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مقدمة الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي:
مها صوراتن انطقتان ،أييت الكتيب الذي ستقرؤه من بعد ،ترمجة دقيقة هلما
أما الصورة األوىل ،فبوسعك أن تراها مستخلصةً من واقع يعود إىل ما قبل وفاة الشيخ حسن
حبنكة رمحه للا ،بسنتني تقريباً ،إهنا صورته مضطجعاً على سرير ُمد له يف غرفته اليت كان يستقبل فيها
تالمذته وضيوفه (الرباين) وقد أصيب ابحتشاء قليب ،وأحيط بتعليمات طبية صارمة.

استقر بنا
دخلت عليه بصحبة الشيخ خري العليب رمحه للا ،ذي الصوت الشجي ،نعوده .وما إن ّ

اجمللس ،حىت نظر شيخنا اجلليل رمحه للا إىل الشيخ خري ،يتلطف إليه أن يسمعه شيئاً  ..وقد كان
شيخنا طوال معرفيت له ملتاع الفؤاد بلواعج احلب اإلهلي ،ومبشاعر الشوق إىل رسول للا صلى للا عليه
ف عنه تلك اللواعج ،أو تندمل يف قلبه تلك
وعلى آله وسلم .وقد قضى حنبه وفارق الدنيا دون أن ُُت َف َ

القروح! ..أنشد الشيخ خري أبيااتً مطلعها
مىت يشتفي القلب املقرح اي سعد

ويسكن هذا الشوق والتوق والوجد

فتملكت شيخنا رمحه للا حالة من الوجد ،أسلمته إىل بكاء شديد ،وعذاب من الشجو كان
واضحاً أنه مل يشعر منه إال ابلعذوبة واألنس وتن َفس الصعداء.
أشفق عليه من ذلك أخوة حممد خري حبنكة رمحه للا ،وأشار إىل الشيخ املنشد أن ينتهي إنشاده.
ف ذلك على الشيخ الذي كان يتلوى على فراشه ابكياً كامللدوغ ،فنظر إىل الشيخ خري قائالً اتبع
مل ََيْ َ
 ..اتبع  ..هذا دوائي .ال تلتفت إىل أحد.

الصورة الثانية أرمسها لك من خالل كلمات
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أبقل من شهر .كان نشيطاً ،وكانت تتجلى عليه مسات العافية .أفاض يف
زرته وحدي قبل وفاته ّ
وعرج على
احلديث عن آالمه من حال الناس والدنيا ،وعن آماله يف لقاء للا بعد طول اشتياقّ ،
احلديث عن اشتياقه لرسول للا ،وعن عزمه على أن يش ّد الرحل لزايرته عما قريب.

إيل بقبالت مل أعهدها منه من قبل ،وقد انلت منه
وإنه لكذلك ،إذ ضمين إليه وعانقين ،وأهوى ّ

الربحاء واهتاجت به احلال ..

مسج ًى على النعش تعلو وجهه إشراقة ال أكذب عينيّي رؤيتها
مل أره بعدها ،ومل أره بعدها إال ّ
والتشبع هبا.
واآلن ،لك أن تقرأ ترمجة هاتني الصورتني بياانً علمياً يف الكتاب الذي أمامك .فإن شئت
استجبت يف أتويل ذلك لرعوانتك وتعصباتك املذهبية ،وإن شئت استجبت ملا ينتظره رسول للا
وأيمله منك.
حممد سعيد رمضان البوطي
*
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل ملهم الصواب ،والصالة والسالم على من منح فصل اخلطاب ،وآله وأصحابه ذوي
األدب يف السؤال واجلواب  -أما بعد  -فإن العقائد الزائغة  !...إذا كمنت يف النفوس ،فإمنا تودي
أبصحاهبا على هامهم يف سقر !...وال يتسرب ضريها إىل العموم
يعول عليه ،انتشرت
فإذا أشيعت على صفحات اجلرائد املعتمدة وحصل اإلقرار عليها ممن ّ
جراثيمها يف جسد العامل اإلسالمي فمزقته كل ممزق.
فهي إذاً أرهف شفرة تقطع أيدي القلوب املعتصمة حببل للا املتني ،هي أكرب عوامل التفريق بني
املسلمني ،هي انر ُأتجج يف أصل الوائم واألُلف ،جيب على حمب اإلحتاد أن يشمر عن ساعد مهته
إلطفائها حبكمة.
ال حيتاج إىل برهان 1أن احلمل على املسلمني ،وتكفريهم قاطبة ،سلفاً ،وخلفاً أمر ال تكاد تقبله
الطباع ،وال حتمله النفوس الزكية.
انولين بعض التالميذ العدد  330الصادر يف  23ذي احلجة سنة  1349من صحيفة أم القرى
بعد اترَيه مبدة يف جملس عام ،فإذا فيه شن الغارة على إميان املسلمني عموماً ..فعندها وقفت متحرياً.

قائالً فيم حنن اليوم من هذه األحباث الفارغة ،وتلك التشويشات اهلائلة!..
ت لعجالة
قمت منفعالً فإذا زمرة من التجار يطلبون مين أن أرد على تلك املقالة رداً كافياً ،فَ ُوف ّق ُ
يف املوضوع متر على أحباث أم القرى فتجعلها حصيداً كأن مل تغن ابألمس.
ب إيل أن أجعلها رسالة توزع بني الناس لتعم الفائدة
وبعد أن جاءت العجالة على منط املقالةُ ،حبّ َ
فسارعت لطبعها كما هي حمبة يف رسول للا صلى للا عليه وسلم وأان أقدم شكري الزائد ملن يرى عيباً
فيهديين إليه ،وللا املوفق للصواب.
م .حسن مرزوق ميداين

 1لعل الصواب :إنّه ال حيتاج إىل برهان
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(واعتصموا حببل اهلل مجيعا وال تفرقوا)
إن مما تنتعش له قلوب أهل اإلميان ،وتشرئب إليه أعناق املوحدين ،ويبتهج به الكون طرابً ،وحتاربه
وَير اجلبابرة من هيبته صماً وعمياانً ،إقامة حدود الرب تعاىل
املالئكة عجباً ،يبهت حللوله الذي كفرّ ،
بني املسلمني ،وإظهار الشعائر الدينية ،ومتكني العقائد اإلميانية ،يف أفئدة الرجال والنساء ،وإمالء
صحائف األطفال البيضاء مبحاسن الشريعة الغراء ،قبل أن تسودها بنان الزائغني بقبائح الكفر
والطغيان...
غرو أن هذا وأمثاله ال يسود نظامه إال مبسيطر خملص حازم ،ذي قوة فعالة ،ومدد عام ،يكبح
ال َ
النفوس العصية ،اليت ترغب عدم التكليف ،وأتمر ابلفحشاء  ..وتراتح إلتباع األهواء.
أجل  ..وال تثبت دعائم امللك لذلك املسيطر حىت أيخذ بطرف من الرجوع إىل العلماء الراسخني
يف مهمات األمور ،ويعمل وحيمل الناس على العمل إبمجاعهم فيما يتعلق ابلدين الطاهر املتني ،إذ هم
عماد امللك وحفظة األمن العام.
وها هي صفحات التاريخ تؤيد ذلك وجتليه وال ينبئُك مثل خبري.
تواترت األخبار ،أن احلدود الشرعية واملظاهر الدينية واألمن املنتشر ،قائمة اليوم على ساقها يف
مصدر الدعوة اإلسالمية ،ومعدن األخالق النبوية السامية .بلد للا احلرام.
