
  



  النيب يف الغلو وقوع بيان يف اجللي البيان
 وسلم  عليه هللا صلى

 
  عن  عاريةٍ   بدعوى  مقاله  استفتح  وقد  أغالط.  يف  صاحبها  فيها  وقع  مقالٍة،  على  اطلعت  فقد
  فارغة،   حبجج  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  عظيمت  من  ينتقص   من  وجود   اّدعى  حي   الدليل،
ففون  صلى   ابلنيب  يجشرك  أن  ُيجكن  ال  أنه  واّدعى  الشرك.  ذريعة   سدّ   حبجة   القلوب  يف  حبه  منابع  وُيج

 بذلك   فنفى  التوحيد"  بكلمة   به   ويجؤمن  يجعرف  إمنا  وهو  به،   يجشَرك  "فأىن:  فقال  وسلم،  عليه  هللا
 : يُقال وهنا. وسلم عليه  هللا صلى الرسول عبادة يف  الشرك وقوع

  القرآن،   عليه  نص    وقد  ،(1)الواجبات  أوجب   من  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  حمبة   إن:  أوًل 
َوانجكجم    َوأَب  َناؤجكجم    آاَبؤجكجم    َكانَ   ِإن  قجل  : }تعاىل  قال  عليه،  خالف  ال  مما  وهو  َوَعِشريَتجكجم    َوأَز َواججكجم    َوِإخ 

َوال     َوِجَهادٍ   َوَرسجولِهِ   اّلل ِ   مِّنَ   إِلَي كجم  َأَحب    تَ ر َضو ََنَا  َوَمَساِكنج   َكَساَدَها  ََت َشو نَ   َوِِتَارَة    اق ََتَف  تجمجوَها  َوأَم 
ِدي   اَل   َواّلل ج    ِِۗبَم رِهِ   اّلل ج   ََي ِتَ   َحّت ى   َفََتَب صجوا  َسِبيِلهِ   يف   اآلية   فهذه  ،[24:  التوبة ]  {ال َفاِسِقيَ   ال َقو مَ   يَ ه 

 كل   على  مجقد مة   تكون  أن  ُيب  احملبة   تلك  وأن  وسلم،  عليه  هللا  صلى  النيب   حمبة   وجوب  يف  نص  
 . (2)األمة  بي فيه خالف ال مما وهذا حمبوب،
 تعظيم  من  لالنتقاص  حيتجون  ِبانس  "ابتلينا:  بقوله  املقال  صاحب  يقصد  من  أدري  ال  ولذا
ففون  فارغة،  حبجج  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول   الذريعة"  سدّ   حبجة   القلوب  يف حبه  منابع  وُيج
معة  كلها  األمة  أن مع  ؟ (3)وتعظيمه وسلم عليه هللا صلى لنيبا حمبة  وجوب على ُمج

 
ََبِ أجصجولِِه َوَأَجلِّ قَ َواِعِدِه؛ حَمَب ةج اّللِ  َبل  حَمَب ةج اّللِ   ":  يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  (1) ُيَاِن َوَأك  َوَرسجولِِه ِمن  أَع َظِم َواِجَباِت اْل ِ

ُيَاِن َوالدِّيِن َكَما َأن   ُيَاِن َوالدِّينِ   َبل  ِهَي َأص لج كجلِّ َعَمٍل ِمن  أَع َماِل اْل ِ ِديَق ِبِه َأص لج كجلِّ قَ و ٍل ِمن  أَق  َواِل اْل ِ  ". ُمموع الت ص 
 . 49-48/ 10: الفتاوى

جم ِة، َوَأن  َذِلَك مج ":  يقول العالمة القرطيب  (2) َ األ  يَِة َدلِيل  َعَلى وجججوِب حجبِّ اّللِ  َوَرسجولِِه، َواَل ِخاَلَف يف َذِلَك َبي  َقد م  َويف اآل 
 .95/ 8: ". اجلامع ألحكام القرآنَعَلى كجلِّ حَم بجوبٍ 

ى هبذه اآلية حضا وتنبيها وداللة وحجة على لزوم حمبته، ووجوب فرضها، واستحقاقه هلا  "كف:  ويقول القاضي عياض
َفََتَب صجوا ):  صلى هللا عليه وسلم إذ قرع تعاىل من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من هللا ورسوله، وأوعدهم بقوله تعاىل

 . 563/ 2: . الشفاعلمهم أَنم ممن ضل ومل يهده هللا"مث فسقهم بتمام اآلية وأ( َحّت  ََي ِتَ اّلل ج ِِبَم رِهِ 

 [.9: ]الفتح }لِت جؤ ِمنجوا اِبّللِ  َوَرسجوِلِه َوت جَعّزِرجوهج َوت جَوقِّرجوهج{: قال تعاىل (3)
،  [157:  ]األعراف  ِئَك هجمج ال مجف ِلحجوَن{}فَال ِذيَن آَمنجوا ِبِه َوَعز رجوهج َوَنَصرجوهج َوات  بَ عجوا النُّوَر ال ِذي أجن زَِل َمَعهج أجولَ :  وقال تعاىل



: وسلم  عليه  هللا   صلى  النيب  قال:  قال  عنه،   هللا  رضي  أنس  عن  الصحيح   احلديث  يف  وجاء
 ومسلم،   البخاري  أخرجه  (أْج َِعيَ   والن اسِ   وَوَلِدهِ   واِلِدهِ   ِمن  إلَي هِ   أَحب    أكجونَ   حّت    أَحدجكجم    ي جؤ ِمنج   اَل )

  واالبتداع؛   االتباع  بي  احملبة   يف  الشأن   لكن  ، فيها  شك  ل  اثبتة  وسلم   عليه  هللا   صلى  النيب  فمحبة
 هبا   يصل  الت   فاحملبة   والسالم،  الصالة   عليه  حمبته  يف  والتجاوز  الغلو  يف   ليست  الصادقة   فاحملبة 

  صادقة.   غري  حمبة   هذه  تعاىل،  هلل  إال  يكون  ال  مقام  إىل  فريفعه  احملبوب،  يف  الغلو  إىل  الشخص 
 األلوهية،  مقام   إىل  يرفعه  حّت  وسلم،  عليه  هللا  صلى  النيب  حمبة   يف  يغلو  أو  يبالغ  من   كل  فليس
 عنه   َنت  الذي  ابلغلو  مشوبة   حمبة   لكنها  احملبة،  عن  انبع  الغلو  هذا  كان  وإن  صادقة،  حمبته  تكون

