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   ٤    االفتتاحية 

 في بعض بدع الوهابية  :األول لـالفص 
 إهداء القراءة لألموات -
 روزلبس الح -
 الصالة على النبى بعد األذان -
 تحريم عمل المولد -
 الصالة بمسجد به روضة   -

٢٢ 
٢٢ 
٤٣ 
٥٨ 
٦١ 
٦٤ 

 ٧٠ من بدع الوهابية ذم التصوف وأهله :الفصل الثانى

 يحة الوهابيةفض :الفصل الثالث
  سهل لكسر الوهابية طريق -
  إثبات نبوءة آدم -

٨٣ 
٨٦ 
٩٦ 

 ١٠٢ الردود على ابن تيمية  :رابعالفصل ال 

 ١١٨  :الخاتمــة 
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نفـصام  االحمد هللا رب العـالمين، دينـه اإلسـالم ال           

 جعل فيـه    ،ء لشرائعه  وال عفا  ،نقطاع لمدته ا، وال   لعروته
فشرفوه ..  وسنام طاعته    ، وذروة دعائمه  ،منتهى رضوانه 

 . مواضعه وضعوه ، وأدوا إليه حقه،واتبعوه
ه ، الذي بعث  ة والسالم على حبيب اهللا ومصطفاه     والصال

خـرة  ، وأقبل مـن اآل    الحق حين دنا من الدنيا االنقطاع     ب
 . سيدنا وموالنا محمد .. االطالع

، نظر إلينا يا إلهي   ك عليه وآله وا   ر وسلم وبا  الهم صل 
 ومحـو  ،، وإذالل الكافرين علو الكلمة، وحياة السنة   بما به   

بـساتين  و   ،ونا يا إلهي في حصون حفظـك      آالمضلين، و 
مين يا رب   آ..  وإحسانك    وعطفك وبرك  ،رأفتك ورحمتك 

  :، وبعدالعالمين
ة العمياء مفهوم الوهابية عـن البدعـة        يذت العصب خأ

 والمقاالت بتهجمات على علمـاء اإلسـالم        فمألوا الكتب 
 مخـالفين بـذلك     ،بحجة أنهم شرعوا في الدين المحدثات     
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  ..)كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة(: الحديث الشريف
وهؤالء الوهابيون حزب خاسر يـضلل مخالفيـه وال         
يسلك مسالك العلماء الذين جعلوا نصب أعينهم قول النبي         

:)       وإن اجتهـد    ،إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجـران 
 فقد أجمع علماء المسلمين سلفا وخلفا       )١( )فأخطأ فله أجر  

على أن األمة كلهم على هدى مثابون عند اهللا تعالى فيما            
استنبطوه وجاهدوا أنفسهم فيه بحرص على الوصول إلى        

تبعتهم الجماهير من العلماء وتدينوا بمذاهبهم       ولهذا ا  ،الحق
 . لما علموا من بروزهم في العلم والتقوى والورع

ين ظنوا بعلمهم الضحل أنهم أفهـم   يولكن هؤالء الوهاب  
 وأعرف بدين اهللا فـي دعـاوي        ،من أئمة السلف الصالح   

 علمهم كله محصور في     أراً ثم تمخض الجبل فولد ف     ،كبيرة

                                                             

ومـسلم فـي كتـاب      ،  ٢١بخاري في كتاب االعتصام البـاب       رواه ال ) ١(
، ٢وأبـو داود فـي كتـاب األقـضية البـاب            ،  ١٥األقضية الحديث رقم    
 ،٣ والنسائي في كتاب القضاه الباب       ،٢  الباب األحكاموالترمذي في كتاب    

وأحمد في الجزء الثـاني صـفحة       ،  ٣  الباب األحكاموابن ماجه في كتاب     
 . ٢٠٥ ، ٢٠٤ ، ١٩٨ والجزء الرابع صفحة ١٨٧
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كل محدثة بدعة وكل بدعـة      ( :حديث واحد وهو قوله     
 الدالة على حيازة     ورفض كل أحاديث الرسول      )ضاللة

 فعنـد   ، والتي يستفاد منها حكم جميع الحـوادث       ،كل خير 
 وإن   أن كل شئ حدث بعد عهد رسـول اهللا           الوهابيين

كان من الخير ومن األمور الدينيـة الموافقـة لـدين اهللا            
 فعنـد   ، فاالستكثار من الخيـر خيـر      ،وتشملها أوامر اهللا  

 . هؤالء هو بدعة وضاللة




 وال يحتـاج    ،البدعة إدخال ما ليس من الدين في الدين       

ها إلى دليل خاص كحكم العقل بعدم جواز الزيـادة          تحريم
 وباختصاص ذلك   ،قيص منها نعلى أحكام اهللا تعالى وال الت     

 . به تعالى وبأنبيائه الذين ال يصدرون إال عن أمره


بدعـة   فكم   ،إن تعيين البدعة هو مما يقع فيه االشتباه       

 فقـد أحـدث     ،دعـة  وبالعكس كم سنة عدت ب     ، سنة عدت
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الخلفاء الراشدون بدعا هي عين السنة استنادا إلى حـديث          
أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جرير بن         

من سن في اإلسالم سنة     : ( قال عبد اهللا عن رسول اهللا      
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن            

 فقد سمي عليـه الـصالة       ،)١( )قص من أجورهم شيئا   ينت
 فأدخله في الـسنة وهـو       )مستنا(والسالم المبتدع للحسن    

 وال الحكم بأن البدعـة قـسم        ،يجوز مخالفته المشرع فال   
 مع هذه   . وأنه ضاللة أخذا بعموم كل بدعة ضاللة       ،واحد

 ،المخصصات فإن من المقرر ما من عام إال وخص منـه    
 ،واألخذ بكل العموميات من الجهل بقواعد العلم والـشرع        

 مع أنهـم متلبـسون بالبـدع        الوهابيةكما هو شأن دعاة     
 . الكثيرة

ه إما خطأ في الدليل المستدل به على أن         وسبب االشتبا 
 أو تقليد من سـنها لحـسن        ،ذلك من الشرع أو ليس منه     

                                                             

وكتاب الزكاة الحديث رقـم    ١٥مسلم في كتاب العلم الحديث رقم       رواه  ) ١(
، وأحمد في الجزء الرابع صفحة      ٦٤، والنسائي في كتاب الزكاة الباب       ٦٩

٣٦١، ٣٦٠، ٣٥٩، ٣٥٧ . 
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 أو توهم أنه البد من ورود النص        ،الظن به مع أنه مبتدع    
بها بالخصوص مع دخولها في عمومه أو إطالقه كما وقع          

 . السلفيةفي زماننا من دعاة 


 ، باختالف القـصد الموجـب     :مهااألفعال تتغير أحكا  

حـوال   واختالف الزمان والمكان واأل    ،واختالف العنوان 
شـتهر أن    وهذا معنـى مـا ا      ،واألشخاص الموجب لذلك  

 . ماناألحكام تتغير بتغير الز
كضرب اليتيم  ..  باختالف القصد    األحكام فاختالف   -أ

وكغيبـة  … فإنه محرم بقصد اإليذاء راجح بقصد التأديب    
ـ        المسلم فإ   هنها محرمة بقصد االنتقاص واجبة بقـصد نهي

 . عن المنكر
 فإنه راجح مـستحب     وكالسجود عند روضة النبي     

 محـرم   ،بقصد الشكر هللا تعالى على توفيقه لزيارتـه         
العبـادة  لعدم جواز سـجود     عبادة   بقصد السجود للنبي    

 .  إلى غير ذلك،لغير اهللا تعالى
 باختالف عنوان واجـب مـع       األحكام واختالف   -ب
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 كلمس بـدن األجنبيـة فإنـه        ،عنوان محرم فيتقدم باألهم   
اؤها توقف عليه إنقاذها من الغرق أو شف       ولكن إذا    ،محرم

 . من المرض فيجوز ويحب
 والحج عبادة من أركان اإلسالم      ،جوتقاضى رسوم الح  
 فهو محرم على حـسب مفهـوم        ،فال تفرض عليه رسوم   

 ولكن إن تركها المسئول عن ذلـك فهـو          ،الوهابيةدعاة  
 ، فال رسوم فيها   ، كما هو الشأن في العمرة     ،الواجب عليه 

وإن امتنع فال يجوز شق عصا الطاعة والخـروج عـن           
 عصاهم   شق م وذلك ألن جمع كلمة المسلمين وعد      ،طاعته

 ألن  ،أهم من نظر الشارع من عدم اقتضاء رسوم الحـج         
رتب على شق عصا المسلمين أعظم مـن        تالمفسدة التي ت  

 . المفسدة المترتبة على أخذ رسوم الحج
كان يجب عدم التعرض لهدم مـشاهد        ،وبناء على هذا  

 األمر الذي يسوء ماليين المسلمين الـذين        ،مة المسلمين أئ
 ،ذه المشاهد ويسوءهم هدمها وتـدميرها تحن قلوبهم إلى ه   

 التي تـشتت كلمـة المـسلمين        –إنما كانت هذه المفسدة     
وتسوءهم وتوقع الخصام والعداوة بينهم في هـذه األيـام          
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جمعهم ووهن ركـنهم وضـعف      العصيبة التي تبدد فيها     
 أعظم من مفسدة تحريم البنـاء     – بالدهم   لتتسلطانهم واح 
فـال   أ .ء وأهم وأولى بالرعاية    واألوليا األنبياءعلى مشاهد   

مسلمين بالنـسبة لرسـوم     تقابل هذه المفسدة شق عصا ال     
بلى واهللا هي أعظـم وأفظـع وأوجـع لقلـوب           ! الحج ؟ 

 هذه المشاهد كما أبقى مشهد النبي      فهال أبقيت    ،المسلمين
 . وآله

كـان   بـاختالف الزمـان والم     األحكام واختالف   -ج
 حيث تعد زينة في     واألحوال كلبس المالبس الحمراء مثال    

م على الزوجة فـي وقـت       ر فيح ،مكنةبعض األزمنة واأل  
 . الحداد ويستحب إذا أرادت التزين لزوجها

 فإنـه  ،وكلباس النساء المحرم على الرجال وبـالعكس    
 ودفن المـؤمن الجليـل      ،يختلف باختالف الزمان والمكان   

 فيحرم بخالف دفن    ،فإنه يعد إهانة له    ،)لمزبلةا(قريبا من   
 فإنه  ، وكإنزال الضيف الشريف فى مرابط الدواب      ،الزبال

 . يعد إهانة مع إمكان غيره بخالف المكاري
وقد يكون ترك القيام للشخص في زمان ما أو بالد ما           
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 وهو في زمان آخر أو بالد أخـرى         ،يعد إهانة له فيحرم   
لـف  كولهم يخت  ومالبـس الزهـاد ومـأ      ،اليعد فال يحرم  

 وكهدم بناء مـشاهد     ،حوالباختالف األزمنة واألمكنة واأل   
 واألولياء وقبابهم فهب أنه كان منهيا عـن البنـاء     األنبياء

 إال أن الهدم صار يعني فـي هـذا     ،نهى كراهة أو تحريم   
 ، فيتعارض عنوان واجب وهـو الهـدم       ،الزمان إهانة لهم  

ال شـك أن     و ، فيتقدم األهـم   ،وعنوان محرم وهو اإلهانة   
 واألولياء أولى وأهم مـن كـل        األنبياءمراعاة عدم إهانة    

 . شئ
من االختالفـات يجعـل     األوجه   بهذه   األحكاموتغيير  

 كمـا   ،النصوص الشرعية حية متحركة تساير سنن الحياة      
 تتمشى مع نواميس الزمان والمكان      ،يجعلها نامية متطورة  

 وهـو   ،دنيافال تجمد ذلك الجمود الذي يباعد بين الدين وال        
األمر الذي نشاهده عند ابن تيمية وابن القيم وابـن عبـد            

محـصور فـي     الذين يعتبرون أن دين اإلسالم       ،الوهاب
فكرهم فال يثقون بعالم من علماء المسلمين وال يقيمون له          

، واسع محصور علماؤه في الثالثـة     الفدين اإلسالم   . وزناً
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 المنتشرة منذ توسع الفتح اإلسـالمي       وأمة سيدنا محمد    
 ،فهي أمة مؤمنـة إلى عصرنا هذا إن اتبعت تعاليم الثالثة  

 فانظر  ،وإن خالفت تعاليمهم فهي أمة كافرة مشركة ضالة       
يا أخى المسلم كيف تحقق شـذوذ الثالثـة عـن الـسواد       

إن اهللا ال يجمع هـذه      ( :األعظم الذي قال عنه الرسول      
 فـاتبعوا   ، أبدا وإن يد اهللا مع الجماعة      ،األمة على ضاللة  

  )١() األعظم فإن من شذ شذ في النارالسواد
لى الماليين من أمة سيدنا     فكيف يحكم هؤالء الثالثة ع    

محمد صلي اهللا عليه وسلم بالكفر والشرك والضاللة، وما         
في قلوب أمة سيدنا محمد ال يعلمه إال اهللا ؟ إن التكفيـر             
سمة الخوارج وكل المبتدعة الذين يكفرون مخالفي رأيهم        

رد المحتار على   ( راجع حاشية ابن عابدين   . من أهل القبلة  
 تهاة، والشيخ الصاوي في حاشي    بغالفي باب   ) الدر المختار 

على الجاللين، وسليمان بن عبـد الوهـاب فـي كتابـه            
ورسالة العالمة  ) الصواعق اإللهية في الرد على الوهابية     (

                                                             

الدارمي في كتاب المقدمـة      و ،٧رواه الترمذي في كتاب الفتن الباب       ) ١(
 .  ١٤٥وأحمد في الجزء الخامس صفحة ، ٨الباب 
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أحمد بن يحيى الحلبي في الرد علـى ابـن          شهاب الدين   
 ، لحجة اإلسالم الغزالـي    )االقتصاد في االعتقاد  ( و ،تيمية

. شرح المقاصـد   هزاني في كتاب   سعد الدين التفتا   والعالمة
لإلمام المحقق أبـي    ) األنامشفاء السقام في زيارة خير      و(

الحسن السبكي الذي رد على ابن تيمية فشفى به صـدور           
 . المؤمنين


 أنفسهم لإلرشاد وانتـسبوا      الوهابية ةسلفيال دعاة   بنص

حجة أن هذا من الدين وأن      ب ، متذرعين ،للعلم ظلما وبهتانا  
 ،ضـاللة وكل بدعـة     وأن كل محدثة بدعة      ،هذه نصيحة 

ونسى هؤالء أن هناك من المحدثات في األمور مـا هـو    
  : وإليك نماذج منها،بدعة حسنة

 استحدث سيدنا عمر رضى اهللا عنه فـي صـالة           -١
 وقال رضى عنـه     ،التراويح من جمعهم على قارئ واحد     

  ). ذهنعمت البدعة ه( :في ذلك
 وأبدع فيه    قام سيدنا عمر ببناء مسجد الرسول        -٢

مـا  ( :وزاد عليه في المساحة عمال بقـول الرسـول          
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 . )أضيف إلى مسجدي فهو مسجدي
 أحدث سيدنا عثمان رضى اهللا عنه األذان الثـاني          -٣

 . الخطيب في يوم الجمعةبين يدي 
 واستند في ذلك    ، لألذان المنائر أحدث معاوية بناء     -٤

 ، المكان المرتفع فـي األذان     إلى تخصيص رسول اهللا     
حيث كان يؤذن من فوق بيت أم هانئ وهو أعلـى بيـت             

 . بجوار المسجد
ـ          -٥ ات  أحدث معاوية زيادة المنبر إلـى سـت درج

مضافة إلى ثالثة فصارت تسعا، وقد أخذه من فعل رسول          
 من انتقاله من الجذع وهو درجة واحدة إلى المنبر          اهللا  

 تحديـد  الذي صنع من ثالث درجـات ولـم يـشترط        
نبر على أحـوال    المارتفاع  الدرجات، والعلة في ذلك أن      
 . منها كثرة الناس وسعة المسجد

ب في الحـائط    ا كما أحدث معاوية تجويف المحر     -٦
 مكانا مخصصا في المـسجد      أخذا من التزام حضرته     

 ولم يغير الصحابة رضوان اهللا عليهم المكـان       ،يصلي فيه 
 والمحراب مذكور فـي     ، إلى الرفيق األعلى   بعد انتقاله   
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كُلَّما دخََل علَيها زكَِريا المحراب      :الكتاب في قوله تعالى   
 فنادتـه المالئكـة      :تعالى  وقوله    )١(وجد ِعندها ِرزقَّا  

فخرج :  وقوله تعالى  ،)٢( المحرابوهو قائم يصلي في     
وهل أتـاك    :وقوله تعالى . )٣( على قومه من المحراب   

على أن المحـراب  ) . ٤(نبؤا الخصم إذ تسوروا المحراب    
 ذلك الحين إال     ولم يعرف هذا من    ،هو أخص مكان لإلمام   

بتجويفه في الحائط ليكون أدعى أن المحراب هو أخـص          
 . مكان لإلمام

 ومن األمور المستحدثة الـصالة والـسالم علـى          -٧
رسول اهللا بعد األذان بأمر من المولى سبحانه وتعالى في          

 الـذين  أيهاا ته يصلون على النبي ي  إن اهللا ومالئك   : قوله
من غير تقييد بعمل    ) ٥( منوا صلوا عليه وسلموا تسليما    آ

                                                             

 . ٣٧سورة آل عمران آية ) ١(

  .     ٣٩سورة آل عمران آية ) ٢(

 .             ١١سورة مريم آية  )٣(

 . ٢١سورة ص آية  )٤(

 . ٥٦سورة األحزاب آية ) ٥(
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 . وال بوقت وال بحال وال بشأن
بعد   والمؤذن وسامعوه أولى الناس بشكر رسول اهللا      

واذكروا نعمت اهللا عليكم إذ كنتم أعداء       : األذان سر قوله  
ونعمـة اهللا    )١( فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا     

 .علينا هي رسول اهللا
 ، من سمع المؤذن أن يقول مثلما يقـول        وقد طلب    

 ، وأن يسأل اهللا تعالى له الوسـيلة      ،وأن يصلي ويسلم عليه   
وإذا كان هذا مطلوبا ممن سمع المؤذن فكيف بـالمطلوب          

 ! من المؤذن نفسه؟
 وقد استحدث السلف الصالح القيام عند ذكر والدة         -٨
 الوهابية بدعة لعـدم ورود      السلفيةها دعاة   وعد ،النبي  

النص به، والحال أنه يكفي فيه عموم ما فهم من الـشرع            
ورجحان تعظيمه حيا ومنـتقال   ،من لزوم احترام النبي     

إلى الرفيق األعلى بكل أنواع االحترام التـي لـم يـنص            
 . الشرع على تحريمها

                                                             

 . ١٠٣سورة آل عمران آية ) ١(
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 ،على االحتفال بمولد النبـي  وهابية اة ال كما شنع دع  
وما يستتبعه من حلقـات الـذكر ومجـالس الـصلوات           

 مع  ، المستحدثة بدعة  األمور إن هذه    : وقالوا ،التاواالبته
أننا إذا فعلنا ذلك ولم نقصد أن هذا مأمور به بخـصوصه            

لـة األدلـة الـشرعية       بعد دال  ،لم نكن مبتدعين في الدين    
 بعمومها وإطالقها على استحباب ذكر اهللا والصالة علـى        

 أما ما يحدث فى الموالد مـن بعـض أدعيـاء            ، النبي
 أنه مـن تـسويالت      الوهابيةالتصوف فنحن نوافق دعاة     

 . الشيطان
 إن ترك األعمال يوم الجمعـة       :الوهابية قال دعاة    -٩

بدعة ألنه لم ينص المشرع على ذلك بل أمر بالعمل بعـد          
 فإذا قـضيت الـصالة   :قضاء صالة الجمعة لقوله تعالى  

 ألن ترك العمل    ،وهذا اشتباه . )١( فانتشروا في األرض  
 هنا بعنوان الراحة أو بعنوان مصلحة أخـرى         يوم الجمعة 

 ال  ، كإظهار حرمة يوم الجمعة وغير ذلك      ،دينية أو دنيوية  

                                                             

 . ١٠سورة الجمعة آية ) ١(
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 . بعنوان أنه في نفسه عبادة وطاعة
 إنه يلزم فعل العبادات بجميع      :الوهابية قال دعاه    -١٠

يجـوز   بهـا وال     الخصوصيات التي كان يفعلها النبي      
 : على هذا الفهم السقيم العقيم     ،ها بدونها بل تكون بدعة    فعل

 ،طالون أو البن  ، أو الشال الهندي   ،كانت الصالة بالطربوش  
 واللباس الهنـدي    ،مةخر والطاقية الم  ، والغترة ،أو العقال 

 ولكانت الخطبة في الجمعة والعيدين بدون قلنـسوة         ،بدعة
 .. كان يفعلهـا بقلنـسوة بيـضاء        إذا فرض أنه     ،بدعة

فـة بأدلـة    وهذا ال يقول به من عنده أدنـى معر        . وهكذا
 .الشرع
 إن قراءة الفواتح للمشايخ بعد      :الوهابية قال دعاة    -١١

 وهذا تحجر عقلي ألن المراد بها إهـداء         ،الصلوات بدعة 
 ،الثواب إليهم فيعمها مادل على جواز إهداء الثواب للميت        

 . نها أفضل فيزداد الثوابواختيار أوقات الصالة أل


هي الفرق الخارجة عن السواد األعظم       : الوهابيةدعاة  

 على اتباعهم  :من المسلمين الذين حث سيدنا رسول اهللا        
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تجتمع على ضاللة فإذا    ن أمتى ال    إ: (وعدم مخالفتهم فقال  
مـن   (: وقوله )١()د األعظم ارأيتم االختالف فعليكم بالسو   

رة فقد خلـع ربقـة اإلسـالم مـن       فارق الجماعة قيد شع   
 يجمعون على رأى واحـد      الوهابيةاليت دعاة   في )٢()قةعن

 : بل كل فرقة منهم تختلف عن األخرى
نجـد فـي    :  بـالجزيرة العربيـة    الوهابية فدعاة   -١

مساجدهم جميعا منابر ومحاريب، ومحاريب هذه المساجد       
 ،مجوفة ومنابرهم مكونة من تـسع درجـات ال ثـالث          

 ويؤذنـون يـوم الجمعـة       ،ويؤذنون للصالة بصوت ندى   
 ويستمعون إلى قارئ للقرآن بعد صالة الجمعة ال         ،ينأذان

 . قبلها
                                                             

 والبيهقى في السنن الكبرى     ،٨رواه ابن ماجه في كتاب الفتن الباب        ) ١(
 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان      ،١/٤١ وابن أبى عاصم في السنة       ،٣٩٥٠

٢/٢٠٨ . 

