مقاالن عن  :التوسل واالستغاثة
ومعهما
الربوبيّة
اقتباس مهم من مقال  :توحيد األلوهيّة وتوحيد ّ
لفضيلة الشيخ  :يوسف الدجوي (ت ) 1365

الشيخ يوسف ال ّدجوي" ط دار البصائر] () 232/1
األول  :من ["مقاالت وفتاوى ّ
املقال ّ
ِ
ي إىل  :جملة األزهر  -العدد الثالث  -اجمللد الثاين  -ربيع األول سنة  1350هـ
وقد ُعز َ
السابق] ()242/1
املقال الثّاين  :من [املصدر ّ
ِ
ي إىل  :جملة األزهر  -اجلزء اخلامس  -اجمللد الثاين  -مجادى األوىل سنة  1350هـ
وقد ُعز َ
السابق] () 335/1
االقتباس  :من [املصدر ّ
ِ
ي إىل  :جملة األزهر  -اجلزء اخلامس  -اجمللد الرابع  -ربيع اآلخر  1352هـ
وقد ُعز َ
********************
املقال األول :
التوسل طلبًا للتوضيح واإلسهاب.
الرسائل بشأن ّ
ال تزال ترد إلينا ّ
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مجيعا
املتوسلني برسول هللا  rالّذي
سنتوسل به ً
ّ
وقد ذكر بعض مرسليها أن من الناس من يك ّفر ّ
يوم القيامة على ما نطقت به األحاديث الصحيحة  .ولو قالوا إن يف املسألة تفصيالً  ،أو أ ّن
املتوسلون  ،أو الزائرون ينبغي التّحاشي عنها  ،وتعليم ما يصح أن
بعض العبارات اليت يقولوها ّ
توسله أو عند زايرته  ،لقبلنا منهم ذلك وشكرانهم عليه  ،ولكنهم أفرطوا كل اإلفراط ،
يقول يف ّ
فرأينا أن نفيض القول يف ذلك  ،فلعلّنا بزايدة التّقرير والتّكرير نُزيل تلك العقيدة اليت هي أخطر
ٍ
شيء على اإلسالم واملسلمني.
ولنجعل الكالم معهم يف مقامني  ،حىت نفحمهم ابملعقول واملنقول  ،فنقول  :الكالم معهم يف
جهة الدليل العقلي  ،وما نضطر إليه من الدليل النقلي.
قبل أن خنوض يف هذا املوضوع حنب أن نشرتط على املنكرين أن يصربوا صرب املراتضني بصناعة
املنطق  ،العارفني بقوانني املناظرة  ،فال خيرجوا عن الفرض الذي نفرضه حىت نتم الكالم فيه  ،وأن
احدا.
احدا و ً
يعرفوا موضوع البحث فال ينتقلوا عنه إىل غريه  ،وسنفرض الفروض كلها مث نبطلها و ً
وسنويف كالًّ ح ّقه إن شاء هللا ،
ولينظروا حىت ال خيتلط املعقول ابملنقول  ،وال املنقول ابملعقول ،
ّ
وعسى أالّ يكونوا بعد ذلك ممن يسلّم املق ّدمات مث ينازع يف النّتيجة  ،فنقول:
توسل واستغاثة ،
ُ
التوسل واالستغاثة  ،وجيعلوهنما شرًكا من حيث ّإهنما ّ
هؤالء إن كانوا مينعون ّ
فاستغاثة املظلوم مبن يرفع ظلمه إذًا شرك  ،واستغاثة الرجل مبن يعينه يف بعض شؤونه شرك ،
واستغاثة امللك جبيشه لدى احلروب شرك  ،واستغاثة اجليش ابمللك فيما يصلح أمره شرك  .بل
نقول  :يلزمهم على هذا الفرض َّ
أن طلب املعونة من أرابب احلرف والصنائع اليت ال غىن للناس
عنها شرك  ،وطلب املريض للطبيب شرك  ،بل يلزم بناءً على تلك الكليات اليت تقتضيها احليثيّة
استَـغَاثَهُ
الرجل االسرائيلي بسيدان موسى عليه السالم وإجابته إايه كما قال تعاىل { فَ ْ
أن استغاثة ّ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِِ
ضى َعلَْي ِه } [القصص ]15 :شرك  ،إىل
وسى فَـ َق َ
الَّذي م ْن ش َيعته َعلَى الَّذي م ْن َع ُد ِّوه فَـ َوَكَزهُ ُم َ
غري ذلك مما ال يقول به عاقل فضالً عن فاضل.
هذا كله إن كانوا يقولون  :إهنا ممنوعة من حيث ّإهنا استغاثة بغري هللا كما فرضنا  ،فإن قالوا  :أ ّن
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االستغاثة والتوسل ابألموات شرك دون األحياء  ،قلنا هلم  :ال معىن هلذا بعد أن سلّمتم أن
االستغاثة بغري هللا من األحياء ليست بشرك  ،وبعد ما ورد به القرآن ووقع عليه اإلمجاع يف كل
زمان ومكان  ،وال معىن ألن يكون طلب الفعل من غري هللا شرًكا اترة  ،وغري شرك اترة أخرى ،
فإن فيه نسبة الفعل لغري هللا على كل حال.
وإن قالوا  :إنّنا ال نعتقد التأثري الذايت من األحياء الذين نطلب منهم املعونة  ،قلنا هلم  :جيب إ ًذا
أن جتعلوا مناط املنع هو اعتقاد التأثري الذايت لغري هللا تعاىل  ،ال فرق بني األحياء واألموات  ،فإن
وجد ذلك االعتقاد كان شرًكا وإال فال  ،سواءٌ كانت ال ّدعوة حلي أو ميت  ،وإن كان مناط املنع
السبَبِيَّة الظاهرة اليت تفهم من ظواهر األلفاظ  ،وجب أن يكون ذلك كله شرًكا  ،حىت
هو تلك َّ
طلب الرجل من أخيه أن يعينه يف احلمل على دابته  ،أو بناء داره  ،أو حفر هنره  ،إىل غري ذلك
األول.
كما أوضحنا يف الفرض ّ

فإن قالوا  :إنّنا ننسب تلك األفعال والتأثريات إىل غري هللا تعاىل من األحياء  ،معتقدين أ ّن اخللق
واإلجياد ليس إال هلل تعاىل  ،وأن احلي ليس له إال الكسب ال غري  ،قلنا هلم  :كذلك من يطلب
السموات
من األموات أو ّ
يتوسل هبم  ،والقرينة فيهما واحدة  ،وهو إميان أبن هللا بيده ملكوت ّ
واألرض وإليه يرجع األمر كله  ،وأ ّن ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن  ،وأنّه ال خالق غريه ن وال

موجد سواه.

