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 الرحيم الرحمـٰنبسم اهلل 

و تر يتيت أ نام انت  ،  تر   تده  ه ، ونعتذ  ات هلل  تر رت وف ننرستن إن احلمد هلل ، حنمده ونستعينه ونستتفر  
إ  اهلل وحتتده   رت  ه اتته ، ونرتت د نن  إاتتت هاهلل فت   لتته اته ، و تتر  لتتده فت   تت هد اتته ، ونرت د نن   

 .حممدا ابده وفيذاه
 اتقذا اهلل حق تق ته و  متذتتر إ  وننتم  سدمذن   ن    ااذ ر آ نذا. 
 تت  ن  تت  اانتت ا اتقتتذا فاختتم ااتتذد  دقختتم  تتر نرتتز واحتتدث و دتتق  ن تت  او  تت  واتت   ن متت  ف تت     تت ا 

 .ونس ء واتقذا اهلل ااذد تس ءاذن اه واألفح م إن اهلل   ن اديخم فقيب 
صتتدل اختتم نامتت اخم و فرتت  اختتم  نتتذاخم و تتر   تت   *  تت  ن  تت  ااتتذ ر آ نتتذا اتقتتذا اهلل وقذاتتذا قتتذ  يتتد دا 

 .اهلل وفيذاه فقد ف ا فذاا اظيم 
، ورت  األ تذف حمتدا ،  ، و ته حمدات   فإن  ت  احلتد    تت هلل اهلل ، و ت  اهتدد  تدد حممتد  :ن   اعد

 .ادا  ، و ه ادا  ض ا  ، و ه ض ا  يف اان ف
هاء الت   ، و كتخد   ن نت  ، وفتتتن  اميت ء ، ه ته  ؟قبتذفاانصتا هلل تعظيم ، و   نهفاك    تعظيم ااقبذف 

 .1يف اب هث ااص حلني  ر هون اهلل ، و   اهلل ذاهب  ااكي  ن ادى اان ا ، فذقع
وقتتد  ست  اهلل يف  تذا ااباتت   نتكتت ث يف ات ه امستدمني ،  د ت  و ، و ظت    اافدتذ يف نصتا هلل ااقبتتذف   ت ث 

وايت ن ا ارت تت  اكت  ع  ا يتت م ، اعتته اهلل   واكت  ر  ظ تت ا ، واتتده    ستتمجت   تت  تيست  ااذقتتذ  اديته ، 
 نن جيعه يف  اه    ى مر   ن اه قدب ، نو ناقى ااسم  و ذ ر يد.

حقتتتذني اهلل اارتتت ني اتتتني ادميتتت  تعتتتني ااقتتت فىء ادتتتى ف تتتم  حتتتق ااختتت م ادتتتى تدتتته امظتتت    م نحلقتتت وقتتتد 
 ، و يتتتص  صتتته ا دتتت  اتتتني تتتر ااصتتت حلني ع األنبيتتت ء نتبتتت   تتتر  ونيتتتذاء  تتت نذا  تتتر األنبيتتت ء قذني  دقتتته تتتتتتتتتوح

 ، فتإن ا نست ن إ ا ضتب  األصتذ  واالتذاا  ااعدميت  صتت ف انتده ف ق نت  ،  يتن اته احلتق  تر ااب  تتهااتَاتتقَّتتتيتتر 
 .اإ ن اهلل، 

  :  ات يلو ظ    اافدذ يف ااص حلني اايت  س  اهلل حص    يف  ذا ااخت هلل  ي  
 اخت   ااقبذف  س  د .1
 ء امس  د ادى ااقبذفان  .2
 ان ء ااف   وااقبب وحنذ   ادى ااقبذف .3
 فف  ت اهلل ااقرب .4

                                                   

 .   اهلل ك ف   ايتق   ، نو ابدو م ند  1
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 ااقبت 

 هفر  ذاص اان ا يف قبذف   ص  .7
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  ذ  ااس   ر نصا هلل ااقبذف .20
 تصذ   ااص حلني ادى  يت  مت ايه وصذف .21
 ااتربك اقبذف ااص حلني .22
 تعظيم األ   ر اايت    هب  األنبتي ء .23
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  قد   يف حقذني ااص حلني ااك اي  .3

 مث نحلق  اابا  م حق تأصيدي  ،  ي:

 تريد اتص   امذتى اع مل األحي ء  ضعير     نح ه    .1

  حد  ني  ذضذاني  وتتق فان اافدذ ا انيب  تنبيه ادى .2

 ا ألادا  واانقب ء واألوت ه وااناب ء واألق  هلل  ع  ااخ م ادى     .3

 ام احه اايت    هب  اارخ  ااقبذفد .4
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 اذا ه اق ء اارخ  ااقبذفد .6

 نا  اارخ  ااقبذفد ادى ام فث األفض .7
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     وك ع ادمذتى  ر حقذنياتي ن  .10
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وقبتتته  تتتت م  تتتذه امقد تتت  ، فتتتإط نرتتتخ  امكتتت  ع و دبتتت  ااعدتتتم ااتتتذ ر ناتتت نذط ادتتتى إ تتت اج  تتتذا ااختتتت هلل ، 
فقتد قت ن نصته  تذا  هد ااتذاهاي فهته اهلل ، و تن م ااكتيع  قبته اتر  تات قاا  نو تعتد ه نو إضت ف  ادميت  ، 

يف  تتذف إاتتتداهه ، وقتتدم اتته ن لتت  ، واختتر  تت  األيتتص فقتتتد ااختتت هلل  تت ن يف  تت ض وف تتته ، وقتتد  ااختتت هلل 
فا تتت  ااختتتت هلل ، امكتتت  ع  تتر اهلل  تتت ا ادتتى  تتته حتت   ، و تتتنى غتتت ه  تتر  فاتتتناه، ضتت ا  تدتتته امقد تت  

 نا نين    ا يف خت جي أ األح ه  . و ذاه نقدم رخ د ادكيع ه. ا يم اجلذاا ث ااذد

، ونن  ختتتذن ون رتتت ه ق ف تتته و  تبتتته اتتته نن  نرتتت  ، و   و تتت ا   ه، ون تتت     اصتتت   ااعمتتته واهلل نيتتتأ  نن جيعتتته  تتتذا 
 .   ا  م تسديم   ويدَّ  وادى آاه وصابه، اهلل نادم ، وصدى اهلل ادى نبتين  حممد حا  هم   ادي م ، و 

 
 يم ن اا ييو تبه ناذ يديم ن    د ار يد

   ا د 1435ايد  ااس ا  اك   ر ر   مج هى األوى اع م
majed.alrassi@gmail.com 
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 إذا جعله واحدا، د الشيء ـمصدر وح   )التوحيد( يف اللغة هو :تعريف التوحيد. 

 .واألمساء والصفات)العبودية( بوبية واأللوهية ر خصائص الإفراد اهلل تعاىل مبا اختص به من  :ويف الشرع
 اختاذالشرك لغة من املشاركة ، وهو اشرتاك اثنني يف شيء ما ، ويف الشرع و رك ، وضد التوحيد الش  

 .يف ربوبيته أو عبادته أو يف أمسائه وصفاتهمع اهلل شريك 
على  الشرك الذي ميكن أن يطرأ على كل نوع من أنواع التوحيد الثالثة لبعض أنواع ذكر أمثلةوسيأيت 
 .حدة

 األول توحيـــد الربوبيـــة ، والثـــاأل توحيـــد األلوهيـــة  :ينقســـل التوحيـــد إىل ثالثـــة أ ســـا  :أقساااال التوحياااد
 .دة( ، والثالث توحيد األمساء والصفات)العبا

رب الســواوات أنــواع التوحيــد الثالثــة يف حيــة واحــدة مــن ســورة مــر  وهــي  ولــه تعــاىل بــني و ــد  ــع اهلل 
واألرض وما بينهوا فاعبـد  واصـطل لعبادتـه هـل تعلـل لـه مسيـا

رب السـواوات واألرض ومـا  ، فقولـه  1
فيــه إشــارة إىل توحيــد األلوهيــة  فاعبــد  واصــطل لعبادتــهة ، و ولــه فيــه إشــارة إىل توحيــد الربوبيــ بينهوــا

 .فيه إشارة إىل توحيد األمساء والصفات هل تعلل له مسيا)العبادة( ، و وله 
 : هل تعلل له مسياتفسري  وله تعاىل رمحه اهلل يف  2 ال الشيخ عبد الرمحـٰن بن ناصر السعدي

املعلـو  بالعقـل. أي:  وهـذا اسـتفها  مبعـل النفـي ، ومماثال من املخلو نييا ومشاهبا هل تعلل هلل مسامأي: 
 ، الغـ  مـن  يـع الوجـو  ، اخلالق وغري  خملوق ، ألنه الرب وغري  مربوب ، ساميا وال مشاهباال تعلل له م  

يس وغـري  نـا ص لـ ، الكامل الذي لـه الكوـال املطلـق مـن  يـع الوجـو  ، وغري  فقري بالذات من كل وجه
 ، فهـذا برهـان  ـاعع علـى أن اهلل هـو املسـتاق  فـراد  بالعبوديـة ، فيه من الكوال إال ما أعطـا  اهلل تعـاىل

واالصـطبار اـا وعلـل ذلـك بكوالـه  ، فلهـذا أمـر بعبادتـه وحـد  ، وعبادة ما سوا  باعل ، وأن عبادته حق
 3وانفراد  بالعظوة واألمساء احلسل.

                                                 

 . 56سورة مر :  1
عنيزة من هو الشيخ العالمة املفسر الفقيه عبد الرمحـٰن بن ناصر السعدي ، من فاول علواء جند ، استوعن بلدة  2

هجري ، تتلوذ على يد  عدد من الطلبة صاروا فيوا بعد من  1315 عا وتويف  1331مدن القصيل ، ولد عا  
وسلوني ، كالشيخ عبد اهلل بن عبد العزيز بن عقيل ، والشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن البسا  ، والشيخ ـعلواء ال

 ل وحفظ أحياءهل. عثيوني وغريهل ، رحل اهلل أمواهتبن حمود بن صاحل 
 ، للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن البسا  رمحه اهلل.« علواء جند خالل مثانية  رون»انظر تر ته يف كتاب 

 ، تفسري سورة مر .« يف تفسري كال  املنانالرمحـٰن تيسري الكر  » 3
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 الربوبية : توحيديدتوحالنوع األول من أنواع ال:  

  تعريف توحيد الربوبية 

رب العـزة ) :كقـول،  يطلـق علـى الصـاح  ، و يد ــــــف ، ويطلـق علـى الس  وتصر  ـهـو املالـك الـيف اللغة الرب 
 .، وكل ذلك صايح يف حق اهلل تعاىل (، ورب هذ  الدعوة التامة

ــ وتوحيد الربوبية هو  ـِدِ  باخللق وامللك والتدبري.اعتقاد تفرد اهلل سباانه وتعاىل وتوحُّ

مسـتفاد مـن  ولـه تعـاىل فهـو أن يعتقـد ا نسـان أنـه ال خـالق إال اهلل ، وهـذا  الخلا صـفة ب تفـرد فأمـا 
هــل مــن خــالق غــري اهلل يــرس كل مــن الســواء واألرض

، و ــال  2﴾ بــديع الســواوات واألرضو ــال  ،  1
احلود هلل فاعر السواوات واألرض.3 

ل والفطــرة املســتقيوة يــدالن علــى أن للعــاا خالقــاإ واحــداإ ، فانــه لــو كــان للعــاا خالقــان والعقــل الســلي
مـا اختـذ اهلل مـن ولـد ومـا كـان معـه لذه  كل إلـٰه مبـا خلـق ولعـال بع ـهل علـى بعـض ، كوـا  ـال تعـاىل 

من إلـٰه إذا لذه  كل إلـٰه مبا خلق ولعلى بع هل على بعض سباان اهلل عوا يشركون
4. 

ملكــا مطلقــا إال اهلل ســباانه  الكــونفهــو أن يعتقــد ا نســان أنــه ال ميلــك  ا إفااراا اب بةاافة ال لاا وأماا
،  تبــارك الــذي بيــد  امللــك، و ــال تعــاىل  وهلل ملــك الســواوات واألرضوتعــاىل ، كوــا  ــال تعــاىل 

 .و ال ﴿وهلل خزائن السواوات واألرض﴾

ألمــور هــذا الكــون مــن إحيــاء وإماتــة  نســان أنــه ال مــدبر فهــو أن يعتقــد ا أمااا إفااراا اب بةاافة التاادبير
،  (كــن) : ــال لــهإال اهلل وحــد  ، فــاذا أراد اهلل شــي ا  ذلــك وغــريوصــاة ومــرض وفقــر وغــل وخلــق ورسق 
أال لــه اخللــق ، و ــال تعــاىل  إمنــا أمرنــا لشــيء إذا أردنــا  أن نقــول لــه كــن فيكــون ــال تعــاىل فيكــون ، 
،  وهلل ملـــك الســـواوات واألرض وإليـــه يرجـــع األمـــر كلـــه فاعبـــد  وتوكـــل عليـــه، و ـــال تعـــاىل  واألمـــر

 .الدالة على هذا كثريةاآليات و 

                                                 

 . 3سورة فاعر:  1
 .  111  : سورة البقرة 2
 . 1سورة فاعر:  3

 . 11: سورة املؤمنون 4
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هـو توحيـد هلل بأفعالـه ، أي اعتقـاد أنـه  –أي توحيـد الربوبيـة  –النـوع مـن التوحيـد  هـذا يـ ـَعـــر فأن  وميكن
وال خيلـق ي وال مييـ  وال يتصـرف بـالكون ال حييـفـ، مـن خلـق وملـك وتـدبري أفعالـه يف ال يشـارك اهلل أحـد 

 .وال يرسق إال اهلل

 في بيان ما يناقض توحيد الربوبية فةل 

ــربوبيتــه الضــد توحيــد و  صــفات الربوبيــة ،  شــيء مــن باعتقــاد أن يكــون أحــد غــري اهلل يتصــ  به ، رك فيــالش 
غـري   أو ملـك أو سـاحر أوصـاحل أو و   كاخللق وامللك والتدبري ، أيا كان ذلك املوضوف ، نيبٍّ أو رجـل

   .ال الل، نعوذ باهلل من على خلقه يف ربوبيته غري  فقد أشرك باهلل ، ومن و ع يف هذا 

 فةل 
يف القـد  ،  ، ماممن   وماافره أقار باه الناال مل ا   -أي توحياد الربوبياة  –من التوحيد  النوعوهذا 

ني ، أو للعـاا كَ ــــعاا خالقني ، أو للعـاا مالِ إن لل :وا ينكر  أحد من العاملني ، فلل يقل أحدواحلديث ، 
فرعون لعنـه اهلل مثل ، رين ، بل الناس  اعبة يؤمنون بتفرد اهلل يف ربوبيته خللقه إال نزرا  ليال من الناس مدب  

 .أنا ربكل األعلىالذي  ال لقومه 

 .أنا أحيي وأمي والنورود الذي  ال  براهيل عليه السال  
، فنسـبوا التـأثري إن نقـول إال اعـرتاك بعـض حاتنـا بسـوءهـود الـذين  ـالوا اـود عليـه السـال  وكذلك  و  

 يف الكون لغري اهلل.
 وممن أنكر توحيد اهلل بربوبيته على خلقه اجملوس ، حيث  الوا: إن للعاا خالقني ومها النور والظلوة.

 -ممـن يـد عون اـل الصـالل والواليـة  -وتى وكذلك عائفة من عباد القبور الذين يعتقدون أن بيد بعض امل
 شي ا من التأثري يف جمريات الكون.

أن اـل خصوصـية تـأثري يف الكـون ، تعـاىل اهلل عوـا رمـوسهل بـوكذلك بعض غالة الصوفية ، يصفون بعض 
 يقولون علوا كبريا.

 كفرا وعغيانا.فهؤالء األنواع من الكفار  د ساووا اهلل خبلقه يف صفة الربوبية ، وحسبك هبذا  

 فةل 

ا ميان هبذا النـوع مـن التوحيـد لـيس كافيـا للـدخول يف ا سـال  حـمي حيصـل ا ميـان  ومما ينبغي التنبه له أن
 يؤمنـــون هبـــذا الـــذين بعـــث إلـــيهل النـــيب  قـــد كـــان املشـــركونوني اآلخـــرين مـــن أ ســـا  التوحيـــد ، فبالقســـ
ا يــنفعهل ، هــذا ا ميــان الــراسق املــدبر ، ولكــن اخلــالق وحــد  بــأن اهلل هــو  ويقــرون، التوحيــد  مــن القســل
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كــانوا يعبــدون األصــنا  واألشــجار والصــاحلني وغريهــا ، توحيــد األلوهيــة )العبــادة( ، فقــد  با يؤمنــوا ألهنــل 
، وســيأيت مزيــد كــال  علــى هــذا اللــون مــن ا  ــراف يف  أهنل كفــار مشــركونيف القــرحن بــ فاكــل اهلل علــيهل
 اهلل. إن شاءخامتة هذا اجلزء 
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 النوع الثاني من أنواع التوحيد: توحيد األلوهية أو توحيد العبااة 

 تعريفه
توحيـــد األلوهيـــة أو توحيـــد العبـــادة ، هـــو صـــرف  يـــع العبـــادات إىل اهلل تعـــاىل ، مـــن صـــالة وسكـــاة ودعـــاء 

 .«اهلل ال إلـٰه إال»وذبح ونذر وعواف وخوف وغري ذلك من أنواع العبادة ، وهو معل شهادة ا سال : 

 أالة وجوبه
وما واألدلة من الكتاب والسنة على استاقاق اهلل وحد  للعبادة دون ما سوا  كثرية ، كقوله تعاىل 

،  ال جتعل مع اهلل إلـٰها حخر فتقعد مذموما خمذوال، و ال تعاىل  خلق  اجلن وا نس إال ليعبدون
واعبدوا اهلل وال و ال تعاىل ،  نل ملوما مدحوراوال جتعل مع اهلل إلـٰها حخر فتلقى يف جهو ال تعاىل 

تشركوا به شي اإ 
فالـٰهكل إلـٰه واحد فله أسلووا وبشر املخبتني، و ال تعاىل  1

فاعبد ، و ال تعاىل 2
اهلل خملصاإ له الدين * أال هلل الدين اخلالص

 ل إأل أمرت أن أعبد ، والـدين هو العبادة ،  ال تعاىل  3
له الدين اهلل خملصاإ 

 ل اهلل أعبد خملصاإ له دي ، و ال تعاىل  4
فادعوا اهلل خملصني ، و ال تعاىل  6

له الدين
وما و ال ،  1، ومعل واصبا أي خالصا وله الدين واصبا أفغري اهلل تتقونو ال تعاىل ،  5

أمروا إال ليعبدوا اهلل خملصني له الدين حنفاء
لشرك ، املنكر له ، و د ، واحلني  هو الراغ  عن ا 8

 .1فسر  ابن القيل رمحه اهلل فقال: )احلني : املقبل على اهلل ، املعرض عن كل ما سوا (

                                                 

 . 35النساء: سورة  1

 . 34احلج: سورة  2
 . 3 – 2الزمر: سورة  3
 . 11الزمر: سورة  4
 . 14الزمر: سورة  6
 . 14غافر: سورة  5
 ، واختار  ابن كثري رمحه اهلل. 62روا  ابن جرير عن جماهد يف تفسري سورة النال ،  1

 . 6البينة: سورة  8
، )الفصل اخلامس ، يف ذكر إبراهيل خليل الرمحـٰن « ال  على خري األنا  جالء األفها  يف ف ل الصالة والس» 1

)  : املقبل على اهلل ، ونصه: فاألمة هو القدوة املعلل للخري ، والقان : املطيع هلل تعاىل ، املالس  لطاعته ، واحلني
 تعاىل ، املعرض عوا سوا . 

 .مكة -دار عاا الفوائد ، الناشر:  335 – 336ص 
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 ل إمنا أمرت أن أعبد اهلل وال أشرك به إليه أدعوا وإليه مآب و ال تعاىل لنبيه 
، و ال تعاىل  1

ىومن يسلل وجهه إىل اهلل وهو حمسن فقد استوسك بالعروة الوثق2  وإسال  الوجه هو إخالص ،
إأل وجه  وجهي للذي األعوال الباعنة والظاهرة كلها هلل تعاىل ، وهو معل  ول اخلليل عليه السال  

فطر السووات واألرض حنيفاإ وما أنا من املشركني
3. 

ه ويف الصاياني من حديث معاذ رضي اهلل عنه: فان حق اهلل على العباد أن يعبدو  وال يشركوا ب
 4شي اإ.

 وفيهوا عن ابن مسعود رضي اهلل عنه  ال:  ل : يا رسول اهلل: أي الذن  أعظل؟ 
  6 ال: أن جتعل هلل ندا وهو خلقك.
 ذ كان يف صل  أبيه حد  عليه السال  ، ففي الصاياني عنه بل إن ابن حد  مطال  بالتوحيد م  

لو أن لك ما يف األرض من شيء أكن   ة:يو  القيامألهون أهل النار عذاباإ تعاىل  ال: يقول اهلل 
 تفتدي به؟

 نعل. فيقول:
إال أن تشرك  فأبي َ ، أن ال تشرك يب شي ا ؛ منك أهون من هذا وأن  يف صل  حد   أردت   فيقول:
 5يب.

معاذا إىل اليون ، ومحّـله أمانة تبليغ الرسالة ؛ كان أول ما أمر  به أن يدعو الناس  وعندما أرسل النيب 
: إنك ستأيت  وماإ أهل كتاب ، فاذا ج تهل فادعهل إىل أن يشهدوا  وحيد اهلل تعاىل ، فقال له إىل ت
إال اهلل ، وأن حموداإ رسول اهلل ، فان هل أعاعوا لك بذلك فأخلهل أن اهلل  د فرض عليهل  هٰـ إل أن ال

وكرائل أمواال ، واتق صد ة تؤخذ من أغنـيائهل فرتد على فقرائهل ، فان هل أعاعوا لك بذلك فاياك 
 1دعوة املظلو  ، فانه ليس بينها وبني اهلل حجاب.

                                                 

 . 35الرعد: سورة  1
 . 22لقوان: سورة  2
 . 11األنعا : سورة  3
 (.33( ، ومسلل )2865روا  البخاري ) 4

 ( ، واللفظ له ، عن ابن مسعود رضي اهلل عنه.85( ومسلل )4151روا  البخاري ) 6
 عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه. ( ،2836( ومسلل )5661روا  البخاري ) 5
 (.21مسلل )( و 1415روا  البخاري ) 1
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فقال: ، ل حِ رة الر  ــــليس بي  وبينه إال حخِ  عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه  ال: بينوا أنا ردي  النيب و 
 يا معاذ.

  ل : لبيك يا رسول اهلل وسعديك. 
 مث سار ساعة مث  ال: يا معاذ.

 اهلل وسعديك.   ل : لبيك رسول
 مث سار ساعة مث  ال: يا معاذ بن جبل.

  ل : لبيك رسول اهلل وسعديك. 
  ال: هل تدري ما حق اهلل على عباد ؟ 

  ل : اهلل ورسوله أعلل.
 1... احلديث. ح  اب على عبااه أن يعبدوه وال يشرموا به شيئا ال: 

يد القصد وا رادة ، فون أتى به فقد حقق فهذا هو توحيد ا لـٰهية ، الذي هو توحيد العبادة وتوح
 ، وأتى بالسِِمها وهو نفي الشرك وإنكار  واللاءة منه.« ال إلـٰه إال اهلل»شهادة 

 توحيد العبااة هو اعوة ج يع األنبياء
توحيد األلوهية ، أو توحيد العبادة هلل عز وجل ، هو دعوة  يع األنبياء من نول عليه السال  إىل 

ولقد   ،أنا فاعبدون هٰـ إل وما أرسلنا من  بلك من رسول إال نوحي إليه أنه الال تعاىل ،   حمود 
بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت فونهل من هدى اهلل ومنهل من حق  عليه 

 .ال اللة

 أه ية توحيد العبااة
األلوهية والعبادة ، وهذا األصل العظيل أعظل عليها توحيد  ويـلهنأعظل األصول اليت يقررها القرحن 

، وهو الذي خلق اهلل اجلن  على البشراألصول على ا عالق ، وأكولها وأف لها ، وأوجبها وألزمها 
وا نس ألجله ، وخلق املخلو ات ، وشرع الشرائع لقيامه ، وبوجود  يكون الصالل ، وبفقد  يكون 

ية إما أمر به ، أو حبق من حقو ه ، أو هني عن ضد  ، أو إ امة الشر والفساد ، و يع اآليات القرحنـ
 .حجة عليه ، أو بيان جزاء أهله يف الدنـيا واآلخرة ، أو بيان الفرق بينهل وبني املشركني

                                                 

 «املسند» حمققووصاح إسناد  ، ( 2/331روا  أمحد )أيب هريرة ،  ن، ويف الباب ع( 5633روا  البخاري ) 1
(13/448). 
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وس ـو ي توحيد العبادة بذلك باعتبار وجوب مالسمة وص  العبودية بكل معانـيها للـــعبد ، باخالص 
وحتقيقها يف العبد بأن يكون عارفاإ بربه ، خملصاإ له  يع عبادته ، حمققاإ ذلك برتك العبادة هلل تعاىل ، 
 الشرك صغري  وكبري .

تعاىل ، الذي ينبغي أن يؤمن به   ية وصفههٰـ لية ، فان ا هٰـ ليقال له توحيد ا وهذا النوع من التوحيد 
عليها االسل العظيل وهو )اهلل( ، وهو  سباانه ، الدال أنه الوص  املالس  لهبكل بنـي حد  ، ويو نوا 

 ويع صفات الكوال.جلمستلز  
 يف بيان أمهية توحيد العبادة:  رمحه اهلل  ال الشيخ عبد الرمحـٰن بن ناصر السعدي

 هٰـ إل اعبدوا اهلل ما لكل منوهذا النوع سبدة رسالة اهلل لرسله ، فكل نبـي يـبعثه اهلل يدعو  ومه يقول 
، وهو الذي خلق اهلل اخللق  عثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوتولقد ب  ،غري 

ألجله ، وشرع اجلهاد   امته ، وجعل الثواب الدنـيوي واألخروي ملن  ا  به وحققه ، والعقاب ملن تركه 
لعبد أن يـبذل ، وبه حيصل الفرق بني أهل السعادة القائوني به ، وأهل الشقاوة التاركني له ، فعلى ا

جهد  يف معرفته ، وحتقيقه ، والتاقق به ، ويَعرف َحـــد   وتفسري  ، ويعرف حكوه ومرتبته ، ويعرف 
حثار  ومقت ياته ، وشواهد  وأدلته ، وما يقويه وينويه ، وما ينق ه أو ينقصه ، ألنه األصل األصيل ، ال 

 1تصح األصول إال به ، فكي  بالفروع؟
 رمحه اهلل: 2 ال ابن تيويةو 

 ودين ا سال  مب  على أصلني: 

                                                 
، يف تعليقه  61 - 65ص  الرياض( ، –)الناشر: مكتبة املعارف « احلق الواضح املبني يف توحيد األنبياء واملرسلني» 1

  عند  وله:ابن القيل رمحه اهلل «نونـية»على 
 فلواحٍد كن واحداإ يف واحٍد        أعنـي سبيل احلق وا ميان

هو ا ما  العالمة البار الفقيه ، شيخ ا سال  حقا ، أبو الـعباس ، تقي الدين ، أحـود بن عبد الـاليل بن عبد  2
  غربته ، وأظلو  الدنيا السال  ، احلراأل مث الدمشقي ، امللق  بابن تيوية ، جدد دين ا سال  بعدما استاكو

بالبدع الكالمية وخرافات الصوفية وشركيات القبورية وإحلاد الفالسفة والراف ة ، فجدد الدعوة لإلسال  الصايف على 
منهاج الكتاب والسنة ، وجهر باحلق ، وناظر أهل الباعل ، وحتول السجن يف سبيل ذلك ، فكت  اهلل لعلوه 

ان ، وصار من بعد  من علواء السنة عياال عليه ، أما تالميذ  فصار بع هل من القبول ، وسارت مبصنفاته الركب
هـ ، و د  ع  128أئوة ا سال  ، كابن القيل وابن كثري والذهيب وابن عبد ااادي وغريهل ، تويف رمحه اهلل سنة 

ال  ابن تيوية خالل سبعة اجلامع لسرية شيخ ا س»بعض احملققني أ وال من ترجل له يف جامع نفيس ، وومسو  بـــ 
 مكة ، فلريجع إليه من أراد االستزادة. –، باشراف الشيخ بكر أبو سيد رمحه اهلل ، ونشرته دار عاا الفوائد «  رون
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يف بن عياض رمحه اهلل  يل أن ال نعبد إال اهلل ، والثاأل أن نعبد  مبا شرع ال نعبد  بالبدع ، كوا  ال الف  
أيكل أحسن عوالإ  ليبلوكلتفسري العول احلسن الوارد يف  وله تعاىل 

 أخلصه وأصوبه.،  ال: 1
 صه وأصوبه؟ يا أبا علي ، ما أخل : الوا
إن العول إذا كان خالصاإ وا يكن صواباإ ا يقبل ، وإذا كان صواباإ وا يكن خالصاإ ا يقبل حمي  : ال

 2يكون خالصاإ صواباإ ، واخلالص ما كان هلل ، والصواب ما كان على السنة.
 ما نصه:« وحيد املفيدجتريد الت»الشافعي رمحه اهلل يف كتاب  3و ال ا ما  العالمة أمحد بن علي املقريزي

أن يرى األمور كلها من اهلل تعاىل ، مث يقطع االلتفات عن الوسائط ، وأن يعبد   ولباب التوحيد:
 4سباانه عبادة يفرد  هبا ، وال يعبد غري .

 ما نصه:« األمر باالتباع والنهي عن االبتداع»و ال السيوعي الشافعي رمحه اهلل يف كتابه 
كن  عبدا هلل بسلفك الصاحل ، وحتقق بالتوحيد اخلالص ، فال تعبد إال اهلل ، وال   فا تد أيها املسلل إن

فون كان يرجو لقاء ربه ، و ال تعاىل  وإياي فاعبدونتشرك بربك أحدا ، كوا أمر تعاىل بقوله 
 .فليعول عوال صاحلا وال يشرك بعبادة ربه أحدا

                                                 
 . 2 :امللكسورة  1
ثنا  ( ،  ال: حدثنا أيب ، ثنا حمود بن أمحد بن يزيد وحمـود بن جعفر  اال:8/18« )ياءحلية األول»روا  أبو نعيل يف  2

 إمساعيل ابن يزيد ، ثنا إبراهيل بن األشعث  ال: مسع  الف يل بن عياض يقول:
الغبطــة مــن ا ميــان واحلســد مــن النفــاق ، واملــؤمن يغــبط وال حيســد ، واملنــافق حيســد وال يغــبط ، واملــؤمن يســرت ويعــظ 

 وينصح ، والفاجر يهتك ويعري ويفشي.
 إن ا ي ع  عنك ، إذا كن  تزعل أنك تعرفه وأن  تعول لغري .ومسعته يقول:  يل لسفيان بن عيينة: ويل لك 

 ومسعته يقول: كان يقال: ال يزال العبد خبري ما إذا  ال  ال هلل ، وإذا عول عول هلل.
نه إذا كان خالصـا وا يكـن صـوابا ا اف، أخلصه وأصوبه :  ال ، ليبلوكل أيكل أحسن عوالمسعته يقول يف  وله 

والصــواب إذا كــان ، واخلــالص إذا كــان هلل ، حــمي يكــون خالصــا ، صــوابا وا يكــن خالصــا ا يقبــل وإذا كــان ، يقبــل 
 .على السنة
 انتهى خمتصرا. .والعول من أجل الناس هو الشرك،  ترك العول من أجل الناس هو الرياء: ومسعته يقول

تاريخ ، لقبه الزركلي مبؤرخ الديار املصرية الشيخ أمحد من علواء مصر ، درس احلديث والفقه ، وانك   على تدوين ال 3
، « إنباء الغِـور» ، انظر تر ته يف 846تويف سنة ، له أكثر من م يت مؤل   ، ع ِرض عليه   اء دمشق فأىب ، 

معجل »( ، و 1/111« )للزركلي« األعال »و للسخاوي ، « ال وء الالمع»، و  للشوكاأل« البدر الطالع»و
 (.1/234« )املؤلفني

 .مكة - ، حتقيق علي بن حمود العوران ، ط دار عاا الفوائد 46ص  4
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ث إال به ، وال تستعن إال به ، فانه ال مانع وال معطي وال فال تعبد إال إيا  ، وال تدع إال هو ، وال تستغ
 1ضار وال نافع إال هو سباانه وتعاىل ، عليه توكل  وإليه أني .

 :إياك نعبد وإياك نستعني ال مقيد  عفا اهلل عنه يف  وله تعاىل 
وال ملك مقرب ،  فيها اختصاصه وانفراد  بالعبادة واالستعانة ، وأن ذلك حق ال يشركه فيها نيب مرسل

والعبادة هي الغاية املقصودة من الِعباد املكلفني ، واالستعانة وسيلة إىل هذ  الغاية املقصودة من العباد 
املكلفني ، واملؤمنون بالرسل أخلصوا له العبادة وأفردو  باالستعانة ، فهو معبودهل ومستعاهنل ، و يع 

، و د دل  صيغة احلصر واالختصاص فيهوا على التوحيد األعوال داخله يف هاتني الكلوتني الشريفتني 
ا    حاِرث ، ال بد له من ذلك ، ومهه وحرثه غاية ووسيلة ، فيج  أن يكون غاية  صد   ، والعبد مه 

ومراد  وجه اهلل ، والتواس عاعته ومرضاته ، وجي  أن تكون الوسيلة إىل ذلك استعانته باهلل وحد  ، 
أهل الكوال ،  عوا بني عبادة اهلل واستعانته ، خبالف من عبد غري  واستعان  واالستغاثة به ، وهذا حال

بسوا  ، أو من عبد  لكن  صر وأضاع ما حيصل به مقصود  من االستعانة ، أو من استعان به ولكن 
 على ما ال حيبه وما ا يشرعه من األعوال الصاحلة أو وسائلها.

 لك اهلل إليه.و د  يل: إياك أن تستعني بغري اهلل فيكِ 

 «:نونيته»و ال ابن القيل رمحه اهلل يف 

 لرمحـٰنتوحيـد العبادة منك ل  هذا وثاأل نوعـِي التوحـيد 

 تعبد بغري شريعة ا يــــــــــــــوان أن ال تكون لغري  عبدا وال 

 ر ويف إعـالنفتقو  با سال  وا ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وا حسان يف سـ

 والصدق وا خالص ركنا ذلك التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحيد كالركنني للبنيان

 وحقيقة ا خالص توحيد املـراد فال يـزاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه مـراد ثان

 ما فيه تفريق لدى ا نسان لكن مراد العبد يبقى واحدا 

 فاخصصه بالتوحيد مع إحسان إن كان ربك واحدا سباانه 

 يشرَكه إذ أنشاك ربٌّ ثان أو كان ربك واحدا أنشاك ا 

 تعبد سوا  يا أخا العرفان فكذاك أي ا وحد  فاعبد  ال 
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 لطيفة
 ومن اللطائ  أن القارئ إذا فتح القرحن مـن أولـه فانـه يالحـظ أول أمـر ميـر عليـه هـو األمـر بتوحيـد العبـادة

 .يا أيها الناس اعبدوا ربكل الذي خلقكل والذين من  بلكل لعلكل تتقونيف  وله تعاىل 
 .فال جتعلوا هلل أندادا وأنتل تعلوون، يف عبادة اهلل وأول هني مير عليه هو النهي عن الشرك 

 .إياك نعبدوأول خل مير عليه هو إ رار العبد على نفسه بتوحيد العبادة 
 .اهدنا الصراط املستقيلعليه هو الدعاء بأن يكون من أهل التوحيد  وأول دعاء مير

 توحيد األلوهية )العبااة( يناقضفةل في بيان ما 

ضد توحيد األلوهية الشرك يف عبادته تعاىل ، كعبادة القبور ، بدعائها ، والذ بح اا ، والّنذر اا ، 
من األفعال ، فهذ  من األفعال الشركية اليت تنقض إميان واف هبا ، والت وسُّح بأعتاهبا ، و و ذلك والط  

العبد بأن اهلل وحد  هو املستاق ألن يعبد دون ما سوا  ، وهو الـو عب ـر عنه بتوحيد األلوهية أو توحيد 
 العبادة.

 الشرك في عبااة اب بطالنفةل في ذمر البراهين الشرعية والعقلية على 

بلاهني شرعية وعقلية كثرية ، فأما الشرعية فوثل يعبدوهنا معه ملشركني حاة و د أبطل اهلل تعاىل اختاَذ ا
إنه من يشرك باهلل فقد حر  اهلل عليه اجلنة ومأوا  النار وما للظاملني من أنصار وله تعاىل 

، و وله  1
ولقد أوحي إليك وإىل الذين من  بلك ل ن أشرك  ليابطن عولك ولتكونن من اخلاسرين * بل اهلل 

فاعبد وكن من الشاكرين
2. 

   على بطالن الشرك فكثرية ، منها:  وأما اللاهني العقلية
األلوهية ، فهي خملو ة ال خَتل ق ، وال  أنه ليس يف هذ  اآلاة اليت اختذوها شيء من خصائص  : األول

متلك شي إا من  متلك ال حياة وال موتإا ، وال جتل  نفعإا لعابديها ، وال تدفع عنهل ضررإا ، وال
َوه ْل خي َْلق وَن  َواخت َذ وا ِمن د ونِِه حِاَةإ ال خَيْل ق وَن َشْي إا ،  ال اهلل تعاىل ﴿  السواوات ، وال تشارك يف ملكيته

مَيِْلك وَن َمْوتإا َوال َحَياةإ َوال ن ش ورإا﴾ َوال مَيِْلك وَن ألَنف ِسِهْل َضرًّا َوال نـَْفعإا َوال
  ِل اْدع وا   ﴿، و ال تعاىل 3

ِمن ِشْرٍك  َذر ٍة يف الس َواَواِت َوال يف اأَلْرِض َوَما َا ْل ِفيِهَوا مَيِْلك وَن ِمثْـَقالَ  ال ِذيَن َسَعْوت ل من د وِن الل ِه ال
                                                 

 .  12  : سورة املائدة 1
 .  55  : سورة الزمر 2
 .  3  : سورة الفر ان 3
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 َاَل  َذا فـ ز َع َعن  ـ ل وهِبِْل  َال وا َماَذاِإال  ِلَوْن أَِذَن َله  َحمي  إِ  َوَما َله  ِمنـْه ل من َظِهرٍي * َوال تَنَفع  الش َفاَعة  ِعنَد   
َواَل َيْسَتِطيع وَن  أَي ْشرِك وَن َما اَل خَيْل ق  َشْي اإ َوه ْل خي َْلق وَن * ، و ال ﴿ 1﴾ َربُّك ْل  َال وا احلَْق  َوه َو اْلَعِليُّ اْلَكِبري  

 .2﴾ َا ْل َنْصرإا َواَل أَنف َسه ْل يَنص ر ونَ 
   . هذ  حال تلك اآلاة ، فان اختاذها حاة من أسَفِه الس فِه وأبطِل الباعل وإذا كان 

اخلالق الذي بيد  ملكوت كل  أن هؤالء املشركني كانوا يـ ــِقرُّون بأن اهلل تعاىل هو وحد  الرب  : الثاني
شيء ، وهو يـ جري

دو  بالربوبية ، كوا  ال باأللوهية كوا وح   وال يـ جار  عليه ، وهذا يستلز  أن يوح دو  3
َوال ِذيَن ِمن  ـَْبِلك ْل َلَعل ك ْل تـَتـ ق ون * ال ِذي َجَعَل َلك ل   يَا أَيُـَّها الن اس  اْعب د وْا َرب ك ل  ال ِذي َخَلَقك لْ  تعاىل ﴿
الث َورَاِت رِْس اإ ل ك ْل َفاَل جَتَْعل وْا لِّلِه أَنَداداإ  ِفرَاشاإ َوالس َواَء بَِناء َوأَنـزَل ِمَن الس َواء َماء َفَأْخرََج بِِه ِمنَ  اأَلْرضَ 
تـَْعَلو ون﴾ َوأَنت لْ 

َر الش ْوسَ  َولَِ ن و ال تعاىل ﴿  ،  4 َواْلَقَوَر  َسأَْلتَـه ل م ْن َخَلَق الس َواَواِت َواأَلْرَض َوَسخ 
لَيَـق ول ن  الل ه  فََأَّن  يـ ْؤَفك ون﴾

مَيِْلك  الس ْوَع واألَْبَصاَر  ْرس   ك ل م َن الس َواء َواأَلْرِض أَم ن  ْل َمن يَـ  ، و ال ﴿ 6
الل ه  فـَق ْل أََفاَل تـَتـ ق ون *  َوخي ْرِج  اْلَوي َ  ِمَن احلَْي  َوَمن ي َدبـ ر  اأَلْمَر َفَسيَـق ول ونَ  َوَمن خي ْرِج  احلَْي  ِمَن اْلَوي  ِ 

بـَْعَد احلَْق  ِإال  ال  اَلل  َفَأَّن  ت ْصَرف ون﴾ احلَْقُّ َفَواَذا َفَذِلك ل  الل ه  َربُّك ل  
5. 1 

 فةل

،  وال تـدع مــع اهلل إلــٰها حخـر فتكــون مـن املعــذبنيفـان  يـل:  ــد أثبـ  اهلل أن هنــاك إلــٰها حخـر ، كقولــه 
 فلواذا تنكرون أن هناك حاة أخرى؟

                                                 
 .  23 -22  : سورة سبأ 1
 . 112 -111  : سورة األعراف  2
، « لسان العرب»نِقذ أحدا من عذابه.. انظر ـــــأن ي  حد أيـ ِجـري أي ينقذ ، و وله: )وال يـ جار عليه( أي ال يستطيع  3

 مادة: جور.
 .  22-21  : سورة البقرة  4
 . 51سورة العنكبوت:   6
 . 32-31  : يونس سورة  5
مخسون دليال على بطالن دعاء غري »واللاهني العقلية على بطالن الشرك كثرية ، و د يسر اهلل إعداد حبث بعنوان  1

دار الفر ان باجلزائر ودار و د عبعته دت فيه  عا من األدلة الشرعية والعقلية على بطالن الشرك ، ، حش« اهلل
 ، فلرياجعه من أراد االستزادة. املعلوماتوهو منشور على شبكة  االستقامة مبصر ،
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ل إبراهيل لقومه ﴿ءإفكا حاـة دون اهلل تريـدون﴾ ، ولكننـا فاجلواب:  ن ال ننكر أن هناك حاة أخرى ،  ا
نقول إهنا حاة باعلة ، أي ال تسـتاق العبـادة ، فاألصـنا  مـثال كانـ  حاـة  ـريو ، واجملـوس كانـ  حاـتهل 
هي النور والظلوة ، وهكذا ، وكلها حاة باعلة ، و يـع مـا اختـذ  النـاس مـن حاـة غـري اهلل فاهنـا ال تسـتاق 

إن هــي إال أمســاء وإن كانــ  ألــ  حاــة ، وال يغــ  عنهــا تســويتها حاــة شــي ا ،  ــال تعــاىل عنهــا  العبــادة
 .مسيتووها ما أنزل اهلل هبا من سلطان

ســــباانه وتعـــاىل ، فهـــو املســـتاق ألن ي ـــــعبد وي تقـــرب إليـــه بــــأنواع  بحااا املعبـــود  هٰـ لــــأمـــا اهلل تعـــاىل فانـــه ا 
ذلـك بـأن اهلل هـو احلـق وأن مـا يـدعون مـن دونـه بـادة ،  ـال تعـاىل العبادات ، وما سـوا  فـال يسـتاق الع

 .وأن اهلل هو العلي الكبري الباطلهو 

 فةل

ي ت ااون بتوحيااد الربوبيااة وي  لااون مــن املصــنفني يف علــل التوحيــد مــن املتــأخرين  اومــن العجيــ  أن كثــري 
المــه يف حتكــيل الشــريعة ، يف ، وبع ــهل جتــد  موصــوفا بالداعيــة ا ســالمي ، وجتــد جــل ك توحيااد العبااااة

حني أن بلد  تعج مبظاهر الشـرك يف العبـادة وال ينكرهـا ، وكـأن توحيـد العبـادة لـيس بأصـل الـدين وأسـاس 
 امللة ، بل وكأن الدعوة إىل التوحيد وإنكار الشرك ليس  من حتكيل الشريعة!

 ابن تيوية رمحه اهلل: ا سال شيخ   ال

فــال ، اهلل  إال هٰـ بــأن يشــهد أن ال إلــ، هية هلل وحــد  ٰـ لــا إثبــات  يت ــونمنــا التوحيــد الــذي جــاء بــه الرســول إ
يعــادي إال فيــه ، وال يعوــل إال ألجلــه ، وذلــك  والعليــه ، وال يــوا  إال لــه ،  إال يتوكــلوال ، يعبــد إال إيــا  

ه إال هـــو ٰـ إلـــ ه واحـــد الٰـ إلـــ هكلٰـ وإلـــ،  ـــال تعـــاىل  والصـــفاتيت ـــون إثبـــات مـــا أثبتـــه لنفســـه مـــن األمســـاء 
،  ه واحــد فايــاي فــارهبونٰـ هني اثنـــني إمنــا هــو إلــٰـ تتخــذوا إلــ الاهلل  و ــال، و ــال تعــاىل  الرمحـــٰن الــرحيل

،  يفلـح الكــافرون الها حخــر ال برهـان لـه بـه فامنــا حسـابه عنـد ربــه إنـه ٰـ يــدع مـع اهلل إلـ ومـنتعـاىل  و ـال
 .نا أجعلنا من دون الرمحـٰن حاة يعبدونمن أرسلنا من  بلك من رسل واسألو ال تعاىل 

تعــاىل عـن إبــراهيل عـن كــل نـيب مـن األنبيــاء أنـه دعـا النــاس اىل عبـادة اهلل وحـد  ال شــريك لـه ،  ـال  وأخـل
ــا بــرحء    ــدعليــه الســال   وممــا  مــنكلكانــ  لكــل أســوة حســنة يف إبــراهيل والــذين معــه إذ  ــالوا لقــومهل إن

، و ـال  تؤمنـوا بـاهلل وحـد  حـميوبدا بيننـا وبيـنكل العـداوة والبغ ـاء أبـدا  تعبدون من دون اهلل كفرنا بكل
 حاتنـا لشـاعر جمنـون لتـاركواويقولون أئنا  * ه إال اهلل يستكلونٰـ كانوا إذا  يل ال ال إل  إهنل املشركنيعن 

 كثري.  القرحن، وهذا يف 
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كوــا يظــن   العــااد أن اهلل وحــد  خلــق هــو اعتقــاالــذي ،  ولاايا ال ااراا بالتوحيااد محاارا توحيااد الربوبيااة
فقــد أثبتــوا غايــة  بالــدليلذلــك مــن يظنــه مــن أهــل الكــال  والتصــوف ، ويظــن هــؤالء أهنــل إذا أثبتــوا ذلــك 

، فـان الرجـل لـو أ ـر مبـا يسـتاق  التوحيـدفقـد فنـوا يف غايـة ؛ وا فيـه نَ ـــــــوفَ  1ذاهبـالتوحيد ، وأهنل إذا شـهدوا 
ئ ا يكـن موحـدا حـمي شـيبأنـه وحـد  خـالق كـل  وأ ره عن كل ما يتنز  عنه الرب تعاىل من الصفات ونزه

ه املسـتاق للعبـادة ، ويلتـز  بعبـادة اهلل وحـد  ٰـ لـا وحـد  هـو  اهلله إال اهلل وحد  ، فيقـر بـأن ٰـ يشهد أن ال إل
 ال شريك له.

 ســرفَ ادر علــى االخــرتاع ، فــاذا ه مبعــل القــٰـ املعبــود الــذي يســتاق العبــادة ، ولــيس هــو ا لــ املــألو ه هــو ٰـ وا لــ
 وجعـــله ، ٰـ املعـــل هـــو أخـــص وصـــ  ا لـــ هـــذامبعـــل القـــادر علـــى االخـــرتاع ، واعتقـــد أن « هٰـ ا لـــ»املفســـر 

مشــركي  نافــ،  ا يعرفــوا حقيقــة التوحيـد الــذي بعـث اهلل بــه رسـوله ؛ إثبـات هــذا هـو الغايــة يف التوحيـد 
يــؤمن  ومــاشــيء ، وكــانوا مــع هــذا مشــركني ،  ــال تعــاىل  2كــانوا مقــرين بــأن اهلل وحــد  خــالق كــل  العــرب

: تسـأال مـن خلـق السـواوات واألرض فيقولـون السـل ،  ـال عائفـة مـن  أكثرهل باهلل إال وهل مشركون
سـيقولون هلل  *ملـن األرض ومـن فيهـا إن كنـتل تعلوـون   ـل تعـاىلاهلل ، وهل مع هـذا يعبـدون غـري  ،  ـال 

فلاايا ماال ماان أقااار باا ن اب تعااالى  ب ماال شااايء ،  فــأَّن تســـارون لــه و  ىل، إ  ــل أفــال تــذكرون
، داعيــا لــه دون مــا ســوا  ، راجيــا لــه خائفــا منــه دون مــا ســوا  ،  لااه اون مااا  ااواه عابااداوخالقااه ينااون 

 أ ـروا، ويعادي فيه ، ويطيع رسـوله ، ويـأمر مبـا أمـر بـه ، وينهـى عوـا هنـى عنـه ، وعامـة املشـركني  فيهيوا  
اختــذوا   أتعــاىل  اهلل خــالق كــل شــئ وابتغــوا الشــفعاء الــذين يشــركوهنل بــه وجعلــوا لــه أنــدادا ،  ــال بــأن اهلل

 ل هلل الشفاعة  يعا له ملـك السـواوات  * يعقلونمن دون اهلل شفعاء  ل أولوا كانوا ال ميلكون شي ا وال 
ويقولــون هــؤالء شــفعادنا عنــد مــن دون اهلل مــا ال ي ــرهل وال يــنفعهل  ويعبــدون، و ــال تعــاىل  واألرض

 أولولقد ج تووها فـرادى كوـا خلقنـاكل ، و ال تعاىل  سباانه وتعاىل عوا يشركون وله  ىل، إ اهلل
لقـد تقطـع  شـركاءمرة وتركتل ما خولناكل وراء ظهوركل وما نرى معكـل شـفعادكل الـذين سعوـتل أهنـل فـيكل 

النــاس مــن يتخــذ مــن دون اهلل أنــدادا حيبــوهنل   ومــنتعـاىل  و ــال،  بيـنكل وضــل عــنكل مــا كنــتل تزعوــون
هـــؤالء مـــن يســـجد للشـــوس والقوـــر والكواكـــ  ويـــدعوها ، ويصـــو   أتبـــاع، واـــذا كـــان مـــن  كاـــ  اهلل

، فــاذا   أهنــا املــدبرة  اعتقــدتيقــول: )إن هــذا لــيس بشــرك ، إمنــا الشــرك إذا  مثوينســك اــا ويتقــرب إليهــا 
 ، ومن املعلو  باالضطرار من دين ا سال  أن هذا شرك. (مشركاجعلتها سببا وواسطة ا أكن 

                                                 

 يف املطبوع: )أشهدوا هذا( ، ولعله حتري  يف الطبع. 1

 سقط.، ولعله  بوعليس  يف املط« كل»كلوة   2
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 1.انتهى كالمه

  ال ابن القيل رمحه اهلل:

، وهل إىل عبادتــــه وتوحيــــد  وإمنــــا دَعــــ، األمــــل إىل ا  ــــرار بالصــــانع ســــباانه وتعــــاىل   ــــطا تــــدع الرســــل 
،  االســتدالل عليــه وال هــو حمتــاج إىل، يف ا  ــرار بــاهلل تعــاىل   ــطوخــاعبوهل خطــاب مــن ال شــبهة عنــد  

وكيـ  يصـح االسـتدالل علـى مـدلول هـو  ،  ال  رسلهل أيف اهلل شك فـاعر السـووات واألرضواذا 
 2كي  أعل  الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ حمي  ال بع هل:! أظهر من دليله؟

خيلـ ص مبجـرد  عـن  لكن ال حيصل به الواج  ، والفاحلاصل أن توحيد الربوبية يعتل من التوحيد الواج  
الـــذي هـــو أكـــل الكبـــائر الـــذي ال يغفـــر  اهلل ، بـــل ال بـــد أن خيلـــص هلل الـــدين فـــال يعبـــد إال إيـــا   ا شـــراك

 فيكون دينه هلل.

 فةل

هو الذي جاد  املشركون  دمياإ وحديثاإ ، وأنكرته  -أي توحيد العبادة  –هذا القسل من التوحيد و 
أكثر الناس على مر العصور والدهور يعبدون غري اهلل ، وصدق اهلل ف أعداء الرسل من أوال إىل حخرهل ،

وما أكثر الناس ولو حرص  مبؤمنني. 
وأول من أخل هبذا القسل من التوحيد  و  نول عليه السال  ، فان الناس كانوا منذ حد  إىل نول 

اهلل ، فبعث اهلل الرسل عليهوا السال  على التوحيد اخلالص عشرة  رون ، مث و ع فيهل الشرك يف عبادة 
مبشرين ومنذرين ، فأول رسول بعثه اهلل بعد و وع الشرك هو نول عليه السال  بالدعوة إىل إفراد اهلل 

لقد أرسلنا نوحا إىل  ومه فقال يا  و  اعبدوا اهلل ما لكل من إلـٰه غري  إأل أخاف بالعبادة ،  ال تعاىل 
عليكل عذاب يو  عظيل

3. 
وإىل عـاد أخـاهل هـودا  ـال يـا ا عليه السال  بالـدعوة إىل إفـراد اهلل بالعبـادة ،  ـال تعـاىل مث بعث اهلل هود

 و  اعبادوا اهلل ما لكل من إلـٰه غري  أفال تتقون
4. 

 

                                                 

 ( ، ألمحد عيسى رمحه اهلل ، باختصار يسري.253 – 2/253) «شرل  صيدة ا ما  ابن القيل»نقال من  1
 ، منزلة الفتوة. (3/142« )مدارج السالكني» 2

 . 61سورة األعراف:  3
 . 56سورة األعراف:  4
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وإىل مثـود أخـاهل صـاحلا  ـال مث بعث اهلل صاحلا عليه السال  بالدعوة إىل إفـراد اهلل بالعبـادة ،  ـال تعـاىل 
هلل ما لكل من إلـٰه غري يا  و  اعبادوا ا

1. 
وإذ بوأنـا  بـراهيل مكـان  ـال تعـاىل بالـدعوة إىل التوحيـد ،  2مث أرسل اهلل أبا األنبياء إبراهيل عليه السال 

البي  أن ال تشرك يب شي اإ وعهر بييت للطـائفني والقـائوني والركـع السـجود
، واملـراد تطهـري  عـن الشـرك  3

 .يف العبادة

 . ال إبراهيل ألبيه و ومه إن  براء مما تعبدون * إال الذي فطرأل فانه سيهدين وإذو ال تعاىل 
وإىل مـدين أخـاهل شـعيبا  ـال مث بعث اهلل شعيبا عليه السال  بالدعوة إىل إفراد اهلل بالعبادة ،  ال تعـاىل 

يا  و  اعبدوا اهلل ما لكل من إلـٰه غري  أفال تتقون
4. 

لصــالة والســال  إىل بــ  إســرائيل بالــدعوة إىل إفــراد اهلل بالعبــادة ، فاســتجابوا ، مث أرســل اهلل موســى عليــه ا
غــري أهنــل ا يثبتــوا علــى التوحيــد ، فعبــدوا العجــل ملــا جنــاهل اهلل مــن فرعــون ، مث تــابوا ، مث و عــوا يف الشــرك 

 بعبادهتل لعزير عليه السال .
ة إىل إفــراد اهلل بالعبــادة ، فــآمن مــن حمــن ، وكفــر مث بعــث اهلل عيســى عليــه الســال  إىل بــ  إســرائيل بالــدعو 

وإذ  ـال اهلل يـا عيسـى بـن مـر  ءأنـ   لـ  من كفر ، وذلك أن منهل من عبد عيسى وأمه ،  ال تعاىل 
 ــال ســباانك مــا يكــون   أن أ ــول مــا لــيس   حبــق إن كنــ   إلاااي ين ماان اون ابللنــاس اختــذوأل وأمــي 

 .أن اعبدوا اب  بي و بن ا  ل  ال إال ما أمرت  به مإىل أن  ال   لته فقد علوته
،  6تفلاـوا(« ال إلــٰه إال اهلل»لقومه وغريهل من أحياء العـرب فقـال اـل: ) ولـوا  مث بعث اهلل نبيه حمود 

أجعـــل اآلاـــة إلــــٰها واحـــداإ إن هـــذا لشـــيء عجـــاب * وانطلـــق املـــ  مـــنهل أن امشـــوا واصـــلوا علـــى فقـــالوا 
هذا لشيء يراد * ما مسعنا هبذا يف امللة اآلخرة إن هذا إال اختالقحاتكل إن 

5.1 

                                                 

 . 13سورة األعراف:  1
، كامساعيل وإسااق وا بعد  فاهنل من ذريته ءبياء ممن جااء ألن  يع األنمسي إبراهيل عليه السال  بأيب األنبي 2

 وحمود ، عليهل الصالة والسال .عيسى كذلك و و يع أنبياء ب  إسرائيل وموسى 

 . 25احلج: سورة  3

 . 86سورة األعراف:  4
صايح »ويف ،   بائل العرب يف املواسل البن سعد ، باب ذكر دعاء رسول اهلل  «الطبقات» يف كتاب لانظر اخل 6

 (.1/82) «ابن خزمية

 . 1 – 6ص: سورة  5
 عند تفسري هذ  اآلية عن ابن عباس رضي اهلل عنهوا.« تفسري »روى اخلل ابن جرير رمحه اهلل يف  1
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 وأنه توحيد العبادة لكن جادو .« ال إلـٰه إال اهلل» معلفعرفوا 
حاتنا  لتا مواإهنل كانوا إذا  يل ال ال إلـٰه إال اهلل يستكلون * ويقولون أئنا و ال تعاىل عنهل أي ا 

لشاعر جمنون
الشرك يف العبادة ، وأن يرتكوا عبادة ما  ترك« ال إلـٰه إال اهلل»ا أن املراد من ، فهل عرفو  1

 سوا  مما كانوا يعبدونه من ملك أو نيب أو شجر أو حجر أو غري ذلك.
 . هذا حال املشركني الذين ا يؤمنوا بدعوة النيب 

املخلو ني ، وأفرد اهلل بالعبادة ، وتَرك عبادة ما كان يعبد  من عبادة  ومنهل من استجاب لدعوة النيب 
ودخل يف دين ا سال  ، وهل صاابته رضي اهلل عنهل ، وما سال التوحيد منتقال من عصرهل جيال بعد 

 جيل ، و رنا بعد  رن ، إىل عصرنا هذا ، ثبتنا اهلل عليه إىل املوات ، حمني.

 فةل
ـــذين  ـــور ، ال ـــاد القب ـــد  وممـــن و ـــع يف الشـــرك يف القـــد  واحلـــديث ع ب عون اـــل يتوجهـــون إىل املقبـــورين ممـــن ي

كاحلـــ  والتعظـــيل واخلـــوف وغريهـــا ، وكـــذلك أنـــواع عبـــادات   –الصـــالل والواليـــة بـــأنواع العبـــادات القلبيـــة 
   اجلوارل من دعاء وذبح وعواف ونذر ورمبا سجود وغري ذلك ، نسأل اهلل العافية.

، مث جتـــد  يـــدعو غـــري اهلل أو ينـــذر لغـــري اهلل أو  إال اهلل هٰـ إلـــ وٰهـــؤالء جتـــد أحـــدهل يصـــو  ويصـــلي ويقـــول ال
، فالــذي يقــول هــذ  « ال إلـــٰه إال اهلل»يــذبح لغــري اهلل أو حيلــ  بغــري اهلل ، وهــذا منــا ض لشــهادة التوحيــد 

ال إلــــٰه إال »هــو املعبـــود ، فقـــول  هٰـ لـــالكلوــة وهـــو يف احلقيقـــة يتعبــد لغـــري اهلل فهـــو كــاذب يف دعـــوا  ، إذ ا 
خـرج مـن ديـن ال معبود حبق إال اهلل ، فون عبد غـري اهلل فقـد نقـض تلـك الكلوـة نق ـا كليـا ، و يع  « اهلل
عــرض عولــه للابــوط ، ولــو  ااــا ألــ  مــرة ، إذ العــلة بالعوــل ولــيس ســال  ودخــل يف دائــرة الشــرك ، و  ا

بطن عولـك ولقد أوحي إليك وإىل الذين من  بلك ل ن أشرك  لياـ مبجرد الكال  ،  ال تعاىل لنبيه 
 .ولتكونن من اخلاسرين * بل اهلل فاعبد وكن من الشاكرين

 فوا أسفاإ على من يظن نفسه مسلوا وهو يف حقيقة أمر  مشرك!

  «:نونـيته»رمحه اهلل يف ابن القيل  ال 

  سل ليس بقابل الغفران ذا  فاحذر  فشرك ظاهر والشرك

 انمن حجر ومن إنس  اختاذ الند للرمحـٰن أيا كان  وهو

 وحيبه كوابة الديان   أو يرجو  مث خيـافه  يدعو 
                                                 

 . 35 – 36الصافات: سورة  1
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 وال  زق وال إحسان خل    وه  باب في ما  او   واب
 مولى الفضل واإلحسان  عنده  هو الخالق والرزاق  فاب
 ح  وتعظيل ويف إميان   ساووهل باهلل يف  هللكن  

 احملبة  ط للرمحـٰن جعلوا  حمبتهل مع الرمحـٰن ما  جعلوا

 حفظه اهلل: 1ال الشيخ صاحل بن فوسان الفوسان 

يف بالد العرب هل عرب فصااء ، ورمبا أحدهل حيفظ كتاب وهؤالء الذين يتخذون القبور واألضرحة 
 ... سيبويه ، ويعرف اللغة العربية والبالغة ، ومع هذا يعبد القبور

صدق وعد  الغو يف البيع والشراء ، ما معل الدعوة إىل اهلل ما دمنا ساكتني عن هؤالء؟ ندعوهل إىل ال
 فال ندعوهل إىل تركه؟!أما الشرك يف عبادة اهلل ،  وترك الزنا

حت  املشي ة يو  القيامة ، إذا شاء اهلل عذب صاحبها وإذا شاء عفا إال الشرك فاهنا تدخل الذنوب كل 
 ، وال يدخل حت  املشي ة.عنه ، أما الشرك فال يقبل اهلل مغفرته 

دأ بالفروع ونرتك األصل فهذ  ليس  الطريقة الصاياة يف الدعوة إىل اهلل عز وجل ، فان وكوننا نب
، ال يبدأون باألعراف واجلوان  اليت ال ينفع القيا  هبا إذا ع ِد  الرسل أول ما يبدأون بتصايح العقيدة 

 التوحيد وع ِدم  العقيدة الصاياة.
، ويصلي الليل والنهار عي الربا وترك  يع احملرمات فلو أن إنسانا ترك الزنا وترك شرب اخلور وتعا

يعبد مع اهلل غري  ، من  ل أو متثال مشرك ، إال أنه ، ويتصدق جبويع أمواله وحيج كل سنة ويصو  دائوا 
ولو أشركوا حلبط عنهل ا ال ينفعه عند اهلل ، وعوله حابط ال حمالة ، ألن اهلل  ال فان كل هذأو غري  ، 
 .ولونما كانوا يع

سليوا من الشرك ، وكان عند  كبائر ؛ فهذا ت رجى له املغفرة ، وإن ا ي غفر له أما لو كان الرجل موح دا 
ال يـ ــق ى عليهل الذي ميكث يف النار أبد اآلباد كاملشرك فانه يعذب يف النار ولكنه ال خَيلد فيها  

 . فيووتوا وال خيف  عنهل من عذاهبا

                                                 
ملا دافع عن العقيدة هو الشيخ الفقيه الذاب عن دين اهلل ، العاا يف العقيدة والفقه ، املقد  يف علو  الشريعة ، عا 1

ا سالمية ورد على أهل البدع ،  ع  ردود  فو ع  يف ثالث جملدات ، له مؤلفات كثرية يف فنون متنوعة ، أوصى 
بالرجوع إليه الشيخان اجلليالن عبد العزيز بن باس وحمود بن عثيوني  بيل وفاهتوا ، حفظه اهلل ذخرا لإلسال  

 واملسلوني.
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ة على حااا ، بل حاا مؤسسات ومراكز ، لكن األضر  و د أ  يلكثرة الدعاة و لدعوة تعرفون جهود ا ناآل
 هذ  اجلهود ومثراهتا؟بركة تزيد يف العاا ا سالمي ، والتصوف والبدع يكثران ، أين 

فالواج  علينا أن ننتبه اذا األمر وأن ندعو إىل اهلل على بصرية ، ونبدأ مبا بدأت به األنبياء والرسل ، 
، ألهنا هي األساس ، وما عداها مب  عليها ، فاذا كان األساس  ث  البناء علي ا وهو تةحيح العقيدة

أفون أس س بنيانه على تقوى من اهلل ورضوان خري أمن أس س فاسدا اهنار البناء وال ينفع صاحبه ، 
 1انتهى. .نيبنيانه على شفا جرف هار فاهنار به يف نار جهنل واهلل ال يهدي القو  الظامل

 بيان أن القرآن مله اعوة إلى التوحيد 
مث  ال رمحه اهلل: بل كل سور القرحن فهي مت ونة لنوعي التوحيد ، بل نقول  وال كليا ؛ إن كل حية يف 
القرحن فهي إما مت ونة للتوحيد ، شاهدة  به ، داعية  إليه ، فان القرحن إما خل عن اهلل وأمسائه وصفاته 

 هو التوحيد العلوي اخللي.وأفعاله ؛ ف
 وإما دعوة إىل عبادته وحد  ال شريك له وخلع ما ي عبد من دونه ؛ فهو التوحيد ا رادي الطليب.

 وإما أمر  وهني  وإلزا   بطاعته يف هنيه وأمر  ؛ فهو حقوق التوحيد ومكوالته.
، وما يكرمهل به يف اآلخرة ؛ فهو وإما خل عن كرامة اهلل ألهل توحيد  وعاعته ، وما فعل هبل يف الدنـيا 

 جزاء توحيد .
وإما خل عن أهل الشرك ، وما ف عل هبل يف الدنـيا من النكال ، وما حَيل هبل يف العقىب من العذاب ؛  

 فهو خل عون خرج عن حكل التوحيد.
 فالقرحن كله يف التوحيد وحقو ه وجزائه ، ويف شأن الشرك وأهله وجزائهل.

توحيد ، )رب العاملني( توحيد ، )الرمحـٰن الرحيل( توحيد ، )مالك يو  الدين( توحيد ، فـ )احلود هلل( 
)إياك نعبد( توحيد ، )وإياك نستعني( توحيد ، )إهدنا الصراط املستقيل( توحيد مت ون لسؤال ااداية 

توحيد ، ولذلك إىل عريق أهل التوحيد ، الذين أنعل اهلل عليهل ، )غري املغ وب عليهل( الذين فار وا ال
إال هو  هٰـ إل شهد اهلل أنه الشهد اهلل لنفسه هبذا التوحيد ، وشهد له به مالئكته وأنبياد  ورسله ،  ال 

 .إال هو العزيز احلكيل * إن الدين عند اهلل ا سال  هٰـ إل واملالئكة وأولوا العلل  ائوا بالقسط ال
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والرد على  يع الطوائ  ، والشهادة ببطالن أ واال  فت ون  هذ  اآلية الكرمية إثبات حقيقة التوحيد ،
ية واحلائق ا ميانـية. هٰـ لومذاهبهل ، وهذا إمنا يتبني بعد فهل اآلية ببيان ما ت ونته من املعارف ا 

 1انتهى.
  هـو ا ميـان مبــا جـاء يف الكتـاب والســنة مـن أمسـاء اهلل احلســل وصـفاته العليــا  :توحياد األ ا اء والةاافا

لــيس كوثلــه تشــبيه وال متثيــل ، وال تكييــ  وال تعطيــل ، كوــا جــاء يف القاعــدة القرحنيــة العامــة  مــن غــري
 .شيء وهو السويع البصري

، ودليــل إثبــات الصــفات هلل تعــاىل  2ودليــل إثبــات األمســاء  ولــه تعــاىل ﴿وهلل األمســاء احلســل فــادعو  هبــا﴾
 .أي الوص  الكامل 3﴿وهلل املثل األعلى﴾

تعـاىل أو أن عينـه متثـل عـني كـذا ، يد اهلل تشـبه يـد كـذا وكـذا ،  :معروف ، وهو كقولالتوثيل  أووالتشبيه 
 .اهلل عن ذلك علوا كبريا

كيفية معينة لصفة معينـة ، كقـول إن كيفيـة جمـيء اهلل يـو  القيامـة ككيفيـة جمـيء معرفة  والتكيي  هو ادعاء 
خطي  مـــن ـالثلـــث األخـــري مـــن الليـــل ككيفيـــة نـــزول الـــ املخلـــو ني إىل املكـــان الفـــالأل ، أو أن نـــزول اهلل يف

 .منل  ، تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا

والتاريـ  هــو حتريــ  معـل صــفة معينــة إىل معـل حخــر لــيس هـو املعــل الظــاهر املعـروف يف اللغــة العربيــة ،  
ل االســـتواء هـــو هـــو النعوـــة ، وأن معـــ يـــد اهلل فـــوق أيـــديهلكقـــول إن معـــل اليـــد الـــوارد يف  ولـــه تعـــاىل 

 .االستيالء ، وهكذا
  تقسي  آخر للتوحيد 

وجعلوا ، فجعلوا التوحيد  سوني  سل علوي و سل عولي ، ل بعض العلواء التوحيد تقسيوا حخر  س  
والنوع الثاأل وهو توحيد العبادة هو النوع ، وهو العلوي النوعني األول والثالث من التوحيد نوعا واحدا 

وهذا ألن م وونه ال خيرج عنه ، حال ال خيال  التقسيل األول الذي م ى ذكر  ، وهو بكل الثاأل ، 
 أوان الشروع يف الكال  على التقسيل الثاأل للتوحيد:

 : ال ابن القيل رمحه اهلل
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توحيد يف املعرفة وا ثبات ، وتوحيد يف  :وأما التوحيد الذي دع  إليه رسل اهلل ونزل  به كتبه فنوعان
 .داملطل  والقص

هو حقيقة ذات الرب تعاىل وأمسائه وصفاته وأفعاله ، وعلو  فوق مساواته على عرشه ، وتكلوه  :فاألول
 .بكتبه ، وتكليوه ملن شاء من عباد  ، وإثبات عوو    ائه و در  وحكوه

، وحخـر سـورة احلشـر ، سورة عـٰه و د أفصح القرحن عن هذا النوع جد ا فصال كوا يف أول سورة احلديد 
 .أول سورة تـنزيل السجدة ، وأول سورة حل عوران ، وسورة ا خالص بكوااا ، وغري ذلكو 

 ل يا أهل الكتاب تعالوا إىل  ، و وله   ل يا أيها الكافرونمثل ما ت ونته سورة  :النوع الثاناي
وسطها وحخرها ، وأول سورة يونس و « تـنزيل الكتاب»اآلية ، وأول سورة  كلوة سواء بيننا وبينكل

 .وحخرها ، وأول سورة األعراف وحخرها ، و لة سورة األنعا  ، وغال  سور القرحن

 :«الصواعق املرسلة على اجلهوية واملعطلة»رمحه اهلل تعاىل يف كتابه و ال أي ا 

القــو  العلوــي اخلــلي ،  :هــذا فصــل عظــيل النفــع جليــل القــدر ، إمنــا ينتفــع بــه مــن عــرف نــوعي التوحيــد
وعلــى الثــاأل ســورة   ــل هــو اهلل أحــدلقصــدي ا رادي العولــي ، كوــا دل علــى األول ســورة والتوحيــد ا

ــل يــا أيهــا الكــافرون   وكــذلك دل علــى األول  ولــه ،ولــوا حمنــا بــاهلل ومــا أنـــزل إلينــا  وعلــى 1اآليــة ،
 .2اآلية  ل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلوة سواء بيننا وبينكلالثاأل  وله تعاىل 

يقــرأ هبــاتني الســورتني يف ســنة الفجــر وســنة املغــرب ، ويقــرأ هبوــا يف ركعــيت الطــواف ،  ذا كــان النــيب واــ
 .ويقرأ باآليتني يف سنة الفجر ، لت ونهوا التوحيد العلوي والعولي

والتوحيــد العلوــي أساســه إثبــات صــفات الكوــال للــرب ، ومباينتــه خللقــه ، وتنـــزيهه عــن العيــوب والنقــائص 
، والتوحيــد العولــي أساســه جتريــد القصــد ، باحلــ  واخلــوف والرجــاء والتوكــل وا نابــة وا ســتعانة  والتوثيــل

 .واالستغاثة ، والعبودية بالقل  واللسان واجلوارل هلل وحد 

التوحيــدين ، وأ ــرب اخللــق إىل اهلل أ ــومهل هبوــا هـــٰذين ومــدار مــا بعــث اهلل بــه رســله وأنـــزل بــه كتبــه علــى 
واــذا كانــ  الرســل صــلوات اهلل وســالمه علــيهل أ ــرب اخللــق إىل اهلل ، وأ ــرهبل إليــه وســيلة علوــاإ وعوــال ، 

 .أولوا العز  ، وأ رهبل اخلليالن ، وخامتهل سيد ولد حد  وأكرمهل على اهلل ، لكوال توحيد  وعبوديته هلل

                                                 
 . 135البقرة: سورة  1
 . 54حل عوران: سورة  2



 ، تعريفه وبيان أنواعه التوحيد

26 

 

اهلل سـباانه بينهوـا فهذان األصـالن مهـا  طـ  رحـى القـرحن وعليهوـا مـدار  ، وبياهنوـا مـن أهـل األمـور ، و 
غايـة البيـان بــالطرق الفطريـة والعقليــة والنظريـة واألمثــال امل ـروبة ، ونــو ع سـباانه الطــرق يف إثباهتوـا أكوــل 
التنويع ، حبيث صارت معرفة القلوب الصاياة والفطر السليوة اا مبنـزلة رديـة األعـني املبصـرة الـيت ال حفـة 

 .سواء ، فذاك للبصرية مبنـزلة هذ  للبصرهبا للشوس والقور والنجو  واألرض وال

ــــل ط التأويـــل علـــى التوحيـــد اخلـــلي العلوـــي كـــان تســـليطه علـــى التوحيـــد العولـــي القصـــدي أســـهل ،  فـــان س 
، واـــذا كــان الشـــرك والتعطيــل متالسمـــني ، ال  والشـــرك 1وامناــ  رســـو  التوحيــد ، و امـــ  معــاا التعطيـــل

طلـــني املشـــرتكني فرعـــون ، فهـــو إمــــا  كـــل معطـــل ومشـــرك إىل يـــو  أحـــدمها عـــن صـــاحبه ، وإمـــا  املع ينفـــكُّ 
 2.القيامة ، كوا أن إما  املوحدين إبراهيل وحمود صلوات اهلل وسالمه عليهوا إىل يو  القيامة

                                                 
، وهو كقول  اها واالكتفاء بلفظها ، وهذا بال شك ينايف ا ميانالتعطيل هو التفريغ ، واملق ود إفراغ الصفة عن معن 1

 فر ة املعطلة إن اهلل مسيع بال مسع ، وبصري بال بصر ، تعاىل اهلل عوا يقولون علوا كبريا.
-2/431انتهى نقله عن ابن القيل ، و د ضبطته من عبعة دار العاصوة ، حتقيق د. عـلي بن حمود الدخيل اهلل ) 2
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 عبادة اهلل سبحانه وتعالى هي الغاية من خلق الجن واإلنس 
ىلمققو خل ققن  اققس ىل  تقق   ه قققوت  اققو   ،لققا  س حققه وتع ىل اققو   علققا والاهققكىلا ىله شيقق      ققع  ققال و خ

 .والاهكىلن
 تعريف العبادة  

، مقس  ققق  ت  : هق   حقج مقومك ومق  مقو هللهقع  س ىلش  قوايف  ا شق   واهقو  رمحقع  س  اقو   المالة    سقوت 
 .ىل قعموت  وهوطنة ىل وظوه  

فووصال  ىل وز و  ىل وصالوم ىل حلج ىلصكق  حلقكش  ىلد     قموتقة ىل ق   و  وقكشس ىلصقلة  قراقوم ىل و فقو   قووا    
ىل قم   وملا ىلف ىل ون   عس  ملنم  ىل ا قو  ولماقور ىل ملنقوف ا ىل  ا قون     اقور ىل والاقالج ىل مل مققا ىل  قس 

   .، مس  آل مالا ىل وه وئج ، ىل وكعو  ىل وذ   ىل و      ىلدمثوت ذوك مس  واهو   و هال  ىل ململ ك 
ىل ققذوك اقق   س ىلرحققق وع ، ىلخيققالة  س ىل  تو ققة  والقققع ، ىل خققالص  وققكشس وقققع ، ىل وصقق  حلممققع ، ىل ويقققم  

 ، ىلدمثقوت ذوقك ، هق  مقس عذ  قعمقس ىل عق ف وناماع ، ىل و  و   ضقوئع ، ىل وا  ق  علالقع ، ىل و مقو  و محاقع ، 
 1. واهو   س

 ركنا العبادة 

، ىل ققووااظالج  مقق ن  و ههققة علققأ دمقق شس عظالمققا ةققو  عهققة ىل وااظققالج ، فهوعهققة  مقق ن  و  هققة  مهنالققةىل واهققو   
 وشقققة  حلققق   لوشقققة  وقققذت  :ىل واهقققو    مقققك دصقققلا :ىل عققق ف ىل وقققذت ىل عضققق ب ، ققققوت   قققس  و قققالج رمحقققع  س

  ، ىل وااهققك ا  واقققذو  ىل عضققق ب ، فمقققس داههاقققع ىل   مقققس ط شقققا ماهقققك د  مقققذو :ىل عضقق ب ، ىل واققق ل   ققق ت
 6.خو او وع    مس عو ك  وع ، ىلمس خضان وع  ال حمهة    مس عو ك  وع ، اىت  م ن حمهو خو او

هلققو ةققو  ىله حققاو   ىله  مقوت  هك  ققهللن شمقق ن  س ماه  هققو ىلحمه  ققو ققوت   ققس  المالققة رمحققع  س:  وقنا  وققال  ىل 
منققع ، ىلواققع  واهققو   شاضققمس  مققوت  وققذت  ممققوت  حلقق  ، فققال  ققك دن شمقق ن  واو ققك   وققذ  ه داقق   وال ققو

 . موت  وذتوع   ملاه    موت  حل  ، ىله ك دن شم ن ذوالالً  وقهعوإلحمههلًل 

مقس االق  هق  ر قو ىلخوو  قو ، ، ىل ماه  هقو ىلمنا قأ م   هقو ىل لالا قو  هق وونا س حماومة     س مس اال  ف
 س ىلاكا حبال  شم ن  س دا   والع مقس  ق  مقو حق  ا ،  ه شاهك ، ىله وو ع وس رل        ىلخ  فالؤمس

 .مو ح  ا ، ىلدرمأ عنكا مس    مو ح  امس    ىلدخيأ عنكا مس    مو ح  ا ، ىلدعظج 

                                                 
 ،  اص ف ش ري. (151 – 11/141) «جمم ب  وااوىلى» 1
 .دم وت  ملطوو فوحتة  وماول ىلمو   املن علالع مس  :( ، فص 1/121) «مك رج  و ووما» 6
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ىلخييقوا مثق  مقو خييقأ ، ى  ا  س ىل ا  اض  ملخل قوت يف  حل  حبال  هللهع مث  مقو هللق   س س ح ك م  ىل 
ف قق   مليقق ك  ويقق ك  وققذ  ه شلاقق ا  س، ىلوقق   ا  اىلشققكع ا مثقق  مققو شققكع  ، مققو ش مقق   س  ىلش مقق ا مثقق ،  س 

 1.ىل ون الالموً  جوعوً ،  ون مك ذوك عاالاوً يف طاومع ىلتمواع 
 تحقيق العبادة 

ىل مانققول  وققأ دمقق   ققو ىل مقق   قااقق   وققال   ووققكعوىلى   قق    مققس  قفاققوت ،  ق  هقق  س  اققو   واهققو   حت القا 
 . ون  ه هللص   مانول ، فهوعهة هللص  فا   وطوعوت ، ىل ووااظالج ن  ه   و

 يف  ا ش   واهقو  :«  وموفالة  ويوفالة»قوت  واالمة   س  و قالج رمحع  س يف 
 ىلعهو    و محقهس  وشة اهع

. 
 عو ِكا ةو قطهون مك ذت   

  واهو     ئ  ك  قققل  قققىلعلال مو ف   .
. 

 مو   ر اىت قومن  و طهون 
. 

 ك را  وقم  دم  رح وعىلم
. 

 ه  وهل ى ىل ونا  ىل ويالطون 
. 

 :رمحع  س مال و علأ هذا  ق الوت 6عهك  و محقهس  س ا س  س  ويالخ حممك  س عهك  و هولقوت  ويالخ 

                                                 
 ( ،  اص ف ش ري.11 – 2/11) « ا  ل  وص الح» 1
يف  وكرعالقة ،  1112ه   ويالخ عهك  و محقهس  س ا س  س  ويالخ حممك  س عهك  و هول رمح ج  س  اقو  ، ىلوقك حقنة  6

يف  القن مقكا  ويقالخ حممقك  قس عهقك  و هقول ، ىل رس علالقع ىلعلقأ دعمومقع  وا االقك ىل حلقكش  ىل وا قع ،  مققو  رس تيقهلل 
 حلققكش  علققأ  اققض  مليققوشخ يف مصقق  ،  وويققالخ ا ققس  و  ش ققالل ، ىل ويققالخ عهققك  و محقققهس  اقق   ، ىل ويققالخ عهققك  س 

    حلناقق   قيقق   ، ىلقققك دمققواا هققؤه   مليققوشخ  وحقق   ن ، ىل ققذ  ققق د علققأ ماققأ  از ئقق   ويققالخ حممققك  ققس حممقق    از ئقق
 جبمالك م ىلشوهتج.

  رس  ويالخ عهك  و محقهس علأ ميوشخ آخ شس يف مص  يف  ون   ىل و     ت ىل ريهو. مو 

 ىلقك  المذ علأ  ويالخ عهك  و محقهس مج  اري مس  وطلهة ، د  اهج   نع  ويالخ عهك  ولطال .
، ىلهق  تاصق  وماقول   قس عمقع ،  ويقالخ حقلالمون « فقاح   القك»هو  او قع عهك  و محقهس عك  مصناوت ، د ق    ىلوليالخ

ق   عال ن  مل اكشس »، ىلوع دشضو «  ال ري  وازشز  حلمالك  ي ح  اول  وا االك» س عهك  س  س حممك  س عهك  و هول ، 
 ، ىله  او الة علأ  اول  وا االك.« يف حت الا  ع    قتهالو  ىل مل حلا

جمم عة »، ىل ذ  يف «  وكرر  و نالة مس  قم  ة  ونجكشة»قهس رحوئ   ثري  ، ىله  مهث ية يف دو   ويالخ عهك  و مح مو 
 «. و حوئ  ىل مل وئ   ونجكشة

 اك دن د لأ  ال  ا نو يف تص     حالم ، ىل ع    ونوس     وا اقالك  عووص ، ىل اقض  1625 ق يف رمحع  س عوم 
  وهكب ىل وي  الوت يف ةك ىل ريهو.
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، ىلةو  وشة  عهة طهال و نة ، فذ   ق  ققققمك اص هلو  ذ   ون علأ  و      دص   واهو    وأ شصلح  وام  فذ  
، قن هذ   قص    هط   كخ ت  وي ك علأ  واهو   ، ىل ع ش  توشة  وذت وع ، ىلهذا  ولوشة  ا  س يف  

ك  قص    م    وي ك فالع ، ىله حتص   ولوشة    هلل  ماه  ا ىله ك دن شِذت وع ، فا ملي ك ه ك دن 
ىله  ي ىلعة ، ىل ذ   صلح مجالك  قعموت  مل، ىلقص   عهة ىل واذو  س ىلاكا  فال مو  ه  وتااو   وي ك

 1.نةقققت ، ىله  صلح  ه مباو اة  و   ( ، ىل وك ئ  ه   قعمو مل       وع )ىلعلال مو فلك  واهو     ئ   
 شروط قبول العبادة 

 مس حت الا   طا دحوحالا:قه هلو وا  الا    عهو   يف   حالم فال  ك 

ققع ،  الققري و ال وققىل هقق   وا قق ل س عققز ىلمقق   واهققك  ققو  ، د  دن شمقق ن قصققكس  و  خالصقق .1 فمققس   مك
  اهو   مس  واهو  ت ولري  س ف ك ىلقك يف  وي ك عالوذ   وس.

 . واهو   الاالة د     لك يف  ىلماو ااع  وونهق   واهللح    .6

 والهل  ج دشمجرمحع  س يف ق وع  او   6ماىن ق ت  واضال   س عقالوضحت الا   ىلط قه ت  واهو   ه  ىل 
دا س عمال

 .عدخلصع ىلدص   :، قوت 1
 ؟شو د و عل  ، مو دخلصع ىلدص  ع :قوو  
 ن  وام   ذ   ون خووصوً ىل  شمس ص   وً   ش ه  ، ىل ذ   ون ص   وً ىل  شمس خووصًو   ش ه  اىت  :قوت

 4.شم ن خووصوً ص   وً ، ىل عووص مو  ون س ، ىل وص  ل مو  ون علأ  و نة
 تفصيل في الشرط الثاني من شروط العبادة 

 :حاة، فالالع دن شالاع دم ر  يف عهو  ع   ت ون ماهللحالو  وونيب وم  شم ن  

ت ون س  اهو   مهنالة علأ حه    شثهن فإذ   اهك   ،  م ن  واهو   م  ف ة ولي شاة يف حهه و دن  :أوال
دم هلج    و    ع   هلج مس  وكشس مو   شهللذن  ع ىل وال  ذوك ق ت  س  او  م  ىل   ،  فاهو  ع ووي ب 

                                                                                                                                            

 ا  الا د  ف  س عهقك  مل صق   ، ىل وةمجقة حلاالقكا ،  ويقالخ   ق  هالج  قس « جالكققفاح  مل»يف م كمة  اول  مجاع تظ     
 حممك  س     هالج  س عهك  و محقهس  س ا س ، رمح ج  س.

 . اص ف ش ري( ، 6/641« ) وكرر  و نالة» تظ   1
  ا ِ    قوو رب ىل واهقو   ، ما   و اة  ه   س مومع ، ه    موم  و كىل   وثكققهن ،  الخ   حالم ، رىلى عنع دص ول  و 6

 (.2/461« )حري دعالم  ونهال ».  تظ    مجاع يف  122  يف حنة 
 . 6 : مللكح ر   1
   كم خت شج  قي  يف مل ا  وا االك. 4
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مس ):   ونهق  قوت ىل فإذن  س  الك  واهو   مطل ل وم   م ن  لك  واهو   م ه وة عنكا ، ،   س
 1.عم  عمال وال  علالع دم تو ف   ر  مس :ىليف رىل شة،  6(مو وال  منع ف   ر  1داكث يف دم تو هذ 

 نة ، فاهو  ع م  ىل   فمس داكث عهو   يف دم   وكشس ، د  د أ  اهو   حمكية ،  ري ىل ر   يف  وماول ىل و
 ، ىله   ملا ىلفة  ووهِقققكعة. علالع ،  ري م ه وة

 لاللققققة  و ققققو ك  ، ىل هاااققققوت  هاااققققوت مب وققققك  ونققققيب ا ىلمققققس دمثلققققة  وهققققكب  ملنايقققق   يف دىلحققققوط  مل ققققلما 
 وققأ ، ىل وققذشس شاالقق ن ذوققك ش صققكىلن  ققذ   وا قق ل س عققز ىلمقق   الققك  هاااققوهت ىل وايقق شس مققس رمقق  

ىله صق و اع ر ق   س   ونقيب   شاال قو  ىلمقس  ملالق م دن هقذا  هاااقوهت، علقأ دهنقو عهقو  ت شاال هنو 
 وقأ  ق ك هلقو  ونقيب ، ا ف يف  واقو اا ىله د هقوع ج ، دصق ول  و ق ىلن  وثاليقة  ملاضقلة  قىل  عن ج ، ىل     

 4.، مث  وذشس شل هنج ، مث  وذشس شل هنج خري  ونوس ق ين : وعريشة يف ق وع 
فقإن فال قو علال قو مقس  وصق و ة   داقك   ِ قققدىل   شاال قو دىل ش    ق  عهقو     شقهللم   قو  ونقيب مس  ملال م دن  ىل 

 .شم ن  كعة
قهنو عك منع ، وهقل مس  س عز ىلم            ه    ىل ن  ون ظوه هو خري  يف  اض  قاالون  ه دهنو فووهكب 

 هلالغ اج قققو كح يف  و حووة ، قن م اضأ هذا  وهكعة دن  و ح ت علالع  وصال  ىل و الم   ش   اضمس  
 او  ، قوت  لكغ  وي شاة  ل و  فجو  صوا  هذا  وهكعة والام و ، ىلهذ   وط  قن  ونيب  وي شاة ، 

وال م د ملن ومج  شنمج ىلدمتمن علالمج تامأ ىلر الن ومج   حالم  شنو  . 

قتع  ،    ه  د  الاع  ت ون  ا س ، فل    أ  جنسها م ن  واهو   م  ف ة ولي شاة يف  دن :ثانيا
 .تاوم ىله       ىل وه   ىل ولنج ق  الة ه  م ن  ه مس  المة  ققك  ون علأ دن  وي شاة 

 وموتن،  ر اوت  وظ   حن صلأ  ت وتول  دن ف ، هادر  ق  م ن  واهو   م  ف ة ولي شاة يف دن   :ثالثا
 .توواة ولي شاة يف قكرهوقهنو  ، عهو  ع  ري م ه وة

ل   رملالع مث ف،    هلل   ت وتول  دن )صاا و( ، ف كيفيتهادن  م ن  واهو   م  ف ة ولي شاة يف  :رابعا
 ري م ه ت ، ىل وواويل صال ع  ري ص ال ة هذ      ا فم ح ردحع ، مث     شكشع ، مث     ىلم ع ، 

                                                 
 . مل ص    وقم  ه   وكشس 1
 .( عس عوئية ر    س عن و1212ىلم لج )، ( 6212رىل ا  وهخور  ) 6
( 1212، ىلرىل ا م قلج ) « ونجش ىلمس قوت ه جي ا ذوقك  وهالقك» ا  وهخور   الال و جمزىلمو  ع يف  اول  وهال ب  ول رىل  1

 .عس عوئية ر    س عن و (2/142ىلدمحك )، 
 .( ، عس عهك  س  س م ا   ر    س عنع6511( ىلم لج )6256 ا  وهخور  )رىل  4
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 خوو   وي شاة يف  الاالة  و      و  ر   عس  ونيب فيف عهو  ع ،    شاهللحأ  وونيب ، قتع 
 . 

 اهون دىل يف ، فل  دن  ت وتو صوم صالوم  وا ض يف  زمانهادن  م ن  واهو   م  ف ة ولي شاة يف  :خامسا
ف ذ  صالومع  ري ص الح ، ىل ذ  صال ع ، قتع خوو   وي شاة يف  وظ   قه   وزىل ت ، صلأ دىل ،    ت 
 .هو    عك   هلو مس قه   ويورب  حلمالجامس  وا

  شصح   ت وتو ىلق  يف ش م ع فة مبز واةفل  دن ،  مكانهادن  م ن  واهو   م  ف ة ولي شاة يف  :سادسا
  .وي ب يف مموهنوعهو  ع      فا   ىلعلالع  عو   اجة ، قنىلق فع ، 
 .ممون  هعاموف ه   مل جكقن  ، فوعاموفع  ري ص الح و  دن  ت وتو  عام  يف منزوعىل ذوك 

قكرهو ، من  و ، هه و ح : ه  وماموع و يف  واهو   و ح ت  س ف ذا حاة دىلصوف ه  ا  ا  ملاو اة 
 .مموهنو، اموهنو ،  الاالا و ،  
 العبادة نوعا 

  واه  شة ت عون ا عومة ىلخوصة ، فهللمو  واومة فمانوهو  عض ب قم   س  وم ين ، قوت  او  ﴿ ن    مس
ىل س  صري  وواهو ، ىلقوت  1عهك ﴾  و محقهس و موىل ت ىل قرض  ه آ  

6. 
شيةك فال و مجالك  علا مس  ت  ج ىلمن ج ، ىلمؤمن ج ىل وف هج ، ىل حلال  ن ىل امو  ، ىل واه  شة  واومة 

،   ونر  س علال و      خو اة قم   س  وم ين ، فإذ  قك   فمل وىل ملالئمة ىل ويالوطا ، ىل ري ذوك ، 
 . و ت دم د ن

 عض ب قم   س  وي ع  ، ىلهذا خوصة مبس  حاجول وي ب  س عز ىلم   فمانوهو واه  شة  عوصة دمو 
ذوك هكى  س ، ىلق وع ﴿ 1 وذشس ميي ن علأ  قرض ه تو﴾  و محقهس، ىلهج ده    ميون ،    وع ﴿ىلعهو  

 .4﴾ش ك   ع مس شيو  مس عهو ا

                                                 
 . 11 :م ميح ر   1
 . 15: آت عم  نح ر   6
 . 21 : وا قون ر  ح 1
 . 22 : قتاومح ر   4
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 يضادهاحقوق الصالحين ، وبيان ما بيان مقدمة في 

 الرحيم الرحمـٰنبسم اهلل 

 :أما بعداحلمد هلل وحده ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده ، 

، سواء فيما يتعلق بالعبادات أو املعامالت أو اآلداب أو ميع شئون احلياة ـم اإلسالم جنظ  فقد 
على بعض ، سواء فيما بينهم ملسلمني بعضهم أحسن بيان حقوق اغريها ، ومما جاء اإلسالم ببيانه 

، أو فيما بينهم البني ، وقبل الدخول يف بيان حقوق الصاحلني فإنه حيسن بيان  وبني نبيهم 
على أمته على وجه اإلمجال ، مث بيان حقوق الصاحلني من العلماء العاملني ،  حقوق نبينا حممد 

 وما ذاك إال ألن حقوق الصاحلني على الناس متفرعة من حقوق النيب ن ، ـاد الصادقيب  ــوالع  
فأقول مستعينا باهلل ومستلهما منه الرشد لكوهنم لوال اتباعهم له ملا كان هلم تلك احلقوق ، عليهم ، 
 :والتسديد

تبلغ سبعة عشرة  حقوقا زائدة على جمرد التصديق بنبوته ، فإن حقوق النيب  لنبينا حممد إن 
، والتصديق بنبوته هو أوهلا ، وهو حجر األساس هلا ، وباقي احلقوق تعترب من لوازم احلق  1قاح

  .األول ، وبعضها من مقتضياته
 :السبعة عشرة هي وحقوق النبي 

 تصديقه فيما أخرب .1

 طاعته فيما أمر  .2

 اجتناب ما هنى عنه وزجر .3

 أن ال يعبد اهلل إال مبا شرع .4

 التحاكم لشريعته .5

 دينه وبيانه للناس الدعوة إىل .6

                                                   
تبع واالستقراء ، وأرجو أن أكون قد أتيت على أكثرها ، وقد يسر حْصر هذه احلقوق بسبعة عشر حصل بالت 1

النصر املؤزر للنيب املوقر ، وهو الدالئل اخلمسون على »اهلل بسط الكالم يف هذه احلقوق يف حبث مطول بعنوان 
 شبكة املعلومات. يف، وهو منشور « ، وبيان حقوقه السبعة عشر على األمة ِعظم قدر نبينا حممد 
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 الدفاع عن دينه .7

 هالذب عن ذات .8

 حمبته .9

 حيا وميتا األدب معه  .10

 توقريه .11

 تعظيم سنته .12

 جمانبة من رغب عن سنته .13

 ويتضمن الصالة والسالم عليه،  الدعاء له  .14

 القيام حبقوق صحابته .15

 القيام حبقوق زوجاته .16

 القيام حبقوق آل بيته .17

 فصل
، والذي جاء يف قوله  يف احلديث النبوي بالنصيحة للنيب  هو املعرب عنه والقيام حبقوق النيب 
 .الدين النصيحة :عليه الصالة والسالم

 ؟ملن :قالوا
 1.ولكتابه وألئمة املسلمني وعامتهم ولرسولههلل  :قال

؛ فتصديقه على الرسالة ، واإلميان جبميع ما  وأما النصيحة لرسول اهلل  :رمحه اهلل 2قال النووي
اعته يف أمره وهنيه ، ونصرته حيًا وميتًا ، ومعاداة من عاداه ، ومواالة من وااله ، جاء به ، وط

وإعظام حقه ، وتوقريه ، وإحياء طريقته وسنته ، وبث دعوته ، ونشر شريعته ، ونفي التهمة عنها ، 

                                                   
، والبخاري تعليقا يف كتاب رضي اهلل عنه ( من حديث أيب رقية ، متيم بن أوس الداري 55جه مسلم )أخر  1

 اإلميان.
العامل ، مفيت األمة يف زمنه ، الفقيه الشافعي الزاهد ، أبو زكريا ، حميي الدين ، حيىي بن شرف  اإلمامهو  2

« اجملموع»و « رياض الصاحلني»ح مسلم ، و النووي ، نفع اهلل األمة بتصانيفه نفعا عظيما ، كشرح صحي
 «.تذكرة احلفاظ»( و 15/324« )تاريخ اإلسالم»، وغريها ، انظر ترمجته يف « املهذب»وهو شرح 
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عظامها ، واستثارة علومها ، والتفقه يف معانيها ، والدعاء إليها ، والتلطف يف تعلمها وتعليمها ، وإ
وإجالهلا ، والتأدب عند قراءاهتا ، واإلمساك عن الكالم فيها بغري علم ، وإجالل أهلها النتساهبم 
إليها ، والتخلق بأخالقه ، والتأدب بآدابه ، وحمبة أهل بيته وأصحابه ، وجمانبة من ابتدع يف سنته 

 1.أو تعرض ألحد من أصحابه وحنو ذلك

 هاوأحوال الناس في طاعة النبي 
ينقسم الناس إىل مسلم وكافر ، فاملسلم هو الذي قبل دين اإلسالم وانقاد له ، والكافر هو الذي 

 .مل يقبل دين اإلسالم ومل ينقد له
واملسلم ينقسم إىل قسمني صاحل وفاسق ، فالصاحل هو القائم مبا أمره اهلل به ، املنتهي عما هناه اهلل 

يف عباداته كلها ، دقيقها وجليلها ، واالبتعاد عما هناه  نيب عنه ، وهذا ال يتحقق إال بالتأسي بال
 .من البدع والكبائر والصغائر اهلل عنه ورسوله 

ل النوافل وترك املكروهات واملشتبهات فهذا من خيار الصاحلني ، ومن ـوإن زاد املرء على هذا ، فَفع
 .ن فضلهالسابقني باخلريات ، أما األول فمن املقتصدين ، نسأل اهلل م

وأما الفاسق أو العاصي فإنه مسلم يشهد أن ال إلـٰه إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل ، ومل يأت مبا 
ينقض هاتني الشهادتني كعبادة غري اهلل أو االستهزاء بالدين وحنو ذلك ، وإمنا أتى ببعض املعاصي 

 .و ذلكاليت ال خترجه من ملة اإلسالم ، كالكذب أو شهادة الزور أو السرقة وحن
مث أورثنا الكتاب الذين يف سورة فاطر يف قوله كتاب اهلل واألصناف الثالثة قد جاء ذكرهم يف  

 .اصطفينا من عبادنا فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات بإذن اهلل
قد جاء ذكر جزاءهم يف اآلخرة يف القرآن  -إذا أضيف صنف الكفار  –واألصناف األربعة 

ــلسوا ، وسورة الواقعة ، وسورة اإلنسان ، وسورة املطففني ، ورمبا جاءت  الرمحـٰننة ، كما يف سورة ـــ
 .تسمية السابقني باملقربني يف بعض اآليات ، وتسمية أصحاب اليمني باألبرار يف آيات أخر

شاء عذهبم بقدر  فإهنم حتت املشيئة يوم القيامة ، فإن شاء اهلل عفا عنهم ، وإن وأما عصاة املؤمنني
 .ذنوهبم مث يدخلهم اجلنة

وأكثر الناس إما كفار أو من عصاة املؤمنني ، وأما الصاحلون والسابقون فقليل ، كما قال تعاىل عن 
ثلة من األولني * ، وقال عن أصحاب اليمني  ثلة من األولني * وقليل من اآلخرينالسابقني 

 .، نسأل اهلل اهلداية وثلة من اآلخرين

                                                   
 ، شرح احلديث املذكور.« شرح صحيح مسلم» 1
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 الصالح والفسق أمران نسبيان
الصالح أمر نسيب ، فمن كان فاسقا فإنه ال يقال إنه ليس فيه صالح البتة ، بل فيه صالح حبسب 
ما عنده من الطاعة ، أما الكافر فليس فيه صالح البتة ، ألن الكفر واإلميان ضدان ال جيتمعان ما 

 .تعاقب الليل والنهار
التقرب هلل عز وجل ، وليس  بصالحهوال الشهرة ، ألنه يقصد واإلنسان الصاحل ال حيب الظهور 

التقرب للمخلوقني ، فتجده متواضعا ، مزٍر على نفسه بالتقصري يف الطاعات ، واخلوف من 
 .املعاصي والسيئات ، يذكر خطيئته ولو بع ـد العهد هبا ، وينسى حسنته يف مقابلها

 حقوق الصالحين
املسلمني على بعضهم البعض ، وهو توقريهم والدعاء هلم وحقوق الصاحلني داخلة يف حقوق 

 .باإلعانة على الطاعة ، وأن يزيدهم اهلل من اهلدى ، الذي هو العلم النافع والعمل الصاحل
ومن حقوق الصاحلني بعد مماهتم الدعاء هلم بالرمحة واملغفرة ، وأن يتجاوز عن سيئاهتم ، ويرفعهم يف 

راث علمي أو مسجد وحنو ذلك ؛ فإنه ي سعى يف نشره وإصالح ما درجاهتم ، وإن كان هلؤالء ت
 .لصاحبهأجره  تلف منه ليجري

من كان صالحه قليال ، أو كان فاسقا ، فإنه حري بالدعاء له بالرمحة ـوكذلك األمر بالنسبة ل
ء منهم واملغفرة ، وقد جاء األمر بالدعاء جلميع املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات ، األحيا

واألموات ، غري أن الصاحل حقيق بذلك أكثر من غريه ، ألن توقريه والدعاء له بالرمحة من توقري اهلل 
 .، إذ لوال قيامه حبقهما ملا خ ـص مبزيد عناية ورسوله 

فحقوق الصاحلني كحقوق غريهم من املسلمني ممن ليسوا من الصاحلني ، ممن ظهر منهم الفسق ، 
 .بعض املعاصي ، فاجلميع هلم حق املسلم على املسلموماتوا مصرين على 

 تعريف الولي والِوالية
اليـة هـي اةبـة والقـرب ، قـال تعـاىل وقد جاءت تسمية الصـاحلني باألوليـاء أيضـا ، أي أوليـاء اهلل ، والوِ 

أال إن أوليـاء اهلل ال خــوف علــيهم وال هــم حيزنــون * الــذين آمنــوا وكــانوا يتقــون  ،شــرطا مهــا هـــٰذان ف
 .الوالية ، جعلنا اهلل من أهلها
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أال إن هم القائمون مبا أوجب اهلل ، املنتهون عما حرم اهلل ، كما قال تعاىل يف وصفهم فأولياء اهلل 
أولياء اهلل ال خوف عليهم وال هم حيزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون

1. 
  :رمحه اهلل يف تعريف الويل والِوالية 2قال الشوكاين

الية ضد العداوة ، وأصل الوالية اةبة والتقرب كما ذكره أهل اللغة ، وأصل العداوة البغض وِ )ال
 .والبعد

العامل باهلل ، املواِظب على طاعته ، املخلص يف  :املراد بويل اهلل :«فتح الباري»يف  3وقال ابن حجر
 4.عبادته

أال إن أولياء اهلل ال خوف عليهم  ة الكرميةوهذا التفسري للويل هو املناسب ملعىن الويل الوارد يف اآلي
* هلم البشرى يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ال تبديل  الذين آمنوا وكانوا يتقونوال هم حيزنون * 

 .لكلمات اهلل ذلك هو الفوز العظيم
 

                                                   
 . 62سورة يونس:  1
شيوخ كثر يف فنون كثرية ،  هو الشيخ الفقيه األصويل حممد بن علي بن حممد الشوكاين ، اليمين ، درس على 2

« فتح القدير»، ويف التفسري له كتاب « إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول»منها  كثريةوألف كتبا  
، وله رد على أرباب القول باحتاد اخلالق « الفتح الرباين يف فتاوى الشوكاين»، وط بع له جمموع فتاوى بعنوان 

، وغريها من الكتب والرسائل اليت « حلداد القاطعة لعالئق مقاالت أرباب االحتادالصوارم ا»واملخلوق يف كتاب 
« األعالم»، وانظر « البدر الطالع». انظر ترمجته لنفسه يف  1250مؤلفا ، تويف رمحه اهلل سنة  114بلغت 

 (. 6/298للزركلي )
 الشافعي ، لقب بابن حجر ، وهو هو اإلمام احلافظ أبو الفضل ، أمحد بن علي بن حممد الشهاب العسقالين 3

لقب لبعض آبائه ، درس على مجاعة من الشيوخ ، كل واحد منهم إمام يف فنه ، مث تصدى لنشر احلديث 
وقصر نفسه عليه ، فشهد له باحلفظ واالتقان القريب والبعيد ، وأمجع من يعتد برأيه على وصفه باحلافظ ، له 

الضوء الالمع ألهل »كتابه ترمجته يف  د بن عبد الرمحـٰن السخاوي يف مؤلفات كثرية جدا ، سردها تلميذه حمم
، وهي مؤلفات نافعة جدا ، وقد كانت امللوك تتهادى تصانيفه من عظم قيمتها العلمية ، أبرز « القرن التاسع

تقريب »و « هتذيب هتذيب الكمال»، و « فتح الباري بشرح صحيح البخاري»تلك التصانيف وأنفعها 
 «.خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر»، و « لسان امليزان»و « التهذيب

 هوله من العمر تسعة وستون عاما ، وقد أفرد تلميذه السخاوي ترمجته يف كتاب 842تويف رمحه اهلل سنة 
 «.اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ االسالم ابن حجر»

 للشوكاين رمحه اهلل.« بعد القرن السابعالبدر الطالع مبحاسن من »كتاب من   ةانتهى باختصار وزيادة يسري 
 (.6502، كتاب الرقاق ، باب التواضع ، شرح حديث رقم )« فتح الباري» 4
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 .انتهى 1فأولياء اهلل هم خ ل ص عباده ، القائمون بطاعته املخلصون له(.
  :ه اهللوقال ابن تيمية رمح

 .الوالية ضد العداوة ، وأصل الوالية اةبة والقرب ، وأصل العداوة البغض والبعد
 :ها ، واألول أصح ، والويلـمي وليًا من مواالته للطاعات ، أي متابعته لـإن الويل س وقد قيل

ا بقي : أحلقوا الفرائض بأهلها ، فم هذا يلي هذا أي يقر ب منه ، ومنه قوله  :القريب ، يقال
 .فألوىل رجل ذكر

غري سر  جهارا مسعت رسول اهلل  :وثبت يف الصحيحني عن عمرو بن العاص رضي اهلل عنه قال
 2.وليي اهلل وصاحل املؤمنني إمنا،  وا يل بأولياءـليس –يعين فالنا  -: أال إن آل أيب يقول

  .املالئكة بعد ذلك ظهريفإن اهلل هو مواله وجربيل وصاحل املؤمنني و وهذا موافق لقوله تعاىل 
 .وصاحل املؤمنني هو كل من كان صاحلاً من املؤمنني ، وهم املؤمنون املتقون أولياء اهلل

 4.انتهى 3.إن أوليائي املتقون ، َمن كانوا وحيث كانوا :وِمثل هذا احلديث اآلخر

 اليةلوازم الوِ 
 ر من معاصيه.أمران: األول: طاعة اهلل سبحانه وتعاىل واحلذلوازم الوالية 

 :الشوكاين رمحه اهلل ، قالعليهم  واإلنكارم اهتعادمأعداء اهلل و  بغضثانيا: 
والويل ال يكون وليًا هلل حىت يبغض أعداء اهلل ويعاديهم وينكر عليهم ، فمعاداهتم واإلنكار عليهم 

 5.هو من متام واليته ومما ترتتب صحتها عليه

 تفاوت أولياء اهلل في الوالية
 :شوكاين رمحه اهللقال ال

وأولياء اهلل سبحانه يتفاوتون يف الوالية بقوة ما رزقهم اهلل سبحانه من اإلميان ، فمن كان أقوى إميانًا 
 .كان يف باب الوالية أعظم شأناً ، وأكرب قدراً ، وأعظم قرباً إىل اهلل ، وكرامة لديه

                                                   
 ، الناشر دار الكتب العلمية. 21، ص « قطر الويل على حديث الويل» 1
 ( ، واللفظ ملسلم.215( ومسلم )5990رواه البخاري ) 2
 إسناده صحيح. :«املسند»، وقال حمققو ( 5/235( ، وأمحد )647رواه ابن حبان ) 3
 ، باختصار. 62 – 53، ص « الفرقان بني أولياء الرمحـٰن وأولياء الشيطان» 4
 . 67، ص « قطر الويل على حديث الويل» 5
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حبته عز وجل وحمبة رسوله صلى اهلل ، والتحبب إىل اهلل مب ومن الزِم اإلميان القوي العمل السوي
 .قل إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين حيببكم اهللعليه وآله وسلم 

وكلما ازداد بعد التقرب إىل اهلل بفرائضه واجتناب مناهيه بفعل النوافل واالستكثار من ذكره عز 
 1.وجل ، زاده اهلل حمبة وفتح له أبواب اخلري كله ِدق ه وِجله

، فرد  وأولياؤه، )فقد ادعت اليهـود والنصارى أهنم أبناء اهلل وأحباؤه  تحصل بالدعاوى والوالية ال
قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر ملن يشاء ويعذب اهلل عليهم دعواهم بقوله 

 .من يشاء وهلل ملك السماوات واألرض وما بينهما وإليه املصري

وإذ ميكر بك الذين كفروا كما أخرب اهلل سبـحانه عنهم يف قوله بل قد ادعى ذلك مشركو العرب  
 وما كانوا أولياءه، إىل قوله  ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك وميكرون وميكر اهلل واهلل خري املاكرين

 .إن أولياءه إال املتقون ولكن أكثرهم ال يعلمون
الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهلل والذين  فالكفار يف احلقيقة أولياء الشيطان ، كما قال عز وجل 

 .الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً  أولياءكفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت فقاتلوا 
 .إنا جعلنا الشياطني أولياء للذين ال يؤمنونوقال 
 .2إهنم اختذوا الشياطني أولياء من دون اهلل وحيسبون أهنم مهتدونوقال 

 أفضل األولياء
  :ل ابن تيمية رمحه اهللقا

نوح  :وأفضل أولياء اهلل األنبياء ، وأفضل األنبياء املرسلون منهم ، وأفضل املرسلني أولوا العزم
 .وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد صلوات اهلل عليهم أمجعني

 ، خامت النبيني وإمام املتقني ، وسيد ولد آدم ، وإمام األنبياء إذا وأفضل أويل العزم حممد 
اجتمعوا ، وخطيبهم إذا َوفـدوا ، صاحب املقام اةمود ، الذي يغِبطه به األولون واآلخرون ، 
وصاحب لواء احلمد ، وصاحب احلوض املورود ، وشفيع اخلالئق يوم القيامة ، وصاحب الوسيلة 

                                                   
 . 48، ص « قطر الويل على حديث الويل» 1
 ، باختصار وتصرف يسري. 25 – 23، ص « قطر الويل على حديث الويل» 2
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 والفضيلة ، بعثه اهلل بأفضل الكتب ، وشرع له أفضل شرائع دينه ، وجعل أمته خري أمة أخرجت
 1.فيمن قبلهم ه  ـــللناس ، ومجع له وألمته من الفضائل واةاسن ما فر ق

هم الصحابة رضوان اهلل عليهم ،  مث يأيت بعد األنبياء أتباع الرسل ، فأفضل أتباع الرسول حممد 
مث التابعون ، مث تابعوهم ، أصحاب القرون الثالثة املفضلة األوىل ، مث من تبعهم بإحسان ، األمثل 

 .األمثل ، جعلنا اهلل منهمف

 أولى الناس بوصف الوالية
ن هلا ، و ن على السنة ، الداعو ن مبا علموا ، املستقيمو وأوىل الناس بوصف الوالية هم العلماء العامل

وصحابته والتابعني من بعدهم ، ألن العلماء ورثة  ن ملا جاء عن النيب و ن عنها ، املتبعو الذاب
: العلماء ورثة األنبياء ، وإن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها ، وإمنا   األنبياء ، كما قال النيب

 2.ورثوا العلم ، فمن أخذه فقد أخذ حبظ وافر
وعن اإلمامني اجلليلني أيب حنيفة والشافعي رضي اهلل عنهما قاال: إن مل  قال اإلمام النووي رمحه اهلل:

  3العلماء أولياء اهلل فليس هلل ويل.يكن 
 .إمنا خيشى اهلل من عباده العلماءوقد أثىن اهلل على العلماء العاملني مبا عملوا فقال 

فكل هؤالء حقيق ،  يف العقيدة والشريعة والسلوك ن هلدي النيب و وكذلك طلبة العلم والعباد املتبع
 .االوالية اللذان تقدم ذكرمه ابأن يكونوا من أهل الصالح والوالية إن توافر فيهم شرط

 األولياء ليس لهم ميزة
وأولياء اهلل ليس هلم ميزة على غريهم من األمور املباحات ، ال بلباس وال حبلق شعر أو تقصريه وال )

غري ذلك ، بل يوجدون يف الزُّراع والصُّناع والتج ار ، ويوجدون يف أهل السيف واجلهاد والقرآن ، 
 4.(وحنو ذلك

 
                                                   

قطر الويل على »، وهكذا قال الشوكاين يف  56 – 55، ص « بني أولياء الرمحـٰن وأولياء الشيطان الفرقان» 1
 . 23 - 22، ص « حديث الويل

 ( ، عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه.2533( ومسلم )2652رواه البخاري ) 2
 لنهي عن إيذائهم.الباب الثالث يف إكرام أهل القرآن وا ، «التبيان يف آداب محلة القرآن» 3
، « الفرقان بني أولياء الرمحـٰن وأولياء الشيطان»كتاب ل هقاله د. عبد الرمحـٰن اليحيـى حفظه اهلل يف مقدمة حتقيق 4

 . 13ص 
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 معصومينباألولياء ليسوا 
ء اهلل ليسوا معصومني ، ومن أعت ِقـد فيه والية اهلل فال ي قبل عنه كل ما صدر منه ، بل جيب وأوليا)

عرضه على الكتاب والسنة ، فما وافقهما أ خذ ، وما خالفهما ت رك ، ألن الواجب على الناس اتباع 
  ).1ما بعث اهلل به رسوله 

 قال ابن تيمية رمحه اهلل: 

يكون معصومًا ال يغِلط وال خيطئ ، بل جيوز أن خيفى عليه بعض علم "وليس من شرط ويل اهلل أن 
الشريعة ، وجيوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين ، حىت حَيسب بعض األمور مما أمر اهلل به وتكون 
مما هنى اهلل عنه ، وجيوز أن َيظن يف بعض اخلوارق أهنا من كرامات أولياء اهلل تعاىل وتكون من 

وإن مل خيرج بذلك عن والية ـسها عليه لنقص درجته ، وال يعرف أهنا من الشيطان ، الشيطان ، لب  
آمن الرسول ، فإن اهلل سبحانه وتعاىل جتاوز هلذه األمة عن اخلطأ والنسيان ، فقال تعاىل  اهلل تعاىل

رسله وقالوا  مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بني أحٍد من
مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري * ال يكلف اهلل نفسًا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا وال حتمل علينا إصرًا كما محلته على الذين من 

رمحنا أنت موالنا فانصرنا على القوم قبلنا ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وا
 .الكافرين

 2وثبت يف الصحيح أن اهلل سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال: قد فعلت."

 الية والصالح أمر قلبي غيبي ال يعلمه إال اهللالوِ 
الوالية والصالح أمر قليب غييب ال يطلع عليه إال اهلل ، ألن سببهما التقوى ، والتقوى ال يطلع عليها 
إال اهلل ، فعلى هذا فال جيوز أن جيزم هبا ألحد ممن مل ينص عليه الشرع ، ألن هذا ال يقدر عليه 
أحد ، وألن الذين ورد الشرع بصالحهم ، أو النص على أهنم شهداء قد مضوا ، من الصحابة 

لى حنسبه صاحلا ، أو ع :واألنبياء ، ولكن جيوز أن يقال فيمن ظهر الصالح على أفعاله أن يقال
: من كان منكم مادحا أخاه ال حمالة  خري وهدى واستقامة ، واهلل حسيبه ، كما قال النيب 

                                                   
 ، بتصرف يسري. 13، ص « الفرقان»كتاب ل هقاله د. عبد الرمحـٰن اليحىي حفظه اهلل يف مقدمة حتقيق 1
 . 144، ص « وأولياء الشيطان الفرقان بني أولياء الرمحن» 2
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علم أحسب فالنا واهلل حسيبه ، وال أزكي على اهلل أحدا ، أحسبه كذا وكذا ، إن كان ي   :فليقل
 1ذلك منه.

إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم الرمحـٰن وداقال تعاىل 
ما أقبل عبد  :قتادة ، قال 2

 3.بقلبه إىل اهلل إال أقبل اهلل بقلوب العباد إليه ، وزاده من عنده
: وجبت ، وجبت ،  م ر  جبنازة ، فأ ثين عليها خريا ، فقال نيب اهلل  :وعن أنس بن مالك قال

 .وجبت
 .: وجبت ، وجبت ، وجبت وم ـّر جبنازة ، فأ ثين عليها شرا ، فقال نيب اهلل 

)وجبت ، وجبت ، وجبت( ،  :فدى لك أيب وأمي ، م ر جبنازة فأ ثين عليها خريا ، فقلت :عمرقال 
 .(وجبت ، وجبت ، وجبت) :وم ـّر جبنازة فأثين عليها شرا ، فقلت

من أثنيتم عليه خريا وجبت له اجلنة ، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار ،  : فقال رسول اهلل 
 4.رض ، أنتم شهداء اهلل يف األرض ، أنتم شهداء اهلل يف األرضأنتم شهداء اهلل يف األ

)إن اهلل حيب فالنا فأحببه( ،  :إذا أحب اهلل العبد نادى جربيل :قال وعن أيب هريرة ، عن النيب 
)إن اهلل حيب فالنا فأحبوه( ، فيحبه أهل السماء ،  :فيحبه جربيل ، فينادي جربيل يف أهل السماء

 5ول يف األرض.مث يوضع له القب
فاحلاصل أن الصالح أمر قليب ، وهو يظهر على اجلوارح ، ألن القلب إذا صلح صلح اجلسد كله ، 
فالصالح له عالمات ، كاحلرص على الطاعات ، والكف عن اةرمات ، واألمر باملعروف ، والنهي 

فهو الذي يعلم عن املنكر ، ومع هذا فال جيوز اجلزم بصالحه ، فهذا من خصائص اهلل وحده ، 
 .السرائر ، فيجب التأدب معه تعاىل

 اليةمفاهيم خاطئة عن الوِ 
 :قال ابن تيمية رمحه اهلل

وجتد كثرياً من هؤالء عمدهتم يف اعتقاد كونه ولياً هلل ؛ أنه قد صدر عنه مكاشفة يف بعض األمور ، 
ري يف اهلواء إىل مكة أو بعض التصرفات اخلارقة للعادة ، مثل أن يشري إىل شخص فيموت ، أو يط

                                                   
 ( عن أيب بكرة رضي اهلل عنه.3000( ومسلم )2662رواه البخاري ) 1
 . 96سورة مرمي:  2
 «.تفسري الطربي»انظر تفسري اآلية يف  3
 ( عن أنس رضي اهلل عنه ، واللفظ ملسلم.949( ومسلم )1367رواه البخاري ) 4
 واللفظ للبخاري.يب هريرة رضي اهلل عنه ، ( عن أ2637( ، ومسلم )3209رواه البخاري ) 5
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أو غريها ، أو ميشي على املاء أحيانًا ، أو ميأل إبريقًا من اهلواء ، أو خيتفي أحيانًا عن أعني الناس ، 
أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته ، أو خيرب الناس مبا 

وليس يف شيء من هذه من األمور ،  س ِرق هلم ، أو حبال غائب هلم أو مريض ، أو حنو ذلك
األمور ما يدل على أن صاحبها ويل هلل ، بل قد اتفق أولياء اهلل على أن الرجل لو طار يف اهلواء أو 

، وموافقته ألمره وهنيه ، وكرامات أولياء  مشى على املاء مل يـ غرت به حىت ينظر متابعته لرسول اهلل 
وإن كان قد يكون صاحبها وليًا هلل هذه األمور اخلارقة للعادة اهلل تعاىل أعظم من هذه األمور ، و 

خوارق تكون لكثري من الكفار واملشركني ، وأهل الكتاب ـ، فإن هذه ال فقد يكون عدوًا هلل
واملنافقني ، وتكون ألهل البدع ، وتكون من الشياطني ، فال جيوز أن ي ظن أن كل من كان له شيء 

، بل ي عترب أولياء اهلل بصفاهتم وأفعاهلم وأحواهلم اليت دّل عليها الكتاب  من هذه األمور أنه ويل هلل
 .والسنة ، وي عرفون بنور اإلميان والقرآن ، وحبقائق اإلميان الباطنة ، وشرائع اإلسالم الظاهرة

أن األمور املذكورة وأمثاهلا قد توجد يف أشخاص ويكون أحدهم ال يتوضأ وال يصلي  :مثال لذلك
ت املكتوبة ، بل قد يكون مالبسًا للنجاسات ، معاشرًا للِكالب ، يأوي إىل احلمامات الصلوا

 1.انتهى .والقم امني واملقابر واملزابل ، رائحته خبيثة ، ال يتطهر الطهارة الشرعية وال يتنظف
 وقال أيضا:

 2.خرج عن الكتاب والسنةوهذه األحوال الشيطانية حتصل ملن 
، فإن هذه حال أوليائه ،  وكرامات أوليائه املتقني يكون سببه اإلميانالرمحانية فاألحوال  :وقال أيضا
 .أال إن أولياء اهلل ال خوف عليهم وال هم حيزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقونقال تعاىل 

قون أخرى ، وال بد  وأما أصحاب األحوال الشيطانية فهم من جنس الكهان ، يكذبون تارة ويصد 
هل أنبئكم على من تنـزل الشياطني * تنـزل على كل من خمالفة لألمر ، قال تعاىل  يف أعماهلم
 .اآليتني أفاك أثيم 

وهلذا يوجد الواحد من هؤالء مالبسا اخلبائث من النجاسات واألقذار اليت حتبها الشياطني ، 
الفواحش  قد حرم ومرتكبا للفواحش ، أو ظاملا للناس يف أنفسهم وأمواهلم وغري ذلك ، واهلل تعاىل

وأولياء اهلل هم الذين  ،اآلية  ما ظهر منها وما بطن ، واإلمث والبغي بغري احلق ، وأن تشركوا باهلل
 3.يتبعون رضاه بفعل املأمور ، وترك اةظور ، والصرب على املقدور

                                                   
 ، باختصار. 169 – 168، ص « الفرقان بني أولياء الرمحـٰن وأولياء الشيطان» 1
 . 331، ص « الفرقان بني أولياء الرمحـٰن وأولياء الشيطان» 2
 ( ، باختصار.85-1/84« )جمموع الفتاوى» 3
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فال تغرتوا به لو نظرمت إىل رجل أعطي من الكرامات حىت ي رفع يف اهلواء ؛  :قال أبو يزيد البسطامي
 1.حىت تنظروا كيف جتدونه عند األمر والنهي ، وحفظ احلدود وآداب الشريعة

 حقيقة معاداة أولياء اهلل
إذا كان ويل اهلل هو املوافق املتابع له فيما حيبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه ؛ كان 

ا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم ياملعادي لوليه معاديًا هلل يف احلقيقة كما قال تعاىل 
: ومن عاداه فقد حاربه ، وهلذا قال، فمن عادى أولياء اهلل فقد عاداه ،  أولياء تلقون إليهم باملودة

 .من عادى يل ولياً فقد بارزين باةاربة
من عادى يل  : قال: إن اهلل تعاىل النيب ودليله قول معادياً هلل ، يف احلقيقة هو املعادي لويل اهلل و 

 2.بالحربوليا فقد آذنته 
 .فعلى هذا ؛ فمن عادى أولياء اهلل فقد عادى اهلل ، ومن عادى اهلل فقد حاربه

 الخرافة والخرافيين في مسألة الكرامة والِوالية ِذكر طرف من قصص
ــكَ يف آخرين ، من ذَ ذلك علم الغيب ، أو اعتقدوا والكرامة و  لواليةاوممن ادعوا  د الوهاب بن عبم رهـ

 «طبقات الكربىال»كتابه يف   ذكرفقد  –وكان خرافياً كبرياً  –، املعروف بالشعراين  3أمحد األنصاري
 تلك، ومن  4البدويبن علي أمحد ن هبم اجلهال ، كـــتِ ـــالذين ف   اخلرافينيأخبارا تتعلق ببعض 

اد يفتك به ثور ، فمد البدوي إليه أن البدوي كان يزعم أن من كراماته أن رضيعا مبصر ك اخلرافات
 فأبعد الثور عنه.، يده وكان بالعراق 

 !يرى اللوح اةفوظكان أنه   وزعمإمساعيل بن يوسف األنباين ، كتابه يف  ذكر كما 
ــر  ــا ذكـــ ــعراين  هوممــ ــهيف  الشـــ ــوفية است كتابـــ ــد الصـــ ــافه أن أحــ ــده ضـــ ــع عنـــ ــدعا مجيـــ ــاء ، فــ ــاء  -األوليـــ األحيـــ
 ه!ليحضروا وليمت -واألموات 

                                                   
 (.10/41« )احللية»رواه أبو نعيم يف  1

أبو نعيم عنه قوله: الذي ميشي على املاء ليس بعجب ، هلل خلق كثري ميشون على املاء ليس هلم عند  ومما نقله
 (.10/40اهلل قيمة. )

 ( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.6502رواه البخاري ) 2
 .فية وعلمائهاو ، من كبار الص 973، تويف سنة « األعالم»ترجم له خري الدين الزركلي يف كتابه  3
يف ، اختذ اجلهال قربه ، من كبار الصوفية  675، تويف سنة « األعالم»م له خري الدين الزركلي يف كتابه ترج 4

 مزارا يِفدون إليه من أحناء مصر!« طنطا»
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ــا  ــر أيضــ ــه وذكـ ــد  يف كتابــ ــان يــ ــري ، وكـ ــوقي املصــ ــراهيم الدســ ــه إبــ ــه عي أنــ ــاىل ، وأنــ ــبحانه وتعــ رأى اهلل ســ
مــن زاره أســكنه جنــة الفــردوس ، أن و تح أبــواب جنــة الفــردوس ، غلــق أبــواب النــار ، وفَــأَ خاطبـه ، وأنــه 

 .اللوح اةفوظ وهو ابن مثان سننيوأنه نظر يف 
 .ها البهائممورا أخرى تضحك لسماجتوذكر أ

 .العافيةوللدسوقي والبدوي قبور تعظمها الناس وتتوجه إليها ، نسأل اهلل 

 الكرامة تعريف
ي قصد هبا الكرامة عند علماء الشريعة أمر خارق للعادة ، ي ظهره اهلل عز وجل على أيدي أوليائه ، 

 1.صرة الدين، أو التأييد له ، أو اإلعانة ، أو ن   تلبية حاجة ذلك الويل، أو اإلكرام 

 المسلمين عقيدة من الكراماتب اإليمان

رمحه اهلل يف تعريف األولياء والكرامات وذكر بعض  2قال الشيخ صنع اهلل بن صنع اهلل احلليب احلنفي
 ضوابطها:

هم املتقون من املؤمنني ، العارفون باهلل وبصفاته ، املقبلون على الطاعات ، املعرضون عن  األولياء
يكرمهم اهلل هبا ، تأييدًا لتقواهم ، حلكمة منها:  قد يقع لهم كراماتزالت ، فهؤالء املعاصي وال

 حجة للدين ، أو حلاجة املسلمني.
 وما حصل هلم هذا اإلكرام إال بربكة اتباع خري األنام عليه من اهلل أفضل الصالة والسالم.

وة ، وال بتحٍد ، وال فيها قصد ، وهي أمٌر خارق للعادة كاملعجزة ، غري أهنا ال تقرتن بدعوى النب
إمنا حبيث كلما أراد جرت ، ألهنا من اآليات ، وهي على ِوفق إرادته تعاىل ، قال جل ذكره 

 .اآليات عند اهلل
 3ومىت أراد. مبا أراد وليس ملخلوق فيها تصرفٌ 

 
                                                   

 (.2/298« )شرح الواسطية»، و  11ص ، « قطر الويل على حديث الويل» انظر 1

قيـه ، حمـدث أديـب ، لـه أرجـوزة يف احلـديث ، ولـه كتـاب صنع اهلل بن صنع اهلل احللـيب املكـي احلنفـي ، واعـظ ف 2
. انظـر  1120تـويف سـنة «. سيف اهلل علـى مـن كـذب علـى أوليـاء اهلل»مشهور يف إبطال الغلو يف الصاحلني 

 (.1/483« )معجم املؤلفني»( و1/428« )هدية العارفني»ترمجته يف 
ر ما قاله ابن القيم رمحه اهلل يف هـذا البـاب يف ، وانظ 102، ص « سيف اهلل على من كذب على أولياء اهلل» 3

 (.3/627« )زاد املعاد»يف  قصة الطفيل بن عمرو الدوسي
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 الحاجة بحسبتحصل دلياًل على كمال الوالية هلل وإنما  ليست الكرامات
ست دلياًل على كمال الوالية هلل ، بل تكون حبسب احلاجة إليها ، فيحتاجها ضعيف الكرامات لي

اإلميان ، ويكون من هو أكمل والية هلل منه مستغنيًا عنها ، وهلذا كانت يف التابعني أكثر منها يف 
 1الصحابة.

 قال ابن تيمية رمحه اهلل:
جل ، فإذا احتاج إليها الضعيف ومما ينبغي أن ي عرف أن الكرامات قد تكون حبسب حاجة الر 

ويكون من هو أكمل والية هلل منه سد حاجته ، قوي إميانه ويَ اإلميان أو اةتاج ؛ أتاه منها ما ي  
مستغنيًا عن ذلك ، فال يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها ال لنقص واليته ، وهلذا كانت هذه 

اخللق  ف من جيري على يديه اخلوارق هلديِ ، خبالاألمور يف التابعني أكثر منها يف الصحابة 
 2وحلاجتهم ، فهؤالء أعظم درجة.

 األنبياء آيات جملةمن تعتبر كرامات األولياء 
، وألنه لوال األنبياء ملا كان األولياء  ء ، ألهنا ال حتص ل إال ملن اتبعهمآيات األنبيا مجلةمن الكرامات 

 . عهم للنيب ما صاروا أولياء إال باتبا ألهنمأولياء ، 
تعترب من اآليات الصغرى ، أما اآليات الكربى فخاصة باألنبياء ، ال  األولياءكرامات ولكن  

ي شاركهم فيها أحد غريهم ، ال األولياء وال غريهم ، وهي كخلق الطني من الطري ، ونزول الكتب ، 
 وفلق البحر وحنو ذلك.

ريهم ، فال بد أن ميتاز الفاضل مبا ال يقدر املفضول أن اهلل فض ل األنبياء على غ املشاركةوعلة عدم 
 3على مثله ، إذ لو أتى مبثل ما أتى به الفاضل لكان مثله ، ال دونه.

 بخالف آيات األنبياء،  بها التحدي يُقصدال  األولياء كرامات
ك الويل ، األولياء ال ي قصد هبا التحدي إطالقا ، وإمنا ي قصد هبا اإلكرام وتلبية حاجة ذل كرامات

فقد ي قصد هبا التحدي وقد يقصد هبا تلبية حاجات الناس ، وعلى كل حال  األنبياءخبالف آيات 
 4ففيها تنويه بكرامة ذلك النيب.

                                                   
 البن عثيمني رمحه اهلل. (303 – 2/302« )شرح العقيدة الواسطية»انظر  1

 . 321 – 320، ص « الفرقان بني أولياء الرمحـٰن وأولياء الشيطان» 2

 (.866،  823،  802 ، 501)« النبوات»انظر كتاب  3
 (.1085 - 1084« )النبوات»انظر كتاب  4
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 البتالءل تكونالكرامات قد 
فأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأكرمه ونعمه الكرامات من جنس االبتالء الذي ذكره اهلل يف قوله  

 .أكرمن * وأما إذا ما ابتاله فقدر عليه رزقه فيقول ريب أهانن فيقول ريب
وهلذا الكرامة ال ي تبجح هبا ، بل إن كثريًا من الصاحلني يكره ذلك ، وإذا ما حصلت يسأل اهلل 

 1زواهلا ، خوفاً على نفسه من الفتـنة أو نقص درجته.

  الغلو فيه يُــــَسوِّغال  ألحدالكرامة  حصول
 رمحه اهلل: 2بن حسنعبد الرمحـٰن بن بد اللطيف قال الشيخ ع

،  ال من فعل غريهولو كان املخلوق قد ثبت له من الكرامة ما ثبت ؛ فالكرامة من ِفعل اهلل 
ستغاث هو اهلل ال غريه ، 

 
، أو  ومل يكن الصحابة يستغيثون ويسألون من ظهرت له كرامةوامل

 3حصلت له خارقة من اخلوارق.
لـمن جعل اهلل على يديه كرامات ال يلزم منه إثبات أن هلم تصرفا يف الكون ، أو  إثبات الكراماتف

جواز دعائهم وطلب الشفاعة منهم ، "ومما يبني ذلك أنه وقع لعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنه يف 
                                                   

 ،« الشيطان وأولياء الرمحـٰن أولياء بني الفرقان» كتابل هحتقيق مقدمة يف اهلل حفظه اليحىي الرمحـٰن عبد. د قاله 1
 . 15 ص

م اهلل تعاىل ، هو الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرمحـٰن بن حسن بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه 2
يف بلدة العلم والعلماء ؛ الدرعية ، درس على يد عدد من املشايخ ، منهم والده الشيخ عبد  1225ولد سنة 

حمد بن عبد الوهاب ، والشيخ حممد ـمـٰن بن عبد اهلل بن مـالرمحـٰن بن حسن ، وكذا ابن عمه الشيخ عبد الرح
 بن حممود اجلزائري ، وغريهم.

علم تتلمذ عليه عدد من التالميذ ، أشهرهم الشيخ األديب الذاب عن دين اهلل بشعره ونظمه وبعد تضلعه يف ال
 ؛ سليمان بن سحمان رمحه اهلل تعاىل.

مصباح الظالم يف الرد على من كذب على الشيخ »له العديد من الكتب والرسائل ، أما الكتب فأشهرها 
 «.د بن جرجيسمنهاج التأسيس يف كشف شبهات داو »، وأيضا « اإلمام

، « جمموعة الرسائل واملسائل النجدية»أما الرسائل فجمعها تلميذه الشيخ سليمان يف اجمللد الثالث من 
 «.الدرر السنية من األجوبة النجدية»وبعضها مفرق يف بعض اجمللدات األخرى ، وبعضها يقع يف 

 . 1293تويف رمحه اهلل سنة 
ةققه د. عبد العزيز بن عبد اهلل الزير حفظه « مصباح الظالم»به باختصار وتصرف من ترمجته يف مقدمة كتا

 اهلل.
 . 344 ص، « منهاج التأسيس والتقديس يف كشف شبهات داود بن جرجيس» 3
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ة غزوة خيرب من الكرامات ما مل يقع مثله لغريه ، ومع هذا فلما بلغه عن أناس ملا كان منـزله بالكوف
أهنم اعتقدوا فيه اإللـٰهية ؛ خد  هلم األخاديد ، وجعل فيها احلطب ، وأوقدها بالنار ، وقذفهم فيها 

،  قليل من كثري، وهو بالنسبة إىل ما وقع من عباد القبور يف هذه األزمنة وقبلها  إعظامًا هلذا األمر
ملن شاء من عباده هو الذي والكرامة أمر جيعله اهلل ال صنع للبشر فيه ، والذي أوجد الكرامة 

يستحق أن ي عبد وحده ال شريك له ، فإن الكرامة إمنا تقع للموحدين املخلصني بسبب توحيدهم 
 1وإخالصهم".

 أصناف ثالثة الكرامات في الناس
ـــــكذِّب بـحصول الكرامات لغيــر  الناس يف الكرامات ثالثة أصناف ، طرفان ووسط ، فمنهم من يـ 

  ، ومنهم من َيظن أن كل من حصل له كرامة 3رمحه اهلل 2ذه زلة كبرية كما قال الذهيباألنبياء ، وه
كان وليًا ، فيظن ذلك يف السحرة والكهان ممن يستعينون باجلن والشياطني فتحصل هلم خوارق 
فيد عون أهنم أولياء وأنه حصلت هلم كرامات ، فيظنها اجلهال كذلك ، والصواب أن االعتبار يف 

 . ة باإلميان والتقوى ومتابعة الرسول الوالي
 ومنهم من يعتقد أن الكرامات قد حتصل لبعض األولياء كرامة من اهلل تعاىل سدا حلاجته.

 الشيطانية واألحوالاإللـٰهية  الكرامات بين الفرق

ن ، فإن الكهان يكون ألحدهم القرين م الشيطانية واألحوالاإللـٰهية  الكراماتينبغي التفريق بني 
عون بأن هذا من الكرامات وأهنم  الشياطني خيربه بكثري من املغيبات مما يسرتقه من السمع ، مث يد 

 من أولياء اهلل!

                                                   
، للشيخ صاحل بن حممد الشثري ،  108 ص، « تأييد امللك املنان يف نقض ضالالت دحالن»بتصرف من  1

 الرياض. –بن ناصر الشثري ، الناشر: دار احلبيب ، حتقيق: د. حممد  1309املتوىف سنة 

هو العالمة املؤرخ ، شيخ اجلرح والتعديل ، أبو عبد اهلل ، حممد بن أمحد الذهيب ، تركماين األصل ، شافعي  2
تذكرة »، و « تاريخ اإلسالم»، و« سري أعالم النبالء»املذهب ، له مؤلفات ال يستغين عنها من جاء بعده ، كـ 

، له رواية للحديث النبوي ، وهو من تالمذة شيخ اإلسالم ابن تيمية « العلو للعلي الغفار»، و  «احلفاظ
 (.3/153« )شذرات الذهب»، انظر ترمجته يف  748رمحهما اهلل ، تويف سنة 

 (.17/355) «سري أعالم النبالء»انظر  3
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 )واألسود العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطني من خيربه ببعض األمور املغيبة ، فلما 
لون فيه ، حىت أعانتهم عليه امرأته ملا قاتله املسلمون كانوا خيافون من الشياطني أن خيربوه مبا يقو 

 تبني هلا ك ـفره فقتلوه.
 وكذلك مسيلمة الكذاب ، كان معه من الشياطني من خيربه باملغيبات ، ويعينه على بعض األمور.

وأمثال هؤالء كثريون مثل احلارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد امللك بن مروان وادعى 
رج رجليه من القيد ومتنع السالح أن ينف ذ فيه ، وت سبح الرُّخامة إذا النبوة ، وكانت الشياطني  خت 

على خيل يف الــهواء ، ويقول: هي  2رجااًل ركباناً  1نقرها بيده ، وكان يرى الناس جببل قاسيون
 املالئكة ، وإمنا كانوا جّنًا ، وملا أمسكه املسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه ، فقال

 انتهى. 3فسم ى اهلل وطعنه فقتله.اهلل ،  له عبد امللك: إنك مل تـ ــَسمِّ 
الدجال يكون على يديه خوارق كثرية ، من أنه يأمر السماء أن متطر فتمطر ، واألرض أن تنبت و 

 ، وأن يقتل ذلك الشاب مث حيييه ، إىل غري ذلك من 4فتنبت ، وتتبعه كنوز األرض مثل اليعاسيب
 .هولةاألمور امل

 قال أبو عبد اهلل الذهيب رمحه اهلل:
وإخوانه من الكهنة هلم  صائدب ، فابن ي ـ غرت املسلم بكشف وال حبال ، وال بإخبار عن م غفال يَ 

خوارق ، والرهبان فيهم من قد متزق جوعا وخلوة ومراقبة على غري أساس وال توحيد ، فصفت  
وة إال يف أهل الصفوة وأرباب الوالية املنوطة بالعلم ، وال قد 6شرواوفَ  5دورات أنفسهم ، وكاشفواك  

، فكثري من املشايخ نتوقف يف أمرهم حىت  ه املخلصنيوالسنن ، فنسأل اهلل إميان املتقني ، وتألُّ 
 انتهى. 7.يتربهن لنا أمرهم ، وباهلل االستعانة

رضي اهلل عنهما قال: بن عمَر رواها عبد اهلل قلت: وقصة ابن صائد )ويقال: ابن صياد( معروفة ، 
 البن َصياٍد: إين قد َخَبْأت  لك َخبيئاً.  قال النيبُّ 

                                                   

 .دمشق يف معروف جبلقاسيون:  1
 .كباناور : الصواب ولعل ، املطبوع يف كذا  2

 . 532 –432، ص « الفرقان بني أولياء الرمحـٰن وأولياء الشيطان» 3

 «.النهاية»يعاسيب مجع يعسوب ، وهي ملكة النحل. انظر  4

 أي ادعوا أهنم ك ِشف هلم اللوح اةفوظ الذي كتب اهلل فيه مقادير كل شيء. 5
 .الــــَفـــــشر كلمة عامية ، تعين الكذب 6
 (.22/179« )الءسري أعالم النب» 7
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 فقال ابن صياد: هو الدُّخ.
 1قال: ِاْخَسأ ، فلن تـَْعد َو قدرَك.

 يعين: لست أنت إال من إخوان الكهان.
 يريد الدُّْخن ، وهو نوع من احلبوب.وقوله )الدُّخ( 

ــَأ له )د خنا(ه أنمع ابن صياد  النيب  فالذي فعله ــَب يف كفه ، مث سأله: ماذا َخــَبــأت لك؟  2َخ
يف كفه ، وكان قـد رآه قبل أن يقبض  فأخرب القرين اجلين أو الشيطان ابن صياد مبا خبأه النيب 

يده ، ولكن ابن صياد مل يسـمع من اجلين كلمة )الدُّخن( كاملة ، فسمعها إال احلرف  النيب 
: ِاخسأ  فسمعها على هذا النحو )الدُّخ( ، فأد اها كما مسعها ، فقال له النيب األخري )النون( ، 

  3، فلن تعدو قدرك.

 خيرب باخلرب فَيِصحُّ تارة ويَفس د  أخرى ،على طريقة الكهنة ، رمحه اهلل: كان ابن صياد  4قال القرطيب
 5.ترب حاله هباسلوَك طريقٍة خي فشاع ذلك ومل ينـزل يف شأنه وحي ، فأراد النيب 

الكهان َيفَزعون إىل الـجن يف أمورهم ، ويستفتوهنم يف الـحوادث ، في لقون إليهم الكلمات ، وقد ف
يتوافق ما يـ خِبـر به الكاهن مع القدر ، فيظن من مسعه أن الكاهن قد ك ِشف له شيء من الغيب ، 

يٌّ من أولياء اهلل ، وهو من أولياء فيفتنت به ، فيظنه اجلاهل كشفًا وكرامة ، وأن ذلك الكاهن ولــ
َياِطني * تَنـزل  الشيطان ، كما قال تعـاىل عنهم يف سورة الشعراء  ْم َعَلى َمْن َتنـزل  الش  َهْل أ نـَبِّئ ك 
ْمَع َوَأْكثـَر ه ْم َكاِذب ون َعَلى ك لِّ أَف اٍك َأِثيم * يـ ْلق وَن الس 

6. 
مادة هذا املدخل الشيطاين ، فحر م الذهاب للكهان ،  -ذلك الدين العظيم  –وقد حسم اإلسالم 

 فاحلمد هلل على نعمة اإلسالم.

 

                                                   
 (.2924( ومسلم )1354رواه البخاري ) 1
 الدُّخن نوع من احلبوب. 2
 (.19/62« )جمموع الفتاوى»تقدم خترجيه ، وانظر تقرير ابن تيمية رمحه اهلل هلذه املسألة يف  3
فسر ، سارت هو اإلمام أبو عبد اهلل ، حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري ، األندلسي القرطيب ، الفقيه امل 4

 (.15/229« )تاريخ اإلسالم». انظر ترمجته يف  671الركبان ، تويف سنة « اجلامع لعلوم القرآن»بتفسريه 
 (.3055، شرح حديث )« فتح الباري»نقله ابن حجر عنه يف  5
 . 223 – 221سورة الشعراء:  6
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 في وال الطبيعية بالحيل تكون ال الكرامات أن وبيان،  الشيطانية األحوال من الحذر وجوب
 البدع أماكن

ل عند ما كان من هذه اخلوارق يف أماكن البدع فهو أقرب إىل األحوال الشيطانية ، كالذي حيص
 1املشاهد وحنوها.

ومن هذه األحوال الشيطانية ما يكون بواسطة ِحيل طبيعية ، كمن يدخل النار حبجر الطلق وقشور 
 2النارِج ودهن الضفادع وحنوها.

مث مـــن غــرور هـــؤالء وأشــباههم اعتقـــادهم أن اســتجابة مثـــل «: االقتضــاء»قــال ابـــن تيميــة رمحـــه اهلل يف 
ولـيس يف احلقيقــة كرامــة ، وإمنـا تشــبه الكرامــة مـن جهــة أهنــا عــاىل لعبــده ، كرامــة مـن اهلل ت 3هـذا الــدعاء

دعـوة نافــذة ، وسـلطان قــاهر ، وإمنـا الكرامــة يف احلقيقـة مــا نفعـت يف اآلخــرة ، أو نفعـت يف الــدنيا ومل 
إهنـا تضر يف اآلخرة ، وإمنا هذا مبنزلة ما يَنعم بـه الكفـار والفسـاق مـن الرياسـات واألمـوال يف الـدنيا ، ف

 4إمنا تصري نعمة حقيقية إذا مل تضر صاحبها يف اآلخرة.

 الرحمانية والكرامات الشيطانية الخوارقالمسلم بين  زـــمي  ــــيُ  كيف

 قال ابن تيمية رمحه اهلل:
ولكن أهل األحوال الشيطانية تـنصرف عنهم شياطينهم إذا ذ كر عندهم ما يطردها ، مثل آية 

يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ملا وَكله النيب  الصحيح عن النيب  الكرسي ، فإنه قد ثبت يف
  حبفظ زكاة الفطر ، فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو ميسكه فيتوب فيطلقه ، فيقول له النيب
 .ما فعل أسريك البارحة؟ ، فيقول: زعم أنه ال يعود ، فيقول: كذبك وإنه سيعود : 

لثة قال: دعين حىت أعلمك ما ينفعك ، إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية فلما كان يف املرة الثا
الكرسي: اهلل ال إلـٰه إال هو احلي القيوم إىل آخرها ، فإنه لن يزال عليك من اهلل حافظ ، وال يقربك 

 قال: "صدقك وهو كذوب" ، وأخربه أنه شيطان. شيطان حىت تصبح ، فلما أخرب النيب 

                                                   
 ،« الشيطان وأولياء الرمحـٰن أولياء بني قانالفر » كتابل هحتقيق مقدمة يف اهلل حفظه اليحىي الرمحـٰن عبد. د قاله 1

 . 16 ص

 ،« الشيطان وأولياء الرمحـٰن أولياء بني الفرقان» كتابل هحتقيق مقدمة يف اهلل حفظه اليحىي الرمحـٰن عبد. د قاله 2
 . 16 ص

 !القبور أصحاب دعاء أي 3
 (.2/705« )املستقيم الصراط اقتضاء» 4
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 انتهى. 1سان عند األحوال الشيطانية بِصدق أبطلتها.وهلذا إذا قرأها اإلن

، والصحابة وأهل القرون الثالثة املفضلة األوىل أوىل من غريهم هبا ،  كثيرةاهلل   ولياءأل اهلل كرامات
وقد ورد يف صحيح السنة شيء منها ، فمن ذلك ما حصل عباد بن بشر وأ سيد بن ح ضري ملا 

عليه وآله وسلم يف ليلة مظلمة ، وإذا نور بني أيديهما حىت  خرجا من عند رسول اهلل صلى اهلل
  2تفرقا فتفرق النور معهما.

وأبـــو بكـــر الصـــديق ملـــا ذهـــب بأضـــياف رســـول اهلل صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم الثالثـــة جعـــل ال يأكـــل 
يـه وآلـه لقمة إال ربـا مثلهـا ، فلمـا شـبعوا كانـت أكثـر ممـا هـي قبـل ، فرفعهـا إىل رسـول اهلل صـلى اهلل عل

 3وسلم ، فجاء أقوام كثريون فأكلوا منها.
 4ونـزلت السكينة وفيها املالئكة مثل الظ لة لقراءة أ سيد بن حضري.

 5وكانت املالئكة تسلم على عمران بن حصني.
ــبيب بن عدي كان أسريًا للمشركني يؤتى بعنب يأكله ، وليس مبكة عنب.  6وخ ـ

إين مــوىل رسـول اهلل صــلى  :ه وآلـه وســلم اعرتضـه األســد ، فقـالوسـفينة مـوىل رســول اهلل صـلى اهلل عليــ
 7.اهلل عليه وآله وسلم ، فمشى األسد معه حىت أوصله إىل مقصده

                                                   
 . 234، ص « ن وأولياء الشيطانالفرقان بني أولياء الرمحٰـ » 1

 . 3805 رقم ،« البخاري صحيح» 2

 (.2057) برقم« مسلم» و ،( 602) برقم ،« البخاري صحيح» 3

 .عنه اهلل رضي حضري بن أسيد حديث من ،( 796) ومسلم ،( 5018) البخاري رواه 4

حـىت اكتويـت  فـت ـرِكـــت  ـــل ــــم  علـي  ( عن عمران بن حصني رضي اهلل عنه قال: وقد كان يـ ـــَسـ1226روى مسلم ) 5
 ، مث تركت  الكي  فعاد.

، فتوقفـت املالئكـة عـن السـالم مـن البواسـري استعملت الكي ألتـداوى بـه أي كانت املالئكة تسلم علي حىت 
 علي ، مث ملا تركت الكي عادت تسلم علي.

 (.11/276« )اجملموع»يف يف ترمجته ، وابن تيمية « الكاشف»الذهيب يف انظر ما قاله و 

 (. 146-9/145) البيهقي طريقه ومن ،( 2720) والطيالسي ،( 4086) البخاري رواه 6

« املصــــنف»( ، وعبـــد الــــرزاق يف 3/606« )املســــتدرك»احلـــاكم يف و ( ، 6432« )الكبــــري»رواه الطـــرباين يف  7
 احلاكم.( ، وصحح إسناده 20544)
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مه ، فعـن أنـس بـن مالـك رضـي اهلل عنـه كان إذا أقسم على اهلل أبر قسَ رضي اهلل عنه  والرباء بن مالك 
ــاً  ــرب ذي   :مرفوعـ ــن أشــــعث أغــ ــم مـ ــرَ طِ كــ ــ 1ينمـ ــه لــ ــه لـ ــن ال يؤبــ ــرباء بــ ــنهم الــ ــره ، مـ ــم علـــى اهلل ألبــ و أقســ
 2مالك.

دة ، فوقــع شــهيداً ، واهنـــزم وكــان مــرة يف جــيش لــه ، فلقــيهم العــدو ، فأقســـم علــى اهلل بــالظفر والشــها
 3.العدو

علـى أم ملـا نـزل احلـرية نـزل رضـي اهلل عنـه خالد بن الوليد  أنالسفر وروى ابن عساكر بإسناده عن أيب 
ــالوا ــة فقـ ــم ال يَ : بـــين املرازبـ ــذر السـ ــقيكَ احـ ــال، األعـــاجم  ه  سـ ــه  :فقـ ــأ  ، ائتـــوين بـ ــده مث فـ ــذه بيـ ــه فأخـ يت بـ

 .احلصن اقتحم
ــاق :قال ابن املقرئ :ويف رواية  4.فلم يضره شيئا، بسم اهلل  :وقال مَ حَ تَ ـ

اجعلـه عسـال اللهـم  :مخـر ، فقـال 5قُّ أيت خالـد بـن الوليـد برجـل معـه زِ  :وروى باسناده عن خيثمة قال
 .ار عسال، فص

اخلمــر يف عســـكر خالــد بــن الوليــد ، فجعـــل  تِ َشــفَ  :يقــال لـــه صعصــعة قــالرجــل ســناده عــن إوروى ب
يطــوف علــيهم ، وكــان رجــل منــا بعــث بــه أصــحابه فاشــرتى زقــا مــن مخــر وجعلــه بــني يديــه ، فاســتقبله  

  ؟ما هذا :كفة بكفة فقال
 .خل :قال
 .جعله اهلل خال :قال

 .خل كأجود ما يكون من اخلل فانطلق إىل أصحابه ففتحه فإذا

 6.هذه واهلل دعوة خالد بن الوليد :ويف رواية عن حمارب بن دثار أن اآليت باخلمر قال
 

                                                   

 «.النهاية يف غريب احلديث»ر ق. انظلِ ـــخَ ـمر هو الثوب الالطِّ  1
 ( ، وصححه األلباين.3854رواه الرتمذي ) 2
 ( عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه.292-3/291« )املستدرك»رواه احلاكم يف  3

( عن 3809( عن أيب بردة ، و )3808« )الكبري»، ذكر من امسه خالد ، ورواه الطرباين يف « تاريخ دمشق» 4
 قيس بن أيب حازم.

 «.لسان العرب»زِّقُّ هو الوعاء الذي ينقل فيه اخلمر. انظر الــ 5
 ، ذكر من امسه خالد.« تاريخ دمشق» 6
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ــم  :قـــال وســـعد بـــن أيب وقـــاص كـــان جمـــاب الـــدعوة ، فعـــن ســـعد رضـــي اهلل عنـــه أن رســـول اهلل  اللهـ
 1.استجب لسعد إذا دعاك

صـــلة بــن أشــيم جــاءه األســد مــرًة وهــو ي صـــلي يف عــن جعفــر بــن زيــد أن  «احلليــة»وروى أبــو نعــيم يف 
ــغَ  ــ ــم قـــال 2يضةــ طلــب الــرزق مــن مكـــان آخــر ، فــوىل  األســد وإن لـــه زئــريا تصــدعت منـــه : ا، فلمــا سل ـ

 3.اجلبال
مــا أصـاب بصـرها إال الـالت والعــزى  :وملـا ع ـذِّبت أحـدى الصـحابيات ذهــب بصـرها ، فقـال املشـركون

 4.عليها بصرها كال واهلل ، فرد اهلل  :، فقالت
 5وقد ورد يف كرامات سادات التابعني أخبار كثرية.

ــن  ــد بـ ــيخ حممـ ــيلة الشــ ــا لفضـ ــا نفيسـ ــا جامعـ ــا كالمـ ــر لزامـ ــاحل بـــن عثيمـــنيوانظـ ــوم   6صـ ــه اهلل يف مفهــ رمحـ
 7.«العقيدة الواسطية»كرامات األولياء يف شرحه على 

                                                   
 ( ، وصححه األلباين.3751« )سنن الرتمذي» 1

 «.النهاية يف غريب احلديث»يضة هي الشجر امللتف. انظر ــــالغَ  2

 (. 2202« )احللية» 3

 دار الكتب العلمية. الناشر:، ( 2/283« )دالئل النبوة»رواه البيهقي يف  4

 .صنعاء -العاصمة ، الناشر: دار  ، للشيخ عبد الرقيب األيب« صحيح املسند من كرامات األولياءال»انظر  5

هو الشيخ األصويل الفقيه املفسر حممد بن صاحل بن عثيمني ، من علماء القرن اخلامس عشر اهلجري ، بر ز يف  6
فع اهلل به الناس يف زمانه نفعا عظيما ، وانتشر علمه يف اآلفاق ، سواء منه ما كان العقيدة والفقه والتفسري ، ن

عت فتاواه ورسائله فوقعت إىل حني كتابة  مسجال على األشرطة أو ما كان مدونا يف الكتب ، له طلبة كثر ، مج 
شار علمه على ما  جملدا ، وبعد وفاته استؤجرت قناة فضائية لبث علمه ، فتضاعف انت 29هذه األسطر يف 

 كان يف حياته ، وهذا من دالئل إخالصه ، حنسبه كذلك واهلل حسيبه ، واهلل يؤيت فضله من يشاء. 
 –للدكتور ناصر بن مسفر الزهراين ، الناشر: دار ابن اجلوزي « ابن عثيمني اإلمام الزاهد»انظر ترمجته يف كتاب 

 الدمام.
7 (2/297 – 306.) 
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 )الغلو فيهم( الصالحين تعظيمفي  مجاوزة الحد الشرعي

 مقدمة
وما خلقت اجلن واإلنس ق اهلل سبحانه وتعاىل اخللق ليعبدوه وال يشركوا به شيئا كما قال تعاىل لخ

وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إلـٰه قال أرسل الرسل لذلك ، و  إال ليعبدون
قد أوحي إليك ول، وهنى عباده عن أن يشركوا معه يف عبادته أحدا غريه فقال  إال أنا فاعبدون

بل اهلل فاعبد وكن من  * وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اخلاسرين
إن اهلل ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ، وبـني لنا أن الشرك أعظم الذنوب فقال  الشاكرين

بعث اهلل األنبـياء  ، وألجل بـيان توحيد العبادة هلل عز وجل والتحذير من الشرك ذلك ملن يشاء
فمن ه دي إىل عبادة اهلل وحده  – 1عليهم مجيعا أفضل الصالة والتسليم -من لدن نوح إىل حممد 

لبـيانه ، ومن حاد عنه  ال شريك له فقد هدي إىل الصراط املستقيم الذي بعث اهلل حممدا 
 وأشرك معه غريه يف أي نوع من أنواع العبادة فقد خاب وخسر. 

ــواتِّ  بفعل  واإلميان بالنبـي به ، واجتـناب الشرك ، اع الصراط املستقيم يكون بإخالص العبادة هلل بـ
عبد اهلل إال مبا شرع ، ال طريق إىل وترك ما هنى عنه وزجر ، وتصديقه فيما أخرب ، وأن ال ي  ، ما أمر 

وأن هذا ىل قال تعا ، وهلك ضلرضوان اهلل إال ذلك ، ومن خالف هذا الطريق املستقيم فقد 
ذلكم وصاكم به لعلكم  وال تــتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبـيلهصراطي مستقيما فاتبعوه 

 .تــتقون
عن الصراط املستقيم كثرية ، ومن أخطرها وأكثرها وقوعا الغلو يف الدين ، والغلو  االحنرافوأسباب 

يف األمر والنهي ،  الشرعية احلد هو جماوز ، ويف الشرع  2اللغة هو اجملاوزة والتعدي يف األشياءيف 
، وقد هناهم اهلل عن ذلك فلم ينتهوا ، ن قبلنا من أهل الكتاب هو سبب احنراف م الغلو يف الدينو 

ــتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا  قال تعاىل  قل يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال ت
 .كثريا وضلوا عن سواء السبـيل

                                                   
األنبـياء هو آدم عليه السالم ، فإن نوحا عليه السالم هو أول رسول بعثه اهلل بعد وقوع  وال ينايف ذلك أن أول 1

 الشرك ، أما قبل وقوعه فأول األنبـياء هو آدم عليه السالم.
 «.النهاية يف غريب احلديث»انظر  2
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عن الغلو يف أمته  -وهو الشفيق الرحيم  -  الكرمي هنى الرسولعاقبة الغلو ،  وملا كانت هذه
فإنه ، : يا أيها الناس إياكم والغلو يف الدين ، فقالوبـني أنه سبب هالك األمم السابقة ، الدين 

 1أهلك من قبلكم الغلو يف الدين.
وصورته ،  الصالحين تعظيم ولكن أخطرها وأعظمها شيوعا هووالغلو يف الدين له صور كثرية ، 

عل للصاحلني من حقوق اهلل اخلاصة به شيء ، فإن حق اهلل الذي ال يشاركه فيه مشاِرك هو  أن جي 
ه الكمال املطلق ، والغىن املطلق ، والتصرف املطلق من مجيع الوجوه ، وأنه ال يستحق العبادة والتألُّ 

برب  اهفقد ساو ؛ ا من هذه األشياء نصيبً  أحد سواه ، فمن غال بأحد من املخلوقني حىت جعل له
 .وذلك أعظم الشرك، العاملني 

والغلو يف تعظيم األنبياء والصاحلني هو سبب هالك اليهود والنصارى ، قال ابن تيمية يف معِرض  
 كالم له عن الغلو الواقع عند اليهود والنصارى: 

وقتلوهم كما أخرب اهلل عنهم بقوله وقد افرتق اليهود والنصارى ، فاليهود جفوا عنهم فكذبوهم  
 .﴾أفكلما جاءكم رسول مبا ال هتوى أنفسكم استكربمت ففريقا كذبتم وفرقا تقتلون﴿

قل يا أهل الكتاب ال تغلوا يف ﴿والنصارى غلوا فيهم فأشركوا هبم حىت كفروا باهلل ، قال تعاىل 
 –إىل قوله  – ﴾ رسول اهللدينكم وال تقولوا على اهلل إال احلق إمنا املسيح عيسى ابن مرمي

 ﴾.فسيحشرهم إليه مجيعا﴿
فباإلميان هبم وتصديقهم وطاعتهم خيرج املسلم عن مشاهبة اليهود ، وبعبادة اهلل وحده واالعرتاف 
بأهنم عباد اهلل ال جيوز اختاذهم أربابا وال الشرك هبم والغلو فيهم ؛ خيرج عن مشاهبة النصارى ، فإن 

ر بعد ﴿وال يأمركم أن تتخذوا املالئكة والنبيني أربابا أيأمركم بالكفقال تعاىل اختاذهم أربابا كفر ، 
 ﴾.إذ أنتم مسلمون

﴿اختذوا أحبارهم ورهباهنم والنصارى ي شركون مبن دون املسيح من األحبار والرهبان ، قال تعاىل 
به أو  جاءوامما أربابا من دون اهلل﴾ ، فمن غال فيهم واختذهم أربابا فهو كافر ، ومن كذب شيئا 

 2سبهم أو عاهبم أو عاداهم فهو كافر ، فالبد من رعاية هذا األصل.

                                                   

ابن خزمية ( ، و 1/215( واللفظ له ، وأمحد )3029( ، وابن ماجه )3057حديث صحيح ، رواه النسائي ) 1
( ، وغريهم عن ابن عباس 1/446( ، واحلاكم )2472( ، وأبو يعلى )3871( ، وابن حبان )2867)

 (.1283« )السلسلة الصحيحة»رضي اهلل عنهما ، وصححه األلباين رمحه اهلل يف 
 . 474، ص « الرد على اإلخنائي» 2



 مقدمة في بيان حقوق الصالحين

 55 

فالنصارى غلوا يف تعظيم عيسى عليه الصالة والسالم حىت ادعوا أنه وصدق ابن تيمية رمحه اهلل ، 
لوا  تعاىل اهلل عما يقولون ع –هو اهلل ، وقال آخرون: إنه ابن اهلل ، وقال آخرون: إنه ثالث ثالثة 

 .-كبـريا 
واليهود غلو يف ذم عيسى عليه السالم ، فقالوا إنه ابن زانية ، حاشا نيب اهلل من ذلك ، وقتلوا كثريا 

 .﴾وتقتلون النبيني بغري حق﴿من األنبياء كما قال اهلل عنهم يف القرآن 
هبم حىت  فاحلاصل أن النصارى عّظموا األنبياء حىت عبدوهم وعبدوا متاثيلهم ، واليهود استخفوا

قتلوهم ، واألمة الوسط عرفت مقاديرهم ؛ فلم تغلوا فيهم غلو النصارى ، ومل جتفوا عنهم جفاء 
 1اليهود.

الصاحلني ، سواء يف حياهتم أو يف مماهتم ، فصرفوا هلم  تعظيمجتاوز أناس احلد الشرعي يف وقد 
ية ، وكل هذا من أبطل حقوقا إلـٰهية ، أو وصفوهم بصفات ربانية ، أو جعلوا هلم خصائص نبو 

الباطل ، فأما احلقوق اإللـٰهية فكالدعاء والذبح وحنو ذلك ، وأما الصفات الربانية فكادعاء علم 
، كالتربك مبا انفصل منه من  الغيب هلم ، وبعضهم أطلقوا عليهم خصائص ال تنبغي إال للنيب 

 .كله، عياذا باهلل من ذلك   وضوء وعرق وحنو ذلك مما خص به النيب 
جماوزة  :وهذا التصرف نوع من أنواع الغلو ، إذ الغلو يف اللغة هو اجملاوزة وتعدي احلد ، ويف الشرع

 .احلد الشرعي يف األمر والنهي
وهذا النوع من الغلو هو الذي أدى بكثري من األمم إىل الوقوع يف الشرك ، سواء كان الغلو يف 

الشرك يف عهد  ، وقد كان منشأ   م نوح إىل أمة حممد أنبياء أو فيمن ليسوا بأنبياء ، بدءا من قو 
نوح عليه الصالة والسالم من تعظيم الصاحلني ، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي اهلل 

وقالوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن ودًّا وال سواعا وال يغوث ويعوق عنهما يف تفسري قول اهلل تعاىل 
أوحى الشيطان إىل قومهم أن انصبوا  2ن قوم نوح ، فلما هلكواأمساء رجال صاحلني م :قال ونسرا

                                                   

ص  «:شفاء الصدور يف زيارة املشاهد والقبور» قاله الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي رمحه اهلل يف كتابه 1
 مكه. –مكتبة نزار مصطقى الباز  لناشر:، ا 52

 أي ماتوا. 2
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 ، ومسوها بأمسائهم ، ففعلوا ، فلم ت عبد ، حىت إذا هلك 1إىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون أنصابا
 3.ع بدت 2العلم أولئك وتـنس خ 

  :ونسرا وروى ابن جرير بإسناده إىل الثوري عن موسى عن حممد بن قيس أنه قال عن يغوث ويعوق
كانوا قوًما صاحلني من بين آدم ، وكان هلم أتباع يقتدون هبم ، فلما ماتوا قال أصحاهبم الذين كانوا 

لو صورناهم كان أشوق لنا إىل العبادة إذا ذكرناهم ، فصوروهم ، فلما ماتوا وجاء  :يقتدون هبم
 4.فعبدوهمملطر ، إمنا كانوا يعبدوهنم ، وهبم يسقون ا :آخرون دب  إليهم إبليس ، فقال

كان هؤالء قوًما صاحلني يف قوم نوح عليه   :قال غري واحد من السلف :رمحه اهللوقال ابن القيم 
 5.السالم ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ، مث صوروا متاثيلهم ، مث طال عليهم األمد فعبدوهم

وانتشر بينهم كما قال ابن  وبعد نشوء الشرك وعبادة األصنام يف قوم نوح تــتابع الناس على ذلك
صارت األوثان اليت كانت يف قوم نوح يف العرب بعد  ، أما و د فكانت لكلب  :عباس رضي اهلل عنه

رف ج  ـطيف بالراد مث لبين غ  م  ـذيل ، وأما يغوث فكانت له  ـواع فكانت ل، وأما س   6بدومة اجلندل
 7.العآلل ذي الكَ ، ري مْ دان ، وأما نسر فكانت حلِ عند سبأ ، وأما يعوق فكانت هلمْ 

 8.ثم اتخذها العرب بعد ذلككانت هذه اآلهلة يعبدها قوم نوح ،   :وقال قتادة
أن غالب شرك األمم   «زاد املعاد»وبناء على ما تقدم من احلقائق التارخيية ، فقد قرر ابن القيم يف 

 9.كان من جهة الصور والقبور
ركة أو استقالال هو الغلو يف الصاحلني ، عياذا باهلل من الشرك وعبادة غري اهلل مع اهلل مشا ؤفمنش

 .ذلك كله
                                                   

 !أي اصنعوا أنصابا ، وهي متاثيل تصنع على هيئتهم مث تـنصب يف اجملالس لرياها الناس فيقتدوا هبم يف أفعاهلم 1
 وهكذا دخل عليهم الشيطان.

 .«النهاية»ظر انأي حتول من حال إىل حال.  2
 وسبب التحول والتحريف هو عدم احلفظ. :قال مقيده

 (.4920رواه البخاري ) 3
 . 24 :، سورة نوح« تفسري ابن جرير» 4
 (1/233) «اللهفانإغاثة » 5
 موضع يف مشال جزيرة العرب. 6
 (.4920رواه البخاري ) 7
 (.12/254، ) 24 :، تفسري سورة نوح« تفسري ابن جرير» 8
 (.3/458) «ملعادزاد ا» 9
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والصاحلون صدقا يكرهون الغلو فيهم ويزجرون عنه الناس ، أما الصاحلون ادعاًء فيحبون هذا ، 
 .ألهنم يريدون الشهرة والرفعة ، وهؤالء ليسوا صاحلني ، بل طاحلني

 في النهي عن الغلو فصل  
م أسباب احنراف األمم من قبلنا ، سواء كان يف حق من كانوا أنبياء أو من وملا كان الغلو من أعظ

قل يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم ليسوا بأنبياء ؛ هنى اهلل أهل الكتاب عن ذلك ، قال تعاىل 
ــتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثريا وضلوا عن سواء السبـيل  .1وال ت

اوز  :قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية من أ مرمت  2تباع احلق ، وال ت طروااا احلد يف و أي ال جت 
ية ، كما صنعتم يف املسيح ، وهو لـٰهبتعظيمه ، فتبالغوا فيه حىت خترجوه عن حيز النبوة إىل مقام اإل

ــنيب من األنبياء ، فجعلتم إال القتدائكم بشيوخكم ، شيوخ من دون اهلل ، وما ذلك  إلـٰهاوه ــ
 .انتهى .الضالل ، الذين هم سلفكم ممن ضل قدمياً 

 :يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكموقال يف تفسري آية النساء 
تعاىل أهل الكتاب عن الغلو واإلطراء ، وهذا كثري يف النصارى ، فإهنم جتاوزوا احلد يف عيسى  ىينه

اً من دون اهلل ، إلـٰهعطاه اهلل إياها ، فنقلوه من حيز النبوة إىل أن اختذوه حىت رفعوه فوق املنـزلة اليت أ
ــيعبدونه كما يعب ـــ عوا فيهم دونه ، بل قد غلوا يف أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه ، فاد  ــ

و صحيًحا أو  أو ضالاًل أو رشاداً ، أ بعوهم يف كل ما قالوه سواء كان حقًا أو باطاًل ،ــالعصمة ، وات  
  .اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهلل، وهلذا قال اهلل تعاىل  كذبًا

ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى  :قال مث ساق حديث عمر رضي اهلل عنه ، أن رسول اهلل 
 .انتهى 3.عبد اهلل ورسوله :بن مرمي ، فإمنا أنا عبد ، فقولواا
 :تميمي حفظه اهللقال د. حممد بن خليفة ال 

، فإن املتأمل للنصوص القرآنية جيد أن النصارى مل يكتفوا  )والغلو في الصالحين طريقة النصارى
بالغلو يف املسيح ورفْـِعه إىل درجة األلوهية ، بل غلوا أيضًا يف حق أحبارهم ورهباهنم فأعطوهم حق 

 .وأحكامه التشريع والطاعة املطلقة واالتباع حىت فيما خيالف شرع اهلل

                                                   
 . 77 :املائدةسورة  1
 اإلطراء هو جماوزة احلد يف املدح. 2
 .(3445رواه البخاري ) 3
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فكان األحبار والرهبان حيرمون ما أحل اهلل وحيلون ما حرم اهلل ويقررون شرائع وأحكامًا ما أنـزل اهلل 
اختذوا أحبارهم ورهباهنم هبا من سلطان ، فتلقى النصارى ذلك كله بالقبول والطاعة ، قال تعاىل 

إال هو سبحانه عما  إلـٰهواحدًا ال ًا إلـٰهأربابًا من دون اهلل واملسيح ابن مرمي وما أمروا إال ليعبدوا 
،  واحداً ًا إلـٰهوما أمروا إال ليعبدوا ، فهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا ، وهلذا قال تعاىل  يشركون

أي الذي إذا حرم شيئًا فهو احلرام ، وما حلله فهو احلالل ، وما شَرعه اتُـِّبع ، وما حَكـم به نَـَفذ ، 
 و سبحانه عما يشركونإال ه إلـٰهال  أي تعاىل وتقدس وتنـزه عن الشركاء والنظراء واألعوان ،

 .إال هو وال رب سواه إلـٰهواألضداد واألنداد واألوالد ، ال 
ومل يقتصر غلو النصارى عند هذا احلد ، بل قدسوهم أمواتًا كما قدسوهم أحياًء ، فأقاموا على 

: لعنة اهلل على اليهود  ، فكان ذلك سبباً يف لعنهم ، قال قبورهم األضرحة ، وقدموا هلم القرابني 
 .والنصارى ، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

والنصارى أشد غلوا يف ذلك من اليهود ، كما يف الصحيحني عن  :يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
تا رَ ة ، وذكَ ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة رضي اهلل عنهما كنيسة بأرض احلبش عائشة ، أن النيب 

إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصاحل فمات بنوا على قربه  :من حسنها وتصاوير فيها ، فقال
 1.مسجداً ، وصوروا فيه تلك التصاوير ، أولئك شرار اخللق عند اهلل يوم القيامة

سلمني والنصارى كثرياً ما يعظمون آثار القديسني منهم ، فال يستبعد أهنم ألقوا إىل بعض جهال امل
 2.أن هذا قرب بعض من يعظمه املسلمون ليوافقوهم على تعظيمه

 3.فالذين يعظمون القبور واملشاهد هلم شبه شديد بالنصارى(

؛ التوحيد واالتباع ، نرى هذا ظاهرا يف النصارى ،  لي الدينـوالغلو في األشخاص يهدم أص
، وهدموا األصل الثاين بأن جعلوا  فالنصارى هدموا األصل األول جبعلهم عيسى يف مقام األلوهية

 .لرهباهنم حق التشريع والتحليل والتحرمي ، فانظر كيف كان الغلو سببًا هلدم الدين
فالغلو يف الصاحلني هو الطامة الكربى والبلية العظمى اليت جنحت بالبشرية عن جادة احلق 

من  اعتقاد أهنا متلك شيًئان خلقه ، و والصواب إىل ظلمات الشرك والضالل ، باختاذ أنداد هلل م
 .لـٰهيةخصائص اإل

                                                   
 .( واللفظ له528( ، ومسلم )1341رواه البخاري ) 1
 (.27/460« )جمموع الفتاوى» 2
 . 645، ص « على أمته حقوق النيب »بتصرف من  3
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وقوله )إياكم والغلو يف  :قال شيخ اإلسالم ابن تيميةوالغلو يدخل في االعتقادات والعبادات ، 
 1.الدين( ؛ عام يف مجيع أنواع الغلو يف االعتقادات واألعمال

أتوا إىل بيوت  2ثة رهطومن الغلو يف العبادات ما حّدث به أنس بن مالك ، رضي اهلل عنه ، أن ثال
وأين حنن من النيب  :، فلما أ خربوا كأهنم تقالُّوها ، فقالوا يسألون عن عبادة النيب  أزواج النيب 

 ؟، قد غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
 .أما أنا فإين أصلي الليل أبدا :فقال أحدهم

 .أفطر والالدهر  أصومأنا  :وقال آخر
 .أعتزل النساء فال أتزوج أبداأنا  :وقال آخر

أما واهلل إين ألخشاكم هلل وأتقاكم له ،  ؟أنتم الذين قلتم كذا وكذا :فقال فجاء إليهم رسول اهلل 
  3.وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنيت فليس مين أصوملكين 

  .)ال آكل اللحم( بدال من )أصوم وال أفطر( :ويف رواية مسلم
فسمى النيب غلوهم رغبة عن الشرع الذي جاء به ، وتربأ ممن هذه حاله ، حىت وإن كان الدافع 
لذلك هو التقرب إىل اهلل تعاىل ، ألن هذا الغلو فيه هدم لألصل الثاين من أصول هذا الدين ، أال 

ن يتربأ النيب واألخذ بسنته ، فال غرابة أ ، فنحن مأمورون باالقتداء به  وهو أصل االتباع للنيب 
  ممن غال يف جانب ما سنه وشرعه لألمة ، ألنه لو فتح هذا الباب ووجلته األمة ألصبحت عبادة

اهلل جمااًل ألهواء الناس وعقوهلم ، فيتالشى دينها وتنطمس معامله ، فتستحق بذلك غضب اهلل 
 .ومقته ، فتهلك كما هلكت األمم السابقة

 4.ون ، قاهلا ثالثا: هلك املتنطع وهلذا قال النيب 
: )هلك املتنطعون( ، أي املتعمقون الغالون ، اجملاوزون احلدود يف أقواهلم رمحه اهللقال النووي 

 .وأفعاهلم
 .املتعمقون املتشددون يف غري موضع التشديد. انتهى ؛ املتنطعون :وقال أيضا

                                                   
 (.1/293)« اقتضاء الصراط املستقيم»باختصار من  1
 «.النهاية»انظر الرهط هم ما دون العشرة من الرجال.  2
 ( بنحوه.1401( ، ورواه مسلم )5063رواه البخاري ) 3
 ( عن ابن مسعود رضي اهلل عنه.2670رواه مسلم ) 4
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لقط له سبع حصيات  )القط يل حصى( ؛ :البن عباس يف احلج وهو على ناقته وملا قال النيب 
أيها الناس ، : أمثال هؤالء فارموا ، مث قال :لمثل حصى اخلذف ، فجعل ينفضهن يف كفه ويقو 

 .إياكم والغلو في الدين
 .مث تتسع دائرته فتهلك بذلك أمم اوهو أن الغلو قد يبدأ صغري ، وهذا ينبهنا إىل أمر هام 

ي باحلجارة الكبار واألحذية وحنو ذلك ، وقد حصل الغلو يف هذا الباب ، فرتى بعض الناس يرم
 .أنه قد بالغ يف الرمي مبا هو خري من احلصى الصغار ، واهلل املستعان ظنا منه

عل للصاحلني شيء من حقوق اهلل اخلاصة به ، فإن حق اهلل )وكما تقدم ؛ فإن صورة الغلو  أن جي 
طلق ، والتصرف املطلق من مجيع مـمطلق ، والغىن الـالذي ال يشاركه فيه مشاِرك هو الكمال ال

الوجوه ، وأنه ال يستحق العبادة والتأله أحد سواه ، فمن غال بأحد من املخلوقني حىت جعل له 
نصيًبا من هذه األشياء ؛ فقد ساوى به رب العاملني ، وذلك أعظم الشرك ، ومن رفع أحًدا من 

 1(.وذلك وسيلة إىل الشرك وترك الدين الصاحلني فوق منـزلته اليت أنـزله اهلل هبا فقد غال فيه ،

 أحوال الناس في تعظيم الصالحين

 :الصاحلني إىل ثالثة أقسام معاملةوينقسم الناس يف )

ــوقري  ــم والتــ ــواالة هلــ ـــب واملــ ــن احلـ ــم مــ ــون حبقهــ ــوقهم ، وال يقومــ ــموهنم حقــ ــذين يهضــ ــاء الــ ــل اجلفــ أهــ
 .والتبجيل

 2زهلم اهلل هبا.وأهل الغلو الذين يرفعوهنم فوق منـزلتهم اليت أنـ
أهــل احلــق الــذين حيبــوهنم ويوالــوهنم ويقومــون حبقــوقهم احلقيقيــة ، ولكــنهم يــربءون مــن الغلــو فـــيهم 
ــم  ــوق رهبــ ــن حقــ ــا مــ ــهم حًقــ ــد عوا ألنفســ ــن أن يــ ــربءون مــ ــا يتــ ــاحلون أيضــ ــمتهم ، والصــ ــاء عصــ وادعــ

ــ ــال تعالـالــ ــا قــ ــــخاصة ، كمــ ــى ــ ــن عيســ ــ ى عــ ــ ــيس ل ــا لــ ــول مــ ــون يل أن أقــ ــا يكــ ــبحانك مــ  يـســ
ــب   .)3حقـ

                                                   
، باب ما جاء أن سبب كفر بين « القول السديد»قاله الشيخ عبد الرمحـٰن بن ناصر السعدي رمحه اهلل يف كتابه  1

 آدم وتركهم دينهم هو الغلو يف الصاحلني.
بن مرمي ، بل يكون اهم فوق منزلتهم ليس حمصورا باعتقاد أهنم ليسوا بشرا ، كما تقول النصارى يف عيسى ع  ـرفْ  2

 أيضا بنسبة شيء من خصائص اهلل هلم ، واليت تقدم ذكرها يف صورة الغلو.
، باب ما جاء أن سبب كفر بين « القول السديد»اهلل يف كتابه قاله الشيخ عبد الرمحـٰن بن ناصر السعدي رمحه  3

 آدم وتركهم دينهم هو الغلو يف الصاحلني.
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 من الغلوأمته  تحذير النبي 
وقد جاء بعض حتذيره ، عموما ومن الغلو يف شخصه خصوصا ن الغلو مالناس  حيذر كان النيب 

  :وسنقتصر هنا على ذكر عشرة أحاديثوهو يف مرض موته ، بل وهو يف سياق املوت ، 

كما أطرت النصارى ابن ال تطروين   :يقول معت النبـي ـس :عن عمر رضي اهلل عنه قال  .1
 1.مرمي ، فإمنا أنا عبد ، فقولوا عبد اهلل ورسوله

  2.واإلطراء هو جماوزة احلد يف املدح

هلم فأتيت  4، فرأيتهم يسجدون ملرز بان 3أتيت احِلرية :قالرضي اهلل عنه وعن قيس بن سعد  .2
رسول اهلل أحق أن نسجد  إين أتيت احلرية فرأيتهم يسجدون ملرزبان هلم ، فأنت يا :فقلت النبـي 

  ؟أرأيت لو مررت بقبـري أكنت تسجد له :لك ، قال
 .ال :قلت
فـــال تفعلـــوا ، لـــو كنـــت آمـــرا أحـــدا أن يســـجد ألحـــد ألمـــرت النســـاء أن يســـجدن ألزواجهـــن ملـــا  :قـــال

 5.جعل اهلل عليهن من احلق

  ؟ما هذا يا معاذ :فقال من الشام سجد للنبـي رضي اهلل عنه وملا قدم معاذ  .3
 .أن أفعل ذلك بك ، فأردت   7هموبطارقتِ  6أتيت الشام ، فوجدهتم يسجدون ألساقفتهم :فقال
 8.ألمرت املرأة أن تسجد لزوجهافال تفعل ، فإين لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء ؛  :قال

                                                   
 .(3445رواه البخاري ) 1
 «.النهاية يف غريب احلديث»انظر  2
 احلرية بلد معروف بالعراق آنذاك. 3
 قدم عندهم.املرزبان هو الفارس الشجاع وهو م   4
 ( ، وصححه األلباين.2/187( ، واحلاكم )4351« )كتاب الصالة»والدارمي يف ( ، 2140رواه أبو داود ) 5
 «.لسان العرب»انظر ، وهو رئيس النصارى يف الدين.  -بضم اهلمزة  –األساقفة مجع أ سـق ف  6
لسان »بطارقة مجع ِبطريق ، بكسر الباء ، ويقال بطريك ، وهو لقب يطلق على املقدمني عند النصارى. انظر  7

 «.املعجم الوسيط»و « عربال
( ، وكذا 7/55« )اإلرواء»( ، وحسنه الشيخ األلباين كما يف 4171( وابن حبان )1853رواه ابن ماجه ) 8

 «.صحيح ابن حبان»الشيخ شعيب كما يف حاشيته على 
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يا رسول اهلل ، إيذن يل  :فقال جاء أعرابـي إىل النبـي  :وعن ابن بريدة عن أبـيه قال .4
 .فألسجد لك

 1.لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة تسجد لزوجها :قال

 .: ما شاء اهلل وشئت أن رجال قال للنيب رضي اهلل عنهما وعن ابن عباس  .5
 2.بل ما شاء اهلل وحده ؟: أجعلتين واهلل عدالً  فقال له النيب 

 3.ما شاء اهلل وحده ؟جعلت هلل نداً  :ويف لفظ

ما شاء  :: إذا حلف أحدكم فال يقل قال رسول اهلل  :قالعنهما رضي اهلل وعن ابن عباس  .6
 4.ما شاء اهلل مث شئت :اهلل وشئت ، ولكن ليقل

فيل بن سخربة أخي عائشة ألمها ، أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود وعن ط   .7
  ؟من أنتم :فقال
  .حنن اليهود :قالوا
  .عمون أن عزيرا ابن اهللإنكم أنتم القوم لوال أنكم تز  :قال

 .ما شاء اهلل وشاء حممد :وأنتم القوم لوال أنكم تقولون :فقالت اليهود
  ؟من أنتم :مث مر برهط من النصارى فقال

  .حنن النصارى :قالوا
  .املسيح ابن اهلل :إنكم أنتم القوم لوال أنكم تقولون :فقال
 . وشاء حممدما شاء اهلل :وأنتم القوم لوال أنكم تقولون :قالوا

  ؟هل أخربت هبا أحدا :فأخربه فقال فلما أصبح أخرب هبا من أخرب ، مث أتى النيب 

                                                   
 .دمشق -دار القلم  :( ، الناشر1436رواه الدارمي يف كتاب الصالة ، باب النهي أن يسجد ألحد ، ) 1

ينكره يف كل مرة أشد اإلنكار ، انظر ما  ، وكان النيب  قلت: وقد تكرر هذا الفعل عدة مرات أمام النيب 
رواه الدارمي عن قيس بن سعد وعن ابن بريدة عن أبـيه يف كتاب الصالة ، باب النهي أن يسجد ألحد ، وكذا 

  (.7/54« )اإلرواء»وحسنه األلباين كما يف ( وغريه عن أيب هريرة رضي اهلل عنه ، 1159ما ما رواه الرتمذي )
 ققو( ، واللفظ له ، وصححه لغريه حم1/214( ، وأمحد )988« )عمل اليوم والليلة»رواه النسائي يف  2

 (. 139« )الصحيحة»، وخرجه األلباين يف  «املسند»
 ؟أجعلتين هلل عدالً  :ولفظ النسائي

 .(837« )األدب املفرد»البخاري يف  رواه 3
 (.1093، )« السلسلة الصحيحة»( ، وحسنه األلباين يف 1172واه ابن ماجه )ر  4
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إن طفـيال رأى رؤيـا ،  :نعم ، فلما صلوا خطـبهم ، فحمـد اهلل وأثـىن عليـه ، مث قـال :قال :1قال عفان
هنـــاكم عنهـــا ، فــأخرب هبـــا مـــن أخــرب مـــنكم ، وإنكـــم كنــتم تقولـــون كلمـــة كــان مينعـــين احليـــاء مــنكم أن أ

 2.ال تقولوا ما شاء اهلل وشاء حممد :قال

 ،  3َي علي  ِـــ نـــيدخل حني ب   جاء النيبُّ  :قالت الرُّبـيِّع بنت م عوِّذ :وعن خالد بن ذكوان قال .8

َمن ق تَل من  6لنا َيضربَن بالد فِّ وَيند بنَ  5ميّن ، فجعلْت ج َوْيرِياتٌ  4فجلَس على ِفراشي كمجِلسكَ 
 .وفينا نيبٌّ يَعلم  ما يف َغدِ  :يوَم بدٍر ، إذ قالت إحداهن   آبائي
 7.َدعي هِذِه وقويل بالذِي كنِت تقولني :فقال

 8َلم  َما يف َغٍد ِإال  الل ه.أَم ا ٰهَذا َفاَل تـَق ول وه  ، َما يـَعْ  :ويف لفظ قال
 :نيــنِّــغَ ــن ي  مر بنساء من األنصار يف عرس هل أن النيب رضي اهلل عنها عائشة  وعن

 ويعلم ما يف غدِ  10وَزوج ك م  يف النادي   9ربدمِ ـتنحنح يف ال وأهدى هلا كبًشا
 11.: ال يعلم ما يف غٍد إال اهلل فقال رسول اهلل 

عند هذا ، بل قد هنى عن مدحه مبا فيه من اخلصال سدًّا لباب الغلو فيه ،  ومل يقف النبـي  .9
  ؟كمن نسب له شيئا من خصائص الربوبـية أو األلوهية  فكيف مبن مدحه مبا ليس فيه ،

                                                   
 وهو الذي روى عنه أمحد ، وهو عفان بن مسلم الصفار. 1
( ، والشيخ شعيب األرناؤوط يف حتقيقه 138« )الصحيحة»األلباين يف الشيخ ( ، وصححه 5/72رواه أمحد ) 2

 «.املسند»لـ 
 عرسها. ي حني دخل عليها زوجها ليلةأ 3
مل يأِت يف احلديث بيان من هو املخاَطب ، والظاهر أنه خالد بن ذكوان ، راوي احلديث عن عائشة ، رضي  4

 اهلل عنها.
 اجلويرية تصغري جارية ، واملقصود بنيات صغريات. 5
 الندب هو َعدُّ خصال امليت ، وهو وسيلة لتهييج احلزن. 6
 جواز مساع املدح واملرثية مما ليس فيه مبالغة تفضي إىل الغلو. : فيه إشارة إىلرمحه اهللقال ابن حجر  7
 األلباين.( وصححه 1897( ، واللفظ اآلخر البن ماجه )5147رواه البخاري ) 8
 .«النهاية»هو املوضع الذي حتبس فيه الغنم واإلبل. انظر  :املربد 9

 «.النهاية»هو جمتمع القوم وأهل اجمللس. انظر  :النادي 10
، شرح حديث رقم « الفتح»( ، وحسن إسناده ابن حجر يف 3401) «األوسط»الطرباين يف رواه  11

(5147.) 
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 :فقلنـــا انطلقـــت يف وفـــد بـــين عـــامر إىل رســـول اهلل  :فعــن عبـــد اهلل بـــن الشـــخري رضـــي اهلل عنـــه قــال
 .أنت سيدنا

 .السيد اهلل تبارك وتعاىل :فقال
 .1وأفضلنا فضال ، وأعظمنا طَوال :قلنا

 2.تجرينكم الشيطانقولوا بقولكم أو بعض قولكم ، وال يس :فقال

يا رسول اهلل ، يا خرينا وابن خرينا ، وسيدنا وابن  :وعن أنس رضي اهلل عنه أن أناسا قالوا .10
، ال يستهوينكم الشيطان ، أنا حممد بن عبد اهلل ،  3يا أيها الناس ، عليكم بتقواكم :سيدنا ، فقال

 4.أنـزلينعبد اهلل ورسوله ، واهلل ما أحب أن ترفعوين فوق منـزليت اليت 
طـرق الغلـو بـأن هنـى عـن جمـرد الزيـادة يف مدحـه  احلديثني وغريمها نـرى كيـف سـد النبــي  هـٰذينففي 

وإن كان املدح منصبا على ما فيه من اخلصال ، فهـو سـيد ولـد آدم وخـري النـاس وأفضـلهم ، ولكـن ملـا  
ــ ــان ذلــــك الـــ ـــكــ ــال هلــ ــه ، وقـــ ــاهم عنــ ــه ، هنــ ــا عبادتـــ ــه ورمبــ ــو فيـــ ــي إىل الغلــ ــتجرينكم  :ممدح يفضــ ال يســـ

 .الشيطان ، أي ال يتدرج بكم ويستزلكم إىل الغلو يف  
ــاحل  ــيخ صــ ــال الشــ ــز قـ ــد العزيــ ــيخبـــن عبــ ــه اهلل  5آل الشـ ــه يف  حفظــ ــاب »كتابــ ــرح كتــ ــتزيد بشــ ــة املســ كفايـ

 :«التوحيد
 

                                                   
 «.عون املعبود»انظر على األعداء ،  وعل واً  أي أعظم نا عطاءً  1
( ، 211« )األدب املفرد»( ، والبخاري يف 10076« )الكربى»( ، والنسائي يف 4806رواه أبو داود ) 2

 .(4/24وأمحد )
 ليكم مبراعاة تقوى اهلل يف أقوالكم.أي ع 3

مبا حيضركم من القول وال تتكلفوا   كلموا)قولوا بقولكم( ، أي ت :-وهو لفظ ابن حبان  -واللفظ اآلخر ألمحد 
 (.21/167« )املسند»اشية حمققي كأنكم وكالء الشيطان ورسله ، تنطقون عن لسانه. نقال من ح

( ، وابن حبان 249( )248« )عمل اليوم والليلة»، والنسائي يف  ( ، واللفظ له241،  3/153رواه أمحد ) 4
 .على شرط مسلم :وقالوا( 20/23)« املسند»( ، وصححه حمققو 6240)

الشيخ صاحل من نسل إمام الدعوة ، الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل ، ومن العلماء يف التوحيد والعقيدة  5
، له مؤلفات عديدة يف العقيدة والتوحيد تدل على قوة  1420وقاف عام ، توىل وزارة الشؤون اإلسالمية واأل

 تبصره فيهما.
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 فــإن يف ســنة النــيب عليــه الصــالة والســالم مــن الــدالئل علــى قاعــدة ســد الــذرائع مــا يبلــغ مائــة دليــل أو
ــن تلـــك الـــذرائع قـــول أكثـــ ــد ذرائـــع الشـــرك الـــيت توصـــل إليـــه ، ومـ ــذرائع الـــيت جيـــب أن تسـ ر ، وأعظـــم الـ

 1.أنت سيدنا وابن سيدنا ، وخرينا وابن خرينا وحنو ذلك :القائل

فصلينا وراءه وهو قاعد ، وأبو بكر  اشتكى رسول اهلل  :قال مارضي اهلل عنهوعن جابر  .11
ا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا ، فصلينا بصالته قعودا ، فلما سلم ي سِمع الناس تكبريه ، فالتفت إلين

دمت آنفا لتفعلون فعل فارس والروم ؛ يقومون على ملوكهم وهم قعود ، فال تفعلوا ، ائتموا ـإن ك :قال
 2.بأئمتكم ؛ إن صلى قائما فصلوا قياما ، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا

حىت ال  –وإن كانوا قاموا يف الصالة  –ان قد هناهم مع قعوده فإذا ك :قال ابن تيمية رمحه اهلل
من  3ه القيام له كان من أهل النار ، فكيف مبا فيهر   أن من سَ يتشبهوا مبن يقومون بعظمائهم ، وبني  

 4؟السجود له ، ومن وضع الرأس ، وتقبيل األيادي

 بياء والصالحيناع الصحابة لنبيهم في اجتناب الغلو في األنـــفي اتبِّ  فصل  

التحرز من الغلو في األنبياء وقد سار الصحابة رضوان اهلل عليهم على هدي نبيهم يف  .12
وجد الصحابة  نبـي من أنبـياء بين إسرائيلوهو  «دانيال»، ومن ذلك تعميتهم لقبـر  والصالحين

ــت  »قبـره يف  يفتــتـن به الناس إذا وجدوه  ملا فتحوها ، فما كان منهم إال أن أخفوا قبـره حىت ال 5«رــستَ ــ
  :حدثنا أبو العالية قال :فيغلون يف تعظيمه ، وقصته رواها حممد بن إسحاق عن خالد بن دينار قال

ــت  »ملــا فتحنـــا  ــستَ ــ ــيت مــال اهلرمـــزان «رــ ســـريرا عليــه رجـــل ميـــت ، عنــد رأســـه مصـــحف ،  6وجـــدنا يف بــ
، فأنــا أول رجــل  7لــه كعبــا فنســخه بالعربـــية فأخــذنا املصــحف فحملنــاه إىل عمــر بــن اخلطــاب ، فــدعا

  ؟ما كان فيه :من العرب قرأه قراءًة مثل ما أقرأ القرآن هذا ، فقلت ألبـي العالية
 

                                                   
 «.محى التوحيد وسده طرق الشرك باب محاية النيب »شرح  1
 (.413رواه مسلم ) 2
 للمعظمني. أي مبا يف ذلك القيام 3
 (.27/93« )جمموع الفتاوى» 4
، واخلوز هم أهلها وأهل نواحي   عهد عمر رضي اهلل عنهفتحها أبو موسى األشعري يفهي مدينة يف خوزستان  5

 ، مادة: خوز. «معجم البلدان»األهواز بني فارس والبصرة وواسط وجبال اللور اجملاورة ألصبهان. انظر 
 «.املعجم الوسيط»انظر أطلق العرب لقب اهلرمزان على الكبري من ملوك العجم.  6
 أي ترمجه إليها. 7
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  .وما هو كائن بعد 1سريكم وأموركم وحلون كالمكم :قال
  ؟فما صنعتم بالرجل :قلت
دفنــاه وسـوينا القبــور كلهـا لنعميــه علــى حفرنــا بالنهـار ثالثــة عشـر قبـــرا متفرقـة ، فلمــا كــان بالليـل  :قـال

  .شونهالناس فال ينب  
  ؟وما يرجون منه :قلت
  .كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون  :قال

  ؟من كنتم تظنون الرجل :قلت
  .رجل يقال له دانيال :قال

  ؟منذ كم وجدمتوه قد مات :قلت
  ؟منذ ثالمثائة سنة ما تغري منه شيء :قال

 2.ال ، إال شعرات من قفاه ، إن حلوم األنبياء ال تبليه األرض وال تأكله السباع :لقا
: هــذا إســناد صــحيح إىل أيب العاليــة ، ولكــن إن كــان تــاريخ وفاتــه حمفوظــاً منــذ رمحــه اهللقــال ابــن كثــري 

نـيب  بن مـرمي لـيس بينـه وبـني رسـول اهلل اثلثمائة سنة فليس بنيب ، بل هو رجل صاحل ، ألن عيسى 
، والفــرتة الـــيت كانــت بينهمـــا كانــت أربعمائـــة ســنة وقيـــل ســـتمائة  «البخـــاري»بــنص احلـــديث الــذي يف 

ســنة ، وقيــل ســتمائة وعشــرون ســنة ، وقــد يكــون تــاريخ وفاتــه مــن مثامنائــة ســنة وهــو قريــب مــن وقــت 
ــر  ــون رجـــاًل آخـ ــه قـــد يكـ ــا يف نفـــس األمـــر ، فإنـ ــو املطـــابق ملـ ــه دانيـــال هـ ــن دانيـــال ، إن كـــان كونـ إمـــا مـ

األنبياء أو الصاحلني ، ولكن قربـت الظنـون أنـه دانيـال ، ألن دانيـال كـان قـد أخـذه ملـك الفـرس فأقـام 
 .عنده مسجونا كما تقدم

 .وقد روي بإسناد صحيح إىل أيب العالية أن طول أنفه شرب
 .وعن أنس بن مالك بإسناد جيد أن طول أنفه ذراع

 3.دد ، واهلل أعلمم  ـاء األقدمني قبل هذه الفيحتمل على هذا أن يكون رجال من األنبي

فالشـاهد مـن القصـة هـو مـا فعلـه الصـحابة رضـوان اهلل علـيهم مـن تعميـة قبــر ذاك النبــي لـئال يفتــتــن بـه 
ــذي  ــر الــ ــره ، األمـ ــيم قبـــ ــون يف تعظـ ــي فيغلــ ــر نبــ ــه قبـــ ــوا أنـ ــاس إذا علمــ ــد النـ ــد قـ ــه ، فســ ــؤدي إىل عبادتـ يــ

 .بـره متاماالصحابة ذلك الباب بأن عموا ق
                                                   

 ناه وفحواه.حلن الكالم هو مع 1
 ، حتقيق سهيل زكار. 67 – 66ص ،  «مغازيه»حممد بن إسحاق يف  ذه القصةه ذكر 2
 ( ، ذكر شيء من خرب دانيال عليه السالم.2/40، )« البداية والنهاية» 3
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أحـرقهم بالنـار ،   -الـذين قـالوا أنـه هـو اهلل  -وهذا عـلي بن أيب طالب رضـي اهلل عنـه ملـا أ يت بالزنادقـة 
مــن حـديث أيب طـاهر املخلـص مـن طريـق عبــد اهلل  «اجلـزء الثالـث»يف رمحـه اهلل كمـا روى ابـن حجـر 

 !سجد يّدعون أنك رهبمإن هنا قوما على باب امل :قيل لعلي :بن شريك العامري عن أبيه قال
 ؟ويلكم ، ما تقولون :فدعاهم فقال هلم

 !أنت ربنا وخالقنا ورازقنا :قالوا
ويلكـم ، إمنـا أنــا عبـد مـثلكم ، آكــل الطعـام كمـا تـأكلون ، وأشــرب كمـا تشـربون ، إن أطعــت  :فقـال

 .عوااهلل أثابين إن شاء ، وإن عصيته خشيت أن يعذبين ، فاتقوا اهلل وارجِ 
 .قد واهلل رجعوا يقولون ذلك الكالم :فـقال 1لما كان الغد غدوا عليه ، فجاء قَـنربفأبوا ، ف

 .أدخلهم :فقال
 2.فقالوا كذلك

 .لئن قلتم ذلك ألقتلنكم بأخبث قِـتلة :قال 3فلما كان الثالث
 :قـال، فخـد هلـم أخـدودا بـني بـاب املسـجد والقصـر ، و  5َمعهـم َمــر ورهم 4فأبوا إال ذلك ، فأمر بَفـَعلةٍ 

إين طــارحكم فيهــا  :)أحفـروا( ، فأبعــدوا يف األرض ، وجــاء باحلطـب فطرحــه بالنــار يف األخـدود وقــال
 .أو ترجعوا

  :فأبوا أن يرجعوا ، فقذف هبم فيها ، حىت إذا احرتقوا قال

 أوقدت ناري ودعوت قَـنربا  إين إذا رأيت أمرا منكرا 
 6.وهذا سند حسن :مث قال احلافظ

                                                   
 قَـنرب هو موىل لعلي رضي اهلل عنه. 1
 أي كقوهلم يف اليوم األول. 2
 أي اليوم الثالث. 3
 «.لسان العرب»انظر . ذلك الطني واحلفر وحنو من يعملون يفعلى اـلَفعلة صفة غالبة  4
 «.لسان العرب»انظر الـَمـرُّ هو املسحاة.  5
 ( ، باختصار يسري.6922شرح حديث )« فتح الباري» 6

( يف ترمجـة علي بن أيب 476-42/475بريوت( ) -)الناشر: دار الفكر « تاريخ دمشق»ورواه ابن عساكر يف 
بريوت(  -( )الناشر: مؤسسة الرسالة 343-2/342« )طبقات اةدثني بأصبهان»هاين يف طالب ، واألصب

 عن عثمان بن أيب عثمان قال: جاء أناس إىل علي بن أيب طالب من الشيعة ، فذكره بنحوه.
بريوت( يف النسبة إىل  -( )الناشر: دار الكتب العلمية 5/396« )األنساب»: قال السمعاين يف فائدة

 ي(:)النصري 
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ــار أئ ــذا سـ ــمـــة الوعلـــى هـ ــ ــد اهلل الطيالســـيـ ــال علـــي بـــن عبـ ــيـــدي عل مســـحت   :هدى ، قـ ــ ــ ــن ـ ــد بـ ى أمحـ
ــنظر ــه  1حنبـــل ، مث مســـحت يـــدي علـــى بـــدين وهـــو يــ ــنفض نفسـ ــديدا ، وجعـــل يـ ــبا شـ ، فغضـــب غضـ

 2.!( ، وأنكره إنكارا شديدا؟)عمن أخذمت هذا :ويقول
ــرمي املبال ــة واضـــحة علـــى حتـ ــار تـــدل داللـ ــذه األحاديـــث واآلثـ ــي فاحلاصـــل أن هـ ــيم النبــ ــة يف تعظـ ،  غـ

 .ومن باب أوىل من هم دونه من الصاحلني

 

 
 

                                                                                                                                           

وهذه النسبة لطائفة من غالة الشيعة يقال هلم النصريية ، والنسبة إليها ن صريي ، وهذه الطائفة ينتسبون إىل 
 وهؤالء شر الشيعةعليا هو اهلل ، رجل امسه ن صري ، وكان يف مجاعة قريبا من سبعة عشر نفسا كانوا يزعمون أن 

وا عن هذا القول وجتددوا إسالمكم وإال عاقبتكم عقوبة ، وكان ذلك يف زمن علي ، فحّذرهم وقال: إن مل ترجع
 ما س ـِمع مثلها يف اإلسالم.

ـِفـر يف رََحـبة جامع الكوفة ، فأشعل فيه النار ، وأمرهم بالرجوع فما رجعوا ، فأمر غالمه  مث أمر بأخدود ، وح 
الكفر منه ، وأن عليا ملا ألقاهم قنرب حىت ألقاهم يف النار ، فهرب واحد من اجلماعة امسه نصري ، واشتهر هذا 

أنه قال: ال يعذب بالنار إال ربُـّها  يف النار التفت واحد وقال: اآلن حتققت أنه هو اهلل ، ألنه بلغنا عن النيب 
 ، وكان علي يرميهم يف النار وينشد:

 أوقدت ناري ودعوت قَـنربا منكرا  إين إذا أبصرت أمرا

ضي اهلل عنه قال: لو كنت مكان علي رضي اهلل عنه كنت أقتلهم وما كنت وملا بلغ ابن عباس ما فعل علي ر 
 أحرقهم.

 وهذه الطائفة باحلديثة ، بلدة على الفرات.
مسعت الشـريف عمر بن إبراهيم احلسيين شيخ الزيدية بالكوفة يقول: ملا انصرفت من الشام دخلت احلديثة جمتازا 

يقتلوين ألن امسي عمر ، حىت قلت إين علوي وإين كويف ، ، فسألوا عن امسي فقلت: عمر ، فأرادوا أن 
 فتخلصت منهم ، وإال كادوا أن يقتلوين. انتهى كالم السمعاين.

وروى البخاري بسنده عن عكرمة قال: أ يت علي رضي اهلل عنه بزنادقة فأحرقهم ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: 
وسلم: )ال تعذبوا بعذاب اهلل( ، ولقتلتهم ، لقول رسول  لو كنت أنا مل أحرقهم لنهي رسول اهلل صلى اهلل عليه

 (.6922« )صحيح البخاري»اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )من بدل دينه فاقتلوه(. 
 !أي بقصد التربك كما يفعله بعض الناس هداهم اهلل 1
 ( ، الناشر دار الكتب العلمية.316( ، ترمجة رقم )1/216« )طبقات احلنابلة» 2
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 في بيان مظاهر الغلو في األنبياء والصالحين فصل  
ــرين مظهـــرا ،  ــاحلني كثـــرية ، تنيـــف علـــى العشـ ــاء والصـ ــو يف األنبيـ ــا ومظـــاهر الغلـ ــاسيفعلهـ  يف بعـــض النـ

اهلل مــن ذلــك ، وهــي كالتــايل علــى  ، عافانــامــن األحيــاء واملــوتى نســبون للصــالح والواليــة بعــض مــن ي  
 :سبيل اإلمجال

 اختاذ القبور مساجد :املظهر األول
 بناء املساجد على القبور :املظهر الثاين

 بناء الغرف والقبب وحنوها على القبور :املظهر الثالث
 رفع تراب القرب :املظهر الرابع

 اختاذ السرج على القبور :املظهر اخلامس
 متنوعة من مظاهر تعظيم القبور مظاهر :املظهر السادس
 دفن خواص الناس يف قبور خاصة :املظهر السابع
 دعاء أصحاب القبور :املظهر الثامن
 طلب الدعاء من صاحلي املوتى :املظهر التاسع
 التوسل باملوتى من األنبـياء والصاحلني :املظهر العاشر

 حتري دعاء اهلل عند القبور :املظهر احلادي عشر
 السفر إىل القبور  :اين عشراملظهر الث

 اختاذ القبور أعيادا :املظهر الثالث عشر
 العكوف عند القبور :املظهر الرابع عشر

 الذبح ألصحاب القبور :املظهر اخلامس عشر
 الطواف حول القبور :املظهر السادس عشر
 احللف بالصاحلني :املظهر السابع عشر
 النذر ألصحاب القبور :املظهر الثامن عشر

 اختاذ اهلل واسطة بني املخلوق واملخلوق :ظهر التاسع عشرامل
 خوف السر من أصحاب القبور: املظهر العشرون

 تصوير الصاحلني على هيئة متاثيل وصور :املظهر احلادي والعشرين
 التربك بقبور الصاحلني :املظهر الثاين والعشرين
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 ـياءتعظيم األماكن اليت مر هبا األنب :املظهر الثالث والعشرين
 دعوى الربوبية يف الصاحلنيوالعشرين:  الرابعاملظهر 
 علم الغيب لغري اهلل ، من الكهان وغالة الصوفية وأشباههم ادعاءوالعشرين:  اخلامساملظهر 

ها وسيلة ليس شركاً بحد ذاته ، لكن -وليس كلها  -بعض تلك المظاهر  ومما ينبغي التنبه له أن
، ألن من قواعد الشريعة أن ما كان وسيلة  فإنه ممنوع ه كذلكوما كان حالللوقوع في الشرك ، 

 .إىل حمرم فهو حمرم ، والوسائل هلا أحكام املقاصد
والغلو يف الصاحلني واألولياء سبيل الكفار وأهل البدع الغالة ، فالشيعة وغالة الصوفية يعتقدون أن 

، وعلى  -على حد اعتقادهم  –ن و لألولياء واألئمة حق التشريع والتحليل والتحرمي ألهنم معصوم
 . 1كما يزعمون  عندهمتباعها اهذا فإن أقواهلم حجة جيب 

 . على النيب  -بزعمهم  –والرافضة الغالة يفضلون أئمتهم املعصومني 
 2.، ويسعون يف رفعهم ملقام األلوهية والربوبية على النيب  كبارهموغالة الصوفية يفضلون  

والصاحلني حىت عبدوه ، وصرفوا له خالص حق اهلل تعاىل  ظيم النيب ومن الغالة من غلوا يف تع
من أفعال العباد ، من دعاء ونذر وذبح وغري ذلك ، أو وصفوه بصفات اهلل اخلاصة به كعلم الغيب 

 .وحنو ذلك ، وهذا كثري يف عباد القبور عياذا باهلل من ذلك
، وخمالفة للنصوص املتواترة وإمجاع  –هلل والعياذ با –وكل هذه االعتقادات زندقة وكفر وإحلاد 

 .املسلمني
بـأنواع مـن التعظـيم البـدعي ، مل يعرفهـا صـحابة رسـول اهلل  مـوا النـيب عظ  من الصـوفية وطائفة أخرى 

 كعمل املوالد ، أو التوسل جباهه ، وحنو ذلك ،. 
والصاحلني  وا النيب فهم الذين عظم –جعلنا اهلل والقارئني منهم  –وأما أهل السنة واجلماعة 

 .التعظيم الشرعي ، واجتنبوا طرق التعظيم البدعي والشركي
، وأعظم مظاهر  واإلسالم دين الوسط ، فكما أنه هنى عن الغلو يف الصاحلني ؛ فقد هنى عن ذمهم

، أو غريه من األنبياء ، فإن هذا من أعظم الكفر ، أو سب  ذلك االستهزاء بالنيب الكرمي 
ا تفعله الرافضة ، أو سب العلماء وتنقصهم واإلزراء هبم ، كما يفعله بعض املتحمسني الصحابة كم

اجلهال ، السيما من تلوثوا بشيء من فكر اخلوارج ، وكذلك االستهزاء بالقائمني على األمر 
                                                   

 لعبد الرمحـٰن الوكيل.« هذه هي الصوفية»اب يراجع كت 1
 ل الرابع: القول باحللول.ص، الف 59ص ،  «الفكر الصويف يف ضوء الكتاب والسنة»كتاب   انظر 2
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باملعروف والنهي عن املنكر كما يفعله بعض العلمانيني الذين يريدون التحرر ومسخ اجملتمع من 
 .ة األخالقيةالناحي

مستعينني باهلل ، ومستلهمني منه التأييد ، واآلن نشرع يف صلب الكتاب ، حبمد اهلل متت املقدمة 
، وصلى اهلل على نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه وال حول وال قوة إال باهلل ، واهلل أعلم ،  ،والتوفيق 

 .م تسليما كثرياوسل  
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 «مسجد»فصل في بيان معنى كلمة 

 معنى جملة: اتخاذ القبور مساجد

 أحوال الذين يتخذون القبور مساجد مع القبور 
 فصل في بيان علة النهي عن الصالة عند القبور

 فصل في بـيان أدلة النهي عن اتخاذ القبور مساجد

 فصل في ذكر أقوال بعض أئمة اإلسالم في حكم الصالة عند القبور

 خاذ القبور مساجد ، وبيان تحريم ذلك أيًّــا كان مكان القبر من المصليصور ات

 فصل في بـيان حكم الصالة عند القبور من جهة صحتها أو بطالنها

 استثناء

 شبهة والجواب عنها
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 «مسجد»فصل في بيان معنى كلمة 

ــهلا استع« مسجد»كلمة  ــ ضع يف األرض كل مو   :ماالن ، عام وخاص ، أما العام فـُيعىن بهـــ
: ُجـِعلت يل األرض  تصح الصالة فيه ، سهلها ووعرها ، بِناؤها وِفناؤها ، ومنه قول النيب 

 1مسجدا وطهورا.
 أنه يصح التطهر منها ، وذلك بالتيمم. :واملقصود بـ )طهورا( هنا
مر مساجد اهلل إمنا يعبناء املسجد املعروف ، ومنه قول اهلل تعاىل  فُيعىن بهوأما االستعمال اخلاص 

من آمن باهلل واليوم اآلخر ومل خيش إال اهلل
2. 

 معنى جملة: اتخاذ القبور مساجد

ــيتناول شيئني: أن يُ  ااختاذ القرب مسجد  3.عنده من غري بناءى ُيصل  جد ، أو امس ابىن عليهـــ

 أحوال الذين يتخذون القبور مساجد مع القبور 

 ان:تالذين يتخذون القبور مساجد هلم حال
كما يفعل عباد األوثان أمام أوثاهنم ، وهذا    ، والسجود الة له: عبادة القرب نفسه ، بالصاألولى

 كفر ِصرٌف ال شك فيه.
ة وفضل على الصالة اليت ليست ي  زِ م   : الصالة جبانب القرب على اعتقاد أن الصالة جبانبه هلاالثاني

 ورد النهي عنها يفىل ، وهذه الصورة هي اليت جبانب قرب ، مع كون املقصود بالصالة هو اهلل تعا
 األحاديث النبوية ، كما سيأيت سردها قريبا بإذن اهلل.

 فصل في بيان علة النهي عن الصالة عند القبور

ســواء كــان القــرب ءــت بنــاء مســـجد أم   –جــاءا اليــريعة ايســالمية بــالنهي عــن الصــالة عنـــد القبــور 
 لستة أسباب: -كان يف أرض فالة 

                                                   

 .ما( عن جابر رضي اهلل عنه521( ومسلم )335رواه البخاري ) 1
 . 18سورة التوبة:  2
 (.27/160« )جمموع الفتاوى»اله ابن تيمية رمحه اهلل كما يف ق 3
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ة ي  زِ القبور يعتقدون أن الصالة عندها هلا بركة خاصة وم   عند: أن غالب الذين يصلون األولبب الس
وفضل على غريها من الصلواا يف البقاع األخرى ، وهذا االعتقاد ليس له أصل يف كتاب اهلل وال 

 ،1رام، فإن اليريعة مل تنص على أفضلية الصالة يف بقعٍة غري املسجد احل يف سنة رسول اهلل 
 -على الصحيح  –ووادي العقيق  4ومسجد قُـباء باملدينة 3واملسجد األقصى 2واملسجد النبوي

البدع واحملدثاا من فالصالة عند القبور وبناء على هذا ،  5جبانب ميقاا ذي احلليفة باملدينة

                                                   

: صالة يف مسجدي أفضل من  والدليل على ذلك حديث جابر رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل  1
وصالة في المسجد الحرام أفـضل من مـئة ألـف صـالة فيــما صالة فيما سواه إال املســجد احلرام ،  ألف
 . سواه

 «.املسند»( وصححه األلباين وحمققو 3/343( واللفظ له ، وأمحد )1406رواه ابن ماجه )
صالة في قال:  يب وكذا حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن الن، والدليل على ذلك حديث جابر املتقدم  2

 إال املسجد احلرام.  مسجدي هذا خير من ألف صالة فيما سواه
 (.1394( ومسلم )1190رواه البخاري )

قال: ال تيد الرحال إال إىل ثالثة  والدليل على ذلك حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل  3
  .، ومسجد األقصى ومسجد الرسول ، مساجد ؛ املسجد احلرام 

 (.1397( ومسلم )1189رواه البخاري )
 كان يأيت مسجد قُباء كل سبت راكبا أو ماشيا ويصلي فيه ركعتني.   والدليل على ذلك أن النيب  4

 ( عن ابن عمر رضي اهلل عنهما.1399( ومسلم )1193رواه البخاري )
 قباء كعمرة.  قال: الصالة يف مسجد وعن ُأسيد بن ظهري األنصاري رضي اهلل عنه عن النيب 

 ( وصححه األلباين.1411( وابن ماجه )324رواه الرتمذي )
: أتاين الليلة آٍا من ريب فقال: صلِّ يف هذا الوادي املبارك وقل: عمرة يف  والدليل على ذلك قول النيب  5

 حجة. 
 ( عن عمر رضي اهلل عنه.1534رواه البخاري )

ـــلي املســـلم يف وادي العــ ـــفر فالســـنة أن يصـ ـــقيق إذا مـــر بــه مـن غــري شـــد رِحــٍل إليـه ، ولــــيس ذلـك  صــــوصا بسـ ـ
يفعل ذلك ، فعن عبـد  احلــج أو العمرة ، بل إذا مر  به لسفر أو غريه اسُتِحب له الصالة فيه كما كان النيب 

، ويدخل من طريق كان خيرج )أي من املدينة( من طريق اليجرة   اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل 
وإذا رجع صلى بذي الحليفة كان إذا خرج إىل مكة يصلي يف مسجد الي جرة ،   الـُمعر س ، وإن رسول اهلل 

 (.1533، وباا حىت يصبح. رواه البخاري ) ببطن الوادي
 نقوالا عن مالك واليافعي وأيب حنيفة وأمحد يف استحباب الصالة فيه.« فتح الباري»ونقل ابن رجب يف 
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 تعود علىل ب، غري مقبولة عند اهلل تعاىل  أصحاهباالبدع مردودة على من املعلوم أن العملية ، و 
 قال: ... رضي اهلل عنه أن النيب العرباض بن سارية  كما يف حديثفاعلها بايمث العظيم ،  

 1.ومحدثات األمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللةوإياكم 
 2فهو رد.منه هذا ما ليس من أحدث في أمرنا قال:  وعن عائية رضي اهلل عنها أن رسول اهلل 

 3عليه أمرنا فهو رد.من عمل عمال ليس م: ويف رواية ملسل
 رمحه اهلل: 4قال الييخ مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي

اعلم أن كل مكان ال فضل له يف اليريعة أصاًل ، وال فيه ما يوجب تفضيله ، بل هو كسائر 
 ذلك االجتماع فيه لصالة أو دعاء أو ذكر أو غري دُ ذلك املكان أو قص   دُ األمكنة أو دوهنا ، وقص  

من معتقد قاصده ؛ من الضالل الواضح ، واخلطأ الفاضح ، إذ هو تيريع يف الدين ، وتفضيل بقعة 
أفرأيت مل تفضلها اليريعة ، بل جمرد اهلوى الذي جعله اهلل تعاىل مبنـزلة إلـٰه يعبد ، فقال سبحانه 

ختذ إلـٰهه هواهامن 
جرد هوى أنفسهم ، ، ويف ذلك مياهبة للميركني يف تفضيلهم أماكن مب 5

فإهنم كانوا يقصدون بقعة بعينها لتمثال هناك ، أو غري متثال ، يعتقدون أن ذلك يقرهبم إىل اهلل 
 انتهى. 6تعاىل.

                                                                                                                                                               
 باب املساجد اليت على طرق املدينة(. –( )كتاب الصالة 436-3/435انظر )

يف شــرحه حلـديث عمــر املتقـدم: ويف احلــديث فضـل العقيــق كفضـل املدينــة ، « فــتح البـاري»وقـال ابــن حجـر يف 
 وفضل الصالة فيه. اهـ. واهلل أعلم.

( ، وابن 127 – 4/126محد )( ، وأ42(، وابن ماجه )2676( ، والرتمذي )4607رواه أبو داود ) 1
 ( واللفظ له ، وغريهم ، واحلديث صححه األلباين رمحه اهلل.1/179حبان )

 (.1718( ومسلم )2697رواه البخاري ) 2
 (.1718رواه مسلم ) 3
هو الييخ مرعي بن يوســف بن أيب بكر الكرمي املقدسي احلنبلي ، حمدث فقيه مؤرخ أديب ، كان أحد  4

يف فروع الفقه « دليل الطالب لنيل املطالب»ابلة بالقاهرة ، له مصنفاا كثرية ، من أهـمها أكابر علماء احلن
، رمحه اهلل رمحة  1033، وغريها ، تويف مبصر سنة « أقاويل الثقاا يف تأويل األمساء والصفاا»احلنبلي ، و 

 واسعة. 
 .«معجم املؤلفني»باختصار من 

 . 23سورة اجلاثية:  5
 . 59 – 58، ص « يف زيارة املياهد والقبور شفاء الصدور» 6
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االفرتاء على اليريعة ، والقول على اهلل بغري  يعترب منالقول بأفضلية الصالة يف املقابر كذلك فإن 
قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن علم ، وهذا من كبائر الذنوب ، قال تعاىل 

وايمث والبغي بغري احلق وأن تيركوا باهلل ما مل ينزل به سلطانا وأن تقولوا على اهلل ما ال تعلمون
1. 

: أن الدافع للصالة عند القرب هو تعظيم من أسباب النهي عن الصالة عند القبور الثانيالسبب 
 الواجب أن يكون تعظيم اهلل تعاىل هو املسيطر على لُـبِّ املصلي. نفسه ، يف حني أن القربصاحب 

مع الزمن ويزيد حىت يؤول إىل  يتضاعف: أن تعظيم صاحب القرب بالصالة عند قربه الثالثالسبب 
صرف شيء من العباداا لصاحب القرب نفسه ، والسجود له والركوع والدعاء والذبح والطواف ، 

عن اختاذ قبـره  هلل ، قال النووي رمحـه اهلل: قال العلماء: إمنا هنى النبـي فيقع يف الوثنية عياذا با
وقبـر غريه مسجدا خوفا من املبالغة يف تعظيمه واالفتـتان به ، ورمبا أدى ذلك إىل الكفر كما جرى 

 2لكثري من األمم اخلالية.
ما « باع والنهي عن االبتداعاألمر باالت»يف كتابه اهلل  رمحه 3اليافعيوقال جالل الدين السيوطي 

 نصه:
هي اليت أوقعت كثريا من األمم إما يف اليرك األكرب أو فيما  وهذه العلة اليت ألجلها هنى اليارع 

دونه ، وهلذا جتد أقواما كثريين من الضالني يتضرعون عند قبور الصاحلني وخييعون ويتذللون 
، بل وال يف األسحار بني يدي اهلل  -املساجد  - ويعبدوهنم بقلوهبم عبادة ال يفعلوهنا يف بيوا اهلل

تعاىل ، ويرجون من الصالة عندها والدعاء ما ال يرجونه يف املساجد اليت تيد إليها الرحال ، فهذه 
حتى نهى عن الصالة في المقبرة مطلقا وإن لم حسم مادهتا ،  املفسدة هي اليت أراد النيب 

المكان ، سدا للذريعة إلى تلك المفسدة التي من أجلها يقصد المصلي بركة البقعة وال ذلك 
 4.ُعـبدت األوثان

                                                   

 . 33: األعرافسورة  1
 . 529، شرح حديث رقم « املنهاج بيرح صحيح مسلم بن احلجاج» 2
له حنو برز يف مجيع الفنون ، اخلضريي السيوطي ، إمام حافظ مؤرخ أديب ،  هو عبد الرمحـٰن بن أيب بكر 3

الدر املنثور يف التفسري »التفسري ، وله يف « يف علوم القرآن ايتقان»يف علوم القرآن منها مصنف ،  600
اجلامع »و « اجلامع الكبري»وله يف احلديث ،  «ألفية السيوطي يف احلديث»علوم احلديث ، وله يف « باملأثور
 للزركلي. «عالماأل»لليوكاين ، و« البدر الطالع»انظر ترمجته يف .  911تويف عام . «الصغري

 . 139 – 138ص  4



 المظهر األول: اتخاذ القبور مساجد

 

 77 

 
 
 

 1.اختاذ القبور مساجدباهلل ؛ فإن من أصول اليرك  ابن تيمية رمحـه اهلل:وقال 
: الصالة عندها ، واختاذها مساجد ، وبناء فمن أعظم احملدثاا وأسباب اليرك وقال أيضا:

 2.املساجد عليها

هو أن  –وهو  تص بالقبور اليت يف املساجد  - مساجدللنهي عن اختاذ القبور  رابعالسبب وال
للحكمة احلقيقية اليت من أجلها شرع اهلل بناء املساجد ، وهي  مناقضبناء القبور يف املساجد فيه 

تيريك فيه بناء القبور فيها حني أن جعل املساجد بيوتا خالصة هلل ، ال ي يركه فيها أحد غريه ، يف 
 ، جبعل املساجد بيوا هلل وللمخلوقني. ني اهلل وبني خلقهب

أن اهلل سبحانه وتعاىل شرع للمسلمني  - وهو  تص بالقبور اليت يف املساجد - والسبب الخامس
وتعظيم الصالة له ، وليس لقصد تعظيم املوتى ، أيّا كان وحده بناء املساجد بقصد تعظيم اهلل 

ألن التعظيم  ، اء صاحلني أو غري ذلك ، فالصالة عندها منهي عنهاموتى ، أنبياء أو علمـأولئك ال
 ه معه غريه وهو ذلك املقبور.كُ ير  بل ي  ، القائم يف نفس املصلي ليس خالصا هلل 

أن اهلل مل ييرع للمسلمني دفن املوتى  –وهو  تص بالقبور اليت يف املساجد  - والسبب السادس
وال صحابته وال التابعني يف القرون الثالثة املفضلة األوىل ،   ، ومل يفعله النيبأصال يف املساجد 

كما جاء يف حديث ،  وعلى هذا فاختاذ القبور يف املساجد بدعة يف دين اهلل ، وكل بدعة ضاللة 
 .املتقدمرضي اهلل عنه العرباض بن سارية 

 فصل في بـيان أدلة النهي عن اتخاذ القبور مساجد

ــبور مسـاجد يف أحاديـث كثـرية ، مث جـاء تأكيـد النهـي يف مـرض عـن اختـ جاء هني النبـي  اذ القـ
هيه مــرة أخــرى وهــو يف ســياق املــوا ، فــدل ذلــك ـوفاتــه ، بــالرغم مــن ثقــل املــرض وشــدته ، مث أكــد نــ

                                                   

 (.27/191« )جمموع الفتاوى» 1
« جممـــوع الفتـــاوى»، ويقـــع يف « اجلـــواب البـــاهر ملـــن ســـأله مـــن أوليـــاء األمـــور عمـــا أفـــىت بـــه يف زيـــارة املقـــابر» 2

(27/327-328.) 
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ــزع الــروح عــن النهــي عــن اختــاذ القبــور مســاجد ،  وقــد علــى خطــورة األمــر وأ يتــه ، حيــث مل ييــغله نـ
 ، هذا أوان اليروع يف سردها: زيد على العيرين حديثا عن رسول اهلل ورد يف هذا الباب ما ي

ــن عبـــد .1 ــال: مسعـــت النبـــــي حـــديث جنـــدب بــ ــه قــ ــه أنـ ــل أن  ــــوا  اهلل البجلــــي رضـــى اهلل عنــ قبـ
ــيائهم وصـــاحليهم مســـاجد ، أال  1خبمـــس ــور أنبــ ــان قـــبلكم كـــانوا يتخـــذون قبـ يقـــول: ... أال وإن مـــن كـ

 2ين أهناكم عن ذلك.فال تــتخذوا القبور مساجد ، إ
يف حجـرة عائيـة خـالف مـا اعتـادوه مـن  قال مقيده عفا اهلل عنه : وهلذا دفن الصحابة رسـول اهلل 

 .الدفن يف املقبـرة لئال يُتخذ قبـره مصلى ، وقد صرحت عائية هبذه العلة كما سيأيت

: لعــن اهلل يف مرضــه الــذي مل يقــم منــه حــديث عائيــة رضــي اهلل عنهــا قالــت: قــال رســول اهلل  .2
 اليهود والنصارى ، اختذوا قبور أنبـيائهم مساجد. 

 3قالت: لوال ذلك أُبرز قبـره غري أنه ُخِيي أن يتخذ مسجدا.
ــي  ــر النبـــ ــاس قبــ ــذ النــ ــحابة أن يتخـ ــية الصــ ــوال خيـ ــه لــ ــريح يف أنـ ــا صــ ــي اهلل عنهـ ــة رضــ  فكـــالم عائيـ

ــل  مســــجدا  ــرزو ى ُيصــ ــده ألبــ ــدفن يف ال - هعنــ ــرة و ـأي لــ ــ ــار لمقبـ ــرى صــ ــالقبور األخــ ــاس كــ ــاهرا للنــ ،  -ظــ
مصــلى ؛ أمجــع الصــحابة علــى دفنــه يف بـــيته لســد الطريــق علــى  ولكــن ملخافــة أن يتخــذ النــاس قبـــره 

 .ين عليه مسجدا أو يصلي عند قبـرهمن يريد أن يب

قـال: )لعـن اهلل قومـا اختـذوا قبـور أنبــيائهم مسـاجد( ،  ي ـحديث عائية رضي اهلل عنها أن النب .3
 4ـرِّم ذلك على أمته.يُ  

                                                   

 أي مخس ليال. 1
 (.532رواه مسلم ) 2
 ( واللفظ له.529( ، ومسلم )1330رواه البخاري ) 3
 ، وصححه األلباين.( 6/252أمحد )و ( 2045رواه النسائي ) 4



 المظهر األول: اتخاذ القبور مساجد

 

 79 

ــزِل .4 ــا نُــ ــاال: ملــ ــا قــ ــي اهلل عنهمــ ــاس رضــ ــن عبــ ــة وابــ ــديث عائيــ ــول اهلل  1حــ ــِفق   برســ ــ ــرُح  2؛ طـ  يطــ
لعنـة اهلل علـى اليهـود »له على وجهه ، فإذا اغتم هبـا كيـفها عـن وجهـه ، فقـال وهـو كـذلك:  3مخيصة

 4، ُيذر ما صنعوا.« والنصارى اختذوا قبور أنبـيائهم مساجد
مــن اختــاذ القبــور مســاجد كمــا فعـــل  بطريــا اللعــن حلــديث كالــذي قبلــه ، يــذر فيــه النبـــي وهــذا ا

 أهل الكتاب ، ءذيرا ألمته أن يفعلوا مثلهم.
علـم أنـه مرءـل مـن ذلـك املـرض ، فخـاف أن يُعظـم قـربه كمـا ف عـل  قال ابن حجر رمحه اهلل: وكأنه 

 5.ن يفعل فعلهمإشارة إلى ذم ممن مضى ، فلعن اليهود والنصارى ، 
قبـل أن  ـوا خبمــس يف مـرض موتـه  فـيهمهنيـه عــن الغلـو أكـد  النبــي  ولـيالحظ القـارىء الكـرن أن

وهــو يف ســـياق  -كمــا يف هـــذا احلــديث   –مث أكــد ذلــك مـــرة أخــرى ليــال كمــا يف حــديث جنـــدب ، 
 .فدل ذلك على عظم األمر وخطورته، املوا 

 
 معلقا على هذا احلديث: اهللرمحه  6وقال الييخ أمحد الرومي احلنفي

                                                   

 أي نزل به املوا. 1
 البن األثري.« احلديثغريب »انظر  جعل يفعل كذا وكذا.أي  2
 اخلميصة ثوب صوف له أعالم. 3
 (.531( واللفظ له ، ومسلم )436،  435رواه البخاري ) 4
 (.436،  435)، شرح حديث « فتح الباري» 5
 إشكال واجلواب عليه:  

اهلل: وقـد اسُتيـكل ذكـر النصـارى فيـه ألن اليهـود هلـم أنبيـاء ، خبـالف النصـارى فلـيس بـني قال ابن حجر رمحـه 
 نيب غريه ، وليس له قرب )أي عيسى عليه السالم( ، واجلواب:  عيسى وبني نبينا 

زاء بـإ« أنبيـائهم»أنه كان فـيهم أنبيـاء أيضـا لكـنهم غـري مرسـلني ، كـاحلواريني ومـرن يف قـول ، أو اجلمـع يف قولـه 
اجملمــوع مــن اليهــود والنصــارى ، واملــراد األنبيــاء وكبــار أتبــاعهم ، فــاكتفى بــذكر أنبيــائهم ، ويؤيــده قولــه يف روايــة 

م مســاجد ، وهلـــذا ملــا أفـــرد النصـــارى يف همـــن طريــق جنـــدب : كــانوا يتخـــذون قبـــور أنبيــائهم وصـــاحلي« مســلم»
ا أفــرد اليهـود يف احلـديث الــذي بعـده قـال : قبــور احلـديث الـذي قبلـه قــال : إذا مـاا فـيهم الرجــل الصـا  ، وملـ

أنبيائهم ، أو املراد باالختاذ أعم من أن يكون ابتداعا أو اتباعـا ، فـاليهود ابتـدعت والنصـارى اتبعـت ، وال ريـب 
 أن النصارى تعظم قبور كثري من األنبياء الذين تعظمهم اليهود.

ومي ، من علماء الدولة العثمانية ، لـه تصـانيف واشـتغال هو أمحد بن حممد األقحصاري احلنفي ، ويعرف بالر  6
جمــالس »، وكــذا كتــاب « حاشــية علــى تفســري أيب الســعود»هـــ ، لــه كتــاب  1043بعلــوم اليــريعة ، تــويف ســنة 
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هـذا احلــديث مـن صــحاح املصـابيح ، روتــه أم املـؤمنني عائيــة ، وسـبب دعائــه عليـه الصــالة والســالم »
ون يف املواضــع الــيت دفــن فيهــا أنبيــاؤهم ... وهلــذا هنــى علــى اليهــود والنصــارى باللعنــِة ؛ أهنــم كــانوا ُيصــل  

 عن مياهبتهم هبم.أمته عن الصالة يف املقابر احرتازًا  النيب 
قــني: والصــالة يف املواضــع املترب كــة مــن مقــابر الّصــاحلني داخلــة يف هــذا النهــي ، الســيما قــال بعــض احملقِّ 

إذا كـان الباعــث عليهــا تعظــيم هــؤالء ، فــإن مبتــدأ عبـادة األصــنام كــان يف قــوم نــوح النــيب عليــه الســالم 
 2«.1تابهمن جهة عكوفهم على القبور ، كما أخرب اهلل تعاىل يف ك

ــا ، أن رســـول اهلل  .5 ــد رضـــي اهلل عنهمــ ــن زيــ ــامة بـ ــه:  حـــديث أســ ــاا فيــ ــذي مـ ــه الــ ــال يف مرضـ قــ
ــبــع بِ تقنِّـــأدِخلــوا علــي  أصـــحايب ، فــدخلوا عليـــه وهــو مُ  ــريــ ، فكيــف القنـــاع فقــال: لعـــن اهلل  3ردة م عاِفــ
 4اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد.

ــ ــ ــذا ال ــى اـوهــ ــل علــ ــه دليــ ــام النــــيب حديث فيــ ــ هتمــ ـــبــ ــ ـــهذه ال ـــث لــ ــماع بعــــض ـمسألة حيـ م يكتــــف بســ
 5ص على بيانه لعامة أصحابه ، حيث قال: أدِخلوا علي أصحايب.أصحابه له ؛ بل حرِ 

ــول اهلل  .6 ــال رســ ــال: قــ ــه قــ ــي اهلل عنــ ــرة رضــ ــــي هريــ ــديث أبـ ــور  حــ ــذوا قبــ ــود ، اختــ ــل اهلل اليهــ : قاتــ
 6أنبـيائهم مساجد.

                                                                                                                                                               
هديـــة »، وغريهـــا ، انظـــر ترمجتـــه موســـعة يف « األبـــرار ومســـالك األخيـــار يف شـــرح مائـــة حـــديث مـــن الــــمصابيح

 (.2/252« )معجم املؤلفني»هـ ، و  1413دار الكتب العلمية ، سنة  ( ، ط1/157« )العارفني
، اجمللـس السـابع عيـر « جمالس األبرار ومسالك األخيار»كالمه يف التحذير من دعاء غري اهلل مذكور يف كتابه 

 والسابع واخلمسني.
هلـتكم وال تـذرن ودا وال سـواعا ييري إىل ما أخرب اهلل به يف كتابه عن قوم نوح يف سورة نـوح ووقـالوا ال تـذرن آ 1

 وال يغوث ويعوق ونسرا﴾ ، وانظر كالم املفسرين يف تفسري اآلية.
س ، الناشر: دار ــد بن عبد الرمحـٰن اخلميــقيق د. حممــ، بتح 9 – 7، ص « اجملالس األربعة من جمالس األبرار» 2

 العاصمة ، باختصار.
بة إىل معـافر ، وهـي قبيلـة يف الـيمن ، كانـت تنسـج تلـك األنـواع مـن الـربد. د منسو م ـعافِـري ؛ نوع من أنواع البـُرُ  3

 .«النهاية»انظر 
 . 16ص « ءذير الساجد»، وحسنه األلباين يف ( 669الطيالسي )، و ( 5/204أخرجه أمحد ) 4
 يفعبــادة القبــور  مظــاهر، وهــو كتــاب يــوي يوثــا قيمــة عــن  ، بتصــرف يســري 6، ص « دمعــة علــى التوحيــد» 5

 .لندن - «املنتدى ايسالمي»، وهو من منيوراا العامل ايسالمي 
( بلفــظ: لعـن اهلل اليهــود والنصـارى اختــذوا 2046( ، ورواه النسـائي )530( ، ومســلم )437رواه البخـاري ) 6

 قبور أنبـيائهم مساجد.
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يقــول: إن مــن شــرار النــاس   عنــه قــال: مسعــت رســول اهلل وعــن عبــد اهلل بــن مســعود رضــي اهلل .7
 1من تدركهم الساعة وهم أحياء ، ومن يتخذ القبور مساجد.

أخرِجـوا  : حديث أبـي عبـيدة عامر بن اجلـراح رضي اهلل عنه قال: آخـر مـا تكلـم بـه النبــي اهلل  .8
ــران ــل  ـــ ــاز وأهـــ ــود احلجـــ ــ 2يهــ ــرار النـــ ــ ــوا أن شــ ــرب ، واعلمـــ ــرة العـــ ــن جزيـــ ــبور مـــ ــ ــذون القــ ــذين يتخـــ اس الـــ

 3مساجد.
: اللهـم ال جتعـل قبــري وثنـا ، لعـن اهلل  حديث أبــي هريـرة رضـي اهلل عنـه قـال: قـال رسـول اهلل  .9

 4قوما اختذوا قبور أنبـيائهم مساجد.
بـــني  ملــا قــرن  رمحـــه اهلل معلقــا علــى هــذا احلــديث : 5قــال اليــيخ ســعد بــن محــد بــن علــي بــن عتيــق

ــره وثنــا يعبــد وبــــني إخبــاره باشـــتداد غضــب اهلل علــى متخـــذي القبــور مســـاجد ؛ دعائــه أن ال  عــ ل قبــ
 6.الثاني سبب لألولدل ذلك على أن 

الــوثن الصــنم ، وهــو الصــورة مــن ذهــب كــان أو مــن فضــة أو »رمحـــه اهلل: املــالكي  7قــال ابــن عبــد الــربو 
، وكانـت  كـان أو ييـر صـنمعبـد مـن دون اف فهـو وثـن ، صـنما  وكـل مـا يُ غري ذلـك مـن التمثـال ، 

                                                   

 . 19، ص « ءذير الساجد»( ، وصححه األلباين رمحه اهلل يف 1/405رواه أمحد ) 1
 عين نصارى  ران.ي 2
 (.1132« )الصحيحة»( ، واأللباين يف 3/223« )املسند»( ، وصححه حمققو 1/195رواه أمحد ) 3
«: املســند»، وقــال حمققــو  18ص « ءــذير الســاجد»وصــححه األلبــاين رمحــه اهلل يف  ( ،2/246رواه أمحــد ) 4

 إسناده قوي.
بـن علـي بـن عتيـق ، مـن علمـاء  ـد األعـالم يف النصـف هو العالمة الورع الزاهد الييخ سـعد ابـن اليـيخ محـد  5

األول من القرن الرابع عير اهلجري ، درس احلديث يف اهلند على مجاعة من علمائها ، مث سافر إىل مكة ودرس 
على بعض مياخيها ، مث عاد إىل بلده  ـد وتـوىل القضـاء والتـدريس ، درس عليـه خلـق كثـري ، صـاروا فيمـا بعـد 

األعالم ، منهم مفيت الديار السعودية يف زمنه الييخ حممد بـن إبـراهيم ، واليـيخ عبـد العزيـز بـن من علماء  د 
 .  1349باز مفيت الديار يف زمنه أيضا. تويف رمحه اهلل عام 

 بن عبد اللطيف بن عبد اهلل آل الييخ.لعبد الرمحـٰن « ياهري علماء  دم»انظر ترمجته يف 
دار العاصمة الناشر: ،  38، للييخ سعد بن محد بن عتيق ، ص « يةـٰه توحيد ايلعقيدة الطائفة الناجية يف» 6

 الرياض. -
، حافظ املغرب ، أبو عمر ، يوسف بن عبد اهلل بن مـحمد بن عبد الرب الـن ـم ري ، األندلسي  ايسالمهو شيخ  7

يف شـرح أحاديـث « التمهيـد»اب ، القرطيب ، املالكي ، حمدث فقيه ، صاحب التصانيف الفائقـة ، أشـهرها كتـ
جــامع »، و « االســتيعاب يف معرفـة األصــحاب»يف شـرح آثــاره ، وكتـاب « االســتذكار»موطـأ مالــك ، وكتـاب 
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علـى أمتــه أن تصـنع كمـا صـنع بعـض مـن  العرب تصلي إىل األصـنام وتعبـدها ، فخيـي رسـول اهلل 
: اللهـم ال  مضى من األمم ، كانوا إذا ماا هلم نـيب عكفـوا حـول قـربه كمـا ُيصـنع بالصـنم ، فقـال 

ب اهلل علــى مـن فعــل ذلـك ، وكــان ى إليــه وُيسـجد حنــوه ويُعبـد ، فقـد اشــتد غضـصـل  جتعـل قبــري وثنــا يُ 
يـن صـلوا إلـى قبـور أنبــيائهم يذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع األمم قبله ، الذ رسول اهلل 

عظمونهــا ، واتخـذوها قبلــة ومســجدا كمــا صـنعة الوثنيــة باألوثــان التــي كـانوا يســجدون إليهــا ويُ 
وأنــه  ــا ال ، مــن ســخ  اهلل وغضــبه رهم مبــا يف ذلــك ـخبـــي ، فكــان النــيب  وذلــك الكــرك األكبــر

 يرضاه ، خيية عليهم من امتثال طرقهم.
يـــب  الفـــة أهـــل الكتــاب وســـائر الكفـــار ، وكـــان خيــاف علـــى أمتـــه اتِّبـــاعهم ، أال تـــرى إىل  وكــان 
ــيخ:  قولــه  ــن ن الــذين كــانوا قــبلكم ، حــذو النعــل بالنعــل ، حــىت»علــى وجــه التعيـــري والتوبـ ــت ــــت ِبُعن س  ــ  ل

 2«.1«لدخلتموه ب  إن أحدهم لو دخل جحر ض  
وقــد اسـتجاب اهلل دعوتــه فلــم يُـــتخذ وهلل احلمــد وثنـاً كمــا اتـ ــخذ قــرب غــريه ،  :اهلل رمحــهابــن تيميــة وقـال 

ــون  ــل ذلـــك مـــا كـــانوا  كنـ بـــل وال يـــتمكن أحـــد مـــن الـــدخول إىل حجرتـــه بعـــد أن بُنيـــت احلجـــرة ، وقبـ
 . غري ذلك  ا يُفعل عند قرب غريه وال يصلي عنده وال أحدا من أن يدخل إليه ليدعو عنده

إىل حجرتـه أو يرفــع صــوته أو يــتكلم بكــالم منهـي عنــه ، وهــذا إمنــا يُفعــل  يصــليلكـن مــن اجلهــال مــن 
خارجا عند حجرتـه ال عنـد قـربه ، وإال فهـو وهلل احلمـد اسـتجاب اهلل دعوتـه ؛ فلـم ُ ك ـن أحـد قـ  أن 

أو يــدعو أو ييــرك بــه كمــا فُعــل بغــريه ؛ اتـ ــخذ قــربه وثنــا ، فإنــه يف حيــاة يــدخل إىل قــربه فيصــلي عنــده 
عائية رضي اهلل عنها ما كان أحد يـدخل إال ألجلهـا ، ومل تكـن متُ كِّـن أحـدا أن يفعـل عنـد قـربه شـيئا 

                                                                                                                                                               
« تــــذكرة احلفـــــا »، انظــــر ترمجتـــــه يف  463، لــــه روايــــة للحـــــديث النبــــوي ، تـــــويف ســــنة « بيــــان العلــــم وفضـــــله

(3/217.) 
أبيه عن جده ، وقال األلباين يف ءقيقـه  عنثري بن عبد اهلل املزين ( عن ك45« )السنة»رواه ابن أيب عاصم يف  1

 عليه: إسناده ضعيف جدا.
( عـن أبــي 2669( ، واللفظ له ، ومسـلم )7320( )3456) البخاريما رواه هو الصحيح  احلديثو : تقل

راع ، حــىت لــو قــال: لتتــبعن ســنن مــن قــبلكم شــربا بيــر ، وذراعــا بــذ ســعيد اخلــدري رضــي اهلل عنــه أن النــيب 
 سلكوا ُجحر ضب  لسلكتموه.

 قلنا: يا رسول اهلل ، اليهود والنصارى؟
 : فمن؟ قال النيب 

 (.5/177، )« جامع الصالة»، كتاب « التمهيد» 2
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 ا هنى عنه ، وبعدها كانت مغلقة إىل أن أُدخلت يف املسجد ، فُسـد باهبـا وبُـين عليهـا حـائ  آخـر ،  
أن يتخـذ بيتـه عيـدا وقـربه وثنـا ، وإال فمعلـوم أن أهـل املدينـة كلهـم مسـلمون ،  ذلك صيانة لـه  كل

، وقبــور آحــاد أمتــه يف الــبالد معظمــة ، فمــا  وال يــأيت هنــاك إال مســلم ، وكلهــم ُمعظِّمــون للرســول 
بيتـه عيـدا ، ولـئال يُـــفعل فعلـوا ذلـك ليسـتهان بـالقرب املكـرم ، بـل فعلـوه لــئال يُــتخذ وثنـا يُــعبد وال يُــتخذ 

 .انتهى 1.ر أنبيائهمبه كما فعل أهل الكتاب بقبو 
قــال: ال تصــلوا إىل القبــور ، وال جتلســوا  حــديث أبـــي مرثــد الغنــوي رضــي اهلل عنــه ، أن النبـــي  .10

 2عليها.
  3ويف رواية: ال جتلسوا على القبور وال تصلوا إليها.