البلد الذي بزغت منه مشوس اإلميان ،فإليه هتوي أفئدة املؤمنني وتنثلج ملشاهديه صدور املوحدين،
هو اجملتمع الوحيد لطوائف املسلمني يف كل عام.
نعم ..هو ملجأ املسلم عند انتشار الفجور يف األرض ،وعدم األمن على املال والدين والعرض،
ت َمثَابَةً لّلناس َوأ َْمناً) .ويقولَ ( :وَمن َد َخلَهُ َكا َن آمناً).
يقول عز شأنهَ ( :وإ ْذ َج َع ْلنَا الْبَ ْي َ
بيد أنه أشيع عن طائفة هنالك :ايقاع 2املسلمني قاطبة يف الشرك وعدم التوحيد ألسباب ال إخاهلا
تستوجب ذلك ،بل وهلا أصل اثبت يف الدين َيضع لربهاهنا العقل الصحيح ملن شاء منهم أن يستقيم.
كنت وكان البعض نظن كذب تلك اإلشاعة أو إهنا عقيدة اجلاهل البسيط من تلك الطائفة ،فكنا
نتبص ريثما نقف على حقيقة األمر حىت إذا جاء اخلرب اليقني على صحيفة أم القرى الصادرة يف 32
 2لعل األوضح :ايقاعهم
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ذي احلجة سنة  1349العدد  330متمجاً ملا أكنته ضمائر تلك الطائفة وتوغرت به صدورهم على
كل مسلم ،مصرحاً بتكفري كل من توسل ابلنيب صلى للا عليه وسلم أو غريه من املقربني ،معلناً انقطاع
إحساس األنبياء كغريهم وانقضاء أعماهلم ابملوت إىل غري ذلك مما هو حمتوايً على مغالطات بذكر
آايت قرآنية وشبه أدلة واهية صرحية البطالن.
وقد تعلم تلك الطائفة أن للا تعاىل منذ أخذت رؤوس دعاهتم تقوم ابإلفساد ،قيّض العلماء
املنصفني لقمع تلك البدعة املدمرة ,فكشفوا عن حميّا احلق اللثام حىت انقضت نوبة البحث يف ذلك
وأسفر الصبح لذي عينني ،وال داعي إلعادة البحث إال تشويش أذهان العامة الغافلني.
جدير بنا اليوم وحنن يف مسيس احلاجة إىل التعاضد و احملبة واالعتصام حببل للا مجيعاً ،لتدارك ما
بقي من ذماء وروح اإلميان أن ال خنتلف يف مثل تلك األحباث املفروغ منها.
ما لنا وهلذا؟ أوىل لنا مث أوىل أن نتكاتف إلخراج نفوسنا من األسر (وحنن يف قبضة األعداء)
ولتمكني دعائم أصل اإلميان يف صدور الكثري من الشبان والشاابت ،والبنني والبنات ،الذين أشرفوا
(واحزانه) على السقوط يف أوحال الكفر الصريح وإنكار الشريعة من أصلها ،لوال أن مقالة أم القرى
جعلت يف قلوب اجلم الغفري من املسلمني حزازة وعداوة لتلك الطائفة؛ الطائفة اليت طاملا كنا أنمل العز
والفتح املبني هلا ،ونرجوا اخلري للمسلمني هبا.
لذلك وإلزالة الشقاق بني املسلمني ،أرخيت عنان الرياع لنقض تلك املقالة نقضاً إقناعياً حبسن
أتعرض لعباراهتا خشية السآمة وفراراً إىل ما هو األهم
أدب ليكون ادعى للُلف وأقرب للنصيحة ومل ّ
من بيان احلق وما أريد إال اإلصالح ما استطعت وللا ويل التوفيق.
مهم تلك املقالة فألفيتها صيحة يف واد ،ون ْفثة يف رماد ،وهي تدور حول أمور
سرحت النظر يف ّ
ثالثة:
 .1عدم جواز االستغاثة والتوسل ابلنيب صلى للا عليه وسلم.
 .2انقطاع أعمال األنبياء ابملوت.
 .3عدم جواز تصرف األحياء مطلقاً ابألمور املعنوية كاملرض والضيق.
وها أان مستعينا ابهلل أبني احلق يف ذلك موجزاً عسى أن تزول الشحناء وترتفع الغوغاء ،وما أان إال
موضح أو معيد ،ومل أطرق السمع جبديد.
وملا كانت الرباهني يف ذلك كثرية مجة ال أكاد أنتهي من بعض أطرافها حىت يظهر يل الطرف
األخر.
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وللفكر يف ذا جمال واسع ،ال بدع أين اقتصرت منها على الواضح الذي يلمسه العلمي بيده
ويدركه بال أتمل وإليك ذلك.

] جواز االستغاثة والتوسل [
من البديهي الذي ال َيفى على ذي عقل ،أن هذا العامل هو عامل الوسائط واألسباب وأن للا
تعاىل قد جعل لكل شيء سبباً.
ولوال ذلك لبلّغ للا (وهو القادر على كل شيء) أوامره خللقه من غري واسطة رسول وال سفري،
وألشبع البطون اخلاوية وأرواها بدون واسطة طعام أو شراب ،ولعفى عن املذنب اجلاين يوم القيامة
بدون شفاعة رسول أو عامل أو والد ،إىل غري ذلك ما يعد البحث يف إثباته من العبث ،حيث اتضح
وفرط يف جانب احلق تعاىل يرى أن دعاءه ال يستجاب،
ذلك .فالعبد املذنب الذي اجتح السيئات ّ
ب إلَْيه م ْن َحْبل الْ َوريد) بل خللل يف أصل عمله،
وأعماله ال تقبل وليس ذلك لبُعد للا عنه ( َوَْحن ُن أَقْ َر ُ
أو فقد شرط من شروط القبول ،أو عدم حترير اإلخالص فيه ،وإن شئت فاذكر قوله صلى للا عليه
وسلم يف األشعث األغرب( :ميد يديه إىل السماء يقول :اي رب اي رب ومطعمه حرام ومشربه حرام
وملبسه حرام وغذي ابحلرام فأىن يستجاب له).
فلو استغاث هذا أبحباب للا تعاىل وتوسل هبم يف قضاء حاجته مهما عظمت ألجابه تعاىل
ني) ويقول رسوله الذي ال
ص ُر الْ ُم ْؤمن َ
إكراماً ألحبابه ونصرة هلم وهو الذي يقولَ ( :وَكا َن َح ّقاً َعلَْي نَا نَ ْ
ينطق عن اهلوى صلى للا عليه وسلم فيما أخرجه اإلمام أمحد ومسلم عن أيب هريرة رضي للا عنه:
(رب أشعث مدفوع ابألبواب لو أقسم على للا ألبره).
توسل أبحباب للا تعاىل يعتقد اعتقاداً ال يعتيه شك ،وال يطرقه تبديل
وال ريب عند عاقل أن من ّ
أهنم خلق من خلق للا ،ليسوا أراباب أو آهلة ،وال يقدرون على شيء ألنفسهم أو غريهم إال إبذن للا
القادر على كل شيء.
عامياً أبله قائل :أنه ال فاعل إال للا ،وهو
ضر مسه ،أو ج ْلب خري أراده ولو ّ
واملستغيث هبم لدفع ّ
خالق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع األمر كله.