 وأحمد في الجـزء الثالـث       ،٧٨رواه الترمذي في كتاب األدب الباب       ) ٢(
 والجزء الخامس صفحة    ٢٢٠ ،   ١٣٠ والجزء الرابع صفحة     ٣٣٢صفحة  

 والنسائي في   ،٢٧ وأبو داود في كتاب السنة الباب        ،٣٤٤ ، ١٨٠ ،   ١٦٥
 .  ٢٧ وابن ماجه في كتاب الفتن الباب ،كتاب قطع السارق الباب األول
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فمساجدهم بـال منـائر     :  بمصر الوهابية أما دعاة    -٢
وبال محاريب مجوفة، ويؤذنون بـصوت غيـر نـدى،          

 ويؤذنون يوم الجمعة أذانـا      ،ومنابرهم ثالث درجات فقط   
 للقرآن ال قبل صـالة       وال يجتمعون على قارئ    )١(واحدا

 . الجمعة وال بعدها
 ليعلم كل مؤمن أنهم     ، كذلك الوهابيةوقد جعل اهللا دعاة     

 وليسوا السواد األعظم من المـسلمين       ،فرق من المسلمين  
 ونشكر دعاة سلفية الجزيرة     ،تباعهماالذين حث النبي على     

العربية على تساهلهم وعدم عد هـذه المـسائل الـسابق           
  مخالفين بـذلك امتـدادهم الموجـود       ،دعةاإلشارة إليها ب  

  .بمصر
مع أنهم يطلقون ألسنتهم بالتبديع على أى نـوع مـن           

 إن الذين يقـسمون البدعـة إلـى         : ويقولون ،أنواع الخير 
تهـام   يحادون اهللا ورسوله، ومع هذا اال      محمودة ومذمومة 

البدعة بدعتان  : الخطير ينقلون عن اإلمام الشافعي أنه قال      

                                                             

 . خصوصا مساجد الجمعية الشرعية) ١(
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 فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها        ،ةمحمودة ومذموم 
 !.  فهل الشافعي معنى بهذه المحادة والمشاقة ؟،فهو مذموم

 مـنهم   :جمهور من العلماء قرروا هذا التقسيم      هناكو
 ، وابـن العربـي    ، والقرافـي  ، وابن عبد السالم   ،النووي

 فهل هؤالء كلهم ال يفهمون      .. الحافظ ابن حجر   –وخاصة  
 !. سوله؟؟كالم اهللا وكالم ر

إن  : في سيدنا رسول اهللا   ويا حبيبي   في اهللا   فيا أخى   
 الوهابية في تعريف    غالينصبين والم هذا السلوك من المتع   

 فنسأل  ،البدعة هو السبب فيما وصلت إليه األمة من هوان        
 ويوفقنـا لمـا يحـب       ، ويهدي ضالنا  ،اهللا أن يجمع أمرنا   

 . ويرضى




D:\۱۷\الوهابية\كتب.rtf 

٢٢ 


١




لة إهـداء   أمن مواطن تشويشهم على المسلمين مس     * 
القراءة لألموات ويكفي في إثبات ذلك االستدالل بحـديث         

ذاك لو  : (السالم قال لعائشة  الصالة و أنه عليه   ) ٢(البخاري
 ومحل الشاهد فـي     ،)ستغفر لك وأدعو لك   كان وأنا حي فأ   
 فإن هذه الكلمـة تـشمل       )ودعوت لك ( :هذا الحديث قوله  

 فدخل في ذلك دعاء الرجل بعد قراءة شئ         ،الدعاء بأنواعه 
 اللهـم   :من القرءان إليصال الثواب للميت بنحـو قـول        

 وما شهر مـن خـالف       ،أوصل ثواب ما قرأت إلى فالن     

                                                             

للـشيخ  ) المقاالت السنية في كشف ضالالت ابن تيمية      (راجع كتاب   ) ١ (
 .  ٤٩١-٤٣٨، ص٢٠٠٢ طبعة دار المشاريع -عبد اهللا الهررى

بـاب مـا رخـص      : كتاب المرضـى  : أخرجه البخاري في صحيحه   ) ٢ (
 .  إلخ… للمريض أن يقول إني وجع
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 فهو محمول على    ،الميتالشافعي أن القراءة ال تصل إلى       
 وبغير ما إذا كانت     باإليصالالقراءة التي تكون بال دعاء      

 . فإن الشافعي أقر ذلك،القراءة على القبر
ما ) ١(قال المحدث مرتضى الزبيدي في شرح اإلحياء      

وأمـا قـراءة    : قال السيوطي في شرح الـصدور     : (نصه
 ،ر فجزم بمشروعيتها أصحابنا وغيـرهم   القرءان على القب  
 ، سألت الشافعي عن القراءة عنـد القبـر        :قال الزعفراني 

 يستحب  : وقال النووي في شرح المهذب     ، ال بأس به   :فقال
لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرءان ويـدعو لهـم            

 زاد في   ،عقبها نص عليه الشافعي واتفق عليه األصحاب      
 ،قرءان على القبر كان أفضل     وإن ختموا ال   :موضع ءاخر 

 .إنتهى
وقد سئل الشمس محمد بن علي بن محمد بن عبـسى           
العسقالني الكناني السمنودي الشافعي عرف بابن القطـان        

 وهو من مشايخ الحافظ ابن حجـر        ٨١٣المتوفي في سنة    

                                                             

 .  )٣٧١ – ١٠/٣٦٩(أنظر الكتاب ) ١ (

D:\۱۷\الوهابية\كتب.rtf 

٢٤ 

وهل يـصل ثـواب القـراءة       :  ومنها ،عن مسائل فأجاب  
القـول  للميت أم ال؟ فأجاب عنها فـي رسـالة سـماها            
  ونحن ،باإلحسان العميم في انتفاع الميت بالقرءان العظيم      

 رحمـه  قال   ،ذكر منها هنا ما يليق بالمقام مع االختصار       ن
اختلف العلماء في ثواب القراءة للميت فـذهب        : اهللا تعالى 

األكثرون إلى المنع وهو المشهور من مـذهب الـشافعي          
مـنهم   وقال كثيرون    ،جماعة من الحنفية  عن  ومالك ونقل   

يصل وبه قال اإلمام أحمد بعد أن قال القراءة على القبـر            
بدعة، بل نقل عنه أنه يصل إلى الميت كل شئ من صدقة            
وصالة وحج وصوم واعتكاف وقراءة وذكر وغير ذلك،         

 ونقـل عـن الـشافعي    ،ونقل ذلك عن جماعة من السلف   
اره شـيخنا شـهاب    واخت،رهانتفاع الميت بالقراءة على قب 

، وتواتر أن الشافعى زار الليث بـن سـعد     عقيلالدين بن   
 )أرجو أن تدوم  ( : وقال ،ة ختم وأثنى عليه خيراً وقرأ عنده    

 وقد أفتى القاضي حسين بأن االستئجار       ،مر كذلك فكان األ 
للقراءة على رأس القبر جائز كاالستئجار لألذان وتعلـيم         

 :  قال النووي في زيادات الروضة،ناالقرء
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جارة مطلقا وهو المختار فـإن      ظاهر كالمه صحة اإل   
 وهذا مقصود   ةرحمموضع القراءة موضع بركة وتنزل ال     

 عود المنفعة إلى    : وقال الرافعي وتبعه النووي    .ينفع الميت 
المستأجر شرط في اإلجارة فيجب عود المنفعة في هـذه          

 لكن المستأجر ال ينتفع بأن      ،اإلجارة إلى المستأجر أو ميته    
ن الميت ال يلحقه ثواب القـراءة        ومشهور أ  ،يقرأ الغير له  

المجردة فالوجه تنزيل االستئجار علـى صـورة انتفـاع          
 وقال في كتـاب     ،الميت بالقراءة أقرب إجابة وأكثر بركة     

الذي يعتاد من قراءة القرءان على رأس القبر قد         : الوصية
قائـدتها إلـى    فذكرنا في باب اإلجارة طريقين في عـود         

 طريق ثالـث وهـو أن        وعن القاضي أبي الطيب    ،الميت
 ووصول البركة   ةرحمالميت كالحي الحاضر فيرجى له ال     

 وعبارة الروضة إذا أوصل     ،إذا أهدى الثواب إلى القارئ    
 . نتهىا. الثواب إلى القارئ 

 الثـواب للقـارئ والميـت    :وعن القاضي أبي الطيب  
 وقال عبد الكـريم     ، والبركة ةرحمكالحاضر فترجى له ال   

 نوى بقراءته أن يكون ثوابها للميت        القارئ إن  :الشالوسي
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لم يلحقه إذ جعل ذلك قبل حصوله وتالوته عبادة البدن فال           
 وإن قرأ ثم جعل ما حصل مـن الثـواب           ،تقع عن الغير  

ر لغيره والميـت يـؤجر      للميت ينفعه إذ قد جعل من األج      
وقد استدل بعـض علمائنـا      : قال القرطبي و .بدعاء الغير 

قبر بحديث العـسيب الرطـب      على قراءة القرءان على ال    
 باثنين ثم غرس على قبر نصفا وعلى        الذي شقه النبي    
 رواه  )لعله يخفف عنهما ما لـم ييبـسا       (: قبر نصفا وقال  
ويستفاد من هذا غرس األشـجار وقـراءة     : الشيخان، قال 

عنهم باألشـجار فكيـف     بور، وإذا خفف    قالقرآن على ال  
اسـتحب  :  وقال النـووي   ،ناءراءة الرجل المؤمن القر   بق

عند القبر واستأنسوا لذلك بحـديث       القرءانالعلماء قراءة   
 إذا وصل النفع إلى الميت بتـسبيحهما        :الجريدتين وقالوا 

حال رطوبتهما فانتفاع الميت بقراءة القرءان عنـد قبـره          
 فإن قراءة القرءان من إنسان أعظـم وأنفـع مـن            ،أولى

 من عود، وقد نفع القرءان بعض من حصل لـه            التسبيح
 الذي  : قال ابن الرفعة   ، فالميت كذلك   الحياة ضرر في حال  

دل عليه الخبر باالستنباط أن بعض القرءان إذا قصد بـه           
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 إذ ثبت أن الفاتحة لما      ،نفع الميت وتخفيف ما هو فيه نفعه      
 ذلـك    وأقر النبي    ،قصد بها القارئ نفع الملدوغ نفعته     

 وإذا نفعت الحي بالقـصد      ،)وما يدريك أنها رقية   (: بقوله
كان نفع الميت بها أولى ألن الميت يقع عنه من العبادات           

 نعم يبقى النظر في أن مـا        ،بغير إذنه ما ال يقع من الحي      
 وقصد به ذلك هل     ئعدا الفاتحة من القرءان الكريم إذا قر      

 فروى ابن السنى مـن      ، نعم يلتحق به   . انتهى  ؟ يلتحق به 
 فقال لـه    ،حديث ابن مسعود أنه قرأ في أذن مبتلى فأفاق        

تم بأفحس:قرأت:  قال ،) أذنه ىما قرأت ف  (: رسول اهللا   
 فقال  ، حتى فرغت من ءاخر السورة     )١(أنما خلقنكم عبثا  

: )       ومثل ذلك مـا     )لو أن رجال قرأ بها على جبل لزال 
 فى القراءة بالمعوذتين واإلخالص وغيـر ذلـك،         جاء به 

وفى الرقية بالفاتحة دليل على صحة اإلجـارة والجعالـة          
 . فع بها الحي فكذلك الميتتنلي

ومما يشهد لنفع الميت بقراءة غيره حديث معقل بـن          

                                                             

 .  ١١٥سورة المؤمنون آية ) ١ (
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:  وحـديث  ، رواه أبـو داود    )اقرءوا على موتاكم  (: يسار
 رواه النسائي وابن ماجه وابـن  )اقرءوا يس على موتاكم   (

 يقرؤهـا رجـل      القرءان ال  ) ١(يس ثلث (:  وحديث ،حبان
 فاقرؤوهـا علـى     ،يريد اهللا والدار اآلخرة إال غفـر لـه        

ل جماعة من التـابعين القـراءة   رواه أحمد، وأو . )موتاكم
هر، ثم يقال عليـه     للميت بالمحتضر والتأويل خالف الظا    

ن سـعيه فالميـت     مبقراءة يس وليس    ضر  إذا انتفع المحت  
ما  ك يسمع كالحي الحاضر  كذلك، والميت كالحي الحاضر     
 . من كالم ابن القطانهثبت في الحديث، انتهى ما نقلنا

كنت مع اإلمام   : وروى عن علي بن موسى الحداد قال      
 اهللا تعالى في جنازة ومحمـد بـن         رحمهأحمد بن حنبل    

 فيه لين،   – الجوهري األنصاري أبو جعفر البغدادي       ةقدام
وقال أبو داود ضعيف روى له البخاري في خبر القـراءة     

 معنا فلمـا    –مام مات سنة سبع وثالثين ومائتين       خلف اإل 
فقـال لـه    ،  دفن الميت جاء رجل ضرير يقرأ عند القبر       

                                                             

 . )قلب(): ٥/٢٦( وفي المسند ،حافكذا في اإلت)  ١ (
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 فلما خرجنا مـن     ، يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة       :أحمد
 يا أبا عبد اهللا ما تقول       :حمد بن قدامة ألحمد   قال م المقابر  

 أبى إسـماعيل الكلبـي      –في مبشر بن إسماعيل الحلبي      
 صدوق مات سنة مائتين بحلب روى له الجماعـة         موالهم

 : قـال ، نعـم :ل قا، هل كتبت عنه شيئا : قال ، ثقة : فقال –
أخبرني مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العالء بن          

زيل حلب مقبول روى له الترمذي عن أبيـه         ن –اللجالج  
 الشامي، يقال إنه أخو خالد ثقـة، روى         العالء بن اللجالج  

 ، صحبة عاش مائة وعـشرين     بيه اللجالج له الترمذي وأل  
 قال أبو الحسن    ،خمسين في الجاهلية وسبعين في اإلسالم     
 واللجالج والـد  ،بن إسماعيل اللجالج والد العالء غطفاني    

 أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنـد رأسـه           –خالد عامري   
 اهللا   سمعت ابن عمر رضـي     :فاتحة البقرة وخاتمتها وقال   

رجع إلى الرجل فقـل      فا :له أحمد  فقال   ،عنه يوصي بذلك  
 وعند الطبراني   . هكذا أورده القرطبي في التذكرة     ،له يقرأ 

 قـال   :من طريق عبد الرحمن بن العالء بن اللجالج قال        
 بسم اهللا وفي    : يا بني إذا وضعتني في لحدي فقل       :لي أبي 
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 ، ثم سن على التراب سنا     ،سبيل اهللا وعلى ملة رسول اهللا     
 فإني سـمعت    ،تحة البقرة وخاتمتها  قرأ عند رأسي بفا   اثم  

 هكذا هو عند الطبراني وكأنـه       ،  يقول ذلك   رسول اهللا   
 ، فإني سمعت أبي يقول سمعت رسـول اهللا          :سقط منه 

 وأما قول ابن عمـر فقـد        ،فإن الصحبة للجالج ال للعالء    
 :رفوعا رواه البيهقي في الشعب عن ابن عمر قال        روي م 

وه إذا مات أحدكم فال تحبـس     ( : يقول سمعت رسول اهللا    
وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عنه رأسه بفاتحـة البقـرة           

 رواه الطبراني كذلك إال     )وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة    
 . والباقي سواء)تحة الكتابعند رأسه بفا( :أنه قال

 سمعت أحمد بـن     :)١(وقال أحمد بن محمد المروذي      
 إذا دخلتم المقابر فاقرءوا بفاتحـة       : اهللا يقول  رحمهحنبل  

جعلوا ثواب ذلـك    د وا هللا أح الكتاب والمعوذتين وقل هو ا    
 كـذا أورده عبـد الحـق        ،ألهل المقابر فإنه يصل إليهم    

األزدي في كتاب العاقبة عن أبي بكر أحمد بـن محمـد            
                                                             

 الـروذ مدينـة بخراسـان       و، والمروذي نسبة إلى مر     كنيته أبو بكر   )١ (
    . خمس مراحلبينها وبين مرو الشاهجان
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فعـي فـي    ا والر ، وروى النسائي  المروذي علي الصواب  
تاريخه وأبو محمد السمر قنـدي فـي فـضائل سـورة            

قل ى المقابر وقرأ    ل من مر ع   :اإلخالص من حديث على   
إحدى عشرة مـرة ثـم      ] سورة اإلخالص  [ هو اهللا أحد  

 قال  ،األمواتوهب أجره لألموات أعطى من األجر عدد        
الشمس بن القطان ولقد حكى لي من أثق بـه مـن أهـل         

 وأهدى ثوابها   قل هو اهللا أحد    الخير أنه مر بقبور فقرأ      
 منهم في المنام وأخبره بـأن اهللا تعـالى          اً فرأى واحد  ،لهم

غفر له ولسائر القبور فخصه ثواب رأس واو من سـورة           
    قل هو اهللا أحد  سم الباقون باقيها ببركـة سـورة       ، وتق
قل هو اهللا أحد. 

عيل ا حدثني أبو الوليد إسم    :وفي العاقبة لعبد الحق قال    
بن أحمد عرف بابن أفريد وكان هـو وأبـوه صـالحين            ا

ـ  مات أبي    :ال لي أبو الوليد   معروفين ق   اهللا عليـه    ةرحم
ـ فحدثني بعض إخوانه ممن يوثق بحديثه نسيت أنا          مه اس

 فقرأت عليه حزبا من القرءان ثم       ك زرت قبر أبي   :قال لي 
 فهبت علي   : قال ، يا فالن هذا قد أهديته لك فماذا لي        :قلت

D:\۱۷\الوهابية\كتب.rtf 

٣٢ 

نفحة مسك غشيتني وأقامت معي ساعة ثم انصرفت وهي         
 .هـإال وقد مشيت نحو نصف الطريق اني معي فما فارقت

 روي  : وقال الحافظ ابـن رجـب      :) ١(ثم قال الزبيدي  
دثنا العباس بن يعقوب بـن صـالح         ح :جعفر الخلدي قال  

 رأى بعض الصالحين أباه في      :نباري سمعت أبي يقول   األ
يا أبـت    :ال ق ،قطعتم هديتكم عنا  لم   يا بني    :النوم فقال له  
 يـا بنـي لـوال      : قال ،حياء هدية األ  األمواتوهل تعرف   

 . األمواتحياء لهلكت األ
 :وروى ابن النجار في تاريخه عن مالك بن دينار قال         
 :دخلت المقبرة ليلة الجمعة فإذا أنا بنور مشرق فيها فقلت         
 ،ال إله إال اهللا نرى أن اهللا عز وجل قد غفر ألهل المقابر            

 يا مالـك بـن      : يهتف من البعد وهو يقول     فإذا أنا بهاتف  
 ،دينار هذه هدية المؤمنين إلى إخوانهم من أهـل المقـابر     

 رجـل مـن     : قال ، إال خبرتني ما هو     بالذي أنطقك  :قلت
المؤمنين قام في هذه الليلة فأسبغ الوضوء وصلى ركعتين         

                                                             

 ).  ١٠/٣٧٢(حاف السادة المتقين  ات)١ (
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وقرأ فيهما فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو اهللا           
لهم إني قد وهبت ثوابها ألهل المقـابر مـن           ال :أحد وقال 
 فأدخل اهللا علينـا الـضياء والنـور والفـسحة        ،المؤمنين

 فلـم أزل    : قـال مالـك    ،والسرور في المشرق والمغرب   
 في منامي يقـول      فرأيت النبي    ،أقرؤها في كل جمعة   

لذي أهديته إلـى    فر اهللا لك بعدد النور ا     غ يا مالك قد     :لي
 وبنى اهللا لك بيتـا فـي        : ثم قال لي   ،أمتي ولك ثواب ذلك   

 :قـال  وما المنيف؟    : قلت ،الجنة في قصر يقال له المنيف     
 . المطل على أهل الجنة


 فـي قـراءة    فصل :وقال السيوطي في شرح الصدور    

 اختلف في وصـول ثـواب       :للميت أو على القبر    القرءان
مـة الثالثـة علـى       السلف واألئ   فجمهور ،القراءة للميت 

إمامنا الشافعي رضي اهللا عنه     : ك وخالف في ذل   ،الوصول
 ن إال مـا سـعى     ا وأن ليس لإلنس   :مستدال بقوله تعالى  
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  :ولون عن اآلية بوجوهوأجاب األ)١(
بعـتهم  والذين ءامنوا وات   : أنها منسوخة بقوله   :أحدها