 والصالة إىل القبـر تعين استقباله. 
 النووي رمحـه اهلل يف شرح احلديث: فيه تصريح بالنهي عن الصالة إىل القبـر.قال 
ــر ، وال  حــديث عبــد اهلل بــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا قــال: قــال رســول اهلل  .11 : ال تصــلوا إىل قبـ

 4تصلوا على قبـر.

د قعـ، أو يُ  بنى علـى القبـوريُ هنـى أن  أن رسول اهلل رضي اهلل عنه حديث أبـي سعيد اخلدري  .12
 5ى عليها.صل  أو يُ عليها ، 

: األرض كلهــا مســـجد إال  حــديث أبـــي ســعيد اخلــدري رضــى اهلل عنــه قــال: قــال رســول اهلل  .13
 6املقبـرة واحلمام.

 دل هذا احلديث مبنطوقه على أن املقربة واحلمام ليست مبحل للصالة.

                                                   

« جممـــوع الفتـــاوى»، ويقـــع يف « اجلـــواب البـــاهر ملـــن ســـأله مـــن أوليـــاء األمـــور عمـــا أفـــىت بـــه يف زيـــارة املقـــابر» 1
(27/327-328 .) 
 (.972رواه مسلم ) 2
 (.972رواه مسلم ) 3
، وصححه األلباين رضي اهلل عنهما ( عن ابن عباس 12168،  12051)« املعجم الكبري»يف رواه الطرباين  4

 (.1016« )السلسلة الصحيحة»، ويف  23 -22، ص « ءـذير الساجد»رمحه اهلل يف 
 . 22، ص « ءذير الساجد»ه اهلل إسناده يف ( ، وصحح األلباين رمح1020« )مسنده»رواه أبو يعلى يف  5
 ( ، وصححه األلباين رمحه اهلل.317( ، والرتمذي )492رواه أبو داود ) 6



 المظهر األول: اتخاذ القبور مساجد

 

 84 

ملقربة ، ألن األحاديث ن الصالة يف احلمام أخف إمثا وأقل قبحا من الصالة يف اإو كن أن يقال 
 تواترا يف لعن وذم من اختذ القبور مساجد.

قـال: اجعلـوا يف بــيوتكم مـن صـالتكم ،  بن عمـر رضـي اهلل عنهمـا أن النبــي عبد اهلل حديث  .14
 1وال تــتخذوها قبورا.

 2ويف رواية: اجعلوا من صالتكم يف بـيوتكم ، وال تــتخذوها قبورا.
ــتخذوها قبورا. ويف رواية: صلوا يف بـيوتكم  3وال ت

ــنب  مـن قولـه يف احلـديث: )وال تــــتخذوها « الفـتح»يف رمحـه اهلل قـال ابـن حجـر  يف شـرح احلـديث: اسُت
 قبورا( ؛ أن القبور ليست مبحل للعبادة ، فتكون الصالة فيها مكروهة. انتهى.

ــذر  ــن املنـ ــه اهلل وقـــال ابـ ــم «: األوســـ »يف رمحـ ــل العلـ ــر مـــن أهـ ــه األكثـ ــة الصـــالة يف والـــذي عليـ ؛ كراهيـ
 4.5املقربة ، حلديث أيب سعيد رضي اهلل عنه

قلت: املراد بالكراهة هنا كراهة التحرن ال كراهة التنـزيه ، ألن الكراهـة عنـد املتقـدمني هـي التحـرن كمـا 
ــر   ــرآن ووكـ ــة القـ ــيان﴾هـــي طريقـ ــر والفســـوق والعصـ ــيكم الكفـ ــه  6ه إلــ ــاب تاركــ ــا يثـ ــأخرين: مـ ــد املتـ ، وعنــ

مـا  هـذا بنيـيُـ، ومقصود كالم ابـن املنـذر هـو األول ، ألنـه مـن املتقـدمني ،  7وال يعاقب فاعله امتثاال ،

                                                   

 .(432رواه البخاري ) 1
 (.2/16( ، وأمحد )777رواه مسلم ) 2
 األلباين. صححه( ، و 2/6أمحد )، و  (1597( ، والنسائي )451) الرتمذيرواه  3
 إال املقربة واحلمام( ، وقد تقدم قريبا. مسجدها وهو حديث: )األرض كل 4
 مصر. –( ، الناشر: دار الفالح 5/458) 5
 . 7سورة احلجراا:  6
( ، )فصـل: 1/52لإلمـام ابـن القـيم )« إعـالم املـوقعني»انظر تقرير أن الكراهـة عنـد السـلف تعـين التحـرن يف:  7

ليـيخ ايسـالم « جممـوع الفتـاوى»علـى التحـرن( ، و  قـد يطلـق لفـظ الكراهـة –ءرن القول على اهلل بغـري علـم 
 املدينة. –، الناشر: مكتبة العلوم واحلكم  22للينقيطي ، ص « املذكرة يف أصول الفقه»( ، و 32/241)

 وبعض أهل العلم يعرفون املكروه بأنه ما ترُكــُه خرٌي من فعله ، أو ما هنُِي عنه هنيا غري جازم. 
 –، لليــيخ د. ســعد بــن ناصــر اليــثري حفظــه اهلل ، الناشــر: كنــوز أشــبيليا  39ص ، « شــرح الورقــاا»انظــر 

 الرياض.
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أنــه قــال: )اجعلــوا مــن صــالتكم يف  قالـه بعــد كالمــه األول بقليــل: ويف حــديث ابــن عمــر عـن النــيب 
 1بيوتكم وال تتخذوها قبورا( أبني البيان على أن الصالة يف املقربة غري جائزة.

ــديث أ  .15 ــول اهلل حــ ــال رســ ــال: قـــ ــه قــ ــي اهلل عنـــ ــرة رضــ ــــي هريـــ ــدا بـ ــري عيـــ ــ ــتخذوا قبـ ــ وال ،  : ال تـــ
 2، وحيثما كنتم فـ ص لو ا علي ، فإن صالتكم تبلغين. تجعلوا بـيوتكم قبورا

ى فيها بالقبور ، فدل على أن القبور ليست صل  البيوا اليت ال يُ  ه النيب في هذا احلديث شب  ــف
 وهو الياهد.حل صالة أصال ، ـم
عـن  «سـننه»مـا رواه سـعيد بـن منصـور يف علـى النهـي عـن الصـالة عنـد القبـور ومن األدلـة كـذلك  .16

ــر احلســن بــن احلســن بــن علـــي بــن أ  طالــب رضــي اهلل عنــه أن ســهيل  ســهيل بــن أيب رآه دنــا عنــد قبــ
 فقال له: مايل رأيتك عند القبـر؟  الرسول 

 . على النبـي  متُ فقال: سل  
وال قال: ال تــتخذوا قبـري عيدًا ،  ، مث قال: إن رسول اهلل  3ذا دخلت املسجد فسلِّمفقال: إ

، لعن اهلل اليهود ، اختذوا قبور أنبـيائهم مساجد ، وصلوا علي  ، فإن  تــتخذوا بـيوتكم مقابر
 صالتكم تبلغين حيثما كنتم.

 
 
 

 1ما أنتم ومن باألندلس إال سواء.

                                                   

1 (5/459.) 
« أحكام اجلنائز»، وسنده حسن كما قال األلباين يف  هل واللفظ( ، 2/367أمحد )و ( 2042رواه أبو داود ) 2

 . 280، ص 
ذلـك يف قولـه: إذا  ا علمنـا رسـول اهلل كمـعنـد الـدخول إىل املسـجد ،   على النـيب  يروعالسالم امل ديقص 3

 اللهم افتح يل أبواب رمحتك ... احلديث.، مث ليقل:  دخل أحدكم املسجد فليسلم على النيب 
األنصاري رضي  –أو أيب أسيد  –( عن أيب حـميد 772( وابن ماجه )465( والرتمذي )465رواه أبو داود )

 اهلل عنه ، وصححه األلباين.
( 773( ، وعن أيب هريـرة ، رواه ابـن ماجـه )771، رواه ابن ماجه ) اطمة بنت رسول اهلل ويف الباب عن ف

   وكال ا صححهما األلباين.
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فيها بالقبور ، فدل على أن ى ُيصل  البيوا اليت ال  فيه النيب  ه  قه ، شب  هذا احلديث كسابو قلت: 
 القبور ليست حمل صالة أصال.

أي ال تعطلوهــا عــن الصــالة فيهــا  ؛ (وال تــــتخذوا بـــيوتكم قبــورا) : قولــه : قــال ابــن تيميــة رمحـــه اهلل 
ــراءة  ــادة، والـــدعاء والقـ ــري العبـ ــأمر بتحــ ــور ، فـ ــزلة القبـ ــون مبنـــ ــد  فتكـ ــا عنــ ــى عـــن ءريهـ ــيوا ، وهنــ يف البــ

 2.ون من النصارى ومن تيبه هبمالقبور ، عكس ما يفعله امليرك
أنـه رأى رجـال  ـيء إىل فرجـة كانـت عنـد قـرب النـيب  بن علي بن أيب طالـب وعن علي بن احلسني .17
  فيدخل فيهـا فيـدعو ، فـدعاه فقـال: أال أحـدثك يـديث مسعتـه عـن أيب عـن جـدي عـن رسـول اهلل
  ، 3، وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم. وال بيوتكم قبوراقال: ال تتخذوا قربي عيدا 

 .، فسيبلغين سالمكم وصالتكم ويف رواية إمساعيل القاضي: وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم
أن  فيها بالقبور ، فدل علىى ُيصل  البيوا اليت ال  ه فيه النيب هذا احلديث كسابقه ، شب  و قلت: 

 القبور ليست حمل صالة أصال.
 
 
ــن  .18 ــةومـ ــع مســـجده  أدلــ ــابر أن موضــ ــرن الصـــالة يف املقـــ ــه ،   ءــ ــل بنائــ ــرة للميـــركني قبــ ــان مقبـــ كــ

تخذ املكــان ــــى األرض ، مث بــىن املســجد ، ومل يُ قبــورهم ، ونقــل رُفــاا املــوتى ، مث ســو   فن ــبش النــيب 
 1مسجدا إال بعد إزالة القبور منه.

                                                                                                                                                               
( 1/302« )االقتضـــاء»واللفـــظ لـــه ، كمــا نقلـــه ابـــن تيميـــة رمحـــه اهلل يف « ســـننه»عيد بـــن منصـــور يف ـــــــــسرواه  1

،  «أحكام اجلنـائز»، انظر إسناده قوي( )أللباين رمحه اهلل: وقال ا،  ، وليس هو يف القسم املطبوع منهبإسناده 
 . 280ص 

 وقوله: )ما أنتم ومن باألندلس إال سواء( من كالم احلسن رضي اهلل عنه.
 ءقيقه له.، وصححه األلباين يف   »(30 )فضل الصالة على النيب »إمساعيل القاضي يف ورواه 

( مقتصـرا علـى املرفـوع 2/152« )مصـنفه»وكذا ابن أيب شـيبة يف ( ، 3/577« )مصنفه»ورواه عبد الرزاق يف 
 منه فق . 

 (.2/662« )اقتضاء الصراط املستقيم» 2
«  األحاديث املختارة»( واللفظ له ، وعنه احلافظ الضياء املقدسي يف 2/150« )مصنفه»رواه ابن أيب شيبة يف  3
 ( »20 ، )فضـــــل الصـــــالة علـــــى النـــــيب »( ، وإمساعيـــــل القاضـــــي يف 1/361( ، ورواه أبـــــو يعلـــــى )428)

 وصححه الييخ حممد ناصر الدين األلباين يف ءقيقه له فقال: حديث صحيح بطرقه وشواهده.
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الصــحابة  بإنكــار، وكفــى  الصــالة يف املقـــابر إنكــار الصــحابة علـى مــن فعــل ذلــك ومـن أدلــة ءــرن .19
قـــال: رضــي اهلل عنـــه فعــن أنـــس للمســـلمني إىل قيــام الســـاعة ، قــدوة الفـــإهنم رضــي اهلل عـــنهم حجــًة ، 

ــاداين عمـــر ــعر بـــه ، فنـ ــلي وبـــني يـ ــد ي  قـــرٌب ال أشـ ــ)القـــرب ، القـــرب( ، فظ :قمـــت يومـــا أصـ ــ ــ ــين ـ ننت أنـــه يعـ
  2يت عنه.قمر ، فقال يل بعض من يليين: )إمنا يعين القرب( ، فتنح  ال

 قال ثابت كما يف رواية عبد الرزاق: فكان أنس يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي فيتنحى عن القبور.
 قلت: فهذا يدل على أن املستقر عند الصحابة ءرن الصالة عند القبور.

وعبد اهلل بن عمرو ،  مجع من الصحابة والتابعني كأنس والقول بتحرن الصالة عند القبور ورد عن
  7وابن سريين 6وابراهيم النخعي 5وخيثمة بن عبد الرمحـٰن املدين 4واملسيب بن رافع 3واحلسن العرين

 8.9ومكحول
                                                                                                                                                               

( ، عـن أنـس بـن مالـك رضـي اهلل عنـه ، 524( ، ومسـلم )428ذلك يف احلـديث الـذي رواه البخـاري ) جاء 1
جار ، وكان فيه ــلبين الن –أي بستان  –يف مكان حائ   ملا نـزل الـمدينة أمر ببناء الـمسجد أن النبـي  :وفيه

 ِبيت ، مث بىن املسجد.ِطعت ، وبالقبور فنُ خنل وقبور ميركني ، فأمر بالنخل فقُ 
رواه البخاري تعليقا يف كتاب الصالة ، باب: هل تـنبش قبور ميركي اجلاهلية ويُتخذ مكاهنا مساجد ، ووصله  2

( ، وقـــال احلــــافظ يف 1581« )مصـــنفه»عبــــد الـــرزاق يف ، واللفـــظ لـــه ، و ( 2/435)« الكـــربى»البيهقـــي يف 
تغليــق »(: )هــذا خـرب صــحيح علقــه البخـاري( ، وانظــر 339)رقــم )الناشــر: دار العاصـمة( « املطالـب العاليــة»

 ( ، الناشر: املكتب ايسالمي.230-2/228للحافظ )« التعليق
 «.هتذيب التهذيب»ترمجته يف  انظراحلسن بن عبد اهلل العرين الكويف ، ثقة ،  3
هـ ، انظر  105الكويف ، األعمى ، ثقة من الرابعة ، ماا سنة  العالءاملسيب بن رافع األسدي الكاهلي ، أبو  4

 «.تقريبال»
تقريـب »هــ ، انظـر  80سـنة  بعـدخيثمة بن عبد الرمحـٰن بن أيب سربة اجلعفـي الكـويف ، ثقـة ، مـاا دون املائـة  5

 «.التهذيب
هـ ،  95راهيم النخعي هو فقيه العراق ، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود ، الكويف ، الفقيه ، ماا سنة إب 6

 (.95« )/تذكرة احلفا »انظر 
تــذكرة »هـــ ، انظــر  110هــو ايمــام الربــاين أبــو بكــر ، حممــد بــن ســريين ، مــوىل أنــس بــن مالــك ، مــاا ســنة  7

 (.1/62« )احلفا 
تــذكرة »هـــ ، انظــر  113، مكحــول بــن أيب مســلم اهلـذيل ، الفقيــه احلــافظ ، مــاا ســنة  هـو عــامل أهــل اليــام 8

 (.1/82« )احلفا 
 (.7585،  7582،  7581،  7578 - 7574« )مصنف ابن أيب شيبة»انظر أقواهلم يف  9
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ومــن أدلــة النهــي عــن اختــاذ القبــور مســاجد كونــه مــن احملــال أن تكــون الصــالة عنــد قبــور الصــاحلني  .20
ــي  مـــن األمـــور الفاضـــلة ــاس علـــى اخلـــري ،  ومل يفعلهـــا النبــ ــده ، وهـــم أحـــرص النـ وال صـــحابته مـــن بعـ

ــه ،  ــم بــ ــاعة ، وأعلمهــ ــام الســ ـــلمني إىل قيــ ــدوة املســ ــم قــ ــــي وهـــ ــا النبـ ــد أعلمنـــ ــيما وقــ ــاكن  ال ســـ باألمـــ
  .ومسجد قباءالفاضلة وحث أمته على الصالة فيها كاملساجد الثالثة 

لـم يكـن أحـد مـن سـلف األمـة ال فـي عصـر الصـحابة وال  : شيخ ايسالم ابـن تيميـة رمحــه اهللقال 
ــياء والصـــاحلني وال يســـألوهنم وال  التـــابعين وال تـــابع التـــابعين يتحـــرون الصـــالة والـــدعاء عنـــد قبـــور األنبــ

 1.هبم ال يف مغيبهم وال عند قبورهميستغيثون 

ع احلديث يدخلون عليها لسما  كان الناس -رضي اهلل عنها  -في حياة عائية : فوقال أيضا
ال لصالة وال لدعاء ، والستفتائها وزيارهتا من غري أن يكون إذا دخل أحد يذهب إىل القرب املكرم 

 اهـ. 2.منها أن تريه القبور فرتيه إياهنبل رمبا طلب بعض الناس  ،وال غري ذلك 
اجد والصـالة ، فإنـه أمـر بعمـارة املسـ وهـذا  ـا ُعلـم بـالتواتر والضـرورة مـن ديـن الرسـول وقال أيضا: 

ــر نبـــي ، وال علــى مقــام نبـــي  ولــم  ،فيهــا ، ومل يــأمر ببنــاء ميــهد ال علــى قبـــر نبـــي ، وال علــى غــري قبـ
يف بــالد ايســالم ال احلجــاز وال اليــام وال الــيمن وال  يكــن علــى عهــد الصــحابة والتــابعين وتــابعيهم

 3.قصد للزيارة أصالميهد يُ  العراق وال خراسان وال مصر وال املغرب مسجد مبين على قبـر ، وال
ــنة وهــو  -ومــن أدلــة ءــرن الصــالة عنــد القبــور أن عمــر رضــي اهلل عنــه  .21 الخليفــة الراشــد ذو الس 

عر ًضـــا بــدون قصـــد ختصـــيص الصـــالة يف  هنــى عـــن الصـــالة يف مكـــان صــلى فيـــه النبــــي  – الُمـــــت بعة
 الة فيه كالقبور؟ عن قصده للص الرسول  هنىذلك املكان ، فكيف بالصالة يف مكان 

أمل تـر كيـف فعـل فعن املعرور بن ُسو يد قال: خرجنا مـع عمـر يف ح جـة ح جهـا ، فقـرأ بنـا يف الفجـر 
ّجـه ورجـع والنـاس يبتـدِ  ييـالف قـريش، و  ربك بأصـحاب الفيـل ، فقـال:  4رون، فلمـا قضـى ح 

 . ما هذا؟ فقالوا: مسجٌد صلى فيه رسول اهلل 

                                                   

 (.27/81« )جمموع الفتاوى» 1
« جممـــوع الفتـــاوى»، ويقـــع يف « ملقـــابراجلـــواب البـــاهر ملـــن ســـأله مـــن أوليـــاء األمـــور عمـــا أفـــىت بـــه يف زيـــارة ا» 2
(27/324.) 
 (.762-2/760« )اقتضاء الصراط املستقيم» 3
 .والعبادةأي: يبتِدرون مكاناً يقصدونه للصالة  4
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ــي عاً ـكتاب ، اتفقال: هكذا هلك أهل ال ، من ع رضت له منكم الصالة  1خذوا آثار أنبيائهم ِب
 2.له منكم فيه الصالة فال يُـصلِّ  ض  فلُيصلِّ ، ومن مل تعرِ 

ــي   أناًساأنه رأى  :وىف روايةٍ  ــنزِلون فُيصلون يف مسجٍد ، فسأل عنهم فقالوا: مسـ ــ ــ ـ ـــجٌد صلــ ى فيه ـــ
 . النبـي 
بييء من املساجد  ، من مر   بِـيعا   ن كان قبلكم اتخذوا آثار أنبـيائهمإنما هلك مفقال: 

 3، وإال فليمِض. فحضرا الصالة فلُيصلِّ 
قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهلل مبينا احلكمة من قول عمر: وهذا ألن اهلل مل ييرع للمسلمني 

 ُييرع قصده للعبادة وإن كان مكانا يتناوبونه للعبادة إال املساجد خاصة ، فما ليس مبسجد مل
 4مكان نيب أو قرب نيب.

ــ .22 ــ ــة تـ ــن أدلـــ ــى ذلـــــك ـومـــ ـــت علـــ ــا دلــ ــار ، كمـــ ــبها بالكفـــ ــور أن يف ذلـــــك تيـــ ــد القبـــ ــالة عنـــ حرن الصـــ
ــه  ــار يف قولـ ــبه بالكفـ ــن تيـ ــق مـ ــديد يف حـ ــد اليــ ــاء الوعيـ ــد جـ ــة األول ، وقـ ــن  األحاديـــث الثالثـ : مــ

 5تيبه بقوم فهو منهم.
 كتاب وسـائر الكفـار ، وخيـاف علـى أمتـه اتِّبـاعهم ، أال تـرى إىل قولـه يب  الفة أهل ال وكان 

ن ن   من كان قـبلكم شـربا بيـرب ، وذراعـا بـذراع ، حـىت لـو سـلكوا  6على وجه التعيـري والتوبـيخ: لتــ ت بعن س 
 جحر ضب لسلكتموه.

 اليهود والنصارى؟ ، قلنا: يا رسول اهلل

                                                   

 «.بيع»، مادة: « الصحاح تار »انظر  لنصارى.ُة لمجع بيعة بكسر الباء ، وهي كنيسالـبِــي ــع  1
 (.2/153« )همصنف»هذه رواية ابن أيب شيبة يف  2
 .(2734( رقم )2/118« )املصنف»هذه رواية عبد الرزاق يف  3

« االقتضــاء»، وعــزاه ابــن تيميــة يف  آلثــارا، بــاب مــا جــاء يف اتِّبــاع « البــدع والنهــي عنهــا»ابــن وضــاح يف ورواه 
 .فقودلعله يف امل، وليس يف القسم املطبوع منه ، ف« سنن سعيد بن منصور»( إىل 2/751)

( ، 2/433« )الـرد علـى البكـري» و (27/33)« جممـوع الفتـاوى»تيمية رمحه اهلل كمـا يف  ابن ححهصواألثر 
 50، ص « فضائل اليـام ودميـق»واأللباين يف ( ، 483( شرح أثر رقم )1/678وكذا ابن حجر يف الفتح )

 .الرياض( -، الناشر: مكتبة املعارف  1، )ط 
 (.34 - 27/33« )الفتاوىجمموع » 4
 ( عن ابن عمر رضي اهلل عنهما ، وقال األلباين: حسن صحيح.4031أبو داود )رواه  5
 الطريقة.  وهيـن ن مجع ُسنة ، س   6
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 1قال: فمن.
حممــد هــو ديــن الكفــار مــا ذكــره اليــيخ  ملعاصــرة علــى أن اختــاذ القبــور مســاجدومــن األمثلــة التطبيقيــة ا

 ، قال: « ءذير الساجد من اختاذ القبور مساجد»رمحـه اهلل تعاىل يف كتابه  2األلباينناصر الدين 
ــايو  ــ ــدد مـ ــ ــتار عـ ــ ــة املخــ ــ ــاال يف جملـ ــ ــرأا مقـ ــ ــد قـ ــوان:  1958وقـــ ـــت عنـــ ــة »ءــ ــ ــة القد ـ ــ ــان املدينـ ــ الفاتيكـ

ــة ــه يصــــف « املقدسـ ــه كاتبــ ــييت»فيـ ــارلوس بـــ ــد كــ ــة « رونالـ ــول )ص « بطــــرس»كنيسـ ــة فيقــ ــذه املدينــ يف هـ
40 :) 

تقـــوم علـــى ســـاحة  -وهـــي أكـــرب كنيســـة مـــن نوعهـــا يف العـــامل املســـيحي  -إن كنيســـة القـــديس بطـــرس 
مكرسـة للعبـادة املسـيحية منــذ أكثـر مـن ســبعة عيـر قرنـا   إهنــا قائمـة علـى قبـــر القـديس نفسـه: صــياد 

ــرِي املسيح ، وءت أرضـيتها يقـع تِ السمك ، حوا مـن املقـابر األثريـة ، واخلرائـب الرومانيـة القد ـة ،  3يهٌ ــ
  4مث ذكر أنه يقصدها حنو مائة ألف شخص يف أيام األعياد الكبـرية للعبادة.

                                                   

  ( عن أبـي سعيد اخلدري رضي اهلل عنه.2669( ، ومسلم )7320( )3456رواه البخاري ) 1
السوري منيأً ، من اجملددين  احملدث ، حممد ناصر الدين بن نوح  ايت ، األلباين أصال ، العالمةهو الييخ  2

لدين اهلل تعاىل يف القرن الرابع عير اهلجري وأوائل القرن الذي بعده ، خدم تراث املسلمني يف احلديث 
والعقيدة والفقه يف جمال ءقيق املخطوطاا وختريج األحاديث ومتييز صحيحها من ضعيفها ، حىت صار كثري 

ادا يف تاريخ خدمة السنة النبوية ، ترك رمحه اهلل كمًّا ضخما من الرتاث ح بعده عياال عليه ، وُعد  منعطفا ن 
 كتابا ، ما بني تأليف وءقيق وختريج وتعليق.  231العلمي أوصله أحد الباحثني إىل 

وللييخ رمحه اهلل جهد مبارك يف الرد على أهل البدع والتصوف وُعـب اد القبور وأتباع املناهج الدعوية احملدثة ، 
 ري من التياراا املنحرفة عن الكتاب والسنة ، وكيف شبهاهتم يف بالد اليام وغريها من البالد.وكث

عن سبع ومثانني سنة ، وكانت وفاته بعد وفاة قرينه مساحة الييخ عبد  1420تويف رمحه اهلل يف رجب عام 
 سلمون على فقد ا حزنا مجا.العزيز بن عبد اهلل بن باز بأشهر يسرية ، فثلم ايسالم ثلمة عظيمة ، وحزن امل

 يُنظر للتوسع يف االطالع على حياة الييخ وسريته العلمية:
، د. عبد العزيز بن حممد السدحان ، الناشر: دار « ايمام األلباين رمحه اهلل ، دروس ومواقف وعرب» .1

 الرياض. –التوحيد 
 مصر. –ييباين ، الناشر: مكتبة السداوي ، حممد بن إبراهيم ال« حياة األلباين وآثاره وثناء العلماء عليه» .2
 أي عدد كبـري. 3
 . 124ص  4
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األدلة على ءـرن الصـالة عنـد القبـور ؛ اتفـاق أئمـة ايسـالم علـى ذلـك ، ومـن املعلـوم  أوضحومن  .23
إن اهلل تعــاىل ال  مـــع أمـــيت علـــى ضـــاللة ، ويـــد اهلل ):  املســـلمني حجـــة شـــرعية ، لقولـــه  أن إمجــاع

 .2(يد اهلل مع اجلماعة):   ولقوله،  1(على اجلماعة
ــه اهلل  3احلنبلـــيوقـــد حكـــى ابـــن رجـــب  ــور رمحـ ــذوا قبـ ــارى اختـ ــود والنصـ يف شـــرح حـــديث )لعـــن اهلل اليهـ

د اتفـــا أئمـــة ـــــوقالة عنـــد القبـــور ، قـــال رمحــه اهلل: )ـلصــا ءـــرنأنبيــائهم مســـاجد( اتفـــاق األئمــة علـــى 
 ، يعين ءرن الصالة عند القبور. 4ذا املعىن(ـعلى هاإلسالم 

: فأمـا إذا قصـد الرجـل الصـالة عنـد بعـض قبـور حيث قالرمحـه اهلل  كما نقل إمجاعهم أيضا ابن تيمية
ــياء أو بعـــض الصـــاحلني متربكـــا بالصـــالة يف تلـــك البقعـــة ف هـــذا عـــني احملـــادة هلل ورســـوله ، واملخالفـــة األنبــ

مـن  باالضـطرارعلـى مـا علمـوه  فـإن المسـلمين قـد أجمعـوا،  وابتداع دين لم يـذذن اف بـ لدينه ، 
ــر  ديــن رســول اهلل  ــر كــان  –مــن أن الصــالة عنــد القبـ ال فضــل فيهــا لــذلك ، وال للصــالة  –أي قبـ

 5.بل مزية شريف تلك البقعة مزية خري أصال ، 
قــال أيضــا: وهلــذا مل يقــل أحــد مــن الســلف : إن الصــالة عنــد القبــور ويف ميــاهد القبــور مســتحبة أو و 

ــة والـــدعاء ،  ــري تلـــك البقعـ ــن الصـــالة يف غـ ــل مـ ــدعاء أفضـ ــاك والـ ــيلة ، وال أن الصـــالة هنـ ــا فضـ بـــل فيهـ

                                                   

« مســـتدركه»، وصــححه األلبــاين ، وكـــذا احلــاكم يف رضــي اهلل عنهمـــا ( عــن ابـــن عمــر 2167رواه الرتمــذي ) 1
( ، وحكــى بعـــد روايتـــه للحــديث إمجـــاع أهـــل الســنة علـــى هـــذه القاعــدة ، وأهنـــا مـــن قواعـــد 116،  1/115)

 ايسالم.
 ، وصححه األلباين.رضي اهلل عنهما ( ، عن ابن عباس 2166واه الرتمذي )ر  2
املعروف بابن رجب احلنبلي ، من علماء البغدادي مث الدميقي عبد الرمحـٰن بن أمحد زين الدين أبو الفرج ، هو  3

م وابــن عبــد ، مــنهم ابــن القــيشــيخا شــيوخه أربعــني  ةاليــام األفــذاذ ، عــاق يف القــرن الثــامن اهلجــري ، بلــ  عــد
تح فـ»، لـه مؤلفـاا عديـدة أبرزهـا  املذهب احلنبليز يف احلديث والفقه فصار من أعالم اهلادي رمحهما اهلل ، بر  

، و « جامع العلوم واحلكـم»و «شرح علل الرتمذي»و « القواعد الفقهية»، و « الباري شرح صحيح البخاري
مجــع بعــض البــاحثني رســائله املتفرقــة يف جممــوع يقــع يف مخســة جملــداا ، ونيــرهتا دار  «.ذيــل طبقــاا احلنابلــة»

 «.شذراا الذهب»وابن العماد يف « الغمر إنباء»رمحه اهلل يف كتابه  حجرترجم له ابن الفاروق احلديثة مبصر. 
 هـ . 795رمحه اهلل يف دميق سنة  رجبتويف ابن 

 ( البن رجب ، كتاب الصالة ، باب الصالة يف البيعة.3/248« )فتح الباري» 4
 (.2/193« )اقتضاء الصراط املستقيم» 5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
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قبــور  – الصــالة فــي المســاجد والبـــيوت أفضــل مــن الصــالة عنــد القبــور علــى أن اتفقــوا كلهــم
 1.سواء مسيت مياهد أو مل تسم   –ـياء والصاحلني األنب

وقال أيضا: واتفقوا أيضا على أنه ال ييرع قصد الصالة والدعاء عند القبور ، ومل يقل أحد من أئمة 
اتفا والدعاء عنده أفضل منه يف املساجد اخلالية عن القبور ، بل  2املسلمني: إن الصالة عنده

الدعاء يف املساجد اليت مل تنب على القبور أفضل من الصالة على أن الصالة و  علماء المسلمين
مكروه باتفاقهم  والدعاء يف املساجد اليت بنيت على القبور ، بل الصالة والدعاء يف هذه منهي عنه

 3.وبإبطال الصالة فيها ، بل ، وقد صرح كثير منهم بتحريم ذلك
املياعر ليس مأمورا هبا ، ال أمر إ اب على أن الصالة يف  وقد اتفا أئمة المسلمين وقال أيضا:

وال أمر استحباب ، وال يف الصالة يف املياهد اليت على القبور وحنوها فضيلة على سائر البقاع 
، فمن اعتقد أن الصالة عندها فيها فضل على  باتفاق أئمة المسلمينفضال عن املساجد ، 

،  فارق جماعة المسلمينملساجد فقد الصالة على غريها ، أو أهنا أفضل من الصالة يف بعض ا
 4أن الصالة فيها منهي عنه هني ءرن. علي  األمةومر ق من الدين ، بل الذي 

وهذه املعاين قد نص عليها أئمة الدين من أصحاب مالك واليافعي وأمحد وأهل  :أيضاوقال 
 5.، بل ذلك منقول عن أنس العراق وغريهم

 

 خالصة

كيــف ال وقــد وردا ءــرن الصـالة عنــد القبـور ،  قطعيــة الداللـة علــى حاديـث ألامــن ن لنــا  ـا تقــدم ـتبي ـ
 :فيها زجٌر شديد ملن فعل ذلك مس صي ٍ خب

 : لعُن من فعل ذلك.األولى

                                                   

 (.78-27/77« )جمموع الفتاوى» 1
 .ي القرب النبويأ 2
 (.775-2/774« )ستقيماقتضاء الصراط امل» 3
 . 159، ص « الرد على ايخنائي»( ، وانظر ما قاله يف 24/318« )جمموع الفتاوى» 4
 (.27/34« )الفتاوىجمموع » 5
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 : أنه من سنن اليهود والنصارى وطرقهم.الثانية
 : ال تتخذوا ...ه: النهي الصريح عن هذا الفعل ، كقولالثالثة
 فعل ذلك باملقاتلة ، أي مقاتلة اهلل له.: الدعاء على من الرابعة

 : وصف فاعلي ذلك بأهنم شرار اخللق عند اهلل يوم القيامة.الخامسة

  جر يف ءرن الصالة عند القبور؟واالز  هفهل ُ ادل مؤمن باهلل واليوم اآلخر بعد هذ
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 بعض أئمة اإلسالم في حكم الصالة عند القبورأقوال فصل في ذكر 

قال: قاتل اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور  أن رسول اهلل  1مالكه اهلل: أخربنا رمح الكافعيقال 
 أنبيائهم مساجد ، ال يبقى دينان بأرض العرب.

 قال: وأكره هذا للسنة واآلثار.
ـرِه   2وإنه أن يُعّظم أحد من املسلمني ، يعين يُتخذ قربه مسجدا ، ومل تؤمن  -واهلل تعاىل أعلم  -ك 

 3فتنة والضالل على من يأيت بعُد.يف ذلك ال
التحرن كما هي طريقة القرآن ووكر ه كراهة الكراهة عند املتقدمني هي  قلت: وكما تقدم ، فإن 

إليكم الكفر والفسوق والعصيان﴾ ، وعند املتأخرين: ما يثاب تاركه امتثاال ، وال يعاقب فاعله ، 
 ني.ومقصود كالم اليافعي هو األول ، ألنه من املتقدم

 ه  رِ ُيسأل عن الصالة يف املقربة ، فك   – 4أحمديعين  –وقال أبو بكر األثرم: مسعت أبا عبد اهلل 
 الصالة يف املقربة ، فقيل له: )املسجد يكون بني القبور ، أُيصل ى فيه؟( ، فكره ذلك. 

ى صل  ص أن يُ ى فيه الفرض ، ورخصل  ه أن يُ قيل له: )إنه مسجد ، وبينه وبني القبور حاجز( ، فكرِ 
قال: ال تصلوا إىل القبور ، وقال:  جنائز ، وذكر حديث أيب مرثد الغنوي عن النيب ـفيه على ال
 5إسناد جيد.

وأصحاهبم ، قاله ابن عبد الرب  والكافعيواألوزاعي  وأبو حنيفةو ن كره الصالة يف املقربة الثوري 
 6«.التمهيد»يف 
 

                                                   

 أي مالك بن أنس ، ايمام امليهور. 1
 . لنيب ا يأ 2
يف شـرحه علــى  ( ، ونقلـه النـووي عنــه بنحـوه1/278، كتـاب اجلنـائز ، بـاب مــا يكـون بعـد الــدفن ، )« األم» 3

ونصــه: )قــال اليــافعي رمحــه اهلل: وأكــره أن ( 3/248« )فــتح البــاري»( ، وكــذا ابــن رجــب يف 972حــديث )
 يُعظم  لوق حىت يُتخذ قربه مسجدا ، خيية الفتنة عليه وعلى من بعده(.

 أي أمحد بن حنبل. 4
 .(3/195رجب ، ) البن« فتح الباري»كتاب من   م أيب بكر األثرم عن ايمام أمحد نقلتهكال  5
 كتاب وقوا الصالة ، باب النوم عن الصالة.  6
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رِه الصالة يف املقربة علي وابن عباس وابن عمر و ن «: املغين»يف  ابن قدامةوقال  روي عنه أنه ك 
 1وعطاء والنخعي وابن املنذر.

وقال شيخ ايسالم ابن تيمية: وقد نص على النهي عن بناء املساجد على القبور غري واحد من 
ح غري ء الكوفة أيضا ، وصر  علماء املذاهب ؛ من أصحاب مالك واليافعي وأمحد ، ومن فقها

 2ومبالغته يف النهي عن ذلك. تحرن ذلك ، وهذا ال ريب فيه بعد لعن النيب د بواح

 ، وبيان تحريم ذلك أيًّــا كان مكان القبر من المصلي صور اتخاذ القبور مساجد

 اختاذ القبور مساجد له ثالث صور:أن  اعلموا رمحين اهلل وإياكم
مقربة أو أرض فالة ، فريتاده املصلي : أن يكون القرب يف أرض مكيوفة ، سواء كانت األولى

 ويصلي عنده.
ي املسجد ـلبناء املسجد مث بُنِ  ا: أن يكون القرب داخل بناء مسجد ، سواء كان القرب سابقالثانية

عليه ، أو كان املسجد هو السابق مث ُدِفن امليت فيه ، وسواء كان يف قبلة املسجد أو يف مؤخرته ، 
 أو يف  ينه أو مشاله.

: أن يكون القرب يف ِفناء املسجد ، كما هو احلال يف بعض املساجد احملاطة بفناء من بعض لثةالثا
جوانبها مث يلي ذلك ِجدار أو سور يي  بأرض املسجد ، فالصالة عند القرب يف هذه احلالة يعترب 

 من اختاذ القبور مساجد ، ألن القرب يقع ضمن األرض املوقوفة للمسجد.
أن ءرن الصالة يف املساجد املبنية على القبور  -رمحنا اهلل وإياك  – فاعلموأما بيان تحريم ذلك 

ٌد يف كل حال ، سواء كان القرب يقع يف مسجد أو يف مقربة أو يف أرض فالة ، وسواء كان القرب رِ ط  مُ 
يف مسجد ، وسواء كان أمام املصلي أو خلفه ، أو عن  ينه أو عن مِشاله ، أو يف أرض مكيوفة أو 

مسجد الذي يقع فيه القرب هو السابق مث ُدفن امليت فيه ، أم كان القرب هو السابق مث بُـيِن املسجد ـال
عليه ، وسواء كان القرب يف نفس الطابق الذي ُيصلي فيه املصلي أو يف طابٍق علوي أو سفلي ، 

فناء املسجد تابع للمسجد ، فلما كان ، ألن  فِـنائهبناء املسجد أو يف  وسواء كان القرب داخل
بني مجيع هذه احلاالا فإن الصالة فيها حمرمة ، ألنه من املعلوم يف  اركـتعظيم صاحب القرب ميت  

                                                   

 (.2/468، )، باب الصالة يف النجاسة وغري ذلك « املغين» 1
 (.160/ 27« )جمموع الفتاوى» 2
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اليريعة ايسالمية أن احلكم اليرعي يدور مع علته وجودا وعدما ، والعلة هنا هي وجود القرب يف 
 الصالة بدال أن يكون التفاته خالصا هلل تعاىل.مكان الصالة ، ومن مث التفاا القلب إليه يف 

 تنبي :

 التحرن ييتد إذا كانت الصالة إىل جهة القبـر لسببني:أن حفظك اهلل اعلم و 

: أن املصلي إذا جعل القرب أمامه انطوى ذلك على تعظيم أكثر لصاحب القرب مقارنة ياله األول
 أمامه. لو مل يكن القرب

يه تيبه بعبدة األوثان الذين  علون معبوداهتم أمامهم مث يعبدوهنا ، والتيبه : أن هذا الِفعل فالثاني
 بالكفار يف عباداهتم منكر مستقل.

 تنبي  آخر:
عن جمرد  أشد ءر ا من الصالة عند قربفيه قرب  الصالة يف مسِجدٍ مث اعلم رمحك اهلل أن 

وجود  هوسيكون  يف احلالة األوىل لمصليلدافع الفالة ، ألن  أرضِ يف يف مقربة أو ، كقرب مسجد 
ألن ،  ب التعـظيم هلل تعـاىلامن التنـقـص جلن وهووهذا حرام ، ، وتعظيمه لذلك القرب القرب فيه 

ر كُ ، ال ي   تعاىل هلل خالصاالتعظيم أن يكون هو ينبغي  الذي ءرن وهبذا يتبني أن غريه ،  دٌ ــأح هفي هُ ي 
من الصالة عند القبور اجملردة من املساجد ، واهلل ءر ا د الصالة يف املسجد الذي فيه قرب أش

 اهلادي.

 فصل في بـيان حكم الصالة عند القبور من جهة صحتها أو بطالنها

: أمـا وقـد علمنـا أن الصــالة عنـد القبـور غـري جــائزة ، فهـل هـذا يقتضـي بطــالن يقــولسـأل سـائل فقـد ي
 حصول ايمث؟الصالة ووجوب إعادهتا ، أم أن الصالة صحيحة مع 

اجلــواب: اعلــم رمحــك اهلل تعــاىل أن العلمــاء قــد اختلفــوا يف صــحة الصــالة ، فمــنهم مــن قــال ببطالهنــا 
ــن الـــواردة يف ذلـــك ،  ــتندين علـــى كـــونمبقتضـــى نصـــوص اللعـ ــر معـــنياللعـــن علـــى فعـــل  مسـ يقتضـــي  أمـ

  حيث قال:بطالنه ، و ن قال هبذا القول وجزم به ابن تيمية رمحـه اهلل 
ــياء والصـــاحلني وامللـــوك وغـــريهم فهـــذه امل ــور األنبــ يتعـــني إزالتهـــا هبـــدم أو بغـــريه ، ؛ ســـاجد املبنيـــة علـــى قبـ

وتكره الصالة فيها من ييـر خـالأ أعلمـ  ، وال هذا  ا ال أعلم فيه خالفا بـني العلماء املعـروفني ، 
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لــيس تصـ  عنـدنا فــي  ـاهر المـذهب ألجــل النهـي واللعـن الــوارد فـي ذلـك وألحاديــث أخـر ، و 
 اهـ. 1.في هذه المسذلة خالأ

 .2«األمر باالتباع والنهي عن االبتداع»اليافعي يف كتابه  السيوطي  جالل الدين  ونقل عنه قولهُ 
ــه اهلل: 3ابــن القــيموقــال تلميــذه العالمــة  عــن  وال تصــح الصــالة يف هــذا املســجد لنهــي الرســول  رمحـ

، فهـذا ديـن ايسـالم الـذي بعـث اهلل بـه  4عليـه سـراجا القبــر مسـجدا ، أو أوقـد من اختذ   هِ ولعنِ ، ذلك 
ــرسوله ونبـيه ، وغُ   5ربته بـني الناس كما ترى.ـ

إن الصــالة عنــده والــدعاء عنــده أفضــل منــه )ومل يقــل أحــد مــن أئمــة املســلمني:  وقــال ابــن تيميــة أيضــا:
لــدعاء يف املسـاجد الــيت ، بــل اتفـق علمــاء املسـلمني علــى أن الصـالة وا (يف املسـاجد اخلاليـة مــن القبـور

ــور ،  ــن الصـــالة والـــدعاء يف املســـاجد الـــيت بنيـــت علـــى القبـ ــل مـ ــور أفضـ بـــل الصـــالة مل تـــنب علـــى القبـ
، بــل وبإبطــال ، وقـد صــرح كثـري مـنهم بتحــرن ذلـك  والـدعاء فــي هـذه منهــي عنــ  مكـروه باتفــاقهم

 6الصالة فيها.

                                                   

 (.2/675« )اقتضاء الصراط املستقيم» 1
 . 124ص  2
جلوزية ، من علماء املائة الثامنة ، هو حممد بن أيب بكر بن سعد الز رعي مث الدميقي ، املعروف بابن قيم ا 3

، فكان من كبار تالمذته ، مث محل بعده لواء الدعوة واجلهاد  728الزم شيخه ابن تيمية إىل أن ماا سنة 
، كان واسع املعرفة ، قوي احلجة ، دقيق االستنباط ، كثري املصنفاا ،  751العلمي إىل أن ماا سنة 

حىت صار من بعده عياال عليه ، نصر العقيدة ايسالمية نصرا مؤزرا ، ورد ومؤلفاته مقبولة عند مجيع الناس ، 
على املبتدعة نظما ونثرا ، السيما املتفلسفة والقبورية واملؤولة واملتصوفة ، رمحه اهلل رمحة واسعة ، فقد جدد هو 

البن العماد و « هبشذراا الذ»وشيخه دين اهلل ، فكانا منعطفا يف حياة األمة ايسالمية. انظر ترمجته يف 
البن رجب ، ومن أمجع من ترجم له الييخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد رمحه اهلل يف  « ذيل طبقاا احلنابلة»

 «.ابن قيم اجلوزية ، حياته وآثاره»كتابه 
زائـراا القبـور واملتخـذين عليهـا املسـاجد والسـرج" ، وقـد تقـدم  ييري رمحه اهلل إىل حديث: "لع ن رسول اهلل  4
وبيان أهنا ضعيفة ، وال يعين هذا جواز إسـراج القبـور ، بـل هـو  نـوع ، لكونـه مـن « السرج»لكالم على لفظة ا

 .إضاعة املال أيضاالبدع احملدثة يف الدين ومن الغلو باملقبور ومن 
 (.3/572« )زاد املعاد» 5
 (.775-2/774« )اقتضاء الصراط املستقيم» 6
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قبـــور ، ومــن العلمــاء مـــن قــال أن الصـــالة فاحلاصــل أن مجهــور العلمـــاء يقولــون بــبطالن الصـــالة عنــد ال
عنـد القبــور صــحيحة وال جتــب إعادهتــا ولكــن فاعــل ذلــك قــد ارتكــب كبـــرية ، ويف كــال احلــالني ففاعــل 

ــوي   ــول قــ ــالة قــ ــبطالن الصــ ــول بــ ــاء ، والقــ ــاق العلمــ ــرى ذلــــك آمث باتفــ ــا تــ ــذر ، واهلل كمــ ، فالواجــــب احلــ
 أعلم.

 استثناء

القبـور هـي الصـالة ذاا الركـوع أدائهـا عنـد عـن  املنهـيالصـالة باملقصود أن اعلم رمحين اهلل وإياك 
ــه ـوالســـجود ، أمـــا صـــالة الـــ فجـــائز أداؤهـــا يف املقـــربة ، ودليـــل ذلـــك مسجد ـأداؤهـــا يف الـــجنازة ملـــن فاتـ

املسـجد فمــاا ،  1كـان يـ ُقـم    -أو امـرأة سـوداء  -حـديث أبــي هريـرة رضـي اهلل عنـه ، أن رجـال أســود 
أو قــال: علــى  –فقــالوا: مــاا ، قــال: أفــال كنــتم آذنتمــوين بــه؟ دلــوين علــى قبـــره عنــه  فســأل النبـــي 

 2، فأتى قبـره فصلى عليه. –قبـرها 

 شبهة والجواب عنها

ظــن بعــض أهــل العلـــم أن علــة النهــي عـــن الصــالة عنــد القبـــور إمنــا هــي ألجـــل  اســة صــديد املـــوتى ، 
 رمحهما اهلل: 4وتلميذه ابن القيم 3يميةكذلك من وجوه ستة نلخصها من كالم ابن تليس  األمر و 

ــورا يف احلــديث ، ومل يــُدل عليـــه احلــديث ال نّصــا وال ظـــاهرا ، أن هــذا األول:  التعليــل هبــذا ليـــــس مذكــ
ــاء مـــن الســـلف  ــد مـــن العلمـ ــره غـــري واحـ ــد غـــريهم مـــا ذكـ ــة الصـــحيحة عنـ ــة ظنوهـــا ، والعلـ وإمنـــا هـــي علـ

؛ إمنـــا هـــو مــا يف ذلـــك مـــن التيـــبه بامليـــركني ، وأن  واخللــف يف زمـــن مالـــك واليـــافعي وأمحــد وغـــريهم
 تصري ذريعة إىل اليرك.

القــول بــأن تعليـل النهــي بنجاســة الـرتاب ال يســتقيم مـع كــون قبــور األنبيـاء داخلــة يف النهــي  : أنالثـاني
ــبلون أصــال ، ألن عــن الصــالة عنــدها ، فــإن قبــور األنبيــاء ال تُـــن   ا ولــيس للنجاســة عليهــاألنبيــاء ال يـ 

                                                   

 زيل ُقمامته.ُقم  املسِجد أي يكِنسه ويُ ي 1
 (.956( واللفظ له ، ومسلم )458) البخاريرواه  2
 (.160 – 27/159« )جمموع الفتاوى»انظر  3
 . 342 – 339، ص « غاثة اللهفانإ»انظر  4
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فــرتاب ،  فهـم يف قبــورهم طريـون،  1فـإن اهلل حــرم علـى األرض أن تأكــل أجسـاد األنبيــاء،  طريـق البتــة
 قبورهم طاهر.

ــا : أالثالـــث ــه وبينهـ ــل بينـ ــلي يف صـــالته ، بــ ــرها املصـ ــة الـــرتاب ال يباشـ ــا ن  اسـ ــو إمـ ــراب حائـــل ، وهـ تــ
 طاهر ، أو فرٌق طاهر.

مختل  ـومل يــأمر بنقــل الــرتاب الـــألرض وأخــرج رفــاهتم نــبش قبــور امليــركني مــن ا : أن النــيب  الرابــع
هبــم ، ولـــو كانـــت علـــة النهـــي عــن الصـــالة يف املقـــربة هـــي  اســـة صــديد املـــوتى املخـــتل  بـــالرتاب ألمـــر 

 بنقل الرتاب أيضا.

ــاً  الخــــامس ــور أوثانـ ــاذ القبــ ــيلة إىل اختــ ــة ليســــت وسـ ــة البقعــ ــواردة يف  : أن  اسـ ــي الــ ــة النهــ ــي علـ ــيت هــ الــ
شـيخ ايسـالم  ، كمـا بـني ذلـكال يصـح أن يعلـل النهـي عـن الصـالة عنـد القبـور بـذلك األحاديث ، فـ

 .تعاىل اهلل ا، رمحهم 3جالل الدين السيوطي اليافعيتبعه و ،  2ابن تيمية
أنه أخرب أن األرض كلها مسجد إال املقربة واحلمام ، ولو كان ذلك ألجل النجاسة ، السادس: 

 من ذكر القبور.لكان ذكر احليوق واجملازر أوىل 
مقاصده ؛ جزم جزمًا ال  وباجلملة فمن له معرفة باليرك وأسبابه وذرائعه ، وف ـــِهم  عن الرسول 

يتمل النقض أن هذه املبالغة منه باللعن والنهي ليس ألجل النجاسة ، بل هو ألجل  اسة اليرك 
 الالحقة مبن عصاه.

                                                   

( وأمحـد 1085وابـن ماجـه ) (1373النسائي )و ( 1047داود ) انظر احلديث الوارد يف هذا الباب عند أيب 1
 ضي اهلل عنه ، وقد صححه األلباين رمحه اهلل.( عن أوس بن أبـي أوس ر 4/8)
 .(2/678)« اقتضاء الصراط املستقيم»انظر  2
 . 136، ص « االبتداعاألمر باالتباع والنهي عن » هانظر كتاب 3
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 شبهة أخرى

عن بكر بن زياد الباهلي ، عن عبد اهلل بن املبارك ، عن  «اجملروحني»روى ابن حبان يف كتاب 
 : سعيد بن أيب عروبة ، عن زرارة بن أوىف ، عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل 

انزل فصل  ،ملا أسري يب إىل بيت املقدس ، مر يب جربيل بقرب أيب عليه السالم فقال : يا حممد  
 ك إبراهيم.ركعتني ، هذا قرب أبي هنا

 .ولد أخوك عيسى عليه السالمهـٰهنا ركعتني ، فإن هـٰهنا : انزل فصل فقال 1مث مر يب ببيت حلم
 .هـٰهنا عرج إىل السماء تى يب إىل الصخرة فقال: يا حممد ،مث أ  

 .قال ابن حبان: وذكر كالما طويال أكره ذكره
 2«.ا من األحاديث املرفوعاااملوضوعا»ورواه ابن اجلوزي من طريق ابن حبان به يف كتاب 

 : فرمبا ظن بعض الناس أن يف هذا احلديث داللة على جواز الصالة عند القبور ، واجلواب
،  -بالرملة  –: حدثناه حممد بن أمحد بن إبراهيم موضوع ، رواه ابن حبان مث قال هذا حديث

نا بكر بن زياد الباهلي ، ث: حدن بن عمرية البلوي املقدسي ، قال: حدثنا عبد اهلل بن سليماقال
 .فذكره

 على ل ذكره يف الكتب إال، يضع احلديث على الثقاا ، ال ي : شيخ دجالقال ابن حبان يف بكر
 .سبيل القدح فيه

ترتيب »وهلذا ذكره يف قلت: ( ، صدق ابن حبان): 3«ميزان االعتدال»قال الذهيب يف 
 4«.املوضوعاا

 5.«املوضوعةة يف األحاديث اجملموعالفوائد »وذكره اليوكاين يف 

  

                                                   
 لبنان. –( ، الناشر: دار صادر 1/521« )معجم البلدان»انظر «. بيت املقدس»هي بلدة قرب  1

2 (1/162.) 
 بكر بن زياد.( يف ترمجة 2/61) 3
 . 8رقم  4
 . 441ص  5
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 فصل في بيان أدلة النهي عن بناء المساجد على القبور

فصل في بيان أن بناء المساجد على القبور محرٌم في المذاهب األربعة ، بل قد أجمع 

 العلماء على تحريمه

 شبهات والجواب عنها
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مل يكتف أقوام مبجرد الصالة عند  البودو، ب  دن  ندوا ع مسدج  لدجت  لتلدتبر الصدالة عند  ج    ود  
الددد  ام ب ضريكددد  وجنددد  أ  نجض ددد  ب اعتبدددجدا  دددنس  أ  للددديف أعسددد  أتدددرا  ددد  الصدددالة   ا لدددجت  ع ددد  

اخلجلمدد   دد  البوددو، ب  أ  الدد عجج   ا لددجت  الددأ  كدد  قوددو،ا أقددر  لاتج دد   دد  ا لددجت  اخلجلمدد   ددد  
 البوو، ب  ن إ   عكس  ينفق أ واال طجئ   لونجج  لج  ب مث يوصي  أ  ي ض  ضمه! 

لعد  ضدجع ي للديف ب  ندى ع د  أاد  خلدرا، اخل دق عند   نج إىل اللدن  النوويد  لوتد نج أ  الند   لو ،تع
 اهلل يوم البمج  .

 فصل في بيان أدلة النهي عن بناء المساجد على القبور

لودر  لدع  أدلد   د  اللدن  النوويد  الصدحمح    النسدي عد  اردجل البودو،  وحث ب م   أ ل  ذا ال
      أخل  صو، ارجل البوو،  لجت   و  نجج ا لجت  ع مسج. لجت  ب  ق  ع منج أ

خجص  صريح   النسي عد   ندجج ا لدجت  ع د  البودو،   دو اد يث عجئ د   وهذا حديث عاشر
ب  ول اهلل دددددد  أم اوددددمو   أم ةددد م  لور دددج ونملددد  ،أينسدددج  جرو ددد  ضمسدددج  صدددج ير لرةأ ،ضدددي اهلل عنسدددج
، ا  صدو   ابنووا علوى قبوورس مسوجد  وج  ضمس  الرتدن الصدجف ضمدج  : إ  أ لئيف إلا   ضبجل ،ةول اهلل 

 1يوم البمج  .عز  تن ضمه   يف الصو، ب أ لئيف خلرا، اخل ق عن  اهلل 
رِّم ع   ا ل مني أ  يتخذ ا قوو، األنومجج  الع مجج  الصجرني  قجل ا   عو  الرب ،محه اهلل:  ذا ُيح

 2 لجت .
تحووووريا بنوووواء المسوووواجد علووووى قبوووووور  ددددذا اردددد يث يدددد ل ع ددددد  قددددجل ا دددد  ،تددددا ،محددددده اهلل  عددددجىل:   

، وال ريووب أن  وول واحوود منهمووا محوور م علووى  النصددج،  هضمسدج ومددج يفع د  صددوير صددو،    الصوالحين
حمدددرم ومدددج دلددد  ع مددده ب   ندددجج ا لدددجت  ع ددد  البودددو،  دددجنفراد   حمدددرمب ضتصدددوير صدددو، ا د مددددني  انفووورادس

 3.نصوص أخر

                                                   

 (  ال فظ له.528( ب   ل   )427الوخج،ي ) ، ا  1
 (.14/326اجلج ع ب  ج   ج تجج   إتالج المسود    ا  ين  ب ) وتج ب  « التمسم » 2
 (.427ال   ،تا ب خلرح ا يث ،ق  )« ضتح الوج،ي» 3
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زائرا  البوو، ب  قجل: لع  ،ةول اهلل  مجعوجس ،ضي اهلل عنس ع  ا   الدليل الحادي عشر:
 1 اللُّرحج. والمتخذين عليها المساجد

 :2الدليل الثاني عشر: دليل من القرآن في النهي عن بناء المساجد على القبور
 قجل ا   ،تا ،محه اهلل:

﴿قدددجل الدددذي    ودددوا ب   دددو قدددول اهلل عدددز  تددن  3 قدد  دل البدددرى  ع ددد    ددن  دددج دل ع مددده  دددذا اردد يث
 دد  ضلعدددن أ دددن ال  وددد   5ب ضجعدددن اردددجل البوددو، ع ددد  ا لدددجت  4ع دد  أ دددر   لنتخدددذ  ع ددمس   لدددج ا 
البسددر  ال  ودد   ا وددج  اوددو  ب  أندده لددم   دد  ضعددن أ ددن الع دد    ح ع دد  األ ددو، ب  للدديف يح ددعر  ددأ   لددتن   

 ا د. 6 الفكن ا توعني  ج أنزل اهلل ع   ،ة ه    او  .
:  ددن األصدح أ  قددو س   ضجئدد ة ضبدجل،محدده اهلل  7يل ال دم   بددددون  د   دددددجدي الدددوادعي وتدا   قدد  :أقوو 

ب  الددذي ال   وددذليف أع رندج ع ددمس  لمع مدوا أ   عدد  اهلل ادقودجنوا وفدج،ا، ب  دد لمن قولده  عددجىل  عد  ج 
 يع   أ   ع  اهلل اق وجضر. انتس .

                                                   

ب   ددو ادد يث صددحمح  (1/229أمحدد  )  ( 2042( ب  النلددجئي )320(  الرت ددذي )3236أ ددو دا د )، ا   1
 لك   ذا ال يعين ضإاج ضعمف  ب « اللرج»( ب إال لفس  225« )الل ل   الكعمف »ل ري  ومج قر،  األلوجين   

أ  ارددجل اللددرج  ا صج دددمح تددجئز ب  ددن  ددو  دددمنو  لكوندده  دد   سددج ر  عسددم  البوددو، ب  الددذي  يحلددرتو  البوددو، 
 صددحج ته  مل  مد   ددأال يكددو  قوددر   س مددج ب   ددذا   دو  اضددح ب  قدد   دج  النودددي يبصد     ددذليف  عسددم  ا 

يدوص أاد   دنس   دأ  يكدجج قودددر  ب   د  أادق الندجس  دذليف لدو وددج    در عج ب  ةدمأس  زيد  ودالم ع د   لددأل  
 إةراج البوو،.

تب  د   د ل مبنهوقسدج ع د   عمد  ح  دأخري  دذا الد لمن  دع وونده  د  البدرى   راعدجة لبدوة االةدت الل ب ضجألدلد  ا  2
 وجط( ع   لليف النسي.ن جالةتأي النسي ع   نجج ا لجت  ع   البوو، ب   ذا ال لمن ي ل مبفسو ه )

 يعين ا يث: لع  اهلل المسود ب ارذ ا قوو، أنومجئس   لجت . 3
 . 21: الكسفةو،ة  4
 و، ...(كذا ب  لع ه ةوق ق   ب  ال خليف أ  قص  : )ارجل ا لجت  ع   البو  5
 (.3/193ب وتج  الصالة ب  ج :  ن  نوش قوو، اجلج  م  ب )« ضتح الوج،ي» 6
 و العال   احمل ث جم د ال عوة الل فم   جلمم  ال م   بون     جدي اوم اين الوادعي ب ط ا الع      ك   7

 لدم   د ا، ارد يث ب  «ججد د» ا  ين  ب مث عدجد إىل   د    قدجم  جلد عوة اللد فم  ب  أن دأ   ،ةد  ع ممد   بريد  
،ان إلمه ط و  الع      أحنجج ال نمج  اةتفجد ا  نه ب مث صج،  عكس     صجف الع مجج. ل  م   بون  ؤلفج   

 .  1422و رية  زي  ع   األ، عني  ؤلفج.  و  ،محه اهلل عجم 
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جمجنود  ع د  العود  رحق الكفدج، التعو يد  ف ضجلواتدا ق  : ضدإلا  ودني أ   ندجج ا لدجت  ع د  البودو،  د  طحد
 ضع س    روه.

الدليل الثالث عشر: إجماع الصحابة والتابعين ، أصحاب القرون الثالثة المفضلة األولى ، 
على ترك دفن الموتى في المساجد ، و ذلك بناء المساجد على القبور ، مع  ون المقبورين 

 ما نها ها أفضل الناس وخير األزمافي 
  عد«  صدنفه» ممج تددجج ع  الصدددحج     ودددرا م   ندجج ا لدددجت  ع د  البددددوو،  دج ، ا  ا د  أيف خلدمو    

أ  ي وين   1أنه وج  يكر ح  أن 
 3ا  ني البوو،. ، لجل     2

 ممج تجج ع  التج عني   ورا م   نجج ا لجت  ع د  البودو، ف  دج ، ا  ا د  أيف خلدمو   إةدنجد  عد  إ درا م  
 4لنخعي ب أنه وج  يكر  أ  جيعن ع   البرب  لج ا.ا

عي اإل ددجم ب   دددو  ددج عي صددد ري ب  ددج  ةدددن  خ  دددددقددجل األلوددجين ،محددده اهلل:  إ ددرا م   دددذا  ددو ا ددد  يزيدد  الن 
ب ضبدد    بدد   ددذا اركدد   ددال خلدديف  دد   عددأ الصددحج   أ  ممدد  أد،وسدد  ب ضفمدده دلمددن قددجطع أادد   96

  .5   ير    بجج  ذا ارك   اةتمرا،   ع
   ملجت  ا ونم  ع   البوو، الأ  لم  ا  ج   ف حم ث   دقجل ا    ممم  ،محه اهلل:  وذليف ال

 6اإلةالم ب  اللفر إلمسج حم ث   اإلةالم ب مل يك   حين    لليف خليج   البر   ال الث  ا فك  .
ا جئ  ال جل   ب قجل ،محه اهلل:  قر، ا    ممم  أ   نجج ا لجت  ع   البوو، مل يعرف إال   أ اخرق   ن 

 وج  ظسو، ا  ج    انت ج، ج اني ضعف  خالض   ين العوجس   فرق  األ   ب  و ر ضمس  الزنجدق  
حد وِّلو  ع   ا ل مني ب  ض   ضمس  و م  أ ن الو   ب  لليف    د ل  ا بت ، 

في أواخر المائة ا 

                                                                                                                                                               
 دجدي الددوادعي  دا، اردد يث   بوددن  دد الرمحددن  اإلهبددجج  رتتدد  العال د  احملدد ث أيف عودد  »انسدر  رتتدده   وتدج  

 صنعجج. -ب رمم     قجئ  العتمي ب النجخلر: دا، خلرقني  «   جج
  ب م  مج   عىن الكرا   عن  ا تب  ني  أاج  عين التحرمي. 1
 ) و( ب أي الرتن أ  العو .  ب ير الفجعن  لترت  2
 (.7579) ،ق  3
 (.11743ب  رق  )«  صنف ا   أيف خلمو » 4
 . 93 – 92ص ب « جت حتذير الل» 5
 . 335 – 334ب ص « االةت جث    الرد ع   الوكري» 6
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  الب اام   أ،ض ا  ر  ب مث تجج ا إىل أ،ض  صر ب ب ضإنه إل لاك ظسر  البرا ه  العوم ي الثالثة
 1ر  نو  حويه ب  وج    و ري  نس  زن ق       قوي .س  ددد قريوج،    لليف ظ  

، بل قد أجمع  في المذاهب األربعة فصل في بيان أن بناء المساجد على القبور محرمٌ 
 العلماء على تحريمه

ع مجج ا دذا ا األ، عد   تحدرمي  ندجج ا لدجت  ع د  قجل  الوا،د   األاجديث ضب  النسيع      نجج، 
 : 2البوو، ب  ضممج ي ي نى أقواو 

 مذهب األحناف

 ب   ممذ أ دي انمف : ،محه اهلل قجل اإل جم حمم  ال موجين 
 3.اأو يجعل عندس مسجد  ال نر  أ  يزاد ع    ج خرج    البودر ب  نكر  أ  جيصى أ  يهني 

 لا أط ب  ضسي ل تحرمي ومج  و  عر ف عن   . الكرا   عن  ارنفم  إ
تسود ع مجج ارنفم    إ هجل عبجئ  »اهلل ضصال   وتج ه  ،محه ق  عب  د. مش  ال ي  األض جين 

لور ضمه تسود ع مجج ارنفم    إ هجل عبجئ  البوو،ي    الونجج ع   البوو، ب مث نبن  عأ « البوو،ي 
 4و   أتج  عنسج.ال وسج  الأ   ج، اول  ذا ا وض

 مذهب المالكية
 «:اجلج ع ألاكجم البرى »قجل البرطودي   

ارجل ا لجت  ع   البوو،  الصالة ضمسج  الونجج ع مسج إىل  ري لليف ممج  كمنته اللن     النسي عنه 
 ال جيوز.

 مث ةجق األاجديث ال ال  ع   لليف مث قجل: 

                                                   

 (.27/466« )جممو  الفتج  » 1
ل عال   « حتذير اللجت     ارجل البوو،  لجت »   الكتج  النفم    عأ  سجاج  ق  نب   أقواو   2

 األلوجين ،محه اهلل.
 . 45ب ص « ا ثج،»وتج    3
 . 1646 -1613انسر الصفحج   4
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 خذ ا قوو، األنودمجج  الع مجج  لجت .قجل ع مجؤنج:   ذا ُيرِّم ع   ا ل مني أ  يت
يبددول: ال  صدد وا إىل البوددو،  ال   لددوا   ،   األئمدد  عدد  أيف  رثدد  ال نددوي قددجل: هللعدد  ،ةددول اهلل 

 1ع مسج.
أي ال  تخذ  ج قو   ضتص وا ع مسج أ  إلمسج ومج ضعن المسود  النصج،  ب ضمؤدي إىل عوجدة    ضمسج ب  

 2م.اللوا   عوجدة األصنج ومج وج 
والم   -    تأخري ا جلكم   -ق  :  ل  م  حمم  األ ني    حمم  ا ختج، ال نبمهي ،محه اهلل 

عن   فلري « أضواج الومج »  وتج ه   عن  البوو،  ارجل ا لجت  ع مسج ب لور طوين   حترمي الصالة 
 ﴿ لب  وذ  أصحج  ارجر ا رة ني     ةو،ة ارجر. قوله  عجىل

 مذهب الشافعية
 3 ج نصه:  أور  أ  يوىن ع   البودر  لج .« األم»قجل اإل جم ال جضعي ،محده اهلل   وتج  

 قجل النو ي ،محه اهلل: ا فب  نصوص ال جضعي  األصحج  ع   ورا    نجج  لج  ع   البرب ب 
 4ةواج وج  ا م    سو،ا  جلصالح أ   ري  ب لعموم األاجديث.

 «:اال ت ا  النسي ع    جال وج األ ر »ي ،محه اهلل   وتج ه  قجل تالل ال ي  اللموطي ال جضع
ف ضب   وبناء المساجد عليها  ج ةو  لليف    احمل ثج  وجلصالة عن  ج  ارجل ج  لجت  »

 جلنسي ع  لليف ب  الت  مظ ع   ضجع ه ب ضأ ج  نجج ا لجت  ع مسج   وا ر  النصوص ع  الن  
وصرح ب  ج عن  ج ف ضب  لحع  ضجع ه ومج تجج ع  الن   إخلعجل البنجدين أ  ال مع أ  اللر 

ب  تج ع  لألاجديث الوا،دة   النسي ع  لليف ب  ال ،يا  عامة علماء الطوائف بالنهي عن ذلك
 «.  البهع  تحرميه

 5مث لور ا يث تن   ،ضي اهلل عنه.
                                                   

 ب م ررجيه.  1
 . 21( ب  فلري ةو،ة الكسف: 389 - 10/388« )اجلج ع ألاكجم البرى » 2
 ق   ب م  مج  أ   عىن الكرا   عن  ا تب  ني  و  ب ب وتج  اجلنجئز ب  ج   ج يكو   ع  ال ض « األم» 3

 التحرمي.
ل ي  اللموطي ال جضعي ،محه اهلل ( ب  ةمأس قريوج إ  خلجج اهلل لور والم تالل ا5/289ب )« اجملمو » 4

 ا فجق أ ن الع   ع   النسي ع   نجج ا لجت  ع   البوو،.  ه اكجيت
  جختصج، يلري. 130 – 129ص  5



 بوربناء المساجد على القالمظهر الثاني: 

 

 107 

 مذهب الحنابلة 
قجل: لع   ب  أل  الن   1بوو، وذا اخلربقجل ا   ق ا   ،محه اهلل:  ال جيوز ارجل ا لجت  ع   ال

 اهلل المسود ب ارذ ا قوو، أنومجئس   لجت . ُيذ،   ن  ج صنعوا.  تفق ع مه. 
  أل  رصمى البوو،  جلصالة عن  ج ي وه  عسم  األصنجم  جللجود وج  التبر  إلمسج. 

 2سج  الصالة عن  ج.  لحل  ق  ،ح لينج أ  ا ت اج عوجدة االصنجم  عسم  األ وا   جرجل صو،   
 ن  صح الصالة ىف ا لج  إلا وج  ضمه قرب  النجس  تمع ضمه لصالس ا    ممم  ،محه اهلل: ئن  ةح 

 اجلمجع   اجلمع  أم ال؟
   البرب أ  يعمن ع مه اجتز أ  اجئط؟مس  د  ن يح 

 ضأتج :
ل: إ     وج  قو ك  وجنوا قج النىب  أل ال يبنى مسجد على قبر ، األئم  أنه ارم  هلل ب ا فق 

 يتخذ   البوو،  لجت  ب أال ضال  تخذ ا البوو،  لجت  ب ضإين أاجو  ع  لليف.
وأنه ال يجوز دفن ميت فى مسجد ، فإن  ان المسجد قبل الدفن ُغويِّر ، إما بتسوية القبر  

 وإما بنبشه إن  ان جديدا 
 ي حزال صو،ة البرب ب ضج لج  الذ ج   إ ج أ  إ  وج  ا لج   حين  ع  البرب ف ضإ ج أ  يحزال ا ل

 3عنه. ينسضمه ضرض  ال نفن ب ضإنه      يحص   ع   البرب ال 
ب  النهي عن بناء المساجد عليها قجل ا    ممم  أيكج: ضإ  امه ع  ارجل البوو،  لجت  يتكم  

سوا ع   نجج ا لجت  دن  د  قدب ضإا و الهما منهي عنه باتفاق العلماءالة عن  ج ب د ع  قص  الص
 4وو، ب  ن صراوا  تحرمي لليف ب ومج دل ع مه النى.دع   الب

: الذي  نج  ا نجضبو  را، قجل ا   البم  ،محه اهلل عن  لور الفوائ  ا لتدنوه     قص   لج  الكِّ 
ا ب  ع    ذ 6: أ  الوقف ال يصح ع    ري  لرٍّ  ال قر   ب ومج مل يصح  قف  ذا ا لج 5  نسج

                                                   

 البوو،  ا تخذي  ع مسج ا لجت . ائرا ز : لع  اهلل  يعين قوله  1
  جختصج،. ( ب441/ 3)« ا  ين» 2
 ..(195-22/194« )مو  الفتج  جم» 3
 (.775-2/774« )كجج الصراط ا لتبم اقت» 4
 أي    الفوائ . 5
 أي  لج  الكرا،. 6
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نص على ذلك اإلمام ضمس م ا لج  إلا  حين ع   قودر ب ومج ينوش ا م  إلا دض    ا لج  ب 
ب  ن أيسمج طرأ ع   ىخر  حنع  نه ب  فال يجتمع في دين اإلسالم مسووجد وقبورب  أحمد وغيرس

عج  دعج، مل جيز ب  ال يصح  ذا الوقف  ال جيوز ب  ال  ص وج  ارددك  ل لج ق ب ض و  ح  ح الصالة   ضل
ع  لليف  لعنه    ارذ البودر  لج ا ب أ  أ ق  ع مه ةراتج، ب   ذا ا لج  للنسي ،ةول اهلل 

 1ضسذا دي  اإلةالم الذي  عث اهلل  ه ،ةوله  نودمه ب   ر ته  دني النجس ومج  ر .
 ضوائ   ز ة الهجئف:لور   « زاد ا عجد»    قجل أيكج

   عدد  البد ،ة ع دد   د  سج  إ هجوددج يو دج،  اادد ا، ب مدواضدع ال ددرك  الهوا : أندده ال جيدوز إ بددجج   2  نسدج
وهكوذا   ي أعس  ا نكرا  ب ضدال جيدوز اإلقدرا، ع مسدج  دع البد ،ة الوتد  ب  ب كر ضإاج خلعجئر الكفر  ال 

الدأ اردذ  أ ثجندج،  طوا مد   عود   د  د   اهلل ب  األاجدج، ا المشاهد التي بنيت على القبوور حك
ب ال جيدددوز إ بدددجج خلددديج  نسدددج ع ددد   تددده األ،ض  دددع  بووورك والنوووذر والتقبيووولتللتعظووويا وال  الدددأ  بصددد

خلددروج، عنددد  ج  سدد ح أعمندددزل  الددال   العددز  ب   نددجة ال جل دد  األخددر  ب   د  إزالتدده ب  و ددري  نسددج  ة ع ددالبدد ، 
 3 هبج ب  اهلل ا لتعج .

ف أ  ،ةدول  4:  أ  د   د  للديف  قجل أيكج  ع  والم له ع  قهع عمدر ،ضدي اهلل عنده ل دجرة الرضدوا 
أعظووا فسوووادا منووه ،  المسووواجد م  لددج  الكددرا، ب ضفدددي  ددذا دلمددن ع دد   ددد م  ددج  ددو  دد    اهلل 

وهووي أولووى    ددجأل،ض ب لددو  ب ضددإ  اكدد  اإلةددالم ضمسددج أ   دد م و سدج ب ادد   ح  المبنيووة علووى القبووور
 5.بالهدم من مسجد الضرار

قددددجل العال دددد  حممدددد   دددد  ع ددددي ب ضبدددد   ددددذا ا األ، عدددد   دددد   ددددري ع مددددجج ا  قددددجل  بمدددد   عفددددج اهلل عندددده: 
 ،محده اهلل: 6ال ووجين

                                                   

 (.3/572) «زاد ا عجد     ي خري العوجد» 1
 أي    الفوائ . 2
 ( .3/506« )زاد ا عجد» 3
 أي    قهع عمر ل  جرة. 4
 .(1/380« )إ جث  ال سفج » 5
ين ب الممين ب د،س ع   خلموخ و ر   ضنو  و رية ب  و ال م  الفبمه األصويل حمم     ع ي    حمم  ال ووج 6

« ضتح الب ير»ب    التفلري له وتج  « إ،خلجد الفحول إىل حتبمق الدحق    ع   األصول» نسج  و رية ألف وتوج  
ب  له ،د ع   أ، ج  البول  جحتجد اخلجلق « الفتح الر جين   ضتج   ال ووجين»ب  طحوع له جممو  ضتج    عنوا  
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  ينكدددر ا ع ددد   ددد  ضعددددن للددديف   ددد  يدددردد   أدلددد  النسدددي عنددده ب  ال عدددد  دمل مني لددددومدددف يبدددجل إ  الددد
ب   دددع  دددذا ض ددد  يدددزل ع مدددجج اإلةدددالم  نكدددري  لدددذليف ب  خلفوووا عووون سووولف فوووي  ووول عصووورلفجع ددده ب 

  ددو اإل ددجم احملددمط مبددذا ا  –  ا دد  البددم  عدد  خلددمخه  بددي الدد ي   وددجل ني   النسددي عندده ب  قدد  اكدد
 .أنه قد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد على القبور –ة ف األ    خ فسج 

ب  طجئفد  أط بد  الكرا د  ب لكد   وَصر ح أصحاب أحمد ومالوك والشوافعي بتحوريا ذلوكمث قجل: 
ددوِّز ا  ددج  ددوا ر  1جنج ل سدد  هبدد ينو ددي أ  ُيمددن للدديف ع دد  ورا دد  التحددرمي إالدد ب  أ  ال يحسدد  هبدد  أ  جيح

 2لع  ضجع ه  النسي عنه. ع  ،ةول اهلل 
  ج نصه:« خلرح الص  ،   حترمي ،ضع البوو،»  وتج ه  قجل أيكج ،محه اهلل 

ضدد خ سج ب  نسددر  بنيووت عليووه قبووة قددجل أيكددج: ضددإ  اجلج ددن إلا  قعدد  عمندده ع دد  قودددر  دد  البوددو، قدد  
و، اللددتو، الرائعدد   اللددرج ا تأللئدد  ب  قدد  ةددهع  اولدده جمددج ر الهمددا ب ضددال خلدديف  ال ،يددا ع دد  البودد

ب  يكدمق ل نده عد   صدو،  دج ودذا ا مد   د  ا نددزل  ب  ي خ ده  د   تعظيموا لوذلك القبوورأنه ميت ئ ق وه 
ل ملدد مني الر عد   ا سج د   دج يددز،    ق وده  د  العبجئد  ال ددمهجنم  الدأ  دي  د  أعسدد   كجئد  ال دمهج  

حتوى يطلوب مون صواحب ذلوك  أخل   ةجئ ه إىل إضالل العوجد ب   ج يزلزله ع  اإلةدالم ق دمال ق دمال 
ب  قد  ُيصددن لدده  ددذا ال ددرك القبووور مووا ال يقوودر عليووه إال ا  سووبحانه فيصووير فووي عووداد المشوور ين 

  خيهددر  وجلدده أ   ،ة لدده ب إل ال  دد  أأل ل ،ؤيد  لددذليف البودددر الددذي صددج، ع دد    ديف الصددف   عندد  أ ل ز  
إموووا دنيويوووة وإموووا  دددذ  ال جيددد  الوجل ددد   ددد  األامدددجج مب دددن  دددذا ا مددد  ال  كدددو  إال لفجئددد ة يرتوادددج  نددده 

ب  يلتصدد ر نفلدده  جلنلددو  إىل  دد  يددرا  زائددرا لددذليف البودددر  عجوفددج ع مدده ب   تملددكج  أ،وجندده ب  أخرويووة
يف البوددر خيدجدعو   د  يدأس إلمده  د   ق  جيعن ال دمهج  طجئفد   د  إخوانده  د   دين ىدم يبفدو  ع د  للد

دسوِّ الزائري  ب يح  وواج إىل ا مد  ع د   تده ال يفهد  لو  ع مده األ در ب  يصدنعو  أ دو،ا  د  أنفلدس  ب  ينلل
لده  دد  ودج   دد  ا  ف دني ب  قدد  يصدنعو  أوجليددا   دتم   ع دد  أخلدمجج يلددمواج ورا دج  لددذليف ا مدد  

ضت  ددمع   لددتفمأ  يت بج ددج ب    عندد  اتتمددجعس   جلندجس  يو وادج   النددجس  يكددر،   لور دج   جمجللددس

                                                                                                                                                               
ب   ري ج    الكتا  الرةجئن الأ « الصوا،م ار اد البجطع  لعالئق  بجال  أ، ج  االحتجد» وق   وتج   ا خ

« األعالم»ب  انسر « الو ، الهجلع». انسر  رتته لنفله    1250 ؤلفج ب  و  ،محه اهلل ةن   114     
 (. 6/298ل ز،و ي )

 ونجج ع   البوو،  بص  ورا   التحرمي ال التدندزيه. بصود ال م  أ  الهجئف  الأ قجل   كرا   ال 1
 . 37ب ص « خلرح الص  ،» 2
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 ير يسددددج ومددددج هللعسددددج ب ه مبددددج يحددددر   عددددنس   دددد  األوجليددددا عب حدددد حل  السدددد   ددددجأل وا  ب  يبوددددنح د دددد  يحدددد
 يتح ث هبج   جمجلله ضمبع اجلسجل     م  عسمم   د  االعتبدجد ب  يندذ،   ع د  للديف ا مد   كدرائ  

أ الوسد   دج  دو أاوسدج إىل ق دوهب  العتبدجد   أاد  يندجلو   دج  للديف أ واو  ب  ُيولو  ع د  قوددر   د  
ب ا مدددد  خددددريا عسممددددج  أتددددرا   م ددددج ب  يعتبدددد    أ  للدددديف قر دددد  عسممدددد   طجعدددد  نجضعدددد   الددددن   تبو دددد  

ضمحصددن  دددذليف  بصددود أ لئددديف الددذي  تع سددد  ال دددمهج   دد  إخوانددده  دد   دددين ىدم ع دد  للددديف البوددددر ب 
لددوا ع د  الندجس  ت دديف التسج يدن  ودذ وا  ت دديف األوجليدا لمندجلوا تجنوددج ن   و  ضدإا  إادج ضع ددوا   ديف األضجعمد

 . 3األ تجم 2 جمددددد   أ وال اله   1هجمحح د   ال

ادد  ب  هبددذ  الذ،يعدد  ا  عوندد   الوةددم   اإل  ملددم   كددجثر  األ قددجف ع دد  البوددو،     دد   و  ددج عسممددج 
أ دن قريد  ووددرية  د  قدر   4اتتمعد  أ قجضده القتج دهوقف ع   ا  سو،ي   نس   دج لدو    ج يح       ال  

الوجط ددد  أ دددىن اهلل هبدددج طجئفددد  عسممددد   ددد  الفبدددراج ب  و سدددج  ددد   5ا لددد مني ب  لدددو  ددددمع    ددديف ارودددجئ 
 … أنه قجل : "ال نذ،    عصم  اهلل"  النذ،    عصم  اهلل ب  ق  صح ع  ،ةول اهلل 
 ددا  ددنس  طجلددا أ  ينددذ،  ددذليف الددذي نددذ،  دده لددو ط    ال خلدديف أ   جلددا  ددؤالج ا  ددر ،ي  ا خدد  عني

لبوددر  مد  ع دد   دج  ددو طجعد   دد  الهجعدج   قر د   دد  البر دج  مل يفعددن  ال ودجد ب ضددجنسر إىل أيد    دد  
 ة  عم ة البعر ب  س م  اجلوانا!و  ددد العا ال مهج  هبؤالج    ح 
 6. زخرضتسج   صمصسج رفع القبور وتشيويدهاضسذ   فل ة     فجة  

فالخالصووووة أن بنوووواء المسووووواجد علووووى القبوووووور حوووورام ، وعليوووووه فيحوووورم إدخوووووا  القبووووور فوووووي 
تدجج   ده ال دريع  أ   عدن ا بدج ر ع د  اد ة ب  ا لدجت  ع د  اد ة ب أل  اهلل   الدذيد ، ووووالمساج

مل ي ددر   ندددجج ا لدددجت  لددد ض  ا دددو   ضمسدددج ب  ال ا بدددج ر ل صدددالة ضمسدددج ب  دددن خلدددر  اهلل ا لدددجت  ل عودددجدة 
 .اهللح أ ع   ح   ضحلا ب  ا بج ر ل ض  ا و   ضحلا ب 

                                                   

 .أي اهجم ال نمج  1
 .«للج  العر ». انسر م    أ  جد النجساله ج 2
 . فكري  األ ت   و الذي ال يفصح خلمئج  لعن ا بصود عس  تس س    الدة  3
 .أي تع و  قو ج 4
 .«يا األثرالنسجي     ر »ومج   أي األ قجف   5
 . 34 - 30ل  ووجين ب ص « خلرح الص  ،» 6
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 شبهات والجواب عنها

على جواز بناء المساجد على القبور بكون قبور النبوي  الشبهة األولى: استد   ثير من الناس
 بحسب  –المسجد  في يجعل القبرحراما لا هذا الفعل ، ولو  ان  النبوي في المسجد

 !ظنها

   دددمته   اجددرة عجئ دد  دحضدد   إاددج ب مل يدد ض    ا لددج     النودددي أوس : جلددوا  عدد   ددذ  ال ددا  
 ددده ال خدددالف ضمددده ب  ودددج  ا لدددج  ىنددددذاك   بهدددو    ب   دددذا أ دددر  عددددر ف    بددد م،ضدددي اهلل عنسدددج ومدددج 

   عدجم اجنمدد   ادجنني  جددري  ب يد خن   د ا، وددج  خيدرج  نده النودددي  عد   دددم  النوددي   فصدوال، 
 وددج  للدديف   خالضدد  ب الصددحج   ب ااتددجج ا لدد مو  إىل  وةددع  ا لددج    وجضدد  ي  عدد   ددو  النوددد

ر أز اج ،ةدول اهلل الولم     عو  ا  ديف ب ضد أحدخدن ب ض    لدج  ،ةدول اهلل  أ ر  إدخدجل احدددج 
ب ضسد    دم  عجئ    رح ته   ا لج  ب ضصج،  ارجدرة النوويد    ا لدج  مبدج   للديف قوددر النوددي 

  1.ا ت اجقودر   ا لج   النجس مم  أ وا  ع  لليف أ  النودي   عأ
دع عد ة  درا  ا لدج  النودوي قد  لك  ممج ينو دي التنوده إلمده  دو أ     ع مدج  ،ضدي     عسد  عمدر ب  حةِّ

جسج  دحجرا   ددددن  دددد  الددددد دددد  تسدددد  الدددد س  مل جيع ددددوا التوةددددع  لكددددنب ر ا لدددد مو  اهلل عنسمددددج  ددددج و حدددد
دد ددج ذا ةمحصددن تددر اج للدديف  دد  حمددذ ، ب  ودد لع مسدد  مبددجاألخددر  ب  ،ضددي اهلل  دد  اخلهددج  ع عمددر  ة 

 . 2(إنه ال ةودمن إلمسج) ن قجل: النووي  الأ   ي ا لج  ب مل يتعرض ل حجرة النووي عنه ا لج  
:  وددذا نبهددع اهددأ الولمدد   دد  عودد  ا  دديف عفددج اهلل عندده ب  لددئ  وددج   كددهرا إىل ،محدده اهلل قددجل األلوددجين

ةددددمع ا لددددج  ب ضإندددده وددددج   جةددددتهجعته أ  يوةددددعه  دددد  اجلسددددج  األخددددر  د   أ  يتعددددرض ل حجددددرة  و 
 3النووي .

 
 

                                                   

 ج،ي  »دد ب ا عر ف   « ج،ي  األ    ا  وك»قص   وةع  ا لج    عس  الولم     عو  ا  يف   انسر  1
 . 88ب أا اث ةن   «الهربي

 . 65ص « حتذير اللجت »ومج     ب( 4/21) «طوبج  ا   ةع » 2
 . 64ب ص « حتذير اللجت » 3



 بوربناء المساجد على القالمظهر الثاني: 

 

 112 

:  إاج أحدخ   ارجرة   «الصج،م ا نكي»  ،محه اهلل  1قجل العال   ارجضظ حمم     عو  اوجدي
ب  وج      ينةبعد موت عامة الصحابة الذين  انوا بالمدا لج    خالض  الولم     عو  ا  يف 

ىخر    و ج تج ر    عو  اهلل ب   و    خالض  عو  ا  يف ضإنه  و  ةن  اج   ةوعني ب  الولم  
ضكج   نجج ا لج   إدخجل ارجرة ضمه ضممج  دني ب  وىل ةن  ة   اجنني   و  ةن  ة    لعني 

 2.لليف
دخ د  ضمده   صد    ده ب  إادج أح  قجل أيكج:  وجن  ارجرة ع   عس  الصحج   خج،تد  عد  ا لدج   ت

خالضدد  عودد  ا  ددديف  دد   دددر ا   عدد   دددو  العوجدلدد  ا ددد  عمددر  ا ددد  عوددجس  ا ددد  الددز ري  ا ددد  عمددر  ب  دددن 
 3.موت جميع الصحابة الذين  انوا بالمدينة

  ددو  –ةددعم   د  ا لددما أندده احكددي عد   4«الو ايدد   النسجيد »  ا دد  و ددري ،محده اهلل  لودرق د :  وددذا 
ع ددد  الولمدد   ددد  عودد  ا  ددديف إدخجلدده اجدددرة عجئ دد  ،ضدددي اهلل عنسددج الدددأ إنكددج،   –لتدددج عني أادد  ووددج، ا

إنكددج، ةددعم  ع دد  الولمدد  : إ  بجد ع دد مه اهللدقددجل األلوددجين ،ادد وددذا  ب  ا لددج   ضمسدج قودددر الرةددول 
: قدددجل أ  النوددددي ب   دددو أاددد  ، اة اددد يث أ ددددي  ريدددرة ،ضدددي اهلل عنددده ب ألنددده  دددج عي ب  وعمددد  لدددم  

اردددذ ا قودددو، أنوددددمجئس   لدددجت " ب  الولمددد  عفدددج اهلل عنددده ضعدددن للددديف د   اةت ددددج،ة ب "قج دددن اهلل المسدددود 
 5ه لم  حبج .ع ح أل ن الع   ب  ضل 

                                                   

    ري  ا   البم   الذ    ا زي و ال م  حمم     أمح     عو  اوجدي ا ب ةي ب  فبه ع   ا    ممم    1
اجملود احمل ث ارجضظ النحوي الفبمه الوج،  ا بر ج )ضبجل:  « جحمل ثني عج  ا ختىا »ب  رت  له الذ     

ن وج  اجضسج عال   نجق ا ب اص  ): محه اهلل،  ارجلق ل  الفنو  ب وتا عين  اةتف    نه(.  قجل ا   و ري
ب ال  الفس   الرتجل  ن  الهرق  ر    الفنو  ب  وج  توال   العب      الع وم  ج ال يو  ه ال موخ الكوج، 

الصج،م ا نكي   الرد ع   » ب   «احملر،   األاكجم»...(. له ع ة  ؤلفج   نسج  ب صحمح الذ  
 . ب  له  ري ج «مج،ا  خلم  اإلةالم ا    ممم تاخ»ب  له وتج   لفر لزيج،ة البوو،   لأل   ويز ال «اللوكي

ال    «ال ،، الكج ن    أعمج  ا ئ  ال ج ن »  جختصج،  زيجدة   .  ثالثني ةن   ع   لع 744 و  عجم 
 .اجر ،محه اهلل

 ب ط دا، الكتا الع مم . 137ص  2
 . 306 – 305ا رتع اللج ق ب ص  3
 ث ةن  اج   اجنني.اواد 4
 (.27/418« )الفتج  »  ومج ب  لور  ا    ممم    62 – 61ب ص « حتذير اللجت » 5
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 دج ب ضرضعدوا تد ا، الوددم  الدذي يبدع     ق  اج ل ا ل مو   ب من ا خجلفد  الدأ  قدع ضمسدج الولمد  نوعدج، 
ل مصد ني  صددو،ة العودجدة ب قدجل ا د  ،تدا: "قدجل البرطوددي ،محددده اهلل تصدو، البوددر نجامد  البو د  اد  ال يح 

دب  1وا امهدج   ر تدهب ضدأع     عجىل:  جل  ا ل مو    ةد  الذ،يعد    قوددر النوددي   ا الد اخن إلمسدج  ُّ  ة 
 دتصو،لددتبون ا صدد ني ضتدحددتخددذ  وضددع قودددر  قو دد  إلا وددج   ح ب مث خددجضوا أ  يح   بودددر   ح ق ، د تع و ددج  حدد

الصددالة إلمدده  صددو،ة العوددجدة ب ضونددوا تدد ا،ي   دد  ،وددين البودددر ال مجلمدددني  ارضويددج ادد  التبمددج ع دد  زا يدد  
    د   دد  نجامدد  ال دمجل ادد  ال يددتمك  أادد   د  اةددتبوجل قودددر  ب  وددذا اللدوا قجلدد  عجئ دد :  لددوال 

 2".لليف أل رز قودر 

 ثالث  أ و،:   توا   ذ  ال وس   خالص  البول 
 .مل يح ض    ا لج   إاج دض     دمته : أ  النودي األو 

 دج اصد   التوةددع   ب  لدو ودجنوا مث   أ  الصدحج   مل ي دس  ا إدخدجل ارجدرة النوويدد    ا لدج الثواني: 
ب ضب   حةِّع ا لج   درا،ا   ز د  اخل فدجج الراخلد ي  ب  مل  تندج ل التوةدع  ارجدرا      تس  ارجرا 

 النووي .
    الولم     عو  ا  يف عفج اهلل عنه. خهأ، وج  خجل ارجرة النووي    ا لج   دأ  إ :الثالث
إىل  دج ودج  ع مده  اد  ا لدج  النودوي لدو أ  البدجئمني ع د  خلدئو  ا لدج  النودوي ا   أ،تعدوا : تنبيوه

ميتدد  ارجددرة ال دريف عد  ا لددج  حبدجئط تد ا، لكدج  خددريا  أ عد  عدد  الفتند  ب  للديف  فصددن   اللدج ق 
 ددد  تددد ا، ا لدددج  اجلندددويف إىل ال دددمجل مبلدددجض  وجضمددد  لدددئال يحتصدددو، ادددجئط البدددرب ل مصددد ي ب مث ين دددين 
ارددجئط خلدددرقج إىل أ  ي تبدددي  ددد ا، ا لدددج  ال دددرقي الدددذي حل إن دددجؤ    التوةدددع  ار ي ددد  الدددأ قدددجم هبدددج 

 االضتتددج   بدرب الندد  س عد   أ عد  ل نددج خدريا،  ا  ديف ضسد   دد  عود  العزيددز ،محده اهلل ب ض دو ضع ددوا للديف لكددج 
  3ى ني.… ب  ضبس  اهلل لذليف 

ُدفوون فووي  علووى جووواز البنوواء علووى القبووور بكووون النبوووي  اسووتد  بعوون النوواس:  الثانيووةالشووبهة 
  حجرة عائشة رضي ا  عنها

     تسني:  ذااجلوا  ع     

                                                   

 أي اجر ه . 1
 ( .248/ 3ال   ،تا ب )« ضتح الوج،ي» 2
 . 68ب ص  «حتذير اللجت »اةتف    ذ  الفجئ ة     3
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احملددجل أ  ينسدد  النوددددي   ددو أ  يبددجل إ  خلددريع  اهلل لددم  ضمسددج  دددنجقأ ب ضمدد  ب تددوا  جممددن األو : 
  ع   لليف . جممعنيع  أ ر مث يفع ه صحج ته  ه  ع   ضج ه  وجخلرة 

 إاددج ب    رضدد  عجئ د   بصدد   عسممده    ددو أ  الصدحج   مل يدد ضنوا النوددي ب : تددوا   فصدن الثواني
 للووني: 
 لئال ي  و    عسممه ب  ق   ب م لور أدل  لليف. : عزل قرب  ع  النجس األو 
  ددو دضندده   ا كددج  الددذي قحددولأ ضمدده   ددو ب  ةددجئر أنومددجج   نومدده  دده : حتبمددق  ددج اخددتى اهلل نيالثووا

أ ،ةددول ول دقجلدد :  ددج قحدداجددرة عجئ دد  ،ضددي اهلل عنسددج ب  دلمددن للدديف ادد يث عجئ دد  ،ضددي اهلل عنسددج 
قدوأ  دج )قدجل:  ب دج نلدمته  خلدمئج،  ضبدجل أ دو  كدر: هللعد   د  ،ةدول اهلل ب اخت فوا   دضنده  اهلل 

  1ب ادضنو     وضع ضراخله. (إال   ا وضع الذي ُيا أ  ي ض  ضمه اهلل نودمج، 

 ضإ  قمن: ضسن جيوز إل  دض  ةجئر النجس   الومو ؟
   ال ض     2ضججلوا : قجل ا   ق ا   ،محه اهلل:  ال ض     بج ر ا ل مني أعجا إىل أيف عو  اهلل

   ،ثته ب  أخلوه مبلجو  ا خرة ب  أو ر ل  عجج له ب الومو  ب ألنه أقن ضر،ا ع   األامجج  
 3 الرتا  ع مه ب  مل يزل الصحج    التج عو       ع    يحددددبرب     الصحج،  .

أ ددج الددذي  يونددو  األ نمدد  ع دد  البوددو، ضددإا  يبصدد     ددذليف  عسددم  صددجاا البودددر ال إ عددجد النددجس عدد  
 ل ال وس   ارم  هلل. عسممه ب ض اعي األ ري  خمت ف ب  هبذا  ز  

 بما رواس الطبراني فقا :بناء المساجد على القبور  استد  بعضها على جواز: الثالثةالشبهة 
ا ثنج عو ا     أمح  ب ثنج عمل     خلجلا  ب ثنج أ و يجم ال الل ب ثنج ا را م     طسمج  ب ع  

 4ر ةوعني نومج.دددول دداخلمف قح  :    لج   نصو، ب ع  جمج   ب ع  ا   عمر قجل: قجل ،ةول اهلل 
 

                                                   
ب ص « أاكجم اجلنجئز»ه اهلل   ( ع  عجئ   ،ضي اهلل عنسج ب  صححه األلوجين ،مح1018، ا  الرت ذي ) 1

 ( مبج له    الهرق  ال وا  .174)
 ، ا   مدر  ع  ة      عوم  األخلجعي  وقوضج ب انسر رريج خلعما األ،نجؤ ط ل ح يث   اجخلمته ع   

 . ري   - ( ب ط الرةجل  العج م 1039) «ةن  الرت ذي»
 إىل أيف عو  اهلل   و اإل جم أمح  . أااُّ أي  2

 (.3/441« ) ينا » 3

 (.13525( ب  رق  )12/414) «ا عج  الكوري» 4
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  1ع  أيف يجم  ه. الوزا، ، ا  

أل  ب أ   ددذا اردد يث ضددعمف اإلةددنجد  ومنددج عدد   ددذ  ال ددوس   األلوددجين ،محدده اهللالعال دد   قدد  أتددج  
  .أي يأس ال رائاب  يدحْ ددددرل  :«ال بج »   اوج       إةنجد  عمل     خلجلا  ب قجل ضمه ا

 2ومج قجل ارجضظ ا   اجر.ب  أيكج  يدحْ ددددرل إ را م     طسمج    و ثب      إةنجد  أيكج، 
ب « ص  »  ل  «درول دددقح »ضبجل  3: " أنج أخ   أ  يكو  ار يث حترف ع   أا يجاأللوجين مث قجل

 إةنجد ،تجله  4«الكودري»أل   ذا ال فظ ال جين  و ا  سو،   ار يث ب ضب  أخرج الهرباين   
 قجل ب  ةعم     تودري ع  ا   عوجس  رضوعج: "ص      لج  اخلمف ةوعو  نودمج" ثبج  ع 
 ب  إةنجد  ال . 5«األ ةط»(: ، ا  الهرباين   2/116ا نذ،ي )

  7".6ل  ار يث عن ي ال خليف   اح 
ةددوعو  ه بودددر ضمدد مل يح  ىن صدد   ضمدده ةددوعو  نودددمج، مل دمف الددذي  ددخ  دضجرجصددن أ  ال ج دد   ددو أ   لددج  الدد

 .ب  هبذا  ز ل ال وس   ارم  هلل نودمج، 

ال ا،قهين ع  ا   اةت ل  عكس  ع   تواز  نجج ا لجت  ع   البوو، مبج ، ا  : الرابعةالشبهة 
عوجس ،ضي اهلل عنسمج قجل: ص   تربين ع مه اللالم ع   ىدم ع مه اللالم ب ورب ع مه أ، عج ب 

  له ب حِّ دخذ    قلون البو   ب  لح ب  أح  يفخَ فن في مسجد الودُ ص   تربين  ج الئك  يو ئذ ب 
دددنِّ  قرب .  8 ةح

 افسه اهلل: 9 اجلوا   ج قجله حمبق الكتج 

                                                   

 (.2/48« )و ف األةتج، ع  ز ائ  الوزا،» 1
 . 71 – 70ب ص « حتذير اللجت » 2
 أي عمل     خلجلا  أ  ا را م     طسمج . 3
 .)12283( رق   11ج  4
 .)5407( رق   )5/468( 5
   ل ري .(: ال1127« )صحمح الرت ما  الرت ما»قجل    6
   ج  ع  ج. 69ب ص « حتذير اللجت » 7
 (.1794 التكوري ع مه أ، عج ب  رق  ) ب وتج  اجلنجئز ب  ج   كج  قرب ىدم « ةن  ال ا،قهين» 8
 . ك  -   و ال م  جم ي     نصو، ال و،  ب  الكتج      ن و،ا   كتو  عوجس أمح  الوجز 9
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إةنجد  ضعمف ت ا ب ق  : عو  الرمح       ول ب قجل أ و دا د: وج  يكع ار يث ب  قجل 
 «.التبريا»الوخج،ي: ا ي ه لم    يج ب  عو  اهلل     ل       ر ز ضعمف ومج   

بما رواس الحا ا على جواز بناء المساجد على القبور : استد  بعن الناس الخامسةالشبهة 
، على جواز الصالة في  جر"عن عائشة مرفوعا: "إن قبور إسماعيل في الح   1«الكنى«في 

  المساجد المبنية على القبور
ب  2«بجص  ارلن ا »   وجللخج يأ   ذا ار يث ضعفه أ ن الع   ب  جلوا  ع   ذ  ال وس  ا  

 3 قجل: ، ا  ال ي مي  لن  ضعمف ع  عجئ    رضوعج.« و ف اخلفجج» العج وين   
 .4«حتذير اللجت » وذا ضعفه األلوجين   

 قجل األلوجين ،محه اهلل: مل ي و    ا يث  رضو  أ  إهللجعمن ع مه اللالم أ   ري     األنومجج 
يرد خليج    لليف   وتج     وتا اللن  ا عتم ة وجلكتا ضنوا   ا لج  اررام ب  مل الكرام دح 

اللت    لن  أمح    عجت  الهرباين ال الث    ري ج    ال  ا ي  ا عر ض  ب  لليف    أعس  عال ج   
ب وو  ار يث ضعمفج  ن  وضوعج عن   عأ احملببني ب   جي   ج ير     لليف ىثج،  عكال  

  5ب مث لور األثر ا تب م. «أخوج،  ك »األز،قي    أةجنم   ا مج   وقوضج  ب أخرتسج 

 وةوع  األاجديث  ا ثج، الكعمف  » ق  ضع ف ار يث ا تب م تع    أ ن الع   ب انسر ل توةع 
 6".« ا وضوع 

                                                   

ب أليف أمح  ارجو  ب حتبمق: يوةف ال خمن ب النجخلر: ( 126رق  ) ( ب 1/239« )ألةج ي  الكىنا» 1
 . كتو  ال ر جج

 . ري   -ب النجخلر: ا كتا اإلةال ي  (704 رق  )ل ز،قجين « خمتصر ا بجص  ارلن »نسر ا 2
ب النجخلر: ( 1854ب  رق  ) «و ف اخلفجج   زين االلوجس عمج اخلتسر    األاجديث ع   أللن  النجس» 3

  ري  . – ؤةل  الرةجل  
 . 76ب ص « حتذير اللجت » 4
 . 76 – 75ب ص « حتذير اللجت » 5
 (.15589 رق  ) 6
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ها بما ورد في قصة أبوي جند  رضي ا  عنه التي ذ رها ابن بعض قو: تعلالسادسةالشبهة 
عن موسى بن عقبة أنه لما توفي أبو بصير رضي ا  عنه  «االستيعاب»في رحمه ا  عبد البر 

 دفنه أبو جند  وصلى عليه وبنى على قبورس مسجدا!
 :    تو  1جلوا  ع   ذ  ال وس ا  

 وةددددد   ددددد  عبوددددد  ،ا ي البصددددد  مل يلدددددمع  ددددد  أاددددد   ددددد  البصددددد  ضدددددعمف  اإلةدددددنجد ب ضدددددإ  أ   :األو 
  عكن.لن  البص  ضب     الصحج   أصال،   ي ،ك أا ا، ألنه ملب الصحج   ال أ دي  صري  ال  ري  

أ   ذ  الر اي  رجلف ، ايج  أصح  نسدج ب ضبصد  أ ددي تند ل نفلدسج  دع أ ددي  صدري قد  ، ا دج  :الثاني
قددددجل:  دددد  طريددددق عودددد  الددددرزاق عدددد   عمددددر  وصددددول  ( 331 – 4/328) أمحدددد  ( 2731)الوخددددج،ي 

:   دددىن ع ددد  قوددددر  أيب د    دددذ  الزيدددجدة ب ر ا  هبدددج أخدددربين عدددر ة  ددد  الدددز ري عددد  ا لدددو،  ددد  خمر ددد    ددد
 .ا لج ، 

( 326 – 4/323)عددد  الز دددري  رةدددال ب   صددد ه أمحددد   «اللدددرية» ودددذليف أ ،د دددج ا ددد  إةدددحجق   
  لم  ضمسج  ذ  الزيجدة.ب    طريق ا   اةحجق ع  الز ري ع  عر ة  ه ب   ن ، اي   عمر 

 دد  طريددق  عمددر  ا دد  اةددحجق   رييددج عدد  ( 285 – 3/271) « ج،خيدده»ا دد  تريددر   وددذا ، ا ددج   
 الز ري  ه د    ذ  الزيجدة.

  .ض ل لليف ع   أ   ذ  الزيجدة  نكرة إلعكجوج  ع م ، اي  ال بج  وج
ضددإ  ضع دده ال يصددح أ  يبدد م ع دد  قددول ب صددح   ددذا النبددن عدد  أ دددي تندد ل  : لددو قدد ،نج تدد ال، الثالووث
 ثج   نلوته إلمه ب  هبذا يز ل اإلخلكجل  ارم  هلل. ب ضكمف إلا وج  ا نبول عنه  ري النودي 

: قوا  بعضووها بجووواز بنواء القبوواب علوى القبووور اسووتدالال بوجوود قبووة ا ن علووى  السووابعةالشوبهة 
 !  قبورس 

العتبددجد  ددد  أد،ا   هسدددري ا»،محددده اهلل  عدددجىل   وتج دده  2الصدددنعجين قجلدده اجلددوا  ع دد   دددذ  ال ددوس  قددد  
 : له بو  «ال رك  اإلرجد

                                                   

 . 82 -80ب ص « حتذير اللجت »  خصج     1
 و حمم     إهللجعمن الكحالين مث الصنعجين ا عر ف  جأل ري ب ا نتسي نلوه  أ ري ا ؤ نني ع ي    أيف  2

ب  ر    تمع   د 1099تس  ا ه ق صجاا التصجنمف ب  ل  ةن  طجلا ،ضي اهلل عنه ب اإل جم الكوري اجمل
 هسري االعتبجد    أد،ا  »الع وم  ضجق األقرا    فرد  رئجة  الع     صنعجج ب له  صنفج  ت م    نسج 

 لأل    الذ جئح ع   »ب  « بمب  األ لمجج   ج و     الكرا ج   األلهجفاإلنصجف   ا»ب   « اإلرجد
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1099_%D9%87%D9%80
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ب  ال  دد  الصدددحج   ب  ال  ددد    ددذا تسدددن عسددم  حببمبددد  ارددجل ب ضدددإ   دددذ  البودد  لدددم   نجؤ ددج  نددده 
  دج عمس  ب  ال  ددج عي التددج عني ب  ال  دد  ع مددجج أ تدده  أئمدد    تده ب  ددن  ددذ  البودد  ا عمولدد  ع دد  قددرب  

 678نصدو،   ةدنه    أ نمد   عدأ   دوك  صدر ا تدأخري  ب   دو قدال    الصدجري ا عدر ف  ج  ديف ا 
 مدد  ب يد ْتدددو ع ضمسددج ب ضسددذ  أ ددو، د لمدد  ال دلم« النصددرة  تخ ددمى  عددجمل دا، اوجددرة حتبمددق» ددد ب لوددر    
 1.ا خر األ ل

:  قددد   تددده ةدددجئن  ددد  اللدددودا  ةدددؤاال إىل ال جنددد  ال ائمددد  ل وحدددوث الع ممددد  قدددجل  بمددد   عفدددج اهلل عنددده
 : م  اللعودي  ضبجل اإلضتجج  ج م ك  العر د

عند ي   اللددودا   عدأ ،تددجل ا تصددوض  يلدت لو  ع دد   نددجج البودج  ع دد  ا مدد   جلبود  ا  ددم ة ع دد  
 : يف ؟ ضأتج   جلن  اإلضتجج مبج نصهب  ج اك  ال ي    لل قودر النودي 

اجددد   دددد  يتع دددن  دددذليف    ندددجج قودددج  ع ددد  قودددو، األ لمددددجج  لدددم    إقج ددد  البوددد  ع ددد  قوددددر النوددددي 
ن إقامة القبة على قبورس لا تكن بوصية منه وال من عمل أصوحابه رضوي ا  عونها أل الصجرني ب 

بوالخير ،  وال مون التوابعين وال أحود مون أئموة الهودل فوي القورون األولوى التوي شوهد لهوا النبووي 
 دج لدم   نده   د  أاد ث   أ رندج  دذاقدجل: " ب  ق  ثو  أ  النودي  إنما  ان ذلك من أهل البدع

: أال أ ع ديف ع د   دج  ع دين ع مده ،ةدول ججدددم  دددي اهلل عنده أنده قدجل أل ددي او ثو  ع  ع ي ،ضد" ب ضسو ،د
  .، ا   ل   .طملته  ال قودرا   رضج إال ةويته؟ أال     مت جال إال  اهلل 
 
 

                                                                                                                                                               
ب   ي اجخلم  ع   « الع ة»ل م ريف ب   « جمدددددالو ، التم»اختصر     « المدددةون الل»ب  « البوو،   ري ج

ب   جلدجم   ضسو    األئم  الدمج دي  لدمعجمل ال ي .  و  ،ادمه اهلل ةن   ال   دقمق العم « خلرح العم ة»
1182  . 

لا دجم حممد   د  ع دي ال دووجين ،محده « الهجلع مبحجة      ع  البر  اللج ع الو ،»ة    انتس   جختصج،  زيجد
 اهلل.

 .ب  جختصج، 43ب ص «  هسري االعتبجد» 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1182_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1182_%D9%87%D9%80
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 نجج قو  ع   قودر   مل ي ود  للديف عد  أئمد  اخلدري  دن ثود  عنده  دج يوهدن للديف مل  ضإلا مل ي و  عنه 
  اهلل ب   ددجهلل التوضمددق  صدد   لدد   أ  يتع ددق مبددج أا ثدده ا وت عدد   دد   نددجج قودد  ع دد  قودددر النودددي  يكدد 

  1.ع   حمم   ىله  صحوه  ة  

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 
 نائب رئيس اللجنة عضو عضو

 عو  الرزاق عفمفي عو  اهلل      يج  عو  اهلل    قعود
   
  الرئيس 
 عو  العزيز    عو  اهلل     جز 

 
 

 

  

                                                   
 .ضا عج،ف ب الريج كتو  ب ط  6258،ق  ( ب ضتو  183-2/182)« ضتج   ال جن  ال ائم » 1
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 واجب المسلمين تجاه المساجد المبنية على القبور
 خالصة في بـيان المفاسد المترتبة على اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليها

 فائدة
 خاتمة لمظاهر اتخاذ القبور مساجد الثالثة المتقدم ذكرها وهي:

القبور()اتخاذ القبور مساجد ، بناء المساجد على القبور ، بناء الغرف والقبب على 
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ــومن األمور املنتشرة يف بعض بالد املسلمني ؛ البـناء على القبور باآلج   أو الرخام أو السرياميك ،  1ر  ـ
أو التقصيص ، ســواء كان البنــاء يباشــر القبــر من  2أو طالؤها باجلــص ، وهو ما يعرف بالتجصــيص

 التالية: اخلمسةلألسباب هذا حمرم شرعا  على شكل قبة أو غرفة فوق القرب ، فكلكان اخلارج ، أو  
 .يف دفن امليــت أنه خمالف هلدي النيب األول: 
ــلو فيـه ، فـئن الإااـرين  با رأوا بنـاءرب فـوق القـرب هالـالثـا::  ــمل امليـت والوـ ــاء سـبل لتعـيـ همل بلــك ، ـأن البنـ

ــ مل امليت يف نفوسـهمل ، فتعلقـت قلـوبمل بـه ، ومـن مث دعـو  و و  جهـوا  ليـه ، كمـا هـو واقـ  يف ومن مث َع
ــديد ،  ــ  األســــف الشــ ــالد املســــلمني مـ ــتوي يف بلــــك بعـــض بــ ــاء ، يســ ــرب بـــال بنــ ــرن القــ ــو  ــ ــرو  هـ واملشــ

 ن كلهمل.و املسلم
تحرجون من دفن فيها بعد أن يَبلى امليت األول ، ألن الناس سيحتجري األرض على من سي  : الثالث

،  الحقا ضيـيق على من سيدفن و  حتجريالبناء  بلك، فيكون يف مكانه هدم البناء ودفن ميت آخر 
 .دفن مكانه ميت جديدخبالف ما لو أعطي للقبـر األول جمال أن يندثر في  

ــمل لو جعل النـاس علـى كـل قبــر : الرابع أن  كـون أبنيـة  ال مـنبنـاء المـتألا البلـد أبنيـة للمـو ى بـدمع
 ى.لألحياء ، ويف هذا من املشقة ما ال خيف

بموضع  وليس، اآلخرة  منازلو لك ، يص القبور من املباهاة وزينة احلياة الدنيا جتصاخلامس: أن 
 .الصاحل امليت علمه يإين و منا، للمباهاة 

 أدلة النهي عن البناء على القبور

ــور ع ــ ــى القبـ ــاء علـــ ــن البنـــ ــي عـــ ــاء يف النهـــ ــد جـــ ــوقـــ ــ ــ ــ ــ ــار عـ ـــا وآثـــ ــدة أحاديــ ــ ــيب ـــ ــحابته  ن النـــ ــ وصـ
 ن ، منها:ـوالتابعي

وأن ، وأن ي قعـد عليــه ،  ُيجّصــا القبــرأن  قـال: ىـى رسـول ا   مــابر رضـى ا  عنهحـديا جـا
 3.يُـبنى عليه

                                                   

 «.لسان العرب»انـر اآلجر نو  من الطوب ، وماد ه طبيخ الطني.  1
األبنية باجلص ، واجلص طالء أبيض ، يستعمل للتإيني ، وهو سبل لتقوية ما طلي به التجصيص هو طالء  2

، ألنه  با يبس صار صلبا متماسكا ، فئن طلي به  راب القرب كان بلك سببا يف ثباا الرتاب وعدم اندثار  
 ، واجلص هو الذي يسمى يف زماننا باجلبس. 

 (.970روا  مسلمل ) 3
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 1.ايُـبنى على القبـر أو ُيجص  أن  وعن أم سلمة رضي ا  عنها قالت: ىى رسول ا  
عـــد ، أو يق نهـــى أن يبنـــى علــى القبـــور ، أن رســول ا  رضــي ا  عنـــه وعــن أبــــي ســعيد اخلـــدري 

 2.عليهاى ي صل  عليها ، أو 
، فدخلت م  أيب على ابن طاووس فقال: يا أبا  3بالـَجـنَـديل  مل  وقال النعمان بن أيب شيبة:  ويف عَ 
قرب أخي ، قال: فضحك وقال: سبحان ا  يا أبا شيبة ، خري  4عبد الرمحـٰن ، هل  رى أن أ َقص ص

ىى عن قبور  ه و دعو له ، أما علمت أن رسول ا  لك أال  عرف قرب  ،  ال أن  أ يه فتستوفر ل
ــْإدر املسلمني أن يبىن عليها أو جتصص أو   6، فئن خري قبوركمل اليت ال   عرف. 5 ـ 

مشي ، ـجنازيت فأسرعوا الـوأوصى أبو موسى رضي ا  عنه حني حضر  املوا فقال:  با انطلقتمل ب
َمر وال تجعلوا على قبـري شيئا حيول بـيين وبـني الرتاب ،  8حديـ، وال جتعلوا يف ل 7وال يتبعين جمج

 9أو خارقة. أو سالقة   ، وأ شهدكمل أ: بريء من كل حالقة   بناء  
  ؟مسعت فيه شيئاقالوا: أوَ 

  .10قال: نعمل ، من رسول ا  

                                                   

 (.44/179: صحيح لوري  )«املسند»ال حمققو ( ، وق6/299روا  أمحد ) 1
 . 22، ص « حتذير الساجد»( ، وصحح األلبا: رمحه ا   سناد  يف 1020« )مسند »روا  أبو يعلى يف  2
 لياقوا احلموي.« معجمل البلدان»جنوب صنعاء ، وانـر «  عإ»لدة باليمن يف مدينة الـَجـَند ب 3
 أي أ َجص ص. 4
شيء من الإرو  ، والذين يفعلون هذا  ما يقصدون ختفيف العذاب على املو ى ، وهذا  أي يـ ــإر  عليها 5

، مل يشرعها ألمته ، وهلذا مل يفعلها  مرة واحدة وهي خاصة به  باطل ألنه حادثة عني فعلها النيب 
إرو  والورود ور النصارى  شبه احلدااق من كثرة القبأحد من الصحابة ، أو يقصدون التشبه بالنصارى ، فئن 

 ، وهذا الفعل باطل ألن التشبه بالكفار يف شعاارهمل الدينية حرام.
 (.6495)رقمل ، « مصنف عبد الرزاق» 6
 أال يلحقه أحد بنار. قصد املججمر بكسر امليمل هو اإلناء الذي يوض  فيه النار للبخور ، و  7
 اللحد هو الشق الذي يف جانل القرب. 8
رها عند املصيبة ، والسالقة هي اليت  رف  صوهتا عند املصيبة ، واخلارقة اليت خترق ثوبا احلالقة هي اليت حتلق شع 9

ألىا  عند املصيبة ، وهذ  كلها من مـاهر النياحة على امليت اليت ىى عنها النبـي صلى ا  عليه وسلمل
 ختالف ما أمر به اإلسالم من الرضا بقضاء ا  وقدر .

 :  سناد  قوي. 92ص « حتذير الساجد»قال األلبا: رمحه ا  يف ( ، و 4/397روا  أمحد ) 10
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 1ىى أن ي بىن على القبـر. أن النبـي رضي ا  عنه وعن أبـي سعيد اخلدري 
 2أهله بأال يضربوا على قرب  ف سطاطا.رضي ا  عنه خلدري وأوصى أبو سعيد ا

عر ، ويسمى أيضا باخليمة ،  ورأى ابن عمر رضي ا  عنهما ف سطاطا ، وهو البـيت املصنو  من الش 
مـٰن بن أبـي بكر الصديق ، أخي عااشة رضي ا  عنها ، فقال: انـإعه يا ـرآ  على قبـر عبد الرح

له ع  3مله.غالم ، فئمنا يـ 
 4ف سطاطا. ال يُبنى على قبـرهوكذا أبو هريرة رضي ا  عنه ؛ أوصى بأن 

 5وروى ابن أيب شيبة بئسناد  عن حممد بن كعل قال: هذ  الفساطيط اليت على القبور حمدثة.
ومما يدل على أن البناء على القبور حمدث يف اإلسالم أن مقبـرة البقي  باملدينة النبوية  ضمل مجا غفريا 

وساداا التابعني ، غري أن اجتـناب  ن ساداا األمة ، من الصحابة وساداا أهل بيت النيب م
 أفضى  ىل انطماس آثار أكثرهمل ، فلذلك ال ي عرف قبور وتجصيصهاالسلف الصاحل للبناء عليها 

 6معدودة منهمل. أفراد  
،  7ا يف البلدان()ماا باملدينة من الصحابة حنو عشرة آالف ، وباقيهمل  فرقو  :بل قال مالك

 وغالبهمل ال يعرف عني قبـر  ، وال جهته.
البناء على جصيص القبور والبناء عليها من البد  فقال: ومن البد  ـرمحه ا    1ةابن بط وقد عد  

 2، وشد الرحل  ىل زيارهتا. القبور وتجصيصها

                                                   

 ( ، وصححه األلبا:.1564روا  ابن ماجه ) 1
 (.11748)رقمل « املصنف»روا  ابن أيب شيبة يف  2
، ووصله احلافظ يف ( 81روا  البخاري معلقا يف كتاب اجلنااإ ، باب اجلريد على القبـر ، رقمل الباب ) 3

 ( ، الناشر: املكتل اإلسالمي.493-2/492« ) وليق التعليق»
« املسند»( ، وقال حمققو 2/292( ، وروا  أمحد )11747« )املصنف»روا  ابن أيب شيبة يف  4
 (: صحيح لوري .13/293)
 (.11751« )مصنف ابن أيب شيبة» 5
الناشر: دار  حياء  ، حتقيق: حممد حميي عبد احلميد ، 916، ص « وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى»انـر  6

 لبنان.  -العريب الرتاث 
« وفاء الوفاء»تابه انـر ك عياض رمحه ا .لقاضي ل« املدارن» ىل كتاب ما بني القوسني السمهودي عإا  7

 .(916)ص 
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يالء ، وليس املوا ، فئن بلك يشبه الإينة واخل 3جصصـوقال الشافعي رمحه ا : وأحل أال ي  
 موض  أحد منهما ، ومل أر قبور املهاجرين واألنصار جمصصة.

 4وقد رأيت من الوالة من يهدم مبكة ما يبىن فيها ، فلمل أر الفقهاء يعيبون بلك.
ألن اآلجر إلحكام قال القرطيب رمحه ا : ويكر  اآلجر يف اللحد ، وكرهه أبو حنيفة وأصحابه ، 

ــفيه للبج  البناء ، والقرب وما   5، وعلى هذا ي سو ى بني احلجر واآلجر. لى ، فال يليق به اإلحكامـ
 6وقال اإلمام مالك : أكر  جتصيص القبور والبناء عليها وهذ  احلجارة اليت يبىن عليها.

لــيت علــى القبــور هــل هــدمها كلهــا ، ألىــا أ س ســت علــى وكــذلك القبــاب اوقــال ابــن القــيمل رمحــه ا : 
ــس علـى معصــيته وخمالفتــه معصـية ال رســول ، ألنـه قــد ىــى عـن البنــاء علــى القبـور كمــا  قـدم ، فبنــاء  أ س 

 7بناء حمرم ، وهو أوىل باهلدم من بناء الواصل قطعا.
ــديق حســـن خـــان القنـــوجي ــالنهي  8وقـــال الشـــيخ العالمـــة صـ ــه ا : األحاديـــا الصـــحيحة وردا بـ رمحـ

ــــرعا هــل علــى املســلمني عــن رفــ  القبــور ، فمــا صــــَدق عليــه أنــه قــرب  مرفــو  أو م شــرف فهــو منكــر شــ
بــني نــيب وغــري نــيب ، وصــاحل وطــاحل ، فقــد مــاا مجاعــة مــن أكــابر   نكارهــا و ســويتها ، مــن غــري فــرق  

                                                                                                                                                               
اإلمام الصاحل القدوة ، الفقيه احلنبلي ، له  املعروف بابن بطة ، ، العكربي هو عبيد ا  بن حممد بن حممد  1

،  387،  ويف سنة « اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية»مسند يف عقيدة أهل السنة واجلماعة وهو  كتاب
 .الناشر: دار الورب اإلسالمي – (8/612« ) اريخ اإلسالم»انـر  رمجته يف 

 –، حتقيق: د. رضا بن نعسان معطي ، الناشر: مكتبة العلوم واحلكمل  366ص « اإلبانة الصورى»انـر  2
 ة.املدين

 أي القرب. 3
 ، كتاب اجلنااإ ، باب ما يكون بعد الدفن.« األم» 4
 ، باختصار يسري. 21للقرطيب ،  فسري سورة الكهف ، آية رقمل « اجلام  ألحكام القرآن» 5
 .(1/189« )املدونة» 6
 .(1/380« )غاثة اللهفان » 7
، صديق بن حسن بن علي لطف ا  هو اإلمام العالمة احملقق حميي السنة وقام  البدعة ، أبو الطيل  8

قطف الثمر »و« الدين اخلالص»القجن وجي ، نإيل بـهوبال باهلند وأمريها ، له عدة مؤلفاا ، منها يف العقيدة 
، وله غريها يف التفسري « الروضة الندية شرح الدرر البهية»، وله يف الفقه « يف بيان عقيدة أهل األثر

 . 1307 واحلديا ،  ويف رمحه ا  سنة
، « قطــف الثمـــر»مــن مقدمـــة د. عاصــمل بــن عبـــد ا  القريــويت لتحقيــق كتــاب الشـــيخ صــديق  وزيــادةباختصــار 

 لبنان. –الناشر: عامل الكتل 
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ومل يرفـ  قبـورهمل ، بـل أمـر عليـا بتسـوية املشـرف منهـا ، ومـاا صـلى ا   عـاىل  الصحابة يف عصر  
 أصحابه.عليه وآله وسلمل ومل َيرف  قرب  

ــعار الــذي أرشــدهمل  ليــه صــلى ا  عليــه وآلــه  فمـا أحــق   الصــلحــاء والعلـــماء أن يكــون شــعارهمل هــو الش 
وســلمل ، وختصيصــهمل بــذ  البدعــة املنهــي عنهــا ختصــيص هلــمل مبــا ال يناســل العلــمل والفضــل ، فــئىمل لــو 

ضــون بــأن يكــون هلــمل شــعار مــن  كلمــوا لضــجوا مــن اختــاب األبنيــة علــى قبــورهمل وزخرفتهــا ، ألىــمل ال ير 
كمــن يوصــي َمــن بعــد  أن هعــل علــى قــرب    –مبتــدعاا الــدين ومنهيا ــه ، فــئن رضــوا بــذلك يف احليــاة 

، والعـامل يإجـر  علمــه عـن أن يكـون علـى قـرب  مـا هـو خمـالف هلــدي  فهـو غـري فاضـل –بنـاء أو يإخرفـه 
 نبيه صلى ا   عاىل عليه وآله وسلمل.

 1لة املسلمني من زخرفة القبور و شييدها.فما أقبح ما ابتدعه جه
رمحـه ا  منكـرا ملـهـر البنـاء علـى القبـور ، ومبينـا أن ســكوا  وقـال اإلمـام حممـد بـن  مساعيـل الصـنعا:

 بعض العلماء عليها ليس  قرارا هلا: 
ــراا أس  » ــذ  منكـ ــئن هــ ــا كـــل ســــكوا  رَضـــى ، فـ ــفمـ ــاد َسـ ــاء العبــ ــنان ، ودمـ ــيف والســ ــد  السـ ــن بيـ ها مــ

مل حتـت لسـانه وقلمـه ، وأعراضـهمل حتـت قولـه وكالمـه ، فكيـف يقـوى فـرد مـن األفـراد علـى دفعـه وأمـواهل
ــا أراد؟  ــدم عمــ ــيلة  ىل هــ ــرب وســ ــاد ، وأكــ ــرن واإلحلــ ــة  ىل الشــ ــمل بريعــ ــاهد أعـــ ــاب واملشــ ــذ  القبــ ــئن هــ فــ

مــن يعمرهــا هــمل امللــون والســالطني والرؤســاء والــوالة ،  -بــل كــل  -، وغالــل  اإلســالم وخــراب بنيانــه
 2«. ما على قريل هلمل ، أو على من حيسنون الـن فيه

ــه ا  حاكيــا  حتــرا البنـــاء إجمــاا المســلمين علــى وقــال اإلمــام العالمــة حممــد بــن علــي الشــوكا: رمحــ
وجــوب أن يكــون القبـــر مكشــوفا  ىل الســماء ، غــري موطــى بورفــة وال قبــة وال مســجد ، و علــى القبــور

 وال غري بلك ، قال: 
اتفق النـا  سـابقهو والهقهـو وأولهـو ومخـرهو مـن لـدن الصـحابة رضـي ا  عـنهو  اعلمل أنه قد»

بدعــة مــن البــد  الـيت ثبــت النهــي عنهــا ، واشــتد وعيــد  والبنــاء عليهــاأن رفــ  القبــور  إلــى هــلا الوقــ 
  3«.ولو يخالف في ذلك أهد من المسلمين أجمعينلفاعلها كما يأيت بيانه ،  رسول ا  

                                                   

 ، كتاب اجلنااإ ، باختصار و صرف يسري.« الروضة الندية» 1
 اري رمحه ا .، حتقيق الشيخ  مساعيل األنص 53 – 52، ص « عن أدران اإلحلاد طهري االعتقاد » 2
 صنعاء. –دار اهلجرة  :، الناشر 20ص « يف حترا رف  القبورشرح الصدور » 3
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 اه المساجد المبنية على القبورواجب المسلمين تج

ما سبق أن اختاب القبور مساجد حرام ومنكر ، وما كان منكرا فيجل على املسلمني  زالته ـ بني لنا م
:  ، كما قال النيب  وهذ  مسؤولية ويل األمر أو من يقوم مقامه من أهل احلسبةحبسل قدرهتمل ، 

ــمن رأى من ط  فبلسانه ، فئن مل يستط  فبقلبه ، وبلك أضعف كمل منكرا فليوري  بيد  ، فئن مل يستـ
 1اإلميان.

للقرب فالواجل نبش القرب و خراج امليت ودفنه يف املقربة ، وبذا يكون  افابا كان املسجد سابقرب 
 املسجد سليما.

ذ املسجد عليه فالواجل هدم املسجد ، ألنه مل يؤسس  اوابا كان القرب سابق للمسجد ، مث ا ـ خج
من ا  ، ولقصد  عـيمل ا  ، بل لقصد  عـيمل بلك امليت ، فوجل هدمه ، ألن كل على  قوى 

مسجد الضرار الذي بنا  املنافقون ، ألنه مل  ه ، وهلذا هدم النيب س لوري ا  فاملشرو  هدم  س  ما أ  
 يؤسس على  قوى من ا  ورجضوان.

  ، وال القبور لتكون مساجَد ، فوجل رد  كذلك فئن ا   عاىل مل َيشر  بناء املساجد لتكون قبورا 
ـل    ته الشرعية ، وا  أعلمل.شيء  ىل عجل   ك 

 اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليهافي بـيان المفاسد المترتبة على  خالصة

 ــرت ل عليه مفاسد عـيمة  وبناء المساجد عليها فاتخاذ القبور مساجدعلى ما  قدم ، بناء 
 منها: 

املفسدة الكربى : وهي ما يإينه الشيطان للمصلي يف املسجد املبين على القبـر من دعوة هذا  .1
 وهذا هو الشرن األكرب. ، امليت واالستواثة به أو الصالة له 

من اعتقاد فضيلة العبادة يف  لك املساجد اليت دفن فيها  قلل املصليما يإينه الشيطان يف   .2
له ألن مجي  املساجد متساوية يف أجر الصالة فيها  ال املسجد املو ى ، وهذا اعتقاد ال صحة 

، فمن ادعى أن الصالة يف غري هذ  األماكن سجد النبوي ومسجد بـيت املقدس احلرام وامل
 . فيها مإيد أجر فقد افرتى على ا  وعلى رسوله 

                                                   

 ( عن أيب سعيد اخلدري رضي ا  عنه.49روا  مسلمل ) 1
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عبادة  ، منساجد بناء امل شر  ا للحكمة اليت من أجلها  حتريف  فيه  أن اختاب القبور مساجد .3
 . ىل دفن املو ى فيهافيها ا  والصالة 

، وهذا أيضا فيه حتريف للحكمة دافعه هو  عـيمل املقبور ال  عـيمل ا  أن اختاب القبور مساجد  .4
 .بناء املساجد شر  ا من أجلها  اليت 

 دى.ن س  أن اختاب القبور مساجد مؤد  ىل بطالن الصالة عندها ، وعليه فسيكون عمل اإلنسا .5
 شـبه بــاليهود والنصـارى ، وهــذا حمـرم حبــد با ـه ، والواجــل خمــالفتهمل أن اختـاب القبــور مسـاجد فيــه  .6

 ال متابعتهمل!
ــا  ــد وغريهــ ــذ  املفاســ ــل هــ ــاء فألجــ ــاب أوىل بنــ ــن بــ ــور مســــاجد ، ومــ ــاب القبــ ــرا اختــ ــريعة بتحــ ، أ ــــت الشــ

ــور ،  ــدة املســـاجد علـــى القبــ ــابر علــــى حـ ــل املقـ ــدة ، ألن ا  مل واملســــاج، فالواجـــل أن جتعــ د علـــى حــ
ــادة  ــر  ا  املســــاجد للعبــ ــل شــ ــا ، بــ ــالة فيهــ ــابر للصــ ــا ، وال املقــ ــو ى فيهــ ــدفن املــ ــاء املســــاجد لــ ــر  بنــ يشــ

 ، وا  أعلمل.فحسل واملقابر لدفن املو ى ، فحسل 
 

 فائدة

 اعلــمل رمحـــك ا  أن األمـــاكن الـــيت ي نهـــى عـــن الصــالة فيهـــا ليســـت خمصوصـــة باملقـــابر أو املســـاجد الـــيت
فيهــا قبــور ، بــل هــي متعــددة ، ولكــن أشــدها حترميــا القبــور ، ملــا يرت ــل علــى بلــك مــن مفســدة التعلــق 

 :1باملقبور ، والكالم يف بكر  لك األماكن يطول ، ولكن نسردها هنا على سبيل اإلهاز
فلمل  «بابل»الصالة يف مواض  اخلسف والعذاب ، ودليله أن عليا رضي ا  عنه مر خبْسفج  .1

 2با. ي صل  

                                                   

عند  «ألضواءا»ا هذ  املسألة بتوس  الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي رمحه ا  يف حب 1
 ﴿ولقد كذب أصحاب احلجر املرسلني﴾ من سورة احلجر.  الكالم على  فسري قوله  عاىل

« يف فقـه السـنة والكتـاب بالثمـر املسـتطا»األلبـا: رمحـه ا  كتابـه  الـدينكما أود  الشيخ العالمة حممد ناصر 
( ، فلرياجعها من 416 – 1/357حبثا نفيسا يف املواض  العشرة املنهي عن الصالة فيها يف حنو ستني صفحة )

 وس .أراد الت
َف بهروا   2 ، وروا  عبد الرزاق يف  ابن أيب شيبة يف كتاب الصالة ، باب يف الصالة يف املوض  الذي قد خ سج

 .يف كتاب الصالة ، باب الصالة يف املكان الذي فيه العقوبة« مصنفه
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الصالة يف األماكن الوري حمرتمة ، كاحلمام واملإبلة ، وقد ورد يف النهي عن الصالة يف احلمام  .2
حديا أيب سعيد اخلدري رضي ا  عنه ، وقد  قدم بكر  يف أول الكتاب ، واملإبلة َمقجيسة  

 على احلمام.
 نا ال ندخل كنااسكمل من الصالة يف الكنااس اليت فيها متاثيل ، وقد قال عمر رضي ا  عنه:  .3

 1يعين التماثيل. –أجل الصور اليت فيها 
 2ي يف الكنيسة  با كان فيها متاثيل.يكر  أن يصل  رضي ا  عنهما وكان ابن عباس 

 والكنااس معابد النصارى ، والبجَي  معابد اليهود.
فقال: أصلي يف  ملا سأله رجل الصالة يف َمَبارجن اإلبل ، ودليل النهي عن بلك قول النيب  .4

 3مبارن اإلبل؟ فقال: ال.
و ىل النار  -ولو مل  كن يف كنااس  –ما كان فيه  شبه بصالة الكفار ، كالصالة  ىل التماثيل  .5

 وحنو بلك ، ومن املعلوم أن التشبه بالكفار يف عباداهتمل هو أقبح أنوا  التشبه.

                                                   

 .يف كتاب الصالة ، باب الصالة يف البيعة« مصنفه»روا  عبد الرزاق يف  1
 ق.انـر املرج  الساب 2
 (.360) سلملروا  م 3
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 وهي: الثالثة المتقدم ذكرها لمظاهر اتخاذ القبور مساجدخاتمة 
 )اتخاذ القبور مساجد ، بناء المساجد على القبور ، بناء الغرف والقبب على القبور(

خالصة القول أن الصالة عند القبور وبناء املساجد عليها حمرمة بداللة النصوص الشرعية ، وكذا 
ــبناء الورف والتوابيت عليها ، ألن هذا وسيل الصالة ة للولو فيها و عـيمها ، ومن مث العبادة و ــ

، والقبور على  دة  مساجد على حج ـعندها ، كما حصل يف األممل السابقة ، والواجل أن  كون ال
 .دة ، فما ب نجيت املساجد لتكون مقابر ، وما ب نجيت القبور لتكون مساجد ، وا  أعلملحج 
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اهلل وإياك أن رفع مستوى القرب بزيادة الرتاب عليه منهي عنه إال بقدر شرب ، ليعرف  اعلم رمحين
متهن بوطٍء أو جلوس ، وعلة النهي أن يف رفع مستوى القرب تعظيًما لصاحب القبـر ، ـأنه قرب فال ي  

عدة أحاديث ، وقد جاء يف النهي عن رفع تراب القرب  1والواجب تسويته باألرض إال مقدار شرب
 وصحابته رضي اهلل عنهم ، منها: وآثار عن رسول اهلل 

؛ بعث هلدم ما ب ين على القبور  ملا توىل أمري املؤمنني علي رضي اهلل عنه اخلالفة بعد وفاة الرسول 
أبا اهلَّياج األسدي وكان رئيس شرطته ، فعن أىب اهلهَّياج األسدي قال: قال يل علي بن أىب طالب: 

 ؟  عثك على ما بعثين عليه رسول اهلل أال أب
 2.ه  يت  شرفا إال سو  وال قبـرا م  ،  ه  أن ال تدع متثاال إال طمسته 

 مشرفا أي مرتفعا.
قرن بني طمس التماثيل وتسوية القبور املرتفعة ، إذ بكليهما  وليالحظ القارىء الكرمي أن النيب 

 هلل العظيم.ي توصل لعبادة غري اهلل ، وال حول وال قوة إال با
 ص.أو يـ جصَّ  أو ي زاد عليهأن ي بىن على القبـر  قال: هنى رسول اهلل  ماوعن جابر رضى اهلل عنه

 4: أو يـ كتب عليه.3زاد سليمان بن موسى
، فتــويف صـاحب لنـا ، فــدمر  5سوعـن اامـة بـن شــفي قـال: كنـا مــع فبـالة بـن عبــيد بــدرض الـروم بـرهوده 

 6.يأمر بتسويتها ي ، مث قال: مسعت رسول اهلل فبالة بن عبـيد بقبـره فس و  
وعن عبد اهلل بن شرحبــيل بـن حسـنة أن عثمـان فـرج فـدمر بتسـوية القبـور فسـويت ، إال قـرب أم عمـرو 

 ابنة عثمان ، فقال: ما هذا القرب؟ 
 فقالوا: قرب أم عمرو.

 7ي.فدمر به فس و  
                                                   

 سيديت قريبا إن شاء اهلل بيان دليل التخصيص مبقدار شرب. 1
 .(969رواه مسلم ) 2
 هو أحد رواة احلديث. 3
 ( واللفظ له ، وصححه األلباين.2026النسائي )و ( 3226أبو داود )رواه  4
معجم »، فتحها املسلمون سنة ثالث ومخسني. انظر  ة اإلسكندرية يف وسط حبر الشامقبالجزيرة  «سده و  ره » 5

 «.أفرجنة»مادة « البلدان
 .(968رواه مسلم ) 6
 . 88ص  «حتذير الساجد» أللباين يفا( ، وصححه 11795)« املصنف»رواه ابن أبـي شيبة يف  7
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قال: قال يل ابن عباس: إذا رأيت القوم  مارضي اهلل عنهوروى ابن أيب شيبة عن موىل البن عباس 
هقد دفنوا ميتا فدحدثوا يف قربه ما ليس يف قبور املسلمني ؛   1بقبور املسلمني. ف ـس وِّ

من السنة ، وقد رفعت اليهود والنصارى فال تتشبهوا  تسوية القبوروقال معاوية رضي اهلل عنه: إن 
 2هبم.

يف القــرب تــراب مــن غــريه ، وإعــا يشــخص علــى وجــه األرض  وقــال الشــافعي رمحــه اهلل: وأحــب أال يــزاد
 3شربا أو حنوه.

قليال مبقدار شرب كهيئة  ا، وهو رفعه اي ستثىن من النهي عن رفع القبور تسنيمه فإنهوكما تقدم ، 
لس عليه وال يوطد وال ي نبش مرة أفرى.السَّ   نام حىت ي عرف أنه قبـر ، فال ُي 

 4تسنيم يف القرب ؛ ارتفاعه قدر شرب ، مدفوذ من سنام البعري.قال القرطيب رمحه اهلل: وال
ما رواه البخاري على جواز التسنيم ، منها الصاحل رضي اهلل عنهم  آثار عن السلفوقد وردت عدة 

 5ما.م سنَّ عن سفيان التمار أنه رأى قرب النبـي 
، فرأيــت قـرب النــيب  النـيب  وروى ابـن أيب شـيبة عــن سـفيان التمــار قـال: دفلـت البيــت الـذي فيــه قـرب

 .6وقرب أيب بكر وعمر مسنمة 
ـًثا  8مسنمة. 7وروى ابن أيب شيبة بإسناده عن الشعيب قال: رأيت قبور شهداء أحد ج 

وروى ابن أيب شيبة بإسناده عن أيب ميمونة عن أبيه أن عمران بن حصني أوصى أن ُيعلوا قربه 
 9لك.مرتفعا ، وأن يرفعوه أربع أصابع أو حنو ذ

                                                   

 (.11796برقم )« املصنف» 1
 (.11797« )املصنف»( ، وروى شطره األول ابن أيب شيبة يف 19/352« )الكبري»أفرجه الطرباين يف  2
 ، كتاب اجلنائز ، باب ما يكون بعد الدفن ، بافتصار.« األم» 3
 ، بافتصار يسري. 21للقرطيب ، تفسري سورة الكهف ، آية رقم « اجلامع ألحكام القرآن» 4
 (.1390« )صحيح البخاري» 5
 (.11733برقم )« مصنف ابن أيب شيبة» 6
قبور شهداء أحد كانت ، واملعىن أن « جثا»مادة ، « النهاية»انظر ثوة ، وهو الشيء اجملموع. الـج ثا مجع ج   7

 جمموعة إىل بعبها البعض غري مفرقة.
 (.11735برقم )« مصنف ابن أيب شيبة» 8
 (.11746برقم )« مصنف ابن أيب شيبة» 9
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وقال الشافعي رمحـه اهلل: أكره أن يرفع القبـر إال بقدر ما يعرف أنه قبـر ، لكيال يوطد وال ُيلس 
 1عليه.

لعلي رضي اهلل عنه:  قال ابن قدامة رمحه اهلل: وال يستحب رفع القرب إال شيئا يسريا ، لقول النيب 
 . رواه مسلم وغريه. ه  يته ، وال قربا مشرفا إال سوَّ  ه  ال تدع متثاال إال طمسته 

 3، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري. 2مث قال: وتسنيم القرب أفبل من تسطيحه

 فإن قيل: فما هو املشروع إذن يف قرب امليت من الدافل؟
ــفاجلواب أن املشروع هو تغطية امليت بدلواح اللَّ  ، مث إهالة الرتاب عليه ، مث رفعه قليال لكي  4ِب ـ

 5يعرف أنه قرب.
ــور  ــدفن  -وأمـــا تطيــــني القبـ ــد الـ ــا بعـ ــاء عليهـ ــا بشـــيء مـــن الطـــني أو رد املـ ــو تغطيتهـ ــيس  -وهـ فلـ
املقصــود منــه تثبيــت ســنامه ليعــرف أنــه قــرب فــال يوطــد وال ُيلــس عليـــه ،  ، ألندافــال يف تعليــة القبــور 

 6رب.فقد روى ابن أيب شيبة بإسناده عن احلسن البصري أنه مل يكن يرى بدسا برد املاء على الق
 7وروى أيبا بإسناده عن أيب جعفر أنه قال: ال بدس برد املاء على القرب.

يف تطيـــني القبــور ،  -مــنهم احلســن البصــري  -قــال الرتمــذي رمحــه اهلل: وقــد رفــص بعــض أهــل العلــم 
 8وقال الشافعي: ال بدس أن يطني القرب.

  

                                                   

 (.3/367« )سنن الرتمذي» 1
 ه.زائمجيع أج ةئة السنام ، وسطه أعلى من طرفيه ، خبالف املسطح ، وهو املستويأي أن يـ جعل كهي 2
 (.437 – 3/435، كتاب اجلنائز ، )« املغين» 3
 «.لسان العرب»رّا. انظر ـخ صار آج  هي قطع مبروبة من الطني دون أن تطبخ بالنار ، فإن طب   4
 .للشيخ األلباين رمحه اهلل« كتاب اجلنائز»نظر للتوسع ا 5
 (.12055برقم )« املصنف» 6
 (.12056برقم )« املصنف» 7
 (.1052رقم ) مابعدما ساق حديث جابر رضي اهلل عنه« سننه»قاله الرتمذي يف  8
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ومن مظاهر تعظيم القبور إنارهتا بالسُّرُج واملصابـيح وحنوها ، والذين ُيسرجون القبور يقصدون 
وصحابته  بذلك تعظيم امليت لئال يكون قبـره مظلما ، وهذا من الغلو املذموم ، فقد مات النبـي 

 ومل يوص أحد منهم بأن يضاء قبـره ، وهم أحق الناس بذلك لو كان مشروعا.
 عن إضاعة املال. للمال يف غري فائدة ، وقد هنى النبـي  اإيقاد السرج على القبور صرف مث إن يف

قال ابن قدامة رمحه اهلل: وال جيوز اختاذ السرج على القبور ألن فيه تضيـيعا للمال يف غري فائدة ، 
 1.وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم األصنام

الزواجر عن »إسراج القبور من كبائر الذنوب ، فقال يف كتابه  رمحه اهلل 2وقد عدَّ ابن حجر اهليتمي
 «:اقرتاف الكبائر

الكبرية احلادية والثانية والثالثة والعشرون بعد املائة: اختاذ املساجد أو السرج على القبور ، وزيارة 
 النساء هلا ، وتشييعهن اجلنائز. انتهى.

 :فائدة

واملتخذين عليها املساجد ، زائرات القبور  هلل حديث: "لعن رسول اإىل أن تقدم التنبيه 
« سلسلة األحاديث الضعيفة»حديث صحيح لغريه كما قرره الشيخ األلباين رمحـه اهلل يف  3والسرج"
 ( إال لفظة "السرج" فذكر أهنا زيادة ضعيفة.525،  225رقم )

يف فائـدة كتبهـا    قـال حيـث، اهلل  رمحــهالشـيخ مقبـب بـن هـادو الـوادعي  "السرج"وممن ضعف زيادة 
 : شخصيا

ألن يف سـنده أبـا صـاو مـوىل أم هـانه واذـه بـاذام ، حديث لعن املتخذين السرج على القبور ضـعيف 
لكـــن اختـــاذ الســـرج علـــى القبـــور بدعـــة ألنـــه مل يكـــن علـــى عهـــد رســـول اهلل ، وهـــو ضـــعيف ، أو بــاذان 

 انتهى. .صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

 ؟لرؤية الطريق ومكان الدفن وحنوذلك فإن قيب: ما حكم اإلنارة بالسراج وحنوه يف حالة الدفن بالليب
                                                   

 باختصار. ( ،441 – 3/440« )املغين» 1
بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي الشافعي ، فقيه شافعي ومتصوف ، قدم إىل مكة هو أمحد بن حممد  2

البن ،  «شذرات الذهب يف أخبار من ذهب». انظر ترمجته يف  973تويف سنة فجاور هبا إىل أن مات ، 
 .دمشق -بن كثري اعبد احلي بن أمحد العكرو الدمشقي ، الناشر: دار العماد ، 

ابن عباس رضي  نع( 1/229وأمحد )، ( 2042والنسائي )، ( 320الرتمذو )، و  (3236أبو داود )رواه  3
 .مااهلل عنه
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ــ بـــأن يصـــطحب القـــائمون علـــى دفــن امليـــت معهـــم ســـراجا لرؤيـــة يف هـــذه احلالــة جواب أنـــه ال بـــأس ـفال
 1خرجونه معهم.ـحو ذلك ، مث يُ ـالطريق ومكان الدفن ون

  

                                                   

( للشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهلل ، الناشر: دار ابن 1/429« )القول املفيد على كتاب التوحيد«نظر ا 1
 الدمام. –اجلوزو 



 مظاهر متنوعة من مظاهر تعظيم القبورالمظهر السادس: 

 

 135 

ُــ وضـ  قبتـئا   يل  ـا ف وه  ـ ا جابتـاار وقب  ـاس ف ولتـ ر قبورــ   لحق مبظـار  عظظـ ا قبورـ  ومما ي
 ووضــ وجظــس نــوحو وُباــا  وبــ ل  ا ــ  يلــ  جاجــ  ف ف جكتــ ر  ا ــو ف وةهاضــو قبي ــ  يل ــ  

ولـلب  وضــ  قبظتـال  يظـو قبوــو لعـا رـ  هظعــ ي يلـ   ـو   ــ    ـرا  يظظـ  هظـ  قبظــال ةب قبورــ  ف 
  قبتــاجق نوحـ   قبتــارقفق ف هوــو هـ  ف يفقف هــ ر يت وبـو نــر قب ةب قبوــار ر جاب ـا   قبــل   ــ  هصـ

ــاب ق   ة   ــ  رـــلق  ـ ــ ب   هـــا   يـ ــو  ـــو  ف هلعـــا نـ ــو وق ـــأ يظـ جوـــو  ف هـــسيفق جظتـــك   يت وضـــ  قبئح ـ
بك هو هص  وه ف ج   يوأ يتك   يلـ  هـوق  قبتـايو يظـو  ـو وحـ   قبتـارقف يت وضـ  قبئح ـو ف 

 يل  ه  قألياس وقبتظ !!! وركلق  يتك   ويظو هنايو روقه  ي ب يتك   آ   ف يلر
قبرـو  قدوةـو يت ريـ  قل قبــر   يـ ر قهـ  يل  ـا يت لئــا  قل قبئظظـ ا قباق ــو وهـ  ه ـلق للـ  هـ  
ــ ب   ــظو  نـ ــاهظ  وال يت نـ ــ يو  قب ـ ـ ــظ و قبت  ــو نـ ــ  جـــ  ُّعـ ــ ب يلـ ــاي قب ـ ــ   1ف  ـ ــ  قل يت لئاجـ  محـ

 هظئووق ها يرظل  جظض قبظال يظو قبور  :« وو قبثع  يت ج ا  هتا س قبوي قبظ»
ــ ا قبئ قج ـ قرا ي هظ هنا ه ق لس  ه   ف ويكئر   يل  ا قآلياف قبو آح و ف ويظعل   بـهئ   ه      ـ

ِض ا وقبرضو قخلابصو ف و  ُي   2ظوي وقبظاج ف ويضظ   ه   ا نئ   قه ي  قدالر جابلر  قبِظو ا قبص  
يفب  بىت ورق وق يل  ا  راج   ه  قبرضو وغريرا ف ويلو ق يل  ا  ظاريس قبلر  ف وجظ ق يل  ا  راجا 
ه  قبلر  وو قباجاج قملظو ش ف وز  ه ق وج قهبا ف وجظل ق هلا قأل راي ه  قبرضو وغريرا ف   ها 

ف هس  لاح ق هئرظ  ؛  خابِـأ بوي  قب نس ف وي  قدارر ل و ن ب ـيل  ا ه  قبلص ص ف لس يفب  ه
ل أ لا  يرظس ج  حاج  قبلي  را وهضس قأل حا  ف ويظظ وق ةب  و  قب  يأ   هل ظظ وق ةب   

 3وها يعل  قبصحاجو ه  .
 «:  قبرو  قبئعاس   ح جل غ قمل قس»  مح  قل يت لئاج  4قب  ب قهت  ج  ُّعو قملغ يبو اي 

                                                   

قبك ل  »  وج  قملظا  ف يل  ج  ُّعو نظ و قبت يو  قبرغوقر  قبظران  ف ُّوث هؤ خ ف ب  لئا  ر 1
ق ف 2/506« نهظاا قملؤبر »ف قحظ  ع مجئ  يت  1237وغريرا ف ع يت نظو « قملظري يت   ح قملظاو  قبصغري

 جريوف. -قبظا  : هؤنتو قب نابو 
 .«ظ ايوقب»قحظ  . اب   قبلر  قخلو ا  رقبظِ  2
قملرح  قبثاب : ونا س قب    قبر بل  هظ ا يلعاء ف « قب    وونا ل  يظو و عو قب اهظ و»حوال ه   3

 .بلولئ   ُّعو ج  يرو قب محـٰ  قخلع  قب اهظ و ف 
وةال قب  ب قهت  هـ  يلعـاء قبـ ع  يت قبوـ   قهـار  ي ـ  قهلاـ   ف مـ  جابــعغ يب ألحـ  هـ  غـ   قبـ ع  ف  4

ه    ين قأل س وقبظ  ر ف ر ل يل  مج  ه  يلعاء قب ع  ف مث ع ب قبوضاء وقبئو ي  ف   ح لئا  جل غ قمل قس 
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 ر   جاب ة  جو ب : نال جتظل ق  و  وةظا يظرو ه  رو  قلق ؛ وظار  رل  قأل را  قملورتحو جابلظ  وقبئ
ف ووض  قبصظووق قملا  ف ف ووض  قبتئا   يل  قبوو  1عر و قبئح مي بلظـعا ر وقبئاي  وقبئاص  

ب   و يرض  ه  جُظو قبظ و وه   قجل س ةب ها لا  ويل  ما   ف وقبئعتح جبوق  قبوو ف وو  يف
يل   قألها قبتاجوو ه  يرارر قألوةا  ف هكا  يت قملظ  ي  يفب  جابكل و  ي  هلل  قبل يظو قملرض و 
ةب قبرتار ف ور  قملظان  بلحكا قملظئو يت ع  ي  قألبكاس ه  جل  قملصاحل وره  قملرانو ف 

  2ا عُرض  ةب  .ن قء لاح  جظرت ا ف وو جايئرا  ه

                                                                                                                                                               
ع يت  مح  قل نظو « . نرس قبتالس»ف مث قيئعو  قبصظظاين يت   ب  قملي ي  «قبرو  قبئعاس»الج  با  يت لئاج  

 رـ.  1119
ف وقحظ رـا هي بـو يت لئـا   قبـاج جـ  يرـو قل يلـ  ُّوـق لئاجـ  قملـلل  :  جا ئصا  وزيارر ه  ع مجئـ  قبـر  ـاس هبـا

 ف دعو ج  ُّعو ج  حيىي زجا ر قهتين قب عين قبصظظاين  مح  قل.« ح   قبظ ف بظرالء قب ع  جظو قألبأ»
 .و عووس قبكالس يل  و جاجل  ف  قألجظ وقبئاص   ر  طالء  1
 قباج  ف جئص ف يتري.ج  يرو قل و ق يل  ق ف حت233 – 4/232« نقبرو  قبئعاس» 2
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علماا  المان مانم  ساوا  مان كاان ،  تفريق بني الناا دفن املوتى يف املقابر بال  لقد كان من هدي النيب 
 .التابعنيالصحابة و األمة من سارت على هذا مث أو غري ذلك ، من العامة أو من الوجما  أو 
كماااا تقاااد  يف األنباااايا  يااادفنون تيااا   وتاااون ،   ألناال األنبياااا  ،  مل تسااات نينبغااال التنبااان ال أن ال اااريعة و 
 دي  أيب بكر الصديق رضل اهلل عنن.ت
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 الدعاء   ت عممي  تعلم  علباد تأصيال
 مكان  الدعاء عين سائر اللبادا ت 

 فصل في األمر عدعاء اهلل وحده والنهي عن دعاء غيره 

  االسعغاث  ، االسعلاذ  ، االسعلان ( الدعاءأنواع  علضفصل في عيان( 

 فصل في عـيان أدل  عطالن دعاء غير اهلل
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 الدعاء  ت عممي  تعلم  علباد تأصيال

 ن  الدعاء عين سائر اللبادا تمكا
شرفها يف كثري من  ن النبـي ــيَّـالدعاء عبادة جليلة ، قد خصها اهلل بالذكر يف كثري من اآليات ، وب

قال: إن اهلل َحـــيِـيٌّ   األحاديث الصحيحة ، فمنها حديث سلمان الفارسي رضي اهلل عنه عن النبـي 
 8أن يردمها صفراً خائبتني. كرمٌي يستحيـي إذا رفع الرجل إليه يديه

 2: ال يُردُّ القضاء إال الدعاء. وقال رسول اهلل 
 3: ليس شيء أكرم على اهلل تعاىل من الدعاء. وقال رسول اهلل 

وقال ربكم ، وقرأ  الدعاء هو العبادة:  بتعظيم شأن الدعاء يف قوله  وقد جاء تصريح النبـي 
 .4ينداخر إىل قوله  ادعوين أستجب لكم

العبادة يف الدعاء ليس حْصرا كليا ، مبعىن أن الدعاء يضم مجيع أنواع العبادات ، كال ؛ بل املراد  وَحْصرُ 
، وهو كـقوله  ها األعظمـــــــعلى ِعـظم الدعاء وشرف مكانته ، وأنه ُلبُّ العبادة وخالُصها وركنبه التنبيه 

 )الـحج عرفة( :وقوله  5 ، )6: )الدين النصيحة. 
ك بعض الناس يف كون الدعاء عبادة ، ليِصلوا بذلك إىل جواز صرِفه لغري اهلل ، وهذا الزعـم وقد شكَّ 

من دون اهلل ملا  تدعونالذين  أعبدقل إين هنيت أن مردود عليهم ، فقد مسى اهلل الدعاء عبادًة يف قوله 
لكم إن الذين يستكربون عن أستجب  ادعونيوقال ربكم ، وقال تعاىل  جاءين البـينات من ربـي

الدعاء بالعبـادة يف اآليتني ، فدل ذلك  اهللُ  فَ صَ وَ ــ، أي أذالء ، فَ  سيدخلون جهنم داخرين عبادتي
 على ِعظم شأنه.

 

                                                 

 ( ، وصححه األلباين.3556رواه الرتمذي ) 8
 (.854« )الصحيحة»( ، عن سلمان الفارسي رضي اهلل عنه ، وحسنه األلباين ، انظر 2831رواه الرتمذي ) 2
 يب هريرة رضي اهلل عنه ، وحسنه األلباين.( ، عن أ3333رواه الرتمذي ) 3
( ، وغريمها عن النعمان بن بشري رضي اهلل عنه ، وصححه الشيخ 2161( ، والرتمذي )8431رواه أبو داود ) 4

 األلباين.
 ر رضي اهلل عنه ، وصححه األلباين.عمَ ، عن عبد الرمحـٰن بن يَ  غريه( و 3386رواه النسائي ) 5

 يم الداري رضي اهلل عنه.( عن مت55رواه مسلم ) 6
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فإذا ركبوا يف الفلك َدَعوا اهلل خملصني له الدين فلما جناهم كما مسى اهلل الدعاء ديًنا كما يف قوله تعاىل 
يشركون إىل الرب إذا هم

8 . 
فيد العــهد ، فدل ذلك على أن فه باأللف والالم اليت تُ من الدعاء ، وعرَّ  فجعل اهلل سبحانه الدين بدالً 

 الدعاء ديٌن ، وما كان دينا فهو عبادة.
مث إن اهلل تعاىل قد أمر بدعائه ، وكل ما أمر اهلل بفعله فهو عبادة واجبة أو مستحبة ، كما يف اآلية 

ي سيدخلون جهنم ـوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عبادتـــــقال ربكم ادعو املتقدمة 
 .ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال تعاىل  رينـداخ

أمر بدعاء اهلل ، كما يف قوله: فأما الركوع فعظِّموا فيه الرب تعاىل ، وأما السجود  وكذلك النيب 
 3لكم.أن يستجاب  2، فَـَقِمنٌ  فأكثروا من الدعاء

 رمحه اهلل: 4قال الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن أبابطني
وكل ما أمر اهلل به أمر إجياب أو استحباب فهو عبادة عند مجيع العلماء ، فمن قال إن دعاء العبد ربه 

 5ليس بعبادة له فهو ضال ، بل كافر.
                                                 

 . 65سورة العنكبوت:  8

 أي حريٌّ. 2

 (.431رواه مسلم ) 3
هـ يف روضة سدير ، تتلمذ على بعض تالمذة  8814مـٰن أبابطني ، ولد سنة ـهو الشيخ عبد اهلل بن عبد الرح 4

مفيت الديار »ُلقِّب بـ الشيخ حممد بن عبد الوهاب ، توىل القضاء واالفتاء ، وصار من أكابر علماء جند ، حىت 
هـ( ،  8321، برع يف الفقه ، ودرَّس يف بالد كثرية ، وله تالمذة كثر ، منهم أمحد بن إبراهيم بن عيسى )« النجدية

هـ( ، املؤرخ املعروف ، له عدة كتب يف الذب عن  8213شارح نونية ابن القيم ، وعثمان بن عبد اهلل بن بشر )
الرد على »، وكتاب « االنتصار حلزب اهلل املوحدين ، والرد على اجملادل عن املشركني»العقيدة اإلسالمية ، منها 

، وله رسائل وردود بعضها مثبت يف كتاب « تأسيس التقديس يف كشف تلبيس داود بن جرجيس»، وكتاب « الربدة
، تويف يف شقراء سنة « يةجمموعة الرسائل واملسائل النجد»، وبعضها مثبت يف « الدرر السنية يف األجوبة النجدية»

 هجرية ، رمحه اهلل رمحة واسعة. 8212
، وهي « يســــــف تلبيس داود بن جرجـــــــــديس يف كشـــــــــتأسيس التق»ة كتابه ــــــــــــه يف مقدمـمتـباختصار وزيادة من ترج

الشيخ العالمة عبد »يف ترمجته كتاب من إعداد د. عبد السالم بن برجس آل عبد الكرمي رمحه اهلل ، وانظر للتوسع 
 –، تأليف د. علي بن حممد العجالن ، الناشر: دار الصميعي « اهلل بن عبد الرمحـٰن أبابطني ، مفيت الديار النجدية

 الرياض.
 . 823، ص « تأسيس التقديس يف كشف تلبيس داود بن جرجيس» 5
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كما قال   راهبٌ  غبٌ أن الداعي را هيتضمن عبادات ، وبـيانومن دالئل أن الدعاء عبادة كونه 
وإىل عبادات ، ألن اهلل أمر هبا يف قوله تعاىل حبد ذاهتا ، والرغبة والرهبة  ويدعوننا رغبا ورهباتعاىل

 .وإياي فارهبونوقال ،  ربك فارغب

كذلك فإن الدعاء يتضمن اخلوف من اهلل والرجاء ملا عند اهلل ، وهي عبادات أيضا لكون اهلل قد أمر هبا  
 .وارجو اليوم اآلخراعبدوا اهلل تعاىل وله ، وق وخافون إن كنتم مؤمننيقوله تعاىل  كما يف

على أن الدعاء عبادة هو أن الدعاء جزء من الصالة ، فإن املصلي ال ينفك عن الدعاء أيضا ومما يدل 
، وملا كانت ويف التشهد األخري وبـني السجدتني يف الفاحتة ويف السجود ، من أول الصالة إىل آخرها 

 .إثباته الصالة عبادة ، لزم من ذلك أن يكون الدعاء عبادة أيضا ألنه جزء منها ، وهو املطلوب
وخالصة القول أن الدعاء عبادة ، وإنكار ذلك حتكم واستكبار ، ومنابذة وجمافاة ملا تقتضية األدلة 

 اللغة العربـية ، واهلل اهلادي.و الشرعية 

 وحده والنهي عن دعاء غيرهفصل في األمر عدعاء اهلل 
ادعوا القرآن والسنة يأمران بإفراد اهلل وحده بالدعاء ، وينهيان عن دعاء غريه ، ومن ذلك قوله تعاىل 

ربكم تضرعا وخفية
واسألوا اهلل من فضله، وقوله تعاىل  8

2. 
 رمحه اهلل: 3قال الشيخ عبد الرمحـٰن بن حممد بن قاسم

                                                 

 . 55األعراف: سورة  8

 . 32النساء: سورة  2

، ودرس على يد مجلة من علماء جند ، متيز الشيخ  هـ 8381الرمحـٰن من علماء جند املعروفني ، ولد سنة  الشيخ عبد 3
خبدمة الرتاث العلمي من مصادره مث حتقيقه وطباعته ، أبرزها فتاوى ابن تيمية ، مجعها يف مخسة وثالثني جملدا عدا 

مع فتاوى علماء جند ـ، وكذا ج هـ 8318ه اهلل عام ملك سعود بن عبد العزيز رمحـالفهارس ، وطبعت على نفقة ال
الدرر »بدءا من الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف القرن الثاين عشر إىل العلماء املعاصرين يف زمنه ، وهي املعروفة بـ 

، وتقع يف ستة عشر جملدا ، وطبعت على نفقة امللك عبد العزيز آل سعود سنة « السنية يف الفتاوى النجدية
، ومجع الشيخ أيضا فتاوى مفيت الديار السعودية الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ رمحه اهلل يف ثالثة  هـ 8356

 .هـ 8313عشر جزءا ، وطبعت بأمر من امللك فيصل بن عبد العزيز رمحه اهلل يف عام 
 هبا كثريا واستفاد منها وللشيخ مؤلفات وشروحات يف العقيدة وأصول التفسري والفقه واحلديث والنحو ، قد نفع اهلل

 املسلمون ، رمحه اهلل وأجزل ثوابه.
 رمحه اهلل رمحة واسعة. ةهجري 8312تويف الشيخ عبد الرمحـٰن سنة 
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جاء ذكره يف حنو ثالمثائة موضع منوع ، تارة على صيغة األمر به ، كقوله وأما إفراد اهلل بالدعاء ف
أدعوين أستجب لكم

8  ، له الدينوادعوه خملصني
2. 

أحدافال تدعوا مع اهلل وتارة يذكره اهلل بصيغة النهي كقوله 
3. 

فال تدع مع اهلل إلـٰهاً آخر فتكون من املعذبنيوتارة يقرنه بالوعيد كقوله 
4. 

وال تدع مع اهلل إلـٰهاً آخر ال إلـٰه إال هوتارة بتقرير أنه هو املستحق لأللوهية والتعبد كقوله و 
5. 

وال تدع من دون اهلل ما ال ينفعك وال يضركوتارة يف اخلطاب مبعىن اإلنكار على الداعي كقوله 
6. 

ين ماذا خلقوا من األرض أم هلم قل أرأيتم ما تدعون من دون اهلل أرو وتارة مبعىن اإلخبار واالستخبار 
شرك يف السماوات

3. 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهلل ال ميلكون مثقال ذرة وتارة باألمر الذي هو بصيغة النهي واإلنكار 

يف السماوات وال يف األرض
1. 

من ال  ومن أضل ممن يدعو من دون اهللوتارة أن الدعاء هو العبادة ، وأن صْرَفه لغري اهلل شرك 
وكانوا بعبادهتم كافرينإىل قوله  يستجيب له إىل يوم القيامة

1  ، وأعتزلكم وما تدعون من دون
فلما اعتزهلم وما يعبدون من دون اهللإىل قوله  اهلل

83. 
 
 

                                                 

 . 63غافر: سورة  8

 . 21: ألعرافاسورة  2

 . 81: جلناسورة  3

 . 283الشعراء: سورة  4

 . 11القصص: سورة  5

 . 836يونس: سورة  6

 . 4: األحقافسورة  3

 . 22سبأ: سورة  1

 . 6 - 5األحقاف: سورة  1

 . 41 -41 :مرميسورة  83
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، صححه الرتمذي وغريه ، وقد أتى فيه بضمري الفصل ، واخلرب  8ويف احلديث: )الدعاء هو العبادة(
 3، وهنى أن 2الم ليدل على احلصر ، وأن العبادة ليست غري الدعاء ، وأنه ُمعظم كل عبادةاملعرَّف بال

، وأخرب أنه ال   4قل إمنا أدعوا ريب وال أشرك به أحداً  يشرك معه أحد فيه ، حىت قال يف حق نبيه 
 انتهى. 5يَغفر أن يشرك به.

قال: إذا  س رضي اهلل عنهما ، أن النيب قلت: ومن أدلة وجوب إفراد اهلل بالدعاء ؛ حديث ابن عبا
 6، وإذا استعنت فاستعن باهلل. فاسأل اهللسألت 

إىل ذلك بقوله : واسألين ، أو: استعن يب ، فلما مل يقع  فلو كان سؤال غري اهلل جائزا ألرشده النيب 
 دلَّ ذلك على أن سؤال غري اهلل ال جيوز. -واملقام مقام تعليم  -هذا 

قال: ينـزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل مساء الدنيا  يرة رضي اهلل عنه ، أن رسول اهلل وعن أيب هر 
حني يبقى ثلث الليل اآلخر ، يقول: من يدعوين فأستجيب له؟ من يسألين فأعطيه؟ من يستغفرين 

 3فأغفر له؟
قال: من  نيب عن الوقد جاء النهي صرحيا عن دعاء غري اهلل يف حديث ابن مسعود رضي اهلل عنه 

ا  1دخل النار. 1مات وهو يدعو من دون اهلل نِدًّ
 

                                                 

 تقدم خترجيه. 8
شرع فيه دعاء اهلل يُ عبادات  اصدق رمحه اهلل ، فال تكاد ختلو عبادة من دعاء ، فالصالة واحلج واألذكار واجلهاد كله 2

 عبادة مستقلة.حبد ذاته عز وجل ، فضال عن كون الدعاء 
 )أال( ، وهو خطأ ظاهر ، فلعله خطأ يف النسخ ، والصواب ما أثبت.يف املطبوع:  3
 . 23اجلن: سورة  4

 ، باختصار وتصرف يسري. 832 – 838، ص « السيف املسلول على عابد الرسول» 5
 صححه األلباين.( ، و 8/333( ، وأمحد )2586رواه الرتمذي ) 6
 ( ، وغريمها.8332( ، ومسلم )8845رواه البخاري ) 3
 لند هو املثيل والنظري.ا 1
 ( عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه.4413) البخاريرواه  1
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: خترج عنق من النار يوم القيامة ، هلا عينان  وعن أبـي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 
وعكل من دعا تبصران ، وأذنان تسـمعان ، ولسان ينطق ، يقول: إين وُكلت بثالثة: بكل جبار عنيد ، 

  8، وباملصورين. ها آخرمع اهلل إلـ  
يسأله من يف السماوات واألرضقال الشيخ عبد الرمحـٰن بن سعدي رمحه اهلل يف تفسري قوله تعاىل 

2 : 
أي هو الغين بذاته عن مجيع خملوقاته ، وهو واسع اجلود والكرم ، فكل اخللق مفتقرون إليه ، يسألونه 

كل يوم طرفة عني وال أقل من ذلك ، وهو تعاىل  مجيع حوائجهم حباهلم ومقاهلم ، وال يستغنون عنه
، يغين فقريًا وجيرب كسريًا ، ويعطي قوما ومينع آخرين ، ومييت وحييي ، وخيفض ويرفع ، ال  هو يف شأن

إحلاح امللحني ، وال طول مسألة السائلني ،  3يشغله شأن عن شأن ، وال تُـَغلِّـطُه املسائل ، وال يُبـرُِمهُ 
 الوهاب الذي عمَّت مواِهبه أهل األرض والسماوات ، وعم ُلطُفه مجيع اخللق يف كل فسبحان الكرمي

اآلنات واللحظات ، وتعاىل الذي ال مينعه من اإلعطاء معصية العاصني ، وال استغناء الفقراء اجلاهلني به 
 4وبكرمه.

 رمحه اهلل: 5وقال الشيخ سليمان بن سحمان
                                                 

 ( ، وصححه األلباين.2534رواه الرتمذي ) 8
 . 21سورة الرمحـٰن ، اآلية  2

 «.لسان العرب»أي يُـِملُّه ويُـضجره. انظر  3
 «.تيسري الكرمي الرمحـٰن يف تفسري كالم املنان» 4
ان بن سحمان بن مصلح من آل عامر من قبيلة خثعم ، ولد يف قرية السُّقا من بلدان أهبا ، درس هو الشيخ سليم 5

على الشيخ عبد الرمحـٰن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب ، ودرس كذلك على ابنه عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن 
ر سنة ، كما درس على بن حسن ، والزمهما عشر سنوات ، ودرس كذلك على الشيخ محد بن عتيق سبعة عش

الشيخ حـمد بن فارس ، ألف كتبا كثرية تقرب من األربعني كتابا ، وله أشعار كثرية ، فقد كان أديبا بارعا ، وشاعرا 
خرِّيتا ، سخر لسانه للدفاع عن عقيدة أهل السنة ، له دواوين يف الدفاع عن اإلسالم ، رد على قريب من مخسني 

 يف زمانه.« ان السنةحسَّ »ضاال بشعره ، فكان حبق 
 هجري ، وله من العمر مثانني عاما. 8341تويف رمحه اهلل سنة 

 ذُِكر أنه ملا خرجت روحه مشوا من جسده رائحة مسك طيبة مل يعهدوا مثلها. 
هجري ، للشيخ  8341، حوادث سنة « تذكرة أويل النهى والعرفان بأيام اهلل الواحد الديان»انظر ترجـمته يف 

، « ابن سحمان ، تاريخ حياته ، وعلمه ، وحتقيق شعره»ن عبيد آل عبد احملسـن رمحه اهلل ، وكذا كتاب إبراهيم ب
 الرياض. –حملمد بن محد العقيل ، الناشر: مكتبة الرشد 
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خلقه هو املتعني ، ألن السؤال فيه إظهار الذل من السائل واملسكنة  اعلم أن سؤال اهلل عزَّ وجلَّ دون
واحلاجة واالفتقار ، وفيه االعرتاف بقدر املسئول على دفع الضر ونيل املطلوب وجلب املنافع ودفع 

 املضار ، ال يصلح الذل واالفتقار إال هلل وحده ، ألنه حقيقة العبادة.
قول: "اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغريك ، فصنه عن وكان اإلمام أمحد رمحه اهلل يدعو وي

وإن ميسسك اهلل املسألة لغريك ، وال يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواك" ، كما قال تعاىل 
ما يفتح اهلل للناس من رمحة فال ، وقال  بضر فال كاشف له إال هو وإن يردك خبري فال راد لفضله

ب إليه يف احلوائج ، ل ويُرغَ ، واهلل تعاىل حيب أن ُيسأَ  له من بعدهممسك هلا وما ميسك فال مرسل 
ح يف سؤاله ودعائه ، ويَغضب على من ال يسأله ، وَيستدعي من عباده سؤله ، وهو قادر على ــــويـُلَ 

إعطاء خلقه كلهم سؤاهلم من غري أن ينقص من ملكه شيء ، واملخلوق خبالف ذلك كله ؛ يكره أن 
ب أن ال ُيسـأل لعجزه وفقره وحاجته ، وهلذا قال وهب بن منبه لرجل كان يأيت امللوك: ُيسأل ، ويُـحِ 

وحيك تأيت من يُغلق عنك بابه ، ويُظهر لك فقره ، ويُواري عنك غناه ، وتدَُع من يفتح لك بابه نصف 
 الليل ونصف النهار ، ويظهر لك غناه ، ويقول: ادعين استجب لك؟!

أن تطلب حوائجك إىل من أغلق دونك بابه ، وجيعل دوهنا حجابه ، وعليك  وقال طاووس لعطاء: إياك
 مبن بابه مفتوح إىل يوم القيامة ، أمرك أن تسأله ، ووعدك أن جييبك.

 8انتهى كالمه رمحه اهلل.
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 )االسعغاث  ، االسعلاذ  ، االسعلان ( أنواع الدعاء علضفصل في عيان 

 الشرعي والشركياالسعغاث  ، تلريفها ، وعيان نوعيها  .8

االستغاثة تكون يف حال الكرب ، والدعاء أعم فومن أخص أنواعه ، االستغاثة من أبلغ ألفاظ الدعاء ، 
 .حالة الرخاء ، فكل استغاثة دعاء ، وليس كل دعاء استغاثةو حالة الكرب  يعممن ذلك ، فإنه 

سالم ، ومنها ما هو جائز ال بأس االستغاثة تـنقسم إىل أقسام فمنها ما هو شرك أكرب خمرج من ملة اإلو 
 .به

فهي االستغاثة باملخلوق احلي القادر احلاضر للمساعدة يف أمر يقدر باملخلوق فأما االستغاثة اجلائزة 
صائل ، أو قتل  أو أن يساعده يف رد، عليه البشر ، كأن يطلب الرجل من أخيه أن ينجيه من غرق 

قال تعاىل ، فأغاثه  لب منه اإلسرائيلي أن يغيثه من القبطيملا ط سُبع ، وحنو ذلك ، كما فعل موسى 
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه  ومع هذا فاملستغيث ،

 .يستغيث باهلل أيضا
من يدعو ك،  االستغاثة واالستعانة باملخلوق فيما ال يقدر عليه إال اهلل وأما االستغاثة الشركية فهي 

هو شرك ، بل ، فهذا النوع غري جائز  أو يفرج كربته أو جيلب له خري من مرض يهشفب قرب أن يصاح
 .أكرب

سيف اهلل على من كذب على »يف كتابه رمحه اهلل وقال الشيخ صنع اهلل بن صنع اهلل احللبـي احلنفي 
 :ما نصه «أولياء اهلل

احلسية يف قتال أو إدراك عدو أو سبع وحنوه ،  واالستغاثة جتوز يف األسباب الظاهرة العادية من األمور 
 .يا آل زيد ، يا للمسلمني ، حبسب األفعال الظاهرة بالفعل :كقوهلم

وأما االستغاثة بالقوة والتأثري ، أو يف األمور املعنوية من الشدائد كاملرض وخوف الغرق والضيق والفقر 
 .انتهى .فمن خصائص اهلل ال يطمب فيها غيرهوطلب الرزق وحنوه ؛ 

أمن جييب املضطر إذا دعاه قال تعاىل وقد أمر اهلل ورسوله باالستغاثة باهلل وحده لكشف الكربات ف
 .ويكشف السوء

 .إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكموقال تعاىل 
بل  .قل أرأيتم إن أتاكم عذاب اهلل أو أتتكم الساعة بغتة أغري اهلل تدعون إن كنتم صادقنيوقال تعاىل 

 . اه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركونإي
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أن النبـي ، أنس رضي اهلل عنه  واالستغاثة باهلل وحده فيما ال يقدر عليه إال اهلل هو دأب األنبياء ، فعن
  8.عرحمعك أسعغيثيا حي يا قيوم  :أمر قال كرعهكان إذا 

 2.استغيث بك بأن لك صفة الرمحةاللهم إين وهذا من التوسل بصفات اهلل ، واملعىن 
 4.بياذا اجلالل واإلكرام 3واـــــألِـظُّ  :قال أن النيب  هوعن

إال اهلل العظيم احلليم ، ال إلـٰه  :الكربكان يقول عند   أن نبـي اهلل  ماوعن ابن عباس رضي اهلل عنه
 .5ب األرض ورب العرش الكرمي إال اهلل رب السماوات ور ال إلـٰه إال اهلل رب العرش العظيم ، ال إلـٰه 

اهلل ، اهلل  :علمين رسول اهلل كلمات أقوهلن عند الكرب :قالترضي اهلل عنها وعن أمساء بنت عميس 
 6.ريب ، ال أشرك به شيئا

حسبنا اهلل ونعم  :عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قالاألنبياء عليهم السالم ، ف بَ أَ على هذا دَ و 
حني قالوا إن الناس قد مجعوا  ليه السالم حني ألقي يف النار ، وقاهلا حممد قاهلا إبراهيم ع الوكيل

 3.لكم فاخشوهم فزادهم إميانا وقالوا حسبنا اهلل ونعم الوكيل
وأيوب عليه السالم أصابه البالء يف ماله وولده فذهب عن آخره ، مث ابتلي باملرض ومل يبق منه سليما إال 

حىت عافه اجلليس وأفرد يف ناحية من البلد ، ومل يبق أحد من الناس حينو عليه قلبه ولسانه يذكر هبما اهلل 
 .وأيوب إذ نادى ربه أين مسين الضر وأنت أرحم الرامحنيسوى زوجته فلم يستغث إال باهلل وحده 

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر
1. 

                                                 

 .وصححه األلباين، ( 3524رواه الرتمذي ) 8

 سيأيت الكالم إن شاء اهلل على أنواع التوسل الشرعي. 2

 .«النهاية يف غريب احلديث»أي: الزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به يف دعائكم. انظر  3
 .وصححه األلباين، ( 3525رواه الرتمذي ) 4

 .بنحوه( 3113، وابن ماجه )( 8/261أمحد )رواه و ، ( 2333رواه مسلم ) 5

 (.2355) «الصحيحة» كما يف وصححه األلباين( ، 3112ه ابن ماجه )روا 6

 .(4563رواه البخاري ) 3
 . 14 – 13األنبياء : سورة  1
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ث بربه ، فلم يأكل له حلما ، ومل ملا التقمه احلوت استغاعليه السالم وكذلك نيب اهلل يونس بن مىت 
 .إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملنيال إلـٰه نادى يف الظلمات أن يهشم له عظما ، قال تعاىل 

فاستجبنا له وجنيناه من الغم وكذلك ننجي املؤمنني
8. 

وزكريا إذ نادى  استغاث بربه أن يرزقه الولد فأغاثه اهلل مع أن امرأته كانت عاقرا ،عليه السالم وزكريا 
فاستجبنا له ووهبنا له حيىي وأصلحنا له زوجه إهنم كانوا  .ربه رب ال تذرين فردا وأنت خري الوارثني

يسارعون يف اخلريات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعني
2. 

 االسعلاذ  ، تلريفها ، وعيان نوعيها الشرعي والشركي .2

 أنكر كما،   قل أعوذ برب الناس، وقال  ل أعوذ برب الفلققأمر اهلل باالستعاذة به وحده فقال 
اهلل على العرب ما كانوا عليه يف اجلاهلية أهنم كانوا إذا نـزلوا واديا أو مكانا موحشا استعاذوا بعظيم اجلن 
 يف ذاك املكان ليعيذهم من أن يصيبهم سوء ، فما رأت اجلن منهم ذلك زادوهم رهقا ، أي خوفا وذعرا

 .3وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من اجلن فزادوهم رهقا، قال تعاىل 
 .فعلى هذا فال جيوز االستعاذة بغريه سبحانه وتعاىل

لغري لزم القول بأهنا عبادة ، ومجيع العبادات ال جيوز أن تصرف  ؛وملا كانت االستعاذة من أنواع الدعاء 
 ؛فلما كان مستقرا عند العلماء أن االستعاذة باهلل عبادة له  :ه اهللرمحأبابطني ، قال الشيخ عبد اهلل  اهلل

 .ال جتوز االستعاذة مبخلوق :قالوا
، ألن االستعاذة  (ال جيوز دعاء املخلوق) :فالعلماء القائلون بامتناع االستعاذة باملخلوق يقولون :مث قال
 4.وهذا حقيق  الدعاءعه ، حقيقة ، ألن املستعيذ بربه يطلب منه دفع مكروه أو رف دعاءٌ 

كلها نوع من الدعاء ،   فاالسعلاذ  واالسعجار  واالسعغاث " :وقال شيخ اإلسالم تقي الدين رمحه اهلل
علمين  :االستعاذة دعاًء ، كما يف السنن أن رجاًل قال يا رسول اهلل وهي ألفاظ متقاربة ، ومسى النيب 

من شر مسعي ، ومن شر بصري ، ومن شر لساين ، ومن  أعوذ عكاللهم إين  :قل :قال .أدعو به دعاء  
 5.يــــشر قليب ، ومن شر منـِيِّ 

                                                 

 . 11 – 13األنبياء :  8
 . 13 – 11األنبياء : سورة  2
 . 6، تفسري سورة اجلن : « تفسري ابن كثري»انظر  3
 . 13ص  ،« تأسيس التقديس يف كشف تلبيس داود بن جرجيس» 4
 ( ، وصححه األلباين.8558رواه أبو داود ) 5
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من اجلوع فإنه بئس  أعوذ عكاللهم إين  :فيقول يدعو كان رسول اهلل   :رضي اهلل عنه وقال أبو هريرة
 .رواه أبو داود بإسناد صحيح 8.الضجيع ، وأعوذ بك من اخليانة فإهنا بئست البطانة

أعوذ عك اللهم إين  :هبؤالء الكلمات يدعوكان   نن عن عائشة رضي اهلل عنها ، أن النيب ويف الس
 2.من فتنة النار ، وعذاب النار ، ومن شر الغىن والفقر

من زوال نعمتك ، وحتول عافيتك ،  أعوذ عك: اللهم إين  النيب  دعاءكان من   :ويف صحيح مسلم
 4".3وُفجاءة نقمتك ، ومجيع سخطك

وهلذا ،  وأصحابه صل من إيراد هذه األحاديث بيان أن االستعاذة تسمى دعاًء يف كالم النيب فاحلا
 من كتبهم احلديثية. «الدعوات»أدخل بعض أئمة احلديث أحاديث االستعاذة يف كتاب 

ال وز االستعاذة إال باهلل وحده جيال  تعني القول بأنهوإذا تقرر أن االستعاذة دعاء ، والدعاء عبادة ، 
 .من ملة اإلسالم اخمرج اأكرب شركا شرك من استعاذ بغري اهلل فقد أه ، فشريك ل

 االسعلان  ، تلريفها ، وعيان نوعيها الشرعي والشركي .3

 ن:اوهي نوعوكذلك االستعانة ، 
فإنه  ﴾ ،إياك نعبد وإياك نستعني﴿بقوله  اوهي املشار إليه، هلل اإال من  اطلبهاستعانة ال يصح : األول

عل العلم واهلدى يف القلب ، وَخلق القوى الظاهرة ــــمطلقة إال اهلل ، مثل جـعني على العبادة اإلعانة الال ي
وعليه فإن طلبها من املخلوق شرك ، لكوهنا عبادة ، ومجيع العبادات ال يصح طلبها إال من والباطنة ، 

  :مةيف شرح اآلية املتقد قال الشيخ سليمان بن سحمان رمحه اهللاهلل ، 
وتكريره لالهتمام واحلصر ، أي ال نعبد إال إياك ، وال نتوكل إال عليك ،  "إياك"فإن تقدمي املفعول وهو "

وهذا هو كمال الطاعة ، والدين كله يرجع إىل هذين املعنيني ، فاألول التربؤ من الشرك ، والثاين التربؤ 
ناه أنك تعاهد ربك أن ال تشرك يف عبادته أي إياك نوحد ، ومع إياك نعبدمن احلول والقوة ، فقوله 

 .رغبة إليه ، والدعاء هو العبادةأحداً ، ال مِلكاً وال نبياً وال غريمها ، فإن السؤال هو دعاؤه وال
 5".وهو التوكل والتربؤ من احلول والقوة، ؛ هذا فيه سؤال اهلل اإلعانة  إياك نستعنيوقوله 

                                                 

 ( ، وحسنه األلباين.8543رواه أبو داود ) 8

 ( ، وصححه األلباين.8543رواه أبو داود ) 2

 .(6143رواه مسلم ) 3

 . 14 – 13، ص « التأسيس»نقله الشيخ أبابطني يف  4
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 :رمحه اهلل وقال أيضا
نة باهلل عزَّ وجّل دون غريه من اخللق ؛ فألن العبد عاجز عن االستقالل جبلب مصاحله ودفع وأما االستعا

عان ، ومن خذله 
ُ
مضاره ، وال ُمعني له على مصاحل دينه ودنياه إال اهلل عزَّ وجلَّ ، فمن أعانه اهلل فهو امل

ال حتوَّل للعبد من حال  :ملعىن، فإن ا «ال حول وال قوة إال باهلل»فهو املخذول ، وهذا حتقيق معىن قول 
إىل حال ، وال قوة له على ذلك إال باهلل ، وهذه كلمة عظيمة ، وهي كنـز من كنوز اجلنة ، فالعبد حمتاج 
إىل االستعانة باهلل يف فعل املأمورات ، وترك احملظورات ، والصرب على املقدرات كلها يف الدنيا وعند 

القيامة ، وال يقدر على ذلك إال اهلل عزَّ وجلَّ ، فمن حقق االستعانة املوت وبعده من أهوال الربزخ ويوم 
حرص على ما ينفعك ، واستعن ا" :قال عليه يف ذلك كله أعانه ، ويف احلديث الصحيح عن النيب 

  .، ومن ترك االستعانة باهلل واستعان بغريه ؛ وَكله اهلل إىل من استعان به ، فصار خمذوالً  "باهلل وال تعجز
 .ال تستعني بغري اهلل فيكلك اهلل إليه :كتب احلسن إىل عمر بن عبد العزيز

  2؟!8يا رب عجبت ملن يعـرفك ، كيف يستعني بغريك :ومن كالم بعض السلف
 .انتهى كالم ابن سحمان رمحه اهلل

ليل ذلك وهذه جائزة ، ود، املخلوق نة باملخلوق فيما يقدر عليه ااالستعهي  االستعانةالنوع الثاين من 
 .﴾وتعاونوا على الرب والتقوى﴿تعاىل  هلقو 

، فهذا جائز ، ألنه مما يقدر عليه ذلك طلب الرجل من أخيه أن يعينه على ركوب دابته أمثلة ومن 
 .كثري  ذلك وأمثالوألن املخلوق حي حاضر ، املخلوق ، 

إذا مل تتوفر فيه هذه ا أمفخالصة القول أن االستعانة باملخلوق جائزة إذا كان حيا حاضرا قادرا ، 
خرج من املكرب األشرك ال جتوز ، بل قد تصل يف بعض األحوال إىل أن تكون من الالثالث جمتمعة فإهنا 

 على دفع ضر أو جلب نفع.ملة اإلسالم ، كمن طلب من صاحب قرب أن يعينه 

                                                 

 يف املطبوع : لغريك ، ولعل الصواب ما أثبت. 8

 . 232، ص « الصواعق املرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية» 2
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 فصل في عـيان أدل  عطالن دعاء غير اهلل

الناس كثرٌي من سائر العبادات ؛ إال أنه من أكثر العبادات اليت َشّرك  بالرُّغم من ِعظم مكانة الدعاء بـني 
فيها بني اهلل وبني خلقه ، وقد وصف اهلل دعاء غريِه بأنه باطل يف موضعني من القرآن ؛ املوضع األول 

 .8ذلك بأن اهلل هو احلق وأن ما يدعون من دونه هو الباطلقوله تعاىل يف سورة احلج 
 .2ذلك بأن اهلل هو احلق وأن ما يدعون من دونه الباطلقوله تعاىل يف سورة لقمان  واملوضع الثاين

كممٍ   أصدقُ : عميه الصال  والسالممن قال إن عبادة غري اهلل باطلة ، قال  وكذلك مدح النيب 
 :3لبيدقالها الشاعر ؛ كمم  

 4أال كلُّ شيء ما خال اهلل باطلُ 
وقد أفردهتا يف ملحق مستقل بآخر ،  اهلل باطل من مخسني وجهاً  ، فدعاء غري وصدق اهلل ورسوله 

 ، ملن أراد االطالع عليها. الكتاب
 

                                                 

 . 62: آية 8
 . 33: آية 2
عثمان ،  هو لبيد بن ربيعة العامري ، ذكره البخاري وابن أيب خيثمة يف الصحابة ، سكن الكوفة ، وتويف يف خالفة 3

 عاش مائة ومخسني سنة ، وقيل أكثر ، وهو القائل:
 وسؤال هذا الناس: كيف لبيدُ   ولقد سئمت من احلياة وطوهلا

 يف شرح احلديث املذكور.« فتح الباري»انتهى خمتصرا من 

 زائل.أيب هريرة رضي اهلل عنه ، ومتام البيت: وكل نعيم ال حمالة ( عن 2256( ومسلم )3148) البخاريرواه  4
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م ا مبننا رمتننغ  مننم ءب   ننا  سننا   :فنن ب   ننن و  نناو   ت ننتب،  مننم مهننالغ و باننت  ننا تلد ااننن و نن  ا  منن   
  كننم لننا ل ننارب مننام  مننم ءب  نرورب ء   وً مننمو صننا ش كننغرب ءمتننن ن فاننم مياننن مننم معنن  كننع ا   ننت  ننت 

 :منلا  نت  فمتمنا  يانن وياعنا  منم وياعنا  ءب  ن  تو ،ن  وهلل ن وهلل  ز  جنا    ا  وميان م    ءب    ت 
ن :   وهلل يل ن ء و نا  ن     : ا رسنت  وهلل و   وهلل   نا ن ء    ن ءوهلل يل ءب  نغقين  و ت ن       ومفعسن       نا س 

 ؟حنت ر ك مم و   توت
 : جته ست خيأ مم  و ف اءب لذو  : وجلتوب

 ينن  يننغر وهلل  ؟فكيف  يحفط طلفب الفدعاء مف هم أصالأن الموتى ال يسمعون نداء من ناداهم  :األول
  نت  ال يسفمعوا دعفاء مإب ل  تل  ل اىل  ن ينا ر ك يف متوام متلرية مم و  غآب فعجن وإلمياب  ذ ك 

ومففا اعننا   ل ويمننتوت إب وهلل  سننم  مننم   ننا   مننا  سننتت  ويل نناىل  ا  ينننن  مس ننتو مننا وسننتجا تو  كنن 
 .أنت بمسمع من في القبور

: إب هلل مائكنن  سننعااش  ينابننتم  ننم ءمنن    ممننا  نن   ء لننا  انند ءب و ننتلد ل  سننم تب ينننت  و غسننت  
  1.و سام

ل  سننم  سننام مننم سننا   اعننك ن إر  ننت متنناب  سننم ك  ففننه لننذو و نن     ل نن   ننغا   انند ءب و  يننننه 
ء ىل  ءانغ  ءل  سننم   بنري و غسنت  ف ن ينابك و سنام منم و ائكن ننننفسنك  نا متناب ل نارب ااجن  إىل منم      

 ستو  اان   ا  ء  غريه.ن مم متام و  او كع ا 
و سنام منم متنام و  ناو يمنك    إل نم اغ نا و ائكن  ل  ينا بنك    ستفا  مم و     ء لا ءب و غست  

 .ل اان   ا   ل غريهن و سام  ذمتغ يف و     كع ا غري 
ا    ءيب لغ غة رضه وهلل   نك ءب منا وهلل خياب وياعا   اد ءب و تلد ل  سم تب  مم وي    متذ ك 

 ننغ و نن مم  علننا  ن فع ت ننتب: وخغجننه روضننع  مغضننعا   ننك  إىل  ءلتننك مائكنن  و غرنن   غ ننغة   2ينننا : إرو ا ل 
اننإ إمننك  ع ا  ننك   لنن     لننا اننإ ن  فتخننغك متأاعننن ر نن   مسننك   رانناب ن  رب غننري غلننيناب ن ر  ح  وهلل 

    جا لك  مم ويرض.  ألتو  ك  اب و سما  فع ت تب: ما ءاعن لذه و غ   و
 : هفيسألون  ءك  فغاا  ك مم ءا مت   بائينك     م  اعك ن    نننا  نننفعألتب  ك ءر وح و  م ش ن ف  

                                                 

ن  و ينع  ه يف ( 914 و م ايناب )ن ( 2777 و  ورمه يف و غيناق )ن ( 1/452( ن  ءر  )1281ر وه و  سائه ) 1
«  حع  و  سائه»يف    ححك وي ينام ررك وهللن  س ت  رضه وهلل   ك م و م م( 1480« )ك ن وإلمياب»
(1215.) 

 و تفاة. الغلكء   2
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 1  .... و   فعل فالن؟ ذافعل فالن؟ ما ذاما
 اغ ح وجل  ن ة و ن  جنا ع   نم انا  فناب  فناب ن فن   لنذو و  م ش ءر وح  و  ال  مم و     س و  

 . إل  ا متامتو سأ تلا  أاتو  وياعا  -أمتوت مت  -    اد   م  ام
فغيففرم مففن أمتففه أولففى بففأن ال يعلففم أحففوال ، بعففد وفاتفه بأنففه ال يعلففم أحففوال أمتففه   ال بففيقفد صففرح و 

 ننم  يننناو رضننه وهلل  يننن  وهلل  ف ننمن  فضففال عففن  ونففه يسففمع  المهففم ويففدعو لهففم،  عففد وفاتففهال ففاب ب
  :ينا  فذمتغ و      فعك ءب رست  وهلل  –خيعيناً مبت ه   ينام فع ا رست  وهلل  :   ما ينا 

إنففف  ال  :فع نننا  ن نننا رب ء حا ننننه  :جا   غجنننا  منننم ءمننن  فع خنننذ لننن  روت و  نننما  فنننأينت ءل  إمنننك سنننع  
 مت    اع   ك ع وً ما  م  فع   فاما لتفعتنن  ن فأينت  متما ينا  و  ين  و صاحل  ما أحدثوا بعدك تدري

 2.و     مت   ءم  و غينعن  اع  
  ننت   عسنند   متننذ ك وست نن ا ه ن  "إمننك ل لنن ر  مننا ءانن "تو   نن رب" :  و ائكنن   ا ننا ففننه ينننت 

  عنا  اند ءب  فعتنن  مت ن  ءمن  و غينعنن  انع   مت    اع   ك ع وً ما  م  فع   فاما لت  اعك و سام 
منم و  ناو منم متنذ ك فمنم   منك   ن  إرو متناب و غسنت  ميا نا ل   ا   أاتو  ءمتنك   ن   فالنك  و  يننه 

 . اب ء ىل  ءاغ 

ف منننك  نننذلن  ااسننن  و سنننم   وإل روربمنننا آلننناه وهلل و ين نننغ منننم  و   نننا  ننن    اننند منننا     اعنننك و  نننغ  ن ف
إل م نننك  ل  ين ننند ن   و عننن   فنننل  لأمتانننك ويرض مبنننا فعنننك منننم ء  وت و نننتوو جسننن متننناإب   نننا متت ن ن ا ننن
 .3و     و صحع متما جا  يف   -خرية يف ظ غ وإلمساب ي لت و ف غة و -ن ننننم  و ذ   ن  ج     

متننن وي ننغرب و  لننت ن  أن طلففب الففدعاء مففن المففوتى ذريعففة قويففة لففدعاء المففوتى أن سففهم :نيالوجففه ال ففا
ننن  اخاننت    نننعاب  نمتنناب رر  نن  إىل فننغم ف ننت فننغم    مننم ينتو نن  و  ننغ    وإلسننامع  ءب مننان يف و  ننار  و تج 

  مكننناب ينينننننغه  عيانننن م نننك اا  نننك ن  منننم   سع صننننر نننك ءب منننم اانننن و ننن  ا  منننم معننن  فننن ب ينايننننك سعت ننن
  ك لنن متما  ين  يف ر ك و  نغمتتب  منم ضنالال  منم ءلنا و كتناب  مينت  ن  و سنامش و نذ م لن ر  و   ا  

 .إىل   ا  و ع  مفسكمم اان و   ا  مم و ع  و  عياب 
 

                                                 

 .ن   ححك وي ينام ررك وهلل (3014( ن  و م ايناب )1833و  سائه )ءخغجك  1
 .(2860 مسا  )ن ( 4625ر وه و ينخار  ) 2
  عس مم وإلمساب...   : مسا    فظ  ن    ك  م ءيب لغ غة رضه وهلل  (2955 مسا  )ن ( 4814ر وه و ينخار  ) 3

 . تم و  عام  ن وخلاامت  ننننننغ     م ك  ن ن ننننم  ذ  و  ج ن  كهٌ  إل  يناد ن إل  هما  وا و ن  لت 
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 ِّر ءهننننن  ننننننن متنننذ ك ويمينننننعا   و صنننا تب ن  إب متنننامتو ءاعنننا  يف ينيننننترل  ن  إب ين   :يننننا  و نننم لعمعننن  ررننننك وهلل
ن فاننعس يانن  ءب  ياننن منن    ر ننك ن     ف ننا ر ننك ءانن  مننم  1 نن  تب  ياعننا  ن  إب  ر ت  ننك آ"ننار

ن خبنننناط و ياننننن مننننم  لفففف  ذريعففففة إلففففى الشففففرك بهففففم وعبففففادتهم مففففن دون ا  تعفففالىألن ذو سنننا  ن 
 2.فله إىل و  غربف مك ل    ن   يف اعالك ننننننننءا ل

أن يطلبفوا م فه يعلم أن دعاءم قريفب لالسفتجابة بعفد موتفه لعلمفم أمتفه  ال بي   انلو   :ال الثالوجه 
ن  ن ف نت و  نفعا و نغاع   أمتنك  (فناااينتو من  و ن  ا إرو ءما من  ) :ن    ا   اصحا   الدعاء بعد موته

غ    ااجننات  يينع نن  اننا  لننذه و عنناة ننننن ست تم    ولننه ن نءمتننك سننتحا لننا فتننل سننعما  لننت   انن   ننأب 
 طلب م فه الفدعاءتال أن ، تدعوا له ءمتك ءب  و  ا    ا  ر ك ن ف   و ذ  جن ه خاط  ع ما و  معا ن 

و ا ن   نا  اند فمن    اند آ  فمن  متمنا  ناع   :  ا  و ت ن  ب م  تو  ك يف ن فمم ر ك ءمك  ام ا ء
 اننند إ نننغولع    اننند آ  إ نننغولع  إمنننك رعننن  دعننن  ن   ننناررب  اننند فمننن    اننند آ  فمننن  متمنننا  ارمتننن   اننند 

 .إ غولع    اد آ  إ غولع  إمك رع  دع 

   ل ل ينبه إل   ين  مم  ينا  مم ءمتك ءب لسأ  وهلل  ك و تسعا  ن  له  رج  يف وجل و  ا متما اان 
 ءمك مس  و  ا رضه وهلل   ك ف م  ين  وهلل  م  مغ   غجت ءب  كتب لت ر ك و  ين  ن  وهلل ن  و  ا 

  ت : إرو مس ت  و  رب ف ت تو ملا ما   ت  ن    اتو  اه ن ف مك مم  اد  اه   اة ؛  اد وهلل  اعك 
ن ف هنا م نز   يف وجل   ل ل ينبه إل   ين  مم  ينا  وهلل ن  ءرجت ءب ءمتتب  لا   غوً ن   ساتو وهلل يل و تسعا 

 3ءما لت ن فمم سأ  يل و تسعا  اا   اعك و  فا  .

 تسيففير ،   د وفاتفه يع  فففأن الححابة رضوان ا  عليهم قد اختل وا في مسفائل   يفرة ب   :رابعالالوجه 
 هفلففم يففأتوا قبففرم ويطلبففوا م فف،  فففي موضففع دف ففه بففل اختل ففوا ، جففيأ أسففامة وقتففال مففانعي ال  ففاة 

حا   سنن ش ء ننال  فع ننا ينحنن   جنن ب نننننننننننو ص انند  مننغ    نن   فالننك  ننزمم  ن   هما لمشفف أن ت ففففحلالففدعاء 
 ننك  ااننن م ننك ءب  نن  ت  فمننا رلننن  وانن  منن    إىل ينيننننغ و  يننننه ن  ننام و غمننا ة  ن متمننا اصننا يفكنن    

 ننا إ ع ننا      فننظ يف و كتننن   ر ننك يف اعالننك ن   ننت اصننا  متننامتو  ف اننتبغ متمننا   نننز   اننع   و  يننننوهلل ءب    

                                                 

فما رء    مم خري ر ت وهلل  اعك ن  ما رء    مم كغ ء ما ك  ن   غض  اه  نن"ل     اك ررك وهلل   ري إىل ا   : 1
ن  سعأيت و كام  اعك ( 975) «و ل عف وياا    ساسا  »ومهغ   لت ا    ض ع .ن "  ك  وستبفغت وهلل 

 .و     و سا و –   ا  وياعا  تلدو مفصا يف فصا: رمتغ ءاا    ض عف  لفع  ولصا  
 .(1/330) «دمت  و فتا  » 2
 (.384ر وه مسا  ) 3
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ننن نيب لنننذو منننم ويمنننتر و ننن  لنننننتتوفغ و،مننن   اننند م انننك ن يني نننا  ل يف   ننن  كنننه  ا   اصنننا منننم ر نننك فام 
 .عجن و ذر م ك ما متاب      فن ف "  ا  ءمك      نو صحا    ل يف و  غ ب و لا"  و فلا  وي ىل    

   ن  ننا  ل ميننناح ن ل  وجننن  ل مسننتحن ن  ءمننا سنن و  و عنن  فاننعس مب ننغ    :ينننا  و ننم لعمعنن  ررننك وهلل
يب ن  ل وسنتحن ر نك ءان  منم سنا  ويمن  ن ءا  مم و صحا    و تا  ش ،    اساب   ف ا لذو ين   

ن خلا صن  ء  و غوجحن   و  نغ    إانا لنأمغ  ا صناحل ون ر ك فعك مفسن ة روجحن    نعس فعنك مصناح  روجحن  
 متامهنننا غنننري ن منننا ءب  كنننتب مفسننن ة فلننن  ء  مفسننن ة روجحننن  إ نننا ن  لنننذو  نننعس فعنننك مصننناح  روجحننن  

 1.م غ  

 نم  انه فن  أصفال نهى عن أن يكون قبففرم مكفان عبفادة ودعفاء وتوسفل أن ال بفي  :خامسالوجه ال
فعنن خا فع ننا    نن  ينننن و  ننا   ننم و سننش  ننم  اننه  ننم ءيب اا ننن ءمننك رء  رجننا  ننه  إىل فغجنن  متامنن و

ينننا : ل لتخننذ و  فعن  ت ن فنن  اه ف نا : ءل ءانن "ك  نن    مس تنك  ننم ءيب  نم جنن    ننم رسنت  وهلل 
 2ن   اتو  اه ف ب  الك  ليناب  اع  مت ت . وال بيوتكم قبوراينن   ع و ن 

ع  و عن  مسنا   فكعن   سنتي نو  ت   أب و ع   سم  خياب مم متامك  اانا   نا  ءب :دبالوجه السا
 3؟متام و ه   نع  ما لذو و اجز و كلع  مم و رتوب  و يش

 شبهات والجواب عليها

 سفما  المفوتى لكفال ، ف همفوا م فه الحفديث التفالي  ففي فهفمبعض ال اب  غِلطربما  :الشبهة األولى
 :العلففى أهففل القليففب فقفف لففع ال بففي اطم  :قففال مففاحففديث ابففن عمففر رضففي ا  ع ه، وهففو األحيففاء 

 ؟وجدتم ما وعد ربكم حقا
 ؟تدعو أمواتا :فقيل له

 4.ولكن ال يجيبون، ما أنتم بأسمع م هم  :فقال
 

                                                 

 . 72-71ن ص « ينا  ة جاعا » 1

« وياا  ننن  و ختنننارة»(  و افنننظ  نننك ن    نننك و نننافظ و لنننعا  و   سنننه يف 2/150« )مصننن فك» ر وه و نننم ءيب كنننعين  يف 2
( ن   نننححك 20« ) فلنننا و صننناة  اننند و  نننا »( ن  إمسا عنننا و  اضنننه يف 1/361( ن  ر وه ء نننت   اننند )428)

 و  عخ فم  ما غ و   م وي ينام يف حت ع ك  ك ف ا : ا     حع   يغينك  كتول ه.
  ينا  عاب و ف   و صحع       مسا  و ع    غ  م ا  و ه. سعأيت ينغ  3
 (.1370ر وه و ينخار  ) 4
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أمر يو  بفدر بأربعفة وعشفرين رجفال مفن صف اديد قفريأ  أبفي طلحة رضي ا  ع ه أن نبفي ا   وعن
ثفال   3صفةالعر  أقفا  ب 2خبفث ، و فان إذا رهفر علفى قفو مفن أطفواء بفدر خبففيث م   1يو  ط ففوا ففي ذِ ق  ف

 :لها ثم مشى ، واتمبعفه أصفحابه وقفالواليال ، فلما  ان ببدر اليو  ال الث أمر براحلته فش دم عليها رح  
، فجعففل ي ففاديهم بأسففمائهم وأسففماء  4يمفا نففرن ي طلففل إال لففبعض حاجتفه ، حتففى قففا  علففى شفف ة الر ِف

فإنفا قفد وجفدنا  ؟كفم أطعفتم ا  ورسفولهم أنيا فالن ابن فالن ، ويفا ففالن ابفن ففالن ، أيسفر    :آبائهم
  ؟ما وعدنا رب ا حقا ، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا

  ؟كلم من أجساد ال أرواح فيهايا رسول ا  ، ما ت   :فقال عمر
  .ما أنتم بأسمع لما أقول م هم، : والذي ن س محمد بفيدم  فقال رسول ا  

 5.توبفيخا وتحغيرا ونقمة وحسرة وندما م قولههع  م  فأحياهم ا  حتى أس :قال قتادة
يقففول ا  عفف  وجففل  ؟وهففل يسففمعون ؟أتففف اديهم بعففد ثففال ، يففا رسففول ا   :أن عمففر قففال وفففي روايففة  

إن  ال تسمع الموتى! 
 6.ولك هم ال يستطيعون أن يجيبوا، ما انتم بأسمع لما أقول م هم ، والذي ن سي بفيدم  :فقال

نن   ننتلد يناعننن  خينناب و  ننا  م  تلننم اب  و اننذ   -مننم و نن  لش و ت نن مش  وو  ننا   ننن ءينننت : رمبننا ف  
منننم  و ف ننن وجلنننتوب  اننند لنننذو ن   خنننااين     وياعنننا   كنننتب و  ننناءب و نننتلد  سنننم تب خيننناب  -  ننن ر

 : ج ش
   ننارض ا مسن خلينناب و  نا ءب مسننا  ءلنا و  اعنن فعن     متاكن   امسننأ   ن ف منك ءب متنام ينتنا ة   :األول

ن   متنن  ر ننك   مننتم ويقمنناب   عنن    نن  ننعس  وئمننا ن   ن و  نناو فحسننن  ي   ننكاننك و  ع نن  يف لم يننن  
 :و افظ وآلخغ  اح     لتو تور ة يف  "وآلب" متام 

  ؟هل وجدتم ما وعد ربكم حقا :على قليب بدر فقال وق  ال بفي 
  .يسمعون ما أقول اآلنإنهم  :ثم قال

                                                 

  ا جارة مم و  وخا.  نمين ع وو يت  له و ين غ  1
 ء  ومتصغ  اع  . 2
 «.و   ا   يف غغ ن و    »    متض   وس  ل   ا  فعك. ومهغو  غ   3
 .له و ين غ ء لان   و غمته ء  ااف   4
 .(4/29 ءر  )ن ( 3976ر وه و ينخار  ) 5
 .(4026) ما م ءمس رضه وهلل   ك ن  ر وه و ينخار   م و م  مغ رضه وهلل    ( 2873مسا  )ر وه  6
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ليعلمون أن الذي   ت أقفول لهفم هفو الحفل ،  اآلن: إنهم  إنما قال ال بفي  :لعائشة فقالت ذ ِ رف
 1.حتى قرأت اآلية إن  ال تسمع الموتىثم قرأت 

 ننا متنناب  امنا  كننا وي ينننات  ا ننت متنناب مسا ننو تينن  فحسننن ن    روربلفعنن  ءهننن   سننم تب يف فكامن  )وآلب( 
 منم و  انتم ءب ف منك ررننك ن اعنا و تنا  ه وجلن ء لا ينتا ة ررنك وهلل  ين   ش لذو ن ء  م ل   تاك و كام 

 .وهلل ين  لا اه  م و صحا   و ذ م لا د      و  ا 
يفا " :يلا و  اعن  ا ينا  ءينغ  مغ رضه وهلل   ك  اد وستبغو ك مم متامك  ءب و  يننه  :الوجه ال اني

ه وهلل ن فن   ر نك  اند  نح  منا متناب   ت ن ه رضن "!؟رسول ا  ، مفا تكلفم مفن أجسفاد ال أرواح فيهفا
  نا    و ت نا ه يف و نا  ن    و  نا  صنح   خينأً منا   ت ن ه  نت متناب     ك مم ءب ويمنتوت ل  سنم تب ن 

 ف ام ولستبغوب؟متام وياعا   وئما  ك ملا: إب و تلد  سم تب  

ضفففع ففففي قبففففرم وتفففولى ع فففه إن العبفففد إذا و  ":  قفففول ال بففففي  ومفففا مع فففى :ففففإن قيفففل :الشفففبهة ال انيفففة
 ؟2"الحديث... أتام ملكان ، قر  نعالهم  ليسمع، وإنه أصحابه 
 ؟أن الميت يسمع  ال  الحي مطلقاأال ي يد 

متمننا جنننا  يف  نننعس  امننا ن  ننا لنننت خنناص  تيننن  م نننش   ته  ننا  منننم كننع  مسننا  و عننن    ننغ  م  ءب  :فنناجلتوب
ن فنننا  سنننتمغ   لمس نننك ،ننن    تتينننن ن  لنننت  ينننن   ضننن  و عننن  يف ينينننننغه  دنننه  و اكنننش إ عنننك ن   و ننن    

 .فتق ما اتم او  ص ن  ل  تق ءب   نحم ا  متم يف و  ص 

 .الم ور يعلم ب ائرم ت يد أن زيارة القبور بذل إن تسمية  :بعض ال اب قال :الشبهة ال ال ة
متناب   ينن  "ينن  يف و صنحع  ءب و  ينننه  :وجلتوب منا ينا نك و  نعخ فمن   نم ما نغ و ن  م وي يننام ررننك وهلل  

ين ينننا  رومتيننننا  ماكنننعا ن  منننم و  انننتم لسنننمع  انننتوط  يففف ور يننننع  يف و نننأ ن  ءمنننك متننناب  لنننت يف و    ننن  و يففف ور
ن ء  ءمننك  ب يففارة ال ائففرن ف ننا مننم ءانن    ننت   ننأب و يننننع   ينينننا    نن غ متننا م  مننا  ال يففارةوإلفاضنن   يننتوط 

 3؟ب يارته  ا  

                                                 

 .(3981ر وه و ينخار  ) 1
 (  م ءمس رضه وهلل   ك.2870 مسا  )ن ( 1374ر وه و ينخار  ) 2
 ا ام  م ماب و م ن  تصغط  سري ن  33ص ن  «وآل ات و يننع ات يف   م مسا  ويمتوت     و  فع  و سا وت» 3

  ري ت. –و  اكغ: و كتن وإلسامه  نحت عا وي ينام ررك وهلل ن و فسغ فمت  وآل تسه 
 : 42ن ص « سع  وهلل  اد مم متذب  اد ء  عا  وهلل» افائ ة ن ف   ينا  و  عخ  اه رضا  اد متتاب 
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السففال  علففيكم أهففل  :قبففور أن يقولففواعلففم أمتففه إذا زاروا ال ن ال بفففي إ فففإن قيففل: :الشففبهة الرابعففة
الديار من المسلمين والمؤم ين ، وإنا إن شاء ا  بكم الحقون ، يرحم ا  المستقدمين م فا ومف كم 

 1.والمستأخرين ، نسأل ا  ل ا ولكم العافية
للمفففوتى بضفففمير الخطفففاب دليفففل علفففى سفففماعهم ، وإال فمفففا هفففو  وففففي خطفففاب الرسفففول  :قفففالوا

 ؟ابهم بضمير المخاطبالمقحود من خط
ننإب و كننام  لننمري و خاا نن :توب  انند لننذه و  ننين  وجلنن      اخلينناب ن فا  يننننه ن ل  اننزم م ننك مسننا  مننم ين ص 
   رب ففا وربفف  اننك  اع ننا  ننا عمم  وإلمينناب ن  و سننام   وإلسننام ن و ا نن  ءل  " :متنناب   ننت  اننش  ننغ  و،ننا
 .ل  سم و،ا   م  ءب 2"ا 

  و صنناه ءب  سننا  يف آخننغ  ننالك  انند وإلمننام  و ننأمتمش  و فهنن  مننم و ائكنن   ا نن متننذ ك فنن ب و  ننا 
 .ل  سم تب لساعمك -وإلمام  و أمتمش ء   –ن م  ءهن   "و سام  اعك   رر  وهلل" :ار  سِ    ت  

  ءانننننن ءرض وهلل إىل وهلل ن   نننننتل ءمن خلنننننري ءرض وهلل   ِ إنففففف وهلل  :خماايننننننا مكننننن  يننننننا  و  نننننا ينننننن   نننننا 
 3.ما خغج    م  ِ خغج  ء  

ن متمنا  ولمسنا  صن    ين   كتب خياب و تلد ء  وجلما وت  تن يننعك و اضغ م إىل فائ ة ما ن   عس ءينت : 
: إب و  ننش لنن م  ن  و  اننن اننزب ن  ل م ننت  إل مننا   ننا مننات و  ننك إ ننغولع  ف ننا   اصننا مننم و  يننننه 

 4.وإنا ب راق  يا إبراهيم لمح ونون غضد ر  ا ن 
ن  متننا م  مننا مننأختر مننم  وفيففه وقففو  الخطففاب للغيففر وإرادة غيففرم بففذل  :«و فننت »ينننا  و ننم اجننغ يف 

ءان مها  نبغه ن  و لنام  :ف ن  وخليناب  نتج ش   ه م  ءمك يف لاك و ا      كنم ممنم     خمااين  و  يننه 
  .5منزو ك

                                                                                                                                            

و كتاب »ن مساه وآل تسه  ًو   ينك يف ملمتمك متتاب و  ام  متتا ًا جع  –مم و  فع  و  ا غة  – ين  ء   و  عات  
 ن ر    ك  اد ءا  غ اة  و  ينتر  .« و سيتر يف وجلتوب  م مسا  و تلد  لسكش و ص  ر

(  م ساعماب  م  غ  ة 5/353 ءر  )ن ( 1547(  م  ائ   رضه وهلل    ا.  ر وه و م ماجك )974ر وه مسا  ) 1
 ا. م م ء عك رضه وهلل   

 .(1816) «و صحعح و ساسا  » متما يف  ححك وي ينام  ن ( 3451ر وه و رتمذ  ) 2
(  م  ين  وهلل  م     رضه وهلل   ك 4/305 ءر  )ن ( 3108(  و افظ  ك ن  و م ماجك )3925ر وه و رتمذ  ) 3

 «. حع  و رتمذ »ن   ححك وي ينام يف 
 .رضه وهلل   ك(  م ءمس 2315 مسا  )ن ( 1303ر وه و ينخار  ) 4
 .ء  منز  ر اك 5
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 .ومت د .1يف هنعك و سا ا إكارة إىل ءب ر ك     خان  إاا ءرو   اخلياب غريه مم و اضغ م 
 نمن  ءب و جنغ ل  سنم   ن ين  "ين  يف و صنحعحش ءب  منغ  نم وخليناب خاانن و جنغ ويسنت  ءينت : 

 2.قبلت ما   ل  ففقب  فففي   اجغ ل للغ  ل لن ف  ن   تل ءم رء   و  يننه  أن  وهلل إم ي ا   :ف ا 
ن متنناب خيا ننا  احجننغ فا  صننت  إمسننا  و اضننغ م    و كننام  إب :ررننك وهلل يف كننغح و نن    ينننا  و سنن   

 3.الغرض االتبا  ال تعظيم الحجر ع امتو ءب 
 :متما يف ينت    رتةن  اان و   ار  اد     و زور ختو  غب   ين  متام ينا : 

 ءينفد  ءينفغ     ءم و،عل   ل ا م    ه نع  مم ااا  ننننعِّ نننا  
 : ينت ك ء لا

 مه  ينااا  ور  ينا   وسامه      لكامه  4تو   ج  ن ا  ور  ينا   ا 
 

فخيناب ءلنا و  يننتر   ن   خنت  و  ينننغة ل  انزم م نك  ؛ف رو ل غر ءب خياب وجلما وت ل  ازم م نك مسا  نا 
ء  غنري ر نك منم ن  و ن و ه    ائنكء لا ن  ا لت ءمغ ل ين   ن   نا و  صنت  م نك مز ن  وست ن ار   مسا  

 .لاوهلل ء ا  و ك  وخلفع  ن 

 بهفا علفى جفواز طلفب االسفتغ ار مفن ال بففي  لم دِ اسفت    يفرا مفا ومن اآليفات التفي   :خامسةالشبهة ال
ولففو أنهففم إذ رلمففوا أن سففهم جففاءوك فاسففتغ روا ا  واسففتغ ر لهففم  ل بيففه بعففد وفاتففه قولففه تعففالى 

وقولفففه تعفففالى ،  ففففاع  عففف هم واسفففتغ ر لهفففم، وقولفففه تعفففالى  الرسفففول لوجفففدوا ا  توابفففا رحيمفففا
ستغ ر لذنب  وللمؤم ين والمؤم اتوا  ،وففي أمفر ا  لرسفوله  :قال بعفض ال فابف  باالسفتغ ار

 !بعد موته للمؤم ين داللة على جواز طلب االستغ ار من ال بفي 

 : وجلتوب  م لذو وإلككا  مم سين    جته
فغ و وهلل  وسنتبفغ ،ن    نت ءهنن  إر ظامنتو ءمفسن   جنا  رب فاسنتبءب وآل   وي ىل  له ينت نك ل ناىل  :األول

منز   يف ءا  و  ناف ش و نذ  رضنه  كن  مت نن  نم ويكنغط  غنريه منم  و غست   تج  و وهلل لتو ا راعما
   انم  ن فهان  مفسنك لنذو و ف نا ن      نه  إىل رسنت  وهلل  و يتوغع      غض  ك  رست  وهلل 

                                                 

 .هنعك  م و ينكا  ء  و  عاا ء   1
 .ما (  م و م  مغ رضه وهلل   1270 مسا  )ن ( 1597ر وه و ينخار  ) 2
 (.2936)ا    رين   «ااكع  و س     اد س م و  سائه» 3
تو  لت  4  .«م ج  و ينا وب». ومهغ  و   يف   ار  ينس ء  ءس و نج 
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متمنا لنه  نا ة ء نحاب ن   نذمن و نذ  ورلكيننك ءب  سنتبفغ  نك وهلل منم لنذو و لت تك   يان مم و غست  
متنناب   إر - مننا  سننتتجن و تت نن  ءلنند إىل رسننت  وهلل    لنن  و ننذ م متننامتو إرو  نن ر مننم ن  رسننت  وهلل 

فامنا    كنم و  ناف تب  ن (إم ف ان  متنذو  متنذو ن فاسنأ  وهلل ءب  بفنغ يل ن ا رسنت  وهلل ) : ينا   ك -اعا 
 .  نش و  م ش ن   ام   اد مفاين    ف اتب ر ك ن متاب لذو فغينا  نع   

و نتور ة يف وآل ن  لفعن  و اضنه و   ين  ل و زمناب و سنت ينا متمنا لنت م نغ ط يف و ابن   «إر»متام  ءب   :ال اني
 .و  غ نع 
 ء ما نك ينن  وم ي ن   ناينه  ا او      ين    ن  متلنك  متع   ص  ءب   ا  ءب وستبفار و  يننه   :ال الث

 ويمننننغ   و صنننن ين وجل ننننا    مامتننننك و صنننناة ن  إمامتننننك  امسننننامش وإلمامنننن  و كننننن  ن    فالننننك مت ويخننننغ    نننن
إرو منات وإلمسناب وم ين   مانك إل ):  يننا   ن متما ا  غ ط  و   ه  م و  كغ  غري ر ك مم وي ما  

 ؟1(ء       احل    ت  كن ء   ا    تف   ك ن   ين  جار    :مم "اث
ن متما  غاا إ عك   امذميننش مم ءمتك ماضعا      فالك يرك  و  يننه    ت متاب وستبفار و  يننه :الرابع

 .   رترب خريو إل     ا  اعك ن  ل كغو إل  اذرما م ك   ءمكءرك  إىل ما لت ء ىن مم ر ك ن ل سعما 
ينت ك  متما يفن  هند  م متلغة م ا  ة ينيننغه ستو   يان ولستبفار ،  ء   بري ر ك  و  يننه أن  :الخامس

  :"ن )  ت متاب    غ   كا مذمن ءب  أيت إىل يننه  عستبفن غ  ك  كاب و  ن  "ل جت اتو ينيننغ   ع و
 2(.ء ه  ء عا  و ذمينش ن  لذو ملا ة  غا      ك  ما جا   ك

     فالك م غ  ا  ازم مم ر ك ءب و  غ ب و لا"    ت متاب اان ولستبفار مم و  يننه  :السادب
يمك مم  نن  كتهن     غ       ر ك ن  لذو  ااا ج  ا  لذو وخلري  ء غض    ك ي ىل ين  و فلا  و

ءفلا و  او  ءاغ     اد وخلري ن متما ينا    ننلو لا   و  اتم ءب ءلا و  غ ب و لا"  و فلا  وي ىل 
   3.  و ذ م  اتهن ن : خري و  او ينغم ن   و ذ م  اتهن  

 :سحماب ررك وهلل ينا  و  عخ ساعماب  م
ف نننن  ءاننن  منننن    إل  وحننننه  إ عننننك يف اعالننننك       – لننن  سننننا  ويمنننن   –إب ء اننن  ويمنننن   ننننا  غآب  م امعننننك 

ن  (متنذو  متنذو فاسنتبفغ يل   نا رسنت  وهلل ن ف ان   ) : عستبفغ ،  ن     كم ءا  من     نأيت إىل ينننه    نت 
 . مم م ن ا لذو  م ءا  م    ف   جالغ  ا كذب  و ين  

                                                 

 م ء نه لغ غة رضه وهلل   ك. (  1631ر وه مسا  ) 1
 . 321ن ص « و صارم و  كه يف و غ   اد و سينكه»ينا ك و م  ين  و،ا   ررك وهلل يف  2
 ( ن  و افظ  اينخار .2533(  مسا  )2652) و ينخار ر وه  3
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غرب و صنننحا   رضنننه وهلل  ننن     و تنننا  تب ،ننن  فانننت متننناب لنننذو م سنننحينا إىل رو وآلب  إىل منننا كنننا  وهلل ن  نننا ل ننن
  اسنناب لننذه و  غ نن  و نن  رم وهلل سننينحامك مننم ختانن     ننا ن  ج ننا و تخانن     ننا مننم ء منناروت و  فنناق ن 

 .  ا يف ءلا و ا ،ا مم    ل  ممم ل    ك  ك مم و  او  ل       ننننن   فِّ 
ع  فعنك إىل وحننه  ننننويمنن  يمفسن ا  مينع نا انٌه  نش ءظ غلننا متجنت وً ن  ينن        ان     ناهلل و  جنن ن ءمتناب ظ  

ورلفن  ظام نا يمفسن ا  عن  ل اتناك ءان    عستبفغ ،ا ن  ر م  مم ختا   م لنذو وحنه  ن فامنا ل نتيف 
 1!؟م    إىل وحه  إ عك  عستبفغ  ك

 - نا متناب اعنا  – مم وآل   و ت  من  ان  و  صناة  و ذمينننش ءب  نألتو إىل و غسنت   فا ا ا ءب و  صت 
ك ئنننمنننم ء هننن  ءسنننيناب و بفنننغة  كنننتب   ا يمتننك م نننك ءب  سنننتبفغ ،ننن  وهلل ن يب وسنننتبفار و  ينننننه  و  ياينننت 

  .ينغ ن  استجا  
 ننعام  وإلمسنناب مننم  سننا و »يف متتا ننك ررننك وهلل  2و  امنن  فمنن    ننري و س سننتوم و، نن  و  ننعخ  يننن  ر  

 3. اد لذه و  ين   مم  جته متلرية ج و ن فاريوج  ا مم ءرو  وإلستزو ة «و  عخ  ااب
ررنك وهلل  نم اكن  وإلسنام فنعمم   نت  طنتوق اانن  4و تت غ  م  ين  وهلل  ا فلعا  و  عخ رت   ين  س  

غ اعنا  معتنا  نم جنا ه ينا ن و راا نك ن  سنتبف ءب رست  وهلل      ق       متلك ن  وإلستبفار مم و  يننه 
  :فأجاب ررنك وهلل مبا مصك

                                                 

فم   يا   ن  لت ر   اد ن  تصغط  سري 108 – 107ص ن   «ع   اد و  ينك و  وال  و  امع و غسا  و   ا  و صتو ا» 1
 . 1357متاب مفتعا  اجم تر   و ستر   ن لتيف س   ن  كيحات  ك يف و تتاع يف وهلل و كس  

إ عك رئاس   ن فن تِّض ينت ا يف و   تة إىل و تتاع  ن  متاب و،   و     يف  اما  متينار ررك وهلل مم  و  عخ   ري  2
إىل و كتاب  وخلاطمتاب  غج  يف مسائا ري  و     ن   رو فع ا و تفسو  ورو و    ع  يف ءمارة لت ا  ن  متاب    

 لت و  عخ ه و  اف ع  يف قمامك مبك  نننمفتم  سائا يف و تتاع    ن و يف ل اظغ كف عا  و س    آ"ار و صحا   ن 
   ين  متاب  ي م يف و  عخ فم   م  ين  و تلاب ررك وهلل  يف   تة و تتاع  و   جا  لا ن ن فم  ق    ااب 

 عام  وإلمساب مم  سا و و  عخ » غ يف وجلز غة و  غ ع   لت إىل و،   ء   متتا ك و ذ  وكت  و  عخ   ري  ا رج  
 م ءر    سين ش س  . ومهغ لغمجتك يف م  م  متتا ك و ذمتتر ن  ين   ح  اين    1326. لتيف ررك وهلل  ام « ااب

فلعا  و  عخ إمسا عا  م جن م ررك وهلل ن   اا  اعك   ين  و غرٰنمو  عخ  ين  وهلل  م فلعا  لذو و كتاب 
 .مب  م   ااغة و  عخ فم  ركع  رضا ررك وهلل اكتاب ن  ين م  ويمصار  ررك وهلل  غريه

 .ط مكتين  و  ا  ط ة ن 41 - 30ص ن  « عام  وإلمساب مم  سا و و  عخ  ااب»مهغ متتا ك و 3
فغ غ   ين  ن و  ا   و ينح  فعكيف مه   ا ع   متام   ك ررك وهلل  ن و،جغ   و  عخ رت  مم  اما  و  غب و غو     غ 4

ن   ين  لص    كا مم اا   م سينعا وهلل مم و كتاب و  ا غ م ن فصار    ِّ  و كتن و كينار  و صبار ن  ينتك  ك
م غ ر ك يف متتا ات  ن  رمبا ن م وف اً  م   ع ة ءلا و س    وجلما   ن م افحاً  م و س    ج ا  غ   اع     امك
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  نننت ءهنننن  إر ظامنننتو   نننت  وهلل ل ننناىل  ففففي حفففال حياتفففه فهفففو جفففائ  ءمنننا اانننن ولسنننتبفار منننم و  ينننننه 
 يب وهلل ل نناىل يننن  ءمننغ ن  ،نن  و غسننت   تجنن  و وهلل لتو نناً راعمننا واسففتغ رءمفسنن   جننا  رب فاسننتبفغ و وهلل 

 ننننذمينك  واسففففتغ رإل وهلل  إ ننننٰنكفننننا ا  ءمننننك ل ب  سننننتبفغ  امنننن م ش  و  م ننننات ف ننننا  ل نننناىل ء رسننننت ك 
فينمننا ررنن  مننم وهلل   نن  ،نن    ننت مت نن  فهنناً غاننعظ و  اننن لمفلننتو  ينننا  ل نناىل ن    امنن م ش  و  م ننات

جنننا رب  نننا ء  نننا و  ينننننه إرو  يننننا  ل ننناىل ن   كنننا رل  يف ويمنننغ واسفففتغ ر لهفففممنننم ات نننك فنننا    ننن    
و  م نات  ينا   ننك  انند ءب ل   ننغمتم  نناهلل كننع اً  ل  سنغينم  ل  ننزمش  ل   ننتام ء ل لننم  ل  ننألش  ين تنناب 

ن  إب وهلل غفنتر رانع  واسفتغ ر لهفن ا  فرت  ك  نش ء ن   م  ءرجا نم  ل   صنع ك يف م نغ ط فيننا   م 
 ت و ر  سن    رء نت    صن  ب  ر لكم رسول ا يستغ  إرو ينعا ،  ل ا تو  ينا  ل اىل خمنوً  م و  اف ش 

سننتو   اننع   وسننتبفغت ،نن  ءم   لسننتبفغ ،نن   ننم  بفننغ وهلل ،نن  إب وهلل ل   نن   و  ننتم  *  لنن  مسننتكن ب
 . وستبفغ ،  ء  ل لستبفغ ،  إب لستبفغ ،  سين ش مغة فام  بفغ وهلل ،  ينا  ل اىل ن  و فاس ش

و نن    لكننم يف   نن  و صننحا    بعففد موتففه فهففو مففن المحففدثات ل بفففي وأمففا طلففب االسففتغ ار مففن ا
  .: مم ءا ث يف ءمغما لذو ما  عس م ك ف ت ر   و تا  ش ن  ين  ينا  رست  وهلل 

  .ر وه وإلمام ءر   و ينخار   مسا   ء ت  و    و م ماجك مم ا     ائ   رضه وهلل    ا
لنت  و نغ   ( ن منم  منا  منا  نعس  اعنك ءمغمنا ف نت ر ) :دز مناً  نك يف ر و   ير   مسا   و ينخار  ل اع ناً 

  .ف ت  ااا غري م ت   ك :و غ    ن  و  ل
 ر   وإلمام ءر  ء لاً  ءلا و س م  و م ايناب يف  حعحك  و امت  يف مست رمتك  م و  غ اض  نم سنار   

غوكنن  م و    نننش ن اسننكتو لننا ن  اننعك   سنن    سنن   وخلافننا  و  :ينننا  ءب رسننت  وهلل ن رضننه وهلل   ننك 
  .وإيا م ومحدثات األمور ، فإن  ل محدثة بدعة ، و ل بدعة ضاللة  لتو  اع ا  ا  توجذ ن 

  .  ححك و امت   و م  ين  و ن  و ذليننهن لذو ا    اسم  حع   :ينا  و رتمذ 

                                                                                                                                            

لغج   ك و  عخ  .م  فالك ءمتلغ مم مخسش متتا ًا      اغن  ين   حاع   وخلارجع ن م الت يف   ن و صح  و 
 « أ ام وهلل و توا  و   اب  رمتغ اتو ث و زماب لذمتغة ء يل و   د  و  غفاب »إ غولع   م  ينع  آ  فسم يف متتا ك 

مت   م نما و  عخ ساعماب  م سحماب ن  وآلخغ انم وإلسام  ءلاك ن ءا لم وف ش  نف ا : لت "ام و غجاش و 
 يف م     و غ اض. 1413لتيف ررك وهلل  ام . ومت د.  ين  وهلل و تت غ 

  (.8/172ومهغ لغمجتك يف متين ك يف كينك  و  اتمات  يف و كتاب و ذمتتر )
ن  متذو إ غولع   م فم  و سع  يف متتا ك « ا  مثامع  ينغ ب اما  جن  خ» ين  لغج   ك و  عخ  ين  وهلل و ينسام يف متتا ك 

 .«   ن لامعذل  و ينت و  وخلن   اما  يف و  غب و غو     غ»
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 ءب رسنننت  وهلل ن  منننا  ر   وإلمننام ءرننن  ء لننناً  مسنننا   و  سنننائه  نننم جنننا غ  نننم  ينننن  وهلل رضنننه وهلل   
ن  متنا  وشفر األمفور محفدثاتهان  خنري و،ن   لن   فمن  ن ءما     ن ف ب خري و ن    متتناب وهلل  :ينا 

  1.     ضا  
  . متا ضا   يف و  ار :قو  و  سائه

   يب و  ينننه ن   ن  متلنك   يف لذه وياا    ء انغ ر   اند منم ءجناق سن و  ولسنتبفار منم و  ينننه 
نن        كم ر ك مم سن   وخلافنا  و غوكن  م و    ننشن متك  ذ ك  أمغ ء م  منا غنريل  منم و صنحا   ل م 

رضنننتوب وهلل  انننع   ءمج نننش ن   نننت متننناب جنننائزوً  كننناب و صنننحا   ءسنننينا إ عنننك منننم غنننريل  ن  ينننن  يننننا  و غوجنننز 
  : ءاسم فعما ينا 

 يف ولينا  مم سا  خري متا  يف و ت و  مم خا  كغ متا 

لننذه وث "نن  ء لننا مننا ر وه وإلمننام ءرنن   و ينخننار   مسننا   و رتمننذ   و  سننائه  ننم و ننم  ر   ممننا  نن    انند
: ءب  - فعنننك ن فنننذمتغ و ننن     –خيعينننناً مبت هننن   يننننام فع نننا رسنننت  وهلل  : ينننناو رضنننه وهلل    منننا يننننا 

 نه  نا رب ء حا نن :جا   غجا  مم ءم  فع خنذ لن  روت و  نما  فنأينت ءل  إمك سع   :ينا  رست  وهلل 
 مت نن   اننع   كنن ع وً مننا  منن  فننأينت  متمننا ينننا  و  يننن  و صنناحل ن إمننك ل لنن ر  مننا ءانن "تو   نن رب  :فع ننا 

 .و     فع   فاما لتفعتن  مت   ءم  و غينعن  اع  
 مت    انع   كن ع وً منا  من  فنع   فامنا لتفعتنن    ينت ك  ن (إن  ال تدري ما أحدثوا بعدك) :ففه ينت ك

إاا متاب   ا   س و  و ذ م  سأ تمك ولسنتبفار ،ن  إر     عا  اد ءب و  يننه  مت   ءم  و غينعن  اع  
ذمتغ يف  ءمك ل   ر  مبا ءا "ك و نذ م  سنأ تمك ولسنتبفار ،ن    ن  متلنك ن  منا   نن متاب اعاً ك ع وً  اع   

نة   نن  متلننك فننا  نن لننذو و يننناب مننم و كا ننات  ننم   ننن وجل ننا  و ننذ م  سننأ تب ولسننتبفار مننم و  يننننه 
ن  ألنهففا مففن المحففدثات ، والمحففدثات  لهففا مففردودة باألحاديففث الحففحيحة التففي تقففد  ذ رهففا ا ن ن نن

  :«و تتسا  و تسعا » ين  ينا  كعخ وإلسام ء ت و  يناو و م لعمع  يف متتاب 
  نننن  متلننننك يننننن  خننننا فتو إمجننننا  و صننننحا    و تننننا  ش  سننننائغ  إب و ننننذ م  ياينننننتب ولسننننتبفار مننننم و  يننننننه 

  2.و سامش
 3.ررنك وهللو  عخ رت   ومت د متام

                                                 

 .(867ر وه مسا  ) 1
 . 7 - 4ص ن  «ويجت   وجلاع   م ويس ا  و كت تع » 2
 (.379 – 2/375)ل م لعمع   «جام  و سائا  و غسائا»  هغ  3
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 :الشبهة السادسة
  نن  متلننك مبننا ر وه و ننم و  جننار يف متتا ننك  وسننت     ننن و  نناو  انند جننتوق ااننن وسننتبفار وهلل مننم و  ننا 

 : ا ف «و  رة و لمع   يف ءخينار و     »
منا ءرنن   نم مصننغ ن ءخنمننا  ننم ءيب و سنم يف متتا ننك ن ءخنمنا ء ننت و فننغك  نم ءرنن  ن ءخن و غرنٰنم ءخنمنا  يننن  

مس ننن  ء نننا  :مس ننن  إ نننغولع   نننم فمننن    نننت  :فمننن   نننم و  اسننن  ن مس ننن   انننه  نننم غا نننن و صنننتيف   نننت 
و سم و ف عك اكه  م و سم  م فم   نم ءيب فلنعا و  حنت   نم فمن   نم ر ح  نم فمن   نم انغب 

 :و،ايل ينا 
 نا خنري و غسناش ن إب وهلل  نز  جنا ءمننز   :  يننا ن فجنا  ء نغويب فنزوره   خا  و    ن  فألعن  يننن و  نا 

  ننت ءهننن  إر ظامننتو ءمفسنن   جننا  رب فاسننتبفغ و وهلل  وسننتبفغ ،نن  و غسننت  متتا ننا  اعننك  ننا ينا ينننا  فعننك 
ن  إم ج تنننك مسنننتبفغو إىل ريب منننم رمنننتيب ن مست نننف ا  نننك ن    كننند  ءم ننن    تجننن  و وهلل لتو نننا راعمنننا

 :  ت 
 1    م و  ا   ويمت  فياب مم اعين    ء ه مك ف    ا  ا  ا خري مم    

 فعك و  فاط  فعك وجلت   و كغم  مفسه و ف و    ن ءم  سامت ك
     و صغوط إرو ما ق   و   م  غجد كفا تكءم  و  ا و ذ  ل  
 نا  ا غجنا فين نغه  نأب وهلل  نز  جنا ينن  غفنغ و   : لنت   نت  فغء   و  نا   ت    وستبفغ  ومصغط ن فغين  

 2. ك   فا  
 م فم   م ر ح  م  ز   و ينصغ  ن ا "  ء ت  «ك ن وإلمياب»و ينع  ه يف ر   لذه و  ص   ين  

ءماخ روااتك ف  ا ا ن    خا  اأ ء غويب ن فاما جا  إىل  اب مسج  رست  وهلل  :اغب و،ايل ينا 
وهلل ن ج تك  أيب ءم   ءمه  ا رست   :ف ا  و سج  اإ ءلد و  ن   ين   ذو   جك رست  وهلل 

  ت ءهن  إر ظامتو مل ا  ا ذمتب  وخليا ا ن مست ف ا  ك  اد ر ك ن يمك ينا  يف فك  متتا ك 
 ن  ين  ج تك  أيب ءم  ءمفس   جاؤ رب فاستبفغ و وهلل  وستبفغ ،  و غست   تج  و وهلل لتو ا راعما

ن   ءينينا يف   ن  ءب ل ف  يف   بفغ يل رمتيب ست ف   ك  اد ر ك ءب ءمه مل ا  ا ذمتب  وخليا ا ن و  
 :  غض و  او    ت 

 
 

                                                 

 م    له و غلف  مم ويرض.مج  ء متويمت   1
 .و      -ن حت عا  ين  و غقوق و     ن ط مكتين   ور و زماب  296ص  2
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 2    ويمت   1وي  ا  فياب مم اعينك      ا خري مم  ف   يف و رتوب ء همك
 فعك و  فاط  فعك وجلت   و كغم   مفسه و ف و    ن ءم  سامت ك

 3.ومت د
 4.فياب مم اعينك و  ع اب  ويمت  : يف غري لذه و غ و  

 م صننننتر و صننننيناغ يف متتنننناب تء ننننيف   ننننن و كتننننن   صنننن  و  تننننا ن  رمتغلننننا   يننننن  وكننننت غت لننننذه و  صنننن 
ع   ننننننننننو تت ننننا إىل ا »يف متتا ننننك ررننننك وهلل متمننننا ينننننا  و  ننننعخ مسننننعن و غفننننا ه   -  ننننا إسنننن ا  «و  نننناما»

 :ن ف  ا مم و كتاب و ذمتتر  م و  تا ينت ك - «و تتسا
 اعنننك  نننا رسنننت  وهلل ن مس ننن  وهلل   نننت  و سنننام  :ن فجنننا  ء نننغويب ف نننا  مت ننن  جا سننناً   ننن  يننننن و  نننا 

 ينن  ﴾ ن   ت ءهن  إر ظامتو ءمفس   جاؤ رب فاستبفغ و وهلل  وسنتبفغ ،ن  و غسنت   تجن  و وهلل لتو ناً راعمناً ﴿
  :ج تك مستبفغوً  ذما ن مست ف اً إىل ريب ن   ءم أ   ت 

 فيناب مم اعين نم و  نا   ويمت   ف ن  يف و  نا  ء همك  ا خري مم    
 فعك و  فاط  فعك وجلت   و كننغم  فسه و ف و    يننغ ءم  سننامت ننك م

 نا  ناي غويب فين نغه ءب وهلل  نا  تنا ن و :يف و  تم ف نا    ومصغط وي غويب فباينت   ع  ن فغء   و  ا 
 .ين  غفغ  ك

ه  نم  انه  نم و كغخنو غرنٰنم ء ت و سم  اه  م إ نغولع   نم  ينن وهلل  نم  ينن  لذه و  ص  ء لا ر    ين  
" ننا ءيب  نننم ء عننك  ننم سننام   ننم مت عننا  نننم ءيب ن " ننا ءرنن   نننم فمنن   ننم و،عننل  و يننائه ن فمنن   ننم  اننه 

  :ينا   ا ق  م  اه  م ءيب اا ن 
 النا  اند رءسنك منم   لا"  ء نام فغمند مفسنك  اند يننن و  نا  ين م  اع ا ء غويب    ما  ف ا رست  وهلل 

 متنناب فعمننا ن    عنن  مننم وهلل  ننز  جنا مننا   ع ننا   ننك ن انن  فسنم  ا ينت ننك ين ن ننا رسننت  وهلل  :لغو نك  ينننا 
فاسننتبفغ و وهلل  وسننتبفغ ،نن  و غسننت   جننا  رب  ننت ءهننن  إر ظامننتو ءمفسنن   ﴿ءمنننز  وهلل ليننناررب  ل نناىل  اعننك 

 . جعتك  تستبفغ يلن  ين  ظام  مفسه  ﴾ ن تج  و وهلل لتو اً راعماً 
 !غ  كف  إمك غ   :ف ت   مم و  ن

                                                 

 وي  ا  مج      . 1
 .«و   ا  »ويمت  مج  ءمتمك  له و غو ع  مم ويرض ء  و كاب و غلف . ومهغ  2
 (.3/495( ن )4178رين  ) 3
 (.3880(  غين  )8/109ن )« ك ن وإلمياب» 4



 طلب الدعاء من صالحي الموتى: التاسعالمظهر 
 

 

 167 

 :ر ك مم "ا"   جته  إ"ينات ءب لذه ينص  مكذ    ن :وب وجلت 

 :ررك وهلل 1مسعن و غفا هفم  وم يا  ا ن ف   ينا  و  عخ  :األول
  : إ عك و ينعابن ئ  س   ل غ يناً اش وي غويب وم يا اً  غ ت  اد م   و  ص و  تا و ذ   غ   لذه  ش ب إ

حت عنا و  صنغة  تاخنعص م ننا  »يف متتا ننك و فخنغ و غوغنه يننا  ق نم و ن  م ء ننت  كنغ  نم و سنش  ننم  منغ ء  
  :يف لغمج  و  تا 2« ور و،جغة

لنتيف سن   ن مسك فم   نم  ينن وهلل  نم  منغ  نم م ا  ن   نم  منغ  نم  تينن   نم ءيب سنفعاب  نخغ  نم انغب و
 .ثمان وعشرين ومائتين

 :3« فعات وي عاب»متتا ك  م خاكاب يف  و ينا  
م انغب  نم  ين وهلل  م  مغ  م م ا     م  مغ  م  تين   م ءيب سفعاب  نخغ  ن فم   مو غرٰنم ء ت  ين  

متنناب ء  يننناً فاضنناً ن ن    ننا غ و ينصننغ   و  نن تر ن وويمننت  و  ننغ ط  ننا  تا  هءمعنن   ننم  يننن  رننس و  غ  نن
  .وهلل ل اىل كرر ثمان وعشرين ومائتين لتىف س    :إىل ءب ينا ...  كا غوً دع وً 

 4.ررك وهلل خ مسعنومت د متام و  ع
سفف ة ثمففان وعشففرين  ينففه تففوفإقففال ع ففه المؤرخففون  راوي القحففة قففدالعتبففي إذا  ففان  والحاصففل أنففه

بعدما دفن الرسول ب الثفة أيفا   لألعرابي وقعت التي حادثة الفهل يمكن أن يحضر ، ومائتين هجرية 
  !؟ ما في رواية الكرخي

 ؟ ا غ و    م وي غويب و   ا  ما ء رورب ءب لذه و رتمج  ختص و  ت :ف ب ينعا

                                                 

  اما   م ا ن كاررب يف م ا م      ل ا  لا  لتامذ  اد متينار  امائ انننن   فم  مم  اما  اان ن    و  عخ  1
  اد ويخص و يغ    و غفا ع  و   متاب  أخذ لا ن    ا  لت يف و سجم ن لغرب اغ ا و تصتط فسج ته و فغمسعش 

  ة متتن ءك غلا خمتصغ لفسري و م متلري .  ك «مج ع  و   تة و سافع   اصغوط و ست ع »خغك مم و سجم ءسس 
و تت ا إىل ا ع   »ن   ك و كتاب و ذ  م ا ا م ك  لت  «لعسري و  اه و    غ لختصار لفسري و م متلري»و تستم 
 غريلا. ن   ك  «م   ينصع ة و ن ة  ا يف   ن ء عاعا مم و ين     و كفغ  و غ ة»ن   ك  «و تتسا

 . 1413أينام لا إىل ءب لتفاه وهلل س   ومت ا ررك وهلل إىل وير ب ف
  ين اب. –ن و  اكغ:  ور  ا ر  417ن ص  « إاام وي ام  )ر ا  كتاب وي ام خلري و   م و زرمتاه(»مم   اختصار

 . 111ص  2
3 (1/522 – 523.) 
 . 278ن ص « و تت ا إىل ا ع   و تتسا»متتا ك  اختصار  لصغط  سري مم   4
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 «كنننفا  و سننن ام يف ق نننارة خنننري ويمنننام»منننم متتا نننك  236و سنننينكه يف  نننفح  ب لنننذو منننا يننننغره إ :1اجلتوبفننن
 :ف ا 

ن  فم   م  ين  وهلل  نم  منغ  نم م ا  ن   نم  منغ  نم  تينن   نم ءيب سنفعاب  نخغ  نم انغب  مسكوو  تا ن   
لنننتىف سننن   مثننناب    نننغ م ن ء عنننك  سنننفعاب  نننم  عع ننن   ث  نننم اننن   ن   ننني بفصننن  و  ننناو ر و ننن  ءمتننناب منننم 

  .و غرٰنم كل ء ا  ين  ن  مائتش 

ءمنا ر و ن  و كغخنه  نم  انه  ننم ءيب اا نن فمتضنت   ن يننا  و  نعخ فمن  مسنعن و غفننا ه  :الوجفه ال فاني
 :«و تت ا إىل ا ع   و تتسا»يف متتا ك ررك وهلل 

 إل ف ننت ن ف ننت مننرت رب متننذوب   ك  نفنن ب  ك ننن  نن   و يننائه ءظ ننك و ننم ن ءرنن   ننم فمنن  و،عننل   و،عننل  جنن   
  ومت نا إىل ن    و،عل   م      ا كتف   م أ لنا  ء ررب قمناب سنام   نم مت عنا فعمنا ينعنا  ين     ن د ت  

 . ب و  فسك  ا
 .و،عل   م     متتيف  عس  ل   متاب  كذب :مس   اىي  م م ش   ت  :ينا   يناو و   ر "

 .متذوب  :ت  و   ينا  و  جاه  ء 
 .مرت رب و     : ويق    ينا  ء ت اا  و غوق   و  سائه  و   ليب

  .ساين  ين  مت   ين ا ك : ينا  و س   
  . عس   ه  : ينا  ء ت قر  
  .ء  لغمتته .سكتتو   ك : ينا  و ينخار 

 . إاا لت  اان ءخينار  ءمسا   مسن  ءك ارن  ك مم و س    ما ما ءينا   : ينا  و م    
إل ءمنك ر    نم و ل نات ءكنعا   ن ري  ء ام و  او  ءخيننار و  نغب متاب مم  اما  و  او  ا سِّ   :و م اينابينا  

 . سينا إىل و  ان ءمك متاب    س ان متأهنا متضت ات 
 .و،عل   م     و يائه ا ث  م مجا   مم و ل ات ءاا    م كغة : ينا  ء ت  ين وهلل و امت 
متنناب مننتل    ننتم  امنن  و اعننا   :جار نن  و،عننل   ينا نن :ا  ا   ننت مس نن    ننن ء ننح : ينننا  و  يننناو  ننم فمنن 

 .ولن . صاه ف رو ء ين  جاس  كذب
  ."2 هء ت  ا ق ن    سم  مم  ا :فم  ركع  رضافعك ينا   ءما ء ت  ا ق ف   

                                                 

 ب و  عخ مسعن ء لا.وجلتوب م  ت  مم متتا 1
 . 272 – 271ن ص « و تت ا إىل ا ع   و تتسا»م ا مم  2
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فمنن   ننم اننغب  ننم ءب يف ر و نن  لننذه و  صنن  وضننيغو ا  هعمننا ن ففننه ر و نن  و ننم و  جننار  :الوجففه ال الففث
  .ف ا  ما ينا  ن فجا  ء غويب مك  خا و      فألد ينن و  ا و،ايل ء

 .   حته ر   و ينع  ه
  . م فم   م اغب و،ايل  م ءيب فم  و سم و ز فغوم  م وي غويبغ   ل   لارة 

فكعن  ميك ننك ن ررنك وهلل لجنغ   249لنتيف سنن   ن  و ز فنغوم لنذو منم ءجان  ء ننحاب و  ناف ه  ء عناهن  
 !؟ لا"  ء ام  ه ر و   و كغخه ءمك ءلد و  ن و  ينت       فاة و  ا ل   وي غويب و ذ   و غ و    م

 ومسننك« و نن رة و لمع نن  يف ءخينننار و    نن »فننه متتنناب فن يف وسنن  فمنن   ننم اننغب و،ننايل إمننك يننن  وخت ا نن    
  فم   م اغب و،ايل.