سر املنع عندهم هو أن امليت ال يقدر على شيء مما طلب منه  .فنقول هلم:
وإن كان ّ
أوالً  -ال يلزم من ذلك أن يكون الطلب شرًكا بل عبثًا فقط  ،واالستغاثة ابألحياء أقرب إىل
الشرك منها ابألموات  ،ألهنا أقرب إىل اعتقاد أتثريهم يف اإلعطاء واملنع مبقتضى احلس واملشاهدة
 ،لوال نور اإلميان وساطع الربهان.
اثنيًا  -مث نقول هلم  :ما معىن قولكم" إن امليت ال يقدر على شيء"  ،وما سره وابطنه عندكم ؟
إن كان ذلك لكونكم تعتقدون أ ّن امليّت صار تر ًااب  ،فما أضلّكم يف دينكم  ،وما أجهلكم مبا ورد
عن نبيكم  ،بل عن ربكم من ثبوت حياة األرواح  ،وبقائها بعد مفارقة االجسام  ،ومناداة النيب r
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هلا يوم بدر بقوله (( اي عمرو ِ
دان َما َو َع َد َان
بيعة َوَاي فُال َن بن فالن َّإان َو َج َ
َ
بن ر َ
بن ه َشام َوَاي ُعتبَة َ
َ
ول
دُت َما َو َع َد َربُّكْم َحقًّا)) فقيل له  :ما ذلك ؟ فقال (( َما أنْـتُم ِأبمسَ َع لِ َما أقُ ُ
َربُّنا َحقًّا فَـ َه ْل َو َج ُ
السالَم علَيكم اي أهل ِ
ِ
الد َاير ))
مْنهم )) ومن ذلك تسليمه على أهل القبور ومناداته هلم بقوله (( َّ ُ َ
َ َْ
 .ومن ذلك عذاب القرب ونعيمه  ،وإثبات اجمليء والذهاب إىل األرواح  ،إىل غري ذلك من األدلة
الكثرية اليت جاء هبا اإلسالم  ،وأثبتتها الفلسفة قدميًا وحديثًا.
السؤال:
ولنقتصر هنا على هذا ّ
أيعتقدون أن الشهداء أحياءٌ عند رهبم  ،كما نطق القرآن بذلك أم ال ؟ فإن مل يعتقدوا فال كالم
ألهنم ك ّذبوا القرآن حيث يقول{ وَال تَـ ُقولُوا لِمن يـ ْقتل ِيف سبِ ِيل َِّ
لنا معهم ّ ،
اَّلل أ َْم َو ٌ
ات بَ ْل أ ْ
َحيَاءٌ
َْ َُُ َ
َ
َب الَّ ِذين قُتِلُوا ِيف سبِ ِيل َِّ
ِ
اَّلل أ َْم َو ًاات بَ ْل أ ْ
َحَياءٌ
َ
َولَك ْن َال تَ ْش ُع ُرو َن } [سورة البقرة َ ] { 154 :وَال ََْت َس َ َّ َ
ِعْن َد َرّهبِِ ْم يـُْرَزقُون } [سورة آل عمران ] .169 :
كثريا من صاحلي املسلمني الذين ليسوا بشهداءَ
وإن اعتقدوا ذلك فنقول هلم  :إن األنبياء  ،و ً
كأكابر الصحابة  ،أفضل من الشهداء بال شك وال مرية  ،فإذا ثبتت احلياة للشهداء فثبوهتا ملن
هو أفضل منهم أوىل.
مصرح هبا يف األحاديث الصحيحة  ،وقد رأى  rموسى  uيصلّي فوق
على أن حياة األنبياء ّ
مخسا ،
الكثيب األمحر  ،وراجعه مر ًارا عندما فرضت الصالة مخسني يف كل يوم وليلة حىت صارت ً
كما قابل آدم وإبراهيم وغريمها من األنبياء -عليهم السالم -فهذا كلّه يثبت حياة األرواح  ،وأنه
ال شك فيها.
فإذًا نقول  :حيث ثبتت حياة األرواح ابألدلة القطعيّة اليت قدمنا بعضها  ،فال يسعنا بعد ثبوت
احلياة إال إثبات خصائصها  ،فإن ثبوت امللزوم يوجب ثبوت الالزم كما أن نفي الالزم يوجب
نفي امللزوم كما هو معروف.
وأي مانع عقالً من االستغاثة هبا  ،واالستمداد منها كما يستعني الرجل ابملالئكة يف قضاء
حوائجه  ،أو كما يستعني الرجل ابلرجل  ،وأنت ابلروح ال ابجلسم إنسان.
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وتصرفات األرواح على حنو تصرفات املالئكة ال َتتاج إىل مماسة وال آلة  ،فليست على حنو ما
ّ
وح ِم ْن
الر ِ
صرفات عندان ّ ،
وح قُ ِل ُّ
ك َع ِن ُّ
فإهنا من عامل آخر َ { ،ويَ ْسأَلُونَ َ
الر ُ
تعرف من قوانني التّ ّ
تصرف املالئكة أو اجلن يف هذا العامل ؟!
أ َْم ِر َرِّّب } [سورة اإلسراء  ]85 :وماذا يفهمون من ّ
وال شك أ ّن األرواح هلا من اإلطالق و ِّ
احلريَّة ما مي ّكنها من أن جتيب من يناديها  ،وتغيث من
يستغيث هبا  ،كاألحياء سواء بسو ٍاء  ،بل أشد وأعظم  .وقد ذكران لك فيما سبق عن ابن القيم

جيشا  ،إىل آخر ما ذكرانه  .فإن كانوا ال
أ ّن األرواح القوية  ،كروح أّب بكر وعمر رّمبا هزمت ً
يعرفون إال احملسوسات  ،وال يعرتفون إال ابملشاهدات  ،فما أجدرهم أن يسموا طبيعيني ال مؤمنني
.

على أنّنا نتنزل معهم  ،ونسلم هلم أن األرواح بعد مفارقة األجساد ال تستطيع أن تعمل شيئًا ،
نقرر  :أنّه ليست مساعدة األنبياء
ولكن نقول هلم  :إذا فرضنا ذلك وسلّمناه جدالً فلنا أن ّ

تصرف األرواح يف هذا العامل على حنو ما قدمنا  ،بل مساعدهتم
واألولياء للمستغيثني هبم من ابب ّ
ملن يزورهم أو يستغيث هبم ابلدعاء هلم  ،كما يدعو الرجل الصاحل لغريه  ،فيكون من دعاء
الفاضل للمفضول  ،أو على األقل من دعاء األخ ألخيه  ،وقد علمت أهنم أحياءٌ يشعرون
الرتابية  ،وعدم
وحيسون ويعلمون  ،بل الشعور أُت والعلم أعم بعد مفارقة اجلسد  ،لزوال احلجب ّ
ّ
منازعات الشهوات البشرية.
خريا محد هللا  ،وإن وجد غري ذلك
وقد جاء يف احلديث أن أعمالنا تعرض عليه  ، rفإن وجد ً
استغفر لنا  ،ولنا أن نقول  :إن املستغاث به  ،واملطلوب منه اإلغاثة هو هللا تعاىل  ،ولكن السائل
يسأل متوسالً إىل هللا ابلنيب أو ابلويل يف أنه يقضي حاجته  ،فالفاعل هو هللا  ،ولكن أراد السائل

أن يسأله تعاىل ببعض املقربني لديه األكرمني عليه  ،فكأنه يقول  :أان من حمبيه -أو حمسوبيه ،-
كثريا من الناس يوم القيامة ألجل النيب  ، rوغريه من األنبياء ،
فارمحين ألجله  .وسريحم هللا ً
واألولياء  ،والعلماء.
وابجلملة  :فإكرام هللا لبعض أحباب نبيه ألجل نبيه  ،بل لبعض العباد لبعض أمر معروف غري
جمهول  ،ومن ذلك الذين يصلون على امليت  ،ويطلبون من هللا أن يكرمه ويعفو عنه ألجلهم
This file was downloaded from QuranicThought.com

بقوهلم " :وقد جئناك شفعاءَ فشفعنا فيه".
توجه اإلنسان إىل النيب ،
واملقصود من ذلك كله إثبات أن هللا يرحم بعض العباد ببعض  ،على أن ّ
أو الويل  ،والتجاءَه إليه َتس به روح النيب والويل متام اإلحساس  ،وهو كرمي ذو وجاهة عند هللا
اَّللِ َوِج ًيها } [سورة األحزاب  ]69 :وكما
تعاىل  ،كما قال تعاىل يف بعض أصفيائه { َوَكا َن ِعْن َد َّ
ِ ِ
قال يف بعض آخر َ { :وِج ًيها ِيف ُّ
ني } [سورة آل عمران ، ]45 :
الدنْـيَا َو ْاآلَخَرةِ َوم َن الْ ُم َقَّربِ َ
فتعتين تلك الروح بذلك امللتجئ أشد االعتناء يف تسديده وأتييده  ،والدعاء له هي واملالئكة
الذين جيلوهنا  ،وحيبون مسرهتا ورضاها  ،واألنبياء واألولياء حمبوبون للمالئكة بشاهد قوله (( r
ب فَُال ًان فَأ ِ
إِ َّن َّ ِ
ب َعْب ًدا َان َدى ِج ِْ
َحبُّوهُ  )) ...إىل آخر
رب
الس َم ِاء  :إِ َّن َّ
اَّللَ ُِحي ُّ
َح َّ
يل ِيف َّ
اَّللَ إذَا أ َ
َ
احلَيَاةِ ُّ
الدنْـيَا
استَـ َق ُاموا َْ { :حن ُن أ َْولِيَا ُؤُك ْم ِيف ْ
احلديث  ،وأن املالئكة لتقول للذين قالوا َ :ربـُّنَا َّ
اَّللُ ُمثَّ ْ
ِ
نص على ذلك القرآن الشريف.
َوِيف ْاآلَخَرِة } [سورة فصلت  ، ]31 :كما ّ
التوجه إىل األولياء وزايرهتم  ،لتنتبه أرواحهم حلال الزائر  ،وتلتفت إىل معونته مبا
سر ّ
وذلك ّ
أعطاهم هللا تعاىل من اخلصائص  ،كما تنفع أخاك مبا أعطاك هللا من قوة  ،أو وجاهة  ،أو مكانة
 ،أو ثروة  ،أو أعوان  ،أو أنصار  ...إىل آخره  ،وإن اإلنسان هو هو يف الدنيا واآلخرة  ،من
إنساان إال هبا كما شرحنا  ،واألمر
مجيعا  ،وليس اإلنسان ً
حيث روحه اليت هي ابقية يف العاملني ً
عمت فأعمت.
جلي  ،ولكنها األهواء َّ