  . أدخل األبناء الجنة بصالح اآلباء)٢(ناذريتهم بإيم
ـ    : والثاني ى عليهمـا  أنها خاصة بقوم إبـراهيم وموس

 قالـه   ، فأما هذه األمة فلها ما سعت وما سعي لها         ،السالم
  .عكرمة

 فأما المؤمن   ، أن المراد باإلنسان هنا هو الكافر      :الثالث
  . له قاله الربيع بن أنس،فله ما سعى وما سعي

 ، ليس لإلنسان إال ما سعى من طريق العـدل         :الرابع
ـ           ـ  ،اءفأما من باب الفضل فجائز أن يزيده اهللا ما ش  ه قال

 .الحسين بن الفضل
 أى ليس على اإلنـسان  ، أن الالم بمعنى على :الخامس
قطـان فـي الرسـالة       وقد أورد ابن ال    :قلت. إال ما سعي  

القول بالنسخ روي عن ابـن  : جوبة وقال المذكورة هذه األ  

                                                             

 . ٣٩ سورة النجم آية )١ (

 .٢١ سورة الطور آية )٢ (
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 فجعل الولد والطفل في ميزان أبيه ويشفع اهللا         : قال ،عباس
في اآلبـاء بـدليل قولـه       اء   واألبن تعالى اآلباء في األبناء   

 ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعا     ؤكم  ءاباؤكم وأبنا  :تعالى
 ونقل عن القرطبي أن كثيرا مـن        ، وذكر القول الثالث   )١(

 :نقل عنه أيضا أنه قـال      و ،األحاديث تدل على هذا القول    
  خاصة بالـسيئة      إال ما سعي    :ويحتمل أن يكون قوله   

 .)وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها له حسنة(لما في الحديث 
 وكنت بحثت مع الشيخ سراج الـدين        :قال ابن القطان  

خشابية بجامع عمرو بن العاص هل تـضعف        البلقيني بال 
 : وينبغي أن تضعف لقوله تعـالى : قلت،هذه الحسنة أيضا 

         ها ويؤت  فعاإن اهللا ال يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يض
 نعم وتضعف من جـنس      :  فقال  )٢(من لدنه أجرا عظيما   

 . ما هم به
 ومن المفسرين من قال المراد باإلنـسان أبـو         :ثم قال 

                                                             

 . ١١ سورة النساء آيه )١ (

 . ٤٠ سورة النساء آية )٢ (
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 : قـال ، بن أبي معيط أو الوليد بن المغيـرة    ةجهل أو عقب  
ومنهم من قال اإلنسان بسعيه في الخير وحسن صـحبته          

كتسب األصحاب وأسدى لهم الخير وتردد إليهم       اوعشرته  
 ومـنهم   ، وهذا حسن  ،من سعيه فصار ثوابه لهم بعد موته      

 ومنهم مـن    ، اإلنسان في اآلية الحي دون الميت      :من قال 
إنمـا  بسعي غيره له و    اع الرجل نتفا لم ينف في اآلية      :قال

  .ا هـ ..مرين فرقنفى عمله بسعي غيره وبين األ
على  واستدلوا   :السيوطي  ثم قال  (: )١(ثم قال الزبيدي    

الوصول بالقياس على الدعاء والصدقة والصوم والحـج        
 فإنه ال فرق في نقل الثواب بين أن يكون عن حج          ،والعتق

 وباألحاديث الواردة   ،أو صدقة أو وقف أو دعاء أو قراءة       
 وهي وإن كانت ضعيفة فمجموعها يدل على أن لذلك          ،فيه

 وبأن المسلمين مازالوا في كل مـصر يجتمعـون          ،أصال
 ذكـر   ،ن لموتاهم من غير نكير فكان ذلك إجماعا       ويقرءو

ذلك كله الحافظ شمس الدين محمـد بـن عبـد الواحـد             

                                                             

 ) ١٠/٣٧٣(حاف السادة المتقين إت) ١ (
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 : قال القرطبي  ،المقدسي الحنبلي في جزء ألفه في المسئلة      
وقد كان الشيخ العز بن عبد السالم يفتي بأنه ال يصل إلى            

 فلما توفي رءاه بعض أصحابه فقال       ،الميت ثواب ما يقرأ   
 تقول إنه ال يصل إلى الميت ثواب ما يقـرأ            إنك كنت  :له

 كنت أقول ذلك في دار      :أو يهدي إليه فكيف األمر؟ قال له      
الدنيا واآلن قد رجعت عنه لما رأيت من كرم اهللا في ذلك            

 ومن الـوارد فـي   : ثم قال السيوطي ،وأنه يصل إليه ذلك   
قراءة القرءان على القبور ما تقدم من حديث ابـن عمـر            

 وأخرج الخالل فـي     .للجالج مرفوعا كالهما  والعالء بن ا  
 كانت األنصار إذا مات لهم ميت       :الجامع عن الشعبي قال   

 وأخرج أبو القاسـم     ،اختلفوا إلى قبره يقرءون له القرءان     
 :سعد بن على الزنجاني في فوائده عن أبي هريرة رفعـه          

من دخل المقابر ثم قرأ بفاتحة الكتاب وقل هـو اهللا أحـد             
 إني جعلت ثواب ما قـرأت مـن         :ثر ثم قال  وألهاكم التكا 

كالمك ألهل المقابر المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء لـه       
وأخرج القاضي أبو بكر بن عبد البـاقي        . إلى اهللا تعالى    

 قال حماد   :األنصاري في مشيخته عن سلمه بن عبيد قال       
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 خرجت ليلة إلى مقابر مكة فوضعت رأسي علـى          :المكي
 قامـت   :لمقابر حلقة حلقة فقلـت    أيت أهل ا  فرقبر فنمت   

 ال، ولكن رجل من إخواننا قرأ قل هـو اهللا           : قالوا ،القيامة
 . نقتسمه منذ سنةنحنأحد وجعل ثوابها لنا ف

 :وأخرج عبد العزيز صاحب الخالل من حديث أنـس        
من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف اهللا عنهم وكان لـه        

 :حـديث  وقال القرطبي فـي      ،بعدد من دفن فيها حسنات    
 يحتمل أن تكون هـذه القـراءة   )اقرءوا على موتاكم يس  (

 ، ويحتمل أن تكون عنـد قبـره  ،عند الميت في حال موته 
 وبالثاني قـال ابـن      ،قال السيوطي وباألول قال الجمهور    

 وبالتعميم  ،عبد الواحد المقدسي في جزئه الذي تقدم ذكره       
 ،في الحالين قال المحب الطبري من متـأخري أصـحابنا         

للقـارئ وللميـت     وقيل إن ثواب القراءة      :ل القرطبي وقا
، وال يبعد في كرم اهللا      ةرحم تلحقه ال  ثواب االستماع ولذلك  

تماع معا ويلحقه ثـواب مـا    سأن يلحقه ثواب القراءة واال    
. يهدي إليه من القرءان وإن لم يسمع كالصدقة والـدعاء         

  .هـ.أ
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ل  هل يكفي ثواب أو يتعين مث      : سئل ابن القطان   :تنبيه
 وال يشترط   :المذكورة ما لفظه  ثواب ؟ فأجاب في الرسالة      

 بل تكفي النية    ،في وصول الثواب لفظ هذا وال جعل ثواب       
قبل القراءة وبعدها خالفا لما نقلنـاه عـن عبـد الكـريم             

 نعم لو فعله لنفسه ثم نـوى جعلـه          ،الشالوسي في القبلية  
ـ           ين للغير لم ينفع الغير، ويكفي للقارئ ذكر ثواب وال يتع

 . مثل ثواب
 اللهـم   : المختار أن يدعو بالجعل فيقول     :وقال النووي 

 االختيـار أن    :في األذكار  وقال   ،ثوابها واقعا لفالن   اجعل
اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلـى  : يقول القارئ بعد فراغه  

 مثل ثواب   : وليس ثواب على تقدير المثل بل لو قال        ،فالن
: ي قولـه تعـالى    تكون مثل زائدة كما هو أحد األقوال ف       

  ليس كمثله شئ )نعم إن قيل للقارئ ثواب قراءته      ( ،)١
 فيكون ثوابها على تقدير وهـو       ،وللمقروء له مثل ثوابها   

 ،ينخالف ظاهر مختار النووي وخالف األئمـة المهـدي        

                                                             

 . ١١ سورة الشورى آية )١ (
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ثواب، واألصـل عـدم     اجعل  : فإنهم حين يهدون يقولون   
 أن يكون   :احتماالن ثواباجعل   : وينقدح في قوله   ،التقدير

 أن يكون للمهدي وهـو      : الثاني ،للمهدي له وللقارئ مثلها   
 . نتهى كالم مرتضى الزبيدي ا)القارئ والمهدي له مثلها

 مـا نـصه     )١(ع ءاخر وقال الحافظ الزبيدي في موض    
 ينتفعـون مـن     األموات اتفق أهل السنة على أن       :فصل(

 ما تسبب إليه الميـت فـي        :سعي األحياء بأمرين أحدهما   
 دعاء المسلمين واستغفارهم له والـصدقة       : والثاني ،حياته

 فعن محمـد    ،والحج على نزاع فيما يصل من ثواب الحج       
 ثـواب النفقـة والحـج       بن الحسن أنه إنما يصل للميت     ا

جـوج عنـه    ح وعند عامة أصحابنا ثواب الحج للم      ،للحاج
 واختلف في العبـادات البدنيـة كالـصوم         ،وهو الصحيح 

وأحمـد   أبو حنيفة    والذكر فذهب  القرءانوالصالة وقراءة   
 وجمهور السلف إلى وصولها، والمـشهور مـن مـذهب         

عض أهل البدع من    ب وذهب   ،الشافعي ومالك عدم وصولها   

                                                             

 )٢/٢٨٤(السادة المتقين أنظر إنحاف ) ١(
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 ، الكالم إلى عدم وصول شئ البتة ال الدعاء وال غيره          أهل
 : واستدالله بقولـه تعـالى     ،وقوله مردود بالكتاب والسنة   

  إال ما سعى   ناوأن ليس لإلنس  )لم ينـف    مدفوع بأنه )١ 
 وأما  ،نتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى ملك غير سعيه        ا

سعي غيره فهو ملك لساعيه فإن شاء أن يبذله لغيره وإن           
 وهو سبحانه وتعالى لم يقـل أنـه ال          ،شاء أن يبقيه لنفسه   
 ثم قراءة القرءان وإهداؤه له تطوعـا        ،ينتفع إال بما سعي   

 شئ مـن     أما لو أوصى بأن يعطي     ،بغير أجرة يصل إليه   
ة ألنه فـي   ماله لمن يقرأ القرءان على قبره فالوصية باطل       

 ، والعمل اآلن على خالفه    ،ختيارمعنى األجرة كذا في اال    
فاألولى أن يوصى بنية التعلم والتعليم ليكون معونة ألهل         

 ثم القـراءة    ،القرءان فيكون من جنس الصدقة عنه فيجوز      
حمـد فـي    عند القبور مكروهة عند أبي حنيفة ومالك وأ       

رواية ال تكره لما روى عن ابن عمر أنه أوصى أن يقرأ            
 )على قبره وقت الدفن بفواتح سـورة البقـرة وخواتمهـا          

                                                             

 ). ٢/٤٨٤( أنظر إتحاف السادة المتقين )١ (
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 هـ .أ
ـ  ـتم ه ــولنخ ـ    ـذا البح طى ـاله الـش  ـث بمـا ق

ـ  ـالحنب ـ    ـلي ف ـ ى غايـة المنت   ـي تعليقـه عل هى ــ
كـره   ال ت  :روع وتـصحيحه  ـ قال في الف   (:  )١(هـونص

ـ         وهـو   ،ص عليـه  ـالقراءة على القبر وفي المقبـرة، ن
ـ  ،المذهب، فقيل تباح   ـ    ،بـل تـستح  ـ وقي ي ـ وكـذا ف

 .)اإلقناع
ن في رأى ابـن تيميـة       مللوهابية تك الكبرى  والمفاجأة  

الـصحيح أن الميـت    :(وابن القيم، فاألول يقول في فتاويه     
مـن الـصالة والـصوم      نتفع بجميع العبادات البدنيـة      ي

كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة ونحوهـا  والقراءة،  
، وقال ابن القيم في     ) األئمة كما لو دعا له واستغفر      باتفاق

أفضل ما يهـدي إليـه الميـت الـصدقة          ( :كتابه الروح 
واالستغفار والدعاء له والحج عنه، وكذا قـراءة القـرآن          
وإهداؤها إليه تطوعا بغير أجر فإنه يصل إليه ثوابها كما          

                                                             

 ) ٢٦٠/ص(أنظر الكتاب )  ١(
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ليه ثواب الصوم والحج، واألولى أن ينـوي عنـد          يصل إ 
 . هـ.ا)القراءة أنها للميت

ن على أن قضاء الدين يـسقطه       هذا وقد أجمع المسلمو   
 !!ي، ومن غير تركتهبمن ذمة الميت، ولو كان من أجن




 يمنعون من هذه التعاويذ     العجب العجاب أن الوهابية   * 
والحروز التي ليس فيها إال شئ من القرءان أو ذكـر اهللا            

 هذا شرك وقـد     :ويقطعونها من أعناق من يحملها قائلين     
بـن عمـرو بـن      بماذا يحكمون على عبد اهللا       ،يضربونه
قون هذه على   وغيره من الصحابة الذين كانوا يعل     العاص  

 ،مون عليهم بالـشرك    أيحك ،أعناق أطفالهم الذين لم يبلغوا    
 ومـاذا   ،وماذا يقولون في أحمد بن حنبل الذي سمح بهـا         

كفـاهم خزيـا أن     . يقولون في اإلمام المجتهد ابن المنذر     
 . يعتبروا ما كان عليه السلف شركا
 عن محمد بن يحي      مالىروى الحافظ ابن حجر في األ     

 وهو األنصاري   –بن حبان بفتح المهملة وتشديد الموحدة       ا
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 فذكر ذلك للنبـي     ، بن الوليد كان يأرق من الليل      أن خالد 
وسلم فأمره أن يتعـوذ بكلمـات اهللا        وآله  صلى اهللا عليه    

التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومـن همـزات           
 هذا مرسل صحيح اإلسناد     : قال ،الشياطين وأن يحضرون  

 . أخرجه ابن السني
ان أن الوليـد بـن      وروى عن محمد بن يحيى بن حب      

وآله بن المغيرة شكا إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه          الوليد  
: إذا أويت إلى فراشك فقـل     (: وسلم حديث نفس يجده فقال    

فو (  فذكره سواء وزاد في ءاخره)أعوذ بكلمات اهللا التامة
 وهـذا   : قال )الذي نفسي بيده ال يضرك شئ حتى تصبح       

 . مرسل صحيح اإلسناد أخرجه البغوي
 كـان   : عن جده قال   ، عن أبيه  ،وعن عمرو بن شعيب   

رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى ءاله وسلم يعلمنا كلمـات         
إذا (: وفي روايـة إسـماعيل     ،نقولهن عند النوم من الفزع    

 أعوذ بكلمات اهللا التامة مـن غـضبه         :فزع أحدكم فليقل  
وعقابه ومن شر عباده ومـن همـزات الـشياطين وأن           

مـن   وكان عبد اهللا بن عمرو يعلمها من بلـغ   )يحضرون
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 ومن لم يبلغ كتبها ثم علقها فـى       ،بنيه أن يقولها عند نومه    
 هــذا حــديث حــسن أخرجــه : قــال الحــافظ،عنقــة

بن عبـاس،    على بن حجر، عن إسماعيل       عن)١(الترمذي
 عن يزيد   ،عمرو بن علي الفالس   عن   )٢(وأخرجه النسائى 

 . هـ.بن هارون أ
 أخبرني من   :عن حجاج قال  ) ٣(وروى ابن أبي الدنيا     

 والرجل الغيـر    ،رأى سعيد بن جبير يكتب التعاويذ للناس      
 . أنه فضيل) ٤( رواية البيهقىمسمى جاء مصرحا به في

إن الرقـي   ( :)٥(وأما الحديث الـذي رواه أبـو داود       
 فليس معناه التمائم والتعاويذ التـي       )والتمائم والتولة شرك  

                                                             

 ، أحمـد فـي      ٩٤بـاب   : كتاب الدعوات : هأخرجه الترمذي في سنن   )  ١(
 ).٢/١٨١(مسنده 

باب ومـا   : النسائي فى عمل اليوم والليلة    أخرجه النسائي في عمل     )  ٢(
 .يقول من يفزع في منامه

 ).  ١٤٤/ص(كتاب العيال )  ٣(

 ). ٩/٣٥١(ن الكبرى نالس)  ٤(

    .باب في تعليق التمائم: كتاب الطب: هنأخرجه أبو داود في سن) ٥(
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 ،فـت الحـديث   ية حر  الوهاب ، لكن رءان أو ذكر اهللا   فيها ق 
 معناه في اللغة وهـي الخـرز كانـت          والتمائم معروف 

قي التـي    كما أن الر   ،الجاهلية تضعها على أعناق الغلمان    
قال الرسول إنها شرك هي رقي الجاهلية وما كـان فـي            

 وليس المراد بها الرقي التي فعلها الرسول وغيره         ،معناها
ون الكلم  يحرف فانظروا أيها المسلمون كيف      ،ةمن الصحاب 

 . عن مواضعه
) ١(وفي كتاب مسائل اإلمام أحمد ألبي داود السجستاني       

 : قـال  ، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبـو داود        ( :ما نصه 
في رقبته من   ) ٢ (رأيت على ابن ألحمد وهو صغير تميمة      

                                                             

 )  ٢٦٠/ص(أنظر الكتاب ) ١(

هي عنهـا   ن وال يعني التميمة التي هي خرزات التي ثبت ال         :أى حرزا ) ٢(
فـال تغفـل أيهـا      ) إن الرقي والتمائم والتولة شـرك     (:ه عليه السالم  بقول

علقونها يتلك التمائم التي نهى الرسول عنها ألنها كانت الجاهلية          و،  الناظر
ن وعلى أعناقهم يعتقدون أنها بطبعها تحفظ من العـين ونحوهـا مـن د             

 أنـه    كما ، ولهذا االعتقاد سماها الرسول شركا     ،اعتقاد أنها تنفع بإذن اهللا    
ذكر الرقي في هذا الحديث ألن الرقي منها ما هي شركية ومنها مـا هـي     

 فرقي الجاهلية التي جعلها الرسول شـركا كـان فيهـا دعـوة              ،شرعية
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  سمعت أحمـد   ، حدثنا أبو داود   : قال ، أخبرنا أبو بكر   ،أديم
  ثم يغسله ويشربه؟  شئلقرءان فيسئل عن الرجل يكتب ا

سمعت :  قال أبو داود   ، أرجو أن ال يكون به بأس      :قال
 لم  :يكتبه في شئ ثم يغسله فيغتسل به؟ قال       : أحمد قيل له  

  . هـ.أ )أسمع فيه بشئ
عن عبد اهللا   ) ١(وفي كتاب معرفة العلل وأحكام الرجال     

حدثنا يحيي بن   :  قال ،حدثني أبي (: لبن أحمد بن حنبل قا    ا
 ،أخبرني إسماعيل بن أبي خالد    :  قال ،زكريا بن أبي زائدة   

رءان  ال بأس بالتعويذ من الق     : عن الشعبي قال   ،عن فراس 
 . هـ. أ) يعلق على اإلنسان

 يكتب التعاويـذ    رأيت أبي (:)٢(وقال عبد اهللا بن أحمد      
                                                                                                    

 ومعلوم أن كل قبيلة من العرب كان لهـا طـاغوت        ،الشياطين والطواغيت 
وهو شيطان ينزل على رجل منهم فيتكلم على لسانه فكانوا يعبدونه، وأما            

 وأمـا التمـائم فـإن       ،رقي الشرعية فقد فعلها الرسول وعلمها أصحابه      ال
المسلمين من عهد الصحابة كانوا يستعملونها للحفظ من العين ونحوهـا            

 . بتعليقها وتتضمن شيئا من القرءان أو ذكر اهللا

 ) ٢٧٩ – ٢٧٨/ص(؟أنظر الكتاب )  ١(

 ) ٤٤٧/ص(بنه عبد اهللا حمد الأنظر كتاب مسائل اإلمام أ)  ٢(
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للذي يصرع وللحمى ألهله وقراباته، ويكتب للمـرأة إذا         
 ويكتب حديث   ،عسر عليها الوالدة في جام أو شئ نظيف       

 ولـم   ، إال أنه كان يفعل ذلك عند وقوع البالء        ،ابن عباس 
 ورأيته يعوذ فـي المـاء       ،أره يفعل هذا قبل وقوع البالء     

أبـي   ورأيت   ، ويصب على رأسه منه    ،ويشربه المريض 
 ، فيضعها على فيـه يقبلهـا      يأخذ شعرة من شعر النبي      

 فغمسها  ،وأحسب أني قد رأيته يضعها على رأسه أو عينه        
 ورأيته قد أخذ قصعة النبي      ،في الماء ثم شربه يستشفى به     

 ر فغـسلها   بن جعف  سليمان    بها إليه أبو يعقوب بن      بعث
 يشرب من   ة ورأيته غير مر   ، فيها في جب الماء ثم شرب    

 . هـ. ا  . )ماء زمزم يستشفى به ويمسح به يديه ووجهه
حدثنا أبو بكر   () ١(وفي مصنف ابن أبي شيبة ما نصه        

 ، عن ابن أبي ليلى عن الحكـم ، حدثنا على بن مسهر :قال
 إذا عسر علـى     : عن ابن عباس قال    ،بن جبير عن سعيد   

