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هذا الكتاب
حياول هذا الكتاب من خالل األدلة الكثرية الرد عىل الطروحات
التكفريية املرتبطة باألرضحة واملزارات والتوسل واالستغاثة ،والتي شكلت
ذريعة لإلرهابيني لتكفري املسلمني وقتلهم ،وقد ذكرنا يف الكتاب ثالثة أنواع
من الرباهني عىل مدى رشعية ما يذكره أصحاب الرؤية اإليامنية.
 .1املزارات الدينية ..واملصادر املقدسة :وقد رجعنا فيها إىل إىل املصادر
املقدسة ،سواء تلك التي يتفق املسلمون مجيعا عىل قبوهلا من أمثال كتاب اهلل
وسنة رسوله  ،أو تلك التي خيتلفون فيها من أمثال أقوال الصحابة أو أئمة
أهل البيت ،والتي تدل مجيعا عىل رشعية بناء املقامات واملشاهد واملزارات
الدينية.
 .2املزارات الدينية ..واملدارس الفقهية :وقد حاولنا الربهنة فيه عىل
رشعية املزارات من خالل العودة إىل املصادر املعتمدة لدى املدارس
اإلسالمية الكربى ،وهي املدرسة املالكية ،والشافعية واحلنفية واحلنبلية.
 . 3املزارات الدينية ..وأدوارها العلمية والرتبوية :وقد ذكرنا فيه
األدوار املهمة التي تؤدهيا املزارات الدينية ،وذلك بتوضيح احلقائق املجهولة،
وكشفها ،والدعوة للتحقيق فيها؛ فاآلثار من أكرب السجالت احلافظة حلقائق
التاريخ ،باإلضافة إىل أدوارها يف الرتبية الروحية واألخالقية واالجتامعية
وغريها ،والتي قد تصل إىل بث وعي سيايس يف األمة خيرجها من تبعيتها،
وحيقق هلا سيادهتا الكاملة.
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املقدمة
من املقدسات املتفق عليها يف مجيع األديان ما يمكن أن يطلق عليه [املزارات الدينية]،
وهي تلك اآلثار التي هيتم أصحاب األديان مجيعا بتعظيمها وزيارهتا والتربك هبا ،وقد يقومون
ببعض الطقوس نحوها.
فمن الشعائر اليهودية املهمة ،والتي ال يزال متدينو اليهود حيافظون عليها زيارة مكان
تابوت العهد ،وحائط املبكى ،وغريها من املزارات املوجودة يف القدس املحتلة ،باإلضافة إىل
مزاراهتم األخرى يف كل البالد التي سكنوا فيها.
وهكذا نرى املسيحيني يزورون بيت حلم موضع والدة املسيح عليه السالم ،ويقصدون
كنيسة القيامة والقديس بطرس وغريها من الكنائس ،باإلضافة إىل مراقد من يعتربوهنم
قديسني ،واملوجودة يف كل بقاع العامل.
وهذا هو حال اهلندوس الذين ال يزالون يقيمون شعائرهم يف هنر الكنج ،ويعتقدون أن
له خصوصية دون سائر األماكن ،وهلذا يعظمونه ،ويزورونه ،كام يزورون املعابد املخصصة
لشيفا وبرامها وقشنو ،والتي تسمى عندهم أقانيم الثالوث املقدس.
وهكذا يفعل أصحاب الديانة البوذية الذين يقومون برحالت مجاعية إىل األماكن التي
يعتقدون أن هلا عالقة خاصة ببوذا من أمثال [لومبيني] مسقط رأس بوذا يف النيبال ،و[بود
غايا] حيث جاءه الوحي حتت شجرة تني ،و[سارناث] يف اهلند ،حيث علم للمرة األوىل،
و[كوسينارا] حيث مرقده.
وهكذا يفعل أتباع الديانة الشنتوية ،حيث يسريون سنويا إىل رضيح آيسى الكربى
باليابان ،حيث يتجمع أكثر من مائة رضيح مثل الرضيح الداخيل نايكو املخصص إلماترياسو،
والرضيح اخلارجى غيكو.
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ومثل ذلك املسلمون الذين وردت النصوص املقدسة يف دينهم تدل عىل وجوب احلج،
وما يرتبط به من زيارات لألماكن املقدسة كالكعبة ،والصفا واملروة ،وجبل عرفات ،وقرب
رسول اهلل  وقبور األنبياء واألئمة ،وقبور من يعتقدون فيهم الوالية والصالح ،والتي ال
ختلو منها بلدة من البالد اإلسالمية.
وهذه الظاهرة املتفق عليها بني األديان مجيعا ،مل جتد من ينكرها أو يشاغب فيها ،أو
حياول صد عنها سوى مدرسة واحدة هي املدرسة السلفية ،وخصوصا يف فرعها الوهايب،
والتي مل تكتف بتحريم كل ما يرتبط هبذه املزارات ـ ما عدا الشعائر املرتبطة باحلج والعمرة ـ
وإنام راحت تقوم بتكفري مجاعي لكل من يامرسها ،وهي تعلم أن األمة مجيعا متارسها ،كام أشار
إىل ذلك الشيخ عيل بن أمحد احلداد يف رده عىل تكفري الوهابية لزوار أرضحة األولياء
والصاحلني ؛ فقال( :ومن قال بكفر أهل البلد الذي فيه القباب وإهنم كالصنم فهو تكفري
للمتقدمني واملتأخرين من األكابر والعلامء والصاحلني من مجيع املسلمني من أحقاب
()1

وسنني)

وهو يشري هبذا إىل الشيخ حممد بن عبد الوهاب وتالميذه الذين كفروا مجيع املسلمني
بسبب تعظيمهم لألولياء ،وبنائهم عىل قبورهم؛ فاعتربوهم مرشكني رشكا جليا ال خيتلف عن
رشك أهل اجلاهلية ،بل قد يفوقه.
فقد وضع الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف (نواقض اإلسالم) ما جيعل من مجيع املسلمني
مرشكني ..وأكثرها يعود إىل تعظيم األولياء وتقديسهم واحرتامهم ،فمن تلك النواقض
(الرشك يف عبادة اهلل تعاىل ..ومنه الذبح لغري اهلل ،كمن يذبح للجن أو للقرب ،أو للقباب ..ومن
جعل بينه وبني اهلل وسائط يدعوهم ويسأهلم الشفاعة ويتوكّل عليهم كفر إمجاعا ..ومن مل يك ّفر
(  ) 1إحياء املقبور من ادلة جواز بناء املساجد عىل القبور ويليه اعالم الراكع الساجد ،السيد أمحد بن الصديق الغامري  -السيد
عبد اهلل الغامري ،مكتبة القاهرة ،ص.7
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املرشكني أو شك يف كفرهم أو صحح مذهبهم كفر)..

()1

ثم ختم القول عىل هذه النواقض بقوله( :ال فرق يف مجيع هذه النواقض بني اهلازل
واجلاد واخلائف ،إال املكره .وكلها من أعظم ما يكون خطر ًا ،ومن أكثر ما يكون وقوع ًا)
فهذا ما يتصوره الشيخ ابن عبد الوهاب وأتباعه من نواقض اإلسالم ،واألخطر مما
ذكرنا من املكفرات هو ما ورد فيها من عبارات غامضة وأحكام مطلقة ،جتعل لكل من يشاء
أن يكفر أحدا أن يستخدمها بسهولة ،ولعله ألجل هذا خرجت احلركات التكفريية من رحم
الوهابية.
وكمثال عىل ذلك نرى الشيخ ابن عبد الوهاب يربط بني الذبح الذي ال يقصد به إرشاك
أحد يف عبادة غري اهلل ،بالرشك باهلل مع أنه قد يكون عادة جرت أن يذبح يف مكان ويل للربكة،
وليس للتعبد ،ثم يوزع حلم الذبيحة عىل الفقراء ،وهذا ما جرى به العمل يف العامل اإلسالمي،
بام فيها اجلزائر ،والتي كانت تسمى (زردة) ،ولقبها علامء اجلمعية بـ (أعراس الشيطان)
وكمثال عىل انتشار التكفري يف العامل اإلسالمي بسبب تلك التعاليم املتشددة ،ما حصل
يف اجلزائر إبان االستعامر من تكفري مجعية العلامء املسلمني اجلزائريني لعوام اجلزائر بسبب
تعظيمهم لألولياء ،وزيارهتم ألرضحتهم ،وإحيائهم للمناسبات املرتبطة هبم.
وكمثال عىل ذلك نرى الشيخ مبارك املييل الذي استنسخ املنهج الوهايب كامال غري
منقوص ،وخاصة يف كتابه (رسالة الرشك ومظاهره) الذي حكم به عىل رشك مجيع اجلزائريني،
بل عىل رشك مجيع املسلمني الذين يزورون األرضحة أو يتوسلون بأصحاهبا.
بل إنه يعتقد ما كان يعتقد الشيخ ابن عبد الوهاب من عودة اجلاهلية األوىل ،بل إنه يرى

(  ) 1الدرر السنية يف األجوبة النجدية ،علامء نجد األعالم ،املحقق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،الطبعة :السادسة،
1417هـ1996/م)362 /2( ،
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أن اجلاهلية اآلخرة أشد ،فيقول( :ولقد سادت هذه احلالة العامل اإلسالمي ،فانتهوا إىل جاهلية
كجاهلية العرب يف الدين ال يف اللسان والبيان ،فقد ارتقى العرب أيام جاهليتهم يف معرفة
معاين الكالم واإلبانة عام يف أنفسهم باأللفاظ املؤدية ألصل املعنى ،ولكن املسلمني شمل
انحطاطهم هذه الناحية أيضا؛ فلم يكونوا مثل أولئك العرب يف فصاحة اللسان ووضع األسامء
عىل مسمياهتا؛ فرتاهم يعتقدون يف الغوث والقطب وصاحب الكشف والترصيف معنى
األلوهية ،ولكن ال يسموهنم آهلة!! وخيضعون ألوليائهم وخيشوهنم كخشية اهلل أو أشد ،وال
()1

يسمون ذلك عبادة!!)

وعىل هذا املنوال نجد الشيخ البشري اإلبراهيمي الذي أعلن حربا شديدة عىل تلك
املناسبات التي جتمع اجلزائريني وتوحد قلوهبم ،ومن ذلك ما كتبه يف البصائر حتت عنوان
(أعراس الشيطان)( ،)2والذي ربط فيه بني الشيطان واملوالد ،فقال – بأسلوبه التعميمي الذي
ال يعرف االستثناء( :-هذه (الزرد) التي تقام يف طول العاملة الوهرانية وعرضها هي أعراس
الشيطان ووالئمه ،وحفالته ومواسمه ،وكل ما يقع فيها من البداية إىل النهاية كله رجس من
()3

عمل الشيطان ،وكل داع إليها ،أو معني عليها ،أو مكثر لسوادها فهو من أعوان الشيطان)

ومل يكتف الشيخ هبذا القذف العام جلميع املجتمع اجلزائري ،وإنام راح يشهر سالح
التكفري والرمي بالرشك األكرب الذي تلقفه من شيخه حممد بن عبد الوهاب ،فقال( :كلام
انتصف فصل الربيع من كل سنة تداعى أولياء الشيطان يف كل بقعة من هذه العاملة إىل زردة
يقيموهنا عىل وثن معروف من أوثاهنم ،يسوله هلم الشيطان وليا صاحلا ،بل يصوره هلم إهلا
(  )1رسالة الرشك ومظاهره ،مبارك بن حممد املييل اجلزائري (املتوىف1364 :هـ) ،حتقيق وتعليق :أيب عبد الرمحن حممود ،دار
الراية للنرش والتوزيع ،الطبعة :األوىل (1422هـ 2001 -م) (ص)162 :
آثار اإلمام ُحممد البشري اإلبراهيمي ،حممد بن بشري بن عمر اإلبراهيمي (املتوىف1385 :ه) ،مجع وتقديم :نجله
(  )2انظرُ :
الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي ،النارش :دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة :األوىل)319 /3( ،1997 ،
(  )3املرجع السابق)320 /3( ،
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مترصفا يف الكون ،مترصفا يف النفع والرض والرزق واألجل بني عباد اهلل ،وقد يكون صاحب
القرب رجال صاحلا ،فام عالقة هذه الزرد بصالحه؟ وما مكاهنا يف الدين؟ وهل يرىض هبا لو كان
حيا وكان صاحلا الصالح الرشعي؟ وقد كانت هذه الزرد تقام يف أيام اجلدوب لالستسقاء غري
املرشوع ،فأصبحت عادة مستحكمة ،ورشعة حمكمة ،وعبادة موقوتة ،يتقرب هبا هؤالء
املبتدعة إىل أوثاهنم يف أوقات اجلدوب والغيوث عىل السواء ،يدعوهم إليها شيطاهنم يف
النصف األخري من كل ربيع ،فإذا جاء الغيث نسبوه إىل أوثاهنم ،وإذا كان اجلدب نسبوه إىل
اهلل ،عكس ما قال اهلل وحكم ،ثم إذا جاء الصيف فاءوا إىل األعامل الصيفية مضطرين ،فإذا
أقبل اخلريف عادوا إىل تلك العادة النكراء فأنفقوا فيها كل ما مجعوه ،وتداينوا بالربا املضاعف
بام ال تقوم به ذممهم وال أمواهلم؛ فإذا ثقل الدين وألح الدائن ،باع من يملك قطعة أرض أرضه،
وباع من يملك دابة دابته ،وتلك هي الغاية التي يعمل هلا الشيطانان ،شيطان اجلن ،وشيطان
()1

االستعامر!)

بعد هذا احلكم القايس الشديد املفتقر إىل اللغة العلمية واحلكمة يف معاجلة الظواهر،
راح يعترب ذلك التقديس الذي جبل عليه اجلزائريون لألولياء والصاحلني نفخة من نفخات
الشيطان أو كيد من كيد االستعامر ،وأنه ال عالقة له بحب الصالح والوالية والتدين ،فال حيب
الصاحلني إال من حيب الصالح نفسه ،وال يعظم أهل الدين إال من سبق تعظيمهم هلم تعظيم
الدين نفسه.
يقول اإلبراهيمي ( :رس ما شئت يف مجيع األوقات ،ويف مجيع طرق املواصالت تر
القباب البيضاء الئحة يف مجيع الثنايا واآلكام ورؤوس اجلبال ،وسل جتد القليل منها منسوبا
إىل معروف من أجداد القبائل ،وجتد األقل جمهوال ،والكثرة منسوبة إىل الشيخ عبد القادر
اجليالين .واسأل احلقيقة جتبك عن نفسها بأن الكثري من هذه القباب إنام بناها املعمرون
(  )1املرجع السابق)320 /3( ،
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األوربيون يف أطراف مزارعهم الواسعة ،بعد ما عرفوا افتتان هؤالء املجانني بالقباب،
واحرتامهم هلا ،وتقديسهم للشيخ عبد القادر اجليالين ،فعلوا ذلك حلامية مزارعهم من الرسقة
واإلتالف .فكل معمر يبني قبة أو قبتني من هذا النوع يأمن عىل مزارعه الرسقة ،ويستغني عن
احلراس ونفقات احلراسة ،ثم يرتك هلؤالء العميان -الذين خرسوا دينهم ودنياهم -إقامة
املواسم عليها يف كل سنة ،وإنفاق النفقات الطائلة يف النذور هلا وتعاهدها بالتبييض
واإلصالح ،وقد حيرض املعمر معهم الزردة ،ويشاركهم يف ذبح القرابني ،ليقولوا عنه إنه حمب
يف األولياء خادم هلم ،حتى إذا متكن من غرس هذه العقيدة يف نفوسهم راغ عليهم نزغا لألرض
من أيدهيم ،وإجالء هلم عنها ،وهبذه الوسيلة الشيطانية استوىل املعمرون عىل تلك األرايض
اخلصبة التي أحالوها إىل جنات ،زيادة عىل الوسائل الكثرية التى انتزعوا هبا األرض من
()1

أهلها)

ثم ختم مقاله بفتاوى خطرية تفتقر إىل لغة الفقهاء ،فقال( :يا قومنا ،أجيبوا داعي اهلل،
وال جتيبوا داعي الشيطان ،يا قومنا إن أصول هذه املنكرات مفسدة للعقيدة ،وإن فروعها
مفسدة للعقل واملال ،وإنكم مسؤولون عند اهلل عن مجيع ذلك ،يا قومنا إنكم تنفقون هذه
األموال يف حرام وإن الذبائح التي تذبحوهنا حرام ال حيل أكلها ،ألهنا مما أهل به لغري اهلل؛ فمن
()2

أفتاكم بغري هذا فهو مفتي الشيطان ،ال مفتي القرآن)

وقد استمر – لألسف – منهج خلف اجلمعية عىل درب سلفها يف هذه املواقف اخلطرية
املفتقرة إىل اللغة العلمية ،واملترسعة يف احلكم بالتكفري ،حيث نجد الشيخ أمحد محاين الرجل
املتساهل يف الكثري من الفتاوى يتكلم بنفس تلك اللغة التي تكلم هبا اإلبراهيمي واملييل ،فيقول
 متأسفا(:-ويف اجلزائر ينادي كل قوم برجلهم :أهل الغرب بسيدي بومدين وسيدي اهلواري(  )1املرجع السابق)321 /3( ،
(  )2املرجع السابق)322 /3( ،
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ويف الوسط سيدي عبد الرمحان وسيدي حممد وسيدي منصور ،وأهل الرشق سيدي اخلري
وسيدي راشد ،وسيدي عبد القادر للجميع للجميع،وقد كانت الدعوة اإلصالحية قضت عىل
معظم هذه البدع ورجعت بالناس إىل ذكر اهلل وحده ،ولكننا عدنا إىل سامع هذا حتى يف إذاعتنا
ووسائل إعالمنا ،وما كان جيوز هذا يف أمة موحدة وإنام يذكر عندنا اسم اهلل وحده،فإننا أمة
()1

وحدها اإلسالم)

واألخطر من هذا أن الشيخ أمحد محاين الذي أتيحت له فرص كثرية بعد االستقالل
ضيعها مجيعا ،ومل جيد شيئا ينكره إال هذه العادات ليقتلعها من جذورها من غري أن يضع أي
بديل صالح هلا ،فقد اعترب كالوهابيني مجيعا أن األرضحة ليست غري أصنام ال ختتلف عن
ألن ّ
أصنام اجلاهلية ،فقال( :وكانت هذه الزردة كثرية ّ
لكل قوم إلهلهم من أصحاب القبور من
حدود تبسة إىل مغنية ،كانت القبور تعبد من دون اهلل ّ
ولكل قوم من يقدسونه .فـ(سيدي سعيد)
يف تبسة ،و(سيدي راشد) يف قسنطينة و(سيدي اخلري) بسطيف و(سيدي بن محالوي)
بالتالغمة ،و(سيدي الزين) بسكيكدة و(سيدي منصور) بوالية تيزي وزو و(سيدي حممد
الكبري) يف البليدة ،و(سيدي بن يوسف) بمليانة و(سيدي اهلواري) بوهران و(سيدي عابد)
بغليزان و(سيدي بومدين) بتلمسان و(سيدي عبد الرمحن) باجلزائر ،ويزامحه (سيدي احممد)،
وليعذرين اإلخوة ممن مل أذكر آهلة بلداهنم وهم ألوف ،ففعل هؤالء القوم مع هؤالء املشايخ
يشبه فعل اجلاهلية مع هبل والالت والعزّ ى وخصوصا إقامة الزردة حوهلا والذبح هلا
والتمسح بالقبور ،أفرتانا نحيي آثار الرشك ونحن املوحدون؟)
ثم أفتى بأن (الطعام واللحم املقدّ م يف الزردة ال ّ
نص القرآن عىل
حيل أكله رشعا ألنّه مما ّ
حرمة أكله فإنه سبحانه وتعاىل يقول﴿ :حرم ْت َع َلي ُكم املَْي َت ُة والدَّ م و َحلم ْ ِ
اخلن ِْز ِير َو َما ُأ ِه َّل لِغ ْ ِ
َري
ْ ُ ْ َ ُ َ ُْ
ُ ِّ َ
اهللَِّ بِ ِه ﴾ [املائدة ] 3 :فاللحم من القسم الرابع أي مما أهل لغري اهلل ،أي ذبح لغري اهلل بل
(  )1أمحد محاين :حياة وآثار،شهادات ومواقف ،دار األمة ،2001 ،ص .123
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للمشايخ ،فزردة (سيدي عابد) أقيمت له وهكذا (سيدي أمحد بن عودة) و(سيدي بومدبن)..
الرض ،وتقول ّ
إن هذه الذبائح قد ذكر اسم اهلل عليها،
أقيمت له الزردة لريىض وينفع ويدفع ّ
فأقول :ولو ذكر اسم اهلل َّ
فإن النّية األوىل وهي تقديمها إىل صاحب املقام ،جيعلها لغري اهلل)
بناء عىل هذا وغريه حاولنا يف هذا الكتاب الرد عىل الرؤية التكفريية املرتبطة باملزارات
الدينية املنترشة يف بالد املسلمني ،وبيان مرشوعيتها ،والرد عىل الشبهات املثارة حوهلا ،والتي
حتاول هتديمها ،ورصف الناس عنها بحجة كوهنا قبورية ورشكا.
وقد اعتمدنا يف ذلك دليلني كبريين ،كالمها من األدلة التي يعتمدها الفقهاء يف
استدالالهتم:
األول :هو األدلة الرشعية سواء تلك التي يعتمدها املجتهدون من الفقهاء ،وهي
املصادر املقدسة من الكتاب والسنة ،وما يلحق هبا من آثار الصحابة والتابعني وأئمة أهل
البيت ،أو تلك التي يعتمدها املقلدون ،وهي أقوال الفقهاء من املدارس الفقهية املختلفة.
الثاين :هو املصالح الرشع ية املرتبطة باملزارات الدينية ،والتي يعتمدها عادة ما يطلق
عليه الفقه املقاصدي ،ذلك أن كل فروع الرشيعة هدفها خدمة املصالح بأنواعها املختلفة.
بناء عىل هذا رأينا تقسيم البحث بحسب األدلة التي اعتمدناها فيه إىل ثالثة فصول،
وهي:
الفصل األول :املزارات الدينية ..واملصادر املقدسة :وقد حاولنا الربهنة فيه عىل رشعية
املزارات من خالل العودة إىل املصادر املقدسة ،سواء تلك التي يتفق املسلمون مجيعا عىل قبوهلا
من أمثال كتاب اهلل وسنة رسوله  ، أو تلك التي خيتلفون فيها من أمثال أقوال الصحابة أو
أئمة أهل البيت ،والتي تدل مجيعا عىل رشعية بناء املقامات واملشاهد واملزارات الدينية ،وقد
ناقشنا فيه ما يذكره التكفرييون من أدلة ،وبينا مدى هتافتها.
الفصل الثاين :املزارات الدينية ..واملدارس الفقهية :وقد حاولنا الربهنة فيه عىل رشعية
14

املزارات من خالل العودة إىل املصادر املعتمدة لدى املدارس اإلسالمية الكربى ،والتي يدعي
التيار السلفي قبوله هبا ،وهي املدرسة املالكية ،والشافعية واحلنفية واحلنبلية ،أما املدرسة
اإلمامية والزيدية والظاهرية وغريها؛ فهي تتفق مجيعا عىل هذا ،وهو من الشهرة عندهم بحيث
ال حيتاج إىل ذكر أقواهلم فيها.
والسبب الذي جعلنا نخصص هذا الفصل ،وعدم االكتفاء بالفصل األول الذي يذكر
موقف املصادر املقدسة هو أن التيار السلفي ـ حياول أثناء ممارساته التكفريية ـ إقناع مجهوره،
ب إيراده ألقوال من يتبناهم من املشايخ من أمثال ابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن باز وابن
العثيمني وغريهم من القدماء واملحدثني ،وهو يطنب يف ذلك لدرجة يتصور الكثري من العوام
أن هذا هو إمجاع األمة ،مع أن الكثري ممن يذكرهم ال يمكن تعدادهم يف طلبة العلامء؛ فكيف
بتعدادهم يف العلامء؟
الفصل الثالث :املزارات الدينية ..وأدوارها العلمية والرتبوية :وقد ذكرنا فيه األدوار
املهمة التي تؤدهيا املزارات الدينية ،وذلك بتوضيح احلقائق املجهولة ،وكشفها ،والدعوة
للتحقيق فيها؛ فاآلثار من أكرب السجالت احلافظة حلقائق التاريخ ،باإلضافة إىل أدوارها يف
الرتبية الروحية واألخالقية واالجتامعية وغريها ،والتي قد تصل إىل بث وعي سيايس يف األمة
خيرجها من تبعيتها ،وحيقق هلا سيادهتا الكاملة.
أما مناسبة الكتاب هلذه السلسلة ،فواضح ،ذلك أن هذه السلسلة حتاول التمييز بني
رشيعة اهلل الصافية التي مل تشبها الشوائب ،وبني الرشيعة املدنسة باألهواء واألغراض ،وقد
رأينا أن اجلهة التي تبنت الرؤية التكفريية متثلت يف الفئة الباغية بفروعها السياسية والفكرية،
والتي راحت تطمس كل آثار الصاحلني ،وهتدمها ،وملا عجزت عن فعل ذلك راحت تستأجر
من الفقهاء من يقوم بدهلا هبذا الدور ،إىل الدرجة التي أفتى فيها بعض كبارهم بتحريم زيارة
رسول اهلل  ،واعتبارها بدعة.
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باإلضافة إىل ذلك رأينا أن أكرب ما خيدم املرشوع اإلسالمي يف جماالته املختلفة هو تالقي
املسلمني ،وتوحد قلوهبم ومشاعرهم ،ولذلك فإن كل فرصة تؤدي هذا الغرض ،وختدم هذا
اهل دف ،فرصة رشعية ،ينبغي االهتامم هبا ودعمها ،ذلك أن حماربتها والصد عنها هو صد عن
جتمع املسلمني وتوحدهم حول أئمتهم وأوليائهم وصاحليهم.
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الفصل األول
املزارات الدينية ..واملصادر املقدسة
املشكلة التي ينطلق منها أصحاب الرؤية التكفريية ليست يف حرصهم عىل التوحيد،
وال عىل سالمة العقيدة ،فهم يتالعبون بكليهام بكل صنوف التالعب..
أما التالعب بالتوحيد ،فهم ممتلئون بعرشات آالف األنداد الذي جيلوهنم ويعظموهنم
من دون اهلل ،فأكثر سلفهم الذين حيرمون نقدهم ،أو عرضهم عىل قوانني الكتاب والسنة ،ال
يفعلون ذلك هبم إال العتبارهم ـ من حيث ال يشعرون ـ أندادا من دون اهلل..
وهكذا عندما يفعلون مع أولئك الظلمة املستبدين من أصحاب امللك العضوض،
قدمائهم وحمدثيهم ،حني يدافعون عنهم ،ولو عىل حساب القيم اإلسالمية ،هم ال يفعلون
ذلك إال العتبارهم أندادا من دون اهلل.
ومن شك يف ذلك ،فليذهب إىل األسواق ،واملحال التي جيتمع فيها الصعاليك
واملنحرفني ،وسريى كيف ُيسب اهلل ورسوله والدين ،ويمر ذلك التكفريي هبم ،فال يكاد يبايل،
بل ربام جيلس إليهم ،ويضحك معهم ،لكنه لو مر بمجلس من جمالس العلم ،فرآهم ينتقدون
تلك األنداد التي عبدها من دون اهلل ،صار حينها أسدا هصورا ،يغرز أنيابه يف أولئك الذين مل
يستسيغوا أن يدخل يف دين اهلل ما ليس منه ،أو أن تشوه قيمه حتت أي اسم أو أي شعار.
وهكذا إن رأى ناسا ملتفني برضيح ،وهم يقرؤون القرآن ،أو يرفعون أيدهيم بالدعاء،
يتوسلون به إىل اهلل ،لعلمهم أن اهلل تعاىل كام أتاح الوسائل يف شؤون الدنيا ،أتاحها يف شؤون
الدين ،يصم آذانه عن قراءهتم للقرآن الكريم ،وعن ذكرهم الكثري هلل ،وعن حبهم يف اهلل لذلك
الذي يعتقدون فيه الوالية والصالح ،ويرى شيئا واحدا يزينه له الشيطان ،وهو أهنم يرشكون
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باهلل ،مع أهنم يف قمة العبودية هلل ،وقمة التواضع مع من يعتقدون فيه الوالية هلل.
فإذا سألته عن رس ذلك احلكم اخلطري ،دلك عىل تلك األنداد التي جعل هلا حق الترشيع
واحلكم ،وأعطاها أعظم معاين العبودية ،وهي الطاعة املطلقة ،التي اعتربها اهلل تعاىل رشكا،
فقال خمربا عن أهل الكتابَّ  :اخت َُذوا َأحبار ُهم ور ْهباهنم َأربابا ِمن د ِ
ون اهللَِّ [ التوبة،]31 :
ْ َ َ ْ َ ُ َ َُْ َْ ً ْ ُ
وقد ورد يف احلديث تفسريها ،فقد ُسئل حذيفة عن معناها ،وعن كيفية عبادهتم لألحبار
وح َّر ُموا عليهم احلالل فحرموه)
والرهبان ،فقالَ ( :أ َح ُّلوا هلم احلرام فاستحلوهَ ،
أتيت النبي  ويف ُعنُ ِقي
بل روي ذلك عن رسول اهلل  ،فعن ع َِد ّي بن حاتم قالُ :
يب من َذ َه ٍ
ب ،فقال( :ما هذا يا عدي اطرح عنك هذا الوثن) ،وسمعته يقرأ يف سورة براءة
َصلِ ٌ
()1

ِ
ِ
ِ
يح ا ْب َن َم ْر َي َم[ التوبة ،]31 :ثم قال( :أما
َّ اخت َُذوا َأ ْح َب َار ُه ْم َو ُر ْه َب َاهنُ ْم َأ ْر َبا ًبا م ْن ُدون اهللَِّ َواملَْس َ
إهنم مل يكونوا َيعبدوهنم ،ولكنهم كانوا إذا أح ُّلوا هلم شيئًا استحلوه ،وإذا حرموا عليهم شيئًا
()2

حرموه)
َّ

وهذا حديث يبني أن الرشك اجليل احلقيقي هو ذلك اخلضوع املطلق لتلك األنداد
الكثرية من أصحاب امللك العضوض ،وأعواهنم من علامء السالطني الذين أخذوا عنهم أمثال
تلك األحكام اخلطرية ،غافلني عن آالف العلامء ،ومن مجيع املدارس اإلسالمية ،والذين
خيالفوهنم يف ذلك.
وهكذا نجد الذين يشمتون بأولئك املتواضعني الذين يقفون عىل أبواب األرضحة أو
شبابيكها يبكون ويترضعون إىل اهلل ،وهم يف غاية التوحيد والتنزيه واإليامن ،يقعون يف كل
صنوف التجسيم واخلرافة ،والتي متثل أعظم مظاهر الرشك والتشويه حلقيقة األلوهية
وعظمتها.
(  )1رواه الرتمذي ،وابن جرير ،والبيهقي؛ انظر:جامع األصول ()161/2
(  )2رواه الرتمذي رقم ( ،)3094وابن جرير رقم ( )16631و( )16632و()16633
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ولذلك كان قوله ( :يبرص أحدكم القذى يف عني أخيه ،وينسى اجلذع يف عينيه)

()1

صادقا يف أولئك الذين يعتربون أنفسهم محاة للتوحيد ،بينام هم غارقون يف التجسيم والرشك
إىل أذقاهنم.
ولذلك ال ينطبق عليهم إال تلك النصوص التي حيذر فيها رسول اهلل  أمته من ظهور
أمثال هؤالء املكفرين ،والذين يعمدون إىل نصوص وردت يف املرشكني ليطبقوها عىل املؤمنني،
ومنها ما رواه حذيفة بن اليامن ،عن رسول اهلل  أنه قال( :إن مما أختوف عليكم رجل قرأ
القرآن ،حتى إذا رؤيت هبجته عليه ،وكان رداؤه اإلسالم اعرتاه إىل ما شاء اهلل انسلخ منه ونبذه
وراء ظهره وسعى عىل جاره بالسيف ،ورماه بالرشك) ،قال حذيفة :قلت :يا نبي اهلل أهيام أوىل
()2

بالرشك املرمي أو الرامي؟ ،قال( :بل الرامي)

وهكذا قال رسول  مبينا عظم خطرهم عىل الدين( :رحم اهلل من كف لسانه عن أهل
القبلة إال بأحسن ما يقدر عليه)( ،)3ويف رواية( :كفوا عن أهل ال إله إال اهلل ال تكفروهم بذنب
فمن أكفر أهل ال إله إال اهلل فهو إىل الكفر أقرب)
فقد وضع رسول اهلل  ضابطا واحدا إلدخال املؤمن يف الدين ،ومحاية عرضه من
التكفري ،وهو قول ال إله إال اهلل ،أو هو التوجه للقبلة يف الصالة ،وهي حمل اتفاق بني املسلمني
مجيعا.
ولو أن هؤالء الذين يدعون االنتساب للسلف ،وفهم السلف ،عادوا إليهم ،لوجدوا
أن كل تلك األحكام املجحفة التي نطقوا هبا يف حق املسلمني مل تكن من مذاهب السلف
(  )1رواه ابن املبارك (ص  ،70رقم  ،)212والبخارى ىف األدب املفرد ( ،)207/1وابن حبان ( ،73/13رقم )5761
(  )2رواه بن حبان يف صحيحه .282 /1 :ورواه البخاري يف التاريخ الكبري ( ،)2907والبزار ( ،)2793قال ابن كثري :إِ ْسنَا ٌد
َجيِّدٌ  ،وحسنه األلباين يف الصحيحة ()3201
(  )3رواه ابن أيب الدنيا وأبو منصور الديلمي يف مسند الفردوس ،انظر :ختريج أحاديث اإلحياء ،املغني عن محل األسفار (ص:
)1007
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الصاحلني ،بل هي من مذاهب الفئة الباغية التي أخرب عنها رسول اهلل  ،والتي خترج عىل
األمة بالسيف والتكفري.
ففي احلديث أن رجال سأل جابر بن عبد اهلل الصحايب اجلليل :هل كنتم تدعون أحدا
من أهل القبلة مرشكا؟ قال :معاذ اهلل ،ففزع لذلك ،قال :هل كنتم تدعون أحدا منهم كافرا؟
قال :ال(.)1
وعن يزيد الرقايش أنه قال ألنس بن مالك :يا أبا محزة ! إن أناسا يشهدون علينا بالكفر
والرشك ،قال :أولئك رش اخللق واخلليقة(.)2
وهكذا روي عن عمرو بن مرة اجلميل ،فقد ذكره مسعر بن كدام ،فقال( :ما أدركت من
الناس من له عقل كعقل ابن مرة ،جاءه رجل فقال :ـ عافاك اهلل ـ جئت مسرتشد ًا ،إنني رجل
دخلت يف مجيع هذه األهواء فام أدخل يف هوى منها إال القرآن أدخلني فيه ومل أخرج من هوى
إال القرآن أخرجني منه حتى بقيت ليس يف يدي يشء ،فقال له عمرو بن مرة :اهلل الذي ال إله
إال هو جئت مسرتشد ًا؟ فقال :واهلل الذي ال إله إال هو لقد جئت مسرتشد ًا .قال :نعم أرأيت
هل اختلفوا يف أن حممد ًا رسول اهلل وأن ما أتى به من اهلل حق؟ قال :ال .قال :فهل اختلفوا يف
القرآن أنه كتاب اهلل؟ قال :ال .قال :فهل اختلفوا يف دين اهلل أنه اإلسالم؟ قال :ال .قال :فهل
اختلفوا يف الكعبة أهنا قبلة؟ قال :ال .قال :فهل اختلفوا يف الصلوات أهنا مخس؟ قال :ال .قال:
فهل اختلفوا يف رمضان أنه شهرهم الذي يصومونه؟ قال :ال .قال :فهل اختلفوا يف احلج أنه
بيت اهلل الذي حيجونه؟ قال :ال .قال :فهل اختلفوا يف الزكاة أهنا من مائتي درهم مخسة؟ قال:
ال .قال :فهل اختلفوا يف الغسل من اجلنابة أنه واجب؟ قال :ال .قال مسعر :فذكر هذا
ِ
ِ
ت ُه َّن ُأ ُّم ا ْلكِت ِ
َاب َو ُأ َخ ُر
ات حمُ ْك ََام ٌ
َاب ِمنْ ُه آ َي ٌ
وأشباهه ،ثم قرأُ ﴿ :ه َو ا َّلذي َأنْزَ َل َع َل ْي َك ا ْلكت َ
(  )1رواه أبو يعىل والطرباين يف الكبري ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد.107 /1،
(  )2رواه أبو يعىل ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد.107 /1 ،
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ات ﴾ [آل عمران ،]7 :فهل تدري ما املحكم؟ قال :ال ،قال :فاملحكم ما اجتمعوا عليه
اهب ٌ
ُمت ََش ِ َ
واملتشابه ما اختلفوا فيه شد نيتك يف املحكم وإياك واخلوض يف املتشابه .فقال الرجل :احلمد
هلل الذي أرشدين عىل يديك فواهلل لقد قمت من عندك وإين حلسن احلال .قال :فدعا له وأثنى
عليه(.)1
وهكذا أفتى مجيع العلامء املحققني ـ الذين يعتربهم أصحاب الرؤية التكفريية أنفسهم ـ
بعدم جواز التكفري يف املسائل املختلف فيها ،فقد قال الشوكاين( :اعلم أن احلكم عىل الرجل
املسلم بخروجه من دين اإلسالم ودخوله يف الكفر ال ينبغي ملسلم يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن
ُيقدم عليه إال بربهان أوضح من شمس النهار ،فإنه قد ثبت يف األحاديث الصحيحة املروية
من طريق مجاعة من الصحابة أن (من قال ألخيه :يا كافر .فقد باء هبا أحدمها) ..ففي هذه
()2

األحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكرب واعظ عن الترسع يف التكفري)

وقال الباقالين( :وال يكفر بقول وال رأي إال إذا أمجع املسلمون عىل أنه اليوجد إال من
()3

كافر ،ويقوم دليل عىل ذلك ،فيكفر)

وقال ابن الوزير( :يف احلكم بتكفري املختلف يف كفرهم مفسدة بينة ختالف االحتياط..
أن اخلطأ يف العفو خري من اخلطأ يف العقوبة ،نعوذ باهلل من اخلطأ يف اجلميع ،ونسأله اإلصابة
()4

والسالمة والتوفيق واهلداية)

وقال( :وكم بني إخراج عوام فرق اإلسالم أمجعني ،ومجاهري العلامء املنتسبني إىل
اإلسالم من امللة اإلسالمية ،وتكثري العدد هبم ،وبني إدخاهلم يف اإلسالم ونرصته هبم وتكثري
املعارضة بام هو أقوى
أهـله ،وتقوية أمره ،فال حيل اجلهد يف التفرق بتكلف التكفري هلم باألدلة
َ
(  )1أحسن التقاسيم ص.366
(  )2السيل اجلرار (.)578/4
(  )3فتاوى السبكي (.)578/2
(  )4إيثار احلق عىل اخللق (.)405
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منها أو مثلها مما جيمع الكلمة ،ويقوي اإلسالم ،وحيقن الدماء ،ويسكن الدمهاء حتى يتضح
()1

كفر املبتدع اتضاح الصبح الصادق ،وجتتمع عليه الكلمة ،وحتقق إليه الرضورة)

وقال الغزايل( :والذي ينبغي أن يميل املحصل إليه االحرتاز من التكفري ما وجد إليه
سبيالً ،فإن استباحة الدماء واألموال من املصلني إىل القبلة املرصحني بقول( :ال إله إال اهلل،
حممد رسول اهلل) خطأ ،واخلطأ يف ترك ألف كافر يف احلياة أهون من اخلطأِ يف سفك حمجمة من
()2

دم مسلم)

وقال( :الوصية :أن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ،ما داموا قائلني( :ال إله إال
()3

اهلل ،حممد رسول اهلل) ،غري مناقضني هلا ..فإن التكفري فيه خطر ،والسكوت ال خطر فيه)

بناء عىل هذا نحاول يف هذا الفصل العودة للمصادر املقدسة التي يعتمدها مجيع
املسلمني ،لنعرض عليها املسألة ،ونتحاكم إليها يف حلها ،وقد رأينا أنه يمكن تفكيكها إىل ثالثة
مسائل فرعية (:)4
املسألة األوىل  :البناء عىل املقابر ،وهل هو مرشوع أو غري مرشوع ،ويف حال كونه غري
مرشوع هل يرقى إىل الرشك اجليل ،كام يزعم أصحاب الرؤية التكفريية أم ال يرقى إىل ذلك؟
املسألة الثانية :التوسل واالستغاثة باعتبار أن التكفرييني يعتربون كل توسل واستغاثة
سواء أمام الرضيح أو بعيدا عنه رشكا جليا.
املسألة الثالثة :زيارة األرضحة ،والتي يعتربها التكفرييون رشكا ،ويطلقون عىل من
يقومون هبا لقب القبوريني.
(  )1إيثار احلق عىل اخللق (.)402
(  )2االقتصاد يف االعتقاد (.)224-223
(  )3فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة (.)128
(  )4ويضاف إىل هذا مسألة رابعة ،مل نذكرها هنا لعدم ارتباطها بالتكفري ،وهي :إحياء املناسبات املرتبطة بالصاحلني أو غريهم،
والتي يعتربها التكفرييون أيضا من مجلة األمور التي ترتبط بالغلو ،وحيكمون عليها بالبدعة.
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هذه هي املسائل الكربى التي ينطلق منها أصحاب الرؤية التكفريية يف احلكم بالرشك
اجليل عىل كل ما يرتبط باملزارات الدينية ،سواء ما تعلق ببنائها ،أو بام يفعل فيها.
وقد حاولنا أن نعتمد يف الرد عىل عىل أدلتهم ـ بعد عرضها ـ من خالل صنفني من
األدلة:
الصنف األول :املصادر املتفق عليها ،وهي الكتاب والسنة املطهرة ،وكالمها حمل اتفاق
بني األمة مجيعا ،وقد بدأنا هبام باعتبارمها األصل الذي يرجع إليه عند كل اختالف ،كام قال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول َو ُأ ِ
الر ُس َ
يش ٍء
تعاىلَ  :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا َأطي ُعوا اهللََّ َو َأطي ُعوا َّ
ويل ْاألَ ْم ِر منْ ُك ْم َفإ ْن َتنَازَ ْع ُت ْم يف َ ْ
َفر ُّدو ُه إِ َىل اهللَِّ َوالرس ِ
ول إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُتؤْ ِمنُ َ
ون بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َذلِ َك َخ ْ ٌري َو َأ ْح َس ُن َت ْأ ِو ًيال[ النساء:
َّ ُ
ُ
ني َيدَ ِي اهللَِّ َورسولِ ِه َوا َّت ُقوا اهللََّ إِ َّن اهللََّ س ِم ٌ ِ
يم
 ،]59وقالَ  :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َال ُت َقدِّ ُموا َب ْ َ
يع عَل ٌ
َ
َ ُ
[احلجرات]1 :
الصنف الثاين :املصادر املختلف فيها ،وهي تلك املصادر التي حاولت فهم الكتاب
والسنة ،أو تفسريها ،باعتبارها أقرب إىل زمن النبوة ،وقد أشار إليها قوله تعاىلَ  :وإِ َذا َجا َء ُه ْم
اخلو ِ
ِ
ف َأ َذا ُعوا بِ ِه َو َل ْو ر ُّدو ُه إِ َىل الرس ِ
ول َوإِ َىل ُأ ِ
ويل ْاألَ ْم ِر ِمن ُْه ْم َل َعلِ َم ُه ا َّل ِذي َن
َأ ْم ٌر م َن ْاألَ ْم ِن َأ ِو ْ َ ْ
َّ ُ
َ
الش ْي َط َ
مح ُت ُه َال َّت َب ْع ُت ُم َّ
ان إِ َّال َقلِ ًيال[ النساء]83 :
َي ْس َتنْبِ ُطو َن ُه ِمن ُْه ْم َو َل ْو َال َف ْض ُل اهللَِّ َع َل ْي ُك ْم َو َر ْ َ
فأويل األمر يف اآلية الكريمة ينطبق عىل السلف من الصحابة والتابعني يف املدرسة
السنية ،كام ينطبق عىل أئمة أهل البيت يف املدرسة الشيعية.
واتفاقهام يف هذا املحل يعطيه مصداقية كبرية ،ذلك أن هذه األمة ال تتفق عىل ضاللة،
ألن ذلك يؤدي إىل انطامس احلق ،ووقوع مجيع األمة يف الباطل يعني انتصاره عىل احلق ،وقد
أخرب أن اهلل تعاىل أن احلق لن ينطفئ نوره أبدا ،كام قال تعاىل  :ي ِريدُ َ ِ ِ
ور اهللَِّ
ُ
ون ل ُي ْطف ُئوا ُن َ
بِ َأ ْفو ِ
اه ِه ْم َواهللَُّ ُمتِ ُّم ُن ِ
ور ِه َو َل ْو ك َِر َه ا ْلكَافِ ُر َ
حل ُّق َوزَ َه َق
َ
ون [ الصف ،]8 :وقالَ  :و ُق ْل َجا َء ا ْ َ
ا ْل َباطِ ُل إِ َّن ا ْل َباطِ َل ك َ
َان زَ ُهو ًقا [ اإلرساء]81 :
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وأخرب عن بني إرسائيل أهنم مل جيمعوا عىل حتريف الدين ،بل بقيت منهم طائفة صاحلة،
ِ
احل ِّق َوبِ ِه َي ْع ِد ُل َ
وسى ُأ َّم ٌة َ ْهيدُ َ
ون 
ون بِ ْ َ
إىل أن جاء اإلسالم فاتبعته ،كام قال تعاىلَ  :وم ْن َق ْو ِم ُم َ
[األعراف]159 :
وقد ورد يف احلديث ما يشري إىل هذا ،بل يعد به ،فقد قال ( :إن اهلل قد أجار أمتي من
()1

أن جتتمع عىل ضاللة)

وهو جزء من حديث دل معناه عىل صحته ،وهو قوله ( :إن اهلل أجاركم من ثالث
خالل :أن ال يدعو عليكم نبيكم ،فتهلكوا مجيعا ،وأن ال يظهر أهل الباطل عىل أهل احلق ،وأن
ال جتتمعوا عىل ضاللة)
أوال ـ املصادر املقدسة والبناء عىل القبور:
من أهم األركان التي يتأسس عليها املوقف التكفريي من املزارات الدينية املوقف من
البناء عىل القبور ،إذ أهنم يتجاوزون به طرح املسألة يف أبواب الفروع الفقهية ،وربطه باحلالل
واحلرام ،واملرشوعية وغري املرشوعية ،إىل كونه من نواقض اإليامن ،ومن أسباب الكفر اجليل
املخرج من امللة.
ويبنون عليه حتريم الصالة يف املساجد التي هبا قبور ،بل جيوزون هدمها ،ولو عىل
رؤوس املصلني ،باعتبارهم مرشكني ،مثلام نراه يف أحيان كثرية يف املساجد التي هبا صوفية أو
شيعة أو غريهم.
وهم يبنون هذا عىل تلك النصوص التي ذكرها سلفهم القديم واجلديد ،ومن األمثلة
عىل ذلك قول ابن القيم بعد أن ذكر قصة مسجد الرضار الذي هنى اهلل تعاىل نبيه  أن يصيل
فيه ،وكيف أنه  هدمه وحرقه( :ومنها حتريق أمكنة املعصية التي يعىص اهلل ورسوله  فيها،
(  )1رواه أبو داود  ،98/4حديث  ،4253وابن ماجه ،حديث رقم ،3950وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة املخترصة
(ج  / 3ص )319
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مسجد يصىل فيه ،ويذكر اسم اهلل فيه ،ملا كان بناؤه رضر ًا وتفريق ًا بني املؤمنني ،ومأوى
للمنافقني ،وكل مكان هذا شأنه فواجب عىل اإلمام تعطيله ،إما هبدم أو حتريق ،وإما بتغيري
صورته وإخراجه عام وضع لـه ،وإذا كان هذا شأن مسجد الرضار؛ فمشاهد الرشك التي تدعو
سدنتها إىل اختاذ من فيها أنداد ًا من دون اهلل أحق بذلك ،وأوجب ..وعىل هذا فيهدم املسجد
إذا بني عىل قرب ،كام ينبش امليت إذا دفن يف املسجد ..فال جيتمع يف دين اإلسالم مسجد وقرب،
بل أهيام طرأ عىل اآلخر منع منه ،وكان احلكم للسابق ،فلو وضعا مع ًا مل جيز ،وال يصح هذا
الوقف وال جيوز وال تصح الصالة يف هذا املسجد لنهي رسول اهلل  عن ذلك ولعنه من اختذ
القرب مسجد ًا ،أو أوقد عليه رساج ًا ،فهذا دين اإلسالم الذي بعث اهلل به رسوله ونبيه وغربته
()1

بني الناس كام ترى)

فهذا النص ال يدل فقط عىل جمرد التحريم ،وإنام يدل عىل التكفري أيضا ،بل يدل فوق
ذلك عىل مرشوعية تدمري أمثال هذه املساجد ،وهو ما يطبقه كل حني املتأثرون بالرؤية
التكفريية.
مع العلم أن من مقتضيات هذا احلكم تدمري كل املساجد التارخيية ،بل حتى تلك
شافعي رضحيه املشهور يف مرص ،وأليب حنيفة
املساجد التي دفن فيها أئمة املذاهب األربعة ،فلل
ّ
رضحيه يف بغداد ،وأمحد بن حنبل كان له قرب مش ّيد يف بغداد ،جرفه شط دجلة حتّى قيل :أطبق
البحر عىل البحرّ ( ،
وكل تلك القبور قد ش ّيدت ،وبنيت يف األزمنة التي كانت حافلة بالعلامء،
وأرباب الفتوى ،وزعامء املذاهب ،فام أنكر منهم ناكر ،بل ّ
كل منهم حم ّبذ وشاكر)
بناء عىل هذا ،سنذكر هنا ما يرد عىل هذه الرؤية من خالل املصادر املقدسة املعتمدة لدى
هذا الفريق نفسه ،وذلك من خالل األدلة التالية:
 1ـ القرآن الكريم ..والبناء عىل القبور:
(  )1زاد املعاد يف هدي خري العباد ()501 /3
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نحب قبل أن نذكر ما ورد يف القرآن الكريم من األدلة عىل البناء عىل املقابر أن ننبه إىل
أن الكثري من تفاصيل األحكام الرشعية غري واردة فيه ،ولذلك يتشدد التكفرييون أنفسهم مع
الذي يطالبون باألدلة القرآنية حول ما يطرحونه من فروع فقهية.
ومن األمثلة عىل ذلك أن الكثري من مسائل الرتكات واملواريث من أمثال التعصيب
والعول وغريها ،مع أمهيتها الشديدة مل يرد فيها أي نص قرآين ،ومع ذلك نجد الفروع الكثرية
املرتبطة هبا.
وهكذا يقال يف هذه املسألة ،وكان األصل أن يطالب من حيكم عىل أكثر األمة بالكفر
بسبب بنائها عىل املقابر أن يأيت بالدليل القرآين الرصيح عىل ذلك ،ال أن يطالب املخالفني
بالدليل ،ذلك أن مثل هذه املسألة اخلطرية التي يتوقف عليها مصري املؤمنني حتتاج إىل أدلة
قطعية قوية ،وليس إىل جمرد أحاديث آحاد ،قد يساء فهمها ،باإلضافة إىل ضعف ثبوهتا.
ومع ذلك ،وعند العودة للقرآن الكريم ،وترك تعطيله أو انتقاء ما يشتهى منه ،نجد
إشارة واضحة ورصحية عىل رشعية بناء املزارات الدينية واحرتامها وتعظيمها ،ومن أشد تلك
النصوص القرآنية رصاحة ووضوحا قوله تعاىل يف قصة أصحاب الكهفَ  :وك ََذلِ َك َأ ْع َث ْرنَا
َع َلي ِهم لِيع َلموا َأ َّن وعْدَ اهللَِّ ح ٌّق و َأ َّن السا َع َة َال ري ِ
يها إِ ْذ َي َتنَازَ ُع َ
ون َب ْين َُه ْم َأ ْم َر ُه ْم َف َقا ُلوا ا ْبنُوا
بف َ
َْ َ
َ َ
َ
َّ
ْ ْ َْ ُ

َع َلي ِهم بنْيانًا رهبم َأ ْع َلم ِ ِهبم َق َال ا َّل ِذين َغ َلبوا ع ََىل َأم ِر ِهم َلنَت ِ
َّخ َذ َّن َع َل ْي ِه ْم َم ْس ِجدً ا [ الكهف:
َ ُ
ْ ْ
ُ ْ
ْ ْ ُ َ َ ُّ ُ ْ

 ،]21ومن وجوه االستدالل باآلية الكريمة كام يذكر أصحاب الرؤية اإليامنية(:)1
ّ .1
برهبم،
أن اآلية الكريمة متع ّلقة بأصحاب الكهف ،وهم أولئك الفتية الذين آمنوا ّ
وتركوا أهلهم حفاظا عىل إيامهنم ،وهي تكشف عن اختالف وقع بني املؤمنني املسلمني
واملرشكني الكافرين فيام جيب فعله هبم ،حيث قال الذين مل يؤمنوا  :ا ْبنُوا َع َل ْي ِه ْم ُبنْ َيانًا َر ُّ ُهب ْم
(  )1انظر :إحياء املقبور من أدلة جواز بناء املساجد والقباب عىل القبور ،ص ،11وما بعدها ،وصيانة اآلثار اإلسالميّة ،الشيخ
جعفر السبحاين ،ص ،26فام بعدها.
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رهبم أعلم بحاهلم ،وقال الذين أمنوا
َأ ْع َل ُم ِهبِ ْم ،أي ضعوا بنيانا عىل باب كهفهم ليسرتهمّ ،
واستضعفواَ  :لنَت ِ
َّخ َذ َّن َع َل ْي ِه ْم َم ْس ِجدً ا  ،أي نحن سوف نتّخذ هذا املكان مكانا لعبادة اهلل
عز وجل والتقرب إليه من خالل التربك هبذا املكان الذي وقعت فيه املعجزة.
 . 2أن الذين غلبوا عىل أمرهم هم املؤمنون ،ألن املسجد إنام يبنيه املؤمنون ،وأما
الكافرون فقالوا :ابنوا عليهم بنيانا ،والدليل من هذه اآلية إقرار اهلل تعاىل إياهم عىل ما قالوا
وعدم رده عليهم ،فإن اهلل تعال إذا حكى يف كتابه عن قوم ماال يرضاه ذكر معه ما يدل عىل
فساده وينبه عىل بطالنه إما قبله وإما بعده ،فإذا مل ينبه عىل ذلك دل عىل رضاه تعاىل به وعىل
صحته إن كان عم ً
ال وصدقة إن كان خرب ًا.
 .3أن الذين قالوا هذا القول كانوا نصارى ،عىل ما هو مذكور يف كتب التفسري ،فيكون
اختاذ املسجد عىل القرب من رشيعتهم ،ورش يعة من قبلنا رشيعة لنا إذا حكاها اهلل تعاىل ،ومل
يعقبها بام يدل عىل ردها كام يف هذه اآلية الكريمة.
 . 4أن الرشك مل يرشع يف أي دين من األديان ،ولذلك حتى لو فرضنا أن هذه الرشيعة
كانت للنصارى ،فإهنا تدل عىل كون البناء عىل القبور ،واختاذها مساجد ال عالقة هلا بالرشك.
 . 5أن األديان مجيعا تتفق يف أصول الرشائع ،فكلها حتوي صالة وصياما وزكاة وحجا
ِ
ِ
ِ
ب ع ََىل ا َّل ِذي َن
الص َيا ُم ك ََام ُكت َ
ب َع َل ْي ُك ُم ِّ
وغريها ،كام قال تعاىل عن الصيامَ  :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ُكت َ
ِم ْن َق ْبلِ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُق َ
ون [ البقرة ،]183 :واالختالف بينها قارص عىل الكيفيات ،ولذلك
فإن مرشوعية اختاذ القبور مساجد يف األمم األخرى دليل عىل مرشوعيتها يف هذه األمة ،وإن
كانت ختتلف يف كيفية تنفيذها.
لكن لألسف ،ومع وضوح داللة هذا النص عىل عدم ارتباط الرشك بالبناء عىل القبور،
إال أن أصحاب الرؤية التكفريية راحوا يعطلون اآلية الكريمة من أجل احلفاظ عىل ذلك احلكم
املشدد الذي تبنوه ،وكأن اهلل تعاىل ذكر لنا تلك احلادثة للتسلية فقط ،وليس ألي غرض آخر.
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ومن األمثلة عىل ذلك قول بعضهم ،أو الكثري منهم يف الرد عىل االستدالل باآلية( :إن
الصحيح املتقرر يف علم األصو ل أن رشيعة من قبلنا ليست رشيعة لنا ألدلة كثرية منها قوله
مخسا مل ُيع َط ُه َّن أحد من األنبياء قبيل( ..فذكرها ،وآخرها) وكان النبي يبعث إىل
( :أعطِ ُ
يت ً
عثت إىل الناس كافة) ،فإذا تبني هذا فلسنا ملزمني باألخذ بام يف اآلية لو كانت
قومه خاصة ،و ُب ُ
()1

تدل عىل أن جواز بناء املسجد عىل القرب كان رشيعة ملن قبلنا!)

وهكذا راحوا يردون اآلية هبذا االعتبار الذي جيعل من السنة متحكمة عىل الكتاب،
ب أن الصواب قول من قال( :رشيعة من قبلنا رشيعة لنا) فذلك مرشوط
فقد قال بعضهمَ ( :ه ْ
عندهم بام إذا مل َي ِر ْد يف رشعنا ما خيالفه ،وهذا الرشط معدوم هنا؛ ألن األحاديث تواترت يف
()2

النهي عن بناء املساجد عىل القبور ،فذلك دليل عىل أن ما يف اآلية ليس رشيعة لنا)

وكان األصل هو حماولة اجلمع بني اآلية واألحاديث الواردة ،وليس رمي اآلية ،وعدم
تفعيلها بحجة خمالفتها للحديث ،وسنرى كيف جيمع بني اآلية واحلديث ،عند ذكر األحاديث
التي ارتبطوا هبا ،والتي أساءوا فهمها ،ألهنم مل حياولوا اجلمع بينها وبني القرآن الكريم.
وأعجب أنواع اهلروب من اآلية الكريمة الواضحة هو ذلك الذي ذكره بعضهم ،فقال:
(ال نس ِّلم أن اآلية تفيد أن ذلك كان رشيعة ملن قبلنا ،غاية ما فيها أن مجاعة من الناس قالوا:
َ لنَت ِ
َّخ َذ َّن َع َل ْي ِهم َّم ْس ِجدً ا فليس فيها الترصيح بأهنم كانوا مؤمنني ،وعىل التسليم فليس فيها
أهنم كانوا مؤمنني صاحلني ،متمسكني برشيعة نبي مرسل ،بل الظاهر خالف ذلك ،وهو قول
اهلل عز وجل يف قصة أصحاب الكهفَ  :ق َال ا َّل ِذين َغ َلبوا ع ََىل َأم ِر ِهم َلنَت ِ
َّخ َذ َّن َع َل ْي ِهم
َ ُ
ْ ْ
َّم ْس ِجدً ا فجعل اختاذ القبور عىل املساجد من فعل أهل الغلبة عىل األمور ،وذلك يشعر بأن
مستنده القهر والغلبة واتباع اهلوى وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل املنترص ملا أنزل اهلل
(  )1كشف شبهات الصوفية (ص)117 :
(  )2املرجع السابق( ،ص)117 :
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عىل رسله من اهلدى)
وهذا من غلبة اهلوى والتحكم يف التعامل مع القرآن الكريم ،فمع أن املطالبة ببناء
املساجد ال تكون إال من املؤمنني الصادقني املخلصني إال أن هؤالء الطائفيني ،مل يكتفوا
بالتهجم عىل صاحلي هذه األمة ،وإنام راحوا إىل صاحلي األمم األخرى ،وكأهنم يستدركون
عىل اهلل تعاىل ،والذي مل يذكر هؤالء بام يشينهم ،بل فيه إشارات كثرية إىل صالحهم ،ألهنم
عرفوا كيف يعظمون وحيرتمون أولئك الذين فروا بدينهم ،يف مقابل أولئك الذين آذوهم.
باإلضافة إىل تلك اآلية الرصحية التي ترد عىل اعتبار بناء املساجد عىل القبور رشكا،
وردت أدلة أخرى يمكن اعتامدها يف هذا الباب مثل قوله تعاىلَ  :ذلِ َك َو َم ْن ُي َع ِّظ ْم َش َعائِ َر اهللَِّ
وب[ احلج ،]32 :وقولهَ  :ذلِ َك ومن يع ِّظم حرم ِ
َفإِ َّهنَا ِم ْن َت ْق َوى ا ْل ُق ُل ِ
ات اهللَِّ َف ُه َو َخ ْ ٌري َل ُه ِعنْدَ
َ َ ْ َُ ْ ُ ُ َ
رب ِه [ احلج ،]30 :وقوله  :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا َال ُ ِ
حت ُّلوا َش َعائِ َر اهللَِّ [ املائدة]2 :
َ ِّ
َ َ
َ ُّ َ
فهذه اآليات الكريمة تدعو إىل حفظ شعائر اهلل وتعظيمها واحلرص عليها ،ومن
احلرص عليها البناء الذي حيفظها ،والشك أن املعامل الدينية من شعائر اهلل التي تدعو اآلية
الكريمة إىل حفظها ..وتلك املعامل ال ختلو يف العادة من القبور ..كام أشار السبحاين إىل ذلك
الشك ّ
ّ
املتضمنة ألجساد األنبياء
أن صون املعامل الدينية عن االندراس ـ كاملشاهد
بقوله( :
ّ
والصاحلني ـ وحفظها عن اخلراب بناء ًا وجتديد ًا نحو من أنحاء التعظيم ،كام ّ
أن حفظ املسجد
عن اخلراب تعظيم له ،ال خيفى ّ
أن اهلل تعاىل جعل الصفا واملروة من الشعائر واحلرمات التي
فإهنا ُأوىل بأن تكون شعار ًا
جيب احرتامها ،فكيف بالبقاع
املتضمنة ألجساد األنبياء واألولياءّ ،
ّ
للدين ،كيف ال؟ وهي من البيوت التي أذن اهلل أن ُترفع ،ويذكر فيها اسمهّ ،
فإن املراد من البيت
وكل ّ
يف اآلية هو :بيت الطاعةّ ،
املرشفة لكوهنا من
حمل ُأعدّ للعبادةّ ،
فيعم املساجد واملشاهد ّ
املعابد ،ولو مل يكن يف الرشيعة ما ّ
يدل عىل تعمري املساجد ،وتعظيمها واحرتامها ،ألغنتنا اآلية
بعمومها عن الداللة عىل وجوب تعمري املسجد وتعظيمه ،وإدامة ذكر اهلل فيه ،لكونه من
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()1

البيوت التي أذن اهلل أن ُترفع)

 2ـ السنة النبوية ..والبناء عىل القبور:
يمكن تقسيم احلديث يف األدلة الواردة يف السنة النبوية املطهرة حول رشعية البناء عىل
قبور األنبياء والصاحلني ،وما يرتبط هبا إىل قسمني:
أوهلام :ما يمكن االستدالل هبا عىل رشعية البناء وعدم حرمته.
وثانيهام :الروايات املعارضة لذلك ،وكيفية توجيهها واجلمع بينها وبني النصوص
املجوزة لذلك.
وهذا املنهج يعتمد يف كل األبواب الفقهية ،وعند مجيع الفقهاء ،ذلك أنه إذا تعارضت
النصوص يف أي مسألة يبحثون عن املحكم فيها ،ثم حياولون توجيه املتشابه ليتناسب مع
املحكم ،وقد حيكمون بضعف املتشابه إذا كان حديثا بسبب خمالفته ملا هو أقوى منه.
وبناء عىل هذا ،فإن ما يقوي جانب املرشوعية هو ما ذكرنا من الدليل القرآين الرصيح
والواضح يف مرشوعية البناء ،ذلك أن القرآن الكريم مل يكن ليرتك التعقيب عىل ذكر البناء إن
كان حراما ،ذلك أن السكوت عن البيان وقت احلاجة ال جيوز.
بناء عىل هذا ،سنذكر هنا ما يورده أصحاب الرؤية اإليامنية من كال القسمني:
أ ـ النصوص املحكمة الدالة عىل مرشوعية البناء:
من األدلة التي ذكرها أصحاب الرؤية اإليامنية عىل مرشوعية البناء عىل املقابر،
وخصوصا قبور األنبياء والصاحلني (:)2
 1ــ ما ورد من األحاديث واآلثار الدالة عىل أن مجاعة من األنبياء واملرسلني مدفونون

(  )1نقال عن :موسوعة األسـئلة العقائدية ج( 3لـ مركز األبحاث العقائدية) ،ص.27
(  )2انظر :إحياء املقبور من أدلة جواز بناء املساجد والقباب عىل القبور ،ص ،11وما بعدها ،وصيانة اآلثار اإلسالميّة ،الشيخ
جعفر السبحاين ،ص ،26فام بعدها.
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يف املسجد احلرام ما بني زمزم واملقام ،وأخرب النبي  أن منهم نوح ًا ،وهود ًا وصاحل ًا ،وشعيب ًا،
وأن قبورهم بني زمزم واحلجر ،وكذلك ورد يف قرب إسامعيل أنه باملسجد احلرام ،وهو أرشف
مسجد عىل وجه األرض هو ومسجد النبي  ،فلو كان وجود القرب يف املسجد حمرم ًا لذاته
لنبش النبي  وأخرجهم فدفنهم خارج املسجد ،فإنه أخرب اهلل أن األرض ال تأكل أجساد
األنبياء ،وأهنم أحياء يف قبورهم(.)1
 2ــ أن النبي  أمر أن يدفن يف البناء فقال( :لن يقرب نبي إال حيث يموت فأخروا
فراشه ،وحفروا له حتت فراشه)( ،)2وهو دليل رصيح عىل وجود البناء حول القرب ،وأن النهي
خاص بام كان فوقه ،ألنا بالرضورة نعلم أن النهي عن البناء ليس هو عن فعل الفاعل وبناء
البناء ،وإنام هو عن وجود نفس البناء عىل القرب ،وإذا جوز الشارع وجود امليت داخل البناء فقد
جوز البناء إذ ال فارق بني أن يوجد بعد الدفن أو قبله ،ألن الغاية واحدة والصورة متفقة وهي
وجود القرب داخل البناء ،وإذا جاز ذلك فال فرق بني أن يكون البناء بيت ًا أو قبة أو مدرسة ألن
الكل بناء والعلة يف ذاته ال يف أشكاله وصوره فليس النهي متعلق ًا بصورة القبة أو املدرسة ،بل
بذات البناء كيفام وجد(.)3
 3ــ إذا ثبت أن النبي  أمر أن يدفن يف بيته الذي هو بناء فقد تقرر يف قواعد الفقه أن
الريض باليشء رىض بام يؤول إليه ذلك اليشء ،وبيت النبي  كان مالصق ًا للمسجد ،وبابه
شارعة إليه حتى أن الرواة يذكرونه أنه  كان إذا اعتكف خيرج رأسه الرشيف إىل عائشة
فرتجله وهي يف البيت وهو يف املسجد ،وقد علم  أن أمته ستكثر ،وأن املدينة ستتسع وتعظم
حتى يصل بناؤها إىل سلع كام أخرب هو  بذلك ،وأمر بشد الرحلة إىل زيارة قربه الرشيف

(  )1إحياء املقبور من أدلة جواز بناء املساجد والقباب عىل القبور ،أمحد بن الصديق الغامري ،ص.33
(  )2رواه أمحد)7 /1( ،
(  )3إحياء املقبور من أدلة جواز بناء املساجد والقباب عىل القبور ،ص.26
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وإىل مسجده للصالة فيه ورغب يف ذلك بقوله( :من زار قربي وجبت له شفاعتي)( )1و(صالة
يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيام سواه إال املسجد احلرام)( ،)2ومسجده  كان يف
عرصه صغري ًا ال يسع عرش معشار ربع من يقصده من أمته.
 4ــ أن النبي  أخرب بأن قربه الرشيف سيكون داخل مسجده ،وزاد فأخرب بـ (أن ما
بني قربه ومنربه روضة من رياض اجلنة) ( ،)3وهذا منه  إشارة إىل استحباب إدخال قربه
الرشيف يف املسجد ألنه ترغيب يدعو إىل ذلك ،إذ املراد فضيلة الصالة ما بني القرب واملنرب
والرتغيب فيها يف ذلك املوضع إذا مل يكن القرب الرشيف داخل املسجد ال تتصور الصالة بني
القرب واملنرب وال يتأتى التعبري بقوله( :ما بني قربي ومنربي روضة من رياض اجلنة) ،ألنه إذا
كان املنرب وسط املسجد والبيت الذي فيه قربه الرشيف خارج املسجد مل يصح يف العادة التعبري
بالبينية خصوص ًا عند إرادة الصالة ،فإن البيت وسوره حاجز بني القرب واملنرب مانع من الصالة
يف موضعه.
 5ــ أن اهلل تعاىل قىض يف سابق علمه باختاذ املسجد عىل قرب نبيه  مع أنه عند ربه جل
وعز أعىل قدر ًا وأمحى جانب ًا من أن يقع بجسده الرشيف ما هو حمرم مبغض هلل تعاىل ملعون
فاعله ،بل هذا من املتيقن املقطوع ببطالنه ألهل اإليامن ،فلو كان اختاذ املسجد عليه  ممنوع ًا
متخذه حلمى اهلل تعاىل جانب نبيه  منه ،ولرصف العباد عنه كام رصفهم عن غريه ،فلام مل
يفعل ذلك دل عىل أنه جائز ومطلوب( ،ومن اعتقد خالف هذا فهو قرين ممقوت مل يذق لإليامن
طع ًام وال عرف من منزلة النبي  العليا ومكانته السامية عند ربه شيئ ًا فهو مدخول العقيدة
()4

خمتل اإليامن)

(  )1رواه البيهقي يف شعب اإليامن)51 /6( ،
(  )2رواه البخاري()76 /2
(  )3نص احلديث (ما بني قربي ومنربي روضة من رياض اجلنة) (انظر :مسند أمحد بن حنبل ()64 /3
(  )4إحياء املقبور من أدلة جواز بناء املساجد والقباب عىل القبور ،ص.25

32

 6ــ أن ذلك ما جرى عليه عمل الصحابة ،وهو من األدلة املعتربة عند أصحاب الرؤية
التكفريية ،ذلك أهنم يف سجاالهتم مع املخالفني هلم ،يستدلون بفعل السلف ،ويقدموهنم حتى
عىل األحاديث النبوية نفسها ،وبناء عىل هذا يمكن اعتبار إمجاع الصحابة واتفاقهم بعد
االختالف يف موضع دفنه عىل دفنه يف بيته عم ً
ال بام أخربهم به أبو بكر عن النبي  فلو كان
ذلك غري صحيح عن النبي  أو منسوخ ًا بام ذكره يف مرض وفاته مع أن اخلرب ال يدخله النسخ
ملا أمجع الصحابة عليه ،وقد قام الدليل عىل حجية اإلمجاع ،وال سيام إمجاع الصحابة(.)1
 7ــ إمجاع التابعني ومن بعدهم يف عهد وجود كبار أئمتهم مثل عمر بن عبد العزيز
واحلسن وابن سريين وفقهاء املدينة والكوفة والبرصة والشام وغريها من أقطار اإلسالم ،ثم
أمجعت األمة بعدهم عىل إدخال بيته املشتمل عىل قربه داخل املسجد وجعله يف وسطه،
وإمجاعهم حجة ولو كان ذلك منهي ًا عنه الستحال أن تتفق األمة يف عرص التابعني عىل املنكر
واالجتامع عىل الضاللة لوال أهنم فهموا من النهي أن املراد به علته التي زالت باستقرار اإليامن
ورسوخ العقيدة ،وال يقال إهنم سكتوا عىل ذلك ألجل رضورة توسعة املسجد فإنه كان يف
اإلمكان توسعته من جهة القبلة واجلهة املقابلة هلا واجلهة اجلنوبية هلا دون اجلهة الشاملية الواقع
فيها قربه .
 8ــ أن الصحابة بنوا عىل القرب مسجد ًا يف حياته  فأقرهم عىل ذلك ومل يأمرهم هبدمه،
ويستحيل أن يقر النبي  عىل باطل ،ويدل لذلك ما رواه ابن عبد الرب يف االستيعاب يف ترمجة
أيب بصري من أن أبا جندل دفن أبا بصري يف مكانه الذي مات فيه ،ووصىل عليه وبنى عىل قربه
مسجد ًا ،حيث قال( :وكتب رسول اهلل  إىل أيب جندل وأيب بصري ليقدما عليه ومن معهام من
املسلمني أن يلحقوا ببالدهم وأهليهم ،فقدم كتاب رسول اهلل  عىل أيب جندل ،وأبو بصري
يموت ،فامت وكتاب رسول اهلل  بيده يقرؤه ،فدفنه أبو جندل مكانه ،وصىل عليه ،وبنى عىل
(  )1انظر :املرجع السابق ،ص ،11وما بعدها.
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قربه مسجدا)

()1

وقد علق الغامري عىل هذا بقوله( :إن كل ذي حس سليم يعرف سرية الصحابة مع
النبي  يدرك أنه ال يمكن إحداث أمر عظيم مثل هذا وال يذكرونه للنبي  وهو رسول اهلل
تعاىل وخليفته يف خلقه ،واألمر أمره ،واحلكم حكمه ،والصحابة كلهم جنده ونوابه ومنفذون
أمره ،وكذلك يستحيل أن حيدث مثل هذا من أصحابه الذين هم حتت حكمه وأمره ويكون
ذلك حرام ًا ملعون ًا فاعله جير إىل كفر وضالل ،ثم ال يعلمه اهلل تعاىل به وال يوحي يوحي إليه
يف شأنه ،كام أعلمه بمسجد الرضار وقصد أصحابه من بنائه وأمره هبدمه بل وبام هو أدون من
هذا وأقل رضرا بكثري فإذا ال شك أن النبي  اطلع عىل بنائهم املسجد عىل قرب أيب بصري ومل
يأمرهم هبدمه إذ لو أمر بذلك لنقل يف نفس اخلرب أو غريه ،ألنه رشع ال يمكن أن يضيع بل
يستحيل ذلك خلرب اهلل تعاىل أنه حفظ الدين من أن يضيع منه يشء وال يصل إىل آخر هذه األمة
()2

ما وصل إىل أوهلا .فلام مل يأمر هبدمه دل ذلك عىل جوازه)

ب ـ النصوص املتشاهبة يف النهي عن الزيارة وتوجيهها:
يورد أصحاب الرؤية التكفريية ملن يسموهنم القبوريني عادة بعض األحاديث النبوية،
التي قد يفهم منها ـ بادئ الرأي ـ حرمة بناء املزارات ،وحرمة زيارهتا ،بل اعتبار ذلك بدعة
ورشكا ،ومنها ما ورد يف احلديث أن النبي  قال( :قاتل اهلل اليهود اختذوا من قبور أنبيائهم
مساجد)( ،)3وقوله  ألم سلمة حني ذكرت له كنيسة رأهتا بأرض احلبشة ،وما رأت فيها من
الصور( :أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عىل قربه مسجد ًا وصوروا فيه تلك
الصور أولئك رشار اخللق عند اهلل) ( ،)4وقوله ( :أال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور
(  )1االستيعاب يف معرفة األصحاب)1613 /4( ،
(  )2إحياء املقبور ،ص.53
(  )3رواه ابن حبان ()95 /6
(  )4رواه البخاري ()117 /1
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()1

أنبيائهم مساجد إال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك)

وقد رد القائلون برشعية بناء املزارات عىل ما فهموه بوجوه كثرية نقترص منها عىل
الوجوه التالية(:)2
 1ــ أن اهلل تعاىل حكى مرشوعية البناء عن املؤمنني يف سورة الكهف ،والنبي  حكاه
عن اليهود والنصارى وفرق بني حال الفريقني ،فإن املؤمنني فعلوا ذلك للتربك بآثار الصاحلني
الذين أكرمهم اهلل تعاىل هبذا اآلية وحفظ أرواحهم وأجسامهم تلك القرون الطويلة ،بينام
اليهود والنصارى يفعلون ذلك للعبادة واإلرشاك مع اهلل تعاىل؛ فالدليالن غري متواردين عىل
حمل واحد ،ذلك أن النبي  إنام لعن اليهود والنصارى عىل اختاذ قبور أنبيائهم مساجد يعبدون
فيها تلك القبور ويسجدون إليها أو جيعلوهنا قبلة الختاذهم األنبياء رشكاء مع اهلل تعاىل فيام
يستحقه من العبادة.
 2ــ أنه لو كان كل من بنى عىل املسجد قرب ًا ولو للتربك والزيارة ملعون ًا كام يف احلديث
لكان هؤالء املؤمنون الذي حكى اهلل عنهم ملعونني أيض ًا داخلني يف لعنة النبي  عىل من
فعل الذي حكاه اهلل عنهم ،ولو كانوا كذلك لكان سكوت النص القرآين عن ذمهم ولعنهم
واإلشارة إ ىل ضالهلم وخروجهم عن الرصاط املستقيم فيام أتوا كام عرف من عادته يف كتابه
الكريم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.
 3ــ أنه  قال( :أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اختذوا عىل قربه مسجد ًا
وصوروا فيه متاثيل) ( ، )3فاختاذهم الصور والتامثيل فيه دليل عىل أهنم يفعلون ذلك ألجل
عبادهتم ،وقد شهد العيان بذلك وأثبت التاريخ مثله ،وأهنم ابتدأوا عبادة األصنام بعبادة صور

(  )1رواه مسلم ()67 /2
(  )2انظر هذه العلل مفصلة مع أدلتها يف :إحياء املقبور من أدلة جواز بناء املساجد والقباب عىل القبور ،ص ،11وما بعدها.
(  )3انظر مسند إسحاق بن راهويه)264 /2( ،
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الصاحلني وقبورهم ،وهذا ال يوجد منه يشء عند املسلمني.
 4ــ أنه معلل بخشية العبادة ،وكام هو مرصح به يف احلديث نفسه فال يكون ترشيع ًا عام ًا
يف كل زمان ،بل هو الترشيع املؤقت بزمن خشية وجود العلة ،وهو زمن قرب عهد الناس
باإلرشاك دون الزمان الذي مل يعد أهله رشك ًا وال دار يف خلدهم يشء منه ،بل نشأوا عىل اإليامن
واليقني والتوحيد واعتقاد انفراد اهلل تعاىل باخللق والتدبري ،وأنه ال فاعل إال اهلل تعاىل ،فهو غري
معارض لدليل الكتاب العام يف كل زمان ،بل هو خمصص لعمومه بزمن ارتفاع خشية العبادة،
وهو زمن استقرار اإليامن وانتشار التوحيد ورسوخ العقيدة رسوخ ًا ال يتطرق معه أدنى خلل
وال شك يف وحدانية اهلل تعاىل وتفرده بكل معاين األلوهية والربوبية.
وقد ذكر الغامري أن (مثل هذا يف الرشيعة كثري جد ًا وهو الترشيع املؤقت الذي يرشع
لعلة ثم يزول بزوال علته ،إىل أنه تارة يكون منصوص ًا عليه من الشارع نفسه وهو الناسخ
واملنسوخ ،وتارة ال ينص الشارع عىل زوال احلكم ونسخه الحتامل وجود العلة يف كل وقت،
ولكنه يشري إىل أن ذلك احلكم غري الزم عىل الدوام إنام يلزم عند وجود علته فيقول أو يفعل
ما خيالف احلكم األول حتى يظن يف بادئ النظر أن بني األمرين تعارض ًا)

()1

ورضب مثاال عىل هذا بنهيه  عن زيارة القبور( )2أوالً ملا كانوا قريبي عهد بالرشك،
فلام استقر اإليامن يف نفوسهم أباح هلم زيارهتا لالعتبار والتذكر والزهد يف الدنيا ،وكذلك هنيه
 عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث وعن ادخارها ألجل جماعة أملت بالناس ،فلام ذهبت
قال( :إنى كنت هنيتكم عن زيارة القبور وأكل حلوم األضاحى فوق ثالث ،وعن نبيذ األوعية
أال فزوروا القبور فإهنا تزهد ىف الدنيا وتذكر اآلخرة ،وكلوا حلوم األضاحى وأبقوا ما شئتم

