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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 آلـه  وعلى ، حممد ونبيه عبده على وبارك وسلم اهللا وصلى ، العاملني رب هللا احلمد

   : بعد أما ، أمجعني وصحبه

 بعـض  فيهـا  نستعرض اليت ، املتتالية االس هذه سلسلة من الرابع الس هو فهذا

 املوافـق  ، اجلمعة يوم عصر سال هذا ينعقد ، اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ رسائل

 علمـا  وإياكم يرزقنا أن وتعاىل سبحانه اهللا ونسأل ، الثانية مجادى شهر من عشر للثالث

   . صاحلا وعمال نافعا

 هو ، التوحيد من بنوع تتعلق ، مضى فيما تناولناها اليت ، األوىل الرسائل كانت ولئن

    .العبادة توحيد وهو ، العملي يدبالتوح تتعلق ، الرسالة هذه فإن ، العلمي التوحيد

   : نوعان تعاىل اهللا توحيد أن ، املؤمن يعلم أن وينبغي

   . واإلثبات املعرفة يف توحيد -

    .والطلب القصد يف وتوحيد -

 والصفات األمساء وتوحيد ، الربوبية توحيد يتناول فإنه : واإلثبات املعرفة توحيد فأما

 التوحيـد  : أيضا ويقال ، العلمي التوحيد : يقال وهلذا ، العلمي باجلانب يتعلق أنه أي ،

 هو قل {اإلخالص سورة التوحيد من النوع هذا عن ويعرب ، النظري : قيل ورمبا ، اخلربي

  . } أحد كفوا له يكن ومل . يولد ومل يلد مل . الصمد اهللا . أحد اهللا

 : ويقال ، والطلب إلرادةا توحيد : ويقال ، العملي التوحيد : فهو الثاين النوع وأما

    .األلوهية توحيد : أيضا ويقال ، العبادة توحيد
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 يا قل {الكافرون سورة النوع هذا عن ويعرب ، واحد مسمى حول تدور معان وكلها

 . عبدمت ما عابد أنا وال . أعبد ما عابدون أنتم وال . تعبدون ما أعبد ال . الكافرون أيها

  .}  دين ويل دينكم كمل . أعبد ما عابدون أنتم وال

 بينهم اخلالف موطن ولكن ، معا النوعني هذين بتقرير بعثوا ، تعاىل اهللا أنبياء فجميع

 اجلملـة  ذه قومه بادأَ إال ، نبيا اهللا بعث ما فإنه ، العبادة توحيد يف كان ، أقوامهم وبني

 رسـول  من قبلك من أرسلنا وما {سبحانه وقال} غريه إله من لكم ما اهللا اعبد قوم يا{

  .}  فاعبدون أنا إال إله ال أنه إليه نوحي إال

 يف ، احلقيقيـون  وراثهم هم إذ ؛ األنبياء طريقة على واتباعا جريا العلماء تكلم وقد

   . والسنة الكتاب بينهما كما ، للناس وبياما ، النوعني هذين تقرير

 رسـالة  " واحلـق  اخللق بني الواسطة "بـ املوسومة ، أيدينا بني اليت الرسالة وهذه

   . الكثري الشيء اجلمة والفوائد ، النافعة العلوم من فيها ، الفوائد غزيرة ولكنها ، خمتصرة

 توحيد دالئل من فيها اهللا رمحه الشيخ ضخ فقد ، التوحيد تأصيل : ميزاا أعظم ومن

 األنبيـاء  به بعث الذي التوحيد حقيقة تبني ، شريفة وأحاديث ، عظيمة آيات ، العبادة

   .خمالفيه على الرد وتتضمن ، واملرسلون

 الصحابة من األول السلف أن فكما ، يكررونه واإلميان العلم أهل يزل مل املعىن وهذا

 شـيخ  إليـه  ودعا ، بعده ومن كأمحد ، الكبار األئمة إليه دعا فقد ، إليه دعوا والتابعني

 عبـد  بن حممد اإلسالم شيخ إليه ودعا ، تبهك من العديد يف ، اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم

 هذه مثل من مستمد ، الشبهات كشف يف ما فإن" الشبهات كشف "كتابه يف ، الوهاب

   . الرسالة
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 ، العظـيم  اهللا حبق ، والفينة الفينة بني الناس يذكروا أن ، العلم أهل بضاعة هي فهذه

   .} ليعبدون إال واإلنس اجلن خلقت وما {، العبادة : وهو

 هذا يف كثريا الناس خيلط إذ ؛ األسباب حقيقة بيان : الرسالة هذه ميزات من أن كما

 جوابا الرسالة هذه جاءت هلذا ؛ امللغاة واألسباب املعتربة األسباب بني مييزون وال ، الباب

    .يأيت مبا عنه فأجاب ، تيمية ابن اإلسالم شيخ على ألقي سؤال على

   : منت

 لنا بد ال : أحدمها فقال ، تناظرا رجلني عن ، روحه اهللا دسق اإلسالم شيخ سئل
  .ذلك بغري إليه نصل أن نقدر ال فإنا ، اهللا وبني بيننا واسطة من

   : شرح

 بـين  يف طبيعي أمر وهذا ، وخيتلفون يتناظرون الناس يزل مل ، العاملني رب هللا احلمد

 بأدب يتأدب أن ، املناظرة هذه منه جرى ملن ينبغي ولكن ، اختالف بينهم يقع أن ، آدم

 ، بإخالص احلق طلب من فإن ، طلبه يف خملصا ، للحق ناشدا يكون أن : وهو ، اخلالف

 اهلـم  لـيكن  لكن ، يتناظروا وأن ، بينهم فيما الناس يتناقش أن بأس فال ، إليه اهللا هداه

 مـن  يقـع  كما ، املهاترة وال املغالبة ال ، احلق إىل الوصول هو منهم واحد لكل الباعث

    .السفهاء بعض

 لنـا  بد ال : أحدمها فقال ، مسألة يف تناظرا الرجلني أن ، رأيتم كما السؤال وصورة

 أحـد  قـرر  هكـذا  ، ذلك بغري إليه نصل أن نقدر ال إننا إذ ؛ اهللا وبني بيننا واسطة من

 فيـه  جبواب اهللا رمحه الشيخ عنها أجاب ، حمتملة عامة مجلة هذه كانت وملا ، املتناظرين

   . تفصيل

   : منت
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 اهللا أمر تبلغنا واسطة من بد ال أنه بذلك أراد إن ، العاملني رب اهللا احلمد : فأجاب
 ومـا  ، عنـه  ى وما به أمر وما ويرضاه اهللا حيبه ما يعلمون ال اخللق فإن ، حق فهذا
 اهللا يستحقه ما يعرفون وال ، عذابه من أعداءه به وعد وما ، كرامته من ألوليائه أعده
 إال ذلك وأمثال معرفتها عن العقول تعجز اليت العليا وصفاته ، احلسىن أمسائه من تعاىل

   .عباده إىل تعاىل اهللا أرسلهم الذين بالرسل

 درجام ويرفع زلفى لديه يقرم الذين املهتدون هم هلم املتبعون بالرسل فاملؤمنون
   .واآلخرة الدنيا يف ويكرمهم ،

 اهللا قـال  ، حمجوبون ضالون رم على وهم ملعونون فإم للرسل لفوناملخا وأما
 فَال وأَصلَح اتقَى فَمنِ آياتي علَيكُم يقُصونَ منكُم رسلٌ يأْتينكُم إِما آدم بنِي يا : (تعاىل
فوخ هِملَيال عو مونَ هنزحي * ينالَّذوا وابِآي كَذَّبنوا اتركْبتاسا وهنع كأُولَئ ابحأَص 
  ) .خالدونَ فيها هم النارِ

 ومن * يشقَى وال يضلُّ فَال هداي اتبع فَمنِ هدى مني يأْتينكُم فَإِما : (تعاىل وقال
ضرأَع نكْرِي عفَإِنَّ ذ ةً لَهيشعكاً منض حنوهرش موي ةاميى الْقمقَـالَ  * أَع بر  ـمل 
 الْيـوم  وكَـذَلك  فَنِسيتها آياتنا أَتتك كَذَلك قَالَ * بصرياً كُنت وقَد أَعمى حشرتنِي
  )تنسى

 يف يشقى وال الدنيا يف يضل ال أن فيه مبا وعمل قرآ ملن اهللا تكفل : عباس ابن قال
  )خرةاآل

 سـأَلَهم  فَوج فيها أُلْقي كُلَّما الْغيظ من تميز تكَاد : (النار أهل عن تعاىل اهللا وقال
 إِنْ شيٍء من اللَّه نزلَ ما وقُلْنا فَكَذَّبنا نذير جاَءنا قَد بلَى قَالُوا * نذير يأْتكُم أَلَم خزنتها
تأَني إِلَّا ماللٍ فكَبِريٍ ض. (  
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 فُتحـت  جاُءوهـا  إِذَا حتى زمراً جهنم إِلَى كَفَروا الَّذين وسيق : (تعاىل اهللا وقال
 ونكُموينذر ربكُم آيات علَيكُم يتلُونَ منكُم رسلٌ يأْتكُم أَلَم خزنتها لَهم وقَالَ أَبوابها
  ) .الْكَافرِين علَى الْعذَابِ كَلمةُ حقَّت ولَكن بلَى قَالُوا هذَا يومكُم لقَاَء

 فَـال  وأَصـلَح  آمن فَمن ومنذرِين مبشرِين إِلَّا الْمرسلني نرسلُ وما : (تعاىل وقال
فوخ هِملَيال عو مون هنزحي * وينوا الَّذا كَذَّبناتبِآي مهسمي  ـذَابـا  الْعوا  بِمكَـان 
  ) .يفْسقُونَ

 إِلَى وأَوحينا بعده من والنبِيني نوحٍ إِلَى أَوحينا كَما إِلَيك أَوحينا إِنا : (تعاىل وقال
يماهريلَ إِباعمإِسو اقحإِسقُو وعيوب اطبالْأَسى ويسعو وبأَيو  سـونيونَ  وـارهو 
 نقْصصهم لَم ورسالً قَبلُ من علَيك قَصصناهم قَد ورسالً * زبوراً داود وآتينا وسلَيمانَ
كلَيع كَلَّمو ى اللَّهوسيماً مكْلكثري القرآن يف هذا ومثل) . ت.   

 يثبتون فإم ، والنصارى واليهود املسلمني من امللل أهل مجيع عليه أمجع ما هذاو
 : تعاىل قال ، وخربه أمره اهللا عن بلغوا الذين الرسل وهم عباده وبني اهللا بني الوسائط

)ي اللَّهطَفصي نم كَةالئالً الْمسر نماسِ وإِنَّ الن اللَّه يعمس ريصهـذه  أنكر نوم) . ب 
    .امللل أهل بإمجاع كافر فهو الوسائط

   : شرح

   : احتمالني إىل األمر قسم بأن ، إجابته اهللا رمحه الشيخ استهل

 ، خلقه وبني اهللا بني تكون أن بد ال اليت بالوسائط أراد إن السائل ذلك أن : أحدمها

 وال ، وعبادتـه  ، تعاىل اهللا مراد ملعرفة لنا سبيل ال إذ ؛ حق فهذا ، أمره اهللا عن يبلغ من

 إن إذ ؛ الرسـل  طريق عن إال ، اجلالل ونعوت ، الكمال صفات من له ينبغي ما إثبات

 وتعاىل سبحانه اهللا فإن ، مباشرة عنه واألخذ مباشرة تعاىل اهللا خماطبة من يتمكن ال أحدنا
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 حجاب وراء من أو وحيا إال اهللا يكلمه أن لبشر كان وما {فقال ، برسله ذلك حصر قد

 إىل وال ، تعاىل اهللا مبراد العلم إىل للناس سبيل فال} يشاء ما بإذنه فيوحي رسوال يرسل أو

    .الرسل طريق عن إال ، ويأباه يسخطه وما ، ويرضاه حيبه مبا العلم

   : نصفان الناس فإن وهلذا

    .رسل أتباع -

    .للرسل وخمالفون -

 املـؤمن  فـإن  ، بلغ ومن واألخوات اإلخوة شرمع التاريخ إىل ننظر أن ينبغي وهكذا

 القدميـة  اجلاهلية أهل يقسمه ما خبالف ، األنبياء تاريخ أنه على البشرية تاريخ إىل ينظر

 أمور إىل أو ، دنيوية أمور إىل ترجع أقسام إىل التاريخ يقسمون حينما ، املعاصرة واجلاهلية

 ، للتاريخ تعرضوا إذا اإلميان أهل أن جتد ، املتعاقبة واإلمرباطوريات ، والسالطني املمالك

 إىل إهباطـه  من ذلك بعد جرى مبا يثنون مث ، السالم عليه آدم خلق بذكر يبتدئون فإم

 اإلميان احلس فأصحاب ، حدة على نيب كل وقصة ، تباعا اهللا أنبياء يذكرون مث ، األرض

 وتعـاىل  سبحانه اهللا ألن ؛ أقوامهم مع األنبياء تاريخ أنه على ، البشرية تاريخ إىل ينظرون

 احلجـة  وجعل ، الرسل ببعثة وتعاهدهم ، ليعبدوه األرض يف واستعمرهم اخللق خلق إمنا

 مبـشرين  رسـال  {سـبحانه  فقال ، البشر ا حيتج أن ميكن اليت احلجة هي ، الرسالية

 مـن  اهللا بأنبيـاء  اإلميان وكان ،} الرسل بعد حجة اهللا على للناس يكون لئال ومنذرين

 ، للرسـل  خمالفني وإما ، للرسل موافقني إما : صنفني الناس كان فلذلك ، اإلميان أصول

 يقبـل  ، وجـل  عز اهللا وبني بينه واسطة يتخذهم أن رضي فقد الرسل وافق فمن ، فقط

 من ، املختلفة امللل أصحاب هذا وعلى ، يهم عن وينتهي ، أمرهم وميتثل ، خربهم عنهم

 اهللا أن نعتقـد  وحنـن  ، األنبياء بنبوات يقرون مجيعا فإم ، واملسلمني ارىوالنص اليهود

 كنـا  ومـا  {سبحانه قال فقد ، عليهم احلجة إقامة دون البشر يدع مل ، وتعاىل سبحانه
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 اهللا اعبـدوا  أن رسوال أمة كل يف بعثنا ولقد {سبحانه وقال} رسوال نبعث حىت معذبني

 الـمحكمات من أن فنعتقد} نذير فيها خال إال أمة من وإن {وقال} الطاغوت واجتنبوا

 تعرضوا ذلك بعد الناس أن إال ، رساالت دون األرض أهل ليدع كان ما تعاىل اهللا أن ،

 فهذه ، وثنية ديانات إىل فتحولت ، بالتحريف الرساالت  وملضمون ، وجل عز اهللا لدين

 بـالد  يف ، األرض شـرق  يف ، ذلك نم أكثر ورمبا ، البشر ماليني يعتنقها اليت الديانات

 وغري ، والكونفوشوسية والبوذية اهلندوسية من ، آسيا وجنوب ، آسيا وأواسط ، الصني

 التحريف فيها جرى ، سابقة نبوات بقايا كانت رمبا ، االنتشار الواسعة الديانات من ذلك

 تعـاىل  اهللا نبياءأ به جاء إمما هلا يبق فلم ، الشرك حد إىل التوحيد حد عن أخرجها حىت

 علـى  تعاىل اهللا أنزله ما هو ، اليهودية أصل فإن ، والنصرانية اليهودية وكذلكم ، شيء

 ، النـصرانية  أيضا وكذلك ، والرهبان األحبار حتريف عليها طرأ مث ، السالم عليه موسى

 ، سوالقس الرهبان حتريف عليه طرأ لكن ، السالم عليه عيسى على تعاىل اهللا أنزله ما هي

    .املشوهتني الصورتني هاتني إىل فآلتا

 ، وجل عز اهللا أي ، واحلق اخللق بني واسطة اعتقاد أن ، اهللا رمحه الشيخ بني قد إذن

 امللل عليه وأمجعت عليه أطبقت ، حق اعتقاد هذا أن ، وخربه مراده وجل عز اهللا عن تبلغ

    .املختلفة

   :منت

   .اآلخر واليوم ورسله باهللا إلميانكا الدين ألصول متضمنة هي ذلك وحنو 

 رسـله  ونـصر  أهلكهم وكيف الرسل كذبوا الذين الكفار قصص اهللا قص وقد
 لَهم جندنا وإِنَّ * الْمرسلني لعبادنا كَلمتنا سبقَت ولَقَد : (تعاىل اهللا قال ، آمنوا والذين
  ) .الْغالبونَ
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  )الْأَشهاد يقُوم ويوم الدنيا الْحياة في آمنوا والَّذين رسلَنا نصرلَن إِنا : (تعاىل وقال

 إِلَّا رسولٍ من أَرسلْنا وما : (تعاىل قال كما ا ويقتدى وتتبع تطاع الوسائط فهذه
طَاعيل اللَّه بِإِذْن(  

  )اللَّه أَطَاع فَقَد الرسولَ يطعِ من : (تعاىل وقال

  )اللَّه يحبِبكُم فَاتبِعونِي اللَّه تحبونَ كُنتم إِنْ قُلْ : (تعاىل وقال

 معـه  أُنـزِلَ  الَّذي النور واتبعوا ونصروه وعزروه بِه آمنوا فَالَّذين : (تعاىل وقال
كأُولَئ مونَ هحفْلالْم. (  

 والْيوم اللَّه يرجو كَانَ لمن حسنةٌ أُسوةٌ اللَّه رسولِ في لَكُم كَانَ لَقَد : (اىلتع وقال
رالْآخ ذَكَرو رياً اللَّهكَث . (  

   : شرح

 عن املبلغون الوسائط هم ، الرسل هؤالء بأن العتقادنا الطبيعية النتيجة هي هذه ، نعم

 نصدق ال مث أنبياء نعتقدهم أن يكفي ال ، ويتبعوا يصدقوا أن ذلك مثرة فإن ، وجل عز اهللا