لمات في صحفة ثم    المرأة ولدها، فيكتب هاتين اآليتين والك     

                                                             

 ) ٤٠-٥/٣٩(أنظر الكتاب )  ١(
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 ،بسم اهللا ال إله إال هو الحليم الكـريم        (تغسل فتسقي منها    
 اهللا رب السموات الـسبع ورب العـرش العظـيم      سبحان
       هااإال عـشية أو ضـح     كأنهم يوم يرونها لم يلبثـوا ] 

 كأنهم يوم يرون ما يوعـدون       ] ٤٦ آية   سورة النازعات 
 آيـة   سورة األحقـاف   [بالغ لم يلبثوا إال ساعة من نهار     

٣٥ [    سقونافهل يهلك إال القوم الف ]  آية  سورة األحقاف 
 . هـ.أ )]٣٥

ورخص بعض   :)١(قال الحافظ ابن المنذر في األوسط     
مصحف جنب والحائض في مس ال    لمن كان في عصرنا ل    

ولبس التعويذ ومس الدراهم والدنانير التي فيها ذكـر اهللا          
ال يمـسه إال     : وقال معنى قوله   ،تعالى على غير طهارة   

 كـذلك   ،)٢(المالئكة] ٧٩آية   سورة الواقعة  [المطهرون
 ،قال أنس وابن جبير ومجاهد والـضحاك وأبـو العاليـة       

                                                             

 ) ١٠٤-١/١٠٣(أنظر كتاب األوسط في السنن واالجتماع واالختالف)  ١(

:  البيت الكرام، مصداقا لقوله تعالى     ونرى أن المطهرين هم أئمة أهل       )٢(
             إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهـل البيـت ويطهـركم تطهيـرا 
 ). ٣٣: األحزاب(
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 خبر بضم السين     ال يمسه إال المطهرون     : وقوله :وقال
 واحتج بحديث أبـي هريـرة       ،ولو كان نهيا لقال ال يمسه     

 )المؤمن ال ينجس  (:وحذيفة عن النبي عليه السالم أنه قال      
روينا عـن    وقد   ،واألكثر من أهل العلم على القول األول      

ابن جبير أنه بال ثم توضأ وضوءه إال رجليه ثـم أخـذ             
 وروي عن الحسن وقتادة أنهما كانا ال يريـان          ،المصحف

بأسا أن يمس الدراهم على غير وضوء يقوالن جبلوا على          
 : واحتجت هذه الفرقة بقول النبي عليه السالم لعائشة        ،ذلك

إن حيـضتك   ( : قال ، إني حائض  : قالت ،أعطيني الخمرة 
 كنت أغـسل رأس النبـي       : وبقول عائشة  )ليست في يدك  

وفي هذا دليـل علـى أن       :  قال ،عليه السالم وأنا حائض   
 ،الحائض ال تنجس ما تمس إذ ليس جميع بـدنها بـنجس           

ولما ثبت أن بدنها غير نجس إال الفرج ثبت أن الـنجس            
 .هـ. ا) وسائر البدن طاهر،في الفرج لكون الدم فيه

لشمس الدين بن مفلـح     ) ١(عية  وفي كتاب اآلداب الشر   
                                                             

، وشمس الدين بـن مفلـح كـان         )٢/٤٧٦(أنظر اآلداب الشرعية    )  ١(
 . هـ٧٦٣أعرف الناس بمسائل ابن تيمية التي انفرد بها، توفي سنة 
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 شكت امرأة إلـى أبـي       :قال المروزي (: الحنبلي ما نصه  
 في بيت وحدها فكتب لهـا رقعـة         عبد اهللا أنها مستوحشة   

 ،وفاتحة الكتاب والمعوذتين وءاية الكرسي     بسم اهللا    هبخط
 بسم اهللا الـرحمن     :وقال كتب إلى أبو عبد اهللا من الحمى       

نـار كـوني    ا ي الرحيم بسم اهللا وباهللا ومحمد رسول اهللا        
اللهـم  ] ٦٩آية   األنبياءسورة   [ما على إبراهيم  البردا وس 

شف صاحب هذا الكتاب    إرب جبريل وميكائيل وإسرافيل     
 وقـال   : وقـال  ،بحولك وقوتك وجبروتك إله الحق ءامين     

يقـرأ عليـه    فصالح ربما اعتللت فيأخذ أبي قدحا فيه ماء         
 ونقل عبـد    ، اشرب منه واغسل وجهك ويديك     :ويقول لي 

اهللا أنه رأى أباه يعوذ في الماء ويقـرأ عليـه ويـشربه             
 قال عبد اهللا ورأيته غيـر مـرة         ،يصب على نفسه منه   و

 ،يشرب ماء زمزم فيستشفى به ويمسح به يديـه ووجهـه    
د اهللا كان يؤتي بالكوز      إن أبا عب   :وقال يوسف بن موسى   

 يكتب للمرأة   : قال أحمد  .مسجد فيقرأ عليه ويعوذ   ونحن بال 
إذا عسر عليها ولدها في جام أبيض أو شئ نظيف بـسم            

لرحيم ال إله إال اهللا الحليم الكريم سبحان اهللا         اهللا الرحمن ا  
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 كأنهم يـوم    رب العرش العظيم الحمد هللا رب العالمين        
 غبـال يرون ما يوعدون لم يلبثوا إال ساعة مـن نهـار     

كأنهم يوم يرونها لم يلبثـوا إال       ] ٣٥ آية   سورة األحقاف [
ثم تسقى منه   ] ٤٦ آية   عاتسورة الناز  [هااعشية أو ضح  

 وروى أحمد هذا الكالم عن      ،وينضح ما بقى على صدرها    
 . هـ.ا. )ابن عباس ورفعه ابن السني في عمل  يوم وليلة

عـن عقبـة بـن      ) ١(نن الكبري وروى البيهقي في الس   
  سمعت رسـول اهللا      :ني رضي اهللا عنه قال    عامر الجه 

 ومن علق ودعة فال     ،من علق تميمة فال أتم اهللا له      ( :يقول
 وهذا أيضا يرجع معناه إلى مـا        : قال البيهقي  )ودع اهللا له  
 وقد يحتمل أن يكون ذلك وما أشـبهه مـن           ،بيدقال أبو ع  

النهي والكراهية فيمن تعلقها وهو يـرى تمـام العافيـة           
 ،وزوال العلة منها على ما كان أهل الجاهليـة يـصنعون   

اهللا تعالى فيها وهو يعلم أن ال       بذكر  فأما من تعلقها متبركا     
كاشف إال اهللا وال دافع عنه سواه فال بأس بهـا إن شـاء              

                                                             

 ) ٣٥١-٩/٣٥٠(السنن الكبرى )  ١(
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 . اهللا
 أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ وأبو سعيد بن أبـي           : قال ثم

 ثنا هـارون    ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب      :عمرو قاال 
 عن عبد اهللا بـن      ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي     ،بن سليمان ا

 عن بكير بن عبـد اهللا       ، عن طلحة بن أبي سعيد     ،المبارك
 عن عائشة رضـي اهللا      ، عن القاسم بن محمد    ،بن األشج ا

 إتما التميمـة    ، ليس التميمة ما يعلق قبل البالء      :التعنها ق 
 ورواه عبدان عـن     ،ما يعلق بعد البالء ليدفع به المقادير      
التمائم ما علق قبل    : ابن المبارك وقال في متنه إنها قالت      

 . ل البالء وما علق بعد نزول البالء فليس بتميمةونز
أنبـأ  أنبأنيه أبو عبد اهللا إجازة أخبرني الحسن بن حليم          

 .- وهذا أصح–نبأ عبد اهللا فذكره أبو الموجه أنبأ عبدان أ
 أبـو    ثنـا  :أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر بن الحسن قاال       

 أخبرني  ، ابن وهب   ثنا ، ثنا بحر بن نصر    ،العباس األصم 
 عن القاسم بـن     ، عن بكير بن عبد اهللا     ،عمرو بن الحارث  

ليست بتميمة  :  أنها قالت   عن عائشة زوج النبي      ،محمد
 وهذا يدل على صحة رواية      - .ما علق بعد أن يقع البالء     
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 . -عبدان
أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ وأبو عبد الرحمن الـسلمي          
 ،من أصله وأبو بكر القاضي وأبو سعيد بن أبـي عمـرو     

العباس محمد بن يعقوب، ثنـا محمـد بـن           ثنا أبو    :قالوا
 عـن   ،عامر الخـراز  ، أنبأ أبو     عمر سنان، ثنا عثمان بن   

عن عمران بن حصين رضي اهللا عنه أنه دخـل          ،الحسن
 )؟ما هـذه  ( : وفي عنقه حلقة من صفر فقال      على النبي 

 انبـذها   ،أيسرك أن توكل إليهـا    ( : قال ، من الواهنة  :قال
 .)عنك

اق إبراهيم بن محمد بن إبـراهيم     أبو إسح  هأخبرنا الفقي 
 ثنا إبراهيم   ،ه ثنا أبو الوليد حسان بن محمد الفقي       ،الطوسي

 عن ابـن أبـي      ، أنبأ وكيع  ، ثنا يحيى بن يحيى    ،بن علي ا
 عن عبد اهللا بن عكيم رضـى اهللا عنـه           ، عن أخيه  ،ليلى
  ) وكل إليهامن تعلق عالقة( : قال رسول اهللا :قال

 ،أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمـرو          
 ثنا عبـد الـرحمن بـن    ، هارون  ثنا ،ثنا أبو العباس  : قاال

 عـن   ، عن واقع بن سحبان    ، عن قتادة  ، عن شعبة  ،مهدي
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 من تعلق   : قال عبد اهللا رضي اهللا عنه      :أسير بن جابر قال   
 عـن   ،ديوحدثنا عبد الرحمن بن مه    :  قال ،شيئا وكل إليه  

رسـول اهللا   قال   : سمعت الحسن قال   :جرير بن حازم قال   
:)    وحدثنا عبد الـرحمن    : قال. )من تعلق شيئا وكل إليه
 عن فضيل أن سـعيد  ، عن الحجاج ، عن شعبة  ،بن مهدي ا
وسـألت عطـاء    :  قال ،بن جبير كان يكتب البنه المعاذة     ا

 .  إال شيئا جاءنا من قبلكماهكرهن ما كنا :فقال
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن          

 ثنـا ابـن     ، ثنا بحر بن نصر    ، ثنا أبو العباس األصم    :قاال
 أخبرني نافع بن يزيد أنه سأل يحيي بن سعيد عن           ،وهب

 كان سعيد بن المـسيب يـأمر        :الرقي وتعليق الكتب فقال   
  . ال بأس به:بتعليق القرءان وقال

وهذا كله يرجع   :  اهللا رحمه – أى البيهقي    –قال الشيخ   
إلى ما قلنا من أنه إن رقي بما ال يعرف أو على ما كـان      

 ،افة العافية إلى الرقي لم يجـز      من أهل الجاهلية من إض    
وإن رقي بكتاب اهللا أو بما يعرف من ذكر اهللا متبركا به            

ـ  ،وهو يرى نزول الشفاء من اهللا تعالى فال بأس به          اهللا  وب
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 . هـا. )التوفيق
ولنذكر أخيرا ما قاله الحافظ المؤرخ ابن طولون مـن          

فـي  ) ١(التبرك بأسماء أهل الكهف في كتابه ذخائر القصر    
ترجمة محمد بن إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بـن مفلـح            
: الراميني األصل الصالحي الدمشقى الحنبلي مـا نـصه        

أنشدته ما وجدته بخط العالمة شهاب الدين بن حجـي          و(
الدمشقي، ما أخبرنا به عنه أبو الفتح محمد بـن محمـد            

 أخبرنا قاضي القضاة جمال الدين أبو الـيمن  : قال ،المزي
حـد  لمراغي المدني بمنزله بها يوم األ     محمد بن أبي بكر ا    

مانمائة وخمس عـشرة    الثامن والعشرين من صفر سنة ث     
وأجاز لي روايته وجميع ما     ،   الكهف   حابفي أسماء أص  

 ): شعر(يجوز له روايته 
 يا من يرومِ عد أهـل الكهـف       

 

 هم سـبعةّ إحفـظ بغيـِر خُلـفِ        
 

  في التـسميه   وإنما الخلفُ جرى  
 

 فخذ على المشهوِر منهـا نظميـةُ       
 

 مكَــسلَمين تلــوه أمليخــا   
 

 ومرطُوِنس شـاع كُـن مـصيخا      
  

    رِقـم  سينْيـون وبعده يا صاح    

 وسازموِيس فاضـبطنه واسـتقم     
 

                                                             

 . ، مخطوط) ٩٧/ص(أنظر ذخائر القصر )  ١(
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ــتمع  ــواِنس فاس ــده دوانَ  وبع
  

ــات  ــه ف ــشِْفيطط يلي ــذاك كَ  بعك
 

      وكلبهم شـاع اسـمه قطميـر 
 

ــشهور  ــو الم ــذا ه ــامنهم ه  ث
 

ــه   ــماء إن كتبت ــأول األس  ف
 

ــم   ــة ثـ ــهإذا بخرقـ  نَبذتـ
  

 وسط الحريق أخمـدت نيرانـه     
 

 في الوقت قد قالوا أتـى برهانـه       
 

ــا ــي والث ــه وألق  ني إن كتبت
 

   في البحر يسكن هيجـه بـصدِق       

ــماء  ــث األس ــق ثال    وإن يعل

ــشاء  ــسافر المـ ــذ المـ    بفخـ

    لم يعـى مـا دام عليـه أبـدا         

 ولو سعى باألرض في طول المدا     
 

   ويكتب الرابـع أيـضا يجعـل      

 في المال للحفظ كمـا قـد نقلـوا        
 

   وعلــق الخــامس بعــد كتبــه

 علــى الــذي يحــم وانفعــه بــه
 

 سادس األسماء  اجعليا صاح و  
 

 حرزا على ذي الجيش في الهيجاء     
 

 والــسابع اكتبنــه فــي اإلنــاء
 

  واســـقه لالصـــطفاءهعلقـــ
 

   وقال بعـض العلمـاء نفعهـا      

ــا   ــل وقعه ــياء ج ــستة أش    ل

ــا  ــا وهرب ــا طلب ــد منه  فع
 

    وللحريــق مثــل مــا قــد كتبــا

 ولبكــاء الطفــل أيــضا تــرقم
  

 في المهد تحـت رأسـه وترسـم       
 

 كذا صـداع ضـربان حمـى      
 

 فاحفظ هـديت ضـبط هـذا نظمـا        
 

لون ويـضربون مـن     وومن وحشية الوهابية أنهم يص    
 حتى إن غالما في بيروت كاد بعـض         ،رأوه يلبس حرزا  

 . الوهابية أن يخنقه من أجل هذا
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ا لهم محمد بـن عبـد       ومن بدع الوهابية التي سنه    * 

الوهاب تحريم الصالة على النبي جهرا من المؤذن عقب         
ى قال أحدهم في الـشام       وهم يبالغون في ذلك حت     ،األذان

الصالة والسالم  : في جامع الدقاق حين سمع المؤذن يقول      
هذا كالذي يـنكح أمـه،       ، هذا حرام  :عليك يا رسول اهللا   

الولـوع   وهم شـديدو     ،وذلك منذ نحو أربعين سنة وشئ     
 بل الغالب علـى     ،بذلك كأنهم على زعمهم ينكرون كفرا     

 ألنه حصل من زعيمهم محمـد     ،الظن أنهم يعتبرونه كفرا   
: بن عبد الوهاب أنه سيق إليه رجل مؤذن أعمى فقيل لـه     

 . هذا صلى على النبي جهرا عقب األذان فأمر بقتله فقتل
ثبت حديثان أحـدهما حـديث مـسلم        : نقول بعون اهللا  

 ،)إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا على        (:)١(
 أخرجه الحـافظ أبـو      )من ذكرني فليصل على   (: وحديث

                                                             

اب القول مثـل    حبباب است : كتاب الصالة : أخرجه مسلم في صحيحه   )  ١(
 . قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي
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 القـول   ه وأخرجه هو والحافظ السخاوي في كتاب      ،)١(يعلى
من ذكـرت   () ٢(البديع في الصالة على النبي الشفيع بلفظ      

 فيؤخـذ مـن ذلـك أن        ، وقوى إسناده  )عنده فليصل علي  
المؤذن والمستمع كالهما مطلوب منه الصالة على النبي،        

 فإن قال قائل لم ينقـل عـن         ،وهذا يحصل بالسر والجهر   
لـم  :  قلنا ،م جهروا بالصالة عليه    أنه مؤذني رسول اهللا    

 وليس كل مـالم يفعـل     ،يقل النبي ال تصلوا على إال سرا      
 إنما األمر في ذلك     ، حراما أو مكروها   عند رسول اهللا    

ممـن  إمـام  يتوقف على ورود نهى بنص أو استنباط من   
ما ورد فيه    ما لم يرد فيه نص على        ،لهم القياس أى قياس   

نص، والجهر بالصالة على النبي عقب األذان توارد عليه         
المسلمون منذ قرون فاعتبره العلماء من محدثين وفقهـاء         
بدعة مستحبة منهم الحافظ الـسخاوي قـال فـي القـول            

                                                             

، وقال الحافظ الهيثمي فـي      ) ٦/٣٥٤(على في مسنده    أخرجه أبو ي  )  ١(
 ابن  هرواه أبو يعلى وفيه األزرق بن علي وثق       (): ١/١٣٧(مجمع الزوائد   

 . )ل يغرب، وبقية رجاله رجال الصحيححبان وقا

 ) ١١٠/ص( ، والقول البديع) ٧/٧٥(ى في مسنده أخرجه أبو يعل)  ٢(
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 والسالم على رسول    قد أحدث المؤذنون الصالة   (:)١(البديع
 والجمعـة   عقب األذان للفرائض الخمس إال الصبح      اهللا  

 وإال المغرب فإنهم ال     ،فإنهم يقدمون ذلك فيها على األذان     
 وكان ابتداء حدوث ذلك مـن       ،يفعلونه أصال لضيق وقتها   

أيام السلطان الناصر صالح الدين أبي المظفر يوسف بن         
 ذلـك هـل هـو       وقد اختلف في  (:ثم قال  . )أيوب وأمره 

مستحب أو مكروه أو بدعة أو مشروع واسـتدل لـألول           
] ٧٧ آيـة    سـورة الحـج    [فعلوا الخير او: بقوله تعالى 

 القرب ال سيما وقـد      ومعلوم أن الصالة والسالم من أجلَّ     
ذلك مع ما جـاء فـي       تواردت األخبار على الحث على      

فضل الدعاء عقب األذان والثلث األخير من الليل وقـرب       
 والصواب أنه بدعة حسنة يؤجر فاعلـه بحـسن          ،الفجر
 ونقل ذلك عنه صـاحب مواهـب الجليـل          ،انتهى. )نيته

 ). ٢(الحطاب المالكي ووافقه

                                                             

 ). ١٩٢/ص(أنظر الكتاب )  ١(

 ) ١/٤٣٠(أنظر مواهب الجليل )  ٢(
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قال السيوطي فـي كتابـه الوسـائل فـي مـسامرة            
أول ما زيد الصالة والسالم بعد كل أذان في         ( :)١(ألوائلا

المنارة في زمن السلطان المنصور حاجي بن األشـرف         
شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن المنصور قـالوون          
بأمر المحتسب نجم الدين الطنبدي وذلك في شعبان سـنة          

ـ    )إحدى وتسعين وسبعمائة   ل ذلـك أيـام      وكان حدث قب
السلطان صالح الدين بن أيوب أن يقال في كل ليلة قبـل            

 ،)الـسالم علـى رسـول اهللا    ( :أذان الفجر بمصر والشام   
واستمر ذلك إلى سنة سبع وستين وسبعمائة فزيـد بـأمر           

الصالة والسالم  (: المحتسب صالح الدين البرلسي أن يقال     
دى  ثم جعل في عقب كل أذان سنة إح        )عليك يا رسول اهللا   

 .هـ.ا .)وتسعين


ومن بدعهم تحريمهم للمولد أشد التحريم حتى قـال         * 

 إن الذبيحة   :أحد دعاتهم البارزين وهو أبو بكر الجزائري      

                                                             

 ) ١٥-١٤/ص(أنظر الكتاب )  ١(
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 . التي تذبح إلطعام الناس في المولد أحرم من الخنزير
المـسلمين منـذ    عمل  وعمل المولد الذي جرى عليه      

لسنين لم بحرمه ابن تيمية بل ذكر في بعـض          مئات من ا  
فتاويه أنه إن عمل بنية حسنة يكون فيه أجر، فهو إجماع           
فعلي توارد عليه الملوك والمشايخ بما فيهم مـن حفـاظ           

 وله  ،الحديث والفقهاء والزهاد والعباد واألفراد من العوام      
أصل يرجع إليه بطريق االستنباط كما ذكره الحافظ ابـن          

تكـون هـذه الفئـة       فإذا ظهر هذا فمع من       ،حجر وغيره 
الشاذة الوهابية، ال هى مع أهـل الـسنة، وال هـى مـع        

 فليرجعوا إلى أنفسهم باللوم وليرجعـوا       ةتيميزعيمها ابن   
يعهم هذا على عمل المولـد يـشبه        ن تش :قول ن ،عن غيهم 

 حـصل   ،تشنيع بعضهم لعمل المحاريب في المساجد فقد      
 محاريـب المـساجد     من وهابية الجزائـر أنهـم سـدوا       

 يستقبحوا أمـرا اتفـق عليـه     أن  فكفاهم خزيا  ،باألخشاب
 .  عشر قرناأربعةالمسلمون منذ 