  م مت ن و،ايل. مك فم إ «كغح ءاعا   اتم و   م»يف متتا ك   و ز ع   ينا 
فكعن  ميك نك و غ و ن  لجنغ  ن  249سن    كنعخك و ز فنغوم و نذ  لنتيف فناة  م متأخغة و،ايل  فاة   إب 

 1؟!  م وي غويب و ذ    ز ب قمم ينصتك إىل "ا"  ء ام خا       فم رست  وهلل 
...  لا"نن  ء ننام    وهلل ينن م  اع ننا ء نغويب   نن ما  ف ننا رسنت  :ه  ننم ءيب اا نن ءمننك ينننا  نم  اننغ    لنارة ل نن

 .وخل
 .ما ينا  ن فجا  ء غويب ف ا  مت   جا ساً     ينن و  ا   :ءمك ينا  لارة  م و  تا 

فاياكننام و  ننغ ع  فننا لليننن   –جنن ل  –ر ر ننك  ِّ    و تضنن  ن   ننت ين ننعِّ نننننن   ننا   انند مننا ل نن م فا كا نن   
ينننا  و ننم ن   ء  سنن   رسننت  وهلل مننم متتنناب وهلل  ف ننا وي ننغوب وحالعننا ن  إاننا  ا نن  عا و  ا نن  و سنناا 

  :«و صارم و  كه يف و غ   اد و سينكه» ين  و،ا   يف متتا ك 

 ل   اكا   رمتغلا   ن و ف  ا   وثن "ش ن   عسن   صنحعح؛ ف هنا  2ءكار إ ع ا و   ءما اكا   و  تا 
 لنه يف وجلمان  اكا ن   ا ر نك فعمنا ل ن م ن ننننع  نننمتمنا    ن   نم غنريه   سن ا  مهان    ين  ر  ن  "ا ت  إىل و  تا

ل  ليننن  لننا اكنن  كننغ ه ن ل سننعما يف ملننا لننذو ويمننغ و ننذ   ننت متنناب م ننغ  اً م نن   اً  كنناب و صننحا   
 3.  اهلل و تتفعان  و تا  تب ء ا   ك  ء ما  ك مم غريل  

 و  ننامتامسننام ن و غكنن   مننغ و   ممننم ينننا  طننتوق ااننن ولسننتبفار مننم و  ننا  :ينننا  م عنن ه  فننا وهلل   ننك
 .ن فااذر  ل ينك « مغ  م وخلياب ك ع  وثغوب»إلختوب و سامش ن يف متتا ك ما   وجل

                                                 

 . 279ن ص « و تت ا إىل ا ع   و تتسا»ومهغ  1
 «.كفا  و س ام»و سينكه يف متتا ك ءكار إ ع ا ء   2
 . ط  ور و كتن و  امع . 323ص  3
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اعاة يف ف   و غو  مم   ن و  صتص ن فه تو ءب فع ا  ل    اد ءخيأ   ن و  او  :ةبعالسا الشبهة
جتوق اان و   ا  مم  تو  اد لذو يف يننه و عاة و  معت   و  غ ف  وثستس      و ين غ ن فين و  ا 
ما مم ءا   سا   اه إل ر  وهلل " : مم لاك و  صتص ينت ك  اعك و صاة  و سام ن     فالك  و  يننه 

 .1" ز  جا  اه ر اه اإ ءر   اعك و سام

 .2"إب هلل مائك  سعااش  ينابتم  م ءم  و سام" : ينت ك

فعك خاا آ م  اعك و سام ن  فعك ين ينن ن  فعك و  فخ  ن  فعك  إب مم ءفلا ء امك   تم وجلم   ن : ينت ك
 .ف ب  الك  م غ ض   اهن و ص    ن فأمتلغ و  اه مم و صاة 

  –ين   اع   :ء    ت تب - ؟م  غض  الن ا  اعك  ين  ءر   متع  ل   ن ا رست  وهلل  :ينا تو
 3.   اع   و سامم  اد ويرض ءب لأمتا ءجسا  ويميننعاإب وهلل  ز  جا ين  اغ   :ينا 

 نءمنك انه يف ينينننغه متحعالنن ا ؛  متتب جس ه ل لأمتانك ويرض ن  غ  و سام  فف     ن و  او مم متتمك 
 فنننرت    لننن    نننأيت ينغ يننننا منننم ينينننننغ و غسنننت   ن لنننت يف ينننننه  فأجننناق و اانننن و ننن  ا   ولسنننتبفار م نننك 

 :ا ج   "     غةوين   مغ   ة مم ن  لذه و   4 ك   ا   اد لذو و ف    اح      يان م ك ءب    ت

إب ":  ءب اعنناة و ننقخ لا  ن   احعنناة وآلخنغة   عسنن  لا  ن   احعنناة و ن معا متمننا يننا  و  يننننه  :الوجفه األول
يننا ل ن  وآلخغة مم و بعنن ن  و بعنن ل   ان  ا ع تنك إل وهلل متمنا يننا  ل ناىل  5"و  يننغ ء   م اق  وآلخغة

                                                 

 نه لغ غة ء م ( 1479« )ك ن وإلمياب»ن  و ينع  ه يف  (  و افظ  ك2/526 ءر  )ن ( 2041ر وه ء ت  و   ) 1
 ررك وهلل. ن  اس ك وي ينامرضه وهلل   ك 

 .ل  م ختغ ك 2
(  م ء و  م ء نه ء و رضه 4/8 ءر  )ن ( 1085 و م ماجك )ن ( 1373و  سائه )ن   ( 1047ء ت  و   )ر وه  3

 رك وهلل.ر ن   ححك وي ينام وهلل   ك 
وجلما ه  و  او   م تب:      سامش فاما فغغ ا مم و صاة ينا  يف م غض   ا ين   اع  خا  رجا يف ءا   ا  و 4

"و ا    ا  اد فم  و ذ  ل لد  ك و توئأ   ستس د  ك و بمام" ن فاما ومصغف ا سأ تك  م ر ك ف ا : "م   ن 
م  اد و   ا حنم يف و ت ا ما ءب و غست   اد وهلل  اعك  سا    مي " ن فسينحاب وهلل ن ما ءغغب لذو و كا

و صغ   ن  ما ء ض  خما فتك  اكتاب  و س   و صحعح   ف   و سا  و صاحل ن    ق و م مس ت  رضه وهلل   ك: 
 " اك   ا ءم  فم  ن ما ءسغ  لاكتك ".

ن   ححك وي ينام يف  مم ا     لماب  م  فاب رضه وهلل   كن ( 1/63 ءر  )ن ( 4267ر وه و م ماجك ) 5
 «. حع  و م ماجك»
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ن فين نننا   اننند لنننذو ل  صننن  ينعننناو و عننناة يف و  نننن  اننند   وهلل  اننن  منننم يف و سنننما وت  ويرض و بعنننن إل
 .و عاة و  معا ن يهنما ءمغوب خمتافاب

انننن معا اننننا "ا نننن    ل نننن  و كتنننناب  و سنننن    إمجننننا   ك نننننننن مفاريننننن  ر ا ءب مننننتت و  يننننننه  :الوجففففه ال ففففاني
ن  وئ نن  و ننتتمتننا مفننس ر ينت ننك ن  إمننك معنن   إهننن  معتننتبو سننامش ن فمننم و كتنناب ينت ننك ل نناىل 

 .  ين د  جك ر ك ر  وجلا   وإلمتغوم * متا مم  اع ا فاب ينت ك 
إل وهلل ن إب  امتت  إ ٰنكل  :يف مغض  فالك ن ف   ينا    اد متت و  يننه      ء لا و س   

  . سكغوت
 1.ض ومالت يدمبِ فففق  اإ ن  (يف و غفعا وي اد) :ن   ه فج ا   ت   مص   :ينا    ائ  

ينينا ءب ميتت  لت مستن   إىل   رلا ن  ء ب  إ عك  ءهنا مس   و  يننه ن  ائ   رضه وهلل    ا   م 
 2.     ا غفعا وي ادو ا   وغفغ يل ن  ورر  ن  ء   :  ت 

  .3وهلل  موت رسولما ءغين  ءا و لتب  متت      و ذ  رء   مم ك ة  :  م  ائ   ينا  
  ينام و   ا  يف آخغ اعالك فاما سا    اد   ا و  يننه  :ينا  ما رضه وهلل     م  ين  وهلل  م  مغ 

 4.ئ  س   م  ا ل  ين د ممم لت  اد ظ غ ويرض ءا اف ب رءو م ؟ءرء تك   عاتك  لذه :ف ا 
ءمتلننغ مننم متامنن  و اعانن   انند ويرض ل ل ننع    نن لا   5م فتسنن مفننس و ننغو  ءب متننا  :ررننك وهلل ينننا  و  ننت  

  .ينينا ر ك ءم ل ا مغل ستو  ينا  ن مائ  س   
منا من ك  منم مفنس م فتسن   نأيت  :يننا  ي نحا ك ءب و  ينننه ن رضنه وهلل    منا   م جا غ  نم  ينن  وهلل 

 6. اع ا مائ  س    له اع 

 

                                                 

 (  م  ائ   رضه وهلل    ا.4449ر وه و ينخار  ) 1
ن ( 6/231 ءر  )ن ( 1619 و م ماجك )ن ( 3496 و رتمذ  )ن ( 2444 مسا  )ن ( 4440ر وه و ينخار  ) 2

  ما ك يف وجل ائز  و افظ  ك.
 ك وهلل.رر( ن   ححك وي ينام 979ر وه و رتمذ  ) 3
 .(2537 مسا  )ن ( 116ر وه و ينخار  ) 4
 .»و   ا  »م فتس  ء  مت ت ة ن ينا ك و م وي"ري يف  5
 .(  و افظ  ك3/379ءر  )  ن  (2250 و رتمذ  )ن ( 2538مسا  )ر وه  6
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ل امننتو ن ل امننتو و  انن    امننته و  نناو :  ينننا  يل رسننت  وهلل  :رضننه وهلل   ننك  ننم مسنن ت  يننن  وهلل ينننا    
 ينن  له ننغ  و  انن  سننع  ن  فففإني امففرب مقبففوضن امننتو و  ننغآب   امننته و  نناو ل ن و فننغوئن   امننته و  نناو 

 1.اإ خيتا  و" اب يف فغ ل  ل   وب ءا و  فصا  ع  مان و فنت 
ن فننا  صنن  ءب  صننغط م ننل و كننام و  ننغ ه  ننم ظننالغه ن يب  ف ننذه وي  نن   ننغا  يف مننتت و  يننننه 

 .خياان و  او مبا  ف متب وي ا لت ءب و غست  
ن  إمجننا    اجنن  ن ف ننذو ء ننت   انند متلننك   يننن  ءمجنن  و صننحا   و ننذ م لنن  ء انن  و  نناو  ننأمغ و  يننننه 

و صننحا    مجنت ميناكننغة ءمنام  ينننا    ن   فناة و  ينننه  - ءفلننا ويمن    ن  مينننع ا  - كنغ رضنه وهلل   نك 
 رسنت  وهلل  ءب   نا  ائ ن  رضنه وهلل   مر   و ينخار   ه    خيا فته ن ف   فأينغ  ين  مات  ءب و  ا 

مننا مننات رسننت  وهلل   وهلل :ف ننام  مننغ   ننت  - 3ه  ا  ا عنن ننننننل   :إمسا عننا ينننا  - 2    نننننن ء ننت  كننغ  ا س ن مننات
 . 

 م ء    رجا   يِّ ك وهلل فاع  نننن   عين ل    4ه إل روربننننننننمتاب     يف مفس  ما) وهلل  : ينا   مغ :ينا  
ن   معتان اين  اعا   ءمه) أيب ءم   :ف ا  اكف ين    م رست  وهلل   فك   ( ن فجا  ء ت  كغ  ءرجا  

 ( ن6كا  ننننس  ر  ن  اد   و ا   )ء  ا  :( ن   خغك ف ا 5ء  و و تلتش وهلل و ذ  مفسه  ع ه ؛ ل  ذ  ك وهلل 
  بف متاب   ين  فم و   ممءل  :فاما لكا  ء ت  كغ جاس  مغ ن فحم  وهلل ء ت  كغ  ء"ل  اعك  ينا 

  ينا ن  مع   إهن  معتتب إمكمتاب   ين  وهلل ف ب وهلل اه ل ميتت ن  ينا     ممن  محمدا قد مات
مم    ان  اد  ء  ا ك فم  إل رست  ين  خا  مم ينيناك و غسا ءف ب مات ء  ينتا وم اينت   اد   ما 

 .  ينعك فام  لغ وهلل كع ا  سعجز  وهلل و  امتغ م
 8 . ينكتب و  او   7ف  أ   :ينا 

                                                 

 . ا  اما يف و   م  ن  اب: ولينت و  ر وه و  ورمه  1
ج  ما وست ج  مم م »معا. ومهغ   ا      ن  ع  ا   ش م ز  رست  وهلل و س   له م اق     و ارث  م وخلزرك  2

 و  الغة. –  ين  وهلل  م  ين  و  ز ز و ينكغ  ويم  سه. و  اكغ: مكتين  وخلاجنه « ءمسا  و ينا   و توض 
  له و نس نن    و ت  م رمتغلا. ء   ا ع  و      3
 ء  ما  ين  يف يناا إل ءمك ما مات. 4
 .سعأيت و كام ينغ ينا  اد م صت ه  ا تلتش ينغ ينا إب كا  وهلل 5
 م ل ) اد ر سننا ك( ء  لأىن  ل ل جا. 6
 «.و   ا  »و   أ لت  تت م ك لتج    كا . ينا ك و م وي"ري يف  7
 (.3667ر وه و ينخار  ) 8
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رضه وهلل   ك ينا  لذو    ما مفاه  مغ رضه وهلل   ك ن  وست      كغ ا  عااظ و  ارئ و كغمي ءب ء 
  ؟ن فمارو     لذو و ينعاب مم  عاب ه و صحا    ا  كتو  ا لع  تو متلك  اآل   ن   ءينغ  

  ي عن   ءمجن  انا "ا ن  ل ر نن فعنك ن ينن    ن   اند "ينتلنك و  صنتص و فين ذو ل غر   ا ءب متت و  ينننه 
ن ويمينننعا  ينينانك ن إل  عسند  اعنك و سنام ن ف ن  رف نك وهلل إ عنك مات متمنا منات  ن فا  ا   اعك و سامتب

ين   م  نا انش ن    نن   ميتت    ينننغ يف ويرض متبنريه منم ويمينننعا  ن  سع نز  يف آخغ و زماب اكما   ل 
  .ين   و  اون   

غة  ائ   رضه وهلل ننننما م ل  فم و صحا    ك يف اج :  مي  ب و غست   د ءو      ا  ء لا  م 
  ؟ لت م يغح  نش ء       ا بفغة  و غر  ن    ك ئ   ان   اة و صحا    اعك  اة وجل اقة ن    ا 

  ؟  ة و تتىف    ا ق ج ا  ما م ل و ت و  ءق وجك  اعك 
كاهن  ءب  ياينتو م ك ءب    ت ،  وهلل  ز  جا متاما  يف إم ازب  اعك و سامتب اا ا ءمك اه   ارو  

  ؟ ين   ل  مائين  متما متامتو  ف اتب يف اعالك
 ؟فم ص  ءب   يان م ك و   ا     ما     ا بفغة  و غر   ك و سامتب يف  اة وجل اقة   لا مم    ت

   انه إل ر  وهلل  نز منا منم ءان   سنا" :مت ت نك  اعنك و صناة  و سنام  وياا  ن ءب لنذه  :الوجفه ال الفث
 غننري ر ننك مننم و  صننتص لنن    انند ءب و ننغ ح م نننز    ء ننا ن  " جننا  اننه ر اننه اننإ ءر   اعننك و سننام

 ءمننا   ننا  جسنن ه يف ينيننننغه ل لأمتاننك ويرض فننا  ن إل  ننا متنناب  ننغ  و ننغ ح و ننذ  جننا  يف و نن    ء  م ننل 
وهلل  تنتىف ويمفنس يف وجلسن  متمنا يننا  ل ناىل يف و نغ ح   عسن   و  نينن  يب و تفناةن  ازم م ك   نا  و نغ ح 

  .اش متعا  و     ا  يف م ام ا

 :«و  كه يف و غ   اد و سينكه و صارم» يفررك وهلل  و،ا    ين و م  ينا 
م اعاة و ين ب   ت لا إىل وجلس      و تت ل   تله وستمغورلا فعك ن  ل  ستاز   إىلءب ر  و غ ح   ا   ع  

 غقخع  ل لز ا  إ ا ةم و   تر مهري و عاة و   ت ة ن  ا إ ا ة و غ ح إىل وجلس  يف و نقخ ينينا  ت  ءخغ 
 1. م و ع  وس  و تت

 : يش ررك وهللينا  و  عخ  ين  وهلل ء ا
ص نننننننننمنننات    "ننننين   ءمنننك  :يف ينننننه متحعالنننك متمنننا متننناب  اننند  جنننك ويرض  ننند ءب و  نننا    نننا   نننم و   

  ؟ك   اد ءمك  ا  اعاً متما متاب  اد  جك ويرض ينينا متلكو  غآب ن فما ا جت
 .فام    إىل ر ك سينعاً 
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  عس    ل  إل دنغ    نت  ء  كنين   ل ا ع ن  ،نا ن   ن    اند  يناب لنذه و ن  ت  منا ر وه ء نت  و   
 ."ما مم مسا   سا   اه إل ر  وهلل  اه ر اه اإ ءر   اعك و سام" :ينا    ك 

 عسننن  يف   منننك  وئمننناً ن  إانننا لنننه يف ء اننند  اعنننش ن  ،نننا ولصنننا   ءب ر انننك و  نننغ ف  ف نننذو  ننن    اننند 
 1.وهلل ء ا    ع تك ن ل   رمتك و س  ل و   ان  اجلس  

   م مت ن  م ما ك  م ء عك ءب رست  وهللو غرٰنم  ين  مما      اد مفارين  و غ ح  اجس  ا      
 2.وهلل إىل جس ه  تم و  عام  لا    غ  وجل   اإ  يف كجغ اا      ن   اائغ و  مم سم م   :ينا 
 .« وي"غ غغ ن و    و   ا   يف »سم  له و  فس  و غ ح ن ينا ك و م وي"ري يف  و    

ن يب و غ ح  مبا ات ك ف ت ك إهنا  ا    يف كجغ وجل        اد ومفصا،ا  م وجلس    ا تايل   م ك تره
 .له م اط و   تر

ل سننعما ل  سننم  ميناكننغة  ننايرب ن  ليناعننغ و ائكنن   اسننام  نن    انند ءب و غسننت   ءب :الوجففه الرابففع
 .فأفا  لذو ءمك غري متصا  ا  معا  ا م  ي     ان   نع  ما لذو و اجز و كلع  مم و رتوب  و يش 

و سنننام فحسنننن ن      نننا إب   اننند ءب و ائكننن  لينانننغ و غسنننت   ل ينعنننكو ننن     يف الوجفففه الخفففامس:
 .ل غريهاان   ا     ن لئك  لينابك غري ر ك و ينت  و ا

ن ا إرو سنننا   اعنننك ءاننن  منننم ءمتنننك مبننن  ر  و سنننام خمصنننتص ءب إ نننا ة و نننغ ح  ا ينننننه  :السفففادب الوجفففه
 .  و  يننه  متاما ختا نء   ن   عس   ام  يف متا اش 

  انند ءانن  مننم ينننا تو  عنناةررننك وهلل يف " ا ننا ر ه  3مننا رمتننغه و  ننعخ فمنن   ننم اسننش و ف عننك :الوجففه السففابع
  :يف يننه و عاة و  معت   و  غ ف  و  ا 

                                                 

 . 119ن ص « لأسعس و ت   س يف مت   لاينعس  و    م جغجعس» 1
 مها ن   ححك و  عخ ك عن ويرماؤ ط يف حت ع ك  اعك.( ن  غري 3/455( ن  ءر  )10/513ر وه و م ايناب ) 2
 رو و  ا    سافغ إىل  م ا فن فياب  ك وجلاتو فع ا و  عخ فم  مصغ  وي ا ن   سافغ إىل ج ة  احأ  3

م ة ل ع   اد مخس س توت  ن فاستفا  م ك فائ ة  هعم  لسعما يف و     ن  اد و  عخ مجا  و   م و  امسه 
ن   رج  إىل ج ة فامكن  اد و  ا   وي مد م ك و   ع ة و صحعح   مينذ و ين    وخلغوفات  و ت اع   وستفا  ء لا

إل لذو  – اد س    امك  –مم و تصامع  و ذ م لغمجتو  ك    ذمتغ   اد و ت اع  ن ف ف  وهلل  ك مف ا  هعما. 
ن  ين   «لكما  و صارم و  كه –  سينكه تمت ك ءيب و سم و و ك   و ين  » لت و ذ  م ا ا م ك متامك و كتاب 

 . اين تك  ور و فلعا   ا غ اض ن  تح عا  .  احل  م  اه وثسم    . ء ت  كغ  م سا  ك ا 
  م  وا   مخسش س  . 1355لتيف ررك وهلل  ام 
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ف ب مت   لغ   ءب اعاة ويمينعا  يف ينينترل  متا عاة و  معت   ف ذو   مك خغط و  تا  ن يهن  ءاعا   ا  ل 
 عاة  ا اعاة ءم   مم وننننو ذ    امك وهلل ل اىل ن ل  ا  ل و ذ  م امك ن  م  لذو ف حم م ت   ءم

سغواك ن  ن يمك ميااٌ  لكان أقل ال اب أعلى م همو  معت   ن ف هنا  ت متام  متحعال ا يف لذو و  ور 
 1؟ مي ه   سافغ   تمت   اذوت و  معا ن  ل  مسجتمتب حت  ويرض يف ينينترل  ن فأ  كغط يف لذو

ن  ء مننا مجعنن   توقم ننا مننم  تلنن ينينننترل  متا عنناة و  معت نن  لين يفينعننا إب اعنناة ويمينعننا    ننت :الوجففه ال ففامن
ف ننا تو   مكنناب رؤ نن  ن ءمننترو فاسنن ة  و  ننت و  ننائاتب لننذو  وضننيغ  ،ننذون  لكاعنن  ن   ينننا ة ن  غننري ر ننك 

مهغ إىل و تأ نعا وخلناا  ان فنمتام مم  كامنك متمنا لنت كنأب متنا انه   سام ان  خغ جك مم يننه  و  ا 
 ؟ء م  صا  صااينك

صصنت  و غسنت   نارو خ   :و عناة و  معت ن  و  غ فن يف ينينننغه  انه   ت    ا   نم يننا  إب و غسن :التاسعلوجه ا
 ت  وهلل ل ناىل و تمنا و  اند ينن ارو ل ل ت تب ء لا ءب و    و  ءاعا  يف ينيننترل  متحعالنن ا  ؟ ذ ك ل 

 !؟    رل   غقينتب أحياءحتسنب و ذ م ينتاتو يف سيننعا وهلل ءمتولا  ا 
ءاعنا  يف ينيننترل  ء لنا متحعالنن ا  كنتهن   عيننتب و ائكن   –مم غري و  ن  و   –  ارو ل ل ت تب إب و تلد 

  ؟متب ء    ذ تب يف ينينترل     ننن  كتهن         و س و  ن يف ينينترل  

ءمننك سنننعمتت مننغة ءخنننغ    نن  و ننن فخ يف يف ينننننه اعننا متحعال نننا  اننز م م نننك   ننت متننناب و  ننا  :الوجففه العاشفففر
و عتن  وي ىل و ن  ماعنا  نش ء ن     ن   و عتن  و لامعن  و ن  ل  نن و عناة تنش ن و صتر ن     ءمك سنعمتت معت

  ن  ء نت  كنغ رضنه وهلل   نك  ينغره لذو خما    ا و يا     احعاة و  معا  و    اك ا يف يننه  اد ق م   ن 
  نم  من  عنك ف ن  م ت  نا ن ين   ات  نننن) نأيب ءمن   ءمنه  نا منا وهلل ن ءمنا و تلن  و ن  مت   :ميناكغة متت و  ا 

  3 .2(وهلل  اعك متلتش
فانت متناب ويمنغ متمنا  ز منتب  كناب اعناً ن   ين  ينام و   عا و  اا  ءمك     و  فخ  يف و صتر ل  ين د ءان ٌ "

 .وهلل ين   م   اعك متلتش

 :«متمعتك»ينا  و م و  ع  ررك وهلل يف 

                                                                                                                                            

 ومهغ لغمجتك يف م  م  حت عا متتا ك و ذمتتر.
 . 378ن ص « و ك   و ين    تمت ك ءيب و سم و سينكه»ومهغ  1
 (  غريه.1241ر وه و ينخار  ) 2
  ا عخ  ين  وهلل ء ا يش ررك وهلل. 120ن ص «  م جغجعسلأسعس و ت   س يف مت   لاينعس  و   »ومهغ  3
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 فحل في الكال  في حياة األنبياء في قبورهم
 و مات  بري ما فغيناب ينينا  اعا يف و لغ   اعالك متاب   ت
 و غرٰنم س   لٰنذ    وهلل  م فتين احت  ويرض  ا م   متاب  ما
 وإلمياب   غوئ   نفنتع    ويرض اعا   ل حت  غوهءل  
 و ين تاب  سائغ 1و  هع  ا خ  ن و    مم وآلرو  ءمتك غ      
 فاب،  سائا   وجلتوب   م  اعا  اجزو  م مي ك متاب  ءم

 ء ضحتو  ينعاب ؟ء"ينتمتلا  ين  فما و عاة و ات   غوربو      م

 :ررك وهلل م ا ا  اد لذه وي عات 2فم  خاعا لغووو  عخ ينا  
اه يف يننه متما متاب فتق ويرض ااما رغ   جت ه حت  ءايناق و رتوب  إينام   ق متو ءب و غست  
ءساو  ك ن ف مك  ت متاب  اعك و سام اعا يف ضغاك   م  اعك ن  لذو ق    ااا لنوجل روب و ين ع   ا اين  

متحعالك ينينا متلك مم غري فارق  ع  ما  ا ساغ   اؤه حت  ويرض ن  ا  ن ءب   ع  فتين ا ن ف ذه 
 ف تب حتت ا ن  ءما وياعا  فع ع تب  اد ظ غلا ن  متع    وهلل يف خا ك ؛ ءب و تلد ل  و ذ م       ننس  

ل  ف  ء حا ك فعما ءككا  اع   مم كغوئ  وإلمياب ن   غا   مما  ين   ع     كتب حت  ويرض اعا   
 ؟ ع    مم      مفرت ات مم خاط ن    ين     اد ما ج   

 . ين  وختا  ء حا ك     متلك يف متلري مم و سائا و   متامتو اتاجتب فع ا إىل ينت ك و اس 
جتوب  م سأ ك متا فا  اد مسا  ر ك نا   م ر  و مك متاب اعا   ك ك متاب  اجزو  م و  يءم ل ت تب إ

  ؟م ك ن  متاب متذ ك  اجزو  م و غمت   و   تض
 

                                                 

 .ولختاط و  هع  ء  1
م ن  ما رئعسا    ين  و   ع ة يف ينس   1916لت و  ام  و سافه ن فم  خاعا لغوو ن مصغ  ن      ام  2

عا طام   ءم و  غ  ن    ا  إىل مصغ  كبا م صن مائن و غئعس و  ام جلما   ءمصار و س   وثم    و  روسات و  ا
  عخ وإلسام و م لعمع  ن  حت عا « كغح و   ع ة و توسيع »ن   رئعسا ،ا ن  ك   ة م  فات  حت ع ات ن م  ا 

م  م ستش  اما  1975ن لتيف ررك وهلل  ام يف دا  م « كغح متمع  و م و  ع »ل م خزمي  ن   « متتاب و تتاع »
 ن ينلالا يف و   تة  و ت اع   و ذب  م و   ع ة وإلسامع .

ن   ات   م  ين  و  ا ر و س اط ن و  اكغ:  ور و،جغة ن « و   ع ة و توسيع » اختصار مم م  م  حت عا متتا ك كغح 
 و س ت   .
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 ا إب مت ت    تما  اد مت ن     ؟فما له لاك و عاة و   ء"ينتمتلا  ك إرو   ل تن اسا  ل اغمت   ل متاما
 1 ا ينش !

 :  ينا  و م و  ع  ررك وهلل
 و فاجغ و فتاب  أو   كتب  ء حا ك ه  ل جا        لذو

 ك ت   عاب   ال ل  اه    ر ك  ءل   مينع   متاب  إر  
  لت يف ويمتفاب عانتف   سأ ته حا ك أب     ء"نغٌ  جا مت  لا

  ا ا  و نلاب وإرً  وت ألف  مااا اه   طتوب   فأجال 
 اعا ماا ا  اساب متاب  إب  جتو ا كافعا ءجال  لاا 

 :ررك وهلل م ا ا و  عخ لغووينا  
رو متاب اعا يف يننه متما ق مت  فا      ك ء حا ك كامتش ما  ا تمك مم  أو    ل  ن  ين  متاب  إ

 أب ءا و مم  ر ك  ءل  اش متاب مينع   اعا  ع      ال ل     ال  مك ن  لا  ابك  مم ء"غ  
م سأ ك إب  يف ءمتفامك ن  ءمك ءجال  مبا  عن  ك و ه و  ااا م   ء حا ك جا ه مستفتعا إ اه  لت م  ركٌ 

ل نتو  ك  عكتب  غلاما  اد   ق   تومت  ن ف ا إب متاب اعا ينا رو  اد فأ   ؟متاب    مت  كه  مم ر ك
 2؟و كام  عين    ما سأ تو مبا   فه مفتس     ز ا اريع 

 :  ينا  و م و  ع  ررك وهلل
  اما  متا قماب  اد ء    ءككا    ه مم ءمغ    مت  لذو

 م ك و     رو لنيننعاب متاب  ين     أمك     و فار ق  لغ  ما ء 
 و غ ا و فتاب ء توب   ين ن    متا     كمريو"   يف  ِّ ج  ن ا 
 اك  لت يف ويمتفاب س     إر  و فار ق     فغ  ك  غينص   ين 
 3صابء ز ا         ءمِّ   س و    ات  ضغاك  ألتب غول ءل  
 ابننننننننعننننيننننننننن    نننن  هننننألنننن   ل   نننن نننننمنننن  س  نننن لننننالنننن   ه  ننننننننا  نننننننن ننننعننننيننننن م

 ب متاب اعا  وخا و ين عابء  ءب  عن   ت ك ز  ج   ءفكاب

                                                 

 مك . –ق ( ن لتق    ور و ينا2/4) «كغح و  صع ة و  تمع » 1
 .(2/6) «كغح و  صع ة و  تمع »2
  ائ   رضه وهلل    ا.     3
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 مٰنمنننننن و غاغآب نننننن نننننننتث  ا نننننن ننننننميننننننن و عتو مم و  نننننن ننننننا  ننننننننننن ا وستحنننننننن ا ينتم
  وإلمساب ا فس   ل متا   و غست   غفت  ر  ين    ل  وهلل
  و كتماب  ا صم  غننفاعستت     امك ميناغ   لذو و   ر   متاب  مم

 ينا  و  عخ لغوو ررك وهلل م ا ا:
لذو  مت  مم م كات ج  ت     متلك  اعك و سام ن  و تينس ءمغلا  اد و  اما  يف سائغ و  غ ب ن    

ين         ت متاب و غست       ن اإ إب و فار ق  مغ رضه وهلل   ك    ت  و إىل  جك و صتوب فع ا
 . و كا   ن  يف   ن ء توب و غ ا ن  فعمم  كتب خاعف     ه إ ع     ه   وض  يف مريوث وجل ِّ 

حم   م ااح   م  ز    م رمتام  ا ث  م نننننمس   م :ر   و امت   اس ا ه  م  مغ  م    ار ينا 
  :1    نننغ و    مً نإيل مم ا    م "اث  ن ءان   إلب ءمتتب سأ   رست  وهلل  : مغ  م وخلياب ينا 

  ؟م وخلاعف     هم  
  ؟ ا زمتاة  ل م    ا إ عك ن ءاا ينتا،  غ  م ن    :  م ينتم ينا تو
 2.  م و كا  

  كتب و  ا    م"اٌث  : عع    م  مغ  م مغة  م  مغ ينا   ر   لذو وإلس ا   م سفعاب  م 
اف   و كا    و غ ا :  ا ءان إيل مم و  معا  ما فع ا   مننننن ع    .وخل 

 عاب لذه ويمتر  لت  إر    يان مم و غست   ينص غ كتب و فار ق رضه وهلل   ك ين   3ف اد رء ك 
 .  عنيف ءمتفامك ن ما  مت  ل ت   ب ءمك اه  سم  

 ين  متاب و صحا   رضه وهلل       ألتب إىل  ع   ائ   ن و ص         و ص  ا رضه هلل    ا ن 
ما ءككا  اع ا  : عسأ تلا  ما ءككا  اع   ن اإ   ت  يف ر ك ء ت متسد ويك غ  رضه وهلل   ك

 4.إل  ج ما    لا م ك  اما فسأ  ا  ائ   ا    ين  ء حاب رست  وهلل 
متاب   ينبه ءب إاا   ع  ءم   ع    اعك و سام اعا   ال ل    سم     ل  ات  ضغاك يف فات متاب مين

 .توب عين    ما سأ ته   ك   ل مم إاا ت    اد مم اتما ينت،ا وخليأ  و ص
 ءم متاب  اجزو  لت اه  وخا يننه ءب  س ف    اجلتوب؟

                                                 

  لم وإل ا. 1
 .(2/303) «و ست ررب  اد و صحعحش» 2
 يف يننه و عاة و  معت   و  غ ف . و  ا   م   ت تب  عاةمتجك وخلياب  3
 .«جام  و رتمذ »ن  ين  ضيني  و  ص مم    ححك (3847ر وه و رتمذ  ) 4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8670&lang=&bk_no=74&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8670&lang=&bk_no=74&ID=1
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ن  و ذ       ضد   ك وهلل  ل رست ك ا ينتم ءل لستحعتب مم لذو و كام و ذ  ل   غه   ا  ل  غ 
   ع   و  فس وإلمسامع  ن  متع  لفارق و ين ب     و تت فتز     ك  ج اك  و فاض     ر و غست  

 و عاة  ل ل ت  إ عك إل     و ين   ن فمم متاب لذو و   ر مم و  غف  لت ميناغ  امك فاعستحه  مم مفسك
 او ج اك ن فعكتب متامك ملارو  اسخغ    ولق رو  مم مجع    عاذ  ا صم   و كتماب اإ ل  ه غ  ا

 1و   ا .

: ءمتلننغ و  اننه مننم و صنناة  ننتم وجلم نن  ن فنن ب  ننالك  م غ ضنن   ينننا  ءب و  ننا  الوجففه الحففادي عشففر:
 . اه

 ؟2   نننم   غض  ال ا  اعك  ين  ءر  ينا تو: متع  ل  
 .  ويمينعا م  اد ويرض ءب لأمتا ءجساينا : إب وهلل اننننننننغ  

    نا ،ن   نعس اعنا يف ينننه و عناة و  معت ن  و  غ فن   لنت ءمنك  ءب و  نا  اد كال  مم و     ل ارب   
)إب وهلل ينن   : ت نك كامن  وإلجا ن   نذ ك ء ىل منم وإلجا ن   عنا و عناة و  غ فن    نت متناب ا ك  نا سنأ ته ن ر

 .د ويرض ءب لأمتا ءجسا  ويمينعا (اغ م  ا

حعنناع  يف و نن معا  كننامتو فننتق ويرض ل حتت ننا ن ف ننذه سنن    ننت متنناب ويمينعننا  ءاعننا  مت عشففر: ل ففانياالوجففه 
 3ت حت  ويرض.وهلل يف خا ك ءب وياعا  مكاهن  فتق ويرض ن  ويمتو

 خالصة في مسألة اتحال الروح بالجسد

 ينا  و  عخ     وهلل  م     وهلل و  فه ررك وهلل يف مسأ   ولصا  و غ ح  اجلس :
ن  مم  ل   ا  متعفعتك إل و  اع  وخلينرير ك اا ن  وإلمياب  ك  وجن ن  لت مم و بعن ن  ولصا  ر ك "

لأما ين رة وهلل   جائن ل  ريه  غغوئن    ك    ست ك   م ينينت  وإلمياب  ك ن يب  ا فس م   آت ن 
 ام  ترًو ل ل ال لا يف  له يف متا م أة ل ال   تروً ل تلع ا لاك و   أة ن فكما ءهنا ل ال  يف و 

و ع ه  ن متذ ك ل ال  يف اا  وخنا  ا  م و ين ب ءمتروً   لكم ل  ال   يف و عاة ن ف ب وي ما  و   يناح 
 و صفات و  اكات ين  ل  ان م ر ات  م  ات يف و  فس     و تت ن فعكتب آلم ا متآلم   غ 

                                                 

 (.8 - 2/7« )متمع  و م و  ع »كغح  1
 ءر م   ء   اع . 2
ن  53ن ص «  يناا  و       و ت ا    اإلمياب  ا غساو» و  عخ ءر   م فم   م و صا ق و  جار يف متتا كا ك ين 3

 .و      –و  اكغ:  ور و  صعح  
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  ائ  كع اً  ذ  غه   غوه   تأ ننن   ك    نز نننأ م ك ن  و عات  و   ارب مم غري  جت  ر ك ن متما ل ال  مم و
ا   ينينا  متحع    غتك ن  ءم  لغوه سامت اً ل اع      ه ن فكذ ك و  ذوب اصا  ءم  ل لغوه ن فساِّ  ل س 

 ءب ل   يف ساا  و   م.
ب و نغ ح متفا ن   كنا من مم  ايننا ن ي    سنأ تمك  نم و نغ ح يننا و نغ ح منم ءمنغ ريب يف ينت ك جا رمتغه 

ن فتكننتب منم ويسننغور  ف نه مننم جن س منا وسننتأ"غ وهلل  نكمنم  نا  ويمننغ و تكنت   و ا ننا منم غنري مننا ة ن 
 1."و   ل اتم ات،ا   ت  و ين غ ن  ل ل رمت ا و ص تروخلفع  

   ا إل وهلل سينحامك نناعاة وإلمساب يف ينيننغه ل تن غعينا مم و بعتب ن ل   ر  مت  فا ا ا ءب ا ع   
 ل اىل ن   كم مم و لا   و  اتم يني ا ءهنا ختتا   م و عاة و  معت    ل ختل    تومع  ا ن فاإلمساب يف 
و  معا  أمتا    غب   تن فس   تز ك   تحغرب  ميغض   تكا    سم  مم ات ك    له ااجتك ن ءما 

ذو فا  تق ءب ل او ف اد ل نو ع  فاعس متذ ك ن   ت متاب متذ ك لاتاك  اد ءينا ل   غ إىل و،تو  
خاص  ءاكام م ع   ن  ل لننت ا ك م  ويخغ   مت كٌ و عاة و نقخع   اد و عاة و  معت   ن  ا  كا  وا ة  

ن إل يف ولس  ن متما ل رترب متلري مم ويكعا  يف ولس  ن ءما و  ع   فا   ام ا إل وهلل ليناررب  ل اىل 
ه وهلل ليناررب  ل اىل مم م ع  وآلخغة مم و ي تمات ن متا غماب  ،ذو مهائغ يف و  غ    ن فمم ر ك ما رمتغ 

مي تمات و  معت   يف ولس  ن و يري  و انب  و  سا  و ا  ن ف هنا متا ا ل رترب م  ما   ا ا ا مم و 
فكذ ك و عاة و نقاع  ف هنا ل رترب م  و عاة  نفحسن ن ءما ا ع ت ا  ا م ا فعختا   ا ر ن 

  ك  و  ع   فا.نفحسن ن ءما و ك  و  معت   يف ولس  

اعالك    م  اد غريه مم    ه ن ءفا     لذو  اد  اغومٌ  إب مسا  و  ا  :فإن قيل :ال ام ةالشبهة 
 يف اعالك!  ف ا م ك م ك  و   ا  متما متاب  متلك ن  مم   جتوق اان ولستبفار

ك إاا لت  كتهنم ءم ات  ام م ش ن ء    اعخصت ع  وختصك وهلل لا ن  ينص غ  ءق وجك  فاجلتوب ءب لذه
 . مم    ه  فا  اعا و ز وك لم      نمتأم اع  يف و غم   و تتينري ن  مم "  

م    ه  عام  ،م  م  خت،م يف فغوش  اد غريه م   يف و  معا  وآلخغة ن  ،ذو اغ مم     إهنم ق جالك 
 ."اب

 .     تن مم   و ه م صاب فين  وي    إب لز  ك و غءة  غجا      فاة ق ج ا وي

                                                 

 ن  اختصار  سري. 47 – 45ن ص « سع  وهلل  اد مم متذب  اد ء  عا  وهلل» 1
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مم  عتعم متما ب فع ا   ز  ن ءر    ءك غ    غو ن وات     ثم إنهن اعتددن بعد وفاته بالعدة الشرعية
 و ذ م  تتفتب م ك    ذر ب ءق وجا  رت صم  أمفس م لف ا متا متتىف    ا ق ج ا ن ومتلال   ت ك ل اىل 

 و تفاة و يينع ع .  فالك ن ف   لذو  اد  ءر    ءك غ    غو
 .مم    ه إاا لت  كتمك اعا   مي   ذو جتوب كين   مم ظم ءب حتغمي ق جات و  ا ف

 ررك وهلل:ينا  و م و  ع  
 

  م سائغ و  ستوب خبصعص      مساؤه  كم رست  وهلل خ نص  
 

 ب  ش رست ك  ستوه فاخرتب و غست   صح  وإلميابغ  نننعِّ ننخ  
 

 و  معا  يف ويخغ    ع ا  وض  و نلاب ق جالك يف لذه
 

  اد ستوه    ه فاذو اغ مم  
 

  م فغوش "اب إر رورب  تبٌ  
 

  كم ءلش     ة كغ ع 
 

 وي ااب فع ا و  و   م ازم   
 

 عاة و    و  يف و عاة و  معت   و  غ ف   اد اعاة و غسا يف ينينترل  واتأ   ل    :التاسعةالشبهة 
    رل   أحياءينتاتو يف سينعا وهلل ءمتولا  ا   ل حتسنب و ذ مل اىل ينت ك ترة يف ن  و ذمتينينترل  

 . غقينتب
إرو متاب و    و  ءاعا  يف ينينترل  ن فا غسا  اع   و صاة  و سام ء ىل م    لذو ن يب و غسا  :ينا تو

م خااين    اان م    ءفلا مم و    و  ن فعكتمتب ءاعا  يف ينينترل  ء لا ن  مم     ف    ستم تب  
 !ءب    تو  ك

ن   عس   عا  ك ءب لذو و   عا يف و  ع     عا  اد مم وست     ك  :األول وجلتوب مم  ج ش ن 
و    و   إب متامتو ءاعا  يف ينينترل    ك  ا  عس  و عاة و  معت   و  غ ف  ن      ذ ك ءب  ر ك ءب 

ستم  ش  ر"ت   ن   تم   لأمتاك و يري  و سينا  نننننننننن  م     متع  ن  ما،لز ج م مسا  و    و  اا  
 و يري  و    وب ن فات متامتو ءاعاً  و عاة وجلس    و  معت   و  غ ف  لستمغت اغم  مسائ    ماكعت   

 زم  ز ما يني عا ءب اعاة  تم   ء  م ل ن فاما    كم ر ك ؛يمتو،  ن   ا متاب يمتا و،توم  اح
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 ذمتترة يف و  غآب  عس  مم ج س و عاة و  معت   وجلس    و  اتم      ا ن  ا له اعاة ءخغ  و   ع  و
 .   ا إل وهلل ن  إرو "ين  لذو يف اا و   ع  ن ففه اا ويمينعا   و غسا مم  اب ء ىلنننل   ا  مت  

غح يف وجل ننن  ن  ءهننننا يف اتو نننا انننري خلنننغ ن لسنننءخنننن  نننأب ءر وح و  ننن  و  اعننن   ءب و غسنننت   :ال فففاني
اعننن  كنننا ت ن  لأمتنننا منننم مثارلنننا ن  ل نننغب منننم ءهنارلنننا ن  لنننأ   إىل ين ا  نننا م ا ننن   نننا  غش ن فا عننناة 

 ننم  1سننأ  ا  يننن  وهلل :ف ننم  يننن  وهلل  ننم مننغة  ننم مسننغ ق ينننا ن يف و  ننن   عسنن   اجسنن  يف وجل نن   اننغ ح 
ا إمنا ينن  سنأ  ا ءم ن :يننا    رل   غقيننتب ل حتسنب و ذ م ينتاتو يف سيننعا وهلل ءمتولا  ا ءاعا    لذه وآل   
اعنن   الج ففةءر وا نن  يف جننتط اننري خلننغ ن ،ننا ين ا  ننا م ا نن   ننا  غش ن لسننغح مننم  :ف ننا  2 ننم ر ننك

  ؟لا ل ت تب كع ا :ا  إ ع   رل  واا   ف ا اا  ن ف كا ت ن   لأ   إىل لاك و   ا  ا
  ؟اع  ك  ا الج ةكه  م ت ه  حنم مسغح مم  ء    :ينا تو

رد أرواح فا ت ف نا رب مغ ن  ءب  :سنأ تو يننا تورتمتنتو منم ءب    فف ا ر نك لن  "ناث منغوت ن فامنا رء و ءهنن   نم    
 .اإ م تا يف سيننعاك مغة ءخغ  في أجسادنا

 3.متتونغ فاما رء  ءب  عس ،  ااج  ل  
  ؛إ ىد ءجسا ل   ءر وا   ر   يف و     و    و   ان  ا    ن      رل فا       و ذمتترة يف ينت ك ل اىل 

متا لذو      ل   يناا    اد ءب ر ح و   ع  م فصا  ء ا  م جس ه و ذ  لت يف و  ن ن  ءب 
 .اعالك  عس  يف جس ه يف يننه ن  ا  ات  

ف رو "ين  لذو  ا   و  ن فا كك ءب و غسا  اع   و صاة  و سام ء ىل  تاك و عاة و  ات   ن يب 
 .ءرف   رج  م   ويمينعا  ءفلا مم و    و    

 ننا إب م ننع  و عنناة و  ات نن  اا ننا  جلمعنن  ءر وح و نن م ش ن متمننا اكنناه و ننم لعمعنن  ررننك وهلل  ننم مجنن  مننم 
 :ويئم  ن ف   ينا  ررك وهلل

ءمنك  ننعس خمتصنناً ن    اعنك ويئمنن منا ر متنننغ منم اعنناة و  ن  و   رقين نن  ينعننا إمنك خمننتص لن  ن  و صننحع  و ننذ  
 5. م وجل ا  4فع ك ان و هاب  هم ءمك ميتت  و   ع   ا ذمتغ  كتب   نص  متما      اعك و  صتص ن  خ  

                                                 

 رضه وهلل   ك. ء  و م مس ت  1
 . سأ  ا رست  وهلل  ء : 2
 .(1887ر وه مسا  ) 3
 ء  و هاب. 4
ن ص  11ن ك « م  فات و  عخ وإلمام فم   م  ين  و تلاب»م اك   ك و  عخ فم   م  ين  و تلاب ن متما يف  5

46 – 47 . 
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 .م ع  و عاة و  ات   اا ا  جلمع  ءر وح و  م شت و ف   و صحع   آل    و     ن   لذو ل
 ل ل ت تو  م   تا يف سينعا وهلل ءمتوت  ا ءاعا    كم ل  ينا  و م جغ غ ررك وهلل يف ينت ك ل اىل 

 :ل  غ ب
 ا ء  ا و ذ م آم تو وست ع تو  ا صن  اد اا   يف ج ا     مت  ن  لغرب م ا عك ن  : ت  ل اىل رمتغه 

م م  خا ه  م من ف ب و ع   (لت مع ) : ء و  سائغ فغوئله  اعك  ن  ل ل ت تو  م   تا يف سينعا وهلل
تا م ك   مم سائغ خا ه يف ن ف ب مم ين ن   ساينت ك اعالك  ء  متك اتوسك ن فا  اتذ  ذة  ل   ررب م عماً 

ن فغاش مبا آلعت   مم فلاه ن  س    سينعاه ءاعا       ن يف اعاة   م ع    ع  ل   ن  رقق  
  .    ك مم متغوم ن اين تل  

ا " ا  عسد  م و م ءيب جنع   م دال  يف  :ا " ا ء ت  ا   ينا  :متما ا "  فم   م  مغ  ينا 
 ومت د. .مم مثغوت وجل   ن     ب را ا   عستو فع ا : غقينتب ا ءاعا      رل  ينت ك ل اىل 

 سعمال -اه يف يننه ن  كم م ي  ءب ويمينعا      غ  ا     حع  ءمك  : ينا  و م و  ع  ررك وهلل
ء اد رلين  مم و    و  ن  ين  ينا   -خاا    ءفلا   فم   اتوت وهلل  سامك  اعك   اع   ءمج ش 

 ل حتسنب و ذ م و  ءهن  ءاعا      رل   غقينتب ن فايمينعا  ء ىل  ذ ك ن ينا  ل اىل سينحامك  م و    
متا ن  م  ر ك فا    و   وخاتب حت  ينت ك  ينتاتو يف سينعا وهلل ءمتولًا  ا ءاعاٌ      رل   غقينتب

  متم    خت،  يف و فأ"ين  سينحامك  ا   و  متلاً ن  إمك مع   إهن  معتتبن  مفس روئ   و تت
ن فا تت و لين  لت  فا تت و لين  غري و تت و  فهن   مفد      متلاً متايمينعا   لت و تت و  ال  ن 

 1.فغوق و غ ح وجلس   لت م ال  فستو ن  و  فه ق و  و عاة  اجلما   م و غ ح  و ين ب
  اد ءب اعاع  ل ينعك ت ل : ا ءاعاٌ    كم ل ل  غ ب اد ينت ك سينحامك ررك وهلل  2 ينا  و ينعلا  

 3. ا  ا تاهن  ك مم و عتومات ن  إاا له ءمغ ل   ررب  ا   ا  حس  نج س ما     مم اجلس   ل   عس 
  :ت بيه

                                                 

ن ص  «أسعس و ت   س يف مت   لاينعس  و    م جغجعسل»يف ىل و م و  ع  متما إ زوه و  عخ  ين  وهلل ء ا يش  1
118 . 

 مغ  م فم   م  اه ن ء ت وخلري ن ما غ و   م ن و ينعلا   ن متاب إماما  ام   ارفا  ا ف ك   ملت  ين  وهلل  2
 :ن و  اكغ 173    ن ص  ا و  « اين ات و فسغ م» و تفسري  و  غ ع  ن مهارو  ا ا مت ين و قول و كاف عا. ومهغ 

  ري ت. –و  امع   ور و كتن 
 . 154ن سترة و ين غة:  «لفسري و ينعلا  » 3
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 ا ذمتغ يف لذه   تخصعص  فما و تجن ن خيتص  ا    و  ل ف ب متاب لذو اك  ) :ينعا ف ب
 ؟(و  صتص

 ءب ن عا او ت ينعك  اد فلا و   ا ة   ات  رجاد ختصعص    ا ذمتغ يف لذه و  صتص     فاجلتوب إب 
 ممف صعين   مم لذو و   ع  يف و نقخ ءمتما ن  ءب ،  م ك ء فغ مصعن ن يلا ا  ل     ملمتبٌ لذو 

 م ع فاك متلري م       إب متاب و ع   اد فغوكك ء اد  رج  ممن مصعن غريل  مم ويمتوت  اد فغك   
 ءجتوط اد لذو ءب وهلل سينحامك ج ا ءر وح و    و  يف      ن  مك خيتص  ك ل   ارمتك فعك مم لت  

ء  وما خريو م  ا  و نقخهلل اإ ءلاف ا ء  وؤه فعك ء اض   م  ا يف  ء  وهن ف هن   ا  ذ تو ن اري خلغ 
ن ءمتما مم م ع  وير وح وحغ ة    ا  وي  وب  كتب م عم ا  توسي  لاك ن لكتب فع ا إىل  تم و  عام  

 فظ و   لش   لأمان  مسم  و   ع  يف جتط اري ن  ترة اري ء  متيري  يف و  مم مسم  ،ذو متام  
يف جتط  له) :   ع   أب ينا و  خص ن  غريه  و   ع ف ذو     ن  (اري و  مم مسم ) :مك ينا  ف

 اد مم  ن فصاتوت وهلل  سامك اريق  اع ا ءهنا اري( ن  م اتم ءهنا إرو متام  يف جتط اري     
 1وجلم  ءاسم مم مج  ء   مغ  لذوق متامك   لك   لا ن       اد ءمك اا مم     وهلل ن ص ِّ    

اا   توب ن ف ه متيري خلغ  يف  و غ و تاب)ءر وا   متيري خلغ( ن  ا  : لغجعحك ر و   مم ر  
 2.ءجتوط اري خلغ

 ؟متوتهند وهلل و  م ش  م     و    و   أهن  ءإرب فامارو  :ف ب ينعا
 :ررك وهلل 3فاجلتوب ما ينا ك و  عخ فتقوب و سا ا

إما ءب  كتب  ف ًا إل  ام مسا وع   بريل   "ءمتوت"و  م ش  م ءب   ت تو يف كأب و    و     إب هنه  
  ن   ينا  وهلل ل اىل  – ا  قو   اع    –يف ر ك و نقخ ن  لاك خصت ع  ،   إب كارمت   و   ع  

  يف ا    ر ك ن  إما ءب  كتب  عام  ،   م و   يا  كام  ينا،ا ء  و  و   م و  غ ش منمم   ا
   عس يف وآل   هنهٌ  و  اف تب يف كأب ء   ك و ك غوم ن ينا   م لا ءهن  ا غ متو مم و   ع      غ ه ء  و ن 

                                                 

 ء  و م  ين  و ن ررك وهلل ن  ين  م ا متامك ينينا رمتغ متامك لذو. 1
 –ط  ور و م متلري ن  تح عا  تس     ت  ن  261 – 259ص ن  «و غ ح»و سأ   وخلامس    غة مم متتاب  2

  م ا.
  فك خري و   م و زرمتاه يف  م أ يف  غ  ة  ا  صع  مم جن  ن   عخ فتقوب  م سا ا و سا ا ن مم ااين  و  ا  ن لت و 3

ء ام و اك  ين  و  ز ز ررك وهلل ن لتيف ررك وهلل  ك م ارمت  سعاسع  يف ن    أمك مم فلا  و  ا ا «وي ام»متتا ك 
 م ءر  و     و  همه إىل  اما      اد ميا م  ج  ا خمتارو   ت  م ك يف و غ لجغ   ن ء   و كتاب  1373س   

 .(383 – 5/378« ) اما  جن  خا  مثامع  ينغ ب»يف متتاب ن   ك لغمج   (5/162) « اموي»جن . ومهغ 
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 ل ل ت تو )  ل اىل ن  إل   ا  م مسين  و تت إ ع    ا كاع  ن  ع  ءهن  ما روينته ء ًا  ل ا غف   ش
 نتاتو  عاة لئ   ل   ءهن  ومتاق و     ءب ين  ن فحع        ك إىل ما لغ    ا   ( م   تا يف سينعا وهلل مالتو

 1."ءمتوت"مام    م ءب   ا  يف كأهن  
  يف ينتب  ش اعاة ويمينعا   و  ن  و      و تت  اعاعل   فغِّ  فا ا ا ءب و ذ م مفتو و تت  م و  ا 

إىل م ام ءخغ  غري م صت ة ن  إمك مع   إهن  معتتبو  معا ن  عغ تو مم و  ل و هالغ   ت ك ل اىل 
 2.و عاة و نقخع  جتام  و تت  ل ل افعك وجلتوب س ا ج و  لت ءب 

 أب متسد   ن و  او  اد مف  ويمتوت  ياعا   ك واتأ  ما مم  جائن و  ينك ؛  :العاشرةالشبهة 
  ن فف ا ن فغج  تخفعو  كسأ افإىل ر ك رج  و :يف  عا  وإلسغو ينا   اغست   اعك و صاة  و سام  

 .  و صاة مم مخسش  اة يف و عتم  و اعا  إىل مخس  اتوتإىل ر ك ن فخف  

م اان و   ا  ن فا  أو م  اع   و صاة  و سام   ف تب      فاع ويمينعا   ءب اد لذو   عا  :ينا تو
 !   م

يف و سما  ن  اصا  ع  ما مم وثا "   و ت   طس  مينع ا فم   ءب ر ح متسد  :فاجلتوب
ن  اان و اجات مم و اضغ م و  ا ر م وياعا  جائز ن   و  ا ح  ما اصا ن  لذو مم م جزولك 

ن  ا لذو  مم  يان ااجالك ممم    اتا  ك ل فتق ويرض  ل حت  ويرض  ل يف و سما متلذو     عس
 ؟يف  ا   رورب يف  ا  آخغ ن    ب و ت ا  ءجسا   ل ءر وح

 جتت ز مم    -واتأ   ن و  او  اد اعاة ويمينعا  يف ينينترل  و عاة و  معت    :عشرة الحادية شبهةال
ءب رست  وهلل مبا ر وه مسا   م ءمس رضه وهلل   ك يف ا    وإلسغو   -خيا ك متما خياان وياعا  

  سغ  يب     و كلعن ويرغ  لت ينائ   اد متسد  عا  ء   - مغرت   : يف ر و   ل وب -ءلع   :ينا
  3. صاه يف يننه

 4.: ويمينعا  ءاعا  يف ينينترل   صاتب ينا  رست  وهلل  :ا    ءمس رضه وهلل   ك ينا  متذو 
 !ياعا فجتق و خيا ك متما خياان و إب و صاة اغمتات  ءينتو  ل حتصا إل مم اه ن :ف ا تو

 : وجلتوب مم  جته

                                                 

 .ن ل  مي و  عخ  احل  م فتقوب و فتقوب 302ن ص « تارخمو ينعاب  وإلك ار  ك   ق غ و اح  و اك » 1
 . 158ن ص «  سات   اد  ا   و غست و سع  و»ومهغ  2
 .(2375ر وه مسا  ) 3
 (.2/187) «و صحعح و ساسا  »يف ررك وهلل  لذو ا     حع  متما  ع ك وي ينام  4
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 يف يننه  صاه  عس خمتصا  ك  ا ه ن فيناينه ويمينعنا   ناد لن  و  نا  ءب ينعام متسد  :الوجه األول
:  ينننا  رسننت  وهلل  :ينننا رضننه وهلل   ننك  ننم ءيب لغ ننغة يف  عنن  و  نن و متمننا يف ينصنن  وإلسننغو   و  ننغوك ن ف

ن ف رو رجا ضغب ج   متأمنك منم رجنا  كن ت ة ن  ئ   صاهينا  يف مجا   مم ويمينعا  ف رو متسد  ين  رء ت  
 إرو ن ءينننغب و  نناو  ننك كننين ا  ننغ ة  ننم مسنن ت  و ل فننه ن  ينننائ   صنناه إرو  عسنند و ننم مننغمي  اعننك و سننام 

 ... فحامن  و صناة فنأممت   -  ن  مفسنك  -ءكينك و  او  ك  نااينك  ن  ينائ   صاهإ غولع   اعك و سام 
 1.و    

إب جسنمك ينن   :يف يننه فمت    اد و تملعنا ف نا تو إب  اة متسد  :  ن و  اما  ينا  :الوجه ال اني
 2.فغآه ن يم ا م ا    ع ا ءب متسد ين  مات م نلِّنا  ا ا 

متسنند  ننعس خمصت ننا  ننذ ك  انن ه ن  ننا اننإ و  يننن  و نن مم  تمننل و صنناة يف يننننه ن إب  ميكننم ءب   ننا  
خصت ع  ن ف نم جنا غ  نم  ينن  وهلل   اد لذو فاعس يف متسد  م  لذو فا  تق اان و   ا  م ك ن ف

و  نننن ن م نلِّننننا   نننك و  نننمس   ننن   مع ن: إرو  خنننا و ننن يننننا  رسنننت  وهلل  :يننننا رضنننه وهلل   نننك ويمصنننار  
 3.  تم ء اه :غغ لا ن فع ت 

صنناعا يف وهلل  ننز  جننا ءب   اننك م  ننا  – لننت ءانن  ر وة انن    ءمننس و ت نن م  - ،ننذو   ننا "ا نن  و ين ننام 
  :«و يين ات»يننه إب متاب ين  ء يد ر ك  بريه مم و  او ن ف   ينا  و م س   يف 

ءان و و صناة يف  ء يعن    إب مت ن    :ان " ا رنا   نم سنام   نم "ا ن  يننا  :ءخنما  فاب  م مسنا  ن يننا 
 4.يننه فأ ي  و صاة يف يننه

امننك ء    ائننك ء  ااننن و نن  ا  م ننك مصنناعا يف يننننه  فعنن  جننتوق مت  ننت متنناب ينعننام متسنند  :الوجففه ال الففث
 .    رمتغ و      ما متتمك  ك و  ا نننع  ننن ين

رء  منتسد  اعك و سام  لت  صاه يف  ءب و  ا  : م لذه وياا     ا و م لعمع  ررك وهلل ين  س  
  .يننه ن  رآه  لت  يتط  ا ينع  ن  رآه يف و سما  ن  متذ ك   ن ويمينعا 

                                                 

 (.172ر وه مسا  ) 1
 . م س     تصغط  سريو غرٰنم (  ا عخ  ين  02/16م ا مم كغح متمع  و م و  ع  ) 2
(  و م ماجك يف 893ن  و م ءيب  ا   يف و س   ) 3116( ن  غين  7/385) « حع  و م ايناب  رتلعن و م  ايناب» 3

 و  عخ ك عن ويرماؤ ط يف ااكعتك  اد  حع  و م ايناب ن  «و ز وئ »(.  اس ك و ينت ري  يف 4272و زل  )
 ل م ءيب  ا  . «و س  »متتاب  و  متتتر  اس  وجلتو غة يف ااكعتك  اد  

 لذو إس ا   حع   اد ن لغمج  "ا   و ين ام.  ينا  و  عخ ء ت ما ك و غ اكه:  (7/121) «اين ات و م س  » 4
 .كغط مسا 
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 .(   ي   ماك) ين د  ك  ما ن  و     ءمك   لا إرو مات ءا 
 ؟ لا   تف  لذه و صاة  و يتوط

 ؟ لا رء  ويمينعا   أجسا ل  يف لذه ويمامتم ءم  أر وا  
 :فأج اب

و م   ااك رب و  ا ش ن ءما رؤ ا متسد  اعك و سام يف و يتوط ن ف ذو متاب رؤ ا م ام ن    كم  عا  
  .متما رء  و سع  ء ًلا ن  رء  و  جا   - متذ ك جا  مفسغو  -و  غوك 

 ا رء  آ م يف و سما  و  معا ن  رء  اىي  - ءما رؤ تك  رؤ   غريه مم ويمينعا   عا  و  غوك يف و سما  
  عسد يف و سما  و لامع  ن   تس  يف و لا ل  ن  إ ر س يف و غو    ن  لار ب يف وخلامس  ن  متسد يف 

 .يف  تر ء  وهن  رةمحوم ف ذو رء  ءر وا    ؛ -ء   ا  كس   و سا    إ غولع  يف و سا س  ن
 .  ه   اك رء  مفس ويجسا  و  فتم  يف و  ينتر ن  لذو  عس  :  ين  ينا    ن و  او

 . كم  عسد     إىل و سما   غ اك  جس ه ن  متذ ك ين  ينعا يف إ ر س
 .ض ءما إ غولع   متسد  غريمها ف   م فتمتب يف وير 

  إىل ويرض  اد و  ارة و ينعلا  كغينه  م ا ن فع تا  نز ل   ءب   -  اد سائغ و  ينعش   - و سع  
 ،ذو متاب يف  ن غ ن متما "ين  ر ك يف وياا    و صحعح   نز و  جا  ن   كسغ و صاعن ن    تا وخل

إىل ويرض ينينا  تم و  عام  ن     نز يمك  غ   و  نو سما  و لامع  م  ءمك ءفلا مم  تس   إ ر س  لار ب 
 .خباط غريه

  ويك عا  ل لفت  ،  ء توب و سما  ن  لن  غض  اعك   عك ل   1يب م س     ن آ م متاب يف مسا  و  معا 
  .غضتو  اعك ءب  كتب ينغ يًنا م   فا    إرو     ن 2وخلعاط  ِّ   خاتب وجل   اإ  اأ وجلما يف س  

فإن أمر ف ذو ل م افاة  ع  ما ن  ؛ صاه يف يننه  رآه يف و سما  ء ًلا  ءما متتمك رء  متسد ينائما 
ك ن  عس  يف ر ك  ا  م  ن    عين  متا نننننننن يف و احه  و توا ة لص األرواح من ج س أمر المالئكة

 و كام  اد ءاكام وير وح     مفارين  وي  وب يف غري لذو و تض  ن  رمتغت    ين   سي   ن  متا ين ب
 .يف ر ك مم وياا     وآل"ار  و  لئا  ن ما 

                                                 

 له و غ ح.مس  مج  مسم  ن    1
 س  وخلعاط لت " ن وإل غة. 2
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ن   ت    لا متما  ت    ءلا وجل    ا تسينع  ن ف هن   ن ا   متب  مما يتمتع بها الميت لذه و صاة  حنتلا 
كاع  و ذ   يان  ك "توب ننننننننا   و  او يف و  معا و  ن ف س ن ف ذو  عس مم  ما و تو تسينع  متما    

 .ا لت مم و   ع  و ذ  لت     ك ويمفس  لتاذر  كم فصا ن  ا مفس لذو و  م
 تف   ك ن        ين  جار   ن   ا    : وم ي   ماك إل مم "اث 1إرو مات و م آ م) :  ينت  و  ا 

 غ    ك و  ما و ذ   كتب  ك "توب ن    غ   ك مفس و  ما و ذ   ت     ك ن ف ب ءلا  ؛ ( احل    ت  ك
ن   ت  متب  ذمتغه  لسينعحك ن   ت  متب   غو ة و  غآب ن    ا    ارئ  وهلل ا  هغ إىل  وجل    ت  متب

  ت  متب ن  2( ك     آخغ آ   ل غؤلا نز ينغء  ور ق  ن  رلِّا متما مت   لغلا يف و  معا ن ف ب مو) :و  غآب
ف ه يف ؛ و لتوب  رتلن  اع ا  لمبخااينت    غل   م اجالك ن  إب متام  لذه ويمتر يف و  معا ء ما

 ويمتا ن وآلخغة ء ما   ت    لا  ااين ا ء ه  مم ءمتاك  كغ ك  مكااك ن  لذه متا ا ء ما  ء ًلا 
 و  غب  و  كاح يف و  معا مما   مغ  ك   لاب  اعك م  و  ع  و صا   ن  لت يف وآلخغة مفس و لتوب و ذ  

 3.ء ا   وهلل ن  ت     ك

م  ا جتوق  ءخذ ون  عض ال اب بآثار ضعي ة وردت في هذا البابتمس  ب :عشرة ال انيةالشبهة 
ر وه و م ءيب كعين  وي"غ و ذ  لذو  مم ر ك  ن     متع ء  مم و صا ش  اان و   ا  مم و  يننه 

 :ف ا 
 - متاب خاقب  مغ  اد و ي ام  -ا " ا ء ت م ا     م وي م   م ءيب  احل  م ما ك و  ور ينا  

  :ينا 
سا ننننننننننوست ن ا رست  وهلل ) :ف ا  يف قمم  مغ ن فجا  رجا إىل ينيننغ و  يننه  ينح ٌ  ء اب و  او

فأينغئك و سام ن  ءخنه ءمك  ئ   مغ و   :ن فأ يت و غجا يف و  ام ن ف عا  ك (ف هن  ين  لاكتو يمتك ن
  .ن  اعك و ك ع س 4 اعك و ك ع س   :تب  ينا  كع  ننننس م  

 5. ا رب ل آ ت إل ما  جزت   ك : مغ ن   ينا  فألد  مغ فأخنه ن فينكد
 6. م ءيب م ا     ك « لئا و  ينتة» ر وه و ينع  ه يف 

                                                 

 و صتوب: إرو مات وإلمساب ... 1
 ( ن  ينا  وي ينام ررك وهلل: اسم  حع .2/192ءر  )( ن   2914(  و رتمذ  )1464ر وه ء ت  و   ) 2
 .ن  اختصار  سري (330 – 4/328) «دمت  و فتا  » 3
نع نس لت و   ا. 4  و ك 
 (.31993(  غين  )6/359ن ) «مص   و م ءيب كعين » 5
 (.7/47ن ) « لئا و  ينتة» 6
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 م لذه  «ن ءمتو ك  ءاكامكو تتسا »يف متتا ك ررك وهلل و  عخ فم   م ما غ و   م وي ينام  ين  ءجاب 
  :ما مصكف ا  و  ين   

 : وجلتوب مم  جته"
ذه و  ص  ن يب ما ك و  ور غري م غ ط و   و    و لين  ن  لذوب كغااب   م و تساع   صح  ل :وي  

وجلغح »ءساسعاب يف متا س    حع  متما ل غر يف  ا  و صيا  ن  ين  ء ر ه و م ء نه اا  يف 
ء نه  احل لذو ن ففعك إك ار  أمك د ت  ن      ه ءب  غري(     ذمتغ رو  ا   ك 213-4/1) « و ت   ا

 .فين ه  اد وجل ا  ن فعك لت"ع ا    اك   -م  س   افهك  واا ك  -فسك و م ء نه اا  م
ن  ف نت د نت  ء لنان  2فا اج  فع ا ن يب م ورلا  اد رجا    س    1لن ءب و  ص   حعح  :ال اني

متفنا  اند  - لنت و نم  منغ و تمعمنه  -لنذو  ل  سا   كع ا ن يب سنعفاً  3 لسمعتك  ال يف ر و   سع 
إمننك متنناب  لنن   : ننغ   و تضننت ات  ننم وي"ينننات ن  ينننا تو" :وثنن "ش ن  ننا ينننا  و ننم ايننناب فعننك ضنن فك   نن 

  .فمم متاب لذو كأمك ل ل ينا ر و تك  ل متغوم  ن ل سعما     و خا ف  ن "و    
ما "ين  يف و  غ  مم وستحيناب إينام   اة ولستس ا  لستن نزو  و بع  مم نءهنا خما ف    :ال الث

 ك مجالري ويم  ن  ا له خما ف   ا ءفا لك وآل   مم    مان متما  ر  ر ك يف ءاا    متلرية ن و سما  
 غسا و سما   * ف ا  وستبفغ و ر ك  إمك متاب غفاروو   ا   ولستبفار ن  له ينت ك ل اىل يف سترة متح 

متما سينا  نعامك ن  لذو ما ف اك  مغ  م وخلياب اش وستس د  لتسا    ا  و  يناو  ن   اعك  م رورو
 لكذو متام   ا ة و سا  و صاحل متاما ء ال  و  ح  ءب  صاتو     تو ن       ا  م ءا  م    

  ت متاب ر ك م غ  ا  ف اته   ت مغة ن  اان م ك و   ا   اس عا ن  ميا ا ءمك و تجأ إىل ينيننغ و  يننه 
  4. ص ن ف رو    ف اته    ر ك  اد   م م غ  ع  ما جا  يف و   وا ة

  . اختصار  لصغطومت د متام وي ينام ررنك وهلل 
 اان     ق ررك وهلل ن فما فائ ة  اة ولستس ا  اا ا ءب و بع    ست نز   ا ذلاب إىل ينن و  ا 

 ؟ولستس ا  م ك
 :ب و م اجغ ررك وهلل  ح  لذو وي"غ ف ا ف ب ينعا إ

                                                 

 .ء  إىل ما ك و  ور 1
 . ء  و غجا و ذ  ءلد إىل ينن و  ا  2
ا  و صحا   ن  متام سع  مغ      و غجا:  ا   م و ارث و زم ءءب وس« و فتتح»غ سع   م  مغ يف متتا ك رمت 3

 .متما سعأيت  ء ا يمك مرت رب و    
 . 134 - 131 ص 4
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  2".... وخل 1ه  احل و سماب  م ما ك و  ورمم ر و   ء ن باس اد صحيطكعين  ءيب  ر   و م "
 :ررك وهللء لا فاجلتوب مم متام و  عخ وي ينام 

مم  وإلس ا  ا إىل ء نه  احل ف   ن   تل ر ك  ا و ت ء لت ن إمك  عس مصا يف لصحع  مجع  و س   
 عاف     ك ك ل م  ر ك نن  "س ا ه  حع إ   … م ما ك و  ور " :    ء نه  احل ن    ا  رءسا

ءهن  ين  ل  :م  ان كع ا   ينبه و  هغ فعك ن  و  اما  إاا  ف اتب ر ك يسيناب  لٰن  او  هغ إىل ءب 
غل  لغمج    ن و غ وة ن فا  ستجعز ب يمفس   اذط و س   متاك ن  ا فعك مم إ  ام  حتك ل ال  

لت و ذ     ك و افظ ررنك  سعما     ولست ل   ك ن  ا  تر  ب م ك ما فعك متض   ا هغ فعك ن  لذو
وهلل ل ا ن  متأمك   ري إىل لفغ  ء نه  احل و سماب  م ما ك و  ور متما سينا م اك  م و م ء نه اا  ن 

 . وهلل ء ا  . لت اعا  ذ ك إىل  جتب و تلين  مم اا  ما ك لذو ء    ري إىل ج ا تك
رلين  إ عك ءب و افظ و  ذر  ء ر  يف   لذو  ا   ينعا ل   غفك إل مم مارو لذه و ص ا   ن       ما

  :ينص  ءخغ  مم ر و   ما ك و  ور  م  مغ   ينا  (42 – 2/41) «و رتغعن»
 ". ما ك و  ور ل ء غفكر وه و ينوم يف و كيننري ن  ر ولك إىل ما ك و  ور " ات م  تر ب ن "

  .(125/ 3) «دم  و ز وئ » متذو ينا  و،علمه يف 
 . ررك وهللومت د متام وي ينام

فت  » ومهغ  افائ ة ل اعا و  عخ  ين  و  ز ز  م  اق ررك وهلل  اد وي"غ و ذمتتر يف ااكعتك  اد 
 .«و ينار 

 تم  يف وياكام و  غ ع    ت    إمك  ت ين رما ج ل لينتث لذه و  ص   و غؤ ا و   فع ا ن ف ب و غؤ  ل ل  
ن متع  ل ن  و  عياب  تا ن يف   س   رست ك  ن  ا ل خذ مم متتاب وهلل متاب و غئه لت و  ا 

 ؟و  او يف   هت   فلا  م م ام  
يف و  ام ن   كتب   خا   و  ت  ءب وي"غ ض ع  جل ا   ما ك و  ور  و غجا و ذ  ءلد ينن و  ا 

 .و غؤ  ل ل تم  يف وياكام و  غ ع  ن  وهلل و،ا  

 مم ر ك ما ر وه باجتهادات خاصة لبعض الححابة ، تمس  به بعض ال اب  :عشرة ال ال ةالشبهة 
  ات  الغما  مغ   م و  اص  لت يف سعاين  و تت ن فينكد ات ا  :مسا   م و م راس  و  غ  ينا 

ن فا لصحين  مائح   ل مار ن  ف رو ءما م    : ج ك إىل وجل ور ن  يف آخغ و     ينا  رضه وهلل   ك

                                                 

 .«و ص  »( )ما ك و  ور ( ن  و لين  مم 1010حت  ا    ) «فت  و ينار »و ذ   ين  يف  1
 (.1010حت  ا    ) «فت  و ينار »مهغ و غج  و سا ا و ذمتغ: و 2
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 س   م ا ن اإ ن حغ جز ر     ا ن   ءينعمتو ات  ينن  ين ر ما ل     ننن اه و رتوب ك   1تو   نننف رو  ف تمتم ف   
 2.مارو ءروج   ك رسا ريب أستأنس بكم وأنظر

ن      اعك و  ا    نن  ننغ ه  ن    3مافاجلتوب ءب لذو وجت ا  خاص مم  مغ   م و  اص رضه وهلل    
و  غ    ءب و صحايب إرو لفغ   غء     توف ك  اعك مج تر  مم ينتو      ا متوف   و صحا    اعك نل  

مم و تكا  و صحا   ف ب وجت ا ه ل    ينا ن يب و صتوب م  وجلم تر   عس م  ءفغو  و  او  إب متاب 
ف يِّغ ن  وجت ا ه و صحا   ن ف ذو ء ت ينتا ة رضه وهلل   ك متاب  أمتا و ين نغ    لت  ائ     ت  ءمك ل  ن  

 .يمك خما    ا غ  ن  يمك وجت ا     توفا  اعك ءا  مم و صحا   مغ     اعك ن
       لا يف سفغه  متاب     يف ويمامتم و   متاب و  ا   ما متذ ك و م  مغ رضه وهلل    

 . ك و صحا    اد ر ك رضه وهلل   كنننننننن  سرت   فع ا ظ ا م ك  أب ف ا لذو مم و س   ن     توف
ن فكاب  بسا  "ليناغ و اع  مم و  مم اع   يناغ و تضت "ضه وهلل   ك لأ   ا     متذ ك ء ت لغ غة ر 

  ه يف و تضت  اإ   غ  يف و  ل  ن  متذو و   م اإ   غ  يف و ساق ن  وجت ا ه لذو    ف اك  وا  
ا   م   اعك وجت ا ه ن     تا  ك  اعك ءا  مم و صح فغ    ء ا ن  مم و صحا   ن  ا    ف اك و غست  

 .ءمك لت رو   و    
  لكذو ءملا  متلرية يف لفغ وت   ن و صحا    م وجت ا  م    ن  و س ع  مم  وفا و،   و  ينت  ن  متا  

 .   خذ مم ينت ك   نغ  ن  خري و  ت  ينت  فم  
 تف بفيه

توت ءمك ين   ر ت آ"ار  م   ن و سا   ءينتو   ين ن ءلا و  ا  يف ءب ويم -ررك وهلل  - و ا  
  كم لذه ويخينار     و تح عا غري م ينت   ن يهنا غري    امتب  أاتو  وياعا  إرو ين م  اع   مع  ن

   ا  حع  ن  ا له مم متام و  او ن فلا  م متتهنا غري "ا ت       ن   إهنا  "ا ت   م و  ا 
ا توجن ر  لذه ويخينار ن لصا م ما      اعك وآل ات  وياا     ف   و صحا   رضتوب وهلل  اع   ن ف

 .ل سعما  له مت ا    اإلمياب  ا بعن
 آخر تف بفيه

يب و ائكن  ن  نذو و ف نا  اانا فاانن و ن  ا  منم و ائكن  ن  مسنأ  يف لذو و  ام  مما   ينبه و ت ينعك  اعك 
تب و  نغش و نذ م امانمم ر نك كنع ا ن يننا  ل ناىل  ل  تو  ام م ش  لستبفغ ،  مم غري ءب  سأ،  ءا ٌ 

                                                 

 و  م لت و صن و ت ي . 1
 .(121ر وه مسا  ) 2
 ن مسجا.« م كاة و صا ع »ينا ك و م  لعمش ررك وهلل يف كغاك  ن  3
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 ففاغ رر  نا  سن   متنا كنه  ررن    امنا  ويسفتغ رون لمفن ففي األرض مم ات نك  سنينحتب  من  رلن  
و ن    ن ع   منم  ننا   وأدخلهفم ج ففات عفدنر  نا  *  ننذوب وجلحنع  وقهفم انذ م لنا تو  ولين نتو سينننعاك 

 ات  تم نذ ف نن   منم لننا و سنع وقهفم السففي ات *منم آ نائ    ءق وج ن   رر نناع  إمنك ءمن  و  ز ننز و كنع  
 . ررتك  ر ك لت و فتق و  هع 

 1و ا   وررنك. ن ك  اغ ر و ائك  لستبفغ  م   تهغ و صاة ل ت : و ا   
 2مبلا. ول  ن إرو   ا و  مم يخعك يف ظ غ و بعن ينا  و اك و تمتا  ك: آمش 

م ف نا  أعفط نت  ءان مها: و ا ن  فعن : ما مم  نتم  صنين  و  يننا  فعنك إل ماكناب   ننزلب   ينا  رست  وهلل 
 3ممسكا لافا. أعطخافا ن    ت  وآلخغ: و ا   

ل   صنننتب وهلل منننا متنننذ ك فننن ب و ائكننن  ل منننا  نننأمغ وهلل ل  نننأمغ و  ننناو ن متمنننا جنننا    نننف   يف و  نننغآب 
 لأ"ري  ك إااينا.ل  ن فيان و   ا  مم و ائك  ءمغل    ف اتب ما   مغ ب

   سنينعا إىل و تستسن  ن ن    غريه مم و ائك   ااا ن  منم و ت انا  ا ه عناتاان و   ا  ءفا ا ا ءب 
سنينينا  غمناب و  ينن   لنذوورلكناب  نا رمبنا متناب     ف اك ءا  منم سنا  ويمن  ن ن وهلل  ل رست ك  غك  إ عك 

يف و  ننغرب ن  ن  مننم " نننن   و تينننت  رمبننا متنناب سننينينا   سننعا   نن  ا  و ائكنن  مفسنن ا مننم وسننتبفار و ائكنن   ننك ن 
  وهلل ء ا . نفا توجن و ذر 

                                                 

 .ل  م ختغ ك 1
  .(  م ءم و  ر و  رضه وهلل    2895(  م ءيب و  ر و  ن  و م ماجك )2732ر وه مسا  ) 2
 ك.(  م ءيب لغ غة رضه وهلل   1010 مسا  )ن ( 1442ر وه و ينخار  ) 3
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 في مراحل الروح فائدة
فاي ىل يف  يم ءمك   عس ينينا لذه ن ءب ر ح وإلمساب اغ خبمس  مغواا إمك مم و ت غر كغ ا    ا 

 و غاا  ل  فخ يف و غ ح إرو  اغ م      غ م  تما.و غاا  كه  و ينت  ن  لت يف لذه 
ن   نش لذه و عاة  و   اش  كتب مستع ها و عاة و  معا      ل لك إىل متلك  لكتب يف و عاة و لامع  

 ينينا ا فغق ظالغ. 
س ن ءما ر اك ف ب وهلل   ينل ا متما ينا    نف   و عاة و لا ل  اعالك إرو مام ن ف مك  كتب فع ا اعا مم ج   و 

 . وهلل  تتىف ويمفس اش متعا  و     ا  يف م ام ال اىل 
ن  مين لك مم ينيننغه     ينعام و سا  اش إىل مز  ر اك  و عاة و غو    اعالك يف و نقخ  له و   ما  نش 

 فع ا لكتب و غ ح يف  اعش ء  يف سجش  سن  ما و ع  ن  يف لذه و غاا  لتصا و غ ح  اجلس  
 .ن   ك  ا ل ل ا  كع ا مما    ر يف و  معا  ل ل  غ  ك ءاعاما
 ن  ل ا لتصا و غ ح  اجلس   ل ل فك   ك ء  و ل   تم  ل مبتت.وخلامس  ما     مين لك   و عاة

إرو مات  ار  إب و ع  :  ت  و  لغ  ن فا   ت تب  -حم  وهلل ن  –ألا و س    وجلما   متتسيتب ف
ك يف اعاة ب ر اك ين  فارين  جس ه ن  ءمإن  ا   ت تب  ك يف و  معامك اه متحعالنإ  ما ن  ل   ت تب 

ن  هلل يف  و ينت   فع ا ء   ت ذب ن غري متصا  ا عاة و  معا  تن    ن    ا إل وهلل  ز  جا نننننءخغ  ل   ا  مت  
 .خلقه شؤون
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       الشرعي مقدمة تأصيلية لفهم التوسل
 الشرعي التوسلأنواع 
 التوسل البدعي وأدل بطالنه بيان

 كالم جامع في معنى الوسيلة وأنواع التوسل

 شبهات والجواب عليها
في األحاديث الواردة في فضل التوسل بجاه المخلوقين من األنبياء  خالصة

    والصالحين
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 الشرعي التوسل مقدمة تأصيلية لفهم

 التقربالتوسل لغة هو التقرب إىل املطلوب منه بوسيلة ما لتكون سببا لقضاء حاجته ، وشرعا هو 
 .بطاعة اهلل للحصول على مصلحة شرعية
 : يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وابتغوا إليه الوسيلةقال ابن جرير يف تفسري قوله عز ذكره 

مان الواواب وأوعا  مان العقااب  ا اهلل ورساوله ييااا أها هو ووعا قو الاذين دا    يا أيهاا :يعين جل ثناؤه بذلك
وحققااوا إناااوكو وتصاا يقكو ، أجيبااوا اهلل يياااا أمااركو وااااكو بالطاعااة لااه يف ذلااك  :يقااول،  اتقااوا اهلل؛ 

ل مبااااا واطلباااوا القربااااة إلياااه بالعااااا: يقااااول،  وابتغااااوا إليااااه الوسااايلة، ربكاااو ووباااايكو بالصااااك ماااان أعااااالكو 
 اوتهى. يرضيه ، والوسيلة هي الفعيلة من قول القائل: توسلت إىل يالن بكذا ، مبعىن تقربت إليه.

 : 35قال الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري سورة املائ ة ، آية رقو و 
أن علااى  جمهــور العلمــاء، اعلااو أن  اآلياة مناوا اتقااوا اهلل وابتغااوا إليااه الوساايلةآيااا أيهااا الااذين قولاه تعاااىل 

املارا  بالوساايلة هنااا هاو القربااة إىل اهلل تعاااىل ، بامتواال أوامااره واجتناااب وواهياه ، علااى و ياا  ماا جاااء بااه  ااا  
   وويال ماا عنا ه ، ألن هذا وحا ه هاو الطريا  املودالة إىل رضاى اهلل تعااىل ، يف ذلك هلل تعاىل  بإهالص

 .من هري ال ويا واآلهرة
،  وهــي العمـــل الصـــال  بعجمـــاع العلمـــاءوداال إلياااه ، ب إىل الشااايء وت  ر  ااااااق  ااااوأداال الوسااايلة الطرياا  الااا  ت  

نة للاااارا  مااان الوسااايلة كوااارية ااااااوعلاااى هااذا ياآلياااا  املبي  ،  ألوااه و وسااايلة إىل اهلل تعااااىل إو باتباااا  رساااوله 
هلل وأطيعاوا قال أطيعاوا اوقولاه ،  آتااكو الرساول يواذوه وماا اااكو عناه يااوتهوا ومااكقولاه تعااىل ،  جا ا 
 .إىل غري ذلك من اآليا ،  الرسول

وهبااذا التحقياا  تعلااو أن مااا يزعاااه كوااري ماان مالحاا ة أتبااا  امهااال املاا عا للتصااو  ماان أن املاارا  بالوساايلة 
يف اآلياااة الشاااي  الاااذ  يكاااون لاااه واساااطة بيناااه وباااا رباااه ؛ أواااه  اااب  يف امهااال والعااااى ، وضاااالل مباااا ، 

وا اااذ الوسااائ  ماان  ون اهلل ماان أداول كفاار الكفااار كاااا داار  بااه تعاااىل يف  وتالعا  بكتاااب اهلل تعاااىل ،
شافعاؤوا عنا  اهلل قال أتنب ااون  هاالوءويقولاون وقولااه ،  إىل اهلل زلفاى اماا وعبا هو إو ليقربوواقولاه عانهو 

 .سبحاوه وتعاىل عاا يشركون األرض السااوا  وو يف اهلل مبا و يعلو يف
،  يعلااو أن الطرياا  املوداالة إىل رضااى اهلل وجنتااه ورمحتااه هااي اتبااا  رسااوله ييجاا  علااى كاال مكلاا  أن 

أهال الكتااب مان يعاال ساوءا  از  لاي  بممااويكو وو أمااي، ومن حا  عن ذلك يق  ضل سواء السبيل 
 .اآلية به

 .كالمه رمحه اهللالغرض من  اوتهى 
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يف تفسااري قولااه  حيااق قاااللقربااة إىل اهلل ، علااى أن معااىن الوساايلة ا رمحااه اهلل 1كوااريوقاا  حكااى ا اااا  اباان  
بعااا ما وقااال كااااالب األئااااة يف بياااان أن معاااىن الوسااايلة هااااي  ماااان ساااورة املائااا ة وابتغاااوا إلياااه الوسااايلةتعااااىل 
 :القربة

 .ال خالف بين المفسرين فيهوهذا الذ  قاله هالوء األئاة 
 فائدة:

يإاا  رجة يف ، سلوا اهلل يل الوسيلة  :الب رجة يف امنة ، قال عليه الصالة والستطل  على والوسيلة 
امنة و تانبغي إو لعب  من عبا  اهلل ، وأرجو أن أكون أوا هو ، يان سمل اهلل يل الوسيلة حلت له 

  2.الشفاعة

 أنواع التوسل الشرعي
 هو التوسل الذ  شرعه اهلل ورسوله ، ويقابله التوسل الب عي أو الشركي.التوسل الشرعي 

 :3يكون بوالثة أمورالشرعي والتوسل 

وهلل األ اااء افسااىن يااا عوه التوساال إىل اهلل تعاااىل بم ائااه افسااىن وداافاته العليااا كاااا قااال تعاااىل  :األول
 وياا غفاار، ارمحاين ، ياا رزاا ارزقاين رمحاانن  عوا اهلل متوسلا إليه بم ائه افسىن ، كقاول ياا اواملعىن ،  هبا

 .النو  من التوسل مشرو  ، ومن أسباب قبول ال عاء، يهذا  اغفر يل وحنو ذلك

القول الس ي  يف مقاد  »يف كتابه  السع   رمحه اهللبن وادر  نان ااالرحالشي  عب  قال العالمة 
اآلية ،  وهلل األ اء افسىن يا عوه هبا وذروا الذين يلح ون يف أ ائه، باب قول اهلل تعاىل « التوحي 

 قال رمحه اهلل:
حتوت اومعرية ما ، لحسنى ء األساااأو أثبته له رسوله من  ،لله لنفسه اإثبات ما أثبته  لتوحي اأدل 

لعب  ايكل مطل  يطلبه ، لتعب  لله بها ودعاؤه بها او، لجايلة الاعارف او، لجليلة الاعاوي اعليه من 
                                                   

بن كوري ، الاب صرو  األدل ، ال مشقي الشايعي ، ول  يف مطلع القرن الوامن ،  هو عاا  ال ين ، إ اعيل بن عار 1
 رس على شي  ا سالب ابن تياية رمحه اهلل ، وبر  يف الفقه والتفسري والنحو والتاري  ، له تصاوي  مفي ة ، أشهرها  

 .  774نة يف التاري  ، تويف س« الب اية والنهاية»، وكتاب « تفسري القرآن العظيو»كتابه 
للشوكاي ، « الب ر الطالع»وبن العاا  ، و « شذرا  الذه »وبن حجر ، و « ال رر الكامنة»اوظر تراته يف 

 رمحهو اهلل.
 .اا( عن عب  اهلل بن عارو رضي اهلل عنه384) مسلورواه  2
 قريبا إن شاء اهلل بايان التوسل الب عي وأوواعه. وسيميت 3
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يان دعاه ، ى لحسنالله ء ايليتوسل إليه باسو مناس  له من أساا من ربه من أمور دينه ودوياه
لكريو البر ان ان الرمحلرحيو اولحصول رحاة ومغفرة يباساه ، ق الرزالحصول رزق يليسمله باساه 

 .ب ووحو ذلكالتوالغفور العفو ا
لحسنى ء األساااوذلك باستحضار معاوي ، لعبادة ء اوأيضل من ذلك أن ي عوه بمساائه ودفاته دعا

 .لاعارفاوتاتلئ بمجل ، رها ومقتضياتها لقلوب بآثاالقلوب حتى تتمثر اوتحصيلها يي 
 .لقلوب تعظياا لله وإجالو لهالهيبة تاأل الجالل والاج  واوء لكبرياالعظاة وء اياوال أساا

 .اله وشكرا لقل  محبة لله وشوقا له وحا الجود تاأل الرحاة وا حسان والبر والجاال وء اوأساا
 .بين ي يها وكساراا لله وهشوعا ولقل  هضوعالق رة تاأل العلو والحكاة والعز وء اوأساا
لحركات اقبة لله يي القل  مرالاشاه ة تاأل اقبة والارا حاطة والوبرة والعلو وء اوأساا

 .لفاس ةات ادا رالردية واأليكار اطر عن اسة للوواوحر، لسكنات او
 .حال يي كل، لتفاتا إليه كل وقت او، إليه ا راضطراوا يتقارالقل  اللط  تاأل الغنى وء اوأساا
و ، ه بها لله   اااابّ اااع اااوت ، لعب  بمساائه ودفاته التي تحصل للقلوب بسب  معرية الاعارف ايهذه 

وهي ،  لله لعب هالعطايا من اوهي أيضل ،  ل ويا أجل وو أيضل وو أكال منهاالعب  يي ايحصل 
لذي الكامل ا ياان او اصاخللتوحي  اوفتح له باب الباب ا اوفتح له هذاومن ،  لتوحي  وروحهاروح 

 ين.لاوح ال من اّ ااااو يحصل إو للك 
 اوتهى كالمه رمحه اهلل.

، كمن يقع املسالو يف ضاي  شا ي  أو بال باه مصايبة يياذه  إىل  حاضر   حي   التوسل ب عاء داك   :الثاني
و ييااه ماان  رج عنااه مااا هااااااارجاال ماان أهاال الصااال  واوسااتقامة ويطلاا  منااه أن ياا عو لااه اهلل عااز وجاال أن يف

ليااا عو هلاااو إذا  وهلاااذا كاااان الصاااحابة يااامتون إىل النبااااي ،  1كرباااة ، ياااإن هاااذا مااان أساااباب إجاباااة الااا عاء
اااوهاااو م   شاااكووا إىل رساااول اهلل  :  قاااالو وازلاااة ، يعااان هب ااااب بااان األر  هبااالت وااااز   ل  ااااااالاااه يف       بااار ة  توس 

 2؟تدعو لناأو  ؟أو تستانصر لنا :الكعبة ، قلنا له

إن هري التابعا رجل يقال له  :يقول اعت رسول اس :ار بن اخلطاب رضي اهلل عنه قالوعن ع
 .فليستغفر لكموه اار ا  ي  ، ي  ، وله وال ة ، وكان به باياض و  أ  

                                                   

 .تجي  الذين آمنوا وعالوا الصافا  ويزي هو من يضلهويسو ليله قوله تعاىل  1
 .(3612رواه البوار  ) 2
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حىت أتى على  ؟أييكو أوي  بن عامر :أهل اليان سمهلو 1يكان عار بن اخلطاب إذا أتى عليه أم ا 
  2تغفر له.ياس،  استغفر لي :أوي  يقال له

كان رسول   :وعن إسحاا بن عب  اهلل بن أباي طلحة عن أو  بن مالك رضي اهلل عنه أوه  عه يقول
، ي هل  3طعاه ، وكاوت أب حراب بت عبا ة بن الصامتاااااي هل على أب حراب بنت ملحان يت   اهلل 

 :قالت ،ظ وهو يضحك مث استيق يمطعاته وجعلت تفلي رأسه يناب رسول اهلل  عليها رسول اهلل 
 4ضوا علي غزاة يف سبايل اهلل ، يركبون ثبجر  اواس من أم  ع   :قال ؟وما يضحكك يا رسول اهلل :يقلت

 .  -شك إسحاا  –هذا البحر ، ملوكا على األسرة أو مول امللوك على األسرة 
مث وضع رأسه ، مث ،  ي عا هلا رسول اهلل  ، ادع اهلل أن يجعلني منهميا رسول اهلل ،  :يقلت :قالت

واس من أم  عرضوا علي غزاة يف  :قال ؟وما يضحكك يا رسول اهلل :استيقظ وهو يضحك يقلت
أوت من  :قال .ادع اهلل أن يجعلني منهميا رسول اهلل  :يقلت :قالت .سبايل اهلل كاا قال يف األول

تها حا هرجت من البحر عن  اب 5يصرعت، يركبت البحر يف زمان معاوية بن أباي سفيان  .األولا
 6.يهلكت

إن  :، قالفادع اهلل لي إي أ در  وإي أتكش   :يقالت ومن ذلك أيضا أن أمة سو اء أتاات النباي 
إي أتكش   :يقالت، أد   :يقالت .ش ت  د    ولك  امنة ، وإن ش ت  عو  اهلل أن يعاييك  

  7.فدعا لها، أن و أتكش   فادع اهلل لي
، مالك رضي اهلل عنه أن رجال  هل املسج  يوب اماعة من باب كان حنو  ار القضاء  وعن أو  بن
هلكت األموال ، ، يا رسول اهلل  :قائاا مث قال ياستقبل رسول اهلل قائو خيط  ،  ورسول اهلل 

                                                   

شر  النوو  على دحيح »  .  ون جيوش ا سالب يف الغزو ، وأح هو م  ا  اهو امااعة الغزاة الذين ي  األم ا   1
 «.مسلو

 .(2542رواه مسلو ) 2
 أ  أاا زوجته. 3
 .وسطهأ   4
 أ  سقطت عن  هرها. 5
 .(1912ومسلو )( ، 2789البوار  ) رواه 6
 .اا( عن ابن عباس رضي اهلل عنه2576( ، ومسلو )5652رواه البوار  ) 7
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، اللهو  اللهو أغونا ، اللهو أغونا :ي يه مث قال ، يريع رسول اهلل فادع اهلل يغيثنا واوقطعت السبل ، 
 1.أغونا

أن عار بن اخلطاب رضي اهلل عنه كان إذا قحطوا استسقى  ،وعن أو  بن مالك رضي اهلل عنه 
 3وإنا نتوسل إليك بعم نبـينايتسقينا ،  2اللهو إوا كنا وتوسل إليك بنباينا :يقال بالعباس بن عب  املطل 

 4.سقونيي   :، قال ياسقنا
دفة ما  عا  «األوساب»ق  باا الزباري بن بكار يف و : شر  اف يقيف  قال افايظ ابن حجر رمحاه اهلل

أن العباس ملا استسقى به له  به العباس يف هذه الواقعة ، والوقت الذ  وقع ييه ذلك ، يمهرج بإسنا 
اللهو إوه مل ينازل بالء إو بذو  ، ومل ي كش  إو بتوبة ، وق  توجه القوب باي إليك ملكاي )عار قال: 

يمرهت السااء مول ( ، الغيق ياسقنا، بايك ، وهذه أي ينا إليك بالذووب ، وووادينا إليك بالتوبة من و
  5.بت األرض وعاش الناسص  امبال حىت أه  

وهو يزي  بن  لي  له قرابة من النيب ملا قح   الناس يف عه  معاوية توسلوا إىل اهلل ب عاء رجل داك و 
الصحابة وأجالء التابعا موايقون له على ذلك ، والقصة رواها افايظ األسو  امرشي ، وعن ه اع من 

  :يقال 6«املعرية والتمري »يعقوب بن سفيان يف كتاب 
يورج معاوية ، أن السااء قحطت   ر اخلبائح ثنا دفوان عن سليو بن عامر  :ح ثنا أبو الياان قال

 ؟رشيأين يزي  بن األسو  ام :املن  قال بن أباي سفيان وأهل  مش  يستسقون ، يلاا قع  معاوية على
اللهو إوا  :يقع  عن  رجليه يقال معاوية، يمقبل يتوطى الناس ، يممره معاوية يصع  املن  ، ينا اه الناس 

يا يزيد ارفع بايزي  بن األسو  امرشي ،  7وستشفع إليك اليوب خبريوا وأيضلنا ، اللهو إوا وستشفع إليك
ار  سحابة يف الغرب  يياا كان أوشك أن ، وريع الناس أي يهو ، ي يه  ع يزي يري، يديك إلى اهلل 

  .يبلغوا منازهلو أن وانا ، حىت كا  الناس يوهبت هلا ريح يسق، كماا ت رس 

                                                   

 (.897( ، ومسلو )1013رواه البوار  واللفظ له ) 1
 أ  ب عاء وبينا. 2
 . أ  ب عاء عو وبينا  3
 .(1010رواه البوار  ) 4
 . 1010، شر  ح يق « يتح البار » 5
 اة يزي  بن األسو  امرشي.تر اوظرها يف  6
 أ  جنعل  عاء يزي  لنا شفاعة عن ك ، ألن ال عاء للغري شفاعة ، ولي  املقصو  أاو يطلبون افاجة من يزي . 7
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ووقل ،  1«التوسل»إسنا ه األلباي يف دحح ، و  «تمري   مش »رواه ابن عساكر أيضا يف وهذا األثر 
 .2عن ابن حجر تصحيحه أيضا

يق  روى يتوسلوا ب عاء يزي  مرة أهرى ، ويف ووية الضحاك بن قي  يعل املسلاون ذلك أيضا ، 
أن الضحاك  4«تمري   مش »، وابن عساكر يف  3«املعرية والتمري »يعقوب بن سفيان يف كتاب افايظ 

ا :قي  هرج يستسقي بالناس يقال ليزي  بن األسو  بنا  ء.قو يا بك 
 .روا مطرا كا وا يغرقون منهمط  ياا  عا إو ثالثا إو أ   :رواية يفابن عساكر زا  

 .5«التوسل»وهذا األثر دحح إسنا ه األلباي يف 
ومما يستفا  من هذه القصة أن دال  املرء وتقواه سب  لقبول  عائه ، يإن اجتاع مع هذا قرابته لرسول 

يإاا ليست وسيلة مطلقا ، ولو كاوت كان هريا على هري ، أما جمر  القرابة من غري دال    اهلل 
 ؟ا هلاا ذلكتقرب إىل اهلل لنفعت عاه أبو طال  أو أبو هل  يف اآلهرة ، وأو   القرابة من النيب 

، ألن عار استسقى  يار من أقرباء رسول اهلل و  ااويستسقى بال :«اهذباال»الشرياز  يف قال 
 املتق ب عن عار.بالعباس ، مث ساا األثر 

 6.، مث ساا األثر و  أن معاوية استسقى بيزي  بن األسو ستسقى بمهل الصال  ملا ر  وي   :لقامث 
هذا  ا وسان، ولكن و ينبغي أن  عل  من الصافا األحياء أمر مشرو يافادل أن طل  ال عاء 

ا ، بل أو أن يرتك العب  ال عاء يف الش ة اعتاا ا على  عاء من طل  منه ال عاء من الصاف ي وه ، 
  اع با هذا وهذا ، واهلل أعلو.

 اللهاااو بإنااااي باااك ، :ومااان أوااوا  التوسااال املشااارو  توسااال الااا اعي بعاااال دااااك قاااب باااه ، كااامن يقاااول :ثالثـــا
وحناااو ، ارزقاااين الولاا   وأياارج عااين ماااا أوااا ييااه ،  وأاغفاار يل وارمحاااين ، وبااا   بوالاا   ، واتباااعي لرسااولك ، 

  .من األ عية ذلك

                                                   

 . 45ص  1
 بريو . –، بقي  علي  ا  البجاو  ، الناشر:  ار اميل  (6/698« )ا دابة» وظرا 2
 ي.تراة يزي  بن األسو  امرشاوظرها يف  3
 تراة يزي  بن األسو  امرشي.اوظرها يف  4
 . 45، ص « التوسل»ودحح إسنا ه األلباي يف كتاب  5
عن  قول املصن  رمحه اهلل: إذا أرا  ا ماب اخلروج  ، باب دالة اوستسقاء« املهذب»شر  « اجملاو »وظر ا 6

 لالستسقاء وعظ الناس.
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توسل المؤمنين ى مشروعية التوسل باألعاال الصافة ما ذكره اهلل يف القرآن الكرمي من وال ليل عل
ربنا إونا  عنا ينا   لإلنان أن آمنوا بربكو يآمنا ربنا ليقيهو عذاب النار كاا يف قوله تعاىل  بعيمانهم
  .وكفر عنا سي اتنا وقنا عذاب النارذووبنا ياغفر لنا 

غار بمعااهلو الصافة ، يتوسل األول ب ه اااالوالثة الذين اوطب  عليهو يو ال ومن األ لة أيضا توسل
، ياوكشفت عنهو الصورة يورجوا ، بوال يه ، وتوسل الواي بتعففه عن الزوا ، وتوسل اآلهر بمماوته 

 :القصة ووص
ي هلوا يف ، املطر  يمداهبونشون وفر هرج ثالثة  :قال عن النيب ، بن عار رضي اهلل عنهاا ا عن

يقال ، بميضل عال عالتاوه  اهللا عوا  :يقال بعضهو لبعض، ياحنطت عليهو دورة ، غار يف جبل 
يمجيء ، أهرج يمرعى مث أجيء يمحل   يكنت،  كبريان  شيوان، اللهو إي كان يل أبوان  :أح هو

ليلة يج ت يإذا مها ياحتبست ، مث أسقي الصبية وأهلي وامرأيت ،   ييشربان به أبو   يآيت 1البباف  
 حىتيلو يزل ذلك  أيب و أهباا ، عن  رجلي  2يكرهت أن أوقظهاا والصبية يتضاغون :قال،  وائاان

 .طلع الفجر
 .السااءاللهو إن كنت تعلو أي يعلت ذلك ابتغاء وجهك يايرج عنا يرجة ورى منها 

 .ج عنهور  ااااف  ااااي   :قال
، ما حي  الرجل النساء  كمش نت أح  امرأة من بنا  عاي  اللهو إن كنت تعلو أي ك :وقال اآلهر

يلاا قع   با ، اعتها  حىتييها  يسعيت  ، حىت تعطيها مائة  ينار  3و تنال ذلك منها :يقالت
يإن كنت تعلو أي يعلت ذلك ،  وتركتهايقات ، وو تفض اخلامت إو حبقه ، ات  اهلل  :رجليها قالت

 .ةابتغاء وجهك يايرج عنا يرج
 .الولوايفرج عنهو  :قال

، أن يمهذ  ذاكوأىب ، من ذرة يمعطيته  4ا  ر  ااااف  اااااللهو إن كنت تعلو أي استمجر  أجريا ب :وقال اآلهر
 ،عب  اهلل أعطين حقي  يا :مث جاء يقال، ا يزرعته حىت اشرتيت منه بقرا وراعيها ر  اااايعا   إىل ذلك الف  

                                                   

 الذ  حلبته. افلي أ   1
 «.النهاية«. اوظر ، من ضغا يتضاغون أ  يبكون 2
 أ  و ينال وطالها بافراب. 3
 .«النهاية»اوظر  الفرا مكيال يسع ستة عشر رطال. 4
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، ما أستهزئ بك  :يقلت :قال ؟أتستهزئ يب :يقال، اعيها يإاا لك اوطل  إىل تلك البقر ور  :يقلت
 1.يكش  عنهو،  عنااللهو إن كنت تعلو أي يعلت ذلك ابتغاء وجهك يايرج ، ولكنها لك 

الثة ، ال  جاء ذكرها يف القرآن والسنة ، يان توسل هبا يف  عاءه كان ويهذه هي أووا  التوسال  ال
 ن اهلل. عاؤه قريبا لإلجابة بإذ

 بـيان التوسل البدعي وأدلة بطالنه

التوسل إىل اهلل بذوا  اهلل وسيلة فصول املقصو  ، ك  علهالب عي هو التوسل إىل اهلل مبا مل  لالتوس
اغفر يل ، أو ب كته ، أو حب  قباره ، اللهو جباه النباي  :املوتى أو جباههو أو حبقهو وحنو ذلك ، كقول

 .أو اغفر يل ذوباي، ارزقين ، أو حبقه عليك ، اللهو جباه يالن  :ب  ، أو قولأو يرج عين كر ، ذوباي 
ولي  باطل والذين يفعلون هذا يعتق ون أن توسلهو هذا سببا فصول املقصو  ، واف  أن توسلهو هذا 

من مثاوية سببا فصول املقصو  ، بل هو ب عة ، وما كان ب عة يهو سب  فصول ا مث ، وبيان ذلك 
  :وهوج

يال يصح وعليه عن  اهلل يعو  وفعه على امليت وفسه ولي  على اآلهرين ،  وق رهأن جاه امليت  :األول
تالزب باا األمرين ، ييكون السائل  ألوه و،  سببا  جابة سالال من سمل اهلل بهالسالال باماه أن يكون 

أسملك ) :أو وزير    قال ألمري  أن رجال، كاا لو ق  سمل بممر أجنباي عنه لي  سببا فصول مقصو ه 
سالال بممر أجنباي عن السائل و تعل  له  يهذا،  (وجباهه عن ك أن تعطيين كذا وكذا كبطاعة يالن ل

، يكذلك إذا توسل إوسان بذا  الرسول من أجله حباجته ، وو يوج  على ذلك األمري إجابة سالاله 
 يإن التوسل بذا  الرسول ، ه ءأن  ي  اهلل  عا ابة اتوج  إجعن  اهلل حب  ذاته و  وق ره

واتباعه له يهذا من أسباب إجابة  ، خبال  ما لو توسل إوسان إىل اهلل بطاعته للرسول  ال عاء
 ، وهو طاعة اهلل ورسوله. بعال يوج  قبول  عائه توسل، ألوه ائه اااا ع

هو قوقلحاهلل هلو وتعظياه هلو ورعايته  بةو  2وأما مبجر  األوباياء والصافا :قال ابن تياية رمحاه اهلل
إو بسب  باا السائل وباينهو ، إما يلي  ييها ما يوج  حصول مقصو  السائل ، ال  أوعو اهلل هبا 

  . عاؤهو له ييستجي  اهلل شفاعتهو ييه  بتهو وطاعتهو ييواب على ذلك ، وإما

                                                   
 (.2743( واللفظ له ، ومسلو )2215رواه البوار  ) 1
 مبجر  ذواهتو. عين التوسلي 2
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، يباجر   1طاعتهو واتباعهو ، وإما ب عائهو وشفاعتهوإما ب :يالتوسل باألوباياء والصافا يكون بممرين
أح هو عن  اهلل  و جاه  ظ  وإن ع  ،  عاءه هبو من غري طاعة منه هلو وو شفاعة منهو له يال ينفعه 

 2.تعاىل
وأما إذا مل وتوسل إليه سبحاوه ب عائهو وو بمعاالنا ، ولكن توسلنا بنف  ذواهتو ؛ مل تكن  :وقال أيضا

سببا يقتضي إجابة  عائنا ، يكنا متوسلا بغري وسيلة ، وهلذا مل يكن هذا منقوو عن النيب وف  ذواهتو 
  3.وقال دحيحا ، وو مشهورا عن السل 

، ويالن مل ي    له ، وهو مل يسمله باتباعه لذلك  (أسملك حب  يالن) :يإذا قال ال اعي :وقال أيضا
عله له ربه من الكرامة ؛ مل يكن ق  سمله بسب  الشوص و بته وطاعته ، بل بنف  ذاته ، وما ج

 4.يوج  املطلوب
وهذا الذ  بايناه من معىن  :بع ما باا  دفة التوسل الشرعي «التوسل»قال األلباي رمحاه اهلل يف كتاب و 

الوسيلة هو املعهو  يف حياة الناس ويف استعااهلو ، يإوه إذا كاوت  وسان حاجة ما عن  م ير أو رئي  
نقل اان يعريه مث يذه  إليه ويكلاه ، ويعرض له حاجته ييفعل ، وي  مو   موال ، يإوه يبحق عا  أو 

يهذا هو التوسل املعرو  عن  العرب منذ  ،الشوص املسالول ، ييقضيها له غالبا هذا الوسي  رغبته إىل 
لته ل يك ناز ن عن ك ومحب  يال :فهو أح  من ذلك أوه ذه  إىل األول وقال لهوو ي   ،الق مي ، وما يزال 
 5.اقض يل حاج 

  ؟نياا يائ ة جاه األوباياء إذ :وق  يسمل سائل ييقول
و أق ارهو ظ  ااعأن يائ ة جاه األوباياء ترجع عليهو أوفسهو بمن يريع اهلل  رجاهتو يف اآلهرة وي   :يامواب

ا يق الصحيحة واهلل يف األحذلك كاا ثبت ،  ويقبل شفاعتهو إذا شفعوا ألهل التوحي  يف اآلهرة 
 .أعلو

لي  له أدل يف كتاب هو أن هذا الفعل التوسل جباه األوباياء والصافا من وجوه بطالن  الثانيالوجه 
عن  قباره أو  ذكر عن أح  من الصحابة أو التابعا أوه توسل بالنباي ، ومل ي   اهلل وو يف سنة رسوله 

عر  ذلك يف دال يف القرون الوالث املفضلة األوىل ، وو ي  بعي ا عن قباره ، بل مل يكن ذلك معرويا أ
                                                   

 أ  يف حياهتو. 1
 (.803-2/802« )اقتضاء الصراط املستقيو» 2
 . 275، ص « وسل والوسيلةقاع ة جليلة يف الت» 3
 (.2/786« )اقتضاء الصراط املستقيو» 4
 ، باهتصار. 60، ص « التوسل» 5
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ه لي  ن قول  نقل ذلك يف أحا يق ضعيفة مريوعة وموقوية أو عا  ااشيء من األ عية الصحيحة ، وإمنا ي  
قل ذلك إلينا قطعا ألن اهلل تكفل حبفظ  ينه ، اااحبجة ، ولو كان للتوسل باملوتى أدل يف  ين ا سالب لن  

على أي   الكفار ياا كاووا يتوسلون بذا   عذبون يف مكة قبل هجرة الرسول لصحابة ي  وق  كان ا
أو حنو ذلك من األ عية ، مع أاو كاووا يف ، اللهو جباه وبايك يرج عنا ما حنن ييه  :أو يقولون النباي 

بون منه أن ي عو هلو ويطل يذهبون إىل النباي أو كاووا ي عون اهلل أن يفرج عنهو ، وإمنا   ،حالة ضرورة 
 .كاا تق ب

يهذا عار بن اخلطاب رضي اهلل عنه ، العرباي رضي اهلل عنهو ، تتابعوا على ذلك الصحابة إن مث 
، ، ويهو  ينه ح  الفهو ووزمه يف أكور أحواله  ، الذ  دح  النباي  ذو السنة املتبعةاألديل ، 

يف العاب ملا أداب الناس قح  ش ي  يف عه ه  ؛رارا وله مواز واي  القرآن قبل ، بل يه ح  املعرية وعر  
وو بذاته ، بل طل  من العباس بن عب  املطل   مل يتوسل جباه النباي بعاب الرما ة الذ  عر  بع  

من واحية ، ولصالحه و ينه وتقواه  ل عليهو املطر لقرابته من النباي ناز أن ي عو اهلل أن ي عو النباي 
لي  مشروعا ولي  معلوما أدال ، بل  ل ذلك على أن التوسل بذا  الرسول من واحية أهرى ، ي 

لو كان التوسل ، و وهو التوسل ب عاء الرجل الصاك افي افاضر ، املشرو  هو ما يعله رضي اهلل عنه 
ج  من يعارض الفاروا رضي اهلل عنه من او  معرويا عن  الصحابة والتابعا لو   بذا  النباي 
 إن التوسل بذا  النباي  :التابعا لع وله عن الوسيلة الفاضلة إىل املفضولة ، ولقيل له موالالصحابة و 

 1.أوىل من التوسل مبن لي  بنباي
عورض رضي اهلل عنه يف مواق  أهرى كاا يف مسملة التياو و ية األدابع ، وعورض أيضا وللعلو يق  

من تلك اماو  ال  أح  مل يعارضه  يلااتشر يف الشاب ، ملا أرا  تغياري وجهته ملا بلغه أن الطاعون ق  او
ذلك إجماعا من الصحابة على صحة ما ذهب إليه عمر رضي اهلل  د  ع  ؛ اجتاعت يف عاب الرما ة 

 2.عنه
يف القرون الوالثة  ال وجود له -سواء كاووا أحياء أو أمواتا  –يافادل أن التوسل بذوا  الصافا 

ملا كاووا أحياء  وتابعيهووغريه من الصحابة منا كان التوسل ب عاء الصافا كالنباي املفضلة األوىل ، وإ
تعا القول بموه ب عة    ي،  ال بدعائهم وال بذواتهمأما بع  مماهتو يلو يقع توسل هبو البتة ، و ، 

مقبول ،  أ  مر و  على داحبه غري ، (من عال عاال لي  عليه أمروا يهو ر ) : افذر منها لقوله 
 .وإياكو و  ثا  األمور ، يإن كل   ثة ب عة ، وكل ب عة ضاللة:  وكذا قوله 

                                                   

 . 61لأللباي ، ص  «التوسل» وظرا 1
 . 70لأللباي ، ص  «التوسل» وظرا 2



 : التوسل بالموتى من األنبـياء والصالحينالعاشرالمظهر 

 

 

 205 

توسل مبحبتهو واتباعهو يهذا  :والتوسل باألوبياء على ضربا :قال الشي   ا  بن عوياا رمحه اهلل
 .مشرو  ، كاا قص اهلل عن أويل األلباب يف آهر سورة آل عاران

علاه أمته ، ومل يفعله شيء يف ذلك ، ومل ي   نو  ، ألوه مل يم  عن النيب بذواهتو يهذا مم ل  وتوس  
 1.الصحابة رضوان اهلل عليهو

، وممن أوكره ومما ي ل على بطالن التوسل بذوا  الصافا أن أئاة ا سالب ق  أوكروا ذلك  :الثالث
وال عاء املمذون ييه املممور به ما  و ينبغي ألح  أن ي عو اهلل إو به ، :يعن أيب حنيفة،  2أئاة افنفية

 .وهلل األ اء افسىن يا عوه هبافي  من قوله تعاىل است  
 3.«الفتاوى اهلن ية»حنوه يف له و 
قال  :يف باب الكراهة «شر  الكرهي»ا ال أبو افسا الق ور  يف كتابه الكباري يف الفقه املساى بقو 

وأكره أن و ينبغي ألح  أن ي عو اهلل إو به ،  :أبو حنيفةقال  :قال 4ح ثنا أبو يوس  :بشر بن الولي 
 .أو حب  هلقك، مبعاق  العز من عرشك  :يقول

بحق فالن ، أو بحق  :معق  العز من عرشه هو اهلل ، يال أكره هذا ، وأكره أن يقول :قال أبو يوس 
 5.أنبيائك ورسلك ، وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام

 .فاقاو  لة خبلقه و جتوز ، ألوه و ح  للول  على اخلال  ، يال جتوز املسم :قال الق ور 
أسملك حب  يالن ، أو حب  أوبايائك ورسلك ،  :أن يقول الرجل 6كره أبو حنيفة وداحباه  :وقال الزباي  

 7.أو حب  البايت افراب واملشعر افراب ، وحنو ذلك ، إذ لي  ألح  على اهلل ح 
كراهة التحرمي و كراهة التنازيه ، ألن الكراهة عن  املتق ما يف كالب أيب حنيفة  هنا قلت: املرا  بالكراهة 

، وعن  املتمهرين: ما  1ه إليكو الكفر والفسوا والعصيان﴾هي التحرمي كاا هي طريقة القرآن ﴿وكر  
 .تق ماهو األول ، ألوه من امل أيب حنيفة، ومقصو  كالب  2يواب تاركه امتواو ، وو يعاق  ياعله

                                                   

 «.وور على ال رب»ملوصا من إجابة شفهية يف بروامج  1
  حاو ا، وق  وقلت  83 - 82، ص « قاع ة جليلة»كتابه يف  عن أئاة افنفية التالية األقوال وقله ابن تياية  2

 العلاية من حاشية  ق  الكتاب الشي  ربيع امل هلي عليه.
 (.5/280)اوظر  3
 وهو من كبار أدحاب أباي حنيفة. 4
 (.2/630« )ال ر املوتار»اوظر  5

 و ا  بن افسن رمحهاا اهلل.أ  أبو يوس   6
 (.2/285« )شر  ا حياء» 7
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 :وقال الشي  سلياان بن سحاان رمحه اهلل
يف  3إن مسملة التوسل باألوبياء والصافا ق  وص على املنع منها اهور أهل العلو ، بل ذكر الشي 

، ومل  زب  جوازه إو ابن عب  السالب يف ح  النيب اااااأوه و يعلو قائال  ب «ر ه على ابن البكر »
حتج به عن  أهل ال به على ثبو  ح يق األعاى ودحته ، وييه من و ي    القو ، بل عل   4بذلك

از التوسل بالنيب اف يق ،  وو باألوبياء والصافا أح  ممن ي عت  به وي قت ى به كاألئاة األربعة  ومل    
  .وأمواهلو من أهل العلو واف يق

قطعي ، وهو خمال  ألووا  التوسل  غري كووهومما ي ل على بطالن التوسل بذوا  الصافا   :الرابع
 .الوالثة املشروعة القطعية ، ومتعارض معها

 عائهو ، بومما ي ل على بطالن التوسل بذوا  الصافا أوه ذريعة للوقو  يف الشرك األك   :الخامس
 .وطل  افاجا  منهو ، وما كان ذريعة للوقو  يف  رب يهو  رب

 
 تنبيه

، جاها عن  اهلل  أن للنباي يقتضي إوكار و  ل بتحرمي التوسل جباه النباي أن القو  إىلينبغي التانبه 
أيضا بمن لغري النباي  ونالمنيو بل توسل به ،  من غريجازما  اعتقا اه وو عتق يبذلك و يمهل السنة يالمنون 

رة ومن يف ال ويا واآله وجيهامن األوباياء جاها ، قال تعاىل عن عيسى عليه الصالة والسالب   ا  
 .وجيهاوكان عن  اهلل ، وقال عن موسى عليه الصالة والسالب  املقرباا

 . ولكن الشمن يف التوسل بذلك اماه ، يهو ب عة يف  ين اهلل ، مل يممر هبا اهلل وو رسوله 

 كالم جامع في معنى الوسيلة وأنواع التوسل

                                                                                                                                                  

 . 7سورة افجرا :  1
( ، )يصال: بارمي 1/52لإلمااب ابان القايو )« إعاالب املاوقعا»اوظر تقرير أن الكراهة عن  السال  تعاين التحارمي يف:  2

لشااااي  ا ساااااالب « جاو  الفتاااااوىاماااا»قاااا  يطلاااا  لفااااظ الكراهااااة علااااى التحاااارمي( ، و  –القااااول علااااى اهلل بغااااري علااااو 
 امل ينة. –، الناشر: مكتبة العلوب وافكو  22لشنقيطي ، ص ل« املذكرة يف أدول الفقه»( ، و 32/241)

ااه  هري  من يعله ، أو ما ا  ي عنه ايا غري جازب.   وبعض أهل العلو يعريون املكروه بموه ما ترك 
 الرياض. –، للشي   . سع  بن وادر الشور  حفظه اهلل ، الناشر: كنوز أشبيليا  39، ص « شر  الورقا »اوظر 

 ن تياية رمحه اهلل.أ  اب 3
 أ  ابن عب  السالب رمحه اهلل. 4
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 :قال ابن تياية رمحه اهلل
، ويف  يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وابتغوا إليه الوسيلةآن يف قوله تعاىل مذكور يف القر  «الوسيلة»لفظ 

أول ك الذين  * قل ا عوا الذين زعاتو من  ووه يال نلكون كش  الضر عنكو وو بويالقوله تعاىل 
،  ا  ي عون يبتغون إىل رهبو الوسيلة أيهو أقرب ويرجون رمحته وخيايون عذابه إن عذاب ربك كان  ذور 

يالوسيلة ال  أمر اهلل هبا أن ت بتغى إليه ، وأه  عن مالئكته وأوبيائه أاو يبتغواا إليه ؛ هي ما ي تقرب به 
إليه من الواجبا  واملستحبا  ، يهذه الوسيلة ال  أمر اهلل املالمنا بابتغائها تتناول كل واج  

اء  كان  رما  أو مكروها  أو مباحا  ، ومستح  ، وما لي  بواج  وو مستح  و ي هل يف ذلك ، سو 
ا نان مبا  :يالواج  واملستح  هو ما شرعه الرسول ، يممر به أمر إ اب أو استحباب ، وأدل ذلك

اا  الوسيلة ال  أمر اهلل اخلل  بابتغائها هو التوسل إليه باتبا  ما جاء به الرسول ،  جاء به الرسول ، يج 
 .ذلك و وسيلة ألح  إىل اهلل إو

: سلوا اهلل يل الوسيلة ، يإاا  رجة يف امنة  يف األحا يق الصحيحة كقوله  «الوسيلة»لفظ  :1والواي
و تنبغي إو لعب  من عبا  اهلل ، وأرجو أن أكون أوا ذلك العب  ، يان سمل اهلل يل الوسيلة حّلت عليه 

 2.شفاع  يوب القيامة
هو رب هذه ال عوة التامة ، والصالة القائاة ، آ    ا ا  )الل :من قال حا يساع الن اء :وقوله

 .؛ حلت له الشفاعة 3(بعوه مقاما   او ا  الذ  وع تهوالفضيلة ، وا الوسيلة
هادة ، وق  أ مروا أن وسمل اهلل له هذه الوسيلة ، وأ ه  أاا و تكون إو لعب   يهذه الوسيلة للنيب 

ذلك العب  ، وهذه الوسيلة أمروا أن وسمهلا للرسول ، وأه  أن من  من عبا  اهلل ، وهو يرجو أن يكون
سمل له هذه الوسيلة يق  حلت عليه الشفاعة يوب القيامة ، ألن امزاء من جن  العال ، يلاا  عوا 

 دالةإوه من دلى عليه  :استحقوا أن ي عو هو هلو ، يإن الشفاعة وو  من ال عاء ، كاا قال للنيب 
 4.ه هبا عشرا  دلى اهلل علي

والتوجه به يف كالب الصحابة يريي ون به التوسل ب عائه وشفاعته ، والتوسل به يف  وأما التوسل بالنيب 
ريه من األوبياء ع ر  كوري من املتمهرين يرا  به ا قساب به ، والسالال به ، كاا ي قساون ويسملون بغ

 .عتق ون ييه الصال والصافا ومن ي  
                                                   

 املعىن الواي للوسيلة هو: ...أن أ   1
 تق ب  ر ه. 2
 عن جابر بن عب  اهلل رضي اهلل عنهاا. (614رواه البوار  ) 3
 عن عب  اهلل بن عارو بن العاص رضي اهلل عنهاا. (384رواه مسلو ) 4
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يرا  به معنيان دحيحان باتفاا املسلاا ، ويرا  به معىن ثالق مل تر  به  «توسل بهال»وحين ذ يلفظ 
سّنة ، يمما املعنيان األوون الصحيحان باتفاا العلااء يمح مها هو أدل ا نان وا سالب ، وهو التوسل 

لاا ، ومن هذا  عاؤه وشفاعته كاا تق ب ، يهذان جائزان بإاا  املس :والثاني،  با نان به وبطاعته
اللهو إوا كنا إذا أج بنا وتوسل إليك بنبينا يتسقينا ، وإوا وتوسل إليك بعو وبينا  :قول عار بن اخلطاب

 .أ  ب عائه وشفاعته 1.ياسقنا
من يطع ، أ  القربة إليه بطاعته ، وطاعة رسوله طاعته ، قال تعاىل  وابتغوا إليه الوسيلةوقوله تعاىل 

 .، يهاذا التوسل األول هو أدل ال ين ، وهذا و ينكره أح  من املسلاا اهللالرسول يق  أطا  
وأما التوسل ب عائه وشفاعته كاا قال عار يإوه توسل ب عائه و بذاته ، وهلذا ع لوا عن التوسل به إىل 

وا عن التوسل بعاه العباس ، ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أوىل من التوسل بالعباس ، يلاا ع ل
التوسل به إىل التوسل بالعباس ع الو أن ما ي فاعل يف حياته ق  تعذر مبوته ، خبال  التوسل الذ  هو 

  :يرا  به ثالثة معان   «التوسل»ا نان به والطاعة له ، يإوه مشرو   ائاا  ، يلفظ 
 .، يهذا يرض و يتو ا نان إو به 2التوسل بطاعته :أحدها
 .ئه وشفاعته ، وهذا كان يف حياته ، ويكون يوب القيامة ، يتوسلون بشفاعتهالتوسل ب عا :والثاني
، والسالال بذاته ، يهذا هو الذ  مل تكن الصحابة  3التوسل مبعىن ا قساب على اهلل بذاته :والثالث

ه ، وو رضي اهلل عنهو يفعلووه يف اوستسقاء وحنوه ، و يف حياته وو بع  مماته ، و عن  ق ه وو ق  غري 
ضعيفة مريوعة  ي عر  هذا يف شيء من األ عية املشهورة بينهو ، وإمنا ي نقل شيء من ذلك يف أحا يق

 ن لي  قوله حجة كاا سنذكر ذلك إن شاء اهلل تعاىل ، وهذا هو الذ  قال أبووموقوية ، أو عن م
أسملك حب   :يقول أح  و ي سمل مبولوا ، وو :حنيفة وأدحابه أوه و  وز واوا عنه ، حيق قالوا

يف باب الكراهة  «شر  الكرهي»أوبيائك ، قال أبو افسن الق ور  يف كتابه الكبري يف الفقه املساى با 
 :، وق  ذكر هذا غري واح  من أدحاب أيب حنيفة

و ينبغي ألح  أن ي عو اهلل إو به ،  :قال أبو حنيفة :ح ثنا أبو يوس  ، قال :قال باشر بن الولي 
 .مبعاق  العز من عرشك ، أو حب  هلقك :ه أن يقولوأكر 

 .وهو قول أبو يوس 

                                                   

 تق ب  ر ه. 1
 . النيب راجع إىل  الضاري 2
 . راجع إىل النيب  الضاريوزال  3
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  العز من عرشه هو اهلل يال أكره هذا ، وأكره أن يقول حب  يالن أو حب  أوبيائك اعق  اب   :قال أبو يوس 
  .ورسلك ، وحب  البيت افراب واملشعر افراب

 1.  على اخلال  ، يال جتوز و ياقا  املسملة خبلقه و جتوز ، ألوه و ح  للول :قال الق ور 
 

                                                   

 (.85 – 79)، ص « والوسيلة التوسلقاع ة جليلة يف » 1
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 شبهات والجواب عليها

جواز التوسل  يفهاوا منها، التوسل باب بعض النصوص الوار ة يف ببعض الناس  تعل  :الشبهة األولى
أتى  اح يق عواان بن حني  أن رجال ضرير  :األولن ، اوأشهر ما ور  يف ذلك ح يو،  جباه النباي 

 .   اهلل أن يعاييين، ااهلل  يا ويب :يقال النباي 
  . عو  لكوإن ش ت ر  ذلك يهو أيضل آلهرتك ، أه  إن ش ت  :قالي

  .و ، بل ا   اهلل يل :قال
 وأتوجه إليك بنبايك، اللهو إي أسملك  :ي عو هبذا ال عاءأن ركعتا و أن يصلي و ، يممره أن يتوضم 

ين ييه ااع  ااااف  ااااشوت  ،  ضىقاااايت  اي يف حاج  هذه يا  ا  إي توجهت بك إىل رب ،وباي الرمحة   ا  
  .ه يف  شفع  وت
  .يكان يقول هذا مرارا :قال

  .عين ييهااااشف  أن ت   :أحس  أن ييها :مث قال بع 
 1.أيفعل الرجل ي    :قال

  :يهو هاطئ من وجوهوهذا  ، النيب  أوه توسل جباه األعاى كالبوق  يهو بعض الناس من  
 :قالي،  أن يعافيني دع اهللايا ويب اهلل ،  :قال إذ بطل  ال عاء من النباي  در عاى أن األ .1

 .ليادع اهلل و ، بل  :قال . عو  لكوإن ش ت أهر  ذلك يهو أيضل آلهرتك ، إن ش ت 

يل  أ  اقبل شفاع  و عائي يف أن تقبل شفاعة النباي ،  (وشفعين ييه)أن معىن قول األعاى  .2
له ءه أن يقبل اهلل  عا بصر  ، يليالحظ القارئ الكرمي أن األعاى  عا للنباي  لي  يف أن تر  ع

 أن يقبل اهلل  عاءه أ  معىن. ملا كان ل عاء األعاى للنيب  لألعاى عا  ، يلو مل يكن النيب 

، أ  ب عاء وبايك ، حبذ  املضا   (وأتوسل إليك بنبايك  ا  ) :أن معىن قول األعاى .3
أ  واسمل أهل ،  واسمل القرية ال  كنا ييهاقوله تعاىل ، كاا يف يف اللغة العرباية  وهذا سائغ

أو جاهه أو حقه ملا كان مثة حاجة  لو كان قص  األعاى هو التوسل بذا  النباي و  ،القرية 
أدال ليطل  ال عاء منه ، بل كان يكفيه أن يقع  يف بايته ويتوسل بذا   ألن يميت إىل النباي 

لته عن ك أن تشفيين وتر  ناز اللهو إي أسملك جباه وبايك وم :يقول موالو وهو يف مكاوه ،  لنيب ا
 .أو حنو ذلك من األ عية ، ولكنه مل يفعل ،علي بصر  

                                                   

، « دحيح الرتمذ »، ودححه األلباي كاا يف ( 4/138أمح  )و ( 1385( وابن ماجه )3578رواه الرتمذ  ) 1
 «.املسن »وكذا  ققو 
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شائعا ذائعا ، وعاال جائزا مستساغا ، ملا اهتص به عواان بن  لو كان التوسل بذا  النيب  .4
هلل تعاىل عنهو أاعا ، و سياا اخللفاء الراش ين ، بل حني  وح ه من  ون الصحابة رضوان ا

و سياا وق  مر  عليهو ووائ  أعظو من جمر  ا دابة بالعاى ، يق  أداب مرارا ، لفعلوه 
الصحابة طاعون عاواس ، وأداهبو القح  يف عاب الرما ة يف هالية عار رضي اهلل عنه ، 

اا وقتالمها ، وغري ذلك من الباليا والفنت ، ومل و هر  اخلوارج على عواان وعلي رضي اهلل عنه
 .أو جباهه ، واهلل أعلو ينقل عن واح  منهو بنص دحيح أوه توسل بذا  النيب 

يفي هذا إرشا  من ، وج ه األعاى أيضا إىل أن ي عو لنفسه  أن الرسول يوائ  منها  اف يق ويف
ه أو يعتا  اعتاا ا كليا على  عاء الغري ويرتك إىل أوه ينبغي ملن طل  من أهيه أن ي عو ل النباي 

 .وقال ربكو أ عوي أستج  لكوال عاء ، بل ينبغي أن ي عو هو لنفسه عاال بقوله تعاىل 
ه أو  عاء ئأرجى للقبول أكور من  عا اي اااااااااعلو أن  عاء النبي  كان أن األعاى  اف يق ومن يوائ  

 .يلهذا طل  منه أن ي عو له، غريه 

 تنبيه:
إذا تقرر هذا ، علات اخلطم الذ  وقع ييه العز بن عب  السالب رمحه اهلل يف القول جبواز التوسل بذا  

 «:1يتاوى سلطان العلااء»، وهذا وص السالال الذ  ألقي عليه وجوابه منقوو من كتاب  النيب 
 ع ااااظ و من هلقه يف  عائه ، كالنباي ما يقول سي وا ويقه اهلل تعاىل يف ال اعي يقسو على اهلل تعاىل مب ااا

 والويل وامللك ، هل يكره ذلك أب و؟
علو بعض الناس ال عاء ،  امواب: أما مسملة ال عاء يق  جاء يف بعض األحا يق أن رسول اهلل 

يينبغي أن وهذا الحديث إن ص  بين الرمحة( ،  يقال يف أقواله: قل )اللهو إي أقسو عليك بنبايك 
ألوه سي  ول  آ ب ، وأن و ي قسو على اهلل بغريه من األوباياء واملالئكة  ن  صورا على رسول اهلل يكو 

 اوتهى. 2واألولياء ألاو ليسوا يف  رجته.
واف يق املقصو  هو ح يق عواان بن حني  يف قصة األعاى ، وهو دحيح كاا با أهل العلو ، 

 ن الفقيه ابن عب  السالب رمحه اهلل كاا بينا آوفا.كاا    لكنه و يفي  التوسل بذا  النيب 
إىل جواز التوسل « ال ر النضي »وممن زل يف هذه املسملة الشوكاي رمحه اهلل ، يق  ذه  يف كتابه 

 .  بالصافا ، وكل يالهذ من قوله وير  ، وهري اهل   ه    ا 
                                                   

 ى العز بن عب  السالب رمحه اهلل.لق  )سلطان العلااء( هو اللق  الذ  كان يطل  عل 1
 . 83 – 82ص  2
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 عليه. والجواب الحديث الثاني الوارد في جواز التوسل بجاه النبي 
 :رمحه اهلل الط ايقال 

ح ثنا عب  اهلل بن  ،ح ثنا أدبغ بن الفرج  صر  التاياي ،ح ثنا طاهر بن عيسى بن قريس املقر  امل
وه  عن شبي  بن سعي  املكي عن رو  بن القاسو عن أيب جعفر اخلطاي امل ي عن أىب أمامة بن 

إىل عواان بن عفان رضي اهلل عنه  1 أن رجال كان خيتل ل بن حني  عن عاه عواان بن حني سه
، يلقي عواان بن حني  يشكا ذلك  2يف حاجة له ، يكان عواان و يلتفت إليه وو ينظر يف حاجته

 :ائت امليضمة يتوضم ، مث ائت املسج  يصل ييه ركعتا مث قل :إليه ، يقال له عواان بن حني 
عليه وآله وسلو ، ويب الرمحة ، يا  ا  إي أتوجه  اللهو إي أسملك وأتوجه إليك بنبينا  ا  دلى اهلل)

 .  إيل حىت أرو  معك، وتذكر حاجتك ، ور   (يل حاج  يقضيجل وعز ، ي ريببك إىل 
هذ بي ه حىت أ هله تى باب عواان ، يجاء البواب حىت أياوطل  الرجل يصنع ما قال له عواان ، مث أ
 يذكر حاجته يقضاها له ، مث قال ؟حاجتك :وقال 3سةااااف  اااانااااعلى عواان بن عفان يمجلسه معه على الط  

 .تنامما كاوت لك من حاجة ي :وقال .حاجتك حىت كاوت هذه الساعة ما ذكر    :له
جزك اهلل هريا ، ما كان ينظر يف حاج  وو  :ال لههرج من عن ه يلقي عواان بن حني  قمث إن الرجل 

 .يلتفت إيل حىت كلاته يف  
ه ، ولكن شه   رسول اهلل دلى اهلل عليه وآله وسلو ، وأتاه واهلل ما كلات   :ان بن حني يقال عوا

  ؟أيتص  :ضرير يشكا عليه ذهاب بصره ، يقال له النيب دلى اهلل عليه وآله وسلو
  .علي إوه لي  يل قائ  ، وق  ش    ،يا رسول اهلل  :يقال

  .ركعتا ، مث ا   هبذه ال عوا  مليضاة يتوضم مث دل  ئت اا   :يقال له النيب دلى اهلل عليه وآله وسلو
يواهلل ما تفرقنا وطال بنا اف يق حىت  هل علينا الرجل كموه مل يكن به ضرر  :قال عواان بن حني 

 .ق 
و  بن القاسو إو شبي  بن سعي  أبو سعي  املكي ، وهو ثقة ، وهو الذ  حي ث عنه مل يروه عن ر  

 .بي  عن أبيه عن يوو  بن يزي  األيليبن ش 4مح (ابن أأمح  )

                                                   
 أ  يرت   عليه بالزيارة. 1
كاوت كان يهتو بممور املسلاا ، و   الذ   هذا التصر  من عواان اخلليفة الراشميت يأن  ب ع سيميت الكالب على  2

 ؟تستحيي منه املالئكة
 الط اااانااااف ااااسة هو البساط الذ  له مخل رقي . 3

 با قوسا يف املطبو . هكذا 4
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وق  روى هذا اف يق شعبة عن أيب جعفر اخلطاي وا ه عاري بن يزي  وهو ثقة ، تفر  به عواان بن 
 1.عار بن يارس عن شعبة ، واف يق دحيح

وروى هذا اف يق عون بن عاارة عن رو  بن القاسو عن  ا  بن املنك ر عن جابر رضي اهلل عنه ، 
 2.يه عون بن عاارة ، والصواب ح يق شبي  بن سعي و يوه  

بقول األعاى )اللهو إي أسملك وأتوجه إليك بنبينا  ا  است ل بعض الناس قال مقي ه عفا اهلل عنه: 
 جل وعز( على جواز 3دلى اهلل عليه وآله وسلو ، ويب الرمحة ، يا  ا  إي أتوجه بك إىل ربك )ريب(

 . التوسل جباه النيب 

 :أن هذه القصة ضعيفة من ثالثة وجوه :وابامو 

ن ح يق األعاى أتى من أح  عشر طريقا ، مل يم  يف واح  منها القصة نكارة اإلسناد ، فع :األول
املذكورة ، مع أاا ملحقة باف يق الذ  رواه الط اي ، ي ل على وكارهتا ، يق  رواها أمح  من ثالث 

، بل إن طري   9، ورواها افاكو من أربع طرا 8وابن السين 7ائيوالنس 6وابن ماجه 5، والرتمذ  4طرا
ابن السين واثنا من طرا افاكو متفقة مع طرا الط اي ومل تر  ييها القصة املذكورة ، ي ل هذا على 

 .وكارهتا

 

                                                   

 يري  اف يق الذ  رواه أمح  وق  تق ب ذكره. 1
  (.1/183« )الصغرياملعجو »رواه الط اي يف  2
 هكذا با قوسا يف املطبو . 3
 (.4/138« )مسن  أمح »وظرها يف ا 4
 (.3578« )جامع الرتمذ » 5
 (.1385« )سنن ابن ماجه» 6
 (.10420( )10419« )السنن الك ى»ط  ار الكلو الطي  ، و  (658برقو )« عال اليوب والليلة» 7
 «.عجالة الراغ  املتاين يف  ريج عال اليوب والليلة وبن السين»( من 629رقو ) 8
 (.520 – 1/519،  527 – 1/526« )مست رك افاكو» 9
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 شي  الط اي ، يإوه جمهول و يعر  بالع الة ، ذكره الذهيب ومل يذكر جهالة طاهر بن عيسى :الثاني
ييه جرحا وو تع يال ، يهو جمهول افال ، و  وز اوحتجاج حب يوه و سياا يياا خيال  الكتاب 

 2.اهلل ايع ا رمحهو 1الوهاببن  ا  بن عب  قاله الشي  سلياان بن عب  اهلل  .والسنة

 ، أن رواية عبد اهلل بن وهب عن شبيب بن سعيد منكرة عند أهل الحديث وقد تفرد بها :الثالث
واحمل ثون و يقبلون من ح يق شبي  إو ما كان من رواية ابنه أمح  عنه عن يوو  بن يزي  ، قاله ابن 

 .«الكامل»ع   يف 
املعجو »ن الط اي أشار إىل دحة األثر عن عواان بن حني  يقال بع ما هرجها يف إ :يإن قيل
  !واف يق دحيح :«الصغري
وح يق ، يمما القصة يلو يشر الط اي إىل دحتها ، وإمنا  أن هذا األثر حيتو  على قصة :يامواب

 .واف يق دحيح :دحح اف يق يقال
يلو يتعرض هلا الط اي بتصحيح  -بع  وياته  ال  هي متعل  من أجاز التوسل بالنيب  -وأما القصة 
 .أو تضعي 

( ، وكذلك قول  ينظر يف حاجته يكان عواان و يلتفت إليه وو)أن يف القصة لفظة منكرة ، وهي: : الرابع
يإن عواان هليفة راش  ، وكان عظيو  ( ،ما كان ينظر يف حاج  وو يلتفت إيل حىت كلاته يف  األعاى )

ا ي ل على أن القصة ممحيي منه املالئكة ، ستاوهتااب بممور املسلاا ، وكان ش ي  افياء من الناس ، وهلذا كاوت ت
 موضوعة ، ليست دحيحة.

 :الثالثة هةالشب
 :أيب سعي  اخل ر  الذ  أهرجه ا ماب أمح  يقالسيء يهاها أيضا ح يق ال  أ   األحا يقومن 

 ؟ريعه :يقلت لفضيل –ح ثنا يزي  ، أوا يضيل بن مرزوا ، عن عطية العويف عن أيب سعي  اخل ر  
  :قال -أحسبه ق  ريعه  :قال

                                                   
ه إجازة يف رواية ها ،  رس على ع ة مشاي  ، وعن  1200الشي  سلياان من يحول علااء جن  ، ول  سنة  1

ها ، له ع ة ماللفا  ، من أشهرها   1234الكت  الستة ،  ر س وويل القضاء ، وتويف شابا شهي ا بإذن اهلل سنة 
، والكتاب على م ى ثالث قرون ينهل منه العلااء وطلبة العلو إىل وقتنا هذا ، وهو « تيسري العزيز افاي »كتابه 

 ع ه عيال عليه ، رمحه اهلل رمحة واسعة.عا ة يف علو توحي  العبا ة ، وما ب
 ، باب: من الشرك أن يستغيق بغري اهلل أو ي عو غريه. «تيسري العزيز افاي »يف كتابه قاله  2
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يإي مل أهرج ، حب  ممشا  و عليك ،  حق السائلينباللهو إي أسملك  :رج إىل الصالةقال حا خيمن 
اتك ، أسملك أن تنقذي من اااااااااوو رياء وو  عة ، هرجت اتقاء سوطك وابتغاء مرضأشرا وو بطرا 

ل اهلل به سبعا أل  ملك يستغفرون له ، النار ، وأن تغفر يل ذوويب ، إوه و يغفر الذووب إو أوت ، وك  
 1.وجهه حىت يفرغ من دالتهوأقبل اهلل عليه ب

 2.ثنا يضيل بن مرزوا به :ورواه ابن ماجه عن الفضل بن املوي  أبو امهو
 3.ح ثنا يضيل بن مرزوا به :ورواه ابن السين عن عب  اهلل بن داك بن مسلو قال

هذا امواب أن و ، الذوا  على جواز التوسل ب (ح  السائلا عليكااااب) :وق  است ل بعضهو بلفظة
)أسالك  :قوله  يق يإناف، يعلى تق ير دحة هو إجابة  عائهو على اهلل ح  السائلا  ، ألن طمه

 4.ولي  من باب السالال بذوا  املولوقا، من باب السالال بصفا  اهلل حب  السائلا عليك( تكون 
ن ح  افقوا ، وهذا هطم أيضا ، ألعلى جواز التوسل ب( وحب  ممشا  هذا) :قولهب واست لوا كذلك

 .املشي إىل الصالة هو ا ثابة
توسل بصفة من دفا  اهلل ي في  جواز التوسل بذا  أح  ، وإمنا و يفي  جواز الاف يق  يافادل أن

 .صاك وهو املشي إىل املساج العال التوسل بي في  أيضا جواز الوهي إجابة ال عاء ، و 
اىل هو أن  ي   عاءهو ، يلو دح هذا اف يق إن ح  السائلا على اهلل تع :قال األلباي رمحه اهلل

وما يف معناه يلي  ييه توسل ما إىل اهلل مبولوا ، بل هو توسل إليه بصفة من دفاته وهي ا جابة ، 
 5.ا  ، يتممل منصفاناز وهذا أمر مشرو  هارج عن  ل ال

هذا و يشكل على ، ولكن  6«السلسلة الضعيفة»كاا باينه األلباي يف أدال  اف يق ضعي  مث إن 
دحة التوسل بالعال الصاك ، ألن التوسل بالعال الصاك ثابت من أحا يق أهرى ، وإمنا يفي  يق  

 .ع ب مشروعية هذا الذكر عن  اخلروج إىل املسج  لضع  اف يق ، واهلل أعلو
 :بسن  آهر يقال «عال اليوب والليلة»وق  رواه ابن السين يف 

                                                   

1 (3/21.) 
 . 778برقو  2
 «.عجالة الراغ  املتاين يف  ريج كتاب عال اليوب والليلة وبن السين»من  86رقو  3
 (.2/160« )ال رر السنية»معار رمحه اهلل كاا يف قاله الشي  مح  بن وادر بن  4
 (.1/98« )السلسلة الضعيفة» 5
 املرجع الساب . 6
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ا افسن بن عرية ، ح ثنا علي بن ثابت امزر  عن الواز  بن وايع العقيلي ح ثن :ح ثنا ابن منيع قال
 :قال عن جابر بن عب  اهلل عن بالل مالذن رسول اهلل  الرمحاننعن أيب سلاة بن عب  

بسو اهلل ، آمنت باهلل ، توكلت على اهلل ، و حول وو قوة إو  :كان رسول اهلل إذا هرج إىل الصالة قال
هو حب  السائلا عليك ، وحب  خمرجي هذا ، يإي مل أهرجه أشرا وو بطرا وو رياء وو  عة ، باهلل ، الل

 1.هرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سوطك ، أسملك أن تعيذي من النار وت هلين امنة
  .ضعي  اف يق :هذا إسنا  ضعي  ، يف سن ه الواز  بن وايع العقيلي ، قال أبو حامت

  2.ي  بوقةل :وقال ابن معا
 3.لي  ح يوه بشيء :وقال أمح 

 :الشبهة الرابعة
 الذوا ؟بهذا اف يق جواز التوسل أو يفي   :يإن قيل
 :يقال 4«املعجو الكبري»الذ  رواه الط اي يف  أيب أمامة الباهليح يق وهو 

؛  عليكوبحق السائلين ، هو لك  ح أشرقت له السااوا  واألرض بكل  الذ  هكااااوج بنورأسملك 
  .النار بق رتك منوأن جتريي  -أو يف هذه العشية  -أن تقبلين يف هذه الغ اة 

وييه يضالة بن جبري ، وهو  :6«جماع الزوائ »يف  5أن اف يق ضعي  ، يق  قال اهليواي :وامواب
اع على ضعفه ضعي     .جم 

 :الشبهة الخامسة
 :ه الط اي يقالومن األحا يق ال  أسيء يهاها أيضا اف يق الذ  روا

                                                   

 . 85، رقو « عجالة الراغ  املتاين يف  ريج كتاب عال اليوب والليلة وبن السين» 1
 (.9/39« )كتاب امر  والتع يل» 2
 (.3/24« )كتاب العلل ومعرية الرجال» 3
4 (8/265.) 
لي بن أيب بكر بن سلياان اهليواي ، وور ال ين ، املصر  ، حايظ ، راي  العراقي يف  ا  اف يق ووزمه ، له  هو ع 5

. اوظر تراته يف  807، تويف عاب « جماع الزوائ  ومنبع الفوائ »كت  ع ي ة يف تقري  اف يق النبو  ، منها 
 .(2/410« )معجو املاللفا»( ، و 2/266للزركلي )« األعالب»

6 (10/120). 
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ح ثنا  ا  بن إسحاا بن راهويه ، ح ثنا أيب ، ح ثنا عيسى بن يوو  ، ح ثين أيب عن أبيه عن أمية 
 1.يستفتح بصعاليك املهاجرين كان رسول اهلل   :عب  اهلل بن هال  بن أسي  قال بنا

 2.ك املهاجرينكان يستفتح ويستنصر بصعالي  :مث رواه من طري  آهر عن أمية بن عب  اهلل بلفظ
 !هذا  ليل على جواز التوسل بذوا  الصافا :قال بعض الناس

يامواب ؛ أن اوستفتا  لي  معناه التوسل يف لغة العرب ، بل معناه اوستنصار ، وسيميت بيان أن معىن 
 .اوستنصار هو ال عاء
ين ، أ  يستنصر هبو ، أوه كان يستفتح بصعاليك املهاجر  :وييه :«غري  اف يق»قال ابن األثري يف 
 .﴾حوا يق  جاءكو الفتح﴿إن تستفتومنه قوله تعاىل 

 3.اوتهى .أ  وصر ؟أهو يتح :ومن ح يق اف يبية
، يإن أمية ليست له دحبة   أمية بن عب  اهلل والنيب ضعي  ، لالوقطا  با أن هذا اف يق  :ثانيا

 4.«ا دابة»كاا قاله افايظ يف 
 5.«ضعي  امامع»ا يف وهلذا ضعفه األلباي كا

على تق ير دحة اف يق ، يال نكن أن يكون معىن اف يق هو التوسل بذوا  املهاجرين ، ألن ثالثا: 
 !؟توسل هبومنهو يكي  ي  ق را أعلى  النيب 
أن هناك أحا يق أهرى تكش  معىن اوستنصار بالفقراء ، يق  روى البوار  عن مصع  بن  :رابعا

رزقون نصرون وت  : هل ت   ضي اهلل عنه أن له يضال على من  ووه ، يقال النيب رأى سع  ر  :سع  قال
 6؟إو بضعفائكو

  7.بدعوتهم وصالتهم وإخالصهم :ورواه النسائي وزا 

                                                   

 (.858« )املعجو الكبري» 1
 (.859« )املعجو الكبري» 2
 وظر ما ة: يتح.ا 3
4 (1/127 – 128.) 
 (.4558« )ضعي  امامع» 5
 . 2896رقو  6
( ، 1702( ، والرتمذ  )2594رواه أبو  او  )ويف الباب عن أيب ال ر اء رضي اهلل عنه ،  (.3178رقو ) 7

 أللباي.( ، ودححه ا3179والنسائي )
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، وهو   عاؤهو  استفتاحهو هواوستفتا  بالضعفاء ، وأن معىن حصوليهذه الزيا ة كاشفة لكيفية 
 .توسل شرعي كاا تق ب ، وافا  هلل

 لشبهة السادسة:ا
قال ق  ومن اآلثار ال  أسيء يهاها أيضا أثر عار رضي اهلل عنه املتق ب ملا توسل ب عاء العباس ، ي

إن توسل عار رضي اهلل عنه إمنا كان بذا  العباس لي  ب عائه ، وأن معىن قول عار رضي  :بعضهو
 ا.وباين بذا وسل إليك أ : إوا كنا وت،  (اللهو إوا كنا وتوسل إليك بنباينا) :اهلل عنه

  !عو وباينا بذا ( أ  وإوا وتوسل إليك بعو وبايناوأن قوله: )

 :وجوه سبعةوامواب على هذه الشبهة من 
فسر يعل عار مبا أن التوسل بذوا  الصافا مل يكن معرويا عن  الصحابة البتة ، يال  وز أن ي   :أوال

، وق  تق ب أن  فسر يعله مبا كاووا يفعلووه مع وبايهو مل يكن معرويا عن هو إطالقا ، بل الواج  أن ي  
ت هبو وازلة رهو كاووا إذا وقعت هبو مصيبة أو حل  باا أ ه   الصحابة رضي اهلل عنهو ملا كان النباي 

ذلك ، على   لت، وق  تق ب بايان بعض األحا يق ال   وليس بذاته بدعاء النبـي إىل اهلل  توسلوا
أو  بن مالك رضي اهلل عنه ، وغري   ، وح يق األمة السو اء ، وح يق ألر  كح يق هباب بن ا

 .ذلك من األحا يق واآلثار
تمك  ل ينا أن توسل عار بالعباس إمنا   ؛إمنا كان ب عائه  يإذا بق  لنا أن توسل الصحابة بالنباي 

 . ناس للنيب هو أتبع ال - الراش ونو سياا اخللفاء  -كان ب عائه أيضا ، ألن الصحابة 
ملكان دالة  معهلو كان قص  عار هو التوسل بذا  العباس ملا كان هناك حاجة يف استصحابه  :ثانيا

،  لي  شرطا لصحة التوسل هبا -لو كان التوسل هبا جائزا  -، ألن استصحاب بالذوا  اوستقاء 
 ولكفى أن يتوسل بذاته وهو يف مكاوه.

يف مواطن  قل عنه أيضا التوسل بذا  النباي بذا  العباس لن  لو كان قص  عار هو التوسل  :ثالثا
اع تجتن أتى بع ه كالتابعا ، ألوه من غري املاكن أن قل أيضا عا  ااااأهرى ، يهو أوىل وأحرى ، ولن  

، يهو هري القرون ، وأعلو الناس  لو كان ذلك جائزا القرون الوالثة على ترك التوسل بذا  النباي 
وأحرص األمة على تطباي  شر  اهلل حبذايريه ، يلاا مل حيصل شيء من ذلك البتة ،  ل  بممر ال ين ،

 .ذلك على أن توسل عار بالعباس إمنا كان ب عائه و بذاته
ملا ق ب ل العباس ذلك ، ألن ييه تق مي له على حقا لو كان قص  عار هو التوسل بذا  العباس  :رابعا

الص ي  رضي اهلل يهذا  ،ن ق ر وبايهو ومكاوته ال  و ي اويها أح  يإن الصحابة يعريو ،  رسول اهلل 
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قا ما ، مع أوه كان ق   هل يف  عنه امتانع عن اوستارار يف إمامة املسلاا ملا رأى رسول اهلل 
 1.الصالة
 تعظياا له وتق نا فقه ، وفضون أدواهتو عن  رسول اهلل اق  كان الصحابة رضوان اهلل عليهو ي  بل 

من أسباب حبوط العال ، كاا باا اهلل ذلك يف  ألاو يعلاون أن جمر  ريع الصو  على رسول اهلل 
ذواهتو على ذا  رسول  ت ق بيهل يا ترى سريضون بمن ، سورة افجرا  ، يإذا كان الصحابة كذلك 

 !؟لو كان ذلك جائزا اهلل 
صل على أقل تق ير استفسار من أح  لو ايرتضنا ج و أن توسل عار كان بذا  العباس فخامسا: 

أمرا خمال  للعا ة ، يلاا مل ينقل إذن ، ألوه سيكون  افاضرين عن سب  تركه للتوسل بذا  النباي 
شيء من ذلك عن او  افاضرين ع لو أن عار إمنا يعل أمرا معلوما من قبل ، وهو التوسل ب عاء 

 2الرجل الصاك افي افاضر ، وهو املقصو .
مما ي ل على أن توسل عار رضي اهلل عنه إمنا كان ب عاء العباس و بذاته هو ما ت شعره لفظة وسا: ساد

وإنا ا كاوا من وو  واح  يف قوله: )اللهو إوا كنا وتوسل إليك بنباينا يتسقينا ، ل  ااااف يق من أن التوس  
ا كان ب عائه ، ييكون توسلهو إمن وق  ثبت عن وا أن توسلهو بالنباي  ،( نتوسل إليك بعم نبـينا

 3بالعباس إمنا هو ب عائه أيضا ، ألن التوسلا من وو  واح  كاا ت شعره لفظة اف يق.
ومما ي ل أيضا على أن مقصو  عار إمنا هو التوسل ب عاء العباس و بذاته هو أن العباس  عا  :سابعا

 .ن التوسل بالذوا حضوره ، كاا هو وزب قول من  يزو مبجر  ومل يكت  للاسلاا 
ويف هذا ر  واضح على الذين يزعاون أن توسل عار كان بذا  العباس و  :قال األلباي رمحاه اهلل

 4.ب عائه ، إذ لو كان األمر كذلك ملا كان مثة حاجة ليقوب العباس يي عو بع  عار  عاء ج ي ا

  :الشبهة السابعة

وتوسل بذا  العباس ليباا للناس جواز  الرسول إن عار رضي اهلل عنه ترك التوسل بذا   :فعن قيل
  !التوسل باملفضول مع وجو  الفاضل

 :ن أربعة وجوهمالكالب امواب عن هذا و 
                                                   

 . 63، ص  «التوسل»اوظر  1
 . 70، ص  «التوسل»اوظر  2
 . 69لأللباي ، ص  «التوسل» وظرا 3
 . 69 – 68، ص « التوسل» 4
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املعرو  بش ة شفقته على رعيته ، وعظيو هويه من اهلل  -عار رضي اهلل عنه ر من تصو  أوه و ي   :األول
الناس يف وهو يرى  -على ايرتاض جوازها  -صغرى الوسيلة الك ى ويفعل الوسيلة الأن يرتك  -ييهو 

ب ، وهالك للااشية ، وج ب لألرض من اخلضرة والزر  ، حىت حالة ضرورة وبالس ش ي  ، وضنك وكر  
و لشيء إو ليعلاهو حكاا يقهيا ، وهو جواز التوسل باملفضول مع  ، ي ذلك العاب بعاب الرما ة 

 1!وجو  الفاضل
ان لي  ا، ويتوسل ب -لو كان ذلك جائزا  - يرتك التوسل بذا  النباي  اكن لعار أناو يوعو ، 

بنباي ، ألوه من املعلوب عن  الناس كلهو أن ا وسان إذا حلت به ش ة مم إىل أقوى وسيلة يستطيعها ، 
 .وهلذا كان اماهليون إذا حلت هبو ضرورة  عوا اهلل وح ه ووسوا ما يشركون

 .جم إليها ا وسان يف حالة األمن واليسر ، و يف حالة الضرورة والعسرأما الوسائل الصغرى يق  يل
 :قال الشي  سلياان بن سحاان رمحه اهلل مشريا إىل بعض الفوائ  من توسل عار رضي اهلل عنه

يف حياته ، أو مبيت  لو كان املقصو   يع التوهو املذكور لكان أوىل بمن ي توسل حبي  غري النيب  :ثانيا"
يف حياته ، يإن هذه الصور الوالث أبع  من أن يب و  بع  وياته ، أو مبيت غري النيب  لنيب غري ا

ق  ما  ، وأن اوستسقاء بغري  ييها اوحتاال اآليت من أوه إمنا استسقي بالعباس ألوه حي ، والنيب 
ى ييها اوحتاال ت  افي و  وز ، يلاا ترك عار رضي اهلل عنه تلك الصور ، واهتار الصورة ال  يتم

 .املذكور ؛  ل هذا الصنيع على أن مقصو ه رضي اهلل عنه لي   يع التوهو املذكور
أه  من توهو ع ب جواز اوستسقاء بامليت ، و  أن  توهو ع ب جواز اوستسقاء بغري النيب  :الثالث

ان األوس  حين ذ أن ، يكان هذا التوهو أوىل بال يع ، يك سياا إذا كان ذلك امليت غري النيب 
 . يستسقي مبيت غري النيب 

  2".صغى إليهعل ل مل يقو عليه برهان وو  ليل يال ي  ا  اأن هذا التعليل ياس  ألن ال :الرابع
 .اوتهى املقصو  منه

ه  أن عار رضي اهلل عنه هطر يف باله أن يباا ذلك افكو  :ما قاله الشي  األلباي رمحاه اهلل: خامسا
املزعوب ، ت رى يهل هطر ذلك يف بال معاوية والضحاك بن قي  حا توسال بالتابعي امليل الفقهي 

 3؟يزي  بن األسو  امرشي أيضا

                                                   

 . 66، ص « التوسل»اوظر  1
 ، بتصر  يسري. 272 – 271، ص « الصواع  املرسلة الشهابية على الشبه ال احضة الشامية» 2
 . 67، ص « لالتوس»قاله األلباي يف كتاب  3
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عار بالعباس كان لبايان جواز التوسل باملفضول مع وجو  الفاضل لو ايرتضنا ج و أن توسل : سادسا
تسقاء عار بالعباس رضي اهلل عنهاا  لكان كاييا أن يفعل ذلك مرة واح ة ، ولكن الظاهر هو أن اس

استسقى  كان إذا قحطواإن عار بن اخلطاب  :كان أمرا متكررا كاا ي ل عليه لفظ اف يق وهو قوله
 1.بالعباس بن عب  املطل 

لو ايرتضنا ج و أن توسل عار بذا  العباس كان لبايان امواز فصل على أقل تق ير استفسار : سابعا
لو ايرتضنا  - ، ألن ترك التوسل بالنباي  سب  تركه للتوسل بذا  النباي من أح  افاضرين عن 

يلاا مل ينقل شيء من ذلك عن  ،بال ، هصودا يف ذاك الظر  العصي   ايعت  أمر ذ - مشروعيته
للعا ة ، بل يعل أمرا كان معلوما من قبل ،  ااو  الصحابة والتابعا ع لو أن عار مل يفعل أمرا خمالف

 .لتوسل ب عاء الرجل الصاك افي افاضر ، وهو املقصو وهو ا

  :الثامنةالشبهة 

، أو ن بعض الناس ق  يتوسل بذا  املولوقا من األوباياء والصافا ييحصل به املقصو  إ :فعن قيل
 ؟ي ل هذا على دحة يعله شرعا

 :وجهاوامواب على هذا من 
اهلل ، والذ  أجاب  عاء من توسل بذوا  املولوقا  أن الذ  اى عن التوسل باملولوقا هو :األول

هو اهلل ، يتكون إجابة  عاء ذاك ال اعي من اهلل ابتالء له واهتبار ، ليبتلي اهلل اتباعه لل ليل ومتسكه 
 .، أو است راجا من اهلل ، يالواج  افذر بسنة النباي 

ب والسنة و على العاطفة والعقل أن ال عاء عبا ة    أن تكون دفته مبنية على الكتا :الثاني
يإن بعض الناس ق  ي عو بم عية  رمة باتفاا املسلاا كان  ،واوستحسان أو افكو على النتائج 

است راجا له ومكرا به ، جزاء له على إعراضه عاااااااااااااااااااااااااااانه ي عو الكواك  والتااثيل ييجي  اهلل  عاءه 
أن  عاءه دحيح لكووه ق   هناأيقال  ،أن الكواك  هي ال  أجابت  عاءه ال اعي ييظن أول مرة ، 
ألن ال عاء عبا ة    أن تراعى ييها الصورة الشرعية ، ياا واي   ،امواب و طبعا  ؟استجي  له

وما اهتلفتو ييه من شيء يحكاه إىل كاا قال تعاىل ،  وما و يال ، الكتاب والسنة وج  األهذ به 
إمنا كان قول املالمنا إذا  عوا إىل اهلل ورسوله ليحكو باينهو أن يقولوا  عنا وأطعنا ل تعاىل وقا،  اهلل

 .، واهلل أعلو وأول ك هو املفلحون

                                                   

 . 71، ص  «التوسل»اوظر  1
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 :التاسعةالشبهة 
ال ارمي يف املق مة ، باب ما أكرب اهلل به  اهرو مبا  على جواز التوسل بذا  النيب احتج بعض الناس 

 :موته يقال بع  وبيه 
جوزاء أوس بن ااااااااااح ثنا أبو ال ،رو بن مالك الن كر  ااااأبو النعاان ، ثنا سعي  بن زي  ، ثنا عا ح ثنا

ياجعلوا  ، عائشة يقالت: اوظروا ق  النيب  إىلعب  اهلل قال: ق ح   أهل امل ينة قحطا ش ي ا ، يشكوا 
 وبتطروا مطرا حىت يا  ، ء سق . قال: يفعلوا السااء ، حىت و يكون بينه وبا الساا إىل 1ك او ىمنه  

 2العش  و نت ا بل حىت تفتقت من الشحو ، يساي عاب الفت .
 وامواب:

 اثين عشر وجها:خمال  للتمري  والعقل من و هذا األثر ضعي  ا سنا  ،  أن
اف يق عن الوقا  ،  منكرقال ابن ع  :  ،عارو بن مالك النكر  ضعي  اف يق  أن .1

 3.ضعيفا كانف يق.  عت أبا يعلى يقول: عارو بن مالك النكر   ويسرا ا
: ضعي  ، تكلو ييه ال ارقطينيق  قال  ،الراو  عن عارو وهو سعي  بن زي  ضعي  أيضا  أن .2

 6.«الضعفاء»الذهيب يف  وذكره 5النسائي: لي  بالقو . وقال 4حيىي القطان.
مل يساع من عائشة. قاله ابن  -ب  اهلل وهو أوس بن ع –اموزاء  أبااف يق مرسل ، يإن  أن .3

 .8«الكامل»وهكذا قال ابن ع   يف  ، 7«التاهي »عب  ال  يف 
 :  69 -68ص  «تلويص اوستغاثة»ابن تياية جوابا اوقله من  ذكر .4
لينازل املطر يلي  بصحيح وو  السااءرو  عن عائشة رضي اهلل عنها من يتح الكوة من ق ه إىل  ما

ومما يبا كذب هذا أوه يف م ة حياة عائشة  ، بالكذبل ذلك من هو معرو  ق  اااوإمنا و   يوبت إسنا ه ،
بعضه مسقو  وبعضه  ، كاا كان على عه  النيب   باقياة ، بل كان بعضه و  ااامل يكن للبيت ك  

                                                   

 اع ك اوة وهي الفتحة. 1
2 (1/47.) 
 (.6/258« )الكامل يف ضعفاء الرجال» 3
 . 1424، تراة رقو « موسوعة أقوال أيب افسن ال ارقطين يف رجال اف يق وعلله» 4
 . 275برقو « كتاب الضعفاء واملرتوكا» 5
 . 2394تراة رقو  6
 «. التهذي» اوظر 7
8 (2/108.) 
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يصلي  كان  كاا ثبت يف الصحيحا عن عائشة أن النيب ،   ييهوكاوت الشا  تنازل  مكشو  ،
 شا  يف حجرهتا مل يظهر الفيء بع . العصر وال
 هارجوإو يهي قبل ذلك كاوت  ،كذلك حىت زا  الولي  بن عب  امللك يف املسج    افجرةومل تزل 

 موته. وبع  املسج  يف حياة النيب 
الكوة لينازل منها ما ينازل  جعلتين حول حجرة عائشة ال  ييها الق  ج ار عال ، وبع  ذلك إوه ب   مث

 تيج إىل ذلك ألجل كن  أو تنظي .إذا اح
على أن القوب مل  و ليالن ، ولو دح ذلك لكان حجة ااااوجو  الكوة يف حياة عائشة يكذب بي   وأما

وإمنا يتحوا على ، وو يسملون اهلل به ،  مبيتيكوووا يقساون على اهلل مبولوا ، وو يتوسلون يف  عائهو 
 .تصارباه اوتهى. 2عليه 1الق  لتنازل الرمحة

يتحوا تلك الكوة مل ير  عنهو أاو و ، أج بوا مرا  و هتهو ووائ   ق  رسول اهلل  أدحاب أن .5
 ملاذا مل يفتحها عار رضي اهلل عنه يف عاب الرما ة ، ب و من هروجه بالناس يستسقي؟!، و إىل السااء 

ج بوا لكان هذا حجة املطر كلاا أ منها يستنازلونالصحابة جعلوا كوة يوا الق  النبو  مث لو أن  .6
ألوه لو كان األمر  ب عائه ،  ولي رضي اهلل عنه  العباسعلى من زعو أن الصحابة توسلوا بذا  

 ب عاء العباس ولذهبوا للكوة مباشرة.كذلك وستغنوا عن التوسل 
" ، السااء إىلياجعلوا منه كو ى  ، اوظروا ق  النيب : "قالتأاا  عنهايف أثر عائشة رضي اهلل  .7
يف ع ب وبش  هذا يفي  أاا طلبت منهو عال كوة يف الق  ذاته يفعلوا ، وهذا خمال  ألمر النيب و 

 ، يالك ه: 3قبور ، يبعي  أن يفعل الصحابة ذلك ، بل هو  ال
أو املسج  النبو  أو افجرة النبوية مل يذكروا شي ا من  النبويةأن الذين دنفوا يف تاري  الاا ينة  .8

 شي ا من هذا مل حيصل قطعا ، وسياا وق  رووا ما هو أ ا من هذا بكوري. هذا ، ي ل على أن
علاا على ق   واألوصاربقبور األوباياء جائزا أو يضيلة لنص  املهاجرون  اوستسقاء كان  لو .9

 وا ق ه كاا تق ب.عا  ااااومل ي   4 اويال

                                                   
 أ  املطر. 1
 ! ير دحة األثر ، وأو اى له ذلكهذا على تق 2
 . 260، ص « التودل إىل حقيقة التوسل»وقال من  3
 «.الصافا الشرعيةمق مة يف حقوا » باب:تق ب ذكر قصة  اويال يف  4
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الكوة وو غري ذلك ، بت  عن ه أاو استسقوا بالرسول  ييهيلي   ، األثردحة  تق ير على .10
 ،يستسقي هلو اهلل  أن اهلل من غري طل  من النيب  يسقاهووإمنا ييه أاو جعلوا كوة يوا الق  

 حتج هبذا األثر؟ من ايبااذا حيتج 

 1املطر يإوه لينازل ق  رو  عن عائشة رضي اهلل عنها أاا كشفت عن ق  النباي  بل: تيايةقال ابن 
  2، ومل تستس  عن ه ، وو استغاثت هناك. ق هرمحة تتنازل على 

 3الفت . عابعاب يساى  الصحابةيف تمري   لي  أوه .11
من  تتفت بكورة األمطار وو كورة الشحو على  هور ا بل ،  ن ا بل و  عالقةلي  له  الفت  أن .12

 4الشحو مهاا كور.

جملبة لنازول املطر ، يإن  ق  الرسول  كش ما ذكره الشي  وسي  الرياعي رمحه اهلل: إذا كان   .13
ملا كان حيا كان  ائاا معرضا جساه إىل السااء ككل الناس يف غ واته وروحاته ، وق   رسول اهلل 

يلو ينازل الغيق مبجر  كون جسو رسول اهلل معروضا للسااء بطبيعة افال ، بل  قحطوا يف عه ه 
إىل  اهر امل ينة ياستسقى هلو ، أ   عا هلو  بقي القح  مستارا حىت هرج رسول اهلل باملسلاا 

 5إو بال عاء؟قوا ، يلااذا مل يغوهو اهلل يس  

  :العاشرةالشبهة 
توسلوا بجاهي فعن  :ح يقجباه األوبياء التوسل يف باب  األحا يق املكذوبة على النباي أشهر من 

 .جاهي عند اهلل عظيم
 يق املعروية عن  املسلاا  افيف  واوين له أدل لي   هذا اف يق تاناقله الناس مع أوه أنوالجواب 

  .كصحيح البوار  ودحيح مسلو والسنن األربع وغريها

وهذا اف يق كذب ، لي  يف شيء من كت  املسلاا ال   :قال شي  ا سالب ابن تياية رمحه اهلل
 6.يعتا  عليها أهل اف يق ، وو ذكره أح  من أهل العلو باف يق

                                                   

 أ  املطر. 1
 (.686 – 2/684« )اقتضاء الصراط» 2
 (.1/404« )اوستغاثة» بن  جا السهلي على كتاب وقال من حاشية األستاذ عب  اهلل 3
 املص ر الساب . 4
 . 260، ص « التودل إىل حقيقة التوسل» 5
 . 252، ص « قاع ة جليلة» 6
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 1.و أدل له :وقال «السلسلة الضعيفة»لباي يف األوذكره 

 :الشبهة الحادية عشرة
 :يقال« مست ركه»افاكو يف  يق الذ  رواه يف باب التوسل حب  األوبياء افومن األحا يق الضعيفة 

ح ثنا أبو سعي  عارو بن  ا  بن منصور الع ل ، ح ثنا أبو افسن  ا  بن إسحاا بن إبراهيو 
 الرمحانننا أبو افارث عب  اهلل بن مسلو الفهر  ، ح ثنا إ اعيل بن مسلاة ، أوبموا عب  افنظلي ، ح ث

 :   قال رسول اهلل :بن زي  بن أسلو عن أبيه عن ج ه عن عار بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال
  .ا غفر  يلا  ال   أسألك بحق محمديا رب  :طي ة قالآ ب اخلملا اقرت  

  ؟ا ومل أهلقها وكي  عريت   :اهللقال 
على قوائو العرش  يرأيت  ، رأسي  ألوك ملا هلقتاين باي ك ووفوت يف من روحك ريعت  ، يا رب  :قال

  .ح  اخلل  إليكأيعلات أوك مل تض  إىل ا ك إو ، إو اهلل  ا ا رسول اهلل إلانه و  :مكتوبا
ولوو  ا  ما غفر  لك ،  يق  ادعني بحقهإوه ألح  اخلل  إيل ،  ،د قت يا آ ب  :اهللقال ي

 2.هلقتك
من طري  أيب عب  اهلل  «بنعاة ربه ما جاء يياا ب ث به »يف باب  « وئل النبوة»ورواه البيهقي يف 

 3.افاكو به
  :موقويا على عار رضي اهلل عنه يقال 4«الشريعة»ورواه الشي  أبو بكر اآلجر  يف كتاب 

ح ثنا  :ح ثين سعي  بن عارو قال :أبو افارث الفهر  قال ح ثنا :ح ثنا أبو بكر بن أيب  او  قال
بن زي  بن أسلو عن  الرمحاننح ثين عب   :بن عب  اهلل بن إ اعيل بن بنت أيب مرمي قال الرمحاننأبو عب  

 .أبيه عن ج ه عن عار بن اخلطاب يذكره موقويا
 5.بن زي  بن أسلو به الرمحاننمن طري  آهر عن عب   «املعجو الصغري»ورواه الط اي يف 

جبايع الروايا  بن زي  بن أسلو  الرمحاننأن هذا اف يق ضعي  ج ا ، يق  تفر  عب  فالجواب 
 .وهو ضعي  اف يقاملتق مة ، 

                                                   

 . 22برقو  1
2 (2/615.) 
3 (5/488.) 
 ( ، بقي  الولي  بن  ا  النصر.1012( برقو )2/249) 4
 .(2/82« )املعجو الصغري» 5
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 1.منكر اف يق :قال ييه الساجي
 2.ح يوه عن  أهل العلو باف يق يف النهاية من الضع  :وقال الطحاو 

 3.ن أبايه أحا يق موضوعةروى ع :وقال افاكو وأبو وعيو
 4.كان كوري اف يق ، ضعيفا ج ا  :وقال ابن سع 

 5.«الضعفاء واملرتوكون»وذكره ال ارقطين يف كتابه 
كان ممن يقل  األهبار وهو و يعلو ، حىت كور ذلك يف روايته من ريع املراسيل وإسنا    :وقال ابن حبان

 6.املوقو  ، ياستح  الرتك
بن زي  بن أسلو لي  ح يوه بشيء ،  الرمحاننعب   :ن حيىي بن معا قولهووقل ابن أباي حامت ع

 7.ضعي 
 8.ضعفه علي بن امل يين ج ا ...لي  بقو  اف يق  :وقال أبو حامت
 9.ضعي  اف يق :وقال أبو زرعة

 10.أاعوا على ضعفه :وقال ابن اموز 
بن زي  بن أسلو من هذا  الرمحاننعب  تفر  به  :  البيهقي إسنا  اف يق ، يقال بع ما هرجهوق  ضع  

 11 .الوجه عنه ، وهو ضعي 
روى عن إ اعيل بن مسلاة بن قعن  عن  :وأما أبو افارث عب  اهلل بن مسلو الفهر  يقال الذهيب عنه

  12.يا آ ب لوو  ا  ما هلقتك :بن زي  بن أسلو ه ا باطال ييه الرمحاننعب  
                                                   

 «. تقري  التهذي» 1
 املص ر الساب . 2
 املص ر الساب . 3
 (.5/235« )الطبقا » 4
 . 331رقو  5
 (.2/22« )اجملروحا» 6
 (.5/233« )امر  والتع يل» 7
 (.1107( برقو )234-5/233« )امر  والتع يل» 8
 ملرجع الساب .ا 9

 (.3/345« )هتذي  التهذي »وظر ا 10
11 (5/489.) 
 (.4609تراة رقو )« ميزان اوعت ال» 12



 : التوسل بالموتى من األنبـياء والصالحينالعاشرالمظهر 

 

 

 227 

بن  الرمحاننبل موضو  ، وعب   :افاكو يف تصحيحه هلذا اف يقمتعقبا  «تلويص املست رك»وقال يف 
 .اوتهى .زي  بن أسلو املذكور يف إسنا ه واه

 1.«اللسان»ووايقه ابن حجر يف 
 2.«مناهل الصفا يف  ريج أحا يق الشفا»  السيوطي إسنا  هذا اف يق يف كتابه وضع  

 3.«يه الشريعة املريوعة عن األهبار الشنيعة املوضوعةز نات»اا الكناي يف وحكو ببطالن هذا اخل  ابن عر  
 4.«السلسلة الضعيفة»حكو بوضعه األلباي يف كاا 

 !ا سنا دحيح هذا ح يق  :إن افاكو دحح هذا اف يق يقال بع ما ذكره :يإن قيل
ي  بن بن ز  الرمحانن  عب  ن افاكو وفسه ضع  هطم من افاكو مل يفطن له ، إذ إ إن هذا :يامواب
  :يقال «امل هل إىل معرية الصحيح من السقيو»يف كتابه أسلو 
و خيفى على من تمملها من أهل الصنعة بن زي  بن أسلو روى عن أبايه أحا يق موضوعة  الرمحاننعب  

  .اوتهى .أن افال ييها عليه
مما أوكره عليه أئاة العلو يهذا  افاكو ملول هذا اف يق وأمواله ؛وأما تصحيح  :قال ابن تياية رمحه اهلل

وهلذا  ، صحح أحا يق وهي موضوعة مكذوبة عن  أهل املعرية باف يق إن افاكو ي   :باف يق ، وقالوا
يهو ن كان غال  ما يصححه إو ، كان أهل العلو باف يق و يعتا ون على جمر  تصحيح افاكو 

وإن كان الصواب يغل  عليه ، ولي   لة الوقة الذ  يكور غلطهناز صححا مبا  دحيح ، لكن هو يف امل
 5.ييان يصحح اف يق أضع  من تصحيحه

أوبموا أبو أمح  هارون بن يوس  بن زيا  التاجر  :وق  روى اآلجر  هذا اف يق من طري  آهر يقال
بن أيب الزوا  عن  الرمحاننعن عب   –عواان بن هال   –ح ثين أيب  :ح ثنا أبو مروان العوااي قال :قال
 بحق محمداللهو إي أسملك  :من الكلاا  ال  تاب اهلل هبا على آ ب عليه السالب ، قال :قال أبيه
 عليك.  

  ؟يا آ ب ، وما ي ريك مبحا  :قال اهلل عز وجل

                                                   

1 (3/360.) 
 للشي  داك آل الشي .« هذه مفاهيانا»، وقال من كتاب  30ص  2
3 (1/76.) 
4 (1/88.) 
 ، بقي   . ربيع بن ها   ، باهتصار. 170 – 169، ص « قاع ة جليلة يف التوسل والوسيلة» 5
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إو اهلل ،  ا  رسول اهلل ، يعلات أوه إلانه و  :يا رب ، ريعت رأسي ، يرأيت مكتوبا على عرشك :قال
 1.أكرب هلقك عليك

 .بن أيب الزوا  وهو ضعي  اف يق الرمحاننهذه رواية ضعيفة ، ييها عب   :وابوام
 2.و حيتج حب يوه :وقال أيضا .ضعي  :قال النسائي

 3.كان ممن ينفر  باملقلوبا  عن األثبا  ، وكان ذلك من سوء حفظه وكورة هط ه  :وقال ابن حبان
 4.ضعي  :وقال حيىي بن معا

عن شي  من أهل امل ينة من أدحاب ابن مسعو  من قوله موقويا عليه ، وق  رواه ابن عساكر قلت: 
 5.وييه جماهيل :قال األلباي

 :مث إن هذا اخل  باطل متنه من وجها
، بيناا كتاب اهلل يقرر  أن ييه أن اهلل سبحاوه وتعاىل ما هل  آ ب إو ألجل  ا   :الوجه األول

 .ا و  إو ليعب ونوما هلقت امن و هال  هذا كاا يف قوله 
خمال  ملا  أن ما ذ كر يف هذا اف يق من أن اهلل تاب على آ ب بسب  توسله مبحا   :الوجه الثاني

بسب  كلاا  تلقاها آ ب عن ربه يتاب  ثبت يف القرآن العزيز من أن اهلل تعاىل إمنا تاب على آ ب 
الصحابة والتابعا يف تفسري تلك افسرون مثان أوجه عن اعليه وعلى زوجته حواء ، وق  ذكر ال

تفسري ابن جرير »وظرها يف البتة ، ا الكلاا  ، ولي  يياا قالوه شيء من التوسل حب   ا  
من  يتلقى آ ب من ربه كلاا  يتاب عليهعن  تفسري قوله تعاىل  «تفسري ابن أيب حامت»و  «الط  

 .سورة البقرة
 :ل الصحابة والتابعا يف تفسري تلك الكلاا قال ابن جرير رمحه اهلل بع ما ساا أقوا

والذ  ي ل عليه كتاب اهلل أن الكلاا  ال  تلقاهن آ ب من ربه هن الكلاا  ال  أه  اهلل عنه أوه 
ربنا  لانا أوفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا إىل ربه ، معرتيا بذوبه ، وهو قوله  6قاهلا متنصال بقيلها

                                                   

 ، بقي  الولي  بن  ا  النصر. 1006( برقو 2/246) 1
، تملي   . قاسو علي  114، تراة رقو « ايع أقواله يف الرجالامر  والتع يل وجمنهج ا ماب النسائي يف ا» 2

  يب. –سع  ، ط  ار البحوث ا سالمية 
 . 21، تراة رقو « كتاب اجملروحا من احمل ثا» 3
 املص ر الساب . 4
 (.1/91« )السلسلة الضعيفة»اوظر  5
 بقوهلا.متالقا إىل اهلل أ   6
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لي  ما قاله من هال  قولنا هذا من األقوال ال  حكيناها مب يو  قوله ، ، و  لنكوون من اخلاسرين
ولكنه قول و شاه  عليه من حجة    التسليو هلا ، ييجوز لنا إضايته إىل آ ب ، وأوه مما تلقاه من ربه 

 1.عن  إوابته إليه من ذوبه

 الشبهة الثانية عشرة:
عن الكلاا  ال   سملت النيب  :قال اا عنهوما امواب عن ح يق ابن عباس رضي اهلل :يإن قيل

علي ، ياتا يا   وعلي وياطاة وافسن وافسا إو تبت   بحق محمدسمل  :تلقاها آ ب من ربه ، قال
 .عليه

 :مث قال «املوضوعا »ابن اموز  يف  يق  أهرجه، ج ا يامواب أن هذا اف يق ضعي  
 .ه أيب املق اب ، ومل يروه عنه غري حسا األشقرعارو بن ثابت عن أبيتفر  به  :ال ارقطين قال

 .عارو بن ثابت لي  بوقة وو مممون :قال حيىي بن معا
 2.يرو  املوضوعا  عن األثبا  :وقال ابن حبان

 :ق  وبه على ماهية الكلاا  ال  تلقاها آ ب من ربه يقال ابن تياية رمحه اهللمث إن 
قاو ربنا  لانا أوفسنا وإن مل تغفر لنا  تعاىلة يف قوله الكلاا  يق  جاء  يف القرآن مفسر  يمما

أن من هو  ون آ ب من الكفار والفساا إذا تاب أح هو  املعلوبومن ،  وترمحنا لنكوون من اخلاسرين
ووبينا ما أمر أح ا يف توبته مبول هذا ، قسو عليه بمح  عليه وإن مل ي   اهللإىل اهلل توبة وصوحا تاب 

 3.ال عاء

 :هة الثالثة عشرةالشب
  :قالرضي اهلل عنهاا روى افاكو رمحه اهلل عن ابن عباس 

أه ي الشي  أبو بكر بن إسحاا ، أوبموا  ا  بن أيوب ، ثنا يوس  بن موسى ، ثنا عب  امللك بن 
 :هارون بن عنرتة ، عن أبيه ، عن ج ه ، عن سعي  بن جبري ، عن ابن عباس رضي اهلل عنهاا قال

  :هي  تقاتل غطفان ، يكلاا التقوا هزمت يهو  هي  ، يعاذ  اليهو  هبذا ال عاء كاوت يهو 
 .النيب األمي الذ  وع تنا أن  رجه لنا يف آهر الزمان إو وصرتنا عليهو بحق محمداللهو إوا وسملك 

                                                   

 . 37، تفسري سورة البقرة ، آية رقو « ساى جامع البيان يف تمويل القرآنتفسري الط   امل» 1
 . 785باب يف يضل أهل البيت و بتهو ، برقو  2
 (.1/370للذهيب ، )« املنتقى من منهاج اوعت ال» 3
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  ق و  :ل اهللواز كفروا به يم  عوا هبذا ال عاء يهزموا غطفان ، يلاا ب عق النيب يكاووا إذا التقوا     :قال
 .كاووا يستفتحون بك يا  ا  على الكايرين

 1.أ   الضرورة إىل إهراجه يف التفسري وهو غري  من ح يوه :قال افاكو
 2.عن افاكو به « وئل النبوة»ورواه البيهقي يف 

 :وامواب عن هذه اف يق من أربعة وجوه
و ضرورة  :«تلويص املست رك»ه اهلل يف ي رمحااااااأن هذا ح يق موضو  ، يق  قال الذهب :األول
 .، يعب  امللك مرتوك هالك 3لذلك

ممن يضع اف يق ، و بل كتابة ح يوه إو على جهة  كانييه ابن حبان:   قاليق  ود ا رمحه اهلل ، 
 4ا عتبار.

 5عب  امللك بن هارون بن عنرتة منكر اف يق. :«تارخيه»البوار  يف  وقال
  6ة: ضعي  اف يق.، ذاه  اف يق. وقال مر   اف يقوك أبو حامت: مرت  وقال
 7امللك بن هارون بن عنرتة ضعي  اف يق. عب ا ماب أمح :  وقال
 : كذاب.9بن معا وحيىي 8هبز بن أس  وقال
 10.اف يقالنسائي: مرتوك  وقال
 11.«واملرتوكون الضعفاء»ال ارقطين يف  وذكره

                                                   

 (.3042( ، ح يق رقو )2/289« )مست رك افاكو» 1
2 (2/76.) 
 أ   هراجه. 3
 (.2/115« )ثاكتاب اجملروحا من احمل » 4
 (.1423( برقو )5/277) 5
 (.5/374« )كتاب امر  والتع يل» 6
 (.2648( رقو )2/371العلل )» 7
 (.3/796للعقيلي )« الضعفاء» 8
 (.1688« )تاري  ابن معا» 9

 . 384برقو « كتاب الضعفاء واملرتوكا» 10
 (.362رقو ) 11
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ابن  قالامللك بن هارون بن عنرتة  جال كذاب. مث  عب ه: السع   قول عنابن ع   بإسنا ه  وروى
عن ج ه عن الصحابة مما و يتابعه عليه  أبايه: وعب  امللك بن هارون له أحا يق غرائ  عن ع  
 1أح .
  2«.الضعفاء»الذهباي يف  وذكره

 3.«تذكرة املوضوعا »وذكره العالمة اهلن   الفتين يف 
إو إذا مل يكن يف ا سنا  حيلة  «ضعي »، وهو و يقول  «املنوورال ر »وضع  السيوطي إسنا ه يف 

 4.ي صحح هبا
 ﴾وكاووا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يلاا جاءهو ما عريوا كفروا به﴿ن قوله تعاىل أ :الثاني

، وليست كبين قينقا  وقريظة والنضري ،  يف اليهو  اجملاورين للا ينة أوو  -باتفاا أهل التفسري  –لت واز 
 5.يف بين غطفان ويهو  هي 

مل  -صروا على غطفان ملا قالوا هذا ال عاء يف أن اليهو  و   -أن ما جاء يف اف يق املتق ب  :الثالث
 6.يذكر يف شيء من كت  السري ، بل مل يعر  أن اليهو  كاووا ينتصرون على العرب أدال

ل شاذ خمال  للنقول الكورية امل ووة يف كت  السرية أن هذا النقل الذ  وقل افاكو رمحه اهلل وق :الرابع
والتفسري ، وال  أهرجها ابن جرير رمحه اهلل يف تفسريه عن ابن عباس وعلي األز    7و وئل النبوة

وقتا ة وأيب العالية والس   وعطاء وجماه  وابن زي  ، وكذا ابن أيب حامت عن ابن عباس رضي اهلل عنه 
وملا جاءهو كتاب من عن  اهلل مص ا ملا معهو وكاووا من قبل رة سورة البق عن  قول اهلل تعاىل يف
 .8يلاا جاءهو ما عريوا كفروا به يلعنة اهلل على الكايرين كفروايستفتحون على الذين  

                                                   

 (.6/529« )الكامل يف ضعفاء الرجال» 1
 .(3851برقو ) 2
 . 57ص  3
للشي  داك آل الشي  ، وكالب السيوطي مذكور يف تفسري قوله تعاىل يف سورة  40ص « هذه مفاهيانا»وقال من  4

 . 89البقرة )وكاووا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ( من سورة البقرة: 
 . 228، ص « قاع ة جليلة يف التوسل والوسيلة»اوظر  5
 . 230، ص « توسل والوسيلةقاع ة جليلة يف ال»اوظر  6
 (.76،  2/75)للبيهقي  « وئل النبوة»اوظر  7
 . 224، ص « قاع ة جليلة يف التوسل والوسيلة»اوظر  8
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 يتوسلون»هو  «يستفتحون»معىن مث إن هذه الروايا  ال  رووها مل يفسرها أح  من هالوء األئاة بمن 
على مشركي  كاووا يستنصروناليهو   ول واح  ، وهو أن واز طبقة على معىن واح  وسب  ، بل هي م «به

 يلاا، ووقتلهو  املشركا غل و  جن ه مكتوبا عن وا حىت  الذ  النيبهذا  ابعقاللهو  :يقولون، العرب 
ل اهلل از ويم، وهو يعلاون أوه رسول اهلل ،  للعرببعق اهلل  ا ا ورأوا أوه من غريهو كفروا به حس ا 

  .به يلعنة اهلل على الكايرين كفروايلاا جاءهو ما عريوا   اآليا تعاىل هذه 

مل تم  بمن معىن اوستفتا  هو التوسل ، وحسبك هبذه  -لغة القرآن  –أن اللغة العربية  :الخامس
 1.حجة

ة العربية يافادل أن معىن اوستفتا  هو اوستنصار ، وأما تفسريه بالتوسل يباطل من جهة اللغ
 .والروايا  اف يوية

 :عشرة الرابعةالشبهة 
أيب  من طري  ابن 3وأبو  او  2ومن األحا يق الضعيفة الوار ة يف هذا الباب اف يق الذ  رواه الرتمذ 

 : قال رسول اهلل  :قال أبو ليلى :بن أيب ليلى قال الرمحاننليلى عن ثابت البناي عن عب  
إوا وسملك بعه  وو  ، وبعه  سلياان بن  او  أن و تالذينا ،  :ن يقولوا هلااااإذا  هر  افية يف املسك  

 .يإن عا   ياقتلوها
 :بن أيب ليلى ، قال ابن حجر الرمحاننيامواب أن اف يق ضعي  ، يابن أيب ليلى هو  ا  بن عب  

 4.د وا سيء اففظ ج ا
 5.«السلسلة الضعيفة»األلباي يف  أهرجهوق  

 :عشرة امسةالخالشبهة 
 :يقال «جماباو ال عوة»ومن اآلثار الضعيفة كذلك أثر األربعة الذ  أهرجه ابن أباي ال ويا يف كتاب 

                                                   

 اهلل هبا. ن  هذه يائ ة م   1
2 (1485.) 
 (.5260برقو ) 3
 (.6081تراة رقو ) 4
 (.1508رقو ) 5
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سفيان ، ح ثنا بن أبان الغنو  ح ثين أبو افسن أمح  بن عب  األعلى الشيباي ، ح ثنا إ اعيل 
  :الوور  عن طارا بن عب  العزيز عن الشعباي أوه قال

صع  بن الزبري اااااااااااااااااومار وعب  اهلل بن الزباري ااااااااااكنا بفناء الكعبة أوا وعب  اهلل بن ع  !لق  رأيت عجبا
يمهذ بالركن لليقو كل رجل منكو ي :يقال القوب بع  أن يرغوا من ح يوهو، وعب  امللك بن مروان 

  .ساعتهمن  عطيي  وه إاليااي ويسمل اهلل حاجته ي
  :يقاب يمهذ بالركن مث قالاهلجرة ، يف ل  و  وك أول مولو  إالزباري ي قو يا عب  اهلل بن

متيتاين  أو    وحرمة نبـيككل عظيو ، أسملك حبرمة وجهك وحرمة عرشك لوك عظيو ت رجي إاللهو 
  .جل ، وجاء حىت من ال ويا حىت توليين افجاز ويسل و علي  باخلالية 

  :قاليأهذ بالركن اليااي حىت اب ققو يا مصع  بن الزبري ، ي :يقالوا
أو متيتاين من ، صري كل شيء ، أسملك بق رتك على كل شيء مواليك ، اللهو إوك رب كل شيء 

 .، وجاء حىت جل ال ويا حىت توليين العراا وتزوجين بسكينة بنت افسا 
  :قاليهذ بالركن اليااي ، يقاب حىت أعب  امللك بن مروان قو يا  :يقالوا
أسملك مبا سملك عبا ك املطيعون ، ذا  النبت بع  القفر  اورب األرض، هو رب السااوا  السبع الل

بيتك ، أو وحب  الطائفا حول ، هلقك ايع حبقك على حبرمة وجهك ، وأسملك وأسملك ، ألمرك 
جاء حىت جل  متيتين من ال ويا حىت توليين شرا ال ويا وغرهبا ، وو ينازعين أح  إو أتيت برأسه ، مث 

 1.... اخل
الواردة في دعاءه على  فاحتج بعض الناس على لفظة توسل عبد اهلل بن الزبير بحرمة النبي 

هذا  راويفعسماعيل بن أبان ، جدا ضعيف هذا أثر أن  الجوابو ،  جواز التوسل بحرمة النبي 
 .األثر كذاب
 2.مرتوك اف يق ، كان كذابا :قال أبو حامت
 3.«الضعفاء واملرتوكون»ين يف كتابه وذكره ال ارقط
 4.مرتوك اف يق :وقال البوار 

 
                                                   

 مكة. -يع  ار الباز للنشر والتوزيع ، توز  120وبن أيب ال ويا ، ص « جمابو ال عوة»كتاب   1
 (.2/160« )امر  والتع يل» 2
 . 75تراة رقو  3
 . 19، تراة رقو « الضعفاء الصغري» 4
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 1.وكذا قال النسائي
 2.على الوقا اف يق يضع كان   :وقال ابن حبان

بإسنا  ييه رجل ضعي  ، ولكنه هري   «افلية»وق  هول  ابن أيب ال ويا يروى هذا األثر أبو وعيو يف 
 :بلفظ آهر لي  ييه توسل حب  املولوقا يقالمن ذاك ا سنا  ألوه لي  ييه كذاب ، و 

 :ح ثنا سلياان بن معب  قال :ح ثنا عب  اهلل بن سلياان األشعق قال :ح ثنا أمح  بن بن ار قال
  :بن أباي الزوا  عن أبايه قال الرمحاننح ثنا األداعي عن عب  
ر مصع   ، متنوا  :ري وعب  اهلل بن عار يقالواالزبابن وعب  اهلل بن الزبري وعروة بن الزبري اجتاع يف اف ج 
وقال  ،أما أوا يممتىن أن يالهذ عين العلو  :وقال عروة ،أما أوا يممتىن اخلالية  :يقال عب  اهلل بن الزباري

وقال  ،حسا ااشة بنت طلحة وسكينة بنت الااااااااااااااواماع باا عائ، أما أوا يممتىن إمرة العراا  :مصع 
  .أما أوا يممتىن املغفرة :رضي اهلل تعاىل عنهاا عب  اهلل بن عار

 3.فر لهولعل ابن عار ق  غ  ، كلهو ما متنوا   واينال :قال
وهذا إسنا  هري من ذاك ا سنا  باتفاا أهل العلو ، ولي  ييه سالال  :قال ابن تياية راه اهلل

 4.باملولوقا 

 :الشبهة السابعة عشرة
 :أو  الذ  رواه الط اي يقالح يق حب  األوبياء باب التوسل ومن األحا يق الضعيفة الوار ة يف 

ح ثنا سفيان الوور  ، عن عادو  :ح ثنا رو  بن دال  ، قال :ح ثنا أمح  بن محا  بن زغبة ، قال
  :قالاألحول عن أو  بن مالك 

عن   ، يجل  بن أيب طال  ،  هل عليها رسول اهلل ملا ماتاات ياطاة بنت أس  بن هاشو أب علي 
، ومتنعا  5ين وتكسينينأمي بع  أمي ، جتوعا وتشبعيين ، وتعر   رمحك اهلل يا أمي ، كنت   :ر أسها يقال

وفسك طي  الطعاب وتطعايين ، تري ين بذلك وجه اهلل وال ار اآلهرة ، مث أمر أن تغسل ثالثا وثالثا ، 
قايصه يملبسها إياه ،  سول اهلل بي ه ، مث هلع ر  يلاا بلغ املاء الذ  ييه الكايور سكبه عليها 

                                                   

 . 31، تراة رقو « الضعفاء واملرتوكا» 1
 (.1/136« )كتاب اجملروحا من احمل ثا» 2
 .( ، تراة عروة بن الزبري2/200) «حلية األولياء» 3
 . 183، ص « ليلة يف التوسل والوسيلةقاع ة ج» 4
 «.املعجو الكبري»من  تهاودوبأدلها يف املطبوعة: "تكسووين" ، وهو تصحي  ،  5
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طاب وغالما أسو  وأبا أيوب األوصار  وعار بن اخلأسامة بن زي   وكفنت يوقه ، مث  عا رسول اهلل 
بي ه ، وأهرج ترابه بي ه ، يلاا يرغ  هل رسول  ليحفروا ق ها ، يلاا بلغوا اللح  حفره رسول اهلل 

ياطاة بنت أس  ، ألمي  اغفروهو حي و نو  ، ، ونيت اهلل الذ  حييي  :قالو ياضطجع ييه  اهلل 
، يإوك أرحو الرامحا ،  بحق نبيك واألنبياء الذين من قبليولقنها حجتها ، ووسع عليها م هلها ، 

 1.مث ك  عليها أربعا ، مث أ هلوها الق  هو والعباس وأبو بكر الص ي  رضي اهلل عنهو
 2.  الط اي بهمن طري «افلية»ورواه أبو وعيو يف 

 3.من طري  أيب وعيو به «العلل املتناهية يف األحا يق الواهية»ورواه ابن اموز  يف كتابه 
 .وامواب أن هذا ح يق ضعي  ، ييه رو  بن دال 

ولرو  بن سيابة أحا يق ليست بالكورية عن ابن هليعة والليق  :وايقال ابن ع   بع  أن روى عنه ح 
 4.حيىي بن أيوب وحيوة وغريهو ، ويف بعض ح يوه وكرةوسعي  بن أيب أيوب و 

 5.كان ضعيفا يف اف يق  :وقال ال ارقطين
تفر  به رو  بن دال  ، وهو يف ع ا  اجملهولا ، وق  ضعفه ابن  :وقال ابن اموز  بع ما ذكر اف يق

 .ع  
 6.عنه مناكري يتو  ر   :«تارخيه»وقال ابن يوو  يف 

 7.«السلسلة الضعيفة» يق يف وق  ذكر األلباي هذا اف

 الشبهة السادسة عشرة: 
موسى بن عب  الرمحانن الصنعاي  رواهومن اآلثار الضعيفة الوار ة يف باب التوسل حب  األوباياء األثر الذ  

 مريوعا أوه قال: رضي اهلل عنهاا عن ابن عباس بسن ه 

                                                   

 (.871( برقو )24/351« )الكبري»( ، و 191( برقو )1/111« )األوس »رواه الط اي يف  1
2 (3/143.) 
 (.433رقو ) 3
 (.4/63« )الكامل يف ضعفاء الرجال» 4
 (.3/1377« )ل  واملوتل املالت» 5
 (.2/466« )لسان امليزان» 6
 . 23رقو  7
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يكت  هذا ال عاء يف إواء وظي  أو يف يل، وعيه اهلل حفظ القرآن وحفظ أدنا  العلو ه أن ي  من سر  
، وليكن إيطاره عليه ، وليصو ثالثة أياب ، دح  قوارير بعسل وزعفران وماء مطر وليشربه على الري  

 وي عو به يف أ بار دلواته: 
وإبراهيم ، بحق محمد نبـيك وأسألك سمل مولك وو يسمل ، مل ي   مس ولاللهو إي أسملك بموك 

 1.وذكر متاب اف يق ... وكلمتك ووجيهك، وعيسى روحك ، ك ـــي  ـــج  ـــوموسى ن  ، خليلك 
 ، ياوسى بن عب  الرمحانن راو  اف يق من الكذاباا. موضو وامواب أن هذا اف يق 

 2قال ييه ابن ع  : منكر اف يق.
س  وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عبا ...يضع اف يق ،  جال شي  وقال ييه ابن حبان: 

و بل الرواية عن هذا الشي  وو النظر يف كتابه إو  ...بن سلياان  كتابا اعه من كالب الكلباي ومقاتل
 3على سبيل اوعتبار.

 4هذه أساوي  مظلاة و يوبت هبا شيء.و بع ة أساوي  قال ييها ابن تياية:  اف يقو  هذا وق  ر  

 رضي اهلل عنه يقال:ابن مسعو   عن 5«املوضوعا »وق  روى هذا األثر ابن اموز  يف 
أوبموا قال: ، يعلى  ا  بن افسا الفقيه  أبوأوبموا قال: ، أبو بكر  ا  بن عب  الباقي البزاز  أوبموا

ح ثنا  ا  بن عب  اهلل البوار  قال: ،  باللح ثنا أبو أمح  حام  بن قال: ، كر  علي بن عار الس  
، ح ثنا عار بن الصبح قال: ،  غنجارح ثنا عيسى بن موسى قال: ، ح ثنا حبر بن النضر قال: ، 

عن جماه  ، ي  عار بن عب  العزيز إىل الفقهاء بر    ع الشامي و ا  بن أيب عائشة السعن أيب عب  اهلل
 قال: عن ابن مسعو  عن النيب ، بن ج  

، مث ليغسله مباء  6اذ ميف إواء وظي  بعسل  ال عاءالقرآن يليكت  هذا  حفظاهلل  يوعيهأن  أرا من 
 بإذن اهلل: هيإوه حيفظ، يليشربه على الري  ثالثة أياب ، األرض  ن  أن املطر قبل

                                                   

مل أج ه يف كت  وق  عل   ققه الشي  ربيع امل هلي حفظه اهلل يقال:  . 176ص « التوسل والوسيلة»وقال من  1
 املوضوعا  منسوبا وبن عباس ، وإمنا ينس  إىل ابن مسعو . اوتهى.

 اهلل.قلت: سيميت األثر عن ابن مسعو  رضي 
 (.6/549« )ميزان اوعت ال» 2
 (.2/250« )كتاب اجملروحا من احمل ثا» 3
 . 178ص « التوسل والوسيلة» 4
5 (2/355.) 
 «.لسان العرب»العسل املاذ  هو العسل األبيض. اوظر  6
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أسألك بحق محمد رسولك ونبيك ، وإبراهيم سمل مولك ، إي أسملك بموك مسالول مل ي   اللهو
صح  إبراهيو ، وأسملك ب ، وعيسى كلمتك وروحك كـــي  ـــج  ـــن  و وصفيك ، وموسى كليمك  خليلك

 او  ، وإجنيل عيسى ، ويرقان  ا  ، وأسملك بكل وحي أوحيته ، وكل ح   وزبور، وتوراة موسى ، 
وأسملك بم ائك ،  نيته ، وفقير أغنيتهعطيته ، وبكل ضال هديته ، وغني أقـــوبكل سائل أقضيته ، 

بك ، وأسملك با ك الذ  يف كتا ياستجبت هلو ، وأسملك بكل اسو أوازلته أوبياؤكال   عاك هبا 
العبا  ، وأسملك با ك الذ  وضعته على النهار ياستنار ، وأسملك با ك الذ  وضعته  أرزاابه  ت  أثب

، وأسملك با ك الذ  وضعته  ت  س  ر  الليل يم لو ، وأسملك با ك الذ  وضعته على امبال يا   على
، وأسملك با ك الواح  األح  ،  األرض ياستقر  ، وأسملك با ك الذ  استقل به عرشك على

القيوب ، وور  افير املبارك املق س الفر  العزيز ، الذ  مأل األركان كلها ، الظاهر الطاهر املطه   الصا 
ح  ، ووورك ابال انازلاالالسااوا  واألرض ، عامل الغي  والشها ة الكبري املتعال ، وأسملك بكتابك 

تها يف قليب اااب  ااا، وث العلوترزقين حفظ كتابك القرآن ، وحفظ أدنا  أن التاب ، وبعظاتك وبك يائك ؛ 
، يإوه و حول وو قوة  واار بلحاي و مي ، وتستعال هبا جس   يف ليلي  لطها ، و عي وبصر  

 إو بك. 

 قال ابن حبان:،  الصبحواملتهو به عار بن ، ح يق موضو  على رسول اهلل  هذاقال ابن اموز : 
 1و حيل كت  ح يوه إو على وجه التعج .،   اف يق على الوقايضع 

 2وقال ال ارقطين: مرتوك اف يق.
 3وقال أبو حامت: منكر اف يق.

، ووقل عن ابن راهويه قوله: أهرجت هراسان ثالثة مل يكن هلو يف ال ويا وظري  4وقال ابن حجر: مرتوك
 5ومقاتل بن سلياان.يف الب عة والكذب: جهو بن دفوان وعار بن الصبح 

 
 

                                                   

 (.1669( برقو )3/436« )كتاب املوضوعا  من األحا يق املريوعا » 1
 (.2/57« )سنن ال ارقطين» 2
 (.6/117« )تاب امر  والتع يلك» 3
 (.4922، تراة رقو )« تقري  التهذي » 4
 (.5767، تراة رقو )« هتذي  التهذي » 5
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الآللئ املصنوعة »والسيوطي يف ،  1«تذكرة املوضوعا »يف اهلن   هذا اف يق ذكر العالمة الفتين ق  و 
 2«.يف األحا يق املوضوعة

 عشرة:  السابعةالشبهة 
 «ال عاء»رواه أبو العباس بن تركاان اهلا اي يف كتاب ومن األحا يق املكذوبة أيضا اف يق الذ  

أوبموا أبو الفضل  ا  بن افسن بن  ا  ال قاا ببغ ا  ، أوبموا  ا  بن عواان بن هال   قال:
العك   حين ذ ، ح ثنا افسن بن عرية العب   ، ح ثنا زي  بن افباب العكلي ، ح ثنا عب  امللك بن 

 يقال:  أن أبا بكر الص ي  أتى النباي هارون بن عنرتة الشيباي عن أبيه ، 
وبإبراهيو ،  أسألك بمحمد نبـيك: قل اللهو إي  النيب يقال ، فلت مين ااااايتيعلو القرآن إي أت

، وزبور  او  ، وإجنيل عيسى ، وتوراة موسى ، وعيسى روحك وكلاتك ،  كاااي  اااج  اااو  وموسى ، هليلك 
يته ، أو غين أيقرته ، ، أو شيء أعطيته ، أو يقري أغنقضاء قضيته  و، أوكل وحي أوحيته ، ويرقان  ا  

أو ضال ه يته ، وأسملك با ك الذ  أوازلته على موسى ، وأسملك با ك الذ  وضعته على األرض 
ياستقر  ، وأسملك با ك الذ  وضعته على امبال يمرست ، وأسملك باسااك الذ  استقل به 

ابك من ل وك من النور عرشك ، وأسملك با ك الطهر الطاهر األح  الصا  ، الوتر الاانازل يف كت
املبا ، وأسملك با ك الذ  وضعته على النهار ياستنار ، وعلى الليل يم لو ، وبعظاتك وك يائك ، 
وبنور وجهك ، أن ترزقين القرآن والعلو ، و لطه بلاااااااااحاي و مي و عي وبصر  ، وتستعال به 

 3جس   ، حبولك وقوتك ، يإوه و حول وو قوة إو بك.
 4واه أبو الشي  الوواب يقال: ح ثنا عبي  اهلل بن أمح  بن عقبة ، ح ثنا افسن بن عرية العب   به.ور 

، وق  تق ب  من املعرويا بالكذب، عب  امللك بن هارون بن عنرتة وامواب: هذا ح يق موضو  ، ييه 
 .وقل كالب األئاة ييه

 :عشرة الثامنةالشبهة 
افكاية ال   ؛عن  ق ه و بع  موته  التوسل به جواز على ض الناس ال  است ل هبا بع افكايا  ومن

 :يقال « بتعري  حقوا املصطفى  الشفا»رواها القاضي عياض يف كتاب 

                                                   

 57ص  1
2 (2/299. ) 
 . 300 – 299، ص « الآليلء املصنوعة يف األحا يق املوضوعة 3
 . 300 - 299، ص « الآليلء املصنوعة يف األحا يق املوضوعة» 4
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واح   وغرياألشعر  وأبو القاسو أمح  بن بقي افاكو  الرمحاننأبو عب  اهلل  ا  بن عب   القاضي ح ثنا
أبو افسن علي بن يهر ،  ح ثنا :عباس أمح  بن عار ابن  هلاث قالأوبموا أبو ال :يياا أجازوويه قالوا

عب  اهلل بن املنتاب ، ح ثنا يعقوب بن  افسنح ثنا أبو بكر  ا  بن أمح  ابن الفرج ، ح ثنا أبو 
  :قال محي إسحاا بن أيب إسرائيل ، ح ثنا ابن 

و  ،يا أمري املالمنا  :يقال له مالك ، مالكا يف مسج  رسول اهلل  -أمري املالمنا  -وا ر أبو جعفر 
يوا دو  النيب وو  أدواتكوتريعوا  وب قوما يقال يإن اهلل تعاىل أ   ، يف هذا املسج   دوتكتريع 

 إنوم   قوما يقال  ، و تشعرون وأوتوجتهروا له بالقول كجهر بعضكو لبعض أن بب  أعاالكو 
 ، عظيوك الذين امتحن اهلل قلوهبو للتقوى هلو مغفرة وأجر أدواهتو عن  رسول اهلل أول  يغضونالذين 

، وإن حرمته ميتا كحرمته  من وراء افجرا  أكورهو و يعقلون ينا ووكالذين  إنوذب قوما يقال 
  .حيا

 :يقال ؟  اهللأب أستقبل رسول ، القبلة وأ عو  أستقبليا أبا عب  اهلل ، ء :ياستكان له أبو جعفر وقال
بل  ؟يوم القيامةتعالى إلى اهلل  السالموسيلتك ووسيلة أبـيك آدم عليه ر  وجهك عنه وهو  تصومل  

 لاوا أوفسهو جاءوك ياستغفروا اهلل  إذأاو  ولو تعاىلقال اهلل  ،استقبله واستشفع به يي شفعك اهلل 
  .1واستغفر هلو الرسول لوج وا اهلل توابا رحياا

عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبايك آ ب عليه السالب  وجهكتصر   ملو ) :بعض الناس بقول مالك ياست ل
 !النباي بع  موته وطل  اوستغفار منهذا  جواز التوسل ب على،  (إىل اهلل يوب القيامة

  :ن وجوهأن هذا األثر ضعي  م اموابو 
 واوتهاء ، ب ءا من أيب العباس أمح  بن عار بن  هلاث مجهولون اإلسنادهذا  رجال أن :األولالوجه 
 3.هذا ا سنا  بموه غري  ا سالبوهلذا ود  شي   ، 2بن إسحاا بن أيب إسرائيل بيعقوب
 .متهم بالكذب، وهو محمد بن حميد الرازي ،  ابن حميدراوي القصة  أن :الثانيالوجه 
 4.كوري املناكري  :بن شيبة يعقوب قال
 5.ذكويبالكذب منه ، ومن ابن الشا أح اما رأيت  :جزرة داك وقال

                                                   

1 (2/41-42.) 
 . 121، ص « قاع ة جليلة يف التوسل والوسيلة»وظر حاشيته على اله الشي   . ربيع بن ها   ، قا 2
 . 121، ص « قاع ة جليلة يف التوسل والوسيلة» اوظر 3
 (.2/289للذهيب ، )« املغين يف الضعفاء» 4
 (.2/289للذهيب ، )« املغين يف الضعفاء» 5
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 1.ثالثة لي  هلو عن وا  اباة ، يذكر ييهو  ا  بن محي  :زرعة أبو وقال
 2.بل هث عن شيوخ املقلوبا  ، و سياا إذا ح    باألشياءكان ممن ينفر  عن الوقا    :حبان ابن وقال

ياية ابن ت قال، يق   جعفر المنصور ياالنقطاع الكبير بين ابن حميد وبين مالك وأب :الثالثالوجه 
 :رمحه اهلل

اي  الراز  مل ي رك مالكا ، و سياا يف زمن أيب جعفر اوهذه افكاية منقطعة ، يإن  ا  بن ح
انصور ، يإن أبا جعفر تويف مبكة سنة مثان ومخسا ومائة ، وتويف مالك سنة تسع وسبعا ومائة ، اال

ا رحل يف طل  العلو إو حمن بل ه  وتويف  ا  بن محي  الراز  سنة مثان وأربعا ومائتا ، ومل خيرج
 وهو كبري مع أبيه ، وهو مع هذا ضعي  عن  أكور أهل اف يق ...

 .وآهر من روى املوطم عن مالك هو أبو مصع  ، وتويف سنة اثنتا وأربعا ومائتا :مث قال
سع وآهر من روى عن مالك على ا طالا هو أبو حذيفة أمح  بن إ اعيل السهاي ، تويف سنة ت

 3.ومخسا ومائتا ، ويف ا سنا  أيضا من و تعر  حاله
 :رمحه اهلل شي  ا سالب ابن تيايةيق  قال ، نقدها من جهة  نقلها عن أصحاب  مالك  :الرابعالوجه  

وهذه افكاية مل يذكرها أح  من أدحاب مالك املعرويا باألهذ عنه ، و ا  بن محي  ضعي  عن  
هذا إن ثبت عنه ، وأدحاب  ؟هتهعر  إو من ج  يكي  إذا أرسل حكاية و ت   أهل اف يق إذا أسن  ،
ى عنه بل إذا رو  ،اول هذا النقل و يوبت عن مالك قول له يف مسملة يف الفقه امالك متفقون على أوه ب  

 فوا رواية هالوء ، وإمنا يعتا ون على روايةومروان بن  ا  الطاطر  ضع   الشاميون كالولي  بن مسلو

                                                   

 (.7/529وبن ع   ، )« الكامل يف ضعفاء الرجال» 1
 (.2/321« )كتاب اجملروحا من احمل ثا» 2
 (.1/228« )جماو  الفتاوى» 3

ومها وقع ييه السبكي حيق  ن أن « الصارب املنكي يف الر  على السبكي»:  يع ا ماب ابن عب  اهلا   يف كتابه تنبيه
 مسلو ، يقال ابن عب  اهلا  سفيان  ا  بن محي  املعار  ، أح  الوقا  املورج هلو يف دحيح أبو ابن محي  هو 

 : رمحه اهلل
وق   ن املعرتض أوه أبو سفيان  ا  بن محي  املعار  أح  الوقا  املورج هلو يف دحيح مسلو ، يإن اخلطي  ذكره 
يف الرواة عن مالك ، وق  أهطم يياا  نه هطم ياحشا ووهو ومها قبيحا ، يإن  ا  بن محي  املعار  رجل متق ب ، مل 

 قوب بن إسحاا بن أيب إسرائيل راو  افكاية عن ابن محي  ، بل بينهاا مفازة بعي ة. ي ركه يع
 .بريو  – ، ط مالسسة الريان 260ص اوظر 
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ناقض مذهبه املعرو  عنه من وجوه رواها واح  من اخلراساويا مل يكي  حبكاية ت  ، امل ويا واملصريا 
  1؟ي ركه وهو ضعي  عن  أهل اف يق

  :ابن تياية رمحه اهللقال  يق ، القصة ما دلت عليه أن الثابت عن مالك خالف  :الخامسالوجه 
ا  يف كت  أدحابه كاا ذكره إ اعيل بن إسحاا وهو هال  الوابت املنقول عنه بمساوي  الوق

جرة يدعون ـــمستقبلي الح  مول ما ذكروا عنه أوه س ل عن أقواب يطيلون القياب ، القاضي وغريه 
، وذكر أوه من الب   ال  مل يفعلها الصحابة والتابعون هلو بإحسان  2، يموكر مالك ذلك ألنفسهم

  .أدلح أوهلاو يصلح آهر هذه األمة إو ما  :وقال
وو ري  أن األمر كاا قاله مالك ، يإن اآلثار املتواترة عن الصحابة والتابعا تبا أن هذا مل يكن من 

لك ، وكاووا أسب  عالهو وعا هتو ، ولو كان استقبال افجرة عن  ال عاء مشروعا لكاووا هو أعلو بذ
  3.إليه ممن بع هو

وسائر السل  من الصحابة والتابعا أن ال اعي إذا  من األئاةملعرو  عن مالك وغريه يإن ا :وقال أيضا
، وي عو يف مسج ه ، وو يستقبل  فعنه يستقبل القبلة، مث أرا  أن ي عو لنفسه ،  سلو على النيب 

 4.وال عاء له بل إمنا يستقبل الق  عن  السالب على النيب  ،الق  وي عو لنفسه 
 :مالك يف املسملةوقال أيضا بع  تقرير طويل ملذه  

له واستشفع به" كذب على مالك خمال  "استقب   :ي ل ذلك على أن ما يف افكاية املنقطعة من قوله
إذ كان أح  ، ألقواله وأقوال الصحابة والتابعا وأيعاهلو ال  يفعلها مالك وأدحابه ووقلها سائر العلااء 

يا رسول اهلل ؛ اشفع ) :ه ويستشفع به يقول لهمنهو مل يستقبل الق  لل عاء لنفسه يضال عن أن يستقبل
                                                   

 (.229 – 1/228« )جماو  الفتاوى» 1
لعله يشري إىل ما وقله القاضي عياض يف املبسوط عن ا ماب مالك رمحاه اهلل حيق قال: و أرى أن يق  عن  قبار  2

 ي عو ولكن يسلو ونضي. نباي ال
ييصلي عليه وي عو له وألباي  وقال أيضا: و بمس ملن ق ب من سفر أو هرج إىل سفر أن يق  على قبار النباي 

 بكر وعار.
يقيل له: يإن واسا من أهل امل ينة و ي ق مون من سفر وو يري ووه ، ويفعلون ذلك يف اليوب مرة أو أكور ، ورمبا 

اعة أو األياب املرة أو املرتا أو أكور عن  الق  ، ييسلاون وي عون ساعة ، يقال: مل يبلغين هذا عن وقفوا يف ام
أح  من أهل الفقه ببل وا ، وتركه أوسع ، وو ي صلح آهر هذه األمة إو ما أدلح أوهلا ، ومل يبلغين عن أول هذه 

 من سفر أو أرا ه. األمة ود رها أاو كاووا يفعلون ذلك ، ويكره إو ملن جاء
 (.1/353« )جماو  الفتاوى» 3
 (.230 – 1/229« )جماو  الفتاوى» 4
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، أو يشتكي إليه مصائ  ال ين وال ويا ، أو يطل  منه أو من غريه من املوتى من  (أو ا   يل، يل 
األوبياء والصافا أو من املالئكة الذين و يراهو أن يشفعوا له ، أو يشتكي إليهو املصائ  ، يإن هذا  

لي  هذا من يعل  ،ومن ضاهاهو من مبت عة هذه األمة  من املشركايعل النصارى وغريهو كله من 
السابقا األولا من املهاجرين واألوصار والذين اتبعوهو بإحسان ، وو مما أمر به أح  من أئاة 

  1.سلاون عليه إذ كان يساع السالب عليه من القري  ويبلغ سالب البعي املسلاا ، وإن كاووا ي  
  :وقال أيضا

ة أبيك آ ب إىل اهلل تصر  وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيل و  ايوهن هذه افكاية أوه قال ييها "ول  ومما 
إمنا ي ل على أوه يوب القيامة تتوسل الناس بشفاعته ، وهذا ح  كاا تواتر  به ، " يوب القيامة

ه يتوسلون ا يق ، لكن إذا كان الناس يتوسلون ب عائه وشفاعته يوب القيامة كاا كان أدحابااااألح
 -لو كاوت افكاية دحيحة  -ب عائه وشفاعته يف حياته يإمنا ذاك طل  ل عائه وشفاعته ينظري هذا 

ألمته ،  ه  اان  ااوو س   ومعلوب أن هذا مل يممر به النيب  .أن يطل  منه ال عاء والشفاعة يف ال ويا عن  ق ه
و مالك وو ، ستحبه أح  من أئاة املسلاا وو ا، وو يعله أح  من الصحابة والتابعا هلو بإحسان 

نس  إىل مالك مول هذا الكالب الذ  و يقوله إو جاهل و يعر  يكي   وز أن ي  ، غريه من األئاة 
األ لة الشرعية وو األحكاب املعلومة أ لتها الشرعية مع علو ق ر مالك وعظو يضيلته وإمامته ، ومتاب 

  ؟ب   وأهلهارغبته يف اتبا  السنة ، وذب ال
  .و أوه و يقول مول هذال  اااع  ايلو مل يكن عن مالك قول يناقض هذا ل   ؟وهل يممر هبذا أو يشرعه إو مبت  

واوستشفا  به معناه يف اللغة أن يطل  منه ، " استقبله واستشفع به ييشفعك اهلل" :مث قال يف افكاية
 2.كان أدحابه يستشفعون بهوكاا  ، الشفاعة كاا يستشفع الناس به يوب القيامة 

إنما هو لبيان حرمته ولم يذكرها في  لهذه القصةسبب إيراد القاضي عياض أن  :الوجه السادس
 .باب زيارة قبره

  :ابن تياية رمحه اهللقال 
والقاضي عياض مل يذكرها يف كتابه يف باب زيارة ق ه ؛ بل ذكر هناك ما هو املعرو  عن مالك 

كاا كان حال حياته   ظياه وزب  ااااابع  موته وتوقريه وتع ها يف سياا أن حرمة النيب وأدحابه ، وإمنا ذكر 
  3.وكذلك عن  ذكره وذكر ح يوه وسنته و ا  ا ه، 
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ابن  وضح ذلككاا ،   أن التوسل المذكور في القصة ليس فيه تقرير التوسل بالموتى :الوجه السابع
  :حا قال تياية رمحه اهلل
إمنا ي ل على توسل ؛ وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آ ب عليه السالب إىل اهلل يوب القيامة" " :مع أن قوله

كاا جاء  به األحا يق   وهذا ح آ ب وذريته به يوب القيامة ، وهذا هو التوسل بشفاعته يوب القيامة ، 
و وو  إىل مث ير ه، يري هو آ ب إىل وو  ، حا تميت الناس يوب القيامة آ ب ليشفع هلو ، الصحيحة 
أوا ) :يإوه كاا قال ، وير هو عيسى إىل  ا  ، وموسى إىل عيسى ، وإبراهيو إىل موسى ، إبراهيو 

 1.(يان  ووه بت لوائي يوب القيامة وو يور، سي  ول  آ ب يوب القيامة وو يور آ ب 
قال كاا ،  مالك  ا ماب ، تبا كذب وسبة هذه القصة إىل هذه القصة رواية و رايةيان مطاعن وبع  ب

 :ابن تياية رمحه اهلل
وكذلك من وقل عن مالك أوه جوز سالال الرسول أو غريه بع  موهتو أو وقل ذلك عن إماب من أئاة 

كالشايعي وأمح  وغريمها يق  كذب عليهو ، ولكن بعض امهال ينقل هذا   -غري مالك  -املسلاا 
 2.لها ضعي وأد، عن مالك ، ويستن  إىل حكاية مكذوبة عن مالك 

  :عشرة التاسعةالشبهة 
، كاا هو مذكور  ور  يف بعض أهبار بين إسرائيل أن األوباياء آ ب وإ ري  ووو  وأيوب توسلوا بالنيب 

 .يف كت  التفسري وغريها
 :وق  أجاب عن هذه الشبهة ابن تياية رمحه اهلل يقال

ست يف شيء من كت  اف يق املعتا ة ، وو لي بنبينااألوباياء عن توسل الييها ي ذكر وهذه القصص ال  
ذكر ا سرائيليا  ال  تروى عان و ذكر مرسلة كاا ت  هلا إسنا  معرو  عن أح  من الصحابة ، وإمنا ت  

 .عر ي  
،  باتفاق المسلمينقبل عر  علاه ود قه و ي  ل عن اجملهول من أهل الكتاب الذ  و ي  املرس  اف يق و 

 يننا  فو ا  روسا ، وبينا قريبا و العلااء مع كون أئاة قبل عن  و ت   اينا عن وب  ينناومراسيل أهل 
 ؟وغريهورسل عن آ ب وإ ري  ووو  يكي  مبا ي  

 الذ  ذكروه.والقرآن ق  أه  بم عية األوباياء وتوباهتو واستغفارهو ولي  ييه شيء من هذا 
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يا رب ، أسملك حب  آبائي عليك ، إبراهيو  :عليه السالب قال  او أن  «افلية»أبو وعيو يف  وق  وقل
 وإسحاا ويعقوب.

 1وأ  ح  آلبائك علي؟يقال اهلل له: يا  او  ، 
سمل حب  األوباياء ، وإن مل تكن حجة مل  ز ي ل على أوه و ي  األثر يإن كاوت ا سرائيليا  حجة يهذا 

 2.اوحتجاج بتلك ا سرائيليا 

 :العشرون شبهةال
جواز التوسل بالرحو ، ومن املعرو  أن الرحو  اءلون به واألرحابتس  قوله تعاىل  أو يفي يإن قيل: 
 ؟من الذوا 

 :يامواب من كالب ابن تياية رمحه اهلل
اءلون به واألرحابأسملك باهلل وبالرحو ، وقراءة من قرأ  :وأما قول بعض الناس يهو من باب  تس 

 .ضي أن يصل ا وسان قرابتهالتسب  هبا ، يإن الرحو توج  الصلة ، وتقت
يسالال السائل بالرحو لغريه يتوسل إليه مبا ي وج  دلته من باب القرابة ال  بينهاا ، لي  هو من باب 
ا قساب وو من باب التوسل مبا و يقتضي املطلوب ، بل هو توسل مبا يقتضي املطلوب ، كالتوسل 

 .ب عاء األوبياء وطاعتهو
كنت إذا سملت عليا  شي ا  يلو يعطنيه ، قلت   :ن عب  اهلل بن جعفر أوه قالومن هذا الباب ما يروى ع

ييعطنيه ، أو كاا قال ، يإن بعض الناس  ن أن هذا الباب من باب  (حب  جعفر إو ما أعطيتنيه) :له
أسملك حب  السائلا ، وحنو ذلك ، ولي  كذلك ، بل جعفر  :ا قساب عليه جبعفر ، ومن باب قوهلو

علي ، وعب  اهلل ابنه ، وله عليه ح  الصلة ، يصلة عب  اهلل دلة ألبيه جعفر ، كاا يف هو أهو 
 .يااال  و  اااإن من أبر ال  أن يصل الرجل أهل و  أبيه بع  أن ي   :اف يق

                                                   
بصال  آبائي  يوس  عليه السالب قال: اللهو إي أتوجه إليكوالذ  وج ته هو األثر عن  ،« افلية»مل أج ه يف  1

 إبراهيو هليلك ، وإسحاا ذبيحك ، ويعقوب إسرائيلك.
 يا يوس  ، تتوجه بنعاة أوا أوعاتها عليهو؟يموحى اهلل إليه: 

 (.10/7« )حلية األولياء»اوظر 
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وإبراهيو اخلليل وحنومها أوىل من  ولو كان من هذا الباب الذ   نوه لكان سالاله لعلي حب  النيب 
و بته وإجابة السائل به أسر  منه إىل إجابة  ر ، ولكان علي إىل تعظيو رسول اهلل سالاله حب  جعف
 1.السائل بغريه

  :الحادية والعشرونالشبهة 

 .أنا أتوسل بذات الرسول لحبـي له وتعظيمي إياه ، وهو أمر يحبه اهلل :ل بعضهماق
ينبغي  ه ، ولكن ح  الرسول أمر طي  حيبه اهلل و ليل على ا نان ب امواب أن ح  الرسول و 

،  مل ينزل اهلل هبا من سلطان إح اث أمور يف شريعته إىل أن ي عو داحبه إىل طاعته وامتوال أمره ، و 
 .كاا قال تعاىل ﴿قل إن كنتو ببون اهلل ياتبعون حيببكو اهلل ويغفر لكو ذووبكو﴾

 2.مينيان رغ  عن سن  يلي   :ممن هال  سنته يقال وق  ت أ النيب 
 .واهلل أعلويليتبع ه يه ، ويعض عليه بالنواجذ ، وينبذ ما هالفه ،  يان كان دا قا يف ح  النيب 
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 في األحاديث الواردة في فضل التوسل بجاه المخلوقين من األنبياء والصالحين خالصة

 لنباي األحا يق ال  متسك هبا القائلون جبواز التوسل بذا  ابع  ذكر بعض قال شي  ا سالب 
  :والصافا

عتا  عليه يف مسملة شرعية ي   النباي  إىلح يق واح  مريو   1أوه لي  يف هذا الباب :واملقصو  هنا
إما ، عر  أهل املعرية باف يق أوه من املوضوعا  باتفاا أهل املعرية حب يوه ، بل املرو  يف ذلك إمنا ي  
 2.عن السل  أكورها ضعيفة تعا ا من واضعه وإما غلطا منه ، ويف الباب آثار

عتا  ح يق يف شيء من  واوين املسلاا ال  ي   3ولي  يف األحا يق املريوعة يف ذلك :وقال أيضا
املساوي  املعتا ة كاسن  ا ماب أمح  و وو كت  السنن و ، و يف الصحيحا ، عليها يف األحا يق 

من األحا يق املوضوعة املكذوبة ال  خيتلقها وغريه ، وإمنا يوج  يف الكت  ال  ع ر  أن ييها كوريا 
، يإن هالوء توج  الرواية عنهو يف غل  يف اف يق وو يتعا  الكذب الكذابون ، خبال  من ق  ي  

السنن ومسن  ا ماب أمح  وحنوه ، خبال  من يتعا  الكذب ، يإن أمح  مل يرو يف مسن ه عن أح  من 
  4.هالوء

: أحا يق السالال باملولوقا واهية أو موضوعة ، وهذه من املسائل ه اهللرمح 5وقال الشي  بكر أبو زي 
ال  وف  ييها أهل األهواء حىت دريوها من مسائل العلو الكبار ، ووقعت بسببها أمور ذا  أذيال ، 

                                                   

 .باملولوقاأ  باب التوسل  1

 . 180، ص « يف التوسل والوسيلة جليلةقاع ة » 2
 أ  يف التوسل باملولوقا. 3
 . 160، ص « قاع ة جليلة يف التوسل والوسيلة» 4
ها ،  رس على ع   من املشائ  جباو   1365ول  عاب  ة ،بكر بن عب  اهلل أبو زي  ، من قبيلة بين زي  القضاعي 5

بن عب  اهلل بن باز رمحه اهلل ، ويف امل ينة وزب  احة شيوه الشي    راستة النظامية ، منهو  احة الشي  عب  العزيز
أضواء »ه ، يقرأ عليه يف تفسري  -تعاىل رمحه اهلل -ها  1393 ا  األما الشنقيطي حنو عشر سنا حىت تويف عاب 

 وغريه من الكت .« البيان
وغريها ، وق  اعها يف  وللشي  بكر حنو عشرين إجازة من علااء افرما والرياض واملغرب والشاب واهلن  وإيريقيا

  .ثبت مستقل
مث الشري  ،  ج  النبو اااا يف املسج  النبو  الشري  ، مث إماما وهطيبا يف املساااعا قاضيا يف امل ينة ، مث م رس

جاع الفقهي برابطة العامل ا سالمي ، ويف عاب اها عا عضوا يف امل1406لوزارة الع ل ، ويف عاب  وكيال عاما
 .العلااء ها د ر أمر ملكي كرمي عضوا يف منة الفتوى ، وهي ة كبار 1412
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ما ور  ييها واضح لكل منص  ، وق  جلى شي  ا سالب عنها يف مواضع من كتبه ، رمحه اهلل  ووهاء  
 1.تعاىل

  :قال الشي   ا  بن وادر ال ين األلباي رمحه اهللو 
ومن اآلثار السي ة ال  تركتها هذه األحا يق الضعيفة يف التوسل أاا دريت كوريا من األمة عن التوسل 

على استحباب التوسل إلى  –يياا أعلو  – العلماء متفقوناملشرو  إىل التوسل املبت   ، ذلك ألن 
سمائه ، أو صفة من صفاته تعالى ، وعلى توسل المتوسل إليه تعالى بعمل اهلل تعالى باسم من أ

  .مه إليه عز وجلصال  قد  
ومهاا قيل يف التوسل املبت   يإوه و خيرج عن كووه أمرا خمتلفا ييه ، يلو أن الناس اوصفوا ووصريوا عنه 

ل مبا أشروا إليه من اااااااااااو يريبك( ، إىل العا اك إىل مااااااااااا: )   ما يريب ال بقوله ااااااااااااحتياطا وعا
أعرضوا عن هذا ، ومتسكوا بالتوسل املوتل  ييه ، كموه  –مع األس   -وسل املشرو  ، ولكنهو ااااااااااااااالت

من األمور الالزمة ال  و ب  منها ، ووزموها مالزمتهو للفرائض ، يإوك و تكا  تساع شيوا أو عاملا 
 .ب عاء يوب اماعة وغريه إو ضانه التوسل املبت  ي عو 

 :كمن يقول موال  ،وعلى العك  من ذلك ، يإوك و تكا  تساع أح هو يتوسل بالتوسل املستح  
إو أوت وح ك و شريك لك ، املنان ، يا ب يع السااوا  إلانه اللهو إي أسملك بمن لك افا  ، و 

عي به أجاب مع أن فيه االسم األعظم الذي إذا د  يا حي يا قيوب ، واألرض ، يا ذا امالل وا كراب ، 
 2.يياا دح عنه ، كاا قال ئل به أعطى ، وإذا س  
التوسع يف رواية ما كان  -كالط اي وابن أيب ال ويا وغريهو   -اعتا  كوري من احمل ثا املتمهرين  :فائدة

هصودا يياا يتعل  بفضائل األوقا  ، لناقل و علون العه ة على ا، دحيحا أو ضعيفا من األحا يق 
أو األمكنة أو األشواص أو العبا ا  ، خبال  أئاة اف يق املتق ما كالبوار  ومسلو وأمح  بن 

معريتهو ، يهالوء حنبل وأدحاب السنن وابن هزنة ومالك بن أو  وشعبة بن افجاج وغريهو كوري 
رب عه هو من العه  النبو  والتابعا ، ومعادرهتو لكوري برجال اف يق أقوى من كوري من املتمهرين لق

                                                                                                                                                  

واآل اب ، وق  قاب  – وسياا يقه النوازل –وللشي  بكر ماللفا  كورية تقارب اخلاسا كتابا ، يف العقي ة والفقه 
 رمحه اهلل با شرا  على مشرو  إهراج ماللفا  ابن القيو ، ورسائل ابن تياية ال  مل تطبع.
 «.الر و »وللشي  بكر جهو  يف الذب عن عقي ة أهل السنة والر  على املبت عة ، وله يف هذا كتاب 

 هجر .1429تويف رمحه اهلل 
 . 132، ص « التح يق مبا قيل: و يصح ييه ح يق» 1
 ، باهتصار يسري. (1/94« )السلسلة الضعيفة» 2
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يف كتبهو  يوج ومعريتهو هبو ، وهلذا و  من الكذاباا الذين وضعوا اف يق وايرتوه على رسول اهلل 
 1.شيئ من األحا يق الضعيفة املوالفة ألدول ال ين ا سالمي كال  تق ب ذكر بعضها

                                                   

 . 178، ص  «قاع ة جليلة» وظرا 1



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕٗ ٜ 

  

 فصل في بيان أن تحري إجابة دعاء اهلل عند القبور باطل

 ذَكر قول اإلمام مالك وغيره من العلماء في مسألة تحري الدعاء عند القبور

 فصل في بيان األسباب الشرعية إلجابة الدعاء 

 فائدة في أسباب إجابة الدعاء من كالم ابن القيم رحمو اهلل

 شبهات والجواب عنها

 صتوخاتمة الفصل وخال



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕ٘ ٓ 

  

 تمهيد

شرفها يف كثَت من  وبػُّت النبػي  ، قد خصها ا بالذكر يف كثَت من اآليات ، الدعاء عبادة جليلة
اليت إف ٖتراىا ادلسلم فإف دعاءه  ،وقد بينت الشريعة وسائل إجابة الدعاء  ، األحاديث الصحيحة

 :ٔب ستة أنواعوىذه األسبا ، يكوف أقرب لإلجابة عما إذا خال دعاؤه من ذلك السبب

 السبب األوؿ متعلق بذات الداعي.
 السبب الثاين متعلق بعبادة قاـ هبا الداعي

 السبب الثالث متعلق ْتاؿ الداعي.
 السبب الرابع متعلق بزمن الدعاء.

 السبب اخلامس متعلق ٔتكاف الدعاء.
 ٕالسبب السادس متعلق بآداب الدعاء.

حري إجابة الدعاء ػفقد انقسم الناس يف مسألة ت ؛ دعاءوبالرغم من بياف الشريعة ألسباب إجابة ال
 ، اليةإذل الصالح والوِ غالبا صحاب القبور شلن يُنسبوف ألدعاء التوجو ب فقسم ، إذل ثالثة أقساـ

 :خطأ من ثالثة وجوهوال شػػك أف ىذا الفعل  ، ف دعاءىم قريب لإلجػػابةزاعمُت أ

ومجيع العبادات ال  ، ٖألف الدعاء عبادة ، من مػػلة اإلسالـشػػرؾ أكرب سلرج أف دعاء غَت ا  األول
 فمن صرؼ شيئا منها لغَت ا فقد أشرؾ. ،وحده  إال جيوز صرفها 

سمع من يف أف ادلوتى ال يسمعوف دعاء من ناداىم ، كما قاؿ تعاذل ﴿وما أنت ٔت والثاني
 .ٗالقبور﴾

 
 

                                              
 ، وا ادلستعاف.واستقراؤه ة أنواع إمنا ىو ْتسب ما توصل إليو ْتثو تقوؿ مقيده عفا ا عنو إهنا س ٔ
 سيأٌب الكالـ على كل نوع من ىذه األنواع قريبا إف شاء ا. ٕ
( ، وغَتمها عن النعماف ٜٜٕٙ( ، والًتمذي )ٜٚٗٔ)رواه أبو داود : الدعاء ىو العبادة.  كما قاؿ النيب  ٖ 

 ، وصححو األلباين.رضي ا عنو بشَت 
 . ٕٕفاطر:  سورة ٗ



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕ٘ ٔ 

  

، وعليو  لى نفع أنفسهم فضال عن غَتىممقدرة عال : أف ادلوتى ليس ذلم تصرؼ و والثالث
 ٔ.فدعاؤىم وطلب احلاجات منهم من أسفو السفو وأبطل الباطل

ىم الذين يدعوف ا تعاذل وحده ، وال يدعوف غَته ، ولكنهم يتحروف بعض  الثانيوالقسم 
اء األماكن إلجابة دعائهم دل تأت هبا الشريعة ، بل رٔتا جاءت الشريعة بالنهي عن ٖتري الدع

عندىا ، كالذين يتحرَّوف إجابة الدعاء عند القبور ، سواء كانت قبور أنبياء أو رجاؿ صاحلُت أو 
غَت ذلك ، فتجد أحدىم يذىب ّتوار قرب ويقوؿ: يا رب ارزقٍت الولد ، يا رب اقض ديٍت ، وحنو 

 ذلك.

