الر ّد عىل ابن تيميّة
يف
ّ
الشفاعة والزيارة واإلستغاثة

السید عيل الحسیني املیالني

َ»«1

رسشناسه :حسينى ميالنى ،سيد عىل- ١٣٢٦ ،
عنوان و نام پديدآور :الرد عىل ابن تيمية ىف الشفاعة والزيارة واالستغاثة  /السيد عىل الحسينى امليالنى.
مشخصات نرش :قم :الحقايق ١٤٣٥ ،ق.١٣٩٣ = .
مشخصات ظاهرى ١٠٣ :ص.
شابك ٥٠٠٠٠ :٩٧٨-٦٠٠-٥٣٤٨-٨٣-٥ :ريال
وضعيت فهرست نويىس :فيپا.
يادداشت :عربى.
موضوع :ابن تيميه ،احمد بن عبدالحليم ٦٦١ ،ـ  ٧٢٨ق -- .نقد و تفسري
موضوع :زيارت  --دفاعيه ها و رديه ها
موضوع :توسل  --دفاعيه ها و رديه ها
موضوع :شفاعت )اسالم(  --دفاعيه ها و رديه ها
موضوع :وهابيه  --دفاعيه ها و رديه ها
موضوع :شيعه  --دفاعيه ها و رديه ها
شناسه افزوده :الحقائق
رده بندى كنگره ٥ ١٣٩٣ :ح  ١٧الف BP ٢٠١ / ٦٥ /
رده بندى ديويى٢٩٧ / ٤١٦ :
شماره كتابشناىس مىل٣٤٩١٥٩٧ :

اسم الكتاب  :الر ّد عىل ابن تيمية ىف الشفاعة والزيارة واإلستغاثة
املؤلف  :السيد عيل الحسيني امليالني
نرش  :الحقايق
الطبعة ُ :
األوىل١٤٣٥ ،
املطبعة  :ستاره ـ قم
الكميّة ١٠٠٠ :
السعر  ٥٠٠٠٠ :ريال
٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥٣٤٨ - ٨٣ - ٥
ردمك  ٥ :ـ  ٨٣ـ  ٥٣٤٨ـ  ٦٠٠ـ ٩٧٨

حقوق الطبع محفوظة للمركز





عنوان مركز النرش :قم املقدسه ،هاتف ٠٢٥-٣٧٨٣٧٣٢٠ :و ٣٧٨٤٢٦٨٢ـ٠٢٥
عنوان مركز التوزيع يف طهران :شارع مجاهدين ،تقاطع »آبرسدار« ،بناية األطباء »ساختمان پزشكان«ُ ،ش ّقة رقم  ،٩منشورات مركز منري الثقايف ،هاتف ٤) ٠٢١-٧٧٥٢١٨٣٦ :خطوط(
عنوان مركز التوزيع يف طهران :شارع »پاسداران« ،شارع »شهيد گلنبى«  ،زاوية شارع ناطق نورى ،بناية زمرد »ساختمان زمرد« ،الطابق الثاني ،رقم  ،٤٣منشورات آفاق ،هاتف٠٢١-٢٢٨٤٧٠٣٥ :
عنوان مركز التوزيع يف مشهد :شارع الشهداء ،خلف حديقة نادري »باغ نادرى«  ،زقاق الشهيد خوراكيان ،بناية »گنجينه كتاب« ،دار نرش نور الكتاب ،هاتف٠٥١١-٢٢٤٢٢٦٢ :
٠٩١٥١١٩٩٤٨٦







عنوان مركز التوزيع يف اصفهان :شارع »چهارباغ پائني« ،مقابل ملعب »تختي« الريايض ،مركز الحوزة العلمية التخصيص للحوزة العلمية يف اصفهان ،هاتف٠٣١١-٢٢٢٣٤٢٣ :
عنوان مركز التوزيع يف تربيز :شارع االمام الخمينيُ ،قرب دوّار »ساعت« ،سوق »بزرگ تربيت« ،الطابق األسفل ،رقم  ،٢٦منشورات »نداى شمس« ،هاتف٠٤١١-٥٥٤٠٢٥٢ :
عنوان مركز التوزيع يف زنجان :محطة »هفت تري«  ،محطة الباصات ،معرض الكتاب »گلستان« ،هاتف٠٢٤١-٣٢٢٠٩٩٠ :
عنوان مركز التوزيع يف كرمانشاه :شارع »اباغ ابريشم«،بجانب مدخل جامعة الرازي األصيل،مكتبة الحافظ،هاتف٠٨٣١-٤٢٨٤٠٨٢:
عنوان مركز التوزيع يف كاشان :قاطع  ٢منطقة ناجي آباد ،نهاية شارع پاسگاه ،شارع مهستان ،مكتبة فريوز )السيد هاشمي( ،هاتف٠٩١٣٦٨١١٩٣٢ ٠٣٦١-٥٤٣٢٨٨٣ :

املوقع www.al-haqaeq.org :ـ الربيد االلكرتوني Info@al-haqaeq.org :ـ الرسائل النصية+٩٨١٠٠٠١٤١٤ :

َ»«2

«3»َ

«4»َ

كلمة املركز
الرحيم
الرحمن ّ
بسم الله ّ
يرس )مركز الحقائق اإلسالميّة( ْ
ّ
أن يقدّم هذا الكتاب إىل أهل البحث والتحقيق يف الشفاعة
والزيارة واالستغاثة وغريها من املسائل التي خالف فيها ابن تيميّة والوهابيّون جميع الفرق من
املسلمني ،من إفادات سيّدنا الفقيه املحقق آية الله الحاج السيّد عيل الحسيني امليالني دام ظ ّله ،ونسأل
للنبى األكرم وآله الطيّبني ال ّ
الله سبحانه ْ
الصالة و ّ
طاهرين ،عليهم ّ
السالم.
أن ينفعهم به وسائر املوالني
ّ
مركز الحقائق اإلسالمية
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كلمة املؤلف
الرحيم
الرحمن ّ
بسم الله ّ
السالم عىل خري خلقه محمّ د وآله ال ّ
الصالة و ّ
الحمد لله ربّ العاملني و ّ
طاهرين ولعنة الله عىل
أعدائهم أجمعني.

وبعد
السالم يف زيارتهم واالستشفاع و ّ
الصالة و ّ
فإن األخبار عن النّبي وآله األطهار عليهم ّ
التوسل بهم
إىل الله كثرية ال تحىص ،وحتى أنهم قد ع ّلموا شيعتهم ْ
ّ
ويتوسلوا بهم
أن يزوروا قبورهم ويستشفعوا
ويذكروا ذلك يف أدعيتهم...
فعن اإلمام عيل بن محمد الهادي عليه ّ
السالم أنه قال له أحد أصحابه:
ع ّلمني ـ يا ابن رسول الله ـ قوال أقوله بليغا ً كامال إذا زرت واحدا ً منكم...
فع ّلمه اإلمام الزيارة املعروفة بالزيارة الجامعة ...وقد جاء فيها:
»زائر لكم ،الئذ عائذ بقبوركم ،مستشفع إىل الله ّ
ومتقرب بكم إليه ،ومقدّمكم
عزوج ّل بكم
ّ
أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي يف ك ّل أحوايل واُموري«.

ّ
والتوسل ،وقد
وهذه الفقرة من الزيارة مشتملة عىل امور ،وهي :الزيارة والشفاعة واالستغاثة
بنّيت ك ّل ذلك يف رشح الزيارة الجامعة) ،(١والحمدلله.
و ّملا كتبت املدخل) (٢لرشح منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة والر ّد عىل منهاج ّ
السنة ،فذكرت آراء
ابن تيميّة يف االمور املذكورة ،وجاء نقدي لكالمه بالنسبة إليها مخترصا ً ـ الهتمامي يف األغلب بمباحث
اإلمامة ـ طلب مني بعض األفاضل من أصحابنا رشح ما أجملته يف جواب ابن تيميّة ،فكان هذا
الكتاب
وقد استفدت فيه كثريا ً من كتاب )شفاء السقام( و)الغدير( و)كشف االرتياب( و)الوفا يف أخبار
دار املصطفى( وغريها من كتب العلماء األعالم من الفريقني.
عزوج ّل أن ينفع به املؤمنني ويهدي بسببه من كان أهال لها ،وهو ّ
وأسأل الله ّ
املوفق.
.١

   :ا ااة.

.٢

  :درات  ج اّ.
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عيل الحسيني امليالني
١٤٣٥
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كالم ابن تيميّة
يف منهاجه
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… الر ّد عىل ابن تيميّة يف ّ
الشفاعة والزيارة واإلستغاثة
كالم ابن تيميّة يف منهاجه …

لقد قامت األد ّلة املتينة والرباهني الرصينة عىل رشعيّة زيارة القبور واإلستشفاع باألنبياء
النبي األكرم وأهل بيته ّ
التوسل بهم إىل الله ّ
صىل الله عليه وعليهم وس ّلم و ّ
ّ
عزوج ّل...
وخاصة
واألولياء،
ّ
وقد كان ذلك عمل صحابة رسول الله ّ
صىل الله عليه وآله والتابعني والعلماء وسائر املسلمني،
وال يزال إىل الوقت الحارض...
الحراني ـ يف القرن الثّامن ـ فأنكر ك ّل ذلك أش ّد اإلنكار ،وجعل يكذّب األد ّلة
ح ّتى جاء ابن تيميّة ّ
خاص ًة الشيعة اإلماميّة أتباع أهل البيت ال ّ
ّ
طاهرين ،إذ أكثر من
ويتهجّ م عىل املسلمني ويض ّللهم،
شتمهم واإلفرتاء عليهم... ،
ّ
ولكن بعض الناس تبعوه وما زالوا
وقد انربى للر ّد عليه العلماء الكبار من الفرق اإلسالميّة،
ّ
ويكفرون املسلمني...
يتعصبون له،
ونحن نورد هنا نصوص عباراته ،وما ذكرناه باإلجمال يف ردّه ،ثم ّ
نفصل الكالم حول )الزيارة(
و)الشفاعة( و)اإلستغاثة( وبعض املسائل ُ
األخرى:

الشفاعة
صىل الله عليه وآله ُ
النبي األكرم ّ
لألمّة منحرصة بيوم
ذهب ابن تيميّة يف كتابه إىل أن شفاعة
ّ
القيامة ،إال ّ أن ظاهر كالمه أنها إنما تكون بعد دخول النار ،فيخرج بشفاعته منها من يف قلبه مثقال
ذ ّرة من اإليمان.
وهذه نصوص كلماته يف املسألة:
أهل السنّة والحديث وأئمّ ة اإلسالم املتّبعون ّ
للصحابة ال يقولون بتخليد أحد من أهل القبلة يف
النبي ّ
صىل الله عليه وس ّلم يف األحاديث الصحيحة
النار ـ كما تقوله الخوارج واملعتزلة ـ ملا ثبت عن
ّ
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أنه يخرج منها من كان يف قلبه مثقال ذرة من إيمان .وإخراجه من النار من يخرج بشفاعته نبينا
)(٣
ّ
صىل الله عليه وس ّلم فيمن يشفع من أهل الكبائر من اُمّته.
النبي ّ
صىل الله عليه وس ّلم إخراج قوم من النار بعد ما
وقد ثبت بالنصوص املستفيضة عن
ّ
امتحشوا ،وثبت أيضا ً شفاعة النبي ّ
صىل الله عليه وس ّلم ألهل الكبائر من اُمّ ته ،واآلثار بذلك متواترة
عند أهل العلم بالحديث.

)(٤

ذرة من إيمان من النار
وقد ثبت عنهم بالنقول الصحيحة القول بخروج من يف قلبه مثقال ّ
)(٥
بشفاعة النبي ّ
صىل الله عليه ّ
وسلم.

أقول:
ّ
إن الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنّة وإجماع املسلمني ،أمّا الشيعة فمعلوم ،وأمّ ا غريهم فقد ،قال
شارح العقيدة الطحاوية» :أمّ ا أهل السنّة والجماعة ،فيق ّرون بشفاعة نبيّنا ّ
صىل الله عليه وآله وس ّلم
يف أهل الكبائر وشفاعة غريه ،لكن ال يشفع أحد حتى يأذن الله له ويح ّد له ح ّداً ،كما يف الحديث
)(٦

الصحيح«.

للنبي ّ
صىل الله عليه وآله وس ّلم وأهل بيته والعلماء والشهداء وللمؤمنني أيضا ً يشفع
وهي
ّ
بعضهم لبعض.
وأد ّلة الشفاعة غري مقيّدة بالنجاة من النار بعد دخولها ،بل هي عامّة ،كما هو ظاهر قوله ّ
صىل
)(٧
الله عليه وآله وس ّلم» :شفاعتي ألهل الكبائر من اُمّ تي«.

الرثاء
البناء عىل القبور وزيارتها والبكاء عىل األموات وإنشاء القصائد يف ّ
وقد أقام ابن تيميّة القيامة عىل من يبني القبور ويزورها مطلقاً ،سواء كان من الشيعة أو
السنّة ،وما أكثر سبّه واتّهامه وأش ّد طعنه وافرتائه ملن يفعل ذلك.
فلقد ع ّد من حماقات الشيعة:
»إظهارهم ملا يجعلونه مشهدا ً«
قال» :فكم كذبوا الناس وادّعوا يف هذا املكان ميّتا ً من أهل البيت ،وربما جعلوه مقتوال ،فيبنون
ذلك مشهداً ،وقد يكون ذلك قرب كافر أو قرب بعض الناس ،ويظهر ذلك بعالمات كثرية«.

)(٨

 .٣ج ا.٢٩٤ / ٥ :
 .٤ا%ر.٢٠٤ / ٦ :
 .٥ا%ر.٣٣٧ / ٦ :
*- .٦ح ا456ة ا23و 0ـ ) .ت  +,-ا*)ل ه= ا< * ; اُ.٣٥٩ / ١ :89
  .٧أ@.٧٨ / ٤ :
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ثم ذكر تحت عنوان مشابهات الشيعة للنصارى اموراً ،منها:
»وكذلك الرافضة ،غلوا يف الرسل ،بل يف األئمّ ة ،حتى اتّخذوهم أربابا ً من دون الله ،فرتكوا عبادة
الله وحده ال رشيك له التي أمرهم بها الرسل ،وكذّبوا الرسول فيما أخرب به ،من توبة األنبياء
واستغفارهم ،فتجدهم يع ّ
طلون املساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ،فال يص ّلون فيها
ً
جمعة وال جماعة ،وليس لها عندهم كبري حرمة ،وإن ص ّلوا فيها ص ّلوا فيها وحدانا ً.
ً
ويع ّ
مشابهة للمرشكني ،ويحجّ ون إليها كما
ظمون املشاهد املبنيّة عىل القبور ،فيعكفون عليها
يحجّ الحاجﱡ إىل البيت العتيق ،ومنهم من يجعل الحج إليها أعظم من الحج إىل الكعبة ،بل يسبّون من
ال يستغني بالحج إليها عن الحج الذي فرضه الله عىل عباده ،ومن ال يستغني بها عن الجمعة
والجماعة .وهذا من جنس دين النصارى واملرشكني الذين ّ
يفضلون عبادة األوثان عىل عبادة الرحمن...
وقد صنّف شيخهم ابن النعمان املعروف عندهم باملفيد ـ وهو شيخ املوسوي والطويس ـ كتابا ً سمّ اه
مناسك املشاهد ،جعل قبور املخلوقني تحجّ كما تحجّ الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله قياما ً
للناس...
وقد علم باإلضطرار من دين اإلسالم أن النبي ّ
صىل الله عليه وآله وس ّلم لم يأمر بما ذكروه من
أمر املشاهد ،وال رشّ ع ُالمّ ته مناسك عند قبور األنبياء والصالحني ،بل هذا من دين املرشكني ...والله أمر
يف كتابه بعمارة املساجد ولم يذكر املشاهد ،فالرافضة بدّلوا دين الله ،فعمروا املشاهد وع ّ
طلوا املساجد
ً
ومخالفة للمؤمنني...
مضاها ًة للمرشكني،
وأيضاً ،فقد علم بالنقل املتواتر بل علم باإلضطرار من دين اإلسالم أن رسول الله ّ
صىل الله عليه
وآله وس ّلم رشّ ع ُألمته عمارة املساجد بالصلوات واإلجتماع ّ
للصلوات الخمس ،ولصالة الجمعة
والعيدين وغري ذلك ،وأنه لم يرشّ ع ُالمّته أن يبنوا عىل قرب نبي وال رجل صالح ،ال من أهل البيت وال
غريهم ،ال مسجدا ً وال مشهدا ً.«...

)(٩

وهنا تع ّرض ألهل السنّة ،الذين يبنون املشاهد ويزورونها ،قال:
»فإن قيل :ما وصفت به الرافضة من الغلوّ والرشك والبدع ،موجود كثري منه يف كثري من
املنتسبني إىل السنّة ،فإن يف كثري منهم غلوا ً يف مشايخهم وإرشاكا ً بهم وابتداعا ً لعبادات غري مرشوعة،
ً
ّ
حاجة ،وإمّ ا لظنّه
الظن به ،إمّا ليسأله حاجاته ،وإمّا ليسأل الله به
وكثري منهم يقصد قرب من يحسن
أن الدعاء عند قربه أجوب منه يف املساجد ،ومنهم من ّ
يفضل زيارة قبور شيوخهم عىل الحج ،ومنهم
من يجد عند قرب من يع ّ
ظمه من الرقة والخشوع ما ال يجده يف املساجد والبيوت ،وغري ذلك مما يوجد
يف الشيعة .ويروون أحاديث مكذوبة من جنس أكاذيب الرافضة...

 .٨ج اّ.٥٠ / ١ :
 .٩ج اّ ٤٧٤ / ١ :ـ .٤٧٩
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قيل :هذا ك ّله ممّا نهى الله عنه ورسوله ،وك ّل ما نهى الله عنه ورسوله فهو مذموم منهي عنه،
سواء كان فاعله منتسبا ً إىل السنّة أو إىل التشيع«.
ث ّم لم يتمالك نفسه ،فأبدى غيظه وحقده عىل ّ
الشيعة فقال:
»ولكن االمور املذمومة املخالفة للكتاب والسنّة يف هذا وغريه ،هي يف الرافضة أكثر منها يف أهل
السنّة ،فما يوجد يف أهل السنّة ففي الرافضة أكثر منه ،وما يوجد يف الرافضة من الخري ففي أهل السنّة
أكثر منه«.

)(١٠

ويف مشابهات الشيعة والنصارى قال أيضا ً:
»وكذلك الغالة يف العصمة ،يعرضون عمّ ا أمروا به من طاعة أمرهم واإلقتداء بأفعالهم إىل ما
نهوا عنه من الغلو واإلشرتاك بهم ،فيتخذونهم أربابا ً من دون الله ،يستغيثون بهم يف مغيبهم وبعد
مماتهم وعند قبورهم ...فاملشاهد املبنيّة عىل قبور األنبياء والصالحني من العامّة ومن أهل البيت ك ّلها
)(١١

املحرمة يف دين اإلسالم.«...
من البدع املحدثة
ّ

النبي
زيارة قرب
ّ
النبي ّ
صىل الله عليه وآله وس ّلم ،فقال:
تعرض لزيارة قرب
ّ
ح ّتى ّ
»واألحاديث املأثورة عن النبي ّ
صىل الله عليه وآله وس ّلم يف زيارة قربه ،ك ّلها ضعيفة بل
موضوعة.«...

إقامة املأتم
وتك ّلم عىل إقامة املآتم ...فجعل ذلك من حماقات الشيعة:
»ومن حماقتهم إقامة املأتم والنياحة عىل من قد قتل من سنني عديدة .ومن املعلوم أن املقتول
وغريه من املوتى إذا فعل مثل ذلك بهم عقب موتهم ،كان ذلك ممّ ا ح ّرمه الله ورسوله...
وهؤالء يأتون من لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية وغري ذلك من املنكرات بعد موت
حرمها الله ورسوله،
امليت بسنني كثرية ،ما لو فعلوه عقب موته لكان ذلك من أعظم املنكرات التي ّ
فكيف بعد هذه املدة الطويلة...
ومن املعلوم أنه قد قتل من األنبياء وغري األنبياء ظلما ً وعدوانا ً من هو أفضل من الحسني.«...

)(١٢

وأفصح عن تضجّ ره إلقامة الشيعة املآتم عىل السبط الشهيد أبي عبدالله الحسني عليه ّ
السالم
فقال:
 .١٠ج ا  ٤٣٥ / ٢ـ .٤٣٧
 .١١ا%ر.٤٤١ / ٢ :
 .١٢ج اّ ٥٢ / ١ :ـ .٥٥
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»وكذلك حديث عاشوراء ...وأقبح من ذلك وأعظم :ما تفعله الرافضة من اتّخاذه مأتما ً يقرأ فيه
)(١٣

املرصع ،وينشد فيه قصائد النياحة.«...