 برسـل  آمن من على الواجب بل ، القضية يف تناقض هذا ، بأمرهم نعمل ال مث ، خربهم

 هذا ، أحكامهم من ينسخ مل مبا يعمل وأن ، أخبارهم من صح ما يصدق أن ، تعاىل اهللا

 ونـضيف  ، املعىن هذا يف كالشمس تبرق دلةأ ، اهللا رمحه الشيخ ذكر وقد ، الواجب هو

 نسميه أن ميكن ما وهو ، وسلم عليه اهللا صلى حممد بنبينا يتعلق فيما ، تعاىل اهللا قول إليها

 لـه  الذي مجيعا إليكم اهللا رسول إين الناس أيها يا قل {تعاىل اهللا قول ،" العاملي اإلعالن"

 الذي األمي النيب ورسوله باهللا فآمنوا ومييت حييي هو إال إله ال واألرض السماوات ملك
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 بـد  ال بل ، به ارد باإلميان باألمر فقط يكتف مل ؟ أرأيتم} واتبعوه وكلماته باهللا يؤمن

   .االتباع من بد ال إذن} تدون لعلكم واتبعوه {، اتباع من

 عـن  ناسال بعض يتحدث حينما ، والفينة الفينة بني نسمع مبا ، املقام هذا يف وأنوه

 فيمـا  ، القرآن يف احلاصل اإلعجاز ذكر أو ، اإلسالم حماسن ذكر فيها اليت املسائل بعض

 عجـب  فالنا إن : ويقولون ، والروايات القصص فيوردون" العلمي اإلعجاز "بـ يسمى

 عنـد  احلديث يقف مث ، سنة وأربعمائة ألف قبل األمر هذا إىل وصل الدين هذا أن كيف

 يتبـع  حىت امرئ إميان يتم ال ، يكفي ال هذا ، االنبهار وعند ساناالستح وعند العجب

 انفكـاك  ال ، معـا  والعمل القول على ومبناه ، القلب اعتقاد على مبناه الدين إذ ؛ النيب

 فيها ميتدح ، عبارة عالن أو فالن يطلق أن فأما ، وعمال قوال اإلميان كان فلهذا ، بينهما

 كـان  قد ، إميانا ليس ذاته حبد فهذا ، اإلسالم دين ميتدح وأ ، وسلم عليه اهللا صلى النيب

   : يقول فيما ويقول ، وسلم عليه اهللا صلى النيب على يثين طالب أبو

   دينا الربية أديان خري من ،، حممد دين بأن علمت ولقد

   مبينا بذاك مسحا لرأيتين ،، سبة خمافة أو املالمة لوال

 حتـت  بأن ، وسلم عليه اهللا صلى النيب أخرب فقد ، النار من ذلك ينقذه مل ذلك ومع

 إال يـتم  ال اإلميان أن ولنعرف ، هلذا فلننتبه] دماغه منهما يغلي ، نار من مجرتني ، قدميه

   : قال مث ، معا واالتباع االعتقاد بني باجلمع

   : منت

 كوني أن مثل املضار ودفع املنافع جلب يف واسطة من بد ال أنه بالواسطة أراد وإن
 مـن  فهذا ، فيه إليه ويرجعون ذلك يسألونه وهداهم ونصرهم العباد رزق يف واسطة
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 وشـفعاء  أوليـاء  اهللا دون من اختذوا حيث املشركني به اهللا كفر الذي الشرك أعظم
   .املضار وجيتنبون املنافع م جيتلبون

   : شرح

 يريـد  أن الثاين تمالاالح فإن ، لصاحبه املناظر هذا كلمة يف الثاين االحتمال هو هذا

 ، وجـل  عز اهللا دون من ، املضار ودفع املنافع جلب يسأهلم ، املخلوقني بعض بالواسطة

 ، مطلوبـه  حتقيق يف اهللا وبني بينهم وسطاء أم ويرى ، والسراء الضراء يف إليهم يتوجه

 بيننا وسائط هم هؤالء لكن ، اهللا هو احلقيقة وجه على والضار النافع إن : قال وإن حىت

 الـذي  الشرك هو هذا ، ورغباتنا حاجاتنا ليبلغوا وبينه بيننا فنجعلهم ، األكرب امللك وبني

 اآلخـر  االحتمال فهذا ، وحربه بل ، قائله وتكذيب ، ورده بنقضه تعاىل اهللا رسل بعث

 املتأخرة األزمان ومشركو ، األوائل املشركون فيه وقع ما عامة وهو ، صاحبه على مردود

   . اهللا كتاب بنص ، شركا ذلك كان كيف اهللا رمحه الشيخ يبني فوسو ،

   : منت

 الـسماوات  خلَـق  الَّذي اللَّه : (تعاىل اهللا قال فيها له اهللا يأذن ملن الشفاعة لكن 
ضالْأَرا وما ومهنيي بف ةتامٍ سأَي ى ثُموتلَى اسشِ عرا الْعم لَكُم نم دونِه نم  ـيلال وو 
  ) .تتذَكَّرونَ أَفَال شفيعٍ

 دونِـه  من لَهم لَيس ربهِم إِلَى يحشروا أَنْ يخافُونَ الَّذين بِه وأَنذر : (تعاىل وقال
يلال وو يعفش ملَّهقُونَ لَعتي(  

 عـنكُم  الضر كَشف يملكُونَ فَال دونِه من مزعمت الَّذين ادعوا قُلِ : (تعاىل وقال
 ويرجـونَ  أَقْـرب  أَيهم الْوسيلَةَ ربهِم إِلَى يبتغونَ يدعونَ الَّذين أُولَئك * تحوِيالً وال

هتمحافُونَ رخيو هذَابإِنَّ ع ذَابع كبذُوراً كَانَ رحم. (  
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 فـي  ذَرة مثْقَـالَ  يملكُونَ ال اللَّه دون من زعمتم الَّذين ادعوا قُلِ : (تعاىل قالو
اتاومال السي وضِ فا الْأَرمو ما لَهيهِمف نم كرا شمو لَه مهنم نال * ظَهِريٍ مو  فَـعنت 
  ) .لَه ذنَأَ لمن إِلَّا عنده الشفَاعةُ

   : شرح

 هي األزمنة هذه ومشركو ، املاضية األزمنة مشركو ا يتشبث شبهة أكرب كانت ملا

 الـشفاعة  أليست ؟ الشفاعة أتنكرون ، ثابتة الشفاعة : يقولون أم أي ، الشفاعة دعوى

 شيء أول فإن ، مباشرة عليهم الرد جاء ، املتالحقة اجلمل هذه بذكر يفيضون مث ؟ حقا

 الـشفاعة  هللا قـل  {تعاىل قال كما ، مجيعا هللا الشفاعة إن : يقال أن املقام هذا يف قرري

   : شرطني مجعت ما هي كتابه يف تعاىل أثبتها اليت فالشفاعة} مجيعا

    .يشفع أن للشافع تعاىل اهللا إذن -

    .له املشفوع عن ورضاه -

 أن مبعـىن  ، الدنيا ملوك عند كالشفاعة ليست ، تعاىل اهللا عند الشفاعة فإن وبالتايل

 ، لـه  املشفوع عن رضاه بسبب بالشفاعة له فيأذن ، للشافع تعاىل اهللا ميدحه أمر الشفاعة

 إذن دون ، سلطان ذي إىل الوزير أو الكبري يتقدم ، الدنيا ملوك عند احلال هو كما وليس

 فرمبا ، فاعتهبش عليه ويديل ، له املشفوع عن السلطان ذلك من رضا ودون ، منه مسبق

 ، مجيعا الشفاعة هللا بل ، كال ، الباب هذا من ليس اهللا حق يف األمر ، رهبة أو رغبة أجابه

 تالها اليت األوىل اآلية يف قال وهلذا ، سواه وليس ، الشفاعة ميلك الذي هو تعاىل اهللا أي

 لـيس  {يةالثان يف وقال} تتذكرون أفال شفيع وال ويل من دونه من لكم ما {قال املؤلف

 مل حـىت  ، املشركني متعلقات مجيع استقصت آية ذكر مث } شفيع وال ويل دونه من هلم

 الـذين  ادعوا قل {تعاىل قال ، تأملوا ، اهللا يوحدوا أن إال ، أبدا به يتشبثون ما هلم تبق
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 من زعمتم الذين ادعوا قل {وشفعاء شركاء تدعوم الذين هؤالء أي} دونه من زعمتم

 يكونوا ألن مسوغ هلم ليس أي} األرض يف وال السماوات يف ذرة مثقال كونميل ال دونه

 ميلكـون  ال إم : قائل قال فرمبا ، االستقالل ميلكون ال ألم ؛ أنفسهم تلقاء من شفعاء

 قال فرمبا} شرك من فيهما هلم وما {بالقول فعقب ، مشاركة ميلكون لكنهم ، استقالال

 ، واحلـشم  واخلدم األعوان مبرتلة ولكنهم ، مشاركة وال الاستقال ميلكون ال نعم : قائل

 فـألغى } ظهري من منهم له وما {فقال ، حباجتهم فهو ، السلطان عنهم يستغين ال الذين

 بـأن  ، الشفاعة : وهو ، به يتعلقوا أن ميكن رابع أمر وبقي ، الثالث املتعلقات هذه مجيع

 عند جاه هلم ولكن ، معاونة وال مشاركة الو استقالال ميلكون ال هم ، نعم : قائل يقول

 قـال  أنـه  والعجب} له أذن ملن إال عنده الشفاعة تنفع وال {معقبا فقال ، به يدلون اهللا

 وهـو  احلـق  قالوا ربكم قال ماذا قالوا قلوم عن فزع إذا حىت {قال ، عظيمة آية إثرها

 ومع ، الرمحن مالئكة هم نالكو هذا يف وقوة قدرة يتصور من أعظم : أي} الكبري العلي

 بـالكالم  تكلـم  إذا اهللا أن ، وجل عز رم مع حاهلم ، العظام املالئكة هؤالء فإن ذلك

 عـن  فـزع  إذا حىت {، الوعي عن وغابوا وخروا عليهم وغشي ، ورجفة رعدة أخذم

 بكـالم  نزل وقد ، جلربيل قالوا} ربكم قال ماذا قالوا {، الفزع عنهم زال أي} قلوم

 قالوا إال ، املالئكة من مأل على مير فال ، شاء مبا اهللا ،فيكلمه  يفيق من أول إنه إذ ؛ الرب

 عـرب  فلهـذا  ، احلق قال : املالئكة فتقول ، احلق قال : فيقول ؟ ربنا قال ماذا جربيل يا

 هلـؤالء  يقـول  تعـاىل  اهللا فكأن ، الكبري العلي وهو احلق قالوا {فقال ، اجلمع بصيغة

 مـن  رـم  مع للشفاعة ترجوم من وأكرب وأقوى أعظم حالَ هذا كان إذا : نياملشرك

 هللا األمـر  خلـوص  على يدل كله فهذا ، دوم مبن فكيف ، والتعظيم والفزع اخلوف

    .وتعاىل سبحانه

   : منت
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 للناسِ يقُولَ ثُم ةَوالنبو والْحكْم الْكتاب اللَّه يؤتيه أَنْ لبشرٍ كَانَ ما : (تعاىل وقال
 كُنتم وبِما الْكتاب تعلِّمونَ كُنتم بِما ربانِيني كُونوا ولَكن اللَّه دون من لي عباداً كُونوا

 أَنتم إِذْ بعد بِالْكُفْرِ كُمأَيأْمر أَرباباً والنبِيني الْمالئكَةَ تتخذُوا أَنْ يأْمركُم وال * تدرسونَ
  ) .مسلمونَ

 واألنبيـاء  املالئكـة  جعل فمن ، كفر أرباباً والنبيني املالئكة اختاذ أن سبحانه فبني
 يـسأهلم  أن مثـل  املضار ودفع املنافع جلب يسأهلم عليهم ويتوكل يدعوهم وسائط
 بإمجاع كافر فهو لفاقاتا وسد ، الكروب وتفريج ، القلوب وهداية ، الذنب غفران
   .املسلمني

   : شرح

 وهو ، الزمان هذا مشركو يروجها شبهة عن جواب ، اهللا رعاكم يا القطعة هذه يف

 ، وجل عز اهللا عند ووسطاء شفعاء األصنام يتخذون كانوا األوائل املشركني إن : قوهلم

 معروفـا  كان الذي ، نافال والويل ، فالنا السيد ندعو ، صاحلني أناسا ندعو فإمنا حنن أما

 ، ومنـاة  والعزى الالت يدعون كانوا فإم ، األوائل املشركني خبالف ، وتقاه بصالحه

 الصاحلني اختذ من أنكر قد تعاىل اهللا إن : يقال أن عنهم فاجلواب ، األصنام من ذلك وغري

 ادعوا قل {ةآي يف فقال ، كتابه يف ذلك وأثبت ، شفعاء والصاحلني واملالئكة األنبياء من

 يدعون الذين أولئك  . حتويال وال عنكم الضر كشف ميلكون فال دونه من زعمتم الذين

 كـان  ربك عذاب إن عذابه وخيافون رمحته ويرجون أقرب أيهم الوسيلة رم إىل يبتغون

 أي ، حتـويال  وال ، رفعـه  أي ، الضر كشف ميلكون ال املدعوون هؤالء أي ،} حمذورا

 مـن  درجـة  على قوم ، املدعوين أولئك أن بني مث ، منه وتسليمكم ، مغريك إىل حتويله

 إىل يبتغـون  {، املشركون يدعوهم أي} يدعون الذين أولئك {فقال ، والصالح العبادة

 ، م تشركون الذين هؤالء أي} عذابه وخيافون رمحته ويرجون أقرب أيهم الوسيلة رم
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 يتوجهون وإمنا ، تفعلون ما يفعلون ال أنفسهم يف هم ، اهللا وبني بينكم وسائط وجتعلوم

 فسريوا ، هلم معظمني صادقني كنتم فإن ، عذابه وخيافون رمحته يرجون ، بكليتهم اهللا إىل

 ورجائـه  ، تعـاىل  اهللا إىل اللجوء صدق من فعلوا ما وافعلوا ، واتبعوهم ، خطاهم على

    .وخوفه

 الدعوى هذه أن بذلك فتبني ، اهللا دون من أربابا والنبيني املالئكة اختاذ أبطل وكذلك

 بني فرق ال وأنه ، إبطاهلا إىل ، الزمان مشركي سبق قد الكرمي القرآن وأن ، باطلة دعوى

 ذلـك  كـل  ، صاحل ويل يدعى أن وبني ، ذلك غري أو حجر أو شجر أو صنم يدعى أن

   .للتوحيد مناف

   : منت

 وال خلْفَهـم  ومـا  أَيـديهِم  بين ما يعلَم * يعملُونَ رِهبِأَم وهم بِالْقَولِ يسبِقُونه ال
 دونِـه  من إِلَه إِني منهم يقُلْ ومن * مشفقُونَ خشيته من وهم ارتضى لمنِ إِلَّا يشفَعونَ
كفَذَل زِيهجن منهج كزِي كَذَلجن نيمالظَّال (.  

 ومن الْمقَربونَ الْمالئكَةُ وال للَّه عبداً يكُونَ أَنْ الْمِسيح يستنكف لَن : (تعاىل وقال
فكنتسي نع هتادبع كْبِرتسيو مهرشحيفَس هيعاً إِلَيمج. (  

 الـسماوات  تكَاد * إِداً شيئاً جِئْتم قَدلَ * ولَداً الرحمن اتخذَ وقَالُوا : (تعاىل وقال
 ينبغـي  وما * ولَداً للرحمنِ دعوا أَنْ * هداً الْجِبالُ وتخر الْأَرض وتنشق منه يتفَطَّرنَ
 * عبـداً  الرحمنِ آتي إِلَّا رضِوالْأَ السماوات في من كُلُّ إِنْ * ولَداً يتخذَ أَنْ للرحمنِ

لَقَد ماهصأَح مهدعاً ودع * مكُلُّهو يهآت موي ةاميداً الْقفَر. (  
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 هـؤالءِ  ويقُولُـونَ  ينفَعهم وال يضرهم ال ما اللَّه دون من ويعبدونَ : (تعاىل وقال
 سـبحانه  الْأَرضِ في وال السماوات في يعلَم ال بِما اللَّه أَتنبئُونَ قُلْ اللَّه عند شفَعاؤنا
  ) .يشرِكُونَ عما وتعالَى

 أَنْ بعد من إِلَّا شيئاً شفَاعتهم تغنِي ال السماوات في ملَك من وكَم : (تعاىل وقال
  ) .ويرضى يشاُء لمن هاللَّ يأْذَنَ

  ) .بِإِذْنِه إِلَّا عنده يشفَع الَّذي ذَا من : (تعاىل اهللا وقال

 فَـال  بِخيرٍ يرِدك وإِنْ هو إِلَّا لَه كَاشف فَال بِضر اللَّه يمسسك وإِنْ : (تعاىل وقال
ادر هلفَضل. (  

 أَفَرأَيتم قُلْ اللَّه لَيقُولُن والْأَرض السماوات خلَق من سأَلْتهم ولَئن : (تعاىل اهللا وقال
 بِرحمة أَرادنِي أَو ضره كَاشفَات هن هلْ بِضر اللَّه أَرادنِي إِنْ اللَّه دون من تدعونَ ما
  ) .الْمتوكِّلُونَ يتوكَّلُ علَيه اللَّه حسبِي قُلْ رحمته ممِسكَات هن هلْ

   .كثري القرآن يف هذا ومثل

   : شرح

 ، العظيم القرآن يف التوحيد آيات ، اآليات هذه ، كثري القرآن يف هذا مثل ، واهللا إي

 العبد علوجت ، وجل عز اهللا بغري تعلق كل منه وخترج ، العاملني رب هللا توحيدا القلب متأل

 سوى من كل وأن ، اهللا إال السيئات يدفع وال ، اهللا إال باحلسنات يأيت ال بأنه يعلم املؤمن

 أن كيـف  تأمـل  ، اهللا أنبياء ا بعث اليت التوحيد حقيقة هي هذه ، إليه مفتقر فهو اهللا