بة اليت وردت يف وف مواطن اإلجاويتحرَّ  ، الذين يدعوف ا تعاذل من الناس ىم الثالثوالقسم 
 ، والدعاء يف السجود ، كالدعاء يف ثلث الليل اآلخر  ، الكتاب والسنة لكي يستجاب دعاؤىم

 ، وىؤالء ىم ادلستقيموف على الشريعة ، وغَت ذلك من مواطن إجابة الدعاء ، والدعاء يـو عرفة
 جعلنا ا منهم. ، أتباع النيب 

 ، وبينت خطأه من عدة وجوه ، القسم الثاين من الناساعتقاد ناقشت  الفصل من الكتاب ويف ىذا
بذكر األماكن واألزمنة واألحواؿ اليت دلت النصوص الشرعية على قرب  ، ٍب بينت البديل الشرعي

ألف العبد إذا عمل عمال دل ترد  ، ليكوف القارىء على بصَتة باحلق وضده ، إجابة الدعاء عندىا
أحدث يف أمرنا : )من  اء بإٍب الزيادة يف دين ا كما قاؿ النيب وب ، عليو عملو بو الشػريعة ُردَّ 

 ٗعليو أمرنا فهو رد(. ليس من عمل عمالويف رواية دلسلم: ) ، ٖفهو رد( ما ليس منو ٕىذا
نا وأف جينب ، وادلتابعة لرسوؿ ا  ، ادلسلمُت مجيعا إلخالص العمل و  ناوا أسأؿ أف يوفق

 .طرؽ الغوايةوإياىم 

                                              
قد ، و « مخسوف دليال على بطالف دعاء غَت ا»يتعلق ببطالف دعاء غَت ا بعنواف  كتابوقد يسر ا إعداد   ٔ

حاؿ بكل ىو وقد أحلقتو كملحق يف آخر ىذا الكتاب ، و طبعتو دار الفرقاف باجلزائر ودار االستقامة ٔتصر ، 
 منشور يف شبكة ادلعلومات هبذا العنواف.

 ادلقصود باألمر ىو الدين. ٕ
 (.ٛٔٚٔ( ومسلم )ٜٕٚٙرواه البخاري ) ٖ
 ( عن عائشة رضي ا عنها.ٛٔٚٔرواه مسلم ) ٗ



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕ٘ ٕ 

  

 فصل في بيان أن تحري إجابة دعاء اهلل عند القبور باطل

 ، ولكنو وسيلة عظمى للوقوع يف الشرؾ ، حػد ذاتوػدعاء ا عند القبور رجاء اإلجابة ليس شركا ب
فإف فعل وقع يف  ، السيما من كاف يف حالة اضطرار ، و دعاء ذاؾ ادلقبورفاعلزين لألف الشيطاف سيُ 

 .باالشرؾ األكرب عياذا 
 وٖتري إجابة الدعاء عند القبور باطل من مخسة وجوه: 

 ، ما يدؿ على أفضلية دعاء ا عند القبور ليس يف كتاب ا وال يف سنة رسولو  أنواألول: 
 ، وقد تقرر يف شريعة اإلسالـ أف كل عبادة دل ترد يف الكتاب والسنة فهي مردودة على صاحبها

 ٕما ليس منو فهو رد. ٔ أمرنا ىذا: من أحدث يف لقوؿ النبػي 
 ٖويف رواية: من عمل عمال ليس عليو أمرنا فهو رد.

لفعلو الصحابة  ؛ - وجوبًا أو استحبابًا - أمًرا مشروًعا: أنو لو كاف ٖتري الدعاء عند القبور الثاني
ثة ادلفضلة كما دل يرد ذلك عن السلف الصاحل يف القروف الثال  ، قرب النيب  عندرضواف ا عليهم 

 األوذل.
وما نقل عنهم البتة أهنم  ، ودمهتهم نوائب ، بوا مراتجدِ أَ ٍب إف الصحابة رضواف ا عليهم قد 

ولو كاف ذلك مشروعا  ، وال عند قبػر أحد من كبار الصحابة جاؤوا ودعوا ا عند قبػر النبػي 
فكاف إمجاعا منهم على  ، عي على نقلوألنو شلا تػػتوافر اذلمم والدوا ، لفعلوه ولنقل إلينا فعلهم

 فتأمل ىذا فإنو مفيد. ، بدعية ىذا الفعل
 قاؿ ابن تيمية رمحو ا: 

وال ومن تأمل كتب اآلثار وعرؼ حاؿ السلف تيقن قطعا أف القـو ما كانوا يستغيثوف عند القبور 
كما قد   ، مبل كانوا ينهوف عن ذلك من كاف يفعلو من جهاذل ، يتحرون الدعاء عندىا أصال

فإف   ، فال خيلو إما أف يكوف الدعاء عندىا أفضل منو يف غَت تلك البقعة أو ال يكوف ، ذكرنا بعضو
فتكوف القروف الثالثة  ، كاف أفضل دل يػُجز أف خيفى علم ىذا على الصحابة والتابعُت وتابعيهم

علموا ما فيو من الفضل ودل يػُجز أف ي ، الفاضلة جاىلًة هبذا الفضل العظيم ويعلمو من بعدىم
فإف ادلضطر يتشبث بكل سبب  ، العظيم ويزىدوا فيو مع حرصهم على كل خَت ال سيما الدعاء

                                              
 ادلقصود باألمر ىو الدين. ٔ
 تقدـ ٗترجيو. ٕ
 تقدـ ٗترجيو. ٖ



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕ٘ ٖ 

  

فكيف يكونوف مضطرين يف كثَت من الدعاء وىم يعلموف فضل الدعاء  ، وإف كاف فيو نوع كراىة
 عند القبور ٍب ال يقصدونو؟! 

 ىذا زلاؿ طبعا وشرعا.
كما لو ٖترى الدعاء   ، كاف قصد الدعاء عندىا ضاللة ومعصية  ؛ ىا أفضلوإف دل يكن الدعاء عند

من شطوط األهنار ومغارس األشجار  ، وقصده عند سائر البقاع اليت ال فضيلة للدعاء عندىا
 حصي عدده إال ا.ػوحوانيت األسواؽ وجوانب الطرقات وما ال يُ 

أـ ذلم شركاء شرعوا ذلم من الدين ما تعاذل مثل قولو  ، وىذا قد دؿ عليو كتاب ا يف غَت موضع
دل يأذف بو ا

فمن شرَّعو فقد  ؛ فإذا دل يشرع ا استحباب الدعاء عند ادلقابر وال وجوبو ، ٔ
 شرع من الدين مادل يأذف بو ا.

 قل إمنا حـر ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلٍب والبغي بغَت احلق وأف تشركواوقاؿ تعاذل 
با ما دل ينػزؿ بو سلطانا وأف تقولوا على ا ما ال تعلموف

ٕ. 
ألف ا دل ينػزؿ حجًة  ، وىذه العبادة عند ادلقابر نوع من أف ُيشرؾ با ما دل ينػزؿ بو سلطانا

ومن جعل ذلك من دين ا فقد  ، تتضمن استحباب قصد الدعاء عند القبور وفضلو على غَته
لئال ُُيتج بادلقاييس  ، ما دل ينػزؿ بو سلطاناوما أحسن قولو تعاذل  ، ال يعلمقاؿ على ا ما 

 ٖواحلكايات. انتهى.
 وقاؿ ابن القيم رمحو ا بعد كالـ لو عن الزيارة الشرعية:

يف أىل القبور بضعا وعشرين سنة حىت توفاه ا ، وىذه سنة خلفائو  فهذه سنة رسوؿ ا 
قة مجيع الصحابة والتابعُت ذلم بإحساف ، ىل ميكن بشر على وجو األرض أف شدين ، وىذه طرياالر 

يأٌب عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أهنم كانوا إذا كاف ذلم حاجة 
و٘تسحوا هبا ، فضال أف يصلوا عندىا ، أو يسألوا ا بأصحاهبا ، أو  قصدوا القبور فدعوا عندىا

 يسألوىم حوائجهم؟ 
 ٗليوقفونا على أثر واحد ، أو حرؼ واحد يف ذلك.ف

                                              
 . ٕٔالشورى:  سورة ٔ
 . ٖٖاألعراؼ:  سورة ٕ
« رلموع الفتاوى»، وكذا  (ٕٛٚ/ٕ)، وانظر للفائدة:  (ٛٛٙ-ٚٛٙ/ٕ« )اء الصراط ادلستقيماقتض» ٖ

(ٕٚ/ٕٜٔ-ٖٔٓ.) 
 . ٖٛٙ – ٖٚٙ، ص « إغاثة اللهفاف» ٗ



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕ٘ ٗ 

  

قصد تحري الدعاء  من غيرالسلف الصالح أنهم كانوا يزورون القبور  مأثور عنػقلت: وال
 ٔفعن ابن عوف قاؿ: سأؿ رجل نافعا: ىل كاف ابن عمر ، فالواجب الوقوؼ حيث وقفوا ، عندىا

 م على القبػر؟ ُيسل  
كاف مير فيقـو عنده فيقوؿ: السالـ على   ، رة أو أكثر من مائة مرةلقد رأيتو مائة م ، فقاؿ: نعم

 ٕأبػي. رَ مَ السالـ على عُ  ، السالـ على أبػي بكر ، النبػي 
عن عبد ا بن دينار قاؿ: رأيت عبد ا بن عمر يقف على قرب النيب « موطأػال»وروى مالك يف 

 ،  فيصلي على النيب .ٖوعلى أيب بكر وعمر 
أنو  رضي ا عنهما عن ابن عمر  ، عن نافع ، عن عبيد ا ٗ«شعب اإلمياف»لبيهقي يف وروى ا

ٍب يسلم على  ، فصلى عليو وسلم ودعا لو وال ميس القرب ، كاف إذا قدـ من سفر بدأ بقرب النيب 
 .ٍب قاؿ: السالـ عليك يا أبتِ  ، أيب بكر

اضح على من قاؿ بفضيلة الدعاء عند قبػر النبػي و  د  رَ رضي ا عنهما ففي ىذه اآلثار عن ابن عمر 
 ، ألنو من أحرص  ، ماألنو لو كاف للدعاء ىناؾ مزية وفضل لفعلو ابن عمر رضي ا عنه

 ال سيما وقد رؤي عشرات ادلرات عند القبػر النبوي. ، الصحابة على اخلَت وات ػباع السنة
 ، لنفسو دعا لو ولم يدع   اف إذا زار قرب النيب ك  ماويف ىذا األثر نرى أف ابن عمر رضي ا عنه

اتباعا  ، ولكنو اكتفى بالدعاء للمقبور ، ة لدعا لنفسو قطعايَّ ػزِ ومَ ولو كاف للدعاء عند القبور شرؼ 
 منو للشريعة.

                                              
 ي الصحايب اجلليل عبد ا بن عمر بن اخلطاب رضي ا عنهما.أ ٔ
عن معاذ بن معاذ ، ( ٜٗٔٔ)« الشريعة»( عن نافع بو ، واآلجري يف ٕ٘ٗ/٘« )ىالكرب »رواه البيهقي يف  ٕ

 .  مع النيب  عن نافع بو ، باب ذكر دفن أيب بكر وعمر رضي ا عنهما فن عو بعن ا
، عن عبد ا  ، كتاب قصر الصالة والسفر ، باب ما جاء يف الصالة على النيب « ادلوطأ»ورواه مالك يف 

 ؿ: رأيت عبد ا بن عمر ... اخل.بن دينار قا
( البن بطة يف ٛٙٙ/ٕ« )اقتضاء الصراط ادلستقيم دلخالفة أصحاب اجلحيم»وعزاه ابن تيمية يف كتابو 

 ، وصحح إسناده.« اإلبانة»
 «.هتذيب الكماؿ»معاذ بن معاذ ىو العنربي أبو ادلثٌت ، ثقة متقن ، ومن شيوخو ابن عوف. انظر ترمجتو يف 

، والصحيح ابن عوف ، وىو عبد ا بن عوف ادلزين ، أبو عوف البصري « ابن عوؼ«: »الشريعة» : يفمالحظة
 «.هتذيب الكماؿ»، ثقة ثبت فاضل. انظر ترمجتو يف 

 الصالة يف السفر ، باب ما جاء يف الصالة على النيب صلى ا عليو وسلم. قصركتاب   ٖ
 (.ٕٗٚٙ« )مصنفو»زاؽ يف ورواه عبد الر ،  (ٖٗ٘ٛ( برقم )ٜٛ - ٛٛ/ٛ) ٗ



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 
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أنو قد ورد عن بعض خيار السلف هني الناس  :على بطالف ٖتري الدعاء عند القبور الدليل الثالث
ومن ذلك ما جاء عن علي بن احلسُت بن علي بن أىب طالب أنو  ، ء عند القبورعن ٖتري الدعا

فقاؿ: أال أحدثكم  فنهاه فيدعوفيدخل فيها  رأى رجاًل جييء إذل ُفرجة كانت عند قبػر النبػي 
 ، وال بػيوتكم قبوراً  ، قاؿ: ال تػػتخذوا قبػرى عيداً  حديثا مسعتو من أبػي عن جدي عن رسوؿ 

 ٔفإف تسليمكم يبلغٍت أينما كنتم. ، يَّ وسلموا عل
 .، فسيبلغٍت سالمكم وصالتكم ويف رواية إمساعيل القاضي: وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم

 ، وىو من أجل التابعُت علما ودينا ، زين العابدين ، قاؿ ابن تيمية رمحو ا: فهذا علي بن احلسُت
ولفظو: )ال تتخذوا  ، يذكر ىذا احلديث بإسناده وىو ، حىت قاؿ الزىري: )ما رأيت ىامشيا مثلو(

  ، وىذا يقتضي أنو ال مزية للسالـ عليو عند بيتو ، فإف تسليمكم يبلغٍت أينما كنتم( ، بييت عيدا
 ٖبل قد هنى عن ٗتصيص بيتو هبذا وىذا. ، ٕكما ال مزية للصالة عليو عند بيتو

 ، من أعظم وأعلم رجاؿ آؿ بيت النيب الذي ىو  –فيستفاد من ىذا األثر أف علي بن احلسُت 
للدعاء  قد أنكر على الرجل الذي كاف يأٌب إذل قرب النيب  - ومن أعرؼ الناس ْتقوؽ جده 

 على ٖترًن الدعاء عند القبور. فهو إمجاع من التابعُت يف وقتو ، وال يعرؼ لو سلالف ، عنده
والواجب أف  ، لباعث على ذلك تعظيم أىلهاومن أدلة بطالف ٖتري الدعاء عند القبور أف االرابع: 

ال تعظيم  ، يكوف باعث ادلسلم على الدعاء وسائر العبادات ىو تعظيم أمر ا وأمر رسولو 
 ادلخلوقُت من ادلقبورين وغَتىم.

 ، : أف دعاء ا عند قبور الصاحلُت وسيلة عظمى إذل الوقوع يف دعاء صاحب القبػر نفسوالخامس
السيوطي جالؿ الدين قاؿ  ، وما كاف وسيلة إذل زلـر فهو زلـر ، يف حالة اضطرار السيما من كاف

 ما نصو:« األمر باالتباع والنهي عن االبتداع»يف كتابو رمحو ا 

                                              
وإمساعيل ،  (ٔٗ٘ٚ« )ادلصنف»( ، وابن أيب شيبة يف ٜٙٗ( رقم )ٖٔٙ/ٔ« )مسنده»رواه أبو يعلى يف  ٔ

حديث صحيح بطرقو وشواىده  :حاشيتو عليو ( ، وقاؿ األلباين يف ٕٓ« )فضل الصالة على النيب»القاضي يف 
 «.ٖتذير الساجد»، وقد خرجتها يف 

 .اخل ..: ال ٕتعلوا بيوتكم قبورا ، وال ٕتعلوا قربي عيدا . يشَت إذل حديث ٕ
 . ٕ٘ٙ، ص « الرد على اإلخنائي» ٖ



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕ٘ ٙ 

  

أو نذر  ، من احلكايات اليت فيها تأثَت مثل أف رجال دعا عندىا فاستجيب لو ٔوقد ُيكى عندىا
وبمثل ىذه  ، بمثل ىذه األمور كانت تعبد األصنامو  ، أو حنو ذلك ، ذلا فقضيت حاجتو

 ٕ.الشبهات حدث الشرك في األرض

 قول اإلمام مالك وغيره من العلماء في مسألة تحري الدعاء عند القبور ذَكر

ما أُثر عن اإلمػػاـ مالك رمحػو ا يف بدعية الدعػػاء عند قبػر  ؛ وشلا قالو أىل العلم يف ىذا الباب
 حيث قاؿ رمحػو ا:  ، رب غَته أوذل بكونو بدعةفق ، النبػي 

 .وإمنا ذلك للغرباء ، وليس يلـز من دخل ادلسجد وخرج منو من أىل ادلدينة الوقوؼ بالقبػر
فيصلي عليو  وقاؿ أيضا: ال بأس دلن قدـ من سفر أو خرج إذل سفر أف يقف على قبػر النبػي 

 ويدعو لو وألبػي بكر وعمر.
ويفػػعلوف ذلك يف اليـو مرة أو  ، سا من أىل ادلدينة ال يَقدمػػوف من سفر وال يريدونوفقيل لو: فإف نا

 .ويدُعوف ساعةفُيسلموف  ، ورٔتا وقفوا يف اجلمعة أو األياـ ادلرة أو ادلرتُت أو أكثر عند القرب ، أكثر
ر ىذه األمة إال وال ُيصِلح آخ ، وتركو أوسع ، فقاؿ: دل يبلغٍت ىذا عن أحد من أىل الفقو ببلدنا

ويكره إال دلن جاء  ، ودل يبلغٍت عن أوؿ ىذه األمة وصدرىا أهنم كانوا يفعلوف ذلك ، ما أصلح أوذلا
 ٖمن سفر أو أراده.

وا القرب فسلموا ، قاؿ: وذلك دينة إذا خرجوا منها أو دخلوا أت: ورأيت أىل ادلٗقاؿ ابن القاسم
 رأٌي.

 

                                              
 أي القبور. ٔ
  . ٖٕٔص  ٕ
« طفىػالشفا بتعريف حقوؽ ادلص»كتػابو يف  اإلماـ مالك عن رمحو ا اضي عياض ػالق ىذه األقواؿنقل  ٖ

وعزاىا لكتاب ،  من زاره وسلم عليو ، وكيف يسلم ويدعو ، وفضيلة كم زيارة قربه ػ( ، باب يف حٜٜ -
  (.ٛٔٔ/ٕٚ« )رلموع الفتاوى»ابن تيمية كما يف نقلها كذا للسرخسي ، و  «ادلبسوط»

ىو عبد الرمحٰػن بن القاسم ، عادل الديار ادلصرية ومفتيها ، صاحب اإلماـ مالك ، روى عن مالك وغَته ،  ٗ
 (.ٕٓٔ/ٜللذىيب )« سَت أعالـ النبالء» يف. انظر ترمجتو  ٜٔٔوروى عنو مجاعة ، تويف سنة 

 .: دأيب(ٛٔٔ/ٕٚ« )رلموع الفتاوى» الذي يفو )رأي( ، : القاسممن كالـ ابن : يف ادلطبوع تنبيو



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 
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ة والغرباء ، ألف الغرباء قصدوا ذلك ، وأىل ادلدينة مقيموف هبا دل : ففرٌؽ بُت أىل ادلدينٔقاؿ الباجي
 ٕانتهى. ل القرب والتسليم.وىا من أجيقِصد

بادلدينة أي زمن تابع التابعُت  -وىو أعلم أىل زمانو مالك فقاؿ: فهذا رمحو ا علَّق ابن تيمية 
علم الناس ٔتا يشرع عند قرب النيب وتابعيهم أالصحابة والتابعُت النبوية الذين كاف أىلها يف زمن 

ن أف ادلستحب ىو الدعاء ػوبيَّ  ،الوقوؼ للدعاء بعد السالـ عليو  يكرىوف -صلى ا عليو وسلم 
كل ألىل ادلدينة  ستحب وأف ذلك أيضا ال يُ ، وىو ادلشروع من الصالة والسالـ ، لو ولصاحبيو 

قصد بيتو كل وقت ا ال يُ حيّ مُ ػوال، ية لو ألف ذلك ٖت ،بل عند القدـو من سفر أو إرادتو  ،وقت 
 ٖٓتالؼ القادمُت من السفر. ، لتحيتو
وذلك دلا  ، ودل يقل يدعو لنفسو ، وتأمل قوؿ مالك رمحػو ا: )يدعو لو وألبػي بكر وعمر(قلت: 

خل وأما الزائر فيد ، لزائرزيارة القبػر الدعاء للميت ال لاستقر يف شريعة اإلسالـ من أف الغرض من 
سى فماذا ع ، (يرحم ا ادلستقدمُت منا ومنكم وادلستأخرين)ضمنا يف دعاء دخوؿ ادلقبػرة يف قولو: 

 دلن جعل األصل يف الدعاء عند القبور أف يكوف للزائر ونسي ادليت؟ أف يقاؿ
قوي  وقوؿ اإلماـ مالك رمحػو ا ، فهذا قوؿ اإلماـ مالك رمحػو ا يف مسألة زيارة قبػر النبػي 

 ٗولكونو يف ادلدينة.، لقربو من العهد النبوي 

                                              
ثقة ورعًا ،  ٔتذىب مالك عارفاكاف ،   نزيل إشبيليةىو زلمد بن عبد ا اخلَوالين الباجي ، يعرؼ بابن الػَقػػْوف ،  ٔ

 (.ٜٖٔ – ٖٛٔ/ٚ)للذىيب  «خ اإلسالـيتار »انظر ترمجتو يف  . ٖٛٓتويف سنة  رًاخيػ  
« طفىػالشفا بتعريف حقوؽ ادلص»كتػابو يف  اإلماـ مالك عن رمحو ا اضي عياض ػالق ىذه األقواؿنقل  ٕ

اىا لكتاب وعز ،  ، وفضيلة من زاره وسلم عليو ، وكيف يسلم ويدعو كم زيارة قربه ػ( ، باب يف حٜٜ -
  (.ٛٔٔ/ٕٚ« )رلموع الفتاوى»ابن تيمية كما يف نقلها كذا للسرخسي ، و  «ادلبسوط»

 (.ٛٔٔ/ٕٚ« )رلموع الفتاوى» ٖ
اقتضاء »( ، و ٖٓٔ -ٜٕٔ/ٕٚ« )رلموع الفتاوى»ىذه ادلسألة يف وانظر ما قالو ابن تيمية رمحو ا يف  ٗ

، وكذا ما قالو تلميذه الثالث: يف كراىة قصدىا للدعاء( من قوؿ ادلؤلف: )الوجو  (ٕٚٚ/ٕ« )الصراط ادلستقيم
 .وما بعدىا ٖٖٙ، ص « إغاثة اللهفاف»يف ابن القيم 



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 
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 خالصة

يتبػُت لنا أف الدعاء عند القبور ليس لو خصوصية استجابة وفضل يف الشريعة  ، وبناء على ما تقدـ
كشواطئ األهنار وجوانب   ، بل القبور كغَتىا من البقاع اليت ال فضيلة يف الدعاء عندىا ، اإلسالمية

 ودل خيصها ا بفضيلة. ، ليت ال ُيصي عددىا إال االطرقات والبقاع ا
ودعوى أف لو فضيلة يعترب من القوؿ  ، فتحري دعاء اهلل عند القبور بدعة ؛ وإذا كاف األمر كذلك

قل إمنا حـر ربػي الفواحش ما ظهر منها قاؿ تعاذل  ، وىذا من كبائر الذنوب ، على ا بغَت علم
وأن تقولوا على اهلل ما ال َت احلق وأف تشركوا با ما دل ينػزؿ بو سلطانا وما بطن واإلٍب والبغي بغ

 . تعلمون
 :  ويذكر الدعاء الوارد عن النيب  ، والذي يشرع دلن زار ادلقربة أف يسلم على أىل ادلقربة

وإنا إف  ، ويرحم ا ادلستقدمُت منا وادلستأخرين ، السالـ على أىل الديار من ادلؤمنُت وادلسلمُت
 ٔشاء ا بكم لالحقوف.

 ٕ: أسأؿ ا لنا ولكم العافية.رضي ا عنو وزاد يف حديث بريدة األسلمي

                                              
 ( ، عن عائشة رضي ا عنها.ٜٗٚرواه مسلم ) ٔ
 (.ٜ٘ٚرواه مسلم ) ٕ
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 فصل في بيان األسباب الشرعية إلجابة الدعاء 

فمن تتبعها وٖتراىا  ، أسبابا إلجابة الدعاءلعباده شرع وتعاذل ذكرنا يف أوؿ الكتاب أف ا سبحانو 
ليكوف القارىء  ، وفيما يلي سرد لتلك األسباب وأفرادىا ، ابة إف شاء ا تعاذلفدعاؤه قريب لإلج

األسباب الشرعية علمنا فإنا إذا علمنا األسباب البدعية فاجتنبناىا و  ، على بصَتة باحلق وضده
 .بإذف ا تعاذل ، صرنا على بصَتة من أمرنا ، فعملنا هبا

 وأسباب إجابة الدعاء ستة أنواع:
 : سبب متعلق بذات الداعي.األوؿ

 الثاين: أسباب متعلقة بعبادة قاـ هبا الداعي وعددىا تسعة
 الثالث: أسباب متعلقة ْتاؿ الداعي وعددىا مخسة

 الرابع: أسباب متعلقة بزمن الدعاء وعددىا مخسة
 اثنتاف ومها،  اخلامس: أسباب زمانية مكانية

 ؤوسها ثالثة عشرةالسادس واألخَت: أسباب متعلقة بآداب الدعاء ور 



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 
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 النوع األول: سبب متعلق بذات الداعي

عما هنى  ًياُمػنته ، وىو أف يكوف الداعي قائما ٔتا أمر ا بو عباده من األوامر ، وىو سبب واحد
ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ويزيدىم من كما قاؿ تعاذل   ، ا عنو من النواىي

فضلو
 فعلق اإلجابة ىنا باإلمياف والعمل الصاحل. ، عاءأي يستجيب ذلم الد ، ٔ

 فليستجيبوا رل وليؤمنوا يبوإذا سألك عبادي عٍت فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاف وقاؿ 
لعلهم يرشدوف

ومن ادلعلـو أف العِباد ال  ، ىم بالعبادءَ ذلم دعا ف ا من يستجيبُ فوصَ  ، ٕ
 ت ويًتكوف السيئات. يوصفوف بذلك إال ألهنم يفعلوف الطاعا

فقد كاف يف زمن التابعُت رجل صاحل بار بوالدتو يقاؿ  ، الوالدين ر  حمودة بِ ػمػومن أنواع الطاعات ال
فعن ُأَسَت بن جابر أف عمر  ، قد أرشد الناس ِلطلب الدعاء منو وقد كاف النيب  ، لو ُأَويس الَقَرين

 ، يقوؿ: إف خَت التابعُت رجل يقاؿ لو ُأَويس بن اخلطاب رضي ا عنو قاؿ: إين مسعت رسوؿ ا
 .فليستغفر لكمفُمُروه  ، وكاف بو بػياض ، ولو والدة

أىل اليمن سأذلم: أفيكم أويس بن عامر؟ حىت أتى  ٖفكاف عمر بن اخلطاب إذا أتى عليو أمداد
 ٗفاستغفر لو. ، استغفر لي(على أويس فقاؿ لو: )

 وربط ذلك بكونو مستجاب الدعوة.  ، الدتوسا بشدة بره بو يْ وَ أُ  فوصف النيب 
 ، الذاكر ا كثَتا: ثالثة ال يرد دعاؤىم:  وعن أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا 

 ٘واإلماـ ادلقسط. ، ودعوة ادلظلـو
 ، بأمر ا الكونو قائم ، ه قريب لإلجابةؤ احلديث أف الذاكر ا كثَتا دعايف ىذا  ن النيب ػفبيَّ 

 وىذا عمل صاحل ليس باذلُت. ، وكذا اإلماـ الػُمقِسط لكونو قد أطاع ا يف رعيتو
ليدعو ذلم إذا  كاف الصحابة يأتوف إذل النبػي   ؛ ودلا كاف دعاء الرجل الصاحل قريبا لالستجابة

قاؿ:  بَّاب بن األَرتػػػػفعن خَ  ، ىو أصلح الصاحلُت ومن ادلعلـو أف النيب  ، نػزلت هبم نازلة

                                              
 . ٕٙسورة الشورى ، اآلية  ٔ
 . ٙٛٔسورة البقرة ، اآلية  ٕ
شرح النووي على صحيح »انظر د. دَ ػػػحدىم مَ ايوش يف الغزو ، و اجلوف ِمد  ىم اجلماعة الغزاة الذين يُػاألمداد  ٖ

 «.مسلم
 .(ٜٖ-ٖٛ/ٔ( ، وأمحد )ٕٕٗ٘رواه مسلم ) ٗ
 (.ٕٔٔٔ« )الصحيحة»( ، وحسنو األلباين كما يف ٖٛ٘ٚ،  ٛٛ٘« )شعب اإلمياف»رواه البيهقي يف  ٘



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕٙ ٔ 

  

تدعو قلنا لو: أال تستػنصر لنا؟ أال  ، الكعبة ل  لو يف ظِ  ردةً بُ  دٌ توس  وىو مُ  شكونا إذل رسوؿ ا 
 1؟اهلل لنا

 فاحلاصل أنو كلما كاف الداعي أكثر صالحا وقربا إذل ربو كاف دعاؤه قريب اإلجابة.

                                              
 (.ٕٖٔٙرواه البخاري ) ٔ



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕٙ ٕ 

  

 وعددىا تسعة ، النوع الثاني: أسباب تتعلق بعبادة قام بها الداعي

قاؿ: قيل: يا رسػوؿ رضي ا عنو فعن أيب أمامة الباىلي  ، الدعاء قبل التسليم من الصالة .ٔ
 أي الدعاء أمسع؟ ، ا

 ٔودبر الصلوات ادلكتوبات. ، قاؿ: جوؼ الليل اآلخر
يدؿ ذلذا حديث ابن مسعود رضي ا  ، ألف دبر الشيء منو ، أي آخر الصالة قبل التسليم

بدأت بالثناء على  ٕفلما جلستُ  ، ر معوػوأبو بكر وعم ي ػوالنب ، عنو قاؿ: كنت أصلي
 ٖسل تعطو. ، : سل تعطو فقاؿ النيب  ، ٍب دعوت لنفسي ، ٍب الصالة على النيب  ، ا

فقاؿ: دبر   ، فراجعتو فيو ، الـيرجح أف يكوف قبل السَّ  ٗوكاف شيخنارمحو ا: ) قاؿ ابن القيم
 .٘(كل شيء منو كدبر احليواف

تهدوا يف ػػ: وأما السجود فاج والدليل على ىذا قوؿ النيب  ، دعاء العبد وىو ساجد .ٕ
 ٚأف يستجاب لكم. ٙفقِمنٌ  ، الدعاء

قاؿ: أقرب ما يكوف العبد من ربو وىو ساجد ،  وعن أيب ىريرة رضي ا عنو أف رسوؿ ا 
 ٛفأكثروا الدعاء.

ودعوة  ، : ثالث دعوات ال ترد: دعوة الوالد والدليل على ىذا قوؿ النيب  ، دعاء الصائم .3
 ٜودعوة ادلسافر. ، الصائم

                                              
 ( ، وحسنو األلباين.ٜٙ٘ٛ« )الكربى»يف  ( ، والنسائيٜٜٖٗرواه الًتمذي ) ٔ
 أي: جلست للتشهد. ٕ
 ( ، وقاؿ األلباين: حسن صحيح.ٖٜ٘رواه الًتمذي ) ٖ
 يعٍت ابن تيمية رمحو ا. ٗ
 (.ٖ٘ٓ/ٔ« )زاد ادلعاد» ٘
 أي حري . ٙ
لى مسند أبيو ( وغَته عن ابن عباس رضي ا عنهما ، ورواه عبد ا بن أمحد يف زوائده عٜٚٗرواه مسلم ) ٚ

 حسن لغَته.«: ادلسند»( عن علي رضي ا عنو ، وقاؿ زلققو ٘٘ٔ/ٔ)
 (.ٕٛٗرواه مسلم ) ٛ
 (.ٜٚٚٔ« )الصحيحة»( عن أنس بن مالك ، وخرجو األلباين يف ٖ٘ٗ/ٖرواه البيهقي ) ٜ



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕٙ ٖ 

  

وقد  ، من أسباب إجابة الدعاء حال صومودؿ احلديث السابق على أف دعاء الصائم فائدة: 
ولكن احلديث  ، من أسباب إجابة الدعاء أيضا حال فطرهانتشر بُت الناس أف دعاء الصائم 
وىو حديث عبد ا بن عمرو قاؿ:  ، يسوغ االعتماد عليو ادلعتمد يف ىذا حديث ضعيف ال

فكاف عبد ا بن عمرو إذا أفطر دعا  ، : )للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة( قاؿ النيب 
 ٔأىلو وولده ودعا.

 ، معتمر وفُد اػواحلاج وال ، ل اػػػػ: الغازي يف سبي لقوؿ النيب  ، دعاء الحاج والمعتمر .4
 ٕوسألوه فأعطاىم. ، ابوهدعاىم فأج

ومسي  ، وىو اجلزء من الكعبة ادلمتد بُت احلجر األسود وباب الكعبة ، الدعاء عند الملتزم .٘
كاف   والدليل على أفضلية الدعاء عنده أف النيب  ، دُعوف عندهملتزما ألف الناس يلتزمونو ويَ 

ورد عنو يف فتح و  ، واؼأي يف الط ، ٖيضع صدره ووجهو وِذراعيو وكّفيو بُت الركن والباب
 .ٗهمطُ وسَ  مكة أنو وأصحابو وضعوا خدودىم على البيت ورسوؿ ا 
 ٘وقاؿ رلاىد: جئت ابن عباس وىو يتعوذ بُت الركن والباب.

 قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رمحو ا:
هو فيضع عليو صدره ووج –حجر األسود والباب ػوىو ما بُت ال -« ادللتـز»وإف أحّب أف يأٌب 

ولو أف يفعل ذلك قبل طواؼ  ، فعل ذلك ؛ ويدعو ويسأؿ ا تعاذل حاجتو ، وذراعيو وكّفيو
والصحابة كانوا يفعلوف  ، فإف ىذا االلتزاـ ال فرؽ بُت أف يكوف حاؿ الوداع أو غَته ، الوداع

ذلك حُت يدخلوف مكة ... ولو وقف عند الباب ودعا ىناؾ من غَت التزاـ للبيت كاف حسنا 
 انتهى. ٙ.«...

                                              
يف  ( ، واللفظ للطيالسي ، وانظر وجوه ضعفوٙ«ٖٕٚمسنده )»( والطيالسي يف ٖ٘ٚٔرواه ابن ماجو ) ٔ

 (.ٔٗ/ٗ« )اإلرواء»
 (.ٕٓٛٔ) «الصحيحة»( ، وحسنو األلباين كما يف ٖٜٕٛرواه ابن ماجو ) ٕ
( عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده ، ٖٜ/٘( ، والبيهقي )ٕٜٕٙ( وابن ماجو )ٜٜٛٔرواه أبو داود ) ٖ

 (.ٖٕٛٔ) «صحيحةال»زاد ابن ماجو )وخديو( ، وحسنو األلباين باحلديث واألثر ادلذكوراف بعده كما يف 
 .(ٕٜ/٘بيهقي )( والٖٔٗ/ٖ( وأمحد )ٜٛٛٔرواه أبو داود ) ٗ
 ( ، وصححو األلباين يف اإلحالة ادلذكورة آنفا.ٜٚٗٓرواه عبد الرزاؽ ) ٘
 (.ٕٗٔ/ٕٙ« )رلموع الفتاوى» ٙ



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕٙ ٗ 

  

: ماء زمـز قاؿ رسوؿ ا  ، ماحلديث جابر رضي ا عنه ، الدعاء عند شرب ماء زمزم .ٙ
 ٔرب لو.دلا شُ 

التوسل إلى اهلل تعالى بأسمائو  ؛ ومن األعماؿ الصاحلة اليت شرعها ا إلجابة الدعاء .7
و األمساء احلسٌت فادعوه هباكما قاؿ تعاذل الحسنى وصفاتو العليا 

يا  :وىو كقوؿ ، ٕ
 وحنو ذلك. ، يا غفار اغفر رل ، يا رزاؽ ارزقٍت ، ارمحٍت رمحٰػن

التوسل بدعاء رجل صالح حي  ؛ ومن األعماؿ الصاحلة اليت شرعها ا إلجابة الدعاء .ٛ
 ، بأف يذىب ادلسلم إذل رجل من أىل الصالح واالستقامة ، حاضر قادر على الدعاء

كأف يفرج ا عنو ما ىو فيو من    ، وجل ما شاء أف يدعو لو ويطلب منو أف يدعو لو ا عز
وذلذا كاف  ، فإف ىذا من أسباب إجابة الدعاء ، أو يدعو لو بالتوفيق والنجاح ، كربة

أو أصاهبم  ، هم إذا نػزلت هبم نازلةػليدعو ل يأتوف إذل النبػي  مالصحابة رضي ا عنه
 وقد ورد ىذا عن بعض السلف أيضا. ، قحط

توسـل الداعي بعمل إلجابة الدعاء سبحانو وتعاذل ها ا ػومن األعماؿ الصاحلة اليت شرع .9
اغفر رل  ؛ وِبري بوالَدي ، واتباعي لرسولك ، كأف يقوؿ: اللهم بإمياين بك ، صالح قام بو

 وحنو ذلك. ، وارزقٍت الولد ، وفرج عٍت ما أنا فيو ، وارمحٍت
عماؿ الصاحلة ما ذكره ا يف القرآف الكرًن من توسل والدليل على مشروعية التوسل باأل

ْعَنا ُمَناِديًا يُػَناِدي ِلإْلِميَاِف ﴿ :ادلؤمنُت بإمياهنم ليقيهم عذاب النار كما يف قولو تعاذل رَبػََّنا إِنػََّنا مسَِ
ا َوتَػَوفػََّنا َمَع اأْلَبْػَرارَسي َئاتِنَ َأْف آِمُنوا ِبرَب ُكْم فَآَمنَّا رَبػََّنا فَاْغِفْر لََنا ُذُنوبَػَنا وََكف ْر َعنَّا 

ٖ. 
فتوسل األوؿ  ، ومن األدلة أيضا توسل الثالثة الذين انطبق عليهم فم الغار بأعماذلم الصاحلة

فانكشفت  ، وتوسل الثالث بأمانتو يف ادلعامالت ، وتوسل الثاين بتعففو عن الزنا ، بربه بوالديو
 ٗ.مارجٌة يف الصحيحُت عن ابن عمر رضي ا عنهوالقصةُ سلُ  ، عنهم الصخرة فخرجوا

                                              
 ( ، وصححو األلباين.ٕٖٙٓ( ، وابن ماجو )ٖٚ٘/ٖرواه أمحد ) ٔ
 . ٓٛٔاألعراؼ:  سورة ٕ
 . ٖٜٔمراف: آؿ ع سورة ٖ
 (.ٖٕٗٚ( ، ومسلم )ٕٕ٘ٔالبخاري )رواه  ٗ



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕٙ ٘ 

  

 وعددىا خمسة ، النوع الثالث: أسباب متعلقة بحال الداعي

فإنو ليس بينها  ، دلعاذ دلا أرسلو إذل اليمن: واتَّػق دعوَة ادلظلـو لقوؿ النيب  ، دعوة المظلوم .1
 ٔوبُت ا حجاب.

وة ػػػدعػوات ال ترد: دع : ثالثُ  نيب والدليل قوؿ ال ، دعاء الوالد لولده أو على ولده .2
 ٕودعوة ادلسافر. ، ودعوة الصائم ، الوالد

 ، ودعوة ادلسافر ، : ثالث دعوات مستجابات الشك فيهن: دعوة الوالد وقوؿ النيب 
.  ودعوة ادلظلـو

 ٖودعوة الوالد على ولده. ، ودعوة ادلسافر ، ويف رواية الًتمذي: دعوة ادلظلـو

 .ودليلها احلديثاف ادلتقدماف ، دعوة المسافر .3

:  حلديث أيب الدرداء قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  ، دعاء األخ ألخيو المسلم في ظهر الغيب .4
 ٗ.ما من عبد مسلم يدعو ألخيو بظهر الغيب إال قاؿ ادللك: ولك ٔتثلٍ 

 ٘.ولك ٔتثلٍ  ، ولفظ أمحد: آمُت

 ، الديكة فاسألوا ا من فضلوحلديث: إذا مسعتم صياح  ، الدعاء عند سماع صياح الدِّيكة .5
 ٙوإذا مسعتم هنيق احلمار فتعوذوا با من الشيطاف فإهنا رأت شيطانا. ، فإهنا رأت ملكا

 تنبيو

فضل الدعاء عند نزوؿ الغيث ورد يف حديث رواه أبو داود واللفظ لو والبيهقي وابن أيب عاصم عن 
 ضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا موسى بن يعقوب الزمعي عن أيب حاـز عن سهل بن سعد ر 

 وحُت البأس حُت يُلِحم بعضو بعضا. ، أو: قلما ترداف: الدعاء عند النداء –اف ردَّ قاؿ: ثنتاف ال تُ 

                                              
 (.ٜٔ( ومسلم )ٜٙٗٔرواه البخاري ) ٔ
 تقدـ ٗترجيو. ٕ
 ( ، عن أيب ىريرة رضي ا عنو ، وحسنو األلباين.ٜ٘ٓٔ( ، والًتمذي )ٖٙ٘ٔرواه أبو داود ) ٖ
 (.ٕ٘ٗ/ٙ« )ادلسند»( ، واللفظ لو ، وانظر القصة بطوذلا يف ٕٖٕٚرواه مسلم ) ٗ
 (.ٕ٘ٗ/ٙ« )ادلسند»رواه أمحد يف  ٘
 ( ، عن أيب ىريرة رضي ا عنو.ٜٕٕٚ( ومسلم )ٖٖٖٓرواه البخاري ) ٙ



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕٙ ٙ 

  

 قاؿ موسى: وحدثٍت ُرزيق بن سعيد بن عبد الرمحٰػن عن أيب حاـز عن سهل بن سعد عن النيب 
 ٔقاؿ: )ووقت ادلطر(.

وقد خالف اإلماـ مالك  ، )موسى بن يعقوب الزمعي( سيء احلفظفإف  ، قلت: ىذا حديث منكر
 فالرفع زيادة منكرة. ، فرفعو -كما سيأٌب   –

فزاد: )ووقت  ، وقد خػػػػالف مالًكا ، وأما شيػػخو ُرزيق بن سعيد بن عبد الرمحٰػن ادلدين فإنو رلػػػػهوؿ
« ما جاء يف النداء للصالة»باب  ، «كتاب الصالة»يف « ادلوطأ»فقد أخرج مالك يف  ، ادلطر(

ولم  ، ودل يرفعو ، ىذا احلديث عن أيب حاـز بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنو قاؿ: فذكره
 أيضا. يذكر لفظ: )ووقت المطر(

ووقفو مالك  ، رفعو الزمعي»ٍب قاؿ:  ، من طريق مالك ٕ«السنن الكربى»وكذا أخرجو البيهقي يف 
 «.بن أنس اإلماـا

صحيح »انظر  ، فا أعلم ما ىي عمدتو ، حح الشيخ األلباين رمحو ا ىذا احلديثقلت: وقد ص
 .ٖ«الكبَت أيب داود

 آخر تنبيو
اعتمدوا على رلموع فلعلهم  ، استحباب الدعاء عند نزوؿ ادلطربالقوؿ ِقل عن بعض أىل العلم نُػػ

رمحو ا: والدعاء مستحب  ابن تيمية ومن ذلك قوؿ ، األحاديث الضعيفة الواردة يف ىذا الباب
 ٗعند نزوؿ ادلطر.

 ٘ ظُت عن غَِت واحٍد طلَب اإلجابة عند نزوؿ الغيث وإقامة الصالة.فِ ؿ ابن القيم: وقد حَ و وق
 .ٙ«الصحيحة»وانظر 

                                              
( بتحقيق ٜٔ،  ٛٔ)رقم « اجلهاد»( وابن أيب عاصم يف كتاب ٓٔٗ/ٔ( والبيػهقي )ٕٓٗ٘رواه أبو داود ) ٔ

 ادلدينة. –مساعد الراشد ، الناشر: مكتبة العلـو واحلكم 
ٕ (ٔ/ٗٔٓ). 
ٖ (ٚ/ٕٜٗ-ٕٜ٘.) 
 (.ٜٕٔ/ٕٚ« )رلموع الفتاوى»انظر  ٗ
 (.ٔٙٗ/ٔ« )زاد ادلعاد» ٘
 (.ٜٙٗٔرقم ) ٙ

 ذه الفوائد احلديثية الشيخ أمحد بن علي الرداعي اليمٍت حفظو ا.أفادين هب: مالحظة



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕٙ ٚ 

  

 وعددىا خمسة ، النوع الرابع: أسباب متعلقة بزمن الدعاء

أف رسوؿ  ، أيب ىريرة رضي ا عنوفعن  ، الدعاء يف الساعة الفاضلة اليت تقع يف يـو اجلمعة .ٔ
يسأؿ ا  ، ذكر يـو اجلمعة فقاؿ: فيو ساعة ال يوافقها عبد مسلم وىو قائم يصلي ا 

 إال أعطاه إياه. ؛ تعاذل شيئا
 ٔها.لُ ػػقل  ػػػوأشار بيده يُ 

 ( فيو إشارة إذل قلة وقتها ومرورىا بسرعة.يُػػػقل ػػُلهاوقولو )
رضي ا عنو األوؿ حديث أيب موسى األشعري  ، ك الساعة حديثافوقد جاء يف تعيُت تل

 ٕيقوؿ: ىي ما بُت أف جيلس اإلماـ إذل أف تُقضى الصالة. قاؿ: مسعت رسوؿ ا 
فيها  ، قاؿ: يـو اجلمعة اثنا عشرة ساعة عن النيب  مارضي ا عنهوالثاين حديث جابر 

فالتمسوىا آخر ساعة بعد  ، ا إال آتاه إياهساعة ال يوجد فيها عبد مسلم يسأؿ ا شيئ
 ٖالعصر.

 «:زاد ادلعاد»قاؿ ابن القيم يف 
 وأحدمها أرجح من اآلخر. ، وأرجح ىذه األقواؿ قوالف تضمنتهما األحاديث الثابتة

 وحجة ىذا القوؿ حديث أيب موسى. ، : أهنا من جلوس اإلماـ إذل انقضاء الصالةاألول
ىريرة  ـ وأيبوىو قوؿ عبد ا بن سال ، وىذا أرجح القولُت ، العصر: أهنا بعد والقول الثاني

وحجة ىذا القوؿ حديث أيب سعيد وأيب ىريرة الذي رواه أمحد يف  ، واإلماـ أمحد وخلق
 وحديث جابر. ، ٗ«مسنده»
 

                                              
 (.ٕ٘ٛ( ، ومسلم )ٖٜ٘رواه البخاري ) ٔ
 ٖٕٚص « التتبع»كتاب اب واالنقطاع ، انظر  ( ، وقد انُتِقد عليو إخراجو باالضطر ٖ٘ٛرواه مسلم ) ٕ

، ص « بُت اإلمامُت مسلم والدارقطٍت» كتابانظر  للدارقطٍت ، ٖتقيق ودراسة: مقبل بن ىادي الوادعي ، و 
( ، ووافقو ٖٜ٘، شرح حديث )رمحو ا البن حجر « فتح الباري»وانظر ربيع ادلدخلي ، لشيخ ، ل ٕٙٔ

 (.ٜٖٛ-ٜٖٚ/ٜ« )الكبَت ضعيف أيب داود»األلباين كما يف 
 ( ، واللفظ لو ، وصححو األلباين.ٖٛٛٔ( والنسائي )ٛٗٓٔرواه أبو داود ) ٖ
ٗ (ٕ/ٕٕٚ.) 



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕٙ ٛ 

  

أف ناسا من أصحاب  ، عن أيب سلمة بن عبد الرمحٰػن« سننو»سعيد بن منصور يف وروى 
فتفرقوا ودل خيتلفوا أهنا آخر ساعة  ، تمعوا فتذاكروا الساعة اليت يف يـو اجلمعةاج رسوؿ ا 

 ٔمن يـو اجلمعة.
ويليو القوؿ بأهنا  ، وعليو أكثر األحاديث ، ٍب قاؿ ابن القيم: وىذا ىو قوؿ أكثر السلف

 وبقية األقواؿ ال دليل عليها. ، ساعة الصالة
وإف كانت  ، فكالمها ساعة إجابة ، إلجابة أيضاوعندي أف ساعة الصالة ساعة ترجى فيها ا

ال تتقدـ وال  ، فهي ساعة معينة خالؿ اليـو ، الساعة ادلخصوصة ىي آخر ساعة بعد العصر
ألف الجتماع ادلسلمُت  ، تقدمت أو تأخرت ، وأما ساعة الصالة فتابعة للصالة ، تتأخر

فساعة اجتماعهم ساعة ترجى  ، إلجابةوصالهتم وتضرعهم وابتهاذلم إذل ا تعاذل تأثَتا يف ا
قد حض أمتو على الدعاء  ويكوف النيب  ، وعلى ىذا تتفق األحاديث كلها ، فيها اإلجابة

 ٕواالبتهاؿ إذل ا تعاذل يف ىاتُت الساعتُت.
فإف الصالة  ، وعلى ىذا فادلقصود بقولو )قائم يصلي( يف حديث أيب ىريرة األوؿ أي يدعو

وصل عليهم إف صالتك سكن ذلمكما يف قولو تعاذل   ، اءتأٌب ٔتعٌت الدع
أي ادع  ، ٖ

 ٗذلم.
أما معٌت القياـ يف قولو )قائم يدعو( فُيِفيد مالزمة الدعاء وليس معناه انتصاب اجلسم واقفا 

 حاؿ الدعاء.
يقوؿ: إف يف  حلديث جابر رضي ا عنو قاؿ: مسعت النيب  ، الدعاء في جوف الليل .2

 ، ال يوافقها رجل مسلم يسأؿ ا خَتا من أمر الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه ، الليل لساعة
 ٘وذلك كل ليلة.

 

                                              
 (.ٜٖٛ/ٜ« )ضعيف أيب داود الكبَت»صححو األلباين كما يف  ٔ
 ( ، باختصار وتصرؼ يسَت.ٜٖٗ – ٖٛٛ/ٔ« )زاد ادلعاد»انظر  ٕ
 . ٖٓٔسورة التوبة ، اآلية  ٖ
 ن جرير لآلية.انظر تفسَت اب ٗ
 «.ٚ٘ٚ»رواه مسلم  ٘



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕٙ ٜ 

  

قاؿ: ينزؿ ربنا تبارؾ وتعاذل كل ليلة إذل  أف رسوؿ ا  ، وعن أيب ىريرة رضي ا عنو
 من يسألٍت ، من يدعوين فأستجيب لو»يقوؿ:  ، السماء الدنيا حُت يبقى ثلث الليل اآلخر

 ٔ«.من يستغفرين فأغفر لو ، فأعطيو
 واجلمع بُت احلديثُت أف أرجى وقت ذلذه الساعة ادلباركة ىو الثلث األخَت من الليل.

فالذي  ، من الذي قبلو وىذا أعم   ، أي االستيقاظ يف الليل ، الدعاء عند التَّـعارِّ من الليل .3
والدليل عليو حديث عبادة بن  ، وىذا يف عمـو الليل ، وُ طَ لو يف جوؼ الليل أي وسَ بْ ػػق

من الليل فقاؿ: ال إلػٰو إال ا وحده ال  قاؿ: من تعارَّ  أف النيب  ، الصامت رضي ا عنو
احلمد  وسبحاف ا وال إلػٰو إال  ، لو ادللك ولو احلمد وىو على كل شيء قدير ، شريك لو

فإف  ، جيباستُ  ؛ ؿ: اللهم اغفر رل أو دعاٍب قا ، وال حوؿ وال قوة إال با ، ا وا أكرب
 ٕقُػِبلت صالتو. ؛ توضأ وصلى

يقوؿ: من أوى إذل فراشو  قاؿ: مسعت رسوؿ ا رضي ا عنو وعن أيب أمامة الباىلي 
دل يتقلب ساعة من الليل سأؿ ا شيئا من أمر  ؛ ٖطاىرا يذكر ا )حىت يدركو النعاس(

 ٗياه.الدنيا واآلخرة إال أعطاه إ
لكل عبد منهم دعوة  ، ٘حلديث: إف  عتقاء يف كل يـو وليلة ، الدعاء في شهر رمضان .4

  ٙمستجابة.
: ال  فعن أنس بن مالك رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  ، الدعاء بين األذان واإلقامة .5

 ٚيُػَرد الدعاء بُت األذاف واإلقامة.

                                              
 (.ٛ٘ٚ( ومسلم )٘ٗٔٔرواه البخاري ) ٔ
 (.ٗ٘ٔٔرواه البخاري ) ٕ
، الناشر: مكتبة  ٖٗ، رقم « الكلم الطيب»ما بُت القوسُت ضعفو الشيخ ناصر الدين األلباين رمحو ا يف  ٖ

 الرياض. –ادلعارؼ 
 ، ، وصححو األلباين.« الكربى»( يف ٖٚ٘ٓٔ) ( والنسائيٕٖٙ٘الًتمذي )و ( ٕٗٓ٘أبو داود )رواه  ٗ
 أي من شهر رمضاف. ٘
(: إسناده صحيح على شرط الشيخُت ، ورواه البزار ٕٓٗ/ٕٔ« )ادلسند»( ، وقاؿ زلققو ٕٗ٘/ٕرواه أمحد ) ٙ

 (: صحيح لغَته.ٕٓٓٔ« )صحيح الًتغيب»( ، وقاؿ األلباين يف ٕٜٙ« )كشف األستار»بسنده كما يف 
 ( ، وصححو األلباين.٘٘ٔ/ٖ( وأمحد )ٕٕٔ( واللفظ لو ، والًتمذي )ٕٔ٘د )رواه أبو داو  ٚ



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕٚ ٓ 

  

إف ادلؤذنُت  ، رسوؿ ا ياف رجاًل قاؿ: وجاء يف أثر عمرو بن العاص رضي ا عنو أ
 لوننا.يفضُ 

 ٔعطو.ْل تُ فإذا انتهيت فسَ  ، كما يقولوف  قل:  ا  رسوؿفقاؿ 

                                              
 ( ، وقاؿ األلباين: حسن صحيح.ٕٗ٘رواه أبو داود ) ٔ



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕٚ ٔ 

  

 اثنتان ماوى، النوع الخامس: أسباب زمانية مكانية 

 ٔخَت الدعاء دعاء يـو عرفة.: حلديث ، الدعاء يوم عرفة للحاج .1
ـــالــدعاء صب .2 مزدلفة مػػن جهػػة ػويقػػع يف طػرؼ الػػ ، شــعر الحــراميحة يــوم العيــد للحــاج فــي المـ

فلمػػا  ، بػات يف ادلزدلفػة وفيػو أف النػػيب  ، ودليلػو حػػديث جػابر يف صػفة حػػج النػيب  ، ٌتِمػ
فػػػدعا ا وكػػػربه وىللػػػو  ، فاسػػػتقبل القبلػػػة ، صػػػلى الصػػػبح ركػػػب ناقتػػػو حػػػىت أتػػػى ادلشػػػعر احلػػػراـ

 ٕجدا. رَ فَ ػػفلم يزؿ واقفا حىت أسْ  ، ووحده
تأسيا  ، الدعاء يف ذلك الوقت يف ذلك ادلكاف أمر مسنوف وقريب لإلجابة إف شاء افتحري 

 . النيب ب

                                              
 ( ، وحسنو األلباين.ٖ٘ٛ٘رواه الًتمذي ) ٔ
 (.ٕٛٔٔرواه مسلم ) ٕ



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕٚ ٕ 

  

 ورؤوسها ثالثة عشرة ، النوع السادس: أسباب متعلقة بآداب الدعاء

 ، ٔ)ادعوا ا وأنتم موقنوف باإلجابة( حلديث: استصحاب حسن الظن با وتيقن اإلجابة .ٔ
ألنو إذا دل يكن  ، وىذا إذا صدؽ الداعي يف الرجاء وأخلص الدعاء ، أي أف ا ال خييبكم

 واجلوارح عبيد. ، فالقلب َمػِلك ، رجاؤه واثقا دل يكن دعاؤه خالصا متضرعا
ويف روايػػػػة  ، ٕوأنػػػا معػػػػو إذا ذكػػػػرين( ، : يقػػػػوؿ ا تعػػػػاذل: )أنػػػا عنػػػػد ظػػػػن عبػػػػدي يب وقولػػػو 

 .ٖدلسلم: )وأنا معو إذا دعاين(
عمال بقولو تعاذل  ، فإف اإلخالص والتذلل سر اإلجابة ، ح ورقة وإخالص وتضرعالدعاء بإحلا  .ٕ

ادعوا ربكم تضرعا وخفية
ٗ. 

وال  : ما أصػاب أحػد قػط ىػم   قاؿ: قاؿ رسوؿ ا رضي ا عنو وعن عبد ا بن مسعود 
 فقاؿ:  َحزفٌ 

يَّ ػعػػػدٌؿ فِػػػ ، حكمػػكمػػػاٍض يفَّ  ، ناصػػييت بيػػػدؾ ، ابػػػن عبػػدؾ ابػػػن أمتػػػك ، )اللهػػم إين عبػػػدؾ
أو  ، أو عّلمتػػو أحػػدا مػػن خلقػػك ، مَسّيػت بػػو نفسػػك ، أسػػألك بكػػل اسػػم ىػػو لػػك ، قضػاؤؾ

ونػػور  ، أف ٕتعػػل القػػرآف ربيػػع قلػػيب ، أو اسػػتأثرت بػػو يف علػػم الغيػػب عنػػدؾ ، أنػػػزلتو يف كتابػػك
و وأبدلػو مكانػػ ، إال أذىػب ا عػز وجػل مهػو وحزنػو ؛ وذىػاب مهػي( ، وجػالء حػزين ، صػدري
 فرحا.

 أال نتعلمها؟ ، فقيل: يا رسوؿ ا
 ٘.عها أف يتعلمهامِ ػينبغي دلن س ، فقاؿ: بلى

 (.ٕٕ-٘ٔ/٘ٔ« )رلموع الفتاوى»ويف إخفاء الدعاء عشرة فوائد ذكرىا ابن تيمية كما يف 
 ، حلديث أيب ىريرة رضي ا عنو: ادعوا ا وأنتم موقنوف باالجابة ، الدعاء ْتضور قلب .ٖ

 ٙأف ا ال يستجيب دعاًء من قلبٍ  غافٍل الٍه.واعلموا 
                                              

« الصحيحة» يف ( عن أيب ىريرة رضي ا عنو ، وحسنو األلباينٖٜٗ/ٔ( واحلاكم )ٜٖٚٗأخرجو الًتمذي ) ٔ
(ٜ٘ٗ.) 

 ( عن أيب ىريرة رضي ا عنو. ٕ٘ٚٙ( ومسلم )٘ٓٗٚأخرجو البخاري ) ٕ
 (.ٕ٘ٛٙ)مسلم صحيح  ٖ
 . ٘٘األعراؼ:  سورة ٗ
 (.ٜٜٔ« )الصحيحة»( ، وصححو األلباين كما يف ٜٖٔ/ٔ« )مسنده»رواه أمحد يف  ٘
 تقدـ ٗترجيو قريبا. ٙ



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕٚ ٖ 

  

خاطب ػوتذكَّر أنك ت ، ما تقوؿػمتفهما ل ، )أي ينبغي أف يكوف قلبك حاضرا وأنت تدعو
أو  ، فال يليق بك وأنت العبد الذليل أف ٗتاطب موالؾ بكالـ ال تعيو ، ربَّ العزة واجلالؿ

 ٔىا أو اإلدراؾ دلعانيها(.ِّتُمل عفوية قد اعتدت تكرارىا دوف التفهم لفحوا
ادعوا بن سعدي رمحو ا يف تفسَت قولو تعاذل من سورة األعراؼ  عبد الرمحٰػنوقاؿ الشيخ 

ربكم تضرعا وخفية إنو ال ُيب ادلعتدين * وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها وادعوه خوفا 
وطمعا

ٕ: 
أي إحلاحا يف ادلسألة  ، عائو تضرعافأمر بد ، الدعاء يدخل فيو دعاء ادلسألة ودعاء العبادة»

بل خفية وإخالصا   ، أي ال جهر وعالنية خُياؼ منو الرياء ، وخفيةً  ، وُدؤوبا يف العبادة
 تعاذل.
إنو ال ُيب ادلعتدين ، ومن االعتداء كوف العبد  ، أي ادلتجاوزين للحد يف كل األمور

فكل  ، أو يبالغ يف رفع صوتو بالدعاء ، ؤاؿيف الس ٖعأو يتنطَّ  ، يسأؿ ا مسائل ال تصلح لو
 ىذا داخل يف االعتداء ادلنهي عنو.

وال تفسدوا يف األرض ، بعمل ادلعاصي ، بعد إصالحها فإف ادلعاصي  ، بالطاعات
ظهر الفساد يف الرب والبحر ٔتا كسبت كما قاؿ تعاذل   ، تفسد األخالؽ واألعماؿ واألرزاؽ

أيدي الناس
لطاعات تصلح هبا األخالؽ واألعماؿ واألرزاؽ وأحواؿ الدنيا كما أف ا  ، ٗ

طمعا يف قبوذلا  ، أي خوفا من عقابو وطمعا يف ثوابو ، وادعوه خوفا وطمعا ، واآلخرة

                                              
 .الرياض –: مدار الوطن الناشر . ٖٕص لعبد ا اخلضَتي ، « كتاب الدعاء» ٔ
 . ٙ٘ – ٘٘ات: سورة األعراؼ ، اآلي ٕ
التنطع ىو التكلف والتعمق ، كسؤاؿ ا أمور تفصيلية يف اجلنة ، وحشو الكالـ الذي ال فائدة فيو ، والسجع  ٖ

ـ جوامع الدعاء ، األوصاؼ التفصيلة ، وطوؿ الكالـ وااللتواء فيو ، والواجب ترؾ ذلك ، والتزاو ادلتكلف ، 
وسيأٌب إنكار عبد ا بن مغفل على ابنو دلا مسعو يقوؿ: اللهم إين أسألك القصر األبيض عن ميُت اجلنة إذا 

 دخلتها.
، فلَتِجع إليها من « االعتداء يف الدعاء»الفيفي حفظو ا رسالة قيمة يف ىذا بعنواف بن أمحد  زلمدوللشيخ 

 أراد االستزادة.
 . ٔٗ: الرـو سورة ٗ



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕٚ ٗ 

  

 ، ونَػّزؿ نفسو فوؽ منزلتو ، قد أعجبتو نفسو ، على ربو ٔؿٍ ال دعاء عبٍد ُمدْ  ، وخوفا من ردىا
 .الهٍ  أو دعاء من ىو غافلٍ 

ألف ذلك يتضمنو اخلفية  ، اإلخالص فيو  وحده ؛ ما ذكر ا من آداب الدعاء صلُ وحا
 ، ال غافال وال آمنا وال غَت مباؿ باإلجابة ، وأف يكوف القلب خائفا طامعا ، وإخفاؤه وإسراره

فإف اإلحساف يف كل عبادة بذؿ اجلهد فيها وأداؤىا كاملة ال  ، وىذا من إحساف الدعاء
 انتهى.«. وجو من الوجوهنقص فيها ب

ففيو إظهار للذلة واالفتقار إذل  ، ومن آداب الدعاء إظهار الفقر إليو برفع اليدين إذل السماء .ٗ
قاؿ: إف ربكم حيي كرًن  عن النيب رضي ا عنو فعن سلماف الفارسي  ، ا العزيز اجلبار

 ٕفرا.مها صِ دَّ رُ ػػػيستحيي من عبده إذا رفع يديو إليو أف يَ 
ومن تأمل  ، من آداب الدعاء االعًتاؼ بالذنب إف كاف الدعاء متعلقا بطلب ادلغفرةو  .٘

ربنا ظلمنا أنفسنا وإف قاؿ آدـ عليو الصالة والسالـ  ، استغفار األنبياء وجد ذلك واضحا
 ٖ.دل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين

لن نقدر عليو فنادى يف وذا النوف إذ ذىب مغاضبا فظن أف وقاؿ ا عن ذي النوف 
إني كنت من الظالمينإال أنت سبحانك إلػٰو ال أف الظلمات 

ٗ. 
: علمٍت دعاء أدعو بو يف صالٌب. وعن أيب بكر الصديق رضي ا عنو أنو قاؿ لرسوؿ ا 

فاغفر رل مغفرة  ، وال يغفر الذنوب إال أنت ، ظلما كثَتاإني ظلمت نفسي قاؿ: قل: اللهم 
 ٘إنك أنت الغفور الرحيم. ، رمحٍتمن عندؾ وا

 : سيد االستغفار أف يقوؿ:أنو قاؿ وعن شداد بن أوس رضي ا عنو عن النيب 
 ، وأنا على عهدؾ ووعدؾ ما استطعت ، خلقتٍت وأنا عبدؾ ، اللهم أنت ريب ال إلو إال أنت
 فإنو ال  ، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي ، أبوء لك بنعمتك علي ، أعوذ بك من شر ما صنعت

 

                                              
قل ال ٘تنوا ، وقاؿ تعاذل  وال ٘تنن تستكثربوط العمل ، ويف التنزيل حل مؤد  على ربو ، وىذا الشعور  ميُػػن  أي  ٔ

 .علي إسالمكم بل ا مين عليكم أف ىداكم لإلمياف
 ( ، وصححو األلباين.ٓٙٔ/ٖابن حباف )و ( ٖ٘ٙٛابن ماجو )رواه  ٕ
 . ٖٕسورة األعراؼ ، اآلية  ٖ
 . ٚٛ ، اآلية األنبياء سورة ٗ
 (.ٕ٘ٓٚ( ومسلم )ٖٗٛرواه البخاري ) ٘



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕٚ ٘ 

  

 ٔيغفر الذنوب إال أنت.
قاؿ رب إين وىن ومن ذلك دعاء زكريا يف أوؿ سورة مرًن  ، ومن آداب الدعاء وصُف احلاؿ .ٙ

العظم مٍت واشتعل الرأس شيبا ودل أكن بدعائك رب شقيا
فَمّهد زكريا لدعائو ٔتا  ، ٕ

ابة ا ػػل باستجػػٍب توس ، ف احلاؿػػػػوضع ، من كرب السن ، جلب الرأفةػػيستدعي الرمحة ويست
 .ودل أكن بدعائك رب شقيافقاؿ  ، إليو فيما مضى

رب إين دلا أنزلت إرل من خَت فقَتوقاؿ موسى دلا سقى للمرأتُت 
فجاءه اخلَت دلا  ، ٖ

غنيو جاءتو إحدى ادلرأتُت تدعوه لزيارة أبيها ومن ٍب وجد زوجة تقيًة وِصهرا صاحلا وعمال يُ 
تو إحدامها ٘تشي على استحياء قالت إف أيب يدعوؾ ليجزيك أجر ما فجاءعن الفقر 
سقيت لنا

ٗ. 
ودليل ذلك  ، بُت يدي الدعاء ومن آداب الدعاء تقدًن الثناء على ا والصالة على النيب  .ٚ

فإذا رجل يصلي يدعو يقوؿ:  ، ادلسجد بريدة األسلمي أنو دخل مع رسوؿ ا حديث 
الذي دل يلد  ، األحد الصمد ، أنتال إلػٰو إال أنت ا هدؾ أنك اللهم إين أسألك بأين أش

 ودل يكن لو كفوا أحد. ، ودل يولد
الذي إذا ُسِئل بو  ، لقد سأؿ ا باسػمو األعظم ، : والذي نفسػي بيده فقاؿ رسوؿ ا 

 ٘ي بو أجاب.عِ وإذا دُ  ، أعطى
ٍب دعا  ، جالسا ورجل يصلي  أنو كاف مع رسوؿ ارضي ا عنو وعن أنس بن مالك 

 ، بديع السماوات واألرض ، ال إلػٰو إال أنت ادلناف ، اللهم إين أسػألك بأف لك احلمد فقاؿ:
. ، جالؿ واإلكراـػيا ذا ال  يا حي يا قيـو

 ٙعطى.وإذا ُسِئل بو أَ  ، : لقد دعا ا بامسو العظيم الذي إذا دعي بو أجاب فقاؿ النيب 

                                              
 (.ٖٙٓٙرواه البخاري ) ٔ
 . ٗمرًن:  سورة ٕ
 . ٕٗالقصص:  سورة ٖ
 . ٕ٘القصص:  سورة ٗ
، ( ٖٓٙ ، ٜٖٗ/٘« )ادلسند»أمحد يف و ( ٖٚ٘ٛ( وابن ماجو )ٗٚٔ/ٖ( وابن حباف )ٖ٘ٚٗرواه الًتمذي ) ٘

 وصححو األلباين.
 (ٛ٘ٔ/ٖوأحػمد )( ٖٛ٘ٛ( وابن مػاجو )ٖٓٓٔالنػػسائي )و ( ٖٗٗ٘والتػرمذي ) (ٜ٘ٗٔبو داود )أرواه  ٙ

 وغَتىم ، واللفظ أليب داود ، وصححو األلباين رمحو ا. 



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕٚ ٙ 

  

 ٔغيث.إذا كربو أمر قاؿ: يا حي يا قيـو ، برمحتك أستَ  لنيب قاؿ: كاف ا ووعن
أنو قاؿ: اسم ا األعظم يف ثالث سور من  وعن أيب أمامة رضي ا عنو عن النيب 

 ػٰو.القرآف: البقرة ، وآؿ عمراف ، وط
 ٖ.احلي القيـوفالتمستها ، إنو  :ٕقاؿ القاسم

كاف يقوؿ عند الكرب: ال إلػٰو إال ا    أف رسوؿ ا مارضي ا عنهوعن ابن عباس 
ال إلػٰو إال ا رب السماوات ورب األرض  ، ال إلػٰو إال ا رب العرش العظيم ، العظيم احلػليم

 ٗورب الػعرش الكرًن.
 إذا نػزؿ يب كرب أف أقوؿ: وعن علي بن أيب طالب رضي ا عنو قاؿ: علمٍت رسوؿ ا 

واحلمد  رب  ، سبحاف ا وتبارؾ ا رب العرش العظيم ، إال ا احلليم الكرًنال إلػٰو 
 ٘العادلُت.

قاؿ: دعوة ذي النوف إذ دعا وىو يف  عن النيب رضي ا عنو وعن سعد بن أيب وقاص 
فإنو دل يدع هبا مسلم يف  ، بطن احلوت: )ال إلػٰو إال أنت سبحانك إين كنت من الظادلُت(

 ٙط إال استجاب ا لو.شيء ق
فهذه األحاديث وأشباىها تُفيد أف الداعي ينبغي لو أف يُقدـ الثناء على ا بُت يدي دعائو ، 

و من التملق بُت يدي العزيز ، وىو من أسباب انكسار القلب وانطراحو ومن ٍب إجابة ى إذ
 الدعاء بإذف ا.

ف ؛ األوؿ ا، فإهنا قسمحة ػسورة الفات اءتقدـ الثناء بُت يدي الدعومن أعظم األمثلة على 
الرحيم * مالك يـو الرمحٰػن ثناء ، والثاين دعاء ، فأما الثناء فقولو ﴿احلمد  رب العادلُت * 

 الدين﴾.

                                              
 ( وحسنو األلباين.ٕٖٗ٘رواه الًتمذي ) ٔ
 ىو راوي األثر عن أيب أمامة رضي ا عنو. ٕ
« صحيح اجلامع»( ، وانظر ٙٗٚ« )الصحيحة»وحسنو األلباين يف ( ، ٘ٓ٘/ٔ« )مستدركو»رواه احلاكم يف  ٖ

(ٜٛٓ.) 
 (.ٖٕٓٚ( ومسلم )ٖٙٗٙرواه البخاري ) ٗ
 «.ادلسند»( ، وصححو زلققو ٜٔ/ٔ) «مسنده»رواه أمحد يف  ٘
 ، وصححو األلباين.« الكربى»( يف ٚٔٗٓٔ( والنسائي )ٖ٘ٓ٘رواه الًتمذي ) ٙ



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕٚ ٚ 

  

والقسم الثاين دعاء ورجاء وىو باقي السورة ﴿اىدنا الصراط ادلستقيم * صراط الذين أنعمت 
  الضالُت﴾.عليهم عليهم * غَت ادلغضوب عليهم وال

بأف يقوؿ الداعي: يا رب  ، والثناء على ا بذكر ربوبيتو من أعظم ما يثٌت بو على اقلت: 
ومن ذلك قولو  ، وذلذا فإف كثَتا من األدعية القرآنية تبدأ بذكر ربوبيتو ، أسألك كذا وكذا

ربنا آتنا يف الدنيا حسػنة ويف اآلخػرة حػسنة وقنا عػذاب النارتعاذل 
ربنا ال وقولو  ، ٔ

تؤاخػذنا إف نسػينا أو أخػطأنا
ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ ىديتناوقولو  ، ٕ

 وغَتىا كثَت. ، ٖ
فقاؿ رسوؿ ا  ، مده وصلى على النيب ػفمّجد ا وح ، رجالً يصلي ومسع رسوؿ ا 

  ُٗوسل تعط. ، بجَ ػتُ  : ادع 
لغَته: إذا صلى أحدكم  وأفقاؿ لو  ، ٍب دعاه ، ىذاقاؿ للرجل: َعِجل  ويف رواية أف النيب 

 ٘ٔتا شاء. بعدُ  يدعُ ػػػٍب لِ  ، ٍب ليصل على النيب  ، فليبدأ بتحميد ا والثناء عليو
ال  ، وعن عمر بن اخلطاب رضي ا عنو قاؿ: إف الدعاء موقوؼ بُت السماء واألرض

 ٙ. حىت تصلي على نبيك  ، يصعد منو شيء
ى على زلمد على أيب طالب رضي ا عنو موقوفا: كل دعاء زلجوب حىت ُيصلَّ وعن علي بن 

 ٚ. آؿ زلمد 
أف  ، حلديث أيب ىريرة رضي ا عنو ، ومن أسباب إجابة الدعاء عدـ استعجاؿ اإلجابة .ٛ

 ٛستجب رل.فلم يُ  يقوؿ: دعوتُ  ، قاؿ: يستجاب ألحدكم ما دل يعجل رسوؿ ا 
 زاؿ ُيستجاب للعبد ما دل يدُع بأٍب أو قطيعة رحم ما دل يستعجل.ويف صحيح مسلم عنو: ال ي

                                              
 . ٕٔٓالبقرة:  سورة ٔ
 . ٕٙٛ: البقرة سورة ٕ
 . ٛآؿ عمراف:  سورة ٖ
( ، وقاؿ الًتمذي: ىذا حديث حسن ، ٖٕٛٔالنسائي )و ( ٖٙٚٗ( والًتمذي )ٖٖٔٔأبو داود )رواه  ٗ

 وصححو األلباين رمحو ا.
( ، وقاؿ الًتمذي: ىػذا حديث حػسن ٛٗٔ/ٕ( ، والبيػهقي )ٖٔ٘/ٔ( ، وابن خػزمية )ٖٚٚٗرواه الًتمذي ) ٘

  رمحو ا.صحيح ، وصححو األلباين
 ( ، وصححو األلباين رمحو ا.ٙٛٗرواه الًتمذي ) ٙ
 (.ٖٕ٘ٓ« )السلسلة الصحيحة»( ، وصححو األلباين رمحو ا كما يف ٕ٘ٚ« )األوسط»رواه الطرباين يف  ٚ

 ىذا األثر لو حكم الرفع ألف مثلو ال يقاؿ باالجتهاد. ومثلقلت: 
 (.ٖٕ٘ٚ( ومسلم )ٖٓٗٙرواه البخاري ) ٛ



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕٚ ٛ 

  

 ستعجاؿ؟وما اال ، يا رسوؿ ا قيل:
فيستحسر عند ذاؾ ويدع  ، فلم أر يستجيب رل( ، قاؿ: يقوؿ: )قد دعوت وقد دعوت

 ٔالدعاء.
هبا  ليس فيها إٍب وال قطيعة رحم إال أعطاه ا بدعوة: ما من مسلم يدعو  وقاؿ النبػي 

صرؼ عنو وإما أف يُ  ، خرىا لو يف اآلخرةدَّ وإما أف يَ  ، إحدى ثالث: إما أف تُعّجل لو دعوتو
 من السوء مثلها. 

 ٕأكثر. اقاؿ:  ، رقالوا: إًذا نُػػػكثِ 
 ، حب ادلاؿ والغٌتػفالنفس البشرية تُ  ، وتأخَت اإلجابة قد يكوف حلكمة يعلمها ا عز وجل

ولو بسط ا وصدؽ ا  ، س دعاءىم بكثرة األمواؿ فلرٔتا بغوا وطغوافلو استجاب ا للنا
الرزؽ لعباده لبغوا يف األرض ولكن ينزؿ بقدر ما يشاء إنو بعباده خبَت بصَت

ٖ. 
 فعن عائشة رضي ا عنها ، الدعاء ّتوامع الدعاء وترؾ التفاصيل ؛ ومن آداب الدعاء .ٜ

 ٗما سوى ذلك. عْ دَ من الدعاء ويَ  يستحب اجلوامع : كاف رسوؿ ا قالت
ا كاف رسوؿ ا ومن ذلك ما رواه مسلم عن فروة بن نوفل األشجعي قاؿ: سأْلت عائشة عمَّ 

 .يدعو بو ا 
 ٘ما دل أعمل. ما عملت ومن شر   اللهم إين أعوذ بك من شر   :قالت: كاف يقوؿ

رب اغفر رل خطيئيت الدعاء: أنو كاف يدعو هبذا  وعن ابن أيب موسى عن أبيو عن النيب 
 ، اللهم اغفر رل خطاياي وَعمدي ، وما أنت أعلم بو مٍت ، وإسرايف يف أمري كلو ، وجهلي

وما أسررت وما  ، اللهم اغفر رل ما قدمت وما أخرت ، وكل ذلك عػندي ، وجهلي وىػػْزرل
 ٙوأنت على كل شيء قدير. ، أنت ادلقدـ وأنت ادلؤخر ، أعلنت

                                              
 (.ٖٕ٘ٚواه مسلم )ر  ٔ
( ، عن أبػي سعيد اخلدري رضي ا عنو ، وصححو ٓٔٚ« )األدب ادلفرد»( ، والبخاري يف ٛٔ/ٖرواه أمحد ) ٕ

 «ادلسند»وقاؿ زلققو ،  ، الناشر: مكتبة ادلعارؼ: الرياض« كتاب األدب ادلفرد»وصححو األلباين كما يف 
 : إسناده جيد. (ٕٗٔ/ٚٔ)

 . ٚٗسورة الشورى ، اآلية  ٖ
 ( ، وصححو األلباين.ٜٕٙ٘ٔ( وابن أيب شيبة )ٕٛٗٔرواه أبو داود ) ٗ
 (.ٕٙٔٚرواه مسلم ) ٘
 ( ، واللفظ للبخاري.ٜٕٔٚ( ومسلم )ٜٖٛٙرواه البخاري ) ٙ



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕٚ ٜ 

  

: ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة  قاؿ: كاف أكثر دعاء النيب ا عنو  رضيوعن أنس 
 ٔوقنا عذاب النار. ، حسنة

 قاؿ عماد الدين ابن كثَت رمحو ا:
ورزؽ  ، وزوجة حسنة ، ودار رحبة ، من عافية ، احلسنة يف الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي»

إذل غَت ذلك شلا اشتملت  ، ميلػوثناء ج ، ءومركب ىٍت ، حػوعمل صال ، وعلم نافع ، واسع
 فإهنا كلها مندرجة يف احلسنة يف الدنيا. ، وال منافاة بينها ، عليو عبارات ادلفسرين

من األمن من الفزع األكرب يف  ، وأما احلسػػنة يف اآلخرة فأعلى ذلك دخػوؿ اجلنة وتوابعو
 خرة الصاحلة.وغَت ذلك من أمور اآل ، وتيسَت احلساب ، ٕالَعَرصات

وترؾ  ، من اجتناب ااـر واآلثاـ ، وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسَت أسبابو يف الدنيا
 ٖانتهى.«. الشبهات واحلراـ

 ، ومعصومة من اخلطأ ، وال شك أف األدعية الواردة يف الكتاب والسنة ىي من جوامع الدعاء
والسجع  ، حشو الكالـ الذي ال فائدة فيومن  ، فالتزامها خَت من التزاـ غَتىا ، ومباركة

 وطوؿ الكالـ وااللتواء فيو. ، ةيادلتكلف واألوصاؼ التفصيل
عامة أف عبد ا بن مغفل مسع ابنو يقوؿ: اللهم إين أسألك وشلا يشَت إذل ذلك ما رواه أبو نَ 

 القصر األبيض عن ميُت اجلنة إذا دخلتها.
يقوؿ: إنو سيكوف  مسعت رسوؿ ا  ، اجلنة وتعوذ من النار ا لْ ػػػسَ  ، يْ ػػنَ ػػػفقاؿ: أي بُ 

 ٗيف ىذه األمة قـو يعتدوف يف الطهور والدعاء.
عٍت أيب وأنا أقوؿ: اللهم إين أسألك اجلنة عامة أيضا عن ابن سعد أنو قاؿ: مسِ وروى أبو نَ 

فقاؿ: يا  ، كذاوأعوذ بك من النار وسالسلها وأغالذلا وكذا و  ، ونعيمها وهبجتها وكذا وكذا
 يقوؿ:  إين مسعت رسوؿ ا  ، ٍتبُ 
إف أعطيت اجلنة أعطيتها وما فيها  ، فإياؾ أف تكوف منهم ، (سػيكوف قـو يعتدوف يف الدعاء)

 ٘وإف أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. ، من اخلَت

                                              
 (.ٜٕٓٙ( ومسلم )ٜٖٛٙرواه البخاري ) ٔ
 «.النهاية»صة ، وىي ادلوضع الواسع الذي ال بناء فيو. انظر رْ ػػػصات مجع عَ رَ ػػػػالعَ  ٕ
 . ٕٔٓاآلية رقم تفسَت سورة البقرة ،  ٖ
 ( ، وصححو األلباين رمحو ا.ٙٙٔ/٘ٔ( وابن حباف )ٖٗٙٛ( ، وابن ماجو )ٜٙرواه أبو داود ) ٗ
 ( ، وقاؿ األلباين: حسن صحيح.ٓٛٗٔرواه أبو داود ) ٘



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕٛ ٓ 

  

فإين عهدت رسوؿ  ، وانظر السجع من الدعاء فاجتنبو: »ماوقاؿ ابن عباس رضي ا عنه
 يعٍت: ال يفعلوف إال ذلك االجتناب. ، ٔ«وأصحابو ال يفعلوف إال ذلك ا 

 وقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رمحو ا:
والعبادات مبناىا على التوقيف واالتباع  ، ال ريب أف األذكار و الدعوات من أفضل العبادات

وية ىي أفضل ما يتحراه ادلتحري من الذكر فاألذكار واألدعية النب ، ال على اذلوى واالبتداع
حصل ال يعرب عنو ػوالفوائد والنتائج اليت ت ، وسالكها على سبيل أماف وسالمة ، والدعاء

 ، يكوف مكروىا حرما وقدػوما سواىا من األذكار قد يكوف م ، وال ُييط بو إنساف ، لساف
 مجلة يطوؿ تفصيلها.وىي  ، ما ال يهتدي إليو أكثر الناسػم وقد يكوف فيو شرؾٌ 
وجيعلها عبادة راتبة  ، للناس نوعا من األذكار واألدعية غَت ادلسنوف ُسنَّ وليس ألحد أف يَ 

م يأذف ا ػػػػبل ىذا ابتداع دين ل ، يواظب الناس عليها كما يواظبوف على الصلوات اخلمس
ا إذا دل يعلم أنو فهذ ، ٓتالؼ ما يدعو بو ادلرء أحيانا من غَت أف جيعلو للناس سنة ، بو

 ، لكن قد يكوف فيو ذلك واإلنساف ال يشعر بو ، يتضمن معٌت زلرما دل يػُجز اجلـز بتحرميو
 فهذا وأمثالو قريب. ، وىذا كما أف اإلنساف عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليو ذلك الوقت

ع ىذا ففي األدعية وم ، وأما اٗتاذ ورد غَت شرعي واستناف ذكر غَت شرعي فهذا شلا يُػنهى عنو
وال يعِدؿ عنها  ، وهناية ادلقاصد العلية ، الشرعية واألذكار الشرعية غاية ادلطالب الصحيحة

.ػػػػفرط أو مُ إذل غَتىا من األذكار ادثة ادلبتدعة إال جاىل أو مُ   ٕتعد 
ؿ حلديث أنس رضي ا عنو قاؿ: قا ، ومن أسباب إجابة الدعاء العـز فيو وعدـ الًتاخي .ٓٔ

فإنو ال  ، : إذا دعا أحدكم فليعـز ادلسألة وال يقولن: اللهم إف شئت فاعطٍت رسوؿ ا 
 ٖلو. ُمسَتكرِهَ 

 ٗويف الباب عن أيب ىريرة رضي ا عنو.

                                              
 (.ٖٖٚٙرواه البخاري ) ٔ
 (.ٔٔ٘-ٓٔ٘/ٕٕ« )رلموع الفتاوى» ٕ
 (.ٕٛٚٙ)( ومسلم ٖٖٛٙرواه البخاري ) ٖ

: قاؿ النووي رمحو ا يف شرح احلديث: قاؿ العلماء: سبب كراىتو أنو ال يتحقق استعماؿ ادلشيئة إال يف فائدة
 .، ال يُكرىو أحد حق من يتوجو عليو اإلكراه ، وا تعاذل منزه عن ذلك

 (.ٜٕٚٙ« )صحيح مسلم»( و ٜٖٖٙ« )صحيح البخاري»انظر  ٗ



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 
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والواجب العـز وعدـ  ، ولذا جاء النهي عنو ، والتخيَت يشعر باستغناء العبد عن اإلجابة
 التخيَت.

ودليلو حديث ابن مسعود رضي ا عنو: كاف إذا  ، دعاء ثالثاومن أسباب إجابة الدعاء ال .ٔٔ
 ٔوإذا سأؿ سأؿ ثالثا. ، دعا دعا ثالثا

 قاؿ النووي يف شرح احلديث: فيو استحباب تكرير الدعاء ثالثا.
 ، ويف الشدة يف الرخاء ، ومن أسباب إجابة الدعاء ادلواظبة على الدعاء يف مجيع األحواؿ .ٕٔ

فعن أيب ىريرة رضي ا عنو  ، سبب يف إجابة دعائو يف حاؿ الشدة فإف ىذا ، وعدـ الغفلة
فليكثر الدعاء  ؛ ه أف يستجيب ا لو عند الشدائد والُكرب: من َسػرَّ  قاؿ: قاؿ رسوؿ ا 

 ٕيف الرخاء.
والدليل على ذلك حديث أيب ىريرة قاؿ: قاؿ  ، ومن أسباب إجابة الدعاء ِطيب ادلأكل .ٖٔ

وإف ا أمر ادلؤمنُت ٔتا أمر بو  ، إف ا طيب ال يقبل إال طيبا ، ا الناس: أيه رسوؿ ا 
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا إين ٔتا تعملوف عليمادلرسلُت فقاؿ 

وقاؿ  ، ٖ
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم

 ٘أشعث ، ٍب ذكر الرجل يطيل السفر ، ٗ
وملبسو  ، ومشربو حراـ ، ومطعمو حراـ ، يا رب( ، )يا رب ؛ يديو إذل السماء د  مُ ػيَ  ، ٙأغرب
 ٚستجاب لذلك.فأىن يُ  ، وغذي باحلراـ ، حراـ

                                              
 (.ٜٗٚٔرواه مسلم ) ٔ
 ( ، وصححو األلباين.ٕٖٖٛالًتمذي ) رواه ٕ
 . ٔ٘سورة ادلؤمنوف:  ٖ
 . ٕٚٔسورة البقرة:  ٗ
 متفرؽ.شعره منتشر أف أشعث أي  ٘
 أغرب أي كِدر اللوف. ٙ
 (.٘ٔٓٔرواه مسلم ) ٚ
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 فائدة في أسباب إجابة الدعاء من كالم ابن القيم رحمو اهلل

 «:الداء والدواء»قاؿ رمحو ا يف مقدمة كتابو 
األذكار واآليات واألدعية اليت ُيستشفى هبا وُيرقى هبا ىي يف وىو أف  ، أمر ينبغي التفطن لوٰىهنا 

فمىت ٗتلف الشفاء  ، وتأثَته ، وقوة مهة الفاعل ، ولكن تسػتدعي قبوؿ ادلػِحل ، نفسها نافعة شافية
أو دلانع قوي فيو مينع أف ينجع فيو  ، ِحل ادلنفعلمَ ػأو لعدـ قبوؿ ال ، كاف لضعف تأثَت الفاعل

فإف عدـ تأثَتىا قد يكوف لعدـ قبوؿ  ، حسيةػكوف ذلك يف األدوية واألدواء الكما ي  ، الدواء
فإف الطبيعة إذا أخذت الدواء  ، مانع قوي مينع من اقتضائو أثرهػوقد يكوف ل ، الطبيػعة لذلك الدواء

وؿ وكذلك القلب إذا أخذ الر قى والتعاويذ بقب ، بقبوؿ تاـ كاف انتفاع البدف بو ْتػسب ذلك القبوؿ
 أثَّػر يف إزالة الداء. ؛ وكاف للراقي نفس فعالة ومهة مؤثرة ، تاـ

ولكن قد يتخلف عنو  ، وكذلك الدعاء فإنو من أقوى األسباب يف دفع ادلكروه وحصوؿ ادلطلوب
وإما لضعف القلب  ، بأف يكوف دعاء ال ُيبو ا دلا فيو من العدواف ، إما لضعٍف يف نفسو ، أثره

فإف السهم  ، فيكوف ٔتنػزلة الَقوس الرخو جدا ، ا ومجعيتو عليو وقت الدعاء وعدـ إقبالو على
 خيرج منو خروجا ضعيفا.

واستيالء  ، ورَين الذنوب على القلوب ، من أكل احلراـ والظلم ، وإما حلصوؿ ادلانع من اإلجابة
ىريرة عن النيب ي ػبأاحلاكم من حديث مستدرؾ كما يف   ، وغلبتها عليها ، الغفلة والشهوة واللهو

  : ٔواعلموا أف ا ال يقبل دعاء من قلٍب غافٍل الٍه. ، ا وأنتم موقنوف باالجابةادعو 
 ولكن غفلة القلب عن ا تُبطل قوتو. ، فهذا دواٌء نافٌع مزيٌل للداء

كما يف صحيح مسلم من حديث أيب ىريرة قاؿ: قاؿ   ، وكذلك أكل احلراـ يبطل قوتو ويضعفها
وإف ا أمر ادلؤمنُت ٔتا أمر بو  ، إف ا طيب اليقبل إال طيبا ، أيها الناس: » سوؿ ا ر 

يا وقاؿ  ، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا إين ٔتا تعملوف عليمفقاؿ  ، ادلرسلُت
ميد يديو  ، عث أغربأش ، ٍب ذكر الرجل ُيطيل السفر ، أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم

فأنّػى  ، وغذي باحلراـ ، وملبسو حراـ ، ومشربو حراـ ، ومطعمو حراـ ، يارب ، يارب ، إذل السماء
 ٕ«.يستجاب لذلك
 :ٍٕٔب قاؿ يف ص 

                                              
 تقدـ ٗترجيو. ٔ
 . ٓٔانتهى كالمو يف ص  ، وىنا تقدـ ٗترجيو ٕ
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فمىت كاف السالح سالحا  ، بضاربو ال ْتَده فقط والسالح ، ٔتنػزلة السالحوالتعوذات واألدعية »
ومىت ٗتلف  ، حصلت بو النكاية يف العدو ؛ وادلانع مفقود ، ساعد قوي والساِعد ، تاما ال آفة بو

أو الداعي دل جيمع بُت  ، فإذا كاف الدعاء يف نفسو غَت صاحل ، ٗتلف التأثَت واحٌد من ىذه الثالثة
 «.دل ُيصل األثر ؛ أو كاف ٍبَّ مانٌع من اإلجابة ، قلبو ولسانو يف الدعاء

 :ٗٔوقاؿ يف ص 
وصادؼ وقتا من أوقات االجابة  ، لدعاء حضور القلب ومجعيتو بكليتو على ادلطلوبوإذا مجع مع ا

وأدبار الصػلوات  ، وبُت األذاف واإلقامة ، وعند األذاف ، وىي الثػلث األخػَت من الليل ، الستة
وآخر سػاعة بعد  ، تُقضػى الصالةوعند صعود اإلماـ يـو اجلمعة على ادلنرب حىت  ، ادلكػتػوبات

رعا ػػػػػػػلو وتض وِذلةً  ، وصادؼ خػشوعا يف القلب وانكسارا بُت يدي الرب ، صر من ذلك اليـوالع
حمد ا والثناء ػوبدأ ب ، و إذل اػورفع يدي ، وكاف على طهارةٍ  ، واستػقبل الداعي القبلة ، ةً ػػػورِقَّ 

 ، حاجتو التوبة واالستغفار ٍب قدـ بُت يدي ، زلمد عبده ورسولو  ى بالصالة علىػٍب ثػنَّ  ، عليو
وتوسل إليو بأمسائو وصفاتو  ، رغػبة ورىبة ودعاهُ  ٔقوُ وتػَملَّ  ، عليو يف ادلسألة حَّ ػٍب دخل على ا وأل

وال سيما إف صادؼ  ، ُيرد أبدا كادُ فإف ىذا الدعاء ال يَ  ؛ وقدـ بُت يدي دعائو صدقة ، وتوحيده
أو أهنا متضمنة لإلسم األعظم. انتهى كالمو رمحو  ، اإلجابة أهنا مِظّنة األدعية اليت أخرب النيب 

 ا.

                                              
 للجوىري ، مادة: ملق.« ح يف اللغةالص حا »د إليو وتطلف لو. انظر قو أي تودَّ ٘تلَّ  ٔ
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 شبهات والجواب عنها

، وىي يف الدعاء عند القبور ظنوا أف فيها داللة على أفضلية اعتمد بعض الناس على أحاديث 
 :أحاديث أربعةوأشهرىا احلقيقة أحاديث ضعيفة ال يصح االعتماد عليها ، 

ٔتا رواه البيهقي يف  ض من يعتقد بأفضيلة الدعاء عند قرب النيب يستدؿ بع :الحديث األول
 :فقاؿ «شعب اإلمياف»

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ، أخربنا أبو عبد ا الصفار ، حدثنا أبو بكر بن أيب الدنيا ، حدثنا 
ن بلغنا أنو م :مسعت بعض من أدركت يقوؿ :عثماف ، حدثنا ابن أيب فديك قاؿأيب سعيد بن 

إف ا ومالئكتو يصلوف على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا فتال ىذه اآلية   عند قرب النيبوقف 
صلى ا  : مرة فأجابو ملكُتصلى ا عليك يا زلمد ، حىت يقوذلا سبع عليو وسلموا تسليما

 ٔ.عليك يا فالف دل تسقط لك حاجة
 ٕ.بو «أخبار ادلدينة»لدنيا يف كتابو ورواه أبو عبد ا النجار من طريق ابن أيب ا

 :ىذا أثر ضعيف جدا ؛ ال يعرؼ قائلو أصال ، فابن أيب فديك ال يُعرؼ عمن رواه فقاؿ :واجلواب
 !بعض من أدركت

 .فهي رواية رلهوؿ عن رلهوؿ ، فاحلديث معضل( ، بلغنا) :وأيضا فإف ىذا البعض قد قاؿ
من صلى علي صالة واحدة صلى  :أنو قاؿ النيب  ٍب إف منت ىذا األثر منكر ، فإنو قد صح عن

سبعُت مرة صلى عليو ادللك  ا عليو عشرا ، بينما يفيد ىذا احلديث أف من صلى على النيب 
 ٖ!مرة واحدة

 رأيت رجال من أىل :ٗ«أخبار ادلدينة»احلسن بن زبالة يف كتاب قاؿ زلمد بن  :الحديث الثاني
، يأٌب إذا صلى العصر من يـو اجلمعة ، وحنن جلوس مع ربيعة بن  ادلدينة يقاؿ لو زلمد بن كيساف

                                              
 . (ٛٙٔٗ( برقم )ٕٜٗ/ ٖ) «شعب اإلمياف» ٔ

 . ٜٕٗ، ص  «الدرة الثمينة يف أخبار ادلدينة» ٕ

 .(ٖٓٚ/ ٕ) «اقتضاء الصراط»نقلت علل ىذا األثر من  ٖ

بار أخ»كتاب ، وإال فإف  ( ٖٔٚ/ٕ)البن تيمية  «مستقيمػاقتضاء الصراط ال»كتاب نقلت ىذا األثر من   ٗ
مركز ْتوث »)نشر:  «أخبار ادلدينة»صالح عبد العزيز بن سالمة يف ْتثو كما قالو الباحث:  قد ضاع «ادلدينة

وفاء الوفاء »الكتب اليت نقلت عنو ، ككتاب من كالـ ابن زبالة الباحث  والذي مجع فيو ،  («ودراسات ادلدينة
 .السمهودي رمحو اعبد ا علي بن ل« بأخبار دار ادلصطفى
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 ، فيقوؿ جلساء ويدعو حىت ميسي،  ، فيقـو عند القرب ، فيسلم على النيب  ٔالرمحٰػنأيب عبد 
 .دعوه ، فإمنا للمرء ما نوى :نظروا إذل ما يصنع ىذا ، فيقوؿا :ربيعة

وىو احلسن بن زلمد بن زبالة  –ىذه القصة راوي جدا ، فسند ىذه القصة ضعيف أف  :فاجلواب
 .كذاب ، قالو أبو داود  -

 .مًتوؾ :وقاؿ النسائي واألزدي
 .واىي احلديث :وقاؿ أبو حاًب

 ٕ.منكر احلديث :وقاؿ الدارقطٍت وغَته
ليس بثقة ، وىو باجلملة متفق على  :ساقط باجلملة ، قاؿ فيو ُيِت بن معُت :وقاؿ ابن حـز

 ٖ.راحوػػػاط  
 .كذابعنو  القصة ، وربيعة بريء شلا نسب إليو فيها ألف راويها  االعتماد على ىذهيو فال ينبغي وعل

 : حدثٍت عمر بن ىاروف عن سلمة بن ورداف ،ٗ«أخبار ادلدينة»قاؿ ابن زبالة يف  :الثالث األثر
 ؟يدعو، ٍب يسند ظهره إذل جدار القرب ٍب  رأيت أنس بن مالك يسلم على النيب  :قاؿ

ىذا أثر ضعيف جدا ؛ فابن زبالة ىو زلمد بن احلسن بن زبالة ، كذاب ، وأما عمر بن  :جلوابفا
 ٚ.ٙ، وأما سلمة بن ورداف فضعيف احلديث ٘ىاروف فهو مًتوؾ متهم بالكذب

ذوبة على بعض مكحكايات يف باب فضل الدعاء عند القبور  وشلا تعلق بو الناس :الرابعاألثر 
رمحو ا إلماـ الشافعي ل ادلنسوبةتلك احلكاية ها ومن !من ذلك شرعا يتبع ، فجعلوااألئمة الكبار 

                                              
أنسا  مسع،  الرأي ربيعةويقاؿ لو ، عادل ادلدينة ، الفقيو أبو عثماف ادلدين ، فروخ الرمحٰػن بن أيب عبد  ربيعةىو  ٔ

ترمجتو يف كتاب انظر ة. ئ، تويف سنة ست وثالثُت وم أخذ عنو مالك، للفتوى  حلقةوكانت لو ، وابن ادلسيب 
 .للذىيب« ذكرة احلفاظت»

 .(ٛٓٔ/ٙ) «ميزاف االعتداؿ» ٕ

 .(ٖٖٗ،  ٕٖٖ/٘البن حـز ) «الى» ٖ

 .(ٖٖٚ/ٕالبن تيمية ) «اقتضاء الصراط الػمستقيم»كتاب نقلت ىذا األثر من   ٗ

 «.تقريب التهذيب»انظر  ٘

 .«تقريب التهذيب»انظر  ٙ

 .(ٖٖٚ/ٕ) «االقتضاء»وانظر ما قالو ابن تيمية يف  ٚ



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕٛ ٙ 

  

أنو كاف يقصد قبػر أبػي حنيفة للدعاء عنده ، والذي أخرج ىذه احلكاية اخلطيب البغدادي يف 
 :فقاؿ «تاريخ بغداد»

راىيم عمر بن إب أخربنا :أخربنا القاضي أبو عبد ا احلسُت بن علي بن زلمد الصيمري ، قاؿ
علي بن  حدثنا :عمر بن إسحاؽ بن إبراىيم قاؿ حدثنا :ُمكـر بن أمحد قاؿ حدثنا :ادلقرئ قاؿ
يعٍت زائرا  –إين ألتربؾ بأيب حنيفة ، وأجيء إذل قربه يف كل يـو  :مسعت الشافعي يقوؿ :ميموف قاؿ

، فما  عندهة احلاجحاجة صليُت ركعتُت وجئت إذل قربه ، وسألت ا تعاذل فإذا عرضت رل  ، -
 ٔ.د عٍت حىت تُقضىتبعُ 

 :لستة أسباب ةباطلىذه القصة للشافعي رمحو ا نسبة واجلواب: أف 

 :عن سند ىذه القصةرمحو ا العالمة األلباين ضعف إسناد القصة ، فقد قاؿ  :الوجو األول
و ذكر يف وليس ل، فإف عمر بن إسحاؽ بن إبراىيم غَت معروؼ ، فهذه رواية ضعيفة بل باطلة 

بن إسحاؽ بن إبراىيم بن  -بفتح العُت  -عمرو  كتب الرجاؿ ، وُيتمل أف يكوف ىوشيء من  
قدـ بغداد ، وذكر أنو ٓتاري ( ٕٕٙ/ٕ)وقد ترمجو اخلطيب ، محيد بن السكن أبو زلمد التونسي 

، ىذا  د أف يكوف ىوفهو رلهوؿ احلاؿ ، ويبعُ ، ودل يذكر فيو جرحا وال تعديال ،  ٖٔٗحاجا سنة 
، ئة سنة فبُت وفاتيهما حنو م، على أكثر األقواؿ  ٕٚٗوفاة شيخو علي بن ميموف سنة ف إإذ 

 ٕ.وعلى كل حاؿ فهي رواية ضعيفة ال يقـو على صحتها دليل .فيبعد أف يكوف قد أدركو

 :متناع حصوؿ ىذه القصة ؛ فقد قاؿ ابن تيمية رمحو اا :الوجو الثاني
ودل يفعلوه ، فإف  عل لو كاف حسنا لفعلو ادلتقدموفق األمة على استحساف فنو من ادلمتنع أف تتفإ

تأخروف فالفاصل بينهم ىذا من باب تناقض اإلمجاعات ، وىي ال تتناقض ، وإذا اختلف فيها ادل
دل ينقل عن إماـ  - واحلمد  -فكيف ، وإمجاع ادلتقدمُت نصا واستنباطا  كتاب والسنةىو ال

بل ادلنقوؿ يف ذلك إما أف يكوف كذبا على صاحبو ، مثل ما حكى ،  تبعمعروؼ وال عادل م
 ٖ.وذكر القصة :بعضهم عن الشافعي أنو قاؿ

                                              
 بَتوت -سالمي دار الغرب اإل ط، ٖتقيق: بشار عواد ،  (٘ٗٗ/ٔ) ٔ

  .( باختصارٛٚ/ٔ) «السلسلة الضعيفة» ٕ
ل اإلماـ وتوسَّ ): وأما قوؿ الكوثري يف مقاالتو :على الكوثري يف نفس ادلوضع فقاؿ وقد رد العالمة األلباين

 .بل مغالطاتو، فمن مبالغاتو  ؛ (بسند صحيح «تاريخ اخلطيب»الشافعي بأيب حنيفة مذكور يف أوائل 

 .( ، بتصرؼ يسَتٕٜٙ/ٕ) «اوىرلموع الفت» ٖ



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕٛ ٚ 

  

نتاب ػػف الشافعي دلا قدـ بغداد دل يكن ببغداد قرب يُ "أ :ما ذكره ابن تيمية أيضا :الوجو الثالث
د رأى الشافعي باحلجاز للدعاء عنده البتة ، بل ودل يكن ىذا على عهد الشافعي معروفا ، وق

من كاف أصحاهبا عنده وعند  ور األنبياء والصحابة والتابعُتواليمن والشاـ والعراؽ ومصر من قب
  .الدعاء إال عنده فما بالو دل يتوخَّ  ، ادلسلمُت أفضل من أيب حنيفة وأمثالو من العلماء

ر واحلسن بن زياد وطبقتهم ، دل ػػفَ أصحاب أيب حنيفة الذين أدركوه مثل أيب يوسف وزلمد وزُ إف ٍب 
 ٔ.يكونوا يتحروف الدعاء ال عند أيب حنيفة وال غَته

يف كتابو من كراىة تعظيم قبور ادلخلوقُت خشية عنو تقدـ عن الشافعي ما ىو ثابت " :الوجو الرابع
ه يكوف ادلنقوؿ من ىذ أفوإما ،  ، وإمنا يضع مثل ىذه احلكايات من يقل علمو ودينو ٕالفتنة هبا

 .احلكايات عن رلهوؿ ال يعرؼ
عن اذلوى دلا جاز التمسك  قال ينطعمن  أحاديث ةبػػػوي لنا مثل ىذه احلكايات ادلسيَّ وحنن لو رُ 

 .ٖ"؟فكيف بادلنقوؿ عن غَته ، هبا حىت تثبت

 ٘«التنكيلطليعة »كتابو يف  رمحو ا  ٗادلعلميبن ُيِت الرمحٰػن ما قالو الشيخ عبد  :الوجو الخامس
  :ذه القصةى ن ضعف سندػػػبيَّ  د أفبع

                                              
 .( ، بتصرؼ يسَتٕٜٙ/ٕ) «رلموع الفتاوى» ٔ

 : ، كتاب اجلنائز ، باب ما يكوف بعد الدفن.« األـ»يف كتابو  رمحو ا الشافعيقاؿ  ٕ
وأحب أال جيصص ، فإف ذلك يشبو الزينة واخليالء ، وليس ادلوت موضع أحد منهما ، ودل أر قبور ادلهاجرين 

 صصة.واألنصار رل
 .وقد رأيت من الوالة من يهدـ ٔتكة ما يبٌت فيها ، فلم أر الفقهاء يعيبوف ذلك

 . وأكره أف يبٌت على القبػر مسجدوقاؿ أيضا يف نفس الباب: 
 .( ، بتصرؼ يسَتٕٜٙ/ٕ) «رلموع الفتاوى» ٖ

وتوذل القضاء ، ٍب  ٜٕٖٔعبد الرمحٰػن نشأ يف اليمن ، سافر إذل جيزاف من أرض اجلزيرة العربية سنة الشيخ   ٗ
وعمل مصححا لكتب احلديث والتاريخ يف دائرة ادلعارؼ العثمانية ْتيدر آباد حنو  ٖٔٗٔسافر إذل اذلند عاـ 

.  ٖٙٛٔفُعُت أمينا دلكتبة احلـر ادلكي ، وبقي فيها إذل أف تويف عاـ  ٖٔٚٔربع قرف ، ٍب عاد إذل مكة عـا 
وٖتقيق  ، « التنكيل ٔتا يف تأنيب الكوثري من األباطيل»َته ، منو كتاب ترؾ إرثا علميا طيبا يف علم الرجاؿ وغ

 (.ٕٖٗ/ٖللزركلي )« األعالـ»البن أيب حاًب ، وغَته. انظر ترمجتو يف « اجلرح والتعديل»كتاب 

 .مكة –، الناشر: دار عادل الفوائد  ٙٚص  ٘



 دعاء اهلل عند قبور الصالحينالمظهر الحادي عشر: 

 ٕٛ ٛ 

  

ويؤكد ذلك حال القصة ، ىذا حاؿ السند ، وال خيفى على ذي معرفة أنو ال يثبت ٔتثلو شيء ، 
إمنا  ، فإن زيارتو قبر أبي حنيفة كل يوم بعيد في العادة ، وتحريو قصده للدعاء عنده بعيد أيضا

، فأما ٖتري الصالة عنده فأبعد  شافعي ٔتدةبعد عصر العرؼ ٖتري القبور لسؤاؿ احلوائج عندىا يُ 
 انتهى. .وأبعد

تقرر أف أبا  دلامن البعيد أف الشافعي يتوسل بقرب أيب حنيفة ، ُيستأنس بكونو  :الوجو السادس
أسألك  :"ال ينبغي ألحد أف يدعو ا إال بو وأكره أف يقوؿ :حنيفة يرى ٖترًن ذلك ، فهو القائل

  ."وْتق البيت احلراـ، وْتق أنبيائك ورسلك ، أف يقوؿ ْتق فالف و ، ٔتعاقد العز من عرشك 
 ٔ .ىذا غَت معقوؿ البتة

ـُ ابُن  حكم األئمة اققوف ببطالف ىذه القصة وهتافتها ، فقد نقلفقد وبناء على ما تقدـ ؛  اإلما
  :قولو «إغاثة اللهفاف»يف عن شيخو ابن تيمية رمحهما ا القيِم 

  ٕ.لُة عن الشافعي أنو كاف يقصد الدعاَء عند قرب أيب حنيفة من الكذب الظاىرواحلكايُة ادلنقو 

يف مناقب أيب حنيفة  اخلَتات احلساف»يف كتابو ادلسمى ىذه القصة ابن حجر ادلكي نقل : تنبيو
 .فاحذر وتنبو !يف الفصل اخلامس والعشرين «النعماف

 وخالصتو الفصلخاتمة 

بينها لنا النيب  ، من أزمنة وأمكنة وأحواؿ وغَتىا ، رعية إلجابة الدعاءتبُت لنا شلا تقدـ ادلواطن الش
 -  كالقبور وحنوىا من   ، فمن ٖترى الدعاء يف غَت ىذه ادلواطن ، بيانا شافيا -الشفيق على أمتو

وقاؿ على ا  ، فقد زاد يف دين ا ما ليس فيو ؛ األماكن اليت دل يرد فيها دليل شرعي صحيح
 .عافانا ا من ذلك ، وٕترأ على الشريعة ، مبغَت عل

                                              
 . ٕٖٖ – ٖٖٔص ، لرفاعي للشيخ نسيب ابتصرؼ يسَت ، « التوصل إذل حقيقة التوسل»نقال من  ٔ

 . ٕٜٖ ص ٕ
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 بـيان أدلة النهي عن السفر إلى القبور 
 مهمة تتـنبـيها

 في مسألة زيارة المسجد النبوي خالصة
  بجواز السفر لزيارة القبور والرد عليها القائلينفصل في بـيان بعض شبو 
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 السفر إلى القبورأدلة النهي عن 

يجوز إال ، ألن سفر العبادة ال من مظاىر تعظيم القبور السفر إليها ، وىذا الفعل حرام ال يجوز 
  :يدل على ذلك أربعة أحاديثإلى المساجد الثالثة ، 

ومسجد األقصى ، ا١تسجد اٟترام  :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد :قولو عليو الصالة والسالم. ٔ
 .أي ا١تسجد النبوي 1.ومسجدي ىذا، 

ال ينبغي  :الرحال كناية عن السفر ، وا١تعٌتشد  :لحديث ا١تتقدمليف شرحو  رٛتو اهلل ٕقال البوصَتي
شد الرحال يف السفر بـُت ا١تساجد إال إىل ثالثة مساجد ، وأما السفر للعلم وزيارة العلماء والصلحاء 

كزيارة مسجد قباء   -خر بال سفر وللتجارة وحنو ذلك فغَت داخل يف حيز ا١تنع ، وكذا زيارة ا١تساجد األُ 
  ٖ.واهلل أعلم، يف حيز النهي  غَت داخل -ألىل ا١تدينة 

ال  :يقول ٝتعت رسول اهلل  :لقينا أبا سعيد وحنن نريد الطور فقال :ليث عن شهر قال. حديث ٕ
 ٘.ا١تسجد اٟترام ، ومسجد ا١تدينة ، وبـيت ا١تقدس :إال إىل ثالثة مساجد ٗطيلـمُـ تشد ا

الطور جبل وقد أتى من رضي اهلل عنو يرة أبا ىر أنو لقي  رضي اهلل عنوبصرة الغفاري . ما جاء عن أيب ٖ
  ؟من أين أقبلت :أليب ىريرةفقال 
 .من الطور :فقال

                                              

( ٜٖٚٔ( ومسلم )ٜٛٔٔواه البخاري )ور ( عن أبـي سعيد رضي اهلل عنو ، ٕٚٛ( ومسلم )ٜٜ٘ٔرواه البخاري ) ٔ
 .رضي اهلل عنو ةعن أبـي ىرير 

بأيب صَت من أعمال مصر  ،  ولدأٛتد بن أيب بكر البوصَتي الكناين الشافعي ، مصري  ، من حفاظ اٟتديث  ،  ٕ
انظر .  ٓٗٛتويف رٛتو اهلل سنة  «.نيد العشرةإٖتاف ا١تَهرة بزوائد ا١تسا»الزوائد ، أعظمها: عمل يف تأليف كتب 

 (.ٗٓٔ/ٔللزركلي )« األعالم»

« ٣تموع الفتاوى»، وانظر ما قالو شيخ اإلسالم ابن تيمية رٛتو اهلل يف  «مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجو» ٖ
(ٕٚ/ٕٜٗ-ٕ٘ٓ.) 

نظر ا .عمل ، أي ال تُركب ليسافر عليهاوقولو : ال تُ  .ي الناقة اليت يركب مطاىا أي ظهرىاطية ، وىطي ٚتع مَ الـمُ  ٗ
 .البن األثَت« النهاية»

 «ا١تسند»على ( ، وصححو الشيخ شعيب األرناؤوط بشواىده يف حاشيتو ٕٖٙٔوأبو يعلى )، ( ٖٜ/ٖرواه أٛتد ) ٘
(ٔٛ/ٖٖٛ). 
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طي مُ ـعمل الال تُ  :يقول ٝتعت رسول اهلل  ،أما لو أدركتك قبل أن ٗترج إليو ما خرجت إليو  :فقال
ـيت ا١تقدس أو ب –وإىل مسجد إيلياء ، وإىل مسجدي ، إىل ا١تسجد اٟترام ، إال إىل ثالثة مساجد 

 ٔ. –يشك 
إال إىل ثالثة مساجد ، وأبو  إىل مسجدٍ  ي  ـــطِ مِ ـكب الأي ال تُر  :رٛتو اهلل يف شرح اٟتديث قال السندي

فصار سفره كالسفر إىل ا١تسجد ، وإال فاٟتديث ال دينع السفر إىل البالد ، ىريرة قصد الصالة يف الطور 
 ٕ.وغَته
 الطورجبل إىل  السفررضي اهلل عنهما  وأبو سعيد ا٠تدريالغفاري  أنكر أبو بصرة ُتاٟتديثىـٰذين ففي 

وقد ٝتاه اهلل الوادي وىو ا١تكان الذي كلم فيو اهلل عز وجل موسى عليو السالم ، اهلل فيو ، لعبادة 
، ألهنما  اوالقبور مقيسة عليهالصحابة ،  أنكرها١تقدس والبقعة ا١تباركة ، فالسفر إىل تلك البقعة قد 

 .، العتقاد أن يف ذلك مزية وفضلعبادة عندىا والقصد التقرب إىل اهلل يان يف كون ا١تسافر إليهما يشًتك

 :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد :على حديثمعلقا قال األلباين رٛتو اهلل 
قصد بل ىو كل مكان يُ  –كما يظن كثَتون   –وا١تستثٌت منو يف ىذا اٟتديث ليس ىو ا١تساجد فقط 

)وذكر ىريرة رب إىل اهلل فيو ، سواء كان مسجدا ، أو قربا ، أو غَت ذلك ، بدليل ما رواه أبو للتق
مل ينقل عن  فهذا دليل صريح على أن الصحابة فهموا اٟتديث على عمومو ، ويؤيده أنواٟتديث( ، 

 م أنو شد الرحال لزيارة قرب ما.أحد منه

 ٖ.انتهى كالم األلباين رٛتو اهلل
مل يفعلو الصحابة والتابعون ، أصحاب  كون ىذا الفعلتدل بو على ٖترمي السفر للقبور  سو٦تا يُ . ٗ

وأما السفر إىل قبور األنبياء والصاٟتُت فهذا مل يكن  :القرون الثالثة ا١تفضلة ، قال ابن تيمية رٛتو اهلل
ن الصحابة والتابعُت قر  -موجودا يف اإلسالم يف زمن اإلمام مالك ، وإمنا حدث ىذا بعد القرون الثالثة 

 ٗ.وتابعيهم

                                              

و ، عن أبـي بصرة الغفاري رضي اهلل عن ٙٔ( رقم ٛٓٔ/ٔتاب اٞتمعة )( واللفظ لو ، ومالك يف كٚ/ٙرواه أٛتد ) ٔ
 .(ٖٚٚ) «صحيح اٞتامع»وصحح إسناده الشيخ األلباين يف 

 .(ٕٚٙ/ٜٖ) «ا١تسند»نظر ا ٕ
 .(ٕٗٔ/ٔ، ) «السلسلة الضعيفة» ٖ
 .(ٖٙٛ/ٕٚ) «٣تموع الفتاوى» ٗ
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   أوضح اإلشارة يف الرد على من أجاز ا١تمنوع من»يف كتابو رٛتو اهلل  ٔوقال الشيخ أٛتد بن حيِت النجمي
 :«الزيارة
عرف عن أحد من الصحابة والتابعُت وأتباعهم وال أحد من أىل القرون الثالثة ا١تفضلة أنو أجاز ومل يُ 

ا١تساجد الثالثة للصالة فيو ، أما شد الرحل إىل القبور فهو من باب أوىل ، شد الرحال إىل مسجد غَت 
عرف عن أحد من الصحابة الذين كانوا با١تدينة ومن عايشوىم وأخذوا عنهم العلم والدين من بل مل يُ 

 ، ومل نقل عن أحد منهم أنو استأذن من عائشة يف حياهتا أن يصلي عند قرب النيب ـــالتابعُت ، مل يُ 
اٟتجرات من األزواج ا١تطهرات رضي اهلل  َوُخـــُلـــو  عرف عن أحد منهم بعد موت عائشة رضي اهلل عنها يُ 

،  وا الصالة عند قربه عنهن وأرضاىن ، مل يعرف عنهم وال عمن بعدىم من القرون ا١تفضلة أهنم توخ  
ي الدعاء عند بل قد هنوا عن توخ  وال عند قبور الشهداء يف أحد ، وال عند قبور الصحابة يف البقيع ، 

 ٕ.القرب
تل كثَت من أصحاب ــــإن السفر لزيارة القبور مل يكن معروفا عند الصحابة والتابعُت ، فقد قُ  :وقال أيضا
وفضالئهم ومشاىَتىم ، قتلوا يف الغزوات ، يف أماكن متعددة ونائية عن ا١تدينة ، ومل  رسول اهلل 

أو من غَت أقربائهم قصد قبورىم لزيارهتا ، ولو فعلوه لنقل ، لتوافر الدواعي  عرف أن أحدا من أقربائهميُ 
على نقلو ، ألن التابعُت كانوا حريصُت على نقل ما يتصل بالدين عن الصحابة ، سواء كان ذلك من 

 ٖ.، وىكذا كان حال أتباع األتباع مع التابعُت أفعا٢تم وأقوا٢تم ، أو ٦تا نقلوه عن النيب 
 

                                              
قرية النجامية يف جنوب ا١تملكة العربية السعودية ، ىو الشيخ أٛتد بن حيِت بن ٤تمد بن شبَت النجمي ، من أىايل  ٔ

من مشاخيو: الشيخ عبد اهلل بن ٤تمد القرعاوي ، والشيخ حافظ بن أٛتد اٟتكمي ، والشيخ ىـ ،  ٖٙٗٔولد سنة 
 ٤تمد بن إبراىيم آل الشيخ مفيت الديار السعودية رٛتهم اهلل.

تنزيو »، « ة يف الرد على من أجاز ا١تمنوع من الزيارةأوضح اإلشار »، لو عدة مؤلفات منها: كان فقيها ٤تدثا 
ا١تورد العذب الزالل فيما انتقد على  »، « رسالة يف حكم اٞتهر بالبسملة»، « الشريعة عن إباحة األغاين ا٠تليعة

 ىـ. ٜٕٗٔتويف رٛتو اهلل سنة «. بعض ا١تناىج الدعوية من العقائد واألعمال
 . ٔٛ، للشيخ أٛتد بن حيِت النجمي ، ص  «أجاز ا١تمنوع من الزيارة أوضح اإلشارة يف الرد على من» ٕ
،  ٔٙ - ٓٙ، للشيخ أٛتد بن حيِت النجمي ، ص  «يف الرد على من أجاز ا١تمنوع من الزيارة اإلشارةأوضح » ٖ

 .بتصرف يسَت
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رٛتو اهلل السفر إىل القبور من البدع فقال يف  ٔالعكـربي و٢تذا عد ابن بطة :قيده عفا اهلل عنوقال م
 .وشد الرحل إلى زيارتهاومن البدع البناء على القبور وٕتصيصها ،  :ٕ«اإلبانة الصغرى»
مية رٛتو ذلك ، وقد حكى اتفاقهم ابن تيعلى  اتفاق األئمةو٦تا يستدل بو على ٖترمي السفر للقبور . ٘

 :اهلل حيث قال
مسجد األقصى ، وال للوقوف عند قرب ـوال يسافر أحد ليقف بغَت عرفات ، وال يسافر للوقوف يف ال

ال يسافر أحد  :، بل أظهر قول العلماء باتفاق ا١تسلمُتأحد ، ال من األنبياء وال ا١تشايخ وال غَتىم 
 .لزيارة قرب من القبور

 ٖ.الزيارة الشرعية ٦تن كان قريبا ومن اجتاز هبازار القبور ــــولكن تُ  :وقال
وقال أيضا: وأصل ىذا الباب أنو ليس يف شريعة اإلسالم بقعة تقصد لعبادة اهلل فيها بالصالة والدعاء 
والذكر والقراءة وحنو ذلك إال مساجد ا١تسلمُت ومشاعر اٟتج ، وأما ا١تشاىد اليت على القبور سواء 

أو ا١تغارات  اليت تضاف إىل بعض األنبـياء أو الصاٟتُت ٗأو ا١تقامات ،علت مساجد أو مل ٕتعل جُ 
والكهوف أو غَت ذلك ، أو مثل الطور الذي كلم اهلل عليو موسى ، ومثل غار حراء الذي كان النبـي 

 قبل نـزول الوحي ، والغار الذي ذكره اهلل يف قولو  ٘ث فيون  ــــيتحثاين اثنُت إذ مها يف الغار
ٙ  ،

الذي يقال لو مغارة الدم ، وا١تقامان اللذان ّتانبـيو الشرقي والغربـي  ٚالغار الذي ّتبل قاسيون بدمشقو 
وما أشبو ىذه البقاع وا١تشاىد يف شرق األرض ، يقال ألحدمها مقام إبراىيم ويقال لآلخر مقام عيسى 

يها مل جيب عليو الوفاء بنذره ، ولو نذر ناذر السفر إل فهذه ال يشرع السفر إليها لزيارتها، وغرهبا 
من حديث أبـي ىريرة وأبـي سعيد  ، بل قد ثبت يف الصحيحُت عن النبـي  باتفاق أئمة المسلمين

                                              

ند يف عقيدة أىل السنة ىو عبيد اهلل بن ٤تمد بن ٤تمد ، اإلمام الصاحل القدوة ، الفقيو اٟتنبلي ، لو كتاب مس ٔ
 (.ٕٔٙ/ٛ« )تاريخ اإلسالم»، انظر ترٚتتو يف  ٖٚٛ، تويف سنة « اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية»واٞتماعة وىو 

 .ا١تدينة - ، ٖتقيق د. رضا بن نعسان معطي ، ط مكتبة العلوم واٟتكم ٖٙٙص  ٕ
 .(ٓ٘ٔ/ٕٙ) «٣تموع الفتاوى» ٖ
 .، ومنو مقام إبراىيم ا١تعروف وىو موضع قدميو صلى اهلل عليو وسلما١تقامات ٚتع مقام وىو األثر  ٗ

 .أي يتعبد فيو ٘

 .أي غار ثور ٙ

 .«معجم البلدان» انظر .ىو اٞتبل ا١تشرف على مدينة دمشق ، وفيو عدة مغارات ٚ
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أنو قال: ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد: ا١تسجد اٟترام وا١تسجد  –وىو يروى عن غَتمها  –
 ٔاألقصى ومسجدي ىذا.

ا ىذه البالد بالد الشام والعراق ومصر وخراسان والمغرب لما فتحو  وقد كان أصحاب النبـي 
، بل كانوا  ال يقصدون ىذه البقاع وال يزورونها وال يقصدون الصالة والدعاء فيها، وغيرىا 

ومن أظلم ٦تن منع مساجد اهلل أن مستمسكُت بشريعة نبـيهم ، يعمرون ا١تساجد اليت قال اهلل فيها 
ا يعمر مساجد اهلل من آمن باهلل واليوم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة ومل إمن، وقال  يذكر فيها اٝتو
، وقال تعاىل  قل أمر ربـي بالقسط وأقيموا وجوىكم عند كل مسجد، وقال تعاىل  خيش إال اهلل 

وأن ا١تساجد هلل فال تدعو مع اهلل أحدا  ، .وأمثال ىذه النصوص 
: صالة الرجل يف اٞتماعة تضعف على صالتو يف بـيتو ويف سوقو أنو قال ويف الصحيحُت عن النبـي 

ضعفا ، وذلك أنو إذا توضأ فأحسن الوضوء ، مث خرج إىل ا١تسجد ال خيرجو إال الصالة   ٜتسا وعشرين
مل خيط خطوة إال رفعت لو هبا درجة وُحط عنو هبا خطيئة ، فإذا صلى مل تزل ا١تالئكة تصلي عليو ما 

 ٖانتهى. ٕلهم صل عليو ، اللهم ارٛتـو. وال يزال أحدكم يف صالة ما انتظر الصالة.دام يف مصاله: ال
الناس من ليس لو شغل إال زيارة القبور  بعض، فتجد  وقد وقع كثَت من الناس فيما هنى عنو النبـي 

قبـر فتجد أحدىم يقول متباىيا: زرت ، وال يكادون يعرفون من الدين إال ىذا األمر ، والسفر إليها 
بل قد بلغ الغلو ببعض اٞتهال أن  سيدي فالن با١تكان الفالين ، وقبـر الشيخ فالن با١تكان الفالين ،

 .وعمى البصَتةيسمي سفره ىذا حجا فيقول: أريد اٟتج إىل قبـر فالن وفالن ، نعوذ باهلل من الضالل 
عليو الوفاء  مل يكنيسافر لزيارة قبـر  لو نذر ناذر أنأنو لقبور لزيارة او٦تا يستدل بو على ٖترمي السفر . ٙ

وقد اتفق األئمة على أنو لو نذر أن يسافر إىل قبـره  :اهلل تعاىل قال ابن تيمية رٛتـو،  باتفاق األئمةبنذره 
صلوات اهلل وسالمو عليو أو قبـر غَته من األنبـياء والصاٟتُت مل يكن عليو أن يويف بنذره بل يُنهى عن 

 ٗ.ذلك
: من نذر أن يطيع اهلل فليطعو ومن نذر  والدليل على فتوى األئمة ىذه قولو  :فا اهلل عنوقال مقيده ع

 ٘.أن يعصي اهلل فال يعصو
                                              

 .تقدم ٗترجيو ٔ
 .( عن أبـي ىريرة رضي اهلل عنوٜٗٙومسلم )، ( واللفظ لو ٚٗٙرواه البخاري ) ٕ

 .(ٜٖٔ-ٖٚٔ/ٕٚ) «٣تموع الفتاوى» ٖ
 .(ٖ٘ٔ)ص  «قاعدة جليلة»يف ( ، وىو ٖٕ٘ - ٖٕٗ/ٔ) «٣تموع الفتاوى» ٗ
 .( عن عائشة رضي اهلل عنهآٓٚٙرواه البخاري ) ٘
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 تـنبـيهات مهمة

 ان قول من قال بتحرمي السفر إىل القبور أن يف ترك تلك الزيارة تنقصفهم مِ ال ينبغي أن يُ  :التنبيو األول
أقدار ا١توتى من ا١تسلمُت ٤تًتمة ، وإمنا الكالم يف سفر ا١تسافر إليها  بل إنمن أقدارىم ،  اض  ٢تم ، وغَ 

 فهذا ال جيوز ١تا تقدم من األدلة.
كذلك فإنو ينبغي تقرير أمر ىام ، وىو أن زيارة القبور ليس ا١تقصود منها تعظيم ا١تيت وإكرامو ، فيكون 

يت بالدعاء لو ، ونفع الزائر بتذكر اآلخرة ، ولو التارك لزيارة القبور ٤تتِقرا ٢تم ، بل ا١تقصود منها نفع ا١ت
كان ترك زيارة قبور آحاد الناس فيو احتقار للميت لكانت زيارة القبور واجبة ، ألن احتقار اآلخرين 

 حرام.

ال ا١تسجد النبوي قبـر الزيارة بسفره كثَت من الناس إذا أراد السفر إىل ا١تدينة النبوية نوى  :التنبيو الثاني
قد  ألن النبـي ، وي وىذا خطأ ، وا١تشروع أن يقصد بقلبو زيارة ا١تسجد النبوي ال القبـر النبوي النب

صالة يف مسجدي ىذا خَت من  :  كما يف قولوال القرب النبوي ،  حث على زيارة ا١تسجد النبوي 
  ٔ.ألف صالة فيما سواه إال ا١تسجد اٟترام

، مردودة  ، مل يأمر هبا اهلل ورسولو بدعة يف دين اهلل لسفر با قبـر النبـي  قصدبناء على ىذا فإن ف
 .على صاحبها ، وفاعل البدعة مأزور غَت مأجور

فكيف بالسفر إىل ، إىل مسجد غَت ا١تساجد الثالثة لكان فعلو بدعة السفر لو أراد إنسان  وقد تقرر أن
  ؟قبـر

 :اهلل رٛتوقال الشيخ أٛتد بن حيِت النجمي 
ينوي زيارة القرب وجيعل زيارة ا١تسجد تابعة ٢تا ، واٟتق أن ينوي زيارة ا١تسجد وتكون زيارة من ا٠تطأ أن 

 ٕ.القرب تابعة ٢تا ، ٘تشياً مع أصول الشريعة الثابتة ، ألن زيارة القرب مل يثبت فيها شيء كما تقدم
، فال بأس بذلك حينئذ  وإذا أراد ا١تسلم بعد زيارة ا١تسجد النبوي والصالة فيو أن يسلم على النبـي 

ألن ىذا ليس فيو سفر وال شد رحل ، ولكن ال يكثر من ذلك أثناء إقامتو با١تدينة بل ىو مستحب ، 
، ويكفيو أن يسلم إذا قدم وإذا  معاودة القرب ، وىو منهي عنو كما سيأيت بيانو إن شاء اهللألن ىذا من 

يسلم على أىب بكر وعمر ألهنما مقبوران ّتواره  مث، عنهما ا ورد عن ابن عمر رضي اهلل أراد السفر كم
يزور مقبـرة شهداء أحد واليت تقع ّتوار جبل أحد ويسلم على  يستحب أنالصالة والسالم ، و عليو 

                                              

 .عن أبـي ىريرة رضي اهلل عنو (ٜٖٗٔومسلم )، ( ٜٓٔٔرواه البخاري ) ٔ

 . ٔٓٗ، ص  «ارةأوضح اإلشارة يف الرد على من أجاز ا١تمنوع من الزي» ٕ
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أن يأيت مسجد  يستحبكما  ،بقصد التذكر واالتعاظ والدعاء ألىلها ، أىلها كغَتىا من ا١تقابر ٘تاما 
وعن ابن عمر  ثبت ذلك عن النيب ركعتُت فيو تعدل عمرة ، كما  قباء فيصلي فيو ركعتُت ألن صالة

 .رضي اهلل عنهما

 في مسألة زيارة المسجد النبوي خالصة
وخالصة الكالم أن السفر إىل ا١تدينة النبوية ينقسم إىل ٜتسة أقسام كما ذكر الشيخ أٛتد بن حيِت 

 :اهللرٛتو النجمي 
فيو مث زيارة القرب ، والزيارة تابعة وليست ىي أصل القصد ،  للصالة السفر إىل مسجد النيب  :أوالا "

ية الشرعية ، وىي اليت حكى اإلٚتاع عليها القاضي عياض وشيخ اإلسالم ابن ـــن  ـــــوىذه ىي الزيارة الس  
 .تيمية وغَتمها

كجبل الطور ، وىذا   السفر لزيارة قبور األنبياء والصاٟتُت واألماكن ا١تقدسة غَت ا١تساجد الثالثة ، :ثانيا
يف  السفر انعقد اإلٚتاع بُت الصحابة والتابعُت وأئمة الدين ا١تعتربين على منعو امتثاال لنهي النيب 

 .ال تشد الرحال إىل ثالثة مساجد :قولو
صى بنيتو وقصده ، وىو ـــــــوىو مدار البحث ، فهذا قد ع إنشاء السفر بقصد زيارة قرب النيب  :ثالثاا 

، وسفره ٤تل نـزاع بُت  "ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد" :ى ىذا القصد ١تخالفتو ٟتديثآمث عل
العلماء ، فمن نظر إىل ٤تل وصولو وىو ا١تسجد ، قال بأن سفره مباح أو مندوب ، ألنو يصل إىل 

 .ا١تسجد الذي نَـدب الشرع إىل السفر إليو
ذون فيو ، ألنو إمنا نوى بو للقرب ومل ينو بو للمسجد ، السفر غَت مباح وال مأ :ومن نظر إىل نيتو قال

 .وصاحب القرب ىو الذي هنى عنو ذلك
للقرب   ما يصل ا١تسجد أوالً وإن ٝتاىا زيارةـوالذي ترّجح يل واهلل أعلم أنو آمث بنيتو وسفره مباح ، ألنو إن

جد وليست زيارة القرب ، و٢تذا  ، ولكن الذي ينبغي للمسلم أن يعلم أن الزيارة ا١تشروعة ىي زيارة ا١تس
 . زرنا قرب النيب  :كره مالك أن يقول

زيارة أىل ا١تدينة ا١تقيمُت هبا للقرب كل يوم ، أو بعد كل فريضة ، أو يف كل ٚتعة ، ىذا ىو الذي  :رابعاا 
، وبو يقول أىل  -يعٍت الصحابة  -هلل ، وقال أنو مل يبلغو عن سلف ىذه األمة أنكره مالك رٛتو ا

م من سفر كما ورد عن عبد اهلل بن عمر ، وفيمن أراد السفر هم يستثنون َمن قَدِ ـطبة ، إال أنالسنة قا
 .نـزاع ، كما قال ذلك العامل اٞتليل ابن عبد ا٢تادي رٛتو اهلل

 .ان الزيارة الشرعية ، وىي السالم على ا١تزور والدعاء لووىذا كلو فيما إذا أراد اإلنس
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أما الزيارة الشركية والزيارة البدعية اليت يُقصد منها دعاء ا١تقبور أو الدعاء عند قربه ، فهذه مل  :خامسا
عون العلم يف آخر الزمان ، وال غرابة أن يأيت قوم ٦تن يد  يقل هبا أحد من أىل العلم ا١تعترب بقو٢تم 

عون إليو ٔتؤلفات ، أو ضمن مؤلفات كما صنع ابن اٟتاج العبدري ا١تالكي الذي ون الشرك ويدْ ر  قِ ـــيُ ــــف
وإذا مل ديكنو " :، وكالباجوري يف حاشيتو اليت ألفها يف فقو الشافعية حيث يقول ٔسيأيت كالمو بعد قليل

، سبحانك ريب هتدي من  "استالم اٟتجر أشار إليو ٔتحجن كما يفعل عند قرب سيدي أٛتد البدوي
تشاء بفضلك وتضل من تشاء بعدلك ، ال تسأل عما تفعل وىم يسألون ، انظروا إىل ىذا الضال يريد 
أن يقيس استالم اٟتجر على استالم قرب سيده وسيد القبوريُت مثلو يف مصر أٛتد البدوي ، نعوذ باهلل 

 2."من ا٠تذالن

 عند من أجازوا ذلك فصل في بيان ما آل إليو السفر إلى القبر
ذكـر ابـن تيميـة رٛتـو اهلل أن بعـض أىـل البـدع يعتقـد أن اٟتـج إىل قبـور الصـاٟتُت أفضـل مـن اٟتـج ، وتـارة 

 ٖ.نظَت اٟتج ، وتارة بدال عن اٟتج
 جاء اٟتجاج ىذه السنة لسـيدي أٛتـد البـدوي مـن الشـام وحلـب ومكـة أكثـر :رٛتو اهلل ٗوقال السخاوي

5من حجاج اٟترمُت
! 

أنـو جـاء يف بعـض كتـب الرافضـة أن زيـارة قـرب  «أصـول مـذىب الشـيعة»د. ناصـر القفـاري يف كتابـو  وذكـر
اٟتسُت تعدل عشرين حجة ، وجـاء يف أخـرى أهنـا تعـدل ثالثـُت حجـة زاكيـة متقبلـة مـربورة مـع رسـول اهلل 

  وزادت يف روايات أخرى حىت وصلت سبعُت حجة مع رسول اهلل ، وٙتانُت حجة ،.ٙ 

                                              

 .«أوضح اإلشارة»يراجع كالم ابن اٟتاج الذي نقلو الشيخ يف كتابو  ٔ
 .، باخـتصار يسَت ٖٖ٘ – ٖٖٖ، ص  «أوضح اإلشارة يف الرد على من أجاز ا١تمنوع من الزيارة» ٕ
يأيت إليو  ا" قرب فاسا١تغاربة أن عندىم يف مدينة " ة. وقد حدثٍت أحد اإلخو  ٕٓٗص  «الرد على اإلخنائي»نقال من  ٖ

 .بعض حجاج السنغال قبل ذىاهبم ألداء فريضة اٟتج يف مكة

القرن التاسع اٟتديث يف علماء طلبة اٟتافظ ابن حجر ا١تربزين ، مث من ىو الشيخ ٤تمد بن الرٛتـٰن السخاوي ، من  ٗ
ولو ، « القرن التاسعالضوء الالمع ألىل »ولو ،  «فتح ا١تغيث بشرح ألفية اٟتديث»لو مؤلفات عدة ، منها ، 
، وقد ترجم لو الشوكاين بًتٚتة عاطرة يف كتابو  ٕٜٓ. تويف رٛتو اهلل سنة غَتىا ولو« القول الـُمنيب يف ذم ابن عريب»
 «.ٔتحاسن من بعد القرن السابع البدر الطالع»

، خالد أبو  «اآلثارأفيون الشعوب اإلسالمية ، النتائج و »ىو يف مقال و ،  ٕٛٙ، ص  «بدع االعتقاد»نقال من  ٘
 .٘ٚص  «دمعة على التوحيد» الفتوح ، عن

 .( وما بعدىإ٘ٗ/ ٕللدكتور ناصر القفاري ) «أصول مذىب الشيعة»نظر ا ٙ
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أيضـا يف كتابــو أن كتـب الرافضـة الداعيــة لزيـارة القبـور كثــَتة ، حـىت قـال أحــد شـيوخهم اليـوم ، وىــو وذكـر 
، إن مــــا صــــنفو  (ٕٖٙ – ٖٙٔ/ٕٓ)ج  «الذريعـــة إىل تصــــانيف الشـــيعة»آغـــا بــــرزك الطهـــراين يف كتابــــو 

 ! ٔشيوخهم يف ا١تزار ومناسكو قد بلغ ستُت كتابا
علـى اهلل يف بـاب التشـريع ، وىـو  ايف اٟتـج إىل القبـور يعتـرب تعـدي صـنفاتا١تومن اٞتدير بالذكر أن تـأليف 

 ٕ.اٟتكيم ، واٟتكم ، والعليم ، والعزيز ، وا١تلك ، والعظيم :أثر من آثار اإلٟتاد يف أٝتاء اهلل اٟتسٌت
 .فقبح اهلل الغلو ، كيف أردى أصحابو يف ىوة الشرك السحيقة

 فر لزيارة القبور والرد عليهافصل في بـيان بعض شبو القائلين بجواز الس

 حبو وتعظيمو للنيب لذلك ىو  وافعد أن يربر بعض الناس سفره لزيارة قرب النيب  :الشبهة األولى
 ؟القيام ْتقوقوو 

ىو طاعتو فيما أمر ، وتصديقو فيما أخرب ، وترك ما هنى عنو وزجر ، ومل  إن حق النيب  :فاٞتواب
 أن زيارة قربه من حقوقو ، وكل ما ورد يف السفر لزيارة قربه من إىل يرشد اهلل تعاىل وال رسولو 

 .أوال، كما سيأيت بيانو بالتفصيل إن شاء اهلل ، ىذا  األحاديث فهو إما ضعيف أو مكذوب عليو 
 : قال ابن تيمية رٛتو اهلل عن حقوق النيب  :ثانيا

ع ِرـ ـرب وال ٔتا ىو قريب من القرب ، وال شُ مشروعة يف ٚتيع البقاع ، ليس منها شيء خيـتص بالق ٖوكل ىذه
للناس أن يكون قيامهم هبذه اٟتقوق أفضل عند القرب من القيام هبا يف بالدىم ، بل ا١تشروع أن يقوموا 
هبا يف كل مكان ، ومن قام هبا عند القرب وفًت عن القيام هبا يف بلده فهذه حالة منقوصة غَت ٤تمودة ، 

قص النصيب ، وىو ناقص الدين واإلديان ، إما بًتك واجب يأمث بًتكو ، وصاحبها مبخوس اٟتظ ، نا
اهلل عليو فجعل ٤تبتو وثناءه وتعظيمو ودعاءه  قص درجتو بًتكو ، ٓتالف من من  وإما بًتك مستحب تن

يف بلده مثل ما إذا كان با١تدينة عند قربه أو أعظم ، فهذه ىي اٟتالة احملمودة ا١تشروعة ،  للرسول 
حالة الصحابة والتابعُت ٢تم بإحسان إىل يوم القيامة ، وال يُعرف عن أحد منهم أنو كان يزيد حبو وىي 

لم يكونوا يأتونو ألن قيامهم بما يجب من حقوق الرسول وتعظيمو ودعاءه وثناءه عند القرب ، و٢تذا 
 .في جميع األمكنة سواء

                                              

 .(ٚٙٗ/ ٕللدكتور ناصر القفاري ) «أصول مذىب الشيعة»نظر ا ٔ
دمعة على »من  ٘ٚ من ص ، خالد أبو الفتوح ، نقال «أفيون الشعوب اإلسالمية ، النتائج واآلثار»من مقال  ٕ

 .«التوحيد
 .أي اٟتقوق ٖ
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وثنا ، ويفضي إىل  ، ألنو مظنة أن يُتخذ دا ومسجداوقد هنى عن ٗتصيص القرب بذلك ، وأن يتخذوه عي
 .الشرك ، ومظنة أن ينقص قيامهم ْتقو يف سائر البقاع إذا َخصوا تلك البقعة ٔتزيد القيام

، ولكن تـتنوع حقوقو ْتسب األحوال ، و٢تذا إذا اعَتـربت  حقو في جميع البقاع سواء والرسول 
را في حقوقو التي أمر بها في سائر البقاع عظم الميت عند قبره م قص  كان من ي  أحوال الناس 

 ٔ.د ومعروف من ٚتيع أحوال الناسرِ ـــ، وىذا أمر مط   بحسب ما زاد عند القبر
ميتا على زيارة اٟتي للحي ، مستدال ٔتا رواه مسلم يف  قاس بعضهم زيارة قربه  :الشبهة الثانية

رصد اهلل على مدرجتو مَلكا ، فلما أتى على صحيحو يف قصة الرجل الذي سافر لزيارة أخ لو يف اهلل فأ
  ؟أين تريد :ىذا ا١تَلك قال

  .أريد أخا يل يف ىذه القرية :فقال
  ؟ٕهاــــب  رُ ــــىل لك عليو من نعمة تَ  :فقال
 .ال ، غَت أين أحببتو يف اهلل عز وجل :قال
 ٖ.ك كما أحببتو فيوفإين رسول اهلل إليك بأن اهلل أحب   :قال

 ٝتعت رسول اهلل  :قالرضي اهلل عنو عن معاذ بن جبل  «ا١توطأ»أيضا ٔتا رواه مالك يف واستدلوا 
 ٗ.ابُت يف  ، وا١تتجالسُت يف  ، وا١تتباذلُت يف  وجبت ٤تبيت للمتح :يقول عن اهلل

ولـد إذا كانت ىذه فضيلة زيارة األخوان ٦تن ىم دون األنبياء ، فكيف بزيارة إمام الثقلـُت ، وسـيد  :فقالوا
 ؟الرٛتـٰنآدم ، وخليل 

ىـذا النـوع مـن الزيـارة علـى يف حياتو ، أما قيـاس  يس بزيارتو إن ىذا القياس صحيح لو أنو قِ  :فاٞتواب
 .بعد وفاتو فهذا قياس فاسد زيارة قربه 

وأما جعل زيارة القرب كزيارتو حيا فهذا قياس فاسد ، وال علمت أحدا منهم  :قال ابن تيمية رٛتو اهلل
، فإنو من ا١تعلوم أن  وىذا من أفسد القياسبالقياس على زيارة اٟتي احملبوب يف اهلل ،  تج يف زيارة قربهاح

من زار اٟتي حصل لو ٔتشاىدتو وٝتاع كالمو و٥تاطبتو وسؤالو وجوابو وغَت ذلك ما ال حيصل ١تن مل 
على بيتو ٔتنـزلة رؤيتو  يشاىده ومل يسمع كالمو ، وليس رؤية قربه أو رؤية ظاىر اٞتدار الذي بٍت

                                              

 . ٖٛٔ - ٕٛٔ، ص  «الرد على اإلخنائي»باخـتصار من  ٔ
 «.النهاية»تَــــرُبـ ـــها أي ٖتفظها وتراعيها وتُربيها كما يريب الرجل ولده. انظر  ٕ
 .(ٕٚٙ٘رواه مسلم ) ٖ
 .(ٜٔٔٔ، ) «صحيح اٞتامع»( ، وىو يف ٖٖٕ/٘)رواه مالك يف باب ما جاء يف ا١تتحابُت يف اهلل ، وأٛتد  ٗ
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ولو كان ىذا مثل ىذا لكان كل من زار قربه مثل واحد من ومشاىدتو و٣تالستو وٝتاع كالمو ، 
 ٔ.، ومعلوم أن ىذا من أبطل الباطل حابوـأص

 :مث قال
 ٕ.من زار قرب شخص ٔتن كان يزوره يف حياتو فهو مصاٌب يف عقلو ودينو وشب  ومن 

يف حياتـو إمـا مهـاجرين إليـو إن كـان ىــذا  الـذين كـانوا يســافرون إىل النـيب  كـذلك ، فإنـو مـن ا١تعلـوم أن
وأمـا بعـد وفاتـو قبل الفتح ، أو من الوفود اليت كانت تفد إليو لتعلم دين اإلسالم مث تعـود وتبلـغ أقوامهـا ، 

 .فلم يفد إليو أحد
يارة غَته من ا١تقابر ، ومن ، بل زيارة قربه كز  فاٟتاصل أنو ليس ىناك خصوصية فْضل يف زيارة قربه 

لو ذلك ، فقد أطبقت األحاديث واآلثار وفهم  وأن ــىيف زيارة قربه فعليو بالدليل ،  عى خصوصية فْضلٍ اد  
 .السلف على أن ا٠تصوصية إمنا ىي يف زيارة مسجده ، واهلل أعلم

 ؟ن ذلكما اٞتواب عفإن قيل: قد رخص بعض العلماء يف السفر لزيارة القبور ، ف :الثالثةالشبهة 
بسفر فرٔتا استدل بأحاديث ضعيفة مل يتبُت لو ضعفها ، وُكــلٌّ  رخص يف زيارة القبورأن من فاٞتواب 

،  يؤخذ من قولو ويرد ، وخَت القول قول ٤تمد ، وليس أحد معصوم يف ٣تال الشريعة إال النيب ٤تمد 
مثل تقي الدين السبكي  –عض أىل العلم وسيأيت ذكر طائفة من األحاديث الضعيفة اليت احتج هبا ب

وجوه ضعفها. وللعلم فقد ورد يف فضل زيارة مع ذكر يظنون صحتها ، وىم  –وابن حجر ا٢تيتمي 
قال اٟتافظ الكبَت ابن حجر العسقالين: القبور بسفر أحاديث كثَتة ال تصح ، بل ىي موضوعة ، و٢تذا 

 ٖموضوعة. طفى أكثر متون األحاديث ا١تروية يف زيارة قرب ا١تص

                                              

 . ٕٖٙص  ، «الرد على اإلخنائي» ٔ
 . ٖٚٙص  ، «الرد على اإلخنائي» ٕ
ص ، « منان يف نقض ضالالت دحالنـتأييد ا١تلك ال»نقلو عنو الشيخ صاحل بن ٤تمد الشثري رٛتو اهلل يف كتابو  ٖ

ٖٙ . 
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 الثالثة:الشبهة 
ستة ، نذكر أشهرها وهي  احتج بعض الناس بأحاديث ضعيفة على جواز السفر لزيارة القبور

 أحاديث:
  :(األول)الحديث  

حدثنا عبد اهلل بن محمد العبادي البصري ،  :حدثنا عبدان بن أحمد ، قال :رحمه اهلل قال الطبراني
ي عبـيد اهلل بن عمر عن نافع عن سالم عن ابن حدثن :حدثنا مسلمة بن سالم الجهني ، قال :قال

إال زيارتي كان حقا علي أن أكون له  1: من جاءني زائرا ال تعمله حاجة قال رسول اهلل  :عمر قال
 2.شفيعا يوم القيامة

ورواه أبو نعيم عن أبـي محمد بن حيان ، عن محمد بن أحمد بن سليمان الهروي ، عن مسلم بن 
 3.عن نافع به -يعني العمري  -مسلمة بن سالم ، عن عبد اهلل  حاتم األنصاري ، عن

عن عبد اهلل العمري عن نافع به ، إال أنه قال )لم  «الدرة الثمينة»ورواه أبو عبد اهلل النجار في 
 4بدل )لم تعمله(. تـنـزعه حاجة(

 5.«األفراد والغرائب»ورواه الدارقطني في 
 واجلواب: 

ي احلديث وهو ضعيف ، وقد تفرد بطريق   مسلمة بن سالم الجهنينده هذا حديث ضعيف جدا ، يف س
عن عبـيد اهلل بن عمر من بـني سائر أصحاب عبـيد اهلل الثقات املشهورين بالرواية عن نافع عن سامل عن 

 .ابن عمر
 6.ليس بثقة :قال أبو داود

 
                                                 

 «.النهاية يف غريـب احلديث»انظر أي: ال حتثه وتسوقه حاجة.  1
 (.14159( برقم )12/291« )الكبـري»و  ( ،5456، برقم )« املعجم االوسط» 2
( ، وعزاه السبكي اىل الدارقطين ، ونقله عنه ابن عبد اهلادي ومل أجده يف املطبوع ، 2/219« )تاريخ أصبهان» 4

 وعلى كل حال فإنه يدور على مسلمة بن سامل اجلهين.
 . 284، ص « الدرة الثمينة يف أخبار املدينة» 5
( ، 8)هامش حديث رقم « عما ورد يف السفر إىل القرب كشف السرت»نقال من  (4/476« )أطرافه»كما يف   4

 للشيخ محاد األنصاري رمحه اهلل.
 ( حتت اسم سامل ، وقال: "ويقال فيه مسلمة أيضا بزيادة هاء يف آخره".7815، برقم )« هتذيب التهذيب» 6
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 1.وفيه مسلمة بن سامل ، وهو ضعيف :وقال اهليثمي

 2.ضعيف :«قريبالت»احلافظ يف  وقال
 .وهو ضعيف جدا عبد اهلل بن محمد العبادي اإلسنادكذلك ففي 
يروي عن يزيد بن هارون املقلوبات ، وعن غريه من الثقات امللزوقات ، ال جيوز االحتجاج  :قال ابن حبان
 4.به إذا انفرد

 5.«املغين يف الضعفاء»وذكره الذهبـي يف 
ألوىل عن عبـيد اهلل العمري املصغَّر الثقة ، أما رواية أيب نعيم وأيب عبد كما أن يف السند اضطرابا ، فالرواية ا

 .اهلل النجار فعن أخيه عبد اهلل العمري الضعيف
وسواء كانت الرواية عن الثقة أم عن الضعيف فالروايات كلها تدور على رجل ضعيف ، ال جيوز االحتجاج 

 .لبروايته وهو مسلمة اجلهين ، فاحلديث ضعيف بكل حا
من طريق هذا احلديث ، وقد نص  وكم من حديث له طرق كثرية أمثل   :4رمحه اهلل قال ابن عبد اهلادي

 6.أئمة هذا الشأن على ضعفه وعدم االحتجاج به ، واتفقوا على رده وعدم قبوله
 
 
 

                                                 

 (.5/4« )الزوائد جممع» 1
 (.6628رقم ) ترمجة 2
 (.471رقم ) ترمجة 4
 (.4451رقم ) ترمجة 5
حممد بن أمحد بن عبد اهلادي بن قدامة املقدسي احلنبلي ، من تالمذة مجال الدين املزي وشيخ  العالمةهو اإلمام  4

االسالم ابن تيمية والذهيب ، قال الذهيب: )ما اجتمعت به قط إال واستفدت منه رمحه اهلل تعاىل(. عين باحلديث 
 755ما يزيد على سبعني مصنفا ، تويف سنة « ذيل طبقات احلنابلة»يف ترمجته يف كتاب  وفنونه ، عدَّ له ابن رجب
 وعمره أربعون سنة أو أقل. 
ملـحمد بن « ذيل تذكرة الـحفاظ»للذهيب ووصفه هناك باإلمام األوحد ، و« تذكرة احلفاظ»انظر ترمجته يف آخر كتاب 

البن « الذيل على طبقات احلنابلة»البن حجر ، و« املائة الثامنةالدرر الكامنة يف أعيان »، و 42علي احلسيين ، ص 
 الرياض. –( ، حتقيق: عبد الرمحـٰن بن سليمان العثيمني ، الناشر: مكتبة العبيكان 4/114رجب احلنبلي ، )

لعربية اململكة ا –، الناشر: إدارة اإلفتاء  األنصاريبن محاد ، حتقيق الشيخ إساعيل  71، ص  «املنكيالصارم » 6
 السعودية.
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الذي ، كاحلديث  وأيضا فإن هذا احلديث خالف أحاديث أصح منه مل يرِد فيها ذكر زيارة قرب النبـي 

 عن نافع عن ابن عمر 7وابن النجار 6والبـيهقي 4والبغوي 5وابن حبان 4وأمحد 2وابن ماجه 1رواه الرتمذي
: من استطاع أن ميوت باملدينة فليمت هبا ، فإين أشفع ملن ميوت  قال رسول اهلل  :قالرضي اهلل عنهما 

  8.هبا
 .، عن الصميتة رضي اهلل عنها 12، والبيهقي 11، والطرباين 10«الكربى»، والنسائي يف  9ورواه ابن حبان

 14.ورواه البيهقي عن سبيعة األسلمية رضي اهلل عنها
 وأبو  18والبغوي 17وابن حبان 16وأمحد 14والرتمذي 15اهلل عنه الذي رواه مسلموكحديث أيب هريرة رضي 

 

                                                 

 (.4917برقم ) 1
 (.4112برقم ) 2
4 (2/105.) 
 (.4751( ، حديث رقم )9/47) 5
 (.2020( برقم )7/425) 4
 (.4888،  4887( ، برقم )116/  8« )شعب اإلميان» 6
 . 100، ص « ينة يف أخبار املدينةالدرة الثم» 7
 (.6014« )صحيح اجلامع»وهو يف  8
 (.4752( برقم )9/48) 9
 (.5271برقم ) 10
 . 825( برقم 25« )املعـجم الكبري» 11
 (.4885( برقم )8/112« )شعب اإلميان» 12
 (.4886( برقم )8/114« )شعب اإلميان» 14
 (.1478برقم ) 15
 (.4925برقم ) 14
16 (2/497.) 
 (.4750برقم ) 17
 (.2019برقم ) 18
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إال كنت له شهيدا أو  دهتا أحداملدينة وشِ  4ال يصرب على ألواء :قال ، أن رسول اهلل  2وأبو عوانة 1يعلى
 .شفيعا يوم القيامة

، عن ابن عمر رضي اهلل  9«الكبري»والطرباين يف  8ومالك 7وأبو عوانة 6وأيب يعلى 4وأمحد 5ورواه مسلم
 .ماعنه

 .عن أمساء بنت عميس رضي اهلل عنها 11«الكبري»والطرباين يف  33«الكربى»ورواه النسائي يف 
 .يب أسيد الساعدي رضي اهلل عنهعن أ 12«الكبري»ورواه الطرباين يف 

وهذه األلفاظ اليت رواها أصحاب الصحيح والسنن واملسانيد من رواية نافع  :قال ابن عبد اهلادي أيضا
وغريه عن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب هي الصحيحة املشهورة احملفوظة عنه ، وفيها احلث على اإلقامة 

ائها وشدهتا ، وأن من استطاع أن ميوت هبا فليفعل لتصل له باملدينة وترك اخلروج منها والصرب على ألو 
  .14شفاعة املصطفى 

وليس يف شيء من هذه الروايات الصحيحة اليت تقدم ذكرها عن نافع وغريه عن ابـن عمـر ذكـر  :وقال أيضا
مة بـــن ســـامل م أن مـــا رواه مســـلِلـــ، فع   (ال ينــــزعه حاجـــة إال زيـــاريمـــن جـــاءين زائـــرا ) :زيـــارة القـــرب ، وال قولـــه

الشــي ني مسعــا شــي ا أو  هـــٰذين، وكــأن  شــاغ ريــر محفــو مــن ذلــك  15اجلهــين وموســى بــن هــالل العبــدي

                                                 

 (.10/457( )4954برقم ) 1
2 (2/548.) 
 الألواء هي الشدة والضيق. 4
 (.1477برقم ) 5
4 (2/142.) 
6 (10/167.) 
7 (2/548.) 
 كتاب اجلامع ، باب ما جاء يف سكىن املدينة واخلروج منها.  8
9 (12/457.) 
 «.ثواب من صرب على جهد املدينة وشدهتا»باب  10
11 (25/151.) 
12 (4/155.) 
 اإلفتاء.ط ،  77، ص « الصارم املنكي» 14
 تأي روايته يف احلديث السادس.س 15
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حفظاه ومل يضبطاه لكوهنما ليسا مـن أهـل احلـديث ، وال مـن املشـهورين لمـل العلـم ونقلـه ـغهما أمر فلم يل  بـ  
لس ـــتياين ومالــك ابــن أنــس وغري ــا مــن ، ولــو كــان مــا رويــاه حمفوظــا عــن نــافع لبــادر إىل روايتــه عنــه أيــوب ا

أعيــان أصــحابه املعتمــد علــى حفظهــم وضــبطهم واتقــاهنم ، فلمــا مل يتابعهمــا علــى مــا نقــاله ،  ـــتلفني فيــه ، 
م خطؤ ــا فيمــا ِلــع   ؛ثقــة جــت  بــه ، بــل خالفهمــا فيمــا رويــاه الثقــات املشــهورون ، والعــدول احلفــاظ املتقنــون 

 1.إليهما وال االعتماد عليهما فيما روياه ، واهلل املوفقز الرجوع ج  ـمحاله ، ومل ي  

أصال ، فضال عن السفر إليه ، ألن املذكور يف احلديث هو  مث إن هذا احلديث ليس فيه ذكر زيارة قربه 
فضل الزيارة ، والزيارة إذا أطلقت فاملقصود منها زيارته حيا ، أو زيارته ميتا الزيارة الشرعية اليت ليس فيها 

 .لم يخالف فيها أحد من أهل السنة اوهذفر وال شد رحل ، س
 .2«اإلرواء»وانظر ما قاله األلباين يف 

                                                 

 اإلفتاء.ط ،  78، ص « الصارم املنكي» 1
 (.1128حديث رقم ) 2
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 (: الثاني)الحديث 
حدثين رجل من آل  :حدثنا سوار بن ميمون أبو اجلراح العبدي قال :قال «مسنده»يف  الطيالسيأخرج 

كنت له شفيعا وشهيدا ، ومن   –ارين أو ز  –من زار قربي  :يقول مسعت رسول اهلل  :قال عمر عن عمر
 1.د بعثه اهلل من اآلمنني يوم القيامةح  مات يف أ  
 :أن هذا حديث ضعيف من وجهني :واجلواب
 .الرجل من آل عمر إهبام: األول
م يف شيء من كتب الرجال ، وهلذا قال ابن عبد اهلادي يف رتج  جهالة سوار بن ميمون ، فإنه مل ي  : الثاني

 :قال إنه مرسل جيد ، قال ملاكي رده على السب
له جمهول العني واحلال واسم األب بل هو من أضعف املراسيل وأسقطها ، وكيف يكون مرسال جيـدا ومرسِ 

 3.، غري معروف بنقل العلم وال مشهور لمله ، بل لـم يأت ذكره إال يف هذا احلديث املضطرب
اهلل ، حيث أن العقيلي رواه رمحه  0بن عبد اهلاديوقد أشار بعض العلماء إىل اضطراب احلديث أيضا ، كا

يف ترمجة هارون بن قزعة عن سوار بن ميمون عن هارون بن قزعة عن رجل من آل اخلطاب  «الضعفاء»يف 
 :قال عن النيب 

 .من زارين متعمدا كان يف جوار اهلل يوم القيامة ، ومن مات يف أحد احلرمني بعثه اهلل يف اآلمنني يوم القيامة
 .فانظر إىل اختالف اللفظ عن اللفظ األول

 .مث إن هارون بن قزعة ال يتابع عليه ، كما ذكر ذلك العقيلي بإسناده عن الب اري
 .والرواية يف هذا لينة :وهلذا قال بعده

عن الشعيب واألسود بن ميمون عن هارون بن أيب قزعة عن رجل  «السنن»قلت: وقد رواه الدارقطين يف 
: من زارين بعد موي فكأمنا زارين يف حياي ، ومن  ن حاطب قال: قال رسول اهلل من آل حاطب ع

 مات بأحد احلرمني ب ِعث من اآلمنني يوم القيامة.
 .هارون بن قزعةضعف ضعيفة أيضا لنفس العلتني ؛ اإلهبام و وهذه الرواية 

 واألسود بن ميمون لعله تصحيف من سوار بن ميمون ، وهو ضعيف أيضا.

                                                 

 .مصر - ( ، ط دار هجر64رقم ) 1
 ، ط دار الكتب العلمية. 96، ص « الصارم املنكي» 2
 .عند الكالم على احلديث السادس والسابع انظر املرجع السابق 4
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 (: الثالثحديث )ال

سن حامد بن حماد بن المبارك السر من رائي بنصيـبـين ، ـــــــــــــحدثنا أبو الح :رحمه اهلل قال الحاكم
حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن سيار بن محمد النصيـبـي ، حدثنا أسيد بن زيد ، حدثنا عيسى بن 

: من حج إلى مكة ثم   قال رسول اهلل :بشير عن محمد بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال
 1.قصدني في مسجدي ُكتبت له حجتان مبرورتان

 2.كذاب  :هذا حديث ضعيف جدا ، فيه أسيد بن زيد اجلمال الكويف ، قال عنه جىي بن معني :واجلواب
 4.م إىل الكوفة من بعض أسفاره فأتاه أصحاب احلديث ومل آته ، وكانوا يتكلمون فيهقدِ  :وقال اإلمام أمحد

 5.مرتوك احلديث :ل النسائيوقا
حدث ـوالليث بن سعد وغريه من الثقات املناكري ، ويسرق احلديث وي   يروي عن شريك :وقال ابن حبان

 4.به
 6.وأسيد بن زيد يتبـني على رواياته الضعف ، وعامة ما يرويه ال يتابع عليه :وقال ابن عدي

 7.«الضعفاء واملرتوكون»وذكره الدارقطين يف كتابه 
 8.قدم بغداد وحدث هبا ، وكان غري م رِضي يف الرواية :ال اخلطيبوق

ح  ــــــــــــــــح  من لوازم الـــــــبعد الفراغ من ال احلجاج أن السفر لزيارة قبـر الرسول بعض  يظن :تـنـبيه
ن متمسكني هبذا احلديث الضعيف أو ما يف معناه م ،أنه إن مل يفعل ذلك فحجه ناقص و  ومناسكه ،

 لتأخذوا عين :، وهو القائل مل يرد عن الرسول  هوهذا اعتقاد باطل ألناألحاديث الضعيفة أو الباطلة ، 
 9.مناسككم

                                                 

، وقال: رواه احلاكم يف كتاب كبـري ومل اإلفتاء( ط )( 79)ص « الصارم املنكي»هذا احلديث ذكره ابن عبد اهلادي يف  1
ـــِه!ــــي   ـــمِّ  س 
 (.2/418« )كتاب اجلرح والتعديل» 2
 (.2/418« )كتاب اجلرح والتعديل» 4
 . 45، برقم « الضعفاء واملرتوكني» 5
 (.121( برقم )1/205« )اجملروحني» 4
 ( ، باختصار.2/87« )الكامل» 6
 . 115ترمجة رقم  7
 (.7/57« )يخ بغدادتار » 8
 .نهما( عن جابر رضي اهلل ع1297رواه مسلم ) 9
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فاحل  وزيارة املسجد النبوي كال ا عبادة مستقلة عن األخرى ، فمن ح  ومل يزر املسجد النبوي فحجه  
 خري واحلمد هلل.  كامل ال نقص فيه ، ومن ح  وزار املسجد النبوي فهذا زيادة

ذكر عن واحد منهم أنه وكم ح  أقوام من الصحابة والتابعني ومن بعدهم يف القرون الثالثة املفضلة ومل ي  
، بل كان غاية أمرهم أن يرجعوا إىل بالدهم ، أو   بعد حجه قصد القبـر النبوي للسالم على الرسول
على أن زيارته  -ال القرب النبوي  -زيارة املسجد النبوي يسافر من يتيسر له السفر إىل املدينة النبوية بقصد 

 .ملناسك احل ت تابعة ليس، طاعة مستقلة 
نسأل  –أن املقصود من احل  هو زيارة القبـر النبوي  وابعض اجلهال أن ظنعند  النيب يف وقد بلغ الغلو 
 ! لوق ال اخلالقوهذا شرك حمض ، إذ جعلوا مقصودهم من احل  هو تعظيم امل -اهلل العافية 

وقد زين الشيطان لكثري من الناس سوء عملهم ، واستزهلم عن إخالص الدين هلل  :اهلل قال ابن تيمية رمحـه
إىل أنواع من الشرك ، فيقصدون بالسفر والزيارة الرجاء لغري اهلل ، والرغبة إليه ، ويشدون الرحال إما إىل قبـر 

نبـي أو صاحب   ظن أنهنبـي أو صاحب أو صاحل ، أو من ي  
ومنهم من إليه ،  أو صاحل ، داعني له راغبـني 1

 2.يستشعر إال قصد امل لوق املقبور  يظن أن املقصود من احل  هو هذا ، فال

                                                 

 أي صحايب. 1
 (.2/841« )اقتضاء الصراط املستقيم» 2
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 (: الرابع)الحديث 
حدثنا عبد اهلل بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا أبو الربـيع الزهراني ،  :رحمه اهلل قال الدارقطني

:  قال رسول اهلل  :ـي داود عن ليث بن أبـي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قالحدثنا حفص بن أب
 1.من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي

حدثنا أبو محمد عبد اهلل بن يوسف إمالء ، أنبأنا أبو الحسن محمد بن نافع  :ورواه البـيهقي فقال
الجندي ، حدثنا سلمة بن شبـيب ، حدثنا  بن إسحاق الخزاعي بمكة ، حدثنا المفضل بن محمد

جاهد عن عبد ـــــــــــــمر عن الليث بن أبـي سليم عن مــــــــفص بن سليمان أبو عــعبد الرزاق ، حدثنا ح
 .: من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي قال رسول اهلل  :اهلل بن عمر قال

ا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، أنبأنا الحسن بن سفيان ، حدثنا علي وأخبرنا أبو سعد الماليني ، أنبأن
بن حجر ، حدثنا حفص بن سليمان )ح( وأخبرنا أبو أحمد ، حدثنا عبد اهلل بن محمد البغوي ، 

 .حدثنا أبو الربـيع الزهراني ، حدثنا حفص بن أبـي داود ، فذكره
 2.تفرد به حفص وهو ضعيف :ثم قال
: وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأنا أحمد بن عبـيد حدثني فقال «انشعب اإليم»في  ورواه

 :محمد بن إسحاق الصفار ، حدثنا ابن بكار حدثنا حفص بن سليمان ، فذكر الحديث ، ثم قال
 3.تفرد به حفص وهو ضعيف في رواية الحديث

ص بن سليمان ، وفي الرواية سمى البـيهقي حفصًا في الروايات األولى والثانية والرابعة حف :تـنبـيه
 .الثالثة حفص بن أبـي داود فدل على أن حفصاً المذكور هو رجل واحد

حدثنا يحيى بن أيوب المقابري ، حدثنا حسان بن إبراهيم ، حدثنا حفص بن  :وقال أبو يعلى
قال رسول اهلل  :مجاهد عن ابن عمر قال سليمان ، عن كثير بن شنظير عن ليث بن أبـي سليم عن

 من حج فزارني بعد وفاتي عند قبري فكأنما زارني في حياتي :. 
  .حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا علي بن حجر :وقال ابن عدي

حدثنا علي ، حدثنا حفص بن  :وحدثنا عبد اهلل بن محمد البغوي ، حدثنا أبو الربـيع الزهراني ، قاال
  .سليمان

                                                 

 بريوت. –، الناشر: عامل الكتب  (2/278« )سنن الدارقطين» 1
 (.4/256« )السنن الكربى» 2
 (.4848( برقم )95 - 8/94« )شعب اإلميان» 4
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قال رسول  :قاال عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال وقال أبو الربـيع حدثنا حفص بن أبـي داود
 1.: من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي وصحبني اهلل 
 2.به حفص بن سليمانطريق  من «الثمينة في أخبار المدينة الدرة»في  النجارأبو عبد اهلل  ورواه

بو الربـيع الزهراني ، حدثنا حفص بن حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ، حدثنا أ :وقال الطبراني
من حج فزار قبري بعد وفاتي كان   :قال أبـي داود عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر عن النبـي 

 3.كمن زارني في حياتي
حدثنا حفص بن سليمان  :حدثنا جعفر بن بجير ، حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال :وقال أيضا

: من حج فزار قبري بعد  قال رسول اهلل  :ن ابن عمر قالعن ليث بن أبـي سليم عن مجاهد ع
 4.موتي كان كمن زارني في حياتي

حفص بن أبـي داود ، والثاين ليث بن أبـي  :هذا حديث ضعيف جدا ، آفته رجالن ، أحد ا :واجلواب
 .سليم
غاضري ، مل ال فهو حفص بن سليمان أبو عمر األسدي الكويف البزار القاري حفص بن أبـي داودفأما 

يكن من أهل احلديث وال ممن يعتمد عليه يف نقله ، وهلذا جرحه األئمة وتركوا حديثه ، وقد تفرد برواية 
 .هذا احلديث

وحلفص غري ما ذكرت من  :قال ابن عدي بعد أن ساق مجلة من األحاديث اليت رواها حفصفقد 
 4.األحاديث ، وعامة حديثه عمن روى عنهم غري حمفوظة

 6.وكان حفص كذابا :سناده عن جىي بن معني قولهوساق بإ
كان يقلب األسانيد ، ويرفع املراسيل ، وكان يأخذ كتب الناس فينس ها ويرويها من غري   :وقال ابن حبان

 .مساع
 7.ليس بثقة :مث ساق بإسناده عن جىي بن معني قوله عن حفص

                                                 

 ة حفص بن سليمان.( ، ترمج4/272« )الكامل» 1
 . 288، ص « الدرة الثمينة يف أخبار املدينة» 2
 (.14597( برقم )12/506« )املعجم الكبـري» 4
 (.4476« )املعجم األوسط» 5
 (.4/276البن عدي )« الكامل» 4
 (.4/268البن عدي )« الكامل» 6
 (.4/174« )التعديلاجلرح و »( ، ورواه عنه أيضا ابن أبـي حامت يف 241« )كتاب اجملروحني» 7
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 1.حفص بن سليمان تركوه :وقال الب اري

 2.«الضعفاء واملرتوكون» وذكره الدارقطين يف
 4.قد فـ رغ منه من دهر :وقال اجلوزجاين

 .مرتوك :وقال مسلم بن احلجاج
 .7«التقريب»واحلافظ يف  6والعقيلي 4، وكذا قال ابن أيب حامت 5مرتوك احلديث :وقال النسائي

 8.كذاب يضع احلديث  :وقال ابن خراش
خر عمره حىت كان ال يدري ما جدث به ، فكان اخـتلط يف آ :فقال عنه ابن حبان ليث بن سليموأما 

يقلب األسانيد ، ويرفع املراسيل ، ويأي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم ، كل ذلك كان منه يف 
 .اخـتالطه ، تركه جىي القطان وابن مهدي وأمحد بن حنبل وجىي بن معني رضي اهلل عنهم

قد رأيته  :بن يونس عن ليث بن أبـي سليم فقالسألت عيسى  :مث ساق بسنده عن حممد بن الفضل قال
 .وكان قد اخـتلط ، وكنت رمبا مررت به ارتفاع النهار وهو على املنارة يؤذن

ضعيف  :سألت أمحد بن حنبل عن ليث بن أبـي سليم فقال :وساق بسنده عن جعفر بن أبان احلافظ قال
 9.احلديث جدا ، كثري اخلطأ

 10.احلديث ليث ال ي شتغل به ، هو مضطرب :زرعة يقوالن اي وأبمسعت أبـ :وقال ابن أبـي حامت
 11.ليث بن أبـي سليم مضطرب احلديث :وقال اإلمام أمحد

 
                                                 

 (.74برقم )« الضعفاء الصغري» 1
 . 170برقم  2
 . 175، رقم « أحوال الرجال» 4
 . 145، برقم « الضعفاء واملرتوكني» 5
 (.4/175« )اجلرح والتعديل» 4
 . 444للعقيلي ، ترمجة رقم « الضعفاء» 6
 (.1504رقم ) 7
 (.2/420« )ميزان االعتدال» 8
 (.2/247« )حملدثنيكتاب اجملروحني من ا» 9
 (.7/177« )اجلرح والتعديل» 10
 (.2/479« )كتاب العلل ومعرفة الرجال» 11
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 1.كرِ ـــصدوق اخـتلط جدا ومل يتميز حديثه فت   :وقال ابن حجر
 2.«الضعفاء»وذكره الذهبـي يف 

، وال ي عتمد  لسفر لزيارة قرب النبـي وبناء على ما تقدم فإنه ال يصح االحتجاج هبذا احلديث على جواز ا
 .4«إرواء الغليل»عليه بشيء من األحكام ، وقد حكم عليه األلباين رمحه اهلل بأنه منكر يف 

 .إنه موضوع ، واهلل أعلم :5«الضعيفة»وقال يف 
وهلذا مل ال يعتمد على شيء منها يف الدين ،  أحاديث زيارة قبـره كلها ضعيفة :وقال ابن تيمية رمحه اهلل

منها ، وإمنا يرويها من يروي الضعاف كالدارقطين والبزار وغري ا ، وأجود  يرو أهل الصحاح والسنن شي ا
 5ي"من زارن :حديث فيها ما رواه عبد اهلل بن عمر العمري وهو ضعيف والكذب ظاهر عليه مثل قوله

ملسلمني ، فإن من زاره يف ن ا، فإن هذا كذبه ظاهر  الف لدي "بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي
حياته وكان مؤمنا به كان من أصحابه ، ال سيما إن كان من املهاجرين إليه ، اجملاهدين معه ، والواحد من 
بعد الصحابة ال يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور هبا واجبة ، كاحل  واجلهاد والصلوات اخلمس والصالة 

  6.مني ، بل وال شرع السفر إليه ، بل هو منهي عنهعليه ، فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق املسل
يدرك عمل الصحابة ، فعن أيب سعيد اخلدري لن واملؤمن لو عمل ما عمل فإنه  :قال مقيده عفا اهلل عنه

 دَّ م  : ال تسبوا أصحايب ، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ  قال النيب  :قالرضي اهلل عنه 
 8.وال نصيفه 7أحدهم

 :وأما هذا احلديث فإن مجلةذلك ،  مسلما ومات على ضل الصحبة ال يدركه إال من رأى النبـي فف
  !بلغ فضل الصحبة ولو مل يره أن من زار قبـر النبـي ، تفيد " "فكأمنا زارين يف حياي

                                                 

 (.4684، برقم )« التقريب» 1
 (.4127رقم ) 2
 . 1128( برقم 5/446« )إرواء الغليل» 4
 . 57برقم  5
 صوابه: من ح  فزار قربي بعد مماي ... اخل. 4
 ، باختصار. 144 - 144 ، ص« قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة» 6
 أي نصفه وهو مثن الصاع ، وانظر معىن احلديث يف احلاشية التالية.الـم ـدُّ هو ربع الصاع ، وقوله بعده )نصيفه(  7
 (.6584( واللفظ له ، ومسلم )4674رواه الب اري ) 8

ع ذلك ختـتلف أجورهم ، : يف هذا احلديث فائدة جليلة وهي أنه قد يتساوى الناس يف مقدار نفقاهتم ، ومفائدة
 بسبب اخـتالف ما قام يف قلوهبم من العبودية هلل عز وجل ملا أنفقوا تلك النفقة.
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هلم  يف حياته ومرافقتهم إياه وختصيص اهلل ورسوله  الصحابة لرسول اهلل ال يكون لصحبة ف وعليه
  .واضح البطالنوهذا  بعد وفاته ،بالثناء أي فضل على من زار قبـره 
ك مسلم يف فضلها ، ومن ناهلا ش  ـــ: وأما زيارته يف حياته ال ي  رمحه اهللقال الشيخ أمحد بن جىي النجمي 

ا زيارته صحابيا ، ولذلك سجل املؤرخون و فادة كل وافد وعرفوا له حقه ، وأم دَّ فقد نال شرف الصحبة وع  
ميتا فإن ذلك ال يعترب زيارة له يف احلقيقة ، ال يف اللغة وال يف العرف وال يف الشرع ، فمن زار قرب أحد ال 

 .يقال له يف اللغة إنه زاره
كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، فأضاف الزيارة إىل القبور ومل   :يقول أما يف الشرع فإن النيب 
 .ر يف قسمه ولزمه احلنثـــ ـبور ، ومن حلف أن يزور فالنا فزار قربه مل ي  يضفها إىل أصحاب القب

أما يف العرف فكذلك أيضا ، فال تعترب زيارة قربه ميتا كزيارته حيا ، ألن الزيارة مقصودها املشاهدة واملفا ة 
 3.واملكاملة ، وهي غري حاصلة من امليت

ن زار قرب ش ص مبن كان يزوره يف حياته فهو مصاب  يف عقله م شبَّـهومن  :وهلذا قال ابن تيمية رمحه اهلل
 2.ودينه

  :طريق آخر أخرجه الطرباين فقالاملتقدم وللحديث 
حدثني الليث  :ارون األنصاري ، قالــــــــحدثنا علي بن الحسن بن ه :حدثنا أحمد بن رشدين ، قال

نس امرأة ليث بن أبـي سليم عن مجاهد حدثتـني عائشة ابنة يو  :بن ابنة الليث بن أبـي سليم ، قال
 3.من زار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي :قال عن ابن عمر عن النبي 

 .ليالحظ عدم ذكر احل  يف احلديث :تنبـيه
 فيه ابن رشدين ، وهو أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين ، شيخهذا إسناد ضعيف جدا ، 

 5.عليه أشياء مما رواه نكرت  وأ :، قال فيه ابن عدي الطبراني
 4.ث عنه ملَـّا تكلموا فيهدِّ ـــح  مسعت منه مبصر ومل أ   :وقال ابن أبـي حامت

 

                                                 

، للشيخ أمحد بن جىي النجمي ، « أوضح اإلشارة يف الرد على من أجاز املمنوع من الزيارة»نقلت اإلجابة من  1
 ، بتصرف يسري. 195 - 194ص 

 . 467، ص « الرد على اإلخنائي» 2
 ( واللفظ له.289برقم )« األوسط»( ، و الطرباين يف 14596( رقم )12/506« )معجم الطرباين الكبـري» 4
 (.1/427« )الكامل» 5
 (.2/74« )كتاب اجلرح والتعديل» 4
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 1.«الضعفاء»وذكره الذهبـي يف 
مل أجد من  :و ا جمهوالن ، قال اهليثمي يف عائشة الليث ابن ابنة الليث بن أبي سليم وعائشة وفيه
 2.ترمجها

 : (الخامس)الحديث 
: حدثنا علي بن إسحاق ، حدثنا محمد بن «الكامل في ضعفاء الرجال»في كتابه بن عدي قال ا

قال رسول  :جدي ، حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال محمد بن النعمان بن شبل ، حدثني
 3.: من حج البـيت ولم يزرني فقد جفاني اهلل 

حدثنا حممد بن حممد  :ن عبـيد هبمذان ، قالحدثناه أمحد ب :فقال «اجملروحني»ورواه ابن حبان يف كتاب 
 5.بن النعمان بن شبل به

 .محمد بن محمد بن النعمان بن الشبل ، وجده النعمانهذا حديث موضوع ، يف سنده 
 4.مرتوك :قال ابن حجر يف حممد

 6.اهتمه الدارقطين وضعفه جدا   :وقال أيضا
 7.«الضعفاء»وذكره الذهبـي يف 

يأي عن الثقات  :حدثنا عنه احلسن بن سفيان :قال فيه ابن حبان البسيت فقد جده النعمانوأما 
 8.بالطامات ، وعن األثبات باملقلوبات

  10.كان متهما  :قوله عن النعمان 9عن موسى بن هارون احلمال «الكامل»ونقل ابن عدي يف كتاب 
 .مه بالكذبفاملقصود اهتا إنه متهم ومن املعلوم عند أئمة اجلرح أنه إذا قيل يف راو

                                                 

 (.514( برقم )1/87) 1
 (.5/4« )جممع الزوائد» 2
 (.8/258البن عدي )« الكامل يف ضعفاء الرجال» 4
5 (2/515. ) 
 (.6274، برقم )« قريبالت» 4
 (.7502، برقم )« التهذيب» 6
 (.4945رقم ) 7
 (.2/514« )اجملروحني» 8
 (.7022، ترمجة رقم )« التقريب»موسى بن هارون ثقة حافظ كبري ، قاله ابن حجر يف  9
 (.8/258« )الكامل» 10
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 1.«الضعفاء»وذكره الذهبـي يف 
 :إن عمران بن موسى قد و ثق النعمان بن شبل ، فاجلواب من وجهني :فإن قيل
 .إىل أقواهلم الذين ي رجعأن عمران بن موسى ليس من أئمة اجلرح والتعديل  :األول
 -يقه للنعمان بن شبل وهو الناقل عن عمران بن موسى توث -أن صاحل بن أمحد بن أبـي مقاتل  :الثاني

  ؟غريهنقل التوثيق من ليس بثقة أصال ، فكيف يقبل منه 
 2.مرتوك كذاب دجال ، أدركناه ومل نكتب عنه ، جدث مبا مل يسمع :قال عنه الدارقطين
 4.مرتوك :له «سؤاالت احلاكم»وقال عنه كما يف 

قوف ويوصل املرسل ، ويزيد يف لزق أحاديث ، ويرفع املو يسرق األحاديث وي   :بل قال عنه ابن عدي
 5.األسانيد

كتبنا عنه ببغداد ، يسرق احلديث ويقلبه ، ولعله قد قلب أكثر من عشرة آالف حديث ،   :وقال ابن حبان
 4.ال جيوز االحتجاج به لال

فإذا كان هذا حال حممد بن حممد بن النعمان بن شبل وحال جده وحال من وثقه ، فكيف يقبل منهما 
 ؟ نبـي خرب عن ال

،  6«اجملروحني»فأورده ابن حبان يف كتاب حفاظ على هذا احلديث بالوضع ، ـوبناء على هذا فقد حكم ال
هذا  :«امليزان»وقال يف ،  8«ترتيب املوضوعات»ووافقه الذهبـي يف ،  7«املوضوعات»وابن اجلوزي يف 

 .9موضوع 

                                                 

 (.6645رقم ) 1
 (.4/164« )لسان امليزان» 2
 . 114برقم  150ص  4
 ( ، باختصار.115 – 4/112ن عدي )الب« الكامل» 5
 ( ، باختصار.574 - 1/572« )اجملروحني» 4
 تقدم خترجيه. 6
 . 1168( برقم 2/497) 7
 (.600برقم ) 8
 (.9101( برقم )7/49) 9
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األحاديث »، وكذا الصغاين يف  1«الشنيعة املوضوعة تـنـزيه الشريعة املرفوعة عن األخبار»وذكره الكناين يف 
السلسلة »يف األلباين وذكره ،  4«الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة»، والشوكاين يف  2«املوضوعة
  :وقال 5«الضعيفة

  ة قربهمن الكبائر إن مل يكن كفرا  ، وعليه فمن ترك زيار    أن جفاء النبـي وضعهومما يدل على 
ذلك ألن  ،ن مرتكبا  لذنب كبـري ، وذلك يستلزم أن الزيارة واجبة كاحل  ، وهذا مما ال يقوله مسلم يكو 

وإن كانت من الق ـربات ، فإهنا ال تـتجاوز عند العلماء حدود املستحبات ، فكيف يكون تاركها  زيارته 
افيا  للنبـي    ؟وم ْعرِضا  عنه جم 

 انتهى كالمه رمحه اهلل.
معروفة ،  حفوظةــمما يدل على ضعف هذا احلديث أن نس ة مالك عن نافع عن ابن عمر مفإن  وخـتاما ،
حديث منها ، فدل على أن ــ، وليس هذا ال «موطأـال»وغري  «موطأـال»أصحابه الذين هم رواة  هرواها عن

 4.هذا احلديث موضوع ، واهلل أعلم

 (: السادس)الحديث 
البيهقي  الذي رواه ماباب حديث ابن عمر رضي اهلل عنههذا اليف  ي على النبـ الضعيفةمن األحاديث و 
العمري عن حممد بن إمساعيل بن مسرة ، قال: حدثنا موسى بن هالل عن عبد اهلل عن  «شعب اإلميان»يف 

 6من زار قربي وجبت له شفاعيت. : نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اهلل
 7عبدي عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.ورواه الدارقطين عن موسى بن هالل ال

 8العبدي ، قال أبو حامت: جمهول.هذه رواية ضعيفة ، فيها موسى بن هالل 
 9مث روى حديثه هذا. (ال ي تابع على حديثه)ال يصح حديثه ، و وقال العقيلي: 

                                                 

 . 172ص  1
 . 6ص  2
 . 52ص  4
 (.54« )السلسلة الضعيفة» 5
 لبنان. –، ط مؤسسة الريان  89، ص « الصارم املنكي» نظرا 4
 بريوت. – دار الكتب العلمية، الناشر:  (5149رقم )( ، 4/590) 6
 بريوت. –ة الرسالة س( ، حتقيق شعيب األرناؤوط ، الناشر: مؤس4/445« )السنن» 7
 (.8/166« )كتاب اجلرح والتعديل»انظر  8
 «.الضعفاء»ترمجة موسى يف كتابه انظر  9
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عن نافع عن ابن عمر ده حديثه عن عبد اهلل بن عمر نوقال الذهيب: هو صاحل احلديث ، وأنكر ما ع
 1مرفوعا: من زار قربي وجبت له شفاعيت.

 ابن تيمية رمحـه اهلل: وقال
فليس منها  وي يف زيارة قربه وأمثال هذا احلديث مما ر   ن زار قربي فقد وجبت له شفاعيت""م وأما قوله:

ح كالب اري ال أصحاب الصحي، شيء صحيح ، ومل يرو أحد منها من أهل الكتب املعتمدة منها شي ا 
أمحد وأمثاله ، وال  كاإلمامومسلم ، وال أصحاب السنن كأيب داود والنسائي ، وال األئمة من أهل املسانيد  

اعتمد على ذلك أحد من أئمة الفقه كمالك والشافعي وأمحد وإسحاق ابن راهويه وأيب حنيفة والثوري 
  2أهنا كذب موضوعة. مما ي علم واألوزاعي والليث بن سعد وأمثاهلم ، بل عامة هذه األحاديث

 .4«اإلرواء»وانظر ما قاله األلباين يف 

                                                 

 «.ميزان االعتدال»كالمه يف ترمجة موسى بن هالل يف كتابه   باختصار من 1
 (.27/29« )جمموع الفتاوى» 2
 (.1128حديث رقم ) 4
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 خالصة

 :  يف رده على اإلخنائي الذي قال جبواز السفر لزيارة قرب النيب تيمية  ابن قال
بـل هـي ، فكلهـا ضـعيفة باتفـاق أهـل العلـم باحلـديث  وما ذكره السائل من األحاديث يف زيـارة قـرب النـيب 

بــل ، ومل جــت  أحــد مــن األئمــة بشــيء منهــا ، يــرو أحــد مــن أهــل الســنن املعتمــدة شــي ا منهــا  مل، موضــوعة 
زرت قـرب ) :كـره أن يقـول الرجـل،  الذين هم أعلـم النـاس لكـم هـذه املسـألة ، مالك إمام أهل املدينة النبوية 

 .م املدينةـيكرهه عالِ مل  ولو كان هذا اللفظ مشروعا عندهم أو معروفا أو مأثورا عن النيب  ( ،النيب 
يكـن  مل - أي عـن زيـارة قـرب النـيب  - ل عـن ذلـك ملـا س ـ -أعلـم النـاس يف زمانـه بالسـنة  -واإلمام أمحـد 

مـا مــن  :قـال عنـده مـا يعتمـد عليـه يف ذلــك مـن األحاديـث إال حـديث أيب هريـرة رضــي اهلل عنـه أن النـيب 
 .السالمأحد يسلم علي إال رد اهلل علي روحي حىت أرد عليه 

 .وعلى هذا اعتمد أبو داود يف سننه
الســالم عليــك يــا ) :روى عــن عبــد اهلل بــن عمــر أنــه كــان إذا دخــل املســجد قــال، وكــذلك مالــك يف املوطــأ 

 1.مث ينصرف،  (بتأالسالم عليك يا ، با بكر أالسالم عليك يا ، رسول اهلل 
 :تنبيه

متعلقة كثرية ضعيفة وموضوعة  أحاديث  «النيب امل تارقرب حتفة الزوار إىل »كتابه   2ميشحن ابن حجر اهليت
األخ السيد أبو عمة مبا يرضي اهلل إن شاء  حمقق الكتابنتبه إىل هذا ، وقد نبه عليها ي  ـــــبالقبور وزيارهتا ، فل

 .اهلل

                                                 

 . 558، ص « الرد على اإلخنائي» 1
 .تقدمت ترمجته يف املظهر اخلامس 2
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  توضيح معنى )اتخاذ القبور أعيادا( وحكمه
 أدلة النهي عن كثرة معاودة القبور 

 شبهات والجواب عليها
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 ( وحكمهاتخاذ القبور أعياداتوضيح معنى )

وهو  العيد مشتق من الَعود ، :رمحه اهلل قال الشريازيالعيد هو ما يعتاد الناس جميئه من زمان أو مكان ، 
 1.هنه يتكررالرجوع واملعاودة ، أل

 :اهلل رمحهقال الشيخ أمحد بن حيىي النجمي و 
الرتدد هو معىن اختاذه عيدًا ، ألن العيد هو ما عاد عليك أو عدت عليه ، فاألعياد الزماهنية تعود على 

 2.يرتددون عليها :الناس ، واألعياد املكاهنية يعود الناس عليها ، أي
واألعياد املكاهنية الشرعية هي األمكنة  ،يد األضحى فحسب األعياد الزماهنية الشرعية هي عيد الفطر وعو 

  .كاملساجد الثالثة ومشاعر احلج يف أيام احلج،  اليت يعتاد الناس اجمليء إليها للعبادة عندها 
وقد وقع كثري ممن ينتسب إىل اإلسالم يف اختاذ القبور أعيادا بأن خصصوا لزيارة القبور أوقاتا معينة يف 

أو يف النصف من ، أو شعبان ، أو رجب ، احملرم يف عاشوراء شهر اهلل إما يف ، عندها السنة جيتمعون 
ما سافروا ـأو غري ذلك من األيام ، ورب، أو أيام األعياد ، جمعة ـأو يوم ال، أو يف يوم عرفة ، شعبان 

فتضمن ذلك ، قبـره  معاودةهنى عن  إليها ، وهذا الفعل حرام بال ريب ، ودليل التحرمي أن النبـي 
  .مجيع القبور سواء كاهنت قبور أهنبـياء أو غريهم ، وسواء كان ذلك بسفر أو بدون سفر

 أدلة النهي عن كثرة معاودة القبور 

  :وقد ورد يف النهي عن اختاذ القبور أعيادا عدة أحاديث منها
، وال جتعلوا  ـري عيدا: ال تــتخذوا قب قال رسول اهلل  :حديث أبـي هريرة رضي اهلل عنه قال :األول

 8.فإن صالتكم تبلغين،  يبـيوتكم قبورا ، وحيثما كنتم فصلوا عل
ومن األدلة كذلك إهنكار احلسن بن احلسن بن علي بن أىب طالب رضي اهلل عنه على سهيل بن  :الثاني

  ؟مايل رأيتك عند القبـر :فقال له أىب سهيل ملا رآه دهنا عند قبـر الرسول 
 . ى النبـي سلمت عل :فقال

                                                 

 .(5/5للنووي ) «اجملموع»اهنظر  1
 . 282، ص  «اإلشارة يف الرد على من أجاز املمنوع من الزيارة» 2
 .رجيهتقدم خت 8
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ــــــتخذوا قبــــــري عيـــــداً ،  ، مث قـــــال: إن رســـــول اهلل  1فقـــــال: إذا دخلـــــت املســـــجد فســـــل م وال قـــــال: ال تـ
، لعــن اهلل اليهــود ، اختــذوا قبــور أهنبـــيا،هم مســاجد ، وصــلوا علــي  ، فــإن صــالتكم  تــــذخاوا يـــيوتكا مقــاير

 تبلغين حيثما كنتم.
 2ما أهنتم ومن باألهندلس إال سواء.

فقبـر أفضل قبـر على وجه األرض وقد هنى عن اختاذه عيدا ،  قبـر رسول اهلل  :ابن تيمية رمحـه اهللقال 
أي ال ، وال تــتخذوا بـيوتكم قبورا " ":  ، مث إهنه قرن ذلك بقوله  غيره أولى يالنهي كائنا من كان

بتحري العبادة يف البـيوت وهنى عن  تعطلوها عن الصالة فيها والدعاء والقراءة فتكون مبنـزلة القبور ، فأمر
  .حتريها عند القبور ، عكس ما يفعله املشركون من النصارى ومن تشبه هبم

 8اهنتهى كالم ابن تيمية رمحه اهلل.
دليل صريح ، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صالتكم تبلغين" ":  يف قوله و  :قال مقيده عفا اهلل عنه

من قرب ، ألن هلل مال،كة سياحني يبلغون  يبلغاهنهعد كما من ب    يبلغاهنهعلى أن الصالة والتسليم 
، فال  2إن هلل مال،كة سياحني يبلغوين عن أميت السالم "":  يف قوله كما ،  تسليم أمته  النبـي 

ألن ، حاجة إذن إىل الدهنو من قبـره أو معاودة زيارته وختصيص مواسم وأوقات ألجل السالم عليه 
 .ما أهنتم ومن باألهندلس إال سواء :قال احلسن ، وهلذان أي مكان يف الدهنيا السالم سيبلغه م

                                                 
ذلك يف قوله: إذا دخل  عند الدخول إىل املسجد ، كما علمنا رسول اهلل  يقصد السالم املشروع على النيب  1

 ، مث ليقل: اللهم افتح يل أبواب رمحتك ... احلديث. أحدكم املسجد فليسلم على النيب 

األهنصاري رضي اهلل  –أيب أسيد  أو –( عن أيب حـميد 772( وابن ماجه )265الرتمذي )و  (265أبو داود ) رواه
 عنه ، وصححه األلباين.

( وكالمها 778( ، وأيب هريرة ، رواه ابن ماجه )771، رواه ابن ماجه ) ويف الباب عن فاطمة بنت رسول اهلل 
 صححهما األلباين.      

( وذكره 1/832« )قتضاءاال»واللفظ له ، كما عزا ذلك ابن تيمية رمحه اهلل يف « سننه»رواه سعيد بن منصور يف  2
 . 233، ص « أحكام اجلنا،ز»بإسناده ، وقال األلباين رمحه اهلل: )إسناده قوي( ، اهنظر 

 وقوله: )ما أهنتم ومن باألهندلس إال سواء( من كالم احلسن رضي اهلل عنه.
 ( ، وصححه األلباين يف حتقيقه له.83« ) فضل الصالة على النيب »ورواه إمساعيل القاضي يف 

( مقتصرا على املرفوع منه 2/152« )مصنفه»( ، وكذا ابن أيب شيبة يف 8/577« )مصنفه»ورواه عبد الرزاق يف 
 فقط. 

 .(2/662) «اقتضاء الصراط املستقيم» 8
 .تقدم خترجيه 2
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عـن  «يعلـى املوصـلي مسـند أيب»القبـور أعيـادا مـا جـاء يف ومن األحاديث الدالة على حترمي اختاذ  :الثالث
فيــدخل  رجــال جيــيء إىل فرجــة كاهنــت عنــد قــ  النــيب  علــي بــن احلســني بــن علــي بــن أيب طالــب أهنــه رأى

قـــال: ال  فيـــدعو ، فـــدعاه فقـــال: أال أحـــدثك  ـــديث مسعتـــه عـــن أيب عـــن جـــدي عـــن رســـول اهلل  فيهـــا
 1، وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم. وال ييوتكا قبوراتتخذوا ق ي عيدا ، 

 ويف رواية إمساعيل القاضي: وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم ، فسيبلغين سالمكم وصالتكم.

  :والذي قبلهه اهلل معلقا على هذا احلديث قال ابن تيمية رمحـ
هنى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء ، علي بن احلسني رضي اهلل عنه ، مث إن أفضل التابعني من أهل بـيته 

وهو راوي احلديث الذي مسعه من أبـيه احلسني عن جده علي ، ، ، واستدل باحلديث  عند قبـره 
وكذلك ابن عمه حسن بن  ، قصده للدعاء وحنوه اختاذ له عيداوهو أعلم مبعناه من غريه ، فبـني أن 

كره أن يقصد الرجل القبـر للسالم عليه وحنوه عند دخول املسجد ، ورأى أن ؛  حسن شيخ أهل بـيته 
فاهنظر هذه السنة كيف خمرجها من أهل املدينة وأهل البـيت الذين هلم من رسول  ،ذلك من اختاذه عيدا 

  2.ألهنم إىل ذلك أحوج من غريهم ، فكاهنوا هلا أضبط، رب الدار قرب النسب وق اهلل 
 :اهلل رمحهوقال الشيخ أمحد بن حيىي النجمي 

علـي بـن احلسـني امللقـب زيـن العابـدين ، واحلسـن  :فهذان رجالن من أفضـل أهـل البيـت مـن التـابعني ومهـا
يــوت اهلدايــة ، وتربيــا يف مرابــع بــن احلســن ، مــن أفضــل أهــل زماهنمــا علمــاً ، وأحســنهم هــدياً ، هنشــ  يف ب

 8.العلم والدراية ، ينكران اإلكثار من الرتدد إىل الق  الشريف وتوخي الدعاء عنده

ابــن عمــر رضــي اهلل دي الســلف ، فــإن هلــ تــهخمالفالقــ  النبــوي  حتــرمي الــرتدد علــىعلــى : ومــن األدلــة الرايــ 
مـا كـان جيـيء إىل القـ  النبـوي إال هنـادرا ، إذا  -وحسـبك بـه فضـال وعلمـا واتباعـا للسـنة النبويـة  – ماعنه

جــاء مــن ســفر أو أراد ســفرا ، ولــو كــان اختــاذ القبــور أعيــادا خــريا لفعلــه رضــي اهلل عنــه ، فهــو مــن أعظــم 
 :ر عن أيـوب عـن هنـافع قـالعمَ عن مَ  «املصنف»، فقد روى عبد الرزاق يف  الصحابة حبا واتباعا للنيب 

                                                 
« األحاديث املختارة»( واللفظ له ، وعنه احلافظ الضياء املقدسي يف 2/153« )مصنفه»شيبة يف  أيبرواه ابن  1

( ، وصححه 23« ) فضل الصالة على النيب »( ، وإمساعيل القاضي يف 1/861( ، ورواه أبو يعلى )223)
 الشيخ حممد هناصر الدين األلباين يف حتقيقه له فقال: حديث صحيح بطرقه وشواهده.

 .(665-2/662) «اقتضاء الصراط املستقيم» 2
 .باختصار 38 – 31، ص  «اإلشارة يف الرد على من أجاز املمنوع من الزيارة» 8
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السـالم عليـك يـا رسـول اهلل ، السـالم عليـك يـا  :فقـال أتـى قـ  النـيب كان ابـن عمـر إذا قـدم مـن سـفر 
   .أبا بكر ، السالم عليك يا أبتاه

 .بن عمر عن هنافع عن ابن عمر 1وأخ هناه عبيد اهلل :قال
فعل ذلك إال  ما هنعلم أحدا من أصحاب النيب  :فذكرت ذلك لعبيد اهلل بن عمر فقال :قال معمر
 2.ابن عمر

 2.«املصنف»، وابن أيب شيبة يف  8عن هنافع به «شعب اإلميان»قي يف ورواه البيه
 5.ورواه إمساعيل القاضي عن أيوب عن هنافع وعبد اهلل بن دينار بنحوه

 6.ماعن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي اهلل عنه «سننه»يف بن منصور سعيد  ورواه
 3.ال :؟ فقال أيت ق  النيب ي 7أكان عروة :س ئل هشام :قال «مصنفه»وروى ابن أيب شيبة يف 

أبو احلسن القزويين عن الزهري عن أبيه عـن عبـد اهلل بـن أمحـد عـن أبيـه عـن هنـود بـن يزيـد  روىالخامس: 
، وكــان  مــا رأيــت أيب قــط يــأيت قــ  النــيب  :قــال –يعــين إبــراهيم بــن ســعد  -أخ هنــا أبــو إســحاق  :قــال

 3.يكره إتياهنه
 13.ظ احلجة الكبري ، من أكثر أهل املدينة حديثا يف زماهنهوإبراهيم بن سعد هو اإلمام احلاف

 :قال ابن تيمية رمحه اهلل
،  بغدادبن سعد فهو من أكابر علماء املدينة وأكثرهم علما وأوثقهم ، وكان قد خرج إىل  إبراهيموأما 

وأجل  أقدمن سعة علمه روى عنه الليث بن سعد ، وهو روى عنه الناس ؛ أمحد بن حنبل وطبقته ، وم  
 .منه

                                                 

 .«الصارم املنكي»( ومن 11732) «مصنف عبد الرزاق»عبد اهلل ، وصححته من  :يف املطبوع 1
 .(6722) «مصنف عبد الرزاق» 2
 .(8362( برقم )33 - 3/37( ، )8352( برقم )33 - 3/33) 8
 .(11732) «مصنف ابن أيب شيبة» 2
 .بتحقيق األلباين رمحه اهلل 133 ، 33رقم  5
 .(725-2/722) «اقتضاء الصراط املستقيم» هنقال من 6
 .أي عروة بن الزبري ، أحد فقهاء املدينة السبعة 7
 (.11731)( برقم 8/23) 3
 . 216، ص  «الرد على اإلخنا،ي»هنقال من  3

 .«التهذيب»هنظر ا 13
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)ما  :إبراهيم أهنه قال ابنهالذي ذكر عنه  -وأما أبوه سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف الزهري 
 ومنمن أفضل أهل املدينة يف زمن التابعني ،  1هو؛ و  يكره إتياهنه( وكان النيب رأيت أيب قط أتى ق  

حممد بن أيب بكر الصديق  بن من القاسمهم وأعبدهم ، وكان قاضي املدينة يف زمن التابعني يف ز أصلح  
امللك املسجد وإدخال احلجرة فيه ، وأدرك ما كان عليه السلف  عبدوأمثاله ، وهو أدرك بناء الوليد بن 

 .والتابعنيقبل ذلك من الصحابة 
، وقد ذكروا أهنه  القضاءة أهل املدينة وقدماء شيوخهم ، كان على ل  وهو من ج   :قال أبو حامت الرازي

، ومات قدميا بعد القاسم بن  هنظرأى عبد اهلل بن عمر ، وروى عن عبد اهلل بن جعفر ، ويف مساعه منه ر 
تويف سنة ست وعشرين وما،ة ، وقد  وهذاحممد بقليل ، فإن القاسم تويف سنة إحدى وعشرين وما،ة ، 

، ومرة خرج إىل العراق عمل على الصدقات است   قدخرج من املدينة غري مرة ، تارة إىل احلج ، وتارة كان 
)من أحدث يف أمرهنا  :، وهو الذي روى حديث والعراقيونإىل واسط فروى عنه سفيان الثوري وشعبة 

 . عن النيب  عا،شةهذا ما ليس فيه فهو رد( عن القاسم عن 
بن عبد اهلل وسهل بن سعد الساعدي وغريمها من الصحابة ، ورأى أكابر  جابرأدرك باملدينة  وقد
ومعلوم أن لا يكن ليخالفها فيما اتفقوا مسيب وسا،ر الفقهاء السبعة ، ـبن ال سعيدعني مثل التاب
،  غريهقد خيالف ابن عمر ، فإن ما هنقله عنه ابنه يقتضي أهنه كان ال يأتيه ال عند السفر وال  بل،  عليه

ذلك ، وأهنه أمر  عن بل يكره إتياهنه مطلقا كما كان مجهور الصحابة على ذلك ل ما فهموا من هنيه 
)اللهم ال  :وقالتتخذوا ق ي عيدا( ،  ال: ) والسالم عليه يف كل زمان ومكان ، وقال  بالصالة

 .ن هذا يف مواضعــــجتعل ق ي وثنا يعبد( ، كما قد بـ ي  
 .ايف دينه وعبادته وصيامه وتالوته للقرآن  يث كان خيتم باليوم والليلة كثري  هذامع أن سعد بن إبراهيم 

والتابعني  الصحابةاحلسن علي بن عمر القزويين وغريه من أهل العلم والدين ذكروا هذه اآلثار عن  وأبو
 2.له موضـع آخر هذاوتابعيهم ليبينوا للناس كيف كان السلف يفعلون يف مثل ذلك ، وبسـط  

بن عبد ال  بإسناده عن روى اقلت: وفعل سعد بن إبراهيم له ث َقل ه  ألهنه من متقدمي أهل املدينة ، وقد 
وكل ما ، شك أهنه احلق  عليكوجدت متقدم أهل املدينة على شيء فال يدخل  إذا :الشافعي قال

 8.البحار يف وتقعاللجج  ، فإهنك تقع يف إليهغري ذلك فال تلتفت  منجاءك 

                                                 

 .فهو :هكذا يف املطبوع ، ولعل األوىل 1
 . 213 - 217ص  «الرد على اإلخنا،ي»هنقال من  2
 .(1/61، ذكر عيون من أخبار مالك وذكر فضل موطأه ) «التمهيد» 8
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لــذلك ، ومــن األدلــة علــى أن معــاودة القــ  النبــوي خمــالف هلــدي الســلف كراهيــة اإلمــام مالــك : الســاد 
ولــيس يلــزم مــن دخــل املســجد وخــرج منــه مــن أهــل املدينــة  رمحــه اهلل:قــال فقــد وهــو مــن أ،مــة الســلف ، 

 الوقوف بالقبـر ، وإمنا ذلك للغرباء.

فيصلي عليه ويدعو  وقال أيضا: ال بأس ملن قدم من سفر أو خرج إىل سفر أن يقف على قبـر النبـي 
 له وألبـي بكر وعمر.

ا من أهل املدينة ال يَقدمــون من سفر وال يريدوهنه ، ويفــعلون ذلك يف اليوم مرة أو فقيل له: فإن هناس
 .ويدع ون ساعةأكثر ، ورمبا وقفوا يف اجلمعة أو األيام املرة أو املرتني أو أكثر عند الق  ، في سلمون 

هذه األمة إال ما  فقال: مل يبلغين هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدهنا ، وتركه أوسع ، وال ي صل ح آخر
أصلح أوهلا ، ومل يبلغين عن أول هذه األمة وصدرها أهنم كاهنوا يفعلون ذلك ، ويكره إال ملن جاء من 

 سفر أو أراده.

 قال ابن القاسم: ورأيت أهل املدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا أتوا الق  فسلموا ، قال: وذلك رأٌي.

غرباء ، ألن الغرباء قصدوا ذلك ، وأهل املدينة مقيمون هبا مل قال الباجي: ففرٌق بني أهل املدينة وال
 1يقص دوها من أجل الق  والتسليم. اهنتهى.

وهلذا كره مالك رضي اهلل عنه وغريه من أهل العلم ألهل املدينة كلما دخل  :ابن تيمية رمحـه اهللقال 
إمنا يكون ذلك ألحدهم إذا قدم و " :وصاحبـيه وقال أحدهم املسجد أن جييء فيسلم على قبـر النبـي 

وأما قصده دائما للصالة والسالم فما علمت أحدا رخص فيه ، من سفر أو أراد سفرا وحنو ذلك" 
السالم عليك أيها  :رع لنا إذا دخلنا املسجد أن هنقول، مع أهنا قد ش   ألن ذلك نوع من اتخاذه عيدا

ـنا ، بل قد است حب ذلك لكل من دخل مكاهنا كما هنقول ذلك يف آخر صالت،  النيب ورمحة اهلل وبركاته 
عل ل ما تقدم من أن السالم عليه يبلغه من كل موضع ، فخاف مالك وغريه أن يكون ف  ، ليس فيه أحد 

  .ذلك عند القبـر كل ساعة هنوعا من اختاذ القبـر عيدا

                                                 
1

يف  اإلمام مالك عن رمحه اهلل القـاضي عياض تقدم هنقل هذه األقوال عن املالكية يف املظهر احلادي عشر ، وقد هنقلها  
ة من زاره وسلم ، وفضيل كم زيارة ق ه ـ( ، باب يف ح33 - 2/33« )طفىـالشفا بتعريف حقوق املص»كتـابه 

« جمموع الفتاوى»ابن تيمية كما يف هنقلها كذا للسرخسي ، و  «املبسوط»وعزاها لكتاب ،  عليه ، وكيف يسلم ويدعو
(27/113.)  
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ن وعلي وأيضا فإن ذلك يدعة ، فقد كان المهاجرون واألنصار على عهد أيـي يكر وعمر وعثما
رضي اهلل عنها يجيئون إلى المسجد كل يوم خمس مرات يصلون ولا يكونوا يأتون م  ذلك إلى 

يكرهه من ذلك ، وما هناهم عنه ،  هم رضي اهلل عنهم مبا كان النبـي ، لعلم   القبـر يسلمون عليه
عليه كذلك يف وأهنم يسلمون عليه حني دخول املسجد واخلروج منه ويف التشهد ، كما كاهنوا يسلمون 

 1.، واملأثور عن ابن عمر يدل على ذلكحياته 
كان املهاجرون واألهنصار على عهد أيب بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهلل عنهم  :رمحـه اهلل أيضاوقال 

جيئون إىل املسجد كل يوم مخس مرات يصلون ، ومل يكوهنوا يأتون مع ذلك إىل الق  يسلمون عليه ، ـي
يكرهه من ذلك ، وما هناهم عنه ، وأهنم يسلمون عليه حني  هم مبا كان النيب لعلمهم رضي اهلل عن

 2.دخول املسجد واخلروج منه ، ويف التشهد ، كما كاهنوا يسلمون عليه كذلك يف حياته
  :رادا على من قال باستحباب الرتدد على الق  النبوي «الرد على اإلخنا،ي»وقال يف 

الذي  وهو، تشبيه له بالطواف الذي يشرع للحاج عند الورود إىل مكة هذا للوارد والصادر  فاستحباب
، الوداع  طوافوهو الذي يسمى ، سمى طواف القدوم وطواف التحية وطواف الورود وعند الصدور ي  

 .وهذا تشبيه لبيت املخلوق ببيت اخلالق

                                                 

 .( ، باختصار725-2/728) «اقتضاء الصراط املستقيم» 1
 .(725 - 2/722) «اقتضاء الصراط» 2
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 شبهات والجواب عليها

 هاومن، ضعيفة بأحاديث ر من معاودة القبور على مشروعية اإلكثااستدل بعض الناس  :الشبهة األولى
 :فقال «املعجم الصغري»الذي رواه الط اين يف ديث احل تلك

حدثين أيب ، قال حدثين حممد بن النعمان بن عبد الرمحن عم  :حدثنا حممد بن النعمان بن شبل ، قال
قال رسول  :عن أىب هريرة قالأيب ، عن حيىي بن العالء الرازي ، عن عبد الكرمي أيب أمية ، عن جماهد ، 

 : اهلل 
 .ار  ــــفر له ، وكتب بَ غ   مها يف كل مجعةمن زار قبـر أبويه أو أحد

 :رمحه اهلل ، يف سنده عبد الكرمي أيب أمية ، قال فيه ابن عبد ال جدا هذا حديث ضعيف واجلواب: 
 1جممع على ضعفه.

 2.«الضعفاء»يف  ويف سنده حممد بن النعمان ، جمهول ، قاله العقيلي
 8.«الضعفاء»ويف سنده حيىي بن العالء الرازي ، مرتوك ، قاله العقيلي أيضا يف 

  2.موضوع :«السلسلة الضعيفة»قال فيه األلباين رمحـه اهلل يف  وهلذا

  يزيد بن عن  «الكامل»الذي رواه ابن عدي يف ديث احليف هذا الباب ومن األحاديث الضعيفة
حدثنا عمرو بن زياد ، حدثنا حيىي بن سليم الطا،في ، عن هشام بن عروة عن  :خالد األصبهاين قال

  :يقول الصديق رضي اهلل عنه ، مسعت رسول اهلل عن أيب بكر رضي اهلل عنها أبيه عن عا،شة 
 .لهاهلل ر ف  ــ، غ   «يـٰس»معة فقرأ اجلمها يوم أو أحد  من زار قبـر والديه 

  :رواه بعدما ابن عدي هقال ما واجلواب
 هذا من احلديث ، منها سرقةً  غريعمرو بن زياد ل، و ليس له أصل هبذا اإلسناد باطل احلديث وهذا 

 5.يسرقها من الثقات ومنها موضوعات ، وكان هو يتهم بوضعها
 6.يضع احلديث :قال الدارقطينو 

                                                 

 .«ميزان االعتدال»هنقله الذهيب عنه يف  1
 .(1716ة رقم )ترمج 2
 .(1716اهنظر ترمجة رقم ) 8
 .(23رقم ) 2
 «.الكامل»اهنظر كالمه هذا يف ترمجة عمرو بن زياد يف  5
 «.الضعفاء واملرتوكون»كتابه: اهنظر   6
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 :«سلسلة الضعيفةال»قال األلباين يف ، و  1«األحاديث املوضوعات»أورده ابن اجلوزي يف ذا هلو قلت: 
  2.موضوع

يشهد له احلديث الذي قبله احلديث هذا ال ع ة لتعقب السيوطي على ابن اجلوزي بقوله أن  :تنبيه
 8.«سلسلته»لسببني ذكرمها األلباين يف 

  ومن األحاديث املكذوبة على النبـي  الذي رواه احلافظ أبو الفتح األزدي ديث احلهذا الباب يف
  :فقال

أهنبأهنا أبو حممد عبد الوهاب بن  :أبو النجم شهاب بن علي احملسين وأبو الفتح بن إبراهيم قاال أخ هنا به
حمد بن ـمد بن مـأهنبأهنا احلافظ أبو طاهر أح :ظافر بن علي بن فتود األزدي املعروف بابن رواج قال

ر بن حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم بن سلفة السلفي األصبهاين ، أهنبأهنا أبو طالب عبد القاد
يوسف ، أهنبأهنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أمحد ال مكي ، أهنبأهنا أبو الفتح حممد بن احلسني بن 
أمحد األزدي احلافظ ، حدثنا النعمان عن هارون بن أيب الدهلاث ، حدثنا أبو سهل بدر بن عبد اهلل 

، حدثين خايل سفيان عن  حمدـاملصيصي ، حدثنا احلسن بن عثمان الزيادي ، حدثنا عمار بن م
  : قال رسول اهلل  :منصور ، عن إبراهيم عن علقمة ، عن عبد اهلل قال

، وغزا غزوة ، وصل ى علي  يف املقدس ؛ مل يسأله اهلل فيما افرتض  وزار قبـريمن حج حجة اإلسالم ، 
 .عليه

 املصيصي ، قال فيه ففي سنده بدر بن عبد اهللمتـنا ، باطل سندا و موضوع هذا حديث واجلواب: 
،  يخبر ياطلبدر بن عبد اهلل أبو سهل املصيصي عن احلسن بن عثمان الزيادي  :«امليزان»الذهيب يف 

 .وعنه النعمان بن هارون
 اهنتهى. .واخل  املذكور أخرجه أبو الفتح األزدي ، مث ذكر هذا احلديث :«اللسان»قال يف 

يف حديثه مناكري ، وكاهنوا  :املوصلي ، قال فيه ابن اجلوزيويف إسناد احلديث أمحد أبو الفتح األزدي 
 .يضعفوهنه

 

                                                 

 .(1732رقم ) 1
 .(53رقم ) 2
 .(123-1/127) «الضعيفة» 8
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حدثين حممد بن صدقة املوصلي أن أبا الفتح وضع  :أخ هنا الفرار ، أهنبأهنا اخلطيب ، قال :مث قال
 1.حديثا

أن يف أحاديثه مناكري ، وأن ال قاين ضعفه ، وأن أهل املوصل كاهنوا  «تاريخ بغداد»وذكر اخلطيب يف 
 2.م بوضع احلديثه  ـــضعفوهنه وال يع دوهنه شيئا ، وأهنه ات  ي  

 8.«ذيل األحاديث املوضوعة»هذا احلديث يف رمحه اهلل وقد ذكر السيوطي 
2.موضوع :«السلسلة الضعيفة»يف رمحه اهلل األلباين قال و 

 

،ض الدين أهنه يفيد أن من فعل تلك الطاعات فقد سقطت عنه فرا هذا احلديث متنا ومن ظواهر بطالن
وهذا قول باطل ، بل هو ضالل ، ألهنه يفيد ، وصار غري مطالب هبا ، من صالة وزكاة وصيام وحج 

 .ذلك علىأن يدل أمته  الفرا،ض ، وحاشا رسول اهلل  تركاحلث على 

حديث معاذ  هاسيء فهمه ، ومنأ   هولكن حديث صحيح وقد ورد يف باب زيارة قبـره  :الثانيةالشبهة 
ميشي حتت  يوصيه ، ومعاذ راكب ، والرسول  إىل اليمن ، فخرج معه النبـي  النبـي ملا بعثه 

إهنك عسى أْن ال تلقاين بعد عامي هذا ، ولعلك أن متر مبسجدي  ،يا معاذ  :راحلته ، فلما فرغ قال
5.احلديث …وقبـري فبكى معاذ 

 

من معاودهتا ،  اإلكثارستحباب فظن بعض الناس أن هذا احلديث يفيد جواز السفر إىل القبور أو ا
وهذا خطأ فإن احلديث ال يفيد ذلك ، بل يفيد جواز زيارته وفق الضوابط الشرعية املذكورة يف 

 .وبدون معاودةوأمهها أال يكون بسفر خمصص ، األحاديث األخرى 

                                                 

 .كما سيأيت  «تاريخ بغداد»( ، وهو خمرج يف 8/58) «الضعفاء واملرتوكني» 1
2 (2/228). 
 .(571رقم ) 8
 (.232رقم ) 2
 .(2237، برقم ) «الصحيحة»( ، وصححه األلباين يف 5/285رواه أمحد ) 5
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 : على فضل معاودة القبر النبوي يما رواه البيهقي فقال ريما اسذدل يعضها: الثالثةالشبهة 
أخبرنا أيو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا حامد ين محمد ين عبد اهلل الهروي ، حدثنا محمد ين 
يونس القرشي ، حدثنا عبد اهلل ين يونس ين عبيد ، حدثنا أيي ، عن محمد ين المنكدر قال: 

وهو يقول: هـٰهنا ُتسكب العبرات ، سمعت رسول  رأيت جايرا وهو يبكي عند قبر رسول اهلل 
 1يقول: ما يين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. هلل ا

 :ثالثة وجوهفاجلواب عن هذه الشبهة من 
حممد بن احلسني ، في سنده أبو عبدالرمحن السلمي ، ف أن هذا حديث موضوع: الوجه األول

  :وقال، « السري»النيسابوري ، ترمجه الذهيب يف 
، وكان  كان أبو عبد الرمحن السلمي غري ثقة  :نيسابوريقال يل حممد بن يوسف القطان ال :قال اخلطيب

 .لصوفية األحاديثل عيض
، ويف اجلملة ففي  وللسلمي سؤاالت للدارقطين عن أحوال املشايخ الرواة سؤال عارف :ال الذهيبوق

ها بعض د  ، ع أشياء ال تسوغ أصالً  «حقا،ق تفسريه»ويف  ، تصاهنيفه أحاديث وحكايات موضوعة
،  الكالم هبوى من، هنعوذ باهلل من الضالل و  رفاهنًا وحقيقةها بعضهم ع  ، وعد   زهندقة الباطنيةاأل،مة من 

 اهنتهى. 2.والتمسك هبدي الصحابة والتابعني رضي اهلل عنهم، فإن اخلري كل اخلري يف متابعة السنة 
 8.: ويف القلب مما يتفرد به« امليزان»وقال يف 

  .: أحد املرتوكني«امليزان»قال الذهيب يف ، ميي دوسى القرشي الكويف سنده أيضاً حممد بن يوهنس بن م
  .ميي بالوضعدقال ابن عدي: قد اهت  َم الكو 

 .وقال ابن حبان: لعله قد وضع أكثر من ألف حديث
 .هم ، ترك عامة مشاخينا الرواية عنهوقال ابن عدي أيضاً: ادعى الرواية عمن مل يرَ 

 .رونبه أبو داود وموسى بن هاوكذ  
 2. حالهخ   ـهم بوضع احلديث ، وما أحسن فيه القول إال من مل يَ ت  ــــوس ئل عنه الدارقطين فقال: ي  

 

                                                 

 .(8366( برقم )33 - 33/  3) «شعب اإلميان» 1
 .)17/252(، « السري» 2
 .ويف القلب منه شيء :، واملعىن )7225(، ترمجة رقم  (6/113) 8
 .)3853(، ترمجة رقم  )6/873( «ميزان االعتدال»ن يوهنس هنقلتها من كل هذه النقوالت عن حممد ب  2
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 1ويف سنده عبد اهلل بن يوهنس بن عبيد. قال ابن حجر: جمهول احلال.
 2ضعيف. :«التقريب»قال احلافظ ابن حجر يف  ، علي بن زيد بن جدعانأيضا  احلديث إسنادويف 

 حلديث ضعيف جدا.فإسناد ا

على فرض صحة احلديث  – وذلك ألن النيب ،  ة)ما بني ق ي ومن ي( منكر  لفظة : أنالوجه الثاني
يف بيت عا،شة قريبًا يف  يدفنلم أهنه سقال هذا القول قبل أن يقبضه اهلل إليه ، فمن أين عَ  يكون –

وما تدري  ري هنفس ماذا تكسب غداً وما تد﴿تعاىل  كما قال،   تيعلم أين سيمو  فإهنه ال أحداملن  ، 
 .﴾هنفس بأي أرض متوت

من طريق علي  5والبزار 2ىيعل وأبو 8رواه أمحدفقد  ، وي بغري هذا اللفظر  قد احلديث هذا فإن  وللعلم ،
 .ما بني من ي إىل حجريت ر ، عن جابر بلفظ:دبن زيد بن جدعان ، عن حممد بن املنك

 .ما بني من ي وبييت ولفظ البزار:

ما بني )أصل احلديث ثابت يف صحيح البخاري من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ولفظه:  كما أن
، فإهنه حينئذ مل  «ق ي»، وليس فيه لفظ  6(وضيحبييت ومن ي روضة من رياض اجلنة ، ومن ي علي 

 7يكن ق .

 سفر إليه ، فبماذا : أن هذا احلديث على تقدير صحته ليس فيه ذكر متسح وال تقبيل والالوجه الثالث
 يستدل به من استدل به؟!

                                                 

 .)8722(، ترمجة رقم  «التقريب» 1
 .)2782(ترمجة رقم  2
8 )8/833(. 
 .)1732(رقم  2
 .«كشف األستار»من  )1136(رقم  5
 .)7885(رقم  6
 .(27/825البن تيمية ) «جمموع الفتاوى»واهنظر  7
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 خالصة

ســواء كــان ذلــك تبــني ممــا تقــدم حتــرمي معــاودة القبــور بشــكل مســتمر كــل أســبوع أو كــل مجعــة وحنــو ذلــك ، 
للق  النبوي أو غريه من القبور ، ألن ذلـك يفضـي إىل تعظيمهـا التعظـيم املفـرط الـذي يـؤول إىل عبادهتـا ، 

إذ قـال  «شرد الصدور يف حترمي رفع القبـور»الشوكاين رمحـه اهلل يف كتابه بن علي وقد أصاب الشيخ حممد 
   :ما هنصهال تــتخذوا قبـري عيدا" "لقا على لفظة عم

، كما صار يفعله كثري مـن عبـاد القبـور ، جيعلـون ملـن يعتقدوهنـه مـن األمـوات أوقاتـا تمعون فيه جيمومسا  أيْ 
ــكون هلــا املناســك ، عنــد قبــورهم فيهــا معلومــة جيتمعــون  أحــد  كمــا يَعــرف ذلــك كــل  ،  ويعكفــون عليهــا ينس 

مــن النــاس مــن أفعــال هــؤالء املخــذولني الــذين تركــوا عبــادة اهلل الــذي خلقهــم ورزقهــم مث مييــتهم وحييـــيهم ، 
وعبدوا عبدا من عباد اهلل ، صار حتت أطباق الثرى ، ال يقدر علـى أن جيلـب لنفسـه هنفعـا وال يـدفع عنهـا 

ملـك لنفسـي هنفعـا ال أ يقـول سـلم فيمـا أمـره اهلل أنعلـى آلـه و ما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و ك،   ضرا
ربـه أهنـه ال ميلـك لنفسـه ضـرا وال هنفعـا  فاهنظر كيف قال سيد البشر وصـفوة اهلل مـن خلقـه بـأمر،  وال ضرا

 1.أغين عنك من اهلل شيئا ال، يا فاطمة بنت حممد : ، وكذلك قال فيما صح عنه
،  قرابته به وأحبهم إليه سلم يف هنفسه ويف أخصعلى آله و ذا كان هذا قول رسول اهلل صلى اهلل عليه و فإ

رسال مرسلني؟ بل غاية ما عند أحدهم  فما ظنك بسا،ر األموات الذين مل يكوهنوا أهنبياء معصومني وال
فهو أعجز وأعجز أن ينفع  ، أهل هذه امللة اإلسالمية ، وواحد من أهنه فرد من أفراد هذه األمة احملمدية

 .أو يدفع عنها ضررا
وأخ  به أمته كما ، سلم على آله و و وكيف ال يعجز عن شيء قد عجز عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه 
، وأهنه ال يغين عن أخص قرابته  هنفعا أخ  اهلل عنه ، وأمره بأن يقول للناس بأهنه ال ميلك لنفسه ضرا وال

 من اهلل شيئا؟
، أو أقل حفظ من عرفان أن ينفعه أو يضره فرد من  هنصيب من علم يف يطمع من له أدىنفيا عجًبا! ك

 .يقول عن هنفسه هذه املقالة؟ واحلال أهنه فرد من التابعني له املقتدين بشرعه أفراد أمة هذا النيب الذي
أهل القبور؟!  فيه عباد أك  من هذا الضالل الذي وقع عقل   بضالل   - أرشدك اهلل - هنَاكَ ذ  فهل مسعت أ  

 .إهنا هلل وإهنا إليه راجعون

                                                 
من مايل ، ال أغين ما شئت ، سليين   حممديا فاطمة بنت  ولفظه: ،( 232) ( ومسلم2758واه البخاري )ر  1

 .عنك من اهلل شيئا
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وهي  ،  «النضيد يف إخالص كلمة التوحيد لدرا»  وقد أوضحنا هذا أبلغ إيضاد يف رسالتنا اليت مسيناها
 1موجودة بأيدي الناس.

                                                 
 . 82 – 83 ص،  «شرد الصدور يف حترمي رفع القبور» 1
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وهو لزوم الشيء ، والعكوف منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع ، ، العكوف من االعتكاف 
وال كالصالة والذكر وقراءة القرآن ، قال تعاىل ،  العكوف يف املساجد لطاعة اهلل هو العكوف املشروع ف

 واملعتكف يلزم املسجد وال خيرج منه.،  تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد
عليه ما قصه اهلل علينا عن إبراهيم هو العكوف على فعل معصية هلل ، ومن ذلك املمنوع العكوف و 

عندها ، مالزمني  نو مقيم، أي  ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفونملا قال لقومه الصالة والسالم 
 هلا لعبادهتا

ند قبور الصاحلني ولزومها وقد غال بعض الناس يف تعظيم املوتى حىت وصل هبم األمر إىل حد العكوف ع
 !رجاء األجر واملثوبة، أياما للصالة عندها والدعاء 

واجملـاورة عنـد شـجرة أو حجـر ،  ثـال أو غـ   ثـال ، أو العكـوف  العكووففأما  :قال ابن تيمية رمحـه اهلل
بـل هـو ، سـلمني فلـي  هـذا مـن ديـن امل، ، أو مقـام نبــي أو غـ  نبــي  عند قبور نبوي أو غير نبوويواجملاورة 

ولقـد آتينـا إبـراهيم رشـده مـن من جن  دين املشركني الذين أخرب اهلل عنهم مبا ذكره يف كتابه حيث قـال 
واتــل ، وقــال تعــاىل  عووفونو إذ قــال ألبـــيه وقومــه مــا هــذه التماثيــل الــيت أنــتم هلــا  *قبــل وكنــا بــه عــاملني 
، وقـال تعـاىل  عوفوني قالوا نعبـد أصـناما فنظـل هلـا  * إذ قال ألبـيه وقومه ما تعبدون *عليهم نبأ إبراهيم 

 كمـا إلــهها  علـى أصـنام هلـم قـالوا يـا موسـى اجعـل لنـا  يعكنوو وجاوزنا ببين إسرائيل البحر فـأتوا علـى قـوم
فعكـوف املــنيمنني  ،، فهــذا عكـوف املشـركني ، وذاو عكـوف املسـلمني  هلـم آهلـة قـال إنكـم قـوم  هلـون

هلل وحــده ال شــريك لــه ، وعكــوف املشــركني علــى مــا يرجونــه وخيافونــه مــن دون اهلل ، يف املســاجد لعبــادة ا
 1.وما يتخذوهنم شركاء وشفعاء

ولم يكونوا وهلذا كان السلف يكثرون الصالة والسالم عليه يف كل مكان وزمان ،  :وقال أيضا رمحـه اهلل
وال إنشفد قصفئد وال نحو ، وال إيقفد شمع وإطعفم وسقفء ، يجتمعو  عند قبوره ، ال لقراءة ختمة 

، بل كانوا يفعلون يف مسجده ما هو املشروع يف سائر املساجد من الصالة  ذلك ، بل هذا م  البدع
 2.والقراءة والذكر والدعاء واالعتكاف وتعليم القرآن والعلم وتعلمه وحنو ذلك

 

                                                 
 .(727-2/728)« اقتضاء الصراط املستقيم»1
 .(22/152)« جمموع الفتاوى» 2
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أهــل اااهليــة ، فعــن أ  واقــد الليثــي ر ــي اهلل عنــه  مــن صــفا بقصــد التعبــد والعكــوف عنــد اامــادا  
ننيح   ل  قِـب   قال: خرجنا مع رسول اهلل 

حوهلـا  3نوو يعك  ، وللمشركني سدرة  2بكفر وحنن حديثو عهد   1
يـا رسـول اهلل: اجعـل لنـا ذا   :، فقلنـا 5، فمررنـا بسـدرة  « أنـواط ذا   »هبا أسـلحتهم يقـال هلـا  3نوطونوي  

 ا  أنواط.أنواط كما هلم ذ
اجعــل لنــا إلــهها كمــا هلــم آهلــة فقـال النــل صــلى اهلل عليـه وســلم: اهلل أكبـــر ، هـذا كمــا قالــ  بنــو إسـرائيل 

قال إنكم قوم  هلون
ـن  ـ، لرتكب   2 ن  ن س 

 7من كان قبلكم. 8
 عنه واخلالصة أن العكوف عند القبور يعترب من الغلو املذموم ، ولي  مما أمر اهلل به بل مما هنى اهلل

فليعتكف يف املساجد لطاعة الشرعي  االعتكافورسوله ، ومن وسائل الشرو وطرق اااهلية ، ومن أراد 
 .اهلل ، واهلل أعلم

                                                 
 أي جهة حنني. 1
 أي أسلموا قريبا. 2
 ا ، نسأل اهلل العافية.هب اعندها ليتبـركو يعكفون كان املشركون   3
 قون عليها.ـــــأي ي عل   3
 أي سدرة أخرى. 5
 . 137سورة األعراف:  2
 ة وهي الطريقة ، سواء كان  طريقة شرعية أو بدعية أو شركية.نَّ ـــالسَّـنن مجع س   8
 .( وصححه األلباين رمحه اهلل2172رواه الرتمذي ) 7
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 الذبح عبادة

 الذبح عبادة وقربة ، ال يجوز صرفه لغير اهلل عز وجل

 أدلة تحريم الذبح لغير اهلل

 مظاهر معاصرة للذبح لغير اهلل

 فصل في بـيان أنواع الذبح

 استطراد
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 عبادةالذبح 

يف  -اليت هي أعظم شعائر العبادات  –مها أن اهلل قرهنا بالصالة ظ  ع  على الذبح عبادة عظيمة ، دل 
ال  * وحمياي وممايت هلل رب العاملني صالتي ونسكيقل إن من القرآن الكرمي كقوله تعاىل  عدة مواضع

 .ومعىن نسكي أي ذحبي،  شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني
 .وانحرفصل لربك  * إنا أعطيناك الكوثروقال تعاىل 

دل على أن ف، بـينهما بفاء السببـية  وفصل، الكوثر حوض كر بعد ذ  من اللطائف أن اهلل ذكرمها و 
وهو الشرب من هنر الكوثر ، والكوثر هنر ،  إخالصهما هلل من أسباب احلصول على ذلك اجلزاء املذكور

 1.يسيل يف حوضي، فهو هنر يف اجلنة ، : وأعطاين الكوثر  يف اجلنة ، قال النبـي 
كثري الصالة كثري الذبح ، فإنه ملا حج عليه كان    النبـي  شأهنما عظيم ، ولذا كانالصالة والذبح و 

 .أقل من ذلك عنه وعن أهل بيته ممن حج معهالصالة والسالم حنر مائة من اإلبل ، مع أن اجملزئ 
عبادتا اإلنفاق والذبح ، مبا يبذله الذابح من مال  اأنه جتتمع فيهأيضا ومما يدل على عظم عبادة الذبح 

 لشراء ذبـيحته.
ـــسن لنا األضحية يف عيد األضحى ، وسن لنا ه ن الذبح عبادة أن الرسول ومما يدل على أ دي ـــ

لن ينال اهلل حلومها وال دماؤها احلج ، بل إن اهلل عد إراقة دماء اهلدي من التقوى كما يف قوله تعاىل 
وهذا ، عبادة ومن املعلوم أن كل ما أمر اهلل به ورتب على فعله ثوابا فهو  ، منكم التقوىولكن يناله 

 هو ضابط املسألة.
والبدن جعلناها لكم كما يف قوله تعاىل ،  ورتب اخلري على ذحبها ، من شعائر اهلل  الذبحاهلل  عد كما

قال سفيان الثوري: كان أبو حامت يستدين  ،، أي ثواب يف الدار اآلخرة  من شعائر اهلل لكم فيها خري
 . لكم فيها خريبدن؟ فقال: إين مسعت اهلل يقول ويسوق الُبدن فقيل له: تستدين وتسوق ال

كما يف ،  ومما يدل أيضا على أن الذبح عبادة أن اهلل جعله كفارة ملن ارتكب شيئا من حمظورات اإلحرام 
ففي هذه  ، نسكفمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو قوله تعاىل 

وكالمها عبادات ، ، الكفارات األخرى املتعلقة باحلج كالصيام واإلطعام  اآلية جند أن الذبح قد قام مقام
 ألنه ال يقوم مقام العبادة إال عبادة.، فدل ذلك على أن الذبح عبادة أيضا 

                                                   

هنر الكوثر غري حوض النبـي صلى اهلل عليه وسلم ، فنهر الكوثر يف اجلنة وهو الذي قال اهلل فيه )إنا أعطيناك  1
ميزابان من هنر الكوثر الذي  يصب فيهالكوثر( ، أما حوض النبـي صلى اهلل عليه وسلم فإنه يف عرصات القيامة ، 

 .باجلنة
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 والذبح أيضا كفارة ملن ترك شيئا من واجبات احلج كاملبـيت مبزدلفة ورمي اجلمار واملبـيت مبىن وحنو ذلك.
أن يذبح هديا إذا مل يستطع  -حجه  إمتاموهو الذي ُمنع أو ع جز عن  –ص ر حكما شرع اهلل للمُ 
 . فإن أحصرمت فما استيسر من اهلديكما يف قوله تعاىل ،  إكمال نسكه 

كره علي رضي اهلل عنه وغري واحد   عبادة في نفسهقال ابن تيمية رمحة اهلل تعاىل: وهلذا ملا كان الذبح 
وكِّل املسلم يف ذبح نسيكته كتابـيا ، ألن أن يُ  –يف إحدى الروايتني عنه منهم أمحد  –من أهل العلم 

 1نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصالة.
والفدية 2وقال الشوكاين رمحـه اهلل: وال شك أن النحر نوع من أنواع العبادة اليت تعبد اهلل العباد هبا كاهلدايا

ا عنده مل يكن له غرض لذلك إال تعظيمه وكرامته والضحايا ، فاملتقرب هبا إىل القبـر والناحر هل
، وكفاك من شر مساعه ، وال حول  وهذه عبادة ال شك فيهاواستجالب اخلري منه واستدفاع الشر به ، 

صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم يقول: ال  وال قوة إال باهلل العلي العظيم ، إنا هلل وإنا إليه راجعون ، والنبـي
رواه أبو داود بإسناد  .قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبـر يعين بقرا أو شياهاعقر يف اإلسالم. 

 3.صحيح عن أنس بن مالك

فاحلاصل أن الذبح من أفضل الطاعات وأعظم القربات ، وهو عبادة كالصالة والصيام وغريها من 
 شرك ، واهلل أعلم.فقد ألغري اهلل  ومن صرفهاالعبادات سواء بسواء ، 

 بح عبادة وقربة ، ال يجوز صرفه لغير اهلل عز وجلالذ
، ومن ذلك قوله  التقرب هلليقصد الذابح بذحبه وقد أمر اهلل بأن ال كل ما أمر اهلل به فهو عبادة ، 

 .فصل لربك واحنر وقوله،  رب العاملني هللقل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت تعاىل 
أضحيته:  عند ذبحكان يقول أنه   النبـي وي عن ما رُ وحده  ومما يدل على وجوب إخالص الذبح هلل

 4، وعن حممد وأمته ، بسم اهلل واهلل أكرب. ولكاللهم منك 

 
 

                                                   

 .(2/570)،  «اط املستقيماقتضاء الصر » 1

 .وهو ما يقربه احلاج املتمتع والقارن، مجع هدي  2

 ، وقد تقدم ختريج احلديث املذكور. «شرح الصدور يف حترمي رفع القبور» 3

 .( عن جابر رضي اهلل عنه3/375وأمحد )، ( 3121وابن ماجه )، ( 2795رواه أبو داود ) 4
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 أدلة تحريم الذبح لغير اهلل
ولذا جاءت األدلة الذبح لغري اهلل حرام ، بل هو شرك يف العبادة ، عليه فإن ملا تقرر أن الذبح عبادة ، ف

، لعن اهلل من  ذبح لغير اهلل: لعن اهلل من  قول الرسول ، فمن ذلك لذبح لغري اهلل حترمي ا الدالة على
 1.لعن والديه ، لعن اهلل من آوى حمدثا ، لعن اهلل من غري منار األرض

  ودخل النار رجل يف  2دخل اجلنة رجل يف ذباب سلمان الفارسي رضي اهلل عنه قال:وعن ،
 .ذباب
  ؟وكيف ذلك  :قالوا
ــأحد حىت يُ  3ال جيوزه، عظيم ر رجالن على قوم هلم صنم م :قال ــ  ،ب قرِّب له شيئا ، فقالوا ألحدمها قرِّ ــ
ــق   :ليس عندي شيء ، قالوا له :قال ـــ   .فدخل النار، وا سبـيله فقرب ذباباً فخل   ،ب ولو ذباباً رِّ ـ

ــق   :وقالوا لآلخر ــ  ولو ذبابا. ب رِّ ــ
 4.فضربوا عنقه فدخل اجلنة، شيئا دون اهلل عز وجل ما كنت ألقرب ألحد  :قال

بح شيئا حقريا وهو الذباب ، واآلخر امتـنع من الذبح ذ ه، مع أنفالرجل األول ذبح لغري اهلل فدخل النار 
 .فدخل اجلنةأىب ،  الكونه شركولكن  –أمر حقري يف مع أنه  –لغري اهلل 

: اجلنة أقرب إىل  وصدق رسول اهلل  ، الوقوع فيهوسهولة في هذه القصة بـيان عظم إمث الشرك ، ف
 5.والنار مثل ذلك، أحدكم من شراك نعله 

فقف عند هذا وتأمل حكمة الشريعة وسرها يف إخالص العبادة والتعظيم الذي ال ينبغي إال هلل ، ولو "
 6".واهلل املستعان ؟بأحقر شيء كالذباب ، فكيف بكرائم األموال

  عنه عن الن  عن أيب هريرة رضي اهللو  ــال ف   :قال  .ع وال عتريةر  ــ

                                                   

 .نه( عن علي رضي اهلل ع1978رواه مسلم ) 1

 .أي بسبب ذباب 2
 .جيوزه أي يتجاوزه ويتعداه 3

، وأبو نعيم يف ( 84قسم املقدمة ، أثر رقم ) - «الزهد»( ، وأمحد يف 33028) «املصنف»رواه ابن أبـي شيبة يف  4
( عــن ســلمان الفارســي موقوفــا ، وصــححه الشــي  عبــد القــادر األرنــاؤوط يف خترجيــه ألحاديــث  1/261) «احلليــة»

 .، باب ما جاء يف الذبح لغري اهلل «حيدالتو »كتاب 

 .( عن ابن مسعود رضي اهلل عنه1/387وأمحد )، ( 6488رواه البخاري ) 5
منهاج التأسيس والتقديس يف كشف شبهات داود بن »بن حسن يف  عبد الرمحـٰنقاله الشي  عبد اللطيف بن  6

 . 247، ص  «جرجيس
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 1.والعترية يف رجب، والفرع أول النتاج كانوا يذحبونه لطواغيتهم 
ــوأما العترية اليت كانت تعت   :رمحه اهلل 2قال اخلطايب رها اجلاهلية فهي الذبيحة اليت كانت تذبح لألصنام ، ـ

 3.صب دمها على رأسهافيُ 
 لذبح لغري اهلل إمجاع املسلمني على ذلك ، وقد نقل إمجاعهم احلافظ ابن كثري ومما يدل على حترمي ا

كر عليه اسم غري اهلل بح فذُ : أي ما ذُ وما أهل لغري اهلل بهرمحـه اهلل حيث قال عند تفسريه لقوله تعاىل 
كر ذلك وذُ  دل هبا عنذبح خملوقاته على امسه العظيم ، فمىت عُ ألن اهلل تعاىل أوجب أن تُ ، فهو حرام 

 4.فإنها حرام باإلجماععليها اسم غريه من صنم أو طاغوت أو وثن أو غري ذلك من سائر املخلوقات 
: )لعن اهلل من ذبح لغري اهلل( ما  عند شرحه لقوله « شرح صحيح مسلم»وقال اإلمام النووي يف 

 نصه:
من ذبح للصنم أو للصليب أو ملوسى أو وأما الذبح لغري اهلل فاملراد به أن يذبح باسم غري اهلل تعاىل ، ك

لعيسى صلى اهلل عليهما أو للكعبة وحنو ذلك ، فكل هذا حرام ، وال حتل هذه الذبيحة سواء كان 
، فإن قصد مع ذلك  واتفق عليه أصحابناالذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا ، نص عليه الشافعي 

كان ذلك كفرا ، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك ه والعبادة ل -غري اهلل تعاىل  -تعظيم املذبوح له 
 صار بالذبح مرتدا.

رقـى بصـاحبه إىل وراء حـائط اإلسـالم ، ويلقيـه علـى أم ومـن املفاسـد البالغـة إىل حـد  ي  رمحـه اهلل:  أيضاوقال 
مـن  رأسه من أعلى مكان من الـدين   أن كثـريا مـنهم يـأيت بأحسـن مـا نلكـه مـن األنعـام ، وأجـود مـا  ـوزه

ـل   بـه لغــري اهلل ،  املواشـي ، فينحـره عنـد ذلـك القبــر ، متقربـا بـه إليـه ، راجيــا مـا ُيضـمر حصـوله لـه منـه ، فُيه 
 مليــت   يســموهنا وثنـا ، وبــني قبــر   منصـوبة   ويتعبـد بـه لـوثن مــن األوثـان ، إذ أنـه ال فـرق بـــني النحـائر ألحجـار  

،  وال يـثرر تحلـيال وال تحريمـا، يغني من الحق شيئا  االختالف في التسمية ال ومجرديسمونه قبــرا ، 

                                                   

 .(1976( ومسلم )5473رواه البخاري ) 1
اإلمام العالمة احلافظ اللغوي ، أبو سليمان ، محد بن حممد البسيت اخلطايب ، رحل كثريا يف طلب العلم ، مث هو  2

الغنية »و « غريب احلديث»، و « شرح السنن»ألف وصنف مصنفات مفيدة منها شرح سنن أيب داود املعروف بــ 
 (.17/23« )السري». انظر ترمجته يف  383تويف سنة «. عن الكالم وأهله

 .«النهاية يف غريب احلديث»نقله ابن األثري يف  3

 . 3 :، سورة املائدة «تفسري ابن كثري» 4
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ــرهبا وهـــو يســـميها بامسهـــا ، بـــال  ــان حكمـــه حكـــم مـــن شـ ــر غـــري امسهـــا وشـــرهبا كـ فـــإن م ـــن أطلـــر علـــى اخلمـ
  1خالف بـني املسلمني أمجعني.

