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مقّدمة التحقيق
يف  الصواب  جادة  عن  املنحرفة  الفرقة  أو  الوهابية  داُء  رسى  أْن  منذ 
شتى  عىل  اإلسالم  علامُء  شمرَّ  احلايل،  عرصنا  يف  حتى  اإلسالمية  األّمة 
كثرية  ورسائل  كتبًا  فكتبوا  احلنيف  الدين  عن  للذِب  سواعدهم  مذاهبهم 
لرِد ودحض أباطيل هذه الزمرة الغاوية التي بنت أساسها عىل جرٍف هار.

جعلهم  عليهم  للرّد  االُّمة  علامُء  بذهلا  التي  الطيبة  اجلهود  وبسبب 
متقوقعني حمّجمني يف كّل حتركاهتم؛ ألّن زيفهم وزخرفهم قد باَن لكّل ذي 
لٍب حتى انحرص وجودهم يف مهد ظهورهم أرض احلجاز وما امتدَّ عمر 
الوهابية يف تلك البقعة إاّل بالسيف وبذل املال بالباطل؛ ألّنم مل يستطيعوا 

أْن يقارعوا اآلخرين باحلّجة والدليل.
تبثُّ  الزالت  الدين  عن  املارقة  احلركة  هذه  أّن  جدًا  املؤسف  ومن 
كّفرهتم  أن  بعد  هذا  املسلمني،  يف  وشبهاهتا  وأباطيلها  الناقعة  ُسمومها 
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ونبذهتم املذاهب اإلسالمية مجعا؛ ألّنم خمالفون للفطرة السليمة والتعاليم 
اإلسالمية احلّقة.

فمن هذا املنطلق قمنا بإحياء هذه الرسالة )الرّد عىل الوهابية( رغم أّنا 
صغرية احلجم ولكنها جليلة املحتوى؛ ألّنا اشتملت عىل أغلب املباحث 
العقيل  والربهان  الدليل  طابع  عليها  يغلب  وكان  عليهم،  الرّد  يف  الالزمة 

واحلجة القاطعة.
واعتمد املؤّلف رمحه اهلل عىل املصادر املعتمدة عند املسلمني، لدحض 

شبهات املرجفني.
نبذة من ترجمة المؤّلف

إبراهيم  بن  عّباس  بن  طالب  بن  حسن  بن  جواد  حمّمد  الشيخ  هو 
البالغي  بن حسني بن عّباس بن حسن بن عباس بن حممد عيّل بن حممد 

النجفي الّربعي.
مولده:

ُولد يف مدينة النجف األرشف سنة 1282#، يف ُأرسٍة علميٍة عريقة يف 
الفضل والعلم واألدب والتقوى، فقد أنجبت ُأرسة آل البالغي عّدًة من 

رجال العلم والدين واألدب.
نشأته:

نشأ حيُث ُولِد يف النجف األرشف، حارضة العلم ونل من مدارسها 
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يف الفقه واألُصول والفلسفة، ونوادهيا يف األدب الثقافة والشعر.
الكاظمية  إىل  ثّم سافر  األفاضل،  النجف  املقّدمات من أعالم  وأخذ 
وحرض  اجلزائري،  موسى  السّيد  ابنة  مع  هناك  واقرتن   ،#1306 عام  يف 
وحرض   ،#1312 سنة  األرشف  النجف  إىل  عاد  ثّم  الكاظمية،  علامء  عىل 
رضا  آقا  والشيخ   ،)#1329( املتوىف  اخلراساين  كاظم  حممد  اآلخوند  عىل 

اهلمداين املتوىف )#1322(.
ومن ثم هاجر إىل سامراء عام )1326#( فحرضا عىل املريزا حممد تقي 
الشريازي املتوىف )1338#( زعيم ثورة العرشين، وغادرها إىل الكاظمية 
ومن ثّم إىل النجف األرشف وواصل نشاطه يف التدريس والتأليف، حتى 

وافاه األجل.
قالوا فيه:

العرص  يف  األجالء  علامئنا  وعظامء  اكابر  من  البالغي  الشيخ  يعترب 
أقوال  الفكر والرتاث، واليكم جلة من  أثروا يف  قد  الذين  احلديث، ومن 

العلامء فيه:
أديبا شاعرا،  فاضال،  عاملا  كان  العاميل:  األمني  السيد حمسن  قال   
التأليف  ويف  العلم  طلب  يف  عمره  رصف  النفس،  سخي  العرشة،  حسن 
والتصنيف، وصنف عدة تصانيف يف الردود، صاحبناه يف النجف األرشف 
حرضا  وخالطناه  فصاحبناه،  العامليني  صحبة  يف  ورغب  فيها  إقامتنا  أيام 
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خلق  كل  إاّل  منه  نر  فلم  النجف  من  هجرتنا  وقت  إىل  سنني  عدة  وسفرا 
حسن وتقوى وعبادة وكل صفة حتمد، وجرت بيننا وبينه بعد خروجنا من 

النجف مراسالت وحماورات شعرية ومكاتبات يف مسائل علمية))).
 قال الشيخ عباس القمي: بطل العلم الشيخ حممد اجلواد . . . لقد 
كان - رمحه اهلل تعاىل - ضعيفا ناحل اجلسم، تفانت قواه يف املجاهدات، 

وكان يف آخر أمره مكبا عىل تفسري القرآن املجيد بكل جهد أكيد))).
 قال الشيخ آقا بزرك الطهراين: كان أحد مفاخر العرص علام وعمال 
أوقاهتم  وكّرسوا  حياهتم  أوقفوا  الذين  النادرين  األفذاذ  أولئك  من  وكان 
خلدمة الدين احلنيف واحلقيقة، فهو أحد نامذج السلف التي ندر وجودها 

يف هذا الزمن))).
شاعر،  وأديب  كاتب،  فقيه  عامل  الدين:  حرز  حممد  الشيخ  قال   
بحاثة أهل عرصه، خدم الرشيعة املقدسة، ودين اإلسالم احلنيف، بل خدم 

اإلنسانية كاملة بقلمه ولسانه وكل قواه))).
 قال املريزا حممد عيل التربيزي املدرس: فقيه أصويل، حكيم متكلم، 
عامل جامع، حمدث بارع، ركن ركني لعلامء اإلمامية، وحصن حصني للحوزة 

)1( أعيان الشيعة 255/4.

)2( الكنى واأللقاب 83/2 - 84.

)3( نقباء البرش يف القرن الرابع عرش 323/1.

)4( معارف الرجال 196/1.
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وحافظ  الدينية،  احلقائق  وكاشف  القرآنية،  للعلوم  ومروج  اإلسالمية، 
للنواميس الرشعية، ومن مفاخر الشيعة))).

 قال املال عيل الواعظ اخلياباين التربيزي: هو العلم الفرد العالمة، 
املجاهد، آية اهلل، وجه فالسفة الرشق، وصدر من صدور علامء اإلسالم، 
فقيه أصويل، حكيم متكلم، حمدث حمقق، فيلسوف بارع، وكتبه الدينية هي 
فهو  احلنيف،  الدين  عمد  وأقامت  الغرب  وزلزلت  الرشق  أهبجت  التي 
حامية اإلسالم، وداعية القرن، رجل البحث والتنقيب، والبطل املناضل، 

والشهم احلكيم))).
 قال الشيخ جعفر النقدي: عامل عليم مهذب، وفاضل كامل مذرب، 

وآباؤه كلهم من أهل العلم))).
 قال األستاذ عيل اخلاقاين: من أشهر مشاهري علامء عرصه، مؤلف 
اجلم  وعلمه  بعظمته  التنويه  عن  العلمية  آثاره  أغنتنا  جميد،  وشاعر  كبري، 
وآرائه اجلديدة املبتكرة، فلقد سد شاغرا كبريا يف املكتبة العربية اإلسالمية بام 
أسداه من فضل فيام قام به من معاجلة كثري من املشاكل العلمية واملناقشات 
الدينية، وتوضيح التوحيد ودعمه باآلراء احلكيمة قبال الثالوث الذي هده 
بآثاره وقلمه السيال، كان عظيام يف مجيع سريته، فقد ترفع عن درن املادة، 

)1( رحيانة األدب 179/1.

)2( علامء معارصين: 162- 163.

)3( شعراء الغري 437/2.
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وتردى باملثل العالية التي أوصلته يف احلياة - وال شك بعد املامت - أرفع 
الدرجات . . . وقد حرضت مع من حرض برهة من الزمن فإذا به بحر خضم 
املوضوع  ويصور  اهلدف،  حول  وحيوم  اخلاطرة،  يستوعب  له،  ساحل  ال 

تصويرا قويا . . . كانت حياته مليئة باملفاخر واخلدمات الصادقة))).
وعز  وعامدها،  الشيعة  ركن  حمبوبة:  آل  باقر  جعفر  الشيخ  قال   
من  الناهل  العلوم  بحر  يف  سبح  الذي  القلم  صاحب  وسنادها،  الرشيعة 
موارد املعقول واملنقول، كم من صحيفة حربها، وألوكة حررها، وهو بام 
حرب فضح احلاخام والشامس، وبام حرر ملك رق الرهبان واألقساس، كان 
جماهدا بقلمه طيلة عمره، وقد أوقف حياته يف الذب عن الدين، ودحض 
شبه املاديني والطبيعيني، فهو جنةحصينة، ودرع رصينة، له بقلمه مواقف 
فّلت جيوش اإلحلاد، وشتتت جيوش العادين عىل اإلسالم والطاعنني فيه 
. . . حرضت بعض دروسه واستفدت منه مدة، كان نحيف البدن، واهي 
بقلمه  فهو  البيان،  عن  األحيان  أكثر  يف  ويعجز  الكالم،  يتكلف  القوى، 

سحبان الكتابة، عنده أسهل من اخلطابة))).
 قال املحامي توفيق الفكيكي: كان - رمحه اهلل تعاىل - داعي دعاة 
األفكار  وتنوير  واإلرشاد  للهداية  السيارة  املدرسة  ومؤسس  الفضيلة، 
بأصول العلم واحلكمة وفلسفة الوجود، فقد ضمت جوانحه معارف مجة، 

)1( شعراء الغري 437/2- 439.

)2( مايض النجف وحارضها 62/2.
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ووسع صدره كنوزا من ثمرات الثقافة اإلسالمية العالية والرتبية الغالية، 
مالذ  أصبح  حتى  الصافية  واحلكمة  املعرفة  مشارع  من  وعب  نل  وقد 
احلائدين الذين استهوهتم أهواء املنحرفني عن املحجة البيضاء، وخدعتهم 
ضالالت الدهريني واملاديني، ومن مالحمه وخمائله الدالة عىل كامله النفيس 
السليمة، وسالمة سلوكه اخللقي واالجتامعي، وحّدة ذكائه،  هي: فطرته 
وقوة فطنته، وعّفة نفسه، ورفعة تواضعه، وصون لسانه عن الفضول، ولني 
عريكته، ورّقة حاشيته، وخّفة روحه، وأدبه اجلم، وعذوبة منطقه، وفيض 

يده عىل عرسه وشظف عيشه))).
 قال عمر رضا كحالة: فقيه، متكلم، أديب، شاعر))).

تالمذته:
فقد تتلمذ عىل الشيخ البالغي - رضوان اهلل عليه - العديد من أعيان 
الطائفة وعلامئها املشهورين، فمن مجلة الذين نلوا من معني علمه وتتلمذوا 
عىل يديه، أو حرضوا جملس درسه، وتأثروا به ونلوا من معني علمه، ثلة 

عظيمة قد أثرت الفكر الشيعي، وهم:
1. السيد أبو القاسم املوسوي اخلوئي، املتوىف سنة 1413ه  .

2. السيد شهاب الدين حممد حسني احلسيني املرعيش النجفي، املتوىف 

)1( مقدمة اهلدى إىل دين املصطفى 7/1.

)2( معجم املؤلفني 164/3.



الرد على الوهابية12

سنة 1411ه .
3. الشيخ ذبيح اهلل بن حممد عيل املحاليت، املتوىف سنة 1405ه .

4. السيد حممد هادي احلسيني امليالين، املتوىف سنة 1395ه .
5. الشيخ عيل حممد الربوجردي، املتوىف سنة 1395ه .

6. السيد حممد صادق بحر العلوم، املتوىف سنة 1390ه .
7. الشيخ حممد رضا آل فرج اهلل، املتوىف سنة 1386ه .
8. الشيخ حممد عيل األردوبادي، املتوىف سنة 1380ه .

9. الشيخ مهدي بن داود احلجار، املتوىف سنة 1358ه .
10. الشيخ نجم الدين جعفر العسكري، املتوىف سنة 1397ه .

11. الشيخ حممد رضا الطبيس النجفي، املتوىف سنة 1405ه .
12. الشيخ جعفر باقر آل حمبوبة ) 1314- 1378ه  (.

13. السيد صدر الدين اجلزائري ) 1312 - 1394 ه  ( .
14. الشيخ جمتبى اللنكراين النجفي ) 1313 - 1406 ه  ( .

15. الشيخ مرتيض املظاهري النجفي، املتوىف سنة 1414 ه  .
16. الشيخ حممد املهدوي الالهيجي، املتوىف سنة 1403 ه  .

17. املريزا حممد عيل أديب الطهراين .
18. املريزا حممد عيل التربيزي املدرس ) 1296 - 1373 ه  ( .
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19. الشيخ إبراهيم بن مهدي القرييش.
مصنفاته وآثاره العلمية:

وتنوعها،  وعمقها  الوافرة  بكتبه  مكتبتنا  البالغي  الشيخ  اغنا  لقد   
وأصبحت عمدا من أعمدة الرتاث يف عرصه، وكانت تتزوده وتطلبه مجيع 

طبقات املجتمع لسهولتها وعمقها وتأثريها، واليكم ثلة منها:
صيدا،  يف  طبع  النصارى،  عىل  الرد  يف  املصطفى  دين  إىل  اهلدى   .1

وطبع يف النجف األرشف سنة 1965 م.
2. الرحلة املدرسية، أو املدرسة السيارة يف الرد عىل اليهود والنصارى، 

يف ثالثة أجزاء، طبع عدة مرات يف النجف األرشف وبريوت .
3. أعاجيب األكاذيب يف الرد عىل النصارى وبيان مفرتياهتم، طبع يف 
النجف األرشف، ويف بريوت، ترجم إىل الفارسية حتت عنوان: » شگفت 

آور دروغ » من قبل عبد اهلل إيراين.
4. التوحيد والتثليث يف الرد عىل النصارى، طبع يف لبنان.

5. عامنوئيل يف املحاكمة مع بني إرسائيل .
6. داعي اإلسالم وداعي النصارى يف الرد عىل النصارى .

عىل  الرد  يف  العريب  وهاشم  سايل  جرجيس  عىل  الرد  يف  رسالة   .7
النصارى أيضا.

8. رسالة يف الرد عىل كتاب ينابيع اإلسالم يف الرد عىل ا لنصارى أيضا .
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9. املسيح واألناجيل يف الرد عىل النصارى، طبع يف جملة اهلدى العامرية 
العراقية يف عدة من أعدادها سنة 1348 ه  .