النبي ّ
صىل الله عليه وآله ّ
وسلم ،ينهى عنه ابن تيميّة ويمنعه:
وحتّى الحزن ...ح ّتى عىل فقد
ّ
النبي ّ
»ث ّم ّ
صىل الله عليه وآله وس ّلم
إن هؤالء الشيعة وغريهم يحكون عن فاطمة من حزنها عىل
ّ
ما ال يوصف ،وأنها بنت بيت األحزان ،وال يجعلون ذلك ذمّ ا ً لها ،مع أنه حزن عىل أمر فائت ال يعود.
وأبوبكر إنما حزن عليه يف حياته خوف أن يقتل ،وهو حزن يتضمّن اإلحرتاس ،ولهذا ّملا مات لم يحزن
هذا الحزن ،ألنه ال فائدة فيه!«

)(١٤

أقول:
ً
كان الغرض من ذكر هذه النصوص معرفة ابن تيميّة عقيد ًة وعلما ً
وعدالة.
وقد كفانا علماء الفريقني مؤنة الجواب عن ذلك ك ّله ...بذكر األد ّلة الكثرية عن النبي ،الدا ّلة عىل
جواز زيارة القبور والبكاء عىل امليّت ،قوال وفعال وتقريراً ،واملخ ّرج جمل ٌة منها يف الصحيحني وغريهما
ً
من الكتب السنّة ،وكذا عن غريه ّ
متابعة له وعمال بسنّته،
صىل الله عليه وآله وس ّلم قوال وفعال وتقريراً،
أن املنع إنّما كان سن ّ ًة من عمر بن الخ ّ
وإن املستفاد من مجموعها ّ
ّ
طاب.
النبي ّ
صىل الله عليه وآله وس ّلم ،فقد كتب عدّة من أئمّ ة املذاهب
وأما يف خصوص زيارة قرب
ّ
ردودا ً عىل ابن تيميّة ،ح ّتى ّ
أن بعض من كان من أصحابه انحرف عنه وباعده ألجل ذلك ور ّد عليه.
وأما البناء عىل القبور ،فالشواهد من املسلمني عىل جوازه كثرية ج ّداً ،ممّا يد ّل عىل قيام السرية
القطعيّة منهم الكاشفة عن رضا الشارع ،ومن ذلك ما جاء يف كالم الحافظ الذهبي برتجمة العباس
النبي:
ع ّم
ّ
»ودفن بالبقيع ،وعىل قربه اليوم قبّة عظيمة من بناء خلفاء آل العبّاس«.

)(١٥

اإلستغاثة
ّ
التوسل واالستغاثة واالستشفاع ...فقد أ ّلفوا يف جواز ذلك كتبا ً كثرية ،ويكفينا هنا قول
وأمّا
الذهبي ـ وكأنّه يقصد التعريض بابن تيميّة:
ّ
والصياح وتقبيل الجدران وكثرة البكاء ،إال ّ وهو محبّ لله
»فو الله ،ما يحصل اإلنزعاج ملسلم
ولرسوله ،فحبّه املعيار والفارق بني أهل الجنّة وأهل النار ،فزيارة قربه من أفضل القرب ...فش ّد

 .١٣ا%ر.١٥١ /٨ :
 .١٤ج ا.٤٥٩ / ٨ :
 *4 .١٥أD+م ا Dء.٩٧ / ٢ :
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الرجال إىل نبيّنا مستلزم لش ّد الرحل إىل مسجده ،وذلك مرشوع بال نزاع ،إذ ال وصول إىل حجرته إال ّ
)(١٦

بعد الدخول إىل مسجده ،فليبدأ بتحيّة املسجد ،ثم بتحيّة صاحب املسجد ،رزقنا الله وإيّاكم .آمني«.
وقوله برتجمة معروف الكرخي:
املجرب.
»وعن إبراهيم الحربي قال :قرب معروف الرتياق
ّ
)(١٧

يريد إجابة دعاء املضط ّر عنده ،ألن البقاع املباركة يستجاب عندها الدعاء.«...
وقال الذهبي برتجمة غري واحد من األعالم:
»كان ورعاً ،تقيّاً ،محتشما ً يتربّك بقربه«.

)(١٨

)(١٩

»قربه مشهور يزار ويدعى عنده«.
)(٢٠

»قربه يقصد بالزيارة«.

وسنذكر فيما بعد موارد اخرى إن شاء الله.
وبعد:
فههنا بحوث:

 *4 .١٦أD+م ا Dء ٤٨٤ / ٤ :و  ٣٥٨ / ٥ـ .٣٥٩
 .١٧ا%ر ٣٤٣ / ٩ :ـ .٣٤٤
 .١٨ا%ر.١٠١ / ١٨ :
 .١٩ا%ر.٥٣ / ١٩ :
 .٢٠ا%ر.٩٦ / ٢٠ :
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البحث األوّ ل
زيارة القبور

َ»«17

«18»َ

زيارة القبور …

إن زيارة قبور رسول الله ّ
صىل الله عليه وآله واألئمة الهداة من عرتته ،وكذا زيارة قبور الشهداء
والصالحني ،كانت وال زالت من أفضل األعمال والعبادات وال ّ
ّ
طاعات عند املسلمني ،وقد جرت سريتهم
عىل ذلك منذ صدر اإلسالم وإىل يومنا هذا.

الرسول بالكتاب
زيارة قرب ّ
النبي ّ
صىل الله عليه وآله وس ّلم بقوله تعاىل:
إنه يمكن االستدالل لزيارة قرب
ّ
ظ َلمُوا ْ أ َ ُ
نف َسهُ ْم جَ ُ
)وَ َلوْ أ َنﱠهُ ْم إِذ ﱠ
سو ُل َلوَ جَ دُوا ْ
آؤ َ
الر ُ
استَ ْغ َف ُروا ْ ال ّلهَ وَ ْ
وك َف ْ
استَ ْغ َف َر َلهُ ُم ﱠ
ال ّلهَ تَوﱠ ابا ً ﱠرحِ يما ً();(٢١
بنا ًء عىل ظهور اآلية يف اإلطالق وأنّه ال فرق بني حياة رسول الله ّ
صىل الله عليه وآله ومماته.
ّ
وخاصة حديث األعرابي ،وهو ما
وهذا ما تشهد به األحاديث اآلتية وعمل الصحابة وغريهم كما سيأتي
فهمه العلماء من اآلية املباركة ،فعن الحافظ السمهودي عن الحافظ السبكي أن العلماء فهموا من اآلية
العموم لحالتي املوت والحياة ،واستح ّبوا ملن أتى القرب ْ
أن يتلوها.

)(٢٢

أقول:
وذلك ما رواه علماؤنا األقدمون عن أئمة أهل البيت عليهم ّ
السالم يف كيفية زيارة جدّهم رسول
الله ّ
صىل الله عليه وآله ،إذ جاء فيها ذكر اآلية املباركة.

الرسول يف األخبار
زيارة قرب ّ
ومن األحاديث الواردة يف الباب ،املقبولة عند الفريقني:
* قوله ّ
صىل الله عليه وآله :من زار قربي وجبت له شفاعتي.

) .٢١رة اء ،ا.٦٤ 0F
 .٢٢آ MNاLر4Kب J ;+ه Iا;  +ا)هب.٢٥٦ :
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وهذا الحديث ـ يف الحقيقة ـ أمر منه بزبارة قربه الرشيف ،ولوال ترتب األثر عىل ذلك ملا أمر.
مضافا ً إىل أنه قد وعد الزائر لقربه بالشفاعة ،وال ريب أن ك ّل الناس يرجون شفاعته.
وقد روى هذا الحديث من أئمّة أهل ّ
السنة جماعة كبرية:
كابن خزيمة النيسابوري ـ ّ
امللقب عندهم بإمام األئمّ ة ـ يف صحيحه ،وك ﱡل من الدارقطني
والبيهقي يف السنن ،والقايض عياض يف الشفاء ،والدوالبي يف الكنى واألسماء ،وابن عساكر يف تاريخه،
والسيوطي واملتقي الهندي وآخرون.
)(٢٣

وقد أثبت الحافظ السبكي اعتبار الحديث.

صىل الله عليه وآله :من جاءني زائرا ً ال يعلم له حاجة إال ّ زيارتي ،كان ّ
* قوله ّ
حقا ً عيل ﱠ أ ْن
أكون له شفيعا ً يوم القيامة.

أخرجه الطرباني يف الكبري ،وأبو نعيم والدارقطني ،وهو يف مخترص تاريخ دمشق ،ويف املواهب
اللدنّية وغريها.

)(٢٤

* قوله ّ
صىل الله عليه وآله :من حجّ فزار قربي بعد وفاتي كان كمن زارني يف حياتي.

أخرجه أبو يعىل يف مسنده ،والطرباني ،والدارقطني ،والبغوي ،والبيهقي ،وابن عساكر ،و
غريهم.

فعل الصحابة:
الصحابة هذا الخرب الصحيح الذي أخرجه كبار أئمة الحديث وحفا ّ
هذا ،ويكفي من فعل ّ
ظه
املشاهري ،فقد أخرج الحاكم النيشابوري يف املستدرك عىل الصحيحني بسنده قال:
»أقبل مروان يوما ً فوجد رجال واضعا ً وَ جهه )جبهته( عىل القرب ،فأخذ برقبته ،وقال :أتدري ما
تصنع؟
قال :نعم.
فأقبل عليه فإذا هو أبو أيّوب األنصاري.
صىل الله عليه وآله ،ولم آت الحجر .سمعت رسول الله ّ
فقال :جئت رسول الله ّ
صىل الله عليه
وآله يقول :ال تبكوا عىل الدين إذا وليه أهله ،ولكن إبكوا عليه إذا وليه غري أهله«.
وبعد أن نقل الحاكم هذا الحديث ،قال:
»حديث صحيح«.
)(٢٥

ووافقه الذهبي عىل ذلك.

,- .٢٣ء ا5م  ز0رة  *4QاPم.٨ :
 .٢٤ا S6ا< K *%9W ;٢٢٥ / ١٢ :*4ر V0د ;٤٠٦ / ٢ :UNا)اه Iا ;٥٧١ / ٤ :4PXوء ا)/ ٤ :
 ;١٣٤٠إ@4ء )X+م ا.٢٣١ / ١ :;0
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وال يخفى ما يف هذا األثر من دالالت!
وعليه ،ﱠ
واستمرت سريتهم
فإن هذا األمر كان معروفا ً ومرسوما ً يف صدر اإلسالم عند الصحابة
ﱠ
عليه.
وقال إبن حجر العسقالني يف كتابه فتح الباري:
ّ
آدمي
يستحق التعظيم ،من
»استنبط بعضهم من مرشوعيّة تقبيل األركان ،جواز تقبيل ك ّل ما
ّ
وغريه.
فأمّ ا تقبيل يد اآلدمي فيأتي يف كتاب األدب ،وأمّا غريه ،فنقل عن اإلمام أحمد أنّه سئل عن تقبيل
منرب النبي ّ
صىل الله عليه وآله وتقبيل قربه ،فلم ير به بأسا ً«.

)(٢٦

الرسول هم بنو
ومن قضيّة مروان وأبي أيوب األنصاري يظهر أن األصل يف املنع من زيارة قرب ّ
الصحابة ،وإنما قصد ابن تيميّة تجديد ما ّ
اميّة وليس غريهم من ّ
أسسه بنو أُميّة ،فهذه القضيّة من
جملة الشواهد عىل أن الرجل وكذا الوهابيّة ك ّلهم أتباع بني أميّة.

روايات زيارة القبور
ث ﱠم إنّه قد وردت أحاديث كثرية عن رسول الله ّ
صىل الله عليه وآله يف زيارة قبور املؤمنني ،ومن
النبي األكرم ّ
صىل الله عليه وآله ،إنّه قال:
ذلك ما رواه مسلم النيشابوري يف صحيحه ،عن
ّ
)(٢٧

»كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ،فزوروها«.

وهذا الحديث يف السنن الكربى للنسائي ،وسنن الرتمذي ،وأخرجه الحاكم النيشابوري يف
املستدرك عىل الصحيحني.
النبي ّ
صىل الله عليه وآله:
وجاء يف حديث عن
ّ
)(٢٨
»أال فزوروا القبور ،فإنﱠها تُ َز ﱢهد يف الدﱡنيا وتُ َذ ﱢكر يف اآلخرة«.
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وبهذا املضمون أحاديث كثرية ،رواها :مسلم يف الصحيح ،وأحمد بن حنبل.
وهي يف صحيح إبن ماجة ،والسنن الكربى للبيهقي ،واملستدرك عىل الصحيحني للحاكم
النشابوري ،وغريها من املصادر أيضا ً.

زيارة القبور يف أقوال العلماء
وجاء يف كتاب املرقاة يف رشح املشكاة:
»األمر فيها )يعني يف زيارة القبور( للرخصة أو اإلستحباب ،وعليه الجمهور ،بل إ ّدعى بعضهم
)(٢٩

رب عن بعضهم وجوبها«.
اإلجماع ،بل حَ كى إبن عبد ال ّ

وجاء يف كتاب التاج الجامع ل ُالصول يف أحاديث الرسول:
)(٣٠

»األمر للندب عند الجمهور ،والوجوب عند إبن حزم ولو م ّرة واحدة يف العمر«.

لقد كانت قبور عظماء الدين موضع إحرتام املسلمني جميعاً ،فكان أهل ك ﱢل مذهب من املذاهب
يزورون قبور علمائهم وعظمائهم ،ويبنون لهم مراقد وأرضحة ،ويهتمّون بتشييدها وترميمها عىل م ﱢر
الزمان ،ويتربﱢكون بها وينذرون ويقيمون املراسم تخليدا ً لهم.
السالم تختلف عن سائر القبورّ ،
ومن الواضح ﱠ
ألن أئمّ تنا عليهم ّ
أن قبور األئمّ ة عليهم ّ
السالم هم
موضع إحرتام ك ﱢل ا ُالمﱠ ة اإلسالميّة ،ﱠ
وإن آثار وبركات زيارتهم مس ﱠلمة عند الجميع وال ش ﱠك فيها.

علماء أهل السنﱠة وسرية الزيارة
التوسل بهم إىل الله كان أمرا ً
هذا ،وكما أرشنا من قبل ،ﱠ
السالم و ّ
فإن زيارة قبور األئمﱠة عليهم ّ
رائجاً ،وهو إىل اآلن من السنن الجارية ،وليس فقط األئمّ ة بل تزار أيضا ً قبور أبناءهم وأحفادهم
الصالحني.
وكمثال عىل ذلك ،ما ذكره الحافظ الخطيب البغدادي يف كتابه تاريخ بغداد يف كالم له حول مزار
اإلمام موىس بن جعفر الكاظم عليه ّ
السالم ،فقد روى عن أحد كبار الحنابلة يف زمانه وهو أبوبكر
الخالّل ،أنّه قال:
ّ
»ما همﱠني أم ٌر فقصدت قرب موىس بن جعفر عليهما ّ
فتوسلت به إال ّ سهﱠ ل الله يل ما
السالم
اُحبﱡ «.

)(٣١
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وما ذكره الحافظ إبن حجر العسقالني عن الحاكم النيشابوري .قال:
»سمعت أبابكر محمد بن املؤمل بن الحسن بن عيىس يقول :خرجنا مع إمام أهل الحديث
أبي بكر إبن خزيمة وعديله أبي عيل الثقفي مع جماعة من مشايخنا ـ وهم إذ ذاك متوافرون ـ إىل
زيارة قرب عيل بن موىس الرضا عليهما ّ
السالم بـ »طوس« .قال :فرأيت من تعظيمه ـ يعني إبن
خزيمة ـ لتلك البقعة وتواضعه لها وترضّ عه عندها ما ﱠ
تحرينا«.

)(٣٢

ويالحظ ﱠ
ّ
وتوسلهم
إن الحاكم النيشابوري وإبن حجر قد رويا زيارة كبار علمائهم لقبور أئمّتنا
بهم ،ولم ينقال عن أحد أيّ إيرادِ عىل ذلك ،وهو يؤ ّكد ّ
أن الك ّل عىل هذه العقيدة وعليه العمل عند الك ّل.
وإذا كان اآلخرون يعتقدون بمثل هذا اإلعتقاد يف زيارة قبور االئمّة وبمقاماتهم عندالله ،فنحن
ّ
والتمسك بهذا املعتقد.
أوىل منهم باإليمان

زيارة قبور العلماء واملشايخ
إن كبار ّ
ثم ّ
الحفاظ يرصّ حون بكتب الرتاجم بزيارتهم للقبور:
قال ابن كثري برتجمة عيل بن نرص اإلربيل:
)(٣٣

»قربه يزار وقد زرته غري مرة«.

)(٣٤

وقال برتجمة ابن العجمي» :كان قربه يزار.«...

)(٣٥

وقال الذهبي برتجمة أبي القاسم الخرقي» :قربه يزار .قال أبوبكر الخطيب :زرت قربه«.
)(٣٦

وقال برتجمة الشايش» :زرت قربه بهراة«.
)(٣٧

وقال برتجمة الوركي» :زرت قربه«.

وتجد ذلك يف مواضع من كتاب األنساب للحافظ السمعاني (٣٨).وهكذا يف غريه من الكتب.

نظرة يف بركات املشاهد املقدّسة
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السالم ومراقدهم ال ّ
تغريا ً
تتغري حاالتنا املعنويّة ﱡ
طاهرة ﱠ
ث ﱠم إنّا عندما نحرض مشاهد األئمّ ة عليهم ّ
إيجابيّا ً ملموساً ،ﱠ
فإن الواحد منّا يف املشاهد املقدﱠسة يلتزم ،ولو ال إراديّا ً باألحكام الرشعيّة ،وليس
املحرمات فقط ،وإنﱠما حتّى املستحبّات واآلداب واألخالق اإلسالميّة.
يعمل بالواجبات ويرتك
ّ
ً
ﱡ
حقيقة ،وال يمكن ألحد إنكاره ،وهذا من
التغري يف أنفسنا ويف اآلخرين ،ونشعر به
فنحن نجد هذا
جملة بركات الزيارة.
واألثر املعنوي اآلخر للزيارة هو ﱠ
إن الزائرين يكونون بصدد تع ّلم مزيد من املعارف الدينيّة
واألحكام ّ
الرشعيّة ،ويسألون من بعضهم البعض عن مزيد من األعمال العباديﱠة وما ينبغي أن يقوم به
الزائر يف هذا املشهد الرشيفّ ،
توخيا ً للثواب األكثر ،فهم يف حالة التحقيق والتع ّلم والسؤال عن أفضل
تقربهم إىل الله تعاىل من أجل القيام بها.
األعمال التي ّ
وقد اتّفق لكاتب هذه ّ
السطور مرارا ً وتكرارا ً أن ُسئل من قبل الزائرين عن أفضل األعمال
وأكثرها ثوابا ً يف هذه املشاهد.
نعم ،ﱠ
باطني وشقاوة تمنعهم من التأثر
إن الشيعة ،وبلطف من الله ،ال يوجد فيهم ُخبث
ّ
بمعنويّات هذه املشاهد املقدﱠسة.
ﱠ
إن الشيعي ،عندما يدخل حرم أمرياملؤمنني أو حرم سيدالشهداء الحسني أو اإلمام الرضا عليهم
ّ
السالم ،يرى نفسه يف بحر من نور يغمر ك ﱡل جوارحه وجوانحه ،فيخرج ال محالة نظيفا ً طاهرا ً من ك ﱢل
ما علق بروحه من أدران عالم الدنيا.
وما زال علماء ال ّ
طائفة يوصون الزائرين بحفظ هذه النورانيّة والطهارة املعنويّة ،وأنه متى ما
ّ
أحسوا بق ّلتها أو ضعفها عليهم أن يبادروا إىل زيارة أحد تلك املشاهد املقدﱠسة لإلستزادة من نورانيﱠة
مراقد أئمﱠ ة أهل البيت عليهم ّ
السالم ،حتّى تصري مَ َل َك ًة فيهم مدى الحياة.
فليس إعتباطا ً ك ﱡل هذا التأكيد ا ﱠلذي ورد يف كتب الشيعة والسنﱠة عىل زيارة رسول الله ّ
صىل الله
عليه وآله واألئمﱠ ة األطهار عليهم ّ
السالم ،بل وحتّى قبور املؤمنني ،وقد كانت سرية ك ﱢل املترشّ عة وال
زالت قائمة عىل ذلك.
ومن هذا املنطلق ،فإنﱠنا نزور األئمﱠ ة عليهم ّ
السالم يف حياتهم ،ونزورهم يف مراقدهم بعد
ونتوسل بهم إىل الله .فهذه الزيارات و ّ
ّ
التوسالت يف واقع األمر هي إليجاد
إستشهادهم ،ونلوذ بقبورهم،
حالة إرتباط معنوي مع حرضات األئمﱠ ة عليهم ّ
نتقرب إىل الله تعاىل نخاطبهم
السالم ،وبهذه الطريقة ّ
قائلني:
ُور ُك ْم
ال ِئذٌ عَ ا ِئذٌ ِب ُقب ِ

وتختلف هذه العبارة عن سابقتها من جهتني:
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االوىل :يف العبارة السابقة قلنا »زائ ٌر« .وهنا نقول »الئذ عائذ«.
الثانية :يف العبارة السابقة قلنا »زائر لكم« .وهنا نقول »بقبوركم«.
قال الراغب اإلصفهاني يف املفردات يف غريب القرآن:
»عوذ :العوذ اإللتجاء إىل الغري والتع ﱡلق به ،يقال :عاذ فال ٌن بفالن ،ومنه قوله تعاىل:
)(٤٠) (٣٩
اه ِل َ
)أَعُ وذُ ِبال ّل ِه أ َ ْن أ َ ُك َ
ون ِم َن ا ْلجَ ِ
ني( .
وقال يف »لوذ«:
ين يَ َت َس ﱠللُ َ
قال تعاىلَ ) :ق ْد يَعْ َل ُم ال ﱠلهُ ا ﱠلذِ َ
ون ِمن ُك ْم لِوَ اذا ً().(٤١
هو من قولهم :الوذ بكذا يالوذ لواذا ً ومالوذة :إذا استرت به.«...

)(٤٢

إذن ،فهذان اللفظان متقاربان باملعنى والثاني أخص.
وعليه ،فاإلنسان يلوذ بقرب اإلمام املعصوم عليه ّ
السالم ،لدفع خطر أو طلب حاجة أو نجاة من
بليﱢة.
ﱠ
هنا،بأن الناس قبل اإلسالم أيضا ً كانوا يلوذون بقبور بعض العظماء يف
وال بأس يف التذكري
الحوادث ،ممّ ا يد ﱡل عىل ّ
أن ذلك من االمور الفطريّة وعليه جرت ّ
السرية العقالئيّة.