 عنـهم  قال ،} مكرمون عباد بل {بقوله وجل عز رم وصفهم الذين ، الكرام املالئكة

 ،} الظـاملني  جنزي كذلك جهنم جنزيه فذلك دونه من إله إين منهم يقل ومن {حانهسب
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 تصدر أو انتدب من أي ، مألوه أي : إله ، ههنا" رب "يقل مل} إله إين منهم يقل ومن{

 ، احلاجـات  إليـه  وترفع ، الفرج منه ويطلب يدعى إله إين : وقال ، وحاشاهم ، منهم

 وأراد ، األمر هذا من تربئتهم يبني أن أراد تعاىل اهللا لكن ، وحاشاهم ، جهنم جنزيه فذلك

 ولـو  ، حاله كان مهما ، كان من لكائن كان من كائن من مرفوض الشرك أن يبني أن

   . ملكا كان

 ، وجـل  عز هللا الولد إثبات فإن ، الولد اهللا مع أثبت من وجل عز اهللا ذكر وكذلك

 جـنس  مـن  يكون أن ينبغي الولد ، الدهو جنس من الولد إذ ؛ الشرك من نوعا يقتضي

 والنصارى اليهود : الفرية هذه يف وقع وقد ، حلاجة يكون إمنا االستيالد أن كما ، والده

 ومشركوا} اهللا ابن املسيح {قالت والنصارى} اهللا ابن عزير {قالت فاليهود ، واملشركون

 لـه  فأجنبت اجلن من زوجة ذاخت تعاىل اهللا أن وزعموا ، اهللا بنات املالئكة : قالوا العرب

   . مجيعا عليهم تعاىل اهللا ورد ، املالئكة

 جيب أنه لنا يبني الذي ، القرآين التصوير هذا الكرميات أيتها ويا الكرام أيها يا وتأملوا

 . إدا شـيئا  جئتم لقد . ولدا الرمحن اختذ وقالوا {تعاىل اهللا فيقول ، اهللا عظم ما نعظم أن

 دعوا أن . هدا اجلبال وختر األرض وتنشق {، اهللا وصدق} منه طرنيتف السماوات تكاد

 يـسوع  عـن  ويعربون ، اهللا ابن املسيح : يقولون النصارى جتد ذلك ومع} ولدا للرمحن

 تعظيمـا  خـصلة  منه تز وال الكثرية أمساع الكلمة هذه وتطرق ، اهللا ابن بأنه املخلص

  .  وحبمده سبحانه ، العاملني رب هللا ومتجيدا

 هي النجم آية ولعل ، به اهللا يأذن مل من كل عن الشفاعة تنفي ، آيات ساق وكذلك

 إال شـيئا  شفاعتهم تغين ال السماوات يف ملك من وكم {قال ، الشفاعة لشرطي اجلامعة

 ، اآليـات  بعـض  يف اإلذن شرط اهللا أفرد فقد} ويرضى يشاء ملن اهللا يأذن أن بعد من

 إال يشفعون وال {قوله يف الرضا شرط وأفرد} بإذنه إال هعند يشفع الذي ذا من {كقوله
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 ال السماوات يف ملك من وكم {فقال ، النجم آية يف الشرطني بني ومجع ،} ارتضى ملن

 للشافع اهللا إذن من بد فال ، ويرضى يشاء ملن اهللا يأذن أن بعد من إال شيئا شفاعتهم تغين

   . له املشفوع عن ورضاه ،

 ، يشفع أن للشافع أن قد ، تعاىل اهللا كان إن : قائل قال رمبا أنه:  وهو إشكال وههنا

 فائـدة  فما ، عنه مرضيا له املشفوع دام ما ، الشفاعة قيمة فما ، له املشفوع عن ورضي

 لفضله وإظهارا ، للشافع تكرميا ذلك يف إن : يقال أن هذا عن واجلواب ؟ الشافع شفاعة

 وقدره لكرامته وإظهار ، ومرتلة مقام له كان ، شفاعته لقب إذا وتعاىل سبحانه اهللا فإن ،

 دليال ذلك كان ، فالن شفاعة قبل من أن ، الناس عند حىت ، مدرك أمر وهذا ، اهللا عند

 ، مشرك يف شافع يشفع أن ميكن ال فإنه وإال ، الشفاعة فائدة هي فهذه ، له تكرمته على

 واملرسـلني  األنبيـاء  شـفاعة  يقبل ، جلو عز اهللا لكن} الشافعني شفاعة تنفعهم فما{

 يـشفع  ، والـشهيد  ، لوالديه يشفع ، الفَرط وحىت بل ، والصاحلني والشهداء واملالئكة

   . اإلشكال هذا عن اجلواب هو فهذا ، فضله إلظهار ذلك كل ، بيته أهل من لسبعني

   : منت

   :األنبياء ورثة العلماء

 الرسـول  بـني  وسائط أثبتهم فمن ، ينوالد العلم مشايخ من األنبياء سوى ومن
   .ذلك يف أصاب فقد م ويقتدون ويؤدبوم ويعلموم يبلغوم وأمته

 يف تنـازعوا  وإن ضاللة على جيتمعون ال قاطعة حجة فإمجاعهم أمجعوا إذا وهؤالء
 كـل  بل ، اإلطالق على مبعصوم ليس منهم الواحد اذ ، والرسول اهللا إىل ردوه شئ
   .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إال ويترك كالمه من يؤخذ الناس من أحد
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 يورثوا مل األنبياء فإن األنبياء ورثة العلماء : ( وسلم عليه اهللا صلى النيب قال وقد
  ) .وافر حبظ أخذ فقد أخذه فمن العلم ورثوا وإمنا ، درمهاً وال ديناراً

   : شرح

 مقبولـة  التبليغ يف وساطتهم الدين ءعلما أن : وهو ، احلقة الوساطة على تفريع هذا

 ، سوء مشايخ ال ، ودين علم مشايخ ، اهللا رمحه الشيخ وصف كما كانوا إذا ، وصحيحة

 مقبولة وسائط فإم ، الوحيني وحفاظ ، الشريعة محلة من ، ودين علم مشايخ كان فإذا

 عن إال ، األنبياء التهق مبا العلم إىل لنا سبيل ال إذ ؛ اهللا رسل عن التبليغ يف ، وصحيحة ،

 اهللا أنبيـاء  وبني بيننا منقطع السند أن نعلم وحنن ، األنبياء ورثة العلماء إذ ؛ العلماء طريق

 صحيح متصل سند ، وسلم عليه اهللا صلى ، اهللا رسول وبني بيننا السند ولكن ، املتقدمني

 وسلم عليه اهللا ىصل فمحمد حقا، األنبياء وراث هو ، والدين العلم شيوخ كان فلذلك ،

 فقـال  ثلّث ، باإلجنيل ثىن مث التوراة ذكر أن بعد تعاىل اهللا قال ، قبله األنبياء ورث قد ،

 حاكما أي } عليه ومهيمنا الكتاب من يديه بني ملا مصدقا باحلق الكتاب إليك وأنزلنا{

 ، حق من السابقة الرساالت يف ما لكل مستوعبة ، احملمدية الرسالة هذه فكانت ، وقاضيا

 ، والتـابعني  الـصحابة  مـن  ، امللة علماء جاء مث ، فيها ما لبعض ناسخة ، إليها مضيقة

 عنـه  ينفون ، عدوله خلف كل من الدين هذا حيمل "األثر يف جاء كما ، العلم فحملوا

 وأجيال ، التاريخ ثنايا يف جيعل ، وجل عز اهللا يزل ومل} املبطلني وانتحال ، الغالني حتريف

 تـاريخ  ـم  زخر الذي ، العظام احلفاظ من ، للعلم أوعية ليكونوا يؤهلهم من ، األمة

 الذكر نزلنا حنن إنا {وجل عز اهللا لقول تصديقا ؛ حمفوظة اهللا حبمد امللة فبقيت ، اإلسالم

 املرتل الوحي يشمل : النوعني يشمل الذكر أن ، اهللا رعاكم يا واعلموا} حلافظون له وإنا

 ، اهلـوى  عن ينطق ال من به تكلم الذي والوحي ، العاملني رب كالم هوو ، السماء من

 . يوحى وحي إال هو إن . اهلوى عن ينطق وما {اهللا قال فقد ، وسلم عليه اهللا صلى نبينا



  لواسطة بني احلق واخللقا

20  

 الـذكر  من فهو ، كالم من ، وسلم عليه اهللا صلى النيب به تفوه فما} القوى شديد علمه

 صحيحه بينوا ما ، والفقهاء واحملدثني ، العلماء من له ىلتعا اهللا قيض فقد ، أيضا احملفوظ

 عليـه  اهللا صلى قال فلهذا ، حمفوظا الدين فبقي ، داللته أوجه به بينوا وما ، سقيمه من

 ، العلم ورثوا وإمنا ، درمها وال دينارا يورثوا مل األنبياء فإن ، األنبياء ورثة العلماء [وسلم

  . } وافر حبظ أخذ فقد أخذه فمن

 وأخذ ، النبوة نور من قبس من فكل ، سائرون الطريق هذا على العلم طلب يا وأنتم

 أبـا  أن يـروى  وهلذا ، النبوي املرياث هذا من كفل له كان ، والسنة الكتاب علوم من

 أنـتم  : فقال ، والشراء البيع يف ، السوق يف وهم الناس إىل خرج ، عنه اهللا رضي هريرة

 ظنـوا  ؟ أين : وقالوا ، إليه الناس فاجنفل ؟ يقسم وسلم عليه اهللا صلى حممد ومرياث هنا

 حلق فإذا ، فدخلوا املسجد يف الناس فانكفأ ؟ املسجد يف : فقال ، مغل أو ، غنيمة بقية

 رضـي  وصدق ، حممد مرياث هذا : فقال ، والتحديث القرآن حلق ، ويسرة مينة منثورة

 ،} احلق ودين باهلدى رسوله أرسل الذي هو {، النافع العلم هو النبوة مرياث  ، عنه اهللا

 تـثين  حني وأنك ، خسار يف أم فاعلم ، الدنيا من لعاعة على يقتتلون الناس رأيت فلئن

 يف ، حقـا  الغنيمة هي فهذه ، ثابتة سنة أو ، حمكمة آية ابتغاء ، العلم طلب يف ركبتيك

   .واآلخرة الدينا

 أن ، والـدين  العلم ومشايخ ، الفرع هذا الشيخ ذكر دوق ، املقام هذا يف ينبغي لكن

 أهل من ، سوء مشايخ اهللا رسل وبني بيننا يتوسط أن : وهي ، الباطلة الوساطة من حنذر

 ، صـحيحة  وسائط ليسوا هؤالء فإن ، الذميم التعصب أهل ومن ، واالحنراف ، الضالل

 أيـضا  واملعصب ، اجتهاد عن اشئان كان ما هو احلق العلم إذ ، باتفاق عاملا ليس فاملقلد

 فإنـه  ، سلما واختذه ، الدنيا بعلمه ابتغى ومن ، احلق عن يعميه تعصبه إن إذ ، عاملا ليس

 قال فقد ، ذلك ضد احلقيقة يف هو بل ، حقيقيا واسطة يكون أن يصلح وال ، بعامل ليس



  لواسطة بني احلق واخللقا

21  

 ال فيهـا  وهـم  فيها أعماهلمن إليهم نوف وزينتها الدنيا احلياة يريد كان من {تعاىل اهللا

 مـا  وباطـل  فيها صنعوا ما وحبط الناس إال اآلخرة يف هلم ليس الذين أولئك . يبخسون

    .اهللا وبني بيننا وسائط عليهم يطلق أن يصح ال ، باهللا والعياذ فهؤالء} يعملون كانوا

   : منت

 حبيـث  ورعيته امللك بني الذين كاحلجاب خلقه وبني اهللا بني وسائط أثبتهم ومن
 بتوسـطهم  ويرزقهم عباده يهدي إمنا فاهللا ، خلقه حوائج اهللا إىل يرفعون هم يكونون
 امللـوك  يـسألون  امللـوك  عند الوسائط أن كما ، اهللا يسألون وهم يسألوم فاخللق
 أو ، امللك سؤال يباشروا أن منهم أدباً يسألوم والناس ، منهم لقرم للناس احلوائج
 مـن  امللـك  إىل أقرب لكوم امللك من طلبهم من هلم نفعأ الوسائط من طلبهم ألن

 أن جيـب  مـشرك  كافر فهو الوجه هذا على وسائط أثبتهم فمن ، للحوائج الطالب
   .قتل وإال تاب فإن يستتاب

   : شرح

 الـشيخ  أن تالحظون أال ، به حكم الذي واحلكم ، الشيخ رمسها اليت الصورة هذه

 ، والوضـوح  ، العلمية القوة عن ناتج وهذا ، فيها رمصا ، أحكامه يف جازم ، اهللا رمحه

 يغمغم وال يتلجلج ال ، مبني بلسان ونطق تكلم ، ربه من بينة على كان إذا اإلنسان فإن

 الزمان مشركو زال ال ، شبهة إىل ويشري ، هؤالء عن يتكلم فهو ، فصال قوال يقول بل ،

 رفيع مقام امللك مقام إن : يقولون أم : وهو ، األولون املشركون رددها كما يرددوا ،

 للوصول م نتلطف وسائط من لنا بد ال ، مباشرة إليه نتوجه أن يسوغ ال وأنه ، عظيم

 إال نعبدهم ما {تعاىل اهللا قول يف ، األوائل قاهلا ، سؤالنا لقبول أدعى ذلك ليكون ، إليه

 األولياء لقبور وسدانتهم شركهم عن دافعوا حينما املتأخرون وقاهلا} زلفى اهللا إال ليقربونا
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 وجـل  عز اهللا عن يبلغون نتخذهم وحنن ، اهللا عند مرتلة هلم هؤالء : وقالوا ، واملزعومني

 بـل  ، بابـه  من امللك على نلج أن نستطيع ال ، واخلطايا باآلثام ملطخون ألننا ؛ مطالبنا

 ، لنـا  اهللا ليـدعوا  فنـدعوهم  ، اهللا عن يبلغون من والوسطاء احلجاب هؤالء من نتخذ

 مـن  واختـذ  ، هـذا  يف وقع فمن ، قدمية شركية دعوى هذه ، لنا اهللا ليسألوا ونسأهلم

 ، اهللا دون من دعاهم ، الوصف هذا على ، الصاحلني أو العلماء أو النبيني من ، الوسائط

   . تردد بال ، العظيم باهللا كافر مشرك فهو

 ورمبا يسوغ أنه يف ، املعاصرين بعض من لز من خطأ لكم يتبني ، اإلخوة أيها وذا

 صـاحب  يا : له ويقول ، القرب صاحب إىل يأيت أن ، بشركه حيكم مل لكن ، يسوغ مل

 ، الشرك من هو بل ، العظيم اخلطأ من هذا فإن ، ربك عند يل اشفع فالن يا : أو ، القرب

 ذلـك  فاعل بأن وقطع ، ةاملسأل هذه حنو يف ، اهللا رمحه إبراهيم بن حممد الشيخ أفىت وقد

 أن منـه  طلب لكن ، بنفسه هو يدعه مل ولو ، قرب صاحب إىل يأيت أن حيل ال ، مشرك

 أن أراد من ، حيل ال ، لألموات دعاء فهذا ، اهللا عند يل اشفع : له قال أو ، له اهللا يدعو

 مكفرة ةبدع لكنها ، الدعاء بدع من هذا إن : يقول وبعضهم ، مباشرة اهللا فليدع ، يدعو

 اإلنسان هذا محل الذي ما ، سبحانه الرب دعاء إال حيل فال ، ذلك دون بدعة وليست ،

 ال ملـن  ليـأيت  ، مباشرة وسؤاله ، مباشرة ، وجل عز اهللا دعاء : وهو ، احملكم يدع أن

 وكذا كذا يل اهللا سل ، ربك عند يل اشفع : له ويقول ، مكانه يرى وال ، كالمه يسمع

 مـن  احلـذر  فيجب ، الشرك يف حقيقة وهذه ، املقبور ذا تعلق نوع قلبه يف أن لوال ،

   . الباطلة التسويغات

   : منت

   .أنداداً هللا وجعلوا باخلالق املخلوق شبهوا هللا مشبهون وهؤالء
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 الوسائط فإن ، الفتوى هذه له تتسع مل ما هؤالء على الرد من الكرمي القرآن ويف
   .ثالثة وجوه أحد على يكونون الناس وبني امللوك بني اليت

 ال اهللا إن قال ومن ، يعرفونه ال مبا الناس أحوال من إلخبارهم إما : األول الوجه
 بل ، كافر فهو غريهم أو األنبياء أو املالئكة بعض بذلك خيربه حىت عباده أحوال يعلم
 وهـو  الـسماء  يف وال األرض يف خافية عليه ختفى وال وأخفى السر يعلم سبحانه هو

 ال ، احلاجـات  تفنن على اللغات باختالف األصوات ضجيج يسمع ، البصري السميع
    . امللحني بإحلاح يتربم وال املسائل تغلطه وال مسع عن مسع يشغله

   : شرح

 النـاس  بني للوسائط املمكنة االحتماالت بيان يف ، اهللا رمحه الشيخ من شروع هذا

 ، اهللا حـق  يف منتفية ممتنعة لكنها ، الدنيا كملو حق يف صحت وإن وهي ، امللوك وبني

 ال امللـك  كون ، الناس وبني امللك بني الوسائط هؤالء يكون أن االحتماالت هذه فأحد

 ، وميادينـهم  وبيوم أسواقهم يف إليهم يرتل وال ، يباشرها ال ألنه ؛ الناس بأحوال يعلم

 مـع  ، النـاس  حـق  يف ذلك ساغ لئن ، املبلغني املخربين مبرتلة الوسائط هؤالء فيكون

 خافية عليه ختفى ال تعاىل اهللا ألن ؟ مل ، الباري حق يف ممتنع هذا فإن ، الدنيا يف ملوكهم

 األعني خائنة يعلم تعاىل فاهللا ، الباطلة الوسائط لتوسيط مدخال ذلك يتخذ أن ميكن فال ،

