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  ترمجة املؤلف

  عبد العزيز بن عكاس /بقلم فضيلة الشيخ
  رئيس اهليئات اآلمرة باملعروف يف األحساء

هو عيسى بن عبد اهللا بن حسن بن أمحد آل عكاس؛ ينتمي 
اهللا يف سنة الستني بعد املائتني واأللف  ولد رمحه. نسبه لقبيلة سبيع

الثامنة والثالثني بعد  ١٣٣٨من اهلجرة؛ وتويف يف رابع شوال سنة 
  .الثالمثائة واأللف

نشأ رمحه اهللا على أحسن ما ينشأ عليه أبناء الوقت من احلياء 
والنزاهة وحمبة جمالس اخلري؛ فحفظ القرآن وهو ابن ثنيت عشرة سنة، 

لم على شيخه العالمة الشيخ أمحد بن علي بن واشتغل بطلب الع
مشرف العامل الشهري والشاعر املفلق اخلطري؛ وحبب إليه العلم على 
صغره وضعف جسمه واحتياجه الدنيوي؛ ذلك ألن أباه رمحه اهللا 
أصيب بداء الفاجل فاستمر مع شغل باله بطلب القوت لنفسه وملن 

ا حفظ األوائل، فكان ميون من إخوانه؛ فأمده اهللا حبافظة تذكرن
رمحه اهللا حيفظ الشيء من مرة واحدة ببصر نافذ وفكر ثاقب؛ على 
مناهج الرعيل األول من السلف؛ وكان رمحه اهللا جيلس للطلبة 
فيمرون عليه دروسهم على اختالفها واختالف فنوا؛ وهو ال 
ينبس ببنت شفة، حىت إذا انتهي آخرهم بدأ باألول فأعاد درسه 

تقريره املشبع وهلم جرا حىت ينتهي آخرهم ورمبا بلغوا  حرفيا مع
  .أربعة عشر تلميذًا
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وله رمحه اهللا نظم ليس بالكثري يف مناسبات ختطر أو مجع 
وكان متوسعا يف العلوم مع . متفرق أو حنو ذلك من الفوائد العلمية

حىت إذا أفاض يف فن من الفنون ) األحساء(كونه مل يرحل عن بلده 
وكانت جمالسه كلها جمالس العلماء . ال يعرف غريهحسبت أنه 

األدباء، وله اليد الطوىل يف علم النحو، وولع بألفية ابن مالك حىت 
من سألته عما يف ألفية ابن مالك فأجابين أطلقته : أنه يقول لطلبته

  .على علم احلديث
ولو ذهبت نتتبع ما له من املطارحات واملفاكهات لطال بنا 

غفر اهللا له ورمحه وصب . ليل ما يدل على الكثريالبحث ويف الق
  .على ضرحيه شآبيب الرمحة

  .وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا
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  مقدمة

  عبد اهللا بن حممد بن مخيس /بقلم األستاذ
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

يف كل بقعة من بقاع العامل اليت يستوطنها املسلمون؛ ويف كل 
أجياهلم؛ تقوم دعوة تنادي املسلمني بالرجوع إىل دينهم جيل من 

الصايف األصيل؛ وتقف جماهدة بلساا وسناا لدعم هذه الدعوة 
وظهورها، لعلمها أا هي السبيل الوحيد إلعزاز املسلمني وقوم 

ونباهة قدرهم، بدليل أن هذه الطريقة السلفية ، وحفظ كرامتهم
تى ا منقذ البشرية عليه الصالة اليت يدعون إليها، هي اليت أ

والسالم، وهي اليت تلقاها عنه صحابته الكرام فمن بعدهم من 
سلف هذه األمة؛ وهي اليت جعلت من املسلمني آنذاك قوة جبارة 
ارتعدت هلا فرائص الشرق والغرب وخلبت ألباب األمم بسرعة 

جعل  انتشارها؛ وقوة تأثريها، مع بساطتها ومساحتها ومرونتها، مما
الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا؛ ويهرعون إىل هذا الدين اخلالص 
النقي، الذي مل تشبه شائبة الدجل، ومل تر عليه مسحة اخلرافة 

  .وزيادات املشعوذين
وقد ظل املسلمون طيلة عصورهم الزاهرة حمتفظني ذا املبدأ، 
 متمسكني به، حىت جاء عصر الفرق والطوائف اليت ألقت بذورها
النزعات السياسية، واالجتاهات الطائفية، والنعرات اجلنسية، ففرقت 
كلمة املسلمني وغريت اجتاههم؛ وظلت كل طائفة ترشق أختها 
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، بنبال التضليل والتكذيب، وتكيل هلا أوابد التفنيد والتهجني
حتت لواء كل طائفة فئام من الناس توارثوا تعاليمها خلفًا  وانضوى

التعصب هلا والبغض ملناوئيها، وألفت يف  عن سلف، وأمعنوا يف
ذلك الكتب والردود، ورمي بعضهم بعضا بالكفر والفسوق، وكان 

  .كبش الفداء يف ذلك وحدة املسلمني ومجع كلمتهم
وحينئذ وجد العدو فيهم ثغرة واسعة فوجل منها وأخذ يف 
توهينهم، وإذكاء نار الفنت والبغضاء فيما بينهم، حىت جعلهم حلما 

ى وضم، وأصبحوا غثاء كغثاء السيل، كما أخرب نبيهم عليه عل
الصالة والسالم إىل يومنا هذا، وإىل أن يثوبوا إىل رشدهم، 
ويرجعوا إىل أصل دينهم يف عهده الزاهر، وهو ما كان عليه نبيهم 
عليه الصالة والسالم وصحابته وسلف هذه األمة الذي أخرب عنه 