نماذج من التاريخ
ومن ذلك ،قضيﱠة الفرزدق الشاعر ،فقد وقعت عداوة بني الفرزدق وأحد رجال العرب ،وكان
ّ
الحق مع الفرزدق ،فخرج يطلبه ،فالتجأ الرجل إىل قرب »غالب« والد الفرزدق ،وكان شخصيّة مرموقة،
)(٤٣

والذ به .فأرسل إليه الفرزدق يؤمﱢ نه وأعلن العفو عنه بال قيد أو رشط.

وكان رجل مع الحجّ اج يف حربه ض ّد عبدالله بن الزبري ،و ّملا إلتجأ إبن الزبري إىل الحرم ،ورمى
الحجّ اج الكعبة باملنجنيق ،إعرتض عليه ذلك الرجل وهجاه بشعر له وعاد إىل الشام.
فكتب الحجّ اج إىل عبدامللك بن مروان يف ذلك ،فكتب عبدامللك ﱠ
بأن الرجل قد الذَ بقرب مروان بن
الحكم ،وال سبيل يل إليه ،فاتركه وشأنه.

)(٤٤
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وذكر إبن أعثم يف الفتوح ،يف أحوال الكميت الشاعر ،يف ﱠ
قصة غضب هشام ابن عبدامللك عليه
وأمره بقتله :أن الكميت التجأ إىل قرب معاوية بن هشام والذ به ،وملا وصل خربه إىل هشام عفى عنه،
فخرج من الشام.

)(٤٥

نعم ،ويف الكتب املؤ ﱠلفة يف أحوال األئمﱠة عليهم ّ
السالم ،أخبار كثرية يف إلتجاء الناس بهم يف
حياتهم وبقبورهم بعد إستشهادهم.
الصادق عليه ّ
هذا ،وعن اإلمام ّ
السالم يف حديث طويل:
»نَح ُن َكهْ ٌ
ف لِمَ ْن إلتجَ أ َ إ َلينا«

)(٤٦

وعن الباقر أنﱠه قال يف أهل البيت عليهم ّ
السالم:
» ُهم أم ٌن لِمَ ْن إلتجَ أ َ إ َليهم وأما ٌن ِلم ْ
ﱠ
تمس َك بهم«
َن

)(٤٧

وعنه عليه ّ
السالم أيضاً ،قال:
»أيﱡها الناس إ ﱠن ْ
أه َل بيت نَبيﱢ ُك ْم رشﱠ فهم الله بكرامته ...عصمة ملن لجأ إليهم وأم ٌن ِل َم ْن
إستجا َر بهم«

)(٤٨

ً
أن رجال يف زمن رسول الله ّ
وجاء يف األخبار :ﱠ
خطيئة ،فالتجأ إىل
صىل الله عليه وآله قد إرتكب
السالم والذ بهما ،فعفى عنه رسول الله ّ
الحسنني عليهما ّ
صىل الله عليه وآله وس ﱠلم.
و ّملا ُقتِل طلحة والزبري يف حرب الجمل ،اُرس إبن طلحة ،فالذ بالحسنني عليهما ّ
السالم ،فعفى
عنه أمرياملؤمنني عليه ّ
السالم وأطلق رساحه.
ويف الكايف ،يف خرب:
ٌ
»لِموضع قرب الحسني عليه ّ
حرمة معلومة من عرفها وإستجار بها اُجري«
السالم

)(٤٩

لواذ الحيوانات
بل لقد استجار الحيوانات باألئمﱠة عليهم ّ
السالم فأجريت.
ففي الخرب :ﱠ
أن اإلمام الرضا عليه ّ
السالم كان جالسا ً ذات يوم وعنده أصحابه ،فجاء عصفور
السالم ،فأمر أحد أصحابه بأن يأخذ شيئا ً ويذهب إىل ﱢ
وأكثر من الوصوصة عند اإلمام عليه ّ
عش هذا
العصفور ويقتل حيﱠة اقرتبت من عُ ّشه ،فإنﱠه إلتجأ إليه.

)(٥٠

 .٤٥آ9ب ا)9,ح  ;Lا.٢٧٤ / ٨ :m+
 .٤٦ا*Wا qوا*Sا_2 ;٧٤٠ / ٢ :را)Pار  ،٤٤ / ٦٩ :ذ =0ا ;٥٣ ^02رbل ا<.٤٤٨ :ّN
 .٤٧ا2 ;٣١٩ :;454را)Pار ،٢٤٦ / ٢٣ :ذ =0ا.١٦ ^02
* *4,K .٤٨ات ٣٣٧ :ـ  ،٣٣٨ا2 ،٤٦٠ ^02را)Pار ،٢٥٥ / ٢٦ :ا.٣٠ ^02
 .٤٩ا< ،٥٨٨ / ٤ :ا2 ;٦ ^02را)Pار ،١١٠ / ٩٨ :ا.١٩ ^02
َ»«26

وعن جابر الجعفي :إنﱠه كان مع اإلمام الباقر عليه ّ
السالم يف طريق الحجّ  ،فجاء حيوا ٌن وإقرتب
من محمل اإلمام وقال شيئا ً.
قال جابر :مددت يدي ألمسك الحيوان ،فمنعني اإلمام الباقر وقال:
»يا جابر ،فإنﱠه إستجار بنا أهل البيت«.

)(٥١

ويف رواية اُخرى ،ﱠ
أن ظبيا ً إقرتب من اإلمام الصادق عليه ّ
السالم وقال له شيئاً ،فقال اإلمام:
»أفعل إ ْن شاء الله«

فلمّ ا إنرصف الظبي ،قال عليه ّ
السالم:
»إستجار بي الظبي وأخربني ﱠ
أن بعض من يصيد الظباء باملدينة صاد زوجته«.

)(٥٢

اإللتجاء بالحرم وحكمه الرشعي
هذا ،ويف الفقه يف كتاب الحدود أنﱠه لو ارتكب اإلنسان جرما ً خارج الحرم ،فدخل الحرم الئذاً،
وجب الصرب عليه حتّى يخرج.

)(٥٣

ويف الفقهاء من أجرى هذا الحكم بالنسبة إىل العائذ بقرب رسول الله ّ
صىل الله عليه وآله وقبور
األئمﱠة عليهم ّ
السالم.
قال الشيخ املفيد رحمه الله يف كتاب املقنعة:
»وال تقا ُم الحدود يف املساجد وال يف مشاهد األئ ﱠمة عليهم ّ
السالم .ومن فعل يف املساجد أو
املشاهد ما يوجب إقامة الح ﱢد عليه ،اُقيم عليه الح ﱡد خارجا ً منه ولم تقم عليه الحدود فيها«.

وكذا قال الشيخ الطويس رحمه الله يف النهاية.

)(٥٤

)(٥٥

وقال القايض ابن الربّاج ،يف كتاب املهذﱠب:
)(٥٦

»وإذا إلتجأ إىل حرم الله أو حرم رسوله أو أحد األئ ﱠمة عليهم ّ
السالم لم يُقم الح ﱡد عليه فيه«.

وقال إبن إدريس يف الرسائر:

 *% .٥٠ارbت ،٣٦٥ :اo Ie ;١٩ ^02ل أ  ;٤٤٧ / ٣ :Iو= ا ،٥٣٧ / ١١ :64Nا^02
2 ;١٥٤٧٧را)Pار ،٨٨ / ٤٩ :ا.٨ ^02
 .٥١ا*Wا qوا*Sا_ ،٦٠٤ / ٢ :ا2 ;١٢ ^02را)Pار ،٢٤٨ / ٤٦ :ا.٣٨ ^02
 .٥٢ا*Wا qوا*Sا_ ،٢٩٩ / ١ :ا2 ;٥ ^02را)Pار ،١١٢ / ٤٧ :ا.١٤٩ ^02
*- .٥٣ح ا 6Xا.٣٢٣ / ٢ :k45N
 .٥٤ا.٧٨٣ :65
 .٥٥ا.٧٠٢ :0
 .٥٦اkJب.٥٢٩ / ٢ :
َ»«27

»وإذا إلتجأ إىل حرم الله سبحانه أو حرم رسوله أو أحد األئمﱠ ة عليهم ّ
السالم لم ي َُقم عليه الح ﱡد
)(٥٧

فيه«.

 .٥٧ا*ا*  ا.٤٥٧ / ٣ :85,
َ»«28

يلحق بذلك:
١ـ تقبيل القرب والتربّك به.
٢ـ بناء القرب واإلرساج عليه.
٣ـ ّ
الصالة والدعاء عند القرب.

فههنا امور:

َ»«29

«30»َ

تقبيل :القرب والتربّك به …

األمر االوّل
تقبي ُل القرب والتربّك به
ثم ّ
إن مقتىض األصل األوّيل يف أفعال املك ﱠلفني هو الح ّل واإلباحة ،وقد تق ّرر هذا األصل عند علماء
الفريقني يف كتب اصول الفقه ،إىل أن يقوم الدليل الرشعي عىل املنع ،كسائر املباحات يف الرشيعة
املقدّسة.
الرسول ّ
صىل الله عليه وآله ويقبّلونه لدى
وقد كان املسلمون منذ صدر اإلسالم يتربّكون بقرب ّ
زيارته ،وما زالوا عىل ذلك حتى اليوم.
ومن ذلك :ما تقدﱠم يف الحديث الصحيح من فعل ّ
الصحابي الجليل أبي أيوب األنصاري .بل لقد
تقدّم عن أحمد القول بجواز تقبيل منرب النّبي ّ
صىل الله عليه وآله.
وسيأتي تربّك الزهراء ال ّ
طاهرة برتاب قربه.
ومن ذلك :تربّك عبدالله بن عمر ،فقد روي أنه كان يضع يده اليمنى عىل القرب الرشيف ،وأنه قد
)(٥٨

وضع خدّه عليه كذلك.

النبي ّ
صىل الله عليه وآله يف املنام فقال له:
ومن ذلك :تربك بالل ،فقد روي أنه رأى
ّ
ما هذه الجفوة يا بالل؟ أما آن لك أن تزورني؟
النبي فجعل يبكي عنده ويتم ّرغ
فانتبه بالل حزينا ً وركب راحلته وقصد املدينة ،فأتى قرب
ّ
عليه.

)(٥٩

الصالة ّ
وفوق ذلك ك ّله :عمل الزهراء الطاهرة املعصومة عليها ّ
والسالم ،فقد روى الفريقان عن
السالم أنه :ملا رمس رسول الله ّ
أمرياملؤمنني عليه ّ
صىل الله عليه وآله جاءت فاطمة ،فوقفت عىل قربه
ً
ّ
قبضة من تراب القرب ووضعته عىل عينها وبكت وأنشأت تقول:
صىل الله عليه وآله ،وأخذت
ماذا عىل من ش ّم تربة أحمد *** ْ
أن ال يشم مدى الزمان غواليا

*- .٥٨ح ا,Nء ;١٩٩ / ٢ :وء ا).١٤٠٥ / ٤ :
 *4 .٥٩أD+م ا Dء ;٣٥٨ / ١ :ا ا,- ;٢٠٨ / ١ :gء ا5م.٣٩ :
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)(٦٠

صبّت عيل ﱠ مصائب لو أنها *** صبّت عىل األيّام رصن لياليا

بل ،لقد كان من عمل الصحابة وسائر املسلمني األخذ من تراب قربه الرشيف املتربك ،وهذا ما
ﱠ
نص عليه الحافظ السمهودي يف كتابه يف تاريخ املدينة املنوّ رة ،إذ قال:
النبي ّ
صىل الله عليه وآله ،فأمرت عائشة
كانوا أي الصحابة وغريهم يأخذون من تراب قرب
ّ
)(٦١

فرضب بالكوّة ُ
فسدّت.

السمهودي أخذ الناس من تراب قرب سيّدنا حمزة عليه ّ
بل ،روى الحافظ ّ
السالم ،قال:
قال ابن فرحون :والناس اليوم يأخذون من تربة قريبة من مشهد سيّدنا حمزة ويعملون خرزا ً
)(٦٢

يشبه التسبيح«.

النبي ّ
صىل الله عليه وآله إذا سافر خارج املدينة وجعله
ومنهم من كان يأخذ من تراب قرب
ّ
مسجدا ً له يف صلواته:
النبي ّ
صىل الله عليه وآله ،وإليك بعض األخبار يف ذلك:
بل ،لقد كانوا يتربّكون بسائر آثار
ّ
١ـ عن أنس بن مالك قال :رأيت رسول الله ّ
صىل الله عليه وآله والح ّالق يحلقه وأطاف به
أصحابه ،فما يريدون أن تقع شعرة إال ّ يف يد َرجُ ل.

)(٦٣

٢ـ وعن محمد بن سريين:
قلت لعبيد :عندنا من شعر النبي ّ
صىل الله عليه وآله من قِ بل أنس.
)(٦٤

قال :ألن يكون عندي شعرة منه أحبﱠ إيل ﱠ من الدنيا وما فيها.

٣ـ وعن كبشة قالت :دخل عيل ﱠ رسول الله ّ
رشب من يف قربة مع ّلقة قائما ً إىل
صىل الله عليه وآله َف َ ِ
فيها .فقطعتُهُ .

)(٦٥

وعن ابن ماجة يف سننه زيادة :تبتغي بركة موضع ىف ّ رسول الله ّ
صىل الله عليه وآله.

)(٦٦

ثم إن الرتمذي ﱠ
حسن الحديث وصحﱠ حه).(٦٧
 Iا*-اف;٩٠ :
 .٦٠ار-د اري ;٣٥٢ / ٣ :ا)اه Iا ;٤٠٠ / ٣ :4PXوء ا) ;١٠٤ / ٤ :ا2KLف ّ 2
Nرق ا)Pار \2Xاوي ٦٣ :و *4pه.
 .٦١وء ا)  Qdر دار ا.٥٤٤ / ١ :Z,3%
 .٦٢ا%ر.١١٦ / ١ :
 b .٦٣ا)aل .١٠٢/٤ :وآ)Pا )X9950ن *3e ZX+ات و,N9t 8)uء  .ا Wري ،٣٥/٣ :ا*;١٨٧ e
Kر V0ا* 3ي.٢٧٥ / ٣ :
 .٦٤ا%ر .8,P
 .٦٥ا SاJ*9X _42%ي ،٣٠٦ / ٤ :ا*.١٤٩٢ e
 ; .٦٦ا;  ،١١٣٢ / ٢ :bا*.٣٤٢٣ e
 .٦٧ا SاJ*9X _42%ي.٣٠٦ / ٤ :
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)(٦٨

ورواه أحمد عن أنس عن أ ﱢم سليم.

النبي ّ
صىل الله عليه وآله جلس هو وأصحابه يف سقيفة
٤ـ إن سهل بن سعد حدّث من حوله :أن
ّ
ُ
الراوي:
بني ساعدة ،وطلب من سهل أن يسقيه ماءً ،قال:
فأخرجت له هذا القدح فأسقيتُهم فيه .قال ّ
فأخرج لنا سهل ذلك القدح فرشبنا منه ،قال :ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك ،فوهبه له.
ُ
ورشبت منه ،وكان أُشرتي من مرياث النرض بن أنس،
قال البخاري :رأيت هذا القدح بالبرصة
)(٦٩

بثمانمائة ألف.

النبي ّ
بالنبي ّ
صىل الله عليه وآله كان يؤتى
صىل الله عليه وآله :عن عائشة أن
 ٥ـ التربّك
ّ
ّ
)(٧٠

بالصبيان فيربّك عليهم.

النبي ّ
ِ
صىل الله عليه وآله:
بجبة
٦ـ اإلستشفاء
ّ
بناء القرب واإلرساج عليه

…

أخرج مسلم عن أسماء بنت أبي بكر ...هذه جبّة رسول الله ّ
صىل الله عليه وآله َفاخرجت إيل ﱠ
جبة طيالسة كرسوانية لها لبنة ديباج َ
وفرجيها مكفوفني بالديباج ،فقالت :هذه كانت عند عائشة
النبي ّ
صىل الله عليه وآله يلبسها فنحن نغسلها للمرىض
ح ﱠتى قبضت ،فلما قبضت قبضتها وكان
ّ
)(٧١

يستشفى بها.

وال بأس بإيراد هذا الخرب من كتاب الوايف بالوفيات ّ
للصفدي ،برتجمة املهدي العبّايس ،قال:
وجلس املهدي جلوسا ً عامّ اً ،فدخل عليه رجل ويف يده منديل فيه نعل فقال:
يا أمرياملؤمنني ،هذه نعل رسول الله ّ
صىل الله عليه وآله قد أهديتُها لك.
فأخذها منه وقبّل باطنها ووضعها عَ َىل عينيه وأمر له بعرشة آالف درهم.
أن رسول الله ّ
فلما خرج الرجل ،قال لجلسائه :أتروني أني أعلم ّ
صىل الله عليه وآله لم يرها
أتيت أمرياملؤمنني بنعل رسول الله ّ
فضال عن أن يكون لبسها .ولو ك ّذبناه لقال للنّاسُ :
صىل الله عليه
وآله فر ّدها عيلّ ،وكان من يصدّقه أكثر ممن يكذّبه ،إذ كان من شأن العامّ ة امليل إىل أشكالها والنرصة
ّ
للضعيف عىل القويّ وإن كان ظاملاً ،فاشرتينا لسانه وقبلنا هدّيته وصدّقنا قوله ،وكان الذي فعلناه
)(٧٢

أرجح وأنجح.

األمر الثاني
  .٦٨أ@.١١٩ / ٣ :
 _9 .٦٩ا ري ١٠١ :ـ .١٠٣
 .٧٠ا649Lب.X _42a ;+ ٥ / ١ :
 ،٣١٤ / ٣ :X _42a .٧١آ9ب ا Xس.
 .٧٢ا)ا )4ت.٣٠٢ / ٣ :
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بناء القرب واإلرساج عليه
وكذلك بناء القبورّ ،
فإن األصل فيه هو اإلباحة حتى يقوم الدليل عىل الحرمة ،وال دليل عىل ذلك،
ولذلكّ ،
فإن من سرية املسلمني بناء القبور ،السيّما الشهداء والعلماء و ّ
الصالحني ،وفيما ييل نماذج من
ذلك:
١ـ قرب سلمان الفاريس:
قال الخطيب البغدادي :قربه اآلن ظاهر معروف بقرب أيوان كرسى .عليه بناء ،وهناك خادم
)(٧٣

مقيم لحفظ املوضع وعمارته والنظر يف أمر مصالحه.
٢ـ قرب طلحة بن عبيدالله:

قال ابن بطوطة :مشهد طلحة بن عبيدالله ...وهو بداخل املدينة ،وعليه قبة ومسجد ،وزاوية
فيها الطعام للوارد والصادر.
ث ﱠم ع ﱠد مشاهد يف البرصة لجملة من الصحابة والتابعني فقال:
)(٧٤
وعىل ك ﱢل قرب قب ٌّة مكتوب فيها اسم صاحب القرب ووفاته.
٣ـ الزبري بن العوام:
قال ابن الجوزي :بنى عليه األثري أبو املسك عنرب بناءً ،وجعل املوضع مسجداً ،ونقلت إليه
ً )(٧٥
القناديل واآلالت والحرص والسمّادات ،وأُقيم قوّام وحفظة ،ووقف عليه وقوفا.
ّ
الصالة والدعاء عند القرب …

٤ـ أبو أيوب األنصاري:
قال الوليد :حدّثني شيخ من أهل فلسطني :إنه رأى بنية بيضاء دون حائط القسطنطنية،
النبي ّ
ُ
فرأيت قربه يف
صىل الله عليه وآله .فأتيت تلك البنية
فقالوا :هذا قرب أبي أيوب األنصاري صاحب
ّ
تلك البنية ،وعليه قنديل مع ّلق بسلسلة.

)(٧٦
)(٧٧

وقال ابن كثري :وعىل قربه مزار ومسجد.

 ٥ـ مشهد اإلمام موىس بن جعفر عليه ّ
السالم:
)(٧٨

قال الذهبي :له مشهد عظيم مشهور ببغداد .ولولده عيل بن موىس مشهد عظيم بطوس.
٦ـ قرب أبي حنيفة:
K .٧٣رg V0اد.١٦٣ / ١ :
 .٧٤ر@ Xا; .١٨٧ / ١ : )3
 .٧٥ا.٣٧٧ / ١٤ :n9
K .٧٦رg V0اد.١٥٤ / ١ :
 .٧٧ا ا 0وا.٦٥ / ٨ :0
 *4 .٧٨أD+م ا Dء.٢٧٤ / ٦ :
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قال ابن الجوزي :يف هذه األيام ـ يعني سنة  ٤٥٩ـ بنى أبو سعد املستويف امللقب رشف امللك
مشهد أبي حنيفة ،وعمل لقربه ملبنا ً وعقد القبّة. ...

)(٧٩

٧ـ معروف الكرخي:
قال ابن الجوزي ...:بُنيت تربة قرب معروف يف ربيع األول سنة  ،٤٦٠وعقد مشهدا ً زاجا ً بالجص
)(٨٠

واآلجر.

٨ـ محمد بن إدريس الشافعي:
قال الذهبي :إن امللك الكامل عمّ ر قب ًّة عىل رضيح الشافعي.

)(٨١

٩ـ قرب أبي عوانة:
ُني عىل قرب أبي عوانة مشهد بأَسفرايني يزار ،وهو يف داخل املدينة.
قال الذهبي :ب َ

األمر الثالث
ّ
الصالة والدّعاء عند القرب
وكذلك ّ
الصالة عند القبور ...وعليه العمل وسرية املسلمني حتى اليوم. ...
الصديقة ال ّ
وعمل ّ
طاهرة كاف لإلحتجاج ،فقد اتفق املسلمون عىل رواية خرب زيارتها قرب سيّدنا
ّ
حمزة عليه ّ
والصالة عنده ،فقد رووا:
السالم
ّ
ّ
إن فاطمة عليها ّ
فتصيل وتبكي عنده.
السالم كانت تزور قرب عمّ ها حمزة يف ك ّل يوم جمعة،

)(٨٢

وأمّا اآلخرون ...فكثري:
عن الشافعي ،قال :إني ألتربّك بأبي حنيفة ،وأجيء إىل قربه يف ك ّل يوم ،فإذا عرضت يل حاجة
ص ّليت ركعتني وجئت إىل قربه وسألت الله تعاىل الحاجة عنده ،فما تبعد حتى تقىض.