واخلالصة:
أنه ال يكفر املستغيث إال إذا اعتقد اخللق واإلجياد لغري هللا تعاىل  ،والتّفرقة بني األحياء واألموات
ال معىن هلا  ،فإنه إن اعتقد اإلجياد لغري هللا كفر  ،على خالف للمعتزلة يف خلق األفعال  ،وإن
اعتقد التسبب واالكتساب مل يكفر.
وأنت تعلم أن غاية ما يعتقد الناس يف األموات  ،هو أهنم متسببون ومكتسبون كاألحياء  ،ال أهنم
خالقون م ِ
وجودون كاإلله ؛ إذ ال يعقل أن يعتقد فيهم الناس أكثر من األحياء  ،وهم ال يعتقدون
ُ
يف األحياء إال الكسب والتّسبّب  ،فإذا كان هناك غلط فليكن يف اعتقاد التّسبّب واالكتساب ؛
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ألن هذا هو غاية ما يعتقده املؤمن يف املخلوق كما قلنا  ،وإال مل يكن مؤمنًا  ،والغلط يف ذلك
كفرا  ،وال شرًكا.
ليس ً
وال نزال نكرر على مسامعك أنه ال يعقل أن يعتقد يف امليت أكثر مما يعتقد يف احلي  ،فيثبت
األفعال للحي على سبيل التّسبّب  ،ويثبتها للميت على سبيل التأثري ال ّذايت واإلجياد احلقيقي ،
فإنه ال شك أن هذا مما ال يعقل.
فغاية أمر هذا املستغيث ابمليت -بعد كل تنزل -أن يكون كمن يطلب العون من املقعد غري عامل
ُ
أنّه مقعد  ،ومن يستطيع أن يقول إن ذلك شرك ؟! على أن التّسبّب مقدور للميت ويف إمكانه
أن يكتسبه كاحلي ابلدعاء لنا  ،فإن األرواح تدعو ألقارهبم  ،كما يف احلديث الشريف إذا بلغهم
عنهم ما يسوؤهم  ،فيقولون  (( :اللهم راجع هبم أو ال متيتهم حىت هتديهم)) .
بل األرواح ميكنها املعاونة بنفسها كاألحياء  ،وميكنها أن تلهمك وترشدك كاملالئكة  ،إىل غري
كثريا ما انتفع الناس برؤاي األرواح يف املنام  .ولعلّنا نعود إليه.
ذلك على ماشرحناه  ،و ً
املقال الثاين :
الصاحلني من األموات ويطلبوا منهم
الرسول َ rعلَّم النّاس أن يسألوا ّ
السنّة أ ّن ّ
س  :هل جاء يف ّ
احدا ؟!
ال ّدعاء ؟ أرجو أن تذكر ولو حديثًا و ً
الرسول  rهنى النّاس عن
السنّة أ ّن ّ
السؤال ّأوالً  -فنقول  :هل جاء يف ّ
اجلواب  :حنن نقلب عليه ّ
احدا.
الصاحلني ويطلبوا منهم ال ّدعاء ؟ أرجو أن تذكر لنا شيئًا من ذلك ولو حديثا و ً
أن يسألوا ّ
مث نقول له اثنيًا  :إ ّن جواز األشياء ال يتوقّف على ورود األمر هبا  ،بل على عدم النّهي عنها كما
ِ
يل ُحمَّرما علَى طَ ِ
ِ
اع ٍم يَطْ َع ُمهُ } [سورة
مقرر يف علم األصول  { :قُ ْل َال أَج ُد ِيف َما أُوح َي إِ ََّ َ ً َ
هو ّ
األنعام  ]145 :إىل آخره  ،فكل ما مل يرد فيه نص ابحلظر فهو مباح على ما تقتضيه اآلية ،
الصحيحة  :أ ّن ما أمران به فعلناه ومل نرتكه  ،وما هنى عنه اجتنبناه ومل نفعله ،
َ
السنّة ّ
وعلَّ َمنا  rيف ّ
وما سكت عنه فهو عفو  ،فهذه هي قواعد العلم الّذي يعرفه العلماء.
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وأما شبهة املوت فهي شبهة واهية ؛ ألنّكم بني أمرين ّ :إما أن تنكروا إدراك األموات  ،وعلمهم
تقروا بذلك  ،فإن أنكرمتوه مألان لكم ال ّدنيا أدلّة وبراهني على ثبوت
ودعاءهم ومساعهم ّ ،
وإما أن ّ
السالم لنبيّنا  rليلة املعراج  ،كما
ذلك هلم مثل  :دعاء آدم  ،وإبراهيم  ،وغريمها من األنبياء عليهم ّ
ت َخ ْ ًريا
ض َعلَ َّي ْ
يف حديث البخاري ومسلم وغريمها  ،وكما يف حديث (( تُـ ْعَر ْ
أع َمالُ ُك ْم فَإ ْن َرأيْ ُ
ِ
ت لَ ُك ْم )) وكما يف حديث عرض أعمال األحياء على
غري ذل َ
استَـ ْغ َف ْر ُ
ت هللا َ ،وإ ْن َو َج ْد ُ
َمحَ ْد َ
ك ْ
ت َْ
األموات ودعائهم هلم  ،وقد ذكره ابن تيميّة نفسه يف فتاويه  ،واعرتف به ابن القيّم كل االعرتاف
وقرره أُتّ التّقرير.
ّ
يقرره األوربيون اآلن مما يوافق ذلك  ،وقد ّقرره قبلهم بعشرات
ومن حماسن املصادفات يف هذا ما ّ
القرون الفالسفة األقدمون مثل  :أفالطون  ،وغريه من الفالسفة  ،فاملسألة متّفق عليها بني علماء
ال ّدين وعلماء ال ّدنيا  ،أو نقول  :بني املسلمني وغري املسلمني  ،أو نقول  :بني أهل األثر والنّقل ،
وبني أهل الفلسفة والعقل.
السالم
مساعا  ،و ّأهنم يدعون ّ ،
وعلما  ،و ً
ّأما إذا اعرتف ّ
ويردون ّ
الوهابيّون أب ّن لألموات إدرا ًكا ً ،

السنّة  ،مث منعوا طلب ذلك منهم كانوا متناقضني  ،أو نقول  :كانوا ممّن
إىل غري ذلك كما ورد يف ّ
يسلّم ابملق ّدمات وينازع يف النّتيجة  ،أو ممّن يقطع ابللّوازم عن ملزوماهتا  ،وهو ممّا ال يقول به
عاقل فضالً عن فاضل.
أسه  ،وذلك هو احلديث
على أنّنا ذكران يف ذلك ما يقطع ّ
الشغب من أصله  ،واملراء من ّ
التوسل به يف حياته  rوبعد مماته  ،وقد قال فيه :
الصحيح الّذي رويناه عن عثمان بن حنيف يف ّ
ك ))  .وال معىن للشفاعة إالَّ ال ّدعاء الّذي يكون منه  ، rويف
(( َاي ُحمَ َّم ُد ا ْش َف ْع ِيل ِعْن َد َربِّ َ
احلديث الصحيح  (( :اللَّه َّم ِإين أسألُك ِِب ِق َّ ِِ
ك ))  ،ويف حديث آخر ِِ (( :بَ ِّق
ني َعلَْي َ
السائل َ
ُ ّ ْ َ َّ
ك واألنْبِيَاء قَـْبـلَهُ)) .
نَبِيَّ َ
وسل ابلصاحلني والدعاء اثبت وواقع  ،وقد قلنا يف بعض ما كتبناه  :ال معىن لكون هذا شري ًكا
فالتّ ّ
 ،كما يقوله الغالة  ،فإ ّن احلي إذا طلب من امليّت الّذي هو حي بروحه  ،متمتع بلوازم احلياة
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وخصائصها  ،فإّّنا يطلب منه على سبيل التّسبب واالكتساب  ،ال على سبيل اخللق واإلجياد ؛
ألنّه ليس من املعقول أن يرفعه عن رتبة احلي  ،وهو إذا طلب من احلي فإّّنا يطلب منه على هذا
الوجه  ،ال على جهة اخللق واإلجياد  ،والطلب من املخلوق على سبيل التّسبّب ليس شرًكا وال
كفرا  ،فال معىن لتكفري املسلمني بذلك  ،ولو فرضنا أ ّن امليّت ال عمل له  ،فإ ّن خطأ املنادي أو
ً
السببيّة يف غري هللا
السببيّة ال اإلهليّة  ،واعتقاد ّ
املستغيث  -على هذا الفرض  -إّّنا هو يف اعتقاد ّ
أيضا  ،وإّّنا
ليس هو اعتقاد اإلهليّة كما يظنّه اجلاهلون  ،وقد عرفت ممّا ق ّدمناه أنّه ليس َغلَطًا ً
يغري املنزلة
التوسل مبنزلته عند هللا فاألمر واضح  ،أل ّن املوت ال ّ
الغالطون هم الغالة  ،وإن كان ّ
عند هللا تعاىل.
يقرب إىل هللا تعاىل ؟
س  :هل الرسول  rأمهل ً
نوعا من التّ ّ
وسل إىل هللا تعاىل  ،أو ترك شيئًا ممّا ّ
وسل  ،وقد علّمنا
يقرب إىل هللا  ،وال ترك ً
نوعا من أنواع التّ ّ
الرسول  rشيئًا ممّا ّ
ج  :مل يهمل ّ
توسل هو ِب ّقه وحق األنبياء قبله  ،وعرفنا أ ّن
وسل يف حديث عثمان بن حنيف املتق ّدم  ،بل ّ
التّ ّ
السابقة.
السالم ّ
توسل به قبل وجوده  ،وقد بُّني ذلك كله يف األعداد ّ
آدم عليه ّ
ابلصاحلني ألمكن
يتوسل ّ
الرسول مل ّ
للسائل ؟! فلو فرضنا أ ّن ّ
وبعد  ،فماذا عسى أن يدل ذلك ّ
أن يـُ َقال  :إن مقامه أرفع من كل مقام  ،على أنّه  rكان عر ًيقا يف العبوديّة  ،وكان أعلم خلق هللا
الربوبيّة وسعتها  ،وأب ّن الكل عبيدها  ،وَتت قهرها  ،وليس هناك إالَّ فضلها الواسع ،
إبطالق ّ
الربوبيّة.
وكرمها ّ
الشامل  ،وأنّه ال بد من ظهور ذل العبوديّة على كل أحد  ،وذلك من تعظيم ّ
السيّد املطلق هلم منازل عنده  ،وأ ّن لكل منهم مزية لديه  ،وأ ّن املقتضي لعطائه
ويعلم  rأ ّن عبيد ّ
تعاىل إّّنا هو العبوديّة له  ، rفال بد أن يكون بينهم ارتباط العبيد وتبادل املنافع  ،وعلى هذا قام
بناءُ الكون.
كان  rأعرف النّاس بذلك كلّه  ،فطلب ال ّدعاء من عمر وابن عمر من رسول هللا  ،وأمر عمر أن
يطلب ال ّدعاء من أويس القرين  ،وأين أويس من عمر ؟ !وسأل هللا تعاىل ِبق األنبياء قبله كما يف
نتوسل به إذا عرضت لنا حاجة إىل هللا  ،فقال ذلك لألعمى
حديث فاطمة بنت أسد  ،وأمران أن ّ