، وأا كلها يف النار إال ما )لفرقا(عليه الصالة والسالم يف حديث 
  .كان عليه هو وأصحابه

أنه مل خيل زمان وال مكان من قائمني هللا باحلجة، : قلت آنفًا
وداعني إىل صراطه املستقيم، وهو طريق الفرقة الناجية، طريق 

من أنه ال  السلف الصاحل، ويف ذلك مصداق ملا أخرب به النيب 
ال يضرهم من خالفهم وال  منصورةال طائفة من أمته على احلق تز

  .احلديث. من خذهلم
وقد ظلت هذه الدعوة تنتقل من جيل إىل جيل، ومن مصر إىل 
مصر، وينداح نورها، وتقوى شوكتها حينا، ويدركها الفتور 
والضعف حينا آخر، وقد كان هلا يف مستهل القرن الثامن فورة 

رجال السنة، هو  عارمة، على يدي علم من أعالم امللة، وجماهد من
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شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، مث تلميذه ابن القيم، مما جعلها تقوى 
وتنتشر، ويتبني لكثري من املسلمني حقيقة هذه الدعوة وفضلها 

لقيه ابن تيمية وأتباعه فينصاعوا إليها، ويتفانوا يف سبيلها، رغم ما 
نْ يتركُوا أَحِسب الناس أَ* امل وتنكيل  رهاق، وبؤسمن عنت وإ

ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِم * أَنْ يقُولُوا َآمنا وهم لَا يفْتنونَ 
بِنيالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي  ولكنه صرب

وصابر، حىت أظهره اهللا على من ناوأه، وترك ألهل هذه الدعوة 
  .ضيا انتضاه من دائرة الوحينيسالحا ما

وقد كانت هذه الدعوة معدومة يف جزيرة العرب، حىت لقد 
ركب الناس رؤوسهم، وعبدوا األحجار واألشجار من دون اهللا، 
إىل جانب سيل من اخلرافات متالطم، حىت تداركها اهللا بادد 
العظيم، والزعيم اإلسالمي الكبري، شيخ اإلسالم حممد بن عبد 

ب؛ فأعادها يف بضع سنني بيضاء نقية ال شائبة فيها وال كدر، الوها
وقد ناله ما نال صنوه ابن تيمية من التكذيب والكيد والدس 
 واستعداء احلكام وإثارة حفائظهم، ولكنه ااهد الصبور الذي يعترب

اض هذه الدعوة مفخرة وأجرا، حىت كل ما ناله يف سبيل إ
جزيرة العرب فحسب، بل يف عموم انتشرت هذه الدعوة، ليس يف 

أقطار العامل، وال تزال يف الظهور واالنتشار حىت تعود باملسلمني 
  .عموما إىل دينهم اخلالص إن شاء اهللا

ومن أجل ذلك مل يتردد قادة الفكر ومحلة األقالم يف العامل 
ويف القرن العشرين على األخص قرن حتفز األمة  –اإلسالمي 

مل يترددوا يف أن هذه الدعوة  - دها وسؤددها اإلسالمية إلعادة جم



  

  ١١  سائلإجـابة السائل على أهم امل
 

هي السبيل الوحيد إلاض املسلمني وإعالء كلمتهم مما جعل 
ولوال أن الترك واملصريني (الدكتور طه حسني يرفع عقريته قائال 

اجتمعوا على حرا، وحاربوها يف دارها بقوى وأسلحة ال عهد 
د كلمة العرب يف ألهل البادية ا، لكان من املرجو جدا أن توح

القرن الثاين عشر والثالث عشر للهجرة كما وحد ظهور اإلسالم 
كلمتهم يف القرن األول، ولكن الذي يعنينا من هذا املذهب أثره 
يف احلياة العقلية واألدبية عند العرب، وقد كان هذا األثر عظيما 
 خطريا من نواح خمتلفة، فهو أيقظ النفس العربية ووضع أمامها مثال

  .)١(»...أعلى أحبته وجاهدت يف سبيله
ن هذا ملذهب جديد قدمي معا، والواقع أنه إ :قلت«: ويقول

جديد بالنسبة إىل املعاصرين، ولكنه قدمي يف حقيقة األمر، ألنه ليس 
إال اإلسالم اخلالص النقي املطهر من شوائب  ،إال الدعوة القوية

جاء به النيب خالصا هللا الشرك والوثنية؛ هو الدعوة إىل اإلسالم كما 
و إحياء لإلسالم هكل واسطة بني اهللا وبني الناس،  وحده؛ ملغيا

ومن نتائج االختالط  ،من نتائج اجلهل هوتطهري له مما أصاب ،العريب
  .)٢(»بغري العرب

ن العقيدة اخلالصة والفطرة إ«: ويقول األستاذ الكبري الزيات
يف  –ويقول أيضا » ت جندالسليمة ال تزاالن يف احلجاز ويف هضبا

وأضرابه خضدوا من  يولوال أن حممد عل«ما معناه  –جملة الرسالة 
                              

  .٣٧احلياة األدبية يف جزيرة العرب صفحة  (١)
  .٣٥املصدر نفسه ص (٢)
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شوكة هذه الدعوة النتشلت املسلمني يف هذا العصر مما هم واقعون 

  .»فيه
كان الوهابيون يف عقيدم «ستاذ حممد قاسم ويقول األ

ومذهبهم على طريقة أهل السنة واجلماعة؛ واألساس األصيل 
أما آدام فهي على صفاء ونقاء إذ ... بهم هو توحيد اهللاملذه