10. رسالة يف الرد عىل كتاب تعليم العلامء.
11. نور اهلدى يف الرد عىل شبهات وردت من لبنان، طبع يف النجف 

األرشف .
12. البالغ املبني يف اإلهليات، طبع يف بغداد سنة 1348 ه  .

13. أنوار اهلدى يف الرد عىل الطبيعيني واملاديني وشبهاهتم اإلحلادية، 
النجف األرشف سنة 1340 ه ، وأعيد طبعه يف  طبع اجلزء األول منه يف 

بريوت، وترجم إىل األوردية، وطبع يف لكهنو باهلند.
14. مصابيح اهلدى، أو املصابيح يف بعض من أبدع يف الدين يف القرن 
الثالث عرش يف الرد عىل القاديانية والبابية والبهائية واألزلية، طبع قسم منه .

15. الشهاب يف الرد عىل كتاب حياة املسيح للقاديانية.
16. نصائح اهلدى، أو نصائح اهلدى والدين إىل من كان مسلام وصار 
وترمجه   . ه    1339 سنة  بغداد  يف  طبع  والبهائية،  البابية  عىل  الرد  يف  بابيا 
نصيحت  عنوان:  حتت  األصفهاين  الفاين  العالمة  عيل  السيد  الفارسية  إىل 

بفريب خوردگان باب وهباء، وصدر يف أصفهان سنة 1369 ه .
فتوى  إبطال  يف  والفتوى  األفعال  يف  الورع  إىل  اهلدى  دعوى   .17
القبور  البقيع وبقية  الوهابيني هبدم قبور األئمة األطهار عليهم السالم يف 
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يف مكة املكرمة واملدينة املنورة، طبع يف النجف األرشف سنة 1344 ه  .
18. رسالة أخرى يف الرد عىل الوهابية، وهي يف تفنيد فتواهم أيضا، 

مطبوعة أيضا .
من  جاء  بام  اإلمامية  به  انفردت  ما  لكل  االحتجاج  يف  رسالة   .19

األحاديث يف كتب غريهم .
20. إلزام املتدين بأحكام دينه بطراز جذاب وأسلوب فريد يف بابه .

21. مسألة يف البداء رسالة صغرية نرشها الشيخ حممد حسن آل ياسني 
ألول مرة يف بغداد سنة 1374 ه .

22. داروين وأصحابه، مطبوع .
23. نسامت اهلدى، طبع يف بعض أعداد جملة العرفان.

24. أجوبة املسائل البغدادية، يف أصول الدين، مطبوعة .
25. أجوبة املسائل احللية .

26. أجوبة املسائل التربيزية يف الطالق وتعدد الزوجات واحلجاب .
إذ  يتمه،  ومل   - اهلل  رمحه   - تويف  القرآن،  تفسري  يف  الرمحن  آالء   .27
وصل فيه إىل ناية تفسري آية الوضوء من سورة املائدة، وقد طبع يف لبنان 

يف جزءين.
28. رسالة يف وضوء اإلمامية وصالهتم وصومهم، طبعت باإلنكليزية، 

أما األصل العريب فلم يطبع .
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29. رسالة يف األوامر والنواهي .
30. تعليقة عىل العروة الوثقى للسيد اليزدي .

31. تعليقة عىل مباحث البيع من كتاب املكاسب للشيخ األنصاري، 
طبعت يف النجف األرشف سنة 1343 ه  .

32. تعليقة عىل كتاب الشفعة من كتاب جواهر الكالم.
33. رسالة يف حرمة حلق اللحية، طبعت يف قم بتقديم الشيخ رضا 

األستادي .
34. رسالة يف اخليارات .

35. رسالة يف التقليد .
36. رسالة يف صالة اجلمعة ملن سافر بعد الزوال .

37. رسالة يف بطالن العول والتعصيب .
39. رسالة يف عدم تزويج أم كلثوم .

40. العقود املفصلة يف حل املسائل املشكلة، وهي 14 عقدا يف الفقه 
وأصوله.

واملذاهب  اإلمامية  الرضاع عىل مذهب  فروع  أخرى يف  41. رسالة 
األربعة))).

الفقهاء  261. موسوعة طبقات   – الشيعة 255/4  أعيان  بزرك،  الذريعة الغا  انظر:   )1(

646/14. معجم املؤلفني عمر كحالة 163/9، كذلك كتبه التي وقعت حتت أيدينا.
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وفاته:
لسنة  الثاين والعرشين من شهر شعبان  االثنني يف  ليلة  اهلل  تويف رمحه 

1352#، ودفن يف الصحن الرشيف ملرقد أمري املؤمنني عيل عليه السالم.
رسالُة على الوهابية:

ذكر جلُّ املرتمجني للعاّلمة حممد جواد البالغي رمحه اهلل أّن له رسالتني 
مطبوعتني يف رّد الوهابية.

فقد ذكر الشيخ آقا بزرك الطهراين رسالة حتت عنوان: )دعوى اهلدى( 
يف  الثانية  الرسالة  ذكر  كام  رقم843،  ص20،  ج68،  الذريعة  يف  ذكرها 
الذريعة ج10، ص236، رقم 740 وقال: )رأيتُه بخّطه يف كتبه يف النجف(.
الشيعة  العاميل رمحه اهلل يف أعيان  السيد حمسن األمني  أيضًا  وذكرمها 

ج4، ص256 ومل ُيرّصح بعنوان خاص إلحداها.
وذكرمها املحامي توفيق الفكيكي رمحه اهلل ضمن مؤّلفاته املطبوعة، يف 

مقّدمته للطبعة الثانية من كتاب )اهلدى إىل دين املصطفى( ص13.
ج3،  العراقّيني  املؤّلفني  معجم  يف  ذكرها  عّواد  كوركيس  وأيضًا 

ص124، ومل ُيرّصح بعنوان خاص إلحدامها.
طبعات الرسالة:

املقدسة  قم  مدينة  يف  ثمَّ  ومن  العراق  يف  سابقًا  الرسالة  هذه  ُطبِعت 
السالم  عليهم  البيت  آل  مؤسسة  عن  الصادرة  )تراثنا(  جملة  يف  وبريوت، 
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التاسعة، شهر رمضان  إلحياء الرتاث، يف العدد املزدوج 35، 36، السنة 
.# 1414

إلحياء  السالم  عليهم  البيت  آل  مؤسسة  عن  مستقّلة  صدرت  ثّم 
الرتاث، يف كّل من قم وبريوت يف سنتي 1416# و1419# ضمن سلسلة 

)ذخائر تراثنا( برقم 6.
ومن ثمَّ بحجٍم صغري، حتت عنوان )الوهابية وُأصول االعتقاد( ضمن 
اسم  من  وصدرت خالية  برقم 17،  والُسنّة(  الكتاب  مائدة  سلسلة )عىل 

النارش ومكان الطبع وزمانه.
وأخريًا أعدُت تصحيحها وتنقيحها، وأضفُت هلا خترجيات وتعليقات 
وتوفيقه  وفضله  منّه  من  إاّل  هو  فام  هذا  عملنا  يف  الكامل  نّدعي  ال  مفيدة 

فنسأله تعاىل القبول والتوفيق.
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منهج العمل:
فكانت مراحل العمل كاآليت:

 قمنا بتقطيع النّص ووضع عالمات الرتقيم احلديثة.
 خّرجُت اآليات الكريمة، واألحاديث والروايات الرشيفة وبقّية 
نقل عنها  التي  اعتامدًا عىل مصادرها األصلية  الكتاب  الواردة يف  املطالب 

الشيخ البالغي رمحه اهلل قدر املستطاع.
التي ال ختلو منها   أصلحُت بعض األغالط اإلمالئية والطباعية، 

أّية طبعة ألّي كتاب.
 وأدرجُت يف اهلامش بعض التعليقات الرضورية.

 قام بتنضيد الكتاب وإدخال اهلوامش األخ عالء أمحد نعمة احلفار.
 قام بإخراج الكتاب األخ أمحد عبدالوهاب حممد زيارة.

احلمُد هلل رّب العاملني وصىل اهلل وسّلم عىل حمّمد وآله الطاهرين....

1/ربيع االول/#1437
نزار احلسن - قم املقّدسة
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W

مقدمة
األّولني واآلخرين،  العاملني، والصالة عىل حمّمد سّيد  رّب  احلمد هلل 

صىّل اهلل عليه وسّلم، وعىل آله أمجعني.
وبعد..

فقد عثرُت يف بعض اجلرائد))) عىل سؤال نّصه هذا:
قايض  بليهد،  بن  عبداهلل  الشيخ  املايض  رمضان  شهر  يف  مّكة  »غادر 
»ُأّم  جريدة  تّلقت  وقد  املنّورة،  املدينة  قاصدًا  احلجاز،  يف  الوّهابّيني  قضاة 
املدينة  بعلامء  اجتمع  بليهد  ابن  الشيخ  أّن  املدينة  يف  مكاتبها  من  القرى« 

وباحثهم يف أموٍر كثرية، ثّم وّجه إليهم السؤال اآليت:
بسم اهلل الرمحن الرحيم، ما قول علامء املدينة املنورة - زادهم اهلل فهاًم 

وعلاًم - يف البناء عىل القبور واخّتاذها مساجد، هل هو جائز أم ال؟

)1( هي جريدة »ُأّم القرى« العدد 69، الصادرة بتاريخ 17 شّوال #1344 .
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وإذا كان غري جائز، بل ممنوٌع منهيٌّ نيًا شديدًا، فهل جيب هدمها ومنع 
الصالة عندها، أم ال؟

وإذا كان البناء يف مسّبلة - كالبقيع - وهو مانع من االنتفاع باملقدار 
املبنّي عليه، فهل هو غصب جيب رفعه؛ ملِا فيه من ظلم املستحّقني ومنعهم 

استحقاقهم أم ال؟
مع  ودعائهام  هبا،  التمّسح  ِمن  الرضائح،  هذه  عند  اجلُّهال  يفعله  وما 
ج عليها؛ هل هو جائز أم ال؟ ُ ب بالذبح والنذر هلا، وإيقاد الرسُّ اهلل، والتقرُّ

وغريه،  الدعاء  عند  إليها  التوّجه  من  النبّي،  حجرة  عند  ُيفعل  وما 
والطواف هبا، وتقبيلها، والتمّسح هبا، وكذلك ما ُيفعل يف املسجد املرشف، 
من الرتحيم والتذكري بني األذان واإلقامة، وقبل الفجر، ويوم اجلمعة، هل 

هو مرشوع أم ال؟
ملجًأ  الزلتم  إليها،  املستند  األدّلة  لنا  وبّينوا  مأجورين،  أفتونا 

للمستفيدين.
وهذا نّص اجلواب:

الواردة  األحاديث  لصّحة  إمجاعًا؛  ممنوع  فهو  القبور  عىل  البناء  »أّما 
ذلك  عىل  مستندين  هدمه،  بوجوب  العلامء  من  كثري  أفتى  وهبذا  منعه،  يف 
بحديث عيّل )ريض اهلل عنه( أّنه قال أليب اهلّياج: )أال أبعثك عىل ما بعثني 
عليه رسول اهلل ؟! أن ال تدع متثاالً إاّل طمسته، وال قربًا ُمرِشفًا إاّل سّويته(، 
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رواه مسلم))).
ج  ُ وأّما اخّتاذ القبور مساجد والصالة فيها فممنوع مطلقًا، وإيقاد الرسُّ
القبور،  زائراِت  اهلل  رسوُل  )لعَن  عّباس:  ابن  حلديث  أيضًا؛  ممنوع  عليه 

نن))). ج(، رواه أهل السُّ ُ واملّتخذين عليها املساجد والرسُّ
إليها  ب  التمّسح هبا، والتقرُّ ِمن  اجلُّهال عند الرضائح،  يفعله  وأّما ما 
بالذبائح والنذور، ودعاء أهلها مع اهلل، فهو حراٌم، ممنوع رشعًا، ال جيوز 

فعله أصاًل.
وأّما التوّجه إىل حجرة النبي عند الدعاء، فاألوىل منُعه، كام هو معروف 

من فقرات كتب املذهب؛ وألّن أفضل اجلهات جهة الِقبلة.
وأّما الطواف هبا والتمسح هبا وتقبيلها، فهو ممنوع مطلقًا.

وأّما ما ُيفعل من التذكري والرتحيم، والتسليم يف األوقات املذكورة، 
فهو حُمَدٌث.

)1( صحيح مسلم ج61/3، مسند أمحد ج96/1 و129، سنن النسائي ج88/4، سنن أيب 

داود 212/3 ح3218، سنن الرتمذي 366/3 ح1049 ب56.

)2( سنن أيب داود 216/3 ح3236، سنن النسائي95/4، سنن الرتمذي 136/2 ح320، 

ح12725،   115/12 الكبري  املعجم  و337،  و324  و287   229/1 أمحد  مسند 

ابن أيب شيبة  ابن حّبان 5/72 ح3169 و3170، مصنّف  اإلحسان برتتيب صحيح 

225/3 ح1 ب146.
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هذا ما وصل إليه علمنا السقيم«.
وييل ذلك توقيع 15 عاملًا.

وقد عّلقت جريدة »ُأّم القرى« عىل هذه الفتوى بمقالة افتتاحية قائلًة:
»إّن احلكومة ستسري يف تنفيذ أحكام الدين، ريض الناس أم كرهوا«! 

انتهى.
واطّلعُت أيضًا عىل مقالٍة يف بعض اجلرائد املرصية)))، وهذا نّصها:

عىل   - وفدًا  إيران  حكومة  فأوفدت  احلجاز،  عىل  الوّهابيون  »تغّلب 
السلطنة،  جالل  خان  غّفار  مريزا  السعادة:  أصحاب  حرضات  رأسه 
وزيرها املفّوض يف مرص، ومريزا حبيب اهلل خان هَويدا عني امللك، قنصلها 
اجلنرال))) بالشام - إىل احلجاز؛ ليتبّينوا وجه احلقيقة يف ما ُأذيع عىل العاملَ 

اإلسالمي أمجع من فظائع الوّهابّيني يف البالد املقّدسة.
وأتّم هذا الوفد الرسمّي مهّمته، ورفع تقديره إىل حكومته.

ومّلا جتّدد نرش اإلشاعات بأّن الوّهابّيني هم هم..
وأّن التطّور الذي َغيِش العامَلَ أمجع مل ُيصلح من فساد تطّرفهم شيئًا..

املنبّثة يف أرجاء ذلك الوادي  املباَركَة  القباب واملزاراِت  وأّنم هّدموا 
املقّدس..

)1( هي جريدة »املقّطم«، يف عددها الصادر يف الثاين والعرشين من شّوال سنة#1344 .

