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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   من دون اهللاطلب العون

 مــن طلـب املعونـةنـا نكلف .. طلـب العـون واالسـتغاثة واملــددوعـن 
 ،بل من نعمة حمبـة بعـضا بعـضا من الطبيعى وهذا بعضنا البعض

 أو أهـــل بيتـــه أو أوليـــاء اهللا  النـــىبالعـــون مـــن ذا طلبنـــا إولكـــن 
الصاحلني تنقلب الدنيا وكأن هـذا الطالـب أتـى مبـا خيـالف كتـاب 

 ىل اهللا ورســـوله إونـــرد هـــذه املـــسألة  !!؟رســـوله وســـنة اهللا 
 .للحكم فيها

   اهللاعون كتابطلب   ١. ١
؟ فــريد هــل جيــوز طلــب العــون واالســتغاثة واملــدد مــن غــري اهللاأوال 

  : بآياتهتعاىلعلينا سبحانه و 
هو شفاء ورمحة للمؤمنني وننزل من القرآن ما١. 
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 ألـسنا ىف ،زمـان أو مكـان مطلقة مل يقيدها اهللا ورسوله بةهذه آي
  .حاجة إىل شفاء القرآن

  وأهل بيته عون رسول اهللا طلب   ٢. ١
 ويقـول ســبحانه ٢ال رمحـة للعـاملنيإأرسـلناك  ومـال سـبحانه قـا

 .٣رمحة اهللا وبركاته عليكم أهل البيتوتعاىل 

فهل  ،زمان أو مكانهذه اآليات مطلقة مل يقيدها اهللا ورسوله ب
ن إ ؟وبركة أهل البيت رمحة رسول اهللا حنن ىف غىن عن 

 أنك إذا بخ احلبيالقرآن صاحل لكل العصور، أال ترى أيها األ
ىل إمرضت تذهب للطبيب مع أن الشاىف هو اهللا، وتذهب 

 القرآن منه مع أن معلم القرآن هو الرمحن لقوله نالشيخ لتلق
روى البيهقى عن أنس قد و  ٤ علم القرآن الرمحنتعاىل 
 : أن أعرابيا جاء إىل النىب يستسقى به، وأنشد أبياتا 
  :أوهلا
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ا   آتيناك والعذراء يدمى لبا
  الطفل وقد شغلت أم الصىب عن

  :إىل أن قال
  وليس لنـا إال إليك فرارنا

 وأىن فرار اخللق إال إىل الرسل

ومعنـــاه واضـــح أن فـــرار اخللـــق ،  هـــذا البيـــتفلـــم ينكـــر عليـــه 
للرســـل ومل يقــــل األعـــراىب فــــرار اخللـــق إىل اهللا، وذلــــك يوضــــح أن 

  سـيدناال بـل قـ،االستغاثة بالرسلمعىن هذا األعراىب يفهم جيدا 
 جيـر رداءه حـىت رقـى  ملا أنشد األعراىب األبيات قـام  أنس

  .املنرب فخطب ودعا هلم، فلم يزل يدعو حىت أمطرت السماء
ــــسيد اخللــــق ىف عرصــــات القيامــــة ال حاجــــة لنــــا ىف و  االســــتغاثة ب

اإلطالــة فيهــا لــورود النــصوص الــصرحية فيهــا والــىت تفيــد بــأن أهــل 
ــم الكــرب اســتغاثوا ىف املوقــف إذا طــال علــيهم الوقــو  ف واشــتد 

تفـــريج كـــربتهم باألنبيـــاء، فيـــستغيثون بـــسيدنا آدم ونـــوح وإبـــراهيم 
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وموســـــى حـــــىت يـــــستغيثوا بـــــسيدنا عيـــــسى فيحـــــيلهم علـــــى ســـــيد 
األنبياء واملرسلني وحبيب رب العاملني فإذا اسـتغاثوا بـه سـارع إىل 

ك  مث خيـر سـاجدا وال يـزال كـذل﴾أنا هلا أنـا هلـا﴿إغاثتهم ويقول 
  .حىت ينادى أن ارفع رأسك واشفع تشفع