حيرمون املوائع املسكرة وكل املواد املخدرة، وحيرمون مجيع أنواع 
الفجور والفسق والعدول عن احلق واالنصاف والعمل باحليل 
واخلداع واالغتصاب واملقامرة، أما يف شهامة التعصب احلقيقي 

  .)١()ة خملة بالدينللدين فإم يغارون على كل صغري
): كونت ويلز(أما األستاذ منح هارون فيقول يف رده على 

وملا اتسعت حركات السعوديني يف ذلك احلني، وأخذت دد "
العراق والشام واحلجاز واليمن، مل تر السلطة العثمانية أو السياسية 

املراد (الغامشة بدا من أن تعمل لصرف قلوب العرب عن هذا األمري 
الطامح السترداد ) مري عبد العزيز ابن مؤسس الدولة السعوديةبه األ

  .جمد العرب
فأوعزت إىل بعض عماهلا من املشائخ فأخذوا يدسون على 

ما أنزل اهللا ا من سلطان، ويتخذون  الشيخ ابن عبد الوهاب أقواال
من املسائل اخلالفية بني مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، وبني املذاهب 

ألخرى وسيلة للطعن على الوهابيني الذين ألصقوا م اإلسالمية ا
للرأي العام اإلسالمي، واامهم بأم ذوو  الًهذا االسم تضلي

                              
  .١٢٨ص ٢تاريخ أوربا ج (١)
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مذهب جديد غري معترف به مع أم مل خيرجوا يف شيء عن 
مذهب اإلمام أمحد الذي هو مذهب السلف الصاحل، ومل يقولوا 

ابن عبد الوهاب قال به شيئًا مبتدعا يف الدين، وكل ما قاله الشيخ 
غريه ممن سبقه من األئمة األعالم ومن الصحابة الكرام، ومل خيرج 

  ".يف شيء عما قاله اإلمام أمحد وابن تيمية
إن ابن ): (جالء العينني(وقال أبان العامل األلوسي يف كتابه 

تيمية مل يقل شيئا إال وهو مأخوذ من الكتاب والسنة، ومن أقوال 
الشافعي واحلنفي واملالكي واحلنبلي؛ فلم يكن ابن أئمة املذاهب ك

تيمية مبتدعا ومثله ابن عبد الوهاب، على أننا لو نظرنا يف آراء 
علماء املسلمني احملققني اليوم ويف كل زمن يف مجيع األقطار 

... اإلسالمية لوجدناها متفقة مع رأي من يسميهم الناس وهابيني
  .)١()هم وهابيونإذن فعلماء املسلمني احملققون كل

عن الشيخ ) ابن سعود(أما عمر أبو النصر فيقول يف كتابه 
والواقع أن دعوة ابن عبد : حممد بن عبد الوهاب ما هذا نصه

الوهاب ليست غري دعاية صاحلة موفقة لنبذ البدع واملفاسد اليت 
على الترويج هلا  ن اإلسالمي، واليت عمل بعض املشائخحلقت بالدي

  .ارها بني الناسوذيوعها وانتش
وإذا ذهبنا نبحث الدعوة يف مصادرها ونتوالها بالنقد والبحث 

وجدنا أا ال ختتلف عن مذهب اإلمام أمحد بن ... والتحقيق
 حنبل، وهي دعوة قد عادت بالنفع العظيم على احلجاز وجند، إذ

                              
  .٢٢٤و  ٢٢٣حة كتاب ابن سعود ترمجة كامل صموئيل عن االنكليزية صف (١)
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  .أماتت كثريا من البدع، وقضت على ألوان من الضالالت

خاص يدعى بامسهم خبالف ما يقول وليس للوهابيني مذهب 
بعض احلاملني عليهم؛ وإمنا مذهبهم مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، 
وليس فيما يطلبونه ويدعون إليه ما ينايف السنة وال يتفق مع القرآن 
الكرمي وهم ينكرون هذا التضليل الذي حياوله بعض الشيوخ وغري 

رحة والقبور الشيوخ، وهذا اإلغراق يف إقامة القباب حول األض
والصالة فيها وإقامة املباخر وطلب الشفاعة من أصحاا، واإلسالم 
ينكر هذا وينهى عنه وليس يف اإلسالم وسيط بني اإلنسان وربه، 

وقد كتب شيخ كبري من . وليس هناك من يشفع عنده إال بإذنه
أننا ندعو الناس إىل إقامة : (شيوخهم سئل عن عقيدة الوهابية يقول

يف اجلماعات على الوجه املشروع؛ وإيتاء الزكاة، وصيام الصلوات 
رمضان، وحج البيت، ونأمر باملعروف، وننهى عن املنكر، وهذه 

  .)١(...)هي كل شعائر اإلسالم، وما عداها فباطل وتضليل
) ارمسترونج(و ) وليمز(ويقول األستاذ مصطفى احلفناوي عن 

فساد يف بالد كذلك ملا شاع ال«: من كتاب هلما عن ابن سعود
املسلمني قام يف جزيرة العرب حممد بن عبد الوهاب حيارب البدع 

إلعادة جمد اإلسالم وعبادة اهللا بقلب  ؛ويدعو إىل مجع الصفوف
ولكنه كغريه من املصلحني اضطهد وام باإلحلاد  ،سليم

  .)٢(»والزندقة
                              

  .لعمر أيب النصر ٢١و  ٢٠ابن سعود صفحة  (١)
  .٢١ابن سعود ترمجة احلفناوي صفحة  (٢)
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أما الكاتب اإلسالمي الكبري حممد كرد علي فيقول يف كتابه 
وما ابن عبد الوهاب إال داعية هداهم من ): ( واحلديثالقدمي(