وأما ابن تيمية فقد قال في كتاب اقتـضاء الـصراط           
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 : ما نصه) ١(المستقيم
وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنـصاري         (

  وإمـا محبـة للنبـي        ،د عيسى عليه الـسالم    في ميال 
 واهللا قد يثيبهم على هذه المحبة واالجتهاد ال         ،وتعظيما له 
 .  اهـ)على البدع
 موسما قـد يفعلـه      هفتعظيم المولد واتخاذ  (: )٢(ثم قال 

 ، له فيه أجر عظيم لحـسن قـصده         ويكون ،بعض الناس 
 كمـا   ،وتعظيمه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وءاله وسـلم        

 . هـ.ا. )قدمته لك
لكن المفاجاة عند الوهابية هى اعتبارهم موالد األنبياء        
واألولياء بدعة، أما االحتفال بموالد غير المسلمين فهـى         
سنة حسنة، والدليل على ذلك ما نشرته صـحيفة أخبـار           

م بالحرف الواحد مـا     ١٤/١١/٢٠٠٥قاهرية عدد   اليوم ال 
فاجأ مسؤولون سعوديون كونداليزا رايس وزيـرة       (: يلى

                                                             

 )٢٩٤/ص(أنظر اقتضاء الصراط البن تيمية )  ١(

 )٢٩٧/ص(أنظر اقتضاء الصراط البن تيمية )  ٢(
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الخارجية األمريكية خالل زيارتها للسعودية بكعكة مـن        
 :وقال. الحادى والخمسين الشوكوالته احتفاال بعيد ميالدها     

مير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودى لرايس فى        األ
إنه مازال لديهم موضوع    : المملكة السعودية ختام زيارتها   
ثم جرى إدخال كعكة كتب عليها عيد ميالد        آخر للمناقشة،   

سعيد لكوندى، كما تحمل الكعكة علمى الواليات المتحـدة         
 )!!.والسعودية


ومن بدع الوهابية تحريمهم الصالة في مسجد فيـه         * 

لعـن اهللا اليهـود     ( )١(حتجوا بحديث البخـاري   روضة وا 
، وفيـه قـول     )والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مـساجدا     

 روضـة  تعنـي    )ولوال ذلك ألبرزوا قبره   (: عائشةالسيدة  
 أن  : الحـديث  هم بهـذا  اجج فالجواب عن احت   ،رسول اهللا 

الحديث محمول على من يقـصد الـصالة إلـى القبـر            

                                                             

باب ما يكره من اتخـاذ      : كتاب الجنائز : أخرجه البخاري في صحيحه   )  ١(
 .المساجد على القبور



D:\۱۷\الوهابية\كتب.rtf 

٦٥ 

 مـستور وإال     وهذا يتصور إن كان بارزا غير      ،لتعظيمه
بأن ال يقصد المـصلى الـصالة إليـه         فال حرمة، وذلك    
  مستورا فإنه إن لم يكن بارزا ال يقصد        لتعظيمه، أو يكون  

 في مسجد لم يقصده     بالصالة إليه، أما مجرد وجود ضريح     
 ،ي بالصالة إليه فال ينطبق عليه الحديث المـذكور        المصل

 مكروهة  ةولذلك نصت الحنابلة على أن الصالة في المقبر       
وال تحرم، والوهابية يدعون أنهم حنابلة ومـا أكثـر مـا      

 . يخالفون اإلمام أحمد في األصول والفروع
 ضـريح   فيه ويكفي في عدم حرمة الصالة في مسجد      

ولم يخالف في   . )ك ألبرزوا ولوال ذل (: عائشةالسيدة  قول  
 ولذلك يصلون فـي مـسجد     ،ذلك أحد من السلف والخلف    

الـضريح وأمامـه    الرسول في الجهات األربعة غربـي       
 يكـون   الـضريح  فمن صلى شـمالى      ،وشرقيه وشماليه 

 يحرضت لكون ال  ف لكن الحرمة والكراهية انت    ،إليهمتوجها  
 مـاع جإبية في تحريمهم المطلق خـالفوا        فالوها ،مستورا

 وقد قال الفقهاء كالقاضي     ،مةالمسلمين فيكونون ضللوا األ   
مة فهو  من قال قوال يؤدي إلى تضليل األ      ( :عياض وغيره 
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 .  فليعرفوا ما يؤدي إليه كالمهم،)مجمع على كفره
ومما يدل على عدم التحريم والكراهية إذا لـم يكـن           

بـر فيـه    بارزا ما ورد بإسناد صحيح أن مسجد الخيف قُ        
 حتى إن قبر ءادم على قـول هنـاك قـرب            ،سبعون نبيا 

 إلـى  المسجد، وهو مسجد كان يصلي فيه زمن الرسول     
وقتنا هذا، وهذا الحديث أورده الحافظ ابـن حجـر فـي            

رواه أبـو   ( : وقال الحافظ البوصيري   ،)١(المطالب العالية 
 . )ناد صحيحبإس) ٣(والبزار) ٢(يعلى 

 فليس فيه داللـة     )ال تصلوا إلى القبور   (: و أما حديث  
على التحريم بل هو محمول على اختالف أحـوال القبـر      

 .على التفصيل السابق
البهـوتي الحنبلـي فـي شـرح منتهـى          قال الشيخ   

 أى  –) إليهـا (الـصالة   ) وتكـره : ( ما نصه  )٤(اإلرادات
                                                             

 ). ١/٣٧٤(المطالب العالية )  ١(

  )رجاله ثقات(: وقال) ٣/٢٩٧(عزا له الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد )  ٢(

 )٤٩-٢/٤٨(ستار أنظر كشف األ)  ٣(

 ). ١/١٥٧(أنظر الكتاب )  ٤(
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ال تـصلوا  ( لحديث أبي مرشد الغنوي مرفوعـا        –القبور  
بـال  . (… رواه الـشيخان     )إلى القبور وال تجلسوا عليها    

كمؤخرة (كان  ) ولو(فإن كان حائل لم تكره الصالة       ) حائل
  .هـ. أ) لرح

 ه قدمنا ما رواه ابن حبان في صحيح       ومما يدل على ما   
 رأيت أسامة بن زيد يصلي      :عن عبيد اهللا بن عبد اهللا قال      

 :فخرج مروان بن الحكم فقـال     ،   عند قبر رسول اهللا     
 فقال له قوال قبيحا ثـم       ، إني أحبه  : فقال ،تصلي إلى قبره  

 يا مروان إنك ءاذيتني وإنـي  :فانصرف أسامة فقال   ،أدبر
إن اهللا يـبغض الفـاحش      (: يقـول  سمعت رسـول اهللا     

 .)١() وإنك فاحش متفحش،المتفحش



ومن بدعهم الفاسدة إنكارهم إدخال لفظ سيدنا فـي         * 

اللهم صل  (:  ال بأس بقول   :فالجواب. الصالة على النبي  

                                                             

 ) ٧/٤٨١(ان باإلحسان بترتيب صحيح ابن ح)  ١(
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 وإن لم يرد في األلفاظ المـأثور عـن          )على سيدنا محمد  
عمـر بـن    سيدنا   والدليل على ذلك أنه ثبت أن        ،النبي  

 الخطاب كان يزيد على التلبية المأثورة عن رسول اهللا          
 : )١(وهي
بيك، لبيك ال شريك لك لبيـك، إن الحمـد   لبيك اللهم ل (

لبيك اللهـم   (:  هذا اللفظ  )والنعمة لك والملك ال شريك لك     
 . )لبيك وسعديك والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل

 أنـه قـال فـي       وثبت عن ابن عمر رضى اهللا عنهما      
، ) ال إله إال اهللا وحده ال شـريك لـه       أشهد أن (: )٢(التشهد

  )وحده ال شريك له( : أى كلمة)وأنا زدتها( :وكان يقول
هذا وقد قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري مـا           

 كنـا   : بن رافع الزرقـي    ةعند شرح حديث رفاع   ) ٣(نصه
 : فلما رفع رأسه من الركعة قال      يوما نصلي وراء النبي   

                                                             

باب التلبية وصفتها ووقتهـا  : كتاب الحج : أخرجه مسلم في صحيحه   )  ١(
 . ، وأخرجه غيره أيضا

 .باب التشهد: كتاب الصالة: نهأخرجه أبو داود في سن)  ٢(

 ) ٢/٢٨٧(فتح الباري )  ٣(
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  الحمـد  ربنا ولك (: هرجل وراء   قال )سمع اهللا لمن حمده   (
مـن  (:  فلما انصرف قـال    ،)حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه    

ملكـا  رأيت بـضعة وثالثـين      (:  قال ، أنا : قال ،)المتكلم
واستدل به على جواز إحـداث  ) يبتدرونها أيهم يكتبها أول   
 ،ثور إذا كان غير مخالف للمأثور     ذكر في الصالة غير مأ    

وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على مـن           
 ) وعلى أن العاطس في الصالة يحمد اهللا بغير كراهة        ،معه

 . هـ. أ
 عقـب   وفي هذا رد إلنكارهم الصالة على النبـي         

محـل   ألن هذا الصحابي جهر فـي غيـر          ،األذان جهرا 
 فكيف ساغ للوهابيـة تحـريم       ،الجهر فلم ينكر عليه النبي    

الجهر بالصالة على النبي عقب األذان من المـؤذن بـل           
 وهـذا   ، أولـى  به وال يدرون أنهم هم      ،عندهم ذلك شرك  

فير مرتكب أمر جـائز شـرعا أو        كدأبهم فهم مولعون بت   
 . وإلى اهللا المشتكي،مكروه ليس بحرام
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ومن بدع هذه الفرقة الوهابية ذم التصوف وأهله مـن          
 وقد خالفوا بذلك زعيمهم أحمد بن تيمية فإنه         ،غير تفصيل 

 وذلـك فـي     ، إنه إمام هدى   :قال في الجنيد سيد الصوفية    
 .)١( شرح حديث النزولهكتاب

يمية وخـالفوا اإلمـام     فهم بذلك خالفوا زعيمهم ابن ت     
:  فإن اإلمام أحمد كان يقول ألبي حمزة الـصوفي         ،أحمد

ماذا تقول يا صوفي؟ فإنكارهم المطلـق دليـل جهلهـم           
 عند من يعرفه هو العامل بالكتاب       ورهم، فإن الصوفي  هوت

والسنة مع أداء الواجبات وترك المحرمات وترك التنعـيم         
في الحقيقـة    وهذه الصفة    ،في المأكل والملبس ونحو ذلك    

 فلذلك صنف أبو نعيم كتابه حليـة        ،صفة الخلفاء األربعة  
ولياء، أراد به أن يميز الصوفية المحققين من غيـرهم          األ

 ،لما كثر في زمانه الطعن من بعض الناس في الـصوفية          
                                                             

 ). ١٢٣/ص(شرح حديث النزول )  ١(
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ودعوى التصوف من أناس هم خـالف الـصوفية فـي           
 .  فبدأ بذكر الخلفاء األربعة،المعنى

الوهابية أنهم متهورون في حكمهـم      فلتعلم هذه الفرقة    
: ف، وأى ضـرر فـي هـذا االسـم         وهذا على التـص   

 وكثيرا ما يذكر ابن حبـان بعـض الـرواة           ،)الصوفي(
 ويدل علـى ذلـك قـول        ،المشهورين بالتصوف وغيرهم  

حدثنا موسى بن خلف وكان يعـد       : اإلمام أحمد في مسنده   
 من األبدال، وكذلك البيهقي يكثر الرواية عن شيخه أبـي         

ر الصوفية وكان تلميذ الجنيـد      يعلي الروذباري أحد مشاه   
بن محمد رضي اهللا عنهما، فإن كان إنكارهم ألجل هـذه           ا

 ألنـه لـم     )الشيخ فالن ( فلينكروا قول    )الصوفي(التسمية  
ـ  ول تسمية العالم بلق   يكن معروفا في الصدر األ     يخ، شب ال

ول تسمية بعض العلماء شيخ     وكذلك حدث بعد الصدر األ    
الم وذلك فيمن جاء بعد القرون الثالثـة، وإال فـأى           اإلس

ع من استحداث اصطالح ال     فرق بين هذا وذاك، وأى مان     
ال يجوز كـذا،    :  وقد اصطلح النجاة على    ،شرعيعارض ال 

 . يجب كذا في أمور اإلعراب
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وأما اعتراضهم سيرة الصوفية المتحققين من التزامهم       
 ألن  األنبياءى  ترك التنعم فهم في ذلك كأنما يعترضون عل       

، فهذا عيسى تواتر عنه أنـه كـان         األنبياءهذه هي سيرة    
 كان يمـضى     يأكل الشجر ويلبس الشعر، وسيدنا محمد     

 والشهران ال يوقد في بيته نار، أى كان يأكل ما لم            الشهر
ق  الوهابية ينطب  ؤالء بالماء والتمر، وه   وتقتمسه النار ويت  

 : عليهم قول القائل
  رأوه باألبصارألناٍس موإذا لم تر الهالل فَسل

 قـل   :  هذا مناف لقوله تعالى    :ورب غر جاهل يقول   
ـ           ت مـن   امن حرم زينة اهللا التي أخـرج لعبـاده والطيب

فرق بين ما   : يقال لهم ] ٣٢ة   آي سورة األعراف  [الرزق
تفهمون وبين حال الصوفية، فإن الصوفي ال يحِرم التنعم         

 : وذلك لحكم منهـا    األنبياءبالحالل لكن يترك ذلك اقتداء ب     
أن ترك التنعم يساعد على اإليثار، وعلى الـصبر علـى           
الفاقة إذا جاءت بعد بسط من الـرزق، وعلـى الرضـا            

 بـأن   نـا  اهللا، فمـن ل    بالقضاء وترك التسخط على قضاء    
 ؟ !يفهمهم
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 )١( يةعافكالرلة ذم طرق أهل اهللا      اومن بدعهم الض  * 
 وكل طريقة أنـشئت علـى وفـق القـرءان           ،والقادرية

ة على وفاق القرءان    والحديث، وكل طرق أهل اهللا مؤسس     
وأما القادرية فكيف ينكرونها على من تمـسك        . والحديث

بها على حسب أصولها التي كان يلتزمها مؤسسها وهـو          
 القادر الجيالنـي الحنبلـي  وقـد          محيي الدين عبد   السيد

 والصالح، وأما الرفاعية التي خصها      اشتهر بالعلم والفقه  
ية فإنها منسوبة   ابن تيمية بالطعن في مشايخها دون القادر      

  بن على حازم بن يحيي المتـصل نـسبه          أحمد السيدإلى  
برفاعة، وكان فقيها شافعيا محدثا مفسرا أثنى عليه اإلمام         
أبو القاسم عبد الكريم الرافعي إمام الـشافعية المعـروف          

 اهللا فـي كتابـه      رحمهبوفور العلم والزهد والكرامة، قال      
في الثنـاء   ) لعلمينسواد العينين في مناقب الغوث أبي ا      (

                                                             

 . حمدية والبطائحيةالرفاعية يقال لهم األ)  ١(
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حديثي الشيخ اإلمـام    (:  أحمد الرفاعي ما نصه    السيدعلى  
كـان الـسيد أحمـد      : أبو شجاع الشافعي فيما رواه قائال     

الرفاعي رضي اهللا عنه علما شـامخا، وجـبال راسـخا،       
وعالما جليال، محدثا فقيها مفسرا، ذا روايـات عاليـات          

جـة  عات، قارئا مجودا حافظـا مجيـدا، ح       يوإجازات رف 
 صعبا على   ،رحلة، متمكنا في الدين، سهال على المسلمين      

لـق،  الضالين، هينا لينا هشا بشا، لين العريكة، حسن الخَ        
لق، حلو المكالمة، لطيـف المعاشـرة، ال يملـه          كريم الخُ 

 إال لعبادة، حموالً لألذى،     هعن مجالس جليسه وال ينصرف    
ـ       وفياً إذا عاهد، صبوراً      ر على المكاره، جـوادا مـن غي

إسراف، متواضعا من غير ذلة، كاظما للغيظ مـن غيـر           
حقد، أعرف أهل عصره بكتاب اهللا وسنة رسوله وأعلمهم         
بها، بحرا من بحار الشرع، سيفا من سيوف اهللا، وارثـا           

 . هـ.أ) أخالق جده رسول اهللا 




وقد ألف الحافظ السيوطي رسالة في الثناء عليه سماها         



D:\۱۷\الوهابية\كتب.rtf 

٧٥ 

الشرف المحتم فيما من اهللا به على وليـه الـسيد أحمـد     (
 . )الرفاعي من تقبيل يد النبي

أما الرافعي المذكور فقد وصفه التـاج الـسبكي فـي           
رافعي متـضلعا فـي     كان اإلمام ال  (:طبقات الشافعية بقوله  

 مترفعا على أبنـاء  ،علوم الشريعة تفسيرا وحديثا وأصوال    
 هقال وبحثا وإرشادا وتحصيال، وأما الفق     نمانه  زجنسه في   

 ه المصنفين، كأنما كان الفق    وأستاذفهو فيه عمدة المحققين     
ميتا فأحياه وأنشره وأقام عماده بعدما أماته الجهل فأقبره،         

ه البـدر إذا دارت بـه دائرتـه          يتوارى عن  اًركان فيه بد  
والشمس إذا ضمها أوجها، وجوادا ال يلحقـه الجـواد إذا           

 رحمهسلك طرقا ينقل فيها أقواال ويخرج أوجهها، وكان         
اهللا ورعا زاهدا تقيا نقيا طاهر الذيل مراقبا هللا، له السيرة           

ـ .ا. )الرضية والطريقة الزكية، والكرامات البـاهرة      . هـ
ختصر تلخيص األسـدي فـي      وكذلك ترجم له صاحب م    

 . طبقات الشافعية وأثنى عليه ثناء عظيما
اعي رضي اهللا    أحمد الرف   ما عرف عن أتباع السيد     ثم

عنه من دخول األفران الحامية ورقود بعضهم في بعـض    
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جوانب الفرن والخباز يخبز في الجانب اآلخر، ودخـولهم       
 النار العظيمة ونحو ذلك فإنها ليست أحواال شيطانية كمـا         
يقول ابن تيمية بل هي أحوال سامية، فدعوى ابن تيميـة           
أن هذا يحصل باستعمال الدواء المانع من حرق النار فهو          

 فلماذا لم يفعل هو أو بعض أتباعه حتى         ،بعيد من الصحة  
 . يبطل على الرفاعية التلبيس كما زعم
حمديـة  كشف حال األ  (وقد ألف ابن تيمية تأليفا سماه       

، فعدم تأثير النار العظيمـة معجـزة        )وأحوالهم الشيطانية 
إلبراهيم وكرامة لألولياء، وقـد اشـتهر أن أبـا مـسلم            
الخوالني رماه األسود العنسي المتنبي في النـار ثـالث          

 . مرات فلم تؤثر فيه


 )طبقـات األوليـاء   (وذكر ابن الملقن في أواخر كتابه       

    :عي والرفاعية فقالقصيدة في مدح اإلمام الرفا
 والجود للعافي الملم المزملي  إن الرفاعيين أصحاب الوفا

 أو صادق عن عزمه لم يفشل  كم فيهم من عارف ذي همة

وابن الملقن هو الشيخ سراج الدين عمر بن على بـن           
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أحمد بن محمد األنصاري اإلمام الحافظ عمدة المحـدثين         
أئمة الحديث، توفى   وقدوة المصنفين أحد شيوخ الشافعية و     

 .  هجرية٨٠٤سنة 


ومن مزايا هذه الطريقة مكافحة عقيدة الوحدة وعقيـدة         

حمد  أ السيدأهلها ذلك عن شيخ الطريقة       وقد أخذ    ،الحلول
ألن ،   فلهم بذلك فضل   لرفاعي ثم اتبعه كل خلفاء طريقته،     ا

ـ        م إن اإلمـام    هاتين العقيدتين من أخبث العقائد الكفرية، ث
دهمـا  ااعي رضي اهللا عنه لم يقتصر على إنكار اعتق        فالر

غير اعتقاد معنـى الحلـول      بل ينكر اللفظ بهما ولو من       
 .والوحدة،

لمتـان  لفظتـان ث (: قال اإلمام الرفاعي رضي اهللا عنه   
ة والشطح المجـاوز حـد التحـدث         القول بالوحد  ،بالدين
ل بالوحـدة  فقوله هذا صريح في أن القـو     . هـ.ا.)مةبالنع

المطلقة ألفاظها ممنوعة ولو بال اعتقاد للمعنـى، وقـال          
إياك والقول بالوحدة التـي خـاض بهـا بعـض           (: أيضا

المتصوفة، إياك والشطح فإن الحجاب بالذنوب أولى مـن         
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 إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر مـا           الحجاب بالكفر   
 ].٤٨ آية سورة النساء [اءدون ذلك لمن يش

قد (:وقال أيضا فيما نقله اإلمام أبو القاسم الرافعي عنه        
 : أال فليخبر الحاضر الغائب    ، زوال هذه المجالس   ن أوان آ

 وقال بالوحـدة،    ، وأحدث في الدين   ،من ابتدع في الطريق   
نقـل  تفكه بما   وكذب متعاليا على الخلق، وشطح متكلفا، و      

 لدينا، وطـاب كاذبـا، أو   عن القوم من الكلمات المجهوله   
 بال حجـة شـرعية، وطمـح نظـره          ةخال بامرأة أجنبي  

ولياء، وأبغض  ألعراض المسلمين وأموالهم، وفرق بين األ     
مسلما بال وجه شرعي، وأعان ظالما، وخـذل مظلومـا،          