   الشريعة.
  وجعلوه   األلوهية   مقام  إىل  رفعوه   لكن  السالم،  عليه  عيسى   حيبون  النصارى  أن:  عليه  يدل

  قال   بكفرهم،  وقضى  وسطرها  القوم  عن  العقائد  هذه  القرآن  حكى  وقد  -هللا  تعاىل-   هلل  ابنا
رَائِيلَ   َبِن   يَ   ال َمِسيحج   َوقَالَ    َۖمر يََ   اب نج   ال َمِسيحج   هجوَ   اّلل َ   ِإن    قَالجوا  ال ِذينَ   َكَفرَ   َلَقد  : }تعاىل   اع بجدجوا  ِإس 
رِك    َمن   ِإن هج    َۖوَرب كجم    َربِّ   اّلل َ  َن ةَ   َعَلي هِ   اّلل ج   َحر مَ   فَ َقد    اِبّلل ِ   يجش   { أَنَصارٍ   ِمن    لِلظ اِلِميَ   َوَما   ۖالن ارج   َوَمأ َواهج   اجل 
     َواِحد    إِلَىه    ِإال    إِلَىهٍ   ِمن    َوَما   َۘثاَلثَةٍ   ََثِلثج   اّلل َ   ِإن    قَالجوا  ال ِذينَ   َكَفرَ   ل َقد  : }تعاىل  وقال  ،[72:  املائدة]

 فمحبة   ،[73:  املائدة]  {أَلِيم    َعَذاب    ِمن  هجم    َكَفرجوا  ال ِذينَ   لََيَمس ن    يَ قجولجونَ   َعم ا  يَنتَ هجوا  مل     َوِإن
  تكون   الصحيحة   احملبة   ألن  ؛صحيحة   ليست  مغشوشة  حمبة  السالم  عليه  لعيسى  النصارى
 يّدعي   صاحبها  كان  وإن   الصحيحة،  احملبة   مع   فيتناىف  والصاحلي  األنبياء  يف  الغلو  وأما   ابملتابعة،

ب  أنه ،  الَبدة   قصيدته  يف   البوصريي  من   كان  كما،  الشرك  يف  يجوقع  تعظيم  هذا  ألن  يجعظمه؛  ملن  حمج
 : فقال وسلم، عليه هللا صلى  النيب مقام يف  غاىل حي

 
"فمعلوم أن حقوق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجل وأعظم وأكرم وألزم لنا وأوجب علينا  :  قال العالمة احلليمي

من حقوق السادات على مماليكهم واآلابء على أوالدهم ألن هللا تعاىل أنقذان به من النار يف اآلخرة، وعصم به لنا  
احنا وأبداننا وأعراضنا وأموالنا وأهلينا وأوالدان يف العاجلة، فهداان به ملا إذا أطعناه فيه أداان إىل جنات النعيم. فأية أرو 

نعمة توازي هذه النعم وأية منة تداين هذه املنن. مث إنه جل ثناؤه ألزمنا طاعته، وتوعدان على معصيته ابلنار. ووعدان  
هي هذه الرتبة، وأي درجة تساوي يف العال هذه الدرجة. فحق علينا أن حنبه وجنله ونعظمه  ابتباعه اجلنة. فأي رتبة تضا

. املنهاج يف  وَنابه أكثر من إجالل كل عبد سيده وكل ولد والده. ومبثل هذا نطق القرآن ووردت أوامر هللا جل ثناؤه"
 . 125-124: شعب اْلُيان



 (1)العمم احلادث حلول عند سواك *****  به ألوذ من يل ما اخللق أكرم ي)
 دم      الق زلة  ي: ل   فق وإال فضال   ***** بيديا آخذ   معادي يف  تكن مل إن

 (والقلم اللوح علم  ك       علوم ومن ***** وضرهتا الدنيا جودك من فإن
 فاضح. وغلو  مغشوشة، حمبة  فهذه
 من   لالنتقاص  حيتجون  ِبانس  ابتلينا":  السابق  بقوله  املقالة   صاحب  يقصد  كان  إن  وأما
ففون  فارغة،  حبجج  وسلم  عليه  هللا   صلى   هللا  رسول  تعظيم  سدّ   حبجة   القلوب  يف  حبه   منابع  وُيج
  هو   وسلم  عليه  هللا   صلى  النيب  إن:  فيجقال  ،(2) الذرائع  سدّ   يف  مببالغتهم  الدعوة   أئمة   نبز  "الذريعة 

 
فانظر رمحك هللا تعاىل ما وقع من كثري من هذه األمة ":  (60-59النضيد )الدر  :  يف كتابه  يقول العالمة الشوكان   (1)

من الغلو املنهى عنه املخالف ملا يف كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم كما يقوله صاحب الَبدة رمحه هللا 
 : تعاىل

 ي أكرم اخللق ما يل من ألوذ به ***** سواك عند حلول احلادث العمم
نفى كل مالذ ما عدا عبدهللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم وغفل عن ذكر ربه ورب رسول هللا صلى هللا  فانظر كيف  

 عليه وسلم إان هلل وإان إليه راجعون.
وهذا ابب واسع، قد تالعب الشيطان جبماعة من أهل اْلسالم حّت ترقوا إىل خطاب غري األنبياء مبثل هذا اخلطاب،  

 بكثري من األسباب.ودخلوا من الشرك يف أبواب 
 :  ومن ذلك قول من يقول خماطب ا البن عجيل

 هات يل منك يبن موسى إغاثة ***** عاجال  يف سريها حثاثة
 تصلح لغري هللا مليت من األموات قد صار حتت أطباق الثرى من مئات السني.  فهذا حمض االستغاثه الت ال

اجلنس، ووقع أيض ا ملن تصدى ملدح نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم  وقد وقع يف الَبدة واهلمزية شيء كثري من هذا  
وملدح الصاحلي واألئمة اهلادين ما ال َيت عليه احلصر، وال يتعلق ابالستكثار منه فائدة  فليس املراد إال التنبيه والتحذير  