(  )1إحياء املقبور من أدلة جواز بناء املساجد والقباب عىل القبور ،ص.33
(  )2نص احلديث كام يف (صحيح مسلم (( :)65 /3هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها وهنيتكم عن حلوم األضاحى فوق ثالث
فأمسكوا ما بدا لكم وهنيتكم عن النبيذ إال ىف سقاء فارشبوا ىف األسقية كلها وال ترشبوا مسكرا)

36

فإنام هنيتكم عنه إذا خلري قليل فوسعه اهلل عىل الناس أال إن وعاء ال حيرم شيئا وإن كل مسكر
حرام)

()1

 5ـ أن اخلالف يف جواز البناء حول القبور نشأ نتيجة اخلطأ يف االستدالل وعدم إحكام
النظر يف الدليل من جهة عدم فهم معناه وحتقيقه أوال ،ثم من جهة عدم فهم مراد الشارع من
ذلك املعنى املفهوم ثاني ًا ،ثم من جهة اإلعراض عن النظر يف األدلة املعارضة له ثالث ًا ،فإن النهي
الوارد يف البناء عىل القبور واختاذ املساجد عليها غري عام يف نفسه ،وال يف كل زمان بل هو
خاص بنوع من أنواعه ثم هو غري تعبدي ،بل هو معقول املعنى معلل بعلل يوجد بوجودها
وينتفي بانتفائها شأن كل حكم معلل كام هو معروف ،ومع هذا فهو أيض ًا معارض بام هو أقوى
منه مما جيب النظر يف اجلمع بينهام وجوب العمل بالنص والتمسك بالدليل وحيرم اإلعراض
عن أحدمها والتمسك باآلخر حرمة اإلعراض عن النص وخمالفة الدليل ألن الكل رشع
مفرتض طاعته واجب قبوله والعمل به فاإلعراض عن أحدمها دون دليل ،مسوغ إعراض عام
أوجب اهلل طاعته وفرض عىل العبد اتباعه وتفريق بيم املتامثلني وترجيح بني الدليلني بدون
مرجح وهو باطل باإلمجاع(.)2
 6ــ أن القائل بكراهة البناء فهم أن النهي عن البناء عام ،والدليل يدل عىل أنه خاص
بالبناء الواقع فوق القرب نفسه دون الواقع حوله ،ألن ذلك هو الذي يدل عليه معنى حرف
(عىل) املوضوع لالستعالء ،فالبناء عىل القرب هو الذي عاله وكان فوقه ال ما كان حوله دائر ًا به
قريب ًا منه عىل قدر حرم القرب ،فكيف بام يكون واسع ًا بعيد ًا عنه كاحلوش والقبة واملدرسة ،فإن
اللفظ ال يتناوله ،وعىل فرض أن هناك ما يدل عىل العموم فهو عام خمصص لورود األدلة الدالة

(  )1السنن الكربى للبيهقي)77 /4( ،
(  )2إحياء املقبور من أدلة جواز بناء املساجد والقباب عىل القبور ،ص.8
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عىل ختصيصه أو عىل إرادة اخلصوص به(.)1
 7ــ أن القائل بالكراهة ال خيلو أن يكون أعرض عنه ومجد عىل الظاهر كأنه تعبدي غري
معقول املعنى وال ظاهر العلة وليس هو كذلك باالتفاق ،لورود النصوص بالعلة أو يكون
أخطأ يف تعيني مراد الشارع وحتقيقه أو أصابه ولكنه أخطأ يف عدم تنقيحه ،فإنه ال بد من حتقيقه
ثم تنقيحه حتى ال يعم ما هو خارج عنه غري داخل يف حكمه أو أخطأ يف اطراد العلة وهي غري
مطردة وال موجودة يف كل بناء ،وإنام هي موجودة يف نوع من أنواعه فإن العلامء اختلفوا يف
العلة التي من أجلها هنى النبي  عن البناء عىل القرب عىل أقوال(:)2
منها أن العلة يف ذلك كون اجلص واآلجر مما مسته النار ،وال ينبغي أن يقرب ذلك من
امليت إما تفاؤالً كام كان النبي  حيب الفأل احلسن ويستبرش به يف األقوال واألفعال
والصفات واألسامء وسائر األشياء ،وإما ملعنى يعرفه الشارع فيام مسته النار.ولذلك أوجب
منه الوضوء يف أول األمر ثم نسخه للرضورة ورفع احلرج واملشقة.
ومنها إن العلة فيه وجود الثقل عىل امليت واملطلوب التخفيف عنه ،وهلذا أمر النبي 
بتسوية القرب وعدم وضع الرتاب فوقه ،ونص الفقهاء عىل أنه يكره أن جيلب له تراب زائد عىل
الذي خرج منه.
ومنها أن العلة كون البناء فيه متييز عن سائر قبور املسلمني حوله.
ومنها أن البناء يمنع من دفن الغري معه ،ألن قبور أهل احلجاز واألرض الصلبة عىل
كيفية اللحد.
ومنها أن فيه تشبه ًا بفعل الكفار من أهل الكتاب واملرشكني من أهل اجلاهلية ،ألهنم
يضعون الرخام عىل قدر القرب أو يبنون فوقه.وقد بنيت الرشيعة يف كثري من أحكامها عىل خمالفة
(  )1املرجع السابق ،ص.8
(  )2انظر هذه العلل مفصلة مع أدلتها يف :املرجع السابق ،ص ،11وما بعدها.
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الكفار واملرشكني.
ومنها أنه يف الزينة الدنيوية وال ينبغي فعل ذلك بمن انتقل إىل اآلخرة.
ومنها أنه يدعو إىل اجللوس عىل القرب.واجللوس عليه منهي عنه ملا فيه من أذية امليت
بامتهانه وهلذا استحبوا أن يكون القرب مسن ًام وال يكون مسطح ًا ألن التسنيم يمنه من اجللوس،
ذكره بعضهم.
ومنها إنه حيول بني امليت وسامع النداء والذكر وتالوة ما يتىل عىل قربه من القرآن وسالم
املسلم عليه.
وقد أورد الشيخ الغامري لكل علة من العلل الثامين ما يدل عليها ،وناقشها ،وبني أن
العلة الوحيدة املعتربة ،هي البناء عىل نفس القرب ،فقال( :فلم يبق مقبوالً إال العلل األخرى
وهي خاصة بالبناء الواقع عىل نفس القرب فوقه ال الذي حوله دائر ًا به ،فلذلك كان خمطئ ًا من
()1

محل النهي عىل العموم وأدخل فيه القباب واملدارس واألحواش ،ألهنا غري داخلة يف النهي)

وكمثال عىل مناقشته العلل مناقشته للعلة املتعلقة باعتبار البناء من الزينة التي ال تنبغي
ألهل اآلخرة ،وقد ناقشها من وجهني(:)2
أحدمها :أن البناء عىل القرب ليس من الزينة يف يشء وال يراد به الزينة ،وإنام يراد به حفظ
القرب من الدوس واالمتهان واندثار األثر الذي ال يعرف معه القرب ،وإذا قصد به بعضهم الزينة
وفعل به ما هو منها فذاك أمر زائد عىل البناء ،فيكون احلكم متعلق ًا به ال بنفس البناء.
الثاين :أن كون الزينة الدنيوية ال تنبغي ألهل اآلخرة دعوى جمردة عن الدليل فهي
باطلة.فإن الشارع أمر بتزيني امليت وحتسني كفنه وتطييبه ،ونص الفقهاء عىل استحباب تقليم
أظافره وإصالح شعر حليته ورأسه ونحو ذلك من أمور الزينة التي مل تطلب للحي إال يف
(  )1املرجع السابق ،ص.14
(  )2املرجع السابق ،ص.13
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العيدين واجلمعة.
 8ــ أن التعليل بخشية عبادة القرب غري صحيح ،وذلك لــ (رسوخ اإليامن يف نفوس
املؤمنني وتنشئتهم عىل التوحيد اخلالص واعتقاد نفي الرشيك مع اهلل تعاىل ،وأنه سبحانه وتعاىل
املنفرد باخللق واإلجياد والتدبري والترصيف ال فاعل غريه وال مؤثر يف ملكه سواه وأن املخلوق
احلي ال قدرة له عىل جلب منفعة لنفسه وال دفع مرضة عنها إال بخلق اهلل تعاىل وإجياده فض ً
ال
عن امليت املقبور ،وبانتفاء العلة ينتفي احلكم املرتتب عليها ،وهو كراهة اختاذ املساجد والقباب
عىل قبور األولياء والصاحلني ،فإن من يتخذها عليهم ال يفعل ذلك ألجل أن يعبدهم ويتخذ
قبورهم مساجد يسجد إليها من دون اهلل تعاىل ،أو جيعلها قبلة يصىل إليها ،بل هذا ما سمع يف
هذه األمة وال وجد قط من مسلم يدين بدين اإلسالم وإنام قصد بتلك القباب جمرد االحرتام
وتعظيم قبور الصاحلني وحفظها من االمتهان واالندراس الذي ينعدم به االنتفاع بزيارهتم
والتربك هبم ،فإذا فرض وجود من بنى قبة أو مسجد ًا عىل قرب ليعبده ويتخذه قبلة فهذا كافر
مرتد جيب قتله وهدم ما بناه ،ألنه مل يبن مسجد ًا بل بنى كنيسة يف صورة مسجد مع أن شيئ ًا من
هذا مل يقع يف هذه األمة واحلمد هلل)

()1

أما ما يفعله بعض جهلة العوام إذا أتوا قبور الصاحلني (من التعظيم ما يشبه صورته
صورة العبادة ال يكون موجب ًا لكراهة البناء ،ألن ذلك مل يأت من جهة البناء وال هو العلة فيه،
إنام علته اجلهل بطرق التعظيم واحلد الالئق به رشع ًا ،ولو كان البناء هو علة ذلك للزم أال
يتخلف عند وجوده مع أن جل من يزور األولياء املتخذ عليهم القباب واملساجد ال يوجد منه
ذلك ،وإنام يوجد من قليلني جد ًا من بعض جهلة العوام.كام أنه يلزم أن ال يوجد إال عند القبور
املبني عليها مع أننا نرى بعض اجلهلة يفعل ذلك أيض ًا ببعض قبور األولياء التي مل يبن عليها

(  )1املرجع السابق ،ص.13
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()1

مسجد وال قبة وليس عليهم بناء أصالً)

 9ــ أن تعظيم الصاحلني ال يرتبط بالبناء وحده ،فإنه حتى لو هدمت األرضحة يبقى
التعظيم ،ألن الباعث عىل ذلك هو االعتقاد الناشئ عن واليتهم وصالحهم ومكانتهم السامية
()2

عند رهبم الذي وضع هلم املحبة واالعتقاد يف القلوب ،وهلذا ،فإن (عىل اجلهلة القرنيني

املبتدعة ا لضالني أن هيدموا االعتقاد ويقلعوا أثره من النفوس ويقضوا عىل الصالح والوالية
والتقوى واخلشية التي يكرم اهلل تعاىل صاحبها ،بوضع ذلك يف القلوب حتى يسرتحيوا من
تعظيم املخلوق والتوسل واالستغاثة به أما هدم البناء فال يأيت هلم بنتيجة ولو أتى هبا ملا
()3

احتاجوا إىل حراس عند القبور يمنعون من ذلك بعد اهلدم)

وحتدث الشيخ الغامري عن نفسه يف تلك الفرتة التي قام فيها الوهابيون هبدم القباب،
فقال( :فأنا زرت قرب محزة بعد هدم البناء الذي عليه بأزيد من مخس عرشة سنة ووجدت
احلارس قائ ًام عند قربه يمنع الزوار من القرب من القرب والتمسح به وتقبيله ،ومل يكف ميض
مخس عرشة سنة عىل اهلدم يف قلع ذلك من النفوس ،وهكذا يبقى ذلك ما بقي اإليامن وحمبة اهلل
تعاىل ورسوله وحمبة أوليائه وأصفيائه.واملقصود أن البناء ال دخل له يف حتقيق علة النهي وثبوهتا
يف هذه العصور املتأخرة ،بل ذلك قد زال من البناء وانتقل إىل املحبة واالعتقاد فلم يبق حكم
متعلق بالبناء ،وكان املتمسك بظاهر النهي املعرض عن حتقيق علته ومراد الشارع منه خمطئ ًا يف
()4

حكمه غري مصيب يف اجتهاده وفهمه)

 10ــ أن القائل بكراهية البناء عىل القبور متسك بالنهي ومل يلتفت إىل ما يعارضه من
األدلة ،وذلك مما يوجب اخلطأ يف احلكم وعدم اإلصابة يف االجتهاد ،فإن اجلمع بني الدليلني
(  )1املرجع السابق ،ص.13
(  )2يقصد الوهابيني.
(  )3املرجع السابق ،ص.13
(  )4املرجع السابق ،ص.13
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واجب مفرتض واإلعراض عن أحدمها دون ثبوت النسخ حرام واحلكم باطل ،فإن النهي عن
البناء ورد ما يعارضه مما هو أقوى منه ثبوت ًا وداللة فال يقبل حكم مع اإلعراض عنه ،وسنورد
هذه األدلة املعارضة يف العنوان التايل.
 11ـ أن معنى النهي عن اختاذ القبور مساجد هو السجود هلا عىل وجه تعظيمها
وعبادهتا ،كام يسجد املرشكون لألصنام واألوثان ،وهو رشك رصيح ،وقد وردت الداللة عىل
هذا املعنى يف تلك األحاديث نفسها ،فقد ثبت يف حديث عائشة عن الشيخني قالت :قال
رسول اهلل ( :لعن اهلل اليهود والنصارى اختذو قبور أنبيائهم مساجد) ،ثم علقت عىل ذلك
()1

بقوهلا( :فلوال ذلك ،أبرزوا قربه)

وقد علق الغامري عىل ذلك بقوله( :شدد يف النهي عن ذلك ،خوف أن يتناهى يف
تعظيمه ،وخيرج عن حد املربة ..ألن هذا الفعل كان أصل عبادة األوثان ولذا ملا كثر املسلمون
يف عهد عثامن واحتيج إىل الزيادة يف املسجد وامتدت الزيادة حتى أدخلت فيه بيوت ،أدير عىل
القرب املرشف حائط مرتفع ،كي ال يظهر القرب يف املسجد ،فيصىل إليه العوام ،فيقعوا يف اختاذ
قربه مسجد ًا ثم بنوا جدارين من ركني القرب الشامليني وحرفومها حتى التقيا عىل زاوية مثلثة
من جهة الشامل ،حتى ال يمكن استقبال القرب يف الصالة ،ولذا قالت :لوال ذلك لربز قربه..
وهذا يبني أن اختاذ القرب مسجد ًا ،هو السجود له)

()2

 12ـ أن الرواية التي يذكرون فيها أن النبي  قال يف الذين يتخذون القبور مساجد:
(أولئك رشار اخللق)  ،أي أن األمة تتصف بذلك هي رش األمم ،وهم يعلمون أن القرآن
الكريم والسنة املتواترة ،ختالف ذلك ،فاهلل تعاىل أخرب أن أمة رسول اهلل  هي خري أمة
أخرجت للناس ،وأهنا أرشف األمم وأفضلها عىل اإلطالق ،وأهنم عدول يتخذهم اهلل تعاىل
(  )1صحيح البخاري  95/1ح()435
(  )2إعالم الراكع الساجد بمعنى إختاذ القبور مساجد-الغامرى ،ص.5
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شهداء عىل األمم السابق ،كام قال تعاىلَ  :وك ََذلِ َك َج َع ْلنَا ُك ْم ُأ َّم ًة َو َس ًطا لِ َت ُكو ُنوا ُش َهدَ ا َء ع ََىل
الن ِ
الر ُس ُ
َّاس َو َي ُك َ
ول َع َل ْي ُك ْم َش ِهيدً ا [ البقرة ،]143 :وذكر اهلل هلم من الفضل ما رغبت
ون َّ
األنبياء واملرسلون فيه ومتنوا أن يكونوا من أمته  ،وأخرب أهنم ال جيتمعون عىل ضاللة ،وأن
ما رأوه حسن ًا فهو عند اهلل حسن وكثري من أمثال هذا ،وهذا كله يتناىف مع احلديث الذي ذكروه،
فدل عىل أن املراد منه ليس ما فهموه منه.
يقول الغامري( :وقد علم اهلل تعاىل يف سابق علمه وما قضاه وقدره يف أزله أن هذه األمة
ستتفق وجتمع أوهلا عن آخرها عىل بناء املسجد عىل قرب نبيها أرشف األنبياء وأفضل املرسلني،
كم علم ذلك بإعالم اهلل تعاىل إياه وأشار إليه كام سيأيت ،وأهنم سيتفقون أيض ًا سلف ًا وخلف ًا عىل
اختاذ املساجد عىل قبور األولياء والصاحلني والعلامء والعاملني ،ومن أولئك األولياء نفسهم
من يتخذها عىل من قبله من شيوخه ويزوره يف حال بناء املساجد والقباب عليهم بل ويشد
الرحال من البالد البعيدة إىل زيارهتم ،وقد شد اإلمام النووي الرحلة من الشام إىل مرص لزيارة
قرب اإلمام الشافعي الذي عليه مسجد وقبة ،وكم له من ألف نظري يف املرشق واملغرب .فيلزم
من هذا التناقض بني خرب اهلل تعاىل وخرب الرسول  ،وأن تكون هذه األمة خري أمة أخرجت
للناس تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر ،ورش أمة أخرجت للناس تتفق عىل فعل املنكر وتبني
عىل قرب نبيها املسجد ،وكذلك عىل قبور األولياء والصاحلني منها ،وتكون أمة وسطا عدوالً،
وأمة فاسقة متفقة عىل عصيان اهلل تعاىل ورسوله وخمالفة أمره جهر ًا ،وتكون أمة مرحومة
مغفور ًا هلا كام قال النبي  وأمة ملعونة باختاذها املسجد عىل قربنبيها كام لعن اليهود
والنصارى الذين اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ،ويكون أولياء األمة وعلامؤها العاملون
أصحاب املناقب والكرامات الظاهرة أحباء اهلل تعاىل وأصفياءه الذي ال خوف عليهم وال هم
حيزنون ،يف حال كوهنم أعداء اهلل تعاىل وعصاته وحماربيه بمخالفة أمره واالتفاق عىل املنكر
املحرم امللعون فاعله ،وأن األمة ال جتتمع عىل ضاللة حتى يكون إمجاعهاعىل ألمر حجة ودلي ً
ال
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رشعي ًا كالكتاب والسنة ،وأن األمة جتتمع عىل الضاللة وتتفق عىل املنكر وخمالفة اهلل تعاىل وأمر
()1

رسوله وهذا حمال)

ثانيا ـ املصادر املقدسة وزيارة األرضحة:
تعترب زيارة األرضحة أو املزارات الدينية عموما ألجل التربك أو التذكر ونحومها من
املسائل املتفق عىل رشعيتها يف األمة مجيعا قبل ابن تيمية ،ذلك أن أول قرب كان يزار ،ومن كل
املدارس اإلسالمية ،ومن مجيع البالد اإلسالمية قرب رسول اهلل .
وهكذا كان يزار معه املدفونون يف البقيع ،غريه من القبور ..بل كان كبار املحدثني
والفقهاء يذكرون زياراهتم لقبور العلامء والصاحلني ،ويذكرون تربكهم هبا ،واستجابة اهلل
لدعواهتم فيها ،كام سنرى بعض األمثلة عىل ذلك يف الفصل الثاين من هذا الكتاب.
لكن الوحيد الذي راح خيرج هذه املسألة من املرشوعية إىل التحريم والبدعة ابن تيمية،
الذي استعمل كل ما لديه من أنواع اجلدل يف بيان عدم مرشوعيتها ،ولذلك ،وبعد املناقشات
الطويلة التي أجريت معه من فقهاء عرصه ،اضطر إىل أن حيكم عىل نفس نية زيارة رسول اهلل
 باحلرمة وبعدم جواز تقصري الصالة ملن ذهب إىل املدينة املنورة بتلك النية.
وقد أحدث ذلك لغرابته ردة فعل شديدة يف املجتمع اإلسالمي بمدارسه املختلفة،
والذي كان يقدس زيارة رسول اهلل  ويعترب اجلدل فيها سوء أدب معه .
وقد قال احلافظ ابن حجر يشري إىل الفتنة التي حصلت بسبب فتاوى ابن تيمية يف ذلك:
(واحلاصل أهنم ألزموا ابن تيمية بتحريم شدِّ الرحل إىل زيارة قرب سيدنا رسول اهلل  ..وهي
()2

من أبشع املسائل املنقولة عن ابن تيمية)

وقال احلافظ أبو زرعة العراقي يف بعض أجوبته املسامة (األجوبة املرضية عن األسئلة
(  )1إحياء املقبور من أدلة جواز بناء املساجد والقباب عىل القبور ،ص.32
(  )2الفتح (.)66/5
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املكية) عند الكالم عىل املسائل التي انفرد ابن تيمية هبا( :وما أبشع مسألتي ابن تيمية يف الطالق
والزيارة ،وقد رد عليه فيهام مع ًا الشيخ تقي الدين السبكي ،وأفرد ذلك بالتصنيف فأجاد
()1

وأحسن)

وقال يف (طرح التثريب)( :وللشيخ تقي الدين ابن تيمية هنا كالم بشع عجيب يتضمن
منع شد الرحل للزيارة ،وأنه ليس من القرب ،بل بضد ذلك ،ورد عليه الشيخ تقي الدين
()2

السقام فشفى صدور قوم مؤمنني)
السبكي يف شفاء ِّ

بل إن الكثري منهم ،راح حيكم عليه بأشد األحكام بسبب ذلك ،ومن األمثلة عليها ما
قال الفقيه الشيخ تقي الدين أيب بكر بن حممد احلسيني احلصني الشافعي يف بعض كتبه عنه:
وكرم وجم ّد من أفضل
(احلمد هلل مستحق احلمد زيارة قرب سيد األولني واآلخرين حممد ّ 
املساعي وأنجح القرب إىل رب العاملني وهي ُسنة من سنن املسلمني وجممع عليها عند
املوحدين وال يطعن فيها إال من يف قلبه خبث ومرض املنافقني وهو من أفراخ السامرة واليهود
وأعداء الدين من املرشكني ،ومل تزل هذه األمة املحمدية عىل شدّ الرحال إليه عىل ممر األزمان
من مجيع األقطار والبلدان سواء يف ذلك الزرافات والوحدان ،والعلامء واملشايخ والكهول
والشبان ،حتى ظهر يف آخر الزمان ،يف السنني اخلداعة مبتدع من حـران ل ّبـس عىل أتباع الدجال
ومن شاهبهم من شني األفهام واألذهان ،وزخرف هلم من القول غرور ًا كام صنع إمامه الشيطان
فصدهم بتموهيه عن سبل أهل اإليامن ،وأغواهم عن الرصاط السوي إىل ُبنيات الطريق
ومدرجة الشيطان فهم بتزويقه يف ظلمة اخلطأ واإلفك يعمهون ،وعىل منوال بدعته هيرعون،
( )3

مي فهم ال يعقلون)
ُص ّم ُبكم ُع ّ

(  )1األجوبة املرضية عن األسئلة املكية ص.98–96
(  )2طرح التثريب ()43 / 6
(  )3الفتاوى السهمية يف ابن تيمية ،أجاب عنها مجاعة من العلامء.
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وغريها من املقاالت التي اتفق عليها أكثر علامء املدارس اإلسالمية ،والتي سنرى بعض
األمثلة عنها يف الفصل الثاين ..لكن املشكلة ال تكمن هنا ،إذ أن مقوالت ابن تيمية ،وبعد أن
محل عليها الفقهاء محلتهم الكربى ،وزال أثرها من الواقع ،نبتت من جديد يف عرص الشيخ
حممد بن عبد الوهاب ،ثم بنى عليها أحكامه التكفريية املعروفة ،ولذلك خرجت املسألة يف
عهده من املحرمات والبدع إىل اعتبارها من نواقض اإليامن ،بل اعتبارها من أكرب نواقضه.
وقد ازداد ما ذكره ـ بفعل الدور السعودي يف نرش الفكر الوهايب ـ حتى صارت زيارة
األرضحة من األمور التي ال خيتلف الناس يف تكفري فاعلها ،واعتباره مرشكا رشكا جليا ،بسبة
أطلقوا عليها [القبورية]
بناء عىل هذا سنناقش هذه املسألة من خالل القرآن الكريم ،والسنة النبوية ،والسلف
من الصحابة والتابعني وأهل بيت النبوة ،لنرى مدى انسجامها أو اختالفها معها.
 1ـ القرآن الكريم ..وزيارة األرضحة:
ذكر أصحاب الرؤية اإليامنية ثالث آيات من القرآن الكريم تشري إىل مرشوعية زيارة
قرب رسول اهلل  ، وهي بذلك تشري إىل مرشوعية زيارة األرضحة عموما ،ألنه إذا ثبتت
مرشوعية زيارته  ثبتت مرشوعية زيارة من عداه من العلامء والصاحلني.
اآلية األوىل:
﴿وم ْن َخيْر ْج ِم ْن َب ْيتِ ِه م َه ِ
ت َف َقدْ َو َق َع
اج ًرا إِ َىل اهللَِّ َو َر ُسولِ ِه ُث َّم ُيدْ ِر ْك ُه املَْ ْو ُ
ُ
ُ
وهي قوله تعاىلَ َ :
َأ ْج ُر ُه ع ََىل اهللَِّ َوك َ
ورا َر ِح ًيام ﴾ [النساء]100 :
َان اهللَُّ َغ ُف ً
وقد ذكرها الشوكاين ـ وهو من الكبار الذين يعتمد عليهم أصحاب الرؤية التكفريية يف
الدعوة للعودة لتفعيل الكتاب والسنة يف األحكام الفقهية بدل تقليد املذاهب الفقهية ـ ضمن
األدلة املشرية إىل مرشوعية الزيارة ،بل استحباهبا ،فقال( :واهلجرة إليه  يف حياته الوصول
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()1

إىل حرضته وكذلك الوصول بعد موته)
اآلية الثانية:

﴿و َل ْو َأ َّهنُ ْم إِ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َجا ُء َ
اس َت ْغ َف َر َهل ُ ُم
وهي قوله تعاىلَ :
اس َت ْغ َف ُروا اهللََّ َو ْ
وك َف ْ
الر ُس ُ
ول َل َو َجدُ وا اهللََّ ت ََّوا ًبا َر ِح ًيام﴾ [النساء]64 :
َّ
فهذه اآلية الكريمة تشري إىل ما كان عليه احلال يف حياة النبي  ،حيث كان يأتيه
املذنب ،ويطلب منه االستغفار والشفاعة له ،وقد وجد املسلمون ـ من لدن سلفهم األول ـ
استحباب العمل هبا بعد وفاته  ،حيث قالوا بمرشوعية استمرارها بعد وفاته ،وذلك بزيارة
قربه الرشيف ،واالستغفار عنده ،وسؤال الشفاعة ،ذلك ّ
ألن إجالل الرسول  وتكريمه
واجب بعد موته كوجوبه يف حياته.
وقد ذكر الشوكاين وجه االستدالل هبا ،فقال( :ووجه االستدالل هبا أنه  حي يف قربه
بعد موته كام يف حديث :األنبياء أحياء يف قبورهم ،وقد صححه البيهقي وألف يف ذلك
()2

جزءا)

وقال السبكي( :دلت اآلية عىل احلث عىل املجيء إىل الرسول  واالستغفار عنده
واستغفاره هلم ،وذلك وإن كان ورد يف حال احلياة ،فهي رتبة له ال تنقطع بموته ،تعظيام له..
واآلية وردت يف أقوام معينني يف حالة احلياة ،فتعم بعموم العلة كل من وجد فيه ذلك الوصف
يف احلياة وبعد املوت ،ولذلك فهم العلامء من اآلية العموم يف احلالتني ،واستحبوا ملن أتى قربه
()3

 أن يتلو هذه اآلية ويستغفر اهلل تعاىل)

بل إن فقهاء الصحابة استدلوا هبذه اآلية عىل ذلك ،فقد روي عن عبد اهلل بن مسعود

(  )1نيل األوطار .105 /3
(  )2نيل األوطار .105 /3
(  )3شفاء السقام..82 - 81 :
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قال( :إن يف النساء خلمس آيات ما يرسين هبن الدنيا وما فيها ،وقد علمت أن العلامء إذا مروا
هبا يعرفوهنا وذكر منهاَ ﴿ :و َل ْو َأ َّهنُ ْم إِ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َجا ُء َ
اس َت ْغ َف َر َهل ُ ُم
اس َت ْغ َف ُروا اهللََّ َو ْ
وك َف ْ
الر ُس ُ
ول َل َو َجدُ وا اهللََّ ت ََّوا ًبا َر ِح ًيام﴾[النساء ،)1()]64 :ففرح ابن مسعود هبذه اآلية ظاهر يف أهنا
َّ
عامة.
ونفس اليشء طبقوه مع قوله تعاىل :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا الَ تَر َفعوا َأصوا َت ُكم َفو َق صو ِ
ت
ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ
َ َ
َ ُّ َ
َج ْه ِر َب ْع ِض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
حت َب َط َأع َْام ُل ُك ْم َو َأن ُت ْم الَ ت َْش ُع ُرون[ سورة
ض َأن َ ْ
النَّبِ ِّي َوالَ َ ْ
جت َه ُروا َل ُه بِا ْل َق ْو ِل ك َ
احلجرات ،]2:حيث كتبت هذه اآلية عىل اجلدار املقابل لقرب الرسول  لتدل عىل ذلك.
وقد روي يف ذلك أن املنصور العبايس سأل اإلمام مالك( :أستقبل القبلة وأدعوا ،أم
استقبل رسول اهلل ؟ ،فقال مالكِ ( :
ومل َ ترصف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم
عليهالسالم إىل اهلل تعاىل يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيش ّفعه اهلل تعاىل ،قال اهلل تعاىل:
﴿ َو َل ْو َأ َّهنُ ْم إِ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َجا ُء َ
الر ُس ُ
ول َل َو َجدُ وا اهللََّ ت ََّوا ًبا
اس َت ْغ َف َر َهل ُ ُم َّ
اس َت ْغ َف ُروا اهللََّ َو ْ
وك َف ْ

َر ِح ًيام﴾[النساء)]64 :

()2

وروي عن مالك كذلك أنه أنكر عىل أيب جعفر رفعه صوته عند قرب رسول اهلل  قائال:
(يا أمري املؤمنني ال ترفع صوتك يف هذا املسجد ،فإن اهلل تعاىل أدب قوما فقالَ  :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذي َن
آمنُوا الَ تَر َفعوا َأصوا َت ُكم َفو َق صو ِ
َج ْه ِر َب ْع ِض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
ض َأن
ت النَّبِ ِّي َوالَ َ ْ
جت َه ُروا َل ُه بِا ْل َق ْو ِل ك َ
ْ َ ْ ْ َ ْ
ْ ُ
َ

حت َب َط َأع َْام ُل ُك ْم َو َأن ُت ْم الَ ت َْش ُع ُرون[ سورة احلجرات ،]2:ومدح قوما فقال :إِ َّن ا َّل ِذي َن
َْ
ِ
ِ
ون َأصو َ ِ
ِ
وهب ْم لِل َّت ْق َوى َهل ُ ْم َمغ ِْف َر ٌة َو َأ ْج ٌر
اهت ْم عنْدَ َر ُسول اهللَِّ ُأو َلئ َك ا َّلذي َن ا ْمت ََح َن اهللَُّ ُق ُل َ ُ
َي ُغ ُّض َ ْ َ ُ
ِ
احلجر ِ
ِ
ِ
ِ
ات َأ ْك َث ُر ُه ْم َال
يم[ احلجرات ،]3 :وذم قوما فقالِ  :إ َّن ا َّلذي َن ُينَا ُدون ََك م ْن َو َراء ْ ُ ُ َ
عَظ ٌ

(  )1معجم الطرباين  ،220 /9قال اهليثمي ( :71 /7رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح).
(  )2شفاء السقام  /السبكي..70 - 69 :
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َي ْع ِق ُل َ
ون[ احلجرات ،]4 :وإن حرمته ميتا كحرمته حيا)

()1

والروايات الكثرية حول االستدالل باآلية من لدن السلف األول ،تدل عىل اشتهار
ذلك ،واعتباره ،حتى أصبح معروفا لدى العامة واخلاصة ،وقد روى العتبي (توىف  228هـ)
يف ذلك ـ وهو من مشايخ الشافعي ،وحدّ ث عن سفيان بن عيينة وغريه ـ عن حممد بن حرب
اهلاليل ،قال :دخلت املدينة ،فأتيت قرب النبي  فزرته وجلست بحذائه ،فجاء أعرايب فزاره،
ثم قال( :يا خري الرسلّ ،
إن اهلل أنزل عليك كتاب ًا صادق ًا قال فيهَ ( :و َل ْو َأ َّهنُ ْم إِذ َّظ َل ُموا َأن ُف َس ُه ْم
َّ
َجا ُء َ
الر ُس ُ
وإين جئتك مستغفر ًا ر ّبك
ول َل َو َجدُ وا اهللََّ ت ََّوا ًبا َّر ِح ًيام) ّ
اس َت ْغ َف َر َهل ُ ُم َّ
اس َت ْغ َف ُروا اهللََّ َو ْ
وك َف ْ
ثم بكى وأنشأ يقول:
من ذنويب مستشفع ًا فيها بكَّ .
يا خري من دفنت بالقاع أعظمه

واألكم
فطاب من طيبه ّن القاع
ُ

نفيس الفداء ٍ
لقرب أنت ساكنه

فيه العفاف وفيه اجلود والكر ُم

ثم استغفر وانرصف(.)2
َّ
وقد نظم ما قاله من شعر أبو الطيب أمحد بن عبدالعزيز بن حممد املقديس يقول فيها(:)3
ِ
َلم
ملّا رأيت جدار
القرب ُيست ُ

منسجم
عيني
أقول والدمع من
ُ
ّ
ٍ
ومنقطع
باك
والناس يغشونه
ٌ
ُ
ناديت من َح َر ٍق
فام متالكت أن
ُ

يف الصدر كادت له األحشاء تضطر ُم

(يا خري من ُدفنت يف القاع أعظمه

واألكم
فطاب من طيبهن القاع
ُ

ٍ
لقرب أنت ساكنه
نفيس الفداء

فيه العفاف وفيه اجلود والكر ُم)

التقى والدين قد غربت
وفيه شمس
ٰ

من بعد ما أرشقت من نورها ال ُظ ُلم

من

املهابة

أو

دا ٍع

فملتز ُم

(  )1املرجع السابق.
(  )2أخرج هذه الرواية ابن اجلوزي يف (مثري العزم الساكن إ ٰىل أرشف األماكن) وابن عساكر يف (تاريخ دمشق) والقسطالين
بأسانيدهم ،انظر :شفاء السقام ،63 - 62 :خمترص تاريخ دمشق  ،408 :2واملواهب اللدنية .583 :4
(  )3املواهب اللدنية .583 :4
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يبىل وقد ُه ِد َي ْت
حاشا لوجهك أن ٰ

األمم
يف الرشق والغرب من أنواره
ُ

متسك أيدي الرتب المس ًة
وأن ّ

علم
العىل
وأنت بني الساموات
ُ
ٰ

إ ٰىل قوله:
لئن رأيناه قرب ًا ّ
إن باطنه

تبتسم
لروضة من رياض اخللد
ُ

طافه به من نواحيه مالئك ٌة

تزدحم
تغشاه يف كل يوم ما يوم
ُ

لو كنت أبرصته حي ًا لقلت له

عىل خدي لك القد ُم
ال متيش ّإال ٰ

اآلية الثالثة:
ات َأ َبدً ا َو َال َت ُق ْم ع ََىل َق ْ ِرب ِه إِ َّهنُ ْم َك َف ُروا بِاهللَِّ
قوله تعاىلَ  :و َال ُت َص ِّل ع ََىل َأ َح ٍد ِمن ُْه ْم َم َ
ورسولِ ِه وما ُتوا و ُهم َف ِ
اس ُق َ
ون [ التوبة]84 :
َ ْ
َ َ
ََ ُ
وقد فصل الشيخ جعفر السبحاين بعض وجه داللتها ،وهي ما نلخصه يف النقاط
التالية(:)1
ّ .1
أن اآلية الكريمة تسعى هلدم شخصية املنافق ،وهزّ العصا يف وجوه حزبه ونظرائه،
والنهي عن هذين األمرين بالنسبة إىل املنافق ،معناه ومفهومه مطلوبية هذين األمرين (الصالة
والقيام عىل القرب) بالنسبة لغريه ،أي للمؤمن.
 .2أن قوله تعاىل :وال َت ُقم عَىل َقربه ال يدل عىل النهي عن القيام وقت الدفن فقط،
وإنام يدل عىل وقت الدفن وغريه ،كام قال شهاب الدين األلويس (املتوىف1270 :هـ)( :ويفهم
من كالم بعضهم ّ
أن (عىل) بمعنى (عند) واملراد :التقف عند قربه للدفن أو للزيارة)( ،)2ثم
نقل عن السيوطي قوله يف فتاواه( :املراد بالقيام عىل القرب الوقوف عليه حالة الدفن وبعده
(  ) 1الزيارة يف الكتاب والسنة ،الشيخ جعفر السبحاين ،نسخة إلكرتونية برعاية وإرشاف شبكة اإلمامني احلسنني للرتاث
والفكر اإلسالمي ،ص ،16فام بعدها.
(  ) 2روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيني األلويس ،املحقق :عيل عبد
الباري عطية ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل 1415 ،هـ ()342 /5
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ساعة ،وحيتمل أن يعم الزيارة أيضا أخذا من اإلطالق وتاريخ الزيارة كان قبل النهي ال بعده،
فإن الذي صح يف األحاديث أنه  زارها عام احلديبية ،واآلية نازلة بعد غزوة تبوك ،ثم
الضمري يف ِمن ُْه ْم خاص باملنافقني ،وإن كان بقية املرشكني يلحقون هبم قياسا ،وقد صح يف
حديث الزيارة أنه استأذن ربه يف ذلك؛ فأذن له ،وهذا اإلذن عندي يستدل به عىل أهنا من
املوحدين ،ال من املرشكني كام هو اختياري ،ووجه االستدالل به أنه هناه عن القيام عىل قبور
()1

الكفار ،وأذن له يف القيام عىل قرب أمه؛ فدل عىل أهنا ليست منهم وإال ملا كان يأذن له فيه)
ات َأ َبدً ا[ التوبة،]84 :
 .3أن لفظة (أحد) يف قوله تعاىلَ :و َال ُت َص ِّل ع ََىل َأ َح ٍد ِمن ُْه ْم َم َ
بحكم ورودها يف سياق النفي تفيد العموم واالستغراق جلميع االفراد ،ولفظة (أبد ًا) تفيد
أي وقت كان ،ومع االنتباه
االستغراق الزمني ،فيكون معناها :ال تصل عىل أحد من املنافقني يف ّ
إىل هذين ال َّلفظني نعرف ّ
أن املراد من النهي عن الصالة عىل امل ّيت املنافق ليس خصوص
الهنا ليست قابلة للتكرار يف أزمنة متعدّ دة ،ولو ُأريد ذلك
الصالة عىل امليت عند الدفن فقطّ ،
والرتحم سواء
مل تكن هناك حاجة إىل لفظة (أبد ًا) ،بل املراد من الصالة يف اآلية مطلق الدعاء
ّ
أكان عند الدفن أم غريه.
والدليل عىل ّ
أن لفظة (أبد ًا) دليل عىل االستغراق الزماين ،هو أن لفظة (أحد) أفادت
االستغراق والشمول جلميع املنافقني بوضوح فال حاجة للتأكيد ،باإلضافة إىل أن لفظة (أبد ًا)
ِ
اج ُه ِم ْن
تستعمل يف ال ّلغة العربية لالستغراق الزماين ،كام يف قوله تعاىلَ  :و َال َأ ْن َتنْك ُحوا َأزْ َو َ
َب ْع ِد ِه َأ َبدً ا [ األحزاب ]53 :فالنتيجة ّ
الرتحم عىل املنافق وعن
أن املقصود هو النهي عن
ّ
االستغفار له ،سواء أكان بالصالة عليه عند الدفن أم بغريها.
 3ـ أن مفهوم قوله تعاىلَ  :و َال َت ُق ْم ع ََىل َق ْ ِرب ِه [ التوبة ]84 :ـ مع االنتباه إىل ّأهنا
معطوفة عىل اجلملة السابقة ـ هو( :ال َت ُقم عىل قرب أحد منهم مات أبد ًا)ّ ،
ألن كل ما ثبت
(  )1املرجع السابق)343 /5( ،

51

للمعطوف عليه من القيد ـ أعني (أبد ًا) ـ يثبت للمعطوف أيض ًا ،ففي هذه احلالة ال يمكن القول
بأن املقصود من القيام عىل القرب هو وقت الدفن فقطّ ،
ّ
ألن املفروض عدم إمكان تكرار القيام
عىل القرب وقت الدفن ،كام كان بالنسبة للصالة ،ولفظة (أبد ًا) املقدّ رة يف هذه اجلملة الثانية تفيد
إمكانية تكرار هذا العمل ،فهذا يدل عىل ّ
الخيتص بوقت الدفن.
أن القيام عىل القرب
ّ
وبذلك يكون معنى اآلية الكريمةّ :
إن اهلل تعاىل ينهى نبيه  عن مطلق االستغفار
والرتحم عىل املنافق ،سواء كان بالصالة أو مطلق الدعاء ،وينهى عن مطلق القيام عىل القرب،
ّ
سواء كان عند الدفن أو بعده ،ومفهوم ذلك هو ّ
أن هذين األمرين جيوزان للمؤمن ،وهبذا يثبت
جواز زيارة قرب املؤمن وجواز قراءة القرآن عىل روحه ،حتى بعد مئات السنني.
 2ـ السنة النبوية ..وزيارة األرضحة:
مع أن أصحاب الرؤية التكفريية يناضلون عن كل ذلك الرتاث احلديثي اململوء
بالتجسيم والتشبيه واخلرافة ،ليفرضوه عىل األمة ،ويضعوه يف عقائدها وفقهها وتفسريها،
وكل مصادر دينها ،ويعتربون كل خمالف لذلك طاعنا يف السنة ،بل طاعنا يف رسول اهلل 
نفسه إال أهنم يف هذه الن احية ،ولعدم انسجامها مع أهوائهم ،رحوا ـ عىل العكس من ذلك ـ
يضعفون كل ما اتفقت األمة عىل قبوله من األحاديث ،بل يتهمونه بالكذب.
وهذا يدل عىل أن دفاعهم عن السنة ليس دفاعا عنها لذاهتا ،أو دفاعا عن رسول اهلل
 ، وإنام هو دفاع عن تلك اخلرافات التي دخلت يف اإلسالم باسم السنة ،فشوهت العقيدة،
وكل القيم القرآنية ،وإال لو كانوا صادقني يف دفاعهم عن السنة ،الحرتموا املخالف هلم يف
قبول األحاديث التي تدل عىل ما ذهب إليه ،ومل يضعوا املسألة يف أبواب العقائد ،ويكفروا من
خالهلا املسلمني ،مع ثبوت األحاديث يف ذلك.
ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره ابن تيمية يف مواضع كثرية من كتبه حول رفضه لكل
أحاديث الزيارة ،ومنها فتواه ملن سأله عن قوله َ ( :من زار قربي وجبت له شفاعتي) ،و(من
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زار البيت ومل يزرين فقد جفاين) ،وهل زيارة النبي  عىل وجه االستحباب أو ال؟ فأجاب
بقوله( :أ ّما قولهَ ( :من زار قربي وجبت له شفاعتي) فهذا احلديث رواه الدارقطني ـ فيام قيل ـ
بإسناد ضعيف ،وهلذا ذكره غري واحد من املوضوعات ،ومل يروه أحد من أهل الكتب املعتمد
عليها من كتب الصحاح والسنن واملسانيد ،وأ ّما احلديث اآلخر قولهَ ( :من حج البيت ومل
يزرين فقد جفاين) ،فهذا مل يروه أحد من أهل العلم باحلديث ،بل هو موضوع عىل رسول اهلل
 ومعناه خمالف لإلمجاعّ ،
فإن جفاء الرسول  من الكبائر ..وأ ّما زيارته فليست واجبة
باتّفاق املسلمني ،بل ليس فيها أمر يف الكتاب وال يف السنّة ،وإنّام األمر املوجود يف الكتاب
والسنّة بالص الة عليه والتسليم .وأكثر ما اعتمده العلامء يف الزيارة قوله يف احلديث الذي رواه
عيل روحي حتى أر ّد عليه السالم)
عيل ،إالّ ر ّد اهلل ّ
أبو داود( :ما من مسلم يس ّلم ّ

()1

بل إن األمر وصل به إىل هذا اجلفاء الذي عرب عنه بقوله( :أن إتيان مسجد رسول اهلل
 وقصد ذلك والسفر لذلك أوىل من إتيان قربه لو كانت احلجرة مفتوحة والسفر إليه بإمجاع
املسلمني .فإن الصحابة كانوا يأتون مسجده يف اليوم والليلة مخس مرات واحلجرة إىل جانب
املسجد مل يدخلها أحد منهم ألهنم قد علموا أنه هناهم أن يتخذوا القبور مساجد وأن يتخذوا
قربه عيدا أو وثنا ..وكذلك قد علموا أن صالهتم وسالمهم عليه يف املسجد أوىل من عند قربه.
وكل من يسافر للزيارة فسفره إنام يكون إىل املسجد سواء قصد ذلك أو مل يقصده والسفر إىل
()2

املسجد مستحب بالنص واإلمجاع)

وقال( :لو كان قرب نبينا يزار كام تزار القبور لكان أهل مدينته أحق الناس بذلك كام أن
أهل كل مدينة أحق بزيارة من عندهم من الصاحلني فلام اتفق السلف وأئمة الدين عىل أن أهل
مدينته ال يزورون قربه بل وال يقفون عنده للسالم إذا دخلوا املسجد وخرجوا وإن مل يسمى
(  )1جمموع الفتاوى.25/27 :
(  )2املرجع السابق.)309 /27( ،

53

هذا زيارة ،بل يكره هلم ذلك عند غري السفر!! كام ذكر ذلك مالك وبني أن ذلك من البدع التي
مل يكن صدر هذه األمة يفعلونه علم أن من جعل زيارة قربه مرشوعة كزيارة قرب غريه فقد
()1

خالف إمجاع املسلمني)

وقال يف (الرد عىل األخنائي)( :وهلذا كان الصحابة يف عهد اخللفاء الراشدين إذا دخلوا
املسجد ..مل يكونوا يذهبون إىل ناحية القرب فيزورونه هناك وال يقفون خارج احلجرة كام مل
يكونوا يدخلون احلجرة أيضا لزيارة قربه ..وال كانوا أيضا يأتون من بيوهتم ملجرد زيارة قربه
 بل هذا من البدع التي أنكرها األئمة والعلامء وإن كان الزائر ليس مقصوده إال الصالة
()2

والسالم عليه وبينوا أن السلف مل يفعلوها)

وقال يف نفس الكتاب( :ومعلوم أن أهل املدينة ال يكره هلم زيارة قبور أهل البقيع
وشهداء أحد وغريهم ...ولكن قرب النبي  خص باملنع رشعا وحسا كام دفن يف احلجرة ومنع
الناس من زيارة قربه من احلجرة كام تزار سائر القبور فيصل الزائر إىل عند القرب ،وقرب النبي
 ليس كذلك فال تستحب هذه الزيارة يف حقه وال متكن)

()3

ومل يكتف هبذا ،بل راح حيرم السفر لزيارة رسول اهلل  ،ويعتربه بدعة ،وحيرم قرص
الصالة ملن فعل هذا ،وكأن الذي يريد أن يزور رسول اهلل  يريد أن يفعل معصية ،ومن
فتاواه يف ذلك قوله( :وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قرب النبي دون الصالة يف مسجده ،فهذه
املسألة فيها خالف ،فالذي عليه األئمة وأكثر العلامء أن هذا غري مرشوع وال مأمور به ،لقوله
()4

 :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد :املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقىص)

ومنها قوله يف (جمموع الفتاوى)( :السفر إىل زيارة قبور األنبياء والصاحلني بدعة مل
(  )1املرجع السابق.243 /27 ،
(  )2الرد عىل األخنائي ص .385
(  )3املرجع السابق ،ص .386
(  )4الفتاوى الكربى .146 /5
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يفعلها أحد من الصحابة وال التابعني وال أمر هبا رسول اهلل ،وال استحب ذلك أحد من أئمة
()1

املسلمني فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو خمالف للسنة وإلمجاع األئمة)

ومنها قوله يف تبديع أشواق املسلمني لزيارة رسول اهلل  عند اهلم باحلج( :حتى أن
أحدهم إذا أراد احلج مل يكن أكثر مهه الفرض الذي فرضه اهلل عليه وهو حج بيت اهلل احلرام،
وهو شعار احلنيفية ملة إبراهيم إمام أهل دين اهلل بل يقصد املدينة .وال يقصد ما رغب فيه النبي
 من الصالة يف مسجده ..بل يقصد من زيارة قربه أو قرب غريه ما مل يأمر اهلل به ورسوله وال
فعله أصحابه وال استحسنه أئمة الدين .وربام كان مقصوده باحلج من زيارة قربه أكثر من
مقصوده باحلج وربام سوى بني القصدين وكل هذا ضالل عن الدين باتفاق املسلمني بل نفس
السفر لزيارة قرب من القبور  -قرب نبي أو غريه  -منهي عنه عند مجهور العلامء حتى أهنم ال
جيوزون قصد الصالة فيه بناء عىل أنه سفر معصية ..وكل حديث يروى يف زيارة القرب فهو
()2

ضعيف بل موضوع)

بناء عىل هذه الرؤية التي استعملها التكفرييون بعد ذلك يف تكفري من يسموهنم قبورية،
نناقش هنا األحاديث التي وصفها ابن تيمية بالضعف والوضع ،لنبني موقف أصحاب الرؤية
اإليامنية منها ،مع العلم أن الكثري من األبواب الفقهية الطويلة ،قد تعتمد عىل حديث واحد،
وربام يكون من األفعال ال من األقوال.
ونحب أن ننبه إىل أن هناك مؤلفات كثرية ألفت هلذا الغرض من كال الفريقني ،من
أشهرها وأقدمها ما ألفه عيل بن عبد الكايف السبكي (ت  756هـ) يف الرد عىل ابن تيمية ،وذكر
أدلة الزيارة ،وهو بعنوان [شفاء السقام يف زيارة خري األنام] ،ذكر فيه مخسة عرش حديثا بطرقها،
باإلضافة ألدلة أخرى كثرية.
(  )1املرجع السابق.220 /27 ،
(  )2املرجع السابق)519 /4( ،
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وقد رد عليه ابن عبد اهلادي (ت  744هـ) ،وهو من تالميذ ابن تيمية ،يف كتاب سامه
[الصارم املنكي يف الرد عىل السبكي] ،حاول أن يرد به عىل ما ذكره السبكي من أحاديث
الزيارة ،لينترص البن تيمية.
وقد كان هذا الكتاب األخري هو املعتمد األكرب ألصحاب الرؤية التكفريية ،فهم
يعتربونه ب كل ما فيه بناء عىل ذاتيتهم يف التعامل مع السنة النبوية ،وهلذا حيذرون من كتاب
السبكي ،ويرفضون أي تعامل معه ،عىل الرغم من كونه حمدثا.
وهكذا يرفضون التعامل مع كل الكتب التي ألفت بعد ذلك ،ومن كبار املحدثني الذين
يستعملون نفس املناهج التي يعتمدوهنا.
وقد أشار املحدث املعارص حممود سعيد ممدوح يف كتابه (رفع املنارة لتخريج أحاديث
التوسل والزيارة) إىل هذه الذاتية واالزدوجية يف التعامل مع أحاديث الزيارة ،فقال( :شاع بني
كثري من الناس أن أحاديث الزيارة كلها ضعيفة ،بل موضوعة وهو خطأ بال ريب ،ومصادمة
لقواعد احلديث بال مني ،ويكفى اللبيب قول الذهبى احلافظ الناقد عن حديث الزيارة :طرقه
كلها لينة لكن يتقوى بعضها ببعض ألن ما ىف روايتها متهم بالكذب ،نقله عنه السخاوى،
وأقره ىف املقاصد احلسنة ،ومنشأ هذا اخلطأ هو االعتامد عىل كتاب (الصارم املنكى ىف الرد عىل
السبكى) للحافظ أبى عبد اهلل حممد بن أمحد بن عبد اهلادى ..وكنت أرى اإلحالة عىل هذا
الكتاب من كثري من الكتاب سواء من املشتغلني باحلديث أو غريهم فأكتفى بالسكوت رغبة
ٍ
فرصة لتحقيق مدى صحة هذه املقولة ..وبعد النظر ىف (الصارم املنكي) وحتقيق
ىف اغتنام
أحاديث الزيارة ،رأيت اهلول يف هذا الكتاب ،فرتاه يتعنت أشد التعنت ىف رد األحاديث عند
كالمه عىل الرجال ،ويطول الكالم جد ًا عىل الرجال ناق ً
ال ما يراه يؤيد رأيه وهو اجلرح ،وال
يذكرمن التعديل إال ما يوافقه كام فعل مع عبد اهلل بن عمر العمري ،وتطويله للكالم خيرجه
عن املقصود إىل اللغو واحلشو مع التكرار اململ ..وهو يذكر أبحاث ًا خارجة عن املقصود
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كالبحث املتعلق باملرسل وطرق احلديث الذى فيه حفص بن سليامن القاري ..ويطيل الكتاب
جد ًا بذكر فتوى ىف الزيارة البن تيمية عقب كل حديث ىف الزيارة ،وحاصلها مكرر ومعروف..
وأحيان ًا يأتى بتعليالت لألحاديث خارجة عن قواعد احلديث ،كقوله عند حماولة تضعيف
خيرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وال رواه اإلمام أمحد ىف مسنده …
بعض األحاديث :مل ّ
إلخ ،وغري خفي ّ
أن هذا التعليل فيه نظر فالعربة باإلسناد ولو كان احلديث ىف جزء غري
()1

مشهور)

بناء عىل هذا سنذكر هنا سبعة أحاديث دالة عىل مرشوعية الزيارة ،واألدلة التي تقوهيا
بناء عىل ما ذكره أصحاب الرؤية اإليامنية ،مع التنبيه الذي أرشنا إليه سابقا من أن الكثري من
األحكام الرشعية التي يبالغ فيها أصحاب الرؤية التكفريية من أمثال النقاب ونحوه ،ال نجد
فيها ولو حديثا واحدا.
احلديث األول:
وهو احلديث الذي ال خيتلفون يف صحته ،ولو أهنم يقرصون يف االستدالل به ،وهو
()2

قوله ( :كنت هنيتكم عن زيارة القبور ،فزوروها)

فهذا احلديث يرغب ترغيبا عاما يف زيارة القبور من غري حتديد لقرب منها ،ومن املستغرب
أن نقيد ما أطلقه رسول اهلل  ،أو نخصص ما عممه ،كام فعل ابن تيمية حني اشرتط نصا
خاصا بزيارة رسول اهلل .
ذلك أن الزيارة ـ هبذا احلديث ـ تدخل عىل األقل يف باب املستحبات ـ وهي لذلك يمكن
التنقل بسببها والسفر ألي مقربة ،وألي قرب ،وال يصح ألحد أن يقيد ذلك بقبور معينة ،فيمنع

(  )1رفع املنارة يف ختريج أحاديث التوسل والزيارة ص .11 - 10
(  )2صحيح مسلم  ،كتاب اجلنائز  ،107 / 366 / 2 ،سنن الرتمذي  ،1504 / 370 / 3السنن الكربى للنسائي 653 / 1
 ،2159 /املستدرك  ،1385 / 530 / 1مصابيح السنة .1239 / 568 / 1
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من زيارة غريها.
ومن روايات احلديث هذه الرواية التي رواها الرتمذي وغريه( :قد كنت هنيتكم عن
()1

زيارة القبور ،فقد أذن ملحمد يف زيارة قرب أمه ،فزوروها فإهنا تذكر اآلخرة)

وقد عقب عليها الرتمذي بقوله( :حديث بريدة حديث حسن صحيح ،والعمل عىل
هذا عند أهل العلم :ال يرون بزيارة القبور بأسا ،وهو قول ابن املبارك ،والشافعي ،وأمحد،
()2

وإسحاق)

وهذا احلديث ـ هبذه الرواية خصوصا ـ يدل عىل مرشوعية زيارة قرب معني ،أي أن
الغرض ليس زيارة املقابر فقط ،كام ينص عىل ذلك أصحاب الرؤية التكفريية ،بل يمكن أن
تدخل أغراض أخرى ،مثل صلة الرحم ،كام أخرب  عن إذن اهلل له بزيارة أمه ..ويدخل أيضا
زيارة الصاحلني ،مثلام كان يفعل  عندما كان يزور شهداء أحد ..وغريها كام سنرى.
احلديث الثاين:
ما ورد من األحاديث الفعلية يف قصد رسول اهلل  قبورا معينة بالزيارة ،وذلك ما يرد
عىل ما يذكره أصحاب الرؤية التكفريية من أن الزيارة ال يقصد هبا إال املوعظة ،والتي تتحقق
بزيارة أي قرب.
ومن تلك األحاديث ما رواه احلاكم عن بريدة ،قال( :زار النبي  قرب أمه يف ألف
مقنع ،فلم ير باكيا أكثر من يومئذ) ( ،)3وقد صحح احلاكم احلديث ووافقه عليه الذهبي.
ومثله روي عن أيب هريرة أنه قال( :زار النبي  قرب أمه فبكى وأبكى من حوله)

()4

ويؤكد هذا احلديث قوله ( :قد كنت هنيتكم عن زيارة القبور ،فقد أذن ملحمد يف
(  )1سنن الرتمذي  361/2ح()1054
(  )2املرجع السابق.
(  )3املستدرك .1389 / 531 / 1
(  )4املستدرك .1390 / 531 / 1

58

()1

زيارة قرب أمه ،فزوروها فإهنا تذكر اآلخرة)

ومن تلك األحاديث العملية ما رواه طلحة بن عبيداهلل ،قال :خرجنا مع رسول اهلل 
يريد قبور الشهداء حتى إذا أرشفنا عىل حرة واقم ( ،)2فلام تدلينا منها وإذا قبور ممحية ،قلنا :يا
رسول اهلل ،أقبور إخواننا هذه؟ قال( :قبور أصحابنا) فلام جئنا قبور الشهداء ،قال( :هذه قبور
()3

إخواننا)

وهذا احلديث واضح الداللة يف قصده  لقبور الشهداء ،وواضح يف الداللة عىل أن
القصد منه ليس جمرد العظة واالعتبار ،وإنام ملكانتهم ،وهلذا سامهم ( إخواننا) للداللة عىل
رشفهم ومكانتهم ،فاألخوة أعظم رشفا من الصحبة.
ومن تلك األحاديث العملية ما روي من خروجه  مرارا إىل البقيع لزيارة قبور
املؤمنني املدفونني هناك ،ومنها ما رواه عطاء عن عائشة ،أهنا قالت :كان رسول اهلل  كلام
كان ليلتها من رسول اهلل  خيرج من آخر الليل إىل البقيع ،فيقول( :السالم عليكم دار قوم
مؤمنني ،وأتاكم ما توعدون غدا ،مؤجلون ،وإنا ،إن شاء اهلل ،بكم الحقون ،اللهم ،اغفر ألهل
بقيع الغرقد)

()4

وهذا احلديث يدل عىل كثرة زياراته  هلم ،وهو يدل عىل مدى استحباب ذلك ،وعىل
أن القصد منه ليس العربة فقط ،ألهنا تتحقق بأدنى من ذلك.
ومن تلك األحاديث العملية ما روي من خروجه  مرارا إىل قبور الشهداء بأحد،
ومن ذلك ما رواه عىل رأس كل حول ،ومنها ما رواه عن حممد بن إبراهيم التيمي قال :كان
(  )1سنن الرتمذي  361/2ح()1054
(  )2حرة واقم :هي يف طرف املدينة الرشقي ،وهي التي حصلت فيها وقعة احلرة سنة  62هـ ،بني أهل املدينة املنورة وكلهم من
الصحابة وأبنائهم ،وبني جيش يزيد بن معاوية.
(  )3سنن أيب داود .357 / 218 / 2
(  )4صحيح مسلم  669/2ح( ،)974سنن النسائي  93/4ح(.)2039
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النبي  يأيت قبور الشهداء عند رأس احلول ،فيقول( :السالم عليكم بام صربتم فنعم عقبى
الدار) .قال :وكان أبو بكر وعمر وعثامن يفعلون ذلك(.)1
وهذه األحاديث وغريها كثري ،يدل عىل فساد ذلك االستدالل الذي يستدل به أصحاب
الرؤية التكفريية ،لقوله ( :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد :املسجد احلرام ،ومسجدي
هذا ،واملسجد األقىص)( ،)2والذي يذكرونه كثريا كدليل عىل حتريم شد الرحل لزيارة النبي
 ويعتربون أن السفر بذلك سفر معصية.
ومن الوجوه التي ذكرها أصحاب الرؤية التكفريية لفساد هذا االستدالل(:)3
 .1أنه مبني عىل فهم باطل ،فاحلديث ال عالقة له باملقابر ،وال بزيارهتا ،ذلك أن قوله
( :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد) جاء عىل أسلوب االستثناء ،وهو يقتيض وجود
مستثنى ومستثنى منه ،فاملستثنى هو ما كان بعد إال ،واملستثنى منه هو ما كان قبلها ،والبد من
األمرين ،إما وجود ًا أو تقدير ًا ،وإذا نظرنا إىل هذا احلديث وجدنا أنه قد جاء فيه الترصيح بذكر
املستثنى وهو قوله( :إىل ثالثة مساجد) وهو ما بعد (إال) ومل يأت ذكر املستثنى منه وهو ما قبل
(إال) فالبد إذن من تقديره.
فإن فرضنا أن املستثنى منه كلمة [قرب] ـ كام يذكر التكفرييون ـ كان اللفظ املنسوب
لرسول اهلل ( :ال تشد الرحال إىل قرب إال إىل ثالثة مساجد) ،وهذا السياق ظاهر يف عدم
االنتظام وغري الئق بالبالغة النبوية ،فاملستثنى غري داخل ضمن املستثنى منه ،واألصل أن
يكون املستثنى من جنس املستثنى منه.
وإن فرضنا أن املستثنى منه لفظ [مكان] يكون السياق املنسوب لرسول اهلل  عىل هذا
(  )1مصنف عبد الرزاق الصنعاين  573/3ح(.)6716
(  )2ابن أيب شيبة  ،358/2واحلميدي ( ،)935ومسلم ( ،)602والرتمذي ( ،)329وابن اجلارود ( ،)305والنسائي
.115-114/2
(  )3انظر :مفاهيم جيب أن تصحح ،حممد علوي املالكي ،ص.201
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الفرض ،ال تشد الرحال إىل مكان إال إىل ثالثة مساجد ،ومعنى هذا حتريم كل أنواع السفر
حتى لو كان سفر جتارة أو علم أو خري ،وهذا ال يقول به أحد ،بل كل النصوص املقدسة تنفيه،
وتدعو إىل السري يف األرض ،والسفر للعلم والتجارة وغريها.
وإن فرضنا أن املستثنى منه لفظ [مسجد] يكون سياق احلديث بلفظ( :ال تشد الرحال
إىل مسجد إال إىل ثالثة مساجد) ،وهذا معنى منتظم وجرى عىل األسلوب اللغوي الفصيح،
واختفى التهافت الواضح يف الصورتني املتقدمتني.
 .2أن هناك روايات أخرى للحديث تؤكد أن املستثنى منه املساجد ،وليس املقابر،
ومنها ما رواه اإلمام أمحد عن شهر بن حوشب قال :سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصالة
والسالم يف الطور فقال :قال رسول اهلل ( :ال ينبغي للمطي أن يشد رحاله إىل مسجد تبتغى
فيه الصالة غري املسجد احلرام واملسجد األقىص ومسجدي) ،ويف رواية( :ال ينبغي للمطي أن
تشد رحاله إىل مسجد يبتغى فيه الصالة غري املسجد احلرام واملسجد األقىص ومسجدي هذا)،
وقد قال ابن حجر تعليقا عىل احلديث( :وشهر حسن احلديث وإن كان فيه بعض ضعف)(،)1
()2

وقال اهليثمي( :وفيه شهر ،فيه كالم وحديثه حسن)

ومنها ما روي عن عائشة قالت :قال رسول اهلل ( :أنا خاتم األنبياء ،ومسجدي خاتم
مساجد األنبياء ،أحق املساجد أن يزار ،وتشد إليه الرواحل :املسجد احلرام ومسجدي ،صالة
()3

يف مسجدي أفضل من ألف صالة فيام سواه من املساجد إال املسجد احلرام)

وهذه األحاديث تبني أن ما عدا هذه املساجد الثالثة متساو يف الفضل ،فال فائدة يف
التعب بالسفر إىل غريها ،أما هي فلها مزيد فضل ،وال دخل للمقابر يف هذا احلديث ،فإقحامها

(  )1فتح الباري ج 3ص.65
(  )2جممع الزوائد ج 4ص.3
(  )3رواه البزار( .جممع الزوائد ج 4ص.)3

61

يف هذا احلديث يعترب من التكلف والكذب عىل رسول اهلل .
احلديث الثالث:
وهو قوله ( :من زار قربي وجبت له شفاعتي)( ،)1وهو من األحاديث القوية التي
يعتمدها أصحاب الرؤية اإليامنية ،ولذلك حاول أصحاب الرؤية التكفريية رده عىل الرغم من
ثبوته ،مستعملني كل ما أتاح هلم علم احلديث من حيل وخدع ،جتعلهم يضعفون ما شاءوا،
ويصححون ما شاءوا ،كام رشحنا ذلك بتفصيل يف كتاب [الرتاث السلفي حتت املجهر]
وقد ذكرنا يف الفصل اخلاص بذلك ،مظاهر الذاتية يف احلكم عىل األحاديث ،وهي:
(أوال ـ الطائفية يف التعامل مع احلديث رواية ودراية ..ثانيا ـ الذاتية يف قبول الرواة ورفضهم..
ثالثا ـ الذاتية يف حتديد علل احلديث ..رابعا ـ الذاتية يف تفسري األحاديث وتأويلها ..خامسا ـ
مزامحة احلديث بالرواية عن السلف)
وقدمنا هلا بقولنا( :وهبذا الرتتيب لن ينجو من منخل أهل احلديث إال ما يرتضونه من
أحاديث ،أو ما وضعه هلم سلفهم من احلديث ..اللهم إال األحاديث التي ال ترضهم ،وال
تصيب مقاتلهم ،فإهنم يرتكوهنا مت ر ،فالشيطان ال يأيت من أبواب الرش املجردة ،بل خيلط اخلري
بالرش ،حتى يعبث من خالل ذلك بالعقول ..وأول ما يبدؤون به فرزهم للحديث بحسب
أهوائهم هو حرماهنم ملن ال ينتسب هلم من الكالم يف احلديث حتى لو بلغ ما بلغ من احلفظ
واإلتقان ..وهكذا يتعاملون مع رواة األحاديث ،فمن حدث بام يوافق أهواءهم قبلوه ووثقوه،
ومن خالفها ضعفوه ووهنوه واهتموا حديثه ..فإن نجا احلديث منهم بصحة السند ،ذكروا أن
السند ال يكفي وحده للصحة ،بل قد يضعف لعلة خفية فيه ..ثم راحوا يذكرون أي علة ،وال
حياسبهم أحد يف ذلك ،ألن العلل اخلفية قد ال يطاق التعبري عنها ..فإن نجا احلديث منهم بعد
ذلك كله فرسوه أو أولوه بام يتناسب مع مزاجهم ..فإن نجا من ذلك ومل يكن هناك حممل آخر
(  )1سنن الدارقطني  ،194 / 278 / 2السنن الكربى للبيهقي  ،245 / 5شعب اإليامن للبيهقي 49 / 3
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يمكن محله عليه زامحوه بأقوال السلف التي يعتربوهنا أكثر حرمة من القرآن الكريم والسنة
()1

املطهرة)..

وقد طبقوا كل هذه املناهج مع هذا احلديث وغريه ،ومن أمثلتها قول ابن تيمية فيه يف
كتابه (الفتاوى الكربى)( :وأما قوله( :من زار قربي وجبت له شفاعتي) ،فهذا احلديث رواه
الدارقطني فيام قيل بإسناد ضعيف ،وهلذا ذكره غري واحد من املوضوعات ،ومل يروه أحد من
أهل الكتب املعتمد عليها من كتب الصحاح ،والسنن ،واملسانيد .وأما احلديث اآلخر :قوله:
(من حج البيت و مل يزرين فقد جفاين) ،فهذا مل يروه أحد من أهل العلم باحلديث ،بل هو
موضوع عىل رسول اهلل ومعناه خمالف اإلمجاع فإن جفاء الرسول  من الكبائر ،بل هو كفر
()2

ونفاق)

بناء عىل هذا ،سنلخص هنا ما أورده أصحاب الرؤية اإليامنية من دالئل قبول هذا
احلديث ،وكونه ال يقل عن تلك األحاديث التي يستدل هبا يف األحكام الفقهية يف الوجوه
التالية(:)3
 .1صحة السند الذي أورده الدارقطني للحديث ،وهو يبدأ من القايض املحاميل ،ثم
عبيد بن حممد الوراق ،ثم موسى بن هالل العبدي ،ثم عبيد اهلل بن عمر ،ثم نافع ،ثم ابن عمر.
وكل هؤالء ثقات ،بال خالف ،وإنام وقع الكالم يف عبيد اهلل بن عمر( ،)4وهو ثقة أيضا،

(  )1الرتاث السلفي حتت املجهر (ص .)55 /
(  )2الفتاوى الكربى البن تيمية ()147 /5
(  )3انظر :الزيارة والتوسل ،سلسلة املعارف اإلسالمية ،مركز الرسالة ،ص.32
(  )4هو عبيد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب ،من صغار التابعني ،ولد بعد سنة  70هـ ،سمع احلديث من
سامل بن عبداهلل بن عمر ،والقاسم بن حممد بن أيب بكر ،ونافع موىل عمر ،وكان مالزما له ،وقد سئل أمحد بن حنبل عن مالك بن
أنس ،وأيوب السختياين ،وعبيداهلل بن عمر ،أهيم أثبت يف نافع؟ قال  /عبيداهلل أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية (سري أعالم النبالء
)305 ، 304 / 6
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غري أن بعضهم رواه عن عبد اهلل ،أخي عبيد اهلل ،وهو دون أخيه ( )1ـ بحسب الرؤية الذاتية
للرواة ،ذلك أنه كان من اخلارجني مع حممد ذي النفس الزكية عىل العباسيني ـ وهبذا متسك من
ذهب إىل تضعيف احلديث.
غري أن الثابت يف مجيع نسخ سنن الدارقطني (عبيد اهلل) مصغرا ،وهكذا رواه الدارقطني
يف غري السنن أيضا ،وكذلك أورده أبو اليمن زيد ابن احلسن يف كتابه (إحتاف الزائر وإطراف
املقيم املسافر يف زيارة سيدنا رسول اهلل  ،)واحلافظ أبو احلسني القريش يف كتابه (الدالئل
املبينة يف فضائل املدينة) ،واخللعي عن الدارقطني ،وأورده ابن عساكر عن اخللعي ،كلهم
يذكرون (عبيد اهلل) مصغرا ،فاتفقت الرواية هبذا االسناد عن (عبيد اهلل)( ،)2وهكذا يف رواية
البيهقي بإسناده الذي يلتقي مع إسناد الدارقطني يف عبيد بن حممد الوراق ،وفيه (عبيد اهلل)
املصغر(.)3
وللحديث رواية أخرى عن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب من طريق آخر ،أخرجها البزار
يف مسنده ،قال :حدثنا قتيبة ،ثنا عبد اهلل بن إبراهيم الغفاري ،ثنا عبدالرمحن بن زيد ،عن أبيه،
عن ابن عمر ،قال ،قال رسول اهلل ( :من زار قربي حلت له شفاعتي) ،وقد قال فيه اهليثمي:
(وفيه عبد اهلل بن إبراهيم الغفاري ،وهو ضعيف)(.)4
وبذلك فإن هذا احلديث ،وانطالقا من وثاقة مجيع رواته ،ال يشكك يف صحته وقبوله
إال من يعتمد مزاجه ومذهبه ،ال املوضوعية العلمية ،ولذلك نرى أصحاب الرؤية التكفريية

(  )1هو عبد اهلل بن عمر بن حفص ،بن عاصم بن عمر بن اخلطاب ،أبو عبد الرمحن العمري ،خرج مع حممد ذي النفس الزكية
بن عبد اهلل بن احلسن املثنى يف ثورته عىل املنصور ،فحبسه املنصور أخرجه عنه ،تويف سنة  171وقبل 173هـ .ويأيت الكالم يف أقوال
أهل اجلرح والتعديل فيه الحقا .هتذيب التهذيب .286 ، 285 / 5
(  )2شفاء السقام ،السبكي .2 /
(  )3شعب اإليامن  /البيهقي .490 / 3
(  )4جممع الزوائد .2 / 4

64

يذكرون طرق احلديث الضعيفة ،ويرتكون القوية ،حتى يومهوا القارئ أنه ليس لذلك احلديث
إال تلك الطريق.
ومن األمثلة عىل ذلك ما فعله احلافظ ابن كثري ـ تلميذ ابن تيمية ـ حيث اقترص يف رواية
هذا احلديث يف مسند ابن عمر من هذا الطريق ،طريق عبد اهلل بن إبراهيم الغفاري ،وترك
الطريق الذي اعتمده الدارقطني ،واآلخر الذي اعتمده البيهقي(.)1
وهكذا فعل حمقق الكتاب الذي اقترص عىل ما ذكره اهليثمي يف تضعيفه للغفاري ،دون
أن يذكر الطريق اآلخر للحديث(.)2
وهكذا فعل صاحب (موسوعة أطراف احلديث النبوي الرشيف) فقد أخرج احلديث
بلفظه عن سنن الدارقطني ،و(الكنى واالسامء) للدواليب ،و(جممع الزوائد) للهيثمي،
و(تلخيص احلبري) البن حجر ،و(الدر املنثور) للسيوطي ،و(إحتاف السادة املتقني) للزبيدي،
و(كنز العامل) للمتقي اهلندي ،و(تذكرة املوضوعات) للفتني ،و(الدرر املنتثرة يف األحاديث
املشتهرة) للسيوطي ،و(الكامل يف الضعفاء) البن عدي( ،)3ومل يرش إىل رواية البيهقي يف
(السنن الكربى) ويف (شعب اإليامن) املؤيدة لرواية الدارقطني ،مع كوهنام من مصادر كتابه.
احلديث الرابع:
وهو قول رسول اهلل ( :من زارين بعد مويت فكأنام زارين يف حيايت ،ومن مات بأحد
()4

احلرمني بعث من اآلمنني يوم القيامة)

(  )1جامع املسانيد والسنن .244 / 130 / 28
(  )2املرجع السابق.
(  )3موسوعة أطراف احلديث .286 / 8
(  )4الدارقطني يف سننه ( ،)278/2البيهقي يف شعب اإليامن ( )488/3واملحاميل والساجي كام يف امليزان ،وعلقه بن عبد الرب
يف االستذكار.قال ممدوح :ولكن الضعف يف هذا احلديث غري شديد ،بل ضعفه قريب وحيتج الفقهاء بمثله يف إثبات مرشوعية أمر
ما ،ودونك كتب الفقه لتتحقق من صحة مقولتي ،فكيف وألحاديث الزيارة طرق بعضها من رشط احلسن.
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وقد اتفق عىل رواية هذا احلديث بصيغ خمتلفة كال املدرستني السنة والشيعة ،يف نفس
الوقت الذي اجتهد فيه أصحاب الرؤية التكفريية يف رفضه مستعملني كل ما لدهيم من مناهج
يف ذلك.
ومن األمثلة عىل ذلك هذا املنهج الذي اعتمده ابن تيمية ،والذي يبدع التكفرييون من
يستعمله ،باعتباره يستعمل عقله مع النصوص ،فقد قال يف كتابه [التوسل والوسيلة]( :إن هذا
كذبه ظاهر خمالف لدين املسلمني ،فإن من زاره يف حياته ،وكان مؤمنا به ،كان من أصحابه،
السيام إن كان من املهاجرين إليه ،املجاهدين معه .وقد ثبت عنه  أنه قال( :ال تسبوا
أصحايب ،فوالذي نفيس بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ًا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه)،
أخرجاه يف الصحيحني .والواحد من بعد الصحابة اليكون مثل الصحابة بأعامل مأمور هبا
واجبة ؛ كاحلج واجلهاد والصلوات اخلمس والصالة عليه ،فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق
املسلمني ،بل وال رشع السفر إليه ،بل هو منهي عنه .وأما السفر إىل مسجده للصالة فيه،
والسفر إىل املسجد األقىص للصالة فيه هو مستحب ،والسفر إىل الكعبة للحج فواجب .فلو
سافر أحد السفر الواجب واملستحب مل يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه يف
()1

حياته ،فكيف بالسفر املنهي عنه؟)

وهذه خالصة للوجوه التي تبني مدى قوة احلديث ،خاصة إذا انضم إىل غريه من األدلة
التي ذكرناها سابقا ،والتي سنذكرها الحقا(:)2
 .1احلديث رواه الدارقطني عن أيب عبيد ،والقايض أيب عبد اهلل ،وابن خملد ،قالوا:
حدثنا حممد بن الوليد البرسي ،حدثنا وكيع ،حدثنا خالد بن أيب خالد وأبو عون ،عن الشعبي
واألسود بن ميمون ،عن هارون بن قزعة ،عن رجل من آل حاطب ،عن حاطب ،قال :قال
(  )1التوسل والوسيلة (ص)134
(  )2انظر :الزيارة والتوسل ،سلسلة املعارف اإلسالمية ،مركز الرسالة ،ص.41
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رسول اهلل ( :من زارين بعد مويت فكأنام زارين يف حيايت ،ومن مات بأحد احلرمني بعث من
اآلمنني يوم القيامة)( ،)1وهكذا رواه البيهقي يف (السنن) و(شعب اإليامن)( ،)2وأخرجه ابن
عساكر باإلسناد نفسه :حدثنا وكيع بن اجلراح ،عن خالد وابن عون ،عن هارون بن قزعة موىل
حاطب ،عن حاطب(.)3
وقد قال قال الذهبي عن إسناد هذا احلديث( :إنه أجود أحاديث الزيارة إسنادا) ،وأقره
()4

السخاوي يف (املقاصد احلسنة) والسيوطي يف (الدرر املنتثرة)

 . 2مما يقوي احلديث ما روي من طريق آخر عن اإلمام عيل ،رواه أبو احلسني حييى بن
احلسن ابن جعفر احلسيني يف كتاب (أخبار املدينة) قال :حدثنا حممد بن إسامعيل ،حدثني أبو
أمحد اهلمداين ،حدثنا النعامن بن شبل ،حدثنا حممد بن الفضل سنة ست وسبعني ،عن جابر،
عن حممد بن عيل ،عن عيل ،قال :قال رسول اهلل ( :من زار قربي بعد مويت فكأنام زارين يف
()5

حيايت ،ومن مل يزرين فكأنام جفاين)

 .3مما يقوي احلديث ما روي من طريق آخر عن أيب هريرة ،عن رسول اهلل  أنه قال:
()6

(من زارين بعد مويت فكأنام زارين وأنا حي ،ومن زارين كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة)
(.)2

 .4مما يقوي احلديث ما روي من طريق آخر عن هارون بن قزعة ،عن رجل من آل
اخلطاب ،عن النبي  قال( :من زارين متعمدا كان يف جواري يوم القيامة) ،وقد أخرجه
(  )1سنن الدارقطني .193 / 287 / 2
(  )2السنن الكربى  ،245 / 5شعب اإليامن .،488 / 3
(  )3خمترص تاريخ دمشق .406 / 2
(  )4املقاصد احلسنة ،413 ،الدرر املنتثرة ،173 ،شفاء السقام.103 ،
(  )5نقال عن :شفاء السقام.39 ،
(  )6شفاء السقام.36 ، 35 :
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البيهقي يف (شعب اإليامن) والعقييل يف (الضعفاء الكبري) ،وهارون بن قزعة ذكره ابن حبان يف
الثقات ( ،)1أما العقييل ،فلم يزد عند احلكم عليه بالضعف عىل ما نقله عن البخاري( :ال يتابع
()2