الضالل، وساقهم إىل الدين السمح، وإذا بدت شدة من بعضهم 
فهي ناشئة من نشأة البادية، وقلما رأينا شعبا من أهل اإلسالم 
يغلب عليه التدين والصدق واإلخالص مثل هؤالء القوم، وقد 

نرهم حادوا عن اإلسالم  اختربنا عامتهم وخاصتهم سنني طويلة فلم
  .)١()قيد غلوة

وقد كتب عن هذه الدعوة كثريون من املسلمني وغري املسلمني 
وألفت فيها الكتب ونشرت عنها الفصول واملقاالت وبلغت أقصى 
الشرق والغرب، وقام كثري من علماء املسلمني باحتضاا والدعوة 

  .إليها يف السر والعلن
امل األحسائي الكبري السلفي وأمامي اآلن نبذة وضعها الع

العالمة الشيخ عيسى بن عكاس إجابة على ثالثة أسئلة وردت إليه 
ملاعة اليت مرت ا ار العربية ااورة كانت هذه اإلمن أحد األقط

توطئة لتقدميها حلضرات القراء وهذه النبذة تتضمن تقرير ثالثة 
من  أصول من أصول أهل السنة واجلماعة خالفهم فيها كثري

الطوائف الذين ابتلوا بتحريف هذا الدين وتشويهه، وأصبح لكل 
منهم مذهب وطريقة يدعو إليها ويكيل السب والشتم ملن خيالفها؛ 
مما جعل الدين اإلسالمي سخرية بني األمم األخرى يف غمرة هذه 

                              
، وقد اعتمدنا يف بعض هذه النقول على كتاب ١٣٧صفحة ) القدمي واحلديث( (١)

  ).حممد بن عبد الوهاب(األستاذ العطار 
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  :املعارك وهذه األصول هي

  .صفات اهللا سبحانه - ١
  .حياة األنبياء يف قبورهم - ٢
  .ستغاثة باألنبياء واألولياء والصاحلنياال - ٣

فلو تدبرت الصراع القائم بني أتباع السلف الصاحل من أهل 
السنة واجلماعة، وبني أتباع اخللف من املؤولني واحملرفني لوجدت 

  .هذه املسائل الثالث حتتل حيزا كبريا من مسافة اخللف بينهم
أثبته لنفسه وما يثبتون هللا ما  –يف املسألة األوىل  –فالسلف 

أثبته رسوله من غري تشبيه وال متثيل ومن غري حتريف وال تعطيل 
ويسعهم ما وسع أئمة هذا الدين، وهداته، الذين بذلوا يف سبيله 
املهج واألرواح ومل تأخذهم يف اهللا لومة الئم، والذين أظهر اهللا م 

  .الدين، وأعلى كلمة املسلمني
معطلة هللا من صفاته الكاملة  أما أولئك فعلى طريف نقيض بني

اليت أثبتها لنفسه؛ وبني ممثلة ومشبهة هللا تعاىل، وكلها طرق برئ 
اإلسالم منها، بل أتت إليه مبا مل ينزل اهللا به سلطانا، وما مل يعرفه 
رجاله الذين يغارون عليه أعظم من غريم على أنفسهم، ولكنه 

ن تدبر وال تبصر وال اهلوى والضالل والتقليد األعمى للمشائخ بدو
  .تفهم حلقيقة الدين ونصوصه

وأما مسألة حياة األنبياء يف قبورهم، فأهل السنة واجلماعة على 
خالف هذا، ألنه مل يرد يف القرآن وال يف صحيح السنة ما يؤيد 
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هذا أو يشهد له، ومها عمدتنا ومنها نأخذ ديننا، وما داما سكتا عن 
ف هذا ما انتحله؟ وهل يلجأ إىل هذا فمن أين انتحل من يقول خال

قول كائن من كان ويترك القرآن والسنة؟؟ لكن أهل اخلرف 
والدجل أبوا إال أن يثبتوا لألنبياء حياة جثمانية مستقرة يف قبورهم، 

  !وأم يأكلون ويشربون وينكحون إىل غري ذلك؟
ولو جاز لنا أن نتغاضى عن عدم ورود شيء من هذا يف 

هل يقبل العقل هذا أو يصح لنا أن يل التراب الكتاب أو السنة ف
على جثمانه املطهر وهو حي؟ وملاذا مل يلجأ إليه الصحابة حينما 

إِنك : عرضت هلم كثري من املشاكل؟ بل لقد صرح القرآن مبوته
على أن العقل ال يتناىف مع النقل، فاإلسالم  ميت وإِنهم ميتونَ

  !!لعقول ال ما حتيله العقولجاء مبا حتار فيه ا
أما املسألة الثالثة وهي االستغاثة باألنبياء واألولياء والصاحلني 
فقد فنت فيها من فنت وابتلي ا كثري من الناس، وأصبحت ثغرة يف 

  .اإلسالم، وفتقا بغري رتق
ين جعلوها حالس القباب الذوقد تبناها سدنة القبور، وأ

واحترامهم، فقد حاكوا هلا كثريا  عظامهممصدرا لرزقهم وأداة إل
من احلكايات، واختلقوا هلا كثريا من األحاديث، وابتكروا كثريا من 
الطرق اليت جيتذبون ا السواد األعظم إليهم، ضاربني بالنصوص 
الوعيدية اليت جاءت تنعى على من يعمل هذا العمل صنيعه عرض 

  !احلائط
وقفهم كتاب اهللا وسنة أما أهل السنة واجلماعة فيقفون حيث أ

وصحابته من بعده وسلف  رسوله، وحيث وقف رسول اهللا 
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ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه : هذه األمة الصاحل

