعة منهم عبد اهلل بن املبارك ، وروى عنه مجاعة منهم البخاري وأبو دا 7

 وابن ماجه ، قال الذهيب: كان من كبار أوعية العلم.
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 : 2وذكر الاللكائي عن عبد الرمحـٰن بن أيب حامت قال: قال إسحاق بن راهويه
ظيم ، ألنه وصٌف لصفاته ، إمنا هو ــــــوَصَف اهلل فشبَّه صفاته بصفات أحد من خلق اهلل فهو كافر باهلل العن مَ 

  .3استسالم ألمر اهلل ولِما سن الرسول 
 .، ألن اهلل ليس كمثله شيء كما أخرب يف كتابهوالعلم بكمال صفات السمع تعاىل جب إفراد اهلل اوالو 

                                                                                                                                                    

 (.2/6« )تذكرة احلفاظ»( و 13/545« )سري أعالم النبالء»انظر ترمجته يف 
 وصححه. 44 - 43ص « العرش»( من طريق آخر ، وذكره يف كتاب 13/613« )سري أعالم النبالء»، وخرجه يف  464رقم « العلو»رواه الذهيب يف  1
 (.11/358« )السري». انظر ترمجته يف  38هو إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظلي أبو حممد بن راهويه املروزي ، ثقة حافظ جمتهد ، مات سنة  2
 (.437، رقم )« شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 3
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والعشرون: أن المخلوقات ال تستوي مع بعضها البعض ، فكيف يصح مساواتها  التاسعالوجه 
 !؟، ويـ ــلجأ هلا كما يـ ــلجأ إىل اهللطلب من اهلل طلب منها كما ي  ، في   بخالقها وهو اهلل عز وجل

مملوكا ال يقدر على ضرب اهلل مثال عبدا وقد ضرب اهلل هذا الربهان العقلي يف سورة النحل فقال تعاىل 
شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون احلمد هلل بل أكثرهم ال يعلمون * 

لٌّ على مواله أينما يوجهه ال يأت خبري هل ـوضرب اهلل مثال رجلني أحدمها أبكم ال يقدر على شيء وهو ك  
 .يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم
العبد اململوك الذي ال يقدر على شيء ، والسيد احلر  ففي هاتني اآليتني ضرب اهلل مثلني ، املثل األول مثل  

 .هلل سبحانه مها عبد  اجلواب ال قطعا ، مع أن كال ؟الغين الذي ينفق ماله سرا وجهرا ، هل يستوون
أي ليس عنده مال قليل وال كثري ، بل واملثال الثاين رجل أبكم ال يسمع وال ينطق ، وال يقدر على شيء ، 

لٌّ على مواله ، أي عاجز عن خدمة نفسه لدرجة أن مواله هو الذي خيدمه ، هل يستوي هذا ومن ـهو ك  
 .اجلواب ال قطعا ؟هو سليم احلواس يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ، فأقواله عادلة وتصرفاته مستقيمة

عضها البعض ، فكيف يصح تسويتها مع خالقها جل وعز ، بأن فإذا كانت املخلوقات ال تستوي مع ب
ي طلب منها كما يطلب من اهلل ، وي لجأ هلا كما يلجأ إىل اهلل ، كما لو أن صفاهتا متطابقة مع صفات اهلل ، 

 تعاىل اهلل عن ذلك علوا عظيما. وقدرهتا كقدرة اهلل؟
عبد من ما يـ عبد من دونه ، فمثَّل اهلل املعبودات اليت ت   ن املثل الثاين هو مثل  اهلل ومثل  إوقال بعض املفسرين 

بالعبد األبكم الذي ال يقدر على شيء ، وضرب مثال لنفسه بالسيد الذي  -من األصنام واملوتى  - هدون
يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ، وكال القولني صحيح ويدل على املقصود ، وهو بـيان الفرق ـبني اهلل 

 .لون من ألوان العبادة ألي   –ا كان أي   -، وإظهار عدم استحقاق املخلوق  وبني خلقه
، ففي هذا توبـيخ للمشركني ملا عبدوا  وهلل غيب السماوات واألرضوملا فرغ اهلل من ذكر املثلني قال 

 .املخلوق الناقص العلم حباجات الناس ، وتركوا عامل غيب السماوات واألرض
االستدالل بعدم تساوي األحياء مع بعضهم البعض على عدم تساويهم مع اهلل في فالحاصل هو 

مسألة اللجوء والتعلق ، وكذا االستدالل بعدم تساوي األحياء مع األموات على عدم تساويهم مع اهلل 
 .فهفه الس  طلب الحاجات من الموتى من أبطل الباطل وأس  إن في مسألة اللجوء والتعلق ، فعلى هذا ف
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، كعبادة  الدعاء لغير اهلل يتضمنها: أن دعاء غير اهلل يستلزم صرف عبادات أخرى الثالثونوجه ال
العبد بإخالصها له تعاىل ،  اهلل  أمر اخلوف والرغبة والرهبة والرجاء واخلشوع واخلضوع ، وهذه عبادات قد 

 .وإىل ربك فارغب، وقال تعاىل  ويدعوننا رغبا ورهبا قال تعاىلوصرفها لغري اهلل شرك ، 
وأثىن على قد أمر اهلل هبا كذلك فإن الدعاء يتضمن اخلوف من اهلل والرجاء ملا عند اهلل ، وهي عبادات أيضا 

إن كنتم مؤمنني وخافون  تعاىل يف قوله أهلها كما 
يرجون رمحتهو ، وقوله تعاىل  1

2. 
  .نفسه هلل تعاىل ، وبطالن صرفه لغريه كون هذه األعمال متالزمة ومصاحبة للدعاء يدل على وجوب صرفهف

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

وال غري ذلك ، ومن أمثلة ذلك أنه ملا قدم معاذ من الشام  اوال سجود اوال نذر  ادعاء وال استغاثة وال ذحب
 ما هذا يا معاذ؟ :فقال للنبـي  سجد
 .، فوددت يف نفسي أن نفعل ذلك بك 5وبطارقتهم 4الشام ، فوجدهتم يسجدون ألساقفتهم أتيت   :فقال

: فال تفعلوا ، فإين لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغري اهلل ألمرت املرأة أن تسجد  فقال رسول اهلل 
 6.لزوجها

 7.ينكره يف كل مرة أشد اإلنكار ، وكان النيب  وقد تكرر هذا الفعل عدة مرات أمام النيب 
يسى ابن مرمي وإذ قال اهلل يا عومن إنكار األنبياء على من عبدهم ما قصه اهلل عن عيسى عليه السالم 

ءأنت قلت للناس اختذوين وأمي إلـٰهني من دون اهلل قال سبحانك ما كان يل أن أقول ما ليس حبق إن كنت 

                                              
 . 175سورة آل عمران:  1
 . 57سورة اإلسراء:  2
 الصاحل هو القائم مبا أمره اهلل به ، املنتهي عما هناه اهلل عنه. 3
 «.لسان العرب»، وهو رئيس النصارى يف الدين. انظر  -بضم اهلمزة  –األساقفة مجع أ سـق ف  4
 «.املعجم الوسيط»و« لسان العرب»ى. انظر بطارقة مجع ب طريق ، بكسر الباء ، ويقال بطريك ، وهو لقب يطلق على املقدمني عند النصار  5
( ، وقال األلباين: 5/205) «الكبري»( ، والطرباين يف 4/172( ، واحلاكم )1553)رضي اهلل عنه رواه ابن ماجه عن عبد اهلل بن أيب أوىف  6

 (.1203« )الصحيحة»حسن صحيح ، وانظر 
 .يف كتاب الصالة ، باب النهي أن يسجد ألحدعن قيس بن سعد وعن ابن بريدة عن أبـيه رضي اهلل عنهما رواه الدارمي انظر ما  7

 (.7/54« )اإلرواء»( وغريه عن أيب هريرة رضي اهلل عنه ، وحسنه األلباين كما يف 1151وكذا ما رواه الرتمذي )



 خمسون دليال على بطالن دعاء غير اهلل

قلته فقد علمته تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك إنك أنت عالم الغيوب * ما قلت هلم إال ما أمرتـين 
  .به أن اعبدوا اهلل ربـي وربكم

  1.أمر بتحريقهم بالنار -الذين غلوا يف حبه وتعظيمه حىت عبدوه  -عنه ملا أ ِت  بالزنادقة  وهذا علي رضي اهلل
قال ابن تيمية رمحـه اهلل معلقا على فعل علي رضي اهلل عنه بالزنادقة الذين عبدوه وعلى بعض األحاديث 

 على بعض من غال فيه: الواردة يف إنكار النيب 
 ق من يريد علًوا يف األرض وفساًداوأوليائه ، وإمنا ي قر على الغلو فيه وتعظيمه بغري حفهذا شأن أنبـياء اهلل »

الضاللة الذين غرضهم العلو يف األرض والفساد والفتـنة باألنبـياء والصاحلني  2كفرعون وحنوه ، ومشائخ
 3.«واختاذهم أرباباً واإلشراك هبم

قال أبو رافع القرظي حني اجتمع عنده النصارى  :العن ابن عباس ق «دالئل النبوة»وروى البيهقي يف 
  :إىل اإلسالم واألحبار فدعاهم رسول اهلل 

 ؟كما تعبد النصارى عيسى ابن مرمي  أن نعبدك حممد ياأتريد منا 
 .وإليه تدعو( ، أو كما قال يا حممد)وذلك تريد  :فقال رجل من أهل جنران نصراين يقال له الربيس

، ما بذلك بعثين وال أمرين ، فأنـزل اهلل عز  معاذ اهلل أن أعبد غري اهلل أو آمر بعبادة غريه :فقال رسول اهلل
ما كان لبشر أن يؤتيه اهلل الكتاب واحلكمة مث يقول للناس كونوا عباداً يل من وجل يف ذلك من قوهلما 

وال يأمركم أن تتخذوا املالئكة دون اهلل ولكن كونوا ربانيني مبا كنتم تعلمون الكتاب ومبا كنتم تدرسون * 
 .4والنبيني أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون

أنت  :يف غري منزلتهم ، أرأيت رجال قال لصاحبه همبل إن عبادة املخلوقني فيها استخفاف هبم ، ألهنم أنزلو 
 مل ك!