 ، واللهجات احلاجات وتفنن اللغات اختالف على املسائل تغلطه وال ، الصدور ختفي وما

    .ساقط احتمال إذن فهذا

   : منت

   : الثاين الوجه
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 له فالبد ، يعينونه بأعوان إال أعدائه ودفع رعيته تدبري عن عاجزاً امللك يكون أن
 قـال  ، الذل من ويل وال ظهري له ليس سبحانه واهللا ، وعجزه لذله وأعوان أنصار من
 السماوات في ذَرة مثْقَالَ يملكُونَ ال اللَّه دون من زعمتم الَّذين ادعوا قُلِ : (تعاىل اهللا
  ) .ظَهِريٍ من منهم لَه وما شرك من فيهِما لَهم وما الْأَرضِ في وال

 الْملْك في شرِيك لَه يكُن ولَم ولَداً يتخذْ لَم الَّذي للَّه الْحمد وقُلِ : (تعاىل وقال
لَمو كُني لَه يلو نالذُّلِّ م هركَبكْبِرياً وت. (  

 مـا  كـل  عن الغين فهو ومليكه وربه خالقه فهو األسباب من الوجود يف ما وكل
 احلقيقـة  يف وهم ظهرائهم إىل احملتاجني امللوك خبالف ، إليه فقري سواه ما وكل ، سواه

 ال وحـده  اهللا إال إله ال بل ، امللك يف شريك له ليس تعاىل واهللا ، مللكا يف شركاؤهم
   .قدير شئ كل على وهو احلمد وله امللك له ، له شريك

   : شرح

 يكـون  أن هو ، الدنيا ملوك لدى وسائط يتخذون الناس جيعل الذي الثاين االحتمال

 ، والتـصرف  التدبري عن  عاجزا يكون أن ، الناس بأحوال عاملا كان وإن ، امللك ذلك

 فحينئذ ، ملكه أمر تدبري على إلعانته ، ذلك وغري واحلشم اخلدم ويتخذ ، الوزراء فيتخذ

 الرب حق يف احلتمال وهذا ، امللك ذلك على إلدالئهم ، الوسائط هؤالء إىل الناس يلجأ

 سبحانه وهو ، املطلقة القدرة له ، وتعاىل سبحانه اهللا فإن ، االنتفاء غاية منتف ، سبحانه

 احتماال ، احلقيقة يف ذلك فكان} العظيم العلي وهو حفظهما يؤوده وال {العجز من مربأ

 الـذين  ، واألعـوان  واخلدم الوزراء وهؤالء ، وجل عز اهللا حق يف مستحيال بل ، منتفيا

 يكن مل وإن ، امللك يف له شركاء احلقيقة يف هم ، الشيخ عرب كما ، الدنيا ملوك يعاونون

 امللـك  فله ، تعاىل اهللا أما ، به وينتفعون ، ملكه من جزءا يقتطعون لكنه ، كذلك ألمرا
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 لكونـه  ، وجـل  عز اهللا على تديل وسائط أثبت فمن ، ملكه يف له شريك ال ، املطلق

 ، نفسه سبحانه الرب كرب وقد ، للملك وانتقاص ، الربوبية يف طعن ذلك فإن ، حباجتهم

 له يكن ومل امللك يف شريك له يكن ومل ولدا يتخذ مل الذي هللا داحلم وقل {سبحانه فقال

} تكبريا وكرب {، الذل بسبب ويل له يكن ومل : أي ، السببية هنا" من" } الذل من ويل

   : الثالث املقام ، أكرب اهللا ،

   : منت

 حيركه مبحرك إال ورمحتهم إليهم واإلحسان رعيته لنفع مريداً ليس امللك يكون أن
 يرجـوه  يكـون  حبيث يدل من أو ويعظمه ينصحه من امللك خاطب فإذا ، ارجخ من

 كالم ن قلبه يف حصل ملا إما ، رعيته حوائج قضاء يف ومهته امللك إرادة حتركت وخيافه
 واهللا ، عليه املدل كالم من الرهبة أو الرغبة من حيصل ملا وإما ، املشري الواعظ الناصح
 األشياء وكل ، بولدها الوالدة من بعباده أرحم هوو ، ومليكه شئ كل رب هو تعاىل
 العبـاد  نفـع  أجـرى  إذا وهو ، يكن مل يشأ مل وما كان شاء فما ، مبشيئته تكون إمنا

 فهو ، ذلك وحنو فيه ويشفع له ويدعو هذا إىل حيسن هذا فجعل : بعض على بعضهم
 إرادة فعالـشا  الـداعي  احملسن هذا قلب يف خلق الذي وهو ، كله ذلك خلق الذي

   .والشفاعة والدعاء اإلحسان

 يكـن  مل ما يعلمه أو ، مراده خالف على يكرهه من الوجود يف يكون أن جيوز ال
   .وخيافه الرب يرجوه من أو ، يعلم

 شئت أن يل أغفر اللهم أحدكم يقولن ال : ( وسلم عليه اهللا صلى النيب قال وهلذا
  ) .له مكره ال فإنه ةاملسأل ليعزم ولكن ، شئت إن أرمحين اللهم ،
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 الَّذي ذَا من : (قال كمال ، بإذنه إال يشفعون ال : عنده يشفعون الذين والشفعاء
فَعشي هدنإِلَّا ع بِإِذْنِه. (  

  ) .ارتضى لمنِ إِلَّا يشفَعونَ وال : (تعاىل اهللا وقال

 في ذَرة مثْقَالَ يملكُونَ ال اللَّه دون نم زعمتم الَّذين ادعوا قُلِ : (تعاىل اهللا وقال
اتاومال السي وضِ فا الْأَرمو ما لَهيهِمف نم كرا شمو لَه مهنم نوا قُلِ * ظَهِريٍ معاد 

ينالَّذ متمعز نم وند كُونَ ال اللَّهلمثْقَالَ يم ةي ذَرف اومالسال اتي وضِ فـا  الْأَرمو 
ما لَهيهِمف نم كرا شمو لَه مهنم نال * ظَهِريٍ مو فَعنةُ تفَاعالش هدنإِلَّا ع نمنَ لأَذ لَه. (  

 ، ظهري هو وال امللك يف شرك وال ملك له ليس : دونه من دعي من كل أن فبني
   .له أذن ملن إال تنفع ال شفاعتهم وأن

   : شرح

 لـيس  أحدهم يكون أن ، الدنيا مللوك بالنسبة املتوقع ، الثالث االحتمال هو هذا إذن

 حيركه لكي ، اخلارج من مذكر إىل فيحتاج ، األمر هذا بباله خيطر وال ، العباد لنفع مريدا

 ، ليـه إ وينقل ويذكره ، امللك على يديل هذا بأن الناس تسامع فإذا ، األمر ذا ويذكره

 عـز  اهللا حق يف ممتنع األمر هذا ، الوسائط أولئك إىل يلجأون فإم ، الناس على ويعطفه

 سيب حديث يف جاء كما ، بولدها األم من خبلقه أرحم ، وتعاىل سبحانه اهللا فإن ، وجل

 ، فأكبـت  ، ملهوفة ، السيب يف متشي امرأة رأى ، وسلم عليه اهللا صلى النيب أن ، هوازن

 وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال ، ثديها وألقمته ، صدرها إىل وألزقته ، هلا يداول فأخذت

 صنعت ما صنعت وقد اهللا رسول يا كيف : قالوا ] ؟ النار يف ولدها ملقية هذه أن أترون[

  ]  .بولدها هذه من خبلقه أرحم هللا [قال ،
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 سبحانه أنه كما ، اسالن حباجة يذكره أن أحد إىل حباجة ليس ، وحبمده سبحانه فربنا

 ؛ خصومتهم من رهبة أو ، استمالتهم يف رغبة ، الشافعني هؤالء شفاعة يقبل ال ، وحبمده

 فيـأيت  ، الناس حبال جهلهم بسبب إما ، الشافعني شفاعة قبلوا رمبا ، الدنيا ملوك إن إذ

 ذلك له فيشكر ، كذا إىل والتفت ، كذا افعل : له ويقول ، الناصحني من يأيت من إليهم

 أن يريـد  لكنه ، يرضاه ال بشيء أحدهم إليه يأيت ورمبا ، اقترحه ما ويفعل ، إليه نبهه أن

 منه ذلك قبل أنه أو ، ليستميله ذلك ففعل ، الشفاعة منه طلب الذي ذلك عند يدا يتخذ

   .وجل عز اهللا حق يف منتف كله فهذا ، يستعديه أن من خوفا ،

   : منت

 هلم شريكاً يكون وقد ، ملك له يكون قد عندهم الشافع فإن امللوك خبالف وهذا
   .ملكهم على هلم معاوناً هلم مظاهراً يكون وقد ، امللك يف

 شفاعتهم يقبل وامللك ، وغريهم هم امللوك إذن بغري امللوك عند يشفعون وهؤالء
 عامهموإن ومكافأم إليه إحسام جلزاء وتارة ، منهم خلوف وتارة ، إليهم حباجته تارة
 ، الولد واىل الزوجة إىل حمتاج فإنه لذلك ، وزوجته ولده شفاعة يقبل إنه حىت ، عليه
 يقبـل  مل فإذا ، مملوكة شفاعة ويقبل ، بذلك لتضرر وزوجته ولده عنه أعرض لو حىت

 بعض عند بعضهم العباد وشفاعة ، ضرره يف يسعى أن أو ، يطيعه ال أن خياف شفاعته
 ال تعـاىل  واهللا ، رهبـة  أو لرغبة إال أحد شفاعة أحد يقبل فال ، اجلنس هذا من كلها
 للَّه إِنَّ أَال : (تعاىل اهللا قال ، الغين هو بل ، أحد إىل حيتاج وال خيافه وال ، أحداً يرجو
ني مف اتاومالس نمي وضِ فا الْأَرمو بِعتي ينونَ الَّذعدي نم وند  كَ  اللَّـهـرإِنْ اَءش 

 سبحانه ولَداً اللَّه اتخذَ قَالُوا : (تعاىل قوله إىل) . يخرصونَ إِلَّا هم وإِنْ الظَّن إِلَّا يتبِعونَ
وه نِيالْغ ا لَهي مف اتاوما السمي وضِ فالْأَر. (  
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   .الشفاعة من يعدونه ما جنس من شفعاء يتخذون واملشركون

 هـؤالءِ  ويقُولُونَ ينفَعهم وال يضرهم ال ما اللَّه دون من ويعبدونَ : (تعاىل اهللا الق
 سـبحانه  الْأَرضِ في وال السماوات في يعلَم ال بِما اللَّه أَتنبئُونَ قُلْ اللَّه عند شفَعاؤنا
  ) .كُونَيشرِ عما وتعالَى

 عنهم ضلُّوا بلْ آلهةً قُرباناً اللَّه دون من اتخذُوا الَّذين نصرهم فَلَوال : (تعاىل وقال
كذَلو ما إِفْكُهموا وونَ كَانرفْتي. (  

  ) .زلْفَى هاللَّ إِلَى ليقَربونا إِلَّا نعبدهم ما : (قالوا أم املشركني عن وأخرب

 بعد بِالْكُفْرِ أَيأْمركُم أَرباباً والنبِيني الْمالئكَةَ تتخذُوا أَنْ يأْمركُم وال: (تعاىل اهللا قال
  ) .مسلمونَ أَنتم إِذْ

 عنكُم الضر كَشف يملكُونَ فَال دونِه من زعمتم الَّذين ادعوا قُلِ : (تعلى اهللا قال
 ويرجـونَ  أَقْـرب  أَيهم الْوسيلَةَ ربهِم إِلَى يبتغونَ يدعونَ الَّذين أُولَئك * تحوِيالً وال

هتمحافُونَ رخيو هذَابإِنَّ ع ذَابع كبذُوراً كَانَ رحم. (  

 رمحتـه  يرجون وأم ، حتويله وال ضر كشف ميلك ال دونه من يدعى ما أن فأخرب
 مـن  إال واألنبيـاء  للمالئكة ما نفى قد سبحانه فهو ، إليه ويتقربون ، عذابه وخيافون
    .الدعاء هي والشفاعة ، بإذنه الشفاعة

   : شرح

 ، تعـاىل  اهللا أبطلها اليت الوسيلة وما ، تعاىل اهللا أثبتها اليت الوسيلة ما بذلك تبني إذن

 الذين أولئك {قال كما ، وخوفه ورجاؤه ، وحمبته ، به اإلميان تعاىل اهللا أثبتها اليت الوسيلة

 وسيلة فأعظم} عذابه وخيافون رمحته ويرجون أقرب أيهم الوسيلة رم إىل يبتغون يدعون
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 هـي  هـذه  ، ورجاؤه ، وخوفه ، وحمبته ، به اإلميان هي ، وجل عز اهللا إىل ا يتوسل

 الطريـق  هو فهذا ، به يتوصل أي : به يتوسل ، الوصيلة : مثل الوسيلة ولفظ ، الوسيلة

 ، سبحانه به تؤمن أن وهو ، األمور هذه على اخلناصر تعقد أن ، وجل عز اهللا إىل املوصل

   . أحدا معه تشرك ال ، القرب بأنواع إليه تتقرب وأن ، ختافه وأن ، ترجوه وأن

 وترجـوه  ، الغري ذلك فتدعو ، بغريه إليه تتوسل أن فهي ، امللغاه الباطلة الوسيلة أما

 ، العـرب  مـشركي  على تعاىل اهللا أنكرها اليت هي فهذه ، شركية حمبة ، وحتبه ، وختافه

 . حتـويال  وال عـنكم  الضر كشف ميلكون فال دونه من زعمتم الذين ادعوا قل {فقال

  . } الوسيلة رم إىل يبتغون يدعون الذين أولئك

   : منت

   .بذلك أمر قد واهللا نافع لبعض بعضهم اخللق عاءد أن ريب وال

 يشفع فال ، ذلك يف له اهللا بإذن إال ويشفع يدعو أن له ليس الشافع الداعي لكن
   .باملغفرة هلم والدعاء للمشركني كالشفاعة ، عنها نهي شفاعة

 أُولـي  كَانوا ولَو لْمشرِكنيل يستغفروا أَنْ آمنوا والَّذين للنبِي كَانَ ما : (تعاىل قال
 إِلَّـا  لأبِيه إِبراهيم استغفَار كَانَ وما * الْجحيمِ أَصحاب أَنهم لَهم تبين ما بعد من قُربى
نع ةدعوا مهدعو اها إِيفَلَم نيبت لَه هأَن ودع لَّهأَ لربت هنإِنَّ م يماهرإِب اهلَأَو يملح. (  

 لَـن  لَهم تستغفر لَم أَم لَهم أَستغفَرت علَيهِم سواٌء : (املنافقني حق يف تعاىل وقال
رفغي اللَّه مإِنَّ لَه ي ال اللَّهدهي مالْقَو نيقالْفَاس. (  
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 أنه وأخرب واملنافقني للمشركني االستغفار عن نبيه ى اهللا أن الصحيح يف ثبت وقد
 لمن ذَلك دونَ ما ويغفر بِه يشرك أَنْ يغفر ال اللَّه إِنَّ : (تعاىل قوله يف كما هلم يغفر ال

  ) .يشاُء

 كَفَروا إِنهم قَبرِه ىعلَ تقُم وال أَبداً مات منهم أَحد علَى تصلِّ وال : (تعاىل وقوله
بِاللَّه هولسروا واتمو مهقُونَ وفَاس. (  

 الدعاء يف -) الْمعتدين يحب ال إِنه وخفْيةً تضرعاً ربكُم ادعوا : (تعاىل قال وقد
 يـسأله  أن  :مثل ليفعله الرب يكن مل ما العبد يسأل أن الدعاء يف االعتداء ومن ، -

 معصية فيه ما يسأله أو ، ذلك وحنو للمشركني املغفرة أو ، منهم وليس األنبياء منازل
   .والعصيان والفسوق الكفر على كإعانته اهللا

 فيـه  لـيس  الذي الدعاء يف وشفاعته : الشفاعة يف له اهللا أذن الذي هو فالشفيع
 يقـروا  أن معصومون فإم ، عليه يقر ال له يصلح ال دعاء أحدهم سأل ولو ، عدوان
 وأَنـت  الْحق وعدك وإِنَّ أَهلي من ابنِي إِنَّ : (السالم عليه نوح قال كما ، ذلك على
كَمأَح نيماكالْح. (  

 ما تسأَلْنِ فَال صالحٍ غَير عملٌ إِنه أَهلك من لَيس إِنه نوح يا قَالَ : (تعاىل اهللا قال
سلَي لَك بِه لْمي عإِن ظُككُونَ أَنْ أَعت نم نيلاهقَالَ * الْج بي رـوذُ  إِنأَع  أَنْ بِـك 
أَلَكا أَسم سي لَيل بِه لْمإِلَّا عو رفغي تنِي لمحرتو أَكُن نم رِيناسالْخ. (  

   شرح

 ، الـشفاعة  من نوع والدعاء ، نافع الدعاء أن : هيو ، هلا االنتباه أرجو املسألة هذه

 علـى  نـصلي  الصالة يف اصطففنا إذا حنن ، شفاعة هو ، لبعض بعضهم املؤمنني فدعاء

 هـذا  ، له يغفر أن وجل عز ربنا عند امليت هلذا نشفع ، شافعون حنن ، وندعو ، اجلنازة
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 مسي وإمنا ، الزوج هو العرب لغة يف فالشفع ، الوتر ضد" الشفع "كلمة ألن ؛ شفاعة نوع

 ، زوجا صار ، فردا يكون أن من فبدال ، له املشفوع إىل انضم الشافع ألن ؛ شفعا الشفع

 ووسـيلة  ، نافع هذا ، لبعض بعضهم املؤمنني فدعاء ، بالشفاعة التعبري هذا أصل هو هذا