فهـــذا إمجـــاع لـــيس مـــن اخللـــق بـــل مـــن األنبيـــاء واملرســـلني ومعهـــم 
ســـائر املـــؤمنني بـــل وتقريـــر مـــن رب العـــاملني بـــأن االســـتغاثة عنـــد 
الــشدائد بــأكرب املقــربني مــن أعظــم مفــاتيح الفــرج ومــن موجبــات 
رضــــى رب األربــــاب، فهــــل جتــــوز االســــتغاثة بــــه ىف هــــذا املوقــــف 

  !!العصيب أمام رب العاملني وال جتوز ىف الدنيا؟
  .قليال من التفكر يرمحنا ويرمحكم اهللا
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  عون أخيك المؤمنطلب   ٣. ١
اهللا ىف عـــون العبـــد مـــادام العبـــد ىف عـــون أخيـــه ﴿أيـــضا  قـــال 
 .داود  اإلمام مسلم وأبو﴾املسلم

 وهــذا إقــرار ،ومل يقــل اهللا ىف عــون العبــد مــادام العبــد ىف عــون اهللا
وى بــصحة طلــب املعونــة مــن بعــضنا الــبعض ولــيس هنــاك أدىن نبــ

 .ذرة للشرك

 رواه ﴾مــن كــان ىف حاجــة أخيــه كــان اهللا ىف حاجتــه﴿ وقــال 
 .الشيخان

-ألن ميـــشى أحـــدكم مـــع أخيـــه ىف قـــضاء حاجتـــه ﴿ وقـــال 
 أفــــــضل مــــــن أن يعتكــــــف ىف مــــــسجدى هــــــذا -وأشــــــار بأصــــــبعه

  . رواه احلاكم ىف املستدرك﴾شهرين
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  اد اهللا الصالحينعون عبطلب   ٤. ١
إذا أضــل أحــدكم ﴿قــال أنــه  وعــن عتبــة بــن عــزوان عــن النــىب 

ـا أنــيس فليقــل يــا عبــاد اهللا  شـيئا أو أراد عونــا وهــو بــأرض لــيس 
 .رواه الطرباىنو  وقد جرب ذلك ﴾ن هللا عبادا ال نراهمإأعينوىن ف

إن هللا مالئكـة ﴿ قـال : بن عباس رضى اهللا عنهما قالاوعن 
يسقط من ورق الـشجر فـإذا  احلفظة يكتبون ماىف األرض سوى 

 ﴾أصــاب أحــدكم عرجــة بــأرض فــالة فلينــاد أعينــوىن يــا عبــاد اهللا
 .رواه الطرباىن

إذا انفلتــت دابــة ﴿ قــال :  قــالاهللا بــن مــسعود  وعــن عبــد
ــــا عبــــاد اهللا احبــــسوا يــــا عبــــاد اهللا  أحــــدكم بــــأرض فــــالة فلينــــاد ي

يعلــــى  أبــــو رواه ﴾ن هللا حاضــــرا ىف األرض سيحبــــسهإاحبــــسوا فــــ
 .والطرباىن وىف جممع الزوائد

حيلفـــون بـــاهللا مـــا قـــالوا ولقـــد قـــالوا كلمـــة يقـــول احلـــق ســـبحانه و 
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الكفــر وكفــروا بعــد إســالمهم ومهــوا مبــا مل ينــالوا ومــا نقمــوا إال أن 
من فضله فإن يتوبوا يـك خـريا هلـم وإن يتولـوا  أغناهم اهللا ورسوله

م مـن  واآلخـرة ومـا هلـم ىف األرضأليما ىف الـدنيا  اهللا عذابا يعذ
  .٥وىل وال نصري

 مـــع أن  اهللا ورســـولهمأغنـــاهق جـــل شـــأنه نظـــروا إىل قـــول احلـــا
الغىن هو اهللا والذى يغىن هو اهللا والذى ميد بالغىن هو اهللا، وهنـا 
يعلمنــا ســبحانه عظــم قــدر املــصطفى صــلوات رىب وســالمه عليــه 