عمـال الـسفهاء،    أوكذب صادقا، وصدق كاذبا، وعمل ب     
قوالهم، فليس مني أنـا بـرئ منـه فـي الـدنيا             وقال بأ 
 . هـ.أ.)واآلخرة

وقال أحد خلفائه ممن كان في القـرن الثالـث عـشر     
وحيث إن القـول بالوحـدة المطلقـة        ( :للهجرة ما نصه  
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ـ والحلول يؤدي إلـى الكفـر والع        ،)١( بـاهللا تعـالى    ذاي
والشطحات والدعاوي العريضة تؤدي إلى الفتنة وتزلـق        

 وتركهـا ضـربة     بقدم الرجل إلى النار، فاجتنابها واجب     
الزب، وكل ذلك من طريق شيخنا اإلمام الـسيد أحمـد            
الرفاعي الحسيني رضي اهللا عنه وعنا بـه وبهـذا أمـر            

 . هـ. أ)تباعه وأشياعه وحث على ذلك أصحابه وأحزابهأ
ولـيعلم أن   (:ثم يقول في الصحيفة التالية مـا نـصه        

مشرب السادة الرفاعية لما كان رد القول بالوحدة المطلقة         
 ، بل ورد الشطحات الزائدة والدعاوي العريضة      ،الحلولو

 مثل هذه األقوال من     فمشربهم أيضا تبرئه من نسب إليهم     
الكبار ويجزمون بأنها مدسوسة علـيهم ومنـسوبة زوراً         

واألولياء الكمل والصالحون من أهل الحق مبرءون       إليهم،  
من مثل هذه الكلمات والقول بها، وقـد نـص العـارف            

                                                             

قال أحد الرفاعية ممن كان في أوائل القرن الرابع عـشر الهجـري             )  ١(
:  اهللا في رسالة له ما نـصه       رحمهالشيخ العالم أبو الهدى الصيادي      وهو  

من قال أنا اهللا أو ال موجود إال اهللا أو ما فـي الوجـود إال اهللا أو                  : تنبيه(
  )هو الكل إن كان في عقله حكم بردته
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 على أن يهوديـا     - اهللا تعالى ونفعنا به    حمهر -الشعراني
دس أشياء كثيرة في كتب الشيخ العارف محيي الدين بـن           

دس سره، وكذلك نص الحافظ الذهبي، والحـافظ        قعربي  
ابن حجر العسقالني، والحافظ ابـن رجـب الحنبلـي أن           

في مؤلف بهجة األسرار في مناقب الغوث الجليل        نوالشط
ير الرباني أبي محمد الـسيد      القطب الكب  ذي الباع الطويل  

القادر الجيالني رضي اهللا عنه قد كتـب فـي          عبد  الشيخ  
الغـوث  لحـضرة   البهجة المذكورة ما ال يصح إسـناده        

 . هـ. أ)المشار إليه رضوان اهللا عليه
 مـا   )١(وقال صـاحب كتـاب الطريقـة الرفاعيـة          

لسيد أحمد الرفـاعي     يعني ا  –توفي رضي اهللا عنه     (:نصه
واسـط العـراق سـنة ثمـان وسـبعين           في أم عبيد ب    –

مائة راضيا مرضيا نائبا نبويا، وقد جدد اهللا به أمر          وخمس
 وصـان   ،الدين وأيد بمنهاجه مذهب أهل الشرع المبـين       

ببركة عزمه وعزيمته في اهللا عقائد المـسلمين، وأبـرد          

                                                             

 ) ٨٧/ص(الطريقة الرفاعية )  ١(
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ن لهـم    وأال ، وأزال لهم فاعلية الـسموم     ،ألتباعه النيران 
 وأخضع لهم   ، وأذل لهم السباع والحيات واألفاعي     ،الحديد

 . هـ.أ )طغاة الجن
هؤالء هم الرفاعية فمن عرفهم عرفهم، ومن جهلهـم         

 وصفهم ابن تيميـة بـأنهم       فليعلم من اآلن أنهم ليسوا كما     
كـشف   (حوال الشيطانية في تأليفه الذي سماه     أصحاب األ 

 لم يخش من اهللا     )نيةحمدية وأحوالهم الشيطا  حال مشايخ األ  
حيث سماها أحواال شيطانية وهي كرامات ومواهب مـن         
اهللا، ولقد أثنى عليهم بهذه العجائب التي عرفوا بها كثيـر           
من العلماء من أهل اإلنصاف، أما ابن تيمية فقد كان كما           

 حتى إنه قـال فـي       ،وصفه الذهبي متكبرا ومعجبا بنفسه    
 :كذا قال سـيبوبه، فقـال     :  لما قال له أبو حيان     )١(هسيبوي

 فلينظر فـي قـول      ه، فمن استراب في حال    هيكذب سيبوي 
الذهبي في رسالته بيان زغل العلم والطلـب ففيهـا مـا            

 . ذكرناه
                                                             

 الشيخ صالح الدين الـصفدي فـي أعيـان           تلميذه المؤرخ  نقل ذلك )  ١(
 . مخطوط،)١/٧١(العصر وأعوان النصر
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 ،فاعيةوهذا الذي ذكرناه وصف حال المتحققين من الر       
ذب وليس على حالهم إنمـا لـه   أما المنتسب إليهم وهو كا   

غرض نفساني وتظاهر باالنتساب إلـيهم فـذاك عملـه          
مقصور عليه ال يوصف بصفة أولئـك األخيـار الـذين           

رق والغرب بحيـث ال     ظهرت كراماتهم في الدنيا في الش     
  أحوالهم إال المكابر كابن تيمية، والمكابر      ينكرها من بلغه  

 . به حكمال يناط
 :  للحافظ الخطيب البغدادي ما نصه)١(وفي كتاب الفقيه

 قـال   ،أنشدني أبو عبد اهللا محمد بن علي الـصوري        (
 : أنشدني أبو يعلى محمد بن الحسين البصري لنفسه

 وهم جمالي ونبلي  ف أهليوأهل التص
 إال لمن كان قبلي  ولست أعني بهذا

                                                             

 .)٢/٧٣(الفقيه والمتفقه )  ١(
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 ،ليعلم أن الفرقة الوهابية تائهون في أغلـب أمـورهم         
يوافقون ابن تيمية في بعضها وفي بعض يخالفونه، فـإن          

 الحديث الذي رواه    )الكلم الطيب (ابن تيمية ذكر في كتابه      
يـا  : ه فقال لالبخاري وغيره عن ابن عمر أنه خدرت رج       

 - ابـن تيميـة       يعني -محمد، وقد ذكر هذا الحديث قبله       
البخاري في األدب المفرد، وابن السني في عمـل اليـوم           

وأورده والليلة، والنووي في كتابه المعـروف باألذكـار،         
 شمس الدين بن الجزري     ء ابن تيمية الحافظ سيد القرا     بعد

في كتابيه الحصن الحصين ومختصره، وذكره الشوكاني       
 فـإنهم   أما الوهابيـة   وغيره ممن جاءوا بعد ابن تيمية،       

في هذا، وهذا يدل على أنهـم تـائهون،         خالفوا ابن تيمية    
أو فـي   ،  محمد   النبي يامحمد، بعد انتقال  : هم من قال  عندف

حياته في غيابه فقد أشرك، ونص عبارة ابن تيميـة فـي            
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جـل إذا   صل في الر  ف(تحت عنوان ) ١(كتاب الكلم الطيب    
كنا عند عبـد اهللا     :  قال  خنش،  قال عن الهيثم بن    )رتخد

:  قال له رجـل    بن عمر رضى اهللا عنهما فخدرت رجله،      
 فكأنما نـشط مـن      ،يا محمد : قالأذكر أحب الناس إليك ف    

 .)٢(عقال 
 الوهابية الذين يجعلون ما استحسنه      والعجب من هؤالء  

ابن تيمية شركا مع تلقيبهم له بشيخ اإلسالم، ومع هذا فإن           
قتبس محمد بـن عبـد   ابن تيمية هو زعيمهم األول الذي ا  

 واألوليـاء،   األنبيـاء الوهاب من تآليفه تحريم التوسـل ب      
 واألولياء للدعاء رجاء    األنبياء روضاتوتكفير من يقصد    

التجسيم للبارئ وغيـر ذلـك، ويـسمون        إجابة الدعاء، و  
 . زعميهم الثاني أيضا شيخ اإلسالم

نه ال يخل بالمقصود تضعيف األلباني لسند أثر ابن         إثم  
التصحيح والتضعيف فهو   عمر ألن األلباني ليس من أهل       

                                                             

 ، )٨٨/ص(أنظر الكتاب ) ١(

وهذه الكتاب ثابت عنه ذكره المؤرخ الصفدي في أعيـان العـصر             )  ٢(
 أثنا سرد مؤلفات ابن تيمية  ) ١/٧٠(وأعوان النصر 



D:\۱۷\الوهابية\كتب.rtf 

٨٥ 

فهـو ال يحفـظ     ،  عد األرض من السماء     حفظ ب بعيد من ال  
على أن   وقد نص علماء الحديث      ،عشرة أحاديث بإسنادها  

 وهـو مـن     ،التصحيح والتضعيف من خصائص الحافظ    
يحفظ أكثر األحاديث النبوية عن ظهر قلـب مـع حفـظ            

رق، ألن الحـديث قـد يكـون لـه          طاإلسناد واختالف ال  
عشرون طريقا أو أكثر من ذلك أو أقل، ومـع معرفـة             
أحوال الرواة من وثق منهم ومن ضعف علـى حـساب           

ى إلـى تـضعيف     مراتب التعديل والتجريح، ومن يـصغ     
 قرره علمـاء    األلباني أو تصحيحه فقد بعد بعدا كبيرا عما       

 والنووي والحافظ ابن حجـر      مصطلح الحديث كالسيوطى  
وغيرهم، وفي ذلك قال السيوطي فـي ألفيـة مـصطلح           

 : الحديث
 أو من مصنف بجمعه يخص     وخذه حيث حافظ عليه نص

يعني بهذا أن الصحيح يعرف بنص حافظ علـى أنـه           
 فيحكم عليه بالصحة، أو وجد هذا الحـديث فـي           صحيح

كتاب التزم الحافظ الذي صنفه أنه ال يذكر في هذا الكتاب           
 كبيـرا   إال ما صح، وأما األلباني وتوابعه فقد ارتكبوا إثما        
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عيدون من الحافظ بعد األرض من السماء ومع        بحيث إنهم   
 وهذا األثر لم يـورد بإسـناد        .فونع يصححون ويض  ذلك

طريق واحد بل من أكثر من طريق، فالبخاري        واحد من   
 فالحجة علـيهم  ،ده بطريقر وابن السني أو،ده بطريق رأو

قائمة حيث إن ابن تيمية ذكر هذا األثر على أنه مستحسن           
 فإلى أيـن تهـرب الوهابيـة مـن هـذه        ،طيب يعمل به  

 ! الفضيحة؟
وفي استحسان ابن تيميـة قـول مـن خـدرت           : ناقل
 حيث إنه   ،ة لنفسه  الكتاب مناقض   في هذا  )يا محمد (:رجله

يحرم في بعض كتبه االستغاثة بغير الحي الحاضر وهنـا          
 عليه الصالة والسالم،    االستغاثة بالرسول بعد انتقاله   أجاز  

ذون بقوله هذا أم ذاك؟ وفي هذا       فماذا يفعل أتباعه هل يأخ    
 .ه وأتباعه كذلك تائهوندليل على أنه تائ


 ،أنتم دينكم جديد أنشأه محمد بن عبد الوهاب       : ل لهم يقا

يـا  (: بدليل أن المسلمين ما كان أحد منهم يحـرم قـول          
 قبل ابن عبد الوهاب، حتى الذي محمد بـن عبـد            )محمد
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يـا  ( :الوهاب يسميه شيخ اإلسالم وهو ابن تيمية يقر قول        
ه خدر، فهو يقول    ل عند الضيق لمن أصابه في رج      )محمد

 أي مرض   -در في رجله  ل الذي أصابه خ   مطلوب أن يقو  
: - وليس هذا المسمي بالتنميـل     ،ل حركتها في رجله تتعط  

 ويستدل بعبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه فإنـه           )يا محمد (
أذكر أحب الناس إليك    : ر في رجله فقيل له    دكان أصابه خ  

 .  فتعافى)يا محمد(: فقال
ـ      : ويقال للوهابية  الم ابن تيمية الذي تسمونه شيخ اإلس

حتى ابن تيمية برئ مـنكم      ! أجاز هذا وأنتم تسمونه كفرا؟    
في هذه المسئلة، فكيف تدعون أنكم على ديـن اإلسـالم           

مـة لـم    ولستم على دين اإلسالم، وأنتم كفرتم األمة، واأل       
 فـأنتم أول    ) يا محمد ( : يكن فيهم خالف في جواز قول     

 ال ر األمة فهو الكـافر ألن األمـة         م هذا، ومن كفَّ   من حر
  أن النبـي     )١( فقد روى البخـاري      ،تزال على اإلسالم  

مة مستقيما حتى تقوم الساعة     لن يزال أمر هذه األ    (  :قال
                                                             

عتصام بالكتاب والسنة بـاب قـول       كتاب اال :  أخرجه البخاري في صحيحه    )  ١(

 . وهم أهل العلم) ال تزل طائفة من أمتي ظاهرين على الحق: (النبي 
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 ).أو حتى يأتي أمر اهللا
يشهد عليكم  : ابن تيمية ما قال هذا، يقال لهم      : فإن قالوا 

، والعلماء الذين ترجموا البن تيميـة       )الكلم الطيب (كتابه  
ذكروا هذا الكتاب في أسماء كتبه ومنهم صـالح الـدين           

 تيمية ويتردد عليه فقد ذكر      الصفدي، وكان معاصرا البن   
 . أن هذا الكتاب من تأليف ابن تيمية

هذا الكتـاب   : مكم األخير األلباني اعترف وقال    يثم زع 
إن إسـناد   :  لكنه قال  ،ثابت البن تيمية وعمل عليه تعليقا     

 لما خدرت رجله ضعيف، وهذا      )يا محمد ( :قول ابن عمر  
فصل (: الال يعكر علينا ألنه ثبت أن ابن تيمية أورده وق         

 ّـ  ( وسمي الكتاب    )جل إذا خدرت  في الر  ،)١( )بالكلم الطي
ولو فرض أن إسناده ضعيف لكن ثبت أن ابن تيمية أجاز           

ـ        ،هذا يخ اإلسـالم أم     فمن الذي يكفر أهو الذي تسمونه ش
تموه حكمـا وإن لـم تـشعروا، هنـا ال           ألنكم كفر ! أنتم؟

تيمية كافر وال يقولون عن أنفسهم      يتجرأون أن يقولوا ابن     

                                                             

 ) ٧٣/ص(الكلم الطيب )   ١(
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 إذن أنتم دينكم جديد، كفرتم المـسلمين        :نحن كفار، نقول  
لمعنى كفـرتم    إلى أيامنا، ومن حيث ا     من أيام الرسول    

 عنـد   )يا محمـد  ( : نه استحسن قول  زعميكم ابن تيمية أل   
، فهل لكم من     ومن استحسن الكفر فهو كافر     ،خدر الرجل 

 .  هذه تكسر ظهورهم..جواب؟
على أن قول األلباني ليس حجـة ألنـه لـيس أهـال             
للتضعيف والتصحيح ألنه محروم من الحفظ فهـو لـيس          
حافظا باعترافه فال يحفظ عشرة أحاديث بأسانيدها، فإنـه         

  )أنا محدث كتاب لست محدث حفظ(: قال عن نفسه
 مختلف  اويق ر  ابن تيمية رواه من طر     :ولو قال أحدهم  

مجرد إيراده لهذا في هذا الكتاب دليل على        :  يقال لهم  ،فيه
 إن فرض أنه يراه صحيحا وإن فرض أنـه          ،أنه استحسنه 

يراه غير صحيح، ألن الذي يورد الباطل في كتابـه وال           
 . يحذر منه فهو داع إلى ذلك الشئ
ن السنى والبخاري فـي     بوهذه القصة رواها الحافظ ا    
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  ابـن  بإسناد ءاخر غير إسـناد    ) ١() مفرداألدب ال (كتاب  
السني، ورواها الحافظ الكبير إبراهيم الحربي الذي كـان         

  في كتابـه   ،يشبه باإلمام أحمد بن حنبل في العلم والورع       
د ابن السني أيضا، ورواها      بغير إسنا  )٢() غريب الحديث (

 والحافظ ابـن الجـزري فـي كتـاب          ،)٣(الحافظ النووي 
 ،)٤()عدة الحـصن الحـصين    ( وكتابه   )ن الحصين صالح(

عض األشـياء   بالذي هو يوافقكم في     ) ٥(ورواها الشوكانى 
فر، ويـا   م مطعون فيه عندكم، فيا وهابية أين ال       وهو غير 

 وابن تيمية هو إمامكم الذي أخـذ        !!لها من فضيحة عليكم   
ابن عبد الوهاب بعض أفكاره التي خالف فيها المـسلمين          

 . من كتبه
نحن على صواب وابن تيمية استحل الشرك       : فإن قلتم 

                                                             

 ) ٣٢٤/ص(األدب المفرد و، )٧٣-٧٢/ص(عمل اليوم والليلة )   ١(

 ) ٦٧٤-٢/٦٧٣(غريب الحديث )   ٢(

 ) ٣٢١/ص(األذكار )   ٣(

 ) ١٠٥/ص(عدة الحصن الحصين )   ٤(

 ) ٢٦٧/ص(تحفة الذاكرين )   ٥(
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قد كفرتم ركنكم في عقيدة التشبيه وفي غيره        : والكفر، قلنا 
من ضالالته، وتكونون اعترفتم بأنكم متبعون لرجل كافر        

 فقد اتبعتموه فـي     ،تحتجون بكالمه في كثير من عقائدكم     
إن كـالم اهللا ومـشيئته      : قوله الذي كفر بسببه وهو قوله     

 إن جـنس    :حادث األفراد قديم النوع أى الجنس، وقولـه       
العالم أزلي مع اهللا ليس مخلوقا، في هذا الكفر هو ركنكم           

د تبعتموه وجعلتموه قدوة لكم فيما خـالف فيـه الحـق            فق
 وهو جواز االسـتغاثة     ،وخالفتموه فيما وافق فيه الصواب    

  .)يا محمد( :بالرسول عند الضيق بقول
 سـلفي أنكـر      أى ،الوهابيةثم إنكم كاذبون في دعوى      

 عند الضيق؟ فتسميتكم أنفسكم بهذا االسم       )يا محمد ( :قول
لى عقيدة السلف وأنتم لستم علـى       م ألنها توهم أنكم ع    احر

عقيدة السلف وال الخلف، أنتم تدينون دينا جديدا، ألن قول          
 لالستغاثة جائز عند السلف والخلف في حيـاة         )يا محمد (

 )يا محمـد  ( الرسول وبعده باالتفاق، وإنما حرم نداؤه       
 ال تجعلـوا دعـاء      في وجهه في حياته بعد نزول اآلية        
 آيـة   سورة النـور   [الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا    
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 من وراء   ة نادوه وكان سبب تحريم ذلك أن قوما جفا      ] ٦٣
فـي   فحرم اهللا تعالى ذلك      )يا محمد أخرج إلينا   (: حجراته

 . وجهه تشريفا له
كان توسل األعمى الذي طلب من الرسول أن يدعو         و

اللهـم إنـي أسـالك      ( : فعلمه الرسول أن يقول    ءله بالشفا 
 يا محمد إني أتوجه     ة،رحموأتوجه إليك بنبينا محمد نبي ال     

 خارج حضرة الرسول    )بك إلى ربي عز وجل في حاجتي      
ائت الميضأة فتوضا ثم صل ركعتين ثم ادع        ( :ألنه قال له  

عتـين  كفذهب الرجل فتوضأ وصـلى ر     ) ١()بهذه الدعوات 
 وقـد أبـصر،   ودعا بهذا التوسل ثم رجع إلى الرسول       

يـه  رة الرسول فـي حياتـه عل      وهذا دعاء في غير حض    
السالم، وأنتم قد تبعتم ابن تيمية فيمـا قالـه فـي كتابـه              

 إنـه ال يجـوز التوسـل إال الحـي      )التوسل والوسـيلة  (
ستغاثة التي استحسنها ابـن تيميـة       الحاضر، لكن بهذه اال   

  بعد انتقاله إلى الرفيـق األعلـى        به والتي هي استغاثة  
                                                             

والمعجم الصغير  ) ١٨-٩/١٧(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير      )   ١(
 ). والحديث صحيح: (وقال) ٢٠٢-٢٠١/ص(
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 فمـا أتـوهكم عـن       .. ذلك شركا وكفرا   خالفتموه وجعلتم 
 . الحق

ويقال أيضا في الرد عليهم في قولهم بإثبات التحيز هللا          
 الرجل إذا كان قائما المسافة من رأسه إلـى          :في العرش 

أقرب إذا كـان    : العرش أقرب أم لو كان ساجدا؟ فيقولون      
 وحـديث   ،أنتم جعلتم العـرش حيـزا هللا      : قائما فيقال لهم  

 فقد روى مسلم أن     ، زعمتموه   ينقض عليكم ما    الرسول  
أقرب ما يكون العبد من ربـه وهـو         ( :)١(  قال النبي  

 أى  )التأويـل تعطيـل   (:ونق وأنتم ت  )ساجد فأكثروا الدعاء  
 فعلى قولكم مـن منـع التأويـل         ،نفى لوجود اهللا وصفاته   

ل و نؤ  وجميع أهل اإلسالم    نحن ا أم ، عليكم معتقدكم  ضنتقا
سـورة   [ستوىالرحمن على العرش ا   : قول اهللا تعالى  