 جيتمع يف الذبح لغري اهلل مانعان: مما تقدم من كالم أهل العلم أنه فاحلاصل 
كما دل على ذلك قوله   ا ،لغري اهلل فال جيوز أكله تصدمما أهل لغري اهلل ، أي قُ  : أن الذبـيحةاألول
 .خلنـزير وما أهل به لغري اهللاحرمت عليكم امليتة والدم وحلم تعاىل 

: أهنا ذبـيحة مرتد ، واملرتد ال جيوز أكل ذبـيحته ، ألنه ال جيوز إال أكل ذبـيحة املسلم والمانع اآلخر
 ، أما املرتد والوثين فال جيوز أكل ذبـيحتهما ، بإمجاع املسلمني. -أي اليهودي والنصراين  –والكتابـي 

  عن الذبح لغير اهلل أن النبي  النهيومن أدلة  ومن ذلك هنيه  إليهسد الذرائع المثدية ، 
 2.قال : ال عقر يف اإلسالم روى أنس عن النبـي  عن العقر ، فقد

  قال : هنى رسول اهلل نهما رضي اهلل عوعن ابن عباس 3.عن معاقرة األعراب 
 ؟وما العقر :فإن قيل
جُنازيه على فعله ،  :أن العرب يف اجلاهلية كانوا يعقرون اإلبل على قرب الرجل اجلواد يقولون :فاجلواب

ون تأكلها السباع والطري ، فيكألنه كان يعق رها يف حياته فيطعمها األضايف ، فنحن نعقرها عند قربه ل
رأنه إذا ُعقرت راحلته عند قربه  يعتقدمًا يف حياته ، ومنهم من كان مًا بعد مماته كما كان ُمطع  طع  مُ   ُحش 

 4.شر راجاًل ، وكان هذا على مذهب من يرى البعث بعد املوتراكباً ، ومن مل يُــعقر عنه حُ 
 :وذكر البيهقي جوابا آخر فقال

 .فيأكلون لغري اهلل ورسوله، ند املاء يعقر هذا ويعقر هذا األعراب ع :العقر يعين :5قال أبو زكريا
معاقرة األعراب أن يتبارى الرجالن كل واحد منهما جيادل  :وقال أبو سليمان اخلطايب فيما بلغين عنه

ــفأيهما كان أكثر عقرا غ  ، ويعقر صاحبه ، فيعقر هذا عددا من إبله ، صاحبه  وكره ، ب صاحبه ل  ـ
 1.مما أهل به لغري اهللحلومها لئال يكون 

                                                   
 . 34، ص « شرح الصدور يف حترمي رفع القبور» 1
 «املسند»( ، ومن طريقه أمحد يف 6690( ، وعبد الرزاق )9/314( ، والبيهقي )3222رواه أبو داود ) 2

إسناده صحيح على شرط  :(20/333) «املسند»خترجيه ألحاديث وقال الشي  شعيب يف  .(3/197)
 الشيخني.

 .(9/314( ، والبيهقي )2820رواه أبو داود ) 3
 . 54 ، ص «زيارة القبور عند املسلمني» 4

 ال ، كانوا ينقلون عنه فوائد يف غريب احلديث.أبو زكريا احلم  هو  5
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  :العقر حرام كما تقدم ، قال ابن تيمية رمحه اهللف ،وبكل حال 
ال عقر  :قال فمنهي عنه مطلقًا ، ذكره أصحابنا وغريهم ، ملا روى أنس عن النبـي  2وأما الذبح هناك

 .يف اإلسالم
  .ر بقرة أو شاةيعقرون عند القبـ 3كانوا  :قال عبد الرزاق :وزاد، رواه أمحد وأبو داود 

  .عن ذلك على قبـره ، فنهى رسول اهلل  4كانوا إذا مات هلم امليت حنروا جزوراً :قال أمحد
 5.وكره أبو عبد اهلل أكل حلمه

 .انتهى 6.غريه ويف معىن هذا ما يفعله كثري من أهل زماننا يف التصدق عند القرب خببز أو :قال أصحابنا
 ذبح فيها اليت يُ ن الذبح يف املواضع هنيه عسدها الشارع احلكيم  اليت ومن ذرائع الذبح لغير اهلل

يستأذنه يف أن ينحر  فقد جاء رجل إىل النبـي  -هلل وحده ا بذحبهوإن كان الذابح يقصد  -لغري اهلل 
  ؟عبد: هل كان فيها وثن من أوثان اجلاهلية يُ  فقال الرسول ،  7وانةـإبال ببُ 
 .ال :قالوا
  ؟ها عيد من أعيادهافهل كان في :قال
 .ال :قالوا

 8.فإنه ال وفاء لنذر يف معصية اهلل ، وال فيما ال نلك ابن آدم، بنذرك  : أوف   فقال رسول اهلل 

 
 

 
                                                                                                                                                  

 .(9/314) «السنن الكربى» 1
 .أي عند القبور 2

 .ي يف اجلاهليةأ 3

 «.النهاية»اجلزور هو البعري ، ذكرا كان أو أنثى. انظر  4
وهذه الكراهية من اإلمام أمحد حتمل على التحرمي ، حيث تورع عن إطالق لفظ التحرمي وأطلر لفظ الكراهية كما  5

  .ره ، وغري ذلك من مسائلهأ ك :هو كثري يف مسائله وأراد هبا التحرمي ، كما قال يف اجلمع بني األختني مبلك اليمني
 ، فصل: حترمي القول على اهلل بغري علم.البن القيم  «عالم املوقعني عن رب العاملنيإ»انظر 

 .، باختصار يسري (746-2/745)،  «اقتضاء الصراط املستقيم» 6

 .«النهاية»انظر  .هضبة من وراء ينبع :وانةـــبُ  7

 .تقدم خترجيه 8
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 فصل
لقي زيد بن  الن   أن، عن ابن عمر رضي اهلل عنهما والذبح لغري اهلل من فعل أهل اجلاهلية ، ف

ـــع ــبأسفل ب   1مرو بن نفيلــ ــ ــف،   الن على الوحي قبل أن ينـزل  2لدحـ فرة سُ  اهلل  الن إىل  متدِّ قُ ــ
كر ذُ  اموال آكل إال ،  آكل مما تذبحون على أنصابكم لست 3إني :مث قال زيدفأىب أن يأكل منها ، 

وأنـزل هلا ، الشاة خلقها اهلل  :زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول ، فإناسم اهلل عليه 
 4.إنكارا لذلك وإعظاما له !؟تذبحونها على غير اسم اهللمن السماء املاء ، وأنبت هلا من األرض ، مث 

من تلوثه  يريد أنه كان أمحر  ،  5أمحر" ب  "كأين نصُ  :ذر رضي اهلل عنه يف حديث إسالمهوقال أبو 
  .بدماء القرابـني اليت كانت تذبح لغري اهلل

كان حول البـيت ثالمثائة وستون حجرا ، كان أهل اجلاهلية يذحبون عليها   :لواقا :قال ابن تيمية رمحـه اهلل
، وكانوا إذا  ويذبحون عليها، وُيشرِّحون اللحم عليها ، وكانوا يعظمون هذه احلجارة ، ويعبدوهنا ، 

 6.شاءوا بد لوا هذا احلجارة حبجارة هي أعجب إليهم منها

 مظاهر معاصرة للذبح لغير اهلل
فتجد بعض الناس يأيت باألغنام ويذحبوهنا عند بعض لغري اهلل واقع اآلن يف بالد املسلمني ، والذبح 

 القبور املعظمة ، يتقربون هبا لصاحب القرب.

                                                   

ب بن نفيل ، وهو والد سعيد بن زيد أحد العشرة ، وكان ممن طلب التوحيد وخلع هو ابن عم عمر بن اخلطا 1
 :األوثان وجانب الشرك ، لكنه مات قبل املبعث ، روى حممد بن سعد والفاكهي من حديث عامر بن ربيعة قال

يصليان إىل هذه  اإين خالفت قومي ، واتبعت ملة إبراهيم وامساعيل وما كانا يعبدان ، وكان :قال يل زيد بن عمرو
دركه ، وأنا أؤمن به وأصدقه ، وأشهد أنه ن  ، وإن ماعيل يبعث ، وال أراين أُ ـنتظر نبيا من بين إسالقبلة ، وأنا ا

  .طالت بك حياة فأقرأه مين السالم
اجلنة  ولقد رأيته يف :م عليه ، قالح  فرد عليه السالم وتر   :خبربه ، قال فلما أسلمت أعلمت الن   :قال عامر

  .يسحب ذيوال
 .«فتح الباري» باختصار يسري من شرح ابن حجر رمحه اهلل هلذا احلديث يف

 .«فتح الباري»انظر  .يف طرير التنعيمبلدح موضع  2
 قوله )إين وما بعدها( من كالم الن  صلى اهلل عليه وسلم. 3

 .(3826رواه البخاري ) 4

 .بنحوه 5/175وأمحد ، ( 2473رواه مسلم ) 5

 .(562 - 561/ 2)،  «اقتضاء الصراط املستقيم» 6
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يف أزمان األوبئة ، وخيتارون خري باألغنام حول مقام الن  هوشع " فالرعاة يف شرقي األردن يطوفون
 1".وينحروهنا فيسيل دمها على عتبتهالنعاج ، وُيصع دوهنا إىل سطح املقام 

ها للقرب من حني تُولد ، ويربيها له إىل أن تصلح للقربة يف عرفهم ، وال جيوز عندهم  م  "وأكثرهم يس 
 2".تبديلها وال خصيها ، وال يذهب شيء من وجهها ، إذ ذلك عندهم نقص فيها وخبس

الذبح لغري اهلل الذبح للجن ، فهذا وإن مل يكن من مظاهر الغلو باملوتى الذي هو املعاصرة ظاهر املومن 
إذا اشرتى دارا أو  –هداهم اهلل  –لفائدة ، فبعض الناس تمام اموضوع البحث ، ولكن ذكرته هنا ل

حفر بئرا ذبح ذبـيحة للجن حىت يرضى عنه وال يصيبه بأذى ، وهذا من جنس ما كان يفعله املشركون 
كانوا إذا نـزلوا واديا يف أسفارهم أو مكانا موحشا استعاذوا بكبـري ذلك الوادي من   الذيناجلاهلية ،  يف

 اجلـنيعوذون برجال من  اإلنسوأنه كان رجال من كما قال تعاىل عنهم ،  اجلن من أن يصيبهم بأذى 
فزادوهم رهقا

 .باهلل وحده ، واالستعاذة وهذا شرك ، والواجب اللجوء إىل اهلل وحده،  3
تقربا إليه حىت خيرج منه ، ، ما يفعله بعض الناس من الذبح للجين املتلبس باإلنسي أيضا  ذلكومن 

من تلبس اجلين ، وضررها أعظم روج اجلين من اإلنسي وسيلة شركية خلوهذا شرك أيضا ، فالذبح للجين 
وبعقوبة ظلمه وإضراره لذلك املريض ، هو إخراج اجلن بوعظه وتذكريه باهلل  ، والذي ينبغي فعلهباإلنسي 

ضيِّر عليه فيخرج ، فلعل اجلين إن كان مسلما أن يقبل املوعظة وخيرج ، وإن مل يكن مسلما فإن القراءة تُ 
وبكل حال فإن فساق اجلن وكفرهتم ال يتحملون مساع القرآن ، خصوصا إذا كان القارئ من أهل 

وننـزل من آن شفاء لألمراض احلسية واملعنوية كما قال تعاىل القر ومن املعلوم أن الصالح واالستقامة ، 
 .القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خسارا

 فصل في بـيان أنواع الذبح
 :وهي، والذبح ينقسم إىل أنواع متعددة حبسب مقصد الذابح وتسميته على الذبـيحة 

اليت يقصد بذحبها التقرب إىل اهلل تعاىل ، كذبح األضاحي  أن يذكر اسم اهلل على ذبـيحته :األول
 .مشروع ، ومن القربات اليت تقرب العبد إىل ربههو الكفارات وحنو ذلك فهذا و اهلدايا و 

                                                   

، خالد  «أفيون الشعوب اإلسالمية ، النتائج واآلثار»، عن مقال  903، ص  «املزارات يف شرق األردن»من مقال  1
 .«دمعة على التوحيد» 68أبو الفتوح ، نقال من ص 

 . 144 – 143 ، ص «زيارة القبور عند املسلمني» 2

 .لعماد الدين ابن كثري رمحه اهلل «تفسري القرآن العظيم»اجلن من  انظر تفسري سورة 3
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ضيف ، أو التمتع باللحم  تكرميك،   مباحاأن يذكر اسم اهلل على ذبـيحته اليت يقصد بذحبها أمرا  :الثاني
ذحبه بل نكن أن يلحر فهذا مباح ،  –ح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا ان الذابسواء ك –األوالد  وإطعام

، الذي أمر به اإلسالم اهلل لكون إكرام الضيف من حسن اخللر  طاعةبالعبادات إذا قصد الذابح بذلك 
 .العيالو لفقراء اأو إطعام ، صد التقوي باألكل على طاعة اهلل أو ق

ــ على ذبـيحته اليت قصد بم اهللـــأن ينسى ذكر اس :الثالث ــ فهذه الذبـيحة ،  النوع األول أو الثاينها ـ
 2.فعلت، فقال اهلل: قد  ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لقوله تعاىل  1جائزة
فهذا فسر ،  النوع األول أو الثاينأن يتعمد ترك ذكر اسم اهلل على ذبـيحته اليت قصد هبا  :الرابع

وال تأكلوا مما ذكر اسم اهلل عليه وإنه ذبـيحة خبـيثة ال جيوز أكلها كما قال تعاىل ومعصية ، وال
  .لفسق

كابن علوان أو عبد القادر   غري ن لغري اهلل كجين أو ميت أو نبـي أو  يقصد بذحبه التقربأن  :الخامس
 .سواء ذكر اسم اهلل أم ال، أو العيدروس أو غريهم فهذا شرك أكرب 

يذكر اسم اهلل على ذبـيحته اليت يقصد هبا تعظيم سلطان وحنوه ، كبعض الذين يذحبون  أن :دسالسا
يه التفات القلب لغري اهلل ، فهذا فالسلطان إذا مر هبم تعظيما له ، عند قدوم  على الطرقالذبائح 

الذبح يذبح الذبيحة يف مكان أن من أراد تكرمي ضيف على ، و تكون الذبـيحة خبـيثة ال جيوز أكلها ف

                                                   
مقررا أن نسيان  وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهلل عليه وإنه لفسرقال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري قوله تعاىل  1

 : التسمية ال يضر
نيفة وأصحابه ، وإسحاق بن راهويه هذا هو املشهور من مذهب اإلمام مالك ، وأمحد بن حنبل ، وبه يقول أبو ح

ب ، وعطاء ، وطاوس ، واحلسن البصري ، وأيب مالك ، وهو حمكي عن علي ، وابن عباس ، وسعيد بن املسي   ،
 .عبد الرمحـٰنبن أيب ليلى ، وجعفر بن حممد ، وربيعة بن أيب الرمحـٰن وعبد 

خرج من قول مجيع احلجة ، وخالف اخلرب الثابت عن م ذبيحة الناسي فقد : من حر  وقال اإلمام أبو جعفر بن جرير
 يف ذلك. رسول اهلل 

: أنبأنا أبو عبد اهلل احلافظ ، حدثنا أبو العباس األصم ، حدثنا أبو أمية ما رواه احلافظ أبو بكر البيهقي يعين
ة ، عن ابن عباس الطرسوسي ، حدثنا حممد بن يزيد ، حدثنا معقل بن عبيد اهلل ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرم

 يذبح فليذكر اسم اهلل وليأكله. املسلم يكفيه امسه ، إن نسي أن يسمي حني قال: الن   ، عن
 . انتهى كالم ابن كثري رمحه اهلل باختصار.رفعه خطأ احلديثوهذا 

الشي  ( موقوفا على ابن عباس رضي اهلل عنهما ، وتابعه 9/539« )الفتح»صححه ابن حجر يف قلت: وقد 
 .(8/170« )إرواء الغليل»يف كتابه أللباين رمحه اهلل ا

 ( عن ابن عباس رضي اهلل عنهما.126رواه مسلم ) 2
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يف ، وال يذبح على الطرق ألن هذا من التعظيم الزائد عن احلد ، ويورث الكرب  املعروف مث يطعم أضيافه
 ، ودليل على اإلسراف واملخيلة.نفس الذابح واملذبوح له 

وذكر الشي  إبراهيم املروزي من أصحابنا أن ما يذبح عند استقبال  :قال النووي رمحه اهللبل قد 
 1.ألنه مما أهل به لغير اهلل تعالى  أفىت أهل خُبارة بتحرنه ،  إليه تقرباالسلطان 
 فائدةدو ن فيها  ،حفظه اهلل  2الشي  فهد بن عبد اهلل السليمان قد قرأت ورقة مصورة خبط يدو قلت: 

 25/11/1414أنه خطب خطبة يوم اجلمعة يوم ، ذكر فيها قيدها من شيخه ابن عثيمني رمحه اهلل 
حمد الصاحل العثيمني إىل أن الذبح يُـعـترب عبادة ، فال جيوز صرفها لغري ـمل: تطرق الشي  هجري ، فقا

اهلل ، ولذلك ال جيوز أن ُيذبح لـ مـل ك أو رئيس أمامه ذبيحة بقصد الذبح أمامه فقط ، ألن هذا يعترب 
ــ، لكن لو ذحبها يف مكان آخر وقدمها للم   3شرك ، ألنه يعترب من كرم  4ك أو الرئيس لكان هذا جائزل  ـ

 انتهى نقله. هـ. 26/11/1414الضيافة. ُحرِّر يف 

 استطراد

 : ما حكم الصدقة عند القرب ، بأن تُذبح ذبيحة هلل تعاىل ويُتصدق بلحمها عند القرب؟فإن قيل
 وقد أجاب ابن تيمية رمحه اهلل عن هذا السؤال فقال: 
م ن ذلك أن يوضع  رُ ــالواقف ذلك شرط فاسد ، وأنك  وكذلك الصدقة عند القرب كرهها العلماء ، وشرط 

على القرب الطعام والشراب ليأخذه الناس ، فإن هذا وحنوه من عمل الكفار الت ـرك ، ال من عمل 
 5املسلمني.

 :«الفتاوى»رمحه اهلل مفيت الديار السعودية سابقا يف  6وقال الشي  حممد بن إبراهيم

                                                   

 .(1978) ، حديث رقم «شرح النووي على صحيح مسلم» 1
حد طلبة الشي  حممد بن صاحل بن عثيمني رمحه اهلل ، وقد نقل عنه علما مجا من خالل ما نشره من كتبه أو ه 2

 زاه اهلل خريا.وفوائده ، ج
 كذا ، والصواب: شركا.ه 3
 كذا ، والصواب: جائزا.ه 4
 (.307/  26) «الفتاوى» 5

هو الشي  حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب رمحهم اهلل ، ولد  6
ى يد مجع من علماء جند يف العقيدة هـ ، بدأ حفظ القرآن يف الثامنة من عمره ، مث طلب العلم عل 1311عام 

والفقه واحلديث والفرائض وغريها ، بذل نفسه للتعليم بذال عظيما ، متعه اهلل بذكاء وقاد وحافظة قوية ، خترج على 
يديه ثلة من علماء جند ، أبرزهم مفيت عام اململكة مساحة الشي  عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ، والشي  عبد اهلل 
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 .عُنونعند القرب ال تقربًا إليه بل ألنه يـحب الضيوف ، هذا هو الذي ي  ومن املكروه عقر أهل اجلاهلية 
 1فإنه مكروه وبدعة. (:ويف معناه الصدقة عند القرب)قوله 
 
 
 

عن حكم توزيع األطعمة والفواكه لإلفتاء باململكة العربية السعودية اللجنة الدائمة قلت: وقد ُسئلت 
 2.األطعمة عند القبور بدعةتوزيع الفواكه و بأن  عند القبور فأجابت

                                                                                                                                                  

هـ ، وقد خلف  1389لس األعلى للقضاء ، وغريهم كثري ، تويف رمحه اهلل عام اجملبن محيد ، رئيس بن حممد 
قاعدة علمية صلبة من العلم والعلماء والكليات واملدارس واملعاهد واملدارس واحللر العلمية ، قامت على سوقها 

 الدعوة اإلسالمية يف اململكة فيما بعد.

 . 942( ، رقم الفتوى: 2/235) 1

هم أصحاب الفضيلة العلماء: عبد اهلل بن قعود ، عبد اهلل بن غديان ، عبد الرزاق عفيفي ، املوقعون على الفتوى  2
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية »( ، وتقع يف 6167رقم الفتوى ) عبد العزيز بن باز ، رمحهم اهلل مجيعا.

 لرياض.ا –( ، الناشر: دار العاصمة 9/109) «واإلفتاء
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ومن مظاهر تعظيم املوتى الطواف بقبورهم ، وهذا شرك صريح ، ألن الطواف عبادة ، قال تعاىل 
وليطوفوا بالبـيت العتيق وإذا ثبت أن الطواف عبادة فصرفه لغري اهلل شرك ،. 

،  -زادها اهلل تشريفا وتعظيما وتكرميا ومهابة  –إال الطواف بالكعبة طوافا ومن املعلوم أن اهلل مل يشرع 
: من عمل  يف دين اهلل ما ليس منه ، وعمله مردود عليه ، كما قال  فعلفمن طاف بغريها فقد 

 .عمال ليس عليه أمرنا فهو رد
قال  :أبـي هريرة رضي اهلل عنه قالوالطواف بغري الكعبة من مظاهر الغلو عند اجلاهلية األوىل ، فعن 

 2.صةل  ـــخ  ــــحول ذي ال 1يات نساء دوس  ـــ: ال تقوم الساعة حىت تضطرب أل   رسول اهلل 
  4.صنما تعبدها دوسا يف اجلاهلية بتبالة 7وكانت

فبفتح اهلمزة والالم ، ومعناه « ياتـــــأل  »: أما قوله يف شرح احلديث رمحه اهللالشافعي قال النووي 
ون ويرجعون إىل حول ذي اخللصة ، أي يكفر  من الطوافأعجازهن ، مجع ألـ ـــية ، واملراد يضطربن 

 عبادة األصنام وتعظيمها.
  كالمه.الغرض من  موضع باليمن. انتهى  :وأما تبالة

 ال جيوز«: حشرح نور اإليضا  مراقي الفالح»يف حاشيته على رمحه اهلل احلنفي  5قال الطحطاويو 
 6سوى الكعبة ت شبُّها. أو بيت   حول مسجد  الطواف 

ال جيوز الطواف حول «: شرح كنز الدقائق البحر الرائق»ن ابن جنيم احلنفي رمحه اهلل يف وقال زين الدي
 3سائر البيوت تشبها بالطواف حول الكعبة.

                                                 
 دوس هي قبيلة يف جنوب اجلزيرة العربية. 1
 (.2096رواه مسلم ) 2
 .أي ذي اخللصة 7
 هذه اجلملة من كالم أيب هريرة رضي اهلل عنه. 4
حاشية الدر »فقيه حنفي ، اشتهر بكتابه ويقال له الطحطاوي ، د بن حممد الطهطاوي ، هو الشيخ أمح 5

انظر ترمجته يف . 1271، تويف سنة « شرح نور اإليضاح مراقي الفالح»كتاب ، وله حاشية على  « مختارـال
 (.1/245« )عالماأل»

الناشر: دار  .هجرية 1411،  1ط ،  حتقيق: حممد عبد العزيز اخلالدي( ، باب أحكام العيدين ، 7/121) 6
 الكتب العلمية.

 الناشر: دار الكتب العلمية. هجرية. 1411،  1، ط  حتقيق: زكريا عمريات( ، 4/421) 3
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 مقدمة في أدلة تحريم الحلف بغير اهلل

 فصل في بيان إجماع العلماء على تحريم الحلف بغير اهلل

 ذكر أنموذج من نماذج الحلف بأصحاب القبور 

 شبهة والجواب عليها

 فائدة
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 مقدمة في أدلة تحريم الحلف بغير اهلل
ا بننتبظلننمظابننبظ و  نن ظأوظأوظ هب نن ظلت،ظظكننتهب  ظلننتا  ظظظ،مننمظمهننتعظظم هنناحلظ احلننتهبمظ هب نن ظ ننحلظ

م هامنتظ ظألنظ هب ن ظقتضينيظم هناحلظ ف نه ظلن ظغريعحلظفهذ ظشنظ ظ،ظلتاببويظأوظل  يظلمظأيبظطتا ظأوظل
تننناحلظ ف نننه ظلننن ظمتنننتيظ اأنننهه ظ انننذقمظ أو ظأوظ هبنننتا ظق ظظوعنننذ ظشنننظ ظظظ اض هننناحلظ،ظ ظ بنق انننالظب ظلنننت ظ،ظ

فننا  ظف نن ظلنن ظكننتنظ ننبظأا ننتىظ نن ت ظمننمظقنننظ ظ،ظسننم ظو وخ ننهإظب  ظكننتنظات بننتىظ ظقننظ ظو ظق،ظم ه ظنسنن
ظ.و هبتلظأن ظخبال ظ اك،ظوقسم ظ

 ظلنننت ظق  منننتنظأنظ  ظم نننتىظ نننت  ظا ننناظأنظق نننضتحلظمنننمظ نننتف ظ هبنننتا ظو وسنننض   ظ؛ظومنننمظنتفاننن ظأ نننظ ظ
و ا  ننحلظا ننبظ  ظ،ظ ظلنن ظ ظقتننه ظو ظقتننب ظا نناظشنني ظمننمظ اننكظ  ظن  ظب  ظمننتظف ننظواننري ظ،ظ اامننمظ اغمننهبظ

ظ1.( تىظم
ظ:مس ظ جالظقتهلظمت ضيظ  ظا هفبقثظس بظلمظابابةظأنظ لمظامظظظحتظميظ هب  ظلغريظ  و اباالظا اظ
ممظف  ظلغريظ  ظظ:قتهلظ  ظلغريظ  ظ،ظفا يظمس  ظ سهلظ  ظي ظ ظظ:فتتلظ لمظامظظ، ظو اك ب ظ
ظ2.أشظ ظفتبظك ظظأو
ظ:ظبنظ  ظق هتكحلظأنظحت  ه ظلآلت ك.ظ سهلظ  ظظ تلظيلظ: تل ضيظ  ظا  ظوامظامظظ
ظ3.  كظ ظو ظآثظ ظ تظم ذظمس  ظ ا  ظفه  ظمتظف   ظظ: تلظامظ

ظ تلظ ا هويظ مح ظ  ظظظشظحظ هببقث:ظ
 هبكم ظظظ ا هيظامظ هب  ظلغريظ  ظم تىظأنظ هب  ظقتضييظم هاحلظ ف ه ظل ظ،ظوفتات ظ :ظ تلظ ا  مت

نظأف  ظلت ظمت  ظمظةظأل ظ :ل ظاريىظ،ظو بظجت ظامظ لمظابتبظظايتع،ظفالظق ظ ا هم ظخمضحل ظلت ظم تىظ
ظ.ظ ظنننممظأنظأف  ظلغريىظفأل ظظ ريرظظحل ظنفآث ظ

ظن سي. ظ ها ظ متظف   ظ تظ  كظ ظو ظآثظ (؛ظم ىنظ   كظ (:ظ ت الظا ظممظظ  نب نل 
ظ نضهاظ اغظضظم  .ظ.4 و ظآثظ (:ظأيظفتا تظامظاريي

ظ

                                                 

 .ممظسه ةظ و ت جظحلظ ت مهنو اذقمظعحلظلأهت  هتظظم سريظ ها ظم تىظظ«أضه  ظ اباتن» مح ظ  ظظظظ اأ تا ي تا ظظ1
ظظ2 ظ و ى ظ3221 ظ  و أله ظ( ظ، ظ ظ(1232 ارتمذيظ وظو ا  ظظا  ظوأمحب ظ ألابت يظظظ2/122، ظو     ظ،   احظ»(

ظ.« ارتمذي
ظ.(1444 ظومس حل(ظ4446 ظ ابخت ي و ىظظ3
 و ظأفكيظامظارييظكالمتظفا ظف  ظلغريظ  .أيظظ4
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ممظف  ظا اظم  ظظ: تلظأنظ سهلظ  ظظ-جظةظوكتنظممظأ  تبظ اأ ظظ-ظوامظثتل ظلمظ اي ت 
ظ1.اريظ إلساليظفههظكمتظ تل

ظ تل ،ظو اال ظو ا ز ظظ::ظممظف  ظفتتلظظظف   ظ تلظ سهلظ  ظظ:وامظأيبظعظقظةظ ضيظ  ظا  
ظ2.ب ظ  ظباٰن  ظف اتلظ

ظقظونظ هب  ظلت ظكت لتظأعهنوممظ ا  ت  ظأ    ظلغريظ  ظ ت  تظ،ظفتبظ و ظننممظ اظنظ اس  ظكتنه 
 ظأ  يظ لمظمس ه ظظ– تلظاببظ  ظظ:امظ اثه يظامظأيبظس م ظامظولظةظ تلظ«محل   »اببظ اظز إظظظ
ظ.إلنظأف  ظلت ظكت لتظأف ظبيلظممظأنظأف  ظلغريىظ ت  تظ:-أوظ لمظامظظ

ظ4.ح جتا ظ جتلظ احل اظ:،ظو تلظ هلاثميظ3« اكبري» ا رب  يظظظظ وأ ظج
ظ:أنظامظظ ضيظ  ظا  ظ تلظا ببظ  ظ لمظ ازلريظ4« اس م»و اباهتيظظظظ2« وحل  »و و ظاببظ اظز إظظظ

ظ.ف  ظلت ظفت ثحلظأوظ لظ    ظ
ف مظظ ضيظ  ظا  ظقظ ظأنظ هب  ظفتجظ ظظظف  كظ،ظأيظ ف  ظلت ظو ظحت  ظلغريىظسه  ظك  ظلت  ظأوظ

ظظ. ت  تظلت ظكت لتظأعهنظممظ هب  ظلغريظ  
ظ: مح ظ  ظ6 وكي اكض ظحممبظات  ظ ه ريظ تلظ اأاخظ

                                                 

ظ.(4446 و ىظ ابخت يظ ظ1
ظ.(4644 و ىظ ابخت يظ ظ2
ظ.(6942(ظ،ظلظ حلظ 9/242 ظ3
ظ.(4/166 ظ4
ظ.(6/446 ظ2
ظ(.14/29 ظ4
منمظأثنت ظل ن ظا ناظظ اأاخظحممبظممظا مت ظ هبجتزظ،ظ  ف ظانمظ اضهفانبظظظلنال ظ هبجنتزظأقنتيظ ابوان ظ ا ثمتنان ظ،ظو   ظظ6

حمتنالظكضتلن ظظ نتلسضغتث ظ،ظممظأفت قنثظمهضنها ظوفكتقنت ظوم تمنت ظواريعنتظ،ظ ل  ظ اأبهت ظ وض  ت ظلتاضهسلظو 
وا   ظ اكضتبظ وكِّيظ اهفابظظظم كظ ا رتةظ اذيظ  ظا ناظشنبهت ظ «:ظفحللظ وتتلظوب شت ظ ايتلظظظمهسلظ جلهتل»

 خلننظ فامظ وسننضغاثمظلغننريظ  ظم ننتىظ،ظب ظ نضأننظ ظكضنن ظأمحننبظزقنن ظ فننالنظوكضنن ظقهسنن ظ ا بهننت يظواري ننتظ ننمظنحلننظو ظ
ظ.( اببا ظوشابو ظل اتهنت

ظظ.مح ظو س  عجظيظ،ظ مح ظ  ظ ظظ1349س  ظحممبظ اأاخظمهظظ
 نهظظمحلت  ظمظمجض ظظظمتبم ظحتتاالظكضتلن ظ ونذكه ظ،ظو نبظ تمن ظل أنظىظ   ظ وسن حلظلتاظقنتضظ،ظلض تانال:ظأيبظلكنظظلنمظ

 ستملظ اأهتلظجز ىظ  ظ ري .
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نسه ظ  ظفا ظ،ظي  ظأفبعحلظلت ظكت لتظظواتبظل غظ اض هاحلظاألمه  ظظظ  هبظ جلهتلظفهإظ اغ هظبىظفب ظ
ظ ا  ظ ظمم ظ هفت ظ اذيظق ضتبى ظممظظ1   ظنننو ظي  ظلتاهيل ظل  ظ وضأ ظقم ظا ب ظ هبتل ظأ  ظعذ  ظفىت ،

 ا ظممظط  ظم  ظ ااممظفهإظ ربظ اهيلظ اذيظق ضتبىظ،ظفامسكهن ظ وحل  ظفهإظ اضتله ظ،ظ اتيتةظحت
ظ2 هن ظل ! ِّظ  ظنوق ظ

،ظألنظ  ظ اهيلظ وا ظق ضربظممظ ه ظ اسظظ اذيظ ظجيهزظأنظقحلظ ظاغريظ  ظ   :ظو ه ظ خلت  ظممظ
ظ اكهنظوقتب ظمتظفا ظممظمظضظأوظمه ظأوظاريىظ،ظ أمتظ وخ ه مظف اسظهلحلظوفبىظعهظ اذيظقبلظظعذ 

ت ظم هحلظب ظ خله ظ ا با يظ هبسيظ،ظكتخله ظممظابوظمرتل ظأوظشي ظممظ اكظ،ظو ظجيهزظأنظي ظ
ظفاه نظ ت ل.

ظ هب  ظ ظوعه ظ  ظم تىظ، ظ ااممظلغري ظق  تب ظ  ظأن  ظا ا ظ ا  مت  ظ م ال ظو ب ظ  : ظ مح  ظماما  ظ لم و تل
ك ظ،ظأوظلأفبظممظ اأاهخظأوظ و ه ظملظق  تبظميا  ظ،ظو ظلتوخ ه ت ظ،ظف هظف  ظلتاك ب ظ،ظأوظلتوال 

ظقأظعظا ظ اكظ،ظللظق هاظا  .
 ظ تل:ظوأ لظ اتهلظلتن تت ظ ااممظلتا  ظض ا ظشت ظ،ظوملظقتلظل ظأفبظممظ ا  مت ظفامتظن  حلظ،ظو اذيظ

امظأمحبظ،ظوعذ ظظا ا ظ جلمهه ظكمتاكظو اأتف يظوأيبظف ا  ظأن ظ ظق  تبظ ااممظل ظ،ظكافب ظ اظو قضم
ظ3عهظ احل اح.
ظ هب  ظلغريظ  ظممظ وال ك ظو ألنبات ظو وأت خظو و ه ظواريعحلظفو تلظأقيت:ظ اريظ،ظا  ظظم هين ظاوأمت

ن ظ ظم  تبظ ااممظأو جلمهه ظا اظ،ظظ ت  لظسهلظ  ظظ هب  ظظظب وملظق تزاه ظ،ظم  تبظلتم تإظ أل م ظ
  ظظلغريممظف  ظ و تل:ظ،ظظ(ممظكتنظفتا تظف ا   ظلت ظأوظااحلم  ظ: ا  و بظ تلظ،ظو ظلغريىظظل  ظ
أوظل  م ظ اس  تنظأوظظلتو ه أوظ،ظفممظف  ظلأاخ ظأوظلرتلض ظأوظحباتم ظأوظحبت ظا اظ  ظظ،ظأشظ (فتبظ

ظ اكظظ ظحنه ظأو ظألا  ظمظل  ظأو ظألا  ظأو ظلتاك ب  ظ اكظظكتنلتاسا ظأو ظام ظم هات ظلتم تإظ، ظميا   ظم  تب ومل
ظ4. مم وس

 

                                                 

ظ.أيظ هفتظممظ ايظ ظ1
ظ.ظ22،ظصظظ«فحللظ وتتلظوب شت ظ ايتلظظظمهسلظ جلهتل»ظ2
ظ.ظ263ظ–ظ262،ظصظظ«ج ا  ظظظ اضهسلظو اهسا  ظ تابة»ظ3
ظ(.11/244 ظ«جممهعظ ا ضتو »ظ4
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 فصل في بيان إجماع العلماء على تحريم الحلف بغير اهلل

م  تبظ ااممظظو م هحلظ،ظا اظأن ظ ظي  ظلأفبظظفتم الظ وس مهن وال ك ظظأمت:ظ تلظ لمظماما ظ مح ظ  
ك هحلظ،ظنبا تظواريىظ،ظوعهظمذع ظمتاكظوأيبظف ا  ظظظ ألنبات ف  ظل ظ،ظوعذ ظأقيتظ هلظ جلمهه ظظظظب  

ظو اأت ظلتا  ظظ-ظ اظو قضمظظبفب ظظ-ف يظوأمحب ظم  تب ظأهنت ظوا   ،ظظ ت  ظ ظطت    ظ  ضت عت ظمم،
ست ظظظبىاتالظاب ظ اكظظو لم،ظظأ  تبظأمحبظكتاتتضيظأيبظق  اظواريىظ،ظو حله ظ اكظلتا  ظ

ظ ظم  تب ألنبات ظ،ظو احله بظ هلظ ظللظق هظريىنا ااممظمبخ هإظ،ظ ظل  ظو ظظ جلمهه ظ،ظوأن  اظامظ،
ظ1. هبن  ظل 

سبتظظقكمظعذ ظم ت  ةظهلحلظو ظملفا  ظ الظ ظي  ظل ظأوظ ظي  ظلتألنبات ظو ظلتوال ك ظ : ظ تلظ مح ظ  
 ظم ببظظ:ب  ظن ا ظا هحلظفتالظ اظبو ظم تحلتظ حلظا بظأفبظممظ وس ممظ،ظوكذاكظست ظظ حلت  ظ

قباهنظممظ ونظ  ظ،ظوحنهظظو حلظ،ظو ظقحلتيظهلحلظ،ظ وال ك ظو ظ ألنبات ظ،ظو ظقسجبظهلحلظ،ظو ظقحل اظهل
ظكتنظمتهلحلظو ظم ت  ةظكمتظ تلظم تىظظسبت اكظ؛ظكتنظعذ ظمهفاب ظوبميتنتظ،ظملظقكمظعذ ظم تحلتظ حلظو ظ

 .2مس مهنظأنضحلظب ل بظظ- ها ظظبىظ-ظابأظظأنظقؤما ظ  ظ اكضتبظو هبكحلظو ا بهة
ظ تإظ ا  مت ظا اظحتظميظ هب  ظحبالظ وخ ه مظفتتل:ظو بظفكاظ لمظفزيظ مح ظ  ظ م   :ظ
ظ3أوظحبالظألا ظأن ظآ ظو ظك ت ةظا ا .ظامظوزقبظأوظظحبال  مظ كظنتظف  أنظممظظو م ته 

ظقتحلبظلتها ظ  مظ كظنت(:ظ هبظظو ا ببظو ألنثاظ،ظ اذقمظ كظعحلظظظكاليظستلالظا .

 ذكر أنموذج من نماذج الحلف بأصحاب القبور 
ظظ أل  نظطتلظ جلب لظلمظ ألاظ بظا اظسظ  ظج بيظ،ظوكتنظ وضهحلظجتاستىظلمظ هبيه ظق كظظ اسظ  ظ،ظ

أ  سحلظظ: ظ ق ظأنكظأن ظ است إظ،ظو   لظ خله ظلت ق ظا اظوجهكظ،ظفتتلظ:فتتلظا ظأفبظ هبتضظقم
ظفتتيظأفبعحلظو تل ظمب  ظقبيظبىظ هبظ يظ، ظمت ظلنظ،ظ ظنتبلظ ظل ت ظظ:لت ظو سها  ميا كظ،ظأ سحلظا ت

ظو تل  ظاهن  ظ مضت  ظ هلالع   ظ  كظ ظمس  ظف مت ظ، ظ هلالع   ظووقلظ ظ:ضظقح( ظ، ظا  تا  ظوقل ظ، ظأ سحل  
ظ.(ا م    

                                                 

ظ.ظ219،ظصظظ« اظ ظا اظ إل  ت ي»ظ1
ظ.ظ219،ظصظظ« إل  ت ي اظ ظا اظ»ظ2
 .(ظ،ظفحللظ ألميتنظو ا ذو 1/126«ظ مظ م ظ إلمجتع»كضتبظظ3
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ظ
ظ
ظ

 اي  ظظظ سض يت ظو سضأ ت ظ احل ت ظ اضتاا ظ ظسب تن ظوعذ ظ  حنظ  ظ ا  تبيظأثظظممظآثت ظ   :ظ
ظ3.حل،ظو اظ ا ظ،ظو اأهابظ،ظو ا  اظ3 ا هاحلوم تى:ظ

 شبهة والجواب عليها
ممظأعلظجنبظثت ظظظأنظ جالظجت ظبىظ سهلظ  ظ،ظا اظل  ظ ا تبظفبقثظط   ظلمظابابظ  ظظأشكل
فا  ظعهظقسألظامظ إلساليظ،ظظفىتظ نتظممظ سهلظ  ظ،ظنسم ظ ويظ هم ظو ظن ت ظمتظقتهلظ،ظ اظأبظ

ظظ.:ظمخسظ  ه  ظظظ ااهيظو ا ا  ظفتتلظ سهلظ  ظ
ظظ؟لظا يظاريعمعظ:فتتل
ظظ.ب ظأنظم هعظ،ظو اتيظشهظظ ميتن،ظ ظظ: تل
ظظ؟علظا يظاريىظ:فتتل
ظظ. ظ،ظب ظأنظم هعظ:فتتل

ظظ؟علظا يظاريعتظ: ازكتةظفتتلظو كظظا ظ سهلظ  ظ
ظ.و  ظ ظأزقبظا اظعذ ظو ظأنت ظم  ظ:فأ لظظ اظجلظوعهظقتهلظ: تلظ. ظ،ظب ظأنظم هعظ: تل

ظظ. حظبنظ بإ:ظأفظفتتلظ سهلظ  ظ
ظ3.دخل الجنة وأبيه إن صدق :أو، أفلح وأبيه إن صدق ظ: تلظأنظ سهلظ  ظظوظظ و ق 

ظ.،ظف همه ظم هتظجه زظ هب  ظلغريظ  :ظأف حظوألا ظبنظ بإظظشكلظا اظل  ظ ا تبظ ها ظفأ
ظ  ظظ:فتجله ب ظ تلظ ألابت يظ محن  ظكمت ظشت ة ظ ا  ه  ظأنظعذى ظختتا ظ و قت ظأ حظم، ظألهنت ظ هت  نهظظظ،

ظ.4« اي ا   اس س  ظ»كالم ظم ه ظظظ

                                                 

قب لظفا ظم هحلظ اأظكات ظ،ظألهنتظظ«احل ا ه»نالفظظأنظ إلهبت ظظظ مس ظم تىظظ: و تهلظم  ظ تلظ تف ظ وتتلظ1
ظ.نتجت ظامظم هاحلظ اتبه قمظهلذىظ ألضظف ظوأ  ت ت

،ظظ«أفاهنظ اأ هبظ إلسالما ظ،ظ ا ضت جظو آلثت »،ظامظمتتلظظ946،ظصظظ« وز    ظظظشظإظ أل  ن»ممظمتتلظظ2
ظ.« م  ظا اظ اضهفاب» تابظألهظ ا ضهحظ،ظنتالظممظ

ظ.(11 و ىظمس حلظ ظ3
ظ.(4992  حلظ ظ4
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ظ. تهلتظ بلظ ا هيظامظ هب  ظلتآللت ظ،ظو  ظأا حلظ ا  ظبنظظ:و ال
،ظو بظلمظض  ظم كظ اظو قت ظ اأاخظ اهاابظلمظظ«وألا »،ظأوظظ«وألاك»ظ:وع ت ظأفت قثظأ ظ ظفاهت

ظ.قسظظ  ظنأظى،ظظ«ألا »أوظظ«وألاك»بااليظ اغتفلظو ا با ظظظمي ا ظ و قت ظ»سا ظ ا حلظظظظكضتل ظ

ظ؟ا   ْمظ يظ:متظفكحلظ هلظ:فانظ ال
ظأيظ  ظ،ظعلظعيظ ذىظ احلاغ ظ سحلر ظ بظ  ض  ظ ا  مت ظفاهت و اذيظا ا ظ اأاخظ ا الم ظظ؟فتجله بظأهنت

،ظظ« اتهلظ وبمظظظأنظ ا مظي(ظااس ظنحلتىظظظ اامم»ظظ ستاض ظظ– مح ظ  ظم تىظظ–محت ظ ألنحلت يظ
ظ.تظ تظجيظيظا اظ ا ستنظوااس ظ سمتىظأهن

ظ ظ،  ظم ظحلظس ظنظأ   ظ ات ظبظ:1« و تعيظ ا  ها م جحلظ» اأاخظلكظظلمظاببظ  ظألهظزقبظ مح ظ  ظظظكضتل ظو تلظ
ظ3.كمتظجيظيظا اظ ا ستنظممظ اكاليظ تظ ظق ظ  ظل ظفتات ظم  تىظظوب ظفال

 فائدة

ظ: مح ظ  ظ3 تلظ اأاخظمحبظلمظنت ظظلمظم مظ
ظأميتنكحلأمتظ هب  ظف حلظقأمظنتظ  ظل ظ،ظللظأمظنتظحب ه ظ،ظفتتلظوظ  ظحت  ه ظ،ظظ:،ظفانظ و ىنظو ف هه 

ظ. ظحت ثه ظ:و ال
أن ظف  ظظظمه ض ظ،ظفانظ ااممظم سض  ظب  ظكتنظفاهتظمحل   ظظو ظقظ  ظا اظعذ ظمتظو  ظامظ ا  ظ

ظ.  ج  
،ظفههظي  ظوحلتحلظم  هل ظاألم ظ،ظكزقت ةظبميتهنحلظظوا اظعذ ظمحلظ ا  مت ظمتظ ويظظظ اكظامظ ا  ظ

ظظ.،ظوطمأنا  ظ  ه حلظ،ظكمتظأمظىظ  ظلذاكظظظثالث ظمه ض ظممظكضتل 
                                                 

ظ.ظ461صظظ1
 .ظ62صظ،ظظ«سا ظ  ظا اظممظكذبظا اظأواات ظ  »لمظا يظ ضتظا اظكضتبظظ ضتنتالظممظفتشا ظ اأاخظا يظظ2

عنظظظل بةظ ا اا  ظ،ظنأأظظظلا ظفكحلظوبمت ةظ،ظفآلتؤىظظ1144عهظ اأاخظ ا الم ظمحبظلمظنت ظظآلظم مظظ،ظوابظاتيظظ3
 يظاأظظ،ظأ ذظ ا  حلظامظجنمتا ظممظ ا  مت ظ،ظم هحلظبمتيظ اباهةظظظزمتن ظعحلظأمظ  ظجنبظظظ اتظنمظ هبت يظاأظظو اثت

،ظ اأاخظحممبظلمظاببظ اهعتبظ،ظووتظل غظظظ ا  حلظمب غتظكبري ظج سظا ضب قسظظظ ا اا  ظ،ظفب بظا اظقبق ظأ م ظظظ
محٰنمظلمظفسمظ،ظو اأاخظ ا  حلظو ا ملظ،ظوعحلظ اأاخظس امتنظلمظاببظ  ظلمظحممبظلمظاببظ اهعتبظ،ظو اأاخظاببظ اظظ

   اببظ  ظألتل مظ،ظ محهحلظ  .
 ،ظ مح ظ  .ظ1222عنظمهىظ  تس ظ اتيت ظظظمك ظ وكظم ظ،ظومهظظفاهتظاتيظظ1122وظظس  ظ

ظكضتبظ ظظظمتبم  ظومحلظ ظممظمظمجض  ظا اظ اتبه قم»لت ضحلت  ظظظ اظ  ظ ا  اس  ظ اأظق   ظ ا بذة ظباب  ظ« ظوعيظمم ،
 ظيظلمظلظجسظآلظاببظ اكظميظ مح ظ  . اأاخظ .ظاببظ اسال
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ظ3.وأمتظ هب  ظاغريظمحل   ظف اسظمأظواتظللظقبتحظب  ظكتنظ ت  ت

                                                 

 .ظ29ظ–ظ26،ظصظظ« ا بذةظ اأظق  ظ ا  اس ظظظ اظ ظا اظ اتبه قم»ظ1
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 تأصيل ، النذر عبادة ، وصرفه لغير اهلل شرك
 النذرأقسام 

 النذر لغير اهلل من المسائل التي أجمع علماء المسلمين على تحريمها 
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 رفه لغير اهلل شركصالنذر عبادة ، و ،  تأصيل
دح على  ميم الو عبادة ، ، واهلل ال ميدح إال على فعل  همدح املوفني بتعاىل ألن اهلل النذر عبادة من العبادات ، 

 .فعل املباح اجملرد
يوفون بالنذر وخيافون يوما كان شره قول اهلل تعاىل  علىقال الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني رمحـه اهلل تعاىل 

من األسباب اليت هبا يدخلون اجلنة ، وال يكون سببا  2، وجعله بذلك 1إن اهلل تعاىل أثىن عليهم :مستطريا
 6.ه لغري اهلل شرك، فيقتضي أن صرفم  و عبادةإال وهيدخلون به اجلنة 

ويقدم له شيئا من  رجل صاحليأيت إىل قرب  ، كمنومن مظاهر تعظيم املوتى النذر هلم قال مقيده عفا اهلل عنه: 
 من مال أو طعام ، ويطلب منه حاجته من شفاء مريض أو كشف كربة وحنو ذلك.النذور 

دة ، والعبادات ال جيوز صرف شيء منها باسمام ، ألن النذر عشرك أكرب خمرج من ملة اإلهذا وال شك أن 
 .لغري اهلل مطلقا

 النذرأقسام 

، فأما  ونذر مكروهنذر جائز ،  :إىل نوعنيفينقسم الشرعي إىل نوعني شرعي وشركي ، فأما ينقسم النذر 
ت هلل أن أتصدق مبائة كقول نذر دنيوية ،  حصول منفعة فهو النذر لفعل طاعة بدون تعليق على النذر الشرعي 

 .كما تقدم  ب ، ويؤجر الناذر على الوفاء بهلاير ، فهذا نذر شرعي جائز ، والوفاء به واج

وصفته أن ينذر الناذر أن يفعل طاعة من الطاعات إذا حتققت له مصلحة ،  مكروهالنذر والنوع الثاني هو ال
 .ة لايرإذا شفى اهلل مريضي تصدقت مبائ :كأن يقول  ،  دنيوية معينة

الطاعة ، وإن مل تتحقق مل  لم عم إن حتققت فـم صلحة دنيوية ، يف هذا النذر هو تعليق الطاعة مبوعلة الكراهة 
، النذر  عن هنى النيب  :بن عمر رضي اهلل عنهماايفعلها ، فهذا النذر وإن كان جائزا فإنه مكروه ، حلديث 

 4.البخيل به من ستخرجي  وإمنا ، شيئا  د  ر  ــيم إنه ال  :قال
 .من قضاء اهللشيئا  د  ر  ــيم أي ال 
 .الكمام عليهلغري اهلل ، وقد تقدم  فهو النذر شركيالنذر وأما ال

 1.يبتغى به وجه اهلل: ال نذر إال فيما  ومن أدلة حترمي النذر لغري اهلل تعاىل قوله 

                                                 

 .أي املؤمنني 1
 .لوفاء بالنذراأي  2
 .(1/613) «القول املفيد» 6
 .(1361( ومسلم )3366رواه البخاري ) 4
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 :«ر يف زيارة املشاهد والقبورشفاء الصدو »قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي رمحه اهلل يف كتابه 
 :مرضت فنذرت ، ويقول اآلخر: ركبت البحر فنذرت ، ويقول اآلخر :هذا وقد صار الناذرون يقول أحدهم"

أصابتين فاقة فنذرت ، وقد قام بنفوسهم أن هذه النذور هي السبب يف  :ح بست فنذرت ، ويقول اآلخر
ليس  –فضما عن معصيته  –ملصدوق أن نذر الطاعة هلل حصول مطلوهبم ودفع مرهوهبم ، وقد أخرب الصادق ا

 :كموافقة سائر األسباب ، مث جتد كثرياً من الناس يقولون  قدر   ري الذي حيصل للـنـاذر موافـقـةسببا خلري ، وإمنا اخل
حاجتهم ،  ضيتالقرب الفماين أو املكان الفماين أو املشهد الفماين يقبل النذر ، مبعىن أهنم نذروا له نذرًا إن ق  

  2.ضيت ، فيغرتون بذلكفق  

 النذر لغير اهلل من المسائل التي أجمع علماء المسلمين على تحريمها 

 كالم األحناف
: النذر 4«شرح الدرر»يف  6قال الشيخ قاسمالنذر لغري اهلل من املسائل اليت أمجع علماء املسلمني على حترميها ، 

غائيب ، أو ع ويف مريضي ، أو  ر الصلحاء فيقول: يا سيدي ؛ إن ر د  الذي ينذره أكثر العوام ، فيأيت بعض قبو 
 باطل باإلجماعمن الذهب كذا ، ومن الطعام كذا ، ومن الشمع كذا ؛ فهذا النذر  كم ـلمـ ق ضيت حاجيت ؛ فم 

 لوجوه:
 منها أنه نذر ملخلوق ، والنذر ملخلوق ال جيوز.
 ن اهلل تعاىل ، واعتقاد ذلك كفر. انتهى.ومنها ، أنه ظن  أن امليت يتصرف يف األمور دو 

 : وقد ابت ـلي الناس بذلك والسيما يف هذه األعصار.5وزاد احلصفكي
 

 1وزاد ابن عابدين: والسيما يف مولد السيد أمحد البدوي.

                                                                                                                                            
، وحسنه الشيخ األلباين كما يف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( 2/165( وأمحد )6236أبو داود )رواه  1

 .«املسند» ققوحم، وكذا  «صحيح أيب داود»
 مكة. –مكتبة نـزار مصطقى الباز  ناشر:الباختصار ، ،  36 - 31ص  2
 . 631، تويف عام « تاج الرتاجم»هو اإلمام قاسم بن قطلوبغا ، صاحب كتاب  6
 . 366لشمس الدين الفونوي ، املتوىف عام « درر البحار»أي  4
، فقيه حمدث مفسر حنوي أصويل الدمشقي ، املعروف باحلصفكي ، هو الشيخ حممد بن علي بن حممد احلصين ،  5

هداية ». انظر ترمجته يف  1666يف فروع الفقه احلنفي. تويف رمحه اهلل سنة « الدر املختار»له عدة مؤلفات منها: 
 «.معجم املؤلفني»و « العارفني
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 فصرح بأن هذا النذر كفر يكفر به املسلم. 

 كالم المالكية
 «:احلوادث والبدع كتاب»يف  املالكي رمحه اهلل 2بكر الطرطوشي أبواإلمام  وقال

أينما وجدمت سدرة أو شجرة يقصدها الناس ، ويعظمون من شأهنا ، ويرجون الربء  ،مكم اهلل ـرح فانظروا
 6، فاقطعوها. «أنواطذات »اخلرق ، فهي املسامري و  هبا، وينوطون من قِـبمـِلها والشفاء 

 بعدما نقل كمام الطرطوشي:الدين السيوطي  جمال الق
باد األوثان ، إذ ع   عبادةأمر منكر قبيح ، فإن هذا يشبه عبادة األوثان ، وهو ذريعة إليها ، أو نوع من  وهذا

ب الشريعة ستحِ ــــ، يرجون اخلري بقصدها ، ومل تم  متثالاألوثان كانوا يقصدون البقعة بعينها لتمثال هناك أو غري 
ها ليصلي عندها أو ليدعو أو ليقرأ أو ليذكر دم صم من بعض ، وسواء ق أشدذلك ، فهو من املنكرات ، وبعضه 

 ذبيحة أو خيصها بنوع من العبادة. عندهااهلل أو ليذبح 
يقول بعض  كما، ويقول: إهنا تقبل النذور ،   ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنويرها أو شمعا من وأقبح

 الضالني.
، ال جيوز الوفاء به ، بل عليه كفارة  العلماء باتفاقمعصية  فإن هذا نذر  قرب كان ،  ذلك لقرب ، أي   ينذر أو

 ، منهم أمحد وغريه. العلماءميني عند كثري من 
 

أو غنما أو  ذهبادراهم أو  ،نذر خبزا أو غريه للحيتان اليت يف عني أو بئر ، وكذلك إذا نذر ماال  إذا وكذلك
فهذا  ،« السدنة»ن و  سم  هلا ، وي   املنذورذه األماكن رين عند القبور ، أو عند هزا للمجاوِ ــــبقرا أو مجما أو معِ 

 4.لسدنة األصنام النذرمن  وفيه شبه  أيضا نذر معصية ، 

                                                                                                                                            

جهود علماء احلنفية يف إبطال »من الكتاب النفيس رمحهم اهلل كمام احلصفكي وابن عابدين  يسر اهلل نقل :تنبيه 1
من كتب  كمامهم، وقد نقل   1551 – 1556اهلل ، ص  رمحهللدكتور مشس الدين األفغاين « عقائد القبورية

 األحناف الفقهية التالية: 
 .(العربية مبصرالناشر: دار الكتب )( ، 2/216البن جنيم )« البحر الرائق» .1
 (.446-2/461البن عابدين )« رد احملتار»للحصفكي مع « الدر املختار» .2
 (.12/11« )الفتاوى الديوبندية» .6

هو مـحمد بن الوليد األندلسي الطرطوشي ، شيخ الـمالكية ، له كتاب مشهور يف التحذير من البدع وهو  2
 (.11/416« )سري أعمام النبماء»ر ترمجته يف انظ . 526، تويف رمحه اهلل سنة « كتاب احلوادث والبدع»

 الدمام. –، حتقيق: علي بن حسن بن عبد احلميد ، الناشر: دار ابن اجلوزي  61 ص 6
 . 116 - 113 ص، « األمر باالتباع والنهي عن االتباع» 4
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من احلكايات اليت فيها تأثيــــــــــر ، مثل أن رجما دعا عندها فاست جيب له ، أو  1وقال أيضا: وقد يـ حكى عندها
هذه األمور كانت ت عبد األصنام ، وبمثل هذه الشبهات وبمثل نمذمر هلا فق ضيت حاجته ، أو حنو ذلك ، 

 2حدث الشرك في األرض.

 كالم الشافعية
  :«شرح املنهاجاج قوت احملت»كتابه يف  رمحه اهلل الشافعي  6عياألذر  وقال 
د يف تلك البقعة ها من األولياء ، أو ترد  ذر للمشاهد اليت على قرب ويل أو شيخ ، أو على اسم من حل  ن  ــــوأما ال

الناذر بذلك تعظيم البقعة أو املشهد أو الزاوية ، أو تعظيم من د فن هبا أو  دم ــصم ـــمن األولياء والصاحلني ؛ فإن قم 
اكن خصوصيات ، هم أن هلذه األمدم فهذا النذر باطل غري منعقد ، فإن معتقم  ؛نسبت إليه أو بنيت على امسه 

ينذرون لعماء ، وي ستشفى بالنذر هلا من األدواء ، حىت إهنم ــستجلب هبا النء ، وي  ما ي دفع هبا البماـويرون أهنا م
 :ج والشمع والزيت ، ويقولونر  ـــقيل إنه استند إليها عبد صاحل ، وينذرون لبعض القبور الس   لِـمالبعض األحجار 

غرض املأمول من شفاء مريض ، أو القرب الفماين أو املكان الفماين يقبل النذر ، يعنون بذلك أنه حيصل به ال
فهذا النذر على هذا الوجه باطل ال شك ،  وغري ذلك من أنواع ن ذر اجملازاة قدوم غائب ، أو سمامة مال ،

ن ذلك نذر الشموع الكثرية العظيمة وغريها ، ومِ فيه ، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا 
اإليقاد على القرب تربكا إال واألولياء ، فإن الناذر ال يقصد بذلك  ءه من األنبيالقرب اخلليل عليه السمام ولقرب غري 

فع به منتفع ـــ، سواء انتم  فهذا مما ال ريب في بطالنه ، واإليقاد المذكور محرموتعظيما ظانا أن ذلك قربة ، 
 4.أم ال

 :«والنهي عن االبتداعاألمر باالتباع »يف كتاب الشافعي رمحه اهلل وقال جمال الدين السيوطي 
بالزعفران ، وإسراج  5دم  به من تزيني الشيطان للعامة ختليق احليطان والع   االبتماءدع أيضا ما قد عم ومن البِ 

، فيفعلون ذلك ويظنون أهنم يتقربون بذلك ، مث يتجاوزون يف  3مواضع خمصوصة يف كل بلد مبنام ل بِّـس عليهم

                                                 

 أي عند القبور. 1
 . 124ص  2
« طبقات الشافعية»، انظر ترمجته يف  366 سنة شافعي ، تويفهو أمحد بن محدان األذرعي ، أبو العباس ، فقيه  6

 البن حجر رمحه اهلل.« الدرر الكامنة»البن قاضي شهبة و 
للشيخ « مرسلنيـحقيق دعوة األنبياء والـموحدين يف تـقرة عيون ال»استفدت هذا النقل عن األذرعي من كتاب  4

آل فريان حفظه اهلل ،  عبد الرمحـٰنالوليد بن  بن عبد الوهاب ، بتحقيق الشيخ د. بن حسن بن حممد عبد الرمحـٰن
 مكة. –دار عامل الفوائد الناشر: 

 .أي األعمدة 5
  .أن فيه بركة رؤيا مناميةلـ ــبِّـــس عليه عن طريق أي  3
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وتلك عظمونها ويرجون الشفاء وقضاء الحوائج بالنذر لها ، في  وهبم ، ذلك إىل تعظيم تلك األماكن يف قل
 1.2«ذات أنواط» ـــــــــاألماكن من بني عيون وشجر وحائط وطاقة وعمود ، وما أشبه ذلك بـ

 كالم الحنابلة

زيت وال أن ينذر للمشاهد اليت على القبور ، ال  باتفاق المسلمينوقال ابن تيمية رمحه اهلل: وهلذا ال يشرع 
 6مشع وال دراهم وال غري ذلك.

  ؟الذي نذر لغري اهللالنذر بما حكم الوفاء  :فقالسأل سائل  فإن :مسألة
 4.ومن نذر أن يعصي اهلل فما يعصه، : من نذر أن يطيع اهلل فليطعه  قوله الوفاء به لاجلواب أنه حيرم عليه ف

خماطبا شيخ األزهر يف رمحه اهلل  5، قال الشاعر حافظ إبراهيم والنذر لغري اهلل واقع اآلن يف بماد املسلمنيأقول: 
 :زمانه ، واصفا حال الذين ينذرون األموال العظيمة ألصحاب القبور يف زمانه

 
 وبألِف ألف  ترزق األموات  ال يرزقون بدرهم أحياؤنا

 على أحجارها الصلوات قامت  يل حبظ النائمني حبفرة من 
 قرأ اآلياتــــالنذور وت   بـحر    حوهلاي األنام هلا وجيرِ  يسعى
 تقضى هبا احلاجات ووسيلة   هذا القطب باب املصطفى ويقال

                                                 

، وهي الشجرة اليت كان املشركون يتربكون هبا ، واألنواط هي « ذات أنواط»بــــــــــ تلك األماكن  أي: ما أشبه 1
 .ألغصانا

  .، باختصار 115ص  2
 (.24/611« )جمموع الفتاوى» 6
 .( عن عائشة رضي اهلل عنها3366رواه البخاري ) 4
هو حممد حافظ إبراهيم ، شاعر مصر القومي ، وم دوِّن أحداثها نيفًا وربع قرن ، له ديوان شعر ، تويف عام  5

 للزركلي.« األعمام»، انظر ترمجته يف  1651
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كقول القائل لشخص آخر: )إين استشِفع ومن مظاهر تعظيم البشر جعل اهلل واسطة بني اخللق واخللق ،  
الصورة األوىل تقتضي ، ألن  وبني اهلل هذا أقبح من اختاذ املخلوق واسطة بني املخلوقباهلل إليك( ، ف

وكالمها قبيح ، ،  اواته بهوأما الصورة الثانية فتقتضي مسجعل اهلل يف مرتبة بني املخلوق واملخلوق ، 
 ولكن الصورة األوىل أقبح. 
 صحيحضعفه بعض أهل العلم وصححه بعضهم ، وعلى كل حال فمعناه  حديثاوقد ورد يف هذا الباب 

 :أعرايب فقال يا رسول اهلل أتى رسول اهلل  :قالرضي اهلل عنه جبري بن مطعم ، وهو حديث  قطعا
 فإنا، فاستسق اهلل لنا ، وهلكت األنعام ، كت األموال هِ ـون   ،وضاعت العيال  1دت األنفسهِ ــج  

  .ونستشفع باهلل عليك، نستشفع بك على اهلل 
  ؟أتدري ما تقول، وحيك  : قال رسول اهلل 

إنه ال ، وحيك  :مث قال،  2ف ذلك يف وجوه أصحابهرِ ح حىت ع  ب  ـــس  فما زال ي  ،  ح رسول اهلل وسب  
 3.... اخل ؟أتدري ما اهلل، وحيك  ،اهلل أعظم من ذلك  شأن   ، حد من خلقهستشفع باهلل على أي  

 :«الرد على اجلهمية»يف اهلل قال ابن تيمية رمحه 
شــفع إىل ال ي  ، فعــل أي اهلل هــو الــذي ي  ، ستشــفع بــه علــى أحــد مــن خلقــه إن اهلل ال ي   :وقولــه يف ايــديث
 : وهذا كما يقوله الشعراء خماطبا للنيب ، غريه يف أن يفعل 

 4غيره اهلل ال شيء شفيعي إليك
وهــذا ايــديث قــد يطعــن فيــه بعــض املشــتصلني بايــديث انتصــارا للقهميــة وإن كــان ال يفقــه حقيقــة قــو م 

  يـ ل متـداوال بـني أهـلن هذا ايديث وأمثالـه وفيمـا يشـبهه يف اللفـمل واملعـ  مأمع  ،وما فيه من التعطيل 
بــه علــى مــن  راد  ، بــه  ق  وم يــ ل ســل  األمــة وأئمتهــا يــروون ذلــك روايــة مصــد  ، ا عــن ســال  فــالعلــم خال

قد رواه اإلمام أبو بكر حممـد بـن إسـحاق بـن خ  ـة يف  حىت ، متلقني لذلك بالقبول ، خالفه من اجلهمية 
رواه عــن ، اة املتصــلة اإلســناد فيــه إال بأحاديــث الثقــ حتجـالــذي اشــيه فيــه أنــه ال ي ــ «التوحيــد»كتابــه يف 
 انتهى الصرض منه. 5.مي وأبو داود سواءر كما رواه الدا،  بندار 

                                                 
ــهد وهو املشقة.  1 ــِهدت األنفس أي بلصها الــق   «.النهاية»انظر ج 
 . شفيعا بينه وبني النيب  اهلل فة النقص ، وهي اختاذسب ح تن يها هلل عما وصفه به األعرايب من ص النيب  2
 .(6224) داودرواه أبو  3
 . 262، ص « قاعدة جليلة» ، كما يف (وليس إىل رد  الشفيع سبيل): البيت اممت 6
5 (1/545 – 525.) 
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هم وعقاهبم ، فقد بلغ األمر تعظيمهم إىل حد اخلوف من بطش رومن مظاهر الغـلو يف أصحاب القبو 
ببعض املنتسبني لإلسالم أن خيافوا من أصحاب األضرحة كخوفهم من اهلل تعاىل ، ومن ذلك قول 

 رركا هذا اخلوف يعتربسرت من غري اهلل ، و ل، فهو يطلب ا (اسـرت) :بعضهم إذا مر جبانب قرب )ويل(
 :اخلوف خوفان أكرب ، ألن

، كاخلوف من األسد ، ومن عدو كاسر كلص الطبيعية خوف طبيعي ، وهو اخلوف من األرياء احلسية 
 .اهلل عليها جبلهمطبيعة البشر اليت  مناخلوف ليس مبذموم ، ألنه  وحنوه ، وهذا

تضاهي مشيئة  اخفي اوتدبري   اوعلم   مشيئة   أن ملخلوق   خملوق   اعتقاد  وهو النوع الثاين هو خوف السر ، 
فهذا النوع فيخشى أن يصيبه مبرض أو فقر وحنو ذلك ، ، فيخشاه كما خيشى اهلل ، اهلل وعلمه وتدبريه 

ال جيوز صرفه إال يسمى خوف السر ، ومن وقع فيه فقد أررك ، ألن خوف السر عبادة ، من اخلوف 
 .، فمن صرفه لغري اهلل فقد أرركوحده إىل اهلل 

أو بيد اهلل وحده ال رريك له ، ليس للعباد فيه تدبري أو تقدير الكون وتقدير ما فيه تدبري هذا واحلق أن 
، فمن خاف من غري اهلل أن ي صيبه أو أوالده مبرض أو مبوت وحنوه فقد نهم اهلل منه مشيئة إال ما مك  

 ركة بني اهلل وبني خلقه. ر  العبادة القلبية اجلليلة  وجعل هذه، له حقا من حقوق اهلل  صرف

األضرحة الوثنية حرما  آمنا  ي هرع إليها اجملرمون والفارون ،  بعضومع األسف الشديد ، فقد ج علت 
ويلجأ إليها اخلائفون ، ليأمنوا يف رحاهبا ، ويسرتحيوا يف ظالهلا ، ومل يكن ليجرؤ أحد من احلكام يف 

مهما كان جرمه أو عاذ به فار في لقي عليه القبض ،  ،ذلك الزمن أن ينتهك حرمة ضريح الذ به جمرم 
، وكثريا  ما ع في عن الالئذين باألضرحة من اجملرمني إكراما  للمدفونني ، أو خشية  ومهما بلغت جنايته

  1.ورهبة من انتقامهم وبأسهم

ي مكة كانت مل يكن األمر بأقل سوءا  من هذا ، فف، عسى أال  يعود ،  وقبل دهر مضى يف بالد احلجاز
القربين يفوق  هـٰذينعند قرب )أيب طالب( وقرب )احملجوب( ، وكان تعظيم تعلو االستغاثات واألدعية 

                                                 

االحنرافات العقدية »»كتاب إىل  « عوب اإلسالمية ، النتائج واآلثارأفيون الش» همقال يفالفتوح خالد أبو عزاه   1
من  66 - 66ص . انظر  333ص   لبخيت الزهراين «والعلمية يف القرنني الرابع عشر واخلامس عشر

 .«دمعة على التوحيد»
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 هـٰذينتعظيم الكعبة عند كثري من اجلهال ، حىت إن السارق أو املعتدي أو الغاصب إذا جلأ إىل أحد 
 1.باألذيال منهاسحب مل يتعرض له أحد مبا يكره ، أما إن تعلق بالكعبة فإنه ي  القربين 

بــة امليــت أو اهلــالل الــذي علــى رأ  وقــد ذكــر ابــن تيميــة أن طائفــة مــن أصــحاب الكبــائر كــانوا إذا رأوا ق  
، فيخشـون املـدفون  (وحيـك هـذا هـالل القبـة) :شـي مـن فعـل الفـواحو ، ويقـول أحـدهم لصـاحبهالقبة خ  

 2.ل أهلة السماء مواقيت للنا  واحلجـحتت اهلالل ، وال خيشون الذي خلق السماوات واألرض ، وجع  

                                                 

دمعة »فى ، نقال من ، لعبد العزيز مصط« سة بني نصرة احلق ومظاهرة الباطلسيف السيا»من مقال سري بتصرف ي 1
 . 133 – 131، ص « على التوحيد

 (.2/963)« االستغاثة يف الرد على البكري»نظر ا 2
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 ير ذوات األرواح على هيئة تماثيلأدلة النهي عن تصو 
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 لعلتني:من مظاهر تعظيم املوتى تصويرهم على هيئة متاثيل ، وهذا منهي عنه 
 خللق اهلل.ومشاهبة : أن التصوير مضاهئة األولى
د ، بقص يعبدون صورهم وناملشرك كان فقدوسيلة إىل عبادة من ُجعلت الصورة على هيئته ، : أنه الثاني

عبدها ، مث ما حصل من قوم نوح عليه الصالة والسالم ملا صنعوا التماثيل ، ك تذكر أصحاهبا وسريهم
  .من جاء بعدهم

وقالوا ال تذرن آهلتكم ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف تفسري قول اهلل تعاىل 
 1رجال صاحلني من قوم نوح ، فلما هلكوا أمساء :قال وال تذرن ودًّا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا

وها بأمسائهم ، م  ـ، وس 2أوحى الشيطان إىل قومهم أن انصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون أنصابا
 4.ُعبدت 5العلم أولئك وتـنس خ ففعلوا ، فلم تُعبد ، حىت إذا هلك

كانوا   :ال عن يغوث ويعوق ونسراوروى ابن جرير بإسناده إىل الثوري عن موسى عن حممد بن قيس أنه ق
قوًما صاحلني من بين آدم ، وكان هلم أتباع يقتدون هبم ، فلما ماتوا قال أصحاهبم الذين كانوا يقتدون 

لو صورناهم كان أشوق لنا إىل العبادة إذا ذكرناهم ، فصوروهم ، فلما ماتوا وجاء آخرون دب   :هبم
 3.فعبدوهمم ، وهبم يسقون املطر ، إمنا كانوا يعبدوهن :إليهم إبليس ، فقال

كان هؤالء قوًما صاحلني يف قوم نوح عليه السالم ،   :قال ابن القيم رمحه اهلل: قال غري واحد من السلف
 6.فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ، مث صوروا متاثيلهم ، مث طال عليهم األمد فعبدوهم

ع الناس على ذلك وانتشر بينهم كما قال ابن عباس وبعد نشوء الشرك وعبادة األصنام يف قوم نوح تــتاب
صارت األوثان اليت كانت يف قوم نوح يف العرب بعُد ، أما ُود فكانت لكلب بدومة  :رضي اهلل عنه

                                                 

 أي ماتوا. 1
ا أنصابا ، وهي متاثيل تصنع على هيئتهم مث تـنصب يف اجملالس لرياها الناس فيقتدوا هبم يف أفعاهلم! أي اصنعو  2

 وهكذا دخل عليهم الشيطان.
 .«النهاية»انظر ل من حال إىل حال. أي حتو   5

 قال مقيده: وسبب التحول والتحريف هو عدم احلفظ.
 دم خترجيه.تق 4
 . 24، سورة نوح: « تفسري ابن جرير» 3
 .(1/552« )إغاثة اللهفان» 6
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رف عند سبأ ، جُ ـطيف بالراد مث لبين غُ مُ ـذيل ، وأما يغوث فكانت لهُ ـواع فكانت ل، وأما سُ  1اجلندل
 2الع.ري ، آلل ذي الك  أما نسر فكانت حِلم  دان ، و وأما يعوق فكانت هلم  

 5.ثم اتخذها العرب بعد ذلككانت هذه اآلهلة يعبدها قوم نوح ،   :وقال قتادة
أن غالب شرك األمم كان  «زاد املعاد»وبناء على ما تقدم من احلقائق التارخيية ، فقد قرر ابن القيم يف 

 4.من جهة الصور والقبور

اختـذ أصـحاب الروحانيـات والكواكـب أصـناماً زعمـوا أهنـا علـى صـورها هـٰهنا ومن  :قال ابن القيم رمحه اهلل
، فو ض ُع الصنم إمنا كان يف األصل على شكل معبود غائب ، فجمعوا الصنم علـى شـكله وهيأتـه وصـورته 

يعتقـد أنـه  يـده مثليكون نائباً مناب ه وقائماً مقام ه ، وإال فمن املعلـوم أن عـاقالً ال ينحـت خشـبة أو حجـراً ب
 3.ومعبود هإلـٰهه 

فلما ظهر دين املسيح عليه السالم بعد أرسطو بنحو ثالمثائة سنة يف بالد الـروم : وقال ابن تيمية رمحه اهلل
 يف احليطــان ، 6فصوووروا الصووور المر و ووةواليونــان ك كــانوا علــى التوحيــد ، إىل أن ظهــرت فــيهم البــدع ، 

 .روجعلوا هذه الصور ِعوضاً عن تلك الصو 
 3.وكان من أعظم أسباب عبادة األصنام تصوير الصور وتعظيم القبور

املعظمـني امليتـني يف صـور حمسوسـة ،  رإن طبيعة اإلنسان الوثين ميالة إىل جتسـيد اآلهلـة وتصـوي :قال مقيده
 :عدة أحاديث منهااختاذ الصور النهي عن يف وهلذا جاء 
لمة ذكرتــا كنيســة رأينهــا باحلبشــة فيهــا تصــاوير لرســـــول ن أم حبـــيبة وأم ســأ عائشــة رضــي اهلل عنهــاحــديث 

ا: إن أولئــك إذا كــان فــيهم الرجــل الصــا  فمــات  ، فقــال رســول اهلل  اهلل   بنوووا علووى  بوووًر   وو د 
 8.يوم القيامةعز وجل روا فيه تلك الصور ، أولئك شرار اخللق عند اهلل وصو  

                                                 

 موضع يف مشال جزيرة العرب. 1
 .ظر تتمة حديث ابن عباس السابق الذي رواه البخاريان 2
 (.12/234، ) 24، تفسري سورة نوح: « تفسري ابن جرير» 5
 (.5/438) «زاد املعاد» 4
 .(533) «إغاثة اللهفان» 3
 «.النهاية»مرقومة أي منقوشة. انظر  6
 .( ، باختصار1/546) «الصحيح ملن بدل دين املسيح ابجلو ا» 3
 .تقدم خترجيه 8
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وتصووير دل علـى حتـرب بنـاء املسـاجد علـى قبـور الصـاحلني هـذا احلـديث يـ :قال ابن رجـب رمحــه اهلل تعـاىل
، فتصـوير صـور  ريو  أ  كول وا ود  نهموا  حورى  علوى انفورادً ، والفيها كما يفعل النصوار  صورهم 
 1.كما دلت عليه نصوص أخر  حمرم، وبناء املساجد على القبور بانفراده  حمرماآلدميـني 

تخــــذين التماثيــــل والقبــــور بــــأهنم شــــرار اخللــــق عنــــد اهلل يــــوم للم وليتأمـــل القــــارىء الكــــرب وصــــف النــــ  
 .القيامة

ك علــى مــا بعثــين عليــه رســول اهلل ـــــقــال ع علــي بــن أا طالــب أال أبعث :وعــن أا اهل  يــاس األســدي أنــه قــال
  2.وال قبـرا مشرفا إال سويته،  تمثاال إال طم ته؟ أن ال تدع  

 .طم تها وال صورة يف بـيت إال :ولفظ النسائي
   .بالكليةالصورة  والطمس هو احملو بقطع الرأس أو حتطيم

إين رجـل أصـو ر هـذه الصـور فأفتــين فيهـا  :جاء رجل إىل ابن عبـاس فقـال :وعن سعيد بن أبـي احلسن قال
نبئـك اـا مسعـت أُ  :فدنا حىت وضع يده علـى رأسـه قـال، مين  أدنُ  :فدنا منه مث قال، مين  أدنُ  :فقال له، 

جعل لــه بكــل صــورة صــورها ـ، يُــكوول  صووور فووي النووار  :يقــول مسعــت رســول اهلل  ؟ ســول اهلل مــن ر 
   .نفسا فتعذبه يف جهنم

 5.إن كنت البد فاعال فاصنع الشجر وما ال نفس له :وقال
: ختــرس عنــق مــن النــار يــوم القيامــة ، هلــا عينــان  قــال رســول اهلل  :قــالعنــه وعــن أبـــي هريــرة رضــي اهلل 

وبكول  ون دعوا بكـل جبـار عنيـد ،  :لـت بثالثـةكِ إين ُو  :وأذنان تسمعان ، ولسان ينطق ، يقـولتبصران ، 
 4.وبالمصورين،  آخرإلـٰها مع اهلل 

ملـا دخـل مكـة فاحتـا أمـر بتطهـري  أن الرسـول  التماثيلومما يدل على قبح اختاذ  :قال مقيده عفا اهلل عنه
،  وكـان عـددها سـتني وثالمثائـة ، وشارك بويدً الشريفة فوي تك ويرها،  املصورةالبـيت احلرام من األصنام 

عـن ابـن مسـعود رضـي اهلل ففُعِلم من هذا أن ما كان وسـيلة هلـدم التوحيـد يف النفـوس فحقـه اهلـدم ابتـداء ، 

                                                 

 (.423البن رجب ، شرح حديث رقم )« فتح الباري» 1
 .تقدم خترجيه 2
 .( واللفظ له2112( ، ومسلم )2223رواه البخاري ) 5
 .تقدم خترجيه 4
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يف  فجعل يطعنهـا بعـود  ،  1نصب وثالمثائةوحول البيت ستون يوم الفتح ،  مكة  الن دخل  :عنه قال
 .2جاء احلق وما يبدىء الباطل وما يعيد  ،جاء احلق وزهق الباطل ليده ويقو 

 :جاء احلق وزهق الباطلوقل هذه اآلية يف تفسري رمحه اهلل القرط   قال
املعىن كسر آلة بويدخل ،  5املشركني ومجيع األوثان إذا غلب عليهم بِ صُ كسر نُ   علىيف هذه اآلية دليل 

هبا عن  اللهوكالطنابري والعيدان واملزامري اليت ال معىن هلا إال ،  ملعصية اهلل  ال يصلح إال وماالباطل كله 
 .انتهى .تعاىلذكر اهلل 

 ،خت بالزعفران ، فُلط   4وكان بداخل الكعبة صور إلبراهيم وإمساعيل وإسحاق وهم يستقسمون باألزالم
  3.كان إبراهيم يستقسم باألزالمما  ، قاتلهم اهلل  :ومل يدخل الكعبة إال بعد إخراجها منها ، وقال

 6؟فما له يستقسم، هذا إبراهيم مصو ر  :ويف رواية للبخاري
 ي ـكان يف الكعبة صور ، فأمر النب  :قالبن عبد اهلل رضي اهلل عنهما عن جابر  3وروى اإلمام أمحد

 .يها منها شيءوما ف عمر ثوبا وحماها به ، فدخلها رسول اهلل  عمر بن اخلطاب أن ميحوها ، فبل  
، فأرسل يف نفس الشهر بعد فتح مكة مباشرة بعوثا إىل من األصنام بتطهري الكعبة  ومل يكتف النبـي 

من ديار  «بطن خنلة»مناطق خمتلفة هلدم ما هبا من أصنام ، فأرسل خالد بن الوليد يف ثالثني رجال إىل 
وهذه  ، «الالت» ل بعثا هلدم صنموأرس،  «مناة»صنم  بعثا هلدم، وأرسل  8«العزى»ثقيف هلدم 

                                                 

وا يعظمون يف كل يوم صنما ، وخيصون إمنا كانت هبذا العدد ألهنم كان :قال علماؤنا :رمحه اهلل قال القرط  1
 . 81 :، تفسري سورة اإلسراء «اجلامع ألحكام القرآن»انظر  .أعظمها بيومني

 .(1381( ، ومسلم )4282رواه البخاري ) 2
 .غلب عليهم اإلمامتأي إذا  5
 ائدة: يف مطلع سورة امل وأن تستقسموا باألزالمقال ابن جرير رمحه اهلل موضحا معىن قوله تعاىل  4

ا أراد سفرا أو غزوا أو حنو وذلك أن أهل اجلاهلية كان أحدهم إذ، قسم باألزالم يُ م لكم أو مل سِ ــتطلبوا علم ما قُ 
: ، وعلى بعضها «هناين ريب»، وكانت قداحا مكتوبا على بعضها:  ، وهي األزالم)أي أدارها( أجال القداح  ذلك
، مضى ملا أراد من سفر أو غزو أو تزويج  «أمرين ريب» :وب عليه، فإن خرس القدح الذي هو مكت «أمرين ريب»

وأن ﴿ضي لذلك وأمسك فقيل : مُ ـعن ال ، كف   «هناين ريب»: وإن خرس الذي عليه مكتوب ،وغري ذلك 
 . انتهى باختصار.قسمن هلمألهنم بفعلهم ذلك كانوا كأهنم يسألون أزالمهم أن ي  ،  ﴾تستقسموا باألزالم

 .( عن ابن عباس رضي اهلل عنهما4288ي )رواه البخار  3
 .(5531رواه البخاري ) 6
 حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن. ه:و ( ، وقال حمقق5/556) 3
 .(11485) «الكربى»رواه النسائي يف  8
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 * أفرأيتم الالت والعزىإليها بقوله اهلل اليت أشار و األصنام الثالثة هي األصنام املعظمة عند العرب ، 
 .ومناة الثالثة األخرى

شــرك األمــم   ملــا تقــرر أن غالــبيف ديــن اإلســالم ،  حمــرمفاحلاصــل أن اختــاذ التماثيــل علــى شــكل اآلدميــني 
ما قــدم عمــر الشــام صــنع لــه رجــل مــن عظمــاء النصــارى طعامــا ـلــوهلــذا ،  الصــور والقبــوركــان مــن جهــة 

 1 .من الصور اليت فيها ، يعين التماثيلال ندخل كنائسكم إنا  :ودعاه ، فقال عمر

 2 .يعة فيها متاثيلــــعة ، إال بِ ـــي  ـــيصلي يف البِ رضي اهلل عنهما وكان ابن عباس 

                                                 

،  «املصنف»رواه البخاري يف كتاب الصالة ، باب الصالة يف البيعة ، تعليقا ، ووصله عبد الرزاق يف  1
(1612،1611). 
 .(1628) «املصنف»رواه البخاري يف كتاب الصالة ، باب الصالة يف البيعة ، تعليقا ، ووصله عبد الرزاق يف  2
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 مقدمة تأصيلية

  أقسام التبرك المشروع والتبرك الممنوع بـيانفصل في 
  ِذكُر شيٍء من مظاىر التبرك الممنوع

 وتقبيلهابها فصل في بـيان أدلة النهي عن التبرك بالقبور بالتمسح 

 التبرك بالجماداتمسألة تنبيهات في 

 شبهات والجواب عليها

  خالصة القول في مسألة التبرك
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 صيليةمقدمة تأ
رجل مبارك أي كثَت ا٠تَت والنفع لآلخرين ، والقرآن  :الربكة ىي كثرة ا٠تَت وثبوتو ُب الشيء ، يقال

  .فكأن ا٠تَت قد برك فيو، وصفو اهلل بأنو مبارك لكثرة خَته ومنافعو واستقرار ذلك ا٠تَت فيو 
لو ، فهو خالقها وواىبها  اهلل وحده ال شريك ىوالربكة مصدر و والتماسها ، التربك ىو طلب الربكة و 

واىبها فكذلك الربكة ، ؛ سبحانو ، فكما أن الرزق والنصر والعافية من اهلل وحده وىو خالقها وواىبها 
ىو الذي يأٌب  أن النيب ُب أحد أسفاره حىت ال يظن الناس ذلك  وقد قرر النبـي ، ىو اهلل وحده 

فقال ، عند ا١تسلمُت  ذات يومٍ  أن ا١تاء قل  ، هلل عنو جابر رضي اسامل بن أيب اٞتعد عن فعن  ،بالربكة 
على  حي  ) :فأدخل يده ُب اإلناء ٍب قال، من ماء ، فجاءوا بإناء فيو ماء قليل  3: اطلبوا فضلةً  النبـي 

  .3من بـُت أصابع رسول اهلل  عُ ا١تاء ينبُ  ، فلقد رأيتُ  (والبركة من اهللالطهور ا١تبارك ، 
  :بركة ، قلت ٞتابر أنو ُب بطٍت منو ، فعلمتُ  ما جعلتُ  بوا ، فجعلت ال آلوأ الناس وشرِ فتوض :وُب لفظٍ 

 1.ألفا وأربع مائة :قال ؟كم كنتم يومئذ
 ىو الشاىد من اٟتديث.( والبركة من اهللفقولو: )

يعترب شركا  اهلل من غَتوالتماسها الربكة  طلببناء عليو فإن ف؛ فإذا تقرر عندنا أن الربكة من اهلل وحده 
أو  احي اكائندون ذلك ،  أو  اصاٟت أو رجالحيا أو ميتا ، نبيا منو سواء كان ذلك ا١تطلوب ُب الدعاء ، 

 .ىو طلب الربكة من اهلل وحده ا١تشروع، بل  اٚتاد

                                              

 .أي بقية من ماء قليلة 3
 (3/034وأٛتد )( 77النسائي )و ( 1311( عن جابر رضي اهلل عنو ، ورواه الًتمذي )1579رواه البخاري ) 3

ــــــــما أك»باب ة ، والدارمي ُب ا١تقدم عن ،  «رم اهلل النيب صلى اهلل عليو وسلم من تفجَت ا١تاء من بُت أصابعوــ
 .ماهعبد اهلل بن عمر رضي اهلل عن

 .(5319رواه البخاري ) 1
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 فصل في بـيان أقسام التبرك المشروع والتبرك الممنوع

يكون ُب ٜتسة ىو ٦تنوع ، والتربك ا١تشروع  ومنو ماُب الشريعة اإلسالمية منو ما ىو مشروع التربك 
 .ُب األقوال واألفعال واألمكنة واألزمنة والذوات :أشياء

، وبركة ذلك تكون ٔتا جعل اهلل ُب ذكره والدعاء كذكر اهلل وقراءة القرآن   فالتبرك الشرعي باألقوال
وحصول ا١تنافع الدينية ان من األجر والشفاء من األمراض اٟتسية وا١تعنوية واٟتصن من الشيطودعائو 

  3 .وغَت ذلك من منافع الذكر، والدنيوية 

ٔتا يًتتب على ٖتصل كصالة اٞتماعة واٟتج واٞتهاد وطلب العلم و٨تو ذلك ، وبركتو  التبرك باألفعالو 
 .من األجر وا١تثوبة وغفران الذنوب وعبادة اهلل على بصَتة ذلك الفعلالقيام ب

كا١تساجد عموما ،  رٛتة اهلل وفضلو أن خص بعض األماكن ٔتزيد بركة ومن سعة  التبرك باألمكنة:
 من األجر وإجابة الدعاء. الصالة فيهاوا١تساجد الثالثة خصوصا ، وبركتها تكون ٔتا جعل اهلل ُب 

وأحب أرض اهلل إىل  لخير أرض اهللفيها: واهلل إنك  ومن األمكنة ا١تباركة أيضا مكة اليت قال الرسول 
  3لوال أين أخرجت منك ما خرجت.اهلل ، و 

ٔتا يكون للعابد فيها من مضاعفة األجر والثواب ، فإن الصالة فيها خَت من مائة ألف  ٖتصلوبركتها 
 صالة فيما سواىا من ا١تساجد.

فعن سفيان بن أبـي زىَت رضي ، ومن األمكنة ا١تباركة أيضا ا١تدينة النبوية ، فإن اهلل قد خصها ٔتزيد بركة 
بأىليهم  0لونفيتحم  ،  1ونــــس  ــــفيأٌب قوم يبُ ، فتح اليمن ــــيقول: تُ  عنو أنو قال ٝتعت رسول اهلل اهلل 

  لو كانوا يعلمون. والمدينة خير لهمومن أطاعهم ، 
لو كانوا  والمدينة خير لهمفيتحملون بأىليهم ومن أطاعهم ، ،  ونــــس  ــــيبُ فتح الشام ، فيأٌب قوم ــــوتُ 
 علمون. ي

 

                                              

كثر من مائة فائدة ، وذكر أ أن للذكر «الوابل الصيب من الكلم الطيب»وقد ذكر العالمة ابن القيم ُب كتابو  3
 منها ٙتان وسبعون ، فلَتاجعها من أراد الفائدة.

 .تقدم ٗتر٬تو 3
 .أي يزينون للناس ا٠تروج من ا١تدينة 1
 .أي ٭تملون أىلهم ومتاعهم ويرحلون 0
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لو كانوا  والمدينة خير لهمفيتحملون بأىليهم ومن أطاعهم ، ،  ونــــس  ــــيبُ فتح العراق فيأٌب قوم ــــوتُ 
 3يعلمون.

 قال: بينا ٨تن عند رسول اهلل رضي اهلل عنو ، فعن زيد بن ثابت ومن األمكنة ا١تباركة أيضا الشام 
قال: ألن مالئكة الرٛتـٰن ومل ذلك يا رسول اهلل؟ : قيلطوىب للشام. نؤلف القرآن من الرقاع إذ قال: 

 3باسطة أجنحتها عليو.
سبحان الذي أسرى بعبده ليال من ا١تسجد اٟترام إىل ا١تسجد ويدل لربكة الشام أيضا قولو تعاىل 

 ، والشام ىو ما حول األقصى. حولو باركنااألقصى الذي 
جعل اهلل ُب تلك البقاع من كثرة األرزاق أو دفع الفتـن فمن سكن ا١تدينة أو مكة أو الشام ملتمسا ما 

 األماكن.تلك ب فإنو يرجى لو حصول مطلوبو ، وىذه ىي صفة التربك الشرعي

ونوافذه و٨تو ان البناء ا١تبٍت عليها وجدر  بالقبورلتربك امن التربك باألمكنة ما ىو بدعي بل شركي ، كو 
د القبور والتمسح هبا وتقبـيلها والدعاء عندىا وفيها و٨تو ن "العكوف عنإمنكر عظيم ، إذ ذلك ، وىذا 

: اللهم ال ٕتعل قبـري وثنا ، لعن اهلل قوما  و٢تذا قال النبـي  ىو أصل الشرك وعبادة األوثانذلك 
 1."اٗتذوا قبور أنبـيائهم مساجد

لق ، ولفعلو ، الذي ىو أنصح ا٠تلق للخ ولو كان التربك هبا من ا٠تَت ألرشد إىل ذلك النبـي 
قريبا إن بيانو كما سيأٌب ، ولكن الذي ٧تده ىو إٚتاع الصحابة على بدعية ذلك   الصحابة ُب قبـره 

 شاء اهلل.
، كرمضان والعشر من ذي التي دل الشارع الحكيم على حصول البركة فيها والتبرك يكون باألزمنة 

حث اهلل على التقرب هلل فيها ، من صيام  اٟتجة ويوم عاشوراء ، والتربك هبا يكون بعمل القربات اليت
 .، ١تا يًتتب على ذلك من أجر عظيم وقراءة قرآن وصالة وصدقة و٨تو ذلك

ومنو ما ىو مشروع ومنو ما ىو ،  أي األشخاص ، وىذا خاص بالنيب ،  والتبرك يكون بالذوات
 ريقو و٩تامتو وفضل ووى،  في حياتو  النيبما اتصل ّتسد صوص التربك ٓت فأما ا١تشروع فهو٦تنوع ، 

                                              

 .عن سفيان بن أبـي زىَت رضي اهلل عنو، ( 3177ومسلم )، ( 3775رواه البخاري ) 3
من حديث زيد بن ثابت ( ، 1934) «صحيح اٞتامع»وصححو األلباين رٛتو اهلل ُب  ،( 5/375رواه أٛتد ) 3

 عنو. رضي اهلل
 .(37/79) «٣تموع الفتاوى» 1
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التربك بو على النحو قد جعل اهلل فيو الربكة ، فيجوز ، فكل ذلك طعامو وعرقو وشعره وفضل  وضوئو
 .بوالذي سيأٌب بيانو ، وكذلك ٬توز االستشفاء 

كجدران غرفتو و٨تو ذلك فهذا بدعة ، وكذلك التربك بغَته   من متاع النيب وأما التربك ٔتا سوى ذلك 
وُب خصوص ما اتصل ّتسده ،  النيب إال ُب حق  التربك، ألنو مل يرد فهو تربك بدعي ألشخاص ا من

خصوصية بركة ُب ذواهتم ، سواء كانوا من الصحابة أو لم يرد فيهم فما سواه من الناس أما و الشريف ، 
 ٦تن ىو دوهنم ، فيكون التربك هبم من البدع اليت ٬تب ٕتنبها.

  ، أنواع التربك بذات النيب فمن وعودا على بدء  رضي عليا الشريف ، ودليل ذلك أن التربك بريقو
 3.ئت بإذن اهللفبصق ُب عينو فربِ  فدعاه النبـي ، اشتكى عينو اهلل عنو 

  أنواع التربك بذات النيب ومن  ُب صحيح البخاري عن أنس أن أم جاء دليلو ما و  ،التربك بعرقو
 تُ أخذ   على ذلك النطع ، قال: فإذا نام النبـي  1يل عندىافيقِ  3طعاـــــنَ  ط للنبـي سليم كانت تبسِ 

وىو نائم ، قال: فلما حضر بأنس بن مالك الوفاة  0ك  ـــعرقو وشعره فجمعتو ُب قارورة ٍب ٚتعتو ُب سَ  من
  3 نوطو.ل ُب حَ ك ، قال: فُجعِ من ذلك الس   5نوطوــــجعل ُب حَ ـأوصى إىل أن يُ 

  ك بذات النيب أنواع الترب ومن  دليلو ما جاء ُب قصة صلح ، و التربك بنخامتو وفضل وضوءه
رجل  ٩تامة إال وقعت ُب كف   م رسول اهلل اٟتديبـية عن ا١تِسور بن ٥ترمة ومروان قاال: فواهلل ما تـنخ  

 7وئو.منهم ، فدلك هبا وجهو وجلده ، وإذا أمرىم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتــتلون على وض
  أنواع التربك بذات النيب ومن  أن النبـي ، ودليل ذلك التربك بـيده الشريفة   كان ينفث على

نفسو ُب ا١ترض الذي مات فيو با١تعوذات ، فلما ثُقل كانت عائشة تـنفث عنو ُب يده ٍب ٘تسح هبا على 
 .7نفسو لربكتها

                                              
 ( عن سهل بن سعد رضي اهلل عنو.3043( ومسلم )0334انظر صحيح البخاري ) 3
 النطع ىو جلد ُب األصل. 3
 «.النهاية»انظر  ر.النها نصفاالسًتاحة  أي ينام عندىا القيلولة ، وىي 1
 .«النهاية»مركب يضاف إىل غَته. انظر  طيبٌ  ك  ــــالس   0
 «.النهاية»انظر  .شيء من الطيب ، تُـطيب بو أكفان ا١توتى وأجسادىماٟتـنوط  5
 .(3373رواه البخاري ) 3
 .(3710رواه البخاري ) 7
 .(3393ومسلم )، ( 5715) «صحيح البخاري»وقد جاء ذلك ُب  7
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بيده الشريفة ،  اتصلبفضل طعامو لكونو ؛ فقد كان الصحابة يتربكون مباركة  يد النيب و١تا كانت 
ُب اإلناء ويأكل منها ،  يتــتبع أثر أصابع النبـي األنصاري رضي اهلل عنو كان أيوب  اأب أنفمن ذلك 

 ترسل إيل بالطعام فأنظُر ، فإذا رأيت أثر أصابعك وضعتُ  قال: يا رسول اهلل ، كنتَ رضي اهلل عنو  وفعن
 3يدي فيو.

الشريف ، ولكن ىذه ا١تظاىر قد  ٔتا اتصل ّتسم النيب  ن مظاىر التربك الشرعيممظاىر ٜتسة فهذه 
 .قد اضمحلت، لكون تلك اآلثار  توقف العمل هبا ٔتوتو 

، وكان الصحابة فًتة من الزمن قد بقيت آثار من جسمو الشريف مل تضمحل  غَت أنو بعد موتو 
عن عثمان بن عبد اهلل أنو  3ما أخرجو البخارييل ذلك ودل، وثيابو شعره وآنيتو يتربكون هبا ، ومن ذلك 

،  وكان عندىا شعرات من شعر النبـي ، بقدح من ماء  أنو أرسلو أىلو إىل أم سلمة زوج النبـي 
جعل فيها أم سلمة تلك الشعرات وتغسلها فتَ ، بعث إليها آنيتو  أو شيءٌ  فكان إذا أصاب اإلنسان عُتٌ 

فيحصل لو الشفاء ، ستشفاء وطلب الدواء الربو أو يغتسل بو بقصد ااحبو فيشٍب تعيده إىل ص، فيو 
  .بإذن اهلل بربكة تلك الشعرات

 أيضا التربك باآلنية اليت شرب منها ، فعن كبشة األنصارية أن رسول اهلل  ومن التربك بآثار الرسول 
غي بركة موضع ُب  رسول القربة تبت فقطعت فمِ ، دخل عليها وعندىا قربة معلقة فشرب منها وىو قائم 

 1لكون ريقو قد اتصل هبا. اهلل 
وقد كان الصحابة يتربكون أيضا بلباسو عليو الصالة والسالم لكون العرق قد المسها ، فعن أٝتاء بنت 

ــبِ ـــــ٢تا ل 5كسروانية  0، فأخرجت جبة طيالسة رسول اهلل  ةَ ب  ــــىذه جُ  :أبـي بكر قالت رجاىا وفَ  3نة ديباجــ

                                              

 و.( واللفظ ل5/034( ، وأٛتد )3451مسلم ) رواه 3
 (.5793) «صحيح البخاري»انظر  3
 .«صحيح الًتمذي»، وصححو األلباين ُب  (1031ابن ماجو )و ( 3793رواه الًتمذي ) 1
 .ودضرب من األكسية سُ  :طيالسة 0
 .نسبة إىل كسرى صاحب العراق ملك الفرس ، أي مصنوعة ىناك :كسروانية 5
وىو  مصنوعة من اإلبريسم نوع من الثيابوالديباج ، « النهاية»كما ُب   رقعة ُب جيب القميص اللبنة ىي ال 3

 «.لسان العرب»انظر  .، وا١تعٌت أن للجبة رقعة ُب جيبها من اإلبريسم« ا١تعجم الوسيط»أحسن اٟترير كما ُب 
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ها ، وكان ىذه كانت عند عائشة حىت قُبضت ، فلما قُبضت قبضتُ  :فقالت 3مكفوفان بالديباجرجاىا وفَ 
 3.فنحن نغسلها للمريض يستشفي هبا، يلبسها  النبـي 

،  فأىدهتا للنبـي ، ردة منسوجة فيها حاشيتها ـــببُ  وعن سهل رضي اهلل عنو أن امرأة جاءت النبـي 
قال  .اكسنيها ما أحسنها :فقال  ها ، فرآىا رجل فطلبها من النبـي وىو ٤تتاج إلي فأخذىا النبـي 

ـــأنو ال يَ  و وعلمتَ ٤تتاجا إليها ٍب سألتَ  سها النبـي لبِ  ، تَ ما أحسن   :القوم   ؟ُردــ
  .إين واهلل ما سألتو أللبسو إ٪تا سألتو لتكون كفٍت :قال

 1.فكانت كفنو :قال سهل

  برك بآثار النبي بمسألة الت تتعلق ثالث تنبيهات
 : األولالتنبيو 

ليس منجيا من عذاب اهلل وال رادا لقضاء اهلل ، بل ىو سبب من اآلثار  ن ما اتصل بذات الرسول إ
أتى قرب رأس ا١تنافقُت عبد اهلل بن ُأيب  قد ينفع وقد ال ينفع ، فإن النيب من أسباب حصول الربكة ، 

و ، وكف نو ُب قميصو ، ومع ىذا فلم ينفعو من ذلك شيء ، ألنو فن ، فأخرجو فنفث فيو من ريقبعدما دُ 
 إ٪تا ينفع الرجل عملو.

يب ابن سلول جاء ابنو عبد اهلل بن عبد اهلل إىل قال ابن عمر رضي اهلل عنهما: ١تا توُب عبد اهلل بن أُ 
صلي عليو ، فقام كفن فيو أباه ، فأعطاه ، ٍب سألو أن ي، فسألو أن يعطيو قميصو ، أن يُ  رسول اهلل 
فقال: يا رسول اهلل ، أتصلي عليو  ليصلي عليو ، فقام عمر فأخذ بثوب رسول اهلل  رسول اهلل 

 وقد هناك اهلل أن تصلي عليو؟ 
ين اهلل فقال  فقال رسول اهلل   استغفر ٢تم أو ال تستغفر ٢تم إن تستغفر ٢تم سبعُت مرة: إ٪تا خَت 

 وسأزيد على سبعُت. 
 .منافق قال: إنو

وال تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على ، وأنزل اهلل عز وجل  فصلى عليو رسول اهلل 
 .3قربه

                                              

 ، وقو٢تا )مكفوفان بالديباج( أي أنُت أو فتحتا الرقبة وما يلي القدم٫تا فتحتا اليدين جا اٞتبة ر ـ معٌت فَ  لعل 3
 .يباج ٤تيط هبمادال

 .(3439رواه مسلم ) 3
 (.110-5/111( ، وأٛتد )1555( واللفظ لو ، وابن ماجو )3377رواه البخاري ) 1
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وقد رواه أيب زيد عمر بن شبو النمري فقال: حدثنا ابن أيب الوزير ، قال سفيان عن عمرو بن دينار ، 
يب بعدما أُدخل ُب حفرتو ، فأمر ن أُ عبد اهلل ب عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال: أتى النيب 

 3بو فُأخرج ووضعو على ركبتيو ، وألبسو قميصو ونفث عليو من ريقو.
 ونفث عليو من ريقو وكفنو بقميصو؟ فإن قيل: فلماذا صلى عليو النيب 

، ومل ه تطييبا لقلبو د  رُ ـــــذلك ، فلم يَ  طلب من النيب ، صحايب جليل وىو عبد اهلل ابنو فاٞتواب أن 
 سائال.  د  يرُ  يكن 

 حُت ُأسر يوم بدر.قميصا وقيل: إ٪تا أعطاه قميصو مكافأة لو ألنو كان ألبس العباس 
أعطاه قميصو ليُـــكف ن فيو ، وُب ىذا اٟتديث بيان عظيم مكارم  قال النووي رٛتو اهلل: إن النيب 

، وقابلو باٟتسٌت ، فألبسو قميصو كفنا ، ، فقد علم ما كان من ىذا ا١تنافق من اإليذاء  أخالق النيب 
 1. انتهى.وإنك لعلى خلق عظيموصلى عليو ، واستغفر لو. قال اهلل تعاىل 

 :الثانيتنبيو ال
 ويستعملو ، و٨تن نعلم بأن آثاره  يشًتط للراغب ُب التربك أن يكون حاصال على أثر من آثاره 

ن أحد إثبات وجود شيء منها على وجو القطع وليس بإمكا قد فُقدتمن ثياب أو شعر أو فضالت 
غير ذي موضوع في زماننا ىذا ، ويكون  أمرٌ فإن التبرك بهذه اآلثار واليقُت ، وإذا كان األمر كذلك 

 0.أمرا نظريا محضا ، فال ينبغي إطالة القول فيو
صره ومن بعدىم ص بو أىل عاختُ  قال الشيخ أٛتد النجمي رٛتو اهلل: التربك ا١تشروع ُب حق النيب و 

أنو كان عنده شيء من شعر  بقليل ، الذين حصل ٢تم شيء من ثيابو أو شعره أو عرقو ، وآخر من صح  
ىو اإلمام أٛتد بن حنبل رٛتو اهلل ، أما أىل األزمنة ا١تتأخرة فقد فاهتم ذلك ، وإذا كان قد  النيب 

امة على ىديو ، واقتفاء سنتو ، واتباع طريقو فاهتم ىذا فإن الربكة كل الربكة وا٠تَت كل ا٠تَت ُب االستق
بامتثال أوامره واجتناب نواىيو ، والتقرب إىل اهلل بتالوة الكتاب الذي أنـزل عليو ودراسة السنة اليت نطق 

قل إن كنتم ٖتبون اهلل فاتبعوين ٭تببكم اهلل ويغفر لكم هبا ، والعمل ٔتا دلت عليو فعاًل وتركًا 
 .5ذنوبكم

                                                                                                                                   

 ( ، واللفظ لو.3044( ، ومسلم )3339رواه البخاري ) 3
 فهيم ٤تمد شلتوت. :ٖتقيق،  (3/109) «تاريخ ا١تدينة» 3
 .«صحيح مسلم شرح» 1
 .«التوسل»ُب كتاب  لعالمة األلباين رٛتو اهللقالو ا 0
 . 543ص ،  «أوضح اإلشارة ُب الرد على من أجاز ا١تمنوع من الزيارة» 5
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 لثالث:التنبيو ا
  :«التوسل»األلباين رٛتو اهلل ُب كتاب قال الشيخ العالمة ٤تمد ناصر الدين 

وإن أقر الصحابة ُب غزوة اٟتديبية وغَتىا على التربك  أمر ٬تب تبيانو ، وىو أن النيب  ةَ مَ ـولكن ث
ر قريش بآثاره والتمسح هبا ، وذلك لغرض مهم وخاصة ُب تلك ا١تناسبة ، وذلك الغرض ىو إرىاب كفا

إال أن الذي ال  ؛وإظهار مدى تعلق ا١تسلمُت بنبيهم ، وحبهم لو ، وتفانيهم ُب خدمتو وتعظيم شأنو 
ب ا١تسلمُت بأسلوب حكيم وطريقة لطيفة رغ  بعد تلك الغزوة  ٬توز التغافل عنو وال كتمانو أن النيب 

وأجدى ،   نو عند اهلل عز وجل٢تم م ، وأرشدىم إىل أعمال صاٟتة خَت عن ىذا التربك ، وصَرفهم عنو
 كما يدل عليو اٟتديث اآلٌب:

توضأ يوما ، فجعل أصحابو يتمسحون بوضوئو ،  عن عبد الرٛتـٰن بن أيب قراد رضي اهلل عنو أن النيب 
 : ما ٭تملكم على ىذا؟  فقال ٢تم النيب 

 قالوا: حب اهلل ورسولو. 
٭تبو اهلل ورسولو ، فليصدق حديثو إذا حد ث ، وليؤد : من سره أن ٭تب اهلل ورسولو ، أو  فقال النيب 

 3وار من جاوره.حسن جِ أمانتو إذا اؤ٘تن ، وليُ 
 «:االعتصام»رٛتو اهلل ُب  3وقال الشاطيب

رجل من  : حدثٍتمن حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال «جامعو»ج ابن وىب ُب وقد خر  
خم ابتدر من حولو من ا١تسلمُت وضوءه و٩تامتو فشربوه أو تن كان إذا توضأ أن رسول اهلل ، األنصار 

 ؟م تفعلون ىذاـل :فلما رآىم يصنعون ذلك سأ٢تم، ومسحوا بو جلودىم 
 .نلتمس الطهور والربكة بذلك :قالوا

وال ، وليؤد األمانة ، من كان منكم ٭تب أن ٭تبو اهلل ورسولو فليصدق اٟتديث :  فقال رسول اهلل 
 .يؤذ جاره

                                              
وىو حديث ثابت ، لو طرق وشواىد ُب معجمي الطرباين وغَت٫تا ، وقد أشار ا١تنذري ُب  :رٛتو اهلل قال األلباين 3

 (.3997برقم ) «الصحيحة»( إىل ٖتسينو ، وقد خرجتو ُب 1/33) «والًتىيب الًتغيب»
األصول ، لو الكتابان  بر ز ُبىو الشيخ إبراىيم بن موسى اللخمي ، الغرناطي ا١تالكي ، من علماء األندلس ،  3

« معجم ا١تؤلفُت»انظر ترٚتتو ُب ،  794توُب عام ، « االعتصام»و « ُب أصول األحكام ا١توافقات»الشهَتان 
 .لعمر كحالة
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من وظائف  واألحرىتحرى ما ىو اآلكد وأن يَ ،  بأن األولى تركو شعرٌ ذا النقل فهو مُ فإن صح ى
لزم اإلنسان ُب خاصة نفسو ومل يثبت من ذلك كلو إال ما كان من قبيل الرقية وما ـوال يَ ، التكليف 

 3....و دعاء الرجل لغَته ، أيتبعها 

 بالذوات التبرك الممنوعب فوائد تتعلق

ثياب أو كالتمسح ببركة ، فيو  تدل الشريعة اإلسالمية أنىو التماس البركة مما لم التبرك الممنوع 
 :لثالثة أسباب٦تنوع ، فهذا ابتغاء انتقال الربكة  ظن فيهم الصالح واالستقامةمن يُ بأيدي 

من ، فيكون أصال أنو ال دليل على وجود الربكة ُب تلك اليد أو ذلك الثوب الذي تُــُمــس ح بو : األول
 القول على اهلل بغَت علم.

و لغَت اإللـٰو اٟتق ، ولذلك ٝتاه النيب من التأل   اضرب يعتربن التماس الربكة من غَت اهلل عز وجل : أالثاني
 أن رسول اهلل رضي اهلل عنو ، فعنو رضي اهلل عنو  تألـ ها ُب حديث أيب واقد الليثي  خرج وأصحابو

، كان ا١تشركون يعكفون عندىا ويتربكون  3عظيمة يقال ٢تا ذات أنواطإىل حنُت ، فمروا بشجرة خضراء 
ضاًء فقالوا: يا رسول اهلل ، اجعل لنا ذات أنواط  هبا ويعلقون عليها سيوفهم ، معتقدين أن ذلك يزيدىا مَ 

اجعل لنا إلـٰها : سبحان اهلل! ىذا كما قال قوم موسى ١توسى  كما ٢تم ذات أنواط ، فقال النبـي 
  1، والذي نفسي بـيده لًتكنب سنة من كان قبلكم. ٢تم آ٢تة كما

٦تن كانوا حديثي عهد بإسالم ومل تزل بعض آثار اٞتاىلية  -ففي ىذا اٟتديث ٧تد أن بعض الصحابة 
٧تد أهنم قد اغًتوا ٔتا كان يفعلو ا١تشركون من طلب الربكة من شجرة كانوا يعكفون  -باقية ُب نفوسهم 

ويتربكون هبا ويعلقون أسلحتهم على أغصاهنا ظنا منهم أن ىذا يزيدىا  –ون طويال أي يقيم –عندىا 
: "سبحان اهلل" ،  أن يتخذ ٢تم شجرة يتربكون هبا ، فقال النبـي  قوة ومضاء ، فطلبوا من الرسول 

 تـنـزيها هلل سبحانو عن أن يكون غَته يأٌب بالربكة ، أو أنو قا٢تا تعجبا من قو٢تم.
طلبهم  فسمى النيب " ، اجعل لنا إلـٰها كما ٢تم آ٢تة: "ىذا كما قال قوم موسى ١توسى  ٍب قال 

0التربك تألـ ها أي تعب داً ، والتعبد لغَت اهلل  ٤ترم.
  

                                              
3 (3/34-33.) 
 األنواط ىي األغصان. 3
( ، وصححو 707( ، واٟتميدي )3103( ، والطيالسي )5/337( واللفظ لو ، وأٛتد )3374رواه الًتمذي ) 1

 «.صحيح الًتمذي»األلباين ُب 
 . 541، ص « أوضح اإلشارة ُب الرد على من أجاز ا١تمنوع من الزيارة»انظر  0
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نن من كان قبلكم" ، أي لتــتبعن طريقة من كان قبلكم من األمم من التربك ن سَ ـــٍب قال: "لًتكبُ 
ويتأكد ذلك ُب القرون ا١تتأخرة ، عام كل بل ىو   وصا بقرن النبـي باٞتمادات ، وليس ذلك ٥تص

 3: ال يأٌب زمان إال والذي بعده شر منو حىت تلقوا ربكم. لقول النبـي 
 وُب ىذا اٟتديث من الفوائد ؛ التغليظ على من طلب الربكة من اٞتمادات.

 و من ذلك الباطل. أن ا١تنتقل من الباطل إىل اٟتق ال يؤَمن أن يبقى ُب قلب ووفي
من الكالم أوقف اٞتيش حىت يصفيهم من شوائب الشرك ، ومل ٯتنعو ا١تسَت إىل اٞتهاد  أن النيب  ووفي
 . ، ألن ا١توضوع يتعلق بعقيدة رٔتا لو مات أحدىم عليها مل ينفعو قتالو مع رسول اهلل  فيو
من التربك باٞتمادات  كوهنماكان ُب  التربك بالقبور من جنس التربك باألشجار لكوهنما يشًت أن  ووفي

 . التقرب للجمادات الذي ىو من

ع للناس رَ ـــــوشَ ذاتو مباركة ، اهلل قد جعل ألن ،  بالنبـي  ةخاصأن بركة الذات : السبب الثالث
لعدم ورود الدليل على كان من الصحابة رضوان اهلل عليهم ، وال ٬توز قياس غَته عليو ولو  التربك هبا ، 

األمر وىو بالذوات ، ومن الغلو آثاره ، فيكون التربك هبم من البدع و  غَت ذات النيب الربكة ُب  حلول
 .ا١تؤدي إىل عبادهتم

بعد ركوا بأحد ــــمل يتبالصحابة  أن من غَت النيب ويكفي دليال على بطالن التربك بذوات ا١تخلوقُت 
ـــــهم ألهنم أفضل الناس بعد رسـا لتربك الناس بجائز  ، ولو كان التربك بغَت الرسول  وفاة النبـي  ول ــ

ُب سنتو ،  كما أثٌت عليهم الرسول ،  ، وىم الذين أثٌت اهلل عليهم ُب التوراة واإل٧تيل والقرآن  اهلل 
 .  ىم الذين اصطفاىم اهلل لصحبة نبـيو بل 

 اهلل:رٛتو قال الشيخ أٛتد بن ٭تِت النجمي 
، فمن يأٌب أفضل من أيب بكر وعمر وعثمان  نو تربك بأحد بعد رسول اهلل أ 3مل يؤثر عن أحد منهم

 وعلي رضي اهلل عنهم؟ 
 بل من يأٌب بعد ىؤالء أفضل من باقي العشرة ا١تشهود ٢تم باٞتنة ، وىم الستة؟ 

 بل من يأٌب بعد العشرة أفضل من أىل بدر؟ 
 بل من يأٌب بعد أىل بدر أفضل من أىل الشجرة؟ 

  بعد أصحاب الشجرة أفضل من بقية أصحابو؟ بل من يأٌب

                                              

 ( عن أنس رضي اهلل عنو.7437رواه البخاري ) 3
 أي الصحابة رضوان اهلل عليهم. 3
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، وذلك  وال عن تابعي أنو تبرك بصحابيومع ىذا فلم يؤثر عن مفضول منهم أنو تربك بفاضل ، 
بذلك ُب حياتو ، ومل يصح عن أحد منهم أنو تربك بو أو بقربه  منهم على اختصاص الرسول  إجماع

، على واضعيها ما  ى على أصحاب الرسول بعد موتو ، وكل ما ورد ُب ذلك فهو موضوع مفًت 
يستحقون ، ومن زعم أن التربك با١توتى وأضرحة ا١توتى ومشاىد ا١توتى من الدين وِسَت السلف الصاحل 
فقد أعظم على اهلل الفرية ، وأوغل ُب الكذب والبهت ، وسيلقى جزاء ما اقًتفو من جرم ، وعقوبة ما 

 3اختلقو من كذب ٢تدم الدين.
منكرا عظيما ، فقد أنكره األئمة ، فمن  ده عفا اهلل عنو: و١تا كان التمسح ٔتن ىو دون النيب قال مقي

علي بن عبدان الطيالسي: مسحت يدي على أٛتد بن حنبل ، ٍب مسحت يدي على  وقالذلك ما 
 بدين وىو يـنظر ، فغضب غضبا شديدا ، وجعل ينفض نفسو ويقول: عم ن أخذًب ىذا؟ 

3شديدا. وأنكره إنكارا
 

، أو تقبيل األرض و٨تو  1يوخ وغَتىمــــقال ابن تيمية رٛتو اهلل: وأما وضع الرأس عند الكرباء من الش
بل ٣ترد اال٨تناء بالظهر لغَت اهلل عز وجل منهي فإنو ٦تا ال نزاع فيو بُت األئمة ُب النهي عنو ،  ؛ذلك 

عليو وآلو وسلم صلى بأصحابو قاعدا من ، فقد ثبت ُب الصحيح من حديث جابر ، أنو صلى اهلل  عنو
مرض كان بو فصلوا قياما فأمرىم باٞتلوس ، وقال: ال تعظموين كما تعظم األعاجم بعضها بعضا. 

 ه أن يتمثل لو الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار.وقال: من سر  

ٔتن يقوموا بعظمائهم ،  حىت ال يتشبهوا –وإن كانوا قاموا ُب الصالة  –فإذا كان قد هناىم مع قعوده 
ه القيام لو كان من أىل النار ، فكيف ٔتا فيو من السجود لو ، ومن وضع الرأس ، وبُت أن من سر  
 0وتقبيل األيادي؟

قال الفضيل بن عياض رٛتو اهلل ما معناه: "اتبع طرق ا٢تدى وال يضرك قلة  قال النووي رٛتو اهلل:و 
ومن خطر ببالو أن المسح باليد ونحوه غًت بكثرة ا٢تالكُت" ، السالكُت ، وإياك وطرق الضاللة وال ت

                                              

 . 347ص ،  «أوضح اإلشارة ُب الرد على من أجاز ا١تمنوع من الزيارة» 3
، البن أيب يعلى ، ٖتقيق د. عبد الرٛتـٰن العثيمُت ، الناشر:  اٝتو علي( ، ذكر من 3/337« )طبقات اٟتنابلة» 3

 .الرياض. –مكتبة العبيكان 
 من األحياء. أي 1
 ( ، باختصار وتصرف يسَت.91-37/93« )٣تموع الفتاوى» 0



 : التبرك بقبور الصالحينوالعشرين الثانيالمظهر 
 

 

 171 

، وكيف يبتغى أبلغ في البركة فهو من جهالتو وغفلتو ، ألن البركة إنما ىي فيما وافق الشرع 
 3الفضل ُب ٥تالفة الصواب؟

 وقد صدرت فتوى من ٞتنة االفتاء با١تملكة العربية السعودية ُب حكم التربك بالصاٟتُت ىذاقلت: 
 نصها: 

وأما التربك بالصاٟتُت األحياء فبدعة ، ألن الصحابة رضي اهلل عنهم مل يفعلوه فيما بينهم ال مع ا٠تلفاء 
الراشدين وال مع غَتىم ، وألنو وسيلة إىل الشرك هبم فوجب تركو ، وقد يكون شركًا أكرب إذا اعتقد ُب 

ذلك ، وأما ما فعلو الصحابة رضي اهلل  الصاحل أنو ينفع ويضر بتصرفو ، وأنو يتصرف ُب الكون و٨تو
، ١تا جعل اهلل ُب جسده وشعره وعرقو  فهذا من خصائصومن التربك بوضوئو وشعره  عنهم مع النيب 

 من الربكة ، وال يُـلحق بو غَته.

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا ٤تمد وآلو وصحبو وسلم. 
 5133فتوى رقم 

 مية واإلفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العل
 : عبد اهلل بن قعود عضو
 : عبد اهلل بن غديان عضو

 : عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة
 : عبد العزيز بن عبد اهلل بن بازالرئيس

 

                                              

 ( ، باختصار يسَت.357 - 7/357للنووي )« اجملموع» 3



 : التبرك بقبور الصالحينوالعشرين الثانيالمظهر 
 

 

 170 

 ِذكُر شيٍء من مظاىر التبرك الممنوع

 ا١تتوَب سنةإبراىيم بن علي الشَتازي ، إسحاق  أيبعن  3«البداية والنهاية»ُب رٛتو اهلل  كثَتابن   قال
073 :  
حون ونو بأوالدىم ونسائهم يتربكون بو ويتمس  يتلق  كلما مر على بلدة خرج إليو أىلها إسحاق   أبوكان 

 انتهى. .أخذوا من تراب حافر بغلتو ورٔتاابو ، بركِ 
ن الذيؤالء كما حصل ٢تمىت ما تعلق بو اإلنسان فإنو يزداد شيئا فشيئا ،  كيف أنو اال٨تراف  فانظر إىل 

كعباد العجل ،   فكانواالتربك بالشخص إىل التربك بالبغلة ، بل بالًتاب الذي مسو حافر البغلة ،  ٕتاوزوا
الصحابة رضوان اهلل عليهم ولو كان عند أولئك مسكة من عقل ، القتدوا ب .حاال منهم وأخس   بل أردأُ 

فلو كان ذلك جائزا لكانت ناقة  بغلتو ، أو مل ينقل عنهم أن أحدا منهم تربك بناقة النيب ، الذين 
 3.هبذا أوىل النيب 

ُب طلب  -مع األسف الشديد  –قدٯتا وحديثا وقد وقع فئام من ا١تسلمُت قال مقيده عفا اهلل عنو: 
التمسح بنوافذىا وتراهبا و٨تو تقبيلها و بقبور الصاٟتُت بالربكة ٦تا مل ٬تعل اهلل فيو بركة ، فتجدىم يتربكون 

 –عباد األوثان  –أىل اٞتاىلية األوىل ، فشاهبوا  حظَتة البدع وا٠ترافات والشركيات ُبفوقعوا ذلك ، 
عليها ُب حصول  واالعتماد هبا واالستعانةكانوا يعتقدون حصول الربكة منها بتعظيمها ودعائها   الذين 

التربك الت ، و ك باللترب فالتربك بقبور الصاٟتُت كا ، ما يرجونو منها ويأملونو بربكتها وشفاعتها وغَت ذلك
فعل أولئك ا١تشركُت ُب تلك األوثان ، فمن فعل مثل فهو موافق ل، العزى ومناة التربك بباألشجار ك

ذلك واعتقد ُب قبـر أو حجر أو شجر فقد ضاىى عباد ىذه األوثان فيما كانوا يفعلونو معها ُب ىذا 
 1.الشرك

 ا٢تند ال يرى بأسا من وضع ٘تثالٍ  ُب 0يخ الربيلويةفش، ومبتدعة الوقت اٟتاضر ساروا على هنج أسالفهم 
لقبـر اٟتسُت ُب ا١تنـزل من أجل التربك بو ، والرافضة ٭تملون معهم من تراب النجف للسجود عليو ُب 

                                              

 . 075أحداث سنة  3
 ، 343أٛتد بن ٭تِت النجمي ، ص  للشيخ« الزيارةاإلشارة ُب الرد على من أجاز ا١تمنوع من  أوضح»من  نقال 3

 بتصرف يسَت.
 ا.باب من تربك بشجرة أو حجر و٨تو٫ت،  «جمليدفتح ا»انظر  1
ا١توسوعة ا١تيسرة »وأنو يعلم الغيب. انظر  لديو القدرة على التحكم بالكون فرقة ضالة تعتقد أن النيب الربيلوية  0

 «.ُب األديان وا١تذاىب واألحزاب ا١تعاصرة
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الصالة ، وأصحاب ا١توالد يشربون من ا١تاء ا١توضوع عند قارئ ا١تولد تربكا هبذا ا١تاء ، إذ يعتقد بعضهم 
رت قراءة ا١تولد وشربت من ا١تاء ا١توضوع أمام القارئ فهم يتربكون هبذا ا١تاء ، إىل أن روح الرسول حض

ومل يفعلها أحد من  غَت ذلك من ا٠ترافات وا٠تزعبالت اليت مل ترد ُب كتاب اهلل وال ُب سنة رسولو 
   .3الصحابة الذين ىم أعلم الناس بدين اهلل بعد نبـيها 

لنساء خاصة: مسح ضريح الويل با١تناديل وا١تالبس ، وربط ا٠ترق وا٠تيوط ومن العادات اليت تقوم هبا ا"
حول جدرانو ، ٍب ٯتسحن على رؤوسهن ورؤوس أبنائهن ، وقد ٭ُتتفظ هبذه ا١تناديل دون غَتىا لُتمسح 
هبا بقية أفراد األسرة ٦تن مل يتمكنوا من الزيارة ، ألن االعتقاد السائد عند ىؤالء أن الربكة تسري من 

سحت هبا ، واألغرب من ذلك ما ٭تدث عند تغيَت كسوة الويل إىل ضر٭تو إىل ا١تناديل وا١تالبس اليت مُ 
، ومن ىؤالء  -بزعمهم  –الضريح ، حيث يسعى اٞتميع للحصول على قطع من ىذه الكسوة ا١تباركة 

رب أنو ينفع ىذا كلو ناشئ عن اعتقادىم ُب صاحب ذلك الق، و  من ٯترغون وجوىهم باألعتاب والًتاب
، حىت عد وا ذلك االعتقاد فيو إىل تربتو ، فزعموا أن فيها شفاء وبركة لدفنو فيها ، حىت أن منهم  ويضر

من يعتقد ُب تراب بقعٍة مل يدفن فيها ذلك الويل بزعمو ، بل قيل: أن جنازتو قد وضعت ُب ذلك 
 ا١تكان. 

جر األسود حىت قالوا: إن ُزِٛت ت فاستلم ِٔتحجن أو أِشر إليو ، ل اٟتب  ــــقــــر عوا تقبيلها كما يُ ـــشَ وبعضهم 
 2والبعض اآلخر منهم ينكب على القرب وينحٍت لو ويعتكف لو تربكاً وتعظيماً لصاحب القرب."

 «:التربك أنواعو وأحكامو»وقال د. ناصر اٞتديع ُب كتابو 
خرفُت إىل ٣تامعة زوجاهتم عند أضرحة وُب السودان "وصل األمر ُب العصر اٟتاضر عند بعض الرجال ا١ت

 3األولياء بدعوى نيل الربكة."

 وتقبيلهابها التمسح التبرك بالقبور ب أدلة النهي عنفصل في بـيان 
  :األدلة على ٖترمي التربك باٞتمادات كالقبور وغَتىا كثَتة ، منها ما يلي

 وقد تقدم الكالم عليو.حديث أبـي واقد الليثي  :األول

 :  بقبر النبيعلى بدعية التمسح  والتابعينإجماع الصحابة  :الثاني
                                              

 لعلياين.علي بن نفيع ا، د.  «التربك ا١تشروع والتربك ا١تمنوع»انظر مقدمة  3
زيارة القبور عند »ُب كتابو ىذه ا١تظاىر عن بعض العلماء والكتاب نقل الباحث: سامل بن قطوان العبدان  3

 ، بتصرف يسَت. 301 – 303، ص « ا١تسلمُت
 . 070 – 071ص  1
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ح س  ــتمَ مُ ـلقد أٚتع السلف رٛتـهم اهلل من الصحابة ومن بعدىم على بدعية التمسح بالقبور ولو كان ال 
 :ذلكأدلة ، ومن  ىو قبـر النبـي 

  نو رأى رجال وضع يده على قبـر النبـي أما روي عن أنس رضي اهلل عنو كنا  ما :اه وقالفنه
  .3على عهد رسول اهلل نعرف ىذا 

  أنو كان إذا رضي اهلل عنهما عن ابن عمر  عن عبيد اهلل عن نافع «شعب اإلٯتان»وروى البيهقي ُب
، ٍب يسلم على أيب بكر ،  وال يمس القبر، فصلى عليو وسلم ودعا لو  قدم من سفر بدأ بقرب النيب 

 3.السالم عليك يا أبت :ٍب قال
 1.حدثنا مالك بن أنس عن نافع بو :ورواه أيضا من طريق سعيد بن منصور قال

 قرأت على عبيد اهلل الزىري ، حدثك أبوك  :«أماليو»أبو اٟتسن علي بن عمر القزويٍت ُب  وقال
حدثنا أبو أسامة عن  :حدثنا عبد اهلل بن جعفر عن أيب داود الطيالسي ، عن ٭تِت بن معُت قال :قال

  .0عن نافع عن ابن عمر أنو كان يكره مس قرب النيب  عبيد اهلل
 ي عبد ـحدثن :ك أبوك ؛ قالـــحدث :ت لوــــزىري قلــــيد اهلل الـــــقرأت على عب :«أماليو»أيضا ُب  وقال

يعٍت ابن عيينة  –دليل ، قال لسفيان ٝتعت أبا زيد ٛتاد بن  :حدثٍت أيب قال :أٛتد قالاإلمام اهلل بن 
  ؟ان أحد يتمسح بالقربك  :قال -

  .كن يدنوال ، وال يلتزم القرب ، ول :قال
  .3يعٍت اإلعظام لرسول اهلل  :5أيب قال

ىو معروف من أىل  -ٝتعو أٛتد يسأل ابن عيينة  الذي -بن دليل ىذا  وٛتاد :قال ابن تيمية رٛتو اهلل
 7.ا١تدائنالعلم ، وروى عنو أبو داود ، وكان قاضي 

                                              

 .(0/3043) «وفاء الوفاء بأخبار دار ا١تصطفى»قالو نور الدين السمهودي ُب  3
 (.1750( برقم )79 - 7/77) 3
 (.1730( برقم )97 - 97/  7) 1
 . 030 - 031 ، ص «الرد على اإلخنائي»نقال من  0

 الكراىة عند السلف تعٍت التحرمي كما تقدم. :تنبيو
 يعٍت اإلمام أٛتد. 5
  . 033 - 035 ، ص «الرد على اإلخنائي»نقال من  3
 . 033 – 035، ص  «الرد على اإلخنائي»نقال من  7
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 القزويٍت عن الزىري عن أبيو عن عبد اهلل بن أٛتد عن أبيو عن نوح بن يزيد قال وروى أبو اٟتسن: 
، وكان يكره  ما رأيت أيب قط يأٌب قرب النيب  :قال –يعٍت إبراىيم بن سعد  -أخربنا أبو إسحاق 

 3.إتيانو
 3.ووإبراىيم بن سعد ىو اإلمام اٟتافظ اٟتجة الكبَت ، من أكثر أىل ا١تدينة حديثا ُب زمان

ىو ثقة  -الراوي عن إبراىيم بن سعد  -بن يزيد بن سيار ا١تؤدب ىذا  ونوح: قال ابن تيمية رٛتو اهلل
 .، ولو اختصاص بو ، روى عنو أٛتد بن حنبل وأبو داود وغَت٫تا إبراىيممعروف بصحبة 

ج إيل كتاب ىذا شيخ كبَت أخر  :يل أبو عبد اهلل نوح بن يزيد ا١تؤدب فقال ذكر :قال أبو بكر األثرم
 .سعد فرأيت فيو ألفاظا بنإبراىيم 

ثقة ، حج مع إبراىيم بن سعد ،  فإنواكتب عنو  :سألت أٛتد بن حنبل عنو فقال :وقال ٤تمد بن ا١تثٌت
 .«الثقات»وكان يؤدب ولده ، وذكره ابن حبان ُب 

،  بغدادقد خرج إىل بن سعد فهو من أكابر علماء ا١تدينة وأكثرىم علما وأوثقهم ، وكان  إبراىيموأما 
وأجل  أقدمروى عنو الناس ؛ أٛتد ابن حنبل وطبقتو ، ومن سعة علمو روى عنو الليث بن سعد ، وىو 

 .منو
)ما  :إبراىيم أنو قال ابنوالذي ذكر عنو  -بن عوف الزىري  الرٛتـٰنوأما أبوه سعد بن إبراىيم بن عبد 

 ومنمن أفضل أىل ا١تدينة ُب زمن التابعُت ،  1ىوو  ؛يكره إتيانو(  وكان النيب رأيت أيب قط أتى قرب 
٤تمد بن أيب بكر الصديق  بن أصلحهم وأعبدىم ، وكان قاضي ا١تدينة ُب زمن التابعُت ُب زمن القاسم

ا١تلك ا١تسجد وإدخال اٟتجرة فيو ، وأدرك ما كان عليو السلف  عبدوأمثالو ، وىو أدرك بناء الوليد بن 
 .تابعُتوالقبل ذلك من الصحابة 

، وقد ذكروا أنو  القضاءة أىل ا١تدينة وقدماء شيوخهم ، كان على ل  ــوىو من جِ  :قال أبو حاًب الرازي
، ومات قدٯتا بعد القاسم بن  نظررأى عبد اهلل بن عمر ، وروى عن عبد اهلل بن جعفر ، وُب ٝتاعو منو 

توُب سنة ست وعشرين ومائة ، وقد  وىذا٤تمد بقليل ، فإن القاسم توُب سنة إحدى وعشرين ومائة ، 
استعمل على الصدقات ، ومرة خرج إىل العراق  قدخرج من ا١تدينة غَت مرة ، تارة إىل اٟتج ، وتارة كان 

)من أحدث ُب أمرنا  :، وىو الذي روى حديث والعراقيونإىل واسط فروى عنو سفيان الثوري وشعبة 
 . ن النيب ع عائشةىذا ما ليس فيو فهو رد( عن القاسم عن 

                                              

 . 033 ، ص «على اإلخنائيالرد »نقال من  3
 .«التهذيب»انظر  3
 فهو. :ىكذا ُب ا١تطبوع ، ولعل األوىل 1
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بن عبد اهلل وسهل بن سعد الساعدي وغَت٫تا من الصحابة ، ورأى أكابر  جابرأدرك با١تدينة  وقد
بن ا١تسيب وسائر الفقهاء السبعة ، ومعلوم أن مل يكن ليخالفهم فيما اتفقوا عليو ،  سعيدالتابعُت مثل 

، بل يكره  غَتهأتيو ال عند السفر وال قد ٮتالف ابن عمر ، فإن ما نقلو عنو ابنو يقتضي أنو كان ال ي بل
 بالصالةذلك ، وأنو أمر  عن إتيانو مطلقا كما كان ٚتهور الصحابة على ذلك لِما فهموا من هنيو 

)اللهم ال ٕتعل قربي  :وقالتتخذوا قربي عيدا( ،  ال: ) والسالم عليو ُب كل زمان ومكان ، وقال 
 .وثنا يعبد( ، كما قد ُبُت ىذا ُب مواضع

 .ُب دينو وعبادتو وصيامو وتالوتو للقرآن ْتيث كان ٮتتم باليوم والليلة كثَتا ىذامع أن سعد بن إبراىيم 
والتابعُت  الصحابةاٟتسن علي بن عمر القزويٍت وغَته من أىل العلم والدين ذكروا ىذه اآلثار عن  وأبو

 3 .لو موضـع آخر ىذاُط وتابعيهم ليبينوا للناس كيف كان السلف يفعلون ُب مثل ذلك ، وبسـ

 التمسح بالقبورذم في  كالم علماء المذاىبذكر  في  فصل
 نذكرىا ْتسب ترتيب ا١تذاىب األربعة.وأما أقول أىل العلم فكثَتة ُب ىذا الباب ، 

 قول الحنفية
  :«زيارة القبورُب فصل  »ُب  1«مراقي الفالح»ُب حاشيتو على رٛتو اهلل  اٟتنفي 3اويطالطحقال 
عهد االستالم إال للحجر األسود والركن ، ومل يُ  فإنو من عادة أىل الكتابقبلو ـــوال يُ  0القبـر يَـَمسوال 

 اليماين خاصة. 

 قول المالكية
ودعا ، يقف ووجُهو إىل القرب الشريف ال إىل  : إذا سل م على النيب -ُب رواية ابن وىب  -قال مالك 

 5.قبر بيدهوال َيمس الالقبلة ، ويدنو وُيسلم ، 
 

                                              

 . 037 - 033ص  «الرد على اإلخنائي»نقال من  3
 تقدمت ترٚتتو. 3
 مصر. –( ، الناشر: ا١تطبعة األمَتية الكربى بوالق 3/033) 1
 أي الزائر ال يَـمس القرب النبوي. 0
 بَتوت. –الكتب الثقافية مؤسسة الناشر: ،  1، ط  (3/73) «لشفاا»ذكره القاضي عياض ُب  5
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أي وضع اليد على  –ُب حكم وضع اليد على القبـر ما نصو: قد أنكره  رٛتو اهلل 3مهوديالس  وقال 
 3.وأحمد أشد اإلنكارمالك والشافعي  –القبـر 

 1.ٯتسو وال أن الزائر ال يتمسح بقرب النيب  –رٛتة اهلل تعاىل  –اإلمام مالك  أصحاب وذكر
بعد موتو عليو "اهلل حاكيا إٚتاع الصحابة على ٖترمي التمسح بالقبور أهنم  ورٛتـا١تالكي وقال الشاطبـي 

ُب األمة  بعده النيب مل يًتك  إذإىل من خلفو ،  بالنسبةء من ذلك يالسالم مل يقع من أحد منهم ش
، وال عمر ، ء من ذلك يومل يفعل بو ش، فهو كان خليفتو ، الصديق رضى اهلل عنو  بكر أيب من أفضل

ٍب سائر الصحابة الذين ال  يٍب عل، ٍب كذلك عثمان ، وىو كان أفضل األمة بعده ، عنهما  اهللى رض
على  بوٍب مل يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متربكا تربك ، أفضل منهم ُب األمة  أحد

اليت اتبعوا فيها النيب  والسَتبل اقتصروا فيهم على االقتداء باألفعال واألقوال ، ٨توىا  أو أحد تلك الوجوه
  ،0".ترك تلك األشياء علىإذا إٚتاع منهم  فهو 

ال ٬توز الطواف حول األضرحة فإنو ال يطاف إال  :«ا١تدخل»وقال ابن اٟتاج ا١تالكي رٛتو اهلل ُب 
 بالبيت العتيق ، وكذا مل يشرع التقبيل واالستالم إال للحجر األسود. انتهى ٥تتصرا.

 الشافعيةقول 
قالوا:  ،البطن ّتدران القبـر و ، ويكره إلصاق الظهر  طاف بقبـره ال ٬توز أن يُ  رٛتو اهلل:النووي قال 

ىذا ىو  ، كما يبعد منو لو حضره ُب حياتو ويكره مسحو باليد وتقبـيلو ، بل األدب أن يبعد منو  
، فإن  وفعلهم ذلكام من العو  ينكثَت خالفة  غًت ٔت، وال يُ  لذي قالو العلماء وأطبقوا عليوا الصواب

غَتىم وال يلتفت إىل ٤تدثات العوام و ، أقوال العلماء األحاديث الصحيحة و االقتداء والعمل إ٪تا يكون ب
 انتهى. جهاالهتم.و 

وكان من  -قال أبو موسى: وقال اإلمام أبو اٟتسن ٤تمد بن مرزوق الزعفراين "وقال أيضا رٛتو اهلل: 
 اٞتنائز: وال يستلم القرب بيده وال يقبلو ، وعلى ىذا مضت السنة. ُب كتابو ُب -الفقهاء احملققُت 

                                              

وفاء الوفاء بأخبار »لو الكتاب ا١تشهور ،  933توُب عام ىو علي بن عبد اهلل الس مهودي ، القاىري الشافعي ،  3
 للسخاوي. (5/337« )الضوء الالمع»ترٚتتو موسعة ُب  انظر،  «دار ا١تصطفى

 (.0/3043) «ر ا١تصطفىوفاء الوفاء بأخبار دا» 3
، وفضيلة من زاره وسلم عليو ، وكيف  ، فصل ُب حكم زيارة قربه  «كتاب الشفا بتعريف حقوق ا١تصطفى» 1

 .بَتوت –العربية الثقافة ( ، ط مؤسسة 73،  3/73)يسلم ويدعو لو 
 .بَتوت - ( ، ط دار الفكر9-3/7) للشاطيب «كتاب االعتصام» 0
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قال أبو اٟتسن: واستالم القبور وتقبيلها الذي يفعلو العوام اآلن من ا١تبتدعات ا١تنكرة شرعا ، ينبغي 
  3ٕتنب فعلو وينهى فاعلو."

 الحنابلةقول 
 .بـيلووال تق النبـي ْتائط قرب ال يستحب التمسح و " :قال ابن قدامة

 .ما أعرف ىذا :قال أٛتد
  .يقومون من ناحية فيسلمون ، ون قرب النيب س  ــمَ ـرأيت أىل العلم من أىل ا١تدينة ال يَ  :قال األثرم

 3".وىكذا كان ابن عمر يفعل :قال أبو عبد اهلل
ه ، معتقدا أن وقال ابن تيمية رٛتـو اهلل: وأما التمسح بالقرب أو الصالة عنده أو قصده ألجل الدعاء عند

، بل  فليس ىذا من دين المسلمينالدعاء ىناك أفضل من الدعاء ُب غَته ، أو النذر لو و٨تو ذلك 
 1ىو ٦تا ُأحِدث من البدع القبيحة اليت ىي من شعب الشرك ، واهلل أعلم وأحكم.

قبور خصوصا على ٖترمي التمسح باٞتمادات عموما وال إجماع العلماءابن تيمية رٛتـو اهلل  بل قد حكى
 ما نصو: ، فقال  وإن كان قرب النيب  –أو تقبيلها 

، وال يقبلو ، وىذا كلو ٤تافظة على التوحيد ، فإن من أصول  واتفق األئمة على أنو ال ٯتس قرب النيب 
 0الشرك باهلل اٗتاذ القبور مساجد.

ال ، فيها نبـي أو رجل صاحل  وحجرة ا٠تليل وغَت٫تا من ا١تدافن اليت وكذلك حجرة نبـينا وقال أيضا: 
، بل منهي عن ذلك ، وأما السجود لذلك فكفر ،  باتفاق األئمةيستحب تقبـيلها وال التمسح هبا 

و٨تو ، وانصرين على عدوي ، غفر يل ذنوبـي اوكذلك خطابو ٔتثل ما ٮتاطب بو الرب مثل قول القائل: 
 5ذلك.

أو قبـر غَته من األنبـياء والصاٟتُت من  قبـر النبـي على أن من زار  ولهذا اتفق العلماءوقال أيضا: 
، بل ليس ُب الدنيا من اٞتمادات ما يشرع  تمسح بو وال يقبلوفإنو ال يَ الصحابة وأىل البـيت وغَتىم 

                                              

 (.5/373) «اجملموع» 3
 مصر. –، ط ىجر  (5/037)، آخر كتاب اٟتج  «ا١تغٍت» 3
 (.31/133) «٣تموع الفتاوى» 1
 . 309، ص  «الرد على اإلخنائي» 0
 .(37/313) «٣تموع الفتاوى» 5
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وقد ثبت ُب الصحيحُت أن عمر بن ا٠تطاب قال: واهلل إين ألعلم أنك  ، تقبـيلو إال اٟتجر األسود
 3يقبلك ما قبلتك. ، ولوال أين رأيت النبـي  حجر ال تضر وال تـنفع

يان اٟتجر ، وال جدران ـــأن يقبل الرجل ويستلم ركٍت البـيت اللذين يلِ  سن باتفاق األئمةولهذا ال يُ 
وأما  ، وال قبـر أحد من األنبـياء والصالحين، وال صخرة بـيت ا١تقدس ، وال مقام إبراىيم ، البـيت 

 ده النبـي ، وذلك أهنم علموا ما قصَ  وتقبـيلو فكلهم كره ذلك ونهى عنو التمسح بقبـر النبـي 
 3من حسم مادة الشرك وٖتقيق التوحيد وإخالص الدين هلل رب العا١تُت.

عند قربه أن يقبل  م على النيب على أنو ال يستحب ١تن سل   واتفق العلماءوقال أيضا رٛتـو اهلل: 
اللهم ال ٕتعل قربى ):  ، وألنو قال  بيت المخلوق بيت الخالق لئال ُيضاىياٟتجرة وال يتمسح هبا 

، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد )، وقال:  (ال تــتخذوا قربى عيداً )، وقال:  (وثنًا يعبد
فإذا كان ىذا دين المسلمين في قبر النبي ،  (فإين أهناكم عن ذلك، أال فال تــتخذوا القبور مساجد 

 وقد حكى بعض العلماء ُب ىذا  ستلمل وال يُ قب  ي ىو سيد ولد آدم فقبر غيره أولى أن ال يُ الذ ،
 واهلل،  وأما األئمة المتبعون والسلف الماضون فما أعلم بينهم في ذلك  خالفاً خالفًا مرجوحًا ، 

 1سبحانو أعلم.

  :لهاوتقبيبها التمسح ب، التبرك بالقبور  الدليل الثالث من أدلة النهي عن
كانوا يتمسحون  الذينأن التمسح بالجمادات من طريقة أىل الجاىلية وعباد األوثان وأىل الكتاب 

 .فالواجب ٥تالفتهم ال التشبو هبم، هبا ويسألوهنا ويتربكون هبا ويستغيثون هبا كالالت والعزى ومناة 

أن التمسح بالقبور باطل من جهة العقل أيضا ، فإن الذين يتمسحون بقبور الصالحين  :الرابع
، ألن صالح القلب  واستقامتو ن على صالح ذاك الرجل المقبورليس عندىم شاىد بـي  قبلونها ويُ 

وإن "أمر غيبـي ال يطلع عليو إال اهلل وحده ، أما البشر فليس ٢تم إال اٟتكم على الظواىر ، فالوالية 
ألهنا ُب اٟتقيقة راجعة إىل أمر باطن ال يعلمو إال اهلل ، فرٔتا ، ظهر ٢تا ُب الظاىر آثار فقد ٮتفى أمرىا 

عاىا ىو لنفسو ، أو أظهر خارقة من خوارق العادات ىي من باب عيت الوالية ١تن ليس بويل ، أو اد  اد  
ال يعرف الفرق  0واٞتمهور ،غَت ذلك الشعوذة ال من باب الكرامة ، أو من باب السحر وا٠تواص أو 

                                              
 .تقدم ٗتر٬تو 3
 ، باختصار. (37/79) «٣تموع الفتاوى» 3
 (.93-33/93( ، وانظر )33/97) «٣تموع الفتاوى» 1
 .أي عامة الناس 0
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وىو الضالل ، عظمون من ليس بعظيم ، ويقتدون بمن ال قدوة فيو فيُ بـُت الكرامة والسحر ، 
 3.البعيد

قال ابن ، وىذا باطل ،  - أي الكعبة –اٞتمادات يقتضي تشبيهها ببيت اهلل أن تقبيل : الخامس
بيت ا١تخلوق ببيت  وُ شب  ــــألركان بيت اهلل اٟترام ، فال يُ  التقبيل واالستالم إ٪تا يكون تيمية رٛتو اهلل:

 3.ا٠تالق
 التبرك بالجماداتمسألة تنبيهات في 

 في حكم التبرك بالجمادات. األولالتنبيو 
 :و اهللٛتقال الشيخ ٤تمد بن عثيمُت ر 

ســــهم ، وٯتســـحون بأيـــديهم وجـــوىهم ورؤو  1جـــرةكـــان بعـــض العامـــة يتمســـحون بالشـــباك الـــذي علـــى اٟتُ 
رعة فيــو ، بـل ىـو بدعــة وال وصـدورىم اعتقـادا مــنهم أن ُب ىـذا بركـة ، وكــل ىـذه األمـور وأمثا٢تــا ٦تـا ال ِشـ

ـــينفـع صــاحبو بشــيء ، لكــن إن كــان صـاحبو جــاىال ومل يطــرأ علــى بالــو أنـو مــن البــدع في عفــى رجى أن يُ ـــُــــــ
آٙتـا ، فالنـاس ُب ىـذه األمـور الـيت يفعلوهنـا عـن دينـو فإنـو يكـون  سـألعنو ، وإن كان عا١تـا أو متهاونـا مل يَ 

إما جـاىال جهـال مطبقـا ال يطـرأ ببالـو أن ىـذا ٤تـرم فهـذا يرجـي أال يكـون عليـو شـيء ، وإمـا عـامل متعمـد 
مـن اتبعـو واقتـدى بـو ، وإمـا رجـل جاىـل ومتهـاون ُب  لِيـُضل وُيضل النـاس فهـذا آٍب بـال شـك ، وعليـو إٍبُ 

 0.يكون آٙتا بتفريطو وعدم سؤالوسؤال أىل العلم فيـُخشى أن 

 التنبيو الثاني في حكم التمسح بالكعبة
وعبد الرزاق ُب  5«معجمو»الطرباين ُب أخرج رجاء الربكة فيقال ٢تم: قد  أما الذين يتمسحون بالكعبة

إنكم مل تؤمروا قال: فنهاىم و ٯتسحون ا١تقام الناس الزبـَت رأى عن نسَت بن ذعلوق أن ابن  3«مصنفو»
 إ٪تا أمرًب بالصالة.١تسح ، با

                                              

 .للشيخ ٤تمد بن إبراىيم رٛتو اهلل 09ص ،  «فاء الصدور ُب الرد على اٞتواب ا١تشكورش» 3
 (.3/397) «٣تموع الرسائل الكربى» 3
 أي اٟتجرة النبوية. 1
 الرياض. –، الناشر: مدار الوطن  109، ص  «فقو العبادات» 0
حقيق طارق بن عوض اهلل ، ط دار ـ، ت 51 مو عبد اهلل ، صـ، قطعة من مسانيد من اس «رـــــــــمعجم الكبيـال» 5

 الرياض. -الراية 
3 (5/09.) 
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واٗتــذوا مــن مقــام إبـــراىيم مصــلىوقــال قتــادة ُب تفســَت قولــو تعــاىل 
ولــم روا أن يصــلوا عنــده ِمــإ٪تــا أُ  :3

مـن رأى بعـُض لنـا ، ولقـد ذَكـر لها ــب ــــولقـد تكلفـت ىـذه األمـة شـيئا مـا تكلفتـو األمـم ق،  يـممروا بمسـحو
 0.وا٪تحى 1حىت اخلولق ٯتسحونو ةت ىذه األمفما زال،  3وأصابعوعــــِقــِبِو  أثر

بـيد بن جريج أنو سأل عبد اهلل بن عمر فقال لو: يا أبا عبد الرٛتـٰن رأيتك تصنع أربعا مل أر أحدا عُ  وعن
، من أصحابك يصنعها ، قال: وما ىي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك ال ٘تس من األركان إال اليمانيـُت 

 5ٯتس إال اليمانيـُت. األركان فإين مل أر رسول اهلل  فقال عبد اهلل بن عمر: أما
أنكر عليو ابن واستلم ركٍت اٟتجر اللذين يليان باب الكعبة و١تا طاف معاوية رضي اهلل عنو بالبـيت 

يطوف رأيت معاوية : عن أيب الطفيل قالف ، ذلك ، ألنو فعل أمرا زائدا على فعل النبـي  عباس
ق معاوية يستلم فطفِ ، أٝتع كالمهما ، وأنا أتلو٫تا ُب ظهور٫تا ،  بن عباس عن يساره عبد اهللبالبيت 

 مل يستلم ىـٰذين الركنُت. ركن اِٟتجر فقال لو عبد اهلل بن عباس: إن رسول اهلل 
 .فإنو ليس منها شيء مهجور، بن عباس ادعٍت منك يا  :فيقول معاوية

 3.من الركنُت قال لو ذلك كلما وضع يده على شيء،  بن عباس ال يزيده افطفق 
فلما كنت عند الركن الذي يلي ، طفت مع عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو : عن يعلى بن أمية قالو 

 ؟ رسول اهلل أما طفت مع : بيده ليستلم فقال أخذتُ  7اَٟتَجرالباب ٦تا يلي 
 .بلى :قلت
 ؟فهل رأيتو يستلمو :قال

 .ال :قلت
 

                                              

 . 335 :البقرة 3
 أي أثر إبراىيم وأصابعو عليو السالم ، وكان ىذا قبل ٘تسح الناس بو ، األمر الذي آل إىل ٤تو تلك اآلثار. 3
 وصار أملسا من كثرة ما يُـــتمسح بو.معٌت اخلولق أي بلى  1
، باب ما جاء ُب األثر الذي ُب ا١تقام ،  «تاريخ مكة»ُب تفسَت اآلية ا١تذكورة ، ورواه األزرقي ُب رواه ابن جرير  0

 مكة.  –( ، الناشر: مكتبة األَسدي 3/513، وقيام إبراىيم عليو السالم عليو )
، ( 3/37وأٛتد )، ( 3333والنسائي )، ( 3773وأبو داود )، ( 3377لم )ومس، ( 333رواه البخاري ) 5

 (.3/111مالك ُب كتاب اٟتج )و 
( ، وقال الشيخ شعيب 34310( ، )34310( ، )34313( ، )34313( ، والطرباين )3/303رواه أٛتد ) 3

 إسناده قوي على شرط مسلم. :ُب ٖتقيقو على ا١تسند
 يعٍت الغريب الذي يلي األسود ، وىو الركن الشامي الذي يلي باب الكعبة مباشرة. 7
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 3.سول اهلل أسوة حسنةفإن لك ُب ر ،  3ذ عنكفانفُ  :قال
١تا حج البـيت مل  أن النبـي  باتفاق أىل العلمقال ابن تيمية رٛتـو اهلل تعاىل: وىذا كما أنو قد ثبت 

يستلم من األركان إال الركنُت اليمانيـُت ، فلم يستلم الركنُت الشاميـُت وال غَت٫تا من جوانب البـيت ، وال 
على ما  وقد اتفق العلماء، قبل إال اٟتجر األسود ، وأما التقبـيل فلم يُ يم وال غَته من ا١تشاعر  مقام إبراى

مضت بو السنة من أنو ال يشرع االستالم والتقبـيل ١تقام إبراىيم الذي ذكره اهلل تعاىل ُب القرآن وقال 
واٗتذوا من مقام إبراىيم مصلى ـيلها بالفم تواترة وباتفاق األئمة ال يشرع تقب ، فإذا كان ىذا بالسنة ا١ت

 بـياء أولى أن ال يشرع تقبـيلها بالفم وال مسحها باليد. فغيره من مقامات األن ؛وال مسحو باليد 
، مل يكن أحد من السلف  1يصلى فيو با١تدينة النبوية دائماً  وأيضًا فإن ا١تكان الذي كان النبـي 

  0.قبلو ، وال ا١تواضع اليت صلى فيها ٔتكة وغَتىايستلمو وال يُ 
فإن العلماء اتفقوا على أنو ال يشرع التبرك بشيء من بن سعدي رٛتـو اهلل: الرٛتـٰن الشيخ عبد وقال 

، فإن ىذا التربك غلو فيها وذلك يتدرج بو إىل دعائها األشجار واألحجار والبقع والمشاىد وغيرىا 
ام إبراىيم وحجرة حىت مق،  وىذا عام في كل شيء ،وعبادهتا ، وىذا ىو الشرك األكرب كما تقدم 

وأما استالم اٟتجر األسود وتقبـيلو واستالم  ،وصخرة بـيت ا١تقدس وغَتىا من البقع الفاضلة  النبـي 
الركن اليماين من الكعبة ا١تشرفة فهذا عبودية هلل وتعظيم هلل وخضوع لعظمتو ، فهو روح التعبد ، فهذا 

، والفرق بـُت األمرين كالفرق بـُت الدعاء هلل  و لووذلك تعظيم للمخلوق وتأل  تعظيم للخالق وتعبد  لو ، 
 5الذي ىو إخالص وتوحيد والدعاء للمخلوق الذي ىو شرك وتـنديد.

غَت أن ىذا التعظيم ا٠تاص ال يُفيـد بعض األماكن احملرمة تعظيما خاصا ،  م النيب عظ  : الثالثالتنبيو 
 جواز التربك هبا ، فليُنتبو إىل ىذا.

: مـا بـُت بيـيت ومنـربي روضـة مـن  قال مسجد النبوي ، حيث ـللروضة الشريفة ُب ال يموومن ذلك تعظ
 3.رياض اٞتنة

                                              

 أي دعو وٕتاوزه. 3
إسناده صحيح  :(3/135( ، وقال الشيخ شعيب ُب ٖتقيقو للمسند )373( ، وأبو يعلى )3/17رواه أٛتد ) 3

 على شرط مسلم.
 .عند االسطوانة وىي ليست موجودة اآلن 1
 ، باختصار. (749-3/747) «اقتضاء الصراط ا١تستقيم» 0
 ، باختصار. و٫تاباب من تربك بشجر وحجر و٨ت ، «القول السديد ُب مقاصد التوحيد» 5
 ( عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو.3193ومسلم ) )7115(رواه البخاري  3
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 3.ع اٞتنةــــر من تِ  3رعةٍ ـــمنربي على تِ  :رضي اهلل عنو وقال كما ُب حديث سهل بن سعد
 1.قوائم منربي رواتب ُب اٞتنة :وقال

أن ذلـك ا١توضـع بعينـو يُــنقل  ، فهـو (مـن ريـاض اٞتنـةومنـربه روضـة  مـا بـُت بيـت النـيب ) قولـووأما معـٌت 
 0.إىل اٞتنة ، أو أن العبادة ُب ذلك ا١توضع تؤدي إىل اٞتنة

 .عنو آثار غَت ثابتة  اىذقد جاءت ُب كان يصلي عندىا ف  وي أن النيب رُ اليت و ، وأما 
أي األعمـدة  –األسـاطُت  وأما ما ثبـت عـن الصـحابة رضـوان اهلل علـيهم أهنـم كـانوا يتبـادرون للصـالة عنـد

أمـر  فليس ىذا ١تزية ُب العبـادة عنـدىا أو لربكـة خاصـة ، وإ٪تـا ألن النـيب اليت كانت با١تسجد النبوي  -
، و٢تــذا كـان الصــحابة يبتــدرون  5(ال تصـل إال إىل ســًتة):  باٗتـاذ ا١تصــلي ســًتة ُب صـالتو ، فقــد قــال 

 3.السواري ُب ا١تسجد

 مر ورجال الحسبة:لوالة األ الرابعالتنبيو 
، وكـانوا قـد طلبـوا منـو  ١تـا غـزا ثقيفـاً وىـدم صـنم الـالت ُب فوائـد غـزوة الطـائف «ا٢تـدي»قال ابن القيم ُب 

،  أن يًتكهــا ٢تــم ثــالث ســنُت فــأىب ، فمــا برِحــوا يســألونو ســنة ســنة وىــو يــأىب علــيهم ، فســألوه شــهرا فــأىب
 :ُٕتاه مواضع الشركفقال ابن القيم رٛتو اهلل مبينا واجب ويل األمر 

                                              

 «.النهاية»الًتعة ىي الروضة على ا١تكان ا١ترتفع خاصة. انظر  3
 (.5/115رواه أٛتد ) 3
 ( والنسائي عن أم سلمة رضي اهلل عنها.3/379رواه أٛتد ) 1
. ويراجع   35، ص  «يو زائر ا١تدينة على ا١تمنوع وا١تشروع ُب الزيارةتنب»قالو الشيخ صاحل بن غاًل السدالن ُب  0

، فصل فيما يلزم من  «الشفا بتعريف حقوق ا١تصطفى صلى اهلل عليو وسلم»كالم القاضي عياض ُب كتابو 
من األدب سوى ما قدمناه ، وفضلو وفضل الصالة فيو وُب مسجد مكة ، وذكر قربه  دخل مسجد النيب 

 بَتوت. – مؤسسة الكتب الثقافية لناشر:ا( ، 3/73) «فضل سكٌت ا١تدينة ومكةومنربه ، و 
د إسناده وجو  عن ابن عمر رضي اهلل عنهما ، ( ، 3133وابن حبان )، ( 744)« صحيحو»رواه ابن خزٯتة ُب  5

بن صحيح ا»، وقال الشيخ شعيب األرناؤوط ُب حاشيتو على  73ص  «صفة الصالة»األلباين رٛتو اهلل ُب 
 إسناده صحيح على شرط مسلم.«: حبان

رون السواري عند يبتد أدركت كبار أصحاب النيب  :أنو قالرضي اهلل عنو عن أنس ( 541)روى البخاري  3
 ا١تغرب.
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،  بعــد القــدرة علــى ىــدمها وإبطالهــا يومــاً واحــداً ت يــأنــو ال ٬تــوز إبقــاء مواضــع الشــرك والطواغ :3ومنهـا
وىــي أعظــم ا١تنكــرات ، فــال ٬تــوز اإلقــرار عليهــا مــع القــدرة البتــة ، وىكــذا  ، كر فإهنــا شــعائر الكفــر والشــ

وطواغيــت تعبــد مــن دون اهلل ، واألحجــار الــيت  م ا١تشــاىد الــيت بنيــت علــى القبــور الــيت اٗتــذت أوثانــاً حكــ
ى ة علــ، ال ٬تــوز إبقـاء شــيء منهــا علــى وجـو األرض مــع القــدر  بــرك والنــذر والتقبيــلتللتعظــيم والتقصـد 

ظــــم شــــركاً عنــــدىا وهبــــا ، واهلل أعإزالتــــو ، وكثــــَت منهــــا ٔتنـــــزلة الــــالت والعــــزى ، ومنــــاة الثالثــــة األخــــرى ، و 
 3.ا١تستعان

 ليهاشبهات والجواب ع

 !قاس بعضهم التمسح بالقبور على مسح الحجر األسود وتقبـيلو :الشبهة األولى
قبل اٟتجر  واٞتواب على ىذه الشبهة ىو أن ىذا القياس فاسد ألنو قياس مع الفارق ، فإن النبـي 

ى اٟتجر األسود بقصد التعبد هلل ال التربك باٟتجر كما يقصد ىؤالء ، و٢تذا قال عمر رضي اهلل عنو ١تا أت
 1.يقبلك ما قبلتك تـنفع ، ولوال أين رأيت النبـي  واهلل إين ألعلم أنك حجر ال تضر وال :األسود

 :« فضل الصالة على النيب »احتج بعضهم ٔتا رواه إٝتاعيل القاضي ُب كتابو  :الثانيةالشبهة 
ر كان إذا قدم من سفر بن ٤تمد قال ، حدثنا عبد اهلل بن عمر ، عن نافع ، أن ابن عم حدثٍت إسحاق

، ويستدبر  ده اليمين على قبر النبي ــفيضع ي،  صلى سجدتُت ُب ا١تسجد ، ٍب يأٌب النيب 
 .، ٍب على أيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما سلم على النيب القبلة ، ٍب يُ 

 :فاٞتواب على ىذا األثر من وجهُت
ضعيف ، قال فيو ابن حبان  -عن نافع الراوي  -إسناده ، فإن عبد اهلل بن عمر  ضعفُ  :األول
روى عنو العراقيون وأىل ا١تدينة ، كان ٦تن غلب عليو الصالح والعبادة حىت غفل عن حفظ  :البسيت

 0.األخبار وجودة اٟتفظ لآلثار ، فوقع ا١تناكَت ُب روايتو ، فلما فحش خطؤه استحق الًتك
ل حفظو ُب بَ ـــضع ـفو ٭تِت بن سعيد من قِ  وعبد اهلل بن عمر :«جامعو»وقال أبو عيسى الًتمذي ُب 

 3.وكذا قال البخاري 5.اٟتديث
                                              

 .أي من الفوائد 3
 .(1/543) «زاد ا١تعاد» 3
 .تقدم ٗتر٬تو 1
 .(3/097) «كتاب اجملروحُت من احملدثُت» 0
 .رة ، باب ما جاء فيمن يستيقظ فَتى بلال وال يذكر احتالما( ، كتاب الطها3/394) 5
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 3.ال أروي عنو شيئا ذاىبٌ  :عن البخاري «العلل الكبـَت»وقال الًتمذي ُب 
 

 1.عبد اهلل ضعيف :وقال ابن ا١تديٍت
 0.ليس بالقوي :وقال النسائي
 5.ضعيف :عبد اهلل بن عمر العمري فقالسألت ٭تِت عن  :حدثنا عبد اهلل بن أٛتد قال :وقال العقيلي

ويضع يده اليمُت على قرب " :وقولو .إسناده موقوف ضعيف" :ُب إسناد ىذا األثر وقال األلباين رٛتو اهلل
  ." منكر ، تفرد بو عبد اهلل بن عمر ىذا عن نافع ، وىو العمري ا١تكرب وىو ضعيف النيب 

  .و وان كان روى لو البخاري ففيو ضعفوالراوي عنو إسحاق بن ٤تمد ىو الفروي ، وى
  .بو صحيحوتُ ـــن ، وكُ ق  كان صدوقا ، ولكن ذىب بصره ورٔتا لُ   :قال أبو حاًب

 .يضطرب :وقال مرة
  .اه أبو داود جداووى  

  3".فهذه الزيادة ا١تنكرة منو أو من شيخو
سن علي بن عمر القزويٍت ُب أن ىذا األثر ٥تالف ١تا ىو أرفع منو إسنادا ، فقد روى أبو اٟت :الثاني

حدثنا عبد اهلل بن جعفر عن أيب داود  :قرأت على عبيد اهلل الزىري ، حدثك أبوك قال :أماليو قال
حدثنا أبو أسامة عن عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر أنو كان يكره  :الطيالسي ، عن ٭تِت بن معُت قال

  .7مس قرب النيب 
حدثٍت عبد اهلل بن  :حدثك أبوك قال :ت على عبيد اهلل الزىري قلت لوقرأ :وروى أيضا ُب أماليو قال

كان أحد   :يعٍت ابن عيينة قال –ٝتعت أبا زيد ٛتاد بن دليل قال لسفيان  :حدثٍت أيب قال :أٛتد قال
  ؟يتمسح بالقرب

                                                                                                                                   

 .(377ترٚتة رقم )،  «الضعفاء الصغَت» 3
 .(1/343) «التهذيب» انظر 3
 .(1/344) «التهذيب»( ، و 0/353) «ميزان االعتدال»انظر  1
 . 399ص ،  «الضعفاء وا١تًتوكُت» 0
 .(3/379) «الضعفاء»كتاب   5
 . 71 - 73ص  3
 ر٬تو.تقدم ٗت 7
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 3.ال ، وال يلتزم القرب ، ولكن يدنو :قال
 

كان إذا أتى من سفر أو سناد ، وىو أن ابن عمر  فإن ىذا األثر ٮتالف أثرا آخر صحيح اإلكذلك ، 
السالم عليك يا رسول اهلل ، السالم عليك يا أبا بكر ، السالم  :فقال أراد سفرا أتى قبـر النبـي 

 .وال غَته قربٍ  ال مس   ،شيئا  ٍب ينصرف وال يزيد على ذلك 3.عليك يا أبتاه

 :فقال ابن سعد احتج بعض الناس ٔتا رواه :الثالثةالشبهة 
أخربنا ٤تمد بن إٝتاعيل بن أيب فُديك ، قال أخربين ابن أيب ذئب عن ٛتزة بن أيب جعفر  عن إبراىيم بن عبد 

 1من ا١تنرب ، ٍب وضعها على وجهو. بن عبٍد القاري أنو نظر إىل ابن عمر وضع يده على مقعد النيب الرٛتـٰن 
  0بن عبٍد القاري.ٛتـٰن الر ورواه ابن حبان بنحوه ُب ترٚتة إبراىيم بن عبد 

التاريخ »واٞتواب: ىذا أثر ال يثبت عن ابن عمر رضي اهلل عنهما ، ففيو ٛتزة بن أيب جعفر ، ترجم لو البخاري ُب 
 ، ومل يذكرا فيو جرحا وال تعديال. 3«اٞترح والتعديل»وابن أيب حاًب ُب  5«الكبَت

ومل يذكر فيو جرحا وال تعديال ، فهما ُب عداد  7«الكبَتالتاريخ »ذكره البخاري ُب الرٛتـٰن وإبراىيم بن عبد 
 اجملاىيل.

روى ابن أيب شيبة ُب ، فقد  -أي وضع اليد على ا١تنرب  –بل الوارد عن السلف كراىية ىذا الفعل 
 7.ه أن يضع يده على ا١تنرببسنده عن سعيد بن ا١تسيب أنو كرِ  «مصنفو»

 إ٪تا ىو ا١تنرب الذي كان ٮتطب عليو -إذا صح عنو  -ليو ن ا١تنرب الذي كان ابن عمر يضع يده عٍب إ
 9.ر ا١تنرب ، فال معٌت ٢تذا االستحبابــــو٬تلس عليو ، أما اآلن فقد تغي   النيب 

                                              

 تقدم ٗتر٬تو. 3
 تقدم ٗتر٬تو. 3
 .بَتوت –( ط دار صادر 3/350« )الطبقات»انظر  1
 باكستان. –( ط حيدر أباد 0/9« )الثقات»انظر  0
5 (1/53.) 
3 (1/349). 
7 (3/397). 
 . ( ، كتاب اٟتج ، باب ُب مس منرب النيب 1/015) «الكتاب ا١تصنف ُب األحاديث واآلثار» 7
، للشيخ صاحل بن غاًل  31، ص  «تنبيو زائر ا١تدينة على ا١تمنوع وا١تشروع ُب الزيارة» الفائدة من ىذهاستفدت  9

 غاًل السدالن حفظو اهلل.
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 وقد رخ ص أٛتد وغَتُه ُب التمسح با١تنرب والرمانة اليت ىي موضع مقعد النيب  :قال ابن تيمية رٛتو اهلل
اهلل التمسح با١تنرب كما كرىوا التمسح بالقرب ، وأما اليوم فقد احًتق ا١تنرب وما ويده ، وكرِه مالك رٛتو 

بقيت الرمانة ، وإ٪تا بقي من ا١تنرب خشبة صغَتة ، فقد زال ما ُرخ ص فيو ، ألن األثر ا١تنقول عن ابن 
 1.عمر وغَتىا إ٪تا ىو التمسح ٔتقعده

 ( ، ال بأس بو) :مام أحمد رضي اهلل عنو أنو قالوي عن اإلتعلق بعض الناس بما رُ  :الرابعةالشبهة 
 !أي تقبـيل القبـر النبوي

وىذه الشبهة مردودة من جهة أن ىذا النقل غَت ثابت عن اإلمام أٛتد ، فقد قال ابن قدامة ُب 
  :«ا١تغٍت»

  .وال تقبـيلو ال يستحب التمسح ْتائط قبـر النبـي "

  .ما أعرف ىذا :قال أٛتد
قال  .، يقومون من ناحية فيسلمون أيت أىل العلم من أىل ا١تدينة ال ٯتسون قبـر النبـي ر  :قال األثرم

  .1"وىكذا كان ابن عمر يفعل :- 3 (يعٍت اإلمام أٛتد) –أبو عبد اهلل 

ـــاحتج بعض الناس بما ورد عن النب :الخامسةالشبهة  العباس بن  4أنو جاء إلى سقاية ـي ـــــــــــــ
بماء آخر من الدار  ليشرب من الساقية ، فأمر العباس ابنو عبد اهلل أن يأتي النبـي عبد المطلب 

، يا رسول اهلل ، ىذا تمسو األيدي  :غير الماء الذي يشرب منو الناس ألن العباس استقذره وقال
 .تو أيديهمإنما أريد بركة المسلمين وما مس  ، : ال  فقال النبـي  ، 5غيره نأتيك بماءٍ 

تربك فيصح أيضا أن يُ ، طلب أن يتربك ٔتا مستو أيدي الناس  ما دام أن النبـي  :الناس بعضقال 
بعموم آثار الصاٟتُت كذواهتم ولباسهم وأيديهم وغَت ذلك من آثارىم ، بل جعلوا ذلك دليال على جواز 

 !التربك بقبورىم ٔتسحها وتقبـيلها و٨تو ذلك

 .من اٟتديث ثابت بل قد رواه البخاري ن الشطر األولأٞتواب عن ىذه الشبهة او 

                                              

 .(737-3/733) «االقتضاء»قالو ُب  3

 ما بُت القوسُت من كالم ابن قدامة رٛتو اهلل.  3
 مصر. –، ط ىجر  (5/037)، آخر كتاب اٟتج  «ا١تغٍت» 1
 .ء يشرب فيوالسقاية إنا 0
 .ا( عن ابن عباس رضي اهلل عنهم3315رواه البخاري ) 5
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ُب قصة العباس فليست ُب صحيح البخاري وال  (إ٪تا أريد بركة ا١تسلمُت وما مستو أيديهم) :وأما لفظة"
فقال اسقٍت ألتربك بأكف " :ُب غَتىا من األمهات الست ، وإ٪تا رواىا أبو حفص ا١تالء ُب سَتتو بلفظ

ا١تغٍت عن ٛتل األسفار ُب األسفار ُب ٗتريج »ظ العراقي ُب كتابو وقد ضعف إسنادىا اٟتاف،  "ا١تسلمُت
 3".«األخبار ما ُب اإلحياء من

فال يصح االستدالل هبا على جواز التربك بآثار ، علم أن ىذه الزيادة غَت ثابتة ُب أصل اٟتديث وهبذا يُ 
 .الصاٟتُت واهلل أعلم

أنها كانت تأتي قبـر  اهلل بنت رسول  تعلق بعض الناس بما ورد عن فاطمة :السادسةالشبهة 
 .صلحومو( وتُ رم  و )أي تُ حمزة رضي اهلل عنو فتُرم  عمها 

 !يمكن التبرك بهاف لئال تندرس آثارىا ، ومن ثم  وفي ىذا دليل على وجوب العناية بالقبور  :قالوا
أخبرنا زياد بن  :الأخبرنا عبد اهلل بن نمير ، ق: فقال «الطبقات»وقد روى ىذا األثر ابن سعد في 

 3.وتصلحو وُ ـــكانت فاطمة تأتي قبر حمزة فترم    :المنذر عن أبي جعفر قال
  :وجهُتمن ٞتواب عن ىذه الشبهة او 

 .زياد بن ا١تنذرو أثر مكذوب على فاطمة رضي اهلل عنها ، إذ ُب إسناده أن :األول
  1.ًتوك اٟتديثم :اإلمام أٛتدقال 

 0.ليس بثقة كذاب ،  :وقال ٭تِت بن معُت
ويروي ُب فضائل أىل ،  يضع اٟتديث ُب مثالب أصحاب النبـي ،  كان رافضيا :ال ابن حبانقو 

  5.حديثوابة البـيت أشياء ما ٢تا أصول ، ال ٭تل كت
جاء عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو منهيات عن زيارة القبور كما عموما نكارة ا١تتـن ، فإن النساء  :لثانيا

  ؟ذلك تفعل ، فهل يعقل أن بنت رسول اهلل  3لعن اهلل زوارات القبور أن رسول اهلل 
                                              

 .، باختصار 53 – 54، ص  «شفاء الصدور»قالو الشيخ ٤تمد بن إبراىيم ُب  3
 .( ، ط دار بَتوت للطباعة والنشر1/99البن سعد ) «الطبقات» 3
 .(1/503) «كتاب اٞترح والتعديل» 1
 .ا١تصدر السابق 0
 .(3/170) «من احملدثُت كتاب اجملروحُت» 5
( ، وُب الباب عن ابن 30/330) «ا١تسند»وحسنو األلباين و٤تققو ،  (3/117أٛتد )( و 3453)رواه الًتمذي  3

( ، وقد تقدم ذكره ُب ا١تظهر لعن اهلل زائرات القبور ، وا١تتخذين عليها ا١تساجد)ابن عباس رضي اهلل عنهما: 
 .الثاين
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 !؟ال ينهاىا فهل يعقل أهنا كانت تفعل ذلك ورسول اهلل ، إهنا كانت تفعل ذلك  ولو
ألن فاطمة ماتــت بعد الرسول أيضا ، فإن ىذا ال يستقيم  قيل إهنا فعلت ذلك بعد وفاة الرسول فإن 
  البطالنفاألثر ظاىر  ،هنا تأٌب كل عام فتصلح قبـر عمها وترمو إر يقول واألث، بستة أشهر. 

 تنبيو
  عن سليمان بن داود ، عن جعفر بن ٤تمد ، عن أبيو أبو عبد اهلل اٟتاكم  أيضاقد روى ىذا األثر

فتصلي ، كانت تزور قبـر عمها ٛتزة كل ٚتعة   أن فاطمة بنت النبـي  :عن علي بن اٟتسُت عن أبيو
 3.ي عندهوتبك

 3.من طريق اٟتاكم بو «السنن الكربى»ورواه البيهقي ُب 
 .منكر جدا ، وفيو سليمان بن داود وقد ُضع ف :«تلخيص ا١تستدرك»قال الذىيب ُب 

  !ارتكبت أربعة كبائرأن فاطمة  فيوىذا األثر فظاىرة ، ألن  منتنكارة وأما 
،  -عن اٗتاذ القبور أعيادا  وقد هنى النيب  -ع وأهنا تعوده كل أسبو  ،اٗتذت قبـر عمها مسجدا أهنا 

عن  ، وأهنا كانت تزور القبور وقد هنى النيب  -والنياحة من كبائر الذنوب  -ا١تيت أهنا تنوح على و 
قبح الواحد من ىذه األربعة ُب واحد من الناس ، فكيف هبا ٣تتمعة ُب وال ٮتفى زيارة النساء للقبور ، 

 .ا يدل على بطالن نسبة ىذا القول أصال؟ فهذا ٦ت بنت النيب 
  عن ابن عيينة عن جعفر بن ٤تمد عن أبيو قال «مصنفو»وقد روى ىذا األثر أيضا عبد الرزاق ُب:  

 1.تزور قرب ٛتزة كل ٚتعة كانت فاطمة بنت رسول اهلل 
،  0ة ستُتوىذا الطريق ضعيف إلرسالو ، ألن أبا جعفر مل يدرك فاطمة رضي اهلل عنها ، فقد ولد سن

 .وفاطمة ماتت ُب السنة الثالثة رضي اهلل عنها
 5.يُروِ  :بصيغة التمريض ، فقال «السنن الصغرى»وقد أشار البيهقي إىل ضعف ىذا األثر ، فذكره ُب 

  أيضا عن البجلي عن الكليب عن األصبغ بن  «مصنفو»عبد الرزاق ُب وقد روى ىذا األثر أيضا
  3.كانت تأتى قرب ٛتزة ، وكانت قد وضعت عليو علما تعرفو   نباتو ، أن فاطمة بنت رسول اهلل

                                              

 .اب اٞتنائز( ، كت3/511) «مستدرك اٟتاكم» 3
 .(7347كتاب اٞتنائز ، حديث رقم )  3
1 (1/573). 
 .(7370ترٚتة رقم ) «التهذيب»انظر  0
 .( بتحقيق خليل مأمون شيحا ، ط دار ا١تعرفة3/177) 5
 .(3737( ، برقم )1/570) 3
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 .وىذا ا٠ترب مكذوب أيضا ، فيو الكليب وىو ٤تمد بن السائب
 3.مًتوك :قال فيو الدارقطٍت

 3.كذاب ساقط  :وقال اٞتوزجاين
ليا مل إن ع :وكان الكليب سبئيا من أصحاب عبد اهلل بن سبأ ، من أولئك الذين يقولون :وقال ابن حبان

 1.أمَت ا١تؤمنُت فيها :ٯتت ، وأنو راجع إىل الدنيا ، ٯتلؤىا عدال كما ملئت جورا ، وإن رأوا سحابة قالوا
مًتوك اٟتديث ، وكان ضعيفا جدا لفرطو ُب التشيع ، وقد اتفق ثقات أىل النقل على  :وقال الساجي

 0.ذمو وترك الرواية عنو ُب األحكام والفروع
 .خر وىو األصبغ بن نباتووُب اإلسناد كذاب آ

 5.ليس بشيء :قال ٭تِت بن معُت
 3.األصبغ بن نباتة ، وىيثم ، ىؤالء كلهم الكذابون :وقال أبو بكر بن عياش

 7.أتى بالطامات ُب الروايات ، فاستحق من أجلها الًتك :قال ابن حبان
 وحدثنا مسدد ، قال  :7كرقال أبو ب :رٛتو اهلل وقد روي ىذا األثر من طريق آخر فقال ابن عبد الرب

 كانت فاطمة بنت رسول اهلل   :قال حدثنا نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن ٤تمد قال
 9.تزور قرب ٛتزة بن عبد ا١تطلب كل ٚتعة ، وعلمتو بصخرة

 34.وىذا السند ساقط أيضا ، إذ فيو نوح بن دراج وىو مًتوك اٟتديث ، وقد كذبو ابن معُت
قطاعا بُت جعفر بن ٤تمد وفاطمة رضي اهلل عنها ، فقد تقدم أن أبا جعفر مل يلق ٍب إن ُب السند ان

 ؟فاطمة ، فقد ولد سنة ستُت ، وتوفيت فاطمة ُب السنة الثالثة للهجرة ، فكيف بابنو جعفر
                                              

 .(1477ترٚتة رقم ) ، «موسوعة أقوال أيب اٟتسن الدارقطٍت ُب رجال اٟتديث وعللو» 3
 .(3934، ترٚتة رقم ) «تهذيبهتذيب ال» 3
 .(3/333) «كتاب اجملروحُت من احملدثُت» 1
 .(3934، ترٚتة رقم ) «هتذيب التهذيب» 0
 .(3/393) «اجملروحُت من احملدثُت»( ، وكتاب 3/139) «كتاب اٞترح والتعديل» 5
 .(3/307للعقيلي ) «كتاب الضعفاء» 3
 .(3/393) «كتاب اجملروحُت من احملدثُت» 7
 .ٍت األثرميع 7
( ، ط دار الفاروق اٟتديثة 34/143)البن عبد الرب ، كتاب الضحايا ، باب ادخار ٟتوم األضاحي  «التمهيد» 9

 .مصر -اٟتديثة 
 .(7345، ترٚتة رقم ) «التقريب»انظر  34
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، قد افًتاه بعض  وخالصة القول أن ىذا األثر مكذوب على فاطمة رضي اهلل عنها بنت النيب 
عليها ، وإال فإن ترميم القبور واستصالحها واحملافظة عليها من االندثار ليس  –القبور عباد  –الرافضة 

 .واهلل ا٢تادي ،عليا بتسوية القبور  من شريعة اإلسالم البتة ، بل الشريعة ٓتالفو ، كأمره 

  :قال بعض الناس :السابعةالشبهة 
لصالحين وآثارىم يمكن التوسل بها في لقد أثبت القرآن صراحة ال تلميحًا وال مجازًا أن بقايا ا

وقال لهم واستدلوا بقول اهلل تبارك وتعالى ، استجالب الخير ودفع الضر مهما تقادم بها العهد 
نبـيهم إن آية ملكو أن يأتيكم التابوت فيو سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل ىارون 

 .نينتحملو المالئكة إن في ذلك آلية لكم إن كنتم ممم
  :اهلل ٔتا نصو التو٬تري رٛتـوبن عبد اهلل وقد أجاب عن ىذه الشبهة فضيلة الشيخ ٛتود 

فليس ألحد أن ، إن الشريعة احملمدية الكاملة قد نسخت الشرائع اليت كانت قبلها  :اٞتواب أن يقال
ىل الشرك باهلل عن الغلو ، وأعظم الغلو ما كان وسيلة إ يعمل بشيء ٮتالفها ، وقد هنى رسول اهلل 

ومنو التربك ببقايا الصاٟتُت وآثارىم والتوسل هبا ُب استجالب ا٠تَت واستدفاع الضرر ، وقد قال ، تعاىل 
أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبـيائهم وصاٟتيهم  :قبل أن ٯتوت ٓتمس رسول اهلل 

  .لكأال فال تــتخذوا القبور مساجد ، إين أهناكم عن ذ، مساجد 
  .رواه مسلم من حديث جندب بن عبد اهلل البجلي رضي اهلل عنو

عن اٗتاذ قبـره وقبـر غَته مسجدًا خوفاً  إ٪تا هنى النبـي  :قال العلماء :«شرح مسلم»قال النووي ُب 
 .فرٔتا أدى ذلك إىل الكفر كما جرى لكثَت من األمم ا٠تالية، من ا١تبالغة ُب تعظيمو واالفتــتان بو 

  .هىانت
 :قال ُب مرضو الذي مل يقم منو أن رسول اهلل ، وُب الصحيحُت وغَت٫تا عن عائشة رضي اهلل عنها 

  .اٗتذوا قبور أنبـيائهم مساجد، لعن اهلل اليهود والنصارى 
ق طفِ  ل برسول اهلل ١تا نُـزِ  :وُب الصحيحُت وغَت٫تا أيضًا عن عائشة وابن عباس رضي اهلل عنهم قاال

لعنة اهلل على اليهود  :فقال وىو كذلك، ة لو على وجهو فإذا اغتم هبا كشفها عن وجهو يطرح ٜتيص
  .والنصارى اٗتذوا قبور أنبـيائهم مساجد ٭تذر مثل ما صنعوا

وُب ىذه األحاديث دليل على أنو ال ٬توز التربك بآثار الصاٟتُت وال الدعاء عند قبورىم ومقاماهتم ، ألن 
عن  الذرائع ا١تفضية إىل الشرك ىو اٟتكمة ُب هنيو  وسد   ،يهم واإلشراك هبم ذلك وسيلة إىل الغلو ف

  .اٗتاذ قبـره عيداً وعن اٗتاذ قبور األنبـياء والصاٟتُت مساجد ولعنو الذين اٗتذوا قبورىم مساجد
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واز اآلية ما يدل على ج وقال ٢تم نبـيهموباٞتملة فليس ُب اآلية من سورة البقرة وىي قولو تعاىل 
التوسل ببقايا الصاٟتُت وآثارىم ُب استجالب ا٠تَت واستدفاع الضرر ، ومن زعم أن اآلية تدل على 

  :جواز التوسل ببقاياىم وآثارىم فقد ٚتع بـُت ثالثة أمور ٤ترمة
عن  الغلو ُب الصاٟتُت ، والغلو فيهم من أعظم الوسائل إىل الشرك هبم ، وقد هنى النبـي  :أحدىا

 .م ذكر اٟتديث ُب ذلكالغلو وتقد
 3.القول ُب القرآن ٔتجرد الرأي :الثاني

حق ـجهال الذين ال يعرفون الفرق بـُت الـاتباع ما تشابو من القرآن ابتغاء الفتـنة وتضليل ال :الثالث
فأما الذين ُب قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابو منو ابتغاء الفتـنة وابتغاء والباطل ، وقد قال اهلل تعاىل 

  .ويلوتأ
  :«البدع والنهي عنها»وقد قال ابن وضاح ُب كتاب 

ما عدا  نس وغَته من علماء ا١تدينة يكرىون إتيان تلك ا١تساجد وتلك اآلثار للنبـي أكان مالك بن 
  .وأحداً  باءً ــقِ 

ك بع تلـــوٝتعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد بـيت ا١تقدس فصلى فيو ومل يت   :قال ابن وضاح
قتدى بو ، وقدم وكيع أيضًا مسجد بـيت ا١تقدس اآلثار وال الصالة فيها ، وكذلك فعل غَته أيضًا ٦تن يُ 

 .3فعل سفيان فلم يعدُ 
 .فعليكم باالتباع ألئمة ا٢تدى ا١تعروفُت :قال ابن وضاح

1 
 0.كالم الشيخ ٛتود رٛتو اهلل  انتهى

 !رى الصالة عند أسطوانة با١تسجد النبويفإن قيل إن سلمة بن األكوع كان يتح :الثامنةالشبهة 
أنــو ال يصــل إال إىل ســًتة ، و٢تــذا  ، وقــد كــان مــن ىديــو  فــاٞتواب أنــو كــان يتأســى ُب ىــذا بــالنيب 

ا١تصلون أحق بالسواري مـن  :قول عمر «باب الصالة إىل األسطوانة»أخرج البخاري ُب كتاب الصالة ، 
 .ا١تتحدثُت إليها

 .صل إليها : أسطوانتُت فأدناه إىل سارية فقالورأى عمر رجال يصلي بُت

                                              

 ما وأن تقولوا على اهلل، وقولو تعاىل ١تـا ذكر احملرمات  وال تقف ما ليس لكم بو علموىذا حرام لقولو تعاىل  3
 .ما ال تعلمون

 .أي مل يتعد فعلو 3
 باب ما جاء ُب اتباع اآلثار.انظر  1
  .، باختصار 33 – 33ص ،  «األجوبة اٞتلية على األسئلة الكويتية» 0
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كنــــت آٌب مـــع ســـلمة بــــن األكـــوع فيصـــلي عنــــد األســـطوانة الـــيت عنــــد   :ولــــو عــــن يزيـــد بــــن أيب عبيـــد قـــال
 !يا أبا مسلم ، أراك تتحرى الصالة عند ىذه األسطوانة :ا١تصحف ، فقلت

 1.يتحرى الصالة عندىا فإين رأيت النيب  :قال
 .يبتدرون السواري عند ا١تغرب لقد رأيت كبار أصحاب النيب  :ولـو عن أنس قال

 التبركمسألة خالصة القول في 

 أمور:  ثالثةخالصة القول ُب مسألة التربك 

 وينـزعهاأن الربكة من اهلل وحده ال شريك لو ، فهو خالقها وواىبها ، ٬تعلها فيما شاء من ٥تلوقاتو  .3
 .و سبحانو وتعاىلشاء سبحانو ، حسب ما تقتضيو حكمت ن٦ت

أسباب للربكة  وإ٪تا ىواألزمنة من األفعال واألقوال واألزمنة واألمكنة  شرع اهلل التربك بوأن ما  .3
الشاُب و وليست ىي اليت تأٌب بالربكة من عند نفسها ، فهي كاألدوية اليت جعلها اهلل سببا للشفاء 

و فكذلك ال يصح أن تطلب الربكة طلب الشفاء من الدواء نفسفكما أنو ال يصح أن يُ ىو اهلل ، 
، ومن فعل ذلك فقد أشرك باهلل ، ألنو جعل هلل شريكا ُب ملكو ، نسأل اهلل  من السبب نفسو

 .العافية

يشرع تقبـيلو  إنوف، إال اٟتجر األسود ، اٞتمادات الذوات وال ال يستحب تقبـيل أو مسح شيء من  .1
، وما سوى ذلك فمسحو التعبد ال بقصد التربك بقصد ُب الطواف أو مسحو ١تن مل يستطع تقبـيلو 

ال سيما قبور الصاٟتُت ، بل ىو مفٍض إىل عبادة ذلك أو تقبيلو بدعة ومن خصال اٞتاىلية ، 
 .-عياذا باهلل  –ا١تتربك بو 

                                              

 .( أيضا549ورواه مسلم ) 3
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أو صلوا جملرد أهنم مروها وا عندها أو صل  األنبياء بعض هبا   مرتعظيم األماكن اليت :الغلومن مظاهر 
وبعض الناس يتعب د عندها ، فيصلي عندها ويدعو ورمبا متسح بتلك األمكنة ، ومن تلك ، عندها 
 الذي كان يتعبد فيه النيب ، وغار حراء مبكة ذهب إليه موسى عليه السالم الذي طور سيناء األمكنة 
، فإن تلك األماكن لو كان تعظيمها التعظيم يف غري حمله ، وهذا  حنوها من األماكن، و قبل بعثته 

، ألنه أعلم األمة بأمر دينها ، وألنه أحرص الناس على اخلري ،  لبينه النيب  من الدينوالعبادة عندها 
ذلك ؛ ُعِلم مل يكن شيء من  فلما. ، وملا تركه الجتهادات الناسمسؤول عن تبليغ الدين للناس وألنه 

 أن تعظيم تلك األماكن من البدع واحملدثات يف دين اهلل.

 األماكن التي مر بها األنبـياء أو صلوا عندهاأدلة النهي عن تعظيم 
  بقصد التعبد أو بسفر أو غري سفر األماكن تلك وقد جاء يف السنة املطهرة ما يدل على ذم قصد

ونحن نريد ينا أبا سعيد لقِ  :ديث ليث عن شهر قالح منهاألن ذلك من وسائل الشرك ، ، التعظيم 
املسجد احلرام ،  :إال إىل ثالثة مساجد 2ي  طِ مِ ـشد الــال تُ  :يقول مسعت رسول اهلل  :فقال 1الطور

 3.ومسجد املدينة ، وبـيت املقدس
 ب إليهافإنه ال ُيشرع الذهابقصد العبادة  ُيستفاد من احلديث أن غري األماكن اليت حددها النيب 

 لعبادة وال دعاء وال غريه.
  ُصرة الغفاري لقي أبا هريرة رضي اهلل عنه وقد أتى من الطور فقال أبووروى ابن أبـي شيبة أن أبا ب 
  ؟من أين أقبلت :بصرة
 .من الطور :فقال
 عملال تُ  :يقول أما لو أدركتك قبل أن خترج إليه ما خرجت إليه ، مسعت رسول اهلل  :أبو بصرة فقال
 أو بـيت –وإىل مسجد إيلياء ، وإىل مسجدي ، إىل املسجد احلرام  :إال إىل ثالثة مساجد ي  طِ مِ ـال

 6؟يشك –املقدس 
 ؟آيت الطور :سألت ابن عمر :وعن قزعة قال  
 

                                                 

 .وهو املكان الذي كلم فيه اهلل عز وجل موسى عليه السالم 1
 «.النهاية»َمطاها ، أي ظهرها. انظر يُركب مجع َمـِطية ، وهي الناقة اليت  ي  طِ مِ ـال 2
 .تقدم خترجيه 3
 .تقدم خترجيه 6
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  1.شد الرحال إال إىل ثالثة مساجدال تُ  :ال تأته ، وقال، الطور  دعِ  :فقال
وآثار ة والتابعني واألئمة مل يعرف عنهم نـزاع يف أن السفر إىل القبور رمحه اهلل: فإن الصحاب قال ابن تيمية

وإن كان مساه اهلل  -م اهلل عليه موسى وغريه ، كالسفر إىل الطور الذي كل   األنبياء داخل يف النهي
يف  فلم يعرف عن الصحابة نـزاع أن هذا وأمثاله داخل،  -الوادي املقدس ومساه البقعة املباركة وحنو ذلك 

، كما مل يعرف عنهم نـزاع أن ذلك منهي عنه ، وأن قوله  عن السفر إىل غري املساجد الثالثة النهي 
"ال تشد الرحال" هنٌي بصيغة اخلرب ، كما قد جاء يف الصحيح بصيغة النهي من حديث أيب سعيد 

املسجد احلرام ، شدوا الرحال إال إىل ثالثة مساجد: مسجدي هذا ، و قال: ال تَ  اخلدري عن النيب 
 واملسجد األقصى. 

صريح يف النهي ، ومل  فالصحابة ومن تِبعهم مل يعرف عنهم نـزاع أن هذا منهي عنه ، فإن لفظه 
عرف عنهم نـزاع أن النهي متناول للسفر إىل البقاع املعظمة غري املساجد ، سواء كان النهي عنها بطريق يُ 

 ىل مسجد غري الثالثة فالنهي عن السفر إىل ما ليس مبسجد  فحوى اخلطاب ، وأنه إذا هنى عن السفر إ
أوىل ، أو كان بطريق مشول اللفظ ، فالصحابة الذين رووا هذا احلديث بينوا عمومه لغري املساجد ، كما 

والسنن عن أيب بصرة الغفاري أنه قال أليب هريرة: من أين أقبلت؟ قال: من  «املسند»و  «املوطأ»يف 
يقول: ال تعمل املطي إال إىل  و أدركتك قبل أن خترج ملا خرجت ، مسعت رسول اهلل الطور ، فقال: ل

 بيت املقدس. –أو قال  –ثالثة مساجد: إىل املسجد احلرام ، وإىل مسجدي هذا ، وإىل مسجد إيليا 
 ملك ، حدثناـحدثنا هشام بن عبد ال« : أخبار املدينة»النمريي يف كتاب  شبهوقال أبو زيد عمر بن 

وذُكر عنده الصالة يف  -عبد احلميد بن هنرام ، حدثنا شهر بن حوشب ، مسعت أبا سعيد اخلدري 
بتغى فيه الصالة غري شد رحاهلا إىل مسجد تُ : ال ينبغي للمطي أن تُ  فقال: قال رسول اهلل  -الطور 

 املسجد احلرام ، واملسجد األقصى ، ومسجدي هذا.
بني أن النهي متناول للطور وإن مل يكن مسجدا بطريق األوىل ، فإن فهذا فيه أنه رواه بلفظ مسجد ، و 

تخذ املسلمون فيها الذين يقصدون الطور ومثله ال يقصدونه ألنه مسجد ، بل ومل يكن هناك قرية يَ 
فُعلم أن النهي عن مسجدا ، وبناء املسجد حيث ال يصلى فيه بدعة ، وإمنا يقصدونه لشرف البقعة ، 

 .غيرها بطريق األولىالمساجد نهي عن 
 أنه قال: أحب البقاع إىل اهلل املساجد.  وقد ثبت يف الصحيح عن النيب 

                                                 

 . 15ص ،  «حتذير الساجد»يف ، وصحح إسناده األلباين ( 15531)رواه ابن أبـي شيبة  1
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فإذا كان قد ُحرِّم السفر إىل أحب البقاع إىل اهلل غري الثالثة ، فما دوهنا يف الفضيلة أوىل أن يُنهى عنه ، 
 1كما قال الصحابة.

  َحجها ، فقرأ بنا يف الفجر  ةَحجفعن املعرور بن ُسَويد قال: خرجنا مع عمر يف أمل تر كيف فعل
، فقال: ما  2رون، فلما قضى َحّجه ورجع والناس يبتدِ  إليالف قريش، و  ربك بأصحاب الفيل

 . هذا؟ فقالوا: مسجٌد صلى فيه رسول اهلل 
ة فلُيصلِّ ، ، من َعرضت له منكم الصال 3خذوا آثار أنبيائهم بِــَيعا  ـفقال: هكذا هلك أهل الكتاب ، ات

 6ومن مل تعِرْض له منكم فيه الصالة فال يُـصلِّ.
ه النبـي ـى فيــــــجٌد صلـــــــــنزِلون فُيصلون يف مسجد  ، فسأل عنهم فقالوا: مســـوىف رواية : أنه رأى أناٌس يَ 

 . 
اجد فحضرت بشيء من املس ، من مر   بِـيعا   إنما هلك من كان قبلكم اتخذوا آثار أنبـيائهمفقال: 

 5الصالة فلُيصلِّ ، وإال فليمِض.
قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهلل مبينا احلكمة من قول عمر: وهذا ألن اهلل مل يشرع للمسلمني 
مكانا يتناوبونه للعبادة إال املساجد خاصة ، فما ليس مبسجد مل ُيشرع قصده للعبادة وإن كان مكان 

 4نيب أو قرب نيب.
  الشجرة اليت بايع حتتها رسول اهلل  ينتابونالناس وملا بلغه أن   ، رواه كما أصحابه أرسل فقطعها

أمر عمر بن اخلطاب  :مسعت عيسى بن يونس يقول :فقال« البدع والنهي عنها»ابن وضاح يف كتابه 

                                                 

 . 114 - 116، ص  «الرد على اإلخنائي» 1
 .والعبادةأي: يبتِدرون مكانا  يقصدونه للصالة  2
 «.بيع»، مادة: « الصحاحخمتار »انظر  لنصارى.ُة لر الباء ، وهي كنيسمجع بيعة بكسالـبِــيَــع  3
 (.2/153« )مصنفه»هذه رواية ابن أيب شيبة يف  6
 .(2436( رقم )2/114« )املصنف»هذه رواية عبد الرزاق يف  5

( 2/451« )االقتضاء»، وعزاه ابن تيمية يف  آلثارا، باب ما جاء يف اتِّباع « البدع والنهي عنها»ورواه ابن وضاح يف 
 .فقودلعله يف امل، وليس يف القسم املطبوع منه ، ف« سنن سعيد بن منصور»إىل 
( ، وكذا 2/633« )الرد على البكري» (  و24/33)« جمموع الفتاوى»تيمية رمحه اهلل كما يف  ابن صححهواألثر 

،  1، )ط  50، ص « شام ودمشقفضائل ال»واأللباين يف ( ، 643( شرح أثر رقم )1/444ابن حجر يف الفتح )
 .الرياض( -الناشر: مكتبة املعارف 

 (.36 - 24/33« )الفتاوىجمموع » 4
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، ها ألن الناس كانوا يذهبون فيصلون حتت، فقطعها  رضي اهلل عنه بقطع الشجرة اليت بويع حتتها النيب 
 1 .فخاف عليهم الفتنة

   :يتبـني لنا أربعة أمورعن عمر  األثرين هـٰذينففي 

اتفاقا ومل يقصـد الصـالة فيـه ،  املكان الذي صلى فيه النبـي  لتعظيمكراهية عمر رضي اهلل عنه   :األول
اتفاقــا بــدون وإمنــا صــلى عنــدها ،  عنــده صــالة وال غريهــاشــرع مل يَ مل يُعظمــه ، و  ومــا ذاك إال ألن النــيب 
   .قصد الصالة عنده
علـيكم بسـنيت  :كمـا يف قولـه عليـه الصـالة والسـالم  تهأمرنا أن نتبع سـن ألن الرسول ، جة وقول عمر حُ 

 2.ذضوا عليها بالنواجكوا هبا وعَ مس  ـت، وسنة اخللفاء الراشدين املهديـني من بعدي 

تـــتبعهم آلثـار أنبــياءهم الـيت سـبب ا هلكـوا بعلـى أن أهـل الكتـاب إمنـ أن عمـر رضـي اهلل عنـه نـ    :الثاني
الدين ، وهلـذا أمـر رضـي اهلل عنـه  من التكلف والغلو يف م هلاعها ، فيكون تــتبعهمل يُرشدوا أقوامهم إىل تــتب  

 كـوهنمألن الناس كانوا يتحرون الصالة عنـدها مـع  ، بـيعة الرضوان  بقطع الشجرة اليت بويع حتتها النبـي 
 .عبادهتا ومن ث  بتعظيمها هبا  االفتتانما خاف على الناس من ـفقطعها عمر لِ ، ا بذلك مل يؤمرو 
،  يف صورة الفعل دون موافقته يف قصد الفعل ال يعترب اتباعا له  أن مشاركة النبـي  :الثالث

  .فحسب ورهايكون باتباع مقاصد األفعال ال صُ الصحيح  االتباع ه ينبغي أنوالصواب أن

كاملسـاجد الثالثـة ومسـجد  الرسـول بينهـا هي الـيت  فيهاوالتعبد الصالة  شرعأن األماكن اليت يُ  :عالراب
 .سواها فالما ما أ، و  قباء
  الذين من طريقة أهل الكتاب أن ذلك الشرع تعظيمها  يفومن أدلة حترمي تعظيم اآلثار اليت مل يرد

 أين :3بـيت املقدس قال لكعب األحبار عنه رضي اهللملا فتح عمر بن اخلطاب  نهفإ ،جيب خمالفتهم 
  ؟ترى أن أبين مصلى املسلمني

 .خلف الصخرة هِ ابنِ  :قال
 

                                                 

 (.104، برقم )« بدع والنهي عنهاال»رواه ابن وضاح يف  1
 .تقدم خترجيه 2
أسلم ن ، وكان مسكنه باليميهود من علماء الكعب األحبار هو لقب كعب بن ماتع احلِـمرَيي ، من التابعني ، كان  3

خالفة عثمان يف  32هبا سنة تويف ث خرج إىل الشام و يروي عن أهل الكتاب ، كان قدم املدينة ، و و يف عهد عمر 
 «.هتذيب التهذيب»انظر ترمجته يف  رضي اهلل عنه.
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   1.أمامها ، فإن لنا صدور املساجد بل أبنيهِ  ، خالطتك يهودية يا ابن اليهودية :فقال عمر
أن يـأيت إلسالم قبـل وصلى إليها املسلمون يف أول ا، الصخرة اليت ببـيت املقدس كانت قبلة لليهود قلت: 
فـــول وجهـــك شـــطر املســـجد احلـــرام وحيثمـــا كنـــتم فولـــوا تحويـــل القبلـــة إىل الكعبـــة يف قولـــه تعـــاىل األمـــر ب

وجعلـه بـني الصـخرة واحلـرم املكـي ، ومل جيعـل عمـر بــيت املقـدس بـص املصـلى ، وملا فتح  وجوهكم شطره
خل دَ نــه لــو جعـل الصــخرة بــني املســجدين لَــ، وهــذا مــن فقهـه رضــي اهلل عنــه ، فإ  قبلــة املســجديفالصـخرة 

الــذي  ، فجعــل الصــخرة خلفــه وبــص املســجد تعظــيم الصــخرة الــيت يُعظمهــا اليهــوديف صــالته علــى املصــلي 
 .م الصخرة بشيءعظِّ ومل يُ ، تسميه الناس األقصى 
بـن ان ل مجيـع املسـجد الـذي بنـاه سـليميتــناو ، وهـو املسـجد األقصـى الـذي يُعـرف بومصلى املسلمني هو 
 .وقد ُسـمِّي )أقصى( ألنه بعيد عن املسجدين املكي والنبوي ، فهو قَاص  عنهماداود عليهما السالم ، 

 والكــان إذا أتــى بـــيت املقــدس دخــل إليــه وصــلى فيــه رضــي اهلل عنــه   بــن عمــروقــد ثبــت أن ابنــه عبــد اهلل 
قــل عــن غــري واحــد مــن الســلف نُ  لكيقــرب شــينا مــن تلــك البقــاع ، وكــذ ، وال وال يأتيهــاقــرب الصــخرة يَ 
ـــبَ ــــاملعتَ  ، وذلــك أن ســائر بقــاع املســجد ال رين ، كعمــر بــن عبــد العزيــز واألوزاعــي وســفيان الثــوري وغــريهم ـــ
   2.زية لبعضها على بعض ، إال ما بناه عمر رضي اهلل عنه ملصلى املسلمنيمِ 

 تلكبع ت  ـــــقدس فصلى فيه ومل يَ قال ابن وضاح: ومسعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد بيت امل
قتدى به ، وقدم وكيع أيضا مسجد بيت املقدس اآلثار وال الصالة فيها ، وكذلك فعل غريه أيضا ممن يُ 

 فعل سفيان. 3فلم يعدُ 
أئمة اهلدى املعروفني ، فقد قال بعُض من مضى: كم ِمن أمر  هو اليوم معروٌف عند كثري  باتباعفعليكم 

ده منه ، وكل عِّ ــبَ ـــعليه ، ومتقرِّب إليه مبا يُ  يُــبَــغِّضهليه مبا منكرا عند من مضى ، ومتحبِّب إان من الناس ك
 6زينٌة.هبجة و بدعة  عليها 

                                                 

أين ترى أن  :مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يقول لكعب :( عن عبـيد بن آدم قال1/34رواه أمحد ) 1
  .دس كلها بـني يديكفكانت القُ ، إن أخذت عين صليت خلف الصخرة  :فقال ؟أصلي

إىل القبلة  مَ فتقد  ( ،  ولكن أصلي حيث صلى رسول اهلل ، ال  ، ضاهيت اليهودية) :اهلل عنه رضيفقال عمر 
 .ناسة يف ردائه وكنس الناســـث جاء فبسط رداءه فكنس الكُ ، فصلى 
 (6/1) «جممع الزوائد»وانظر 
 .(2/414) «اقتضاء الصراط املستقيم»انظر  2
 .ومل يتجاوزه أي مل يتعداه ، بل فعل فعله 3
 .آلثارا، باب ما جاء يف اتباع  «البدع والنهي عنها» 6
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،  املقدسةإىل األرض  م  لُ هَ  أنأبا الدرداء كتب إىل سلمان الفارسي  أنمالك عن حيىي بن سعيد  وروى
 1.قدس اإلنسان عملهيُ  وإمنا،  س أحداقدِّ تُ  الاألرض  إن :فكتب إليه سلمان

 في باب تحريم تعظيم األماكن التي مر بها األنبياء بعض أهل العلمل تقريرات 
  شفاء الصدور يف زيارة املشاهد »قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي رمحه اهلل يف كتابه
ما يوجب تفضيله ، بل هو كسائر  اعلم أن كل مكان ال فضل له يف الشريعة أصال  ، وال فيه«: والقبور

األمكنة أو دوهنا ، وقصد ذلك املكان أو قصد االجتماع فيه لصالة أو دعاء أو ذكر أو غري ذلك من 
معتقد قاصده من الضالل الواضح ، واخلطأ الفاضح ، إذ هو تشريع يف الدين ، وتفضيل بقعة مل 

أفرأيت من أختذ يعبد ، فقال سبحانه إلـٰه مبنـزلة  تفضلها الشريعة ، بل جمرد اهلوى الذي جعله اهلل تعاىل
، فإهنم كانوا يقصدون  مشاهبة للمشركني يف تفضيلهم أماكن مبجرد هوى أنفسهمويف ذلك  هواهإلـٰهه 

 2بقعة بعينها لتمثال هناك ، أو غري متثال ، يعتقدون أن ذلك يقرهبم إىل اهلل تعاىل.

  رمحه اهلل: 3الشيخ عبد العزيز بن بازمساحة وقال 
                                                 

 .(36440) «املصنف»، وابن أيب شيبة يف ، كتاب الوصية ، باب جامع القضاء وكراهيته  «املوطأ»رواه مالك يف  1
 مكة. – مكتبة نـزار مصطقى الباز ر:لناشا،  51 - 54ص  2

 :(64-24/65) «جمموع الفتاوى»كما يف فقال   وقد علق شيخ اإلسالم رمحه اهلل على هذا األثر تعليقا لطيفا
 كفر  ، فإن مكة حرسها اهلل تعاىل أشرف البقاع ، وقد كانت ىف غربة اإلسالم دار َ  يوهو كما قال سلمان الفارس

بعد اهلجرة أن يرجع إليها املهاجرون فيقيموا هبا ، وقد كانت الشام ىف زمن موسى  وُحــرِّمَ هبا ، قام مُ ـرم الحْ ـيَ  وحرب  
 عليه السالم قبل خروجه ببين إسرائيل دار الصابنة املشركني اجلبابرة الفاسقني ، وفيها قال تعاىل لبص إسرائيل

سأريكم دار الفاسقني  ، أو دار  أو حرب   لم  ، أو دار سِ  أو إميان   إسالم  فإن كون األرض دار كفر أو دار ،
، فقد تنتقل من وصف إىل وصف ، كما  أوصاٌف عارضٌة ال الزمةٌ  ؛، أو دار املؤمنني أو الفاسقني  أو معصية   طاعة  

 ، وكذلك بالعكس . والعلمِ  اإلميانِ ينتقل الرجل بنفسه من الكفر إىل 
إن الذين آمنوا والذين هادوا إلميان والعمل الصاحل ، كما قال تعاىل وأما الفضيلة الدائمة ىف كل وقت ومكان ففي ا

وقالوا لن وقال تعاىل  ،اآلية  والنصارى والصابنني من آمن باهلل واليوم اآلخر وعمل صاحلا فلهم أجرهم عند رهبم
لى من أسلم وجهه هلل ب *يدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني 

هلل وهو حمسن واتبع ملة  ومن أحسن دينا ممن أسلم وجههوقال تعاىل  ،اآلية  وهو حمسن فله أجره عند ربه
فضل أهلها مطلقا ، بل  للرجل أن يلتفت إىل فضل البقعة يففال ينبغي ،  حنيفا واختذ اهلل إبراهيم خليال إبراهيم

 .باختصار انتهى. احل والكلم الطيبلعربة بفضل اإلنسان ىف إميانه وعمله الصيعطي كل  ذي حقٍّ حق ه ، ولكن ا
هو الشيخ اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ، شيخ اإلسالم يف وقته ، مأل الدنيا علما وفقها ومساجد ومشاريع  3

لعربية السعودية وطالهبا علمية ، خترج على يده جم غفري من طلبة العلم ، غالب من خلفه من علماء اململكة ا
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إن تعظيم اآلثار ال يكون باألبنية والكتابات والتأسي بالكفرة ، وإمنا تعظيم اآلثار يكون باتباع أهلها يف 
وصربا  ، هكذا كان السلف  أعماهلم اجمليدة وأخالقهم احلميدة وجهادهم الصاحل قوال  وعمال  ودعوة  

ثار باألبنية والزخارف وحنو ذلك فهو خالف يعظمون آثار سلفهم الصاحلني ، وأما تعظيم اآلالصاحل 
أعظم وسائل الشرك من هدي السلف الصاحل ، وإمنا ذلك سنة اليهود والنصارى ومن تشبه هبم ، وهو 
 1يف كتب السنة.املعلومة وعبادة األنبياء واألولياء كما يشهد به الواقع وتدل عليه األحاديث واآلثار 

 انتـنبـيه

 جد معينة في المدينة النبوية غير المسجد النبوي ومسجد ِقباءيتعلق بزيارة مساتنبيه 

ويعتقدون أن فيها مزية وفضل ، بعض زوار املدينة النبوية يتحرون الصالة فيما يسمى باملساجد السبعة 
مر هبا وصلى فيها ، ومنها مسجد القبلتني ومسجد عائشة  ، لكون النيب على غريها من املساجد 
مل يرشد له ، والصحابة والقرون املفضلة مل يفعلوه ،  ، وهذا بدعة ، ألن النيب  وغريها من املساجد

واالكتفاء مبا ، الواجب احلذر فوهو من باب تتبع آثار األنبياء يف غري دليل شرعي وال هدي مرعي ، 
    له.ياكتفت به خري القرون ، فإن الزيادة يف دين اهلل تنق

                                                                                                                                            

وقضاهتا عياٌل عليه ، شغل منصب نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية باملديـنة النـبوية عند افتتاحها ، ث ترأسها بعد سنة 
، فكانت منذ افتتاحها وال زالت دوحة علمية ، يستفيد منـها طالب الـعلم الذين يأتـوهنا من أنـحاء الدنيا ، وبعضهم 

فِّ العلماء يف بالدهم ، له جمموع فتاوى يقع يف ثالثني جملدا ، وله كتب ورسائل كثرية ، وهو قد صار يف مصا
معروف بكثرة الشفاعات للناس ، ومساعدهتم لقضاء حوائجهم ، وهو معروف أيضا بالنصح لكل مسلم مهما كان 

علمية والدعوية والرتبوية يطول مقامه ، بل حىت رؤساء احلكومات الكافرة قد بلغهم نصحه ، والكالم يف آثاره ال
 جدا. 

ملستشاره د. حممد بن سعد الشويعر ، « عبد العزيز بن باز ، عامل فقدته األمة»أُلِـّفت يف سريته تراجُم عدة ، منها 
 ملدير مكتبه الشيخ حممد بن موسى املوسى.« جوانب من سرية اإلمام عبد العزيز بن باز رمحه اهلل»وكذلك 

عن تسعني عاما ، فاهتزت الدنيا ملوته ، ودخل احلزن بيوت املسلمني عامة ،  1620يف مستهل عام تويف رمحه اهلل 
مسجد ـمثقفون والعامة ، وُصّلي عليه يف الـواجتمع للصالة عليه األمراء والوزراء والعلماء والقضاة وطلبة العلم وال
الصحف خبرب وفاته زمنا ليس بالقليل ، أما املراثي احلرام ، وسار يف جنازته ما يربو على املليون مسلم ، وُشِغلت 

  الشعرية والنثرية اليت ألِّفت فيه فحدث وال حرج.
 . رمحه اهلل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن بازل( ، 1/311« )جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة» 1

 من مقال بعنوان: الرد على مصطفى أمني. جزءوما نقلته هو 
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أمـا اـائر المسـاجد بـاء ، : ولـيس باملدينـة مسـجد يشـرع إتيانـه إال مسـجد قِ قال ابن تيمية رمحـه اهلل تعاىل
بإتيــان ، وهلــذا كــان الفقهــاء مــن أهــل املدينــة ال يقصــدون  ، ومل خيصــها النبـــي فلهــا مكــم المســاجد 

 1باء خاصة.ــــشينا  من تلك األماكن إال قِ 
عائشة رضي اهلل عنها املوجودة يف  ة الرتدد على مساجديفضلأرمحه اهلل منبها على عدم أيضا  قالو 

 التنعيم مبكة من ناحية املدينة:
 ، وإمنا بُنيت بعد ذلك عالمة على املكان الذي أحرمت منه عائشة ، على عهد النيب  2ومل تكن هذه

فرضا وال سنة ، بل قصُد ذلك ال  –ملن اجتاز هبا حمرما  -وليس دخول هذه املساجد وال الصالة فيها 
 3أنه ُيستحب بدعٌة مكروهة.واعتقاُد 

 قبل بعثته بتعظيم غار مراء الذي كان يتعبد فيه النبي يتعلق  تـنبـيه
  وتعبده بغار حراء كان قبل املبعث ، ث إنه ملا أكرمه اهلل 6فتحنثه :ابن تيمية رمحـه اهلل تعاىلقال 

كة بضع عشرة سنة ، هو ومن أقام مب ؛بنبوته ورسالته ، وفرض على اخللق اإلميان به وطاعته وإتباعه 
آمن به من املهاجرين األولني الذين هم أفضل اخللق ، ومل يذهب هو وال أحد من أصحابه إىل حراء ، 

ث إنه اعتمر  ،عمرة احلديبـية اليت صده فيها املشركون عن البـيت  :رمَ ـــث هاجر إىل املدينة واعتمر أربع عُ 
 ، ودخل مكة هو وكثري من أصحابه ، وأقاموا هبا ثالثا ، ث ملا فتح 5ةـــي  ــضِ من العام القابل عمرة القَ 
 إىل مكة ، ث إنه اعتمر عمرته الرابعة مع حجة الوداع ، وحج معه مجاهري 4عرانةجُ ـمكة أتى بعمرة من ال

وهو في ذلك كله ال هو وال أمد من أصحابه املسلمني مل يتخلف عن احلج معه إال من شاء اهلل ، 
، ومل يكن هناك عبادة إال باملسجد  ار مراء وال يزوره ، وال شيئا  من البقاع التي مول مكةيأتي غ

ربت له نة ، وضُ رَ ــــعُ  احلرام ، وبني الصفا واملروة ، ومبص واملزدلفة وعرفات ، وصلى الظهر والعصر ببطنِ 
 .رة اجملاورة لعرفةبة يوم عرفة بنمِ ــــالقُ 

                                                 

 .(2/415) «الصراط املستقيمقتضاء ا» 1
 حيرم الناس منه.ذي لا سجداملأي مساجد عائشة ، ومل يبق منها اليوم فيما أعلم إال  2
 .(24/102) «جمموع الفتاوى» 3
 «.النهاية»التـحـنث هو التعبد. انظر  6
رته اليت صده عن عم قضاء  أداها  النيب ألن  -وتسمى أيضا عمرة القضاء  –هبذا االسم  ةـــي  ــضِ عمرة القَ مسيت  5

 املشركون عن أدائها يف العام الذي قبله.

 موضع يف طرف مكة ، وهي يف الـِحل. عرانةجُ ـال 4
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مراء ونحوه لم يكونوا يسيرون إلى غار غريهم من السابقني األولني ، ث بعده خلفاءه الراشدين و 
وهو ،  ثاين اثنني إذ مها يف الغاروكذلك الغار املذكور يف القرآن يف قوله تعاىل  ، للصالة فيه والدعاء

سول اهلل والصالة فيه والدعاء ، وال بص ر  شرع ألمته السفر إليه وزيارته يمل  ؛ 1ور مياين مكةغار جببل ثَ 
  ، ع ، وال شرَ  وِلد وغريهمَ ـمسجد ال :بل تلك املساجد كلها حمدثةمبكة مسجدا  غري املسجد احلرام

 ،هناك له مسجد  يَ ـــنِ ـــد وال زيارة موضع بـيعة العقبة الذي خلف مص ، وقد بُ ألمته زيارة موضع املولِ 
م علِّ أعلم الناس بذلك ولكان يُ  كان النبـي ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا  مستحبا  يثيب اهلل عليه ل

وأرغب فيه ممن بعدهم ، فلما مل يكونوا يلتفتون إىل شئ من  وكان أصحابه أعلم بذلكأصحابه ذلك ، 
فمن جعلها عبادة وقربة وهنا عبادة وقربة وطاعة ، عد  م أنه من البدع احملدثة اليت مل يكونوا يَ لِ ذلك عُ 

 .اهلل هم ، وشرع من الدين ما لم يأذن بهوطاعة فقد اتبع غير ابـيل
يه باإلنباء واإلرسال ، وأُنـزل عليه فيه  يف مثل غار حراء الذي ابُتدىء ف   ام نبـيناَمــق وإذا كان حكمُ 

القرآن ، مع أنه كان قبل اإلسالم يتعبد فيه ، ويف مثل الغار املذكور يف القرآن الذي أنـزل اهلل فيه سكينته 
لصالة أو المعلوم أن مقامات غيره من األنبـياء أبعد عن أن ُيشرع قصدها والسفر إليها فمن  ؛ عليه

 2؟علم صحتهام أنها كذب ، أو لم يُ لِ فكيف إذا عُ إذا كانت صحيحة ثابتة ،  دعاء أو حنو ذلك
 ومعلوم أن أصحاب رسول اهلل  :وقال أيضا  من السابقني األولني والتابعني هلم بإحسان قد

، وسكنوا بالشام والعراق ومصر وغري هذه األمصار ، وهم كانوا أعلم  لبالد بعد موت النبـي فتحوا ا
فما كان من هذه البقاع لم بع له ممن بعدهم ، فليس ألحد أن خيالفهم فيما كانوا عليه ، ــــبالدين واتْ 

،  في ذلك يعظموه أو لم يقصدوا تخصيصه بصالة أو دعاء أو نحو ذلك لم يكن لنا أن نخالفهم
باع سبـيلهم أوىل من اتباع ــــمن جاء بعدهم من أهل الفضل والدين فعل ذلك ، ألن اتِّ  وإن كان بعضُ 

ل عنه ما يخالف ابـيلهم إال وقد نقل عن غيره ممن قِ وما من أمد نُ سبـيل من خالف سبـيلهم ، 
يتسع هذا الموضع هو أعلم وأفضل منه أنه خالف ابـيل هذا المخالف ، وهذه جملة جامعة ال 

 .لتفصيلها
ملا أتى بـيت املقدس ليلة اإلسراء صلى فيه ركعتني ومل يصل مبكان  وقد ثبت يف الصحيح أن النبـي 

 3.غريه وال زاره

                                                 

 .أي يف جهة اليمن من مكة 1
 .(404-2/404) «اقتضاء الصراط املستقيم» 2
 .(423-2/422) «اقتضاء الصراط املستقيم» 3
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 بل غار حراء الذي ابُتدىء فيه بـنـزول الوحي ، وكان يـتحراه قبل النبوة ،  :وقال ابن القيم رمحه اهلل
نـزل فيه الوحي   اليوم الذي أُ حابه بعد النبوة مدة مقامه مبكة ، وال خَ مل يقصده هو وال أحد من أص
األمكنة     املكان الذي ابتدىء فيه بالوحي وال الزمان بشيء ، ومن خَ     بعبادة وال غريها ، وال خَ 

كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال   عنده بعبادات ألجل هذا وأمثاله واألزمنة من
 1.أحواله ح مواسم وعبادات ، كيوم امليالد ، ويوم التعميد ، وغري ذلك مناملسي
  يف مسألة تعظيم الصخرات اليت جبانب جبل عرفة رمحه اهلل 2حامد الفقيحممد وقال الشيخ: 

عندها لتكون عالمة ملن يريد أن  وليس للصخرات ميزة على بقية سفح عرفة ، وإمنا وقف النبـي 
عرض له ، كما عرض هلم أن يسألوه عمن وقع عن ناقته فمات يف يف هذا اليوم ألمر يَ  لقى النبـي ـــيَ 

 3.هذا اليوم ، واهلل أعلم
  يف حكم اختاذ « فتاواه»وقال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ رمحه اهلل مفيت الديار السعودية يف

 دار األرقم بن أيب األرقم مزارا  للوافدين إىل بيت اهلل احلرام: 

                                                 

 .(51 - 1/54) «زاد املعاد» 1
، تعرف على منهج السلف الصاحل يف قصة  1310حامد الفقي من علماء مصر األجالء ، ولد سنة حممد  الشيخ 2

الكبار  أمعن الشيخ يف دراسة احلديث على الوجه الصحيح ومطالعة كتب السلف واألئمةث طريفة مع فالح ، 
 .بن القيم وابن حجر والشاطيب وغريهمابن تيمية و اأمثال 

وكان   الصحيحة والبعد عن البدع واخلرافات واملخالفات لتمسك بسنة الرسول ته لوبعد الطلب بدأ الشيخ دعو 
 .عمره آنذاك مثانية عشرة سنة

يف عام منها ، ث أنشأ جملة اهلدي النبوي وصدر العدد األول  1365ماعة أنصار السنة احملمدية يف عام ـجأنشأ 
 الدين اخلطيب حمب: الشيخ أمحد حممد شاكر، األستاذ ، فكان من كتاب اجمللة على سبيل املثال ال احلصر 1354

، والشيخ  ، والشيخ أبو الوفاء حممد درويش ، والشيخ عبد الظاهر أبو السمح ، والشيخ حميي الدين عبد احلميد
 .، كما كان من كتاهبا الشيخ حممود شلتوت ، والشيخ خليل هراس الوكيلالرمحـٰن  ، والشيخ عبد صادق عرنوس
إىل قيامه بأعباء الدعوة فقد كان الشيخ حامد خادما للرتاث اإلسالمي ، فقد حقق ما يزيد على ثالثني   باإلضافة

 رمحهما اهلل.ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  من أبرزهمكتابا لعلماء بارزين ، 
 . 1344رجب  4تويف رمحه اهلل فجر اجلمعة 

« األعالم»، وقد ترجم له الزركلي يف  صار السنة احملمدية: نقلت ترمجته من املوقع اإللكرتوين جلماعة أنتنبيه
(4/124.) 

 . 621 – 624 ، صبتحقيقه  «االقتضاء»حاشية  3
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بأي وسيلة كان ذلك ،  للوافدين إىل بيت اهلل احلرام يتربكون به أما اختاذ دار األرقم بن أيب األرقم مزارا  
فهذا  ؛ها للزيارة ، أو اختاذها مكتبة أو متحفا  أو مدرسة كتابة دار األرقم عليها وفتحِ اعالن  سواء كانت 

الدار من الدعوة إىل اإلسالم واالستجابة  أمر مل َيسبق إليه الصحابة الذين هم أعلم مبا حصل يف هذه
هلا ، بل كانوا يعتربوهنا دارا  لألرقم ، له التصرف فيها شأن غريها من الدور ، وكان األرقم نفسه يرى هذا 
الرأي حىت إنه تصدق هبا على أوالده ، فكانوا يسكنون فيها ويؤجِّرون ويأخذون عليها ، حىت انتقلت 

 1.اخل كالمه رمحه اهلل. .. إىل أيب جعفر املنصور
  يف مقال له بعنوان:حفظه اهلل الفوزان بن فوزان صاحل  الشيخقال و  

 ظن أنه موضع مولد النبي صلى اهلل عليه والماالمتفاظ بما يُ 
 وبعد:  ، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه، احلمد هلل 

يات من الشيخ الدكتور: عبد الوهاب أيب سليمان فقد تكررت الكتابات يف الصحف والتحدث يف املنتد
، وأنه جيب  مبكة املكرمة - صلى اهلل عليه وسلم -زعم أنه موضع مولد الرسول عن املكان الذي يَ 

 ونقول: ، االحتفاظ به وإبقاؤه حمافظة على املناسبة األثرية
ولو كان يف معرفته خري  ، ممل يثبت بن  من القرآن والسنة مكان مولد النيب صلى اهلل عليه وسل - 1

 لنا لبينه اهلل ورسوله.
عي الشيخ أبو سليمان مل تشرع لو ثبت موضع والدة الرسول صلى اهلل عليه وسلم تارخييا  كما يد   - 2

إمنا جتب  ، ألن الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه مل حيافظوا عليه ومل يعتنوا به ، لنا احملافظة عليه
 كما أوصى بذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم.   ، لى اهلل عليه وسلم وسنة خلفائهالعناية بسنته ص

كاملسجد احلرام ومص ومزدلفة   ، وجتب احملافظة على املشاعر اليت تؤدى فيها املناسك والعبادات - 3
 وعرفات.

ولذلك  ، أمواهلميتابعوهنا ويتوارثوهنا كسائر ، وأما البيوت واملمتلكات اليت يف مكة فهي ملك ألصحاهبا 
قال صلى اهلل عليه ، نل النيب صلى اهلل عليه وسلم حينما قدم إىل مكة: )أتنزل يف دارك غدا ؟( ملا سُ 

 أي أن عقيل بن أيب طالب باعها ملا هاجر النيب ، 3(؟أو دور 2باع  وسلم: )وهل ترك لنا عقيل من رِ 
وإمنا كان النيب صلى  ، م وهاجروا إىل املدينةصلى اهلل عليه وسلم وتركها فيمن تركوا من ديارهم وأمواهل

                                                 
1 (1/152.) 
 «.النهاية»الرباع هو املنزل. انظر  2
 (.1351( ومسلم )1544رواه البخاري ) 3
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كما نزل يف األبطح ويف ،  نزل يف مكة إذا قدمها يف أي مكان تيسر له النزول فيه ــــاهلل عليه وسلم يَ 
 املعالة.
وقد يُظن أهنا من مجلة  ، غري اجلهال واملنحرفني بالتربك هبا وزيارهتااالحتفاظ هبذه األماكن يُ  - 6

 املشاعر.
 اء السبيل. املوفق واهلادي إىل سو واهلل

 1اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه.وصلى 

 وعضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء 

                                                 

،  هجري 1636 -مجادى األوىل  22بتاريخ ، السعودية  الوطنكان يف جريدة سليمان   رد الفوزان على أيب 1
 . 2013 – 6 – 30املوافق: 
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 األماكنبعض كلمات جامعة في باب تعظيم ضوابط و 
 سـقالن و وعرْ وكل حديث يف مدح بغـداد أو ذمهـا والبصـرة والكوفـة وَمـ :قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل

 .بواإلسكندرية ونصيبني وأنطاكية ؛ فهو كذِ 
 1.كذب وكذا كل حديث فيه أن مدينة كذا وكذا من مدن اجلنة ، أو من مدن النار ، فهو

 كل حديث يف فضل كـربالء والرتبـة احلسـينية فيهـا فهـو موضـوع ،   رمحه اهلل: وقال الشيخ بكر أبو زيد
بقتــل احلســني فيهــا ، وهــذا ال يقتضــي فضــيلة هلــا  ر النــيب ممــا عملتــه أيــدي الرافضــة ، ومل يصــح إال إخبــا

 .واستحباب اختاذ قرص منها للسجود عليه كما تفعله الروافض
 2.(1142( رقم )144 - 3/151) «السلسلة الصحيحة»وجتد هذا مبسوطا يف 

 و وقـد وردت أحاديـث كثـرية ضـعيفة أو موضـوعة يف فضـيلة بعـض األمـاكن أ :قال مقيده عفا اهلل عنـه
الصــالة عنــدها أو الربــاط فيهــا مثــل جــدة وصــخرة بيــت املقــدس ومحــ  ومــرو والــيمن ولبنــان وبــالد أفريقيــا 

  .3ومصر وغريها من األماكن ، وكل هذه األحاديث ال تثبت عن النيب 

  ما نصه «األمر باالتباع والنهي عن االبتداع»السيوطي رمحه اهلل يف كتابه جالل الدين وقال: 
اجلهلـة يف الصـخرة الـيت ببيـت املقـدس  هأو غـريه ، كمـا يقولـ ضع يقال إن فيهـا أثـر النـيب موا 6ومن ذلك

 . أن فيها أثرا من وطئ النيب 
، وهـذا باطـل ال أصـل  ( يقـال إن فيـه أثـر قـدم موسـى دمي دمشق يسـمى )مسـجد الَقـبلِ ـــمسجد قِ ويف 

 .دمشق وال ما حوهلا م موسى قدُ ــله ، ومل يَ 
 5.يف املنام هناك على رؤي تضاف إىل بعض األنبياء والصاحلني بناء   وكذلك مساجد

 

                                                 

 .، باختصار 101 – 104، ص  «نقد املنقول واحملك املميز بني املردود واملقبول» 1
 .155 - 156اهلل ، ص  محهر للشيخ بكر أبو زيد  «اليصح فيه حديث :التحديث مبا قيل» 2
( وما 15/45)، كتاب البلدان والبقاع  «الضعيفة واملوضوعة موسوعة األحاديث واآلثار»نظر هذه األحاديث يف ا 3

 الرياض. –، الناشر: مكتبة املعارف  بعدها
 أي ومن تلك املواضع اليت يتعلق الناس هبا. 6
 الدمام. –، حتقيق: مشهور حسن سلمان ، الناشر: دار ابن القيم  122 – 121ص  5
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  مجلــة مــن األحاديــث الضــعيفة واملوضــوعة يف فضــائل  «املوضــوعات»وقــد ذكــر ابــن اجلــوزي يف كتــاب
 .، فلرياجعها من أراد االستزادة 1ومثالب بعض األماكن

 شبهات والجواب عليها
ي األمـاكن حـر  بـن عمـر رضـي اهلل عنهمـا يفعلـه مـن ت  عبـد اهلل امتج بعضهم بما كـان  :األولىالشبهة 
 .فيها هو يصل  يُ ف، وصلى فيها  النبـي بها  التي مر  

 :وجهنيمن اجلواب عن ذلك و 
أن ابن عمر رضي اهلل عنهما فعل ذلك اجتهادا منه ومل يوافقه علـى فعلـه أحـد مـن الصـحابة ، ومل  :األول
 عــن غــريهم مــن املهــاجرين واألنصــار أن أحــدا  مــنهم كــان يتحــرى األمــاكن نقــل عــن اخللفــاء الراشــدين واليُ 

إال مـا أرشـد صـلي فيهـا ، فيُ  -الصالة فيها حتري أي بدون قصد  –وصلى فيها اتفاقا   اليت مرها النبـي
 صـحابة ، ال مـاأن الصواب يف متابعة مجهور ال ومن املعلومكاملساجد الثالثة ومسجد قباء ،   إليه النيب 

فـإن البشـر يصـيبون وخيطنـون ، ليسـوا معصـومني ، ولـو كـانوا مـن كبـار الصـحابة رضـوان ، انفرد به الواحـد 
 اهلل عليهم ، مع قناعتنا أن خطؤهم قليل مقارنة مبن سواهم. 

فأمــا قصــد الصــالة يف تلــك البقــاع الــيت صــلى فيهــا اتفاقــا  فهــذا مل ينقــل عــن غــري  :اهلل قــال ابــن تيميــة رمحـــه
مــن الصــحابة ، بــل كــان أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي وســائر الســابقني األولــني مــن املهــاجرين  ابــن عمــر

ــواألنصــار يــذهبون مــن املدينــة إىل مكــة حجاجــا  وعُ  نقــل عــن أحــد مــنهم أنــه حتــرى ارا  ومســافرين ، ومل يُ م 
بق ، فـإهنم أعلـم حبا  لكـانوا إليـه أسـ ت ومعلـوم أن هـذا لـو كـان عنـدهم مسـ ، الصالة يف مصليات النبــي 

م بسـنيت وسـنة اخللفـاء الراشـدين املهديــني مـن بعـدي ،  : علـيك وقـد قـال ، هلـا مـن غـريهم  بسنته وأتبعُ 
 2.متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم وحمدثات األمور ، فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

أمـره ، وتكــون  تكــون بطاعـة متابعـة النبــي والصــواب مـع مجهـور الصــحابة ، ألن  :رمحـه اهلل وقـال أيضـا
كـان قصـد العبـادة   ؛ فعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله ، فإذا قصد العبادة يف مكـان  يف فعله ، بأن يُ 
حبكـــم االتفـــاق لكونـــه صـــادف وقـــت  وأمـــا إذا نــــزل يف مكـــان   ،لـــه كقصـــد املشـــاعر واملســـاجد  فيـــه متابعـــة  

فـإن ، فـإذا حترينـا ذلـك املكـان مل نكـن متبعـني لـه ؛ ذلـك املكـان  أنه مل يتحر  علم يُ النـزول أو غري ذلك مما 
 3.األعمال بالنيات

                                                 

 .انظر: أبواب ذكر األماكن يف الفضائل واملثالب 1
 .(454-2/454) «اقتضاء الصراط املستقيم» 2
 .(2/453) «اقتضاء الصراط املستقيم» 3
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عمــر عنــه ممــا هنــى  يف األمــاكن الــيت مل يــدل علــى الشــارع علــى حتــري الصــالة فيهــاحتــري الصــالة  أن :ثانيــا
النــاس يتحــرون الصــالة عنــد  ملــا رأىه كــرُ ذِ النــاس عــن فعلــه ، كمــا يف األثــر املتقــدم  رضــي اهلل عنــهالفــاروق 
 فقطــع،  ومــن أســباب هالكهــمالكتــاب  التشــبه بأهــلنــه مــن الرضــوان ، فــأنكر هــذا جــدا ، وقــال إشــجرة 
حسـم ، وهلذا نظـائر يف الشـريعة ، فقـد  1ومن املعلوم أن عمر ذو سنة متبعة ،حسما ملادة الشرك الشجرة 

فإذا كان قد نهى عـن الصـالة ، عند غروهبا بالنهي عن الصالة عند طلوع الشمس و  الشارع مادة الشرك
ســتحق قصــد الصــالة والــدعاء فــي مكــان ات فــق المشــروعة فــي هــذا الزمــان اــدا  للذريعــة ، فكيــف يُ 

 2؟من غير أن يكونوا قد قصدوه للصالة فيه والدعاء فيهقيامهم فيه أو صالتهم فيه 
 األماكن التي صلى فيهـا النبــي  كيف تقولون بعدم جواز الصالة في  :بعضهم قال :الثانيةالشبهة 

أن يصـلي لهـم فـي بعـض األمـاكن فيصـلي  مع أنه قد ثبـ  عـن الصـحابة أنهـم كـانوا يطلبـون منـه 
كنــ  أصــلي   :مــين قــالرضــي اهلل عنــه كمــا مصــل لعتبــان بــن مالــك ،  لهـم فيهــا فيتخــذونها مســجدا  

السـيول تحـول بــيني وبـــين  ، وإن 3بصـري إنــي أنكـرتُ  :فقلـ  فأتيـ  النبــي ، لقـومي بنـي اـالم 
 .نك جئ  فصلي  في بـيتي مكانا  متى أتخذه مسجدا  أددت و  مسجد قومي ، فل  

 النهـار ، فااـتأذن   وأبـو بكـر معـه بعـد مـا اشـتد   راـول اهلل  4أفعل إن شاء اهلل ، فغدا علـي   :فقال
ت لـه إلـى المكـان فأشـر  ؟أين تحق أن أصـلي مـن بــيتك :له فلم يجلس متى قال ن ُ فأذِ  النبـي 

فصــلى ركعتــين ثــم اــلم ، فكبــر ، وصــففنا وراءه  الــذي أمــق أن يصــلى فيــه ، فقــام راــول اهلل 
 5.والمنا مين الم
 ع األمــاكن الـيت صـلى فيهـا النبـــي ب  ــــــتَ يتَ  كـانرضـي اهلل عنـه  عتبــان  أنال يُفيـد ا احلـديث واجلـواب أن هـذ

أنـه سـيحافظ علـى  النـيب  مَ مكانـا يصـلي فيـه ، وأعلَـ  للنـيبهـو اختـار بـل ، بدون قصد الصالة فيهـا 
علـى مـا سـيفعله ، فصـار هـذا سـنة يف حقـه رضـي اهلل  النـيب وأقـره ، الصالة فيه ، فـأتى مـن أجـل ذلـك 

                                                 

املهديني من بعدي ،  وانة الخلفاء الراشدينفعليكم بسنيت  :حديث العرباض بن سارية رضي اهلل عنه وفيه أملت 1
 .متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ

 .(454-2/454) «اقتضاء الصراط املستقيم»بتصرف من  2
 .أي َضُعَف بصري 3
 .وهي الصبح أي أتاين يف الغداة 6
 .(33ومسلم )، ( 625رواه البخاري ) 5
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 قــر ، ومل يُ  لــذاهتا علــى تتبــع األمكنــة الــيت مل يقصــدها النــيب ليســت علــى ذلــك ، بــل عنــه ، واملنازعــة 
 .أحدا على الصالة فيها

عتبان هو بناء مسجد ، فأراد أن يصلي فيه  وهناك جواب آخر رآه ابن تيمية رمحه اهلل ، وهو أن قصدَ 

 :أوال ث يبنيه مسجدا ، قال رمحه اهلل النيب 

إن الســيول حتـول بيــين وبـني قــومي ، فلـو صــليت يف بيــيت ):  وهـذا ال ينــايف قـول عتبــان بـن مالــك للنـيب 
فصــلى ركعتــني ، ألن عتبــان كــان مقصــوده بنــاء مســجد حلاجتــه  اء النــيب ، فجــ (أختــذه مصــلى يف مكـان  

خبــالف مـن مل يكــن مقصـوده إال بنــاء مسـجد ألجــل ذلــك صـلي فيــه أوال ، يُ  إليـه ، وتــربك بكـون النــيب 
 1.األثر

األماكن التي لم يخصصها اهلل بعبادة على مقام إبراهيم الذي كـان  قاس بعض الناس :الشبهة الثالثة
 !يصلي خلفه ركعتي الطواف ي النبـ
، خبـالف غريهـا  مشـروعة اجلواب أن هذا قياس فاسد ألنه قياس مع الفارق ، فالصـالة عنـد مقـام ابـراهيمو 

ختصـي  أمـاكن بصـالة بـدون دليـل بدعـة ، وقد تقـرر مـرارا أن ،  مشروع الصالة عندهامن األماكن الغري 
 2.: من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد الرسول مردودة على فاعلها كما قال العبادة املبتدعة و 

ـــفقــد أمــر اهلل أن نتخــذ مــن مقــام إبــراهيم مصــلى فيُ  :فــإن قيــل :اهلل قــال ابــن تيميــة رمحـــه  ؛قاس عليــه غــريه ـ
ريـد بـه املقـام الـذي عنـد الكعبـة موضـع ، سـواء أُ  هذا الحكم خاص بمقـام إبـراهيم الـذي بمكـة :قيل له

  مـن أن المشـاعر ُخص ـفـال نــزاع بــني املسـلمني   د بـه املشـاعر عرفـة ومزدلفـة ومـص ،قيام إبراهيم ، أو أري
  بـه تلـك البقـاع ص ـخُ فمـا البــيت بـالطواف ،  ، كمـا ُخـ    البقـاع  العبادات بما لم يشركها فيـه اـائر

 3.شرع في غيرهاشرع فيها فأولى أن ال يُ وما لم يُ   ال يقاس به غيرها ،

فـق اهلـدي وِ اتباعـه  تبـاع بعـض آثـار األنبيـاء فمشـروعٌ اد من النصوص الشرعية يف األمـر بفاحلاصل أن ما ور 
إن الصــفا واملــروة مــن شــعائر ، وقــال  واختــذوا مــن مقــام إبــراهيم مصــلى، كمــا يف قولــه تعــاىل  النبــوي
عنـدها ، خبـالف ب يف فعل العبادة اجلمرات ، وقد ورد يف هذه املواطن أدلة خاصة تُـرغِّ  رمي، وكذا  اهلل

 .فإن تتبعها بدعة، يف تتبعها تُـرغِّب اآلثار اليت مل يرد فيها أدلة 

                                                 

 .باختصار،  (635 – 2/636) «االستغاثة يف الرد على البكري» 1
 .تقدم خترجيه 2
 .(410-2/401) «اقتضاء الصراط املستقيم» 3
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غال بعض الناس بـبعض قبـور الصـالحين ، فاعتقـد أن وجودهـا فـي تلـك البقعـة أمـان  :الشبهة الرابعة
 :ألهل تلك البقعة من البالء ، وربما اعتمدوا على قصة الرجل الذي يقال له أممد بـن العبـاس قـال

ــا منهــا ، فااــتقبلني رجــل عليــه أثــر العبــادة ، فقــال لــي  ؟مــن أيــن خرجــ  :خرجــ  مــن بغــداد هروب
 :خسف بأهلهـا ، فقــالـمـن بغــداد ، هربـ  منهــا ، لمـا رأيــ  فيهـا مـن الفســاد ، خفـ  أن يُــ :فقلـ 

مــن  :قلــ  .ارجــع وال تخــف ، فــإن فيهــا قبــور أربعــة مــن أوليــاء اهلل هــم مصــن لهــا مــن جميــع الباليــا
اإلمــام أممــد بــن منبــل ، ومعــروف الكرخــي ، وبشــر بــن الحــارب الحــافي ، ومنصــور بــن  :قــال ؟هــم

 !فرجع  ولم أخرج :قال .عمار الواعظ
  :الشبهة من ثالثة وجوه على هذهفاجلواب 
أن أمحد بن العباس غري معروف ، وكذا الذي هناه عن اخلروج غري معروف ، فقد يكون جنيا  :األول

 .وقد يكون إنسيا
  :ما قاله ابن تيمية رمحه اهلل :لثانيا

وعهد خلفاءه الراشدين أيب بكر وعمر وعثمان أحسن  وكان أهل املدينة النبوية على عهد رسول اهلل 
أهل املدائن حاال ، ونعمة اهلل عليهم أعظم النعم ، لكوهنم كانوا مطيعني هلل ورسوله ، وكانت اخللفاء 

ل بينهم عثمان رضي اهلل عنه تغري األمر ، وحصل هلم من تِ ـــوقُ  تسوسهم سياسة نبوية ، فلما تغريوا
غهم ، وهو قد بل   مدفون باحلجرة ث أصاهبم من السيف ما أصاهبم ، ورسول اهلل اخلوف والذل ، 

،  ضمن هلم أنه لوجود قربه أو قرب غريه من األنبياء والصاحلني يندفع البالءومل يُ الرسالة وأدى األمانة ، 
يندفع البالء بطاعة الرال ال بقبورهم ، فمن أطاعهم كان اعيدا في الدنيا واآلخرة ، ومن  وإنما

 1.عصاهم ااتحق ما يستحقه أمثاله ، وإن كان عنده ما شاء اهلل من قبورهم
عندهم قبور ألوف من أولياء اهلل زيادة على ، و  2وأهل بغداد أصاهبم ما أصاهبم من السيف العام... 

