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 / 7صفحة / 
 (بسم اهلل الرحمن الرحيم ) 

 الحمد هلل الذى فضل سيدنا محمدا صمى اهلل عميو وسمم عمى سائر المخموقات



 وشرف أمتو عمى سائر االمم وأعمى ليم الدرجات وعمى آلو وأصحابو المقتفين
 فيقول العبد الفقى خادم( أما بعد ) ثاره ومن تبعيم في جميع الحاالت آ

 طمبة العمم بالمسجد الحرام كثير الذنوب واآلثام المفتقر إلى ربو المنان أحمد
 بن زينى دحالن غفر اهلل لو ولوالديو ومشايخو ومحبيو والمسممين أجمعين قد

 و أىل السنة في زيارة النبىسألنى من ال تسعنى مخالفتو ان أجمع لو ما تمسك ب
 صمى اهلل عميو وسمم والتوسل بو من الدالئل والحجج القوية من اآليات

 واالحاديث النبوية وما ورد في ذلك عن السمف والعمماء واالئمة المجتيدين
 ليكون ذلك مبطال انكار المنكرين فجمعت لو ىذه الرسالة من كتب

 ا عمى ما ىو مبسوط في كتبكثيرة واختصرتيا غاية االختصار اعتماد
 رحمك اهلل ان زيارة قبر نبينا( اعمم ) العمماء االخيار فاستعين اهلل وأقول 

 صمى اهلل عميو وسمم مشروعة مطموبة بالكتاب والسنة واجماع االمة أما
 الكتاب فقولو تعالى ولو أنيم اذ ظمموا انفسيم حاؤك فاستغفروا اهلل واستغفر

  توابا رحيما دلت اآلية عمى حث االمة عمى المج ليم الرسول لوجدوا اهلل
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 اليو صمى اهلل عميو وسمم واالستغفار عنده واستغفاره ليم وىذا الينقطع
 بموتو ودلت أيضا عمى تعميق وجدانيم اهلل توابا رحيما بمجيئيم واستغفارىم

 لجميع واستغفار الرسول ليم فاما استغفاره صمى اهلل عميو وسمم فيو حاصل
 المؤمنين بنص قولو تعالى واستغفر لذنبك ولممؤمنين والمؤمنات وصح في

 صحيح مسمم ان بعض الصحابة فيم من اآلية ذلك المعنى الذى ذلت عميو ىذه
 اآلية فاذا وجد مجيئيم واستغفارىم فقد تكممت االمور الثالثة الموجبة

 ا يدل عمى انلتوبة اهلل تعالى ورحمتو وسيأتى في االحاديث اآلتية م
 استغفاره صمى اهلل عميو وسمم اليتقيد بحال حياتو وقد عمم من كمال شفقتو

 صمى اهلل عميو وسمم أنو ال يترك ذلك لمن جاءه مستغفرا ربو سبحانو وتعالى
 واآلية الكريمة وان وردت في قوم معينين في حال الحياة تعم بعموم العمة

 ة وبعد الممات ولذلك فيم العمماءكل من وجد فيو ذلك الوصف في حال الحيا
 منيا العموم لمجائين واستحبوا لمن أتى قبره صمى اهلل عميو وسمم أن يقرأىا

 مستغفرا اهلل تعالى واستحبوىا لمزائر ورأوىا من آدابو التى يسن لو فعميا



 وذكرىا المصنفون في المناسك من أىل المذاىب االربعة ودلت اآلية
 الجائى بين أن يكون مجيئو بسفر أو غير سفر لوقوع أيضا عمى انو ال فرق في

 جاؤك في حين الشرط الدال عمى العموم وقد قال تعالى ومن يخرج من بيتو
 مياجرا إلى اهلل ورسولو تم يدركو الموت فقد وقع أجره عمى اهلل وال شك عند

 من لو أدنى مسكة من ذوق العمم ان من خرج لزيارة رسول اهلل صمى اهلل عميو
 سمم بصدق عميو انو خرج مياجرا إلى اهلل ورسولو لما ياتى من االحاديث الدالةو 

 عمى ان زيارتو صمى اهلل عميو وسمم بعد وفاتو كزيارتو في حياتو وزيارتو في
 حياتو داخمة في اآلية الكريمة قطعا فكذا بعد وفاتو بنص االحاديث

 ا القياس فقد جاءالشريفة اآلتية وأما السنة فما ياتى من االحاديث وأم
 أيضا في السنة الصحيحة المتفق عمييا االمر بزيارة القبور فقبر نبينا صمى اهلل

 عميو وسمم منيا أولى وأحرى وأحق وأعمى بل النسبة بينو وبين غير وأيضا
 فقد ثبت انو صمى اهلل عميو وسمم زار أىل البقيع وشيداء أحد فقبره الشريف

 تعظيم وليست زيارتو صمى اهلل عميو وسمم االأولى لمالو من الحق ووجوب ال
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 لتعظيمو والتبرك بو ولينال الزائر عظيم الرحمة والبركة بصالتو وسالمو عميو
 صمى اهلل عميو وسمم عند قبره الشريف بحضرة المالئكة الحافين بو صمى اهلل

 ىر المنظم فيعميو وسمم وأما اجماع المسممين فقد قال العالمة ابن حجر في الجو 
 زيارة قبر النبى المكرم صمى اهلل عميو وسمم قد نقل جماعة من االئمة حممة الشرع
 الشريف الذين عمييم المدار والمعول االجماع وانما الخالف بينيم في أنيا واجبة

 أو منذوبة فمن خالف في مشروعية الزيارة فقد خرق االجماع واحتج
 اهلل عميو وسمم من حج البيت ولم يزرنى القائمون بوجوب الزيارة بقولو صمى

 فقد جفانى رواه ابن عدى بسند يحتج بو قال وجفاؤه صمى اهلل عميو وسمم
 حرام فعدم زيارتو المتضمن لجفائو حرام وأجاب الجميور القائمون بندب ؟

 الزيارة بان الجفاء من االمور النسبية فقد يقال في ترك المندوب انو جفاء ؟
 الصمة ويطمق أيضا عمى غمظ الطبع والبعد عن الش  فاكثرىو ترك البر و 

 العمماء من الخمف والسمف عمى ندبيا دون وجوبيا وعمى كل من القولين
 فالزيارة ومقدماتيا من نحو السفر من أىم القربات وأنجح المساعى ويدل لك ؟



 أحاديث كثيرة صحيحة صريحة ال يشك فييا اال من النطمس نور بصيرتو
 لو صمى اهلل عميو وسمم من زار قبرى وجبت لو شفاعتى وفي رواية حمت لومنيا قو 

 شفاعتى رواه الدار قطنى وكثير من أئمة الحديث وقد أططال االمام السيكى في
 كتابو المسمى شفاء السقام في زيارة قبر خير االنام في بيان طرق ىذا

 الزيارة الحديث وبيان من صححو من االئمة ثم ذكر روايات في أحاديث
 كمما ؟ ويد ىذا الحديث منيا رواية من زارنى بعد موتى فكأنما زارفى في
 حياتى وفى رواية من جاءنى زائرا التيمو حاجة اال زيارتى كان حقا عمى

 أن أكون لو شفيعا يوم القيامة وفى رواية من جاءنى زائرا كان لو حق عمى
 اية البى يعمىاهلل عزوجل أن أكون لو شفيعا يوم القيامة وفى رو 

 والدار قطنى والطبرانى والبييقى وابن عساكر من حج فزار قبرى وفي رواية
 فزارنى بعد وفاتى عند قبرى كان كمن زارنى في حياتى وفى رواية من حج

 فزارنى في مسجدى بعد فاتى كان كمن زارنى في حياتى وفى رواية من زارنى
 حدا الحرمين بعثو اهلل منإلى المدينة كنت لو شفيعا وشييدا ومن مات با
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 اآلمنين يوم القيامة رواه بيذه الزيادة أبوداود الطيالسي ثم ذكر

 أحاديث كثيرة كميا تدل عمى مشروعية الزيارة ال حاجة لنا إلى االطالة
 بذكرىا فتمك االحاديث كميا مع ما ذكرناه صريحة في ندب بل تأكد

 يتا لمذكر واالنثى وكذا زيارة بقية االنبياءزيارتو صمى اهلل عميو وسمم حيا وم
 والصالحين والشيداء والزيارة شاممة لمسفر النيا تستدعى االنتقال من مكان
 الزائر إلى مكان المزور كمفظ المج  الذى نصت عميو اآلية الكريمة واذا
 كانت كل زيارة قربة كان كل سفر الييا قربة وقد صح خروجو صمى اهلل

 ارة قبور أصحابو بالبقيع وباحد فاذا ثبت مشروعية االنتقالعميو وسمم لزي
 لزيارة قبر غيره صمى اهلل عميو وسمم فقبره الشريف أولى وأحرى والقاعدة

 المتفق عمييا أن وسيمة القربة المتوقفة عمييا قربة أى من حيث ايصاليا الييا
 غصوبفال ينافى أنو قد ينضم الييا محرم من جية أخرى كمشى في طريق م

 صريحة في أن السفر لمزيارة قربة مثميا ومن زعم أن الزيارة قربة في حق
 القريب فقط فقد افترى عمى الشريعة الغراء فال يقول عميو وأما تخيل بعض



 المحرومين ان منع الزيارة أو السفر الييا من باب المحافظة عمى التوحيد وأن
 ؤدى إلى الشرك انما ىوذلك مما يؤدى إلى الشرك فيو تخيل باطل الن الم

 اتخاذ القبور مساجد أو العكوف عمييا وتصوير الصور فييا كما ورد في
 االحاديث الصحيحة بخالف الزيارة والسالم والدعاء وكل عاقل يعرف الفرق
 بينيما ويتحقق ان الزيارة اذا فعمت مع المحافظة عمى آداب الشريعة الغراء

 بالمنع منيا سد المذريعة متقول عمى اهلل التؤدى إلى محذور ألبتة وأن القائل
 وعمى رسولو صمى اهلل عميو وسمم وىنا أمران البد منيما أحدىما وجوب

 تعظيم النبى صمى اهلل عميو وسمم وفع رتبتو عن سائر الخمق والثانى افراد
 الربوبية واعتقاد أن الرب تبارك وتعالى منفرد بذاتو وصفاتو وأفعالو عن

 عتقد في مخموق مشاركة البارى سبحانو وتعالى في ش  منجميع خمقو فمن ا
 ذلك فقد أشرك ومن قصر بالرسول صمى اهلل عميو وسمم عن ش  من مرتبتو

 فقد عصى أو كفر ومن بالغ في تعظيمو صمى اهلل عميو وسمم بانواع التعظيم ولم
 يبمغ بو ما يختص بالبارى سبحانو وتعالى فقد أصاب الحق وحافظ عمى جانب
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 الربوبية والرسالة جميعا وذلك ىو القول الذى ال افراط فيو وال تفريط وأما

 قولو صمى اهلل عميو وسمم التشد الرحال اال إلى ثالثة مساجد المسجد لحرام
 ومسجدى ىذا والمسجد االقصى فمعناه أن ال تشد الرحال إلى مسجد الجل

 فانيا تشد الرحال الييا لتعظيميا تعظيمو والصالة فيو اال إلى المساجد الثالثة
 والصالة فييا وىذا التقدير ال بد منو ولو لم يكن التقدير ىكذا القتضى منع
 شد الرحال لمحج والجياد اليجرة من دار الكفر ولطمب العمم وتجارة الدنيا

 وغير ذلك وال يقول بذلك أحد قال العالمة ابن حجر في الجوىر لمنظم ومما يدل
 لتأويل لمحديث المذكور التصريح بو في حديث سنده حسنأيضا ليذا ا

 وىو قولو صمى اهلل عميو وسمم ال ينبغى لممطى أن تشدرحاليا إلى مسجد يبتغى
 الصالة فيو غير المسجد الحرام ومسجدى ىذا والمسجد االقصى وبالجممة
 فالمسألة واضحة جمية قد أفردت بالتأليف فال حاجة إلى االطالة باكثر من

 فان من نوراهلل بصيرتو يكتفى باقل من ىذا ومن طمس اهلل بصيرتو ىذا
 وأما التوسل فقد صح صدوره من النبى* فما تغنى عنيا آليات والنذر 



 صمى اهلل عميو وسمم وأصحابو وسمف االمة وخمفيا أما صدوره من النبى صمى
 م كاناهلل عميو وسمم فقد صح في أحاديث كثيرة منيا أنو صمى اهلل عميو وسم
 من دعائو الميم انى أسألك بحق السائمين عميك وىذا توسل ال شك فيو

 وصح في أحاديث كثيرة أنو كان يأمر أصحابو أن يدعوا بو منيا ما رواه ابن
 ماجو بسند صحيح عن أبى سعيد الخدرى رضى اهلل عنو قال قال رسول اهلل

 يم انى أسألكصمى اهلل عميو وسمم من خرج من بيتو إلى الصالة فقال الم
 بحق السائمين عميك وأسألك بحق ممشاى ىذا اليك فانى لم أخرج أشرا

 وال بطرا والرياء وال سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسالك
 أن تعيذنى من النار وأن تغفرلى ذنوبى فانو ال يغفر الذنوب اال أنت أقبل اهلل

 ا الحديث الجاللعميو بوجيو واستغفر لو سبعون ألف ممك وذكر ىذ
 السيوطى في الجامع الكبير وذكره أيضا كثير من االئمة في كتبيم عند
 ذكر الدعاء المسنون عند الخروج إلى الصالة حتى قال بعضيم ما من

 أحد من السمف اال وكان يدعو بيذا الدعاء عند خروجو إلى الصالة فانظر
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 بكل عبد مؤمن وروىقولو بحق السائمين عميك فان فيو التوسل 
 الحديث المذكور أيضا ابن السنى باسناد صحيح عن بالل رضى اهلل عنو
 مؤذن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ولفظو كان رسول اهلل صمى اهلل عميو
 وسمم اذا خرج إلى الصالة قال بسم اهلل آمنت باهلل وتوكمت عمى اهلل والحول

 ق السائمين عميك وبحق مخرجى ىذا فانىوال قوة اال باهلل الميم انى أسألك بح
 لم أخرج بطرا والأشرا والرياء والسمعة خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء

 سخطك أسألك أن تعيذنى من النار وأن تدخمنى الجنة ورواه الحافظ أبونعيم
 في عمل اليوم والميمة من حديث أبى سعيد بمفظ كان رسول اهلل صمى اهلل

 لصالة قال الميم انى أسألك بحق السائمين إلى آخرعميو وسمم اذا خرج إلى ا
 الحديث المتقدم ورواه البييقى في كتاب الدعوات من حديث أبى سعيد

 أيضا ومحل االستدالل قولو أسألك بحق السائمين عميك فعمم من ىذا كمو
 أن التوسل صدر من النبى صمى اهلل عميو وسمم وأمر أصحابو أن يقولوه ولم يزل

 لتابعين ومن بعدىم يستعممون ىذا الدعاء عند خروجيم إلىالسمف من ا



 الصالة ولم ينكر عمييم أحد في الدعاء بو ومما جاء عنو صمى اهلل عميو وسمم من
 التوسل أنو كان يقول في بعض أدعيتو بحق نبيك واالنبياء الذين من قبمى

 ن ذلك قولوقال العالمة ابن حجر في الجوىر المنظم رواه الطبرانى بسند جيد وم
 صمى اهلل عميو وسمم اغفر المى فاطمة بنت أسد ووسع عمييا مدخميا بحق

 نبيك واالنبياء الذين من قبمى وىذا المفظ قطعة من حديث طويل رواه
 الطبرانى في الكبير واالوسط وابن حبان والحاكم وصححوه عن أنس بن

 عمى بن أبى مالك رضى اهلل عنو قال لما ماتت فاطمة بنت أسد بن ىاشم أم
 طالب رضى اهلل عنو وكانت ربت النبى صمى اهلل عميو وسمم دخل عمييا رسول
 اهلل صمى اهلل عميو وسمم عند رأسيا وقال رحمك اهلل يا أمى بعد أمى وذكر ثناءه

 عمييا وتكفينيا ببرده وأمره بحفر قبرىا قال فمما بمغوا المحد حفره صمى اهلل
 يده فمما فرغ دخل صمى اهلل عميو وسممعميو وسمم بيده وأخرج ترابو ب

 فاضطجع فيو ثم قال اهلل الذى يحيى ويميت وىو حى ال يموت اغفر المى فاطمة
 بنت أسد ووسع عمييا مدخميا بحق نبيك واالنبياء الذين من قبمى فانك
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 أرحم الراحمين وروى ابن أبى شيبة عن جابر رضى اهلل عنو مثل ذلك وكذا

 ابن عبدالبر عن ابن عباس رضى اهلل عنيما ورواه أبونعيم فيروى مثمو 
 الحمية عن أنس رضى اهلل عنو ذكر ذلك كمو الحافظ جالل الدين السيوطى

 في الجامع الكبير ومن االحاديث الصحيحة التى جاء التصريح فييا بالتوسل
 ماوراه الترمذى والنسائى والبييقى والطبرانى باسناده صحيح عن عثمان بن

 حنيف وىو صحابى مشيور رضى اهلل عنو ان رجال ضريرا أتى النبى صمى
 اهلل عميو وسمم فقال ادع اهلل أن يعافينى فقال ان شئت دعوت وان شئت

 صبرت وىو خير قال فادعو فامره أن يتوضأ فيحسن وضوء ويدعو بيذا الدعاء
 أتوجو بك إلى الميم أنى أسالك وأتوجو اليك بنبيك محمد نبى الرحمة يا محمد انى

 ربى في حاجتى لتقضى الميم شفعو في فعاد وقد أبصر وفى روايو قال ابن
 حنيف فواهلل ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل عمينا الرجل كأن لم

 يكن بو ضرقط ففى ىذا الحديث التوسل والنداء أيضا وخرج ىذا الحديث
 درك باسناد صحيحأيضا البخارى في تاريخو وابن ماجو والحاكم في المست



 وذكره الجالل السيوطى في الجامع الكبير والصغير وليس لمنكر التوسل
 أن يقول ان ىذا انما كان في حياة النبى صمى اهلل عميو وسمم الن قولو ذلك

 غير مقبول الن ىذا الدعاء استعممو الصحابة رضى اهلل عنيم والتابعون أيضا
 وائجيم فقد روى الطبرانى والبييقىبعد وفاتو صمى اهلل عميو وسمم لقضاء ح

 أن رجال كان يختمف إلى عثمان بن عفان رضى اهلل عنو في زمن خالفتو في
 حاجة فكان ال يمتفت اليو وال ينظر اليو فيو حاجتو فشكى ذلك لثعمان بن

 حنيف الراوى لمحديث المذكور فقال لو ائت الميضاة فتوضا ثم ائت المسجد
 لك وأتوجو اليك بنينا محمد بنبينا محمد نبى الرحمة يا محمد انىفصل ثم قل الميم انى أسأ

 أتوجو بكل إلى ربك لتقضى حاجتى وتذكر حاجتك فانطمق الرجل فصنع
 ذلك ثم أتى باب عثمان بن عفان رضى اهلل عنو فجاء البواب فأخذ بيده