 ". 55: يتالذار   ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد )وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمني(

جصجوِل ال َقط ِعي ِة يف الش ر عِ ":  يقول العالمة الشاطيب  (2) رجوع ، َوهجَو َأص ل  ِمَن األ  / 3:  " املوافقاتَوَسدُّ الذ رَاِئِع َمط لجوب  َمش 
ائِِز أِلَن هج َُيجرُّ ِإىَل َغري ِ  َجاَء يف الش ر ِع َأص لج َسدِّ الذ رَاِئِع، َوهجَو َمن عج اجل َ ":  ( 184/  1وقال يف كتابه االعتصام )   263
َائِِز. نجوِع َيكجونج اتَِّساعج ال َمن ِع يف الذ رِيَعِة َوِشد تجهج  اجل   ". َوحِبََسِب ِعَظِم ال َمف َسَدِة يف ال َمم 

القّيم )إعالم املوقعي  وقد عقد العالمة ابن القّيم ائع، ( فصال ذكر فيه أدلة سّد الذر 126-110/  3:  يف كتابه 
ََن ال ِت َمن   ":  فساق تسعة وتسعي دليال عليه، مث قال َاِء اّللِ  احل جس  ِثَلِة ال مجَواِفِق أِلَْس  َم  َتِصر  َعَلى َهَذا ال َعَدِد ِمن  األ  َول نَ ق 

َا   َصى َهِذِه ال وجججوَه َوَعِلَم َأَن  َن َة، تَ َفاؤجال  ِِبَن هج َمن  َأح  َصاَها َدَخَل اجل  َن َة؛ إذ  َقد  َيكجونج َقد   َأح  ِمن  الدِّيِن َوَعِمَل هِبَا َدَخَل اجل 
َكام   َاء  َوَأح  َكاِمِه، َوّللِِ  َورَاَء َذِلَك َأْس  َاِء الر بِّ تَ َعاىَل َوَمع رَِفةج َأح  َتَمَع َلهج َمع رَِفةج َأْس   .اج 

ِليِف؛   َاَواَببج َسدِّ الذ رَاِئِع َأَحدج أَر اَبِع الت ك  َم رج نَ و َعاِن؛ َأَحدجُهج ِسِه، َوالث اين :  فَِإن هج أَم ر  َوََن ي ، َواأل  َوِسيَلة  إىَل  :  َمق صجود  لِنَ ف 
َا يج نَ و َعاِن؛ َأَحدجُهج ِسِه، َوالث اين :  ال َمق صجوِد، َوالن  ه  َسَدِة؛  َما َيكجونج َوِسيَلة  إىَل :  َما َيكجون ال َمن ِهيُّ َعن هج َمف َسَدة  يف نَ ف   ال َمف 



 على  املساجد  بناء  من  والسالم  صالةال  عليه  َنيه  من  ذلك  على  أدل    وال  األبواب،  هذه  سد    من
 .(1)القبور

 
ََراِم َأَحَد أَر اَبِع الدِّينِ  ِضَيِة إىَل احل   (.126/ 3".)َفَصاَر َسدُّ الذ رَاِئِع ال مجف 

، ومن ذلك ما أخرجه اْلمام الاللكائي يف أصول اعتقاد  وحىت الصحابة رضي هللا عنهم كانوا على فقه سّد الذرائع
إيك والنظر يف  :  احفظ عن ثالَث:  قال يل ابن عباس:  ميمون بن مهران قال"عن  :  (700/  4أهل السنة واجلماعة )

النجوم فإنه يدعو إىل الكهانة، وإيك والقدر فإنه يدعو إىل الزندقة، وإيك وشتم أحد من أصحاب حممد صلى هللا  
العرف :   كتابهيف  ويف هذا يقول الشيخ حممد أنور شاه الكشمريي   عليه وسلم فيكبك هللا يف النار على وجهك".

وسد الذرائع أن ال يكون الشيء منهي ا عنه يف الشريعة إال أن املكلف ينهى عنه كيال يكون  ":  (239/  2الشذي )
مؤدي  إىل ما هو منهي عنه، مثل َني عمر وابن مسعود من التيمم للجنب كيال يكون مؤدي  إىل املنهي عنه من التيمم 

رجونَ ":  مناذج من ذلك  ابن القيم يف اإلعالموقد ذكر العالمة  "،  يف أدىن الَبد هج الس اِبعج َوال ِعش  َو ِلَي  :  ال َوج  َأن  الس اِبِقَي األ 
تجوَتَة يف َمَرِض ال َمو ِت َحي ثج ي جت  َهمج ِبَقص ِد حِ  َن َصاِر َور ثجوا ال مجطَل َقَة ال َمب   اَل تَ َردٍُّد َوِإن  ملَ   ر َماَِنَا ال ِمريَاَث بِ ِمن  ال مجَهاِجرِيَن َواأل 
ر َماَن أِلَن  الط اَلَق َذرِيَعة ، َوأَم ا إَذا ملَ  ي جت  َهم  َفِفيِه ِخاَلف  َمع رجوف  َمأ َخذجهج َأن  ا ل َمَرَض أَو َجَب تَ َعلَُّق َحقَِّها مبَالِِه؛ يَ ق ِصد  احلِ 

ا لِلذ رِيَعِة ابِ  َاِع الس اِبِقيَ َفاَل ُيج ِكنج ِمن  َقط ِعِه أَو  َسدًّ ر  َعن  إْج  أََلِة ِخاَلف  مجَتَأخِّ  ". ل كجلِّي ِة َوِإن  َكاَن يف َأص ِل ال َمس 
رجونَ  هج الث اِمنج َوال ِعش  ِميِع اِبل َواِحِد َوِإن  َكاَن َأص لج ال قِ :  ال َوج  َصاِص َُي َنعج  َأن  الص َحابََة َوَعام َة ال فجَقَهاِء ات  َفقجوا َعَلى قَ ت ِل اجلَ 

 ". َذِلَك؛ لَِئال  َيكجوَن َعَدمج ال ِقَصاِص َذرِيَعة  إىَل الت  َعاوجِن َعَلى َسف ِك الدَِّماءِ 
"وأمر عمر  :  عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، فقال  (144/  2يف االقتضاء )  ومن ذلك ما ذكره شيخ اإلسالم 