)2( أي: القنصل العاّم.
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وتوسيعًا  ملذهبهم،  نرشًا  اإلسالمية،  املذهبّية  احلّرّية  ضّيقوا  وأّنم 
لنطاق نحلتهم، يف الوقت الذي تقوم فيه مجيع حكومات العامل عىل رعاية 

احلّرّيات املذهبّية..
لرعاياها،  للحجاز، محاية  بالسفر  الترصيح  بوقف  أمَرها  أصَدَرْت))) 

وحفظًا هلم من قصِد بالٍد مل ُيعَرف متامًا ُكنه احلكم فيها.
قنصلها   - َهويدا  خان  اهلل  حبيب  مريزا  سعادة  فأوفدت  وعادت 
اجلنرال يف الشام - ثانية، للتحّقق من مبلغ صدق تلك اإلشاعات، فإذا هبا 

صحيحة يف مجلتها!
مل متنع احلكومة اإليرانية رعاياها من السفر إىل احلجاز؛ ألّن حكومته 
َألِفوا يف احلّج والزيارة شؤونًا يعتقدون  وّهابّية فحسب، ولكّن اإليرانّيني 
أّنا من مستلزمات أداء ذلك الركن، ويشاركهم يف ذلك مجهور املسلمني 
البيت، واالستمداد من نفحاهتم،  الوّهابّيني، كزيارة مشاهد أهل  من غري 

وزيارة مسجد منسوب لإلمام عيّل عليه السالم.
فرد  وكلُّ   - رجاله  وقىض  مجلًة،  اآلثار  تلك  عىل  الوّهايبُّ  قىض  وقد 

منهم حكومة قائمة - عىل احلّرّية املذهبّية.
فَمن قرأ الفاحتة عىل مشهد من املشاهد، ُجِلد.

يف  السجن،  يف  وُزجَّ  َب  ورُضِ ُأهنَي  نرجيلة،  أو  سيجارة  ن  دخَّ وَمن 

)1( أي: حكومة إيران.
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الوقت الذي حتّصل فيه إدارة اجلامرك احلجازّية رسومًا عىل واردات البالد 
من الدخان والتمباك.

وَمْن استنجد بالرسول املجتبى عليه صلوات اهلل وسالمه بقوله: )يا 
رسول اهلل!(، ُعدَّ مرشكًا.

وَمْن أقسَم بالنبّي أو بآله، ُعّد خارجًا عن سياج املّلة.
أعالم  من  علٌم  وهو   - السنويّس)))  الرشف  أمحد  السّيد  حادثة  وما 
رضيح  عىل  الفاحتة  وقراءته  وقوفه  كان  إذ  ببعيدة؛   - املجاهدين  املسلمني 
السّيدة خدجية رضوان اهلل عليها، سببًا كافيًا يف نظر الوّهابّيني إلخراجه من 

احلجاز.
وال  الوّهايبُّ  واليستطيع  أحد،  ينكره  ال  احلجاز  يف  حاصٌل  هذا  كلُّ 

دعاُته وال جنوُده أن يكّذبوه«.
إنتهى ما أردنا نقله من تلك اجلريدة.

فرأيُت أن أتكّلم معهم بكلامت وجيزة، جارية يف نج اإلنصاف، خالية 
عن اجلور والتعّصب واالعتساف، سالكًا سبيل الرفق واالعتدال، ناكبًا عن 

)1( هو السّيد أمحد الرشيف بن حممد بن عيّل السنويس )1284 - 1351#(، ُولد وتفّقه يف 

»اجلغبوب« من أعامل ليبيا، قاتل اإليطالّيني يف حرهبم مع الدولة العثامنية سنة #1339، 

إىل احلجاز،  منها  ثّم رحل  والعثامنّيني،  إيطاليا  الصلح بني  بعد عقد  إىل االستانة  ُدعي 

كان من أنبل الناس جاللة قدر ورساوة حال ورجاحة عقل، وكان عىل علم غزير، وقد 

صنّف يف أوقات فراغه كتبًا عديدة. انظر: األعالم 135/1.
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طريق اخلرق واجلدال، فام املقصود إاّل هداية العباد، واهلل ويلُّ الرشاد.
ضمن  يف  املسلمني  سائر  عىل  الوهابّيون  به  طعن  ما  يف  نتكّلم  إّنا  ثّم 

فصول، واهلل املستعان.
واجتنبُت فيه عن الفحش يف املقال، والطعن والوقيعة واجلدال.

عىل  لعربى  والعيون  حلّرى،  القلوب  وإّن  يندمل،  مّلا  واجلرح  هذا، 
الرزّية التي عّمت اإلسالم واملسلمني، فإّنآ هلل وإّنا إليه راجعون.

يف  عظيمة  وثلمة  فادحة!  فاظعة)))  ومصيبة  جليلة!  رزّية  من  هلا  ويا 
اإلسالم أليمة فجيعة!

َعامَيًة الُعُيوُن  بِِمْقَطِرَك  وَأَجلَّ َوقَعَك ُكلُّ ُأذٍن َتْسَمُع)))ُكِحَلت 
وعىل اجلملة:

مخسة  بفتوى  املسلمني،  قلوَب  وجرحوا  الدين،  شعائر  هدموا  فقد 
عرش، تشهد القرائن بأّنم جمبورون مضطّرون عىل هاتيك الفتيا!

)1( كذا يف األصل، ولعّلها: »قطعة«، واألصوب لغًة أن تكون: »فظيعة«.

)2( البيت من قصيدة لدعبل اخلزاعي، يرثي هبا سّيد الشهداء اإلمام أبا عبداهلل احلسني بن 

عيل بن أيب طالب عليهم الّسالم، وقد ورد البيت باختالف يف بعض ألفاظه يف الديوان 

املطبوع ومصادر أخرى هكذا:

وأصمَّ نعُيَك ُكّل ُأذٍن تسَمُعُكِحلت بِمنظرَك الُعيون عامَيًة

بدل  »ُرزُؤك«  األدباء 320/3 وج409/1 وفيه:  ديوان دعبل: 226، معجم  راجع:   

»نعُيك« ومل ُيسّم قائله هنا، احلامسة البرصية 201/1.
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يعّلُمُهُم  السائل  إّن  حيث  بذلك؛   - أيضًا   - السؤال  نفس  وشهد 
اجلواب يف ضمن السؤال بقوله:

»وإذا كان غري جائز، بل ممنوع منهيٌّ عنه نيًا شديدًا«!
ويومئ إليه - أيضًا - ما يف اجلريدة، أّنه اجتمع إليهم أّوالً، وباحثهم 

ثانيًا، ومن بعد ذلك وّجه إليهم السؤال املزبور!
الثقات من أهل العلم - بعد رجوعه من املدينة  ولقد حّدثني بعض 
- عن بعض علامئها، أّنه قال: إّن الوّهابّية أوعدوين وعاملَِني غريي بالقتل 

والنهب والنفي )عىل مساعدهتم())) يف اجلواب، فلم نفعل.
َفناِدها بِالَغِميم  امَلناِزُل  مَجاِدها))).َهــِذي  َبعَد  الَعنِي  َواسُكْب 

)1( كذا يف األصل، والصواب: »إْن مل نساعدهم«.

بن  احلسني  عبداهلل  أبا  اإلمام  الشهداء  سّيد  هبا  يرثي  الريّض،  للرشيف  قصيدة  مطلع   )2(

عيّل بن أيب طالب عليهم الّسالم، يف يوم عاشوراء سنة 391#. ديوان الرشيف الريّض 

.360/1
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الفصل األّول
في توحيد اهلل في العبادة

إعلم أّن من رضورّيات الدين، واملّتفق عليه بني مجيع طبقات املسلمني، 
بل من أعظم أركان ُأصول الدين: اختصاص العبادة باهلل رّب العاملني.

أو  األصناَم،  َعَبَد  كَمن  لغريه،  إيقاعها  جيوز  وال  غريه،  يستحّقها  فال 
َعَبَد أرشَف املالئكِة، أو أفضَل األناِم.

وهذا اليرتاب فيه أحٌد ممّن عرَف ديَن اإلسالم.
وكيف يرتاب؟! وهو يقرأ يف كّل يوم عرش مّرات: ﴿إِيَّاَك َنۡعُبُد ِإَويَّاَك 

نَۡسَتعِنُي﴾))).
نُتۡم 

َ
ۡعُبُد َما َتۡعُبُدوَن ٢ َوَلٓ أ

َ
َها ٱۡلَكٰفُِروَن ١ َلٓ أ يُّ

َ
أ ويقرأ: ﴿قُۡل َيٰٓ

ۡعُبُد 
َ
نُتۡم َعٰبُِدوَن َمآ أ

َ
ا َعَبدتُّۡم ٤ َوَلٓ أ نَا۠ َعبِٞد مَّ

َ
ۡعُبُد ٣ َوَلٓ أ

َ
َعٰبُِدوَن َمآ أ

٥ لَُكۡم دِيُنُكۡم َوِلَ دِيِن﴾))).

)1( سورة الفاحتة: 5.

)2( سورة الكافرون: 1- 6.
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 ٓ إِلَّ َتۡعُبُدٓواْ  لَّ 
َ
أ َمَر 

َ
أ  ِ ِلَّ إِلَّ  ٱۡلُۡكُم  ﴿إِِن  يوسف:  سورة  يف  ويقرأ 

.(((﴾ۚ إِيَّاهُ
َما َعَبۡدنَا   ُ لَۡو َشآَء ٱلَّ ُكواْ  ۡشَ

َ
أ ِيَن  ويقرأ يف سورة النحل: ﴿َوقَاَل ٱلَّ

ءٖۚ  َشۡ ِمن  ُدونِهِۦ  ِمن  ۡمَنا  َحرَّ َوَل  َءابَآُؤنَا  َوَلٓ  ُۡن  نَّ ءٖ  َشۡ ِمن  ُدونِهِۦ  ِمن 
ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡمۚ َفَهۡل َعَ ٱلرُُّسِل إِلَّ ٱۡلََلُٰغ ٱلُۡمبنُِي﴾))). َكَذٰلَِك َفَعَل ٱلَّ

ٓ إَِلَٰه إِلَّ  ِمُرٓواْ إِلَّ ِلَۡعُبُدٓواْ إَِلٰٗها َوِٰحٗداۖ لَّ
ُ
ويقرأ يف سورة التوبة: ﴿َوَمآ أ

ا يُۡشُِكوَن﴾))). ُهَوۚ ُسۡبَحَٰنُهۥ َعمَّ
ۡم ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ َحَضَ َيۡعُقوَب ٱلَۡمۡوُت إِۡذ 

َ
ويقرأ يف سورة البقرة: ﴿أ

َنۡعُبُد إَِلَٰهَك ِإَوَلَٰه َءابَآئَِك إِبَۡرِٰه َۧم  َما َتۡعُبُدوَن ِمۢن َبۡعِدۖي قَالُواْ  قَاَل ِلَنِيهِ 
ِإَوۡسَمٰعِيَل ِإَوۡسَحَٰق إَِلٰٗها َوِٰحٗدا َوَنُۡن َلُۥ ُمۡسلُِموَن﴾))).

َخاُهۡم ُهوٗداۚ﴾ إىل قوله عز من قائل:
َ
 ويقرأ يف سورة األعراف: ﴿ِإَوَلٰ َعٍد أ

َ وَۡحَدهُۥ﴾))). ِجۡئتََنا ِلَۡعُبَد ٱلَّ
َ
﴿قَالُٓواْ أ

ۡوِلَآَء َما َنۡعُبُدُهۡم 
َ
َُذواْ ِمن ُدونِهِۦٓ أ ِيَن ٱتَّ ويقرأ يف ]سورة[ الزمر: ﴿َوٱلَّ

َ َيُۡكُم بَۡيَنُهۡم ِف َما ُهۡم فِيهِ َيَۡتلُِفوَنۗ إِنَّ  ِ ُزۡلَفٰٓ إِنَّ ٱلَّ إِلَّ ِلَُقّرُِبونَآ إَِل ٱلَّ

)1( سورة يوسف: 40.

)2( سورة النحل: 35.

)3( سورة التوبة: 31.

)4( سورة البقرة: 133.

)5( سورة األعراف: 65 - 70.
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ارٞ﴾))). َ َل َيۡهِدي َمۡن ُهَو َكِٰذٞب َكفَّ ٱلَّ
ۡكَت  ۡشَ

َ
أ لَئِۡن  َقۡبلَِك  ِيَن ِمن  إَِلَۡك ِإَوَل ٱلَّ وِحَ 

ُ
أ ويقرأ فيها: ﴿َولََقۡد 

ّمَِن  َوُكن  فَٱۡعُبۡد   َ بَِل ٱلَّ ٱۡلَخِٰسِيَن ٦٥  ِمَن  َوَلَُكوَننَّ  َعَملَُك  َلَۡحَبَطنَّ 
ِٰكرِيَن﴾))). ٱلشَّ

ُۥ دِيِن﴾))). ۡعُبُد ُمۡلِٗصا لَّ
َ
َ أ ويقرأ فيها: ﴿قُِل ٱلَّ

اۖ ﴾))). َ َوَل تُۡشُِكواْ بِهِۦ َشۡي ٔٗ ويقرأ يف سورة النساء: ﴿َوٱۡعُبُدواْ ٱلَّ
ۚ إِنَِّن لَُكم ّمِۡنُه نَِذيرٞ َوبَِشريٞ ﴾))). َ لَّ َتۡعُبُدوٓاْ إِلَّ ٱلَّ

َ
ويقرأ يف سورة هود: ﴿أ

ۡرِض َوِٰسَعةٞ 
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنَّ أ ويقرأ يف سورة العنكبوت: ﴿َيٰعَِبادَِي ٱلَّ

َٰي فَٱۡعُبُدوِن﴾))). فَإِيَّ
.. إىل غري ذلك من اآليات الفرقانّية، واألحاديث املتواترة))).

)1( سورة الزمر: 3.

)2( سورة الزمر: 65 و66.

)3( سورة الزمر: 14.

)4( سورة النساء: 36.

)5( سورة هود: 2.

)6( سورة العنكبوت: 56.

)7( راجع ذلك يف تفسري اآليات الكريمة املتقّدمة - عىل سبيل املثال - وغريها يف خمتلف 

التفاسري، والحظ كتاب »التوحيد« للشيخ الصدوق، والكايف ج57/1- 127، كتاب 

الوحيد.
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لكّن العبادة - كام هو املفرّس يف لسان املفرّسين، وأهل العربية، وعلامء 
اإلسالم -: غاية اخلضوع، كالسجود، والركوع، ووضع اخلّد عىل الرتاب 

والرماد تواضعًا، وأشباه ذلك كام يفعله ُعّباد األصنام ألصنامهم))).
وأّما زيارة القبور والتمّسح هبا وتقبيلها والترّبك هبا، فليس من ذلك يف 
يشء كام هو واضٌح، بل ليس فيها يشء من اخلضوع فضاًل عن كونا غاية 

اخلضوع.
لكان مجيع  وإاّل  بعبادة،  ليس  أّن مطلق اخلضوع - كام عرفَت -  مع 
واألُمراء  للرؤساء  خيضعون  فإّنم  الوّهابّيني!  حّتى  مرشكني،  الناس 
للمخدومني،  واخلدم  لآلباء،  األبناء  وخيضع  اخلضوع،  بعَض  والكرباء 
فيخضعون  فوقها،  لِّلتي  الناس  طبقات  من  طبقة  وكّل  للموايل،  والعبيد 

إليهم بعض اخلضوع، ويتواضعون هلم بعض التواضع.
هذا، وقد قال عزَّ َمْن قائل يف تعليم احلكمة: ﴿َوٱۡخفِۡض لَُهَما َجَناَح 

ّلِ ِمَن ٱلرَّۡحَةِ﴾))). ٱلُّ
الطويس ج37/1 - 39،  للشيخ  التبيان  نَۡسَتعِنُي﴾ يف:  ِإَويَّاَك  َنۡعُبُد  آية ﴿إِيَّاَك  تفسري   )1(

الرازي  الفخر  تفسري  الطربي 98/1،  تفسري   ،35 - ج34/1  للطربيس  البيان  وجممع 

كنز   ،84/1 الصايف  تفسري   ،37/1 املنثور  الدّر   ،101/1 القرطبي  تفسري   ،246/1

الدقائق 54/1- 56، نور الثقلني 19/1 - 20، آالء الرمحن للمؤّلف 127/1 - 130، 

البيان يف تفسري القرآن للخوئي: 457- 483، وماّدة »َعَبَد« يف: لسان العرب 10/9.