ول كل ءايـة أو حـديث ظـاهره أن اهللا           ونؤ] ٥ آية   طه
 أو أن له أعـضاء أو حـدا أو          ،متحيز في الجهة والمكان   

 أو أى صفة من صـفات الخلـق تـأويال           ،حركة وانتقاال 
                                                             

 باب ما يقال في الركـوع       :كتاب الصالة : أخرجه مسلم في صحيحه   )   ١(
 . والسجود
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 كما ثبت ذلـك عـن الـسلف         ،إجماليا أو تأويال تفصيليا   
 بل المـراد    ،ليس المراد ظواهرها  : وتبعهم الخلف، ونقول  

 وال  بال كيـف  (  قال بعضهم  بها معان تليق باهللا تعالى كما     
 أن هذه اآليات    )بال كيف  (ويعني أهل السنة بقولهم   . تشبيه

واألحاديث ليس المراد بها الجسمية ولوازمها، هذا مـراد         
 لـيس   )بال كيـف  (: السلف والخلف من أهل السنة بقولهم     

 )بال كيف ( :مرادهم كما تموهون على الناس فتقولون لفظا      
 .وتعتقدون الكيف

يل التفصيلي فقد ثبت عن السلف وإن كـانوا         وأما التأو 
 فقد ثبت عن اإلمام أحمد بن حنبل تأويـل          ،لم يكثروا منه  

سـورة   [وجاء ربـك    المجئ الذي ذكره في هذه اآلية       
 وروى عنه أنه    ،)جاء ثوابه ( : )١(أنه قال ]  ٢٢ آية الفجر

 إن مجـيء اهللا بـالنزول       : وأنتم قلـتم   )جاء أمركم ( :قال
الحسي باالنتقال من العرش إلى األرض يوم القيامة، ولو         

      ل اآلية بـل أقرهـا      كان اإلمام أحمد يعتقد اعتقادكم ما أو

                                                             

 ). هذا إسناد ال غبار عليه: (قال البيهقي) ١٠/٣٢٧(البداية والنهاية )   ١(
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تفسرون، وهذا التأويل من اإلمـام      على الظاهر كما أنتم     
 . اإلمام أحمدمناقب هقي في كتابه يأحمد ثابت صححه الب

كور في ءاية   ذوكذلك ثبت عن السلف تفسير الساق الم      
   يوم يكشف عن ساق]  بأن الـساق   ] ٤٢ آية   سورة القلم

 وأنتم جعلتم الساق عضوا كمـا أن        ،)١(دة الشديدة هي الش 
 عن مشابهة   اهللالإلنسان عضو الساق، فأين أنتم من تنزيه        
 . نتساب كاذباالخلق، فظهر أن انتسابكم إلى اإلمام أحمد 

يـة  آ ل أو ، تأويلين آليتـين   هوالبخاري ذكر في جامع   
    كل شئ هالك إال وجهه]  أول ] ٨٨ آية   صسورة القص

 ،)٣(ان الثورى في تفسيره   يفوكذلك ذكر س  ،)٢(الوجه بالملك 
   ل البخاري فيـه ءايـة       والموضع الثاني الذي أو  ءاخـذ

 ما أول كمـا أنـتم    ،)٤(لها بالملك والسلطان     أو بناصيتها

                                                             

 ) ٣٤٥/ص( األسماء والصفات ،)١٣/٤٢٨(فتح الباري )   ١(

 . أول باب تفسير سورة القصص: التفسير: صحيح البخاري)   ٢(

 ) ١٩٤/ص(تفسير القرءان الكريم )   ٣(

كـان  و: بـاب قولـه   : سورة هود : كتاب التفسير : صحيح البخاري ) ٤(
  عرشه على الماء
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تعتقدون بمعنى المس، وظاهر اآلية أن اهللا يقبض بناصية         
ـ  وهذا تشبيه ألنه ال يجوز على اهللا أن ي         ،كل دابة  مأو  س 

يمألن المس من صفات الخلقس  . 
ـ   :وله ونقول ؤأما حديث مسلم هذا فن     ي هـذا    القرب ف

الحديث ال يراد به القرب المسافي، وكذلك في كل حديث          
وءاية ظاهرة أن اهللا متحيز في جهة فوق يؤول وال يحمل           

، ومن  )التأويل تعطيل (: على الظاهر، فأين أنتم من قولكم     
 .)التأويل إلحاد(قولكم 

حديث مسلم هذا إن لم تحملوه على الظاهر        : ويقال لهم 
التأويـل  (:نفسكم فإنكم تقولـون   تم أ ، فقد ناقض  بل أولتموه 

 .   ثم تفعلونه فتؤولون)لطيتع


دم عليه السالم مـدعين     آنبوة  ) ١(أنكر بعض الوهابية    

 نبـوة ءادم    أن أول الرسل هو نوح عليه السالم، فليعلم أن        

                                                             

) بجملـتهم األنبيـاء   اإليمـان ب  (مذكور ذلك في كتاب لهـم يـسمى         ) ١(
 ).١٥/ص(
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 ونقل ذلك اإلجماع اإلمام     ،اتفق المسلمون عليها وأجمعوا   
أبو منصور التميمي البغدادي في كتابه التذكرة الـشرقية         

أجمع المسلمون وأهل الكتاب علـى أن أول مـن          (: فقال
 . هـ .أ) ١(أرسل من الناس ءادم عليه السالم

: ، أما الكتاب فقوله تعـالى      بالكتاب والسنة  ونبوته ثابتة 
        ن اعمروءال  إن اهللا اصطفى ءادم ونوحا وءال إبراهيم

أي اختـارهم   ] ٣٣ آية   سورة ءال عمران   [لميناعلى الع 
 . واصطفاهم على العالمين بما خصهم من النبوة والرسالة

وحسنه عـن أبـي     ) ٢(ديث فقد روى الترمذي     أما الح 
أنا (: قال رسول اهللا    : سعيد الخدري رضي اهللا عنه قال     

يد ولد ءام يوم القيامة وبيدي لواء الحمد وال فخر، ومـا        س
بي يومئذ ءادم فمن سواه إال تحت لوائي، وأنـا أول           نمن  

، ووافقـه الحـافظ     )من تنشق عنـه األرض وال فخـر       

                                                             

 ) ١٥٩/ص(أصول الدين ) ١(

 ،  باب في فضل النبـي      : كتاب المناقب : أخرجه الترمذي في سننه   ) ٢(
  )حسن صحيح(:وقال الترمذي عقبه
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 . على تحسينه) ١(طىالسيو
عن أبـي أمامـة أن      ) ٢(ورو ابن حبان في صحيحه      

 ،)نعم مكلم ( : يا رسول اهللا أنبيا كان ءادم؟ قال       :رجال قال 
يـا رسـول اهللا كـم       : قلت: عن أبي ذر أنه قال    ) ٣(وفيه

يا رسول اهللا   :  قلت )مائة ألف وعشرون ألفا   (:؟ قال األنبياء
ـ      ثال(: كم الرسل من ذلك؟ قال     ا ثمائة وثالثـة عـشر جم

 يـا رسـول اهللا مـن كـان أولهـم؟            : قلت : قال )غفيرا
 ،نعـم (:  يا رسول اهللا أنبي مرسل؟ قال      : قلت )ءادم(:قال

 . )بالخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قُ
هذا الحديث في شـرح     ) ٤(وقد أورد الحافظ ابن حجر    

 ، مع ذكـر أن ابـن حبـان        البخاري عازيا له البن حبان    
صححه ولم ينتقده لكون ذلك الراوي المختلف فيه وجـد          

حاديث يكون في إسنادها من     لحديثه شواهد، وكثير من األ    
                                                             

 ) ١/٤١٣(الجامع الصغير ) ١(

 ). ٨/٢٤(اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان ) ٢(

 ). ٢٨٩-١/٢٨٧(ان اإلحسان بترتيب صحيح ابن حب) ٣(

 ) ٦/٣٧٢(فتح الباري ) ٤(
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 . لف في توثيقه ويوجد لحديثه شاهد فيقوي بالشاهدهو مخت
انفـرد أبـو حـاتم      (: وذكر الحافظ ابن حجر ما نصه     

ه، وللحديث  الرازي بتضعيف إبراهيم بن هشام وقواه غير      
 .هـ.أ )شواهد
 ما يتعلق برسالة نوح وأنه أول رسول بعثة اهللا إلى           أما

عنه ) ١(أهل األرض فقد أجاب الحافظ ابن حجر في الفتح          
فإنـه  (: ة فقال في رواية هـشام      الشفاع أثناء شرح حديث  

ويجمع (:  ما نصه  ) إلى أهل األرض   هللاأول رسول بعثه ا   
بينهما بأن ءادم سبق إلى وصفه بأنه أول رسول، فخاطبه          

وليـة بـأن ءادم     الموقف بذلك، وقد استشكلت هذه األ     أهل  
 .هـ.أ) ل، وكذا شيث وإدريس وهم قبل نوحنبي مرس

وال يعترض بأن   (:)٢(ويقول الحافظ في موضع ءاخر      
 بعـد   نوحا عليه السالم كان مبعوثا إلـى أهـل األرض         

ن مؤمنا معـه وقـد كـان     فان ألنه لم يبق إال من كا      الطو

                                                             

 ) ٤٣٤ - ١١/٤٣٣(فتح الباري ) ١(

 ) ١/٤٣٦(فتح الباري ) ٢(
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 . هـ.أ) مرسال إليهم
ويرفع هذا اإلشكال بأن معنى كون نوح أول رسـول          
إلى أهل األرض بأن قومه هم أهل األرض وهو مرسـل           

 وأما ءادم فلم يكن بوقته إال       ،ومهقإلى جميعهم وكانوا هم     
هم إنهم قومه فلـم     زوجته وأوالده وأوالد أوالده فال يقال ل      

تكن رسالته إال إليهم، وصح كون ءادم مرسال كما صـح           
كون نوح مرسال فكالهما رسول على هذا الوجه، فاندفع         

 بـل تجـرأ     ،ما تدعيه الوهابية من نفى الرسالة عن ءادم       
، )بدء النبوة كان بنـوح    (:بعض بإنكار نبوته فقال بعضهم    

اع أهل   فيه خروج عن إجماع المسلمين بل عن إجم        وهذا
 .  اهللارحمهالكتاب كما قال اإلمام أبو منصور البغدادي 

وحقيقة الوهابية هي ما قال الـشيخ أحمـد الـصاوي           
وقيل (:)١( على الجاللين ونص عبارته    تهالمالكي في حاشي  

ب هذه اآلية نزلت في الخوارج الذين يحرفون تأويل الكتا        
 المسلمين وأموالهم كما هـو      ءوالسنة ويستحلون بذلك دما   

                                                             

 ) ٣٠٨ - ٣/٣٠٧(حاشية الصاوي على تفسير الجاللين ) ١(
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مشاهد اآلن في نظائرهم وهم فرقة بأرض الحجاز يقـال          
 ،ال أنهم هم الكاذبون   إلهم الوهابية يحسبون أنهم على شئ       

استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اهللا أولئـك حـزب          
 نـسأل اهللا    ،الشيطان أال إن حزب الشيطان هم الخاسرون      

 .  اهـ)ريم أن يقطع دابرهمالك
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وختاما نذكر أسماء بعض من ناظر ابن تيمية المتوفي         
 أو رد عليه من المعاصرين له والمتأخرين        ،هـ٧٢٨سنة  

عنه من شافعية وحنفية ومالكية وحنابلة، ونذكر رسـائلهم     
 :  فمنهم،وكتبهم التي ردوا عليه فيها

المفسر بدر الدين محمد بن إبـراهيم بـن         القاضي  -١
 .هـ٧٣٣جماعة الشافعي المتوفي سنة 

 .محمد بن الحريري األنصاري الحنفيالقاضي -٢
 .القاضي محمد بن أبي بكر المالكي-٣
  . القاضي أحمد بن عمر المقدسي الحنبلي-٤

أنظـر  . هــ  ٧٢٦وقد حبس بفتوى موقعه منهم سنة   
مهتـدي البـن المعلـم      عيون التواريخ للكتبي، ونجـم ال     

 . القرشي
 الشيخ صالح بن عبد اهللا البطائحي شيخ المنيبيـع          -٥

 . هـ٧٠٧الرفاعي نزيل دمشق المتوفي سنة 
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نظر روضـة   أ(أحد من قام على ابن تيمية ورد عليه،         
، وقد  )الناظرين وخالصة مناقب الصالحين ألحمد الوتري     

 .  الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة هترجم
يه الشيخ كمال الدين محمد بن أبي الحـسن          عصر -٦

 . على السراج الرفاعي القرشي الشافعي
  .تفاح األرواح وفتاح األرباح* 
قاضي القضاه بالديار المصرية أحمد بن إبـراهيم         -٧

 . هـ٧١٠السروجي الحنفي المتوفي سنة 
 اعتراضات على ابن تيمية في علم الكالم * 
مخلـوف بمـصر    لكية على بن    املقاضي قضاه ا   -٨

 . هـ٧١٨المتوفي سنة 
 ابن تيمية يقول بالتجسيم وعندنا من اعتقـد         :كان يقول 

 . هذا االعتقاد كفر ووجب قتله
 الشيخ الفقيه على بن يعقوب البكري المتوفي سنة         -٩
 وأنكـر   ، لما دخل ابن تيمية إلى مصر قام عليه        ،هـ٧٢٤

 . على ابن تيمية ما يقول
 بن عـدالن الـشافعي       الفقيه شمس الدين محمد    -١٠
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 . هـ٧٤٩المتوفي سنة 
 إن اهللا فـوق العـرش       : إن ابن تيمية يقول    :كان يقول 

 .  يتكلم بحرف وصوت حقيقة، وإن اهللافوقية
 الحافظ المجتهد تقى الدين السبكي المتوفي سـنة         -١١
 . هـ٧٥٦

 . االعتبار ببقاء الجنة والنار* 
  .رد على ابن تيميةلالدرة المضية في ا* 
 . األناماء السقام في زيارة خير شف* 
 .النظر المحقق في الحلف بالطالق المعلق* 
 . تراق في مسائل اإليمان والطالقف واالاالجتماعنقد * 
 .التحقيق في مسألة التعليق* 
 . رفع الشقاق عن مسألة الطالق* 
يه محمد بن   ق ناظره المحدث المفسر األصولي الف     -١٢

مرحل الشافعي المتـوفي    عمر بن مكي المعروف بابن ال     
 .هـ٧١٦سنة 

 قدح فيه الحافظ أبو سعيد صالح الدين العالئـي          -١٣
 . هـ٧٦١المتوفي سنة 
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 ذخائر القصر في تراجم نبالء العصر البـن         رنظأ* 
 ) ٣٣-٣٢/ص(طولون 
  . أحاديث زيارة قبر النبي* 
 أبو عبد اهللا محمـد       قاضي قضاه المدينة المنورة    -١٤

بن مسلم بن مالك الـصالحي الحنبلـي المتـوفي سـنة            ا
 . هـ٧٢٦

 يحي الكالبي الحلبـي     بن معاصره الشيخ أحمد     -١٥
 . هـ٧٣٣المعروف بابن جهبل المتوفي سنة 

 . رسالة في نفي الجهة* 
 القاضي كمال الدين بن الزملكاني المتوفي سـنة         -١٦
 . هـ٧٢٧

 واحـدة فـي مـسئلة     ،نناظره ورد عليه برسـالتي    * 
 . الطالق، واألخرى في مسئلة الزيارة

 ناظره القاضي صفى الدين الهندي المتوفي سنة        -١٧
 . هـ٧١٥

يه المحدث على بن محمد الباجي الـشافعي        ق الف -١٨
 . هـ٧١٤المتوفي سنة 
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 . ناظره في أربعة عشر موضعا وأفحمه* 
  المؤرخ الفقيه المتكلم الفخر بن المعلم القرشـي        -١٩

 . هـ٧٢٥المتوفي سنة 
 .نجم المهتدي ورجم المعتدي* 
الـدهان   مـازني  الفقيه محمد بن على بن علي ال       -٢٠

 . هـ٧٢١الدمشقي المتوفي سنة 
  .رسالة في الرد على ابن تيمية في مسألة الطالق* 
 .ارةرد على ابن تيمية في مسألة الزيلرسالة في ا* 
محمـد   الفقيه أبو القاسم أحمد بـن محمـد بـن     -٢١

 . هـ٧٣٣الشيرازي المتوفي سنة 
  .رسالة في الرد على ابن تيمية* 
ه المحدث جـالل الـدين محمـد         رد عليه الفقي   -٢٢
 . هـ٧٣٩ي الشافعي المتوفي سنة القزوين
ون المتـوفي سـنة      مرسوم السلطان ابن قـالو     -٢٣
 .  بحسبههـ٧٤١

 . هـ٧٤٨ معاصره الحافظ الذهبي المتوفي سنة -٢٤
 . العلم والطلببيان زغل * 
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  .النصيحة الذهبية* 
 المفسر أبو حيـان األندلـسي المتـوفي سـنة           -٢٥
 . هـ٧٤٥

 . طتفسير النهر الماد من البحر المحي* 
 بن أسـعد اليـافعي       الشيخ عفيف الدين عبد اهللا     -٢٦

 . هـ٧٦٨كي المتوفي سنة اليمني ثم الم
 الفقيه الرحالـة ابـن بطوطـة المتـوفي سـنة         -٢٧
 . هـ٧٧٩

 . حلة ابن بطوطةر* 
 . هـ٧٧١ الفقيه تاج الدين السبكي المتوفي سنة -٢٨
 .طبقات الشافعية الكبرى* 
 تلميذه المؤرخ ابن شاكر الكتبي المتـوفي سـنة          -٢٩
 هـ ٧٦٤

 . عيون التواريخ* 
 الشيخ عمر بن أبي الـيمن اللخمـي الفـاكهي           -٣٠

 . هـ٧٣٤المالكي المتوفي سنة 
 . على منكر الزيارةالتحفة المختارة في الرد * 
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 القاضي محمد الـسعدي المـصري األخنـائي         -٣١
 . هـ٧٥٠المتوفي سنة 

 المرضية في الرد على من ينكـر الزيـارة          المقالة* 
 .  للعزامي)البراهين الساطعة(المحمدية، طبعت ضمن 

 الشيخ عيسى الزواوي المالكي المتـوفي سـنة         -٣٢
 . هـ٧٤٣

 .رسالة في مسألة الطالق* 
خ أحمد بن عثمان التركمـاني الجوزجـاني         الشي -٣٣

 . هـ٧٤٤الحنفي المتوفي سنة 
 . األبحاث الجلية في الرد على ابن تيمية* 
 الحافظ عبد الرحمن بن أحمد المعـروف بـابن          -٣٤

 . هـ٧٩٥رجب الحنبلي المتوفي سنة 
 الـثالث   قحاديث الواردة في الطـال    بيان مشكل األ  * 
 . واحدة

قالني المتـوفي سـنة      الحافظ ابن حجـر العـس      -٣٥
 . هـ٨٥٢

  .الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة* 
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 . لسان الميزان* 
 . شرح صحيح البخاريفتح الباري * 
  .اإلشارة بطرق حديث الزيارة* 
 الحافظ ولي الـدين العراقـي المتـوفي سـنة           -٣٦
 . هـ٨٢٦

 . األجوبة المرضية في الرد على األسئلة المكية* 
مؤرخ ابن قاضي شهبة الشافعي المتوفي       الفقيه ال  -٣٧

 . هـ٨٥١سنة 
 . تاريخ ابن قاضي شهبة* 
 . هـ٨٢٩ الفقيه أبو بكر الحصني المتوفي سنة -٣٨
ه وتمرد ونسب ذلك إلـى اإلمـام        به من شب  دفع شُ * 
 . أحمد 

 بـن عرفـة      رد عليه شيخ إفريقيا أبو عبـد اهللا        -٣٩
 . هـ٨٠٣التونسي المالكي المتوفي سنة 

العالمة عالء الدين البخاري الحنفي المتوفي سنة        -٤٠
 مـن   : أى ،سـالم ر من سماه شيخ اإل    ره وكفَّ هـ، كفَّ ٨٤١

مع علمه بمقاالته الكفرية، ذكـر      يقول عنه شيخ اإلسالم،     
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 .ذلك الحافظ السخاوي في الضوء الالمع
 الشيخ محمد بن أحمد حميـد الـدين الفرغـاني           -٤١

 . هـ٨٦٧الدمشقي الحنفي المتوفي سنة 
 . الرد على ابن تيمية في االعتقادات* 
 رد عليه الشيخ أحمد زروق الفاسـي المـالكي          -٤٢

 . هـ٨٩٩المتوفي سنة 
 . شرح حزب البحر* 
 . هـ٩٠٢ الحافظ السخاوي المتوفي سنة -٤٣
 .اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ* 
 أحمد بن محمد المعروف بـابن عبـد الـسالم           -٤٤

 . هـ٩٣١ المصري المتوفي سنة
 القول الناصر في رد خباط على بن ناصر* 
 العالم أحمد بن محمد الخوارزمي الدمـشقي        ه ذم -٤٥

 . هـ٩٦٨المعروف بابن قرا المتوفي سنة 
 القاضــي البياضــي الحنفــي المتــوفي ســنة -٤٦
 . هـ١٠٩٨
 . إشارات المرام من عبارات اإلمام* 