ة الت بويع الصحابة حتتها بيعة الرضوان. ملا رأى الناس ينتابوَنا رضي هللا عنه بقطع الشجرة الت توُهوا أَنا الشجر 
ويصلون عندها، كأَنا املسجد احلرام، أو مسجد املدينة، وكذلك ملا رآهم قد عكفوا على مكان قد صلى فيه النيب  

أو كما قال   ،"أتريدون أن تتخذوا آَثر أنبيائكم مساجد؟":  صلى هللا عليه وسلم عكوفا عاما َناهم عن ذلك، وقال
 ".رضي هللا عنه

هج الث اِلَث ":  ( يف الوجه الثالث عشر من أدلة سّد الذرائع112/  3يقول العالمة ابن القيم يف إعالم املوقعي )  (1) ال َوج 
َلَعَن َمن  فَ َعَل َذِلَك، َوََنَى َعن  َِت ِصيص َأن  الن يب  َصل ى اّلل ج َعَلي ِه َوَسل َم ََنَى َعن  بَِناِء ال َمَساِجِد َعَلى ال قجبجوِر، وَ :  َعَشرَ 

َها َوِعن َدَها، َوَعن  إيَقاِد ال َمَصابِيِح عَ  َاِذَها َمَساِجَد، َوَعن  الص اَلِة إلَي   رِيِفَها، َوِاَتِّ ِويَِتَها، َوََنَى  ال قجبجوِر، َوَتش  َها، َوأََمَر بَِتس  َلي  
ا، َوَعن  َشدِّ  َاِذَها ِعيد  رَاِك هِبَا، َوَحر َم َذِلَك عَ   َعن  اَتِّ َاِذَها أَو ََثان  َواْل ِش  َها، لَِئال  َيكجوَن َذِلَك َذرِيَعة  إىَل اَتِّ َلى َمن   الّرَِحاِل إلَي  

ا لِلذ رِيَعةِ  هج َبل  َقَصَد ِخاَلَفهج َسدًّ  ". َقَصَدهج َوَمن  ملَ  يَ ق ِصد 
ابب ما جاء يف محاية املصطفى صلى  ":  توحيد اباب عنون له بقولهوقد عقد الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف كتاب ال 

" وساق األدلة على ذلك، وقد ذكر يف كتابه ْجلة ه كل طريق يوصل إىل الشركوسدّ   ،هللا عليه وسلم جناب التوحيد
من املسائل الت يتبّي من خالهلا محاية املصطفى صلى هللا عليه وسلم جناب التوحيد، وسّد كل الطرق املؤدية إىل  

حنوها،  الشرك؛ فعقد اباب للرقى، واباب للتمائم، واباب للبس احللقة واخليط وحنوُها، واباب للتَبك ابألشجار واألحجار و 
 واباب للتوسل، واباب للغلو، واباب يف النهي عن أعمال تتعلق ابلقبور. 



  يجعرف   ال  ألنه  ؛(1)وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  بعبادة  الشرك  عو وق  ُيجكن  ال  أنه  دعواه:  اثنًيا
الفها والواقع صحيحة، غري  دعوى فهي خالله، من إال التوحيد  بضدها. ويشهد  ُيج

  البشر،   من  ليس   أنه  وزعمت  وسلم،  عليه  هللا   صلى  النيب  يف  غلت  قد   الَبيلوية   طائفة :  فمثال
 حميط   أنه:  انظرا  اضراح  بكونه  ويقصدون  ،(3) انظر  حاضر  وأنه  ،(2)تعاىل  هللا  نور  من  نور  هو  بل

  عليه  هللا  صلى  النيب  إن":  شريعت  هبار:  كتابه  يف  علي  أُمد  وهو  أتباعهم  أحد  يقول  كله،   ابلكون
 ما   يعطي،  يشاء  ما  فيفعل،  تصرفاته  حتت  كله   العامل  وإن،  وتع   اىل  سبحانه  هلل  مطلق  انئب  وسلم
، اآلدميي  سيد،  العاملي  يف  حلكمه  مصرف  أحد  هناك  وليس،  يش   اء  ما  وَيخذ ،  يشاء  ملن  يشاء
 يعلم   وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  أن  ويزعمون  "،السنة   حالوة   من  حرم  لها  مالك    ُيعله   مل  ومن

  تصرف له وليس الغيب، يعلم  ال وسلم عليه هللا صلى النيب أن دلت النصوص أن  مع ،(4) الغيب

 
يف االستغاثة ابلنيب صلى هللا عليه وسلم والصاحلي، يف كل ما يجستغاث ابهلل تعاىل   ذكر شيخ اإلسالم كالم البكري  (1)

ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف كل، ما وهذا املفَتي ملا قال إنه ُيوز أن يستغاث  ":  ( وفيه241/  1فيه، ورّد عليه )
)إن كل من توسل إىل هللا بنبيه يف تفريج كربة؛  :  يستغاث ابهلل فيه؛ وأن ذلك صحيح يف حق النيب والصاحلي، وقال

فقد استغاث به سواء كان حي ا أو ميت ا، وإن من سأله وطلب منه فقد استغات به، فاقتضى ذلك أنه يطلب منه حي ا 
ء، كما يطلب من هللا، ويطلب ابلتوسل به حي ا وميت ا كل ما يطلب من هللا، وأن ذلك َثبت للصاحلي  وميت ا كل شي

ومن الصور اليت  ".  وتعاىلأيض ا، اقتضى كالمه أنه يطلب من املخلوق حي ا وميت ا كل ما يطلب من اخلالق سبحانه  
"وزاد بعض جهال العامة ما : الم ابن تيميةقال شيخ اْلس": ( قوله215يف رده على البكري ) ذكرها شيخ اإلسالم

 . وأمثال ذلك" ،كالسجود للحجرة والطواف هبا  ؛هو حمرم أو كفر إبْجاع املسلمي
"أن هللا خلق الصورة احملمدية من نور اْسه البديع القادر :  (37يف الفتاوى النعيمية )  ويف هذا يقول أمحد اير الربيلوي  (2)

صالة الصفا يف نور : وقال الربيلوي يف مقدمة رسالته.  ِتلى عليها ابسم اللطيف الغافر"  ونظر إليها ابْسه القاهر، مث
اللهم لك احلمد ي نور، ي نور النور، ي نور قبل كل نور، ونور يعد كل نور، ي من له النور، وبه ":  (33املصطفى )