عليه)

باإلضافة إىل ذلك ،فقد ذكر أن يف هذا اإلسناد تصحيفا ،فهو (رجل من آل حاطب)(،)3
مثل الذي ذكرناه من رواية الدارقطني عن هارون بن قزعة نفسه عن رجل من آل حاطب ،عن
حاطب.
احلديث اخلامس:
وهو قول رسول اهلل ( :من زارين باملدينة حمتسبا كنت له شفيعا وشهيدا) ،وقد وراه
ابن أيب الدنيا والبيهقي وغريهم(.)4
وقد نقل ابن اجلوزي رواية ابن أيب الدنيا يف كتابه (مثري العزم الساكن إىل أرشف
األماكن) ومن خطه نقله السبكي(.)5
ورواه البيهقي بإسناده ويلتقي مع األول يف إسامعيل بن أيب فديك ،عن سليامن بن يزيد
الكعبي ،عن أنس بن مالك ،قال :قال رسول اهلل ( :من مات يف أحد احلرمني بعث من
()6

اآلمنني يوم القيامة ،ومن زارين حمتسبا إىل املدينة كان يف جواري يوم القيامة)

وله إسناد آخر هو :أبو عوانة موسى بن يوسف القطان ،عن عباد بن موسى اخلتيل ،عن

(  )1الثقات البن حبان .580 / 7
(  )2الضعفاء الكبري  361 / 4رقم .1973
(  )3شفاء السقام.32 :
(  )4انظر :البيهقي يف شعب اإليامن ( ،)488/3ومحزة بن يوسف السهمي يف تاريخ جرجان (ص )434ومن طريقه السبكي
يف شفاء السقام (ص ،)35وابن أيب الدنيا يف (كتاب القبور).
(  )5شفاء السقام.37 ، 36 :
(  )6شعب اإليامن .4158 / 490 / 3
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ابن أيب فديك ،عن سليامن بن يزيد الكعبي عن أنس بن مالك..
وبذلك دارت الطرق الثالثة عىل ابن أيب فديك ،وسليامن بن يزيد الكعبي:
فأما سليامن الكعبي ،فهو التابعي يروي عن أنس ،وقد طعن فيه أبو حاتم الرازي ،فقال:
منكر احلديث ،ليس بقوي ،غري أن ابن حبان ذكره يف الثقات(.)1
وأما حممد بن إسامعيل بن أيب فديك فهو جممع عىل وثاقته ،وقد روى عنه الشافعي
وأمحد واحلميدي وغريهم ،وأخرج حديثه الستة ( ..)2وبذلك ،فإن هذا احلديث ال هيبط عن
درجة احلسن الغريب.
وله باإلضافة إىل ذلك شواهد تقويه منها ما روي عن ابن عباس عن النبي قال( :من
زارين يف ممايت كان كمن زارين يف حيايت ،ومن زارين حتى ينتهي إىل قربي كنت له يوم القيامة
شهيدا  -أو قال  -شفيعا)( ،)3وما روي ابن عمر عن رسول اهلل  قال( :من زارين إىل املدينة
()4

كنت له شهيدا  -أو  -شفيعا)
احلديث السادس:

وهو قوله ( :ليهبطن عيسى بن مريم حك ًام عدالً ،وإمام ًا مقسط ًا ،وليسلكن فج ًا
حاج ًا أو معتمر ًا أو بنيتيهام ،وليأتني قربي حتى يسلم عيل وألردن عليه) ،وقد رواه احلاكم يف
املستدرك ،وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هبذه السياقة ،ووافقه الذهبي (.)5
ورواه أبو يعىل املوصيل يف مسنده هبذا اللفظ( :والذي نفس أيب القاسم بيده لينزلن
عيسى بن مريم ،إمام ًا مقس ًطا ،وحك ًام عدالً ،فليكرسن الصليب ،وليقتلن اخلنزير ،وليصلحن
(  )1الثقات البن حبان .395 / 6
(  )2هتذيب التهذيب .62 / 52 / 9
(  )3الضعفاء الكبري ،للعقييل .457 / 3
(  )4رواه الدارقطني يف السنن .194 / 278 / 2
(  )5رواه احلاكم يف املستدرك ()595/2
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ذات البني ،وليذهبن الشحناء ،وليعرضن عليه املال فال يقبله ،ثم لئن قام عىل قربي فقال :يا
()1

حممد ألجبته)

وذكر اهليثمي يف خترجيه له أن (رجاله رجال الصحيح)( ،)2وقد ذكر الشيخ املحدث
حممود سعيد ممدوح أنه بحث يف احلديث فوجد أنه حسن عىل األقل ،خاصة مع وجود الطريق
الذي يف مسند أيب يعىل املوصيل ،والذي مل يقف عليه األلباين فقرص كالمه عىل احلديث يف
ضعيفته عىل إسناد احلاكم فقط فأخطأ.
وذكر أن األلباين مع سعيه املستميت يف إنكار أحاديث الزيارة ولو بالتحاكم إىل تشدد
وشذوذ ابن عبد اهلادي ،تنازل ،فأورد احلديث من رواية أيب يعىل املوصيل يف سلسلته
()3

الصحيحة ،وقال عنه( :وهذا إسناد جيد)

ثم قال بعد كالم( :واجلملة األخرية هلا طريق أخرى عنه بلفظ :وليأتني قربي حتى
يسلم عيل ،وألردن عليه ..أخرجه احلاكم وصححه الذهبي وغريمها من املتأخرين ،وفيه علتان
بينتهام يف الضعيفة حتت احلديث ( ،)5540لكن لعله يصلح شاهد ًا للطريق األوىل) ،وإذا كان
كذلك فهذا مصري منه إىل تقوية ما ضعفه ،فعليه أن خيرج هذا القوي من ضعيفته.
وهذا احلديث وحده ٍ
كاف لرد دعوى ابن تيمية ومن شايعه كابن عبد اهلادي يف زعم
وضع أحاديث الزيارة ،حتى وإن سلمنا بضعفه – وهو بعيد جد ًا – فام بالك إذ ضم لألحاديث
املتقدمة.
احلديث السابع:
وهو قوله ( :من حج فزار قربي بعد وفايت ،فكأنام زارين يف حيايت) ،وقد رواه

(  )1أبو يعىل املوصيل يف مسنده (حديث رقم .)6584
(  )2جممع الزوائد .)211/8 /
(  )3السلسلة الصحيحة)2733( ،
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الدارقطني يف (السنن) ( )1من حديث أيب الربيع الزهراين ،عن حفص بن أيب داود ،عن ليث،
عن جماهد ،عن ابن عمر ،عن النبي .
ورواه بنفس اإلسناد البيهقي والطرباين ،وأبو يعىل ،وابن عساكر( ،)2وليس يف أحد من
رجال إسناد هذا احلديث كالم:
فأما حفص بن أيب داود ،وهو حفص بن سليامن القارىء صاحب القراءة املعتمدة،
واملعروفة بـ (قراءة حفص عن عاصم) ،فهو أخص الناس بعاصم بن أيب النجود شيخ أصحاب
القراءات ،وقد ذكره ابن عدي يف الضعفاء ،وقال البيهقي بعد أن أخرج احلديث :تفرد به
عاصم ،وهو ضعيف.وضعفه ابن حبان (.)3
وهذا التضعيف ال يؤثر يف احلديث من الوجوه التالية(:)4
 .1أن تضعيف عاصم يف الرواية مرتبط بالذاتية التي تعامل هبا أصحاب اجلرح
والتعديل مع الرواة ،فكيف يقبلون راويته لقراءة القرآن كله عن عاصم ،ثم يعدونه يف الضعفاء
يف رواية احلديث ،ولو طبقنا هذا املقياس مع الكثري من رواة البخاري ومسلم وأصحاب
السنن ،لضعفنا الكثري من األحاديث الصحيحة.
 .2أن الضعف املنسوب إىل حفص بن سليامن ال يتجاوز حدود الضبط ،أو الرواية عن
الضعفاء ،وهذه العلة ساقطة هنا ،ألنه أسند هذا احلديث إىل ثقات جممع عىل وثاقتهم عند أهل
اجلرح والتعديل :ليث بن أيب سليم ،عن جماهد ،عن ابن عمر.
 .3أن ابن حبان ذكر رجلني باسم حفص بن سليامن ،أحدمها املقرىء وهو هذا ،واآلخر
(  )1سنن الدارقطني .192 / 278 / 2
(  )2السنن الكربى  /البيهقي  ،246 / 5املعجم الكبري  ،13497 / 310 / 12خمترص تاريخ دمشق  ،406 / 2نيل األوطار
.108 / 5
(  )3الكامل يف الضعفاء  ،790 ، 789 / 3السنن الكربى  ،246 / 5املجروحني  /ابن حبان .250 / 2
(  )4انظر :الزيارة والتوسل ،سلسلة املعارف اإلسالمية ،مركز الرسالة ،ص.46
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حفص بن سليامن ،وهو ابن أيب داود املذكور يف األسناد ،وهو ثقة ثبت ،قال السبكي :فإن صح
مقتىض كالم ابن حبان زال الضعف املذكور(.)1
 .4أن أمحد بن حنبل دافع عنه يف روايتني ،فقد روى األوىل عبد اهلل بن أمحد بن حنبل،
قال :سألت أيب عن حفص بن سليامن املنقري  -وهو املقرىء  -فقال( :هو صالح) ،وأما الثانية
فرواها حنبل بن إسحاق ،قال :قال أبو عبد اهلل (أمحد بن حنبل)( :ما كان بحفص بن سليامن
()2

املنقري بأس)

 .5أن هذا احلديث مل يتفرد به حفص كام ذكر البيهقي ،فقد روي عن ليث بن أيب سليم،
عن جماهد عن ابن عمر من طريق آخر عن سبط ليث بن أيب سليم وزوجته :قال سبطه الليث
ابن بنت الليث بن أيب سليم :حدثتني جديت عائشة بنت يونس امرأة الليث ،عن ليث بن أيب
سليم ،عن جماهد ،عن ابن عمر ،قال :قال رسول اهلل ( :من زار قربي بعد مويت كان كمن
زارين يف حيايت)( ،)3وبذلك يزول كل ضعف ينسب إىل احلديث ،واالختالف الوارد يف اللفظ
بني( :من حج فزار قربي) كام يف رواية حفص ،وبني (من زار قربي) ال متس يف داللة احلديث
عىل استحباب زيارة قربه الرشيف وفضيلتها ،والنص بعدها متطابق متاما.
 .6أن للحديث شواهد ،منها حديث النعامن بن شبل ،عن مالك ،عن نافع ،عن ابن
عمر قال :قال رسول اهلل ( :من حج البيت ومل يزرين فقد جفاين) ،والذي ذكرناه سابقا.
 3ـ موقف السلف من زيارة األرضحة:
بناء عىل كون أصحاب الرؤية التكفريية ال يكتفون بام ورد يف النصوص املقدسة من
أحكام ،بل يطالبون أيضا بأفعال السلف وأقواهلم التي تؤكد ذلك ،ذلك أن الكتاب والسنة
(  )1شفاء السقام.25 ، 24 ،
(  )2شفاء السقام.25 ،
(  )3الطرباين يف املعجم الكبري  ،13496 / 406 / 12ويف حاشية أخرجه املحقق عن املعجم األوسط أيضا/ 201 / 1 ،
.157
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عندهم ال يكفي فيها فهم اخللف ،بل يشرتط هلا فهم السلف ،كام عرب عن ذلك أمحد بن حنبل
يف قوله لبعض أصحابه(:إياك أن تتكلم يف مسألة ليس لك فيها إمام)( ،)1ويروون قوله يف
رواية امليموين(:من تكلم يف شئ ليس له فيه إمام أخاف عليه اخلطأ)( )2واإلمام كام يفهمونه
هنا هو سلفهم الذي يشاركهم يف عقائدهم ومواقفهم.
وهكذا يرون عن مالك بن أنس قوله( :سمعت من ابن شهاب أحاديث مل أحدث هبا
إىل اليوم ،قلتِ :مل َ يا أبا عبد اهلل؟ قال :مل يكن العمل عليها فرتكتها)

()3

وهلذا نراهم يعتربون من يرجع للسنة وحدها دون أقوال السلف مبتدعا ومنحرفا،
ولذلك يعتربون من عيوب أيب القاسم عبد العزيز بن عبد اهلل الشافعي املعروف بالدّ اركي أنه
(ربام أفتى عىل خالف مذهب اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة ،فيقال له يف ذلك ،فيقول :وحيكم!
حدث فالن عن فالن عن رسول اهلل  بكذا وكذا ،واألخذ باحلديث أوىل من األخذ بقول
()4

الشافعي وأيب حنيفة)

وقد علق الذهبي عىل كالم الدّ اركي بقوله(:قلت:هذا جيد ،لكن برشط أن يكون قد
قال بذلك احلديث إمام من نظراء هذين اإلمامني مثل مالك ،أو سفيان ،أو األوزاعي ،وبأن
يكون احلديث ثابت ًا سامل ًا من علة ،وبأن ال يكون حجة أيب حنيفة والشافعي حديث ًا صحيح ًا
معارض ًا لآلخر ،أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة االجتهاد ،فال)

()5

وعرب ابن رجب عن موقف السلفية من هذا الرشط ،فقال(:فأما األئمة وفقهاء أهل
احلديث فإهنم يتبعون احلديث الصحيح حيث كان ،إذا كان معموالً به عند الصحابة ومن
(  )1إعالم املوقعني ()266/4
(  )2اآلداب الرشعية البن املفلح ()60/2
(  )3رواه أبو نعيم يف احللية ( ،)322/6انظر السري للذهبي ()107/8
(  )4وفيات األعيان ()189/3
(  )5سري أعالم النبالء ()405/16
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بعدهم ،أو عند طائفة منهم ،فأما ما اتفق السلف عىل تركه فال جيوز العمل به ألهنم ما تركوه
()1

إال عىل علم أنه ال يعمل به)

وبناء عىل هذا الرشط نرى ابن تيمية يشرتط عىل من يسميهم املبتدعة مراعاة إمجاع
سلفه ،فال يكفي حتاكمهم للقرآن واحلديث دون مراعاة ما قال السلف ،يقول يف ذلك( :وكل
قول قيل يف دين اإلسالم خمالف ملا مىض عليه الصحابة والتابعون ،مل يقله أحد منهم ،بل قالوا
عىل خالفه ،فإنه قول باطل)( ،)2ويقول(:فمن بنى الكالم يف العلم:األصول والفروع عىل
()3

الكتاب والسنة واآلثار املأثورة عن السابقني فقد أصاب طريق النبوة)

ويقول موضحا سبب ذلك( :ومن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعني وتفسريهم إىل
ما خيالف ذلك كان خمطئ ًا يف ذلك ،بل كان مبتدع ًا وإن كان جمتهد ًا مغفور ًا له خطؤه ،فاملقصود
بيان طرق العلم وأدلته ،وطرق الصواب ،ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون
وتابعوهم ،وأهنم أعلم بتفسريه ومعانيه ،كام أهنم أعلم باحلق الذي بعث اهلل به رسوله ،
فمن خالف قوهلم وفرس القرآن بخالف تفسريهم فقد أخطأ يف الدليل واملدلول مجيع ًا)

()4

وقد سار عىل هذا املنهج خلفهم من السلفية املحدثني ،وقد قال األلباين( :فقد قلنا :إن
العلم النافع جيب أن يكون عىل منهج السلف الصالح ،فحينام حييد كثري من الدعاة اإلسالميني
اليوم عن التقيد هبذا القيد الثابت ،الذي أشار إليه اإلمام ابن القيم يف شعره السابق حني قال:
العلم قال اهلل قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ،فعدم االلتفات إىل ما كان عليه السلف
الصالح يعود بالناس بعد أن اتفقوا إىل ال ُفرقة التي ُتب ِ
اعدُ بينهم ،كام باعدت من قبل بني كثري
َ

(  )1فضل علم السلف عىل اخللف ،ص.31
(  )2منهاج السنة ()262/5
(  )3جمموع الفتاوى()363/10
(  )4جمموع الفتاوى ()361 / 13
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من املسلمني ،فجعلتهم شيع ًا وأحزاب ًا)

()1

وهكذا قال الشيخ مشهور بن حسن آل سلامن( :كان جواب شيخنا األلباين عىل سؤال
له :مل اإلقتصار عىل القول بكراهة اجلامعة الثانية ،وقد قامت األدلة عىل منعها ،واألصل يف
العبادات التوقيف ،فام املانع من القول بحرمتها أو بدعتها؟ فقل حفظه اهلل :ما رأينا يف ذلك لنا
()2

سلفا)

بناء عىل هذا سنذكر هنا ما ورد يف املصادر التي يعتمدوهنا من فعل السلف من الصحابة
والتابعني الذين يعتربوهنم ،ولو كنا نعتقد أن داللة القرآن الكريم والسنة املطهرة كافية لذلك،
ألن بيان الدين حمصور فيهام ،ولكنا طولبنا بأن نخاطب الناس عىل قدر عقوهلم ،فمن تلك
الروايات:
 1ـ ما رواه أبو هريرة قال :خرج عمر حاجا يف نفر من أصحابه حتى بلغ األبواء ،إذا هو
بشيخ عىل قارعة الطريق فقال الشيخ :يا أهيا الركب قفوا ،فوقفوا له ،وقال عمر :قل يا شيخ
قال :أفيكم رسول اهلل  .قالوا :ال وقد تويف! قال :أوقد تويف؟ قالوا :نعم ،فبكى حتى ظننا
أن نفسه ستخرج من جنبيه ،ثم قال :من ويل األمة بعده؟ قالوا :أبو بكر ،قال :نجيب بني تيم؟
قالوا :نعم ،قال :أفيكم هو؟ قالوا :ال وقد تويف .قال :تويف! قالوا :نعم ،فبكى حتى سمعنا
نشيجا ،وقال :من ويل األمة بعده؟ قالوا :عمر بن اخلطاب ،قال :فأين كانوا من أبيض
لبكائه
ً
بني أمية ـ يريد عثامن بن عفان ـ فإنه كان ألني جان ًبا وأقرب؟! ثم قال :إن كانت صداقة أيب بكر
لعمر ملسلمة إىل خري ،أفيكم هو؟ قالوا :هو الذي منذ اليوم يكلمك ،قال :أغثني ،فإين مل أجد
مغي ًثا ،قال :ومن أنت بلغك الغوث؟ قال :أنا أبو عقيل أحد بني مليك ،لقيت رسول اهلل 
فدعاين إىل اإلسالم فآمنت به وصدقت بام جاء به ،فسقاين رشبة سويق رشب رسول اهلل 
(  )1يف رشيط األجوبة األلبانية عىل األسئلة الكويتية.
(  )2إعالم العابد (ص )10باهلامش.
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أوهلا ورشبت آخرها ،فام برحت أجد شبعها إذا جعت ورهيا إذا عطشت وبردها إذا سخنت،
شهرا
ثم يممت يف رأس األبيض أنا وقطعة غنم ،أصيل يف يومي وليلتي مخس صلوات وأصوم ً
هو رمضان ،وأذبح شاة بعرش ذي احلجة أنسك هبا حتى إذا أتت علينا السنة فام أبقت لنا منها
غري شاة واحدة ننتفع بدرها ،فأكلها الذئب البارحة األوىل فأدركنا زكاهتا وأكلناها وبلغناك
فأغث أغاثك اهلل ،قال عمر :بلغك الغوث بلغك الغوث ،أدركني عىل املاء ،قال الراوي :فنزلنا
املنزل وأصبنا من فضل أزوادنا ،فكأين أنظر إىل عمر متقن ًعا عىل قارعة الطريقً ،
آخذا بزمام
ناقته مل يطعم طعا ًما ينتظر الشيخ ويرمقه ،فلام رحل الناس دعا عمر صاحب املاء فوصف له
الشيخ وقال :إذا أتى عليك فأنفق عليه وعىل عياله حتى أعود عليك إن شاء اهلل تعاىل ،قال:
فقضينا حجنا وانرصفنا ،فلام نزلنا املنزل دعا عمر صاحب املاء فقال :هل أحسنت إىل الشيخ؟
قال :نعم يا أمري املؤمنني ،أتاين وهو موعدك فمرض عندي ثال ًثا ومات فدفنته وهذا قربه،
فكأين أنظر إىل عمر وقد وثب مباعدً ا ما بني خطاه حتى وقف عىل القرب فصىل عليه ثم اعتنقه
وبكى ،ثم قال :كره اهلل له صلتكم واختار له ما عنده ،ثم أمر بأهله فحملوا فلم يزل ينفق
()1

عليهم حتى قبض)

والشاهد فيها واضح ،ذلك أن عمر أرسع لزيارة قرب شخص بعينه ،ثم اعتنقه وبكى،
وصىل عنده ،أو دعا له ،وكل ذلك مما يفعله زوار األرضحة ..وهذا يدل عىل أن زيارة القبور
ليست خاصة باملوعظة واالعتبار ،وإال مل يكن بحاجة إىل ذلك.
 .2ما رواه أبو الدرداء ،أن بالال رأى النبي  يف منامه وهو يقول :ما هذه اجلفوة يا
بالل؟ ما آن لك أن تزورنا؟ فانتبه حزينا ،فركب إىل املدينة ،فأتى قرب النبي  وجعل يبكي
عنده ويتمرغ عليه ،فأقبل احلسن واحلسني ،فجعل يقبلهام ويضمهام ،فقاال له :نشتهي أن تؤذن
يف السحر ،فعال سطح املسجد ،فلام قال :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ارجتت املدينة ،فلام قال :أشهد أن
(  )1الرياض النرضة يف مناقب العرشة ()386 /2
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ال إله إال اهلل ،زادت رجتها ،فلام قال :أشهد أن حممدا رسول اهلل ،خرج النساء من خدورهن،
فام رئي يوم أكثر باكيا ،وباكية من ذلك اليوم(.)1
وإسناد هذا اخلرب جيد ،فقد أسند اخلرب إىل إبراهيم بن حممد بن سليامن بن بالل بن أيب
الدرداء ،قال :حدثني أيب حممد بن سليامن ،عن أبيه سليامن بن بالل ،عن أم الدرداء ،عن أيب
الدرداء ..وليس يف هذا اإلسناد من يطعن عليه يف سائر كتب الرجال.
وروي هبذا اإلسناد من طريقني ،ومداره عىل (حممد بن الفيض الغساين) وهو الذي
يرويه عن إبراهيم بن حممد بن سليامن بن بالل ،وحممد بن الفيض هذا هو املولود سنة 219
هـ ،واملتوىف سنة  315هـ ،قال السبكي( :روى عن خالئق ،وروى عنه مجاعة منهم :أبو أمحد
بن عدي ،وأبو أمحد احلاكم ،وأبو بكر املقرئ يف معجمه)(.)2
وهذا احلديث كاف يف الداللة عىل موقف الصحابة من الزيارة ،فقد جاء بالل من الشام
بقصد زيارة رسول اهلل  ،وأخرب أبو الدرداء راوي احلديث عن ذلك ،وأقره عليه ،ومل ينكره،
وهكذا سمع مجيع أهل املدينة بذلك ،ومل ينكروا ،وهو ما يعتربونه إمجاعا سكوتيا ،وكثريا ما
يستعملون أمثاله ،بل ما هو دونه.
 .3ما روي من زيارة اإلمام عيل لقرب خباب ،وقد روى ذلك زيد بن وهب قال :رسنا
مع عيل حني رجع من صفني ،حتى إذا كان عند باب الكوفة إذا نحن بقبور سبعة عن أيامننا،
فقال :ما هذه القبور؟ فقالوا :يا أمري املؤمنني ،إن خباب بن األرت تويف بعد خمرجك إىل صفني،
فأوىص أن يدفن يف ظاهر الكوفة ،وكان الناس إنام يدفنون موتاهم يف أفنيتهم ،وعىل أبواب
دورهم ،فلام رأوا خبابا أوىص أن يدفن بالظهر دفن الناس ،فقال عيل ريض اهلل عنه( :رحم اهلل

(  )1اسد الغابة  ، 308 - 307 :1ترمجة بالل بن رباح ،وأخرجه ابن عساكر يف ترمجة بالل أيضا ،ويف ترمجة إبراهيم بن حممد
األنصاري ،انظر :خمترص تاريخ دمشق  118 :4و ،265 :5وهتذيب الكامل .782 /289 :4
(  )2شفاء السقام.54 :
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خبابا ،أسلم راغبا ،وهاجر طائعا ،وعاش جماهدا ،وابتىل يف جسمه ،ولن يضيع اهلل أجر من
أحسن عمال ،ثم دنا من قبورهم ،فقال :السالم عليكم يا أهل الديار من املؤمنني واملسلمني،
أنتم لنا سلف فارط ونحن لكم تبع عام قليل الحق ،اللهم أغفر لنا وهلم ،وجتاوز بعفوك عنا
()1

وعنهم ،طوبى ملن ذكر املعاد ،وعمل للحساب ،وقنع بالكفاف ،وأريض اهلل عز وجل)

 .4ما روي من زيارة عائشة لقرب أخيها ،فعن عبد اهلل بن أيب مليكة ،أن عائشة أقبلت
ذات يوم من املقابر فقلت هلا :يا أم املؤمنني ،من أين أقبلت؟ قالت :من قرب أخي عبد الرمحن
بن أيب بكر ،فقلت هلا :أليس كان رسول اهلل  هنى عن زيارة القبور؟ قالت :نعم« ،كان قد
()2

هنى ،ثم أمر بزيارهتا»

والشاهد فيه واضح ،وهو أن عائشة خصصت أخاها امليت بزيارة قربه ،وهو ما يتناىف
مع املقصد الذي حرصوا فيه زيارة القبور ،وهو التذكري باآلخرة ،ذلك أنه متحقق يف أي مقربة.
 .5ما روي من زيارة أيب أيوب األنصاري لقرب رسول اهلل  ،والذي رواه احلاكم
وصححه ،ووافقه عليه الذهبي ،فعن داود بن أيب صالح ،قال :أقبل مروان يوما فوجد رجال
واضعا وجهه عىل القرب ،فأخذ برقبته وقال :أتدري ما تصنع؟ قال :نعم ،فأقبل عليه فإذا هو
أبو أيوب األنصاري ريض اهلل عنه ،فقال :جئت رسول اهلل  ومل آت احلجر سمعت رسول
()3

اهلل  ،يقول« :ال تبكوا عىل الدين إذا وليه أهله ،ولكن ابكوا عليه إذا وليه غري أهله»

وهذا احلديث يكشف اجلذور التي انطلق منها ابن تيمية يف إنكاره للزيارة ،وتبديعه هلا،
وهي اجلذور األموية ،ذلك أن الذي أنكر ذلك الترصف ،وربام ربطه بالرشك مروان بن احلكم،
والذي يعتربونه فقيها من فقهاء التابعني ،مع أن الذي فعل ذلك صحايب جليل اتفقت األمة

(  )1أسد الغابة (.)147 /2
(  )2املستدرك عىل الصحيحني للحاكم (.)532 /1
(  )3املستدرك عىل الصحيحني للحاكم (.)560 /4
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مجيعا عىل مكانته واحرتامه.
وهذا يدل عىل اجلذور األموية للفكر السلفي التكفريي ،وكوهنم أبعد املدارس عن
صحابة رسول اهلل  املنتجبني ..فالصحبة عندهم يمثلها الطلقاء واملتخلفون الذين وافقوا
الفئة الباغية ،ووقفوا معها.
 .6ما وري من طرق كثرية أن عمر بن عبدالعزيز ،وهو من السلف املعتربين الثقاة لدى
التكفرييني ،أنه كان يرسل الربيد من الشام ليسلم له عىل رسول اهلل  ..أي أن ذلك املكلف
بالربيد مل يكن له من غرض سوى زيارة رسول اهلل  بالنيابة عن عمر للتسليم عليه.
وقد نقل هذا املتقدمون من الفقهاء وغريهم ،منهم أبو بكر أمحد بن عمر بن أيب عاصم
النبيل (تويف سنة  280هـ) يف كتابه (املناسك) الذي قال( :كان عمر بن عبدالعزيز يبعث
بالرسول قاصدا من الشام إىل املدينة ليقرئ النبي  السالم ،ثم يرجع)
ومثله ابن اجلوزي يف كتابه الذي أفرده هلذا ،وسامه (مثري العزم الساكن إىل أرشف
()1

األماكن)،وقد قال السبكي( :نقلته من خطه)

 4ـ موقف آل البيت من زيارة األرضحة:
عىل الرغم من كل ذلك احلقد الشديد الذي حيمله التكفرييون عىل كل ما يرتبط بالعرتة
الطاهرة ،أو تالميذهم ومواليهم ،إال أنه ال مناص لنا من ذكر ذلك ،لسببني:
أوال ـ أنه ال يعقل أن نقبل بكل من يسموهنم سلفا ،حتى لو كانوا ممتلئني باليهودية
والنصب واالنحرافات بكل أنواعها ،ثم ال نقبل ما يذكره آل رسول اهلل  ،أولئك الذين
أوىص هبم ،واعتربهم سفينة نجاة ،ومنارة هدى ،وال شأن لنا بمن يتكرب عن ذلك ،فقد تكرب
نوح عليه السالم عن الركوب مع أبيه ،وتصور أن جبال سلفه ستنجيه من الغرق..
ثانيا ـ أن املراجع الذين يعتمد عليهم التكفرييون قبلوا الكثري من الروايات واآلراء
(  )1شفاء السقام.55 :
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الفقهية من أئمة أهل البيت ،ومن خالل تالميذهم الذين يلقبون بالشيعة ،وأوهلم ابن تيمية
وابن القيم وغريمها يف الكثري من مسائل الطالق ،وخالفوا فقهاء مدرستهم بسبب ذلك.
وقد ذكر ابن القيم يف كتابه [الصواعق املرسلة يف الرد عىل اجلهمية واملعطلة] جواز
األخذ عنهم يف مسائل الفقه ،وذلك عند بيانه ملسألة [احلالف بالطالق والعتاق إذا حنث يف
يمينه أنه تطلق عليه زوجته ويعتق عليه عبده أو جاريته] ،فقد قال( :حكى ذلك بضعة عرش
من أهل العلم وعذرهم أهنم قالوا بموجب علمهم وإال فاخلالف يف ذلك ثابت عن السلف
()1

واخللف من وجوه)

ومن تلك الوجوه التي ساقها [الوجه التاسع] ،وهو ـ كام عرب عنه ـ (إن فقهاء اإلمامية
من أوهلم إىل آخرهم ينقلون عن أهل البيت أنه ال يقع الطالق املحلوف به ،وهذا متواتر عندهم
عن جعفر بن حممد وغريه من أهل البيت)
ثم برر قبوله للروايات املستفيضة عنهم ،فقال( :وهب أن مكابر ًا ّ
كذهبم كلهم ،وقال:
قد تواطئوا عىل الكذب عن أهل البيت ،ففي القوم فقهاء وأصحاب علم ونظر يف اجتهاد وإن
كانوا خمطئني مبتدعني يف أمر الصحابة فال يوجب ذلك احلكم عليهم كلهم بالكذب واجلهل!
وقد روى أصحاب الصحيح عن مجاعة من الشيعة ومحلوا حديثهم واحتج به املسلمون ،ومل
يزل الفقهاء ينقلون خالفهم ويبحثون معهم ،والقوم وإن أخطأوا يف بعض املواضع مل يلزم من
ذلك أن يكون مجيع ما قالوه خطأ حتى يرد عليهم هذا لو انفردوا بذلك عن األمة؛ فكيف وقد
()2

وافقوا يف قوهلم من قد حكينا قوهلم وغريه ممن مل تقف عىل قوله)

وبناء عىل هذا ،سنذكر هنا نامذج عن الروايات الواردة عن العرتة الطاهرة ،والتي تدل
عىل مرشوعية زيارة لرسول اهلل  أو لغريه من األولياء والعلامء والصاحلني ،سواء تلك التي
(  )1الصواعق املرسلة يف الرد عىل اجلهمية واملعطلة ()616/2
(  )2الصواعق املرسلة يف الرد عىل اجلهمية واملعطلة (.)616/2
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نقلت يف املصادر السنية أو الشيعية.
 .1ما روي عن فاطمة بنت رسول اهلل  ،وبضعته الطاهرة ،وسيدة نساء العاملني،
ومنها ما ثبت يف املصادر السنية من أهنا كانت يف حياة أبيها رسول اهلل  خترج يف كل مجعة
لزيارة قرب عمها محزة بن عبد املطلب ،فتصيل وتبكي عنده.
وقد أخرج احلديث البيهقي ،واحلاكم ( ،)1وقال احلاكم معقبا عليه( :هذا احلديث رواته
()2

عن آخرهم ثقات)

وهكذا كانت تزور قرب رسول اهلل  ،وتبكي عنده ،وتشكو له ،وقد روى اإلمام عيل
عنها بعض ذلك ،فقال( :ملا رمس رسول اهلل  ،جاءت فاطمة ،فوقفت عىل قربه ،وأخذت
قبضة من تراب القرب ووضعته عىل عينيها ،وبكت ،وأنشأت تقول:
ماذا عىل من شم تربة أمحد

أن ال يشم مدى الزمان غواليا

صبت عيل مصائب لو أهنا

()3

صبت عىل األيام عدن لياليا

 .2ما روي أن اإلمام عيل قال( :من زار قرب رسول اهلل  كان يف جواره)( ،)4ويوافقه
احلديث الذي رواه عن النبي  أنه قال( :من زارين يف حيايت وبعد مويت ،كان يف جواري يوم
القيامة)( ،)5وقد سبق أن ذكرنا زيارته لقرب خباب.
وروي أنه قال :قدم علينا أعرايب بعد ما دفنا رسول اهلل  بثالثة أيام ،فرمى بنفسه عىل
قرب النبي  وحثا من ترابه عىل رأسه ،وقال :يا رسول اهلل ،قلت فسمعنا قولك ،ووعيت عن
﴿و َل ْو َأ َّهنُ ْم إِ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َجا ُء َ
وك
اهلل سبحانه فوعينا عنك ،وكان يف ما أنزل عليكَ :
(  )1السنن الكربى للبيهقي  ،78 :4املستدرك عىل الصحيحني .1396 /533 :1
(  )2املستدرك عىل الصحيحني .1396 /533 :1
(  ) )3السرية النبوية البن سيد الناس .432 :2
(  )4خمترص تاريخ دمشق.406 :2 ،
(  )5هتذيب األحكام .2 /3 :6
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الر ُس ُ
ول َل َو َجدُ وا اهللََّ ت ََّوا ًبا َر ِح ًيام﴾ [النساء ،]64 :وقد ظلمت
اس َت ْغ َف َر َهل ُ ُم َّ
اس َت ْغ َف ُروا اهللََّ َو ْ
َف ْ
()1

نفيس ،وجئتك تستغفر يل ،فنودي من القرب (قد غفر لك)

 .3ما روي عن اإلمامني احلسنني سيدي شباب أهل اجلنة ،فقد حدث اإلمام الصادق
عن آبائه ،قال( :بينا احلسن بن عيل يف حجر رسول اهلل  إذ رفع رأسه فقال :يا أبه ،ما ملن
زارك بعد موتك؟ فقال :يا بني ،من أتاين زائرا بعد مويت فله اجلنة ،ومن أتى أباك زائرا بعد موته
فله اجلنة ،ومن أتى أخاك زائرا بعد موته فله اجلنة ،ومن أتاك زائرا بعد موتك فله اجلنة)(،)2
ونفس الرواية رويت عن اإلمام احلسني(.)3
وروي أن اإلمام احلسني ،وقبل مسريه إىل كربالء ،زاره قرب جدّ ه  ،وراح يودعه،
ويشكو إليه قائالً( :السالم عليك يا رسول اهلل ! أنا احلسني بن فاطمة ،أنا فرخك وابن فرختك،
وسبطك يف اخللف الذي خلفت عىل أمتك ،فاشهد عليهم يا نبى اهلل .أهنم قد خذلوين
وضيعوين وأهنم مل حيفظوين ،وهذا شكواي إليك حتى ألقاك) ،ثم وثب قائام وصف قدميه ،ومل
يزل راكعا وساجدا(.)4
فلام كانت الليلة الثانية خرج اىل القرب أيضا فصىل ركعتني ،فلمل فرغ من صالته جعل
يقول( :اللهم إن هذا قرب نبيك حممد وأنا ابن بنت حممد وقد حرضين من األمر ما قد علمت،
اللهم وإين احب املعروف وأكره املنكر ،وانا أسألك يا ذا اجلالل واالكرام بحق هذا القرب ومن
فيه ما اخرتت من أمري هذا ما هو لك رىض)

()5

وقد روي أنه غلبه النوم حينها؛ فرأى جدّ ه الرسول  قد َ
أقبل يف كتيبة ِمن املالئكة،
(  )1املواهب اللدنية للقسطالين .583 :4
(  )2هتذيب األحكام  ،1 /20 :6و.1 /40
(  )3هتذيب األحكام  ،5 /21 :6و.2 /40
(  )4الفتوح  ،19 :5مقتل احلسني للخوارزمي  ،186 :1وفيه بدل يف اخللف (والثقل) ،العوامل .177 :17
(  )5املراجع السابقة.
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كأين عن قريب أراك مقتوالً مذبوح ًا
فضمه إىل صدره وق ّبل ما بني عينيه ،وهو يقول له( :يا ُبنيّ ،
ّ
بأرض ٍ
كرب وبالء ،بني عصابة ِم ْن ُأ ّمتي ،وأنت مع ذلك عطشان ال ُتسقى ،وظمآن ال تروى،
وهم مع ذل ك يرجون شفاعتي ،ماهلم ال أناهلم اهلل شفاعتي يوم القيامة؛ فام هلم عند اهلل من
خالق ،حبيبي يا حسني إن أباك وأمك وأخاك قد قدموا عيل وهم إليك مشتاقون ،وإن لك يف
( )1

اجلنة درجات لن تناهلا إال بالشهادة)

 .4ما روي عن حممد بن احلنفية ،وزيارته لقرب أخيه احلسن ،وقد روي أنه خنقته العربة
حينها ،وقال( :رمحك اهلل يا أبا حممد ،فلئن عزت حياتك ،فلقد هدت وفاتك ،ولنعم الروح
روح ضمه بدنك ،ولنعم البدن بدن ضمه كفنك ،وكيف ال يكون كذلك وأنت بقية ولد
األنبياء ،وسليل اهلدى ،وخامس أصحاب الكساء ،عذتك أكف احلق ،وربيت يف حجر
اإلسال م ،فطبت حيا وطبت ميتا ،وإن كانت أنفسنا غري طيبة بفراقك ،وال شاكة يف اخليار
()2

لك)

 .5ما روي عن اإلمام الباقر أنه قال( :مروا شيعتنا بزيارة قرب احلسني عليه السالم ،فإن
إتيانه يزيد يف الرزق ،ويمد يف العمر ،ويدفع مدافع السوء .وإتيانه مفرتض عىل كل مؤمن يقر
()3

له باإلمامة من اهلل)

 .6ما روي عن اإلمام الصادق من األحاديث الكثرية يف هذا الباب ،ومنها أن بعض
أصحابه سأله :إنا نأيت املساجد التي حول املدينة ،فبأهيا أبدأ؟ فقال( :أبدأ بقبا ،فصل فيه،
وأكثر ،فإنه أول مسجد صىل فيه رسول اهلل  يف هذه العرصة ،ثم ائت مرشبة أم إبراهيم فصل
فيها ،فهو مسكن رسول اهلل  ومصاله ،ثم تأيت مسجد الفضيخ فتصيل فيه ،فقد صىل فيه

(  )1الفتوح  ،20 :5مقتل احلسني للخوارزمي  ،186 :1بحار األنوار .328 :44
(  )2العقد الفريد  ،13 :3الغدير .9 /25 :5
(  )3هتذيب األحكام .1 /42 :6
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نبيك ،فإذا قضيت هذا اجلانب أتيت جانب أحد فبدأت باملسجد الذي دون احلرة فصليت فيه،
()1

ثم مررت بقرب محز بن عبداملطلب عليه السالم فسلمت عليه ،مررت بقبور الشهداء)...

ومنها ما رواه عنه ابنه اإلمام الكاظم قال( :جاء اإلمام الصادق يوم عيد الفطر إىل قرب
()2

النبي  ،فسلم عليه ،ثم قال :قد فضلنا الناس اليوم بسالمنا عىل رسول اهلل )

ومنها قوله( :مروا باملدينة فسلموا عىل رسول اهلل  من قريب ،وإن كانت الصالة
تبلغه من بعيد)( ،)3وقوله( :صلوا إىل جانب قرب النبي  وإن كانت صالة املؤمنني تبلغه أينام
()4

كانوا)

ومن أحاديثه يف هذا الباب ما رواه الشيخ الطويس عن أيب عامر الساجي واعظ أهل
احلجاز ،قال :أتيت أبا عبد اهلل جعفر بن حممد فقلت له :يا ابن رسول اهلل ما ملن زار قرب أمري
املؤمنني وعمر تربته؟ قال( :يا أبا عامر ،حدثني أيب عن أبيه عن جده احلسني بن عيل عليه
السالم :ان النبي  قال له :واهلل لتقتلن بأرض العراق وتدفن هبا ،فقلت :يا رسول اهلل ،ما ملن
زار قبورنا وعمرها وتعاهدها؟ فقال يل :يا أبا احلسن ،إن اهلل جعل قربك وقرب ولدك بقاعا من
بقاع اجلنة ،وعرصة من عرصاهتا ،وان اهلل جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوته من عباده حتن
إليكم ،وحتتمل املذلة واألذى فيكم ،فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارهتا تقربا منهم إىل اهلل،
ومودة منهم لرسوله ،أولئك  -يا عيل  -املخصوصون بشفاعتي ،والواردون حويض ،وهم
()5

زواري غدا يف اجلنة )...احلديث

ومنها قوله( :لو أن أحدكم حج دهره ثم مل يزر احلسني بن عيل عليهام السالم لكان تاركا
(  )1هتذيب األحكام .7 /22 :6
(  )2هتذيب األحكام .19 /18 - 17 :6
(  )3الكايف  ،7 /553 :4هتذيب األحكام .4 /7 :6
(  )4الكايف .5 /552 :4
(  )5هتذيب األحكام .7 /22 :6
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( )1

حقا من حقوق رسول اهلل  ،ألن حق احلسني فريضة من اهلل تعاىل واجبة عىل كل مسلم)

 .7ما روي عن اإلمام الكاظم ،فقد روي الشيخ الطويس أنه عندما :أتى هارون املدينة
املنورة ومعه عيسى بن جعفر ،فاستدعى اإلمام موسى الكاظم لصحبته ،فقصدوا قرب النبي 
فتقدم هارون فسلم عليه وقال( :السالم عليك يا رسول اهلل ،السالم عليك يا ابن عم) فتقدم
اإلمام الكاظم فقال( :السالم عليك يا رسول اهلل ،السالم عليك يا أبه ،أسأل اهلل الذي
اصطفاك واجتباك وهداك وهدى بك أن يصيل عليك) فقال هارون لعيسى :سمعت ما قال!
قال :نعم ،قال هارون :أشهد أنه أبوه حقا(.)2
 .8ما روي عن اإلمام عيل بن موسى الرضا ،فقد روي عنه أنه قال( :إن لكل إمام عهدا
يف عنق أوليائهم وشيعتهم ،وإن من متام الوفاء بالعهد وحسن األداء ،زيارة قبورهم ،فمن
()3

زارهم رغبة يف زيارهتم وتصديقا ملا رغبوا فيه ،كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة)

 .9ما روي عن اإلمام اجلواد ،فقد روي عن ابن أيب نجران ،قال :سألت أبا جعفر الثاين
عمن زار النبي  قاصدا ،قال( :له اجلنة)(.)4
ثالثا ـ املصادر املقدسة والتوسل واالستغاثة:
يعترب التوسل واالستغاثة التي يقوم هبا عادة من يزور األرضحة ،من أكثر األمور التي
توجه إليها التكفري السلفي ابتداء من ابن تيمية ،وانتهاء إىل هذا العرص ،فهم يعتربون كال من
التوسل واالستغاثة من نواقض اإليامن ،ويشبهون من يتوسل أثناء دعائه أو يستغيث
باملرشكني ،ويطبقون عليه كل ما ورد من آيات القرآن الكريم التي تذكر دعاء املرشكني
ألصنامهم.
(  )1هتذيب األحكام .2 /42 :6
(  )2هتذيب األحكام  ،3 /6 :6تاريخ بغداد  ،31 :13وفيات األعيان  ،309 :5سري أعالم النبالء .273 :6
(  )3هتذيب األحكام .79 - 78 :6
(  )4هتذيب األحكام .9 /14 :6
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وهلذا نراهم يعتربون األرضحة أصناما ،ويعتربون من يدعو هناك متوسال إىل اهلل تعاىل
هبا ،أو يستغيث ،مرشكا رشكا جليا ،يبيح دمه وماله وكل يشء..
وقبل أن نذكر األدلة عىل هتافت ذلك ،نحب أن نحرر النزاع يف املسألة ،ونبني مدى
صلتها بالرشك ،أو باإليامن..
فكال الفريقني من أصحاب الرؤية اإليامنية والتكفريية يتفقون عىل أن التوسل أو
االستغاثة برسول اهلل  أو بغريه جائزة ،وليست رشكا ،ما دام ذلك املستغاث به حيا ،أما إن
كان ميتا ،فإن أصحاب الرؤية التكفريية حيولوهنا من كوهنا أمرا مباحا وطبيعيا إىل أمر ليس
حمرما فقط ،وإنام رشك جيل ،كذلك الرشك اجليل الذي ذكره القرآن الكريم.
أما أصحاب الرؤية اإليامنية ،فيختلفون معهم يف هذه املسألة ،بسبب اختالفهم يف
حقيقة املوت ..فاملوت عند أصحاب الرؤية التكفريية عدم وفناء ،يصبح صاحبه ،وكأنه ال
وجود له ..بينام يرى أصحاب الرؤية اإليامنية أن موت الرسول  ،أو موت الصاحلني ال يؤثر
فيام آتاهم اهلل تعاىل من فضله ..فكام يتوسل هبم يف احلياة يتوسل هبم يف املامت ،وكام يستغاث
هبم وهم أحياء ،يستغاث هبم وهم أموات ،ألن موهتم لن خيتلف عن حياهتم ،بل إن فضل اهلل
عليهم بعد املوت أكثر.
وهلذا يطبقون ما ورد يف النصوص املقدسة من القرآن الكريم والسنة املطهرة ،والتي
جتيز التوسل واالستغاثة عىل األموات ،مثل تطبيقها عىل األحياء.
بناء عىل هذا ،سنذكر األدلة من القرآن الكريم والسنة املطهرة وفعل السلف من
الصحابة والتابعني والعرتة الطاهرة ،لنثبت كال األمرين:
 .1مرشوعية التوسل واالستغاثة باألحياء ،وهي من املتفق عليه بني كال الرؤيتني.
 .2مرشوعية التوسل واالستغاثة باألموات بناء عىل مرشوعيتها يف األحياء ،وهي التي
انفرد هبا أصحاب الرؤية اإليامنية ،واختلفوا فيها مع أصحاب الرؤية التكفريية.
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 1ـ القرآن الكريم ..والتوسل واالستغاثة:
يورد أصحاب الرؤية التكفريية الكثري من اآليات القرآنية التي وردت يف املرشكني يف
هذا الباب ،ويعتربون إمكانية تطبيقها عىل املؤمنني املوحدين الذين يقومون بالتوسل
واالستغاثة ،بل يرون أهنم أوىل من املرشكني بذلك.
ِ
فهم يطبقون عليهم ـ مثال ـ قوله تعاىل﴿:ويعبدُ َ ِ
رض ُه ْم َوال َينْ َف ُع ُه ْم
ََُْ
ون م ْن ُدون اهللَِّ َما ال َي ُ ُّ
ون هؤُ ِ
ون اهللََّ بِام ال يع َلم ِيف السامو ِ
ات َوال ِيف ْاألَ ْر ِ
الء ُش َف َعاؤُ نَا ِعنْدَ اهللَِّ ُق ْل َأ ُتنَ ِّب ُئ َ
ض ُس ْب َحا َن ُه
َو َي ُقو ُل َ َ
َّ َ َ
َ َْ ُ
َو َت َع َاىل ع ََّام ُي ْ ِ
رش ُك َ
ون﴾ (يونس ،)18:باعتقادهم أن التوسل واالستغاثة دعاء هلم ،والدعاء
عبادة ،بل مخ العبادة.
وهكذا يطبقون عليهم قوله تعاىلَ  :وا َّل ِذي َن َّاخت َُذوا ِمن ُدونِ ِه َأ ْولِ َياء َما َن ْع ُبدُ ُه ْم إِالَّ

ون إِ َّن اهللََّ الَ هي ِدي من ُهو ك ِ
لِي َقربونَا إِ َىل اهللَِّ زُ ْل َفى إِ َّن اهللََّ َحي ُكم بينَهم ِيف ما ُهم فِ ِ
خيتَلِ ُف َ
َاذ ٌب
يه َ ْ
َ ْ َ
ُ ِّ ُ
ْ ُ َْ ُ ْ َ ْ
َْ
َك َّفار[ سورة الزمر ،]3:ويذكرون أن املتوسلني املتعلقني برسول اهلل  ،أو بالعلامء
والصاحلني ،اختذوهم أولياء من دون اهلل ،ليتقربوا هبم إىل اهلل.

وغريها من اآليات الكريمة التي ال يمكن اجلدال فيها ،أو يف تأويلها وردها ،فالقرآن
الكريم كله حمكم ،وال يصح أن نرضب بعضه ببعض ،ولذلك فإن املشكلة التي جعلت
أصحاب الرؤية التكفريية يقعون يف اخلطأ يف املصاديق تكمن يف عاملني مهمني:
العامل األول :هو الرؤية التجسيمية التي يتفق فيها أصحاب الرؤية التكفريية مع
املرشكني ..ذلك أن املرشكني كانوا يرون أن هناك إهلا يف السامء ،وأنه جرم من األجرام ،وأنه
وضع يف كل حمل آهلة تنوب عنه ،مثلام يضع امللوك العامل والوالة عىل األقاليم..
ولذلك كان املرشكون يتصورون أنه يكفيهم التقرب ألولئك العامل والوالة حتى ينالوا
ما يشتهون من حظوظ ،ولذلك كانوا يقولون ،وهم يطوفون بالبيت(:لبيك ال رشيك لك إال
رشيكا هو لك متلكه وما ملك)
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وهلذا نرى ربط القرآن الكريم الرشك بكونه من [دون اهلل] ،كام قال تعاىلَ  :و ِم َن الن ِ
َّاس
ِ
ِ
ِ ِ
ب اهللِّ [ سورة البقرة ،]165:وقالُ  :ق ْل َأ َت ْع ُبدُ َ
ون
َح ِّ
وهنُ ْم ك ُ
َمن َيتَّخ ُذ من ُدون اهللِّ َأندَ اد ًا ُحي ُّب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يع ا ْل َعلِيم[ سورة املائدة،]76:
السم ُ
رضا َوالَ َن ْف ًعا َواهللُّ ُه َو َّ
من ُدون اهللِّ َما الَ َي ْمل ُك َل ُك ْم َ ًّ
ِ
ِ
وقالُ  :ق ْل َأ َتعبدُ َ ِ
ِ
يع ا ْل َعلِيم
السم ُ
ُْ
رضا َوالَ َن ْف ًعا َواهللُّ ُه َو َّ
ون من ُدون اهللِّ َما الَ َي ْمل ُك َل ُك ْم َ ًّ

ِ
[سورة املائدة ،]76:وقالُ  :ق ْل َأ َتعبدُ َ ِ
ِ
رضا َوالَ َن ْف ًعا َواهللُّ ُه َو
ُْ
ون من ُدون اهللِّ َما الَ َي ْمل ُك َل ُك ْم َ ًّ
ِ
يع ا ْل َعلِيم[ سورة املائدة.]76:
السم ُ
َّ

ويتفق أصحاب الرؤية التكفريية مع املرشكني يف اعتقادهم بمحدودية اهلل وكونه يف
السامء ،مثل سائر األجرام املوجودة فيها ،وهلذا يعتربون إقامة أي صلة مع عباده الصاحلني نوعا
من الغلو الذي يؤدي إىل الرشك ،لتصورهم أن أولئك الوالة األرضيني قد يقومون بالتمرد،
ويصبحون هم املتحكمني يف شؤون والياهتم.
لكنهم لو اعتمدوا التنزيه الذي ورد به القرآن الكريم ،ويقول به أصحاب الرؤية
اإليامنية لرأوا األمر بصورة خمتلفة متاما ،ذلك أهنم ينطلقون من أن كل يشء من اهلل تعاىل ابتداء
وانتهاء ،حتى الرمحة التي نراها يف األم ،وهي حتن لولدها ،وتضحي يف سبيله رمحة إهلية ،كام
قال تعاىلَ  :فا ْن ُظر إِ َىل آ َث ِار ر ْمح ِ
حييِي ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َم ْو ِ َهتا إِ َّن َذلِ َك ملَُ ْحيِي املَْ ْوتَى َو ُه َو
َت اهللَِّ َك ْي َ
ف ُْ
َ
ْ
يش ٍء َق ِد ٌير( الروم ،)50:باعتبار أن اهلل تعاىل غري حمدود ،وال مقيد بتلك القيود التي
ع ََىل ُك ِّل َ ْ
يذكرها أصحاب الرؤية التجسيمية.
وهلذا يرون أن مدح الصاحلني ،والتعلق هبم ،والثناء عليهم ليس إال مدحا هلل تعاىل
وتعلقا به وثناء عليه ،ذلك أن الصاحلني ليسوا سوى مظاهر وجتليات للفضل اإلهلي ..كام قال
تعاىل عن رسول اهلل َ  :ل َقدْ من اهللُّ ع ََىل املُْ ِ
ؤمنِنيَ إِ ْذ َب َع َث فِ ِ
يه ْم َر ُسوالً ِّم ْن َأن ُف ِس ِه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم
َ َّ
ِ
ِ
احلكْم َة َو ِإن كَا ُنو ْا ِمن َق ْب ُل َل ِفي َض ٍ
آ َياتِ ِه َو ُيزَ ك ِ
الل ُّم ِبني[ سورة آل
ِّيه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْلكت َ
َاب َو ْ َ
عمران]164:
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ولذلك ال يتناىف عندهم التوحيد والتنزيه مع التعلق بالصاحلني وحمبتهم والتوسل هبم
إىل اهلل تعاىل ..ذلك أن اهلل تعاىل هو الذي جعلهم بتلك الصورة ،فهم مرائي للكامل اإلهلي..
فكام نرى مجال اهلل تعاىل من خالل الطبيعة اجلميلة ،نرى كذلك مجاله وكامله وفضله وهدايته
من خالل رسله والصاحلني من عباده.
وحتى نقرب املسألة ،نذكر أن املباين التكفريية ُهتدم مجيعا مع تلك اآليات الكريمة التي
يرد فيها السجود لغري اهلل تعاىل ،مثل سجود املالئكة آلدم عليه السالم ،أو سجود إخوة يوسف
له ..ذلك أن السجود عندهم عبادة ال يستحقها إال اهلل ..والذي يسجد لغري اهلل مرشك ،مع أن
اهلل تعاىل أثنى عىل أولئك الساجدين عىل غريه..
أما عند أصحاب الرؤية التنزهيية ،فاألمر معقول جدا ،ذلك أن السجود آلدم أو يوسف
أو لغريمها ليس إال سجودا هلل تعاىل ..فكالمها آثار للرمحة والفضل واجلامل اإلهلي ..وتعظيم
اآلثار تعظيم للمؤثر ..ومن أثنى عىل قصيدة شاعر ،أو تصميم مهندس ،فقد أثنى عىل الشاعر
واملهندس..
العامل الثاين :هو هجرهم وعدم تفعيلهم لكل اآليات الكريمة التي تتناىف يف تصورهم
مع تلك اآليات التي اعتمدوها ،وهلذا اختلط عليهم األمر ،وأصبحوا يبحثون عن أي تأويل
يرصف اآليات أو األحاديث عن معانيها ،كاعتبار كل النصوص الواردة يف التوسل واالستغاثة
خاصة باحلياة دون املوت.
وهلذا نراهم يستعملون كل ما لدهيم من حيلة ليومهوا أن احلياة األخرى ال عالقة هلا
هبذه احلياة ،وأن اإلنسان إذا مات ،فقد صلته متاما هبذا العامل.
ومن األمثلة عىل ذلك ما يذكرونه يف الرد عىل ما يستدل به أصحاب الرؤية اإليامنية من
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِِ
وسى
اس َتغَا َث ُه ا َّلذي من شي َعته ع ََىل ا َّلذي م ْن عَدُ ِّوه َف َو َكزَ ُه ُم َ
جواز االستغاثة بقوله تعاىلَ  :ف ْ
الشي َط ِ
ِ
ِ
ان إِ َّن ُه عَدُ ٌّو ُّم ِض ٌّل ُّمبِني[ سورة القصص]15:
َف َق َىض َع َل ْيه َق َال َه َذا م ْن ع ََم ِل َّ ْ
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التوسل أو االستغاثة باألموات ،بل
حيث يعتربون أن ذلك (ليس حمَ ّل استدالل بجواز
ّ
باحلي القادر فيام َيقدر عليه ..ولو كانت االستغاثة بِنوحٍ عليه الصالة والسالم يف
فيه االستغاثة
ّ
ّ
استدل به املخالِف ،ولو كان جيوز ذلك يف رشيعة من
زمان موسى عليه الصالة والسالم لربام
قبلنا مل َيكن ل ُيست ّ
َدل به يف رشيعتنا ،إال أن تأيت رشيعتنا بإقراره ،ولذلك ال جيوز االستدالل
بِفعل يوسف عليه الصالة والسالم مع أبويه بجواز السجود لغري اهلل ،ألن رشيعتنا جاءت
الرجل بموسى عليه
بمنعه ،وهذا من األدلة التي يضعوهنا يف غري مواضعها ! فإن استغاثة ّ
()1

الصالة والسالم فيام كان موسى يقدر عليه يف حال حياته عليه الصالة والسالم)

وهذا من االستدالالت العجيبة ،ذلك أن اعتقاد كون الرض والنفع لغري اهلل تعاىل رشك
سواء حتقق ذلك يف حياة املستغاث به أو موته ،باإلضافة إىل النصوص املقدسة الكثرية التي
خترب عن صلة املوتى باألحياء ،كام قال تعاىل عن الشهداءَ  :و َال َحت َْس َب َّن ا َّل ِذي َن ُقتِ ُلوا ِيف َسبِ ِ
يل
ِ
ِِ
ِ
رش َ
اهللَِّ َأ ْم َواتًا َب ْل َأ ْح َيا ٌء ِعنْدَ َر ِّهبِ ْم ُي ْرزَ ُق َ
ون بِا َّل ِذي َن
ون (َ )169ف ِر ِحنيَ بِ َام آت ُ
َاه ُم اهللَُّ م ْن َف ْضله َو َي ْس َت ْب ُ
حيزَ ُن َ
ون[ آل عمران]170 ،169 :
َمل ْ َي ْل َح ُقوا ِهبِ ْم ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم َأ َّال َخ ْو ٌ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
وقد ورد يف احلديث عن ابن عباس قال :بينام رسول اهلل  جالس وأسامء بنت عميس
قريبة منه إذ رد السالم ،ثم قال( :يا أسامء هذا جعفر بن أيب طالب مع جربيل وميكائيل
وإرسافيل سلموا علينا فردي عليهم السالم ،وقد أخربين أنه لقي املرشكني يوم كذا وكذا قبل
ممره عىل رسول اهلل  بثالث أو أربع ،فقال :لقيت املرشكني فأصبت يف جسدي من مقاديمي
ثالثا وسبعني بني رمية وطعنة ورضبة ،ثم أخذت اللواء بيدي اليمنى فقطعت ،ثم أخذت بيدي
اليرسى فقطعت ،فعوضني اهلل من يدي جناحني أطري هبام مع جربيل وميكائيل أنزل من اجلنة
حيث شئت ،وآكل من ثامرها ما شئت) ،فقالت أسامء( :هينئ ًا جلعفر ما رزقه اهلل من اخلري،
ولكن أخاف أن ال يصدق الناس فاصعد املنرب أخرب به) ،فصعد املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه،
املفصل عن شبهات يف التوسل ،الشيخ عبدالرمحن السحيم ،مكتبة شبكة مشكاة اإلسالمية ،ص.7
(  )1اجلواب ّ
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ثم قال( :يا أهيا الناس إن جعفرا مع جربيل وميكائيل ،له جناحان عوضه اهلل من يديه سلم
عيل ،ثم أخربهم كيف كان أمره حيث لقي املرشكني) ،فاستبان للناس بعد اليوم الذي أخرب
()1

رسول اهلل  أن جعفر لقيهم ،فلذلك سمي الطيار يف اجلنة)

بل إن ابن القيم نفسه ـ وهو تلميذ ابن تيمية ،والذي يعتمده أصحاب الرؤية التكفريية
ـ عقد يف كتابه [الروح] فصال خاصا بعنوان [هل يعرف األموات زيارة األحياء وسالمهم أم
ال] ،ومما جاء فيه قوله( :قال ابن عبد الرب ثبت عن النبي  أنه قال( :ما من مسلم يمر عىل قرب
أخيه كان يعرفه يف الدنيا فيسلم عليه إال رد اهلل عليه روحه حتى يرد عليه السالم) ،فهذا نص
يف أنه بعينه ،ويرد عليه السالم ،ويف الصحيحني عنه من وجوه متعددة أنه أمر بقتىل بدر ،فألقوا
يف قليب ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسامئهم :يا فالن ابن فالن ويا فالن ابن فالن هل
وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؛ فإين وجدت ما وعدين ربى حقا؟ فقال له عمر :يا رسول اهلل ما
ختاطب من أقوام قد جيفوا ،فقال( :والذي بعثنى باحلق ما أنتم بأسمع ملا أقول منهم ولكنهم
ال يستطيعون جوابا) ،وثبت عنه  أن امليت يسمع قرع نعال املشيعني له إذا انرصفوا عنه،
وقد رشع النبي  ألمته إذا سلموا عىل أهل القبور أن يسلموا عليهم سالم من خياطبونه،
فيقول( :السالم عليكم دار قوم مؤمنني) ،وهذا خطاب ملن يسمع ويعقل ،ولوال ذلك لكان
()2

هذا اخلطاب بمنزلة خطاب املعدوم واجلامد)

ومل يكتف ابن القيم بكل هذه النصوص القطعية ،بل راح يذكر السلف الذين يعتمدهم
أصحاب الرؤية التكفريية عىل ذلك ،حيث قال( :والسلف جممعون عىل هذا ،وقد تواترت
اآلثار عنهم بأن امليت يعرف زيارة احلي له ويستبرش به)

()3

(  )1رواه احلاكم ( 210 - 209 /3و )212ورواه الطرباين يف األوسط خمترص ًا -كام يف جممع الزوائد ()272 /9
(  )2الروح (ص.)5 :
(  )3املرجع السابق ،ص.6
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ثم ساق أمثلة كثرية عن ذلك منها ما رواه عن ابن أبى الدنيا يف [كتاب القبور] يف باب
[معرفة املوتى بزيارة األحياء] ،ومنها أن ما رواه عن عائشة قالت :قال رسول اهلل ( :ما من
()1

رجل يزور قرب أخيه وجيلس عنده إال استأنس به ورد عليه حتى يقوم)

ومنها ما رواه عن أبى هريرة قال( :إذا مر الرجل بقرب أخيه يعرفه فسلم عليه رد عليه
السالم وعرفه وإذا مر بقرب ال يعرفه فسلم عليه رد عليه السالم)

()2

ومنها ما رواه عن رجل من آل عاصم اجلحدرى قال :رأيت عاصام اجلحدرى يف منامى
بعد موته بسنتني فقلت :أليس قدمت قال :بىل قلت :فأين أنت؟ قال :أنا واهلل يف روضة من
رياض اجلنة أنا ونفر من أصحايب نجتمع كل ليلة مجعة وصبيحتها إىل بكر بن عبد اهلل املزنى
فنتلقى أخباركم ،قال :قلت :أجسادكم أم أرواحكم؟ قال :هيهات بليت االجسام وإنام تتالقى
األرواح ،قال :قلت :فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال :نعم نعلم هبا عشية اجلمعة كله ويوم
السبت إىل طلوع الشمس ،قال :قلت :فكيف ذلك دون األيام كلها قال لفضل يوم اجلمعة
وعظمته)

()3

وغريها من النصوص الكثرية التي ال يمكن ألصحاب الرؤية التكفريية أن جيادلوا فيها،
خاصة وهي مروية عن سلفهم ،ويف مصادر احلديث التي يعتمدوهنا.
وبناء عىل هذا ،فإن كل تلك التأويالت التي جعلتهم يرصفون التوسل واالستغاثة عن
املوتى تنهد من أساسها ،ألن املوت ال يفرق بني الصاحلني واألحياء ،بل قد يزيد صلتهم هبم،
خاصة مع ورود اآليات القرآنية التي خترب عن دعاء املأل األعىل للمؤمنني ،واهتاممهم بام جيري
ِ
ون بِ َح ْم ِد َر ِّهبِ ْم َو ُيؤْ ِمنُ َ
ون ا ْل َع ْر َش َو َم ْن َح ْو َل ُه ُي َس ِّب ُح َ
حي ِم ُل َ
ون بِ ِه
هلم ،كام قال تعاىل :ا َّلذي َن َ ْ

(  )1املرجع السابق ،ص.6
(  )2املرجع السابق ،ص.6
(  )3املرجع السابق ،ص.6
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ِ
ويس َتغ ِْفر َ ِ ِ
مح ًة َو ِع ْل ًام َفاغ ِْف ْر لِ َّل ِذي َن تَا ُبوا َوا َّت َب ُعوا َسبِي َل َك
يش ٍء َر ْ َ
ََ ْ ُ
ون ل َّلذي َن آ َمنُوا َر َّبنَا َوس ْع َت ُك َّل َ ْ
ِ
اجل ِحي ِم [ غافر]7 :
َوق ِه ْم ع ََذ َ
اب ْ َ
وهكذا يمكن تطبيق اآلية الكريمة عىل قوله تعاىلَ  :و ُق ِل اع َْم ُلوا َف َس َ َريى اهللَُّ ع ََم َل ُك ْم
ون ِإ َىل ع ِ
َاملِ ا ْل َغ ْي ِ
الش َها َد ِة َف ُينَ ِّب ُئ ُك ْم ِب َام ُكنْ ُت ْم َت ْع َم ُل َ
رت ُّد َ
َو َر ُسو ُل ُه َواملُْؤْ ِمنُ َ
ب َو َّ
ون [ التوبة:
ون َو َس ُ َ
 ،]105فاآلية الكريمة مل ختص رؤية املؤمنني باحلياة دون املوت ،بل هي تشملهام مجيعا.
وبناء عىل ذلك كله نرى القرآن الكريم يعترب الوسائط ،ويأمر باحرتامها ،وخيرب أهنا ال
تتناىف مع التوحيد ،ولذلك كان التوسل هبا إىل اهلل داخال يف العبودية هلل ،بل ال يمكن حتقيق
العبودية مع اإلعراض عن الوسائط.
فال يمكننا التعرف عىل اهلل ،وأسامئه احلسنى من غري توسط الرسل عليهم السالم الذين
جعلهم اهلل تعاىل وسائل هلداية عباده ،كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َبنِي آ َد َم إِ َّما َي ْأتِ َينَّ ُك ْم ُر ُس ٌل ِمنْ ُك ْم
حيزَ ُن َ
َي ُق ُّص َ
ون ﴾ (ألعراف،)35:
ون َع َل ْي ُك ْم آ َي ِايت َف َم ِن ا َّت َقى َو َأ ْص َل َح َفال َخ ْو ٌ
ف َع َل ْي ِه ْم َوال ُه ْم َ ْ

ِ
ِ
ِ
ِ
ف َع َل ْي ِه ْم َوال
اي َفال َخ ْو ٌ
دى َف َم ْن تَبِ َع ُهدَ َ
وقالُ ﴿:ق ْلنَا ْاهبِ ُطوا من َْها َمجيع ًا َفإِ َّما َي ْأت َينَّ ُك ْم منِّي ُه ً
ون﴾ (البقرة ،)38:وقالَ ﴿ :ق َال ْاهبِ َطا ِمن َْها َمجِيع ًا َب ْع ُض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
حيزَ ُن َ
ض عَدُ ٌّو َفإِ َّما َي ْأتِ َينَّ ُك ْم
ُه ْم َ ْ
ِ
اي َفال َي ِض ُّل َوال َي ْش َقى﴾ (طـه)123:
دى َف َم ِن ا َّت َب َع ُهدَ َ
منِّي ُه ً

فاآليات الكريمة تذكر مرة أن اهلل تعاىل سريسل لعباده رسال هيدوهنم ،وترد مرة أخرى
بوصف اهلدى املجرد عن ذكر الرسل عليهم السالم ،باعتبار أهنم ليسوا سوى مصاديق لذلك
اهلدي اإلهلي.
وذلك مثل قوله تعاىل عن تويف األحياء ،فمرة يسند األمر إىل امللك املوكل بذلك،
ويسنده مرة أخرى إليه ،كام قال تعاىلُ  :ق ْل يتَو َّفا ُكم م َل ُك املَْو ِ
ت ا َّل ِذي ُوك َِّل بِ ُك ْم[ السجدة:
ْ
َ َ ْ َ
 ،]11ثم قال عز وجل :اهللَُّ َيت ََو َّىف ْاألَ ْن ُف َس ِحنيَ َم ْو ِ َهتا[ الزمر ،]42 :فإسناد األمر للملك
ليس رشكا ،ألن امللك ال يترصف من عنده ،وإنام يترصف بإذن اهلل.
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وهكذا نرى القرآن الكريم يضيف األفعال للعباد ،ثم يضيفها هلل نفسه ..فالعباد
يفعلوهنا باعتبارهم وسائط ،بينام الفاعل احلقيقي هو اهلل تعاىل ،كام قال تعاىلَ  :أ َف َر َأ ْي ُت ْم َما
َحت ُْر ُث َ
ون[ الواقعة ]63 :أضاف ذلك إلينا ،ثم قال تعاىلَ  :أنَّا َص َب ْبنَا املَْا َء َص ًّبا (ُ )25ث َّم َش َق ْقنَا
ِ
يها َح ًّبا (َ )27و ِعنَ ًبا َو َق ْض ًبا[ عبس]28 - 25 :
ْاألَ ْر َض َش ًّقا (َ )26ف َأ ْن َب ْتنَا ف َ
وه ْم ُي َع ِّذ ْ ُهب ُم اهللَُّ بِ َأ ْي ِدي ُك ْم[ التوبة ،]14 :فأضاف القتل
وهكذا قال اهلل تعاىلَ  :قاتِ ُل ُ
وه ْم َو َلكِ َّن
إليهم والتعذيب إىل نفسه ،والتعذيب هو عني القتل ..بل رصح ،فقالَ  :ف َل ْم َت ْق ُت ُل ُ
اهللََّ َق َت َل ُه ْم[ األنفال ،]17 :وقالَ  :و َما َر َم ْي َت إِ ْذ َر َم ْي َت َو َلكِ َّن اهللََّ َر َمى
وين َأست ِ
ب َل ُك ْم[ غافر ،]60 :وقالَ  :و َل ْو َأ َّهنُ ْم
َج ْ
وهكذا قال تعاىلَ  :و َق َال َر ُّب ُك ُم ا ْد ُع ِ ْ
إِ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َجا ُء َ
الر ُس ُ
ول َل َو َجدُ وا اهللََّ ت ََّوا ًبا َر ِح ًيام
اس َت ْغ َف َر َهل ُ ُم َّ
اس َت ْغ َف ُروا اهللََّ َو ْ
وك َف ْ
[النساء ،]64 :فاآلية األوىل تطلب الدعاء املبارش هلل ،واآلية الثانية تذكر وسيلة من وسائل
ذلك الدعاء ،أو أدبا من آدابه التي جتعله أكثر جدوى ،وهو التوسل برسول اهلل .
وغري ذلك من آيات القرآن الكريم الكثرية التي خترب عن هذه الوسائط التي جعلها اهلل
بينه وبني عباده ،وأن مراعاهتا ال يتناىف مع التوحيد ،فالقيام باحلرث والزرع والسعي يف
األرض ،ال يتناىف مع اإليامن بكون اهلل تعاىل هو الرزاق ،واستعامل كل الوسائل حلفظ النفس
من اآلفات ال يتناىف مع كون اهلل تعاىل هو احلافظ..
وهكذا عندما يذهب املريض للطبيب ،يطلب منه الشفاء ال يتناىف مع كون اهلل تعاىل هو
الشايف ..وهكذا فإن التوسل بالرسل أو الصاحلني بسبب قرهبم من اهلل تعاىل ال يتناىف مع
التوحيد ،فاهلل تعاىل مل جيعل الصاحلني وسائط هداية فقط ،بل جعلهم وسائط رمحة أيضا ،حيث
يغيث اهلل تعاىل هبم عباده ،مثلام يغيثهم باملطر ،كام قال تعاىل عن املسيح عليه السالم :
َو َج َع َلنِي ُم َب َاركًا َأ ْي َن َما ُكن ُْت[ مريم ،]31 :وقال عنهَ  :و َر ُس ً ِ ِ ِ
رسائِ َيل َأ ِّين َقدْ
وال إ َىل َبني إ ْ َ
ري َف َأ ْن ُف ُخ فِ ِ
ِج ْئ ُت ُك ْم بِآ َي ٍة ِم ْن َر ِّب ُك ْم َأ ِّين َأ ْخ ُل ُق َل ُك ْم ِم َن ال ِّط ِ
ني ك ََه ْيئ َِة ال َّط ْ ِ
يه َف َي ُك ُ
ون َط ْ ًريا بِإِ ْذ ِن اهللَِّ
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ون َو َما تَدَّ ِخ ُر َ
ص َو ُأ ْح ِي املَْ ْوتَى بِإِ ْذ ِن اهللَِّ َو ُأ َن ِّب ُئ ُك ْم بِ َام َت ْأ ُك ُل َ
ون ِيف ُب ُيوتِ ُك ْم إِ َّن
َو ُأ ْب ِرئُ ْاألَك َْم َه َو ْاألَ ْب َر َ
ِيف َذلِ َك َآل َي ًة َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُمؤْ ِمنِنيَ [ آل عمران]49 :
وهكذا أخرب تعاىل عن أدوار الرسل عليهم السالم يف حياة الناس يف جوانبها املختلفة،
جت ِري بِ َأ ْم ِر ِه ُر َخا ًء
يح َ ْ
الر َ
ال الدينية فقط ،كام قال تعاىل عن سليامن عليه السالمَ  :ف َس َّخ ْرنَا َل ُه ِّ
الشياطِنيَ ُك َّل بن ٍ
آخ ِرين م َقرنِنيَ ِيف ْاألَص َف ِ
َّاء َوغ ََّو ٍ
اد (َ )38ه َذا
ْ
َ
اب (َ )36و َّ َ
َح ْي ُث َأ َص َ
اص (َ )37و َ َ ُ َّ
َع َطاؤُ نَا َفا ْمنُ ْن َأ ْو َأ ْم ِس ْك بِغ ْ ِ
َري ِح َس ٍ
اب[ ص]39 - 36 :
َاه ُم اهللَُّ َو َر ُسو ُل ُه ِم ْن َف ْضلِ ِه[ التوبة:
وقال عن الرسول َ  :و َما َن َق ُموا إِ َّال َأ ْن َأ ْغن ُ

 ،]74فاآلية الكريمة ـ وفق الرؤية التكفريية ـ حتمل مضامني رشكية ،ألهنا عندهم جتعل رسول
اهلل  ندا هلل تعاىل ،لكنها وفق الرؤية التنزهييه ال تدل عىل ذلك ،بل هي تدل عىل أن فضل اهلل
تعاىل قد يتنزل عىل عباده مبارشة ،وقد يتنزل عليهم عرب تلك الوسائط ،مثلام يتنزل الغيث عرب
السحب وغريها.
وبناء عىل هذا كله ،فإن املؤمنني الذين يتوسلون برسول اهلل  ،ويستغيثون به ،يفعلون
مثلام كان يفعل أصحابه الذين يعيشون معه يف عهده ،ذلك أن فضل رسول اهلل  وكونه رمحة
للعاملني ليس خاصا بعرص النبوة ،بل هو ممتد لكل العصور ،ولذلك ال يصح أن نجيز للذين
عارصوه أن يستغيثوا به يف كل يشء ،فيغيثهم ،ثم نحرم املؤمنني بعده من ذلك.
وهلذا ورد يف احلديث شوق رسول اهلل  لرؤية املؤمنني الذين مل يكتب هلم أن يعيشوا
يف عهده ،بل سامهم [إخوانا] ،وهم ـ لغة ـ أكرم وأرفع درجة من [األصحاب] ،فعن أنس بن
مالك قال :قال رسول اهلل ( :وددت أين لقيت إخواين) ،قال :فقال أصحاب النبي :
()1

أوليس نحن إخوانك؟ قال( :أنتم أصحايب ،ولكن إخواين الذين آمنوا يب ومل يروين)

هذا خمترص عن الرؤية القرآنية للتوسل واالستغاثة والتي عرب عنها قوله تعاىلَ  :يا َأ ُّ َهيا
(  )1رواه أمحد  38/20ح( ،)12579وأبو يعيل ( ،)3390والطرباين يف األوسط (.)5490
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ا َّل ِذين آمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ واب َت ُغوا إِ َلي ِه ا ْلو ِسي َل َة وج ِ
اهدُ وا ِيف َسبِيلِ ِه َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُح َ
ون[ املائدة،]35 :
َ َ
ْ َ
َ ْ
َ َ
فاآلية الكريمة كام تأمرنا بتقوى اهلل وتوحيده ،تأمرنا كذلك بطلب الوسائل ومراعاهتا
واحرتامها ..فمن طلب العلم بحث عن العامل ..ومن طلب الشفاء بحث عن الطبيب ..ومن
طلب فضل اهلل دعاه أو توسل إليه بمن يرى قربه منه ..وليس يف ذلك كله أي رشك ،ألن املؤمن
يعتقد أن اهلل تعاىل هو الذي يملك كل يشء ،وما عداه ال يملك إال ما أعطاه اهلل.
 2ـ السنة النبوية ..والتوسل واالستغاثة:
من العجائب التي وقع فيها التكفرييون الذين يزعمون ألنفسهم أهنم املمثلون
الوحيدون للسنة النبوية ،رد كل ما ورد من األحاديث يف التوسل واالستغاثة وما يرتبط هبام،
وبأتفه األسباب ،يف نفس الوقت الذي يقبلون فيه كل اخلرافات التي تؤيد تصوراهتم
التجسيمية هلل تعاىل ،أو تؤيد مواقفهم من عصمة األنبياء ،وكون اخلطأ جيوز عليهم.
وهم ال يكتفون بتوهني القوي من األحاديث ،وإنام يستعملون معها صنوف التأويل
املتكلف الذي ال يمكن لعاقل حيرتم نفسه أن يقبله.
وكان يف إمكاهنم مع ورود تلك األحاديث ،ومثلها اآليات القرآنية املؤيدة للتوسل
واالستغاثة أن يعتربوا املسألة خالفية ،ويتبنوا االحتياط فيها؛ فلم يلزمهم أحد بالتوسل وال
باالستغاثة ..ومل يقل أحد من أصحاب الرؤية اإليامنية بوجوب التوسل واالستغاثة..
ولكنهم مل يفعلوا ذلك ،وإنام راحوا يكفرون املتوسلني واملستغيثني ،ويشبهوهنم
باملرشكني ،مع كوهنم جمتهدين ،ال بناء عىل قياس واستحسان قد يؤاخذون عليه ،وإنام بناء عىل
أحاديث كثرية صحت لدهيم ،وهم يطبقوهنا بناء عىل تلك الصحة.
لكن التكفرييني ،لتكربهم وغرورهم ،راحوا يفرضون عليهم مقاييسهم يف التصحيح
والتضعيف ،ومقاييسهم يف تفسري النصوص وفهمهم هلا ،مع أن اهلل تعاىل مل يكلفنا بفهم أحد
من الناس ..فالنص إذا احتمل وجوها كثرية يصبح متاحا لكل أحد أن يتعامل معه وفق فهمه،
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من غري أن يفرضه عىل غريه..
بن اء عىل هذا سنذكر هنا ـ مثلام ذكرنا سابقا ـ سبعة أحاديث يف التوسل واالستغاثة ،وهي
مجيعا يقوي بعضها بعضا ،وهي كافية للداللة عىل مرشوعية التوسل واالستغاثة.
ونحب أن نبني أن التوسل واالستغاثة ال يدخالن ضمن املسائل العقدية ،وإنام مها من
فروع الفقه املرتبطة بآداب الدعاء ،مثله مثل تلك السنن التي سنها النبي  مثل تقديم محد اهلل
والصالة عليه عىل ما نطلبه من حاجات ،فقد قال  ملن رآه يصىل ويدعو ومل حيمد ربه ومل
يصل عىل نبيه (:عجل هذا) ،ثم دعاه ،فقال(:إذا صىل أحدكم فليبدأ بحمد اهلل والثناء عليه،
وليصل عىل النبي ،وليدع بعد بام شاء) ( ،)1ففي تقديم الثناء عىل اهلل معرفة باهلل ،تدعو إىل حمبته
وإيثاره والثقة فيه ،ويف الصالة عىل رسول اهلل  تقرب منه وحمبة له تصفي القلب وتطهره،
فإذا ما صفا القلب هبذه الصورة كان أهال لقضاء حاجته.
وهلذا ـ أيضا ـ سن لنا النبي  املقدمات الطويلة لبعض األدعية لتناسبها مع نوع الدعاء،
فذكر  أن سيد االستغفار أن نقول(:اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا
عىل عهدك ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من رش ما صنعت ،أبوء لك بنعمتك عيل وأبوء لك
بذنبي ،فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت)