D:\۱۷\الوهابية\كتب.rtf 

١١١ 

 الشيخ أحمد بن محمد الـوتري المتـوفي سـنة           -٤٧
 . هـ٩٨٠

 . روضة الناظرين وخالصة مناقب الصالحين* 
 . هـ٩٧٤ الشيخ ابن حجر الهيتمي المتوفي سنة -٤٨
 . الفتاوي الحديثية* 
 .هر المنظم في زيارة القبر المعظمالجو* 
  .حاشية اإليضاح في المناسك* 
 الشيخ جالل الـدين الـدواني المتـوفي سـنة           -٤٩
 . هـ٩٢٨

 . شرح العضدية* 
عبد النافع بن محمد بن على بن عـراق          الشيخ   -٥٠

 . هـ٩٦٢الدمشقي المتوفي سنة 
نظر ذخائر القصر في تراجم نبالء العصر البـن         أ* 

 ) ٣٣-٣٢/ص(طولون 
 . القاضي أبو عبد اهللا المقري-٥١
  .نظم الآللي في سلوك األمالي* 
 مال علـى القـاري الحنفـي المتـوفي سـنة            -٥٢
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 . هـ١٠١٤
  .ضشرح الشفا للقاضي عيا* 
 الشيخ عبد الرءوف المناوي الشافعي المــوفي        -٥٣

 . هـ١٠٣١سنة 
 . شرح الشمائل للترمذي* 
 المحدث محمد بن على بـن عـالن الـصديقي           -٥٤

 . هـ١٠٥٧المكي المتوفي سنة 
 .مبرد المبكي في رد الصارم المنكيال* 
 الشيخ أحمد الخفاجى المصري الحنفي المتـوفي        -٥٥

 . هـ١٠٦٩سنة 
 . فاء للقاضي عياضشرح الش* 
 المؤرخ أحمد أبو العباس المقري المتوفي سـنة         -٥٦
 . هـ١٠٤١
 . أزهار الرياض* 
 الشيخ محمد الزرقاني المالكي المتـوفي سـنة         -٥٧
 . هـ١١٢٢
 .شرح المواهب اللدنية* 



D:\۱۷\الوهابية\كتب.rtf 

١١٣ 

 الشيخ عبـد الغنـي النابلـسي المتـوفي سـنة            -٥٨
 . هـ١١٤٣
 . في أكثر من كتابهذم* 
صوفي محمـد مهـدي بـن علـي          الفقيه ال  ه ذم -٥٩

 . هـ١٢٨٧الصيادي الشهير بالرواس المتوفي سنة 
 السيد محمد أبو الهدى الصيادي المتـوفي سـنة          -٦٠
 . هـ١٣٢٨
 . قالدة الجواهر* 
 المفتي مصطفى بـن أحمـد الـشطي الحنبلـي      -٦١

 . هـ١٣٤٨الدمشقي المتوفي سنة 
  .النقول الشرعية* 
 . هـ ١٣٥٢نة  محمود خطاب السبكي المتوفي س-٦٢
 . الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق* 
ورة الـشيخ المحـدث محمـد        مفتي المدينة المن   -٦٣

 . هـ١٣٥٣يطي المتوفى سنة الخضر الشنق
 بما ال يـستطيع العـالم       لزوم الطالق الثالث دفعه   * 
  .دفعه

D:\۱۷\الوهابية\كتب.rtf 

١١٤ 

 الشيخ سالمة العزامي الشافعي المتـوفي سـنة         -٦٤
 . هـ١٣٧٦
 . لساطعة في رد بعض البدع الشائعةالبراهين ا* 
  .)المصرية(مقاالت في جريدة المسلم * 
مفتي الديار المـصرية الـشيخ محمـد بخيـت           -٦٥

 . هـ١٣٥٤المطيعي المتوفي سنة 
  .تطهير الفؤاد من دنس االعتقاد* 
 وكيل المـشيخة اإلسـالمية فـي دار الخالفـة           -٦٦

سـنة  العثمانية الشيخ محمد زاهـد الكـوثري المتـوفي          
 . هـ١٣٧١
 . تاب مقاالت الكوثريك* 
  .التعقب الحثيث لما ينفيه ابن تيمية من الحديث* 
 .البحوث الوفية في مفردات ابن تيمية* 
 . اإلشفاق على أحكام الطالق* 
 إبراهيم بن عثمان السمنودي المصري، من أهل        -٦٧

  .هذا العصر
 . نصرة اإلمام السبكي برد الصارم المنكي* 
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م مكة محمد العربي التبـان المتـوفي سـنة           عال -٦٨
 . هـ١٣٩٠
 .المخالفينبراءة األشعريين من عقائد * 
 .  الشيخ محمد يوسف البنوري الباكستاني-٦٩
 .معارف السنن شرح سنن الترمذي* 
 الشيخ منصور محمد عويس، مـن أهـل هـذا           -٧٠
 العصر
 .ابن تيمية ليس سلفيا* 
لغماري المتوفي   الحافظ الشيخ أحمد بن الصديق ا      -٧١

 . هـ١٣٨٠سنة 
 . هداية الصغراء* 
 . القول الجلي* 
 الشيخ المحـدث عبـد اهللا الغمـاري المغربـي         -٧٢

 . هـ١٤١٣المتوفي سنة 
 .قان الصنعة في تحقيق معنى البدعةإت* 
  . الصبح السافر في تحقيق صالة المسافر* 
 . وغيرها من الكتب،الرسائل الغمارية* 
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  .ندونيسياألشبال سالم بن جندان  المسند أبو األ-٧٣
  .الخالصة الكافية في األسانيد العالية* 
  .وربن اهللا البراجوي عالم سهار حمد-٧٤
 . البصائر لمنكري التوسل بأهل القبور* 
و سيف الحمامي في    ب وقد كفره الشيخ مصطفى أ     -٧٥

 : بيان الرشادبكتابه غوث العباد 
ـ        عيد العرفـي،   وقرظه له جماعة وهم الشيخ محمد س

والشيخ يوسف الدجوي، والشيخ محمود أبو دقيقة، والشيخ        
محمد البحيري، والشيخ محمد عبد الفتاح عناتي، والـشيخ   

 قيطي، والـشيخ دسـوقي عبـد اهللا    نحبيب اهللا الجكني الش   
 . العربي، والشيخ محمد حفني بالل

 رد عليه أيضا محمد بن عيـسى بـن بـدران            -٧٦
 . السعدي المصري

سيد الشيخ الفقيه علوي بـن طـاهر الحـداد           ال -٧٧
 . الحضرمي

ـ      -٧٨ وفي سـنة   ت مختار بن أحمد المؤيد العظمى الم
 . هـ١٣٤٠
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جالء األوهام عن مذاهب األئمة العظام والتوسـل        * 
 عليه الصالة والسالم، رد فيه على كتاب        األنامبجاه خير   

 .  البن تيمية)رفع المالم(
 .  الشيخ إسماعيل األزهري-٧٩
 مرءاة النجدية * 
ان محمد دحالن الجمغس الكـديري       الشيخ إحس  -٨٠

  . ندونيسياأل
اج العابدين إلى جنـة رب      البين على منه  طسراج ال * 

 .العالمين
 المتـوفي   ندونيسياأل الشيخ سراج الدين عباس      -٨١

 . هـ١٤٠٣سنة 
  .له كتب في العقيدة حذر فيها من عقائد ابن تيمية* 

 وتمعن بعد ذلك، كيف يلتفت      قفانظر أيها الطالب للح   
إلى رجل تكلم فيه كل هؤالء العلماء ليبينوا حقيقته للناس          

رض عليـه،   ليحذروا منه، فهل يكون بيان الحق شيئا يعت       
 .سبحانك هذا بهتان عظيم
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انتهت أبرز البدع التى ابتدعها الوهابيون، وهى بـدع         

 وهى من أقـوى مـا       - بعضها أوضح من بعض    -رئيسة
ه الفكر الوهابى، ومن أكثر ما يتفاخر به أتباعه، وقد          أنتج

 :وفقنا اهللا تعالى للرد عليها وهى
هم على المسلمين فى مسألة إهداء القـراءة        يش تشو -١

 .لألموات
 منعهم لبس الحروز التى فيها آيات من القرآن أو          -٢

 .ذكر اهللا
 . جهراً بعد األذان تحريمهم الصالة على النبى -٣
 . تحريمهم لعمل المولد-٤
 . تحريمهم الصالة فى مسجد به روضة-٥
 تحريمهم إدخال لفظ سيدنا فى الصالة على النبـى          -٦
وآله . 

 . ذمهم التصوف وأهله-٧
 ).يا محمد: ( إنكارهم االستغاثة بقول-٨
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 .دم  إنكارهم نبوءة آ-٩
ومعلوم أن أهم ما يجب أن يحرص عليه كل مسلم أن           
يكون سلوكه موافقاً للشريعة اإلسالمية، غيـر مخـالف،         

ـ          حتى يكون ف   ر ى صراط الـذين أنعـم اهللا علـيهم، غي
 .المغضوب عليهم وال الضالين

مكنه وال يتم له هذا إال إذا ملك المعيار الصحيح الذى ي          
من التعامل مع المـسائل التـى توجهـه فـى سـلوكه             
االجتماعى، ومع التطبيقات التعبدية المستحدثة بعد زمـن        

ه يتآلف ويتوافـق، أو     بالرسالة وزمن الخلفاء الراشدين، ف    
 .يعرض ويترك

 :على هذا فالبدعة نوعانو
 وهى التى لـم يـدل عليهـا دليـل           : بدعة حقيقية  -

 .إجماع، أو قياسشرعى، من كتاب، أو سنة، أو 
 لها تطبيق عملى    ث هى التى لم يحد    : بدعة إضافية  -

، والخلفاء الراشدين مع دخولها فـى       فى زمن الرسول    
 .عموم النصوص الشرعية

ويرى جمهور العلماء أن البدعة من األلفاظ المشتركة        
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مختلـف  ن بوضع   يين مع ىفى لسان الشرع، فهى تدل عل     
على سبيل التبادل، كالقرء فإنه يطلق على الحيض وعلى         

 .الطهر كل منهما بوضع مستقل
فالبدعة إن قارنها فى لسان الشرع ما يدل على اللعنة،          
أو العقاب، أو الفساد، أو تضييع الـسنة، فهـى الحـادث            

 .المذموم
وإن قارنها ما يدل على الرضا، واألجر على فعلهـا،          

 .فهى الحادث المقبولواللوم على تركها 
وقد أثبت هذا المعنى المـشترك كثيـر مـن األئمـة            
المحققين وغيرهم، كاإلمام الشافعى، وعز الدين بن عبـد         
السالم، والقرافى، والنووى، وابن الـشاط، والـشوكانى،        
وتبعهم على ذلك جماهير العلمـاء والمفـسرين للقـرآن          

 .الكريم
لسئ المـذموم   م الشرع للفظة البدعة بالمعنى ا     اواستخد

 :أكثر من استخدامه له بالمعنى المحمود لـ
  التحذير من مبادئ الفرق الضالة التـى أخبـر           -١

 .أنها ستوجد بعده
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 لعلمه بقلة الحاجة الدائمة إلحداث البدع، فهـى ال          -٢
 . وبضوابط وشروط خاصة،تحدث إال لماما


قد ورد لفظ البدعة بالمعنى االصطالحى فى سـورة         و

 ثُم قَفَّينَا علَى آثَـاِرِهم ِبرسـِلنَا  :  قوله تعالىدالحديد عن

ميرِن مى ابنَا ِبِعيسقَفَّياِإلنِجيَل و نَاهآتَيلْنَا ِفي قُلُـوِب   وعجو
 وهعاتَّب ْأفَةًالَِّذينةً رمحرـا   ونَاها كَتَبا موهعتَدةً اباِنيبهرو

علَيِهم ِإالَّ ابِتغَاء ِرضواِن اللَِّه فَما رعوها حـقَّ ِرعايِتهـا           
مهرَأج منُوا ِمنْهآم نَا الَِّذينفَآتَي    فَاِسـقُون مـنْهم كَِثيـرو 

 ).٢٧:الحديد(
وقد استنبط العلماء من هذه اآلية مجموعة من األحكام         

 :منها
 .انية من عند أنفسهمب إحداث النصارى لبدعة الره-
 عدم اعتراض القرآن على هذا اإلحداث، فليس فـى     -
 مـا يـدل علـى ذم        - كما قال الرازى واأللوسى    -اآلية

 .البدعة
هم بسبب عدم محـافظتهم علـى هـذه          لوم القرآن ل   -
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 واللـوم غيـر    رعوها حقَّ ِرعايِتهافما البدعة الحسنة 
متوجه للجميع، على تقدير أن فيهم من رعاها كمـا قـال          

حاك ابن زيد، وغير متوجه لمحدثى البدعة كما قال الـض         
كما بل متوجه إلى خلفهم     ) ٢٢٩-٨/٢٢٨البحر المحيط   (

 ).٨/١٠٤ - للرازى-مفاتيح الغيب(قال عطاء 


وقد اعترض اإلمام الشاطبى فى كتابه االعتصام على        
االستدالل بهذه اآلية على جواز إحداث البدعة بأن اآلية ال          

ـ           ى يتعلق منها حكم بهذه األمة، ألن الرهبانية نـسخت ف
 . فال رهبانية فى اإلسالم،الشريعة اإلسالمية

 إن معنى الرهبانية فى اآلية يدل على ثـالث          :الجواب
 :معان
 . رفض النساء-
 . اتخاذ الصوامع للعزلة-
 . سياحتهم فى األرض-

ـ          الثـانى   اوالمنسوخ فى ديننا هو المعنـى األول، أم
والثالث فمستحب عند فساد الزمان كما جاء فـى أحكـام           



D:\۱۷\الوهابية\كتب.rtf 

١٢٣ 

، استناداً لما جاء عن أبى      )٤/١٧٤٤(ن البن العربى    القرآ
يوشك أن يكون   : ( قال  أن رسول اهللا     سعيد الخدرى   

ـ        ومواقـع  ف الجبـال،    غخير مال المسلم غنم يتبع به ش
 ).١/٧٦ -تح الف-البخارى) (القطر، يفر بدينه من الفتن

وهذا الحديث يفيد اإلقرار بالعمـل بهـذه اآليـة فـى       
نين األخيرين، ويكون منزلته هنا من القرآن البيـان         نالمع

وَأنزلْنَا ِإلَيك الذِّكْر ِلتُبين ِللنَّـاِس       : والتوضيح، قال تعالى  
ِهمَل ِإلَيا نُزم) ٤٤:النحل.( 

وانعقد اإلجماع على أننا مكلفـون بمـا علمنـا مـن            
شريعتنا أنه كان شرعاً لمن كان قبلنا، وأمرنا فى شريعتنا          

كُِتب علَيكُم الصيام كَما كُِتب علَـى        : بمثله، كقوله تعالى  
 .ن قَبِلكُمالَِّذين ِم


ورد فى السنة مجموعة من األحاديث تتحـدث علـى          
البدعة، بعضها جاء بصيغة العموم، وبعضها جاء بصيغة        

 .التخصيص
) كل بدعة ضـاللة   (: فما جاء بصيغة العموم قوله      
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ة فى هذا الحديث تشمل البدعة الواحدة واألكثـر،          والبدع
 .سنة والبدعة السيئةحوالبدعة ال

مـن ابتـدع    (:  التخصيص قوله    ةومما جاء بصيغ  
بدعة ضاللة، ال ترضى اهللا ورسوله، كان عليه مثل آثام          

قـال  ) (من عمل بها، ال ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا       
 ).١٠/١٤٨ - العارضة-حديث حسن: لترمذىا

 البدعة المحرمة   ففى هذا الحديث خصص الرسول      
بأن تكون سيئة ال توافـق عليهـا الـشريعة، والقاعـدة            
األصولية أنه إذا ورد عن الشارع لفظ عام ولفظ خـاص           

 ،ينقدم الخاص، ألن فى تقديم الخاص عمالً بكال النـص         
 .بخالف لو قدم العام ففيه إلغاء للنص الخاص


من أحدث فى ديننا ما ليس منه فهو        : ( قوله   :األولى

 ).رد
 لم يطلق القول فى هذا الحديث        أن النبى    :والجواب
: ففرق بين أن يقول النبى      ) ما ليس منه   (:بل قيده بقوله  

: وبين أن يقول  ) من أحدث فى ديننا ما ليس منه فهو رد        (
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 :فيؤخذ من الحديث ما يلى).. من أحدث فى ديننا فهو رد(
 جواز إحداث البدعة الحسنة إذا كانت جزءاً مـن          -١

ه، ويكون معنى الحديث    الدين، ومنعه إذا لم تكن جزءاً من      
 :على هذا الشكل

 من أحدث فى ديننا غير معتمد علـى النـصوص           -
 . فإحداثه فاسد- ما ليس منه-العامة
 . ومن أحدث فى ديننا معتمداً عليها فإحداثه صحيح-
 شمولية اإلحداث ألمـور المعـامالت، وأمـور         -٢

 ويكون  ،العبادات، ألن كلمة الدين فى الحديث كلمة عامة       
اث فى التعبديات باالندراج تحت أصل عام كاندراج        اإلحد

إن : (فى بيت المحتضر فى قولـه       البقرة  قراءة سورة   
 ).البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان

 التسليم باستنباط األول يؤدى إلى قاعـدة مهمـة،          -٣
 بإحداث البدعة يدل علـى أنـه ال         وهى أن إذن النبى     

وتركـه  .. هالعفيشترط فى األعمال الشرعية أن يكون قد        
لبعض األعمال قد يكون لتقرير هذا المبدأ الشرعى . 

 لبعض  وبهذا يتيسر علينا أن نفهم سبب ترك النبى         
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األعمال التى لم تحفظ عنه وحفظت عن بعض الصحابة،         
 .كقراءة القرآن على القبر

 يترتب على األخذ بالبدعة أن الدين لم        :الثانيةالشبهة  
 .اليوم َأكْملْتُ لَكُم ِدينَكُم: يقولتعالى يكمل مع أن اهللا 

 إن معنى اآلية أكملت لكم قواعده ومبادئـه،         :والجواب
ومن ضمن هذه المبادئ جواز إحداث البدعـة الحـسنة،          
فالذى يبتدع ال يعنى عمله أنه زاد فى الدين، أو تـدارك            

له، بل هـو    قنقصاً فى الشريعة، أو اتبع هواه، أو شرع بع        
ة استقاها من الكتاب والـسنة، غيـر        تطبيق لقاعدة شرعي  

صد بها معاندة اهللا ومشاقة     مضاه بها الشرع الحكيم، وال قا     
 . وآلهرسوله 


ال تحدث البدعة الحسنة هكـذا اعتباطـاً، وال يتـرك           

ـ           م أمرها للعرف والعامة، وال يقدر على إحداثها إال من أل
 :بأسسها وأهمها

 العلم بالشريعة فى الموضوع الذى يريد أن تحدث         -١
فيه البدعة، وحتى يستطيع أن يستند فى إحداثه إلى الكتاب          
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والسنة، وحتى ال يؤدى ابتداعه إلى مخالفة لهما فى أحـد           
 ).٢٧/٩٢أنظر روح المعانى لأللوسى (أحكامهما 

نفس،  أن ال تصل البدعة إلى درجة التشديد على ال         -٢
ال : (  قـال  أن رسول اهللا     أخرج أبو يعلى عن أنس      

تشددوا على أنفسكم فيشدد اهللا عليكم، فإن قومـاً شـددوا           
على أنفسهم فشدد اهللا عليهم، فتلك بقاياهم قى الـصوامع          

ورهباِنيةً ابتَدعوها ما كَتَبنَاها     :والديارات، وذلك قول اهللا   
ِهملَيع)  ٦/١٩٧أنظر الدر المنثور للسيوطى.( 
 ال يستند فى جانب العبادات على القيـاس ألنهـا           -٣

النصوص غير معللة، بل يستند على اندراج المحدث فى         
ة، هذا االندراج الذى يعبر عن إذن سـابق         عالعامة للشري 

 .له، وعن تضمنه لتحديد صورة العبادة
بة عليها وعدم التخلى عنها، فقـد أخـرج          المواظ -٤

ابن جريـر، وابـن     وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد،       
إن اهللا كتـب  : (، وابن نصر، عن أبى أمامة قـال  همردوي

م يكتب عليكم قيامه، وإنما     عليكم صيام شهر رمضان، ول    
القيام شئ ابتدعتموه، فدوموا عليه وال تتركوه، فإن ناسـاً          
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من بنى إسرائيل ابتدعوا بدعة فعاقبهم اهللا بتركها، وتـال          
ع السابق والجـزء    المرج (ورهباِنيةً ابتَدعوها هذه اآلية   

 ).ةحوالصف


وعد الشرع الحكيم صاحب االبتداع الحـسن بـاألجر         

من سن سنة حسنة فعمل     : ( العظيم والثواب الكبير قال     
مل بها، ال ينقص من     به كان له أجرها، ومثل أجر من ع       

بها كـان عليـه      ومن سن سنة سيئة فعمل       .أجورهم شيئاً 
) هم شيئاً زر من عمل بها، ال ينقص من أوزار       وزرها، وو 

 ).١/٤٠ - األلبانى-صحيح سنن ابن ماجة(
وعلى هذا فاتهام الوهابية لألمة اإلسالمية باالبتداع فى        
كل ما استحدث هو أمر خطير، له ثماره ونتائجه السيئة،          
وهذه االتهامات يجب أن يكون الموقف منها واضحاً فـى          

 وننكثها غداً لفـزع،     ،زلها اليوم لطمع  غل وزمان، فال ن   حا
 فإننا إن جاملنا فى إقرارها ذهب ديننا سـدى،      ..ولنتق اهللا 

وإن أكلنا بها اليوم أكلتنا غداً، نقول هذا نصيحة وسـداداً،           
ما أردنا بهذا علوا فى األرض وال فـساداً، واهللا المطلـع            

 .على النيات