املنري الذي خلقته من نورك وخلقت من نوره  النور، ومنه النور، وإليه النور، وهو النور، صل وسلم وابرك على نورك  
 .اخللق ْجيعا، وعلى أشعة أنواره، آله وأصحابه وأقماره أْجعي"

سكي اخلواطر يف ت:  انظر  ."ال ُيلو مكان وال زمان إال والرسول صلى هللا عليه وسلم موجود فيه":  يقول الربيلويون  (3)
ال يستبعد من رسول هللا صلى  ":  (18، وفيه أيضا )(85لوي )ألمحد سعيد الكاظمي الَبي  ،مسألة احلاضر والناظر

ويقول  ".  هللا عليه وسلم أن يكون حاضرا موجودا يف األمكنة املتعددة الت ال تعد وال حتصى، بوجوده املقدس بعينه
أرواح الصحابة الرسول عليه السالم له اخليار يف طواف العامل مع  ":  (154جاء احلق ):  يف كتابه  الكجرايت الربيلوي

 ". ولقد رآه كثري من األولياء

إن األنبياء عليهم الصالة والسالم يعلمون، بل ":  (58الدولة املكية ):  يف كتابه  ويف هذا يقول أمحد رضا الربيلوي  (4)
  وأما النيب صلى هللا ":  ( 230"، ويقول يف كتابه أيضا )يرون ويشاهدون ْجيع ما كان وما يكون من أول يوم إىل آخره



 أَع َلمج   كجنتج   َوَلو    اّلّلج   َشاء  َما  ِإال    َضرًّا  َوالَ   نَ ف ع ا  لِنَ ف ِسي  أَم ِلكج   ال    قجل: }تعاىل   قال  الكون،  هذا  يف
ثَ ر تج   ال َغي بَ  َتك  ري ِ   ِمنَ   اَلس  :  األعراف{ ]ي جؤ ِمنجونَ   ّلَِقو مٍ   َوَبِشري    َنِذير    ِإال    َأانَ    ِإن    السُّوءج   َمس ِنَ   َوَما  اخلَ 
  ِإيّنِ   َلكجم    أَقجولج   َوال  ال َغي بَ   أَع َلمج   َوال  اّللِّ   َخَزآِئنج   ِعنِدي  َلكجم    أَقجولج   ال    قجل: }تعاىل  وقال  ،[188
َتِوي  َهل    قجل    ِإيَل    يجوَحى  َما  ِإال    أَت ِبعج   ِإن    َمَلك    ، [50:  األنعام]  {تَ تَ َفك رجونَ   أََفالَ   َوال َبِصريج   اأَلع َمى  َيس 
  القرآن،   وخالف  كذب  فقد  ،سيكون  وما  كان  ما  يعلم  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  أن   زعم  فمن
: وسلم  عليه  هللا  صلى  وقال  عليها  أنكر:  غد  يف  ما  يعلم  نيب  وفينا:  املدينة   يف   جارية   قالت  ملا  وهلذا 

 أم   قالت  وقد  البخاري،  أخرجه  ( هللا  إال  غد  يف   ما  يعلم  ال  تقولي،  كنت  ما  وقويل  هذا،  دعي)
 وهو   كذب  فقد  الغيب   يعلم  وسلم  عليه  هللا  صلى  أنه  حدثك  من":  عنها  هللا  رضي  عائشة   املؤمني
 البخاري.  أخرجه  "هللا إال الغيب  يعلم ال يقول

 الغيب،   على  مجطلع  انظر،  حاضر   أنه  واعتقادهم  ، وسلم  عليه  هللا   صلى  النيب  يف  فغلوهم
 ُيجكن   ال:  يجقال  فكيف  ،(1) وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  يف  الغلو  صور  من  صورة  هو  شيء،  كل  يعلم
 غلو  ،الربيلوية  عن  الصادرة   العتقادات   فهذه  وسلم؟  عليه  هللا  صلى  النيب  بعبادة  الشرك  وقوع
  هللا   صلى  النيب  أن   الصحيح،  احلديث  يف:  الغلو  عن  النهي  من  النصوص  به  جاءت  ما  مع  يتناىف
  أخرجه   (الدين  يف  الغلو  قبلكم  كان  من  أهلك  فإمنا  الدين،  يف  والغلو  إيكم):  قال  وسلم  عليه

 عليه  وقال  مسلم،  أخرجه  (املتنطعون  هلك) :  والسالم  الصالة   عليه  وقال  ماجه،  وابن   النسائي
ا  َمر َيَ؛  اب نَ   الن َصاَرى   َأط َرتِ   كما  تجط رجوين   اَل ):  والسالم  الصالة   اّلل ِ   عبدج :  فَ قجولوا  َعب دجهج،  َأانَ   فإمن 
  واَتاذها   القبور  على  البناء  من  التحذير  يف  والسالم  الصالة  عليه  وقال  البخاري،  أخرجه  (َوَرسجولجهج 
: عنها  هللا  رضي  عائشة   قالت  (مساجد  أنبيائهم  قبور  اَتذوا  النصارىو   اليهود  هللا  لعن):  مساجد

  اله   رضي   حبيبة   أمو   سلمة  أم  أخَبته  امل  والسالم  الصالة   عليه  وقال  عليه،  متفق  "،صنعوا  ما  حيذر"
 على  بنوا  الصاحل  الرجل  فيهم  مات   إذا  أولئك):  قال  وكذا،  كذا  وأَنا  صور،  فيها  بكنيسة   عنهما
ا،  قَبه  عليه   وقال   البخاري،  أخرجه   (هللا  عند  اخللق  شرار  أولئك  الصور،  تلك  فيه  وصوروا  مسجد 

 
:  ( 192موتعظ نعيمية ):  يف  ويقول أمحد اير الربيلوي"،  عليه وسلم، فحصل له ْجيع العلوم اجلزئية والكلية وأحاط هبا

 ".  أن األنبياء يعلمون الغيب منذ والدهتم"
جد )دعوى أن النيب صلى هللا عليه وسلم خلق من نور هللا تعاىل، وأنه و :  ومن صور الغلو فيه عليه الصالة والسالم  (1)