 ، خوفـه و ورجـاؤه  ، تعـاىل  باهللا اإلميان وهي ، الوسائل أعظم إىل تضاف ، صحيحة

 ، شـفاعة  نوع هو الذي ، الدعاء هذا يكون أن بد ال لكن ، ذلك وغري ، عليه والتوكل

 أن أراد إنـسانا  أن فلو ، به يأذن ومل تعاىل اهللا ى فيما اإلنسان يشفع فال ، للحق موافقا

 علـى  ، الشرط على قريبه تويف قد : قال لو ، باطلة شفاعة هذه : له قيل ، لكافر يشفع

 أن آمنـوا  والـذين  للنيب كان ما {له قيل ، له يدعو أن ويريد ، نصرانية على ، يهودية

 وما . اجلحيم أصحاب أم هلم تبني ما بعد من قرىب أوىل كانوا ولو للمشركني يستغفروا

 ومـا  {، عنك أنه مل ما ، لك ألستغفرن : قال إبراهيم ألن} ألبيه إبراهيم استغفار كان

 إن منه تربأ هللا عدو أنه له تبني فلما إياه وعدها موعدة عن إال بيهأل إبراهيم استغفار كان

  . } حليم ألواه إبراهيم

 أبـوة  عالقة أا فمع ، والوشائج الروابط أقوى بني فيصل التوحيد أن كيف ؟ أرأيتم

   . له الدعاء من ميكن أن وبني بينه حال ، مانعا الشرك كان ملا لكن ، وبنوة

 هلا يدعو وأن ، باألبواء أمه قرب يزور أن ربه استأذن ، وسلم عليه اهللا صلى نبينا وكذا

 وسلم عليه اهللا صلى النيب فأتى ، هلا يدعو أن له يأذن ومل ، قربها يزور أن اهللا له فأذن ،

 فقام ، الدروع عليهم أي ، أصحابه من دارع أربعمائة ومعه ، أمه قرب على وقام ، األبواء

 الشرك إذ ؛ وجل عز اهللا ألمر امتثاال ، هلا يدع ومل ، حوله من ىوأبك فبكى ، قربها على

 أنه كما ، للشفاعة مناف هذا ألن ؛ ملشرك الشفاعة تكون أن ميكن ال فإذن ، عظيم أمر

 تـضرعا  ربكم ادعوا {يقول تعاىل اهللا ألن ؛ عدوان يصاحبه أن الدعاء يف جيوز ال أيضا

 يسأل أن ، الدعاء يف العدوان ومن ، الدعاء يف يناملعتد أي} املعتدين حيب ال إنه وخفية
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 إين اللهم : قائل قال لو مثل ، األنبياء منازل يسأله أن مثل ، ليفعله الرب يكن مل ما العبد

 ، لـه  إال تنبغي ال النبيني منازل ألن ؛ الدعاء يف عدوان هذا : قيل ، النبيني منازل أسألك

 مع فأولئك {قال تعاىل اهللا ألن ؛ النبيني مرافقة أسألك إين اللهم : تقول أن يسعك لكن

  . } رفيقا أولئك وحسن والصاحلني والشهداء والصديقني النبيني من عليهم اهللا أنعم الذين

 مل ، اجلنـة  يف مرافقتك أسألك : وسلم عليه اهللا صلى للنيب مالك بن كعب قال وملا

  ] . ودالسج بكثرة نفسك على أعين : [قال بل ، ذلك عليه ينكر

 أن تـروا  أمل ، عليه يقره ال فإنه ، غلط فيه ، بدعاء تعاىل اهللا أنبياء من أحد دعا وإذا

 . احلاكمني أحكم وأنت احلق وعدك وإن أهلي من ابين إن { لربه قال السالم عليه نوحا

 إين علـم  بـه  لك ليس ما تسألن فال صاحل غري عمل إنه أهلك من ليس إنه نوح يا قال

 ويـا  ، الكرام اإلخوة أيها نتبني أن فينبغي ؛ عليه وبناء ،} اجلاهلني من نتكو أن أعظك

 صور أجلى الدعاء ، العبادة صور أجلى من وأنه ، الدعاء قيمة ، بلغ ومن األخوات أيتها

  . } أحدا اهللا مع تدعوا فال هللا املساجد وأن {وجل عز اهللا يقل أمل ، العبادة

 مسـاه  قد بل ،] الدعاء من اهللا على أكرم شيء ليس [وسلم عليه اهللا صلى نبيه وقال

 الـذين  إن لكـم  أستجب ادعوين ربكم وقال {سبحانه فقال ، كتابه يف عبادة تعاىل اهللا

 عليه اهللا صلى النيب قال وكذا ، بديال جعله ، دعائي : يقل ومل } عباديت عن يستكربون

  ]  .العبادة هو الدعاء [وسلم

 يدعو بل ، صحيح غري خمرجا الدعاء خيرج فال ، العبادة هذه يضبط أن اإلنسان فعلى

    .شرعه ومبا ، به تعاىل اهللا أذن مبا تعاىل اهللا

   : منت

   .بذلك أمر قد واهللا نافع لبعض بعضهم اخللق دعاء أن ريب وال
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 يشفع فال ، ذلك يف له اهللا بإذن إال ويشفع يدعو أن له ليس الشافع الداعي لكن
   .باملغفرة هلم والدعاء للمشركني كالشفاعة ، عنها نهي شفاعة

 أُولـي  كَانوا ولَو للْمشرِكني يستغفروا أَنْ آمنوا والَّذين للنبِي كَانَ ما : (تعاىل قال
 إِلَّـا  لأبِيه براهيمإِ استغفَار كَانَ وما * الْجحيمِ أَصحاب أَنهم لَهم تبين ما بعد من قُربى
نع ةدعوا مهدعو اها إِيفَلَم نيبت لَه هأَن ودع لَّهأَ لربت هنإِنَّ م يماهرإِب اهلَأَو يملح. (  

 لَـن  لَهم فرتستغ لَم أَم لَهم أَستغفَرت علَيهِم سواٌء : (املنافقني حق يف تعاىل وقال
رفغي اللَّه مإِنَّ لَه ي ال اللَّهدهي مالْقَو نيقالْفَاس. (  

 أنه وأخرب واملنافقني للمشركني االستغفار عن نبيه ى اهللا أن الصحيح يف ثبت وقد
 لمن ذَلك دونَ ما فرويغ بِه يشرك أَنْ يغفر ال اللَّه إِنَّ : (تعاىل قوله يف كما هلم يغفر ال

  ) .يشاُء

 كَفَروا إِنهم قَبرِه علَى تقُم وال أَبداً مات منهم أَحد علَى تصلِّ وال : (تعاىل وقوله
بِاللَّه هولسروا واتمو مهقُونَ وفَاس. (  

 الدعاء يف -) الْمعتدين يحب ال إِنه ةًوخفْي تضرعاً ربكُم ادعوا : (تعاىل قال وقد
 يـسأله  أن : مثل ليفعله الرب يكن مل ما العبد يسأل أن الدعاء يف االعتداء ومن ، -

 معصية فيه ما يسأله أو ، ذلك وحنو للمشركني املغفرة أو ، منهم وليس األنبياء منازل
   .والعصيان والفسوق الكفر على كإعانته اهللا

 فيـه  لـيس  الذي الدعاء يف وشفاعته : الشفاعة يف له اهللا أذن الذي هو يعفالشف
 يقـروا  أن معصومون فإم ، عليه يقر ال له يصلح ال دعاء أحدهم سأل ولو ، عدوان
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 وأَنـت  الْحق وعدك وإِنَّ أَهلي من ابنِي إِنَّ : (السالم عليه نوح قال كما ، ذلك على
كَمأَح اكالْحنيم. (  

 ما تسأَلْنِ فَال صالحٍ غَير عملٌ إِنه أَهلك من لَيس إِنه نوح يا قَالَ : (تعاىل اهللا قال
سلَي لَك بِه لْمي عإِن ظُككُونَ أَنْ أَعت نم نيلاهقَالَ * الْج بي رـوذُ  إِنأَع  أَنْ بِـك 
أَلَكا أَسم سي لَيل بِه لْمإِلَّا عو رفغي تنِي لمحرتو أَكُن نم رِيناسالْخ. (  

 إال وشـفاعته  دعـاؤه  يكون فال ، وشفع وتعاىل سبحانه اهللا دعا شافع داع وكل
 خلق الذي فهو ، الشفاعة ويقبل الدعاء جييب الذي وهو ، ومشيئته وقدره اهللا بقضاء
   .وتعاىل سبحانه اهللا قدرها اليت األسباب لةمج من والدعاء ، واملسبب السبب

   :األسباب مقدار

 أن األسـباب  وحمـو  ، التوحيد يف شرك األسباب إىل فااللتفات كذلك كان وإذا
 بل) 2 (الشرع يف قدح بالكلية األسباب عن واإلعراض ، العقل يف نقص أسباباً تكون
 يقدر واهللا ، وتعاىل سبحانه اهللا إىل ورغبته وسؤاله ودعاؤه توكله يكون أن جيب العبد
   .شاء ما وغريهم اخللق دعاء من األسباب من له

   : شرح

 ، وتعـاىل  سـبحانه  اهللا أن : وهو ، األسباب مسألة يف رصني متني جيد كالم هذا

 نوعني األسباب وجعل ، سببا شيء لكل تعاىل اهللا فجعل ، السببية على الدنيا هذه ركب

 :  

   . شرعية أسبابا -

    .حسية أسباباو -
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 الشيخ قال فلهذا ، الناس حياة يف معهودة مدركة ، حمسوسة موجودة األسباب فهذه

 مـن  : أي ،" التوحيد يف شرك األسباب إىل فااللتفات "قال ، بديعة مجل ثالث اهللا رمحه

 إىل يلتفت ومل ، بالسبب تعلق فقط ، األسباب مسبب إىل يلتفت ومل ، األسباب إىل نظر

 حيـث  ؛ الربوبية توحيد يف أشرك ألنه ؟ ملاذا ، التوحيد يف شرك فهذا ، سباباأل مقدر

    .وجل عز اهللا وهو ، باملسبب ال بالسبب معلقا التدبري جعل

 يكـرون  الـذين  ، واهللا إي" العقـل  يف نقص أسبابا تكون أن األسباب وحمو "قال

ـ  يقعد كأن ، نقص عقوهلم يف ، األسباب يفعلون وال ، األسباب  ال : ويقـول  ، سانإن

 سـاق  يرزقك أن يريد تعاىل اهللا كان إن ، الرزق لطلب وال ، األرض يف للضرب داعي

 قائل قال لو كما ، العقل يف نقص هذا : يقال ، بيتك جوف يف كنت ولو ، إليك الرزق

 ؛ جنونـا  هذا نعد ، تتزوج مل ولو ، بالذرية فسترزق ، ذرية لك قسم قد اهللا كان إن: 

 وحمـو  "قولـه  معىن هذا ، اخلليقة نظام عليها تعاىل اهللا ركب اليت األسباب يفعل مل ألنه

 بالكليـة  األسباب عن واإلعراض : قال مث ،" العقل يف نقص أسباب تكون أن األسباب

 حموها درجة إىل يصل مل أي ، ميحها ومل ، األسباب عن أعرض من أي" الشرع يف قدح

 ، ـا  التـشبث  عـن  أعرض أنا لكن ، أسباب هي : قال لكن ، ال ، أسبابا تكون أن

 األسباب بفعل العباد أمر الشرع ألن ؟ ملاذا ؛ الشرع يف قدح إنه : عنه قال ، ا والتذرع

 ،] وتوكل اعقلها [احلديث ويف ،} اهللا فضل من يبتغون األرض يف يضربون وآخرون {،

 ، إليه حيتاج ما كل يف سباباأل يتخذ ، سريته يف ، وسلم عليه اهللا صلى النيب كان وهكذا

 واختـار  ، متعاقبات ليايل ثالث ثور غار إىل أوى ، املدينة إىل مكة من هاجر ملا إنه حىت

 ، الطلب ينقطع حىت ليال ثالث وكمن ، الطريق على مشاهلا يف ال ، مكة جنوب يف غارا

 يأيت فهرية بن امرع وجعل ، الطريق له يعرف ، خريتا ، أريقط بن اهللا عبد هو دليال واختذ

 بن الرمحن وعبد ، بالطعام له تـأيت بكر أيب بنت وأمساء ، أقدامه آثار على يعفّي ، بالغنم

 على قادر تعاىل اهللا أن مع ، ليال وميشي ارا يكمن وكان ، قريش بأخبار له يأيت بكر أيب
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 إىل املقـدس  بيـت  إىل مكـة  من نقله كما ، البصر ملح يف املدينة إىل مكة من ينقله أن

 اهللا صلى نبينا ، منها بد ال األسباب لكن ، واحدة ليلة يف ، ورده وأعاده العال السماوات

 قـال  فلهـذا  ، املغفر رأسه على وجعل ، درعني بني ظاهر وقد مكة دخل ، وسلم عليه

  "  .الشرع يف قدح بالكلية األسباب عن اإلعراض إن "اهللا رمحه الشيخ

 ، الصوفية من يكونون غالبا األسباب عن يعرضون والذين ، األسباب ميحون والذين

 ، احملكمات اآليات على يعولون وال ، واملنامات واحلكايات اخلرافات وراء جيرون الذين

 واهللا ، اإلسـالم  رائحة يشم مل الذي ، الدخيل االعجمي النسك هذا على يعتمدون بل

    .يريد ما وحيكم يقضي تعاىل هللاوا ، السبب يفعل العبد أن مبعىن ، األسباب يقدر

   : منت

 الـشفاعة  فطلـب  ، لألعلـى  واألدىن لألدىن األعلى يدعو أن مشروع والدعاء
 يف وسـلم  عليـه  اهللا صلى بالنيب يستشفعون املسلمون كان كما األنبياء من والدعاء

 بالعباس واملسلمون عمر استسقى بعده وكذلك بل ، الدعاء منه ويطلبون ، االستسقاء
 ، وسلم عليه اهللا صلى وحممد ، األنبياء من القيامة يوم الشفاعة يطلبون والناس ، عمه
 عـن  الصحيحني يف ثبت فقد هذا ومع ، ا خيتص شفاعات وله ، الشفعاء سيد وهو
 صلوا مث ، يقول ما مثل فقولوا املؤذن مسعتم إذا : ( قال أنه وسلم عليه اهللا صلى النيب
صلى من فإنه علي ا ، الوسيلة يل اهللا سلوا مث ، عشراً عليه اهللا صلى علييف درجة فإ 
 يل اهللا سـأل  فمن ، العبد ذلك أكون أن وأرجو ، اهللا عباد من لعبد إال تنبغي ال اجلنة

  ) .الشفاعة له حلت الوسيلة

  ) .دعائك من تنسين ال أخي يا ، وودعه يعتمر أن أراد ملا لعمر قال وقد(
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 مـن  ذلك ليس ولكن ، له تدعو أن أمته من طلب قد وسلم يهعل اهللا صلى فالنيب
 أنـه  مع عليها يثابون اليت الطاعات بسائر هلم كأمره هلم بذلك أمره بل ، سؤاهلم باب
 : ( قال أنه عنه صح قد فإنه ، يعلمونه ما كل يف أجورهم مثل له وسلم عليه اهللا صلى
 شيئاً أجورهم من ذلك ينقص ال هتبع من أجور مثل األجر من له كان هدى إىل دعا من
 آثـامهم  من ذلك ينقص ال تبعه من آثام مثل اإلمث من عليه كان ضاللة إىل دعا ومن ،

   ) .شيئاً

   .فيه اتبعوه ما كل يف أجورهم مثل فله هدى كل إىل األمة داعي وهو

   : شرح

 مشروع يأ ، لألعلى األدىن ومن ، لألدىن األعلى من مشروع الدعاء ! االنتباه أرجو

 هو ملن األدىن يدعو أن ومشروع ، دونه ملن تعاىل اهللا يدعو ، ودينا رتبة األعلى يدعو أن

 مـن  مـشروع  الـدعاء  ، له تعاىل اهللا يدعو كذلك ، يتقدمه ومن مشاخيه من منه أعلى

    .بعض أولياء بعضهم واملؤمنات واملؤمنون ، شفاعة نوع ألنه ؛ الطرفني

 مـا  ، به ويستسقون ، الدعاء وسلم عليه اهللا صلى النيب يسألون املسلمون كان وقد

 اهللا صـلى  م خيرج فكان ، يغيثهم أن اهللا يدعو أن منه يطلبون أي ؟ به يستسقون معىن

 ،) بوجهه الغمام يستسقى وأبيض (،] أغثنا اللهم [، اهللا ويدعو ، املصلى إىل ، وسلم عليه

 اهللا يدعو أن ، وسلم عليه اهللا صلى النيب نم يطلبون ، عليهم اهللا رضوان الصحابة فكان

 ا يشبه اليت ، املشكلة املواضع من وهذا ، املطلب عبد بن العباس مع ذلك وفعلوا ، هلم

 ، إياه وتقدميهم ، املطلب عبد بن العباس من املسلمني طلب أن ظنوا ، الزمان هذا مشركو

 عام يف ، أجدبوا ملا ، عنه اهللا رضي عمر إن إذ ؛ باطل وهذا ، بذاته الشفاعة من نوع أنه

 بنبيـك  نستسقي أجدبنا إذا كنا إنا اللهم : وقال ، املطلب عبد بن العباس قدم ، الرمادة
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 أن الزمـان  هـذا  مشركو ظن ،" فادع عباس يا قم ، نبيك بعم نستسقي وإنا ، فتسقينا

 ، ـم  صلى إنه إذ ؛ بذاته ال ، بدعائه استسقوا وإمنا ، العباس بذات استسقوا املسلمني

 ، العباس بذات يتوسلوا مل ، العاملني رب اهللا دعا ؟ من دعا ، العاملني رب هللا ؟ ملن صلى

 بـذات  لتوسلوا ، العباس بذات التوسل كان لو - احلجة هلذه وانتبهوا - التوسل كان لو

 قـد  كان وإن ، تعدم مل ذاته ، وسلم عليه اهللا صلى النيب فإن ، وسلم عليه اهللا صلى النيب

 قدموا لكنهم ، هكذا ، نبيك بذات نتوسل إنا اللهم : لقالوا ، موجودة ذاته لكن ، مات

 هو هذا ، هلم يدعو أن بيته أهل من وكونه ، وسلم عليه اهللا صلى النيب من لقرابته العباس