فكأنه يقول إذ يستغيث :اي أحباب للا أنتم أقرب إىل للا وأعظم إمياانً مين ,وأعرف بكيفية
خطاب الرب تعاىل ،وقد أمد حواسكم بقدرته ,ووعدكم ابإلجابة السريعة ,وتوىل حرب من عاداكم
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بنفسه ,حيث حتققتم ابلعبودية له ,مبصداق قوله يف احلديث القدسي الثابت يف البخاري( :من عادى
يل ولياً فقد آذنته ابحلرب ,وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افتضته عليه ,وال يزال عبدي
يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه ,فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت
يبطش هبا ورجله اليت ميشي هبا ولئن سألين ألعطيته ولئن استعاذين ألعيذنه) فبقدرتكم اليت وهبكم للا،
ومنزلتكم عنده ,أعينوين يف حاجيت وتوجهوا إىل للا تعاىل يف قضائها.
قل يل إن كنت تراتد احلق ,وللا شهيد على قولك :هل يعد مثل هذا شركاً وعبادة لغري
تسميها آهلة؟
للا,كعبادة األصنام و ّ
سبحانك اللهم هذا ضالل مبني ورجم ابلغيب وتفريق بني املسلمني ،أخرج إمامك وإمامنا أمحد
ابن حنبل والتمذي واحلاكم من حديث عمر بن اخلطاب رضي للا عنه( :عليكم ابجلماعة وإايكم
والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد ،ومن أراد حببوبة اجلنة فيلزم اجلماعة).
هل أاتك حديث ذهاب اخلالئق يوم القيامة إىل األنبياء واملرسلني ليشفعوا هلم عند للا تعاىل وهم
ابعتقادهم الراسخ أن األمر يومئذ هلل .وقد كشف الغطاء إذ ذاك فال حجاب بينهم وبني خالقهم تعاىل
ص ُرَك الْيَ ْوَم َحديد)؟.
نك غطَ َ
إذ يقول( :فَ َك َش ْفنَا َع َ
اءك فَبَ َ
فبما قربة 3ومنزلة هلم ال شك عند للا شفعوا يف اخلالئق ،أفتى أهنم انلوا تلك القربة بعد املوت؟
ال ..ألنك تعتقد انقطاع أعماهلم حينئذ ،ال جرم أنك تقول إمنا انلوا تلك القربة السامية واملنزلة الشاخمة
الرفيعة يف دار الدنيا.
إذاً ..فما اجملوز لالستشفاع هبم هناك؟ وما املانع منه هنا؟ تدبر وأجب منصفاً بروية.
مث إين أالطفك مبثل قريب :سقط إنسان يف بئر عميقة فنادى أبعلى صوته ،اي قوم اي مسلمني ،اي
لفالن للغريق لقد أشرفت نفسي على اهلالك ..خلصوين ..أنقذوين ..خذوا بيدي.
فما قولك هبذا وقد استغاث بغري للا واالستغاثة نوع من العبادة كما يف صدر مقالتك الشاملة هلذا
وإن تناقضت من بعد..
وأظنك تعتقد اعتقاد املسلمني إنه ال َيلصه من ذلك الضيق إال للا الواحد القهار.
وألن التعصب املذهيب محلك على تكفري هذا أيضاً ،فاملسلمون قاطبة وأنت وقومك واقعون يف
مثله.
موحد على وجه األرض سابقاً والحقاً ،يف زعمك ..وأعظم هبا من جرمية.
إذن ..ال ّ
 3هكذا يف األصل ولعل الصواب :فبأي قربة..
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ولرمبا تضيق ذرعاً يف احملاكمات العقلية (وللمعقول فضاء واسع) فتقول :هات نصاً صرحياً من
الشرع املطهر وفعل السلف الصاحل جبواز التوسل واالستشفاع.
فإليك ما حيضرين من ذلك:
استَ ْغ َفَر َهلُُم الر ُس ُ
آؤ َ
اللَ تَواابً
قال تعاىلَ ( :ولَ ْو أَهنُْم إذ ظلَ ُمواْ أَن ُف َس ُه ْم َج ُ
ول لََو َج ُدواْ ّ
استَ ْغ َف ُرواْ ّ
اللَ َو ْ
وك فَ ْ
اعةً َح َسنَةً يَ ُكن لهُ نَصيب ّمْن َها َوَمن يَ ْش َف ْع َش َف َ
رحيماً) وقال تعاىل( :من يَ ْش َف ْع َش َف َ
اعةً َسيّئَةً يَ ُكن لهُ
اللُ َعلَى ُك ّل َش ْيء ُّمقيتاً) وال َيفى وجه االستدالل يف اآليتني على أمثالك أيها
ك ْفل ّمْن َها َوَكا َن ّ
النبيه.
وأخرج البخاري يف التاريخ والتمذي وقال حسن صحيح .والنسائي وابن ماجه والبيهقي واحلاكم
وقال على شرط الشيخني وذكره احلافظ السيوطي يف اجلامع الكبري والصغري( :أن رجالً ضريراً أتى النيب
صلى للا عليه وسلم فقال :ادع للا أن يعافيين .فقال عليه الصالة والسالم :إن شئت دعوت وإن
شئت صربت وهو خري لك .قال الرجل :ادعه .فأمره عليه الصالة والسالم أن يتوضأ وحيسن وضوءه
مث يدعو للا بقوله :اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد نيب الرمحة اي حممد إين أتوجه بك إىل
يف) فعاد الرجل وقد أبصر.
ريب يف حاجيت لتقضى اللهم فشفعه ّ
وقد استعمل السلف الصاحل من الصحابة والتابعني والعلماء هذا الدعاء يف قضاء حوائجهم بعد
ا نتقاله صلى للا عليه وسلم إىل وقتنا هذا وكانوا يعلمونه أبناءهم وفيه استغاثة وتوسل به صلى للا عليه
وسلم حياً وميتاً.
املتست ،لقد ظن قومك ظن السوء وأخطؤوا خطأً
أفكلهم مشركون بزعمك؟ مهالً أيها الكاتب
ْ
مبيناً .وانتبذوا عن احلق يف هذا مكاانً قصياً.
وروى ابن السين أن عبد للا بن عمر بن اخلطاب رضي للا عنه خدرت رجله فقيل له :اذكر أحب
الناس إليك يزل عنك ،فصاح اي حممداه ،فانتشرت (زال ما هبا من األمل).
بسمو مقامه
ال تغفل أيها املوفق عن هذه االستغاثة الصادرة من ابن عمر رضي للا عنه (وأَ ْعظ ْم ّ
يف العلم).
وأخرج البيهقي يف دالئل النبوة وأقره احلافظ ابن َح َجر من رواية مسلم املالئي عن أنس قال :جاء
رجل أعرايب إىل النيب صلى للا عليه وسلم فقال :اي رسول للا ،أتيناك وما لنا بعري يئط وال صيب يغط مث
أنشده شعراً يقول فيه:
وليس لنا إال إليك فراران
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فقام صلى للا عليه وسلم جير رداءه حىت صعد املنرب فقال :اللهم اسقنا الغيث ..إىل آخر
احلديث .وفيه مث قال صلى للا عليه وسلم( :لو كان أبو طالب حياً لقرت عيناه من ينشدان قوله).