                                              
 (.6122شرح حديث )« الباريفتح »انظر  1

( يف ترمجة علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه ، 476-42/475بريوت( ) -)الناشر: دار الفكر « تاريخ دمشق» واألثر رواه ابن عساكر يف
« األنساب»( )الناشر: مؤسسة الرسالة( ، وانظر ما قاله السمعاين يف كتاب 343-2/342« )بأصبهان احملدثنيطبقات »واألصبهاين يف 

 بة إىل )النصريي(.( )الناشر: دار الكتب العلمية( يف النس5/316)
 ، مادة: شيخ.« لسان العرب»لعل الصواب: مشايخ ، مجع شيخ. انظر  2
 (.27/51« )جمموع الفتاوى» 3
 آلية الكرمية.ابن أيب حامت يف تفسري او ( ، وأخرجه ابن جرير 5/354) 4
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فإنه يف ، الصاحلني  يعبدالذي كذلك ل من شأنه ، فــقل  ذلك الصاحب أنه يسخر منه وي  سيشعر حتما 
وقرهم الذي يقتدي هبم يف فعل اخلري ويدعو هلم ، ال الذي يدعوهم احلقيقة يتنقصهم وحيتقرهم ، وإمنا ي  

 .علوا كبرياالرب ، تعاىل اهلل عن ذلك  منـزلةهم ـوينزل

، فكيف  كان ينهى الناس عن مجرد المبالغة في مدحه وتعظيمه  الوجه الثاني والثالثون: أن الرسول 
 ؟!مع اهلل في الدعاءأو أشرك غيره بمن أشركه 

ال  :يقول مسعت النبـي  :أنه مسع عمر رضي اهلل عنه يقول على املنرب مافعن ابن عباس رضي اهلل عنه
  1.عبد اهلل ورسوله :كما أطرت النصارى ابن مرمي ، فإمنا أنا عبده ، فقولوا  تطروني

كان ينهى عما هو أقل من ذلك مما فيه نوع غلو فيه ، فإنه ملا صلى جالسا صلى خلفه   بل إن النيب 
إن كدمت آنفا لتفعلون فعل فارس والروم ، يقومون على ملوكهم  :وقال، الصحابة قياما ، فنهاهم عن ذلك 

  2.وهم قعود ، فال تفعلوا
بـالركن ،  للمـأمومني بـاجللوس إذا جلـس اإلمـام ، مـع أن يف هـذا إخـالال أمـر النـيب ففي هـذا احلـديث نـرى 

يــف مبــن توجــه مليــت ولكــن ألجــل املشــاهبة ملــا يفعلــه الكفــار لكــربائهم يف تعظــيمهم هلــم هنــى عــن ذلــك ، فك
 3؟!بالعبادة نفسها

مل يقوموا ملا  وكانوا إذا رأوه :، قال مل يكن شخص أحب إليهم من رسول اهلل  :وقال أنس رضي اهلل عنه
 4.يعلمون من كراهيته لذلك

  ؟ينهى عن الوقوف له تعظيماً له ، فكيف لو رأى من يدعوه كما يدعو رب العاملني فإذا كان النبـي 
 .أنت سيدنا :فقلنا انطلقت يف وفد بين عامر إىل رسول اهلل  :وعن عبد اهلل بن الش خ ري رضي اهلل عنه قال

 .السيد اهلل تبارك وتعاىل :فقال
 .5وأفضلنا فضال ، وأعظمنا ط وال :قلنا

                                              
 .(3445رواه البخاري ) 1
 (.125رواه مسلم ) 2
 «.الدرر السنية»( من 2/74انظر ) 3
 محه اهلل.( ، وصححه الشيخ األلباين ر 2754رواه الرتمذي ) 4
 «.عون املعبود»انظر شرح احلديث يف على األعداء ،  وعل واً  أي أعظم نا عطاءً  5
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 1.قولوا بقولكم أو بعض قولكم ، وال يستجرينكم الشيطان :فقال
حلمى التوحيد وسده لطرق الشرك بأن هنى صحابته عن  ففي هذه األحاديث وغريها نرى محاية النبـي 

، فهو سيد ولد آدم ، وخري الناس وأفضلهم ،  صه مدحهم إياه مبا فيه من اخلصال اليت هي حق يف شخ
هناهم عن ذلك ، وعدَّ هذا من استجراء الشيطان البن  ولكن ملا كان ذلك املدح قد ي فضي إىل الغلو فيه 

 .آدم
خمالفة شرعية ؛ فمن باب أوىل دعاؤه أو دعاء  غري ه ، ألن  والشاهد أنه ملا كانت املبالغة يف مدح النيب 

 .خلوق أعظم غلوا من االفراط يف مدحه ، بل هو أعظم مظاهر الغلودعاء امل

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

قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فال ميلكون كشف الضر عنكم قال تعاىل تقرب الناس إليه ، أو ي   عبدي  
وال حتويال * أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رهبم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رمحته وخيافون عذابه إن عذاب 

ربك كان حمذورا
ئكة واملسيح وحنوهم ؛ هم ، أي تلك املعبودات اليت تدعوهنا من دون اهلل من املال2

أنفسهم يرغبون إىل اهلل يف طلب ما يقرهبم إىل رهبم ، ويتقربون إليه بالعمل الصاحل ويتـنافسون ليعلموا أيهم 
كما خيافه   خافون عذابهـويوها غريهم ، ــــكما يرج  ويرجون رمحتهأقرب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة ، 

 3.العباد من املالئكة واألنبـياء وغريهم ه  ر  بأن حيذ   حقيق   افهو إذ،  ذوراإن عذاب ربك كان حمغريهم ، 
ع أمته يف عبادته ، فقد  ـــــحىت ال تق -عقيدة أنه عبد هلل  –يؤكد دائما على هذه العقيدة  وقد كان النبـي 

 .ورسوله عبدهوأشهد أن ال إلـٰه إال اهلل ، وأشهد أن حممدا  :كان يستفتح خطبه بقوله
 بعبدهسبحان الذي أسرى عبد هلل يف غري ما آية من كتاب اهلل ، كما يف قوله تعاىل  هوصفه اهلل بأنقد و 

،  يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا اهلل عبد  وأنه ملا قام ، وقوله  ما أوحى عبدهفأوحى إىل ، وقوله  ليال

                                              
( ، 211« )األدب املفرد»خاري يف ـــوالب( ، 25 – 4/24( ، وأحـمد )10076« )رىـالكب»( ، والنسائي يف 4506رواه أبو داود ) 1

 األلباين.وصححه 
 . 57 – 56سورة اإلسراء ، اآليتان  2
 ، بتصرف يسري.« زبدة التفسري من كالم العلي القدير»انظر تفسري اآلية يف  3
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كذلك ؛ فمن باب أوىل ال   إذا كان النيب فب ، ذَّ ك  العبد ال ي عبد ، كما أن الرسول ال ي  ومن املعلوم أن 
 كاألولياء والصاحلني من املقبورين وغريهم ، واهلل أعلم.،   عبد من هو دون الرسول ي  

ن من األنبـياء والصالحين هم أنفسهم محتاجون لألحياء ، يأن أولئك المدعو والثالثون:  الرابعالوجه 
إذا مات  :، كما قال عليه الصالة والسالم ، ألن الميت قد انقطع عمله بدعائهم واالستغفار لهم

  1.صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صاحل يدعو له :اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث
والصالة عليه حيا وميتا ، طلب منا أن نصلي عليه ،  -أفضل البشر وأقرهبم عند اهلل منـزلة  - فهذا حممد 

، فإنه من صلى  ثم صلوا عليإذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول  : مة ، قال ـدعاء له بالرحهي ال
فإهنا منـزلة يف اجلنة ال تـنبغي إال لعبد من عباد  سلوا اهلل لي الوسيلةعلي صالة صلى اهلل عليه هبا عشرا ، مث 

 2.حلت له الشفاعة سأل لي الوسيلةاهلل وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن 
بأن ندعو له ولكل عبد صاحل يف السماء واألرض ، كما يف دعاء التشهد يف  منا النبـي وكذلك علَّ 
…  وعلى عباد اهلل الصالحينالسالم عليك أيها النبـي ورمحة اهلل وبركاته ، السالم علينا  :التحيات
 احلديث.