 منهج هلصنلَّى ووا تم لِّهون نِنيمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه
صم اَءتساوري . وقد عاجل املصنف رمحه اهللا هذه املسائل الثالث

عالجا كافيا شافيا، وجاءت أدلته صرحية، مدعمة بالنصوص 
  .القاطعة واحلجج والرباهني اليت تدفع اخلصم وتلقمه حجرا

واملقام وإن كان حيتاج من املصنف البسط ودرء ما عساه 
يما دونه ملن إال أن ف. يتشبث به اخلصم من احتماالت وفروض

سيقف عند احلق واملنطق أكرب برهان وأعظم دليل، أما املتعنت 
فنحيله إىل كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وادد 
الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأوالده وأحفاده الذين اغترفوا علمهم 

دمغه فَإِذَا هو بلْ نقْذف بِالْحق علَى الْباطلِ فَيمن معني الوحيني 
قاهز.  

  عبد اهللا بن حممد بن مخيس
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  وبه نستعني، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
احلمد هللا املبدئ املعيد، الفعال ملا يريد، الذي مل حتط بصفات 
كماله العبيد، أمحده على أن من علينا بنعمة التوحيد وأشهد أن ال 
إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة توجب من فضله املزيد، 
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله خامت األنبياء، والشفيع يف اليوم 

  .وعلى آله وصحبه صالة وسالما أدخرمها ليوم الوعيد الشديد، 
أما بعد، فإنه ملا كان يف سنة مثان وتسعني بعد األلف واملائتني 

الشيخ قاسم بن «من اهلجرة النبوية ورد علينا رسالة أرسلها املكرم 
أيده اهللا، والرسالة املذكورة مشتملة على ثالث » حممد بن ثاين

مسائل وأجوبتها، حملمد بن عبد اهللا الفارسي، وقد مجع يف أجوبته 
  .؛ وحق صحيح، وباطل صريحبني غث ومسني

املسألة األوىل يف صفات اهللا جل وعال، واملسألة الثانية يف حياة 
واملسألة الثالثة يف . بعد وفاته، وكذلك سائر األنبياء نبينا حممد 

االستغاثة باألنبياء واألولياء وأم يتصرفون يف أمور اخللق؛ ويف 
  .العامل

إبراز ما نعتقده يف هذه  املذكور طلب منا مث إن الشيخ قامساً
فلما رأيته قد طلب منا . وندين اهللا به باطنا وظاهرا: املسائل الثالث

ما جيب علينا أداؤه استخرت اهللا سبحانه، وأخذت يف تبيني ذلك 
على قدر الوسع بطريق االختصار، ألن خري الكالم ما قل ودل، ومل 
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ن إخواننا أن يطل فيمل، وأنا طالب ممن وصلت إليهم هذه النبذة م

لحوه، مجع ينظروها بعني التجاوز، فما نقص كملوه، أو عيب أص
، وجنبنا املراء واهلوى؛ وهذا أوان الشروع يف اهللا قلوبنا على التقوى

  .املقصود، بعون اهللا امللك املعبود
  :فأقول وباهللا التوفيق، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

وهي صفات اهللا جل ذكره،  األوىل،أما ما نعتقده يف املسألة 
وتقدست أمساؤه، فنحن نعتقد كالذي تعتقده الفرقة الناجية 

أهل السنة واجلماعة، وهو اإلميان باهللا : املنصورة إىل قيام الساعة
ومالئكته وكتبه ورسله، والبعث بعد املوت واإلميان بالقدر خريه 

  .وشره
ه يف كتابه ومبا ومن اإلميان باهللا، اإلميان مبا وصف به نفس

من غري حتريف وال تعطيل ومن غري  وصفه به رسوله حممد 
لَيس كَمثْله شيٌء وهو تكييف وال متثيل، بل يؤمنون باهللا سبحانه 

ريصالْب يعمالس  فال ينفون عنه ما وصف به نفسه، وال حيرفون
كيفون وال الكلم عن مواضعه، وال يلحدون يف أمسائه وآياته، وال ي

ميثلون صفاته بصفات خلقه؛ ألنه سبحانه ال مسي له، وال كفء له، 
وال ند له؛ وال يقاس خبلقه؛ سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون علوا 

فإنه سبحانه وتعاىل أعلم بنفسه وبغريه، وأصدق قيال . كبريا
  .وأحسن حديثًا من خلقه

ها بال تعطيل، فمذهبنا مذهب السلف إثباتا بال متثيل، وتنزي
وهو مذهب أئمة اإلسالم كمالك والشافعي والثوري واألوزاعي 
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وهو اعتقاد . وابن املبارك؛ واإلمام أمحد؛ وإسحاق بن راهويه
املشايخ املقتدى م كالفضيل بن عياض؛ وأيب سليمان الداراين؛ 
وسهل بن عبد اهللا التستري وغريهم، فإنه ليس بني هؤالء األئمة 

فإن االعتقاد الثابت  ل الدين؛ وكذلك أبو حنيفة نزاع يف أصو
  .عنه موافق العتقاد هؤالء؛ وهو ما نطق به الكتاب والسنة

فإن املعاين املفهومة من الكتاب والسنة ال ترد بالشبهات، 
فيكون ردها من بباب حتريف الكلم عن مواضعه؛ بل هو آيات 

ها يف صدور بينات دالة على أشرف املعاين وأجلها؛ قائمة حقائق
الذين أوتوا العلم واإلميان؛ كما قامت حقائق صفات الكمال يف 
قلوم كذلك؛ فكان الباب عندهم بابا واحدا قد اطمأنت به 
قلوم؛ وسكنت إليه نفوسهم؛ فأنسوا من صفات كماله ونعوت 
جالله مبا استوحش منه اجلاهلون املعطلون، وسكنت قلوم إىل ما 

وعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات،  نفر منه اجلاحدون،
  .فكما أن ذاته سبحانه ال تشبه الذوات، فصفاته ال تشبه الصفات

فما جاءهم من الصفات عن املعصوم تلقوه بالقبول، وقابلوه 
باملعرفة واإلميان واإلقرار؛ فهو سبحانه وتعاىل يف صفات الكمال ال 

، رؤوف رحيم، مياثله شيء؛ فهو حي قيوم، مسيع بصري، عليم خبري
خلق السموات واألرض وما بينهما يف ستة أيام مث استوى على 
العرش وكلم موسى تكليما، وجتلى للجبل فجعله دكا، ال مياثله 
شيء من األشياء يف شيء من صفاته، فليس كعلمه علم أحد، وال 
كقدرته قدرة أحد، وال كرمحته رمحة أحد، وال كاستوائه استواء 

بصره مسع أحد وال بصره، وال كتكليمه تكليم أحد، وال كسمعه و
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أحد، وال كتجليه جتلي أحد، وال كحبه حب أحد، وال كبغضه 
بغض أحد، وال كرضائه وسخطه رضاء أحد وال سخطه، وال 
كإرادته إرادة أحد، بل نعتقد أن اهللا سبحانه ليس كمثله شيء ال 

  .يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله
* * *  

ف األمة وأئمتها على أن اهللا تعاىل فوق مسواته وقد أمجع سل
على عرشه بائن من خلقه، والعرش وما سواه مفتقر إليه، وهو غين 

إن اهللا : عن كل شيء، ال حيتاج إىل العرش وال إىل غريه، فمن قال
ليس له علم وال قدرة وال كالم، وال يرضى؛ وال يغضب؛ وال 

ال علمه كعلمي، أو استوى على العرش فهو معطل ملعون، ومن ق
قدرته كقدريت، أو كالمه مثل كالمي، أو استواؤه كاستوائي أو 

، واملعطل يعبد نزوله كنزويل؛ فهو ممثل ملعون، فاملمثل يعبد صنماً
عدما، والكتاب والسنة فيهما اهلدى والسداد، وطريق الرشاد، فمن 

  .اعتصم ما هدي، ومن تركهما ضل
األحاديث الواردة يف هذا الباب، ولو أخذنا ننقل من اآليات و

ويف هذا . وأقوال العلماء املقتدى م ألفضى بنا ذلك إىل التطويل
  .القدر كفاية إن شاء اهللا، وباهللا التوفيق
  فصل

رآن كالم اهللا غري خملوق، منه ومن اإلميان باهللا اإلميان بأن الق
لذي أنزله وإليه يعود، وأن اهللا تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن ا بدأ



  

  ٢٣  سائلإجـابة السائل على أهم امل
 

هو كالم اهللا حقيقة ال كالم غريه؛ وال جيوز إطالق  على حممد 
القول بأنه حكاية عن كالم اهللا؛ أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو 
كتبوه يف املصاحف مل خيرج بذلك عن أن يكون كالم اهللا سبحانه 
حقيقة، فإن الكالم إمنا يضاف حقيقة إىل من قاله مبتدًءا ال من قاله 

لغا مؤديا، وهو كالم اهللا حروفه ومعانيه، ليس كالم اهللا احلروف مب
  .دون املعاين، وال املعاين دون احلروف وباهللا التوفيق

  فصل

بعد موته،  وأما املسألة الثانية، وهي مسألة حياة نبينا حممد 
وكذلك سائر األنبياء عليهم الصالة والسالم أم يف قبورهم أحياء 

نكحون فلم يرد ذلك يف القرآن، ومل خيرج أحد يصلون وحيجون وي
من العلماء املقتدى م حديثًا صحيحا يف ذلك، والذي ثبت يف 
القرآن والسنة حياة الشهداء، وأم أحياء عند رم يرزقون، لقوله 

ولَا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتا بلْ أَحياٌء : تعاىل
نقُونَعزري هِمبر دم حقيقة لظاهر اآليةوأن حيا ،.  

غري مكيفة وال  –يعين الشهداء  –وحيام : قال اجلزويل
معقولة للبشر، جيب اإلميان ا على ما جاء به الشرع، وجيب الكف 

إذ ال طريق للعلم ا إال من اخلرب، ومل يرد . عن اخلوض يف كيفيتها
  .هـ.أ .فيها شيء يبني املراد

الرفيق األعلى،  قد توفاه اهللا وقبضه إليه، واختار  ونبينا 
وكثري . ومن شك يف موته فهو ضال خمالف ملا أمجعت عليه األمة

حي  يزعمون أنه  –خصوصا يف هذه األزمنة  –من الناس 
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وهذا غلط . كحياته كما كان على وجه األرض بني أصحابه

لو كان يف قربه  ميت؛ ألنه عظيم، فإن اهللا سبحانه أخرب بأنه 
حيا مثل حياته على ظهر األرض لسأله أصحابه عما أشكل 

  ...عليهم
: عنهن ثالث وددت أين سألت رسول اهللا : قال عمر 

اجلد والكاللة وأبواب من الربا فهال جاء إىل قربه يسأله عما أشكل 
  عليه؟

د أح من االختالف العظيم، ومل جييء ومعلوم ما صار بعده 
  .ليسأله عما اختلفوا فيه إىل قربه 