)(٨٣

مجرب لقضاء الحوائج ،ويقال إنّه من
٣ـ معروف الكرخي :عن الزهري :قرب معروف الكرخي ّ
)(٨٤

مرة هو الله أحد وسأل الله ما يريد ،قىض الله حاجته.
قرأ عنده مائة ّ

املجرب .قال الذهبي :يريد إجابة دعاء املضطر عنده،
وقال إبراهيم الحربي :قرب معروف الرتياق
ّ
)(٨٥

ألن البقاع املباركة يستجاب عندها الدعاء.

وعن أحمد بن الفتح قال :سألت برشا ً التابعي الجليل عن معروف الكرخي؟
 .٧٩ا.١٠٠ / ١٦ :n9
 .٨٠ا%ر.١٠٥ / ١٦ :
 .٨١دول اDlم.٣٤٤ :
 .٨٢ا  6 Mّ%ا*زاق ;٥٧٤ / ٣ :ا9رك ٣٧٧ / ١ :و*4pه.
K .٨٣رg V0اد.١٢٣ / ١ :
 S6 .٨٤ا* 3اK ;١٢٢ / ١ :Pرg V0اد.١٢٢ / ١ :
 *4 .٨٥أD+م ا Dء.٣٤٣ / ٩ :
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فقال :هيهات ...فمن كانت له إىل الله حاجة فليأت قربه وليدع ،فإنّه يستجاب له إن شاء الله.
ً )(٨٧
وعن ابن سعد :يستسقى بقربه ،وقربه ظاهر يزار ليال ونهارا.

)(٨٦

وعن سبط ابن الجوزي :أنه سمع مشايخه ببغداد يحكون ّ
أن عون الدين قال :كان سبب واليتي
املخزن أنني ضاق ما بيدي حتى فقدت القوت أياماً ،فأشار عيل ﱠ بعض أهيل أن أميض إىل قرب معروف
الكرخي ،فأسا ُل الله تعاىل عنده ،فإن الدعاء عنده مستجاب.

أقول:
الرجل كان خادما ً لإلمام عيل بن موىس الرضا عليه
ذكر غري واحد من علماء الفريقني أن هذا ّ
أن كون هذا الرجل الذي يستجاب الدعاء عند قربه خادما ً
ظن ّ
ولكن ابن تيمية وبعضهم ّملا ّ
ﱠ
ّ
السالم،
ً
لإلمام من أئمّة أهل البيت عليهم ّ
فضيلة لهم ،كذّبوا ذلك وأنكروه بشدّة ،وقد ذكرنا برشح
السالم يع ّد
منهاج الكرامة موجز الكالم حول إسالم الرجل عىل يد اإلمام عليه ّ
السالم .وقلنا هناك:
فقد كذﱠب ابن تيميّة) (٨٨خرب إسالم معروف عىل يد اإلمام الرضا عليه ّ
السالم ،كما كذﱠب من قبل
توبة برش الحايف عىل يد اإلمام موىس بن جعفر الكاظم ...وقد جاء الخرب يف أكثر من كتاب ومصدر ،من
ذلك قول ابن خلكان» :وهو من موايل عيل ابن موىس الرضا وقد تقدّم ذكره ،وكان أبواه نرصانيني،
فأسلماه إىل مؤدّبهم وهو صبي ،فكان املؤدب يقول له :قل ثالث ثالثة ،فيقول معروف :بل هو الواحد،
فيرضبه املع ّلم عىل ذلك رضبا ً مربحاً ،فهرب منه ،وكان أبواه يقوالن :ليته يرجع إلينا عىل أي دين شاء
فنوافقه عليه .ثم إنه أسلم عىل يد عيل بن موىس الرضا ورجع إىل أبويهّ ،
فدق الباب فقيل له :من
)(٨٩

بالباب؟ فقال :معروف .فقيل له :عىل أيّ دين؟ فقال :عىل اإلسالم .فأسلم أبواه«.

أقول:
لقد ذكروا برتاجمه كرامات عجيبة له ،فحاولوا التكتم عىل كونه من موايل اإلمام وعىل إسالمه عىل
يده عليه ّ
السالم ،لئالّ يكون ذلك فضيلة له!!. ...
فمنهم من لم يذكر كونه من مواليه وال حكى إسالمه عىل يده ،وال روى عنه شيئا ً مما سمعه من
اإلمام ،كالحافظ أبي نعيم) (٩٠والحافظ ابن الجوزي.

)(٩١

 ,a .٨٦ا),%ة.٣٢٤ / ٢ :
 .٨٧ا5 3ت ا< *ى ;٢٧ / ١ :و4ت ا4+ن.٢٣٢ / ٥ :
 .٨٨ج اّ ٦١ / ٤ :ـ .٦٢
 .٨٩و4ت ا4+ن.٢٣١ / ٥ :
 4X@ .٩٠او4ء.٣٦٠ / ٨ :
 .٩١ا.٨٨ / ١٠ :n9
َ»«36

ومنهم من اعرتف بكونه من مواليه ولم يذكر عن إسالمه شيئاً ،كالشعراني.

)(٩٢

ومنهم من حكى قصته مع املؤدب ثم رجوعه إىل أبويه بعد هربه وأنهما أسلما ،ولم يزد عىل ذلك
شيئاً ،كالذهبي). ...(٩٣
ومنهم من حكى أنه كان حاجا ً لإلمام فكرسوا ضلعه فمات) .(٩٤وهذا ما كذﱠبه الذهبي فقال:
»فلع ّل الرضا كان له حاجب اسمه معروف ،فوافق اسمه اسم زاهد العراق«.

)(٩٥

أقول:
لكن مقامات أئمّة أهل البيت عليهم ّ
السالم ال تزيد وال تنقص بإثبات يشء من هذا القبيل أو
النبي ّ
صىل الله عليه وآله ،وسعيهم وراء
إنكاره ،بل الغرض املهم بيان مدى مخالفة هؤالء ألهل بيت
ّ
التقليل من شأنهم والح ّ
ط من مقامهم!!.
٦ـ الحافظ العامري ،عكف الناس عىل قربه ليايل يقرؤن القرآن ويدعون له.
٧ـ أبو بكر اإلصبهاني :دفن بالحرية من نيسابور ومشهده بها ظاهر يزار ويستسقى به
وتجاب الدعوة عنده.

)(٩٦

٨ـ السيدة نفيسة:
وهي ابنة أبي محمد الحسن بن زيد ،قال ابن خلكان :دفنت بدرب السباع وقربها معروف
)(٩٧

مجرب ،ريض الله عنها.
بإجابة الدعاء وهو ّ

) .٩٢ا _eا)Pار.٨٢ / ١ :
 *4 .٩٣أD+م ا Dء.٣٣٩ / ٩ :
.٩٤

5ت ا.٨٣ :4)%

 *4 .٩٥أD+م ا Dء.٣٤٣ / ٩ :
 .٩٦و4ت ا4+ن.٢٧٢ / ٤ :
 .٩٧و4ت ا4+ن.٤٢٤ / ٥ :
وه wJاّ4ة ا أ  2ا ; ;2ز ; 0ا ; X+ ; ;2أ  Iر uا ،+ yد *% xXQ
زو bإ2ق ;  *,6bا%دق  84X+اDم ،و = :=4eد  xXQأ 4ا ،;2وإن *4p 8ّ< *% w* e
)Nر ...وآ ; 4,P xPاء ا2%ت اّ459ت .و*0وى أن ا  6Nد *z@ *% =Qإ 4و
 4X+ا ،^02وآن  4 ;40*%Xا59+د  4n+وه) إ ZاFن ق آ آن .وّ  )Kا ،6NادxXQ
bز 8Kإ 4و  84X+ xkXaداره ،وآN u)  45 xPه ا)4م ،و \Kل  8إ Zأن  x4)K
* رzن  .ن و.;49و \+ xKم زو bا{ ;Kإ2ق ;  *,6bا%دق  X@ ZX+إ Zا 4 0هك 8d ،ا)0*%ن
5ءه +ه ،و* eه *6وف | bا+ء ...و4ت ا4+ن .٤٢٤ / ٥ :وeل اJه  =4e :آ; xP
ا2%ت ا)6ا وا+ء S9ب * e +ه = ،و) e +ر ا4 Pء وا *4 ...;42%أD+م ا Dء/ ١٠ :
.١٠٧
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٩ـ نرص بن إبراهيم املقديس شيخ الشافعية .قال النووي:
)(٩٨

سمعنا الشيوخ يقولون :الدعاء عند قربه يوم السبت مستجاب.

١٠ـ أبو الحسني املرصي فقيه الشافعية :قال ابن األنماطي :قربه بالفراقة يُعرف بإجابة الدعاء
)(٩٩

عنده.

J- .٩٨رات اJه)@ ،٣٩٧ / ٥ :Iادث  .٤٨٨
 .٩٩ا%ر)@ ،٤٠٢ / ٥ :ادث  .٤٩٠
َ»«38

«39»َ

البحث الثاني
الشفاعة

َ»«40

«41»َ

الشفاعة …

ّ
ّ
إن اإليمان بشفاعة رسول الله واألئمﱠة األطهار عليهم ّ
مختصا ً بالشيعة ،بل هو
السالم ،ليس
حقيقة ثابتة عند ك ﱢل املسلمني.
وهذا اإلعتقاد الثابت ،له جذور قرآنيﱠة وروائيﱠة قطعيﱠة.

ما هي الشفاعة؟
قال الراغب اإلصفهاني يف معنى الشفاعة يف كتابه املفردات يف غريب القرآن:
»الشف ُع ض ﱡم اليش ِء إىل ِمثلِه«.
ففي نافلة ال ّليل ،عندنا صالة الوتر ،وعندنا صالة الشفع ،والوتر هي الركعة الواحدة ،ويقال
للركعتني األخريتني من صالة الليل »الشفع« ،ألنّهما ركعتان مضمومتان إىل بعضهما البعض،
وتش ّكالن صال ًة واحدة.
) (١٠٠

ويف الفقه »كتاب الشفعة« وهي ّ
حق الرشيك يف رشاء ﱠ
حصة رشيكه إذا ما أراد بيعها ،فالرشيك
أوىل من غريه بهذا امللك بأن يشرتيه منه ويضمّ ه إىل ﱠ
حصته.

) (١٠١

ومن ث ﱠم قال الراغب اإلصفهاني:
»الشفاعة ،اإلنضمام إىل آخر نارصا ً له وسائال عنْه ،وأكثر ما يُستعمل يف إنضمام من هو أعىل
) (١٠٢
ً
ً
ومرتبة إىل من هو أدنى«.
حرمة
فلكي يصل من هو أدنى ً
رتبة إىل مطلبه وغرضه ،ينض ﱡم إىل من هو أعىل رتبة منه ،فيقال لألعىل
إنﱠه شفي ٌع لفالن.
واملراد من الشفاعة يف القرآن الكريم والروايات وكلمات العلماء ،هو نفس هذا املعنى العريف
اللغوي ،وليس يف البني إصطالح خاص.

 .١٠٠ا*,دات   I0*pاo*5ن.٢٦٣ :
 .١٠١را bآ9ب *-ح ا 6Xا ،١٤٧ :k45Nآ9ب ا.6,N
 .١٠٢ا*,دات   I0*pاo*5ن.٢٦٣ :
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والسرية الجارية عند العقالء أنّهم يستشفعون يف قضاء حوائجهم وتمشية اُمورهم بمن له
وجاهة عند من بيده األمر ،وكذا حالهم مع الله ﱠ
ﱠ
خاص ًة وأنﱠهم ينظرون إىل ذنوبهم وخطاياهم
عزوج ﱠل،
وحقارتهم ،ومن جهة أخرى ينظرون إىل عظمة الله وجالله وكربيائه ،ومن جهة ثالثة ،يرون شدﱠة
للرجاء والسؤال وطلب العفو ،إال ّ
العذاب املع ﱢد لألشقياء .فال يرون يف أنفسهم األهليّة وال ّلياقة ّ
باملقربني منه.
باإلستشفاع إليه
ّ
وقد أجمعت األمﱠ ة اإلسالميﱠة بأرسها عىل أن ال أقرب إىل الله من محمّ د واألئمﱠة األطهار عليهم
ّ
السالم جميعا ً.
ث ﱠم ﱠ
للنبى وآله ﱠ
نص القرآن يف ك ّل واحد منها عىل أنّها لله جميعا ً .ونحن
إن هناك مقامات ومنازل
ّ
نذكرها بإيجاز:

الوالية لله جميعا
فمنها :مقام الوالية ،وهذا املقام يف األصل هو لله تعاىل ،ألنّه الخالق للوجود ،ومالك ك ﱢل
املوجودات ،وإليه يعود تدبري ك ﱢل اُمورها ،يقول تعاىل:
)بَل ﱢل ّل ِه َ
األ ْ
م ُر جَ ِميعا ً(
) (١٠٣

ويقول تعاىل يف آية اُخرى:
)ال ّلهُ وَ ِيل ﱡ ا ﱠلذِ َ
ين آمَ نُوا ْ(
) (١٠٤

إذن ،فاألمر بيدالله تعاىل .ث ﱠم يقع البحث عن أنﱠه هل ﱠ
إن الله ﱠ
عزوج ﱠل قد أعطى هذا املقام ألحد من
خلقه ،وإذن له بالترصّ ف يف الوجود أو يف شؤون األشخاص أو غري ذلك؟
ْ
وإن كان قد فعل ذلك:
فلمن أذن؟
وما هي حدود ذلك اإلذن؟

العزة لله جميعا ً
ﱠ
العزة ،بنحو اإلطالق ،فإنﱠه مل ٌك لله تعاىل أيضاً ،يقول ﱠ
ومنها :مقا ُم ﱠ
عزوجل:
) َفإ ﱠِن العِ ﱠز َة ِل ّل ِه جَ ِميعا ً().(١٠٥
ولكن السؤآل هنا هو :هل ّ
ﱠ
عزة يف هذا الوجودّ ،
فك ﱡل من له ﱠ
إن الله تعاىل
فعزته من الله تعاىل.
أعطى من تلك ﱠ
العزة اإللهيﱠة ،املعنويﱠة والحقيقيﱠة ،ألحد من الخلق أم ال؟

) .١٠٣رة ا* :+ا.٣١ 0F
) .١٠٤رة ا *5ة :ا.٢٥٧ 0F
) .١٠٥رة اء :ا.١٣٩ 0F
َ»«43

القدرة لله جميعا ً
ومنها :مقام القدرة والقوﱠة ،وهو لله تعاىل بنحو اإلطالق .يقول القرآن الكريم:
)أ َ ﱠن ا ْل ُقوﱠ َة ِل ّل ِه جَ ِميعا ً().(١٠٦
ٌ
شعبة من قدرة الله املطلقة يف الوجود التي ليست إال ّ
فك ﱡل من له قدرة وبأيﱢ مقدار وحدﱟ ،فهي
لله ّ
عزوج ّل.

علم الغيب لله
ﱞ
خاص بالله تعاىل يف األصل .يقول القرآن الكريم:
ومنها :مقام العلم بالغيب ،وهو
ِ
) ُقل ال ﱠ يَعْ َل ُم مَ ن ِيف ﱠ
مَاوَات وَ اال ْ َ◌ ْر ِض ا ْل َغيْبَ إِال ﱠ ال ﱠل ُه().(١٠٧
الس
فعلم الغيب لله تعاىل .ث ﱠم هل ﱠ
إن الله تعاىل أطلع عليه أحدا ً من خلقه؟ وإذا كان قد أطلع عليه
أحداً ،فمن هو؟

الشفاعة لله جميعا ً
أن الشفاعة جميعا ً لله ،قال ﱠ
ونص القرآن الكريم عىل ﱠ
ﱠ
عزوج ﱠل:
َ
ون َشيْئا ً وَ ال َ يَعْ قِ ُل َ
ُون ال ﱠل ِه ُش َفعَ اء ُق ْل أَوَ َلوْ َكانُوا ال َ يَمْ ِل ُك َ
ون * ُقل ﱢل ﱠل ِه
)أ ِم اتﱠ َخذُوا ِمن د ِ
ﱠ
السمَ ِ
الش َفاعَ ُة جَ ِميعا ً ﱠل ُه ُم ْل ُك ﱠ
اوَات وَ اال ْ َ◌ ْر ِض ث ُ ﱠم إ ِ َلي ِْه تُ ْرجَ عُ و َن().(١٠٨
ينص عىل ﱠ
ﱠ
أن الله ﱠ
لكن القرآن يف نفس الوقت ّ
للنبي األكرم،
عزوج ﱠل قد أعطى مقام الشفاعة
ّ
وجعل له:

املقام املحمود
حيث قال يف كتابه املجيد:
وَم َن ال ﱠلي ِْل َفتَهَ جﱠ ْد ِب ِه نَافِ َل ًة ﱠل َك عَ َىس أَن يَبْعَ ث َ َك َرب َﱡك َ
) ِ
مَقاما ً مﱠ حْ مُ ودا ً(
بأن يبلغ به مقاما ً
عزوج ﱠل قد أمر نبيﱠه األكرم ّ
صىل الله عليه وآله بنافلة الليل ،ووعده ْ
فالباري ﱠ
) (١٠٩

محمودا ً.
وقد ُف ﱢرس املقا ُم املحمود الذي وعد به يف اآلية الكريمة بالشفاعة ،كما يف الروايات الواردة عند
الفريقني.
) .١٠٦رة ا *5ة :ا.١٦٥ 0F
) .١٠٧ر wا= :ا.٦٥ 0F
) .١٠٨رة ا\* :ا.٤٤ 0F
) .١٠٩ر wا*lاء :ا.٧٩ 0F
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النبي األكرم ّ
ٌ
الحديث يف ذيل هذه اآلية املباركة ،ﱠ
صىل الله عليه وآله قال لعيل ﱟ عليه ّ
السالم:
إن
ففي
ّ
إن ربﱢي ﱠ
»يا عيلّ ،ﱠ
عزوجل م ﱠلكني الشفاعة يف أهل التوحيد من اُمّ تي ،وحَ ظر ذلك عمﱠن َ
ناصبَك أو
) (١١٠

َ
ناصبَ وُلدك من بعدك«.
النبي األكرم ّ
وجاء يف رواية اُخرى :ﱠ
صىل الله عليه وآله قال يف تفسري هذه اآلية:
إن
ّ
) (١١١
»املقام ا ّلذي أشفع فيه ُالمﱠتي«.
ويف رواية اُخرى عن اإلمام الباقر أو الصادق عليهما ّ
السالم ،إنﱠه ُسئل عن ا َملقام املحمود ،فقال:
»هي الشفاعة«.

)(١١٢

وجاء يف تفسري »كنز الدقائق« يف ذيل اآلية املباركة ،عن اإلمام الكاظم عليه ّ
السالم قال:
»يقوم الناس يوم القيامة مقدار أربعني عاماً ،وتؤمر الشمس فرتكب عىل رؤوس العباد،
ّ
فيتشفعون منه ،فيد ّلهم عىل
ويلجمهم العرق ،وتؤمر األرض ال تقبل من عرقهم شيئاً ،فيأتون آدم
نوح ،ويد ّلهم نوح عىل إبراهيم ،ويد ّلهم إبراهيم علئ موىس ،ويد ّلهم موىس عىل عيىس ،ويد ّلهم عيىس
عىل محمّد ّ
صىل الله عليه وآله ،فيقول :عليكم بمحمّ د خاتم النبيّني ،فيقول محمّ د :أنا لها.
فينطلق حتّى يأتي باب الجنﱠة فيدق ،فيقال له :من هذا والله أعلم؟
فيقول :محمّد.
فيقال :افتحوا به.
فإذا فتح الباب استقبل ربّه فيخ ّر ساجداً ،فال يرفع رأسه حتّى يقال له :تك ّلم وسل تعط واشفع
تشفع.
فريفع رأسه ،فيستقبل ربّه فيخ ّر ساجدا ً.
فيقال له مثلها.
فريفع رأسه حتّى أنﱠه ليشفع من قد أحرق بالنار.
فما أحد من الناس يوم القيامة يف جميع ا ُالمم أوجه من محمﱠ د ّ
صىل الله عليه وآله ،وهو قول الله
ً ) (١١٣
تعاىل) :عَ َىس أَن يَبْعَ ث َ َك َرب َﱡك مَ َقاما ً مﱠ حْ مُودا(.

 .١١٠أ ا V4Nا ،٤٥٥ :)3ا ;١٠١٧ ^02آ MNا)P *4,K ;٢٨ / ٢ :ّgرا ،٢٠٧/٢ :;4X5mا^02
.٣٩٧
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 ،٢٠٨ا.٣٩٩ ^02
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آ ;٦٢/٣ :*4mا5Klن  )X+م اo*5ن ،٥٢٠/٢ :ا.٦٥٤٥ ^02
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وأمﱠا أهل السنﱠة ،فقد روى جالل الدين السيوطي يف تفسري »الدر املنثور« عن سعيد بن منصور
والبخاري وإبن جرير وإبن مردويه :ﱠ
إن عبدالله بن عمر قال:
» ّ
َ
الناس يصريون يوم القيامة جثاء ك ّل امّ ة تتبع نبيّها يقولون :يا فالن! إشفع لنا ،حتّى
إن
تنتهي الشفاعة إىل النبي ّ
صىل الله عليه وآله.
) (١١٤

فذلك يوم يبعثه الله املقام املحمود«.