فقام علي فقال :اي رسول للا كأنك أردت قوله:
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه مثال اليتامى عصمة لألرامل
تلوذ به اهلالك من آل هاشم فهم عنده ف نعمة وفواضل
فلتسمع أذنك الواعية كيف أقر رسول للا صلى للا عليه وسلم األعرايب وأاب طالب على شعرمها
(وهو أعرف الناس مبداخل الشرك) بل متدح بشعر أيب طالب وأعجبه.
وأيىب أصحابنا النجديون إال أن يقيموا الطامة الكربى على قول البوصريي رمحه للا تعاىل:
اي أكرم الرسل مايل من ألوذ به سواك عند حلول احلادث العمم
ويعتقدون أنه من أعظم أنواع الشرك.
ومن أجل ذلك وأمثاله يرون من التقرب إىل للا تعاىل حرق الربدة الشريفة ودالئل اخلريات ،وكل
قصيدة نبوية تغرس غصون حمبة للا ورسوله صلى للا عليه وسلم يف قلوب الرجال والنساء كما هو
املشاهد.
َ
ومن املقرر عند املتبصرين ،أن حمبة النيب صلى للا عليه وسلم الصادقة ،هي اليت أخذت بضبعي
الصحابة الكرام حىت استووا على عرش العز واجملد و ..وحفهم النصر من كل جانب.
أما جسد العامل اإلسالمي اليوم فهو ميت خاو من هذه الروح الزكية ،فال حول وال قوة إال ابهلل،
اللهم أران احلق حقا وارزقنا إتباعه وأران الباطل ابطالً وارزقنا اجتنابه.
وأخرج الزبري بن بكار من طريق داوود عن عطاء عن زيد بن أسلم عن عمر بن اخلطاب والبالذري
من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه :استقى عمر بن اخلطاب عام الرمادة ابلعباس بن
عبد املطلب فذكر احلديث ..وفيه فخطب عمر الناس .فقال إن رسول للا صلى للا عليه وسلم كان
يرى للعباس ما يرى الولد لوالده فاقتدوا أيها الناس يف عمه العباس .واُتذوه وسيلة إىل للا تعاىل .وفيه
فما برحوا حىت سقاهم للا تعاىل.
األجالء ابُتاذ الوسيلة إىل
فهذا عمر بن اخلطاب الذي نزل القرآن موافقاً لرأيه أيمر الصحابة
ّ
للا .وحاشا أن أيمر ابلشرك.
وأخرج ابن ماجة والبيهقي عن أيب سعيد اخلدري وذكره احلافظ السيوطي يف اجلامع الكبري وابن
السين عن بالل قال :كان صلى للا عليه وسلم إذا خرج إىل الصالة قال( :بسم للا آمنت ابهلل توكلت
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على للا ال حول وال قوة إال ابهلل .اللهم ،إين أسألك حبق السائلني عليك وحبق خمرجي هذا إليك فإين،
مل أخرج أشراً وال بطراً وال رايءً وال مسعةً ،خرجت اتقاء سخطك وابتغاء رضائك أسألك أن تعيذين من
النار وأن تغفر يل ذنويب فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت).
انظر رعاك للا  ..هذا رسول صلى للا عليه وسلم يتوسل ابلسائلني أحياء وأموااتً وهو أفضل خلق
للا وأغىن اخللق عن اخللق ،فكيف ال نتوسل حنن جباهه صلى للا عليه وسلم مع ضعفنا وكثرة ذنوبنا.
وإين أسائلك  ..هل ما ثبت من املزية والقرب والفضل ،ألجسام األنبياء واألولياء أم ألرواحهم؟
ال شك أنه ألرواحهم الزكية املطهرة ،واملتوسل إمنا يتوسل ابلروح وأنت معي يف أن الروح ابقية ال
تفىن.
إذن ال فرق بني التوسل ابحلي وامليت وكل جائز ،بل قربةً وعبادةً .وخذ نصاً صرحياً يف ذلك زايدة
على ما تقدم من النصوص.
أخرج الدارمي يف مسنده املعروف صحته عن أيب اجلوزاء قال :قحط أهل املدينة قحطاً شديداً
فشكوا إىل عائشة رضي للا عنها فقالت عائشة :انظروا قرب النيب صلى للا عليه وسلم ،فاجعلوا منه
كوى إىل السماء حىت ال يكون بينه وبني السماء سقف ،ففعلوا فمطروا مطراً حىت نبت العشب
ومسنت اإلبل حىت تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق.
فليتبصر أُلو اإلنصاف ،هل جهلت الشرك عائشة اليت ورد فيها (خذوا نصف دينكم عن هذه
احلمرياء)؟ وهل جهله أيضاً عموم الصحابة حني فعلوا ما أشارت به عائشة؟ وعلمه أصحابنا
النجديون!!...
وأخرج البيهقي وابن أيب شيبة بسند صحيح عن مالك الدار ،وكان خازن عمر بن اخلطاب قال:
أصاب الناس قحط زمان ابن اخلطاب فجاء رجل (هو بالل) إىل قرب النيب صلى للا عليه وسلم فقال:
اي رسول للا استسق ألُمتك فإهنم قد هلكوا .فأاته رسول للا عليه وسلم يف املنام  ..فقال :ائت عمر
فأقرئه السالم وأخربه أهنم مسقون( .احلديث)
فهذا بالل مؤذن رسول للا صلى للا عليه وسلم َياطبه ويستغيث به بعد املوت ،والصحابة من
حوله ينظرون إليه ،فهل هم بربك مشركون؟ ويح اجلهل !..وقد جاء يف نفس احلديث أن للا تعاىل
أغاثهم وسقاهم حىت رووا ،فهل يعينهم للا تعاىل على أن يشركوا به؟ (وال يرضى لعباده الكفر).
وروى القاضي عياض يف شفائه بسنده الصحيح أن أمري املؤمنني أاب جعفر قال لإلمام مالك :اي
أاب عبد للا ..أأستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول للا صلى للا عليه وسلم؟ فقال :ومل تصرف
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وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السالم إىل يوم القيامة ،بل استقبله واستشفع به
استَ ْغ َفَر َهلُُم الر ُس ُ
آؤ َ
ول لََو َج ُدواْ
ّ
فيشفعه للا .قال تعاىلَ ( :ولَ ْو أَهنُْم إذ ظلَ ُمواْ أَن ُف َس ُه ْم َج ُ
استَ ْغ َف ُرواْ ّ
اللَ َو ْ
وك فَ ْ
اللَ تَواابً رحيماً) ،فح ّدث وال حرج عن ورع اإلمام مالك رمحه للا الذي كان يُسأل عن أربعني مسألة
ّ
يف العلم فال جييب إال عن ثالث ،مث ّنزهه عن أن أيمر مبا فيه رائحة الشرك نسأل للا العافية.
وحديث توسل آدم ابلنيب صلى للا عليه وسلم تعددت طرقه بكثرة عند احملدثني واملفسرين
وصححه احلاكم وأقره وهو( :ملا اقتف آدم اخلطيئة ،قال :اي رب أسألك حبق حممد إال غفرت يل.
يف من
فقال :اي آدم كيف عرفت حممداً ومل أخلقه؟ .قال :اي رب ألنك ملا خلقتين بيدك ونفخت ّ
روحك ،رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوابً ال إله إال للا حممد رسول للا ،فعرفت أنك مل
يل ،إذ
تضف إىل امسك إال أحب اخللق إليك .فقال للا تعاىل :صدقت اي آدم إنه
ّ
ألحب اخللق إ ّ
سألتين حبقه فقد غفرت لك ولوال حممد ما خلقتك) .فهذا آدم أبو البشر عليه السالم يتوسل مبحمد
صلى للا عليه وسلم قبل أن َيلق ،وهو أعظم من التوسل به بعد موته ،إن كنتم تنصفون.