)2( سورة اإلرساء: 24.
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أترى اهلل حني أمر باخلضوع للوالَِدين أَمَر بعبادهتام؟!
ِ َوَل َتَۡهُرواْ  ۡصَوٰتَُكۡم فَۡوَق َصۡوِت ٱلَِّبّ

َ
وقول سبحانه: ﴿َل تَۡرَفُعٓواْ أ

َلُۥ بِٱۡلَقۡوِل...﴾ إىل آخرها))).
أليس هذا خضوعًا وتواضعًا؟!

أترى اهلل سبحانه َأَمَر بعبادة نبيِّه؟! 
أَوليس التواضع من األخالق اجلميلة الزكّية، وهو متضّمن ليشء من 

اخلضوع ال حمالة؟!
أَو ترى اهلل نى أن ُيصنع بأنبيائه وأوليائه نظري ما أمر أن يصنع بسائر 

املسلمني من التواضع واخلضوع؟!
وخيضعون  وآله  عليه  اهلل  صىل  للنبّي  يتواضعون  الصحابة  كان  وقد 
يف  البخاري  روى  بل  واألخبار،  السرَي  أهل  بني  املسّلامت  من  وذلك  له، 

صحيحه:
»خرَج رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وآله باهلاجرة إىل البطحاء، فتوّضأ، ثّم 

صىّل الظهر ركعتني، والعرص ركعتني، وبني يديه َعنََزة))).

)1( سورة احلجرات: 2.

)2( الَعنََزة - بالتحريك -: هي أطول من العصا وأقرص من الرمح، فيها سنان كسنان الرمح، 

ورّبام يف أسفلها ُزجٌّ َكُزّج الرمح.

انظر: ماّدة »عنز« يف: القاموس املحيط للفريوز آبادي 190/2، لسان العرب 424/9.  
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قال شعبة: وزاد فيه عون: عن أبيه، عن أيب جحيفة؛ قال: كان مترُّ من 
ورائها املرأة.

وقام الناس فجعلوا يأخذون يده فيمسحون هبا وجوههم.
الثلج،  من  أبرد  هي  فإذا  وجهي،  عىل  فوضعتها  بيده  فأخذُت  قال: 

وأطيب رائحة من املسك«)))..
زيارة القبور)))

وأّما األخبار الداّلة عىل زيارة القبور فنذكر عّدة منها، وإن كان الحاجة 
أيضًا - غري مانعني عن  الوهابّيني -  إّن  املسألة، حّتى  ِذكرها لوضوح  إىل 

أصل الزيارة.
يومًا فصىّل عىل  أّنه »خرج  البخاري، عنه صىل اهلل عليه وآله،  فروى 

أهل ُأُحد صالته عىل املّيت، ثّم انرصف إىل املنرب...« إىل آخره))).
وروى فيه عن أنس، قال: مّر النبي صىل اهلل عليه وآله بامرأة تبكي عند 

)1( صحيح البخاري ج5 ص29 ح60.

)2( قال السيد حمسن األمني العاميل رمحه اهلل يف كشف االرتياب ص376، ط إيران: قد ثبَت 

أّن النبي صىل اهلل عليه وآله كان يزور أهل البقيع وشهداء ُأحد، وروى ابن ماجة بسنده 

عن النبي صىل اهلل عليه وآله: )زوروا القبور فاّنا تذكركم اآلخرة(، وبسنده عن عائشة 

أّنه صىل اهلل عليه وآله رخص يف زيارة القبور.

)3( صحيح البخاري ج193/2 ح101، سنن أيب داود ج213/3 ح3223 إىل قوله: »ثّم 

انرصف«.
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قرب، فقال: »اّتقي اهلل واصربي..« إىل آخره)))، ومل ينهها عن زيارة القرب.
وروى الدار قطني يف »السنن« وغريها، والبيهقي، وغريمها، من طريق 
موسى بن هالل العبدي، عن عبداهلل العمري، عن نافع عن ابن عمر، قال: 

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »َمن زار قربي وجبت له شفاعتي«))).
وعن نافع، عن سامل، عن ابن عمر، مرفوعًا، عن النبّي صىل اهلل عليه 
وآله، أّنه قال: »َمْن جاءين زائرًا ليس له حاجة إاّل زياريت، كان حّقًا َعيَلّ أن 

أكون له شفيعًا يوم القيامة«))).
]ابن[ عمر، مرفوعًا، قال صىل اهلل عليه  وعن ليث، عن جماهد، عن 

وآله: »َمن حجَّ وزار قربي بعد وفايت، كان كمن زارين يف حيايت«))).

)1( صحيح البخاري ج161/2 ح15 اىل قوله: »واصربي« وص171 ح44؛ وانظر: سنن 
أيب داود ج189/3 ح3124، السنن الكربى - للبيهقي - 65/4، األنوار يف شامئل 

النبّي املختار ج200/1 ح239.
الكنى  ح4159،  ج490/3  اإليامن  شعب  ح2669،  ج217/2  الدارقطني  سنن   )2(
 ،1834 رقم   351/6 الرجال  ضعفاء  يف  الكامل  ج64/2،   - للدواليب   - واألسامء 
الزوائد 2/4، الصالت والبرش:  الوفا بأحوال املصطفى: 817 ح1530، جممع  وفاء 
ج651/15  العاّمل  كنز  املنثور569/1،  الدّر   ،95 ومتّرد:  َشّبه  َمن  ُشَبه  دفع   ،142

ح42583؛، الغدير 93/5- 96 ح1.

)3( املعجم الكبري ج225/12 ح13149، جممع الزوائد 2/4، الصالت والبرش: 142، 

الدّر املنثور 569/1، كنز العامل 256/12 ح34928، الغدير ج97/5 - 98 ح2.

سنن  ح3376،   50/4 األوســط  املعجم  ح13497،  ج315/12  الكبري  املعجم   )4(

 شعب ج246/5،   - للبيهقي   - الكربى  السنن  ح2667،  ج217/2  الدارقطني 
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»َمن  قال:  وآله،  عليه  اهلل  صىل  النبي  عن  عمر،  ابن  عن  نافع،  وعن 
زارين كنُت له شهيدًا أو شفيعًا«))).

 وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صىل اهلل عليه وآله، قال: »َمن حجَّ 
]البيت[ ومل يزرين فقد جفاين«))).

»َمْن  قال:  وآله،  عليه  اهلل  صىل  النبي  عن  مرفوعًا،  هريرة،  أيب  وعن 
زارين بعد مويت فكأّنام زارين حّيًا«))).

وعن أنس، مرفوعًا، عن النبّي صىل اهلل عليه وآله، ]قال[: »َمن زارين 

 - املدينة  فضائل  حاطب،  عن  ح4151  ص488  ويف  ح4154   489/3 اإليامن 

الوفا بأحوال  أليب سعيد اجلَنّدي -: 39 ح52، فردوس األخبار 252/2 ح5709، 

املصطفى: 816 ح1529، الصالت والبرش: 143، الدّر املنثور 569/1، كنز العامل 

98/5 - 100 ح3.

)1( مسند الطياليس: 12- 13 ح65، شعب اإليامن 489/3 ح4153، كنز العامل 135/5 

ح12371، كام ورد مضمونه يف: السنن الكربى - للبيهقي - 245/5، شعب اإليامن 

488/3 ح4152 وص489 ح4157، الصالت والبرش: 143، الدّر املنثور 569/1؛ 

الغدير ج100/5- 101 ح5.

الرجال 14/7 رقم 1956،  )2( فردوس األخبار 252/2 ح5708، الكامل يف ضعفاء 

الصالت والبرش: 143، دفع ُشَبه َمن َشّبه ومتّرد: 96، الدّر املنثور: 569/1، كنز العامل 

135/5 ح12369.

)3( املعجم األوسط ج146/1 ح289، شفاء السقام: 109 - 110، وفاء الوفا 1345/4 

ح11.
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مّيتًا كمن زارين حّيًا، وَمن زار قربي وجبت له شفاعتي يوم القيامة«))).
وعن ابن عباس، عن النبي صىل اهلل عليه وآله، قال: »َمن زارين يف ممايت 

كان كَمْن زارين يف حيايت، وَمن مل يزرين فقد جفاين«))).
... إىل غري ذلك من األحاديث التي جيوُز جمموُعها حدَّ املتواتر.

ويف »املوَطأ« أّن ابن عمر كان يقف عند قرب النبّي صىل اهلل عليه وآله، 
فيسّلم عليه وعنه أيب بكر وعمر))).

عليه  اهلل  النبّي صىل  قرب  يسّلم عىل  ]ابن[ عمر  كان  نافع: هل  وسئل 
وآله؟

فقال: رأيته مئة مّرة أو أكثر يسّلم عىل النبّي وعىل أيب بكر))).

)1( شفاء السقام: 112، وفاء الوفا 1346/4 ح13، الصالت والبرش: 143، دفع ُشَبه َمْن 

شّبه ومتّرد: 95، كشف اخلفاء 250/2 - 251 ح2489.
َمن شّبه ومتّرد: 96،  ُشَبه  السقام: 114، دفع  تاريخ دمشق ج407/2، شفاء  )2( خمترص 
وفاء الوفاء 1346/4 ح14 صدر احلديث عن ابن عباس وص1347 ح16، الغدير 
السالم  عليه  عيل  اإلمام  املؤمنني  أمري  عن  فيها  روي  وقد  ح12،   105 ج104/5- 

مرفوعًا بدالً من ابن عباس.

وفاء  املنثور 570/1،  الدّر  اإليامن ج490/3 ح4161،  املوّطأ: 153 ح74، شعب   )3(

الوفا ج1358/4.
)4( الشفا بتعريف حقوق املصطفى ج86/2، إقتضاء الرصاط املستقيم: 327 وقال قبل 
إيراده اخلرب: »وروى ابن بّطة يف )اإلبانة( بإسناد صحيح...«، رشح الشفا - للقارئ - 

ج152/2 - 153 وقال: »رواه البيهقي وغريه«، شفاء السقام: 167.
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قال عياض: زيارة قرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ُسنٌّة أمجَع عليها 
املسلمون))).

زيارة  عن  نيتكم  »إيّن  وآله:  عليه  اهلل  صىل  النبّي  عن  بريدة،  وروى 
القبور فزوروها«))).

قال:  املقابر  إىل  خرج  إذا  وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  أّن  بريدة،  وعن 
»السالم عليكم أهل الدياِر ِمَن املؤمنني واملسلمني«. رواه مسلم))).

الليل فيقول:  البقيع آخر  النبّي ]كان[ خيرج إىل  أّن  ابن عّباس،  وعن 
»السالم عليكم ...«... اخلرب. رواه مسلم))).

)1( الشفا بتعريف حقوق املصطفى83/2؛ شفاء السقام: 155، دفع ُشَبه َمن شّبه ومتّرد: 

95، وفاء الوفا 1362/4، رشح الشفا - للقارئ - 148/2- 149، نسيم الرياض 

ج563/3.

 216/3 داود  أيب  سنن  ح1054،   370/3 الرتمذي  سنن  ج65/3،  مسلم  صحيح   )2(

و355   350/5 أمحد  مسند  وج89/4،   311  -  310/8 النسائي  سنن  ح3235، 

و356 و359 و361، املعجم الكبري 19/2 ح1152 وص94 ح1419، مصنّف عبد 

الرّزاق 569/3 ح6708، السنن الكربى - للبيهقي - 77/4.

 494/1 ماجة  ابن  سنن  ج94/4،  النسائي  سنن  65؛   - ج64/3  مسلم  صحيح   )3(

ح1547.

)4( صحيح مسلم 63/3 – 64 عن عائشة؛ سنن النسائي 93/4، مسند أمحد 221/6، 

سنن الرتمذي 369/3 ح1053 عن ابن عّباس.



41الفصل األول: في توحيد اهلل في العبادة

التبرُّك بالقبور
ك بالقبور وتقبيلها والتمّسح هبا...  وأّما التربُّ

فقد نقل عبُداهلل بن أمحد بن حنبل يف كتاب »العلل والسؤاالت«، قال: 
بمّسه وتقبيله، ويفعل  يترّبك  اهلل  يمّس منرب رسول  الرجل  سألُت أيب عن 

بالقرب ذلك رجاَء ثواِب اهلل، فقال: ال بأس به))).
ونقل عن مالك الترّبك بالقرب))).

وروي عن حييى بن سعيد - شيخ مالك - أّنه حينام أراد اخلروج إىل 
العراق جاء إىل املنرب ومتّسح به))).

أيب  عن  خالد،  بن  عمر  عن  احلسن،  بن  ليحيى  روايًة  السبكي  ونقل 
نباتة، عن كثري بن يزيد، عن املّطلب بن عبداهلل قال: أقبل مروان بن احلكم 

وإذا رجٌل ملتزم القرب، فأخذ مروان برقبته وقال: ما تصنع؟!
فقال: إيّن مل آِت احلجَر وال الّلبَِن)))، إّنام جئُت رسول اهلل صىل اهلل عليه 

وآله))).

)1( العلل ومعرفة الرجال ج492/2 رقم 3243، وعنه يف وفاء الوفا ج1404/4.
)2( راجع الشفا بتعريف حقوق املصطفى ج87/2، شفاء السقام: 163- 164، وفاء الوفا 

.1407/4

)3( وفاء الوفا 1403/4.
بِنة والّلبنة -: وهو ما ُيبني هبا، وهو املرضوب من الطني ُمرّبعًا.  بُِن والّلبُن - مجع: اللَّ )4( اللَّ

لسان العرب 229/12 ماّدة »لبن«.

)5( شفاء السقام: 279، وانظر: مسند أمحد ج422/5.
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وذكر رواية أمحد، قال: وكان الرجل أبا أّيوب األنصاري))).
ونقل هذه الرواية أمحد، وزاد فيها أّنه قال: سمعُت رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله يقول: »ال تبكوا عىل الّدين إذا ولوه أهله، وابكوا عليه إذا وليه 

غري أهله«))).
وذكر ابن مّحاد: إّن ابن عمر كان يضع يده اليمنى عىل القرب))).

ولو رمنا ذكر مجيع األحاديث خلرجنا من حّد االختصار، ويف ما ُذكر 
أّن تلك األمور خارجة  كفاية، فضاًل عن سرية املسلمني، وما عرفَت من 

عن حقيقة العبادة..
فإذًا ال وجه للمنع عنها وإْن مل يكن دليل عليها.