النبي األكرم ّ
ومن هذا املنطلق ،ﱠ
صىل الله عليه
فإن األنبياء السابقني وا ُالمم املاضية ،محتاجون إىل
ّ
وآله.
النبي األكرم ّ
وروى أحمد بن حنبل والرتمذي وإبن جرير وإبن أبي حاتم وإبن مردويه :ﱠ
صىل
إن
ّ
الله عليه وآله ُسئل عن هذه اآلية ،فأجاب:
»هو ا َملقا ُم ا ّلذي أشفع فيه ُالمﱠ تي.

) (١١٥

إن رسول الله ّ
وإلبن جرير والبيهقي وجماعة :ﱠ
صىل الله عليه وآله قال:
) (١١٦

»املقام املحمود الشفاعة«.

وعن إبن عباس ،إنﱠه ُس ِئ َل عن املقام املحمود فقال:
»مقا ُم الشفاعة«.

)(١١٧

وعن سعد بن أبي ّ
النبي األكرم ّ
صىل الله عليه وآله عن املقام املحمود فقال:
وقاصُ :سئل
ّ
»هو الشفاعة«.

)(١١٨

ﱠ
وعىل هذا ،ﱠ
ولكن الله ﱠ
عزوجل
فإن الشفاعة مقا ٌم ومرتب ٌة هي بالدرجة ا ُالوىل ويف األصل لله تعاىل،
قد أعطى هذه املرتبة لرسوله األكرم محمّد ّ
صىل الله عليه وآله ،بنحو يحتاج إىل شفاعته ك ﱡل األنبياء
املاضني وا ُالمم السابقة.
والقرآن الكريم ﱢ
يعرب عن هذا اإلعطاء بثالثة عبارات:
١ـ التعبري بامللك.
٢ـ التعبري بالرضا ،أي رضا الله تعاىل.
 .١١٣أ ا ،٣١٥ / ٢ :)3ا2 ;١٥١ ^02را)Pار ،٤٨ / ٨ :ا ٥٢ ^02ـ  *4,K ;٥٣آ\ ا٦ :Ue
 ٢٥١ /ـ .٢٥٧
 *4,K .١١٤اّر ا)mر *4,K ;١٩٧ / ٤ :إ; آ _42a ;٥٩ / ٣ :*4mا Wري+ ;٢٢٨ / ٥ :ة ا5ري/ ١٩ :
 ،٣٠ا ;٨١٧٤ ^02ا; ا< *ى  ،٣٨١ / ٦ :Xا.١١٢٩٥ ^02
 .١١٥ار ا)mر b ;١٩٧ / ٤ :ا 4ن ،١٨٢ / ١٥ :ا.١٧٠٧٠ ^02
 .١١٦ار ا)mر  ;١٩٧ / ٤ :أ@ ; @ = _9 ;٤٧٨ / ٢ :ا ري+ ;٣٦٨ / ١١ :ة ا5ري/ ٢٣ :
 *4,K ;١٢٣ا.١٤١ / ١٥ :)F
 .١١٧ار ا)mر b *4,K ;١٩٧ / ٤ :ا 4ن ،١٨٠ / ١٥ :ا *4,K ;١٧٠٦٢ ^02إ; آ.٥٨ / ٣ :*4m
 .١١٨ار ا)mر *4,K ;١٩٧ / ٤ :ا.١٤١ / ١٥ :)F
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٣ـ التعبري باإلذن.
ال ش ّك ّ
أن الله تعاىل يُعطي ما يشاء من القدرة ،العلم ،الثروة ،وغري ذلك ملن يشاء من عباده،
ويمنعها عمﱠ ن يشاء.
فالله تعاىل ،هو املالك ،وك ﱡل ا ُالمور بيده ،كما يقول ع ﱠز من قائل:
نز ُع ا ْل ُم ْل َك ِممﱠ ن تَ َشاء وَ تُعِ ﱡز مَ ن تَ َشاء().(١١٩
) ُق ِل ال ﱠلهُ ﱠم مَ ا ِل َك ا ْل ُم ْلكِ تُ ْؤتِي ا ْل ُم ْل َك مَ ن تَ َشاء وَ تَ ِ
ويقول يف الشفاعة:
السمَ اوَ ِ
)وَ َكم مﱢن مﱠ َلك ِيف ﱠ
ات ال َ تُ ْغنِي َش َفاعَ تُهُ ْم َشيْئا ً إِال ﱠ ِمن بَعْ دِ أَن يَأْذَ َن ال ﱠل ُه لِمَ ن ي ََشاء
وَ ي َْر َ
ىض().(١٢٠
ً
وبطبيعة الحال ،ﱠ
نعمة ،ومقاماً ،وأيﱠ يشء مادّيّ أو معنويّ  ،فإنﱠما
فإن الله تعاىل إذا أعطى
يعطيه عىل أساس ضوابط معيﱠنة ،وبإعتبار وجود لياقة وإستعداد عند املتلقي لذلك.
وممّ ا سبق نستنتج:
١ـ ﱠ
إن الشفاعة ليست إكتسابيﱠة ،بل هي مقام إعطائي.
٢ـ ﱠ
إن إثبات مقام الشفاعة ألحد من الخلق يحتاج إىل الدليل وإال ّ فاألصل عدمه.
٣ـ والدليل هو الكتاب أو السنﱠة.
ونحن نقرأ يف القرآن املجيد قوله تعاىل:
)وَ َل َس َ
يك َر ﱡب َك َف َرت َ
وْف يُعْ ِط َ
ْىض().(١٢١
بأن رسول الله ّ
فرست هذه اآلية الرشيفة بالشفاعة ،وهي رصيحة ﱠ
وقد ﱢ
صىل الله عليه وآله قد
اُعطي هذا املقام الكريم.
ومن جملة األد ﱠلة عىل الشفاعة ،قوله تعاىل:
ون ﱠ
)ال َ يَمْ ِل ُك َ
الرحْ مَ ِن عَ هْ دا ً().(١٢٢
الش َفاعَ َة إِال ﱠ م َِن اتﱠ َخذَ عِ ن َد ﱠ
ويف آية اُخرى يقول ﱠ
عزوجل:
نف ُع ﱠ
)وَ ال َ تَ َ
ِمَن أ َ َ
الش َفاعَ ُة ِعن َد ُه إِال ﱠ ل ْ
ذِن َل ُه().(١٢٣
ويف تعبري ثالث ،يقول ﱠ
عزوجل:
ون ِمن دُون ِِه ﱠ
وَه ْم يَعْ َل َ
الش َفاعَ َة إِال ﱠ مَ ن َش ِه َد ِبا ْلحَ ﱢق ُ
ين َيدْعُ َ
)وَ ال َ يَمْ ِل ُك ا ﱠلذِ َ
مُون().(١٢٤

) .١١٩رة oل *+ان :ا.٢٦ 0F
) .١٢٠رة ا :Sا.٢٦ 0F
) .١٢١رة ا :Z2zا.٥ 0F
) .١٢٢رة * ،0ا.٨٧ 0F
) .١٢٣رة   :dا.٢٣ 0F
) .١٢٤رة ا\*Qف :ا.٨٦ 0F
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ويف آية اُخرى:
نف ُع ﱠ
)يَوْمَ ئِذ ال ﱠ تَ َ
الش َفاعَ ُة إِال ﱠ َم ْن أ َ َ
يض َل ُه َقوْ ال ً().(١٢٥
وَر ِ َ
الرحْ مَ ُن َ
ذِن َلهُ ﱠ
ويقول تعاىل يف آية اُخرى:
يه ْم وَ مَ ا َ
خ ْل َفهُ ْم وَ ال َ يُحِ ي ُ
ط َ
)مَن َذا ا ﱠلذِي ي َْش َف ُع ِعن ْ َد ُه إِال ﱠ ِب ِإذْن ِِه يَعْ َل ُم مَ ا ب ْ َ
يشء
ون ِب َ ْ
َني أَيْدِ ِ
مﱢ ْن عِ ْل ِم ِه إِال ﱠ ِبمَ ا َشاء().(١٢٦
فإن رسول الله ّ
وبناءا ً عىل ذلك ،ﱠ
صىل الله عليه وآله هو عىل رأس ك ﱢل الشفعاء ،والله تعاىل قد
أعطاه هذا املقام العظيم.
وقد وضع الع ّالمة املجليس رحمه الله يف »بحاراألنوار« بابا ً بعنوان »باب الشفاعة« ،وذكر فيه
روايات كثرية حول الشفاعة) (١٢٧نذكر طرفا ً منها:
قال رسول الله ّ
صىل الله عليه وآله:
) (١٢٨
ْ
» ْ
يؤمن بشفاعتي فال أنا َل ُه الله شفاعَ تي«.
مَن َل ْم
د ﱠلت هذه الرواية عىل ﱠ
أن من جملة رشوط نيل الشفاعة ،اإليمان بالشفاعة.
إن رسول الله ّ
السالم ،ﱠ
وعن اإلمام الصادق عليه ّ
صىل الله عليه وآله قال:
ّ
ّ
ُ
فيشفعني الله فيهم ،والله ال
تشفعت يف أصحاب الكبائر من أمّتي،
قمت املقام املحمود
»إذا
) (١٢٩

تشفعت فيمن آذى ذريﱠتي«.

فمن هذه الرواية نفهم:
أوﱠ ال :أن الشفاعة يف أصحاب الكبائر من اُمﱠة رسول الله ّ
صىل الله عليه وآله ،ﱠ
وإن الله تعاىل قد
ﱠ
النبي األكرم يف أصحاب الكبائر من اُمﱠته.
شفع
ّ
أن ال يكون ممّن آذى ذريﱠة رسول الله ّ
صىل الله عليه وآلهّ ،
ثانيا ً :أنه يشرتط ْ
فإن من آذى ذريﱠته
ال تناله شفاعة جدﱠهم.
أن رسول الله ّ
السالم ،ﱠ
وعن اإلمام الباقر عليه ّ
صىل الله عليه وآله قال:
ّ
التوسل إيل ﱠ وأن يكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة ،فلي َِص ْل أهل بيتي ويُدخل
»مَن أراد
) (١٣٠

ّ
الرسور عليهم«.

إذن ،فمن لم يؤ ِذ أهل البيت ،بل وَ َ
صلهم ،كان له كف ٌل أكرب من الشفاعة يف يوم القيامة.

) .١٢٥رة  :8ا.١٠٩ 0F
) .١٢٦رة ا *5ة :ا.٢٥٥ 0F
2 .١٢٧را)Pار .٢٩ / ٨ :وذآ*  هJا ا ب  ٨٦روا  0ا.+,N
)4+ .١٢٨ن أ Qر ا*ّ 84X+ uاّDم ،١٢٥ / ٢ :ا2 ;٣٥ ^02را)Pار ،٣٤ / ٨ :ا.٤ ^02
 .١٢٩ا V4NX ،Zا%وق ،٣٧٠ :ا2 ;٤٦٢ ^02را)Pار ،٣٧ / ٨ :ا.١٢ ^02
 .١٣٠ا V4NX ،ا%وق ،٤٦٢ :ا2 ;٦١٥ ^02را)Pار ،٢٢٧ / ٢٦ :ا.١ ^02
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أن رسول الله ّ
ويف حديث آخر ﱠ
صىل الله عليه وآله قال:
نبي دَعوة دعا بها وقد سأل سؤاال ،وقد خبّأت دعوتي لشفاعتي ُالمّتي يوم القيامة«.
»لك ﱢل ّ

) (١٣١

ويف حديث قال:
»ا ُ
ُ
بالرعب ،وأح ّل
عطيت خمسا ً لم يعطها أحد قبيل :جعلت يل األرض مسجدا ً وطهوراً ،ونرصت ّ
) (١٣٢
يل يف املغنم ،واُعطيت جوامع الكلم ،واُعطيت ّ
الشفاعة«.

شفاعة القرآن والعرتة
والشافع اآلخر هو القرآن الكريم.
يقول أمرياملؤمنني عليه ّ
السالم ،كما يف نهج البالغة:
) (١٣٣
مشفع وقائل مصدّق ،وأنﱠه من شفع له القرآن يوم القيامة ّ
»وإعلموا أنﱠه شافع ﱠ
شفع فيه«.
والشافع اآلخر هم أه ُل البيت عليهم ّ
السالم وشيعتهم.
ففي رواية عنه عليه ّ
السالم قال:
) (١٣٤

»لنا شفاعة وألهل مودﱠتنا شفاعة«.

فاملستفاد من هذه الروايات هو ﱠ
النبي األكرم واألئمﱠ ة املعصومني عليهم ّ
السالم والقرآن الكريم
إن
ّ
وأهل املودﱠة ألهل البيت ،هم الشفعاء يف يوم
القيامة.
وقد وردت يف شفاعة شيعة أهل البيت عليهم ّ
السالم ،رواية من طرق الفريقني ،وهي عن
أمرياملؤمنني عليه ّ
السالم وقد إحتجﱠ بها عىل الصحابة ،فقال:
»فهل فيكم أح ٌد قال له رسول الله ّ
صىل الله عليه وآلهّ :
إن من شيعتك رجال يدخل يف شفاعته
الجنﱠة مثل ربيعة ومرض ،غريي؟
)(١٣٥

قالوا :ال«.
فأق ﱠر اُولئك الصحابة ﱠ
خاص بأمرياملؤمنني عليه ّ
ﱞ
السالم.
بأن هذا املقام
وقال اإلمام الصادق عليه ّ
السالم:
) (١٣٦
» ْ
مَن أنكر ثالثَة أشياء فليس من شيعتنا :املعراج واملسائلة يف القرب والشفاعة«.
 .١٣١ا%Wل ،٢٩ :ا2 ;١٠٣ ^02را)Pار ،٣٤ / ٨ :ا.١ ^02
 .١٣٢ا%Wل :٢٩٢ :ا },P ;٥٦ ^02ا%ر ،٣٨ / ٨ :ا.١٧ ^02
 qP .١٣٣ا  ،٩٢ / ٢ :pDا2 ;١٧٦  3Wرا)Pار ،٢٤ / ٨٩ :ا.٢٤ ^02
 .١٣٤ا%Wل2 ;٦٢٤ :را)Pار ،٣٤ / ٨ :ذ =0ا.٣ ^02
 .١٣٥ا  V4NXا ;u Z :)3ا ^02ا-ة2 ;١١٦٧ :را)Pار ،٣٨٠ / ٣١ :ا ^02ر.٢٤ e
 .١٣٦ا  V4NXا ،٣٧٠ :)3ا2 ;٤٦٤ ^02را)Pار ،٣٧ / ٨ :ا.١٣ ^02
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ويف الكايف عن سماعة بن مهران إنﱠه كان جالسا ً عند اإلمام الكاظم عليه ّ
السالم عند الكعبة فقال
له:
»يا سماعة! إلينا إياب هذا الخلق وعلينا حسابهم ،فما كان لهم من ذنب بينهم وبني الله ﱠ
عزوجل،
حَ َتمنا عىل الله يف تركه لنا ،فأجابنا إىل ذلك ،وما كان بينهم وبني الناس ،استوهبناه منهم وأجابوا إىل
ذلك وعوّ ضهم الله ّ
عزوجل«.

) (١٣٧

وخالصة الكالم يف املقام :ﱠ
إن ك ﱠل من عنده وجاهة وحرمة وكرامة عىل الله تعاىل ،فإنّه سيشفع يف
ٌ
ثابت ومس ﱠل ٌم د ّل عليه الكتاب ُ
والسنﱠة ،وليس بني
يوم القيامة مستفيدا ً من مقامه عندالله ،وهذا أم ٌر
املسلمني فيه خالف.
املقربني وغريهم.
هذا ،وال يخفى وجود الشفعاء اآلخرين ،كاألنبياء واملالئكة ّ

الشفاعة يف منظار علماء الشيعة
كلمات لعلمائنا الكبار يف ّ
ٌ
الشفاعة:
وهذه
قال الشيخ ّ
الصدوق رحمه الله يف كتاب اإلعتقادات:
»إعتقادنا يف الشفاعة أنﱠها ملن ارتىض الله دينه من أهل الكبائر والصغائر ...والشفاعة ال تكون
ألهل الش ّك والرشك وال ألهل الكفر والجحود«.

) (١٣٨

وقال الشيخ املفيد رحمه الله:
ّ
إن رسول الله ّ
» ﱠ
ﱠ
فيشفعه
خاصة،
صىل الله عليه وآله يشفع يوم القيامة يف مذنبي أمّ ته من الشيعة
ّ
فيشفعه الله ﱠ
الله ﱠ
عزوجل ،ويشفع أمرياملؤمنني عليه ّ
عزوجل ،وتشفع األئمﱠة
السالم يف عصاة شيعته
ّ
عليهم ّ
فيشفعهم ،ويشفع املؤمن الربّ لصديقه املؤمن املذنب،
السالم يف مثل ما ذكرناه من شيعتهم،
ّ
ويشفعه الله.
فتنفعه شفاعته
وعىل هذا القول إجماع اإلماميﱠة إال ّ من شذّ منهم ،وقد نطق به القرآن وتظاهرت به األخبار«.

) (١٣٩

وقال الشيخ الطويس رحمه الله يف »التبيان«:
وإن كان عىل لفظ العموم ،فاملراد به الخصوص بال خالف ،ﱠ
»قوله تعاىل) :وَال َشفاعَ ٌة( ْ
ألن عندنا
قد تكون شفاعة يف إسقاط الرضر ...فقد أجمعنا عىل ثبوت الشفاعة ،وإنﱠما ننفي نحن الشفاعة قطعا ً
عن ّ
الكفار«.

) (١٤٠

ّ
إن قوله »عندنا« ظاهر يف إجماع ال ّ
وال يخفى ﱠ
املحقة.
طائفة
 .١٣٧ا< ،١٦٢ / ٨ :ا2 ;١٦٧ ^02را)Pار ،٥٧ / ٨ :ا.٧١ ^02
 .١٣٨ا59+lدات  د ;0ا ،٦٦ :ّ4lب .٢١
 .١٣٩أوا= اL5ت ٧٩ :و .٨٠
 .١٤٠ا4 9ن   *4,Kاo*5ن.٣٠٦ / ٢ :
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وقال الطربيس يف مجمع البيان:
للنبي ّ
صىل الله عليه وآله وألصحابه املنتجبني واألتمﱠة من أهل بيته الطاهرين
»وهي عندنا
ّ
ولصالحي املؤمنني ،وينجّ ي الله تعاىل بشفاعتهم كثريا ً من الخاطئني،
ويؤيّده الخرب ا ّلذي ّ
تلقته األمﱠ ة بالقبول ،وهو قوله ّ
صىل الله عليه وآله »إدّخرت شفاعتي ألهل
) (١٤١
الكبائر من اُمﱠتي«.
وقال الخواجه نصريالدين الطويس:
»اإلجماع عىل الشفاعة«.

) (١٤٢

وقال الع ّالمة ّ
الحيل رحمه الله يف رشح التجريد:
) (١٤٣
للنبي ّ
صىل الله عليهو آله وس ّلم«.
»إتّفق العلماء عىل ثبوت الشفاعة
ّ
وقال الفاضل املقداد رحمه الله وهو من كبار فقهاء ومتك ّلمي الشيعة:
إن صاحب الكبرية إنﱠما َ
»ث ﱠم إعلم ﱠ
يعاقب إذا لم يحصل له أحد األمرين:
ّ
األوّل :عفو الله مرجوّ
متوقع...
ّ
الثاني :شفاعة نبيّنا ّ
صىل الله عليه وآله; ّ
متوقعة بل واقعة لقوله تعاىلْ ) :
وَاستَ ْغفِ ْر
فإن شفاعته
ات() .(١٤٤وصاحب الكبرية مؤمن لتصديقه بالله ورسوله ّ
ِلذَن ِب َك وَ ِل ْلم ُْؤ ِمن َ
ِني وَا ْلم ُْؤ ِمنَ ِ
صىل الله عليه
وآله وإقراره بما جاء به النبي .وذلك هو اإليمان. ...
أن مذهبنا ﱠ
واعلم ّ
أن األئمﱠ ة عليهم ّ
السالم لهم الشفاعة يف عصاة شيعتهم ،كما هو لرسول الله
ّ
صىل الله عليه وآله من غري فرق ،إلخبارهم عليهم ّ
السالم بذلك مع عصمتهم النافية للكذب عنهم«.

) (١٤٥

وقال الفيض الكاشاني رحمه الله يف هذا ّ
السياق:
» ّ
الشفاعة حق والحوض حق...
النبي :من لم يؤمن بحويض فال أورده الله حويض ،ومن لم يؤمن بشفاعتي فال أناله الله
قال
ّ
شفاعتي.
ث ﱠم قال ّ
صىل الله عليه وآله :إنﱠما شفاعتي ألهل الكبائر من اُمﱠ تي ،فأمﱠا املحسنون فما عليهم من
سبيل.
وقال املجليس:
ال خالف فيها بني املسلمني بأنﱠها من رضوريات الدين.
 S *4,K .١٤١ا 4ن ٢٠١ / ١ :و .٢٠٢
 .١٤٢آ MNا*اد  *-ح  0*SKا59+lد.٤٤٣ :
 },P .١٤٣ا%ر.
) .١٤٤رة  ZّXa ّ2ا 84X+ yو :8oا.١٩ 0F
 .١٤٥ا )0م ا*-  *N2ح ا ب ا2دي  ١٢٤ :*N+ـ .١٢٦
2 .١٤٦را)Pار ٢٩ / ٨ :ـ .٦٣
َ»«51

) (١٤٦

هذا ،وكذلك رصﱠ ح علماء أهل السنﱠة ،ففي كتاب العقائد النسفيﱠة مثال:
)(١٤٧
الشفاعة ثابتة للرسل واألخبار يف ّ
حق الكبائر ،مستفيض من األخبار.
وال ريب ﱠ
أن أهل البيت عليهم ّ
السالم هم سادات األخيار عىل اإلطالق.
إن شفاعة رسول الله ّ
وحاصل الكالم ،هو ﱠ
صىل الله عليه وآله واألئمﱠة املعصومني عليهم ّ
السالم،
ّ
خاص باملؤمنني ،وهي بابٌ للمغفرة والرحمة
أم ٌر قطعي وثابت ،ولكنﱠه مقيﱠ ٌد بضوابط ،منها إننﱠه
اإللهيﱠة.
التجري والتمادي يف املعصية ،ﱠ
ألن املؤمن
وبالنّظر إىل ما تقدّم ،لن يكون هذا األمر باعثا ً عىل
ّ
سيكون بني الرجاء والخوف ،فحكم الشفاعة يف الرشيعة ،من وجهة نظر القرآن و ُ
السنﱠة ،هو حكم
التوبة.