 فأدخمو عمى عثمان رضى اهلل عنو فأجمسو معو وقال لو اذكر حاجتك فذكر
 فقضاىا ثم قال لو ما كان لك من حاجة فاذكرىا ثم خرج من عندهحاجتو 

 فمقى ابن حنيف فقال لو جزاك اهلل خيرا ما كان ينظر لحاجتى حتى كممة لى فقال
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 ابن حنيف واهلل ما كممتو ولكن شيدت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأتاه
 دم فيذا توسل ونداءضرير فشكى اليو ذىاب بصره إلى آخر الحديث المتق

 بعد وفاتو صمى اهلل عميو وسمم وروى البييقى وابن ابى شيبة باسناد صحيح ان
 الناس أصابيم قحط في خالفة عمر رضى اهلل عنو فجاء بالل بن الحرث رضى

 اهلل عنو وكان من أصحاب النبى صمى اهلل عميو وسمم إلى قبر النبى صمى اهلل عميو
 ستسق المتك فانيم ىمكوا فأتاه رسول اهلل صمى اهللوسمم وقال يا رسول اهلل ا

 عميو وسمم في المنام وأخبره انيم يسقون وليس االستدالل بالرؤيا لمنبى صمى
 اهلل عميو وسمم فان رؤياه وان كانت حقا ال تثبت بيا االحكام ال مكان اشتباه

 ىوالكالم عمى الرائى اللشك في الرؤيا وانما االستدالل بفعل الصحابى و 
 بالل بن الحرث رضى اهلل عنو فاتيانو لقبر النبى صمى اهلل عميو وسمم ونداؤه لو

 وطمبو منو ان يستسقى المتو دليل عمى ان ذلك جائز وىو من باب التوسل
 والتشفع واالستغاثة بو صمى اهلل عميو وسمم وذلك من أعظم القربات وقد

 قبل وجود سيدنا محمد صمى توسل بو صمى اهلل عميو وسمم أبوه آدم عميو السالم



 اهلل عميو وسمم حين اكل من الشجرة التى نياه اهلل عنيا وحديث توسل آدم
 عميو السالم بالنبى صمى اهلل عميو وسمم رواه البييقى باسناد صحيح في كتابو

 المسمى دالئل النبوة الذى قال فيو الحافظ الذىبى عميك بو فاتو كمو ىدى
 خطاب رضى اهلل عنو قال قال رسول اهلل صمى اهلل عميوونور فرواه عن عمر بن ال

 وسمم لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب اسألك بحق محمدا ال ما غفرت لى فقال اهلل
 تعالى يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخمقو قال يا رب انك لما خمقتنى رفعت رأسى

 هلل فعممت أنك لمفرأيت عمى قوائم العرش مكتوبا ال الو اال اهلل محمد رسول ا
 تضف إلى اسمك اال أحب الخمق اليك فقال اهلل تعالى صدقت يا آدم انو

 الحب الخمق إلى واذ سألتنى بحقو فقد غفرت لك ولوال محمد ماخمقتك رواه
 الحاكم وصححو والطبرانى وزاد فيو وىو آخر االنبياء من ذريتك والى ىذا

 يفة المنصور وذلك انو لما حجالتوسل أشار االمام مالك رضى اهلل عنو لمخم
 المنصور وزار قبر النبى صمى اهلل عميو وسمم سأل االمام مالكا رضى اهلل عنو وىو

 بالمسجد النبوى فقال لمالك يا أبا عبداهلل أستقبل القبمة وأدعوأم أستقبل
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 رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وأدعو فقال لو االمام مالك ولم تصرف وجيك
 نو وىو وسيمتك ووسيمة أبيك آدم إلى اهلل تعالى بل استقبل واستشفع بوع

 فيشفعو اهلل فيك قال اهلل تعالى ولو أنيم اذ ظمموا أنفسيم جاؤك فاستغفروا اهلل
 واستغفرليم الرسول لوجدوا اهلل توابا رحيما ذكره القاضى عياض في

 السقام والسيد الشفاء وساقو باسناد صحيح وذكره االمام السبكى في شفاء
 السميودى في خالصة الوفاء والعالمة القسطالنى في المواىب المدنية

 والعالمة ابن حجر في الجوىر المنظم وذكره كثير من أرباب المناسك في آداب
 الزيارة قال العالمة ابن حجر في الجوىر المنظم رواية ذلك عن مالك جاءت

 مة الزرقانى في شرح المواىببالسند الصحيح الذى ال مطعن فيو وقال العال
 ورواىا ابن فيد باسناد جيد ورواىا القاضى عياض في الشفاء باسناد صحيح
 رجالو ثقات ليس في اسنادىا وضاع وال كذاب ومراده بذلك الرد عمى من لم

 يصدق رواية ذلك عن االمام مالك ونسب لو كراىية استقبال القبر فنسبة
 وقال بعض المفسرين في قولو تعالى فتمقى الكراىة إلى المام مالك مردودة



 آدم من ربو كممات ان من جممة تمك الكممات توسل آدم بالنبى صمى اهلل
 عميو وسمم حين قال يا رب أسألك بحرمة محمد اال ما غفرت لى واستسقى عمر بن

 الخطاب رضى اهلل عنو في زمن خالفتو بالعباس بن عبدالمطمب رضى اهلل
 اهلل عميو وسمم لما اشتد القحط عام الرمادة فسقوا وذلكعنو عم النبى صمى 

 مذكور في صحيح البخارى من رواية أنس بن مالك رضى اهلل عنو وذلك من
 التوسل وفى المواىب المدنية لمعالمة القسطالنى ان عمر رضى اهلل عنو لما

 يواستسقى بالعباس رضى اهلل عنو قال يا أييا الناس ان رسول اهلل صمى اهلل عم
 وسمم كان يرى لمعباس ما يرى الولد لموالد فاقتدوا بو في عمو العباس واتخذوه

 وسيمة إلى اهلل تعالى ففيو التصريح بالتوسل وبيذا يبطل قول من منع
 التوسل مطمقا سواء كان التوسل باالحياء أو باالموات وقول من منع ذلك

 عمر رضى اهلل عنو حينبغير النبى صمى اهلل عميو وسمم ونص المفظ الواقع من 
 استسقى بالعباس رضى اهلل عنو الميم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صمى اهلل عميو
 وسمم فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا صمى اهلل عميو وسمم فاسقنا والحديث
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 مذكور في صحيح البخارى من رواية أنس بن مالك رضى اهلل عنو وصدر

 ضى اهلل عنو ان عمر بن الخطاب رضى اهلل عنو كان اذاالحديث عن أنس ر 
 فحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطمب وقال الميم انا كنا نتوسل اليك بنبينا
 صمى اهلل عميو وسمم فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاستقنا قال فيسقون
  جعل الحقانتيى وفعل عمر رضى اهلل عنو حجة لقولو صمى اهلل عميو وسمم ان اهلل

 عمى لسان عمر وقمبو رواه االمام أحمد والترمذى عن ابن عمر رضى اهلل عنيما
 ورواه االمام أحمد أيضا وأبوداود والحاكم في المستدرك عن أبى ذر رضى اهلل
 عنو ورواه أبويعمى والحاكم في المستدرك أيضا عن أبى ىريرة رضى اهلل عنو

 معاوية رضى اهلل عنيما وروىورواه الطبرانى في الكبير عن بالل و 
 الطبرانى في الكبير وابن عدى في الكامل عن الفضل بن العباس رضى اهلل

 عنيما أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال عمر معى وأنا مع عمر والحق بعدى
 مع عمر حيث كان وىذا مثل ما صح في حق عمى رضى اهلل عنو حيث قال صمى

 رالحق معو حيث دار وىو حديث صحيح رواه كثيراهلل عميو وسمم في حقو وأد



 من أصحاب السنن فكل من عمر وعمى رضى اهلل عنيما يكون الحق معيما
 حيثما كانا وىذان الحديثان من جممة االدلة التى استدل بيا أىل السنة

 عمى صحة خالفة الخمفاء االربعة الن عميا رضى اهلل عنو كان مع الخمفاء
 زعيم في الخالفة فمما جاءت الخالفة لو ونازعو غيره ممنالثالثة قبمو لم ينا

 ال يستحق التقدم عميو قاتمو ومن االدلة عمى أن توسل عمر بالعباس رضى اهلل
 عنيما حجة عمى جواز التوسل قولو صمى اهلل عميو وسمم لو كان بعدى نبى
 عامرلكان عمر رواه االمام أحمد والترمذى والحاكم في المستدرك عن عقبة بن 

 الجينى رضى اهلل عنو ورواه الطبرانى في الكبير عن عصمة بن مالك رضى
 اهلل عنو وروى الطبرانى في الكبير عن أبى الدرداء رضى اهلل عنو أن رسول

 اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال اقتدوا بالمذين من بعدى أبى بكر وعمر فانيما حبل
 الوثقى ال انفصام ليا وانما استسقى اهلل الممدود من تمسك بيما فقد تمسك بالعروة

 عمر رضى اهلل عنو بالعباس رضى اهلل عنو ولم يستسق بالنبى صمى اهلل عميو
 وسمم ليبين لمناس جواز االستسقاء بغير النبى صمى اهلل عميو وسمم وان ذلك
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 الحرج فيو وأما االستسقاء بالنبى صمى اهلل عميو وسمم فكان معموما عندىم

 مربما أن بعض الناس يتوىم أنو اليجوز االستسقاء بغير النبى صمى اهلل عميوف
 وسمم فبين ليم عمر باستسقائو بالعباس الجواز ولو استسقى بالنبى صمى اهلل عميو

 وسمم لربما يفيم منو بعض الناس أنو اليجوز االستسقاء بغيره صمى اهلل عميو
 عباس النو حى والنبى صمى اهلل عميووسمم وليس لقائل أن يقول انما استسقى بال

 وسمم قدمات وأن االستسقاء بغير الحى ال يجوز النا نقول ان ىذا الوىم باطل
 ومردود بادلة كثيرة منيا توسل الصحابة رضى اهلل عنيم بالنبى صمى اهلل عميو

 وسمم بعد وفاتو كما تقدم في القصة التى رواىا عثمان بن حنيف في الحاجة التى
 مرجل عند عثمان بن عفان رضى اهلل عنو وكما في حديث باللكانت ل

 ابن الحرث رضى اهلل عنو وكما في توسل آدم بالنبى صمى اهلل عميو وسمم قبل
 وجوده وحديث توسل آدم رواه عمر رضى اهلل عنو كما تقدم فكيف

 يتوىم انو اليعتقد صحتو بعد وفاتو وقد روى التوسل بو قبل وجوده مع انو
  عميو وسمم حى في قبره فتمخص من ىذا انو يصح التوسل بو صمى اهللصمى اهلل



 عميو وسمم قبل وجوده وفي حياتو وبعد وفاتو وانو يصح أيضا التوسل بغيره
 من االخيار كما فعمو عمر حين استسقى بالعباس رضى اهلل عنيما وذلك من

 بين سائر أنواع التوسل كما تقدم وانما خص عمر العباس رضى اهلل عنيما من
 الصحابة رضى اهلل عنيم الظيار شرف أىل بيت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم

 ولبيان انو يجوز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل فان عميا رضى اهلل عنو
 كان موجودا وىو أفضل من العباس رضى اهلل عنو قال بعض العارفين

 مى اهلل عميو وسمم نكتةوفى توسل عمر بالعباس رضى اهلل عنيما دون النبى ص
 أخرى أيضا زيادة عمى ما تقدم وىى شفقة عمر رضى اهلل عنو عمى ضعفاء
 المؤمنين فانو لواستسقى بالنبى صمى اهلل عميو وسمم لربما استاخرت االجابة
 النيا معمقة بارادة اهلل تعالى ومشيئتو فمو تأخرت االجابة ربما تقع وسوسة

 ن بسبب تاخر االجابة بخالف ما اذا كانواضطراب لمن كان ضعيف االيما
 التوسل بغير النبى صمى اهلل عميو وسمم فانيا لو تأخرت االجابة ال تحصل تمك
 الوسوسة وال ذلك االضطراب والحاصل ان مذىب أىل السنة والجماعة صحة
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 التوسل وجوازه بالنبى صمى اهلل عميو وسمم في حياتو وبعد وفاتو وكذا بغيره

 من االنبياء والمرسمين صموات اهلل وسالمو عميو وعمييم أجمعين وكذا
 باالولياء والصالحين كما دلت عميو االحاديث السابقة النا معاشر أىل السنة

 النعتقد تاثيرا والخمقا والايجاد اوال اعداما والنفعا وضرا اال اهلل وحده
 مى اهلل عميو وسمم وال لغيرهالشريك لو والنعتقد تاثيرا وال نفعا وال ضر المنبى ص

 من االحياء واالموات فال فرق في التوسل بالنبى صمى اهلل عميو وسمم وغيره
 من االنبياء والمرسمين صموات اهلل وسالمو عميو وعمييم أجمعين وكذا

 باالولياء والصالحين ال فرق بين كونيم أحياء وأمواتا النيم اليخمقون شيا
 ما يتبرك بيم لكونيم أحباء اهلل تعالى وأما الخمقوليس ليم تأثير في ش  وان

 وااليجاد واالعدام والنفع والضرفانو هلل وحده ال شريك لو وأما الذين
 يفرقون بين االحياء واالموات فانيم بذلك الفرق يتوىم منيم انيم يعتقدون

 التأثير لالحياء دون االموات ونحن نقول اهلل خالق كل ش  واهلل خمقكم وما
 مون فيؤالء المجوزون التوسل باالحياء دون االموات ىم المعتقدون تاثيرتعم



 غير اهلل وىم الذين دخل الشرك في توحيدىم لكونيم اعتقدوا تاثير االحياء
 دون االموات فكييف يدعون انيم محافطون عمى التوحيد وينسبون غيرىم

 اثة كمياإلى االشراك سبحانك ىذا بيتان عظيم فالتوسل والتشفع واالستغ
 بمعنى واحد وليس ليا في قموب المؤمنين معنى اال التبرك بذكر أحباء اهلل

 تعالى لما ثبت ان اهلل يرحم العباد بسببيم سواء كانوا أحياء أو أمواتا فالمؤثر
 والموجد حقيقة ىو اهلل تعالى وذكر ىؤالء االخيار سبب عادى في ذلك

 اثير لو وحياة االنبياء عمييم الصالةالتأثير وذلك مثل الكسب العادى فانو ال ت
 والسالم في قبورىم ثابتة عند أىل السنة بادلة كثيرة منيا حديث مررت

 عمى موسى ليمة أسرى بى يصمى في قبره ومثمو مررت عمى ابراىيم فامرنى بتبميغ
 أمتى السالم وان أخبرىم ان الجنة طيبة التربة وانيا فيعان وان غراسيا

 دهلل وال الو اال اهلل واهلل أكبر ومثل حديث اجتماعيمسبحان اهلل والحم
 لما صمى بيم في بيت المقدس ليمة أسرى بو ثم تمقوه في السموات وحديث تردد

 النبى صمى اهلل عميو وسمم بين موسى ومقام مكالمتو ربو لما فرض عميو خمسين
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 يمبون وكل ىذهصالة فامره موسى بالمراجعة وحديث ان االنبياء يحجون و 
 االحاديث الصحيحة ال مطعن فييا الطاعن فال حاجة إلى االطالة بذكرىا

 وأيضا فقد ثبت بنص القرآن حياة الشيداء واالنبياء أفضل من الشيداء
 فالحياة ليم ثابتة باالولى ثم ان الحياة الثابتة لالنبياء عمييم الصالة والسالم

 ىى حياة تشبو حال المالئكة وال ولمشيداء ليست مثل الحياة الدنيوية بل
 يعمم صفتيا وحقيقتيا اال اهلل تعالى فيجب عمينا االيمان بثبوتيا من غير بحث

 عن صفتيا وكيفيتيا واذا كان االمر كذلك فالينافى ان كالمنيم قدمات
 وانتقل من الحياة الدنيوية بمعنى انو زالت عنو الحياة التى كانت في دار

 اة أخرى فال اشكال في قولو تعالى انكو ميت وانيمالدنيا وثبتت ليم حي
 ميتون والكالم عمى ذلك مبسوط في المطوالت فال حاجة لنا إلى االطالة

 بذكره فان قال قائل ان شبية ىؤالء المانعين لمتوسل انيم رأوا بعض العامة
 ياتون بالفاظ توىم انيم يعتقدون التاثير لغير اهلل تعالى ويطمبون من

 أحياء وأمواتا أشياء جرت العادة بانيا ال تطمب اال من اهلل تعالى الصالحين



 ويقولون لمولى افعل لى كذا وكذا وانيم ربما يعتقدون الوالية في اشخاص
 لم يتصفوا بيا بل اتصفوا بالتخميط وعدم االستقامة وينسبون ليم كرامات

 ش  منيا وخوارق عادات وأحواال ومقامات وليسوا باىل ليا ولم يوجد فييم
 فاراد ىؤالء المانعون لمتوسل أن يمنعوا العامة من تمك التوسعات دفعا
 لالييام وسدا لمذريعة وان كانوا يعممون ان العامة اليعتقدون تاثيرا وال

 نفعا والضر الغير اهلل تعالى وال يقصدون بالتوسل اال التبرك ولو أسندوا
 يم اذا كان االمر كذلكلالولياء شيأ ال يعتقدون فييم تأثيرا فنقول ل

 وقصدتم سد الذريعة فما الحامل لكم عمى تكفير االمة عالميم وجاىميم
 خاصيم وعاميم وما الحامل لكم عمى منع التوسل مطمقا بل كان ينبغى
 لكم أن تمنعوا العامة من االلفاظ الموىمة لتاثير غير اهلل تعالى وتأمروىم

 اظ الموىمة يمكم حمميا عمى المجازبسموك االدب في التوسل مع ان تمك االلف
 من غير احتياج إلى التكفير لممسممين وذلك المجاز غقمى شائع معروف
 عند أىل العمم ومستعمل عمى ألسنة جميع ؤالمسممين ووارد في الكتاب

 / :6صفحة / 
 والسنة وعميو يحمل قول القائل ىذا الطعام أشبعنى وىذا الماء أروانى

 ذا الطبيب نفعنى فكل ذلك عند أىل السنة محمولوىذا الدواء شفانى وى
 عمى المجاز العقمى فان الطعام ال يشبع حقيقة والمشبع حقيقة ىو اهلل تعالى

 والطعام سبب عادى فاسناد الشبع لو مجاز عقمى والطعام سبب عادى
 التاثير لو وىكذا بقية االمثمة فالمسمم الموحدمتى صدر منو اسناد لغير من

 ممو عمى المجاز العقمى واالسالم والتوحيد قرينة عمى ذلك المجازىو لو يجب ح
 كما نص ععل ذلك عمماء المعانى في كتبيم وأجمعوا عميو وأما منع التوسل
 مطمقا فال وجو لو مع ثبوتو في االحاديث الصحيحة وصدوره من النبى صمى

 لاهلل عميو وسمم وأصحابو وسمف االمة وخمقيا فيؤالء المنكرون لمتوس
 المانعون منو منيم من يجعمو محترما ومنيم من يجعمو كفرا وانمرا كاوكل