 دعاًء أي ، به دعاء وال له دعاء ليس ، املطلب عبد بن بالعباس املسلمني استسقاء حقيقة

   . العاملني رب هللا بدعائه توسل وإمنا ، بذاته

 : وهي ، انتباهكم ترعوها أن أرجو ، دقيقة مسألة إىل أشار ، اهللا رمحه الشيخ إن بل

 أنه : املقطع هذا أول يف قال هلذا ، له الدعاء أمته من طلب ، وسلم عليه اهللا صلى نبينا أن

   : بدليلني استدلو ، لألعلى األدىن ومن لألدىن األعلى من يكون

] الوسيلة يل اهللا وسلوا [وفيه ، األذان دعاء وهو ، مسلم صحيح يف حديث : أحدمها

 تنبغي ال ، اجلنة يف مرتلة فإا [، له اهللا يدعوا أن منهم طلب هذا] يل اهللا وسلوا [قوله ،

  ] . هو أنا أكون أن وأرجو ، اهللا عباد من لعبد إال

 كان وإن ، كتبه من مواضع يف واحتمله ، اإلسالم شيخ رهذك الذي الثاين املثال وأما

 ، كتبـه  من مواضع يف فيه كالم على اإلسالم شيخ نبه وقد ، العلم أهل بعض ضعفه قد

    .يعتمر أن هم حينما] دعائك من تنسنا ال أخي يا [عنه اهللا رضي لعمر قوله

 دقيقة مسألة على بهن الشيخ لكن ، عليه والسالم الصالة على أمته حثُ أيضا وكذلك

 ، جمردا سؤاال ليس ، له يدعوا أن أمته من ، وسلم عليه اهللا صلى النيب طلب أن : وهي ،

 يسألوا أن ، أمته من ، وسلم عليه اهللا صلى النيب يطلب حينما ، التشريع من نوع هو وإمنا



  لواسطة بني احلق واخللقا

39  

 األمـر  من وجزء ، الشريعة من جزء هذا الن فذلك ، عليه يصلوا أن أو ، الوسيلة له اهللا

 مسحت لو : ويقول ، أحدا أحد يسأل لو كما ، جمردا سؤاال هو ليس ، عليه يثابون الذي

 إليه هديت خري كل ألن ؛ ال ، ذلك حنو أو ، الليل آخر يف يل تدعو أنك أرجو ، فالن يا

 مـن  هو ، الوسيلة وسلم عليه اللله صلى لنبينا سؤالُنا حىت ، طريقه عن كان فإمنا ، األمة

 وإن ، وسلم عليه اهللا صلى عليه صالتنا وحىت ، أجورنا مثل فله ، عليه دلنا الذي هلدىا

 صلى النيب عليه ويثاب ، عليه نثاب أمر هذا فإن ، األعلى املأل يف بالذكر له دعاء كانت

 من له كان هدى إىل دعا من [احلديث يف قال فقد ، عليه أمته دل ألنه ؛ وسلم عليه اهللا

 ضـاللة  إىل دعا ومن ، شيئا أجورهم من ينقص أن غري من ، اتبعه من جورأ مثل األجر

  ]  .اخل... 

 يف غـريه  نيب ال إذ ؛ عليه يقاس وال حيفظ هذا يف وسلم عليه اهللا صلى النيب أمر إذن

 لـه  أيضا ويكون ، أمته عليه تثاب الذي ، التعليم باب من هذا أمره فيكون ، األمر هذا

   . جمردا سؤاال يسول ، عليه ثوام مثل

   :منت

 مع أجورهم مثل وله ، عشراً أحدهم على يصلي اهللا فإن عليه صلوا إذا وكذلك
 مـا  وصـار  ، عليه أجرهم اهللا أعطاهم قد الدعاء فذلك ، له دعائهم من يستجيبه ما

   .عليه اهللا من نعمة النفع من به له حصل

 الغيـب  بظهر ألخيه دعوي مسلم عبد من ما : (قال أنه الصحيح يف عنه ثبت وقد
 ولـك  آمني به املوكّلُ امللك قال بدعوة ألخيه دعا كلما ملكاً به اهللا وكّلَ إال بدعوة
   ) .ذلك مثل

  ) .لغائب غائب دعوة الدعاء أسرع : ( آخر حديث ويف



  لواسطة بني احلق واخللقا

40  

 ، لـه  املـدعو  دون الداعي كان وإن ، له واملدعو الداعي به ينتفع للغري فالدعاء
 وقـصد  يل أدع لغـريه  قـال  فمن ، له واملدعو الداعي به ينتفع ألخيه املؤمن فدعاء

 املـسئول  نبه فهو ، والتقوى الرب على متعاونني وأخوه هو كان بذلك مجيعاً انتفاعهما
   .ينفعهما مبا عليه وأشار

 فعله على املأمور فيثاب ، وتقوى برب غريه يأمر من مبرتلة ينفعهما ما فعل واملسئول
 العبد ا يؤمر ما األدعية ومن سيما ال ، إليه دعا لكونه ثوابه مثل ثابي أيضاً واآلمر ،

  ) .والْمؤمنات وللْمؤمنِني لذَنبِك واستغفر : (تعاىل اهللا قال كما

 اللَّـه  فَاسـتغفَروا  جاُءوك أَنفُسهم ظَلَموا إِذْ أَنهم ولَو : (قال مث باالستغفار فأمره
فَرغتاسو مولُ لَهسوا الردجلَو اباً اللَّهويماً تحر. (  

 حيـث  الرسول به أمر مما ذاك إذ هلم الرسول واستغفار استغفارهم سبحانه فذكر
 يـأمر  مل شيئاً خملوقاً يسأل أن خملوقاً اهللا يأمر ومل ، واملؤمنات للمؤمنني يستغفر أن أمره
 هللا عبـادة  هـو  ففعله ، استحباب أو إجياب أمر العبد اهللا أمر ام بل ، به املخلوق اهللا

 أعظـم  كـان  ذلـك  فعل وإذا ، فيه وحسنة لفاعله وصالح ، اهللا إىل وقربة وطاعة
 لإلميان هداهم أن عباده على ا اهللا أنعم نعمة أجل بل ، عليه وإنعامه إليه اهللا إلحسان

.  

   : شرح

   ! . املسالة هذه تتأملوا أن آمل

 يسأل أن جيوز ، التوحيد كمال هذا ألن ؛ وجل عز اهللا غري يسأل أال لإلنسان نبغيي

   : قيل كما ألنه ؛ املنافع من منفعة غري اإلنسان
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   خدم يشعروا مل وإن لبعض بعض ،،، وحاضرة بدو من للناس الناس

 وال ، وحـده  هللا املـن  يكون أن ، منة عليك ألحد يكون أال التوحيد كمال ولكن

 الطبيعـة  حبكـم  قدر فإن ، األشياء من شيء بأي ، إدالل عليك الناس من ألحد نيكو

 عليـه  اهللا صـلى  النيب قال وهلذا ، فكافئه ، بعض إىل بعضهم الناس حيسن أن ، البشرية

 قد أنكم تظنوا حىت ، تكافئوه أن تقدروا مل فن ، فكافئوه معروفا إليكم صنع من [وسلم

 ومن ، مبثله اجلميل ومقابلة ، واإلحسان والوفاء الرب باب من جهة من وهذا ،] كافأمتوه

 ، ربه إال يسأل مل العبد يكون حبيث ؛ وجل عز هللا التوحيد إخالص باب من ، آخر باب

    .باملثل وكافأه قابله فقد ، غريه سأل وحني

 وختمها ، وكذا وكذا كذا على أصحابه من نفرا وسلم عليه اهللا صلى النيب بايع وقد

 يـسقط  أحـدهم  فرأيت : الراوي يقول] شيئا الناس تسألوا وأال [قال ، ا وأسر مةبكل

 يبقـى  لكي ذلك كل ، فيتناوله يرتل ، إياه يناوله أن أحدا يسأل فال ، راحلته من سوطه

   : األمثال يف قيل وقد ، منة عليه الناس من ألحد يكون وال ، عليه وحده هللا واملن الفضل

 تكن شئت من وأعط ، نظريه تكن شئت عمن واستغن ، هأسري تكن شئت من سل(

    .حق وهي) أمريه

    .املنة هذه وقلدك سألته إذا ، له تستأسر ألنك : أسريه تكن شئت من سل

   : نظريه تكن شئت عمن واستغن

   تغانيا أشد متنا إذا وحنن ،،، حياته أخيه عن غين كالنا

   . عليه يد لك يكون ألنه : أمريه تكن شئت من وأعط
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 فـإن  ، فافعل فضل عليك املخلوقني من ألحد يكن ال أن ، اهللا عبد يا أمكنك فكلما

 عـن  الناس ينقطع أن ذلك مقتضى وليس ، فكافئه ، فضل عليك ألحدهم صار أن قدر

 فـإن  ، املقصود هو هذا ليس ، ال ال ، وخدمتهم ، وهديتهم إحسام يقبل وأال ، اخللق

 تبتـدئهم  ال أنك املقصود ، ال ، التواصل وعدم الناس من فوسالن بعض يف يوجد قد هذا

 ال [لفظ يصح وال ، الرقية يطلبون ال أي] يسترقون ال [احلديث يف قال وهلذا ، بالسؤال

 يف بواحـدة  واحدة مثال ، املقايضة سبيل على ال ، إليك أحسنوا أم قدر وإن ،] يرقون

    .إليك حسنواأ كما إليهم اإلحسان يف تلطف ، ال ، اآلن

 إال ، فضل عليه ألحد يكون ال حىت ، تكيف إىل املؤمن من حيتاج ، دقيق معىن وهذا

 صلى النيب قال كما إال ، مكافأما يبلغ أن ميكن ال الذين أبويه حىت ، وتعاىل سبحانه اهللا

 مـن  يكثر أن له شرع] فيعتقه رقيقا جيده أن إال ، والده بر أحد يبلغ ال [وسلم عليه اهللا

 وصـلة  ، بعدمها من صديقهما وإكرام ، عنهما والصدقة ، هلما واالستغفار ، هلما الدعاء

   . ما إال توصل ال اليت الرحم

 التوحيد كمال من أن يعلم وأن ، قلبه يف املعىن هذا يزرع أن للمؤمن ينبغي أنه : املهم

ـ  بـاب  من ولكن ، كرب وال ترفع غري من ، اخللق عن االستغناء  ، العـاملني  رب دتوحي

 ، بالرفعة وشعر ، بالكرامة شعر ، كذلك كان إذا فإنه ، سواه عمن تعاىل باهللا واالستغناء

 يكـن  ومل ، نفسه هانت ، واالستجداء املسألة على دوما نفسه يعود اإلنسان كان وإذا

    .له حقا يسأل أن إال ، ينبغي كما توحيده

   : منت

 للخـري  عمـالً  العبد ازداد وكلما ، واحلسنات بالطاعة يزيد وعمل قول واإلميان
 أَنعمـت  الَّذين صراطَ : (تعاىل قوله يف املذكور احلقيقي اإلنعام هو هذا ، إميانه ازداد
هِملَيع. (  
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  .) علَيهِم اللَّه أَنعم الَّذين مع فَأُولَئك والرسولَ اللَّه يطعِ ومن : (تعاىل قوله ويف

   :والدين الدنيا نعم

  ؟ ال أم نعمة من هل الدين بدون الدنيا نعم بل

   .وغريهم أصحابنا من للعلماء مشهوران قوالن فيه

 بالدين اإلنعام وأما ، وجه من تامة نعمة يكن مل وإن ، وجه من نعمة أا والتحقيق
 طلبه ينبغي الذي اخلري فهو ، ومستحب واجب من به اهللا أمر ما فهو طلبه ينبغي الذي
 أنعم الذي هو اهللا أن عندهم إذ السنة أهل عند احلقيقية النعمة وهو ، املسلمني باتفاق
   .فقط للضدين الصاحلة عليه بالقدرة أنعم إمنا عندهم والقدرية ، اخلري بفعل

   : شرح

 وذكـر  ، وتعاىل سبحانه اهللا إنعام بني ملا الشيخ فإن ، بالقدر تتعلق مسألة هذه نعم

 ، لألصـحاب  قولني وذكر ، نعمة تعد ال أم نعمة تعد هل ، الدنيا نعم مسألة يف اخالف

 وإن ، وجه من نعمة أا والتحقيق ، وغريهم أصحابنا من للعلماء مشهوران قوالن "يقول

 هـذا  أن ، النعم هذه من ، به تعاىل اهللا خولنا ما أن شك ال" وجه من تامة نعمة تكن مل

 لعبـاده  أخرج اليت اهللا زينة حرم من قل{ : فقال ، عباده على به اهللا امنت ، اهللا من إنعام

 من نعمة فهي} القيامة يوم خالصة الدنيا احلياة يف آمنوا للذين هي قل الرزق من والطيبات

    .آخر وجه من ابتالء ولكنها ، وجه

   فصرت ، بالدين عليك اهللا أنعم تعاىل اهللا يكون أن أي ، الدين يف والنعمة

 اهللا فـضل  حمـض  هذا أن ، هكذا األمر ، واجلماعة السنة أهل عند ، الدين أهل من

 تعاىل اهللا قال وهلذا ؛ ورسوله هللا مستجيبا تكون لكي ، وأمدك وأعدك هيأك أن ، ونعمته
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 لعنـتم  األمـر  من كثري يف يطيعكم لو اهللا رسول فيكم أن واعلموا {احلجرات سورة يف

 والعـصيان  والفسوق الكفر إليكم وكره قلوبكم يف وزينه اإلميان إليكم حبب اهللا ولكن

    .الدين نعمة فأثبت} حكيم عليم واهللا ونعمة اهللا من فضال . الراشدون هم أولئك

 قـدر  الـذي  هو وتعاىل سبحانه اهللا يكون أن ينكرون القدرية أن تعلمون ، القدرية

 ومـن  سيطيعه من يعلم ومل ، وى أمر إنه : يقولون وغالم ، ومعاصيهم العباد طاعات

 ذلك وكتب علم قد ، نعم : يقولون ، املعتزلة وهم ، ومقتصدوهم ، باهللا عياذا ، سيعصيه

 الـذي  وهو ، اهللا مشيئة دون ، نفسه فعل يشاء الذي هو العبد لكن ، احملفوظ اللوح يف

 ، الضدين لفع على اإلقدار هي عندهم فالنعمة وبالتايل ، اهللا خلق دون ، نفسه فعل خيلق

 هـي  عندهم النعمة ، نفسه فعل خيلق العبد : يقولون الذي القدرية عند ، اآللة نعمة أي

 والفجور الرب ، واملعصية الطاعة ، والشر اخلري ؟ الضدان مها ما ، الضدين فعل على اإلقدار

 البدنيـة  القـدرات  مـن  العبد يف تعال اهللا ركب ما هي ، املقصودة النعمة : يقولون ،

 يكـون  أن ينكرون ألم ؛ الضدين أحد فعل من لتمكنه ، ذلك وحنو والعضلية لنفسيةوا

   . األخرية اجلملة هذه معىن هذا ، العباد أفعال خالق تعاىل اهللا

   : منت

 لـذلك  مـصلحة  كان ما إال خملوقاً يسأل أن خملوقاً يأمر مل اهللا أن هنا واملقصود
 فكيـف  ، ذلك إال العبد من يطلب ال سبحانه هفإن ، مستحباً أو واجباً إما ، املخلوق
  ؟ ذلك غري منه يطلب أن غريه يأمر

 قـصده  كـان  وإن ، الـضرورة  عند إال ماله العبد يسأل أن العبد على حرم بل
 قصده كان وإن ، ذلك على يثاب فهذا ، املأمور ومصلحة مصلحته أو املأمور مصلحة
   .أيت نفسه من فهذا املأمور النتفاع منه قصد غري من مطلوبة حصول
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 حمـض  الـسؤال  هـذا  إذ عنه ى قد بل ، قط به اهللا يأمر ال السؤال هذا ومثل
 ويأمرنا إليه ونرغب نعبده أن يأمرنا واهللا ، ملصلحته وال لنفعه قصده غري من للمخلوق

   .عباده إىل حنسن أن

 وال ، صالةال وهو ودعائه اهللا إىل الرغبة يقصد فلم هذا وال هذا ال يقصد مل وإذا
 السؤال هذا مبثل يأمث ال قد العبد كان وإن ، الزكاة هو الذي اخللق إىل اإلحسان قصد
 حـديث  يف قـال  أنه ترى أال ، فيه له يؤذن وما العبد به يؤمر ما بني ما فرق لكن ،

   .يسترقون ال أم حساب بغري اجلنة يدخلون الذين ألفاً السبعني

    .املوضع هذا غري يف بسطناه قد هذاو ، جائزاً االسترقاء كان وإن

   : شرح

 ، وجـل  عز اهللا غري يسأل أن ينبغي ال العبد أن من ، تقريره سبق ملا بيان مزيد هذا

 مل اهللا لكـن  ، جيوز قد ذلك كان وإن ، خملوقا يسأل أن ملخلوق يشرع مل ، تعاىل فاهللا

   . خملوقا يسأل أن وقملخل االستحباب سبيل على وال ، اإلجياب سبيل على ال ، يشرع

 به اهللا وكل ، الغيب بظهر ألخيه دعا من [احلديث يف قال قد أليس : قائل لنا قال فلو

 قلنا ، لبعض بعضهم يدعو املؤمنني أن على دليل فهذا] مبثله ولك ، آمني : له يقول ملكا

 هـل  : الـسؤال  لكن ، لبعض بعضهم يدعو أن هلم يشرع املؤمنني أن شك ال ، نعم: 

 ميـت  عـن  نتكلم حنن ، احلي لصاحبك هذا ، يل ادع : لصاحبك تقول أن لك شرعي

 إىل تـأيت  أو ، صاحل رجل إىل تأيت أن لك يسوغ هل لكن ، منه فرغنا قد هذا ، مقبور

   : نيتني إحدى استصحبت إذا جيوز هذا ؟ يل ادع : وتقول ، أخيك

    .املسؤول نفع نية إما -
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    .معا ونفعه نفعك نية أو -