 6.عنهم من اهلل شينا غنِ ـــ، فلم تُ  3قبور األربعة

عتقدون أن القبور تنفعهم وتدفع البالء عنهم قد اختذوها أوثانا من دون اهلل ، أن هؤالء الذين يَ  :ثالثا
وصاروا يظنون فيها ما يظنه أهل األوثان يف أوثاهنم ، فإهنم كانوا يرجوهنا وخيافوهنا ويظنون أهنا تنفع 

                                                 

 . 116، ص  «الرد على اإلخنائي» 1
 .الترت ملا غزوا بغداد وقتلوا فيها منات األلوف يشري إىل ما حصل من 2
 رمحهم اهلل. ي األئمة األربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحدأ 3
 . 115، ص  «الرد على اإلخنائي» 6
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﴿إن نقول إال اعرتاك بعض آهلتنا عليه السالم هلود  -عُــب اد األوثان  –د هو قوم  وتضر ، وهلذا قال
إىل قوله  من دونه فكيدوين مجيعا* بسوء﴾ فقال هود ﴿إين أشهد اهلل واشهدوا أين بريء مما تشركون 

1.﴾إن ريب على صراط مستقيم 

لنبويــة بــدليل قولــه تعــالى ن وجــود القبــر النبــوي أمــان ألهــل المدينــة اإ فــإن قيــل: :الشــبهة الخامســة
 !﴿وما كان اهلل ليعذبهم وأن  فيهم وما كان اهلل معذبهم وهم يستغفرون﴾

واجلواب أن أهل التفسري اختلفت أقواهلم يف تفسري اآلية على مثانية أقوال ، نقلها ابن جرير رمحه اهلل يف 
اختار رمحه اهلل أن ، بل  يةوي أمان ألهل المدينة النبو وليس منها أن وجود القبر النب،  «تفسريه»

 .وما هلم أال يعذهبم اهلل وهم يصدون عن املسجد احلرام وما كانوا أولياءهاآلية منسوخة بقوله تعاىل 

أو أمـد الصـالحين فـي المنـام فـي بقعـة مـا تـدل علـى  ظن بعض أن رؤيـة النبـي  :الساداةالشبهة 
 !فضيلة تلك البقعة

األمــر باالتبــاع »شــافعي رمحــه اهلل عــن هــذه الشــبهة فقــال يف كتابــه وقــد أجــاب جــالل الــدين الســيوطي ال
 :ما نصه «والنهي عن االبتداع

تخذ مصــلى ــــال توجــب هلــا فضــيلة  تقصــد البقعــة ألجلهــا وتُ  ببقعــة   أو الرجــل الصــاحل مبنــام   ورؤيــة النــيب 
 أكثـــر الــبالد ، فهـــذه فعـــل ذلــك وأمثالـــه أهــل الكتـــاب ، وهــذه األمكنــة كثـــرية موجــودة يفمكــروه ، وإمنــا يَ 
وهــذه مكــان ،  شــر  مــه الشــرع عظِّ مل يُ  عتقــد هلــا خصيصــة كائنــة مــا كانــت ، فــإن تعظــيم مكــان  البقــاع ال يُ 

عظمـــه اهلل ، وعكوفـــا علـــى أشـــياء مل ضـــعت مضـــاهاة لبيـــوت اهلل ، وتعظيمـــا ملـــا مل يُ األمــاكن الباطلـــة إمنـــا وُ 
عبادتــه وحــده ال شــريك لــه ، كمــا شــرعه علــى لســان  للخلــق عــن ســبيل اهلل ، وهــي تنفــع وال تضــر ، وصــد  

  .2رسوله 

                                                 

 . 115، ص  «الرد على اإلخنائي» انظر 1
 . 123 – 122ص  2
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 خالصة

اختـــاذ األمـــاكن الـــيت مرهـــا األنبــــياء أو ســـكنوها أو  بدعيـــةالنصـــوص الشـــرعية واآلثـــار الســـلفية علـــى  دلـــت 
مل يشــرع ذلــك ، ولــو كــان ذلــك مســتحبا ألرشــد  أوحــي إلــيهم فيهــا أمــاكن عبــادة وصــالة ، ألن النبـــي 

كمــا قــال ،  ،  فإنــه مــا مــن خــري إال ودل أمتــه عليــه وال شــر وال حــذرهم منــه صــراحة لــذلك  أمتــه النبـــي 
 1.حرك طائر جناحيه يف السماء إال أذكرنا منه علماـوما يُ  نا حممد ــــلقد تركَ  :أبو ذر رضي اهلل عنه

شــيء حــىت  كــل    مكــم نبــيكم قــد عل   :لــه قــال لــه أحــد اليهــودالفارســي رضــي اهلل عنــه أنــه وعــن ســلمان 
   !2راءةــــاخلِ 
أو أن ، أو أن نســــتنجي بــــاليمني ، لقــــد هنانــــا أن نســــتقبل القبلــــة لغــــائط أو بــــول ، أجــــل  :ســــلمان فقــــال

 6.أو بعظم 3أو أن نستنجي برجيع  ، من ثالثة أحجار  نستنجي بأقلِّ 

املدينة أو اليت يف مكة   زيارهتا ، سواء اليت يف شرع النبـي يَ املواضع اليت مل ال تشرع زيارة فاحلاصل أنه 
املواضع املنتشرة يف أحناء العامل اإلسالمي يف بعض أو ،  النبـي أو ما يطلق عليه بيت غار حراء ك

ة اليت ال يؤجر عليها اإلنسان بل ـــــنيــــوتتبعها من البدع الدييف الدين ، فكلها حمدثة الشام أو غريها ، 
واإلكثار من النوافل والذكر املكي أو النبوي ، البقاء يف احلرم هو ملن سافر إىل مكة واألفضل يؤزر ، 

 .فهذا هو الذي كان يفعله السلف ودل عليه الكتاب والسنة ، واهلل أعلم، وقراءة القرآن والطواف 

                                                 

( من طريق آخر 1464واه الطرباين )( ، ور 34/210) «ملسند» ققوحم( ، وحسنه 142،  5/153رواه أمحد ) 1
 .(1403) «الصحيحة»، وانظر رضي اهلل عنه عن أيب ذر 

 أي آداب قضاء احلاجة. 2

 «.النهاية»عذرة اآلدمي وروث احليوان. انظر الرجيع هو  3

 .(242رواه مسلم ) 6
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 ننري أعظمنن  عحلنيننت،عكع عصننتر مننأععئرشننلظهننن عل وننن  عم ننر تعظي ننل عحلني ننرقاعحلم  ننر عوظقنن  عومننأعظم نن ع
ونيننريعو نننأع نيننقعكعوحلقنناعظ ع نناصعحلبايننردع رصننعع ننر عوحنننريصع ععإحلننروعوإمرظننععوإم ننروحلنيننن  عمننأع   عوع

نيهعحلخلواعوحلبمتعظ  مرعقردعظيرىلعشتيقعنيهعكعع
 نري أععحلنينتعظ يوناع ينري  عالنهععلنفعظاينردعحل كعوحلبمنتعع1

عمنهرع رنيت   لع.عمأع واعو   عوإحلروعوإمرظعوحلني  تفعالهعحلنين  ع عكعوحلنيتعيُنَيننَّبر

و  عحلني رئ ع نتسنهعحلنينُمننن ل عخلو نهعكعاهناحلعينريدعمون ع منردعظنري أصع«عحلني ل م»مأعظمسرئهعظيرىلعيريدعنيانيقعظ ع
ظامنأع ن عقنرئ عمون ع ن علنهعكع منرعقنردعظينرىلعهلاصعحلملخو قر عكعاه عحلنينم ل عهلرعكعو يعحلنيت أةعحلحمل رجنععإني

 .نتسعمبرع س ت

عقيهههو ظمنننتعقنننرديعينننرعحنننيعينننرععكربههه إ حلععوملنننرع نننر عحل عقنننرئ عموننن ع ننن عنتنننسع منننردعحلني ل ملنننعع ع نننر عحلنينننن ع
ع2.برحمتك أستغيث

 عو نن عظقنن ع تننتع ت   لننععحل عمونن ع و ننهعك ًعع نناعحل عو نناع و ننهعا ننريععِشننننتععظايننردعحل ععامننأعجينن عشننلئرعمننأ
 ظن حلععحلنيشتك.

قنننري ةعموننن عوقننريعظو ننن عحل عهننن ىلرنهعظينننرىلعاع  ر نننهعظ عحلبمنننتع ونننهعنينننهعهننن ىلرنهعوظينننرىلعكعوظننننهعنينننلسعبحنننريع
مننفع نناحلعا نننقعكعوععنيننلسعنيننقعمننأعحلبمننتعشننيوقننردعظيننرىلعكععهبنناحلعن لننهعكعو رطنن عحلني  ننتفع ننرنين  ع

عهت !ع   صرع يريعممرجتريعظنرهرعي  ني  عظ عنيألونيلروعقري ةعمو عحلني  تفع رنين  عكع

كععحله غتتعهل عظوع عظس غتتعهل عإ عظس غتتعهل عهن ياعمنتةعاونأعيغتنتعحل عهلن حل عي  دعنيهع انيقعا  ع
ِ  ع)حله أ نتع يبعاعظ عظه غتتعبمنيعاون عينأ  ع عكعوحلهن أ ن هعظ عظ و عقَّب نرعانأَععيي  دععو انيقعحلنين 

ع.عمأعحلنين عي و   عحلملغتتةعومفع احلعا نقعجتريعظنرهرعكعع3 (

مأعحلزعحلني شتيععإىلعع- ربونيلروععي صت  أعمرعِمنظوعمأع ونهعمأعحلني شتعع-عج  عحلنيته دعختِعنرنيايأعيُعا
ع ع ريم ىعظي لمهع ولنىل هنعحلنيت   لعحلز ع ر ج  عمأعع  يضع  رئ هر عإ ع رني  عمشت    ع   مر

  ععنيهعو ريمعحلإلهالمعكعهرم  عاع ريمهع ريم ىعظي ل عمأعجروع هعكعومرع نيقعإ عظش يهعنيإلهالمعكعوحمر

                                                 
 .ع45ه  ةعحلبمتحلفيعع1
 (عكعوصىلىلهعحلبني رين.3425 وحلصعحلنيرتمايع)ع2

 .(679)عمسو  وحلصعع3
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مبىلر   هرعو ريمهرعوحلني ضروعمو عجاو  رعاعظممر ععبم  عظهسهعكعوإمر ةعنيو ثنلععحلنيتع يثعحلنين ع
ع1.حلني و ،عكعا نرع عوإنرعإنيلهع حلجي  

 أمو ععىنر حلنيايعع– مل عق   يععحلنيي تعحلقرييثعع–حلنين ثتيع حل ريعومأعظمثوععمأعحلحنتفعاع احلعحلني ر،ع
كعوظالملاصعع2جتت عكعالن  عظق ىعاعحلني  تفعنيسلفعاعحلنيغمريعكعا  حلعمر َعص ظهع أ عحلني  عاعحلنيرينلرع ر
ع3.يسأو عمو ع   عشلخه 

عحل عحلنيشلخعصنفعحل عقردع عمو عمأعقردع أ أعصنفعحل عحلقنتيع محه ع يريعممرهت عهل عاع  ص  عحلبونيلرو
كعوختو هرعمأع ثراععظق ىعحر عممرع رن حلعاعحلرهت عكعني تروعظ وحلحه عصر وحلععنين هن اعحلنين  عظ تفع
عقرديعع!ظجسرمه 

عم و عع عحلب وحلح عإ  عي  ني  ي عحلملوىلريو  عو ؤ و عك عمنريص علسقعحلب وحلح عظنه عُُيَّب عوظيرىل ارنيت،عه ىلرنه
امأعظظو عممأعحلارتىعمو عحل ع ا رعنيلض عحلنينرسع غأعمو عإ عحل عكععق عوظن  عظمو عظمعحل م  تاع!ع

ع. عيهرييعحلني  معحلني رملا
توصعمأعُاال عوُاالنععظنهع ظوصع يريعحلمل  عي  تفعكعاه عمأعحلني  تار عحلنيريجرنيلععكعوحلنيز تار عوظمرعمرع  

 رنيل اعكعحلنيشقعحلنيشقعكعاالعي ر  عميهعكعو أصععكعب عظق حلدعحل عميهرعحلنييو عحلنيل اعحلخللرنيلععحلنيشل رنلع
ع5.و َّبعحل ع عي ر نهع ي عكعو عإمنر عحلنيغوطعو عحلني   

ع4.ظ وحلحعحلملشريخعحر تةعظيو عكعينتتعيمأعقردعيحلقنتلعوقريعقردعا هروعقوتيع
ع9.تَعنننتَعنننكعوحلم  ر صع نيقع َعظيرىلعظأعظ عحلمللتعي  تفعاعحلبم  ع و عحل ععإ عيقرني حلوع

عوقردعظيضرعمرعن هي

                                                 

ع.ع309ع–ع304كعصع«ع ةظو  عحلإلشر ةعاعحلنيت عمو عمأعظجر عحلملمن ععمأعحلنيزير»حلن تعع1
 كع مرعاعحلملتجفعحلنيالحا.ع22كعصعع«إ  رمعحلملتيري»قرنيهعاعع2
هلفعحل عمو عمأع ا،عمو عظونيلروع»مويع  رع أعمويع  رعاعحرشل هعمو ع  ر،عحلنيشلخععقرنيهعحلحمل اعحلنيتر  ع3

 حلنيتيرض.ع–صنفعحل ع أعصنفعحل عحلقنتي.عحلنينرشتيعمريحل عحلني طأععنيوشلخع14كعصعع«حل 
 يسأ.وظ تفعكع ر   ر عع35ع–ع33كعصع«عمأع ا،عمو عظونيلروعحل هلفعحل عمو ع»ع5
 مرع«عحلنيت روىعحلني زحل يع»حممريع أعحممريعشهر،عكعحلمليتوفع ر أعحلني زحل عحلنينت يعحلقنتيعاععحلنيرييأقرنيهعحلنيشلخعحراظعع4

  أو .ع-عحت لايعظمحريعمزو عكعحلنينرشتيعإحلروعحلنيرتحلثعحلنييتيب(عكع12/369«ع)حع نزعحلنيريقرئاشتععحلني ىلتعحلنيتحلئا»عا
عع.(4/373«ع)شتحع نزعحلنيريقرئاعحلني ىلتعحلنيتحلئا» مرعاع«عشتحعحلنيري  »قرنيهعحلنيشلخعقره ع أعق و  غرعاع  ر هعع9
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 احلعوإنهعقريعظهتعحلآل عالمرع ناعحلملسوماععرمر عيريرم  عظ عنيألونيلروعظ تار عاعحلرهت عو يريعممرهت عكع
عقضروعوُيس  عا عوينر وهن  عق      عالأظ   عك عظنشفعحلملهمر  عوهب  عك عوحلني ولر  عحلنيشريحلئري عا غرثعهب 

عحلقرجر عكعمس رينياعمو عظ ع نيقعمنه ع تحلمر !
كعع1وه ي  عوه يععكعوظ  ي  عوظ  يععكعوحلني   ع  عحلنيغ ثعنيونرسعظ ريحلدعون  روعوظوظر عوجن رووقرني حليعمنه ع

عهل عحلنيا رئ عوحلنيناو عكعوظث   حلعهل عالهمرعحلبج  .ومولهعحلملريحل ع العحلني  رسعكعوج ر وحلع
عحلنينالمعالهعظتتيطعوإاتحلطعكع  عالهعحلهلالكعحلب رييعوحلنيياحل،عحلنيستمرييعكعملرعالهعمأع وحلئ عحلنيشتكع و احل
عواعحلني نننزي ع عك عظعيتعحلبمع عومر عك عحلمل ري عكعوخمرنيفعنيي رئريعحلبئمع عحلنين ر،عحلنييزيز عوم ر  ة حلحمل اعك

عظ ىلعون وهعجهن ععومأعيشرقاعحلنيته دعمأ عظ ناعنيهعحلهلريىعوي  فع أعه نل عحلملؤمناعن نيهعمر  يريعمر
ع.وهرو عم أحل
ظ عنيهعكععوإنيٰنهعمفعحل الَننننُت صعق نيهعظيرىلععإن لألولياء تصرفات في حياتهم وبعد مماتهماأمرعق هل يع
ععحلخلواعوحلبمت عمأعحلآلير عحلنيريحل  ععنيهعموقعحلنيسمروحل عوحلب ضك عحلملنتت ع رخلواعكعوحن ص مو عظنه

وحلني ري نأعوحلني  تفعوحلني  رييتعكعو عشيوعنيغأصعاعشيوع  جهعمأعحلني ج صعكعارنين عحتتعمونهعوقهتصعظ تارع
عومونرعوإحلروعوإمرظععو و ر.

عظيرىلع ع   نيه عمبونهعاعآير عمأع  ر ه عع  عمأع رنياع أعحل وقريعمتريحعحلنيت،ع رنتتحل ص وحلنيايأعك
ع. عمأعق مأظريم  عمأع ونهعمرعلون ع
ع عوشل ر ٍّععِمأع ونها  نيهعاعحلآلير ع وهر عمأعو ٍّ عمأعحلم  ريص عيري  عاله عمرم عا نه عك ظيعِمأع أص

عَيس ِمريُّصعكعا  عمأعملعي ري عمو عن تعنتسهع لفعيُنننِمريع أص؟عإ ع احلعحلني  دعو ل عكعوشتكعم ل .
عحلني  دع ع رني  تععبالتصرف بعد المماتوظمر عحلني  د عوظ ريععمأ عظشنف عقردعج ع  تصعاه  عك فعاعحلقلرة

   إنقعملتعوإهن عملكعوق نيهععحل عي  ىفعحلبنتسعحاعم هترعوحلنيتعملعمتتعاعمنرمهرعالمسقعحلنيتع
عي تنتو  عإ عاع نيقعآلير عني  م عمسم  عحلب تىعإىلعظج  عحلمل  عويته  عوقردعاععقض عمولهر ك

عيث.حلقرييثيعإ حلعمر عحل أعآ معحلن  فعمموهعإ عمأعثالثع...عحلقري
وعلفع نيقعومرع  عحن صع حلدعمو عحلن  رععحلقسعوحلقت ععمأعحلمللتعكعوظ عظ وحلحه عمُمَسنععكعوظ عظممرهل ع
عكعا  حلع من  يععمأع ير ةعون  ر عكعاريدعمو عظنهعنيلسعنيوملتعظ تفعاع حلظهعاضالعمأع أصعحبت ٍع

كعو ؤ وعحلملوىلريو عمجزعمأعحت ععنتسهعانلفعي  تفعاع أص؟عا نهعه ىلرنهعُيَّبعظ عحلب وحلحعمنريصع
ع.ق عوظن  عظمو عظمعحل ي  ني  عإ عحلب وحلحعم و ععم  تاع!ع

                                                 
عع1 عمأعهو ر عك عظنزدعحل عهبر عمر عظني ر،عخمرتمع ع وهر عاعمو اص عمولهر عحلنينالم عيسم ع»ىلاعوه جري عمو عمر حلنينالم

 .« رب ريحلدعوحلنين  روعوحلبوظر عوحلنينج روعوحلبق ر،
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اه عظم  عمأعحلملغرني ععكعب عحلنينتحلمر عشيوعمأعحل ععهذه التصرفات من الكراماتوظمرعحلم  ر   عظ ع
تميعحل نععظيرىلعيُنتمع هعظونيلروصعوظ  عطرم هعكع عق ريعهل عالهعو عحترييعو عقري ةعو عمو عكع مرعاعق ععم

عممتحل عوظهلريع أعحضأعوظ نيعمسو عحلخل  ين.
ع) عق هل  عملفيستغاث بهم في الشدائدوظمر عوظ ريععك عق وه عظق  عممر عاهاحل عك عع ر  ظه( ظمأعجيل عق نيه

ق عمأعينجلن عمأعظومر عكععحلملض تعإ حلع مرصعوينشفعحلنيس وعوجييون ع وتروعحلب ضعوإنيٰنهعمفعحل 
عوحلني ىلت ععحلنيَّب ع  تص عج  عا نه عوظنهعك عك عحلملض ت ع  جر ع عحلملنتت  عوظنه عك ع أص ع  عحلنينرشفعنيوضت عظنه قت 

حلملس غرثع هعنيانيقع وهعكعوظنهعحلني ر  عمو ع افعحلنيضتعكعحلني ر  عمو عإي ردعحلخلأعكعاه عحلمل تت ع انيقعكع
عا  حلعظياع  عج ع  تصع ع تجع أُصعمأعموقعون نيعوو .

حلبم  عحلقسلععكعاعق رٍدعظوعإ  حلِكعمريوعظوعَهنننُ فعوحن صعكععوحل ه غرثععجت  عاعحلبه ر،عحلني ر تةعحلنيير يععمأع
ع   هل يعيرعآدع يريعكعيرعنيومسوماعكعحبس عحلبايردعحلني ر تةع رنيتي .

كعظوعاعحلبم  عحلملين يععمأعحلنيشريحلئريع رملتضعو  فعحلنيغت عوحلنيضلاعوحلنيت تععاالستغاثة بالقوة والتأثيروظمرع
عي و عالهرع أص.عوطو عحلنيت  عوحن صع عامأع  رئصعحل ع 

ع1.وظمرعمرع  توصعمأعظ تفعحلب وحلحعاه عمأعحلبق حلدعحلنيِ  رحعكعب عحلنيتوحع عظس   ع ريو عجسري ر
ع  هن ع عحلجلهردعكعععمعتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهموظمر عحلنييت،عوحلني  الع عجر ولع عظتيوه  مر

عمأعن نيعوو عظوع وحعظوع أعوينر وهن عويس نجريو عهب عاهاحلعمأعحلملننتحل عكعامأعحلم  ريعظ عنيغأعحل 
 نيقعاع شِفع ت ٍععظوعقضرِوعحرجععظأثأحلعا ريعوقفعاعوحل يعجه ع  تعكعاه عمو عشترعجتفعمأع

عحلنيسيأ.

                                                 
م هننتعطونن عحلنيننريمروعمننأعصننرقيعحلملنن ظ عظ تيننتعظ عحلب وحلحع عظيونن عمبننرعيننن  عاعحلنيننرينلرعكعو  تنننرعحننرييثعظيبعظ ننريمعاعع1

نننععحلنيتمحنننععحبتيننتٍةع لضنننروعكع)ظيعجروظنننهعحلني اننرة(عظظ نننهعمالئعقننرديعإ حلعُحِضنننتعحلملننؤمأع تيننتةع  نننيعحل عمنننهعظ عنننن عحل ع
ال  ني  يعحل تجيع حل نلععمت نلرعمننِقعإىلعَ وِحعحل عو  نر عكعو ،ع نأع ضن ر عكعا خنتجع أطلن ع ينِ عمسنٍقعكعحن ع
عإنهعنيلنرونيهع يضه ع يضرعح عيأظ حلع هع ر،عييينعحلنيسمروعال  ني  يعمرعظطل ع اصعحلنيتي عحلنيتعجروظن عمأعحلب ض.ع

 فيسألون : وه عظشريعاتحرع هعمأعظحري  ع غرئ هعي رُيمعمولهعكعالأظ  ع هعظ وحلحعحلملؤمناعكعا
عماذا فعل فالن؟ ماذا فعل فالن؟

وحلنيشر ريعمأعحلقرييثعهؤحلدعظ وحلحعحلملؤمناعنيوتوحعحلجلرييريةعحلنينتعجنروهت عمنأعحنردعانال عوانال عكعانريدع ناحلعمون عمنريمع
 ناع  نال عقن دعمنأعقنردعإ عحلب وحلحعظ جنت عكعا  حلعظ ت ع ناحلعظع أح حلدعحلبحلروعوإ عملرع رن حلعهأني  رظوقعحلب وحلحععمو 

عوظ  تفعوظُغلثعمأعطو عمنهرعحلنيغ ث.
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كعاىلرشننرع عظ عظننن  عظونيلننروعحل عظيننرىلعهبنناصعحلملثر ننععكعذلههك مههنهم كرامههات وظمننرع نن هن عمسنن رينياعمونن عظ ع
منرعني نري  عإ عنيل ت  ننرعكععوي  نين  ع نؤ وعشنتير نرعمننريعحل اهاحلعظأعظ ن عحلبوثنر ع منرعظ نَّبعحلنيتمحنٰنأع

كعانن  رع ِ ننتعمننرعنيننلسعمننأعشننأنهعحلنينتننفعو ععوظختنناعمننأع ونننهعآهلننععإ عيننت  عحلنيتمحننٰنأع ضننتكععإىلعحل ع نيتنن 
 اننفعحلنيضننتعمننأعن نننيعظوعو عو ننأصعمونن عوجننهعحلإلمننريحل عمنننه عِشننتكعمننفعحل عظيننرىلعكعإ ع عقننر  عمونن عحلنيننريافع

ع1و ع أعإ ع أص. لنتصعكع

عي أعحسأع محهعحل حلنيتمحٰنأعوقردعحلنيشلخعم ريعحلنيو لفع أعم ريع

ي  تفعاعحلنين  ععير عحلني    عاع اصعحلب مر عحلم  ريوحلعحلني ري أعوحلني  تيفعملأعيي  ريونهعكعا رئتععقرنيت رعنننمُع
نيايعإنيلهعي  تفعه ي  عكعوحل  وت حلعاعق  ه عحلعيي  تفعظ  يععكعوطرئتععقرنيتعيه يععكعوطرئتععقرنيت

ىل  عتج ع تعيتو عظنهعحلني ريويعكعوظ  عحلنييتحل عيُعنننننننننننننم  عكعاأ  عمنيرىلعحل عممرعي  دعحلني رنيننننننننننننني  عكعظنننننننيتجِع
ع2.م ريعحلني ر  عكعوحلنيتحلاضععيتو ع نيقعنيألئمععمأعظ  عحلني لتعكعو احلعمش هتعمنه ع عيننتصعإ عمنر ت

عي محهعحل أعقره عحلنيشلخعم ريعحلنيتمحٰنأع أعحممريع وقردع

 عاعحبر عحلنيشتكعاعحلنيت   لععكعمفعمرع  عالهعمأعحلنيشتكعاعحلبني  لععكعمثعظ ثت  عقريعجترو عحلني ن تةعو تِع
عوحلني رقاعِشت عًع عوظوح ععاعحلني ري أعوحلني أثأعكعوشت عًععار م عنيألونيلرو عحلمل ر يتعك عجرو ع ه اعظري أعمر

اعحلني رقاعكعوظ ع احلعمأع تحلمععظونيلروعحل عحلمل ت اعكعإنيله عإ ولسعحلنيوياعظ ع احلعمأعظحسأعحل م  ر ع
عوظ ريرع عك عحلني رمل   عي  د عحل ع ،عحلنييتشعممرعظيرىلعحل عممر عوه ىلر  عك عحلملشت    عظمريحل ص عحلارتحلص سعممر

ع3.ي ت  
عيوقردعحلني رحثع رنيريعظ  عحلنيت  ح

يسمي  عوي  تو عوجيل   ععوحل ىلًرعحلم  ر عحلني    ياعاعحلب تحععوظصىلرهبرعظهن عأعِشتكعحلنيت   لععظهتَعامِع
كعوظ عهل عقري ةعاعحلني  تفعوحلني أثأعاععوأنهم يعلمون الغيب الذي ال يعلم  إال اهللمأعي  جهعإنيله عكع

وشتروعحلبمتحلضعكعوحلنينتفعوحلنيضتعكعكعوحلإلحلروعوحلإلمرظععكع رخلواعوحلإلانروعععكحلنين  عمبرعنيلسعاعطرقععحلني شتع
ع.وحت ي عحلبشلروعمأعح ل  هروحلنيي روعوحلملنفعكعوحلإل نروعوحلإلا ر عكع

                                                 

ىل لاعمويع  رع أعنكعظع52ع–ع14مأعحلني تىلر عكع ر   ر ع«عفعحل عمو عمأع ا،عمو عظونيلروعحل نننننننننننننهل»ع1
ع.رضحلنيتيع-مريحل عحلني طأععنينرشتيم ريعحل ع أعمويع  رعكعظ ريميعحلنيشلخعصرحلع أعا  حل عحلنيت  حل عكعحل

 .ع337كعصعع«منهرجعحلني أهلسعوحلني  رييسعاع شفعش هر ع حلو ع أعجتجلس»ع2
ع.ع200ع-كعصعع«حلنيسلفعحلملسو دعمو عمر ريعحلنيته د»ع3
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عحلني    ي ع ع م  عوظتتيجعع  مر عك عوحلآل تة عاعحلنيرينلر عوحلني  ف عمو عحلنيتاف عحلني ري ة عوظصىلرهبر ظ عاعحلب تحع
ع1.حلنينت ر عكعوقضروعحلقرجر عكعوحم عحلنيان ،عو تتحلنه

ظو  صع(عمرعوظمسروعوصتر     لععوظني  لعع  ععحلنيتعحت يعظن حلععحلنيشتكع وهع)مأعحلنينمر جعحلني رعيوقردعظيضر
 م  ع"عيحلملهمععكعي  دع2و  عإمرمعو  ل عاعظحريعمسرجريع ير  نتعحلنييتحلقيعمأعظحريعحلني    ياععظ  

امرعظ عع3حل عهتعهن حل عظ عيت قينعحلني نيريعاو عظ   عكعو   تعإىلعشلخيعم  ت عحلنين ش نرييعاعظ  ل 
عوطو تعم عحلني نيريعح ع  قتع  تواعظ ظماحله غثتع ه عي  دعحلعنه عظيرىلعحل عممر عكعك ع  أحًل ني رمل  عمو حل

و احلعمأعحلنينتتعكععمزعوج مأعحل عحلني  عظهتععإجر عع)عيمأع يضه ع6ني هي  عمرعيا تصعحلآلو نيقع يلنهع
ع4.(حلنيزيغعوحلني غلر عظيرىلعظ عيي منرعمأعاهللنسأدعكعمبنر ع
حلنين  عع(عظشتكعاعحلنيت   لعع م  ر صعظ عنيشلخهعحلنين ش نرييعحلني ري ةعمو عحلني  تفعوحلني أثأعاحلإلمرماهاحلع)

عومأعمَثرع عحل عحلقسىنع رنينتفعوحلنيي روعمأع و عحل عك عظشتكعاعظمسرو عوحلني  ر،عكععيا نه عحلنيضر عك حلنينرافعك
ع9.شلخهعحلنين ش نرييعظ عيزقهعحلنيا يعنيغأعحل عكعو نيقع ريمرئهعنيعوحلنيت حل عكعوظشتكعاعحلبني  لععني تاهعم ر ةًع

اععحلني أثأعمي   حلهت عاعيي  ريو  رن حلعحلنيايأعع  عمع و ؤ وعحلني  معقريعظش ه حلع   ععيقردعم لريصعمترعحل عمنه
عكعحلنين  عكع حلكع يضعإ عحلمرتععن  دعإ ا رني حلعهل  عمولهعحلنيسالمعوظهن عي ل   عحلآل تيأع س وعإ عظ حل وحل
ع.نسأدعحل عحلنييرالععوحلنيسالمعكععآهل نرع س و

                                                 
 ميععمو ع»مأعع91كع رنيريعظ  عحلنيت  حعكعن العمأعصعع«ظال  عحلنيشي ،عحلإلهالملععكعحلنين رئجعوحلآلثر »مأعم ردعع1

ع.«حلني  حلري
عمريينععمأعمري عحلنييتحل . ير عع2
ع.ظيضرعمأعمري عحلنييتحل مريينعع ل عظ عع3
م ريعحل ع أعشهر،عحلنيرييأعحلآلني هيعحلقسلينعكعظ  عحلملير عكعمؤ خعمرملع رب ،عوحلنيرييأعكعمأععشنتيع أعحمم    عع5

حلنيريمرةعإىلعحلإلصالحعاعحلنييتحل عكعمح عمو عظ  عحلني ريعع تهرئ عاير حلصع ثأو عكعنيهعحلثنر عومخس  عم نترعكعظ اع
ع غريحل .اعع1352 محهعحل عهنعع

كعحلن تعع«ع وحعحلمليرينعاعظتسأعحلني تآ عحلنيي ل عوحلنيس فعحلملثرين»و المهعاع مع مروع أعحل عما   عاعظتسأصعحلمل ه مع
 مأعه  ةعحلقج.ع73 المهعمو عحلآليعع

عحلنيزمتعمنريعق نيهعظيرىلععاعظتسأكعع(25/11)ع« وحعحلمليرين»ع4 عحل ع عو  تعكععظنيلسعحل ع نرفعم ريصه  ة محه
ع.حلنيايعن و ه يضعم ر تعظي ل عحلني    عممرع آصع نتسهعق  ع المهعمنري رع

 ميععمو ع»مأعع93كع رنيريعظ  عحلنيت  حعكعن العمأعصعع«ظال  عحلنيشي ،عحلإلهالملععكعحلنين رئجعوحلآلثر »مأعم ردعع9
ع.« وحعحلمليرين» زير ةعمأعكعع«حلني  حلري
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 تمهيد: اختصاص اهلل بعلم الغيب
 على بعض المغــيَّــبات الحكمة من إْطالع اهلل نبيه 

 ِممَّْن يدَّعي علم الغيب الكهان والعرافون 
 مصادر الكهان في ادعاء علم الغيب

 ادِّعاء غالة المتصوفة لعلم الغيب
ــمون  ممن يدَّعي علم الغيب الُمنجِّ
 لعرافين والمنجمينباب في النهي عن إتيان الكهنة وا
 التفصيل في حكم سؤال الكاهن

 حكم اختبار الكاهن من ِقـَبِل ولي األمر أو نائبه -استثناء 
 حكم اإلخبار عن بعض األمور المستقبلية بطريق الحساب

 تكذيب الكهنة والعرَّافين بالدليل العقلي
 مما يلتحق بالكهانة ؛ الطرق وقراءة الفنجان والعيافة والطِـّـيرة 

 أمثلة من الواقع على نسبة علم الغيب لغير اهلل
 خالصة البحث
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لم الغيب للكهان املنتشرة يف بعض جمتمعات املسلمني ؛ ادعاء عومن مظاهر الغلو باألشخاص 
فتجد بعض املنتسبني لإلسالم يذهبون إىل الكهان ويسألوهنم عن ون بالصوفية ، وبعض من ُيسم  

ه وما سيحصل له يف املستقبل ، وأما غالة الصوفية فيد عون معرفة أو عن حظ  ، مثال مكان الضالة 
، أي أهنم ُكِشف هلم ما يف اللوح احملفوظ  «الكشف»ما ُكِتب يف اللوح احملفوظ ، وُيسمُّون ذلك بـــ 

 ، وال ُيسمُّون ذلك معرفة لعلم الغيب ، لئال ينكشف دجلهم وكذهبم.
يس ر اهلل على هذا اللون من الغلو باألشخاص ، ونُــبني ويف هذا اجلزء من الكتاب سنتكلم مبا 

يف هذه الصفة العظيمة ، صفة علم  بطالنه ، ودجل من يد عون ذلك ، كما سنبني تشبههم باهلل
 الغيب.

 اختصاص اهلل بعلم الغيب :تمهيد

 أمٌر ثابٌت بالكتاب والسنة علم الغيباختصاص اهلل جل وعال بعلم رمحك اهلل تعاىل أن ا
اِت ع اِِلُ غ ْيِب ٱلس م او اِت و  ِإن  ٱلل ه  تعاىل أما الكتاب فقوله  ، واإلمجاع ٱأل ْرِض ِإن ُه ع ِليٌم ِبذ 
ٱلصُُّدور

فـ ُقْل ِإَّن  ا ٱْلغ ْيُب لِل هوقال تعاىل  ، 1
و اِت و األ ْرِض اُقل ال  يـ ْعل ُم م ن يف الس م   وقال ، 2

الغ ْيب  ِإال  الل ه
3. 

حني ُبِِن   يدخل جاء النيبُّ  :الرُّبـي ع بنت ُمعو ذقالت  :خالد بن ذكوان قالعن ف ؛وأما السنة 
لنا ي ضربن  بالُدف  وي نُدبن   5فجعلْت ُجو ْيرِياتٌ  ، مِّن  4فجلس  على ِفراشي كمجِلسك   ، علي  

م ن  6
 .علُم ما يف غ دِ وفينا نيبٌّ ي   :إذ قالت إحداهن   ، قُتل  من آبائي يوم  بدر  

 7.وقويل بالذِي كنِت تقولني، د عي هِذِه  :قالف
 

                                                 
 . 33سورة فاطر:  1
 . 22سورة يونس:  2
 . 65سورة النمل:  3
ِل يأِت يف احلديث بيان من هو املخاط ب ، والظاهر أنه خالد بن ذكوان ، راوي احلديث عن عائشة ، رضي  4

 اهلل عنها.
 اجلويرية تصغري جارية ، واملقصود بنيات صغريات. 5
 الندب هو ع دُّ خصال امليت وحماسنه. 6
 ا ليس فيه مبالغة تفضي إىل الغلو.قال ابن حجر رمحه اهلل: فيه إشارة إىل جواز مساع املدح واملرثية مم 7
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ا ف ال  تـ ُقوُلوهُ  :قاللفظ ويف   1.َما يـَْعَلُم َما ِفي َغٍد ِإالَّ اللَّه ، أ م ا ٰهذ 
 :نين  ـــغ  ـهلن يُ  رس  بنساء من األنصار يف عُ  ر  م   أن النيب رضي اهلل عنها عائشة وعن 

ح  ن  حْ ــن  ــت   ى هلا كبًشاوأهد  
 ويعلم ما يف غدِ  4وز وُجُكُم يف النادي 3ربدِ مِ ـيف ال 2

 5.إال اهلل ال يعلم ما في غدٍ  : اهلل  رسولُ  فقال
ال  :اهلل فاتيُح الغيب مخٌس ال يعلمها إال  م :قال  وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن  رسول  اهلل

مطُر أحٌد ـــــــــــــــــــــوال يعلُم مىت يأيت ال ، األرحاُم إال اهلل 6غيضُ وال ي علُم ما ت   ، يَعلُم ما في َغٍد إال اهلل
 7.وال يعلُم مىت تقوُم الساعة إال اهلل ، متوت بأي  أرض   دري نفسٌ ـوال ت ، إالّ اهلل

وهو ما غاب عن احلس والعقل  ، يف حتقيق غيبته به الشيء الغائب مبالغةً  ف  ُوصِ  ، الغيب مصدرو )
 .بطريقة البداهة منهما ابتداءً  بواحد   كُ حبيث ال يُدر   ، املةغيبة ك

  :وهو قسمان
الشرائع واألحكام وبيان  باإلميان باهلل وصفاته ،وهو ما يتعلق  ، صب اهلل الدليل عليهقسم ن   -أ

وهو املراد من قوله جل  ، واليوم اآلخر وأحواله من البعث والنشور واحلساب واجلزاء واجلنة والنار
 9.وحنو هذا من اآليات ، 3﴾ال ِذين  يـُْؤِمُنون  بِاْلغ ْيبِ ﴿كره ذ 

  :وهو قسمان ، مما ال دليل عليه :والقسم الثاين -ب
    .قسم مضى -1

                                                 
 ( ، وصححه األلباين رمحه اهلل.1397( ، واللفظ اآلخر البن ماجه )5147رواه البخاري ) 1
 «.املعجم الوسيط»تنحنح أي ترد د صوته يف جوفه. انظر  2
 «.النهاية»املربد: هو املوضع الذي حتبس فيه الغنم واإلبل. انظر  3
 «.النهاية»وم وأهل اجمللس. انظر النادي: هو جمتمع الق 4
حتت حديث رقم « الفتح»( ، وحسن إسناده ابن حجر يف 3421« )األوسط»وأخرجه الطرباين يف  5

(5147.) 
الغيض هو النقص ، واملقصود هو أن اهلل متفرد بعلم ما نقص من محل املرأة عن تسعة أشهر ، وهو يعلم كذلك   6

اهلل يعلم ما حتمل كل أثىن وما تغيض األرحام وما ت ، قال تعاىل كم يزيد محلها عن تسعة أشهر إن محل
 لعماد الدين ابن كثري رمحه اهلل ، سورة الرعد.« تفسري القرآن العظيم»، انظر تفسري اآلية يف  تزداد

 (.4797أخرجه البخاري ) 7
 . 3سورة البقرة:  3
 ة.انظر ما قاله ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري اآلية الكرمي 9
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 .وقسم مستقبل -2
ُه م ف اِتُح الغ  وهو املراد بقوله جل ذكره  ، خمتص به تعاىل واملستقبل ا ِإال  هوو ِعند  ْيِب ال  يـ ْعل ُمه 

1. 
حلاصل أن املقصود بالغيب هنا ليس هو املقصود بالغيب يف القسم األول ، فاملقصود بالغيب يف فا

القسم األول هو األمور املتعلقة بالعقيدة ، كاجلنة والنار وأشراط الساعة ويوم القيامة واللوح احملفوظ 
يا من أمور ، من رزق واملالئكة وغري ذلك ، أما الغيب املقصود بالقسم الثاين فهو ما حيصل يف الدن

عى ومرض ونكاح ومدة البقاء يف الدنيا وهكذا ، وقد اختص اهلل بعلم الغيب بقسميه ، ومن اد  
 .عاء معرفتهاب على اهلل وعلى خلقه باد  معرفة شيء منها فقد نازع اهلل يف صفاته ، وكذ  

على أنه تعاىل هو  اع منعقداإلجمألن  ، وال غريه 2كشف    فهذا مما ال قائل به يف اإلسالم ال بطريقِ 
الختصاص املقدورات  ، وهو املخصوص بعلم الغيب املستقبل ، ألنه اخلالق ، املتصرف باخلوارق

 .فال شريك له يف ذلك ، الغيبية به تعاىل من حيث العلم والقدرة
اء  الل ُه و ل ْو ُكنُت أ ْعل ُم ُقل ال  أ ْمِلُك لِنـ ْفِسي نـ ْفعًا و ال  ض راًّ ِإال  م ا ش  قال جل ذكره ألفضل خلقه 

الغ ْيب  الْست ْكثـ ْرُت ِمن  اخل رْيِ 
3. 

به لرسوله  ن  ما أ ذِ ، م ع  ! نـ  ؟ى يكون ذلك لغريهـفأن   ؛ فإذا نفى اهلل النفع والضر والغيب عن نبيه
 ، يقينه وإثبات ، ألنه وكيل عن اهلل يف قواعد دينه ، ل فهو خرب عن اهلل ال عن غريهنـز بالوحي امل

  4.(فال دخل لغريه يف مثلها ، وهي من آيات اهلل بوحيه ، وإخباره بذلك من معجزاته

 باتــيَّ ــعلى بعض المغ الع اهلل نبيه الحكمة من إطْ 

 اِل ي علمه ، من اهلل تعاىلإَّنا هي من ذكر بعض املغيبات ف ع على لسان النيب ـوأما ما وق
ال  م ِن ع اِِلُ الغ ْيِب ف ال  يُْظِهُر ع ل ى غ ْيِبِه أ ح دًا * إِ قوله تعاىل  هذاعلى والشاهد  ، بنفسه النيب 

اْرت ض ى ِمن ر ُسول
5. 

                                                 
 . 59سورة األنعام:  1
ب الغيب عنهم واالطالع على ما يف اللوح احملفوظ من جُ الذين يد عون الكشف يقصدون بذلك كشف حُ  2

 الغيب ، والذين يد عون هذا هم الكهنة وغالة الصوفية.
 . 133سورة األعراف:  3
، للشيخ صنع اهلل بن  57 – 55، ص « سيف اهلل على من كذب على أولياء اهلل»باختصار وتصرف من  4

 صنع اهلل احلليب احلنفي رمحه اهلل.
 . 27 – 26سورة اجلـن:  5
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 .ولقلوب املؤمنني أيضا وتثبيتاً لقلبه ، وبرهاناً على نبوته ، أن تكون معجزة له ذلكوالغاية من 

 عي علم الغيب الكهان والعرافون يدَّ  نْ مَّ مِ 

قال  ، املغيبات يف املستقبل يد عي معرفةوالكاهن هو الذي  ، الكهنةم الغيب ي علـعيد  وممن 
فتهم الشياطني ملا فألِ  ، الكهنة قوم هلم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية :رمحه اهلل اخلطايب

 1.وساعدهتم بكل ما تصل قدرهتم إليه ، بينهم من التناسب يف هذه األمور
من  وهو أعمُّ  ، (العر اف صيغة مبالغة من )ع ـر ف  العرافون ، وكلمة  من يد عـي علم الغيبـوم

 .ورمبا غلب إطالق كلمة العراف على من يدعي معرفة مكان الضالة ، 2الكاهن
 رمحه اهلل: 3البغويقال اإلمام 

هو الذي خيرب عن الكوائن يف مستقبل الزمان ، ويد عي معرفة األسرار ، ومطالعة علم  :فالكاهن»
لغيب ، وكان يف العرب كهنة يد عون معرفة األمور ، فمنهم من كان يزعم أن له رئيسا من اجلن ، ا

 . عطيهِ أُ  فهم  عي أنه يستدرك األمور بِ ي إليه األخبار ، ومنهم من كان يد  لقِ تُ  وتابعةً 
من  يستدل هبا على مواقعها ، كاملسروق أسباب   والعراف هو الذي يدعي معرفة األمور مبقدماتِ 

من صاحبها ، وحنو ذلك من  الذي سرقها ، ومعرفة مكان الضالة ، وتُـت هم املرأة بالزىن فيقول
  4«.م كاهنااألمور، ومنهم من ُيسمي املنج  

 عثيمني رمحه اهلل:صاحل بن وقال الشيخ حممد بن 
بأمور ال أساس هلا ، وكانت  ص والتماس احلقيقةرُّ ــخ  ـــن ، وهو الت  هْ ـفـ ع الٌة ، مأخوذة من الك   الكهانة:

تتصل هبم الشياطني وتسرتق السمع من السماء وحتدثهم به ، مث يأخذون  ألقوام نعةً يف اجلاهلية ص  
ضيفون من ضيفون إليها ما يُ الكلمة اليت نُقلت إليهم من السماء بواسطة هؤالء الشياطني ، ويُ 

شيء مطابقا ملا قالوا اغرت هبم الناس ، واتـ خذوهم القول الباطل ، مث يُـحد ثون هبا الناس ، فإذا وقع ال
 مرجعا يف احلكم بينهم ، ويف استنتاج ما يكون يف املستقبل.

                                                 
 ، بتصرف. (5753، شرح حديث )« فتح الباري»نقله ابن حجر عنه يف  1
 ، مادة عرف.« لسان العرب»انظر  2
ني بن مسعود بن الفراء هو الشيخ اإلمام العالمة القدوة احلافظ شيخ اإلسالم حميي السنة ، أبو احلسني ، احلس 3

يف التفسري « معاِل التنزيل»يف احلديث ، و « شرح السنة»البغوي ، الشافعي املفسـر ، صاحب التصانيف ، كـ 
 (.19/439« )السري». انظر ترمجته يف  516، تويف سنة 

 (.12/132« )شرح السنة» 4
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 1وهلذا نقول: الكاهن هو الذي خيرب عن املغيبات يف املستقبل. انتهى كالمه رمحه اهلل.

 صادر الكهان في ادعاء علم الغيبم

 :لغيبادعاء علم ايف  نيقيطر أحد الكاهن يسلك 
وقد كان  ، السماء من كالم املالئكةمن السمع  تسرتق الشياطني اليتاألخذ عن  :األولالطريق 

ن اهلل تعاىل حرس أل ، والُّ ـــفق  وأما بعد البعثة  ، ينكثري   قبل بعثة النيب من السماء  مسرتقو السمع
إىل األسفل قبل أن ُيصيبه  ، فلم يبق من اسرتاقهم إال ما خيطفه األعلى فيلقيه بِ هُ السماء بالشُّ 
تطع ـيس أحرقه فلمالشيطان   –الشهاب ب يف القرآنر عنه ـعب  مُ ـال – فإن أدرك النجمُ الشهاب ، 

للكاهن كذب ما مسعه  وأبلغ الشهاب  الشيطاُن وإن سبق  ، ملن حتته من الشياطنيما مسعه  إبالغ
كان يف كالمه كلمة فإن   ، ناس تلك الكذبةغ الكاهن من أتاه من البلِ مث يُ  ، معها الكاهن مائة كذبة

ورمبا افتنت من أتى الكاهن بتلك الكلمة  ، فهي من سرقاته وليس من اطالعه على الغيبصدق  
ى كل الكالم طلفرمبا انكل كالمه كذٌب   وإن كانالصادقة وِل يعترب مبا خلط معها من الكذبات ، 

 2.على السائل
ا ُمِلئ ْت ح ر سًا ش ِديدًا و ُشُهبًا * و أ ن ا ُكن ا و أ نا قال تعاىل على لسان اجلن  ْدن ـٰه  ل م ْسن ا ٱلس م اء  فـ و ج 

ْد ل ُه ِشه ابًا ر ص د ا م ق ـِٰعد  لِلس ْمِع ف م ن ي ْست ِمِع اآلن  َيِ  ، وقال يف أول سورة الصافات  3انـ ْقُعُد ِمنـْه 
نـْي ا ِبزِي إِل ِإن ا ز يـ ن ا ٱلس م اء  ٱلدُّ ن ة  ٱْلك و اِكب * و ِحْفظًا م ن ُكل  ش ْيط ـٰن  م ارِد * ال ي س م ُعون  ِإىل  ٱْلم 

ُْم ع ذاٌب و اِصب * ِإال  م ْن خ ِطف  ٱخلْ ْطف ة  ف أ تْـبـ ع ُه  ُفون  ِمن ُكل  ج اِنب * ُدُحورًا و هل  ٱألٌّْعل ٰى و يـُْقذ 
ِشه اٌب ث اِقب

4. 

                                                 
 الرياض. –، الناشر: مدار الوطن  63، ص « فقه العبادات» 1
  ذكر أدلة اتصال الكهنة بالشياطني يف الفصل الالحق.سيأيت 2
 . 9 – 3سورة اجلن:  3
 قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري اآلية الكرمية: 4

أي إال من اخت طف من الشياطني اخلطفة ، وهي الكلمة يسمعها من السماء ، فيلقيها إىل الذي حتته ، ويلقيها 
ِر اهلل تعاىل قبل أن يأتيه الشهاب اآلخر إىل الذي حتته ، فرمبا  أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ، ورمبا ألقاها بقد 

ِإال  م ْن خ ِطف  اخلطفة فأتبعه فُيحرِق ُه ، فيذهب هبا اآلخر إىل الكاهن كما تقدم يف احلديث ، وهلذا قال 
 ، أي مستنري. ِشه اٌب ث اِقب
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 وأما يف اإلسالم فقد ندر ، وكانت إصابة الكهان قبل اإلسالم كثرية جداً  :رمحه اهلل جرـابن حقال 
 1.حىت كاد يضمحل وهلل احلمد ، ذلك جداً 

: كانوا يف اجلاهلية يرتافعون إىل الكهان يف الوقائع واألحكام ويرجعون إىل اهلل رمحهالقرطيب وقال 
وثبت النهي  ، هبم هُ تشب  ي يف الوجود من ي  لكن بق ، وقد انقطعت الكهانة بالبعثة احملمدية ، أقواهلم

 2.فال حيل إتياهنم وال تصديقهم ، عن إتياهنم
سواء كان ذلك اجلِن قرين اإلنسان أو  ، اجلنب االستعانة من طرق تلقي الكاهن هي الثانيالطريق 
ثبت هذا يف  كما  ، من اجلن يأمره بالشر من اجلن يأمره باخلري وقريناً  فإن لكل إنسان قريناً غريه ، 

إال ما منكم من أحد  : قال رسول اهلل  :قالرضي اهلل عنه عن عبد اهلل بن مسعود الصحيح 
 3.به قرينه من اجلناهلل  ل  ـوقد وك  

 4.ل به قرينه من اجلن وقرينه من املالئكةك  وقد ُو  :لفظويف 
لع عليها اصة اليت يط  ألهنم خيربون الشخص مبا يتعلق به من األمور اخل ،يستعينون هبم  والكهان

 5.وحنو ذلك مما يعرفه القرين ، ه وأمه واسم بلده وعنوان بيتهـكمكان عمله واسم زوج  ، القرين
إذا أردت فضح  :السحرة والكهنة أالعيبولذا يقول بعض الذين يعاجلون بالرقى الشرعية ويعرفون 

 ، نت فلن يعرفه قرينك من اجلنفإنك إن ِل تكن تعرفه أ ،شيء ال تعرفه أنت  الكاهن فاسأله عن
 ، كدبي هقبضتمن احلصى من األرض و  ئاشيتأخذ  أنمثل  ، ومن مث فلن يهتدي الكاهن إىل شيء

ال  قرينك من اجلنألن  ، كم يف يدي من احلصى؟ فإنه سيتهرب ولن َييب  :الكاهن تسألمث 
 ! ؟باجلوابالساحر يأيت سيعرف فمن أين 

فهي ال  ، وهذا هو مبتغى الشياطني ، يف مقابل خدمته لهل عليه ـز نوالكاهن يعبد الشيطان الذي 
م السحرة هِ راكِ يف شِ  فوقع ، ألن هذه هي وظيفتهم ورسالتهم،  تبغي من وراء بِن آدم إال إغوائهم

 .نعوذ باهلل من شرورهم ، وأولئك شياطني اجلن ، فهم شياطني اإلنس ، نو والكهنة والعراف

                                                 
 باختصار. ، كتاب الطب ، باب الكهانة ،« فتح الباري» 1
 ، كتاب الطب ، باب الكهانة.« فتح الباري»نقله عنه ابن حجر يف  2
 (.2314رواه مسلم ) 3
 املصدر السابق. 4
( ، وكذا ما قاله الشيـخ سليمان بن 5753، شرح حديث )« فتح الباري»انظر ما قاله ابن حجر رحـمه اهلل يف  5

، باب ما جاء يف الكهان « تيسري العزيز احلميد»ا يف عبد اهلل بن مـحمد بن عبد الوهاب رمحهم اهلل مجيعً 
 وحنوهم.
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يف حقيقة أمره ليس له اتصال ال بالشياطني وهو  ، جمرد ادعاءعلم الغيب  يد عي بعض الناس :تنبيه
ورمبا وافق   ،ورمبا ماال منهم فيكسب شهرة  صدقه الناسليذلك  يدعيبل  ،قرينه اإلنسي بوال 

 .واهلل املستعان ، كالمه القدر فأصاب فزاد الناس يف تصديقه

 والجن أدلة اتصال الكهان بالشياطين

 :أحاديث مخسةم مع الكهان واتصاهل لسمعلواجلن الشياطني سرتاق جاء يف صفة ا

 وهو من أدلة اتصال الكهان بالشياطين – األولالدليل 
إذا قضى اهلل األمر  :قال النيب  أنرضي اهلل عنه عن أيب هريرة  صحيح البخارييف جاء 
 ، هم ذلكذُ نفُ ي   ، صفوان كأنه سلسلة على  ، ا لقولهضعانً ضربت املالئكة بأجنحتها خُ ؛ يف السماء 

 ؟اذ ا ق ال  ر بُُّكمـم   :ع ن قـُُلوهِبِْم ق اُلوا 1ِإذ ا فـُز ع  ف
ِبري.ـ  احل :2للذي قالق اُلوا   ق  و ُهو  الع ِليُّ الك 

ها ف  سفيان بكفه فحر   ووصف - بعضه فوق بعضومسرتق السمع هكذا  ، فيسمعها مسرتق السمع
حىت  ، ر إىل من حتتهـمث يلقيها اآلخ ، لمة فيلقيها إىل من حتتهسمع الكفي   –بني أصابعه  د  وبد  

ورمبا ألقاها قبل أن  ، الشهاب قبل أن يلقيها هفرمبا أدرك ، يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن
ق صد  فيُ  ، كذا وكذا :أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا :فيقال ، فيكذب معها مائة كذبة ، يدركه

 3.من السماء مِسعبتلك الكلمة اليت 
 .إذا تكلم اهلل بأمره الذي قضاه يف السماء مما يكون :أي ، )إذا قضى اهلل أمره يف السماء( :قوله

 .لقول اهلل عز وجل وخشوعاً  خضوعاً  :أي ، لقوله( قوله )ُخـضعاناً 
سلسلة على صفوان وهو صوت كأن الصوت املسموع   :أي ، )كأنه سلسلة على صفوان( :قوله

 .ملساحلجر األ
  .ص إليهمغهم كلهم وخيلُ يبلُ  :أي ، ذلك(ي نُفُذهم ) :قوله
 .يشِ ـزال عنها الفزع واخلوف والغ  أي يُ  ، عن قلوهبم عُ فز  يُ مث  ، صعقون بعد ذلكيُ مث 

                                                 
 أي ذهب الفزع. 1
 أي قالوا خماطبني من سأهلم: ماذا قال ربكم؟ 2
 (.7431،  4721( ، وأطرافه يف )4322رواه البخاري ) 3
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فيقول بعضهم  ؟ماذا قال ربكم :املالئكة يسأل بعضها بعضاً  :أي ، مكُ ربُّ  اذا قال  وا م  قالُ قوله 
 .اما قال إال حق  أي  ، (احلق) :لبعض

وصف ركوب بعضهم فوق بعض بكفه فأقامها على  :أي ، (فهافحر   فه سفيان بكفه)وص   :قوله
 .بني أصابعه -ق أي فر   -د وبد  ، كأهنا على حرف هيئة طولية  

لكلمة من الوحي من الشياطني ليستمع املسرتق  :أي ؛)فيسمع الكلمة فيلقيها إىل من حتته(  :قوله
أسفل الشياطني حىت يلقيها وهكذا  ، مث يلقيها اآلخر إىل من حتته ، الشيطان الذي حتته فيلقيها إىل

 .الكاهنإىل 
أي رمبا أدرك  ، رمى بهالشهاب هو النجم الذي يُ  ، )فرمبا أدركه الشهاب قبل أن يلقيها( :قوله

املسرتق قبل أن يدركه ورمبا ألقاها  ، الكلمة إىل من حتتهاملسرتُق لقي قبل أن يُ  الشهابُ  ق  املسرتِ 
 .الشهاب

يكذب الكاهن مع الكلمة اليت ألقاها إليه وليه من  :أي ، ب معها مائة كذبة()فيكذِ  :قوله
وهو السائل الذي سأل ،  من اإلنس -أي نصريه وحليفه  - هُ مث خيرب هبا ولِـيُّ  ، الشياطني مائة كذبة

 .بوليهما من الشياطني ِتناقد فُ وكالمها  ، السائل بالكاهن نُ ـتـِ فيفت   ،الكاهن 
 ، (فيصُدق بتلك الكلمة اليت مُسعت من السماء،  كذا وكذا  :)أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا :قوله
 ها ما قالفوجدو  مرةً  نتكه  ه بكونالكاهن دائما  يستدلون على صدق اهنأن الذين يأتون الك :يعِن
على صدقه  بذلكيستدلون و ا هي من سرقاته ، وإَّنويظنون أنه يعلم الغيب ، ،  فتنون بهفيُ  ، حقاً 

 .بالكذبات الكثرية اليت خلطها مع كذباتهدائما ، وال يعتربون 

 وهو من أدلة اتصال الكهان بالشياطين – الثانيالدليل 
من األنصار  حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: أخربين رجل من أصحاب الن يب  

: م اذ ا   ؛ ُرِمي  بِن ْجم  ف اْستـ ن ار  ، فقال هلم رسول الّله  ع رسوِل الّله أهّنم بينما هم جلوٌس ليلًة م
ا؟  ُكْنُتْم تـ ُقوُلون  يف اجلْ اِهِلي ِة ِإذ ا ُرِمي  مبِْثِل ه ـٰذ 

ل ة  ر ُجٌل ع ِظيٌم ، و م ات  ر ُجٌل ع ظِ   يٌم. قاُلوا: الّلُه ورُسولُُه أ عل ُم ، ُكن ا نـ ُقوُل ُوِلد  الل يـْ
: ف ِإنـ ه ا ال  يـُْرم ٰى هِب ا ِلم ْوِت أ ح د  و ال  حلِ ي اتِِه ، و ٰلِكْن ر بُـّن ا ، تـ ب ار ك  و تـ ع اىل ٰ امْسُُه ،  فـ ق ال  ر ُسوُل الّلِه 

ُلغ  الت ْسِبيُح أ ْهل  ه ـِٰذِه  ِإذ ا ق ض ٰى أ ْمراً س ب ح  مح  ل ُة اْلع ْرِش ، مُث  س ب ح  أ ْهُل الس م اِء ال ِذين  يـ ُلونـ ُهْم ، ح ىت ٰ يـ بـْ
ل ِة اْلع ْرِش: م اذ ا ق ال  ر بُُّكم؟ فـ ُيخْ  ـمـ ل ة  اْلع ْرِش حلِ م  نـْي ا ، مُث  ق ال  ال ِذين  يـ ُلون  ح  ربُونـ ُهْم م اذ ا الس م اِء الدُّ

نـْي ا ، فـ ت ْخط ُف ق ال  ، قال: فـ ي ْست ْخربُ بـ ْعُض أ ْهِل الس م او اِت بـ ْعضاً  ُلغ  اخلْ بـ ُر ه ـِٰذِه الس م اء  الدُّ ، ح ىت ٰ يـ بـْ
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اُؤوا بِِه ع ل ٰى و ْجِهِه فـ ُهو  ح قٌّ   ، و ٰلِكنـ ُهْم اجلِْنُّ الس ْمع  فـ يـ ْقـِذُفون  ِإىل ٰ أ ْولِي ائِِهْم ، و يـُْرم ْون  بِِه ، ف م ا ج 
يـ ْقرُِفون  

 2.ِفيِه و ي زِيُدون 1
 ية: قال معمر: قلت للزهري: أكان يُرمى هبا يف اجلاهلية؟ ويف روا

 . قال: نعم ، ولكنها غ ـُلظت حني بُـعث النيب 

 بالشياطينوهو من أدلة اتصال الكهان  – الثالثالدليل 
ما جاء يف صحيح البخاري عن عائشة رضي اهلل عنها مرفوًعا: إن املالئكة تنـزل يف العنان ،  

األمر ُقضي يف السماء ، فتسرتق الشياطني السمع فتسمعه ، فتوحيه إىل  رُ ـــكُ ذْ ــوهو السحاب ، فت  
 3الكهان ، فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم.

 وهو من أدلة اتصال الكهان بالجن –الرابع الدليل 
وا ـليس :  فقال هلم رسوُل اهلل ، انعن الكه  سأ ل  أناٌس رسول  اهلل :قالت وعنها

  .بشيء
ثون أحياناً بالشيء يكون حقاً ، رسول  اهلل  يا :قالوا  .فإهنم حُيد 

طفُ  :  رسوُل اهللهلم فقال   ، 5قر  الدجاجة 4ها يف أُذِن و لي هِ ر ـ ها اجلِن فيـ قُ تلك  الكلمُة من احلق  خي 
 6.ذبةطون فيها أكثر  من مائِة كِ في خلِ 

 نين من اجلن ، فإنه من املعلوم أن لكل إنسان قرينفهذا دليل على أن الكهان يتصلون بقرين اإلنسا
وكالمها يطلع على ما عند اإلنسان مما ِل ري ، واآلخر يأمر بالشر ، اخلمن اجلن ، أحدمها يأمر ب

فقد يكون للويل اجلِن معرفة مبكان املفقود  -مثال  - فإذا فقد اإلنسان شيئا يطلع عليه اآلخرون ، 
ذلك الشرير  اجلِن ربل اإلنسان بالكاهن وسأله عن ذلك املفقود أخألنه معه دائما ، فإذا اتص

 رأىفإذا لط معها مائة كذبة ، خيو  امث خيرب الكاهن اإلنسان مبكاهن،  تلك الضالة الكاهن مبكان

                                                 
 «.النهاية»نظر أي يقرِفون الكذب ، ألن املقارفة يف اللغة متعلقة بالقبائح ، يقال: قرف الذنب واكتسبه. ا 1
 .(2229رواه مسلم ) 2
 (.3212رواه البخاري ) 3
 أي وليه من الكهان ، مسي وليا لكونه يواليه. 4
 أي ص ب ها يف أذنه ، ويف رواية )فـُيقرِقُرها( أي يُـرد دها.  5
 ( ، واللفظ للبخاري.2223( ومسلم )6213رواه البخاري ) 6
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وظن أن عنده علما قه يف كل ما قاله يف تلك الكلمة الصادقة صد  اإلنسان صدق ذلك الكاهن 
 بالغيب.

 !وال يعتربون مبائة كذبة ، كيف يتعلقون بواحدة  ، قبول الناس للباطل احلديث شدة ستفاد منيُ مما و 

 وهو من أدلة اتصال الكهان بالجن – الخامسالدليل 
ب أْ إين قد  :البن ص ياد    قال النيبُّ  :قالابن عمر  رضي اهلل عنهما  حديث بيئاً خ    .ُت لك خ 

 .الدُّخهو  :ابن صيادقال ف
 1.رك  لن تـ ْعُدو  قدف ، ْخس أاِ  :قال
 .من إخوان الكهان لست أنت إال :يعِن

 ن ، وهو نوع من احلبوب.خْ يريد الدُّ ( الدُّخوقوله )
 ، أخرى دُ فسُ تارة وي   حُّ صِ خيرب باخلرب في   ، على طريقة الكهنةبن صياد اكان : رمحه اهللقال القرطيب 

 2.خيترب حاله هبا ريقة  ط سلوك   فأراد النيب  ، ل يف شأنه وحينـز فشاع ذلك وِل ي
لقون إليهم فيُ ، حوادث ـويستفتوهنم يف ال ، جن يف أمورهمـعون إىل الفز  الكهان ي  فاحلاصل أن 

ر به الكاهن مع القدر ، فيظن من مسعه أن الكاهن قد ُكِشف له ـوقد يتوافق ما يُـخبِ  ، الكلمات
 ، ء اهللمن أوليا ولــيٌّ أن ذلك الكاهن و  ، وكرامة اً فيظنه اجلاهل كشفشيء من الغيب ، فيفتنت به ، 

ُل نـز ى م ْن ت  ه ْل أُنـ ب ُئُكْم ع ل  يف سورة الشعراء عنهم اىل ـكما قال تع  ، وهو من أولياء الشيطان
اِذبُونيـُْلُقون  الس   * ع ل ى ُكل  أ ف اك  أ ثِيم لُ نـز ت   * الش ي اِطني ْمع  و أ ْكثـ ُرُهْم ك 

3. 
الذهاب للكهان ،  م، فحر   هذا املدخل الشيطاينمادة  -ذلك الدين العظيم  –وقد حسم اإلسالم 

 .فاحلمد هلل على نعمة اإلسالم

 

 

 

                                                 
 (.2924( ومسلم )1354رواه البخاري ) 1
 (.3255، شرح حديث )« فتح الباري»نقله ابن حجر عنه يف  2
 . 223 – 221سورة الشعراء:  3
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 المتصوفة لعلم الغيبغالة عاء دِّ ا

الصوفية ، فأكثر مشاخيهم ما بني كاهن وعراف ، ألهنم هم من تنتشر بينهم الكهانة  وأكثر
، مستلزمات الوالية والكرامة عاء علم الغيب عندهم من واد   هم ،شاخيعون الوالية والكرامة ملقوم يد  

 1.ح أمرهمـفتضعلم الغيب لئال يُ ل عاءً مونه اد  ـ، وال يس «الكشف»ويسمونه بـ 
بعض من أن  - عندهموالضروري صار من املستقر  بل – وقد زعم كثري من املتصوفة والدراويش

: عبد الوهاب بن أمحد ومن هؤالء املتصوفة ظ ،األولياء هلم اطالع على اللوح احملفو وصفوهم ب
 «الطبقات الكربى»كتابه يف   ترجم، فقد  –وكان خرافيًا كبريًا  –الشعراين ب األنصاري ، املعروف

 !أنه يرى اللوح احملفوظ وزعممساعيل بن يوسف األنباين ، إل
أنه أغلق أبواب النار ، وفتح عي كان يد  الذي   براهيم بن أيب اجملد الدسوقي املصري ،إلأيضاً  وترجم

 .مثان سنني ابنأبواب اجلنة ، ومن زاره أسكنه جنة الفردوس ، وأنه نظر يف اللوح احملفوظ وهو 
جهلة ضحك لسماجتها البهائم ، وللدسوقي وغريه من اخلرافيني قبور تعظمها وذكر أمورًا أخرى ت  

 .الناس وتتوجه إليها ، نسأل اهلل العافية
وحده ال شريك له ، ال يشاركه فيها له فة ثابتة ـالغيب ص اختصاص اهلل بعلمإن وخالصة القول 

ك بني اهلل وبني خلقه فيما هو من شر  فقد لغريه  عاهااد  ن ــــم، ف مرسلأحد ، ال ملك مقرب وال نيب 
ه هه به ، وقد روى الذهيب بإسناده إىل إمام أهل السنة يف زمانوشب  ،  وحده ال شريك لهخصائصه 

 2.خبلقه فقد كفر اهللمن شب ه  :قال –شيخ البخاري  –يم بن محاد اخلزاعي ع  نُـ 

 مونــنجِّ عي علم الغيب المُ ممن يدَّ 

معرفة احلوادث املستقبلية إىل  يستدلهو الذي واملنجم  ، وناملنجمعي علم الغيب وممن يد  
ر والربد وتغري األسعار وحنو كأوقات هبوب الرياح وجميء املطر وظهور احل  ،بزعمه  حبركة النجوم

وأن ذلك  ، وباجتماعها واقرتاهنا ، فهم يزعمون أهنم يعرفون ذلك بسري الكواكب يف جماريها ، ذلك

                                                 
 . 376، للدكتور يوسف السعيد ، ص « شرح مسائل اجلاهلية»انظر  1
« السيـر»، وصححه ، وأشار إىل ثبوته يف  94-93، ص « العـــرش»، وكذا كتاب  464رقم « العلو»انظر  2

شرح أصول اعتقاد أهل السنة »لكائي عن عبد الرمحـٰن بن أيب حا م تعليقا يف ( ، ورواه الال12/625)
 (.936برقم )« واجلماعة



 المظهر الخامس والعشرون: ادعاء علم الغيب ، من الكهان وغالة الصوفية وأشباههم
 

 

 222 

كما يف   ، 2مسي باحلازي رمبا ومد عيهُ  ، 1وهذا ما يسمى بعلم التأثري ، فلياتله تأثري يف السُّ 
 .4(مينظر يف النجو  اءً ز  ــــح 3وكان ِهـرقل) :احلديث

وهذا   ، فيصور له الشيطان صورة يستدل هبا على ما تقدم ، واملنجم يف هذه احلالة خياطب النجوم
 .كله من اخلرافة

كوقت   ، وهو ما يدرك باملشاهدة واحلس ، واجلائز يف االستفادة من حركة النجوم هو علم التسيري
 وهو الذي جعل لكم النجومتعاىل قال  ، ومواسم الزراعةالزوال وجهة القبلة وجهة البلد الفالين 

لتهتدوا هبا يف ظلمات الرب والبحر
مات وبالنجم هم يهتدونالوعوقال  ، 5

6. 
عرفة احلوادث ملجاد( مربوطة بسري النجوم  احلروف األجبدية )أبا استخدامويدخل يف التنجيم 

 ، (جاد أبا)بون حيسِ إن قوما  :يف قولهرضي اهلل عنهما هو الذي عناه ابن عباس و  ، املستقبلية
 7.3قال  وال أرى ملن فعل ذلك من خ   ، وينظرون يف النجوم

أما إذا كان لالستعانة بذلك الدعاء  ، لــم  جُ ـي وحساب الهج  جائزة للت   (جاد أبا)واالستفادة من 
 9.علم الغيب فإنه حرام

دث لإلنسان يف ما سيحومن مظاهر التنجيم ما يدعيه بعض الفلكيني من املنجمني من معرفة 
من بروج  د يف برج كذالِ وُ  فيزعمون أن من ، جالتـوينشرون هذا يف الصحف وامل ، املستقبل
فطالعه  -مثال  –يف برج امليزان ُوِلد ومن أي حظه حنس ،  ، ه حنسٌ عُ ـفطالِ  ، العقرب مثالً  ،النجوم 

 .ار ـ ج   وهلم   ، سعيد
 

                                                 
 (.12/133للبغوي )« شرح السنة»انظر  1
ـزا  أي تكهن.7شرح حديث رقم )« الفتح»قال ابن حجر يف  2  (: ح 
 هرقل هو ملك الروم ، ولقبه قيصر وهو لقب ملوك الروم يف ذلك الزمان. 3
 (.7رواه البخاري ، كتاب بدء الوحي ، حديث رقم ) 4
 . 97سورة األنعام:  5
 . 16سورة النحل:  6
 أن فاعل ذلك قد هلك لوقوعه يف الكفر. ومعىن الكالمخالق أي نصيب ، يعِن نصيب يف اآلخرة ،  7
 (. 3/139) «السنن الكربى»والبيهقي يف واللفظ له ، ( 19325برقم )« مصنفه»رواه عبد الرزاق يف  3
 للشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهلل ، باب ما جاء يف الكهان وحنوهم.« القول املفيد»انظر  9
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والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي اهلل  ، نةايف حكم السحر والكه وحكم التنجيم داخل
ز اد  م ا  ، اقْـت ب س  ُشْعب ًة ِمن  الس ْحرِ ؛ : م ِن اقْـت ب س  ِعْلمًا ِمن  النُُّجوِم  قال رسول اهلل  :عنهما قال

 1.دز ا
وليس النجوم  ، قوله )شعبة من النجوم( أي طائفة من علم النجومو  ، مأي تعل   (اقتبسفقوله )
سمى علم ويُ  ، حوادث األرضيةـالمعرفة دل به على ـستمراد علم النجوم الذي يُ ـالبل  ، أنفسها
اقرتان النجم الفالين بالنجم بكمن يستدل   ، أي تأثري حركة النجوم يف احلوادث األرضية ، التأثري

 ، ن سعيداً فإنه سيكو  د إنسان يف جنم امليزان مثالً لِ وأنه إذا وُ  ، الفالين على أنه سيحدث كذا وكذا
 ل املطرنـز أو إذا طلع النجم الفالين فسي ، فإنه سيكون شقياً  –مثال  –يف جنم العقرب ُوِلد وإذا 

ِل َيعل عالقة بني احلوادث تعاىل الذي هو خالق األشياء كلها ألن اهلل  ، فهذا كله باطل ،حتما 
 .، ومن زعم ذلك فعليه اإلثبات وطلوع النجوم

أي  –اقتباس شعب السحر يف زاد قد  -أي التنجيم  –أن فاعل ذلك ي أ :(زاد ما زاد) وقوله
واالزدياد منه ، م أن أصل علم السحر حرام لِ وقد عُ ما زاد من اقتباس علم النجوم ، مبثل  –تعلمها 

 2.االزدياد من علم التنجيم لكفكذ ، اد يف الوقوع يف احلراميازد
وأنه يدخل يف  ، فيد حترمي تعليم التنجيمفهو يُ  :3«تاواهف»يف رمحه اهلل وقال الشيخ حممد بن إبراهيم 

 هـ..ا .يف علم السحر يف علم النجوم احملرم ؛ زاد بذلك توغالً  وأنه كلما زاد صاحبه توغالً  ، السحر
 :هلم ذات يومقال  أن النيب رضي اهلل عنه حديث زيد بن خالد اجلهِن  التنجيم ومن أدلة حترمي

 ؟كمهل تدرون ماذا قال رب
 .اهلل ورسوله أعلم :قالوا
 مطرنا بفضل اهلل ورمحته ؛ فذلك مؤمن يب :من قالأما ف ، أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر :قال

 5.ومؤمن بالكوكبكافر يب   ؛ فذلككذا وكذا   4مطرنا بنوءِ  :وأما من قال ، كافر بالكوكب

                                                 
« الصحيحة» كما يف( ، وحسنه األلباين  3726( ، وابن ماجه )3925أبو داود )، و ( 1/311رواه أمحد ) 1

(793.) 
، « نيل األوطار»الشوكاين رمحه اهلل يف ، و  ، باب بيان شيء من أنواع السحر« التيسري»الشيخ سليمان يف قاله  2

 ، كالمها بنحوه. باب ما جاء يف حد الساحر وذم السحر والكهانة
3 (1/163.) 
 النوء هو النجم. 4
 (.71( ، ومسلم )346رواه البخاري ) 5
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ال  يف أميت من أمور اجلاهليةأربع  :قال ول اهلل ـأن رسرضي اهلل عنه وعن أيب مالك األشعري 
 1.، والنياحةاالستسقاء بالنجوم الفخر يف األحساب ، والطعن يف األنساب ، و  :يرتكوهنن

ادة يف ـعن قتبسنده روى ابن جرير فقد  ، آثار عن السلف رمحهم اهللعدة وقد جاء يف ذم التنجيم 
 : قال 2﴿ وعالمات وبالنجم هم يهتدون﴾عاىل ـتقوله تفسري 

زينة جعلها  :ذه النجوم لثالث خصالتـوإن اهلل تبارك وتعاىل إَّنا خلق ه ، مات النجومالعال
 ، فيها غري ذلك فـ ق د  رأيه 3فمن تعاطى ، وجعلها رجوما للشياطني ، هتدى هباوجعلها يُ  ، للسماء

 .ما ال علم له به ف  وتكل   ، وأضاع نصيبه ، وأخطأ حظه
 :وزادعن قتادة  4النمل ابن أيب حا م يف تفسري سورة ورواه

جهلة بأمر اهلل قد أحدثوا يف هذه النجوم كهانة ؛ من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا  ن ناساً وإ
 ، إال يولد به األمحر واألسود ري ما من جنم  ـمع  ول   ، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ، وكذا

بشيء من  5لنجم وهذه الدابة وهذا الطائرم هذا اوما ع ـلِ  ، واحلسن والذميم ، والطويل والقصري
﴿ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال اهلل وما يشعرون أيان نه وقضى اهلل أ ، الغيب

 ، وأسجد له مالئكته ، دهـي خلقه اهلل بيالغيب لعلمه آدم الذ م  لِ ع   حداً أولعمري لو أن  ، يبعثون﴾
فلم  ، عن شجرة واحدة ونُـهي ، حيث شاء منها رغداً  وأسكنه اجلنة يأكل ، مه أمساء كل شيءوعل  

 .ي عنهيزد به البالء حىت وقع مبا هنُ 
يف أشد  فلبثت تعمل حوالً  ، سليمان نيب اهلل مات  حنياجلن  تهمعلم الغيب لعلِ ولو كان أحد ي  

 ، صاهأكل عأي ت ، ﴾ما دهلم على موته إال دابة األرض تأكل منسأته﴿ ، اهلوان ال يشعرون مبوته
وهي يف مصحف ابن مسعود ﴿تبينت اإلنس أن اجلن لو كانوا يعلمون  ، فلما خر تبينت اجلن

وتعلم ما يف  ، إهنا تعلم الغيب ذلك قبلوكانت اجلن تقول  ، الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني﴾
 6.عظةٌ  للجن   سليمان   وجعل موت   ، فابتالهم اهلل بذلك ، غد  

                                                 
 ( وغريه.934رواه مسلم ) 1
 . 16سورة النحل:  2
 «.النهاية»ستعمل النجوم لغري ذلك ... اخل. انظر التعاطي هو التناول واالستعمال ، واملقصود من ا 3
 . 65آية:  4
 كالبوم وحنوه مما كانوا يتشائمون به يف اجلاهلية.  5
 ، ذكر النجوم.« العظمة»ورواه أبو الشيخ يف كتاب  6
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عن ابن كريب عن أبيه عن جده كريب أن ابن عباس رضي  1«العظمة» ابتوروى أبو الشيخ يف ك
  .فإنه يدعو إىل الكهانة ، إياك والنظر يف النجوم ، يا غالم :اهلل عنهما قال له

فلما أراد أن يسري  ، مٌ ج  ــن  ــكان مع علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه مُ   :عن عمر بن حسان قال وله
ت رْ فإنك إن سِ  ، هذه الساعة اليت أمرك فيها فالن رْ سِ ال ت   ،  املؤمننييا أمري :قال «النهروان»إىل 

 ت  هرْ ت فيها ظ  رْ فإنك إن سِ  ، فيها ك  رُ ــيف الساعة اليت آمُ  رْ وسِ  ، وأذى رٌّ ـــفيها أصابك وأصحابك ضُ 
ت  فرْ ـــوظ  

 .3وأصبت   2
 ؟أنثى ي ما يف بطن هذا الفرس أذكر هو أوأتدر  :فقال
 .متُ لِ ــــع   4ـبتُ س  ح  إن  :قال
مث قال ﴿إن اهلل عنده  ، عاه حممد علما ما اد   عيت  لقد اد   ، ب بالقرآنقك هبذا كذ  من صد   :قال

دي للساعة ـوهت ، صيب النفع من سار فيهادي للساعة اليت يُ ـأتزعم أنك هت   ، علم الساعة﴾ اآلية
 ؟سار فيهامبـن حيق السوء ـاليت ي  
 .نعم :قال
يك احلمد دون ولِ وينبغي للمقيم بأمرك أن يُ  ، 5ك هبذا استغىن عن أن استعان باهللقمن صد   :قال

عن الساعة اليت  هُ ــوصرفت   ، من سار فيهافيه النفع  صيبُ للساعة اليت يُ  هُ ــألنك هديت   ، 6ربه عز وجل
 .وخنالفك ونسري يف الساعة اليت هنيتنا فيها بك  بل نكذ   ، السوء من سار فيها صيبُ يُ 

 .غريك وال رب   ، وال خري إال خريك ، 7اللهم ال طري إال طريك :مث قال
 ، والكاهن مثل الكافر ، والساحر مثل الكاهن ، إَّنا املنجم مثل الساحر ، أيها الناس :مث قال

 .والكافر يف النار

                                                 
 ، ذكر النجوم.« العظمة»كتاب   1
. انظر  2  .«لسان العرب»ظهرت  وظفرت  كالمها مبعىن ، أي غلبت  وانتصرت 
 منهم غنائم. أي أصبت   3
 .بطريقة التنجيم بتُ حس  إن أي  4
 أي استغىن عن االستعانة باهلل. 5
أي يـ لزم من كالمك أن من استمع ملشورتك واتبعك أن حيمدك وال حيمد اهلل ، ومقصود علي رضي اهلل عنه هو  6

 بيان ما يلزم من تصديقه من لوازم كفرية.
 لتطري.سيأيت الكالم قريبا على معىن ا 7
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ك ن  م  وألحرِ  ، السجن ما بقيت كـــدن  خلِ ألُ واهلل لئن بلغِن أنك نظرت يف شيء من هذا  :مث قال
 :مرنا فيها املنجم لقال الناسرنا يف الساعة اليت أ  لو سِ  :فقال ، مث سار فظفر ، يتالعطاء ما بقِ 

 1.منجم وال لنا بعده ما كان لرسول اهلل  ، )سار يف الساعة اليت أمره فيها املنجم فظفر(
 2.كوامث أمسِ  ، حرتعلموا من النجوم ما هتتدون به يف ظلمات الرب والب :عن عمر رضي اهلل عنهو 

وتعلموا  ، ما هتتدون هباتعلموا من النجوم  :رضي اهلل عنه عنه «الزهد»ي يف كتاب رِ وروى ابن الس  
 3.واصلون هبامن األنساب ما ت  

والنظر  ، ثالث ارفضوهن ؛ سب أصحاب حممد  :وروى اإلمام أمحد عن ميمون بن مهران قال
 4.والنظر يف القـد ر ، يف النجوم

واملتخرصون بالنجامة كاملتخرصني بالعيافة والزجر وخطوط الكف  :رمحه اهلل 5ابن عبد الربقال 
ا شاكل ذلك ك اجلن ومف ويف مواضع قرض الفأر ويف الـخ يالن والعالج بالفكر ومل  توالنظر يف الك

خيطئون دركون منه فإن ما يُ  ، وال يقوم عليه برهان وال يصح من ذلك كله شيء مما ال تقبله العقول
عاف ما يدلك على فساد ما ــويف إدراكهم الشيء وذهاب مثله أض ، اد أصلهـــــيف مثله مع فس

 6.وال صحيح على احلقيقة إال ما جاء يف أخبار األنبياء صلوات اهلل عليهم ، زعموه
 حرام ، ألنه ال عالقة البتة بني طلوع النجوم وسريها وبنيوالعمل به التنجيم تعلم أن  فالحاصل

من  وهووليس إال اد عاء لعلم الغيب ، اقرتاهنا باحلوادث األرضية من حصول خري أو شر ، 
 واهلل أعلم.خصوصيات اهلل تعاىل ، 

                                                 
 ، ذكر النجوم.« العظمة»كتاب   1
 .(2/9« )جامع بيان العلم وفضله»ابن عبد الرب يف كتاب و  (25642رواه ابن أيب شيبة ) 2

 ومقصوده بقوله )أمسكوا( ؛ أي قفوا عند هذه وال تزيدوا عليها.
 .، باب صلة الرحم« الزهد»كتاب   3
( ، 1739« )فضائل الصحابة»( ، وأمحد يف 2/11« )ضلهجامع بيان العلم وف»رواه ابن عبد الرب يف كتاب  4

 وصححه حمققه الشيخ وصي اهلل عباس حفظه اهلل.
هو شيخ اإلسالم ، حافظ املغرب ، أبو عمر ، يوسف بن عبد اهلل بن مـحمد بن عبد الرب الـن ـم ري ، األندلسي  5

يف شرح أحاديث « التمهيد»رها كتاب ، القرطيب ، املالكي ، حمدث فقيه ، صاحب التصانيف الفائقة ، أشه
جامع »، و « االستيعاب يف معرفة األصحاب»يف شرح آثاره ، وكتاب « االستذكار»موطأ مالك ، وكتاب 

 (.3/217« )تذكرة احلفاظ»، انظر ترمجته يف  463، له رواية للحديث النبوي ، تويف سنة « بيان العلم وفضله
 (.9-2/3« )جامع بيان العلم وفضله» 6
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 النهي عن إتيان الكهنة والعرافين والمنجمينباب في 

فقد جاء الوعيد  ؛ ما يرتتب على إتيان الكهنة والعرافني من املفاسد الدينية العظيمةولِ 
رضي اهلل عنها فقد روى مسلم عن صفية  ، جملرد السؤالولو يف حق من أتى عرافاً أو كاهًنا  الشديد

ع ر افاً ف س أ ل ُه ع ْن ش ْيء  ِلْ  تـُْقب ْل ل ُه ص ال ُة أ ْرب ِعني   أتىٰ م ْن  :قال عن النيب  عن بعض أزواج النيب 
ل ةً   1.ل يـْ

فصدقه مبا يقول ؛ فقد كفر  من أتى كاهًنا أو عرافًا :قال عن النيب رضي اهلل عنه وعن أيب هريرة 
  .2ل على حممد نـز مبا أُ 

ر  يـ  تـ طـري  أو ُتطُــ: ليس منا من  قال رسول اهلل  :قالرضي اهلل عنه وعن عمران بن حصني 
 ، له 3

ما يقول فقد كفر مبا ـب قهومن أتى كاهنًا فصد   ، له أو ُسِحر   ر  أو س ح   ، له ن  ه  ـكُ ــأو تُ  ن  ــكه  ــأو ت  
  .4على حممد  لنـز أُ 

                                                 
 (.2232رواه مسلم ) 1
 «.املسند»( ، وحسنه حمققو 2/429رواه أمحد واللفظ له ) 2

( بنحوه بألفاظ متقاربة ليس فيها ذكر 3924( ، ورواه أبو داود )639( ، وابن ماجه )135ورواه الرتمذي )
؛ فقد كفر مبا العراف ، وهذا لفظ ابن ماجه: من أتى حائضا أو امرأة يف دبرها أو كاهنا ، فصدقه مبا يقول 

 .  أنـزل على حممد 
 وصححه لأللباين رمحه اهلل. 

وله شاهد من حديث جابر  ...أصحاب السنن وصححه احلاكم : أخرجه رمحه اهلل وقال احلافظ ابن حجر
 (.5753، شرح حديث )« فتح الباري». انظر وعمران بن حصني ، أخرجهما البزار بسندين جيدين

 التطري عند الكالم عليه بتوسع.سيأيت الكالم على معىن  3
 ( ، ولفظه: 13/162« ) الكبري»( ، و الطرباين يف 3244« )كشف األستار»رواه البزار كما يف  4

 عن عمران بن حصني أنه رأى رجال يف عضده حلقة من ُصْفر  )أي النحاس األصفر( ، فقال له: ما هذه؟ 
 قال: نُـعِـــتت يل من الواهنة. 

ت  وهي عليك وُِكلت إليها ، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ليس منا من تطري أو تطري له قال: أم ا إن مِ 
 ... احلديث. 

« جممع الزوائد». انظر خال إسحاق بن الربيع وهو ثقة الصحيحرواه البزار ورجاله رجال قال اهليثمي: 
(5/117.) 

( ، وصححه األلباين يف 3243« )كشف األستار» ورواه البزار أيًضا عن ابن عباس رضي اهلل عنهما كما يف
( ، وجو د إسناده املنذري يف كتاب 2195« )السلسلة الصحيحة»( و 5435« )صحيح اجلامع الصغري»
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قه جمرد سؤال  فالوعيد الوارد يف احلديث األول منطبق على من أتى العراف فسأله   ، دون أن ُيصد 
 .ن ملة اإلسالميكون خارجا ميكفر و فهذا ال تقبل له صالة أربعني يوما ، ولكنه ال 

ففاعل ذلك  ، على من سأل العراف وصدقه لث منطبقٌ الوعيد املذكور يف احلديثني الثاين والثابينما 
وهو علم  اهلل تعاىلله شيئًا من خصائص  اعتقدصدقه  ملاألنه قد كفر وخرج من ملة اإلسالم ، 

 .نسأل اهلل العافيةشريكا هلل يف ذلك ،  العراف فجعل،  الغيب

 التفصيل في حكم سؤال الكاهن

 «:تفسريه»قله عنه القرطيب يف ون« أحكام القرآن»قال أبو بكر العريب يف 
أو  1ليةمْ جُ ـعى علم الكسب يف مستقبل العمر فهو كافر ، أو أخرب عن الكوائن الوأما من اد  

 2يبة يف كفره أيضا.املفصلة فيما يكون قبل أن يكون ؛ فال رِ 

 ولي األمر أو نائبه لِ حكم اختبار الكاهن من ِقـبَ  - استثناء

 -سبة حِ ـكأهل ال  -لكاهن ويل األمر أو نائبه ممن هلم سلطة ي عن سؤال ان هنُ ستثىن مميُ 
 أ  ــب  ــمع ابن صياد ملا خ   كما فعل النيب   ، ال بأس به، فهذا وإظهار عجزهم  ألجل اختبار الكهنة

اجلِن أو الشيطان ابن صياد مبا خبأه القرين فأخرب  ؟أت لكــب  ــماذا خ   :مث سأله ، يف كفه 3خنا(له )دُ 
مع من اجلِن  ـولكن ابن صياد ِل يس ، يده د رآه قبل أن يقبض النيب ـوكان ق ، يف كفه النيب 

 ، خ(فسمعها على هذا النحو )الدُّ  ، )النون( فسمعها إال احلرف األخري ، خن( كاملةكلمة )الدُّ 
 4.فلن تعدو قدرك ، خسأ: اِ  فقال له النيب  ، اها كما مسعهافأد  

 رمحه اهلل: قال الشيخ حممد بن عثيمني
 الذي يأيت إىل الكاهن ينقسم إىل ثالثة أقسام:

                                                                                                                                      

، كتاب األدب وغريه ، باب الرتهيب من السحر وإتيان الكهان والعرافني واملنجمني « الرتغيب والرتهيب»
 م.بالرمل واحلصى أو حنو ذلك وتصديقه

 أي على سبيل اإلمجال. 1
، تفسري سورة األنعام ، اآلية: « تفسري القرطيب»، سورة األنعام ، املسألة السابعة ، و « أحكام القرآن»انظر  2

59 . 
 الدُّخن نوع من احلبوب. 3
 (.19/62« )جمموع الفتاوى»تقدم خترَيه ، وانظر تقرير ابن تيمية رمحه اهلل هلذه املسألة يف  4
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: أن يأيت إىل الكاهن فيسأله من غري أن يصدقه ، فهذا حمرم ، وعقوبة فاعله أال تقبل القسم األول
تقبل له  : من أتى عرافا فسأله ِلقال له صالة أربعني يوما ، كما ثبت يف صحيح مسلم أن النيب 

 أربعني ليلة.صالة أربعني يوما أو 

فر ا، فهذا كمما ادعاه من علم الغيب به  قه مبا أخربه وُيصد  : أن يأيت الكاهن فيسأل  لقسم الثانيا
قل ال يعلم من في ﴿ هقولب اهلل يف وكذ  قه يف دعوى علم الغيب ، وجل ، ألنه صد   اهلل عزب

وهلذا جاء يف احلديث ، وتكذيب خرب اهلل ورسوله كفر ،  1﴾السماوات واألرض الغيب إال اهلل
 . نزل على محمد من أتى كاهنا فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أُ الصحيح: 

: أن يأيت للكاهن فيسأله ليبني حاله للناس وأن ما يفعله كهانة ومتويه وتضليل ، فهذا القسم الثالث
 -سه ، فسأله شيئا يف نف أتى ابن صياد فأضمر له النيب  ، ودليل ذلك أن النيب  2ال بأس به
خسأ فلن تعدو اِ :  ، يريد الدخن ، فقال النيب  (الدُّخ)أ له ، فقال: عما خـب   - أي النيب 

 3قدرك.

 مستقبلية بطريق الحسابالمور بعض األحكم اإلخبار عن 

فليس من التنجيم وال ادعاء  ابـدرك بطريق الحساإلخبار عن أمور مستقبلية تُ وأما 
ودخول فصل الربيع والصيف  ، ن كسوف الشمس وخسوف القمركاإلخبار ع  ، علم الغيب

 ، وطلوع بعض النجوم ، وما يسمى بأحوال الطقس من أمطار ورياح وغيوم ، واخلريف والشتاء

                                                 
 . 65النمل: اآلية:  سورة 1
(: وإبطال قول الكهنة ال شك 534 – 1/533« )القول املفيد على كتاب التوحيد»وقال الشيخ رمحه اهلل يف  2

 أنه أمر مطلوب ، وقد يكون واجبا.
 . 64 – 63ص « فقه العبادات» 3

ما جاء يف الكهان  ، باب« القول املفيد على كتاب التوحيد»وانظر للفائدة يف باب حترمي الكهانة كتابه 
 وحنوهم.

إقامة » وانظر كذلك رسالة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز رمحه اهلل يف هذا الباب بعنوان:
 «جمموع فتاويه»، وقد ُضم نت يف « الرباهني على حكم من استغاث بغري اهلل أو صدق الكهنة والعرافني

(1/149.) 
أضواء »حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي رمحه اهلل ، وقد أودعه كتابه وانظر أيضا حكم الكهانة للشيخ 

 عند تفسري قوله تعاىل يف سورة األنعام ﴿وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو﴾.« البيان
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معلومات ـوب ، بطريق احلساب تُعرفهذه األمور ف ، «هايل»ومرور بعض املذنبات كمذنب 
  ، ومات تلتقط من مراصد ألحوال اجلو منتشرة يف أحناء العاِلومعل ، ونظريات فيزيائية ، ة  ـــــي  ــــس  حِ 

فإذا أخرب خرباء الطقس  ، وعادة أجراها اهلل عليها ، كما أن هلذه األمور الطبيعية أوقات مقدرة
ميكن  –ليس إال  –بل استثنوا وصرحوا بأهنا توقعات  ، بأحواله املتوقعة يف املستقبل وِل َيزموا به

وصرحوا بأن تلك احلسابات واملعلومات والنظريات تصيب  ، مدة زمنية حمددةدوثها يف خالل ـح
ونظري ذلك يف  ، بل من التوقعات احلسية ، وختطيء ؛ فعندئذ ال يعترب هذا من ادعاء علم الغيب

العلم البدائي أنه إذا رؤيت السماء وجتمع الغيوم والرعد والربق وثقل السحاب ؛ قالوا يوشك أن 
 1.ل املطرنـز ي

 :رمحه اهلل 2اريِنف  ـكما قال الس    ، درك باحلس إنكاره قبيحوالشيء الذي يُ 

 3ـجاإنكاره جهل قبيح بالحِ   أو ِهجا فكل شيء معلوم بحس  
بذلك إىل الشرع ؛ لكان ذلك  ولو أن أحدا أنكره مستنداً  ، علم باحلس ال ميكن إنكارهفالذي يُ 

 .بالشرع طعناً 

عيه أهلها من واملنهي عنه من علم النجوم هو ما يد   :«الرتغيب والرتهيب»يف رمحه اهلل قال املنذري 
ويزعمون أهنم يدركون ذلك بسري الكواكب واقرتاهنا  ، معرفة احلوادث اآلتية يف مستقبل الزمان

فأما ما يدرك  ، ال يعلمه أحد غريه ، وهذا علٌم استأثر اهلل به ، وافرتاقها وظهورها يف بعض األزمان
                                                 

جمموع فتاوى »( ، و 253 – 24/254« )جمموع الفتاوى»انظر مزيد تقريرات علمية يف هذه املسألة يف  1
، باب بيان للشيخ حممد بن عثيمني « القول املفيد»( ، و 172 – 1/163« )شيخ حممد بن إبراهيمورسائل ال

( للشيخ عبد اهلل الغنيمان 1/112« )شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري»شيء من أنواع السحر ، و 
 حفظه اهلل. 

علماء فلسطني ، درس على علماء  هو الشيخ حممد بن أمحد بن ساِل السفاريِن ، عاِل باألصول واألدب ، من 2
الشام ، مث رجع إىل نابلس فدر س فيها إىل أن مات. له عدة مؤلفات ، منها منظومة مشهورة يف عقيدة السلف 

لوامع األنوار البهية »، وله شرح عليها بعنوان « الدرة الـم ضية يف عقد أهل الفرقة املرضية»الصاحل بعنوان 
، وقد شرحها بعض املعاصرين كالشيخ « ح الدرة الـُمضية يف عقيدة الفرقة املرضيةوسواطع األسرار األثرية شر 

حمد بن صاحل بن عثيمني رمحه اهلل ، ـعبد الرمحـٰن بن حممد بن قاسم احلنبلي النجدي رمحه اهلل ، والشيخ م
 والشيخ صاحل بن فوزان الفوزان حفظه اهلل.

 للزركلي رمحه اهلل.« األعالم»انظر 
 ا هو العقل.احلِـج 3
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وكم مضى من الليل  ، ن علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلةـيق املشاهدة ممن طر 
 1.واهلل أعلم ، وهو الذي يسمى بعلم التسيري ، والنهار وكم بقي ؛ فإنه غري داخل يف النهي

 بالدليل العقلي افينب الكهنة والعرَّ تكذي

كان ال يعلم من  غيب أن النيب الكهان والعرافني يف دعواهم علم ال بِ ذِ ومما يدل على ك  
 !؟عي هذا من ليس بنيبفكيف يد   ،إال علما علمه اهلل إياه عز وجل  الغيب شيئاً 
ُقل ال  أ ْمِلُك لِنـ ْفِسي ا من الغيب يف قوله تعاىل لنبيه ال يعلم شيئً  أن النيب الدليل على وقد جاء 

ْو ُكنُت أ ْعل ُم الغ ْيب  الْست ْكثـ ْرُت ِمن  اخل رْيِ و م ا م س ِِن  السُّوُء ِإْن أ ن ا ِإال  نـ ْفعاً و ال  ض راًّ ِإال  م ا ش اء  الل ُه و ل  
و ب ِشرٌي ل ق ْوم  يـُْؤِمُنون ن ِذيرٌ 

2. 
هُ ر  ــم  أ   رمحه اهلل: قال ابن كثري

وأن خيرب عن نفسه أنه ال يعلم  ، فوض األمور إليهتعاىل أن يُ اهلل  3
ع اِِلُ كما قال تعاىل   ، لعه اهلل عليهوال اطالع له على شيء من ذلك إال مبا أطْ الغيب املستقبل 

 .انتهى .4اآلية الغ ْيِب ف ال  يُْظِهُر ع ل ى غ ْيِبِه أ ح داً 
ل ُكْم  ال  أ ُقولُ ْم ِعنِدي خ ز اِئُن الل ِه و ال  أ ْعل ُم الغ ْيب  و  ُـ أ ُقوُل ل ك الُقل  تعاىليف تفسري قوله  أيضاوقال 

ِإين  م ل ك
لست أملكها  :أي ، ُقل ال  أ ُقوُل ل ُكْم ِعنِدي خ ز اِئُن الل هوله ـيقول اهلل تعاىل لرس :5

 .وال أتصرف فيها
و ال  أ ْعل ُم الغ ْيب ، وال  ، إَّنا ذاك من علم اهلل عز وجل ، وال أقول لكم إين أعلم الغيب :أي
 .انتهى .عليه لعِنلع منه إال على ما أطْ أط  
 
 
 

                                                 
، كتاب األدب وغريه ، باب الرتهيب من السحر وإتيان الكهان والعرافني « الرتغيب والرتهيب»كتاب   1

 واملنجمني بالرمل واحلصى أو حنو ذلك وتصديقهم ، بتصرف يسري.
 . 133سورة األعراف:  2
 . الضمري عائد على النيب  3
 . 26سورة اجلن:  4
 . 52سورة األعراف:  5
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 م  ظ  عْ يف غد  فقد أ   يكونُ مبا  ربُ خيُ  1هأن من زعم   :ويف الصحيحني عن عائشة رضي اهلل عنها قالت
و اِت و األ ْرِض الغ ْيب  ِإال  الل هاُقل ال  يـ ْعل ُم م ن يف الس م   واهلل يقول ، 2ريةالفِ على اهلل 

3.  
 4.هذا لفظ مسلم
و م ا ت ْدرِي نـ ْفٌس بِأ ي   تمث قرأ   ،  غد  فقد كذب  ما يف يعلمُ  5أنه ثكحد  من و  ... :ولفظ البخاري

ُوت 6أ ْرض  مت 
.7 

فخرج   ، أنه مسع  ُخصومًة بباب حجرتهِ   عن رسوِل اهلل ، عن أم سلمة رضي اهلل عنها وفيهما
ُب أن ُه أبلغ من بعض  فأحسِ  فلعل  بعضكم أن يكون   ، وإنُه يأتيِن اخلصمُ  ، إَّنا أنا ب ش رٌ  :قالإليهم ف

فليأُخذها أو  ، ارـلم  فإَّنا هي ِقطعٌة من النـفمن قض يُت له حبق  مس ، صادٌق فأقضي له بذلك
 3.لِي رتكها

حيتج ملثل  وِل  ،خصومة  إذا تقد ما لفض   من املظلومالظاِل م يعلم الغيب لعلِ  فلو كان النيب 
 كالمه الذي قال.

مكث مدة ال  ؛ م املؤمنني عائشة رضي اهلل عنهايف عرضه حني رُميت زوجته أ نيب اللي ــــوملا ابتُ 
رت ـ  إال أن ما أشاعه املنافقون من إشاعات أث كان حيسن الظن بأهلهورغم أنه   ، يعلم حقيقة األمر

  :وسأل عائشة فقال هلا ، فاستشار علياً وأسامة رضي اهلل عنهما يف شأهنا ، يف نفسه 
ا ف ِإن ُه ق دْ  ، ي ا ع اِئش ةُ  ، ْعدُ أ م ا بـ   ا و ك ذ  ُيبـ ر ُئِك الّلهُ ف ِإْن ُكْنِت ب   ، بـ ل غ ِِن ع ْنِك ك ذ  و ِإْن ُكْنِت  ، رِيئ ًة ف س 

ْنب  م  أ لْ  ْنب  مُث  ت اب   ، و تُويب إِل ْيهِ  اهللف اْستـ ْغِفرِي  ْمِت ِبذ  ت اب  الّلُه  إىل اهلل ف ِإن  اْلع ْبد  ِإذ ا اْعتـ ر ف  ِبذ 
 .ع ل ْيهِ 

                                                 
 . اهلل  رسول :أي 1
 الفرية هي الكذبة. 2
 . 65سورة النمل:  3
 (.177رواه مسلم ) 4
 . أي: رسول اهلل  5
 . 34سورة لقمان:  6
 (.4355رواه البخاري ) 7
 ( ، واللفظ للبخاري.1713( ومسلم ) 7131رواه البخاري ) 3
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ل نـز حىت أ ا األمر املهم الذي يتعلق بأهلهب املنافقني يف هذيعلم كذِ ِل يكن  فالشاهد أن النيب 
اُءوا بِاإِلْفِك ُعْصب ٌة م نُكْم ال  حت ْس ُبوُه ش راً ل ُكم ب ْل ُهو   اهلل تعاىل اآليات من سورة النور  ِإن  ال ِذين  ج 

ٌر ل كُ  يـْ ْم خ 
 2.والقصة ثابتة يف الصحيحني وغريمها ، اآليات 1

  .وِل يقل هلا ما قاله ، م أهنا بريئة منذ أشيع اخلربيعلم الغيب لعلِ  كان النيب   لوالشاهد أنه ف
أ م ا أ بُو ج ْهم   : النيب هلا قال  ؛ : خطبِن أبو جهم ومعاوية للنيب وملا قالت فاطمة بنت قيس 

و أ م ا ُمع اِوي ُة ف ُصْعُلوكٌ  ، 3اُه ع ْن ع اتِِقهِ ف ال  ي ض ُع ع ص  
 5.اْنِكِحي ُأس ام ة  ْبن  ز ْيد   ، ال  م ال  ل هُ  4

  .أغىن العرب وصار ،فيما بعد  كاً ملِ ألنه صار  ، ألشار عليها مبعاوية لغيبيعلم ا فلو كان النيب 
مسيلمة يف  وتركواأتوه ؛ لكذاب وفيهم مسيلمة ا على رسول اهلل يفة ـوفد بِن حنما قدم ـول

وركابنا فنا صاحبًا لنا يف رحالنا إنا قد خل   ، يا رسول اهلل :فلما أسلموا ذكروا مكانه فقالوا ، رحاهلم
يعِن  ، (كم مكانًاشر  أأما إنه ليس ب) :مبثل ما أمر به للقوم وقال رسول اهلل فأمر له  ، حيفظها لنا

عى النبوة مسيلمة واد  عدو اهلل  فلما انتهوا إىل اليمامة ارتد   ، نصرفوامث ا ، أصحابه مال   هِ فظِ حِ ـلِ 
ما و  ؟شركم مكاناً أنه ليس بأما أ :حني ذكرمتوين لهأِل يقل لكم  ، 6إين أُشرِكت يف األمر معه :وقال

 7شركت يف األمر معه!أُ قد ما كان يعلم أين ذاك إال لِ 
أنه   يف أول األمر ، ولعِلم  يعلم الغيب ملا أثىن عليه  رسول اهلل  كانلو  أنه  من القصةفالشاهد 

 .الناس يفلفتنة عظيمة  وأنه سيكون رأساً  ، ه سيدعي النبوة فور رجوعهوأن ، كاذب يف مبايعته
يعلم ما سيحصل يف معركة أحد من هزمية للمسلمني ، وما سيحصل  كذلك ، فلم يكن النيب 

ل األمر ، وِل يكن يعلم أن املشركني سيمنعوهنم من أداء يف يوم حنني أيضا من غلبة للكفار يف أو 
وممن حولكم من كما قال تعاىل ،  العمرة يف قصة احلديبية ، وِل يكن يعلم أمساء بعض املنافقني 

                                                 
 . 11سورة النور:  1
 (.2772( ومسلم )4752انظر البخاري ) 2
ثرة أسفاره ، وقيل لكونه يضرب النساء ، ويشهد هلذا املعىن رواية: "فرجل ضر اب للنساء" ، إن يعِن من كـ 3

 صح ت.
 صعلوك أي فقري. 4
 (.1432رواه مسلم ) 5
 أي يف أمر النبوة. 6
 ( ، باب وفد بِن حنيفة.5/331للبيهقي )« دالئل النبوة» 7
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األعراب منافقون ومن أهل املدينة مردوا على النفاق ال تعلمهم حنن نعلمهم سنعذهبم مرتني مث 
يردون إىل عذاب عظيم

1. 
 دلة يف هذا الباب كثرية ال حتصى.واأل

وإذا كان  ، وِل يكن يعلم من الغيب شيئاً  ، ختفى عليه األمور ، كغريه  بشرٌ  فاحلاصل أن النيب 
 .الكهنة والسحرة والعرافنيك ، من ليس بنيب يعلم الغيبأال ذلك فمن باب أوىل كاألمر  

بعض املغيبات أن اإلخبار عن ؛ الغيب على كذب الكهان والعرافني يف دعواهم علم  ومما يدل أيضاً 
ُه  تعاىلقال  ، عليهم ال غريل نـز الوحي امل هُ طريقُ و  ، األنبياءص به ُـ قد خ و م ا ك ان  لِب ش ر  أ ن يُك ل م 
ِحج اب  أ ْو يـُْرِسل  ر ُسوال ِإال  و ْحياً أ ْو ِمن و ر اءِ ٱلل ُه 

ْظِهُر ع ل ى ع اِِلُ الغ ْيِب ف ال  يُ  وقال جل ذكره ، 2
غ ْيِبِه أ ح دًا * ِإال  م ِن اْرت ض ى ِمن ر ُسول

و م ا ك ان  الل ُه لُِيْطِلع ُكْم ع ل ى الغ ْيِب و ل ِكن  الل ه   وقال ، 3
َي ْت يب ِمن رُُّسِلِه م ن ي ش اء

 .اآلية 4
الة به صلى اهلل ـتمت الرسوقد خُ  ، الرسلأن اإلخبار ببعض املغيبات خاص باآليات تفيد  فهذه

 .مطلقا الغيب مبوته صلى اهلل عليه وآله وسلماالطالع على فانسد باب  ، عليه وآله وسلم
 ، حال الصحابة والتابعني؛ ومما يدل أيضا على كذب الكهان والعرافني يف دعواهم علم الغيب 

هذه الدعاوى أفكان عندهم من  ، رضي اهلل عنهم ، الذين هم سادات األولياء وأئمة األصفياء
 .ال واهلل ؟شيء
تزكية  من؛ أن هذا  الغيب يعلموندعواهم أهنم  يف على كذب الكهنة أيضاً األدلة  أوضحومن 

ف ال  تـُز كُّوا أ نـُْفس ُكْم ُهو  أ ْعل ُم مب ِن اتـ ق ىيف قوله تعاىل  وقد ورد النهي عن ذلك ، لنفسا
 واحلق ، 5

أولياء وليس هذا من شأن  ، الدنيا واملال ، والشهرة ، وكسبلق خـلوب الـلة يف قنـز أهنم يريدون امل
 ، والزهد مبا عند الناس. عيب أنفسهم واهتامهم هلا بالتقصري فإن شأهنم ، اهلل

                                                 
 . 121سورة التوبة:  1
 . 51سورة الشورى:  2
 . 27 – 26جلن: سورة ا 3
 . 157سورة آل عمران:  4
 . 32سورة النجم:  5
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 ، وهذا واضح البطالن ، بات من باب الكرامةــومن أدلة كذب الكهنة ؛ دعواهم أن علمهم باملغي  
أمر خارق حصول وإَّنا هي  ، لرب يف شيء من خصائصها مشاهبةدعوى ألن الكرامة ال تتضمن 

 1.من حصلت له الكرامة حاجةلدفع  ، للعادة
بعد كالم له يف تعريف اهلل مجيًعا  الوهاب رمحهمسليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد قال الشيخ 

 :العراف
سم والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي علم شيء من المغَـيبات فهو إما داخل في ا

وذلك أن إصابة الـُمخرب ببعض األمور الغائبة يف  ، الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيُـلحق به
ويكون بالفأل والزجر والطري  ، ومنه ما هو من الشياطني ، 2بعض األحيان يكون بالكشفِ 

ونـ عِن  ، والضرِب باحل صى واخلط يف األرض والتنجيم والك هانة والسحر وحنو هذا من علوم اجلاهلية
كالفالسفة والكهان واملنجمني وجاهلية العرب الذين كانوا   ، باجلاهلية كل من ليس من أتباع الرسل

وكل  ، مبا جاءت به الرسل عليهم السالم فإن هذه علوم قوم  ليس هلم علمٌ  ، قبل مبعث النيب 
 هُ ق  حِ ـقهم مبا يقولون لد  اهم فصـفمن أت ، هذه األمور يسمى صاحبها كاهنًا وعرافًا أو يف معنامها

 ، عوا هبا علم الغيب الذي استأثر اهلل تعاىل بعلمهوقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فاد   ، الوعيد
عى الوالية واستدل عليها بإخباره ببعض وال ريب أن من اد   ، عوا أهنم أولياء وأن ذلك كرامةواد  

الكرامة أمر َيريه اهلل على يد عبده املؤمن  إذِ  ، الرمحـٰناملغيبات فهو من أولياء الشيطان ال من أولياء 
خبالف من يدعي أنه ويل  ، املتقي إما بدعاء أو أعمال صاحلة ال صنع للويل فيها وال قدرة له عليها

فإن مثل هذه األمور قد حتصل مبا ذكرنا من األسباب  ، هلل ويقول للناس اعلموا أين أعلم املغيبات
ون  م عها مائة  ف يْكذبيف وصف الكهان ) وهلذا قال  ، حمرمة كاذبة يف الغالب وإن كانت أسباباً 

وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي  ، قون مرة ويكذبون مائةن أهنم يصدُ ـفبي   ، كذبة(
ألن يف دعواه الوالية تزكية  ، مع أن نفس دعواه دليل على كِذبه ، الوالية والعلم مبا يف ضمائر الناس

بل شأهنم اإلزراء  ، وليس هذا من شأن األولياء ، 3النفس املنهي عنها بقوله ﴿ف ال  تـُز كوْا أ نفُسُكم﴾
نا وإ ، نا أولياءاعرفوا إفكيف يأتون الناس يقولون ) ، على نفوسهم وعيبهم هلا وخوفهم من رهبم

وحسبك  ، ذه األمورلة يف قلوب اخللق واقتناص الدنيا هبنـز ويف ضمن ذلك طلب امل ، نعلم الغيب(
                                                 

 .1235 - 1234البن تيمية رمحه اهلل ، ص « النبوات»انظر كتاب  1
الشيخ سليمان يف أول شرحه لباب ما ذلك كما بني ،   عيه الكاهن من انكشاف الغيب لهوذلك حبسب ما يد   2

 جاء يف الكهان وحنوهم.
 . 32سورة النجم:  3
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أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات  ، حبال الصحابة والتابعني وهم سادات األولياء
وكان عمر  ، 1بل كان أحدهم ال ميلك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالص ديق ، ال واهلل ؟شيء

بالليل فيمرض منها  هِ وكان مير باآلية يف ِوردِ  ، من وراء الصفوف يبكي يف صالته هُ سمع نشيجُ يُ 
وكان متيم الداري يتقلب يف فراشه ال يستطيع النوم إال قلياًل خوفًا من النار مث  ، ليايل فيعوده الناس

ويكفيك يف صفات األولياء ما ذكر اهلل تعاىل من صفاهتم يف سورة الرعد  ، يقوم إىل صالته
الصفات هم األولياء األصفياء ال أهل فاملتصفون بتلك  ، واملؤمنني والفرقان والذاريات والطور

بل جمرد  ، الدعوى والكذب ومنازعة رب العاملني فيما اختص من الكربياء والعظمة وعلم الغيب
 !؟فكيف يكون املدعي لذلك ولياً هلل ، دعواه علم الغيب كفر

ولب سوا هبا على  ثوا هذه العلوم عن املشركنيولقد عظُـم الضرر واشتد اخلطب هبؤالء املفرتين الذين ورِ 
 2.نسأل اهلل السالمة والعافية يف الدنيا واآلخرة ، خفافيش البصائر

  يرةــالطرق وقراءة الفنجان والعيافة والطِّ مما يلتحق بالكهانة ؛ 

ن والعيافة وقراءة الفنجاالطرق  :لتحق بالكهانة والعرافة والتنجيم هذه األمور األربعةومما ي  
 فهو ضرب من ضروب الكهانة اليت كان العرب يتوصلون هبا ملعرفة املغيبات الطرقفأما  ، والطرية

 .بزعمهم
 4.ط يف األرضاخلط خُي   :والطرق ، العيافة زجر الطري :3قال عوف العبدي

 5.وأما اجلبت فهو السحر كما قال عمر رضي اهلل عنه
 

                                                 
يقصد الشيخ بسرد هذه األمثلة بيان ما كان عليه الصحابة من شعور بالتقصري يف جنب اهلل ، يف مقابل تزكية  1

 الكهنة أنفسهم باد عائهم أهنم أولياء هلل!
 (.733 - 2/732، باب ما جاء يف الكهان وحنوهم )« تيسري العزيز احلميد»انظر كتابه  2
 «.التقريب»أبو سهل البصري ، املعروف باألعرايب ، ثقة ، انظر عوف بن أىب مجيلة العبدي اهلجري ،  3
 ( ، وصححه األلباين.3/139( والبيهقي )3923رواه أبو داود ) 4
رواه البخاري معلقا بصيغة اجلزم يف كتاب التفسري ، باب ﴿إن كنتم مرضى أو على سفر﴾ ، وانظـر ما قاله ابن  5

 حجر يف وصل هذا األثر.
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فمن  ، فمؤدامها واحدوسواء هذا أو ذاك  ، 1وي عن احلسن يف تفسري اجلبت إنه الشيطانوقد رُ 
يف أذنه ويكلمه بكالم  رُّ قُ ــاملعلوم أن الكاهن والساحر كالمها يتلقى علومه من الشيطان الذي ي  

 .خيفى على غريه
  2.العيافة والطرية والطرق من اجلبتإن : أنه قال وي عن النيب وقد رُ 
فهم يف وضع اخلطوط عليها كأهنم  ، يهااألرض يطرقها إذا سار عل ق  ر  ِمن ط   ، ق من الطريقرْ ــــــوالط  

 3.طرقوهنا أي ميشون عليهاي  
وي يف ـقال البغ ، يسمى احلازي طُّ خُ ـوالذي ي   ، وهو اخلط يف األرض ، فمنه الر م ـلُ  ، والطرق ألوان

 :«شرح السنة»
صاحب  يأيت :قال ، قد تركه الناس مٌ لْ وهو عِ  ، احلازي هُ طُّ خُ ـهو اخلط الذي ي   :قال ابن عباس

الم حازي غُ ـال يِ د  وبني ي   ، لك طُّ ـاقعد حىت أخُ  :فيقول له ، 4وانالُّـ فيعطيه حُ  ، حازيـاحلاجة إىل ال
فيأمره احلازي أن خيط خطوطا كثرية على رمل أو تراب يف خفة وعجلة لئال يلحقها  ، 5يلمعه مِ 

 وهو يقول: ، مث يأمره فيمحوها خطني خطني على مهل ، العدد واإلحصاء
 أسرعا البيان ، ي عيانـبن  ا

وإن بقي خط واحد  ، فإن بقي منها خطان فهو عالمة النجاح ، نظر إىل آخر ما يبقى منهاـمث ي  
 6.فهو دليل اخليبة واحلرمان

فضرب هبا على طريقة  ، فإذا سئل الطارق عن حادثة أخرج حصيات معه ، ومنه الضرب باحلصى
 .جواب السؤال –بزعمه الكاذب  –فيتبني له  ، خمصوصة

                                                 
 (.3/139( وكذا البيهقي )5/62) ذكره أمحد عنه 1
( وغريمها عن قبيصة بن خمارق رضي اهلل 13/6131( ، وابن حبان )5/62( ، وأمحد )3927رواه أبو داود ) 2

غاية املرام يف ختريج أحاديث »( ، وضعفه غريه ، انظر 1679« )رياض الصاحلني»عنه ، وحسنه النووي يف 
 (.321لأللباين )« احلالل واحلرام

 ( ، باب بيان شيء من أنواع السحر.1/514« )القول املفيد»ر انظ 3
 الـُحـلُّوان هو ما يأخذه الكاهن أجرا على كهانته. 4
 الـِميل عوٌد دقيق الرأس ، يُـخ طُّ به يف األرض ، مسي هنا ميال ألنه كامليل الذي يستعمل لالكتحال. 5
 (.134-12/133« )شرح السنة» 6
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للكاهن جواب  مث يتبني وكلها تدور حول ضرب شيء  بشيء ، وقيل غري ذلك من التفسريات
سواء كانت حصا أو  ، تتغري كلما تغري الزمان ، فليست إال اختالف يف املطروقات ،بزعمه  السؤال

 1.أو قضبانا أو غري ذلك ودعا
يقومان على التنبؤ مبا وهـٰذان  ، «الدومينو»و  ، «زهر الطاولة»يف هذا الزمان  بالطرقق لح  ومما يُ 

 «الكوتشينة»قراءة من ذلك أيضا و  ، عن طريق األرقام املكتوبة على الزهريف املستقبل سيكون 
 2.والضرب حببات الفول

رضي اهلل عنه كما يف صحيح مسلم عن معاوية بن احلكم السلمي   ، طـكان أحد األنبياء خي  :تنبيه
 .ونطُّ خُ ـ: ومنا رجل ي أنه قال للنيب 

 3.فذاك هُ ــفمن وافق خطُّ  ، كان نيب من األنبياء خيط  :قال
 أي من وافق خطُـّـُه خط  ذلك النيب جاز له فعله.

إذ كان من  ، : معناه الزجر عنهفذاك( هُ ــ)فمن وافق خطُّ  يف معىن قول النيب  رمحه اهللقال اخلطايب 
ا مً ل  وع   ، ألن ذلك إَّنا كان آية لذلك النيب ، ظه من الصوابوال ينال ح ، هُ بعده ال يوافق خط  

 4.واهلل أعلم ، فليس ملن بعده أن يتعاطاه طمعا يف نيله ، لنبوته
  :جبوابنيفقد أجاب عنه بن عثيمني رمحه اهلل الشيخ حممد بن صاحل أما 

وما  ، فذاك( هُ ــخطُّ ق )فمن واف :ألنه قال ، علقه بأمر ال يتحقق الوصول إليه أن الرسول  :األول
 ؟أم ال هُ ــــخط  يدرينا هل وافق 

ألن اهلل َيعل  ، أنه إذا كان اخلط بالوحي من اهلل تعاىل كما يف حال هذا النيب فال بأس به :الثاني
ي ـحرية فهي من الوحـأما هذه اخلطوط الس ، ل الوحي هبا خبطوط يعلمه إياهانـز له عالمة ي

 5.الشيطاين

معجزة له ودليال على نبوته ، وِل يكن يد عي علم الغيب ، ومن كان ط ذلك النيب  فاحلاصل أن خ
، فقد أ طلعه اهلل على شيء من الغيبيات كدليل على صدق نبوته ، وِل  ذلك ما حصل للنيب 

  يكن يعلم الغيب استقالال.
                                                 

 لغة.راجع لالستزادة كتب ال 1
  . 364 – 363، ص « شرح مسائل اجلاهلية»انظر  2
 (.537« )صحيح مسلم» 3
 (.12/134« )شرح السنة»نقال من  4
 ( ، باب بيان شيء من أنواع السحر.515 - 1/514« )القول املفيد»انظر  5
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 قراءة الفنجان
كاهن يعتمد على ما بقي فيه فإن ال ، أي فنجان القهوة ، ومن أنواع الكهانة قراءة الفنجان

ه يكون كذا ـويزعم أن ، ما فيهـمث يتنبأ ب ، على جوانب الفنجان خطوطا اهـفريسم ب ، من القهوة
 1.فيمكن أن يكون تنبؤ الكاهن جمرد دعوى يدعيها ، وال يشرتط فيه االتصال بالشياطني ، وكذا

على ما سيقع يف املستقبل بصور اجلمر  فإن الكاهن يستدل ، ومما يلحق بقراءة الفنجان قراءة النار
 2.النار بِ هُّ ل ـ وت  

وما فيها من تقاطعات وتعرجات  ، وأما قراءة الكف فإن الكاهن يعتمد على خطوط الكف
 3.مث يزعم أنه سيكون كذا وكذا ، واتصاالت

 أمثلة من الواقع على نسبة علم الغيب لغير اهلل

مث يناقض ذلك بفعله ، ومن اس اإلميان مبا يف القرآن من عجائب التناقضات ؛ أن يد عي بعض الن
، وهم  قل ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال اهللاهلل تعاىل يقول لنبيه أن ذلك 

ومن أمثلة يقولون: إنه يعلم الغيب حىت بعد موته ، ويعلم أعمال أمته كلها ، ويسمع من دعاه ، 
يقال له حممد بن سعد البوصريي  -أكثر احنراف الشعراء  وما –من احنرف يف هذا الباب شاعٌر 
، التجأ فيها « الربدة»هـ ، ألف قصيدة أمساها بـ   696 – 623املصري ، عاش يف الفرتة ما بني 

، والتاذ به فيها من كربات يوم القيامة ، وطلب منه الشفاعة يف اآلخرة ، واد عى بأن  إىل النـيب 
، وأنه يعلم الغيب ، وذكر طوام عديـدة ، وأقوال كفرية تقشعر لسماعها  الدنيا واآلخرة ملك له 

جلود املوحدين ، وهذه القصيدة كثريا ما يرددها أهل املوالد ، واليت يسموهنا باملوالد النبوية ، يظنوهنا 
إال بعدا  ، وهي يف احلقيقة ال تزيدهم من النيب  تقـرهبم إىل اهلل ، وتُـحيي يف قلوهبم مـحبة النيب 

، ومن أبياهتا  ، بل هي الكفر بعينه ، ألن حمتواها يناقض دين اإلسالم الذي بُِعث به حممد 
 قوله:

 ِسواك عند حلول احلادث الع ـِممِ   ما يل من ألوُذ به 4يا أكرم اخللق

                                                 
 ، للدكتور يوسف السعيد. 364، ص « مسائل اجلاهلية»انظر شرح  1
 . 363املصدر السابق ، ص  2
 . 363املصدر السابق ، ص  3
 . يقصد النيب  4
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 فضالً وإال فقل يا زلة القدم  إن ِل تكن يوم املعاد آخذا بيدي
 ومن علومك علم اللوح والقلم  اوإن من ُجوِدك الدنيا وض ّرهت
 أحيا امسه حني يُدعى داِرس الر م مِ   لو ناسبت قدره آياته عظما

 واملالحظ على هذه األبيات من القصيدة أمور:
ميلك الشفاعة ، وهذا باطل ، فإن الشفاعة ملك هلل تعاىل وليست  عتقاده أن النيب األول: ا

 . ملكا للنيب 
أن يُنيلها إياه ، وهذا باطل أيضا ، فإن دعاء غري اهلل شرك خمرج من ملة  دعاؤه للنيب الثاني: 

 اإلسالم ، فإن مجيع العبادات ال يصح صرفها إال هلل تعاىل.
يسمع دعاءه ، وهذا سفٌه ، إذ كيف يسمع امليت كالم احلي؟!  قال  : اعتقاده أن النيب الثالث

لو أن حيا خاطب حيا آخر وبينهما هذا احلاجز ، و  وما أنت بسمع من يف القبورتعاىل لنبيه 
 الكثيف من الرتاب ملا استطاع مساعه فكيف ي سمعه من كان ميتا؟!

: حصرُه للُّجوء والل ياذ يوم القيامة بغري اهلل ، وذلك يف قوله )ما يل من ألوذ به سواك عند الرابع
 ناس فيها من أهوال.حدوث احلاِدِث العِمم( ، يقصد به قيام الساعة وما يتبد ى لل

عنده ليس يعلم فقط ما يف غد ، بل يعلم ما كان وما سيكون مما سطره   : )أن النيب الخامس 
 القلم يف اللوح احملفوظ! بل هو بعض علمه!! سبحانك هذا هبتان عظيم وإمث مبني.

ا يرى من وكتب املوالد وحنوه« احلقائق»ومن كان له اطالع على كتب الصوفية واليت يسموهنا بـ 
 1هذا القبيل العجب العجاب(.

: ويف البيت األخري استدرك البوصريي على اهلل جل وعال ، فقال إن اآليات اليت بُِعث هبا السادس
، ولو أهنا ناسبت قدره لقامت املوتى من قبورهم مبجرد ذكر امسه  ال تناسب قدره  حممد 

 )حممد( ، وهذه مبالغة ال حتتاج إىل تعليق!
  ط الع على علم الغيب ما حصل عند الالقبور من ا ألصحاببعضهم ما اد عاه  ثلةأمومن

احتالل فرنسا للقريوان يف تونس ، وهو أن رجاًل فرنسيًا دخل يف اإلسالم ومسى نفسه سيد أمحد 
اهلادي ، واجتهد يف حتصيل الشريعة حىت وصل إىل درجة عالية ، وُعني إمامًا ملسجد كبري يف 

                                                 
4

، الناشر: املكتبة  1، بتصرف يسري ، ط  221، ص « جلباب املرأة املسلمة»قاله األلباين رمحه اهلل يف كتابه  
 عمان. –اإلسالمية 

 (.3/332)األصل( ، )«  صفة صالة النيب »وانظر للفائدة ما قاله يف 
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فلما اقرتب اجلنود الفرنساويون من املدينة استعد أهلها للدفاع عنها ، وجاءوا يسألونه أن القريوان ، 
يستشري هلم ضريح شيخ يف املسجد يعتقدون فيه ، فدخل )سيد أمحد( الضريح ، مث خرج مهو اًل مبا 

ًا ، سيناهلم من املصائب ، وقال هلم: إن الشيخ ينصحكم بالتسليم ، ألن وقوع البالد صار حمتم
فاتـ ـــبع القوم البسطاء قوله ، وِل يُدافعوا عن مدينة القريوان أقل دفاع ، بل دخلها الفرنساويون آمنني 

 1م.1331أكتوبر سنة  26يف 

أقول: انظر أيها القارىء الكرمي كيف اعتقد أولئك الدراويش يف هذا امليت أنه يعلم الغيب من 
 !حيث ال يدرون

 خالصة البحث

، وبيـان أن ذلـك وغـالة الصـوفية الكهنـة دعـوى علـم الغيـب عنـد بطـالن  البحـث تبني يف هذا
وأن ذلــك شـــرك بــاهلل العظـــيم ، فمــن صـــدق الكهنـــة ،  صـــفاته اخلاصــة بـــهمــن دعـــوى مشــاركة اهلل يف 

 وُمد عي الغيب يف ذلك فهو منهم ، فالواجب احلذر.

                                                 
هذه القصة إىل كتاب « أفيون الشعوب اإلسالمية ، النتائج واآلثار»ال مق صاحبخالد أبو الفتوح عزا  1

 «.دمعة على التوحيد»من  73 - 77ص ، انظر  211، حممد فهر شقفه ، ص « التصوف بني احلق واخللق»
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 حد عشر حديثا ضعيفا في تقرير عرض األعمال على الموتىأ
 أحاديث تفيد شعور الموتى بمن حولهم من األحياء وسماعهم لهم وبيان حال تلك األحاديث 

 ِذكر حديث ضعيف في التقاء أرواح الموتى بعضها ببعض واستخبارىا عن أرواح األحياء
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 قاعدة:
وىو يف قربه لكالـ من خاطبو ،  ياء ، أو مساع النيب كل حديث يفيد اطالع ادلوتى على سعي األح

ضعيف أو إنو حديث ف؛ أو مساع ادلوتى لكالـ األحياء ، أو شعور ادلوتى مبن حوذلم من األحياء 
 .موضوع

 وفيما يلي مجلة من األحاديث الواردة يف ىذا الباب ، مع بياف وجوه ضعفها أو بطالهنا.
فإنو حيسن التنبيو إذل أف القرآف الكرمي يدؿ على استئثار ا عز  وقبل البدء يف سرد تلك األحاديث

ومن الـُمسلَّم بو قطعًا أن اإلحاطة بأعمال البشر واالطالع على ما ُسجل في وجل بعلم الغيب ، 
 .دواوينهم تفصيالً من خصائص المولى القدير جل وعال

السنة من طرؽ عن مجاعة من الصحابة يف يف دؿ عليو القرآف ، فقد ثبت ما والسنة الشريفة تدؿ على 
وغّبه من البشر ال يعلم ما حدث ألمتو بعد وفاتو ،  الصحيحْب وغّبمها ما يدؿ على أف النيب 

 يقوؿ حْب ُيطرد بعض أصحابو عن حوضو: أصحايب أصحايب! وومن ذلك أنداخلوف يف ىذا ، 
 1ين على أعقاهبم منذ فارقتهم.، إهنم دل يزالوا مرتد إنك ال تدري ما أحدثوا بعدكفيقاؿ: 

 والشاىد قولو: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدؾ.
 فهذا صريح يف أنو ال يدري.
وغّبمها من طريق يونس بن زلمد بن فضالة عن أبيو  ٖوالطرباين ٕابن أيب حاًبومن األدلة كذلك ما رواه 

، فأمر قارئًا فقرأ حٌب أتى  أتاىم يف مسجد بِب ظفر ومعو ابن مسعود وناس من أصحابو ، أف النيب 
، فبكى رسوؿ ا  فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على ىؤالء شهيداً على ىذه اآلية 

  اضطرب لَػػػْحياه فقاؿ: أي ربِّ ، َشَهدت على من أنا بْب ظهريو فكيف مبن دل أَرَُه؟حٌب 
ضعفهما ، وكذا صنع احلافظ دلا ذكر ىذا يوابن أيب حاًب سكت عن يونس وعن أبيو فلم يوثقهما ودل 

5فدؿ على اعتبارمها يف الرواية. 4«الفتح»احلديث يف 
 

 :فمن ذلك،  وقد وردت أحاديث في اطالع الموتى على سعي األحياء
                                              

 عن ابن عباس رضي ا عنهما. (ٕٓٙٛومسلم )، ( ٕ٘ٙٗالبخاري )انظر ما رواه  ٔ
ٕ (ٗ/ٖٕٔٓ.) 
 (.ٕٗٗ – ٖٕٗ/ٜٔ»)ادلعجم الكبّب » ٖ
 (.ٙ٘ٓ٘شرح حديث رقم )، « الفتح»انظر  ٗ
 . ٖٔٛ – ٖٓٛ، ص « أوضح اإلشارة»استفدت ىذه الفائدة من الشيخ النجمي رمحو ا من كتابو  ٘
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 الحديث األول
  :«مسنده»الطيالسي يف  قاؿ

قاؿ رسوؿ  :ا قاؿحدثنا الصلت بن دينار ، عن احلسن ، عن جابر بن عبد  :حدثنا أبو داود ، قاؿ
 :  ا 

إف أعمالكم تعرض على عشائركم وأقربائكم يف قبورىم ، فإف كاف خّبا استبشروا بو ، وإف كاف غّب 
 ٔ.اللهم أذلمهم أف يعملوا بطاعتك :ذلك قالوا

 ٕ.في سنده الصلت بن دينار ، وىو مَبوؾ احلديثف، ىذا حديث ضعيف جداً 
 .س وقد عنعندلِّ مُ ، وىو احلسن أيضاً ويف سنده 

ولو قدرنا جدال صحة احلديث فإنو ال يفيد جواز طلب االستغفار من ادلوتى ،  :قاؿ مقيده عفا ا عنو
 .، فتنبو األحياء حصل بدوف طلب من -الوارد يف احلديث  –ادلوتى لؤلحياء  ألف دعاء

 الثانيالحديث 
  :«األصوؿ نوادر»احلكيم الَبمذي يف قاؿ 

قاؿ رسوؿ ا  :أباف بن أيب عياش عن أنس قاؿ عنا ، قاؿ حدثنا قبيصة عن سفياف أيب رمحو  حدثنا
  : 

، وإف كاف غّب ذلك  استبشرواإف أعمالكم تعرض على عشائركم وأقاربكم من ادلوتى ، فإف كاف خّبا 
 ٖ.اللهم ال دتتهم حٌب هتديهم دلا ىديتنا :قالوا

 .، وىو مَبوؾ عياش أباف بن أيبىذا حديث ضعيف جدا ، يف سنده 
 :سفياف عمن مسع أنس بن مالك يقوؿ أخربنا ،حدثنا عبد الرزاؽ  :فقاؿ «مسنده»يف  أمحد رواهوقد 

 ٗ.: فذكر احلديث قاؿ النيب 
 ٘.وىذا سند ضعيف جلهالة الواسطة بْب سفياف وأنس :رمحو ا اؿ األلباينق

                                              

ٔ (ٖ/ٖٗٓ). 
  .دمشق - ( ، حتقيق توفيق التكلة ، الناشر: دار النوادرٖٕٜرقم ) ٕ
ٖ (ٖ/ٔٙ٘.) 
ٗ (ٖ/ٔٙ٘). 
 .(ٖٙٛ« )السلسلة الضعيفة» ٘
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، وقد تقدـ احلكيم الَبمذي  روايةيف جاء كما اش  أباف بن أيب عيالواسطة ىو  :عفا ا عنومقيده  قاؿ
 الكالـ عليو.

 .ٔ«كشف اخلفاء»وقد ضعفو العجلوين كما يف 

 الثالثالحديث 
من حديث عبد الغفور بن عبد العزيز عن أبيو عن جده  «نوادر األصوؿ»وأخرج احلكيم الَبمذي يف 

 :  قاؿ رسوؿ ا  :قاؿ
ميس على ا ، وتعرض على األنبياء وعلى اآلباء واألمهات يـو تعرض األعماؿ يـو االثنْب ويـو اخل

اجلمعة ، فيفرحوف ٕبسناهتم ، وتزداد وجوىهم بياضا وتشرؽ ، فاتقوا ا عباد ا ، ال تؤذوا موتاكم 
 .بأعمالكم

 ٕ.ليس حديثو بشيء :ىذا حديث موضوع ، يف إسناده عبد الغفور بن عبد العزيز ، قاؿ ابن معْب
 ٖ.«الضعفاء وادلَبوكوف»الدارقطِب يف  وذكره

 ٗ.مَبوؾ احلديث :وقاؿ النسائي
ال حيل كتب حديثو وال ذكره إال  .كاف شلن يضع احلديث على الثقات ، كعب وغّبه  :وقاؿ ابن حباف

 ٘.على جهة التعجب
 ٙ.رمحو ا بأنو موضوع وحكم عليو األلباين

 الرابعالحديث 
حدثِب أبو بكر زلمد بن رزؽ ا الكلوذاين وىاشم بن  :«ادلنامات»ابو أوؿ كتوقاؿ ابن أيب الدنيا يف 

مسعت مالك بن أدى  :أنبأنا أبو إمساعيل السكوين :أنبأنا حيي بن صاحل الوحاظي قاؿ :قاالالقاسم 
  :يقوؿ مسعت رسوؿ ا  :مسعت النعماف بن بشّب وىو على ادلنرب يقوؿ :يقوؿ

                                              

 (.ٖٖٙٓبرقم ) ٔ
 .(٘٘/ٙ« )اجلرح والتعديل» ٕ
 . ٖٚ٘ترمجة رقم  ٖ
 .«كتاب الضعفاء وادلَبوكْب» ٗ
 . ٗ٘ٚقم ، ترمجة ر « كتاب اجملروحْب من ادثْب» ٘
 . ٓٛٗٔبرقم « الضعيفة» ٙ
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فإف ، فا ا يف إخوانكم من أىل القبور ، ىا وِّ ػػػمثل الذباب دتور يف جَ  أال إنو دل يبق من الدنيا إال
 .أعمالكم تعرض عليهم

 .عن حيٓب بن صاحل الوحاظي بو ٔ«ادلستدرؾ»ورواه احلاكم يف 
 .عن حيٓب بن صاحل الوحاظي بو ٕ«شعب اإلدياف»والبيهقي يف 

 !بدوف إسناد «نوادر األصوؿ»وذكره احلكيم الَبمذي يف 
ىذا حديث ضعيف ، فإف إمساعيل السكوين ومالك بن أدى رلهوالف ، قالو أبو حاًب يف  :واجلواب

 .ٖ«اجلرح والتعديل»

 الخامسالحديث 
حدثنا أبو سعيد ادلديِب عبد ا بن شبيب ، حدثنا أبو بكر بن شيبة احلزامي ،  :قاؿ ابن أيب الدنيا

بن أيب كثّب ، عن زيد بن أسلم ، عن أيب صاحل حدثنا فليح بن إمساعيل ، حدثنا زلمد بن جعفر 
 :  قاؿ رسوؿ ا  :ادلقربي ، عن أيب ىريرة قاؿ

 ٗ.ال تفضحوا موتاكم بسيئات أعمالكم ، فإهنا تعرض على أوليائكم من أىل القبور
 .٘«الثبات عند ادلمات»ورواه ابن اجلوزي من طريقو يف 

ذلما ترجم ،  فرلهوال، فليح بن إمساعيل بن جعفر و  ،يف سنده عبدا بن شبيب ، ضعيف  حديثىذا 
 ٙ.جرحاً وال تعديالً  ماودل يذكر فيه، اًب حابن أيب 

،  ٚ«الشذرة يف األحاديث ادلشتهرة»لعالمة زلمد بن طولوف الصاحلي يف كتابو احلديث ا وقد ضعف
 تِب يف ػػػػػ  ػػػػ، والفُ  8«خلبيثدتييز الطيب من ا»الشيباين الشافعي يف كتابو  الرمحٰػنعبد الشيخ والعالمة 

 
 

                                              

ٔ (ٗ/ٖٓٚ). 
ٕ (ٚ/ٕٙٔ) 
ٖ (ٜ/ٖٖٙ). 
 .(ٙ/ٔ) «ادلنامات»كتاب  ٗ
 .بّبوت –مؤسسة الكتب الثقافية الناشر:  ، الطبعة األوذل ، ( ، حتقيق عبد ا الليثي األنصاريٖٚ/ٔ) ٘
 (.٘ٛ/ٚ، ) (ٖٛٔ/٘« )كتاب اجلرح والتعديل» ٙ
 .(ٜٔٔٔبرقم ) ٚ
 .(ٜٔٔص ) ٛ
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 .ٖ«ادلقاصد احلسنة»، والسخاوي كما يف  ٕ«كشف اخلفاء»، والعجلوين يف  1«تذكرة ادلوضوعات»

 الحديث السادس
 :«مسنده»قاؿ البزار يف 

حدثنا يوسف بن موسى ، نا عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد عن سفياف عن عبد ا بن السائب 
  :قاؿ عن النيب  -ىو ابن مسعود  -اف عن عبد ا عن زاذ

  .إف  مالئكة سياحْب يبلغوين عن أمٍب السالـ
 عرض علي  ث لكم ، ووفاٌب خّب لكم ، تُ حدِّ ػثوف ونُ حدِّ ػ: حياٌب خّب لكم ، تُ  وقاؿ رسوؿ ا  :قاؿ

 ٗ.رت ا لكممن شر استغف من خّب محدت ا عليو ، وما رأيتُ  أعمالكم ، فما رأيتُ 
  .حياٌب خّب لكم ... اخل :أف ىذا احلديث صحيح دوف الزيادة األخّبة فإهنا شاذة وىي قولو :فاجلواب

أف ىذا احلديث رواه النسائي من طرؽ عديدة عن  ٘«السلسلة الضعيفة»فقد ذكر األلباين رمحو ا يف 
أخبار »، وأبو نعيم يف  ٙ«ادلعجم الكبّب»سفياف عن عبد ا بن السائب بو ، ورواه الطرباين أيضا يف 

كلهم من طريق األعمش عن عبد ا بن السائب بو ، ودل يأت يف ىذه  ٛ ، وكذا ابن عساكر ٚ«أصبهاف
ىذه الروايات ذكر ىذه الزيادة الٍب تفرد هبا عبد اجمليد بن عبد العزيز عن سفياف عن عبد ا بن 

تكلم فيو من قبل شذوذ ىذه الرواية ، ال سيما وعبد اجمليد مُ السائب بو يف رواية البزار ، فهذا يدؿ على 
 :حفظو ، فقد قاؿ ابن حباف

 .منكر احلديث جدا ، يقلب األخبار ، ويروي ادلناكّب عن ادلشاىّب ، فاستحق الَبؾ
 .صدوؽ خيطىء :وقاؿ احلافظ يف التقريب

 :ا رمحووقاؿ الشيخ أمحد بن حيٓب النجمي 

                                              

 .(ٕٙٔص ) ٔ
 .(ٖٖٙٓبرقم ) ٕ
 .(ٜٕٙٔبرقم ) ٖ
 .ادلدينة - ( ، ط مكتبة العلـو واحلكمٖٛٓ/٘« )البحر الزخار ادلعروؼ مبسند البزار» ٗ
 . ٜ٘ٚرقم  ٘
ٙ (ٔٓ/ٕٜٔ). 
 .ط دار الكتب العلمية، حتقيق سيد كسروي حسن ( ، من امسو زلمد ، ٗٚٔ/ٕ) ٚ
ٛ (ٚ/ٕٔٓ). 



 ذكر أحاديث ضعيفة تفيد اتصال الموتى بعالم األحياء 

 

 

 470 

مجيد كاف مرجئًا داعية إذل ػطر ببارل إال يف ىذه اللحظة ، وىو أف عبد الوىنالك شيء آخر دل خي
يستغفر  اإلرجاء ، وىو كوف النيب يف  واإلرجاء ، كما صرح بو غّب واحد ، وىذا األثر يؤيد مذىب

ألمتو يف الربزخ ، وعلى ىذا فإف األثر الذي رفعو يؤيد مذىبو فلذلك ال يُػقبل ، وعلى ىذا فال حجة يف 
ها ، وال حيسن االعتماد عليها يف ىذا األمر الذي ىو أصل من أصوؿ ػذه األحاديث مرَسلها وموصولى

وإذا كان الضعيف العقيدة ، وىو أمر غييب ال ينبغي االعتماد فيو على ادلراسيل وال أحاديث الضعفاء ، 
 .بطل االحتجاج بو، صاحب بدعة ، وكان الحديث يدعو إلى بدعتو 

المحدثين وبعض الفقهاء قد ذىبوا إلى عدم قبول المرسل في الفروع ، فكيف  وإذا كان جمهور
  ؟إذا كان في أصل من أصول العقيدة ، وقد خالف المقطوع بو من الكتاب والسنة

 ٔ .ا رمحوانتهى كالمو 
 .فاحلاصل أف رواية عبد اجمليد بن عبد العزيز ضعيفة ، وا أعلم

عن  «فضل الصالة على النيب صلى ا عليو وآلو وسلم»لقاضي يف وقد روى ىذا احلديث إمساعيل ا
 ٕ.بكر بن عبد ا ادلزين من طريقْب ، وكالمها ضعيفتاف إلرساذلما

طريقا ثالثة عن بكر ، أخرجها احلارث بن أيب أسامة يف  ٖ«السلسلة الضعيفة»وذكر لو األلباين يف 
 .جسرعن جسر بن فرقد عنو ، ٍب ضعفها لضعف  ٗ«مسنده»

 :عن أنس ولفظهما ينخر ذلذا احلديث أيضا طريقْب آ ٘«السلسلة الضعيفة»ذكر يف كما 
 ."تعرض علي أعمالكم عشية االثنْب واخلميس" ، ويف إسناده خراش بن عبد ا ، ساقط احلديث

تعرض علي أعمالكم كل مخيس" ، ويف إسناده زلمد بن عبد ادللك األنصاري ، قاؿ " :وحديث
 .نكر احلديثم :العقيلي

 :ٍب قاؿ رمحو ا
ومجلة القوؿ أف احلديث ضعيف ٔبميع طرقو ، وخّبىا حديث بكر بن عبد ا ادلزين وىو مرسل ، وىو 

 .من أقساـ احلديث الضعيف عند ادثْب ، ٍب حديث ابن مسعود ، وشرىا حديث أنس بطريقيو
 .انتهى

                                              

 . ٖٛٚ – ٖٚٚ، ص « ن أجاز ادلمنوع من الزيارةأوضح اإلشارة يف الرد على م» ٔ
 .بتحقيق األلباين رمحو ا ٕٙو  ٕ٘رقم  ٕ
 . ٜ٘ٚرقم  ٖ
 . ٖٕٓبرقم « بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث» ٗ
 .(ٜ٘ٚرقم ) ٘
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 :ابن سعدي رمحو االرمحٰػن خ عبد الشيوعودا على موضوع بطالف مًب احلديث ، فقد قاؿ 

فحياتو كانت خّبا ألمتو بال نػزاع ، يهديها إذل الرشد ويقودىا إذل مواطن الفالح واخلّب ، ولكن كيف 
يكوف موتو خّبا ذلا ، وقد أدرؾ الصحابة عظم الفجيعة فيو واستهولوا اخلطب ، حٌب أف أشدىم شكيمة 

يف أف فقده  شي عليو من ىوؿ ادلصاب ، وما من شك  قد غُ  -وىو عمر بن اخلطاب رضي ا عنو  -
  كاف أعظم ما أصيبت بو ىذه األمة من إرزاء. 

ماؿ عليو وىو ليس مسؤوال عنها وال مكلفا بإحصائها وكتابتها وال برفعها إذل ػػػػػػٍب ما فائدة عرض األع
ف قلبو ويُػنغص عز وجل نبيو ويُػحزِ  عقل أف يسوء اوكلْب بو ، وكيف يُ ا ، فإف لذلك كلو مالئكة مُ 

 ؟عليو ما ىو فيو من أنواع النعيم بعرض حصائد الناس من الشرور وادلعاصي عليو
 ؟أما يكفي ما حتملو يف حياتو من أنواع ادلشقات وكبار التضحيات

لما سيستغفر لعصاة أمتو ك واحلديث فيو كذلك إغراء بادلعاصي ودعوة إليها ، فإنو إذا كاف الرسوؿ 
 .دل يضر أحد ما يرتكبو من ذنب - ٔوال شك أف استغفاره موجب دلغفرة -عرضت عليو أعماذلم 

ٍب إف ىذا احلديث معارض لؤلحاديث الصحيحة الٍب تدؿ على أنو ال يدري بعد موتو شيئا من أحواؿ 
هم ، فتجيء د عليو أناس من أمتو احلوض ، وأنو يهم ليسقيرِ ػػأمتو ، فقد جاء يف حديث احلوض أنو يَ 

إنك ال تدري  :فيقاؿ لو، : ىؤالء أصحايب أعرفهم  ادلالئكة وتذودىم عن احلوض ، فيقوؿ الرسوؿ 
وكنت عليهم شهيدا ما سحقا وبعدا دلن أحدث بعدي ، ويتلو قولو تعاذل  :فيقوؿ .ما أحدثوا بعدؾ

 عدي رمحو ا.انتهى كالـ الشيخ ابن س ٕ.دمت فيهم فلما توفيتِب كنت أنت الرقيب عليهم
فزعم أف حديث عرض األعماؿ ،  ٖ«ادلدخل يف فضل زيارة القبور»يف كتابو أوغل ابن احلاج  وقدقلت: 

  !نيات الناس وأعماذلم على يفيد اطالع الرسوؿ 
 :ا فقاؿ رمحوالشيخ أمحد بن حيٓب النجمي ن ذلك وقد أجاب ع

ماؿ أمتو وخواطرىم ونياهتم ال يدؿ عليو حديث أع على عاه ابن احلاج من اطالع النيب ما اد   إف
ال من قرب وال من بعد ، وال مبفهـو وال منطوؽ ، وال بتصريح وال تعريض ،  صح إنوعرض األعماؿ 

، وذلك  احلفظةفرض صحتو وثبوتو فإف العرض إمنا يكوف لدواوين األعماؿ الٍب تكتبها عليهم  فعلى
 الدواوين ٍب تعرج هبا ، وليس يف يفثبتها ادلالئكة ػػػملها العباد فتُ بعد أف يع :حيصل بعد الفراغ منها ، أي

                                              

 .لعل األصح: سبب للمغفرة ٔ
اشر: دار الباز للنشر ، الن ( بتصرؼ يسّبٕٓ - ٜٔ/ٕ) لشيخ زلمد خليل ىراسل« شرح القصيدة النونية» ٕ

 مكة. -والتوزيع 
 «.أوضح اإلشارة»كما يف   (ٕٚ٘/ٔ) ٖ



 ذكر أحاديث ضعيفة تفيد اتصال الموتى بعالم األحياء 

 

 

 472 

 لتلكأحواذلم حينما يعملوهنا ، وال أنو يّطلع عليهم حْب مباشرهتم  يعلم ذلك ما يدؿ على أنو 
ال يعدو أف  ذلكاألعماؿ ، وال قبل ذلك حينما تتحرؾ إليها نياهتم ، وخواطرىم وإرادهتم ، بل إف 

 .عنو حٌب حْب توضع دواوينهم بْب يديو يكوف غيباً 

إذل ىذه األعماؿ فهو  تتحرؾزعم أنو يعلم أحواذلم قبل ذلك ويطلع على نياهتم وإراداهتم حْب  ومن
 ، والتنطع ادلمقوت ، وما َمثلُ  الكاذبمفَب كذاب ضاؿ مضل ، يقوؿ على ا وعلى رسولو باخلرص 

فإذا وصل إليك كتابو وقرأتو ال تكوف قد اطلعت  عنكب ذلك إال كمثل إنساف كتب لك كتاباً وىو غائ
، وال حْب وصل إليك الكتاب وقرأتو ، بل غاية ما يف األمر  الكتابعلى مجيع أمره ، ال حْب َكتب لك 

 ٔ.ن ال خيفى ، وا أعلمػػػػػيِّ ػػػيف الكتاب ، وىذا بَ  بتِ ػػػكُ أنك تطلع على ما  

 السابعالحديث 
 :مطلع على أعماؿ أمتو احلديث التارل أف النيب من  بعض الناس رمبا فِهم

 :  قاؿ رسوؿ ا  :عن أنس رضي ا عنو قاؿ
رضت علي ذنوب أمٍب ، فلم أر خرجها الرجل من ادلسجد ، وعُ ػرضت علي أجور أمٍب ، حٌب القذاة يُ عُ 

 ٕ.ذنبا أعظم من سورة من القرآف ، أو آية أوتيها رجل ٍب نسيها
 :ا احلديث من ثالثة وجوهفاجلواب عن ىذ

 ٖ.أف احلديث ضعيف كما قرر ذلك األلباين رمحو ا :األول
 :رضت ، ودل يقلعُ  :، وذلذا قاؿ العرض كاف يف حياة النيب  على تقدير صحتو ، فإف :الثاني

 .ستعرض
  .ليس يف احلديث أنو سيستغفر ذلم أو يدعو ذلم ، وىو ادلطلوب :الثالث

 الثامناألثر 
 :الوىاب بن رلاىد ، قاؿ رلاىد عبدحدثنا أبو ىشاـ ، ثنا حيٓب بن دياف ، عن  :ن أيب الدنيااب قاؿ

 ٗ.ر بصالح ولده يف قربهبش  ػػػػالرجل ليُ  إف
 .جداً  ضعيفأثر ضعيف جداً ، يف سنده أبو ىشاـ زلمد بن يزيد الرفاعي ، وىو  ىذا

                                              

 .، بتصرؼ يسّب ٖٙٛ – ٖ٘ٛص ، « أوضح اإلشارة يف الرد على من أجاز ادلمنوع من الزيارة» ٔ
 .(ٜٕٙٔ( ، والَبمذي ))ٔٙٗرواه أبو داود ) ٕ
 .(ٔٚ« )ضعيف أيب داود»نظر ا ٖ
 : معرفة ادلوتى عمل األحياء.بابنيا ، البن أيب الد« ذكر ادلوت»كتاب  ٗ 
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 .رأيتهم رلتمعْب على ضعفو :البخاري قاؿ
 .ضعيف :النسائي وقاؿ
 ٔ.غرائب وأكثرنانا طلبا كاف أضعفُ   :سألت ابن منّب عنو فقاؿ :أبو حاًب الرازي وقاؿ
  .حدث عن الثوري بعجايب :حيٓب بن دياف العجلي ، ضعفو أمحد ، وقاؿ سنده ويف

  .ليس ٕبجة :يف رواية إسحاؽ أيضاً  وقاؿ
 .يتوىم احلديث شيء حد َث ، كاف ، دل يكن يبارل أي   ليس بثبتٍ  :معْب ابن وقاؿ
ٕبجة  وليسكاف صدوقًا كثّب احلديث ، وإمنا أنكر عليو أصحابنا كثرة الغلط ،   :بن شيبة يعقوب وقاؿ

 .إذا خولف
 .خيطئ يف األحاديث ويقلبها :عن أيب داود اآلجري وقاؿ
 .ليس بالقوي :النسائي وقاؿ

 .رمبا أخطأ ، وكاف متقشفاً  :وقاؿ «الثػقات»حباف يف  ابن وذكره
 .عليو ويشتبوعامة ما يرويو غّب زلفوظ ، وىو يف نفسو ال يتعمد الكذب إال أنو خيطئ  :عدي ابن اؿوق

 .«التهذيب»انتهى سلتصراً من ترمجتو يف 

 العاشرالحديث 
  :، باب: بشرى ادلؤمن عند ادلوت وغّب ذلك «الزىد»ابن ادلبارؾ يف كتاب  قاؿ

 تلقاهبضت نفس العبد إذا قُ  :أيب أيوب األنصاري قاؿبن يزيد عن أيب رىم السماعي عن  ثور أخربنا
 :فيقوؿ بعضهم لبعض ،قبلوف عليو ليسألوه ػػػأىل الرمحة من عباد ا كما يلقوف البشّب يف الدنيا ، فيُ 

ما فعلت  ؟ما فعل فالف :فيسألونوقبلوف عليو ػػػروا أخاكم حٌب يسَبيح ، فإنو كاف يف كرب ، فيُ نظِ أَ 
إنا  وإنا إليو  :فيقولوف .إنو قد ىلك :قاؿ ذلم قبلوعن الرجل قد مات  افإذا سألو  ؟ىل تزوجت ؟فالنة

 .ئست ادلربيةػػػػئست األـ ، وبِ ػػػاذلاوية ، فبِ  أموراجعوف ، ُذِىب بو إذل 
ها ، م  ػفأتِ  عبدؾنعمتك على  هىذ :عليهم أعماذلم فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وقالوا ضعرَ فيُ  :قاؿ
 .بعبدؾاللهم راجع  :رأوا سوًءا قالوا وإف
  ٕ.رواه سالـ الطويل عن ثور فرفعو :صاعد ابن قاؿ

                                              

 .«هتذيب التهذيب»نظر ترمجتو يف ا ٔ
 اإلسكندرية. –، حتقيق: أمحد فريد ، الناشر: الدار السلفية  (ٕٚٙ/ ٔ) ٕ
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مسلمة بن علي عن زيد بن واقد  عن،  ٕ«الشاميْب مسند» ويف،  ٔ«الكبّب ادلعجم»رواه الطرباين يف و 
 .أيب رىم عن أيب أيوب بو عنبن سالمة  الرمحٰػنعن مكحوؿ عن عبد ، وىشاـ بن الغاز 

ضمضم بن زرعة  ثناثنا أيب  :زلمد بن إمساعيل بن عياش عن «الكبّب ادلعجم»األوؿ يف  النصف ىورو 
 ٖ.بن سالمة ... فذكره الرمحٰػنكاف عبد   :عن شريح بن عبيد قاؿ

ثور بن يزيد عن خالد بن معداف  عن ٗسالـ التميمي عن «ادلتناىية العلل»يف مرفوعا اجلوزي  ابن ورواه
 : فذكره. أيوب األنصاري قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  عن أيبعن أىب رىم 

 ه: ما روا، قاؿ ابن اجلوزي بعدضعيف جدا  أثر ىذاواجلواب: 
 النسائي وقاؿ .وسالـ ىو الطويل ، وقد أمجعوا على تضعيفو ، ال يصح عن رسوؿ ا  حديث ىذا

 ٘.مَبوؾ :والدارقطِب
 .ذلاوضوعات كأنو كاف ادلتعمد يروي عن الثقات ادل :«اجملروحْب»حباف يف  ابن وقاؿ
 ٙ.سالـ بن سليماف ليس حديثو بشيء :ابن معْب قولو عن وروى

 .«التقريب»احلديث مسلمة بن علي ، مَبوؾ أيضا ، قالو ابن حجر يف  إسناد ويف
 .لو ترمجة أردل  :ٚ«الصحيحة»قاؿ الشيخ األلباين يف  .بن سالمة ، رلهوؿ الرمحٰػنعبد  إسناده ويف

، عن مكحوؿ ، عن  ثوبافطريق ثابت بن  من «احلنائيات»القاسم احلنائي يف فوائده ادلسماة  وأب ورواه
 ٛ.بن سالمة بو الرمحٰػنعبد 
عن أيب أيوب  :فقاؿ إسناد بدوف «ادلوت ذكر»ابن أيب الدنيا ىذا األثر بتمامو يف كتاب  ذكر وقد

  ٜ.األنصاري فذكره

 

                                              

 .(ٖٚٛٛرقم ) ٔ
 .(ٗٗ٘ٔ( رقم )ٕٖٛ/ٕ) ٕ
 .(ٜٖٛٛ( برقم )ٜٕٔ/ٗ) ٖ
 .«اجملروحْب»ىو سالـ الطويل ، انظر  ٗ
 .(ٜٔٔ – ٜٓٔ/ٕ« )األحاديث الواىية يف العلل ادلتناىية» ٘
 .(ٕٕٗ( رقم )ٕٙٗ/ٔ) ٙ
ٚ (ٙ/ٙٓ٘). 
 . ٔ٘ٔص البن أيب الدنيا ، « ذكر ادلوت»، نقال من تعليق الشيخ مشهور على كتاب  ٕ٘رقم  ٛ
 . ٔ٘ٔص « ذكر ادلوت»كتاب  ٜ 



 ذكر أحاديث ضعيفة تفيد اتصال الموتى بعالم األحياء 

 

 

 475 

 عشرالحادي األثر 
 :(ٙٙٔ)رقم  ، باب يف ذكر ادلوت «الزىد»قاؿ ابن ادلبارؾ يف 

 :أنا رجل من األنصار عن ادلنهاؿ بن عمرو أنو مسع سعيد بن ادلسيب يقوؿ
يقوؿ ، فيعرفهم بسيماىم ليشهد عليهم ، أمتو غدوة وعشية  إال يعرض فيو على النيب  ليس من يوـٍ 

 .ىؤالء شهيدا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك علىا تبارؾ وتعاذل 
فإنو  :يف ىذا األثر فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدقاؿ ابن كثّب يف تفسّب سورة النساء عند قولو 

 .دل يرفعو، وىو من كالـ سعيد بن ادلسيب ، فإف فيو رجال مبهما دل يسم ،  انقطاعأثر فيو 
،  «تذكرة يف أحواؿ ادلوتى وأمور اآلخرةال»كما يف  ابن كثّبٍ  القرطيبي وافق وقد  :قاؿ مقيده عفا ا عنو

 .«على أمتو باب ما جاء يف شهادة النيب »
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وبيان حال تلك أحاديث تفيد شعور الموتى بمن حولهم من األحياء وسماعهم لهم فصل في بيان 
 األحاديث

 الحديث األول
ا زلمد بن إبراىيم بن حدثنا أبو عقيل أنس بن سلم اخلوالين ، ثن :«ادلعجم الكبّب»قاؿ الطرباين يف 

العالء احلمصي ، ثنا إمساعيل بن عياش ، ثنا عبد ا بن زلمد القرشي عن حيٓب بن أيب كثّب عن سعيد 
  :قاؿ ٔبن عبد ا األودي

أف نصنع مبوتانا ،  إذا أنا مت فاصنعوا يب كما أمر رسوؿ ا  :شهدت أبا أمامة وىو يف النػزع فقاؿ
إذا مات أحد من أخوانكم فسويتم الَباب على قربه فليقف أحدكم على رأس  :اؿفق أمرنا رسوؿ ا 

فإنو يستوي يا فالف ابن فالنة ،  :، ٍب يقوؿ فإنو يسمعو وال يجيبيا فالف ابن فالنة ،  :قربه ٍب ليقل
 :، فليقلدنا رحمك اهلل ، ولكن ال تشعرون أرشِ  :يا فالف ابن فالنة ، فإنو يقوؿ :، ٍب يقوؿ قاعدا

إال ا ، وأف زلمدا عبده ورسولو ، وأنك رضيت  إلػٰو)اذكر ما خرجت عليو من الدنيا ، شهادة أف ال 
منكرا ونكّبا يأخذ واحد منهما بيد  با ربا ، وباإلسالـ دينا ، ومبحمد نبيا ، وبالقرآف إماما( ، فإف  

  .و دوهنماكوف ا حجيجُ ن حجتو ، فيانطلق بنا ، ما نقعد عند من قد لُػقِّ  :صاحبو ويقوؿ
  ؟يا رسوؿ ا ، فإف دل يعرؼ أمو :فقاؿ رجل

 ٕ .حواء بنفلينسبو إذل حواء ، يا فالف  :قاؿ
 ٖ.عن أيب أمامة الباىلي أيضا «ذكر ادلوت»ورواه ابن شاىْب يف كتاب 

ذكره  شيخ الطرباين ، أنس بن سلم اخلوالين األنطرسوسي ،فيو  سنده تالف ،ىذا حديث  :فاجلواب
( ، ودل يذكرا ٜٕٓ – ٕٔٛيف وفيات ) «تاريخ اإلسالـ»، والذىيب يف  ٗ«تاريخ دمشق»ابن عساكر يف 

 .ودل يوثق ، فهو رلهوؿ احلاؿ يذكرا فيو جرحا وال تعديال ، وقد روى عنو مجعٌ 
منكر احلديث ، وعامة أحاديثو  :وفيها أيضا زلمد بن إبراىيم بن العالء احلمصي ، قاؿ عنو ابن عدي

 ٘.زلفوظة غّب

                                              

  .يف مصادر أخرى: األزدي جاءو  ٔ
 . (ٜٜٚٚ)( برقم ٜٕٗ/ٛ) ٕ
 .(ٖٛٗ/ٖ« )ادلغِب»نقال من  ٖ
ٗ (ٜ/ٖٕٔ). 
 .(ٕ٘٘ – ٕٗ٘/ٚ« )الكامل يف ضعفاء الرجاؿ» ٘
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 ٔ.كذاب  :وقاؿ الدارقطِب
 ٕ.بن عبد العزيز موضوعات يدوسوِ ية قِ روى عن الوليد بن مسلم وشعيب بن إسحاؽ وب :وقاؿ أبو نعيم

 فقد قاؿ (األسدي) ت )األودي( حتريف عنوأما سعيد بن عبد ا األودي فلم أجد لو ترمجة ، فإف كان
 ٖ.ليس ىو بقوي :أبو حاًب

 ٗ.ودل يذكر فيو جرحا وال تعديال «التاريخ الكبّب» وذكره البخاري يف
 ٘.دل أعرفو مجاعة منوفيو  :يف ىذا اإلسناد «رلمع الزوائد»وباجلملة ، فقد قاؿ اذليثمي يف 

ضعفو ابن الصالح ٍب النووي وابن  :وقاؿ صلم الدين زلمد بن زلمد الغزي الدمشقي يف ىذا احلديث
 ٙ.القيم والعراقي

 ٛ.«الروح»وضعفو أيضا يف كتاب  ٚ.ىذا حديث ال يصح رفعو :«الزاد« يف قاؿ ابن القيمو 
 ٓٔ.ن الميت كما يفعلو الناس اليوموال يُـلق  ،  جيلس يقرأ عند القرب ٜودل يكنوقاؿ أيضا: 

حديث غريب ، وسند احلديث من الطريقْب )يعِب طريق  :«ختريج أحاديث األذكار»وقاؿ ابن حجر يف 
 .ن منصور( ضعيف جداالطرباين وطريق سعيد ب

ويتحصل من كالـ أئمة التحقيق أنو حديث ضعيف ، والعمل بو  :«سبل السالـ»وقاؿ الصنعاين يف 
 ٔٔ.بدعة ، وال يُػغَب بكثرة من يفعلو

                                              

 . ٜٜٕٛترمجة رقم  ، «موسوعة أقواؿ الدارقطِب يف رجاؿ احلديث وعللو» ٔ
 . ٓٔٚٙ، ترمجة رقم « هتذيب التهذيب» ٕ
 .(ٖٙ/ٗ« )اجلرح والتعديل» ٖ
ٗ (ٖ/ٗٓٓ). 
٘ (ٕ/ٖٕٚ). 
 . ٖٚ٘، برقم « إتقاف ما حيسن من األخبار الدائرة على األلسن» ٙ
 .(ٖٕ٘/ٔ« زاد ادلعاد» ٚ
 .دمشق - ، ط دار ابن كثّب ٓٚص  ٛ
 . أي النيب  ٜ

 (.ٕٕ٘/ٔ« )زاد ادلعاد» ٓٔ
 .كتاب اجلنائز ، عند شرح حديث ضمرة بن حبيب  ٔٔ
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، وأشار إذل طريق آخر لو أخرجو القاضي اخللعي  «السلسلة الضعيفة»وقد ذكر األلباين ىذا احلديث يف 
داء ىاشم بن زلمد األنصاري ، ثنا عتبة بن السكن عن أيب زكريا عن جابر بن عن أيب الدر  «الفوائد»يف 

 .سعيد األنصاري ، فذكر احلديث
مَبوؾ  :قاؿ الدراقطِب .وىذا إسناد ضعيف جدا ، دل أعرؼ أحدا منهم غّب عتبة بن السكن :ٍب قاؿ

 .واٍه منسوب إذل الوضع :وقاؿ البيهقي .احلديث
أيب أمامة ، ففي رواية اخللعي أنو جابر بن سعيد األزدي ، ويف رواية الطرباين واخُتلف يف اسم الراوي عن 

أنو سعيد بن عبد ا األزدي ، وىذا أورده ابن أيب حاًب ودل يذكر فيو جرحا وال تعديال ، فهو يف عداد 
 .اجملهولْب

 ٔ.ومجلة القوؿ أف احلديث منكر عندي إف دل يكن موضوعا :ٍب قاؿ رمحو ا
فأما التلقْب بعد الدفن ، فلم أجد فيو عن أمحد شيئا ، وال أعلم فيو لؤلئمة  :«ادلغِب»ابن قدامة يف قاؿ و 

فن ادليت ، يقف الرجل فهذا الذي يصنعونو إذا دُ  :قلت أليب عبد ا :قوال ، سوى ما رواه األثـر ، قاؿ
ما رأيت أحدا  :فقاؿ .(إال ا وإلػٰ يا فالف ابن فالنة ، اذكر ما فارقت عليو ، شهادة أف ال ) :ويقوؿ

 ٕ.فعل ىذا إال أىل الشاـ ، حْب مات أبو ادلغّبة جاء إنساف ، فقاؿ ذاؾ
فعل يف الشاـ منذ تلك األزماف ، أسأؿ ا أف يهدي الناس لَبؾ ىذه وتلقْب ادليت ال زاؿ يُ  :قلت

 .البدعة
حبيب ، وحكيم بن عمّب قاؿ:  وللعلم ، فقد أخرج سعيد بن منصور عن راشد بن سعد ، وضمرة بن

 إذا ُسوِّي على ادليت قبػػػُره وانصرؼ الناس عنو كاف يستحب أف يُقاؿ للميت عند قربه: 
 يا فالف ، قل: ال إلػٰو إال ا ثالث مرات. 

 .  يا فالف ، قل: ريب ا ، وديِب اإلسالـ ، ونبيي زلمد 
 ٍب ينصرؼ. 
، وإمنا أطلقوا بدوف إسناد وال حٌب  و دل يرووه عن النيب كر معراشد بن سعد ومن ذُ  واجلواب أف

 . نسبة إذل النيب 
 .وحٌب لو صح عنهم فليس قوذلم ٕبجة ، ألنو موقوؼ عليهم سواء كانوا تابعْب أو تابعي تابعْب

 .، وأنّا لو ذلك نعم لو صح عن صحايب لكاف لو حكم الرفع إذل النيب 

                                              

 .( ، باختصار٘ٙ/ٕ« )السلسلة الضعيفة» ٔ
 .(ٖٛٗ-ٖٚٗ/ٖ« )ادلغِب» ٕ
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يقف  ويَبؾ ما سوى ذلك ، فقد كاف  ما وقف عنده النيب والذي ينبغي للمؤمن أف يقف عند 
ذلك ،  على فعل أصحابو وحيث على القرب ويدعو لصاحبو بالثبات عند سؤاؿ ادللكْب ، ويستغفر لو ، 

إذا فرغ من دفن ادليت وقف  كاف النبػي  :رضي ا عنوبن عفاف عثماف كما جاء ذلك يف حديث 
 ٔ.فإنو اآلف يسأؿ، وسلوا لو التثبػيت  استغفروا ألخيكم ، :عليو وقاؿ

 نيالحديث الثا
حدثنا زلمد بن عوف ، حدثنا حيٓب بن دياف ، عن عبد ا بن مسعاف ، عن زيد بن  :قاؿ ابن أيب الدنيا

 :  قاؿ رسوؿ ا  :أسلم ، عن عائشة رضي ا تعاذل عنها قالت

 ٕ.و ، ورد عليو حٌب يقـوما من رجل يزور قرب أخيو وجيلس عنده ، إال استأنس ب
حدث عن الثوري  :ضعفو أمحد ، وقاؿ، يف سنده حيٓب بن دياف العجلي ، ىذا حديث ضعيف جدًا 

  .بعجايب
  .ليس ٕبجة :وقاؿ أيضاً يف رواية إسحاؽ

 .شيء حد َث ، كاف يتوىم احلديث ، دل يكن يبارل أيي  ليس بثبتٍ  :وقاؿ ابن معْب
عليو أصحابنا كثرة الغلط ، وليس ٕبجة  أنكروقًا كثّب احلديث ، وإمنا كاف صد  :وقاؿ يعقوب بن شيبة

 .خولفإذا 
 .هابخيطئ يف األحاديث ويقل :وقاؿ اآلجري عن أيب داود

 .ليس بالقوي :وقاؿ النسائي
 .خطأ ، وكاف متقشفاً أرمبا  :وقاؿ «الثػقات»وذكره ابن حباف يف 

إال أنو خيطئ ويشتبو ، د الكذب ميف نفسو ال يتع غّب زلفوظ ، وىو يوعامة ما يرو  :وقاؿ ابن عدي
  .عليو

 .«التهذيب»من ترمجتو يف سلتصراً انتهى 
  ٖ.َبوؾم :«أىواؿ القبور»بن مسعاف ، قاؿ ابن رجب يف  عبد اويف السند أيضاً 

 .«جامع التحصيل»زيد بن أسلم عن عائشة مرسل كما يف فىناؾ علة ثالثة وىي االنقطاع ، و 

 
                                              

 .(ٕٕٖٔ« )صحيح أبػي داود»عنو وصححو الشيخ ناصر يف ( عن عثماف رضي ا ٕٕٖٔرواه أبو داود ) ٔ
 .ادلدينة - ، ط مكتبة الغرباء األثرية ٕٔٓالبن أيب الدنيا ، ص « القبور»ملحق كتاب  ٕ
 .ذكره ابن رجب عند سرد اآلثار الواردة يف معرفة ادلوتى يف قبورىم ٕباؿ أىليهم وأقارهبم يف الدنيا ٖ
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 الثالثالحديث 
أخربنا أبو احلسْب بن الفضل القطاف ، أخربنا أبو احلسْب أمحد بن عثماف اآلدمي ، حدثنا  :البيهقي قاؿ

زلمد بن يونس بن موسى ، حدثنا األصمعي ، حدثنا زلمد بن مرواف السدي ، عن األعمش ، عن أيب 
 :  قاؿ رسوؿ ا  :أبػي ىريرة قاؿصاحل عن 

وُِكػل هبا ملك يبلغِب ، وُكفي هبا أمر دنياه نائيا  ، ومن صلى علي   معتوعند قبـري س من صلى عليَّ 
 ٔ.وآخرتو ، وكنت لو شهيدا أو شفيعا

 ٕزلمد بن مرواف السدي بو.عن « ادلوضوعات من األحاديث ادلرفوعات»ورواه ابن اجلوزي يف كتاب 
 ربي مسعتو ، ومن صلى علي  عند ق من صلى علي   :زلمد بن مرواف السدي بو بلفظعن ورواه العقيلي 

 ٖ.بلغتونائيا أُ 
ٗ.بوزلمد بن مرواف السدي عن  «الثمينة يف أخبار ادلدينة الدرة»يف  النجارأبو عبد ا  وكذا

 

 ٘.ابن منّب بو، كذ  زلمد بن مرواف السدي ، فيو سنده جدا ىذا حديث ضعيف  :واجلواب
 ٙ.ليس بثقة :وقاؿ ابن معْب
 ٚ.نوسكتوا ع :وقاؿ البخاري
 ٛ.مَبوؾ احلديث :وقاؿ النسائي

ال أصل لو من حديث األعمش ، وليس مبحفوظ ، وال يتابعو إال  :وقاؿ العقيلي يف احلديث بعدما أورده
  .من ىو دونو

 ٜ.أيضا «ادلسند الضعيف»ولذا ذكر ىذا احلديث العقيلي يف 
 وقاؿ ابن اجلوزي بعدما رواه: ىذا حديث ال يصح.

                                              

 .(ٔٛٗٔبرقم )« شعب اإلدياف» ٔ
 . ٕٙ٘برقم  ٕ
 .(ٜٕٓٔ/ٗ« )الضعفاء» ٖ
 . ٜٕٓ – ٜٕٛص  ٗ
 .ادلصدر السابق ٘
 .ادلصدر السابق ٙ
 .(ٖٖٕ/ٔ« )التاريخ الكبّب» ٚ
 . ٖٛ٘، ترمجة رقم « الضعفاء وادلَبوكْب» ٛ
 . ٓٔٙبرقم  ٜ
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 ٔ«.ترتيب ادلوضوعات»بن اجلوزي على حكمو على ىذا احلديث بالوضع ، فذكره يف وقد تابع الذىيُب ا
 ٔ«.ادلوضوعات

 ٕ«.الفوائد اجملموعة يف األحاديث ادلوضوعة»وكذا الشوكاين يف 
 .ٖموضوع«: السلسلة الضعيفة»يف وقاؿ األلباين 

 ٗ.واحلديث موضوع على األعمش باتفاؽ أىل العلم :وقاؿ ابن تيمية
  :رمحو ا وقاؿ
ؽ بعضها بعضا ، وىي متفقة على صدِّ اديث ادلعروفة عند أىل العلم الٍب جاءت من وجوه حساف يُ األح

غو ويعرض عليو ، وليس يف شيء منها أف يسمع صوت بل  ػػػػػم من أمتو فإف ذلك يُ أنو من صلى عليو وسل  
 ٘ .جده أو مكاف آخريف مدينتو ومس غو عرض عليو ويبل  ادلصلي وادلسلم بنفسو ، إمنا فيها أف ذلك يُ 

 يصلى علومن  :مصححا)ففي النسخة الٍب رأيتها فقاؿ: ر لفظو ػػػوقاؿ أيضا أف ىذا احلديث قد ُغيِّ 
 ٙ.غتولِّ ػبُ  :وإمنا لفظو، نائيا مسعتو 

 .ل منوقَ ػػػػوىو نَ ، وىكذا ذكره القاضي عياض عن مسند بن أىب شيبة 
فهو من أبعد الناس ؛ أحاديث أىل السنن احلساف  عرض عنويُ ، ومن حيتج مبثل ىذا احلديث ادلوضوع 

 .وا أعلم .ٚ(عن أىل العلم والعرفاف

 األثر الرابع
أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ، أخربنا أبو عبد ا الصفار ، حدثنا ابن أيب الدنيا ،  :قاؿ البيهقي

 ، عن يزيد بن أيب سعيد حدثِب اسحاؽ بن حاًب ادلدايِب ، حدثنا ابن أيب فديك ، عن رباح بن بشّب

                                              

 . ٕٙٓبرقم  ٔ
 . ٕٖ٘ص  ٕ
 . ٖٕٓبرقم  ٖ
 .(ٕٔٗ/  ٕٚ« )رلموع الفتاوى» ٗ
 . ٖٙٗ ص« الرد على اإلخنائي» ٘
يدؿ عليو حديث أوس بن من ادلعلـو أف لفظ )بُػػلِّػػغتو( يشعر بتبليغ ادلالئكة لو ، وىذا ادلعُب صحيح مستقيم ،  ٙ

 أوس رضي ا عنو ، وقد تقدـ.
 .(ٕٕٗ-ٕٔٗ/ٕٚ« )رلموع الفتاوى» ٚ
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إف رل إليك  :عتو قاؿكاف خليفة بالشاـ ، فلما ود    قدمت على عمر بن عبد العزيز إذْ  :ادلهري قاؿ
 ٔ.قرأه مِب السالـ، فأ حاجة إذا أتيت ادلدينة ، سَبى قرب النيب 

  ٕ.رلهوؿ :ىذا أثر ضعيف ، يف إسناده رباح بن بشّب ، قاؿ ابن أيب حاًب
 .«هتذيب التهذيب»زيد بن أيب سعيد ادلهري ، وىو رلهوؿ احلاؿ كما يف وفيو أيضا ي

ا جعل ىناؾ مالئكة السالـ ال حُيتاج فيو إذل إرساؿ رسوؿ ، فإف  قلت: ومن ادلعلـو أف تبليغ النيب 
 . السالـ من أي مكاف سل م فيو الػُمسلِّم على النيب  تبلغ النيب 

 األثر الخامس
ثنا عبد ا بن يوسف األصفهاين ، أخربنا إبراىيم بن فراس مبكة ، حدثِب زلمد بن حد :قاؿ البيهقي

كاف عمر بن عبد العزيز يوجو بالربيد   :صاحل الرازي ، حدثنا زياد بن حيٓب ، عن حاًب بن ورداف قاؿ
 ٖ.السالـ قاصدا إذل ادلدينة ليقرئ عنو النيب 

« تبصّب ادلنتبو»يف ابن حجر احلافظ و الكيليِب ، ذكره يف سنده زلمد صاحل الرازي وى، ىذا أثر ضعيف 
 مقبل بن ىادي الشيخمحزة الكناين ، ونقل ذلك عنو  ( ودل يذكر من الرواة عنو سوىٜٕٔٔ/ٖ)

 ، فالرجل يف عداد اجملهولْب. ٗ«رجاؿ احلاكم»الوادعي رمحو ا يف كتابو 
سنة كما  ٖٛبد العزيز ، فبْب وفاتيهما ضلو دل يدرؾ عمر بن ع فوأيضًا ىو مرسل ، فإف حاًب بن وردا

  .«التهذيب»يف ترمجتيهما من 
 ٘.ويف سنده إبراىيم بن فراس ، رلهوؿ ، ترجم لو ابن أيب حاًب ودل يذكر فيو جرحا وال تعديال

 الحديث السادس
 :«الدرة الثمينة يف أخبار ادلدينة»قاؿ أبو عبد ا النجار يف كتابو 

علي الفقيو ، أنبأنا عمر بن ظفر ، أنبأنا جعفر بن أمحد ، أنبأنا عبد العزيز بن علي ،  أنبأنا أبو الفرج بن
حججت يف  :مسعت إبراىيم بن شيباف يقوؿ :حدثنا أبو احلسن اذلمداين ، حدثِب زلمد بن حباف قاؿ

                                              

 .(ٖٓٚٛ( برقم )ٔٓٔ - ٓٓٔ/  ٛ، )« شعب اإلدياف» ٔ
 .(ٜٓٗ/ٖ« )اجلرح والتعديل» ٕ
 .(ٜٖٙٛ( برقم )ٓٓٔ/ٛ« )ب اإلديافشع» ٖ
 .صنعاء -، ط مكتبة صنعاء األثرية  (ٕٚٔ/  ٕ) ٗ
 .(ٖٕٔ/ٕ« )كتاب اجلرح والتعديل» ٘
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وعليك  :فسلمت عليو فسمعت من داخل احلجرة بعض السنْب فجئت ادلدينة فتقدمت إذل قرب النيب 
 ٔ.السالـ

ىذا أثر ضعيف ، يف سنده زلمد بن حباف بن األزىر القطاف ، ضعفو ابن منده وزلمد بن  :فاجلواب
 .«ادليزاف»ويف  «ادلغِب يف الضعفاء»علي الصوري ، وذكره الذىيب يف 

 .صحة القصة فلعلو مسع شيطانا أراد أف يغويو ، فا أعلمولو قد رنا جدال 

 سابعالحديث ال
حدثنا أمحد بن عيسى ، حدثنا ابن وىب ، عن أيب صخر أف سعيدا ادلقربي أخربه أنو  :لىقاؿ أبو يع

لن عيسى بن مرمي والذي نفس أيب القاسم بيده ، لينػزِ  :يقوؿ مسعت رسوؿ ا  :مسع أبا ىريرة يقوؿ
ن ػػذات البْب ، ولُيذىبَ  ن  حَ اخلنػزير ، وليصلِ  ن  ػػػػالصليب ، وليقتلَ  ف  إماما مقسطا ، وحكما عدال ، فليكسرَ 

 ٕ.، ألجيبنو (يا زلمد) :ن عليو ادلاؿ فال يقبلو ، ٍب لئن قاـ على قربي فقاؿالشحناء ، وليعرضَ 
 !على مساع ادلوتى خلطاب األحياء يا زلمد ، ألجيبنو( :)لئن قاـ على قربي فقاؿ :فاحتج بعضهم بقولو

 :واجلواب من ثالثة وجوه
المقبري سمع أبا ىريرة ، بينما في كافة الروايات  ا، ألن فيها أن سعيدً  اضطراب ىذه الرواية :أوالً 

وأبو نعيم األصبهاين يف  ٗوأمحد ٖأبو عوانة سعيد ادلقربي عن عطاء عن أيب ىريرة ، وقد رواىا :األخرى
 .، إال رواية احلاكم ، وسيأٌب الكالـ عليها ٙوابن عساكر ٘«مستخرجو»

 :طعنافمفيو  ىذا اإلسنادأف  :ثانيا
إال ىو  إلػٰوكاف ابن معْب حيلف با الذي ال   :أمحد بن عيسى التسَبي ، قاؿ أبو داود :األولى المطعن

 .إنو كذاب

                                              

 . ٜٕ٘ص  ٔ
 .(ٖٜٗ/ٚٗ)ابن عساكر من طريقو و ( ، ٗٛ٘ٙ« )مسند أيب يعلى» ٕ
 .(ٖٖٔ( برقم )ٜٛ/ٔ) ٖ
 .(ٜٗٗ/ٕ) «ادلسند» ٗ
 .(ٕٜٖ، برقم )« مصحيح اإلماـ مسل ادلسند ادلستخرج على» ٘
 .( ، ٍب قاؿ: وىذا ىو افوظٖٜٗ – ٕٜٗ/ٚٗ) ٙ



 ذكر أحاديث ضعيفة تفيد اتصال الموتى بعالم األحياء 

 

 

 484 

مها واشَبى كتب ابن وىب ، وكتاب إنو قدِ  تكلم الناس فيو ، قيل رل مبصر :وقاؿ أبو حاًب الرازي
، نعم ، فأنكرت ذلك  :فقالوا ؟فضلىل حيدث عن ادل :ادلفضل بن فضالة ، ٍب قدمت بغداد فسألت

 .وذلك أف الرواية عن ابن وىب والرواية عن ادلفضل ال يستوياف
روايتو عن مسلم  اإلماـئل عنو أشار إذل لسانو ، كأنو يقوؿ الكذب ، وأنكر على وأبو زرعة حينما سُ 

 .«الصحيح»يف  بن عيسىأمحد 
 .«هتذيب التهذيب»نظر ىذه األقواؿ يف ا

صخر محيد بن زياد ، وقد ضعفو النسائي وابن معْب يف رواية ،  اأف يف سند احلديث أب :نيالثا المطعن
ال يتابع ، وبعضها ولو أحاديث  :وقاؿمن مناكّبه لو أحاديث ، وذكر  «الكامل»يف ابن عدي ذكره و 

 ٔ.عليها
 .ولعل ىذه الزيادة منها :قلت

 .«هتذيب التهذيب»األقواؿ يف  تلكنظر ا
وىو إسناد  -عن ابن شهاب عن ابن ادلسيب عن أيب ىريرة ىذا احلديث رووا رواة الثقات أف ال :ثالثا

 .يا زلمد ، ألجيبنو( :)ٍب لئن قاـ على قربي فقاؿ :دوف ىذه الزيادةػب –أقوى من ذاؾ اإلسناد 
ن واب ٙوالَبمذي ٘«مسنده»و أبو عوانة يف  ٗأبو نعيم األصبهاين ٖومسلم ٕالبخاري خرجهاهتم اورواي
نفسو بدوف ىذه  ٔ، بل قد أخرجها أبو يعلى ٔٔوابن عساكر ٓٔوعبد الرزاؽ ٜوالبيهقي ٛوأمحد ٚماجو

 .ىذه الزيادة
                                              

 .(ٕٕٛٔترمجة رقم )« هتذيب التهذيب» ٔ
 .(ٖٛٗٗرقم ) ٕ
 .(٘٘ٔرقم ) ٖ
( ، ذكر قولو ) ليوشكن أف ينػزؿ فيكم ابن مرمي حكما ( ، ٔٚ، باب )« ادلسند ادلستخرج على صحيح مسلم» ٗ

 .(ٖٛٛرقم )
 .(ٖٔٔبْب أف الوتر ركعة من آخر الليل ، برقم )( ، ذكر اخلرب ادلٜٛ/ٔ) ٘
 .(ٖٖٕٕرقم ) ٙ
 .(ٛٚٓٗرقم ) ٚ
 .(ٕٓٗ/ٕ« )مسند أمحد» ٛ
 .على األدياف ( ، باب إظهار دين النيب ٗٔٙٛٔ« )سنن البيهقي» ٜ

 .(ٕٓٗٛٓ« )ادلصنف» ٓٔ
 .ثّبةٍب قاؿ ابن عساكر: وذلذا احلديث عندنا طرؽ ك .( ، ذكر من امسو عيسىٜٔٗ – ٜٛٗ/ٚٗ) ٔٔ
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أال فمن أدركو منكم فليقرأ  :قتادة عن سعيد بن ادلسيب عن أيب ىريرة وزادوكذا أخرجها ابن عساكر عن 
 ٕ.عليو السالـ

  .افوظلشذوذىا لكوهنا خالفت الزيادة ضعيفة فاحلاصل أف ىذه 
 : للفائدةلفظ البخاري وإليك أيها القارئ الكرمي 

فيكسر ، م حكما عدال ػوالذي نفسي بيده ليوشكن أف ينػزؿ فيكم ابن مري:  قاؿ رسوؿ ا 
حٌب تكوف السجدة ، فيض ادلاؿ حٌب ال يقبلو أحد ويُ ، ويضع اجلزية ، ويقتل اخلنػزير ، الصليب 

وإف من أىل الكتاب إال ليؤمنن ﴿واقرءوا إف شئتم  :ٍب يقوؿ أبو ىريرة، يها الواحدة خّبا من الدنيا وما ف
 .﴾بو قبل موتو ويـو القيامة يكوف عليهم شهيدا

أف خطاب عيسى عليو السالـ مد عليو السالـ وىو يف قربه دل يأت يف األحاديث األخرى الٍب  :رابعا
 :بو ىريرة وغّبه ، فمن ذلكعن نزوؿ عيسى يف آخر الزماف ، والٍب رواىا أ تكلمت

قرئو مِب من أدرؾ منكم عيسى ابن مرمي فليُ  :قاؿ ما رواه احلاكم عن أنس بن مالك ، أف رسوؿ ا 
 ٖ.السالـ

 .بوأيب صاحل عن أىب ىريرة عاصم بن هبدلة عن عن  ٗ«األوسط»وكذا ما رواه الطرباين يف 
 ٘.أيب ىريرة عن ىشاـ عن زلمد عن «ادلسند»وكذا ما رواه أمحد يف 

 ٙ.بن آدـ عن أيب ىريرة الرمحٰػنعن عبد  داود وكذا ما رواه أبو
 .عن أيب أمامة الباىلي ٓٔوابن عساكر ٜابن ماجوو  ٛوالَبمذي ٚمسلمأخرجو وكذا ما 

أف أبا ىريرة  األنصاريعن ابن شهاب عن نافع موذل أيب قتادة  ٕوأبو نعيم ٔوكذا ما رواه ابن عساكر
 .مرمي فيكم وإمامكم منكم ابنكيف أنتم إذا نزؿ :  قاؿ رسوؿ ا  :قاؿ

                                                                                                                                   

 .(ٚٚٛ٘)رقم  ٔ
ٕ (ٗٚ/ٜٕٗ). 
 .(ٔٓٓٙ« )صحيح اجلامع»( ، كتاب الفًب وادلالحم ، وحسنو األلباين رمحو ا كما يف ٘ٗ٘/ٗ) ٖ
 .(ٕٖٗٔ( ، برقم )ٜٛ/ٕ) ٗ
 .(ٔٔٗ/ٕ« )ادلسند» ٘
 .(ٕٖٗٗرقم ) ٙ
ٚ (ٕٜٖٚ). 
ٛ (ٕٕٗٓ). 
 .(ٚٚٓٗرقم ) ٜ

 .(ٕٛٔ/ٕا يكوف عند خروجو من األىواؿ ، )، باب ذكر بعض أخبار الدجاؿ وم« تأريخ دمشق» ٓٔ
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أبو الطيب زلمد بن أمحد احلّبي ،  أخربين :وما اجلواب عن احلديث الذي رواه احلاكم فقاؿ :فإف قيل
حمد بن إسحاؽ ، عن سعيد بن أيب سعيد ػم ناحمد بن عبد الوىاب ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثػثنا م

عيسى بن  ليهبطن:  قاؿ رسوؿ ا  :ىريرة يقوؿ أبامسعت  :اء موذل أـ حبيبة قاؿادلقربي ، عن عط
سلم وليأتْب قربي حٌب يُ معتمرا أو بنيتهما ،  أومقسطا ، وليسلكن فجا حاجا  وإماماعدال  حكمامرمي 

 .ف عليود  علي وألرُ 
 .ئك السالـأبو ىريرة يقر  :، إف رأيتموه فقولوا أخيي ػػنِ ػػأي بَ  :يقوؿ أبو ىريرة

 ٖ.السياقة هبذهىذا حديث صحيح اإلسناد ودل خيرجاه  :قاؿ احلاكم
وقد عنعنو ، وأما عطاء فاجلواب أف ىذا إسناد ضعيف ، فأما زلمد بن إسحاؽ فمدلس معروؼ 

عنو إال سعيدا ادلقربي ، ودل يذكر فيو جرحا وال راويا قد ترجم لو ابن أيب حاًب ودل يذكر فمجهوؿ ، 
 ٗ.تعديال

 ٘.عرؼال يُ  :قاؿ الذىيبو 
، ونقلو األلباين يف  «العلل»والعلة الثالثة ىي االختالؼ عليو يف إسناده ، انظر ما قالو ابن أيب حاًب يف 

 ٚيف ىذا احلديث.رمحو ا وانظر ما قالو  ٙ«الضعيفة»
 قربي ... وليأتْب :ىذا احلديث دوف ىذه الزيادة ادلنكرة وىي قولو ٜوأمحد ٛوللعلم فقد أخرج مسلم

  :فقاؿىذا احلديث من طريق آخر ابن عساكر  فقد روىأيضا ، وللعلم 

                                                                                                                                   

ٔ (ٗٚ/٘ٓٓ). 
نكم ( ، كيف أنتم إذا نزؿ بكم ابن مرمي عليو السالـ فأم  ٕٚ، باب )« مسند ادلستخرج على صحيح اإلماـ مسلمػال» ٕ

 .(ٖٖٔ، رقم )
 .( ، كتاب تواريخ ادلتقدمْب من األنبياء وادلرسلْبٔ٘ٙ/ٕ« )ادلستدرؾ» ٖ
يف حاؿ عطاء ))مقبوؿ(( ؛ فبعيد ، ألنو قد نص « التقريب»وأما قوؿ احلافظ يف  .(ٜٖٖ/ٙ) «اجلرح والتعديل» ٗ

أف من دل يرو عنو غّب واحد ودل يوثق فإليو اإلشارة بػمجهوؿ ، وىذا حاؿ عطاء كما تقدـ « التقريب»ىو يف مقدمة 
 و ا.أفادين هبا الشيخ أبو مهاـ زلمد بن علي الصومعي حفظ،  ، فكيف يكوف مقبوال

 .(ٜٜ/ٙ« )ميزاف االعتداؿ» ٘
 .(ٓ٘ٗٔحديث رقم ) ٙ
 .(ٜٖٓ/٘« )السلسلة الصحيحة» ٚ
ٛ (ٕٕٔ٘). 
ٜ (ٕ/ٖ٘ٔ). 



 ذكر أحاديث ضعيفة تفيد اتصال الموتى بعالم األحياء 

 

 

 487 

أنبأنا أبو ، أبو عاصم الفضيل بن حيٓب  أنبأنا، ا ادلصري  أبو الفتح زلمد بن علي بن عبد أخربناه
حدثنا أبو مسلم احلسن بن أمحد بن أيب شعيب ،  صاعدحدثنا حيٓب بن زلمد بن ، زلمد بن أيب شريح 

زلمد بن إسحاؽ عن سعيد بن أيب سعيد ادلقربي عن أبيو  عنحدثنا زلمد بن سلمة احلراين ، احلراين 
  : رسوؿ ا  قاؿ :قاؿ ىريرةعن أيب 

حاجا أو  ٔوحاءالر   فج   ن  ػػػكَ ػػػػفليسلُ ، بن مرمي حكما عدال وإماما مقسطا  عيسىا عز وجل  طن  ػػػهبِ يُ ػػػػل
 ٕ.ف عليود  فليسلمن علي وألرُ  قربيى وليقفن عل، معتمرا 

 فاحلديثىذا ىو نفس احلديث ادلتقدـ ، ومداره على زلمد بن إسحاؽ ، مدلس وقد عنعن ،  فاجلواب:
 ٖضعيف كما تقدـ.

 :فإف قيل
 وما اجلواب عن رواية ابن عساكر الٍب أخرجها فقاؿ:

بن زلمد الذكواين ، أنبأنا أبو الفرج  محػٰنالر أبو احلسْب أمحد بن عبد  أنبأناأبو زلمد بن طاوس ،  أخربنا
بن إسحاؽ الربجي ، حدثنا أبو جعفر زلمد بن عمر بن حفص ، حدثنا إسحاؽ بن  أمحدعثماف بن 

 ، حدثنا سعد بن الصلت عن محيد بن صخر عن شبيو ادلدين عن أيب ىريرة عن النيب  شاذافإبراىيم 
ويكسر ، ويقتل اخلنزير ، عدال  وحكماإماما مقسطا تقـو الساعة حٌب ينزؿ عيسى بن مرمي  ال :قاؿ

 :فإف قاـ عند قربي فقاؿ، أحد  يقبلوويفيض ادلاؿ فال ، ويصلح السنن ، ويذىب الشحناء ، الصليب 
 ٗ.ألجيبو، يا زلمد 

  :فاجلواب

( ، وكذا ذكر شيخو ٖٔٙ/ٔ) «ذكر أخبار أصبهاف»أف عثماف بن أمحد بن إسحاؽ ذكره أبو نعيم يف 
 جرحا وال تعديال. ما( ، ودل يذكر فيهٕٕٚ/ٕبن عمر ) زلمد

ترجم لو ابن أيب حاًب يف  –وىو خالو  –وإسحاؽ بن شاذاف ثقة ، إال أف شيخو سعد بن الصلت 
 ( ، ودل يذكر فيو جرحا وال تعديال.ٙٛ/ٗ« )اجلرح والتعديل»

 ومحيد بن صخر تقدـ قريبا كالـ األئمة فيو.
                                              

 ، مادة )فجج(.« النهاية»انظر  .فج ىو الطريق الواسع ، والروحاء طريق من طرؽ ادلدينةال ٔ
 .( ، باب من امسو عيسىٖٜٗ/ٚٗ) ٕ
 زلمد بن علي الصومعي حفظو ا.الشيخ أبو مهاـ  فادين هبذا اجلوابأ ٖ
ٗ (ٗٚ/ٜٗٙ). 
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 كما أشرت فيما تقدـ.  قاـ عند قربي ...( ولعل ىذه الزيادة منو )فإف
 .يف امسو وأخشى من تصحيفٍ وشيخو دل أعرفو ، 

وشلا يؤكد ذلك أف احلديث رواه الثقات عن أيب ىريرة بدوف ىذه ،  وعلى كل فهذه الزيادة ضعيفة
 ٔالزيادة.

 الحديث الثامن
 :«الثمينة يف أخبار ادلدينة الدرة»يف  النجارأبو عبد ا  قاؿ
حمد بن ػرنا مػػػػحٓب بن بوش ، عن أيب علي احلداد ، عن أيب نعيم ، عن جعفر اخللدي ، أخبػأنا يأنب

، حدثنا الزبّب بن بكار ، حدثنا زلمد بن احلسن عن عبد العزيز بن زلمد عن زلمد بن زيد  الرمحٰػنعبد 
 :قاؿ بن ادلهاجر عن ادلقربي ، عن أيب ىريرة رضي ا تعاذل عنو ، أف رسوؿ ا 

ٕ.ف عليود  بادلدينة حاجا أو معتمرا ، ولئن سلم علي ألرُ  إف عيسى بن مرمي مار  
 

  .قالو أبو داود ،كذاب   ،احلسن بن زلمد بن زبالة ىذا إسناد ضعيف جدا ، يف سنده 
  .مَبوؾ :واألزدي النسائي وقاؿ
  .واىي احلديث :حاًب أبو وقاؿ
 ٖ.منكر احلديث :وغّبه الدارقطِب وقاؿ
  ٗ.اطراحوليس بثقة ، وىو باجلملة متفق على  :ساقط باجلملة ، قاؿ فيو حيٓب بن معْب :حـز ابن وقاؿ

 األثر التاسع
أخربنا عبد احلميد بن  :أخربنا الوليد بن عطاء بن األعز ادلكي قاؿ :«الطبقات»ابن سعد يف  قاؿ

 ...  ٘ةر  ػػحػـ ادلسجد أياـ المسعت سعيد بن ادلسيب يقوؿ أنو كاف يالز  :سليماف عن أيب حاـز قاؿ

                                              

 الشيخ أبو مهاـ زلمد بن علي الصومعي حفظو ا. فادين هبذه اإلجابة العلميةأ ٔ
 . ٖٜٕ – ٕٜٕ، ص « الدرة الثمينة يف أخبار ادلدينة» ٕ
 .(ٛٓٔ/ٙ« )ميزاف االعتداؿ» ٖ
 .بّبوت -ياء الَباث العريب دار إح، ط  ، حتقيق أمحد شاكر (ٖٖٗ،  ٕٖٖ/٘، البن حـز )« الى» ٗ
َأرض بظاىِر  أي وقعة احلرة ، وكانت يف خالفة يزيد بن معاوية ، ومسيت بذلك ألهنا وقعت يف حرة ادلدينة ، وىي ٘

ر ة ، وىي من ادلَِدينة ادلشر فةِ  على ساِكنها أَفضُل الص الةِ  والس الـِ ، هبا ِحَجارَةٌ  ُسوٌد كبّبة ، وهبَا كانْت َوقػَْعةُ  احلَ 
ـَ يَزِيَد بِن ُمَعاِويَة ، وكاف سبب وقعة احلرة  اإِلسالـ يف ذي احِلج ة سنة َأشهِر الوقائِع يف ثالٍث وستِّْب من اذِلْجرَة أَيّا

هم وأطلق ألمّبىم وىو ػػػػػموا على يزيد بن معاوية بدمشق ، فأكرمهم وأحسن جائزتدِ مدينة قَ ػػػػأف وفدا من اىل ال
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 ٔ.يف القرب  ، ٍب تقدمت فصليت وما يف ادلسجد أحد غّبيأذانا وما يأٌب وقت صالة إال مسعت 
 :حدثنا زلمد بن عبد العزيز بن سهل اخلشاب النيسابوري قاؿ :فقاؿ «النبوةدالئل »أبو نعيم يف ورواه 

حدثنا عبد احلميد بن سليماف  :ن سليماف لوين قاؿحدثنا إبراىيم بن إسحاؽ األمناطي ، حدثنا زلمد ب
 :عن أيب حاـز عن سعيد بن ادلسيب قاؿ

إال مسعت األذاف من  غّبي ، وما يأٌب وقت صالةٍ  ِب أياـ احلرة وما يف مسجد رسوؿ ا لقد رأيتُ 
ذا الشيخ انظروا إذل ى :القرب ، ٍب أتقدـ فأقيم وأصلي ، وإف أىل الشاـ يدخلوف زمرا زمرا فيقولوف

 ٕ.اجملنوف
 :موتو فقاؿ بعد الدارمي يف ادلقدمة ، باب ما أكـر ا بو نبيو  ضلوه وروى
 النيب  مسجدف يف دلا كاف أياـ احلرة ، دل يؤذ   :بن زلمد ، عن سعيد بن عبد العزيز قاؿ مرواف أخربنا
وقت الصالة إال هبمهمة  عرؼيَ  م ، ودل يربح سعيد بن ادلسيب من ادلسجد ، وكاف القَ ػػػػػػػودل يُ  ثالثا

 .فذكر معناه ، يسمعها من قرب النيب 
  .يءشليس  :يف سنده عبد احلميد بن سليماف اخلزاعي ، قاؿ ابن معْبىذا أثر ضعيف جدا ، 

  .ضعيف :وقاؿ ابن ادلديِب
  .ضعيف :وقاؿ النسائي

  .ليس بثقة :خرآؿ يف موضع وقا
  .«التهذيب» نظرا .ضعيف احلديث :وقاؿ الدارقطِب

 :على ىذه الشبهة ما نصورادا التوجيري رمحػو ا بن عبد ا الشيخ محود قاؿ 
يف أيػاـ احلػرة فهػو غػّب ثابػت  كر عن سعيد بػن ادلسػيب أنػو كػاف يسػمع األذاف مػن قبػػر النبػػي أما ما ذُ 

عبػػػد احلميػػد بػػػن بإسػػػنادين ضػػعيفْب جػػػدا ، أمػػا أحػػػدمها ففيػػو  «الطبقػػات»عنػػو ، وقػػػد رواه ابػػن سػػػعد يف 

                                                                                                                                   

 بن حنظلة بن أيب عامر قريبا من مائة ألف ، فلما رجعوا ذكروا ألىليهم عن يزيد ما كاف يقع منو من عبد ا
القبائح يف شربو اخلمر وما يتبع ذلك من الفواحش الٍب من أكربىا ترؾ الصالة عن وقتها بسبب السكر ، فاجتمعوا 

م سرية يقدمها رجل يقاؿ لو مسلم بن عقبة ، وإمنا على خلعو فخلعوه عند ادلنرب النبوي ، فلما بلغو ذلك بعث إليه
يسميو السلف مسرؼ بن عقبة ، فلما ورد ادلدينة استباحها ثالثة أياـ ، فقتل يف غضوف ىذه األياـ بشرا كثّبا حٌب  

 . ٖٙحداث سنة ، أ« البداية والنهاية»انظر ما قالو ابن كثّب رمحو ا يف  .كاد ال يفلت أحد من أىلها
 .ترمجة سعيد بن ادلسيب( ، ٚٙ/٘)« قاتالطب» ٔ
 .بّبوت - ط دار النفائس،  زلمد رواس قلعو جي وعبد الرب عباس :( ، حتقيقٛٙ٘/ٕ) ٕ
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لػػيس بثقػػة ، وكػػذا  :لػيس بشػػيء ، وقػػاؿ يف روايػػة أخػػرى :سػليماف اخلزاعػػي ، قػػاؿ ابػػن معػػْب يف روايػػة عنػػو
  .قاؿ أبو داود والنسائي أنو ليس بثقة

  .وقاؿ النسائي يف موضع آخر إنو ضعيف
   .وضعفو أيضاً ابن ادلديِب وصاحل بن زلمد والدارقطِب والذىبػي

 . ففيو الواقدي وىو مَبوؾوأما اإلسناد الثاين
عتػد بػو ، وعلػى تقػدير ثبوتػو فلػيس فيػو مػا يػدؿ علػى جػواز االستػػنجاد بالنبػػي وما كاف هبذه ادلثابة فإنػو ال يُ 

  ، وال على جواز اللجػوء إذل قبػػره والػدعاء عنػده وال عنػد قبػور الصػاحلْب ، ألف االستػػنجاد بالنبػػي 
وعنـد قبـور الصــالحين  وأمـا الـدعاء عنـد قبـــره  ، احلْب شػرؾ أكػػربواللجػوء إذل قبػػره أو إذل قبػور الصػ

فهو من أعظم الوسائل إلى الشرك ، والوسـائل لهـا حكـم الاايـات والمقاصـد ، ومـا كـان كـذلك فإنـو 
 .ال يجوز فعلو

 ؟  ف من داخل قبػر رسوؿ ا من ذا الذي كاف يؤذِّ  :وأما قوذلم
وقػد تقػدـ بػػياف ذلػك ، ، مساع األذاف من القبػػر النبػوي ضػعيف جػداً إف إسناد اخلرب يف  :فجوابو أف يقاؿ

 .عتد بووما دل يثبت بإسناد صحيح فإنو ال يُ 
ف يف قبػػره بعػد شلاتػو توىم أنػو كػاف يػؤذِّ ػػػف يف حياتو وال مرة واحدة ، فكيف يُ أنو أذ   ودل يذكر عن النبػي 

  ٔ!؟وانقطاع التكاليف عنو
 .انتهى كالمو رمحػو ا

 فكاف ماذا؟!؛ ىذا األثر عن سعيد  ثبوتجدال ولو قدرنا  :قاؿ مقيده عفا ا عنو
 يُػػػػػلَػػػػبِّس على السامع.ػػػػػلِ  فلعل أحد اجلن أذف عند قرب النيب 

 الحديث العاشر
 :«ادلدينة أخبار»الزبّب بن بكار يف  قاؿ

،  زلمدزيز بن أيب حاـز ، عن عمر بن بن احلسن ، حدثِب غّب واحد منهم ، عن عبد الع زلمد حدثنا
أياـ ، وخرج الناس إذل احلرة ، وجلس  ثالثة أنو دلا كاف أياـ احلرة تُػرؾ األذاف يف مسجد رسوؿ ا 

فلما  ، فدنوت من قرب رسوؿ ا  فاستوحشتُ  :قاؿ ، ا  رسوؿسعيد بن ادلسيب يف مسجد 
اإلقامة فصليت  معتُ ػركعتْب ، ٍب س فصليتُ  يب ا األذاف يف قرب الن معتُ ػت الصالة ، سَ حضرَ 

اإلقامة ، ٍب دل  ٍب مسعتُ  ، األذاف يف قرب النيب ا  عتُ ، فسمِ  العصرحٌب أصلي  الظهر ، ٍب جلستُ 

                                              

 . ٗٔ - ٖٔص ، األجوبة اجللية على األسئلة الكويتية  ٔ
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 ، مضت الثالث ، وقفل القـو ودخلوا مسجد رسوؿ ا  حٌب أزؿ أمسع األذاف واإلقامة يف قربه 
أمسعو ، فرجعت إذل رللسي الذي كنت فيو  فلم األذاف يف قربه  عتُ ، فتسم  وعاد ادلؤذنوف فأذنوا 

 ٔ.أكوف
 ٕ .بوابن بكار  عن «الثمينة يف أخبار ادلدينة الدرة»النجار يف  ابن ورواه
 .قالو أبو داود ،كذاب   ،احلسن بن زلمد بن زبالة  إسنادهيف  ،أثر موضوع  ىذا

 .مَبوؾ :النسائي واألزدي وقاؿ
 .واىي احلديث :بو حاًبأ وقاؿ
 ٖ.منكر احلديث :الدارقطِب وغّبه وقاؿ
 ٗ.على اطراحو متفقليس بثقة ، وىو باجلملة  :معْبساقط باجلملة ، قاؿ فيو حيٓب بن  :ابن حـز وقاؿ
 .سم  اإلسناد من دل يُ  ويف

 عشرالحادي الحديث 
 :«ادلعجم األوسط»قاؿ الطرباين يف 

حدثنا حيٓب بن العالء الرازي ،  :حدثنا أبو بالؿ األشعري قاؿ :ؿحدثنا عمر بن حفص السدوسي ، قا
 :ن بن وىب ، عن عبد ا بن عمر قاؿػػػطَ ػػػعن عبد األعلى بن عبد ا بن أيب فروة ، عن قَ 

أشهد  :على مصعب بن عمّب حْب رجع من أحد ، فوقف عليو وعلى أصحابو فقاؿ مر رسوؿ ا 
سلم عليهم أحد إال َردوا روىم وسلموا عليهم ، فوالذي نفس زلمد بيده ال يُ أنكم أحياء عند ا ، فزو 

 ٘.إذل يـو القيامة
  .ىذا حديث ضعيف جدا ، فيو حيٓب بن العالء الرازي وىو مَبوؾ

 ٙ.كذاب يضع احلديث  :قاؿ أمحد
 ٔ.ال جيوز االحتجاج بو ، كاف وكيع شديد احلمل عليو :وقاؿ ابن حباف

                                              

لسيوطي رواية ابن البن بكار ليس عندي ، وللعلم فقد نقل ا« تاريخ ادلدينة» فألنقلتو من رواية ابن النجار عنو ،  ٔ
 .بكار ولكن بْب السندين اختالفا ، واعتمدت رواية ابن النجار

 . ٜٕٚ، ص  ٗٙرقم  ٕ
 .(ٛٓٔ/ٙ« )ميزاف االعتداؿ» ٖ
 .(ٖٖٗ،  ٕٖٖ/٘البن حـز )« الى» ٗ
 . ٖٓٓٚ( برقم ٕٕٙ/ٗ« )ادلعجم األوسط» ٘
 .للذىيب« ادلغِب يف الضعفاء»نقال من  ٙ
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 .ٕ«السلسلة الضعيفة»يف ى ىذا احلديث علرمحو ا  كالـ األلباين  وانظر

 عشرالثاني الحديث 
مػػن طريػػق زلمػػد بػػن إمساعيػػل )وىػػو البخػػاري( ، حػػدثنا عبػػد العزيػػز بػػن عبػػد ا األوسػػي ، أخػػرج احلػػاكم 

حدثنا سليماف بن بالؿ ، عن عبد األعلى بن عبد ا بن أيب فروة ، عن قطن بن وىػب ، عػن عبيػد بػن 
حْب انصرؼ من أحد مر على مصعب بن عمّب  ن أيب ىريرة رضي ا عنو ، أف رسوؿ ا عمّب ، ع

مػػن ادلػػؤمنْب رجػػاؿ ﴿ودعػػا لػػو ، ٍب قػػرأ ىػػذه اآليػػة  وىػػو مقتػػوؿ علػػى طريقػػو ، فوقػػف عليػػو رسػػوؿ ا 
 ﴾.صدقوا ما عاىدوا ا عليو فمن من قضى ضلبو ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال

: أشػػهد أف ىػػؤالء شػهداء عنػػد ا يػػـو القيامػػة ، فػأتوىم وزوروىػػم ، والػػذي نفسػػي  ا ٍب قػاؿ رسػػوؿ 
 ٖ.إالَّ ردوا عليوبيده ، ال يسلم عليهم أحد إذل يـو القيامة 

 قاؿ احلاكم: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخْب ودل خيرجاه.
اري ، وعبػػد األعلػػى دل خيرجػػا ، وقطػػن دل يػػرو لػػو البخػ موضــوعاأنػا أحسػػبو  :«التلخػػيص»قػاؿ الػػذىيب يف 

 لو.
ويف سػنده حيػٓب بػن ، عن عبيػد بػن عمػّب مرسػالً  ٘«احللية»وأبو نعيم يف ،  ٗ«الكبّب»أخرجو الطرباين يف و 

 العالء البجلي. 
 ٙقاؿ اإلماـ أمحد: كذاب يضع احلديث.

 ٚمن طريق احلاكم بو. «دالئل النبوة»يف البيهقي رواه و 
 ، وا أعلم.بكل طرقو ع ديث موضو احلىذا فاحلاصل أف 

 

 

                                                                                                                                   

 . ٕٔٓٔ، ترمجة رقم « دثْبكتاب اجملروحْب من ا» ٔ
 .(ٕٕٔ٘برقم ) ٕ
 .(ٕٛٗ/ٕ« )ادلستدرؾ على الصحيحْب» ٖ
 . ٓ٘ٛبرقم  ٕٓج  ٗ
 .بّبوت – لميةعدار الكتب الط ( ٖ٘ٔ/ٔ) ٘
 «.هتذيب التهذيب» ٙ
ٚ ٖ/(ٕٛٗ.) 
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 عشرالثالث الحديث 
من طريػق العطػاؼ بػن خالػد ادلخزومػي ، حػدثِب عبػد األعلػى بػن عبػد ا بػن أيب فػروة عػن أخرج احلاكم 

زار قبور الشهداء بأحػد فقػاؿ: اللهػم إف عبػدؾ ونبيػك يشػهد أف ىػؤالء شػهداء ، وأنػو  أبيو ، أف النيب 
 .ردوا عليوالقيامة  من زارىم وسلم عليهم إذل يـو

 علػػي   حيفظػػافقػػاؿ العطػػاؼ: وحػػدثتِب خػػالٍب أهنػػا زارت قبػػور الشػػهداء ، قالػػت: ولػػيس معػػي إال غالمػػاف 
 فسمعت رد السالم ، قالوا: واهلل إنـا نعـرفكم كمـا يعـرض بعضـنا بعضـا.عليهم  الدابة. قالت: فسلمتُ 

 ٔ.قالت: فاقشعررت فقلت: يا غالـ أدِف بغلٍب ، فركبتُ 
 ودل خيرجاه! ، ين صحيحدىذا إسناد محلاكم: قاؿ ا

 ٕعن احلاكم بو.« النبوةدالئل »يف ورواه البيهقي 
 : مرسل.«تلخيص ادلستدرؾ»اجلواب: ىذا حديث ضعيف ، فقد قاؿ الذىيب يف 

 ٖدل أجد لو ترمجة.قاؿ فيو األلباين رمحو ا: بن أيب فروة  وعبد ا
 ٗغّب زلفوظ. وحديثورلهوؿ يف النسب والرواية ،  عث:يف ترمجة زلمد بن األش العقيلي قاؿو 

 عشرالرابع الحديث 
أخربنا أبو عبد ا زلمد بن أمحد بن  :وأخربنا أبو عبد ا احلافظ قاؿ :«النػبوةدالئل »يف البيهقي  قاؿ

قد كاف  :حدثنا الواقدي قاؿ :حدثنا احلسْب بن الفرج قاؿ :حدثنا احلسن بن اجلهم قاؿ :بطة قاؿ
سالـ عليكم مبا صربًب فنعم  :رفع صوتو فيقوؿ ٘عبالشِّ  هَ و  ػػػػفَ ػػػػيف كل حوؿ ، وإذا تَ  يزورىم رسوؿ ا 

 .فنعم عقىب الدار

                                              

 (.ٜٕ/ٖ« )ادلستدرؾ على الصحيحْب» ٔ
ٕ (ٖ/ٖٓٚ.) 
أمحد ،  (٘٘ٙ/ٕ« )د ناصر الدين األلباين جرحا وتعديالالرواة الذين ترجم ذلم العالمة زلم اميأسمعجم » ٖ

 .بّبوت -الناشر: دار ابن حـز  – شكوكاين وصاحل اللحاـ
 ( ، ترمجة زلمد بن األشعث.ٜٔٔٔ/ٗ« )كتاب الضعفاء» ٗ
 .أولوة الشِّعب وىو ىو  ػػػػأي دخل يف فُ  ٘
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ٍب أبو بكر كلي حوٍؿ يفعل مثل ذلك ، ٍب عمر بن اخلطاب ، ٍب عثماف ، وكانت فاطمة بنت رسوؿ ا 
  َسعد بن أيب وقاص يسلم عليهم ٍب يقبل على أصحابو  عندىم وتدعو ، وكاف ُٔكػني ػػػػتَ ػػػػتأتيهم ف

 .أال تسلموف على قـو يردوف عليكم السالـ :فيقوؿ
 ٕ.وكاف أبو سعيد اخلدري يزور تلك القبور ، وذُكر ذلك أيضا عن أـ سلمة وعبد ا بن عمر وأيب ىريرة

مع ذلك واألثر  ،يف سنده زلمد بن عمر الواقدي وىو كذاب  ،ىذا حديث ضعيف جدًا واجلواب: 
 .معضل

 عشرالخامس الحديث 
، حدثنا معن بن عيسى القزاز ، أخربنا ىشاـ بن حدثنا زلمد بن قدامة اجلوىري  :قاؿ ابن أيب الدنيا

إذا مر الرجل بقرب أخيو يعرفو  :سعد ، حدثنا زيد بن أسلم ، عن أيب ىريرة رضي ا تعاذل عنو قاؿ
 ٖ.عليو السالـ رد   ؛م عليو و ، وإذا مر بقرب ال يعرفو فسل  عليو السالـ وعرف فسلم عليو ، رد  

  .يف سنده زلمد بن قدامة اجلوىري، ثر ضعيف جداً أىذا 
  .ليس بشيء :عن ابن معْب قاؿ ابن زلرز

  .ضعيف ، دل أكتب عنو شيئاً قط :وقاؿ أبو داود
 .«هتذيب التهذيب»ن انتهى سلتصرا م

 ٗ.ضعيفوىو  ،ويف سنده ىشاـ بن سعد ادلدين 
 .«جامع التحصيل»قالو حيٓب بن معْب والَبمذي كما يف ، وزيد بن أسلم دل يسمع من أيب ىريرة 

 ٘.عن ابن أيب الدنيا بو «الشعب»واألثر أخرجو البيهقي يف 

 عشرالسادس الحديث 
ن بػػن زيػػد بػػن أسػػلم عػػن أبيػػو عػػن عطػػاء بػػ الرمحػػٰػناحلػػديث الػػذي رواه اخلطيػػب البغػػدادي مػػن طريػػق عبػػد 

  :قاؿ يسار عن أيب ىريرة رضي ا عنو عن النيب 
 

                                              
 عندىم. دتكثأي  ٔ
 .(ٖٛٓ/ٖ« )دالئل النبوة» ٕ
 .ادلدينة - ، ط مكتبة الغرباء األثرية ٕٕٓالبن أيب الدنيا ، ص « رالقبو »ملحق كتاب  ٖ
 .(ٔٛ – ٓٛ/ٚ، )« ميزاف االعتداؿ» انظر ٗ
 .اذلند - ( ط الدار السلفيةٚ٘ٛٛ/  ٙٔ) ٘
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 ٔ.ما من عبد دير بقرب رجل كاف يعرفو يف الدنيا فيسلم عليو إال عرفو ورد عليو السالـ
 ٕ.من طريق اخلطيب بو «العلل ادلتناىية من األحاديث الواىية»ورواه ابن اجلوزي يف كتابو 

 .زيد بن أسلم ، وىو ضعيف جدابن  الرمحٰػنىذا حديث ضعيف جدا ، فيو عبد 
 ٖ.منكر احلديث :قاؿ الساجي

 ٗ.حديثو عند أىل العلم باحلديث يف النهاية من الضعف :وقاؿ الطحاوي
 ٘.روى عن أبػيو أحاديث موضوعة :وقاؿ احلاكم وأبو نعيم

 ٙ.«الضعفاء وادلَبوكوف»وذكره الدارقطِب يف كتابو 
ن رفػػػع ادلراسػػػيل ر ذلػػػك يف روايتػػػو ِمػػػثُ ػػػػػػػو ال يعلػػم ، حػػػٌب ككػػػاف شلػػػن يقلػػػب األخبػػػار وىػػػ  :وقػػاؿ ابػػػن حبػػػاف

 ٚ.وإسناد ادلوقوؼ ، فاستحق الَبؾ
د بػػػن أسػػػلم لػػػيس حديثػػػو بشػػػيء ، بػػػن زيػػػ الرمحػػػٰػنعبػػػد  :ونقػػػل ابػػػن أبػػػػي حػػػاًب عػػػن حيػػػٓب بػػػن معػػػْب قولػػػو

 ٛ.ضعيف
 ٜ.يف احلديثضع :وقاؿ أبو زرعة .اليس بقوي احلديث ، ضعفو علي بن ادلديِب جد :وقاؿ أبو حاًب

 ٓٔ.بن زيد الرمحٰػنوقد أمجعوا على تضعيف عبد ىذا حديث ال يصح ،  :بل قاؿ ابن اجلوزي
 ٔٔإنو غريب ، بل منكر.«: أىواؿ القبور»وقاؿ أيضا يف كتابو 

 
 

                                              

 ، يف ترمجة إبراىيم بن عمراف ، أبو إسحاؽ الكرماين. (ٓٚ/ٙ) ٔ
 . ٖٕ٘ٔرقم  ٕ

 .ادلصدر السابقٖ 
 .ادلصدر السابقٗ 
 .السابق ادلصدر٘ 
 . ٖٖٔرقم  ٙ
 .(ٕٕ/ٕ« )اجملروحْب» ٚ
 .(ٖٖٕ/٘« )اجلرح والتعديل» ٛ
 .( ، باختصارٚٓٔٔ( برقم )ٖٕٗ/٘« )اجلرح والتعديل» ٜ

 . ٖٕ٘ٔبرقم « العلل ادلتناىية» ٓٔ
 ، فصل: معرفة ادلوتى مبن يزورىم ويسلم عليهم. ٔٗٔص  ٔٔ
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ضػػػػعيف »، و  ٔ«السلسػػػػلة الضػػػػعيفة»وشلػػػػن ضػػػػعفو مػػػػن ادلعاصػػػػرين الشػػػػيخ األلبػػػػاين رمحػػػػو ا ، كمػػػػا يف 
 .ٕ«اجلامع

 :فقاؿرضي ا عنهما بن عبد الرب عن ابن عباس وقد رواه ا
حػدثنا الربيػع بػن  :ت علينػا فاطمػة بنػت الريػاف ادلسػتملي قالػتأملَػ :أخربنا أبو عبد ا عبيد بن زلمد قاؿ
حدثنا بشػر بػن بكػّب عػن األوزاعػي عػن عطػاء عػن عبيػد بػن عمػّب  :سليماف ادلؤذف صاحب الشافعي قاؿ

 :   قاؿ رسوؿ ا :عن ابن عباس قاؿ
 ٖ.ما من أحد مر بقرب أخيو ادلؤمن كاف يعرفو يف الدنيا فسلم عليو إال عرفو ورد عليو السالـ

 .، ففاطمة رلهولة ، وليس ذلا ذكر يف كتب الرجاؿىذا حديث منكر 
 .«التقريب»كما يف ، موذل ابن عباس ، رلهوؿ أيضا   وعبيد بن عمّب

  :تويف ترمجر قد قاؿ ابن حجالتنيسي ف ٗبشر بن بكروأما 
 ٘.روى عن األوزاعي أشياء انفرد هبا :سلمة بن قاسمقاؿ مَ 

 ٙوقد ضعفو ادث األلباين رمحو ا.
 !ٚإسناده صحيح :فقاؿعبد احلق اإلشبيلي وقد أغرب 

إذل أف رواتػو ثقػات ، وىػو كػذلك ،  ٛيشػّب :مبا ىو أغرب فقػاؿ «األىواؿ»وقد أجاب عنو ابن رجب يف 
  ٜ!بل منكرإال أنو غريب ، 

 !ىكذا قاؿ ابن رجب مع أف يف سنده انقطاعا وجهالة

 

                                              

 .(ٖٜٗٗ)رقم  ٔ
 .(ٕٛٓ٘)رقم  ٕ
 .وقد نقلت السند باختصار كالـ فيو ليس من السند ( ،٘ٛٔ/ٔ« )االستذكار» ٖ
 .بكّب«: االستذكار»يف  ٗ
 .«هتذيب التهذيب» ٘
 (.٘ٚٗ/ٜ« )السلسلة الضعيفة»انظر  ٙ
، ط  ، حتقيق: أـ زلمد بنت أمحد اذلليس (ٖ٘ٗ/ٔ)، كتاب اجلنائز ، « األحكاـ الشرعية الصغرى الصحيحة» ٚ

 .جدة -مكتبة العلم 
 .اإلشبيلي عبد احلقعِب: ي ٛ
 .، عند ذكره لآلثار الواردة مبعرفة ادلوتى مبن يزورىم ٕٛص  ٜ
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 عشرالسابع الحديث 
أخربنا حيٓب بن العالء عن ابن عجالف عن زيد بن أسلم قاؿ: مر أبو  :«مصنفو»قاؿ عبد الرزاؽ يف 

 ىريرة وصاحب لو على قرب ، فقاؿ أبو ىريرة: سلم. فقاؿ الرجل: ُأسلِّم على القرب؟ 
 ٔرة: إف كاف رآؾ يف الدنيا يوما قط إنو ليعرفك اآلف.فقاؿ أبو ىري

 ىذا أثر موضوع ، فيو حيٓب بن العالء ، قاؿ أمحد بن حنبل: كذاب يضع احلديث.
 2وقاؿ أبو حاًب عن ابن معْب: ليس بشيء.

 وقاؿ عمرو بن علي والنسائي والدارقطِب: مَبوؾ احلديث.
 وقاؿ يف موضع آخر: شيخ واٍه.

 ينفرد عن الثقات بادلقلوبات. ال جيوز االحتجاج بو.وقاؿ ابن حباف: 
 ٖوقاؿ ابن عدي: والضعف على رواياتو بػيِّػن ، وأحاديثو موضوعات.

 ٗ«.الضعفاء»وذكره الذىيب يف 
 ي بالوضع.مِ رُ : «التقريب»وقاؿ ابن حجر يف 

جامع » قالو حيٓب بن معْب والَبمذي كما يف، زيد بن أسلم دل يسمع من أيب ىريرة تقدـ أف و 
 «.التحصيل

 الثامن عشرالحديث 
 :مد بن األشعثقاؿ العقيلي يف ترمجة مػح

 حػػدثنا،  ينمػػا حػػدثناه زلمػػد بػػن عمػػار ، عػػن عطيػػة الػػرازي ، حػػدثنا حفػػص بػػن عمػػر ادلهرقػػا حديثػػو ومػػن
عن أيب ىريػرة  سلمةالنجم بن بشّب بن عبد ادللك بن عثماف القرشي ، حدثنا زلمد بن األشعث عن أيب 

 ؟علػيهميػا رسػوؿ ا ، إف طريقػي علػى ادلػوتى ، فهػل مػن كػالـ أتكلػم بػو إذا مػررت  :رزيػن أبػو قػاؿ :قاؿ
لكػػم تبػػع ، وإنػػا إف  وضلػنالسػػالـ علػػيكم أىػل القبػػور مػػن ادلسػػلمْب وادلػؤمنْب ، أنػػتم لنػػا سػػلف  :قػػل :قػاؿ

 .شاء ا بكم الحقوف
  ؟يا رسوؿ ا ، يسمعوف :رزين أبو قاؿ

                                              

 (.ٙٚ٘/ٖ« )صنف عبد الرزاؽم» ٔ
 . ٜٚٔ/ٜ، « كتاب اجلرح والتعديل» ٕ
 .(ٜٙٛٛ)، ترمجة رقم « هتذيب التهذيب»نقلت ىذه األقواؿ من  ٖ
 (.ٖٕٓٚترمجة رقم ) ٗ
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 .لكن ال يستطيعون أن يجيبوايسمعون ، و  :قاؿ
 ٔ؟أبا رزين ، أال ترضى أف يرد عليك بعددىم من ادلالئكة يا :قاؿ

رلهػػوؿ يف النسػػب والروايػػة ،  :يف سػػنده زلمػػد بػن األشػػعث ، قػػاؿ العقيلػػي ،منكػػر  حػػديث ىػػذا :اجلػواب
 .غّب زلفوظ وحديثو

إذل قولػو  –يػا أىػل القبػور  علػيكم ـالسػال" :عػرؼ إال هبػذا اللفػظ ، وأمػاوال يُ  :قاؿ بعد سياؽ احلديث ٍب
صػػػاحل ، وسػػػائر احلػػػديث غػػػّب  بغػػػّب ىػػػذا اإلسػػػناد مػػػن طريػػػقٍ  فػػػّبوىوإنػػػا إف شػػػاء ا بكػػػم الحقػػػوف"  –

 .زلفوظ

  التاسع عشرالحديث 
ادلوضوعات » وومن األحاديث ادلوضوعة الواردة يف ىذه الباب احلديث الذي أخرجو ابن اجلوزي يف كتاب

حمد بن ثابت األنصاري ، عن  ػحدثنا م :عن أيب مقاتل السمرقندي قاؿ «وعاتمن األحاديث ادلرف
: ال يزاؿ ادليت يسمع  قاؿ رسوؿ ا  :كثّب بن شنظّب ، عن احلسن ، عن عبد ا بن مسعود قاؿ

 .ن قربهػػػي  ػػػطَ ػػػاألذاف ما دل يُ 
  :حنػػوفيو مِ  ىذا احلديث موضوع على رسوؿ ا  :قاؿ ابن اجلوزي

 .أما احلسن فإنو دل يسمع من ابن مسعود
 .ليس بشيء :وأما كثّب بن شنظّب ، فقاؿ حيٓب

 .وا ما حتل الرواية عنو :وأما أبو مقاتل فقد قاؿ ابن مهدي
قػػاؿ أبػػو  .غػػّب أف ادلػػتهم بوضػػع ىػػذا احلػػديث زلمػػد بػػن القاسػػم ، فإنػػو كػػاف عَلمػػا يف الكػػذابْب الوضػػاعْب

 .انتهى ٕ.احلديث كاف يضع  :عبد ا احلاكم
 ٖ.«ترتيب ادلوضوعات»ووافقو الذىيب يف 

 العشرون األثر 

إن الميت  :قاؿ ، أف النيب رضي ا عنو عن أيب سعيد اخلدري  ٗ«مسنده»يف روى اإلماـ أمحد 
 .من حيملو ، ومن يغسلو ، ومن يدليو يف قربه يعرض

                                              

 .شعث( ، ترمجة زلمد بن األٜٔٔٔ/ٗ« )كتاب الضعفاء» ٔ
 .(ٕٛٚٔبرقم )« ادلوضوعات»كتاب  ٕ 
 .(ٙٓٔٔرقم ) ٖ
ٗ (ٖ/ٖ  ،ٕٙ.) 
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 .يف سنده رجل مبهم، ىذا حديث ضعيف 
 .ٕ«ادلسند»، وزلققو  ٔ«السلسلة الضعيفة»ة األلباين رمحو ا يف مالالع انظر ما قالوو 

 الحادي والعشرون  الحديث
ادليت مبن حولو ، احلديث الذي أخرجو ابن اجلوزي يف كتاب  شعورومن األحاديث الضعيفة الٍب تفيد 

فع بن من طريق سليماف بن عيسى قاؿ: حدثنا مالك عن نا« ادلوضوعات من األحاديث ادلرفوعات»
 :  مالك عن أبيو عن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ ا 

 ادفنوا موتاكم وسط قـو صاحلْب ، فإف ادليت يتأذى ٔبار السوء كما يتأذى احلي ٔبار السوء.
ورواه من طريق آخر فقاؿ: روى داود بن احلصْب عن إبراىيم بن األشعث عػن مػرواف بػن معاويػة الفػزاري 

 : فذكر احلديث. بيو عن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ ا عن سهيل بن أيب صاحل عن أ
قاؿ ابن اجلوزي: ىذا حديث ال يصح ، أما الطريػق األوؿ ففيػو سػليماف بػن عيسػى ، قػاؿ فيػو السػعدي: 

 ح. ىو كذاب مصرِّ 
 وقاؿ ابن عدي: يضع احلديث.

ثقػات مبػا ال يشػبو حػديث وأما الثاين ففيو داود بن احلصْب ، قاؿ أبو حاًب بػن حبػاف: داود حيػدث عػن ال
 األثبات ، جيب رلانبة روايتو ، والبلية ىذا منو. 

 انتهى. ٖ. قاؿ: وىذا خرب باطل ، ال أصل لو من كالـ رسوؿ ا 
 ٗ.«ترتيب ادلوضوعات»ووافقو الذىيب يف 

                                              

 (.ٕٖ٘ٔرقم ) ٔ
 (.ٜٕ/ٖرقم ) ٕ
 .(ٔٛٚٔ)برقم « ادلوضوعات»كتاب  ٖ 
 .(٘ٓٔٔ)رقم  ٗ
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 ستخبارىا عن أرواح األحياءفي التقاء أرواح الموتى بعضها ببعض وا حديث ضعيف كرذِ 

عن سليماف بن أرقم عن ابن سّبين « ادلوضوعات من األحاديث ادلرفوعات»جلوزي يف كتاب ابن ا أخرج
 ٔ: حسِّنوا أكفاف موتاكم ، فإهنم يتزاوروف يف قبورىم. عن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ ا 

ورواه أيضا من طريق سعيد بن سالـ العطار قاؿ: حدثنا أبو ميسرة عن قتادة عن أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ 
 ٕويتزاوروف يف أكفاهنم.: إذا َورل أحدكم أخاه فليحسن كفنو ، فإهنم يبعثوف يف أكفاهنم ،   ا

 . قاؿ ابن اجلوزي: ىذا حديث ال يصح عن رسوؿ ا 
 وأما حديث أيب ىريرة فلم يروه عن ابن سّبين إال سليماف بن أرقم. 

 قاؿ فيو أمحد: ليس بشيء ، ال يروى عنو احلديث.
 : ليس بشيء ، ال يسوي فلسا.وقاؿ حيٓب

 وقاؿ أبو داود والنسائي والدارقطِب: مَبوؾ.
 وأما حديث أنس ففيو سعيد بن سالـ ، قاؿ زلمد بن عبد ا بن منّب وأمحد بن حنبل: ىو كذاب.

 وقاؿ البخاري: يذكر بوضع احلديث.
 ٖوقاؿ الدارقطِب: مَبوؾ حيدث باألباطيل. انتهى.

ٗ«.ب ادلوضوعاتترتي»وذكره الذىيب يف 
 

                                              

 (.ٖٕٚ/ٗ، من امسو سليماف ، )« الكامل»ورواه ابن عدي يف  ٔ
ادلسند »للعقيلي وال « الضعفاء»ودل أجده يف  ،« الآلذلء ادلصنوعة»كما يف « الضعفاء»ورواه أيضا العقيلي يف  ٕ

 لو ، وعلى كل حاؿ فهو من نفس طريق ابن اجلوزي ، وقد تبْب ضعفو.« الضعيف
 ، سلتصرا. (ٛٛٚٔ)برقم « ادلوضوعات من األحاديث ادلرفوعات»كتاب  ٖ 
 .(ٓٔٔٔ)رقم  ٗ
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النيب  الذي قرره اإلسالم يف تعظيم، وتناقض منهج الوسط  الغلو بالنيب  ضوعان يقررانو حديثان مورد 
  ،ومها: 

رضذ  ا   سذلاان الاارسذ عذ   2«املوضذوعا »وابذ  اوذو ي يف  1ابذ  عاذا ر: احلديث الذذي رواه األول
ي ، ولذذذو يا يذذذا  اذذذد مذذذا للقذذذوأ فهم  رامتذذو ومنتلتذذذو عنذذذدعذذذر  وفيذذذو: ولقذذذد للقذذذو الذذذد يا و ىلهذذذا  أ عنذذو 
 الد يا.

ولاظذو: وعذذتج و ذذالك لذذو ي مذذا للقذذوأ اونذذ  ، عذذ  ابذذ  عرذذاا رضذذ  ا  عنهاذذا خمتصذذرا  3ورواه الذديلا 
 ولو يا ما للقوأ الد يا.

، وا لرذذذذذذذذا  يف  4«الذذذذذذذنوع املصذذذذذذذنوع »يف   قذذذذذذذاط الاذذذذذذذذيو  اذذذذذذذا ىذذذذذذذذا حذذذذذذذديث موضذذذذذذذذو  ،  اوذذذذذذذوا : و 
 .5«الضعيا »

 ولياو للق  اد احلكا  م  للق اون  والنار والناا  لهم ى  العرادة    مري  فيو  ن واحلق الذي
 وقولذو،  ليعبـدونومذا للقذو اوذ  واإل ذ     تعذاو ، والدليل قولذو   مع اإلقرار بِِعظم قدرهىذا ، 
 عمال ليبلوكم أيكم أحسنوىو الذي للق الاااوا  وا رض يف ست   يام ح استوى على العرش. 

عذذ   ذابر بذذ  عرذد ا  ا  صذذاري رضذذ  ا  حذديثا  «املصذذن » اذذب بعضذهم  و عرذذد الذر ا  يف : الثـايي
  .و م  ،  لرب  ع   وط ش ع للقو ا  تعاو قرل ا شياع  و  يببأ :قلو يا رسوط ا  :قاط ااعنه

عذذل كلذذو النذذور يذذدور بالقذذدرة  ن ا  تعذذاو للذذق قرذذل ا شذذياع  ذذور  ريذذو مذذ   ذذوره ، ف  ،يذذا  ذذابر  :قذذاط
حيث شاع ا  تعاو ، ومل يك  يف كلو الوقو لوح و  قلم و   نذ  و   ذار و  ملذو و   ذاع و   رض 

م كلذو النذور  ربعذ    ذتاع ، ف لذق و  مش  و  قار و     و    ذ  ، فلاذا  راد ا   ن قلذق ا لذق قا ذ
م اوتع الرابع  ربع    تاع ، ف لق ح ، وم  الثالث العرش ، ح قا  م  اوتع ا وط القلم ، وم  الثا  اللو 

م اوذذتع الرابذذع مذذ  اوذذتع ا وط الذذ  العذذرش ، ومذذ  الثذذا  الكرسذذ  ، ومذذ  الثالذذث بذذاق  املال كذذ  ، ح قا ذذ
 مضذذ، ، ومذذ  الثالذذث اونذذ  والنذذار ، ح قا ذذف لذذق مذذ  ا وط الاذذااوا  ، ومذذ  الثذذا  ا را  ، ربعذذ    ذذتاع 

                                              
 .(3/518)« تاريخ دمشق»ا ظر  1
حديث آلر يف با : ( ،  تا  الاضا ل واملثالب ، 2/19« ) تا  املوضوعا  م  ا حاديث املرفوعا »ا ظر  2

 فضلو على ا  رياع.
 .(8831رقم )« ماند الاردوا»ا ظر  3
4 (1/272). 
5 (1/451). 
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الرابع  ربع    تاع ؛ ف لق م  ا وط  ور  بصار املؤمن، ، وم  الثذا   ذور قلذووم وىذ  املعرفذ  بذا  ، ومذ  
 .   ا  ،  اد رسوط ا  ...اخل  لذٰو   :دالثالث  ور   اهم وىو التوحي

ادر الشنقيط  الشيخ العالم   اد  اد عرد القبذي ذذ  بطال و  ن ىذا احلديث با ل ، قد  :واووا 
ذذذذذذذذذحأذا  على بذتنريو ال»يف رسالتو املاااة بد ل  العقل والنقل  طالن ما شا  ب، ا  ام م  حديث ذذذذذذ

 –قدم هلا الشيخ العالم  عرد العتيت ب  عرد ا  ب  با  قد ، و  «اصن  عرد الرا  ذاناو  لذالنور ال
  :، وقاط –راو ا  

الذذال    جملــا األباليــ عي  مذذ  الكتذذا  والاذذن  علِذذم يقينذذاً  ن ىذذذا ا ذذرب مذذ  و ذذل مذذ  تأمذذل ا دلذذ  الشذذر 
عذذ  مثذذل ىذذذا مذذا  قذذام مذذ  الذذد  ل القا عذذ  ، والرباىذذ،   سذذاا هلذذا مذذ  الصذذح  ، وقذذد   ذذ  ا   ريذذو 

 الاا ع  ، واملع تا  الراىرة على صذح   روتذو ورسذالتو عليذو الصذالة والاذالم ،  اذا   نذاه عذ  ىذذا ا ذرب
املكذو  و شراىو ما وىرو م  الشاا ل العظيا  والصاا  الكرمي  وا لذال  الرفيعذ  الذال   يشذار و فيهذا 
 حذذذد مذذذ  قرلذذذو و   ذذذ  بعذذذذده ، فهذذذو سذذذيد ولذذذد آدم ، ولذذذذاث املرسذذذل، ، ورسذذذوط ا   و  يذذذع الثقلاذذذذ، ، 

مذذ  لصا صذو ومشا لذو وفضذذا لو  وصذاحب الشذااع  العظاذى ، واملقذذام اياذود يذوم القيامذذ  ،  و  ذ  كلذو
آلذذذو و صذذذحابو ومذذذ  سذذذلو سذذذريلو و صذذذر دينذذذو وك   عذذذ  شذذذريعتو  وعلذذذى وسذذذلم ،صذذذلى ا  عليذذذو الكثذذذ ة 

 1.وحار  ما لالاها

 شبها

ىذذا ،    يعذ   2)وآدم بذ، الذروح واواذد( :قذاطف ؟مذ   نذو  ريذا :لذذذذئِ ذذذذملذا سأ     يعذ  قولذو  :فإن قيل
 ؟ ان  ك كاي خملوقا  ن النيب 

                                              

الصواعق املرسل  الشهابي  على الشرو الداحض  » قال م  حاشي  الشيخ عرد الاالم ب  بر   راو ا  على  1
 . 34، ص  «الشامي 

 «املصن »، ورواه اب   يب شير  يف  «اندامل»  ققو( ، وصححو 4/66رواه  اد ) الذييش   و احلديث  2
 واللاظ لو قاط:( 2/689) «املاتدري»م يف ( ، واحلا 36542)

حاد ب  سنان العويف ذذوم الدارم ثنا عثاان ب  سعيد  : بو النضر الاقيو و اد ب   اد ب  سلا  العنذتي قا  حدثنا
  :شقيق ع  ميارة الا ر قاط ب  براىيم ب   هاان ع  بديل ب  ميارة ع  عرد ا   ، ثنا

 .واواد الروحب،  وآدم :قاط ؟ريا نو    م :  قلو لرسوط ا  
وشاىده حديث ا و اع  الذي حدثناه  بو بكر ب   سحا  ، ومل قر اه  اإلسنادحديث صحيح  ىذا :قاط احلا م

 حيذى بو الوليد ب  مالم ع  ا و اعذ  عذ   ، ثنا اد ب  ىاشم الرعلرك   ، ثناالاضل  ب   رأ سلياان ب   اد ، 
 :  قيل للنيب  :  ع   يب ىريرة رض  ا  عنو قاطب   يب  ث  ع   يب سلا
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 ذان   سذيكون  ريذا ، و  تعذ   ن النذيب   ا ن ىذا  اوط على تقدير ا  يف ا  ط  ن  اذد :فاووا 
  : ريا خملوقا حينئذ ، قاط شيخ اإلسالم اب  تياي  راو ا 

م بذو ويكترذو  يعلم الشذ ع ويذتكلثرو  الش ع يف العلم والتقدير لي  ىو ثرو  عينو يف ا ارج ، بل العاملِ 
صذذذحيح »وىذذذذا ىذذو تقذذدير ا  الاذذذابق  لقذذو ،  اذذا يف   ،  ولذذي  لذاتذذو يف ا ذذارج ثرذذذو  و  و ذذود  صذذال

وا  ا ن ا   تذب مقذادير ا ال ذق قرذل  ن قلذق الاذا    : قذاط ع  عرد ا  ب  عارو ع  النيب  « مالم
 1.وا رض خباا،  ل  سن 

   . ا تب   : فقاط،  وط ما للق ا  القلم    : قاط صامو ع  النيب ع  عرادة ب  ال  «سن   يب داود»ويف 
   ؟ ر  ، وما   تب   : قاط
 2. ا تب ما ىو  ا    و يوم القيام    : قاط

ح   ،   ذ   تابذا فكذان  تابذذا   : لاذوم مذا ىذم عذاملون ، ح قذذاط لعِ وعلِذ،  ن ا  للذق ا لذذق   : وقذاط ابذ  عرذاا
ْ تذاْعلاْم  ان  الل وا يذاْعلامأ ماا يف الا اااع وااْ اْرِض ِ ن  كاِلوا يف ِ تاا       تابو فقاط  ذتط تصديق كلو يف    .3 املا

يذا رسذوط ا  ، مذذ      : قلذو   : وىذذا ىذو معذ  احلذديث الذذي رواه  اذد يف ماذنده عذذ  مياذرة الا ذر قذاط
    ؟ م   ترو  ريا   : ويف رواي   ؟  نو  ريا

 . وآدم ب، الروح واواد  : قاط
 4 . ىكذا لاظ احلديث الصحيح

 ا تهى  الم اب  تياي  راو ا .