 ذلك باطل النو يؤدى إلى اجتماع معظم االمة عمى ضاللة ومن تتبع كالم
 الصحابة وعمماء االمة سمفيا وخمفييا يجد التوسل صادرا منيم بل ومن كل

 ال يجوز لقولومؤمن في أوقات كثيرة واجتماع أكثر االمة عمى محرم أو كفر 



 صمى اهلل عميو وسمم في الحديث الصحيح ال تجتمع أمتى عمى ضاللة قال بعضيم
 ان ىذا حديث متواتر وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت لمناس فكيف

 تجتمع كميا أو أكثرىا عمى ضاللة وىى خير أمة أخرجت لمناس فالالئق
 من االلفاظ الموىمةبيؤالء المنكرين اذا أرادوا سد الذريعة ومنع الناس 

 لتأثير غير اهلل تعالى ان يقولوا ينبغى أن يكون التوسل باالدب وبااللفاظ التى
 ليس فييا اييام كان يقول المتوسل الميم انى أسألك وأتوسل اليك بنبيك

 صمى اهلل عميو وسمم وباالنبياء قبمو وبعباده الصالحين أن تفعل بى كذا وكذا
 وال ان يتجاسروا عمى تكفير المسممين الموحدين ال انيم يمنعون من التوسل

 الذين اليعتقدون التأثير اال هلل وحده ال شريك لو ومن الشبو التى تمسك بيا
 ىؤالء المنكرون لمتوسل قولو تعالى التجعموا دعاء الرسول بينكم كدعاء

 بعضكم بعضا فان اهلل نيى المؤمنين في ىذه اآلية أن يخاطبوا النبى صمى
 ميو وسمم بمثل ما يخاطب بعضيم بعضا كان ينادوه باسمو وقياسا عمى ذلكاهلل ع

 يقال ال ينبغى ان يطمب من غير اهلل تعالى كاالنبياء والصالحين االشياء التى
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 جرت العادة بانيا التطمب اال من اهلل تعالى لئال تحصل المساواة بين اهلل تعالى
 مب من اهلل عمى انو الموجد لمش  والمؤثروخمقو بحسب الظاىر وان كان الط

 فيو ومن غيره عمى انو سبب عادى لكنو ربما يوىم التاثير فالمنع من ذلك
 الطمب لدفع ىذا االييام والجواب ان ىذا اليقتضى المنع من التوسل مطمقا

 وال يقتضى منع الطمب من موحد فانو يحمل عمى المجاز العقمى اذا صدر من
 ونو شركا وال لكونو محرما فمو قالوا ان ذلك خالف االدبموحد فال وجو لك

 وجازوا التوسل وشرطوا فيو أن يكون بادب واالحتراز عن االلفاظ الموىمة
 لكان لو وجو وأما المنع مطمقا فال وجو لو قال العالمة ابن حجر في الجوىر

 تغاثةالمنظم وال فرق في التوسل بين أن يكون بمفظ التوسل أو التشفع أو االس
 أو التوجو الن التوجو من الجاه وىو عمو المنزلة وقد يتوسل بذى الجاه إلى

 من ىو أعمى منو جاىا واالستغاثة معناىا طمب الغوث والمستغيث يطمب من
 المستغاث بو ان يحصل لو الغوث من غيره وان كان أعمى منو فالتوجو

 ى في قموب المسممينواالستغاثة بو صمى اهلل عميو وسمم وبغيره ليس ليما معن



 االطمب الغوث حقيقة من اهلل تعالى ومجازا بالتسبب العادى من غيره وال
 يقصد أحد من المسممين غير ذلك المعنى فمن لم ينشرح لذلك صدره فميبك عمى
 نفسو نسال اهلل العافية فالمستغاث بو في الحقيقة ىو اهلل تعالى وأما النبى صمى

 بينو وبين المستغيث فيو سبحانو وتعالى مستغاثاهلل عميو وسمم فيو واسطة 
 بو حقيقة والغوث منو بالخمق وااليجاد والنبى صمى اهلل عميو وسمم مستغاث بو

 مجازا والغوث منو بالكسب ولتسبب العادى باعتبار توجيو وتشفعو عند
 اهلل لعمو منزلتو وقدره فيو عمى حد قولو تعالى وما رميت اذ رميت ولكن اهلل

 ى وما رميت خمقا وايجاد اذ رميت تسببا وكسبا ولن اهلل رمى خمقارمى أ
 وايجادا وكذا قولو تعالى فمم تقتموىم ولكن اهلل قتميم وقولو صمى اهلل عميو
 وسمم ما أنا حممتكم ولكن اهلل حممكم وكثيرا ما تج  السنة لبيان الحقيقة

 زا كقولوويج  القرآن الكريم باضافة الفعل لمكتسبو ويسند اليو مجا
 تعالى ادخموا الجنة بما كنتم تعممون وقولو صمى اهلل عميو وسمم لن يدخل
 أحدكم الجنة بعممو فاآلية بيان المسبب العادى والحديث لبيان سبب فعل
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 الفاعل الحقيقى وىو فضل اهلل تعالى وبالجممة فاطالق لفظ االستغاثة لمن

 موم الشك فيو لغة وال شرعا فاذا قمتيحصل منو غوث باعتبار الكسب أمر مع
 أغثنى يا أهلل تريد االسناد الحقيقى باعتبار الخمق وااليجاد واذا قمت أغثنى

 يا رسول اهلل تريد االسناد المجازى باعتبار التسبب والكسب والتوسط
 بالشفاعة ولوتتبعت كالم االئمة وسمف االمة وخمفيا لوجدت شيأ كثيرا

 ث الصحيحة كثير من ذلك ومنو ما في صحيح البخارى فيمن ذلك بل في االحادي
 مبحث الحشر ووقوف الناس لمحساب يوم القيامة بينماىم كذلك استغاثوا

 بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صمى اهلل عميو وسمم فتامل تعبيره صمى اهلل عميو وسمم
 بقولو استغاثوا بآدم فان االستغاثة بو مجازية والمستغاث بو حقيقة ىو اهلل

 تعالى وصح عنو صمى اهلل عميو وسمم لمن أراد عونا أن يقول يا عباداهلل أعينونى
 وفى رواية أغيثونى وجاء في حديث قصة قارون لما خسف بو انو استغاث

 بموسى عميو السالم فمم يغثو بل صار يقول يا أرض خذيو فعاتب اهلل موسى
 بى الغثتو فاسناد االغاثة حيث لم يغثو وقال لو استغاث بك فمم تغثو ولو استغاث



 إلى اهلل تعالى اسناد حقيقى واسنادىا إلى موسى مجازى وقد يكون معنى
 التوسل بو صمى اهلل عميو وسمم طمب الدعاء منو اذ ىو صمى اهلل عميو وسمم حى

 في قبره يعمم سؤال من يسألو وقد تقدم حديث بالل بن الحرث رضى اهلل عنو
 بره صمى اهلل عميو وسمم وقال يا رسول اهلل استسقالمذكور فيو أنو جاء إلى ق

 المتك أى ادع اهلل ليم فعمم منو أنو صمى اهلل عميو وسمم يطمب منو الدعاء
 بحصول الحاجات كما كان يطمب منو في حياتو لعممو بسؤال من يسألو مع

 قدرتو عمى التسبب في حصول ما سئل فيو بسؤالو ودعائو وشفاعتو إلى ربو عز
 نو صمى اهلل عميو وسمم يتوسل بو في كل خير قبل بروزه ليذا العالموجل وا

 وبعده في حياتو وبعد وفاتو وكذا في عرصات القيامة فيشفع إلى ربو وكل ىذا
 مما تواترت بو االخبار وقام بو االجماع قبل ظيور المانعين منو فيو صمى اهلل

 ومواله المنعم عميو بما: عميو وسمم لو الجاه الوسيع والقدر المنيع عند سيد 
 حباه وأواله وأما تخيل المانعين المحرومين من بركاتو ان منع التوسل والزيارة
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 من المحافظة عمى التوحيد وان التوسل والزيارة مما يؤدى إلى الشرك فيو
 تخيل فاسد باطل فالتوسل والزيارة اذا فعل كل منيما مع المحافظة عمى

 غراء ال يؤدى إلى محذور البتة والقائل يمنع ذلك سداآداب الشريعة ال
 لمذريعة متقول عمى اهلل تعالى وعمى رسولو صمى اهلل عميو وسمم وكان ىؤالء

 المانعين لمتوسل والزيارة يعتقدون أنو اليجوز تعظيم النبى صمى اهلل عميو
 وسمم فحيثما صدر من أحد تعظيم لو صمى اهلل عميو وسمم حكموا عمى فاعمو
 بالكفر واالشراك وليس االمر كما يقولون فان اهلل تعالى عظم النبى صمى اهلل
 عميو وسمم في القرآن الكريم باعمى أنواع التعظيم فيجب عمينا ان نعظم من

 عظمو اهلل تعالى وأمر بتعظيمو نعم يجب عمينا أن ال نصفو بش  من صفات
 الربوبية ورحم اهلل االبوصيرى حيث قال

 واحكم بما شئت مدحا فيو واحتكم* النصارى في نبييم  دع ما ادعتو
 فميس في تعظيمو بغير صفات الربوبية ش  من الكفر واالشراك بل ذلك من

 أعظم الطاعات والقربات وىكذا كل من عظميم اهلل تعالى كاالنبياء
 والمرسمين صموات اهلل وسالمو عميو وعمييم أجمعين وكالمالئكة والصديقين



 صالحين قال تعالى ومن يعظم شعائر اهلل فانيا من تقوىوالشيداء وال
 القموب وقال تعالى ومن يعظم حرمات اهلل فيو خير لو عند ربو ومن تعظيمو
 صمى اهلل عميو وسمم الفرح بميمة والدتو وقرآءة المولد والقيام عند ذكر والدتو

 من أنواع صمى اهلل عميو وسمم واطعام الطعام وغير ذلك مما يعتاد الناس فعمو
 البر فان ذلك كمو من تعظيمو صمى اهلل عميو وسمم وقد أفردت مسألة المولد وما

 يتعمق بيا بالتاليف واعتنى بذلك كثير من العمماء فالفوا في ذلك مصنفات
 مشحونة باالدلة والبراىين فال حاجة لنا إلى االطالة بذلك ومما أمر اهلل بتعظيمو

 ومقام ابراىيم عميو السالم فانيا أحجار وأمرنا الكعبة المعظمة والحجر االسود
 اهلل بتعظيميا بالطواف بالبيت ومس الركن اليمانى وتقبيل الحجر االسود

 وبالصالة خمف المقام وبالوقوف لمدعاء عند المستجار وباب الكعبة والممتزم
 والميزاب كما جرى عمى ذلك السمف والخمف وكميم في ذلك ال يعبدون إال اهلل وال

 يعتقدون تاثيرا لغيره وال نفعا وال ضرا الن ذلك ال يكون إال هلل وحده وال
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 يكون الحد سواه والحاصل كما تقدم ان ىنا امرين احدىما وجوب تعظيم
 النبى صمى اهلل عميو وسمم ورفع رتبتو عن سائر المخموقات والثانى افراد الربوبية

 رد بذاتو وصفاتو وافعالو عن جميع خمقوواعتقاد ان الرب تبارك وتعالى منف
 فمن اعتقد في مخموق مشاركة البارى سبحانو وتعالى في ش  من ذلك فقد

 أشرك كالمشركين الذين كانوا يعتقدون االلوىية لمالصنام واستحقاقاتيا لمعبادة
 ومن قصر بالرسول صمى اهلل عميو وسمم في ش  عن مرتبتو فقد عصى أو كفر أما

 تعظيمو بانواع التعظيم ولم يصفو بش  من صفات الربوبية فقدمن بالغ في 
 أصاب الحق وحافظ عمى جانب الربوبية والرسالة جميعا وذلك ىو القول الذى
 ال افراط فيو وال تفريط واذا وجد في كالم المؤمنين اسناد ش  لغير اهلل تعالى

 نين اذ المجازيجب حممو عمى المجاز العقمى وال سبيل إلى تكفير أحد من المؤم
 العقمى مستعمل في الكتاب والسنة فمن ذلك قولو تعالى واذا تميت عمييم آياتو
 زادتيم ايمانا فاسناد الزيادة إلى اآليات مجاز عقمي وىي سبب عادى لمزيادة
 والذى يزيد في االيمان حقيقة ىو اهلل تعالى وحده ال شريك لو وقولو تعالى

 الجعل إلى اليوم مجاز عقمى الن اليوم محل يوما يجعل الولدان شيبا فاسناد



 لجعميم شيبا فالجعل المذكور واقع في اليوم والجاعل حقيقة ىو اهلل تعالى
 وحده وقولو تعالى وال يغوث ويعوق ونسرا وقد أضموا كثيرا فاسناد

 االضالل إلى االصنام مجاز عقمى النيا سبب في حصول االضالل واليادى
 تعالى وحده ال شريك لو وقولو تعالى حكاية عنوالمضل حقيقة ىو اهلل 

 فرعون يا ىامان ابن لى صرحا فاسناد البناء إلى ىامان مجاز عقمى النو سبب آمر
 فيو يأمر بذلك واليبنى بنفسو والذى يبنى انما ىم الفعمة واما االحاديث

 النبوية ففييا من المجاز العقمى ش  كثير يعرف ذلك من وقف عميو من ذلك
 يث المتقدم بينماىم كذلك استغاثوا بآدم فاغاثة آدم عميو السالم مجازيةالحد

 والمغيث حقيقة ىو اهلل تعالى واما كالم العرب ففيو من المجاز العقمى ماال
 يحصى كقوليم نبت الربيع البقل فجعموا الربيع وىو المطر منبتا والمنبت

 عقمى فاذا قال العامى من حقيقة ىو اهلل تعالى فاسناد االنبات إلى الربيع مجاز
 المسممين نفعنى النبى صمى اهلل عميو وسمم أو أغاثنى أو نحو ذلك فانما يريد االسناد
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 المجازى والقرينة عمى ذلك أنو مسمم موحد ال يعتقد التاثير إال هلل فجعميم ذلك

 وامثالو من الشرك جيل محض وتمبيس عمى عوام الموحدين وقد اتفق
 اء عمى انو اذا صدر مثل ىذا االسناد من موحد فانو يحمل عمى المجازالعمم

 والتوحيد يكفى قرينة لذلك الن االعتقاد الصحيح ىو اعتقاد أىل السنة
 والجماعة واعتقادىم ان الخالق لمعباد وأفعاليم ىو اهلل تعالى التاثير الحد

 ف من اعتقد غيرسواه ال لحى وال لميت فيذا االعتقاد ىو التوحيد المحض بخال
 ىذا فانو يقع في االشراك واما الفرق بين الحى والميت كما يفيم من كالم ىؤالء

 المانعين لمتوسل فان كالميم يفيد انيم يعتقدون ان الحى يقدر عمى بعض
 االشياء دون الميت فكانيم يعتقدون ان العبد يخمق أفعال نفسو فيو

 ىم انيم يقولون اذا نودى الحىمذىب باطل والدليل عمى ان ىذا ىو اعتقاد
 وطمب منو ما يقدر عميو فال ضرر في ذلك وأما الميت فانو اليقدر عمى ش  أصال
 واما أىل السنة فانيم يقولون الحى ال يقدر عمى ش  كما ان الميت كذلك ال يقدر

 والقادر حقيقة ىو اهلل تعالى والعبد ليس لو إال الكسب الظاىرى باعتبار
 لباطنى باعتبار التبرك بذكر اسم النبى صمى اهلل عميو وسممالحى والكسب ا



 وغيره من االخيار وتشفعيم في ذلك والخالق لمعباد وأفعاليم ىو اهلل وحده
 ال شريك لو وقد تقدم كثير من الدالئل الدالة عمى صحة التوسل وال بأس
 ودىبالحاق ادلة تدل عمى ذلك زيادة عمى ما تقدم ذكر العالمة السيد السمي

 في خالصة الوفاء ان من االدلة الدالة عمى صحة التوسل بالنبى صمى اهلل عميو
 وسمم بعد وفاتو ما رواه الدارمى في صحيحو عن أبى الجوزاء قال قحط أىل المدينة

 قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة رضي اهلل عنيا فقالت انظروا إلى قبر رسول
 ة إلى السماء حتى اليكون بينو وبيناهلل صمى اهلل عميو وسمم فاجعموا منو كو 

 السماء سقف ففعموا فمطروا حتى نبت العشب وسمنت االبل حتى تفتقت من
 الشنحم فسمى عام الفتق قال العالمة المراغى وفتح الكوة عند الجدب سنة

 أىل المدينة يفتحون كوة في أسفل قبة الحجرة المطيرة وان كان السقف حائال
 ماء قال السيد السميودى بعد كالم المراغى وسنتيمبين القبر الشريف والس

 اليوم فتح الباب المواجو لموجو الشريف ويجتمعون ىناك وليس القصد
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 إال التوسل بالنبى صمى اهلل عميو وسمم واالستشفاع بو إلى ربو لرفعة قدره عند
 عميو وسمماهلل وقال أيضا في خالصة الوفاء ان التوسل والتشفع بو صمى اهلل 

 وبجاىو وبركتو من سنن المرسمين وسيرة السمف الصالحين اه وذكر كثير
 من عمماء المذاىب االربعة في كتب المناسك عند ذكرىم زيارة النبى صمى
 اهلل عميو وسمم انو يسن لمزئر ان يستقبل القبر الشريف ويتوسل بو إلى اهلل

 صمى اهلل عميو وسمم قالواتعالى في غفران ذنوبو وقضاء حاجاتو ويستشفع بو 
 من أحسن ما يقول ما جاء عن العتبى وىو مروي أيضا عن سفيان بن عيينة
 وكل منيما من مشايخ االمام الشافعى قال العتبى كنت جالسا عند قبر رسول

 اهلل صمى اهلل عميو وسمم فجاء أعرابى فقال السالم عميك يا رسول اهلل سمعت اهلل
 الرسل ان اهلل أنزل عميك كتابا صادقا قال فيو ولو أنيم اذيقول وفى رواية يا خير 

 ظمموا أنفسيم جاؤك فاستغفروا اهلل واستغفر ليم الرسول لوجدوا اهلل توابا
 رحيما وقد جئتك مستغفرا من ذنبى مستشفعا بك إلى ربى وفي رواية وانى

 جئتك مستغفرا ربك عزوجل من ذنوبى ثم بكى وأنشأ يقول
 فطاب من طيبين القاع واالكم* بالقاع اعظمو يا خير من دفنت 



 فيو العفاف وفيو الجود والكرم* نفسى الفداء لقبر أنت ساكنو 
 قال العتبى ثم استغفر االعرابى وانصرف فغمبتنى عيناى فرأيت النبى صمى
 اهلل عميو وسمم في النوم فقال يا عتبى الحق االعرابى فبشره ان اهلل غفر لو

 ده وليس محل االستدالل الرؤيا فانيا ال تثبت بيافخرجت خمفو فمم أج
 االحكام الحتمال حصول االشتباه عمى الرائى كما تقدم ذلك وانما محل

 االستدالل كون العمماء استحسنوا االتيان بما تقدم ذكره وذكروا
 في مناسكيم استحباب االتيان بو لمزائر وليس في قوليم وفى رواية كذا وفى