  .ولهاهللا ورسبأن مدد الغىن ليس منه وحده بل من 
أن : بـــــن عبـــــاس رضـــــى اهللا عنهمـــــااعـــــن فيمـــــا أخـــــرج البخـــــارى و 

محـى إال  ال﴿ يقـول الصب بن جثمه قـال مسعـت رسـول اهللا 
محـى اهللا ورسـوله !! فانظر معى إىل أى محـى نلجـأ؟ ﴾هللا ورسوله
فأى وصف للشرك هنا؟؟؟ ،  

ما مـن ﴿  قال النىب وأخرج أمحد والبخارى عن أىب هريرة 
مـــؤمن إال وأنـــا أوىل النـــاس بـــه ىف الـــدنيا واآلخـــرة إقـــرؤا إن شـــئتم 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دايةـشعاع اهل

 10 

النىب أوىل باملؤمنني من أنفسهموأميا مؤمن ترك مـاال فلورثتـه  ٦
  .﴾وعصبته وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتىن فأنا مواله

يا أيها قال تعاىل ىف سورة النمل تبارك و وختاما نذكر قوله 
لماذا سأل سيدنا سليمان جنده ف ٧شهاىن بعر ييأتاملأل أيكم 

 وملاذا مل يسأل اهللا مباشرة؟ !!من دون اهللا عن عرش بلقيس؟
ذلك لكى يعلم من حوله ومن سيأتى بعده طلب العون 

إن هللا خلقا خلقهم حلوائج ﴿ واالستغاثة مصداقا لقوله 
الناس يفزع الناس إليهم ىف حوائجهم أولئك اآلمنون من عذاب 

كان النىب أقر بأن هللا خلقا خلقهم لقضاء حوائج  فإذا  ﴾اهللا
ومن هنا استحقوا حبق وحقيق السيادة  !!؟فلماذا اإلنكار الناس

ىف الدنيا قبل اآلخرة، فانظر معى أيها األخ احلبيب إىل هذه 
  : األحاديث على سبيل املثال ال احلصر
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  سيادة لغير اهللال  ٥. ١
  !!؟هل جيوز اطالق السيادة ألحد دون اهللا

ن عجيب العجاب أن ينسب البعض السيادة هللا فقط وحيرمهـا م
على من دون اهللا ونسى أو تناسى أن معىن السيادة هى تفـضيل 
من يسود على غريه من نفس اجلـنس فهـل هنـاك إلـه آخـر نـسود 

 رسـول اهللا سـيدنا  وما يؤكد هذا الكـالم حـديث !!عليه اهللا؟
كتـــاب نعـــت   كـــرم اهللا وجهـــه الـــذى أورده صـــاحبعلـــى لإلمـــام

  :البدايات وتوصيف النهايات
فخـــر وســـيد  علـــى ســـيد البـــشر آدم وســـيد العـــاملني حممـــد وال يـــا

الفـــرس ســـلمان وســـيد الـــروم صـــهيب وســـيد احلبـــشة بـــالل وســـيد 
اجلبـــال الطـــور وســـيد األيـــام اجلمعـــة وســـيد الكـــالم القـــرآن وســـيد 

  .القرآن البقرة وسيد البقرة آية الكرسى
ســائر البــشر وجــبال علــى اجلبــال   ســود أناســا علــىوجنــد أنــه 
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 الــسيادة اً  إذ،ويومــا علــى األيــام وســود الكــالم بعــضه علــى بعــض
ــــــاب اهللا و ، مــــــن نفــــــس اجلــــــنس ــــــنص كت : ىف ســــــورة آل عمــــــرانب

وســيدا وحــصورا ونبيــا مــن الــصاحلنينــىب اهللا وذلــك ىف حــق٨  
 .رسول اهللا سيدنا سيدنا حيىي فكيف لنا أال نسود 

أنـا سـيد ولـد ﴿ قال رسـول اهللا : لوعن أىب سعيد اخلدرى قا
آدم يوم القيامة وال فخر وبيدى لواء احلمد وال فخر وما من نىب 