ِ فَإِنََّها ِمن َتۡقَوى  ۡم َشَعٰٓئَِر ٱلَّ هذا، وقد قال اهلل عّز وجّل: ﴿َوَمن ُيَعّظِ
ٱۡلُقلُوِب﴾))).

)1( شفاء السقام: 280، وانظر: مسند أمحد ج422/5.

)2( مسند أمحد 422/5؛ وانظر: املستدرك عىل الصحيحني 560/4 ح8671 وصّححه 

هو والذهبي، جممع الزوائد 245/5.
)3( وفاء الوفا 1405/4، وروى ابن ماجة يف سننه ج1، ص501، ح1572، باب 48، 
عن أيب هريرة قال: زار النبي صىل اهلل عليه وآله قرب أّمه فبكى وأبكى َمْن حوله، فقال: 

فزوروا القبور فإّنا تذكركم باآلخرة.
)4( احلج: 32. وقال السيد األمني يف كشف االرتياب ص375: )دليل العقل فإّنه حيكم 
بحسن تعظيم َمْن عَظمه اهلل تعاىل والزيارة نوع من أنواع التعظيم ويف تعظيمه صىل اهلل 

عليه وآله بالزيارة وغريها تعظيم لشعائر اإلسالم(.
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الفصُل الثاني
في توحيد اهلل سبحانه في األفعال

إعلم أّن من رضورّيات دين اإلسالم، وامُلجَمع عليه بني مجيع الفرق 
عّز  اهلل  توحيد  التوحيد:  أركان  أعظم  بل ومن  األنام،  لدين سّيد  املنتحلة 
وجّل يف تدبري العامَل، كاخللق والرزق واإلماتة واإلحياء، إىل غري ذلك ممّا 
الليل والنهار، والُظَلِم  الكواكب، وجعل  العامَل، كتسخري  تدبري  إىل  يرجع 
ممّا ال نحصيه وال  األمطار، وغري ذلك  وإنزاِل  البحار،  واألنوار، وإجراء 

نحيط به.
وباجلملة:

ال كالم بني طوائف أهل اإلسالم، أّن املدّبر هلذا النظام، هو اهلل امَلِلك 
العاّلم، وحده وحده.

 وكيف يرتاب مسلم يف ذلك، وهو يقرأ يف كّل يوم مرارًا من الفرقان   العظيم:
َمُد﴾)))؟!.. ُ ٱلصَّ  ﴿ٱلَّ

)1( سورة اإلخالص: 2.
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ٍء َعلِيٞم﴾))). ءٖۖ َوُهَو بُِكّلِ َشۡ ويقرأ قوله عّز َمْن قائل: ﴿وََخلََق ُكَّ َشۡ
ۡمُرۗ ﴾))).

َ
َل َلُ ٱۡلَۡلُق َوٱۡل

َ
وقوله سبحانه: ﴿أ

َيۡملُِك  ن  مَّ
َ
أ ۡرِض 

َ
َوٱۡل َمآءِ  ٱلسَّ ّمَِن  يَۡرزُقُُكم  َمن  ﴿قُۡل  تعاىل:  وقوله 

ٱلَۡمّيَِت ِمَن ٱۡلَحِّ  ٱلَۡمّيِِت َوُيۡخرُِج  بَۡصَٰر َوَمن ُيۡرُِج ٱۡلَحَّ ِمَن 
َ
ۡمَع َوٱۡل ٱلسَّ

فََل َتتَُّقوَن﴾))).
َ
ۚ َفُقۡل أ ُ ۡمَرۚ فََسَيُقولُوَن ٱلَّ

َ
َوَمن يَُدبُِّر ٱۡل

ۦ َوُيِميُتۚ  ۡرِضۖ يُۡحِ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َ َلُۥ ُمۡلُك ٱلسَّ وقوله عز اسمه: ﴿إِنَّ ٱلَّ

ٖ َوَل نَِصريٖ﴾))). ِ ِمن َوِلّ َوَما لَُكم ّمِن ُدوِن ٱلَّ
ِجَدَٰلَا  ۡكَثَۡت 

َ
فَأ َجَٰدۡلََنا  قَۡد  َيُٰنوُح  ﴿قَالُواْ  سلطانه:  عُظم  وقوله 

ُ إِن  تِيُكم بِهِ ٱلَّ
ۡ
َما يَأ ِٰدقنَِي ٣٢ قَاَل إِنَّ تَِنا بَِما تَعُِدنَآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّ

ۡ
فَأ

َشآَء﴾)))..
فَتََشَٰبَه  َكَخۡلقِهِۦ  َخلَُقواْ  َكَٓء  ُشَ  ِ ِلَّ َجَعلُواْ  ۡم 

َ
﴿أ شأنه:  جّل  وقوله 

ءٖ﴾))).. ِ َشۡ
ُ َخٰلُِق ُكّ ٱۡلَۡلُق َعلَۡيِهۡمۚ قُِل ٱلَّ

ِي ُهَو ُيۡطعُِمِن  ِي َخلََقِن َفُهَو َيۡهِديِن ٧٨ َوٱلَّ وقوله عّز جربوته: ﴿ٱلَّ

)1( سورة األنعام: 101.

)2( سورة األعراف: 54.

)3( سورة يونس: 31.

)4( سورة التوبة: 116.

)5( سورة هود: 32- 33.

)6( سورة الرعد: 16.
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ِي يُِميتُِن ُثمَّ ُيۡينِِي﴾))). َويَۡسقِنِي ٧٩ ِإَوَذا َمرِۡضُت َفُهَو يَۡشفِنِي ٨٠ َوٱلَّ
َر  ۡرَض وََسخَّ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡن َخلََق ٱلسَّ ۡلَُهم مَّ

َ
وقوله جل وعّز: ﴿َولَئِن َسأ

..(((﴾ۖ ُ ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َلَُقولُنَّ ٱلَّ ٱلشَّ
ۡحَيا بِهِ 

َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ َل ِمَن ٱلسَّ ن نَّزَّ ۡلَُهم مَّ

َ
وقوله عّم إحسانه: ﴿َولَئِن َسأ

..(((﴾ۚ ُ ۡرَض ِمۢن َبۡعِد َمۡوتَِها َلَُقولُنَّ ٱلَّ
َ
ٱۡل

ِي َخلََقُكۡم ُثمَّ َرزَقَُكۡم ُثمَّ يُِميُتُكۡم  ُ ٱلَّ وقوله جّلت قدرته: ﴿ٱلَّ
ُثمَّ ُيۡيِيُكۡمۖ ﴾)))..

ِف  ۡلَقٰ 
َ
َوأ تََرۡوَنَهاۖ  َعَمٖد  بَِغرۡيِ  َمَٰوِٰت  ٱلسَّ ﴿َخلََق  شأنه:  تعاىل  وقوله 

َمآءِ  نَزۡلَا ِمَن ٱلسَّ
َ
ِ َدٓابَّةٖۚ َوأ

ن تَِميَد بُِكۡم َوَبثَّ فِيَها ِمن ُكّ
َ
ۡرِض َرَوِٰسَ أ

َ
ٱۡل

ُروِن َماَذا َخلََق 
َ
ِ فَأ ِ َزۡوٖج َكرِيٍم ١٠ َهَٰذا َخۡلُق ٱلَّ

ۢنَبۡتَنا فِيَها ِمن ُكّ
َ
َماٗٓء فَأ

بنِٖي﴾))).. ٰلُِموَن ِف َضَلٰٖل مُّ ِيَن ِمن ُدونِهۦِۚ بَِل ٱلظَّ ٱلَّ
ُۥ  ءٖ َوكِيٞل ٦٢ لَّ ِ َشۡ

ٰ ُكّ َوُهَو َعَ ءٖۖ  ِ َشۡ
ُ َخٰلُِق ُكّ وقوله تعاىل: ﴿ٱلَّ
ۡرِضۗ﴾)))..

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َمَقاِلُد ٱلسَّ

)1( سورة الشعراء: 78 - 81.

)2( سورة العنكبوت: 61.

)3( سورة العنكبوت: 63.

)4( سورة الروم: 40.

)5( سورة لقامن: 10 و 11.

)6( سورة الزمر: 62 و63.
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ۡضَحَك 
َ
نَُّهۥ ُهَو أ

َ
نَّ إَِلٰ َرّبَِك ٱلُۡمنَتَهٰ ٤٢ َوأ

َ
وقوله تعاىل من قائل: ﴿َوأ

نَثٰ 
ُ
َكَر َوٱۡل وَۡجنۡيِ ٱلَّ نَُّهۥ َخلََق ٱلزَّ

َ
ۡحَيا ٤٤ َوأ

َ
َماَت َوأ

َ
نَُّهۥ ُهَو أ

َ
بَۡكٰي ٤٣ َوأ

َ
َوأ

ۡغَنٰ 
َ
نَُّهۥ ُهَو أ

َ
ۡخَرٰى ٤٧ َوأ

ُ
ةَ ٱۡل

َ
نَّ َعلَۡيهِ ٱلنَّۡشأ

َ
٤٥ ِمن نُّۡطَفٍة إَِذا ُتۡمَنٰ ٤٦ َوأ

.(((﴾ ۡقَنٰ
َ
َوأ

.. إىل غري ذلك من اآليات الكريمة.
التوّسل واالستغاثة واالستشفاع

التوسل بغري اهلل سبحانه، واالستغاثة، واالستشفاع - املعمولة  لكّن 
عند املسلمني، يف مجيع األزمان بالنسبة إىل األنبياء واألولياء - ليس بمعنى 
الترشيك يف أفعال اهلل تعاىل، بل الغرض أْن يفعل اهلل فِعله ويقيض احلاجة 
بربكتهم وشفاعتهم، حيث إّنم مقّربون لديه، مكرمون عنده، وال مانع من 

أن يكونوا سببًا ووسيلة جلريان فيضه.
هذا ومن املركوز يف طباع البرش توّسلهم يف حوائجهم التي يطلبونا 
هذا  ويرون  بحرضهتم،  املخصوصني  إىل  واألُمراء  وامللوك  العظامء  من 
ذاك  مع  املخصوص  لذلك  ترشيكًا  ذلك  وليس  حاجتهم،  لنجح  وسيلة 

األمري أصاًل.
فلامذا ُيعزل أنبياُء اهلل واألولياُء ِمن مثل ما ُيصنع بمخصوص العظامء؟! 
ۥٓ إِلَّ  ِي يَۡشَفُع ِعنَدهُ إْن هذا إاّل اختالق، وقد قال اهلل عّز وجّل: ﴿َمن َذا ٱلَّ

)1( سورة النجم: 42- 48.
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.(((﴾ ﴾))) فاستثنى، وقال سبحانه: ﴿َوَل يَۡشَفُعوَن إِلَّ لَِمِن ٱۡرتََضٰ بِإِۡذنِهۦِۚ
وممّا ُذكر ظهر أّن قول القايض: »ودعائها مع اهلل«))) يعني الرضائح، 

افرتاء عىل املسلمني من جهتني:
األوىل: دعوى ترشيك غري اهلل معه يف الدعاء..

مع أّنم ال يدعون إاّل اهلل الواحد القّهار، ويتوّسلون بأوليائه إليه.
املراد أّنم يدعون اهلل عّز وجّل لقضاء احلاجات، ويدعون  وإْن كان 
حقٌّ  فهذا  الدعوة،  جهتا  فاختلفت  سبحانه،  لديه  شفعاء  ليكونوا  أولياءه 

وصدق، وال مانع منه أصاًل.
بل الوهابّية ما قدروا اهلل حّق قدره إذ قالوا: ال رضورة يف استنجاح 
مرغوبًا  أمرًا  ذلك  وَيَرون  ذلك!  يف  ُحسَن  وال  شفيع،  إىل  عنده  احلاجة 
مطلوبًا بالنسبة إىل غريه سبحانه! فإذا كان هلم حاجة اىل الناس، يتوّسلون 

يف نجاحها إىل املقّربني لدهيم، والَيرون يف ذلك بأسًا!!
فام بال اهلل عّز وجّل يقرص به عاّم ُيصنع بعباده؟!

اجلهة الثانية: إضافة الدعوة إىل الرضائح..
واحلال أّنم ال يدعون الرضيح للشفاعة، بل يدعون صاحب الرضيح؛ 

)1( سورة البقرة: 255.

)2( سورة األنبياء: 28.

)3( راجع ص24.
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ِيَن قُتِلُواْ ِف  ألّنه ذو مكان مكني عند اهلل وإْن كان ُمتوىّفً ﴿َوَل َتَۡسَبَّ ٱلَّ
َءاتَىُٰهُم  بَِمآ  فَرِِحنَي   ١٦٩ يُۡرزَقُوَن  َرّبِِهۡم  ِعنَد  ۡحَيآٌء 

َ
أ بَۡل  ۡمَوٰتَۢاۚ 

َ
أ  ِ ٱلَّ َسبِيِل 
.(((﴾... ُ ٱلَّ

وباجلملة:
فالتوّسل وطلب الشفاعة من أولياء اهلل أمر مرغوب فيه عقاًل ورشعًا، 

وقد جرت سريُة املسلمني عليه قدياًم وحديثًا.
فعن أنس بن مالك، أّنه قال: »جاَء رجٌل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه 

بل، فادُع اهلل. وآله فقال: يا رسول اهلل! َهلَكت املوايش وتقّطعت السُّ
فدعا اهلل، فُمطِرنا من اجلمعة إىل اجلمعة.

فجاَء رجل إىل النبّي صىل اهلل عليه وآله فقال: يا رسول اهلل! هتّدمت 
بل، وَهلكت املوايش. البيوت، وتقّطعت السُّ

اجلبال  ظهور  عىل  »اللهّم  وآله:  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  فقال 
واآلكام)))، وبطون األودية، ومنابت الشجر.
فانجابت عن املدينة انجياب »الثوب«.

)1( سورة عمران: 169- 170.

)2( اآلكام واإلكام - مجع: األَكَمة -: هو ما اجتمع من احلجارة يف مكان واحد، فرّبام غُلظ 

ورّبام مل يغُلظ؛ وقيل: هو املوضع الذي هو أشّد ارتفاعًا ممّآ حوله، وهو غليظ ال يبلغ أن 

يكون حجرًا. راجع لسان العرب ج173/1 ماّدة »أكم«.



49الفصل الثاني: في توحيد اهلل في االفعال

رواه البخاري يف الصحيح)))، وروى عّدة أحاديث يف هذا املعنى يشبه 
بعضها بعضًا))).

حّدثنا   ،] ُحَرِميٌّ ]حدثنا  األسود،  أيب  بن  عبداهلل  حّدثنا  أيضًا:  وفيه 
يا  ُأّمي:  قال: »قالت  بن مالك ريض اهلل عنه،  أنس  قتادة، عن  شعبة، عن 

رسول اهلل! خادمك ]أنس[، ادُع اهلل له.
قال: »اللهّم َأكثِر ماَله وولَده، وبارك له يف ما أعطيته«))).