 يا : ألخيك تقول حينما ؟ ذلك كيف ، مبشروع ليس فهو ، جمردا سؤاال كان لو أما

 يقول ملكا به اهللا يوكل وأن ، نفعه تنوي خاطرك يف وأنت ، دعائك من تنسين ال ؛ أخي

 ونفـع  أنـت  نفعك نية تستصحب أو ، إحسان ألنه ؛ ذلك ساغ ، مبثل ولك آمني : له

 أن لكـن  ، حمتمل سائغ أيضا فذلك ، والتقوى الرب ىعل املتعاونني من فتكونان ، أخيك

 غـري  فهذا ، أخيك نفع خلدك يف يدور وال قلبك يف يقع وال ، ارد نفعك بذلك تنوي

 وفئة ، خنبة هؤالء وجعل] يسترقون ال [احلديث يف قال وهلذا ؛ جائزا كان وإن ، مشروع

 منهم يقع ميكن األمة من سواهم من أن ذلك ومعىن ، ألفا السبعون وهم ، األمة من مميزة

   . يرقيهم أن غريهم ويسألون ، الرقية طلب

 ، أخيـه  مـن  الرقية طلب أحدا أن لو : يقال أن - وتأمل نظر حمل وهذا - وميكن

 ، ذلك وسعه لرمبا ، اإلحسان من له حيصل مبا أخوه وينتفع ، ينتفع أن بنية ، النية بنفس

 يف أقـم  ولكن ، يل ادع : ألخيك تقول أن من تنعمت ال أنك واملقصود ، تأمل حمل فهذا

 : به املوكل امللك له يقول بأن ، أخيك نفع بذلك تنوي أنك وهو ، الشعور هذا نفسك

   . والتقوى الرب على املتعاونني من فتكونان ، مبثله ولك ، آمني

   : منت

 بـني  نتكو اليت كالوسائط خلقه وبني اهللا بني وسائط أثبت من أن هنا واملقصود
 إـا  يقولون كانوا األوثان عبادة املشركني دين هذا بل ، مشرك فهو والرعية امللوك
 الذي الشرك من وهو) 3 (اهللا إىل ا يتقربون وسائل وإا ، والصاحلني األنبياء متاثيل
 اللَّه دون نم أَرباباً ورهبانهم أَحبارهم اتخذُوا : (قال حيث ، النصارى على اهللا أنكره

ِسيحالْمو ناب ميرا مموا وروا إِلَّا أُمدبعيداً إِلَهاً لاحال و إِلَّـا  إِلَه  ـوه  هانحـبـا  سمع 
  ) .يشرِكُونَ
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 دعـان  إِذَا الداعِ دعوةَ أُجِيب قَرِيب فَإِني عني عبادي سأَلَك وإِذَا : (تعاىل وقال
  ) .يرشدونَ لَعلَّهم بِي ولْيؤمنوا لي فَلْيستجِيبوا

 يل دعـاءهم  أجيب أن يب وليؤمنوا ، والنهي باألمر دعوم إذا يل فليستجيبوا أي
   .والتضرع باملسألة

  ) .فَارغَب ربك وإِلَى * فَانصب فَرغْت فَإِذَا : (تعاىل وقال

  ) .إِياه إِلَّا تدعونَ من ضلَّ الْبحرِ في الضر مسكُم وإِذَا : (تعاىل وقال

 خلَفَـاءَ  ويجعلُكُـم  السوَء ويكْشف دعاه إِذَا الْمضطَر يجِيب أَمن : (تعاىل وقال
  )الْأَرضِ

  ) .شأْن في هو مٍيو كُلَّ والْأَرضِ السماوات في من يسأَلُه : (تعاىل وقال

 غري أحد خياف ال حىت به اإلشراك مواد وحسم كتابه يف التوحيد هذا اهللا بني وقد
   .عليه إال يتوكل وال سواه يرجو وال ، اهللا

   :وحده هللا اخلشية

   ) .قَليالً ثَمناً بِآياتي تشتروا وال واخشون الناس تخشوا فَال : (تعاىل قال

 كُنـتم  إِنْ وخافُون تخافُوهم فَال أَولياَءه يخوف الشيطَانُ ذَلكُم إِنما : (تعاىل الوق
نِنيمؤم. (  

 الزكَاةَ وآتوا الصالةَ وأَقيموا أَيديكُم كُفُّوا لَهم قيلَ الَّذين إِلَى تر أَلَم : (تعاىل وقال
   ) .خشيةً أَشد أَو اللَّه كَخشية الناس يخشونَ منهم فَرِيق إِذَا الْقتالُ علَيهِم كُتب فَلَما
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 الـصالةَ  وأَقَـام  الْآخرِ والْيومِ بِاللَّه آمن من اللَّه مساجِد يعمر إِنما : (تعاىل وقال
   ) .اللَّه إِلَّا يخش ولَم الزكَاةَ وآتى

  ) .الْفَائزونَ هم فَأُولَئك ويتقْه اللَّه ويخش ورسولَه اللَّه يطعِ ومن : (تعاىل وقال

   .وحده فلله اخلشية وأما ، ورسوله هللا الطاعة أن فبني

 اللَّه سيؤتينا اللَّه حسبنا الُواوقَ ورسولُه اللَّه آتاهم ما رضوا أَنهم ولَو : (تعاىل قال
نم هلفَض ولُهسرا وإِلَى إِن ونَ اللَّهباغ(تعاىل قوله ونظريه) ر : ينقَالَ الَّذ ملَه اسإِنَّ الن 

اسالن وا قَدعمج لَكُم مهوشفَاخ مهاداناً فَزقَالُوا إِميا ونبسح اللَّه منِعيلُ وكالْو. (  

   : شرح

 هـذا  ، احلـق  التوحيـد  هذا ، التوحيد حقيقة هذه ، إخوان يا أرأيتم ! اهللا شاء ما

 حفظ ليس الكرام أيها التوحيد ، سواه عمن مفرغا ، هللا خالصا القلب جيعل الذي التوحيد

 ، وخالقه ربه القلب هذا يعبد أن هو التوحيد ، املنظومة من منظومة وال ، املتون من منت

 وال ، اهللا إال خيـاف  وال ، اهللا إال حيـب  فال ، وجل عز اهللا من إال شيء كل من فيخليه

 سـبيل  يف األعمار تفىن ، العظيمة املقامات هذه ، اهللا إال يرجو وال ، اهللا على إال يتوكل

 ، لقلـب ا فإحيـاء  ، العملية العبادات من بكثري يبلغ مما أعظم العبد ا ويبلغ ، حتقيقها

 ينبغي ما أشرف هي ، الرديئة واألخالط واألعالق الشوائب من وتنظيفه ، تشكيله وإعادة

 ، ـا  تعـاىل  اهللا أطيع حسنة أعظم التوحيد كان فلهذا ، عمره فيه اإلنسان يصرف أن

 علـى  نقـضي  أن فقط هو التوحيد ليس ، به تعاىل اهللا عصي ذنب أعظم الشرك وكان

 لكن ، وأصله أسه ومن ، التوحيد صلب من هذا أن شك ال ، اثيلوالتم واألصنام الصور

 انظر ،} هللا وجهه أسلم من بلى {، العاملني رب هللا اخلالص التوجه من القلب يف يقوم ما

 املدعاة اآلهلة إىل ينظر ، ويسرة مينة يلتفت ال فوجهه ، هللا وجهه أسلم ، البديع التعبري هذا
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 يرى فال هدف له نصب ، إليه فسار علم له رفع بل ، يقهاوتزو ، الدنيا جوانب إىل أو ،

 وأن ، عليـه  أنفسنا نريب أن ينبغي الذي التوحيد هو هذا ، وجل عز اهللا إىل يسري ، سواه

 الرب بيت هي الكعبة أن كما ، العبد يف الرب بيت هو فالقلب ، له مستودعا قلوبنا جنعل

 أيـضا  ،} الـسجود  والركع والعاكفني ئفنيللطا بييت وطهر {اهللا قال وقد ، األرض يف

 يف يطيـف  مـا  واجعل ، وجل عز اهللا غري ألحد موضع قلبك يف يبق فال ، قلبك وطهر

 املعـاين  من ذلك وغري ، باهللا الظن وحسن ، والتوكل والرجاء واخلوف احملبة هو ، قلبك

   . وإياكم يبلغنا أن وجل عز اهللا نسأل ، التوحيد هو هذا ، الكرمية

   : منت

 مـواد  عنـهم  وحيـسم  ألمته التوحيد هذا حيقق وسلم عليه اهللا صلى النيب وكان
 احملبة بكمال القلوب تأهله الذي هو اإلله فإن ، اهللا إال إله ال قولنا حتقيق هذا إذ الشرك
 اهللا شاء ما تقولوا ال : ( هلم قال حىت واخلوف والرجاء واإلكرام واإلجالل والتعظيم
  ) .حممد شاء مث اهللا شاء ما قولوا نولك ، حممد وشاء

  ) .وحده اهللا شاء ما قل نداً هللا أجعلتين فقال وشئت اهللا شاء ما رجل له وقال(

  ) .أشرك فقد اهللا بغري حلف من : ( وقال

 مبا القلم جف باهللا فاستعن استعنت وإذا اهللا فاسأل سألت إذا ( عباس البن وقال
 ولـو  ، لك اهللا كتبه بشئ إال تنفعك مل تنفعك أن على اخلليقة جهدت فلو ، الق أنت

  ) .عليك اهللا كتبه بشئ إال تضرك مل تضرك أن جهدت

 فقولوا عبد أنا فإمنا ، مرمي ابن عيسى النصارى أطرت كما تطروين ال ( أيضاً وقال
  ) .ورسوله عبداهللا
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  ) .يعبد وثناً قربي جتعل ال اللهم : ( وقال

) كنتم ما حيث تبلغين صالتكم فإن علي وصلوا ، عبداً قربي تتخذوا ال : ( وقال
.  

) . مـساجد  أنبيـائهم  قبور اختذوا والنصارى اليهود اهللا لعن : ( مرضه يف وقال
   .صنعوا ما يحذر

 يتخـذ  أن كـره  ولكن ، قربه ألبرز ذلك ولوال : (عنها اهللا رضي عائشة قالت
    .واسع باب وهذا ، مسجدا

   : شرح

 املصطفى محاية باب هو ، نصوصه من مجال وذكر ، الشيخ إليه أشار الذي الباب هذا

تتعلق كلها ، السابقة النصوص مجيع ، الشرك إىل املوصلة الذرائع وسده ، التوحيد جناب 

 ، الشرك إىل املوصلة الذرائع وسده ، التوحيد جناب وسلم عليه اهللا صلى املصطفى حبماية

 بابا ترك ما ، سده إال الشرك منه ينفذ أن ميكن فذامن ، وسلم عليه اهللا صلى النيب ترك ما

 مـن  بأن يعلم ، وسلم عليه اهللا صلى النيب كان وملا ، فتحه إال التوحيد يقيم األبواب من

 ، فيـه  الغلو عن اهم ، وسلم عليه اهللا صلى فيه ويغلو ، الشرك إليه يتسلل قد من أمته

 اهللا عبـد  : فقولوا ، عبد أنا إمنا ، مرمي ناب املسيح النصارى أطرت كما تطروين ال [وقال

 رساالت وبلغ ، كنهارها ليلها ، البيضاء احملجة على أمته وترك ، احلجة أقام فقد] ورسوله

 الشيطان يستزهلم الذين ، الشرك دعاة لكن ، السوء دعاة لكن ، حجة ألحد يبق مل ، ربه

ـ  للناس ويزينون ، شىت بصور الشركيات هذه يسوقون  بـالطواف  ويغـروم  ، لالباط

 ، ورتبـة  ومرتلـة  مقـام  هلـم  ، اهللا عند شفعاء هؤالء : ويقولون ، والقبور باألضرحة

 ، الباطلة الوسائط هذه إىل يتوجهوا أن إىل ، العاملني رب هللا يتوجهوا أن عن ويصرفوم
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 ما لامتثا هي ، الصحيحة والواسطة ، الصاحلة الوساطة بأن لعلموهم هلم نصحوا أم ولو

 ، وطاعته ، وخوفه ورجائه ، وحمبته ، باهللا اإلميان من ، وسلم عليه اهللا صلى النيب به أمر

 البدعيات هذه مثل ال ، وجل عز اهللا إىل يوصل الذي هذا ، يه واجتناب ، بأمره والعمل

 ممـا  هذا فإن ، ذلك وغري ، اهللا لغري والذبح والقرابني النذور وتقدمي ، املوالد إقامة من ،

    .الشرك إىل األمة هذه من فئاما إليه الشيطان جر

 سـتلحق   أمته من فئاما بأن ، صحيح حديث يف وسلم عليه اهللا صلى النيب أخرب وقد

 القلب حترير ، وجل عز اهللا إىل الداعية هم يكون وأن ، هذا من احلذر فينبغي ، باملشركني

    .تعاىل باهللا الشرك من واحلذر ،

   : منت

 مـن  اهللا خلقـه  مـا  ينكر ال فإنه ، ومليكه شئ كل رب اهللا أن املؤمن معل ومع
   .النبات إلنباب سبباً املطر جعل كما ، األسباب

 وبثَّ موتها بعد الْأَرض بِه فَأَحيا ماٍء من السماِء من اللَّه أَنزلَ وما : (تعاىل اهللا قال
   .)دابة كُلِّ من فيها

 سبباً والدعاء الشفاعة جعل وكما ، ما خيلقه ملا سبباً والقمر الشمس جعل وكما
 الـيت  األسباب من ذلك فإن ، امليت جنازة على املسلمني صالة مثل بذلك يقضيه ملا

   .عليه املصلني عليها ويثيب ا اهللا يرمحه

   :املشروعة وغري املشروعة األسباب

  - :أمور ثالثة اباألسب يف يعرف أن ينبغي لكن
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 ، أخـر  أسباب من معه بد ال بل ، باملطلوب يستقل ال املعني السبب أن : أحدمها
    .موانع فلها هذا ومع

   : شرح

 أن ، اهللا رعاكم يا نعلم أن ينبغي ، باألسباب املتعلقة التنبيهات هذه يف منضي أن قبل

   : ووسط طرفني إىل األسباب باب يف انقسموا الناس

    .باألسباب لقواتع قوم -

    .األسباب ألغوا وقوم -

    .األسباب مسبب إىل نظروا لكنهم األسباب أثبتوا وقوم -

   : باألسباب تعلقوا قوم

 ، الـدنيا  أهل هم وهؤالء ، وحبمده سبحانه األسباب مسبب إىل ينظروا مل أم مبعىن

 ينظرون ال ، اآلن البشر مةعا حال وهو ، املادية احلسابات إال يعرفون ال الذين ، املاديون

 يـأيت  ال أنـه  واعتقـاد  ، وتعاىل سبحانه باهللا التعلق إىل يلتفتون وال ، األسباب إىل إال

 وإن {تعـاىل  اهللا قول مبضمون يؤمنون ال ، اهللا إال السيئات يدفع وال ، اهللا إال باحلسنات

 أصـابت  ورمبا} لفضله راد فال خبري ميسسك وإن هو إال له كاشف فال بضر اهللا ميسسك

   . املسلمني بعض هذا من لوثة

 : يقـول  بـأن  ، فيه مبالغا تعلقا ، بالطبيب املريض يتعلق حينما : مثال لكم أضرب

 الطبيـب  هذا بيد شفاءه أن يظن ، أرجوك ، وكذا كذا إنك أرجوك ، دكتور يا أرجوك

 دون الـسبب  إىل قلبه توجه قد إنه إذ ؛ األسباب باب يف االحنراف من نوع هذا ، املعني

 مل مـا  اهللا علمه الذي الطبيب هذا أن ويعلم ، السبب يثبت أن له ينبغي وكان ، املسبب
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 تعـاىل  اهللا جعـل  قد ، مؤثر ، الطبيب يصرفه الذي الدواء هذا أن ،) املريض (هو يعلمه

 صلحي ال ما املوانع من هلا يوجِد وقد ، األسباب مسبب هو تعاىل واهللا ، التأثري فيه وخلق

    .األثر معها

 مسـوا  وإن ، املتواكلـون  وهـم  ، بالكلية األسباب ألغوا قوم : منهم النقيض وعلى

 ال ، والقفـار  الصحاري يف يسريون جتدهم ، متواكلون الواقع يف هم ، املتوكلني أنفسهم

 الـنيب  أصحاب بعض بعضهم لقي وملا ، املتوكلون حنن : ويقولون ، ماء وال زادا حيملون

 قال ، املتوكلون حنن : قالوا ، طعاما وال زادا معكم أرى ال : وقال ، وسلم عليه اهللا صلى

 اإلنسان جيدهم التأمل عند احلقيقة يف وهم ، الصوفية يف يكثر وهذا ، املتواكلون أنتم بل: 

 فهـم  احلـق  أهل أما ، ويستجدوم ، الناس موائد فتات على يقتاتون الذين ، العالة من

 ، والتعليـل  احلكمة على الكون هذا ركب اهللا أن وعلموا ، أسبابا األسباب أثبتوا الذين

 الـيت  باألسباب تأخذ وأيديهم ، باهللا معلقة فقلوم ، األمور مقاليد بيده سبحانه ولكنه

 املتعلقـة  التنبيهات هذه إىل اآلن فللنظر ، الطرفني بني وسطا كانوا فلذلك ، اهللا شرعها

   : باألسباب

   : منت

 ، أخـر  أسباب من معه بد ال بل ، باملطلوب يستقل ال املعني السبب أن : دمهاأح
 وهو املقصود حيصل مل املوانع ويدفع األسباب اهللا يكمل مل فإن ، موانع فلها هذا ومع

   .اهللا يشاء أن إال يكون ال الناس شاء وما ، الناس يشأ مل وإن ، كان شاء ما سبحانه

   : شرح

 رمبا ، موانع أحيانا األسباب مع جعل قد لكنه ، أسبابا جعل قد تعاىل اهللا ، حق هذا

 لكن ، اجلملة حيث من نافعا مؤثرا العالج هذا ويكون ، معينا عالجا الطبيب لك يصف
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 يتزوج رمبا ، األعضاء بوظائف املتعلقة األسباب من لسبب به ينتفع مل املعني املريض هذا

 مع ، ذلك دون حيول ، العقم من مانع عنده يقوم نلك ، والذرية االستيالد بغية اإلنسان

 ، عليه أثره ترتب أو حتقق ضرورة يعين للسبب اإلنسان اختاذ ليس إذن ، السبب فعل أنه

   . متامه دون حيول مانعا يقيم فقد ، وجل عز اهللا بيد هذا فإن

   : منت

 أو علم بال اًشيئ أثبت فمن ، بعلم إال سبب الشئ أن يعتقد أن جيوز ال أن : الثاين
 النعماء وحصول الباء دفع يف سبب النذر أن يظن من مثل ، مبطالً كان الشرع خيالف

.  