()2

فإن مقدمات هذا الدعاء تتناسب متاما مع نوعه ،فقد قدم الدعاء بمخاطبة اهلل التي
تستدعي حضور القلب معه ،ثم اإلقرار بالوحدانية ،والتي تدل عىل تصحيح اإليامن ،أو تشري
إىل أن الذنب ال يتعلق بالتوحيد ،ألن اهلل وعد أن يغفر غري الرشك ،ثم جتديد العبد العهد مع
اهلل بحسب االستطاعة ،ثم االستعاذة باهلل من الذنب ورشه ،مع اإلقرار بنعمة اهلل ،ويف األخري
طلب املغفرة املشفوع بمعرفة أن املتفرد بمغفرة الذنب هو اهلل تعاىل.
(  )1رواه أبو داود الرتمذي وصححه ،انظر :رشح مشكل اآلثار  18/6ح()2242
(  )2صحيح البخاري  67/8ح()6306
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وهكذا يف كل األدعية نجد احلقائق اإليامنية التي تناسبها ،ومن ذلك قوله (:إذا خفت
سلطانا أو غريه ،فقل :ال إله إال اهلل احلليم الكريم ،سبحان اهلل رب السموات السبع ورب
العرش العظيم ،ال إله إال أنت ،عز جارك وجل ثناؤك وال إله غريك) ( ،)1فهذه الصيغة تتناسب
متاما مع نوع احلاجة.
ومن هذا الباب كان التوسل برسول اهلل  ،وهو نوع من احلضور معه ،والشعور
بمعيته ،وله تأثري كبري يف ربط القلب بمحبته ،وهو السبيل الصحيح لسلوك سنته.
فالتوسل بذلك ،والذي يستحرض فيه قلب السائل رسول اهلل  ،ثم يستشفع به إىل
اهلل ،مع اخللو من اعتقاد الوساطة الرشكية ،واالمتالء بالشعور باملنة ،يمأل القلب شعورا
برسول اهلل  ، وذلك ال يفيد السائل فقط يف حتقيقه ما أراده ،بل يزيده قربا من رسول اهلل .
احلديث األول:
وهو توسل األعمى بالنبي  يف دعاء علمه إياه النبي  بنفسه ،وهو صيغة من صيغ
صالة احلاجة ،وهلذا نجد املحدثني يف كتبهم يروونه يف األبواب املرتبطة بالدعاء وصالة
السني يف عمل اليوم والليلة ،والرتمذي يف الدعوات،
احلاجة ،فهكذا ذكره النسائي ،وابن ُّ
والطرباين يف الدعاء ،واحلاكم يف املستدرك ،واملنذري يف الرتغيب والرتهيب ،واهليثمي يف جممع
الزوائد يف صالة احلاجة ودعائها ،والنووي يف األذكار ،وابن اجلزري يف (العدة) يف باب صالة
الرض واحلاجة ،وقد قال الشوكاين ىف (حتفة الذاكرين)( :ويف هذا احلديث دليل عىل جواز
ِّ
التوسل برسول اهلل  إىل اهلل عز وجل مع اعتقاد أن الفاعل هو اهلل سبحانه وتعاىل ،وأنه
()2

املعطى املانع ما شاء اهلل كان ،وما مل يشأ مل يكن)

ونص هذا احلديث هو أن رج ً
ادع اهلل أن يعافيني ،فقال
ال رضير ًا أتى إىل النبي  فقالُ :
(  )1عمل اليوم والليلة البن السني  305/1ح()345
(  )2حتفة الذاكرين (ص .)162
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يتوضأ ف ُيحسن
شئت
 :إن شئت
صربت وهو خري؟ قال :فاد ُع ُه ،فأمره  أن ّ
َ
دعوت ،وإن َ
ُ
وضوءه و ُي ّ
وأتوجه إليك بنب ّيك نبي الرمحة
صيل ركعتني ويدعو هبذا الدعاء( :اللهم ّإين أسألك
ّ
ماتفرقنا
اللهم ش ّفعه ّيف) ،قال الراوي :فواهلل
ريب يف حاجتي ل ُتقىض،
أتوجه بك إىل ّ
حممد ّإين ّ
ّ
ّ
يا ّ
رض(.)1
وطال بنا احلديث حتى دخل علينا كأن مل يكن به ُ ّ
ونص احلديث واضح يف الداللة عىل ّ
التوسل به يف دعائه
أن النبي  أرشد األعمى إىل
ّ
وأتوجه إليك بنب ّيك..
الذي ع ّلمه إ ّياه :ففي قوله( :بنب ّيك) متع ّلق بفعلني :أسألك بنب ّيك..
ّ
يتوجه به إىل اهلل هو نفس النبي األطهر  ،ال دعاؤه ـ كام يذكر ابن تيمية ـ
واملسؤول به وما ّ
وأتوجه إليك بدعاء نب ّيك ..ويف قوله( :حممد نبي
وإالّ كان عليه أن يقول :اللهم ّإين أسألك
ّ
الرمحة) داللة عىل ّ
أن املسؤول به نفس النبي  ال دعاؤه ..ويف قوله (يا حممد ّإين أتوجه بك
إىل ريب) دليل عىل أن األعمى بحكم هذا الدعاء ّاختذ منزلة النبي  وجاهه وسيلة الستجابة
دعائه ..وبذلك يتّضح ّ
أن رسول اهلل  بشخصه ونفسه الكريمة ،هو حمور الدعاء ك ّله ،وليس
التوسل بدعائه  أصالً..
فيه أي دليل عىل
ّ
وقد أقر ابن تيمية بصحة هذا احلديث ،فقال يف كتابه [التوسل والوسيلة] ـ الذي يستند
إليه التكفرييون كثريا ـ يعد طرقه ،وحيكم له بالصحة من خالهلا( :قال البيهقي :ورواه أمحد بن
شبيب بن سعيد ،عن أبيه ،بطوله .ورواه أيضا هشام الدستوائي عن أيب جعفر ،عن أيب أمامة
بن سهل ،عن عمه عثامن بن حنيف ..قلت :وقد رواه ابن السني يف كتاب عمل اليوم والليلة،
من طريقني ،وشبيب هذا صدوق روى له البخاري ..وقد روى الطرباين هذا احلديث يف
املعجم ـ ثم ذكر احلديث بطوله بإسناد آخر ثم قال ـ قال الطرباين :روى هذا احلديث شعبة،
(  )1رواه أمحد يف املسند ( ،)138 / 4والرتمذي (حتفة  ،)133 ،132 / 10والنسائي يف عمل اليوم والليلة (ص  ،)417وابن
ماجة يف السنن ( )441 / 1والبخاري يف التاريخ الكبري ( .)210 / 6والطرباين يف املعجم الكبري ( ،)19/ 9ويف الدعاء أيض ًا (2
 )1289 /واحلاكم يف املستدرك ( )519 ،313 / 1وصححه وسلمه الذهبي والبيهقي يف دالئل النبوة ( ،)166 / 6ويف الدعوات
الكبري.
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عن أيب جعفر  -واسمه عمري بن يزيد  -وهو ثقة ،تفرد به عثامن بن عمري عن شعبة ،قال أبو
عبد اهلل املقديس :واحلديث صحيح ..قلت :والطرباين ذكر تفرده بمبلغ علمه ،ومل تبلغه رواية
()1

روح بن عبادة عن شعبة ،وذلك إسناد صحيح يبني أنه مل ينفرد به عثامن بن عمري)

لكنه بعد كل هذا اإلقرار الذي مل جيد فكاكا عنه ،ومع وضوح احلديث ،وكون صيغة
التوسل التي وردت فيه هي نفس الصيغة التي يتبناها القائلون بالتوسل ،راح يؤول معناه،
ويرصفه عن حقيقته ،بوجوه من التأويل ،وهي التي تبناها أصحاب الرؤية التكفريية،
وتصوروا أهنا حقائق ال جيوز اجلدال فيها مع كوهنا فهوما عقيمة ال يراد منها سوى الفرار من
مقتضيات احلديث ،ومن تلك الوجوه:
التأويل األول :ذكرهم ّ
التوسل كان يف حياة النبي  وإن مل يكن يف حمرضه ،وبذلك
أن
ّ
ال يصح عندهم التوسل برسول اهلل  بعد وفاته ،مع أن كل األحاديث تبقى عىل إطالقها ما
مل تقيد بزمن معني.
باإلضافة إىل ذلك ،فإهنم هبذا املوقف خيرجون عام رشطوه عىل أنفسهم من التقيد بفهم
السلف ،وخصوصا الصحابة ،وخصوصا راوي احلديث ،وقد ورد يف الروايات ما يدل عىل
أن الراوي للحديث فهم منه شموله لفرتة حياة رسول اهلل  وبعد وفاته ،فقد روى الطرباين
عن عثامن بن حنيف ّ
أن رج ً
ال كان خيتلف عىل عثامن بن عفان يف حاجته ،وكان عثامن ال يلتفت
إليه وال ينظر يف حاجته ،فلقي ابن حنيف فشكا ذلك إليه ،فقال له عثامن بن حنيف :ائت امليضأة
ثم ائت املسجد ّ
فصل فيه ركعتني وقل :اللهم ّإين أسألك وأتوجه إليك بنب ّيك حممد  نبي
ورح حتى أروح
أتوجه بك إىل ّ
الرمحة ،يا حممد ّإين ّ
ريب فتقيض يل حاجتي .وتذكر حاجتك ُ
معك ،فانطلق الرجل فصنع ما قال له ،ثم أتى باب عثامن بن عفان فجاءه البواب حتى أخذ
بيده فأدخله عىل عثامن بن عفان ،فأجلسه معه عىل الطنفسة ،فقال :حاجتك ،فذكر حاجته
(  )1التوسل والوسيلة.106 - 105 :
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حاجة،
وقضاها له ،ثم قال له :ما ذكرت حاجتك حتى كان الساعة ،وقال:ما كانت لك من ّ
فاذكرها ،ثم ّ
إن الرجل خرج من عنده فلقي عثامن بن حنيف فقال له :جزاك اهلل خري ًا ،ما كان
ينظر يف حاجتي وال يلتفت إ ّيل حتى ك ّلمتَه ّيف ،فقال عثامن بن حنيف :واهلل ما ك ّلم ُته فيك،
ولكنّي شهدت رسول اهلل  وأتاه رضير فشكا إليه ذهاب برصه فقال له النبي  ...إىل آخر
احلديث(.)1
باإلضافة إىل هذا فإن التفريق بني حياة رسول اهلل  ووفاته عني الرشك ،ذلك أن اهلل
هو الفاعل يف اجلميع ،ورسول اهلل  جمرد واسطة ،فالتفريق بني احلياة واملوت يدل عىل أن
الشخص له من القدرة والتأثري يف احلياة ما ليس له يف املامة ،مع أن األمر هلل مجيعا.
التأويل الثاين :أن العميان من الصحابة ،مل يعد هلم برصهم ،ويعتربون هذا دليال عىل
عدم مرشوعية التوسل أو عدم جدواه أو كونه خاصا براوي احلديث ،يقول ابن تيمية( :ولو
يدع هلم النبي  بالسؤال به مل تكن حاهلم كحاله)( ،)2وقد
توسل غريه من العميان الذين مل ُ
علق عىل هذا حمقق الكتاب بقوله( :وقد عمي بعض الصحابة بعد النبي  منهم ابن عباس
وجابر وكان ابن عباس راغب ًا يف الشفاء ،فلو كان التوسل بذات النبي  مرشوع ًا لتوسل بذاته
 ولشفي وهو أوىل بأن جياب من هذا الصحايب املجهول بل عمي عتبان بن مالك يف حياة
()3

رسول اهلل  وكذلك ابن أم مكتوم)

وقال يف موضع آخر( :وكذلك لو كان كل أعمى توسل به ،ومل يدع له الرسول 
بمنزلة ذلك األعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل األعمى ،فعدوهلم
عن هذا إىل هذا مع أهنم السابقون األولون املهاجرون واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان،

(  )1املعجم الكبري للطرباين 30/9:و.31
(  )2قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة ()123 /1
(  )3قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة (.)123 /1
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فإهنم أعلم منا باهلل ورسوله وبحقوق اهلل ورسوله ،وما يرشع من الدعاء وينفع وما مل يرشع
وال ينفع ،وما يكون أنفع من غريه وهم يف وقت رضورة وخممصة وجدب يطلبون تفريج
الكربات وتيسري العسري وإنزال الغيث بكل طريق ممكن دليل عىل أن املرشوع ما سلكوه دون
ما تركوه)

()1

ومثله قال األلباين( :لو كان الرس يف شفاء األعمى أنه توسل بجاه النبي  وقدره وحقه
كام يفهم عامة املتأخرين لكان املفروض أن حيصل هذا الشفاء لغريه من العميان الذين
يتوسلون بجاهه  بل ويضمون إليه أحيان ًا جاه مجيع األنبياء املرسلني وكل األولياء والشهداء
والصاحلني وجاه كل من له جاه عند اهلل من املالئكة واإلنس واجلن أمجعني ،ومل نعلم وال نظن
أحد ًا قد علم حصول مثل هذا خالل هذه القرون الطويلة بعد وفاته  إىل اليوم)

()2

وإيراد مثل هذا عجيب ،وهو دليل عىل التالعب بالنصوص واالحتيال عليها،
واجلواب عن هذا من جهتني:
األوىل هي أن من الصحابة من ريض بحاله ،ومل يسأل اهلل تغيريه رىض بقسمة اهلل ،بل
يف حديث األعمى دليل عىل استحباب ذلك ،وقد ورد يف احلديث أن امرأة جاءت إىل النبي
 ،وهبا طيف ،فقالت( :إين أرصع ،وإين أتكشف ،فادع اهلل أن يشفيني) ،فقال(:إن شئت
دعوت لك أن يشفيك ،وإن شئت صربت ولك اجلنة) ،فقالت(:بل أصرب ويل اجلنة ،ولكن ادع
اهللّ يل أن ال أتكشف) ،فدعا هلا فكانت ال تتكشف(.)3
والثانية أن اشرتاط تأييد كل ما ورد من األحاديث القولية أو الفعلية لرسول اهلل 
باآلثار الدالة عىل الفعل به من كل الصحابة ،يكلفنا شططا ،بل يلغي أكثر السنن ،فلذلك

(  )1الرد عىل البكري ،ابن تيمية.268/1 ،
(  )2يف توسله (ص .)76
(  )3رواه البخاري  116/7ح()5652
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يكتفي العلامء كلهم ـ بام فيهم ابن تيمية ـ بام ورد من األحاديث ،بل يرون أن يف خالف الصحابة
لألحاديث دليل عىل عدم بلوغ احلديث هلم ،ال دليال عىل ضعف احلديث أو رصفه عن حقيقة
معناه ،وقد جعل ابن تيمية نفسه ـ هذا املعنى ـ من أسباب اخلالف الفقهي يف كتابه (رفع املالم
عن األئمة األعالم) ،بل اعتربه أول األسباب ،فقال(:السبب األول أن اليكون احلديث قد
بلغه ،ومن مل يبلغه احلديث مل يكلف أن يكون عاملا بموجبه ،وإذا مل يكن قد بلغه وقد قال يف
تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحاب فقد
يوافق ذلك احلديث تارة وخيالفه أخرى وهذا السبب هو الغالب عىل أكثر ما يوجد من أقوال
()1

السلف خمالفا لبعض األحاديث فان االحاطة بحديث رسول هلل  مل تكن ألحد من األمة)
احلديث الثاين:

ما ورد من الروايات الكثرية التي خترب عن احلياة بعد املوت ،وعالقة تلك احلياة باألحياء
عىل األرض ،أو عالقتها بالقبور ،وهي التي يستند إليها أصحاب الرؤية اإليامنية يف التعامل
مع الصاحلني وهم موتى ،وكأهنم أحياء ،فيخاطبوهنم ،مثلام خياطبون األحياء متاما.
ومن تلك األحاديث قوله ( :األنبياء أحياء يف قبورهم يصلون)( ،)2وقوله  يف
()3

احلديث الذي رواه مسلم( :مررت عىل موسى وهو قائم يصيل يف قربه)

وقد قال ابن القيم – وهو تلميذ ابن تيمية النجيب  -يف نونيته عند الكالم عىل حياة
الرسول بعد مماهتم(:)4

(  )1جمموع الفتاوى.233/20:
(  )2رواه البيهقي يف حياة األنبياء (ص .)15وأبو يعىل يف مسنده ( ،)147/6وأبو نعيم يف أخبار أصبهان ( ،)44/2وابن عدي
يف الكامل ( ،)739 / 2وقال اهليثمي يف املجمع (( :)211/ 8ورجال أيب يعىل ثقات).
(  )3مسلم ( ،)1845/4وأمحد ( )120/ 3والبغوي يف رشح السنة ( )351 / 13وغريهم.
( ( )4النونية مع رشح ابن عيسى )160 / 2
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والرسل أكمل حالة منه بال

شك وهذا ظاهر التبيان

فذلك كانوا باحلياة أحق من

شهدائنا بالعقل والربهان

وبأن عقد نكاحه مل ينفسخ

فنساؤه يف عصمة وصيان

وألجل هذا مل حيل لغـريه

منهن واحدة مدى األزمان

أفليس يف هذا دليل أنـــــــــه

حــي ملن كانت له أذنـــــان

باإلضافة إىل هذا ،فقد ورد يف الروايات الكثرية ـ التي يقر بصحتها ابن تيمية وغريه من
أصحاب الرؤية التكفريية ـ أن النبي  قد صىل إمام ًا باألنبياء عليهم السالم يف اإلرساء ،وهذا
متواتر ،وكانوا قد ماتوا مجيع ًا ،وراجعه موسى عليه السالم يف الصلوات ورأى غريه يف
الساموات ،فمن كان هذا حاله فكيف يقال بالتفريق بني حياته وموته؟
وبذلك فإن العلة التي وضعها التكفرييون ابتداء من ابن تيمية للنهي عن التوسل
واالستغاثة ،وهي موت املتوسل هبم ،منتفية هبذه األحاديث ،ذلك أن املتوسلني يشعرون أهنم
خياطبون أحياء يسمعوهنم ،وجييبوهنم ،مثلام يتعاملون مع األحياء متاما.
فكام أنه ال يكفر من يقصد طبيبا ،ويطلب منه أن يعاجله ،فكذلك ال ينبغي أن يكفر من
يقصد رسول اهلل  أو يقصد بعض الصاحلني ،وهو يشعر بحياهتم ،ويطلب منهم أي طلب
كتلك الطلبات التي كان يطلبها الصحابة من رسول اهلل  من شؤون دنياهم ودينهم،
فيقضيها هلم ،وقد ورد الكثري منها بصيغة االستغاثة كام سنرى.
وقد استعمل التكفرييون كل التأويالت لرصف هذا النوع من احلديث عن معناه ،ومن
ذلك قول بعضهم يف احلديث الذي رواه مسلم يف صحيحه ،وهو قوله ( : :مررت عىل
موسى وهو قائم يصيل يف قربه)(( :)1اعلم أن احلياة التي أثبتها هذا احلديث لألنبياء عليهم
الصالة والسالم إنام هي حياة برزخية ،ليست من حياة الدنيا يف يشء ،ولذلك وجب اإليامن
(  )1مسلم ( ،)1845/4وأمحد ( )120/ 3والبغوي يف رشح السنة ( )351 / 13وغريهم.
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هبا دون رضب األمثال هلا ؛ وحماولة تكيفها وتشبيهها بام هو املعروف عندنا يف حياة الدنيا .هذا
الصدَ د :اإليامن بام جاء يف احلديث دون الزيادة
هو املوقف الذي جيب أن َيتّخذه املؤمن يف هذا َّ
وصل األمر ببعضهم إىل ا ِّدعاء أن حياته 
عليه باألقيِ َسة واآلراء ،كام َيفعل أهل البِدع الذين َ
يف قربه حياة حقيقية ..فإذا أثبتنا حياة األنبياء يف قبورهم ،وأهنا ليست من جنس حياة األحياء
يتوسل هبم ،وال أن َيدعوهم ،ألن إخباره  عن حياته يف قربه
يف هذه الدنيا ،فليس ألحد أن ّ
بالتوسل به  وال بِغريه من األنبياء)
أو عن حياة األنبياء ليس فيه إذن وال أمر
ّ

()1

ولست أدري كيف أجاز لنفسه التفريق بني احلياتني يف هذا املعنى ،مع أن اهلل تعاىل هنى
أن حيسب الشهداء أمواتا من مجيع النواحي ،كام قال تعاىلَ  :و َال َحت َْس َب َّن ا َّل ِذي َن ُقتِ ُلوا ِيف َسبِ ِ
يل
ِ
ِِ
ِ
رش َ
اهللَِّ َأ ْم َواتًا َب ْل َأ ْح َيا ٌء ِعنْدَ َر ِّهبِ ْم ُي ْرزَ ُق َ
ون بِا َّل ِذي َن
ون (َ )169ف ِر ِحنيَ بِ َام آت ُ
َاه ُم اهللَُّ م ْن َف ْضله َو َي ْس َت ْب ُ
حيزَ ُن َ
ون [ آل عمران ،]170 ،169 :فأخرب
َمل ْ َي ْل َح ُقوا ِ ِهب ْم ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم َأ َّال َخ ْو ٌ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
عن حياهتم ،وصلتهم باألحياء ،وارتباطهم هبم.
بل إن ابن القيم ـ تلميذ ابن تيمية ـ عقد فصال يف كتابه [الروح] ليثبت فيه أن املوتى
يعلمون بام يقوله األحياء ،ويسمعوهنم ،ويتفاعلون معهم ،قال فيه( :ويدل عىل هذا أيضا ما
جرى عليه عمل الناس قديام وإىل اآلن من تلقني امليت يف قربه ،ولوال أنه يسمع ذلك وينتفع
به مل يكن فيه فائدة ،وكان عبثا ،وقد سئل عنه اإلمام أمحد رمحه اهلل فاستحسنه واحتج عليه
بالعمل ،ويروى فيه حديث ضعيف ذكره الطربانى يف معجمه من حديث أبى أمامة قال قال
رسول اهلل ( :إذا مات أحدكم فسويتم عليه الرتاب فليقم أحدكم عىل رأس قربه ،ثم يقول
يا فالن ابن فالنة ،فإنه يسمع والجييب ،ثم ليقل يا فالن ابن فالنة الثانية فإنه يستوي قاعدا ،ثم
ليقل يا فالن ابن فالنة يقول أرشدنا رمحك اهلل ،ولكنكم التسمعون ،فيقول :اذكر ما خرجت
عليه من الدنيا شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد رسول اهلل وأنك رضيت باهلل ربا وباإلسالم
املفصل عن شبهات يف التوسل ،ص.9
(  )1اجلواب ّ
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دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فإن منكرا ونكريا يتأخر كل واحد منهام ،ويقول انطلق بنا ما
يقعدنا عند هذا ،وقد لقن حجته ويكون اهلل ورسوله حجيجه دوهنام ،فقال رجل :يا رسول اهلل
فإن مل يعرف أمه قال ينسبه إىل أمه حواء) ،فهذا احلديث ،وإن مل يثبت فاتصال العمل به يف سائر
األمصار واألعصار من غري إنكار كاف يف العمل به ،وما أجرى اهلل سبحانه العادة قط بأن أمة
طبقت مشارق األرض ومغارهبا وهي أكمل األمم عقوال وأوفرها معارف تطيق عىل خماطبة
من ال يسمع وال يعقل وتستحسن ذلك الينكره منها منكر ،بل سنه األول لآلخر ويقتدي فيه
اآلخر باألول فلوال أن املخاطب يسمع لكان ذلك بمنزلة اخلطاب للرتاب واخلشب واحلجر
واملعدوم ،وهذا وان استحسنه واحد فا لعلامء قاطبة عىل استقباحه واستهجانه ،وقد روى أبو
داود يف سننه بإسناد ال بأس به أن النبي  حرض جنازة رجل فلام دفن قال( :سلوا ألخيكم
التثبيت ،فإنه اآلن يسأل فأخرب أنه يسأل حينئذ وإذا كان يسأل فإنه يسمع التلقني ،وقد صح
()1

عن النبي  أن امليت يسمع قرع نعاهلم إذا ولوا منرصفني)

وغريها من النصوص الكثرية التي أوردها ابن القيم ليثبت من خالهلا أن حياة امليت
حقيقية ،وأن له عالقة باألحياء ،يسمعهم ،ويتفاعل معهم ،ولذلك كان التفريق بني املوت
واحلياة يف التوسل واالستغاثة ال معنى له ،خاصة مع ورود النصوص بعدم التفريق.
ات إِ َّن اهللََّ ُي ْس ِم ُع َمن َي َشاء
أما االستدالل بقوله تعاىلَ  :و َما َي ْست َِوي األَ ْح َياء َوالَ األَ ْم َو ُ
نت بِ ُم ْس ِم ٍع َّمن ِيف ا ْل ُق ُبور[ سورة فاطر ،]22:فبعيد جدا ،بل نص املفرسون الذين
َو َما َأ َ
يعتمدهم أصحاب الرؤية التكفريية عىل عدم صحة هذا االستدالل ،ذلك أن اآلية الكريمة،
تنص عىل أن الكفار املرصين عىل الباطل لن ينتفعوا بالتذكري واملوعظة كام أن األموات الذين
صاروا إىل قبورهم لن ينتفعوا بام يسمعونه من التذكري واملوعظة بعد أن خرجوا من الدنيا عىل
كفرهم ،فشبه اهلل تعاىل هؤالء الكفار املرصين باألموات من هذا الوجه.
(  )1الروح (ص)13 :
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ومن األمثلة عىل ذلك قول ابن كثري يف تفسريها( :كام أنك ليس يف قدرتك أن تسمع
األموات يف أجداثها ،وال تبلغ كالمك الصم الذين ال يسمعون ،وهم مع ذلك مدبرون عنك،
كذلك ال تقدر عىل هداية العميان عن احلق ،وردهم عن ضاللتهم ،بل ذلك إىل اهلل تعاىل ،فإنه
بقدرته يسمع األموات أصوات األحياء إذا شاء ،وهيدي من يشاء ،ويضل من يشاء ،وليس
()1

ذلك ألحد سواه)

ثم ذكر موقف عائشة من ذلك ،فقال( :وقد استدلت أم املؤمنني عائشة ،هبذه اآلية عىل
توهيم عبد اهلل بن عمر يف روايته خماطبة النبي  القتىل الذين ألقوا يف قليب بدر ،بعد ثالثة
أيام ،ومعاتبته إياهم وتقريعه هلم ،حتى قال له عمر :يا رسول اهلل ،ما ختاطب من قوم قد
جيفوا؟ فقال( :والذي نفيس بيده ،ما أنتم بأسمع ملا أقول منهم ،ولكن ال جييبون) ،وتأولته
()2

عائشة عىل أنه قال( :إهنم اآلن ليعلمون أن ما كنت أقول هلم حق)

ثم عقب عليه بقوله( :والصحيح عند العلامء رواية ابن عمر ،ملا هلا من الشواهد عىل
صحتها من وجوه كثرية ،من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد الرب مصححا له ،عن ابن عباس
مرفوعا ( :ما من أحد يمر بقرب أخيه املسلم ،كان يعرفه يف الدنيا ،فيسلم عليه ،إال رد اهلل عليه
روحه ،حتى يرد عليه السالم) ،وثبت عنه  أن امليت يسمع قرع نعال املشيعني له ،إذا
انرصفوا عنه ،وقد رشع النبي  ألمته إذا سلموا عىل أهل القبور أن يسلموا عليهم سالم من
خياطبونه فيقول املسلم( :السالم عليكم دار قوم مؤمنني) ،وهذا خطاب ملن يسمع ويعقل،
ولوال هذا اخلطاب لكانوا بمنزلة خطاب املعدوم واجلامد ،والسلف جممعون عىل هذا ،وقد
تواترت اآلثار عنهم بأن امليت يعرف بزيارة احلي له ويستبرش ،فروى ابن أيب الدنيا يف كتاب
القبور عن عائشة ،قالت :قال رسول اهلل ( :ما من رجل يزور قرب أخيه وجيلس عنده ،إال
(  )1تفسري ابن كثري ()324 /6
(  )2تفسري ابن كثري ت سالمة ()324 /6
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استأنس به ورد عليه حتى يقوم)

()1

احلديث الثالث:
ما ورد من الروايات يف حياة رسول اهلل  بعد موته ،وعالقته بأمته ،ومعرفته هبا،
وتواصله معها ،ومن تلك األحاديث ما رواه عبد اهلل بن مسعود أن النبي  قال( :حيايت خري
لكم حتدثون وحيدث لكم ،ووفايت خري لكم تعرض عيل أعاملكم ،فام رأيت من خري محدت اهلل
()2

عليه ،وما رأيت من رش استغفرت اهلل لكم)

وهذا احلديث واضح يف الداللة عىل عالقة رسول اهلل  بأمته ،وعدم اقتصارها عىل
حياته الدنيوية ،وقد اتفق أكثر املحدثني عىل تصحيحه ،فقد رواه البزار يف مسنده ( )3بإسناد
رجاله رجال الصحيح ،كام نص عىل ذلك احلافظ نور الدين اهليثمي( ،)4وقال احلافظ
السيوطي :سنده صحيح( ،)5وقال احلافظان العراقيان – الزين وابنه ويل الدين –( :إسناده
جيد)( ،)6وروى احلديث ابن سعد بإسناد حسن مرسل(.)7
وقد ألف فيه املحدث الكبري عبد اهلل بن الصديق الغامري جزءا حديثيا خاصا سامه
(هناية اآلمال يف صحة ورشح حديث عرض األعامل) قرظه له شقيقه احلافظ السيد أمحد بن
الصديق الغامري احلسني ،وذكر فيه بتفصيل كلامت من صححوه من أمثال احلافظ النووي،
واحلافظ ابن التني ،والقرطبي ،والقايض عياض ،وابن حجر العسقالين ،واحلافظ زين الدين

(  )1تفسري ابن كثري ت سالمة ()324 /6
(  )2رواه البزار (كشف األستار  )397/1قال احلافظ اهليثمي يف جممع الزوائد ( )24/9رجاله رجال الصحيح.
(  )3كشف األستار عن زوائد البزار ()397/1
(  )4جممع الزوائد ()24/9
(  )5اخلصائص الكربى ()281/2
(  )6طرح التثريب (.)297/3
(  )7الطبقات ( ،)194/2وانظر :فيض القدير ()401/3
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العراقي ،وولده احلافظ ويل الدين العراقي أبو زرعة ،واحلافظ السيوطي ،واحلافظ اهليثمي كام
يف «جممع الزوائد» ،واملناوي يف «فيض القدير» ،واحلافظ املحدث السيد أمحد الغامري ،وعبد
اهلل بن الصديق وغريهم كثري.
باإلضافة إىل هذا ،فقد أكد هذا احلديث بقوله ( :إن اهلل عز وجل إذا أراد رمحة أمة
من عباده قب ض نبيها قبلها فجعله هلا فرطا وسلفا بني يدهيا ،وإذا أراد هلكة أمة عذهبا ونبيها
()1

حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه هبلكتها حني كذبوه وعصوا أمره)

بل إن املحدث الكتاين ذكر تواتر ذلك ،فقد قال يف [نظم املتناثر]( :قال السيوطي يف
مرقاة الصعود :تواترت بحياة األنبياء يف قبورهم األخبار ،وقال يف [إنباء األذكياء بحياة
األنبياء] ما نصه( :حياة النبي  يف قربه هو وسائر األنبياء معلومة عندنا علام قطعيا ،ملا قام
عندنا من األدلة يف ذلك ،وتواترت هبا األخبار الدالة عىل ذلك ،وقد ألف األمام البيهقي رمحه
اهلل تعاىل جزءا يف حياة األنبياء عليهم الصالة والسالم يف قبورهم) ،وقال ابن القيم يف كتاب
الروح( :صح عن النبي  أن األرض ال تأكل أجساد األنبياء ،وأنه  اجتمع باألنبياء ليلة
اإلرساء يف بيت املقدس ،ويف السامء خصوصا بموسى ،وقد أخرب بأنه( :ما من مسلم يسلم
عليه إال رد اهلل عليه روحه حتى يرد عليه السالم) ،إىل غري ذلك مما حيصل من مجلته القطع بأن
موت األنبياء إنام هو راجع إىل أن غيبوا عنا بحيث ال ندركهم ،وإن كانوا موجودين أحياء
( )2

وذلك كاحلال يف املالئكة ،فإهنم أحياء موجودون وال نراهم)

ويدل هلذا أيضا ما رواه أبو هريرة قال :قال رسول اهلل ( :والذي نفس أيب القاسم
بيده لينزلن عيسى بن مريم إماما مقسطا وحكام عدال ،فليكرسن الصليب ويقتلن اخلنزير
وليصلحن ذات البني وليذهبن الشحناء وليعرضن املال فال يقبله أحد ،ثم لئن قام عىل قربي
(  )1صحيح مسلم  1791/4ح()2288
(  )2نظم املتناثر ( 135حديث رقم )115
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فقال يا حممد ألجبته) ،وقد رواه احلاكم يف املستدرك ،وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل
خيرجاه هبذه السياقة ،وسلمه الذهبي (.)1
ومع ذلك كله راح أصحاب الرؤية التكفريية جيادلون فيه كعادهتم ،فيذكرون أنه
ضعيف بسبب غريب جدا ،وهو أن هذا احلديث يعارض حديثا ثابتا يف الصحيح ،وهو ما
روي أن رسول اهلل  قال( :أال وإنه جياء برجال من أمتي ،فيؤخذ هبم ذات الشامل ،فأقول:
رب أصحايب .فيقال :إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك .فأقول كام قال العبد الصالحَ  :و ُكن ُْت
يا ِّ
ْت ِ
ِ
َع َل ْي ِه ْم َش ِهيدً ا َما ُد ْم ُت فِ ِ
يش ٍء َش ِهيدٌ 
يب َع َل ْي ِه ْم َو َأن َ
الرق َ
يه ْم َف َل َّام ت ََو َّف ْيتَني ُكن َْت َأن َ َّ
ْت ع ََىل ُك ِّل َ ْ
()2

[املائدة)]117 :

فذكروا أنه لو كانت األعامل تعرض عليه  لعرف ما صنعوا بعده ،مع أهنم ينكرون
عىل كل من استعمل عقله يف التعامل مع األحاديث ..بينام هم جييزون ألنفسهم ما شاءت هلم
من صنوف التأويالت البعيدة.
وقد أجاب العلامء الذين يقبلوهنم عىل هذا اإلشكال ،فقد قال ابن حجر يف [فتح
الباري] يف كيفية اجلمع بني احلديثني ناقال ذلك عن أربع من أكابر حفاظ األمة وهم :النووي
وابن التني والقرطبي والقايض عياض وهو خامسهم حيث قال( :هؤالء الذين يذادون عن
احلوض هم امل نافقون والذين ارتدوا عن اإلسالم ،فهؤالء ال تعرض أعامهلم عليه يف الدنيا
خلروجهم من أمته حقيقة ،وان كانوا يف الصورة يصلون ويتوضأون فيحرشون بالغرة
والتحجيل ،فإذا أبعدهتم املالئكة ،وقال هلم سحقا سحقا أطفا اهلل تعاىل غرهتم وحتجيلهم
()3

وأذهبه ساعتئذ)

(  )1املستدرك ()595/2
(  )2صحيح البخاري  ،69 /6صحيح مسلم .2195 /4
(  )3فتح الباري (.)385/11
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احلديث الرابع:
ما ورد من توسل النبي  باملوتى ،وهي من األحاديث العملية التي يستدل هبا كل
املسلمني عىل رشعية األعامل ،ما مل يرد دليل خيصصها ،ومل يرد أي دليل من ذلك النوع.
ومن تلك األحاديث ما روي أنه :ملا ماتت فاطمة بنت أسد أم عيل بن أيب طالب دخل
عليها رسول اهلل  ،فجلس عند رأسها فقال( :رمحك اهلل يا أمي كنت أمي بعد أمي ،جتوعني
وتشبعيني ،وتعرين وتكسيني ،ومتنعني نفسك طيب ًا وتطعميني ،تريدين بذلك وجه اهلل والدار
اآلخرة) ..ثم دخل رسول اهلل  قربها ،فاضطجع فيه ثم قال( :اهلل الذي حييي ويميت وهو
حي ال يموت اغفر ألمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ،ووسع عليها مدخلها بحق نبيك
()1

واألنبياء الذين من قبيل فإنك أرحم الرامحني)

وهو حديث حسن ،والشاهد فيه واضح عىل توسله  بنفسه وباألنبياء من قبله( :بحق
نبيك واألنبياء الذين من قبيل) ،وهي من صيغ التوسل ،وواضح أن التوسل فيها بذواهتم،
وليس بدعائهم ،كام يذكر التكفرييون ،فلم يقل النبي ( :بحق دعاء نبيك) ،وإنام قال(بحق
نبيك)
ومنها قوله ( : من خرج من بيته إىل الصالة فقال :اللهم إين أسألك بحق السائلني
عليك ،وأسألك بحق ممشاي هذا فإين مل أخرج أرش ًا وال بطر ًا وال ريا ًء وال سمع وخرجت
اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك ،فأسألك أن تعيذين من النار وأن تغفر يل ذنويب ،إنه ال يغفر
الذنوب إال أنت أقبل اهلل عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك)
وإسناد هذا احلديث من رشط احلسن ،وقد حسنه مجع من احلفاظ منهم احلافظ

(  )1رواه الطرباين يف املعجم الكبري ( )352/24ويف األوسط ( ،)152 / 1ومن طريقه أبونعيم يف احللية ( ،)121 / 3وابن
اجلوزي يف العلل املتناهية ( ،)268 / 1قال اهليثمي يف جممع الزوائد ( :)257 / 9رواه الطرباين يف الكبري واألوسط ،وفيه روح بن
صالح وثقة ابن حبان ،واحلاكم ،وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح.

111

الدمياطي يف (املتجر الرابح يف ثواب العمل الصالح)( ،)1واحلافظ أبو احلسن املقديس شيخ
احلافظ املنذري( ،)2وغريمها(.)3
فهؤالء احلفاظ كلهم صححوا أو حسنوا احلديث وقوهلم حقيق بالقبول ،والوقوف
عنده ،واإلذعان إليه.
وداللة احلديث عىل التوسل واضحة ،فإن رسول اهلل  توسل فيه بحق السائلني عىل
اهلل ،وهو عني التوسل.
ومنها ما أثبته ابن تيمية نفسه من حديث ابن ماجة عن النبي  أنه ذكر يف دعاء اخلارج
للصالة ،أن يقول( :اللهم إين أسألك بحق السائلني عليك ،وبحق ممشاي هذا ،فإين مل أخرج
أرشا وال بطرا ،وال رياء وال سمعة ،خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك ،أسألك أن
تنقذين من النار ،وأن تغفر يل ذنويب فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت).
ففي هذا احلديث داللة واضحة عىل جواز التوسل هبم بعد موهتم ،فقوله ( :بحق
السائلني) لفظ عام يستوعب كل السائلني من لدن آدم عليه السالم إىل يوم السائل هذا ،بل
يستوعب املالئكة وغريهم ،وال يمكن حرصه بالسائلني هذا اليوم أو من األحياء ،إذ ال دليل
عىل هذا حيمله احلديث ،وال خمصص له من خارجه أيضا.
ومن هذا الباب ما رواه الطرباين يف معجمه الكبري قال( :كان رسول اهلل  يستفتح
بصعاليك املهاجرين)( ،)4وقد قال احلافظ اهليثمي يف سنده( :رواه الطرباين ورجال الرواية

(  )1املتجر الرابح يف ثواب العمل الصالح) (ص.)472_471
(  )2الرتغيب والرتهيب ()273/3
(  )3ومنهم احلافظ العراقي يف ختريج أحاديث احلياء ( ،)291/1واحلافظ بن حجر العسقالين يف أمايل األذكار (،)272/1
وقال احلافظ البوصريي يف مصباح الزجاجة ( :)99/1رواه ابن خزيمة يف صحيحه ،من طريق فضيل بن مرزوق ،فهو صحيح
عنده..
(  )4الطرباين يف معجمه الكبري ()292/1
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()1

األوىل رجال الصحيح)

والداللة فيه عىل التوسل واضحة ،ألن معنى االستفتاح هو التوسل ..فإن كان التوسل
بصعاليك املهاجرين رشعيا ،فكيف بالتوسل برسول اهلل ؟
احلديث اخلامس:
ما ورد رصحيا يف االستغاثة ،وهو هيدم كل املباين التي بنيت عليها الرؤية التكفريية،
واحلديث رواه الطرباين وأبو يعىل يف مسنده وابن السني يف (عمل اليوم والليلة) ،ورواه من
بعدهم الكثري من املحدثني مقرين له ،داعني إىل العمل به ،وهو أن رسول اهلل  قال( :إذا
انفلتت دا بة أحدكم بأرض فالة فليناد :يا عباد اهلل احبسوا عيل ،يا عباد اهلل احبسوا عيل ،فإن
()2

هلل يف األرض حارضا سيحبسه عليكم)

ويف رواية أخرى للحديث( :إذا ضل أحدكم شيئا ،أو أراد أحدكم غوثا ،وهو بأرض
()3

ليس هبا أنيس ،فليقل :يا عباد اهلل أغيثوين ،يا عباد اهلل أغيثوين ،فان هلل عبادا ال نراهم)

ورواه البزار عن ابن عباس بلفظ( :إن هلل تعاىل مالئكة يف األرض سوى احلفظة يكتبون
ما يسقط من ورق الشجر ،فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فالة فليناد :يا عباد اهلل
()4

أعينوين)

وقد قال احلافظ تعليقا عىل احلديث( :هذا حديث حسن اإلسناد غريب جدا ،أخرجه
()5

البزار ،وقال :ال نعلم يروى عن النبي  هبذا اللفظ إال من هذا الوجه هبذا اإلسناد)

وهذا احلديث – برواياته املختلفة  -ينسف كل ما يدعيه ابن تيمية وأتباعه من اعتبار
(  )1جممع الزوائد (.)262/10
(  )2رواه الطرباين يف املعجم الكبري ( )117/ 17وغريه.
(  )3رواه الطرباين يف املعجم الكبري ( ،)217/10وأبو يعىل يف مسنده ()177/9
(  )4مسند البزار = البحر الزخار  181/11ح()4922
(  )5كام يف رشح ابن عالن (.)151 / 5

113

االستغاثة بغري اهلل رشك ،وإال اعتربنا رسول اهلل  يدعونا يف هذا احلديث إىل الرشك.
وقد أقر كبار املحدثني باحلديث ،ودعوا إىل العمل به ،ومنهم اإلمام أمحد الذي يزعم
ابن تيمية أنه ممثل السنة ونارصها ،ففي املسائل ،وشعب اإليامن للبيهقي :قال عبد اهلل بن اإلمام
أمحد :سمعت أيب يقول :حججت مخس حجج منها اثنتني راكب ًا ،وثالثة ماشي ًا ،أو ثنتني ماشي ًا
وثالثة راكب ًا ،فضللت الطريق يف حجة وكنت ماشي ًا فجعلت أقول( :يا عباد اهلل دلونا عىل
()1

الطريق ،فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت عىل الطريق ،أو كام قال أيب)

ومثله أبو القاسم الطرباين ،فقد قال بعد أن روى احلديث يف معجمه الكبري( :وقد جرب
ذلك)(.)2
وقال النووي يف األذكار بعد أن ذكر احلديث( :حكى يل بعض شيوخنا الكبار يف العلم
أنه انفلتت له دابة أظنها بغلة ،وكان يعرف هذا احلديث فقاله ،فحسبها اهلل عليهم يف احلال،
وكنت أنا مر ًة مع مجاعة فانفلتت منا هبيمة وعجزوا عنها فقلته فوقفت يف احلال يغري سوى هذا
()3

الكالم)

وقد حاول أصحاب الرؤية التكفريية رده بكل ما أمكنهم من صنوف التأويل ،ومن
ذلك قول األلباين( :وهذا الوصف إنام ينطبق عىل املالئكة أو اجلن ؛ ألهنم الذين ال نراهم عادة،
لحق هبم املسلمون من اجلن أو اإلنس ممن يسموهنم برجال الغيب من األولياء
فال جيوز أن ُي َ
والصاحلني ،سواء كانوا أحياء أو أمواتا ،فإن االستغاثة هبم وطلب العون منهم رشك ِّبني ؛
ألهنم ال يسمعون الدعاء ،ولو سمعوا ملا استطاعوا االستجابة وحتقيق الرغبة ،وهذا رصيح يف
ون ِم ْن ِق ْط ِم ٍ
ون ِم ْن ُدونِ ِه َما َي ْملِ ُك َ
آيات كثرية ،منها قوله تبارك وتعاىلَ  :وا َّل ِذي َن تَدْ ُع َ
ري ()13

(  )1رواه البيهقي يف الشعب ( )2 / 455 / 2وابن عساكر (.)1 / 72 / 3
(  )2معجمه الكبري ()117/17
(  )3األذكار (ص)133
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وهم َال يسمعوا دعَاء ُكم و َلو س ِمعوا ما استَجابوا َل ُكم ويوم ا ْل ِقيام ِة ي ْك ُفر َ ِ
رشكِ ُك ْم
إِ ْن تَدْ ُع ُ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ
ْ ََْ َ َ َ َ ُ
ون بِ ْ
()1
َو َال ُينَ ِّب ُئ َك ِم ْث ُل َخبِ ٍري [ فاطر)]14 ،13 :
ولست أدري هل كان واعيا يف استدالله باآلية الكريمة أم ال؟ ألهنا تنطبق عىل من يعتقد
ندية املخلوق هلل ،وهو يصدق عىل اجلن واملالئكة وغريهم ..وليس خاصا بالبرش أو اجلن فقط.
ومقتىض كالمه أن من اعتقد إغاثة املالئكة له ،ال يكون مرشكا ،بخالف ما لو اعتقد
إغاثة الصاحلني له ،ملا آتاهم اهلل يف عاملهم من القدرات عىل ذلك.
وقد كان يف إمكان أصحاب الرؤية التكفريية لو كانوا متواضعني أن يرمحوا أولئك
املساكني الذين يعتقدون بأن اهلل آتى أولياءه يف العامل الغيبي من فضله ما يستطيعون به عون
األحياء ،ألن العون إهلي ،وال هيم مصدره ،هل هو من املالئكة أم من اجلن أم من البرش؟
لكنهم مل يفعلوا مع أن ابن تيمية نفسه والفريق الذي ينتمي إليه يرى فضل صاحلي البرش
عىل املالئكة ،وخاصة بعد موهتم ( ..)2ولكنهم لألسف ،ونتيجية غلبة املزاجية واهلوى ،يرمون
بكل عقائدهم التي يتبنوهنا ويدافعون عنها يف سبيل احلكم عىل املسلمني بالرشك اجليل يف قضايا
فرعية وردت هبا األدلة الصحيحة الرصحية التي ال يمكن دفعها.
وكمثال عىل ذلك ما قاله بعضهم يف بعض املنتديات مغتاظا حانقا ،وهو يعلق عىل
احلديث السابق ( :ال يوجد فيه أي نوع من االستغاثة التي يذكرها الوثنيون املعارصون
وحيتجون -من ضمن ما حيتجون به هذا احلديث -فاحلديث يتضمن نداء مالئكة أحياء
يسمعون وجييبون بنص احلديث -إن صح -يف أمر مقدور عليه عندهم ..باإلضافة إىل أنه أمر
مأذون به بنص احلديث ..وليس يف احلديث نداء من يف القبور وال االستشفاع هبم عند اهلل تعاىل
وال جعلهم واسطات ..وإال فام عالقة دل الطريق أو إعادة الدابة باالستغاثة وجعل الوسائط
(  )1سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة (.)656
( ( )2جمموع الفتاوى) ( ،)350 /11وإىل لوامع األنوار ( ،)368 /2وإىل رشح العقيدة الطحاوية (ص)338
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بني اهلل تعاىل وعباده؟! ومن الذي أذن هلم باختاذ الشفعاء إىل اهلل تعاىل؟! وأين يف احلديث الذبح
والنذر هلم أو السجود والتمسح هبم؟! فاحلديث ال يؤيد الوثنيني الذين يدعون من دون اهلل ما
()1

ال يرضهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهلل!!)

وهكذا يظلون يتخبطون ،ويتالعبون بتأويل النصوص بدل التسليم هلا ،ومراجعة
األخطاء من خالهلا.
احلديث السادس:
ما ورد يف الروايات عن استغاثة الصحابة وغريهم برسول اهلل  حال حياته ،وهي إذا
ضممنا إليها األحاديث السابقة الدالة عىل عالقته بأمته بعد موته ،كان يف ذلك داللة عىل
مرشوعية االستغاثة به مطلقا.
ومن تلك األحاديث ما رواه البخاري ومسلم من (أن رجال دخل املسجد يوم اجلمعة
ورسول اهلل  قائم خيطب ،فاستقبل رسول اهلل  قائام ،فقال :يا رسول اهلل ،هلكت األموال
وانقطعت السبل ،فادع لنا اهلل تعاىل يغيثنا ،فرفع رسول اهلل  يديه ثم قال( :اللهم أغثنا ،اللهم
أغثنا) ،فطلعت من ورائه سحابة مثل الرتس ،فلام توسطت السامء انترشت ،ثم أمطرت ،قال:
فال واهلل ما رأينا الشمس سبتا)( .)2أي أسبوعا كامال.
ويف حديث آخر عن جبري بن مطعم ،قال :أتى رسول اهلل  أعرايب ،فقال :يا رسول
اهلل جهدت األنفس وضاعت العيال وهنكت األموال وهلكت األنعام ،فاستسق لنا ،فإنا
نستشفع بك عىل اهلل ،ونستشفع باهلل عليك ،فقال ( :وحيك ،أتدري ما تقول؟! إنه ال
يستشفع باهلل عىل أحد من خلقه ،شأن اهلل أعظم من ذلك)( ،)3فقد أنكر عليه  قوله

(  )1انظر هذا التعليق يف ملتقى أهل احلديث ،وهو أكرب منتدى للسلفيني.
(  )2صحيح البخاري  /كتاب اإلستسقاء ،باب  ،643صحيح مسلم  /كتاب صالة اإلستسقاء..
(  )3سنن أيب داود .232 :4

116

(نستشفع باهلل عليك) ومل ينكر عليه قوله (نستشفع بك عىل اهلل)
ويف حديث آخر عن أنس بن مالك :جاء أعرايب رسول اهلل  فقال :يا رسول اهلل،
أتيناك وما لنا من صبي يصطبح ،وال بعري ينط ،وأنشد:
أتيتك والعذراء تدمي لباهنا

وقد شغلت أم الصبي عن الطفل

وألقى بكفيه الفتى الستكانة

من اجلوع هونا ما يمر وال حييل

وال يشء مما يأكل الناس عندنا

سوى احلنظل العامي والعلهز الفسل

وليس لنا إال إليك فرارنا

وأين فرار الناس إال إىل الرسل

فقام رسول اهلل  جير رداءه حتى صعد املنرب ،فرفع يديه ،ثم قال( :اللهم اسقنا)..
وذكر الدعاء ،ثم قال فام رد النبي يده حتى ألقت السامء بأرواقها ،وجاء أهل البطانة يضجون:
الغرق الغرق! فقال النبي ( :حوالينا وال علينا) ،فانجاب السحاب عن املدينة حتى أحدق
هبا كاألكليل ،وضحك النبي  حتى بدت نواجذه ،ثم قال( :هلل در أيب طالب ،لو كان حيا
قرت عيناه ،من ينشدنا قوله؟) فقال عيل بن أيب طالب( :يا رسول اهلل كأنك تريد قوله:
وأبيض يستسقى الغامم بوجهه

ثامل اليتامى عصمة لألرامل

يطوف به اهلالك من آل هاشم

فهم عنده يف نعمة وفواضل

كذبتم وبيت اهلل نبزى حممدا

وملا نطاعن دونه ونناضل

ونسلمه حتى نرصع دونه

ونذهل عن أبنائنا واحلالئل

فقال رسول اهلل ( :أجل) ،فقام رجل من كنانة ،فقال:
لك احلمد واحلمد ممن شكر

سقينا بوجه النبي املطر

إىل قوله:
فكان كام قال عمه

أبو طالب أبيض ذو غرر
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()1

فقال رسول اهلل ( :إن يك شاعر أحسن فقد أحسنت)

وهكذا نجد األحاديث الكثرية التي يلجأ فيها الصحابة لرسول اهلل  ،ويستغيثون به
لتحقيق بعض مصاحلهم الدنيوية ،وهي كثرية جدا ،ومنها ما روي عن حبيب بن فديك أن أباه
خرج به إىل رسول اهلل  وعيناه مبيضتان ال يبرص هبام شيئا ،فسأله( :ما أصابك؟) فقال:
وقعت رجيل عىل بيضة حية فأصيب برصي ،فنفث رسول اهلل  يف عينيه فأبرص ،فرأيته وهو
يدخل اخليط يف اإلبرة ،وانه البن الثامنني سنة ،وإن عينيه ملبيضتان(.)2
ومنها ما روي أن قتادة بن النعامن أصيبت عينه يوم أحد ،فسالت حدقته عىل وجنته،
فأرادوا أن يقطعوها ،فقالوا :حتى تستأمر رسول اهلل  ،فاستأمروه ،فقال( :ال) ،فدعي به
فرفع حدقته ثم غمزها براحته ،وقال( :اللهم اكسبه مجاال ،وبزق فيها) ،فكانت أصح عينيه
وأحسنها(.)3
ومنها ما روي عن رفاعة بن رافع بن مالك قال :رميت بسهم يوم بدر ،ففقئت عيني،
فبصق فيها رسول اهلل  ودعا يل ،فام آذاين منها شئ(.)4
ومنها ما روي أنه أصيبت عني أيب ذر يوم أحد ،فبزق فيها رسول اهلل  فكانت أصح
عينيه(.)5
(  )1دالئل النبوة  ،142 - 140 :6شفاء السقام..171 - 170 :
(  )2املعجم الكبري للطرباين ،30/4 :وقال اهليثمي :فيه من مل أعرفهم ،انظر :جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،أبو احلسن نور الدين
عيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي ،حتقيق :حسام الدين القديس ،مكتبة القديس ،القاهرة 1414 ،هـ 1994 ،م..298/8 ،
رس ْو ِجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي
(  )3دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة ،أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلُ ْ َ
(املتوىف458 :هـ) ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل  1405 -هـ)252 /3( ،
(  )4ذكره اهليثمي يف «جممع الزوائد» ( ،)82 :6وقال :رواه البزار والطرباين يف الكبري واألوسط.
(  )5دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين ،أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين (املتوىف:
 430هـ) ،حققه :الدكتور حممد رواس قلعه جي ،عبد الرب عباس ،دار النفائس ،بريوت ،الطبعة :الثانية 1406 ،هـ  1986 -م،
(ص)484 :
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احلديث السابع:
ما ورد يف الروايات عن استغاثة البرش برسول اهلل  يف املحرش ،وبعد أن يعرف الناس
مجيعا حقائق التوحيد والرشك ،فقد روى البخاري ومسلم وغريمها عن أيب هريرة :أن رسول
اهلل  قال ( :أنا سيد الناس يوم القيامة ،وهل تدرون مم ذلك؟ جيمع اهلل الناس األولني
واآلخرين يف صعيد واحد ،يسمعهم الداعي وينفذهم البرص ،وتدنو الشمس ،فيبلغ الناس من
الغم والكرب ما ال يطيقون وال حيتملون ،فيقول الناس :أال ترون ما قد بلغكم ،أال تنظرون
من يشفع لكم إىل ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض :عليكم بآدم ،فيأتون آدم عليه السالم
فيقولون له :أنت أبو البرش ،خلقك اهلل بيده ،ونفخ فيك من روحه ،وأمر املالئكة فسجدوا
لك ،اشفع لنا إىل ربك ،أال ترى إىل ما نحن فيه ،أال ترى إىل ما قد بلغنا؟ ...فيأتون حممدا
فيقولون :يا حممد أنت رسول اهلل وخاتم األنبياء ،وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر،
اشفع لنا إىل ربك ،أال ترى إىل ما نحن فيه؟ فأنطلق فآيت حتت العرش ،فأقع ساجدا لريب عز
وجل ،ثم يفتح اهلل عيل من حمامده وحسن الثناء عليه شيئا ،مل يفتحه عىل أحد قبيل ،ثم يقال :يا
حممد ارفع رأسك سل تعطه ،واشفع تشفع فأرفع رأيس ،فأقول :أمتي يا رب ،أمتي يا رب،
أمتي يا رب ،فيقال :يا حممد أدخل من أمتك من ال حساب عليهم من الباب األيمن من أبواب
اجلنة ،وهم رشكاء الناس فيام سوى ذلك من األبواب ،ثم قال :والذي نفيس بيده ،إن ما بني
()1

املرصاعني من مصاريع اجلنة ،كام بني مكة ومحري ،أو كام بني مكة وبرصى)

فهذا احلديث يدل عىل مرشوعية االستغاثة من نواح كثرية جدا منها:
 .1أن البرش عند اتصاهلم بكل األنبياء عليهم السالم ،ال يطلبون منهم دعاء اهلل مبارشة،
بل يرسلوهنم إىل غريهم من األنبياء ،عىل خالف ما يدعيه أصحاب الرؤية التكفريية من أن
الكامل هو دعاء اهلل مبارشة..
(  )1البخاري ( ،)4712ومسلم ( ،)194والرتمذي (.)2434
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 .2أنه من الغرابة أن تعترب االستغاثة برسول اهلل  يوم القيامة ،واللجوء إليه إيامنا
وتسليام ،يف نفس الوقت الذي يعترب فيه اللجوء إليه يف الدنيا رشكا وكفرا ..فهل لرسول اهلل 

وجود يوم القيامة ،وليس له وجود اآلن؟ ..أو أن مكانته عند اهلل ،والتي تؤهله للشفاعة،
مؤجلة إىل يوم القيامة ،أما يف هذه الدنيا ،فال مكانة له؟
واألخطر من ذلك كله هو كيفية استحالة القضية الواحدة إىل إيامن من جهة ،وإىل رشك
من جهة أخرى ..وهذا من أعجب العجب الذي يقع فيه أصحاب الرؤية التكفريية ،إذ أهنم
يعتربون جلوء اخللق إىل رسول اهلل  ،ومد أيدهيم إليه يف اآلخرة إيامنا وتسليام ،يف نفس الوقت
الذي يعتربون مد أيدهيم إليه يف الدنيا رشكا ..مع أنه لو كان ذلك رشكا ،لكان يف اآلخرة أكرب
ألن اخللق يف ذلك املوقف عاينوا أهوال القيامة ،وانكشفت احلقائق أمامهم رأي العني.
وهذا التخلخل يف مبانيهم ما جعل الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ يقول تعليقا
عىل بعض األبيات يف الربدة ،واعتبارها رشكا( :بلغنا من نحو سنتني اشتغالكم بربدة
البوصريي ،وفيها من الرشك األكرب ما ال خيفى ،من ذلك قوله( :يا أكرم اخللق ما يل من ألوذ
به سواك) إىل آخر األبيات ،التي فيها طلب ثواب الدار اآلخرة من النبي  وحده ،وكونه 

أفضل األنبياء ال يلزم أن خيتص دوهنم بأمر هنى اهلل عنه عباده عموم ًا ،وخصوص ًا ،بل هو مأمور
أن ينهى عنه ،ويتربأ منه ،كام تربأ منه املسيح بن مريم يف اآليات يف آخر سورة املائدة ،وكام تربأت
منه املالئكة يف اآليات التي يف سورة سبأ ..وأما اللياذ :فهو كالعياذ ،سواء ،فالعياذ لدفع الرش،
واللياذ جللب اخلري ،وحكى اإلمام أمحد وغريه اإلمجاع عىل أنه ال جيوز العياذ إال باهلل ،وأسامئه،
()1

وصفاته ،وأما العياذ بغريه :فرشك ،وال فرق)

 3ـ موقف السلف من التوسل واالستغاثة:
ال تنهد املباين التكفريية من خالل املصادر املقدسة من القرآن والسنة فقط ،بل تنهد من
(  )1رسائل وفتاوى الشيخ عبد الرمحن بن حسن بن حممد عبد الوهاب.82/1 :
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طرف أولئك الذين يتصورون أنفسهم موالني هلم ،ويرصخون كل حني بتلك احلروب ضد
األمة ،وطوائفها بسببهم ،مع أننا لو طبقنا عليهم معايريهم يف تكفري املسلمني بسبب التوسل
واالستغاثة والقبورية ،لوجدناها تنطبق عليهم ،مثلام تنطبق عىل غريهم.
وسنذكر هنا نامذج عن ذلك من كبار الصحابة الذين يعتمدوهنم:
النموذج األول:
ما روي عن ابن عمر ،وهو من كبار الصحابة الذين نجد هلم حضورا قويا يف كتب
أصحاب الرؤية التكفريية ،ويستدلون به خصوصا عىل مدى حرصه عىل السنة.
ومع ذلك لو طبقنا عليه أحكامهم التكفريية ،فسنجدها تنطبق عليه مثلام تنطبق عىل
غريه ممن يسموهنم قبوريني ..فقد اشتهر ابن عمر بتتبعه لآلثار النبوية وتربكه هبا ،وبحثه عنها،
وقد أقر هبذا ابن تيمية نفسه ،وخطأه فيه ،مع أهنم يمنعون غريهم من ختطئة الصحابة أو
نقدهم ،يقول يف جمموع الفتاوى( :وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسري مواضع سري النبي
 وينزل مواضع منزله ويتوضأ يف السفر حيث رآه يتوضأ ويصب فضل مائه عىل شجرة صب
عليها ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلامء ورأوه مستحبا ومل يستحب ذلك مجهور العلامء؛
كام مل يستحبه ومل يفعله أكابر الصحابة كأيب بكر وعمر وعثامن وعيل وابن مسعود ومعاذ بن
جبل وغريهم مل يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر .ولو رأوه مستحبا لفعلوه كام كانوا يتحرون متابعته
واالقتداء به .وذلك ألن املتابعة أن يفعل مثل ما فعل عىل الوجه الذي فعل فإذا فعل فعال عىل
وجه العبادة رشع لنا أن نفعله عىل وجه العبادة وإذا قصد ختصيص مكان أو زمان بالعبادة
خصصناه بذلك كام كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يستلم احلجر األسود وأن يصيل
خلف املقام وكان يتحرى الصالة عند أسطوانة مسجد املدينة وقصد الصعود عىل الصفا
واملروة والدعاء والذكر هناك وكذلك عرفة ومزدلفة وغريمها .وأما ما فعله بحكم االتفاق ومل
يقصده ـ مثل أن ينزل بمكان ويصيل فيه لكونه نزله ال قصدا لتخصيصه به بالصالة والنزول
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فيه ـ فإذا قصدنا ختصيص ذلك املكان بالصالة فيه أو النزول مل نكن متبعني بل هذا من
()1

البدع)

إىل أن قال( :ومن هذا وضع ابن عمر يده عىل مقعد النبي  وتعريف ابن عباس
بالبرصة وعمرو بن زاذان بالكوفة فإن هذا ملا مل يكن مما يفعله سائر الصحابة ،ومل يكن النبي
 رشعه ألمته؛ مل يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة؛ بل غايته أن يقال :هذا مما ساغ فيه اجتهاد
الصحابة أو مما ال ينكر عىل فاعله ألنه مما يسوغ فيه االجتهاد ال ألنه سنة مستحبة سنها النبي
 ألمته أو يقال يف التعريف :إنه ال بأس به أحيانا لعارض إذا مل جيعل سنة راتبة .وهكذا يقول
أئمة العلم يف هذا وأمثاله :تارة يكرهونه وتارة يسوغون فيه االجتهاد وتارة يرخصون فيه إذا
مل يتخذ سنة وال يقول عامل بالسنة :إن هذه سنة مرشوعة للمسلمني .فإن ذلك إنام يقال فيام
رشعه رسول اهلل  إذ ليس لغريه أن يسن وال أن يرشع)

()2

وهذا النص كله رمي البن عمر بالبدعة ،وأنه مل يكن يعرف السنة ،وأن غريه من
الصحابة كانوا أعلم منه بذلك ،مع أنه يف مواضع أخرى ،وخاصة يف أحاديث الفتنة ،واملوقف
من يزيد أو ترتيب األفضلية بني الصحابة ،جيعله أفقه الصحابة وأعلمهم.
ومل يكتف ابن عمر بتتبع اآلثار النبوية والتربك هبا فقط ،بل ورد عنه نص رصيح
باالستغاثة ،وهو ما يقلب كل املباين التي بنى عليها التكفرييون مواقفهم ،وهلذا راحوا
يستعملوا كل صنوف التأويال لتأويل الرواية.
ونص الرواية كام ذكرها البخاري يف [األدب املفرد] هي( :حدثنا أبو نعيم قال حدثنا
سفيان عن أيب اسحق عن عبد الرمحن بن سعد قال( :خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل:
اذكر أحب الناس إليك فقال :يا حممد) ،وما يزيد طني التكفرييني بلة ،هو أن البخاري وضع
(  )1جمموع الفتاوى (.)280 /1
(  )2جمموع الفتاوى (.)281 /1
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()1

هذا احلديث حتت عنوان( :باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله)

بل إن ابن تيمية نفسه ذكره يف كتابه [الكلم الطيب] يف فصل يف الرجل إذا خدرت،
فقال ( :عن اهليثم بن حنش قال :كنا عند عبد اهلل بن عمر فخدرت رجله فقال له رجل :اذكر
()2

أحب الناس إليك فقال :يا حممد فكأنام نشط من عقال)

وهكذا عنون النووي للحديث يف [األذكار] [باب ما يقول إذا خدرت رجله] ،ثم قال:
( روينا يف كتاب ابن السني عن اهليثم بن حنش قال :كنا عند عبد اهلل بن عمر فخدرت رجله
فقال له رجل :اذكر أحب الناس إليك فقال :يا حممد ،فكأنام نشط من عقال) ،ورويناه عن
جماهد قال :خدرت رجل رجل عند ابن عباس ،فقال ابن عباس :اذكر أحب الناس إليك،
( )3

فقال :حممد  فذهب خدره)

وهذا احلديث فيه نداء للنبي  بعد وفاته [يا حممد] ،ثم اعتبار لتأثري ذلك [فكأنام نشط
من عقال] ،وهذا كله رشك يف مبانيهم ،ألن أفعال املستغيثني ال تتجاوز هذا ،فهم يتصورون
أهنم باستغاثتهم برسول اهلل  ـ ملكانته العظيمة عند اهلل ـ سيحل كل عقال حصل هلم ،سواء
كان خدر رجل أو غريه.
النموذج الثاين:
ما ورد من استغاثة الصحابة ومن بعدهم برسول اهلل  بصيغة [يا حممداه] ،وهي كثرية
جدا ،وسنذكر هنا أمثلة عنها من روايات الطربي ،وهو معترب عند التكفرييني ،لثناء ابن تيمية
الكثري عليه.
(  )1رواه البخاري يف األدب املفرد (رقم ،)964/والدارقطني يف العلل ( )242/13ورواه عيل بن اجلعد يف املسند
(ص ،)369/وإبراهيم احلريب يف غريب احلديث ( ،)674/2وابن سعد يف الطبقات ( ،)154/4وابن عساكر يف تاريخ دمشق
(.)177/31
(  )2الكلم الطيب ( 173 - 172 /1برقم  236طبعة املكتب اإلسالمي  -بريوت  -الطبعة الثالثة  1977 -يتحقيق االلباين.
(  )3األذكار لإلمام النووي ص.271

123

ومن تلك الروايات ما رواه يف تأرخيه للحرب مع مسيلمة الكذاب ،وأن شعار الصحابة
كان حينها [يا حممداه] ،قال الطربي( :ثم برز خالد ،حتى إذا كان أمام الصف دعا إىل الرباز
وانتمى ،وقال :أنا ابن الوليد العود ،أنا ابن عامر وزيد! ونادى بشعارهم يومئذ ،وكان شعارهم
()1

يومئذ :يا حممداه! فجعل ال يربز له أحد إال قتله)

ومنها ما رواه عن عاصم بن عمر بن اخلطاب ،قال :قحط الناس زمان عمر عاما ،فهزل
املا ل ،فقال أهل بيت من مزينة من أهل البادية لصاحبهم :قد بلغنا ،فاذبح لنا شاة ،قال :ليس
فيهن يشء ،فلم يزالوا به حتى ذبح هلم شاة ،فسلخ عن عظم أمحر ،فنادى :يا حممداه! فأري فيام
يرى النائم ان رسول اهلل  أتاه ،فقال :أبرش باحليا! ائت عمر فأقرئه مني السالم ،وقل له :إن
عهدي بك وأنت ويف العهد ،شديد العقد ،فالكيس الكيس يا عمر! فجاء حتى أتى باب عمر،
فقال لغالمه :استاذن لرسول رسول اهلل  ،فأتى عمر فأخربه ،ففزع وقال :رأيت به مسا!
قال :ال ،قال :فأدخله ،فدخل فأخربه اخلرب ،فخرج فنادى يف الناس ،وصعد املنرب ،وقال:
أنشدكم بالذي هداكم لإلسالم ،هل رأيتم مني شيئا تكرهونه! قالوا :اللهم ال ،قالوا :ومل ذاك؟
فأخربهم ،ففطنوا ومل يفطن ،فقالوا :إنام استبطأك يف االستسقاء ،فاستسق بنا ،فنادى يف الناس،
فقام فخطب فأوجز ،ثم صىل ركعتني فأوجز ،ثم قال :وال حول وال قوة إال بك ،اللهم فاسقنا،
()2

وأحي العباد والبالد!)