 الحتمال ان الراوى حكى ذلك بالمعنى فمرة عبر بقولو ياخير رواية كذا منافاة
 الرسل ومرة عبر بقولو يا رسول اهلل وعمى ذلك يحمل أمثال ىذا وقال العالمة

 ابن حجر في الجوىر المنظم وروى بعض الحفاظ عن أبى سعيد السمعانى أنو
 اهلل روى عن عمى بن أبى طالب رضي اهلل عنو وكرم وجيو انيم بعد دفنو صمى
 عميو وسمم بثالثة أيام جاءىم اعرابى فرمى بنفسو عمى القبر الشريف عمى
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 صاحبو أفضل الصالة والسالم وحتى ترابو عمى رأسو وقال يا رسول اهلل قمت
 فسمعنا قولك ووعيت عن اهلل ما وعينا عنك وكان فيما أنزل اهلل عميك قولو

 ك فاستغفروا اهلل واستغفر ليم الرسولتعالى ولو أنيم اذ ظمموا أنفسيم جاؤ 
 لوجدوا اهلل توابا رحيما وقد ظممت نفسى وجئتك مستغفرا إلى ربى فنودى

 من القبر الشريف انو قد غفر لك وجاء مثل ذلك عن عمي رضي اهلل عنو من
 طريق أخرى فيى تؤيد رواية السمعانى ويؤيد ذلك أيضا ما صح عنو

 اتى خير لكم تحدثون واحدث لكم ووفاتىصمى اهلل عميو وسمم من قولو حي
 خير لكم تعرض عمى أعمالكم ما رأيت من خير حمدت اهلل تعالى وما رأيت
 من شر استغفرت لكم ويؤيد ذلك أيضا ما ذكره العمماء في آداب الزيارة من

 أنو يستحب أن يجدد الزائر التوبة في ذلك الموقف الشريف ويسأل اهلل
 وحا ويستشفع بو صمى اهلل عميو وسمم إلى ربو عزتعالى أن يجعميا توبة نص

 وجل في قبوليا ويكثر االستغفار والتضرع بعد تالوة قولو تعالى ولو أنيم
 اذ ظمموا أنفسيم جاؤك فاستغفروا اهلل واستغفر ليم الرسول لوجدوا اهلل توابا

 رحيما ويقول نحن وفدك يا رسول اهلل وزوارك جئناك لقضاء حقك



 تك واالستشفاع بك مما اثقل ظيورنا واظمم قموبنا فميسوالتبرك بزيار 
 لنا يا رسول اهلل شفيع غيرك نؤممو وال رجاء غير بابك نصمو فاستغفر لنا واشفع

 لنا عند ربك واسألو أن يمن عمينا بسائر طمباتنا ويحشرنا في زمرة عباده
 ف عمىالصالحين والعمماء العاممين وفى الجوىر المنظم أيضا ان اعرابيا وق
 القبر الشريف وقال الميم ان ىذا حبيبك وأنا عبدك والشيطان عدوك

 فان غفرت لى سر حبيبك وفاز عبدك وغضب عدوك وان لم تغفرلى غضب
 حبيبك ورضى عدوك وىمك عبدك وأنت يا رب أكرم من ان تغضب

 حبيبك وترضى عدوك وتيمك عبدك الميم ان العرب اذا مات فييم سيد
 ان ىذا سيد العالمين فاعتقنى عمى قبره يا أرحم الراحمين فقالأعتقوا عمى قبره و 

 لو بعض الحاضرين يا أخا العرب ان اهلل قد غفر لك بحسن ىذا السؤال وذكر
 عمماء المناسك أيضا ان استقبال قبره الشريف صمى اهلل عميو وسمم وقت

 بن الزيارة والدعاء أفضل من استقبال القبمة قال العالمة المحقق الكمال
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 اليمام ان استقبال القبر الشريف أفضل من استقبال القبمة واما ما نقل عن
 االمام أبى حنيفة رضي اهلل عنو ان استقبال القبمة أفضل فيذا النقل غير

 صحيح فقد روى االمام أبوحنيفة نفسو في مسنده عن ابن عمر رضى اهلل عنيما
 كرم وجعل الظير لمقبمة وسبق ابنانو قال من السنة استقبال القبر الم

 اليمام في النص عمى ذلك العالمة ابن جماعة فانو نقل استحباب استقبال
 القبر عن االمام أبى حنيفة رضى اهلل عنو ورد عمى الكرمانى في انو يستقبل
 القبمة فقال انو ليس بش  ثم قال في الجوىر المنظم ويستدل الستقبال القبر

 ى انو صمى اهلل عميو وسمم حى في قبره يعمم بزائره وىو صمىأيضا بانا متفقون عم
 اهلل عميو وسمم لما كان في الدنيا لم يسع زائره إال استقبالو واستدبار القبمة
 فكذا يكون االمر حين زيارتو في قبره الشريف صمى اهلل عميو وسمم واذا

 ان الطمبةاتفقنا في المدرس من العمماء بالمسجد الحرام المستقبل لمقبمة 
 يستقبمونو ويستدبرون الكعبة فما بالك بو صمى اهلل عميو وسمم فيذا أولى

 بذلك قطعا وقد تقدم قول االمام مالك لمخميفة المنصور ولم تصرف وجيك
 عنو وىو وسيمتك ووسيمة أبيك آدم إلى اهلل بل استقبمو واستشفع بو قال



 فحة باستحبابالعالمة الزرقانى في شرح المواىب كتب المالكية طا
 الدعاء عند القبر مستقبال لو مستدبرا لمقبمة ثم نقل عن مذىب االمام أبى
 حنيفة والشافعى والجميور مثل ذلك وأما مذىب االمام أحمد ففيو اختالف

 بين عمماء مذىبو والراجح عند المحققين منيم استحباب استقبال القبر الشريف
 ن المرجح عند المحققين منيمكبقية المذاىب وكذا القول في التوسل فا

 استحبابو لصحة االحاديث الدالة عمى ذلك ليكون المرجح عند الحنابمة موافقا
 لما عميو أىل المذاىب الثالثة وقد أطال االمام السبكى في شفاء السقام في
 نقل نصوص أىل المذاىب االربعة في ذلك وذكر الشيخ طاىر سنبل في

 لك من عمماء الحنابمة االمام أبا عبداهللرسالة لو في ذلك ان ممن ذكر ذ
 السامرى في المستوعب ورفعت فتوى لمفتى الحنابمة بمكة الشيخ محمد بن عبد

 اهلل بن حميد في ىذه المسألة فاجاب بان الراجح عند الحنابمة استقبال القبر
 الشريف عند الدعاء واستحباب التوسل قال وذلك مذكور في كثير من
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 المذىب المعتمدة منيا شرح مناسك المقنع لالمام شمس الدين بن كتب

 مفمح صاحب الفروع ومنيا شرح االقناع لمحرر المذىب الشيخ منصور
 البيونى ومنيا شرح غاية المنتيى ومنيا منسك الشيخ سميمان بن عمى جد
 الشيخ محمد بن عبدالوىاب صاحب الدعوة وكثير من المؤلفين في المذىب

 ك قال وبعض ىؤالء ذكروا أيضا قصة العتبى المشيورة وانشادذكروا ذل
 يا خير من دفنت بالقاع اعظمو إلى آخرىا وأما الحديث الذى فيو* االعرابى 

 الميم انى أسالك وأتوجو اليك إلى آخره فيو حديث أخرجو الترمذى وصححو
 ذلك وأخرجو النسائي والبييقى أيضا وصححو ثم قال المفتى المذكور اذا تحقق

 عممنا ان المعتمد عند الحنابمة ىو ما ذكره السائل أعنى استحباب استبقبال القبر
 عند الدعاء واستحباب التوسل والمنكر لذلك جاىل بمذىب االمام أحمد اه
 وأما ما ذكره اآللوسى في تفسيره من ان بعضيم نقل عن االمام أبى حنيفة

 يح اذ لم ينقمو عن االمام أحدرضى اهلل عنو انو منع التوسل فيو نقل غير صح
 من أىل مذىبو وىم أدرى بو بل كتبيم طافحة باستحباب التوسل ونقل

 المخالف غير معتبر فاياك ان تغتر بو وفى المواىب المدنية لالمام القسطالنى



 وقف أعرابى عمى قبره الشريف صمى اهلل عميو وسمم وقال الميم انك أمرت
 عبدك فاعتقنى من النار عمى قبر حبيبكبعتق العبيد وىذا حبيبك وأنا 

 فيتف بو ىاتف يا ىذا تسأل العتق لك وحدك ىال سالت العتق لجميع
 المؤمنين اذىب فقد اعتقتك ثم أنشد القسطالنى أحد البيتين المشيورين

 وأنشد شارحو الزرقانى البيت اآلخر وىما
 في رقيم أعتقوىم عتق أحرار* ان المموك اذا شابت عبيدىم 

 قد شبت في الرق فاعتقنى من النار* ت يا سيدى أولى بذاكرما وأن
 ثم قال في المواىب وعن الحسن البصرى قال وقف حاتم االصم عمى قبره صمى

 اهلل عميو وسمم فقال يا رب انا زرنا قبر نبيك صمى اهلل عميو وسمم فال تردنا خائبين
 قبمنا فارجع أنت ومنفنودى يا ىذا ما أذنا لك في زيارة قبر حبيبنا اال وقد 

 معك من الزوار مغفوا لكم وقال ابن أبى فديك سمعت بعض من أدركت
 من العمماء والصمحاء يقول بمغنا ان من وقف عند قبر النبى صمى اهلل عميو
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 وسمم فتال ىذه اآلية ان اهلل ومالئكتو يصمون عمى النبى يا أييا الذين آمنوا

 ا وقال صمى اهلل عميو يا محمد حتى يقوليا سبعين مرة ناداءصموا عميو وسمموا تسميم
 ممك صمى اهلل عميك يا فالن ولم تسقط لو حاجة قال الشيخ زين الدين المراغى

 وغيره االولى ان يقول صمى اهلل عميك يا رسول اهلل بدل قولو يا محمد لمنيى عن
 كان من االئمةندائو باسمو حيا وميتا وابن ابى فديك من اتباع التابعين و 

 الثقات المشيورين وىو من المروى عنو في الصحيحين وغيرىما من كتب السنن
 قال الزرقانى في شرح المواىب اسمو محمد بن اسمعيل بن مسمم الديممى مات سنة

 مائتين وىذا الذى نقمو من المواىب عن ابن أبى فديك رواه عنو أيضا
 اعى اذا قال الميم انى استشفع اليكالبييقى وفى شرح المواىب لمزرقانى ان الد

 بنبيك يا نبى الرحمة اشفع لى عند ربك استجيب لو فقد اتضح لك من ىذه
 النصوص المروية عن النبى صمى اهلل عميو وسمم وأصحابو وسممنى االمة
 وخمفيا ان التوسل بو صمى اهلل عميو وسمم وزيارتو وطمب الشفاعة منو ثابتة

 ية وانيا من اعظم القربات وان التوسل بو واقععنيم قطعا بال شك وال مر 
 قبل خمقو وبعد خمقو في حياتو وبعد وفاتو وسيكون التوسل بو أيضا بعد



 البعث في عرصات القيامة قال في المواىب ورحم اهلل ابن جابر حيث قال
 ونجى في بطن السفينة نوح* بو قد أجاب اهلل آدم اذ دعا 

 ومن أجمو نال الفداء ذبيح* وما ضرت النار الخميل لنوره 
 ثم قال وفى كتاب مصباح الظالم في المستغيثين بخير االنام لمشيخ ابى عبداهلل

 ابن النعمان ما يشفى الغميل من ذلك ثم ذكر في المواىب كثيرا من البركات
 التى حصمت لو ببركة توسمو بالنبى صمى اهلل عميو وسمم وروى البييقى عن

 رابيا جاء إلى النبى صمى اهلل عميو وسمم يستسقى بوأنس رضى اهلل عنو أن أع
 وأنشدأ بياتا أوليا

 وقد شغمت أم الصبى عن الطفل* أتيناك والعذراء يدمى لبانيا 
 إلى ان قال

 وأنى فرار الخمى اال إلى الرسل* وليس لنا اال اليك فرارنا 
 االعرابىفمم ينكر عميو صمى اهلل عميو وسمم ىذا البيت بل قال أنس لما أنشد 
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 االبيات قام صمى اهلل عميو وسمم يجر رداءه حتى رقى المنبر فخطب ودعا ليم فمم
 يزل يدعو حتى أمطرت السماء وفى صحيح البخارى انو لما جاء االعرابى وشكى
 لمنبى صمى اهلل عميو وسمم القحط فدعا اهلل فانجابت السماء بالمطر قال صمى اهلل

 أبوطالب حيا لقرت عيناه من ينشدنا قولو فقال عمى رضى عميو وسمم لو كان
 اهلل عنو يا رسول اهلل كأنك أردت قولو

 ثمال اليتامى عصمة لالرامل* وأبيض يستسقى لغمام بوجيو 
 فتيمل وجو النبى رسول اهلل ولم ينكر انشاد البيت وال قولو يستقى

 مب انشاده وكانالغمام بوجيو ولو كان ذلك حراما أو شركا النكره ولم يط
 سبب انشاء أبى طالب ىذا البيت من جممة قصيدة مدح بيا النبى صمى اهلل

 عميو وسمم ان قريشا في الجاىمية أصابيم قحط فاستسقى ليم أبوطالب وتوسل
 بالنبى صمى اهلل عميو وسمم وكان صغيرا فاغدودق عمييم السحاب بالمطر فانشأ

 رضى اهلل عنيما أنو قال أوحى اهللأبوطالب تمك القصيدة وصح عن ابن عباس 
 تعالى إلى عيسى عميو السالم يا عيسى آمن بمحمد ومرمن أدركو من أمتك

 ان يؤمنوا بو ولو ال محمد ما خمقت الجنة والنار ولقد خمقت العرش عمى الماء



 فاضطرب فكتب عميو ال إلو إال اهلل محمد رسول اهلل فسكن قال في الجوىر
 صمى اهلل عميو وسمم ىذا الفضل والخصوصية أفال يتوسل بوالمنظم فاذا كان لو 

 وذكر القسطالني في شرحو عمى البخارى عن كعب االحبار ان بنى اسرائيل
 كانوا اذا قحطوا استسقوا باىل بيت نبييم فعمم بذلك ان التوسل مشروع

 حتى في االمم السابقة وقال السيد السميودى في خالصة الوفاء ان العادة جرت
 من توسل عند شخص بمن لو قدر عنده يكرمو الجمو ويقضى حاجتو وقد ان

 يتوجو بمن لو جاء لى من ىوا عمى منو واذا جاز التوسل باالعمال الصالحة
 كما في صحيح البخارى في حديث الثالثة الذين أووا إلى غار فاطبق عمييم ذلك

 فرجت الصخرةالغار فتوسل كل واحد منيم إلى اهلل تعالى بارجى عمل لو فان
 التى سدت الغار عنيم فالتوسل بو صمى اهلل عميو وسمم أحق وأولى لما فيو من

 النبوة والفضائل سواء كان ذلك في حياتو أو بعد وفاتو فالمؤمن اذا توسل
 بو انما يريد بنبوتو التى جمعت الكماالت وىؤالء المانعون لمتوسل يقولون
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 الحة مع كونيا اعراضا فالذوات الفاضمة أولىيجوز التوسل باالعمال الص

 فان عمر رضى اهلل عنو توسل بالعباس رضى اهلل عنو وأيضا لوسممنا ذلك نقول
 ليم اذا جاز التوسل باالعمال الصالحة فما المانع من جوازىا بالنبى صمى اهلل
 مالعميو وسمم باعتبار ما قام بو من النبوة والرسالة والكماالت التى فاقت كل ك
 وعظمت عمى كل عمل صالح في الحال والمآل مع ما ثبت من االحاديث
 الدالة عمى ذلك ومثمو سائر االنبياء والمرسمين صموات اهلل وسالمو عميو
 وعمييم أجمعين وكذا االولياء وعباداهلل الصالحين لما فييم من الطيارة

 من ربالقدسية ومحبة رب البرية وحيازة أعمى مراتب الطاعة واليقين 
 العالمين وذلك سببو كونيم من عباداهلل المقربين فيقضى اهلل سبحانو وتعالى

 بالتوسل بيم حوائج المؤمنين وينبغى أن يكون ذلك التوسل مع االدب
 الكامل واجتناب االلفاظ التى توىم التاثير لغير اهلل تعالى ومن أدلة جواز

 ا الطبرانى في الكبيرالتوسل قصة سواد بن قارب رضى اهلل عنو التى رواى
 وفييا أن سواد بن قارب أنشد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قصيدتو التى فييا

 لتوسل ولم ينكر عميو ومنيا قولو



 وأنك مأمون عمى كل غائب* وأشيد أن اهلل ال رب غيره 
 إلى اهلل يا ابن االكرمين االطايب* وأنك أدنى المرسمين وسيمة 

 وان كاان فيما فيو شيب الذوائب* مرسل  فرنا بما يأتيك يا خير
 بمغن فتيال عن سواد بن قارب* وكن لى شفيعا يوم ال ذوشفاعة 

 فمم ينكر عميو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قولو أدنى المرسمين وسيمة وال
 قولو وكن لى شفيعا وكذا من أدلة التوسل مرثية صفية رضى هلل عنيا عمة

 وسمم فانيا رثتو بعد وفاتو صمى اهلل عميو وسمم بابيات رسول اهلل صمى اهلل عميو
 فييا قوليا

 وكنت بنا بر او لم تك جافيا* أال يا رسول اهلل أنت رجاؤنا 
 ففييا النداء بعد وفاتو مع قوليا وأنت رجاؤنا وسمع تمك المرثية الصحابة
 العالمة رضى اهلل عنيم فمم ينكر عمييا أحد قوليا يا رسول اهلل أنت رجاؤنا قال

 ابن حجر في كتابو المسمى بالخيرات الحسان في مناقب االمام أبى حنيفة
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 النعمان في الفصل الخامس والعشرين ان االمام الشافعى أيام ىو ببغداد كان
 يتوسل باالمام أبى حنيفة رضى اهلل عنو يج  إلى ضريحو يزور فيسمم عميو ثم

 اء حاجاتو وقد ثبت أيضا أن االمام أحمد توسليتوسل إلى اهلل تعالى بو في قض
 باالمام الشافعى رضى اهلل عنيما حتى تعجب ابنو عبداهلل ابن االمام أحمد فقال

 لو االمام أحمد ان الشافعى كالشمس لمناس وكالعافية لمبدن ولما بمغ االمام
 ييمالشافعى أن أىل المغرب يتوسمون إلى اهلل تعالى باالمام مالك لم ينكر عم

 وقال االمام أبوالحسن الشاذلى رضى اهلل عنو من كانت لو إلى اهلل حاجة وأراد
 قضاءىا فميتوسل إلى اهلل تعالى باالمام الغزالى وذكر العالمة ابن حجر في

 كتابو المسمى بالصواعق المحرقة الخوان الضالل والزندقة أن االمام الشافعى
 ث قالرضى اهلل عنو توسل باىل البيت النبوى حي