 .احلديث … ى آل محمدصل على محمد وعلاللهم  :مث قوله يف التشهد األخري
عموم األحوال ، ويف صالة م أمته أن يدعوا للميت بالرمحة واملغفرة يف علَّ  ومن ذلك أيضا أن النبـي 

إذا صلى على جنازة  كان رسول اهلل   :، وبعد الدفن خصوصا ، فعن أبـي هريرة رضي اهلل عنه قالاجلنازة
رنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحيـيته منا ـرنا وكبـيـوغائبنا ، وصغيحينا وميتـنا ، وشاهدنا ـاللهم اغفر ل :يقول
 3.ضلنا بعدهاللهم ال حترمنا أجره ، وال ت   ،يه على اإلسالم ، ومن توفيته منا فتوفه على اإلميان ــفأح

استغفروا ألخيكم ،  :إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه وقال كان النبـي   :وعن عثمان رضي اهلل عنه
 4.وسلوا له التثبـيت ، فإنه اآلن يسأل
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  .طلب من املوتى شيئا من املصاحل الدينية أو الدنيويةأن ي   احلي فال يصح إذفإذا تقرر أن امليت حباجة ا

مدح من لم يسأله شيئا من  الوجه الخامس والثالثون: ومن وجوه بطالن دعاء الموتى أن النبي 
السؤال الجائز مما يقدر عليه ،  ، وفضَّله على من سأله ، بل ذم كثيرًا ممن سأله األمور الدنيوية

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

 الشيخان عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أن ناسا من األنصار سألوا رسول اهلل فقد أخرج 
ما يكون عندي من خري  ما عنده ، فقال: ، مث سألوه فأعطاهم ، مث سألوه فأعطاهم ، حىت نف د  فأعطاهم
وما أعطي ،  اهللصرب يصربه ــــيتمن يستعفف يعفه اهلل ، ومن يستغن  يغنه اهلل ، ومن ره عنكم ، و ـخفلن أدَّ 

 1.أحد عطاًء خريا وأوسع من الصرب
مل ت سد فاقته ،  فأنـزلها بالناس: من نـزلت به فاقة  قال رسول اهلل  :وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال

 2.، فيوشك اهلل له برزق عاجل أو آجل فأنـزلها باهللومن نـزلت به فاقة 
 :فقال،  تسعة أو مثانية أو سبعة كنا عند رسول اهلل   :قالرضي اهلل عنه وعن عوف بن مالك األشجعي 

  .عهد ببـيعة ؟ وكنا حديث  أال تبايعون رسول اهلل
  .قد بايعناك يا رسول اهلل :فقلنا

  ؟أال تبايعون رسول اهلل :مث قال
  .قد بايعناك يا رسول اهلل :فقلنا

  ؟أال تبايعون رسول اهلل :مث قال
  ؟قد بايعناك يا رسول اهلل ، فعالم نبايعك :فبسطنا أيدينا وقلنا :قال
وال ،  -كلمة خفية   وأسرَّ  -وات اخلمس ، وتطيعوا ، ــوا به شيئا ، والصلـــعلى أن تعبدوا اهلل وال تشرك :قال

  .تسألوا الناس شيئا
 3.ناوله إياهفلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا ي  
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 ؟ه  ناول ك  ـــأفال أمرتنا ن   :أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه ؛ أناخ ناقته وأخذه ، فقالوا لهوملا سقط خطام ناقة 
 2.أمرين أن ال أسأل الناس شيئا رسول اهلل  1ـيب  إن ح   :فقال

الوجه السادس والثالثون: ومن األدلة على بطالن دعاء غير اهلل أن العبد كلما كان أكثر توحيدا وذاًل 
العبد كلما كان أذل هلل وأعظم » :، قال ابن تيمية رمحـه اهلل تعاىل إليه كان أعز له وأعظم لقدره هلل وافتقاراً 

، فأعظم اخللق أعظمهم عبودية هلل ، وأما  أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدرهافتقارًا إليه وخضوعًا له ؛ كان 
تكن نظريه ، وأحسن إىل من احتج إىل من شئت تكن أسريه ، واستغن  عمن شئت »املخلوق فكما قيل: 

 «.شئت تكن أمريه
فأعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند اخللق إذا مل يـ حتج إليهم بوجه من الوجوه ، فإن أحسنت إليهم مع 

نقص قدرك  –ولو يف شربة ماء  –االستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم ، ومىت احتجت إليهم 
 3«.حكمة اهلل ورمحته ليكون الدين كله هلل ، وال يـ شرك به عندهم بقدر حاجتك إليهم ، وهذا من

، وصار  خضع قلبه لهموكل من عّلق قلبه باملخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه ؛ » :وقال أيضا
فيه من العبودية هلم بقدر ذلك ، وإن كان يف الظاهر أمريًا هلم مدبرًا هلم متصرفًا هبم ، فالعاقل ينظر إىل 

قائق ال إىل الظواهر ، فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له ؛ يبقى قلبه أسرياً هلا ، تتحكَّم فيه احل
وتــتصرف مبا تريد ، وهو يف الظاهر سيدها ألنه زوجها ، ويف احلقيقة هو أسريها ومملوكها ، السيما إذا درت 

كَّم فيه حبكم السيد القاهر الظامل يف بفقره إليها وعشقه هلا ، وأنه ال يعتاض عنها بغريها  ، فإهنا حينئذ حت 
ر القلب أعظم من أسر البدن ، أس   فإنَّ عبده املقهور الذي ال يستطيع اخلالص منه ، بل أعظم ، 

ق ال يبايل إذا كان قلبه مسرتحيًا من  واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن ، فإن من است عبد بدنه واسرت 
رقيقًا مستعبداً  –الذي هو املل ك  -بل ميكنه االحتيال يف اخلالص ، وأما إذا كان القلب  ذلك مطمئنًا ،

 4«.م ـتيماً لغري اهلل فهذا هو الذل واألسر احملض ، والعبودية ملا استعبد القلب
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إال بأن يكون اهلل هو مواله الذي ال  ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات»وقال أيضا رمحـه اهلل: 
حبه ويرضاه ، وال يكره إال ما ـعبد إال إياه ، وال يستعني إال به ، وال يتوكل إال عليه ، وال يفرح إال مبا يي

يبغضه الرب ويكرهه ، وال يوايل إال من وااله اهلل ، وال يعادي إال من عاداه اهلل ، وال حيب إال اهلل ، وال 
فكلما قوي إخالص دينه هلل كم لت عبوديته يبغض شيئا إال هلل ، وال يعطـي إال هلل ، وال مينع إال هلل ، 

 1«.بكمال عبوديته هلل يربئه من الكرب والشرك، و  واستغناؤه عن المخلوقات

ومما تقدم يتبني أن عبادة غري اهلل ال جيين منها فاعلها إال الذل يف الدنيا واآلخرة ، أما من أخلص العبادة هلل 
تعاىل فإنه عزيز ، وذلك ألن اهلل تعاىل شرع دين اإلسالم لي خلص الناس من عبادة البشر إىل عبادة رب 

الرق ملخلوقني إىل الرق للخالق ، وهذه قمة العزة ، فمن دعى غري اهلل فقد تذلل له ومل يـ ع ز ، مث  البشر ، ومن
هلك يف اآلخرة بعدما يتربأ منه من كان يعب د ه ، وأما من عبد اهلل فقد عزَّ نفسه عن الناس يف الدنيا ، وجنا 

من  حتصل العزة يف الدارين ، وصدق اهلل إذ يقول  يف اآلخرة مع الناجني ، ففي إفراد اهلل جبميع أنواع العبادة
كان يريد العزة فلله العزة مجيعا

2. 
ن العبد إذا أخلص الك فاية ، أي ك فاية اهلل له ،وذلك أوفائدة أخرى تحصل من إخالص العبادة وهي 

، فكلما زادت  أليس اهلل بكاف عبدهكما قال تعاىل الشرور واآلفات ،  العبادة هلل كفـاه اهلل ووقاه
أما الذي ينـزل حاجته بمخلوق مثله فإنه ال يزال محتاًجا فقيًرا معذبًا ال العبودية زادت الكفاية والوقاية ، 

العرب إذا نـزلوا واديًا أو مكانًا موحًشا استعاذوا بعظيم ذلك الوادي من اجلن قد كانت ، و  يحصل له مطلوبه
وأنه كان رجال من لك زادوهم خوفًا ورعبًا كما قال تعاىل من أن تصيبهم الشرور ، فلما رأت اجلن ذ
، وهذا من براهني التوحيد ليكون الدين كله هلل ، وال يشرك  اإلنس يعوذون برجال من اجلن فزادوهم رهقا

 معه أحد.