This file was downloaded from QuranicThought.com

ِ
يرتدد على عثمان بن ع ّفان
اجةٌ فَ ِمثْ ُل ذَل َ
 (( :فَِإ ْن َكا َن لَ َ
الرجل الّذي كان ّ
ك َح َ
ك ))  ،وقد فعلها ّ
يف خالفته  ،وقد بيّنا ذلك أُتّ البيان.
على أنّنا نريد منكم أن ال تك ّفروا املسلمني مبثل هذا العمل الّذي ال شيء فيه  ،ونكتفي منكم أن
تقولوا  :إنّه مباح  ،أو خالف األوىل  ،أو مكروه – إذا أردُت – ولو قلتم ذلك الحتملناه منكم ،
متعصب ،
السائل الّذي يظن أنّه منصف وغري ّ
وإن كان غري صحيح  ،ولكن قومك اي حضرة ّ
يعملون على خالف ذلك.
ت َشْيـئًا يـُ َقِّربُ ُك ْم َإىل هللا إالَّ بَـيَّـْنـتُهُ لَ ُك ْم )) ؟ وإذا كان
س  :هل ثبت ما يُروى عنه (( َ rما تَـَرْك ُ
الرسول  rوأمر به وفعله أم ال ؟
اثبتًا فهل الطّلب من األموات أن يدعوا لألحياء مما قاله ّ
ج  :نعم  ،ثبت أ ّن رسول هللا  rقال ذلك  ،ودعاء األموات داخل يف دعاء األخ ألخيه الّذي ال
الصحيحة أنّه ال فرق بني احلي وامليّت يف ذلك  ،و َّ
أن امليّت
السنّة ّ
عرفتنا ّ
ميكنكم أن متنعوه  ،وقد ّ
يدعو احلي على ما سبق َّ ،
عدما كما يظنّه اجلاهلون  ،وإّّنا هو انتقال من
فإن املوت ليس فناءً أو ً
دار إىل دار:
ت امل َىن
وات إِنَّهُ َحلَيَاةٌ َو ُه َو َغ َااي
الَ تَظُنُّوا امل
وت َم ً
ُ
َ
ُ
َ
الَ تُِر ْع ُكم هجمةُ امل ِ
وت فَ َما ُه َو إِالَّ نَـ ْقلَةٌ ِمن َهاهنا
َ َ َ
السالم وغريه من األنبياء لنبيّنا  ، rو َّ
ألمته يف
أن النيب يدعو ّ
نكرر أنّه قد دعا آدم عليه ّ
وال نزال ّ
الربزخ  ،بل آابؤان يدعون لنا على ما عرفت وتعرف  ،على أنّنا نكتفي منكم أن تقولوا  :إنّه مباح
ال قربة  ،أو على األقل ال تك ّفروا به مسلمني  ،وقد قلنا فيما كتبناه يف العدد الثّالث من هذه
السنة  :إنّه ال وجه لذلك  ،ولو قلنا  :إ ّن امليت ال ميكنه أن يدعو وال أن يفعل شيئًا  ،فإ ّن الغلط
ّ
السببيّة يف
نكرر أ ّن معتقد ّ
يف هذا الفرض يكون غلطًا يف اعتقاد التّسبّب ال اإلهليّة  ،وال نزال ّ
كافرا ،
املخلوقات ال وجه لتكفريه وال معىن له  ،فإ ّن من جيعل غري ّ
السبب سببًا يكون جاهالً ال ً
ويكفي هذا.
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ول
الر ُس ُ
الرسول  rما أمر به من الوسيلة يف آية املائدة عمالً بقوله تعاىل َ { :اي أَيـُّ َها َّ
س  :هل ّبني ّ
ِ
ك } [سورة املائدة  ]67 :اآلية أم ال ؟
ك ِم ْن َربِّ َ
بَـلّ ْغ َما أُنْ ِزَل إِلَْي َ
ج  :نعم بََّني لنا  rكل ما حنتاج إليه  ،على َّ
أن الوسيلة واضحة املعىن ظاهرة ال ّداللة  ،والقرآن
عرّب نزل بلغة العرب  ،وال وجه لقصركم إايها على نوع خاص  ،فإنّه قول بال دليل  ،على أنّه ال
مصرحا به يف حديث عثمان بن حنيف وغريه ممّا ق ّدمناه ،
التوسل
داعي لذلك كلّه  ،فقد ثبت ّ
ً
ِ
ك )) وقد عمل به يف زمن
اجةٌ فَ ِمثْ ُل ذَل َ
وقد جاء يف آخر احلديث املذكور (( فَِإ ْن َكا َن لَ َ
ك َح َ
عثمان بن ع ّفان  ،كما بيّناه فيما سبق من األعداد.

س  :هل يلزم من عدم دعاء األموات وخماطبتهم بغري املشروع إنكار كرامتهم ؟ وإذا قلتم ابلتّالزم
األئمة املتبوعني من قال جبواز هذا
 ،فبيّنوا لنا وجهه ابلربهان  ،واذكروا لنا من ّ
الصحابة والتّابعني و ّ
التوسل ؟!
النوع من ّ
التوسل واالستغاثة جيب أن ينكر كرامات األموات  ،فإنّه إذا مل
ج  :نعم من كان مثلكم ينكر ّ
يصح أن نتوسل إىل هللا ابمليّت  ،وال ميكنه هو أن يدعو لنا  ،وال تستطيع روحه أن تفعل شيئًا
كما هو اعتقادكم  ،فأي كرامة تكون له بعد ذلك ؟! وما معىن إثباتكم إايها وقد نفيتم عنه كل
نتوسل به هلل تعاىل ليفعل لنا ما نريد ألجله ؟ فأي شيء يبقى بعد
عمل وكل قدرة  ،ومنعتم أن ّ
ذلك ؟!
األمة كلّها
األئمة املتبوعني فنحن نقول  :إ ّن ّ
جوز ذلك من التّابعني أو ّ
و ّأما طلبكم منا ذكر من ّ
السؤال عليكم فنقول  :هل ميكنكم أن
قبل ظهور ابن تيميّة على هذا اجلواز  ،ونتح ّداكم فنقلب ّ
وسل ؟
األئمة املتبوعني من منع ذلك النّوع من التّ ّ
تذكروا لنا من التّابعني أو ّ