                                                                                                                                   

 .ب، للق آدم و اخ الروح فيو :قاط ؟و رو لو النروة م 
 .وآدم ب، الروح واواد :( ع  الوليد ب  مالم بو      و قاط3689ورواه الرتمذي )قلو: 

 .(2653رقم ) 1
 .(4788رقم ) 2
 . 78 :، سورة احلج «تاا  الطربي»ا ظر  3
 .ا، وا ظر للاا دة الصاحا  بعدى (147 – 2/146) «او  الاتاوىجم» 4
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 األبدال

 النقباء

 النجباء

 األوتاد

 األقطاب

 كالم جامع البن تيمية رحمه اهلل في األبدال والنجباء والنقباء واألوتاد واألقطاب

 «ثد  ــــح  ـــالم  »مصطلح  توضيح
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لهـــ  ناننل رر أنا    رر ندألررانلرر  نا   ن-نالسررا  نا فرررا ا ن–انتشررعند ررلنالررونا األرران نا  رر   ن
،نالر اناااننبار وناا اار وناا ابر اناا ارا نس َّاننب  برلا ناا  بار وناا  ي ن،ننخصوصية تأثير في الكون

دتبرر ونا اونا  ويررسن ناسرر ا نبينرر نلرر اناالادمرر ن رربىندألررانا شررعايفن ناينرر كناألررالناال ررب    ن،ن
ا  برررر اننا نلرررر انامرررربوناررررلنا الررررسنسرررر تكأل ن رررر نيسررررعنا ندألرررراناألرررراللررر  نالفرررربألل  ناا  برررر ان،ن

ناجا نضينفه :با نن،ناىنن إننا ِجلنه ىنذكعنا   ويسنا اا وةن اهاالفألل  ن،نا

ناألبدال

س  عنا لل نا بلا نل نساين ن ج  ني نن:اأخاذنالنا تاليونالانا تااَتن،ناد لنا فا ا بألحنا بلا نفا
ينررعأنا ررلنانرر ن  بررلن،نالرر ندألرراناألرر نإبررعالا ندألاررر ندررلنااضررىنايررًتأنجسررلارندألرران ررا ا ن،ن اررسنالني ن

ن1.ا س م

،نإالن ن رررليسنضرررينا ن اا نن فرررألنا برررلا نيفنيرررعون نكتررر انا ناالن نسررر  ن سرررا نا نامررراااناننان
يبرا :نا برلا نندلندألر نبرلناطنل  ر ن ضر نا ند ر نار  :نإكنوينران سرا نا ن«ناس ل »امحلن ن

ا اارسن،ناي  تفرعنني سبانهبر ا بينانن ج ن،نكأل  نا  ن جونابل نا ناك ن ن ج ن،نيكاناننب  ش منال ن
هب ندألانا دلاون،ناي فعأندلنالونا ش منهب نا ين اا.
ن2

،ناا  ويرسنن:نإس  و نضينا نالنبب د نن،نا ليسنا ا انب لوندلن سرا نا ن3«الس ل»ا  نحمببان
ا بلا نا ٍتن  اِياندلنغَتناا لنالنا فل ب ناس نالل نكأله نضيناف ن،نالني تِه نهب ناالسرتلال ن نالرون

نلبأل .نانتهانا اع نا  .ل انا

ارر  نابررلناا ارر ن محررر نا :نالرران ررليسنا ببررىن ررراننبل برران،نااينألررامنانندألارر ناارررلناينرر ناررلنا فرررل ب نان
ن4اين اي نوانندسكعندأل .ا ضونالناين اي ناالناين نب  ش من،ن  نيكاننا   سن ندسكعن

احلررررليسنن-كينرررر و  نن–األرررا:نااارررر نودرررراأنا فرررا ا نبررررأننا بررررلا نالرررونإبررررعالا نا ألاررررون ألينررروند ررررل  ن
انر نندرلندار وةنبرلنا فر اان ضر نا ند ر ن،ندرلنا  ر ن«ناسر ل »ا ضينا نا  ين اا ناإلا منامحرلن ن

                                              

ن،ن ألك   ك.ن62 ن،ن«ناينب نا ب    نا فا ا »ن1
ن(.1/112«ن)الس ل»ن2
نبَتا .ن–(ن،نا    ع:ناؤسس نا عس   ن2/231)ن3
ن.ن73ن–ن72،ن نن«ااا ا ونا شاب نا عمحٰرلنا فعا ننبُتناا ا ون»ن4
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ا نندرربناجررون،نكأل رر نارر  ن جررونابررل نا عمحررٰرل:نا بررلا ن نلرر  نا ارر ن، ،ررانن،نالررونإبررعالا نخألاررونارر  
ن1اا  أنااين ىلناك ن ن ج .

نبلنذكااننادالنا اا لنبلناان. نالناجوناحلسلن و نضيناا كعن،ناإس «:نالس ل»ا  نحمببان

ن.2«ا ضيناف »اك انا  نا  ا كن مح نا ن ن

 :التاليةالموضوعة وقد ورد في األبدال األحاديث قلت: 
ار  ن سررا نن:درلننر  ىندرلنابررلند رعن ضر نا ناينر ىلند ه ر نار  ن3« ألار نا ا ار و» اأنابراننينرا ن ن .1
فرانن،ناالنا  بينرانن،ننارعننسسر    ن،ناا برلا نا بينرانن،ن ر نا  سر    ني ب نن:نخا  ناايتن نكونا ن

 ن.كأل  نا  ن جونابل نا ندبناجونالنا  س    ناك ن ن،نااوخونالنا  بينُتناك هن 

ننن.  ندألاناد  هل ررر َّني ن سا نا ن،نو نن:ا  اا
ن.انن ا  نآا ل نا ندبناجولنظأل ه ن،ناحيس اننإىلنالناس ونإ اه ن،نايتااس نيينفانند َّنن:ا  

ا فاا رررررلنا  ادررررر ن نا   ويرررررسن»البرررررلنامرررررا ين،نانن4«الاضررررراد  »،نانظرررررعننهـــــيا حـــــديث موضـــــو 
ن.اا  ن نإس  و :نال انس لناظأل ،نن أل ا كن6«ا سألسأل نا ضيناف »،نانن ألشاك كن5«الاضاد 

ن:نا  ن سا نا نن:ا  د  نن ض نا دلندالنا نبلناسيناونن« ألا نا ا ا و»ا اأناباننينا ن ن .2
إنن ندرربناجررون نا ألررئن،    رر ن،ناألرراهب ندألرراناألرر نآومندألارر نا سرر من،نا ناينرر ىلن نا ألررئنا بينررانن،ن

ه ندألررراناألررر نإبرررعالا ندألاررر نراألررراهب ندألررراناألررر نااسررراندألاررر نا سررر من،نا ناينررر ىلن نا ألرررئنسررراين ن،ناألابررر
دألاناأل نجربيوندألار نا سر من،نا ناينر ىلن نا ألرئن، ،ر ن،ننا س من،نا ناين ىلن نا ألئنسس ن،ناألاهب 

األاهب ندألاناأل نااك  اوندألا نا س من،نا ناين ىلن نا ألئناا لن،ناألا ندألاناأل نإسعا اوندألا نا س من
ا ناينر ىلناك نرر ننابرل ا ندربناجروناك نر ناررلنا ل ،ر ن،ناإذانار  نارلنا ل ،ر ننابرل ،ن رذذانار  نا اا رلن

ا ننابرل ا ناين ىلناك ن نالنا ساين ن،ناإذانار  نارلنا سراين ننابل  س ن،ناإذانا  نالنا  س نالنا 

                                              

ن.(5/322)ن1
ن(.936بعا ن)ن2
 (.1/39)ن3
 (ن،نكت انا بللن،نب اندلونا ا ا و.ن3/398)ن4
 .بَتا ن-ن،نا    ع:نوا نا كت نا ينأل ا ن245 نن5
 .(935)بعا نن6
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ا ناينرر ىلناك نر نارلنا ل    رر ن،ناإذانار  ناررلننابرل اينر ىلناك نر ناررلنا  بينرُتن،ناإذانار  ناررلنا  بينرُتن
ن.ىنا ا ول  نبعناي اان،ناي ن رلا نادياان،ناي نرا ناين ىلناك ن نالنا ين ا ن،ن ِاه ني ننابل ا ل     ن

نن؟كا نهِب نحيا نادياانن:ااون ينالنا نبلناسيناو
عانن،نايرلدانندألرانامار بعةن ا بفر انن،ناي ستسرباننرررركل نرررر هن نيسأ اننا ندبناجونإكل  نا ار ن ا نن:ا  

ن1.انن ا ل ىنهب ناناايفنا ا وانهل نا   ن،نايلد ن ا سبانن،ناي سأ انن ت  اِن
،ن نسرررررر ل ندل رررررر ننبررررررلند رررررر  ةنالررررررانكرررررر اان،نانظررررررعنندألرررررران سررررررا نا ننموضــــــو  هــــــيا حــــــديث

اا  نبينلا نذكع :ن ب اونا نالناضىنل انن أل ل ن3«اابانناالدتلا »البلناما ين،نانن2«الاضاد  »
ن.اإل ال

األررا:نااررلنا و ندررلةنا  ويررسن ناجرراونارر ني سرر َّاننب  بررلا نا ك هرر نضرريناف نجررلاناانااضرراد ن،نااررلن
سألسررررأل ن» نااسررررادت نا  فاسرررر نكألهرررر نااناكلعلرررر ن محرررر نا ننا شررررادنانررررل نن  ررررعنا ررررليلنا  ارررر كننهرررر مجين

ن4.«ا   ويسنا ضيناف ناالاضاد 

 النقباء
ن5ا كلَتنا السند ه .،ننلانا عجونا ين يفنب   ا و نا ألا ننالنقيب

انبرررررااللنا  ررررر سن،نا  باررررر ونلررررر نا ررررر يلناببررررراانب السررررر نا اررررر للن،ن أ رررررع ااندألرررررن:ا نا رررررب ونا فرررررا ا 
نن6.ال ن،     ،ن  ست عجاانخف ي نا ض   عنالنكش أنا ست  عنهل ندلناجا نا سعا عن

إننلانب لون،نإذن،نبونن نكت انا ناالن نس  ن سا نا نال اناال ب وند لنا فا ا نالنا ون  ن
ن.سال ن نااين ىلنإالنا ن النيينأل ا ن نا ض   عنالنا اا ن،ناا اا ن

 باءالنج

ن7.ا ف ضو نا ألا نا عجونا كعميننالنجيب
                                              

 (.44ن–ن1/39)ن1
 (ن،نكت انا بللن،نب اندلونا ا ا و.3/398)ن2
 . ناعمج :ندل  ننبلند   ةن(5549)بعا نن3
ن(.2993،نن2498،نن1479ن–ن1474)نالن ا انظعنا   ويسنن4
 «.ا  ه ي »انظعنن5
 ،ن ألك   ك.ن116،ن نن«ناينب نا ب    نا فا ا »ن6
 «.ا  ه ي »انظعنن7
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التفرررع انن،ننا بررر   اننبذ رر ونااررا نا  رر سنامحررونا،برر هل  بينرراننا ا  بارر ونلرر نن:ا نا ررب ونا فررا ا 
ن1.غَت باقنا ألئنالن

لرررانا ررر ا نبرررون،ننسررر  ن سرررا نا ن نكتررر انا ناالن نالررر اناال رررب وند رررلنا فرررا ا نالنا رررون ررر ن
مثنب  ين رروناحيرر  ناررلنا تبرر دنناا كسررون نل درر نا نا نغَتلرر ن،نارر  ناينرر ىلنيفنيررأاعنا شررعن ألشررعيفن،نإذن

ن.جينأل  ك نخ   ن نا   ن   ظعنكا ناين ألان
عةن،ناإننا نضِنررررررر:نإننا ررررلنا ن ألرررراةنخ نن:نارررر  ن سرررا نا نا ررررل ين ضررر نا ند رررر نارررر  درررلناطنسررررينالنان

ن2ا ذاناين ألان.ن ا ظعك ن اه نف نرررراست أل
ن3ع.رررر،ن ابا :نا أله نإكناداذنبالنالنا كسوناساونا رِكررا ننيستينا نب  نالنا كسون   ناك ننا

 األوتاد
نن نا ألا نالوتد ناانالينلن. ناحل  طناانا   نالنا ش ناينعاأن،نالانا نغ ررعِ  

ينرر يفن،ناينامهرر  نا  بررىناررلنا ن دألررانا رر  هلا رر يلنعجرر  نا  بينرر نا لرر نناألوتــادن:ا نا ررب ونا فررا ا 
ن4.نظع ناين ىلن ناين ىلناألالنامه  ن كاهن نحم  َّنلفألنارا شعقناا اعاناا ش   ناام اان،نهب ني ن

ااا :ناالن الناننل  نخعا  نالنات جنإىلناف الن،ن ذننا نحيفألنا   سناي   نكر نااندألرانلر  نا   نإذان
:نالبلندا سن ضر نا ند ه ر نن نا  نك امه  نا  بىن،نن فظاانااع نااجت ااانهنا ن،نا انن بطنالون

ن5ا فألنا نحيفظال.

 األقطاب
ن6. نا ألا نلانا ب   نا  ينالا ندألا نا ع ان،نااب نا بامنسالل نالقطب

الررانيفن نكررون ارر نن،ن ااضررىننظرعنا ناينرر ىلناررلنا ينرنيكرران جرروناا رلننالقطــبن:ا نا رب ونا فررا ا 
ن7دألاناأل نإسعا او.

                                              

ن،ن ألك   ك.ن114،ن ن«ناينب نا ب    نا فا ا »ن1
ن.دلناطنسينالنا ل ين ض نا ند  ن(2742 اا ناسأل ن)ن2
 .ا نا ين عدلندالنا نبلناسيناون ض نا ند  ن،ناساونا كِرررا رررعناينساونلنن(2723 اا ناسأل ن)ن3
 .نبَتا ن-ا    ع:نوا نالسَتةنن–،ناأ ا :نو.ندالنال ين ن  ف نن264،ن نن«ناينب نا ب    نا فا ا »ن4
ن(.62) ا نن« ي  نا ف حلُت»اك انا  ن ؤاطن نابائن«نالس ل»(نا لل نحمببان1/293 اا نامحلن)ن5
 «.الينب نا اساط»انظعن 6

ن.ألك   ك ،نن162،ن ن«ناينب نا ب    نا فا ا »ن7
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ا ينر يفنبببر نايضر ن،نايس اننئندألاناأل نحم لنألِنررتب ونالألهاأنإ ا ن،نالانخ نس انغا، رنب دتا  نا ي نان
ن1.،ناا بب نا كربن،نااب ناإل   ون،نااب ناللا ا اب ان،نااب ن

ن:«ا بب نا اا نا فعونام اى»افبألحنن ا  نابلناا ا ن
   سن،نايفسعان نبأاا نيبا  نلاا  نالناالن ه انن«ا بب نا اا نا فعونام اى»ااا نسؤا نا س  وندلن

نب لأل ن ن ن نن«ا اا »نالونافسَتنبينضه نان،نويلناإلس م لانا  ينيكاننالونا   ئنبااسبت 
نا س مناا ا  ا ن ندأل ن،ننفعل نا  اه ن نالنج نناا نا  ف  أن نالساحندألا  نكفعن،نال ا ال ا

ني ن ن ذننا اناإالناتو عيحن، ن اننالنال نستت انا  ن   ا  ن ذن  شعنيكاننألاا  نالناألالناالنب،
ن2.إالاونا   ئنبااسبت 

نن:«ل  نل نا فا ا »ا اكاون نكت ب نا عمحٰرلناا  ندالن
ن.كونال نب لوه ندألاننينِنررررا ن،ناخأل ن ٰرها بب نااداان ناسبا ةنخعا ا ن،نا بيفنإىلنجتعيلنا نالنا عبابا نااإل

ررررررس ن ن3.«ا بب »،نا نا فا ا نن«ا كأل  »نسالا ال،نا نن«ا ينبونا ا »ن: ن نا فألسف ر ِّ

نن:امحلنابانا ينا سنالعس ا فا نا عا ناا  ن

نيعضا نخ أنا س ن ن ألبب نا اا نااىلنالنا تاج نرررر انك نناحلئنسال ن    ن،ن ك ننا تاج ن نا ف ة
ن4 ألكينا .

 واألقطابفي األبدال والنجباء والنقباء واألوتاد  كالم جامع البن تيمية رحمه اهلل
 نن:ا  نابلناا ا ن مح نا 

الررونن-ا ا ارر وناا بررلا ناا  بارر وناا  بارر وناا اارر وناا ابرر انن5ة نِدررلَّننكرون ررليُسني ررعاأندررلنا  رر ن
 ألرانن نن-ا بين ناانساين ناانا،ٍتندشعناانا بينُتناانساينُتناان،     ناان، ، ندشعناانا بب نا اا رلن

،نا  ايننني برئنا سرأل نبشر ونارلنلر  نا  فر فنإالنبألفرألنا برلا ايف،ننذ الن  ون لاحندرلنا  ر ن
 اه ن ليسناهن نا بينانن جر رنااهنر نب  شر من،نالران نالسر لنارلن رليسندألر نبرلناطنل  ر ن ضر نا ن

                                              

ن.ن218ن–ن217 ن،ناأ ا نو.ندالنال ين ناحل ف ن،نن«اينب نافبألل  نا فا ا »انظعنن1
نا ا  ن،نن(27/96)ن«جم ايفنا فت اأ»ن2 نالفبألحن نحناندشع ن نبا ننبب ننل ا نا نكين وا  نمثناستبعون مح  ،

ن  نظعل ن ذهن نافالة.
ن124 نن3
 بَتا .ن–  ع:نوا نالينع  نا  ،نن315 :ن ألشينعاكن،ن«نا باب  نا كربأ»ن4
 .دلون:اين5
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بل بان،نااينألامنانندألا رناالناين نالنا فرل ب نا ضرونارلناين اير ناارلن،نالان ليسنا ببىن اننن1د  
ن2ننا ضونا   سن ندسكعناين اي نوانندسكعندأل !اين نب  ش من،ن  نيكان

ناا  نا شادن  ىنا نبلن  ىنا ناحل ف ن مح نا :
نا  ا  نا  نن:ااا  ، والقطب هو  ، وأربعين وأربعة   وسبعين وسبعة   ونجباء   وأوتاد   ونقباء   أبدال  ا ه 
لل نابلنر ر نا ب ض نا ااضاد  نإ كه نك  نذكعن ه انالنادألا ناللونب نا تا سن؛ن،ننالغوث للناس

ن6.انتهانك ا ن مح نا ن.5اابلناا ا ن4،ناابلناما ين«سعاجنالعيليل» نن3ا ينعبر 

 «د ثــــح  ـــالم  »مصطلح  توضيح
ررررأله نلررانانررلَّ ن ن:7بررلنالرر اارر  ن،ننافررلنابررعيندألرران سرر ن ناررلنغررَت رر نا نا فررااان ا رر ينيألهِن،نن ا ر  
ن8.أله انا نن:،انللَّنرافسَتنا ن

النيرلخون ناألرالناإل رب    نال ااار نا ريتنالنا رونهلر ن،نغرَتنانر ننانرلَّ ألرا:نادألار ن رذننافربألحنا
ن:ننك  نا  نا    الن،نايفنيعونذ النإالن ين عن ض نا ند  ن،ننالنيفحننسات نإالنللن هلن  نا شعيفنب 

نن9.د عنبلنا ب انا ه ن ذننيكلن ناايتنا ه نا لن ذنَّن،ن،اننلَّنل نرالنك ننيكانن نا ا نااألك نا ن
يبرا :نإننا ناينرر ىلناضرىناحلررئندألران سرر نند ررعننادرلناطنذ ن ضرر نا ند ر نارر  :نوينران سررا نا ن

ن1يبا نب .

                                              
 .كع ذن(ناالنابلمن1/112محلن)احلليسنا  ينا ون نا بلا ن اا نان1
 .ن74ن–ن74،ن نن«ااا ا ونا شاب نا عمحٰرلنا فعا ننبُتناا ا ون»ن2
نن3 نبكع نابا نب  ب ض  نالشها  ن، نالين  عي ندالا  نبل نحم ل ند ابن لا ن، ناحل  أل نال  ك  ناإل ااأل  نالونا ينعط يف

،نحم لنبلندأل نا نل س نالعس ن،نالألب ن لا نا ليلن،ن ه ان ا ن ن،نالانغَتنابلندعطنلِنلِنا نل ننااس ِن
نا ندلنذ ال.نن،نايناننا اجاونلانا ن،ناين ىلاألللنيبا نبا لةنا اجاون

ن.ب بلندعطنمتاابان  ندلنا ب ض نال  ك نابلنا ينعطا خَتنا تهعن
 ب اندلونا ا ا و.،نكت انا بللن،ن«نالاضاد  »األالنا   ويسن نكت ب نذكعنابلناما ينن4
 .ابلااناإل    ندألانك منابلناا ا ن نل انا ا ان5
ن.ن65ن–ن64 ن،نن«سا نا ندألانالنك اندألاناا ا ونا »ن6
5

 «.ا تبعي »ن،نانظعناعمجت ن ن197ا نبلنال نبلناسأل نا بع  ن،ن با ن،ب ن   ألند بلن،نا  نس  ننداللان 

 «.ا تبعي »
نبينلا نخعَّجن ليسند  ش نالتبلم.دلنابلنال نناسأل نذكع ن8
نبلنال :نافسَتنحمل،انناأله ان.ا(ندلند  ش ن ض نا ند ه ن،نا  ن2398)ناسأل  اا نن9
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ن
)إكنن:ار نوينراند رعن شر ونارطنيبرا ن ضر نا ند ه ر :نار  ندارلنا نبرلند رعا  نابال ندف نا ند  :ن

ن2 ظ  نك ا(ن؛نإالنك ننك  نيظل.
ن: ن مح نا ا  نابلناا ا

 ناار نحم رلنن3   ررعِنناخم لر ُنناالن،اان نا فلاحنايناُتند رعنبأنر نحمرلَّ ن نلر  نا ار ن،ن رأي نحمرلَّ ُن
نا نيبىن ر ن ين عنا ضونا  ن،نااىنل ان ك نند عن ض نا ند  نيفينونا نلانا ااج ندألا ن،ن ا ينعِنن 

وند رعن،نك ر ننرب نا برعآنن اا بتر نغررَتن،ن تر  ةنياا بر ن اكراننذ رالنارلن ضر  ندألرانار نجر ونبر نا عسرا ن
ن.4 نك ننالن اأنحم  ب نالشعكُت،نك  ن جىنيامناحللياا ن   َّنن َتجىند عندلنذ الاعةن،ناا  ةنخي  ف ن

ن.نكعنااا نااالرن،ن أل  نا  نابانبكعنإن نا  ن جىند عندلنذ الا نناك  النل نا  نا   ن
:نا اع نانننكا ناب اونا   سناالنا  ن سا نا ننن:عاك  النا  ن نا نين نا بك ةن،نا  ند عن طنبك

إالنا نااكن سا نا ن،ن ذذان ينألاانذ الندف ااناٍتنوا ول ناااااهل ننإ رٰ اا اونا   سن ىتنيشهلااناننالن
نإالن به ؟

كرر نااننن رذننا بكر ةناررلن بهر ن،ناا ن رانا ينراكنِد  ار رنن؟إالن بهر ن:ايفنيبرون: بر  ن ر نابرانبكرعن ضر نا ند رر 
نن. ب األته ندألانا ينه نيؤواهن نإىلن سا نا ن

ن. ينأل انان ناحلئ،ن اا نا نلانإالنانن ايانا  نالن عون ل ناطنبكعن ألبت  نن:ا  ند ع
 رذنناعاار نا فرليئن راقنبل مناطنبكعندألاند عن،ناىنانند عن ض نا ند  نحمرلَّ ن،ناهل اننظ  عنا اُتنا نن

ارر نيبا رر نايفينألر ن،ناانررلَّ نيأخر ندررلناألارر ننا فرليئنيتألبرراندررلنا عسرا نالينفررامنكروَّناًتبر نانررلَّ ن،ن نن
،ناهلر انكر نند رعن ضرر ننا را ون،نااألار ن رانن ينفرامن،ن التر جناننيينعضرر ندألرانار نجر ونبر نا  رر نالينفرام

 ون،نا ند رر نيشرر ا نا فررل ب ن ضرر نا ندرر ه ناي رر ظعل نايعجررىنإ رراه ن نبينرر نا اررا ناي   دانرر ن نا ررا
انررر نحمررلَّ نا ألهررر  نن:بررع ل ندألررانا   دتررر ناالنيبررا نهلرر  الررتعندألرراه ناحيتبرررانندألارر نب  كترر اناا سررر  ن،ناي ن
ن،ن ا اا ن ك نانناباألااناٍتناالناين  ضاك ن.خم  ل  

                                                                                                                                   
 (ن،نا لل نا  ا كن مح نا .148(ناابلنا ج ن)2962 اا نابانوااون)ن1
ن(.3866 اا نا ا   ين)ن2
 .  ناجاوعِنررراينا ت نن3
اف حلنن نيامناحللياا ن اأند عناننحي  انالسأل اننالشعكُتن هن ن لال ندلناواونا ين عةن،نا كلنا   نن4

 .دلن اي ن ض نا ند  ان ن ينونل انبا  نالند لنا ن جىننل ناخرب نا   ننمث ند عن،نرررراَّنررراينه ن،ن تا



 اد والنجباء واألقطابالكالم على ما يسمى باألبدال والنقباء واألوت

 

511 

 

جيرر ندألرانا اا در ناننيباألرراانا ر نكرونارر نن ب نانرر ناانا ن،ناانر نخم لر  ن ر نا رلنادررلناوَّدرانااناوَّن رأي نا ر
،نا رانا رلِّ ننفهـو وهـ  مئطنـونسألِّ اان  ن    نارلنغرَتنادتار  نب  كتر اناا سر  ن،ناالنيين  ضا ن،ناي نيبا  ن

ل انالنا ضونا   سن،ن ين عنبلنا ب ان ض نا ند  نا ضونا  ن،نالانااَتنالرؤا ُتن،ناكر ننالسرأل انن
ن1.ي   دان نايينعضاننا نيبا نلاندألانا كت اناا س  

ن:اعاا نا تلليس نك من  ندلنناا  نابلنا با ن مح نا 

ال  نوانناعاا نا ا  نا   ن،نااكاننوانناعاار نا فرليبُتن،نك ر نك نران ين رعنبرلنا بر ان ضر نا ن
 رذننيكرلن نااريتنار ه نا رلن رذنند رعن،ن،اننلَّنل نرالنك ننيكرانن نا ار ناراألك نا رن:د  ن،نك  نا  نا   
ن.بلنا ب انا ه 

ررن:يلنبررلناا ارر ن محرر نا نيبررا اوينرران ررادناإلسرر منابرر نا ررل ئنبمنبررأهن نكرر   انن نا ارر نااأل رر ن،نادألَّرر)ج 
،ناىناهن نا ضرونا ار ن،نال تار جنا ار نااأل ر نإ راه ن،نااسرتا  ونن2ا شعلا ن«إن»اجاول ن نل  نا ا نبرن

 ناالن رر   ننه نرررررأل ن ناالنا نلَّنل نرجنا نا ارر نبينررل نإىلنا رراِنل نرلر  نا ارر ندرر ه نبك رر  ننااهرر نا سرر  ت ن،ن ألرر ني رر
ن.الن  بفه (،نكش ناالنا  من،ن ه انا تينألائن ك   نا ا نااستا   ه ن

ن. اكاننك  نحيل نب ،ن نب  ش ونااألاِنن ِنعِّن ن نسِنلانا  ينحيلَّن نلَّنل ن  ناا ر
اات بينتررر ندرررلنا تلرررليسن ن،ن نررر ناسرررتاٌتنبك ررر  ن رررليبات نلَّنل ن  نا رررريئناك رررونارررلناا فرررلِّنن:  اررر  ن رررا  ن
 .  ستاٌتنب ند  نا  ،ن ناألا نكأل ناسع ناظ لع ناب ل  ن ألعسا ن ذن نالنسألَّن،ن كش نااإلهل مناا

 و ن،نأل ناإالنررررر نااِن نبرر ندألررانارر نجرر ونبرر نا عسررا ن،ن ررذنناا ب ررللَّنر نيينررع نارر ني ررلَّنل ن  نا ررراكرر ننلرر انن:ارر  
 .اعاا نا تلليسأل نانناعاا نا فليبا ن اقنررر ين ن

) ررل،ٍتناألرر ندرلن ط(ن؛ن فررلاحنانناألارر نن:ا ارر ال ناامهر ال نااارر نار نيبا رر نكلررَتنارلنا ررل ان:ار  
سر لاناحلرليسنإىلن) ل،ٍتناألر ندرلن ط(ن؛نكر ننا نن: ذذانا  ن؟دلن اب ن نااندلن ب ن؟ل ل، نا كلند َّن

ن.ينأل نان ن ل، نب ن،ناذ النك اررررالنيفني ن
عن،نااررلنادرر ذ نا ناررلناننيبررا نررررررر نبرر نياارر ناررلنا لليفنيكررلنيبررا نذ ررالناالنافرراَّنن3 نا ارر للَّنراا ررن:ارر  

بروناكتر :نالن،نن:الرؤا ُتند رعنبرلنا بر ا(ن،ن بر  ناارَت نن)لر انار نا أنا  نن:ذ الن،نبونكتر نك اار نياار 
ن1و.  لند عن،ناا نا سا  نا  نبعين،ن ذننك نن ااب ن  لنا ن،ناإننك ننخبأن(ل انا ن اأند ع)

                                              
 .ن158ن–ن152،ن نن«ااا ا ونا شاب نا عمحٰرلنا فعا ننبُتناا ا ون»ن1
 يكلن ناايتنا ه نا لن...نفإنا اا وةن ناحلليس:ن«نإن»يشَتنإىلنن2
  ض نا ند  .ند عيينٍتنن3
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ن ااب ننيال نن:نااا ن اه نبعاي ن،ن ذن2اا  ن نا ك    ن3.  لنا خبأرن  ٍتناالنا شاب نن،ناإننيال 
 د ن وناا سررر  نألاانااإلبررر   نا شررربَّنل نراا رررناالاررر وي نبشررره وةنا عسرررا ن،ناانرررانارررعأنلَّنل ن  نا رررر هررر انارررا ن

جم لعنب  ِبررررل  
نعي نيبا :ن ل،ٍتناأل ندلن ط.رررراا فِنن4

نبُتنا ب  ألُتناالعااتُتناا با ُتنااحل ن 5نورررررغ نجتينونا بَّن  ُتن،ناادطنكونذين ئن ب ن،ناالن  نظعنإىلنا 
ن6.اا   صن ائ ناا لا

 :ا  ينحيفون أل للَّ،ُتا  فنن ليسندألان نك من  ن مح نا نناا  نا شاك ك

ايفنالنك ِت ن  نذ الن،ن األبا نإىلنا   سن اكانناب بب رن ألاااىن،نال اناحلليسنلان  و نيااين نا ن ن  ن
ن ن،ناالنالنب انا  َّب ا ناا عاون،ناالنالنب اناألبُتنا شاب نن،نك  نك ننيبىن ين عنبلنا اننالنا كه 

ا ب ان ض نا ند  ن،ناساأيتن نل اناحلليسنا  ينحنلنبفلون ع  نان نالنيبا نا ينالنيتبعانإىلنا ن
،نايل نا يتننسال ن نب   اا ون ىتنحيا ن،ن ذذانا ا نك ننوين نا  ينيس ىنب ن،نابفع نا  ينيافعنب 

ن7.يابشنهب ن،نا جأل نا يتنديش نهب 

                                                                                                                                   
نا ااهب ن نن1 ن14/116«ن)ا كربأ» اا  ندلناسعاقن( نا س ل»االنضابانا  صنالن، ن« ناحل  ألن ن، ا لل 

نا عي  .ن–نضااونا سأل (ن،نا    ع:نا6/3242«ن)ا تأل اصناحلاَت»
ن.لانالنا  نا انن  نا ل ناالناا لا ك   نينٍتن ننفا نا ك   نالناإل  ن،نانين2
«ناس ل »،ن اا نامحلن نن نالؤ  ن مح نا ن بينأل نالنك مند عن،نااحلئنان نالنك منابلناسيناون ض نا ند  الِنن3

ن«.الس ل»،نا لل نحمببان(ن4/279)
ن«.ااح»ألبالعين،نا وةن «نا فل و»ا رِبررل نل ناأل ناحلا ونك  ن نن4
 «.الينب نا اساط»لانا اش.نانظعننرررروا بَّغر نن5
ن(.143-1/141«ن)ا س  كُتالا جن»ن6
دلناطنلعيعةن ض نا نن(3866)نا ا   ي اا نااحلليسنا خَتنن،ن44،ن نن«ابعنا ااندألان ليسنا اا»ن7

ند  .
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 الوقوف عليو:ا يسر ، نذكر ىنا ما  دبراحل عديدةإذل عبادة القبور ربول الناس من عبادة ا مر لقد 

 نشأة الناس على التوحيد ثم طرأ فيهم الشرك – المرحلة األولى

على اإلسالم والتوحيد  عشرة قرون أمة واحدةً دة كان الناس منذ ُخلق آدم عليو الصالة والسالم وؼب
آدم عشرة قرون ، كلهم على شريعة من نوح و كان بـُت  :ماقال ابن عباس رضي ا عنهكما ،  اػبالص 
  ٔ.، فاختلفوا ، فبعث ا النبيُت مبشرين ومنذريناغبق 
، أي اختلفوا عما كانوا عليو من الدين الصحيح  وما كان الناس إال أمة واحدة فاختلفوا تعاذلوقال 
 .وقعوا يف الشركو 

ا حالل ، عبدً  ٕحنلتو مالٍ  علمكم ما جهلتم فبا علمٍت يومي ىذا ، كل  ال إن ربـي أمرين أن أُ أ : وقال 
ت عليهم ما مَ عن دينهم ، وحر   ٗ، وإهنم أتــتهم الشياطُت فاجتالتهم ٖوإين خلقت عبادي حنفاء كلهم

 ٘.زل بو سلطاناـ  ـــــنَ هتم أن يشركوا بـي ما دل أُ ؽبم ، وأمرَ  أحللتُ 
كان الناس قوع الشرك بعث ا األنبـياء للدعوة إذل التوحيد والنذارة عن الشرك كما قال تعاذل وبعد و 

  .أمة واحدة فبعث ا النبـيـُت مبشرين ومنذرين
بعد وقوع الشرك ىو نوح عليو الصالة والسالم كما قال تعاذل للدعوة إذل التوحيد وأول رسول بعثو ا 

وحينا إذل نوح والنبـيـُت من بعدهإنا أوحينا إليك كما أ. 
ا عليو السالم ، إن الناس كانوا على ملة آدم حىت عبدوا األصنام ، فبعث ا نوحً  :قال ابن كثَت رضبـو ا

 ٙ.فكان أول رسول بعثو ا إذل أىل األرض
                                              

 :( وقـالٙٗ٘/ٕاغبـاكم  رواه و ، وبنحـوه عـن قتـادة وؾباىـد والسـدي ،  ٖٕٔ :سورة البقـرة رواه ابن جرير يف تفسَت ٔ
تعليقـات علـى مـا »ولكـن علـق د. عبـد ا بـن مـراد السـلفي يف كتابـو صحيح على شرط البخاري ووافقـو الذىبــي ، 

اإلسناد فيو أبو داود ىو الطيالسي ، علق لو البخاري ، فاغبـديث  :فقال ٖٖٕص  «اغباكم ووافقو الذىيبصححو 
 .على شرط مسلم

 . ٕٗ :عكرمة يف تفسَت سورة نوح وروى حنوه ابن جرير عن :قال مقيده
 .ىبتُـوأي و  ٕ
مـن كـان علـى  :واغبنيف عند العـرب .عليواغبنفاء صبع حنيف ، وىو اؼبائل إذل اإلسالم ، الثابت  :«النهاية»قال يف  ٖ

 .اؼبيل فِ ـــنَ ـــحَ ـــالدين إبراىيم عليو السالم ، وأصل 
 .«القاموس ايط»انظر ، لتهم أي حو   ٗ
 .( عن عياض بن ضبار رضي ا عنوٕٙٔ/ٗ( ، وأضبد  ٕ٘ٙٛرواه مسلم   ٘
 .بتصرف يسَت،  ٖٕٔ :، البقرة «تفسَت بن كثَت» ٙ
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البخاري يف صحيح كما الشرك يف عهد نوح عليو الصالة والسالم من تعظيم الصاغبُت ،   ؤوكان منش
وقالوا ال تذرن آؽبتكم وال تذرن ودًّا وال سواعا عن ابن عباس رضي ا عنهما يف تفسَت قول ا تعاذل 

أوحى الشيطان إذل  ٔفلما ىلكوا، أظباء رجال صاغبُت من قوم نوح  :قال وال يغوث ويعوق ونسرا
فلم تُعبد ، ، وىا بأظبائهم ، ففعلوا م  ـــوسَ ،  ٕبوا إذل ؾبالسهم اليت كانوا جيلسون أنصاباقومهم أن انصِ 

 ٗ.ُعبدت ٖالعلم حىت إذا ىلك أولئك وتـنس خ

 في األرض بعد نشوءهانتشار الشرك  – الثانيةالمرحلة 

كما قال ابن على مر القرون ،   وانتشر بينهمالشرك وعبادة األصنام تــتابع الناس على ذلك وبعد نشوء 
ثان اليت كانت يف قوم نوح يف العرب بعُد ، أما ُود فكانت لكلب صارت األو  :ماعباس رضي ا عنه

رف عند جُ ـطيف بالراد مث لبٍت غُ مُ ـفكانت لهذيل ، وأما يغوث ـواع فكانت ل، وأما سُ  ٘بدومة اعبندل
 ٙ.العَت ، آلل ذي الكَ دان ، وأما نسر فكانت غبِمْ سبأ ، وأما يعوق فكانت ؽبمْ 

 ٚ.مث ازبذىا العرب بعد ذلك، عبدىا قوم نوح كانت ىذه اآلؽبة ي :قتادةوقال 
بعث ا الرسل تًتا ، تأمر قومهم بعبادة ا وحده ،  ويف ىذه اغبقبة من بعد نوح إذل عهد ؿبمد 

من األوثان والقبور ، كما قال تعاذل ﴿وما أرسلنا من رسول إال عبد من دون ا وترك عبادة ما كان يُ 
 .أنا فاعبدون﴾ نوحي إليو أنو ال إلـٰو إال

 .انت رموزا لرجال صاغبُتومن اؼبعلوم أن تلك األوثان ك

                                              

 .أي ماتوا ٔ
وىكـــذا دخـــل علـــيهم  !وىـــي سباثيـــل تصـــنع علـــى ىيئـــتهم مث تــــنصب يف ا ـــال  لَتاىـــا النـــاس، أي اصـــنعوا أنصـــابا  ٕ

 .الشيطان
 .«النهاية»انظر  .أي ربول من حال إذل حال ٖ

 .وسبب التحول والتحريف ىو عدم اغبفظ :قال مقيده
 .(ٕٜٓٗرواه البخاري   ٗ
 .موضع يف مشال جزيرة العربدومة اعبندل  ٘
 .(ٕٜٓٗرواه البخاري   ٙ
 .(ٕٗ٘/ٕٔ ،  ٕٗ :، تفسَت سورة نوح «تفسَت ابن جرير» ٚ
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 ر الفكر القبوري ببعثة النبي محمدا اانحس الثالثةالمرحلة 

 :حفظو ا ٔقال الشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ
ن دناءة زالت عبادة األصنام على أصنافها ، وربررت العقول م وببعثة نبـي اؽبدى والرضبة ؿبمد 

أة الشرك ، وأصبحت قلوب مْ ـتفكَتىا ووضاعة تصورىا ، فارتقت إذل التوحيد بعد أن كانت يف ح
العرب وغَتىم متجهة إذل ا وحده ال شريك معو غَته ، ال نبـي مرسل ، وال ملك مقرب ، فأمت ا 

 .وأعلى كلمتو، وأكمل دينو ، األمر 

 ةظهور الحكات الباطني - الرابعةالمرحلة 

 مث أتبع الشيخ قائال:
حىت ظهرت فيهم اغبركات الباطنية اػببـيثة ، كاإلظباعيلية وما تفرع  ٕفدام على ىذا اؼبسلمون زمانا وقرونا
 .ون صورا لعقيدة واحدةعد  ــــروز وحنوىم ، فبا يُ بـيديـُت ودُ عنها من قرامطة وإخوان الصفا وعُ 
لوا اإلمامة يف سَ ــــلـــها ، وسَ ــــــــشعارا ل يت الرسول م تقدي  أىل بــازبذت ىذه اغبركة منذ القدي

ىذه اغبركات  ٖإظباعيل بن جعفر ، وكانوا يف تقديسهم آلل البـيت مشهورين ، فالدولة الفاطمية أَثرُ 
 .الباطنية

كشرك العرب بازباذ ال يوجد بـينهم من ربوم مظاىر الشرك يف ذىنو ،  فاؼبسلمون يف القرون األوذل 
حىت بث اإلظباعيليون معتقداهتم بـُت الناس سرا ، فاستحسن اغبُت واألنبـياء وسائل وشفعاء ، الص

ـــف  ــــلخ  اعبهال ىذا األمر  ، فأخذ يَـظهر االعتناء بالقبور وتشيـيد مزارات  و وطرح التكاليف الشرعيةت  ـ
مث نقلهم إذل دعاء ، حىت نقلهم الشيطان إذل ازباذىم شفعاء ومشاىد ، وربري الدعاء عندىا ، 

 .تدرج ىذا في قرنين أو نحوىاصاحب القرب ، مث نقلهم إذل االعتقاد بأن لو تصرفا يف الكون ، 
اؼبسلمُت إذل دين اعباىلية يف االعتقاد باألرواح والقبور ىم  عُ ــــعليو ُيرجِ  من وقفتُ  مَ دَ ــــقْ وإن أَ 

السرية اػبفية اليت بثت عقائدىا ورسائلها اػبمسُت اإلظباعيليون ، وخباصة إخوان الصفا ، تلك اعبماعة 
 .بسرية تامة ، حىت ال يكاد يُعرف ؽبا كاتب وال مصن ف ، وإن ظن ظنا

                                              

 تقدمت ترصبتو. ٔ
 .: خَت الناس قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم ... اغبديث داموا ثالثة قرون ، ويف ىذا مصداق لقولو  ٕ
 أي نتيجة. ٖ
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مث تبِـعهم على تقدي  اؼبقبورين من أىل البـيت اؼبوسويون اؼبلقبون باإلثٍت عشرية ، وصنفوا التصانيف يف 
ية عند القبور ، يُـسندوهنا بطرق باطلة كاذبة إذل أئمة أىل اغبج إذل اؼبشاىد ، ويف كيفية الزيارات واألدع

 .البـيت رضي ا عنهم
 .البن قولويو ، فرأيت فيو من ىذا شيئا كثَتا ، وىو مطبوع «الزيارات الكاملة»وقد طالعت كتاب 

، وإن ومن طالع تراث اإلظباعيليـُت وحركة إخوان الصفا وَجد ما قلتو ماثال أمامو ، فإن الشأن عظيم 
، وؼبا غلب اعبهل قبل ظهور الدولة  عرف قبلهمدل تُ فتنة الناس بالقبور وازباذ أىلها شفعاء ووسطاء 

شرت ما  اؼبشاىد ونَ  َشــــي دتمن الناس ، فلما ظهرت الدولة العبـيدية  ىذه األمور طائفةٌ  الفاطمية َعرفتْ 
 .كان سرا من عقائدىا

ربىن لو ، فقال مؤلفو ــــــما يُـبـُت ىذا ويُ  «رسائل إخوان الصفا» جاء يف الرسالة الثانية واألربعُت من
 :(ٕٔ – ٜٔ/  ٗالرسائل  

كانوا يتدينون بعبادة ،  والتحية والرضوان ، وذلك أن القوم الذين بُعث إليهم النبـي عليو الصالة والسالم 
سالم والبخورات ، وكانوا يعتقدون األصنام ، وكانوا يتقربون إذل ا تعاذل بالتعظيم ؽبا والسجود واالست
رس ، ال نطق ؽبا وال سبيـيز وال ح  وال ـأن ذلك يكون ؽبم قربة إذل ا وزلفى ، واألصنام ىي أجسام خُ 

 .صورة وال حركة ، فأرسلهم ا ودؽبم على ما ىو أىدى وأقوم وأوذل فبا كانوا فيو
 ٔفهم أحياء ناطقون فبيزون ، علماء مشاكلون، وإن كانوا بشرا ، وذلك أن األنبـياء عليهم السالم 

للمالئكة بنفوسهم الزكية ، يعرفون ا حق معرفتو ، والتقرب إذل ا هبم أوذل وأىدى وأحق من التوسل 
 .باألصنام اػبرس اليت ال تسمع وال تبصر وال تغٍت عنك شيئا

 لكواكبابادة ــــــــدة األمم لألصنام أوالً كان ععبادة األصنام فنقول بأن بدأ عبا أَ بدْ ىـٰهنا مث اعلم أنا نبـُت 
اؼبالئكة ، وسبب عبادة اؼبالئكة كان التوسل هبم إذل ا تعاذل  أ عبادة الكواكب كان عبادةُ ، وبدْ 

 .وطلب القربة إليو
رفوا بذكاء نفوسهم وصفاء أذىاهنم أن للعادل صانعا حكيما ، وذلك وذلك أن اغبكماء األولُت ؼبا عَ 

لهم عجائب مصنوعاتو وتفكرىم يف غرائب ـبلوقاتو ، واعتبارىم تصانيف أحوال ـبًتعاتو ، وؼبا لتأم
موا أن لو مالئكة ىم أقروا لو عند ذلك بالوحدانية ووصفوه بالربوبـية ، وعلِ  ؛ربققت يف نفوسهم ىويتو 

سلوا إليو هبم ، ، وتو  طلبوا عند ذلك إلى اهلل القربىصفوتو من خلقو ، وخالص عباده من بريتو ، 
وطلبوا الزلفى لديو بالتعظيم ؽبم كما يفعل أبناء الدنيا ، ويطلبون القرىب إذل ملوكهم بالتوسل إليهم بأقرب 

                                              

 !أي مشاهبون ؽبم ٔ
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اده ومن و  ــــاؼبختصُت هبم ، وكان من الناس من يتوسل إذل اؼبلك بأقاربو وندمائو ووزرائو وكتابو وخواصو وقُ 
كل ذلك طلبا للقربى إليو والزلفى ، األقرب فاألقرب ، واألدىن األدىن ،  نو ، حبسب ما يـتأتى لوــــــُُيك  

، فهكذا وعلى ىذا اؼبثال فعلت اغبكماء وأىل الديانات ومن عرف ا وآمن بو وأقر بو ، فإهنم  لديو
يف  ى إليو اجتهاده وربققى لو ، وأد  َـ طلبوا القربة إليو والزلفى عنده ، كل واحد حبسب ما أمكنو وتأتّ 

 .نفسو
خلفهم قوم آخرون دل يكونوا  ؛فلما مضى أولئك اغبكماء والربانيون العارفون با حق معرفتو وانقرضوا 

مثلهم يف اؼبعرفة والعلم ، ودل يعرفوا مغزاىم يف دياناهتم ، فأرادوا اإلقتداء هبم يف سَتهتم ، وازبذوا أصناما 
عهم من التماثيل والصور مثل يَ ـــــلت النصارى يف بِ على مثل صورهتم ، وصوروا سباثيل على مثل ما فع

أشباه اؼبسيح عليو السالم ، ومثل روح القدس وجربائيل ومرًن عليهما السالم ، وكذلك أحوال اؼبسيح يف 
 .موا تلك التصاوير والتماثيلم  ـفاتو ، ليكون ذلك تذكارا ؽبم بأحوالو كيفما يَ ُمتصر  

 :مث قال إخوان الصفا
 لفص
ن الناس من يتقرب إذل ا بأنبـيائو ورسلو وبأئمتهم وأوصيائهم ، أو بأولياء ا علم يا أخي أن مِ مث ا

هبم  واالقتداءوعباده الصاغبُت ، أو دبالئكة ا اؼبقربـُت ، والتعظيم ؽبم ومساجدىم ومشاىدىم ، 
م ، ويتحقق يف نفوسهم وبأفعاؽبم ، والعمل بوصاياىم وسننهم على ذلك ، حبسب ما ُيكنهم ويتأتى ؽب

 .ويؤدي إليو اجتهادىم
، وىذه مرتبة أىل اؼبعارف الذين ىم  ٔفأما من يعرف ا حق معرفتو فهو ال يتوسل إليو بأحد غَته

 .أولياء ا
همو فَ َقُصر ، ومن  فليس لو طريق إلى اهلل تعالى إال بأنبـيائوهمو ومعرفتو وحقيقتو ــــُصر فَ وأما من قَ 
،  ٕننهمفليس لو طريق إلى اهلل تعالى إال باألئمة من خلفائهم وأوصيائهم والتعلق بس  م ومعرفتو هب

والذىاب إذل مساجدىم ومشاىدىم ، والدعاء والصالة والصيام واالستغفار وطلب الغفران والرضبة عند 
نام واألوثان وما وتعر ف أحواؽبم من األصقبورىم وعند سباثيلهم اؼبصورة على أشكاؽبم ، لتذكار آياهتم ، 

 .شاكل ذلك ، طلبا للقربة إذل ا والزلفى لديويُ 
                                              

وأمــا غــَت بــل يطلــب مــن ا مباشــرة ، ،  حبســب زعمهــم( توســل إذل ا بأحــد ن يتــاج ألأي أن العــارف بــا ال ح ٔ
فينبغــي أن يتوســل بــذوات بأنبـــيائو ورســلو فــال ينبغــي لــو أن يطلــب مــن ا مباشــرة  حبســب زعمهــم( ، العــارف بــا 

 !!! وبأئمتهم وأوصيائهم اخل
 .بطريقتهمأي  ٕ
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من يعبد شيئا من األشياء ويتقرب إذل ا تعاذل بأحد فهو أصلح حاال  –على كل حال  -مث اعلم أنو 

 ٔ.انتهى .، وال يتقرب إذل ا البتةفبن ال يدين شيئا 
مرجعا مهما يف تسويغ عقائد الباطنية  «الصفا رسائل إخوان»تعترب  :قال الباحث خالد أبو الفتوح

 ٕ.الشركية ، وقد ألفها ؾبموعة من الفالسفة ، أشياع الفاطميـُت  العبـيديـُت( يف القرن الرابع اؽبجري

ما يقولو فهل ينكر أحد فبن يعرف دين اؼبسلمُت أو اليهود أو النصارى أن  :قال ابن تيمية رضبو ا
ـبالفة الرسل فيما أخربت بو من  فإن يف ذلك،  ـبالف للملل الثالث «االصف إخوانرسائل »أصحاب 
وتبديل شرائع الرسل كلهم دبا ال خيفى على عارف دبلة من ، والتكذيب بكثَت فبا جاءت بو ، وأمرت بو 
 .فهؤالء خارجون عن اؼبلل الثالث، اؼبلل 

ادق ، والعلمـاء يعلمـون أهنـا إ ــا ومـن أكـاذيبهم وزعمهـم أن ىـذه الرســائل مـن كـالم جعفـر بـن ؿبمــد الصـ
ضعت بعد اؼبائة الثالثة ، زمان بناء القـاىرة ، وقـد ذكـر واضـعها فيهـا مـا حـدث يف اإلسـالم مـن اسـتيالء وُ 

النصـارى علــى ســواحل الشـام وحنــو ذلــك مـن اغبــوادث الــيت حـدثت بعــد اؼبائــة الثالثـة ، وجعفــر بــن ؿبمــد 
نيت ـــــة ، قبــل بنــاء القـاىرة بــأكثر مــن مـائيت ســنة ، إذ القــاىرة بُ رضـي ا عنــو تــو  سـنة شبــان وأربعــُت ومائـ

، ويقـال إن ابتـداء بنائهـا سـنة شبـان وطبسـُت ، وأنـو  «تـاريخ اعبـامع األزىـر»حول الستُت وثالشبائة كمـا يف 
.م معد بن سبيم من اؼبغرب واستوطنهايف سنة اثنتُت وستُت قدِ 

ٖ
 

 «إخـوان الصـفا»عـن امـد الغـزارل عـن أ  بكـر الطرطوشـي قولـو يف ترصبـة أ  ح «السـَت»ونقل الـذىيب يف 
، ، وليســت مــن عنــد ا  حيــٌل وـبــاريق األنبيــاء النبــوة مكتســبة ، وزعمــوا أن معجــزاتأن قــوم يــرون أهنــم 

 .تأييدا ؽبم وتصديقا لرساالهتم
 :وقال الباحث سادل بن قطوان العبدان

مهم نبـيهم إذل بداية خالفة بٍت العباس ، حيث ال اليت عل  ثوه من زيارة القبور وظل اؼبسلمون على ما ورَ 
عظم القبور سواء ما كان منها صدقًا أو كذبًا ، زالت اػبالفة يف حال استقامتها ، فلم تُـنب اؼبشاىد ودل تُ 

ألن اإلسالم حينئذ ما يزال يف قوتو وعنفوانو ، ودل يظهر يف تلك الفًتة وما قبلها من ذلك شيء يف بالد 

                                              

 – ٗٓٔ، ص  «ىــذه مفاىيمنــا»بــإخوان الصــفا ، وقــد أودعــو كتابــو:  ونلكــالم مــن يُســم  انتهــى نقــل الشــيخ صــاحل  ٔ
ٔٓٛ . 

 . ٜٚ، ص  «دمعة على التوحيد»، ويقع يف كتاب  «قب  من الظلمات»من مقالو  ٕ
 .( ، باختصار يسَتٖٗٔ/ٖ٘  «ؾبموع الفتاوى» ٖ
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عمل سالم ، ال يف اغبجاز وال اليمن وال الشام وال العراق وال مصر وال خراسان وال اؼبغرب ، ودل يُ اإل
  .مشهداً على قرب نبـي وال صاحٍب وال أٍحد من أىل البـيت وصاحٍل أصالً 

ضعفت غلت الدولة بنفسها و ـــــــــــعندما انش -من دولة اؼبقتدر  ابتداءً  -ويف أواخر اػبالفة العباسية 
ا ظهرت وَ ــــ، وكان ذلك يف عهد دولة بٍت بُ  ٔبرزت األضرحة؛ هور حركات التشّيع شوكتها ، وبظ

ّ
يو ؼب

 ماوموافقة على ذلك ، لِ  داحية بأرض اؼبشرق واؼبغرب ، ووجدوا يف بٍت بويو رِضاً بـيدية القِ ــــالقرامطة العُ 
وإال قبل لفة ، كمشهد علي بناحية النجف ، ُعرف من كثَت منهم غلو يف التشيع ، فبنوا اؼبشاىد اؼبخت

  .، وإ ا دفن علي بقصر اإلمارة بالكوفة إن قرب علي ىناك :ذلك دل يكن أحد يقول
ويف تلك الفًتة ظهرت اؼبشاىد اؼبنسوبة ألصحاهبا بالعراق وغَت العراق ما كان كثَتاً منها كذبًا ، وؼبا بُـٍت 

 اؼبتوكل ؼبا، حىت أن  وأنكر عليهم العلماء ىذا الصنيعماء ، أمراء عظ ٕمشهد اغبسُت بكربالء َغشاهُ 
 .قال إنو بالغ يف اإلنكار وزاد على الواجبيُ  بُـُت لو ىذا األمر

، بل غاية ما  وأما يف الشام فإن أحداً من الصحابة والتابعُت دل يَـر قرباً ظاىراً يف مسجد بٍت أمية أو غَته
،  ٖقد أهنم يف أثناء العمليات وجدوا مغارة فيها صندوق فيو َسْفطجاء يف بعض الروايات عن زيد بن وا
، فأمر بو الوليد فُرد إذل (  ىذا رأس حِت   :، مكتوب عليو ويف الس ـْفط رأس حِت بن زكريا 

ًا من األعمدة ، فجعل عليو عمودًا ُمْسبكًا مُ  :اؼبكان وقال سقط الرأس ، ومع اجعلوا العمود فوقو مغَت 
فأين أقطع من االستقراء أنو دل يكن يف اؼبسجد قرب حىت أواخر القرن الثاين اؽبجري ، لِما أخرجو ىذا 

  ؟أين بلغك رأس حِت بن زكريا :الربعي عن الوليد بن مسلم أنو سئل
سقط الرابع من الركن الشرقي ، فهذا يدل على أنو دل مُ ـ، وأشار بـيده إذل العمود ال (بلغٍت أنو مَث    :قال

 .م( ٖٚٚىـ/ ٜٗٔيكن ىناك قرب يف عهد الوليد بن مسلم ، وقد تويف يف سنة  
مسدودة ، ال يدخل إليها أحد إذل  أما يف مدينة اػبليل فقد كانت الُبنية اليت على قرب إبراىيم 

 حدود اؼبائة الرابعة اؽبجرية ، فقيل إن بعض النسوة اؼبّتصالت باػبلفاء رأت يف ذلك منامًا ، فعند ذلك
 .قاموا بنقبها

 ٗ.إن النصارى ؼبا استولوا على ىذه النواحي نقبوا ذلك ، مث ُترك مسجدًا بعد الفتوح اؼبتأخرة :وقيل
 .انتهى كالمو حفظو ا

                                              

 .ويقع بداخلو قرب، ىو بناء لو جدران أربعة ، تعلوه قبة مدورة  :الضريح ٔ
 .هأي زار  ٕ
 .«اؼبعجم الوسيط»انظر  .السفط وعاء يوضع فيو الطيب وحنوه من أدوات النساء ٖ
 . ٕٓ – ٚٔ، ص  «زيارة القبور عند اؼبسلمُت» ٗ
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 :وقال ابن تيمية رضبو ا
شيء يف بالد اإلسالم ، ال يف اغبجاز ، وال  ٔودل يكن على عهد الصحابة والتابعُت وتابعيهم من ذلك

شهد ، ال ، وال الشام ، وال العراق ، وال مصر ، وال خراسان ، وال اؼبغرب ، ودل يكن قد ُأحدث مَ اليمن 
، وال أحد من أىل البـيت ، وال صاحٍل أصالً ، بل عامة ىذه اؼبشاىد ؿُبدثة  على قرب نبـي ، وال صاحبٍ 

، وكثر فيهم  مةفت خالفة بني العباس وتفرقت األوكان ظهورىا وانتشارىا حين ضع  بعد ذلك ، 
وذلك من دولة اؼبقتدر يف أواخر اؼبائة الزنادقة اؼبـُلَـب سون على اؼبسلمُت ، وفشت فيهم كلمة أىل البدع ، 

، فإنو إذ ذاك ظهرت القرامطة العبـيدية الِقداحية بأرض اؼبغرب ، مث جاؤوا بعد ذلك إذل أرض  الثالثة
 .مصر
ي بنو وِ ـــكان يف كثَت منهم زندقة وبدع قوية ، ويف دولتهم قَ وقريبا من ذلك ظهر بنو بويو ، و  :مث قال

عبـيد القداح بأرض مصر ، ويف دولتهم ُأظهر اؼبشهد اؼبنسوب إذل علي رضي ا عنو بناحية النجف ، 
فن علي رضي ا عنو بقصر اإلمارة إن قرب علي ىناك ، وإ ا دُ  :وإال فقبل ذلك دل يكن أحد يقول

 ٕ.بالكوفة
ما لَ على القبور ، وإ ا كثر بعد ذلك يف دولة بٍت بويو ،  «مشاىد»ودل يكن يف العصور اؼبفضلة  :وقال

، وكان  ىم تبديل دين اإلسالممقصود  ، وكان هبا زنادقة كفار  ظهرت القرامطة بأرض اؼبشرق واؼبغرب
ة ما ىو معروف ألىل يف بٍت ُبويو من اؼبوافَقة ؽبم على بعض ذلك ومن بدع اعبهمية واؼبعتزلة والرافض

  ٖ.العلم ، فبَنوا اؼبشاىد اؼبكذوبة كمشهد علي رضي ا عنو وأمثالو
مساجد »يف كتاهبا  سعاد ماىر قوؽبا د.عن الباحثة يف ؾبال اآلثار  ٗخالد ؿبمد حامدالباحث وقد نقل 
 :٘«وأولياؤىا الصاغبونمصر 

                                              

 .أي من تلك اؼبشاىد على القبور ٔ
 .( ، باختصار يسَتٙٙٗ/ٕٚ  «ؾبموع الفتاوى» ٕ
 .(ٚٙٔ/ٕٚ  «ؾبموع الفتاوى» ٖ
، مـن  «دمعـة علـى التوحيـد»، ويقـع ضـمن كتـاب  «.. اعبذور والواقعاػبرافة .فسطاط »نقلو ضمن مقال لو بعنوان  ٗ

 . ٖٛ – ٘ٔص 
 (.ٙٗ/ٔ  «مساجد مصر وأولياؤىا الصاغبون» ٘
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، وقد عرف ىذا الضريح  رن الثالث الهجريالق إن أقدم ضريح يف اإلسالم أقيمت عليو قبة يرجع إذل 
بالعراق على الضفة الغربـية لنهر دجلة إذل اعبنوب من  «ظبارا»، ويوجد يف مدينة  ٔباسم  قبة الصليبـية(

 .قصر العاشق
ن ؽبا ، إذ كانت إن أم اػبليفة العباسي استأذنت يف بناء ضريح منفصل لولدىا فُأذِ  :ويقول الطربي

ىـ ،  ٕٗٛدفن اػبليفة يف قصره ، فأقامت  قبة الصليبـية( يف شهر ربـيع الثاين سنة يُ  العادة قبل ذلك أن
 .وقد َضم الضريح إذل جانب اؼبنتصر اػبليفة اؼبعتز واؼبهتدي ، وتعترب قبة الصليبـية أول قبة يف اإلسالم(

  :مث تابعت قائلة عن أوائل األضرحة ذات القباب
خارى ، مث ضريح ـىـ يف مدينة بُ  ٜٕٙإظباعيل الساماين اؼببٍت سنة ضريح  :من حيث التاريخ ٕ ويليها

م( ىـ ، مث ضريح ؿبمد بن موسى يف مدينة  قُ ٖٚٔدانيون سنة اإلمام علي يف النجف الذي بناه اغبمْ 
 ٖنةاـ  ىـ ، وقد احتفظت لنا ُجب ٓٓٗ السبع بنات( يف الفسطاط سنة ىـ ، مث ضريح  ٖٙٙبإيران سنة 

كبـَتة من األضرحة ذات القباب اليت يرجع تاريخ معظمها إذل العصر الفاطمي يف القرن   أسوان دبجموعة
 .(اؽبجري اػبام 

 :مث تابع خالد ؿبمد حامد قائال
ولكن الدكتورة سعاد تذكر لنا األضرحة  ذات القباب( فقط ، وال ندري ىل كانت قبل  قبة الصليبـية( 

باب عنصر معماري أنشئ يف أول أمره إلبراز بعض أجزاء أضرحة أخرى ليست ذات قباب أم ال ، فالقِ 
 ٗ اؼبسجد ، مث تطور استعماؽبا إذل تغطية قبور الشخصيات البارزة أو  أولياء ا(.

 :اؼبذكورمث قال الباحث 
وأيضاً فإن أصحاب األضرحة الكربى فبن يُنسب إذل التصوف ىم يف اغبقيقة من غالة الشيعة الباطنية ، 

، اق انطلق أحد أتباع الرفاعي إذل مصر ، وىو أبو الفتح الواسطي  جد إبراىيم الدسوقي( حيث من العر 
فو لنشر دعوهتم الباطنية هبا ، وقد كان ذلك يف العهد األيوبـي ، وبعد موت الواسطي جاء البدوي ليخلِ 
لشاذرل يف دعوتو تلك ، وقد توزع ىؤالء الدعاة يف مصر ، فكان الدسوقي بدسوق ، وأبو اغبسن ا

باإلسكندرية ، وأبو الفتح الواسطي ما بـُت القاىرة وطنطا واإلسكندرية ، وؼبا مات الواسطي حل ؿبلو 
                                              

 !ظبيت بذلك نسبة إذل موقع ضريح عند تقاطع طريقُت :قال خالد ؿبمد حامد ٔ
 .أي قبة الصليبـية ٕ
 .«اؼبعجم الوسيط»انظر  .اعببانة ىي اؼبقربة ٖ
 . ٜٔ، ص  «دمعة على التوحيد» ٗ
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، مث حاولوا  وصبيعهم من فلول العبـيديـُت الذين طردىم صالح الدين األيوبـي من مصرالبدوي بطنطا ، 
 ٔ.العودة ربت ستار التصوف والزىد

ىـ عندما شعروا بأن سلطتهم قد ضعفت  ٓ٘٘ن اؼبشهد اغبسيٍت عام لفاطميو ويف أواخر عهدىم أنشأ ا
ريدي الصوفية ، فانتظم تربـية مُ  (ىـ ٗٙ٘عِهدوا إذل ابن مرزوق القرشي  ليجذبوا إليهم اؼبصريـُت ، و 

أتباعو يف طوائف وطرق لنشر الدعوة الشيعية ، إال إن ىذه التنظيمات اهنارت باهنيار الدولة الفاطمية ، 
 انتهى كالم الباحث: خالد ؿبمد حامد. ٕ.وربول اؼبشهد اغبسيٍت إذل ضريح صويف

شيعة ىم أول من بٌت اؼبشاىد ، فال تقليد شيعي يف نشأتوتقدي  القبور وزيارة اؼبشاىد  واغباصل أن 
على القبور ، حيث تتبعوا قبور من مات قدُيًا فبن يعظموهنم من آل البـيت ، وراحوا يبنون على قبورىم 

، فجعلوا أىم مشاعرىم ىو  ثم جاء الصوفية فنسجوا على ىذا المنوالوجيعلوهنا مشاىد ومزارات ، 
بل جعل الصوفية جل بأحجارىا واالستغاثة باألموات ،  زيارة القبور وبناء األضرحة والطواف هبا والتربك

والتربك مههم ىو بناء ىذه القبور وتعظيمها ودعوة الناس إليها ، وجعلوا أعظم مشاعرىم ىو الطواف هبا 
هبا ودعاؤىا من دون ا عز وجل ، بل ال يوجد شيخ صويف مت ِبع إال وبٌت لنفسو قبة كبَتة ومقاما ، 

 ٖ.(جديد شرك اعباىلية األوذلوىكذا أعادوا من 
األيو  صالح الدين القائد العظيم يهم وؼبا كان أمر الفاطميُت كذلك ، قام عل :قال مقيده عفا ا عنو
، فللو درة طعن من اػبلف يُ  لئالفتح فلسطُت غزوه لليهود لدولتهم وطردىم قبل  قومة واحدة فسحق

 .من قائد فذ

 لرؤيا، ظهور أضرحة ا الخامسةالمرحلة 

 :قال الباحث خالد ؿبمد حامد

                                              

السـيد البـدوي »، نقـال عـن  ٕٚٗمد حامد الناصـر ، ص  «بدع االعتقاد»عزا الباحث ىذه اؼبعلومات إذل كتاب  ٔ
 . ٕٔ، ص  «دمعة على التوحيد»انظر  للدكتور عبد ا صابر. «، دراسة نقدية

دمعـة علـى »انظـر  . ٛٛلعمـار علـي حسـن ، ص  «الصـوفية والسياسـة يف مصـر»عزا الباحث ىذا النقـل إذل كتـاب  ٕ
 . ٕٔ، ص  «التوحيد

، البـاب اػبـام : الصـلة بـُت التصـوف  «الفكر الصويف يف ضوء الكتاب والسـنة»كتاب   باختصار وتصرف يسَت من ٖ
 قسم د: تقدي  القبور وزيارة اؼبشاىد. والتشيع ، أوجو التالقي بُت التصوف والتشيع ، 
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وأصبح تقدي  القبور واألضرحة الزمًا من لوازم الطرق الصوفية ، حبيث ال يَتصور أحد وجود طريقة 
تقد سو ، ومع سبكن الداء من جسد األمة ظهرت اغباجة إذل تعدد  –أو أكثر  -صوفية من غَت ضريح 
وا ثبوت قبور األولياء ، وضاق بالقبوريـُت أن يتحر   األوىام بات من صرعتهمـــلتلبـي رغَ األضرحة واؼبزارات 

فقد وجدوا ؽبذه األزمة بعض  -كما يقال   - االخًتاعاؼبشهورين لدى صبهورىم ، وألن اغباجة أم 
  :سعاد ماىر د.، تقول  أضرحة الرؤيافظهر ما يسمى ،  اؼبخارج واغبيل

اليت ال ذبد فيها الشعوب من تلوذ بو غَت  اغبروبوخاصة يف أوقات ان و  -ظهر يف العصور الوسطى 
أن يتلمسوا أضرحة آل البـيت واألولياء للزيارة والربكة والدعاء ليكشف ا عنهم السوء  -الواحد القهار 

، فإذا رأى ورل من أولياء ا الصاغبُت يف منامو رؤيا  بأضرحة الرؤياويرفع البالء ، ومن مث ظهر ما يعرف 
فكان عليو أن يقيم  ؛يقيم مسجداً أو ضرحًا ألحد من أىل البـيت أو الورل اؼبسمى يف الرؤيا مؤداىا أن 

 ٔ.الضريح أو اؼبسجد باظبو

، "وكان ىذه ىي نف  العلة اليت اعتمد عليها النصارى إلقامة مزارات الشهداء ومن العجائب أن أقول: 
ة مزار لشهيد حوي عظامًا لبعض اؼبوتى ذلك إب ان القرن اػبام  اؼبيالدي ، حيث أصبح لكل قري

على  -ا هولُت ، ُأخرجت من القبور ، وُمنحت كل التبجيل واالحًتام ، دون أدىن دليل يُثبت أهنا 
، وخُيلع على ىذه الر فات أظباء وألقاب الئقة ، ويف حاالت كثَتة كان اؼبرجع  ٕبقايا مسيحيـُت -األقل 
 ٖ".( لكاىن أو راىب رؤياحيد يف ىذا الشأن  حلم( أو الو 

  عليها اليهود مزاراهتم من القبور  اؼبقدسة( ، يقول جعفر ىادي اليت أس   ٗوىي الدعوى نفسها أيضاً 
  :حسُت
 

                                              

د. سـعاد ( ، ٖٓٔ – ٕٓٔ/ٔ  «مسـاجد مصـر وأولياؤىـا الصـاغبون»كتـاب د ىـذا النقـل إذل  عزا خالد ؿبمد خالـ ٔ
 ماىر.

ُت فيسـتحقو أتبـاع اؼبسـيح صـدقا ي، وأما الوصف باؼبسيح كما ظباىم ا بذلك يف القرآن «نصارى» األوذل أن يُقال ٕ
النصــارى عيســى مــن ليف اتبـاعهم دقون ، ألنــو بعـد بعثتــو آمــن الصــا ؿبمــد ، وىـؤالء ال وجــود ؽبــم بعــد بعثـة النــيب 

 .للناس كلهم بالنيب ؿبمد وصاروا مسلمُت ، ألن دينو خامت األديان
 . ٔٚلعرفة عبده علي ، ص  «موالد مصر اروسة»ؿبمد خالد ىذا النقل إذل عزا خالد  ٖ
 .والكالم ال زال ػبالد ؿبمد خالد ٗ
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س( أو إقامة مزار قد  ـــوبـُت فًتة وأخرى يطلع على الناس شخص يف  إسرائيل( يعلن عن اكتشاف قرب  مُ 
  ٔ.أو مقامو مقصداً للرائحُت والغادين لم قد رآه ، فيصبح قربهـــحُ ـلِ ، لو 

 انتهى كالم الباحث: خالد ؿبمد حامد.
لتتبعن سنن من كان يف قولو:  قلت: وىذا التشبو بأىل الكتاب لي  غريبا ، فقد أخرب عنو النيب 
 .قبلكم ، شربا بشرب وذراعا بذراع ، حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه

 ؟لنصارىيا رسول ا ، اليهود وا :قالوا
 ٕ؟فمن :قال

 خرافة تـحديد قبر )الولي(
 :قال بعض الباحثُت مبـينا كيفية ربديد مكان قرب الورل

يتم ذلك عن طريق ما يسمونو بـ  البـيان( ، فحسب االعتقاد السائد يف السودان ُيكن أن يَرى شخص 
، فَتى الرائي أن ىذا الشيخ  ما رؤية منامية ، يرى فيها شيخًا من الشيوخ فبن ماتوا وُدفنوا يف مكان ما

ظهر فيو ، فيبادر ىذا الرائي عند استيقاظو بالتوجو إذل ذلك اؼبكان  :، أي وبَــي ــنَ معُت  دل و على مكانٍ 
، وينِصب عليو اػبِـرق والرايات ، معلناً أن الشيخ الفالين بـُت  يف ىذا اؼبكان ،  ٖفَتفعو عن سطح األرض
ان( الشيخ الفالين ، مث ُيزار كغَته من األضرحة والقباب ، وتُعقد لو وحولو فُيعرف اؼبكان بأنو  بـي

 ٗ.الطقوس اؼبعروفة هبذه األضرحة
بسبب رؤيا  قال ابن تيمية رضبو ا يف معرض كالم لو عن اؼبشاىد اليت تنسب لبعض األنبياء والصاغبُت

 :منامية
أو  ، ورؤية النيب يف اؼبنام ىناك  رؤينو تضاف إذل بعض األنبياء أو الصاغبُت بناء على أ وكذلك

مسلمُت ، ـتخذ مصلى بإصباع الـألجلها وتُ البقعة تقصد  فضيلةال يوجب لو  ببقعةالرجل الصاحل يف اؼبنام 
 .الكتابوإ ا يفعل ىذا وأمثالو أىل 

                                              

اعًتاضــات سياسـية علـى ظـاىرة تــدخل »مقـال مـن ىــ ،  ٜٔٗٔ/ٙ/ٜٕ، بتــاريخ  ٖٖٔٓٔ دد، عـ «جريـدة اغبيـاة» ٔ
 .«اغباخامُت يف االنتخابات إسرائيلية

 تقدم زبرجيو. ٕ
 أي يرفع سطح القرب ببناء وحنوه. ٖ
، « دمعـة علـى التوحيــد»وىـو منقـول برمتـو يف كتــاب ،  «األضـرحة يف العــادل اإلسـالمي ، مشـاىد متفرقــة»مـن مقـال  ٗ
 منو. ٓٗيقع يف ص الكالم اؼبنقول و 
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كان يف   ر فيها صورة النيب أو الرجل الصاحل أو بعض أعضائو مضاىاة ألىل الكتاب ، كماوردبا ُصو  
علي بن أ  طالب   فيو سبثال كف يقال إنو كف   «مسجد الكف»بعض مساجد دمشق مسجد يسمى 

 ٔ.حىت ىدم ا ذلك الوثن، كرم ا وجهو 
من فقهاء الشافعية  ٕةماشبن إظباعيل بن إبراىيم اؼبعروف بأ   الرضبـٰندث الشام عبد وقال اإلمام ؿب

 :قاليف فصل البدع اؼبستقبحة ،  «لبدع واغبوادثا اعث على إنكارالب»وقدمائهم يف كتابو الذي ظباه 
ؿبدثة ، إما و بدعة نالعامة واػباصة أ قسم تعرف :قبحة تنقسم إذل قسمُتاؼبستوادثات البدع ىذه 
 .قربات وطاعات وسنناً و  عبادات - من عصم إال -مكروىة ، وقسم يظنو معظمهم  وإماؿبرمة 

العًتاف فاعلو أنو لي  من الدين ، لكن  فيوة الكالم ؤنل بذكره ، إذ ُكـفينا مو  فأما القسم األول فال نط
بذين لشريعة اإلسالم ، التاركُت لالقتداء اننبُت من ىذا القسم ما قد وقع فيو صباعة من جهال العوام اؼب

قار من اإلُيان ، الذي حقيقتو االفت، ُت للفقر يفعلو طوائف من اؼبنتم ابأئمة الدين من الفقهاء ، وىو م
اخات النساء األجانب واػبلوة هبن ، واعتقادىم يف مشائخ ؽبم ضالُت مضلُت يأكلون يف هنار ؤ م من

ذلك ، فهم داخلون ربت لن الصالة ، وخيامرون النجاسات غَت مكًتثُت و رمضان من غَت عذر ، ويًتك
 .أم ؽبم شركاء شرعوا ؽبم من الدين ما دل يأذن بو ا تعاذلقولو 
ذه الطرق وأمثاؽبا كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة األصنام وغَتىا ، ومن ىذا القسم أيضًا ما قد وهب
وصة يف كل بلٍد صـبمواضع  رجِ د ، وسَ اغبيطان والعمُ  ٖبتالء بو من تزيُت الشيطان للعامة زبليقاال عم  

لوالية ، فيفعلون ذلك وحافظون بالصالح وا اشُتهرأحدًا فبن  رأى في منامو بهاحكي ؽبم حاٍك أنو 
اوزون ىذا إذل أن جمع تضييعهم فرائض ا تعاذل وسننو ، ويظنون أهنم متقربون بذلك ، مث يت عليو ،

وقضاء حوائجهم بالنذر مرضاىم ، ـفاء لشلاظموهنا ويرجون عَ ـــــهم ، فيُ ـيَـعظُم َوْقع تلك األماكن يف قلوب
 ٗ.وحجرط ، وىي ما بُت عيون وشجر وحائ ؽبا

 

                                              

 .(٘٘ٙ/ٕ  «اقتضاء الصراط» ٔ
لــو السـادس ، مـن القـراء واـدثُت ، وىـو مـن علمـاء القـرن اؼبقدسـي بـن إظباعيـل بـن إبـراىيم  الشـيخ عبـد الرضبــٰن ٕ

ن فـوق حاجبــو كـا.  ٘ٙٙ والقــراءات واألصـول والتـاريخ. تـويف رضبــو ا سـنة يف العقيـدة واغبـديث  تصـانيف عديـدة
 «.معرفة القراء»( و ٚ٘ٔٔ«  تذكرة اغبفاظ»انظر ترصبتو يف فقيل لو: أبو شامة.  األيسر شامة كبَتة

 نوع من أنواع الطيب. ، وىوالتخليق ىو وضع اػبلوق  ٖ
 .( ، ط مكتبة اؼبؤيدٖ٘ – ٖٗص   ٗ
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 ظهور القبور المكذوبة - المرحلة السادسة

مث ظهرت أضرحة مزعومة ومكذوبة يف طول البالد وعرضها ، وتعددت األضرحة للورل الواحد يف أكثر 
إن األرض ألجسام  :فقالوانسجوا خرافة واضحة الزور والبهتان ،  ٔلـــطَ خَ ــمن قطر ، ولتسويغ ذلك ال

زار كل مكان قيل عنو إن فيو نبـيًا كرُيًا أو ولياً ــــفيظهرون بأماكن متعددة ويُ  ، مكاألولياء كاؼباء للس  
إذل مصر ، وبعدىا  -ربت األرض  -يستطيع الورل اؼبقبور أن يكون بالشام مث يسبح  :، أي ٕعظيماً 

 !يو وعابديو حول أضرحتو اؼبتعددةجيب مريدحضر إذل إيران وىكذا ، ليُ 

 حول القبور المعظمةمكذوبة لة نسج كرامات مرح – المرحلة السابعة

مث اتسع اػبرق جدا ، ووجد شياطُت اإلن  واعبن ضالتهم يف عقول ىؤالء السذج ، فانفتح باب 
اؼبزعوم بأنو ورل ، أو نسج الكرامات حول الشخص األكاذيب واالختالقات على مصراعيو ، فقاموا ب

 .حول اؼبكان اؼبزعوم بأنو مكان قرب ورل
رق النسج حول اؼبكان اؼبزعوم ما ذكره اإلمام ابن تيمية رضبو ا عن القرب اؼبشهور يف سفحة ـــومن طُ 
  الذي يقال إنو قرب نوح حيث قال إنو باطل ؿبال ، وال كان ؽبذا القرب ذِكر وال خرب أصاًل ، بل ٖكرَ ــــبالكَ 

كبـَت ، دة قريبة ، رأوا ىناك قرباً فيو َعظم ٌ إذل م ٘زرع فيها ، ويكون هبا اغباكةـــيُ  ٗكان ذلك اؼبكان حاكورة
 ؟، وقالوا من كان من األنبـياء كبـَتاً  فظن اعبهالء أنو ألجل تلك الرائحة يكون قرب نبـيومشوا فيو رائحة ، 

 -صاحب حلب  -ىو قرب نوح ، وبنوا عليو يف دولة الرافضة الذي كانوا مع الناصر  :نوح ، فقالوا :فقالوا

                                              

 .«اؼبعجم الوسيط»انظر  .اػبطل ىو الكالم الفاسد الكثَت اؼبضطرب ٔ
االحنرافــات العقديــة والعلميــة يف القــرنُت » إذل كتــاب« اػبرافــةفســطاط »لــو عــزاه الباحــث: خالــد ؿبمــد حامــد يف مقا ٕ

 . ٖٕ، ص  «دمعة على التوحيد» انظر،  ٕ٘ٛلعلي بن خبيت الزىراين ، ص  «الرابع عشر واػبام  عشر
 «.معجم البلدان»الكرك قرية يف أصل جبل لبنان. انظر  ٖ
 .«اؼبعجم الوسيط»ظر ان .األشجار قرب الدور أرض ربب  لزرع :اغباكورة ٗ
أي تبخًت يف مشيتو واختال ، واؼبقصود ىو التهكم هبؤالء الذين قالوا أنو ألجل تلك الرائحة فإن  اغباكة أصلها حاكَ  ٘

 .«لسان العرب»انظر  !القرب قرب نبـي
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أنو  وزِيد بعد ذلك يف دولة الظاىر ، فصار وثنًا ُيشرِك بو اعباىلون ، وقد ثبت عن النبـي ذلك القرب ، 
 .فلو كان قرب نبـي دل يتجرد العظم،  ٔ(م على األرض أن تأكل غبوم األنبـياءإن ا حر    :قال

  ٕ.ظاموحدثٍت من الثقات من شاىد يف اؼبقابر القريبة منو رؤوساً عظيمة جداً تناسب تلك الع
وباعبملة فإن غالب ما يستند إليو الواحد من ىؤالء أنو يد عي أنو رأى منامًا ، أو أنو َوجد بذلك القرب 

عادة وحنو ذلك ، وإما حكاية عن  م َخرقِ ساكنو ، إما رائحة طيبة ، وإما َتوى   عالمة تدل على صالحِ 
 ٖ.بعض الناس أنو كان يعظ م ذلك القرب

وأظهر الزىد  أن رجال دخل بغداد ٖ٘٘سنة يف حوادث  «اؼبنتظم»يف تارخيو وقد ذكر ابن اعبوزي 
 .والتنسك ، فقصده الناس من كل جانب

 م بو ىذا اؼبتزىد ، فمضى إذل قرب ذلك الصيب ،مات لو صيب فدفنو ، فعلِ  ٗبغداد وادِ مث إن رجال من سَ 
 .فنبشو ، وأخرج الصيب ، مث دفنو يف موضع آخر غباجة يف نفسو

خطاب يف اؼبنام ، ومعو علي بن أ  طالب ـعلموا أين قد رأيت عمر بن ال ا :قال للناس يف بعض األياممث 
ــــــمعليهما وسل   ، فسلمتُ  موضع صبيا من أوالد أمَت اؼبؤمنُت علي بن ـــإن يف ىذا ال :، وقاال رل وا علي  ـ

وضع ، فحفروا يف ذلك اؼبكان ، فرأوا الصيب ا رل اؼبكان( ، مث أشار اؼبتزىد إذل ذلك اؼبأ  طالب ، وخط  
وىو أمرد فازدضبوا عليو ، وانصرفوا إليو ، فمن وصل إذل قطعة من أكفانو فكأنو حاز الدنيا ، حىت خرج 

، وانقلبت البلد ، ووضعوا عند قربه ماء الورد والبخور ، وأخذ جهال الناس  أرباب الدولة وأىل بغداد
اس على القرب ، حىت دل يصل إليو أحد من كثرة الزحام ، وجعل الناس يقبلون الًتاب للتربك ، وازدحم الن

يد ذلك اؼبتزىد وىو يظهر التمنع والبكاء واػبشوع ، والناس تارة يزدضبون عليو ، وتارة يزدضبون على 
 .اؼبيت ، وبقي الناس على ىذا أياما ، واؼبيت مكشوف يبصره الناس ، حىت ظهر ننت رائحتو

ىذا  :من أذكياء بغداد ، فتفقدوا كفنو فوجدوه خاما ، ووجدوا ربتو حصَتا جديدا ، فقالوا وجاء صباعة
 !ال ُيكن أن يكون على ىذه الصفة منذ أربع مئة سنة

 .ىذا وا ولدي :فما زالوا ينقبون على ذلك حىت جاء والد الصيب فأبصر ابنو ، فقال للناس
                                              

( ، ٖٖٚٔــائي  النسـ، و ( ٚٗٓٔرواه أبو داود  . تأكل أجساد األنبياء أن األرضا حرم على  إناللفظ مضبوطا:  ٔ
 وصححو األلباين. ، أوس بن أبـي أوس رضي ا عنو  عن( ، ٛ/ٗ( ، وأضبد  ٘ٛٓٔوابن ماجـــــو  

 .(ٕٙ – ٔٙ/ٕٚ  «الفتاوىؾبموع » ٕ
 .(ٚ٘ٗ/ٕٚ  «ؾبموع الفتاوى» ٖ
ىي واألساود ئي من بعيد رئي أسودا. سواد ىو الشخص يرى من بعيد  ، ظبي بذلك ألن الشخص إذا رُ ال ٗ

 «.النهاية»انظر اعبماعات النتفرقة ، يقال: مرت بنا أساود من الناس. 
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 !ش ، ولي  فيو ميتبِ ــــد نُ القرب ق هفمضى معو قوم إذل اؼبكان ، فرأو 
فلما ظبع اؼبتزىد ذلك ىرب ، فطلبوه وظفروا بو ، فقرروه فأقر أنو فعل ذلك حيلة ، فُأخذ وأُركب ضبارا ، 

 .وُشـه ر بو
ف حال قرب شِ ــوىذا حال قبور كثَتة ، لي  فيها أحد ، أو فيها ضال ، أو كافر ، أو غَت ذلك ، فإن كُ 

 !منها فقد بقيت األخرى

 اختالق شخصيات مكذوبة ثم إنشاء أضرحة على قبورىم – واألخيرة الثامنةلمرحلة ا

بل وصل االدعاء إذل  ودل يقف األمر عند نسبة القبور زورا إذل شخصيات ؽبا نصيبها يف اإلسالم ،
فمن ذلك قرب يف طريق بلدة  طورخال( بًتكيا  اختالق بعض الشخصيات مث نسبة أضرحة إليها ،

 !(.!ـي اظبو  كيسك باشمنسوب لصحاب
 ٔ.ويف معرة النعمان ضريح لرجل يدعى  عطا ا( يزعمون أنو صحابـي أيضا

 :قال مقيده عفا ا عنو
ازباذ صور لناس لن اشيطزين الكانت البداية بأن كيف  القبور اؼبتهالك ،   الغلو يففانظر أخي إذل تاريخ 

ستمر مث ااألمر إذل الغلو يف تعظيمها حىت عبدوىا ، ليكون أنشط ؽبم على العبادة ، مث آل هبم اآلباء 
كما يف ا تمعات على صورة صنم منحوت من حجر أو شجر  سواء األمر على ىذا إذل وقتنا اغباضر ، 

البوذية ، أو على شكل قبور كما ىو منتشر يف بعض بلدان اؼبسلمُت ، فاللهم سخر ؽبا من والة اغبق 
 .آمُت يا رب العاؼبُتلى عبادتك وحدك ال شريك لك ، وثبتنا ع، يدا من اغبق حاصدة 

                                              

انظـر  ، باختصـار يسـَت. ٜٕٔ،  ٜٕٓص  «االحنرافـات العقديـة»إذل كتـاب « فسـطاط اػبرافـة»عزاه صاحب مقال  ٔ
 . ٖٚ، ص « دمعة على التوحيد»
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أو ليس ما ذكرناه من املظاىر الشركية أو البدعية لتعظيم القبور من قبيل دفع شر حمتمل الوقوع 
اليت غال ، بل ىو حقيقة واقعة ، فمن أمثلة القبور املعاصرة معلومات نظرية مل حتصل يف أرض الواقع 

 :حل لألديان الثالثةصا :الذي ُكتب على قربه ومزاره 1جالل الدين الروميفيها الناس غلوا فاحشا قرب 
، وُيدعى ىذا الوثن بالقطب األعظم ، وفعاًل كان قطبًا تدور عليو أفالك  (املسلمُت واليهود والنصارى)

الب الشرف باسم الدين املزور ، وقد لقي كل تشجيع وتقديس من األيدي أرباب املصاحل الدنيوية ، طُ 
سالمي ، فقرب جالل الدين الرومي يف دولة مم  اخلفية ، إلبقاء شعلة الوثنية وقَّادة يف العامل اإل

اإلسالم مثانية قرون على أيدي السالطُت املسلمُت ، ليسوا بالعرب وال العرب منهم ، ولكنهم املسلمون 
ر جالل الدين ـــفكان يف ظهورىم داللة من دالئل النبوة ، وغي  ، الذين تنبأت الرسالة احملمدية بظهورىم 

حىت أصبح ،  ىذه الدولة اليت أمت  دولة علمانية حتارب كل ما ىو إسالمي الرومي كثَت وكثَت يف
 2.اإلسالم غريباً يف حبور املادة

حيـــن أن املوجـــود يف  زداد التعلـــا بـــالقبور واألمـــرحة ،وعنـــدما حـــل اعكـــم العثمـــام يف بـــالد املســـلمُت ا
 3يف االسـتانة، و وأربعـة وتسـعُت مـر ا القاىرة يف بداية القرن الرابع عشر اهلجري وحدىا كان يبلغ مائتُت 

عاصمة السلطنة كان يوجد أربعمائة وواحد ومثانون جامعا ال يكاد خيلو جـامع فيهـا مـن مـريح ، وتنـافس 
 4.امللوك واألمراء على تشييدىا ، وتَعلَّا الناس هبا
اخلــديوي  كمــا صــنع،  جــامع وقبــة  –كــان قــاطع طريــا   -ووصــل األمــر أحيانــا أن يبــٌت علــى قــرب صــعلوك 

برجــل يــدعى صــاحل أبــو حديــد كــان قــاطع طريــا ، فصــار يعمــل لــو مـــ  1859/ ىـــ  1281إمساعيـل ســنة 
 5.حضرة كل أسبوع ، ومولد كل عام

كتاب ومن أمثلة القبور املعاصرة أيضا اليت غال فيها الناس غلوا فاحشا قرب حميي الدين بن عريب صاحب  
واعلول واالحتاد ، وزعيم الفالسفة القائلُت هبذه  بوحدة الوجود صاحب القول،  «فصوص اعكم»

 .البدعة املكفرة
                                              

أخبار »، انظر للتوسع كتاب  صاحب الطريقة املولوية الشهَتة ىف تركيا اآلن، متصوف شهَت  جالل الدين الرومى 1
 .أبو الفضل حممد القونويلؤلفو مل،  «جالل الدين الرومي

 – 55ص ،  «دمعة على التوحيد» انظر، للشيخ إمساعيل بن سعد بن عتيا ،  «من هلذه الوثنية املتعددة»من مقال  2
56 . 

 اإلستانة ىي ما تعرف اآلن باسم )اسطنبول(. 3
 . 267 – 266لناصر ، ص حامد  مدحمل «بدع االعتقاد»كتاب  4
 .( ، لعلي باشا مبارك3/288« )اخلطط التوقيفية»لكتاب  267ص  يف «بدع االعتقاد»عزاه صاحب كتاب  5
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الذي شرَّع مبشورة الفرنسيُت ، ورائد التضليل ، ومن تلك القبور أيضا قرب أمحد التيجام ، زعيم طائفتو 
لقائل اأفضل من القرآن الكرمي سبعمائة مرة ، وكذا  «جوىرة الكمال»إن  :الطريقة املنسوبة إليو ، والقائل

تكفي صباحًا ومساًء ، يف أفريقيا الطائفة التيجانية  هدوالذي ترد،  «صالة الفاتح»الوِرد املعروف بـــ بأن 
  .عن القرآن الكرمي وتالوهتا قراءهتا

 1.تعبداً لنيل الربكات و ج لو الناس،  يعبد من دون اهلل اوثنيعترب زعيم أمحد التيجام وقرب ىذا ال

دم اقتصار اختاذ القباب على قبور املعظمُت يف املسلمُت ، بل من شدة اجلهل والغفلة لوحظ أيضاً عوقد 
اخُتذت قبة على مقربة الرفيا الصيٍت الشيوعي يانغ تشي تشنغ ، يف ود مدم ، ولوحظ كذلك أن بعض 

 2.ىذه القباب يتوسط املساكن
لبكري ، وكان ميشي يف األسواق مات رجل يدعى السيد علي اىجرية  1217ويذكر اجلربيت أنو يف سنة 

عريانا ، وخيلط يف كالمو ، فلما مات أقام لو أخوه مشهدا ودعا الناس لو ، فاجتمع الناس ملشهده من  
 3.كل ناحية وعملوا على قربه مقصورة ، وازدحم عنده أصناف اخلالئا

دتو اليت أرسلها إىل شيخ ومن مظاىر الغلو يف القبور ما أشار إليو اإلمام الصنعام رمحـو اهلل يف قصي
، قال يف غلوىم بالقبور رمحـو اهلل ، واصفا فيها حال بعض أىل زمانو  4اإلسالم حممد بن عبد الوىاب

 :فيها

 بئس ذاك من ود   د  ووَ  يغوثُ  ومثلو واعٍ معٌت سُ  9أعادوا هبا
                                              

 . 57ص ،  «دمعة على التوحيد» انظر، للشيخ إمساعيل بن سعد بن عتيا ،  «من هلذه الوثنية املتعددة»من مقال  1
 . 42، ص  «دمعة على التوحيد» انظر،  «األمرحة يف العامل اإلسالمي ، مشاىد متفرقة»من مقال  2
 ىجرية. 1217حوادث سنة ربيت ، للج «عجائب اآلثار» 3

الشيخ حممد من اجملددين ملا اندرس من معامل دين اإلسالم يف شبو اجلزيرة العربية يف القرن الثام عشر اهلجري ، أحيا  4
ىـ  1115اهلل بو الدين إىل يومنا ىذا ، ونفع بو ومبلؤلفاتو ، كالمو يف العقيدة مبثوث يف كتبو ، ولد الشيخ حممد سنة 

 ىـ ، وكل من جاء بعده من علماء اجلزيرة العربية عياٌل عليو إىل يومنا ىذا. 1216 سنة وتويف
للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن البسام ، وانظر لزاما كتاب « علماء جند خالل مثانية قرون»انظر ترمجتو يف كتاب 

 العبود.للشيخ د. صاحل بن عبد اهلل « عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوىاب السلفية»
ولو ترمجة حافلة بقلم حفيده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن بن حسن بن حممد بن عبد الوىـاب رمحو اهلل ، وىي 

« الدرر السنية يف األجوبة النجدية»( ، وكذا يف 429-3/378« )جمموعة الرسائل واملسائل النجدية»مثبتة يف 
(1/372-439.) 
 .أي بفعل تلك املظاىر 5
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 كما يهتف املضطر بالصمد الفرد وقد ىتفوا عند الشدائد بامسها
 ىل  لغَت اهلل جهال على عمدأُ  من عقَتة 5وحهاوكم عقروا يف س

 ويلتمس األركان منهن باأليدي لـــب  ــــقَ ـــوكم طائف حول القبور مُ 

 :اهلل تعاىل رمحوقال الشيخ أمحد بن  ِت النجمي 
، انتقـل هبــم إىل عبــادة  بمددب بددبلفوا فيدت مدده  ع يمددت وبعد  ن  فددرن مددلشي ال دديعب  فدي نبددب   اللبددي 

واملقامــات  هبــم إىل عبــادة األشـجار واألحجــاراعُت ومشـايخ الطــرق واملمــدومُت ، ق انتقـل ء والصــاألوليـا
 .املمتلقة والقبور املزورة ، واملشاىد املكذوبة وغَت املكذوبة

كانـ  لـو مزرعـة يف اهلنـد زمـن 2لها أن رجـالً مـن املسـيتيُت ولقد حدثٍت ثقـة مـن علمـاء اهلنـد بقصـة حمصَّـ
طــام لــو ، وكــان يعمــل معـو فيهــا شــاب مســلم ، فمــات كلـب الربيطــام فتأســف عليــو وأمــر االحـتالل الربي

، وبعـــد أن انتهـــى االحـــتالل ارحتـــل  ثدددي بلددد  نةيدددت قبدددةالشـــاب أن  فـــر لـــو قـــرباً يف املزرعـــة ، فدفنـــو فيـــو 
،  فعبد واب القبـة ظنـوا أ ـا علـى وي االربيطام وانتقل  املزرعة إىل أيـدي بعـض املسـلمُت ىنـاك ، فلمـا رأو 

، وكان الشاب الذي حفر القرب وحضر القصة قد غاب عـن ذلـك البلـد ، ق عـاد  زيبر وكانوا يقيمون هلا 
إليو بعد زمن طويل ، فـرآىم يقيمـون زيـارة لتلـك القبـة ، فجـاء وأخـربىم خربىـا فكـذبوه ومـربوه ، فمكـن 

فومـعها هلـم علـى القبـة ، ومـن ىنـا ، حىت الليل وذىب فتفر حت  القبة حىت وجد عظام الكلب ورأسـو 
 3.ُت من اخلذالن ، والعياذ باهللمنعلم مدى ما وصل إليو بعض املسل

، ومن أراد  القارئولو ذىبنا نستقرىء األمثلة على مظاىر الغلو يف أصتاب القبور لطال الكالم وملَّ 
 باملراجع التالية:فعليو  االستزادة

وقد حوى مقاالت مفيدة يف نشورات جملة البيان بلندن ، وىو من م،  «دمعة على التوحيد»كتاب  .1
 .مظاىر الغلو يف القبور

 لبمي  الزىرام «االحنرافات العقدية والعلمية يف القرنُت الرابع عشر واخلامس عشر» كتاب .2
 لعرفة عبده علي  «موالد مصر احملروسة» .3

                                              
 .حات تلك القبورأي سا 1
( ، ىذا ىو التعبَت القرآم ، والنصارى يُسمُّون أنفسهم باملسيتيُت ، واملسيح من غلوىم النصارى)األوىل أن يقال:  2

 فيو براء.
 . 434 – 433ص ، أومح اإلشارة يف الرد على من أجاز املمنوع من الزيارة  3
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 لسعاد ماىر فهمي  «مساجد مصر وأولياؤىا الصاعون» .4
 ، حملمد فهمي عبد اللطيف  «ودولة الدراويش يف مصر السيد البدوي» .5
 لعمار علي حسن  «الصوفية والسياسة يف مصر» .6
 الناصر  حملمد حامد «بدع االعتقاد» .7
 هليام فتتي دربك  «موالد األولياء يف مصر» .8
 للدكتور زكريا سليمان بيومي  «الطرق الصوفية بُت الساسة والسياسة» .9
  «موع فتاوى ابن تيميةجم»اجلزء السابع والعشرون من  .11
 لعبد الرمحن عبد اخلالا  «الفكر الصويف يف موء الكتاب والسنة» .11
 لعبد املنعم اجلداوي  «اعًتافات ... كن  قبوريا» .12
 الوكيل لعبد الرمحـٰن  «ىذه ىي الصوفية» .13
عبد الرمحـٰن بن حسن برىان الدين ل «اجلربيتتاريخ »أو  «عجائب اآلثار يف الًتاجم واألخبار» .14
 1جلربيتا
 ، حملمد عبد الرؤوف القاسم  «الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ» .15
 للدكتور عبد الكرمي دىينة  «األمرحة وشرك االعتقاد» .16
، ملصطفى عبد اهلل « العريب حىت  اية العصر األيويب )!( يف مصر من الفتحاآلثار اإلسالمية» .17

 شيتة 
 شاىُت لسمَت  «الوثنية يف ثوهبا اجلديد» .18
 عسُت أمحد أمُت  «تأمالت يف حقيقة أمر أولياء اهلل الصاعُت»مقال  .19
  «املزارات يف شرق األردن»مقال  .21

                                              
 عشر اهلجري. والثالن عشر ُت الثامالقرنيف يف تاريخ مصر كتب الىذا الكتاب يعترب من أىم  5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_12_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_13_%D9%87%D9%80
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  االنتفاع المادي من ِقبل سدنة القبور .ٔ
االنتفاع المعنوي المتمثل بالَوجاىة )والشرف( اللذان يتمتع بهما القائمون على قبور  .ٕ

  )األولياء( من السدنة ونحوىم
  تعظيم بعض الحكام للقبور .ٖ
  تَــبنِّي بعض )علماء( تلك البالد لهذا الِفكر والدعوة إليو .ٗ
قبورية في تطويع الدين حسبما شاءوا لتحقيق مصالحهم استفادة الحكام من مشائخ ال .٘

  الشخصية
  لحشد التأييد الشعبياالستغالل الحزبي السياسي  .ٙ
  دعم المستعمرين )الـُمخرِّبين( لهذا الفكر لتحقيق مآربهم االستعمارية .ٚ
  دعوى المحافظة على )التراث( .ٛ
ال بعد جيل ، وقرنا بعد قرن ، في تناقل التـراث العلمي )الهدام( الذي يقرر الغلو بالقبور جي .ٜ

  الكتب والرسائل وغيرىا
  قلة العلم وكثرة الجهل .ٓٔ
  تقليد اآلباء واألجداد .ٔٔ
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،  رافدا عشر، وقد كاف ذلذا الػنَّػػخر أحد يف جسد األمة اإلسالمية لعدة قروف  الِفػكر القبوري لقد نَػػَخػػرَ 
 :ىذا أواف الشروع يف ذكرىا

وأىل البلد اليت فيها  -وىم ُخدامها وادلتولُت أمورىا  – ل سدنة القبوراالنتفاع المادي من ِقب .ٔ
 !زانات بعض الدوؿقبور معظمة ، وكذا خِ 

، فاأللوؼ من سدنة القبور  للرزؽ عندىمعوائد القبور عليهم تعترب مصدر أساسي  فإفأما السدنة ، 
صرؼ لغَتىم من أصحاب ما يُ ُتصرؼ ذلم إعانات مادية من وزارات األوقاؼ والشؤوف االجتماعية ك

 .الوظائف الدينية كالقضاة وادلدرسُت وأئمة ادلساجد
وىناؾ موارد أخرى غَت رمسية تدخل عليهم من وراء رعايتهم وخدمتهم للقبور ، فالنذور والصدقات اليت 

السدنة يف  استمرار دوافعىاما من  دافعاتُدفع لتلك القبور من قِبل زوارىا الذين يأتوهنا من كل فج تعترب 
ساؽ إىل ىناؾ ، وصدؽ الشاعر الكبَت حافظ الذبائح واألنعاـ اليت تُ تلك الوظائف ، ناىيك عن 

 :إبراىيم رمحو اهلل حُت قاؿ

 رزؽ األمواتػػػيُ  ألفٍ  وبألفِ  أحياؤنا ال يرزقوف بدرىم
 قامت على أحجارىا الصلوات من يل ْتظ النائمُت ْتفرةٍ 

، فإهنم  غَت رمسيةدنة يقوموف بعملية ٕتارية ، فالسَّ  -مثال  –مامة الويل عِ أما عند تغيَت كسوة الضريح و 
ديزقوف الكسوة والعمامة القدديتُت إىل ُقصاصات صغَتة ، مث يبيعوف ىذه القصاصات نظَت مبالغ كبَتة ، 

 ٔ.ولسُت ٔتفٍش سرا إف قلت أف بعض سدنة القبور من أغٌت الناس يف تلك البالد
السنة ، أما يف أياـ ادلوالد اليت تقاـ تكرديا ألصحاب تلك القبور واألضرحة فال تسأؿ  ىذا يف سائر أياـ

من احلركة التجارية اليت ليس ذلا نظَت يف موسم ادلولد  –من غَت السدنة  -عن استفادة أىل تلك البلد 
ستعمل لتطيي  ادل –، فادلطاعم وادلقاىي تستقبل روادىا على مدار الساعة ، ومبيعات البخور والعطور 

يع ىم من التجار يستفيدوف ٔتا يدخل عليهم من رَ صل إىل أعلى معدالتو ، وكذا غَتُ يَ  -الضريح 

                                              

،  «توحيددمعة على ال» و منقوؿ برمتو يف كتابوى، خلالد زلمد حامد  «عاصفة األوىاـ»بتصرؼ من مقاؿ  ٔ
 . ٖٚٔص وادلنقوؿ يقع يف 
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علقوف أداء ديوهنم على موسم وبيع السلع للزوار والُسياح )واحلجاج( ، حىت إف بعض التجار يُ  تاإلجيارا
 !ادلولد

قبور تعترب أحد ادلوارد االقتصادية لبعض الدوؿ بل إف صناديق النذور واألوقاؼ اليت تُػوقف على تلك ال
 .اليت فيها مجٌع من تلك األضرحة

بالَوجاىة )والشرف( االنتفاع المعنوي المتمثل العامل الثاين من عوامل بقاء الفكر القبوري ىو  .ٕ
، فخادـ الضريح لو مكانة  ن على قبور )األولياء( من السدنة ونحوىميتمتع بهما القائمو  ناللذا
اىة ٔتا )تشرَّؼ( بو من خدمة الضريح ، ؤتا انتقل إليو من بركة صاح  الضريح بسب  رلاورتو ووج

  .بعض الزوار بو )لنيل الربكة( ذلك اخلادـلذاؾ ادليت )ورضاه( عنو ، بل رٔتا ٘تسح ب
على مستوى البلد ، فأىل للفخر سببًا رٔتا كاف وجود األضرحة يف بعض اجملتمعات  ومن العجائ  أف

 .من ليس عندىم قبور أو أقل منهم لبلد اليت فيها قبور رٔتا افتخروا بكثرة قبور )األولياء( عندىم علىا
مفخرة يف دين اإلسالـ ، ولو كاف األمر كذلك الفتخر  ال يُعد  واحلق أف وجود قبور الصاحلُت يف بلد ما 

بور الصحابة والتابعُت وشهداء أحد وقفيها وجود القرب النبوي بارجها ٓتالصحابة يف ادلدينة على من ىم 
مل يتعرضوا للقرب النبوي وال غَته من القبور بل إهنم اليت تُػعد باأللوؼ ، ولكن مل يكن من ذلك شيء ، 
وحقوؽ  ىم أعرؼ الناس ْتقوؽ النيب  مع كوهنمبشيء إطالقا ، ال خدمة وال كسوة وال غَت ذلك ، 

 .عةأفضل األمة إىل قياـ الساىم ، و الصحابة 
، وال خيفى على  تعظيم بعض الحكام للقبورالعامل الثالث من عوامل بقاء فِػكر تعظيم القبور ىو  .ٖ

القارىء ما ِلوالة األمر من صالحية ونفوذ لنصرة احلق أو الباطل إال ما شاء اهلل ، ومن أولئك احلكاـ 
يُت على مصر ، فإنو أوؿ من الذين عظموا القبور وشيدوىا عبيد اهلل بن السري بن احلكم ، وايل األمو 

 ٔ.بٌت ضرحيا على قرب السيدة نفيسة بالقاىرة

 ٕ.ىػ ٛٚٙسنة  ، وكاف ذلك يف أوؿ من أنشأ قبة على قرب النيب  ووالسلطاف قالووف الصاحلي ى

                                              

« دمعة على التوحيد» ظران( ، ٕٙٔ/  ٔ« )مساجد مصر وأولياؤىا الصاحلوف» عزاه صاح  ادلقاؿ ادلنقوؿ منو إىل ٔ
 . ٜٚٔ، ص 
فإف الوايل إذا كاف ضاال ،  ىم األمور عند أىل السنة واجلماعةأمن باذلداية للحق وذلذا كاف الدعاء لوالة قلت: 
 لو بقوة السلطاف ، واهلل ادلستعاف. نشر ضال

دمعة على » ظران،  ٔٛ، ص  «ٖتقيق النصرة بتلخيص معامل دار اذلجرة»إىل عزاه صاح  ادلقاؿ ادلنقوؿ منو  ٕ
 . ٜٚٔ، ص  «التوحيد
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أما الدولة العثمانية ، فقد فاقت مصروفاهتا على ضريح اجليالين يف السنة الواحدة ما كانت تصرفو على 
 ٔ.الشريفُت أضعافا مضاعفة احلرمُت

اعتنقوا اإلسالـ على يد مشائخ الطرؽ الصوفية قبل استقرارىم يف آسيا  –كما ىو معلـو   –والعثمانيوف 
 .وىم أصحاب الدعم القوي للغلو يف القبور،  ٕالصغرى

 ٖ.والسلطاف سليم ىو الذي بٌت القبة على قرب ابن عريب بدمشق ، وكانت من قبل كهفا موحشا
اإلماـ سعود بن  وكتبما  آخر مع تعظيم القبور ، ومن ذلك  أفاجلان  اآلخر ، فلوالة التوحيد ش علىو 

 :قاؿ فيو،  -من والة الدولة العثمانية  –عبد العزيز بن زلمد بن سعود إىل سليماف باشا 
سالة ر  ٗفضل الصالة والسالـ عاـ اثنُت وعشرينأ اوقد رأينا دلا فتحنا احلجرة الشريفة على ساكنه

يستغيث بو ويدعوه ويسألو النصر على األعداء  بن عمو إىل رسوؿ اهلل ا لسلطانكم سليم ، أرسلها
 .من الذؿ واخلضوع والعبادة واخلشوع ما يشهد بكذبكم امن النصارى وغَتىم ، وفيه

ماال نقدر  وهيا رسوؿ اهلل ، قد نالنا الضر ، ونزؿ بنا من ادلكر  :السلطاف سليم وبعد ٘ؾدُعبَيمن  :ذلاوأو 
النصر عليهم والعوف عليهم ، وأف  نسألك،  الرمحػٰنالصلباف على ُعػبَّاد ُعػبَّاد على دفعو ، واستوىل 

 6.تكسرىم عنا ، وذكر كالماً كثَتاً ىذا معناه وحاصلو
كاف كثَت اإلعجاب بالبدوي   –مثال  –وىكذا بعض سالطُت دولة ادلماليك ، فالسلطاف قايتباي 

، ووسَّع يف مقامو ، وشَّيد لو ادلباين العظيمة ، وقد   ىجري ٛٛٛيو ، وقد زار ضرحيو عاـ قاد فواالعت
، وكاف كثَت االصلذاب إليهم واإلقباؿ  يعتقد يف الشيوخ واألولياء عامةكاف السلطاف قايتباي ىذا 

 7.عليهم

                                              

 . ٓٛٔ، ص  «دمعة على التوحيد» نظرا،  ٖٛٓ، ص  «االضلرافات العقدية»عزاه صاح  ادلقاؿ ادلنقوؿ منو إىل  ٔ
، ص  «دمعة على التوحيد» نظرا،  «الطرؽ الصوفية بُت الساسة والسياسة»زاه صاح  ادلقاؿ ادلنقوؿ منو إىل ع ٕ

ٔٛٗ . 
 . ٓٛٔ، ص  «دمعة على التوحيد» نظرا،  ٖٛٓ، ص  «االضلرافات العقدية»عزاه صاح  ادلقاؿ ادلنقوؿ منو إىل  ٖ
 .بعد ادلائة الثانية عشرة ٗ
 !!! الرسوؿ  نظر إىل التصريح بعبادةا ٘
 .(ٖٗٓ/ٔ) «لدرر السنية يف األجوبة النجديةا» ٙ
 «دمعة على التوحيد» نظرا،  ٔٗٔص  «السيد البدوي ودولة الدراويش»عزاه صاح  ادلقاؿ ادلنقوؿ منو إىل كتاب  ٚ

 . ٗٛٔ، ص 
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حلكم يف بالده ، سارع ىػ( مقاليد أٖٔٔاحلسن بن زلمد )ادلتوىف سنة ويف ادلغرب عندما توىل السلطاف 
 1.إىل تقدمي الذبائح إىل الضريح اإلدريسي

السبق يف ىذا ، فاإلماـ عبد اهلل بن محزة الذي عاش يف آخر   ُ صَ وقد كاف لسالطُت اليمن القدماء قَ )
ة البناء على نَّ ػػسُ  –أي حكامهم  –ألئمة الزيدية  نَّ القرف السادس وأوائل القرف السابع ىو أوؿ من سَ 

سعود سجل ألحد قبلو شيء من ىذا ، وأوؿ قبة بنيت يف حضرموت ىي قبة السلطاف مػاىد ، ومل يُ ادلش
 .ىػٛٗٙبن دياين ، ادلتوىف سنة 

عظم ادلشاىد ادلعظمة يف الديار الزيدية ىي لألئمة وحواشيهم ، وقل أف ٕتد مشهدا لرجل فقَت أو ومُ 
 .ية لألطماع الشخصيةضعيف ، وال حوؿ وال قوة إال باهلل ، جعلوا الدين مط

فوه واستحسنوه ، من ىذا وأطم أف بعض علماء تلك احلقبة دلا عجزوا عن دفع ىذا ادلنكر ؛ ألِ  ىواألدى
  :- «البحر الزخار»كما نقل عنو اإلماـ ادلهدي يف كتابو   -ومن ىذا الشيخ حيِت بن محزة الذي قاؿ 

 .نكرػػػػتعماؿ ادلسلمُت ومل يُ وال بأس بالقباب وادلشاىد على الفضالء الس :مسألة )ي(
 .«األزىار يف فقو األئمة األطهار»مث تبعو اإلماـ ادلهدي يف كتابو 

 .«شرح الصدور يف ٖترمي رفع القبور» :وقد رد عليو اإلماـ الشوكاين رمحو اهلل يف كتابو
معظم  نػف، دُ  -وىم معاصروف للدولة الزيدية ومنافسوف ذلم  –وكذلك سالطُت الدولة األيوبية 

 .باب خاصةػػػسالطينها يف قِ 
ر الدين عمر بن علي بن سوبة إىل مؤسسها نو ػػػػمنػال قاض الدولة األيوبية جاءت الدولة الرسوليةػػوعلى أن
وا بناء بعض ادلشاىد نَّ ػػػػبَ ػػػػػخوا القبور يف اليمن خالؿ قبور سالطينهم ، وتىػ( ، الذي رسَّ  ٚٗٙرسوؿ )

 ٕ.(فيهم الصالح ، كمشهد أمحد بن علواف عتقدػػػػعلى قبور من يُ 
بعض )علماء( تلك البالد لهذا  تَــبنِّيالرافد الرابع من روافد تعظيم القبور يف بعض البالد ىو  .ٗ

فزلل العلماء ، وحدِّث عن آثار فساد عقائد العلماء على البالد والعباد وال حرج ،  الِفكر والدعوة إليو
الفهم الصحيح دلقاصد الدين ، جاب األكرب بُت أكثر العواـ وبُت احلِ  ىو -ْتسن نية أو سوء نية  –
تبٌع لعلمائهم يف  –يف الغال   –نصوص الكتاب والسنة وما فيهما من الدين واذلدى ، ألف الناس و 

                                              

، ص  «التوحيد دمعة على» نظرا،  ٖٔ٘، ص  «االضلرافات العقدية»عزاه صاح  ادلقاؿ ادلنقوؿ منو إىل كتاب  ٔ
ٔٛ٘ . 

آثارىا ، موقف العلماء منها( للشيخ أمحد بن ، نشأهتا من كتاب )القبورية ،  ٖٕٚ-ٖٕٙملخص الصفحات  ٕ
 .الدماـ -، الناشر: دار ابن اجلوزي  حسن ادلعلم حفظو اهلل
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رضي اهلل عنهما روى البػيهقي عن ابن عمر  فقدزلة العامل ، من  ر النيب األمور الدينية ، وقد حذَّ 
زلة عامل ، وجداؿ منافق بالقرآف ، ودنيا  :: إف أشد ما أٗتوؼ على أميت ثالث وؿ اهلل قاؿ رس :قاؿ
 ٔ.ع أعناؽ الرجاؿطِّ ػػقَ ػػػتُ 

قاؿ رسوؿ  :فعن ثوباف رضي اهلل عنو قاؿ -أي علماء السوء األئمة ادلضلُت ، من  النيب كما حذر 
 ٕ.: إمنا أخاؼ على أميت األئمة ادلضلُت اهلل 

أئمة مضلوف ، وجداؿ منافق بالقرآف والقرآف حق ، وزلة  :يُفسد الزماف ثالثة :ضي اهلل عنووقاؿ عمر ر 
 ٖ.العامل
استفادة الحكام من مشائخ القبورية في العامل اخلامس من عوامل بقاء فِػكر تعظيم القبور ىو  .٘

يقاؿ أنو ولِ  كأعياد ادليالد وأهبة السلطاف،   تطويع الدين حسبما شاءوا لتحقيق مصالحهم الشخصية
ٔتقابل مادي أو بغَت مقابل ، فقد "كانت الصوفية يف عهد ادلَلكية يف ،  4رجل صاحل حي  األولياء

مصر ُتضفي طابَعًا دينيا على ادلناسبات اخلاصة ادلتعلقة باحلكاـ كاالحتفاؿ بعيد ميالد ادللك ، وإحياء 
قابل تتلقى تلك الطرؽ من احلكاـ ما تتلقاه وبادلالذكريات احلزينة لوفاة من ديوت من األسرة ادللكية ، 

 .من ادلكافآت ادلادية وادلعنوية
دت ذلا طرؽ االنتشار وذلذا ُبِسطت محاية رمسية على تلك الطرؽ الصوفية ورموزىا وأوقافها ، وُمهِّ 

 ٙ.٘من الساسةبتلك الطرؽ والتغلغل اآلِمن يف األوساط العامة ، ولو بدوف اقتناع 
قاؿ الباحث علي بن كما الصوفية القبورية إلذلاء الشع  عنهم ،  بعض علماء كاـ بل قد استغل احل
ارة تلك األضرحة وكاف كثٌَت من ادللوؾ واحلكاـ يف ذلك الزمن يلجئوف إىل عم :حفظو اهلل ٓتيت الزىراين

                                              

موقوفا كما يف ( ، وقد أعلو الدراقطٍت مرفوعا ، ورجحو ٖٖٔٓٔ( ، )ٖٔٔٓٔ« )شع  اإلدياف»خرجو البيهقي يف  ٔ
 . ٜٖٔالبن اجلوزي ، ص « العلل ادلتناىية»

 ( ، وصححو األلباين.ٕٛٚ/٘( ، وأمحد )ٜٕٕٕ( ، والًتمذي )ٕٕ٘ٗرواه أبو داود ) ٕ

 (.ٖٖٛ« )ادلدخل إىل السنن الكربى»رواه البيهقي يف  ٖ

 .سيأيت بعد قليل ذكر استغالؿ مشائخ القبورية لتحقيق ادلصاحل السياسية ٗ
 !؟إذا كاف باقتناعفكيف  ٘
عة دم» منقوؿ يف كتاب وىو، لعبد العزيز مصطفى ،  «سيف السياسة بُت نصرة احلق ومظاىرة الباطل»من مقاؿ  ٙ

 .، بتصرؼ يسَت ٕٙٓ - ٕ٘ٓ، ص  «على التوحيد
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لعمل على لكس  والئهم وا وزلاولةً  دلشاعر الناس إرضاءً ما كاف  ليس إديانًا هبا بقدرِ  واإلنفاؽ عليها
 .إذلائهم بتلك األضرحة اليت تعبد من دوف اهلل عز وجل

منهم مكرِّمًا لألولياء  ، فمن كاف لقد كاف ذلك عالمة على صالح وعدؿ من يفعلو من احلكاـ واألمراء
هم وديرغ خديو على ػربَ ػػػد القباب عليها ، ويزور تُ يِّ ػػػشَ ػػػػػيبٍت األضرحة على قبورىم ، ويُ  -بزعمهم  -

 ٔ.احملبوب عند رعيتو ولو كاف من أظلم الظادلُت احلاكم الصاحلعتباهتم ، فهو 
لحشد االستغالل الحزبي السياسي العامل السادس من عوامل بقاء فِػكر تعظيم القبور ىو  .ٙ

)واليت من أىم مبادئها تعظيم الصوفية  الطرؽ، فقد استغل العلمانيُت والشيوعيُت  التأييد الشعبي
وذلك هم أو حىت اإلنكار عليهم ، ىم عن مزامحتِ وصرفت أنظارَ  خدَّرت مشاعر الناس التيالقبور( 

 «الوفد»باسم التوكل واإلدياف بالقَدر والزىد وترؾ مباىج احلياة واالنصراؼ عن الدنيا ، فحزب 
كذا ، و  حلشد التأييد الشعيب لووشيخها سيد عفيفي البغدادي  «الطريقة البغدادية»العلماين استفاد من 

وشيخها عبد العزيز عفيفي حلشد التأييد الشعيب لو أيضا ، بل بلغت  «الطريقة العفيفية»استفاد من 
ادلهزلة إىل حد أف توىل مشيخة تلك الطريقة بعد وفاة شيخها أحد أعضاء ىذا احلزب العلماين وىو 

 ٕ!أمحد الساكت

ذج ، الس  القبوريوف عند ىؤالء يف مصر ضالتهم  االشًتاكيوفليس العلمانيوف فحس  ، بل قد وجد 
وذلذا دلا قامت الثورة االشًتاكية ، جعلوا منص  شيخ مشائخ الطرؽ الصوفية ال يتواله أحد إال بقرار من 

 ٖ .كما كاف األمر من قبل  «اجمللس الصويف األعلى»احلاكم السياسي ، وليس بقرار من 
أدرؾ النظاـ أنو البد من إجياد بديل  ـ ، ٜٗ٘ٔعة اإلخواف ادلسلمُت عاـ بعد ِصداـ الثورة مع مجاو 
التدين الذي تقبلو الدولة ، فأقدـ عبد احلكيم عامر على إقالة شيخ مشايخ الطرؽ  وَقػدَّـ للناس على أنػػػػيُ 

ادلنتخ  )أمحد الصاوي( ، وعُتَّ )زلمد زلمد علواف( شيخ مشايخ الطريقة اخللوتية شيخًا عامًا للطرؽ 
ـ ، ومت ىذا يف إطار نظاـ إصالح ٖٜٓٔاألعلى عاـ قت الئحة اجمللس الصويف الصوفية منذ أف طُب

                                              

،  «دمعة على التوحيد» ظران،  ٜٕٚ – ٜٕٙ،  «االضلرافات العقدية»عزاه صاح  ادلقاؿ ادلنقوؿ منو إىل كتاب  ٔ
 . ٙٛٔص 

،  «دمعة على التوحيد» ظران، لعبد العزيز مصطفى ،  «سيف السياسة بُت نصرة احلق ومظاىرة الباطل»من مقاؿ  ٕ
 . ٕٚٓص 

،  «دمعة على التوحيد» ظران، لعبد العزيز مصطفى ،  «سيف السياسة بُت نصرة احلق ومظاىرة الباطل»من مقاؿ  ٖ
 . ٕٛٓص 
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الذي توىل عبد احلكيم عامر اإلشراؼ عليو ، وقد استسلمت مجاىَت الطرقيُت للمصلح  الصوفية الطرؽ
اجلديد )عبد احلكيم عامر( ، واستكانت لتوجيهاتو طوعًا أو كرىا ، خاصة بعد أف رأوا كيف فعلت 

 .كرب وأقوى ٕتمع إسالمي يف مصر ، وىم اإلخوافالثورة بأ
، ومسوِّغة  وكانت شبو ناطقة باسم احلكومةأصبح للطرؽ الصوفية رللة تصدر عن رللسهم األعلى ، مث 

 .الثورية االشًتاكيةلكل إجراءاهتا 
ة احلكومية لقد وجد كثَت من الناس يف الطرؽ الصوفية سبياًل إىل شلارسة التدين بطريقة مأمونة ٖتت ادلظل

، بكل ما يعنيو وما يًتت  عليو من انتشار اخلرافة  فانتعش الوجود الصويف الط رقي يف تلك احلقبة، 
، ولكنهم وجدوا  ن هبا الثوريوف أصاًل وال بغَتىا من قيم الدين الصحيحةاليت ال يؤمِ والدجل والبدعة ، 

ألصوؿ احلقيقي ، لتصنع منو خادمًا  يف الصوفية ضالتهم إىل إفراغ اإلسالـ من زلتواه اإلصالحي
 .االشًتاكية الثورية

ودلا أثبتت الصوفية جدارهتا وصدقها مع احلزب االشًتاكي ، دفعت السلطة ْتزهبا السياسي الوحيد يف 
ذلك الوقت وىو )االٖتاد االشًتاكي( لكي يستغل احتفاالت الصوفية ونشاطاهتا ليوزع ادلنشورات ويطلق 

 .شائعات للدعاية للنظاـالشعارات ورٔتا ال
وظلت السلطة مستمرة يف دفع عجلة الصوفية لألماـ على حساب االٕتاىات الدعوية األخرى ، حىت 
إهنا صدَّرت رجاًل من رجاذلا وىو )أمحد رضواف( وأقحمتو لرئاسة مشيخة الطريقة )اخللوتية( اليت كانت 

 .تدعمها احلكومة أكثر من غَتىا
دت إليو جت حولو األساطَت ، وُأسنِ ُبٍت لو ضريح ، وُنسِ  ـٜٚٙٔي سنة دلا تويف الشيخ احلكومو 

 .الكرامات واخلوارؽ وادلعجزات ، اليت رٔتا مل ُيسمع عنها لغَته ، ورٔتا مل يَعلم ىو عنها شيئاً طيلة حياتو
قُرب ػػػػ تَ قية بعد عهد عبد الناصر ، حىت أصبحت الطرؽ الصوفية اليترُ ػػػػػوقد استمر الدعم احلكومي للط  

ميزانيتو اخلاصة يف  النشاط الديٍت الوحيد التابع لرئاسة اجلمهورية رأسًا ، ولومن اخلمسُت طريقة ىي 
 ٔ.الدولة

                                              

دمعة » نظرا، لعبد العزيز مصطفى ،  «لسياسة بُت نصرة احلق ومظاىرة الباطلسيف ا»بتصرؼ يسَت من مقاؿ  ٔ
 . ٜٕٓ – ٕٛٓ، ص  «على التوحيد
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غم إعالف رُ ػػػػػػػ، "ف ضرب االٕتاىات الدينية ادلعارضة ذلمبل قد استغل السياسيوف الفكر القبوري ل
يدعموف ، إال أننا رأيناىم  «وال سياسة يف الدين ن يف السياسة ،ال دي»السياسيُت العلمانيُت أف 

 .واضحة ، باعتبارىا مظهراً من )مظاىر الدين( ديكن ضرب الصحوة اإلسالمية بو القبوريُت بانتهازية
دافع  :يقوؿ الباحث عمار على حسن

ُ
النظاـ احلاكم كاف معنيًا بدرجة كبَتة أف يقدـ نفسو يف صورة ادل

)العنف واإلرىاب( ودعاة )التطرؼ واخلروج( ، فاالسًتاتيجية اليت تبنتها  عن اإلسالـ يف وجو مجاعات
ولكن كانت الخطة ىي منافسة ىذه أفكار اجلماعات اإلسالمية بأفكار علمانية ،  تقابلاحلكومة مل 

، لتمييع ادلوقف وسد الطريق أماـ ىذه اجلماعات ، ولذا  الجماعات داخل مساحة اإلسالم نفسها
ي ػب الذي واجو بو نظاـ مبارؾ ىذه اجلماعات كاف خطاباً دينياً أيضاً يعتمد على طرح دينصلد أف اخلطا

مغاير ، وجيعل الصراع بُت اجلماعات واحلكومة ليس صراعًا بُت اإلسالـ و )الال إسالـ( ، ولكنو صراع 
 .الصحيح( ، والذي يرى كل منهما أنو ىو الذي ديثلو اإلسالـعلى تطبيق )
،  لتحالف النظاـ مع الصوفية ضد اجلماعات اإلسالميةاس ُخلِػقت الظروؼ ادلالئمة على ىذا األس

حسن صورتو أماـ الرأي العاـ بأنو ػػػػباعتبارىا طرحاً دينياً لو مكانتو لدى ادلصريُت ، ليُ  فالنظاـ يلتحف هبا
دد الصوفية ْترؽ حدود الدين ، والصوفية ٖتتمي بالنظاـ من مجاعات اإلسالـ السياسية اليت هت حيًـت

وتدمَت األضرحة ، وتسعى إىل تقويض أركاف التصوؼ من منبعو ، ومن ىذا ادلنطلق استمر ادلسئولوف يف 
 ٔ.حرصهم على حضور احلفالت الصوفية ادلختلفة يف كافة أضلاء مصر

يق لهذا الفكر لتحقن( ين )الـُمخرِّبيالمستعمر دعم من عوامل بقاء الفكر القبوري العامل السابع  .ٚ
)قبل الساسة( أقل ذكاًء عن األحزاب والفرنسيُت لم يكن احملتلوف اإلصلليز ، ف مآربهم االستعمارية

دور الفكر الصويف يف ٗتدير مشاعر الناس دلا أدركوا اإلصلليز  فإفالسياسية احلاكمة بغَت ما أنزؿ اهلل ، 
دياف بالقَدر والزىد وترؾ مباىج وصرؼ األنظار عن مزامحتهم أو حىت اإلنكار عليهم باسم التوكل واإل

،  ليحتلوا بالد ادلسلمُتالقبوري الصويف اجتهدوا يف دعم الفكر  ؛احلياة واالنصراؼ عن الدنيا 
، "وذلذا  وقف خنوعي خضوعي للمحتل األجنيب ٓتلفيات قَدرية إتكالية استسالميةستبشروا ٔتوي

ؽ الصوفية يف شلارسة أنشطتها ، وقد مصر وغَتىا على إطالؽ يد الطر حرصت سلطات االحتالؿ يف 
ساعد على ذلك سيطرة سلطات االحتالؿ على وزارة الداخلية ، شلا مكنها بالتايل من السيطرة على 

                                              

، باختصار وتصرؼ  ٗٓٔ – ٖٓٔ، ص  «الصوفية والسياسة يف مصر»عزاه صاح  ادلقاؿ ادلنقوؿ منو إىل كتاب  ٔ
 . ٚٛٔ – ٙٛٔ،  «دمعة على التوحيد» انظر، يسَت 
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فما كاف تلك الطرؽ ومعرفة ٖتركاهتا وأساليبها وتوجيهها إىل الوجهة اليت تضمن للمحتل خدمات أكثر ، 
،  ٔ"البالد اليت بسطت سلطاهنا عليها صوفية يفمن سلطات االحتالؿ إال أف احتضنت الطرؽ ال

 .ى تلك البالدفسُهلت السيطرة عل
فكانوا ُيضفوف الشرعية على وقد قاـ أولئك القبوريوف الدراويش برد اجلميل ألولئك احملتلُت الغزاة ، 

 ، يسوِّغوف للناس بقاءىم ، ووصل األمر إىل أف بعض مشايخ الصوفية يف مصر قاموا ّتمع وجودىم
وكاف من ىؤالء شيخ الطريقة  تطالب ببقاء اإلنجليز في مصر!ـ ٜٜٔٔتوقيعات أثناء ثورة 

  ٕ)السمانية(: زلمد إبراىيم اجلمل.

 قصة، وكذلك ال احتالؿ فرنسا للقَتواف يف تونس دعنيف الواقع القصة اليت تقدـ ذكرىا  ومن أمثلة ذلك
اليت ذكرىا الباقوري عن أحد كبار ادلستشرقُت يف وصف أسالي  استغالؿ ادلستعمرين للفكر الصويف 

 .الفكر القبوري على عمارة األرضأثر : ، وقد تقدـ ذكرمها يف الفصل السابقالقبوري لتسهيل مهماهتم

 رمحو اهلل: ٖاإلماـ زلمد البشَت اإلبراىيمي الشيخوقاؿ 
األوقات، ويف مجيع طرؽ ادلواصالت تَر القباَب البيضاء الئحة يف مجيع الثنايا  ْر ما شئت يف مجيعوسِ »

من أجداد القبائل، وٕتد األقّل  واآلكاـ ورؤوس اجلباؿ، وسْل ٕتد القليل منها منسوبًا إىل معروؼٍ 
 .الشيخ عبد القادر الجيالنيرلهواًل، والكثرة منسوبة إىل 

في  4ـَعـــمِّرون األوربيونمُ ــالقباب إنما بناىا اللكثَت من ىذه واسأؿ احلقيقة ٕتبك عن نفسها بأف ا 
، بعد ما عرفوا افتتاف ىؤالء اجملانُت بالقباب، واحًتامهم ذلا، وتقديسهم للشيخ أطراف مزارعهم الواسعة

أو قّبتُت يَبٍت قبة  ٘فكل ُمػَعػػمِّػػر ،عبد القادر اجليالين، فعلوا ذلك حلماية مزارعهم من السرقة واإلتالؼ
 -من ىذا النوع يأمن على مزارِعِو السرقة، ويستغٍت عن احلرّاس ونفقات احلراسة، مث يًتؾ ذلؤالء العمياف 

                                              

،  «دمعة على التوحيد» نظرا، لعبد العزيز مصطفى ،  «لسياسة بُت نصرة احلق ومظاىرة الباطلسيف ا»من مقاؿ  ٔ
 . ٕ٘ٓص 

« دمعة على التوحيد» انظر، لعبد العزيز مصطفى ، « سيف السياسة بُت نصرة احلق ومظاىرة الباطل»من مقاؿ  ٕ
 . ٕ٘ٓ – ٕٗٓص 

 قدـ التعريف بو.ت ٖ
منحتهم أراضي وبيوت اجلزائريُت، ووظفوا ذلم نيوف أتت هبم فرنسا لالستثمار يف اجلزائر، و الػػُمػَعػػػمِّروف ىم أناس مد ٗ

 يف مزارعهم وأعماذلم. ميعملوف عندىعماال  من اجلزائريُت
 أي الػُمػػسػتعمر. ٘
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 ،إقامة ادلواسم عليها يف كل سنة، وإنفاؽ النفقات الطائلة يف النذور ذلا -الذين خسروا دينهم ودنياىم 
 .واإلصالح ٔوتعاىدىا بالتبييض

 ،ٖيف األولياء    حَ ػػ، ويشاركهم يف ذبح القرابُت، ليقولوا عنو إنو مُ ٕردةزَّ ػػػػمعهم ال ػػػمِّرػعَ مُ ػػال يَػحػُضروقد 
ا لألرض من أيديهم، ععليهم نز  ذلم، حىت إذا ٘تّكن من غرس ىذه العقيدة يف نفوسهم راغَ  خادـٌ 
ك األراضي اخلصبة اليت أحالوىا ػَعػػػمِّروف على تلمُ ػػذلم عنها، وهبذه الوسيلة الشيطانية استوىل ال وإجالءً 

 .ٗ«إىل جنات، زيادة على الوسائل الكثَتة اليت انتزعوا هبا األرض من أىلها
 واحىت ديتنععلى اجلزائريُت قلت: الفرنسيوف فعلوا ىذه اخلرافة ليس عن اقتناع هبا، بل ىو من باب احليلة 

قة أراضي اجلزائريُت، سلبها الفرنسيوف عن التعدي على شلتلكات أولئك ادلعمِّرين، اليت ىي يف احلقي
 ادلستعمروف وأعطوىا للمعمِّرين ليستثمروىا يف الزراعة.

 لسإسالـ، أضاعوا التوحيد، ُتادلنتسب ةفانظر إىل أيٍّ حدٍّ وصل تأثَت اخلرافة على ىؤالء الصوفية القبوري
 فأضاعوا دينهم ودنياىم.

*** 

 وقاؿ أيضا رمحو اهلل:
 :-وذكر منها  - ا إلفساد ادلعنويات ىذه األعماؿ اليت نذكرىا مسرودةكاف من وسائل فرنس»

وقد جنت فرنسا من ىؤالء كل خير محاية الدّجالُت وادلضّللُت باسم الدين من شيوخ الطرؽ الصوفية، 
وجنودىا الروحيُت يف احتالؿ األوطاف اإلسالمية، ويقوؿ بعض ادلغفلُت إهنم  مطاياىا، فقد كانوا لنفسها
فإف الذين نشروا اإلسالـ يف تلك  ،لذين نشروا اإلسالـ يف أواسط إفريقيا ويف السوداف، وىذا ٗتليطىم ا

فما نشروا إال االستعمار األصقاع ىم طائفة من أجدادىم الصاحلُت ٔتعونة التّجار، أما ىؤالء األحفاد 
 .٘«الفرنسي

                                              
 أي صبغها باللوف األبيض. ٔ
 تلك االحتفاالت بقبورىم، وُتذبح ذلم االحتفاالت تقاـ عند قبور من يوصفوف باألولياء، ويطاؼ يفالػزَّردة نوع من  ٕ

الذبائح تقربا إليهم، مث يُطبخ الطعاـ، ويوزعونو على احلاضرين، وأىل احلق والتوحيد يسموف ىذه االحتفاالت بأعراس 
 الشيطاف دلا يقع عندىا من البدع والشرؾ.

 أي أف األولياء ادلقبورين حيبونو. ٖ
 (، مجع: أمحد طال  اإلبراىيمي حفظو اهلل.ٕٖٔ/ٖ) «آثار اإلماـ زلمد البشَت اإلبراىيمي» ٗ
 (.ٜٚ/٘) «آثار اإلماـ زلمد البشَت اإلبراىيمي» ٘
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*** 

 وقاؿ أيضا رمحو اهلل:
لى أننا أماـ استعمارين يلتقياف عند غاية، أحدمها استعمار روحاين عنا يف معرض الرأي الفاصل عمَ ػفأج»

داخلي يقـو بو مجاعة من إخواننا الذين يصلوف لقبلتنا باسم الدين، وغايتهم استغالؿ األمة، ووسيلتهم 
، وىؤالء ىم مشائخ الطرؽ الصوفية اليت شّوىت حتى يستمّر لهم استغاللهااألمة عن العلم،  د  صَ 

 .سالـزلاسن اإل
استعمار مادي تقـو بو حكومة اجلزائر باسم فرنسا، وغايتو استغالؿ األمة، ووسيلتو سد أبواب  والثاني

، ويتبادالف ادلعونة، كل ذلك ٔالعلم يف وجو األمة حىت يتم ذلا استغالذلا، واالستعماراف يتقارضاف التأييد
 ء يذّلوهنا، ومجيعهم يستغّلوهنا.على حساب األمة اجلزائرية ادلسكينة، أولئك يضّلوهنا، وىؤال

كنا نّتفق على ىذا، ولكننا صلمل الرأي يف أي االستعمارين جي  أف نبدأ باذلجـو عليو، ومل يكن من 
 ، فاتفقنا على أن نبدأ بالهجوم على االستعمار الصع  علينا االتفاؽ على اذلدؼ األوؿ للهجـو

يف مشاؿ أفريقيا ووسطها وغرهبا،  مار الفرنسيمطايا االستع، ألهنا ىي األول وىو الطرق الصوفية
 .ٕ«ولوالىا مل يتم لو ٘تاـ

*** 

 :«آثار اإلماـ زلمد البشَت اإلبراىيمي »وقاؿ الباحث أمحد طال  اإلبراىيمي يف كتابو 
قضى اإلماـ اإلبراىيمي أزىر مراحل عمره يف ٖترير عقوؿ اجلزائريُت وتغيَت ما بأنفسهم، وقد عمل يف »

 :-وذكر على رأسها فرقة الصوفية فقاؿ  – اذلدؼ يف عّدة جبهات سبيل ىذا
ُضوا قية ادلنحرفة وعلماء الدين الرمسيُت، الذين ضّل سعيهم، واٗتذوا الفرنسيُت أولياء ذلم، ورَ رُ ػػػػجبهة الط  

ػػػػنِ بالدَّ   وُ ػػػضَ ػػػػفْ لو، وأف رَ  ال مرَدَّ  وقدرٌ  وحوا إىل الشع  اجلزائري أف االستعمار قضاءٌ ة يف دينهم، وأَ ػػػيَّ ػ
وىل يوجد من  ،وكذبوا، وصدؽ اهلل القائل عن نفسو: }ِإفَّ اللََّو اَل يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاِء{ ،ومقاومتو زلادة هلل

                                              
أي يقرض كل واحد منهما اآلخر، مث يرده بعد حُت، وادلقصود أف كل واحد يؤيد اآلخر، مث اآلخر يؤيده، حىت تسَت  ٔ

 فق ما أرادا.أمورمها وِ 
 (.ٔٗٔ/٘) «ىيميآثار اإلماـ زلمد البشَت اإلبرا» ٕ
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ىو أفحش من االستعمار الفرنسي الذي اغتص  البالد، واستعبد العباد، وأىاف الدين، وانتهك 
 .ٔ«وأمر بادلنكر ونَػَهى عن ادلعروؼ؟ األعراض، ونشر اجلهل، وحرَّـ العلم،

*** 
 رمحو اهلل:اإلماـ اإلبراىيمي وقاؿ 
ِاْتثوا يف تاريخ االستعمار العاـ، واستقصوا أنواع األسلحة اليت فتك هبا يف الشعوب، ٕتدوا فتكها يف »

جلية يف  استعماؿ ىذا النوع الذي يسّمى "الطرؽ الصوفية"، وإذا خفي ىذا يف الشرؽ، أو مل تظهر آثاره
قواعده في الجزائر وفي شمال أفريقيا على  تْ سَ فإن االستعمار الفرنسي ما رَ االستعمار االنكليزي، 

، ولقد قاؿ قائد العموم وفي أفريقيا الغربية وفي أفريقيا الوسطى إال على الطرق الصوفية وبواسطتها
 عسكري فرنسي معروؼ كلمة أحاطت بادلعٌت من مجيع أطرافو قاؿ: 

كامل، وقد يكونوف ماليُت، ولو اعتمدنا يف   لنا من ٕتهيز جيشٍ  طريقة صوفية أنفعُ    شيخٍ سْ ػػكَ   "إفَّ 
، على أف لما أفادتنا ما تفيده تلك الكلمة الواحدة من الشيخإخضاعهم على األمواؿ واجليوش 

لقلوب أما كلمة الشيخ فإنها تجلب لنا ااخلضوع لقّوتنا ال تؤمن عواقبو ألنو ليس من القل ، 
 ".واألبدان واألموال أيًضا

ها، ولعمري إهنا لكلمة تكشف الغطاء عن حقيقة ما زاؿ كثَت من القائد الفرنسي وشرحِ  ىذا معٌت كلمةِ 
 إخواننا الشرقيُت منها يف شك مري ....

 .ٕ«"أحباب فرنساوما زاؿ االستعمار باجلزائر يسّمي ىؤالء ادلشائخ "
*** 

 و اهلل:رمح ٖقاؿ الشيخ أمحد محاينو 

                                              
 (.ٛٔ/٘) «آثار اإلماـ زلمد البشَت اإلبراىيمي» ٔ
 (.ٖٗٔ/٘) «آثار اإلماـ زلمد البشَت اإلبراىيمي» ٕ
ىو أمحد بن زلمد بن مسعود محاين، تتلمذ على يد العالمة ابن باديس مث رحل إىل تونس للتعلم يف جامع الزيتونة  ٖ

 حىت مرحلة الدراسات العليا.
دلثابرة واجلد يف طل  العلم شلا أورثو علما مجا، شلا أىلو ليعُت رئيسا للمجلس اإلسالمي األعلى، مث امتاز باجلد وا

 ىجرية. ٜٔٗٔرئيسا جلمعية علماء ادلسلمُت، تويف رمحو اهلل سنة 
رسائل »و « صراع بُت السنة والبدعة»ترؾ الشيخ مؤلفات مطبوعة وسلطوطة، ورلموعة كبَتة من ادلقاالت منها:  
 «.فتاوى الشيخ أمحد محاين»و « لدالئل البادية على ضالؿ البابية وكفر البهائيةا

 اجلزائر. – تأليف  زلفوظ بن صغَت، دار الوعي« العالمة أمحد محاين شيخ اإلفتاء يف اجلزائر»كتاب مصدر ترمجتو:  
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ػػػرين الكبار أف جيعلوا يف  وكانت عبادة األضرحة قد ازدىرت يف ظل االستعمار حىت بلغ األمر بادلعمِّ
حقوذلم ضرحيا لػ )سيدي عبد القادر( حيرس ذلم أمواذلم، وخيافو العامة أكثر من خوفهم من اهلل، ويكوف 

 انتهى. ٔ)حارسا( دلا هنبوه من الشع .
*** 

 :«التيجانية»يف كتابو بن زلمد الدخيل اهلل،  عليوقاؿ الباحث د. 
ويف رسالة للمارشاؿ ))بوجو(( أوؿ حاكم فرنسي للجزائر إىل شيخ الطريقة التيجانية، ذات النفوذ »

لكاف استقرار الفرنسيُت يف البالد  المتعاطفأنو لوال موقف الطريقة التيجانية »الواسع جاء فيها: 
 .ٕ«كافادلفتوحة حدثاً أصع  بكثَت شلا  

*** 
، فبعض  دعوى المحافظة على )التراث(ىو من عوامل بقاء فكر تعظيم القبور  العامل الثامن .ٛ

بدعوى احملافظة على شَرؾ عندىا باهلل العظيم ، )ادلثػقفُت( يطالبوف باحملافظة على تلك األضرحة اليت يُ 
 اليت، و ر ادلعظمة وطمس معادلها ما ُبٍت على القبو مصاِدمُت بذلك أمر اهلل وأمر رسولو هبدـ الًتاث ، 

 ها.منمجلة ذكر  «البناء على القبور»تقدـ يف مظهر 

التـراث العلمي )الهدام( الذي يقرر  تناقلىو من عوامل بقاء فكر تعظيم القبور  العامل التاسع .ٜ
 احملتوي علي، و  في الكتب والرسائل وغيرىاالغلو بالقبور جيال بعد جيل ، وقرنا بعد قرن ، 

 الذين ىم ،، وبثها بُت الناس اليت تقرر الغلو بالقبور هات العقلية واألحاديث الضعيفة وادلوضوعة الشب
، منهم الذي يطل  احلق وال يعرؼ أين جيده ، ومنهم الذي يطل  احلق ويعرؼ أين جيده ،  أصناؼ

وليس عنده ومنهم اجلاىل الذي يطل  احلق وعنده من يدلو عليو ، ومنهم اجلاىل الذي يطل  احلق 
من يدلو عليو ، ومنهم العامل الذي يعرؼ احلق ويدؿ عليو ، ومنهم العامل الذي يعرؼ احلق ويعرض 

 .عنو ، ومنهم العامل الذي يعرؼ احلق ويعرض عنو ويصد الناس عنو تعصبا ذلواه وشيطانو
الًتاث من قبل كثَت عدـ وجود الرقابة العلمية على  وشلا ساعد على انتشار تراث القبورية اذلداـأقوؿ: 

 ٗتالف عقيدة اإلسالـ.من الدوؿ اإلسالمية ، واليت من واجبها منع الكت  اليت 

                                              
 .اجلزائر –رفة ، مجع وتقدمي مصطفى صابر، الناشر: عامل ادلع«فتاوى الشيخ العالمة أمحد محاين» ٔ
 ، دار طيبة، الرياض.ٔٙ، علي بن زلمد الدخيل اهلل، ص«التيجانية» ٕ
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اليت انتشرت بن الكت  اليت تقرر الغلو يف القبور ، و هذا ذكر لشيء من بعض ، ف لتماـ الفائدةو 
   :رعلم واحلذللذكرهتا ىنا  ،ادلسلمُت يف بالد وأزماف متفرقة 

لتاج الدين السبكي الشافعي ، وقد رد عليو ابن عبد  «ذكر خَت األناـشفاء السقاـ يف » .ٔ
 .«الصاـر ادلنكي يف الرد على السبكي»اذلادي يف كتابو 

 .بن حجر اذليتميال «ٖتفة الزوار لقرب النيب ادلختار» .ٕ
كت  داود بن جرجيس العراقي ، وقد رد عليو عدد من أئمة الدعوة النجدية يف القرنُت الثالث  .ٖ

 .والرابع عشر اذلجريعشر 
، حملمد بن علوي ادلالكي ، إماـ الصوفية يف احلجاز ، وقد ىلك  «مفاىيم جي  أف تصحح» .ٗ

، وقد رد عليو عدد من ادلشائخ ، ولعل أفضل الردود رد الشيخ  ٕ٘ٗٔغَت مأسوؼ عليو عاـ 
 .«ىذه مفاىيمنا»مو ػمي رصُت ووسآؿ الشيخ برد علبن عبد العزيز صاحل 

التحذير من ، وقد ذكرهتم يف آخر ملحق ) ىؤالءأمثاؿ السنة بردود علمية كثَتة على  وقد رد أىل
 (.الشبهات
، فاجلهل رافد قوي من روافد انتشار اخلرافة حىت يف  قلة العلم وكثرة الجهل :العامل العاشر .ٓٔ

بٍت إسرائيل قاؿ تعاىل عن السيما اجلهل ٔتعٌت توحيد العبادة وشروطو ونواقضو ، السابقة ، الرساالت 
مترب ما فيو وباطل ما   إف ىؤالء * ٕتهلوفهًا كما ذلم آذلة قاؿ إنكم قـو ػٰ قالوا يا موسى اجعل لنا إل

 .كانوا يعملوف
إف اهلل ال يقبض  :يقوؿ مسعت رسوؿ اهلل  :قاؿ ماوعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنه
مًا اٗتذ الناس ػالعلم بقبض العلماء ، حىت إذا مل يبق عالالعلم انتزعًا ينتزعو من العباد ، ولكن يقبض 

 ٔ.ئلوا فأفتوا بغَت علم ، فضلوا وأضلواػػػػرؤوساً ُجهاالً ، فسُ 
: إف بُت يدي الساعة ألياماً  قاؿ النيب  :عبد اهلل بن مسعود وأيب موسى رضي اهلل عنهما قاال وعن

 ٖ.ٕرجهَ ػل، ويكثر ارفع فيها العلم ويُ ، ينػزؿ فيها اجلهل 
كيف أنتم إذا لبستكم فتنة ، يهـر فيها الكبَت ويربو فيها الصغَت   :وقاؿ عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو

  .نةُغػَتت الس   :نة ، فإذا ُغػَتت قالوا، ويتخذىا الناس سُ 
                                              

 .( وغَتمهاٖٕٚٙ( ومسلم )ٓٓٔرواه البخاري ) ٔ
 .اذلرج أي القتل ٕ
 .( وغَتمهإٕٚٙ( ، ومسلم )ٖٙٓٚرواه البخاري ) ٖ



 عوامل بقاء الفكر القبوري
 
 

 548 

  ؟الرمحٰػنومىت ذلك يا أبا عبد  :قالوا
وقلت أمناؤكم ، والتُػسمت الدنيا بعمل ، م ، وكثرت أمراؤك وقلت فقهاؤكم، إذا كثرت قراؤكم  :قاؿ
 1.اآلخرة
، وىذا العامل من أقوى العوامل اليت يتمسك هبا  تقليد اآلباء واألجداد :العامل احلادي عشر .ٔٔ

العواـ يف السَت على ما ىم عليو ، سواء كاف حقا أـ باطال ، والواج  ىو معرفة احلق بدليلو ، وأال 
حسن الناس أحسن ، وإف أساؤوا أساء ، قاؿ اإلماـ عبد العزيز بن زلمد ، إف أ ٕيكوف اإلنساف إمَّعة

 :بن سعود رمحهما اهلل تعاىل
 ٗ.قط أعظم من العادة ل بشيءٍ سى الر قل  الشَُّت زيناً ، ومل تُػعادَ ػػػػ، تَ  ٖعادة مالّكةوال

نا آباءنا على أمة إنا وجد وحجتهم يف شركهم ادلشركُت واصفا حاؿ وصدؽ رمحو اهلل ، فقد قاؿ تعاىل 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك يف قرية من نذير إال قاؿ مًتفوىا إنا وجدنا آباءنا  * وإنا على آثارىم مهتدوف

قاؿ أولو جئتكم بأىدى شلا وجدمت عليو آباءكم قالوا إنا ٔتا أرسلتم  *على أمة وإنا على آثارىم مقتدوف 
وتكوف لكما الكربياء يف  عما وجدنا عليو آباءنالتلفتنا قالوا أجئتنا عنهم وقاؿ تعاىل ،  بو كافروف

قاؿ لقد كنتم أنتم  * عابدين وجدنا آباءنا ذلاقالوا عنهم وقاؿ تعاىل ،  األرض وما ضلن لكما ٔتؤمنُت
 .كذلك يفعلوف  وجدنا آباءناقالوا بل عنهم وقاؿ تعاىل ،  وآباءكم يف ضالؿ مبُت

 
وىذا االحتجاج من ىؤالء ادلشركُت الضالُت بتقليدىم  :دي رمحو اهللبن سع الرمحٰػنقاؿ الشيخ عبد 

يراد بو ُنصرة ما معهم من  زلضٌ   ٌ آلبائهم الضالُت ليس ادلقصود بو اتباع احلق واذلدى ، وإمنا ىو تعص  
 ٘.الباطل

                                              

 .( تغَت الزماف وما حيدث فيوٕٕ، باب ) «ادلقدمة»رواه الدارمي يف  ٔ
 .«ادلعجم الوسيط»انظر ، وال يثبت على شيء لضعف رأيو .  (أنا معك) :ىو الذي يقوؿ لكل أحد ةعاإلم ٕ
 أي ٘تلك سلوؾ الشخص وتسيطر عليو. ٖ
 .(ٕٛٚ/ ٔ، ) «الدرر السنية» ٗ
 . ٖٕ :، سورة الزخرؼ «يف تفسَت كالـ ادلناف الرمحٰػنتيسَت الكرمي » ٘
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عة ىو ترتفع اخلرافة إىل ذروهتا حينما يعمد القبوريون إىل تعيني ختصصات لألضرحة ، فطلب الشفا
، األولياء مشتهر بتحقيق رغبات النساء ، كالزواج للعوانس قبور مطلب اجلميع ، غري أن بعض 

 .2، وآخر لشفاء أمراض األطفال ، وآخر لشفاء أمراض الروماتيزم 1واإلجناب للعاقرات
 : معلقا يقول الباحث علي الزىراين حفظو اهللالنوع من اخلرافة ىذا ويف 

وىكذا انصرف الناس إىل خدمة األموات بإعمار أضرحتهم وبناء القباب عليها ، وصرفوا جهودىم 
وأمواذلم ، وكان ذلك على حساب االىتمام خبدمة األحياء بالًتبية والتعليم ، وتوفري وسائل العيش 

 3وية األمة اليت كان أعداؤىا يف اخلارج يًتبصون هبا الدوائر.الكرمي ذلم ، وتق
 سم اهلل تعاىل )الشايف(.بإ اإلميانوىذا االعتقاد ناشىء عن قصور كبري يف 

ماضي ذليمنة الغزو العسكري ـحراف العقدي اخلطري الناس يف القرن اذلجري الـبل قد ىيَّأ ىذا االن
 –مثال  –ادلوتى حلفظ بالِدىم ، فوَكلهم اهلل إليهم ، ومن ذلك الصلييب ، ألن أىل البلد اعتمدوا على 

أن اإلجنليز دلا أدركوا دور الفكر الصويف القبوري يف ختدير مشاعر الناس وصرف األنظار عن مزامحتهم أو 
اإلنكار عليهم باسم التوكل واإلميان بالقَدر والزىد وترك مباىج احلياة واالنصراف عن الدنيا ؛  رلرد
وق  ُخنوعي ُخووعي للمحتل دوا يف دعم الفكر القبوري ليطرحوا ادلسلمني أرضا ، ويستبشروا مباجته

صت سلطات االحتالل يف مصر وغريىا على ، "وذلذا حرِ  األجنيب خبلفيات قَدرية إتكالية استسالمية
على إطالق يد الطرق الصوفية يف ممارسة أنشطتها ، وقد ساعد على ذلك سيطرة سلطات االحتالل 

وزارة الداخلية ، مما مكنها بالتايل من السيطرة على تلك الطرق ومعرفة حتركاهتا وأساليبها وتوجيهها إىل 
 4"أكثر. الوجهة اليت تومن للمحتل خدمات

ادلسألة »ومن أمثلة ذلك أيوا عند الفرنسيني ما ذكره مصطفى كامل بطل الوطنية ادلصرية يف كتابو 
 يبة ، قال: ، فقد ذكر قصة غر « الشرقية

                                              

 «االحنرافات العقدية»إىل كتاب ،  «أفيون الشعوب اإلسالمية ، النتائج واآلثار»مقال عزاه خالد أبو الفتوح ، كاتب  1
 . 84ص ،  «دمعة على التوحيد»انظر ،  336، ص 

 82، ص « دمعة على التوحيد»انظر ،  «أفيون الشعوب اإلسالمية ، النتائج واآلثار»يف مقالو خالد أبو الفتوح  وقال 2
. 
 انظر،  313، ص « االحنرافات العقدية»إىل كتاب  «أفيون الشعوب اإلسالمية ، النتائج واآلثار»مقال عزاه كاتب  3
 . 85، ص  «معة على التوحيدد»
دمعة على »كتاب  نظرا،  «بني نصرة احلق ومظاىرة الباطل سي  السياسة»يف مقالو عبد العزيز مصطفى قالو  4

 . 235، ص « التوحيد
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أن رجاًل فرنسياً دخل يف اإلسالم ومسى نفسو  ومن األمور ادلشهورة عن احتالل فرنسا للقريوان يف تونس
سيد أمحد اذلادي ، واجتهد يف حتصيل الشريعة حىت وصل إىل درجة عالية ، وُعني إماماً دلسجد كبري يف 

عد أىلها للدفاع عنها ، وجاءوا يسألونو أن القريوان ، فلما اقًتب اجلنود الفرنساويون من ادلدينة است
يستشري ذلم ضريح شيخ يف ادلسجد يعتقدون فيو ، فدخل )سيد أمحد( الوريح ، مث خرج مهوِّاًل مبا 
بع ــــسيناذلم من ادلصائب ، وقال ذلم: إن الشيخ ينصحكم بالتسليم ، ألن وقوع البالد صار زلتمًا ، فاتَّ 

 26دافعوا عن مدينة القريوان أقل دفاع ، بل دخلها الفرنساويون آمنني يف القوم البسطاء قولو ، ومل يُ 
 1م.1881أكتوبر سنة 
يف ىذا ادليت أنو يعلم الغيب من حيث ال أولئك الدراويش  كي  اعتقدأيها القارىء الكرمي  أقول: انظر 
 يدرون.

 وقال الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي حفظو اهلل:
صليبيون يف القرن ادلاضي يف نشر ىذه اخلرافات ، وصرفوا الناس عن دينهم إىل وقد سعى النصارى ال

 الوثنية ، وعما جيب عليهم جتاه أولئك ادلستعمرين ، بتزيني ما يفعلونو عند القبور.
حىت إن بعض اجلزائريني أخربين أن الفرنسيني دلا استولوا على اجلزائر كانوا يعمدون إىل بعض ادلشاىد 

ظهرين ذلم ليت يُنسب أصحاهبا إىل الصالح ، فيجمعون الناس ذلا مث يوجهون ادلدفع إليها ، مُ واألضرحة ا
، مث يطلقون عليو ، فيدوي صوت  -مكرا  -أهنم يريدون إصابتو وتدمريه ، وقد ملؤه بارودا دون ذخرية 

احلاضرون أنو قد أصابو ، مث ينظرون فإذا ىو باق مكانو ،فيزيد تعلقهم بو  2خالَـ ادلدفع ، حىت ي
 واعتقادىم فيو!

ىـ( يف فتوى لو يف النهي عن زخرفة 1435ت وذكر الشيخ أمحد بن حسن الباقوري ادلصري األزىري )
ر يف مساجد عليها أن أحد كبار الشرقيني حدثو عن بعض أساليب االستعماـالقبور وبناء القباب وال

آسيا ، فكان مما ذكره لو أن ادلستعمرين كانوا يوطرون إىل حتويل القوافل اآلتية من اذلند إىل بغداد عرب 
تلك ادلنطقة الواسعة إىل اجتاه جديد ذلم فيو حاجة وغاية ، فكانوا يسعون جاىدين يف صرف القوافل 

اىتدوا إىل حيلة جعلت تلك القوافل عن اجتاىها األول إىل االجتاه اجلديد ، فال يستطيعون ذلك ، حىت 
تغري اجتاىها إىل وجهتهم ادلرادة ، فأقاموا عدة أضرحة وقباب على مسافات متقاربة يف ذلك الطريق ادلراد 
سلوكو ، مث أشاعوا الشائعات أن يف تلك األضرحة أولياء صاحلني ، وأنو قد شوىد من كراماهتم كذا 

                                              
مد فهر حمل، « التصوف بني احلق واخللق»إىل كتاب  « أفيون الشعوب اإلسالمية ، النتائج واآلثار»مقال عزاه كاتب  1

 . 78 - 77ص ،  «دمعة على التوحيد»انظر ،  211ص  شقفو ،
 أي: يظن. 2
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وذاعت األخبار يف كلِّ مصٍر وعراٍق ، فصارت تلك الطرق  وكذا ، فانتشرت اإلشاعات يف اآلفاق ،
 عامرة مأىولة!

، ص « حتذير الساجد»وقد ذكر ىذه القصة الشيخ األلباين رمحو اهلل ، وعزاىا إىل الباقوري كما يف 
148 – 149 .1 

فكانوا ُيوفون ، ألولئك احملتلني الغزاة  ببذل ادلزيد من اخلنوع واخلووعالدراويش القبورية وقد قام أولئك 
، ليُــسوِّغوا للناس بقاءىم ، ووصل األمر إىل أن بعض مشايخ الصوفية يف مصر  الشرعية على وجودىم

م تطالب ببقاء اإلجنليز يف مصر! وكان من ىؤالء شيخ الطريقة  1919قاموا جبمع توقيعات أثناء ثورة 
 2)السمانية(: زلمد إبراىيم اجلمل.

واألضرحة قد كان سببا رئيسا لتسلط األعداء على ادلسلمني ، وتعطيل عمارة  فاحلاصل أن تعظيم القبور
 ، واهلل ادلستعان.من عمر األمة اإلسالمية األرض باإلسالم مبا يزيد عن قرن 

                                              

 . 339 – 337، ص « رلانبة أىل الثبور ، ادلصلني يف ادلشاىد وعند القبور» 1
دمعة » نظرا، لعبد العزيز مصطفى ، « سي  السياسة بني نصرة احلق ومظاىرة الباطل»من مقال بتصرف يسري  2

 . 235 - 234، ص « وحيدـــعلى الت



 ع في الشبهاتالتحذير من الوقو 

 945 

  تعريف الشبهة 

 لكل شبهة جواب 

 الشبهات تتجدد وال حدَّ لها 

 عند ظهور الشبهات تتجلى حكمة االبتالء للمؤمنين ، ويظهر الدين 

 أقسام من ُيروِّج الشبهات 

 أخطر الشُّبو ىي الشُّبو المتعلقة باالعتقاد 

 وجوب الحذر من الشبهات وعدم االستشراف لها 

 راء ُتجاه من يروجون الشبهاتواجب والة األمر من العلماء واألم 

  عالج الشبو يكون بالرجوع إلى العلماء الربانيين ، المتبعين للكتاب والسنة وفق فهم
 السلف الصالح

 أىل الباطل يخِلطون شبههم بشيء من الحق ليروج بين الناس 
 عناية العلماء في القديم والحديث برد ُشـَبِو أىل الباطل 
  عنى بالرد على الشبهات المتعلقة بتوحيد العبادةأىم الكتب التي تُ  يتضمنثبت 
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ا قاؿ كما ذلم الدين ،  ا تعاىل البيضاء ، ليلها كنهارىا ، وأكمل اجة أمتو على  ترؾ النيب 
 .اليـو أكملت لكم دينكم وأدتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالـ ديناتعاىل 

وما حيرؾ طائر جناحيو يف السماء إال أذَكرنا منو  لقد تركنا زلمد  :ؿ أبو ذر رضي ا عنوقا
 1علما.

: ما بقي شيء يُقرِّب إىل اجلنة ويباعد من النار إال وقد  الطرباين: فقاؿ رسوؿ ا  دويف زيادة عن
 2لكم. بُػػيِّػػنَ 

و روف على حتطيمِ ، فلما علموا أهنم ال يقدِ  وِ ىذا الدين ووضوحِ  ولكن قوما ضاقت صدورىم بصفاءِ 
، ليصَت وثوابتو وف الشكوؾ حوؿ حقائقو ػث  ػػشوف عليو ، ويبُ شوِّ يُ ذىبوا من صدور الناس ؛  هِ وزلوِ 

العبادات الظاىرة  ال ُُياِوزف يف شك وحَتة من دينهم ، ويكوف دتسكهم بو دتسكا صوريا و ادلسلم
إىل عقائد اجلاىلية هبا فَتيدوف أف يعودوا بادلسلمُت  -اليت ىي عمل القلب  –أما العقيدة وضلوىا ، 

ل ػػػػػػابئة ، كنفي صفات الكماؿ عن الرب جػعبادة غَت ا ، أو عقائد الفالسفة والصك،  األوىل 
تعاىل ا عن ذلك علوا  وعز ، أو عقيدة النصارى ادلتمثلة حبلوؿ ا يف نبيو عيسى عليو السالـ ، 

 .وغَت ذلك من االعتقادات اذلدامةكبَتا ، 

ادلسلمُت ، فتلقفها من جهلة كثَت من عداء اإلسالـ يف بث ىذه ادلعتقدات بُت صفوؼ  وقد صلح أ
يبثوهنا بُت عواـ وجعلوا من عقائد اإلسالـ ، جزء على أهنا  -بسوء نية أو حسن نية  - تلقفها

 .ىا من أراد ا ىدايتو وصلاتودينو وعلمو وعقلو ، ورد   فَ عُ ادلسلمُت ، فتلقفها من ضَ 

البحث منصبا على اجلواب عن أىم الشبهات اليت يتعلق هبا من يدعو غَت ا ، ىذا  ودلا كاف
لتكوف معونة للعاقل ،  هافيالشبهات وسبل الوقاية حقيقة ضوابط لفهم البذكر بعض  ورأيت تذييل

وذلك أف الشبهات ال حصر ذلا ، وال خيلو زماف من قائمُت على بثها ونشرىا وتذكرة للجاىل ، 
وقد خلق ا تعاىل لكل كما قاؿ ابن القيم رمحو ا: )دينهم ،   يهمليفسدوا علسلمُت ، بُت ادل

                                              
« التعليقات احلساف على صحيح ابن حباف»( ، وصححو األلباين يف 65ن حباف )( واب5/153رواه أمحد ) 1

 جدة. –( ، الناشر: دار باوزير 192)/
 (.1883« )الصحيحة»( ، وقد صحح ىذه الزيادة األلباين يف 1647« )ادلعجم الكبَت»انظر  2
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الضوابط العلمية ادلعينة ولكن إذا حتصن ادلسلم مبعرفة ،  1(لةً مَ ػَ ، كما للحق ح لةً مَ ػَ ح تٍ ه  ػوبَ  باطلٍ 
وىذا ، ا بإذف  وسائل التحصن منها صار يف عصمة من الوقوع فيهالشبهات و ا على فهم حقيقة

 .تلك الضوابط أواف الشروع يف ذكر

  تعريف الشبهة 
 فمىت على القلب حيوؿ بينو وبُت انكشاؼ احلق لو ، دُ يرِ  الشبهة واردٌ  :ابن القيم رمحو ااإلماـ قاؿ 
بطالهنا ،  ومعرفة ىامل تؤثر تلك الشبهة فيو ، بل يقوى علمو ويقينو بردِّ  العلمِ  حقيقةَ  القلبُ  باشرَ 
وإال تتابعت  تداركها ، فإف 2قدحت فيو الشك بأوؿ وىلة؛ العلم باحلق قلُبو   مل يباشر حقيقةَ ومىت

 .ها حىت يصَت شاكا مرتاباػعلى قلبو أمثالُ 
صغا  ما قلبٍ ػالباطل ؛ جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل ، فأي   من والقلب يتوارده جيشاف

شرب شبهات الباطل ضح لسانو وجوارحو مبوَجبها ، فإف أُ ينهبا ، ف وامتأل هباإليها وركن إليها تشر  
والشبهات واإليرادات ، فيظن اجلاىل أف ذلك لسعة علمو وإمنا ذلك  الشكوؾ تفجرت على لسانو

 3ويقينو. من عدـ علمو
، فإهنا تلبس ثوب احلق على جسم  ا مسيت الشبهة شبهة الشتباه احلق بالباطل فيهاوإمن: مث فاؿ
 4.الباطل

 ل شبهة جوابلك 
يستدلوف هبا على  وأىل البدع لهم شبهات وحجج كثيرة ادلشركُتأف  –رمحك ا تعاىل  –علم ا

أي ،  وجادلوا بالباطل ليدحضوا بو احلق، كما قاؿ تعاىل  الباطل وإبطاؿ الصوابصواب 

                                              
 . 1128، ص « إغاثة اللهفاف»انظر  5
 .وُ ػػػػت  رَ ػػػػذا باشَ ا إأي أف الشبهة تقدح يف القلب شك   2
 (.1/442« )مفتاح دار السعادة» 3
 (.1/443« )ادلصدر السابق» 4
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وال يأتونك  باطلة ، ولكل شبهة جواب ، كما قاؿ تعاىلفإهنا شبهة  كل  لُيعلم أف  ولكن ليبطلوه ، 
 .1مبثل إال جئناؾ باحلق وأحسن تفسَتا

قد اعتػٌت القرآف بالرد على الشبهات ، ومن ذلك الرد على شبهة اليهود اليت أثاروىا دلا أمر ا و 
ا  ، فرد   ما والىم عن قبلتهم اليت كانوا عليهابتحويل القبلة من بػيت ادلقدس إىل الكعبة فقالوا 

ن أف احلكمة يف ذلك ىو أف ا لو ادلشرؽ وادلغرب ، يأمر الناس بالتوجو إىل ما شاء ػعليهم ، وبػي  
، فقاؿ سبحانو ﴿سيقوؿ السفهاء من سبحانو وتعاىل ، ومساىم سفهاء دلا اعًتضوا هبذا االعًتاض 

الناس ما والىم عن قبلتهم اليت كانوا عليها قل  ادلشرؽ وادلغرب يهدي من يشاء إىل صراط 
 تقيم﴾.مس

قد مساه ا  ةعيعلى الشر وأشباىهم إذا كاف اعًتاض اليهود  :أخرى وىي لفتة الرد القرآين ويف ىذا
 ؟وصف من اعًتض على أحقية ا وحده بالدعاء والعبادة، فِبماذا يُ  اسفه

  َّلها الشبهات تتجدد وال حد 
ها كلها ، ألف احلق إذا تبػُت بأدلتو ذلا ، فال يلـز الرد علي وشلا ينبغي أف يُعلم أف الشبهات ال حد  

يها ، ألف ػػاليقينية مل يلـز اإلتياف بأجوبة الشبو الواردة عليو ، بل ينبغي اإلعراض عن مساعها وتلقِّ 
بطالهنا أمر معلـو من الدين بالضرورة ، وألف كل ما ناىف احلق الواضح فهو باطل ، كما قاؿ تعاىل 

فماذا بعد احلق إال الضالؿ  ،2.بو والرد عليها من باب التربعػػعلى ىذا فيكوف حل  الش  ف 

ت ، بَ ػيوهنا كلما خَ ، وحيُ  اندرستأف الشبهات ذلا أىلوف ، يثَتوهنا كلما أيضا وشلا ينبغي أف يُعلم 
وليس ذلك بغريب ، وعن تعظيمو الالئق بو ،  سبحانوعباد ا ، ويصرفوىم عن عبادتو هبا ضلوا ليُ 

 .لكل قـو وارث :قيل قدديا، فعليهم 

، كما قاؿ يف تاريخ اإلسالـ  مشهورأمر واألحقاد للشبو  وإثارهتم الرسلمناوئُت لدعوة ػظهور الف
وكذلك جعلنا لكل نبػي عدوًا شياطُت اجلن واإلنس يوحي بعضهم إىل بعض زخرؼ القوؿ تعاىل 
 .غرورا

                                              
 (.2/288« )الدرر السنية»وانظر ما قالو اإلماـ فيصل بن تركي رمحو ا كما يف  1
 . 145قالو ابن سعدي رمحو ا يف تفسَت اآلية الكردية من سورة البقرة:  2
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 لدينا يظهرو ، للمؤمنين حكمة االبتالء  تتجلىظهور الشبهات  عند 
دتحيص ادلؤمنُت واختبار ؛ مناوئُت لدعوة الرسل وأتباعهم وإثارهتم للشبو ػمن ِحػكم ظهور الو 

صربىم ، وإقامة احلجة على الكافرين وإبطاؿ كيدىم ، مث إصلاز ا وعده للمؤمنُت بنصرىم على 
نصوروف * وإف ولقد سبقت كلمتػنا لعبادنا ادلرسلُت * إهنم ذلم ادلمن عاداىم ، كما قاؿ تعاىل 

 .جندنا ذلم الغالبوف

 :من ِحكم ظهور ادلناوئُت لدعوة الرسل ؛ ظهور اإلدياف والدين ، قاؿ ابن تيمية رمحػو او 

ظهور ادلعارضُت ذلم  ، وبػياف حقيقة أنباء ادلرسلُت ؛ من أعظم أسباب ظهور اإلدياف والدين إف  »
بو  ق  وُعورض بالشبهات أقاـ ا تعاىل لو ما حيُِ  دمن أىل اإلفك ادلبػُت ، وذلك أف احلق إذا ُجحِ 

ظهره من أدلة احلق وبراىينو الواضحة ، وفساد ما مبا يُ ، من اآليات البػينات  ويُبطل بو الباطلَ  احلق  
 1.«ِحضةاعارضو من احلجج الد  

بكلماتو ، حق احلق ومن سنة ا أنو إذا أراد إظهار دينو ؛ أقاـ من يعارضو ، فيُ » :وقاؿ أيضا
 2.«ويقذؼ باحلق على الباطل فيدمغو فإذا ىو زاىق

 فاألمر كما قاؿ األوؿ:
 ده تتميز األشياءوبضِ   دد يظهر حسنو الضِّ والضِّ 

  ُج الشبهاتروِّ أقسام من ي 
 :أصناؼعن ثالثة ال خيرجوف بػُت ادلسلمُت  اتالشبهيروجوف الذين و 

ارع احلكيم ، بل على ما أملتو ػعلى مراد الش كوهنم مل يفهموا دالالت النصوص الشرعية  :األول
  :موا خالؼ ادلراد ، كما قاؿ األوؿهِ هومهم ، ففَ عليهم فُ 

 وآفتو من الفهِم السقيم  حيًحاوكم من عائٍب قوالً ص

 : و رسولا و قاؿ ابن القيم رمحو ا مبينا ضرر سوء فهم ادلراد عن 
                                              

 ( بتصرؼ يسَت.86 – 1/85، )« ن ادلسيحاجلواب الصحيح دلن بدؿ دي» 1
 (.28/57« )رلموع الفتاوى» 2
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ؿ والعدوؿ عػن الصػواب مػا ال يعلمػو إال ا ، بػل فقد حصل بإمهاؿ ذلك والعدوؿ عنو من الضال»
كػل خطػأ يف   سوء الفهم عن ا ورسولو أصل كل بدعػة وضػاللة نشػأت يف اإلسػالـ ، بػل ىػو أصػل

فػػق سػوء الفهػػم يف بعػػض األشػػياء مػػن سػػيما إف أضػػيف إليػو سػػوء القصػػد ، فيت  األصػوؿ والفػػروع ، وال
 1.«فيا زلنة الدين وأىلو ، وا ادلستعاف ، ادلتبوع مع حسن قصده وسوء القصد من التابع

ات بأحاديث ضعيفة أو باطلة أو ػاستدلوا على ما تعلقوا بو من شبهىم من  الثانيالصنف 
منامات وحكايات ، وضلو ذلك من االستدالالت اليت ال تثبت هبا األحكاـ الشرعية الفرعية فضالً 

 2العبادات باحلكايات وادلنامات وادلقايػيس والعقوؿثبتوف عن أصوؿ الدين ومبادئو العظاـ ، والذين يُ 
 .وعندىم من ذلك الشيء الكثَت، واألذواؽ ىم اليهود والنصارى 

روف الشبهات عموما حيشوف كتبهم باألشعار واحلكايات وادلنامات ، ألف األدلة قرِّ بل إف الذين يُ 
وف إىل احلكايات وادلنامات أيلج، فلهذا  وِ سِّ الشرعية ال تعينهم على باطلهم ، بل تنقضو من أُ 

واألشعار ، وىذه ليس ذلا ِعماد وال وتد يف دين ا ، بل ىي كالسراب حيسبو الظمآف ماًء ، حىت 
 .إذا جاءه مل ُيده شيئا

إما أحاديث  م  هُ ػػتُ دَ م  فعُ  الؿ ، أشباه ادلشركُت النصارى ؛وأما أولئك الض  » :قاؿ ابن تيمية رمحو ا
حتج بقولو ، إما أف يكوف كذبًا عليو وإما أف يكوف ػعة ، أو منقوالت عمن ال يُ ضعيفة أو موضو 

عن قائل غَت معصـو ، وإف اعتصموا بشيء شلا ثبت عن  ؽٍ د  صَ غلطًا منو ، إذ ىي نقل غَت مُ 
 3.«كوا مبتشاهبو ، وتركوا زلكمو ، كما يفعل النصارىالرسوؿ حرفوا الكلم عن مواضعو ، ودتس  

ورمبا احتجوا بأمثلة جزئية خاصة إلثبات قضايا كلية عامة ، فيحتجوف إلثبات جواز » :وقاؿ أيضا
أف  بسؤاؿ بعض الناس النيب  –فيما يقدر عليو ادلخلوؽ وما ال يقدر عليو  -مطلق االستغاثة 

لكن ال يلـز من ذلك ثبوت يدعو ذلم ، ومعلـو أف ىذا الذي ثبتت بو السنة حق ال ريب فيو ، 
سيما مع الكلية ال تثبت مبثاؿ جزئي ، ال اوى العامة ، وإبطاؿ نقيضها ، إذ الدعوىمجيع الدع

                                              
 دمشق. –، الناشر: دار ابن كثَت  179، ص « الروح» 1
لشيخ « درء تعارض العقل والنقل»للتوسع كتاب مالحظة: العقل الصريح ال يعارض النقل الصحيح ، يراجع  2

 .رمحو ا اإلسالـ ابن تيمية
 ( باختصار يسَت.587 – 582/ 2« )على البكري االستغاثة يف الرد» 3
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، وىذا كمن يريد أف يثبت ِحػل مجيع ادلالىي لكل أحد والتقرب هبا إىل ا  االختالؼ والتباين
وجهو كاف  يـو عيد ، مع كوفِ  بكوف اجلاريتُت غنتا عند عائشة رضي ا عنها يف بيت النيب 

فا إىل احلائط ال إليها ، أو حيتج على استماع كل قوؿ بقولو ﴿فبشر عباد الذين يستمعوف مصرو 
القوؿ فيتبعوف أحسنو﴾ ، وال يدري أف القوؿ ىنا ىو القرآف ، كما يف قولو ﴿أفلم يدبروا القوؿ أـ 

 .اىػ 1.«وغ استماع كل قوؿأنو ال يسُ  جاءىم ما مل يأت آباءىم األولُت﴾ ، وإال فُمَسل مٌ 

من اتبع ادلتشابو وترؾ اكم ، وىذا سبػيل أىل الباطل الذين يفهموف اآليات  ىم الثالثالصنف 
عامة الناس وال  الظاىر علىأي اليت يشتبو فهم معناىا  كمات على ضوء اآليات ادلتشاهبات ،ا

اآليات على ضوء ادلتشاهبات ، والواجب فهم اآليات  ىءطاخ مسلك، وىذا  ىميعلمها إال علماؤ 
، يفسر ليس بػينها تػناقض ، بل متفقة  -حبمد ا  -اكمة ال العكس ، ونصوص الشريعة 

وقد حذر النبػي عليو الصالة والسالـ من اتباع ادلتشابو وترؾ اكم ، فعن عائشة  بعضها بعضًا ،
و آيات ىو الذي أنػزؿ عليك الكتاب منىذه اآلية  تال رسوؿ ا  :رضي ا عنها قالت

زلكمات ىن أـ الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعوف ما تشابو منو ابتغاء 
الفتػنة وابتغاء تأويلو وما يعلم تأويلو إال ا والراسخوف يف العلم يقولوف آمنا بو كل من عند ربنا وما 

  .األلباب اكر إال أولو يذ  
م الذين يتبعوف ما تشابو منو فأولئك الذين مسى ا : فإذا رأيت قاؿ رسوؿ ا  :قالت

 2.فاحذروىم

  ُّاالعتقادالمتعلقة ببو شُّ الىي بو أخطر الش 
اليت تقرر الشبو من ملة اإلسالـ ، كيًتتب عليو خروج الذي ىو الشبو كلها خطَتة ، ولكن أخطرىا 

الشبو اليت ، أو نفسو وصف هبا  عن صفاتو اليت تعطيل ا تقرراليت كذلك الشبو ، و دعاء غَت ا 
ا حـر ا ،  مصادر التشريع ، القرآف والسنة ، أو الشبو اليت يراد منها حتليل م يراد هبا الطعن يف

 كتحليل الربا مثال وضلو ذلك.

                                              
 (.589 – 2/588« )االستغاثة يف الرد على البكري» 1
 قدـ خترُيو.ت 2
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 وجوب الحذر من الشبهات وعدم االستشراف لها 
وال الشبهات  لوقوع يفأف حيذر من الدينو طريق السالمة أف يسلك ُيب على ادلسلم الذي يريد 

 :وا عنو وال يتصدروا لو ، فقاؿأأف ينأمرىم لصحابة لالدجاؿ فتنة كر دلا ذَ  فإف النيب ، تصدر ذلا ي
ىذا مع علو كعبهم يف الديانة تتعرضوا لو ، دوا عنو وال أي ابتعِ ،  (عنو فانأواإذا مسعتم بو يف أرض )

 !؟دوهنم مىن مبفكيف  ،والعلم 
فرمبا خرج اإلنساف من اإلسالـ » :بن حسن رمحو ا الرمحٰػنللطيف بن عبد قاؿ الشيخ عبد ا

اف ػبد معو من األوثواإلخالص والرباءة من عبادة ما عُ بشبهة حتوؿ بينو وبُت ما ُيب  من التوحيد 
 1.«واألصناـ

  ُلشبهاتاجاه من يروجون واجب والة األمر من العلماء واألمراء ت 
روهنم حببس أو ضرب أو نفي زِّ ػػعػػيُ أف على أيدي من يروجوف الشبو ، و  ألخذاُيب على والة األمر 

اجملاؿ مفتوحا ذلم إلفساد عقائد ادلسلمُت ببث الشبو ، باسم حرية الرأي ، أو احلوار  ا، وال يًتكو 
مناىج الدوؿ الغربية ىي زلض وضلو ذلك من الشعارات الرباقة ، اليت الدديوقراطية أو مع اآلخر ، 

 كافرة.ال
حىت ال تروج الدينية ُيب على العلماء وادلتخصصُت يف العلـو الشرعية أف يردوا على الشبو كما 

 يستشري.ينتِشر و رؾ فإنو ، إذا تُ العضوي ، ألف الشبهة كادلرض بُت ادلسلمُت 
 قاؿ ابن تيمية رمحو ا يف سياؽ أمثلة من ُيب بياف حالو والرد عليو: 

مخالفة للكتاب ػمقاالت ادلخالفة للكتاب والسنة ، أو العبادات الػىل الوِمثل أئمة البدع من أ
حنبل: والسنة ، فإف بياف حاذلم وحتذير األمة منهم واجب باتفاؽ ادلسلمُت ، حىت قيل ألمحد بن 

 أحب  إليك أو يتكلم ىف أىل البدع؟ )الرجل يصـو ويصلي ويعتكف
وإذا تكلم ىف أىل البدع فإمنا ىو للمسلمُت ، ىذا  فقاؿ: إذا قاـ وصلى واعتكف فإمنا ىو لنفسو ،

 .(أفضل

                                              
 . 13، ص « منهاج التأسيس والتقديس يف كشف شبهات داود بن جرجيس» 1
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ـ   1نفع ىذا  أف  فبُت   تطهَت سبيل ا  من جنس اجلهاد ىف سبيل ا ، إذ  ، للمسلمُت ىف دينهم  عا
ودفع بغي ىؤالء وعدواهنم على ذلك واجب على الكفاية باتفاؽ ، رعتو ودينو ومنهاجو وشِ 

الدين ، وكاف فساده أعظم من فساد  دَ سَ فَ ضرر ىؤالء لَ  فعِ دَ و ا لِ قيمادلسلمُت ، ولوال من يُ 
استيالء العدو من أىل احلرب ، فإف ىؤالء إذا استولوا مل يُفسدوا القلوب وما فيها من الدين إال 

وركم : )إف ا ال ينظر إىل صُ  ، وأما أولئك فهم يفسدوف القلوب ابتداء ، وقد قاؿ النيب  اتبعً 
، وذلك أف ا يقوؿ ىف كتابو ﴿لقد أرسلنا رسلنا  2(ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم ولكنم ، وأموالك

بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وادليزاف ليقـو الناس بالقسط وأنزلنا احلديد فيو بأس شديد ومنافع 
ميزاف ليقـو الناس ػللناس وليعلم ا من ينصره ورسلو بالغيب﴾ ، فأخرب أنو أنزؿ الكتاب وال

الدين بالكتاب اذلادي والسيف الناصر ، ﴿وكفى فِقواـ ط ، وأنو أنزؿ احلديد كما ذكره ، ػبالقس
 بربك ىاديا ونصَتا﴾ ...

 دَ سَ فاذا كاف أقواـ منافقوف يبتدعوف بدعا ختالف الكتاب ويُػَلبِّسوهنا على الناس ومل تُػَبػُت  للناس ؛ فَ 
ن كما فسد دين أىل الكتاب قبلنا مبا وقع فيو من التبديل الذي مل يُنَكر الكتاب وبُدِّؿ الدي أمرُ 

 على أىلو.
هم حقا ػواذا كاف أقواـ ليسوا منافقُت لكنهم مساعوف للمنافقُت قد التبس عليهم أمرىم حىت ظنوا قولَ 

لفتنة من بياف حاؿ ىؤالء ، بل ا وىو سلالف للكتاب وصاروا دعاة إىل بدع ادلنافقُت فال بد أيضا
حباؿ ىؤالء أعظم ، فإف فيهم إديانا يوجب مواالهتم وقد دخلوا ىف بدٍع من بدع ادلنافقُت اليت تُفسد 
الدين ، فال بد من التحذير من تلك البدع واف اقتضى ذلك ذِكرىم وتعيينهم ، بل ولو مل يكن قد 

دين ومل تكن كذلك ؛  تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوىا ظانُت أهنا ىدى وأهنا خٌَت وأهنا
 لوجب بياف حاذلا.

الرأي والفتيا ، ومن يغلط ىف وذلذا وجب بياف حاؿ من يغلط ىف احلديث والرواية ، ومن يغلط ىف 
ه وىو مأجور على اجتهاده ، فبياف القوؿ ؤ كاف ادلخطئ اجملتهد مغفورا لو خط  الزىد والعبادة وإف

                                              
 أي الراد على أىل البدع. 1
 (.2564رواه مسلم ) 2
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انتهى كالمو  1ف كاف ىف ذلك سلالفة لقولو وعملو.والعمل الذى دؿ عليو الكتاب والسنة واجٌب وا
 رمحو ا.

مروِّجي الشبو بُت الناس بالدجاجلة ، فعن أيب ىريرة  قاؿ مقيده عفا ا عنو: وقد وصف النيب 
: يكوف يف آخر الزماف دجالوف كذابوف ، يأتونكم من   رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا

 2.وال آباؤكم ، فإياكم وإياىم ، ال ُيضلونكم وال يفتنونكم األحاديث مبا مل تسمعوا أنتم
 3.إف بُت يدي الساعة كذابُت فاحذروىم :يقوؿ وعن جابر بن مسرة رضي ا عنو أنو مسع النيب 

 فهم وفق ، المتبعين للكتاب والسنة الربانيين العلماء بالرجوع إلى يكون  عالج الشبو
 الصالح السلف

اذلدى والنػور ، واجلػواب عػن  ىل العلم ؛ فإف يف كتاب ا وسنة رسوؿ ا وكما تقدـ من كالـ أ
تػػرؾ النػػاس علػػى  فيمػػا يتعلػػق بػػأمور دينػػو ، ألف النػػيب  للمسػػلم ضُ مجيػػع اإلشػػكاالت الػػيت قػػد تعػػرِ 

جادة بيضػاء نقيػة ، لػيس فيهػا لػبس وال اخػتالؼ ، فمػن عػرض عليػو إشػكاؿ أو طػرأ عليػو استفسػار 
الـ أىػػل العلػػم ادلوثػػوؽ بعلمهػػم ػكػػب مسًتشػػدابحػػث عػػن جوابػػو يف الكتػػاب والسػػنة ، فمػػا عليػػو إال ال

يف الكتػػػب أو األشػػػرطة أو باالتصػػػاؿ هبػػػم شخصػػػيا ، قػػػاؿ تعػػػاىل ف دو  مُ ػالػػػ، سػػػواء وديػػػنهم وأمػػػانتهم 
فاسػػألوا أىػػل الػػذكر إف كنػػتم ال تعلمػػوف  وقػػاؿ تعػػاىل ، وإذا جػػاءىم أمػػر مػػن األمػػن أو اخلػػوؼ

، وأىػػػػػل  لعلمػػػػو الػػػػػذين يسػػػػتنبطونو مػػػػنهممػػػػنهم  روإىل أويل األمػػػػلػػػػو ردوه إىل الرسػػػػػوؿ أذاعػػػػوا بػػػػو و 
 .االستنباط ىم العلماء

قػاؿ ابػن تيميػة كمػا وف عليهم ،  وال خيلو زماف من علماء ربانيُت يفندوف شبو أىل الباطل ويرد  أقوؿ: 
 رمحو ا:

ه ، وىػم دلػا د  أىػل الباطػل مػن الباطػل ويػرُ  ىػذه األمػة و احلمػد مل يػزؿ فيهػا مػن يػتفطن دلػا يف كػالـ»
 4.«من غَت تشاعر وال تواطؤ، الباطل رأيا ورواية  ىداىم ا بو يتوافقوف يف قبوؿ احلق وردِّ 

                                              
 (.234-28/231« )رلموع الفتاوى» 1
 ( عن أيب ىريرة رضي ا عنو.7م )رواه مسل 2
 .(1822رواه مسلم ) 3
 (.9/233« )رلموع الفتاوى» 4
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 رمحو ا: 1سليماف بن سحماف األديبقاؿ الشيخ و 
 أتى بادلصائب دعي  وعن كل بِ   كاذبٍ من الدين كشف العيب عن كل  

 دين ا من كل جانب معاقلُ    مت دِّ هُ ػولوال رجاؿ مؤمنوف ل

  ِطون شبههم بشيء من الحق ليروج بين الناسأىل الباطل يخل 
خرؼ القوؿ يوحي بعضهم إىل بعض زُ وقولو تعاىل  :ا حفظو الشيخ صاحل بن فوزاف الفوزافقاؿ 
ر ألجل أف يُػػغَػػر  خرؼ القوؿ ىو القوؿ الػُمػَمو ه الػُمزو  ، الزخرؼ يف األصل الذىب ، وزُ  ﴾غرورا

الباطل الناس ، فالقوؿ ادلزخرؼ ىو الباطل ادلغلف بشيء من احلق ، وىذا من أعظم الفتنة ، ألف 
،  ي بشيء من احلق فإنو يقبلو كثَت من الناسطِّ لو أحد ، لكن إذا غُ لو كاف مكشوفا ما قبِ 

 2.وينخدعوف هبذه الزخرفة ، فهو باطل يف صورة احلق
بشيء من  3رمحو ا: وال يشتبو على الناس الباطل اض ، بل ال بد أف ُيشابَ  وقاؿ ابن تيمية

 4احلق.
من احلق ، كما أف أىل الكتاب لِبسوا احلق  الباطل يف الوجود إال بشوبٍ  5قوقاؿ أيضا: وال يُنفَ 

 6بالباطل بسبب احلق اليسَت الذي معهم.
ن من ترويج باطلو إال بإخراجو يف قالب وقاؿ ابن القيم رمحو ا: فكل صاحب باطل ال يتمك

 7حق.

 
 

                                              
 تقدمت ترمجتو. 1
 بَتوت. –، الناشر: مؤسسة الرسالة  56، ص لو « كشف الشبهاتشرح كتاب  » انظر 2
 .خُيلط يُشاب أي 3
 (.8/37« )رلموع فتاوى ابن تيمية»انظر  4
 يُروج. أيالباطل ق يُنفَ  5
 (.35/198« )رلموع فتاوى ابن تيمية»ظر ان 6
 .(2/781)« إغاثة اللهفاف يف مصائد الشيطاف»انظر  7
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  أىل الباطل وِ بـَ برد شُ في القديم والحديث عناية العلماء 
بػالرد علػى شػػبو أىػل الباطػل علػػى مػر العصػور والػػدىور ، سػواء فيمػا يتعلػػق  اإلسػػالـٍت علمػاء وقػد ُعػ

ف ىػػذا مػػن اجلهػػاد يف بتوحيػػد العبػػادة أو بتوحيػػد األمسػػاء والصػػفات أو غػػَته مػػن مسػػائل العقيػػدة ، أل
، واضػػػػمحل احلػػػػق  يَ وِ وقَػػػػسػػػػبيل ا ، ومػػػػن الػػػػدفاع عػػػػن الػػػػدين ، ولػػػػوال ردودىػػػػم السػػػػتعلى الباطػػػػل 

 .فَ عُ وضَ 
الشػبو  وكشػفيف الػدفاع عػن توحيػد العبػادة ، ادلؤلفػة  العلػمكتػب أىػل أمسػاء   يتضمن ثبتٌ وفيما يلي 
 1.ادلثارة حولو

                                              
دة والشريعة والسلوؾ ، د يسر ا إعداد قائمة علمية موسعة حتوي مراجع أىل السنة يف العقيللعلم ، فقو  1

يف شىت أىل السنة واجلماعة  دلنهجالطوائف والفرؽ ادلخالفة  كثَت منأمساء كتب كثَتة يف الرد على  تتضمن 
، وىي منشورة على « الدليل دلراجع أىل السنة يف العقيدة والشريعة والسلوؾ»مسائل العقيدة ، وقد ومستها 

 . www.saaid.net/kutobشبكة ادلعلومات يف ادلوقع التايل: 

http://www.saaid.net/kutob
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 توحيد العبادةلى الشبهات المتعلقة ببالرد ع تُعنىالتي  كتبالثبت يتضمن أىم 

 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

  زلمد بن عبد الوىاب كشف الشبهات

 الرياض -دار الثريا  زلمد بن صاحل بن عثيمُت شرح كتاب كشف الشبهات

 الرياض -دار النجاح  صاحل بن فوزاف الفوزاف  شرح كتاب كشف الشبهات

 كشف ما ألقاه إبليس من البهرج
 والتلبيس على قلب داود بن جرجيس

بن حسن آؿ  الرمحٰػنعبد  
 الشيخ

 الرياض -دار العاصمة 

تأسيس التقديس يف كشف تلبيس داود 
 بن جرجيس

 الرمحٰػنعبد ا بن عبد 
 بابطُتأ

 بَتوت - مؤسسة الرسالة
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

منهاج التأسيس والتقديس يف كشف 
 جرجيس شبهات داود بن

 الرمحٰػنعبد اللطيف بن عبد 
 آؿ الشيخ

 الرياض – دار اذلداية

حتفة الطالب واجلليس يف كشف شبو 
 داود بن جرجيس

 الرياض -دار العاصمة  سليماف بن سحماف

الضياء الشارؽ يف الرد على ادلارؽ 
 ادلاذؽ

 الرياض -دار العاصمة  سليماف بن سحماف

لشبة الصواعق ادلرسلة الشهابية على ا
 الرياض -دار العاصمة  سليماف بن سحماف الداحضة الشامية

صيانة اإلنساف عن وسوسة الشيخ 
 دحالف

 جدة -مكتبة العلم  زلمد بشَت السهسواين اذلندي

تأييد ادللك ادلناف يف نقض ضالالت 
 دحالف

 الرياض - دار احلبيب صاحل بن زلمد الشثري

 الرياض - دار التوحيد للنشر د بن زلمد آؿ سليمافزي فتح ادلناف يف نقض شبو احلاج دحالف
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

مصباح الظالـ يف الرد على من كذب 
 على الشيخ اإلماـ

عبد اللطيف بن عبد الرمحٰػن 
 آؿ الشيخ

 الرياض –دار اذلداية 

ادلورد العذب الزالؿ يف نقض شبو أىل 
 الضالؿ

عبد الرمحٰػن بن حسن آؿ 
 الرياض –دار اذلداية  الشيخ

البياف واإلشهار لكشف زيغ ادللحد 
 احلاج سلتار

  السابقبن سابق فوزاف 

 الرياض -مكتبة الرشد  زلمود شكري األلوسي غاية األماين يف الرد على النبهاين

 الرياض -دار العاصمة  سليماف بن سحماف كشف الشبهتُت

رد على كتاب  –ىذه مفاىيمنا 
تصحح" مد بن  "مفاىيم ُيب أف

 علوي ادلالكي

صاحل بن عبد العزيز آؿ 
 الشيخ

  

دحض شبهات على التوحيد من سوء 
 الفهم لثالثة أحاديث

عبد ا بن عبد الرمحٰػن 
 أبابطُت

 الرياض -دار العاصمة 
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

كشف غياىب الظالـ عن أوىاـ جالء 
 األفهاـ

 الرياض -ضواء السلف مكتبة أ سليماف بن سحماف

األسنة احلداد يف رد شبهات علوي 
 الرياض -مكتبة أضواء السلف  سليماف بن سحماف احلداد

فػتح ادلػلك الوىاب يف رد شبو ادلرتاب 
)رد على شبهات يف إعراب كلمة 

 التوحيد(

عبد اللطيف بن عبد الرمحٰػن 
 آؿ الشيخ

  

اإلبطاؿ والرفض لعدواف من جترأ على  
شبهات بالنقض ، ويليو: كشف ال

مالمح جهمية )وىو رد على حسن بن 
 فرحاف ادلالكي(

 مصر -دار الصفوة  عبد الكرمي بن صاحل احلميد

األحاديث ادلوضوعة اليت تنايف توحيد 
 العبادة

 الرياض -مكتبة الرشد  أسامة بن عطايا العتييب

 جدة -اخلراز  دار شيخ اإلسالـ ابن تيمية اإلخنائية أو الرد على اإلخنائي

 الرياض -دار الصميعي  شيخ اإلسالـ ابن تيمية اللمعة يف األجوبة السبعة
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

حكم ا الواحد الصمد يف حكم 
 الطالب من ادليت ادلدد

 الرياض -دار الصميعي  زلمد بن سلطاف احلنفي

ادلشاىدات ادلعصومية عند قرب خَت 
 الرياض -دار العاصمة  لطاف احلنفيزلمد بن س الربية

الفرقاف بُت توحيد أىل السنة وتوحيد 
 القبوريُت

   رلدي بن محدي بن أمحد

 الرياض -دار العاصمة  زليي الدين الربكوي احلنفي زيارة القبور الشرعية والبدعية

 الرياض -دار العاصمة  أمحد الرومي احلنفي اجملالس األربعة من رلالس األبرار

هود علماء احلنفية يف إبطاؿ عقائد ج
 الرياض -دار الصميعي  مشس الدين السلفي األفغاين القبورية

اآليات البينات يف عدـ مساع األموات 
 عند احلنفية السادات

 بَتوت -ادلكتب اإلسالمي  نعماف بن زلمود اآللوسي
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 الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

تطَت االعتقاد عن أدراف اإلحلاد 
صنعاين ، ويليو شرح الصدور يف حترمي لل

 رفع القبور للشوكاين

 زلمد بن إمساعيل الصنعاين/ 
 زلمد بن علي الشوكاين

 الرياض -دار ادلغٍت 

 بَتوت -دار ابن حـز  زلمد بن إمساعيل الصنعاين مسألة يف الذبائح على القبور وغَتىا

 شفاء الصدور يف زيارة ادلشاىد والقبور
بن يوسف  زين الدين مرعي

 الكرمي
 مكة -مكتبة نزار الباز  

اجملموع ادلفيد يف نقض القبورية ونصرة 
 التوحيد

 الرياض -دار أطلس اخلضراء  زلمد بن عبد الرمحٰػن اخلميس

النبذة الشريفة النفيسة يف الرد على 
 القبوريُت

 الرياض -دار العاصمة  محد بن ناصر آؿ معمر

 الرياض -دار ادلغٍت  حسُت بن مهدي النعمي والصوابمعارج األلباب يف مناىج احلق 

 الزلفي -دار ادلتعلم  محد بن عبد ا احلميدي من بدع القبور
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 بَتوت -مؤسسة الرياف   زلمد بن أمحد بن عبد اذلادي الصاـر ادلنكي يف الرد على السبكي

الكشف ادلبدي لتمويو أيب احلسن 
 الرياض -دار الفضيلة  زلمد بن حسُت الفقيو كي )تكملة الصاـر ادلنكي(السب

ىدـ ادلنارة دلن صحح أحاديث التوسل 
 والزيارة

 طنطا -دار الضياء  عمرو عبد ادلنعم سليم

 الرياض -مدار الوطن  عبد العزيز بن عبد ا بن باز رسالة يف التربؾ والتوسل والقبور

رضا فيما  الرد على فيصل مراد علي 
 كتبو عن شأف األموات وأحواذلم

 الرياض -دار العاصمة   صاحل بن فوزاف الفوزاف

 الرياض -مكتبة ادلعارؼ  محود بن عبد ا التوُيري اإلجابة اجللية على األسئلة الكويتية

أوضح اإلشارة يف الرد على من أجاز 
 ادلمنوع من الزيارة

 ادلدينة -ألثرية مكتبة الغرباء ا أمحد بن حيِت النجمي
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 الرياض -مكتبة دار ادلنهاج  شيخ اإلسالـ ابن تيمية االستغاثة يف الرد على البكري

تنبيو زائر ادلدينة على ادلمنوع وادلشروع 
 الرياض -دار بلنسية  صاحل بن غاًل السدالف من الزيارة

ى االنتصار حلزب ا ادلوحدين والرد عل
 اجملادلُت ادلشركُت

عبد ا بن عبد الرمحٰػن 
 أبابطُت

 الدماـ -دار ابن اجلوزي 

 شبهات ادلبتدعة يف توحيد العبادة
د. عبد ا بن عبد الرمحٰػن 

 اذلذيل
 الرياض -مكتبة الرشد 

رلانبة أىل الػثػبػور ادلصلُت يف ادلشاىد 
وعند القبور )رد على من أجاز الصالة 

 ند القبور(يف ادلقابر وع
 الرياض -مكتبة الرشد  عبد العزيز بن فيصل الراجحي

 الكويت -دار غراس  سامل بن قطواف العبداف زيارة القبور عند ادلسلمُت

 الرياض -دار الفضيلة  صاحل بن مقبل العصيمي بدع القبور ، أنواعها وأحكامها
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اجملدي ،  البياف ادلبدي لشناعة القوؿ
 ويليو رجم أىل التحقيق واإلدياف

 الرياض -دار أضواء السلف  سليماف بن سحماف

 الدماـ -دار ابن اجلوزي  أمحد بن حسن ادلػعلم آثارىا( –الػقػبورية )نشأهتا 

 الرياض -دار أطلس اخلضراء  عبد الرمحٰػن بن حيِت ادلعلمي البناء على القبور
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 خمسة: مظاهر إهانة القبور
 األول: الجلوس على القبـر أو الوطأ عليه 

  الثاني: المشي بـين القبور بالنعال
 الثالث: قضاء الحاجة فيها 

 الرابع: نبش القبور 
  سبُّ الموتى: الخامس
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اإلسالم ديٌن وسط ، فكما أنه هنى عن تعظيم القبور فإنه هنى عن إهانتها ، وصدق ا ﴿وكذلك 
 .1علناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا﴾ج

 ومظاهر إهانة القبور مخسة:

، ودليل النهي عن ذلك حديث مرثد الغنوي أنه عليه األول: الجلوس على القبـر أو الوطأ عليه 
 2على القبور ، والتصلوا إليها. ال تجلسواالصالة والسالم قال: 

 َيجلس علىل  أحدُكم على رمرة فتررِق ثياهه فتلُل  إ ى جلد  يًٌن له من أن : أِلن جي وقوله 
  3.قبـر

 4على قبـر. َيطأوىف رواية: من أن 
، وأن يُـبىن  وأن يُقعد عليه،  5أن يُـجصَّ  القبـر وقال جاهر رضي ا عنهما: هنى رسول ا 

 6عليه.

لنهي عن ذلك حديث هشًن هن اخلصاصية رضى ا عنه ، ودليل ا الثاني: المشي بـين القبور بالنعال
  8ألقهما. 7بتــتٌنرأى رجال ميشي يف نعلٌن هـٌن القبور فقال: يا صاحب السَّ  أن رسول ا 

                                              

 . 143سورة البقرة:  1
 .(972روا  مسلم ) 2

 ( هلفظ: ال تصلوا إ ى القبور وال جتلسوا عليها. 759) النسائيوروا  
 ( هلفظ: ال جتلسوا على القبور وال تصلوا عليها.4/135) أمحد وروا 

 (.971روا  مسلم ) 3
 «.حمققو ادلسند»( ، وصرره 2/528روا  أمحد ) 4
اجل  طالء أهيض يستعمل للتزيٌن ، وهو الذي يسمى يف زماننا هاجلب  ، وهو سبب لتقوية ما طُِلي هه ، ألنه إذا  5

صار صلبا متماسكا ، فإن طلي هه تراب القرب مثال كان ذلك سببا يف ثبات الرتاب وعدم اندثار  ، ولي  هذا  فَّ ج
 ـــلى. من مقاصد الشريعة ، فإن ادلقاهر شأهنا االندثار والبِ 

 تقدم خترجيه. 6
هذا النوع من النعال يرج خمرج الغالب ، فالنهي يتناول النعال عموما  رُ ك  وذِ السبتتٌن نوع من النعال ال شعر فيها ،  7

 سواء كانت سبتية أو غًن سبتية ، وا أعلم.
( ، عن هشًن هن 5/83) وأمحد واللفظ له، ( 1568( ، واهن ماجه )2348والنسائي )، ( 3233روا  أهو داود ) 8

 «.صريح أيب داود»اخلصاصية رضي ا عنه ، وحسنه األلباين يف 
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أما ادلشي يف ادلقبـرة هالنعلٌن هعيداً عن القبور يف األماكن اليت مل حتفر هعد أو يف الطرق ادلعدة للمشي يف 
 هأس ، وإمنا ارم هو ادلشي هـٌن القبور. ادلقبـرة فلي  فيه

ودليل النهي عن ذلك حديث عقبة هن عامر رضي ا عنه قال: قال الثالث: قضاء الحاجة فيها ، 
أحب إيل من أن أمشي على  نعلي هرجلي 1: ألن أمشي على رمرٍة أو سيٍف أو أيِصف رسول ا 

 2أو وسط السوق. تيأوسط القبور قضيت حاجقبـر مسلم ، وما أُهايل 
 3وروى اهن أيب شيبة هإسناد  عن جماهد قال: ال ُُيِدث وسط مقربة وال يبول فيها.

قال اهن تيمية رمحـه ا: فإن قبـر ادلسلم له من احلرمة ما جاءت هه السنة ، إذ هو هـيت ادلسلم ادليت ، 
 يتأأ عليه عندنا وعند جمهور وال يوطأ وال ُيداس والفال يرتك عليه شيء من النجاسات هاالتفاق ، 

، وال جياَور مبا يؤذي األموات من األقوال واألفعال اخلبـيثة ، وُيسترب عند إتيانه السالم على  العلماء
 4صاحبه والدعاء له ، وكلما كان ادليت أفضل كان حقه أوكد.

لعن »نه مسعها تقول: ودليل حترميه ما روا  مالك عن عمرة هنت عبد الرمحـٰن أالرابع: نبش القبور ، 
 5، يعين نبَّــاش القبور.« ادللتفي وادللتفية رسول ا 

لعظام ادليت للكسر ، وكسر عظم ادليت ادلسلم حرام لقوله  اومن جهة أيرى فإن يف نبش القبور تعريض
  6عليه الصالة والسالم: إن كسر عظم ادلؤمن ميتا مثل كسر  حيا.

كما هو احلاصل يف ادلقاهر القدمية فرينئذ جيوز نبش القبـر ودفن غًن  فيه   أما إذا هِلي ادليت وصار تراها
 هعد تنِرية عظامه ، ولكن هذا يكون إذا دعت احلاجة إ ى ذلك كضيق البلد وحنو .

                                              

 أي أيرزها هادللصف وهي آلة اخلرز. 1
« إرواء الغليل»( ، وصرره الشيخ ناصر يف 11773« )ادلصنف»( ، واهن أيب شيبة يف 1577روا  اهن ماجه ) 2

(63.) 
 (.11779« )مصنف اهن أيب شيبة» 3
 (.2/665« )ء الصراط ادلستقيماقتضا» 4
 (.8/273« )الكربى»، هاب ما جاء يف االيتفاء ، والبيهقي يف واللفظ له روا  مالك يف كتاب اجلنائز  5

( واللفظ له عن عائشة رضي ا عنها 8/273« )الكربى»( والبيهقي يف 13/215« )مصنفه»وروى عبد الرزاق يف 
 وادللتفية. ادللتفي  أهنا قالت: لعن رسول ا 

 (.2148« )السلسلة الصريرة»وصرره األلباين يف 
صريح أيب »عن عائشة رضي ا عنها ، وصرره األلباين يف ( واللفظ له 6/58أمحد )، و ( 3237روا  أهو داود ) 6

 «.أيب داود
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 ، وقد جاء يف النهي عن سبِّ ادلوتى عدة أحاديث وآثار منها: سبُّ الموتى: الخامس
 1: ال تسبوا األموات ، فإهنم قد أفضوا إ ى ما قدَّموا. حديث عائشة رضي ا عنها قالت: قال النيب 

 2وروى اهن أيب شيبة هإسناد  عن عائشة رضي ا عنها قالت: ال تذكروا موتاكم إال خبًن.
كادلشرف على   وروى اهن أيب شيبة هإسناد  عن عبد ا هن عمرو رضي ا عنهما قال: سابُّ ادليت

 3التهلكة.

                                              

 (.1393روا  البلاري ) 1
 (.11989هرقم )« ادلصنف» 2
 (.11988هرقم )« ادلصنف» 3
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 على إخوانهم األحياءبـيان ما ُيشرع للموتى من حقوق 

 فصل في بيان ما ُيشرع وما يحُرم عند زيارة القبور

 فائدة في أنواع زيارة القبور
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شريعة اإلسالـ شريعة كاملة ، مل تأت شريعة بأحسن مما جاء فيها من بياف حلقوؽ اخللق ، أحياؤىم 
 :ادلسلمنيإخواهنم األحياء من  عل وت  ادلحقوؽ ىذه رتلة من و وأمواهتم ، 

ودليلػو قولػو  .، سواء كاف عند زيارة قبورىم أو مػن بعيػدواالستغفار ذلم  الدعاء ذلم والرتحم عليهم: األول
 .والذين جاؤوا من بعدىم يقولوف ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميافتعاىل يف صفة ادلؤمنني 

رج مػػػن اخػػػر الليػػػع إىل البقيػػػ  ؛ يػػػ إذا كػػػاف ليلػػػ  منػػػو ف رسػػػوؿ ا: عائشػػػة راػػػن ا: عنهػػػا: كػػػا وعػػػن
فيقػػوؿ: السػػػالـ علػػػيوم دار قػػـو مػػػؤمنني ، وأتػػػاكم مػػا توعػػػدوف ، غػػػدا مؤجلػػوف ، وإنػػػا إف شػػػاء ا: بوػػػم 

 2. رواه مسلم.1الحقوف ، اللهم اغفر ألىع بقي  الغرقد
 يأمرؾ أف تأيت أىع البقي  فتستغفر ذلم. عنها أيضا ، أف جبػريع عليو السالـ أتاه فقاؿ: إف ربكو 

 قالت: قلت: كيف أقوؿ ذلم يا رسوؿ ا:؟
مؤمنني وادلسػلمني ، ويػرحم ا: ادلسػتقدمني منػا وادلسػتأخرين ، ػويل: السالـ عل  أىػع الػديار مػن الػقاؿ: ق  

 3وإنا إف شاء ا: بوم لالحقوف.
 يعلمهم إذا خرجوا إىل ادلقابػر أف يقولوا: عن سليماف بن بػريدة عن أبيو قاؿ: كاف رسوؿ ا: و 

من ادلؤمنني وادلسلمني ، وإنػا إف شػاء  -ويف لفظ: السالـ عليوم أىع الديار  -السالـ عل  أىع الديار 
 4ا: بوم لالحقوف ، نسأؿ ا: لنا ولوم العافية.

دليع علػػػ  ىػػذا حػػػدي  ػػػػػػػػػػػػ، وال حج عػػنهمػػػػػالصػػدقة عػػػنهم وقضػػاء صػػيامهم وال: والثالـــا والرابــ  الثــاني
إذ أتتػو امػرأة فقالػت: إص تصػدقت علػ  أمػن  رسػوؿ ا: عنػد  أنا جػال  5بريدة بن احلصيب قاؿ: بينا

 جبارية ، وإهنا ماتت. 
 6ادلرياث. ، وردَّىا عليك   فقاؿ: وجب أجرؾ  

                                              
رقد كاف فيها الغرقد نوع من الشجر يشبو العرفج ، وينبت يف ادلدينة النبوية ، ومسيت مقربة بقي  الغرقد هبذا االسم لغ 1

، وعل  ىذا فال يقاؿ عند دخوؿ ادلقابر األخرى: اللهم اغفر ألىع بقي  الغرقد ، بع يقاؿ اللهم اغفر ألىع ىذه 
 ادلقربة ، أو حنو ىذا من الدعاء.

2 (974.) 
 (.974رواه مسلم ) 3
 (.975)رواه مسلم  4
 أي بينما. 5
.أف تووف اجلارية  ليك  أي أف شريعة ادلرياث تفرض ع 6  ادلملوكة من امن اإلرث الذي تركتو أمك 
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 قالت: يا رسوؿ ا: ، إنو كاف عليها صـو شهر ، أفأصـو عنها؟
 قاؿ: صومن عنها.

 ت: إهنا مل حتج قط ، أفحج عنها؟قال
 1ن عنها.ج  ػػػقاؿ: ح  

2قاؿ: من مات صياـ صاـ عنو وليو. وعن عائشة ران ا: عنها أف رسوؿ ا: 
 

وقػػد جػػػاء يف النهػػن عػػن سػػب  ادلػػػوت  عػػدة أحاديػػ  وا ػػػار ،  سػػاويهممب التحػػػدثالوػػف عػػن : الخــام 
 منها:

 3: ال تسبوا األموات ، فإهنم قد أفضوا إىل ما قدَّموا. حدي  عائشة ران ا: عنها قالت: قاؿ النيب 
 4وروى ابن أيب شيبة بإسناده عن عائشة ران ا: عنها قالت: ال تذكروا موتاكم إال خبري.

وروى ابن أيب شيبة بإسناده عن عبد ا: بن عمرو ران ا: عنهما قاؿ: سابُّ ادليت كادلشرؼ عل  
 5التهلوة.

ين الػذي علػ  بعد إخراج الػدَّ عل  أف ال تتعدى الثل  ، وذلك وص   اكم  دليتوصية اإمضاء : السادس
ك ت ػػب علػػيوم إذا حضػػػر أحػػدكم ادلػػوت إف تػػػرؾ خػػريا الوصػػػية قػػاؿ تعػػػاىل الػػػم تو َّ إف كػػاف عليػػػو ديػػن ، 

و إف ا: للوالدين واألقربني بادلعروؼ حقا عل  ادلتقني * فمن بدلو بعدما مسعو فإمنا إذتو علػ  الػذين يبد لونػ
مسي  عليم

6. 
، والػدليع علػ  ىػػذا حػدي  ابػن عبػاس راػػن ا: عنهمػا أف امػرأة أتػػت  وفػاء ديػوهنم الػػ  علػيهم: السـاب 

 فقالت: إف أمن ماتت وعليها صـو شهر. رسوؿ ا: 
 فقاؿ: أرأيت لو كاف عليها دين ، أكنت  تقضينو؟

 قالت: نعم.
 7قاؿ: فدين ا: أحق بالقضاء.

                                              
 (.1149رواه مسلم ) 1
 (.79رواه مسلم ) 2
 تقدـ خترجيو. 3

 تقدـ خترجيو. 5

 تقدـ خترجيو. 4

 . 181 – 181سورة البقرة:  6
 (.1148رواه مسلم ) 7
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 م عند زيارة القبورشرع وما يحرُ ان ما يُ فصل في بي

لقصد العربة واالتعاظ وتذكر ادلوت ، ومما يشرع أيضا السالـ علػ  ادلػوت  ألمتو زيارة القبور  النيب شرع 
زوروا القبػػور  : قػػاؿ رسػػوؿ ا:  :عػػن أبػػػن ىريػػرة راػػن ا: عنػػو قػػاؿوالػػدعاء ذلػػم عنػػد دخػػوؿ ادلقػػربة ، ف

 1.فإهنا تذكر ادلوت
فػإف فيهػا ، هنيػتوم عػن زيػارة القبػور فهوروىػا  إص : قػاؿ رسػوؿ ا:  :أبػن سعيد ران ا: عنو قاؿوعن 
 2.عربة
 3.هنيتوم عن زيارة القبور فهوروىا : قاؿ رسوؿ ا:  :عن ابن بريدة عن أبيو قاؿو 

 .4راجوال تقولوا ى  ، فمن أراد أف يهور فليهر ، وهنيتوم عن زيارة القبور  :ولفظ النسائن
والعمػع علػ  ىػػذا ، حػػدي  بريػدة حػدي  حسػن صػحي   :بعػد روايتػو للحػدي  الرتمػذيقػاؿ أبػو عيسػ  
 5.ؽاوىو قوؿ ابن ادلبارؾ والشافعن وأزتد وإسح، ال يروف بهيارة القبور بأسا ، عند أىع العلم 

ىل البقيػػػ  كلمػػا كػػاف ليلتهػػا منػػو يػػرج مػػن اخػػر الليػػع إ  كػػاف رسػػوؿ ا:  :عائشػػة راػػن ا: عنهػػاوعػػن 
، وإنػػا إف شػػاء ا: بوػػم  6مؤجلػػوف غػػدا، السػػالـ علػػيوم دار قػػـو مػػؤمنني ، وأتػػاكم مػػا توعػػدوف  :فيقػػوؿ

 7.ألىع بقي  الغرقد اللهم اغفرالحقوف ، 
 .جظ م من شجر العوس  كاف فيو ، والغرقد ما ع    ل غرقد  بذلك والبقي  مقبػرة أىع ادلدينة ، ومسن بقي  الغرقد 

                                              

 .(976رواه مسلم ) 1
 .(17/429) «دلسندا»، وصححو زلققو  (3/38رواه أزتد ) 2
 .اخلدري ران ا: عنوعن أيب سعيد  (3/63)( ، ورواه أزتد 1154( واللفظ لو ، والرتمذي )977رواه مسلم ) 3
، وقد كانت العرب يف اجلاىلية تتسخط عل  أقدار ا: عند ادلصيبة ، وكانوا  «النهاية»، انظر ىجرا أي فحشا  4

 .يا خيبة الدىر :يقولوف ىجرا كقوذلم
ر يف أوؿ اإلسالـ خوفا عليهم من الوقوع يف تعظيم أىلها ، مث دلا دتون التوحيد عن زيارة القبو  هن  النيب  :فائدة 5

من نفوسهم أذف ذلم بهيارهتا ، دلا دتون التوحيد واإلمياف يف نفوسهم ، وتعلقت قلوهبم با: وحده عبادة وتعظيما ، 
  :(5/285) «اجملموع»يف  أذ ف ذلم يف زيارهتا لتذكر ادلوت والدعاء للميت ، قاؿ النووي رزتو ا:

وكاف النهن أوال لقرب عهدىم من اجلاىلية ، فرمبا كانوا يتولموف بوالـ اجلاىلية الباطع ، فلما استقرت قواعد 
 .وال تقولوا ىجرا :بقولو حاط أهرت معادلو أبي  ذلم الهيارة ، و اإلسالـ ودتهدت أحوامو واستش

 قلت: أحاط أي احتاط ، يعين احتاط ألمتو.
 .أنتم :وف ؛ خرب دلبتدأ زلذوؼ تقديرهمؤجل 6
 .(974رواه مسلم ) 7
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الػدعاء للميػت ، بػالرتحم عليػو واالسػػتغفار ، والثػاص تػذكر اخخػرة األوؿ  :ارة القبػور أمػرافادلقصػود مػن زيػف
فقػد أحػدث يف ديػن ا: مػا لػي   يف احلومػة مػن ىػذا التشػري  زاد أو غػريَّ لو وسؤاؿ ا: العافية لػو ، فمػن 

 .مرنا فهو ردمن عمع عمال لي  عليو أ : لقوؿ النبػن ، وعملو مردود عليو لي  مبقبوؿ ، منو 
 :«اجملال  األربعة من رلال  األبرار»يف كتابو  1قاؿ الشيخ أزتد الرومن احلنفن

فعل  ىذا فينبغن عل  كػع مػن يريػد أف يػهور القبػور مػن الرجػاؿ أف ال يوػوف حظػو مػن زيارتػو ذلػا ال  ػواؼ 
ة وادلغفػرة والعافيػػة ، مث عليهػا كالبهػائم ، بػػع ينبغػن لػو إذا جاءىػػا أف يسػلم علػػ  أىلهػا ، ويسػأؿ ا: الرزتػػ

ي عترب ممن
كاف حتت الرتاب ، وانق   عن األىع واألحباب ، وأنو حني دخع القرب ابت ػػلن بالسػؤاؿ ، ىػع  2

  ؟أصاب يف اجلواب وكاف قربه رواة من رياض اجلنة ، أو أخ أ اجلواب وكاف قربه حفرة من حفر النار
لو وأىلػو وأوالده ومعارفػو ، وبقػن وحيػداً فريػداً ، وىػو مث جيعع نفسو كأنو مات ودخع القرب وذىب عنو ما

يػب ويوػوف مشػغوالً هبػذا االعتبػػار مػا داـ ىنػاؾ ، ويتعلػق مبػػواله  ؟ومػاذا يوػػوف حالػو ؟اخف ي سػأؿ فمػاذا جي 
 3.يف اخلالص من ىذه األمور اخل رية العظيمة ، ويلجأ إليو

واؼ هبػا ، وتقبيلهػا واسػػتالمها لصػالة عنػػدىا ، وال َّػوأمػا الهيػارة البدعيػة فهػػن زيػارة القبػور ألجػع ا: مث قػاؿ
أصػػحاهبا واالسػػتغا ة هبػػم ، وسػػؤاذلم النصػػر والػػرزؽ والعافيػػة  تراهبػػا ، ودعػػاء   وتعفػػري اخلػػدود عليهػػا ، وأخػػذ  

اد عبَّػػػوالولػػػد ، وقضػػػاء الػػػدين وتفػػػريج الوربػػػات ، وإغا ػػػة اللهفػػػاف ، وغػػػري ذلػػػك مػػػن احلاجػػػات الػػػ  كػػػاف 
ة مػأخوذ مػنهم ، ولػي  شػنء مػن فػإف أصػع ىػذه الهيػارة البدعيػة الشػركيمػن أصػنامهم ، يسألوهنا األصناـ 

حابة والت ػابعني العادلني ، وال أحػد مػن الصَّػ ذلك مشروعاً باتفاؽ علماء ادلسلمني ، إذ مل يفعلو رسوؿ رب  
 .بع قد أنور الصحابة ما ىو دوف ذلك بوثريين ، وسائر أئمة الدَّ 

ػػػلف الصػػاو التوحيػػػد وزتػػوا جانبػػػو ، حػػو كانػػت الصػػػحابة والتػػابعوف حػػػني كانػػت احل جػػػرة ولقػػد جػػرَّ  د الس 
النبويػػة منفصػػلة عػػن ادلسػػجد زمػػػن الوليػػد بػػن عبػػد ادللػػك ال يػػػدخع فيهػػا أحػػد ، ال لصػػالة وال لػػػدعاء وال 

ا سػلم لشنء اخر مما ىو من جن  العبادة ، بػع كػانوا يفعلػوف رتيػ  ذلػك يف ادلسػجد ، وكػاف أحػدىم إذ
وىػذا ممػا ال نػهاع عل  النيب عليو السالـ وأراد الدعاء استقبع القبلة وجعع ظهره إىل جدار القػرب مث دعػا ، 

  .، وإمنا نهاعهم يف وقت السالـ عليو فيو بني العلماء
 .يستقبع القبلة عند السالـ أيضاً ، وال يستقبع القرب :قاؿ أبو حنيفة

                                              
1

 تقدمت تررتتو يف ادلظهر األوؿ. 
 .مبن :لعع األوىل 2
 .، باختصار وتصرؼ يسري 57 – 56ص  3
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وال يسػػتقبع القػػرب لػدعاء ، بػػع قػػالوا إنػػو يسػػتقبع القبلػة وقػػت الػػدعاء ، ال يسػػتقبع القػػرب عنػػد ا :وقػاؿ غػػريه
 1.الدعاء ىو العبادة :، فإف الدعاء عبادة ، كما  بت باحلدي  ادلرفوع حو ال يووف الدعاء عند القرب

نهػا والسلف الصاو من الصحابة والتابعني جعلوا العبادة خالصة : تعػاىل ، ومل يفعلػوا عنػد القبػور شػي اً م
مغفرة والعافيػة م ػػن ا: ػإال مػا أ ذف فيػو النػيب عليػو السػالـ ، مػن السػػالـ علػ  أصػحاهبا ، وسػؤاؿ الرزتػة والػ

ذلم ، وسبب ذلك أف ادليت قد انق   عملو وىػو تتػاج إىل مػن يػدعو لػو ويشػف  ألجلػو ، وذلػذا ش ػرع يف 
و يف الػدعاء للحػن ، فإنػا دلػا كنػا إذا قمنػا شػرع مثلػمػا مل ي   -وجوبػاً أو نػدباً  -الصالة عليو مػن الػدعاء لػو 

 ألنػو يف قػربه بعػد الػدفن أشػدُّ إىل جنازة نػدعو لػو ونشػف  ألجلػو ، فبعػد الػدفن أوىل أف نػدعو لػو ونشػف  ، 
رض للسػؤاؿ وغػريه ، علػ  مػا روي عػن عثمػاف بػن ، ألنو حين ذ م عػ احتياجًا إىل الدعاء لو منو عل  نعشو

استغفروا ألخيوم واسػألوا  :سالـ كاف إذا فرغ من دفن ادليت وقف عليو وقاؿعفاف ، أنو عليو الصالة وال
 2.لو التثبيت ، فإنو اخف يسأؿ

يف أىػع القبػور بضػعاً وعشػرين س ػنة ، وىػذه سػنة اخللفػاء الراشػدين وطريقػة رتيػ   فهذه سػنة رسػوؿ ا: 
ذلم ، فإهنم قصدوا بالهيارة ال  شرعها ؿ أىع البدع والضالؿ قوالً غري الذي قيع الصحابة والتابعني ، فبدَّ 

بادليت واالستعانة بو ، ولي  ىذا إال الفتنػة الػ   همػسؤال   -إحساناً إىل ادليت وإىل الهائر  - رسوؿ ا: 
كيف إذا لبستوم فتنة يهـر فيها الوبػري ، وينشػأ فيهػا الصػغري ، عػري علػ    :قاؿ فيها عبد ا: بن مسعود

  .السنةغ ػػػي ػػػرت رت قيع ػػػي  ػػػة ، إذا غ  نَّ ػػالناس يتخذوهنا س  
 3.رزتو ا: أزتد الرومنانته  كالـ الشيخ 

 فائدة في أنواع زيارة القبور
 ة أنواع: شرعية وبدعية وشركية. ال تنقسم إىل ص بأف زيارة القبور خل  ػأف ن ميون مما سبق

وصحابتو من زيارة القبور ؛ تذكر اخخرة   قصد هبا صاحبها ما قصده النيبفأما الشرعية فهن ال  ي  
 .والدعاء للميت

                                              

 .تقدـ خترجيو 1
 .( ، وصححو األلباص3221رواه أبو داود ) 2

ويفعع  ما فعلو النيب يرتؾ ا: أف بمن ن فعلو يف حق ادليت ، فويف يسوغ دلؤ س  ويف ىذا بياف لشنء مما ي  
 ؟مل ترد عنو عليو الصالة والسالـ موراأ
البن القيم « إغا ة اللهفاف»رزتو ا: جهءا من كالمو ادلنقوؿ من كتاب ، وقد استفاد  ، باختصار 63 – 59ص  3

 يغرؼ بعضهم من إناء بعض.رزتو ا: ، فرحم ا: علماء أىع السنة ، 
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والشركية ىن ال  يقصد هبا صاحبها التقرب لذلك ادليت ؛ بدعائو وطلب احلوائج منو ، أو الذب  لو ، 
 .أو والنذر لو ، أو ال واؼ بقربه ، أو السجود لقربه

رج اإلنساف من دين هبا الشرع ،  مل يردمبتدعة قصد هبا فعع أمور والهيارة البدعية ىن ال  ي   ولونها ال خت 
عملو بدعة ، فىذا من عمع الدعاء عندىا وقراءة القراف ، ظنا أف ىذا لو مهية وفضع ، فكاإلسالـ ،  

فالنيب مل يقع إف العبادات عند القبور ذلا وعبادتو مردودة عليو ، ألنو فعلها عل  خالؼ اذلدي النبوي ، 
  . عمع عمال لي  عليها أمرنا فهو ردمن  : وقد قاؿ مهية وفضع ، 

،  «إال ا: إلػٰوال »واجعع اخر كالمنا من الدنيا كلمة التوحيد ، اللهم أحينا مسلمني وتوفنا مسلمني 
 .امني، امني ، امني 
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تقدم الكالم يف اؼبظهر الثامن على مظهر دعاء أصحاب القبور ، وُخِتم ذلك اؼبظهر باإلشارة إىل أن دعاء 
، دبلحق مستقل يف خاسبة الكتاب  سُتفردمن طبسُت وجها ، وأن تلك الوجوه باطٌل  –عموما  –غَت ا 

 وىذا أوان الشروع يف ذكرىا ، نفع ا ُّا كاتبها وقارئها ، فأقول:
ك الناس فيها بُت ر  غم من ِعظم مكانة الدعاء بـُت سائر العبادات ؛ إال أنو من أكثر العبادات اليت شَ بالر  نو إ

ا وبُت خلقو ، وقد وصف ا دعاء غَتِه بأنو باطل يف موضعُت من القرآن ؛ اؼبوضع األول قولو تعاىل يف 
 ٔ.نو ىو الباطلذلك بأن ا ىو اغبق وأن ما يدعون من دو سورة اغبج 

 ٕ.ذلك بأن ا ىو اغبق وأن ما يدعون من دونو الباطلواؼبوضع الثاين قولو تعاىل يف سورة لقمان 
قاؽبا  كلمةٍ  أصدقُ  :عليو الصالة والسالمغَت ا باطلة ، قال عبادة ن إمن قال  وكذلك مدح النيب 

 :ٖلبيدكلمة ؛  الشاعر 
 ٗشيء ما خال ا باطلُ  أال كل  

ر ، فدعاء غَت ا باطل من طبسُت وجهًا ، ىذا أوان الشروع يف ذكرىا ، فاللهم يسٍّ  وصدق ا ورسولو 
 .نوأعِ 

، الدعاء وغيره ، ال شريك لو أمر بأن تصرف العبادات كلها لو وحده سبحانو أن اهلل  :الوجو األول
 ذلك، ودليل  فقد أشرك باهلل العظيمالستقالل فمن صرف شيئاً منها لغير اهلل على سبيل المشاركة أو ا

وما أرسلنا من قبلك من رسول إال  وقال تعاىل،  وما خلقت اعبن واإلنس إال ليعبدونتعاىل  قولو
ولقد ، وهنى عباده عن أن يشركوا معو يف عبادتو أحدا غَته فقال  إال أنا فاعبدون إلـٰووحي إليو أنو ال ـن

بل ا فاعبد وكن  *لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اػباسرين أوحي إليك وإىل الذين من قبلك 

                                              

 . ٕٙ: آية ٔ
 . ٖٓ: آية ٕ
خيثمة يف الصحابة ، سكن الكوفة ، وتويف يف خالفة عثمان ، عاش ىو لبيد بن ربيعة العامري ، ذكره البخاري وابن أيب  ٖ

 مائة وطبسُت سنة ، وقيل أكثر ، وىو القائل:
 وسؤال ىذا الناس: كيف لبيدُ   ولقد سئمت من اغبياة وطوؽبا

 يف شرح اغبديث اؼبذكور.« فتح الباري»انتهى ـبتصرا من 
 رضي ا عنو ، وسبام البيت: وكل نعيم ال ؿبالة زائل.أيب ىريرة ( عن ٕٕٙ٘( ومسلم )ٖٔٗٛ) البخاريرواه  ٗ
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إن تعاىل قال وأن ا ال يغفره إذا مات العبد عليو ، ، وبـُت لنا أن الشرك أعظم الذنوب  من الشاكرين
 .ا ال يغفر أن يشرك بو ويغفر ما دون ذلك ؼبن يشاء

،  عاء بتأكيد اإلخالص فيو ، والنهي عن صرفو لغير اهللا الدأن القرآن والسنة قد خص   :الوجو الثاني
ويكشف السوء  دعاهأمن جييب اؼبضطر إذا ، وقال  ربكم تضرعا وخفية ادعوا تعاىل ومن ذلك قولو

وقال  دعانوإذا سألك عبادي عٍت فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا ، وقال  وجيعلكم خلفاء األرض
« فصل يف األمر بدعاء ا وحده والنهي عن دعاء غَته»، وقد تقدم يف  لوا من فض واسألواتعاىل 

 ٔ.يف القرآن بصيغ متعددة كرت يف كبو ثالشبائة موضع منوعٍ تقرير أن مسألة إفراد ا بالدعاء ذُ 

 شهد، قال تعاىل  العلم شهدوا أنو ال يستحق العبادة غير اهلل يأن اهلل والمالئكة وأول :الوجو الثالث
ا أنو ال إلـٰو إال ىو واؼبالئكة وأولوا العلم قائماً بالقسط ال إلـٰو إال ىو العزيز اغبكيم

ال إلـٰو شهادة أن و ،  ٕ
، رب العاؼبُت ال ينقصها شيء البتةىي أعظم شهادة يف الوجود من أعظم شاىد جل وعز ، وشهادة إال ا 

خرون من دون ا إال بطلت عبادتو ُّذه الشهادات فلم يبق بعد ىذه اآلية معبود يعبده األولون واآل
 الثالث.

دين من والشرك معلوم ربرديو بالضرورة ،  أن دعاء غير اهلل شرك أكبر مهما كانت ذريعتو :الوجو الرابع
ولقد أوحي إليك وإىل  ناقض لدين اإلسالم بالكلية ، قال تعاىل لنبيو ىو و ، اإلسالم وكافة األديان 

 .بلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اػباسرين * بل ا فاعبد وكن من الشاكرينالذين من ق
 رضبو ا يف رده على من ازبذ واسطة بينو وبُت ا: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ستعانة ، وىذا جـهل بدين اغبنفاء ، فإن اغبـنفاء ليس بينهم وبُت ا تعـاىل واســطة يف العبـادة والـدعاء واال»
 ٖ«.بل يناجون رُّم ويدعونو ويعبدونو بال واسطة ، وكل ُمصلٍّ يعبد ربو منو إليو بال واسطة

 

                                              

يف تفسَت سورة اغبجرات ، اآلية « األضواء»وانظر ما قالو الشنقيطي رضبو ا يف مسألة وجوب إفراد ا بالدعاء يف كتابو  ٔ
 من عند قولو رضبو ا: اؼبسألة الثانية وىي من أىم اؼبسائل ... ٕ
 . ٛٔسورة آل عمران:  ٕ
 ( باختصار.ٛٚٗ-ٚٚٗ/ٕ، )« االستغاثة يف الرد على البكري» ٖ
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وىذه اؼبسألة ؾبمع عليها عند علماء اإلسالم قاطبة ، من علماء اؼبذاىب األربعة وغَتىم ، فقد أصبعوا على 
: إن  ُت حجة شرعية كما قال الرسول أن دعاء غَت ا شرك أكرب ـبرج من ملة اإلسالم ، وإصباع اؼبسلم

 ٔ، ويد اهلل على الجماعة. ال يجمع أمتي على ضاللةا تعاىل 
هم شيخ ــصبٌع من العلماء ، منعلى أن دعاء غَت ا شرك أكرب ـبرج من ملة اإلسالم وقد حكى إصبـاَعهم 

 اإلسالم ، أبو العباس ، أضبد بن تيمية ، رضبو ا ، حيث قال:
، مل يأمر ا بو  باتفـاق أئمة المسلمينمن ارمات اؼبنكرة  -نبًيا كان أو غَته  -اؼبيت والغائب  سؤال»

وال رسولو ، وال فعلو أحد من الصحابة وال التابعُت ؽبم بإحــسان ، وال استحسنو أحد من أئمة اؼبسلمُت ، 
 ٕ«.وىذا مما يعلم باالضطرار من دين المسلمين

نو يستغاث بشيء من اؼبخلوقات يف كل ما يستغاث فيو إل أحد من علماء اؼبسلمُت مل يق»وقال أيضا: 
ىذا مما يُـعلم باالضـطرار من دين اإلسالم  با تعاىل ، ال بنبـي وال دبلَـك وال بصاحل وال غَت ذلك ، بل

 ٖ«.أنو ال يجوز إطالقو
وكل عليهم ، ويسأؽبم جلـب اؼبنافع ، ، ويت يدعوىم،  وسائطمـن جعل اؼبالئكة واألنبياء »وقال أيضا: 

فهو  ودفع اؼبضار ، مثل أن يسأؽبم غفران الذنب ، وىداية القلوب ، وتفريج الكروب ، وسد الفاقات ؛ 
 ٗ«.كافر بإجماع المسلمين

تيسَت العزيز »ونقلو عنو الشيخ سليمان بن عبد ا بن ؿبمد بن عبد الوىاب من علماء اغبنابلة يف كتابو 
 ٍب قال: «اغبميد

                                              

،  ٘ٔٔ/ٔ« )مستدركو»، وصححو األلباين ، وكذا اغباكم يف رضي ا عنهما ( عن ابن عمر ٕٚٙٔرواه الًتمذي ) ٔ
 ( ، وحكى بعد روايتو للحديث إصباع أىل السنة على ىذه القاعدة ، وأهنا من قواعد اإلسالم.ٙٔٔ

 . ٖٖٔص « يف الرد على البكري االستغاثة» ٕ
 (.ٖٓٔ/ٔ« )ؾبموع الفتاوى» ٖ

 –( ، )اختيارات شيخ اإلسالم( ، باب حكم اؼبرتد ، الناشر: دار القلم ٙٓ٘/ٗ« )الفتاوى الكربى»وانظر ما قالو يف 
 بَتوت.

 (.ٕٗٔ/ٔ« )ؾبموع الفتاوى» ٗ
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، وصاحب  ٖ«اإلنصاف»، وصاحب  ٕ«الفروع»عنو غَت واحد مقررين لو ، منهم ابن مفـلح يف  ٔنقلو»
يف كتابو عن صاحب  ٚ«القواطع»، وغَتىم ، ونقلو صاحب  ٙ، وشارحو ٘«اإلقناع»، وصاحب  ٗ«الغاية»

 ««.الفروع»صاحب 
اء من أىل اؼبذاىب األربعة وغَتىم وىو إصباع صحيح معلوم بالضرورة من الدين ، وقد نص العلم: »ٛقلت

لعبادات ، وقد ايف باب حكم اؼبرتد على أن من أشرك با فهو كافر ، أي عبد مع ا غَته بنوع من أنواع 
انتهى كالم الشيخ «. ثبت بالكتاب والسنة واالصباع أن دعاء ا عبادة لو ، فيكون صرفو لغَت ا شركا

 ٜسليمان رضبو ا.
إصباع العلماء على أن دعاء غَت ا شرك أكرب ـبرج من ملة اإلسالم الشيخ عبد اللطيف أيضا  وفبن حكى

، فقد ذكر أن اؼبسلمُت قد أصبعوا على تكفَت من ارتكب الشرك األكرب ، وكَفر  ٓٔبن عبد الرضبـٰن بن حسن

                                              

 أي اإلصباع على كفر من دعا غَت ا. ٔ
 . ٛٔٗٔبَتوت ، ط سنة  -ر الكتب العلمية ( ، الناشر: داٛ٘ٔ/ٙ) ٕ
 بَتوت. -( ، ربقيق: ؿبمد حامد الفقي ، الناشر: دار إحياء الًتاث العريب ٕٖٚ/ٓٔأي اؼبرداوي ، ) ٖ
( ، ربقيق: ياسر إبراىيم اؼبزروعي ، رائد ٜٛٗ/ٕؼبرعي الكرمي )« غاية اؼبنتهى يف اعبمع بُت اإلقناع واؼبنتهى»أي  ٗ

 الكويت. -لناشر: دار غراس يوسف الرومي ، ا
 –( ، لشرف الدين ، موسى بن أضبد اغبجاوي اؼبقدسي ، ربقيق: د. عبد ا الًتكي ، الناشر: دار ىجر ٕ٘ٛ/ٗ) ٘

 مصر.
( ، الناشر: دار الفكر ، ٛٙٔ/ٙ« )كشاف القناع يف شرح اإلقناع»يعٍت الشيخ منصور بن يونس البهوٌب يف كتابو  ٙ

 . ٕٓٗٔبَتوت ، ط 
 التعريف بو. وقد تقدم، « اإلعالم بقواطع اإلسالم»ي أضبد بن ؿبمد بن علي بن حجر اؽبيتمي الشافعي ، واسم كتابو أ ٚ

 بو.
 ال زال الكالم للشيخ سليمان. ٛ
 . ٕٚٗ، باب من الشرك أن يستغيث بغَت ا أو يدعو غَته ، ص « تيسَت العزيز اغبميد يف شرح كتاب التوحيد» ٜ
طيف بن الشيخ عبد الرضبـٰن بن حسن بن الشيخ ؿبمد بن عبد الوىاب رضبهم ا تعاىل ، ولد سنة ىو الشيخ عبد الل ٓٔ

، منهم والده الشيخ عبد الرضبـٰن بن حسن ،  اؼبشايخيف بلدة العلم والعلماء ؛ الدرعية ، درس على يد عدد من  ٕٕ٘ٔ
 وىاب ، والشيخ ؿبمد بن ؿبمود اعبزائري ، وغَتىم.وكذا ابن عمو الشيخ عبد الرضبـٰن بن عبد ا بن ؿبمد بن عبد ال
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الصاغبُت ودعاىم مع ا ،  بآيات ا ورسلو ، أو بشيء منها بعد قيام اغبجة وبلوِغها اؼبعترب ، كمن عبد
وجعلهم أنداًدا لو فيما يستحقو على خلقو من العبادات واإللـٰهية ، وذكر أن ىذا ؾبمع عليو بُت أىل العلم 
واإلديان ، وأن كل طائفة من أىل اؼبذاىب اؼبقل دة يُفردون ىذه اؼبسألة بباب عظيم يذكرون فيو حكمها وما 

اإلعالم »قد أفرد ىذه اؼبسألة بكتاب ظباه:  ٔعلى الشرك ، وأن ابن حجريوجب الردة ويقتضيها ، وينصون 
 ٖ.ٕ«بقواطع اإلسالم

مثل ال نعلم نوًعا من أنواع الكفر والردة َوَرَد فيو من النصوص »وقال الشيخ عبد الرضبـٰن بن قاسم رضبو ا: 
، والوعيد عليو باػبلود يف النار ، فما ، من النهي والتحذير عن فعلو ، وُكفر فاعلو  ما ورد في دعاء غير اهلل

وحكى اإلجماع اؼبانع من ربكيم الكتاب والسنة واتباع إصباع األمة ، وقد أُفردت ىذه اؼبسألة بالتصنيف ، 
 ٗ«؟وذكروا أنها من ضروريات اإلسالم،  عليها غير واحد من أىل العلم

 فصل
 يف تقرير أن دعاء غَت ا شرك أكرب.ة األربعمن كالم بعض علماء اؼبذاىب طرف وللفائدة ؛ فهذه 

                                                                                                                                         

وبعد تضلعو يف العلم تتلمذ عليو عدد من التالميذ ، أشهرىم الشيخ األديب الذاب عن دين ا بشعره ونظمو ؛ سليمان 
 بن سحمان رضبو ا تعاىل.

، « ن كذب على الشيخ اإلماممصباح الظالم يف الرد على م»لو العديد من الكتب والرسائل ، أما الكتب فأشهرىا 
 «.منهاج التأسيس يف كشف شبهات داود بن جرجيس»وأيضا 

، وبعضها مفرق يف « ؾبموعة الرسائل واؼبسائل النجدية»أما الرسائل فجمعها تلميذه الشيخ سليمان يف اَّلد الثالث من 
 «.الدرر السنية من األجوبة النجدية»بعض اَّلدات األخرى ، وبعضها يقع يف 

 . ٖٜٕٔتويف رضبو ا سنة 
 ققو د. عبد العزيز بن عبد ا الزير حفظو ا.« مصباح الظالم»باختصار وتصرف من ترصبتو يف مقدمة كتابو 

 أي أضبد بن ؿبمد بن علي بن حجر اؽبيتمي الشافعي. ٔ
 -، الناشر: دار إيالف « الكفراعبامع يف ألفاظ »الكتاب طبع مستقال ، وطبع بتحقيق د. ؿبمد اػبميس ضمن ؾبموع  ٕ

 الكويت.
 (.ٛٙٗ-ٚٙٗ/ٔ« )الدرر السنية» ٖ
 . ٕٗ، ص « السيف اؼبسلول على عابد الرسول» ٗ
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  كالم الحنفية
مــا « طوالــع األنــوار شـرح تـــنوير األبصــار مـع الــدر اؼبختــار»يف كتابـو  ٔالشــيخ ؿبمــد عابـد الســندي اغبنفــيقـال 
 نصو:
وال يقـول: )يـا صــاحب القـرب ، يــا فـالن ، اقــض حـاجيت( ، أو: )ســلها مـن ا( ، أو: )كــن   شـفيعا عنــد »

 «.بل يقول: )يا من ال يشرك يف حكمو أحدا ؛ اقض   حاجيت ىذه(ا( ، 
 وقال الشيخ صنع ا بن صنع ا اغبلبـي اغبنفي ما نصو:

ىذا وإنو قد ظــهر اآلن فيما بـُت اؼبسلمُت صبــاعات يد عــون أن لألولياء تصـرفات يف حيـا م وبعـد اؼبمـات ، »
بـــــورىم وينـــــادوهنم يف قضــــــاء م تنكشـــــف الــــــُمهمات ، فيــــــأتون قويســـــتغاث ُّـــــم يف الشـــــدائد والبليــــــات ، وُّـــــ

 ، مستدلُت على أن ذلك منهم كرامات!اغباجات
الشــــرك وىـــذا كـــالم فيـــو تفـــريط وإفـــراط ، بـــل فيـــو اؽبـــالك األبــــدي والعـــذاب الّســـرمدي ، ؼبـــا فيـــو مـــن روائـــح 

، ويف  معـت عليـو ىـذه األمـةومخالفة لعقائد األئمـة ، ومـا أج، ومصادرة الكتاب العزيز اؼبصد ق ، المحقق
ُـْؤِمِنَُت نـَُولٍـِّو َمـا تـَـوَ التـنـزيل 

ـَر َسـبِيِل اؼب َ لَُو اؽبَُدى َويـَت ِبْع َغيـْ ىل  َوُنْصـِلِو َجَهـن َم َوَمن ُيَشاِقِق الر ُسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـُت 
َوَساَءْت َمِصَتاً 

ٕ.»ٖ 
، والشيخ  ٔ، واإلمام أضبد الرومي ٗمام أضبد السرىنديوُّذا قال صبع من أئمة اغبنفية اؼبتأخرين ، كاإل
 ؿبمود بن عبد ا  ، والشيخ ٖ، وؿبمد إظباعيل الدىلوي ٕسجان خبش اؽبندي ، وؿبمد بن علي التهانوي

                                              

، مع جده إىل اليمن ٍب قدم اؼبدينةىو الشيخ ادث ؿبمد عابد بن علي السندي ٍب األنصاري ، ولد بالسند ، ٍب ىاجر  ٔ
كاين: )لو يد طوىل يف علم الطب ، ومعرفة متقنة بالنحو والصرف وفقو اغبنفية وجاور إىل أن تويف ُّا ، قال عنو الشو 

وأصولو ، ومشــاركة يف سائر العلوم وفهم صــحيح ســريع( ، وقال الزركلي: )فقيو حنفي ، عامل باغبديث( ، لو تصانيف 
ىدية العارفُت ، »للشوكاين ، و« عالبدر الطال»ىـ ، انظر ترجـمتو يف كتاب  ٕٚ٘ٔعدة يف الفقو واغبديث ، تويف سنة 

 ( ، إلظباعيل بن ؿبمد أمُت الباباين البغدادي.ٖٓٚ/ٕ« )أسـماء اؼبؤلفُت وآثار اؼبصنفُت
 . ٘ٔٔسورة النساء :  ٕ
 (.ٙٔ-٘ٔ، باختصار ، )ص « سيف ا على من كذب على أولياء ا» ٖ
( ، ؼبؤلفو عبد اغبـي بن فـخر الدين ٘٘ – ٖٗ/٘« )لنـواظرنزىة اػبواطـر وُّـجة اؼبسـامع وا»انظر ترصبتـو يف كتاب  ٗ

 حيدر آباد. –اغبـسيٍت ، الناشر: دار اؼبعارف العثمانية 
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 ٘، وغَتىم. ٗاآللوسي

اف يف وقد ألف الشيخ الدكتور مشس الدين األفغاين رضبو ا رسالة عظيمة صبع فيها أقوال علماء األحن
إبطال عقائد القبورية ، ومن اؼبعلوم أن الدعاء ىو أكثر فعل القــبوريُت عند القــبور اليت يعظموهنا العتقادىم 

، تقع يف ثالث ؾبلدات ، نال فيها رسالة « جهود علماء اغبنفية يف إبطال عقائد القبورية»فيها ، وأظباىا 

                                                                                                                                         

ىو أضبد بن ؿبمد األقحصاري اغبنفي ، ويعرف بالرومي ، من علماء الدولة العثمانية ، لو تصانيف واشتغال بعلوم  ٔ
ؾبالس األبرار ومسالك »، وكذا كتاب « على تفسَت أيب السعود حاشية»ىـ ، لو كتاب  ٖٗٓٔالشريعة ، تويف سنة 

( ، ط دار ٚ٘ٔ/ٔ« )ىدية العارفُت»، وغَتىا ، انظر ترصبتو موسعة يف « األخيار يف شرح مائة حديث من اؼبصابيح
 (.ٕٕ٘/ٕ« )معجم اؼبؤلفُت»ىـ ، و  ٖٔٗٔالكتب العلمية ، سنة 

، اَّلس السابع عشر والسابع « ؾبالس األبرار ومسالك األخيار»يف كتابو  كالمو يف التحذير من دعاء غَت ا مذكورو 
 واػبمسُت.