 : ومن أدلة بطالن دعاء غير اهلل اعتزال األنبياء لمن وقعوا في دعاء غير اهللوالثالثون السابعالوجه 
، فهذا إبراهيم قال لقومه  هذ الفعل ونكارته بطالنذلك أقرب قريب للداللة على لولو كان الفاعل 
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 وما تدعون من دون اهلل وأدعو ريب عسى أن ال أكون بدعاء ريب شقياً وأعتزلكم  ،في هذا تنبيه إىل ف
 .كر اعتزاهلم أوالً ، مث عطف عليه باعتزال معبوداهتمهم بذ  ءأنه باد  

 :ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسهقال عماد الدين بن كثري ، رمحه اهلل ، يف معىن قوله 
يقول تبارك وتعاىل ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك باهلل ، املخالف مللة إبراهيم اخلليل ، »

، وتربأ من   معه غيره ، وال أشرك به طرفة عين فلم يدع  د توحيد ربه تبارك وتعاىل ، إمام احلنفاء ، فإنه جرَّ 
إين  *يا قوم إين بريء مما تشركون كل معبود سواه ، وخالف يف ذلك قومه ، حىت تربأ من أبيه ، فقال 

وإذ قال إبراهيم ، وقال تعاىل  وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني
وما كان استغفار إبراهيم ، وقال تعاىل  إال الذي فطرين فإنه سيهدين *تعبدون ألبيه وقومه إنين براء مما 

إن ، وقال تعاىل  ألبيه إال عن موعدة وعدها إياه فلما تبني له أنه عدو هلل تربأ منه إن إبراهيم ألواه حليم
 *اه إىل صراط مستقيم إبراهيم كان أمة قانتا هلل حنيفا وما كان من املشركني * شاكرا ألنعمه اجتباه وهد

ومن يرغب عن ملة ، وهلذا وأمثاله قال تعاىل  وآتيناه يف الدنيا حسنة وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني
، أي ظلم نفسه بسفهه  إال من سفه نفسهه ، فيخالفها ويرغب عنها ، ـعن طريقته ومنهج :إبراهيم

وسوء تدبريه ، برتكه احلق إىل الضالل ، حيث خالف طريق من اصط في يف الدنيا للهداية والرشاد ، من 
إىل أن اختذه اهلل خليال ، وهو يف اآلخرة من الصاحلني السعداء ، فمن ترك طريقه هذا ومسلكه  ه  ــــحداثة سن  

إن كما قال تعاىل   ؟أم أي ظلم أكرب من هذا ؟سفه أعظم من هذاوملته ، واتبع طريقة الضاللة والغي فأي 
 1.. انتهى«الشرك لظلم عظيم

وقد قرن اهلل بني اعتزال املشركني ومعبوداهتم يف موضع آخر من القرآن يف سورة الكهف فقال عن أصحاب 
ته ويهي  لكم من وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إال اهلل فأووا إىل الكهف ينشر لكم ربكم من رمحالكهف 

 ، وهذا هو حقيقة التوحيد وعالمة اإلميان الصادق. أمركم مرفقا
من دون اهلل ، من اليت كانت  ىدععبد وت  م مجيع األصنام اليت كانت ت  ملا فتح مكة حطّ  وهذا النيب حممد 

 .يف جوف الكعبة واحمليطة هبا وغريها ، وتبعه على هذا أئمة اهلدى

ادته عبادة بــــــــه على نعمه ، وشكر اهلل ال يكون إال بعشكر  الـم نع م  أن من حق   :والثالثون الثامنالوجه 
حق ) :قال بن جبل رضي اهلل عنه أن رسول اهلل حديث معاذ ، ليس له فيها شريك ، كما يف  خالصة
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 خمسون دليال على بطالن دعاء غير اهلل

 وجحد نعمة اهللفمن عبد غري اهلل فقد شكر غري اهلل ، ،  1(اهلل على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً 
 .عليه

مثال للمشرك الذي يصرف العبادة إىل غري اهلل بالعبد الذي يعمل  وقد ضرب نبـي اهلل حيىي بن زكريا 
ذكر عن حيىي بن زكريا أنه  أن النبـي رضي اهلل عنه ويؤدي الغلة إىل غري سيده ، فعن احلارث األشعري 

أو ذهب ،  2إن مثل ذلك كمثل رجل اشرتى عبدا من خالص ماله بور ق :بد غري اهلل مبثاٍل فقالع   مّثل من  
؟ وإن اهلل خلقكم ورزقكم فأيكم يس ـره أن يكون عبده كذلك فجعل يعمل ويؤدي غلته إىل غري سيده ،

 3.فاعبدوه وال تشركوا به شيئاً 

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

 ؟لغير اهلل –وهو الدعاء  –من يقول بجواز صرف لب العبادة وخالصها 
، وكفـر مـن كفـر مـن  4وكـان أبـو بكـر رضـي اهلل عنـه ملـا تـويف رسـول اهلل  :عنـه قـال فعن أيب هريرة رضـي اهلل

ال إلــٰه »: أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا  وقد قال رسول اهلل تقاتل الناس فكيف  :العرب ، فقال عمر
 ؟، فمن قاهلا فقـد ع صم مين ماله ونفسه إال حبقه وحسابه على اهلل «إال اهلل
واهلل ألقتلن من فرق بني الصالة والزكاة ، فإن الزكاة حق املال ، واهلل لـو منعـوين عناقـا كـانوا يؤدوهنـا إىل  :فقال

 .لقاتلتهم على منعها رسول اهلل 
 5.فواهلل ما هو إال أن شرح اهلل صدر أيب بكر رضي اهلل عنه ، فعرفت أنه احلق :قال عمر رضي اهلل عنه
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 خمسون دليال على بطالن دعاء غير اهلل

 :رمحه اهلل 1عبد الوهاب وهلذا قال الشيخ حممد بن
؛ فكيـف بعبـادة القبـور ، والـذبح للجـن ، ودعـاء األوليـاء  «ال إلــٰه إال اهلل»الزكاة م ن منع  حق  فإذا كان منع  »

 2«!؟وغريهم مما هو دين املشركني

 -: أن دعاء الميت والتوجه إليه أشد من مجرد اتخاذ قبور األنبياء مساجد ، وقد ثبت األربعونالوجه 
عندها ويدعون ي ص لُّون أنه لعن الذين يتخذون قبور األنبياء مساجد ، أي  عن النبي  -بل استفاض 

؛ فالذي يقصدها  ملعونافيها  هويدعو فيه هلل تعالى  يصل  اهلل تعالى ، فإذا كان من اتخذها مسجدا ي  
وهذا من ، باللعنة  أحقُّ  لغير اهلل، ويخضع ويخشع فيها  لغير اهللويتضرع فيها فيها ليدعو غير اهلل 

 3.دالئل بطالن دعاء غير اهلل
أكثر من سيد يملكه ، ألن أوامر ونواهي للعبد ال يستقيم أن يكون  هاألربعون: أنالحادي و الوجه 

، قال تعاىل يستقيم أن يكون له أكثر من إلـٰه يعبده  أالَّ فمن باب أولى عليه ، ستختلف السادة 
 شركاء متشاكسون ورجال سلما لرجل هل يستويان مثالضرب اهلل مثال رجال فيه  أي هل يستوي ،

آهلة مع اهلل اختذ فكذلك ال يستوي املشرك الذي  ؟العبد الذي له سيد واحد بالعبد الذي له أكثر من سيد
 ؟فأين هذا من هذا،  تعاىلاهلل وهو  اواحد اإلـٰهواملؤمن املخلص الذي ال يعبد إال أخرى 

، أي احلمد هلل على إقامة احلجة على كل من أشرك  احلمد هللقال نا جليا ـاملثل ظاهرا بي  وملا كان هذا 
بل أكثرهم ال يعلمون  ،4.وقعوا يف الشركعدم العلم بسبب  :أي 

                                              
ن إىل يومنا الشيخ حممد من اجملددين ملا اندرس من معامل دين اإلسالم يف شبه اجلزيرة العربية يف القرن الثاين عشر اهلجري ، أحيا اهلل به الدي 1

هـ ، وكل من جاء بعده من  1206هـ وتويف سنة  1115هذا ، ونفع به ومبؤلفاته ، كالمه يف العقيدة مبثوث يف كتبه ، ولد الشيخ حممد سنة 
 علماء اجلزيرة العربية عيال  عليه إىل يومنا هذا.

عقيدة الشيخ حممد بن »الرمحـٰن البسام ، وانظر لزاما كتاب للشيخ عبد اهلل بن عبد « علماء جند خالل مثانية قرون»انظر ترمجته يف كتاب 
 للشيخ د. صاحل بن عبد اهلل العبود.« عبد الوهاب السلفية

جمموعة »وله ترمجة حافلة بقلم حفيده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن بن حسن بن حممد بن عبد الوهـاب رمحه اهلل ، وهي مثبتة يف 
 (.431-1/372« )الدرر السنية يف األجوبة النجدية»( ، وكذا يف 421-3/375« )ةالرسائل واملسائل النجدي

 (.2/47« )الدرر السنية»انظر  2
 ، بتصرف يسري. 466، البن تيمية رمحه اهلل ، ص « الرد على اإلخنائي»نقال من  3
 . 21بتصرف من تفسري ابن كثري لسورة الزمر ، اآلية  4



 خمسون دليال على بطالن دعاء غير اهلل

كه ، ـــواألربعون: أن اإلنسان ال يرضى على نفسه أن يشاركه أحد من عبيده فيما يمل الثانيالوجه 
أن يشاركه أحد من عبـيده فيما يستحقه من خالص حقه ، وهو عبادته وحده ال  فكيف يرضى على اهلل