وأما سائر األنبياء عليهم الصالة والسالم فمن الدليل على أم 
  .»لو كان موسى حيا ما وسعه إال اتباعي«: ليسوا أحياء قوله 

وأما استدالل من قال حبياة األنبياء بزعمه أن بعض اخلواص 
قال :  املواهبيف اليقظة بعد موته فقد قال يف رأوا رسول اهللا 

مل يصل : يقظة بعد موته شيخنا ردا على من زعم رؤية النيب 
وقد اشتد حزن . إلينا ذلك عن أحد من الصحابة، وال عمن بعدهم

حىت ماتت كمدا بعده بستة أشهر  فاطمة رضي اهللا عنها عليه 
وبيتها جماور لضرحيه الشريف، ومل ينقل عنها رؤيته يف املدة اليت 

  .عنهتأخرا 
بعد أن ذكر من زعم رؤيته عليه  –وقال يف املواهب أيضا 

الصالة والسالم وساق من ذلك احلكايات الكثرية، كلها حممولة 
  :قال. على املنامات واخلياالت
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بعد موته بعني الرأس يقظة يدرك  وباجلملة فالقول برؤيته 
من قربه ومشيه يف  فساده بأوائل العقول، الستلزام خروجه 

سواق، وخماطبته للناس وخماطبتهم له، وخلو قربه من جسده األ
املقدس فال يبقى فيه منه شيء حبيث يزار جمرد القرب ويسلم على 

  !!غائب
هذه جهاالت ال يقول : أشار إىل ذلك القرطيب رمحه اهللا قال

بشيء منها من له أدىن مسكة من املعقول، وامللتزم بشيء من ذلك 
  .خمتل خمبول

بعد أن ذكر من زعم رؤيته النيب  –يف فتح الباري  وقال احلافظ
 ا: يف يقظة بعد موته قالولو محل على . وهذا مشكل جد

  .اهـ. ظاهره لكان هؤالء صحابته وألمكن الصحبة إىل يوم القيامة
 أما أجساد األنبياء عليهم الصالة والسالم فالذي ورد عنه 

وح إىل اجلسد ثابت يف أا طرية ال تبلى على طول املدى، وعود الر
الصحيح لسائر املوتى، ألجل سؤال امللكني يف القرب فضال عن 

وهذا العود لألرواح يف األجساد ال يلزم منه تسمية املوتى . األنبياء
أحياء، إذا لو قلنا بذلك مل ختتص األنبياء عليهم الصالة والسالم 

  .باحلياة بعد املوت دون غريهم وباهللا التوفيق
  فصل

املسألة الثالثة؛ وهي مسألة االستغاثة باألنبياء واألولياء  وأما
إن ذلك : وأم يتصرفون يف أمور اخللق ويف العامل، وقول من قال
يا رسول : جائز ومستحسن حىت بعد موم كحيام، وجتويزه قول
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فهذا الكالم مردود بكتاب اهللا وسنة  عند الشدائد،» اهللا أو يا فالن

شكل فساده على من له أدىن مدخل يف دين وال ي نبيه حممد 
اإلسالم، ألن االستغاثة وهي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة عن 
املكروب؛ وهي من الدعاء، والدعاء هو طلب ما ينفع الداعي من 

وهلذا أنكر . جلب نفع أو كشف ضر، وهذا ال يطلب إال من اهللا
ال نفعا كقوله اهللا على من يدعو أحدا من دونه ممن ال ميلك ضرا و

قُلْ أَندعو من دون اللَّه ما لَا ينفَعنا ولَا يضرنا ونرد علَى : تعاىل
ا اللَّهاندإِذْ ه دعا بقَابِنأَع اآلية، واآليات يف ذلك كثرية.  

ادعوا : وقد أمر اهللا بدعائه يف مواضع من كتابه كقوله تعاىل
ضت كُمبةًرفْيخا وعر إىل قوله :اعطَمفًا ووخ وهعادو  ،اآلية

  .اآلية ادعونِي أَستجِب لَكُم: وقوله
دعاء املسألة ودعاء العبادة ال يصلح إال هللا، : فالدعاء بنوعيه

وضابط . ألن الداعي يرغب إىل املدعو وخيضع له ويتذلل وغري ذلك
باده وأمرهم بفعله يكون هللا عبادة، هذا أن كل أمر شرعه اهللا لع

وإذا صرف أحد من تلك العبادة شيئا لغري اهللا فهو مشرك، مصادم 
قُلِ اللَّه أَعبد مخلصا لَه ملا بعث اهللا به رسوله مثل قوله تعاىل 

  .فَاعبدوا ما شئْتم من دونِه* دينِي 
هذه األزمان قد ميرق فليعلم أن املنتسب إىل الكتاب والسنة يف 

منها الغلو يف بعض املشايخ، فكل من غال يف : من اإلسالم بأسباب
يا : نيب، أو رجل صاحل وجعل فيه نوعا من األلوهية مثل أن يقول

سيدي فالن انصرين أو أغثين أو ارزقين، أو أنا يف حسبك وحنو هذه 
أرسل األقوال فكل هذا شرك وضالل، فإن اهللا سبحانه وتعاىل إمنا 
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الرسل وأنزل الكتاب ليعبد وحده ال شريك له وال يدعى معه إله 
  .آخر، ال دعاء عبادة وال دعاء استغاثة

طلب احلوائج من املوتى واالستغاثة م، : ومن أنواع الشرك
والتوجه إليهم، فإن امليت قد انقطع عمله، وهو ال ميلك لنفسه ضرا 

  .ه أن يشفع له إىل اهللاوال نفعا فضال عن االستغاثة به أو سؤال
إن لألنبياء واألولياء تصرفات يف حيام وبعد : وأما قول القائل