 وىم اليو وسيمتى* آل النبى ذريعتى 
 بيدى اليمين صحيفتى* أرجوبيم أعطى غدا 

 وذكر العالمة السيد طاىر بن محمد بن ىاشم باعموى في كتابو المسمى مجمع
 االحباب في ترجمة االمام أبى عيسى الترمذى صاحب السنن أنو رأى في المنام



 يتوفاه عميو قال فقال لى قل بعد رب العزة فسالو عما يحفظ عميو االيمان حتى
 صالة ركعتى الفجر قبل صالة فرض الصبح اليى بحرمة الحسن وأخيو وجده

 وبنيو وأمو وأبيو نجنى من الغم الذى آنا فيو ياحى يا قيوم ياذ الجالل
 واالكرام اسالك أن تحيى قمبى بنور معرفتك يا اهلل يا اهلل يا اهلل يا أرحم

 الترمذى يقول ذلك دائما بعد صالة سنة الصبح ويأمرالراحمين فكان االمام 
 أصحابو بو وبحثيم عمى فعمو وعمى المواظبة عميو فمو كان التوسل ممنوعا لما
 فعمو ىذا االمام وال أمر بفعمو والمواظبة عميو وىو امام حجة يقتدى بو بل ىذا

 االمر أعنى التوسل لم ينكره أحد قط من السمف والخمف حتى جاء ىؤالء
 المنكرون وفى االذكار لالمام النورى ان النبى صمى اهلل عميو وسمم أمر أن

 يقول العبد بعد ركعتى الفجر ثالثا الميم رب جبريل وميكائيل واسرافيل
 ومحمد صمى اهلل عميو وسمم أجرنى من النارقال العالمة ابن عالن في شرح

 ال فيو سبحانواالذكار خص ىؤالء بالذكر لمتوسل بيم في قبول الدعاء وا  
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 وتعالى رب جميع المخموقات فافيم ذلك انو من التوسل المشروع وفي شرح
 حزب البحر لالمام زروق قال بعد ذكر كثير من االخيار الميم انا نتوسل
 اليك بيم فانيم أحبوك وما أحبوك حتى أحببتيم فبحبك إياىم وصموا إلى

 لنا ذلك مع العافية الكاممة الشاممةحبك ونحن لم نصل إلى حبيم فيك فتمم 
 حتى نمقاك يا أرحم الراحمين ولبعض العارفين دعاء مشتمل عمى قولو الميم رب

 الكعبة وبانييا وفاطمة وأبييا اوبعميا وبنييا نور بصرى وبصيرتى وسرى
 وسريرتى قال بعض العارفين وقد جرب ىذا الدعاء لتنوير البصر وأن من

 ر اهلل بصره وذلك من االسباب العادية وىى ال تاثيرذكره عند االكتحال نو 
 ليا والمؤثر ىو اهلل تعالى وحده ال شريك لو فكما أن اهلل تعالى جعل الطعام

 والشراب سببين لمشبع والرى ال تأثير ليما والمؤثر ىو اهلل تعالى وحده
 وجعل الطاعة سببا لمسعادة ونيل الدرجات جعل أيضا التوسل باالخيار

 عظميم اهلل تعالى وأمر بتعظيميم سببا لقضاء الحاجات فميس في ذلك الذين
 كفر وال إشراك ومن تتبع أذكار السمف والخمف وأدعيتيم وأورادىم

 وجد فييا شيا كثيرا في التوسل ولم ينكر عمييم أحد في ذلك حتى جاء ىؤالء



 المنكرون ولو تتبعنا ما وقع من اكابر االمة في التوسل المتالت بذلك
 الصحف وفيما ذكر كفاية ومقنع لمن كان بمرأى من التوفيق ومسمع وانما
 أطمت الكالم في ذلك ليتضيح االمر لمن كان متشككا فيو غاية االتضاح

 الن كثيرا من المنكرين لمتوسل يمقون إلى كثير من الناس شبيات
 يستميمونيم بيا إلى معتقدىم الباطل فعسى أن يقف عمى ىذه النصوص من

 داهلل حفظو من قبول شبياتيم فال يمتفت إلييا ويقيم عمييم الحجة في ابطالياأرا
ال كنت مشاقق اهلل ورسولو  فعميك باتباع الجميور والسواد االعظم وا 

 ومتبعا غير سبيل المؤمنين وقد قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد
 و جينم وساءتما تبين لو اليدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولو ما تولى ونصم

 مصيرا وقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عميكم بالسواد االعظم فانما ياكل
 الذئب من الغنم القاصية وقال صمى اهلل عميو وسمم من فارق الجماعة قيد

 شبر فقد خمع ربقة االسالم من عنقو وقد ذكر العالمة ابن الجوزى في
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 يث كثيرة في التحذير من مفارقة السوادكتابو المسمى تمبيس ابميس أحاد
 االعظم منيا حديث عبداهلل بن عمر رضى اهلل عنيما عن النبى صمى اهلل عميو

 وسمم أنو خطب في الجابية فقال من أراد بحبوحة الجنة فميمزم الجماعة فإن
 الشيطان مع الواحد وىو من االثنين أبعد وحديث عرفجة رضى اهلل عنو

  صمى اهلل عميو وسمم يقول يد اهلل عمى الجماعة والشيطانقال سمعت رسول اهلل
 مع من يخالف الجماعة وحديث أسامة بن شريك رضى اهلل عنو قال سمعت
 رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول يد اهلل عمى الجماعة فاذاشذ الشاذ منيم

 اختطفتو الشياطين كما يختطف الذئب الشاة من الغنم وحديث معاذ بن
 ضى اهلل عنو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال ان الشيطان ذئبجبل ر 

 االنسان كذئب الغنم ياخذ الشاة الشاذة القاصية والنائية فاياكم والشعاب
 وعميكم بالجماعة العامة والمسجد وحديث أبى ذر رضى اهلل عنو عن النبى

 اثنين وأربعة صمى اهلل عميو وسمم أنو قال اثنان خير من واحد وثالثة خير من
 خير من ثالثة فعميكم بالجماعة فان اهلل تعالى لن يجمع أمتى اال عمى ىدى

 فيؤالء المنكرون لمتوسل والزيارة فارقوا الجماعة والسواد االعظم وعمدوا



 إلى آيات كثيرة من آيات القرآن التى نزلت في المشركين فحمموىا عمى
 وتوصموا بذلك إلى تكفير اكثرالمؤمنين الذين تقع منيم الزيارة والتوسل 

 االمة من العمماء والصمحاء والعباد والزىاد وعوام الخمق وقالوا انيم
 مثل أولئك المشركين الذين قالوا ما نعبدىم اال ليقربونا إلى هلل زلفى وقد

 عممت أن المشركين اعتقدوا ألوىية غير اهلل تعالى واستحقاقو العبادة وأما
 د منيم ألوىية غير اهلل واستحقاقو العبادة فكيفالمؤمنون فمم يعتقد أح

 يجعموىم مثل أولئك المشركين سبحانك ىذا بيتان عظيم ومما يعتقده
 ىؤالء المنكرون لمزيارة والتوسل منع طمب الشفاعة من النبى صمى

 اهلل عميو وسمم ويقولون ان اهلل تعالى قد قال في كتابو العزيز من ذا الذى
 و وقال تعالى وال يشفعون إال لمن ارتضى فالطالبيشفع عنده إال بإذن

 لمشفاعة ال يعمم حصول االذن لمنبى صمى اهلل عميو وسمم في أنو يشفع لو فكيف
 يطمب منو الشفاعة وال يعمم أنو ممن ارتضى فكيف يطمب الشفاعة
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 واحتجاجيم ىذا مردود وباطل باالحاديث لصحيحة الصريحة في حصول

 بى صمى اهلل عميو وسمم بالشفاعة لممؤمنين وقد صحت االحاديث بانواالذن لمن
 صمى اهلل عميو وسمم يشفع لمن قل بعد االذان الميم رب ىذه الدعوة التامة إلى

 آخر الدعاء المشيور ولمن صمى عمى النبى صمى اهلل عميو وسمم يوم الجمعة ولمن زار
 ي أعمال من عمميا حمت لوقبره صمى اهلل عميو وسمم وجاءت أحاديث كثيرة ف

 الشفاعة ولو ذكرناىا لطال الكالم وجاءت أحاديث صريحة في شفاعتو
 لعصاة أمتو كقولو صمى اهلل عميو وسمم شفاعتى الىل الكبائر من أمتى

 وذكر كثير من المفسرين في قولو تعالى وال يشفعون اال لمن ارتضى أن كل
 تو صمى اهلل عميو وسمم فثبتمن مات مؤمنا كان ممن ارتضى فيدخل في شفاع

 بيذا كمو أن الشفاعة ثابتة ومأذون لمنبى صمى اهلل عميو وسمم فييا لكل من
 مات مؤمنا فالطالب لمشفاعة كأنو يتوسل إلى اهلل تعالى بالنبى صمى اهلل

 عميو وسمم أن يحفظ عميو االيمان إلى أن يتوفاه اهلل عميو فيدخل في شفاعة
 سمم ويكون من أىميا وىذا كمو ظاىر اليخفى اال عمىالنبى صمى اهلل عميو و 

 من انظمست بصيرتو والعياذ باهلل تعالى ومما يعتقده ىؤالء المنكرون



 لمزيارة والتوسل منع النداء لمميت والجماد ويقولون ان ذلك كفر واشراك
 وعبادة لغير اهلل تعالى وىذا أيضا باطل ومردود وال مستند ليم فيو وشبيتيم

 تمسكون بيا أنيم يزعمون أن النداء دعاء وكل دعاء عبادة بل الدعاء مخالتى ي
 العبادة وحمموا كثيرا من اآليات القرآنية التى نزلت في المشركين عمى

 الموحدين الذين يصدر منيم النداء المذكور وىذا تمبيس في الدين توصموا
 قد يسمىبو إلى تضميل كثير من الموحدين وحاصل الرد عمييم أن النداء 

 دعاء كما في قولو تعالى ال تجعموا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا
 لكنو اليسمى عبادة فميس كل دعاء عبادة ولو كان كل نداء دعاء وكل دعاء
 عبادة لشمل ذلك نداء االحياء واالموات فيكون كل نداء ممنوعا مطمقا سواء

 وليس االمر كذلك وانماكان لالحياء واالموات أم لمحيوانات والجمادات 
 النداء الذى يكون عبادة ىو نداء من يعتقد ألوىيتو واستحقاقو لمعبادة

 فيرغبون إليو ويخضعون بين يديو فالذى يوقع في االشراك ىو اعتقاد ألوىية
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 غير اهلل تعالى أو اعتقاد التاثير لغير اهلل تعالى وأما مجرد النداء لمن ال يعتقدون
 و وتاثيره أو استحقاقو لمعبادة فانو ليس عبادة ولو كان ميتا أو غائبا أوألوىيت

 جمادا وقد ورد في أحاديث كثيرة نداء االموات والجمادات فقوليم كل نداء
 دعاء وكل دعاء عبادة غير صحيح عمى اطالقو وعمومو ولو كان االمر كذلك

 ما ال تاثير لو في ش المتنع نداء الحى والميت فانيما مستويان في أن كال مني
 وال يعتقد أحد من المسممين ألوىية غير اهلل تعالى وال تاثير أحد سوى اهلل

 تعالى فان قالوا ان نداء الحى والطمب منو لش  من االشياء انما ىو لكونو
 قادرا عمى فعل ذلك الش  الذى طمب منو وأما الميت والجماد فانو عاجز وال قدرة

 ياء فنقول ليم اعتقادكم أن الحى قادر عمى بعضلو عمى فعل ش  من االش
 االشياء يستمزم اعتقادكم أن العبد يخمق أفعال نفسو االختيارية وىو

 اعتقاد فاسد ومذىب باطل فان اعتقاد أىل السنة والجماعة أن الخالق
 لمعباد وافعاليم ىو اهلل وحده ال شريك لو والعبد ليس لو اال الكسب

 ى واهلل خمقكم وما تعممون وقال تعالى اهلل خالق كلالظاىرى قال اهلل تعال
 ش  فيستوى الحى والميت والجماد في أن كال منيم الخمق لو وال تأثير والمؤثر



 ىو اهلل تعالى وحده فالذى يقدح في التوحيد ىو اعتقاد التأثير لغير اهلل أو
 غير اعتقاداعتقاد االلوىية واستحقاق العبادة لغير اهلل وأما مجرد النداء من 

 ش  من ذلك فال ضرر فيو واالحاديث التى ورد فييا النداء لالموات
 والجمادات من غير اعتقاد االلوىية والتأثير كثيرة منيا حديث االعمى الذى

 تقدمت روايتو عن عثمان بن حنيف رضى اهلل عنو فإن فيو يا محمد انى أتوجو
 عممو ذلك الدعاء بعد وفاتوبك إلى ربك وتقدم أن الصحابة رضى اهلل عنيم است

 صمى اهلل عميو وسمم وحديث بالل بن الحرث المتقدم أيضا فان فيو انو جاء إلى
 قبر النبى صمى اهلل عميو وسمم وقال يا رسول اهلل استسق المتك ففيو النداء بعد
 وفاتو صمى اهلل عميو وسمم والخطاب بالطمب منو ان يستسقى المتو ومن ذلك

 ة في زيارة القبور فإن في كثير منيا النداء والخطاب كقولواالحاديث الوارد
 السالم عميكم يا أىل القبور السالم عميكم أىل الديار من المؤمنين وانا ان شاء
 اهلل بكم الحقون ففييا نداء وخطاب وىى أحاديث كثيرة ال حاجة إلى االطالة

 / 88صفحة / 
 االربعة استحبوا بذكرىا وتقدم ان السمف والخمف من أىل المذاىب

 لمزائر أن يقول تجاه القبر الشريف يا رسول اهلل انى جئتك مستغفرا من ذنبى
 مستشعفا بك إلى ربى وقد جاءت صورة النداء أيضا في التشيد الذى يقرؤه

 االنسان في كل صالة حيث يقول السالم عميك أييا النبى ورحمة اهلل وبركاتو
 و أنو ذبح شاة عام القحط المسمى عاموصح عن بالل بن الحرث رضى اهلل عن

 الرمادة فوجدىا ىزيمة فصار يقول وامحمداه وامحمداه وصح أيضا ان أصحاب
 النبى صمى اهلل عميو وسمم لم قاتموا مسيممة الكذاب كان شعارىم وامحمداه

 وامحمداه وفى الشفاء لمقاضى عياض ان عبداهلل بن عمر رضى اهلل عنيما خدلت
 و اذكر أحب الناس اليك فقال وامحمداه فانطمقت رجمو وجاءرجمو مرة فقيل ل

 الخطاب والنداء لمجمادات في أحاديث كثيرة منيا انو صمى اهلل عميو وسمم كأن
 اذا نزل أرضا قال يا أرض ربى وربك اهلل فيذا نداء وخطب لجماد وال كفر

 د تاثير لغيروال اشراك فيو اذ ليس فيو اعتقاد الوىية واستحقاق عبادة وال اعتقا
 اهلل تعالى وقد ذكر الفقياء في آداب السفران المسافر اذا انفمتت دابتو بارض

 ليس بيا أنيس فميقل يا عباداهلل احبسوا واذا أضل شيأ أو ارادعوه فميقل



 يا عباداهلل اعينونى أو اغيثونى فان هلل عبادا النراىم واستدل الفقياء عمى
 هلل بن مسعود رضى اهلل عنو قال قال رسولذلك بما رواه ابن السنى عن عبدا

 اهلل صمى اهلل عميو وسمم اذا انفمتت دابة أحدكم بارض فاله فميناد يا عباداهلل
 احبسوا فان هلل عبادا يجيبونو ففيو نداء وطمب نفع أى التسبب في ذلك من
 عباداهلل الذين لم يشاىدىم وفى حديث آخر رواه الطبرانى صمى اهلل عميو

 ل اذا أضل أحدكم شيا أو أرادعونا وىو بارض ليس فييا أنيس فميقلوسمم قا
 يا عباداهلل أعينونى وفى رواية اغيثونى فان هلل عبادا ال ترونيم قال العالمة

 ابن حجر في حاشيتو عمى ايضاح المناسك وىو مجرب كما قالو الراوى لمحديث
 عنيما قال كان المذكور وروى أبوداود وغيره عن عبداهلل بن عمر رضى اهلل

 رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم اذا سافر فاقبل الميل قال يا أرض ربى وربك اهلل
 أعوذ باهلل من شرك وشر ما فيك وشر ما خمق فيك وشر ما يدب عميك أعوذ
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 باهلل من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن شر ساكن البمد ووالد وما ولد

 لممسافر االتيان بيذا الدعاء عند اقبال الميل وفيو وذكر الفقياء انو يسن
 النداء والخطاب لمجماد وروى الترمذى عن عبداهلل بن عمر رضى اهلل عنيما

 والدارمى عن طمحة بن عبيداهلل رضى اهلل عنو أنو صمى اهلل عميو وسمم كان اذا
 ىرأى اليالل قال ربى وربك اهلل ففيو خطاب لمجماد وصح أنو لما توفى صم

 اهلل عميو وسمم أقبل أبوبكر رضى اهلل عنو حين بمغو الخبر فدخل عمى رسول
 اهلل صمى اهلل عميو وسمم فكشف عن وجيو ثم أكب عميو فقبمو ثم بكى وقال
 بابى وأمى طبت حيا وميتا اذكرنا يا محمد عند ربك ولنكن من بالك وفى

 ثانيا وقال واصفياه ثمرواية لالمام أحمد فقبل جبيتو ثم قال وانبياه ثم قبميا 
 قبميا ثالثا وقال واخمياله ففى ذلك نداء وخطاب لو صمى اهلل عميو وسمم بعد

 وفاتو ولما تحقق عمر رضى اهلل عنو وفاتو صمى اهلل عميو وسمم بقول أبى بكر رضى
 اهلل عنو قال وىو يبكى بابى أنت وأمى يا رسول اهلل لقد كان لك جذع تخطب

 وا واتخذت منبرا لتسمعيم حن الجذع لفراقك حتىالناس عميو فمما كثر 
 جعمت يدك عميو فسكن فامتك أولى بالحنين عميك حين فارقتيم بابى أنت
 وامى يا رسول اهلل لقد بمغ من فضيمتك عند ربك أن جعل طاعتك طاعتو



 فقال من يطع الرسول فقد أطاع اهلل تعالى بابى أنت وأمى يا رسول اهلل لقد بمغ
 نده أن بعثك آخر االنبياء وذكرك في أوليم فقال واذ أخذنامن فضيمتك ع

 من النبيين ميثاقيم ومنك ومن نوح وابرىيم وموسى وعيسى بابى أنت
 وأمى يا رسول اهلل لقد بمغ من فضيمتك عنده ان أىل النار يودون ان يكونوا
 أطاعوك وىم بين أطباقيا يعذبون يقولون يا ليتنا أطعنا اهلل واطعنا الرسوال

 بابى أنت وأمى يا رسول اهلل لقد اتبعك في قصر عمرك ما لم يتبع نوح في كبر سنو
 وطول عمره فانظر إلى ىذه االلفاظ التى نطق بيا عمر رضى اهلل عنو فقد تعدد
 فييا النداء لو صمى اهلل عميو وسمم بعد وفاتو وقد رواىا كثير من أئمة الحديث