واهلل فضل بعضكم على بعض يف الرزق فما ، وقال تعاىل  أال هلل الدين اخلالصقال تعاىل  شريك له؟
هل ، وقال تعاىل  الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أمياهنم فهم فيه سواء أفبنعمة اهلل جيحدون

 .لكم مما ملكت أميانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء
 :قال ابن القيم رمحه اهلل

ك بينه وبينه فيه ، وال سيما إذا كان الذي جعل العبد حق الرب لغريه ، أو ي شر  ن أقبح الظلم أن يعطي فم  »
أنفسكم هل لكم مما ملكت ضرب لكم مثاًل من شريكه يف حقه هو عبده ومملوكه ، كما قال تعاىل 

أميانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء  ختافوهنم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل اآليات لقوم 
، أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه يف رزقه ، فكيف جتعلون يل من عبيدي شركاء  يعقلون

 لغريي ، وال تصلح لسواي؟فيما أنا منفرد به ، وهو اإللـٰهية اليت ال تنبغي 
مين حق تعظيمي ، وال أفردين مبا أنا منفرد به وحدي دون فمن زعم ذلك فما قد رين حق قدري ، وال عظَّ 

 خلقي.
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين اهلل حق قدره م ن عب د معه غريه ، كما قال تعاىل  ر  فما قـ د  

بابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذوه منه ضعف تدعون من دون اهلل لن خيلقوا ذ
الطالب واملطلوب * ما قدروا اهلل حق قدره إن اهلل لقوي عزيز

1».2 
 :مث قال

ر الذي ألجله كان الشرك أكـرب الكبـائر عنـد اهلل ، وأنـه ال يغفـر بغـري التوبـة منـه ، فهذه إشارة لطيفة إىل الس  »
وأنه يوجب اخللود يف العذاب ، وأنه ليس حترميه وقبحـه مبجـرد النهـي عنـه ، بـل يسـتحيل علـى اهلل سـبحانه أن 

، وكيــف ي ظــن يشــرع لعبــاده عبــادة إلـــٰه غــريه ، كمــا يســتحيل عليــه مــا ينــاقض أوصــاف كمالــه ونعــوت جاللــه 

                                              
 . 74ورة احلج: س 1
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 خمسون دليال على بطالن دعاء غير اهلل

ه ، تعاىل اهلل عن ذلك منفرد بالربوبية واإللـٰهية والعظمة واجلالل أن يأذن يف مشاركته يف ذلك ، أو يرضى بـبال
 1.«علوا كبريا

ميع العبادات ، السيما الدعاء ، وإذا ـح إال بإفراد اهلل بجوب ال تصل  ـــــأن القل واألربعون: الثالثالوجه 
جامع العلوم »رمحه اهلل يف  2احلنبلي ، قال ابن رجب ه ذلكفوق الحد الشرعي ضرَّ تعلق بغير اهلل وأحبه 

 :3«واحلكم
حبته وخشــيته ومهابتـــه ورجـــاؤه والتوكـــل عليـــه ، ـال صــالح للقلـــوب حـــىت تســـتقر فيهــا معرفـــة اهلل وعظمتـــه ومـــ»

، فـال صـالح للقلـوب حـىت  «ال إلــٰه إال اهلل»وهذا هو حقيقة التوحيد ، وهو معنى قول ومتتل  من ذلك ، 
ال شــريك لـه ، ولــو كـان يف الســماوات واألرض  وحــدهوتعرفــه وحتبـه وختشــاه هـو اهلل  ه  ه  ـيكـون إلــٰهها الــذي تألـ

لــــو كــــان فيهمــــا آهلـــــة إال اهلل إلـــــٰه يؤلَـّــــه ســــوى اهلل لفســــدت بـــــذلك الســــماوات واألرض ، كمــــا قــــال تعـــــاىل 
،  كلهـــا هلل، فع ــــل م بـــذلك أنـــه ال صـــالح للعـــامل العلـــوي والســـفلي معـــاً حـــىت تكـــون حركـــات أهلهـــا لفســدتا

وحركــات اجلســد تابعــة حلركــات القلــب وإرادتــه ، فــإن كانــت حركتــه وإرادتــه هلل وحــده ؛ فقــد صــلح وصــل حت 
ات اجلســـد حركـــات اجلســـد كلهـــا ، وإن كانـــت حركـــة القلـــب وإراداتـــه لغـــري اهلل تعـــاىل ؛ فســـد وفســـدت حركـــ

 .«حبسب فساد حركة القلب
تعلُّـــق العبــد مبــا ســوى اهلل تعــاىل مضــرة  عليــه إذا أخــذ منــه فــوق القــدر الزائــد علــى » :وقــال ابــن القــيم رمحــه اهلل

حاجته ، غري مستعني به على طاعـة اهلل ، فـإذا نـال مـن الطعـام والشـراب والنكـاح واللبـاس فـوق حاجتـه ضـره 
حبته ـما أحب فال بد أن ي سل ـب ـه ويفارقه ، فإن أحبه لغري اهلل فالبد أن تضره مـ ذلك ، ولو أحب ما سوى اهلل

                                              
، ص « السيف املسلول على عابد الرسول»يف رمحه اهلل ، وبنحوه قال الشيخ عبد الرمحـٰن بن قاسم  211 – 217، ص « الداء والدواء» 1

33 – 34 . 
مـن علمـاء الشـام األفـذاذ ، عـال يف القـرن املعـروف بـابن رجـب احلنبلـي ، البغدادي مث الدمشقي بن أمحد عبد الرمحـٰن زين الدين أبو الفرج ، هو  2

املــذهب ز يف احلــديث والفقــه فصــار مــن ، مــنهم ابــن القــيم وابــن عبــد اهلــادي رمحهمـا اهلل ، بــرَّ شـيخا شــيوخه أربعــني  ةالثـامن اهلجــري ، بلــ  عــد
جــامع العلــوم »و «شــرح علــل الرتمــذي»و  «القواعــد الفقهيــة»، و  «فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري»،  لــه مؤلفــات عديــدة أبرزهــا حلنبلــيا

مجــع بعــض البــاحثني رســائله املتفرقــة يف جممــوع يقــع يف شســة جملــدات ، ونشــرهتا دار الفــاروق احلديثــة  .«ذيــل طبقــات احلنابلــة»، و « واحلكــم
هــ  715تويف ابـن رجـب رمحـه اهلل يف دمشـق سـنة  .«شذرات الذهب»وابن العماد يف « إنباء الغمر»رمحه اهلل يف كتابه  حجرترجم له ابن مبصر. 

. 
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 خمسون دليال على بطالن دعاء غير اهلل

والــذين ب مبحبوبــه إمــا يف الـدنيا وإمــا يف اآلخــرة ، والغالــب أنـه يعــذب بــه يف الـدارين ، قــال اهلل تعــاىل عذَّ ــــوي  
يـــوم حيمـــى عليهـــا يف نـــار جهـــنم  *يكنــــزون الـــذهب والفضـــة وال ينفقوهنـــا يف ســـبيل اهلل فبشـــرهم بعـــذاب ألـــيم 

فتكوى هبا جباههم وجنوهبم وظهورهم هذا ما كنـزمت ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنـزون
فـال ، وقـال تعـاىل  1
كافرونتعجبك أمواهلم وال أوالدهم إمنا يريد اهلل ليعذهبم هبا يف احلياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم  

2».3 

وال ه بطالن دعاء المخلوقين هو أن فاعلي ذلك ليسوا واثقين الوجه الرابع واألربعون: ومن وجو 
ون ون ميتاً ، وتارًة يدع  ما يفعلونه وال ثابتين عليه ، فتراهم يتنقلون بين معبوداتهم ، فتارًة يدع  مطمئنين ل
وا ساداهتم ون غري اهلل يف الرخاء وإذا أتــت الشدة أخلصوا الدعاء هلل وحده ونس  ، وآخرون يدع   ميتًا آخر

فإذا ركبوا يف الفلك دعوا اهلل خملصني له ومن كانوا يعبدوهنم ، كحال املشركني األولني الذين قال اهلل فيهم 
 .الدين فلما جناهم إىل الرب إذا هم يشركون

ومع شعور هؤالء هبذه املخادعة النفسية إال أهنم ماضون يف دعاء غري اهلل ، بسبب التقليد وشدة احلاجة 
طر إذا كان ضعيف اإلميان أو عدميه ؛ فإنه ال يفكر إال يف قضاء ـف التعلق باهلل العظيم ، مث إن املضوضع

 حاجته بأي وسيلة ، شرعية كانت أو شركية!
الذي يفرد اهلل بالعبادة بينما ،  عبادهتابطالن من براهني  بينهاوهذا التنقل بني املعبودات واالضطراب 

حمد هلل أن ـال يقع يف شيء من ذلك ، بل هو مطمئن ملا يفعل ، إن أجاب اهلل دعاءه فال دائماوالدعاء 
ل له ما أراده ، وإن مل حيصل عّوضه اهلل يف اآلخرة ، أو دفع عنه من السوء يف الدنيا ، كما قال النيب ـحص
  :«إما أن  :دى ثالثما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة رحم إال أعطاه اهلل هبا إح

 ما أن يصرف عنه من السوء مثلها.خرها له يف اآلخرة ، وإت عجل له دعوته ، وإما أن يدَّ 
 .رــكث  ــــإذا ن   :قالوا
 4.«اهلل أكثر :قال