فهذا احلديث يدل عىل اشتهار تلك الصيغة يف ذلك العهد ،وأنه مل ينكر عليها أحد،
وفيها داللة رصحية عىل االستغاثة برسول اهلل  ،ألن الزمن كان زمن جدب ،وهم حيتاجون
إىل السقيا.
وهكذا روى الطربي هذه الرواية عن زينب بنت اإلمام عيل ،قال( :قال :فام نسيت من
(  )1تاريخ الطربي = تاريخ الرسل وامللوك ،وصلة تاريخ الطربي ()293 /3
(  )2املرجع السابق.)99 /4( ،
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األشياء ال أنس قول زينب ابنة فاطمة حني مرت بأخيها احلسني رصيعا وهي تقول :يا حممداه،
يا حممداه! صىل عليك مالئكة السامء ،هذا احلسني بالعراء ،مرمل بالدماء ،مقطع األعضاء ،يا
حممداه! وبناتك سبايا ،وذريتك مقتلة ،تسفي عليها الصبا قال :فأبكت واهلل كل عدو وصديق،
قال :وقطف رءوس الباقني ،فرسح باثنني وسبعني رأسا مع شمر بن ذي اجلوشن وقيس بن
()1

األشعث وعمرو بن احلجاج وعزرة بن قيس ،فأقبلوا حتى قدموا هبا عىل عبيد اهلل بن زياد)

وهكذا ذكر نداءهم بتلك االستغاثة أيام فتنة ابن األشعث عام  82هـ ،فقد قال الطربي:
(وذكر ضمره بن ربيعه ،عن ابى شوذب ،أن عامل احلجاج كتبوا إليه :أن اخلراج قد انكرس،
وأن أهل الذمة قد أسلموا وحلقوا باألمصار ،فكتب إىل البرصة وغريها أن من كان له أصل يف
قرية فليخرج إليها.فخرج الناس فعسكروا ،فجعلوا يبكون وينادون :يا حممداه يا حممداه!
وجعلوا ال يدرون أين يذهبون! فجعل قراء أهل البرصة خيرجون إليهم متقنعني فيبكون ملا
يسمعون منهم ويرون)

()2

النموذج الثالث:
ما روي أن بالل بن احلارث املزين ـ وهو صحايب معروف ـ جاء إىل قرب النبي  فقال:
يا رسول اهلل استسق ألمتك فإهنم قد هلكوا ،فأتى الرجل يف املنام فقيل له( :ائت عمـر) ،ائت
عمر فأقرئه السالم ،وأخربه أنكم مسقيون وقل له :عليك الكيس ،عليك الكيس ،فأتى الرجل
()3

فأخرب عمر ،فقال :يا رب ما آلو إال ما عجزت عنه)

ومع وضوح هذا احلديث ،إال أن أصحاب الرؤية التكفريية راحوا يردونه بعقوهلم،
وبمبانيهم التي هدمت كل يشء ،ومن ذلك قول بعضهم( :هذا خمالف ملا ثبت يف الرشع من
(  )1املرجع السابق.)456 /5( ،
(  )2املرجع السابق.)381 /6( ،
(  )3رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( )356 /6والبخاري يف التاريخ الكبري ( - )304/7خمترصا  -والبيهقي يف الدالئل
( ،)47/7وابن عساكر يف تارخيه ( ،)345/44وانظر :فتح الباري.496/2:
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استحباب إقامة صالة االستسقاء الستنزال الغيث من السامء ،كام ورد ذلك يف أحاديث كثرية،
وأخذ به مجاهري األئمة ،بل هي خمالفة ملا أفادته اآلية من الدعاء واالستغفار ،وهي قوله تعاىل
ِ
اس َتغ ِْف ُروا َر َّب ُك ْم إِ َّن ُه ك َ
الس َام َء َع َل ْي ُك ْم ِمدْ َر ًارا ()11
َان َغ َّف ًارا (ُ )10ي ْرس ِل َّ
يف سورة نوحْ  :
ٍ
ٍ ِ
ِ
جي َع ْل َل ُك ْم َأ ْهنَ ًارا[ نوح ..]12 - 10 :وهكذا
جي َع ْل َل ُك ْم َجنَّات َو َ ْ
َو ُي ْمد ْد ُك ْم ِب َأ ْم َوال َو َبننيَ َو َ ْ
كانت عادة السلف الصالح كلام أصاهبم القحط أن يصلوا ويدعوا ،ومل ينقل عن أحد منهم
مطلق ًا أنه التجأ إىل قرب النبي  ،وطلب منه الدعاء للسقيا ،ولو كان ذلك مرشوع ًا لفعلوه ولو
()1

مرة واحدة ،فإذا مل يفعلوه دل ذلك عىل عدم مرشوعية ما جاء يف القصة)
النموذج الرابع:

ما رواه الدارمي حتت عنوان [ما أكرم اهلل تعاىل نبيه بعد موته] عن أيب اجلوزاء أوس بن
عبد اهلل قال( :قحط أهل املدينة قحطا شديدا ،فشكوا إىل عائشة فقالت :انظروا قرب النبى ،
فاجعلوا منه كوى إىل السامء حتى ال يكون بينه وبني السامء سقف .قال :ففعلوا ،فمطرنا مطرا
()2

حتى نبت العشب وسمنت اإلبل ،حتى تفتقت من الشحم ،فسمى عام الفتق)

وهو من األحاديث الدالة عىل جلوء الصحابة للنبي  ،واالستغاثة به ،وبطرق خمتلفة،
وهو ال يدل فقط عىل فعل عائشة ،بل يدل عىل موافقة الصحابة هلا.
وقد استعمل التكفرييون كل الوسائل لرده وتأويله ،ومنها ما عرب عنه ابن تيمية بقوله:
( وما روي عن عائشة من فتح الكوة من قربه إىل السامء لينزل املطر فليس بصحيح ،وال يثبت
إسناده ،ومما يبني كذب هذا :أنه يف مدة حياة عائشة مل يكن للبيت كوة بل كان باقيا كام كان عىل
عهد النبي  ،بعضه مسقوف ،وبعضهم مكشوف ،وكانت الشمس تنزل فيه ،كام ثبت يف

(  )1انظر :فتوى بعنوان :خرب الرجل الذي جاء يف عهد عمر إىل قرب النبي  يقول :يا رسول اهلل استسق اهلل ألمتك فإهنم قد
هلكوا ،موقع اإلسالم سؤال جواب.
(  )2رواه الدارمي ( )56/1رقم ( )92حتت باب :ما أكرم اهلل تعاىل نبيه بعد موته..
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الصحيحني عن عائشة أن النبي  كان يصيل العرص والشمس يف حجرهتا مل يظهر الفيء .بعد
ومل تزل احلجرة كذلك حتى زاد الوليد بن عبد امللك يف املسجد يف إمارته ملا زاد احلجر يف مسجد
الرسول  ..ومن حينئذ دخلت احلجرة النبوية يف املسجد ثم إنه بنى حول حجرة عائشة التي
فيها القرب جدارا عاليا وبعد ذلك جعلت الكوة لينزل منها من ينزل إذا احتيج إىل ذلك ألجل
()1

كنس أو تنظيف .وأما وجود الكوة يف حياة عائشة فكذب بني)

وهكذا راح يستعمل العقل الذي ينهى غريه عن استعامله يف التعامل مع السنة النبوية،
مع أن العقل نفسه جييز لفتح الكوة وجوها كثرية ،غري التي ذكرها ابن تيمية ..ولكن التعامل
املزاجي مع الدين جعلهم يقعون يف كل التناقضات.
النموذج اخلامس:
ما ورد من اآلثار الكثرية عىل أن الصحابة كانوا يتوسلون برسول اهلل  يف حياته ،وبعد
مماته ،ولو كان ذلك حمرما أو بدعة أو رشكا ما فعلوه ،وابن تيمية يقر بذلك ،بل إنه يبدع ويكفر
من يتهمهم بذلك.
ومن األحاديث الدالة عىل توسلهم به  يف حياته احلديث الذي رواه البخاري وغريه،
وهو أن عمر بن اخلطاب كان إذا ُقح ُطوا استسقى بالعباس بن عبد املطلب ،فقال( :ال ّلهم إنّا
()2

بعم نبينا فاسقنا ،فيسقون)
نتوسل إليك ّ
نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ،وإنّا ّ
كنّا ّ

فاحلديث ّ
يدل عىل ّ
أن إمام الناس يف صالة االستسقاء عمر بن اخلطاب كان هو الداعي،
نتوسل إليك بعم
نتوسل إليك بنب ّينا فتسقينا وإنّا ّ
وأنّه كان يقول يف دعائه ذلك القول( :إنّا كنّا ّ
نبينا فاسقنا)
بالنبي  نفسه وبذاته وكرامته وقداسته ال بدعائه ،
يتوسلون
ّ
وهذا يعني ّأهنم كانوا ّ
(  )1االستغاثة يف الرد عىل البكري (ص)104 :
(  )2صحيح البخاري  27/2ح(.)1010
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خترص
يتوسلـون اآلن بشخـص العبـاس ال بدعائه ،وعىل ذلك فتقدير كلمة (بدعائه) ّ
وأهنم ّ
ّ
عىل الغيب.
وقد اهتم ابن تيمية كثريا هبذا احلديث ،ألنه خيدم ما ذهب إليه يف بدعية التوسل باملوتى،
وغفل أنه هيدم مذهبه يف التوسل بالذوات واألشخاص ،ألن عمر ذكر أهنم كانوا يتوسلون
بذات النبي  ،ال بدعائه ..ولذلك إن ثبتت حياة النبي  بعد موته ،ثبت التوسل به مطلقا.
باإلضافة إىل هذا ،فإن زعم ابن تيمية ـ بناء عىل هذه الرواية ـ بأن الصحابة جممعون عىل
حرمة التوسل بالنبي  بعد وفاته حتكم ال دليل عليه ،ألن هذا يمثل رأي عمر بالتوسل
باحلي ،وليس فيه داللة عىل حرمة التوسل بامليت.
باإلضافة إىل أنه إذا صح أن رأي عمر كان عدم صحة التوسل بامليت ،فليس فيه داللة
عىل أن هذه هي قناعة كل الصحابة حتى املشاركني له يف هذا االستسقاء؛ فإذا محل إقرارهم
قول عمر عىل أنه إمجاع سكويت يدل عىل صحة رأيه ،فهو يدل عىل إقرارهم التوسل باحلي الذي
تم بالفعل ،وال يدل عىل نفي التوسل بامليت.
وهذا كله إذا اعتربنا اإلمجاع السكويت حجة ،وهو ليس كذلك ،فقد أنكر حجيته
املالكية ،وهو قول الشافعي ،وداود الظاهري إمام الظاهرية ،وإليه ذهب اآلمدي ،والفخر
الرازي ،والبيضاوي وغريهم(.)1
وقد قال ابن حزم منتقدا له( :إن القول بمثل هذا االمجاع يعني إجياب خمالفة أوامره 
ما مل جيمع الناس عليها ،وهذا عني الباطل ..بل إذا تنازع الناس رددنا ذلك إىل ما افرتض اهلل
()2

تعاىل علينا الرد عليه من القرآن والسنة ،وال نراعي ما أمجعوا عليه مع وجود بيان السنة)

(  )1راجع :األحكام  /لآلمدي  ،312 :1موسوعة االمجاع يف الفقه االسالمي  /سعدي أبو حبيب .31 :1
(  )2املحىل .166 - 165 :7
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الفصل الثاين
املزارات الدينية ..واملدارس الفقهية
من املناهج التي يعتمدها التيار السلفي يف إقناع مجهوره إيراده ألقوال من يتبناهم من
املشايخ من أمثال ابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن باز وابن العثيمني وغريهم من القدماء
واملحدثني ،وهو يطنب يف ذلك لدرجة يتصور الكثري من العوام أن هذا هو إمجاع األمة ،مع أن
الكثري ممن يذكرهم ال يمكن تعدادهم يف الطلبة؛ فكيف بتعدادهم يف العلامء.
فمحمد بن عبد الوهاب ،وهو الزعيم األكرب للسلفية يف املسائل املتعلقة باملزارات
الدينية ،ومن خالل الرسائل التي تركها ال يمكن اعتباره طالب علم ،فضال عن اعتباره فقيها
أو عاملا ،وليس هذا قولنا ،وال شهادتنا ،وإنام هي شهادة أقرب املقربني إليه.
فقد ورد يف ترمجة والد حممد بن عبد الوهاب ذكر غضبه عليه بسبب عدم اهتاممه بالعلم،
قال حممد بن عبد اهلل بن محيد النجدي ثم املكي (املتوىف 1295 :هـ) ،صاحب كتاب [السحب
حممد صاحب الدعوة التي انترش رشرها يف اآلفاق،
الوابلة عىل رضائح احلنابلة]( :وهو والد ّ
لكن بينهام تباين مع أن حممدً ا مل يتظاهر بالدعوة إال بعد موت والده ،وأخربين بعض من لقيته
عمن عارص الشيخ عبد الوهاب هذا أنه كان غضبان عىل ولده حممد
عن بعض أهل العلم ّ
لكونه مل يرض أن يشتغل بالفقه كأسالفه وأهل جهته ويتفرس فيه أن حيدث منه أمر ،فكان
يقول للناس :يا ما ترون من حممد من الرش ،فقدّ ر اهلل أن صار ما صار ،وكذلك ابنه سليامن
أخو الشيخ حممد كان مناف ًيا له يف دعوته ورد عليه ر ًدا جيدا باآليات واآلثار لكون املردود عليه
ال يقبل سوامها وال يلتفت إىل كالم عامل متقد ًما أو متأخرا كائنا من كان غري الشيخ تقي الدين
نصا ال يقبل التأويل ويصول به عىل الناس وإن
بن تيمية وتلميذه ابن القيم فإنه يرى كالمهام ّ
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كان كالمهام عىل غري ما يفهم ،وسمى الشيخ سليامن رده عىل أخيه [فصل اخلطاب يف الرد عىل
رشه ومكره مع تلك الصولة اهلائلة التي أرعبت األباعد،
ّ
حممد بن عبد الوهاب] وس ّلمه اهلل من ّ
فإنه كان إذا باينه أحد ورد عليه ومل يقدر عىل قتله جماهرة يرسل إليه من يغتاله يف فراشه أو يف
السوق ليال لقوله بتكفري من خالفه واستحالله قتله ،وقيل إن جمنونًا كان يف بلدة ومن عادته
أن يرضب من واجهه ولو بالسالح ،فأمر حممدٌ أن يعطى سي ًفا ويدخل عىل أخيه الشيخ سليامن
وهو يف املسجد وحده ،فأدخل عليه فلام رءاه الشيخ سليامن خاف منه فرمى املجنون السيف
من يده وصار يقول :يا سليامن ال ختف إنك من اآلمنني ويكررها مرارا ،وال شك أن هذه من
()1

الكرامات)

ولذلك فإن املنهج الذي يواجه به هذا التيار هو ذكر أقوال املحققني من العلامء من
املذاهب األربعة أو غريها من املذاهب ،والتي هلا قيمة ووجود فاعل يف املدارس واجلامعات
اإلسالمية ،والتي تعترب كتبها مصادر للرشيعة.
وقبل أن نذكر بعض ترصحيات كبار فقهاء هذه املذاهب ،نحب أن ننبه إىل أن من عادة
التيار التكفريي أن يأيت بأقوال أخرى مناقضة ملا يذكره خمالفوه ،ونحن ال ننكر تلك األقوال،
وال ندعو إىل إنكارها ،أو التقليل من شأن أصحاهبا ،وإنام نذكر له مقابل ما يطرحه من
ترصحيات وأقوال ترصحيات وأقوال أخرى ،وهو حينها بني أن يقبل هبا؛ فريجع عن رأيه ،أو
يقر بوجود خالف يف املسألة ،والقاعدة يف اخلالف الفقهي عدم اإلنكار عىل املخالف ،حتى لو
مل ُيستسغ دليله ،ألن لكل فقيه حججه ومنهجه يف االستدالل.
وقد عرب عن هذه القاعدة كبار الفقهاء من املدرسة السنية ،حتى أولئك الذين يعتربهم
السلفيون سلفا صاحلا هلم؛ فقد قال حييى بن سعيد األنصاري وهو من كبار التابعني املعتربين
املحرم َّ
أن
وحي ِّرم هذا ،فال يرى
عند التيار السلفي( :ما برح املستفتون ُيستفت َْون ،ف ُيحل هذاُ ،
ِّ
(  )1السحب الوابلة عىل رضائح احلنابلة ()677 /2
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املحرم هلك لتحريمه)
املح ِّلل هلك لتحليله ،وال يرى املح ِّلل أن ِّ

()1

ومثله قال سفيان الثوري ،وهو من الذين يعتربهم التيار السلفي من أئمته الكبار( :إذا
()2

رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اخ ُتلف فيه وأنت ترى غريه فال تنهه)

ومثله قال عطاء ،وهو من أعيان املدرسة السلفية األوىل( :ال ينبغي ألحد أن يفتي الناس
حتى يكون عاملا باختالف الناس ،وإن مل يكن كذلك ر ّد من العلم ما هو أوثق من الذي هو يف
يده)(،)3
ومثله قال املوفق ابن قدامة املقديس يف املرجع الذي يعتمده التيار السلفي عند ذكره
لألخالق واآلداب [اآلداب الرشعية]( :ال ينبغي ألحد أن ينكر عىل غريه العمل بمذهبه؛فإنه
()4

ال إنكار عىل املجتهدات)

وهكذا قال الغزايل ،وهو من كبار أئمة الشافعية ،بل له حضور يف كل املذاهب الفقهية:
(فكل ما هو حمل االجتهاد فال حسبة فيه فليس للحنفي أن ينكر عىل الشافعي أكله الضب
والضبع ومرتوك التسمية ،وال للشافعي أن ينكر عىل احلنفي رشبه النبيذ الذي ليس بمسكر
()5

وجلوسه يف دار أخذها بشفعة اجلوار إىل غري ذلك من جماري االجتهاد)

وقال أبو إسحاق الشريازي ،وهو من كبار أصوليي وفقهاء الشافعية( :الصحابة
رضوان اهلل عليهم أمجعت عىل تسويغ احلكم بكل واحد من األقاويل املختلف فيها ،وإقرار

(  )1جامع بيان العلم وفضله ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب ،حتقيق :أيب األشبال الزهريي ،دار ابن اجلوزي،
اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1414 ،هـ  1994 -م)903/2( ،
(  )2الفقيه و املتفقه ،أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي ،املحقق :أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازي ،دار ابن اجلوزي
– السعودية ،الطبعة :الثانية1421 ،هـ)69/2( ،
(  )3انظر :جامع بيان العلم وفضله)46 /2( ،
(  )4اآلداب الرشعية واملنح املرعية ،حممد بن مفلح املقديس الرامينى ثم الصاحلي احلنبيل ،عامل الكتب)186/1( ،
(  )5إحياء علوم الدين ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس ،دار املعرفة – بريوت)325 /2( ،
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()1

املخالفني عىل ما ذهبوا إليه من األقاويل)

وقال النووي ،وهو من الشافعية الذين يستدل هبم السلفية كثريا ،خصوصا من رشحه
عىل صحيح مسلم ،والذي قال فيه( :العلامء إنام ينكرون ما أمجع عليه األمة،أما املختلف فيه
فال إنكار فيه ،ألنه عىل أحد املذهبني:كل جمتهد مصيب ،وهذا هو املختار عند كثري من املحققني
أو أكثرهم ،وعىل املذهب اآلخر :املصيب واحد ،واملخطئ غري متعني لنا ،واإلثم مرفوع عنه،
ولكن إن ندبه عىل جهة النصيحة إىل اخلروج من اخلالف فهو حسن حمبوب مندوب إىل فعله
برفق ،فإن العلامء متفقون عىل احلث عىل اخلروج من اخلالف ،إذا مل يلزم منه إخالل بسنة أو
()2

وقوع يف خالف آخر)

وقال العز بن عبد السالم وهو الشافعي الذي مجع بني الفقه واألصول واملقاصد:
(اإلنكار ُم َت َع ِّل ٌق بام ُأ ْمجِ َع عىل إجيابه أو حتريمه ،فمن ترك ما اختلف يف وجوبه ،أو فعل ما اخ ُتلِف
يف حتريمه؛ فإن ق َّلد بعض العلامء يف ذلك فال إنكار عليه ،إال أن يقلده يف مسألة ينقض احلكم
يف مثلها ،فإن كان جاهال مل ُينكر عليه ،وال بأس بإرشاده إىل األصلح ،وإنام مل ينكر عليه ألنه مل
()3

يرتكب حمرما ،فإنه ال يلزمه تقليد من قال بالتحريم وال باإلجياب)

وهذا هو قول مجيع الصوفية ،والذين تشكل طرقهم النسبة األكرب يف العامل اإلسالمي،
ويف فرتات كثرية من التاريخ ،فقد قال عىل لساهنم الشيخ ابن عليوة خماطبا خمالفه الذي اعترب
ّ
(وكل ذلك أصابك
ما يفعله من ممارسات صوفية ـ كاألوراد واخللوة وغريها ـ هنيا عن املنكر:
ولع ّله من عدم الفقه يف دين اهلل ،وهلذا اشرتط  يف حق اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر
(  ) 1اللمع يف أصول الفقه ،أبو اسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية  2003م -
 1424هـ( ،ص)360:
(  )2املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت،
الطبعة :الثانية)23/2( ،1392 ،
(  )3شجرة األحوال واملعارف ،العز بن عبد السالم ،حتقيق :إياد خالد الطباع ،دار الفكر ،دمشق( ،ص.)379:
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أن يكون فقيها فيام يأمر به ،فقيها فيام ينهى عنه ،لئال يأمر بمنكر وينهى عن معروف ،ومن أجل
نص رصيح ،أو ما هو كالرصيحّ ..
فإن من
تورع أكابر العلامء عن القول يف دين اهلل بغري ّ
ذلك ّ
احلق عليك أن تنكر ما علمت إنكاره من الدين بالرضورة ،وتأمر بام حتققت معروفيته من الدين
تفرع عن اجتهاد املجتهدين من أئمة الدين من الصوف ّية وغريهم،
بالرضورة ،وحتسن الظ ّن فيام ّ
أو ليس يف علمك قد يوجد من املشتبه ما ثبت حرمته يف مذهب وإباحته يف آخر ،أو ندبه يف
()1

مذهب ،وكراهيته يف اآلخر؟)

وغريها من األقوال الكثرية التي نجدها يف كتب الفقه واألصول واحلسبة ،والتي مل
جيادل فيها إال التيار السلفي تعنتا وتكربا ،لتصوره أنه صاحب احلق املجرد.
وهلذا نرى العلامء الذين يردون عىل التيار السلفي يف موقفه من املزارات الدينية،
يعتمدون هذا املنهج؛ فيذكرون اخلالف الوارد يف املسألة ،ويرسدون أقوال الفقهاء وترصحياهتم
التي تدل عىل وقوع اخلالف ،والذي يسوغ لكل مؤمن مقلد أن يتبع ما يشاء منها ،لعدم قدرته
عىل االجتهاد.
ومن األمثلة عىل ذلك ما أورده العالمة احلافظ املغريب أبو الفيض أمحد بن الصديق
الغامري احلسني يف رسالته التي خصصها هلذا ،وعنواهنا (إحياء املقبور من أدلة جواز بناء
املساجد والقباب عىل القبور) ،والذي أورد فيها كغريه من فقهاء وحمدثي الصوفية اخلالف
الفقهي يف هذه املسألة بشقيه املجيز وغري املجيز ،ليذكروا للمخالف أن األمر متسع للجميع،
وأن األمة مل ختتلف يف هذه املسألة إال لكون النصوص الواردة فيها غري قطعية ،أو معارضة
بغريها.
وليقول هلم كذلك :ال حرج عليكم أن ال تبنوا أو أن ال تزوروا ،ولكن كل احلرج عليكم
(  )1أعذب املناهل يف األجوبة واملسائل ،ابن عليوة ،مطبعة ابن عليوة ،مستغانم ،نقال عن :صفحات مطوية يف التصوف
اإلسالمي ،ص.202
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أن تنكروا عىل من خالفكم ألن من أصول النهي عن املنكر أن يكون من املتفق عليه ال املختلف
فيه.
بناء عىل هذا سنحاول هنا ذكر بعض ترصحيات الفقهاء ومواقفهم من األرضحة ،وما
يرتبط هبا من التوسل واالستغاثة ،وقد اقترصنا عىل املدارس السنية ،لشهرة القول عن الشيعة،
بل إمجاعهم عليه ،ولكوهنم ليسوا معتربين لدى أصحاب الرؤية التكفريية.

أوال ـ موقف املدرسة احلنفية من املزارات الدينية:
تعترب املدرسة احلنفية من أقدم املدارس الفقهية ،وهي مثل غريها من املدارس ،تعتمد
كتب املتأخرين سواء كانت متونا أو رشوحا أو حوايش يف تدريسها هلذا املذهب ،وهي كلها
تنص عىل مرشوعية بناء املزارات الدينية وزيارهتا ،وعىل مرشوعية التوسل واالستغاثة،
وختتلف مع أصحاب الرؤية التكفريية يف ذلك كله اختالفا شديدا.
وسنذكر هنا نامذج عن كال األمرين ،لتكون برهانا للتكفرييني للذين يتصورون أن كل
األمة معهم ،مع أهنم شواذ عنها ،وأحكامهم التكفريية جتري عليها مجيعا.
 1ـ موقف املدرسة احلنفية من زيارة األرضحة:
من خالل العودة لكل املصادر التي يعتمدها احلنفية يف تدريسهم أو فتاواهم ،نجد
إمجاعهم عىل مرشوعية زيارة األرضحة ،وأهنا من املستحبات ،واألعامل الصاحلة.
ومن األمثلة عن ذلك ما كتبه العالمة كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس
املعروف بابن اهلامم (املتوىف861 :هـ) يف كتابه الذي يعترب من املراجع الكربى يف الفقه احلنفي،
وهو [فتح القدير للعاجز الفقري] ،وهو رشح عىل كتاب [اهلداية يف رشح البداية]( )1للمرغيناين

(  )1كالمها يف الفقه احلنفي ،وهلدابة املرغيناين رشوح كثرية أخرى ،لكن من أحسن هذه الرشوح وأوسعها وأنفعها هو كتاب
فتح القدير هذا إال أن ابن اهلامم تويف قبل أن يتمه حيث وصل إىل باب الوكالة فأمتة شمس الدين أمحد (قايض زاده الرومي) أفندي
قايض عسكر رومليل احلنفي ( )988يف كتابه (نتائج األفكار يف كشف الرموز واألرسار).
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احلنفي ( 593 – 511هـ)
وقد ورد يف هذا املرجع الذي ال يزال يدرس إىل اآلن يف املدارس احلنفية عند حديثه عن
زيارة قرب النبي ( :قال مشاخينا رمحهم اهلل تعاىل :من أفضل املندوبات ،ويف مناسك الفاريس
ورشح املختار :أهنا قريبة من الوجوب ملن له سعة ،هذا واحلج إن كان فرضا فاألحسن أن يبدأ
به ثم يثني بالزيارة ،وإن كان تطوعا كان باخليار ،فإذا نوى زيارة القرب فلينو معه زيارة املسجد..
واألوىل فيام يقع عند العبد الضعيف جتريد النية لزيارة قرب النبي  ثم إذا حصل له إذا قدم
زيارة املسجد أو يستفتح فضل اهلل سبحانه يف مرة وأخرى ينوهيام فيها ألن يف ذلك زيادة تعظيمه
 وإجالله ويوافق ظاهر ما ذكرناه من قوله عليه الصالة السالم :ال تعمله حاجة إال
()1

زياريت)

وهكذا ورد يف حاشية الطحطاوي عىل [مراقي الفالح] ،والذي هو رشح ملتن [نور
اإليضاح] ،وهو من املتون املعتمدة يف املذهب احلنفي ،الذي وضعه الشيخ حسن الرشنباليل
( 1069 - 994هـ) ،والذي لقي قبوال كبريا بني فقهاء احلنفية ،ألنه يذكر يف الغالب ظاهر
الرواية عند احلنفية ،وقد وقد رشحه يف [مراقي الفالح] ،وقام أمحد بن حممد بن إسامعيل
الطحطاوي احلنفي (تويف  1231هـ) بوضع حاشية عليه ،وقد قال فيها( :زيارة النبي  قالوا:
إن كان احلج فرضا قدمه عليه ،وإال ختري واألوىل يف الزيارة جتريد النية لزيارة قربه  وقيل:
()2

ينوي زيارة املسجد أيضا هنر ،ألنه من املساجد الثالث التي تشد إليها الرحال)

وهكذا ورد يف [حاشية رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار] ،أو ما يطلق
عليه اختصارا [حاشية ابن عابدين] لصاحبها حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين

(  )1فتح القدير ،كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم ،دار الفكر.179 /3 ،
(  ) 2حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح رشح نور اإليضاح ،أمحد بن حممد بن إسامعيل الطحطاوي احلنفي ،املحقق :حممد
عبد العزيز اخلالدي ،دار الكتب العلمية بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل 1418هـ 1997 -م( ،ص)745 :
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الدمشقي احلنفي (املتوىف1252 :هـ) ،وهي من أهم مراجع الفقه احلنفي ،وقد قال عند ذكر
زيارة شهداء أحد( :استفيد منه ندب الزيارة وإن بعد حملها ،وهل تندب الرحلة هلا كام اعتيد
من الرحلة إىل زيارة خليل الرمحن وأهله وأوالده وزيارة السيد البدوي وغريه من األكابر
الكرام مل أر من رصح به من أئمتنا ،ومنع منه بعض أئمة الشافعية إال لزيارته قياسا عىل منع
()1

الرحلة لغري املساجد الثالث ورده الغزايل)

وهلذا نجد كل علامء احلنفية تصدوا لدعوة ابن تيمية يف تبديع زيارة رسول اهلل ،
واعتربوه مبتدعا بذلك ،ومنهم الشيخ حممد بن حممد العالء البخاري احلنفي (779هـ -
841هـ) ،الذي ورد يف ترمجته أنه (كان ُيسأل عن مقاالت ابن تيمية التي انفرد هبا فيجيب بام
فرصح بتبديعه ثم تكفريه ،ثم صار
ظهر له من اخلطأ ،وينفر عنه قلبه إىل أن استحكم ذلك عليه ّ
ُيرصح يف جملسه أن من أطلق عىل ابن تيمية أنه شيخ اإلسالم فهو هبذا اإلطـالق كافـر واشتهر
ذلك)..

()2

ومنهم الشيخ أبو احلسنات حممد عبداحلي اللكنوي احلنفي ( 1304 - 1264هـ) الذي
قال يف كتابه (إبـراز الغي الواقـع)( :أقول :مسألة زيارة خري األنام  كالم ابن تيمية فيها من
أفاحش الكالم ،فإنه حيرم السفر لزيارة قرب الرسول  وجيعله معصية وحيرم نفس زيارة القرب
النبوي أيض ًا ،وجيعلها غري مقدورة وغري مرشوعة وممتنعة ،وحيكم عىل األحاديث الواردة يف
الرتغيب إليها كلها موضوعة من حسن بعضها ،أو لعلمي أن علم ابن تيمية أكثر من عقله،
ونظره أكرب من فهمه ،وقد شدّ ّد عليه بسبب كالمه يف هذه املسألة علامء عرصه بالنكري ،وأوجبوا

(  )1رد املحتار عىل الدر املختار ،ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي ،دار الفكر-بريوت،
الطبعة :الثانية1412 ،هـ 1992 -م.242 /2 ،
(  )2البـدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،حممد بن عيل الشوكاين ،دار الكتب العلمية ،ط األوىل ،بريوت 1418 ،هـ،
ج ،2ص  .137والضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،حممد بن عبدالرمحن السخاوي ،دار الكتاب اإلسالمي ،مرص ،ج 9ص .292
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عليه التعزيـر)..

()1

ومنهم مفتي الديار املرصية وشيخ حنفية عرصه الشيخ حممد بخيت املطيـعي احلنفي
( 1271هـ  1354 -هـ) ،الذي قال يف كتابه (تطهري الفؤاد من دنس االعتقاد)( :وملا أن تظاهر
قوم يف هذا العرص بتقليد ابن تيمية يف عقائده الكاسدة وتعضيد أقواله الفاسدة وبثها بني العامة
واخلاصة ،واستعانوا عىل ذلك بطبع كتابه املسمى بالواسطية ونرشه ،وقد اشتمل هذا الكتاب
عىل كثري مما ابتدعه ابن تيمية خمالف ًا يف ذلك الكتاب والسنة ومجاعة املسلمني فأيقظوا فتنة كانت
()2

نائمة)

 2ـ موقف املدرسة احلنفية من التوسل واالستغاثة:
هذا ما ورد بخصوص الزيارة ،وهي عادة تتضمن التوسل واالستغاثة ،أما ما ورد عنهم
حول التوسل ،فكل كتبهم مشحونة به ،وسنذكر هنا أمثلة من أمهات كتب احلنفية ،وكيف
يتوسل أصحاهبا برسول اهلل .
 .1أبو بكر حممد بن أيب إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكالباذي البخاري احلنفي
(املتوىف380 :هـ) الذي قال يف كتابه [التعرف ملذهب أهل التصوف]( :وباهلل أستعني ،وعليه
أتوكل ،وعىل نبيه أصيل وبه أتوسل وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم)

()3

 .2عمر بن أمحد بن هبة اهلل بن أيب جرادة العقييل ،كامل الدين ابن العديم (املتوىف:
660هـ) ،الذي قال يف بعض كتبه( :بربكة سيد املرسلني وأهل بيته)

()4

 .3جمد الدين املوصيل احلنفي (املتوىف 683 :هـ) صاحب [االختيار فيام يقال عند زيارة
(  )1سعـادة الدارين يف الرد عىل الفرقتيـن :إبراهيم بن عثامن السمنودي ،مكتبة اإلمام مالك ،موريتانيا ،ط األوىل 1426 ،هـ،
ج 1ص .173
(  )2تطهري الفؤاد من دنس االعتقاد ،حممد بخيت املطيعي ،ط تركيا1397 ،هـ ،ص .13
(  )3التعرف ملذهب أهل التصوف ()21/1
(  )4بغية الطلب يف تاريخ حلب ()3242/7
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النبي  ،]والذي أورد فيه هذا الدعاء( :جئناك من بالد شاسعة واالستشفاع بك إىل ربنا ..ثم
يقول :مستشفعني بنبيك إليك) ومثله يف حاشية الطحطاوي (املتوىف1231 :هـ) عىل الدر
املختار.
 .4عثامن بن عيل بن حمجن البارعي ،فخر الدين الزيلعي احلنفي (املتوىف 743 :هـ)،
والذي قال يف [تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق]( :هذا ما ظهر لكاتبه بلغه اهلل مقاصده بمحمد
وآله)

()1

 .5عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين (املتوىف816 :هـ) ،والذي قال يف
أوائل حاشية عىل (املطالع) عند بيان الشارح وجه الصالة عىل النبي  يف أوائل الكتب ،ووجه
احلاجة إىل التوسل هبم يف االستفاضة( :فإن قيل هذا التوسل إنام يتصور إذا كانوا متعلقني
باألبدان ،وأما إذا جتردوا عنها فال ،إذ ال وجهة مقتضية للمناسبة .قلنا يكفيه أهنم كانوا متعلقني
هبا متوجهني إىل تكميل النفوس الناقصة هبمة عالية ،فإن أثر ذلك باق فيهم ،وكذلك كانت
()2

زيارة مراقدهم معدة لفيضان أنوار كثرية منهم عىل الزائرين كام يشاهده ،أصحاب البصائر)

 .6أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتابى احلنفى بدر الدين
العينى (املتوىف855 :هـ) الذي قال يف [عمدة القاري رشح صحيح البخاري]( :فها نحن نرشع
يف املقصود بعون امللك املعبود ونسأله اإلعانة عىل االختتام متوسال بالنبي خري األنام وآله
()3

وصحبه الكرام)

وقال( :فيه التربك بمصىل الصاحلني ومساجد الفاضلني وفيه أن من دعا من الصلحاء
إىل يشء يتربك به منه فله أن جييب إليه إذا أمن العجب وفيه الوفاء بالعهد وفيه صالة النافلة يف

(  )1تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ()60/15
(  )2احلاشية عىل مطالع األنوار ،ص.7
(  )3عمدة القاري رشح صحيح البخاري (.)11/1
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()1

مجاعة بالنهار وفيه إكرام العلامء إذا دعوا إىل يشء بالطعام وشبهه)

 .7كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم (املتوىف861 :هـ)
الذي قال يف [فتح القدير] ،كتاب احلج ،باب زيارة النبي ( :ويسأل اهلل حاجته متوسال إىل
اهلل بحرضة نبيه) ،ثم قال( :يسأل النبي  الشفاعة فيقول :يا رسول اهلل أسألك الشفاعة يا
()2

رسول اهلل أتوسل بك إىل اهلل)

 .8يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاهري احلنفي ،أبو املحاسن ،مجال الدين
(املتوىف874 :هـ) الذي قال( :نسأل اهلل تعاىل حسن اخلامتة بمحمد وآله)( )3وقال يف [حوادث
()4

الدهور]( :فاهلل تعاىل حيسن العاقبة بمحمد وآله)

 .9حممد بن يوسف الصاحلي الشامي (املتوىف942 :هـ) الذي مجع أبواب التوسل بالنبي
 يف كتابه [سبل اهلدى والرشاد يف سري خري العباد] ومن أقواله( :اللهم إنا نسألك ،ونتوجه
إليك بنبيك حممد  أن حتسن عاقبتنا يف األمور كلها ،وأن جترينا من خزي الدنيا وعذاب
()5

اآلخرة)

 .10عيل بن (سلطان) حممد ،أبو احلسن نور الدين املال اهلروي القاري (املتوىف:
1014هـ) الذي قال يف [رشح الشامئل]( :فليس لنا شفيع غريك نؤمله ،وال رجاء غري بابك
نصله،فاستغفر لنا واشفع لنا إىل ربك يا شفيع املذنبني ،واسأله أن جيعلنا من عباده الصاحلني.
قال نور الدين مال عيل القاري يف رشح املشكاة ما نصه( :قال شيخ مشاخينا عالمة العلامء
املتبحرين شمس الدين بن اجلزري يف مقدمة رشحه للمصابيح :إين زرت قربه بنيسابور (يعني
(  )1املرجع السابق)170/4( ،
(  )2فتح القدير ،ج ،2ص.332
(  )3النجوم الزاهرة (.)220/3
(  )4حوادث الدهور ص .37
(  )5سبل اهلدى والرشاد)408/12( :
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مسلم بن احلجاج القشريي) وقرأت بعض صحيح عيل سبيل التيمن والتربك عند قربه ورأيت
آثار الربكة ورجاء اإلجابة يف تربته)
وقال يف [املسلك املتقسط يف املنسك املتوسط][( :أمجعوا عىل ّ
أن أفضل البالد مكّة
وتعظيام ،ثم اختلفوا بينهام أي يف الفضل بينهام ،فقيل :مكة أفضل من
واملدينة زادمها اهلل رش ًفا
ً
املروي عن بعض الصحابة ،وقيل :املدينة أفضل من
املدينة ،وهو مذهب األئمة الثالثة وهو
ُّ
مكة ،وهو قول بعض املالكية ومن تبعهم من الشافعية ،وقيل بالتسوية بينهام ..واخلالف أي
ضم أعضاءه
االختالف املذكور
حمصور فيام عدا موضع القرب املقدس ،قال اجلمهور :فام ّ
ٌ
الرشيفة فهو أفضل بقاع األرض باإلمجاع حتى من الكعبة ومن العرش)()1

 11عبد الرمحن وجيه الدين بن عيسى بن مرشد العمري نسب ًا احلنفي مذهب ًا (متوىف يف
منتصف القرن احلادي عرش) قال يف خطاب له( :فاهلل تعاىل يبقيك حمروس ًا بجناب مأنوس
القباب .متلفع ًا من اجلاللة بأرشف جلباب .مستقر ًا عىل كرايس امللك .وأعداؤك يف اهللك.
()2

بجاه جدك عليه السالم .وآله الربرة الكرام .وصحبه اخلرية األعالم)

 .12حسن بن عامر بن عيل الرشنباليل املرصي احلنفي (املتوىف1069 :هـ) الذي قال يف
[مراقي الفالح يف آداب الزيارة]( :يقف عند رأسه الرشيف ويقول :اللهم انك قلت وقولك
﴿و َل ْو َأ َّهنُ ْم إِ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َجا ُء َ
الر ُس ُ
ول َل َو َجدُ وا اهللََّ
احلقَ :
اس َت ْغ َف َر َهل ُ ُم َّ
اس َت ْغ َف ُروا اهللََّ َو ْ
وك َف ْ
ت ََّوا ًبا َر ِح ًيام﴾ [النساء ،]64 :وقد جئناك سامعني قولك ،طائعني أمرك ،مستشفعني بنبيك ،ربنا
اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليامن ،وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ،ربنا انك رؤوف
رحيم ،ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ،سبحان ربنا رب العزة عام
( )1املسلك املتقسط يف املنسك املتوسط ص - 351ص.352
(  )2سالفة العرص يف حماسن الشعراء بكل مرص البن معصوم احلسني ص .41

140

يصفون ،وسالم عىل املرسلني ،واحلمد هللّ رب العاملني .ويدعو بام حيرضه من الدعاء)
حممد بن عبد الرزّ اق احلسيني ،أبو الفيض ،املل ّقب بمرتىض ،الزَّ بيدي
حممد بن ّ
ّ .13
(املتوىف1205 :هـ) ،قال يف خامتة [تاج العروس] داعي ًا( :وال يكلنا إىل أنفسنا فيام نعمله وننويه
بمحمد وآله الكرام الربرة) ،وذكر يف كتابه [إحتاف املتقني برشح إحياء علوم الدين] صفوان
بن سليم عند أمحد بن حنبل فقال( :هذا رجل يستسقى بحديثه وينزل القطر من السامء
()1

بذكره)

وروى عن الشعبي قوله( :حرضت عائشة فقالت :إين قد أحدثت بعد رسول اهلل 
حدثا وال أدري ما حايل عنده فال تدفنوين معه ،فاين أكره أن أجاور رسول اهلل  وال أدري ما
حايل عنده ،ثم دعت بخرقة من قميص رسول اهلل  فقالت :ضعوا هذه عىل صدري
()2

وادفنوها معي لعيل أنجو هبا من عذاب القرب)

 .14حممد بن حممد بن مصطفى بن عثامن ،أبو سعيد اخلادمى احلنفي (املتوىف:
1156هـ) ،قال يف كتابه [بريقة حممودية يف رشح طريقة حممدية ورشيعة نبوية يف سرية أمحدية]:
(وجيوز التوسل إىل اهلل تعاىل واالستغاثة باألنبياء والصاحلني بعد موهتم ،ألن املعجزة والكرامة
ال تنقطع بموهتم ،وعن الرميل أيضا بعدم انقطاع الكرامة باملوت ،وعن إمام احلرمني :وال ينكر
الكرامة ولو بعد املوت إال رافيض ،وعن األجهوري :الويل يف الدنيا كالسيف يف غمده ،فإذا
مات جترد منه فيكون أقوى يف الترصف)

()3

 .15إسامعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت  ,املوىل أبو الفداء (املتوىف:
()4

1127هـ) ،الذي قال يف عدة مواضع من تفسريه روح البيان( :بجاه النبي األمني)
(  )1إحتاف املتقني برشح إحياء علوم الدين ج  10ص .130
(  )2رشح االحياء (.)333 /10
(  )3بريقة حممودية ()204/1
(  )4انظر مثال :روح البيان ()176/1
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 .16حممد خليل بن عيل بن حممد بن حممد مراد احلسيني ،أبو الفضل (املتوىف:
1206هـ) الذي قال(:فنتوجه اللهم إليك به  إذ هو الوسيلة العظمى)( ،)1وقال يف ترمجة
أمحد بن نارص الدين بن عيل احلنفي البقاعي (املتوىف1171 :هـ)( :هذا وعمره مع السالم يطول
بجاه جده النبي الرسول  آمني) ( )2وغريها من املواضع.
 .17أمحد بن حممد بن إسامعيل الطحطاوي احلنفي (تويف  1231هـ) الذي قال:
(فيتوسل إليه بصاحبيه ،ذكر بعض العارفني أن األدب يف التوسل أن يتوسل بالصاحبني إىل
الرسول األكرم  ،ثم به إىل حرضة احلق جل جالله ،وتعاظمت أسامؤه فإن مراعاة لواسطة
عليها مدار قضاء احلاجات)

()3

 .18عبد الرمحن بن حسن اجلربيت املؤرخ (املتوىف1237 :هـ) الذي قال( :ويتوسل إليه
()4

يف ذلك بمحمد )

 .19ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي (املتوىف:
1252هـ) الذي قال يف حاشيته عىل الدر املختار داعيا( :دام يف عز وإنعام ،وجمد واحرتام ،بجاه
من هو لالنبياء ختام ،وآله وصحبه السادة الكرام ،عليه وعليهم الصالة والسالم ،يف البدء
واخلتام)( ،)5وقال يف [تنقيح الفتاوى احلامدية] يف ذكر حال بعض اجلراد الذي غزا البالد:
(وادفع رشها عن أرزاق املسلمني بجاه النبي األمني وآله وصحبه أمجعني)

()6

وقال ( :يقول أسري الذنوب جامع هذه االوراق راجيا من مواله الكريم ،متوسال بنبيه
(  )1سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش ()2/1
(  )2سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش ()2/1
(  )3حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح ص 360
(  )4عجائب اآلثار ()344/1
(  )5حاشيته عىل الدر املختار ()294/4
(  )6تنقيح الفتاوى احلامدية البن عابدين ()417/7
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العظيم وبكل ذي جاه عنده تعاىل أن يمن عليه كرما وفضال بقبول هذا السعي والنفع له للعباد،
يف عامة البالد ،وبلوغ املرام ،بحسن اخلتام ،واالختتام ،آمني)

()1

وقال( :وإين أسأله تعاىل متوسال إليه بنبيه املكرم  وبأهل طاعته من كل ذي مقام عيل
معظم ،وبقدوتنا االمام االعظم ،أن يسهل عيل ذلك من إنعامه ،ويعينني عىل إكامله وإمتامه،
وأن يعفو عن زليل ،ويتقبل مني عميل ،وجيعل ذلك خالصا لوجهه الكريم ،موجبا للفوز لديه
()2

يف جنات النعيم)

 .20حممد عابد السندي احلنفي (ت  1257هـ) املحدث ،له رسالة ىف الرد عىل ابن
تيمية ىف التوسل.
 .21شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيني األلويس (املتوىف1270 :هـ) الذي قال:
ِ
َاب ِم ْن ِعن ِْد اهللَِّ ُم َصدِّ ٌق
(بحرمة سيد الثقلني)( ،)3وقال يف تفسري قوله تعاىلَ  :وملََّا َجا َء ُه ْم كت ٌ
َملِا َم َع ُه ْم َوكَا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َي ْس َت ْفتِ ُح َ
ون ع ََىل ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َف َل َّام َجا َء ُه ْم َما ع ََر ُفوا َك َف ُروا بِ ِه َف َل ْعنَ ُة اهللَِّ
ع ََىل ا ْلكَافِ ِري َن [ البقرة( :]89 :نزلت يف بني قريظة والنضري كانوا يستفتحون عىل األوس
واخلزرج برسول اهلل  قبل مبعثه ـ قاله ابن عباس وقتادة ـ واملعنى يطلبون من اهلل تعاىل أن
ينرصهم به عىل املرشكني ،كام روى السدي أهنم كانوا إذا اشتد احلرب بينهم وبني املرشكني
أخرجوا التوراة ووضعوا أيدهيم عىل موضع ذكر النبي  ،وقالوا :اللهم إنا نسألك بحق نبيك
الذي وعدتنا أن تبعثه يف آخر الزمان أن تنرصنا اليوم عىل عدونا فينرصون ،فلام جاءهم ما
عرفوا كفروا به ،كنى عن الكتاب املتقدم بام عرفوا ،ألن معرفة من أنزل عليه معرفة له ووجه
الداللة من هذه اآلية ظاهر فإن اهلل سبحانه أقر استفتاح اليهود بالرسول ،ومل ينكره عليهم وإنام

(  )1حاشية رد املحتار عىل الدر املختار 84/1
(  )2قره عني األخيار لتكملة رد املحتار عيل الدر املختار ()416 /7
(  )3روح املعاين ()82/1
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()1

ذمهم عىل الكفر واجلحود بعد إذ شاهدوا بركة االستفتاح بالنبي )

وقال( :وبعد هذا كله أنا ال أرى بأسا يف التوسل إىل اهلل تعاىل بجاه النبي  حيا وميتا،
ويراد من اجلاه معنى يرجع إىل صفة من صفاته تعاىل ،مثل أن يراد به املحبة العامة املستدعية
عدم رده وقبول شفاعته ،فيكون معنى قول القائل أتوسل إليك بجاه نبيك  أن تقيض يل
حاجتي يعني إهلي اجعل حمبتك له وسيلة يف قضاء حاجتي)

()2

 .22أمحد عارف حكمت بك بن السيد إبراهيم عصمت بك بن إسامعيل رائف باشا
احلسيني احلنفي (املتوىف1275 :هـ) الذي قال يف تقريظ له( :فأيد اللهم هذا السلطان الرحيم
احلليم األفخم ،وامللك الكريم السليم األكرم ،بالفتح املبني ،والنرص عىل األعداء واملرشكني،
بجاه سيد املرسلني ،وخاتم النبيني)

()3

 .23مؤلفو كتاب [الفتاوى اهلندية] ،وهم مجاعة من علامء اهلند برئاسة الشيخ نظام
الدين البلخي بأمر من سلطان اهلند أيب املظفر حميى الدين حممد أورنك زيب يف كتاب املناسك،
قالوا( :خامتة يف زيارة قرب النبي  ،بعد أن ذكر كيفية وآداب زيارة قرب الرسول  ،ذكر
األدعية التي يقوهلا الزائر فقال( :ثم يقف (أي الزائر) عند رأسه  كاألول ويقول :اللهم إنك
قلت وقولك احلقَ  :و َل ْو َأ َّهنُ ْم إِ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َجا ُء َ
الر ُس ُ
ول
اس َت ْغ َف َر َهل ُ ُم َّ
اس َت ْغ َف ُروا اهللََّ َو ْ
وك َف ْ
َل َو َجدُ وا اهللََّ ت ََّوا ًبا َر ِح ًيام [ النساء ،]64 :وقد جئناك سامعني قولك طائعني أمرك،مستشفعني
بنبيك إليك)

()4

 .24خليل أمحد سهارنبوري (املتويف  1349هـ) ،وهو من كبار علامء أحناف ديوبند
باهلند ،قال يف جواب هذا السؤال :هل للرجل أن يتوسل يف دعوته بالنبي والصاحلني
(  )1تفسري األلويس = روح املعاين ()319 /1
(  )2تفسري األلويس = روح املعاين ()297 /3
(  )3انظر حلية البرش يف تاريخ القرن الثالث عرش لعبد الرزاق البيطار ()73/1
(  )4كتاب الفتاوى اهلندية (ج)266/1
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والصديقني والشهداء واألولياء؟( :عندنا وعند مشاخينا جيوز التوسل هبم يف حياهتم وبعد
وفاهتم بأن يقول( :اللهم إين أتوسل إليك بفالن أن جتيب دعويت وتقيض حاجتي) ،كام رصح
به الشاه حممد إسحاق الدهلوي واملهاجر املكي ورشيد أمحد الكنكومي وأيد ووافق عىل هذا
الكتاب حوايل  75نفرا من علامء األحناف الكبار يف باكستان)

()1

 .25حممد بخيت بن حسني املطيعي احلنفي ( 1271هـ  1354 -هـ) كتب مقدمة لطيفة
قدم هبا لكتاب [شفاء السقام ىف زيارة خري األنام] للسبكى ،تكلم فيها عن التوسل
ومرشوعيته ،وقد سامها[ :تطهري الفؤاد من دنس االعتقاد]
 .26حممد زاهد بن حسن احللمي الكوثري ( 1296ـ  1371هـ) ،الذي قال( :إين أرى
أن أحتدث هنا عن مسألة التوسل التي هي وسيلة دعاهتم إىل رميهم األمة املحمدية باإلرشاك ,
وكنت ال أحب طرق هذا البحث لكثرة ما أثاروا حوله من جدل عقيم مع ظهور احلجة
واستبانة املحجة  ,وليس قصد أول من أثار هذه الفتنة سوى استباحة أموال املسلمني ليؤسس
حكمه بأمواهلم عىل دمائهم باسم أهنم مرشكون  ,وأنـا يكون للحشوية صدق الدعوة إىل
التوحيد؟! .وهم يف إنكارهم التوسل حمجوجون بالكتاب والسنة والعمل املتوارث
()2

واملعقول)

 .27أبو احلسنات حممد عبد احلي بن احلافظ حممد عبد احلليم اللكنوى االنصاري
االيويب احلنفي (املتوىف  1304هـ) الذي توسل قائال( :متوسال بنبيه)

()3

ثانيا ـ موقف املدرسة املالكية من املزارات الدينية:
تتفق أشهر املتون والرشوح واحلوايش املعتمدة يف الفتوى والتدريس يف املذهب املالكي

(  )1املهند عىل املفند(ص )87-86
(  )2مقاالت الكوثري (صـ )409
(  )3الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل (ص)27 :
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عىل مرشوعية املزارات الدينية وزيارهتا ،كام تتفق عىل مرشوعية التوسل واالستغاثة ،وسنذكر
نامذج عن كال األمرين هنا:
 1ـ موقف املدرسة املالكية من زيارة األرضحة:
أول املواقف التي نصادفها يف املصادر املالكية ،واملرتبطة بزيارة األرضحة والتوسل
واالستغاثة بأصحاهبا ،موقف اإلمام مالك صاحب املذهب نفسه ،فقد روي أن املنصور
العبايس سأله اإلمام مالك( :أستقبل القبلة وأدعوا ،أم استقبل رسول اهلل ؟ ،فقال مالك:
( ِ
ومل َ ترصف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليهالسالم إىل اهلل تعاىل يوم القيامة؟
بل استقبله واستشفع به فيش ّفعه اهلل تعاىل ،قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َل ْو َأ َّهنُ ْم إِ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َجا ُء َ
وك

الر ُس ُ
ول َل َو َجدُ وا اهللََّ ت ََّوا ًبا َر ِح ًيام﴾[النساء)]64 :
اس َت ْغ َف َر َهل ُ ُم َّ
اس َت ْغ َف ُروا اهللََّ َو ْ
َف ْ

()1

وقد نص كبار أعالم املالكية عىل أن القصة صحيحة( ،)2وأن اإلمام مالك يري اخلري يف
استقبال النبي  يف الدعاء واالستشفاع به ،كام أن القصة تشري إىل حديث توسل سيدنا آدم
عليه السالم.
ويدل هلذا أيضا ما ذكرناه يف الفصل األول من ذلك التعظيم الذي كان يبديه اإلمام
مالك للمدينة املنورة ،تعظيام (للجناب النبوي ،وهو الذي كان ال يميش يف املدينة املنورة متنع ً
ال
(  )1شفاء السقام  /السبكي..70 - 69 :
(  )2أخرج هذه القصة رواها أبو احلسن عىل بن فهر يف كتابه فضائل مالك رواها القايض عياض يف الشفا ( )2:41بسنده
الصحيح عن شيوخ عده من ثقات مشاخيه وقال اخلفاجي يف رشحه (( )3:398وهلل دره حيث أوردها بسند صحيح وذكر أنه تلقاها
عن عدة من ثقات مشاخيه) وذكرها القسطالين يف املواهب ( )4:580وقال الزرقاين شارح املواهب يف رشحه ( )8:304بعد ذكر
من أنكرها فقال وهذا هتور عجيب فإن احلكاية رواها أبو احلسن عىل بن فهر يف كتابه فضائل مالك بإسناد حسن ،وأخرجها القايض
عياض يف الشفاء من طريقه عن عده من ثقات مشائخه ،فمن أين أهنا كذب؟ وليس يف لسنادها وضاع وال كذاب ونقلها السمهودي
يف وفاء الوفا ج  2ص  422عن القايض عياض وقال ابن حجر يف اجلوهر املنظم قد روي هذا بسند صحيح املدخل ،248 / 1
 252والفواكه الدواين  466 / 2ورشح أيب احلسن عىل رسالة القريواين  478 / 2نقلها االمام السبكي يف شفاء السقام ،ص.154
والقوانني الفقهية ..148
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وال راكب ًا ،وال يقيض فيها حاجته احرتام ًا وتعظي ًام وتكري ًام لرتاب املدينة الذي مشى عليه رسول
اهلل  ،وها هو خياطب أمري املؤمنني املهدي ملا جاء إىل املدينة يف هذا املوضوع ويقول له :إنك
تدخل اآلن املدينة فتمر بقوم عن يمينك ويسارك وهم أوالد املهاجرين واألنصار فسلم عليهم
فإنه ما عىل وجه األرض قوم خري من أهل املدينة ،وال خري من املدينة .فقال له :ومن أين قلت
ذلك يا أبا عبد اهلل؟ قال :ألنه ال يعرف قرب نبي اليوم عىل وجه األرض غري قرب حممد  ،ومن
()1

قرب حممد عندهم فينبغي أن يعلم فضلهم)

وهم يروون من شدة تعظيمه للمدينة أنه كره أن يقال( :زرنا قرب النبي  ،وكأنه أراد
أن يقول القائل زرنا النبي  مبارشة دون لفظ القرب ،ألن القرب مهجور بدليل قوله ( :صلوا
يف بيوتكم وال جتعلوها قبور ًا) ،قال احلافظ ابن حجر( :إنه إنام كره اللفظ أدب ًا ال أصل الزيارة
فإهنا من أفضل األعامل وأجل القربات املوصلة إىل ذي اجلالل ،وأن مرشوعيتها حمل إمجاع بال
()2

نزاع)

وقال ابن عبد الرب( :إنام كره مالك أن يقال :طواف الزيارة وزرنا قرب النبي  الستعامل
الناس ذلك بعضهم لبعض ،أي فيام بينهم فكره تسوية النبي  مع الناس أي عمومهم هبذا
()3

اللفظ ،وأحب أن خيص بأن يقال :سلمنا عىل النبي )

وعلق الشيخ حممد علوي املالكي عىل هذا بقوله( :فإن الزيارة مباحة بني الناس وواجب
شد املطي إىل قربه  يريد بالوجوب هنا وجوب ندب وترغيب وتأكيد ال وجوب فرض،
واألوىل عندي أن منعه وكراهة مالك له إلضافته إىل قرب النبي  وأنه لو قال :زرنا النبي 
مل يكرهه لقوله ( :اللهم ال جتعل قربي وثن ًا يعبد بعدي ،اشتد غضب اهلل عىل قوم اختذوا

(  )1مفاهيم جيب أن تصحح ،ص  ،206والرواية نقلها عن املدارك للقايض عياض.
(  )2فتح الباري رشح صحيح البخاري ج 3ص.66
(  )3التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ()267 /17
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قبور أنبيائهم مساجد) ،فحمى إضافة هذا اللفظ إىل القرب والتشبيه بفعل أولئك قطع ًا للذريعة
وحس ًام للباب ،ولو كان املقصود كراهية الزيارة لقال مالك :أكره للرجل أن يزور قرب النبي
 ، لكن ظاهر قوله( :أكره للرجل أن يقول الخ )..عىل أن املقصود هو كراهة التعبري هبذا
اللفظ فقط)

()1

هذا موقف إمام املذهب ،أما مواقف غريه من أتباع مذهبه ،فكثرية جدا ،ومنها ما ورد
يف أشهر وأكرب مصدر للفقه املالكي ،وهو كتاب [مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل]
الرعيني
لصاحبه شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد الطرابليس املغريب ،املعروف باحلطاب ُّ
املالكي (املتوىف954 :هـ) ،وهو رشح ألشهر متون املذهب املالكي وأوسعها [خمترص العالمة
خل يل] ملؤلفه خليل بن إسحاق بن موسى ،ضياء الدين اجلندي املالكي املرصي (املتوىف:
776هـ) ،فقد ورد فيه( :يف املتيطية :وقولنا إن عليه احلج بعد العمرة والقصد إىل قرب النبي 
()2

هو األفضل فإن ترك مع ذلك العمرة أو القصد حط له من األجرة بقدر ما يرى انتهى)

وفيه( :قال العبدي من املالكية يف رشح الرسالة :وأما النذر للميش إىل املسجد احلرام
وامليش إىل مكة؛ فله أصل يف الرشع وهو احلج والعمرة وإىل املدينة لزيارة قرب النبي  ،وقربه
أفضل من الكعبة ومن بيت املقدس ،وليس عنده حج وال عمرة؛ فإذا نذر امليش إىل هذه الثالثة
()3

لزمه؛ فالكعبة متفق عليها ،وخيتلف أصحابنا يف املسجدين اآلخرين)

وهكذا ورد يف [منسك اإلمام خليل بن إسحاق املالكي] صاحب املخترص ،وهو من
أهم املناسك عند املالكية ،فقد قال فيه( :فإذا خرج اإلنسان من مكة فلتكن نيته وعزيمته وكليته
يف زيارته  وزيارة مسجده وما يتعلق بذلك ،ال يرشك معه غريه ،ألنه عليه الصالة والسالم
(  )1مفاهيم جيب أن تصحح ،ص .207
(  )2مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب ،املعروف
الرعيني املالكي ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة1412 ،هـ 1992 -م.556 /2 ،
باحلطاب ُّ
(  )3املرجع السابق.344 /3 ،
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()1

متبوع ال تابع ،فهو رأس األمر املطلوب واملقصود األعظم)

وهكذا ورد يف كتاب [املدخل إىل تنمية األعامل بتحسني النيات والتنبيه عىل كثري من
البدع املحدثة والعوائد املنتحلة] لصاحبه أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن حممد العبدري الفايس
املالكي الشهري بابن احلاج (املتوىف737 :هـ) ،وهو أحد كبار فقهاء الصوفية من املدرسة
املالكية ،ومن املعتربين فيها ،فقد قال فيه( :وقد نقل ابن هبرية يف كتاب اتفاق األئمة قال :اتفق
مالك والشافعي وأبو حنيفة وأمحد بن حنبل رمحهم اهلل تعاىل عىل أن زيارة النبي  مستحبة
ونقل عبد احلق يف هتذيب الطالب عن أيب عمران الفايس أن زيارة النبي  واجبة قال عبد
احلق يريد وجوب السنن املؤكدة ..واحلاصل من أقواهلم أهنا قربة مطلوبة لنفسها ال تعلق هلا
بغريها فتنفرد بالقصد وشد الرحال إليها ،ومن خرج قاصدا إليها دون غريها فهو يف أجل
()2

الطاعات وأعالها فهنيئا له ،ثم هنيئا له اللهم ال حترمنا من ذلك بمنك يا كريم)

وهكذا ورد يف كتاب [املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس
واملغرب] ،وهو ألمحد بن حيي الونرشييس املعروف بأيب العباس الونرشييس ( 834ـ 914هـ)،
وهو من أهم الكتب املؤلفة يف النوازل الفقهية ،وال يزال إىل اآلن مصدرها األكرب ،فقد جاء
فيه( :قال أبو القاسم العبدويس :وأما اخلروج إىل زيارة قبور الصاحلني والعلامء فجائز طال
()3

السفر أو قرص وممن نص عىل ذلك اإلمام أبو بكر ابن العريب يف القبس يف رشح املوطأ)..

أما املتأخرون من املالكية ،وخصوصا الصوفية منهم ،فقد كتبوا الرسائل يف ذلك ،ومن
أشهرها [إحياء املقبور من أدلة جواز بناء املساجد والقباب عىل القبور] للسيد العالمة أمحد بن
الصديق الغامري ( 1320ـ  1380هـ) ،وهو باإلضافة إىل كونه من فقهاء املالكية من املحدثني
(  )1منسك اإلمام خليل بن إسحاق املالكي ،خليل بن إسحق املالكي ،دار يوسف بن تاشفني ،مكتبة اإلمام مالك ،ص .144
(  ) 2املدخل إىل تنمية األعامل بتحسني النيات والتنبيه عىل كثري من البدع املحدثة والعوائد املنتحلة ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد
بن حممد العبدري الفايس املالكي الشهري بابن احلاج ،دار الرتاث.254 /1 ،
(  )3املعيار املعرب للونرشييس .321 /1
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الك بار يف هذا العرص ،وقد شهد له بذلك الكثري من العلامء ،فقد قال ابن احلاج السلمي يف
ترمجته( :فقيه ،عالمة ،صاحب مشاركة يف كثري من العلوم اإلسالمية ،ورضوب الثقافة العربية
الرصينة األصيلة ،إال أن َله ختصصا وتربيزا وتفوقا يف حلبة علوم احلديث عىل طريقة احلفاظ
األق دمني ،متنا وسندا ،ومعرفة تراجم الرواة ،وطرق اجلرح والتعديل ،وقد كون فيها نفسه
()1

بنفسه ،دون أن يتتلمذ ألحد)

وقال عنه املحدث املحقق حممود سعيد ممدوح( :وهو مستحق للوصف باحلفظ ،وقد
وصفه بذلك مجع من أعيان شهوده من ذوي اخلربة باحلديث وعلومه ،فقد اشتهر بالطلب
و األخذ من أفواه الرجال ،وكان عىل معرفة باجلرح والتعديل ،وبطبقات الرواة ،مع متييز
لصحيح احلديث من ضعيفه ،وكان حفظه للحديث قويا ،وزاد عىل ما سبق أمرين :أوهلام:
()2

أماليه احلديثية ..وثانيهام :كتابته املستخرجات)

وهلذا نرى التيار السلفي يتحاشاه ،بل يستعمل كل الوسائل للتحذير منه عىل الرغم من
كونه عارفا بعلوم احلديث ،متقنا هلا ،ويستعمل نفس أساليبهم يف التعامل معها.
وهلذا تعترب رسالته [إحياء املقبور من أدلة جواز بناء املساجد والقباب عىل القبور] من
أحسن ما كتب يف الرد عىل التيار السلفي ،وهلذا نرى شدة غيظهم منها ،وقد قال فيها ويف
صاحبها الشيخ حممد نارص الدين األلباين (تويف 1420هـ) يف كتابه [حتذير الساجد من اختاذ
القبور مساجد]( :هو الشيخ أبو الفيض أمحد الصديق الغامري يف كتابه املسمى [إحياء املقبور
من أدلة استحباب بناء املساجد والقباب عىل القبور] ،وهذا الكتاب من أغرب ما ابتىل به
املسلمون يف هذا العرص ،وأبعد ما يكون عن البحث العلمي النزيه؛ فإن املؤلف يدعي ترك

(  ) 1إسعاف اإلخوان الراغبني برتاجم ثلة من علامء املغرب املعارصين ،حممد بن الفاطمي السلمي الشهري بابن احلاج ،مطبعة
النجاح اجلديدة  -الدار البيضاء ،الطبعة األوىل –  ،1992ص.38:
(  )2تزيني األلفاظ بتتميم ذيول تذكرة احلفاظ ،ص.105-104 :
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التقليد والعمل باحلديث الرشيف؛ فقد التقيت به منذ بضعة أشهر يف املكتبة الظاهرية وظهر يل
من احلديث الذي جرى بيني وبينه أنه عىل معرفة بعلوم احلديث ،وأنه يدعو لالجتهاد ،وحيارب
التقليد حماربة ال هوادة فيها ،وله يف ذلك بعض املؤلفات ..ولكن اجللسة كانت قصرية مل متكني
من أن أعرف اجتاهه يف العقيدة ،وإن كنت شعرت من بعض فقرات حديثه أنه خلفي صويف،
ثم تأكدت من ذلك بعد أن قرأت له هذا الكتاب وغريه ،حيث تبني يل أن حيارب أهل التوحيد،
و خيالفهم يف عقيدهتم خمالفة شديدة ..ومل يستفد من دعواه االحتهاد إال االنتصار لالهواء
وأهلها ،مثلام يفعل جمتهدو الشيعة متاما ،وإن شئت دليال عىل ما أقول فحسبك برهانا عىل ذلك
()1

هذا الكتاب)

وقد قال يف مقدمتها( :أما بعد فإنك سألت عن حكم البناء عىل القبور هل هو جائز كام
جرى عليه عمل السلف واخللف رشق ًا وغرب ًا أو هو ممنوع كام يذهب إليه القرنيون ( )1ومن
يستصوب رأهيم ويستحسن مذهبهم من أهل هذه البالد ممن خفي عليه أمرهم وراج عليه
متوهيهم فقام يدعو إىل هدم ما بني من القباب عىل قبور األولياء والصاحلني متمسك ًا يف ذلك
()2

بأحاديث أرسلها)

ومن الرسائل املهمة التي ألفها متأخرو املالكية رسالة بعنوان [إعالم الراكع الساجد
بمعنى اختاذ القبور مساجد] ،وهي للعالمة املحدث احلافظ أيب الفضل عبد اهلل بن حممد
الصديق الغامري ( 1328ـ  1413هـ) ،وقد رد فيه ردا مفصال عىل أكرب ما يستند إليه السلفية
يف قوهلم بعدم مرشوعية املزارات الدينية ،وهو حديث (لعن اهلل اليهود ،اختذوا قبور أنبيائهم
مساجد)

(  )1حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد ،حممد نارص الدين األلباين (املتوىف1420 :هـ) ،املكتب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة
الرابعة ،ص.57
(  )2إحياء املقبور من أدلة جواز بناء املساجد والقباب عىل القبور ،السيد العالمة أمحد بن الصديق الغامري ،ص.3
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 2ـ موقف املدرسة املالكية من التوسل واالستغاثة:
من أعالم املالكية الذين نصوا عىل مرشوعية التوسل واالستغاثة ،والذي ُيرجع إليهم
يف التدريس والفتاوى ونحوها:
 .1أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي (املتوىف:
463هـ) ،وهو من املراجع املعتمدين لدى التكفرييني عىل الرغم من أقواله الكثرية يف التوسل
والزيارة ،والتي يكفرون غريه عىل أساسها ،مع أنه يمكن أن تنطبق عليه ،ومن أقواله يف ذلك:
( ويف هذا احلديث دليل عىل التربك بمواضع األنبياء والصاحلني ومقاماهتم ومساكنهم ،وإىل
هذا قصد عبد اهلل بن عمر بحديثه هذا ،واهلل أعلم)

()1

حممد بن أمحد بن عبد اهلل بن خويز منداد البرصي املالكي (تويف يف أواخر
 .2أبو عبد اهلل َّ
املائة الرابعة) ،والذي علق عىل قوله تعاىلَ  :ل َع ْم ُر َك إِ َّهنُ ْم َل ِفي َسك َْر ِ ِهت ْم َي ْع َم ُه َ
ون [ احلجر:
 ]72بقوله( :واستدل أيضا من جوز ذلك بأن أيامن املسلمني جرت منذ عهد النبي  إىل يومنا
هذا أن حيلفوا بالنبي  حتى أن أهل املدينة إىل يومنا هذا إذا حاكم أحدهم صاحبه قال:
احلف يل بحق ما حواه هذا القرب ،وبحق ساكن هذا القرب ،يعني النبي  وكذلك باحلرم
()2

واملشاعر العظام والركن واملقام واملحراب وما يتىل فيه)

 .3القايض عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي ،أبو الفضل
(املتوىف544 :هـ) الذي روى الكثري من الروايات يف إثبات التوسل واالستغاثة ،ومنها قصة
اإلمام مالك واستقبال القرب وغريها كثري ،ومما نقله من ذلك قوله( :مما مل يزل من شأن من حج
املرور باملدينة ،والقصد إىل الصالة يف مسجد رسول اهلل  ،والتربك برؤية روضته ومنربه
وقربه ،وجملسه ،ومالمس يديه ،ومواطئ قدميه ،والعمود الذي كان يستند إليه ،وينزل جربيل
(  )1التمهيد  )67-66 /13وذكر حديث مالك الدار عبد الرب يف اإلستيعاب ()464 / 2
(  )2ذكره القرطبي يف التفسري ()36/10
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()1

بالوحي فيه عليه ،وبمن عمره وقصده من الصحابة وأئمة املسلمني ،واالعتبار بذلك كله)
ومن أشعاره يف هذا املجال قوله يف احلجرة الرشيفة(:)2
يا دار خري املرسلني ومن به

وخص باآليات
هدي األنام
ّ

عندي ألجلك لوعة وصبابة

وتشوق متو ّقد اجلمرات
ّ

وعيل عهد إن مألت حماجري
ّ

من تلكم اجلدران والعرصات

ألع ّف ّ
رن مصون شيبي بينها

والرشفات
من كثرة التّقبيل ّ

لوال العوادي واألعادي زرهتا

أبدا ولو سحبا عىل الوجنات

لكن سأهدي من حفيل حت ّيتي

لقطني تلك الدّ ار واحلجرات

أزكى من املسك املفتّق نفحة

تغشاه باآلصال والبكرات

الصلوات
وختصه بزواكي
ّ
ّ

ونوامي التّسليم والربكات

باإلضافة إىل هذا له أشعار كثرية يف التوسل بالنبي  ،منها قوله(:)3
أنا فقري إىل عفو ومغفرة

وأنت أهل الرىض يا سيد األمم

فقد أتيتك أرجو منك مكرمة

وأنت أدرى بام يف القلب من أمل

وقال:
يا سيدي يا رسول اهلل خذ بيدي

فالعبد ضيف وضيف اهلل مل يضم

كئيبا غريبا بافتقار وضيعة

ذليال حقريا أمهل الفرض والنفل

يا رب يا اهلل يا سيدي

ويا عليم الغيب مل يسترت

وقال:
هذا الذي هتفت من قبل مولده

به اهلواتف واشتاقت له املقل

(  )1الشفا بتعريف حقوق املصطفى  -وحاشية الشمني ()85 /2
(  )2نسيم الرياض  ،488 /3وانظر :سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ()453 /11
(  )3نقال عن :شعر التوسل عند القايض عياض دراسة لغوية ،د .جياليل بن يشو ،ص..27
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وقال:
سعيا عىل الرأس ال سعيا عىل القدم

وقد سعيت إىل أبواب حجرتكم

 .4عبد احلق بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن احلسني بن سعيد إبراهيم األزدي ،األندليس
األشبييل ،املعروف بابن اخلراط (املتوىف581 :هـ) الذي قال يف كتاب [العاقبة يف ذكر املوت]:
(ويستحب لك رمحك اهلل أن تقصد بميتك قبور الصاحلني ومدافن أهل اخلري ،فتدفنه معهم
وتنزله بإزائهم ،وتسكنه يف جوارهم تربكا هبم وتوسال إىل اهلل تعاىل بقرهبم ،وأن جتتنب به قبور
من سواهم ممن خياف التأذي بمجاورته والتأمل بمشاهدته ،فقد روى عن النبي  أنه قال( :إن
امليت يتأذى باجلار السوء كام يتأذى به احلي)

()1

 .5أبو عبد اهلل حممد بن موسى املراكيش املالكي (تويف  683هـ) نص عىل جواز
اإلستغاثة والتوسل بالنبي  ومن مؤلفاته يف هذا [مصباح الظالم يف املستغيثني بخري األنام
عليه السالم يف اليقظة واملنام]

( )2

 .6أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس الدين
القرطبي (املتوىف671 :هـ) الذي قال يف كتابه [التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة]( :نجانا
اهلل من أهوال هذا اليوم بحق حممد نبي الرمحة وصحبه الكرام الربزة ،وجعلنا ممن حرش يف
زمرهتم ،وال خالف بنا عىل طريقهم ومذهبهم بمنه وكرمه آمني وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله
()3

وصحبه وسلم)

وقال يف تفسريه( :وقال رسول اهلل ( :وددت أنا لو رأينا إخواننا) احلديث فجعلنا
إخوانه إن اتقينا اهلل واقتضينا آثاره حرشنا اهلل يف زمرته وال حاد بنا عن طريقته وملته بحق (ويف
(  )1العاقبة يف ذكر املوت ص219
(  )2انظر :الوايف بالوفيات ( ) 60/5فقد قال يف ترمجته( :حممد بن موسى بن النعامن الشيخ أبو عبد اهلل املزايل التلمساين وكان
فقيها مالكيا زاهدا عابدا عارفا وله تصانيف منها كتاب مصباح الظالم يف املستغيثني بخري األنام يف اليقظة واملنام)
(  )3التذكرة ،ص 254
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()1

نسخة :بجاه) حممد وآله)

 .7أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن ،أبو العباس ،شهاب الدين الصنهاجي القرايف
(املتوىف 682 :هـ) :ذكر قصة العتيبي املشهورة وأقرها(.)2
 .8ابن أبى مجرة املالكي (تويف  699هـ) ،ورشحه لصحيح البخاري ميلء باألقوال يف
التوسل ،ومنها قوله( :قال يل من لقيت من العارفني ،عمن لقيه من السادة املقر هلم بالفضل:
()3

أن صحيح البخاري ما قرئ يف شدة إال فرجت ،وال ركب به يف مركب إال نجت)

 .9عمر بن عيل بن سامل بن صدقة اللخمي اإلسكندري ،تاج الدين الفاكهاين (املتوىف:
734هـ) ،الذي قال فرحون املالكي يف ترمجته( :وأخربين مجال الدين :عبد اهلل بن حممد بن عيل
بن أمحد بن حديدة األنصاري املحدث :أحد الصوفية بخانقاه سعيد السعيداء يف سنة ثامن
وسبعني وسبعامئة قال :رحلنا مع شيخنا تاج الدين الفاكهاين إىل دمشق فقصد زيارة نعل سيدنا
رسول اهلل  التي بدار احلديث األرشفية بدمشق ،وكنت معه ،فلام رأى النعل املكرمة حرس
عن رأسه وجعل يقبله ويمرغ وجهه عليه ودموعه تسيل ،وأنشد:
فلو قيل للمجنون :ليىل ووصلها

تريد أم الدنيا وما يف طواياها؟

لقال :غبار من تراب نعاهلا

( )4

أحب إىل نفيس وأشفى لبلواها؟)

 .10أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممد العبدري الفايس املالكي الشهري بابن احلاج
(املتوىف737 :هـ) ،والذي يستدل به التكفرييون يف إنكار البدع ،قال( :فالتوسل به  هو حمل
حط أمحال األوزار ،وأثقال الذنوب واخلطايا ،ألن بركة شفاعته  عند ربه ال يتعاظمها ذنب،
إذ إهنا أعظم من اجلميع ،فليستبرش من زاره ويلجأ إىل اهلل تعاىل بشفاعة نبيه  من مل يزره،
(  )1تفسري القرطبي.)240/8( ،
(  )2الذخرية ()376-375/3
(  )3نقال عن فتح الباري.14/1 ،
(  )4الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب ()81 /2
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اللهم ال حترمنا شفاعته بحرمته عندك ،آمني يا رب العاملني ،ومن اعتقد خالف هذا فهو
املحروم)

()1

وقال( :وأما عظيم جناب األنبياء ،والرسل صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني فيأيت
إليهم الزائر ويتعني عليه قصدهم من األماكن البعيدة ،فإذا جاء إليهم فليتصف بالذل،
واالنكسار واملسكنة والفقر والفاقة واحلاجة واالضطرار واخلضوع ،وحيرض قلبه وخاطره
إليهم ،وإىل مشاهدهتم بعني قلبه ال بعني برصه ؛ ألهنم ال يبلون وال يتغريون ،ثم يثني عىل اهلل
تعاىل بام هو أهله ،ثم يصيل عليهم ويرتىض عن أصحاهبم ،ثم يرتحم عىل التابعني هلم بإحسان
إىل يوم الدين ،ثم يتوسل إىل اهلل تعاىل هبم يف قضاء مآربه ومغفرة ذنوبه ،ويستغيث هبم ،ويطلب
حوائجه منهم ،وجيزم باإلجابة بربكتهم ،ويقوي حسن ظنه يف ذلك ،فإهنم باب اهلل املفتوح،
وجرت سنته سبحانه وتعاىل يف قضاء احلوائج عىل أيدهيم وبسببهم ،ومن عجز عن الوصول
إليهم فلريسل بالسالم عليهم ،وذكر ما حيتاج إليه من حوائجه ومغفرة ذنوبه وسرت عيوبه إىل
غري ذلك ،فإهنم السادة الكرام ،والكرام ال يردون من سأهلم وال من توسل هبم ،وال من
قصدهم وال من جلأ إليهم هذا الكالم يف زيارة األنبياء ،واملرسلني عليهم الصالة والسالم
عموما)

()2

 .11أبو القاسم ،حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل ،ابن جزي الكلبي الغرناطي
(املتوىف741 :هـ) ،قال يف كتابه املشهور [القوانني الفقهية]( :ينبغي ملن حج أن يقصد املدينة
فيدخل مسجد النبي  فيصيل فيه ويسلم عىل النبي  وعىل ضجيعيه أيب بكر وعمر،
()3

ويتشفع به إىل اهلل ،ويصيل بني القرب واملنرب ،ويودع النبي  إذا خرج من املدينة)

(  )1املدخل ()260-259/1
(  )2املدخل البن احلاج ()258 /1
(  )3القوانني الفقهية (ص)95 :
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 .12خالد بن عيسى بن أمحد بن إبراهيم بن أيب خالد البلوي ،أبو البقاء (املتوىف :بعد
767هـ) ،قال يف كتابه [تاج املفرق يف حتلية علامء املرشق]( :وأسأل اهلل العيل الكبري ،بجاه
سيدنا وموالنا حممد رسوله البشري النذير ،أن جيعله حجا مربورا سعيا مباركا مشكورا وعمال
()1

صاحلا متقبال مذخورا)

 .13عبد الرمحن بن حممد بن حممد ،ابن خلدون أبو زيد ،ويل الدين احلرضمي اإلشبييل
(املتوىف808 :هـ) ،قال يف تارخيه( :نسأله سبحانه وتعاىل من فيض فضله العميم ،ونتوسل إليه
( )2

بجاه نبيه الكريم ،أن يرزقنا إيامنا دائام ،وقلبا خاشعا ،وعلام نافعا)

 .14حممد بن حممد بن حممد بن إسامعيل أبو عبد الله املغريب األندليس ثم القاهري
املالكي ويعرف بالراعي (تويف 853هـ) جاء يف ترمجته أنه قال قبل موته(:)3
فاميل إال اهلل أرجوه دائام

وال سيام عند اقرتاب منيتي

فأسأل ريب يف وفايت مؤمنا

بجاه رسول اهلل خري الربية

 .15حممد بن حممد بن عبد اهلل بن إبراهيم الشمس بن الشمس املسويف األصل املدين
املالكي (تويف 885هـ) ،جاء يف ترمجته أنه أنشد بحرضة السخاوي قصيدة مطلعها(:)4
 .16أمحد زروق املالكي(تويف  899هـ) ،والذي ألف ردا عىل ابن تيمية حول التوسل
واالستغاثة ،وضعه يف مقدمة رشحه عىل حزب البحر(.)5
 .17أبو حممد عبد الواحد بن أمحد بن عيل ابن عارش األنصاري (تويف  1040هـ)،
والذي قال( :بجاه سيد األنام) يف كتابه املعروف واملتداول يف البيئة املالكية [املرشد املعني عىل
(  )1تاج املفرق يف حتلية علامء املرشق ص .143
(  )2تاريخ ابن خلدون)43/6( ،
(  )3انظر الضوء الالمع ()399/4
(  )4انظر الضوء الالمع ()338/4
(  )5نقال عن شواهد احلق ص.452
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()1

الرضوري من علوم الدين]

 .18إبراهيم اللقاين بن إبراهيم بن حسن بن عيل الل ّقاين املالكي ،املرصي( .تويف 1041
هـ) ،صاحب [جوهرة التوحيد] ،وهي من املتون العقدية املنترشة بكثرة يف البيئة املالكية ،قال:
()2

(ليس للشدائد مثل التوسل به )

 .19شهاب الدين أمحد بن حممد املقري التلمساين (املتوىف1041 :هـ) ،الذي قال يف
كتابه املشهور [نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب]( :اللهم يرس يل ما فيه اخلرية يل
باملشارق أو باملغارب وجد يل من فضلك حيث حللت بجميع ما فيه رضاك من املآرب ،بجاه
نبينا وشفيعنا املبعوث رمحة لألمحر واألسود واألعاجم واألعارب ،عليه أفضل صالة وأزكى
()3

سالم وعىل آله وأصحابه األعالم)

 .20الشيخ حممد ميارة الفايس (تويف  1072هـ) صاحب [الدر الثمني واملورد املعني]،
والذي يقول فيه( :نتوسل إليك بجاه أحب اخللق)

()4

 .21حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي أبو عبد اهلل (املتوىف1101 :هـ) ،والذي قال يف
رشح خمترص خليل( :نتوسل إليك بجاه احلبيب أن تبلغ املقاصد عن قريب فإنك قريب
()5

جميب)

 .22أبو عبد اهلل حممد بن عبد الباقي بن يوسف بن أمحد بن شهاب الدين بن حممد
الزرقاين املالكي (املتوىف1122 :هـ) ،والذي قال يف رشحه عىل املواهب اللدنية باملنح
املحمدية( :وليتوسل به ،ويسأل اهلل تعاىل بجاهه يف التوسل به إذ هو حمط جبال األوزار
(  )1املرشد املعني عىل الرضوري من علوم الدين ()300/2
(  )2خالصة األثري للمحبي ()8/1
(  )3نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ()32/1
(  )4الدر الثمني واملورد املعني ()302/2
(  )5رشح خمترص خليل للخريش ()58 /1
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وأ ثقال الذنوب ،الن بركة شفاعته وعظمها عند ربه ال يتعاظمها ذنب،ومن اعتقد خالف ذلك
فهو املحروم الذي طمس اهلل بصريته ،وأضل رسيرته ،أمل يسمع قوله تعاىلَ  :و َل ْو َأ َّهنُ ْم إِ ْذ
َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َجا ُء َ
الر ُس ُ
ول َل َو َجدُ وا اهللََّ ت ََّوا ًبا َر ِح ًيام [ النساء:
اس َت ْغ َف َر َهل ُ ُم َّ
اس َت ْغ َف ُروا اهللََّ َو ْ
وك َف ْ
()1

)]64

 .23الشيخ حسن العدوى احلمزاوى ،أحد علامء املالكية باجلامع األزهر (1221هـ)،
والذي قال يف التوسل بشهداء أحد( :ويتوسل هبم اىل اهلل يف بلوغ آماله ،ألن هذا املكان حمل
مهبط الرمحات الربانية ،وقد قال خري الربية عليه الصالة وازكى التحية( :إن لربكم يف دهركم
نفحات ،أالفتعرضوا لنفحات ربكم) ،وال شك وال ريب أن هذا املكان حمل هبوط الرمحات
اإلهلية ،فينبغي للزائر أن يتعرض هلاتيك النفحات اإلحسانية ،كيف ال؟ وهم األحبة والوسيلة
العظمى إىل اهلل ورسوله ،فجدير ملن توسل هبم أن يبلغ املنى ،وينال هبم الدرجات العىل ،فإهنم
()2

الكرام ال خييب قاصدهم وهم األحياء ،وال يرد من غري اكرام زائرهم)

 .24أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت ،الشهري بالصاوي املالكي (املتوىف1241 :هـ)
صاحب [حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري] ،والذي قال فيه( :قال العالمة السمهودي يف
كتابه املؤلف يف زيارة الرسول  :ومن خصائصها  -أي املدينة املنورة  -وجوب زيارهتا كام
يف حديث الطرباين ،وحق عىل كل مسلم زيارهتا ،فالرحلة إليها مأمور هبا واجبة أي متأكدة عىل
املسلم املستطيع له سبيال ..واألفضل يف الزيارة القرب من القرب الرشيف ،بحيث يكون النبي
 يسمع قوله عىل حسب العادة ،ويلزم يف تلك احلرضة األدب الظاهري والباطني ليظفر
باملنى ..وحني يدخل املسجد الرشيف يأيت الروضة ،فيصيل هبا ركعتني حتية املسجد ،ثم يأيت
قبالة القرب الرشيف ويقول( :السالم عليك يا سيدي يا رسول اهلل..ثم يتوسل به يف مجيع
(  )1رشح املواهب ()317/8
(  )2كنز املطالب (ص.)230
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()1

مطلوباته)

 .25حممد بن أمحد بن حممد عليش ،أبو عبد اهلل املالكي (املتوىف1299 :هـ) ،الذي قال
يف كتابه [منح اجلليل رشح خمترص خليل]( :ونسأل اهلل تعاىل التوفيق للصواب ،وأن يسلك بنا
()2

الزلفى وحسن مآب ،بجاه سيدنا حممد  وعىل آله واألصحاب)

 .26حممد بن عبد اهلل بن سعيد السلامين اللويش األصل ،الغرناطي األندليس ،أبو عبد
اهلل ،الشهري بلسان الدين ابن اخلطيب (املتوىف776 :هـ) ،والذي كتب القصائد والرسائل يف
التوسل واالستغاثة بالنبي  ،ومنها ما ذكره صاحب [صبح األعشى] عند ذكره للرسائل
املرسلة إىل رسول اهلل  ،قال ( :ومن أحسن ما رأيت يف هذا املعنى ما كتب به ابن اخلطيب
وزير ابن األمحر باألندلس وصاحب ديوان إنشائه عن سلطانه يوسف بن فرج بن نرص)
ثم ذكر قصيدة طويلة منها قوله (:)3
أال يا رسول اهلل ناداك ضارع