ممام على سبيل املعجزة والكرامة، ويستغاث م يف الشدائد 
والبليات، وم تكشف املهمات، فيأتون قبورهم، وينادوم يف 
قضاء احلاجات، مستدلني على أن ذلك منهم كرامات؛ وجوزوا 

فهذا الكالم فيه . لذبائح والنذور، وأثبتوا هلم فيها األجورهلم ا
تفريط وإفراط؛ بل فيه اهلالك األبدي؛ والعذاب السرمدي، ملا فيه 
من مشاة الشرك احملقق، ومعارضة الكتاب املصدق، وخمالفة لعقائد 

ومن يشاققِ الرسولَ األئمة، وما أمجعت عليه األمة، ويف التنزيل 
 نلَّى موا تم لِّهون نِنيمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعب

  .ونصله جهنم وساَءت مصريا
إن لألولياء تصرفات يف حيام وبعد ممام، يرده قوله : فقوهلم

للَّه وقوله  لْق والْأَمرأَلَا لَه الْخوقوله  أَئلَه مع اللَّه: تعاىل
يهِنا فمضِ والْأَرو اتاومالس لْكم  وحنو ذلك من اآليات الدالة

على أنه متفرد باخللق والتدبري، والتصرف والتقدير، وليس لغريه فيه 
شيء فالكل حتت ملكه وقهره؛ تصرفا وملكا، وإحياًء وإماتة، 

ن كتابه أنه ال خالق غريه، وال وخلقا، وقد ذكر اهللا يف آيات م
وقوله  هلْ من خالقٍ غَير اللَّهملك ملا سواه، كقوله تعاىل 
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ٍريطْمق نكُونَ ملما يم ونِهد نونَ معدت ينالَّذو.  

وأما القول بالتصرف بعد املمات فهو أشنع وأبدع من القول 
، نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌكُلُّ بالتصرف باحلياة، قال جل ذكره 

إذا مات ابن «ويف احلديث  كُلُّ امرِئٍ بِما كَسب رهني: وقال
صدقة جارية، أو علم ينتفع به، : آدم انقطع عمله إال من ثالث

فهذا يدل على انقطاع عمل املؤمن من  »أو ولد صاحل يدعو له
يف ذاته، فضال فدل ذلك أنه ليس للميت تصرف . زيادة أو نقصان

  .عن غريه
فاحلاصل أن االستغاثة يف الشدائد ال تصلح إال هللا، كاملرض 
وخوف الغرق، والضيق والفقر؛ وطلب الرزق وحنوه، وأا من 
خصائص اهللا سبحانه، ال يطلب فيها غريه؛ فمن اعتقد أن لغري اهللا 
من نيب أو ويل، أو ملك أو روح، أو غري ذلك تأثريا يف كشف 

أو قضاء حاجة، فقد وقع يف وادي جهل خطري، فهو على كربة، 
أن يستغاث به وإمنا يستغاث  شفا حفرة من السعري، وقد ى 

  .باهللا فيما رواه الطرباين
كره أن يستعمل هذا اللفظ يف  ففي هذا دليل على أنه 

حقه، وإن كان فيما يقدر عليه يف حياته، محاية جلناب التوحيد 
، وأدبا وتواضعا لربه، وحتذيرا لألمة من وسائل وسدا لذرائع الشرك

أن يستغاث به يف  فإذا كان قد ى . الشرك يف األقوال واألفعال
حياته، فكيف جيوز أن يستغاث به بعد وفاته، وتطلب منه أمور ال 
يقدر عليها إال اهللا تعاىل، كما جرى على ألسنة كثري من الناس من 

ضرا وال نفعا، وال موتا وال حياة وال  االستغاثة مبن ال ميلك لنفسه
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نشورا، ويعرضون عن االستغاثة بالرب العظيم القادر على كل 
شيء الذي له اخللق واألمر وحده؛ وله امللك وحده، ال إله غريه 

قُلْ لَا أَملك لنفِْسي نفْعا ولَا ضرا : قال اهللا تعاىل. وال رب سواه
اَء اللَّها شإِلَّا موقال سبحانه ، : لَاا ورض لَكُم كلي لَا أَمقُلْ إِن

  .إىل غري ذلك رشدا
فأعرض هؤالء عن القرآن، واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه 
اآليات احملكمات، وتبعهم على ذلك الضالل اخللق الكثري، واجلم 

إنا إليه فإنا هللا و. فاعتقدوا الشرك باهللا دينا، واهلدى ضالال. الغفري
  .راجعون

 فما أعظمها من مصيبة عمت ا البلوى، فعاندوا أهل التوحيد
عوا أهل التجريد، فإن االستغاثة مبا ليس من شأنه النفع وال وبد

الضر، من نيب أو ويل أو غريمها على وجه اإلمداد فيه إشراك مع 
  .اهللا، إذ ال قادر على الدفع غريه، وال خري إال خريه

أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه األمور الشركية واملقصود أن 
اليت عمت ا البلوى، واعتقدها أهل األهواء، فلو تتبعنا كالم 
العلماء املنكرين هلذه األمور الشركية لطالت هذه النبذة، والبصري 
النبيل يدرك احلق من أول دليل، فمن قال قوال بال برهان، فقوله 

أهل احلق واإلميان، واهللا املستعان ظاهر البطالن، خمالف ملا عليه 
وعليه التكالن، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وال حول وال قوة إال 

  .باهللا العلي العظيم
وصلى اهللا على سيدنا حممد، وعلى آل سيدنا حممد، وصحبه 

  .والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين
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