بن  اجلعد  عن  حاتم،  حدثنا  سعيد،  بن  قتيبة  حدثنا  البخاري:  وقال 
إىل  خالتي  يب  »ذهبت  يقول:  يزيد  بن  السائب  سمعُت  قال:  عبدالرمحن، 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فقالت: يا رسول اهلل! إّن ابن ُأختي َوِجٌع.
فمسح رأيس، ودعا يل بالربكة، ثّم توّضأ فرشبت من وُضوئه، ثّم قمُت 

خلف ظهره فنظرُت إىل خامته بني كتفيه مثل زّر احلَجلة«))).
وروى البيهقي، أّنه جاَء رجٌل إىل قرب النبي صىل اهلل عليه وآله فقال: يا 

حمّمد! استق ألُمتك؛ َفُسقوا))).

)1( صحيح البخاري 79/2 ح61.

)2( صحيح البخاري 76/2 - 81 ح55 - 63.

)3( صحيح البخاري 135/8 ح38.

)4( صحيح البخاري 137/8 ح45.

)5( دالئل النبوة 47/7؛ مصنف ابن أيب شيبة 482/7 ح35، إقتضاء الرصاط املستقيم: 

373، فتح الباري 629/2 - 630، وفاء الوفا 1374/4.
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وروى الطرباين وابن املقرئ وأبو الشيخ، أّنم كانوا جياعًا فجاؤوا اىل 
قرب النبّي صىل اهلل عليه وآله فقالوا: يا رسول اهلل! اجلوع اجلوع؛ فُأشبِعوا))).
وُنقل إّن آدم مَلّا اقرتف اخلطيئة قال: ياريّب أسألك بحّق حمّمد مّلا غفرَت 

يل.
فقال: يا آدم! كيف عرفَته؟

قال: ألّنك مّلا خلقتني نظرُت إىل العرش فوجدُت مكتوبًا فيه: »ال إله 
إاّل اهلل، حمّمد رسول اهلل«، فرأيُت اسمه مقرونًا مع اسمك، فعرفُته أحّب 

اخللق إليك. صّححه احلاكم))).
وعن عثامن بن حنيف، أّن رجاًل رضير البرص أتى النبّي صىل اهلل عليه 

وآله فقال: ادُع اهلل أن يعافيني.
فقال النبّي صىل اهلل عليه وآله: »إْن شئَت صربَت فهو خري لك، وإْن 

شئَت دعوُت.
قال: فادُعه.

فأمره أن يتوّضأ ويدعو هبذا الدعاء: »اللهّم إيّن أسألك وأتوّجه إليك 
حاجتي  يف  ريّب  إىل  بك  توّجهت  إّنني  حمّمُد،  يا  الرمحة،  نبّي  حمّمد،  بنبّيك 

)1( الوفا بأحوال املصطفى: 818 ح1536، وفاء الوفا 1380/4.

ح6502،   395/6 األوسط  املعجم  672/2ح4228؛  الصحيحني  عىل  املستدرك   )2(

املعجم الصغري ج82/2- 83، الرشيعة - لآلجري -: 430 ح963، دالئل النبوة - 

للبيهقي - 489/5، وفاء الوفا 1371/4- 1372.
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البيهقي  ليقضيها يل، اللهّم شّفعه«، رواه الرتمذي والنسائي)))، وصّححه 
وزاد: فقام وأبرص))).

ونقل الطرباين، عن عثامن بن حنيف، أّن رجاًل كان خيتلف إىل عثامن 
بن عّفان يف حاجة، فكان ال يلتفْت إليه، فشكا ذلك البن حنيف فقال له: 

اذهب وتوّضأ وقل: ...؛ وذكر نحو ما ذكر الرضير.
قال: فصنع ذلك، فجاء البّواب فأخذه وأدخله إىل عثامن، فأمسكه عىل 

الطنفسة))) وقىض حاجته))).
ويف رواية احلافظ، عن ابن عباس، أّن عمر قال: اللهّم إّنا نستسقيك 

بعّم نبّينا، ونستشفع بشيبته؛ فُسُقوا))).

)1( انظر: سنن الرتمذي 531/5 ح3578، السنن الكربى - للنسائي - 168/6- 169 
ح10494 - 10496؛ سنن ابن ماجة 441/1 ح1385، مسند أمحد 183/4، التاريخ 
ج458/1  الصحيحني  عىل  املستدرك   ،2192 رقم   209/6  - للبخاري  الكبري- 

ح1180 وص700 ح1909وص707 ح1929.

)2( دالئل النبوة 166/6- 167، الدعوات الكبري 151/1 ح204؛ وفاء الوفا 1372/4.

العرب  مَخٌل رقيق؛ لسان  له  الذي  البساط  َطنافِس -:  والطُّنُفسة - واجلمع:  الّطنُفسة   )3(

208/8 ماّدة »طنفس«.

)4( املعجم الكبري ج30/9 - 31 ح8311؛ وفاء الوفا 1373/4.
 - نعيم  أليب   - النبوة  دالئل  ح206،  وج91/5  ح52  ج75/2  البخاري  صحيح   )5(
 - للبيهقي   - النبوة  دالئل   ،352/3  - للبيهقي   - الكربى  السنن  ح511،   567/2

146/6، رشح الُسنّة 225/3 ح1165.
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الشفاعة
وأخبار الشفاعة متواترة:

روى البخاري، عن النبي صىل اهلل عليه وآله، أّنه: »َمْن سمع األذان 
ودعا بكذا، حّلت له شفاعتي يوم القيامة«))).

أّنه قال: »ما من مّيت يموُت  وروى مسلم، عنه صىل اهلل عليه وآله، 
ُيصيّل عليه ُأّمة من الناس يبلغون مئة، كّلهم يشفعون له، إاّل ُشّفعوا فيه«))).
وروى الرتمذي والدارمي، عنه صىل اهلل عليه وآله، أّنه قال: »يدخل 

بشفاعتي رجال من أّمتي أكثر من بني متيم«))).
وروى الرتمذي، عن أنس، أّنه قال: سألُت النبي صىل اهلل عليه وآله أْن 

يشفع يل يوم القيامة.
الرصاط«.  عىل  »أّوالً  قال:  أطلبك؟  فأين  قلت:  فاعل«.  »أنا  فقال: 

ج143/1  داود  أيب  سنن  ح240،  وج161/6  ح11  ج252/1  البخاري  صحيح   )1(

 - الكربى  السنن   ،27/2 النسائي  سنن  ح211،   413/1 الرتمذي  سنن  ح529، 

ابن ماجة 239/1 ح722،  للنسائي- 511/1 ح1644 وج17/6 ح9874، سنن 

مسند أمحد 354/3.

)2(: صحيح مسلم 53/3، سنن النسائي 75/4، مسند أمحد 266/3 وج40/6، مسند 

احلميدي 108/1- 109 ح222، السنن الكربى - للبيهقي - 30/4.

)3( سنن الرتمذي 540/4- 5541 ح2438، سن الدارمي ج225/2 ح2804، سنن 

ابن ماجة ج1443/2- 1444 ح4316.
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»عند  قال:  ألَقك؟  مل  فإْن  قلُت:  امليزان«.  »عند  قال:  ألَقك؟  مل  فإْن  قلت: 
احلوض، فإين ]ال[ ُأخطئ هذه املواضع«))).

يلجأون  كانوا  الصحابة  أّن  عديدة،  بطرق  الصحابة،  عن  ُنقل  وقد 
إىل قرب النبي صىل اهلل عليه وآله، ويندبونه يف االستسقاء ومواقع الشدائد 

وسائر األمراض))).
ل به ال تنايف التوّسل أصاًل، فإّن مكانه عند اهلل  وال خيفى أّن وفاة املتوسَّ

ال يزول باملوت، كام هو واضح.
هذا، مع أّنم يف احلقيقة أحياء كام ذكر اهلل عّز وجّل يف حال الشهداء، 

فالشهداء إذا كانوا أحياًء فاألنبياء واألولياء أحّق بذلك.
هذا كّله مع أّن األرواح ال تفنى باملوت، والعربة هبا ال باألجساد، وإن 

كان أجساد األنبياء ال تبىل كام ُنصَّ عليه يف األخبار))).

)1( سنن الرتمذي ج537/4 ح2433، مسند أمحد 178/3، تاريخ دمشق 360/9، الوفا 

بأحوال املصطفى: 842 ح1610.

السقام: 303 - 305، وفاء  املصطفى: 817 - 818 ح1534، شفاء  بأحوال  الوفا   )2(

الوفا ج1372/4- 1387.

وج89/2  ح1047   274/1 داود  أيب  سنن  ح1637،  ج524/1  ماجة  ابن  سنن   )3(

الدارمي 264/1 ح1575، مسند أمحد  النسائي 91/3- 92، سنن  ح1531، سنن 

 825 املصطفى:  بأحوال  الوفا  ح3،  ب342  ج398/2  شيبة  أيب  ابن  مصنّف   ،8/4

ح1562، وفاء الوفا 1350/4- 1356.
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النبي صىل اهلل عليه وآله، قال: »إّن هلل  النسائي وغريه، عن  ويف خرب 
مالئكة سّياحني يف األرض يبّلغونني من ُأّمتي السالم«))).

واألخبار يف هذا الباب كثرية))).
قال:  املسّيب،  بن  سعيد  عن  النبّوة«،  »دالئل  يف  نعيم  أبو  وأخرج   
لقد كنُت يف مسجد رسول اهلل فام يأيت وقت صالٍة إاّل سمعت األذان من 

القرب))).
وأخرج ]ابن[ سعد يف »الطبقات« عن سعيد بن املسّيب، أّنه كان يالزم 

املسجد أّيام احلّرة، فإذا جاء الصبح سمع أذانًا من القرب الرشيف))).
وأخرج زبري بن بّكار يف »أخبار املدينة«، عن سعيد بن املسّيب، قال: مل 
أزل أسمع األذان واإلقامة من قرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أّيام احلّرة 

حتى عاد الناس))).

)1( سنن النسائي ج43/3، مسند أمحد 441/1، سنن الدارمي 218/2 ح2770، املعجم 
ابن حّبان 134/2 ح910،  برتتيب صحيح  الكبري 220/10 ح10530، اإلحسان 
الصحيحني 456/2 ح3576،  املستدرك عىل  أيب شيبة 399/2 ح11،  ابن  مصنّف 

الوفا بأحوال املصطفى: 822 ح1553، وفاء الوفا 1350/3 و1353.

)2( راجع: وفاء الوفا 1349/4- 1354.

)3( دالئل النبوة ج567/2 ح510.

)4( الطبقات الكربى 100/5.

الوفا  وفــاء   ،373 املستقيم:  الــرصاط  إقتضاء   ،100/5 الكربى  الطبقات  انظر:   )5(

.1356/4
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زارهم  إذا  املؤمنني  وسائر  الشهداء  أّن  البخاري،  عبداهلل  أبو  ونقل 
املسلم وسّلم عليهم، عرفوه ورّدوا عليه السالم))).

يف  الواسطي  الشافعي  املغازيل  وابن  تفسريه،  يف  الثعلبي  وروى 
»املناقب«، أّن النبّي صىل اهلل عليه وآله وأصحابه مّلا محلهم البساط وصلوا 
إىل موضع أهل الكهف، فقال: سّلموا عليهم؛ فسّلموا عليهم، فلم يرّدوا، 
النبي صىل اهلل عليه وآله عليهم، فقالوا: وعليك السالم ورمحة اهلل  فسّلم 

وبركاته))).

ونقل أبو بكر حممد بن عبداهلل الشافعي، أّن عيسى عليه السالم مّلا دفن 
مريم عليها السالم قال:

يا  السالم  وعليَك  القرب:  جوف  من  فأجابته  ُأّماه؛  يا  عليِك  السالم 
حبيبي وقّرة عيني... إىل آخره))).

وروى احلاكم، عن سامل بن أيب حفصة، قال:

ُتويّف أٌخ يل، فوضعته يف القرب وسّويُت عليه الرتاَب، ثّم وضعُت ُأذين 
عىل حلده فسمعُت قائاًل يقول له: َمن ربُّك؟ فسمعُت أخي يقول بصوت 

)1( إقتضاء الرصاط املستقيم: 326، وفاء الوفا 1351/4.

)2( تفسري الثعلبي ج156/6- 157، مناقب اإلمام عيّل عليه السالم: 212 ح280 وفيه: 

»عيّل عليه السالم« بدل »النبّي صىل اهلل عليه وآله«.

)3( منهج الرشاد للشيخ جعفر كاشف الغطاء: 132، شجرة طوبى 363/2.
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َ اهللُ ... إىل آخره))). ضعيف: ريبِّ

واألخبار التي ُيستدلُّ هبا عىل الدعوى أكثر من أن حتىص))).

)1( منهج الرشاد: 132، وروي قريب منه وبسنٍد آخر يف كتاب َمْن عاش بعد املوت:43 

ح41 و42.

 )#1228( املتوىف  الغطاء  كاشف  جعفر  للشيخ  السداد  أراد  ملن  الرشاد  منهج  راجع   )2(

ص116، املقصد الثامن، وكشف االرتياب يف أتباع حممد بن عبد الوهاب للسيد حمسن 

للشيخ  امليزان  يف  والوهابية  األّول،  الفصل  الثالث،  الباب   ،192 ص  العاميل  األمني 

جعفر السبحاين ص245، الفصل 15.
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الفصل الثالث
في البناء على القبور

إعلم أّن البناء عىل قبور األنبياء والعباد املصَطفني تعظيٌم لشعائر اهلل، 
وهو من تقوى القلوب، ومن السنن احلسنة.

حيث إّنه احرتاٌم لصاحب القرب، وباعٌث عىل زيارته، وعىل عبادة اهلل 
للزائرين  وملجأ  عنده،   - وغريها  والِذكر  والقراءة  بالصالة   - وجّل  عّز 

والغرباء واملساكني والتالني واملصّلني.
بل هو إعالء لشأن الِدين!

وعن النبّي صىل اهلل عليه وآله: »َمن سنَّ ُسنًّة حسنة فله أجرها وأجُر 
َمن عمل هبا«))).

ماجة  ابن  سنن   ،361/4 أمحد  مسند   ،76/5 النسائي  سنن   ،87/3 مسلم  صحيح   )1(

خزيمة  ابن  صحيح  ح517،   96/1 الدارمي  سنن   ،208  - ح203   75  -  74/1

112/4 ح2477، مسند احلميدي 352/2 ح805، املعجم الكبري 315/2 ح2312 

و2313 وص328 - 330 ح2372 - 2375 وص344 - 346 ح2442 - 2448 

وج74/22 - 175 ح184، مشكل اآلثار 66/1 ح196 وص68 ح202 وص69 

ح205 وص329 ح1147 وص330 ح1150.
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وقد ُبني عىل مراقد األنبياء قبل ظهور اإلسالم وبعده، فلم ينكره النبي 
املبنّية عىل  كالقباب  واخللفاء،  الصحابة  من  أحٌد  وآله، وال  عليه  اهلل  صىل 
قرب دانيال عليه السالم يف شوشرت)))، وهود وصالح ويونس وذي الكفل 
عليهم السالم، واألنبياء يف بيت املقدس وما يليها، كاجلبل الذي ُدفن فيه 

موسى عليه السالم، وبلد اخلليل مدفن سّيدنا إبراهيم عليه السالم.
بل احلجر املبنّي عىل قرب إسامعيل عليه السالم وُأّمه ريض اهلل عنها.