ضل أحدكم شيئاً أو أراد
وروى الطرباين عن زيد بن عقبة أن النيب صلى للا عليه وسلم قال( :إذا أ ّ
عوان وهو أبرض ليس هبا أنيس فليقل اي عباد للا أعينوين فإن هلل عباداً ال يراهم).
وحديث توسله صلى للا عليه وسلم بنفسه وابألنبياء من قبله يف دعائه لفاطمة بنت أسد يوم
ماتت .قال العلماء :إسناده جيد.
قل يل أيها الكاتب :أفبهذه األحاديث أنتم مدهنون أم جتعلون رزقكم أنكم تكذبون..؟
ومن تصفح كتب احلديث والتاريخ بعني اإلنصاف ،وجد شواهد كثرية ال حيصيها العد وال
أجهل كل هذا أم جتاهل؟ وال علم يل أفبئآايت للا وأحاديث
جيمعها ،مثل هذا املقال ،فال أدري ْ
رسول للا يلعبون..؟ استغفر للا.
لكين أقول :جيعلون أصابعهم يف آذاهنم ويستغشون ثياهبم حذر أن َيالط أذهاهنم برهان صادق
يزعزع هلم تلك العقيدة من أصلها ،فويح التعصب البارد املفرق بني الشعوب.

( حياة األنبياء وعدم انقطاع أعماهلم باملوت)
ليس يف إمكانك  -وأنت تعلم  -أن تنكر حياة األنبياء والشهداء بعد ثبوهتا يف نص القرآن
الل
العظيم وما تواتر من األحاديث وتتابعت به اآلاثر .قال تعاىلَ ( :والَ تَ ُقولُواْ ل َم ْن يُ ْقتَ ُل يف َسبيل ّ
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ند
َحيَاء ع َ
ين قُتلُواْ يف َسبيل ّ
الل أ َْم َوااتً بَ ْل أ ْ
أ َْم َوات بَ ْل أ ْ
َحيَاء َولَكن ال تَ ْشعُُرو َن) .وقالَ ( :والَ َْحت َس َب الذ َ
َرّهب ْم يُْرَزقُو َن) إىل غري ذلك من اآلايت.
وأخرج البيهقي وأبو يعلى يف مسنده وهو حديث صحيح عن أنس رضي للا عنه قال :قال رسول
للا صلى للا عليه وسلم( :األنبياء أحياء يف قبورهم يصلون) إىل غري ذلك مما ستاه.
وقال احلافظ السيوطي (وانهيك ابطالعه) :حياة النيب صلى للا عليه وسلم يف قربه هو وسائر
األنبياء معلومة عندان علماً قطعياً ملا قام عندان من األدلة يف ذلك وتواترت به األخبار.
كأين بك وأنت تغالط يف مفهوم ذلك فتجعل احلياة للرواح فقط وتصرح بفناء األجسام وذهاب
إحساسها ،وال ريب أن األرواح كلها كافرة أو مسلمة ابقية يف الربزخ ال تفىن وعليها يدور نعيم القرب
وعذابه.
وإليك قول العالمة ابن القيم  -وأنت تعتمده  -يف قوله تعاىلُ ( :ك ُّل نَ ْفس َذآئ َقةُ الْ َم ْوت) إن أر َيد
يد أهنا تعدم وتفىن مع
بذوقها املوت أتملها مبفارقة اجلسد ،فنعم هي الذائقة املوت هبذا املعىن ،وإن أر َ
البدن فال .بل هي ابقية ابإلمجاع يف نعيم أو عذاب ،فلو كان املراد من حياهتم حياة الروح فقط ملا كان
هناك فائدة وال مزية يف ُتصيص الشهداء واألنبياء يف معرض املدح ابحلياة دون غريهم ،وجلاز إطالق
احلياة على الكفرة هبذا االعتبار ومل يرد ذلك يف آية وال حديث وال أثر ،وهو لعمر للا إبطال ملقصود
القرآن الكرمي وتعطيل ملفهوم األحاديث !..
إذاً إثبات احلياة للشهداء وبعض اخلواص مشعر ابلبداهة أهنا حياة حقيقة ،أكمل وأعز وأمسى من
احلياة السابقة ،خالف حياة عموم الناس الربزخية .وما املانع من ذلك وللا على كل شي قدير.
تنس قوله عليه الصالة والسالم يف احلديث السابق( :يف قبورهم يصلون) وهل تكون الصالة
مث ال َ
َيفاك أن أحاديث املعراج بلغت حد التواتر فليس ابإلمكان
ابملعىن املتبادر للروح فقط ،وأيضاً ال َ
إنكارها وفيها عند مسلم يف صحيحه من حديث عبد العزيز يقول عليه والصالة والسالم( :رأيتين يف
مجاعة من األنبياء فإذا موسى قائم يصلي ،فإذا رجل ضرب (خفيف اللحم) جعد كأنه من رجال شنوه
(قبيلة من العرب) وإذا عيسى ابن مرمي قائم يصلي ،أقرب الناس شبهاً به عروة بن مسعود الثقفي .وإذا
إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم (يعين نفسه) فحانت الصالة فأممتهم) احلديث.
فهل يف وسعك أن جتعل هذه األوصاف للنبياء وتلك الصالة إماماً ومأموماً وذلك اخلطاب بينهم
للرواح فقط؟ أخربين إن كنت من املنصفني!
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وأخرج إمام السنة أمحد بن حنبل وأبو داوود والنسائي وابن ماجه والدارمي والبيهقي وابن خزمية
وابن حبان يف صحيحه والطرباين وسعيد بن منصور وابن شيبة واحلاكم وصححه( :أفضل أايمكم
اجلمعة فيه خلق آدم ،وفيه قبض ،وفيه النفخة ،وفيه الصعقة ،فأكثروا علي من الصالة فيه فإن
صالتكم معروضة علي .قالوا :وكيف تعرض صالتنا عليك وقد أرمت (بليت) .فقال :إن للا حرم على
األرض أن أتكل أجساد األنبياء) فهذا نص صريح حبياة أجساد األنبياء.
وأخرج الدارمي ومعلوم صحة سنده عن سعيد بن عبد العزيز الذي قال فيه اإلمام أمحد :ليس
ابلشام أصح حديثاً منه .قال :ملا كان أايم احلرة مل يؤذّن يف مسجد رسول للا صلى للا عليه وسلم ومل
وقت الصالة إال هبمهمة يسمعها من قرب النيب صلى للا
يربح سعيد بن املسيب املسجد وكان ال يعرف َ
عليه وسلم.
احلرة وما يف مسجد رسول للا صلى للا
ويف رواية أليب نعيم عن سعيد بن املسيب :رأيتين ليايل ّ
عليه وسلم غريي وما أييت وقت الصالة إال مسعت اآلذان من القرب ،وأخرج الزبري بن بكار عن سعيد
حنو ذلك.
فهذا سعيد بن املسيب سيد التابعني لصفاء جوهره ونور بصريته وحسن اقتدائه وصدق حمبته مسع
أذان النيب صلى للا عليه وسلم يف قربه ،فهل هذا الصوت الذي مسعه سعيد من الروح فقط؟ ،أتمل
منصفاً.