الزائرين للحجرة النبويّة به  r؟! وقد ذكران لكم نص
توسل ّ
أليست املذاهب كلّها جممعة على ّ
سلفا فيما تقولون  ،بل مجيع العلماء
األئمة  ،وال نرى لكم ً
احلنابلة يف ذلك  ،وكذلك مجيع ّ
مر من األدلّة
يصرحون أب ّن ذلك مطلوب من كل زائر ال جائز فقط  ،فهذا هو اإلمجاع  ،وقد ّ
ّ
الروح القويّة هلا من
العقليّة والنّقليّة ما يكفي ويشفي  ،مث نقول لكم  :أمل يعرتف ابن القيّم أب ّن ّ
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أئمتكم أنفسهم ؟!
األعمال بعد املوت ما ال تستطيعه حالة احلياة  ،وقد وصل األمر إىل ّ
فأنتم يف إثبات كرامات األولياء وغريها متناقضون اترًة مع اهلوى  ،واترة مع احلق  ،ويرحم هللا من
قال  :املبطل ال بد أن يتناقض شاء أم أىب.
و ّأما تضليلنا ّإايكم فإّّنا هو لتكفري املسلمني  ،واستباحة دمائهم وأمواهلم  ،إىل آخر ما كان يفعله
الصحابة  ،ولو قلتم  :إ ّن األوىل أن يرجع
اخلوارج  ،وكان ينقمه عليهم اإلمام علي ومن معه من ّ
مقاما تسقط فيه األسباب
الناس يف كل أمورهم إىل هللا تعاىل بال واسطة  ،أو قلتم  :إ ّن هناك ً
ك فَالَ" عندما قال له :
السالم َّ :
"أما إِلَْي َ
والوسائط كما قال إبراهيم عليه السالم جلربيل عليه ّ
اجةٌ" .
"أَلَ َ
ك َح َ

لو قلتم ذلك وسلكتم هذا املسلك مل ننكر عليكم  ،ومل نشتد يف مناقشتكم  ،ولو كان لكم رأي
يف املسألة غري التّكفري لقلنا  :جمتهدون ظنّوا ظنًّا وإىل هللا أمرهم  ،وكم جمتهد أخطأ  ،ولكن أولئك
ألهنم
ابلسيف ؛ ّ
الّذين أخطئوا مل يق ّدسوا أنفسهم هذا التّقديس  ،ومل حيملوا النّاس على مذاهبم ّ
الرسول  :أ ّن سباب املسلم فسوق
جيوزون أن يكون احلق يف جانب غريهم  ،ويعلمون ما جاء عن ّ
ّ

وقتاله كفر  ،وأ ّن من رمى أخاه ابلكفر فقد كفر أو كاد.

ومل يرض اإلمام مالك من اخلليفة املنصور العبّاسي أن حيمل النّاس على املوطّأ  ،وهو هو عند
لألمة وعلمائها و ّاهت ًاما لنفسه  ،شأن
الرشيد ً
أيضا أن يلزم النّاس مبا فيه احرت ًاما ّ
مالك  ،وال من ّ
الرسول  ، rواجلاهل ال يعرف غري تعظيم نفسه  ،والعامل ال يعرف غري تعظيم ربّه
ّ
أئمة اهلدى وورثة ّ
اَّللِ فَِإ َّهنَا ِمن تَـ ْقوى الْ ُقلُ ِ
وب} .
 ،ومن تعظيم هللا تعظيم من عظّم هللا َ { ،وَم ْن يـُ َع ِظّ ْم َش َعائَِر َّ
ْ َ
توجه املسلم العارف بربّه  ،اآلنس بذكره إىل عبد من عباده
السائل  :ال ميكننا أن نسيغ ّ
مث قال ّ
انتقل من عامل إىل آخر  ،ال يعلم حاله فيه إالّ هللا  ،يسأله وخياطبه بعد أن كان متلذذًا خبطاب هللا
تعاىل ومناجاته  ،وال خيفى عليكم حديث أم العالء من صحيح البخاري  ،وفيه ّأهنا شهدت
الرسول
السائبّ -
تويف عندها فقالت ّ :أما شهاديت فيك لقد أكرمك هللا  ،وأ ّن ّ
ملهاجر -وهو أبو ّ
rقال هلا " :وما ي ْد ِر ِ
يك أ َّ
َن هللاَ أَ ْكَرَمهُ"  ...إىل غري ذلك من األحاديث من أمثاله.
ََ ُ
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حكما
وكلّها تدل على أ ّن األموات قد أفضوا إىل ما ق ّدموا  ،وأنّه ال جيوز لنا أن حنكم ألحد ً
أبهنم من أهل اجلنّة  ،أو من أهل
جازما أبنّه من أهل اجلنّة  ،أو من أهل النّار  ،إالَّ ما ورد النّص ّ
ً
الصحابة كعكاشة بن حمصن.
النّار  ،كما ورد يف أهل بدر وبعض ّ
السائل أدمج يف هذا الكالم اخلطاّب أشياء ال نرتكها له بل نناقشه
وحنن نقول  :إن حضرة ّ
احلساب فيها.
توجه املسلم إىل ربّه وتل ّذذه بذكره  ،فهو لذيذ يف األمساع يكاد أيخذ مبجامع
ّأما التمويه بذكر ّ
النّفوس  ،ولكن هذا مقام َتقيق علمي ال ينفع فيه التّمويه  ،وال تفيد فيه اخلطابة  ،وقد قلنا فيما
وفسقوا
سبق  :لو كان رأي ّ
نتعرض له  ،ولكنّهم ب ّدعوا ّ
الوهابيّني أ ّن هذا هو مقام الكمال مل ّ
وكفَّروا  ،إىل آخره.
السائل  ،فإن كان يريد أ ّن االشتغال بذكر هللا ومناجاته أوىل  ،فليس اخلالف
فأين هذا ممّا يقوله ّ
بيننا وبينه يف األولويّة  ،ولكن النّاس درجات بعضها فوق بعض  ،وال حرج على من يلتفت
األول واآلخر  ،فهو ممد كل شيء  ،واملفيض على كل شيء
لألسباب والوسائط عاملًا أ ّن هللا هو ّ
 ،وإليه يرجع األمر كلّه  ،وال بني من ترك األسباب ثقةً ابملسبّب  ،فكان هذا غر ًيقا يف قدرته ،
انظرا إىل حكمته  ،عامالً بسنّته  ،فال حرج على هذا وال ذاك  ،وإن صح أن نقول
كما كان ذاك ً
 :إ ّن بعضهم أفضل من بعض.
السائل من حديث التّل ّذذ واألنس الّذي قطعه خطاب األدوات صحيح أم هو متويه
وهل ما ذكره ّ
خريا
وخيال ؟ وملاذا ال يقول مثل ذلك يف الطّلب من األحياء ؟ أليس األنس ابهلل تعاىل ومناجاته ً
أمريا – أم التّفصيل الّذي ذكره ال يتح ّقق إالَّ بني
من الطّلب من األحياء ً
أيضا  -ولو كان وز ًيرا أو ً
الطلب من هللا  ،والطّلب من األموات ؟!
وقد أدمج كالمه ما يلهج به كثري من اجلهلة  ،من أ ّن امليت ال ندري حاله وال ما مات عليه ،
السائل إىل أ ّن من عاش على شيء
وهو سوء ظن كبري ابملسلمني بل ابهلل تعاىل  ،فنلفت نظر ّ
الشريف  ،فهذه هي سنّة هللا الغالبة  ،وما عدا ذلك فشاذ ال يقاس
مات عليه  ،كما يف احلديث ّ
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عليه حلكمة يعلمها هو.
الشرعيّة واألحكام الفقهيّة ،
حىت األمور ّ
مث نقول  :إ ّن األمور يف هذا العامل مبنيّة على الظّن ّ ،
وعلى هذا جيب أن نعامل أمواتنا  ،فنغسلهم ونك ّفنهم وندفنهم يف مقابر املسلمني  ،ونورث أمواهلم
السائل من أمرهم  -ولكن ذلك اليقني مل
 ...إىل غري ذلك  ،ولسنا على اليقني الّذي يريده ّ
يشرتطه أحد.
فعلينا أن نعد من عاش يف حياته على خري وصالح من أهل اخلري والصالح بعد موته  ،وال جيوز
اتباعا لتلك الوساوس الّيت ما أنزل هللا هبا من سلطان.
لنا غري ذلك ً
وليت شعري  ،هل إذا رمينا أحدهم أب ّن أابه ال ندري حاله أمسلم هو أم كافر أفيغضب أم ال ؟!
خيتل أمر هذا الوجود وتبطل أحكامه
أو هل يريد أن ال نعمل شيئًا إالَّ بناء على جزم ويقني ؟! إ ًذا ّ
.
السائل  :فاملراد منه أنه ينبغي اخلوف من سعة
ّأما حديث عثمان بن مظعون الّذي أشار إليه ّ
الضراعة  ،وأم العالء قد قطعت على
الرجاء و ّ
صرف اإلهلي  ،وأ ّن مرتبة العبودية ال تتخطّى مقام ّ
التّ ّ
الشهادة  ،وأظن ّأهنا لو شهدت له ابل ّدين
هللا أنّه ُم ْك ِرُمهُ على سبيل اجلزم  ،فأخرجت ذلك خمرج ّ
ِ
َرجو لَهُ اخلَْريَ)) .
الصالح ّ ،
و ّ
لتغري جواب رسول هللا  ، rوقد قال يف آخر احلديث َ (( :وإِّين أل ُ
السائل بني رجاء اخلري وظن اخلري ؟ !وملاذا ال يذكر لنا ما أخرجه البخاري عن أنس بن
يفرق ّ
فهل ّ
ِ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم (( :
صلَّى َّ
مالك رضي هللا عنه قال َ :مُّروا جبَنَ َازةٍ فَأَثْـنَـ ْوا َعلَْيـ َها َخ ْ ًريا  .فَـ َق َال النِ ُّ
َّيب َ
اخلَطَّ ِ
اب َ :ما
ت )) فَـ َق َال ُع َم ُر بْ ُن ْ
ُخَرى فَأَثْـنَـ ْوا َعلَْيـ َها َشًّرا  .فَـ َق َال َ (( :و َجبَ ْ
ت )) ُمثَّ َمُّروا ِأب ْ
َو َجبَ ْ
ِ
ِ
َّار
ت لَهُ ْ
اجلَنَّةُ َوَه َذا أَثْـنَـْيـتُ ْم َعلَْيه َشًّرا فَـ َو َجبَ ْ
ت  .قَ َال َ (( :ه َذا أَثْـنَـْيـتُ ْم َعلَْيه َخ ْ ًريا فَـ َو َجبَ ْ
َو َجبَ ْ
ت لَهُ الن ُ
اَّللِ ِيف ْاأل َْر ِ
ض )) ؟! أو ما أخرجه عن عمر رضي هللا عنه قال " :قال رسول هللا r :
أَنْـتُ ْم ُش َه َداءُ َّ
اجلنَّةَ ))َ قـُْلنَا وثََالثَةٌ قَ َال (( وثََالثَةٌ )) فَـ ُقْلنَا واثْـنَ ِ
ان قَ َال
((أَُّميَا ُم ْسلِ ٍم َش ِه َد لَهُ أ َْربَـ َعةٌ ِخبٍَْري أ َْد َخلَهُ َّ
اَّللُ َْ
َ
َ
َ
ِِ
ِ
أيضا من قوله  rيف شهداء أحد
(( َواثْـنَان )) ُمثَّ َملْ نَ ْسأَلْهُ َع ْن الْ َواحد"  .؟! أو ما أخرجه البخاري ً
 (( :أان ش ِهي ٌد َعلى هؤالء )) ؟!
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مجيعا  :ملاذا ال تذكرون أو ال تعملون  -وال نقول ال تص ّدقون – مبا أخرجه
مث نقول للغالة ً
ِ
َخ َشى َعلَْي ُك ْم ُّ
الدنْـيَا
َخ َشى َعلَْي ُك ْم أَ ْن تُ ْش ِرُكوا َولَك ِّين أ ْ
تأْ
البخاري أي ً
ضا من قوله(( َ r :وإِِّين لَ ْس ُ
ابلشرك الّذي ال خيافه  rعلى ّأمته ،
وه ))  ...إىل آخره  ،بل سارعتم إىل القول ّ
أَ ْن تَـنَافَ ُس َ
السائل قد أحس بذلك
فأوستعموهم ذِبًا وقتالً معتقدين ّأهنم مشركون خارجون عن امللّة  ،وكأ ّن ّ
كلّه فقال " :على سبيل اجلزم" .
الصاحلني  -و ّأما
وحنن نقول له  :يكفينا الظّن  ،وحسن الظّن ابملسلمني مطلوب -
خصوصا ّ
ً
اجلزم الّذي تريده فلم يشرتطه أحد كما قلنا.
السائل  :وإ ّن من اجملازفة أن نزيد على حسن الظّن فيمن مل يرد هلم شهاد ًة من املعصوم.
مث قال ّ
خصوصا من
وحنن نقول له  :إن من اجملازفة أن تسيء الظّن مبن مل يرد فيهم نص عن املعصوم ،
ً
الصالح  ،أو ظهرت له كرامات يف حياته وبعد مماته  ،وجتويز
ظهرت عليه عالمات اخلري وأمارات ّ
تغري حاله هو من سوء الظّن ابملسلمني بل ابهلل تعاىل  ،كما أنّه عقوق لآلابء
أن يكون قد ّ
أثرا حلسن الظن ومبنيًّا عليه
واألجداد  ،وما معىن ّ
الزايدة اليت زدهتا حضرتك  ،وليس ذلك كلّه إالَّ ً