بل أّول َمن بني حجرة قرب النبّي صىل اهلل عليه وآله بالّلبِِن - بعد أن 
كانت مقّومة بجريد النخل - عمُر بن اخلطاب، عىل ما نّص عليه السمهودي 

يف كتاب »الوفا«)))، ثّم تناوب اخللفاء عىل تعمريها))).
وروى البنّائي))) واعظ أهل احلجاز، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن 
جّده احلسني، عن أبيه عيّل عليهم السالم، أّن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 

قال له: »واهلل لُتقَتَلنَّ يف أرض العراق وُتدفن هبا.
فقلت: يا رسول اهلل! ما مَلْن زار قبورنا وعّمرها وتعاهدها؟

فقال: يا أبا احلسن! إّن اهلل جعل قربك وقرب ولَديك بقاعًا من بقاع اجلنّة 

البلدان  معجم  راجع  ُتسرَت؛  هُبا  وُمعرَّ إيران،  يف  خوزستان  مقاطعة  مدن  إحدى  هي   )1(

ج34/2 رقم 2517.

)2( وفاء الوفا 481/2.

)3( وفاء الوفا 481/2 - 647.

)4( يف املصدر: التّباين.
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]وعرصة من عرصاهتا[، وإّن اهلل جعل قلوب نجباء من خلقه، وصفوة من 
املذّلة واألذى[، فيّعمرون قبوَركم، ويكثرون  إليكم ]وحتتمل  عباده، حتّن 
ياعيّل  ]ُأولئك  لرسوله،  منهم  وموّدة  تعاىل،  اهلل  إىل  ]منهم[  بًا  تقرُّ زيارهتم 

املخصوصون بشفاعتي، الواردون حويض، وهم زّواري غدًا يف اجلنّة[.
داود عىل  بن  أعان سليامن  فكأّنام  قبوَركم وتعاهدها  َمن عّمر  ياعيّل! 

بناء بيت املقدس...« إىل آخره))).
وال خيفى أّن جعل معّمر قبورهم كامُلعني عىل بناء بيت املقدس، دالٌّ 

عىل أّن تعظيم مراقدهم تعظيم لشعائر اهلل سبحانه.
ين)))، نقل أحدمها الوزير  وُنقل نحو ذلك - أيضًا - يف حديثني ُمعَترَبَ

السعيد))) بسنٍد، وثانيهام بسند آخر.

)1( فرحة الغرّي: 77، وعنه يف بحار األنوار 120/100 ح22. 

)2( فرحة الغرّي: 78، وعنه يف بحار األنوار 121/100 ح23 و24.

املحّققني،  قدوة  والدين،  املّلة  نصري  الطويس،  احلسن  حممد  بن  حممد  جعفر  أبو  هو:   )3(

سلطان احلكامء واملتكّلمني، وأمره يف علّو قدره، وعظم شأنه، وتبّحره يف العلوم العقلية 

فيه  له رصدًا وزجيًا بمراغة، جعل  ُوّزر هلوالكو، وعمل  والنقلية، أشهر من أن يذكر؛ 

واألطّباء  واملحّدثني  والفقهاء  واملتكّلمني  الفالسفة  من  احلكامء  فيه  ورّتب  كثرية،  كتبًا 

م ظلاًم بأّنه أشار عىل هوالكو بقتل اخلليفة العّباس، وليس بصحيح، حّتى  وغريهم؛ اهتُّ

إّن ابن كثري استبعد ذلك.

 له مصنّفات كثرية، منها: جتريد االعتقاد، قواعد العقائد، تلخيص املحّصل، التذكرة  
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والسرية القطعية - من قاطبة املسلمني - املستمّرة، واإلمجاع، يغنيان 
عن ِذكر األحاديث الداّلة عىل اجلواز.

وما أعجب قول املفتني: »أّما البناء عىل القبور فممنوع إمجاعًا«!))) ..
فإّن مذهب الوّهابّية - وهم فئة قليلة بالنسبة إىل سائر املسلمني - مل 
يظهر إاّل قريبًا من قرن واحد، وال يتفّوه أحٌد من املسلمني - سوى الوهابّية 

- بحرمة البناء، فأين اإلمجاع املّدعى؟!)))
جُمٍد  ثبت - غري  لو  املنع -  الصحيحة عىل  ودعوى ورود األحاديث 
إلثبات احلرمة؛ ألّن أخبار اآلحاد ال تنهض احلرمة؛ ألّن أخبار اآلحاد ال 

يف اهليئة، حترير كتاب إقليدس، حّل مشكالت اإلشارات.

احلّجة سنة  الغدير 18 ذي  يوم  وتويّف  بطوس،  األوىل سنة #597  ُولد يف 11 مجادى   

672#، وُدفن يف جوار اإلمامني موسى الكاظم وحمّمد اجلواد عليهام الّسالم.

انظر: تاريخ ابن الوردي 216/2، البداية والنهاية 222/13، معجم رجال احلديث   

للسيد اخلوئي 204/18 رقم 11718.

)1( تقّدم يف ص3.
)2( قال الشيخ جعفر السبحاين يف كتابه الوهابية يف امليزان ص42: عندما انترش اإلسالم يف 
شبه اجلزيرة العربية، وعّم نوره منطقة واسعة من الرشق األوسط، كانت لقبور األنبياء 
مشيَّدة  قباب  لبعضها  وكانت  وظالل،  وسقف  بناء   - يومذاك  معروفة  كانت  التي   -

ورضائح منّضدة، الزال البعض منها موجودًا حتى اآلن.

القبور طوال هذه الفرتة، وبمرأى  إّن بقاء تلك األبنية والقباب عىل  وخالصة القول:   

علامء اإلسالم وفقهائه دليل واضح عىل جوازها يف الّدين اإلسالمي املقّدس.
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تنهض لدفع السرية واإلمجاع القطعي، مع أّن أصل الدعوى ممنوع جّدًا.
فإّن مثل رواية جابر: »نى اهلل أن جُتّصص القبور، وأن ُيكتب عليها، 
وأن ُيبنى عليها، وإن توطأ«))) ال تدّل عىل التحريم؛ لعدم حرمة الكتابة عىل 
القبور ووطئها، فذلك من أقوى القرائن عىل أّن النهي يف الرواية غري داّل 

عىل احلرمة، وال نمنع الكراهة يف غري قبور خمصوصة.
مع أّن الظاهر من قوله: »ُيبنى عليها« إحداُث بناٍء كاجلدار عىل نفس 
عىل  القرب  عىل  بناًء  ليس  القرب،  عن  بعيدة  وجدرانا  القّبة  بناء  فإّن  القرب، 
احلقيقة، وإّنام عىل القرب هو نوع من املجاز، ومحل اللفظ عىل احلقيقية حيث 
ال صارف عنها معنّي، مع أّن النهي عن الوطء يؤّكد هذا املعنى، ال الذي 

فهموه من الرواية.
وأّما االستدالل عىل وجوب هدم القباب بحديث أيب اهلّياج)))، فغري 

تاّم يف نفسه - مع قطع النظر عن خمالفته لإلمجاع والسرية -؛ لوجوه: 
األّول: إّن احلديث مضطرب املتن والسند..

« كام يف رواية أمحد عن  فتارة يذكر عن أيب اهلّيآج أّنه قال: »قال يل عيلٌّ
عبدالرمحن))).

)1( سنن الرتمذي ج368/3 ح1052.

)2( تقدم يف الصفحة 24.

)3( مسند أمحد ج96/1.
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وتارة يذكر عن أيب وائل، أّن علّيًا قال أليب اهلّياج))).
ورواه عبداهلل بن أمحد يف »مسند عيّل« هكذا: »ألبعثنّك يف ما بعثني فيه 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، أن ُأسّوي كّل قرب، وأن أطمَس كّل صنم«))).

فاالضطراب املزبور يسقطه عن احلجّيّية واالعتبار.
الثاين: إّنه من الواضح أّن املأمور به يف الرواية مل يكن هدم مجيع قبور 
العامَل، بل احلديث وارد يف بعٍث خاّص وواقعة خمصوصة، فلعّل البعث قد 
كان إىل قبور املرشكني لطمس آثار اجلاهلية - كام يؤّيده ِذكر الصنم -، أو 
إىل غريها ممّا ال نعرف وجه مصلحتها، فكيف ُيتمّسك بمثل هذه الرواية 

لقبور األنبياء واألولياء؟!
قال بعض علامء الشيعة من املعارصين:

بتسويتها،  السالم  عليه  عيلٌّ  أمَر  التي  القبور،  تلك  من  املقصود  إّن 
امللل  أهل  بعض  عند  ِقبلًة  ُتّتخذ  كانت  التي  القبور  تلك  إاّل  هي  ليست 

الباطلة، وتقام عليها صور املوتى ومتاثيلهم، فيعبدونا من دون اهلل.
إىل أن قال: 

وليت ِشعري لو كان املقصود من القبور - التي أمَر عيل عليه السالم 
بتسويتها - هي عاّمة القبور عىل اإلطالق، فأين كان عليه السالم - وهو 

)1( مسند أمحد 129/1.

)2( مسند أمحد 111/1 ويف ص 89: »أبعُثك يف ما...«.
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مشّيدة عىل عهده؟!  كانت  التي  األنبياء  قبور  يومئٍذ - عن  املطلق  احلاكم 
اليوم يف فلسطني وسورية والعراق وإيران، ولو شاء  وال تزال مشّيدة إىل 

تسويتها لقىض عليها بأقرص وقت.
فهل ترى أّن عليًا عليه السالم يأمر أبا اهلّياج باحلّق وهو يروغ عنه فال 

يفعله؟!
إنتهى ما أردنا نقله منه.

الثالث: قال بعض املعارصين من أهل العلم:
القرين  ِذكر  دون  من  اليشء  تسوية  أّن  والُعرف  اللغة  من  خيفى  ال 
القرب  لتسوية  فليس  نفسه،  يف  متساويًا  اليشء  َجعُل  هو  إّنام  معه،  املساوي 
إاّل جعُل سطحه  نفسه، وما ذلك  متساويًا يف  إاّل جعله  معنىَّ  احلديث  يف 

متساويًا.
صحيح  يف  الواجب  لكان  األرض،  مع  القرب  تسوية  املراد  كان  ولو 

الكالم أن يقال: إاّل سّويته مع األرض.
الشيئان  ُيذكر  أن  من  فيها  ُبّد  ال  املتغايرين  الشيئني  بني  التسوية  فإّن 

اللذان ُتراد ُمساواهتام.
وهذا ظاهر لكّل من يعطى الكالم حّقه من النظر، فال داللة يف احلديث 

إاّل عىل أحد أمَرين:
يف  والنظر  سنامها،  برفع  متساوية  وجعلها  القبور  تسطيح  أّوهلام: 
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ّذِكَر  إن  ف  َ الرشُّ فإّن  )املرشف(،  بلفظ  فيه  تشبُّث  إىل علّوها، وال  احلديث 
أّنه بمعنى العلّو، فقد ُذكر أّنه من البعري سناُمه، كام يف »القاموس« وغريه)))، 
فيكون معنى )املرِشف( يف احلديث هو: القرب ذو السنام، ومعنى تسويته: 

هدُم سنامه.
جوانب  من  رُشٌف  هلا  جعل  التُي  القبور  املراد:  يكون  أن  وثانيهام: 
يف  كام  أجّم،  مسّطحًا  وجُيعل  ُفه  رُشَ هُتدم  أن  تسويته  من  واملراد  سطحها، 

ًا))). فًا واملساجَد مُجّ حديث ابن عّباس: ُأمرنا أْن نبنَي املدائن رُشَ
التسوية  ُيراد من  أن  اللغة واالستعامل  يمكن يف  وعىل كّل حال، فال 
يف احلديث أن ُيساوى القرُب مع األرض، بل ال ُبّد أن ُيراد منه أحد املعنََيني 

املذكوَرين.
سرية  أّن  مع  األرض،  مع  القرب  مساواة  املراد  يكون  كيف  وأيضًا: 

املسلمني املتسلسلة عىل رفع القبور عن األرض؟!)))

العرب  اللغة 341/11، لسان  املحيط 162/3، هتذيب  القاموس  ماّدة »رشف« يف:   )1(

.91/7

غريب  يف  النهاية  ج234/1،  احلديث  غريب  يف  الفائق   ،225/4 احلديث  غريب   )2(

احلديث واألثر 463/2، لسان العرب 91/7.

ف هلا. النهاية يف غريب احلديث 300/1. واجلُّم: هي التي ال رُشَ  

إيران: )... بل هو جائز  السيد األمني رمحه اهلل يف كشف االرتياب ص288، ط  )3( قال 

	 إمجاعًا إلستمرار عمل املسلمني عليه من مجيع املذاهب يف كّل عرص وزمان عاملهم
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ويف آخر كتاب اجلنائز من جامع البخاري، مسندًا عن سفيان التاّمر، 
أّنه رأى قرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله مسناًّم))).

وأسند أبو داود يف كتاب اجلنائز، عن القاسم، قال: دخلُت عىل عائشة 
فقلت: يا أَمه اكشفي يل عن قرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وصاحَبيه؛ 

فكشفت عن ثالثة قبور ال مرّشفة وال الطئة))).
وأسند ابن جرير، عن الشعبي، أّن كّل قبور الشهداء مسنّمة))).

إنتهى ما أردنا نقله منه.
وأقول بعد ذلك: لو كان قوله: »مرِشفًا« بمعنى عاليًا، فليس يعّم كّل 
قرب ارتفع عن األرض ولو بمقدار قليل، فإّنه ال يصدق عليه القرب العايل، 
فإّن العلّو يف كّل قرب إّنام هو باإلضافة إىل سائر القبور، فال يبعد أن يكون 
أمرًا بتسوية القبور العالية فوق القدر املتعارف املعهود يف ذلك الزمان إىل 

وجاهلهم مفضوهلم وفاضلهم أمريهم ومأمورهم رجاهلم ونسائهم سنيهم وشيعيهم 

والنواحي  واألمصار  واألعصار  األجيال  مجيع  يف  عليه  توافقوا  الوهابية  ظهور  قبل 

واألقطار بدون منع وال إنكار والسرية إمجاع عميل. إىل أن قال: وليس يف اإلسالم أمر 

حصلت فيه السرية حصوهلا يف هذا األمر واتفق عليه مجيع املسلمني...(.

)1( صحيح البخاري ج212/2 ح154.

)2( سنن أيب داود 212/3 ح3220.

والطئة: أي الزقة باألرض؛ لسان العرب 285/12 ماّدة »لطا«.  

)3( كنز العامل ج736/15 ح42932.
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أربع  أزيد من  القرِب  رفع  بكراهة  العلامء  أفتى مجٌع من  وقد  املتعارف؛  حّد 
أصابع))).

األنبياء واملصَطفني من  قبور  لو ثبت - بغري  الكراهة -  ولتخصيص 
األولياء وجٌه.

الرابع: لو ُسّلم أّي داللة يف الرواية، فال ربط هلا ببناء السقوف والقباب 
ووجوب هدمها، كام هو واضح.