ولعلك تقول ما ابلنا إذاً ال نراهم بيننا ونبصرهم أبعيننا؟ فإليك نقل مرجعك العالمة ابن القيم يف
كتاب الروح عن القرطيب وأقره ما ملخصه :حصل القطع بتواتر األخبار أن موت األنبياء راجع إىل أن
غُيّبوا عنا حبيث ال ندركهم وإن كانوا موجودين أحياء ،وذلك كاحلال يف املالئكة فإهنم أحياء وال نراهم.
بل مىت تق ّشعت عن مساء بصريتك غمامة الذنوب برايح الذكر واالستغفار ،وانطوت بشريتك
الكثيفة وزكت نفسك األمارة ابلسوء حىت رجعت راضية مرضية ،وانتشرت روح احملبة يف ذرات
وجودك ،وهدمت هذه العقبة الصعبة بينك وبني األنبياء مبعول اإلنصاف والرجوع إىل احلق ،برزت
لناظرك مشس ذات األنبياء ،وانعكس شعاعها على مرآة قلبك ،فهنالك جتتمع روحك الزكية املباركة
(وأنت يف دار الدنيا) ابملالئكة الكرام ،وعندئذ جتهر ابحلق قائالً لشيعتك وقومك هذا السرور املقيم.
هذه اللذة الدائمة هذه احلياة الطيبة.
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ال جرم أنك تذهل إذ ذاك عن املال والولد واألهل األوطان و ،..ولئن كرب على نفسك التصديق
هبذا .فانتصب إلقناعك قوله عليه الصالة والسالم فيما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود( :من رآين
يف املنام فسرياين يف اليقظة فال يتمثل الشيطان يب).
وقد رأى النيب صلى للا عليه وسلم يف اليقظة كثري من علماء السنة املطهرة الذين تعتمدهم أنت
يف نقل األحاديث وتصحيحها ،ومنهم اإلمام احلافظ السيوطي فقد رأى النيب صلى للا عليه وسلم يف
اليقظة نيفاً وسبعني مرة ،أفتصمه ابلكذب يف هذا؟ وأراك تصدقه اترة أخرى يف نقل احلديث
وتصحيحه .إن هذا إال تناقض وتلون!..
يب
وبعد إثبات مرجعك ابن القيم أن حياة األنبياء كحياة املالئكة ،ال يصعب عليك أن يرى النَ َ
صلى للا عليه وسلم أُلوف من الناس يف جهات خمتلفة يف آن واحد ،كما ال يصعب عليك أن تصدق
بقبض عزرائيل عليه السالم أرواح من يف املشرق واملغرب بلحظة واحدة  ..هون عليك  ..فاهلل على
كل شيء قدير ،أو كمثل الشمس يف كبد السماء يراها كل ذي ابصرة سليمة يف سائر أحناء األرض
ما مل يتعرض أمامها حجاب.
وال يتخيل يل أنك جتهل من كتب السنة رؤية كثري من الصحابة مالئكة للا يقظة ال مناماً وأن
رسول للا صلى للا عليه وسلم أقرهم على ذلك.
أمل تسمع هذا عن أيب بكر ،وعائشة ،وعبد الرمحن بن عوف ،والعرابض بن سارية ،وعبد للا بن
رواحة ،وحذيفة بن اليمان ،وحممد بن مسلمة ،وحارثة ،وأيب بن كعب ،وغريهم رضوان للا عليهم
أمجعني.
أمل تر يف صحيح البخاري ومسلم عن أُسيد بن حضري قال :بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة
فسكت فسكتت ،مث قرأ فجالت فرفع رأسه إىل السماء ،فإذا هو مبثل
وفرسه مربوطة ،إذ جالت الفرس
ُّ
الظُلّة فيها أمثال املصابيح عرجت إىل السماء ،حىت ما يراها ،فلما أصبح أخرب رسول للا صلى للا
عليه وسلم بذلك .فقال :تلك املالئكة دنت لقراءتك ولو قرأت ألصبح الناس ينظرون إليها ال تتوارى
منهم.
علي فلما اكتويت
أمل تر يف صحيح مسلم عن عمران بن حصني قال :إن املالئكة كانت تسلم ّ
انقطع عين فلما تركت عاد إيل.
أمل تر يف سنن البيهقي عن ابن عباس رضي للا عنهما قال :عاد رسول للا صلى للا عليه وسلم
رجالً من األنصار فلما دان من منزله مسعه يتكلم يف الداخل ،فلما دخل مل ير أحداً ،فقال رسول للا
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صلى للا عليه وسلم :من كنت تكلم؟ قال :اي رسول للا دخل علي داخل ما رأيت رجالً قط بعدك
أكرم جملساً وال أحسن حديثاً منه .قال :ذاك جربيل وإن منكم لرجالً لو أن أحدهم يقسم على للا
ألبره ،إىل غري ذلك ...
وقصارى األمر أن ذلك من ابب كرامة األولياء وأنت ال تنكرها ،وهل هي إال أمر خارق للعادة
بعيد عن املؤتلف؟ فاحبث قبل اإلنكار أيها النبيه !..
أخربين أيضاً :هل تعتقد أن ما ثبت من النشر واحلشر والنعيم يف اجلنة والعذاب يف النار للروح
فقط؟.
ال َم ْن ُْحييي الْعظَ َام َوه َي
ال غرو أنك تقول :إمنا ذلك للجسم والروح معاً؛ لقوله تعاىل( :قَ َ
َنشأ ََها أَوَل َمرة َوُه َو ب ُك ّل َخ ْلق َعليم).
َرميم{ }78قُ ْل ُْحيي َيها الذي أ َ
فالقادر جلت حكمته على إعادة الروح إىل اجلسد بعد تشتت أجزائه ومضي آالف السنني ،أال
يقدر على إعادة أرواح األنبياء والشهداء بعد املوت بقليل وحفظ أجسامهم وحجبهم عن أعني الناس
اخلَال ُق الْ َعل ُيم{ }81إمنَا أ َْم ُرهُ إذَا أ ََر َاد َشْيئاً أَ ْن
إال اخلواص ،أليسوا أكرم عليه من املالئكة؟ (بَلَى َوُه َو ْ
ول لَهُ ُك ْن فَيَ ُكو ُن).
يَ ُق َ
أمل يكن يف بعض ما تقدم (وهو شذرة مما يف السنة املطهرة) مقنع لذوي التبصر واألنصاف؟ أن
حياة األنبياء والشهداء حياة حقيقية وأن أعماهلم مل تقطع بل هي غذاء هلم يتنعمون به كعبادة املالئكة
الكرام.
أزيدك على ذلك أن غري األنبياء من خواص البشر كثرياً ما يصلّون يف قبورهم بعد املوت.
ذكر احلجة السيوطي وأقره عن أيب نعيم يف احللية عن جبري .قال( :أما وللا الذي ال إله إال هو
لقد أدخلت اثبتاً البناين يف حلده ومعي محيد الطويل ،فلما سوينا عليه اللّب سقطت لبنة فإذا هو يف
قربه يصلي ،وكان يقول يف قربه :اللهم إن كنت أعطيت أحداً من خلقك الصالة يف قربه فأعطينها فما
كان للا لريد دعاءه).
وأخرج التمذي وحسنه البيهقي عن ابن عباس رضي للا عنهما قال :أن بعض أصحاب النيب
صلى للا عليه وسلم جلس على قرب وهو ال حيسب أنه قرب ،فإذا إنسان يقرأ سورة امللك حىت ختمها.