؟!

مسرورا جدًّا إذا عثرت لنا على نص صريح يف هذا النّوع من الوسيلة.
السائل  :وكم أكون
ً
مث قال ّ
وأقول  :ذكران من األدلّة العقليّة والنّقليّة ال ّشيء الكثري  ،وقد كان يكفيه حديث واحد على ما
للصاحلني  ،مث مينع
يقول  ،وقد قلنا  :إ ّن من يثبت احلياة واإلدراك والعلم لألرواح  ،والقربة واملنزلة ّ
التوسل واالستغاثة هبم  ،متناقض غاية التّناقض  ،قاطع للملزوم عن لوازمه  ،وقد ذكران إمجاع
ّ
وسل به  rعند زايرته  ،ولو مل يكن يف املوضوع إالَّ حديث عثمان بن حنيف لكان
األئمة على التّ ّ
ّ
كافيًا شافيًا.

الشرائع كلّها  ،والفالسفة األقدمون  ،والفالسفة العصريّون  ،أو نقول
وعلى اجلملة  :فقد أمجعت ّ
:املسلمون  ،واألوربيّون  ،واألمريكيّون  ،واهلندوس  ،على إثبات احلياة ولوازمها لألرواح  ،وعلى
صرف مامل يكن هلا حال حياهتا يف هذا العامل  ،وهو عني ما ّقرره ابن
أ ّن هلا من اإلطالق وسعة التّ ّ
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املادة  ،وكثافة الطّبيعة ،
الروح"  .أسأل هللا أن يزل عنّا حجاب ّ
القيم أحد ّ
أئمتهم يف "كتاب ّ
وظلمة األشباح مبنّه وكرمه.

اقتباس من مقالته ( نقد تقسيم التوحيد إىل ألوهية وربوبية ) :
الشيخ يوسف ال ّدجوي رمحه هللا تعاىل:
أيضا ّ
قال ً
وال أدري كيف يُ َك ِّفرون ابالستغاثة وحنوها ؛ فإ ّن املستغيث إن كان طالبًا من هللا بكرامة هذا امليّت
لديه  ،فاألمر واضح  ،وإن كان طالبًا من الويل نفسه فإّّنا يطلب منه على اعتقاد أ ّن هللا أعطاه
ّقوة روحانيّة تشبه ّقوة املالئكة فهو يفعل هبا إبذن هللا  ،فهل يف ذلك أتليه له ؟ ولو فرضنا جدالً
معتقدا
أنّنا خمطئون يف ذلك  ،مل يكن فيه شرك وال كفر  ،بل نكون كمن طلب من املقعد املعونة ً
أنّه صحيح غري مقعد  ،مع أ ّن عمل األرواح ومواهب األنبياء واألولياء اثبتة يف ال ّدالئل القطعيّة ،
الرغم من أنوفهم.
على ّ

وصفوة القول أنّنا نقول  :هؤالء املستغيثون يعتقدون أ ّن هللا أعطى هؤالء األولياء مواهب مل يعطها
"إهنم اعتقدوا فيهم األلوهيّة" ! مع أ ّن ذلك
لغريهم  ،وذلك جائز ال ميكنهم منعه  .وهم يقولون ّ :
وعنادا  .ولو فرضنا أ ّن ذلك مشكوك
ظلما ً
ال يقول به أحد  ،إالَّ عند من أساء الظّن ابملسلمني ً
الشك ؟!
مبجرد ّ
فيه  ،فهل جيوز التّكفري والقتل ّ
فاالستغاثة مبنية عندان على أ ّن األنبياء واألولياء أحياء يف قبورهم كالش ِ
هداء  ،بل أعلى من
ّ
ّ
ٌ
الشهداء  ،وميكنهم أن يدعو هللا تعاىل للمستغيث هبم  ،بل ميكنهم أن يعاونوه أبنفسهم كما
ّ
تصرف كبري يف الربزخ  .وعلى ذلك دالئل كثرية أطنب فيها
تعاون املالئكة بين آدم  ،ولألرواح ّ
السالم يف فتاويه وغريها
أئمة هؤالء  ،وأثبت ابن تيميّة مساع األموات ّ
ابن القيّم  ،وهو من ّ
وردهم ّ
الصحيحة يف ذلك  ،وذكر مساع سعيد بن املسيب األذان من قربه ّ rأايم
،
ً
مستندا إىل األحاديث ّ
ألهنم عندان أحياءٌ  ،بل
احلرة يف كتبه  ،فإذا استغاث هبم كان كمن يستغيث ابحلي سواء بسو ٍاء ؛ ّ
ّ
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ِ
األحياء.
تصرفًا من
أعظم نفوذًا  ،وأوسع ّ
التنزل  ،وفرضنا أنّنا خمطئون يف ذلك  ،مل يكن هناك وجه للتّكفري  ،وإّّنا يقال
تنزلنا غاية ّ
ولو ّ
فإهنم ليسوا أحياء وال قادرين على ما سبق لنا.
للمستغيثني  :إنّكم أخطأُْت يف ذلك ّ ،
ات يسمعون ويعقلون ويدعون  ،أم هم كاجلماد
فإ ًذا يكون اخلالف بيننا وبينهم مبنيًّا على أ ّن األمو َ