 : ( وقال النذر عن ى أنه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن الصحيحني يف ثبت وقد
  ) .البخيل به يستخرج وإمنا ، خبري يأيت ال إنه

   : شرح

 اهللا ينـصبه  مل سببا اإلنسان يثبت أن جيوز ال أنه : وهو ، ومفيد مهم تنبيه هذا أيضا

 سببا اهللا يثبته ومل ، والتجربة باحلس متعقَّل غري سببا أثبت من ، شرعا وال حسا ال ، سببا

 ، وسلم عليه اهللا صلى النيب رأى ملا وهلذا ؛ األصغر الشرك من نوع يف وقع فقد ، بالشرع

 ال فإا انزِعها [قال ، الواهنة من : الق] ؟ هذه ما : [فقال ، خيطا أو حلقة رجل يد يف

 شيئا وضع من أن بذلك فتبني] أبدا أفلحت ما ذلك على مت لو فإنك ، وهنا إال تزيدك

    .األصغر الشرك من نوع السبب هلذا فاختاذه ، متعقل سبب غري وهو سبب أنه زاعما ،

 ال هذا ، العني لدفع البهائم أو الصبيان أعناق على والقالئد التمائم وضع : ذلك مثال

 النفـع  جلـب  وبني التمائم وهذه واخلرزات القالئد هذه وضع بني عالقة أي ، له عالقة
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 عليـه  اهللا صلى النيب عنه ى فلهذا ، األصغر الشرك من نوع ذلك اعتقاد ؟ الضر ودفع

   . وسلم

 فقـد  ، املقـصود  حيقق النذر أن اعتقد فمن ، النذر وهو ، األخري املثال هذا : ومثله

 الناس من كثري] خبري إال يأيت ال النذر فإن : [وسلم عليه اهللا صلى النيب قال وهلذا ، أخطأ

 ال النذر إن [وسلم عليه اهللا صلى النيب قال وقد ، السوء يدفع أو اخلري جيلب النذر أن يظن

 سـبحانه  هللا أن ، هللا نذر إذا أنه الناذر يظن كأمنا] البخيل من به يستخرج إمنا ، خبري يأيت

 هلذا اإلنسان يتنبه أن فيجب ، األمرين هذين بني عالقة ال أنه مع ، دعاءه سيجيب وتعاىل

    .املعىن

 مـثال  النـاس  يـدرك  كأن ، جتارم من الناس يدركه ما : والتجربة احلس وضابط

 األطباء يدرك أو ، متعقال حسيا إدراكا ، املرض هذا من تنفع العشبة هذه أن ، بالتجارب

 ، باحلسن أدرك هذا ، الداء هذا من نافع أنه فثبت ، جتارب عليه أجريت العقار هذا بأن

   . مثال للري سبب واملاء ، للشبع سبب الطعام أن باحلس ندرك ومثلما

 ، رقية الفاحتة بأن نعلم كأن ، بامر وسلم عليه اهللا صلى خيربنا أن : فهو بالشرع أما

 أو ، عسل من شربة أو ، حمجم شرطة ، ثالثة يف الشفاء[ أو ؟ رقية أ،ها يدرك وما : قال

 احلـسية  األسباب تعرف ذا ، أشبه وما ، السوداء احلبة أو ، الشرع أثبتها] نار من كية

    .والشرعية

  

   :    منت

 مشروعة تكون أن إال سبباً شئ منها يتخذ أن جيوز ال الدينية األعمال أن : الثالث
 ، غـريه  فيدعو باهللا يشرك أن لإلنسان جيوز فال ، التوقيف لىع مبناها العبادات فإن ،
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 املخالفة بالبدع اهللا يعبد ال وكذلك ، أغراضه بعض حصوله يف سبب ذلك أن ظن وإن
 أشرك إذا مقاصده بعض على اإلنسان تعني قد الشياطني فإن ، ذلك ظن وإن للشريعة

 إذ ، ذلك له حيل فال ، ساناإلن أغراض بعض والعصيان والفسوق بالكفر حيصل وقد ،
 عليـه  اهللا صـلى  الرسول إذ ، به احلاصلة املصلحة من أعظم بذلك احلاصلة املفسدة
 بـه  اهللا أمـر  فما ، وتقليلها املفاسد وتعطيل ، وتكميلها املصاحل بتحصيل بعث وسلم

 حتتملـه  ال بسط هلا اجلمل وهذه ، راجحة فمفسدته عنه ى وما ، راجحة فمصلحته
   . أعلم واهللا .. لوريقاتا هذه

   : شرح

 األعمـال  مـن  سببا اإلنسان يتخذ أن جيوز ال أنه وهو ، واألخري الثالث التنبيه هذا

    .بالبدع يلحقه هذا ألن ؛ الشريعة به جاءت ما غري يف الشرعية الدينية

   : نوعان البدعة أن واعلموا

    .أصلية بدعة -

    .إضافية وبدعة -

 يف له نظري ال ، عبادة يسميه عمال أو عبادة اإلنسان ينشئ أن : هي األصلية فالبدعة

    .أصلية بدعة يسمى فهذا ، الشرع

    .أصال الشرع يف له أصل ال هذا فإن ، املوالد إقامة : مثاهلا

    .اإلضافية البدعة : الثاين النوع

 البدعة إليه تتطرق ولكن ، مشروعا أصله يف الشيء يكون أن : هي اإلضافية والبدعة

   : التالية األسباب من لسبب ،
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    .جلنسها إما -

   . لقدرها أو -

    .لزماا أو -

    .ملكاا أو -

   . لعددها أو -

    .هليئتها أو -

    .إضافية بدعة البدعة جتعل أسباب ستة هذه

 ركعـتني  صالة : فيقول ، ركعتني يصلي أن وهو ، مشروع أمر إىل يأيت قد : مثال

 من بتوقيت أتى لكن ، مشروع العمل أصل ، وكذا كذا فضلها ، والعصر رالظه بني مثال

   . عليه له دليل ال ، نفسه تلقاء

 فضل له ، الكعبة حول شوطا عشرين أو ، شوطا عشر سبعة طواف : قال لو كذلك

    .مشروعا الطواف أصل كان وإن ، بالعدد تعلق أيضا فهذا ، وكذا كذا

 يمـة  من يضح ومل ، بفرس ضحى إنسانا أن فلو ، باجلنس يتعلق قد أيضا وكذلك

    .جبنسه البدعة  إليه تطرقت لكن ، مشروع أصله عمل إىل أتى فقد ، األنعام

 ، الـصلوات  أدبار أذكار تذكر أن أردت إذا : إنسان قال لو : اهليئة يف أيضا كذلك

 ، يئتـها  لقيتع شيئا إليها أضاف فقد ، وكذا كذا جلسة أو ، القرفصاء جِلسة فاجلس

    .عددنا اليت األمور بقية يف ذلك مثل وقل
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 مـن  سببا اهللا ينصبه مل ، سببا شيئا يثبت أن جيوز ال أنه إىل اإلنسان يتنبه أن فينبغي

    .الشرعية الناحية

 ، الذريـة  حلـصول  دعاء هذا : يقول حينما ، اتهدين بعض يفعله ما : ذلك ومن

 يف اإلنسان به يدعو أن وجيوز ، صاحلا أصله يف  يكون قد ، خمترع ، مركب بذكر ويأيت

 إىل حيتـاج  ، الذريـة  جللب الدعاء هذا أن على ينص كونه ولكن ، األوقات من وقت

   . التوقيف على مبناها األصل يف والعبادات ، توقيف

" املنسك "بـ يسمونه ما يصنعون حينما ، اجلاهلني بعض يفعله ما : مثاال منه وأقرب

 هلم أين من ، الثالث الشوط دعاء ، الثاين الشوط دعاء ، االول الشوط دعاء : لونويقو ،

    . مشروعا أصله يف الدعاء كان وإن ، اإلضافية البدع من أيضا هذا ؟ ذلك

 بعض بني ، األخرية اآلونة يف وجد ما ، مضت مناسبات يف إليه نبهنا قد ما ذلك ومن

" التالوة قروبات "بـ يسمى فيما ، الصاحلات نساءال أخواتنا بعض بني سيما ال ، الناس

 الوتش صفحة يف يرتلوا أن على ، الناس من جمموعة تتوافق حينما" التالوة جمموعات "أو

 وقـام  بقراءـا  قامت ومن ، قراءا على اجلميع ويتعاقد ، املصحف من وجهني ، أب

 االجتمـاع  التالوة يف شروعامل ، مشروع غري هذا ، ذلك مت بأنه إشارة أرسل ، بقراءا

 يتلون اهللا بيوت من بيت يف قوم اجتمع وما [وسلم عليه اهللا صلى النيب قال كما ، عليها

 مـصلحة  فيـه  ليس أمر على ، وااللتزام التعاقد جمرد أما] بينهم ويتدارسونه ، اهللا كتاب

 البدعـة ب يلحقـه  هذا فإن ، يطلب مما ذلك غري أو ، التالوة تصحيح جهة من ، واضحة

   . اإلضافية

 سـنعقد  : قالوا ، البيض أيام أو ، واخلميس االثنني صيام على قوم تعاقد لو : ومثله

 ، اإلضافية بالبدعة يلحقه أيضا فهذا ، األمر هذا على ونتعاقد ، األمر هذا على اتفاقا بيننا

 اخلاصة اتالعباد من هذه أن ويرى ، عليه وينبه ، ذلك عن ينهى ، اهللا رمحه شيخنا وكان
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 واالتفـاق  التعاقد من نوع جيري أن لكن ، عنده يفطر أن أحدا أحد يدعو أن مانع ال ،

   . اإلضافية بالبدعة يلحقه هذا ، األمر هذا على

 هـي  مـا  لنا بني قد ، الصفحات من تقدم فيما ، اهللا رمحه الشيخ  فإن : وباجلملة

 الرسـل  وهم ، عباده وبني وجل عز اهللا بني أي ، واخللق احلق بني ، الصحيحة الواسطة

 اهللا عند شفعاء يتخذون من وهم ، الباطلة الواسطة وبني ، الربانيني العلماء من تبعهم ومن

 عـني  هـو  فهذا ، ذلك وغري واإلعانة والتوفيق ، واملدد الرزق منهم يسألون ، وجل عز

   . وحديثا قدميا املشركني به وكفر ، منه اهللا حذر الذي ، الشرك

   : منت

 عليه اهللا صلى حممد بواسطة الدعاء يسمع اهللا إن : السائل قال ، اهللا رمحه وسئل
   . والواسطة الوسيلة فإنه ، وسلم

 والـسالم  والـصالة  وطاعته مبحمد اإلميان أن بذلك أراد إن هللا، احلمد : فأجاب
 ال هللا أن أراد وإن ، صـادق  فهو ، دعائه وثواب دعائه قبول يف للعبد وسيلة ، عليه
 بـدون  األنبياء نفس أن أو ، به عليه يقسم أو ، خملوق إىل يرفعه حىت أحد دعاء جييب
 ذلك يف كذب فهذا ، الدعاء إجابة يف وسيلة ، شفاعتهم وبدون ، وطاعتهم م اإلميان

    .أعلم واهللا ،

   : شرح

 لـم الع لطالب ينبغي وهكذا ، التفصيل وهو ، املسلك نفس الشيخ سلك ، هللا احلمد

 يقر ، حق فهو كذا أراد إن : يقول أن مبعىن ، التفصيل مسلك يسلك أن ، الراسخ والعامل

 وسلم عليه اهللا صلى النيب إليه أرشد مبا فالتوسل ، عنه ينهى باطل فهو كذا أراد وإن ، به
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 إال دعـاء  جييب ال تعاىل اهللا بأن االعتقاد وأما ، مشروعة هذه ، ذلك وغري األدعية من ،

    .ممنوع فهذا ، اهللا إىل ليبلغه خملوق إىل أوصله إذا

   : منت

 وسلم عليه اهللا صلى بالنيب التوسل جيوز هل : تعاىل اهللا رمحه اإلسالم شيخ وسئل
 والـصالة  ، وطاعتـه  وحمبتـه  ، به باإلميان التوسل أما ، هللا احلمد : فأجاب ؟ ال أم

 ا املأمور العباد وأفعال أفعاله من هو مما ، ذلك وحنو وشفاعته وبدعائه ، عليه والسالم
 يتوسلون ، عنهم اهللا رضي الصحابة وكان ، املسلمني باتفاق مشروع يف فهو ، حقه يف
   . به يتوسلون كانوا كما ، عمه بالعباس موته بعد وتوسلوا ، حياته يف به

   : شرح

 يشك ال ، عتهوطا واتباعه ، به باإلميان التوسل : وهو ، اتفاق حمل األول القسم هذا

 اهللا صلى بدعائه التوسل أيضا وكذلك ، اهللا إىل املوصلة الوسائل أعظم من هذا بأن أحد

 بالعباس توسلوا وكما ، االستسقاء يف به توسلوا كما ، للمؤمنني يدعو بأن ، وسلم عليه

 قييستس أن ، التابعني فضالء أحد ، سفيان أيب بن معاوية قدم كما ، التابعني من وبغريه ،

 االخـتالف  وإمنا ، لبعض بعضهم بدعاء التوسل وهو ، املسلمون عليه يزل مل فهذا ، م

   . يأيت فيما

   : منت

 يف هلـم  كما ، قوالن فيه فللعلماء ، به إليك أتوسل إين اللهم : القائل قول وأما
    .قوالن به احللف

   : شرح
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 الـذي  بدعائـه  التوسل أو ، به باإلميان التوسل غري بذاته التوسل ، بذاته التوسل أي

 ، قوالن ذلك يف للعلماء ، وسلم عليه اهللا صلى النيب بذات التوسل جيوز هل ، ربه يدعو

   : قوالن به احللف يف هلم كما

   :          منت

 بغـريه  احللف يسوغ ال أنه على ، حنيفة وأيب والشافعي كمالك ، األئمة ومجهور
 الروايتني إحدى وهذا ، العلماء باتفاق ، بذلك اليمني تنعقد وال ، واملالئكة األنبياء من
 يف أمحد قال ولذلك ، غريه دون خاصة به اليمني تنعقد : األخرى والرواية ، أمحد عن

    .صاحبه املروذي كتبه الذي منسكه

 وإىل ، املروزي : قيل مرو إىل نسبت إذا ، الروض مرو إىل نسبة املروذي : تعليق
    .الرازي : قيل الري وإىل ، املروذي : قيل الروض مرو

 ، مبخلـوق  اهللا على يقسم وال ، به اهللا على إقسام هذا إن : قال أمحد غري ولكن
 الرواية ولكن ، به التوسل جوز فلذلك ، به القسم جوز قد الروايتني إحدى يف وأمحد
 كسائر به اهللا على يقسم فال ، به يقسم ال أنه ، العلماء مجهور قول هي ، عنه األخرى
 اهللا على به يقسم إنه : قال ، واألئمة السلف من أحدا نعلم ال فإنا ، واألنبياء املالئكة

 ال أنـه  ، السالم عبد بن حممد أبو أفىت فلهذا ، مطلقا به يقسم إنه : يقولوا مل كما ،
 يبالـن  عن روي أنه له ذكر لكن ، وغريهم واألنبياء املالئكة من بأحد اهللا على يقسم
 ، به خاصا كان احلديث صح إن : فقال ، به اإلقسام يف حديث وسلم عليه اهللا صلى

 مـن  [وسلم عليه اهللا صلى النيب قال وقد ، به اإلقسام على يدل ال املذكور واحلديث
 والدعاء] أشرك فقد اهللا بغري حلف من [وقال] فليصمت وإال باهللا فليحلف حالفا كان
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  أعلم واهللا ، واالبتداع اهلوى على ال ، واالتباع التوقيف لىع مبناها والعبادة ، عبادة
.  

   : شرح

 مجهـور  ، بذاته أي ، وسلم عليه اهللا صلى به التوسل : وهي ، األخرية املسالة هذه

 جيـوز  ال أنه أمحد عن الروايتني وإحدى ، حنيفة وأيب والشافعي مالك مذهب ، العلماء

 وسـلم  عليـه  اهللا صلى به احللف جواز كما ، ازاجلو أمحد عن األخرى والرواية ، ذلك

 ، العلماء مجهور عليه ما هو تيمية ابن اإلسالم شيخ رجحه الذي ولكن ، أمحد عن رواية

 من بأحد اهللا على اإلقسام من نوع ذلك ألن ؛ وسلم عليه اهللا صلى ، به التوسل حترمي من

 صلى النيب علم فقد ، لفاحل مسألة يف أيضا وكذلك ، ذلك عن النهي ورد وقد ، خلقه

] ليصمت أو باهللا فليحلف حالفا كان من [فقال ، اهللا بغري حيلفوا أال ، أمته وسلم عليه اهللا

   ز

 علما وإياكم يرزقنا أن تعاىل اهللا ونسال ، وملحقاا الرسالة هذه عن الكالم مت وذا

   . األمور يعمج يف عاقبتنا حيسن وأن ، تبور لن وجتارة ، صاحلا وعمال ، نافعا

 .الصاحلات تتم بنعمته الذي هللا واحلمد