فأتى النيب صلى للا عليه وسلم فأخربه فقال رسول للا صلى للا عليه وسلم :هي املانعة هي املنجية.
قال العالمة أبو قاسم السعدي يف كتاب اإلفصاح :هذا تصديق من رسول للا صلى للا عليه وسلم أن
امليت يقرأ يف قربه.
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وأخرج ابن منده عن طلحة بن عبد للا قال :أردت مايل ابلغابة فأدركين الليل ،فأويت إىل قرب عبد
للا بن حرام فسمعت قراءة القرآن يف القرب ما مسعت أحسن منها ،فجئت إىل رسول للا صلى للا عليه
وسلم فذكرت ذلك له فقال :ذلك عبد للا ،أمل تعلم أن للا تعاىل قبض أرواح فجعلها يف قناديل من
زبرجد وايقوت مث علقها وسط اجلنة ،فإذا كان الليل ردت إليهم أروحهم حىت يطلع الفجر ،فإذا طلع
الفجر ردت أرواحهم إىل مكاهنا الذي كانت فيه .إىل غري ذلك مما أُفعم الكتب املعتمدة فما هلؤالء
القوم ال يكادون يفقهون حديثا؟! ..عفواً عفواً.

( جواز تصرف األنبياء واألولياء باألمور املعنوية كاملرض والضيق )
من املقرر الذي ال يفتقر إىل برهان .أن املخلوق من حيث هو مل َكاً كان أو نبياً أو ولياً .جمرداً عن
فعالة
معونة للا تعاىل ،ال يقدر على شيء ماَ ( ،واللُ َخلَ َق ُك ْم َوَما تَ ْع َملُو َن) فإن أمده للا تعاىل بقوة ّ
وأذن له يف فعل شيء تصرف فيه تصرفاً غربياً مبا منحه للا تعاىل من الفكر الثاقب والسر العجيب.
ال يراتب مسلم يف قدرة املالئكة على التصرف يف كل شيء حىت يف ُتليق اجلنني وتفصيل خلقه
كل بتصريف السحاب وتسخري الرايح وقبض األرواح إىل غري ذلك.
ونفخ الروح فيه .وإن منهم املو ُ
كذلك نشاهد يف املعادن والنبااتت وأجزاء احليوان من اخلواص العجيبة يف قلب حقائق األشياء
وتسكني األمراض أو إزالتها ،ويف البخار ومائع األرض (كالغاز والبنزين) من رفع األثقال وتسيري
القناطري املقنطرة ما يبهر العقول وحتاربه األفكار !.
فالقادر على هبة املالئكة تلك القوة .ووضع هاتيك اخلواص يف اجلماد والنبات واحليوان .أليس
ك قَديرا) ،كيف
بقادر على أن يهب مثلها أو أعظم منها خاصة أحبابه .وخريته من خلقه؟ ( َوَكا َن َربُّ َ
آد َم) اآلية.
واآلدمي مطلقاً مكرماً على اجلماد وأمثاله؟ قال تعاىلَ ( :ولََق ْد َكرْمنَا بَين َ
وها أن للا أثبت يف حمكم كتابه لسيدان عيسى عليه الصالة والسالم أفعاالً ال تليق إال ابلرب تعاىل
ص
الل َوأُبْر ُ
فقال( :أ ّ
َين أ ْ
َخلُ ُق لَ ُكم ّم َن الطّني َك َهْي ئَة الط ْري فَأَن ُف ُخ فيه فَيَ ُكو ُن طَْرياً إب ْذن ّ
ئ األ ْك َمهَ واألَبْ َر َ
الل َوأُنَبّئُ ُكم مبَا َأتْ ُكلُو َن َوَما تَدخ ُرو َن يف بُيُوت ُك ْم) فهذا نص صريح يف جواز إطالق
ُحي ي الْ َم ْوتَى إب ْذن ّ
َوأ ْ
اإلحياء ،واإلبراء ،واخللق ،وانكشاف الغيب على البشر ،قال تعاىل فيمن أتى بعرض بلقيس وليس
ك) فقد طوى للا الزمان
بنيب( :قَ َ
ال الذي ع َ
ك طَْرفُ َ
يك به قَ ْب َل أَن يَْرتَد إلَْي َ
ندهُ ع ْلم ّم َن الْكتَاب أَ َان آت َ
واملكان هلذا الويل حىت أتى بعرش بلقيس بطرفة عني ،وقال تعاىل يف مرمي عليها السالمُ ( :كل َما َد َخ َل
ند َها رْزقاً).
اب َو َج َد ع َ
َعلَْي َها َزَكراي الْم ْحَر َ
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فحيث جاز مثل هذه الكرامات للولياء من غري أمة حممد صلى للا عليه وسلم ،فما ظنك أبولياء
خري أمة أُخرجت للناس.
وال معىن للمحاولة أبن ذلك إبذن للا ،حيث إن كل مؤمن يعتقد أنه ال يكون شيء إال إبذنه،
حىت اجلرعة يسيغها واللقمة يبتلعها ،والثوب يلبسه ،و ،..و إىل غري ذلك.
فاتضح أن التفريق بني األمور احلسية واألمور املعنوية ال طائل حتته سوى تشويش أذهان العامة،
وشق عصا األُلف فيما بينهم وقد ثبت لنبينا صلى للا عليه وسلم أحياء املوتى ،وإبراء املرضى مبا
يتالشى الشك عند مالقاته.
أخرج البخاري ومسلم من طريق قتادة (عن أنس أن النيب صلى للا عليه وسلم وقف على قتلى
بدر فجعل يناديهم :اي فالن بن فالن هل يسركم أنكم أطعتم للا ورسوله ،فإان قد وجدان ما وعدان ربنا
حقا .قال عمر :اي رسول للا ما تكلم من أجساد ال أرواح فيها .قال :والذي نفسي بيده ما أنتم
أبمسع ملا أقول منهم .قال قتادة :أحياهم للا حىت أمسعهم قوله توبيخاً وتصغرياً ونقمة وحسرة وندامة)
وقد ثبت يف حديث جابر أن النيب صلى للا عليه وسلم مجع عظام الداجن 4بعد األكل يف وسط
جفنة فوضع يده عليه مث تكلم بكالم ،فإذا الشاة قد قامت تنفض أذنيها .فقال يل( :خذ شاتك اي
جابر) احلديث.
بك
وأخرج البيهقي يف الدالئل (أنه صلى للا عليه وسلم دعا رجالً إىل اإلسالم فقال :ال أؤمن َ
حىت حتيي يل ابنيت .فقال النيب صلى للا عليه وسلم :اي فالنة .فقالت :لبيك وسعديك .فقال صلى للا
أبوي ووجدت
عليه وسلم :أحتبني أن ترجعي .فقالت :ال وللا اي رسول إين وجدت للا خرياً يل من ّ
اآلخرة خرياً يل من الدنيا).
وأخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي للا عنه (أن رسول للا صلى للا عليه وسلم قال
يوم خيرب :ألعطني هذه الراية غداً رجالً يفتح للا على يده فلما أصبح قال :أين علي بن أيب طالب
قالوا :يشتكي عينيه .قال :فأرسلوا إليه ،فأتى به فبصق رسول للا صلى للا عليه وسلم يف عينيه ودعا
له فربأ حىت كأنه مل يكن به وجع).