وهو   - كالبقيع   - مسّبلة  يف  البناء  كان  إذا  »وا  السائل:  قول  وأّما 
مانع...« إىل آخره))).

فقد أجاب بعض املعارصين عنه بام حاصله:
لو  إباحتها األصلية،  باقية عىل  بل هي  ليست وقفًا،  البقيع  إّن أرض 

شككنا يف وقفّيتها يكفينا استصحاب إباحتها.
وأقول: بل وقفّيتها غري مانع عن البناء؛ ألّنا موقوفٌة مقربًة عىل مجيع 
خمصوصني  أشخاص  قبور  عىل  البناء  ومنها:  املقابر،  يف  املرعّية  الشؤون 
كاألصفياء، فإّن البناء عىل القبور ليس أمرًا حديثًا، بل كان أمرًا متعارفًا من 

قديم األّيام.

)1( منتهى املطلب 462/1.

)2( تقّدم يف الصفحة 3 من هذا الكتاب.
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الفصل الرابع
في الصالة عند القبور وإيقاد السُُّرج عليها

الصالة عند القبور:
وقد جرت سرية املسلمني - السرية املستمّرة - عىل جواز ذلك.

وأّما حديث ابن عّباس: »لعن رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وآله زائرات 
ج«)))، فالظاهر واملتبادر- من اخّتاذ  ُ القبور، واملّتخذين عليها املساجد والرسُّ
املسجد عىل القرب -: السجوُد عىل نفس القرب؛ وهذا غري الصالة عند القرب.

هذا لو محلنا املساجد عىل املعنى اللغوي))).

)1( السنن اللنسائي: ج3 ص77.

)2( مما ال شَك فيه أّن الصالة لصاحب القرب وعبادته، او جعله قبلًة يف الصالة ُيعترب رشكًا، 

ولكن ليس عىل وجه األرض مسلم يفعل ذلك عند قبور األنبياء واألولياء، فليس يف 

هذه  الرشك  فكرة  فإّن  هلذا  الصالة،  يف  إليه  يتوجه  أو  القرب  صاحب  يعبد  َمن  احلقيقة 

الصالة  إقامة  من  املسلمني  وهدُف  الوهابّيون  فيه  يتخّبط  وخياالً  ومهًا  سوى  ليست 

ك بذلك املكان الذي احتضن حبيبًا من أحّباء اهلل،  والدعاء عند قبور األولياء هو التربُّ

 نة النبوية.   وهذا ما قام عليه الدليل أوالً من القرآن الرشيف، وثانيًا من السُّ
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ولو محلناه عىل املعنى االصطالحي، فاملذموم اخّتاذ املسجد عند القبور، 
يّتخدون  ال  فإّنم  املسلمني،  بني  املتعارف  هو  كام  الصالة،  إيقاع  جمّرد  ال 
املساجد عىل املراقد، فإّن اخّتاذ املسجد ينايف الغرض يف إعداد ما حول القرب 
إعانًة للزّوار عىل اجللوس لتالوة القرآن وِذكر اهلل والدعاء واالستغفار، بل 

أوالً: قصة أصحاب الكهف، إّن املوّحدين قالوا يف شأن مدفنهم: )لنّتخذّن عليهم   

مسجدًا(.

فاهلدف الذي دعاهم إىل اختاذ مدفنهم مسجدًا كان من أجل أداء الفرائض الدينية فيه   

وأيضًا القرآن الكريم يأمُر ُحّجاج بيت اهلل احلرام بأْن ُيقيموا الصالة عند مقام إبراهيم 

اخلليل عليه السالم، حيُث قال: )واختذوا من مقام إبراهيم مصىّل( فإذا كان األمر كذلك 

بالنسبة إىل مقام إبراهيم عليه السالم أال ينبغي أْن يكون كذلك بالنسبة إىل مثوى رجال 

اهلل وأولياءه؟

نعم اآلية نزلت بشأن مقام النبي إبراهيم، ولكن من املمكن أْن ُنرسي أو نعمَم احلكَم.  

ثانيًا: إّن سيدة نساء العاملني فاطمة عليها الّسالم كانت تزور قرَب عّمها محزة يف كّل مجعة،   

وكانت تبكي وُتصيّل عند قربه، يقول البيهقي يف سننه ج4، ص78: )كانت فاطمة - 

ريض اهلل عنها، تزور قرب عّمها محزة كلَّ مجعٍة فُتصيّل وتبكي عنده(.

ونقل السمهودي يف وفاء الوفا: إّن املنصور العبايس سأل مالك بن أنس ومها يف مسجد   

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فقال: يا أبا عبداهلل أستقبل القبلة وأدعوا أم أستقبل رسول 

اهلل؟

القيامة؟ بل  مِلّ ترصف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسلة آدم اىل اهلل يوم  فقال مالك:   

استقبله واستشفع به فيشّفعَك اهلل. وفاء الوفا 4: 197.
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ُيَصلُّون عندها، كام يأتون بسائر العبادات هنالك.
هذا، مع أّن اللعن غري داٍل عىل احلرمة، بل جيامع الكراهَة أيضًا.

إيقاد السُُّرج
ج، فإّن الروايُة ال تدّل إاّل عىل ذّم اإلرساج ملجّرد إضاءة  ُ وأّما إيقاد الرسُّ
القرب، وأّما اإلرساج إلعانة الزائرين عىل التالوة والصالة والزيارة وغريها، 

فال داللة يف الرواية عىل ذّمه))).
وإن شئَت توضيح ذلك فارجع إىل هذا املثل:

إّنك لو أضعَت شيئًا عند قرب، فأرسجَت هنالك لطلب ضاّلتك، فهل 
يف تلك الرواية داللة عىل ذّم هذا العمل؟!

فكذلك ما ذكرناه.

هذا، مع ما عرفَت أّن اللعَن - حقيقًة - هو البعُد من الرمحة)))، وال 
فعل  أّن  كام  اهلل،  من  مبّعٌد   - أيضًا   - املكروه  عمل  فإّن  احلرمة،  يستلزم 

ٌب إليه عّز وجّل. املستحّب مقرِّ
هذا، وذكر بعض العلامء يف اجلواب: أّن املقصود من النهي عن اخّتاذ 
القبور مساجد، أن الُتّتخذ ِقبلًة ُيصىّل إليها باستقبال أّي جهة منها، كام كان 

واملُتخذين  القبور  زائرات  )لعن  عباس:  ابن  حديث  سوى  دليل  الوهابيني  عند  ليس   )1(

وج(. ُ عليها املساجد والرسُّ

)2( لسان العرب 292/12 ماّدة »لعن«.
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يفعله بعض أهل امللل الباطلة.
وممّا يدّل عليه ما رواه مسلم يف »الصحيح«: عن رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله، أّنه قال: إّن ُأولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فامت بنوا عىل 
عّز  اهلل  عند  اخللق  رشار  ُاولئك  الصورة،  تلك  فيه  وصّوروا  مسجدًا  قربه 

وجّل يوم القيامة))).
وقال صىل اهلل عليه وآله: ُلعن اّلذين اخّتذوا قبور أنبيائهم مساجد))).

فإّنه من املعلوم لدى اخلرباء بتقاليد أولئك املبطلني، أّنم كانوا يّتخذون 
ما  بجعل  وذلك  املذكور،  الوجه  عىل  مساجد  وصلحائهم  أنبيائهم  قبور 
، ولذلك قالت ُأّم  برز من أثر القرب ِقبلًة، وما دار حوله من األرض مصىّلً
املؤمنني عائشة: ولوال ذلك إلبراز قربه، غري إّنه خيش أن ُيّتخذ مسجدًا))).

ه  فلو كان اخّتاذه مسجدًا عىل معنى إيقاع الصالة عنده - وإن كان التوجُّ
ه هبا إىل الكعبة - مَلا كان اإلبراز سببًا حلصول  هبا إىل الكعبة - مَلا كان التوجُّ
اخلشية، فإّن الصالة - كذلك - غري موقوفة عىل أن يكون للقرب أثر بارز، 

وإّنام الذي يتوّقف عىل بروز األثر هو: الصالة إليه نفسه.
ثّم استشهد بكالم النووي يف رشح صحيح مسلم، قال: قال العلامء: 

)1( صحيح مسلم ج66/2.

)2( مسند أمحد بن حنبل 285/2، سنن النسائي 95/4.

)3( صحيح مسلم ج67/2، مسند أمحد 80/6.
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إّنام نى النبّي صىل اهلل عليه وآله عن اخّتاذ قربه وقرب غريه مسجدًا خوفًا من 
اإلفتتان به، فرّبام أّدى ذلك إىل الكفر كام جرى لكثري من األُمم اخلالية، ومَلا 
احتاجت الصحابة - رضوان اهلل عليهم أمجعني - والتابعون إىل الزيادة يف 
مسجد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله حني كثر املسلمون، وامتّدت الزيادة 
إىل أن دخلت بيوت ُأّمهات املؤمنني فيه، ومنها حجرة عائشة - ريض اهلل 
عنها -، بنوا عىل القرب حيطانا مرتفعة مستديرة حوله، لئاّل يظهَر يف املسجد 

فيصيّل إليه العوامُّ ويؤّدي إىل املحذور.
ثّم بنوا جدارين من ركنَي القرب الشاملّيني وحّرفومها حّتى التقيا، حّتى 
ال يتمّكن أحد من استقبال القرب، وهلذا قال يف احلديث: )ولوال ذلك ألبرز 

قربه، غري إّنه خيش أن يّتخذ مسجدًا(، واهلل العامِل بالصواب))).
ثّم استظهر العامِل املومى إليه أن يكون اإلرساج املنهّي عنه:

إّما اإلرساج عىل قبور ُأولئك املبطلني اّلذين كانوا يّتخذونا ِقبلة، رّبام 
يشهد بذلك سياق احلديث املومى إليه.

أو اإلرساج الذي يّتخذه بعض جهلة املسلمني عىل مقابر موتاهم يف 
لياٍل خمصوصة، ألجل إقامة املناجاة عليها والنوح عىل أهلها بالباطل))).

)1( رشح صحيح مسلم - للنووي - ج12/5 ح532.

)2( وأما إذا كان اهلدف من اإلضاءة واإلنارة هو تالوة القرآن والدعاء والترّضع إىل اهلل تعاىل 

وإقامة الصالة وغريها من املستحبات والواجبات واملنافع املرشوعة فهذا ممّآ ال إشكال 

فيه قطعًا، ألنا مصداق من مصاديق التعاون عىل الرب والتقوى.





الفصل الخامس
في الذبائح والنذور

طوائف  عند  الرضورية  الواضحة  املسّلمة  املسائل  من  أّن  إعلم 
املسلمني: اختصاص الذبح والتقّرب بالقربان به سبحانه، فال يصّح الذبح 

إاّل هلل.
أّن  املسلمني  طوائف  بني  عليه  املّتفق  املؤّكد  فمن  النذر،  أمر  وهكذا 

النذر ال يصّح إاّل هلل، ولذا ُيذكر يف صيغته: هلل َعيَلَّ كذا.
أّما الذبح عن األموات، فال ُبّد أن يكون هلل وحده وإْن كان عن املّيت، 

وكم بني الذبح عن املّيت والذبح له، واملمنوع هو الثاين ال األّول.
األنبياء  َمن ذبح عن  وأّما  »املنهج«:  العلامء رمحه اهلل))) يف  قال بعض 

)1( هو: الشيخ جعفر بن خرض بن شاّلل اجلناجي املالكي، صاحب كتاب »كشف الغطاء«. 

املولود سنة 1156، واملتوىّف سنة 1228#. حيّل األصل، نجفي املسكن والوفاة، املشهور 

بالشيخ جعفر الكبري، كان من أساتذة الفقه والكالم، وهو شيخ الطائفة يف عرصه.

 كان شديد التواضع واخلفض واللني، وفاقد التجرّب والتكرّب عىل املؤمنني، مع ما فيه  

37
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إليهم،  وندي  القرآن  نقرأ  كام  إليهم  الثواب  ليِصَل  واملؤمنني  واألوصياء 
أجر  ذلك  ففي   - عنهم  اخلريات  مجيع  ونفعل  هلم،  وندعو  هلم،  ونصيّل 

عظيم، وليس قصد أحٍد من الذابحني لألنبياء أو لغري اهلل سوى ذلك.
أّما العارفون منهم فال كالم، وأّمآ اجلّهال فُهم عىل نحو عرفائهم.

وقد روي عن النبّي صىل اهلل عليه وآله أّنه ذبح بيده وقال: »اللهّم هذا 
عنّي وعن ّمن مل ُيضحِّ من ُأّمتي«. رواه أمحد وأبو داود والرتمذي))) ... إىل 

آخره))).
وقال بعض املعارصين: أّما التقّرب إىل الرضائح بالنذور ودعاء أهلها 

من الصولة والوقار واهليبة واالقتدار، سمحًا شجاعًا.

وصف نفسه فقال: ثّم شيخ العراق، ثّم شيخ مشايخ املسلمني عىل اإلطالق.  

من مصنّافته: كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغّراء، العقائد اجلعفرية، منهج الرشاد   

ملن أراد السداد يف رّد الوهابية، احلّق املبني يف الرّد عىل اإلخبارّيني.

راجع ترمجته يف: الكنى واأللقاب - للقّمي - 101/3، أعيان الشيعة ج99/4، مايض   

النجف وحارضها ج131/3 رقم 3، األعالم 124/2.

الرتمذي  سنن  ح2810،   99  -  98/3 داود  أيب  سنن  و362،   356/3 أمحد  مسند   )1(

77/4 ح1505.

)2( منهج الرشاد: 93. ط قم املجمع العاملي ألهل البيت عليهم السالم. وقال السيد األمني 

الذبح للنبي أو  أّن املسلمني ال يقصدون من  يف كشف األرتياب ص279: واحلاصل 

الويل غري إهداء الثواب.
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وإّنام  ذلك،  يفعل  وغريهم  املسلمني  أوباش  من  واحدًا  نعهد  فال  اهلل،  مع 
الزائرين  إعانة  سبيل  يف  املنذور  فيجعلون  املرشوع)))،  بالنذر  هلل  ينذرون 
عىل الرّب، أو لإلنفاق عىل الفقراء واملحاويج، إلهداء ثوابه لصاحب القرب، 

لكونه من أهل الكرامة يف الِدين والُقربى..«إىل آخره.
وهذا أوان اختتام الرسالة

وأرجو أن ينفع اهللُ هبا، إّنه هو املتفّضل املنّان
وقد حصل الفراغ منه بيد مؤّلفه الفقري إىل اهلل عبداهلل، أحد طلبة العراق يف 
ليلة الرابع عرش من شهر ربيع األّول سنة مخس وأربعني بعد ألف وثالثامئة 

هجرية واحلمد هلل رّب العاملني

)1( تعارف بني املسلمني النذر هلل وإهداء ثوابه ألحد أولياء اهلل وعباده الصاحلني، بل مدح 

اهلل تعاىل )اإلمام علّيًا وفاطمة واحلسن واحلسني( عليهم الّسالم بقوله: )ُيوُفون بالنّذر(.
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