 .إىل التوحيدفاحلمد هلل على نعمة اهلداية 
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مسكم الضر يف البحر ضل  قال الشيخ حممد األمني املختار الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري قوله تعاىل ﴿وإذا
 :1من تدعون إال إياه﴾ اآليات

بنّي جل وعال يف هذه اآليات الكرمية أن الكفار إذا مسهم الضر يف البحر ، أي اشتدت عليهم الريح 
يتهم أمواج البحر كأهنا اجلبال ، وظنوا أهنم ال خالص هلم من ذلك ؛ ضل عنهم ؛ أي غاب عن  :فغ ش 

الوقت كل ما كانوا يعبدون من دون اهلل جل وعال ، فال يدعون يف ذلك الوقت  أذهاهنم وخواط رهم يف ذلك
إال اهلل جل وع ال وحده , لع لمهم أنه ال ي نقذ من ذلك الكرب وغريه من الكروب إال هو وحده جل وعال ، 

اهلل وفرّج فأ خلصوا العبادة والدعاء له وحده يف ذلك احلني الذي أحاط هبم فيه ه ول البحر , فإذا جناهم 
عنهم ووصلوا إىل الرب رجعوا إىل ما كانوا عليه من الكفر كما قال تعاىل ﴿فلما جناكم إىل الرب أعرضتم وكان 

 اإلنسان كفورًا﴾.
 وهذا املعىن املذكور يف هذه اآلية الكرمية أوضحه اهلل جل وعال يف آيات كثرية ...

بصدد ه سخافة عقول الكفار وأهنم إذا وصلوا إىل الرب مث إّن اهلل جل وعال بنّي يف هذا املوضع الذي حنن 
ونـج وا من هول البحر رجعوا إىل كفرهم آمنني عذاب اهلل مع أنه قادر على إهالكهم بعد وصوهلم إىل الرب 
بأن خيسف هبم جانب الرب الذي يلي البحر فتب تلعهم األرض أو ي رسل عليهم حجارة من السماء فتهلكهم ، 

أخرى يف البحر فت غرقهم أمواجه املتالطمة ، كما قال هنا منك رًا عليهم أمنهم وكفرهم بعد  أو ي عيدهم مرة
وصول الرب ﴿أفأمنتم أن خيسف بكم جانب الرب أو يرسل عليكم حاصبًا﴾ ، وهو املطر أو الريح اللذين 

فيغرقكم مبا كفرمت﴾ ، فيهما احلجارة ، ﴿أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارًة أخرى فريسل عليكم قاصفًا من الريح 
 أي بسبب كفركم. انتهى.

الوجه الخامس واألربعون: أن محبة العابد لمعبوده الذي يعبده من دون اهلل ليست إال محبة مؤقتة ، 
ندثار ، أما إلى الفناء واال عان ما تـنقطع إذا انتقل إلى معبودات أخرى ، أو تعرضت تلك اآللهةر  س  

عند الكروب وبعدها ، وهذا من براهني تقوى حمبته وتعلقه باهلل إن ، بل  دائماالعابد هلل وحده فيحب اهلل 
 .، لتكون العبادة خالصة هلل دوما التوحيد
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 زال الغيث وكشف العذاب ال تحصل إال بدعاء اهللاألمور العظيمة كإن الوجه السادس واألربعون: أن
أغير اهلل تدعون إن كنتم أو أتــتكم الساعة بغتة قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب اهلل ، قال اهلل تعاىل  وحده

دعاء غري اهلل من  أما،  بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتـنسون ما تشركون *صادقين 
أصحاب القبور وغريهم فإنه ال حتصل به إال األمور احلقرية اليت تقوم هبا اجلن والشياطني ، اليت تستمع لدعاء 
ذلك الداعي عند القرب فتجيبه وختاطبه لتغويه ، ليظن ذلك الداعي أن صاحب القرب نفسه هو الذي أجاب 

 .هدعاءه ، أو أنه توسط له عند اهلل ليجيب دعاء
، كما حصل لزكريا عليه السالم ملا دعا اهلل هلل وحده  قام به مضطر دعاء  بل رمبا خرق اهلل العادات بسبب 

 .أن يرزقه الولد ، وكان زكريا كبـرياً وامرأته عاقراً ال تلد ، فاستجاب اهلل دعاءه
ز جهَّ رضي اهلل عنه عمر بن اخلطاب أن رضي اهلل عنه عن أنس بن مالك  1«دالئل النبوة»وروى البيهقي يف 

بن احلضرمي رضي اهلل عنه ، فلما كانوا ببعض الطريق أصاهبم حر شديد ، اجيشا واستعمل عليه العالء 
عاب ، فلما والش   2رد  ـوا حىت امتألت الغ  ق  دت دواهبم ، فدعا اهلل بالسقيا ، فثارت سحابة وس  ه  دوا وج  ه  فج  

يا ، يا عظيم ،  )يا عليُّ  :وقف على اخلليج وقال -جا يف البحر إىل جزيرة وقد جاوزوا خلي -أتوا عدوهم 
فأجزنا ما يبل املاء حوافر دوابنا ، فأصبنا العدو  :)أجيزوا باسم اهلل( ، قال أنس :، يا كرمي( ، مث قالحليم 
 .يبل املاء حوافر دوابناخليج فقال مثل مقالته ، فأجزنا ما ـتلنا وأسرنا وسبينا ، مث أتينا الــ، فق   3غ يلة

كون األمور العظيمة واخلوارق والكرامات ال   ة على استحقاق اهلل وحده للدعاءاحلاصل أن من الرباهني الدالف
 .ال شريك لهحتصل إال بدعاء اهلل وحده 

الوجه السابع واألربعون: أن الذين يدعون أصحاب القبور إنما ي ستجاب لهم في النادر ، والغالب 
هلم نادرا  استجابعتبار أن الذي أجاب دعاءهم هو اهلل وحده ، وإمنا اال عنيب ألخذامع ،  اإلجابةتخلف 

ه أول مرة ، واهلل خري ئهلم على إعراضهم عن دعا جزاءً  ليتمادوا يف الضاللواستدراجا هلم ، ، مكرا هبم 
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تدرجهم من حيث ال نس﴿س، وقال تعاىل  1﴿وميكرون وميكر اهلل واهلل خري املاكرين﴾، قال تعاىل املاكرين 
 .2يعلمون * وأملي هلم إن كيدي متني﴾

وأما املوحدون الذين يدعون اهلل وحده فإنه يستجاب للواحد بعد الواحد ، وال تكاد تسقط دعوة واحد 
 .منهم إال ملانع ، وهذا من براهني التوحيد أيضا ، لتكون عبادة الدعاء خالصة هلل

اد ما يفعله عبَّ واألربعون: ومن أدلة بطالن دعاء غير اهلل ؛ إنكار واستغراب بعض الكفار ل  الوجه الثامن 
 :بن قاسم رمحه اهلل الرمحـٰن، قال الشيخ عبد  ها والتقرب لهائالقبور عندها من دعا

 :قولونعي اإلسالم ما ي فعل عند تلك املشاهد ، ويوقد كان كثري من اليهود والنصارى يعيبون على من يدَّ »
بل اليهود  -اصة ـخـإن كان نبيكم أمركم هبذا فليس بنيب ، وإن كان هناكم عنه فقد عصيتموه ، والعامة وال

إمنا ب عث باألمر بعبادة اهلل وحده ، والنهي عن عبادة ما سواه ،  يعلمون أن حممد  -والنصارى واملشركون 
 4.«3وتكفريه

الذين وصفوا انتشار قصد القبور  المستشرقينوهو من املؤرخني  «لوثروب ستودارد»وقال الكاتب األمريكي 
والسفر إليها يف القرن الثامن عشر امليالدي يف العامل اإلسالمي ، قال وهو يصف العامل اإلسالمي من 

  :الناحية السياسية واالجتماعية
ج   يته غاشية سوداء ، فأ لبست الوحدانية اليت علَّمها صاحبش  وأما الدين فقد غ  » من اخلرافات  5افـالرسالة س 

، وكثر عدد األدعياء اجلهالء وطوائف الفقراء أرباب الصلوات ت املساجد من وقشور الصوفية ، وخل  
ويومهون واملساكني ، خيرجون من مكان إىل مكان ، حيملون يف أعناقهم التمائم والتعاويذ والسبحات ، 

نون للناس التماس الشفاعة من ـزي  ــوي  يف احلج إىل قبور األولياء ،  مبوهنرغ  وي  الناس بالباطل والشبهات ، 
وانتشرت ، وغابت عن الناس فضائل القرآن ، فصار ي شرب اخلمر واألفيون يف كل مكان ،  دفناء القبور

تر الحرمات على غير خشية وال استحياء ،  ل المسلمون وعلى الجملة فقد ب د  الرذائل ، وه ت كت س 
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، وهبطوا مهبطا بعيد القرار ، فلو عاد صاحب الرسالة إىل األرض يف ذلك العصر ورأى ما   المسلمينغير 
كما ي لعن المرتدون وعبدة ب وأطلق اللعنة على من استحقها من املسلمني ، دهى اإلسالم ؛ لغض  كان ي  

 1.«األوثان
أهنم يعيبون على املسلمني ما ن اليهود وقال الشيخ عبد اهلل أبابطني رمحه اهلل: فقد مسعنا من غري واحد م

، يقولون: إم كان نبيكم أمركم هبذا فليس بنيب ، وإن كان هناكم عنه فقد  2ي فعل عند هذه املشاهد
 .عصيتموه

 فيا سبحان اهلل ، ما أعجب هذا!
، اليهود ينكرون هذه األمور الشركية ويقولون: )ال يأِت هبا نيب( ، وكثري من علماء هذا الزمان يـ ج و زون ذلك 

 3ويوردون الشبه الباطلة عليه ، وينكرون على من أنكره. اهـ.