عىل البعد حمفوظ الوداد سليمه

مشوق إذا ما ال ّليل مدّ رواقه

هتم به حتت ال ّظالم مهومه
ّ

الصبا
إذا ما حديث عنك جاءت به ّ

شجاه من ّ
الشوق احلديث قديمه

أجيهر بالنّجوى ،وأنت سميعها

ويرشح ما خيفى ،وأنت عليمه؟

السقيا ،وأنت غياثه؟
وتعوزه
ّ

وتتلفه البلوى ،وأنت رحيمه؟

بنورك نور اهلل قد أرشق اهلدى

فأقامره

وضاحة
ّ

ونجومه

بك ّ
اهنل فضل اهلل يف األرض ساكبا

فأنواؤه

ملت ّفة

وغيومه

ومن فوق أطباق السامء بك اقتدى

خليل ا ّلذي أوطاكها وكليمه

وبعد أن شكا له ما حصل يف األندلس يف ذلك احلني ،قال:
(  )1حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري = بلغة السالك ألقرب املسالك ()72 /2
(  )2منح اجلليل رشح خمترص خليل ()416 /7
(  )3صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء)459 /6( ،
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نستدره
وأنت لنا الغيث الذي
ّ

وأنت لنا ال ّظ ّل الذي نستديمه

وملّا نأت داري وأعوز مطمعي

تشب جحيمه
وأقلقني شوق
ّ

ّ
معوال
املقل
بعثت هبا جهد
ّ

عىل جمدك األعىل الذي ّ
جل خيمه

مهي وصدق قرحيتي
وكلت هبا ّ

الروي وميمه
فساعدين هاء
ّ

فال تنسني يا خري من وطيء ال ّثرى

فمثلك ال ينسى لديه خديمه

ذر شارق
عليك صالة اهلل ما ّ

الصباح وسيمه
وما راق من وجه ّ

احلق ،إىل كا ّفة اخللق ،وغامم الرمحة الصادق
ومما ورد يف الرسالة قوله( :إىل رسول ّ
السبق ،خاتم األنبياء ،وإمام مالئكة السامء،
الربق ،واحلائز يف ميدان اصطفاء الرمحن قصب ّ
النبوة وآدم بني ال ّطني واملاء ،شفيع أرباب ّ
الذنوب ،وطبيب أدواء القلوب،
ومن وجبت له ّ
ووسيلة اخللق إىل ّ
طهر قلبه ،وغفر ذنبه ،وختم به الرسالة ر ّبه،
نبي اهلدى الذي ّ
عالم الغيوبّ ،
وجرى يف النّفوس جمرى األنفاس ح ّبهّ ،
الشفيع املش ّفع يوم العرض ،املحمود يف مإل السامء
رس الكتاب املسطور ،وخمرج
واألرض ،صاحب ال ّلواء املنشور يوم النّشور ،واملؤمتن عىل ّ
الناس من ال ّظلامت إىل النّور ،املؤ ّيد بكفاية اهلل وعصمته ،املوفور ح ّظه من عنايته وحرمته ،ال ّظ ّل
اخل ّفاق عىل أ ّمته ،من لو حازت الشمس بعض كامله ما عدمت إرشاقا ،أو كان لآلباء رمحة قلبه
وصفي
ورس الوجود الذي هبر الوجود سناه،
ّ
ذابت نفوسهم إشفاقا ،فائدة الكون ومعناه ّ
حرضة القدس الذي ال ينام قلبه إذا نامت عيناه ،البشري الذي سبقت له البرشى ،ورأى من
()1

آيات ر ّبه الكربى)

 .27ابن عطاء اهلل السكندري (تويف  709هـ) .امللقب بقطب العارفني وترمجان
الواصلني ومرشد السالكني ،والذي نجد التوسل واالستغاثة كثريا يف كتبه ،وله مناظرة مع ابن
تيمية.
(  )1املرجع السابق)461 /6( ،
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ثالثا ـ موقف املدرسة الشافعية من املزارات الدينية:
تعترب املدرسة الشافعية من أكرب املدارس اإلسالمية السنية؛ ذلك أهنا كانت يف مراحل
تارخيية كثرية ،تنترش يف الكثري من الدول العربية كمرص واليمن وسورية وغريها ،باإلضافة إىل
خراسان وسجستان وما وراء النهر ،ويف أقىص بالد الرشق كإندونيسيا ،وماليزيا ،والفلبني،
ورسيالنكا ،وأسرتاليا وبعض أجزاء من اهلند (.)1
وقد كانت يف مجيع تلك املراحل تتبنى التصوف ،وخاصة عىل الطريقة التي قررها أبو
حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس (املتوىف505 :هـ) ،والذي كان شافعي املذهب ،واستطاع
أن يط ّعم املذهب الشافعي بالكثري من الرؤى واألذواق الصوفية ،ومن بينها ذلك التعلق
باألولياء والصاحلني أحياء وأمواتا.
بناء عىل هذا سنذكر هنا نامذج عن مواقفهم من زيارة األرضحة ،ومن التوسل
واالستغاثة:
 1ـ موقف املدرسة الشافعية من زيارة األرضحة:
أول املواقف املؤيدة للرؤية اإليامنية للمزارات الدينية موقف اإلمام الشافعي صاحب
املذهب نفسه ،والذي يتهمه بعض التكفرييني ـ بناء عىل تلك الروايات ـ بكونه قبوريا بسبب
ما يروى عنه يف الزيارة والتوسل واالستغاثة.
ومنها ما روي من زيارته قرب أيب حنيفة ،فقد أخرج اخلطيب البغدادي وغريه ،عن عيل
بن ميمون صاحب الشافعي ،قال :سمعت الشافعي يقول( :إين ألتربك بأيب حنيفة ،وأجيء إىل
قربه يف كل يوم ،فإذا عرضت يل حاجة صليت ركعتني وجئت إىل قربه وسألت اهلل تعاىل احلاجة
عنده ،فام تبعد حتى تقىض(.)2
(  )1املوسوعة العربية العاملية ،مؤسسة أعامل املوسوعة للنرش والتوزيع ،الرياض ،ط1416 ،1هـ)3/3( ،
(  )2تاريخ بغداد  ،123 :1مناقب أيب حنيفة  /اخلوارزمي ..199 :2
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وقال ابن حجر( :كان الشافعي  -أيام كان ببغداد  -جييء إىل رضيح أيب حنيفة يزوره
فيسلم عليه ،ثم يتوسل إىل اهلل تعاىل به يف قضاء حاجته ،وملا بلغ الشافعي أن أهل املغرب
( )1

يتوسلون باملك مل ينكر عليهم)

وروى عنه ابن حجر املكي يف كتابه [الصواعق املحرقة] هذه األبيات التي يتوسل فيها
بآل البيت(:)2
آل النبي ذريعتي

وهم إليه وسيلتي

أرجو هبم أعطى غدا

بيدي اليمني صحيفتي

وهكذا يروى عنه تربكه بقميص اإلمام أمحد ابن حنبل ،فقد روى ابن عساكر عن عيل
بن عبد العزيز الطلحي قوله( :قال يل الربيع :إن الشافعي خرج إىل مرص وأنا معه فقال يل يا
ربيع خذ كتايب هذا فامض به وسلمه إىل أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل وائتني باجلواب قال الربيع:
فدخلت بغداد ومعي الكتاب ،فلقيت أمحد بن حنبل صالة الصبح فصليت معه الفجر فلام
انفتل من املحراب سلمت إليه الكتاب ،وقلت له :هذا كتاب أخيك الشافعي من مرص ،فقال
أمحد :نظرت فيه قلت :ال ،فكرس أبو عبد اهلل اخلتم وقرأ الكتاب وتغرغرت عيناه بالدموع
فقلت :إيش فيه يا أبا عبد اهلل ،قال :يذكر أنه رأى النبي  يف النوم فقال له :اكتب إىل أيب عبد
اهلل أمحد بن حنبل واقرأ عليه مني السالم وقل :إنك ستمتحن وتدعى إىل خلق القرآن فال جتبهم
فسريفع اهلل لك علام إىل يوم القيامة ،قال الربيع :فقلت :البشارة فخلع أحد قميصيه الذي ييل
جلده ودفعه إيل ،فأخذته وخرجت إىل مرص وأخذت جواب الكتاب فسلمته إىل الشافعي،
فقال يل الشافعي :يا ربيع إيش الذي دفع إليك ،قلت :القميص الذي ييل جلده ،قال الشافعي:

(  )1اخلريات احلسان البن حجر.94 :
(  )2الصواعق املحرقة.180 :
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ليس نفجعك به ،ولكن بله وادفع إيل املاء حتى أرشكك فيه)

( )1

أما غريه من أتباع مذهبه ،فمواقفهم املوافقة للزيارة كثرية جدا ،ومنهم أبو حامد الغزايل
الذي قال يف كتابه املشهور [إحياء علوم الدين] يف كتاب احلج ،بعد ذكره لزيارة قرب رسول اهلل
( : ويستحب أن خيرج كل يوم إىل البقيع بعد السالم عىل رسول اهللَّ  ويزور قرب عثامن
وقرب احلسن بن عىل رىض اهللَّ عنهام ،وفيه أيضا قرب عىل بن احلسني وحممد بن عىل وجعفر بن
حممد رىض اهللَّ عنهم ،ويصىل يف مسجد فاطمة رىض اهللَّ عنها ويزور قرب إبراهيم بن رسول اهللَّ
 وقرب صفية عمة رسول اهللَّ  ،فذلك كله بالبقيع ،ويستحب له أن يأيت مسجد قباء يف كل
سبت ويصىل فيه ..ويأيت بئر أريس ،يقال إن النبي  تفل فيها ،وهي عند املسجد ،فيتوضأ
منها ويرشب من مائها ،ويأيت مسجد الفتح وهو عىل اخلندق ،وكذا يأيت سائر املساجد
واملشاهد ،ويقال إن مجيع املشاهد واملساجد باملدينة ثالثون موضعا يعرفها أهل البلد ،فيقصد
ما قدر عليه ،وكذلك يقصد اآلبار التي كان رسول اهللَّ  يتوضأ منها ويغتسل ويرشب منها،
وهي سبع آبار طلبا للشفاء وتربكا به  وإن أمكنه اإلقامة باملدينة مع مراعاة احلرمة فلها فضل
عظيم ..ثم إذا فرغ من أشغاله وعزم عىل اخلروج من املدينة؛ فاملستحب أن يأيت القرب الرشيف،
ويعيد دعاء الزيارة كام سبق ،ويودع رسول اهللَّ  ،ويسأل اهللَّ عز وجل أن يرزقه العودة إليه،
ويسأل السالمة يف سفره ،ثم يصىل ركعتني يف الروضة الصغرية ،وهي موضع مقام رسول اهللَّ
 قبل أن زيدت املقصورة يف املسجد ،فإذا خرج فليخرج رجله اليرسى أوال ،ثم اليمنى،
وليقل :اللهم ّ
صىل عىل حممد وعىل آل حممد وال جتعله آخر العهد بنبيك وحط أوزارى بزيارته
وأصحبنى يف سفرى السالمة ويرس رجوعى إىل أهيل ووطنى ساملا يا أرحم الرامحني.
وليتصدق عىل جريان رسول اهللَّ  بام قدر عليه ،وليتتبع املساجد التي بني املدينة ومكة فيصىل
(  )1تاريخ دمشق البن عساكر ( ،)311 /5وانظر :طبقات الشافعية الكربى ( 2ـ )35والبداية والنهاية  331 /10ومناقب
اإلمام أمحد البن اجلوزي ،ص .610
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()1

فيها ،وهي عرشون موضعا)

ولألسف ،فإن أكثر هذه املزارات التي ذكرها الغزايل مل يعد هلا وجود بسبب اجلرائم
التي ارتكبها الوهابيون يف حقها ،بل إن هذا النص وحده كفيل بتكفري الغزايل عند الوهابية،
ألهنم حيكمون عىل كل من يعتقد بركة موضع معني ،بكونه قبوريا ومرشكا.
ومنهم الشيخ تقي الدين أيب بكر بن حممد احلسيني احلصني الشافعي ( 752ـ  829هـ)،
والذي كان شديد ًا يف نقد ابن تيمية ،بل ألف يف ذلك كتبا ،استعرض فيها مواقفه املختلفة،
وخصوصا من حتريمه وتبديعه لزيارة املزارات الدينية ،ومن ذلك قوله يف بعض كتبه عنه:
وكرم وجم ّد من أفضل
(احلمد هلل مستحق احلمد زيارة قرب سيد األولني واآلخرين حممد ّ 
املساعي ،وأنجح القرب إىل رب العاملني ،وهي ُسنة من سنن املسلمني ،وجممع عليها عند
املوحدين وال يطعن فيها إال من يف قلبه خبث ومرض املنافقني ،وهو من أفراخ السامرة واليهود
وأعداء الدين من املرشكني ،ومل تزل هذه األمة املحمدية عىل شدّ الرحال إليه عىل ممر األزمان
من مجيع األقطار والبلدان سواء يف ذلك الزرافات والوحدان ،والعلامء واملشايخ والكهول
والشبان ،حتى ظهر يف آخر الزمان ،يف السنني اخلداعة مبتدع من حـران ل ّبـس عىل أتباع الدجال
ومن شاهبهم من شني األفهام واألذهان ،وزخرف هلم من القول غرور ًا كام صنع إمامه الشيطان
فصدهم بتموهيه عن سبل أهل اإليامن ،وأغواهم عن الرصاط السوي إىل ُبنيات الطريق
ومدرجة الشيطان فهم بتزويقه يف ظلمة اخلطأ واإلفك يعمهون ،وعىل منوال بدعته هيرعون،
( )2

مي فهم ال يعقلون)
ُص ّم ُبكم ُع ّ

ومنهم احلافظ الفقيه الشيخ شهاب الدين أمحد بن حممد القسطالين ( 923 - 851هـ]،
صاحب كتاب (املواهب اللدنية باملنح املحمدية) ،والذي قال فيه( :وللشيخ تقي الدين بن
(  )1إحياء علوم الدين)260 /1( ،
(  )2الفتاوى السهمية يف ابن تيمية ،أجاب عنها مجاعة من العلامء.

165

تيمية هنا كالم شنيع عجيب يتضمن منع شد الرحال للزيارة النبوية املحمدية ،وأنه ليس من
القرب بل بضد ذلك ،ور ّد عليه الشيخ تقي الدين السبكي يف (شفاء السقام) فشفى صدور
()1

املؤمنني)

ومنهم الفقيه املفتي الشيخ أمحد بن حجر اهليتمي املكي الشافعي ( 909هـ  973 -هـ)،
ومن أقواله يف ابن تيمية بسبب موقفه من الزيارة( :ابن تيمية عبد خذله اهلل وأضله وأعامه
وأصمه وأذله ،وبذلك رصح األئمة الذين بينوا فساد أحواله وكذب أقواله ،ومن أراد ذلك
فعليه بمطالعة كالم اإلمام املجتهد املتفق عىل إمامته وجاللته وبلوغه مرتبة االجتهاد أيب احلسن
السبكي وولده التاج والشيخ اإلمام العز بن مجاعة وأهل عرصهم وغريهم من الشافعية
واملالكية واحلنفية ..واحلاصل أن ال يقام لكالمه وزن ،بل يرمى يف كل وعر وحزن ،ويعتقد فيه
أنه مبتدع ضال ومضل جاهل غال ،عامله اهلل بعدله وأجارنا من مثل طريقته وعقيدته
()2

وفعله)

وقد خص املزارات الدينية والردود عىل املخالفني فيها ،وخصوصا ابن تيمية ،بكتابه
(اجلوهر املنظم يف زيارة القرب الرشيف النبوي املكرم) ،والذي قال فيه( :فإن قلت كيف حتكي
اإلمجاع السابق عىل مرشوعية الزيارة والسفر إليها وطلبها ،وابن تيمية من متأخري احلنابلة
منكر ملرشوعية ذلك كله؟ كام رآه السبكي يف خطه ،وأطال – أعني ابن تيمية – يف االستدالل
لذلك بام متجه األسامع وتنفر عنه الطباع ،بل زعم حرمة السفر هلا إمجاع ًا وأنه ال تقرص فيه
الصالة ،وأن مجيع األحاديث الواردة فيها موضوعة ،وتبعه بعض من تأخر عنه من أهل
مذهبه ..قلت :من ابن تيمية حتى ينظر إليه أو يعول يف يشء من أمور الدين عليه ،وهل هو إال

(  )1املواهب اللدنية باملنح املحمدية ،أمحد بن حممد بن أبى بكر بن عبد امللك القسطالين القتيبي املرصي ،أبو العباس ،شهاب
الدين ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة -مرص ،ج 4ص .574
(  )2الفتاوى احلديثية :ابن حجر اهليتمي ،الطبعة الثالثة ،مرص ،ص.144
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كام قال مجاعة من األئمة الذين تعقبوا كلامته الفاسدة وحججه الكاسدة حتى أظهروا عوار
سقطاته وقبائح أوهامه وغلطاته كالعز بن مجاعة :عبد أضله اهلل تعاىل وأغواه وألبسه رداء
اخلزي وأرداه ،وباه من قوة االفرتاء والكذب ما أعقبه اهلوان وأوجب له احلرمان ،وقد تصدى
شيخ اإلسالم وعامل األنام ،املجمع عىل جاللته واجتهاده وصالحه وإمامته التقي السبكي
قدس اهلل روحه ونور رضحيه ،للرد عليه يف تصنيف مستقل ،أفاد فيه وأجاد وأصاب ،وأوضح
بباهر حججه طريق الصواب فشكر اهلل تعاىل مسعاه ..وما وقع من ابن تيمية مما ذكر ،وإن كل
عثرة ال تقل أبد ًا ومصيبة يستمر عليه شؤمه ًا دوم ًا رسمد ًا ليس بعجيب ،فإنه رضب مع
املجتهدين بسهم صائب ،وما درى املحروم أنه أتى بأقبح املعايب ،إذ خالف إمجاعهم يف مسائل
()1

كثرية)

ومنهم الشيخ شهاب الدين أمحد بن حممد بن عمر اخلفاجي املرصي (1069 - 977
هـ) ،وهو أيضا من الذين تشددوا يف اإلنكار عىل ابن تيمية بسبب موقفه من املزارات الدينية،
وخصوصا زيارة قربه النبي  ،فقد قال يف كتابه (نسيم الرياض يف رشح شفاء القايض
عياض)( :واعلم أن هذا احل ديث هو الذي دعا ابن تيمية ومن تبعه كابن القيم إىل مقالته إىل
مقالته الشنيعة التي كفـروه هبا ،وصنف فيها السبكي مصنف ًا مستق ً
ال وهي منعه من زيارة قرب
النبي  وشدّ الرحال إليه ..فتوهم أنه محى جانب التوحيد بخرافات ال ينبغي ذكرها ،فإهنا
()2

ال تصدر عن عاقل فض ً
ال عن فاضل ساحمه اهلل عزوجل)

ووصف فهمه حلديث (الجتعلوا قربي عيد ًا) بأنه (ال حجـة فـيه ..فإنه نزعـة
()3

شيطانيـة)

(  )1اجلوهر املنظم يف زيارة القرب النبوي املكرم ،ابن حجر اهليتمي ،الطبعة األوىل ،مكتبة مدبويل ،مرص ،ص .29
(  )2نسيم الرياض يف رشح شفاء القايض عياض ،أمحد حممد عمر اخلفاجي املرصي شهاب الدين ،املحقق :حممد عبد القادر
عطا ،دار الكتب العلمية ،2001 – 1421 ،ج 5ص .96
(  )3املرجع السابق ،ج  5ص .113
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ومنهم احلافظ أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين (املتوىف:
852هـ) ،وهو من مراجع السلفية الكبار ،خصوصا يف كتابه [فتح الباري رشح صحيح
البخاري] ،وهم يسلمون لعلمه وحفظه ،ومع ذلك خيالفهم يف هذه املسألة خالفا شديدا ،وهم
لذلك يستعملون كل الوسائل لكتامن كل ما يقوله حوهلا ،مع أنه ألف رسالة يف الر ّد عىل ابن
تيمية يف مسألة زيارة رسول اهلل  ،وهي (اإلنارة بطرق حديث الزيارة)
وقد قال عن ابن تيمية يف كتابه (الدرر الكامنة)( :وافرتق الناس فيه شيع ًا فمنهم من
نسبه إىل التجسيم ملا ذكر يف العقيدة احلموية والواسطية وغريمها من ذلك كقوله أن اليد والقدم
والساق والوجه صفات حقيقية هلل وأنه مستو عىل العرش بذاته فقيل له يلزم من ذلك التحيز
واالنقسام فقال أن ا ال أسلم أن التحيز واالنقسام من خواص األجسام فألزم بأنه يقول بتحيز
يف ذات اهلل ،ومنهم من ينسبه إىل الزندقة لقوله أن النبي  ال يستغاث به وأن يف ذلك تنقيص ًا
ومنع ًا من تعظيم النبي  .. ومنهم من ينسبه إىل النفاق لقوله يف عيل ما تقدم ،ولقوله أنه كان
خمذوالً حيث ما توجه وأنه حاول اخلالفة مرار ًا فلم ينلها وإنام قاتل للرياسة ال للديانة ولقوله
()1

أنه كان حيب الرياسة ..فألزموه بالنفاق لقوله ( :وال يبغضك إال منافق)

ومنهم الشيخ املحدث املعارص الكبري حممود سعيد ممدوح ،الذي قال( :إن شدّ الرحال
أي السفر لزيارة القرب النبوي الرشيف – سواء كان سفر ًا تقرص فيه الصالة أو ال تقرص – من
أهم القربات ،وهو قريب من الوجوب عند بعض العلامء ،بل واجب عند الظاهرية وكثري من
املالكية واحلنفية .وعىل كون هذا السفر قربة درج سائر الفقهاء يف املذاهب اإلسالمية العقدية
رصح
والفقهية ،فكان إمجاع ًا لألمة اإلسالمية ،وقد خالف هذا اإلمجاع الشيخ أمحد بن تيميةَ ،ف َ ّ
بأن السفر لزيارة قرب النبي  سفر معصية ال تقرص فيه الصالة ،وقال :من أراد أن يزور القرب
الرشيف فليزر املدينة املنورة ألي غرض مرشوع ثم تكون زيارة القرب الرشيف تبع ًا ال
(  )1الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة ،ابن حجر العسقالين ،دار اجليل ،بريوت 1414 ،هـ، ،ج 1ص .153
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استقالالً .وهي مقالة شنيعة مل يتجرأ عليها أحد من علامء املسلمني وقد سجن الشيخ ابن تيمية
بسببها ،وأمخدت الفتنة ،حتى جاء من يعدون كالمه كالوحي املتلو فدافعوا عن مقالته
()1

ونرشوها وأوقدوا نار الفتنة ،وهلل األمر)

 2ـ موقف املدرسة الشافعية من التوسل واالستغاثة:
من أعالم الشافعية الذين نصوا عىل مرشوعية التوسل واالستغاثة ،والذي ُيرجع إليهم
يف التدريس والفتاوى ونحوها:
رس ْو ِجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي
 .1أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلُ ْ َ
(املتوىف458 :هـ) ،الذي روى يف شعب اإليامن بسنده قال :أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ ،أخربين
أبو حممد بن زياد ،حدثنا حممد بن إسحاق الثقفي ،قال :سمعت أبا إسحاق القريش ،يقول:
( كان عندنا رجل باملدينة إذا رأى منكرا ال يمكنه أن يغريه أتى القرب ،فقال :أيا قرب النبي
وصاحبيه ...أال يا غوثنا لو تعلمونا)( ،)2ومل ينكر عليه ،ولو كان رشكا ملا رواه أصال.
وروى عنه ابن اجلوزي يف [املنتظم] عند حديثه عن مناقب أمحد بن حرب عدم إنكاره
عىل استجابة الدعاء إذا توسل الداعي بقربه ،فقد قال ابن اجلوزي( :أخربنا زاهر بن طاهر قال:
أخربنا أمحد بن احلسني البيهقي أخربنا أبو عبد اهلل احلاكم قال :سمعت أبا العباس حممد بن
أمحد الق ايض يقول :سمعت أبا عبد اهلل حممد بن جعفر الزاهد يقول :سمعت زكريا بن أيب
دلويه يقول( :رأيت أمحد بن حرب بعد وفاته بشهر يف املنام فقلت :ما فعل بك ربك قال :غفر
يل وفرق املغفرة .قلت :وما فوق املغفرة قال :أكرمني بأن يستجيب دعوات املسلمني إذا
()3

توسلوا بقربي)

(  )1كشف الستورعن أحكام القبور ،حممود سعيد بن ممدوح ،مكتبة دار الفقيه ،اإلمارات ،ط األوىل 1423 ،هـ ،ص .185
(  )2شعب اإليامن ()60 /6
(  )3املنتظم.211/11 ،

169

 .2أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس (املتوىف505 :هـ) ،وله أقوال كثرية يف هذا،
منها قوله عند حديثه عن زيارة املدينة وآداهبا( :ثم يرجع فيقف عند رأس رسول اهلل  بني
القرب واالسطوانة اليوم ويستقبل القبلة وليحمد اهلل عز وجل وليمجده وليكثر من الصالة عىل
رسول اهلل  ثم يقول :اللهم إنك قد قلت وقولك احلق َ و َل ْو َأ َّهنُ ْم إِ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َجا ُء َ
وك
الر ُس ُ
ول َل َو َجدُ وا اهللََّ ت ََّوا ًبا َر ِح ًيام [ النساء ]64 :اللهم إنا قد
اس َت ْغ َف َر َهل ُ ُم َّ
اس َت ْغ َف ُروا اهللََّ َو ْ
َف ْ
سمعنا قولك وأطعنا أمرك وقصدنا نبيك متشفعني به إليك يف ذنوبنا وما أثقل ظهورنا من
أوزارنا تائبني من زللنا معرتفني بخطايانا وتقصرينا فتب اللهم علينا وشفع نبيك هذا فينا
وارفعنا بمنزلته عندك وحقه عليك)

()1

 .3أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل املعروف بابن عساكر (املتوىف571 :هـ) الذي
ألف جزءا سامه (متثال النعال) ،يعني نعل رسول اهلل  ،وقد ذكر هذا احلافظ السخاوي عند
جوابه عن سؤال حول ما يكتب ملن تتعرس عليها الوالدة ،فنقل من هذا اجلزء نقال ،وقال:
(وروينا يف جزء(متثال النعال) البن عساكر؛ أن مثال النعال الرشيف إذا امسكته احلامل بيمينها
()2

وقد اشتد عليها الطلق تيرس أمرها بحول اهلل وقوته)

 .4عامد الدين الكاتب األصبهاين ،حممد بن حممد صفي الدين بن نفيس الدين حامد بن
أله ،أبو عبد اهلل (املتوىف597 :هـ) ،الذي قال يف كتابه [خريدة القرص وجريدة العرص] يف ترمجة
()3

بعض أصحابه( :وينرصه عىل جاحدي نعامئه ،بمحمد وآله)

 .5عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم ،أبو القاسم الرافعي القزويني (املتوىف623 :هـ)
()4

الذي قال يف بعض كتبه( :متوسال بشفاعة من عنده يوم اجلزاء)
(  )1إحياء علوم الدين ()259 /1
(  )2االجوبة املرضية (.384 /1
(  )3خريدة القرص وجريدة العرص ص .442
(  )4التدوين ىف أخبار قزوين (.)76 /2
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 .6عثامن بن عبد الرمحن ،أبو عمرو ،تقي الدين املعروف بابن الصالح (املتوىف:
643هـ) ،قال يف [أدب املفتي واملستفتي] عند حديثه عن معجزات النبي ( :فإهنا ليست
حمصورة عىل ما وجد منها يف عرصه  بل مل تزل تتجدد بعده  عىل تعاقب العصور ،وذلك
أن كرامات األولياء من أمته ،وإجابات املتوسلني به يف حوائجهم ومغوثاهتم عقيب توسلهم
به يف شدائدهم براهني له  قواطع ومعجزات له سواطع ،وال يعدها عد ،وال حيرصها حد
()1

أعاذنا اهلل من الزيغ عن ملته ،وجعلنا من املهتدين اهلادين هبديه وسنته)

وقال يف [معرفة أنواع علوم احلديث]( :فاهلل العظيم الذي بيده الرض والنفع ،واإلعطاء
واملنع أسأل ،وإليه أرضع وأبتهل ،متوسال إليه بكل وسيلة ،متشفعا إليه بكل شفيع ،أن جيعله
مليا بذلك وأمىل وفيا بكل ذلك وأوىف .وأن يعظم األجر والنفع به يف الدارين ،إنه قريب
()2

جميب)

 .7أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي (املتوىف676 :هـ) الذي قال يف
[املجموع رشح املهذب]( :ثم يرجع إىل موقفه األول قبالة وجه رسول اهلل  ويتوسل به يف
حق نفسه ويستشفع به إىل ربه سبحانه وتعاىل ،ومن أحسن ما يقول ما حكاه املاوردي والقايض
أبو الطيب وسائر أصحابنا عن العتبي مستحسنني له قال( :كنت جالسا عند قرب رسول اهلل
ثم قال( :يا خري الرسلّ ،
إن اهلل أنزل عليك كتاب ًا صادق ًا قال فيهَ ( :و َل ْو
 ،فجاء أعرايب فزارهَّ ،
َأ َّهنُ ْم إِذ َّظ َل ُموا َأن ُف َس ُه ْم َجا ُء َ
الر ُس ُ
ول َل َو َجدُ وا اهللََّ ت ََّوا ًبا َّر ِح ًيام)
اس َت ْغ َف َر َهل ُ ُم َّ
اس َت ْغ َف ُروا اهللََّ َو ْ
وك َف ْ
ثم بكى وأنشأ يقول:
ّ
وإين جئتك مستغفر ًا ر ّبك من ذنويب مستشفع ًا فيها بكَّ .
يا خري من دفنت بالقاع أعظمه

واألكم
فطاب من طيبه ّن القاع
ُ

نفيس الفداء ٍ
لقرب أنت ساكنه

فيه العفاف وفيه اجلود والكر ُم

(  )1أدب املفتي واملستفتي ()210
(  )2مقدمة ابن الصالح = معرفة أنواع علوم احلديث  -ت عرت (ص)6 :
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ثم استغفر وانرصف ،فحملتني عيناي فرأيت النبي  يف النوم فقال :يا عتبي احلق
َّ
األعرايب فبرشه بأن اهلل تعاىل قد غفر له) ،ثم يتقدم إىل رأس القرب فيقف بني األسطوانة ويستقبل
()1

القبلة)

 .8أبو العباس شمس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان الربمكي
اإلربيل (املتوىف681 :هـ) ،قال يف ترمجة أيب حممد حييى بن حييى بن كثري بن وسالس( :وقال
ابن بشكوال يف تارخيه :كان حييى بن حييى جماب الدعوة ،وكان قد أخذ يف نفسه وهيئته ومقعده
هيئة مالك ،وحكي عنه أنه قال :أخذت ركاب الليث بن سعد ،فأراد غالمه أن يمنعني فقال:
دعه ،ثم قال يل الليث :خدمك أهل العلم ،فلم تزل يب األيام حتى رأيت ذلك .ثم قال :وتويف
حييى بن حييى يف رجب سنة أربع وثالثني ومائتني ،وقربه بمقربة ابن عياش يستسقى به ،وهذه
()2

املقربة بظاهر قرطبة)

 .9أبو العباس ،أمحد بن عبد اهلل بن حممد ،حمب الدين الطربي (املتوىف694 :هـ) ،قال
يف [الرياض النرضة يف مناقب العرشة] بعد ذكر قصيدة فيها أسامء العرشة( :ريض اهلل عنهم
()3

وأرضاهم أمجعني بمحمد وآله)

 .10تقي الدين أبو الفتح حممد بن عيل بن وهب بن مطيع القشريي ،املعروف بابن دقيق
العيد (املتوىف702 :هـ) ،ذكر السبكي يف ترمجته قصيدة طويلة له يقول فيها( :له مطلب أفنى
()4

متنيه عمره ...وحاجات نفس ال جتاوز صدره( ..أعد هلا جاه الشفيع املشفع)...

 .11كامل الدين أبو املعايل حممد بن عيل األنصاري السامكي ،املعروف بابن الزملكاين

(  )1املجموع رشح املهذب ()274 /8
(  )2وفيات األعيان ()146 /6
(  )3الرياض النرضة يف مناقب العرشة ص .12
(  )4طبقات الشافعية الكربى للسبكي (.)221 /9
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(تويف  727هـ) من أشعاره التي يتوسل ويستغيث فيها برسول اهلل  قوله (:)1
أهواك يا ربة األستار أهواك

وإن تباعد عن مغناي مغناك

وأعمل العيس واألشواق ترشدين

عسى يشاهد معناك معناك

هتوي هبا البيد ال ختشى الضالل وقد

هدت بربق الثنايا الغر مضناك

ساري ًة

برياك

تشوقها

الصبح

نسامت

تسوقها

نحو

رؤياك

يا ربة احلرم العايل األمني ملن

وافاه من أين هذا األمن لوالك

إن شبهوا اخلال باملسك الذكي فه

ذا اخلال من رؤية املحكي واحلاكي

أفدي بأسود قلبي نور أسوده

من يل بتقبيله من بعد يمناك

إين قصدتك ال ألوي عىل برش

ترمي النوى يل رسيع ًا نحو مرماك

وقد حططت رحايل يف محاك عسى

حتط

بلقياك

كام حططت بباب املصطفى أميل

وقلت للنفس باملأمول برشاك

كلهم

وفاتح اخلري ماحي كل إرشاك

سام بأمخصه فوق السامء فكم

أوطا أسافلها من علو أفالك

أحد

من أنبياء ذوي فضل وأمالك

يا صاحب اجلاه عند اهلل خالقه

ما ود جاهك إال كل أفاك

أنت الوجيه عىل رغم العدا أبدا

أنت

ونساك

يا فرقة الزيغ ال لقيت صاحل ًة

وال شفى اهلل يوم ًا قلب مرضاك

وال حظيت بجاه املصطفى أبد ًا

ومن أعانك يف الدنيا وواالك

يا أفضل الرسل يا موىل األنام ويا

خري اخلالئق من إنس وأمالك

ها قد قصدتك أشكو بعض ما صنعت

يف الذنوب وهذا ملجأ الشاكي

حممد
ونال

خري
مرتب ًة

خلق
ما

اهلل
ناهلا

(  )1أعيان العرص وأعوان النرص (.)635 /4
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أثقال

الشفيع

أوزاري

لفتاك

قد قيدتني ذنويب عن بلوغ مدى

قصدي إىل الفوز منها فهي أرشاكي

فاستغفر اهلل يل واسأله عصمته

فيام بقي وغنى من غري إمساك

عليك من ربك اهلل الصالة كام

منا عليك السالم الطيب الزاكي

وقد علق عليها صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي (املتوىف764 :هـ) بقوله( :قلت:
ومل أقف للشيخ رمحه اهلل تعاىل عىل نظم هو خري من هذه القصيدة لقصدها الصالح..وعمل
عىل هذه القصيدة ،أو عىل قصيدة ميمية مديح يف النبي  أو عليهام ،كراريس سامها [عجالة
الراكب])

()1

 .12ابن املقري اليمني الشافعي (837 - 755هـ) ،قال عنه جالل الدين السيوطي
(املتوىف911 :هـ) يف [مناهل الصفا يف ختريج أحاديث الشفا]( :وقد ذكر ابن املقري اليمني
الشافعي رمحه اهلل يف ديوانه ،أن كتاب الشفاء مما شوهدت بركته وكان قد ابتيل بمرض فقرأه
فعافاه اهلل منه وقال يف ذلك:
ما بالكتاب هواي لكن اهلوى

أمس بام أمسى به مكتوبا

كالدر هيوى العاشقون بذكرها

شغ ًفا هبا لشموهلا املحبوبا

ً
تفاؤال باسم الشفا
أرجو الشفاء

فحوى الشفاء وأدرك املطلوبا

وبقدر حسن الظن ينتفع الفتى

()2

ال سيام ظن يصري جميبا)

 .13أبو احلسن تقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي (املتوىف 756 :هـ) الذي قال:
(اعلم أنه جيوز وحيسن التوسل واالستعانة والتشفع بالنبي  إىل ربه سبحانه وتعاىل وجواز
ذلك وحسنه من األمور املعلومة لكل ذي دين املعروفة من فعل األنبياء واملرسلني وسري
السلف الصاحلني والعلامء والعوام من املسلمني ،ومل ينكر أحد ذلك من أهل األديان وال سمع

(  )1أعيان العرص وأعوان النرص (.)636 /4
(  )2مناهل الصفا يف ختريج أحاديث الشفا (ص.)8 :
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به يف زمن من األزمان حتى جاء ابن تيمية فتكلم يف ذلك بكالم يلبس فيه عىل الضعفاء األغامر
()1

وابتدع ما مل يسبق إليه يف سائر األعصار)...

وقال( :وأما االستغاثة :فهي طلب الغوث ،وتارة يطلب الغوث من خالقه وهو اهلل
تعاىل وحده ،كقوله تعاىل :إِ ْذ ت َْست َِغي ُث َ
اب َل ُك ْم[ األنفال ،]9 :وتارة يطلب
است ََج َ
ون َر َّب ُك ْم َف ْ
ممن يصح إسناده إليه عىل سبيل الكسب ،ومن هذا النوع االستغاثة بالنبي  ،ويف هذين
اس َتغَا َث ُه ا َّل ِذي ِم ْن ِشي َعتِ ِه ع ََىل ا َّل ِذي ِم ْن
القسمني تعدى الفعل تارة بنفسه كقوله تعاىلَ  :ف ْ
عَدُ ِّو ِه[ القصص ،] 15 :وتارة بحرف اجلر كام يف كالم النحاة يف املستغاث به ،ويف كتاب
سيبويه( :فاستغاث هبم ليشرتوا له كليبا) ،فيصح أن يقال( :استغثت النبي  وأستغيث بالنبي
 ،)بمعنى واحد ،وهو طلب الغوث منه بالدعاء ونحوه عىل النوعني السابقني يف التوسل
من غري فرق ،وذلك يف حياته وبعد موته ،ويقول( :استغثت اهلل وأستغيث باهلل) بمعنى طلب
خلق الغوث منه ،فاهلل تعاىل مستغاث فالغوث منه خلقا وإجيادا ،والنبي  مستغاث والغوث
منه تسببا وكسبا ،وال فرق يف هذا املعنى بني أن يستعمل الفعل متعديا بنفسه أو الزما أو تعدى
بالباء ،وقد تكون االستغاثة بالنبي  عىل وجه آخر ،وهو أن يقال( :استغثت اهلل بالنبي )
كام تقول( :سألت اهلل بالنبي  ،فريجع إىل النوع األول من أنواع التوسل ،ويصح قبل وجوده
وبعد وجوده ،وقد حيذف املفعول به ويقال استغثت بالنبي  هبذا املعنى .فصار لفظ
االستغاثة بالنبي  له معنيان :أحدمها :أن يكون مستغاثا .والثاين :أن يكون مستغاثا به ،والباء
لالستعانة فقد ظهر جواز إطالق االستغاثة والتوسل مجيعا ،وهذا أمر ال يشك فيه ،فإن
االستغاثة يف اللغة طلب الغوث وهذا جائز لغة ورشعا من كل من يقدر عليه ،بأي لفظ عرب
()2

عنه كام قالت أم إسامعيل :أغث إن كان عندك غواث)
(  )1فتاوى السبكي ،ص.119
(  )2شفاء السقام ص.187
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 .14صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي (املتوىف764 :هـ) ،الذي قال يف كتابه
[أعيان العرص وأعوان النرص]( :ساترا بخالله الكريمة ما خفي عن اململوك من إخالله
( )1

بمحمد وآله إن شاء اهلل تعاىل)

ومن يطلع عىل كتابه [الوايف بالوفيات] جيد الكثري من املواضع التي يذكر فيها تأييده
للتوسل واالستغاثة ،ومن ذلك قوله عند ترمجة تقي الدين السبكي ،وهو يعدد مؤلفاته:
(وكتاب [شفاء السقام يف زيارة خري األنام] ،ردا عليه ـ عىل ابن تيمية ـ أيضا يف إنكاره سفر
الزيارة ..وقرأته عليه بالقاهرة سنة سبع وثالثني وسبع مائة ،من أوله إىل آخره ،وكتبت عليه
طبقة ـ أي :طبقة السامع عىل طريقة املحدثني ـ جاء مما فيها نظام:
لقول ابن تيمية زخرف

أتى يف زيارة خري األنام

فجاءت نفوس الورى تشتكي

إىل خري حرب وأزكى إمام

وداواهم

()2

فصنف

هذا

فكان يقينا شفاء السقام)

 .15شمس الدين أبو املحاسن حممد بن عيل بن احلسن بن محزة احلسيني الدمشقي
الشافعي (املتوىف765 :هـ) الذي قال يف كتابه [ذيل تذكرة احلفاظ] يف ترمجة سبط ابن العجمي:
(فاهلل تعاىل يبقيه ويمتع اإلسالم ويديم النفع به األنام بجاه املصطفى سيدنا حممد عليه أفضل
 ،)...وقال ويف ترمجة ابن نارص الدين يقول( :فاهلل تعاىل يبقيه يف خري ونعمة شاملة وأفراح
بال كدر كاملة بمحمد وآله)
 .16أبو حممد عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد بن عيل بن سليامن اليافعي (املتوىف:
768هـ) ،والذي نرى يف كتابه [مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث

(  )1أعيان العرص ()366 /2
(  )2الوايف بالوفيات ()167 /21
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الزمان] الكثري من توسالته واستغاثاته ،ومنها قوله(:)1
ووفق ملا ترىض بجاه حممد

وواصل له أزكى الصالة مدي ًام

وللشامل أمجع غد ًا بأحبة

يداوهلا نعم النديم ندي ًام

 .17أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي ،أبو العباس (املتوىف :نحو 770هـ)،
الذي قال يف خامتة كتابه [املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري]( :ونسأل اهلل حسن العاقبة يف
الدنيا واآلخرة وأن ينفع به طالبه والناظر فيه وأن يعاملنا بام هو أهله بمحمد وآله األطهار
()2

وأصحابه األبرار)

 .18أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي (املتوىف:
774هـ)  ،وهو تلميذ ابن تيمية ،ومن املعتربين لدى أصحاب الرؤية التكفريية ،وقد قال يف
كتابه [البداية والنهاية] عند ذكره النار التي خرجت من أرض احلجاز عام  654هـ( :هذه النار
يف أرض ذات حجر ال شجر فيها وال نبت ،وهي تأكل بعضها بعضا إن مل جتد ما تأكله ،وهي
حترق احلجارة وتذيبها ،حتى تعود كالطني املبلول ،ثم يرضبه اهلواء حتى يعود كخبث احلديد
()3

الذي خيرج من الكري ،فاهلل جيعلها عربة للمسلمني ورمحة للعاملني ،بمحمد وآله الطاهرين)

وقال( :وقد روينا أن عمر عس املدينة ذات ليلة عام الرمادة فلم جيد أحدا يضحك ،وال
يتحدث الناس يف منازهلم عىل العادة ،ومل ير سائال يسأل ،فسأل عن سبب ذلك فقيل له :يا أمري
املؤمنني إن السؤال سألوا فلم يعطوا فقطعوا السؤال ،والناس يف هم وضيق فهم ال يتحدثون
وال يضحكون .فكتب عمر إىل أيب موسى بالبرصة أن يا غوثاه ألمة حممد ،وكتب إىل عمرو بن
العاص بمرص أن يا غوثاه ألمة حممد ،فبعث إليه كل واحد منهام بقافلة عظيمة حتمل الرب وسائر

(  )1مرآة اجلنان وعربة اليقظان ()68 /2
(  )2املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ()712 /2
(  )3البداية والنهاية ()224 /13
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األطعامت ،ووصلت مرية عمرو يف البحر إىل جدة ومن جدة إىل مكة .وهذا األثر جيد
()1

اإلسناد)

 .19سعد الدين التفتازاين الشافعي (تويف  791هـ) ،الذي قال( :وهلذا ينتفع بزيارة
()2

القبور واالستعانة بنفوس األخيار من األموات)

 .20ابن امللقن رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أمحد الشافعي املرصي (املتوىف:
804هـ) صاحب (خالصة البدر املنري) يف الفقه الشافعي) يف أول كتابه( :وهذا املخترص أسلك
فيه طريق اإليضاح قليال ال االختصار جدا .فإن رمت جعلته كاألحراف فقد خلصته يف
كراريس لطيفة مسمى باملنتقى .نفع اهلل باجلميع بمحمد وآله وجعلهم مقربني من رضوانه
مبعدين من سخطه وحرمانه نافعني لكاتبهم وسامعهم نفعا شامال يف احلال واملآل .إنه ملا يشاء
()3

فعال .ال رب سواه وال مرجو إال إياه)

 .21تقي الدين احلصني الشافعي (752هـ 829هـ) الذي قال( :واملراد أن االستغاثة
بالنبي واللواذ بقربه مع االستغاثة به كثري عىل اختالف احلاجات ،وقد عقد األئمة لذلك بابا،
وقالوا :إن استغاثة من الذ بقربه وشكى إليه فقره ورضه توجب كشف ذلك الرض بإذن اهلل
تعاىل)

()4

 .22أمحد بن حممد بن حممد بن عيل بن يوسف اجلزري الدمشقي العمري الشريازي
الشافعي ( 751هـ  833 -هـ) الذي قال يف كتابة [احلصن احلصني من كالم سيد املرسلني]:
()5

(ويتوسل إىل اهلل سبحانه بأنبيائه والصاحلني)
(  )1البداية والنهاية ()90 /7
(  )2رشح املقاصد ()33 /2
(  )3خالصة البدر املنري ()5 /1
(  )4دفع شبه من شبه ومترد ،ص.89

(  )5حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني للشوكاين (ص)51 :
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وعندما ذكر املواضع املباركة إلجابة الدعاء قال( :وعند قبور األنبياء عليهم السالم،
وال يصح قرب نبي بعينه سوى قرب نبينا باإلمجاع فقط ،وقرب إبراهيم داخل السور ومن غري تعيني،
( )1

وجرب استجابة الدعاء عند قبور الصاحلني برشوط معروفة)

وقد علق حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني (املتوىف1250 :هـ) عىل
هذا بقوله( :أقول هذا جعله املصنف رمحه اهلل داخال فيام تقدم من التجريب الذي ذكره ووجه
ذلك مزيد الرشف ونزول الربكة وقد قدمنا أهنا ترسي بركة املكان عىل الداعي كام ترسي بركة
الصاحلني الذاكرين اهلل سبحانه عىل من دخل فيهم ممن ليس هو منهم كام يفيده قوله ( :هم
()2

القوم ال يشقى هبم جليسهم)

 .23حممد بن موسى بن عيسى بن عيل الدمريي ،أبو البقاء ،كامل الدين الشافعي
(املتوىف808 :هـ) ،الذي توسل يف مواضع من كتابه [حياة احليوان الكربى] منها قوله( :نسأل
()3

اهلل تعاىل السالمة ،وحسن اخلامتة ،بجاه سيدنا حممد وآله)

 .24أمحد بن عيل بن أمحد الفزاري القلقشندي ثم القاهري (املتوىف821 :هـ) ،والذي
توسل كثريا يف كتابه املشهور [صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء] ،وقد ذكرها يف خطابات
العديد من العلامء وامللوك

()4

وقال مبينا ما جرت به عادة املسلمني من كتابة الرسائل إىل رسول اهلل  بعد وفاته،
والتوسل واالستغاثة( :وأما الكتب التي تكتب إليه ـ يقصد النبي  ـ بعد وفاته فقد جرت
عادة األمة من امللوك وغريهم بكتابة الرسائل إليه بعد وفاته بالسالم والتحية والتوسل

(  )1حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني (ص)74 :
(  )2حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني (ص)74 :
(  )3حياة احليوان الكربي (.)220 /1
(  )4صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ( )367 /14( ،)361 /12( ،)178 /8( ،)302 /11وغريها.
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()1

والتشفع به إىل اهلل تعاىل يف املقاصد الدنيوية واألخروية)

 .25أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين (املتوىف852 :هـ)،
وهو املحدث الذي يرجع إليه أصحاب الرؤية التكفريية ،ويعتربونه حافظ الدنيا وأمري املؤمنني
يف احلديث  ،وله نصوص كثرية تشري إىل تأييده للتوسل واالستغاثة ،ومنها قوله يف قول أيب
طالب:
وأبيض يستسقى الغامم بوجهه

ثامل اليتامى عصمة لألرامل

(يشري إىل ما وقع يف زمن عبد املطلب حيث استسقى لقريش والنبي  معه غالم)

()2

وقال يف حديث عتبان بن مالك األنصاري( :وفيه التربك باملواضع التي صىل فيها النبي
 أو وطئها ..ويستفاد منه أن من دعي من الصاحلني ليتربك به أنه جييب إذا أمن الفتنة)

()3

وقال ( :واملراد أنه كان من اشتكى أرسل إناء إىل أم سلمة ،فتجعل فيه تلك الشعرات
وتغسلها فيه ،وتعيده ،فيرشبه صاحب اإلناء ،أو يغتسل به استشفاء هبا فتحصل له بركتها)

( )4

 .26شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرميل (املتوىف:
1004هـ) امللقب بالشافعي الصغري ،قال يف مقدمة كتابه [غاية البيان يف رشح زبد ابن
رسالن]( :واهلل أسأل ،وبنبيه أتوسل ،أن جيعله خالصا لوجهه الكريم)
وجاء يف فتاواه(:سئل عام يقع من العامة من قوهلم عند الشدائد :يا شيخ فالن ،يا رسول
اهلل ،ونحو ذلك من االستغاثة باألنبياء واملرسلني واألولياء والعلامء والصاحلني فهل ذلك جائز
أم ال؟ وهل للرسل واألنبياء واألولياء والصاحلني واملشايخ إغاثة بعد موهتم؟ وماذا يرجح
ذلك؟ فأجاب :بأن االستغاثة باألنبياء واملرسلني واألولياء والعلامء والصاحلني جائزة،
(  )1املرجع السابق)458 /6( ،
(  )2فتح الباري398 / 2 :
(  )3فتح الباري البن حجر ()522 /1
(  )4املرجع السابق)303/10( ،
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وللرسل واألنبياء واألولياء والصاحلني إغاثة بعد موهتم ،ألن معجزة األنبياء وكرامات
األولياء ال تنقطع بموهتم ،أما األنبياء فألهنم أحياء يف قبورهم يصلون وحيجون كام وردت به
األخبار وتكون اإلغاثة منهم معجزة هلم ،وأما األولياء فهي كرامة هلم فإن أهل احلق عىل أنه
يقع من األولياء بقصد وبغري قصد أمور خارقة للعادة جيرهيا اهلل تعاىل بسببهم)

()1

 .27أمحد بن حممد بن أبى بكر بن عبد امللك القسطالين القتيبي املرصي ،أبو العباس،
شهاب الدين (املتوىف923 :هـ) صاحب [املواهب اللدنية باملنح املحمدية] ،والذي قال فيه:
(وينبغي للزائر له  أن يكثر من الدعاء والترضع واالستغاثة والتشفع والتوسل به ،
فجدير بمن استشفع به أن يشفعه اهلل فيه)
وقال( :واالستغاثة هي طلب الغوث فاملستغيث يطلب من املستغاث به إغاثته وأن
حيصل له الغوث ،فال فرق بني أن يعرب بلفظ االستغاثة ،أو التوسل ،أو التشفع ،أو التوجه أو
التجوه أل هنام من اجلاه والوجاهة ،ومعنامها علو القدر واملنزلة وقد يتوسل بصاحب اجلاه اىل
من هو أعىل منه .قال :ثم إن كال من االستغاثة ،والتوسل والتشفع ،والتوجه بالنبي  واقع
يف كل حال :النرصة قبل خلقه وبعد خلقه ،يف مدة حياته يف الدنيا وبعد موته يف الربزخ ،وبعد
البعث يف عرصات القيامة)

()2

وقال ـ متحدثا عن جتربته يف ذلك ـ( :وأما التوسل به  بعد موته يف الربزخ فهو أكثر
من أن حيىص أو يدرك باستقصاء ..ولقد كان حصل يل داء أعيا دواؤه األطباء ،وأقمت به سنني،
فاستغثت به  ليلة الثامن والعرشين من مجادى األوىل سنة ثالث وتسعني وثامنامئة بمكة
زادها اهلل رشفا ،ومن عيل بالعود يف عافية بال حمنة ،فبينا أنا نائم إذ جاء رجل معه قرطاس يكتب
فيه :هذا دواء لداء أمحد بن القسطالين من احلرضة الرشيفة بعد اإلذن الرشيف النبوي ،ثم
(  )1فتاوى الرميل هبامش الفتاوى الكربى البن حجر اهليتمي ()382 /4
(  )2املواهب اللدنية باملنح املحمدية593 /4 :
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()1

استيقظت فلم أجد يب واهلل شيئا مما كنت أجده ،وحصل الشفاء بربكة النبي )

وقال( :وقف أعرايب عىل قربه الرشيف  ،وقال :اللهم إنك أمرت بعتق العبيد ،وهذا
حبيبك ،وأنا عبدك فأعتقني من النار عىل قرب حبيبك ،فهتف به هاتف :يا هذا سألت العتق لك
وحدك؟ هال سألت العتق جلميع املؤمنني ،اذهب فقد أعتقتك:
إن امللوك إذا شابت عبيدهم

يف رقهم أعتقوهم عتق أحرار

وأنت يا سيدي أوىل بذا ،كرما

()2

قد شبت يف الرق فاعتقني من النار

رابعا ـ موقف مدرسة احلنابلة من املزارات الدينية:
خيلط الكثريون بني مدرسة احلنابلة واالجتاه السلفي الوهايب ،فيتصورون أن كل احلنابلة
سلفية ،وكل السلفية حنابلة ،واألمر ليس كذلك من الوجهني ،فالسلفية يتوزعون عىل
املذاهب األربعة ،واحلنابلة ليسوا سوى مذهب من املذاهب اإلسالمية فيه الصوفية واألشاعرة
وغريمها من املدارس اإلسالمية ،ولذلك نجدهم يتبنون نفس ما تتبناه تلك املدارس من آراء
وعقائد ترتبط باآلثار واملزارات الدينية.
ومن أقوى األدلة عىل هذا أن حممد بن عبد الوهاب كفر أكثر احلنابلة املعارصين له ،بل
املساكنني له يف نجد بسبب رميه هلم بالقبورية والرشك األكرب ،لكوهنم يرون رشعية زيارة
األرضحة والتربك هبا ،كام يقول سائر الصوفية والشيعة وغريمها من طوائف املسلمني.
ومن األمثلة عىل ذلك تكفريه للعالمة الكبري حممد بن فريوز احلنبيل ( 1142ـ 1216
هـ) الذي مل تشفع له حنبليته وال نجديته؛ فقد قال فيه الشيخ حممد بن عبد الوهاب ..( :وأيضا
مكاتيب أهل األحساء موجودة ،فأما ابن عبد اللطيف ،وابن عفالق ،وابن مطلق ،فحشو

(  )1املرجع السابق418 /3 ،
(  )2املرجع السابق)597 /3( ،
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بالزبيل أعني :سبابة التوحيد ،واستحالل دم من صدق به ،أو أنكر الرشك؛ ولكن تعرف ابن
فريوز ،أنه أقرهبم إىل اإلسالم ،وهو رجل من احلنابلة ،وينتحل كالم الشيخ وابن القيم خاصة،
ومع هذا صنف مصنفا أرسله إلينا ،قرر فيه :أن هذا الذي يفعل عند قرب يوسف وأمثاله ،هو
الدين الصحيح ،واستدل يف تصنيفه بقول النابغة:
أيا قرب النبي وصاحبيه ووامصيبتنا لو تعلمونا
ويف مصنف ابن مطلق االستدالل بقول الشاعر:
وكن يل شفيعا يوم ال ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب
ولكن الكالم األول ،أبلغ من هذا كله ،وهو شهادة البدو ،واحلرض ،والنساء والرجال،
أن هؤالء الذين يقولون :التوحيد دين اهلل ورسوله ،ويبغضونه أكثر من بغض اليهود
والنصارى ،ويسبونه ،ويصدون الناس عنه ،وجياهدون يف زواله وتثبيت الرشك ،بالنفس
ون فِ ْتنَ ٌة َو َي ُك َ
﴿حتَّى َال َت ُك َ
ون الدِّ ي ُن
واملال ،خالف ما عليه الرسل وأتباعهم ،فإهنم جياهدون َ
()1

هللَِِّ﴾ [البقرة)]193 :

ورصح بذلك يف موضع آخر ،فقال يف رسالة كتبها إىل أمحد بن عبد الكريم جاء فيها:
(..وصل مكتوبك تقرر املسألة التي ذكرت ،وتذكر أن عليك إشكاال تطلب إزالته ،ثم ورد
منك مراسلة ،تذكر أنك عثرت عىل كالم للشيخ أزال عنك اإلشكال ،فنسأل اهلل أن هيديك
لدين اإلسالم .وعىل أي يشء يدل كالمه ،من أن من عبد األوثان عبادة أكرب من عبادة الالت
والعزى ،وسب دين الرسول  بعدما شهد به ،مثل سب أيب جهل ،أنه ال يكفر بعينه .بل
العبارة رصحية واضحة ،يف تكفريه مثل ابن فريوز ،وصالح بن عبد اهلل ،وأمثاهلام ،كفرا ظاهرا
ينقل عن امللة ،فضال عن غريمها؛ هذا رصيح واضح ،يف كالم ابن القيم الذي ذكرت ،ويف كالم
(  )1الدرر السنية يف األجوبة النجدية ،علامء نجد األعالم ،املحقق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،الطبعة :السادسة،
1417هـ1996/م ()78 /10
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الشيخ الذي أزال عنك اإلشكال ،يف كفر من عبد الوثن الذي عىل قرب يوسف وأمثاله ،ودعاهم
()1

يف الشدائد والرخاء ،وسب دين الرسل بعدما أقر به ،ودان بعبادة األوثان بعدما أقر هبا)

مع العلم أن هذا العلم الذي كفره ابن عبد الوهاب وكل من جاء بعده من والوهابية،
علم من أعالم احلنابلة الكبار؛ وفقد قال فيه ابن محيد املكي يف كتابه [السحب الوابلة عىل
أرضحة احلنابلة]( :حممد بن عبد اهلل بن حممد بن فريوز ،التميمي،األحسائي ،العالمة
الفهامة،كاشف املعضالت ،وموضح املشكالت،و حمرر أنواع العلوم ،ومقرر املنقول
واملعقول ،باملنطوق واملفهوم )2()..إىل آخر ما ورد يف ترمجته ،والتي تظهره مكانته الكبرية يف
ذلك العرص ،باإلضافة لعلمه وخلقه وتدينه ..ولكن كل ذلك مل جيعل حلمه مسموما حيرم
التعرض له ،كام يذكر السلفية عندما ينتقد أي علم من أعالمهم ،وليتهم اكتفوا بنقده ،بل
أضافوا إىل ذلك تكفريه.
ومن علامء احلنابلة الذين رصح ابن عبد الوهاب بتكفريهم بسبب موقفهم من املزارات
الدينية العالمة اجلليل عبد اهلل بن عيسى املويس (ت 1175هـ)؛ فقد قال ابن عبد الوهاب يف
بعض رسائله( :وتذكرون :أين أك ّفرهم باملواالة ،وحاشا وكال؛ ولكن أقطع :أن كفر من عبد
()3

قبة أيب طالب ،ال يبلغ عرش كفر املويس وأمثاله)

فهو يف هذا النص ال يكفر الشيخ املويس فقط ،بل يكفر كل من تربك بقبة أيب طالب
التي هدمها الوهابية ،وتصوروا أهنم هبدمها هدموا الالت والعزى.
وهكذا رصح مرة أخرى ،فقال( :إذا عرف ما فعل املويس وأمثاله ،مع قبة الكواز
وأهلها ،وما فعله هو ،وابن إسامعيل ،وابن ربيعة ،وعلامء نجد يف مكة سنة احلبس ،مع أهل
(  )1املرجع السابق)63 /10( ،
(  )2السحب الوابلة عىل أرضحة احلنابلة ،حممد بن عبد اهلل بن محيد النجدي ،املحقق :بكر أبو زيد  -عبد الرمحن بن سليامن
العثيمني ،مؤسسة الرسالة ،1996 - 1416 ،ص.969:
(  )3الدرر السنية يف األجوبة النجدية)116 /10( ،
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قبة أيب طالب ،وإفتائهم بقتل من أنكر ذلك ،وأن قتلهم وأخذ أمواهلم ،قربة إىل اهلل ،وأن احلرم
الذي حيرم ا ليهودي ،والنرصاين ،ال حيرمهم ثم تفكر يف األحياء الذين صالوا معهم ،هل تابوا
من فعلهم ذلك وأسلموا ،وعرفوا أن عرش معشار ما فعلوه ردة عن اإلسالم ،بإمجاع املذاهب
( )1

كلها)

وهو يقصد هنا فتاوى العلامء من غري الوهابية للبالد التي يسكنون فيها بالدفاع عن
أنفسهم وبال دهم وآثارهم من هجامت الوهابيني ،والتي اعتربها ابن عبد الوهاب ردة ،بل
اعترب أنه يكفي عرش ما فعلوه ليتهموا بالردة ..فكفرهم ـ كام يرصح ـ مضاعف.
وقد قال يف بيان ذلك يف موضع آخر( :فإذا أردت مصداق هذا ،فتأمل باب حكم املرتد
يف كل كتاب ،ويف كل مذهب ،وتأمل ما ذكروه يف األمور التي جتعل املسلم مرتدا حيل دمه
وماله؛ منها :من جعل بينه وبني اهلل وسائط ،كيف حكى اإلمجاع يف اإلقناع عىل ردته؛ ثم تأمل
ما ذكروه يف سائر الكتب .فإن عرفت أن يف املسألة خالفا ،ولو يف بعض املذاهب ،فنبهني؛ وإن
صح عندك اإلمجاع عىل تكفري من فعل هذا ،أو رضيه ،أو جادل فيه ،فهذه خطوط املويس،
وابن إسامعيل ،وأمحد بن حييى ،عندنا ،يف إنكار هذا الدين ،والرباءة منه ،ومن أهله؛ وهم اآلن
جمتهدون يف صد الناس عنه)( ،)2فقد اعترب جمرد ردود العلامء عىل الوهابية ،وإنكارهم
لتكفريهم لألمة إنكارا للدين نفسه.
وهكذا ذكر الدكتور عبد اهلل العثيمني يف حتليله لرسائل ابن عبد الوهاب الشخصية ،أن
العلامء الذين واجهوه وانتقدوه كانوا كلهم حمل طعن منه بسبب هذا املوقف ،فقال(واضح من
رسائل الشيخ (الشخصية) أن دعوته لقيت معارضة شديدة من قبل بعض علامء نجد ،فاملتتبع
هلا يالحظ أن أكثر من عرشين عامل ًا أو طالب علم وقفوا ضدها يف وقت من األوقات ،ويأيت
(  )1املرجع السابق)123/10( ،
(  )2املرجع السابق)62 /10( ،
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يف مقدمة هؤالء املعارضني عبد اهلل املويس من حرمة ،وسليامن بن سحيم من الرياض،
ويستفاد من هذه الرسائل أن معاريض الشيخ من النجديني كانوا خمتلفي املواقف ،فمنهم من
عارضه واستمر يف معارضته مثل املويس ،ومنهم من كان يعرتف يف بداية األمر بأن ما جاء به
غري موقفه مع مرور الزمن مثل ابن سحيم ،ومنهم – أيض ًا – من
الشيخ أو بعضه حق ،لكنه ّ
كان متأرجح ًا يف تأييده ومعارضته مثل عبد اهلل بن عيسى)(

)1

ونحب أن نذكر هنا كام ذكرنا سابقا أن هذا العالمة اجلليل الذين ناله سيف التكفري
السلفي مل يكن من اهلند أو من مرص ،بل كان من علامء نجد التي كان ينترش فيها املذهب احلنبيل،
والذي مل يرمحه السلفية كام مل يرمحوا سائر املذاهب ،فقد ورد يف ترمجته يف كتاب [علامء نجد
للبسام]( :عبد اهلل بن عيسى الشهري باملوييس -تصغري موسى -ولد يف بلدة حرمة من إحدى
بلدان سدير يف نجد ،ونشأ فيها وقرأ عىل مشايخ نجد ،ثم ارحتل إىل دمشق لألخذ عن علامئها
فأخذ عنهم ،ومن أشهرهم العالمة حممد السفاريني املشهور ..وجد واجتهد حتى مهر يف الفقه
ثم عاد إىل وطنه..و املرتجم بعد عودته من دمشق جلس يف بالده يفتي ويدرس وصار معتمد
أهل بلده ،ثم ويل قضاء بلدة حرمة إحدى بلدان سدير ،فمكث يف قضائها حتى تويف فيها سنة
()1

1175هـ)

ومن أعالم احلنابلة الذين نص ابن عبد الوهاب عىل تكفريه هلم بسبب مواقفهم من
املزارات الدينية الشيخ حممد بن عبد الرمحن بن عفالق (ت 1164هـ) ،وقد كان من كبار العلامء
يف ذلك الوقت ،وكان ماهرا ـ كام يذكر مرتمجوه ـ (يف الفقه واألصول والعربية وعلم احلساب
واهليئة وتوابعها ،واشتهر بتحقيق علم الفلك وتدقيقه يف عرصه فام بعده ،وألف فيه التآليف
()2

البديعة ..وكان عاملا عامال فاضال كامال حمققا ماهرا)

(  )1علامء نجد خالل ثامنية قرون ،عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح آل بسام ،دار العاصمة.364/ 2 ،1419 ،
(  )2السحب الوابلة عىل أرضحة احلنابلة ،ص.927:
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ومنهم سليامن بن سحيم (ت 1181هـ) ،والذي ذكره الشيخ عبد العزيز بن حممد بن
عيل العبد اللطيف ـ السلفي املعتدل ـ أثناء تربيره جلرائم ابن عبد الوهاب ،فقال( :سليامن بن
سحيم ..عداوته ظاهرة وواضحة كام يف الرسائل الشخصية للشيخ اإلمام أثناء الرد عىل
مفرتياته ..وقد كانت رسالته اململوءة باألكاذيب والشبهات ضد الدعوة السلفية ،من أشد
الوسائل تشوهي ًا للدعوة ،وأشنعها حتريف ًا وتزوير ًا ملبادئ هذه الدعوة وألتباعها ،حيث أن هذا
اخلصم قد بعث بتلك الرسالة إىل سائر علامء األقطار واألمصار يستحثهم وحيرضهم ضد جمدد
()1

هذه الدعوة ،ولقد كان هلا آثارها وأصداءها السيئة ضد الدعوة وجمددها)

بناء عىل هذا كله نرى كبار أعالم احلنابلة ،ويف املصادر الكربى للفقه احلنبيل ،ينصون
عىل ما ينص عليه سائر املدارس اإلسالمية من املوقف من زيارة األرضحة ،والتوسل
واالستغاثة ،وسنذكر بعض النامذج عن كال املوقفني هنا:
 1ـ موقف مدرسة احلنابلة من زيارة األرضحة:
أول ا ملواقف التي نصادفها يف مصادر احلنابلة ،واملرتبطة بزيارة األرضحة والتوسل
واالستغاثة بأصحاهبا ،موقف اإلمام أمحد بن حنبل صاحب املذهب نفسه ،فقد روى عنه أتباع
مذهبه ،سواء كانوا تالميذ مبارشين أو غري مبارشين الكثري من الروايات الدالة عىل تأييده
للزيارات والتوسل واالستغاثة.
ومن ذلك ما رواه املروزي عنه يف منسكه ،ونقله عنه ابن تيمية يف [الرد عىل األخنائي]
()2

فقد جاء فيه( :وسل اهلل حاجتك متوسال إليه بنبيه  تقض من اهلل عز وجل)

وجاء يف كتابه [ العلل ومعرفة الرجال ما نصه( :سألته عن الرجل يمس منرب النبي 
(  )1دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب عرض ونقض ،عبد العزيز بن حممد بن عيل العبد اللطيف ،دار طيبة
للنرش والتوزيع ،1989 - 1409 ،ص.32
(  )2الرد عىل األخنائي (ص  ،)168وذكر معناه برهان الدين بن مفلح يف املبدع ( )204 /2وقريب منه ما يف اإلقناع للعالمة
احلجاوي ( )208 /1والفروع لشمس الدين ابن مفلح (تويف  763هـ) ( )159 /2وغريهم.

187

ويتربك بمسه ويقبله ويفعل بالقرب مثل ذلك أو نحو هذا يريد التقرب إىل اهلل جل وعز فقال:
()1

(ال بأس بذلك)

وجاء يف كتاب [سؤاالت عبد اهلل بن أمحد بن حنبل ألمحد]( :سألت أيب عن مس الرجل
()2

رمانة املنرب يقصد التربك ،وكذلك عن مس القرب ،فقال( :ال بأس بذلك)

ومع هذا نجد ابن تيمية يدعي ادعاء عريضا حني خيرب عن اتفاق األئمة عىل أن قرب النبي
 ال يمس خوفا من الرشك ،فقد قال يف (جمموع الفتاوى)( :واتفق األئمة عىل أنه ال يمس
قرب النبي  وال يقبله .وهذا كله حمافظة عىل التوحيد .فإن من أصول الرشك باهلل اختاذ القبور
()3

مساجد)

وجاء يف كتاب [اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف] لعالء الدين أبو احلسن عيل
بن سليامن بن أمحد املَ ْرداوي (املتوىف 885 :هـ) ،وهو من أهم مراجع الفقه احلنبيل)( :قال
اإلمام أمحد للمروذي :يتوسل بالنبي  يف دعائه ،وجزم به يف املستوعب وغريه)

()4

و قال أبو عبد اهلل األردبييل :سمعت أبا بكر بن أيب اخلصيب يقول :ذكر صفوان بن سليم
عند أمحد بن حنبل فقال :هذا رجل يستسقى بحديثه وينزل القطر من السامء بذكره)

()5

وروي عنه العمل بحديث( :يا عباد اهلل أعينوا) ،فقد قال ابنه عبد اهلل يف [املسائل]:
(سمعت أيب يقول :حججت مخس حجج منها ثنتني راكبا وثالثة ماشيا ،أو ثنتني ماشيا وثالثة
راكبا ،فضللت الطريق يف حجة وكنت ماشيا ،فجعلت أقول( :يا عباد اهلل دلونا عىل الطريق!)