 طالنى في المواىب والغزالى فيوذكرىا القاضى عياض في الشفاء والقس
 االحيا وابن الحاج في المدخل فيبطل بيا وبغيرىا من االدلة قول المانعين

 لمنداء مطمقا القائمين ان كل نداء دعاء وكل دعاء عبادة وروى البخارى عن
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 أنس رضى اهلل عنو ان فاطمة رضى اهلل عنيا بنت رسول اهلل صمى اهلل عميو
 لما توفى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يا أبتاه أجاب ربا دعاء يا أبتاه وسمم قالت

 جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه وفى رواية إلى جبريل نعاه
 والنعى ىو االخبار بالموت ففى ىذا الحديث أيضا نداؤه صمى اهلل عميو وسمم بعد

 طمع قصيدة منياوفاتو ورثتو عمتو صفية بمراث كثيرة قالت في م
 وكنت بنابر ولم تك جافيا* أال يا رسول اهلل كنت رجاءنا 

 ففى ىذا البيت أيضا نداؤه صمى اهلل عميو وسمم بعد وفاتو ولم ينكر عمييا أحد
 من الصحابة مع حضورىم وسماعيم لو ومما جاء من النداء لمميت التمقين

 ذلك إلى حديث لو بعد الدفن وقد ذكره كثير من الفقياء واستندوا في
 الطبرانى عن أبى امامة رضى اهلل عنو واعتضد بشواىد كثيرة وصورتو ان

 يقول لمميت عند قبره بعد دفنو يا عبداهلل ابن أمة اهلل اذكر العيد الذى
 خرجت عميو من الدنيا شيادة ان ال الو اال اهلل وحده ال شريك لو وأن محمدا

 وأن الساعة آتية ال ريب فييا عبده ورسولو وأن الجنة حق وأن النار حق
 وأن اهلل يبعث من في القبول قل رضيت باهلل ربا وباالسالم دينا وبمحمد صمى
 اهلل عميو وسمم نبيا وبالكعبة قبمة وبالمسممين اخوانا ربى اهلل ال الو اال ىو رب



 العرش العظيم ففى التمقين الخطاب والنداء لمميت فكيف يمنعون النداء
 داء لمميت ما جاء في الحديث المشيور حيث نادى النبى صمى اهللمطمقا ومن الن

 عميو وسمم كفار قريش المقتولين يوم بدر بعد القائيم في القميب رواه
 البخارى واصحاب السنن وذكروا ان النبى صمى اهلل عميو وسمم جعل ينادييم

 قدباسمائيم وأسماء آبائيم ويقول أيسركم انكم أطعتم اهلل ورسولو فانا 
 وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فيل وجدتم ما وعد ربكم حقا وأماما جاء من اآلثار

 عن االئمة االحبار والعمماء االخيار واالولياء الكبار مما يدل عمى جواز ذلك
 النداء والخطاب فش  كثير تنقضى دون نقمو االعمار ومضى عمى ذلك

 دام عمى تكفيرالقرون واالعصار وال وقع منيم انكار فكيف يجوز االق
 المسممين بش  قام ثبوتو بالبراىين وفى الحديث الصحيح من قال الخيو المسمم
 يا كافر فقد باء بيا أحدىما ان كان كما قال واال رجعت عميو قال العمماء ترك
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 قتل ألف كافر أولى من اراقة دم امرئ مسمم فيجب االحتياط في ذلك فال يحكم

 لقبمة بالكفر اال بامر واضح قاطع لالسالم ورأيت رسالةعمى أحد من أىل ا
 لمشيخ محمد بن سميمان الكردى المدنى صاحب الحواشى عمى مختصر

 بافضل في الفقو عمى مذىب االمام الشافعى رضى اهلل عنو قال في تمك الرسالة
 يخاطب محمد بن عبدالوىاب حين قام بالدعوة وكان محمد بن عبدالوىاب من

 شيخ محمد بن سميمان المذكور وقرأ عميو بالمدينة المنورة قال فيتالمذة ال
 تمك الرسالة يا ابن عبدالوىاب سالم عمى من اتبع اليدى فانى انصحك هلل

 تعالى أن تكف لسانك عن المسممين فإن سمعت من شخص أنو يعتقد تاثير
 ى أنوذلك المستغاث بو من دون اهلل تعالى فعرفو الصواب واذكر لو االدلة عم
 ال تاثير لغير اهلل تعالى فان أبى فكفره حينئذ بخصوصو وال سبيل لك إلى
 تكفير السواد االعظم من المسممين وأنت شاذ عن السواد االعظم فنسبة
 الكفرالى من شذ عن السواد االعظم أقرب النو اتبع غير سبيل المؤمنين

 تبع غير سبيلقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين لو اليدى وي
 المؤمنين نولو ما تولى ونصمو جينم وساءت مصير وانما يأكل الذئب من الغنم

 القاصية اه والحاصل أن ىؤالء المانعين لمزيارة والتوسل قد تجاوزوا



 الحد فكفروا أكثر االمة واستحموا دماءىم وأمواليم وجعموىم مثل
 سمم وقالوا ان الناسالمشركين الذين كانوا في زمن النبى صمى اهلل عميو و 

 مشركون في توسميم بالنبى صمى اهلل عميو وسمم وبغيره من االنبياء واالولياء
 والصالحين وفى زيارتيم قبره صمى اهلل عميو وسمم وندائيم لو بقوليم يا رسول

 اهلل نسألك الشفاعة وحمموا اآليات القرآنية التى نزلت في المشركين عمى
 ولو تعالى فال تدعوا مع اهلل أحدا وقولو تعالىخواص المؤمنين وعواميم كق

 ومن أضل ممن يدعو من دون اهلل من ال يستجيب لو إلى يوم القيامة وىم عن
 دعائيم غافمون واذا حشر الناس كانوا ليم أعداء وكانوا بعبادتيم كافرين
 وقولو تعالى والتدع مع اهلل اليا آخر فتكون من المعذبين وقولو تعالى لو

 لحق والذين يدعون من دونو ال يستجيبون ليم بش  اال كباسط كفيودعوة ا
 إلى الماء ليبمغ فاه وما ىو ببالغو وما دعاء الكافرين اال في ضالل وقولو تعالى
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 والذين تدعون من دونو ما يممكون من قطمير ان تدعوىم ال يسمعوا دعاءكم

 فرون بشرككم وال ينبئك مثل خبيرولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يك
 وقولو تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونو فال يممكون كشف الضر عنكم

 وال تحويال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربيم الوسيمة اييم اقرب
 ويرجون رحمتو ويخافون عذابو ان عذاب ربك كان محذورا وأمثال ىذه

 دعاء فييا عمى النداء ثم حمموىا عمىاآليات في القرآن كثير كميا حمموا ال
 المؤمنين الموحدين وقالوا ان من استغاث بالنبى صمى اهلل عميو وسمم أو بغيره

 من االنبياء واالولياء والصالحين أوناداه أو سألو الشفاعة فانو يكون مثل
 ىؤالء المشركين ويكون داخال في عموم ىذه اآليات وانيم مثل المشركين

 قولون ما نعبدىم اال ليقربونا إلى اهلل زلفى فان المشركينالذين كانوا ي
 ما اعتقدوا في الصنام التأثير وانيا تخمق شيأ بل كانوا يعتقدون ان الخالق

 ىو اهلل تعالى بدليل قولو تعالى ولئن سألتيم من خمقيم ليقولن اهلل ولئن
 حكم اهللسالتيم من خمق السموات واالرض ليقولن خمقين العزيز العميم فما 

 عمييم بالكفر واالشراك اال لقوليم ليقربونا إلى اهلل زلفى فيؤالء مثميم وقالوا ان
 التوحيد نوعان توحيد الربوبية وىو الذى أقر بو المشركون وتوحيد االلوىية



 وىو الذى أقر بو الموحدون وىو الذي يدخمك في دين االسالم واما توحيد
 ل الن الدعاء الذى في اآليات بمعنى العبادةالربوبية فاليكفى وكالميم كمو باط

 وىم لبسوا عمى الخمق وجعموه بمعنى النداء وقد عممت بطالنو من النصوص
 السابقة واما جعميم التوحيد نوعين توحيد الربوبية وتوحيد االلوىية فباطل

 أيضا فان توحيد الربوبية ىو توحيد االلوىية اال ترى إلى قولو تعالى ألست
 لوا بمى ولم يقل الست باليكم فاكتفى منيم بتوحيد الربوبية ومنبربكم قا

 المعموم ان من أقر لك بالربوبية فقد أقر لو بااللوىية اذ ليس الرب غير االلو بل
 ىو االلو بعينو وفى الحديث ان الممكين يساالن العبد في قبره فيقوالن لو من

 بية ىو توحيد االلوىيةربك ولم يقوال لو من اليك فدل عمى أن توحيد الربو 
 ومن العجب ان ىؤالء القوم ياتييم المسمم فيقول أشيد أن ال إلو إال اهلل وأشيد

 أن محمدا رسول اهلل فيقولون لو أنت لم تعرف التوحيد وتوحيدك ىذاتوحيد
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 الربوبية وما عرفت توحيد االلوىية فيستحمون دمو ومالو بالتمبيسات الباطمة
 ر توحيد صحيح فانو لو كان لمكافر توحيد صحيح الخرجو من الناروىل لمكاف

 اذ ال يبقى فييا موحد فيل سمعتم أييا المسممون في االحاديث والسير ان رسول
 اهلل صمى اهلل عميو وسمم اذا قدمت عميو اجالف العرب ليسمموا عمى يده يفصل

 ىو الذى يدخميم ليم توحيد الربوبية وااللوىية ويخبرىم أن توحيد االلوىية
 في دين االسالم أو يكتفى منيم بمجرد الشيادتين وظاىر المفظ ويحكم باسالميم

 فما ىذا االفتراء والزور عمى اهلل ورسولو فان من وحد الرب فقد وحد االلو
 ومن أشرك بالرب أشرك بااللو فميس لممسممين إلو غير الرب فاذا قالوا ال الو إال

 ىو ربيم فينفون االلوىية عن غيره كما ينفون الربوبيةاهلل انما يعتقدون انو 
 عن غيره أيضا ويثبتون لو الوحدانية في ذاتو وصفاتو وأفعالو والذى أوقع
 المشركين في الشرك والكفر ليس مجرد قوليم ما نعبدىم اال ليقربونا إلى

 قاهلل زلفى كما زعم ىذا القائل بل اعتقادىم ان غير اهلل قد يكون اليا يستح
 العبادة وان كانوا يعتقدون ان الخالق والمؤثر ىو اهلل تعالى فمما اعتقدوا

 ألوىية غير اهلل واستحقاقو العبادة وأقيمت عمييم الحجة بانيم ال يممكون لكم
 ضرا والنفعا وال يخمقون وىم يخمقون قالوا ما نعبدىم إال ليقربونا إلى اهلل



 لغيره ىو الذى أوقعيم في الشرك زلفى فاعتقاد االلوىية واستحقاق العبادة
 ولم ينفعيم اعتقادىم ان الخالق والمؤثر ىو اهلل مع وجود اعتقادىم الوىية
 غير اهلل واستحقاقو العبادة واما المسممون فانيم هلل الحمد بريئون من ذلك
 اذ ال يعتقدون شيأ يستحق االلوىية والعبادة غير اهلل فيذا ىو الفرق بين

 الء الجاىمون المكفرون لممسممين فانيم لما لم يعرفو الفرق بينالحالين واما ىؤ 
 الحالتين تخبطوا وقالوا ان التوحيد نوعان توحيد الربوبية وتوحيد اللوىية

 وتوصموا بذلك إلى تكفير المسممين فتامل فيما تقدم من النصوص يتضح لك
 حق الذىالحال ان شاء اهلل تعالى وتعمم ان ما عميو السواد االعظم ىو ال

 ال محيص عنو ومما يعتقده ىؤالء الممحدة المكفرة لممسممين ان قصد الصالحين
 واالعتقاد فييم والتبرك بيم شرك أكبر وىذا أيضا باطل فان رسول اهلل

 صمى اهلل عميو وسمم أمر صاحبيو عمر بن الخطاب وعمى بن أبى طالب رضى
 / <8صفحة / 

 يسأاله الدعاء واالستغفار كما في صحيحاهلل عنيما ان يقصدا أو يسا القرني و 
 مسمم وأما التبرك بآثار الصالحين فقد كان الصحابة رضى اهلل عنيم

 يزدحمون عمى ماء وضوئو يتبركون بو واذا تنخم أو بصق ياخذون ذلك
 ويتمسحون بو وازدحموا عمى الحالق عند حمق رأسو صمى اهلل عميو وسمم

 داهلل بن الزبير دمو صمى اهلل عميو وسممواقتسموا شعره يتبركون بو وشرب عب
 لما احتجم وشربت ام ايمن بولو فقال ليا صحة يا أم أيمن وكل ذلك ثابت في
 االحاديث الصحيحة والينكر ذلك إال جاىل او معاند بل ثبت انو صمى اهلل
 عميو وسمم جاء سقاية العباس رضى اهلل عنو ليشرب من ماء السقاية فامر

 اهلل أن يأتى لمنبى صمى اهلل عميو وسمم بماء آخر من الدار غيرالعباس ابنو عبد
 مايشرب منو المسممون النو استقذره وقال يا رسول اهلل ىذاتمسو االيدى

 ناتيك بماء غيره فقال ال انما أريد بركة المسممين وما مستو أيدييم فاذا كان
 مسمم لو نوررسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول ذلك فما بالك بغيره فكل 

 وبركة وال نعتقد التاثير لغير اهلل تعالى فطمب بركة الصالحين بالتماس آثارىم
 ليس فيو ش  من االشراك وال الحرمة وانما ىؤالء القوم يمبسون عمى المسممين

 توصال إلى اغراضيم فال حول وال قوة اال باهلل العمى العظيم فال يعتقدون



 فصار الموحدون عمى زعميم اقل من موحدا اال من تبعيم فيما يقولون
 كل قميل كان محمد بن عبدالوىاب الذى ابتدع ىذه البدعة يخطب

 لمجمعة في مسجد الدرعية ويقول في كل خطبة ومن توسل بالنبى فقد كفر
 وكان أخوه الشيخ سميمان بن عبدالوىاب من أىل العمم فكان ينكر عميو

 لم يتبعو في ش  مما بتدعو وقال لوانكارا شديد في كل ما يفعمو أو يأمر بو و 
 اخوه سميمان يوما كم اركان االسالم يا محمد بن عبدالوىاب فقال خمسة فقال
 أنت جعمتيا ستة السادس من لم يتبعك فميس بمسمم ىذا عندك ركن سادس
 لالسالم وقال رجل آخر يوما لمحمد بن عبدالوىاب كم يعتق اهلل كل ليمة

 كل ليمة مائة ألف وفي آخر ليمة يعتق مثل في رمضان فقال لو يعتق في
 ما أعتق في الشير كمو فقال لو لم يبمغ من اتبعك عشر عشر ما ذكرت فمن
 ىؤالء المسممون الذين يعتقيم اهلل تعالى وقد حصرت المسممين فيك وفيمن
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 اتبعك فبيت الذى كفر ولم طال النزاع بينو وبين أخيو خاف أخوه ان

 و فارتحل إلى المدينة المنورة وألف رسالة في الرد عميو وارسميا لو فمميأمر بقتم
 ينتو وألف كثير من عمماء الحنابمة وغيرىم رسائل في الرد عميو وأرسموىا لو
 فمم ينتو وقال لو رجل آخر مرة وكان رئيسا عمى قبيمة بحيث انو ال يقدر ان

 انة وأنت تعرفيسطو عميو ما تقول اذا أخبرك رجل صادق ذو دين وام
 صدقو بان قوما كثيرين قصدوك وىم وراء الجبل الفالنى فارسمت الف

 خيال ينظرون القوم الذين وراء الجبل فمم يجدوا اثرا وال أحدا منيم بل ما جاء
 تمك االرض أحد منيم اتصدق االلف أم الواحد الصادق عندك فقال

 حياء واالمواتأصدق االلف فقال لو ان جميع المسممين من العمماء اال
 في كتبيم يكذبون ما أتيت بو ويزيفونو فنصدقيم ونكذبك فمم يعرف

 جوابا لذلك وقال لو رجل آخر مرة ىذا الدين الذى جئت بو متصل أم
 منفصل فقال لو حتى مشايخى ومشايخيم التى ستمائة سنة كميم مشركون

 ليامفقال لو الرجل اذن دينك منفصل ال متصل فعمن اخذتو فقال وحى ا
 كالخضر فقال لو اذن ليس ذلك محصورا فيك كل أحد يمكنو ان يدعى وحى
 االليام الذى تدعيو ثم قال لو ان التوسل مجمع عميو عند أىل السنة حتى ابن



 تيمية فانو ذكر فيو وجيين ولم يذكر ان فاعمو يكفر بل حتى الرافضة
 عميو وسمم فال والخوارج وكافة المبتدعة يقولون بصحة التوسل بو صمى اهلل

 وجو لك في التكفير اصال فقال لو محمد بن عبدالوىاب ان عمر استسقى
 بالعباس فمم لم يستسق بالنبى صمى اهلل عميو وسمم ومقصد محمد بن عبدالوىاب
 بذلك ان العباس كان حيا وان النبى صمى اهلل عميو وسمم ميت فال يستسقى بو

 تسقاء عمر بالعباس انما كان العالمفقال لو ذلك الرجل ىذا حجة عميك فان اس
 الناس بصحة االستسقاء والتوسل بغير النبى صمى اهلل عميو وسمم وكيف تحتج

 باستسقاء عمر بالعباس وعمر ىوالذى روى حديث توسل آدم بالنبى صمى
 اهلل عميو وسمم قبل أن يخمق فالتوسل بالنبى صمى اهلل عميو وسمم كان معموما

 أراد عمر أن يبين لمناس ويعمميم صحة التوسل بغير النبى عند عمر وغيره وانما
 صمى اهلل عميو وسمم فبيت وتحير وبقى عمى عماوتو ومقابحو الشنيعة ومن
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 مقابحو انو لما منع الناس من زياة النبى صمى اهلل عميو وسمم خرج ناس من

 ا رجعوا مروا عميواالحساء وزاروا النبى صمى اهلل عميو وسمم وبمغو خبرىم فمم
 بالدرعية فامر بحمق لحاىم ثم أركبيم مقموبين من الدرعية إلى االحسا وبمغو
 مرة ان جماعو من الذين لم يتابعوه من اآلفاق العبيدة قصدوا الزيارة والحج

 وعبروا عمى الدرعية فسمعو بعضيم يقول لمن اتبعو خموا المشركين
 تباعو يخمفون معنا وكان ينيى عنيسيرون طريق المدينة والمسممين يعنى ا

 الصالة عمى النبى صمى اهلل عميو وسمم ويتأذى من سماعيا وينيى عن
 االتيان بيا ليمة الجمعة وعن الجير بيا عمى المنائر ويؤذى من يفعل ذلك