يء من أثر ستعظيم القبور واألضرحة فه خلَّ ومن وجوه بطالن دعاء غير اهلل ما  الوجه التاسع واألربعون:
 أنشأكم منهو اليت أمر اهلل هبا يف قوله و ، عمارة األرض بفي أمور مهمة تتعلق اإلسالمية على األمة 

هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه ، وقوله  األرض واستعمركم فيها
 .النشور
تشر فيها التعلق ـــجتمعات اليت ينـيف بعض امليف تعلم العلوم الطبية قد قلت أن رغبة الناس هذا الوجه وبيان 

ير ون الطب احلقيقي هو االستشفاء على يد املوتى بالتقرب هلم مبا هو من خصائص صاروا بغري اهلل ، ألهنم 
 ظه اهلل: ويف هذا يقول الباحث علي الزهراين حفدعائهم والذبح هلم والنذر وحنو ذلك ، باهلل تعاىل ، 

، عليها ، وصرفوا جهودهم وأمواهلم وهكذا انصرف الناس إىل خدمة األموات بإعمار أضرحتهم وبناء القباب
وكان ذلك على حساب االهتمام خبدمة األحياء بالرتبية والتعليم ، وتوفري وسائل العيش الكرمي هلم ، وتقوية 

 4ر.األمة اليت كان أعداؤها يف اخلارج يرتبصون هبا الدوائ
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، العسكري الصلييب الغزو  هليمنةهذا االحنراف العقدي اخلطري الناس يف القرن اهلجري املاضي  هيَّأبل قد 
ملا اإلجنليز أن  –مثال  –، ومن ذلك  ، فوك لهم اهلل إليهمحلفظ بالد هم وتى املألن أهل البلد اعتمدوا على 

الناس وصرف األنظار عن مزامحتهم أو حىت اإلنكار يف ختدير مشاعر القبوري دور الفكر الصويف أدركوا 
عليهم باسم التوكل واإلميان بالقد ر والزهد وترك مباهج احلياة واالنصراف عن الدنيا ؛ اجتهدوا يف دعم 

ضوعي للمحتل األجنيب خبلفيات قد رية نوعي خ  وقف خ  الفكر القبوري ليطرحوا املسلمني أرضا ، ويستبشروا مب
وهلذا حرصت سلطات االحتالل يف مصر وغريها على إطالق يد الطرق الصوفية يف ، " يةإتكالية استسالم

ممارسة أنشطتها ، وقد ساعد على ذلك سيطرة سلطات االحتالل على وزارة الداخلية ، مما مكنها بالتايل 
ل خدمات من السيطرة على تلك الطرق ومعرفة حتركاهتا وأساليبها وتوجيهها إىل الوجهة اليت تضمن للمحت

فما كان من سلطات االحتالل إال أن احتضنت الطرق الصوفية يف البالد اليت بسطت سلطاهنا أكثر ، 
 .، فسه لت السيطرة عليها 1عليها"

املسألة »عند الفرنسيني ما ذكره مصطفى كامل بطل الوطنية املصرية يف كتابه أيضا ومن أمثلة ذلك 
  :، فقد ذكر قصة غريبة ، قال«الشرقية

أن رجاًل فرنسيًا دخل يف اإلسالم ومسى نفسه  :ومن األمور املشهورة عن احتالل فرنسا للقريوان يف تونس
سيد أمحد اهلادي ، واجتهد يف حتصيل الشريعة حىت وصل إىل درجة عالية ، وع ني إمامًا ملسجد كبري يف 

دفاع عنها ، وجاءوا يسألونه أن يستشري القريوان ، فلما اقرتب اجلنود الفرنساويون من املدينة استعد أهلها لل
هلم ضريح شيخ يف املسجد يعتقدون فيه ، فدخل )سيد أمحد( الضريح ، مث خرج مهو اًل مبا سيناهلم من 

القوم البسطاء  فاتبعإن الشيخ ينصحكم بالتسليم ، ألن وقوع البالد صار حمتمًا ،  :املصائب ، وقال هلم
أكتوبر سنة  26قريوان أقل دفاع ، بل دخلها الفرنساويون آمنني يف قوله ، ومل يدافعوا عن مدينة ال

 2.م1551
 :وقال الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي حفظه اهلل
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وقد سعى النصارى الصليبيون يف القرن املاضي يف نشر هذه اخلرافات ، وصرفوا الناس عن دينهم إىل الوثنية ، 
 .، بتزيني ما يفعلونه عند القبوروعما جيب عليهم جتاه أولئك املستعمرين 

حىت إن بعض اجلزائريني أخربين أن الفرنسيني ملا استولوا على اجلزائر كانوا يعمدون إىل بعض املشاهد 
واألضرحة اليت ي نسب أصحاهبا إىل الصالح ، فيجمعون الناس هلا مث يوجهون املدفع إليها ، مظهرين هلم أهنم 

، مث يطلقون عليه ، فيدوي صوت املدفع ،  -مكرا  -لؤه بارودا دون ذخرية يريدون إصابته وتدمريه ، وقد م
 حىت خيال احلاضرون أنه قد أصابه ، مث ينظرون فإذا هو باق مكانه ،فيزيد تعلقهم به واعتقادهم فيه!

هـ( يف فتوى له يف النهي عن زخرفة القبور 1405 وذكر الشيخ أمحد بن حسن الباقوري املصري األزهري )ت
 احدثه عن بعض أساليب االستعمار يف آسيا ، فكان مم اجد عليها أن أحد كبار الشرقينيبناء القباب واملسو 

ذكره له أن املستعمرين كانوا يضطرون إىل حتويل القوافل اآلتية من اهلند إىل بغداد عرب تلك املنطقة الواسعة 
 صرف القوافل عن اجتاهها األول إىل إىل اجتاه جديد هلم فيه حاجة وغاية ، فكانوا يسعون جاهدين يف

االجتاه اجلديد ، فال يستطيعون ذلك ، حىت اهتدوا إىل حيلة جعلت تلك القوافل تغري اجتاهها إىل وجهتهم 
املرادة ، فأقاموا عدة أضرحة وقباب على مسافات متقاربة يف ذلك الطريق املراد سلوكه ، مث أشاعوا الشائعات 

ء صاحلني ، وأنه قد شوهد من كراماهتم كذا وكذا ، فانتشرت اإلشاعات يف اآلفاق أن يف تلك األضرحة أوليا
 ، وذاعت األخبار يف كل  مصٍر وعراٍق ، فصارت تلك الطرق عامرة مأهولة!

 – 145، ص  «حتذير الساجد»يف كما وعزاها إىل الباقوري  رمحه اهلل ، الشيخ األلباين وقد ذكر هذه القصة 
141 .1 

،  فكانوا ي ضفون الشرعية على وجودهملئك الدراويش برد اجلميل ألولئك احملتلني الغزاة ، وقد قام أو 
للناس بقاءهم ، ووصل األمر إىل أن بعض مشايخ الصوفية يف مصر قاموا جبمع توقيعات أثناء ثورة  اسو غو ــي  ل

 2.حممد إبراهيم اجلمل :م تطالب ببقاء اإلجنليز يف مصر! وكان من هؤالء شيخ الطريقة )السمانية( 1111
سلمني ، وتعطيل عمارة لتسلط األعداء على املفاحلاصل أن تعظيم القبور واألضرحة قد كان سببا رئيسا 

 األرض باإلسالم مبا يزيد عن قرن ، واهلل املستعان.