الصحابة ّ
طلب ّ
النبي
الشفاعة من
ّ
الصحابة من رسول الله ّ
هذا ،وقد طلب ّ
صىل الله عليه وآله الشفاعة بعد رحيله من هذه الحياة:
السالم من تغسيل النبي ّ
عن إبن عباس ملا فرغ عيل عليه ّ
صىل الله عليه وآله قال :بأبي أنت
) (١٤٨
واُمّ ي ...طبت حيّا ً
ُ
وطبت ميّتا ً ...أُذكرنا عند ربّك.
النبي ّ
صىل الله عليه وآله وقبّله وقال مثله.
قالوا :وكشف أبو بكر عن وجه
ّ

) (١٤٩

وروي أن الناس أصابهم القحط يف خالفة عمر بن الخطاب ،فجاء بالل بن الحارث ـ وكان من
صىل الله عليه وآله ـ إىل قرب النبي ّ
أصحاب النبي ّ
صىل الله عليه وآله وقال :يا رسول الله استسق
ُالمّتك ،فإنّهم قد هلكوا .فأتاه رسول الله ّ
صىل الله عليه وآله يف املنام وأخربه أنّهم سيسقون.

) (١٥٠

النبي
إذن ،فاإلستسقاء منه وهو يف الربزخ ،ودعاؤه لربّه يف هذه الحالة غري ممتنع .وكذلك علم
ّ
ّ
صىل الله عليه وآله ـ وهو يف الربزخ ـ بسؤال من يسأله ،فال مانع من استسقائه وغري ذلك ،كما كانوا
يسألونه يف الدنيا ،فال يكون بدعة وال رشكا ً وال كفرا ً.

من ال تناله الشفاعة
للشفاعة عىل ّ
إن مقتىض الجمع بني األد ّلة هو :حمل اآليات النافية ّ
ثم ْ
الكفار وعىل الذين أنكروا
النبي األمني ،قال تعاىل) :وَ ال َ
شيئا ً من رضوريّات الدين ،فخرجوا بذلك عن م ّلة املسلمني واُمّ ة
ّ

*- .١٤٧ح ا 56ا.١٤٨ :ّ4,
 .١٤٨أ ا ١٠٥ :4,و 8+ا 2ر.٥٢٧ / ٢٢ :
 .١٤٩اُ *nPآ MNاLر4Kب aDQ ;+ D5P ٢٦٥ :ا<Dم \ 0د@Dن.
 _9 .١٥٠ا ري ،٣٩٨ / ٢ :اُ *nPا; ا< *ى ،٣٥١ / ٣ :ووء ا)ء.١٣٧٤ / ٤ :
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ارتَ َ
ىض( وقال ّ
ي َْش َفعُ َ
س َل َك ُك ْم
عزوجل من قائل عن أهل النار الذين سألهم املالئكة )مَ ا َ
ون إِال ﱠ لِمَ ِن ْ
ني * َفمَا تَ َ
ﱢين * حَ تﱠى أَتَانَا ا ْليَقِ ُ
ِيف َ
نفعُ هُ ْم َش َفاعَ ُة
س َق َر( قالوا) :وَ ُكنﱠا ن ُ َكذﱢبُ ِبيَوْ ِم الد ِ
) (١٥١

) (١٥٢

ﱠ
الشافِ عِ َ
ني().(١٥٣

وهكذا غري ما ذكر من اآليات.

الخالصة
ويت ّلخص البحث حول الشفاعة يف النقاط التالية:
١ـ ّ
إن غري أهل اإليمان ال تنالهم الشفاعة.
 ٢ﱠ
يتجرأون عىل ارتكاب املعايص بحجّ ة الشفاعة.
ـإن أهل اإليمان ال
ّ
٣ـ إنه لم يصدر وع ٌد بالشفاعة بصورة قطعيّة ملذنب بعينه ،دفعا ً الحتمال الجرأة عىل ارتكاب
املعايص.
وعليه ،فالشبهات التي قد تطرح حول ّ
الشفاعة ،إمّا هي من باب العناد ،أو من الجهل وعدم
التدبّر يف األد ّلة من اآليات والروايات.

) .١٥١رة ا4 Pء ،ا.٢٨ :0F
) .١٥٢رة ا ،*.ا.٤٢ :0F
) .١٥٣رة ا ،*.ا.٤٨ :0F
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البحث الثالث
ّ
التوسل واإلستغاثة

َ»«55

«56»َ

ّ
التوسل واإلستغاثة …

ُ
ال يخفى ّ
فاإلنسان املؤمن إذا أذنب ،فإنﱠه
أن القرب من الله أسمى املقاصد وأرشفها وأفضلها،
سيحتاج إىل الشفاعة ليؤوب إىل الله ،ولكنﱠه إذا أراد السري إىل الله واإلقرتاب من ساحة عظمته تبارك
وتعاىل ،يحتاج إىل من يرشده إىل ال ّ
طريق ويأخذ بيده حتى يصل ،وهذا ال يتأتّى إال ّ من األنبياء واألولياء
املعصومني.
فتقرب اإلنسان إىل الله سبحانه وتعاىل هو الغرض األقىص من بعث األنبياء والرسل وإنزال
ﱡ
الكتب والرشائع السماويّة ،وك ﱠل التكاليف اإللهيﱠة ،واألحكام الرشّ عية من الواجبات واملستحبّات
ً
تابعة للمصالح
واملحرمات وغريها ،إنﱠما هي من أجل إيصال العبد املك ﱠلف إىل الكمال ،لكون التكاليف
ّ
واملفاسد ،وعليها يرتتّب الغرض ،والله الغني عن عبادة مخلوقاته ،بل الغرض هو تق ّرب العبد إليه،
ولذا وجب قصد القربة يف العبادات .نعم ،ﱠ
إن الله تعاىل قد كتب ـ بمقتىض لطفه ـ العبادات ورشﱠ عها
ليقرتب العبد بواسطتها إىل الله ّ
عزوج ّل.
السالم كذلك ،ﱠ
فإن الله ﱠ
واألئمﱠ ة األطهار عليهم ّ
عزوج ّل قد نصبهم بمقتىض قاعدة اللطف ،ليكونوا
وسائط بني الخلق والخالق.
وهنا اُمور:

الله قريبٌ من عباده
األوﱠ ل :ﱠ
إن الله تعاىل قريب من عباده ،يقول القرآن الكريم:
) َوإِذَا َ
سأ َ َل َك ِعبَادِ ي عَ نﱢي َف ِإنﱢي َق ِريبٌ ().(١٥٤
ويقول تعاىل:
)إِن ﱠ ُه َ
س ِمي ٌع َق ِريبٌ ().(١٥٥
ﱠ
متحق ٌق ،بل هو أكثر من القرب ،حيث يقول القرآن
إذن ،فإن قرب الله تعاىل من عباده أمر ثابت
املجيد:
) .١٥٤رة ا *5ة :ا.١٨٦ 0F
) .١٥٥رة   :dا.٥٠ 0F
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)وَ نَحْ ُن أ َ ْق َربُ إِ َلي ِْه ِم ْن حَ ب ِْل ا ْلوَ ِري ِد().(١٥٦
ونتهرب منه ونعزف
نتقرب إليه ،ال أن نبتعد
ﱠ
فالله تعاىل القريب منّا إىل هذا الحدّ ،يُريد منّا أن ﱠ
عنه ،بل يريد منّا أن نخطو نحوه ونسري إليه.
ففي اآلية الكريمة من القرآن الكريم:
) َف ْ
استَ ْغفِ ُرو ُه ث ُ ﱠم تُوبُوا ْ إ ِ َلي ِْه إ ﱠِن َربﱢي َق ِريبٌ مﱡ ِجيبٌ ().(١٥٧
فإذا ما عىص العبد ،عليه أن يستغفر ثم يتوجّ ه إىل الله تعاىل ويسري نحوه.
ﱠ
إن العطف بالفاء ،ثم عطف »التوبة« عىل »اإلستغفار« بـ »ث ُ ﱠم« فيه نكتة ،وذلك ،إ ﱠن الذنب يفصل
بني العبد وربﱠه ،فإذا ندم عىل خطيئته ،وجب عليه أن يزيل تلك الفاصلة بالعمل الصالح فيت ّم الرجوع
إليه ،وسيجد الله قريبا ً منه مجيبا ً.

قد نصب من يد ّل العباد عليه
الثانيّ :
إن الله ﱠ
ونتقرب إليه ،فقد نصب لنا أقرب الناس
نتحرك نحوه
عزوج ّل كما أمرنا بأن
ّ
ﱠ
الصالة وا ﱠ
إليه ليد ّلونا عليه ،ويعينوننا عىل السري نحوه ،وهم محمّ د وآله عليهم ّ
لسالم.
أليسوا أقرب من موىس عليه ّ
السالم الذي قال يف شأنه:
ور اال ْ َ◌يْمَ ِن َ
)وَ نَا َديْنَا ُه ِمن جَ ان ِِب ال ﱡ
وَق ﱠر ْبنَا ُه نَ ِجيّا ً().(١٥٨
ط ِ
أليسوا أقرب من عيىس عليه ّ
السالم الذي قال يف شأنه:
اسمُ ُه ا ْلمَ ِسيحُ عِ َ
َرشكِ ِب َكلِمَ ة مﱢ نْهُ ْ
يىس ا ْب ُن مَ ْريَ َم
)إِذْ َقا َل ِت ا ْلمَ آل ِئ َك ُة يَا مَ ْريَ ُم إ ﱠِن ال ّلهَ يُب ﱢ ُ
جيها ً ِيف ال ﱡدنْيَا وَ اآلخِ َرةِ وَ ِم َن ا ْلم َُق ﱠر ِب َ
ني().(١٥٩
وَ ِ
ألم يقل ﱠ
عزوج ّل:
ون * أُوْ َلئ َِك ا ْل َ
مُق ﱠرب َ
السا ِب ُق َ
وَالسا ِب ُق َ
ون ﱠ
) ﱠ
ُون().(١٦٠
السنﱠة والشيعة يف تفسريهم لهذه اآلية عىل ﱠ
وقد إتﱠفق ُ
إن املقصود من »السابقون« هم:
»يوشع بن نون ،سبق إىل موىس ،ومؤمن آل يس ،سبق إىل عيىس ،وعيل ّ بن أبي طالب عليهما
السالم ،سبق إىل محمّ د رسول الله ّ
ّ
صىل الله عليه وآله وس ﱠلم«.

) (١٦١

) .١٥٦رة ق :ا.١٦ 0F
) .١٥٧رة ه)د :ا.٦١ 0F
) .١٥٨رة * :0ا.٥٢ 0F
) .١٥٩رة oل *+ان ،ا.٤٥ 0F
) .١٦٠رة ا)ا :6eا ١٠ 0Fـ .١١
 .١٦١ا*3ا ،٢٠ :Mا ;١١ ^02آ MNا *4,K ;٣٩٤ :;454إ; أ @ ،٣٣٣٠ / ١٠ :Kا;١٨٧٧٣ ^02
 *4,Kا *4,K ;٣٤٣ / ٥ :P6إ; آ *4,K ;٣٠٤ / ٤ :*4mار ا)mر.١٥٤ / ٦ :
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وهو عليه ّ
السالم أفضلهم؟
املقربون عند الله ،وإذا صاروا مق ﱠربني كانوا مق ﱢربني إليه أيضا ً.
فهؤالء ّ

ال مناص من الوسيلة
األمر الثالث :ال مناص من التوسل بوسيلة لنيل القرب من الله تعاىلّ ،
ألن القرآن الكريم يقول:
)يَا أَيﱡهَ ا ا ﱠل َ
ذِين آمَ نُوا ْ اتﱠ ُقوا ْ ال ّلهَ وَا ْبتَ ُغوا ْ إ ِ َل ِ
يه ا ْلوَ ِسي َل َة().(١٦٢
قال الراغب اإلصفهاني يف معنى الوسيلة:
ّ
ّ
أخص من الوصيلة ،لتضمّ نها ملعنى الرغبة ،قال تعاىل:
التوصل إىل اليشء برغبة ،وهي
»الوسيلة،
)وَا ْبتَ ُغوا ْ إ ِ َل ِ
وتحري مكارم
يه ا ْلوَ ِسي َل َة( .وحقيقة الوسيلة إىل الله تعاىل مراعاة سبيله بالعلم والعبادة،
ّ
الرشيعة وهي كالقربة.
) (١٦٣

والواسل :الراغب إىل الله تعاىل«.

أن مقام القرب يبدأ من مقام التقوى ،ﱠ
وتد ﱡل اآلية املباركة عىل ﱠ
ألن الخطاب موجﱠ ه إىل املؤمنني
املتﱠقني ،فالبد أوﱠ ال من ّ
تحقق اإليمان والتقوى ،ث ﱠم السري ح ّتى الوصول إىل مقام القرب إىل الله.
ويف صحاح اللغة:
) (١٦٤

يتقرب به إىل الغري«.
»الوسيلة ما ّ

املقربني عند الله وسائل لنيل القرب منه تعاىل يف سرينا إليه،
والحاصل :أنﱠنا مأمورون بإتخاذ ﱢ
وهذا يعني رضورة وجود مق ﱢربني منصوبني من قبله ﱠ
عزوج ّل لهذا الغرض.

الوسائل اليه
وللتقرب إىل الله سبحانه تعاىل يمكن ذكر عدﱠة وسائل ،منها:
ﱡ
١ـ القرآن املجيد.
٢ـ رسول الله وأه ُل البيت عليهم ّ
السالم.
٣ـ الصالة .فقد ورد يف الحديث عن اإلمام الرضا عليه ّ
السالم:
عزوجل وهو ساجد ،وذلك قوله ﱠ
»أقرب ما يكون العبد من الله ﱠ
عزوجلْ ) :
وَاسجُ ْد
ْ
وَاق َ ِرتبْ ().«(١٦٥

) (١٦٦

) .١٦٢رة اة :ا.٣٥ 0F
 .١٦٣ا*,دات   I0*pاo*5ن ٥٢٣ :ـ .٥٢٤
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السجود وسيلة ،ال خصوص السجود يف ّ
بل ،قد يستظهر من هذه الرواية كون مطلق ّ
الصالة.
إال ّ أنﱠه ال ش ّك عند أحد من املسلمني ـ كما سيأتي ـ يف أقربيﱠة رسول الله من سائر الوسائل ،يقول
تعاىل:

ظ َلمُ وا ْ أ َ ُ
نف َسهُ ْم جَ ُ
)وَ َلوْ أَنﱠهُ ْم إ ِذ ﱠ
سو ُل َلوَجَ دُوا ْ ال ّلهَ
الر ُ
استَ ْغ َف ُروا ْ ال ّلهَ وَ ْ
آؤو َك َف ْ
استَ ْغ َف َر َلهُ ُم ﱠ
تَوﱠابا ً ﱠرحِ يما ً().(١٦٧
فلقد كان رسول الله ّ
صىل الله عليه وآله يف حياته ،وحتّى اآلن أيضاً ،يستغفر لهذه ا ُالمﱠة.
فلو كان مج ﱠرد اإلستغفار كافيا ً
للتقرب إىل الله ،ملا أمرنا الله ﱠ
ّ
بالتوسل برسوله الكريم
عزوج ّل
ّ
ليستغفر لنا. ...

ّ
توسل آدم بالنّبي
بأن رسول الله ّ
والب ﱠد من التنويه هنا ﱠ
صىل الله عليه وآله كان وسيلة أيضا ً فيما قبل هذا العالم،
السالم ،ويف هذا الشأن روايات كثرية وردت يف مصادر الفريقني ـ ّ
الشيعية) (١٦٨و ُ
ملثل آدم عليه ّ
السنيﱠة
ـ املعتربة ،نكتفي هنا بحديث واحد من طرق العامّة:
فقد أخرج الحاكم النيشابوري عن عمر بن الخ ّ
طاب ،قال:
قال رسول الله ّ
صىل الله عليه وآله وس ﱢلم» :ملا إقرتف آدم الخطيئة قال :يا ربّ ! أسألك بمحمّد ملا
غفرت يل.
فقال الله :يا آدم! وكيف عرفت محمّدا ً ولم أخلقه؟
قال :يا ربّ ! ألنّك ّملا خلقتني بيدك ونفخت يف ّ من روحك ،رفعت رأيس فرأيت عىل قوائم العرش
مكتوبا ً» :ال إله إال ّ الله ،محمّ د رسول الله« فعلمت أنّك لم تضف إىل إسمك إال ّ أحبّ الخلق إليك.
فقال الله :صدقت يا آدم! إنّه ألحبّ الخلق إيل ّ ،ادعني ّ
بحقه فقد غفرت لك ،ولو ال محمّد ما
خلقتك«.
بالنبي األكرم محمّ د ّ
فالباري ﱠ
ّ
عزوج ّل أراد أن يلطف بآدم عليه ّ
صىل
التوسل
السالم ففتح له باب
ّ
الله عليه وآله ،ومن هذا الحديث يتﱠضح مقام رسول الله ّ
صىل الله عليه وآله عند الله.
قال الحاكم:
ٌ
حديث صحيح اإلسناد«.
»هذا

) (١٦٩

) .١٦٧رة اء :ا.٦٤ 0F
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إذن ،فلقد كان رسول الله ّ
املقربني عند الله تعاىل،
صىل الله عليه وآله يف ذلك العالم من أقرب ﱠ
َ
ِني َر ُؤ ٌ
وسيلة لنجاة اُمﱠ ته وهو ) ِبا ْلمُ ْؤ ِمن َ
وف
وإذا كان واسطة لألنبياء املاضنيَ ،ف ِل َم ال يكون
ﱠرحِ ي ٌم()(١٧٠؟

ّ
التوسل بالنّبي بعد وفاته
ولقد توسل الكثريون برسول الله ّ
صىل الله عليه وآله وراجعوه ،بعد رحيله عن هذا العالم ،يف
حوائجهم ،وقد أجابهم ّ
صىل الله عليه وآله:
جاء يف كتاب »املسند« و»املعجم الكبري« للطرباني ،و»املستدرك عىل الصحيحني« ،وغريها من
املصادر املعتربة عند السنﱠة ،ﱠ
أن رجال كانت له حاجة ،فأخرب بها عثمان بن حنيف ـ وهو من أصحاب
النبي ّ
أمرياملؤمنني عليه ّ
صىل الله عليه وآله وص ﱢل ركعتني،
السالم ـ فقال له تطهﱠ ر وإذهب إىل مسجد
ّ
ث ﱠم ُقل:
»الله ﱠم إنﱠي أسألك وأتوجّ ه إليك بنبيّك محمّ د ّ
صىل الله عليه وآله نبي الرحمة ،يا محمّ د! إنّي
أتوجّ ه بك إىل ربّك يف حاجتي هذه ،فتقضيها يل ،الله ّ
مشفعه يف ﱠ ﱢ
وشفعني فيه«.

) (١٧١

قال الحاكم:
هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه.
فهذا الرجل قد توسل برسول الله ّ
صىل الله عليه وآله وجعله وسيلة إىل الله ،كما إنّه قد خاطبه
بقوله :يا محمّ د إنﱠي أتوجه بك...
تُرى ،من ا ﱠلذي ي ََسعَ ُه أن يش ّكك يف هذه ا ُالمور؟!
التوسل برسول الله ّ
ّ
صىل الله
وحرم
نعم ،يف القرن الثامن للهجرة ،ظهر رجل بإسم إبن تيميﱠة
ﱢ
ﱠ
حرم ّ
ولكن أحدا ً لم يعبأ بكالمه ورأيه فال قيمة لفتواه عند املسلمني.
السفر إىل زيارته،
عليه وآله ،كما ﱠ

ّ
التوسل بأهل البيت
أد ّلتنا عىل
وَ م َُق ﱢد ُم ُك ْم أَمَ ا َم َ
ط ِلبَتي وَ حَ وائِجي وَإ َرا َدتِي ِيف ُك ﱢل أَحْ وَايل وَ أُمُوري

ال ش ﱠك يف ﱠ
أن األئمﱠ ة عليهم ّ
السالم هم أيضا ً وسيلة القرب والواسطة الكربى إىل الله تعاىل ،لقضاء
الحوائج بني يدي الله ،وهذا املوضوع يمكن بحثه يف عدﱠة محاور:
) .١٧٠رة ا :)9ا.١٢٨ 0F
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بالنبي األكرم ّ
ّ
التوسل باألئمﱠ ة
صىل الله عليه وآله ،فإنﱠه يت ﱡم
األوﱠ ل :بعد أن ثبتت صحﱠ ة التوسل
ّ
املعصومني عليهم ّ
السالم ،وذلك من ثالثة وجوه:
١ـ وحدة املالك.
إن أهل البيت هم بضعة رسول الله ّ
صىل الله عليه وآله وليسوا منفصلني عنه ،أي ﱠ
٢ـ ﱠ
إن التوسل
السالم وأبنائها املعصومني هو يف الحقيقة ّ
بالصدّيقة عليها ّ
توسل برسول الله نفسه.
٣ـ ﱠ
النبي وآله الطاهرين واحدة ،خلقوا جميعا ً من نور واحد ومن شجرة واحدة.
إن خلقة
ّ
فعن زيد الشحّ ام عن اإلمام الصادق عليه ّ
السالم قال:
»خلقنا واحد وعلمُنا واحد وفض ُلنا واحدً ،و ُك ﱡلنا واحد عندالله ﱠ
عزوجل.
قال زيد :قلت :فكم أنتم.
قال :نحن إثنا عرش ،هكذا حول عرش ربﱢنا ج ﱠل وع ﱠز يف مبتدأ خلقتنا ،أوﱠ لنا محمﱠ د وأوسطنا محمﱠ د
وآخرنا محمﱠ د«.