حقوق النيب صلى  :  حممد التميمي:  قبل خلق آدم، وأن األشياء خجلقت منه، ودعوى أن الدنيا خلقت من أجله( انظر
 . 714-712/ 2: هللا عليه وسلم على أمته



 أال   مساجد،  وصاحليهم  أنبيائهم  قبور  يتخذون  كانوا  قبلكم  كان  من  وإن  أال):  والسالم  الصالة
: والسالم  الصالة  عليه  وقال  مسلم،   أخرجه  (ذلك  عن  أَناكم   فإين  مساجد،  القبور  تتخذوا  فال
   .مسنده يف أمحد أخرجه (مساجد أنبيائهم قبور اَتذواا قوم   هللا لعن ، اوثن   قَبي ِتعل ال للهما)

  فيه   كان  وإن  القبور،  على  املساجد  فبناء  حمرم،  االَتاذ  هذا   أن   على  تدل  الدلئل  هذه   فكل
  حق   لإلنسان  فليس  املبتدعة؛  واحملبة   املمنوع  التعظيم  من  أنه   إال  وتعظيمه،  املقبور  حمبة   عن  تعبري
  أصوله و   حدوده  عند  والوقوف  الشرع  اتباع  الواجب  بل  الشرع،  ُيالف  مبا  حمبته  عن  التعبري  يف

  حمكماته.و  وثوابته
  من  يجعَبد  أن  أو  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب   يف  الغلو  يقع  أن  ُيجكن  ال  أنه  دعواه:  واملقصود 

 السالم   عليه  كعيسى  السابقي؛  األنبياء  بعض   عبادة  وقعت  فقد  بسديد؛  ليس  تعاىل،  هللا   دون
 .-هللا تعاىل- هلل ابنا وجعلوه النصارى عبده فقد

  أتليههم،   أو  عبادهتم  إىل  الناس  يدعون  أن  لألنبياء  ُيجكن  ال:  األول:  مقامان  هنا:  وأقول
مَ   ال ِكَتابَ   اّلل ج   ي جؤ تَِيهج   َأن  لَِبَشرٍ   َكانَ   َما: }تعاىل  قال  كما   ِعَباد ا  كجونجوا  لِلن اسِ   يَ قجولَ   مثج    َوالن ُّب جو ةَ   َواحل جك 
نِيِّيَ   كجونجوا  َولَىِكن  اّلل ِ   دجونِ   ِمن  يلِّ  رجسجونَ   كجنتجم    َومبَا  ال ِكَتابَ   ت جَعلِّمجونَ   كجنتجم    مبَا  َراب  :  عمران  آل]  {َتد 
  حق،  فهذا  التوحيد  إىل  يدعو  وسلم  عليه  هللا صلى  النيب  أن  يجريد  املقالة   صاحب  كان  فإذا،  [79
  صحيح. كالم  فهذا نفسه عبادة إىل يدعو ال وأنه

  الثان  املقام  وهو  خطأ،  فهذا  البشر،  من  الرسول  عبادة   تقع  أن  ُيجكن  ال  أنه  اّدعى  إن  أما
 فيه   ظن  بشرا  عبد  من  ُيتنع  فكيف  للبشر،  البشر  عبادة  على  تدل  حوادث   التأريخ  ففي  .هنا

  وسلم؟ عليه هللا صلى النيب يعبد أال األلوهية، خصائص 
   معلومة. مشهورة قصتهم عنه، هللا  رضي عليا عبدوا الذين السبئية فهؤلء

 بعقيدة   قالوا  الذين  مرسل،  نيب  وال  مقرب  ملك   يبلغه  ال   مقاما  أئمتهم  أعطوا  الذين  والرافضة
  تدبري   يف  فوضهم  تعاىل  هللا   وأن  الكون،  يف  يتصرفون  الذين  هم  األئمة   أن:  هبا  ويقصدون  التفويض،

ذرون  الرافضة بعض  أن  مع الكون، هذا أمر   عندهم. موجودة أَنا إال العقيدة، هذه من حيج
 هو   الكون،  هذا  يف  تصرفا  هلم  وُيعلون  واألقطاب،  ابألواتد  يقولون  الذين  الصوفية  غالة   وكذا
 القبيل. هذا من

 الذين  هم األئمة  ِبن تقضي الت والصوفية، الرافضة  عند املوجودة  العقيدة  فهذه: وابملناسبة



  الفلسفة؛   من  مجستمدة  عقيدة  هي   ذلك،  يفعل  ال  تعاىل  هللا  وأن   الكون،  هذا  تدبري  يف  يتصرفون
 اخَتعوها،   الت  العشرة   العقول  وبنظرية   الكون،  يف  له  تصرف  ال  األول  العقل  أن  يرون  فالفالسفة

 بدل   لكنهم  القوم،  عقائد  مجستمد  هو  فهذا  الكون،   هذا  يجدبر  الذي  هو  العاشر  الفلك  ِبن  قضت
 واألواتد. واألقطاب ابألئمة  قالوا العشرة، ابلعقول يقولوا أن

  قبله  لألنبياء وقعت وقد البشر،  من تقع قد وسلم عليه هللا صلى النيب عبادة أن: واملقصود 
 َوقَاَلتِ   اّلل ِ   اب نج   عجَزي  ر    ال يَ هجودج   َوقَاَلتِ : }تعاىل  قال  تعاىل،  هللا  مع  أشركوهم  وأَنم  القرآن،   بنص 

ِلكَ    ۖ اّلل ِ   اب نج   ال َمِسيحج   الن َصاَرى    اّلل ج   قَاتَ َلهجمج     قَ ب لج   ِمن  َكَفرجوا  ال ِذينَ   قَ و لَ   يجَضاِهئجونَ    ِِۖبَف  َواِهِهم    قَ و هلججم  ذَى
 نور   وسلم  عليه  هللا   صلى  النيب  ِبن :  يقولون  الذين  الَبيلوية   وهؤالء  ،[30:  التوبة ]  {ي جؤ َفكجونَ   َأىن ى 
 هللا. نور من