                                              
 . 331 – 337، ص « جمانبة أهل الثبور ، املصلني يف املشاهد وعند القبور» 1
 . 205 - 204، ص « دمعة على التوحيد»، لعبد العزيز مصطفى ، نقال من « سيف السياسة بني نصرة احلق ومظاهرة الباطل»من مقال  2
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موضوعة بهات حديثية ، كأحاديث ضعيفة أو ـــالوجه الخمسون: أن عمدة من يدعون غير اهلل إما ش
ال  وهذه كلهاعية ، أو قصص أو حكايات أو منامات ، ـــــمكذوبة ، أو شبهات عقلية ، أو تجارب وض

 :، قال ابن تيمية رمحه اهلل أصوله في والفي فروع الدين ال  اي عتمد عليه
مدهتم إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة ، أو منقوالت ، أشباه املشركني النصارى ، فع   الـضُّاللوأما أولئك »
ق عن دَّ ص  منه ، إذ هي نقل غري م   كون كذبًا عليه ، وإمـا أن يكون غلطًان ال يـ حتج بقوله ، إما أن يعمَّ 

فوا الكلم عن مواضعه ، ومتسكوا مبتشاهبه ، قائل غري معصوم ، وإن اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول حرَّ 
 1.«وتركوا حمكمه ، كما يفعل النصارى

تعينوا )إذا حتريمت يف األمور فاس :؛ حديث ومن األحاديث املكذوبة على النيب  :قال مقيده عفا اهلل عنه
 .، احلديث الثالث« األربعني»وقد أورده ابن كمال الباشا يف كتابه بأهل القبور( ، 

 .تكم األمور فعليكم بأهل القبورإذا أعي :ويروى بلفظ
 .فاستعينوا بأهل القبور :بلفظويروى أيضا 

بإمجاع العارفني  هذا احلديث كذب مفرتى على النيب »: 2«التوسل والوسيلة»قال ابن تيمية كما يف 
 .اهـ .«، وال يوجد يف شيء من كتب احلديث املعتمدة حبديثه ، مل يروه أحد من العلماء بذلك

وقد حكم فإنه باطل ال أصل له ، )لو أحسن أحدكم ظنه حبجر لنفعه اهلل به( ، وكذا حديث: قلت: 
بعض  الكذابني:  الذي يرويه وقال يف موطن آخر: واحلديث،  3«جمموع الفتاوى»بن تيمية كما يف بوضعه ا

باتفاق  أهل  العلم ، وإمنا هذا من قول  ع بَّاد   )لو أحسن  أحد كم ظ نَّه حبجٍر ل نف ع ه اهلل به( ك ذ ب م فرتى
نون ظنَّهم س  أ نـ ت م  ح ص ب  ج ه نَّم   باحلجارة  وقال تعاىل هلم ﴿إ نَّك م  و م ا تـ ع ب د ون  م ن  د ون  اللَّه   األصنام الذين حي 
النَّار  الَّيت  و ق ود ه ا النَّاس  و احل  ج ار ة  أ ع دَّت  ل ل ك اف ر ين﴾ ، وقال اخلليل ﴿يا  ف اتَـّق وا﴿هل  ا و ار د ون ﴾ ، وقال تعاىل 

أبت  مل تعبد ما ال يسمع وال ي بصر وال ي غين  عنك شيئا﴾ ، وقال تعاىل عن ع ـباد الع ـجل ﴿ألـم يروا أنه ال 
هم وال يهد يهم سبيال﴾ ، وذكر تعاىل عن اخلليل أنه قال لقومه ﴿ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا ي كلم

 عاك فون﴾...

                                              
 (.557/ 2« )االستغاثة يف الرد على البكري» 1
 هـ. 1412دمنهور ، مصر ، سنة  –، حتقيق د. ربيع بن هادي املدخلي ، الناشر: مكتبة لينة  217ص  2
3 (24/335.) 
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ن العبد  س  فهؤالء املشر كون كانوا قد أحسنوا ظنهم باحلجارة فكان عاقبتهم أهنم يف النار خالدون ، وإمنا حي 
أنه قال: )ال ميوتن أحد كم إال وهو  لنيب ظنه بربه ... ويف صحيح مسلم عن جابر رضي اهلل عنه عن ا

 2انتهى كالمه. .1حيسن الظن باهلل(
أحاديث مكذوبة خمتلقة ،  3ومنها»: ذكره ألسباب االفتتان بالقبور يف معر ض  مـه اهلل ـوقال ابن القيم رح

)إذا  :وما جاء به ، كحديثـناقض دينه ، ت   على رسول اهلل  4ة  ـــيَّ ر  اد األصنام من الـم قاب  بّ وضعها أشباه ع  
أحدكم ظنه حبجر نفعه( ، وأمثال هذه  أحسنأعيتكم األمور فعليكم بأصحاب القبور( ، وحديث )لو 

، وراجت على أشباههم من اجلهال  وضعها المشركون،  مناقضة لدين اإلسالماألحـاديث اليت هي 
 5.«وجّنب أمته الفتـنة بالقبور بكل طريقالل ، واهلل بعث رسوله بقتل من حسَّن ظنه باألحجار ، الضُّ 

 وقال أيضا يف معرض ذكره جلملة من األحاديث املوضوعة: 
 6.«)لو أحسن أحدكم ظنه حبجر لنفعه( ، وهو من وضع املشركني ، عباد األوثان :وحديث»

 7.«ال أصل له» :وقال ابن حجر العسقالين
 5.«موضوع»وقال الشيخ األلباين: 
تـذكرة »، والف تّـين يف كتابـه  1«الفوائد املوضوعة يف األحاديـث املوضـوعة»الكرمي يف كتابه  وأورده الشيخ مرعي

،  11«حتذير املسلمني مـن األحاديـث املوضـوعة علـى سـيد املرسـلني»وكذا األزهري يف كتابه ،  10«املوضوعات
                                              

 (.2577رواه مسلم ) 1
، باختصار ، حتقيق حممد عزير مشس ، الناشر: دار عامل  106 – 104، اجملموعة اخلامسة ، ص « جامع املسائل لشيخ اإلسالم ابن تيمية» 2

 مكة. –الفوائد 
 أي من أسباب الفتـنة بالقبور. 3
 .ـــبَّاد القبورأي ع   4
 (.355 - 357)« إغاثة اللهفان» 5
 الرياض. –، حتقيق عبد الرمحـٰن بن حيىي املعلمي اليماين ، الناشر: دار العاصمة  132، ص « نقد املنقول واحملك املميز بني املردود واملقبول» 6
، حتقيق حممد بن  376برقم « املوضوعات الكربى»، وهو املعروف بـ « يف األخبار املوضوعة األسرار املرفوعة»ذكره املال علي القاري يف  7

 لطفي الصباغ ، الناشر: املكتب اإلسالمي.
 (.450« )السلسلة الضعيفة» 5
 مية.، الناشر: دار الكتب العل طيفل، حتقيق عبد الوهاب عبد ال 155رقم  1

 لبنان. –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ،  25ص  10
 دمشق. –، حتقيق حميي الدين مستو ، الناشر: دار ابن كثري  125ص  11
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 3«كشــف الغطـــا»، و 2«موضـــوعاته»، واملـــال علــي القــاري يف  1«املقاصــد احلســنة»وكــذا الســخاوي كمـــا يف 
 .للعجلوين

وإمنــا يتــوارد بــل لــيس لــه إســناد أصــال ، هــذا احلــديث مل يــرد يف أي مــن كتــب احلــديث املعتــربة ، فاحلاصــل أن 
علـى ألســنة املعتقــدين يف أهــل القبــور جــيال بعــد جيــل ، وقرنـا بعــد قــرن ، وإمنــا هــو حــديث موضــوع مكــذوب 

 . على النيب 
أصــل خيـالف أصــل الــدين ، فإنـه مــن املعلـوم مــن الـدين بالضــرورة أن مـن األحاديــث يف معنــاه جـاء ومــا  هنـمث إ

 .الدين عبادة اهلل وحده ونبذ عبادة ما سواه

ولــــيس املقــــام مقـــــام  يف بـــــاب التألــــه لغــــري اهلل ، يــــروى غــــري مـــــا ذكرنــــا مــــن األحاديــــث املكذوبــــةوللعلــــم فإنــــه 
فهــو مكــذوب علــى  أصــال مــن أصــول الــدين ، فكــل مــا خــالفعلــى كــل حــال فالواجــب احلــذر ، استقصـائها

 .، فإن دين اهلل ليس به تناقض النيب 

أن فاعل ذلك قد حرم نفسه من  دعاء غير اهلل: ومن وجوه بطالن واألخير الوجه الحادي والخمسون
واستعاض عن هذا باالنطراح بين يدي بدعائه مباشرة ، فرح اهلل بإقباله إليه ، وانطراحه بـين يديه ، 

يس له من األمر شيء ، وال يقربه من ربه بشيء ، ومن املعلوم أن اهلل أشد فرحا من عبده ، ل ق مثلهمخلو 
بإقباله إليه ولو بلغت ذنوب عبده عنان السماء ، قال اهلل عز وجل يف احلديث القدسي الذي رواه أبو هريرة 

أنا عند ظن عبدي بـي ، وأنا معه إذا ذكرين ، فإن ذكرين  :: يقول اهلل عز وجل رضي اهلل عنه: قال النبـي 
وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه يف نفسه ذكرته يف نفسي ، وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم ، 

 4.ذراعا ، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة

                                              
 لبنان. –، حتقيق حممد عثمان اخلشت ، الناشر: دار الكتاب العريب  553رقم  1
 . 376رقم  2
 بريوت. –، حتقيق أمحد القالل ، الناشر: مؤسسة الرسالة  2057رقم  3
 (.2675( ، ومسلم )7405رواه البخاري ) 4
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 البحثخاتمة 

األدلة النقلية والعقلية تبني لنا أن دعاء غري اهلل باطل ، وشرك أكرب خمرج من ملة ما تقدم من  وبناء على
 .، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلماد األصنام بَّ ـــوع  اإلسالم ، يستوي فاعله مع اليهود والنصارى 

، لمواهلل أعه وناشره ، ءبه كاتبه وقار  ، نفع اهلل« بطالن دعاء غري اهلل شسون دليال على»مت حبمد اهلل كتاب 
 .متت الرسالة حبمد اهللوسلم تسلميا كثريا ، ، لى آله وصحبه وعوصلى اهلل على نبينا حممد 
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