 ويعاقبو اشد العقاب حتى انو قتل رجال أعمى كان مؤذنا صالحا ذا صوت حسن
 ى اهلل عميو وسمم في المنارة بعد االذان فمم ينتونياه عن الصالة عمى النبى صم

 واتى بالصالة عمى النبى صمى اهلل عميو وسمم فامر بقتمو فقتل ثم قال ان الريابة في
 بيت الخاطئة يعنى الزانية أقل اثما ممن ينادى بالصالة عمى النبى صمى اهلل عميو

 مى التوحيد فماأفظعوسمم في المنائر ويمبس عمى أصحابو بان ذلك كمو محافظة ع
 قولو وما أشنع فعمو وأحرق دالئل الخيرات وغيرىا من كتب الصالة عمى النبى

 صمى اهلل عميو وسمم ويتستر بقولو ان ذلك بدعة وانو يريد المحافظة عمى التوحيد



 وكان يمنع اتباعو من مطالعة كتب الفقو والتفسير والحديث وأحرق كثيرا
 يفسر القرآن بحسب فيمو حتى ىمج اليمج منمنيا واذن لكل من اتبعو أن 

 اتباعو فكان كل واحد منيم يفعل ذلك ولو كان ال يحفظ القرآن وال شيا منو
 فيقول الذى ال يقرأ منيم آلخر يقرأ اقرأ عمى حتى أفسر لك فاذا قرأ عميو
 يفسر لو برأيو وأمرىم أن يعمموا ويحكموا بما يفيمونو وجعل ذلك مقدما

 ونصوص العمماء وكان يقول في كثير من أقوال االئمة االربعة عمى كتب العمم
 ليست بش  وتارة يتستر ويقول ان االئمة عمى حق ويقدح في أتباعيم من
 العمماء الذين ألفوا في المذاىب االربعة وحرروىا ويقول انيم ضموا وأضموا

 بوتارة يقول ان الشريعة واحدة فما ليؤالء جعموىا مذاىب أربعة ىذا كتا
 اهلل وسنة رسولو صمى اهلل عميو وسمم ال نعمل إال بيما وال نقتدى بقول مصرى
 وشامى وىندى يعنى بذلك اكابر عمماء الحنابمة وغيرىم ممن ليم تاليف في الرد
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 عميو فكان ضابط الحق عنده ما وافق ىواه وان خالف النصوص الشرعية

 يوافق ىواه وان كان عمى نص جمى واجماع االمة وضابط الباطل عنده ما لم
 أجمعت عميو االمة وكان ينتقص االنبى صمى اهلل عميو وسمم كثيرا بعبارات
 مختمفة ويزعم ان قصده المحافظة عمى التوحيد فمنيا ان يقول انو طارش

 وىو في لغة أىل المشرق بمعنى الشخص المرسل من قوم إلى آخرين فمراده انو
 كتب أى غاية أمره انو كالطارش الذى يرسمو صمى اهلل عميو وسمم حامل

 االمير أو غيره في أمر الناس ليبمغيم اياه ثم ينصرف ومنيا انو كان يقول نظرت
 في قصة الحديبية فوجدت بيا كذا كذا كذبة إلى غير ذلك مما يشبو

 ىذا حتى ان اتباعو كانوا يفعمون مثل ذلك أيضا ويقولون مثل قولو بل
 برونو بذلك فيظير الرضا وربما انيم قالوا ذلك بحضرتوأقبح مما يقول ويخ

 فيرضى بو حتى ان بعض اتباعو كان يقول عصاى ىذه خير من محمد النيا
 ينتفع بيا في قتل الحية ونحوىا ومحمد قد مات ولم يبق فيو نفع أصال وانما ىو
 طارش وقد مضى قال بعض من ألف في الرد عميو ان ذلك كفر في المذاىب

 ة بل ىو كفر عند جميع أىل االسالم وكان محمد بن عبدالوىاب فياالربع
 مبتدأ امره يطمب العمم بالمدينة وأصمو من بنى تميم وكان من طمبة العمم بالمدينة



 يتردد بينيا وبين مكة فاخذ عن كثير من عمماء المدينة منيم الشيخ محمد بن
 فى وكان الشيخانسميمان الكردى الشافعى والشيخ محمد حياة السندى الحن

 المذكوران وغيرىما من أشياخو يتفرسون فيو االلحاد والضالل
 ويقولون سيضل ىذا ويضل اهلل بو من أبعده وأشقاه فكان االمر كذلك
 وما أخطأت فراستيم فيو وكان والده عبدالوىاب من العمماء الصالحين

 لناسفكان أيضا يتفرس في ولده المذكور االلحاد ويذمو كثيرا ويحذر ا
 منو وكذا أخوه سميمان بن عبدالوىاب فكان ينكر ما أحدثو من البدع

 والضالل والعقائد الزائغة وتقدم انو ألف كتابا في الرد عميو وكانت والدة محمد
 ألف ومائة وأحد عشر وعاش عمرا طويال 6666ابن عبدالوىاب سنو 

 ئتين وستةألف وما ;671حتى بمغ عمره اثنين وتسعين سنة فانو توفى سنة 
 ولما أراد اظيار ما زينو لو الشيطان من البدعة والضاللة انتقل من المدينة
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 ورحل إلى الشرق وصار يدعو الناس إلى التوحيد وترك الشرك ويزخرف

 ليم القول ويفيميم ان ما عميو الناس كمو شرك وضالل ويظير ليم عقيدتو
 عوام البوادى وكان ابتداء ظيورشيأ فشيأ فتبعو كثير من غوغاء الناس و 

 ألف ومائة وثالثة وأربعين واشتير أمره بعد 6698أمره في الشرق سنة 
 الخمسين وألف ومائة بنجد وقراىا فتبعو وقام بنصرتو أمير الدرعية محمد بن

 سعود وجعل ذلك وسيمة إلى اتساع ممكو ونفاذ أمره فحمل أىل الدرعية
 فيما يقول فتبعو أىل الدرعية وما حولياعمى متابعة محمد بن عبدالوىاب 

 وما زال يطيعو عمى ذلك كثير من أحياء العرب حى بعد حى وقبيمة بعد قبيمة
 حتى قوى أمره فخافتو البادية فكان يقول ليم انما أدعوكم إلى التوحيد

 وترك الشرك باهلل ويزين ليم القول وىم بوادى في غاية الجيل ال يعرفون شيأ
 ن فاستحسنوا ما جاءىم بو وكان يقول ليم انى أدعوكم إلى الدينمن أمور الدي

 وجميع ما ىو تحت السبع الطباق مشرك عمى االطالق ومن قتل مشركا
 فمو الجنة فتابعوه وصارت نفوسيم بيذا القول مطمئنة فكان محمد بن عبد
 امرهالوىاب بينيم كالنبى في أمتو ال يتركون شيأ مما يقول وال يفعمون شيأ اال ب
 ويعظمونو غاية التعظيم واذا قتموا انسانا أخذوا مالو وأعطوا االمير محمد بن



 سعود منو الخمس واقتسموا الباقى وكانوا يمشون معو حيثما مشى وياتمرون لو
 بما شاء واالمير محمد بن سعود ينفذ كل ما يقول حتى اتسع لو الممك وكانوا

 حج في دولة الشريف مسعود بنقبل اتساع ممكيم وتطاير شررىم أرادوا ال
 ;669سعيد بن سعد بن زيد وكانت والية الشريف مسعود امارة مكة سنة 

 خمسة وستين ومائة وألف :;66ستة وأربعين ومائة وألف ووفاتو سنة 
 فارسموا يسأذنونو في الحج وغاية مرادىم اظيار عقيدتيم وحمل أىل الحرمين

 ئيم ظنا منيم انيم يفسدون عقائدعمييا فارسموا قبل ذلك ثالثين من عمما
 أىل الحرمين ويدخمون عمييم الكذب والمين وطمبوا االذن في الحج ولو بش 
 مقرر عمييم كل عام يدفعونو وكان أىل الحرمين قد سمعوا بظيورىم في نجد
 وافسادىم عقائد البوادى ولم يعرفوا حقيقة ذلك فمما وصل عمماؤىم مكة أمر

 عمماء الحرمين العمماء الذين بعثوىم فناظروىم الشريف مسعود ان يناظر
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 فوجدوىم ضحكة ومسخرة كحمر مستنفرة فرت من قسورة ونظروا
 إلى عقائدىم فاذا ىى مشتممة عمى كثير من المكفرات فبعد ان أقاموا عمييم
 الحجة والبرىان أمر الشريف مسعود قاضى الشرع ان يكتب حجة بكفرىم

 االول واآلخر وأمر بسجن اولئك الممحده االنذال ووضعيم الظاىر ليعمم بو
 في السالسل واالغالل فقبض منيم جماعة وسجنيم وفر الباقون ووصموا

 إلى الدرعية وأخبروا بما شاىدوا فعتا أميرىم واستكبر ونأي عن ىذا
 خمس :;66المقصد وتاخر إلى ان مضت دولة الشريف مسعود وتوفى سنة 

 وولى امارة مكة أخوه الشريف مساعد بن سعيدوستين ومائة وألف 
 فارسموا أيضا يستأذنونو في الحج فابى وامتنع من االذن ليم فضعفت عن

 أربع 9=66الوصول مطاميم فمما مضت دولة الشريف مساعد وتوفى سنة 
 وثمانين ومائة وألف وولى امارة مكة أخوه الشريف أحمد بن سعيد أرسل

 ائيم فأمر العمماء ان يختبروىم فاختبروىمأمير الدرعية جماعة من عمم
 فوجدوىم اليتدينون اال بدين الزنادقة فابى أن ياذن ليم في الحج ثم انتزع

 ست ;=66امارة مكة منو ابن أخيو الشريف سرور بن مساعد سنة 
 وثمانين ومائة وألف فارسموا في مدة الشريف سرور يستاذنون في الحج فاجابيم



 ول آخذ منكم في كل سنة مثل ما آخذ من الرافضةبانكم ان أردتم الوص
 واالعجام وزيادة عمى ذلك مائة من الخيل الجياد فعظم عمييم دفع ذلك وان

 ألف ومائتين 6717يكونوا مثل الرافضة فمما توفى الشريف سرور سنة 
 واثنين وولى امارة مكة أخوه الشريف غالب أرسموا أيضا يستاذنون في الحج

 ألف :671بالركوب عمييم وجيز عمييم جيشا في سنة  فمنعيم وتيددىم
 ألف :671ومائتين وخمسة وتتابع بينو وبينيم القتال والحرب من سنة 

 ألف ومائتين وعشرين حتى دخموا مكة بعد 6771ومائتين وخمسة إلى سنة 
 ان عجز عن دفعيم ووقع بينو وبينيم وقعات كثيرة قبل دخوليم مكة يطول

 نوا في ىذه المدة اتسع ممكيم وتطاير شررىم فممكواالكالم بذكرىا وكا
 جزيرة العرب فممكوا أوال المشرق ثم اقميم االحسا والبحرين وعمان ومسكت

 وقرب ممكيم من بغداد والبصرة وممكوا الحرار باسرىا ثم الخيوف ذوات
 / :9صفحة / 

 هللالنخل ثم الحربية والفرع وجيينة ثم ممكوا ما بين مدينة النبى صمى ا
 عميو وسمم والشام حتى قرب ممكيم من الشام وحمب وممكوا العرب

 الذين بين الشام وحمب وبغداد وممكوا المدينة ومكة وقبل أن يممكوا مكة
 ممكوا القبائل التى حوليا والطائف والقبائل التى حوليا ولما ممكوا

 يرألف ومائتين وسبعة عشر قتموا الكب >676الطائف في ذى القعدة ه سنة 
 والصغير والمأمور واآلمر ولم ينج إال من طال عمره وكانوا يذبحون الصغير

 عمى صدر أمو ونيبوا االموال وسبوا النساء وفعموا أشياء يطول الكالم
 ألف ومائتين وثمانية عشر =676بذكرىا ثم قصدوا مكة في المحرم في سنة 

 فخرج ناس من ولم يكن لمشريف طاقة لقتاليم فترك ليم مكة ونزل إلى جدة
 أىل مكة الييم قبل دخوليم بمرحمتين وأخذوا منيم االمان الىل مكة

 فدخموىا باالمان ثم توجيوا إلى جدة لقتال الشريف غالب فقاتميم وأطمق
 عمييم المدافع فمم يستطيعوا دخول جدة فارتحموا إلى ديارىم في شير صفر

 من يقوم بحفظياألف ومائتين وثمانية عشر وأبقوا بمكة  =676من سنة 
 من جماعتيم وفى شير ربيع االول من السنة المذكورة رجع

 الشريف غالب من جدة ومعو الباشا صاحب جدة وكثير من العساكر



 وأخرج من كان بمكة من جماعتيم واستولى عمى مكة كما كان ثم تتابع بينو
 عشرين ومائتين وألف فتغمبوا 6771وبينيم الحرب والغزوات إلى سنة 

 كوا جميع االطراف وحاصروا مكو حتى اشتد البالء وعم الغالء واكلومم
 الناس الكالب والجيف ثم عقد الشريف غالب معيم الصمح فدخموا مكة

 بالصمح واستمر ممكيم بيا إلى سنة سبع وعشرين ومائتين وألف فامر موالنا
 عمييم السمطان محمود الوزير المعظم والمشير المفخم بمصر محمد عمى باشا فجيز

 الجيوش حتى أخرجيم من الحرمين ثم بعث الجيوش إلى قتاليم في ديارىم
 وسار مع بعض الجيوش بنفسو حتى استأصميم وقطع دابرىم وأرخ بعض

 >677العمماء تاريخ خروجيم من مكة بقولو قطع دابر الخوارج سنة 
 والكالم عمى وقائعيم وما فعموه بالمسممين يطول فال حاجة لذكره وكان

 المير االول محمد بن سعود فمما مات قام اوالده بعده بما قام بو ولما مات محمدا
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 ابن عبدالوىاب قام أوالده أيضا بما قام بو وكان االمير محمد بن سعود وأوالده
 اذا ممكوا قبيمة سمطوىا عمى من دنا واقترب منيا ويسمط االخرى عمى

 ذا أراد أن يغزو بمدة من البمدان كتبما بعدىا حتى ممك جميع القبائل وا
 لكل قبيمة يريد مسيرىا معو كتابا بقدر الخنصر يطمب منيم الحضور فيأتون
 اليو ومعيم جميع ما يحتاجون اليو من زاد وغيره وال يكمفونو بش  وليس لو

 عسكر وال جند وال ديوان يحصييم واذا انتيبوا شيأ يأخذون االربعة
 ويسيرون معو أينما يسير ألوفا مؤلفة اليحصييم االخماس ويعطونو الخمس

 اال اهلل تعالى وال يستطيعون مخالفتو في نقير وال قطمير وىذه بمية ابتمى اهلل
 بيا عباده وىى فتنة من أعظم الفتن التى ظيرت في االسالم طاشت من بالياىا

 التى العقول وحار فييا أرباب العقول لبسوا فييا عمى االغبياء ببعض االشياء
 توىميم انيم قائمون بأمرالدين وذلك مثل أمرىم البوادى باقامة الصموات
 والمحافظة عمى الجمعة والجماعات ومنعيم من الفواحش الظاىرة كالزنا

 والمواط وقطع الطريق فامنوا الطرقات وصاروا يدعون الناس إلى
 التوحيد فصار االغبياء الجاىمون يستحسنون حاليم ويغفمون ويذىمون
 عن تكفيرىم المسممين فانيم كانوا يحكمون عمى الناس بالكفر من منذ



 ستمائة سنة وغفموا أيضا عن استباحتيم أموال الناس ودماءىم وانتياكيم
 حرمة النبى صمى اهلل عميو وسمم بارتكابيم أنواع التحقير لو ولمن أحبو وغير

 ذا أراد أحد أنذلك من مقابحيم التى ابتدعوىا وكفروا االمة بيا وكانوا ا
 يتبعيم عمى دينيم طوعا أو كرىا يامرونو باالتيان بالشيادتين أوال ثم يقولون لو

 اشيد عمى نفسك انك كنت كافرا واشيد عمى والديك انيما ماتا كافرين
 واشيد عمى فالن وفالن انو كان كافرا ويسمون لو جماعة من أكابر العمماء

ال  امروا بقتميم وكانوا يصرحون الماضين فان شيدوا بذلك قبموىم وا 
 بتكفير االمة من منذ ستمائة سنة وأول من صرح بذلك محمد بن عبد

 الوىاب فتبعوه عمى ذلك واذا دخل انسان في دينيم وكان قد حج حجة االسالم
 قبل ذلك يقولون لو حج ثانيا فان حجتك االولى فعمتيا وأنت مشركا فال تسقط

 الخارج المياجرين ومن كان من أىل بمدتيم عنك الحج ويسمعون من اتبعيم من
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 يسمونيم االنصار والظاىر من حال محمد بن عبدالوىاب انو يدعى النبوة إال انو
 ما قدر عمى اظيار التصريح بذلك وكان في أول أمره مولعا بمطالعة أخبار من

 ادعى النبوة كاذبا كمسيممة الكذاب وسجاح واالسود العنسى وطميحة
 االسدى واضرابيم فكانو يضمر في نفسو دعوى النبوة ولو امكنو اظيار ىذه
 الدعوة الظيرىا وكان يقول التباعو انى أتيتكم بدين جديد ويظير ذلك من
 أقوالو وأفعالو وليذا كان يطعن في مذاىب االئمة وأقوال العمماء ولم يقبل

 ى حسب مراده مع انومن دين نبينا صمى اهلل عميو وسمم اال القرآن ويؤولو عم
 انما قبمو ظاىرا فقط لئال يعمم الناس حقيقة أمره فينكشفوا عنو بدليل انو

 ىو وأتباعو انما يؤولونو عمى حسب ما يوافق أىواءىم ال بحسب ما فسره بو
 النبى صمى اهلل عميو وسمم وأصحابو والسمف الصالح وأئمة التفسير فانو كان

 القرآن من أحاديث النبى صمى اهلل عميو وسمم ال يقول بذلك وال يقول بما عدا
 وأقاويل الصحابة والتابعين واالئمة المجتيدين وال بما استنبطو االئمة من

 القرآن والحديث وال ياخذ باالجماع وال بالقياس الصحيح وكان يدعى
 االنتساب إلى مذىب االمام أحمد رضى اهلل عنو كذبا وتستراو زورا واالمام

 ولذلك انتدب كثير من عمماء الحنابمة المعاصرين لو لمرد عميو أحمد برئ منو



 وألفوا في الرد عميو رسائل كثيرة حتى أخوه الشيخ سميمان بن عبدالوىاب
 الف رسالة في الرد عميو كما تقدم وتمسك في تكفير المسممين بآيات نزلت في

 مرالمشركين فحمميا عمى الموحدين وقد روى البخارى عن عبداهلل بن ع
 رضى اهلل عنيما في وصف الخوارج انيم انطمقوا إلى آيات نزلت في الكفار

 فجعموىا في المؤمنين وفى رواية أخرى عن ابن عمر عند غير البخارى انو صمى
 اهلل عميو وسمم قال أخوف ما أخاف عمى أمتى رجل متاول لمقرآن يضعو في غير