) (١٧٢

ً
مقربة إىل الله تعاىل ،فاإلمام عليه ّ
السالم كذلك باألولويﱠة
الثاني :إذا كانت الصالة
وسيلة ﱢ
القطعيﱠة.
السالم ،لم يكن التوسل برسول الله ّ
توسل آدم عليه ّ
الثالث :يف حديث ّ
صىل الله عليه وآله وحده،
بل كان به وبأهل بيته الطاهرين ،وقد روى الفريقان هذا الحديث بأسانيدهم ،كما ال يخفى عىل من
راجع »الد ّر املنثور«)(١٧٣بتفسري قوله تعاىل:
) َفتَ َل ﱠقى آ َد ُم ِمن ﱠربﱢهِ َكلِمَ ات َفتَابَ

عَ َليْهِ (

) (١٧٤

ﱠ
بل ﱠ
املفضل عن اإلمام الصادق عليه ّ
السالم ،قال.
إن أهل السنﱠة رووا هذا الحديث عن
السالم عن قوله ﱠ
الصادق عليه ّ
»سألت جعفر ّ
عزوج ّلَ ) :وإِذِ ا ْبتَ َىل إِب َْراهِ ي َم َربﱡهُ ِب َك ِل َمات( اآلية.
قال :هي الكلمات ا ّلتي ّ
تلقاها آدم من ربّه فتاب عليه ،وهو أنّه قال :يا ربّ أسألك بحق محمّد
وعيل وفاطمة والحسن والحسني ،إال ّ تبت عيل ّ.
فتاب الله عليه إنﱠه هو التوّ اب الرحيم.
فقلت له :يابن رسول الله! فما يعني بقولهَ ) :فأَتَمﱠ هُ ﱠن(؟
قال :يعني أتمّ هن إىل القائم املهدي اثنا عرش إماماً ،تسعة من ولد الحسني عليه ّ
السالم«.

)(١٧٥
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الرابع :ﱠ
أن األئمﱠ ة عليهم ّ
السالم ،وسيلة ،كما قال تعاىل يف كتابه:
)وَا ْبتَ ُغوا ْ إ ِ َل ِ
يه ا ْلوَ ِسي َل َة().(١٧٦
السالم عن رسول الله ّ
فعن اإلمام الصادق عليه ّ
صىل الله عليه وآله يف ذيل هذه اآلية املباركة ،أنّه
قال:
»األئمﱠة من ولد الحسني عليه ّ
السالم ،من أطاعهم فقد أطاع الله ،ومن عصاهم فقد عىص الله
عزوجل ،هم العروة الوثقى وهم الوسيلة إىل الله ﱠ
ﱠ
عزوج ّل«.

)(١٧٧

النبي وآله
أقرب الوسائل
ﱡ
ث ﱠم ﱠ
إن ألهل السنﱠة يف املراد من الوسيلة يف قوله تعاىل:
)وَا ْبتَ ُغوا ْ إ ِ َليهِ ا ْلوَ ِسي َل َة(.
أقواال مختلفة ،بعد أن ّ
فرسوها بـ »القربة« وعمدتها ثالثة:
القرآن ،والدين ،والعبادة.
يتقرب بدوام ذكر الله.
ومن الناس من يرى
التقرب إىل الله بتهذيب النفس ،ومنهم من ّ
ّ
مقربية يشء ممّ ا ذكر ،بل املقصود أنّا ال نتق ﱠرب
ونحن عندما نقول» :
ّ
متقرب بكم إليه« ال ننكر ّ
إليه بسواكم ،أي الذين نصبهم الناس ً
أئمﱠة لهم بعد رسول الله ّ
صىل الله عليه وآله .والجدير باإللتفات
ﱠ
أن أهل السنﱠة أنفسهم لم يذكروا أولئك كمصاديق للوسيلة يف اآلية املباركة.
وأمّا القرآن ،ﱠ
فإن والية أمرياملؤمنني وأهل البيت عليهم ّ
السالم من القرآن ،قال تعاىل:
الص َ
الز َكا َة ُ
ون ﱠ
ال َة وَ ي ُْؤتُ َ
ذِين يُقِ يم َ
ين آمَ نُوا ْ ا ﱠل َ
سو ُل ُه وَ ا ﱠل ِذ َ
ﱠ
وَر ُ
وَه ْم
ُون
)إِنﱠمَ ا وَ ِليﱡ ُك ُم ال ّل ُه َ
َ
اكِعُون(.
َر

) (١٧٨

وأمّا الدّين ،ﱠ
فإن الوالية من الدين ،كما قال ﱠ
عزوج ّل:
ً ) (١٧٩
ت عَ َليْ ُك ْم نِعْ مَ تِي وَ َر ِض ُ
ت َل ُك ْم دِ ين َ ُك ْم وَأَتْمَ مْ ُ
)ا ْليَوْ َم أ َ ْكمَ ْل ُ
اإل ْ
س َال َم دِينا(.
يت َل ُك ُم ِ
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فهذه اآلية نزلت يف يوم الغدير.
وأمّا العبادة ،ﱠ
السالم من ّ
الصالة ،ووالية أهل البيت عليهم ّ
فإن عمدتها ﱠ
الصالة؟ ألم يقل
الشافعي:
»يا آل بيت رسول الله حبّكم *** فرض من الله يف القرآن أنزله
) (١٨٠
يكفيكم من عظيم الفخر أنﱠكم *** من لم يص ّل عليكم ال صالة له«
ففي الحقيقة ،ﱠ
إن تالوة القرآن الكريم ،وإ ﱠن أداء الصالة وك ّل عبادة ،ال يكون لها معنى بدون
والية محمّ د وآل محمّد ،وال ترتتﱠب عليها أيﱠة آثار.
وكذلك الكالم بالنسبة إىل تهذيب النفس واإللتزام باألذكار واألوراد ْ
إن كانت عىل املوازين
النبي وآله الطاهرين هم أصحاب النفوس الزكيﱠة ،وهم أهل ال ّذكر ومنهم يؤخذ ك ّل ذلك،
الرشعيﱠة ،فإ ﱠن
ّ
وهم املرجع الوحيد فيه.
وعىل الجملة ،ﱠ
ّ
بالنبي وآله الطاهرين ،وهذا
التوسل
فإن أقرب الطرق وأقوى الوسائل إىل الله هو
ّ
ما تد ﱡل عليه األد ّلة وتشهد به القضايا الكثرية ويؤ ّكد عليه علماؤنا األعالم.
ﱠ
السالم ،وأعرض بشكل ّ
حقا ً إنﱠه من إنقطع إىل األئمﱠ ة األطهار عليهم ّ
كيل عن غريهم ،ويأس مما
عند من سواهم ،وجعلهم الواسطة بينه وبني الله تعاىل ،وطلب القرب بهم إليه ﱠ
عزوجل ،فقد فاز ووُ ﱢف َق
لذلك.

ك ﱡل الطلبات والحاجات
كما ثبت أيضا ً :ﱠ
ﱡ
ّ
يختص بحاجة دون اخرى ،فهم الوسيلة
التوسل بحرضات واالستغاثة بهم ال
أن
إىل الله يف جميع األئمﱠ ة األطهار عليهم ّ
السالم الحوائج املعنويﱠة ،وهم الوسيلة إليه يف ك ﱢل ا ُالمور املاديﱠة،
ومن ث ﱠم نقول يف الزيارة الجامعة:
وَ م َُق ﱢد ُم ُك ْم أ َ َما َم َ
ط ِلبَتي

وكلمة » َ
ط ِلبَة« جمع » ِط َلب َْة« ،بمعنى الطلب ،وهو أع ﱡم من الحاجة ،وكلمة »حوائجي« جمع
»حاجة« بمعنى النقص.
وكلمة »إرادتي« بمعنى تمنّياتي.
ِيف ُك ﱢل أَحْ وَ ايل
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فلإلنسان يف حياته نواقص وإحتياجات ،وهو يسعى لرفعها وسدﱢها ،أو إنﱠه يطلب الزيادة ،ويف
باطنه بعض التمنيات ال يظهرها ألحد ،سواءا ً كانت تلك األمور ماديﱠة أو معنويﱠة ،فأين يرجع للحصول
عليها؟
ﱠ
ال ش ﱠك يف ﱠ
أن ك ﱠل هذه األمور هي بيد الله تعاىل ،ومنه ﱠ
ولكن محمّ دا ً وآل محمّ د عليهم
عزوجل،
ﱠ
ّ
وتتحقق.
الربانية والعنايات اإللهيﱠة
السالم هم الوسيلة ،وبواسطتهم تُنال الفيوضات ّ
وعليه ،فجملة »وَ َ
مُق ﱢد ُم ُك ْم« فيها إحتماالن:
١ـ أن نجعل األئمﱠة عليهم ّ
السالم ـ وقبل أن نعرض هذه الحاجات ونطلبها من الله ـ يف
ّ
بالصلوات عليهم ،أو نُقسم عىل الله تعاىل بمقاماتهم الشامخة .وبعبارة اُخرى:
تصوراتنا ونذكرهم
طاهرة الحضور من أجل ّ
نطلب من أرواحهم ال ّ
الشفاعة قبل ذكر طلباتنا وحاجاتنا ،لنصل إىل
مقاصدنا بربكة حضورهم وشفاعتهم.
٢ـ أن نطلب الحاجات منهم هم ،بدليل إنﱠهم هم أسماء الله الحسنى ،وك ﱡل ما يصل من الربكات
والخريات ،إنﱠما يصل بواسطتهم .فإذا ما تل ّ
ٌ
إلهي وعناية ربّانيﱠة ،وهذا
طفوا عىل أحد بيشء ،فذلك
لطف ّ
جار يف ك ﱢل ا ُالمور ،املاديﱠة واملعنويﱠة ،الدنيويﱠة وا ُالخرويﱠة ،يف ا ُالمور العظيمة والخطرية ويف ا ُالمور
الصغرية.
ﱡ
نتوسل باألئمﱠة عليهم ّ
ّ
يختص ذلك بحال دون حال،
السالم وال
وكذلك بالنسبة إىل الحاالت ،فإننا
بل هو يف ك ﱢل األحوال ،يف حال الصحﱠ ة واملرض ،وحال الفقر والغنى ،وحال العلم والجهل ،يف حال
ّ
والضعف .ذلكّ ،
ألن اإلنسان محتاج إىل مقام الوالية يف ك ﱡل اُموره ،وإ ﱠن هؤالء األطهار عليهم
القوّ ة
ّ
اإللهي ،وبربكتهم تنزل جميع أنواع النعم اإللهيﱠة الظاهريﱠة والباطنيﱠة إىل
السالم هم وسائط الفيض
ّ
العباد.
وهذا هو مقام الوالية الكليﱠة لألئمﱠة عليهم ّ
السال ،والثابت باألد ﱠلة اليقينيﱠة ،وك ّلما قام عليه الدليل
اليقيني فهو من جملة املعتقدات ،نعتقد بنزول الربكات بواسطة األئمﱠ ة كما نعتقد بنزولها وتدبري
املقربني إذ يقول تعاىل:
االمور بواسطة املالئكة ّ
) َفا ْلمُ َدب َﱢر ِ
ات أَمْرا ً(
) (١٨١

فإن تدبري ا ُالمور ـ بمقتىض هذه اآلية ـ موكول إىل املالئكة ،ﱠ
ﱠ
وإن الله سبحانه وتعاىل يقسم بهم،
فإذا ما قلنا ﱠ
بأن الله قد أوكل تدبري اُمور العالم إىل األئمﱠة األطهار عليهم ّ
السالم ،وأنهم وسائط فيضه
ورحمته فهل يكون هذا غلوّ اً؟!
ﱠ
النبي وآله األطهار.
إن من يعترب ذلك غلوّ اً ،لهو قليل املعرفة بشأن
ّ
ألم يقل الله سبحانه) :وَ مَا نَ َقمُوا ْ إِال ﱠ أ َ ْن أ َ ْغن َ ُ
اه ُم ال ّل ُه وَ َر ُ
سو ُل ُه().(١٨٢
) .١٨١رة از+ت :ا.٥ 0F
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سو ُل ُه َ
ألم يقل الله سبحانه) :وَ َلوْ أَنﱠهُ ْم َر ُ
ضوْ ا ْ مَ ا آتَ ُ
اه ُم ال ّلهُ وَ َر ُ
وَقا ُلوا ْ حَ ْسبُنَا ال ّل ُه َ
سي ُْؤتِينَا
ال ّلهُ ِمن َف ْ
ضل ِِه وَ َر ُ
سو ُل ُه().(١٨٣
و»اإلغناء« و»اإليتاء« من الرسول ـ يف اآليتني ـ أع ّم من الحياة واملماة.
السالم :إن أبا حنيفة أكل معه ،فلما رفع ّ
الصادق عليه ّ
وعن اإلمام أبي عبدالله ّ
الصادق يده من
أكله قال :الحمدلله ربّ العاملني ،الله ّم هذا منك ومن رسولك ّ
صىل الله عليه وآله.
فقال أبو حنيفة :يا أبا عبدالله ،أجعلت مع الله رشيكاً؟
فقال له :ويلكّ .
إن الله يقول يف كتابه) :وَ مَا ن َ َقمُوا ْ (...ويقول يف موضع آخر) :وَ َلوْ أَنﱠهُ ْم
َر ُ
ضوْ ا ْ.(...
) (١٨٤

فقال أبو حنيفة :والله لكأني ما قرأتها قط.

ّ
بالنبي عند قربه
التوسل
نماذج من
ّ
النبي ّ
ّ
صىل الله عليه وآله وس ّلم عند قربه:
التوسل
ومن نماذج
ّ
ما رواه الحافظ الطرباني بإسناده عن أبي اُمامة بن سهل بن حنيف عن عمّه عثمان بن حنيف:
أن رجال كان يختلف إىل عثمان بن عفان يف حاجة له ،فكان عثمان ال يلتفت إليه وال ينظر يف
حاجته ،فلقي ابن حنيف فشكى ذلك إليه فقال له عثمان بن حنيفِ :
ائت امليضاة فتوضأ ثم ائت
املسجد فص ْل فيه ركعتني ثم قل :الله ّم إنّي أسألك وأتوجّ ه إليك بنبيّنا محمّ د نبي الرحمة ،يا محمّد إنّي
أتوجّ ه بك إىل ربّي فتقيض يل حاجتي ،وتذكر حاجتك .و ُرح حتّى أروح معك،
فانطلق الرجل فصنع ما قال له ،ثم أتى باب عثمان بن ّ
عفان ،فجاء البوّاب ح ّتى أخذ بيده،
فأدخله عىل عثمان ،فأجلسه معه عىل الطنفسة فقال :حاجتك؟ فذكر حاجته ،وقضاها له .ثم قال له:
ما ذكرت حاجتك حتّى كان الساعة وقال :ما كانت لك من حاجة ،فاذكرها،
ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له :جزاك الله خرياً ،ما كان ينظر يف
حاجتي وال يلتفت إيلﱠ حتّى ك ﱠلمتَ ُه يف ّ.
شهدت رسول الله ّ
ُ
صىل الله عليه وآله وأتاه
فقال عثمان بن حنيف :والله ما ك ّلمتُه .ولكن
النبي ّ
صىل الله عليه وآلهِ :
ائت امليضاة فتوضأ ثم ص ﱢل
رضير) ،(١٨٥فشكى إليه ذهاب برصه ،فقال له
ّ
ركعتني ثم اد ُع بهذه الدعوات:

) .١٨٢رة ا :)9ا.٧٤ 0F
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تفرقنا ،وطال بنا الحديث حتّى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به رضّ
قال ابن حنيف :فوالله ما ّ
) (١٨٦

قط.

وما رواه الدارمي يف سننه :أنّه قحط أهل املدينة قحطا ً شديدا ً فشكوا إىل عائشة ،فقالت :انظروا
النبي ّ
صىل الله عليه وآله فاجعلوا منه كوا ً إىل السماء حتّى ال يكون بينه وبني السماء سقف .قال:
قرب
ّ
ففعلوا .فمطرنا مطرا ً حتّى نَب ََت العشب َ
وسمَنت اإلبل حتّى تفتقت من الشحمَ .ف ُسمّ ي عام الفتق.

) (١٨٧

وروى ابن أبي شيبة ،بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار ـ وكان خازن
النبي ّ
صىل الله عليه وآله فقال :يا
عمر ـ قال :أصاب الناس قحط يف زمن عمر ،فجاء رجل إىل قرب
ّ
رسول الله ،استسق ُألمّتك فإنﱠهم قد هلكوا ،فأتى الرجل من املنام فقيل لهِ :
ائت عمر ...الحديث ،وقد
روى سيف يف الفتوح :إن الذي رأى يف املنام املذكور هو :بالل بن الحارث املزني أحد الصحابة.

)(١٨٨

ّ
التوسل بأهل البيت
نماذج من
وقال الحمزاوي العدوي املتوىف بعد كالم طويل حول مشهد اإلمام الحسني :واعلم أنه ينبغي
ّ
متوسال به إىل الله ،ويطلب من هذا اإلمام ما كان يطلب منه يف
كثرة الزيارة لهذا املشهد العظيم
ّ
والتوسل
حياته ،فإنّه باب تفريج الكروب ،فبزيارته يزول عن الخطب الخطوب ويصل إىل الله بأنواره
به ك ﱡل قلب محجوب.
ومن ذلك ما وقع لسيدي العارف بالله تعاىل محمد شلبي شارح »العزية« الشهري بابن الست،
ّ
فتحري عقله واشتد كربه ،فأتى إىل مقام ويل ّ نعمتنا
وهو أنّه قد رسقت كتبُه جميعها من بيته قال:
الحسني عليه ّ
السالم منشدا ً ألبيات استغاث بها ،فتوجّ ه إىل بيته بعد الزيارة ومكث يف املقام مدّة ،فوجد
كتبه يف مح ّلها قد حرضت من غري نقص لكتاب منها.

) (١٨٩

وعقد الشرباوي الشافعي يف كتابه اإلتحاف بحب األرشاف بابا ً يف ذلك املشهد الرشيف ـ رأس
الحسني عليه ّ
السالم ـ وذكر فيه زيارته وشطرا ً من الكرامات له ،منها:
إن رجال يقال له شمس الدين القعويني كان ساكنا ً بالقرب من املشهد وكان مع ﱠلم الكسوة
ّ
فكف برصه وكان ك ّل يوم إذا ّ
صىل الصبح يف مشهد اإلمام الحسني
الرشيفة ،حصل له رضر يف عينيه
السالم يقف عىل باب الرضيح الرشيف ،ويقول :يا سيدي أنا جارك قد ّ
عليه ّ
كف برصي وأطلب من
الله بواسطتك أن ير ّد عيل ﱠ ولو عينا ً واحدة ،فبينما هو نائم ذات ليلة إذ رأى جماعة أتوا إىل املشهد
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النبي ّ
صىل الله عليه وآله والصحابة معه جاؤوا لزيارة الحسني
الرشيف فسأل عنهم ،فقيل له :هذا
ّ
السالم ،فدخل معهم ثم قال ما كان يقوله يف اليقظة ،فالتفت الحسني إىل جدّه ّ
عليه ّ
صىل الله عليه وآله
وذكر له ذلك عىل سبيل الشفاعة عنده يف الرجل،
النبي ّ
صىل الله عليه وآله لإلمام عيل عليه السالم» :يا عيل كحﱢ له .فقال :سمعا ً وطاعة،
فقال
ّ
وأبرز من يده مكحلة ومرودا ً وقال له :تقدّم حتّى أُكحلك فتقدم ،فلوﱠث املرود ووضعه يف عينه
ﱠ
فأحس بحرقان عظيم ،فرصخ رصخة عظيمة فاستيقظ منها وهو يجد حرارة الكحل يف عينه،
اليمنى،
ففتحت عينه اليمنى فصار ينظر بها إىل أن مات.

) (١٩٠

وقال الخطيب البغدادي برتجمة اإلمام موىس الكاظم عليه ّ
السالم ،قال أبوبكر الخالّل :ما همّ ني
ّ
فتوسلت به إال ّ سهّ ل الله تعاىل يل ما اُحب«.
أمر فقصدت قرب موىس بن جعفر

) (١٩١

وقال ابن حبان :مات عيل بن موىس الرضا بطوس من رشبة سقاه إيّاها املأمون فمات من
ساعته ...وقربه بسناباذ خارج النوقان مشهور يزار ...قد زرتُ ُه مرارا ً كثرياً ،وما ح ﱠل ْت بي شدّة يف وقت
مقامي بطوس فزرت قرب عيل بن موىس الرضا صلوات الله عىل جدّه وعليه ،ودعوت الله أزالتها عنّي إال ّ
جربتهُ مرارا ً فوجدتُه كذلك ،أماتنا الله عىل محبّة
استجيب يل وزالت عنّي تلك الشدّة ،وهذا يشء ّ
املصطفى وأهل بيته ّ
صىل الله عليه وآله وعليهم أجمعني.