السنّة ،
ال يستطيعون شيئًا من ذلك  ،فنحن نقول ّ
ابألول  ،مستندين يف ذلك إىل الكتاب و ّ
الصاحلني  ،وبركات النّيب  rالّيت حصلت
واألخبار املتواترة عن كرامات األولياء  ،ومرائي ّ
نصت على ذلك كتب املذاهب األربعة ،
للمستغيثني به  ،واالستشفاع به عند زايرته  ، rوقد ّ
الزايرة لهr .
ح ّىت احلنابلة عند ذكر آداب ّ
املاديّون.
وهم يقولون ابلثّاين  ،وأ ّن األموات قد دخلوا يف عامل العدم  ،كما يقول ّ

وعندما َترجهم ابلرباهني القاطعة يقولون ّ :إهنم أحياءٌ  ،ولكنّهم مشغولون ابلعذاب أو النّعيم !
ظين ّأهنم يقولونه أبلسنتهم
وهذا كالم خيايل  ،وال نقول خطاّب  ،فإنّه أقل من ذلك  ،وأكرب ّ
املتنعم حر خمتار  ،وال ينايف نعيمه أنّه يدعو
وليس يف قلوهبم  ،وليس هذا حمل شرح ذلك  ،فإ ّن ّ
هللا ألحد املسلمني  ،بل قد يرى من نعيمه أن يساعد ابنه أو حمبّه مبا يقدر عليه.
خصوصا املرائي يف ذلك  ،كحديث بالل بن احلارث
وال ّدالئل على ذلك متواترة مستفيضة ،
ً
الصحاّب رضي هللا عنه املذكور عند البيهقي وابن أّب شيبة  ،وفيه أنّه جاء قربه  rوقال  :اي رسول
ّ
ِ
مر أ ََّهنُم َسيُ ْس َقون)) ،
هللا استسق ّ
ألمتك  ،أي ادع هللا هلم  ،فجاءَه يف املنام وقال  (( :بَ ّش ْر ُع َ
جعفرا ذا اجلناحني يطري مع املالئكة يب ّشرون
وقل له َ (( :علَْي َ
يس ))  ،ورؤيته ً r
يس ال َك َ
ك ال َك َ
أهل بيته املطر  ،وهو يف املستدرك وغريه أبلفاظ خمتلفة  ،كرؤية أم سلمة للنيب  rوإخباره ّإايها
بقتل احلسني  ،وهو يف املسند وغريه.

السالم  ،وما رأى  rليلة اإلسراء من احلوادث الكثرية ،
ويكفي يف ذلك ّ
حماجة آدم ملوسى عليه ّ
الصالة  ،وكفالة إبراهيم ألطفال املؤمنني  .وانظر كيف رأى موسى
خصوصا مراجعة موسى يف أمر ّ
ً
السادسة وببيت املقدس مع األنبياء  ،وأي استبعاد يف ذلك ؟!
السماء ّ
يصلّي يف قربه  ،مث رآه يف ّ
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وقد قلنا  :إ ّن هلم حالة ملكيّة ال تقاس على أحوالنا.
السالم ال يشغله قبض عن قبض  ،والقبض ال يشغله عن العبادة
وإنّك لتعرف أ ّن عزرائيل عليه ّ
املتنيب ما يفيد هذا
طرفة عني  ،على أن حال الربزخ خبالف حال ال ّدنيا  ،وقد قال أبو الطّيب ّ
املعىن  ،وإن مل يكن ممّا حنن فيه:
ِ
ك نُ ًورا َاثقِبًا
ث التَـ َف َّ
ت َرأَيتَهُ يـُ ْهدي إِ َىل َعْيـنَـْي َ
َكالبَ ْد ِر ِمن َحْي ُ
البني احلكم على عامل أبحكام عامل آخر "  .وقد هنى
ختصه  ،ومن الغلط ّ
"ولكل عامل نواميس ّ
الصوت يف مسجد رسول هللا  ، rوهنى اإلمام مالك املنصور عن رفع صوته كذلك
عمر عن رفع ّ

الشريفة  ،خمافة أن يتأذّى رسول هللا
السيّدة عائشة عن دق الوتد ابل ّدور اجملاورة للحجرة ّ
 ،وهنت ّ
مشدودا عليها إزارها بعد دفن عمر حياء من عمر  ...إىل غري ذلك ممّا هو
 ،rوقد كانت تدخل
ً
السنن واآلاثر.
معروف يف كتب ّ
فلو كانوا منقطعني عن هذا العامل متام االنقطاع على ما يقول هؤالء  ،مل يكن لذلك معىن ،
خصوصا ما هو خارج عن املعقول يف العادة  ،كعرض األعمال عليه  ،واستغفاره لنا  ، rورد
ً
السالم على كل من يسلِّم عليه  ،وهو اثبت ال مراءَ فيه  .وقد كتبنا فيه يف العام املاضي.
ّ
وقد هنى  rعن أذيّة امليّت  ،وكسر عظمه  ،واجللوس على قربه  ،خمافة أت ِّذيه  ...إىل غري ذلك ،
وهو كثري  ،وال ميكننا يف هذه العجالة إال أن نلمح إليه  ،وندل على ما وراءَه.
نكرر أنّه إذا مل يكن يف هذا إالَّ ما كان يف حديث املعراج  :من أسف سيّدان موسى على
وال نزال ّ
بين إسرائيل  ،ومراجعة النّيب يف أمر الصالة  ،واجتماع األنبياء يف بيت املقدس وخطبهم  ،لكفى.
الساعة  ،وأنّه إذا جاء عيسى
"الروح" حديث مذاكرة األنبياء يف أمر ّ
وقد ذكر ابن القيّم يف كتاب ّ
السالم كانت كاحلامل املتم فلو كانت األرواح على ما يقولون مل يكن هلذا معىن.
عليه ّ
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صحة ما يقولون  ،ونفرض أنّنا حنن املخطئون  ،فهل يوجب ذلك شرًكا أو
ومع كل هذا نسلّم هلم ّ
الوهابيّة
العامة يف املولد احلسيين  -وقد قال اي رسول هللا  :إن ّ
كفرا ؟ وقد قلت لبعض أذكياء ّ
ً
يك ّفرونك بقولك  :اي رسول هللا  ،كما يف اهلدية السنية وغريها  ،فقال " :إن كنا نقول اي رسول
الرسول  ،فنحن
هللا على ما نريد  ،فال معىن للكفر  ،وإن كنّا نقوله على ما يريدون من أتليه ّ
ك ّفار!"  .فأعجبين هذا منه  ،فقلت له  :وهل يسمعك وأنت هنا وهو ابملدينة ؟ فلم جيب جو ًااب
شافيًا.
وحنن نقول  :إن هذا االستبعاد منشؤه قياس الغائب على الشاهد  ،وقد عرفنا أن مسع األجسام ال
يصل إال إىل مسافة حمدودة ضئيلة  ،ولكن هل عرفنا املسافة الّيت يصل إليها مسع األرواح  ،وماذا
أعطيت من ذلك ؟! وكيف ندرك أن عمر وهو ابملدينة أمسع سارية وهو "بنهاوند" من أرض
العجم ؟!
وأس الغلط يف هذا وأمثاله  :أنّنا نعطي أحكام العوامل املختلفة بعضها لبعض  ،مع أن لكل عامل
ختصه  ،ونواميس ليست لغريه  ،فقياس عامل األرواح على عامل األشباح من أفسد األقيسة
أحك ًاما ّ
الرسل
وأبطلها  ،والواقفون عند ما عرفوا من أحكام هذا العامل فحسب  ،إّّنا هم ّ
املاديون ال أتباع ّ
{ بَ ْل َك َّذبُوا ِمبَا َملْ ُِحييطُوا بِعِْل ِم ِه َولَ َّما َأيْهتِِ ْم َأتْ ِويلُهُ[ } سورة يونس ] .39 :
"إهنم يطلبون ماال يقدر عليه إالَّ هللا تعاىل"  ،فكالم ال َتقيق فيه  ،فهو كسراب
ّأما قولكم ّ :
بقيعة حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه مل جيده شيئًا.
فإنّنا نقول ّأوالً:
السائل فظن غري املمكن ممكنًا  ،وغري املقدور للبشر
هب أن األمر كذلك  ،وقد أخطأ ذلك ّ
مقدورا له  ،أفيكفر بذلك  ،أم يعذر جبهله وخطئه وهو مل يعتقد األلوهيّة على كل حال ؟!
ً
واثنيًا  :نقول لكم  :إنّنا مل ن ّدع أنّه يفعل ذلك استقالالً من عند نفسه  ،بل نقول  :إنّه يفعله
إبذن هللا  ،وبعبارة أخرى نقول  :أعطاه من املواهب ما ال تعقلونه.
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املقربني وما ال يصح ؟!
وهل عرفتم ما يصح أن يعطيه هللا عبيده ّ
وهل ثبتت عندكم تلك احلدود الّيت ال يصح هلل أن يتجاوزها مع عبيده ؟!
وهل كان اإلتيان بعرش بلقيس قبل أن يرتد الطّرف مما يقدر عليه البشر يف نظركم ؟!
فردها إليه  ،فكانت
وهل كان رد عني قتادة رضي هللا عنه وقد سالت على خ ّده فجاء للنيب ّ r
أحسن عينيه  ،مما يقدر عليه البشر يف رأيكم ؟!
وهل رؤية عمر بن اخلطّاب لسارية وجيشه ببالد العجم مما يقدر عليه البشر ؟! وهل إمساعه صوته
وهو بنهاوند مما يقدر عليه البشر ؟!
ِ
ت َعنَّا ِّ
ك } [سورة
الر ْجَز لَنُـ ْؤِمنَ َّن لَ َ
السالم  { :لَئ ْن َك َش ْف َ
وهل قول بين إسرائيل ملوسى عليه ّ
األعراف  ، ]134 :مما يقدر عليه البشر ؟! إىل غري ذلك  ،وهو طويل عريض  ،أم اخلوارق
كلّها من هذا القبيل ال يقدر عليها البشر يف العادة  ،ولكنه يقدر عيها إبقدار هللا ّإايه ؟
وهل تقيسون األرواح على األشباح ؟! وهل عرفتم نواميسها وما تنتهي إليه  ،أم ذلك قياس
الغائب على الشاهد كما قلنا ؟ فهو قياس مع الفارق  ،بل مع ألف فارق.
السالم إحياء املوتى  ،وإبراء األكمه واألبرص ،
وهل إذا رأيتم بين إسرائيل يطلبون من عيسى عليه ّ
تقولون  :إن هذا مما يقدر عليه البشر ؟!
يتحرك  ،تقولون  :إ ّن ذلك يقدر
وهل إذا رأيتم النيب  rيضرب جبل أحد وأيمره أن يثبت وال ّ
عليه البشر ؟!
وهل إذا رأيتموه أيمر الشجر فيمتثل أمره  ،وخيد الطّريق خدًّا  ،تقولون  :إ ّن ذلك ممّا يقدر عليه