 يعلمون   ال  وأَنم  السالم،  عليهم   األنبياء  بشرية   على  يجؤكد  أنه  جند  القرآن،   يف  ننظر   حنيو 
 ولوط   إبراهيم  قصة :  املهم  العقدي  املعَن   هذه  منها  نستنبط  الت  القرآن  القصص  ومن  الغيب؛
  مل   السالم  عليه  فإبراهيم  السالم.  عليه  سليمان  مع  اهلدهد  وقصة  املالئكة،  مع  السالم  عليهما
 هؤالء  أن  يدر  مل  السالم  عليه  لوط  وكذا  ،ابلولد  ليبشروه  جاؤوه  حي  مالئكة   هؤالء  أن  يعرف
  أمة  هناك  أن  يدر  مل  السالم  عليه  وسليمان  املالئكة،  له  بينت  أن  بعد  إال  ابلعذاب،  جاؤوا   مالئكة 
 ال   السالم  عليهم  األنبياء  أن   تجؤكد   دالئل  وغريها  فهذه   بذلك.  اهلدهد  أخَبه   حّت   الشمس،  تعبد

 ووجب   الصواب،  جانب  فقد  الغيب  يعلمون  أَنم   زعم   فمن  األولياء،  عن  فضال  الغيب  يعلمون
 القرآن.  يف جاء  ما مقتضى على  عقيدته تصحيح عليه

  ْسعت   أين  حّت   وغريهم،  الرافضة   عند  مسطور  الغيب،  يعلمون  األئمة   أن  وهو  الزعم  وهذا
 كيف  فانظر  مرة!  ألف   عشر  مثانية   القرآن  قراءة  من  أفضل  علي،  ي:  قولك  إن:  يقول  أحدهم
اول  من  هناك  أن  على  يدل  وهذا  واخلرافات،   للبدع  يجؤصلون  والصواب.   احلق  عن  األمة   حيرف  أن  حيج

  من   تجعبد  مل  وأَنا  الكعبة،  على  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  عبادة  امتناع  قياسه:  يُقال   أن  بقي
 :  فُيقال الفارق؛ مع قياس ،(1)تعاىل هللا دون

 
"واحلقيقة أنه لو كان احلجر :  ( من قوله68/  4ما ورد عن أمحد احلسن اليماين يف اجلواب املنري ):  أول:  هنا أمران  (1)

األسود ال يضر وال ينفع، لكان فعل رسول هللا وحاشاه خاليا من احلكمة، وال ُيكن أن يكون فعل رسول هللا له معَن  
فهذه صورة معاصرة من صور الغلو وحكيما، إن مل يكن هذا احلجر يضر وينفع إبذن هللا وحبوله وقوته سبحانه...".  



  الوهاب،  عبد  بن  حممد  الشيخ  عن  العلماء  ذكر  وقد  كيف  دليل،  إىل  حيتاج  النفي  هذا   أن:  لأو 
 أقرئن :  الشيخ  له   فقال   هللا،   كعبة   ي  هللا،   كعبة   ي:  يقول  شيخا  فسمع  احلرم،   يف  ُملسا  حضر   أنه

َلةَ   ِإياَلِفِهم    (1)  ق جَري شٍ   ياَلفِ : }ْلِ قريش   سورة  عليه  فقرأ  القرآن،  من  سورة َتاءِ   رِح    َوالص ي فِ   الشِّ
]سورة    {(4)  َخو فٍ   ِمن    َوآَمنَ هجم    ججوعٍ   ِمن    َأط َعَمهجم    ال ِذي  (3)  ال بَ ي تِ   َهَذا  َرب    فَ ل يَ ع بجدجوا  (2)

 {، ال بَ ي تِ   َهَذا  َرب    فَ ل يَ ع بجدجوا: }القراءة   له  فصحح  البيت(  هذا   فليعبدوا):  الشيخ  عليه  فقرأ  ،[قريش
  تعاىل. هللا دون من ودعائها الكعبة  عبادة صور من صورة فهذه  يقوله، كان  عما  الشيخ فرجع
 غري  الكعبة،  عبادة  وقوع  عدم  فرض  على  الكعبة   على  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول قياس:  واثنيا

  وسلم. عليه هللا صلى النيب يف الغلو عن النهي يف وردت النصوص ألن سديد؛
 والعبادة  الغلو  فيهم  وقع  هل  السابقي،  األنبياء  على  يقيس  أن  القياس،  أراد  لو  عليه  كان:  واثلثا

   الرسالة؟ أصل يف الشَتاكهم ال، أم
 على   البينات   واآليت  املعجزات  أؤت  الذي  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  قياس  يصح  ال:  رابعاو 

  اخِلالل   من  وسلم  عليه  هللا   صلى  النيب  أؤتيه  فما  لذاهتا،  مقصودة  ليست  احلجارة   ألن   احلجارة؛
   الكعبة. خبالف  فيه، الغلو يف  الناس لبعض   مدخال  يكون قد واخلصال، والفضائل

  وسواع   ود  صاحليهم؛  لبعض   صوروها  الت  التماثيل  عبدوا  حي  السالم  عليه   نوح  قوم  أن:  خامساو 
  ألجله   الذي  املعَن  قصدوا  بل  ذاهتا، ب  التماثيل  عبادة  يقصدون  يكونوا  مل   ونسرا،   ويعوق  ويغوث

   .الصاحلي هؤالء  عبادة وهو صوروها،

 
 زء من الكعبة.ابحلجر األسود، وهو ج

الكعبة ال شك أَنا رمز التوحيد، وعجظمت بكلمة التوحيد، إال أن بعض أرابب التصوف ال يجفرقون بي الكعبة :  اثنيا
ليس بينهما  :  ما الفرق بي معبد السيخ وبي بيت هللا احلرام؟ فقال:  وبي املعابد الكفرية، فقد سجئل أحد شيوخ الصوفية

ا  ":  شاُيهم أعظم حرمة من الكعبة، يقول الشعراينأي فرق! وبعضهم يرون أن م ال ينبغي للمريد أن يستدبر شيخه أبد 
إال إبذن, ويكون ذلك مع استشعار املريد اخلجل واحلياء حّت كأنه ُيشي على اجلمر , فإن شيخه أعظم حرمة من 

 (.  112إحسان إهلي ظهري ): دراسات يف التصوف: ". انظرالكعبة
"حنن البلد احلرام، وحنن  :  والقبلة واملساجد واملسجد ِبَنا اْلمام واألئمة، ورووا عن الصادق  كعبة والرافضة يفسرون ال