(  )1العلل ألمحد بن حنبل ()492 /2
(  )2كشاف القناع ()150 /2
(  )3جمموع الفتاوى (.223 /27
(  )4اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ()456 \2
(  )5هتذيب الكامل للحافظ املزي ()186 /13

188

()1

فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت عىل الطريق .أو كام قال أيب)

وروي عنه التوسل بشعرة من شعر النبي  فقد قال الذهبي( :ومن آدابه :قال عبد اهلل
بن أمحد بن حنبل :رأيت أيب يأخذ شعره من شعر النبي  فيضعها عىل فيه يقبلها ،وأحسب
أين رأيته يضعها عىل عينه ،ويغمسها يف املاء ويرشبه ،يستشفي به ،ورأيته أخذ قصعة النبي 
فغسلها يف حب املاء ثم رشب فيها ،ورأيته يرشب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه
ووجهه .قلت (أي الذهبي) :أين املتنطع املنكر عىل أمحد وقد ثبت أن عبد اهلل سأل أباه عمن
يلمس رمانة منرب النبي  ويمس احلجرة النبوية فقال( :ال أرى بذلك بأسا) ،أعاذنا اهلل
وإياكم من رأي اخلوارج ،ومن البدع) ( ،)2ولعل الذهبي يعرض بقوله هذه بابن تيمية ،ألنه
ينطبق عليه وعىل مجيع أصحاب الرؤية التكفريية.
وقد أخرب احلافظ أبو سعيد بن العال ،قال :رأيت يف كالم أمحد بن حنبل يف جزء قديم
عليه خط ابن نارص وغريه من احل ّفاظّ :
أن اإلمام أمحد ُسئل عن تقبيل قرب النبي  وتقبيل
يتعجب من ذلك ،ويقول:
منربه؟ فقال :ال بأس بذلك .قال :فأريناه التقي ابن تيمية فصار
ّ
عجبت من أمحد عندي جليل ،هذا كالمه أو معنى كالمه .وقال :وأي عجب يف ذلك وقد
روينا عن اإلمام أمحد أنّه غسل قميص ًا للشافعي ورشب املاء الذي غسله به(.)3
وروي عنه توسله باإلمام الشافعي ،حتى تعجب ابنه عبد اهلل ،فقال له أبوه( :إن
الشافعي كالشمس للناس وكالعافية للبدن)

()4

وهكذا روي تربك صالح بن أمحد بن حنبل ـ الذي ولد قبل أخيه عبداهلل ـ بقميص والده،
قال الذهبي( :حدثنا أبو عيسى أمحد بن يعقوب حدثتني فاطمة بنت أمحد بن حنبل قالت وقع
(  )1املسائل )217( ،ورواه أيضا بسند صحيح البيهقي يف الشعب ( )2 / 455 /2وابن عساكر ()1 / 72 /3
(  )2سري أعالم النبالء ()212 /11
(  )3ذكره ابن اجلوزي يف مناقب أمحد ،455:وابن كثري يف تارخيه..331/10:
(  )4اخلريات احلسان.94 :
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احلريق يف بيت اخي صالح وكان قد تزوج بفتية فحملوا اليه جهازا شبيها بأربعة آالف دينار
فأكلته النار فجعل صالح يقول :ما غمني ما ذهب إال ثوب أليب كان يصيل فيه أتربك به وأصيل
()1

فيه ..قالت فطفئ احلريق ودخلوا فوجدوا الثوب عىل رسير قد أكلت النار ما حوله وسلم)

وهكذا روي توسل أصحاب اإلمام أمحد بن حنبل به الضاءة الطريق ،فعن عن عبد اهلل
بن موسى أنه قال :خرجت أنا وأيب يف ليلة مظلمة نزور أمحد ،فاشتدت الظلمة ،فقال أيب :يا
بني تعال حتى نتوسل إىل اهلل تعاىل هبذا العبد الصالح حتى يضاء لنا الطريق ،فمنذ ثالثني سنة
ما توسلت به إال قضيت حاجتي ،فدعا أيب وأمنت عىل دعائه ،فأضاءت السامء كأهنا ليلة مقمرة
حتى وصلنا إليه)

()2

وهكذا رويت عن الروايات الكثرية عن الزيارة ،ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية حول
جسد اإلمام احلسني ،حيث قال( :ولكن الذي اعتقدوه هو وجود البدن يف كربالء ،حتى كانوا
ينتابونه يف زمن أمحد وغريه ،حتى أنه يف مسائله( :مسائل يف ما يفعل عند قربه) أي قرب احلسني،
()3

ذكرها أبو بكر اخلالل يف جامعه الكبري ،يف زيارة املشاهد)

فهو يثبت هبذا زيارة الناس قرب اإلمام احلسني زمن أمحد وغريه ،ويثبت أن أمحد مل ينكر
عليهم الزيارة ،بل يثبت أنه قد كتب فيام ينبغي أن يفعله الزائر لقربه ،مراعاة للسنة يف الزيارة،
وهذا ما ينقض قول ابن تيمية من أساسه.
بل إن املصادر احلنبلية ـ وخصوصا ما يرتبط منها بالسري واألعالم ،أو مناقب اإلمام
أمحد ـ طافحة بذكر زيارة األرضحة ،والتربك هبا ،ومن بينها زيارة رضيح أمحد نفسه ،فقد ذكر
مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي (املتوىف597 :هـ) يف (مناقب اإلمام

(  )1سري اعالم النبالء ( ،)230 /11وانظر اآلداب الرشعية البن مفلح ()97 /2
(  )2مناقب اإلمام أمحد ابن اجلوزي ص 297
(  )3رأس احلسني  /ابن تيمية.209 :
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أمحد بن حنبل) أخبارا كثرية يف زيارة قرب أمحد بن حنبل تدل عىل أن العادة اجلارية عند احلنابلة
زيارة إمامهم ،مثلام يزور الشيعة أرضحة أئمتهم ،والطرق الصوفية أرضحة مشاخيهم ،بل إهنم
يعتربوهنا من القربات املهمة التي ال يفرطون هبا(.)1
ومن رواياهتم يف هذا ما رووه عن أيب الفرج اهلندبائي ،قال :كنت أزور قرب أمحد بن
حنبل ،فرتكته مدة ،فرأيت يف املنام قائال يقول يل :تركت زيارة إمام السنة؟!(.)2
وعن أيب طاهر ميمون ،قال :رأيت رجال بجامع الرصافة يف شهر ربيع اآلخرة من سنة
ست وستني وأربعمئة ،فسألته ،فقال :قد جئت من ستمئة فرسخ ،فقلت :يف أي حاجة؟ قال:
رأيت وأنا ببلدي يف ليلة مجعة كأين يف صحراء أو يف فضاء عظيم ،واخللق قيام ،وأبواب السامء
فتحت ،ومالئكة تنزل من السامء تلبس أقواما ثيابا خرضا ،وتطري هبم يف اهلواء ،فقلت :من
هؤالء الذين اختصوا هبذا؟ فقالوا يل :هؤالء الذين يزورون أمحد بن حنبل ..فانتبهت ،ومل ألبث
أن أصلحت أمري وجئت إىل هذا البلد وزرته دفعات ،وأنا عائد إىل بلدي إن شاء اهلل(.)3
وقال ابن اجلوزي( :ويف صفر سنة  542هـ رأى رجل يف املنام قائال يقول له :من زار
أمحد بن حنبل غفر له ،قال :فلم يبق خاص وال عام إال زاره ،وعقدت يومئذ ثم جملسا فاجتمع
()4

فيه ألوف من الناس)

بل ورد عنهم ما هو أكرب من ذلك كله ،فقد نقل ابن اجلوزي عن أيب بكر بن مكارم ابن
أيب يعىل احلريب ،قال :وكان شيخا صاحلا ،أنه رأى يف منامه أنه أتى قرب أمحد يزوره عىل عادته،
فرأى القرب قد التصق باألرض ومل يبق منه إال القليل ،فقال :هذا من كثرة الغيث ..فسمع أمحد
(  )1مناقب أمحد 677 ،643 ،642 ،639 ،563 ،400 :وغريها ،وجاء يف كتاب (املنتظم) أنه قد قصد زيارته يف سنة 574
هـ وتبعه خلق كثري يقدرون بخمسة آالف إنسان [املنتظم يف أخبار امللوك واألمم ].248 :18
(  )2مناقب أمحد ،6390 :وأخرجه اخلطيب البغدادي  /تاريخ بغداد .423 :4
(  )3مناقب أمحد.639 :
(  )4املنتظم .55 :18
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من القرب يقول له( :ال ،بل هذا من هيبة احلق عز وجل ،ألنه عز وجل قد زارين ،فسألته عن رس
زيارته إياي يف كل عام ،فقال عز وجل :يا أمحد ،ألنك نرصت كالمي ،فهو ينرش ويتىل يف
املحاريب ..يقول احلريب :فأق بلت عىل حلده أقبله ،ثم قلت :يا سيدي ،ما الرس يف أنه ال يقبل
قرب إال قربك؟ فقال يل :يا بني ،ليس هذا كرامة يل ،ولكن هذا كرامة رسول اهلل  ،ألن معي
( )1

شعرات من شعره ..ثم قال :أال ومن حيبني مل ال يزورين يف شهر رمضان؟

وهكذا ذكر ابن اجلوزي يف [املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك] يف ترمجة أيب جعفر بن أيب
موسى (ت  470هـ) إمام احلنابلة يف وقته ،وقد دفن عند قرب أمحد ،قال ابن اجلوزي( :كان
الناس يبيتون هناك كل ليلة أربعاء ،وخيتمون اخلتامت ،وخيرج املتعيشون فيبيعون املأكوالت،
وصار ذلك فرجة للناس ـ أي فرجا ـ ومل يزالوا كذلك إىل أن جاء الشتاء فامتنعوا ..وقال ابن
()2

كثري :دفن إىل جانب اإلمام أمحد ،فاختذت العامة قربه سوقا كل ليلة أربعاء ،يرتددون إليه)
وهكذ نجد مصادر الفقه احلنبيل كلها تتفق عىل مرشوعية زيارة األرضحة:

ومنهم أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد الشهري بابن قدامة املقديس (املتوىف:
620هـ) ،مؤلف أهم مرجع للحنابلة يف الفقه ،وخصوصا الفقه املقارن ،كتاب [املغني]،
والذي يقول فيه( :فصل :ويستحب زيارة قرب النبي  )..ثم ذكر بعض األحاديث الواردة يف
الزيارة ثم قال( :وإذا حج الذي مل حيج قط من غري طريق الشام ال يأخذ عىل طريق املدينة ألين
()3

أخاف أن حيدث به حدث فينبغي أن يقصد مكة من أقصد الطرق وال يتشاغل بغريه)

وقال( :فإن سافر لزيارة القبور واملشاهد ،فقال ابن عقيل :ال يباح له الرتخص ألنه
منهي عن السفر إليها قال النبي  :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد متفق عليه والصحيح

(  )1مناقب أمحد.607 :
(  )2املنتظم ،والبداية والنهاية :أحداث سنة  470هـ.
(  )3املغني ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد الشهري بابن قدامة املقديس ،مكتبة القاهرة1388 ،هـ 1968 -م.346 /3 ،
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إباحته وجواز القرص فيه ألن النبي  كان يأيت قباء راكبا وماشيا وكان يزور القبور وقال:
()1

زوروها تذكركم اآلخرة)

وهكذا نص العالمة شمس الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة
املقديس (املتوىف 682 :هـ) يف كتابه [الرشح الكبري] ،وهو من مصادر احلنابلة املعتربة( :فإذا
()2

فرغ من احلج استحب زيارة قرب النبي  وقرب صاحبيه)

وهكذا نص العالمة عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي الصاحلي
احلنبيل (املتوىف 885 :هـ) يف كتابه املعتمد عند احلنابلة [اإلنصاف يف معرفة الراجح من
اخلالف]؛ فقد قال فيه( :قوله فإذا فرغ من احلج :استحب له زيارة قرب النبي  وقرب صاحبيه
هذا املذهب وعليه األصحاب قاطبة ،متقدمهم ومتأخرهم .وقال يف الفصول :نقل صالح وأبو
طالب :إذا حج للفرض مل يمر باملدينة ألنه إذا حدث به حدث املوت كان يف سبيل احلج .وإن
()3

كان تطوعا :بدأ باملدينة)

وهكذا نص العالمة منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى
احلنبىل (املتوىف 1051 :هـ) يف كتابه املعتمد عند احلنابلة [كشاف القناع عن متن اإلقناع] ،فقد
قال فيه( :تنبيه :قال ابن نرص اهلل :الزم استحباب زيارة قربه  استحباب شد الرحال إليها؛
ألن زيارته للحاج بعد حجه ال متكن بدون شد الرحل .فهذا كالترصيح باستحباب شد الرحل

(  )1املرجع السابق.100 /2 ،
(  ) 2الرشح الكبري (املطبوع مع املقنع واإلنصاف) ،شمس الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقديس،
حتقيق :الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي  -الدكتور عبد الفتاح حممد احللو ،هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن ،القاهرة
 مجهورية مرص العربية ،الطبعة :األوىل 1415 ،هـ  1995 -م.512 /3 ،(  )3اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل :،دار
إحياء الرتاث العريب.53 /4 ،
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()1

لزيارته )

وقال( :أو غريه كويل ،وحديث ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد أي ال يطلب ذلك،
فليس هني ًا عن شدها لغريها خالف ًا لبعضهم)

()2

وهكذا نص العالمة موسى بن أمحد بن موسى بن سامل احلجاوي املقديس ،ثم الصاحلي،
رشف الدين ،أبو النجا (املتوىف968 :هـ) ،فقد قال يف كتابه [اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن
حنبل]( :ويرتخص إن قصد مشهد ًا ،أو قصد مسجد ًا ،ولو غري املساجد الثالثة ،أو قصد قرب
()3

نبي أو غريه)

 2ـ موقف مدرسة احلنابلة من التوسل واالستغاثة:
من أعالم احلنابلة الذين نصوا عىل مرشوعية التوسل واالستغاثة ،والذي ُيرجع إليهم
يف التدريس والفتاوى ونحوها:
 .1مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي (املتوىف597 :هـ) ،وقد
ذكرنا سابقا الكثري من رواياته عن اإلمام أمحد ،والتي ترتبط بالتوسل واالستغاثة ،وقد صنف
كتابا يف هذا املجال بعنوان (مثري العزم الساكن إىل أرشف األماكن) وعقد فيه بابا يف زيارة قرب
النبي .
وقال( :مل يزل ذكر نبينا  منشورا وهو يف طي العدم توسل به آدم وأخذ له ميثاق
األنبياء عىل تصديقه)()4

(  )1كشاف القناع عن متن اإلقناع ،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبىل ،دار الكتب
العلمية.515 /2 ،
(  )2كشاف القناع للبهويت .505 /1
(  )3اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ،موسى بن أمحد احلجاوي املقديس ،ثم الصاحلي ،رشف الدين ،أبو النجا ،املحقق:
عبد اللطيف حممد موسى السبكي ،دار املعرفة بريوت.179 /1 ،
(  )4املدهش .141/1
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و قال( :ذكر يف بعض األخبار أن آدم عليه الصالة والسالم رفع رأسه فنظر عىل ساق
العرش ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل فقال آدم يا رب من هذا الذي كتبت اسمه مع اسمك
فقال اهلل تعاىل :يا آدم هو نبيي وصفيي وهو حبيبي ولواله ما خلقتك وال خلقت جنة)()1

وقال يف [صيد اخلاطر] يذكر بعض ما حصل له( :وكثر ضجيجي من مريض ،وعجزت
عن طلب نفيس ،فلجأت إىل قبول الصاحلني ،وتوسلت يف صالحي ،فاجتذبني لطف موالي
يب إىل اخللوة عىل كراهة مني ،ورد قلبي عىل بعد نفور مني ،وأراين عيب ما كنت أوثره ،فأفقت
من مرض غفلتي)()2

وقال يف [املنتظم] يف ترمجة أيب شجاع الوزير( :ثم عزل عن الوزارة فسار إىل احلج
وجاور باملدينة ،ثم مرض فلام ثقل يف املرض جاء إىل احلجرة النبوية فقال :يا رسول اهلل قال اهلل
تعاىلَ  :و َل ْو َأ َّهنُ ْم إِ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َجا ُء َ
الر ُس ُ
ول َل َو َجدُ وا اهللََّ
اس َت ْغ َف َر َهل ُ ُم َّ
اس َت ْغ َف ُروا اهللََّ َو ْ
وك َف ْ
ت ََّوا ًبا َر ِح ًيام [ النساء ،]64 :وها أنا قد جئتك أستغفر اهلل من ذنويب وأرجو شفاعتك يوم
القيامة) ،ثم مات من يومه ذلك ،ودفن يف البقيع)()3

 .2أبو الوفاء ،عيل بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي الظفري( ،املتوىف513 :هـ)
الذي ذكر يف كيفية زيارة النبي ( :اللهم أعط حممد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة،
واملقام املحمود الذي وعدته ،اللهم صل عىل روحه يف األرواح ،وجسده يف األجساد كام بلغ
رساالتك ،وتال آياتك ،وصدع بأمرك حتى أتاه اليقني .اللهم إنك قلت يف كتابك لنبيك :
َ ل ْو َأ َهنُ ْم إذ َظ َل ُموا َأن ُف َس ُه ْم َجا ُء َ
الر ُس ُ
ول َل َو َجدُ وا اهللَ ت ََّوا ًبا َّر ِح ًيام
اس َت ْغ َف َر َهل ُ ُم َّ
اس َت ْغ َف ُروا اهللَ َو ْ
وك َف ْ
 وإين قد أتيت بنبيك تائب ًا مستغفر ًا فأسألك أن توجب يل املغفرة كام أوجبتها ملن أتاه يف حياته،

(  )1بستان الواعظني (ص)297
(  )2صيد اخلاطر (ص)93 :
(  )3املنتظم .93 \9
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اللهم إين أتوجه إليك بنبيك  نبي الرمحة ،يا رسول اهلل إين أتوجه بك إىل ريب ليغفر يل ذنويب،
اللهم إين أسألك بحقه أن تغفر يل ذنويب)()1

وجاء يف تذكرته أيضا قوله( :ويستحب له قدوم مدينة الرسول  فيأيت مسجده فيقول
عند دخوله :بسم اهلل اللهم صل عىل حممد وآل حممد وافتح يل أبواب رمحتك ..اللهم أين أتوجه
إليك بنبيك  بنبي الرمحة يا رسول اهلل إين أتوجه بك إىل ريب ليغفر يل ذنويب ،اللهم إين أسألك
بحقه أن تغفر يل ذنويب)()2

 .3الشيخ عبد القادر اجليالين ( 561هـ) ذكر قصة العتبى وأقرها يف كتاب الغنية ،وجاء
عنه أيضا قوله( :يا رسول اهلل إين أتوجه بك إىل ريب ليغفر يل)()3

 .4أبو احلسني ابن أيب يعىل ،حممد بن حممد (املتوىف526 :هـ) ،الذي قال يف [طبقات
احلنابلة] يف ترمجة الرشيف أيب جعفر( :وحفر له بجنب قرب إمامنا أمحد فدفن فيه وأخذ الناس
من تراب قربه الكثري تربكا به ،ولزم الناس قربه ليال وهنارا مدة طويلة ،ويقرأون ختامت،
ويكثرون الدعاء ،ولقد بلغني أنه ختم عىل قربه يف مدة شهور ألوف ختامت)()4

السامري ،نصري الدين ،أبو عبد اهلل ،املعروف بابن ُسنَ ْينَة
 .5حممد بن عبد اهلل بن احلسني
ّ
(تويف  616هـ) صاحب املستوعب يف الفقه ،والذي ذكر يف [باب زيارة قرب النبي  ]آداب
الزيارة ،ومنها ما عرب عنه بقوله ( :ثم يأيت حائط القرب فيقف ناحيته وجيعل القرب تلقاء وجهه،
والقبلة خلف ظهره ،واملنرب عن يساره)( ،)5ثم ذكر كيفية السالم والدعاء ،ومنه( :اللهم إنك
قلت يف كتابك لنبيك مستغفرا ،فأسألك أن توجب يل املغفرة كام أوجبتها ملن أتاه يف حياته،
(  )1التذكرة يف الفقه البن عقيل (ص)117 :
(  )2املرجع السابق( ،ص)116 :
(  )3شواهد احلق للنبهاين ،ص.98
(  )4طبقات احلنابله .240/2
(  )5املستوعب ()88 /3
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اللهم إين أتوجه إليك بنبيك )...
 .6أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم
الدمشقي احلنبيل ،الشهري بابن قدامة املقديس (املتوىف620 :هـ) صاحب كتاب [املغني]،
والذي ورد فيه هذه الرواية( :عن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عبد القاريأانه نظر إىل ابن عمر
وهو يضع يده عىل مقعد النبي  من املنرب ،ثم يضعها عىل وجهه)()1

وقال (ويستحب أن يستسقى بمن ظهر صالحه ؛ ألنه أقرب إىل إجابة الدعاء ،فإن عمر
استسقى بالعباس عم النبي  .قال ابن عمر :استسقى عمر عام الرمادة بالعباس ،فقال :اللهم
إن هذا عم نبيك  نتوجه إليك به فاسقنا .فام برحوا حتى سقاهم اهلل عز وجل)()2

ومما جاء يف وصيته قوله( :وإذا كانت لك حاجة إىل اهلل تعاىل تريد طلبها منه فتوضأ،
فأحسن وضوءك ،واركع ركعتني ،وأثن عىل اهلل عز وجل ،وصل عىل النبي  ،ثم قل :ال إله
إال اهلل احلليم الكريم ،سبحان رب العرش العظيم احلمد هلل رب العاملني ،أسألك موجبات
رمحتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر ،والسالمة من كل إثم ،ال تدع يل ذنبا إال غفرته
وال مها إال فرجته ،وال حاجة هي لك رضا إال قضيتها يا أرحم الرامحني وإن قلت :اللهم إين
أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد  نبي الرمحة يا حممد إين أتوجه بك إىل ريب فيقيض يل
حاجتي ،وتذكر حاجتك وروي عن السلف أهنم كانوا يستنجحون حوائجهم بركعتني
يصليهام ثم يقول :اللهم بك أستفتح وبك أستنجح ،وإليك بنبيك حممد  أتوجه ،اللهم ذلل
يل صعوبة أمري ،وسهل من اخلري أكثر مما أرجو ،وارصف عني من الرش أكثر مما أخاف)()3

 .7شمس الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقديس (املتوىف:

(  )1املغني البن قدامة .559/3
(  )2املغني (ج :2ص.)439
(  )3وصية اإلمام ابن قدامة املقديس ،ص .92
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 682هـ) صاحب [الرشح الكبري] ،والذي ورد فيه( :فإذا فرغ من احلج استحب زيارة قرب
النبي  وقرب صاحبيه) .،ثم ذكر ما يقال عند الزيارة ،وهو( :اللهم إنك قلت وقولك احلق:
َ و َل ْو َأ َّهنُ ْم إِ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َجا ُء َ
الر ُس ُ
ول َل َو َجدُ وا اهللََّ ت ََّوا ًبا
اس َت ْغ َف َر َهل ُ ُم َّ
اس َت ْغ َف ُروا اهللََّ َو ْ
وك َف ْ
َر ِح ًيام [ النساء ،]64 :وقد أتيتك مستغفرا من ذنويب مستشفعا بك إىل ريب فأسألك يا رب أن
توجب يل املغفرة كام أوجبتها ملن أتاه يف حياته ،اللهم اجعله أول الشافعني)()1

 .8نجم الدين أبو الربيع سليامن بن عبد القوي بن عيد الكريم الطويف الرصرصي
احلنبيل (املتوىف  716هـ) ،والذي نقل ردود شمس الدين اجلزري عىل ابن تيمية مؤيدا هلا،
اس َتغَا َث ُه ا َّل ِذي ِم ْن ِشي َعتِ ِه ع ََىل ا َّل ِذي ِم ْن عَدُ ِّو ِه[ القصص:
ومنها قوله تعليقا عىل قوله تعاىلَ  :ف ْ
( :]15احتج هبا الشيخ شمس الدين اجلزري ـ شارح املنهاج يف أصول الفقه ـ عىل الشيخ تقي
الدين ابن تيمية فيام قيل عنه أنه قال :ال يستغاث برسول اهلل  ألن االستغاثة باهلل عز وجل
من خصائصه وحقوقه اخلاصة به فال تكون لغريه كالعبادة .وتقرير احلجة املذكورة :أنه قال:
جيب أن ينظر يف حقيقة االستغاثة ماهي ،وهي االستنصار واالسترصاخ ،ثم قد وجدنا هذا
اإلرسائييل استغاث بموسى واستنرصه واسترصخه بنص هذه اآليات ،وهي استغاثة خملوق
بمخلوق ،وقد أقر موسى عليها اإلرسائييل ،وقد أقر اهلل عز وجل موسى عىل ذلك ،ومل ينكر
حممد  ذلك ملانزلت هذه اآليات ،أي فكان هذا إقرارا من اهلل عز وجل ورسوله عىل استغاثة
املخلوق باملخلوق ،وإذا جاز أن يستغاث بموسى فبمحمد  أوىل ألنه أفضل بإمجاع)()2

ومن أقواله يف االحتجاج لالستغاثة( :ومما حيتج به عىل ذلك :حديث هاجر أم إسامعيل
حيث التمست املاء البنها فلم جتد فسمعت حسا يف بطن الوادي فقالت :قد أسمعت إن كان
عندك غواث وهذا يف معنى االستغاثة منها بجربيل وقد أقرها عىل ذلك ،ومل ينكره النبي 
(  )1الرشح الكبري ج 3ص.495
(  )2اإلشارات اإلهلية يف املباحث األصولية للطويف ()89 /3
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عليها ملا حكاه عنها) ()1

ومن حججه عليها قوله( :وألن اعتقاد التوحيد من لوازم اإلسالم فإذا رأينا مسلام
يستغيث بمخلوق علمنا قطعا أنه غري مرشك لذلك املخلوق مع اهلل عز وجل ،وإنام ذلك منه
طلب مساعدة أو توجه إىل اهلل بربكة ذلك املخلوق ،وإذا استرصخ الناس يف موقف القيامة
باألنبياء ليشفعوا هلم يف التخفيف عنهم جاز استرصاخهم هبم يف غري ذلك املقام) ()2

ثم قال ـ ناقال اإلمجاع يف املسألة ـ( :وقد صنف الشيخ أبو عبداهلل النعامن كتبا سامه:
(مصباح الظالم يف املستغيثني بخري األنام) ،واشتهر هذا الكتاب وأمجع أهل عرصه عىل تلقيه
منه بالقبول وإمجاع أهل كل عرص حجة ،فاملنكر لذلك خمالف هلذا اإلمجاع) ()3

ورد عىل الشبه التي يتعلق هبا منكرو االستغاثة ،فقال( :فإن قيل :اآلية املذكورة يف قصة
موسى واإلرسائييل ليست يف حمل النزاع من وجهني :أحدمها :أن موسى حينئذ كان حيا ونحن
إنام نمنع االستغاثة بميت ،والثاين :أن استغاثة صاحب موسى به كان يف أمر يمكن موسى فعله
وهو إعانته عىل خصمه ،وهو أمر معتاد ونحن إنام نمنع من االستغاثة باملخلوق فيام خيتص فعله
باهلل عز وجل كالرمحة واملغفرة والرزق واحلياة ونحو ذلك فال يقال :ياحممد اغفر يل أو ارمحني
أو ارزقني أو أجبني أو أعطني ماال وولدا ألن ذلك رشك بإمجاع) ( )4

ثم ذكر اجلواب عن الشبهة األوىل ،فقال( :وأجيب عن األول :بأن االستغاثة إذا جازت
باحلي فبامليت املساوي فضال عن األفضل أوىل ألنه أقرب إىل اهلل عز وجل من احلي لوجوه:
أحدها :أنه يف دار الكرامة واجلزاء واحلي يف دار التكليف ،الثاين :أن امليت جترد عن عامل الطبيعة
القاطعة عن الوصول إىل عامل اآلخرة واحلي متلبس هبا ،الثالث :أن الشهداء يف حياهتم
(  )1املرجع السابق)90 /3( ،
(  )2املرجع السابق)90 /3( ،
(  )3املرجع السابق)91 /3( ،
(  )4املرجع السابق)91 /3( ،
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حمجوبون وبعد موهتم أحياء عند رهبم يرزقون) ()1

ثم ذكر اجلواب عن الشبهة الثانية ،فقال( :وعن الثاين :أن ماذكرمتوه أمر جممع جممع
عليه معلوم عند صغري املسلمني فضال عن كبريهم أن املخلوق عىل اإلطالق اليطلب منه وال
ينسب إليه فعل ما اختصت القدرة اإلهلية به ،وقد رأينا أغامر الناس وعامتهم وأبعدهم عن
العلم واملعرفة يلوذون بحجرة النبي  وال يزيدون عىل أن يسألو الشفاعة والوسلية :يارسول
اهلل اشفع لنا ياهلل بربكة نبيك اغفر لنا ،فصار الكالم يف املسألة املفروضة فضال ال حاجة بأحد
من املسلمني إليه .وإذا مل يكن بد من التعريف هبذا احلكم خشية أن يقع فيه أحد فليكن بعبارة
ال توهم نقصا يف النبي  وال غضا من منصبه مثل أن يقال :ما استأثر اهلل عز وجل بالقدرة
عليه فال يطلب من خملوق عىل اإلطالق أو نحو هذا وال يتعرض للنبي  بسلب االستغاثة
عنه مطلقا وال مقيدا ،وال يذكر إال بالصالة والسالم عليه والرواية عنه ونحو ذلك .هذا
حاصل ماوقع يف هذه املسألة سؤاال وجوابا ذكرته بمعناه وزيادات من عندي) ()2

 .9عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل (املتوىف:
885هـ) ،صاحب كتاب [اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف] ،والذي قال فيه( :جيوز
التوسل بالرجل الصالح ،عىل الصحيح من املذهب .وقيل يستحب قال اإلمام أمحد يف منسكه
الذي كتبه للمروذي :يتوسل بالنبي  يف دعائه وجزم به يف املستوعب وغريه)()3

 .10أمحد بن عيل بن أمحد العلثي أبو بكر الزاهد ( 503هـ) ،والذي قال إبراهيم بن
حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح ،أبو إسحاق ،برهان الدين (املتوىف884 :هـ) يف ترمجته:
( كان عفيفا ال يقبل ألحد شيئا ،وال يسأل أحدا حاجة لنفسه من أمر الدنيا ،مقبال عىل شأنه

(  )1املرجع السابق)92 /3( ،
(  )2املرجع السابق)93 /3( ،
(  )3اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ()456 /2
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ونفسه ،مشتغال بعبادة ربه ،كثري الصوم والصالة ،مرسعا إىل قضاء حوائج املسلمني ،مكرما
عند الناس ،وكان يتعاطى حوائجه بنفسه ،ويزور القبور إذا حج ،وجيئ إىل قرب الفضيل بن
عياض وخي ط بعصاه ويقول :يا رب ها هنا .ودفن يوم النحر إىل جنب قرب الفضيل بن
عياض)()1

 .11أمحد بن عيل بن أمحد املوصيل احلنبيل ( 622هـ) ،والذي قال ابن مفلح يف ترمجته:
(الفقيه الزاهد قال عنه الناصح ابن احلنبيل :كان يعرف أكثر مسائل (اهلداية) أليب احلطاب،
ويأكل من كسب يده ،ويلبس الثوب اخلام ،وانتفع به مجاعة ،وصار له حرمة باملوصل ،وكان
كثري العبادة ويتربك به ،آمرا باملعروف وهناء عن املنكر)()2

 .12أمحد بن مهلهل بن عبيد اهلل بن أمحد الربداين احلنبيل (تويف  554هـ) ،والذي قال
ابن مفلح يف ترمجته( :قال ابن النجار :كان منقطعا يف مسجد ال خيالط أحدا مشتغا باهلل تعاىل
وكان اإلمام املقتفى يزوره ،وكذلك وزيره ابن هبرية ،والناس كافة يتربكون به)()3

 .13عثامن بن موسى بن عبد اهلل الطائي اإلربيل احلنبيل (تويف  674هـ) ،والذي قال ابن
مفلح يف ترمجته( :الشخ اإلمام الفقيه الزاهد اإلمام حطيم احلنابلة بمكة املرشفة كان شيخا
صاحلا جليال عاملا فاضال عابدا متأهلا منعكفا عىل العبادة واخلري واالشتغال باهلل تعاىل ..تويف
بمكة املرشفة ،ويقال :إن الدعاء عن قربه مستجاب)()4

السالمي ،البغدادي ،ثم
 .14زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسنَ ،
الدمشقي ،احلنبيل (املتوىف795 :هـ) ،والذي قال يف كتابه [ذم املال واجلاه]( :ومن هذا الباب
كراهة أن يشهر اإلنسان نفسه للناس بالعلم والزهد والدين أو بإظهار األعامل واألقوال
(  )1املرشد األقصد ج1ص.144
(  )2املرشد ألقصد ج1ص.145
(  )3املرشد األقصد ج1ص.197
(  )4املرشد األقصد ج 2ص .203
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والكرامات ليزار ،وتلتمس بركته ودعاؤه وتقبيل يده وهو حمب لذلك ويقيم عليه ويفرح به
ويسعى يف أسبابه)()1

 .15شمس الدين ،أبو العون حممد بن أمحد بن سامل السفاريني احلنبيل (املتوىف:
1188هـ) ،والذي قال يف ترمجة الصحايب أبو يعىل شداد بن أوس األنصاري( :تويف سنة ثامن
ومخسني من اهلجرة وله مخس وسبعون سنة وقيل مات :سنة إحدى وأربعني وقربه ظاهر ببيت
املقدس بباب الرمحة حتت سور املسجد األقىص ،يزار ويتربك به)()2

 .16منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبىل (املتوىف:
1051هـ) ،والذي نقل قصة العتبى وأقرها( ،)3وقال يف كتابه [كشاف القناع]( :وقال
السامري وصاحب التلخيص :ال بأس بالتوسل لالستقاء بالشيوخ والعلامء املتقني .وقال يف
املذهب :جيوز أن يستشفع إىل اهلل برجل صالح وقيل للمروذي :إنه يتوسل بالنبي يف دعائه
وجزم به يف املستوعب وغريه ،ثم قال :قال إبراهيم احلريب :الدعاء عند قرب معروف الكرخي
الرتياق املجرب)()4

 .17حممد بن عيسى بن حممود بن كنان (املتوىف1153 :هـ) ،قال يف كتابه [يوميات
شامية] ،أو [احلوادث اليومية من تاريخ أحد عرش وألف ومية] ،ويف مواضع متعددة( :ونسأله
القبول بجاه الرسول)()5

 .18معظم الدين أبو عبد اهلل السامري (تويف  616هـ) ،والذي قال( :وال بأس
بالتوسل إىل اهلل تعاىل يف اإلستسقاء بالشيوخ والزهاد وأهل العلم والفضل والدين من
(  )1ذم املال واجلاه (ص.)72
(  )2نتائج األفكار يف رشح حديث سيد اإلستغفار ،ص.91
(  )3كشف القناع ()516 /2
(  )4كشاف القناع عن متن اإلقناع ()68 /2
(  )5يوميات شامية ،ص .120
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املسلمني)()1

عيل البغدادي ،املقرئ األَ َدمي احلنبيل (املتوىف :حوايل
 .19تقي الدين أمحد بن ّ
حممد بن ّ
 749هـ) ،والذي قال يف كتابه [املنور يف راجح املحرر]( :ويباح التوسل بالصلحاء)()2

 .20حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج ،أبو عبد اهلل ،شمس الدين املقديس الرامينى ثم
الصاحلي احلنبيل (املتوىف763 :هـ) ،والذي قال يف كتابه [الفروع]( :وجيوز التوسل بصالح،
وقيل يستحب)()3

 .21موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل احلجاوي املقديس ،ثم
الصاحلي ،رشف الدين ،أبو النجا (املتوىف968 :هـ) ،الذي قال يف كتابه [اإلقناع يف فقه اإلمام
أمحد بن حنبل]( :والبأس بالتوسل بالصاحلني)()4

 .22تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي احلنبيل الشهري بابن النجار (972هـ) ،الذي قال
يف [منتهى اإلرادات]( :وأبيح التوسل بالصاحلني)()5

 .23مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أمحد الكرمى املقديس احلنبىل (املتوىف1033 :هـ)
الذي قال يف [غاية املنتهى]( :وكذا أبيح توسل بصاحلني)()6

 .24عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العامد ال َعكري احلنبيل ،أبو الفالح (املتوىف:
1089هـ) ،الذي قال يف كتابه [شذرات الذهب يف أخبار من ذهب] يف ترمجة أمحد البخاري:

(  )1املستوعب ()88 /3
(  )2املنور يف راجح املحرر ،ص.190
(  )3الفروع ()229 /3
(  )4اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل مع رشحه لإلمام البهويت ()546 /1
(  )5منتهى اإلرادات مع رشحه لإلمام البهويت ()58 /2
(  )6غاية املنتهى مع رشحه للرحيباين ()316 /2
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(وقربه يزار ويتربك به)()1

 .25نجم الدين بن محدان احلنبيل (تويف  695هـ) ،والذي قال( :ويسن ملن فرغ عن
()2

نسكه زيارة قرب النبي وقرب صاحبيه ،وله ذلك بعد فراغ حجه ،وإن شاء قبل فراغه)

.26شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقا ْيامز الذهبي (املتوىف:
748هـ)  ،وهو وإن كان شافعيا إال أن عقائده تتوافق مع احلنابلة ،وأصحاب الرؤية التكفريية
يستندون إليه كثريا ،مع أنه روي عنه الكثري مما يمكن أن يكفروه به.
ومن ذلك تلك الروايات الكثرية يف التربك والتوسل واالستغاثة وغريها ،والتي نقلها
عن اإلمام أمحد وغريه ،ومنها ما روى من التوسل بشعرة من شعر النبي  فقد قال( :ومن
آدابه :قال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل :رأيت أيب يأخذ شعره من شعر النبي  فيضعها عىل فيه
يقبلها ،وأحسب أين رأيته يضعها عىل عينه ،ويغمسها يف املاء ويرشبه ،يستشفي به ،ورأيته أخذ
قصعة النبي  فغسلها يف حب املاء ثم رشب فيها ،ورأيته يرشب من ماء زمزم يستشفي به
ويمسح به يديه ووجهه .قلت (أي الذهبي) :أين املتنطع املنكر عىل أمحد وقد ثبت أن عبد اهلل
سأل أباه عمن يلمس رمانة منرب النبي  ويمس احلجرة النبوية فقال( :ال أرى بذلك بأسا)،
أعاذنا اهلل وإياكم من رأي اخلوارج ،ومن البدع) ( ،)3ولعل الذهبي يعرض بقوله هذه بابن
تيمية ،ألنه ينطبق عليه وعىل مجيع أصحاب الرؤية التكفريية.
ومنها ما ذكره يف كتابه [سري أعالم النبالء] ،وزيارهتم لألرضحة وتوسلهم بأصحاهبا،
ومنها ما ذكره عن معروف الكرخي ،حيث قال( :أبو حمفوظ البغدادي :وعن إبراهيم احلريب،
قال :قرب معروف الرتياق املجرب.اهـ قال الذهبي :يريد إجابة دعاء املضطر عنده؛ ألن البقاع

(  )1شذرات الذهب ()152 /10
(  )2نقله السبكي يف شفاء السقام 67 :عن (الرعاية الكربى يف الفروع احلنبلية).
(  )3سري أعالم النبالء ()212 /11
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املباركة يستجاب عندها الدعاء ،كام أن الدعاء يف السحر مرجو ،ودبر املكتوبات ،ويف
املساجد)()1

وقال يف ترمجة أيب عبد اهلل البخاري ،حممد بن إسامعيل بن إبراهيم( ،ذكر وفاته :وقال
أبو عيل الغساين :أخربنا أبو الفتح نرص بن احلسن السكتي السمرقندي ،قدم علينا بلنسية عام
أربعني وستني وأربع مائة ،قال :قحط املطر عندنا بسمرقند يف بعض األعوام ،فاستسقى الناس
مرارا ،فلم يسقوا ،فأتى رجل صالح معروف بالصالح إىل قايض سمرقند فقال له :إين رأيت
رأيا أعرضه عليك قال :وما هو؟ قال :أرى أن خترج وخيرج الناس معك إىل قرب اإلمام حممد
بن إسامعيل البخاري ،وقربه بخرتنك ،ونستسقي عنده ،فعسى اهلل أن يسقينا.قال :فقال
القايض :نعم ما رأيت .فخرج القايض والناس معه ،واستسقى القايض بالناس ،وبكى الناس
عند القرب ،وتشفعوا بصاحبه ،فأرسل اهلل تعاىل السامء بامء عظيم غزير أقام الناس من أجله
بخرتنك سبعة أيام أو نحوها ،ال يستطيع أحد الوصول إىل سمرقند من كثرة املطر وغزارته،
وبني خرتنك وسمرقند نحو ثالثة أميال)()2

 .27احلافظ أبو سعيد بن العال ،والذي قال( :رأيت يف كالم أمحد بن حنبل يف جزء
قديم عليه خط ابن نارص وغريه من احل ّفاظّ :
أن اإلمام أمحد ُسئل عن تقبيل قرب النبي  وتقبيل
يتعجب من ذلك ،ويقول:
منربه؟ فقال :ال بأس بذلك .قال :فأريناه التقي ابن تيمية فصار
ّ
عجبت من أمحد عندي جليل ،هذا كالمه أو معنى كالمه .وقال :وأي عجب يف ذلك وقد
روينا عن اإلمام أمحد أنّه غسل قميص ًا للشافعي ورشب املاء الذي غسله به(.)3

(  )1سري أعالم النبالء ط احلديث ()88 /8
(  )2سري أعالم النبالء ط احلديث ()120 /10
(  )3ذكره ابن اجلوزي يف مناقب أمحد ،455:وابن كثري يف تارخيه..331/10:
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الفصل الثالث
املزارات الدينية ..وأدوارها العلمية والرتبوية
من األخطاء الكربى التي وقع فيها أصحاب الرؤية التكفريية للتعامل مع املزارات
الدينية :التعامل معها وفق رؤية سلبية غري موجودة يف الواقع ،وهي ما يعتربونه سدا لذريعة
الرشك.
وذلك لتومههم أن التعلق بالصاحلني قد يؤدي إىل عبادهتم من دون اهلل ،وهذا غري
صحيح ،ذاك أن التعلق بالصاحلني ،ال يكون إال بسبب اعتقاد صالحهم وواليتهم وتقواهم،
وبذلك تكون املحبة مرتبطة بالصالح والوالية والتقوى ،وهي كلها حمبة يف اهلل تعاىل ،وهي
فرع من حمبة اهلل ،وتزيد فيها ،وال تنقص منها.
وأكرب دليل عىل ذلك تلك احلكايات التي نجدها تروى يف تلك املحال التي يتصور
التكفرييون أهنا حمال رشك ..ذلك أننا نجد زوار األرضحة يبالغون يف ذكر عبادات أولئك
األولياء ،وورعهم وتقواهم وصالحهم ،وهي كلها تدل عىل االرتباط باهلل ،وتدعو إىل ذلك
االرتباط.
وقد كان ذلك التوهم الذي وقع فيه التكفرييون سببا يف الغفلة عن الكثري من املصالح
الرشعية املعتربة يف تلك املزارات ،سواء تلك التي ترتبط بحفظ تاريخ الصاحلني ،فتجعل تاريخ
األمة هو تارخيها علامئها وصاحليها ،ال ملوكها ومستبدهيا ،أو تلك التي ترتبط بآثار ذلك التعلق
الرتبوية واألخالقية والروحية ،والتي نرى هلا الكثري من مظاهرها يف الواقع.
وهلذا نحاول يف هذا الفصل تأكيد ما ورد يف النصوص املقدسة حول املزارات الدينية،
وبيان أمهيتها من الناحية العقلية والواقعية ،وهو نوع معترب يف االستدالل عند من يتبناه
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أصحاب الرؤية التكفريية أنفسهم.
وقد قال ابن القيم مبنيا ارتباط الرشيعة باملصالح ،وانبنائها عىل احلكم( :إن الرشيعة
مبناها وأساسها عىل احلكم ومصالح العباد يف املعاش واملعاد وهي عدل كلها ،ورمحة كلها
ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور ،وعن الرمحة إىل رضرها
وعن املصلحة إىل املفسدة ،وعن احلكمة إىل العبث فهي ليست من الرشيعة)()1

وقد رأينا أن هناك نوعان كبريان من املصالح الرشعية يف حفظ املزارات الدينية
واالهتامم هبا:
أوهلام :الدور العلمي واملعريف الذي حيفظ تاريخ الصاحلني ،ليحفظ تاريخ األمة من
خالل ذلك.
ثانيهام :الدور الرتبوي بمختلف أنواعه ،وذلك ألن االهتامم بالصاحلني ،يف حياهتم
وبعد موهتم ،جيعل منهم أبطاال وحمل قدوة ،ولذلك تأثريه الرتبوي الكبري.
أوال ـ الدور العلمي واملعريف للمزارات الدينية
من أهم األدوار التي تؤدهيا املزارات الدينية حفظ التاريخ الديني ،ليبقى لألجيال مجيعا،
وذلك من األمور املتفق عليها عند مجيع املؤرخني ،ال يف اآلثار الدينية وحدها ،بل يف مجيع
اآلثار.
فلم نكن لنعرف احلضارة املرصية ،وما ارتبط هبا من تاريخ قديم لوال األهرامات ومعبد
األقرص ،وهرم زورس املدرج ،ووادي امللوك ،ومعبد الكرنك ،ومعبد أبو سمبل ،ومتثال أبو
اهلول للملكة حتشبسوت ،ومثلها اآلثار الكثرية املرتبطة باحلضارة الفاطمية واأليوبية
واململوكية ،واملنترشة يف مجيع مدن مرص ،وخصوصا القاهرة.

( )1إعالم املوقعني ،ج  ،3ص.3
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وهكذا مل نكن لنعرف حضارة بالد الرافدين ،وال حضارة اهلند ،وال الرومان ،وال املايا،
وال غريها من احلضارات لوال تلك اآلثار التي تدل عليها من مدن ومعابد وقصور ومسارح.
وبناء عىل األمهية التي تكتسيها اآلثار ،ودورها يف التعرف عىل التاريخ ،نشأ [علم
اآلثار] ،والذي عرف بأنه (العلم الذي خيتص بدراسة البقايا املادية التي خلفها اإلنسان ،من
أمثال املباين والعامئر ،والقطع الفنية ،واألدوات والفخار والعظام ،وغريها ،والتي يشكل
مهام يف إغناء معلوماتنا عن املجتمعات القديمة التي تركت سجالت
البحث فيها رافدً ا ً
()1

مكتوبة)

بل إن علم التاريخ نفسه يعترب اآلثار من أهم مصادره املادية عىل احلقائق التي يذكرها
املؤرخون؛ فكل من كتب يف املنهج التارخيي ،يذكر عند حديثه عن [مجع البيانات واملعلومات
الالزمة] اآلثار ،ويعتربها من األدلة املادية املحسوسة ،وقد قال بعضهم يذكر مدى أمهية اآلثار
يف البحث ا لتارخيي( :أمهية اآلثار التارخيية ال يمكن أن نعد اآلثار شيئا ثانويا؛ فالعديد من
األشخاص خاصة يف جمتمعاتنا العربية ينظرون إليها نظرة عادية وال يولوهنا الكثري من األمهية
مع أهنا حتتل مكانة عظيمة ،فهي أوال وقبل كل يشء تعترب الدليل املادي عىل وجود الشعب
وأحقيته بأرضه التي يقيم عليها ،ولوال اآلثار العربية اإلسالمية واملسيحية يف فلسطني لبدأ
()2

العرب واملسلمون أنفسهم يشكون يف أن فلسطني هلم)

وبناء عىل هذا نحاول هنا التعرف عىل األدوار التي تقوم هبا املزارات الدينية يف خدمة
املعارف املرتبطة بالدين ،أو ما أطلقنا عليه [الدور العلمي واملعريف للمزارات الدينية] ،وقد
رأينا أنه يمكن اختصاره يف ثالثة أدوار:

(  )1انظر :معجم الرائد ،مسعود جربان دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،ط  ،1978 ،3ص ،272وغنيم خالد ،علم اآلثار
وصيانة األدوات واملواقع وترميمها ،أبيسان للنرش والتوزيع واإلعالم ،لبنان ،ط  ،2002،1ص.175
(  )2انظر مقاال بعنوان :اآلثار العربية الكنعانية يف فلسطني ،مؤسسة القدس للثقافة والرتاث ،بتاريخ .2017-2-2
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أوهلا ـ توفري السند التارخيي للدين ،حتى ال يأيت من يشكك فيه بحجة عدم وجود آثار
تدل عليه.
اثنيها ـ التعريف بأعالم الدين ،والذين كانت هلم مكانة خاصة بني أتباع الدين.
ثالثها ـ االستبصار باألحداث الدينية التي حصلت ،وكانت هلا عربة خاصة ألتباع
األديان.
وسنتناول هذه األدوار الثالثة يف املطالب التالية:
1ـ اآلثار ودورها يف توفري السند املادي للتاريخ الديني:
مثلام رأينا يف دور اآلثار يف التعريف بالتاريخ بمختلف جماالته؛ فإن لآلثار أيضا دورها
يف التاريخ الديني ،بل إننا نجد من يشكك يف بعض األديان بسبب عدم وجود آثار تدل عليها،
ذلك أن األديان مرتبطة ارتباطا وثيقا باآلثار حلرص أتباع األديان عىل كل ما يذكرهم بأعالم
دينهم.
ميض عرشين قرن ًا -تقريب ًا -عىل ميالد السيد
يقول الشيخ جعفر السبحاين( :اليوم وبعد ّ
حتولوا -يف
حتول املسيح و ُأ ّمه العذراء وكتابه االنجيل وكذلك احلواريونّ ،
املسيح عليه السالم ّ
عامل الغرب -إىل ُأسطورة تارخيية ،وصار بعض املسترشقني يشكِّكون -مبدئي ًا -يف وجود رجل
اسمه املسيح و ُأ ّمه مريم وكتابه اإلنجيل ،ويعتربونه ُأسطورة خيالية تشبه ُأسطورة (جمنون
حقيقي وملموس للمسيحً ،
فمثال ال ُيدرى -بالضبط -أين
أي أثر
ليىل) ،ملاذا؟ ألنّه ال يوجد ّ
ّ
ُولِد؟ وأين داره التي كان يسكنها؟ وأين دفنوه بعد وفاته -عىل زعم النصارى أنّه قتل-؟ أ ّما
كتابه الساموي فقد امتدّ ت إليه يد التحريف والتغيري والتزوير ،وهذه األناجيل األربعة ال ترتبط
إليه بصلة وليست له ،بل هي ل (متّى) و(يوحنّا) و(مرقس) و(لوقا) ،وهلذا ترى يف خامتتها
قصة قتله املزعوم ودفنه ،ومن الواضح -كالشمس يف رائعة النهارّ -أهنا كتبت بعد غيابه ،وعىل
ّ
هذا األساس يعتقد الكثري من الباحثني واملح ّققني ّ
أن هذه األناجيل األربعة إنّام هي من الكتب
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اخلاصة بعيسى حمفوظة،
األدب ّية التي يعود تارخيها إىل القرن الثاين من امليالد ،فلو كانت امليزات
ّ
لكان ذلك ً
دليال عىل حقيقة وجوده وأصالة حياته وزعامته ،وما كان هناك جمال إلثارة الشكوك
واالستفهامات من ِق َبل املسترشقني ذوي اخلياالت الواهية)

()1

ويف مقابل هذا يرى أن املسلمني حافظوا عىل كل ما يرتبط برسول اهلل  ،وهلذا كانت
هلم كل الوثائق التي ال يمكن ألي مؤرخ صادق أن ينكرها ،يقول( :أ ّما املسلمون ،فهم
عث ٌ
مرفوعي الرأس ،ويقولون :يا ّأهيا الناس لقد ُب َ
َ
رجل من أرض احلجاز،
العامل
يواجهون
ّ
مهمته ،وهذه آثار
قبل ألف وأربعامئة سنة لقيادة املجتمع البرشي ،وقد ح ّقق نجاح ًا باهر ًا يف ّ
حياته ،حمفوظة متام ًا يف مكة واملدينة ،فهذه الدار التي ُولد فيها ،وهذا غار حراء حيث هبط إليه
الوحي والتنزيل فيها ،وهذا هو مسجده الذي كان ُيقيم الصالة فيه ،وهذا هو البيت الذي ُدفن
()2

فيه ،وهذه بيوت أوالده وزوجاته وأقربائه ،وهذه قبور ذر ّيته وأوصيائه عليهم السالم)

ثم يعقب عىل ما فعله السلفيون يف حق اآلثار ،فقال( :واآلن ،إذا َقضينا عىل هذه اآلثار
ِ
ألعداء اإلسالم
ومهدنا السب َيل
فقد قضينا عىل معامل وجوده  ودالئل أصالته وحقيقتهّ ،
ليقولوا ما يريدونّ .
النبوة وآثار أهل بيت العصمة والطهارة ليس فقط إساءة إليهم
إن هدم آثار ّ
نبوة خاتم األنبياء ومعامل دينه
عليهم السالم وهتك ًا حلرمتهم ،بل هو عداء سافر مع أصالة ّ
القويم)

()3

وهلذا نجد احلرص الشديد من اليهود ،وخصوصا الصهاينة منهم عىل التنقيب يف كل
شرب من أرض فلسطني ،وخصوصا يف القدس ،ال إلثبات عالقة اليهودية هبا فقط ،وإنام لتربير
احتالهلم هلا ،باعتبارها ـ كام يذكرون ـ أرض امليعاد.

(  )1صيانة اآلثار ،الشيخ جعفر السبحاين ،دط ،دت ،ص.12 :
(  )2املرجع السابق ،ص.12 :
(  )3املرجع السابق ،ص.12 :
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وقد أجلأهم عدم قدرهتم عىل اكتشاف تلك اآلثار إىل احليلة التي عرفوا هبا طيلة
تارخيهم ،ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره بعض املحققني عن تزييفهم لآلثار؛ فقال( :سعى
اآلثاريون اإلرسائيليون ،ومنذ بداية الرصاع إىل تشويه التاريخ القديم هلذه املنطقة استناد ًا إىل
مروياهتم التوراتية ،حيث استندوا يف مرشوعهم السيايس بإقامة وطن قومي لليهود يف فلسطني
إىل حقهم التارخيي ا ملزعوم ..ووصل هذا التشويه إىل حد تزييف بعض قطع اآلثار التي تعود
()1

إىل حقبة بناء اهليكل الثاين عىل حد زعمهم)

ثم نقل من صحيفة [هآرتس] بتاريخ  2004/3/26خرب ًا مفاده أن مسؤولني يف سلطة
اآلثار اإلرسائيلية يؤكدون أن املكتشف األثري [رمانة العاج] الذي حيمل كتابه قديمة مأخوذة
من التوراة ،وتم عرضه يف متحف [غراند باليه] الفرنيس يف باريس مزيف ،حيث تبني وجود
العديد من املكتشفات األثرية املزيفة ،والتي تعود إىل فرتات تارخيية مثل عهد اهليكل الثاين.
وذكر املصدر أن القائمني عىل ذلك التزييف شبكة إرسائيلية تعمل منذ أكثر من 15
عام ًا وتضم يف عضويتها متخصصني يف علم اآلثار ،وأن تلك الشبكة وغريها من الشبكات
تتلقى دعام كبريا من الكيان الصهيوين إلجياد تاريخ ديني لليهود يف املنطقة ،ولتربير احتالهلم
هلا.
وورد يف مقال آخر بعنوان [إرسائيل تسابق الزمن من أجل إثبات هيودية القدس
باآلثار] ،هذا اخلرب( :يواصل علامء اآلثار اإلرسائيلون ،البحث الكتشافات أهم املواقع األثرية
ىف فلسطني ،ليؤكدوا للعامل كله أهنم أصحاب هذه األرض ،ومن ضمن االكتشافات التى
روجت ىف وسائل اإلعالم الغربية ،اكتشاف نفق يربط مدينة داود إىل جبل اهليكل ،هذا
باإلضافة إىل العثور عىل حفريات أثرية من القرن الرابع عرش حتت احلائط الغربى ..وليس هذا
فقط ،بل نقبت بعثة علمية ىف األرض املحتلة ،ىف قرية بمدينة [نتيفوت] إحدى املدن
(  )1اآلثــار والتــوراة فــي فلسطيــن..ادعــاءات وحقائــق ،حممـد حجـازي ،األحد  07فرباير .،2010
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الفلسطينية القديمة ،يرجع تارخيها إىل  1500عاما أى ىف احلقبة البيزنطية ،وقالت البعثة
العلمية أثناء التنقيب ىف هذه القرية ،أهنم عثروا عىل واحدة من االكتشافات املثرية لإلعجاب،
()1

حيث إهنم اكتشفوا حفريات تستخدم لتنتج كميات كبرية من النبيذ)

وهكذا يف نفس اجلريدة خربا عن حرص أقباط مرص عىل آثارهم ،حتى ال يدعي مدع
يف املستقبل خلو مرص من املسيحيني ،فتحت عنوان [ائتالت أقباط مرص يطالب بتدخل بعثة
آثار دولية إلنقاذ أديرة وادى النطرون] ،وجاء يف اخلرب( :طالب ائتالف أقباط مرص برضورة
تدخل بعثة دولية إلنقاذ أديرة وادى النطرون اآلثرية التى ترضرت جراء السيول التى اجتاحت
املنطقة األسبوع املاىض ..حيث اهنارت قبة أثرية تعود للقرن السادس امليالدى بدير الرسيان
بوادى النطرون ،باإلضافة إىل حاجة ديرى األنبا بيشوى والرسيان إىل تدخل عاجل إلنقاذ
اآلثار القبطية هناك)

()2

وهذه األخبار التي نجد هلا نظائر كثرية خترج كل يوم ،بل هناك من يزيف اآلثار حتى
يثبت للعامل وللتاريخ صدق الدعاوى التي يدعيها ،ترينا مبلغ اجلرم الذي قامت به اجلامعات
املسلحة من هتديم األرضحة الدينية ،واعتبار ذلك دينا ،حتى ال يبقى يف املنطقة أي أثر ديني
للمسلمني يمكن أن يثبتوا وجودهم وتارخيهم من خالله.
وعندما نبحث عن مصدر هذا املوقف نجده الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،وحركته
التي راحت هتدم كل اآلثار املوجودة يف اجلزيرة العربية ،حتى ال تبقي أي سند مادي لإلسالم
بحجة حماربة الرشك ،وقد وصلت هبم اجلرأة إىل تغيري معامل احلرمني الرشيفني ليتحوال من مدن
مقدسة تعرب عن التاريخ إىل مدن عرصية ال عالقة هلا بالتاريخ الديني.
(  )1إرسائيل تسابق الزمن من أجل إثبات هيودية القدس باآلثار ،بسنت مجيل ،جريدة اليوم السابع ،السبت 21 ،نوفمرب
.2015
( [ ) 2أقباط مرص] تطالب بتدخل بعثة آثار دولية إلنقاذ أديرة وادى النطرون ،سارة عالم ،اليوم السابع ،السبت 14 ،نوفمرب
.2015
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وقد رصح قبل بضع سنوات الدكتور أمحد زكي يامين ،وزير النفط السعودي السابق،
أثناء حمارضة بكلية الدراسات الرشقية واإلفريقية التابعة جلامعة لندن عن ذلك الدور املشبوه
الذي قام به السعوديون جتاه املزارات الدينية نتيجة تعليامت املدرسة السلفية الوهابية؛ فذكر
عن نفسه أنه قام بالتنقيب عن منزل النبي  حممد وزوجته خدجية يف مكة املكرمة ،وذكر أنه
(جاء بأكثر من  300عامل ،ومعهم كل ما حيتاجونه من معدات إىل املوقع ،باالضافة اىل
مهندسني وأخصائيني يف التنقيب عن اآلثار ،وقام الفريق بعمل نادر عىل مدار  24ساعة،
واستطاع بعد مدة كشف املنزل الذي مل يبق منه سوى ارتفاع مرت من حيطانه ،وبعد أن صوروه
()1

بشكل مفصل ،قاموا بردمه بالرمل مبارشة ،وغادروا املوقع)

وعندما سئل عن سبب ردمه بالرمل بعد هذا العمل الشاق ،أجاب بقوله( :لدينا يف
السعودية تيار يعترب االهتامم هبذه املواقع واآلثار رضبا من الرشك)
ومل يقترص األمر عىل ذلك األثر الذي شهد الوزير السعودي عىل هدمه بعد اكتشافه،
وإنام هناك آثار كثرية جدا ،وباآلالف هدمت ،وأقيمت عىل أطالهلا الفنادق والعامرات والطرق
ودورات املياه ،وغريها.
ومن األمثلة القريبة عىل ذلك أنه يف العام الذي احتل فيه عبد العزيز بن سعود وقواته
مدينة مكة املكرمة ،أي سنة  1924كان أول اعامهلم إزالة مقربة (املعىل) التي تضم قرب السيدة
خدجية زوجة الرسول  وقرب عمه ،أيب طالب ،وبعد عامني من ذلك الوقت أي سنة ،1926
احتل ابن سعود املدينة املنورة( ،وقام هو واتباعه هبدم مقربة البقيع التي تضم قبور عدد كبري
من الصحابة وأهل بيت رسول اهلل  ومنهم ابنته فاطمة الزهراء وحفيده احلسن بن عيل ،كام
هدموا املساجد السبعة يف املدينة :مسجد الفتح ومسجد سلامن الفاريس ومسجد أيب بكر
ومسجد عمر ومسجد فاطمة ومسجد عيل ومسجد القبلتني ،وحولوا بعضها اىل رصافات
(  )1حمو اآلثار االسالمية يف السعودية بني السياسة والدين ،الدكتور سعيد الشهايب.

213

()1

الكرتونية)

بل وصل األمر إىل غار حراء نفسه ،والذي يشن الوهابيون عليه محلة شديدة يف التنفري
من زيارته ،بل وصل هبم األمر إىل الدعوة إىل تفجريه وإزالته ،بل هناك من دعا إىل إخراج قرب
رسول اهلل  نفسه من املسجد النبوي ،وحتريم الصالة يف املسجد النبوي لوجود قرب رسول
اهلل  فيه ،بناء عىل قاعدهتم يف حرمة الصالة يف املساجد التي حتوي مقابر.
ويف مقال بعنوان [ما الذي يفعله الوهابيون وآل سعود يف آثار املسلمني؟] كتبت [حنان
شحاتة] أستاذة القانون تقول( :كانت املواقع التي ارتبطت بحياة النبي حممد  يف مكانة عالية
لدى مجيع املسلمني ألكثر من مخسة عرش قرنًا ،وقد مر عىل إدارة تلك املواقع وحكم مناطقها
الع ديد من األيدي واألسامء ،مر عليها األمويون والعباسيون والعثامنيون ،وهي اآلن حتت
سيطرة العائلة املالكة السعودية ..إال أن املاليني الذين يزورون اململكة كل عام للحج أو العمرة
قد يصعب عليهم فهم ذلك ما تفعله العائلة ،فبدالً من صون ومحاية تلك األماكن والتي
تسميها السلطات السعودية [األمانة املقدسة] ،يقول منتقدو السعودية إن العائلة ترتكب جر ًما
()2

ممنهجا بتخريب ثقايف للمواقع الرتاثية هناك)
ً

ثم ذكرت الكاتبة معهد واشنطن القائم عىل شؤون اخلليج ،ذكر أن  95باملائة من املباين
القديمة ،والتي ارتبطت بحياة النبي  قد تم هدمها يف العقدين املاضيني ،و(مل تعد صحراء
اجلزيرة ُتضاء بالنجوم ،لكن اآلن تضيئها سالسل الفنادق الفاخرة ،واملحال التجارية
الرأساملية املبهرجة أمثال ماكدونالدز ،ستاربكس ،باسكن روبنز والعديد من بوتيكات باريس
هيلتون!!)

(  )1املرجع السابق.
(  ) 2ما الذي يفعله الوهابيون وآل سعود يف آثار املسلمني؟ ،حنان شحاتة ،أستاذة يف القانون .عملت يف موقع ميدل إيست
مونيتور وتكتب حاليا يف ميدل إيست آي ،ترمجة وحترير نون بوست.
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وذكرت بأسف أن (احلجاج الذين يأتون ملرة واحدة يف العمر بعد تدبري وإدخار طويلني
لرحلة روحية ال تتكرر غال ًبا ،إذا أرادوا أن يزوروا بيت السيدة خدجية زوجة النبي ،
فسيجدون مكان البيت كتلة مكونة من  1400مرحاض عام)
وهكذا ذكرت أن (املوقع الذي ُيعتقد أن النبي  قد ُولد فيه ،حولته اململكة يف
اخلمسينات من القرن املايض إىل سوق للامشية ،ثم مكتبة الح ًقا ،واآلن يسري الوهابيون يف
طريق هدم املكتبة ،وبناء امتداد لقرص ملكي ليصبح مقر إقامة للملك ،ولتجنب أي غضب
من املسلمني قام السعوديون بوضع الفتة يف املوقع تقول( :ال يوجد أي دليل عىل أن النبي حممد
 قد ُولد هنا ،ولذلك ال جيوز ختصيص الصالة والدعاء أو التربك يف هذا املكان)
وذكرت أن العائلة السعودية دمرت مقابر املسلمني التي يعود تارخيها إىل أكثر من
 1000سنة ،حيث ُسحقت جبال مكة إلفساح الطريق ملواقف السيارات ،وذكرت أن (ماليني
املسلمني حول العامل اضطروا البتالع ألسنتهم والصمت ،فالنظام القمعي الذي يسيطر عىل
احلجاز قد يمنع من أراد من أداء مناسك احلج أو العمرة برفض التأشرية ملن يعلو صوته
أيضا بمن يزور
بمعارضة أفعاله ،فاحلكومة السعودية ال تتحكم فقط باألماكن ،لكنها تتحكم ً
األماكن ،وبحصص الدول املختلفة ،وبعدد من يزورون املشاعر املقدسة ،واألمر خيضع
ألهواء السياسة طوال الوقت)
وذكرت أن السلطات السعودية تعترب احلرمني ملكية خاصة هبا ،فلذلك ال تسمح بأي
مناقشة أو نقد ألي ترصف تقوم به ،ومن ذلك أن تركيا أدانت يف عام  2003هدم قلعة عثامنية
قديمة كانت ختضع لوايل مكة املكرمة ،ليحل حملها برج عمالق ُيسمى برج الساعة ،واعترب
وزير الثقافة الرتكي ذلك الترصف السعودي [عم ً
ال مهج ًيا] ،وقال مرصحا للجهات
اإلعالمية( :بالنيابة عن الدولة الرتكية وعن األمة ،من الصعب أن ننظر إىل اململكة العربية
السعودية بشكل ودي ،هذا ليس فقط عدم احرتام للتاريخ ،لكنه حماولة متعمدة للقضاء عىل
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الثقافة الرتكية من عاملهم ومن التاريخ)
ويف مقال آخر بعنوان [ماذا أبقى الوهابيون من تراث املسلمني يف احلجاز؟] ذكر صاحبه
بعض اجلرائم التي قام هبا السعوديون يف حق الرتاث ،ومنها (تدمري آالف من قبور الصحابة
من املهاجرين واألنصار (تصل اىل عرشة آالف) وغريهم من آل البيت والتابعني والشهداء يف
التعرف اليوم إال عىل بضعة قبور
مقربة البقيع باملدينة املنورة ،وإزالة القبب ،حتى أنه ال يمكن ّ
منها ،وجاء ذلك بناء عىل فتوى الشيخ عبد اهلل بن بلهيد ابإ ّدعاء عبادة املسلمني هلذه القبور من
دون اهلل .وفعلوا نفس اليشء يف مقربة ّ
املعىل بمكة املكرمة ،فد ّمر قرب أم املؤمنني خدجية ريض
اهلل عنها ،وقرب أيب طالب ،وقرب آمنة بنت وهب أم النبي  وغريها ،وترافق مع احتالل املدينة
املنورة من قبل آل سعود هتجري لسكاهنا بحيث مل يبق من بني 70ـ 80ألف ًا سوى ستة آالف،
بعد مخسة عرش شهر ًا من احلصار السعودي هلا ،وقد وصفت املدينة فور سقوطها بأن [الشوارع
واألز ّقة فارغة والبيوت مهدّ مة ،ومالمح اإلعياء بادية ظاهرة وكأن الزلزال أصاهبا] ،ووصف
وجدت
دخلت إليه
أحدهم البقيع فور تدمريه أواخر  ،1925وبداية 1926م بقوله( :حني
ُ
ُ
منظره منظر بلدة قد خربت عن آخرها .مل يكن يف أنحاء املقربة كلها ما يمكن أن يشاهد سوى
أحجار مبعثرة وأكوام صغرية من الرتاب ال حدود هلا ،وقطع من اخلشب ..كان ذلك أشبه
بالبقايا املبعثرة لبلدة أصاهبا الزلزال فخرهبا كلها ..كان كل يشء عبارة عن طرق وعرة تتخللها
مواد األبنية املهدمة وشواهد القبور املبعثرة .مل حيدث هذا بفعل الزمن وعوارض الطبيعة ،بل
()1

صنعته يد اإلنسان عن عمد وتقصد)

2ـ اآلثار ودورها يف التعريف بأعالم الدين:
مثلام كان لآلثار دورها يف التعريف بأعالم السياسة واحلرب من أمثال اإلسكندر
املقدوين وكورش الفاريس ورمسيس الثاين؛ فقد كان لآلثار أيضا دورها يف التعريف بأعالم
(  )1ماذا ابقى الوهابيون من تراث املسلمني يف احلجاز؟.
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الدين من علامء وقديسني وصاحلني ،وهلذا نجد يف كل األديان مقامات وأرضحة وشواهد
خاصة هبؤالء ،ونجد بجانبها كتابات تعرف هبم ،وموالد حتيي املناسبات التي تذكر بأعامهلم.
ذلك أن من طباع اإلنسان امليل للمحسوس؛ فهو ال يكتفي باملعرفة النظرية ،بقدر ما
يتوق إىل شواهد حسية تربز ذلك املعنى النظري يف قالب حيس.
وقد أشار إىل هذا املعنى القرآن الكريم عند ذكره ألهل الكهف؛ قال تعاىلَ  :ق َال ا َّل ِذي َن
َغ َلبوا ع ََىل َأم ِر ِهم َلنَت ِ
َّخ َذ َّن َع َل ْي ِه ْم َم ْس ِجدً ا[ الكهف ،]21 :وقد أقره القرآن الكريم ،ومل ينكره
ُ
ْ ْ
عليهم ،مع أن السكوت عن البيان وقت احلاجة ال جيوز كام ينص األصوليون.
وقد ذكر املفرسون أن السبب الذي دعا املوحدين إىل ذلك االقرتاح هو حفظ مكاهنم
ومكانتهم وما حصل هلم حتى تذكرهم األجيال القادمة ،ويكون ذلك آية هلا ،كام كان آية
قصتهم كانوا يقولون:
للمعارصين ،يقول نارص مكارم الشريازي( :ألجل إِسكات الناس عن ّ
(رهبم أعلم
ال تتحدثوا عنهم كثري ًا ،إِ َّن قضيتهم معقدة ومصريهم حماط باأللغاز ،لذلك فإِنّ :
قصتهم ،أ ّما املؤمنون احلقيقيون الذين عرفوا
هبم) .أي اتركوهم وشأهنم واتركوا احلديث يف ّ
حقيقة األمر واعتربوه دليال ح ّي ًا ِ
إلثبات املعاد بعد املوت ،فقد َجهدوا عىل أن ال ُتنسى القصة
أبد ًا لذلك اقرتحوا أن يتخذوا قرب مكاهنم مسجد ًا ،وبقرينة وجود املسجد فإِ َّن الناس سوف
لن ينسوهم أبد ًاِ ،
باإلضافة إىل ما يتربك ِبه الناس ِمن آثارهم)

()1

وهلذا نجد عند العامة تارخيا خمتلفا متاما عن التاريخ السيايس الذي متتلئ به كتب
التاريخ ،واملمتلئ بالرصاع والدماء ،والذي يمأل النفوس باليأس والقنوط واألسوة السيئة،
عىل عكس التاريخ املرتبط بأعالم الدين ،والذي حيظ عىل االقتداء هبم ،والتأيس بصالحهم
اج َع ْل ِيل
وتقواهم ،ولعل هذا هو الرس الذي دعا إبراهيم عليه السالم ألن يدعو اهلل بقولهَ  :و ْ
(  ) 1تفسري األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،الشيخ نارص مكارم الشريازي ،مدرسة االمام عيل بن ايب طالب عليه السالم،
الطبعة :األوىل 1426 ،هـ)226 /9( ،
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لِ َس َ
ان ِصدْ ٍق ِيف ْاآل ِخ ِري َن [ الشعراء ،]84 :ألن ذكره سيفيد يف االقتداء والسلوك ،بخالف
امللوك والسالطني واملستبدين.
وعندما نخرج إىل الواقع ويف مجيع الدول اإلسالمية ـ ما عد تلك التي خربت الوهابية
عقوهلا ،ودمرت آثارها ـ نرى الكثري من األعالم الذين مل حيفظ العوام أسامءهم ،وتوارخيهم،
وتفاصيل حياهتم لوال تلك اآلثار التي تدل عليهم.
فعوام املرصيني ـ مثال ـ ال يعرفون أسامء أكثر احلكام الذين تداولوا عىل حكم مرص من
أمثال احلافظ لدين اهلل ،والظافر بأمر اهلل ،والفائز بنرص اهلل ،والعاضد لدين اهلل ،وغريهم من
اخللفاء الفاطميني الذين حكموا مرص ،وهكذا ال يعرفون صالح الدين األيوبى ،وال امللك
العادل ،وال نجم الدين أيوب ،وال غريهم من امللوك األيوبيني ،وال يعرفون عز الدين أيبك،
وال سيف الدين قطز ،وال الظاهر بيربس ،وال غريهم من املامليك ..يف نفس الوقت الذي
يعرفون الكثري من العلامء واألولياء وخصوصا من أهل البيت ،والذين ال يكتفون بمعرفهم
فقط ،بل نجدهم يذكرون الكثري من الكرامات املرتبطة هبم ،ويعرفون جزءا مهام من تارخيهم،
والذي مع كونه قد يكون خمتلطا ببعض األساطري ،لكنه حيمل الكثري من األحداث الصحيحة،
واملعاين الصاحلة لالقتداء.
ووفقا لبعض الدراسات االجتامعية املتخصصة فإن عدد األرضحة واملقامات يف مرص،
والتي يمثل كل مقام منها وليا من األولياء ،أو عاملا من العلامء ،يبلغ نحو  6آالف رضيح،
(وهو عدد يفوق عدد القرى واملدن املرصية ،غري أن ما اشتهر من هذه األرضحة نحو 1000
رضيح ،يوجد منها يف العاصمة القاهرة وحدها  294رضحي ًا من أشهرها [احلسني ـ السيدة
زينب ـ والسيدة نفيسة] ،فيام تتوزع البقية عىل باقي املدن واملحافظات ،فعىل سبيل املثال يوجد
فوة ـ حمافظة كفر الشيخ ـ  81رضحي ًا ويف مركز طلخا ـ حمافظة الدقهلية ـ  54ويف مركز
يف مركز ّ
دسوق  84ويف مركز تال  133كام يوجد يف أسوان ـ أقىص جنوب مرص ـ أحد املشاهد يسمى
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مشهد السبعة وسبعني ولي ًا)

()1

ومن األرضحة املشهورة يف مرص ،والتي حيج إليها الناس من كل املدن املرصية ،بل حتى
من غريها ،ويقيمون فيها املوالد ،رضيح اإلمام احلسني ،ورضيح السيدة زينب ،ورضيح
السيدة عائشة بنت اإلمام جعفر الصادق ،ورضيح السيدة سكينة ،ورضيح السيدة نفيسة،
ورضيح اإلمام الشافعي ،ورضيح الليث ابن سعد ،وهي كلها يف القاهرة.
أما خارج القاهرة ،فتشتهر أرضحة الشيخ أمحد البدوي بطنطا ،وإبراهيم الدسوقي
بدسوق ،وأيب العباس املريس باإلسكندرية ،وأيب الدرداء هبا أيض ًا ،وأيب احلسن الشاذيل بقرية
محيثرة بمحافظة البحر األمحر ،وأمحد رضوان بقرية البغدادي بالقرب من األقرص ،وأيب
احلجاج األقرصي باألقرص أيض ًا ،وعبد الرحيم القنائي بقنا ..وغريها كثري.
وقد وصف بعض الباحثني كثرة األرضحة يف مرص ،ومدى اهتامم املرصيني هبا؛ فقال:
(وأرضحة األولياء التي تنترش يف مدن مرص ونحو ستة آالف قرية هي مراكز إلقامة املوالد
للمريدين واملحبني ،ويمكننا القول :إنه من الصعب أن نجد يوم ًا عىل مدار السنة ليس فيه
()2

احتفال بمولد ويل يف مكان ما بمرص)

بل إن األمر وصل إىل حد هتكم املرصيني وسخريتهم من القرى التي ختلو من
األرضحة ،ويعتربوهنا خالية من الربكة؛ فقد ذكر الدكتور زكريا سليامن بيومي أن القرى التي
(يب العرب) و(أبو سنيطة) و(ميت عفيف) والتي تنمتي
ختلو من أرضحة األولياء من أمثال ِ ّ
إىل مركز الباجور منوفية ،كانت مثار سخرية من القرى املجاورة ،حيث أطلقوا عنها (أمثلة
شعبية تدل عىل بخل هذه القرى وخلوها من الربكة ،وهي ما زالت سارية بني الناس حتى
(  )1انظر مقاال بعنوان :األرضحة يف مرص ..مصلحة سياسية ودور اجتامعي ،أسامة اهلتيمي – كاتب مرصي ،موقع الراصد،
اخلميس  22يناير  ،2015وانظر :د سعاد ماهر فهمي ،مساجد مرص وأولياؤها الصاحلون ،ج 1ص .44
(  ) 2موالد مرص املحروسة :بني املايض واحلارض ،عرفة عبده عيل ،عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتامعية ،القاهرة،
 ،1995ص.7
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()1

اآلن)

وهكذا األمر يف بالد الشام ،حيث أحىص عبد الرمحن بك سامي سنة (1890م) يف
دمشق وحدها 194رضحي ًا ومزار ًا ،بينام عد نعامن قسطايل املشهور منها  44رضحي ًا ،وذكر أنه
منسوب للصحابة أكثر من سبعة وعرشين قرب ًا ،لكل واحد منها قبة ويزار ويتربك به.
ويف اآلستانة عاصمة السلطنة العثامنية كان يوجد  481جامع ًا يكاد ال خيلو جامع فيها
من رضيح ،أ شهرها اجلامع الذي بني عىل القرب املنسوب إىل أيب أيوب األنصاري يف اآلستانة
(القسطنطينية).
ويف اهلند يوجد أكثر من مئة ومخسني رضحي ًا مشهور ًا يؤمها اآلالف من الناس.
ويف بغداد كان يوجد أكثر من مئة ومخسني جامع ًا يف أوائل القرن الرابع عرش اهلجري،
ّ
وقل أن خيلو جامع منها من رضيح ،ويف املوصل يوجد أكثر من ستة وسبعني رضحي ًا مشهور ًا
كلها داخل جوامع ،وهذا كله بخالف األرضحة املوجودة يف املساجد واألرضحة املفردة

()2

ويف معظم مناطق أوزبكستان كثري من األرضحة املنسوبة إىل الصحابة واملشائخ ورجال
العلم واألولياء ،وأصبحت هذه القبور مزارات يفد إليها مريدوها مجاعات وأفراد ًا ،يدعون
ويبكون ،ومن أهم تلك املزارات رضيح قثم بن العباس ابن عم الرسول  يف سمرقند،
ورضيح البخاري يف قرية خرتنك(.)3
وهكذا األمر يف اجلزائر ،حيث كشفت دراسة تناولت وضعية القبب واألرضحة
واألولياء يف اجلزائر ،أن يف املدن اجلزائرية ما ال يقل عن  6آالف رضيح ،وذكر الباحث الذي
(  )1انظر :الطرق الصوفية بني الساسة والسياسة يف مرص املعارصة ـ دراسة تارخيية توثيقية  1983 – 1903م ـ د .زكريا سليامن
بيومي ،دار الصحوة للنرش والتوزيع ،1992 ،ص.126
(  )2انظر دراسة بعنوان :القبور واألرضحة دراسة وتقويم ،خالد حممد حامد.
(  )3انظر( :مسلمو أوزبكستان) ،لعبد الرمحن حممد العسريي ،جملة (دراسات إسالمية) العدد األول سنة 1418هـ ،ص،217
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أجرى الدراسة األستاذ عمر بن عيشة ،أن رقم  6آالف ختص فقط األرضحة الكبرية واملعروفة
عرب الوطن ،ألن بعض الواليات ،نجد هبا ما ال يقل عن  350رضيح (.)1
3ـ اآلثار ودورها يف االستبصار بحقائق التاريخ:
من األدور املعرفية املهمة املرتبطة باآلثار دورها يف التعريف ببعض األحداث التارخيية
املتعلقة بالصاحلني ،والتي قد يسدل عليها ستار اإلمهال والنسيان؛ فال جتد ما حيفظها سوى
تلك املعامل األثرية.
ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من األمر بالسعي بني الصفا واملروة،
ِ
ِ
ف
َاح َع َل ْي ِه َأ ْن َي َّط َّو َ
الص َفا َواملَْ ْر َو َة م ْن َش َعائ ِر اهللَِّ َف َم ْن َح َّج ا ْل َب ْي َت َأ ِو ا ْعت ََم َر َف َال ُجن َ
قال تعاىل  :إِ َّن َّ
ِ ِ
يم[ البقرة ،]158 :فقد اعترب القرآن الكريم الصفا
ِهبِ َام َو َم ْن َت َط َّو َع َخ ْ ًريا َفإِ َّن اهللََّ َشاك ٌر عَل ٌ
واملروة من شعائر اهلل التي جيب تعظيمها ،بل ال يتم احلج إال هبا.
وهذا طبعا سيدعو كل ممارس هلذه الشعرية للبحث عن رس ذلك السعي وعدده،
وسيجاب طبعا بتلك احلادثة التي وقعت يف التاريخ ،والتي سيدعوه البحث املفصل فيها عىل
التعرف عىل اجلهود العظيمة التي قام هبا إبراهيم وإسامعيل وهاجر عليهم السالم يف الدعوة
إىل اهلل ،والتضحيات التي بذلوها يف سبيل ذلك.
ولو أن السلفية اكتفوا بام ورد يف حق هذه الشعرية وسببها ،خلففوا من غلوهم ،وملا
جترؤوا عىل التعامل مع املزارات الدينية بتلك املعامالت الناشئة عن اجلهل املركب بحقيقة
التوحيد والفرق بينه وبني الرشك ،وإال فإننا لو طبقنا مقاييسهم كان السعي بني الصفا واملروة
نفسه رشكا ،خاصة وأن كليهام حجارة من نفس احلجارة التي كانت تنتحت هبا األصنام يف
مكة املكرمة.
وقد رصح الشيخ ابن عثيمني ،وهو من أعالم السلفية املعارصين ،الذين أفتوا وبرروا
تدر املاليري ،زهية .م ،جريدة الرشوق اجلزائرية.2016/3/3 ،
(  )1دراسة حول املزارات تكشف 6 :آالف رضيح ّ
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لكل تلك اجلرائم التي حلقت املزارات الدينية يف احلرمني الرشيفني وغريمها ،بأن السعي بني
الصفا واملروة مرتبط بتلك احلادثة التارخيية؛ فقال( :أصل السعي أن يتذكر اإلنسان حال أم
إسامعيل ،فإهنا ملا خ َّلفها إبراهيم عليه الصالة والسالم هي وابنها يف هذا املكان ،وجعل عندها
سقا ًء من ماء ،وجراب ًا من متر ،فجعلت األم تأكل من التمر وترشب من املاء ،وتسقي اللبن
لولدها ،فنفدَ املاء ونفد التمر ،فجاعت وعطشت ،ويبس ثدهيا ،جاع الصبي ،وجعل يتلوى
من اجلوع ،فأدركتها الشفقة ،فرأت أقرب جبل إليها الصفا فذهبت إىل الصفا ،وجعلت
تتحسس لعلها تسمع أحد ًا ،ولكنها مل تسمع ،فنزلت إىل االجتاه الثاين إىل جبل املروة ،وملا
هبطت يف بطن الوادي نزلت عن مشاهدة ابنها ،فجعلت تسعى سعي ًا شديد ًا ،حتى تصعد
لتتمكن من مشاهدة ابنها ،ورقيت لتسمع وتتحسس عىل املروة ،ومل تسمع شيئ ًا ،حتى أمتت
هذا سبع مرات ثم أحست بصوت ،ولكن ال تدري ما هو ،فإذا جربيل نزل بأمر اهلل عزّ وجل،
()1

فرضب بجناحه أو برجله األرض مكان زمزم اآلن)

ولو طبقنا هذا الترصيح من الشيخ ابن عثيمني عىل كل ما يقوم به الصوفية والشيعة
وغريهم يف حق األولياء والصاحلني ،مل نر أي فرق يف ذلك؛ فكيف حيكم بالرشك عىل سلوكات
يعتربها فرضا وواجبا وركنا دينيا يف حمل آخر؟ وهل أمرنا اهلل تعاىل عند سعينا بني الصفا واملروة
بالرشك؟
ومثل ذلك نجد ما ورد يف أحكام شعائر احلج من رمى اجلامر ،واملرتبط أيضا ـ حسبام
تدل عليه روايات الفريقني السنة والشيعة ـ عىل ما فعله إبراهيم عليه السالم ،ففي الرواية عن
اإلم ام عيل واإلمام السجاد واإلمام الكاظم عليهم السالم ،أن علة رمي اجلمرات هي مواجهة

(  )1انظر :الرشح املمتع عىل زاد املستقنع ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل1428 - 1422 ،
هـ ()269/7
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نبي اهلل إبراهيم عليه السالم الشيطان حينمى أراد أن يذبح ولده إسامعيل عليه السالم(.)1
وروي يف املصادر السنية عن ابن عباس مرفوع ًا قال( :ملا أتى إبراهيم خليل اهلل عليه
السالم املناسك ،عرض له الشيطان عند مجرة العقبة ،فرماه بسبع حصيات ،حتى ساخ يف
األرض ،ثم عرض له عند اجلمرة الثانية ،فرماه بسبع حصيات ،حتى ساخ يف األرض ،ثم
عرض له يف اجلمرة الثالثة ،فرماه بسبع حصيات حتى ساخ يف األرض .قال ابن عباس:
()2

الشيطان ترمجون ،وملة أبيكم تتبعون)

وقد ذكر أبو حامد الغزايل هذا املعنى عند ذكره ملا يستشعره رامي اجلامر؛ فقال( :ثم
اقصد به التشبه بإبراهيم عليه السالم حيث عرض له إبليس لعنه اهلل تعاىل يف ذلك املوضع
ليدخل عىل حجه شبهة أو يفتنه بمعصية فأمره اهلل عز وجل أن يرميه باحلجارة طرد ًا له وقطع ًا
ألمل ه؛ فإن خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه ،وأما أنا فليس يعرض يل
الشيطان فاعلم أن هذا اخلاطر من الشيطان ،وأنه الذي ألقاه يف قلبك ليفرت عزمك يف الرمي،
وخييل إليك أنه فعل ال فائدة فيه ،وأنه يضاهي اللعب؛ فلم تشتغل به فاطرده عن نفسك باجلد
والتشمري يف ا لرمي فيه برغم أنف الشيطان ،واعلم أنك يف الظاهر ترمي احلىص إىل العقبة ويف
احلقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقصم به ظهره إذ ال حيصل إرغام أنفه إال بامتثالك أمر اهلل
سبحانه وتعاىل تعظي ًام له بمجرد األمر من غري حظ للنفس والعقل فيه)

()3

وهكذا إذا تركنا هذه الشعائر املتفق عىل تعظيمها بني املسلمني مجيعا ،فإننا نجد يف املعامل
التارخيية الكثري من اآلثار التي تدل عىل أحداث تارخيية دينية مهمة ،يشكل التعرف عليها
والبحث فيها أحسن وسيلة الستبصار احلقائق.
(  )1بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،العالمة حممد باقر املجليس ،احياء الكتب اإلسالمية ،ج  ،96ص .39
(  )2املستدرك عىل الصحيحني ،أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل النيسابوري ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل ،)638 /1( 1990 - 1411 ،وقال( :صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه)
(  )3إحياء علوم الدين ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس ،دار املعرفة – بريوت.)270 /1( ،
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ولعل أمهها تلك الفاجعة العظيمة التي حلت بأهل بيت النبوة عند ثورهم عىل الظلم
واالستبداد ،وما حصل هلم من املالحم واملآيس يف كربالء ،لكن اهلل شاء أن خيلد ذكرهم الذي
أراد الطغاة طمسه؛ فقد ورد يف احلديث عن زينب الكربى ،أهنا قالت البن أخيها وإمامها زين
املحرم ُق َ
بيل الرحيل من كربالء ،وقد أخذ
ّ
العابدين ملّا رأى مشهد
الطف يو َم احلادي عرش من ّ
جيود بنفسه املقدّ سة( :ما يل َ
أراك جتو ُد بنفسك يا بق ّي َة َجدّ ي وأيب وإخويت! َف َو اهللِ ّ
إن هذا َلعهدٌ
ميثاق ُأ ٍ
َ
ناس ال تعرفهم فراعن ُة هذه األرض ،وهم
من اهلل إىل َجدِّ ك وأبيك ،ولقد أخذ اهللُ
املرضجة،
معروفون يف أهل السامواتّ ،أهنم جيمعون هذه األعضا َء املق ّطعة ،واجلسو َم
َّ
ِ
أثره وال ُيمحى رسمه
ّ
ف ُيواروهنا ،وينصبون هبذا
درس ُ
الطف َع َل ًام لقرب أبيك س ّيد الشهداء ال ُي َ
عىل ُك ُرر الليايل واأل ّيام ،و َل َي ِ
الضالل يف حموه وتطميسه ،فال َيزداد
أئم ُة الكفر
وأشياع َّ
ُ
جتهدَ ّن ّ
إالّ ُع ُل ّو ًا)

()1

بل إهنا ذكرت هذا املعنى بكل ثقة للطاغية يزيد ،حني واجهته بقوهلاَ ( :فكِدْ كيدَ ك،
ِ
ِ
()2
كرنا ،وال ُمتيت َو ْح َينا)
ب َج َهدكَ ،
واسع سع َيك ،وناص ْ
َ
فو اهللِ ال متحو ذ َ
ومن األمثلة عىل ذلك أن الزائر ملرقد أوالد مسلم بن عقيل والذي يضم حممد وإبراهيم
بن مسلم ابن عقيل املوجود بمدينة املسيب ( )3بالعراق ،سيتساءل عن رس ذينك القربين،
وسيتعرف من خالل ذلك عىل اجلرائم التي ارتكبها األمويون يف حق أهل البيت حتى الصغار
منهم.