وأخرج البخاري عن الرباء رضي للا عنه أن عبد للا بن عتيك ملا قتل أاب رافع ونزل من درجة بيته
سقط إىل األرض فانكسر ساقه ،قال :فحدثت النيب صلى للا عليه وسلم فقال :ابسط رجلك
فبسطتها فمسحها فكأمنا مل أشكها قط.
 4لعله :الشاة
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األشج يف
وأخرج أمحد والطرباين عن الوازع قال( :قدمت على رسول للا صلى للا عليه وسلم و ُ
مصاب فادع للا ،قال :ائتين به ،فأتيت
قصاب فقلت :اي رسول للا إن معي خاالً
ركب ومعنا رجل ّ
ً
به ،فأخذ طائفة من ردائه فرفعها حىت رأيت بياض إبطيه مث ضرب ظهره وقال :أخرج َع ُدو للا ،فأقبل
ينظر نظر الصحيح ليس بنظره األول ،مث أقعده بني يديه فدعا له ومسح وجهه فلم يكن يف الوفد أحد
بعد دعوة رسول للا صلى للا عليه وسلم يفضل عليه).
هذا نذر من حبر خضم وليس يف اإلمكان استيفاء ما يف السنة املطهرة من هذا املوضوع ،فليتعلم
اجلاهل.
وإن تعجب فعجب أن تلك الطائفة ما ك ّفرت املسلمني بشيء وجعلته شركاً عظيماً وأقامت عليه
الطامة الكربى إال وجتد له أصالً صرحياً اثبتاً يف السنة املطهرة ،وأفعال السلف الكرام مع موافقة املعقول
الصحيح.
فال أرى تلك الطائفة إال أهنم يضعون بسبب ذلك أمامهم وخلفهم وعن إمياهنم وعن مشائلهم
عقبات حتول بينهم وبني الفتح املبني والنصر العميم.
هنالك تتسرب عوامل اليأس منهم إىل قلوب املاليني من املسلمني وليس وراء ذلك إال الفشل.
فاللهم اهدهم سواء السبيل.
من ذلك إنكارهم التربك والتمسح آباثر األنبياء والصاحلني مع ثبوته يف الكتاب العزيز والسنة
املطهرة (بنقل أئمتهم) ،وال ريب أن عوامل احلب والشوق املشتعل يف قلب املتمسح هي الدافعة إىل
ذلك.
قال تعاىل عن سيدان يوسف عليه السالم( :ا ْذ َهبُواْ ب َقميصي َه َذا فَأَلْ ُقوهُ َعلَى َو ْجه أَيب َأيْت
ف) ،إىل أن قال( :فَلَما أَن َجاء الْبَشريُ أَلْ َقاهُ َعلَى
بَصرياً) ،مث قال( :قَ َ
وس َ
ال أَبُ ُ
يح يُ ُ
وه ْم إ ّين َألَج ُد ر َ
َو ْجهه فَ ْارتَد بَصرياً).
قل يل ما السبب الذي دعا يوسف أن أيمر إبلقاء القميص على وجه أبيه سوى أن يتسلى به عنه
حيث إ نه أثر من آاثره؟ وما السبب يف رجوع بصر يعقوب عند ذلك سوى شدة احلب والفرح أبثر
احملبوب؟ وما احلكمة يف ذكر للا تعاىل ذلك يف كتابه؟.
أمر على الداير داير سلمى
وما حب الداير شغفن قليب
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وأخرج إمامك وإمامنا أمحد بن حنبل يف مسنده من حديث أيب صاحل قال :أقبل مروان يوماً فوجد
رجالً واضعاً وجهه على القرب .فقال :أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب ،فقال :نعم
جئت رسول للا صلى للا عليه وسلم ومل آت احلجر ،مسعت رسول للا صلى للا عليه وسلم يقول( :ال
تبكوا على الذي إذ أوليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غري أهله) ،قف هنا وأتمل قول أيب أيوب
الصحايب اجلليل إىل أمري املؤمنني حني إنكاره التربك مث استشهاده ابحلديث جتد عجباً!.
وأخرج مسلم يف الصحيح وأبو داوود والنسائي وابن ماجه عن أمساء بنت أيب بكر أهنا أخرجت
جبةً طيالسية ،وقالت كان رسول للا صلى للا عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى فنستشفي
هبا ،فهذا تربك من الصحابة ابألثر بعد املوت فال تغفل.
وأخرج اإلمام أمحد والبخاري يف التاريخ وابن سعد وأبو يعلى والبغوي واحلسن بن سفيان يف
مسنده والطرباين والبيهقي عن حنظلة بن خدمي أن النيب صلى للا عليه وسلم مسح رأسه بيده ،وقال
له :بورك فيك .قال الذايل :فرأيت حنظلة يؤتى إليه ابلشاة الورم ضرعها والبعري واإلنسان به الورم
فيتفل يف يده ويسمح بصلعته ،ويقول :بسم للا على أثر رسول للا صلى للا عليه وسلم ،فيمسحه مث
ميسح موضع الورم.
وأخرج البخاري يف الصحيح من حديث طويل عن عروة يقول فيه( :وأنه صلى للا عليه وسلم ال
يتوضأ إال ابتدروا وضوءه وكادوا يقتتلون عليه ،وال بصق بصاقاً ،وال تنخم خنامة إال تلقوها أبكفهم
فدلكوا وجوههم وأجسادهم وال تسقط منه شعرة إال ابتدروها) احلديث.
وعند احلسن بن سفيان يف مسنده وأيب يعلى واحلاكم والدارقطين وأيب نعيم وأقره الشوكاين (وهو
من أئمتكم) أن أم أمين شربت بول النيب صلى للا عليه وسلم ،فضحك وقال :إنك لن تشتكي بطنك
بعد يومك هذا أبداً.
وعند البزار وأيب يعلى والطرباين واحلاكم والبيهقي أن عبد للا بن الزبري شرب دم النيب صلى للا
عليه وسلم ،بعد احلجامة فكان الصحابة يرون القوة اليت به من ذلك الدم.
وإمنا حداين لالقتصار على ما مسعت من األدلة الناصعة واألحاديث الثابتة ضيق املقام ،وإال
فالسنة طافحة من هذا وأمثاله إن كنتم تبحثون ،وما أشبه احلاج وهو بني يدي احلجر األسعد يقبّله
ويلمسه وقد غشيته ثياب الذلة واخلضوع خلالقه تعاىل بعابد الوثن ،5فلم مل جتعل هذا مشركاً وتسلبه
حلة إميانه؟.
 5أي فيما يراه النجديون
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كفى اي قوم أمل يكفكم عربة قلة الواردين إىل بيت للا منذ وصمتم إميانكم الطاهر ابلشرك املظلم،
وحجرمت عليهم واسعاً!.
أم تريدون أيتها الطائفة أن ينقطع الوافدون إىل بيت للا ابلكلية وبه يتداعى ركن من أركان
اإلسالم.
أمل أين للمسلمني أن يلموا شعثهم ،وجيمعوا كلمتهم؟.
اخلالق فال حول وال قوة إال ابهلل ،اللهم
الوفاق الوفاق فقد ضاق اخلناق ،واشتد الواثق ،وغضب ّ
أران احلق حقاً وارزقنا اتبعاه وأران الباطل ابطالً وارزقنا اجتنابه ،واهدان سواء السبيل.
حممد حسن مرزوق امليداين
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