ولعل  ":  ثن عشريةاالأصول مذهب الشيعة اْلمامية  :  كعبة هللا، وحنن قبلة هللا"، يقول الدكتور انصر القفاري يف كتابه
تهم، وعمارة املشاهد وتعطيل املساجد، ألن املشاهد مثل هذه الروايت هي السبب يف شيوع عبادة األئمة، وأضرح

الزيرات"، أو :  هي املساجد، واْلمام هو كعبة هللا وقبلته، وهلذا صنفوا كتب ا ْسوها أو "مناسك  "مناسك املشاهد" 
 "."املزار"، واعتنوا ببيان فضائلها وآداهبا، وأخذت هذه املسائل يف كتبهم املعتمدة قسم ا كبري ا



 :  وختاما
 من  مهاْجة   يجريد  هل  ومشروعه؟  هدفه  وما  يجريد؟  ماذا:  وأتساءل  املقال  صاحب  من   أتعجب

 الت  واخلرافات  البدع  هذه  نشر  يريد  أم  واخلرافات؟  البدع  وحماربة   الشرك  ونبذ  التوحيد  إىل  يدعون
الف  مبا  والصاحلي  األنبياء  تعظيم  إىل  الدعوة  فهل   ِبصله؟  وتجذهب  التوحيد  تجضعف   الشرع  ُيج
  الناس   تعبيد   يف  الغايل،  التصوف  وأرابب  الرافضة   ومشروع  هدف  هذا  وهدف؟   مشروع  املطهر
  للشرع  املخالفة   املنكرات  من  وغريهم  الصاحلي  من  ألشخاصا  تعظيم  إىل  الدعوةف  تعاىل.  هللا  لغري

  تكون  الصحيحة   فاحملبة   مقبول،  غري  فهذا  واخلرافات،  للبدع  بوابة   احملبة   تكون  أن  أو  ،(1) املطهر
  كجنتجم    ِإن   قجل  }:  بقوله   الكري  القرآن   أابَنا  وقد   والسالم،  الصالة  عليه  للرسول  الصادقة   ابملتابعة 
بُّونَ   أما   ،[ 31:  عمران  آل]  {ر ِحيم    َغفجور    َواّلل ج    ۗذجنجوَبكجم    َلكجم    َويَ غ ِفر    اّلل ج   حيج ِبب كجمج   فَات ِبعجوين   اّلل َ   حتِج
رجه  درجة  إىل  فيه  والغلو   حمبته  يف  املبالغة   وقد  مقبول،  فغري  األلوهية،  مقام  إىل  العبودية   مقام  عن  َتج
 منه. وحذر وسلم عليه هللا صلى النيب عنه َنى

 : بينهما التفريق ُيب مقامي هناك أن: واخلالصة
 اشاه وح  فنعم  نفسه،  عبادة  أو  الشرك  إىل  يدعو  ال  وسلم  عليه  هللا   صلى  النيب  أن:  األول

 ذلك.  عن والسالم  الصالة عليه
  األلوهية،   مقام  إىل  رفعه  لدرجة   أمته  بعض   فيه  يغلو  قد  والسالم  الصالة  عليه  أنه:  والثان

  وقع.  وقد ممتنع، غري فهذا
 أخطأ؛   فقد  وسلم،  عليه  هللا  صلى  حممد  نبينا  عدا  قبله،  األنبياء  يف  تقع  قد  العبادة  أن  اّدعى  فمن
 عليه  موسى  زمن  يف  العجل  عجِبدَ   فقد  وقوعه،  على  دل    ذكران   كما  والواقع  دليل؟  دون  تكلم  ألنه

 عن   وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  أخَب  وقد  نبيا،  يعبدوا  أن   املستبعد  فما  العجل،  عبدوا  فإذا  السالم،
 حّت    بِذرَاٍع،   َوِذرَاع ا  بِشَب ٍ،  ِشَب  ا  قَ ب  َلكجم    َمن  َسَننَ   لَتَ ت ِبعجن  ):  فقال  السابقة،  لألمم  األمة   هذه  اتباع

 
( كالما نفيسا، يدل على خطورة املغاالة يف البشر، فقال يف سرية 262/  10افظ ابن كثري يف البداية والنهاية )ذكر احل  (1)

َر ِفيَها اع ِتَقاد . ق جل تج ":  نفيسة بنت أب حممد احلسن بن زيد القرشية اهلامشية ِل ِمص  َوِإىَل اآلن قد ابلغ العامة يف  :  َوأِلَه 
ِر اعتقادهم فيها ويف غريها كث ريا جدا، وال سيما عوام مصر فإَنم يطلقون فيها عبارات بشيعة ُمجَاَزَفة  ت جَؤدِّي ِإىَل ال كجف 

َا َنَسبَ َها بَ ع ضجهجم  ِإىَل َزي ِن ال َعاِبِديَن   ر ِك، َوأَل َفاظ ا َكِثريَة  ينبغي أن يعرفوا أَنا ال ِتوز. َورجمب  ي  َولَي َست  ِمن  سجاَللَِتِه. َوال ذِ َوالشِّ
َناِم ِمَن ال مجَغااَل  َص  َبِغي َأن  ي جع تَ َقَد ِفيَها ما يليق مبثلها ِمَن النَِّساِء الص احِلَاِت، َوَأص لج ِعَباَدِة األ  ِة يف ال قجبجوِر َوَأص َحاهِبِا، يَ ن  

ِسهَ  ِويَِة ال قجبجوِر َوَطم   ".ا، َوال مجَغااَلةج يف ال َبَشِر َحرَام  َوَقد  أََمَر الن يبُّ َصل ى اّلل ج َعَلي ِه َوَسل َم بَِتس 



رَ   َسَلكجوا  لو تجمجوهج   َضبٍّ   ججح  ،  َرسجولَ   ي:  ق جل َنا  ،(َلَسَلك  ؟):  قالَ   َوالن َصاَرى؟  اليَ هجودَ   اّللِ    أخرجه   (! َفَمن 
 البخاري. 
 القصد. وراء من وهو املوفق تعاىل وهللا
 

اللطيف  عبد آل اللطيف  عبد بن أمحد د.   