) (١٩٢

وقال محمّ د بن مؤمل :خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر ابن خزيمة وعديله ابن عيل الثقفي
مع جماعة من مشايخنا وهم إذ ذاك متوافرون إىل زيارة قرب عيل بن موىس الرضا بطوس .قال :فرأيت
) (١٩٣

من تعظيمه ـ يعني ابن خزيمة ـ لتلك البقعة وتواضعه لها وترضّ عه عندها ما ّ
تحرينا.

ّ
بالنبي يف شعر يف مدحه
التوسل
نموذجٌ من
ّ
بالنبي ّ
صىل الله عليه وآله وس ّلم ّ
ّ
قصة البوصريي ،و هو الشيخ رشف الدين
التوسل
ومن نماذج
ّ
محمد بن سعيد ،املتوىف سنة  ،٦٩٤وقصيدته التي اشتهرت بـ »الربدة« وهي  ١٦٢بيتاً ،ومطلعها:
َ
أمن تذ ّكر جريان بذي َ
مزجت دمعا ً جرى من مقلة بد ِم
س َل ِم ***
قال البوصريي :كنت قد نظمت قصائد يف مدح رسول الله ّ
صىل الله عليه وآله ،منها ما كان
اقرتحه عيل ّ الصاحب زين الدين يعقوب بن الزبري ،ثم اتّفق بعد ذلك ْ
أن أصابني فالجٌ أبطل نصفي،
رت يف عمل قصيدتي هذه الربدة ،فعملتها واستشفعت به إىل الله ّ
فف ّك ُ
وكررت
عزوج ّل يف أن يعافينيّ ،
 .١٩٠ا2KLف  I2ا*-اف ٧٥ :ـ  ;١١٠ا.١٨٧ / ٥ :*0g
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النبي ّ
ّ
صىل الله عليه وآله فمسح عىل وجهي بيده
وتوسلت به ونمت .فرأيت
إنشادها وبكيت ودعوت
ّ
ً
ُ
نهضة ،فخرجت من بيتي ولم أكن أعلمت بذلك أحداً،
الكريمة وألقى عيل ّ برد ًة،
فانتبهت ووجدت يف ّ
فلقيني بعض الفقراء ،فقال:
مدحت بها رسول الله ّ
َ
صىل الله عليه وآله،
أريد أن تُعطيني القصيدة التي
فقلت :أيّها؟
فقال :التي أنشأتها يف مرضك ،وذكر أوّ لها وقال :والله لقد سمعنا البارحة وهي تُ َ
نشد بني يدي
صىل الله عليه وآله ،ورأيته ّ
رسول الله ّ
صىل الله عليه وآله يتمايل وأعجبته وألقى عىل من أنشدها
برد ًة ،فأعطيتُه إيّاها.
ّ
وذكر الفقري ذلك ،فشاع املنام إىل أن اتّصل
بالصاحب بهاء الدين وزير الظاهر ،فبعث إيل ّ
واستنسخها ،ونذر أن ال يسمعها إال ّ قائما ً حافيا ً مكشوف الرأس ،وكان يحبّ سماعها هو وأهل بيته.
ثم إنه بعد ذلك أدرك سعد الدين الفارقي ّ
املوقع رم ٌد أرشف منه عىل العمى ،فرأى يف املنام قائال
يقول له :أِذهب إىل الصاحب وخذ الربدة واُجعلها عىل عينيك تُعاىف بإذن الله.
فأتى الصاحب وذكر منامه فقال :ما أعرف عندي من أثر النبي ّ
صىل الله عليه وآله بردةً ،ثم
ً
ساعة وقال :لع ّل املراد قصيدة الربدة ،يا ياقوت قل للخادم يفتح صندوق اآلثار ويُخرج القصيدة
ف ّكر
ِ
ويأت بها ،فأتى بها ،فأخذها سعد الدين ووضعها عىل عينيه فعُ وفيتا ،ومن ثم ُسمّيت
من حُ ّق العنرب
) (١٩٤

الربدة.

وقال صاحب كشف الظنون:
هي مشهورة بني األنام ويتربّك بها الخواص والعوام ،حتى قرئت قدّام الجنائز واملساجد،
واستشفى بها األمراض واألسقام ،وكتبوا عليها من التخميسات والتسبيعات والنظائر ما ال يعد.
ثم ذكر رشوحها قائال :وعليها رشوح كثرية...
قال :وخمّسها أيضا ً جماعة...

أقول:
وقد ذكر من بني الرشّ اح واملخمّسني ع ّد ًة من أكابر الفقهاء واملحدثني املشاهري ،كالشيخ بدر
ّ
ّ
املحيل ،وبدر الدين الزركيش ،وأبي شامة املقديس ،وشهاب الدين
الغزي ،وجالل الدين
الدين
) (١٩٥

الحجازي ،ونور الدين القاري ،وشهاب الدين القسطالني ،وغريهم.

نماذج من االستغاثة بالقبور:
 .١٩٤ا)ا )4ت.١١٣ / ٣ :
 .١٩٥آ MNا)nن  ;+أ ا< I9وا),ن ١٣٣١ / ٢ :ـ .١٣٥
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١ـ قرب أبي أيوب األنصاري
قال الحاكم :يتعاهدون قربه ويزورونه ويستسقون به إذا قحطوا.

)(١٩٦

٢ـ قرب أبي حنيفة:
إن الشافعي أيّام كان هو ببغداد كان يتوسل بأبي أبي حنيفة ويجيء إىل رضيحه يزور ،فيس ّلم
عليه ثم يتوسل إىل الله تعاىل به يف قضاء حاجاته.
هذا ،وقد ثبت أن أحمد ّ
توسل بالشافعي حتى تعجﱠ ب ابنه عبدالله فقال له أبوه :إن الشافعي
كالشمس للناس وكالعافية للبدن .و ّملا بلغ الشافعي :أن أهل املغرب يتوسلون بمالك بن أنس لم ينكر
عليهم ،قال الشافعي :إني ألتربّك بأبي حنيفة وأجيىء إىل قربه ك ّل يوم ،فإذا عرضت يل حاجة ص ّل ُ
يت
ركعتني وجئت إىل قربه وسألت الله تعاىل الحاجة عنده.

)(١٩٧

٣ـ قرب أحمد بن حنبل:
ُ
خرجت أنا وأبي يف ليلة مظلمة
حكى ابن الجوزي يف مناقب أحمد ،عن عبدالله بن موىس قال:
نزور أحمد فاشتدت الظلمة فقال أبي :يا بني تعال نتوسل إىل الله تعاىل بهذا العبد الصالح حتى
توسلت به إالّ ُقضيت حاجتي ،فدعا أبي وأمّ ُ
ييضء لنا الطريق ،فإنّي منذ ثالثني سنة ما ّ
نت عىل دعائه،
) (١٩٨
فأضاءت ّ
السماء كأنّها ليلة مقمرة حتى وصلنا إليه.

٤ـ قرب ابن فورك األصبهاني:
) (١٩٩

دفن بالحرية من نيسابور ،ومشهده بها ظاهر يزار ويستسقى به وتجاب الدعوة عنده.

٥ـ قرب الشيخ أحمد بن علوان:
قال اليافعي :ومن كراماته أن ذرية الفقهاء الذين كانوا ينكرون عليه صاروا يلوذون عند
) (٢٠٠

النوائب بقربه ويستجريون من خوف السلطان.

٦ـ قرب البخاري:

9 .١٩٦رك ا2آ ،٥١٨ / ٣ :ا* ,a ،١٥٢٧ / ٥٩٢٩ eا),%ة.٤٧٠ / ١ :
K .١٩٧رg V0اد.١٢٣ / ١ :
 Ie .١٩٨أ@ ;L ،٢٩٧ :ا)Sزي.
 .١٩٩و4ت ا4+ن *4 ;٢٧٣ / ٤ :أD+م ا Dء.٢١٦ / ١٧ :
o* .٢٠٠ة اSن.٣٥٧ / ٤ :
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إن سمرقند استسقت واستغاثت بقرب البخاري عام  ٤٦٤هـ يعني قبل والدة ابن تيمية صاحب
املزاعم بثالثمائة سنة .فعن ﱡ
السبكيُ » :قحط املطر عندنا بسمرقند يف بعض األعوام ،فاستسقى الناس
مرارا ً فلم يُسقوا ،فأتى رجل صالح معروف بالصالح إىل قايض سمرقند ،فقال له :إنّي قد رأيت رأيا ً
أعرضه عليك.
قال :وما هو؟ قال :أرى أن تخرج ،ويخرج الناس معك إىل قرب اإلمام محمد بن إسماعيل
البخاري ،ونستسقي عنده ،فعىس الله أن يسقينا ،فقال القايض :نِع َم ما رأيت .فخرج القايض ،والناس
معه ،واستسقى القايض بالناس ،وبكى الناس عند القرب ،وتشفعوا بصاحبه ،فأرسل الله تعاىل السماء
بماء عظيم غزير ،فقام الناس من أجله بخرتنك) (٢٠١سبعة أيام أو نحوها ،ال يستطيع أحد الوصول إىل
) (٢٠٢
سمرقند من كثرة املطر وغزارته ،وبني سمرقند َ
وخرتَنك نحو ثالثة أميال.

*e ; .٢٠١ى * S6 .eا Xان.٣٥٦ / ٢ :
.٢٠٢

5ت ا *4 ;٢٣٤ / ٢ :46NأD+م ا Dء.٤٦٩ / ١٢ :
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شبهة واهية …

الحياة الربزخيّة
ث ّم إن أتباع ابن تيميّة سعوا وراء توجيه أباطيله باملناقشة يف أد ّلة املسلمني يف الزيارة و ّ
الشفاعة
ّ
والتوسل وبناء القبور بما ال حاجة إىل ذكره...
ولكن هناك شبهة ما زالوا يردّدنها ويطرحونها عىل الزائرين لقرب رسول الله ّ
ﱠ
صىل الله عليه وآله
ّ
املتوسلني به ،وهي اختصاص أد ّلة الجواز بحال الحياة ،وأمّ ا بعد املمات ،فال فائدة
املستشفعني
لزيارته و ّ
التوسل به ...بل هو رش ٌك!!
ّ
النبي واألئمّة األطهرين من عرتته بعد
ولكن ك ّل األد ّلة من اآليات واألحاديث تد ﱡل عىل حياة
ّ
موتهم...
عزوج ّل ) ُ
سو ُل ُه وَا ْلمُ ْؤ ِمن ُ َ
ويد ّل عىل ذلك قوله ّ
وَق ِل اعْ مَ ُلوا ْ َف َس َريَى ال ّل ُه عَ مَ َل ُك ْم وَ َر ُ
ون() ،(٢٠٣وال
سيّما بالنظر إىل أحاديث عرض األعمال عليهم املرويّة واملقبولة عند الفريقني.

أحاديث رصيحة يف املوضوع
النبي ّ
صىل الله عليه وآله بعد مماته ،من ذلك قوله
ثم إن هناك أحاديث معتربة رصيحة يف حياة
ّ
ّ
صىل الله عليه وآله:
»علمي بعد وفاتي كعلمي يف حياتي«.
) (٢٠٤

رواه الحافظ املنذري
وقوله:

»األنبياء أحياء يف قبورهم يص ّلون«.
) (٢٠٥

أخرجه أبويعىل برجال ثقات ،ورواه البيهقي وصححّ ه
وقوله:

) .٢٠٣رة ا ،)9ا.٩٤ 0F
 .٢٠٤وء ا).١٣٤٩ / ٤ :
 .٢٠٥ا%ر .8,P
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»أكثروا ّ
الصالة عيل ﱠ يوم الجمعة ،فإنه مشهود تشهده املالئكة .وإ ْن أح ٌد يصيل عيل ﱠ إال ّ عرضت
عيل ّ صالته حني يفرغ منها«.
) (٢٠٦

رواه ابن ماجة بإسناد جيد كما قال املنذري
وقوله:

» ّ
إن لله مالئكة سيّاحني يب ّلغونني عن اُمّ تي«.

رواه ا ّ
لبزار برجال الصحيح

) (٢٠٧

من كلمات العلماء الرصيحة يف ذلك
الصالة و ّ
وقال البيهقي :األنبياء عليهم ّ
السالم ـ بعد ما قبضوا ـ ردّت إليهم أرواحهم ،فهم أحياء
ً
جماعة منهم.
عند ربهم كالشهداء .وقد رأى نبيّنا ليلة املعراج
قال :وقد أفردنا إلثبات حياتهم كتابا ً.
إن نبيّنا محمّ دا ً ّ
وقال أبو منصور البغدادي :قال املتك ّلمون املحققون من أصحابناّ :
صىل الله
) (٢٠٨
يرس بطاعات اُمّتهّ ،
حي بعد وفاتهّ ،
وإن األنبياء ال يبلون.
عليه وآله ّ
الصالة ّ
وقال القسطالني :ال شك أن حياة األنبياء عليهم ّ
والسالم ثابتة معلومة مستمرة ،ونبيّنا
أفضلهم .وإذا كان كذلك ،فينبغي ْ
أن تكون حياته أكمل وأت ّم من حياة سائرهم.

) (٢٠٩

الصالة ّ
وقال السمهودي :ال شك يف حياته بعد وفاته ،وكذا سائر األنبياء عليهم ّ
والسالم أحياء يف
) (٢١٠
قبورهم حيا ًة أكمل من حياة الشهداء.«...

الحياة بعد املوت يف كلمات العلماء
١ـ ابن العربي املالكيّ :
إن إحياء املك ّلفني يف القرب وسؤالهم جميعا ً ال خالف فيه بني أهل
السنّة.

) (٢١١

٢ـ سيف الدين اآلمدي :إتفق سلف ا ُالمّة ،قبل ظهور املخالف وأكثرهم بعد ظهوره ،عىل
إثبات إحياء املوتى يف قبورهم.

) (٢١٢

 .٢٠٦وء ا).١٣٤٩ / ٤ :
 .٢٠٧ا%ر.
 .٢٠٨ا%ر.
 .٢٠٩ا)اه Iا _ ّ4PXا.٤١٣ / ٣ :0ّ2
 .٢١٠وء ا).١٣٤٩ / ٤ :
,- .٢١١ء ا5م.٢٠٤ :
 .٢١٢وء ا)ء.١٣٥١ / ٤ :
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٣ـ ُ
السبكي :وقد أجمع أهل السنّة عىل إثبات الحياة يف القبور .قال إمام الحرمني يف الشامل:
اتفق سلف ا ُالمّ ة عىل إثبات عذاب القرب وإحياء املوتى يف قبورهم ور ّد األرواح يف أجسادهم...
أضاف السبكي بعد نقل هذه األقوال :وقد ّ
تلخص من هذا :ﱠ
إن الروح تعاد إىل الجسد ويحيى
)(٢١٣
وقت املسألة وإنه ينعم أو يعذّب من ذلك الوقت إىل يوم البعث.
٤ـ ابن تيمية  ...إن الشهداء ،بل كل املؤمنني إذا زارهم املسلم وس ﱠلم عليهم عرفوا به ،وردّوا
)(٢١٤

عليه ّ
السالم .قال السمهودي :فإذا كان هذا يف آحاد املؤمنني فكيف بسيّد املرسلني.
٥ـ الغزايل :كان محمّد بن واسع يزور يوم الجمعة فقيل له :لو ّ
أخرت إىل يوم االثنني؟ فقال:
بلغني أن املوتى يعلمون بزوّارهم يوم الجمعة ويوما ً قبله ويوما ً بعده.

) (٢١٥

٦ـ منصور ناصف :فإنه أورد عن ابن عباس :م ّر رسول الله بقبور املدينة ،فأق َب َل عليهم
بوجهه فقالّ » :
السالم عليكم يا أهل القبور ،يغفر الله لنا ولكم ،أنتم سلفنا ونحن باألثر«.
رواه الرتمذي بسند حسن.
قال يف الرشح :فيندب لزائر القبورّ :
السالم عليكم أوّ ال ،والدعاء له ولهم ثانياً ،ويتأ ّكد االخالص
فإنّه مفتاح القبول .وطلب السالم عىل املوتى يفيد أنّهم يشعرون ويدركون ،فإن املوت ليس عدما ً
محضا ً بل هو انتقال من دار إىل دار ،يفنى الجسم وتبقى الروح كاملة اإلحساس يف عذاب أو نعيم إىل
)(٢١٦

يوم يبعثون.

النبي ّ
صىل الله عليه وآله » ّ
إن من أفضل
وقال يف باب الجمعة بعد حديث أوس بن أوس عن
ّ
أيامك الجمعة ،فيه ُخل َِق آدم ،وفيه قبض ،وفيه النفخة ،وفيه الصعقة .فأكثروا عيل ﱠ من الصالة فيه،
ﱠ
فإن صالتكم معروضة عيلّ ،قالوا :يا رسول الله ،وكيف تُعرض صالتنا عليك وقد أ َرمْ َت )رميما ً(
فقال :ﱠ
حرم عىل األرض أجساد األنبياء«.
إن الله ّ
رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
قال يف الرشح :بأمر الله تعاىل فيسمعها ّ
حي ويفرح بصالة املص ّلني
فينرس بها ،ألنّه يف قربه ّ
عليه ،ففيها رفع درجات له ولهم ...وإمّا يف غري يوم الجمعة ،فإن الصالة عليه تبلغه عىل لسان مالئكة
مخصوصني بهذا ،كما تبلغه أعمال األمّة يف يوم الخميس بواسطة مالئكة لهذا.
النبي ّ
صىل الله عليه وآله» :أكثروا ّ
الصالة عيل ﱠ يوم الجمعة ،فإنّي
وعن عبدالله بن أبي أوىف عن
ّ
أُب ﱠلغ واستمع«.
رواه الشافعي وابن ماجة«.

)(٢١٧

 .٢١٣ا%ر.١٤١٢ / ٤ :
 .٢١٤ا%ر.١٣٥١ / ٤ :
 .٢١٥وء ا)ء.١٤١٢ / ٤ :
 .٢١٦ا9ج ا)at Sل.٣٨١ / ١ :
 .٢١٧ا9ج ا)at Sل.٢٩٢ / ١ :
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… الر ّد عىل ابن تيميّة يف ّ
الشفاعة والزيارة واإلستغاثة
فهرس املحتويات …

فهرس املحتويات

كلمة املركز …٥
كلمة املؤلف …٧

كالم ابن تيميّة يف منهاجه …٩
الشفاعة …١١
النبي …١٥
زيارة قرب
ّ
إقامة املأتم …١٦
اإلستغاثة …١٧

البحث األوّ ل :زيارة القبور …١٩
الرسول بالكتاب …٢١
زيارة قرب ّ
الرسول يف األخبار …٢٢
زيارة قرب ّ
فعل الصحابة…٢٣
روايات زيارة القبور …٢٤
زيارة القبور يف أقوال العلماء …٢٥
علماء أهل السنﱠة وسرية الزيارة …٢٦
زيارة قبور العلماء واملشايخ …٢٧
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نظرة يف بركات املشاهد املقدّسة …٢٨
نماذج من التاريخ …٣٠
لواذ الحيوانات …٣٢
اإللتجاء بالحرم وحكمه الرشعي …٣٣

يلحق بذلك٣٥… :
١ـ تقبيل القرب والتربّك به٣٥… .
٢ـ بناء القرب واإلرساج عليه٣٥… .
٣ـ ّ
الصالة والدعاء عند القرب٣٥… .
فههنا امور …٣٥
األمر االوّ ل :تقبي ُل القرب والتربّك به …٣٧
األمر الثاني :بناء القرب واإلرساج عليه …٤١
األمر الثالثّ :
الصالة والدّعاء عند القرب …٤٣

البحث الثاني :الشفاعة …٤٩
ما هي الشفاعة؟ …٥١
الوالية لله جميعا …٥٢
ﱠ
العزة لله جميعا ً …٥٣
القدرة لله جميعا ً…٥٣
علم الغيب لله …٥٤
الشفاعة لله جميعا ً …٥٤
املقام املحمود …٥٤
شفاعة القرآن والعرتة …٦١
الشفاعة يف منظار علماء الشيعة …٦٣
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الصحابة ّ
طلب ّ
النبي …٦٥
الشفاعة من
ّ
من ال تناله الشفاعة …٦٦
الخالصة …٦٧

ّ
التوسل واإلستغاثة …٦٩
البحث الثالث:

الله قريبٌ من عباده …٧١
قد نصب من يد ّل العباد عليه …٧٢
ال مناص من الوسيلة …٧٣
الوسائل اليه …٧٤
ّ
توسل آدم بالنّبي …٧٥
ّ
التوسل بالنّبي بعد وفاته …٧٧
ّ
التوسل بأهل البيت …٧٨
أد ّلتنا عىل
بي وآله …٨٠
أقرب الوسائل الن ﱡ
ك ﱡل الطلبات والحاجات …٨٢
ّ
بالنبي عند قربه …٨٤
التوسل
نماذج من
ّ
ّ
التوسل بأهل البيت …٨٦
نماذج من
ّ
بالنبي يف شعر يف مدحه …٨٨
التوسل
نموذجٌ من
ّ
نماذج من االستغاثة بالقبور …٩٠
١ـ قرب أبي أيوب األنصاري …٩٠
٢ـ قرب أبي حنيفة …٩٠
٣ـ قرب أحمد بن حنبل …٩١
٤ـ قرب ابن فورك األصبهاني …٩١
٥ـ قرب الشيخ أحمد بن علوان …٩١
٦ـ قرب البخاري …٩٢
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الحياة الربزخيّة …٩٣
أحاديث رصيحة يف املوضوع …٩٣
من كلمات العلماء الرصيحة يف ذلك …٩٤
الحياة بعد املوت يف كلمات العلماء …٩٥
١ـ ابن العربي املالكي …٩٥
٢ـ سيف الدين اآلمدي …٩٥
٣ـ ُ
السبكي …٩٥
٤ـ ابن تيمية …٩٦
٥ـ الغزايل …٩٦
٦ـ منصور ناصف …٩٦
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