 إال حتت لوائى وأنـا أول مـن تنـشق عنـه -آدم فمن سواه-يومئذ 
  . رواه الرتمذى﴾األرض وال فخر

بــن ا أخرجــه الرتمــذى و ﴾أنــا ســيد ولــد آدم وال فخــر﴿ قــال و 
 .ماجه من حديث أىب سعيد

مرحبـا ﴿وجهـه  مام على كرم اهللا لإلقال :  أىب نعيم قالعنو 
ـــــسيد املـــــسلمني وإمـــــام املتقـــــني ـــــوز أورده صـــــاحب   ﴾ب ـــــاب كن كت

 .احلقائق

  وثبت ىف صحيح البخارى من حديث احلسن عن أىب بكـرة
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 خطـب يومـا ومعـه علـى املنـرب احلـسن بـن  أن رسول اهللا :قال
 النـــاس أخـــرى إىلا فجعــل ينظـــر إليـــه مــرة و رضـــى اهللا عنهمـــعلــى 
 أن يـــصلح بـــه بـــني تعـــاىلإن ابـــىن هـــذا ســـيد ولعـــل اهللا ﴿: ويقـــول

  . وقد حدث﴾فئتني عظيمتني من املسلمني
فاطمــة  يــا﴿ قــال :  قالــترضــى اهللا عنهــاعــن الــسيدة عائــشة 

أمــا ترضــني أن تكــوىن ســيدة نــساء املــؤمنني أو ســيدة نــساء هــذه 
 .﴾األمة

 قـــال : قـــالا عنهمـــعـــن حذيفـــة رضـــى اهللا  بـــن عـــساكراعـــن 
آتـاىن ملــك فـسلم علــى نــزل مـن الــسماء مل ينـزل قبلهــا فبــشرىن ﴿

أن احلـــسن واحلـــسني ســـيدا شـــباب أهـــل اجلنـــة وأن فاطمـــة ســـيدة 
 .﴾نساء اجلنة

 . الديلمى﴾بالل سيد املؤذنني﴿ وقال 

  . رواه الديلمى﴾لكل قوم سادة حىت للنمل سادة﴿ وقال 
سيدنا لوقــــوف لــــ ينبــــه أصــــحابه ل  ســــيدنا رســــول اهللاوهــــا هــــو
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أخرجــه  ﴾قومــوا إىل ســيدكم﴿ســعد بــن معــاذ حــني حــضر فقــال 
  . رضى اهللا عنهاعن السيدة عائشةوالبخارى اإلمام أمحد 

ان قريبــــــا مــــــن املــــــسجد قــــــال فلمــــــا كــــــ: داود قــــــال روايــــــة أىبوىف 
  .﴾قوموا إىل سيدكم﴿ لألنصار

اعتمده صلوات رىب بينما هذا الصحاىب اجلليل ويا سبحان اهللا 
ه عليه سيدا لصحابته من األنصار أمل يكن أحرى بنا وسالم

 .حنن مسلمو عصرنا هذا أن نتشرف بسيادته 

  الوالية لغير اهللا  ٦. ١
على مـن هـم ) موالنا(هل جيوز اطالق كلمة ويسأل آخر فيقول 

 دون اهللا؟

إمنـــا ولـــيكم اهللا فيقـــول  تعـــاىل ســـبحانه و  كتـــاب اهللاأيـــضاوجييبـــه 
 .٩ورسوله والذين آمنوا

مــــــأواكم النــــــار هــــــى للعاصــــــني  ا حلــــــق ســــــبحانه ألهــــــل ولوقــــــ
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 .١٠موالكم

 أخرجـه ﴾علـى مـىن وأنـا منـه وهـو وىل كـل مـؤمن﴿ قـال وقـد 
  .ه املناوى ىف كنوز احلقائقوردوأ داود أبو

ورده أيـــضا صـــاحب   أ﴾علـــى مـــوىل مـــن كنـــت مـــواله﴿ وقــال 
  .كنوز احلقائق

 .وىف هذا اخلطب الكفاية
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