 تبعو وأعجب من ذلك موضعو فيذا وما قبمو صادق عمى ابن عبدالوىاب ومن
 كمو انو كان يكتب إلى عمالو الذين ىم من أجل الجاىمين اجتيدوا بحسب

 فيمكم وانظروا واحكموا بما ترونو مناسبا ليذا الدين وال تمتفتوا ليذه
 الكتب فان فييا الحق والباطل وقتل كثيرا من العمماء والصالحين

 عو وكان يقسم الزكاة عمىوعوام المسممين لكونيم لم يفوافقوه عمى ما ابتد
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 ما يأمره بو شيطانو وىواه وكان أصحابو اليتخذون مذىبا من المذاىب بل
 يجتيدون كما أمرىم ويتسترون ظاىرا بمذىب االمام أحمد ويمبسون بذلك

 عمى العامة وكان ينيى عن الدعاء بعد الصالة ويقول ان ذلك بدعة وانكم
 نى كثير من العمماء من أىل المذاىب االربعة لمردتطمبون بذلك أجرا وقد اعت

 عميو في كتب مبسوطة عمال بقول النبى صمى اهلل عميو وسمم اذا ظيرت البدع
 وسكت العالم فعميو لعنة اهلل والمالئكة والناس أجمعين وبقولو صمى اهلل عميو

 ووسمم ما ظير أىل بدعة إال أظير اهلل فييم حجتو عمى لسان من شاء من خمق
 فمذلك انتدب لمرد عميو عمماء المشرق والمغرب من جميع المذاىب والتزم
 بعضيم في الرد عميو باقوال االمام أحمد وأىل مذىبو وسألوه عن مسائل

 يعرفيا أقل طمبة العمم فمم يقدر عمى الجواب عنيا النو لم يكن لو تمكن في العموم
 ن ألف في الرد عميووانما عرف ىذه النزغات التى زينيا لو الشيطان فم

 وسألو عن بعض المسائل فعجز العالمة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن عفالق
 فانو ألف كتابا جميال سماه تيكم المقمدين بمن ادعى تجديد الدين ورد عميو في

 كل مسألة من المسائل التى ابتدعيا بابمغ الرد ثم سالو عن أشياء تتعمق
 ت أجنبية عن الرسالة كتبيا وأرسميا لوبالعموم الشرعية واالدبية بسؤاال



 فعجز عن الجواب عن أقميا فضال عن أجميا فمن جممة ما سألو عنو قولو أسالك
 عن قولو تعالى والعاديات ضبحا إلى آخر السورة التى ىى من قصار المفصل كم

 فييا من حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية وكم فيو من مجاز مرسل
 واستعارة حقيقية واستعارة وفاقية واستعارة تبعية واستعارةومجاز مركب 

 مطمقة واستعارة مجردة واستعارة مرشحة وأين الوضع والترشيح والتجريد
 واالستعاة بالكناية واالستعارة التخييمية وكم فييا من التشبيو الممفوف

 يجازوالمفروق والمفرد والمركب وما فييا من المجمل والمفصل وما فييا من اال
 واالطناب والمساواة واالسناد الحقيقى واالسناد المجازى المسمى بالمجاز

 الحكمى والعقمى وأى موضع فييا وضع المضمر موضع المظير وبالعكس وما
 موضع ضمير الشان وموضع االلتفات وموضع الفصل والوصل وكمال
 سباالتصال وكمال االنقطاع والجامع بين كل جممتين متعاطفتين ومحل تنا
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 الجمل ووجو التناسب ووجو كمالو في الحسن والبالغة وما فييا من ايجاز قصر
 وايجاز حذف وما فييا من احتراس وتتميم وبين لنا موضع كل ما ذكر فمم يقدر

 محمد بن عبدالوىاب عمى الجواب عن ش  مما سألو عنو وقد أخبر النبى صمى اهلل
 أحاديث كثيرة فكانت تمك االحاديث من عميو وسمم عن ىؤالء الخوارج في

 اعالم نبوة النبى صمى اهلل عميو وسمم النيا من االخبار بالغيب وتمك االحاديث
 كميا صحيحة بعضيا في صحيحى البخارى ومسمم وبعضيا في غيرىا فمنيا قولو صمى

 اهلل عميو وسمم الفتنة من ىينا الفتنة من ىينا وأشار إلى المشرق وقولو صمى
  عميو وسمم يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤن القرآن اليجاوز تراقييماهلل

 يمرقون من الدين كما يمرق السيم من الرمية اليعودون فيو حتى يعود السيم
 إلى فوقو سيماىم التحميق انتيى والفوق بضم الفاء موضع الوتر وقولو صمى

 لقيل ويسيؤناهلل عميو وسمم سيكون في أمتى اختالف وفرقة قوم يحسنون ا
 الفعل يقرؤن القرآن اليجاوز ايمانيم تراقييم يمرقون من الدين مروق السيم
 من الرمية ال يرجعون حتى يعود السيم إلى فوقو ىم شر الخمق والخميقة

 طوبى لمن قتميم أو قتموه يدعون إلى كتاب اهلل وليسوا منو في ش  من قتميم
 و صمى اهلل عميو وسمم سيخرج فيكان أولى باهلل منيم سيماىم التحميق وقول



 آخر الزمان قوم أحداث االسنان سفياء االحالم يقولون قول خير البرية
 يقرؤن القرآن اليجاوز حناجرىم يمرقون من الدين كما يمرق السيم من
 الرمية فاذا لقيتموىم فاقتموىم فان في قتميم أجر المن قتميم عنداهلل يوم

 وسمم أناس من أمتى سيماىم التحميق يقرؤنالقيامة وقولو صمى اهلل عميو 
 القرآن ال يجاوز تراقييم يمرقون من الدين كما يمرق السيم من الرمية ىم شر

 الخمق والخميقة وقولو صمى اهلل عميو وسمم يخرج ناس من المشرق يقرؤن القرآن
 اليجاوز تراقييم يمرقون من الدين كما يمرق السيم من الرمية اليعودون فيو

 يعود السيم إلى فوقو سيماىم التحميق وقولو صمى اهلل عميو وسمم رأسحتى 
 الكفر نحو المشرق والفخر والخيالء في أىل الخيل واالبل وقولو صمى اهلل عميو
 وسمم من ىينا جاءت الفتن وأشار نحو المشرق وقولو صمى اهلل عميو وسمم غمظ
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 ل الحجاز وقولو صمى اهلل عميو وسممالقموب والجفاء بالمشرق وااليمان في أى

 الميم بارك لنا في شامنا الميم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول اهلل وفى نجدنا قال
 الميم بارك لنا في شامنا الميم بارك لنا في يمننا وقال في الثالثة ىناك الزالزل

 نوالفتن وبيا يطمع قرن الشيطان وقولو صمى اهلل عميو وسمم يخرج ناس م
 المشرق يقرؤن القرآن ال يجاوز تراقييم كمما قطع قرن نشأ قرن حتى يكون
 آخرىم مع المسيح الدجال وفى قولو صمى اهلل عميو وسمم سيماىم التحميق
 تنصيص عمى ىؤالء القوم الخارجين من المشرق التابعين البن عبدالوىاب

  يتركونوفيما ابتدعو النيم كانوا يأمرون من اتبعيم أن يحمق رأسو وال
 يفارق مجمسيم اذا تبعيم حتى يحمقوا رأسو ولم يقع مثل ذلك قط من أحد من

 الفرق الضالة التى مضت قبميم فالحديث صريح فييم وكان السيد عبد
 الرحمن االىدل مفتى زبيد يقول اليحتاج أن يؤلف أحد تاليفا لمرد عمى ابن

 و وسمم سيماىم التحميقعبدالوىاب بل يكفى في الرد عميو قولو صمى اهلل عمي
 فانو لم يفعمو أحد من المبتدعة غيرىم وكان ابن عبدالوىاب يامرأيضا بحمق

 رؤس النساء الالتى يتبعنو فاقامت عميو الحجة مرة امرأة دخمت في دينو كرىا
 وجددت اسالميا عمى زعمو فامر بحمق رأسيا فقالت لو أنت تأمر الرجال بحمق

 لساغ لك أن تأمر بحمق رؤس النساء الن رؤسيم فمو أمرت بحمق لحاىم



 شعر الرأس لممرأة بمنزلة المحية لمرجال فييت الذى كفر ولم يجد ليا جوابا لكنو
 انما فعل ذلك ليصدق عميو وعمى من تبعو قولو صمى اهلل عميو وسمم سيماىم
 التحميق فان المتبادر منو حمق الرس فقد صدق صمى اهلل عميو وسمم فيما قال

 صمى اهلل عميو وسمم حين أشار إلى المشرق من حيث يطمع قرن الشيطانوقولو 
 جاء في رواية قرنا الشيطان بصيغة التثنية قال بعض العمماء المراد من قرنى
 الشيطان مسيممة الكذاب وابن عبدالوىاب وجاء في بعض الروايات وبيا يغنى

 واريخ بعدنجد الداء العضال قال بعض الشراح وىو اليالك وفى بعض الت
 ذكر قتال بنى حنيفة قال ويخرج في آخر الزمان في بمد مسيممة رجل يغير دين

 االسالم وجاء في بعض االحاديث التى فييا ذكر الفتن قولو صمى اهلل عميو وسمم
 منيا فتنة عظيمة تكون في أمتى اليبقى بيت من العرب اال دخمتو تصل إلى
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 ار والمسان فييا أشد من وقع السيف وفى روايةجميع العرب قتالىا في الن

 ستكون فتنة صماء بكماء عمياء يعنى تعمى بصائر الناس فييا فال يرون مخرجا
 ويصمون عن استماع الحق من استشرف ليا استشرفت لو وفى رواية سيظير

 من نجد شيطان تتزلزل جزيرة العرب من فتنتو ذكر العالمة السيد عموى
 بن القطب السيد عبداهلل الحداد باعموى في كتابو الذىابن أحمد بن حسن 

 الفو في الرد عمى ابن عبدالوىاب المسمى جالء الظالم في الرد عمى النجدى
 الذى أضل العوام وىو كتاب جميل ذكر فيو جممة من االحاديث منيا حديث
 مروى عن العباس بن عبدالمطمب رضى اهلل عنو عم النبى صمى اهلل عميو

 نده إلى النبى صمى اهلل عميو وسمم قال فيو سيخرج في ثانى عشر قرنا فيوسمم أس
 وادى بنى حنيفة رجل كييئة الثور ال يزال يمعق براطمو يكثر في زمانو

 اليرج والمرج يستحمون أموال المسممين ويتخذونيا بينيم متجرا ويستحمون
 رذلون والسفلدماء المسممين ويتخذونيا بينيم مفخرا وىى فتنة يعتز فييا اال

 تتجارى بينيم االىواء كما يتجارى الكمب بصاحبو قال وليذا الحديث
 شواىد تقوى معناه وان لم يعرف من خرجو ثم قال السيد المذكور في
 الكتاب الذى مرذكره وأصرح من ذلك أن ىذا المغرور محمد بن عبد

 ء فيوالوىاب من تميم فيحتمل أنو من عقب ذى الخويصرة التميمى الذى جا



 حديث البخاى عن أبى سعيد الخدرى رضى اهلل عنو أن النبى صمى اهلل عميو
 وسمم قال ان من ضئض  ىذا أو في عقب ىذا قوما يفرؤن القرآن اليجاوز
 حناجرىم يمرقون من الدين كما يمرق السيم من الرمية يقتمون أىل االسالم

 ن ىذاويدعون أىل االوثان لئن أدركتيم القتمتيم قتل عاد فكا
 الخارجى يقتل أىل االسالم ويدع أىل االوثان ولما قتل عمى بن أبى طالب
 رضى اهلل عنو الخوارج قال رجل الحمد هلل الذى أبادىم وأراحنا منيم فقال

 عمى رضى اهلل عنو كال والذى نفسى بيده ان منيم لمن ىو في أصالب الرجال لم
 وجاء في حديث عن أبى بكر تحممو النساء وليكونن آخرىم مع المسيح الدجال

 الصديق رضى اهلل عنو ذكر فيو بنى حنيفة قوم مسيممة الكذاب وقال فيو
 ان وادييم اليزال وادى فتن إلى آخر الدىر وال يزال في فتنة من كذابيم
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 إلى يوم القيامة وفى رواية ويل لميمامة ويل ال فراق لو وفى حديث ذكره

 كون في آخر الزمان قوم يحدثونكم بمالم تسمعوا أنتمفي مشكاة المصابيح سي
 وال آباؤكم فاياكم واياىم اليضمونكم وال يفتنونكم وأنزل اهلل في بنى تميم ان الذين

 ينادونك من وراء الحجرات اكثرىم اليعقمون وأنزل اهلل فييم أيضا ال ترفعوا
 ان الذى أصواتكم فوق صوت النبى قال السيد عموى الحداد المذكور آنفا

 ورد في بنى حنيفة وفى ذم بنى تميم ووائل ش  كثير ويكفيك أن أغمب
 الخوارج واكثرىم منيم وأن الطاغية ابن عبدالوىاب منيم وأن رئيس

 الفرقة الباغية عبدالعزيز بن محمد بن سعود بن وائل منيم وجاء عنو صمى اهلل
 القبائل في كلعميو وسمم أنو قال كنت في مبدأ الرسالة أعرض نفسى عمى 

 موسم ولم يجبنى حد جوابا أقبح وال أخبث من رد بنى حنيفة قال السيد عموى
 الحداد لما وصمت الطائف لزيارة حبر االمة عبداهلل بن عباس رضى اهلل

 عنيما اجتمعت بالعالمة الشيخ طاىر سنبل الحنفى ابن العالمة الشيخ محمد
 رد عمى ىذه الطائفة سماه االنتصارسنبل الشافعى فاخبرنى أنو ألف كتابا في ال

 لالولياء االبرار وقال لى لعل اهلل ينفع بو من لم تدخل بدعة النجدى قمبو وأما
 من دخمت في قبمو فاليرجى فالحو لحديث البخارى يمرقون من الدين ثم

 ال يعودون فيو وأما ما نقل عن بعض العمماء أنو استصوب من فعل النجدى



 ة وترك الفواحش الظاىرة وقطع الطريق والدعوه إلىجمع البدو عمى الصال
 التوحيد فيو غمط حيث حسن لمناس فعمو ولم يطمع عمى ما ذكرناه من

 منكراتو وتكفيره االمة من ستمائة سنة وحرق لكتب الكثيرة وقتمو
 كثيرا من العمماء وخواص الناس وعواميم واستباحة دمائيم وأمواليم

 ك وتعالى وعقده الدروس لذلك وتنقيصو النبىواظيار التجسيم لمبارى تبار 
 صمى اهلل عميو وسمم وسائر االنبياء والمرسمين واالولياء ونبش قبورىم وأمر في
 االحساء أن تجعل بعض قبور االولياء محال لقضاء الحاجة ومنع الناس من

 قراءة دالئل الخيرات ومن الرواتب واالذكار ومن قراءة مولد النبى صمى
 وسمم ومن الصالة عمى النبى صمى اهلل عميو وسمم في المنائر بعداالذان اهلل عميو

 وقتل من فعل ذلك وكان يعرض لبعض الغوغاء الطعام بدعواه النبوة
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 ويفيميم ذلك من فحوى كالمو ومنع الدعاء بعد الصالة وكان يقسم
 وأن الخمق الزكاة عمى ىواه وكان يعتقد أن االسالم منحصر فيو وفيمن تبعو

 كميم مشركون وكان يصرح في مجالسو وخطبو بتكفير المتوسل باالنبياء
 والمالئكة واالولياء ويزعم أن من قال الحد موالنا أو سيدنا فيو كافر وال

 يمتفت إلى قول اهلل تعالى في سيدنا يحيى عميو السالم وسيد اوال إلى قول النبى
 كم يعنى سعد بن معاذ رضى اهلل عنوصمى اهلل عميو وسمم لالنصار قوموا لسيد

 ويمنع من زيارة النبى صمى اهلل عميو وسمم ويجعمو كغيره من االموات وينكر
 عمم النحو والمغة والفقو والتدريس بيذه العموم ويقول ان ذلك بدعة ثم

 قال السيد عموى الحداد في كتابو المتقدم ذكره والحاصل أن المحقق عندنا
 ا يوجب خروجو عن القواعد االسالمية الستحاللو أمواالمن أقوالو وأفعالو م

 مجمعا عمى تحريميا معمومة من الدين بالضرورة بال تاويل سائغ من تنقيصو
 االنبياء والمرسمين واالولياء والصالحين وتنقيصيم تعمدا كفر باجماع االئمة

 االربعة اه وتقدم أنو عاش من العمر ثنتين وتسعين سنة الن والدتو
 ت سنة أحد عشر ومائة وألف وىالكو سنة ألف ومائتين وستة وأرخكان

 وخمف أوالدا قاموا بالدعوة ;671بعضيم وفاتو بقولو بدا ىالك الخبيث 
 بعده عبداهلل وحسن وحسين وعمى وكانوا يقال ليم أوالد الشيخ وكان عبد



 ناهلل اكبرىم فقام بالدعوة بعد أبيو وخمف سميمان وعبدالرحمن وكان سميما
 متعصبا أكثر من أبيو فقتمو ابراىيم باشا سنة ألف ومائتين وثالثة وثالثين

 وقبض عمى عبدالرحمن وبعثو إلى مصر فعاش مدة بمصر ثم مات بمصر وأما
 حسن بن محمد بن عبدالوىاب فخمف عبدالرحمن وولى قضاء مكة في بعض

  حتىالسنين التى كانوا يحكمون فييا بمكة وعاش عبدالرحمن دىرا طويال
 قارب المائة ومات قريبا فخمف عبدالمطيف وأما حسين بن محمد بن عبدالوىاب

 فخمف أوالدا كثيرين ولم يزل نسميم باقيا إلى اآلن بالدرعية يعرفون
 كان رجل صالح من( لطيفة ) باوالد الشيخ ونسأل اهلل أن ييدييم لمصواب 

 ر يصمى اماما في مسجدعمماء البمدة التى تسمى بالزبير اسمو الشيخ عبدالجبا
 تمك البمدة فاتفق أن اثنين تجادال في شان ىذه الطائفة بعد ان جاء ابراىيم
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 باشا إلى الدرعية ودمرىا ودمر من فييا فقال أحد الرجمين المتجادلين البد أن

 يرجع أمر ىذا الدين كما كان وترجع ىذه الدولة كما كانت وقال اآلخر
 بدا كما كان وال ماكانوا عميو من البدعة ثم اتفقا عمى أنيماال يرجع أمرىم أ

 يذىبان في غدو يصميان صالة الصبح خمف الشيخ عبدالجبار وينظران ماذا
 يقرأ بعد الفاتحة في الركعة االولى ويجعالن ذلك فاال يحكمان بو

 فيما اختمفا فيو فذىبا وصميا خمفو فقرأ بعد الفاتحة
 عمى قرية أىمكناىا أنيم في الركعة االولى وحرام

 ال يرجعون فتعجبا من ذلك ورضيا بذلك
 الفال حكما واهلل سبحانو وتعالى اعمم

 وصمى اهلل عمى سيدنا محمد
 وعمى آلو وصحبو

 وسمم

 

 