(  )1كامل الزيارات ،الشيخ ايب القاسم جعفر بن حممد بن قولويه القمي ،نرش الفقاهة ،ص.261
(  ) 2بالغات النساء ،أبو الفضل أمحد بن أيب طاهر ابن طيفور ،صححه ورشحه :أمحد األلفي ،مطبعة مدرسة والدة عباس
األول ،القاهرة 1326 ،هـ  1908 -م ،ص.21
(  )3يقع مرقد أوالد مسلم بن عقيل عىل الض ّفة الرشقيّة من هنر الفرات قرب مدينة املسيب والتي تبعد  42كم عن مدينة احللة
و 30كم عن مدينة كربالء ،ورغم قرب منطقة أوالد مسلم من مدينة املسيب اال اهنا تتبع إداريا ملدينة اإلسكندرية..
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وهكذا عندما يرى الزائر مقام كفي أيب الفضل العباس( ،)1فإنه سيتساءل عن رس دفنهام
لوحدمها ،وسيتعرف من خالهلا عىل تلك التضحية التي قام هبا يف مواجهة الطغيان األموي،
وإن كان له مزيد فضول ،فسيكون ذلك مقدمة الستبصار الكثري من األحداث التارخيية التي
حاول الساسة عىل مدار التاريخ تغطيتها وإسدال ستار اإلمهال عليها.
ثانيا ـ املزارات الدينية ..وأدوارها الرتبوية
ال يقترص الدور املرتبط باملزارات الدينية عىل الدور العلمي واملعريف ،بل يتعداه إىل
أدوار كثرية ترتبط بالرتبية واإلصالح ،بل لعلها هي املقصودة بالدرجة األوىل ،ولذلك ربط
ات َف َم ْن َف َر َض فِ ِ
احل َّج َف َال َر َف َث
احل ُّج َأ ْش ُه ٌر َم ْع ُلو َم ٌ
يه َّن ْ َ
القرآن الكريم احلج بالتقوى؛ فقالَ ْ  :
احلج وما َت ْفع ُلوا ِمن َخ ٍري يع َلمه اهللَُّ وتَزَ ودوا َفإِ َّن َخري الزَّ ِ
َو َال ُف ُس َ
اد ال َّت ْق َوى
َ َّ ُ
ْ ْ َْ ُْ
وق َو َال ِجدَ َال ِيف ْ َ ِّ َ َ َ
َْ
وا َّت ُق ِ
ويل ْاألَ ْل َب ِ
ون َيا ُأ ِ
اب[ البقرة]197 :
َ
ولعل ذلك يكمن باإلضافة إىل بركات املكان وقدسيته إىل اجتامع الكثري من الناس،
ومن صاحليهم وعلامئهم يف حمل واحد ،بحيث يرى الزائر إىل األماكن التي يعتقد قدسيتها ما
مل يكن يراه يف بلده ،ولعله يعود بطباع جديدة ،وأحوال نفسية جديدة مل يكن ليظفر هبا لوال
رحلته إىل تلك األماكن.
باإلضافة إىل ذلك؛ فإن للتهيئة النفسية دورها يف حتقيق البعد الرتبوي واإلصالحي؛
فالزائر الذي يعتقد قدسية اآلثار التي يزورها جيد نفسه حياول االلتزام قدر اإلمكان ليعطي
ذلك املكان حقه من االحرتام ،كام أشار إىل ذلك قوله تعاىلَ  :ذلِ َك َو َم ْن ُي َع ِّظ ْم َش َعائِ َر اهللَِّ َفإِ َّهنَا
(  )1كف العباس أو مقام كف العباس ،يطلق عىل مكانني؛ قيل أنه قطعت فيهام ك ّفا أيب الفضل العباس عليه السالم ،وقد عرف
املكانان بمقام كف العباس األيمن ومقام كف العباس األيرس ،ومها يقعان يف الشامل الرشقي واجلنوب الغريب خارج حرم العباس
حتول هذان املكانان إىل مزارين شيدا بصورة رمزية ،انظر :سلامن هادي
عليه السالم يف مدخل زقاق السوق الذي يقرب من املرقدّ .
آل طعمة ،تراث كربالء ،نرش :مشعر ،د م 1393 ،ش ،ص  ،129وأمحد العلوي ،الدليل املصور لرحالت العتبات املقدسة يف
العراق.
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ِ
ٍ
ِ
ِم ْن َت ْق َوى ا ْل ُق ُل ِ
اس َم اهللَِّ ع ََىل َما
وب [ احلج ،]32 :وقولهَ  :ول ُك ِّل ُأ َّمة َج َع ْلنَا َمن َْسكًا ل َي ْذ ُك ُروا ْ
رزَ َقهم ِمن هبِيم ِة ْاألَ ْنعا ِم َفإِ َهل ُكم إِ َله و ِ
احدٌ َف َل ُه َأ ْسلِ ُموا َو َب ِّ ِ
رش املُْ ْخبِتِنيَ [ احلج]34 :
ُ ْ ٌ َ
َ
َ ُ ْ ْ َ َ
بناء عىل هذا سنحاول يف هذا املبحث بيان بعض األدوار الرتبوية واإلصالحية
للمزارات الدينية ،وذلك من خالل املطالب التالية:
1ـ اآلثار ودورها يف االعتبار بمهالك املنحرفني:
كام يرتبط التاريخ الديني باألنبياء واألئمة والصاحلني واملتقني؛ فإنه يرتبط كذلك بالعتاة
واملستبدين واملجرمني ،ولذلك فإن اآلثار التي تنبه إىل حسنات الصاحلني ،هي نفسها اآلثار
التي تدل عىل جرائم املستبدين ،واآلثار التي تغرس قيم الصالح ،وحتبب فيها ،هي نفسها
اآلثار التي تزيل قيم االنحراف ،وتنفر منها.
وهلذا يرد يف القرآن الكريم الدعوة للسري يف األرض ،واالعتبار بام حصل للمستبدين
الظلمة ،كام قال تعاىلَ  :أ َف َل ْم َي ِس ُريوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ان َي ْس َم ُع َ
ون ِ َهبا َأ ْو آ َذ ٌ
وب َي ْع ِق ُل َ
ض َف َت ُك َ
ون
ون َهل ُ ْم ُق ُل ٌ
ِ
ِ
الصدُ ِ
ور [ احلج ،]46 :وقالُ  :ق ْل
وب ا َّلتي ِيف ُّ
ِ َهبا َف ِإ َّهنَا َال َت ْع َمى ْاألَ ْب َص ُار َو َلك ْن َت ْع َمى ا ْل ُق ُل ُ

َان ع ِ
ِس ُريوا ِيف ْاألَ ْر ِ
فك َ
َاق َب ُة املُْ ْج ِر ِمنيَ [ النمل ،]69 :وقالَ  :أ َو َمل ْ َي ِس ُريوا ِيف
ض َفا ْن ُظ ُروا َك ْي َ
ْاألَ ْر ِ
فك َ
َان عَا ِق َب ُة ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم كَا ُنوا َأ َشدَّ ِمن ُْه ْم ُق َّو ًة َو َأ َث ُاروا ْاألَ ْر َض
ض َف َينْ ُظ ُروا َك ْي َ
وها وجاء ْهتم رس ُلهم بِا ْلبين ِ
ِ
َات َف َام ك َ
َان اهللَُّ لِ َي ْظلِ َم ُه ْم َو َلكِ ْن كَا ُنوا َأ ْن ُف َس ُه ْم
َوع ََم ُر َ
وها َأ ْك َث َر ممَّا ع ََم ُر َ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ُ ْ َ ِّ
َي ْظلِ ُم َ
ون [ الروم]9 :

وعندما ذكر قوم لوط عليه السالم ،وما حصل هلم من اهلالك بسبب إعراضهم عن
نبيهم ،دعا املرشكني إىل اعتبار بمهالكهم التي يمرون عليها أثناء رحلتهم إىل الشام ،قال تعاىل:
ِ
ِ
َجوزً ا ِيف ا ْلغَابِ ِري َن
َ وإِ َّن ُلو ًطا ملَ َن املُْ ْر َسلِنيَ ( )133إِ ْذ ن ََّج ْينَا ُه َو َأ ْه َل ُه َأ ْمجَعنيَ ( )134إِ َّال ع ُ
(ُ )135ث َّم َد َّم ْرنَا ْاآل َخ ِري َن (َ )136وإِ َّن ُك ْم َلت َُم ُّر َ
ون َع َل ْي ِه ْم ُم ْصبِ ِحنيَ (َ )137وبِال َّل ْي ِل َأ َف َال
َت ْع ِق ُل َ
ون ([  )138الصافات]139 - 133 :
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وهلذا أمر رسول اهلل  عند املرور بتلك اآلثار الدالة عىل اإلعراض عن األنبياء إىل
البكاء واالعتبار ،ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد من الروايات يف ديار ثمود التي ذكرت يف قوله
تعاىل  :و َل َقدْ ك ََّذب َأصحاب ِْ
احل ْج ِر املُْ ْر َسلِنيَ [ احلجر ،]80 :والتي كانت معروفة للعرب
َ ْ َ ُ
َ
ِ
(واحل ْجر :اسم ديار ثمود بوادي القرى بني املدينة
يف ذلك احلني ،كام قال ياقوت احلموي:
والشام ،قال اإلصطخري :احلجر قرية صغرية قليلة السكان ،وهو من وادي القرى عىل يوم
اجل َب ِ
ون ِم َن ِْ
بني جبال ،وهبا كانت منازل ثمود ،قال اهلل تعاىلَ  :و َتن ِْح ُت َ
ال ُب ُيوتًا َف ِار ِهنيَ  ،قال:
ورأيتها بيوتا مثل بيوتنا يف أضعاف جبال ،وتسمى تلك اجلبال األثالث ،وهي جبال إذا رآها
الرائي من بعد ظنها متصلة ،فإذا توسطها رأى كل قطعة منها منفردة بنفسها ،يطوف بكل قطعة
منها الطائف وحواليها الرمل ،ال تكاد ترتقى كل قطعة منها قائمة بنفسها ،ال يصعدها أحد إال
ِ
ِ
رش ُب َي ْو ٍم
رش ٌب َو َل ُك ْم ْ
بمشقة شديدة ،وهبا بئــــر ثمــــود التي قال اهلل فيهــا ويف الناقة َ هلَا ْ
َم ْع ُلو ٍم)

()1

وقال ابن كثري( :وثمود قوم صالح كانوا يسكنون احلجر قريب ًا من وادي القرى ،وكانت
العرب تعرف مساكنهام جيد ًا ،ومتر عليها كثري ًا)

()2

فقد ورد يف احلديث عن عبد اهلل بن عمر قال( :ملا مر النبي  باحلجر قال( :ال تدخلوا
مساكن الذين ظلموا أنفسهم :أن يصيبكم ما أصاهبم ،إال أن تكونوا باكني) ،ثم قنع رأسه،
()3

وأرسع السري ،حتى جاز الوادي)

(  )1معجم البلدان ،شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة :الثانية1995 ،
م.221/2 ،
(  )2تفسري القرآن العظ يم ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي ،املحقق :سامي بن حممد سالمة،
النارش :دار طيبة للنرش والتوزيع ،الطبعة :الثانية 1420هـ  1999 -م.278/6 ،
(  )3اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل وسننه وأيامه ،حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ،املحقق:
حممد زهري بن نارص النارص ،دار طوق النجاة ،الطبعة :األوىل ،270 / 6 ،واملسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل
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بل ورد ما هو أكرب من ذلك؛ فعن نافع أن عبد اهلل بن عمر أخربه :أن الناس نزلوا مع
رسول اهلل  أرض ثمود احلجر فاستقوا من بئرها واعتجنوا به فأمرهم رسول اهلل  أن
هيريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا اإلبل العجني وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت
()1

تردها الناقة)

فهذا احلديث يشري إىل بعد تربوي مهم ،وهو النفور من آثار املفسدين ،وعدم اإلعجاب
هبا ،أو االنفعال اإلجيايب معها ،ألن ذلك قد حيبب الزائر فيها ويف أهلها املجرمني ،كام أشار إىل
ف َف َع ْلنَا ِ ِهب ْم
ني َل ُك ْم َك ْي َ
ذلك قوله تعاىل موبخاَ  :و َس َكنْ ُت ْم ِيف َم َساكِ ِن ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َت َب َّ َ
رض ْبنَا َل ُك ُم ْاألَ ْم َث َال[ إبراهيم]45 :
َو َ َ
وهذه النصوص املقدسة ال تنهى عن الزيارة ،وإنام تنهى عن اإلعجاب والتأثر والوالء
للمفسدين وعدم الرباءة منهم ،كام أشار إىل ذلك ابن اجلوزي عند رشحه ملعنى البكاء يف قوله
( : ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا إال أن تكونوا باكني) ،فقد قال( :إنام ينشأ البكاء عن
()2

التفكر ،فكأنه أمرهم يف التفكر يف أحوال توجب البكاء)

وبذلك فإن الزائر لآلثار الرومانية أو املرصية أو غريها من اآلثار املمتلئة باهليبة ،ال يصح
أن يغفل هذا اجلانب الذي أشار إليه رسول اهلل ؛ فرسول اهلل  مل يأمر بتخريب اآلثار مثلام
فعل الوهابية ،أو مثلام فعلت سليلتها داعش والقاعدة ،وإنام أمر باالعتبار هبا ،وتذكر
املستضعفني والصاحلني الذين أصاهبم ما أصاهبم من البالء فيها.
2ـ اآلثار ودورها يف االرتباط الروحي بالصاحلني:
رسول اهلل  ، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت ،رقم ()2980
(  )1رواه البخاري .3379
(  ) 2كشف املشكل من حديث الصحيحني ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي ،املحقق :عيل حسني
البواب ،دار الوطن – الرياض.483/2 ،
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وهي من األدوار املهمة جدا ،والتي حتقق معنى من معاين املحبة يف اهلل ،والتي ورد يف
النصوص املقدسة الكثرية الثناء عليها ،ففي احلديث الذي ذكر فيه رسول اهلل ( السبعة
الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله)( :ورجالن حتابا يف اهلل ،اجتمعا عليه ،وتفرقا
عليه)( ،)1وقال ( :إن اهلل يقول يوم القيامة :أين املتحابون بجاليل ،اليوم أظلهم يف ظيل يوم
()2

ال ظل إال ظيل)

وزيارة األولياء والصاحلني من هذا النوع ،ذلك أنه ليس فيها أي مصلحة للزائر سوى
تلك املحبة النابعة من قلبه هلم بحكم كوهنم صاحلني ،وهو معنى املحبة يف اهلل اخلالية من أي
غرض؛ فليس من رشط املحبة يف اهلل كون املتحابني أحياء كام قد يتوهم.
وهلذا كان رسول اهلل  يكثر من زيارة جبل أحد ،وهو املكان الذي استشهد فيه عمه
وحبيبه محزة بن عبد املطلب ،كام استشهد فيه خرية الصحابة املنتجبني ،وكان  من فرط
حمبتهم هلم حيب اجلبل الذي دفنوا فيه ،كام ورد يف احلديث الذي رواه أنس قال :خرجت مع
()3

رسول اهلل  إىل خيرب أخدمه ،فلام قدم راجعا وبدا له أحد ،قال( :هذا جبل حيبنا ونحبه)

ويف حديث آخر دعوة للتربك بام يف أشجاره من ثامر ،قال ( :أحد جبل حيبنا ونحبه
()4

فإذا جئتموه فكلوا من شجره ولو من عضاهه)

ويف احلديث أن زينب بنت نبيط زوجة أنس كانت ترسل والئدها إىل أحد ،ليحرضوا
هلا من نباته ،ولو من عضاهه ،ألهنا سمعت أنسا يذكر احلديث السابق (.)5
(  )1رواه البخاري برقم  660ومسلم برقم .1031
(  )2رواه مسلم برقم .2566
(  )3رواه البخاري  ،72 - 69 / 4ومسلم رقم ( )1365و( )1366و()1367
(  ) 4املعجم األوسط ،سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباين ،املحقق :طارق بن عوض اهلل
بن حممد ،عبد املحسن بن إبراهيم احلسيني ،دار احلرمني – القاهرة( ،رقم .)1905
(  )5املرجع السابق.
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ويف كل هذا ردود بليغة عىل موقف التيار السلفي من اآلثار ،فالنبي  مل يكن حيب
فقط أولئك الصحابة الذين دفنوا يف أحد ،وإنام كان حيب أيضا اجلبل الذي كان يأوهيم ،كام
قال الشاعر معربا عن ذلك:
أمر عىل الديار ديار ليىل

أقبل ذا اجلدار وذا اجلدارا

وما حب الديار شغفن قلبي

ولكن حب من سكن الديارا

وليس األمر قارصا عىل تلك األحاديث ،بل ورد يف القرآن الكريم ما يشري إىل هذا املعنى
الذي يريد السلفية إزالته من عقائد املسلمني وسلوكاهتم التي تربطهم بالصاحلني ،فقد قال
تعاىل :وما َأرس ْلنَا ِمن رس ٍ ِ
اع بِإِ ْذ ِن اهللَِّ َو َل ْو َأ َّهنُ ْم إِ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َجا ُء َ
اس َت ْغ َف ُروا
ول إِ َّال ل ُي َط َ
وك َف ْ
ْ َ ُ
َ َ ْ َ
الر ُس ُ
ول َل َو َجدُ وا اهللََّ ت ََّوا ًبا َر ِح ًيام[ النساء]64 :
اس َت ْغ َف َر َهل ُ ُم َّ
اهللََّ َو ْ
وقد ذكر النووي ما يشري إىل معنى من معاين هذه اآلية الكريمة؛ فنقل عن العتبي قوله:
سمعت اهلل
يب فقال :السالم عليك يا رسول اهلل،
ُ
ُ
النبي  ،فجاء أعرا ٌّ
(كنت جالس ًا عند قرب ّ
(و َل ْو َّأهنُ ْم َظ َل ُموا أ ْن ُف َس ُه ْم َجاؤُ َ
الر ُس ُ
لو َجدُ وا اهللََّ
ول َ
تعاىل يقولَ :
واس َت ْغ َف َر َهل ُ ُم َّ
فاس َت ْغ َف ُروا اهللََّ ْ
وك ْ
ت ََّواب ًا َر ِحي ًام) [النساء ]64 :وقد جئ ُتك مستغفر ًا من ذنبي ،مستشفع ًا بك إىل ريب ،ثم أنشأ يقول:
فنت بالقاع أع ُظ ُمه
خري َم ْن ُد ْ
يا َ

نفيس الفدا ُء ٍ
أنت ساكنُ ُه
لقرب َ

واألكم
فطاب من طيبه َّن القاع
َ
ُ
والكر ُم
ف وفيه اجلو ُد
فيه العفا ُ
َ

ْبيِ ،
احلق
َ
قال :ثم
النبي  يف النوم فقال يل( :يا ُعت ّ
انرصف ،فحملتني عيناي فرأيت َّ
()1

فبرشه بأن اهلل تعاىل قد غفر له)
يب ِّ
األعرا َّ

وهلذا ورد يف األحاديث عن رسول اهلل  ما يدل عىل فضل زيارته ،وهي أحاديث
كثرية ترد عىل التيار السلفي املتشدد الذي يقول بتحريم الزيارة ،وبدعيتها ،بل إنه يعترب زيارة

(  )1األذكار ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي ،حتقيق :عبد القادر األرنؤوط ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع،
بريوت  -لبنان 1414 ،هـ  1994 -م( ،ص)206 :
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األرضحة رشكا جليا خمرجا من امللة ،ويعترب صاحبه قبوريا ،يقول تقي الدين عيل بن عبد
الكايف السبكي الشافعي ردا عىل ابن تيميةّ :
(إن األحاديث التي مجعناها يف الزيارة بضعة عرش
ّ
يستدل به هلا من أحاديث ُأخر ،وتضافر األحاديث يزيدها قوة،
حديث ًا ممّا فيه لفظ الزيارة غري ما
أن احلسن قد يرتقي بذلك إىل درجة الصحيح ..وهبذا بل ّ
حتى ّ
يتبني افرتاء َمن ا ّدعى
بأقل منهّ ،
ّ
أن مجيع األحاديث الواردة يف الزيارة ،موضوعة ،فسبحان اهلل!! أما استحيا من اهلل ومن رسوله
يف هذه املقالة التي مل يسبقه إليها عامل وال جاهل؟ ال من أهل احلديث ،وال من غريهم؟ وال
ذكر أحدٌ موسى بن هالل وال غريه من رواة حديثه هذا بالوضع ،وال ّاهتمه به فيام علمنا! فكيف
يستجيز مسلم أن يطلق عىل ّ
(أهنا موضوعة) ،ومل ُينقل ذلك
كل األحاديث التي هو واحد منهاّ :
عن عامل قبله ،وال ظهر عىل هذا احلديث يشء من األسباب املقتضية للمحدّ ثني للحكم
بالوضع ،وال ُحكم متنه ممّا خيالف الرشيعة ،فمن أي وجه حيكم بالوضع عليه لو كان ضعيف ًا؟
()1

فكيف وهو حسن أو صحيح؟)

ومن تلك األحاديث قوله ( :من زار قربي وجبت له شفاعتي)( ،)2وقوله( :من
زارين باملدينة حمتسب ًا كنت له شفيع ًا وشهيد ًا يوم القيامة)( ،)3وقوله( :ليهبطن عيسى بن مريم
حك ًام عدالً ،وإمام ًا مقسط ًا ،وليسلكن فج ًا حاج ًا أو معتمر ًا أو بنيتيهام ،وليأتني قربي حتى
يسلم عيل وألردن عليه)( ،)4ويف رواية( :والذي نفس أيب القاسم بيده لينزلن عيسى بن مريم،
(  )1شفاء السقام يف زياره خري االنام ،تقي الدين السبكي ،طبعه حيدر آباد ،1898 ،ص.79
(  )2رواه الدارقطني يف سننه ،واحلكيم والرتمذي يف النوادر ،وغريمها ،قال احلافظ السيوطي يف املناهل عنه (( :)208له طرق
حسنه ألجلها الذهبي ،وقال املناوي يف (فيض القدير) (( :)140/6قال الذهبي :طرقه لينة ،لكن يقوي بعضه بعض ًا)،
وشواهد َّ
وقال املال عيل القاري يف (رشحه عىل الشفا ( :)842/3حديث ابن عمر له طرق وشواهد حسنه الذهبي ألجلها ،وصححه مجاعة
من أئمة احلديث)
(  )3البيهقي يف شعب اإليامن ( ،)488/3ومحزة بن يوسف السهمي يف تاريخ جرجان (ص )434ومن طريقه السبكي يف
شفاء السقام (ص.)35
(  )4رواه احلاكم يف املستدرك ( ،)595/2وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هبذه السياقة ،وسلمه الذهبي..
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إمام ًا مقس ًطا ،وحك ًام عدالً ،فليكرسن الصليب ،وليقتلن اخلنزير ،وليصلحن ذات البني،
وليذهبن الشحناء ،وليعرضن عليه املال فال يقبله ،ثم لئن قام عىل قربي فقال :يا حممد
()1

ألجبته)

وبناء عىل هذا اشتدت مواقف املحققني من علامء املذاهب األربعة من ابن تيمية
ومدرسته التي خالفت األمة مجيعا يف موقفها من زيارة األرضحة ،واعتبارها بدعة ،وقد قال
احلافظ ابن حجر يشري إىل ذلك( :واحلاصل أهنم [أي العلامء] ألزموا ابن تيمية بتحريم شدِّ
()2

الرحل إىل زيارة قرب سيدنا رسول اهلل  ..وهي من أبشع املسائل املنقولة عن ابن تيمية)

وقال احلافظ أبو زرعة العراقي يف بعض أجوبته املسامة (األجوبة املرضية عن األسئلة
املكية) عند الكالم عىل املسائل التي انفرد ابن تيمية هبا( :وما أبشع مسألتي ابن تيمية يف الطالق
والزيارة ،وقد رد عليه فيهام مع ًا الشيخ تقي الدين السبكي ،وأفرد ذلك بالتصنيف فأجاد
()3

وأحسن)

وقال يف (طرح التثريب)( :وللشيخ تقي الدين ابن تيمية هنا كالم بشع عجيب يتضمن
منع شد الرحل للزيارة ،وأنه ليس من القرب ،بل بضد ذلك ،ورد عليه الشيخ تقي الدين
()4

السقام فشفى صدور قوم مؤمنني)
السبكي يف شفاء ِّ

ومن املعارصين قال العالمة املحدث حممود سعيد ممدوح يف كتابه (رفع املنارة لتخريج

(  )1أبو يعىل املوصيل يف مسنده (حديث رقم  ،)6584وقال اهليثمي يف خترجيه يف (جممع الزوائد( :)211/8 :رجاله رجال
الصحيح).
(  )2فتح الباري رشح صحيح البخاري ،أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،دار املعرفة  -بريوت،1379 ،
()66/5
(  )3األجوبة املرضية عن األسئلة املكية ،احلافظ ويل الدين العراقي ،دراسة وحتقيق حممد تامر ،مكتبة التوعية اإلسالمية ،مرص،
ص.96
(  )4طرح التثريب يف رشح التقريب ،أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي ،دار إحياء الرتاث العريب)43 / 6( ،
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أحاديث التوسل والزيارة)( :شاع بني كثري من الناس أن أحاديث الزيارة كلها ضعيفة ،بل
()1

موضوعة وهو خطأ بال ريب ،ومصادمة لقواعد احلديث بال مني)

ويف مقابل ذلك املوقف من التيار السلفي نجد األمة مجيعا تنظر إىل تلك املشاهد نظرة
أخرى ،فهي جتعلها وسيلة لتذكر األنبياء واألولياء والصاحلني ،والسري عىل هداهم ،وقد قال
اإلمام اخلميني مشريا إىل املعاين التي عىل الزائر تذكرها أثناء زيارته للحرمني الرشيفني( :مما
جيب أن يلتفت اليه احلجاج املحرتمون أن مكة املكرمة واملشاهد املرشفة مرآة ألحداث هنضة
األنبياء واإلسالم ورسالة النبي الكريم ؛ فتعترب كل نقطة من هذه األرض ً
حمال لنزول
وإجالل األنبياء العظام وجربائيل األمني ومذكرة بمشاق وحمن النبي العظيم  التي حتملها
()2

يف سبيل اإلسالم والبرشية)

ويذكر البعد العميل املتولد من تلك املشاعر اإليامنية العميقة؛ فيقول( :واحلضور يف هذه
األمكنة املقدسة وأخذ الظروف القاسية للبعثة النبوية بعني االعتبار يرشدنا إىلعظم املسؤولية
التي تقع عىل عواتقنا للمحافظة عىلمنجزات هذه النهضة والرسالة االهلية؛ فكم أبدىالنبي
الكريم  وأئمة اهلدى (ع) من مثابرة وصمود يف تلك الظروف إلرساء دعائم الدين القويم
وإحماق الباطل ،ومل ترعبهم هتم وطعن وإهانات (أيب هلب) و(أيب جهل) وأيب سفيان) وأمثاهلم،
وواصلوا طريقهم ومل يستسلموا يف أحلك الظروف ووطأة احلصار االقتصادي الشديد يف
شعب أيب طالب ،وشمروا عن سواعد اجلد إلبالغ الرسالة االهلية بعد حتمل الصعاب يف مسار
دعوة احلق ،وأداموا طريق اهلداية والرشد بحضورهم يف احلروب املتتالية وغري املتكافئة
والكفاح إزاء آالف املؤامرات حيث امتألت صخور وصحاري وجبال وأزقة وأسواق مكة
است َِق ْم
رس حتقق قوله تعاىلَ  :ف ْ
واملدينة بالشغب والغوغاء ،فلو نطقت وكشفت النقاب عن ّ
(  )1رفع املنارة لتخريج احاديث التوسل والزيارة ،حممود سعيد ممدوح ،املكتبة االزهرية للرتاث ،ص .11 - 10
(  )2صحيفة اإلمام ،اإلمام اخلميني ،مؤسسة تنظيم ونرش تراث اإلمام اخلميني ،ج ،20ص.279 :
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ت[ هود ] 112 :لوقف زائروا بيت اهلل احلرام عىل مقدار عناء رسول اهلل  هلدايتنا
ك ََام ُأ ِم ْر َ
()1

وبلوغ املسلمني اجلنة ،وألدركوا العبء امللقى عىلكاهل أتباعه)
3ـ اآلثار ودورها يف التوجه الروحي إىل اهلل:

وهو متفرع مما سبق ،ذلك أن االرتباط الروحي بالنبي  واألئمة املطهرين ومجيع
األولياء والصاحلني ـ عرب تقديس آثارهم وتعظيمها ـ يثمر التوجه الروحي إىل اهلل ،ذلك أن
عالقة الزائر هبم ليست سوى نوع من املحبة والوالء يف اهلل ،ولذلك؛ فإن أول ثامرها هي رفع
الزائر وترقية روحه إىل املراتب الرفيعة يف سلم السلوك إىل اهلل.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن الزائر عادة ،ويف تلك األجواء الروحية اجلامعية العالية ،يؤدي
الكثري من الشعائر التعبدية ،كاإلكثار من الصالة عىل رسول اهلل  ،وقراءة القرآن الكريم،
وقراءة الكثري من الزيارات ،وهي كلها ممتلئة باملعاين اإليامنية العالية.
ومن أمثلة ذلك ما ورد يف املصادر الشيعية عن كيفية السالم عىل رسول اهلل  عند
زيارته ،وهو ممتلئ باملعاين اإليامنية العميقة؛ حيث يقول الزائر بعد السالم( :أشهد انك قد
بلغت الرسالة ،وأقمت الصالة ،وآتيت الزكاة ،وأمرت باملعروف ،وهنيت عن املنكر ،وعبدت
اهلل خملصا حتى أتاك اليقني ،فصلوات اهلل عليك ورمحته وعىل اهل بيتك الطاهرين) ،وكلها
معان صحيحة رشعية ،ال جيادل فيها أحد.
وهكذا نرى كل صيغ الزيارة مملوءة بالتوحيد عىل عكس ما يذكره ابن تيمية وغريه من
السلفية ،والذين يرصفون الناس عن قرب الرسول  بحجة كون ذلك رشكا مع أن الزائر يف
ذلك احلني يقرأ أمثال هذه الزيارة( :أشهد أن ال الـه اال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن
حممدا عبده ورسوله ،واشهد انك رسول اهلل ،وانك حممد بن عبد اهلل ،واشهد انك قد بلغت
رساالت ربك ،ونصحت المتك ،وجاهدت يف سبيل اهلل ،وعبدت اهلل حتى اتاك اليقني
(  )1املرجع السابق ،ج ،20ص.279 :
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باحلكمة واملوعظة احلسنة ،واديت الذي عليك من احلق ،وانك قد رؤفت باملؤمنني ،وغلظت
عىل الكافرين ،فبلغ اهلل بك افضل رشف حمل املكرمني ،احلمد هلل الذي استنقذنا بك من الرشك
()1

والضاللة)

وهكذا نرى الروايات الكثرية عن أئمة أهل البيت يف تعليم كيفية الزيارة وآداهبا
وأدعيتها ،وكلها مما يساهم يف الرتقي الروحي ،ذلك أن تلك الزيارات ليست سوى وسيلة من
وسائل الرتبية الروحية ،ففي احلديث عن أيب حممد عبد اهلل بن حممد العابد قال :سألت موالي
أبا حممد احلسن بن عيل يف مسري له برس من رأى سنة مخس ومخسني ومائتني أن يميل عيل الصالة
عىل النبي وأوصيائه عليه وعليهم السالم ،وأحرضت معي قرطاسا كبريا فأمىل عيل لفظا من
غري كتاب ،قال :اكتب( :الصالة عىل النبي  :اللهم صل عىل حممد كام محل وحيك ،وبلغ
رساالتك ،وصل عىل حممد كام أحل حاللك وحرم حرامك ،وعلم كتابك ،وصل عىل حممد
كام أقام الصالة ،وأدى الزكاة ،ودعا إىل دينك ،وصل عىل حممد كام صدق بوعدك ،وأشفق من
وعيدك ،وصل عىل حممد كام غفرت به الذنوب ،وسرتت به العيوب ،وفرجت به الكروب،
وصل عىل حممد كام دفعت به الشقاء ،وكشفت به العامء ،وأجبت به الدعاء ،ونجيت به من
البالء ،وصل عىل حممد كام رمحت به العباد ،وأحييت به البالد ،وقصمت به اجلبابرة ،وأهلكت
به الفراعنة ،وصل عىل حممد كام أضعفت به االموال ،وحذرت به من االهوال ،وكرست به
االصنام ،ورمحت به االنام وصل عىل حممد كام بعثته بخري االديان ،وأعززت به االيامن ،وتربت
به االوثان ،وعصمت به البيت احلرام ،وصل عىل حممد وأهل بيته الطاهرين االخيار وسلم
()2

تسليام)

ثم علمه كيفية زيارة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب والسالم عليه ،وهي( :اللهم صل
(  )1مصباح املتهجد وسالح املتعبد ،حممد بن احلسن بن عيل الطويس ،طبعه ايران ،سنه  ،1896ص.710 :
(  )2بحار األنوار..74/91 :
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عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب أخي نبيك ووليه ووصيه ووزيره ،ومستودع علمه،
وموضع رسه ،وباب حكمته ،والناطق بحجته والداعي إىل رشيعته ،وخليفته يف أمته ،ومفرج
الكروب عن وجهه ،وقاصم الكفرة ،ومرغم الفجرة ،الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من
موسى ،اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله ،والعن من
نصب له من األولني واآلخرين ،وصل عليه أفضل ما صليت عىل أحد من أوصياء أنبيائك يا
رب العاملني)

()1

وهذا الذي ذكرناه ليس خاصا بالشيعة ،فللمدرسة السنية كذلك أدعية وزيارات كثرية
يذكروهنا أثناء زياراهتم ملن يعتقدون فيهم الوالية والصالح ،وأوهلم أئمة أهل البيت الذين
تتفق األمة مجيعا عىل إجالهلم وتعظيمهم إال املدرسة السلفية.
بل إن قدماء املحدثني أصحاب الكتب املشهورة التي يعتمد عليها السلفيون ،مل
يستنكفوا عام يفعله سائر املسلمني ،ولو أن السلفية طبقوا عليهم مقاييسهم التي يطبقوهنا عىل
من يطلقون عليهم [قبورية] حلكموا بكفرهم.
فمنهم املحدث احلافظ إبراهيم احلربى ،الذي روى عنه اخلطيب البغدادي يف تارخيه
قوله( :قرب معروف الرتياق املجرب)( ،)2وقال أبو عبد الرمحن السلمي يف كتابه طبقات
الصوفية يف ترمجة معروف الكرخي( :سمعت أبا احلسن بن مقسم املقرئ ببغداد يقول :سمعت
()3

أبا عيل الصفار يقول :سمعت إبراهيم بن اجلزري يقول معروف الرتياق املجرب)

ومنهم احلافظ أبو الربيع بن سامل ،الذي قال عنه الذهبي يف [سري أعالم النبالء]( :قال
(  )1بحار األنوار..74/91 :
(  )2تاريخ بغداد ،أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي ،املحقق :الدكتور بشار عواد معروف،
دار الغرب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ  2002 -م)122 / 1( ،
(  )3طبقات الصوفية ،حممد بن احلسني بن حممد ،أبو عبد الرمحن السلمي ،املحقق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية
– بريوت ،الطبعة :األوىل1419 ،هـ 1998م ،ص .81
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األبار كان غاية يف الورع والصالح والعدالة ويل خطابة املرية ودعي إىل القضاء فأبى وملا تغلب
العدو نزح إىل مرسية وضاقت حاله فتحول إىل فاس ثم إىل سبتة فتصدر هبا وبعد صيته ورحل
إليه الناس وطلب إىل السلطان بمراكش ليأخذ عنه فبقي هبا مدة ورجع حدثنا عنه عامل من
اجللة سمعت أبا الربيع بن سامل يقول صادف وقت وفاته قحط فلام وضعت جنازته توسلوا به
إىل اهلل فسقوا وما اختلف الناس إىل قربه مد األسبوع إال يف الوحل) ،وروى عنه أنه أنه توسل
بقرب حممد بن عبيد اهلل احلجري (.)1
ومنهم احلافظ أبو الشيخ األصبهانى :الذي ذكر له الذهبي قصة لو حصلت لغريه ملا
ترددوا يف رميه بالرشك اجليل ،فقد روى عن أيب بكر بن أيب عيل :قال كان ابن املقرئ يقول كنت
انا والطرباين وأبو الشيخ باملدينه فضاق بنا الوقت فواصلنا ذلك اليوم ،فلام كان وقت العشاء
حرضت القرب ،وقلت :يا رسول اهلل اجلوع ،فقال يل الطرباين :اجلس فإما ان يكون الرزق او
املوت ،فقمت أنا وأبو الشيخ ،فحرض الباب علوي ففتحنا له ،فإذا معه غالمان بقفتني فيهام
يشء كثري ،وقال شكومتوين إىل النبي  رأيته يف النوم فأمرين بحمل يشء اليكم)

()2

ومنهم احلافظ أب و زرعة الرازى :الذي ذكر له املناوي هذه القصة ..( :أن عليا الرضا
بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عيل زين العابدين بن احلسني ملا دخل
نيسابور كان يف قبة مستورة عىل بغلة شهباء ،وقد شق هبا السوق ،فعرض له اإلمامان احلافظان
أبو زرعة الرازي وابن أسلم الطويس ومعهام من أهل العلم واحلديث من ال حيىص ،فقاال :أهيا
السيد اجلليل ابن السادة األئمة بحق آبائك األطهرين وأسالفك األكرمني إال ما أريتنا وجهك
امليمون ،ورويت لنا حديثا عن آبائك عن جدك نذكرك به ،فاستوقف غلامنه وأمر بكشف املظلة

(  )1سري أعالم النبالء ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقا ْيامز الذهبي ،دار احلديث -القاهرة ،الطبعة:
1427هـ2006-م)253- 251 / 21( ،
(  )2املرجع السابق)400 / 16( ،
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وأقر عيون اخلالئق برؤية طلعته ،فكانت له ذؤابتان متدليتان عىل عاتقه ،والناس قيام عىل
طبقاهتم ينظرون ما بني باك وصاخ ومتمرغ يف الرتاب ومقبل حلافر بغلته ،وعال الضجيج،
فصاحت األئمة األعالم :معارش الناس انصتوا واسمعوا ما ينفعكم وال تؤذونا برصاخكم،
وكان املستميل أبو زرعة والطويس ،فقال الرضا :حدثنا أيب موسى الكاظم عن أبيه جعفر
الصادق عن أبيه حممد الباقر عن أبيه عيل زين العابدين عن أبيه شهيد كربالء عن أبيه عيل
املرتىض قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول اهلل قال حدثني جربيل عليه السالم قال حدثني
رب العزة سبحانه يقول كلمة ال إله إال اهلل حصني فمن قاهلا دخل حصني ومن دخل حصني
أمن من عذايب ،ثم أرخى السرت عىل القبة وسار ،فعد أهل املحابر والدواوين الذين كانوا
()1

يكتبون فأنافوا عىل عرشين ألفا)

ومنهم املحدث أبو عىل اخلالل :قال اخلطيب البغدادي( :أخربنا أمحد بن جعفر بن
محدان القطيعي ،قال :سمعت احلسن بن إبراهيم أبا عيل اخلالل ،يقول :ما مهني أمر فقصدت
()2

قرب موسى بن جعفر ،فتوسلت به إال سهل اهلل تعاىل يل ما أحب)

ومنهم احلافظ ابن القيرسانى :قال الذهبي يف تذكرة احلفاظ( :قال أبو الربيع بن سامل
احلافظ كان وقت وفاة أيب حممد بن عبيد اهلل قحط مرض فلام وضع عىل شفري القرب توسلوا به
إىل اهلل يف إغاثتهم فسقوا يف تلك الليلة مطرا وابال وما اختلف الناس إىل قربه مدة االسبوع اال
()3

يف الوحل والطني)

(  ) 1فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني احلدادي ثم املناوي القاهري،
املكتبة التجارية الكربى ،مرص ،الطبعة :األوىل.489 /4 ،1356 ،
(  )2تاريخ بغداد ،أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي ،املحقق :الدكتور بشار عواد معروف،
دار الغرب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ  2002 -م ()442 /1
(  )3تذكرة احلفاظ ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقا ْيامز الذهبي ،دار الكتب العلمية بريوت-لبنان،
الطبعة :األوىل1419 ،هـ1998 -م.1371 /4 ،
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ومنهم احلافظ ابن حبان :الذي قال يف كتابه [الثقات]( :وقربه ـ أي قرب اإلمام عيل الرضا
ـ بسنا باذ خارج النوقان مشهور يزار بجنب قرب الرشيد قد زرته مرارا كثرية ،وما حلت يب شدة
يف وقت مقامي بطوس فزرت قرب عىل بن موسى الرضا صلوات اهلل عىل جده وعليه ودعوت
اهلل إزالتها عنى إال أستجيب يل وزالت عنى تلك الشدة ،وهذا شئ جربته مرارا ،فوجدته
()1

كذلك أماتنا اهلل عىل حمبة املصطفى وأهل بيته  اهلل عليه وعليهم أمجعني)

ومنهم احلافظ ابن خزيمة الذي يسميه ابن تيمية وغريه [إمام األئمة] ،فقد ذكره احلافظ
ابن حجر يف التهذيب ،وذكر أن احلاكم قال يف تاريخ نيسابور :وسمعت أبا بكر حممد بن املؤمل
بن احلسن بن عيسى يقول( :خرجنا مع إمام أهل احلديث أيب بكر بن خزيمة وعديله أيب عيل
الثقفي مع مجاعة من مشائخنا وهم إذ ذاك متوافرون إىل زيارة قرب عيل بن موسى الريض بطوس
قال فرأيت من تعظيمه يعني بن خزيمة لتلك البقعة وتواضعه هلا وترضعه عندها ما حترينا)(،)2
وقال احلاكم( :سمعت أبا عيل النيسابوري يقول كنت يف غم شديد فرأيت النبي  يف املنام
كأنه يقول يل رص إىل قرب حييى بن حييى واستغفر وسل تقض حاجتك فأصبحت ففعلت ذلك
()3

فقضيت حاجتي)

ومنهم احلافظ اخلطيب البغدادى :الذي روى يف باب [دعاء حلفظ القرآن واحلديث
وأصناف العلوم] هذا احلديث عن ابن مسعود عن النبي  قال( :من أراد أن يؤتيه اهلل حفظ
القرآن وحفظ العلم فليكتب هذا الدعاء يف إناء نظيف بعسل ثم يغسله بامء مطر يأخذه قبل أن
يقع إىل األرض ثم يرشبه عىل الريق ثالثة أيام فانه حيفظ بإذن اهلل( :اللهم إين أسألك بأنك
(  )1الثقات ،املؤلف :حممد بن حبان ،أبو حاتم ،الدارمي ،البُستي ،طبع بإعانة :وزارة املعارف للحكومة العالية اهلندية ،دائرة
املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن اهلند ،الطبعة :األوىل 1393 ،ه = )457 / 8( ،1973
(  )2هتذيب التهذيب ،أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ،مطبعة دائرة املعارف النظامية ،اهلند،
الطبعة األوىل1326 ،هـ.339/7 ،
(  )3املرجع السابق.260 /11 ،
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مسؤول مل يسأل مثلك أسألك بحق حممد رسولك ونبيك وإبراهيم خليلك وصفيك وموسى
()1

كليمك ونجيك وعيسى كلمتك وروحك)..

وقد أنكر بعض السلفية هذا بحجة أن

احلديث موضوع ،ونحن مل ننقله هنا من باب كونه حديثا ،وإنام من باب إقرار اخلطيب له،
واعتباره له ،وهذا يدل عىل قوله به.
هذه جمرد نامذج عن قبورية احلفاظ وأهل احلديث ،واألمثلة غريها كثري ،والسلفية
مدعوون إما إىل حذف التوسل واالستغاثة والتربك ونحوها من نواقض اإليامن ،واعتبارها من
املسائل املختلف فيها ،أو رمي سلفهم بتهمة التكفري ،مثلهم مثل سائر الناس ،ألن القضية
ِ
رش َك بِ ِه َو َيغ ِْف ُر َما ُد َ
ون َذلِ َك
خطرية وهي مرتبطة بالتوحيد وال حماباة فيه ،و﴿اهللََّ َال َيغْف ُر َأ ْن ُي ْ َ
ِ
ملَِ ْن َي َشا ُء َو َم ْن ُي ْ ِ
رتى إِ ْث ًام عَظِ ًيام﴾ [النساء]48 :
رش ْك بِاهللَِّ َف َقد ا ْف َ َ
4ـ اآلثار ودورها يف تنمية الوعي بقضايا األمة:
وهي من أهم اآلثار ،ذلك أهنا تتجاوز الفرد إىل املجتمع ،بل تتجاوز املجتمع إىل األمة
مجيعا؛ فتجعلها ـ كام أراد اهلل تعاىل ـ أمة واحدة متامسكة يشعر بعضها ببعض ،وخيدم بعضها
بعضا.
وما حصل يف العراق يف الفرتة األخرية من حضور تلك األمواج البرشية اهلائلة ،لزيارة
املراقد املقدسة يف النجف وكربالء وغريمها ،يبني مدى أمهية تلك املزارات الدينية واألدوار
الكربى التي يمكن أن تؤدهيا.
فتلك الزيارا ت كان هلا دور كبري يف إعادة التعريف باإلمام احلسني ،وثورته ،واالهتامم
بإحيائها من جديد ،وبث مفاهيم توعوية من خالهلا ،وهو ما جعل الكثري من وسائل اإلعالم،
وحتت الضغوطات املسلطة عليها تتوقف عن تغطيتها خشية من ترسب آثارها عىل سائر
(  )1اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي ،املحقق :د.
حممود الطحان ،مكتبة املعارف – الرياض)261 / 2( ،
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املجتمعات اإلسالمية.
وهذا ما يبني لنا رس وقوف الوهابية والدولة السعودية ضد املزارات الدينية ،ورس ذلك
التشدد مع زوار قرب رسول اهلل  أو زوار البقيع ،أو غريمها من املشاهد ،بل إن الدولة
السعودية مل تقم إال بعد أن أزالت أكثر اآلثار ،وطمستها بحجة منافاهتا للتوحيد ،واحلقيقة أن
ذلك مل يكن إال للحفاظ عىل وجودها ،خشية من أن يكون لتلك اآلثار دورها النهضوي الذي
يقيض عليها.
وهلذا نرى االمام اخلميني عند ذكره لفلسفة احلج وأبعاده املختلفة يركز عىل هذا اجلانب
كثريا ،بل جيعل احلج فرصة خلدمة كل قضايا األمة ،ومن رسائله يف ذلك قوله( :إن من أهم
أبعاد فلسفة احلج هو بعده السيايس .الذي تسعى لتغييبه والقضاء عليه مجيع األيدي املجرمة،
التي استطاعت لألسف وسائل دعايتها أن تؤثر يف املسلمني بحيث بات ينظر أكثر املسلمني إىل
احلج عىل أنه جمرد مراسم عبادية جا ّفة وفارغة ال ُتعنى بقضايا املسلمني .يف حني أن احلج ومنذ
والدته ،اليقل بعده السيايس أمهية عن بعده العبادي ،فالبعد السيايس ،باالضافة إىل سياسيته،
()1

هو عبادة بحد ذاته)

ثم يبني كيفية تنفيذ هذا البعد عىل أرض الواقع؛ فيقول( :عىل املسلمني الوافدين من
خمتلف البلدان ألداء فريضة احلج خصوصا رجال الدين املحرتمني أن يستغلوا فرصة التقائهم
هناك ،ملناقشة قضايا املسلمني وأوضاعهم .أوضاعهم مع حكوماهتم ،وأوضاع حكوماهتم مع
القوى الشيطانية الكربى .أوضاع رجال الدين يف خمتلف أنحاء العامل اإلسالمي وتعاطيهم مع
فلسفة احلج ،ويف النهاية أوضاع الشعوب املسلمة بعضها مع بعض .إهنا مسائل جيب التطرق
إليها ومناقشتها .فاحلج هلكذا أمور .ونوع ٌا من التدارس السنوي ملشاكلهم وقضاياهم والسعي

(  )1صحيفة اإلمام.50/18 ،
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ٍ
حلول هلا ومعاجلتها)
لوضع

()1

ويرد عىل الذين ينهون عن احلديث عن السياسة يف احلج ،ويعتربون خدما للسالطني
ولالستكبار العاملي؛ فيقول( :وأ ّما بالنسبة إىل ما يقوله معممو البالط ووعاظ السالطني يف
املنطقة وغريها ،من أنه جيب عدم تسييس احلج ،فإهنم يدينون بذلك رسول اهلل ،ويدينون
خلفاء اإلسالم وأئمة اهلدى .إهنم جيهلون بأن احلج والسفر إىل احلج إنام كان هلكذا أمور .ألجل
قيام الناس ،ليدرك املسلمون ويعوا مشاكل املسلمني ،لرتسيخ التفاهم واملودة واإلخوة بني
املسلمني)

()2

وهو يعترب أن أرضار هذا النوع من العلامء أكرب وأخطر من الرضر الذي قام به االستكبار
العاملي ،يقول( :املؤسف أن جتد من بني رجال الدين املسلمني من يدينون التدخل يف هكذا
أمور ال سيام معممي البالط ،الذين أرضوا باإلسالم أكثر مما أرضت به أمريكا ،ألن هؤالء
ٍ
وبظاهر إسالمي .إما أمريكا فال تستطيع
يطعنون اإلسالم من اخللف ويعزلونه باسم اإلسالم
ذلك وهلذا تفرض عىل أمثال هؤالء فعل ذلك)
ثم يبني أن (احلج احلقيقي واملقبول هو احلج احلي ،احلج الصارخ بوجه الظلم والظاملني،
احلج الذي يدين جرائم السوفيت وجرائم أمريكا وكل املستكربين ويتربأ منهم وممن يواليهم،
أ ّما أن نذهب إىل احلج ونقوم بأداء مناسكه دون أن هنتم بأمور املسلمني بل عىل العكس أن
ٍ
ألحد بالتكلم عام يرتكب بحق املسلمني من جرائم
نتسرت عىل اجلرائم التي ُترتكب وال نسمح
( )3

عىل أيدي القوى الكربى واحلكومات العميلة هلا ،فإن هذا ليس بحج ،أنه صورة بال معنى)

ومن أهم القضايا التي يدعو اإلمام اخلميني للرتكيز عليها يف زيارة البقاع املقدسة

(  )1املرجع السابق.51/18 ،
(  )2املرجع السابق.51/18 ،
(  )3املرجع السابق.52/18 ،
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الدعوة للوحدة بني املسلمني ،يقول( :إن احلج الذي يريده اهلل تبارك وتعاىل واإلسالم منا ،هو
أن نؤدي املناسك ونسعى إليقاظ وتوعية املسلمني اآلخرين باألخطار والتحديات التي هتدد
ونفهمهم ملاذا ينبغي ألكثر من مليار
اإلسالم واملسلمني ،وأن ندعوهم إىل الوحدة والتوحدّ ،
مسلم أن يبقوا خاضعني لضغوطات القوى الكربى التي ال تتجاوز عدة مئات من املاليني .إن
كل هذه املصائب يعود منشأها إىل حرف املسلمني عن مسار اإلسالم الصحيح ،لدرجة ال جيرؤ
()1

معها علامء املسلمني يف جلساهتم أن يدينوا ما يرتكب بحق املسلمني)

ومن القضايا التي يدعو اإلمام اخلميني إىل الرتكيز عليها يف تلك اللقاءات احلديث عن
القضية الفلسطينية ،يقول( :أليس من العار عىل البلدان اإلسالمية أن تأيت ارسائيل وتفعل
بالفلسطينني ما تفعله؟ أن يرتكبوا كل هذه اجلرائم يف لبنان ،واملليار مسلم يكتفون باجللوس
والتفرج؟ ممن خياف هؤالء؟ وملاذا كل هذا الركون إىل الضعف ،ورشيان حياة الرشق والغرب
()2

بأيدهيم؟)

وما ذكره اإلمام اخلميني يف احلج نجده واضحا يف الزيارات أو ما يكتب عىل األرضحة،
والتي حيرص الزوار عادة عىل قراءهتا ،وبذلك يكون هلا دورها يف التوعية بقضايا الدين واألمة.
ومن األمثلة عىل ذلك ما كتب يف اللوحة املعلقة يف الرضيح اخلاص بكف أيب الفضل
العباس ،والتي نجد فيها هذين البيتني (:)3
واهلل لو قطعتم يميني

أين أحامي أبدا عن ديني

وعن أمام صادق اليقني

نجل النبي الطاهر األمني

ونجد كذلك األبيات التي قاهلا أيب الفضل العباس حينام وقف عىل هنر الفرات وهي:

(  )1املرجع السابق.52/18 ،
(  )2املرجع السابق.52/18 ،
(  )3األماكن املقدسة يف كربالء ،ص.70
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يا نفس من بعد احلسني هوين

وبعده ما كنت أو تكوين

وهذا ما نالحظه أيضا يف الزيارات ،والتي متتلئ بالدعوة حلفظ الدين ،واجلهاد يف
سبيله ،ومواجهة الطغاة واملستكربين اقتداء بام فعله األئمة ،ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف
الزيارة اجلامعة ،حيث نجد فيها أمثال هذه النصوص املمتلئة بالدعوة للقيام واحلركة ،ففيها:
(أشهد أنكم االئمة الراشدون ،املهديون املعصومون املكرمون ،املقربون املتقون الصادقون،
املصطفون املطيعون هلل ،القوامون بأمره ،العاملون بإرادته ،الفائزون بكرامته ،اصطفاكم
بعلمه ،وارتضاكم لغيبه ..ورضيكم خلفاء يف أرضه ،وحججا عىل بريته ،وأنصارا لدينه،
وحفظة لرسه ،وخزنة لعلمه ،ومستودعا حلكمته ،وترامجة لوحيه ،وأركانا لتوحيده ،وشهداء
عىل خلقه ،وأعالما لعباده ،ومنارا يف بالده ،وأدالء عىل رصاطه ..فعظمتم جالله ،وأكربتم
شأنه ،وجمدتم كرمه ،وأدمتم ذكره ،ووكدتم ميثاقه ،وأحكمتم عقد طاعته ،ونصحتم له يف
الرس والعالنية ،ودعوتم إىل سبيله باحلكمة واملوعظة احلسنة ،وبذلتم أنفسكم يف مرضاته،
وصربتم عىل ما أصابكم يف جنبه ،وأقمتم الصالة ،وآتيتم الزكاة ،وأمرتم باملعروف ،وهنيتم
عن املنكر ،وجاهدتم يف اهلل حق جهاده ،حتى أعلنتم دعوته ،وبينتم فرائضه ،وأقمتم حدوده،
ونرشتم رشائع أحكامه ،وسننتم سنته ،ورصتم يف ذلك منه إىل الرضا ،وسلمتم له القضاء،
وصدقتم من رسله من مىض ،فالراغب عنكم مارق ،والالزم لكم الحق ،واملقرص يف حقكم
زاهق ،واحلق معكم وفيكم ،ومنكم وإليكم ،وأنتم أهله ومعدنه)
إىل آخر ما ورد يف الزيارة ،وهي وكل الزيارات مملتئة بأمثال هذه املعاين احلركية التوعوية
التي جتعل ال قارئ هلا ال يفكر يف نفسه فقط ،وإنام يفكر يف مجيع املسلمني ،بل يفكر يف كيفية
إنقاذ مجيع البرشية ،ألداء دوره الرسايل الذي قام به األئمة أحسن قيام.

244

اخلامتة
من أهم النتائج التي نخرج هبا من خالل هذه الدراسة:

 .1تتفق كل األداين السماوية على وجود آاثر يعظموهنا ،ويزورهنا ،ويتربكون هبا ،وقد
يقومون ببعض الطقوس حنوها ،وهي ظاهرة تستدعي البحث عن أسرارها وأغراضها.
 .2من خالل العودة للقرآن الكريم والسنة املطهرة نجد إشارات واضحة ورصحية عىل
رشعية بناء املزارات الدينية واحرتامها وتعظيمها.
 .3يورد التيار السلفي عادة بعض األحاديث النبوية ،التي قد يفهم منها ـ بادئ الرأي ـ
حرمة بناء املزارات ،وحرمة زيارهتا ،بل اعتبار ذلك بدعة ورشكا ،وهي كلها ناجتة عن سوء
فهمه هلا ،وعدم قدرته عىل اجلمع بينها وبني النصوص املحكمة الكثرية التي تدل عىل خالف
فهمه هلا.
 .4من األساليب املهمة يف مواجهة الفكر املتطرف الداعي إىل هدم املزارات الدينية
بحجة ارتباطها بالرشك ،التعريف بمواقف املحققني من الفقهاء من املدارس املختلفة،
وبأدلتهم عليها ،وبأجوبتهم عىل املخالفني فيها.
 . 5من عادة التيار السلفي أن يأيت بأقوال أخرى مناقضة ملا يذكره خمالفوه من أقوال،
واملنهج األسلم ليس إنكار تلك األقوال ،وإنام ذكر ما خيالفها من أقوال ،وهو حينها بني أن
يقبل هبا؛ فريجع عن رأيه ،أو يقر بوجود خالف يف املسألة ،والقاعدة يف اخلالف الفقهي عدم
اإلنكار عىل املخالف ،حتى لو مل ُيستسغ دليله ،ألن لكل فقيه حججه ومنهجه يف االستدالل.
 .6تعترب املدرسة احلنفية من أقدم املدارس الفقهية ،وهي مثل غريها من املدارس،
تعتمد كتب املتأخرين سواء كانت متونا أو رشوحا أو حوايش يف تدريسها هلذا املذهب ،وهي
كلها تنص عىل مرشوعية بناء املزارات الدينية وزيارهتا ،وختتلف مع التيار السلفي يف ذلك
اختالفا شديدا.
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 . 7تتفق أشهر املتون والرشوح واحلوايش املعتمدة يف الفتوى والتدريس يف املذهب
املالكي عىل مرشوعية املزارات الدينية وزيارهتا.
 .8تعترب املدرسة الشافعية من أكرب املدارس اإلسالمية السنية؛ وقد كانت يف مجيع تلك
املراحل تتبنى التصوف ،وخاصة عىل الطريقة التي قررها أبو حامد الغزايل ،والذي كان شافعي
املذهب ،واستطاع أن يط ّعم املذهب الشافعي بالكثري من الرؤى واألذواق الصوفية ،ومن بينها
ذلك التعلق باألولياء والصاحلني أحياء وأمواتا.
 . 9خيلط الكثريون بني مدرسة احلنابلة واالجتاه السلفي الوهايب ،فيتصورون أن كل
احلنابلة سلفية ،وكل السلفية حنابلة ،واألمر ليس كذلك من الوجهني ،فالسلفية يتوزعون عىل
املذاهب األربعة ،واحلنابلة ليسوا سوى من املذاهب اإلسالمية فيه الصوفية واألشاعرة
وغريمها من املدارس اإلسالمية ،ولذلك هم يتبنون نفس ما تتبناه تلك املدارس من آراء
وعقائد ترتبط باآلثار واملزارات الدينية.
 .10من أهم األدوار التي تقوم هبا املزارات الدينية حفظ التاريخ الديني ،ليبقى
لألجيال مجيعا ،وذلك من األمور املتفق عليها عند مجيع املؤرخني ،ال يف املزارات الدينية
وحدها ،بل يف مجيع اآلثار.
 .11الدور العلمي واملعريف للمزارات الدينية يتجىل يف توفري السند التارخيي للدين،
حتى ال يأيت من يشكك فيه بحجة عدم وجود آثار تدل عليه ،ويف التعريف بأعالم الدين،
والذين كانت هلم مكانة خاصة بني أتباع الدين ،ويف االستبصار باألحداث الدينية التي
حصلت ،وكانت هلا عربة خاصة ألتباع األديان.
 .12ال يقترص الدور املرتبط باملزارات الدينية عىل الدور العلمي واملعريف ،بل يتعداه إىل
أدوار كثرية ترتبط بالرتبية واإلصالح ،بل لعلها هي املقصودة بالدرجة األوىل ،ولعل ذلك
يكمن باإلضافة إىل بركات املكان وقدسيته إىل اجتامع الكثري من الناس ،ومن صاحليهم
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وعلامئهم يف حمل واحد ،بحيث يرى الزائر إىل األماكن التي يعتقد قدسيتها ما مل يكن يراه يف
بلده ،ولعله يعود بطباع جديدة ،وأحوال نفسية جديدة مل يكن ليظفر هبا لوال رحلته إىل تلك
األماكن.
 .13للتهيئة النفسية دورها يف حتقيق البعد الرتبوي واإلصالحي؛ فالزائر الذي يعتقد
قدسية اآلثار ا لتي يزورها جيد نفسه حياول االلتزام قدر اإلمكان ليعطي ذلك املكان حقه من
االحرتام.
 . 14كام يرتبط التاريخ الديني باألنبياء واألئمة والصاحلني واملتقني؛ فإنه يرتبط كذلك
بالعتاة واملستبدين واملجرمني ،ولذلك فإن اآلثار التي تنبه إىل حسنات الصاحلني ،هي نفسها
اآلثار التي تدل عىل جرائم املستبدين ،واآلثار التي تغرس قيم الصالح ،وحتبب فيها ،هي
نفسها اآلثار التي تزيل قيم االنحراف ،وتنفر منها.
 .15االرتباط الروحي بالنبي  واألئمة املطهرين ومجيع األولياء والصاحلني ـ عرب
تقديس آثارهم وتعظيمها ـ يثمر التوجه الروحي إىل اهلل ،ذلك أن عالقة الزائر هبم ليست سوى
نوع من املحبة والوالء يف اهلل ،ولذلك؛ فإن أول ثامرها هي رفع الزائر وترقية روحه إىل املراتب
الرفيعة يف سلم السلوك إىل اهلل.
 .16من أهم األدوار الرتبوية للمزارات الدينية تنمية الوعي بقضايا األمة ،ذلك أهنا
تتجاوز الفرد إىل املجتمع ،بل تتجاوز املجتمع إىل األمة مجيعا؛ فتجعلها ـ كام أراد اهلل تعاىل ـ أمة
واحدة متامسكة يشعر بعضها ببعض ،وخيدم بعضها بعضا ،وما حصل يف العراق يف الفرتة
األخرية من حضور تلك األمواج البرشية اهلائلة ،لزيارة املراقد املقدسة يف النجف وكربالء
وغريمها ،يبني مدى أمهية تلك املزارات الدينية واألدوار الكربى التي يمكن أن تؤدهيا؛ فتلك
الزيارات كان هلا دور كبري يف إعادة التعريف باإلمام احلسني ،وثورته ،واالهتامم بإحيائها من
جديد ،وبث مفاهيم توعوية من خالهلا ،وهو ما جعل الكثري من وسائل اإلعالم ،وحتت
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الضغوطات املسلطة عليها تتوقف عن تغطيتها خشية من ترسب آثارها عىل سائر املجتمعات
اإلسالمية.
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املصادر واملراجع
مالحظة :نظرا لكثرة املصادر واملراجع اكتفينا هنا بأمهها.
القرآن الكريم.
 .1األجوبة املرضية عن األسئلة املكية ،احلافظ ويل الدين العراقي ،دراسة وحتقيق حممد
تامر ،مكتبة التوعية اإلسالمية ،مرص.
 .2إحياء املقبور من أدلة جواز بناء املساجد والقباب عىل القبور ،أبو الفيض أمحد بن
الصديق الغامري احلسني ،طبعة دار النفائس ،1999 - 1419الطبعة األوىل.
 .3إحياء علوم الدين ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس ،دار املعرفة – بريوت.
 .4اآلداب الرشعية واملنح املرعية ،حممد بن مفلح املقديس الرامينى ثم الصاحلي احلنبيل،
عامل الكتب.
 .5األذكار ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي ،حتقيق :عبد القادر األرنؤوط،
دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت  -لبنان 1414 ،هـ  1994 -م.
 .6االستيعاب يف معرفة األصحاب ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن
عاصم النمري القرطبي ،حتقيق :عيل حممد البجاوي دار اجليل ،بريوت،1412 ،
الطبعة األوىل.
 .7إرسائيل تسابق الزمن من أجل إثبات هيودية القدس باآلثار ،بسنت مجيل ،جريدة اليوم
السابع ،السبت 21 ،نوفمرب .2015
 .8اآلثار العربية الكنعانية يف فلسطني ،مؤسسة القدس للثقافة والرتاث ،بتاريخ -2-2
.2017
 .9اآلثــار والتــوراة فــي فلسطيــن..ادعــاءات وحقائــق ،حممـد حجـازي ،األحد 07
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فرباير .2010
 .10إسعاف اإلخوان الراغبني برتاجم ثلة من علامء املغرب املعارصين ،حممد بن
الفاطمي السلمي الشهري بابن احلاج ،مطبعة النجاح اجلديدة  -الدار البيضاء ،الطبعة
األوىل – .1992
 .11األرضحة يف مرص ..مصلحة سياسية ودور اجتامعي ،أسامة اهلتيمي – كاتب
مرصي ،موقع الراصد ،اخلميس  22يناير .2015
 .12أعذب املناهل يف األجوبة واملسائل ،ابن عليوة ،مطبعة ابن عليوة ،مستغانم.
 .13اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ،موسى بن أمحد احلجاوي املقديس ،ثم الصاحلي،
رشف الدين ،أبو النجا ،املحقق :عبد اللطيف حممد موسى السبكي ،دار املعرفة
بريوت.
 .14اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن
املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل :،دار إحياء الرتاث العريب.
 .15بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،العالمة حممد باقر املجليس ،احياء
الكتب اإلسالمية.
 .16البـدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،حممد بن عيل الشوكاين ،دار الكتب
العلمية ،ط األوىل ،بريوت 1418 ،هـ ،ج ،2ص  .137والضوء الالمع ألهل القرن
التاسع ،حممد بن عبدالرمحن السخاوي ،دار الكتاب اإلسالمي ،مرص.
 .17بالغات النساء ،أبو الفضل أمحد بن أيب طاهر ابن طيفور ،صححه ورشحه :أمحد
األلفي ،مطبعة مدرسة والدة عباس األول ،القاهرة 1326 ،هـ  1908 -م.
 .18تاريخ بغداد ،أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي،
املحقق :الدكتور بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة:
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األوىل1422 ،هـ  2002 -م.
 .19حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد ،حممد نارص الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي
– بريوت ،الطبعة الرابعة.
 .20تذكرة احلفاظ ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقا ْيامز الذهبي،
دار الكتب العلمية بريوت-لبنان ،الطبعة :األوىل1419 ،هـ1998 -م.
 .21تراث كربالء ،سلامن هادي آل طعمة ،نرش :مشعر ،د م 1393 ،ش.
 .22تطهري الفؤاد من دنس االعتقاد ،حممد بخيت املطيعي ،ط تركيا1397 ،هـ.
 .23تفسري األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،الشيخ نارص مكارم الشريازي ،مدرسة
االمام عيل بن ايب طالب عليه السالم ،الطبعة :األوىل 1426 ،هـ.
 .24تفسري القرآن العظيم ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم
الدمشقي ،املحقق :سامي بن حممد سالمة ،النارش :دار طيبة للنرش والتوزيع ،الطبعة:
الثانية 1420هـ  1999 -م.
 .25هتذيب التهذيب ،أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين،
مطبعة دائرة املعارف النظامية ،اهلند ،الطبعة األوىل1326 ،هـ.
 .26الثقات ،املؤلف :حممد بن حبان ،أبو حاتم ،الدارمي ،ال ُبستي ،طبع بإعانة :وزارة
املعارف للحكومة العالية اهلندية ،دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن اهلند،
الطبعة :األوىل 1393 ،ه = .1973
 .27اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم وسننه
وأيامه ،حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ،املحقق :حممد زهري بن نارص
النارص ،دار طوق النجاة ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ.
 .28جامع بيان العلم وفضله ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب ،حتقيق:
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أيب األشبال الزهريي ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل،
 1414هـ  1994 -م.
 .29اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن
مهدي اخلطيب البغدادي ،املحقق :د .حممود الطحان ،مكتبة املعارف – الرياض.
 .30اجلوهر املنظم يف زيارة القرب النبوي املكرم ،ابن حجر اهليتمي ،الطبعة األوىل ،مكتبة
مدبويل ،مرص.
 .31حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح رشح نور اإليضاح ،أمحد بن حممد بن إسامعيل
الطحطاوي احلنفي ،املحقق :حممد عبد العزيز اخلالدي ،دار الكتب العلمية بريوت –
لبنان ،الطبعة األوىل 1418هـ 1997 -م.
تدر املاليري ،زهية .م ،جريدة الرشوق
 .32دراسة حول املزارات تكشف 6 :آالف رضيح ّ
اجلزائرية.2016/3/3 ،
 .33الدرر السنية يف األجوبة النجدية ،علامء نجد األعالم ،املحقق :عبد الرمحن بن حممد
بن قاسم ،الطبعة :السادسة1417 ،هـ1996/م.
 .34الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة ،ابن حجر العسقالين ،دار اجليل ،بريوت1414 ،
هـ.
 .35دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب عرض ونقض ،عبد العزيز بن
حممد بن عيل العبد اللطيف ،دار طيبة للنرش والتوزيع.1989 - 1409 ،
 .36رد املحتار عىل الدر املختار ،ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين
الدمشقي احلنفي ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة :الثانية1412 ،هـ 1992 -م.
 .37رفع املنارة لتخريج احاديث التوسل والزيارة ،حممود سعيد ممدوح ،املكتبة االزهرية
للرتاث.
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 .38روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،شهاب الدين حممود بن عبد اهلل
احلسيني األلويس ،املحقق :عيل عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية – بريوت،
الطبعة :األوىل 1415 ،هـ.
 .39الزيارة يف الكتاب والسنة ،الشيخ جعفر السبحاين ،نسخة إلكرتونية برعاية وإرشاف
شبكة اإلمامني احلسنني للرتاث والفكر اإلسالمي.
 .40السحب الوابلة عىل أرضحة احلنابلة ،حممد بن عبد اهلل بن محيد النجدي ،املحقق:
بكر أبو زيد  -عبد الرمحن بن سليامن العثيمني ،مؤسسة الرسالة.1996 - 1416 ،
 .41سعـادة الدارين يف الرد عىل الفرقتيـن :إبراهيم بن عثامن السمنودي ،مكتبة اإلمام
مالك ،موريتانيا ،ط األوىل 1426 ،هـ.
 .42السنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي،
جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آباد ،الطبعة األوىل 1344
هـ.
 .43سري أعالم النبالء ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقا ْيامز
الذهبي ،دار احلديث -القاهرة ،الطبعة1427 :هـ2006-م.
 .44شجرة األحوال واملعارف ،العز بن عبد السالم ،حتقيق :إياد خالد الطباع ،دار الفكر،
دمشق.
 .45الرشح الكبري (املطبوع مع املقنع واإلنصاف) ،شمس الدين أبو الفرج عبد الرمحن
بن حممد بن أمحد بن قدامة املقديس ،حتقيق :الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي
 الدكتور عبد الفتاح حممد احللو ،هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن ،القاهرة مجهورية مرص العربية ،الطبعة :األوىل 1415 ،هـ  1995 -م. .46الرشح املمتع عىل زاد املستقنع ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار ابن اجلوزي،
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الطبعة :األوىل 1428 - 1422 ،ه.
رس ْو ِجردي اخلراساين ،أبو بكر
 .47شعب اإليامن ،أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلُ ْ َ
البيهقي ،حتقيق :الدكتور عبد العيل عبد احلميد حامد ،وخمتار أمحد الندوي ،مكتبة
الرشد للنرش والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند ،الطبعة:
األوىل 1423 ،هـ  2003 -م.
 .48شفاء السقام يف زياره خري االنام ،تقي الدين السبكي ،طبعه حيدر آباد.1898 ،
 .49صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي
البستي ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة الثانية1414 ،
– .1993
 .50صحيفة اإلمام ،اإلمام اخلميني ،مؤسسة تنظيم ونرش تراث اإلمام اخلميني.
 .51صيانة اآلثار ،الشيخ جعفر السبحاين ،دط ،دت.
 .52طبقات الصوفية ،حممد بن احلسني بن حممد ،أبو عبد الرمحن السلمي ،املحقق:
مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل1419 ،هـ
1998م.
 .53طرح التثريب يف رشح التقريب ،أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي ،دار
إحياء الرتاث العريب.
 .54الطرق الصوفية بني الساسة والسياسة يف مرص املعارصة ـ دراسة تارخيية توثيقية
 1983 – 1903م ـ د .زكريا سليامن بيومي ،دار الصحوة للنرش والتوزيع.1992 ،
 .55علم اآلثار وصيانة األدوات واملواقع وترميمها ،غنيم خالد ،أبيسان للنرش والتوزيع
واإلعالم ،لبنان ،ط .2002،1
 .56علامء نجد خالل ثامنية قرون ،عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح آل بسام ،دار
254

العاصمة.1419 ،
 .57فتح الباري رشح صحيح البخاري ،أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين
الشافعي ،دار املعرفة  -بريوت.1379 ،
 .58فتح القدير ،كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم ،دار
الفكر.
 .59الفقيه واملتفقه ،أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي ،املحقق :أبو عبد الرمحن
عادل بن يوسف الغرازي ،دار ابن اجلوزي – السعودية ،الطبعة :الثانية1421 ،هـ.
 .60فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج
العارفني احلدادي ثم املناوي القاهري ،املكتبة التجارية الكربى ،مرص ،الطبعة:
األوىل.1356 ،
 .61القبور واألرضحة دراسة وتقويم ،خالد حممد حامد.
 .62كامل الزيارات ،الشيخ ايب القاسم جعفر بن حممد بن قولويه القمي ،نرش الفقاهة.
 .63كشاف القناع عن متن اإلقناع ،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن
إدريس البهوتى احلنبىل ،دار الكتب العلمية.
 .64كشف الستورعن أحكام القبور ،حممود سعيد بن ممدوح ،مكتبة دار الفقيه،
اإلمارات ،ط األوىل 1423 ،هـ.
 .65كشف املشكل من حديث الصحيحني ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن
حممد اجلوزي ،املحقق :عيل حسني البواب ،دار الوطن – الرياض.
 .66اللمع يف أصول الفقه ،أبو اسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة الثانية  2003م  1424 -هـ.
 .67ما الذي يفعله الوهابيون وآل سعود يف آثار املسلمني؟ ،حنان شحاتة ،أستاذة يف
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القانون .عملت يف موقع ميدل إيست مونيتور وتكتب حاليا يف ميدل إيست آي،
ترمجة وحترير نون بوست.
 .68حمو اآلثار االسالمية يف السعودية بني السياسة والدين ،الدكتور سعيد الشهايب.
 .69املدخل إىل تنمية األعامل بتحسني النيات والتنبيه عىل كثري من البدع املحدثة والعوائد
املنتحلة ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممد العبدري الفايس املالكي الشهري بابن
احلاج ،دار الرتاث.
 .70مساجد مرص وأولياؤها الصاحلون ،د .سعاد ماهر فهمي ،مطبعة األهرام
التجارية،نرش املجلس األعىل للشئون اإلسالمية 1971 ،م.
 .71املستدرك عىل الصحيحني ،أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل النيسابوري ،حتقيق:
مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل- 1411 ،
.1990
 .72مسلمو أوزبكستان ،لعبد الرمحن حممد العسريي ،جملة (دراسات إسالمية) العدد
األول سنة 1418هـ.
 .73مسند إسحاق بن راهويه ،إسحاق بن إبراهيم بن راهويه احلنظيل ،املحقق :د .عبد
الغفور بن عبد احلق البلويش ،مكتبة اإليامن  -املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل1412 ،
– .1991
 .74مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد
الشيباين ،املحقق :أمحد حممد شاكر ،دار احلديث – القاهرة ،الطبعة :األوىل1416 ،
هـ  1995 -م.
 .75املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله
وسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد
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الباقي،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
 .76مصباح املتهجد وسالح املتعبد ،حممد بن احلسن بن عيل الطويس ،طبعه ايران ،سنه
.1896
 .77املعجم األوسط ،سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم
الطرباين ،املحقق :طارق بن عوض اهلل بن حممد ،عبد املحسن بن إبراهيم احلسيني،
دار احلرمني – القاهرة.
 .78معجم البلدان ،شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي ،دار
صادر ،بريوت ،الطبعة :الثانية 1995 ،م.
 .79معجم الرائد ،مسعود جربان دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،ط .1978 ،3
 .80املغني ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد الشهري بابن قدامة املقديس ،مكتبة
القاهرة1388 ،هـ 1968 -م.
 .81منسك اإلمام خليل بن إسحاق املالكي ،خليل بن إسحق املالكي ،دار يوسف بن
تاشفني ،مكتبة اإلمام مالك.
 .82املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف
النووي ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :الثانية.1392 ،
 .83موالد مرص املحروسة :بني املايض واحلارض ،عرفة عبده عيل ،عني للدراسات
والبحوث اإلنسانية واالجتامعية ،القاهرة.1995 ،
 .84مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن
الرعيني املالكي ،دار الفكر ،الطبعة
عبد الرمحن الطرابليس املغريب ،املعروف باحلطاب ُّ
الثالثة1412 ،هـ 1992 -م.
 .85املواهب اللدنية باملنح املحمدية ،أمحد بن حممد بن أبى بكر بن عبد امللك القسطالين
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القتيبي املرصي ،أبو العباس ،شهاب الدين ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة -مرص.
 .86املوسوعة العربية العاملية ،مؤسسة أعامل املوسوعة للنرش والتوزيع ،الرياض ،ط،1
1416هـ.
 .87نسيم الرياض يف رشح شفاء القايض عياض ،أمحد حممد عمر اخلفاجي املرصي
شهاب الدين ،املحقق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية.2001 – 1421 ،
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هذا الكتاب
حياول هذا الكتاب من خالل األدلة الكثرية الرد عىل الطروحات التكفريية املرتبطة
باألرضحة واملزارات والتوسل واالستغاثة ،والتي شكلت ذريعة لإلرهابيني لتكفري املسلمني
وقتلهم ،وقد ذكرنا يف الكتاب ثالثة أنواع من الرباهني عىل مدى رشعية ما يذكره أصحاب
الرؤية اإليامنية.
 .1املزارات الدينية ..واملصادر املقدسة :وقد رجعنا فيها إىل إىل املصادر املقدسة ،سواء
تلك التي يتفق املسلمون مجيعا عىل قبوهلا من أمثال كتاب اهلل وسنة رسوله  ،أو تلك التي
خيتلفون فيها من أمثال أقوال الصحابة أو أئمة أهل البيت ،والتي تدل مجيعا عىل رشعية بناء
املقامات واملشاهد واملزارات الدينية.
 .2املزارات الدينية ..واملدارس الفقهية :وقد حاولنا الربهنة فيه عىل رشعية املزارات من
خالل العودة إىل املصادر املعتمدة لدى املدارس اإلسالمية الكربى ،وهي املدرسة املالكية،
والشافعية واحلنفية واحلنبلية.
 .3املزارات الدينية ..وأدوارها العلمية والرتبوية :وقد ذكرنا فيه األدوار املهمة التي
تؤدهيا املزارات الدينية ،وذلك بتوضيح احلقائق املجهولة ،وكشفها ،والدعوة للتحقيق فيها؛
فاآلثار من أكرب السجالت احلافظة حلقائق التاريخ ،باإلضافة إىل أدوارها يف الرتبية الروحية
واألخالقية واالجتامعية وغريها ،والتي قد تصل إىل بث وعي سيايس يف األمة خيرجها من
تبعيتها ،وحيقق هلا سيادهتا الكاملة.
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