البشر ؟!

وهل إذا رأيتموه وقد نبع املاء من بني أصابعه قلتم  :إن ذلك مما يقدر عليه البشر ؟! إىل غري
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ذلك مما جاء يف الصحيح  ،وال ميكنكم املكابرة فيه.
على أن لنا أن نقول  :إن كل شيء مقدور للمبشر ابلدعاء  ،فما ال يقدر عليه البشر ابل ّذات
يستطيعه ابل ّدعاء  ،فالفاعل يف احلقيقة هو هللا ال غريه  ،والّذي يستغيث ابلنيب  -مثالً  -ال يريد
منه إالّ هذا.
الصحيح َ (( :حَي ِايت َخ ْريٌ لَ ُك ْم ))  ...إخل
وقد عرفنا أنّه  rيستغفر لنا بعد موته  ،كما يف احلديث ّ
كثريا  ،فسماع
.وقد بيّنا ّ
صحته بال مزيد عليه يف العام املاضي  ،وميكننا أن ّ
نتوسع يف هذا املقام ً
السيوطي يف منظومته
املوتى وإدراكهم ال شك فيه ملن يؤمن ابهلل وما جاء عن رسوله  ، rكما قال ّ
:
ِ
ت بِِه ِعْن َد َان اآل َاثر ِيف ال ُكتُ ِ
ب
َمسَ ُع َم ْوتَى َكالَ َم اخلَْل ِق قَاطبَةً َجاءَ ْ
ُ
احلرة
وقد ق ّدمنا أ ّن ابن تيميّة نفسه ذكر أن سعيد بن املسيب كان يسمع األذان واإلقامة يف زمن ّ
من قربهr .
فإهنم إذا فهموا أ ّن كل
الشنيعة ّ ،
و ّأما جعلهم هذا عبادة  ،وعبادة غري هللا كفر  ،فهو من جمازفاهتم ّ
تعظيم عبادة  ،أو كل طلب عبادة  ،فقد برهنوا على جهلهم  ،فإ ّان رأينا إخوة يوسف قد سجدوا
السجود  ،فإذًا ليس
ليوسف  ،واملالئكة قد سجدوا آلدم  ،وليس هناك شيء أبلغ يف التّعظيم من ّ
التّعظيم شرًكا لذاته مهما بلغ أمره  ،ولو كان ذلك وص ًفا ذاتيًّا له لوجب أالَّ يفارقه  ،فالتّعظيم ال
الربوبيّة.
يكون عبادة إالَّ إذا كان معه اعتقاد ّ
وأما ال ّدعاء الّذي يتمسكون به  ،ويستدلون عليه مبثل قوله تعاىل { فَ َال تَ ْدعوا مع َِّ
َح ًدا }
ّ
اَّلل أ َ
ُ ََ
ّ
[سورة اجلن  ... ]18 :إىل آخر اآلايت الكثرية اليت نزلت يف املشركني  ،فطبّقوها على املسلمني
 ،زاعمني أ ّن ال ّدعاء عبادة  ،وعبادة غري هللا كفر  ،فهو تلبيس ال ينبغي أن يصدر إالَّ من غاش أو

جاهل  ،فإ ّن ال ّدعاء مشرتك.
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ٍ
الرس ِ
ول بَـْيـنَ ُك ْم َك ُد َع ِاء
فإذا قالوا  :إ ّن كل دعاء عبادة  ،رد عليهم قوله تعاىل َ { :ال َْجت َعلُوا ُد َعاءَ َّ ُ
ِ
ت قَـ ْوِمي لَْي ًال َوَهنَ ًارا * فَـلَ ْم يَِزْد ُه ْم
بَـ ْعض ُك ْم بَـ ْع ً
ب إِِّين َد َع ْو ُ
ضا } [سورة النّور  { ، ]63 :قَ َال َر ِّ
الس َالِم َويَـ ْه ِدي َم ْن يَ َشاءُ إِ َىل
ُد َعائِي إَِّال فَِر ًارا } [سورة نوح َ { ،]5،6 :و َّ
اَّللُ يَ ْد ُعو إِ َىل َدا ِر َّ
اط مست ِقي ٍم } [سورة يونس  { ، ]25 :إِ َّن أَِّب ي ْدع َ ِ
ٍ
ت لَنَا } [سورة
وك ليَ ْج ِزيَ َ
ِصَر ُ ْ َ
َ ُ
َجَر َما َس َقْي َ
كأْ
القصص ] ... 25 :إىل غري ذلك  ،ورد عليهم ّأهنم يدعون األمري والوزير  ،فهذا دعاء لغري هللا ،
فيلزمهم على هذا الفرض أن يكون ذلك شرًكا  ،وأن يكون الدعاء يف تلك اآلايت مبعىن العبادة ،
وهو ما ال يقوله أحد.
وإن قالوا  :إ ّن الطّلب من غري هللا كفر  ،وهذا هو العبادة  ،لزمهم كفر العامل كلّه  ،وال معىن هنا
احلي وامليّت كما أوضحناه  ،فال يقول  :إن جمرد الطّلب من غري هللا عبادة إالَّ من ال
للفرق بني ّ
يدري ما يقول  ،وإن قالوا  :إ ّن الطّلب من األولياء واألنبياء هو الكفر ال غري  ،قلنا  :إ ّن هذا هو
حمل النّزاع  ،وهذه هي ال ّدعوى الّيت مل يقم عليها دليل  ،بل قام على بطالهنا ألف دليل.
وإيراد اآلايت النّازلة يف حق املشركني العابدين لغري هللا ال معىن له وال غناء فيه  ،فهل نظفر منهم
ٍ
األمة املسكينة  ،فال يك ّفروها وال يستبيحوا
بعد ذلك بشيء من اإلنصاف  ،حىت يرمحوا هذه ّ
إين أشك يف ذلك وال أكاد أتوقّعه  ،ولكننا نكتب لغريهم  ،خشية أن ينخدعوا
دماءَها ؟! ّ
برتهاهتم وضالالهتم.
ّ
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