ىدية »( ، و ٕٛٚ/ٙ« )نزىة اػبواطر»، انظر ترصبتو يف كتاب « كشاف اصطالحات الفنون»باحث ىندي ، لو كتاب  ٕ
كشاف »مذكور يف كتابو ( ، وكالمو يف ذم دعاء غَت ا ٜٕ٘/ٙللزركلي )« األعالم»( ، و ٕٖٙ/ٕ« )العارفُت

 (.ٖ٘ٔ – ٙٗٔ/ٗ« )اصطالحات الفنون
، انظر ترصبتو « إقباح اغباجة يف شرح سنن ابن ماجو»ىو ؿبمد بن إظباعيل بن عبد الغٍت الدىلوي ، ؿبدث ، من آثاره:  ٖ

تقوية »( ، وكالمو يف ذم دعاء غَت ا مذكور يف كتابو ٖٖٔ/ٖ« )معجم اؼبؤلفُت»و « نزىة اػبواطر»يف كتاب 
 «.اإلديان

ىو ؿبمود شكري بن عبد ا بن شهاب الدين اآللوسي اغبسيٍت ، أبو اؼبعا  ، مؤرخ عامل باألدب والدين ، من الدعاة   ٗ
إىل اإلصالح يف العراق ، ضبل على أىل البدع برسائل فعاداه كثَتون ، لو اثنان وطبسون مصنفا ، تويف رضبو ا سنة 

 يف بغداد. ٕٖٗٔ
اآلية  عند، « روح اؼبعاين يف تفسَت القرآن العظيم والسبع اؼبثاين»و يف ذم دعاء غَت ا مذكور يف تفسَته اؼبوسوم وكالم
 من سورة اغبج. ٖٚ

، صبع د. « اؼبفيد يف نقض القبورية ونصرة التوحيد اؼبـجموع»مفصلة يف اإلنكار على من دعا غَت ا يف  أقواؽبمانظر  ٘
الرياض ، وقد اكتفيت باإلحالة عليها عن نقلها مفصلة  –، الناشر: دار أطلس  ٛٔٗ – ٕٔٗؿبمد اػبميس ، ص 

 طلبا لالختصار.
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، القبور ونشأة القبورية وانتشارىماغبنفية يف بيان مصدر عبادة الدكتوراة العاؼبية ، أشار فيها إىل جهود علماء 
 ٔيف إبطال عقائد القبورية. -أي علماء اغبنفية  –وربقيق أن القبورية أىل شرك ووثنية ، وجهودىم 

و اليت عٍب نقل رضبو ا مقاالت صبع من علماء اغبنفية يف التحذير من الشرك وإبطال ثالثُت ذريعة من ذرائ
 ُّٕا القبورية بـُمجَملهم. يتمسك

ٍب ذكر رضبو ا أمثلة لغلو القبوريُت يف الصاغبُت ، وجهود علماء اغبنفية يف إبطالو ، فابتدأ بذكر غلوىم يف 
، ودعوى أنو يعلم الغيب ، وأن لو تصرفا يف الكون ، وأنو يسمع صوت اؼبستغيثُت ، فأبطل ذلك   النيب 

، كعبد القادر اعبيالين والرفاعي والبدوي وغَتىم فبن   غَت النيب كلو ، ٍب عطف على أمثلة الغلو يف
 ٖعى لو الوالية.تُد  

شرح األربعُت »يف رضبو ا فقد قال ابن حجر الشافعي عاء غَت ا ديف باب ربرمي  وأما كالم الشافعية
 ٗن من دعا غَت ا فهو كافر.إ :ما معناه« النووية

 رضبو ا: ٘اؼبقريزي اؼبصري الشافعيوقال الشيخ أضبد بن علي 
لـٰهية والعبادة ىو الغالب على اإللـٰهية وشرك يف الربوبية ، فالشرك يف وِشرك األمم كلو نوعان: شرك يف اإل»

اد المشايخ والصالحين األحياء وُعب  اد األصنام وُعّباد اؼبالئكة وُعّباد اعبن أىل اإلشراك ، وىو شرك ُعب  
، ويشفعوا لنا عنده ، وينالُنا بسبب قرُّم من  إمنا نعبدىم ليقربونا إىل ا زلفىين قالـوا ، الذ واألموات

                                              

 . ٔٙ٘ – ٖٖ٘ الصفحاتانظر  ٔ
 . ٕٛٙ – ٖٙ٘ الصفحاتانظر  ٕ
 . ٜٚٛ – ٖٛٙ الصفحاتانظر  ٖ
الرياض( ،  –ر ابن خزدية ، )الناشر: دا ٕٔٔ، ص « الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد»عنو يف  الشوكايننقلو  ٗ

، الناشر: جامعة  ٖ٘ٓ، ص « مفيد اؼبستفيد يف كفر تارك التوحيد»ونقلو الشيخ ؿبمد بن عبد الوىاب عنو يف كتابو 
 الرياض. -اإلمام ؿبمد بن سعود اإلسالمية 

دبؤرخ الديار اؼبصرية ، لو  الشيخ أضبد من علماء مصر ، درس اغبديث والفقو ، وانكب  على تدوين التاريخ ، لقبو الزركلي ٘
البدر »، و« إنباء الِغـمر» ، انظر ترصبتو يف ٘ٗٛتويف سنة لو أكثر من مئيت مؤل ف ، ُعِرض عليو قضاء دمشق فأىب ، 

« معجم اؼبؤلفُت»( ، و ٚٚٔ/ٔ« )للزركلي« األعالم»و للسخاوي ، « الضوء الالمع»، و  للشوكاين« الطالع
(ٔ/ٕٓٗ.) 
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ا وكرامتو ؽبم قرٌب وكرامة ، كما ىو اؼبعهود يف الدنيا من حصول الكرامة والزلفى ؼبن خيدم أعوان اؼبلك 
 وأقاربو وخاصتو.

ا اؼبذىب وترده وتقبح أىلو ، وتنص على أهنم أعداء ا لـٰهية كلها من أوؽبا إىل آخرىا تبطل ىذاإلوالكتب 
 تعاىل.

وصبيع الرسل صلوات ا عليهم متفقون على ذلك من أوؽبم إىل آخرىم ، وما أىلك ا تعاىل من أىلك 
 ٔ«.من األمم إال بسبب ىذا الشرك ومن أجلو

شيخ اإلسالم ابن تيمية يف حكاية إصباع  يف باب ربرمي دعاء غَت ا فقد تقدم ذكر كالم وأما كالم الحنابلة
 : العلماء على أن دعاء غَت ا شرك أكرب ، وىذا مزيد كالم لو يف ىذا الباب

فكل من غال يف حي أو رجل صاحل ، وجعل فيو نوعًا من اإللـٰهية ، مثل أن يقول: كل رزق ال يرزقنيو »
دي( ، أو يعبده بالسجود لو أو لغَته ، أو يدعوه الشيخ فالن ما أريده ، أو يقول إذا ذبح شاة ، )باسم سي

من دون ا تعاىل ، مثل أن يقول: )يا سيدي فالن ، اغفر   أو ارضبٍت أو انصرين أو ارزقٍت أو أغثٍت أو 
حو ىذه األقوال واألفعال اليت ىي ـأِجرين ، أو توكلت عليك ، أو أنت حسيب ، أو أنا يف حْسبك( ، أو ن

وبية اليت ال تصلح إال  تعاىل ؛ فكل ىذا شرك وضالل ، يستتاب صاحبو ، فإن تاب صائص الربـــمن خ
وإال قتل ، فإن ا إمنا أرسل الرسل وأنزل الكتب لِنعبد ا وحده ال شريك لو ، وال قبعل مع ا إلـٰها 

 ٕاىـ.«. آخر
حبوس ، وىي باب ـائف ، وزُبلٍّص اؼبومن قال إن ميتا من اؼبوتى ، نفيسة أو غَتىا ؛ ذُبَت اػب»وقال أيضا: 

حوائج ؛ فهو ضال مشرك ، فإن ا سبحانو ىو الذى جيَت وال جيار عليو ، وباب اغبوائج إىل ا ىو ـال
وإذا سألك عبادي عٍت فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاؤه بصدق وإخالص ، كما قال تعاىل 

 ٖ«.دعان
 يف معرض كالم لو عن أنواع الشرك:« ارج السالكُتمد»يف  قال ابن القيم رضبو او 

                                              

 مكة. -، ربقيق: علي بن ؿبمد العمران ، الناشر: دار عامل الفوائد  ٖ٘ – ٕ٘، ص « فيداؼبذبريد التوحيد » ٔ
( ، واؼبنقول ٖٓٗ-ٖٖٙ/ٖ« )ؾبموع الفتاوى»، وتقع كاملة يف « الوصية الكربى»، وتسمى أيضا بـ « الرسالة السنية» ٕ

 . ٜٖ٘من ص 
 (.ٜٓٗ/ٕٚ« )ؾبموع الفتاوى» ٖ
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، فإن اؼبيت  وىذا أصل شرك العاملومن أنواعو ؛ طلب اغبوائج من اؼبوتى واالستغاثة ُّم والتوجو إليهم ، »
قد انقطـع عملو وىو ال ديلك لنفسو ضراً وال نفعًا ، فضالً عمن استغاث بو وسألو قضاء حاجتو ، أو سألو 

ا فيها ، وىذا من جهلو بالشافع واؼبشفوع لو عنده كما تقدم ، فإنو ال يقدر أن يشفع لو  أن يشفع لو إىل
عند ا إال بإذنو ، وا مل جيعل استغاثتو وسؤالو سببا إلذنو ، وإمنا السبب إلذنو كمـال التوحيد ، فجاء ىذا 

 حصوؽبا ، وىذه حالة كل مشرك.اؼبشرك بسبب دينع اإلذن ، وىو دبنزلة من استعان يف حاجة دبا دينع 
إذا زرنا قبور اؼبسلمُت أن  واؼبيت ؿبتاج إىل من يدعو لو ويًتحم عليو ويستغفر لو ، كما أوصانا النيب 

نًتحم عليهم ، ونسأل ؽبم العافية واؼبغفرة ، فعَكس اؼبشركون ىذا ، وزاروىم زيارة العبادة واستقضاء اغبوائج 
الوقفة وحلق الرأس ،  ارىم أوثانا تعبد ، وظبوا قصدىا حجا ، وازبذوا عندىواالستغاثة ُّم ، وجعلوا قبو 

فجمعوا بُت الشرك باؼبعبود اغبق وتغيَت دينو ، ومعاداة أىل التوحيد ، وِنسبة أىلو إىل التنقص لألموات ، 
هم ومعادا م ، ، وأولياءه اؼبوحدين لو الذين مل يشركوا بو شيًئا بذمهم وعيب وىم قد تنقصوا اػبالق بالشرك

هم أَمروىم بو ، وأهنم يوالوهنم ـوتنقصوا من أشركوا بو غاية التنقص ، إذ ظنوا أهنم راضون منهم ُّذا ، وأن
ٔ عليو ، وىؤالء ىم أعداء الرسل والتوحيد يف كل زمان ومكان ، وما أكثر اؼبستجيبُت ؽبم ، و خليلو

 .نعبد األصنام * رب إهنن أضللن كثَتا من الناس واجنبٍت وبٍت أنإبراىيم عليو السالم حيث يقول 
ىذا الشرك األكرب إال من جر د توحيد ا ، وعادى اؼبشركُت يف ا ، وتقرب دبقتهم إىل  ٕوما قبا من َشَركِ 

لو على ـــوك  د حبو  ، وخوفو  ، ورجاءه  ، وُذلو  ، وتا ، وازبذ ا وحده ولِـّيو وإلـٰهو ومعبوده ، فجر  
، متبعا ألمره ، متطلبا  ده ـــتو با ، وأخلص قصـــا ، واستعانتو با ، والتجاءه إىل ا ، واستغاث

 ٖ«.فهو  وبا ومع ا، إذا سأل سأل ا ، وإذا استعان استعان با ، وإذا عِمل عِمل  ، ؼبرضاتو

                                              

 أي:  َدر  خليِلو. ٔ
 فـخ.ال ىو ــــَركُ ش  ال ٕ
 . ٘ٓٙ، منزلة التوبة ، ص « مدارج السالكُت» ٖ



 خمسون دليال على بطالن دعاء غير اهللملحق تابع للمظهر الثامن )دعاء أصحاب القبور(: 

 591 

إغاثة اللهفان من »تعظيم أصحاب القبور كالم طويل يف كتابو النفيس ولو رضبو ا يف باب التحذير من 
، ذكر فيو اعبذور التارخيية لتعظيم أصحاب القبور والغلو فيهم ، كما عرض لذكر اؼبظاىر « مصائد الشيطان

 ٔوالعالج ، رضبو ا رضبة واسعة.
بور وخياطب اؼبوتى بقضاء يعظم الق من إن  : »ٕوقال اإلمام أبو الوفاء علي بن عقيل اغبنبلي رضبو ا

دعا ميتا  ، ومن ٖ، ويقول: يا موالي ويا سيدي عبد القادر: )افعل   كذا( ؛ ىو كافر ُّذه األوضاعاغبوائج
 ٗ«.وطلب قضاء اغبوائج فهو كافر

تعظيم أوضـاع  إىل ٚرعــــــــــعن أوضاع الش ٙ؛ َعَدلوا ٘ؼبا صُعبت التكاليف على اعبهال والط َغام»وقال أيضا: 
هذه ـفسُهلت عليهم إذ مل يَدخلوا ُّا ربت أمر غَتىم ، وىم عندي كفار بوضعوىا ألنفسهم ، وضعوىا ، 

، وخطاب اؼبوتى وإكرامها دبا هنى عنو الشرع من إيقاد النَتان وتقبيلها وزبليقها األوضاع ، مثل تعـظيم القبور 

                                              

، جـمع فيها كالم ابن القيم يف ىذه اؼبسألة من  « تالعب الشيطان بعقول القبوريُت»ولكاتبو عفا ا عنو حبث بعنوان  ٔ
( ، www.saaid.net/kutobكتابو اؼبذكور ، ورتبو وفهرسو ، وىو منشور على صفحتو يف شبكة اؼبعلومات )

 نفع ا بو. 
يف أربعمائة « الفنون»كتاب   ىـ ، لو ٖٔٗىو اإلمام العالمة البحر ، شيخ اغبنابلة ، صاحب التصانيف ، ولد سنة  ٕ

نف يف الرد على مؤولة ، اشتغل بعلم الكالم فوقع يف تأويل بعض الصفات ، ٍب أشهد على نفسو أنو تاب ، ٍب صؾبلد
درء »ابن تيمية يف  نقلويف ذم من خرج عن الشريعة من أىل الكالم والتصـوف ، « الفنون»الصفات ، ولو كالم يف كتابو 

 (. ٛٙ – ٔٙ/ٛ« )تعارض العقل والنقل
 (.ٖٗٗ/ٜٔ« )سَت أعالم النبالء»ىـ. انظر ترصبتو يف  ٖٔ٘تويف رضبو ا سنة 

 أي األفعال.« األوضاع»ولو األقرب أن مقصوده بق ٖ
، الناشر: دار  ٗٗ، ص « حكم ا الواحد الصمد»نقلو عنو الشيخ ؿبمد بن سلطان اؼبعصومي اغبنفي يف كتابو  ٗ

 الرياض. –العاصمة 
 «.النهاية»الطغام ىم أراذل الناس وأوغادىم. انظر  ٘
 عَدلوا أي حادوا. ٙ
 عاىل للناس.أوضاع الشرع أي تعاليمو اليت شرعها ا ت ٚ

http://www.saaid.net/kutob
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وأْخذ تربتها تربكا ، وإفاضة الطيب على كذا وكذا( ،   يبافعل ب الرقاع فيها: )يا موالي ، باغبوائج ، وَكـتْ 
 ٔ«.إلقاء اػبرق على الشجرة اقتداء دبن َعَبد الالت والُعـّزىالقبور ، وشد الرحال إليها ، و 

 
منها: أنو ُسـئل عمن  ٖورأيت من صبلة فتاوى للقاضي أيب يعلى»رضبو ا:  ٕبطُتأباوقال الشيخ عبد ا 

 ٗ«.مد ، يا علي( ، فقال: ىذا ال جيوز ألهنما ميتانيقول: )يا ؿب

فقد قال اإلمام ؿبمد بن أضبد القرطيب اؼبالكي رضبو ا  وأما كالم المالكية في باب تحريم دعاء غير اهلل
ُعوا  يف تفسَت قولو تعاىل ﴿ِإْن تَْدُعوُىْم اَل َيْسَمُعوا ُدَعاءَُكمْ « اعبامع ألحكام القرآن»يف تفسَته اؼبوسوم  َوَلْو ظبَِ

َما اْسَتَجاُبوا َلُكْم َويـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن ِبِشرِْكُكْم َواَل يُـَنبٍُّئَك ِمْثُل َخِبٍَت﴾
٘: 

، ألهنا  هم يف النوائب ال يسمعوا دعاءكمـستغيثوا بــإن تأي ِإْن تَْدُعوُىْم اَل َيْسَمُعوا ُدَعاءَُكْم﴾ ، قولو تعاىل ﴿
 وال تسمع ، إذ ليس كل سامع ناطقا. صبادات ال تُبصر

 وقال قتادة: اؼبعٌت: لو ظبعوا مل ينفعوكم.
وقيل: أي لو جعلنا ؽبم عقوال وحياة فسِمعوا دعاءكم لكانوا أطوع  منكم ، وؼبا استجابوا لكم على 

 الكفر.

                                              

 . ٖٖ٘ – ٕٖ٘، ص « إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»نقلو عنو ابن القيم يف كتابو  ٔ
، الناشر:  ٕٖٓ-ٖٔٓ، ص « مفـيد اؼبستفيد يف حكم تارك التوحيد»ونقلو أيضا الشيـخ ؿبمد بن عبد الوىاب يف كتابو 

 الرياض. -جامعة اإلمام ؿبمد بن سعود اإلسالمية 
 .تقدمت ترصبتو ٕ
ىو شيخ اغبنابلة ، اؼبفيت القاضي ، ؿبمد بن اغبسُت بن ؿبمد البغدادي اغبنبلي ، ابن الفراء ، كان عامل العراق يف زمنو ،  ٖ

رضبو ا رضبة  ٛ٘ٗوغَتىا. تويف رضبو ا سنة « الرد على اعبهمية»و « إبطال التأويالت يف أخبار الصفات»، لو كتاب 
 واسعة.

البنو ؿبمد بن «. طبقات اغبنابلة»، و« تاريخ اإلسالم»( ، ولو ترصبة يف ٜٛ/ٛٔ« )النبالء سَت أعالم»باختصار من 
 أيب يعلى الفراء.

 . ٚٗٔ، ص « تأسيس التقديس يف كشف تلبيس داود بن جرجيس» ٗ
 . ٗٔسورة فاطر:  ٘
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 ربءون منكم.، ويت عبدسبوىم﴾ ، أي جيحدون أنكم ﴿َويـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن ِبِشرِْكُكمْ 
والشياطُت ، أي جيحدون أن يكون  كاؼبالئكة واعبن واألنبياءٍب جيوز أن يرجع ىذا إىل اؼبعبودين فبا يَعقل ،  

ما فعلتموه حقا ، وأهنم أمروكم بعباد م ، كما أخرب عن عيسى بقولو ﴿ما يكون   أن أقول ما ليس   
 .ٔحبق﴾

 ها ا حىت زبرب أهنا ليست أىال للعبادة.وجيوز أن يندرج فيو األصنام أيضا ، أي حييي
. ىو ا جل وعز ، أي ال أحد َأْخرب خبلق ا من ا ، فال ينبئك مثلو يف عملو﴿َواَل يُـَنبٍُّئَك ِمْثُل َخِبٍَت﴾ ، 

 انتهى.

ل ا يف تفسَته لقو  -وىو من متأخري اؼبالكية  –رضبو ا  ٕوقال العالمة عبد اغبميد بن باديس اعبزائري
 :ٖيَْدُعوَن َمَع الل ِو إلـٰها آخر﴾ال تعاىل ﴿َوال ِذيَن 

 مزيد بيان لتوحيد الرحمـٰن
 من دعا غير اهلل فقد عبده

                                              

 . ٙٔسورة اؼبائدة:  ٔ
دعاة النصف األول من القرن الرابع عشر ىو الشيخ الداعية عبد الـحميد بن مصطفى بن مكي بن باديس ، من  ٕ

الـهجري يف اعبزائر ، درس على عدة مشايخ يف اعبزائر وتونس ، ٍب انكب على التعليم والدعوة وؿباربة البدع السيما 
بدع الطرق الصوفية ، حىت إن الصوفية دبروا مــكيدة الغتيالو فنجاه ا منها ، أسس جريدة الشهاب ، وكان لو نشاط 

يف بعض اَّالت الدينية ، وزبرج على يديو دعاة عدة ، منهم مبارك اؼبيلي والفضيل الورتيالين وؿبمد سعيد  ظاىر
 الزاىري وأضبد ضباين وؿبمد الصاحل بن عتيق وؿبمد الصاحل رمضان.

لس التفسَت أو ؾبا»و « العقائد اإلسالمية»و« مبادئ األصول»لو مقاالت صبعت فيما بعد فصارت كتبا ، منها 
رد فيو على ابن عليوة الطرقي ، وقد صبعت « جواب سؤال عن سوء مقال»و « رجال السلف ونساؤه»و « التذكَت

 مقاالت الشيخ يف الثالثة األخَتة يف ستة ؾبلدات ، وأصدر ا وزارة الشؤون الدينية اعبزائرية.
لفرنسيُت ، وأمضى عمره يف التعليم بذل ابن باديس نفسو ووقتو وجهده من أجل قضية ربرير اعبزائر من احتالل ا

 ىـ ، رضبو ا رضبة واسعة.ٖٛ٘ٔربيع الثاين ٔٔد  من أئمة الدعوة يف اؼبغرب العريب ، وافتو اؼبنية يف ــــوالدعوة ، حىت عُ 
 للشيخ ؿبمد حاج عيسى اعبزائري.« أصول الدعوة السلفية عند العالمة عبد اغبميد بن باديس»مصدر الًتصبة: 

 . ٛٙالفرقان:  سورة ٖ
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ما يزال الذكر اغبكيم ُيسمي العبادة دعاء ويعرب ُّا عنها ، ذلك ألنو عبادة ، فعرب عن النوع ببعض أفراده ، 
وع ألن الدعاء مخ العبادة وخالصتها فإن العابد ُيظهر ذلو أمام ِعزٍّ وإمنا اختَت ىذا الفرد ليعرب بو عن الن

اؼبعبود ، وفقره أمام غناه ، وعجزه أمام قدرتو ، وسبام تعظيمو لو وخضوعو بُت يديو ، ويعرب عن ذلك 
مخ ذا كان بلسانو بدعائو وندائو وطلبــو منو حوائــجو ، فالدعــاء ىو اؼبظهر الد ال على ذلك كلو ، وؽب

، وقد جاء التنبيو على ىذا يف السنة اؼبطهرة ، فعن النعمان بن بشَت رضي ا عنو قال: قال رسول عبادتو
: )الدعاء ىو العبادة( ٍب قرأ ﴿وقال ربكم ادعوين استجب لكم﴾. رواه أضبد والًتمذي وأبو داود  ا 

 رضبهم ا والنسائي وابن ماجو.
 : )الدعاء مخ العبادة(. رواه الًتمذي رضي ا عنو. ل رسول ا وعن أنس رضي ا عنو قال : قا

فتطابق األثر والنظر على أن الدعاء عبادة ، فمن دعا غَت ا فقد عبده ، وإذا كان ىو ال يسمي دعاءه  
ة بتسمية الشرع اليت لغَت ا عــبادة فاغبقيقة ال ترتفــع بعد تســميتو ؽبا باظبــها وتسميتو ؽبا بغَت اظبها ، والعرب 

 عَرفناىا من اغبديثُت اؼبتقدمُت ال بتسميتو ...

 تحذير وإرشاد
فإياك ما أكثر ما تسمع يف دعاء الناس: )يارب والشيخ( )يا رب وناس ريب( .. وىذا من دعاء غَت ا ،  

 . أيها اؼبسلم وإياك ، وادع ا ربك وخالقك وحده وحده وحده ، وأنف الشرك راغم
 ٔكالمو رضبو ا.  انتهى

يف كتابو  -وىو من متأخري اؼبالكية أيضا  –رضبو ا تعاىل  ٕوقال العالمة مبارك اؼبيلي اؼبالكي اعبزائري
 «:رسالة الشرك ومظاىره»

                                              

 –، باختصار ، وىو من مطبوعات وزارة الشؤون الدينية  ٖٓٓ – ٜٜٕ، ص « ؾبالس التذكَت من كالم اغبكيم اػببَت» ٔ
 اعبزائر.

ىو الشيخ مبارك بن ؿبمد اإلبراىيمي اؼبيلي ، تلقى العلم منذ صغره على جلة من اؼبشايخ ، منهم الشيخ عبد اغبميد بن  ٕ
كان لو دور دعوي بارز يف ، و  ٖٜٔٔد أبرز أعضاء صبعية العلماء اؼبسلمُت اعبزائريُت سنة باديس ، ٍب صار أح

الفرنسي للجزائر ، لو عدة ، جاىد يف سبيل الدعوة بالرغم من اؼبضايقات اليت تعرض ؽبا أثناء االحتالل الصحافة
 ميالدية. ٜ٘ٗٔ، تويف رضبو ا يف عام « الشرك و مظاىره»، أشهرىا مؤلفات
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 دعاء غير اهلل وحكمو

 ، ولو نوعان: دعاء غير اهلل .. شرك صريح وكفر قبيح
)يا ريب وشيخي ، يا ريب وَجدي ، يا ا وناسو ، يا ا يا : دعاء غَت ا مع ا ، كالذي يقول: أحدىما

سيدي عبد القادر( ، وظبعت كثَتا حيكون أهنم كثَتا ما يسمعون فالنا يقول: يا ريب يا سيدي يوسف اغفر 
...   

ىي وإطالق الشرك على ىذا النوع واضح ، ألن الداعي َعَطَف غَت ا على ا بالواو ثابتة أو ؿبذوفة ، و 
 تقتضي مشاركة ما بعدىا ؼبا قبلها يف اغبكم ، واغبكم اؼبشًتك فيو ىنا ىو عبادة الدعاء.

 : دعاء غَت ا من دون ا ، كالذي يقول: .. )يا ديوان الصاغبُت(. النوع الثاني
 ٔانتهى كالمو رضبو ا.

منو ، حىت  وربذير نبيهم  ٕهم لوعلى شدة إنكار ِكتابِـ دعاء غَت اولقد فشا يف اؼبسلمُت  وقال أيضا:
صار اعبهلة ومن قُرب منهم يؤثرونو على دعاء ا وحده ، واالستشهاد لذلك باغبكايات عنهم واستيعاُّا 

 ُٖمـِملٌّ ُمعِجز.
اؽبدية »يف كتابو  –وىو من متأخري اؼبالكية أيضا  –رضبو ا  ٗوقال العالمة تقي الدين اؽبال  اؼبالكي

 «:الطائفة التجانية اؽبادية إىل

                                                                                                                                         

ؿبمود اعبزائري ،  الرضبـٰنللمًتجم لو ، ربقيق: الشيخ أيب عبد « الشرك ومظاىره»مصدر الًتصبة: مقدمة ربقيق كتاب 
 الرياض. –الناشر: دار الراية 

ؿبمود اعبزائري ، راجعو  الرضبـٰن، باختصار ، ربقيق: الشيخ أيب عبد  ٕٕٛ - ٕٔٛ، ص « رسالة الشرك ومظاىره» ٔ
 الرياض. –رضبو ا ، الناشر: دار الراية  الشيخ بكر أبو زيد

 أي القرآن العظيم. ٕ
 . ٕٙٛ، ص « رسالة الشرك ومظاىره» ٖ
ىو العالمة ادث واللغوي الشهَت والشاعر الفحل والرحالة اؼبغريب الشيخ السلفي الدكتور ؿبمد التقي اؼبعروف دبحمد  ٗ

رشيد رضا دبصر ، ٍب  والشيخهم الشيخ عبد الظاىر أبو السمح تقي الدين اؽبال  ، درس على صبلة من اؼبشايخ ، من
مكت ُّا سنة يدعو إىل عقيدة السلف و حيارب الشرك و اإلغباد ، ٍب سافر للهند فطلب اغبديث على الشيخ ادث 

يف َته أيضا ، ودرس على غ« ربفة األحوذي بشرح جامع الًتمذي»عبد الرضبـٰن بن عبد الرحيم اؼبباركفوري صاحب 
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ومن استغاث بغَت ا فقد أشرك فتبُت لك أيها القارئ اؼبوفق أن االستغاثة دعاء ، والدعاء مخ العبادة ، 
، ومن زعم أنو ىو أو غَته من اؼبخلوقُت قادٌر أن يُغيث من استغاث بو وجييب اؼبضطر  وعبد مع ا غَته

آخر بنصوص القرآن والسنة ، انظر إلـٰها قد ازبذ مع ا ويكشف السوء وجيعل الناس خلفاء يف األرض ف
﴿َوأَْمَطْرنَا َعلَْيِهْم َمَطًرا َفَساَء َمَطُر اْلُمْنَذرِيَن * ُقِل اغْبَْمُد لِل ِو َوَساَلٌم َعَلى ِعَباِدِه آيات النمل من قولو تعاىل 

َنا ِبِو  ال ِذيَن اْصطََفى َآلل ُو َخيـٌْر أَم ا ُيْشرُِكوَن * أَم نْ  َخَلَق الس َماَواِت َواأْلَْرَض َوأَنـَْزَل َلُكْم ِمَن الس َماِء َماًء فَأَنـْبَتـْ
ْن َجَعَل اأْلَْرَض قـََرارًا َحَداِئَق َذاَت بـَْهَجٍة َما َكاَن َلُكْم َأْن تـُْنبُِتوا َشَجَرَىا ءإلـٌٰو َمَع الل ِو بَْل ُىْم قـَْوٌم يـَْعِدُلوَن * أَم  

اَل يـَْعَلُموَن * أَم ْن ِخاَلؽَبَا أَنـَْهارًا َوَجَعَل ؽَبَا َرَواِسَي َوَجَعَل بـَُْتَ اْلَبْحرَْيِن َحاِجًزا ءإلـٌٰو َمَع الل ِو َبْل َأْكثـَُرُىْم  َوَجَعلَ 
لل ِو قَلِياًل َما تَذَك ُروَن * أَم ْن جيُِيُب اْلُمْضَطر  ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف الس وَء َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء اأْلَْرِض ءإلـٌٰو َمَع ا

ِو تـََعاىَل الل ُو َعم ا ُيْشرُِكوَن يـَْهِديُكْم يف ظُُلَماِت الْبَـرٍّ َوالَْبْحِر َوَمْن يـُْرِسُل الرٍّيَاَح ُبْشرًا بـَُْتَ يََدْي َرضْبَِتِو ءإلـٌٰو َمَع الل  
اَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم ْن يـَْرزُُقُكْم ِمَن الس َماِء َواأْلَْرِض ءإلـٌٰو َمَع الل ِو ُقْل َىاُتوا بـُْرىَ * أَم ْن يـَْبَدُأ اػْبَْلَق ٍُب  يُعِيُدُه َومَ 

إجابة ذكر ا تعاىل يف ىذه اآليات أمورا خاصة بو ال يقدر عليها غَته ، منها  ٗٙ -ٛ٘من آية  ﴾َصاِدِقُت
الرب والبحر وإرسال الرياح فمن نسب شيئا من  وتولية اؼبناصب واؽبداية يف ظلماتاؼبضطر وكشف السوء 

 وعبد معو غَته. فقد أشرك باهللىذه األمور إىل ـبلوق أنو ىو الفاعل ؽبا بغَت طريق األسباب 
ذه أنواع التوحيد ــــــــواعلم أنو جيب على كل مسلم أن يوحد ا يف ربوبيتو ويف عبادتو ويف أظبائو وصفاتو ، فه

 ٔ ُّا أو بشيء منها فهو كافر.الثالثة ، من أخّل 
وىو من متأخري اؼبالكية  –رضبو ا  ٕاؼبفسر ؿبمد األمُت بن ؿبمد اؼبختار الشنقيطي الشيخوقال العالمة 

آخر ال برىان لو بو فإمنا حسابو عند ربو إنو ال يفلح  يف تفسَت قولو تعاىل ﴿ومن يدع مع ا إلـٰها –أيضا 
 :ٔالكافرون﴾

                                                                                                                                         

م ٜٗٚٔ، ٍب تدرج يف سلسلة أعمال علمية ودعوية إىل أن عمل أستاذًا باعبامعة اإلسالمية باؼبدينة النبوية إىل سنة العراق
 ه.ٚٓٗٔشوال  ٕ٘، ٍب رجع إىل بلده اؼبغرب ومكث يدعو فيها إىل التوحيد والسنة إىل أن توفاه ا يوم اإلثنُت 

العلم اؼبأثور »، و « القاضي العدل يف حكم البناء على القبور»ة والفقو ، منها لو ما يربو على عشرين مؤلفا يف العقيد
 ، فرضبو ا رضبة واسعة.« والعلم اؼبشهور واللواء اؼبنشور يف بدع القبور

 . ٔٙ، ص « اؽبدية اؽبادية إىل الطائفة التجانية» ٔ
ار الشنقيطي ، من علماء القرن الرابع عشر اؼبربزين ،  ىو الشيخ العالمة األصو  اؼبفسر ، ؿبمد األمُت بن ؿبمد اؼبخت ٕ

كان غزير العلم ، متوقد الذكاء ، ذو حافظة نادرة ، لو كبو عشرين كتابا ، أكثرىا يف التفسَت والفقو والعقيدة ، أشهرىا 
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آخر ال برىان لو بو ، ونفي الفالح عنو يدل على ىالكو  كفرًا ىو من يدعو مع ا إلـٰها  وأعظم الكافرين
آخر إين  معو يف آيات كثَتة كقولو ﴿وال ذبعلوا مع ا إلـٰها وأنو من أىل النار ، وقد حذر ا من دعاء إلـٰو

إال ىو كل شئ ىالٌك إال وجهو لو اغبكم  آخر ال إلـٰو لكم منو نذيًر مبُت﴾ ، وقولو ﴿وال تدُع مع ا إلـٰها
وإليو ترجعون﴾ ، وقولو تعاىل ﴿ال ذبعل مع ا إلـٰها آخر فتقعد مذموماً ـبذواًل﴾ ، واآليات دبثل ذلك كثَتة 

 جداً. انتهى.
 وقال أيضا رضبو ا يف تفسَت اآلية الثانية من سورة اغبجرات:

خصائص ربوبيتو ؛ اذباه عبده إليو إذا دمهتو الكروب اليت ال  اعلم أن من اغبقوق اػباصة با اليت ىي من»
ال يجوز إال هلل يقِدر على كشِفها إال ا ، فالتجاء اؼبضطر الذي أحاطت بو الكروب ودمهتو الدواىي 

، ألنو من خصائص الربوبية ، فصْرف ذلك اغبق  وإخالصو لو ىو عُت طاعة ا ومرضاتو وطاعة  وحده
، ألن أعظم أنواع توقَته وتعظيمو ىو اتباعو  رضاتو ، وىو عُت التوقَت والتعظيم للنيب وم رسولو 

 واالقتداء بو يف إخالص التوحيد والعبادة لو وحده جل وعال.
وقد بُت جل وعال يف آيات كثَتة من كتابو أن اذباه اؼبضطر من عباِده إليو وحده يف أوقات الشدة والكرب 

 ٕانتهى.«. ىلمن خصائص ربوبيتو تعا

 وُّذا انتهى النقل عن علماء اؼبذاىب األربعة.

ولغَت العلماء اؼبنتسبُت ألي من اؼبذاىب ولغَت واحد من العلماء اققُت فبن ال ينتسب إىل مذىب معين
الدر »األربعة كالم واضح وصريح يف ربرمي دعاء غَت ا ، فقد قال اإلمام ؿبمد بن علي الشوكاين يف كتابو 

 «: ضيد يف إخالص كلمة التوحيدالن

                                                                                                                                         

ت مؤلفاتو يف ، وقد صبع« مذكرة أصول الفقو على روضة الناظر»، و « أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن»ذكرا 
ىـ . باختصار من ترصبتو  ٖٜٖٔتويف رضبو ا عام «. آثار الشيخ ؿبمد األمُت الشنقيطي»موسوعة علمية واحدة بعنوان 

 .مكة –، الناشر: دار عامل الفوائد « األضواء»اؼبذكورة يف مقدمة كتاب 
 . ٚٔٔسورة اؼبؤمنون:  ٔ
 «.أضواء البيان»انظر تفسَته اؼبوسوم  ٕ
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من التوسل اَّرد والتشفع دبن لو الشفاعة  -اعلم أن الرزية كل الرزية ، والبلية كل البلية ؛ أمٌر غَت ما ذكرنا »
وذلك ما صار يعتقده كثَت من العوام وبعض اػبواص يف أىل القبور ومن اؼبعروفُت بالصالح من األحياء ،  -

ال يقدر عليو إال ا جل جاللو ، ويفعلون ما ال يفعلو إال ا عز وجل ، حىت  من أهنم يقِدرون على ما
فصاروا يدعونهم تارة مع اهلل ، وتارة استقالال ، ويصرخون نطقت ألسنتهم دبا انطوت عليو قلوُّم ، 

 ، ويعظموهنم تعظيم من ديلك الضر والنفع ، وخيضعون ؽبم خضوعا زائدًا على خضوعهم عند بأسمائهم
ما ىو الشرك ، وإذا لم  1وىذا إذا لم يكن شركا فال ندريوقوفهم بـُت يدي رُّم يف الصالة والدعاء ، 

 ٕانتهى.«. يكن كفرا فليس في الدنيا كفر
وأختم ىذا الباب بكالم نفيس جامع لسماحة اإلمام الشيــخ عبد العـزيز بن عبد ا بن باز رضبو ا يف ىذه 

 اؼبسألة ، قال: 
ب أن الدعاء من أىم أنواع العبادة وأصبعها ، فوجب إخالصو  وحده كما قال عز وجل ﴿فَاْدُعوا الل وَ ال ري

َساِجَد لِل ِو َفاَل تَْدُعوا َمَع الل ِو َأَحداً﴾ ٖـُبِْلِصَُت لَُو الدٍّيَن َولَْو َكرَِه الَكاِفُرون﴾
َ
،  ٗ، وقال عـز وجل ﴿َوَأن  اؼب

وى ا من سِ  كل    وقات من األنبياء وغَتىم ، ألن "أحد" َنِكَرة يف سياق النهي ، فتَـُعم  وىذا يعم صبيع اؼبخـل
 ومعلوم ، للنيب  خطاب ، وىذا ٘سبحانو ، وقال تعاىل ﴿َوالَ َتدُْع ِمن ُدوِن الل ِو َما الَ يَنَفُعَك َوالَ َيُضر ك﴾

عز وجل ﴿فإن فـََعْلَت فَِإن َك  قال غَته ، ٍب ربذير ذلك من اؼبراد الشرك ، وإمنا من عصمو قد سبحانو ا أن
، فإن كان سيد ولد آدم عليو الصالة والسالم لو دعا غَت ا يكون من الظاؼبُت فكيف  ِٙإذاً مٍَّن الظ الِِمُت﴾

، وقال  ٚوَن﴾بغَته؟ والظلم إذا ُأطلق يراد بو الشرك األكرب كما قال ا سبحانو ﴿َواْلَكاِفُروَن ُىُم الظ الِمُ 

                                              

 طبوع : )تدري( ، وأظنو تصحيفا.يف اؼب ٔ
 الشارقة. –، ربقيق: ؿبمد علي اغبليب ، دار الفتح  ٖٕ – ٕٕص  ٕ
 . ٗٔسورة غافر:  ٖ
 . ٛٔسورة اعبن:  ٗ
 . ٙٓٔسورة يونس:  ٘
 . ٙٓٔسورة يونس:  ٙ
 . ٕٗ٘سورة البقرة:  ٚ
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ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم﴾  .ٔتعاىل ﴿ِإن  الشٍّ
فُعِلم ُّذه اآليات وغَتىا أن دعاء غَت ا من األموات واألشجار واألحجار واألصنام وغَتىا شرك با عز 

ة إليـها ، وىذا وجل ينـايف العبـادة اليت َخَلَق ا الثقلُت من أجلـها ، وأرسل الرسـل وأنزل الكـتب لبـياهنا والدعـو 
ىو معٌت ال إلـٰو إال ا ، فإن معناىا: ال معبود حبق إال ا ، فهي تنفي العبادة عن غَت ا وتثبتها  وحده 

، وىذا ىو أصل الدين  ٕ، كما قال سبحانو ﴿َذِلَك بَِأن  الل َو ُىَو اغَبق  َوأَن  َما يَْدُعوَن ِمن ُدونِِو ُىَو الَباِطُل﴾
اؼبَِلة وال تصح العبادات إال بعد صحة ىذا األصل كما قال تعاىل ﴿َولََقْد ُأوِحَي ِإلَْيَك َوِإىَل ال ِذيَن ِمن  وأساس

، وقال سبحانو ﴿َوَلْو َأْشرَُكوا غَبَِبَط َعنـُْهم م ا   ٖقـَْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطن  َعَمُلَك َولََتُكوَنن  ِمَن اػبَاِسرِيَن﴾
وا يـَْعَمُلوَن﴾َكانُ 

ٗ . 
 نبيو بشريعة إال يُعَبد أال   ، والثاين وحده ا إال يُعبدَ  ال أن أحدمها: عظيمُت أصلُت على مبٍت اإلسالم ودين 

 من األموات دعا فمن ا ، رسول ؿبمداً  وأن ا إال إلـٰو ال أن شهادة معٌت ىو ، وىذا ؿبمد  ورسولو
 أو ُّم استغاث أو اؼبخلوقات من ذلك غَت أو األحجار أو األشجار أو اماألصن دعا أو غَتىم و األنبياء
 لو أنداداً  وجعلهم ا دون من أرباباً  ازبذىم ؛ فقد ؽبم سجـد أو ؽبم صلى أو النذور و بالذبائح إليهم تقرب

 سبحانو.
 حيقق مل ا بو يأذن مل ما الدين يف ابتدع من أن ، كما ا إال إلـٰو ال معٌت ينايف و األصل ىذا يناقض ىذاو  

﴿َوقَِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َىَباًء  وجل عز ا قال ، وقد ا رسول ؿبمداً  أن شهادة معٌت
مبتدعة ـ، وىذه األعمال ىي أعمال من مات على الشرك با عز و جل ، و ىكذا األعمال ال ٘م نُثورًا﴾

 : ا ا فإهنا تكون يوم القيامة ىباًء منثورًا لكوهنا مل توافق شرعو اؼبطهر ، كما قال النيب اليت مل يأذن ُّ
 ٙمن أحدث يف أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد. متفق على صحتو.

                                              
 . ٖٔسورة لقمان:  ٔ
 . ٕٙسورة اغبج:  ٕ
 . ٘ٙسورة الزمر:  ٖ
 . ٛٛ: سورة األنعام ٗ
 . ٖٕسورة الفرقان:  ٘
 ( عن عائشة رضي ا عنها.ٛٔٚٔ( ، ومسلم )ٜٕٚٙرواه البخاري ) ٙ
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وقد أمر ا عز وجل بدعائو سبحانو ، ووعد من يدعوه باالستجابة ، وتوعد من استكرب ٍب قال رضبو ا: 
﴿َوقَاَل رَب ُكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم ِإن  ال ِذيَن َيْسَتْكربُوَن َعْن ول جهنم ، كما قال عز وجل عن ذلك بدخ

، أي صاغرين ذليلُت ، وقد دلت اآلية الكردية على أن الدعاء عبادة ،  ِٔعَباَدٌب َسَيْدُخُلوَن َجَهن َم َداِخرِيَن﴾
، فإذا كانت ىذه حال من استكرب عن دعاء ا فكيف تكون حال وعلى أن من استكرب عنو فمأواه جهنم 

 من دعا غَته وأعرض عنو؟ 
﴿َوِإَذا َسأََلَك وىو سبحانو القريب اَّيب اؼبالك لكل شيء والقادر على كل شيء ، كما قال سبحانو 

َتِجيُبوا ِ  َولْيُـْؤِمُنوا يب لََعل ُهم يـَْرُشُدوَن﴾ِعَباِدي َعٍتٍّ فَِإينٍّ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الد اِع ِإَذا َدَعاِن فـَْلَيسْ 
ٕ. 

 ا رضي عباس بن ا عبد عمو البن وقال ، العبادة ىو الدعاء أن الصحيح اغبديث يف الرسول أخرب وقد
ِإَذا اْستَـَعْنَت فَاْسَتِعْن ِاْحَفِظ اهلل َيْحَفْظَك ، ِاْحَفِظ اهلل تِجْدُه ُتَجاَىَك ، ِإَذا َسأَْلَت فَاْسَأِل اهلل ، وَ  عنهما:

 ٖوغَته. الًتمذي . أخرجوباهلل
 ٗالنار. دخلَ  نداً  يدُعو من دون ا وىو مات : منْ وقال 
 أي  الذ نِب أعظُم عنَد ا؟  ُسِئل: أنو  النيب عن الصحيحُت ويف

 ٘ا وىَو َخَلَقَك.أن تجعَل لل ِو ند  قال: 
 واؼبثيل. النظَت ىو والند
 فقد تقدم ما سوى العبادة من شيئا لو صرف أو لو ذبح أو لو نذر أو بو استغاث أو ا غَت دعا نم فكل
 اؼبخلوقات. من ذلك غَت أو صنماً  أو جنياً  أو ملكاً  أو ولياً  أو نبياً  كان ، سواء  ندا ازبذه
الشرك،  من ذلك فليس عليها يقدر اليت اغبسية األمور يف بو واالستعانة عليو يقدر ما اغباضر اغبي سؤال أما
﴿فَاْستَـَغاَثُو ال ِذي ِمن ِشيَعِتِو موسى  قصة يف تعاىل قال ، كما اؼبسلمُت بُت اعبائزة العادية األمور من ذلك بل

                                              

 . ٓٙسورة غافر:  ٔ
 . ٙٛٔسورة البقرة:  ٕ
 تقدم زبرجيو. ٖ
 ( عن عبد ا بن مسعود رضي ا عنو.ٜٚٗٗالبخاري ) رواه ٗ
 عود رضي ا عنو.( ، واللفظ لو ، عن ابن مسٙٛ( ومسلم )ٔٙٚٗرواه البخاري ) ٘
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﴿فََخرََج ِمنـَْها َخائِفًا يـَتَـَرق ب﴾، وكما قال تعاىل يف قصة موسى أيضا  َٔعَلى ال ِذي ِمْن َعُدوٍِّه﴾
، وكما  ٕ

اإلنسان بأصحابو يف اغبرب وغَتىا من األمور اليت تَعِرض للناس وحيتاجون فيها إىل أن يستعُت  يستغيث
 بعضهم ببعض.

َا أن يبلغ الناس أنو ال ديلك ألحد نفعًا أو ضرًا ، فقال تعاىل يف سورة اعبـن  وقد أمر ا نبيو  ﴿ُقْل ِإمن 
﴿ُقل ، وقال تعاىل يف سورة األعراف  ِٖإينٍّ الَ أَْمِلُك َلُكْم َضراًّ َواَل َرَشدًا﴾ َأْدُعو َريبٍّ َواَل ُأْشرُِك بِِو َأَحداً * قُلْ 

َْتِ َوَما َمس ٍِتَ الس وءُ ال  أَْمِلُك لِنَـْفِسي نـَْفعًا َواَل َضراًّ ِإال  َما َشاَء الل ُو َوَلْو ُكنُت َأْعَلُم الغَْيَب الْسَتْكثـَْرُت ِمَن اػبَ 
نَِذيٌر َوَبِشٌَت لٍَّقْوٍم يـُْؤِمُنوَن﴾ ِإْن أَنَا ِإال  

ٗ. 
 واآليات يف ىذا اؼبعٌت كثَتة.

ال يدعو إال ربو ، وال يستغيث إال بو ، و كان يف يوم بدر يستغيث با ويستنصره على عدوه ويُِلح  وىو 
عنو: "َحسُبك  " ، حىت قال الصديق األكرب أبو بكر رضي ايا ربِّ أنجز لي ما وعدتنييف ذلك ويقول: "

﴿ِإْذ َتْسَتغِيُثوَن رَب ُكْم ، وأنزل ا سبحانو يف ذلك قولو تعاىل  ٘يا رسول ا ، فإن ا ُمنِجز لك ما وعدك"
الِئَكِة ُمْرِدِفَُت * َوَما َجَعَلُو الل ُو ِإال  ُبْشَرى َولَِتطْ 

َ
ن  بِِو قـُُلوُبُكْم َوَما َمئِ فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأينٍّ فُبِد ُكم بِأَْلٍف مٍَّن اؼب

، فذّكرىم سبحانو يف ىذه اآليات استغاثتهم بو ، وأخرب أنو  ٙالن ْصُر ِإال  ِمْن ِعنِد الل ِو ِإن  الل َو َعزِيٌز َحِكيٌم﴾
دادىم باؼبالئكة ، ٍب بُت سبحانو أن النصر ليس من اؼبالئكة ، وإمنا أمدىم بو للتبشَت ـــــــاستجاب ؽبم بإم

، وقال عز وجل يف  ٚ﴿َوَما الن ْصُر ِإال  ِمْن ِعنِد الل ِو﴾النصر والطمأنينة ، وبُت أن النصر من عنده فقال ب
ُتْم َأِذل ٌة فَاتـ ُقوا الل َو لََعل ُكْم َتْشُكُروَن﴾سورة آل عمران  ، فبُت يف ىذه اآلية أنو  ٛ﴿َولََقْد َنَصرَُكُم الل ُو بَِبْدٍر َوأَنـْ

ىو الناصر ؽبم يوم بدر ، فُعلم بذلك أن ما أعطاىم من السالح والقوة ، وما أمدىم بو من  سبحانو
                                              

 . ٘ٔسورة القصص:  ٔ
 . ٕٔسورة القصص:  ٕ
 . ٕٔ - ٕٓسورة اعبن:  ٖ
 . ٛٛٔسورة األعراف:  ٗ
 ( عن ابن عباس رضي ا عنو.ٖٙٚٔ( وصحيح مسلم )ٜٕ٘ٔانظر اغبديث يف صحيح البخاري ) ٘
 . ٓٔ – ٜسورة األنفال:  ٙ
 . ٕٙٔسورة آل عمران:  ٚ
 . ٖٕٔسورة آل عمران:  ٛ



 خمسون دليال على بطالن دعاء غير اهللملحق تابع للمظهر الثامن )دعاء أصحاب القبور(: 

 602 

 ٔ.الطمأنينة ، وليس النصر منها ، بل ىو من عند ا وحدهو اؼبالئكة ؛ كل ذلك من أسباب النصر والتبشَت 
 انتهى كالم الشيخ ابن باز رضبو ا.

للنـاس أصـل ديـِنهم وىـو  علـى تبييـنهمالعلم اؼبخلصـُت  خـَت اعبـزاء قال مقيده عفا ا عنو: فجزى ا أىل 
الـدرر »توحيد العبادة ، فإهنم كما قال الشيخ عبد الرضبــٰن بـن ؿبمـد بـن قاسـم يف مقدمـة الكتـاب الـذي صبعـو 

 «:السنية من الفتاوى النجدية
حيصـى ، حفظـا للـدين والشـريعة ف العلمـاء يف كـل عصـر ومصـر ، يف األصـول والفـروع وغَتىـا فبـا ال وقد صن  

وأقول أىل العلم ، وليكـون آخـر األمـة كأوؽبـا يف العلـم والعمـل والتـزام أحكـام الشـريعة وإلـزام النـاس ُّـا ، ألن 
ضرور م إىل ذلك فوق كل ضرورة ، ولوال ذلك عبرى على ديـننا ما جرى على األديان قبلـو ، فـإن كـل عصـر 

 ٕبغَت إصابة وال فهم. ال خيلو من قائل بال علم ، ومتكلم

أن عبادة غير اهلل انحراف عن الفطرة التي خلق اهلل  من وجوه بطالن دعاء غير اهللالوجو الخامس 
ها ، فإن وروحُ  وخالُصهاها ، والدعاء نوع من أنواع العبادة ، بل ىو لب   الناس عليها وىي عبادة اهلل وحده
مائل عن الشرك إىل التوحيد ، ٍب أتــتهم شياطُت ـائل ، أي الحنيف ىو اؼبـا خلق الناس حنفاء كلهم ، وال

أال إن ربـي أمرين أن أعلمكم ما  :عن التوحيد إىل الشرك ، كما قال النبـي  ٖاإلنس واعبن فاجتالتهم
، وإهنم  ٘عبدًا حالل ، وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم ٗجهلتم فبا علمٍت يومي ىذا ، كل مال كبلتو

وأمَرتهم أن يشركوا بـي ما لم مت عليهم ما أحللُت ؽبم ، طُت فاجتالتهم عن دينهم ، وحرّ أتــتهم الشيا
 ٙ.أنـزل بو سلطانا

                                              

 الرياض. –( ، الناشر: دار القاسم ٛٓٔ/ٕ« )ؾبموع فتاوى ومقاالت متنوعة»نظر ا ٔ
 (.ٕٔ/ٔ« )الدرر السنية» ٕ
 «.القاموس ايط»لتهم. انظر أي حوّ  ٖ
 و.ـأي وىبتُ  ٗ
 أي على اغبنيفية وىي عبادة ا وحده. ٘
 اَّاشعي رضي ا عنو. عياض( عن ٕ٘ٙٛواه مسلم )ر  ٙ
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دانو أو هوٍّ ما من مولود إال يولد على الفطرة ، فأبواه يُ  : قال النيب :وعن أيب ىريرة رضي ا عنو قال
ٍب يقول أبو ىريرة  ؟ٗفيها من جدعاء ٖونس  ىل ربُِ  ٕصبعاء البهيمة ُّيمة ٔـنتجــسانو ، كما تُ مجٍّ ـرانو أو يُ نصٍّ يُ 

 ٘.اآلية فطرة ا اليت فطر الناس عليهاأبو ىريرة رضي ا عنو 
اؼبولود الذي يولد على فطرة التوحيد ٍب حيرفو أىلو إىل الشرك بالبهيمة اليت جدع أىلها  و رسول ا فشب  
، وإذا كان اليهود والنصارى واَّوس يدعون غَت ا ،  بعد أن ولدت ال جدَع فيها –أي قطعوىا  –أذهنا 

 .فالفطرة عكس ذلك ، وىي دعاء ا وحده ، وىو اؼبطلوب
ن الداعُت لغَت ا ينسون من يدعوهنم وقت أ اء ا وحده ىو مقتضى الفطرة ؛ـوفبا يدل على أن دع

، فدل ىذا على  عاء اهلل وحده اضطرارافالفطرة تدعوىم لدالشدائد سباما ، ويتجهون لدعاء ا وحده ، 
ىو الذي يسَتكم يف الرب والبحر حىت إذا  بطالن ضده وىو دعاء غَت ا ، قال تعاىل عن اؼبشركُت األولُت 

كنتم يف الفلك وجرين ُّم بريح طيبة وفرحوا ُّا جاء ا ريح عاصف وجاءىم اؼبوج من كل مكان وظنوا أهنم 
اىم إذا ىم ـصُت لو الدين لئن أقبيتـنا من ىذه لنكونن من الشاكرين * فلما أقب ـبلاقد أحيط ُّم دعوا 

 .يبغون يف األرض بغَت اغبق
قـل أرأيـتكم إن أتـاكم عـذاب ا أو أتـتكم السـاعة أغـَت ا تـدعون إن  سـبحانو يف سـورة األنعـام  وقال أيًضا

 .وتنسون ما تشركونكنتم صادقُت * بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليو إن شاء 
ونفـٌر مـن قـريش  - جـد النـيب  –وؼبا أقبل أبرىة على مكة وىرب أىلها منها خوفاً منو ؛ قام عبد اؼبطلب  

  :يدعون ا ويستنصرونو على أبرىة ، فأخذ عبد اؼبطلب حبلقة باب الكعبة وىو يقول
 

 يا رب ال أرجو ؽبم سواك
 

 يا رب فامنع منهم ضباك 
 

                                              

 تُـنِتج أي تلد. ٔ
 وال كْي. -أي قطع  –فيها  صبعاء أي سليمة من العيوب ، ؾبتمعة األعضاء كاملتها ، ال جْدعَ  ٕ
 (.ٖ٘ٛٔتُـِحس ون من اإلحساس ، أي العلم بالشي. قالو ابن حجر يف شرح اغبديث رقم ) ٖ
تعرض ؽبا سليمة حىت يُ  ع األطراف ، واؼبقصود أن البهيمة تكونقط  ىو القطع ، يقال عبد ؾبدع األطراف أي مُ  عُ اعبدْ  ٗ

 البن األثَت رضبو ا.« النهاية يف غريب اغبديث»ما يستعمل يف األنف. انظر  أكثرَ  عُ ، واعبدْ  بقطعٍ 
 .(ٕٛ٘ٙ( ، ومسلم )ٖٛ٘ٔرواه البخاري ) ٘
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 من عاداك إن عدو البيت
 

 ٔبوا قُـراكخرِ ـامنعهم أن يُ  
  

 :تنبيو
 ، أمــا مشــركو كــان اؼبشــركون األولــون إذا أصــابتهم شــدة دعــوا ا وحــده ، وإذا كــانوا يف رخــاء دعــوا غــَت ا

زماننا فإهنم أسوء حاال من اؼبشركُت األولُت ، فإهنم يدعون غـَت ا يف الرخـاء والشـدة ، وال حـول وال قـوة إال 
 .با

رحلـــة »رضبــــو ا ، وىـــو مـــن علمـــاء القـــرن الثالـــث عشـــر ، يف كتابـــو  ٕوقـــد ذكـــر الشـــيخ صـــديق حســـن خـــان
  :اؼبوضوع حصلت لو ؼبا ذىب للحج عن طريق البحر وفيهاقصة تتعلق ُّذا  «الصديق إىل البـيت العتيق

ومـــن العجائـــب الـــيت ال ينبغـــي إخفاؤىـــا أن اؼبالحـــُت إذا تـــرددوا يف أمـــر اؼبركـــب مـــن صبـــود الـــريح ، أو ىبوُّـــا 
أو شيئا من اػبوف على السفينة وأىلها ، كانوا يهتفون باسـم الشـيخ عيـدروس وغـَته مـن اؼبخلـوقُت  ، ٖفةـبالِ 

ومســـتعينُت بـــو ، ومل يكونـــوا يـــذكرون ا عـــز وجـــل أبـــدا ، أو يدعونـــو بأظبائـــو اغبســـٌت ، وكنـــت إذا مســـتغيثُت 
، وقلـت يف نفسـي: ظبعـتهم ينـادون غـَت ا ويسـتعينون باألوليـاء خفـت علـى اؼبركـب خوفـا عظيمـا مـن اؽبـالك 

ب قـد كـانوا ال يـذكرون ركي العـر ـيـا العجـب ، كيـف يصـل ىـذا اؼبركـب بأىلـو إىل سـاحل السـالمة ، فـإن مشـ
وحـده غـَت مشـركُت بـو ، كمـا حكـى عـنهم سـبحانو تعـاىل بـل يـدعون ا آؽبـتهم الباطلـة يف مثـل ىـذا اؼبقـام ،  

، وىـــؤالء القـــوم الـــذين يســـمون  وإذا ركبـــوا يف الفلـــك دعـــوا ا ـبلصـــُت لـــو الـــدينيف ؿبكــم كتابـــو اؼببـــُت ، 

                                              

شارق لكون مكة تستضيف الناس من م، رى بالضم صبع قرية وىي البلد ، وإن كانت بالكسر فاؼبقصود مكان الضيافة قُ  ٔ
 األرض ومغارُّا ، وا أعلم.
 بنحو لفظ ىذه األبيات.« السَتة»يف تفسَت سورة الفيل ، وكذا ابن إسحاق يف « تفسَت»والقصة رواىا ابن جرير يف 

ؿبيي السنة وقامع البدعة ، أبو الطيب ، صديق بن حسن بن علي لطف ا الِقن وجي ، نزيل  اققىو اإلمام العالمة  ٕ
، وكالمو يف تقرير العلو مذكور يف  ٖٚٓٔ، تويف سنة « الدين اػبالص»، لو مؤلفات كثَتة ، منها وأمَتىا باؽبند  بـهوبال
الناشر: )، بتحقيق د. عاصم بن عبد ا القريوٌب ،  ٖ٘ – ٓ٘، ص « قطف الثمر يف بيان عقيدة أىل األثر»كتابو 

 ق منو.، وقد اقتبست ترصبة الشيخ صديبَتوت(  –عامل الكتب 
 الذباه السفينة. ـبالفةأي  ٖ
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ومـا يــؤمن فيمـا قـال تعـاىل دق ا بأظبـاء اؼبخلـوقُت ، ولقـد صـ ( يـدعون غـَت ا ويهتفـوناؼبسـلمُت)أنفسـهم 
 ٔ.أكثرىم با إال وىم مشركون

المشركين الذين بعث فيهم  ِفْعلُ  أن ىذا الفعل ىو: ومن وجوه بطالن دعاء غَت ا الوجو السادس
الصاغبُت وغَتىم ،  ، فقد كان اؼبشركون يدعون األنبياء ويدعون اؼبالئكة ويدعون سواء بسواء الرسول 
ويعبدون من دون ا ما ال يضرىم ىؤالء يقربوننا ويشفعون لنا عند ا ، قال ا تعاىل عنهم  :ويقولون

قل أتنبئون ا دبا ال يعلم يف السماوات وال يف األرض سبحانو  ىؤالء شفعاؤنا عند اهللوال ينفعهم ويقولون 
 .وتعاىل عما يشركون
والــذين ازبــذوا مـن دونــو أوليـاء مــا نعبـدىم إال ليقربونــا إىل ا زلفــى إن ا يف ســورة الزمـر  وقـال تعــاىل عـنهم

، فـانظر كيـف حكـم علـيهم بالشـرك  كفاركاذب  إن ا ال يهدي من ىو   فيما ىم فيو خيتلفونحيكم بينهم 
 .يف اآلية األوىل ، وبالكفر يف اآلية الثانية

ي واغباضــر ، مـن لــدن نــوح إىل ـميع أصــناف اؼبشــركُت قاطبـة يف اؼباضـــفعــل جـبـل إن دعــاء غــَت ا تعـاىل ىــو 
يومنا ىذا ، مـرورا بقـوم إبـراىيم الـذين كـانوا يـدعون األصـنام ، والنصـارى الـذين يـدعون عيسـى وأمـو ، وكـذلك 

 .ن واؽبنادكة وغَتىم من الوثنيُتو البوذي
 :ين اإلسالم ، وأشهرىم ثالث طوائفوقد وقع يف ىذا اللون من االكبراف فئام فبن ينتسبون لد

، حـىت آل  الرافضة ، الذين غلو يف تعظيم علي بن أيب طالب رضي ا عنو وبعـض آل بيـت النـيب  األولى
ُّــــم األمــــر إىل دعــــائهم وطلــــب اغباجــــات مـــــنهم ، وىــــم اآلن حيجــــون إىل قــــرب علــــي يف كــــربالء ، ويســـــألونو 

 .حهم ا ، قب  اغباجات من رزق وولد كما يسألون ا تعاىل
غالة الصوفية ، الذين غلوا يف تعظيم من وصفوىم باألولياء واألقطاب ، ويدعوهنم لكشف  والطائفة الثانية

 .الكربات وإغاثة اللهفات
، ويدعوهنم كما  القبورية ، الذين يأتون إىل قبور بعض الصاغبُت ، وردبا إىل قرب النيب  والطائفة الثالثة
، وىذا شرك يف العبادة ،  تون أيضا إىل بعض القبور اؼبنسوبة لبعض آل بيت النيب يدعون ا ، ويأ

 .وخروج من دين اإلسالم ، عياذا با

                                              

 .الدمام -دار ابن القيم  لناشر:اىـ ،  ٗٓٗٔ، سنة  ٖط ،  ٔٚٔص  ٔ
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فأي ها تُقرُّم إىل ا ، ـمعبودات اليت تُعبد من دون ا سُتكذٍّب عابديها يوم القيامة يف زعمهم أنـأقول: وال
ويوم حيشرىم وما يعبدون من دون ا فيقول ءأنتم أضلتم عبادي قال تعاىل ُخذالن بعد ىذا اػبذالن ، 

ىؤالء أم ىم ضلوا السبيل * قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم 
فما تستطيعون صرفا وال نصرا ومن  فقد كذبوكم بما تقولونوآباءىم حىت نسوا الذكر وكانوا قوما بورا * 

كم نذقو عذابا كبَتايظلم من
 ، قال ابن كثَت رضبو ا يف تفسَت ىذه اآلية:  ٔ

فقد كذبوكم دبا تقولون  أي فقد كذ بكم الذين عبدًب من دون ا فيما زعمتم أهنم لكم أولياء وأهنم ،
ذاب عنهم أي ال يقِدرون على صرف الع فما تستطيعون صرفا وال نصرايُقرٍّبونكم إىل ا زلفى ... وقولو 

 وال االنتصار ألنفِسهم. اىـ.

تعالى اهلل عن  –ر بو اهلل دعاء غير اهلل من األنبـياء والصالحين لو كان صوابًا ألمَ  أن  : الوجو السابع
، ألهنم أحرص  -من ذلك وصحابتو  هحاشا – و رضي اهلل عنهموصحابتُ  علو النبـي فَ ـولَ  -ذلك 

هم جنات ذبري من ربتها ـقد رضي ا عنهم ورضوا عنو ، وأعّد لالناس على اػبَت وأعلمهم باغبق ، و 
األهنار ، وفيهم اػبلفاء األربعة ، وفيهم أىل بيتو ، وفيهم اؼبشهود ؽبم باعبنة ، وفيهم الذين غفر ا ؽبم ما 

عن  تقدم من ذنبهم وما تأخر ، ومع ىذا فلم حيصل منهم بتاتا أن دعوه وطلبوا اغباجات منو ، بل مل يرد
أهنم كانوا إذا كانت ؽبم ت ثبِ ـيُ حسن أو القرون الثالثة اؼبفضلة أثر صحيح جاء بعدىم من أىل ن أحد فب

 .حاجة قصدوا القبور
واؼبؤمن يرجو ربو وخيافو ويدعوه ـبلصًا لو الدين ، وحق شيخو عليو أن يدعو لو » :قال ابن تيمية رضبـو ا

، وأصحابو أعلم الناس بأمره وقدره وأطوع الناس لو ،  و رسول ا ويًتحم عليو ، فإن أعظم اػبلق قدراً ى
يا سيدي يا رسول اهلل ، ولم يكونوا يفعلون  :منهم عند الفزع والخوف أن يقولأحًدا ولم يكن يأمر 

، قال ا  ، بل كان يأمرىم بذكر ا ودعائو والصالة والسالم عليو  ذلك ال في حياتو وال بعد مماتو
 *الذين قال ؽبم الناس إن الناس قد صبعوا لكم فاخشوىم فزادىم إديانا وقالوا حسبنا ا ونعم الوكيل  تعاىل

 ٕ.«فانقلبوا بنعمة من ا وفضل مل ديسسهم سوء واتبعوا رضوان ا وا ذو فضل عظيم

                                              

 . ٜٔ – ٚٔسورة الفرقان:  ٔ
 (.ٛٛ-ٚٛ/ٕٚ« )ؾبموع الفتاوى» ٕ
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، مل  اتفاق أئمة المسلمينبمن ارمات اؼبنكرة  -نبيًا كان أو غَته  -سؤال اؼبيت والغائب » :وقال أيضا
وال فعلو أحد من الصحابة وال التابعين لهم بإحسان ، وال استحسنو أحد من يأمر ا بو وال رسولو ، 

، فإن أحداً منهم ما كان يقول إذا نـزلت  وىذا مما يعلم باالضطرار من دين المسلمين،  أئمة المسلمين
فالن أنا يف حسبك ، أو اقض حاجيت ، كما يقول بعض يا سيدي  :ميتـأو عرضت لو حاجة ل ٔبو تـِرةٌ 

بعد موتو ، وال  ىؤالء اؼبشركُت ؼبن يدعوهنم من اؼبوتى والغائبُت ، وال أحداً من الصحابة استغاث بالنيب 
بغَته من األنبياء ال عند قبورىم وال إذا بعدوا عنها ، وقد كانوا يقفون تلك اؼبواقف العظام يف مقابلة اؼبشركُت 

وال غَته من اؼبخلوقُت ،  يبٍّ  القتال ، ويشتد البأس ُّم ويظنون الظنون ، ومع ىذا مل يستغث أحد منهم بنيف
 ٕ.«بل وال أقسموا دبخلوق على ا أصالً ، وال كانوا يقصدون الدعاء عند قبور األنبياء ، وال الصالة عندىا

  :وقال ابن القيم رضبو ا
 عليو وسلم يف أىل القبور بضعا وعشرين سنة حىت توفاه ا تعاىل ، وىذه فهذه سنة رسول ا صلى ا»

سنة خلفائو الراشدين ، وىذه طريقة صبيع الصحابة والتابعُت ؽبم بإحسان ، ىل ديكن بشر على وجو األرض 
أن يأٌب عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أهنم كانوا إذا كان ؽبم حاجة قصدوا 

أن يصلوا عندىا ، أو يسألوا ا بأصحاُّا ، أو يسألوىم عن بور فدعوا عندىا وسبسحوا ُّا ، فضال الق
 ؟حوائجهم

 ٖ.«فونا على أثر واحد ، أو حرف واحد يف ذلكفليوقِ 

أن الذي يتوجو إلى غير اهلل بالعبادة والدعاء قد ساوى ىذا المعبود باهلل عز وجل في  :الوجو الثامن
هو بو ، لكونو توجو لو كما توجو  ، وىذه اؼبساواة والتشبيو ىي حقيقة الشرك ، وشبّ  الحب والتعظيم

يعِدلونٍب الذين كفروا برُّم الكفار فعل ومعناه ، وقلبو وقالبو ، قال تعاىل مبـينا حقيقة 
، أي جيعلون لو  ٗ

النار ﴿تا إن كنا لفي ضالل حاؽبم يف الدنيا وىم يف  يذكرونوقال تعاىل عنهم وىم ،  معاداًل ومساويًا

                                              

 تِـرة أي نقص. ٔ
 . ٕٖٖ – ٖٖٔص « االستغاثة يف الرد على البكري» ٕ
 . ٖٛٙ – ٖٚٙ، ص « إغاثة اللهفان» ٖ
 . ٔالنحل:  ورةس ٗ
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يف العبادة »بن سعدي يف تفسَت ىذه اآلية: الرضبـٰن قال الشيخ عبد ،  ٔمبُت * إذ نسويكم برب العاؼبُت﴾
، فتبُت ؽبم حينئذ ضالؽبم ، وأقروا بعدل ا يف عقوبتهم ، وابة واػبوف والرجاء ، وندعوكم كما ندعوه 

 ٕانتهى. .«و وىم برب العاؼبُت إال يف العبادةوأهنا يف ؿبلها ، وىم مل يُـــس
ومل يكــن لـو كفــوا اواة ا خبلقـو باطلــة ، ألن ا لـيس لــو كفـؤ وال نــد ، وال مثيـل وال نظـَت ، قــال تعـاىل ـومسـ
 .أي أمثاال ونظراء فال ذبعلوا  أندادا، وقال  أحد

  :قال ابن القيم رضبو ا تعاىل
 .أكرب وأصغر :وأما الشرك فهو نوعان»

فاألكرب ال يغفره ا إال بالتوبة منو ، وىو أن يتخذ من دون ا نداً ، حيبو كما حيب ا ، وىو الشرك الذي 
تا إن كنا لفي ضالل مبُت * إذ يتضمن تسوية آؽبة اؼبشركُت برب العاؼبُت ، وؽبذا قالوا آلؽبتهم يف النار 

بأن ا وحده خالق كل شيء ، وربو ومليكو ، وأن آؽبتهم ال زبلق وال  ، مع إقرارىم نسويكم برب العاؼبُت
وية يف ابة والتعظيم والعبادة كما ىو حال أكثر مشركي ـترزق وال ربيي وال سبيت ، وإمنا كانت ىذه التس

 –بل أكثرىم  –بل كلهم يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون اهلل ، وكثير منهم العامل ، 
يحبون آلهتهم أعظم من محبة اهلل ، ويستبشرون بذكرىم أعظم من استبشارىم إذا ذُكر اهلل وحده ، 

بون إذا انتقص أحدىم رب ويغضبون لمنتقص معبوديهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما يغض
 ، وإذا َٖردـ، وإذا انتهكت حرمة من حرمات آلهتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث إذا حَ العالمين

بل إذا قام اؼبنتِهك ؽبا بإطعامهم شيئاً رضوا عنو ومل تتنكر لو قلوُّم ،  !انتهكت حرمات اهلل لم يغضبوا لها
 .وقد شاىدنا ىذا كبن وغَتنا منهم جهرة

ومعبوده من دون ا على لسانو ديدنا لو إن قام وإن قعد ، وإن عثر وإن  إلـٰهوُ  رَ كْ ىم قد ازبذ ذِ دَ ـوترى أح
ستوحش ، فذِكر إلـٰهو ومعبوده من دون ا ىو الغالب على قلبو ولسانو ، وىو ال ينكر ذلك ، مرض ، وان ا

 .وىكذا كان ُعباد األصنام سواءويزعم أنو باب حاجتو إىل ا ، وشفيعو عنده ، ووسيلتو إليو ، 

                                              

 . ٜٛ - ٜٚورة الشعراء: س ٔ
 «.تيسَت الكرمي الرضبـٰن يف تفسَت كالم اؼبنان» ٕ
 «.لسان العرب»انظر .  أي غِضـبَ  ـَردَ حَ  ٖ
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هم من ـكانت آلهت  فأولئكهتهم ، ـدر ىو الذي قام بقلوُّم ، وتوارثو اؼبشركون حبسب اختالف آلـوىذا الق
والذين ازبذوا من دونو ، قال ا تعاىل عن أسالف ىؤالء اؼبشركُت  الحجر ، وغيرىم اتخذوىا من البشر

 .أولياء ما نعبدىم إال ليقربونا إىل ا زلفى إن ا حيكم بينهم يف ما ىم فيو خيتلفون
 .ن ا ال يهدي من ىو كاذب كفارإ ٍب شهد عليهم بالكفر والكذب ، وأخرب أنو ال يهديهم فقال 
 من يخُلص من ىذا ، بل ما أعز   1وما أعز  فهذه حال من ازبذ من دون ا وليًا يزعم أنو يقربو إىل ا ، 

 ٕ.«من ال يعادي من أنكره
 :وقال أيضا رضبو ا

فرد دبلـك الضـر والنفـع ، ، فإن من خصائص اإللـٰهية الت فاؼبشرك مشبو للمخلوق باػبالق يف خصائص اإللـٰهية
فمن عل ق ذلك دبخلوق فقد والعطاء واؼبنع ، وذلك يوجب تعليـق الدعاء واػبوف والرجاء والتوكل بو وحده ، 

، وجعل ما ال ديلك لنفسو ضراً وال نفعاً وال موتاً وال حياة وال نشوراً ، فضالً عن غـَته ، شـبيهاً شبهو باػبالق 
ة األمور كلها بيديو ، ومرجعهـا إليـو ، فمـا شـاء كـان ومـا مل يشـأ مل يكـن ، ال مـانع ؼبـا ؼبن لو األمر كلو ، فأزِم ـ

أعطى ، وال معطي ؼبا منع ، بل إذا فَتح لعبده باب رضبتو مل ديسكها أحد ، وإن أمسكها عنو مل يرسلها إليو 
  .أحد ، فِمن أقبح التشبيو تشبيو ىذا العاجز الفقَت بالذات بالقادر الغٍت بالذات

ومن خصائص اإللـٰهية الكمال اؼبطلق من صبيع الوجوه ، الذي ال نقص فيو بوجو من الوجوه ، وذلك يوجب 
أن تكـــون العبــــادة كلهــــا لـــو وحــــده ، والتعظــــيم واإلجـــالل واػبشــــية والــــدعاء والرجـــاء واإلنابــــة والتوبــــة والتوكــــل 

وفطــرًة أن يكــون لــو وحــده ، وديتنــع  واالســتعانة ، وغايــة الــذل مــع غايــة اغبــب ، كــل ذلــك جيــب عقــالً وشــرعاً 
عقاًل وشرًعا وفطرًة أن يكون لغَته ، فمن جعل شيئاً من ذلـك لغـَته فقـد شـّبو ذلـك الغـَت دبـن ال شـبيو لـو وال 

ولشدة قبحو وتضم نو غايـة الظلـم ؛ أخـرب سـبحانو عبـاده أنـو مثيل لو وال ند لو ، وذلك أقبح التشبيو وأبطلو ، 
  .على نفسو الرضبة ال يغفره مع أنو كتب

ومـن خصـائص اإللــٰهية ؛ العبوديــة الـيت قامـت علـى ســاقُت ال قِـوام ؽبـا بـدوهنما ؛ غايــة اغبـب مـع غايـة الــذل ، 
فمــن أعطــى حبــو وذلــو ىــذا سبــام العبوديــة ، وتفــاُوت منــازل اػبلــق فيهــا حبســب تفــاو م يف ىــذين األصــلُت ، 

                                              

 أي ما أقل. ٔ
 .(ٜ٘٘ – ٜٗ٘/ٔ« )مدارج السالكُت» ٕ
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مــن اــال أن ذبــيء بــو شــريعة مــن الشــرائع ، وقبُحـــو ، وىــذا  وخضــوعو لغــَته فقــد شــبهو بــو يف خــالص حقــو
مستِقـٌر يف كل فطـرة وعقـل ، ولكـن َغـَّتت الشـياطُت ِفطَـر أكثـر اػبلـق وعقـوؽبم ، وأفسـد ا علـيهم واجتـالتهم 
عنها ، ومضى على الفطرة األوىل من َسبقت لو من ا اغبسٌت ، فأرسل إلـيهم رسـلو ، وأنــزل علـيهم كتبـو دبـا 

 .يهدي ا لنوره من يشاءىم وعقوؽبم ، فازدادوا بذلك نوراً على نور ، يوافق فطر 
  .؛ فمن خصائص اإللـٰهية السجود ، فمن سجد لغَته فقد شبو اؼبخلوق بو إذا ُعـرف ىذا

   .ومنها التوكل ، فمن توكل على غَته فقد شبهو بو
  .ومنها التوبة ، فمن تاب لغَته فقد شبهو بو

 ٔ.و تعظيمًا وإجالالً لو ، فمن حلف بغَته فقد شبهو بو ، ىذا يف جانب التشبيوومنها اغبِلف باظب
 :رضبو ا ٕوقال الشيخ الشريف ؿبمد بن ناصر اغبازمي

م كل  عامِل أن عبادة الكفار لألصنام مل يكن إال بتعظيمها واعتقاد أهنا تضر وتنفع ، واالستغاثة ُّا لِ وقد عَ »
ين يف القبور ، دِ قِ ها يف بعض اغباالت جبزء من أمواؽبم ، وىذا كلو قد وقع من اؼبعتَ عند اغباجة ، والتقرب إلي

كان يف  ، بل ردبا يًتك العاصي منو فعل اؼبعصية إذا  إال  سبحانو وتعاىل ال يكونُ  موىا إىل حدٍّ إهنم قد عظ  
ال يًتكها إذا كان يف حرم ا  منو ـبافة تعجيل العقوبة من ذلك اؼبيت ، وردبا مشهِد من يعتقده أو قريًبا

 ٖ.«تعاىل ، أو يف مسجد من اؼبساجد أو قريباً من ذلك
 :بطُت رضبو اأباقال الشيخ عبد ا و 
فقد سو ى بُت ما فر ق ا  ؛ (ُيطلب من اؼبيت ما يطلب من اغبي) :فمن سو ى بُت اغبي واؼبيت بقولو»

بُت اغبي واؼبيت ، فلو قصد ؾبنون بيت إنسان ليطعمو فوجده ميتا  قونفرٍّ ـوالناس بينهما ، حىت اَّانُت يُ 
 ٗ.«وأىلو عنده ، لعدل إىل الطلب من أىلو األحياء اغباضرين عنده ومل يلتفت إىل اؼبيت

                                              

 . ٕٔٔ – ٕٛٓالبن القيم ، ص « الداء والدواء» ٔ
مد عاكش الضمدي ، ـ( للحسن بن أحٖٕٚ/ٕ« )رن الثالث عشرـــراجم علماء القود الدرر يف تـــعق»متو يف ـنظر ترجا ٕ
 يق: د. إظباعيل بن ؿبمد البشري ، الناشر: مكتبة جامعة الشارقة. ــــــحقـت
 الرياض. –، الناشر: دار الشريف  ٖٚ، ص « إيقاظ الوسنان على بيان اػبلل يف صلح األخوان» ٖ
 . ٕٛ، ص « داود بن جرجيس تأسيس التقديس يف كشف تلبيس» ٗ
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ساوي بُت األحياء واألموات» :وقال أيضا
ُ
من اؼبعلوم أن أىل الدنيا يستقضون حوائجهم  :ويقال ؽبذا اؼب
أدراعًا من صفوان بن أمية  وفاجرىم ، مسلمهم وكافرىم ، وقد استعار النيب  بعضهم من بعض ؛ برىم

ستقضون حوائجهم من وىو مشرك ، واستعان يف بعض غزواتو بأناس من اؼبشركُت ، وما زال اؼبسلمون يَ 
كما  اؼبسلم والذمي والرب والفاجر ، فيلزم اؼبساوي بُت األحياء واألموات أن يساوي بُت أموات اؼبذكورين  

 ٔ.كانوا يف الدنيا كذلك
أوِدعو عند ثقة ،  :لو َأعطى إنسان آخر مااًل وقال :ؽبذا اؼبـُساوي بُت اغبي واؼبيت ويقال أيًضا :وقال أيضا

ىذا وديعة عندك لفالن ،  :فذىب بو الوكيل وأودعو عند قرب رجل صاحل كالشيخ عبد القادر وقال
جنونًا ال يرفع التكليف ، وألزموه بالضمان ، ويلزم ىذا الذي  واستحَفظو إياه فضاع ؛ لعده الناس ؾبنوناً 

ىو مصيب فيما فعلو وال ضمان عليو ، وردبا أنو ال يلتزم ىذا خوفًا من  :ساوى بُت اغبي واؼبيت أن يقول
أنا ما فرطت على مذىبك يف التسوية بُت اغبي  :الفضيحة عند الناس ، وحينئذ يقول لو الوكيل يف اإليداع

فظ ما جاز طلبو من اغبي جاز طلبو من اؼبيت ، وأنا طلبت من الشيخ عبد القادر حِ  :ت ، ألنك تقولواؼبي
 ٕ«!؟ئٍتخطٍّ ـز طلب اغباجات من األموات فكيف تُ ىذه الوديعة وىي حاجيت عنده ، وأنت ذُبوٍّ 

غني عن أن يكون لو الى ـــــأن اهلل عز وجل ال يقبل عماًل دخلو الرياء ، ألنو سبحانو وتع :الوجو التاسع
، ففي  شريك ، فيكون الشرك في الدعاء مردود أيضا ، ألن بابهما واحد ، وىو التقرب للمخلوقين

 : قَاَل َرُسوُل الل ِو  :صحيح مسلم َعْن َأيب ُىرَيـَْرَة قَالَ 
ْرِك ، َمْن عَ  :قَاَل الل ُو تـََباَرَك َوتـََعاىَل   ٔ.َأْشَرَك فِيِو َمِعي َغَْتِي تـَرَْكُتُو َوِشرَْكوُ  عمالِمَل أَنَا َأْغٌَت الش رََكاِء َعِن الشٍّ

 أن الرياء شرك أصغر ، حيبط العمل الذي خالطـو ، فَعـْن ؿَبُْمـوِد بْـِن لَبِيـٍد َأن  َرُسـوَل الل ـِو  وقد بـَُت  النيب 
 .األصغرُك َما َأَخاُف َعلَْيُكُم الشٍّر  ِإن  َأْخَوفَ  :قَالَ 
 ؟يَا َرُسوَل الل وِ  األصغرُك ا الشٍّر َومَ  :قَاُلوا
 :الرٍّيَاُء ، يـَُقوُل الل ُو َعز  َوَجل  ؽَبُْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإَذا ُجزَِي الن اُس بَِأْعَماؽِبِمُ  :قَالَ 

 ٖ.اءً ، فَاْنُظُروا َىْل ذبَُِدوَن ِعْنَدُىْم َجزَ  الدنيااْذَىُبوا ِإىَل ال ِذيَن ُكْنُتْم تـَُراُءوَن يف 
                                              

 . ٛٛ، ص « تأسيس التقديس يف كشف تلبيس داود بن جرجيس» ٔ
 . ٘ٛ – ٗٛ، ص « تأسيس التقديس يف كشف تلبيس داود بن جرجيس» ٕ
 ( ، وقال ؿبققوه: إسناده حسن.ٜٕٗ،  ٕٛٗ/٘« )اؼبسند»يف  أضبدأخرجو  ٖ
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  ؟فإذا كان الرياء شركاً حيبط العمل ؛ فكيف بالدعاء اػبالص لغَت ا
  .ال شك أنو أشد خطًرا وضررًا

)اطلب ثواب عملـك فبـن عملـت ؽبـم( ، فالـذي يـدعو غـَت ا يقـال لـو  :وإذا كان اؼبرائي يقال لو يوم القيامة
 .ذلك يوم القيامة ، بل يتربؤون منو

 .و وجليلولشرك ، دقيقِ نسأل ا العافية من ا

ح في كتابو بأنو ال يستجيب الدعاء إال اهلل وحده ، فوجب اإليمان أن اهلل قد صر   :الوجو العاشر
أمن ، وترك دعاء من ال يستجيب الدعاء ، وإال كان الراد ؽبذه اآليات كافرا ُّا ، قال تعاىل  بذلك
اؼبضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجيب

تكم إن أتاكم عذاب ا أو أتتكم الساعة قل أرءي، وقال  ٔ
أغَت ا تدعون إن كنتم صادقُت * بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليو إن شاء وتنسون ما تشركون

ٕ ،
إال كباسط كفيو إىل اؼباء  والذين يدعون من دونو ال يستجيبون لهم بشيءلو دعوة اغبق وقولو تعاىل 

اء الكافرين إال يف ضاللليبسط فاه وما ىو ببالغو وما دع
ٖ. 

فمن قال إن أىل القبور جييبون دعاء من دعاىم فهو على خطر عظيم ، وىو الكفر بآيات ا ، ألنو مل 
 .يصدق خبرب القرآن الناص على أنو ال جييب الدعاء إال ا وحده

                                              

 . ٕٙسورة النمل:  ٔ
 . ٔٗ - ٓٗسورة األنعام:  ٕ
 . ٗٔالرعد: سورة  ٖ
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،  بأن دعاء غيره باطلسبحانو تصريح اهلل ومن أعظم وجوه بطالن دعاء ادلخلوقٌن  :الوجو الحادي عشر
ذلك بأن ا ىو احلق وأن ما وُب ىذا كفاية وشفاء دلن أراد احلق ، وذلك ُب قولـو تعاىل ُب سورة احلج 

يدعون من دونو ىو الباطل
ىو احلق وأن ما يدعون من دونو  ذلك بأن ا، وقولو تعاىل ُب سورة لقمان ٔ

الباطل
ٕ. 

لو دعوة احلقأما دعاء ا فقد وصفو ا بأنو حق كما ُب قولو تعاىل 
ٖ. 

ومن أضل شلن يدعو من فقال  أن اهلل قد حكم على من دعا غيره أنو ال أضل منو :الوجو الثاني عشر
غافلوندون ا من ال يستجيب لو إىل يوم القيامة وىم عن دعائهم 

ٗ. 
ىذا إنكار أن يكون أحٌد أضل من ادلشركٌن ، حيث تركوا عبادة » :ُب تفسًنه رمحو ا ٘قال البيضاوي

السميع البصًن اَّيب القادر اخلبًن إىل عبادة من ال يستجيب ذلم ، فضاًل أن يعلم سرائرىم ، ويراعي 
 .مصاحلهم

وىم عن دعائهم غافلون:  ِباٌد مسخرون مشتغلون بأحواذلمألهنم إما مجادات ، وإما ع».ٙ 

ضب اهلل ، ىذا إذا كان الداعي ال يدعو غير اهلل ـاب غـأن ترك دعاء اهلل من أسب :الوجو الثالث عشر
 إذا دعا ، فكيف بمن يدعو غير اهلل إذا دعا؟ 

 ٚ.من مل يسأل ا يغضب عليو :  قال رسول ا  :فعن أبـي ىريرة رضي ا عنو قال

                                              
 . ٕٙ اآلية ٔ
 . ٖٓ اآلية ٕ
 . ٗٔسورة الرعد:  ٖ
 . ٘سورة األحقاف:  ٗ
ا صاحلا ىو عبد ا بن عمر بن زلمد بن علي ، أبو اخلًن ، ناصر الدين ، البيضاوي ، كان إماما عالمة عارفا بالفقو والتفسًن والعربية ، نظار  ٘

 بًنوت. –العلمية  ار الكتبد :، الناشر ٖٚٔللداوودي ، ص « طبقات ادلفسرين»متعبدا زاىدا شافعيا. انظر 
 ، باختصار وتصرف يسًن. ٘، سورة األحقاف: « أنوار التنـزيل وأسرار التأويل» ٙ
 ( ، وصححو األلباين رمحو ا.ٕٕ٘ٗ« )األوسط»( ، والطرباين ُب ٖٖٖٚرواه الرتمذي )ٚ 
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قال  :قالرضي ا عنو ، فعن عبد ا بن مسعود  أن اهلل توعد من دعا غيره بالنار :لرابع عشرالوجو ا
 :من مات وىو يدعو من دون ا نداً دخل النار ، وقلت أنا :كلمة وقلت أخرى ، قال النبـي   النبـي 

 ٔ.من مات وىو ال يدعو  نداً دخل اجلنة
ٔنرج عنق من النار يوم القيامة ، ذلا عينان تبصران ،  :قال رسول ا  :وعن أبـي ىريرة رضي ا عنو قال

وبكل من دعا مع اهلل إلـٰها بكل جبار عنيد ،  :إين وُكلت بثالثة :معان ، ولسان ينطق ، يقولـوأذنان تس
  ٕ.، وبادلصورين آخر

 :بن قاسم رمحو ا الرمحـٰنقال الشيخ عبد 
، من النهي  والردة ورد فيو من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير اهلل من أنواع الكفر ال نعلم نوًعا

، وقد أُفردت ىذه ادلسألة بالتصنيف ،  والوعيد عليو بالخلود في الناروالتحذير عن فعلو ، وُكفر فاعلو ، 
 ٖ؟وحكى اإلمجاع عليها غًن واحد من أىل العلم ، وذكروا أهنا من ضروريات اإلسالم

 س بو ُب ىذا الباب قول الشاعر:قلت: وشلا ُيستأن
 وَسِل الذي أبوابو ال ُٓنجبُ   ال تسألنَّ بُـنَـيَّ آدم حاجة  
 وبُـَنـيَّ آدم حٌن ُيسأُل يغضبُ   إن تركت سؤالو يغضبُ  اُ   

أن ىؤالء الذين يدعون األنبـياء والصالحين يقرون بأن اهلل تعالى وحده ىو الرب  :الوجو الخامس عشر
، والدعاء  وىذا يستلزم أن يوحِّدوه بالعبادة كما وحَّدوه بالربوبـيةبـيده ملكوت كل شئ ،  الخالق الذي

 .العبادة أنواعمن أعظم 

الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تــتقون * الذي جعل لكم  اعبدوا ربكميا أيها الناُس قال تعاىل 
وأنتم  رزقًا لكم فال ْنعلوا  أنداًدارج بو من الثمرات األرض فراشًا والسماء بناًء وأنـزل من السماء ماًء فأخ

، فكما أن ا ال شريك لو ُب ربوبـيتو فكذلك ال شريك لو ُب أحقيتو وحده بالعبادة ، ألن توحيد  تعلمون
 .الربوبـية يقتضي توحيد األلوىية ويدل عليو

                                              
 (.ٖٗٚ/ٔ( ، وأمحد )ٜٚٗٗرواه البخاري )ٔ 
 ا. وصححو األلباين رمحو ( ،ٕٗٚ٘رواه الرتمذي )ٕ 
 باختصار.،  ٕٗ، ص « السيف ادلسلول على عابد الرسول» ٖ
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عاىل توحيد اإللـٰهية بتوحيد الربوبـية ألنو دال وكثًنا ما يقرن ت :بن سعدي رمحـو ا عبد الرمحـٰنالشيخ قال 
 ٔ.عليو ، وقد أقر بو أيضا ادلشركون ُب العبادة

أن دعاء غير اهلل محرٌم بالنظر إلى ما أدى إليو ، وىو اعتقاد الربوبية في أولئك  :السادس عشرالوجو 
الدر النضيد ُب إخالص  »كتابو ، قال الشوكاين ُب  مع اهلل  المدعوِّين من دون اهلل استقالال أو مشاركةً 

 :«كلمة التوحيد
اعلم أن الرزية كل الرزية ، والبلية كل البلية ؛ ما صار يعتقـده كثـًن مـن العـوام وبعـا اخلـواص ُب أىـل القبـور »

ل جاللـــو ، ـــــمـــن أنهــم يقـــدرون علــى مـــا ال يقــدر عليـــو إال اهلل جومــن ادلعــروفٌن بالصــالح مـــن األحيــاء ؛ 
هم ، فصــاروا يــدعوهنم ـ، حــن نطقـت ألســنتهم ّنــا انطــوت عليـو قلوبــ لــو إال اهلل عــز وجــلويفعلــون مــا ال يفع

ــــك الضــــر والنفــــعتـــارة مــــع ا ، وتــــارة اســــتقالال ، ويصــــرخون بأ ــــائهم ،  ،  ويعظمــــونهم تعظــــيم مــــن يمل
مل  وخيضــعون ذلــم خضــوعا زائــداً علــى خضــوعهم عنــد وقــوفهم بـــٌن يــدي رُّــم ُب الصــالة والــدعاء ، وىــذا إذا

 .انتهى باختصار يسًن«. ما ىو الشرك ، وإذا مل يكن كفرا فليس ُب الدنيا كفرٌ  ٕيكن شركا فال ندري
 :وقال الشيخ أمحد بن حيٍن النجمي رمحو ا

إن شرك مشركي ىذه األمة ْناوز الشفاعة والوساطة اليت كان يعتقدىا مشركوا العرب إىل ادللك وتدبًن »
 ، فقد ُوجد ُب ىذه األمة من يعتقد أن تدبًن الكون بأسره يعود إىل أقطاٍب أربعة!الكون واإلحياء واإلماتة 

وقد بلغ من جهل اخلرافيٌن من ادلسلمٌن بتوحيد ا أن مثل ىذه النصوص من آيات التوحيد مل تُصد 
رف ُب على كل شيء من التص -حن ادليتٌن منهم  -اجلاىلٌن بو منهم عن دعوى قدرة األنبياء والصاحلٌن 

بل يعتقدون أن منهم من نفعهم وضرىم ، شلا جيعلو ا من الكسب ادلقدور ّنقتضى سننو ُب األسباب ، 
، وإن من بعا كبار علماء األزىر ُب ىذا  ون كلو ، كالذين يسمونهم باألقطاب األربعةـيتصرفون في الك

َنواز دعاء غًن ا من ادلوتى واالستغاثة العصر من يكتب ىذا ُب رللة األزىر الر ية )نور اإلسالم( ، فيفيت 

                                              
 .سورة الصافاتتفسًن ، أول « كالم ادلنان تيسًن الكرًن الرمحـٰن ُب تفسًن»ٔ 
 ُب ادلطبوع: تدري ، وأظنو تصحيفا. ٕ
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ُّم ُب كل ما يعجزون عنو من جلب نفع ودفع ضر ، وألف بعضهم كتابًا ُب إثبات ذلك وَكون ادليتٌن من 
 ٔ«.الصاحلٌن ينفعون ويضرون بأنفسهم وخيرجون من قبورىم فيقضون حوائج من يدعوهنم ويستغيثون ُّم

إن نقول فيو بعا قدماء ادلشركٌن ، كما قال قوم عاد ذلود عليو السالم  وادعاء الربوبية للمعبودين قد وقع
إال اعرتاك بعا آذلتنا بسوء

، أي أصابتك آذلتنا بسوء ، فهم ينسبون التأثًن الكوين وتدبًن األمور لتلك  ٕ
م يرزقون وينصرون اآلذلة ، وُب زماننا ىذا يظن بعا القبوريون أن القرب إذا كان ُب مدينة أو قرية فإهنم بربكته

مصر والقاىرة ، والدسوقي ، والبدوي ، وىكذا ،  ٖويندفع عنهم األعداء والبالء ، وأن السيدة نفيسة خفًنة
 ٗ.راءفَ ــوالشيخ عبد القادر قطب بغداد وخفًنىا ، وفالن خفًن الشام واحلجاز ، ووضعوا لكل بلد خُ 

والباليا أربعة من األولياء الذين يتصرفون ُب أن أرض الشام حيرسها من اآلفات  ٘وذكر زاىد الكوثري
 ٙقبورىم!

 

                                              
 –، الناشر: مكتبة الغرباء األثرية  ، باختصار وتصرف ٖ٘ٗ – ٕٖٗ، ص « أوضح اإلشارة ُب الرد على من أجاز ادلمنوع من الزيارة» ٔ

 ادلدينة.
 . ٗ٘سورة ىود:  ٕ
 خفًن القوم ُمـجًنىم الذي يكونون ُب ضمانو ما داموا ُب بالده.«: لسان العرب»قال ابن منظور ُب  ٖ
 لندن. –، الناشر: ادلنتدى اإلسالمي  ٛٚ، ص « دمعة على التوحيد»كما ُب   ، أليب بكر العراقي ٙ٘، ص « حوار مع الصوفية»نقال من  ٗ

ىـ ، قبوري جهمي مشهور ، معروف بردوده على أئمة أىل السنة  ٜٕٙٔىو زلمد زاىد بن احلسن احللمي ، ادلعروف بالكوثري ، ولد سنة ٘ 
ن ادلديين والدارقطين وعبد ا بن ُب باب االعتقاد ورّنا سبهم ، كابن خزدية وسفيان الثوري واألوزاعي وابن بطة العكربي وعثمان الدارمي واب

اإلمام أمحد ونعيم بن محاد ، وأما ابن تيمية وابن القيم فحدث عن طعنو فيهم وال حرج ، يصاحب ذلك سكوت أو تأييد ألئمة البدع 
 والضالل ، كاجلهم بن صفوان وغًنه.

د عليهم علماء كثر ، وقد ألفت رسالة علمية ُب بيان معتقده كان ماتوريديا حنفيا متعصبا ، يدعو إىل االستعانة بادلوتى والتعلق ُّم ، ر 
بيان سلالفة »لألستاذ علي الفهيد ، وللدكتور زلمد اخلميس كتاب بعنوان « زاىد الكوثري وآراؤه االعتقادية ، عرض ونقد»الباطل باسم: 

الت الكوثري ، وقد تابعو على ضاللو تلميذه عبد الفتاح ، وللشيخ زلمد بن مانع رمحو ا تعليقات كثًنة على مقا« الكوثري العتقاد السلف
 أبو غدة ، عافانا ا من التقليد األعمى والتعصب ادلقيت.

للشيخ الذاب عن دين ا سليمان بن صاحل « تعليقات العالمة زلمد بن مانع على مقاالت الكوثري وبعا كتبو»انظر للتوسع مقدمة كتاب 
 اخلراشي ، حفظو ا.

 ىـ غًن مأسوف عليو. ٖ٘ٚٔالكوثري عام توُب 
 . ٔٙٗ، ص « جهود علماء احلنفية إلبطال عقائد القبورية»انظر  ٙ



 ملحق تابع للمظهر الثامن )دعاء أصحاب القبور(: خمسون دليال على بطالن دعاء غير اهلل

 617 

احلرب  وىي عندىم وسائل دفاع جوي ، فضريح )علي الرويب( بالفيوم ّنصر أنقذ ادلدينة من الدمار خالل
 ٔالعادلية الثانية ، بربكتو اليت حولت مسار القنابل إىل ُنر يوسف!

نازلة عدو شديد البأس يطلب القبوريون ادلدد من وعندما يستدعي ادلوقف اإلمداد بـ )قوات خاصة( دل
أصحاب األضرحة أيضًا ، فعندما أغار الترت على بالد الشام كان القبوريون خيرجون يستغيثون بادلوتى عند 

 :القبور ، ولذا قال بعا شعراء القبورية
 لوذوا بقرب أيب عمر  يا خائفٌن من التـتـر 

 :أو قال

 ٕـُم من الضررينجيكُ   عوذوا بقرب أيب عمر

 

 ؛ هم وتعدي األجانب عليهمـأنو انتشر بٌن أىل مراكش عند حلول النوائب ب ٖوذكر السيد رشيد رضا
االجتماع حول قرب الشيخ إدريس ُب فاس ، طالبٌن أن يكشف ما نـزل ُّم من الشدة تاركٌن ما تقتضيو 

 ٗ.حال العصر من الرتبية والتعليم واإلعداد العسكري لألعداء
طلب ــتفع اخلرافة إىل ذروهتا حينما يعمد القبوريون إىل تعيٌن ٔنصصات لألضرحة ، فطلب الشفاعة ىو موتر 

،  ٘اجلميع ، غًن أن بعا )األولياء( مشتهر بتحقيق رغبات النساء ، كالزواج للعوانس ، واإلصلاب للعاقرات
 !ٙوآخر لشفاء أمراض األطفال ، وآخر لشفاء أمراض الروماتيزم

                                              
 . ٜٚ، ص « دمعة على التوحيد»، نقال من  ٖ٘، ص « موالد مصر اروسة» ٔ

 . ٖٔٙ، ص « على البكري الرد»ذكره ابن تيمية ُب  ٕ

لو جهود مشكورة ُب من العلماء باحلديث واألدب والتفسًن  والتاريخ ، ىـ ،  ٕٕٛٔلد سنة و ىو الشيخ زلمد رشيد بن علي رضا القلموين ،  ٖ
رت ـخرافات اليت أضـخذت على عاتقها زلاربة البدع والأادلصرية ، واليت « رللة ادلنار»زلاربة عبادة القبور والتعلق باخلرافة ، وىو صاحب 

ىـ ، انظر ترمجتو ُب كتاب  ٖٗ٘ٔمدرسة العقلية ، توُب سنة ـعليها بسبب تأثره بال مسلمٌن ، وقد كان للسيد رشيد زالت ال يوافقـبال
 «األعالم»، وكذا ُب كتاب  مـٰن بن عبد اللطيف بن عبد ا آل الشيخـ، تأليف عبد الرح ٙٛٗ ، ص« مشاىًن علماء صلد وغًنىم»

 للزركلي.

 . ٓٛ، ص « دمعة على التوحيد»نظر . ا ٕٛٔ، ص « االضلرافات العقدية»كما ُب درنيقة ،   أمحدقالو زلمد  ٗ

 «.دمعة على التوحيد»من  ٗٛص  انظر،  ٖٖٙ، ص « االضلرافات العقدية» ٘

 «.دمعة على التوحيد»من  ٕٛص نظر ، خالد أبو الفتوح ، ا« اإلسالمية ، النتائج واآلثار الشعوبأفيون »من مقال  ٙ
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  :شيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن بن حسن ، رمحو ا تعاىلوقال ال
وأما بالد مصر وصعيدىا وفيومها وأعماذلا فقد مجعت من األمور الشركية والعبادات الوثنية والدعاوى 
الفرعونية ماال يتسع لو كتاب وال يدنو لو خطاب ، ال سيما عند مشهد أمحد البدوي وأمثالو من ادلعتَقـدين 

دين ، فقد جاوزوا ُّم ما ادعتو اجلاىلية آلذلتهم ، ومجهورىم يرى ِمن تدبًن الربوبية والتصريف ُب الكون ادلعبو 
 .بادلشيئة والقدرة العامة ما مل ينقل مثلو عن أحد من الفراعنة والنماردة

ون إليو ، وكثًناً عـــــيرجِ  طبٌ هم يقول أربعة ، وبعضهم يقول قُ ــرف ُب الكون سبعة ، وبعضـــوبعضهم يقول يتص
كربت كلمة ٔنرج منهم يرى األمر شورى بٌن عدد ينتسبون إليو ، فتعاىل ا عما يقول الظادلون علواً كبًناً 

 ٔ.من أفواىهم إن يقولون إال كذبا
شيء  يا  :عن ذكره ادلسامع ، يقول قائلهم ٕوُب حضرموت والشحر وعدن ويافع ما تستك  » :ٍب قال

 .ٖ« يا زليي النفوس! عيدروس ، شيء
وفضال عن كون ىذا الفعل يدل على جهل فاعلو ُنق ا تعاىل بتفرده بعبادة الدعاء ؛ فإنو يدل أيضا  :قلت

 «.الشاُب» على عدم يقٌن فاعلو باختصاص ا تعاىل بصفةِ 

دعى من ت  ومن أعظم األدلة على بطالن دعاء غير اهلل أن تلك المعبودات التي  :عشر الوجو السابع
وبيان ذلك أن ادلوتى ال يعلمون شيئا من حاجات الناس وال أحواذلم ، دون اهلل عاجزة من جهة العلم ، 

وما يستوي األحياء وال األموات إن ا يسمع وقد قرر ا ذلك ُب مواطن كثًنة من القرآن كقولو تعاىل 
 .روما أنت بمسمع من في القبو من يشاء 

 :ا قال ابن القيم رمحو
ر علــى ٓنصــيلها لــك حــن يُقـــَدٍّره ا العبــد ادلخلــوق ال يعلــم مصــلحتك حــن يُـــَعرٍّفو ا تعــاىل إياىــا ، وال يَقــدِ 

ق ا فيو إرادة ومشيئة ، فعاد األمر كلو دلن ابتدأ منو ، وىو الذي بيـده اخلـًن  خلُ َـ عليها ، وال يريد ذلك حن ي

                                              
 (.ٖٖٛ/ٔ« )الدرر السنية» ٔ
ــم   ٕ  «.لسان العرب» انظروتضيق.  أي َتُصــ
 (.ٖٗٛ/ٔ« )الدرر السنية» ٖ
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ل ـق القلب بغًنه رجاًء وخوفاً وتوكالً وعبوديـًة ضـرٌر زلـا ال منفعـة فيـو ، ومـا كلو ، وإليو يرجع األمر كلو ، فتع
 ٔ.حيصل بذلك من ادلنفعة فهو وحده الذي قّدرىا ويّسرىا وأوصلها إليك

أنو ال يعلم شيئا شلا سيحصل بعد شلاتو ُب حديث احلوض ، فكيف ّنن دونو  وقد أتى التصريح من النيب 
  من ادلوتى ، قال:  إنكم زلشورون إىل ا حفاة عراة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا

يا رب  :ال فأقولسى يوم القيامة إبراىيم ، ٍب جياء برجال فيؤخذ ُّم ذات الشمكْ ، ٍب إن أول من يُ  فاعلٌن
شهيدا ما دمت  عليهم وكنتُ ، فأقول كما قال العبد الصاحل ال تدري ما أحدثوا بعدك : أصحايب ، فيقال

 ٕ.أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فيهم فلما توفيتين كنتَ 
 :قال الشيخ أمحد بن حيٍن النجمي رمحو ا

اذلم ، بل قد كان ُب حياتو من أعماذلم وال أحو  ال يعلم بعد موتو شيئاً أنو  ففي ىذا احلديث أخرب النيب 
مهم العلين ّنتابعتو أو عدمها ، فلما توفاه ا كان ىو وحده الرقيب عليهم بأعماذلم الظاىرة ، والتزا شهيًدا

 .عليهم والعليم بأحواذلم وأعماذلم
كلمة   كلمة )الرقيب( وكلمة )شهيد( ، فادلعبّـر ُّا ُب حق النيب   :وبالتأمل يظهر الفرق بٌن الكلمتٌن ، أي

 وكنت عليهم شهيدًا ما دمُت فيهم :لو، فقو  وىي مأخوذة من ادلشاىدة ، وىي الرؤية البصرية)شهيد( 
حال حياٌب ُب حال مشاىدٌب ذلم ، عِلمُت من أحواذلم ما جيعلين أشهد عليهم ّنا رأيت و عت  :أي

 .وعِلمت من أحواذلم وسلوكهم ، من إديان ومتابعة ، أو كفر ومنابذة
تك عليهم ومشاىدتك ألحواذلم أّما بعد وفاٌب فقد فات ذلك بغيايب عنهم ، ومل يبق إال علمك ُّم ورقاب

وضمائرىم ونياهتم ، ذلك ألنك على كل شيء شهيد وبكل شيء زليط ، فهم خلق من خلقك ، ينفذ 
فيهم أمرك وٓنيط ُّم قدرتك ورقابتك ، وٓنصي أعماذلم بعلمك الذي ال يفوتو شيء ، فكلمة ) رقيب ( 

غار ـحيصي دقائق األمور فضاًل عن جالئلها ، وص تفيد السيطرة التامة واذليمنة الكاملة والعلم الشامل الذي
 ٖ.األعمال فضالً عن كبارىا

  ؟، ال يعلم من أحوال الناس شيئا ؛ فكيف بغًنه من األموات فإذا كان ىذا ىو حال النيب 

                                              
 . ٚٙ – ٙٙ، ص « اللهفانإغاثة » ٔ
 ( ، وغًنمها عن ابن عباس رضي ا عنهما.ٖٕ٘٘( ، ومسلم )ٜٖٚٔرواه البخاري ) ٕ
 ، باختصار يسًن. ٖٔٙ – ٖٓٙ، ص « أوضح اإلشارة ُب الرد على من أجاز ادلمنوع من الزيارة» ٖ
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 .هنم يعلمون أحوال الناس؟! حاشا وكالإأفيجوز أن يقال 
واإلدراك دلا يدور خارج احلياة الربزخية ؛ قولو تعاىل وشلا يدل أيضا على أن األصل ُب األموات عدم السماع 

أو كالذي مر على قرية وىي خاوية على  -وكان نبـيًا من أنبـياء بين إسرائيل  -عن عزير عليو السالم 
عروشها قال أىن حييـي ىذه ا بعد موهتا فأماتو ا مائة عام ٍب بعثو قال كم لبثت قال لبثت يومًا أو بعا 

 .ل بل لبثت مائة عاميوم قا
فهذا نبـي كرًن ، لبث مائة عام ميتًا ، فلم يدر ّنا يدور حولو البتة ، وال كم لبث ُب قبـره ، فكيف يصح أن 

 ؟ن األموات يسمعون نداء من ناداىمإيقال 
 :«ةادلشاىد ادلعصومية عند قرب خًن الربي»رمحو ا ُب كتابو  ٔوقال الشيخ زلمد سلطان ادلعصومي احلنفي

من أن جرو الكلب ادليت كان ٓنت سريره وىو ال يدري ، فلما تأخر جربيل عليو  ومن عرف ما وقع لو 
وكذا واقعة خلع نعلو ُب ،  ٕم بذلك فأخرجوالسالم وبٌن أن سبب تأخره أن ٓنت سريره كلب ؛ علِ 

عن بصره في حياتو  لم يعلم ما غاب ، فهو  ٔهاجِ ، وكذا واقعة فقد عائشة ُب السفر عن ىودَ ٖالصالة
  ؟م البرزخـإال إذا أعلمو اهلل تعالى بالوحي ، فكيف يعلم ما غاب عنو بعد موتو وىو في عال

                                              
عبد الكرًن  ، زلمد سلطان بن زلمد أورون بن مال مًن سيد ادلعصومي الـُخجندي ٍب ادلكي ، من قرية ُخجندة ُب روسيا ، كان سلفي ىو أبو  ٔ

العقيدة ، ورحل رحالت طويلة ُب طلب العلم ، حن إنو أخذ عن مئة شيخ ، ألف الكثًن من الكتب والرسائل جاوزت التسعٌن كتابا. انظر 
حبل الشرع ادلتٌن وعروة »، وكذا ُب مقدمة كتابو « حكم ا الواحد الصمد ُب حكم الطالب من ادليت ادلدد»سعة ُب كتابو ترمجتو لنفسو مو 

 ، وىي سلتصرة.« الدين ادلبٌن
، توُب سنة « لٌنٕنييز اظوظٌن عن ارومٌن ُب ْنريد الدين وتوحيد ادلرس»لو كتب ُب العقيدة والتوحيد كالكتابٌن ادلذكورين ، وكذا كتاب 

 ىـ ، رمحو ا رمحة واسعة. ٜٖٚٔ
جربيل عليو السالم ُب ساعة يأتيو فيها ، فجاءت تلك الساعة ومل يأتو ،  ( عن عائشة أهنا قالت: واعد رسول ا ٕٗٓٔروى مسلم ) ٕ

ٓنت سريره ، فقال: يا عائشة ، من دخل ىذا  وُب يده عصا فألقاىا من يده ، وقال: ما خيـلف ا وعده وال رسلو ، ٍب التفت فإذا جرو كلب
 : واعدتين فجلست لك فلم تأت. الكلب ىا ىنا ؟ فقالت: )وا ما دريت( ، فأمر بو فأخرج ، فجاء جربيل ، فقال رسول ا 

 فقال: منعين الكلب الذي كان ُب بيتك ، إنا ال ندخل بيتا فيو كلب وال صورة.
كان ذات يوم يصلي بأصحابو ، فبينما ىو ُب الصالة إذ خلع نعالو ،   ( عن أيب سعيد اخلدري أن النيب ٓ٘ٙ« )سننو»روى أبو داود ُب  ٖ

 صالتو قال لصحبو: ما محلكم على إلقاء نعالكم؟ فخلع القوم نعاذلم ، فلما قضى رسول ا 
  فقالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا.

 . -أو قال: أذى  –ين فأخربين أن فيهما قذرا أتا : إن جربيل فقال رسول ا 
 مل يعلم ما غاب عنو ، وىو ُب ىذا احلديث القذر الذي كان ُب نعالو ، حن أخربه جربيل. والشاىد من احلديث أن النيب 

 ا.( ، رمحهما ٖٖٔ« )الصحيح ادلسند شلا ليس ُب الصحيحٌن»واحلديث صححو األلباين ، وكذا الشيخ مقبل الوادعي ُب 



 ملحق تابع للمظهر الثامن )دعاء أصحاب القبور(: خمسون دليال على بطالن دعاء غير اهلل

 621 

يا رب ، إن ىؤالء  :د فيقول طرَ ـــد طائفة من أمتو عن حوضو الكوثر وتُ أما يعلم ىؤالء الغالة أنو حينما ترِ 
 .بعدكإنك ال تدري ما أحدثوا  :! فيقول ا تعاىلمن أميت

 .ال يعلم ما يقع ُب عامل الدنيا فقد صرح ا تعاىل بأنو 
، أو يُعٌن من استعان بو ، أو يغيث من استغاث بو ؛ فقد خالف  يعلم الغيب بعد موتو فمن يزعم أنو 

وإمجاع الصحابة والتابعٌن ذلم بإحسان رضي ا عنهم ، فال شك أن ىذا  الكتاب وسنة رسول ا 
، ل جهلو وهناية غلوه ال يشعر بذلكر زلروما من ىداية ا وتوفيقو ورمحتو وجنتو ، ولكن من كماوأمثالو صا

حدث ىذه البدع الشركيات ، واخلرافات والضالالت ، أعاذنا ا أفقد أعماه التقليد ، فلعنة ا على من 
 .انتهى باختصار .منها بفضلو ومنٍّو وإحسانو

قد انقطع عملو ُب ىذه احلياة الدنيا ، وىو ال يعلم ما يقع وجيري ُب الدنيا من  فادليت أّيا كان :وقال أيضا
وال ولو عند قربه ، ألن روح ادليت إما ُب عليٌن إن كان من السعداء ، كاألنبياء وادلؤمنٌن ـاألعمال واألق

ٓنولوا عن ىذه  مشركٌن والكفرة وادللحدين ، وقدـادلفلحٌن ، أو ُب سجٌن وأسفل السافلٌن إن كان من ال
  .م الربزخ غًن حال عامل الدنيا البتةـم الربزخ ، وحال وُحـكم عالـالدار الدنيا ، ودخلوا ُب عال

  .ولو فرضنا أنو يعلم بالواقع ، فإنو ال يقدر على اجلواب والرد كما تفيده اآليات الصرحية ، فتنبو
بالرمحة وادلغفرة ينفعهم ،  ٕ ، ودعاء األحياء ذلمزلتاج إىل رمحة ا تعاىل -أيًّا كان  -وال شك أن ادليت 

وكذا صدقة األحياء ذلم ، فالنتيجة من زيارة القرب حصول العربة واالعتبار ، وتذكر ادلوت واآلخرة للزائر ، 
وحصول ثواب الدعاء والصدقة للميت ، وىذا سر الرتغيب ُب زيارة القبور ال غًن ، فمن فعل غًن ذلك أو 

 .انتهى كالمو بتصرف يسًن .قلنا فقد خالف ا ورسولو ، وعكس األمر كما ال خيفى اعتقد غًن ما

                                                                                                                                         

( عن عائشة رضي ا عنها ، والشاىد منها أن عائشة رضي ا عنها خرجت مع النيب ٕٓٚٚ( ومسلم )ٓ٘ٚٗقصة اذلودج رواىا البخاري ) ٔ
  ، ُب غزوة ، فلما كانوا ببعا الطريق ذىبت تلتمس عقدا ذلا ، فلما رجعت فإذا ىم قد رحلوا وتركوىا ، ظنا منهم أهنا كانت ُب ىودجها
نت إذ ذات صغًنة ليست ذات حلم ، فلم يشعروا أهنا ليست فيو خلفة وزهنا ، فلحقتهم مشيا على أقدامها حن أدركتهم ُب الظهًنة ، وكا

 لو كان يعلم ما غاب عنو لعلم بأن زوجتو وأقرب الناس لو قد ذىب اجليش وتركها.  والشاىد ىو أن النيب 
 لو سبُق قلٍم ، وكذلك الضمًنين بعده.ىكذا بضمًن اجلمع ، والصواب إفراده ، فع ٕ
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ُب رمحو ا  ٔي احلنفيادلعروف بابن البزاز الكرد، وقال الشيخ حافظ الدين زلمد بن زلمد شهاب 
 ٕ.كفرـــمن قال إن أرواح ادلشايخ حاضرة تعلم ؛ يَ  :«ازيةالفتاوى البزَّ »

وغًنه من األموات  سيجد من األدلة ما ال حيصى على أن النيب فإنو الكتاب والسنة واحلاصل أن من تتبع 
واإلدراك  ، بل إن كل ما آتى ا البشر من قدرات وحواس تعينهم على ادلعرفة من الغيب يعلمون شيئا ال 

ة ُب ظهر اإلنسان وىو الفقرة األخًن  -نب الذَّ  بُ جَ عَ كاألذن والعٌن فإهنا تتالشى وتضمحل ، وال يبقى إال 
، ومن قال خالف ىذا فقد قطعًا اجلواب ال  ؟ن األموات يعلمون أحوال األحياءإ، فهل يقال بعد ىذا  -

 .قال على ا بغًن علم

ومن أدلة بطالن دعاء غير اهلل أن تلك المعبودات التي تدعى من دون اهلل عاجزة  :عشر الثامنالوجو 
ليت تعبد من دون ا ليست قادرة على نفع عابديها ، ألن تلك ، فإن ادلعبودات ا من جهة القدرة

ادلعبودات إن كانت من األحياء فإهنا ال تقدر إال على فعل ما كان ُب طاقة البشر ، وىذا يتحصل بدون 
قل ال  دعاء ، وإن كانت من األموات فإهنا ال تقدر على شيء البتة ، قال تعاىل على لسان نبيو زلمد 

، فمن دونو ال ديلك شيئا من  ، فإذا كان ىذا حال النيب  ي نفعا وال ضرا إال ما شاء اأملك لنفس
 .النفع والضر من باب أوىل

ونرد على أعقابنا بعد أن ىدانا ا كالذي  ما ال ينفعنا وال يضرناقل أندعو من دون ا وقال تعاىل 
 .استهوتو الشياطٌن ُب األرض حًنان

يدعو لمن ضره أقرب ذلك ىو الضالل البعيد * ينفعو يضره وما ال ما ال عو من دون ا يدوقال تعاىل 
لبئس ادلوىل ولبئس العشًن من نفعو

ٖ. 
 ٗه.دَ ـــبَ ــأي: يدعو من دون ا ما يضره إن ترك عبادتو ، وما ال ينفعو إن عَ 

                                              
، ولو كتاب « الفتاوى البزازية»حافظ الدين زلمد بن زلمد الكردي ، احلنفي ، ادلشهور بابن البزازي ، لو كتاب مشهور ُب الفتاوى ، يسمى  ٔ

 وت.بًن  –دار الكتب العلمية  :( ، الناشرٖٗٔ/ٚ« )شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب»ُب أيب حنيفة ، انظر 
 (.٘ٓ٘/ٕٓ« )رلمع األهنر ُب شرح ملتقى األُنر»( ، و ٖٗٔ/٘، )« البحر الرائق»انظر  ٕ
 . ٕٔسورة احلج:  ٖ
 انظر للفائدة ما قالو الشنقيطي رمحو ا ُب تفسًن ىذه اآلية الكردية. ٗ



 ملحق تابع للمظهر الثامن )دعاء أصحاب القبور(: خمسون دليال على بطالن دعاء غير اهلل

 623 

ىن كاشفات ضره أو أرادني برحمة  ىلقل أرأيتم ما تدعون من دون ا إن أرادين ا بضر وقال تعاىل 
 .قل حسيب ا عليو يتوكل ادلتوكلون ىل ىن ممسكات رحمتو

أم ذلم آذلة ٕننعهم من دوننا ال يستطيعون نصر أنفسهم وال ىم منا ُيصحبونوقال تعاىل 
، قال  ٔ

 الشنقيطي رمحو ا: 
 ذلم عذابنا؟حن ال ينا زٍ ـوادلعىن: ألَـُهم آذلة ْنعُلهم ُب َمنَـَعٍة وعِ 

َ أن آذلتهم اليت يزعمون ال تستطيع نفع أنفسها فكيف تنفع غًنىا بقولو  ال يستطيعون نصر ٍب بـٌنَّ
 .أنفسهم

جيًنىم منا ،  أي جُيارون ، أي ليس لتلك اآلذلة ًمـجًنٌ  وال ىم منا ُيصحبونوقولو ُب ىذه اآلية الكردية 
قل من بيده ملكوت  ُب قولو « قد أفلح ادلؤمنون»بذلك ُب سورة  ، كما صرَّح ألن ا جُيًن وال جُيار عليو

 . انتهى كالمو باحتصار.كل شيء وىو جيًن وال جيار عليو إن كنتم تعلمون
وال  ال يستطيعون نصركموالذين تدعون من دونو أُيشركون ما ال خيلق شيئا وىم خيلقون * وقال تعاىل 

ال يتبعوكم سواء عليكم أدعوٕنوىم أم أنتم صامتون * إن الذين  أنفسهم ينصرون * وإن تدعوىم إىل اذلدى
تدعون من دون ا عباد أمثالكم فادعوىم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقٌن * أذلم أرجل ديشون ُّا أم ذلم 
أيد يبطشون ُّا أم ذلم أعٌن يبصرون ُّا أم ذلم آذان يسمعون ُّا قل ادعوا شركاءكم ٍب كيدون فال 

، أي اجتمعوا أنتم ومن تدعوهنم من دون ا على إيقاع السوء بـي من غًن إمهال وال إنظار ، تـنظرون
فإنكم لن تستطيعوا شيئا ، ألن ذلك ليس بأيديكم ، بل بـيد ا وحده ال شريك لو ، القادر على كل 

 .شيء
 فتأمل ما ُب اآلية األخًنة من التحدي دلن تعلق بغًن ا.

 :والذين يدعون من دونو ال يقضون بشيءمحـو ا ُب تفسًن قولو تعاىل ر  ٕوقال ابن جرير

                                              
 . ٖٗسورة األنبياء:  ٔ
، انظر ترمجتو ُب  ٖٓٔ، زلمد بن جرير بن يزيد ، أبو جـعفر الطربي ، مات سنة ىو العامل اَّتهد ادث الفقيو ادلقرىء ادلفسر ، عالمة وقتو  ٕ
 (.ٕٜٔ-ٜٔٔ/ٗ« )وفيات األعيان»( ، و ٕٚٙ/ٗٔ« )السًن»
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واألوثان واآلذلة اليت يعبدىا ىؤالء ادلشركون با من قومك من دونو ال يقضون بشيء ، ألهنا ال تعلم شيئا ، 
ء من فاعبدوا الذي يقدر على كل شيء ، وال خيفى عليو شي :، يقول جل ثناؤه ذلم وال تقدر على شيء

 ٔ.أعمالكم ، فيجزي زلسنكم باإلحسان ، وادلسيء باإلساءة ، ال ما ال يقدر على شيء ، وال يعلم شيئا
والذين تدعون من دونو ما ديلكون من قطمًن * بطٌن رمحو ا ُب تفسًن قولو تعاىل وقال الشيخ عبد ا أبا

  :إن تدعوىم ال يسمعوا دعاءكم ولو  عوا ما استجابوا لكم
، صنماً ، وىو من ال ينفع من دعاه الذم إمنا توجو إىل من دعا َمن ىذه صفتو ، سواء كان بشراً أو مَلكاً أوو 

 ٕ.وال يضر من مل يدعو
غن بضر ال تُ  الرمحـٰنءأٔنذ من دونو آذلة إن يردن ُب تفسًن قولو تعاىل رمحو ا الشافعي  ٖوقال البيضاوي

 :نقذونعين شفاعتهم شيئا وال يُ 
، فإن إيثار ما ال  إين إذا لفي ضالل مبٌنبالنصر وادلظاىرة ،  وال ينقذوني ال تنفعين شفاعتهم ، أ

ن ال خيفى على ٍـّ يينفع وال يدفع ضرا بوجو ما على اخلالق ادلقتدر على النفع والضر وإشراكو بو ضالل بَ 
 .انتهى .عاقل

من معبوده أن ينفعو وقت حاجتو إليو ، وإمنا إذا أرادين  إن العابد يريد :وقال ابن القيم رمحو ا ُب معناىا
الذي فطرين بضرٍّ مل يكن ذلذه اآلذلة من القدرة ما ينقذوين ُّا من ذلك الضر ، وال من اجلاه وادلكانة  الرمحـٰن

وإين إذاً لفي ضالل مبٌن إن  ؟عنده ما يشفع يل إليو ألٔنلص من ذلك الضر ، فبأي وجو يستحق العبادة
 ٗ.ت من دون ا شلا ىذا شأنوعبد

الذين ىم أفضل الناس بعد  –أن الصحابة رضوان ا عليهم ومن األدلة أيضا على عجز ادلخلوقٌن ؛ 
ما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم الضر ، فقد ُعذٍّبوا أديا عذاب قبل  -األنبياء عليهم الصالة والسالم 

قُـِتل كثًٌن منهم ُب الغزوات ، قد كثًنة ُب الغزوات وغًنىا ، بل   اذلجرة النبوية وبعدىا ، وأصابتهم جراحات
 وما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم الضر.

 وكذلك األنبياء عليهم الصالة والسالم مل يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم الضر ، فكم من نيب قد قُــِتل؟
                                              

 . ٕٓ، سورة غافر: « جرير ابنتفسًن »ٔ 
 . ٙٛ، ص « بن جرجيس داودتأسيس التقديس ُب كشف تلبيس » ٕ
 تقدمت ترمجتو. ٖ
 الرياض. –دار العاصمة  :، الناشر ٜٚٗ، ص  العشرونل ، الفص« الصواعق ادلرسلة» ٗ
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يدفع عن نفسو الضر ، ففي غزوة أحد  الذي ىو أفضل من اجلميع ؛ مل يستطع أن وكذلك نبينا زلمد 
، فكانت فاطمة تغسل الدم وعلي يسكب عليها ، فلما رأت فاطمة أن  ٔ، وُكِسرت رَبَاعيتو ُجرِح وجهو 

 ٕادلاء ال يزيد الدم إال كثرة أخذت قطعة حصًن فأحرقتها ، ٍب ألصقتها باجلرح فاستمسك الدم.
ِسرت رَبَاِعـــيَـــُتو يوم أحد ، وُشجَّ ُب رأسو ، فجعل يَــْســِلت الدم ُكـــ  وعن أنس رضي ا عنو أن رسول ا 

ليس لك من ، فأنـزل ا  )كيف يُفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيتو وىو يدعوىم إىل ا( :عنو ويقول
 ٖ.األمر شيء

ــُتو السفلى من باطنها ، ، أي تَقشَّر جلدىا ، وُجـرِحت َشــفَ  بل إنو ُب تلك الغزوة ُجِحشت ركبتو 
 ٗعلى رأسو ، َوَوىى منكبو من ضربة ابن قَـِمـئـة. -أي خوذة الرأس  –وُكِسرت البـيضة 

ومل يستطع دفعو وىو حي ، فمن باب أوىل أنو ال يستطيع دفع الضر عن  فإذا حصل ىذا البالء للنيب 
يسوا بأنبياء ، فهم من باب أوىل ال يقِدرون غًنه وىو ُب قربه ، وكذلك األمر بالنسبة لسائر األموات شلن ل

 على شيء.
ُسِحر ، َسَحره لبيد بن األعصم ، حن أنو كان خُييل  بل إن ىناك ما ىو أعظم من ذلك ، وىو أن النيب 

 ، ومل يستطع دفع البالء عن نفسو. ٘إليو أنو يفعل الشيء وىو مل يفعلو
لى بطنو من اجلوع ، فهل يصح بعد ىذا أن ُتطلب احلجر ع وقد وردت أخبار كثًنة ُب ربط النيب 
 ؟احلاجات منو أو شلن ىو دونو بعد ادلوت
دفع عن  رأكل من الشاة ادلسمومة فكانت سبب وفاتو ، فأي ضر  بل أعظم من ذلك بكثًن ، أن النيب 

 دفع عن نفسو بعد أن أكل؟!  رنفسو قبل أن يأكل ، وأي ضر 

                                              
 «.ادلعجم الوسيط»بٌن الثنية والناب ، وىي أربعة أسنان ، ثنتان ُب الفك األعلى ، وثنتان ُب الفك األسفل. انظر  السنباعية ىي الرَّ  ٔ
 ( عن سهل بن سعد  رضي ا عنو.ٜٓٚٔ) ومسلم( ٘ٚٓٗانظر ما رواه البخاري ) ٕ
 (.ٜٔٚٔ)مسلم رواه  ٖ
ولو ﴿ليس لك من األمر ، كتاب ادلغازي ، باب ق( ٖٕٗ/ٚ)« الفتح»ما مجعو ابن حجر من الروايات ُب ىذا الباب ُب للفائدة انظر  ٗ

 شيء﴾.
 (.ٚ٘/ٙ) «أمحدمسند » ( ، وٖ٘ٗ٘( ، وابن ماجو )ٜٕٛٔ( ، ومسلم )ٕٖٛٙ« )صحيح البخاري»نظر تفصيل ذلك ُب ا ٘
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ٍب أىدهتا لرسول ا  ٔةً ــــــيَّ ــأن يهودية من أىل خيرب  َـّت شاة مصلِ  ماهفعن جابر بن عبد ا رضي ا عن
  فأخذ رسول ا ،  الذراع فأكل منها ، وأكل رىٌط من أصحابو معو ، ٍب قال ذلم رسول ا  :
 ؟إىل اليهودية فدعاىا فقال ذلا: أ مِت ىذه الشاة ، وأرسل رسول ا  (ارفعوا أيديكم)

 ؟اليهودية: من أخربك قالت
 للذراع. -أخربتين ىذه ُب يدي  :قال

 قالت: نعم.
 ؟إىل ذلك قال: فما أردتِ 

 قالت: قلت إن كان نبيا فلن يضره ، وإن مل يكن اسرتحنا منو.
 ٕومل يعاقبها ، وتوُب بعا أصحابو الذين أكلوا من الشاة. فعفا عنها رسول ا 

ىم أفضل اخللق وأقرُّم إىل ا تعاىل ، وىم  –وسائر األنبياء  مد الصحابة ونبينا زل –قلت: وكل ىؤالء 
أفضل قطعا شلن يَلجأ إليهم بعا الناس من أصحاب القبور ويدعوهنم ويطلبون منهم كشف الضر وجلب 

هم الضر ـــالنفع ، كاحلسٌن والبدوي وابن العريب والتيجاين وغًنىم ، ومع ىذا فلم ديلكوا أن يدفعوا عن أنفس
أو جيلبوا النفع ، فتبٌن من ىذا أن دعاء من ىو دوهنم من ادلقبورين وغًنىم باطل ، وليس ُب الدنيا أحد 
يستحق أن يتوجو إليو الناس بالدعاء إال ا وحده ، وصدق ا عز وجل القائل ﴿وإن ديسسك ا بضر 

 .ٖفال كاشف لو إال ىو وإن ديسسك ِنًن فهو على كل شيء قدير﴾
بيانا عمليا ليزيل من قلوب الناس عقيدة  –حقيقة فقر ادلخلوقٌن  -ىذه احلقيقة  لنا النبـي  وقد بـٌن

على جبل الصفا حٌن أنـزل ا عليو  خلصوا التعلق با عز وجل ، فقد قام ـالتعلق بادلخلوقات ويُ 
وأنذر عشًنتك األقربـٌن ال أغني عنكم سكم ، ، اشرتوا أنف –أو كلمة ضلوىا  –يا معشر قريش  :فقال

 .من ا شيئا
 .من ا شيئا ال أغني عنكيا عباس بن عبد ادلطلب ، 

                                              
 أي مشوية. مصلية ٔ
، وأصل  «ادلسند»، وصححو زلققو  ( عن ابن عباس رضي ا عنهماٖ٘ٓ/ٔورواه أمحد )وصححو األلباين ، ( ، ٜٓ٘ٗرواه أبو داود ) ٕ

ذ لو كان يعلم الغيب إال يعلم الغيب ،  وُب ىذا احلديث دليل على أن النيب ،  ( عن أيب ىريرة رضي ا عنوٚٚٚ٘القصة ُب البخاري )
 !أنو ال يعلم الغيب إال ا الصوفية يعقلونغالة ليت ف، وفيها سم ة دلا أكل من الشا

 . ٚٔ: األنعامسورة  ٖ
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 .من ا شيئا ال أغني عنك،  يا صفية عمة رسول ا 
 ٔ.من ا شيئاال أغني عنك ويا فاطمة بنت زلمد ، سليين من مايل ما شئت ، 

لق إليو ، فكيف ّنن ىو عادلٌن ، واليت ىي أقرب اخلفإذا كان سيد ادلرسلٌن ال يغين شيئا عن سيدة نساء ال
 !؟ُب ادلنـزلة ؟ بل كيف يظن ذلك ّنن ىو دون النبـي أبعد منها

 وعنده عبد ا بن أبـي أمية وأبو جهل فقال  ودلا حضرت عمو أبا طالب الوفاة ؛ جاء إليو النبـي 
 ؟أترغب عن ملة عبد ادلطلب :عند ا ، فقاال لو لك ُّا قل ال إلـٰو إال ا ، كلمة أحاج   :يا عم :لعمو

  ٕ.ىو على ملة عبد ادلطلب ، وأىب أن يقول ال إلـٰو إال ا :فأعادا ، فكان آخر ما قال فأعاد عليو النبـي 
يقدر على شيئ من ادلنافع األخروية ، حيث أن  احلديثٌن رد قوي على من يعتقد أن النبـي ىـٰذين ففي 
مل يقدر على نفع  –وىو أفضل اخللق على اإلطالق وأعظمهم عند ا منـزلة وأقرُّم إليو وسيلة  - النبـي 

 ؟كالصاحلٌن وضلوىم  ظن ذلك ّنن ىو دون النبـي أقرب الناس إليو من قرابة وعشًنة ، فكيف يُ 
ومن ُعبد مع ا ،  من براىٌن التوحيد معرفة أوصاف ادلخلوقٌن :بن سعدي رمحـو ا الرمحـٰنقال الشيخ عبد 

، ليس  عاجزون، ومن شجر وحجر وغًنىا ، كلهم فقراء إىل ا ،  وبشرٍ  فإن مجيع ما يُعبد من َمَلكٍ 
ديلكون ضرًّا وال نفًعا وال موتًا وال حياًة وال  بـيدىم من النفع مثقال ذرة ، وال خيلقون شيئا وىم خيلقون ، وال

سللوق ، وىو الرازق لكل مرزوق ، ادلدبر لألمور كلها ، الضار النافع ، ، وا تعاىل ىو اخلالق لكل  نشورًا
وخيضع كل  ٖادلعطي ادلانع ، الذي بـيده ملكوت كل شيء ، وإليو َيرجع كل شيء ، ولو يَقِصد وَيصِمد

الذي أعاده ا وأبداه ُب مواضع كثًنة من كتابو وعلى لسان فأي برىان أعظم من ىذا البرىان ، شيء
فهو دليل عقلي فطري كما أنو دليل  عي نقلي على وجوب توحيد ا وأنو احلق ، وعلى بطالن  ؟رسولو
  .الشرك

  ؟فكيف بغًنه اهم بو رمِحً سَّ وإذا كان أشرف اخللق على اإلطالق ال ديلك نفع أقرب اخللق إليو وأمَ 
 ٗ.لب دينوما سُ لب عقلو بعد، لقد سُ  ا لمن أشرك باهلل وساوى بو أحدا من المخلوقينفتب  

                                              
 ( عن أبـي ىريرة رضي ا عنو.ٕٙٓ( ، ومسلم )ٖٜٗٗرواه البخاري )ٔ 
 ( عن ادلسيب بن حزن رضي ا عنو.ٕٗ( ، ومسلم )ٜٗٗٗرواه البخاري )ٕ 
 أي يلجأ.ٖ 
 .أيشركون ما ال خيلق شيئا وىم خيلقونباب قول ا تعاىل ، « وحيدالقول السديد ُب مقاصد الت»ٗ 
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قل ادعوا الذين زعمتم من قولو تعاىل  -مقام إثبات عجز ادلخلوقٌن  –ستدل بو أيضا ُب ىذا ادلقام وشلا يُ 
دون ا ال ديلكون كشف الضر عنكم وال ٓنويال * أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رُّم الوسيلة أيهم أقرب 

 ٔ.ذوراويرجون رمحتو وخيافون عذابو إن عذاب ربك كان زل
قل يا زلمد دلشركي قومك الذين يعبدون من دون  :يقول تعاىل ذكره لنبيو زلمد  :قال ابن جرير رمحو ا

هة من دونو عند ضر يـنـزل بكم ، فانظروا ىل ـهم أرباب وآلـادعو أيها القوم الذين زعمتم أن :ا من َخـلِقو
فإهنم ال يقدرون على ذلك ،  ؟كم ، فتدعوىم آذلةيقدرون على دفع ذلك عنكم ، أو ٓنويلو عنكم إىل غًن 
 .انتهى .وال ديلكونو ، وإمنا ديلكو ويقدر عليو خالقكم وخالقهم

  :رمحو ا ُب تفسًن ىذه اآليةالشيخ عبد الرمحـٰن بن سعدي قال 
عوهنم كما قل للمشركٌن با الذين أنذوا من دونو أندادا يعبدوهنم كما يعبدون ا ، ويد :يقول تعاىل
ادعوا الذين زعمتم آذلة من دون ا ،  :لزِما ذلم بتصحيح ما زعموه واعتقدوه إن كانوا صادقٌنيدعونو ، مُ 

فانظروا ىل ينفعونكم أو يدفعون عنكم الضر ، فإهنم ال ديلكون كشف الضر عنكم من مرض أو فقر أو 
لو من شخص إىل آخر ، ومن شدة إىل ما شدة وضلو ذلك ، فال يدفعونو بالكلية ، وال ديلكون أيضا ٓنوي

عال نافعة ، فإهنم ال كمال ذلم ، وال فِ  ؟دوهنا ، فإذا كانوا ُّذه الصفة فألي شيء تدعوهنم من دون ا
 .ُب الرأي وٌ فَ فأناذىم نقص ُب الدين والعقل ، وسَ 

بالقبول يراه صاحبو ىو الرأي يو عن اآلباء الضالٌن ـــفو عند االعتياد وادلمارسة وتلقٍّ ومن العجب أن السَّ 
السديد والعقل ادلفيد ، ويرى إخالص الدين  الواحد األحد الكامل ادلنعم َنميع النعم الظاىرة والباطنة ىو 

 ٕ.أجعل اآلذلة إلـٰها واحدا إن ىذا لشيء عجابب منو ، كما قال ادلشركون تعجَّ مُ ـفو واألمر الالسَّ 
  «:تح القديرف»ُب رمحو ا وقال الشوكاين 

فال ديلكون كشف الضر عنكم  أي ال يستطيعون ذلك ، وادلعبود احلق ىو الذي يقدر على كشف ،
الضر ، وعلى ٓنويلو من حال إىل حال ، ومن مكان إىل مكان ، فوجب القطع بأن ىذه اليت تزعموهنا آذلة 

                                              
 . ٚ٘اإلسراء: سورة  ٔ
 «.تيسًن الكرًن الرمحـٰن ُب تفسًن كالم ادلنان» ٕ
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إىل ا ُب جلب ادلنافع ودفع ادلضار ليست بآذلة ، ٍب إنو سبحانو أكد عدم اقتدارىم ببيان غاية افتقارىم 
 ٔ.أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رُّم الوسيلةفقال 

ُب قولو تعاىل  -أي حقيقة عجز ادلخلوقٌن  –ن أحسن بيان ىذه احلقيقة َـّ وبي، وقد أوضح ا لنا أًب إيضاح 
ُب األرض وما ذلم فيهما من قل ادعوا الذين زعمتم من دون ا ال ديلكون مثقال ذرة ُب السماوات وال 

، فكل ما يعبد من دون ال يستقل  شرك وما لو منهم من ظهًن * وال تـنفع الشفاعة عنده إال دلن أذن لو
ّنلك شيء ، وال يشاركو فيو ، وال يعٌن ا ُب تدبـًن شيء من شئون الكون ، وال يشفع ألحد يوم القيامة 

 .و وطلب احلاجات منو من أسفو السفو وأبطل الباطلئإن دعاإال بإذن ا ، ومن كانت ىذه حالو ف

وأنذوا من دونو آذلة ال خيلقون ومن األدلة القوية أيضا ُب ىذا الباب قولو تعاىل ُب مطلع سورة الفرقان 
 .شيئا وىم خُيلقون وال ديلكون ألنفسهم ضرا وال نفعا وال ديلكون موتا وال حياة وال نشورا

 :ُب تفسًن ىذه اآلية و اقال الشنقيطي رمح
جل وعال ُب ىذه اآلية الكردية أن اآلذلة اليت يعبدىا ادلشركون من دونو متصفة بستة أشياء ، كل واحد  رَ كَ ذَ 

منها برىان قاطع أن عبادهتا مع ا ال وجو ذلا ُنال ، بل ىي ظلم ُمـتناٍه وجهٌل عظيم ، وشرٌك خيلد بو 
 ر الستة اليت ىي من صفات ادلعبودات من دون ا:... واألمو صاحبو ُب نار جهنم 

 منها أهنا ال ٔنُلُق شيئا ، أي ال تقِدر على خلق شيء. األول

 .كل شيء  قُ خالِ منها أهنا سللوقة كلها ، أي َخـلَـَقها  والثاني

 أهنا ال ٕنلك ألنفسها  ضرا وال نفعا. والثالث

 ، أي: بعثا بعد ادلوت.حياة وال نشورا  موتا وال أهنا  ال ٕنِلك الرابع والخامس والسادس
 ٕمن كتاب ا تعاىل. ُب مواضع ُأَخرَ  نةً ـوىذه األمور الستة ادلذكورة ُب ىذه اآلية الكردية جاءت مبيَّ 

 .بطالن عبادهتم مع ا ومن ٍبَّ تقريرفيها ذكر صفات ادلخلوقٌن وبيان عجزىم ،  ٍب ساق آيات كثًنة

                                              
 ُب تفسًن ىذه اآلية. «واء البيانأض»وانظر ما قالو الشنقيطي رمحو ا ُب  ٔ
 ر.، باختصا ٖ، تفسًن سورة الفرقان:  «واء البيانأض» ٕ
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 :قال ابن القيم رمحو او 

دى وال ضـالل ، وال نــصر وال خـذالن ، ادلخلوق ليس عنده للعبد نفع وال ضر ، وال عطاء وال منع ، وال ىُ »
مـا يفـتح ا وال خفا وال رفع ، وال عز وال ذل ، بل ا وحده ىو الذي ديلـك لـو ذلـك كلـو ، قـال تعـاىل 

وإن وقـال تعـاىل ،  ٔ﴾وىـو العزيـز احلكـيمللناس من رمحة فال شلسك ذلا ومـا دُيِسـك فـال ُمرِسـل لـو مـن بعـده 
ديسسـك ا بضـر فـال كاشـف لـو إال ىـو وإن يـردك ِنـًن فـال راد لفضـلو يصـيب بـو مـن يشـاء مـن عبـاده وىــو 

الغفــور الــرحيم
إن ينصـــركم ا فــال غالـــب لكــم وإن خيـــذلكم فمــن ذا الـــذي ينصــركم مـــن ، وقـــال تعــاىل  ٕ

بعده
بضـر ال تغـن عـين شـفاعتهم  الرمحــٰن نِ دْ رِ ــــٔنـذ مـن دونـو آذلـة إن يُ ءأيــٰس ، وقال تعـاىل عـن صـاحب  ٖ

شيئا وال ينقذون
ا عليكم ىل من خالق غًن ا يرزقكم من السـماء  ةيا أيها الناس اذكروا نعم، وقال  ٗ

٘واألرض ال إلـٰو إال ىو فأىن تؤفكون
  وقال تعاىل ، رمحــٰنالأّمن ىذا الذي ىو جند لكم ينصركم مـن دون 

أّمــــن ىـــذا الــــذي يـــرزقكم إن أمســــك رزقـــو بــــل جلـــو ُب عتــــو ونفـــور *إن الكـــافرون إال ُب غـــرور 
، فجمــــع  ٙ

صر والرزق ، فـإن العبـد مضـطر إىل مـن يـدفع عنـو عـدوه وينصـره ، وجيلـب لـو منافعـو ويرزقـو ، ــــــسبحانو بٌن الن
متٌن ، ومـن كمـال ـق ، فهـو الـرزاق ذو القـوة الـرز ـــــفال بد لو مـن ناصـر ورازق ، وا وحـده ىـو الـذي ينصـر وي

 .فعو عنو غًنه ، وإذا نالو بنعمة مل يرزقو إياىا سواهر فطنة العبد ومعرفتو أن يعلم أنو إذا مسو ا بسوء مل ي

وما ىم بضارين بو من أحد إال بإذن اوقد قال تـعاىل عن السحرة 
، فهـو سبحانو وحده الذي يكفي  ٚ

 ٜ.«ٛويرزقو ويكلَـؤهعبده وينصره 
 بن قاسم رمحو ا حيث قال: الرمحـٰنل بو ُب باب عجز ادلخلوقٌن ما ذكره الشيخ عبد ثَّـ ومن طريف ما ديَُ 

                                              
 . ٕ: طرفاسورة  ٔ
 . ٚٓٔ: يونسسورة  ٕ
 . ٓٙٔعمران:  آلسورة  ٖ
 . ٖٕسورة يـٰس:  ٗ
 . ٖ: فاطرسورة  ٘
إن تدعوىم ال يسمعوا دعاءكم ولو  عوا ما استجابوا لكم ، ومن اجلدير االستشهاد بو ُب ىذا السياق قولو تعاىل  ٕٔ – ٕٓ: ادللكسورة  ٙ

 .نبئك مثل خبًنويوم القيامة يكفرون بشرككم وال ي
 . ٕٓٔسورة البقرة:  ٚ
 أي حيفظو. ٛ
 ، باختصار. ٕ٘ - ٔ٘، ص « إغاثة اللهفان» ٜ
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 ؟لًندَّا لو مظلمتو ، ىل يُـجوٍّزه العقل -ادلملوك لو العاجز  -لو أن مِلكاً أتاه مظلوم فسألو وسأل عبده أيضا 
أصناف ادلال ، ولو شللوك ال يقدر على شيء ، فجاء زلتاج فطلب ادلملوك  أو لو أن غنيًا كرديًا ينفق من

  ؟العاجز وترك الغين ، ىل جيوٍّزه العقل
 ؟وىل يرضى أحد أن يساوي شللوكو معو ُب حقو

أو لو أن ملكًا قاىرًا لو عبيد ال يقدرون على شيء ، ٍب يلوذ أحد العبيد بعبد مثلو عاجز ، ويدع ادللك 
 ؟جيوزه العقلالقادر ، ىل 

يا فالن ، يا فالن ، أعينوين  :ولو أن شخصًا مر على مقربة ومعو دابة فوقعت ُب حفرة ، فنادى أىل القبور
وضلو ذلك من األمثلة ادلعروفة ُب حق  ؟على دابيت ، وعنده رجل حي قوي تركو ومل يْدُعو ، ىل جيوزه العقل

خو ، وإذا كان ىذا ُيستقبح من سللوق ـويقبحو ويوب اقل يضحك منوـالعاجز ادلملوك مع القادر ، بل كل ع
يرتك سللوقًا أقدر ، فكيف ّنن ترك احلي القيوم القادر الذي بيده ملكوت كل شيء ، ودعا ُب كشف 

 ٔ؟الكربات وإغاثة اللهفات من ال ديلك لنفسو ضراً وال نفعاً 
 :وقال أيضا رمحو ا مناصحا أحد من قرروا دعاء غًن ا

ىذا إذا دعا ا أجاب دعاءه أعظم شلا جييب إذا دعوتو أنا ؛ فهذا إن كان حياً حاضراً وسألتو أن  :فإن قلت
فَسفٌو وتيٌو أن تدعوىم وقد ذىبت حواسهم وخرجوا من  -نبيًا كان أو غًنه  -يدعو ا لك ، وأما ادليت 

 ٕ.اهنم ، وتدَع احلي القيومالدنيا ، وارتفعت أرواحهم إىل اجلنان ، أو ما شاء ا ، وفارقت أبد
 :بطٌن رمحو اوقال الشيخ عبد ا أبا

ومن العجيب أنو لو جاء إنسان إىل ميت على وجو األرض شهيداً أو غًنه يطلب منو أن يدعو لو فضالً أن 
ىذا رلنون ، فإذا صار رميمًا ُب بطن األرض زين  :يطلب منو أن ينصره على عدوه أو يكسوه لقال الناس

  .الشيطان ودعاة الضالل من اإلنس اإلستغاثة بو وطلب احلاجات منو ذلم
والعامي السليم الفطرة يعلم بطالن ىذا بفطرتو ، كما ُحكي لنا أن رجالً مـن أىـل مكـة يُنسـب إىل علـم قـال 

أنـــتم مـــا لألوليـــاء عنـــدكم قـــْدر ، وا يقـــول ُب الشـــهداء إهنـــم أحيـــاء عنـــد رُّـــم  :لرجـــل عـــامي مـــن أىـــل صلـــد
   .رزقونـيُ 

                                              
 ، بتصرف يسًن. ٛٙ – ٚٙ، ص « الرسولالسيف ادلسلول على عابد » ٔ
 . ٕٖ – ٖٔ، ص « الرسولالسيف ادلسلول على عابد » ٕ



 ملحق تابع للمظهر الثامن )دعاء أصحاب القبور(: خمسون دليال على بطالن دعاء غير اهلل

 632 

فإن كان يعين بالفتح  ؟-يعين بالضم  -ُيرزَقون  :أو قال -يعين بفتح الياء  -ىل قال َيرزُقون  :قال لو العامي
  .فأنا أطلب منهم ، فإن كان يعين بالضم فأنا أطلب من الذي يرزقهم

 ٔ.كم كثًنة ، وسكتِحجاجُ  :يكٍّ مَ ـفقال ال

ر اهلل أن تلك المعبودات التي تدعى من دون اهلل عاجزة ومن أدلة بطالن دعاء غي :عشر التاسعالوجو 
شيء ولو كان حقًناً ،  وبيان ذلك أن ادلعبودات اليت تُعبد من دون ا ال تستقل ّنلكِ لك ، م  ـمن جهة ال

، والقطمًن  من قطمًن ما يملكونوالذين تدعون من دونو قال تعاىل  ؟فكيف يصح طلب األشياء منها
و ، كما قال تعاىل  أما اهلل تعالى فيملك الكون ملكا مطلقاق الذي حييط بنواة التمر ، ىو الغشاء الرقي

  .تبارك الذي بيده ادللك، وقال تعاىل  ملك السماوات واألرض
قـل ادعـوا الـذين زعمـتم مـن دون ا ال ومن األدلة على نفي ادللك عمـا سـوى ا قولـو تعـاىل ُب سـورة سـبأ 

 ئا، أي ال ديلــك أحــد مــع ا شـــي ذرة ُب الســماوات وال ُب األرض ومــا لــو فيهمــا مــن شــرك ديلكــون مثقــال
ن فملكهــم قاصـر ومؤقــت وزلــدود ، أي زلــدود و ، بــل كـل شــيء  تعــاىل ، أمـا ادلخلوقــ اسـتقالال وال مشــاركةً 

تـو للورثــة ، ٍب ال وضلـوه ، ومؤقـت لكـون مـا ديلكـو اإلنسـان ينتقـل بعـد وفا ودابـةٕنلكـوه فقـط مـن بيـت مـا علـى 
ينسـب لــو شـيء بعــد ذلــك البتـة ، وقاصــر ألنــو ال جيـوز لــو أن يتصـرف فيــو إال ُنــدود مـا ورد ُب الشــرع ، فلــو 
أراد اإلنســان أن حيــرق بيتــو مــثال لكــان ىــذا حرامــا عليــو ، ولــو أراد أن يضــرب عبــده بــدون ســبب لكــان ىــذا 

 يكـــون ىـــذا نقصـــا ُب حقـــو ، مـــن إحـــداث زالزل حرامـــا عليـــو ، أمـــا ا فيتصـــرف ُب ملكـــو كمـــا يشـــاء ، وال
، وكـل ىـذا حلكمـة يعلمهـا ا  سـألونسـأل عمـا يفعـل وىـم يُ ال يُ وفيضانات ، وإغنـاء فقـًن وإفقـار غـين ، 

 ، و احلكمة البالغة.عز وجل 
 .فا لو األوىل واآلخرة ، ولو مًناث السماوات واألرض ، سبحانو وتعاىل

ظم األدلة على بطالن دعاء غير اهلل أن تلك المعبودات التي تدعى من دون ومن أع :العشرونالوجو 
إىل ؛ فإن ا تعاىل خالق كل شيء ، وىو الذي أوجد خلقو وأبرزىم من العدم  اهلل عاجزة من جهة الخلق

تعلق ُّم شيئا ولو حقًناً ، فدعاؤىم وال تخلق، أما ادلعبودات اليت تعبد من دون ا فال تستطيع أن الوجود 
ألن ادلخلوق زلتاج إىل خالقو ، ومن كان زلتاجا فال يستحق أن يُعبد ، بل عليو ىو أن يعبد باطل إذن ، 

                                              
 . ٜٔٔ – ٛٔٔ، ص « تأسيس التقديس ُب كشف تلبيس داود بن جرجيس» ٔ
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كمن ال   ق  خل  ـي  أفمن ُب بيان بطالن عبادة من ليس ِنالق قال تعاىل ا ويسألو حاجتو على الدوام ، 
ا لغفور رحيم * وا يعلم ما تسرون وما تعلنون  أفال تذكرون * وإن تعدوا نعمة ا ال ٓنصوىا إن ق  خل  ـي  
* أموات غًن أحياء وما يشعرون أيان  خلقونقون شيئا وىم ي  والذين يدعون من دون اهلل ال يخل  * 

يبعثون
ٔ. 

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا لو إن الذين تدعون من وضرب ا تعاىل مثال ُب آخر سورة احلج فقال 
ولو اجتمعوا لو وإن يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذوه منو ضعف الطالب  يخلقوا ذبابا لندون ا 
 .وادلطلوب

على  -أي دليل عدم القدرة على اخللق  -وقد احتج إلياس عليو السالم على قومو ُّذا الدليل العقلي 
 ربكم ورب آبائـكم أتدعون بعال وتذرون أحسن اخلالقٌن * ابطالن دعاء غًن ا ، قال تعاىل عنو 

 ٕ.كانوا يعبدونوىو اسم صنم ٍ  «بعل»، و  األولٌن
 .وىذا الدليل ظاىر ُنمد ا

ومن أعظم األدلة على بطالن دعاء غير اهلل أن تلك المعبودات التي تدعى  :الحادي والعشرونالوجو 
شيئا ُب السماوات أو  ، فإن مجيع ما يعبد من دون ا ال يدبرمن دون اهلل عاجزة من جهة التدبير 

، وقد   األمر من قبل ومن بعداألرض ، بل ادلدبر وادلؤثر ىو ا وحده ال شريك لو ، كما قال تعاىل 
، فكيف ّنن  ليس لك من األمر شيءأن يكون لو من تدبًن األمر شيء ، فقال  نفى ا عن نبيو 

 !؟ دون النيب 
قنت على بعا األحياء من العرب  أن النيب  قل إن األمر كلو وقد ثبت ُب سبب نـزول قولو تعاىل 

ودعا عليهم باللعنة ، فأرشده ا إىل أن األمر كلو بيد ا سبحانو ، فقد يستجيب ا دعاءه فيلعنهم ، 
إذا رفع رأسو من الركوع  وقد يتوب عليهم ، ففي صحيح البخاري عن سامل عن أبيو أنو  ع رسول ا 

                                              
 . ٕٔ – ٚٔالنحل:  سورة ٔ
قل ىل من شركائكم من يبدؤ ُب تفسًن سورة يونس ُب تفسًن اآليات من قولو تعاىل « أضواء البيان»انظر ما قالو الشنقيطي رمحو ا ُب  و  ٕ

 .فأىن تؤفكونإىل قولو  اخللق ٍب يعيده
وا  شركاء خلقوا كخلقو فتشابو اخللق عليهم قل ا خالق كل شيء وىو أم جعلوانظر كذلك ما قالو ُب تفسًن قولو تعاىل ُب سورة الرعد 

 .الواحد القهار
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 ليس لك من األمر شيءاللهم العن فالنا وفالنا وفالنا ، فأنـزل ا  :ُب الركعة اآلخرة من الفجر يقول
 ٔ.فإهنم ظادلونإىل قولو 

شام ، وسهيل بن عمرو ، وصفوان بن أمية ، فتاب ا عليهم  ـوُب رواية ألمحد أنو كان يلعن احلارث بن ى
 ٕ.كلهم
 ٖ.وىداىم ا لإلسالم :ابن جرير ولفظ

اعرتَض َنملٍة دلت على أن احلكم ُب الدنيا واآلخرة لو وحده ال شريك لو ، فقال تعاىل  :قال ابن كثًن
ليس لك من األمر شيء انتهى .بل األمر كلو إلـي :، أي. 

  :، قال ابن كثًن رمحو ا و ما ُب السماوات وما ُب األرضٍب قال ا بعدىا 
ىو ادلتصرف فال  :، أي يغفر دلن يشاء ويعذب من يشاءاجلميع ملك لو ، وأىلها عبيد بٌن يديو ،  :أي

 .انتهى .معقب حلكمو ، وال يسأل عما يفعل وىم يسألون
وقال الشيخ صنع ا بن صنع ا احلنفي ُب رده على من يدَّعون أن لألولياء تصرفات ُب حياهتم وبعد 

ستغاث ُّم ُب الشدائد والبليات ، وُّم تكشف ادلهمات ، فيأتون قبورىم وينادوهنم ُب قضاء شلاهتم ، وي
 :احلاجات ، قال رمحو ا

أال لو اخللق   ،أءلو مع افًنده قولو تعاىل  (إن لألولياء تصرفات ُب حياهتم وبعد شلاهتم) :فأما قولهم
ن اآليات الداالت على أنو ادلنفرد باخللق والتدبـًن ، وضلوه م لو ملك السماوات واألرض  ،واألمر

فالكل تحت ملكو وقهره تصرفا وملكا والتصرف والتقدير ، وال شيء لغًنه ُب شيء بوجو من الوجوه ، 
 .وإحياء وإماتة وخلقا

ون والذين تدعون من دونو ما ديلكُب آيات كثًنة من كتابو ، كقولو تعاىل  بملكووقد ٕندح الرب بانفراده 
 .من قطمًن

                                              
 .باختصار( ، أو ٜ٘٘ٗرواه البخاري ) ٔ
 «.ادلسند» زلققو( ، وصححو ٖٜ/ٕرواه عبد ا بن أمحد ُب زوائده على مسند أبيو ) ٕ

 لو كان يعلم الغيب دلا دعا عليهم أصال.مل يكن يعلم الغيب ، إذ  : ُب ىذا دليل على أن النيب تنبيو
 (.ٔٓٔ/ٖ« )ادلعجم األوسط»، و  ٕٛٔ، تفسًن سورة آل عمران: « جامع البيان ُب تأويل القرآن» ٖ
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وأما قول من قال بأن لألولياء التصرف بعد ادلمات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف ُب احلياة ، قال 
ا يتوَب األنفس حٌن موهتا واليت مل ٕنت ُب منامها فيمسك وقولو  إنك ميت وإهنم ميتونجل ذكره 

وقال ُب ،  ذلك آليات لقوم يتفكروناليت قضى عليها ادلوت ويرسل األخرى إىل أجل مسمى إن ُب 
 .. احلديثبن آدم انقطع عملو إال من ثالث ..إذا مات ا :احلديث

ومجيع ذلك وما ىو ضلوه دال على انقطاع احلس واحلركة من ادليت ، وأن أرواحهم شلسكة ، وأن أعماذلم 
ه ُنركة ، فإذا عجز منقطعة عن زيادة ونقصان ، فدل على أنو ليس للميت تصرف ُب ذاتو فضال عن غًن 

يقولون إن  الملحدونفإنو سبحانو خيرب أن األرواح عنده ، وىؤالء  ؟عن حركة نفسو فكيف يتصرف ُب غًنه
 .قل أءنتم أعلم أم امتصرفة!  قةٌ األرواح مطلَ 

ىل أعظم ادلغالطة ، ألن الكرامات شيء من ا تعامن أن ىذه التصرفات من الكرامات فهو  وأما اعتقادىم
يكرم بو أولياءه وأىل طاعتو ، ال قصد ذلم فيو وال ٓندي وال قدرة وال علم ، كما ُب قصة مرًن ابنة عمران 

 .وأسيد بن حضًن وأبـي مسلم اخلوالين
أمن جييب ادلضطر إذا )فيستغاث ُّم ُب الشدائد( ؛ فهذا أقبح شلا قبلو وأبدع ، دلصادرة قولو  وأما قولهم

،  قل من ينجيكم من ظلمات الرب والبحر  ،مع ا ءإلـٰوعلكم خلفاء األرض دعاه ويكشف السوء وجي
فإنو جل ذكره قرر أنو الكاشف للضر ال غًنه ، وأنو ادلنفرد بإجابة ادلضطر ، وأنو ادلستغاث بو لذلك كلو ، 

جل ذكره خرج  وأنو القادر على دفع الضر ، القادر على إيصال اخلًن ، فهو ادلتفرد بذلك ، فإذا تعٌن ىو
 .غًنه من ملك ونبـي وويل

جوز ُب األسباب الظاىرة العادية من األمور احلسية ُب قتال أو إدراك عدو أو سبع وضلوه ،  ـواالستغاثة ت
 .يا آل زيد ، يا للمسلمٌن ، ُنسب األفعال الظاىرة بالفعل :كقوذلم

لشدائد كادلرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب وأما االستغاثة بالقوة والتأثًن ، أو ُب األمور ادلعنوية من ا
 .الرزق وضلوه ؛ فمن خصائص ا ال يطلب فيها غًنه

وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعلو جاىلية العرب والصوفية الجهال 
ي أو روح أو غير وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من المنكرات ، فمن اعتقد أن لغير اهلل من نبـي وول

ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا ؛ فقد وقع في وادي جهل خطر ، فهو على شفا جرف من 
 .السعير
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وأما كوهنم مستدلٌن على أن ذلك منهم كرامات ؛ فحاشا  أن تكون أولياء ا تعاىل ُّذه ادلثابة ، فهذا 
ما نعبدىم إال ليقربونا إىل ا   ،فعاؤنا عند اويقولون ىؤالء ش الرمحـٰنظن أىل األوثان كما أخرب 

، فإن ذكر ما ليس من شأنو النفع وال دفع الضر من  بضر الرمحـٰنأءٔنذ من دونو آذلة إن يردن   ،زلفى
إال  نبـي أو ويل وغًنه على وجو اإلمداد منهم ؛ شرك مع ا تعاىل ، إذ ال قادر على الدفع غًنه ، وال خًنَ 

 .انتهى ٔ.رهـخي

أنكر ا وقد ومن وجوه بطالن دعاء المخلوقين أنها عاجزة من جهة الرزق ،  :نو والعشر  الثانيالوجو 
ويعبدون من دون ا ما ال ديلك ذلم رزقا من تعاىل ُب كتابو على من عبد من ال يرزقو ، قال تعاىل 

السماوات واألرض شيئا وال يستطيعون
كتابو بأن مجيع النعم واألرزاق منو وحده   ُبتعاىل صرح ا ، كما  ٕ

وما بكم ال شريك لو ، وىو ادلتفرد بإنعامها على عباده ، فال يصح إذن أن ُتطلب من غًنه ، قال تعاىل 
،  وإن تعدوا نعمة ا ال ٓنصوىاوقال  وأسبغ عليكم نعمو ظاىرة وباطنووقال  من نعمة فمن ا
ادلعطي حقيقة ، وىو الذي ساق األرزاق إىل من شاء ومنعها عمن شاء ،  وىو الرازقفا سبحانو ىو 

 .السماوات واألرضُب يسألو من فالواجب طلبها منو وحده وعدم طلبها من غًنه ، وذلذا قال 
مل يغِن أحدا شلن جاءه يطلبو مع شديد حاجتهم ، وىو النيب  وشلا ُيستدل بو على فقر ادلخلوقٌن أن النيب 

 .ُب ادلنزلة باطل من باب أوىل من ربو ، الشفيق على أمتو ، فطلب األشياء شلن ىم دون النيب ادلؤيد 
فقد أتاه بعا الصحابة ُب غزوة تبوك ليحملهم ، فلم جيد ما حيملهم عليو من الدواب ، فتولوا وأعينهم 

اىل ُب حقهم ﴿وال على تفيا من الدمع أال جيدوا ما ينفقون من ماٍل لشراء دابة ٓنملهم للغزو ، قال تع
الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليو تولوا وأعينهم تفيا من الدمع حزنًا أال جيدوا ما 

 ٖ.ينفقون﴾
وا  :، فقال ٗوُ لُ ُب رىط من األشعريٌن نستحمِ  أتيت النيب  :قالرضي ا عنو وعن أيب موسى األشعري 

ي بإبـل ، فأمر لنا بثالث ذوٍد ِـ فلبثنا ما شاء ا ، ٍب أُت :ملكم عليو ، قالـا أحم ، وما عندي مكُ ـلُ مِ ـال أحْ 

                                              
 وتصرف يسًن. باختصار، « سيف ا على من كذب على أولياء ا» ٔ
 .«ضواء البيانأ»ية ُب كتابو ، وانظر ما قالو الشنقيطي رمحو ا ُب تفسًن ىذه اآل ٖٚسورة النحل:  ٕ
 . ٕٜانظر تفسًن ابن جرير لسورة التوبة ، اآلية  ٖ
 «على صحيح مسلم شرح النووي»ما حيملنا من اإلبل وحيمل أثقالنا. أن يوفر لنا أي نطلب منو  ٗ
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نستحملو  ال يبارك ا لنا ، أتينا رسول ا  :-أو قال بعضنا لبعا  –، فلما انطلقنا قلنا  ٔرٍّ الذَّرىـــــغُ 
 ٕ.كمكن ا محلَ كم ولما أنا محلتُ  :فحلف أن ال حيملنا ٍب محلنا ، فأتوه فأخربوه فقال

إن الذين تعبدون من دون ا ال ديلكون لكم رزقا فابتغوا عند ا الرزقوقال تعاىل 
، فنكَّر الرزق أوال ،  ٖ

ٍب عرَّفو ثانيا ، فدلت األوىل على نفي أن يكون شيء من تلك ادلعبودات ديلك شيئا من الرزق ولو حقًنا ، 
م ، وعرف الرزق ُب الثانية ، أي ابتغوا عند ا الرزق كلو ، فا ىو ألن النكرة ُب سياق النفي تفيد العمو 

 الرازق وحده دون ما سواه.
 :قال ابن القيم رمحو ا

د منفعتك بالقصـد األول ، بل إمنا يقصد انتفاعو بك ، والرب تعاىل إمنا يريد نفعك ال ادلخلوق ال يقصِ »
كون فيو تف إرادة ادلخلوق نفعك ؛ فإنو قد ادلضرة ، ِنال، وذلك منفعة زلضة لك خالصة من  انتفاعو بك

 .ِمــنَّــتِــوِ  لِ مضرة عليك ولو بتحم  
أن ترجو المخلوق أو تعاملو دون اهلل ، أو تطلب منو نفعا أو دفعا أو فتدبـر ىذا ، فإن مالحظتو ٕننعك 

اخللق كلهم بعضهم مع بعا ، وىو ، فإنو إمنا يريد انتفاعو بك ال زلا نفعك ، وىذا حال  ق قلبك بوت علِّ 
و ، وادلملوك مع سيده ، والشريك مع شريكو ، فالسعيد من عاملهم تحال الولد مع والده ، والزوج مع زوج

فهم مع ا ، ورجا ا باإلحسان إليهم ومل خَ ـ تعاىل ال ذلم ، وأحسن إليهم  ، وخاف ا فيهم ومل ي
إمنا نطعمكم لوجو ا ال نريد حلب ا ومل حيبهم مع ا ، كما قال أولياء ا  م مع ا ، وأحبهمهُ ــــيرجُ 

شكورامنكم جزاءا وال 
ٗ».٘ 

فإذا تقرر لدينا فقر ادلخلوقٌن ، فكيف يصح أن تطلب منهم احلاجات ، ويرتك دعاء الغين الذي بيده 
 ؟والسماواتملكوت األرض 

                                              
ود ىي اإلبل ، والغُرة ىي البياض ، والذَّرى مجع ُذروة وىي أعلى الشيء ، فقولو: )ثالُث ذو  ٔ ــــرٍّ الذَّرى( أي ثالثة إبل بيا األسنمة ، الذَّ ٍد ُغ

 فإن ذروة البعًن سنامو. انظر شرح احلديث ُب شرح النووي للحديث على صحيح مسلم.
 (.ٜٖٛٚ( والنسائي )ٕٚٓٔ( وابن ماجو )ٖٕٙٗرواه مسلم ) ٕ
 . ٚٔالعنكبوت: سورة  ٖ
 . ٜ: اإلنسانسورة  ٗ
 . ٙٙ، ص « إغاثة اللهفان» ٘
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 ٔيتقِ مُ ـالوىاب ادلنعم الباسط اجلواد اسن الكرًن ادلعطي النافع ال وقد وصف ا نفسو بأنو الغين الرزاق
فمن توجو  –أي الذي يـقوم بو أمر السماوات واألرض  –ادلنان ادلرجو ادلرغوب القادر ادلدبر القيوم  ٕالصمد

ات دلخلوق مثلو مل يتصف بواحدة من ىذه الصفات وطلب منو حاجاتو وترك من لو األ اء احلسىن والصف
 .العلى ؛ فهذا قد باع نفسو وعبد ىواه

 خالصة

ة والتدبًن واخللق وادللك وبناء على ما تقدم من وجوه عجز ادلخلوقٌن اخلمسة ، العجز ُب العلم والقدر 
 :، فإن توجو الداعي لغًن ا مستلزم لسوء الظن با العظيم ، قال ابن القيم رمحو اوالرزق

عليو السالم خلصمائو من ادلشركٌن  –إمام احلنفاء  -ا ، وذلذا قال إبـراىيم سوء الظن بالشرك مبين على 
أئفكا آذلة دون ا تريدون * فما ظنكم بـرب العادلٌن

)ما ظنكم بو أن يعاملكم  :ان ادلعىن، وإن ك ٖ
بـربكم من )ما ظننتم  :( ، فأنت ْند ٓنت ىذا التهديد؟وجيازيكم بو وقد عبدًب معو غًنه وجعلتم لو ندا

 .(؟السوء حن عبدًب معو غًنه
عو من وزيٍر أو ظهًٍن أو عوٍن ، ـــحتاج إىل من يدبـر أمر العامل مـفإن ادلشرك إما أن يظن أن ا سبحانو ي

 .ص دلن ىو غين عن كل ما سواه بذاتو وكل ما سواه فقًن إليو بذاتويوىذا أعظم التنق
 .تو بقدرة الشريكم قدر ظن أنو سبحانو إمنا تتِ وإما أن يَ 

ــــوإما أن يظن بأنو ال يَعلم حن   .الواسطة وُ ِلمَ عْ يُـ
 .و الواسطة يرحمأو ال يرحم حن ْنعلُ 
 ٗ.أو ال يكفي وحده

                                              
 يعطي الناس أقواهتم أي أرزاقهم ، وقيل: معناىا احلفيظ ، وقيل غًنىا.أي الذي  ٔ

 . ٘ٛ. النساء: وكان ا على كل شيء مقيتاانظر ما رواه ابن جرير الطربي ُب تفسًن ىذه الصفة عند الكالم على قول ا تعاىل 
 أي الذي تلجأ إليو اخلالئق ُب حاجاهتا. ٕ

 .ا الصمدُب تفسًن قول ا تعاىل انظر ما رواه ابن جرير الطربي 
 . ٚٛ – ٙٛسورة الصافات:  ٖ
 .أي ال يكفي عبده وحده ٗ
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العبد حن يشفع عنده الواسطة كما يشفع ادلخلوق عند ادلخلوق ، فيحتاج أن يقبل بأو ال يفعل ما يريد 
 .وتكث ره بو من القلة وتعز زه بو من الذلة شفاعتو حلاجتو إىل الشافع وانتفاعو بو

حاجات إليو ، كما ىو حال ملوك الدنيا ، ـأو ال جييب دعاء عباده حن يسألوا الواسطة أن َترفع تلك ال
 .الخلق رك  وىذا أصل ش  

 .ٔذلكإليو فع الوسائط تر  أو يظن أنو ال يسمع دعاءىم لبعده عنهم حن
فهو يُقسم عليو ُنق ذلك ادلخلوق عليو ، ويتوسل إليو بذلك ادلخـلوق  أو يظـن أن للمخلوق عليو حقا ، 

 .عليهم وال ديكنهم سلالفتو كما يَتوسل الناس إىل األكابـر وادللوك ّنن يَعِـز  
وكل ىذا تنقص للربوبية وىضم حلقها ، ولو مل يكن فيو إال نقص زلبة ا تعاىل وخوفو ورجائو والتوكل عليو 

سمة ذلك بينو سبحانو وبٌن من أشرك بو ، فينُقص ويضُعف أو ن قلب ادلشرك بسبب قِ واإلنابة إليو م
لكفى )ده من دونو ؛ بعضو إىل من عبَ يضمحل ذلك التعظيم وابة واخلوف والرجاء بسبب صرف أكثره أو 

 .ٕ(ُب شناعتو
 محده، وذلذا اقتضى  فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانو ، والتنقص الزم لو ضرورًة ، شاء ادلشرك أم أىب

 سبحانو وكمال ربوبيتو أال يغفره ، وأن خيلٍّـد صاحبو ُب العذاب األليم ، وجيعُلو أشقى البـرية ،
 ٖ.بذلك يعظموفال ْند مشركا قط إال وىو متنقص  سبحانو وإن زعم أنو 

بد من دون اهلل أو ومن وجوه بطالن دعاء غير اهلل أن تلك المعبودات التي تع :والعشرون الثالثالوجو 
مع اهلل ال تدوم لعابديها ، بل ستفنى وتـندثر في األرض ، وىذا من وجوه عجزىا ، فدل ىذا على 

وأين  ؟! فأين قبور الصاحلٌن اليت كانت تعبد ُب اجلاىليةبطالن عبادتها ، إذ لو كانت عبادتها حقا لدامت
ىي إما زالت وإما ستزول كما  ؟قرن واحد من الزماناألشجار واألحجار اليت كان الناس يسألوهنا الربكة قبل 
كل من عليها فان * ويبقى وجو ربك ذو اجلالل زال غًنىا بأمر ا الكوين القدري ، قال تعاىل 

واإلكرام
ٗ. 

                                              
 .إىل ا الدعاء ترفعأي:  ٔ
 . ٕٙما بٌن ادلعقوفتٌن زيادة من نسخة الفقي ، ص  ٕ
 ، باختصار يسًن. ٗٓٔ -ٖٓٔ، ص « إغاثة اللهفان» ٖ
 . ٕٚ – ٕٙسورة الرمحـٰن:  ٗ
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وقد أشار إبراىيم عليو السالم إىل ىذا الدليل العقلي ُب معرض دعوتو لقومو عباد الكواكب ليبـٌن ذلم أن 
فلما جن عليو الليل رآى كوكبا قال ىذا ربـي فلما أفل قال ال أحب ا باطلة ، قال تعاىل عنو عبادة غًن 

اآلفلٌن * فلما رآى القمر بازغًا قال ىذا ربـي فلما أفل قال لئن مل يهدين ربـي ألكونن من القوم الضالٌن * 
إين بريء شلا تشركون * إين وجهت  فلما رآى الشمس بازغًة قال ىذا ربـي ىذا أكرب فلما أفلت قال يا قوم

وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفاً وما أنا من ادلشركٌن
ٔ. 

ففي ىذه اآليات نبو إبراىيم عليو السالم قومو إىل فناء معبوداهتم اليت يعبدوهنا من دون ا وعدم دديومتها 
  .بذلك على بطالن عبادهتاذلم ليربىن 

ويبقى وجو ربك ذو اجلالل وم ، دائم باق ، ال يزول وال يفىن ، كما قال تعاىل أما ا تعاىل فإنو حي قي
 .، فهو ادلستحق وحده للدعاء والعبادة دون ما سواه واإلكرام

والعشرون: ومن وجوه بطالن دعاء الموتى أن الكتاب والسنة ينصان على أن الميت ليس الرابع الوجو 
ل عنها ، سواء كانت روحو في عليين أو كانت في سجين ، فكيف لو اتصال بالدنيا البتة ، بل ىو غاف

ومن أضل شلن يدعو من قال تعاىل  !؟ىذه حالو أن يجيب الطلبات ويقضي الحاجاتكانت يقدر م ن  
 .دون ا من ال يستجيب لو إىل يوم القيامة وىم عن دعائهم غافلون

حياة ادلؤمن ُب ن إإذ  !كلم نفسووإنما ي  ،  أحدا ال يدعو -ُب احلقيقة  -على ىذا فالداعي للميت بناء و 
قربه ال تقتضي ما تقتضيو احلياة الدنيوية من إدراك باحلواس اخلمسة ، بل ىو ُب حياة برزخية غيبية ليست 

 كما دلت عليو اآلية الكردية.  من جنس حياة اإلنسان ُب الدنيا ، وىو بكل حال غافل عما يدور ُب الدنيا

أن مقتضى ف ـعل الذين يدعون غير اهلل من الموتى أو الجمادات أنهم  :لعشرونوا الخامسالوجو 
دعونهم إذ كانوا لم ي   -في الغالب  –ياء ، لكونهم يعتقدون أن الموتى في مرتبة أعلى من مرتبة األح

من والفطرة السليمة وىذا مخالف لما دل عليو الشرع والعقل  ،ا ماتوا شرعوا في دعائهم مَّ ـلفأحياء ، 
وما يستوي األعمى والبصًن * ، قال تعاىل ُب سورة فاطر  أن األحياء في مرتبة أعلى من مرتبة األموات

                                              
 . ٜٚ – ٙٚسورة األنعام:  ٔ
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إن ا يسمع من يشاء وما يستوي األحياء وال األموات * وال الظلمات وال النور * وال الظل وال احلرور * 
وما أنت بسمع من ُب القبور

 !واتواعجبا من أحياء يستغيثون بأم، ف ٔ

ومن أدلة بطالن دعاء غير اهلل ؛ أن الذين ي عبدون من دون اهلل سيخذلون  :والعشرون السادسالوجو 
، فهذا  راضينالن منهم بعبادتهم أم غير و من كانوا يعبدونهم يوم القيامة ويتبرؤون منهم ، سواء الراض

وإذ قال ا يا عيسى ابن مرًن اىل عيسى عليو السالم سيتربأ من النصارى الذين كانوا يعبدونو كما قال تع
 ما يكون يل أن أقول ما ليس يل ُنق سبحانكءأنت قلت للناس أنذوين وأمي إلـٰهٌن من دون ا قال 

ما قلت ذلم إال ما أمرتـين بو أن اعبدوا ا ربـي وربكم إىل قولو  ...
ٕ. 

أي ُخـصماء ديها ويلعنوهنم ويكونون عليهم ضدا ، بل مجيع ادلعبودات اليت تعبد من دون ا ستــتربأ من عاب
ا *  زَّ ــــوأنذوا من دون ا آذلة ليكونوا ذلم عِ قال تعاىل وأعداء ، ِنالف ما كانوا يرجون منهم ويؤمٍّـــلون ، 

ويكونون عليهم ضداكال سيكفرون بعبادهتم 
ٖ. 

إىل يوم القيامة وىم عن دعائهم غافلون ومن أضل شلن يدعو من دون ا من ال يستجيب لو وقال تعاىل 
وكانوا بعبادهتم كافرينكانوا لهم أعداء   * وإذا حشر الناس

ٗ. 
 .قال ابن كثًن رمحو ا ُب تفسًن اآلية: أي سيخونوهنم أحوج ما يكونون إليهم. اىـ

احلياة الدنيا ٍب يوم القيامة إمنا أنذًب من دون ا أوثاناً مودة بينكم ُب عن إبراىيم عليو السالم وقال تعاىل 
ومأواكم النار ومالكم من ناصرين ايكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضً 

٘. 
رمحو ا ُب تفسًن اآلية: أي يتربأ ُكـلٌّ من العابدين وادلعبودين من اآلخر ،  الشيخ عبد الرمحـٰن بن سعديقال 

فرين ، فكيف تتعلقون بِـَمن يُـعَلم أنو سيتربأ من عابديو وإذا ُحـِشر الناس كانوا ذلم أعداء وكانوا بعبادهتم كا
ا ، وال يدفع النار ، وليس أحد ينُصرىم من عذاب  –العابدين وادلعبودين  –ويلعُنهم ، وأن مأوى اجلميع 

 .عنهم عقابو. اىـ

                                              
 . ٕٕ – ٜٔسورة فاطر:  ٔ
 . ٚٔٔ – ٙٔٔسورة ادلائدة:  ٕ
 ، وانظر ما قالو الشنقيطي رمحو ا ُب تفسًن اآلية الكردية. ٕٛ – ٔٛسورة مرًن:  ٖ
 . ٙ – ٘سورة األحقاف:  ٗ
 . ٕ٘سورة العنكبوت:  ٘
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 .ٔسباب﴾وقال تعاىل ﴿إذ تربأ الذين اتَـّبعوا من الذين اتـ ِبعوا ورأوا العذاب وتقطعت ُّم األ
رمحو ا ُب تفسًن ىذه اآلية: وحينئذ يتمىن التابعون أن ُيرد وا إىل الدنيا  الشيخ عبد الرمحـٰن بن سعديقال 

فيتربؤوا من متبوعهم ، بأن يرتكوا الشرك با ويُقبلوا على إخالص العمل  ، وىيهات ، فات األمر ، وليس 
بٌة ، فلو ُرد وا لعادوا دلا هنوا عنو ، وإمنا ىو قوٌل يقولونو وأماينَّ الوقت وقت إمهال وإنظار ، ومع ىذا فهم َكذَ 

يتمنوهنا حنقا وغيظا على ادلتبوعٌن لـمَّا تربؤوا منهم ، والذنب ذنبهم ، فرْأُس ادلتبوعٌن على الشر إبليس ، 
َوَعْدُتُكْم فََأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن يل َعلَْيُكْم ِإنَّ اللََّو َوَعدَُكْم َوْعَد احْلَقٍّ وَ ومع ىذا يقول ألتباعو دلا ُقِضي األمر 

 .. اىـِمْن ُسْلطَاٍن ِإال َأْن َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجْبُتْم يل َفال تـَُلوُموين َوُلوُموا أَنـُْفَسُكم
ن احلق أ؛ فغالب الذين يدعون أصحاب القبور أو غًنىا أهنا تقرُّم وتشفع ذلم عند ا حجة أن حٌن  ففي

، ويكون تقرُّم ذلا وباال عليهم،  م، بل ستتربأ منهيوم القيامة عند ا  موتشفع ذل متلك ادلعبودات لن تقرُّ
وكانوا بعبادتهم كافرينويوم تقوم الساعة يبلس اَّرمون * ومل يكن ذلم من شركائهم شفعاء قال تعاىل 

ٕ ،
كانوا يعبدوهنا من دون ا تعاىل ، وكفروا ُّم ،   قال ابن كثًن رمحو ا: أي ما شفعت فيهم اآلذلة اليت

 .وخانوىم أحوج ما كانوا إليهم
ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أهنم فيكم وقال تعاىل 

وضل عنكم ما كنتم تزعمون لقد تقطع بينكمشركاء 
ٖ. 

ن دون ا فيقول ءأنتم أضلتم عبادي ىؤالء أم ىم ضلوا السبيل * ويوم حيشرىم وما يعبدون موقال تعاىل 
قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءىم حن نسوا الذكر وكانوا 

قوما بورا * فقد كذبوكم ّنا تقولون فما تستطيعون صرفا وال نصرا ومن يظلم منكم نذقو عذابا كبًنا
ال ق،  ٗ

 ابن كثًن رمحو ا ُب تفسًن ىذه اآلية: 
فقد كذبوكم ّنا تقولون فيما زعمتم أهنم لكم أولياء وأهنم ا  ، أي فقد كذَّبكم الذين عبدًب من دون

أي ال يقِدرون على صرف العذاب عنهم  فما تستطيعون صرفا وال نصرايُقرٍّبونكم إىل ا زلفى ... وقولو 
 .باختصارفِسهم. اىـ وال االنتصار ألن

                                              
 . ٙٙٔسورة البقرة:  ٔ
 . ٖٔسورة الروم:  ٕ
 . ٜٗسورة األنعام:  ٖ
 . ٜٔ – ٚٔفرقان: سورة ال ٗ
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 ىذه اآلية:الشنقيطي رمحو ا ُب تفسًن الشيخ زلمد األمٌن قال و 
عبـدون مـن دونـو ، أي جيمعهـم ذكر جل وعال ُب ىذه اآلية الكردية أنو حيشر الكفار يـوم القيامـة ومـا كـانوا ي»

دوين ، أم ىـــم ضــــلوا  أنـــتم أضــــللتم عبـــادي ىــــؤالء ، فـــزينتم ذلــــم أن يعبـــدوكم مــــنء :فيقـــول للمعبــــودين مجيًعـــا
  ؟السبيل

 .نوه ذلمـــزيٍّ ـــأي كفروا وأشركوا بعبادهتم إياكم من دوين من تلقاء أنفسهم من غًن أن تأمروىم بذلك وال أن تُ 
 .الشركاء وكل ما ال يليق َناللك وعظمتك سبحانك ، أي تنـزيهاً لك عن :وأن ادلعبودين يقولون

 مـن أوليــاءمـا كـان ينبغــي لنـا أن نتخـذ مــن دونـك الئق كلهــم أن يعبـدوا أحـداً ســواك ، ال ـــ، أي لـيس للخ
ء آر وا ذلــك مــن تلقــاء أنفســهم مــن غــًن أمرنــا ، وضلــن بُـــدعونــاىم إىل ذلــك ، بــل فعلــضلــن وال ىــم ، فــنحن مــا 

 .منهم ومن عبادهتم
أنــزلتو علـيهم ، أي نسوا ما  حن نسوا الذكر، طال عليهم العمر  ، أي ولكن متعتهم وآباءىمٍب قال 

 .على ألسنة رسلك من الدعوة إىل عبادتك وحدك ال شريك لك
وكانوا قوًما بورًا أي ىلكى :، قال ابن عباس. 

 ٔ.رمحو ا كالموانتهى  . «أي ال خًن فيهم :وقال احلسن البصري ومالك عن الزىري
يقول أين شركاءي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فوقال تعاىل ُب تربؤ ادلعبودات من عابديها يوم القيامة ﴿

تربأنا إليك ما كانوا إيانا * قال الذين حق عليهم القول ربنا ىؤالء الذين أغوينا أغويناىم كما غوينا 
 .ٕيعبدون﴾

 قال ابن كثًن رمحو ا ُب تفسًن ىذه اآلية:

م فيقـول ﴿أيـن شـركاءي الـذين كنــتم يقـول تعـاىل سلـربا عمـا يُــَوبٍّخ بـو الكفـار ادلشـركٌن يــوم القيامـة حيـث ينـاديه
تزعمــون﴾ ، يعـــين أيــن اآلذلـــة الــيت كنـــتم  تعبــدوهنا ُب الـــدار الــدنيا مـــن األصــنام واألنـــداد ، ىــل ينصـــرونكم أو 

 ينتصرون؟

                                              
يهم القول وانظر ما قالو رمحو ا ُب تفسًن قولو تعاىل ﴿وإذا رأى الذين أشركوا شركاءىم قالوا ربنا ىؤالء الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إل ٔ

 (.ٙٛإنكم لكاذبون﴾. )سورة النحل: 
 . ٖٙ - ٕٙسورة القصص:  ٕ



 ملحق تابع للمظهر الثامن )دعاء أصحاب القبور(: خمسون دليال على بطالن دعاء غير اهلل

 644 

وقولـو ﴿قــال الــذين حــق علــيهم القـول﴾ يعــين الشــياطٌن وادلــردة والــدعاة إىل الكفـر ﴿ربنــا ىــؤالء الــذين أغوينــا 
تربأنـا إليـك مـا كـانوا إيانـا يعبـدون﴾ ، فشـِهدوا علـيهم أهنـم أغـووىم فـاتبعوىم ٍب تـربءوا مـن أغويناىم كما غوينا 

ا * كــال ســيكفرون بعبــادهتم ويكونـــون زَّ ـــــ، كمــا قــال تعــاىل ﴿وأنــذوا مــن دون ا آذلــة ليكونــوا ذلــم عِ  عبــادهتم
 عليهم ضدا﴾. اىـ باختصار.

 :وقال ابن القيم رمحو ا
ـــلو منــو ،  وال مخلوق وتوكلــو عليــو يوجــب لــو الضــرر مــن جهتــو ىــوـالــ اعتمــاد العبــد علــى» بــد ، عكــس مــا أمَّ

ر أن يُـــنصر منهــا ، ويُـــذم مــن حيــث قَـــّدر أن حُيمــد ، وىــذا أيضــا كمــا أنــو فالبــد أن خُيــذل مــن اجلهــة الــيت قَـــدَّ 
زا ون ا آذلـة ليكونـوا ذلـم ِعـوأنـذوا مـن دثابت بالقرآن والسنة فهو معلوم باالستقراء والتجارب ، قال تعاىل 

* كال سيكفرون بعبادهتم ويكونون عليهم ضدا
وأنـذوا مـن دون ا آذلـة لعلهـم ينصـرون * ، وقال تعاىل  ٔ
ال يســتطيعون نصــرىم وىــم ذلــم جنــد زلضــرون

وحيــارِب  ٖندُ جُ ـغَضــبون ذلــم وحُيــارِبون كمــا يغضــب الــ، أي يَ  ٕ
ومـا ظلمنـاىم ولكـن ظلمـوا علـيهم ، وقـال تعـاىل  ٘لٌّ ـ، بـل ىـم َكـ ، وىم ال يستطيعون نصرىم ٗعن أصحابو

أنفســـهم فمـــا أغنـــت عـــنهم آذلـــتهم الـــيت يـــدعون مـــن دون ا مـــن شـــيء دلـــا جـــاء أمـــر ربـــك ومـــا زادوىـــم غـــًن 
تتبيـب

فــال تـدع مـع ا إلـــٰها آخـر فتكـون مــن ادلعـذبٌنغـًن ٔنســًن ، وقـال تعـاىل  :، أي ٙ
، وقـال تعــاىل  ٚ

 مع ا إلــٰها آخـر فتقعـد مـذموما سلـذوالال ْنعل
، فـإن ادلشـرك يرجـو بشـرِكو النصـر تـارة ، واحلمـد والثنـاء  ٛ

وســـعادتو تـــارة ، فأخبــــر ســـبحانو أن مقصـــوده يـــنعكس عليـــو ، وحيصـــل لـــو اخلـــذالن والـــذم ، فصـــالح القلـــب 

                                              
 . ٕٛ – ٔٛ: مرًنسورة  ٔ
 . ٘ٚ – ٗٚسورة يـٰس:  ٕ
 «.لسان العرب»لـُجـنـد أي العسكر ، مجع أجناد. انظر ا ٖ
 أي ُب الدنيا كانوا يدافعون عن آذلتهم ويغضبون ذلا سواء كانت أصناما أو قبورا أو غًنىا. ٗ
بون. انظر معىن ن وحيسِ ىم كما كانوا يظنو ون نقمة عليهم وبالء إذ مل ينصرو الَكـل  ىو من كان ِعبأً على غًنه ، وادلعىن أهنم ُب اآلخرة سيكون ٘
 «.ادلعجم الوسيط»ُب « الَكـــلْ »
 . ٔٓٔسورة ىود:  ٙ
 . ٖٕٔسورة الشعراء:  ٚ
 . ٕٕسورة اإلسراء:  ٛ
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آلجـــل ُب عبـــادة ادلخلـــوق وىالكـــو وشـــقاؤه وضـــرره العاجـــل وا، وفالحـــو ُب عبـــادة ا ســـبحانو واالســـتعانة بـــو 
 ٔ.«واالستعانة بو

ومن يشرك با فكأمنا خر من السماء فتخطفو الطًن أو هتوي بو الريح ُب مكان القائل وصدق ا قلت: 
 .سحيق

ومن أدلة بطالن دعاء غير اهلل ما قصو اهلل علينا في القرآن من اعتراف  :والعشرون الوجو السابع
أين ما كنتم تدعون من دون ، قال تعاىل عنهم  دعاءىم لغير اهلل ليس بشيءالكفار وىم في النار بأن 

 .كذلك يضل ا الكافرينبل لم نكن ندع من قبل شيئا ا قالوا ضلوا عنا 

ة السمع ــباهلل عز وجل في صف 2ممضاىاتهيلزم منو أنو دعاء أصحاب القبور  :نو والعشر  الثامنالوجو 
جيتمع لدعائهم مجاعات كثًنة ، يدعون بلغات سلتلفة ، ويطلبون أغراضاً ، وذلك أن ادلوتى السمع والعلم 

متعددة ، من أماكن متفرقة ومتباعدة ، وُب أزمان شن ، ولوال أن الداعٌن ذلم يعتقدون فيهم أهنم يسمعون 
جل ُب القريب والبعيد وأهنم يعلمون حاجات مجيع الناس دلا دعوىم أصاًل ، وُب ىذا تشبـيو ذلم با عز و 

و ا من شبّ  :رمحـهما ا -شيخ البخاري  - ٖصفة السمع والعلم ، وىذا كفر ، قال نُعيم بن محاد اخلزاعي
 ٗ.ِنلقو فقد كفر ، ومن أنكر ما وصف بو نفسو فقد كفر ، وليس ما وصف ا بو نفسو وال رسولو تشبيها

 ٗ.تشبيها
 : ٘ق بن راىويووذكر الاللكائي عن عبد الرمحـٰن بن أيب حاًب قال: قال إسحا

                                              
 ، باختصار يسًن. ٗٙ - ٖٙ، ص « إغاثة اللهفان» ٔ
 .«الوسيط ادلعجم»انظر أي شاُّو وفعل مثل فعلو.  ٕ
ف ، حّدث عن مجاعة منهم عبد ا بن ادلبارك ، وروى عنو مجاعة منهم البخاري وأبو ىو اإلمام العالمة احلافظ الفَرضي صاحب التصاني ٖ

 داود والرتمذي وابن ماجو ، قال الذىيب: كان من كبار أوعية العلم.
 (.ٙ/ٕ« )تذكرة احلفاظ»( و ٜ٘٘/ٓٔ« )سًن أعالم النبالء»انظر ترمجتو ُب 

 - ٖٜص « العرش»( من طريق آخر ، وذكره ُب كتاب ٓٔٙ/ٓٔ« ) أعالم النبالءسًن»، وخرجو ُب  ٗٙٗرقم « العلو»رواه الذىيب ُب  ٗ
 وصححو. ٜٗ
« السًن». انظر ترمجتو ُب  ٖٛىو إسحاق بن إبراىيم بن سللد احلنظلي أبو زلمد بن راىويو ادلروزي ، ثقة حافظ رلتهد ، مات سنة  ٘
(ٔٔ/ٖ٘ٛ.) 
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ظيم ، ألنو وصٌف لصفاتو ، إمنا ــــــن وَصَف ا فشبَّو صفاتو بصفات أحد من خلق ا فهو كافر با العمَ 
 ٔ. ىو استسالم ألمر ا ولِما سن الرسول 

 .، ألن ا ليس كمثلو شيء كما أخرب ُب كتابووالعلم بكمال صفات السمع تعاىل جب إفراد ا اوالو 

                                              
 (.ٖٜٚ، رقم )« شرح أصول اعتقاد أىل السنة» ٔ
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والعشرون: أن المخلوقات ال تستوي مع بعضها البعض ، فكيف يصح مساواتها  التاسعالوجو 
 !؟، ويُػػػلجأ ٢تا كما يُػػػلجأ إىل اطلب من ا طلب منها كما يُ ، فيُ  بخالقها وىو اهلل عز وجل

وكا ال يقدر على ضرب ا مثال عبدا ٦تلوقد ضرب ا ىذا الربىاف العقلي يف سورة النحل فقاؿ تعاىل 
شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منو سرا وجهرا ىل يستووف اٟتمد  بل أكثرىم ال يعلموف * 

لّّ على مواله أينما يوجهو ال يأت ٓتَت ىل ػوضرب ا مثال رجلُت أحدمها أبكم ال يقدر على شيء وىو كَ 
 .يستوي ىو ومن يأمر بالعدؿ وىو على صراط مستقيم

العبد ا١تملوؾ الذي ال يقدر على شيء ، والسيد اٟتر  ي ىاتُت اآليتُت ضرب ا مثلُت ، ا١تثل األوؿ مثلُ فف
 . سبحانو مها عبدٌ اٞتواب ال قطعا ، مع أف كال ؟الغٍت الذي ينفق مالو سرا وجهرا ، ىل يستووف

يس عنده ماؿ قليل وال كثَت ، بل وا١تثاؿ الثاين رجل أبكم ال يسمع وال ينطق ، وال يقدر على شيء ، أي ل
لّّ على مواله ، أي عاجز عن خدمة نفسو لدرجة أف مواله ىو الذي خيدمو ، ىل يستوي ىذا ومن ػىو كَ 

 .اٞتواب ال قطعا ؟ىو سليم اٟتواس يأمر بالعدؿ وىو على صراط مستقيم ، فأقوالو عادلة وتصرفاتو مستقيمة
البعض ، فكيف يصح تسويتها مع خالقها جل وعز ، بأف  فإذا كانت ا١تخلوقات ال تستوي مع بعضها

ُيطلب منها كما يطلب من ا ، ويُلجأ ٢تا كما يلجأ إىل ا ، كما لو أف صفاهتا متطابقة مع صفات ا ، 
 تعاىل ا عن ذلك علوا عظيما. وقدرهتا كقدرة ا؟

عبد من يُػعبد من دونو ، فمثَّل ا ا١تعبودات اليت تُ ف ا١تثل الثاين ىو مثُل ا ومثُل ما إوقاؿ بعض ا١تفسرين 
بالعبد األبكم الذي ال يقدر على شيء ، وضرب مثال لنفسو بالسيد الذي  -من األصناـ وا١توتى  - ودون

يأمر بالعدؿ وىو على صراط مستقيم ، وكال القولُت صحيح ويدؿ على ا١تقصود ، وىو بػياف الفرؽ بػُت ا 
 .لوف من ألواف العبادة أليّْ  –ا كاف أيِّ  -إظهار عدـ استحقاؽ ا١تخلوؽ وبُت خلقو ، و 

، ففي ىذا توبػيخ للمشركُت ١تا عبدوا  و غيب السماوات واألرضو١تا فرغ ا من ذكر ا١تثلُت قاؿ 
 .ا١تخلوؽ الناقص العلم ْتاجات الناس ، وتركوا عامل غيب السماوات واألرض

دم تساوي األحياء مع بعضهم البعض على عدم تساويهم مع اهلل في فالحاصل ىو االستدالل بع
مسألة اللجوء والتعلق ، وكذا االستدالل بعدم تساوي األحياء مع األموات على عدم تساويهم مع اهلل 

 .فوفو الس  طلب الحاجات من الموتى من أبطل الباطل وأس  إن في مسألة اللجوء والتعلق ، فعلى ىذا ف
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، كعبادة  الدعاء لغير اهلل يتضمنها: أن دعاء غير اهلل يستلزم صرف عبادات أخرى الثالثونالوجو 
العبد بإخالصها لو تعاىل ،  اُ أمر ا٠توؼ والرغبة والرىبة والرجاء وا٠تشوع وا٠تضوع ، وىذه عبادات قد 

 .غبوإىل ربك فار ، وقاؿ تعاىل  ويدعوننا رغبا ورىبا قاؿ تعاىلوصرفها لغَت ا شرؾ ، 
وأثٌت على قد أمر ا ّٔا كذلك فإف الدعاء يتضمن ا٠توؼ من ا والرجاء ١تا عند ا ، وىي عبادات أيضا 

إف كنتم مؤمنُت وخافوفِ تعاىل يف قولو أىلها كما 
يرجوف رٛتتوو ، وقولو تعاىل  ٔ

ٕ. 
  .اىل ، وبطالف صرفو لغَتهكوف ىذه األعماؿ متالزمة ومصاحبة للدعاء يدؿ على وجوب صرفو نفسو  تعف

الوجو الحادي والثالثون: ومن أدلة بطالن دعاء المخلوقين أن األنبـياء ومن تبعهم على الحق من  
، ال  لهم الناس شيئا من العبادات ، ال في حياتهم وال بعد مماتهم ف  صر  ون بأن ي  ال يرض   3الصالحين

ال غَت ذلك ، ومن أمثلة ذلك أنو ١تا قدـ معاذ من الشاـ و  اوال سجود اوال نذر  ادعاء وال استغاثة وال ذْت
 ما ىذا يا معاذ؟ :فقاؿ للنبػي  سجد
 .، فوددت يف نفسي أف نفعل ذلك بك ٘وبطارقتهم ٗالشاـ ، فوجدهتم يسجدوف ألساقفتهم أتيتُ  :فقاؿ

ا١ترأة أف تسجد  : فال تفعلوا ، فإين لو كنت آمرًا أحدًا أف يسجد لغَت ا ألمرت فقاؿ رسوؿ ا 
 ٙ.لزوجها

 ٚ.ينكره يف كل مرة أشد اإلنكار ، وكاف النيب  وقد تكرر ىذا الفعل عدة مرات أماـ النيب 
وإذ قاؿ ا يا عيسى ابن مرمي ومن إنكار األنبياء على من عبدىم ما قصو ا عن عيسى عليو السالـ 

ؿ سبحانك ما كاف يل أف أقوؿ ما ليس ْتق إف كنت ءأنت قلت للناس اٗتذوين وأمي إلٰػهُت من دوف ا قا

                                              
 . ٘ٚٔسورة آؿ عمراف:  ٔ
 . ٚ٘سورة اإلسراء:  ٕ
 الصاحل ىو القائم ٔتا أمره ا بو ، ا١تنتهي عما هناه ا عنو. ٖ
 «.لساف العرب»، وىو رئيس النصارى يف الدين. انظر  -بضم ا٢تمزة  –األساقفة ٚتع أُسػُقف  ٗ
 «.ا١تعجم الوسيط»و« لساف العرب»لى ا١تقدمُت عند النصارى. انظر بطارقة ٚتع ِبطريق ، بكسر الباء ، ويقاؿ بطريك ، وىو لقب يطلق ع ٘
( ، وقاؿ األلباين: ٕٛٓ/٘) «الكبَت»( ، والطرباين يف ٕٚٔ/ٗ( ، واٟتاكم )ٖ٘ٛٔ)رضي ا عنو رواه ابن ماجو عن عبد ا بن أيب أوىف  ٙ

 (.ٖٕٓٔ« )الصحيحة»حسن صحيح ، وانظر 
 .يف كتاب الصالة ، باب النهي أف يسجد ألحدسعد وعن ابن بريدة عن أبػيو رضي ا عنهما عن قيس بن رواه الدارمي انظر ما  ٚ

 (.ٗ٘/ٚ« )اإلرواء»( وغَته عن أيب ىريرة رضي ا عنو ، وحسنو األلباين كما يف ٜ٘ٔٔوكذا ما رواه الًتمذي )
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قلتو فقد علمتو تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك إنك أنت عالـ الغيوب * ما قلت ٢تم إال ما أمرتػٍت 
  .بو أف اعبدوا ا ربػي وربكم

 ٔ .أمر بتحريقهم بالنار -الذين غلوا يف حبو وتعظيمو حىت عبدوه  -وىذا علي رضي ا عنو ١تا ُأِت بالزنادقة 
قاؿ ابن تيمية رٛتػو ا معلقا على فعل علي رضي ا عنو بالزنادقة الذين عبدوه وعلى بعض األحاديث 

 على بعض من غال فيو: الواردة يف إنكار النيب 
  األرض وفساًداق من يريد علًوا يففهذا شأف أنبػياء ا وأوليائو ، وإمنا يُقر على الغلو فيو وتعظيمو بغَت ح»

الضاللة الذين غرضهم العلو يف األرض والفساد والفتػنة باألنبػياء والصاٟتُت  ٕكفرعوف و٨توه ، ومشائخ
 ٖ.«واٗتاذىم أرباباً واإلشراؾ ّٔم

قاؿ أبو رافع القرظي حُت اجتمع عنده النصارى  :عن ابن عباس قاؿ «دالئل النبوة»وروى البيهقي يف 
  :إىل اإلسالـ ا  واألحبار فدعاىم رسوؿ

 ؟كما تعبد النصارى عيسى ابن مرمي  أف نعبدؾ ٤تمد ياأتريد منا 
 .وإليو تدعو( ، أو كما قاؿ يا ٤تمد)وذلك تريد  :فقاؿ رجل من أىل ٧تراف نصراين يقاؿ لو الربيس

ين ، فأنػزؿ ا عز ، ما بذلك بعثٍت وال أمر  معاذ ا أف أعبد غَت ا أو آمر بعبادة غَته :فقاؿ رسوؿ ا
ما كاف لبشر أف يؤتيو ا الكتاب واٟتكمة مث يقوؿ للناس كونوا عباداً يل من وجل يف ذلك من قو٢تما 

دوف ا ولكن كونوا ربانيُت ٔتا كنتم تعلموف الكتاب ؤتا كنتم تدرسوف * وال يأمركم أف تتخذوا ا١تالئكة 
 ٗ.نتم مسلموفوالنبيُت أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أ

أنت  :يف غَت منزلتهم ، أرأيت رجال قاؿ لصاحبو ىمبل إف عبادة ا١تخلوقُت فيها استخفاؼ ّٔم ، ألهنم أنزلو 
 مِلك!

                                              
 (.ٕٕٜٙشرح حديث )« الباريفتح »انظر  ٔ

( يف ترٚتة علي بن أيب طالب رضي ا عنو ، ٙٚٗ-٘ٚٗ/ٕٗبَتوت( ) -)الناشر: دار الفكر « شقتاريخ دم»واألثر رواه ابن عساكر يف 
« األنساب»( )الناشر: مؤسسة الرسالة( ، وانظر ما قالو السمعاين يف كتاب ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٕ« )بأصبهاف ادثُتطبقات »واألصبهاين يف 

 نصَتي(.( )الناشر: دار الكتب العلمية( يف النسبة إىل )الٜٖٙ/٘)
 ، مادة: شيخ.« لساف العرب»لعل الصواب: مشايخ ، ٚتع شيخ. انظر  ٕ
 (.ٔٛ/ٕٚ« )٣تموع الفتاوى»ٖ 
 آلية الكردية.ابن أيب حامت يف تفسَت او ( ، وأخرجو ابن جرير ٖٗٛ/٘) ٗ
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فإنو يف ، الصاٟتُت  يعبدالذي كذلك ل من شأنو ، فػػقلّْ ذلك الصاحب أنو يسخر منو ويُ سيشعر حتما 
يقتدي ّٔم يف فعل ا٠تَت ويدعو ٢تم ، ال الذي يدعوىم وقرىم الذي اٟتقيقة يتنقصهم وحيتقرىم ، وإمنا يُ 

 .علوا كبَتاالرب ، تعاىل ا عن ذلك  منػزلةهم ػوينزل

كان ينهى الناس عن مجرد المبالغة في مدحو وتعظيمو ، فكيف   الوجو الثاني والثالثون: أن الرسول 
 ؟!مع اهلل في الدعاءأو أشرك غيره بمن أشركو 

ال  :يقوؿ ٝتعت النبػي  :أنو ٝتع عمر رضي ا عنو يقوؿ على ا١تنرب ما عنهفعن ابن عباس رضي ا
 ٔ .عبد ا ورسولو :كما أطرت النصارى ابن مرمي ، فإمنا أنا عبده ، فقولوا  تطروني

كاف ينهى عما ىو أقل من ذلك ٦تا فيو نوع غلو فيو ، فإنو ١تا صلى جالسا صلى خلفو   بل إف النيب 
إف كدمت آنفا لتفعلوف فعل فارس والرـو ، يقوموف على ملوكهم  :وقاؿ، ا ، فنهاىم عن ذلك الصحابة قيام

  ٕ.وىم قعود ، فال تفعلوا
بػالركن ،  للمػأمومُت بػاٞتلوس إذا جلػس اإلمػاـ ، مػع أف يف ىػذا إخػالال أمػر النػيب ففي ىػذا اٟتػديث نػرى 

يػػف ٔتػػن توجػػو ١تيػػت هم ٢تػػم هنػػى عػػن ذلػػك ، فكولكػػن ألجػػل ا١تشػػأّة ١تػػا يفعلػػو الكفػػار لكػػربائهم يف تعظػػيم
 ٖ؟!بالعبادة نفسها

وكانوا إذا رأوه مل يقوموا ١تا  :، قاؿ مل يكن شخص أحب إليهم من رسوؿ ا  :وقاؿ أنس رضي ا عنو
 ٗ.يعلموف من كراىيتو لذلك

  ؟رب العا١تُت ينهى عن الوقوؼ لو تعظيماً لو ، فكيف لو رأى من يدعوه كما يدعو فإذا كاف النبػي 
 .أنت سيدنا :فقلنا انطلقت يف وفد بٍت عامر إىل رسوؿ ا  :وعن عبد ا بن الشّْخَّْت رضي ا عنو قاؿ

 .السيد ا تبارؾ وتعاىل :فقاؿ
 .٘وأفضلنا فضال ، وأعظمنا َطوال :قلنا

                                              
 .(ٖ٘ٗٗرواه البخاري )ٔ 
 (.ٕٜٛرواه مسلم ) ٕ
 «.الدرر السنية»( من ٗٚ/ٕانظر ) ٖ
 ٛتو ا.( ، وصححو الشيخ األلباين ر ٕٗ٘ٚرواه الًتمذي )ٗ 
 «.عوف ا١تعبود»انظر شرح اٟتديث يف على األعداء ،  وعُلواً  أي أعظُمنا عطاءً ٘ 
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 ٔ.قولوا بقولكم أو بعض قولكم ، وال يستجرينكم الشيطاف :فقاؿ
ٟتمى التوحيد وسده لطرؽ الشرؾ بأف هنى صحابتو عن  ديث وغَتىا نرى ٛتاية النبػي ففي ىذه األحا

، فهو سيد ولد آدـ ، وخَت الناس وأفضلهم ،  مدحهم إياه ٔتا فيو من ا٠تصاؿ اليت ىي حق يف شخصو 
طاف البن هناىم عن ذلك ، وعدَّ ىذا من استجراء الشي ولكن ١تا كاف ذلك ا١تدح قد يُفضي إىل الغلو فيو 

 .آدـ
٥تالفة شرعية ؛ فمن باب أوىل دعاؤه أو دعاُء غَتِه ، ألف  والشاىد أنو ١تا كانت ا١تبالغة يف مدح النيب 

 .دعاء ا١تخلوؽ أعظم غلوا من االفراط يف مدحو ، بل ىو أعظم مظاىر الغلو

األنبـياء والصالحين  والثالثون: ومن أدلة بطالن دعاء المخلوقين أن أولئك المدعوين من الثالثالوجو 
والمالئكة ىم أنفسهم عبـيد هلل يتقربون إلى اهلل باألعمال الصالحة ، ومن كان عبدا فإنو ال يستحق أن 

قل ادعوا الذين زعمتم من دونو فال ديلكوف كشف الضر عنكم قاؿ تعاىل تقرب الناس إليو ، عبد أو ي  ي  
م الوسيلة أيهم أقرب ويرجوف رٛتتو وخيافوف عذابو إف عذاب وال ٖتويال * أولئك الذين يدعوف يبتغوف إىل رّٔ

ربك كاف ٤تذورا
، أي تلك ا١تعبودات اليت تدعوهنا من دوف ا من ا١تالئكة وا١تسيح و٨توىم ؛ ىم ٕ

أنفسهم يرغبوف إىل ا يف طلب ما يقرّٔم إىل رّٔم ، ويتقربوف إليو بالعمل الصاحل ويتػنافسوف ليعلموا أيهم 
كما خيافو   خافوف عذابوػويوىا غَتىم ، ػػػػكما يرج  ويرجوف رٛتتوليو سبحانو بالطاعة والعبادة ، أقرب إ

 ٖ.العباد من ا١تالئكة واألنبػياء وغَتىم هُ رُ بأف حيذَ  حقيقٌ  افهو إذ،  إف عذاب ربك كاف ٤تذوراغَتىم ، 
ع أمتو يف عبادتو ، فقد  ػػػػػحىت ال تق - عقيدة أنو عبد  –يؤكد دائما على ىذه العقيدة  وقد كاف النبػي 

 .ورسولو عبدهوأشهد أف ال إلػٰو إال ا ، وأشهد أف ٤تمدا  :كاف يستفتح خطبو بقولو
 بعبدهسبحاف الذي أسرى عبد  يف غَت ما آية من كتاب ا ، كما يف قولو تعاىل  ووصفو ا بأنقد و 

،  يدعوه كادوا يكونوف عليو لبدا اهلل عبدوأنو ١تا قاـ ، وقولو  ىما أوح عبدهفأوحى إىل ، وقولو  ليال

                                              
( ، ٕٔٔ« )األدب ا١تفرد»خاري يف ػػػوالب( ، ٕ٘ – ٕٗ/ٗ( ، وأحػمد )ٙٚٓٓٔ« )رىػالكب»( ، والنسائي يف ٙٓٛٗرواه أبو داود ) ٔ

 وصححو األلباين.
 . ٚ٘ – ٙ٘راء ، اآليتاف سورة اإلس ٕ
 ، بتصرؼ يسَت.« زبدة التفسَت من كالـ العلي القدير»انظر تفسَت اآلية يف ٖ 
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كذلك ؛ فمن باب أوىل ال   إذا كاف النيب فب ، ذَّ كَ العبد ال يُعبد ، كما أف الرسوؿ ال يُ ومن ا١تعلـو أف 
 كاألولياء والصاٟتُت من ا١تقبورين وغَتىم ، وا أعلم.،   عبد من ىو دوف الرسوؿ يُ 

ن من األنبـياء والصالحين ىم أنفسهم محتاجون لألحياء ، يأن أولئك المدعو والثالثون:  ابعالر الوجو 
إذا مات  :، كما قاؿ عليو الصالة والسالـ ، ألن الميت قد انقطع عملو بدعائهم واالستغفار لهم

  ٔ.صدقة جارية ، أو علم ينتفع بو ، أو ولد صاحل يدعو لو :اإلنساف انقطع عملو إال من ثالث
والصالة عليو حيا وميتا ، طلب منا أف نصلي عليو ،  -أفضل البشر وأقرّٔم عند ا منػزلة  - فهذا ٤تمد 

، فإنو من صلى  ثم صلوا عليإذا ٝتعتم ا١تؤذف فقولوا مثل ما يقوؿ  : مة ، قاؿ ػىي الدعاء لو بالرح
ا منػزلة يف اٞتنة ال تػنبغي إال لعبد من عباد فإهن سلوا اهلل لي الوسيلةعلي صالة صلى ا عليو ّٔا عشرا ، مث 

 ٕ.حلت لو الشفاعة سأل لي الوسيلةا وأرجو أف أكوف أنا ىو ، فمن 
بأف ندعو لو ولكل عبد صاحل يف السماء واألرض ، كما يف دعاء التشهد يف  منا النبػي وكذلك علَّ 

…  وعلى عباد اهلل الصالحينسالـ علينا السالـ عليك أيها النبػي ورٛتة ا وبركاتو ، ال :التحيات
 اٟتديث.

 .اٟتديث … صل على محمد وعلى آل محمداللهم  :مث قولو يف التشهد األخَت
عمـو األحواؿ ، ويف صالة م أمتو أف يدعوا للميت بالرٛتة وا١تغفرة يف علَّ  ومن ذلك أيضا أف النبػي 

إذا صلى على جنازة  كاف رسوؿ ا   : عنو قاؿ، وبعد الدفن خصوصا ، فعن أبػي ىريرة رضي ااٞتنازة
رنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحيػيتو منا ػرنا وكبػيػحينا وميتػنا ، وشاىدنا وغائبنا ، وصغيػاللهم اغفر ل :يقوؿ
 ٖ.ضلنا بعدهاللهم ال ٖترمنا أجره ، وال تُ  ،يو على اإلسالـ ، ومن توفيتو منا فتوفو على اإلدياف ػػفأح

استغفروا ألخيكم ،  :إذا فرغ من دفن ا١تيت وقف عليو وقاؿ كاف النبػي   :عن عثماف رضي ا عنوو 
 ٗ.وسلوا لو التثبػيت ، فإنو اآلف يسأؿ

                                              
 ( عن أبػي ىريرة رضي ا عنو. ٖٔٙٔرواه مسلم )ٔ 
 .ما( عن عبد ا بن عمرو بن العاص رضي ا عنهٖٗٛرواه مسلم )ٕ 
 أللباين.وصححو ا، ( ٜٛٗٔابن ماجو )و ( ٕٖٔٓرواه أبو داود )ٖ 

 ( بدوف زيادة: اللهم ال ٖترمنا أجره ... اٟتديث.ٕٗٓٔ( ، والًتمذي )ٖٛٙ/ٕأٛتد ) ورواه
 أللباين رٛتو ا.( عن عثماف رضي ا عنو ، وصححو إٕٖٔرواه أبو داود )ٗ 
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  .طلب من ا١توتى شيئا من ا١تصاحل الدينية أو الدنيويةأف يُ  اٟتي فال يصح إذفإذا تقرر أف ا١تيت ْتاجة ا

مدح من لم يسألو شيئا من  وه بطالن دعاء الموتى أن النبي الوجو الخامس والثالثون: ومن وج
السؤال الجائز مما يقدر عليو ،  األمور الدنيوية ، وفضَّلو على من سألو ، بل ذم كثيرًا ممن سألو

أو  لنبي مهم ترك سؤال الناس ليربيهم على تمام التعلق باهلل وحده ، فماذا يقال لمن توجو لوعلَّ 
 ات التي ال يقدر عليها إال رب العالمين؟لغيره بطلب الحاج

 الشيخاف عن أيب سعيد ا٠تدري رضي ا عنو أف ناسا من األنصار سألوا رسوؿ ا فقد أخرج 
ما يكوف عندي من خَت  ما عنده ، فقاؿ: ، مث سألوه فأعطاىم ، مث سألوه فأعطاىم ، حىت نِفدَ فأعطاىم

وما أعطي ،  صرب يصربه اػػػػيت ، ومن يستغِن يغنو ا ، ومن من يستعفف يعفو اره عنكم ، و ػخفلن أدَّ 
 ٔ.أحد عطاًء خَتا وأوسع من الصرب

مل ُتسد فاقتو ،  فأنـزلها بالناس: من نػزلت بو فاقة  قاؿ رسوؿ ا  :وعن ابن مسعود رضي ا عنو قاؿ
 ٕ.آجل ، فيوشك ا لو برزؽ عاجل أو فأنـزلها باهللومن نػزلت بو فاقة 

 :فقاؿ،  تسعة أو ٙتانية أو سبعة كنا عند رسوؿ ا   :قاؿرضي ا عنو وعن عوؼ بن مالك األشجعي 
  .عهد ببػيعة ؟ وكنا حديثَ أال تبايعوف رسوؿ ا

  .قد بايعناؾ يا رسوؿ ا :فقلنا
  ؟أال تبايعوف رسوؿ ا :مث قاؿ
  .قد بايعناؾ يا رسوؿ ا :فقلنا

  ؟تبايعوف رسوؿ ا أال :مث قاؿ
  ؟قد بايعناؾ يا رسوؿ ا ، فعالـ نبايعك :فبسطنا أيدينا وقلنا :قاؿ
وال ،  -كلمة خفية   وأسرَّ  -وات ا٠تمس ، وتطيعوا ، ػػوا بو شيئا ، والصلػػػعلى أف تعبدوا ا وال تشرك :قاؿ

  .تسألوا الناس شيئا
 ٖ.ناولو إياهيسأل أحدا ي   فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدىم فما

                                              
 (.ٖ٘ٓٔ( ومسلم )ٜٙٗٔواه البخاري )ر  ٔ
  رٛتو ا.( ، وصححو األلباينٕ٘ٗٔ( ، وأبو داود )ٕٖٕٙرواه الًتمذي ) ٕ
 .(ٖٗٓٔ)رواه مسلم ٖ 
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 ؟وُ ناوَلكَ ػػػأفال أمرتنا نُ  :و١تا سقط خطاـ ناقة أيب بكر الصديق رضي ا عنو ؛ أناخ ناقتو وأخذه ، فقالوا لو
 ٕ.أمرين أف ال أسأؿ الناس شيئا رسوؿ ا  ٔػيبّْ إف حِ  :فقاؿ

لعبد كلما كان أكثر توحيدا وذاًل الوجو السادس والثالثون: ومن األدلة على بطالن دعاء غير اهلل أن ا
العبد كلما كاف أذؿ  وأعظم » :، قاؿ ابن تيمية رٛتػو ا تعاىل هلل وافتقاراً إليو كان أعز لو وأعظم لقدره

، فأعظم ا٠تلق أعظمهم عبودية  ، وأما  أقرب إليو وأعز لو وأعظم لقدرهافتقارًا إليو وخضوعًا لو ؛ كاف 
احتج إىل من شئت تكن أسَته ، واستغِن عمن شئت تكن نظَته ، وأحسن إىل من »ا١تخلوؽ فكما قيل: 

 «.شئت تكن أمَته
فأعظم ما يكوف العبد قدرا وحرمة عند ا٠تلق إذا مل يػَحتج إليهم بوجو من الوجوه ، فإف أحسنت إليهم مع 

نقص قدرؾ  –ء ولو يف شربة ما –االستغناء عنهم كنت أعظم ما يكوف عندىم ، ومىت احتجت إليهم 
 ٖ«.عندىم بقدر حاجتك إليهم ، وىذا من حكمة ا ورٛتتو ليكوف الدين كلو  ، وال يُػشرؾ بو

، وصار  خضع قلبو لهموكل من عّلق قلبو با١تخلوقات أف ينصروه أو يرزقوه أو أف يهدوه ؛ » :وقاؿ أيضا
مدبرًا ٢تم متصرفًا ّٔم ، فالعاقل ينظر إىل فيو من العبودية ٢تم بقدر ذلك ، وإف كاف يف الظاىر أمَتًا ٢تم 

اٟتقائق ال إىل الظواىر ، فالرجل إذا تعلق قلبو بامرأة ولو كانت مباحة لو ؛ يبقى قلبو أسَتاً ٢تا ، تتحكَّم فيو 
وتػػتصرؼ ٔتا تريد ، وىو يف الظاىر سيدىا ألنو زوجها ، ويف اٟتقيقة ىو أسَتىا و٦تلوكها ، السيما إذا درت 

إليها وعشقو ٢تا ، وأنو ال يعتاض عنها بغَتىا ، فإهنا حينئذ َٖتكَّم فيو ْتكم السيد القاىر الظامل يف  بفقره
ر القلب أعظم من أسر البدن ، أس   فإنَّ عبده ا١تقهور الذي ال يستطيع ا٠تالص منو ، بل أعظم ، 

يبايل إذا كاف قلبو مسًتحيًا من  ، فإف من اسُتعبد بدنو واسًُتؽ ال واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن
رقيقًا مستعبداً  –الذي ىو ا١تِلك  -ذلك مطمئنًا ، بل ديكنو االحتياؿ يف ا٠تالص ، وأما إذا كاف القلب 
 ٗ«.ُمػتيماً لغَت ا فهذا ىو الذؿ واألسر اض ، والعبودية ١تا استعبد القلب

                                              
 «.النهاية»انظر ىو ابوب. بكسر اٟتاء ب ػاٟتِ  ٔ
 حسن لغَته.«: ا١تسند»( ، وقاؿ ٤تققو ٔٔ/ٔرواه أٛتد ) ٕ
 (.ٜٖ/ٔ« )٣تموع الفتاوى»ٖ 
 (.ٙٛٔ - ٘ٛٔ/ٓٔ« )٣تموع الفتاوى»ٗ 
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إال بأف يكوف ا ىو مواله الذي ال  لمخلوقاتولن يستغني القلب عن جميع ا»وقاؿ أيضا رٛتػو ا: 
حبو ويرضاه ، وال يكره إال ما ػيعبد إال إياه ، وال يستعُت إال بو ، وال يتوكل إال عليو ، وال يفرح إال ٔتا ي

يبغضو الرب ويكرىو ، وال يوايل إال من وااله ا ، وال يعادي إال من عاداه ا ، وال حيب إال ا ، وال 
فكلما قوي إخالص دينو هلل كم لت عبوديتو شيئا إال  ، وال يعطػي إال  ، وال دينع إال  ،  يبغض

 ٔ«.، وبكماؿ عبوديتو  يربئو من الكرب والشرؾ واستغناؤه عن المخلوقات

ص العبادة  و٦تا تقدـ يتبُت أف عبادة غَت ا ال جيٍت منها فاعلها إال الذؿ يف الدنيا واآلخرة ، أما من أخل
تعاىل فإنو عزيز ، وذلك ألف ا تعاىل شرع دين اإلسالـ لُيخلص الناس من عبادة البشر إىل عبادة رب 
البشر ، ومن الرؽ ١تخلوقُت إىل الرؽ للخالق ، وىذه قمة العزة ، فمن دعى غَت ا فقد تذلل لو ومل يَػِعز ، مث 

ُده ، وأما من عبد ا فقد عزَّ نفسو عن الناس يف الدنيا ، و٧تا ىلك يف اآلخرة بعدما يتربأ منو من كاف يعبُ 
من  يف اآلخرة مع الناجُت ، ففي إفراد ا ّتميع أنواع العبادة ٖتصل العزة يف الدارين ، وصدؽ ا إذ يقوؿ 

كاف يريد العزة فللو العزة ٚتيعا
ٕ. 

ن العبد إذا أخلص فاية اهلل لو ،وذلك أالك فاية ، أي ك  وفائدة أخرى تحصل من إخالص العبادة وىي 
، فكلما زادت  أليس ا بكاؼ عبدهكما قاؿ تعاىل الشرور واآلفات ،  العبادة هلل كفـاه اهلل ووقاه

أما الذي ينـزل حاجتو بمخلوق مثلو فإنو ال يزال محتاًجا فقيًرا معذبًا ال العبودية زادت الكفاية والوقاية ، 
العرب إذا نػزلوا واديًا أو مكانًا موحًشا استعاذوا بعظيم ذلك الوادي من اٞتن كانت   قد، و  يحصل لو مطلوبو

وأنو كاف رجاؿ من من أف تصيبهم الشرور ، فلما رأت اٞتن ذلك زادوىم خوفًا ورعبًا كما قاؿ تعاىل 
 ، وال يشرؾ ، وىذا من براىُت التوحيد ليكوف الدين كلو  اإلنس يعوذوف برجاؿ من اٞتن فزادوىم رىقا

 معو أحد.

: ومن أدلة بطالن دعاء غير اهلل اعتزال األنبياء لمن وقعوا في دعاء غير اهلل والثالثون السابعالوجو 
، فهذا إبراىيم قاؿ لقومو  ىذ الفعل ونكارتو بطالنذلك أقرب قريب للداللة على لولو كان الفاعل 

                                              
 (.ٜٛٔ/ٓٔ« )الفتاوى٣تموع »ٔ 
 .«اء البيافأضو »شنقيطي رٛتو ا يف تفسَت اآلية الكردية يف كتابو ، وانظر ما قالو ال ٓٔسورة فاطر:  ٕ
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 ف ال أكوف بدعاء ريب شقياً وما تدعوف من دوف ا وأدعو ريب عسى أوأعتزلكم  ،في ىذا تنبيو إىل ف
 .كر اعتزا٢تم أوالً ، مث عطف عليو باعتزاؿ معبوداهتمىم بذِ ءأنو بادَ 

 :ومن يرغب عن ملة إبراىيم إال من سفو نفسوقاؿ عماد الدين بن كثَت ، رٛتو ا ، يف معٌت قولو 
دثوه من الشرؾ با ، ا١تخالف ١تلة إبراىيم ا٠تليل ، يقوؿ تبارؾ وتعاىل ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأح»

، وتربأ من   معو غيره ، وال أشرك بو طرفة عين فلم يدع  د توحيد ربو تبارؾ وتعاىل ، إماـ اٟتنفاء ، فإنو جرَّ 
إين  *يا قـو إين بريء ٦تا تشركوف كل معبود سواه ، وخالف يف ذلك قومو ، حىت تربأ من أبيو ، فقاؿ 

وإذ قاؿ إبراىيم ، وقاؿ تعاىل  هي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا وما أنا من ا١تشركُتوجهت وج
وما كاف استغفار إبراىيم ، وقاؿ تعاىل  إال الذي فطرين فإنو سيهدين *ألبيو وقومو إنٍت براء ٦تا تعبدوف 

إف ، وقاؿ تعاىل  اىيم ألواه حليمألبيو إال عن موعدة وعدىا إياه فلما تبُت لو أنو عدو  تربأ منو إف إبر 
 *إبراىيم كاف أمة قانتا  حنيفا وما كاف من ا١تشركُت * شاكرا ألنعمو اجتباه وىداه إىل صراط مستقيم 

ومن يرغب عن ملة ، و٢تذا وأمثالو قاؿ تعاىل  وآتيناه يف الدنيا حسنة وإنو يف اآلخرة ١تن الصاٟتُت
، أي ظلم نفسو بسفهو  إال من سفو نفسوفيخالفها ويرغب عنها ،  و ،ػعن طريقتو ومنهج :إبراىيم

وسوء تدبَته ، بًتكو اٟتق إىل الضالؿ ، حيث خالف طريق من اصطُفي يف الدنيا للهداية والرشاد ، من 
و إىل أف اٗتذه ا خليال ، وىو يف اآلخرة من الصاٟتُت السعداء ، فمن ترؾ طريقو ىذا ومسلك وِ ػػػػحداثة سنّْ 

إف كما قاؿ تعاىل   ؟أـ أي ظلم أكرب من ىذا ؟وملتو ، واتبع طريقة الضاللة والغي فأي سفو أعظم من ىذا
 ٔ.. انتهى« الشرؾ لظلم عظيم

وقد قرف ا بُت اعتزاؿ ا١تشركُت ومعبوداهتم يف موضع آخر من القرآف يف سورة الكهف فقاؿ عن أصحاب 
ا فأووا إىل الكهف ينشر لكم ربكم من رٛتتو ويهيئ لكم من  وإذ اعتزلتموىم وما يعبدوف إالالكهف 

 ، وىذا ىو حقيقة التوحيد وعالمة اإلدياف الصادؽ. أمركم مرفقا
من دوف ا ، من اليت كانت  ىدععبد وتُ م ٚتيع األصناـ اليت كانت تُ ١تا فتح مكة حطّ  وىذا النيب ٤تمد 

 .و على ىذا أئمة ا٢تدىيف جوؼ الكعبة وايطة ّٔا وغَتىا ، وتبع

ادتو عبادة بــــــــه على نعمو ، وشكر اهلل ال يكون إال بعشكر  الـم نع م  أن من حق   :والثالثون الثامنالوجو 
حق ) :قاؿ بن جبل رضي ا عنو أف رسوؿ ا حديث معاذ ، ليس لو فيها شريك ، كما يف  خالصة

                                              
 . ٖٓٔ، سورة البقرة: آية « تفسَت القرآف العظيم» ٔ
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 وجحد نعمة اهللفمن عبد غَت ا فقد شكر غَت ا ، ،  ٔ(شيئاً ا على العباد أف يعبدوه وال يشركوا بو 
 .عليو

مثال للمشرؾ الذي يصرؼ العبادة إىل غَت ا بالعبد الذي يعمل  وقد ضرب نبػي ا حيِت بن زكريا 
 ذكر عن حيِت بن زكريا أنو أف النبػي رضي ا عنو ويؤدي الغلة إىل غَت سيده ، فعن اٟتارث األشعري 

أو ذىب ،  ٕإف مثل ذلك كمثل رجل اشًتى عبدا من خالص مالو بوِرؽ :بد غَت ا ٔتثاٍؿ فقاؿعَ  مّثل منْ 
؟ وإف ا خلقكم ورزقكم فأيكم يُسػره أف يكوف عبده كذلك فجعل يعمل ويؤدي غلتو إىل غَت سيده ،

 ٖ.فاعبدوه وال تشركوا بو شيئاً 

علو كفر ؛ أنو لما جحدت بعض الن دعاء غير اهلل وأن ف  والثالثون: ومما يدل على بط التاسعالوجو 
قاتلهم أبو بكر رضي اهلل عنو قتال ردة ، فكيف لو رأى  أحياء العرب فريضة الزكاة بعد وفاة النبي 

 ؟لغير اهلل –وىو الدعاء  –من يقول بجواز صرف لب العبادة وخالصها 
، وكفػر مػن كفػر مػن  ٗوكػاف أبػو بكػر رضػي ا عنػو  ١تػا تػويف رسػوؿ ا :فعن أيب ىريرة رضػي ا عنػو قػاؿ

ال إلػػٰو »: أمرت أف أقاتل الناس حىت يقولوا  وقد قاؿ رسوؿ ا تقاتل الناس فكيف  :العرب ، فقاؿ عمر
 ؟، فمن قا٢تا فقػد َعصم مٍت مالو ونفسو إال ْتقو وحسابو على ا «إال ا
والزكاة ، فإف الزكاة حق ا١تاؿ ، وا لػو منعػوين عناقػا كػانوا يؤدوهنػا إىل وا ألقتلن من فرؽ بُت الصالة  :فقاؿ

 .لقاتلتهم على منعها رسوؿ ا 
 ٘.فوا ما ىو إال أف شرح ا صدر أيب بكر رضي ا عنو ، فعرفت أنو اٟتق :قاؿ عمر رضي ا عنو

 
 

                                              
 (.ٖٓ( ، ومسلم )ٕٙ٘ٛرواه البخاري ) ٔ
 الفضة. يؽ ىالورِ  ٕ
صحيح ، ورواه أبو يعلى يف ا١تسند ( وقاؿ: حسن ٖٕٙٛ( ، والًتمذي )ٖٓٔ/ٗ) «ا١تسند»( وأٛتد يف ٔٙٔٔرواه الطيالسي يف ا١تسند ) ٖ

، وصححو الشيخ  (حديث جيد رجالو ثقات)( ، وغَتىم ، وقاؿ الشيخ ابن باز رٛتو ا يف إجابة شفهية: ٖٖٕٙ( ، وابن حباف )ٔٚ٘ٔ)
  (.ٖٕٙٛ« )صحيح الًتمذي»ناصر الدين األلباين كما يف 

 ا١تسلمُت.على كاف خليفة و  أي: ٗ
 (.ٓٓٗٔ،  ٜٜٖٔ، )« صحيح البخاري» ٘
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 :رٛتو ا ٔو٢تذا قاؿ الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب
؛ فكيػف بعبػادة القبػور ، والػذبح للجػن ، ودعػاء األوليػاء  «ال إلػػٰو إال ا»الزكاة ِمن منِع حق  ف منعُ فإذا كا»

 ٕ«!؟وغَتىم ٦تا ىو دين ا١تشركُت

 -: أن دعاء الميت والتوجو إليو أشد من مجرد اتخاذ قبور األنبياء مساجد ، وقد ثبت األربعونالوجو 
عندىا ويدعون ي ص لُّون ين يتخذون قبور األنبياء مساجد ، أي أنو لعن الذ عن النبي  -بل استفاض 

؛ فالذي يقصدىا  ملعونافيها  هويدعو فيو هلل تعالى  يصل  اهلل تعالى ، فإذا كان من اتخذىا مسجدا ي  
وىذا من ، باللعنة  أحقُّ  لغير اهلل، ويخضع ويخشع فيها  لغير اهللويتضرع فيها فيها ليدعو غير اهلل 

 3.ن دعاء غير اهللدالئل بطال
أكثر من سيد يملكو ، ألن أوامر ونواىي للعبد ال يستقيم أن يكون  واألربعون: أنالحادي و الوجو 

، قاؿ تعاىل يستقيم أن يكون لو أكثر من إلـٰو يعبده  أالَّ فمن باب أولى عليو ، ستختلف السادة 
 يستوياف مثالضرب ا مثال رجال فيو شركاء متشاكسوف ورجال سلما لرجل ىل  أي ىل يستوي ،

آ٢تة مع ا اٗتذ فكذلك ال يستوي ا١تشرؾ الذي  ؟العبد الذي لو سيد واحد بالعبد الذي لو أكثر من سيد
 ؟فأين ىذا من ىذا،  تعاىلا وىو  اواحد اإلـٰهوا١تؤمن ا١تخلص الذي ال يعبد إال أخرى 

، أي اٟتمد  على إقامة اٟتجة على كل من أشرؾ   اٟتمدقاؿ نا جليا ػو١تا كاف ىذا ا١تثل ظاىرا بيّْ 
بل أكثرىم ال يعلموف  ،وقعوا يف الشرؾعدـ العلم بسبب  :أي.ٗ 

                                              
إىل يومنا الشيخ ٤تمد من آّددين ١تا اندرس من معامل دين اإلسالـ يف شبو اٞتزيرة العربية يف القرف الثاين عشر ا٢تجري ، أحيا ا بو الدين  ٔ

من جاء بعده من  ىػ ، وكل ٕٙٓٔىػ وتويف سنة  ٘ٔٔٔىذا ، ونفع بو ؤتؤلفاتو ، كالمو يف العقيدة مبثوث يف كتبو ، ولد الشيخ ٤تمد سنة 
 علماء اٞتزيرة العربية عياٌؿ عليو إىل يومنا ىذا.

عقيدة الشيخ ٤تمد بن »للشيخ عبد ا بن عبد الرٛتٰػن البساـ ، وانظر لزاما كتاب « علماء ٧تد خالؿ ٙتانية قروف»انظر ترٚتتو يف كتاب 
 للشيخ د. صاحل بن عبد ا العبود.« عبد الوىاب السلفية

٣تموعة »افلة بقلم حفيده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرٛتٰػن بن حسن بن ٤تمد بن عبد الوىػاب رٛتو ا ، وىي مثبتة يف ولو ترٚتة ح
 (.ٜٖٗ-ٕٖٚ/ٔ« )الدرر السنية يف األجوبة النجدية»( ، وكذا يف ٜٕٗ-ٖٛٚ/ٖ« )الرسائل وا١تسائل النجدية

 (.ٚٗ/ٕ« )الدرر السنية»انظر  ٕ
 ، بتصرؼ يسَت. ٙٙٗ، البن تيمية رٛتو ا ، ص « اإلخنائي الرد على»نقال من  ٖ
 . ٜٕبتصرؼ من تفسَت ابن كثَت لسورة الزمر ، اآلية  ٗ
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كو ، ـــواألربعون: أن اإلنسان ال يرضى على نفسو أن يشاركو أحد من عبيده فيما يمل الثانيالوجو 
و من خالص حقو ، وىو عبادتو وحده ال فكيف يرضى على اهلل أن يشاركو أحد من عبـيده فيما يستحق

وا فضل بعضكم على بعض يف الرزؽ فما ، وقاؿ تعاىل  أال  الدين ا٠تالصقاؿ تعاىل  شريك لو؟
ىل ، وقاؿ تعاىل  الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أدياهنم فهم فيو سواء أفبنعمة ا جيحدوف

 .ا رزقناكم فأنتم فيو سواءلكم ٦تا ملكت أديانكم من شركاء فيم
 :قاؿ ابن القيم رٛتو ا

ؾ بينو وبينو فيو ، وال سيما إذا كاف الذي جعل العبد حق الرب لغَته ، أو ُيشرّْ ن أقبح الظلم أف يعطي فمِ »
ضرب لكم مثاًل من أنفسكم ىل لكم ٦تا ملكت شريكو يف حقو ىو عبده و٦تلوكو ، كما قاؿ تعاىل 

فيما رزقناكم فأنتم فيو سواٌء ٗتافوهنم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل اآليات لقـو أديانكم من شركاء 
، أي إذا كاف أحدكم يأنف أف يكوف ٦تلوكو شريكو يف رزقو ، فكيف ٕتعلوف يل من عبيدي شركاء  يعقلوف

 فيما أنا منفرد بو ، وىو اإللٰػهية اليت ال تنبغي لغَتي ، وال تصلح لسواي؟
مٍت حق تعظيمي ، وال أفردين ٔتا أنا منفرد بو وحدي دوف قَدرين حق قدري ، وال عظَّ فمن زعم ذلك فما 

 خلقي.
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا لو إف الذين ا حق قدره َمن عَبد معو غَته ، كما قاؿ تعاىل  رَ فما قَػدَ 

ئا ال يستنقذوه منو ضعف تدعوف من دوف ا لن خيلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لو وإف يسلبهم الذباب شي
الطالب وا١تطلوب * ما قدروا ا حق قدره إف ا لقوي عزيز

ٔ ».ٕ 
 :مث قاؿ

ر الذي ألجلو كاف الشرؾ أكػرب الكبػائر عنػد ا ، وأنػو ال يغفػر بغػَت التوبػة منػو ، فهذه إشارة لطيفة إىل السّْ »
النهػي عنػو ، بػل يسػتحيل علػى ا سػبحانو أف  وأنو يوجب ا٠تلود يف العذاب ، وأنو ليس ٖترديو وقبحػو ٔتجػرد

يشػػرع لعبػػاده عبػػادة إلػػػٰو غػػَته ، كمػػا يسػػتحيل عليػػو مػػا ينػػاقض أوصػػاؼ كمالػػو ونعػػوت جاللػػو ، وكيػػف ُيظػػن 

                                              
 . ٗٚورة اٟتج: س ٔ
 يف تفسَت اآلية ا١تتقدمة. «واء البيافأض»، وانظر ما قالو الشنقيطي رٛتو ا يف ، بتصرؼ يسَت  ٖٕٔ – ٕٕٔ، ص « الداء والدواء» ٕ
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و ، تعاىل ا عن ذلك منفرد بالربوبية واإللٰػهية والعظمة واٞتالؿ أف يأذف يف مشاركتو يف ذلك ، أو يرضى بػبال
 ٔ.«علوا كبَتا

ميع العبادات ، السيما الدعاء ، وإذا ـح إال بإفراد اهلل بجوب ال تصل  ـــــأن القل واألربعون: الثالثوجو ال
جامع العلـو »رٛتو ا يف   ٕاٟتنبلي ، قاؿ ابن رجب ه ذلكتعلق بغير اهلل وأحبو فوق الحد الشرعي ضرَّ 

 :ٖ«واٟتكم
حبتو وخشػػيتو ومهابتػػػو ورجػػػاؤه والتوكػػػل عليػػػو ، ػومػػػ ال صػػالح للقلػػػوب حػػػىت تسػػػتقر فيهػػا معرفػػػة ا وعظمتػػػو»

، فػال صػالح للقلػوب حػىت  «ال إلــٰو إال اهلل»وىذا ىو حقيقة التوحيد ، وىو معنى قول و٘تتلئ من ذلك ، 
ال شػػريك لػو ، ولػػو كػاف يف السػػماوات واألرض  وحــدهوتعرفػػو وٖتبػو وٗتشػػاه ىػو ا  وُ هُ ػيكػوف إلػٰػهها الػػذي تألػ

لػػػػو كػػػػاف فيهمػػػػا آ٢تػػػػػة إال ا وى ا لفسػػػػدت بػػػػػذلك السػػػػماوات واألرض ، كمػػػػا قػػػػاؿ تعػػػػػاىل إلػػػػػٰو يؤلَّػػػػػو سػػػػ
،  كلهـــا هلل، فُعػػػػِلم بػػػذلك أنػػػو ال صػػػالح للعػػػامل العلػػػوي والسػػػفلي معػػػاً حػػػىت تكػػػوف حركػػػات أىلهػػػا لفسػػدتا

وصػػَلحت وحركػػات اٞتسػػد تابعػػة ٟتركػػات القلػػب وإرادتػػو ، فػػإف كانػػت حركتػػو وإرادتػػو  وحػػده ؛ فقػػد صػػلح 
حركػػػات اٞتسػػػد كلهػػػا ، وإف كانػػػت حركػػػة القلػػػب وإراداتػػػو لغػػػَت ا تعػػػاىل ؛ فسػػػد وفسػػػدت حركػػػات اٞتسػػػد 

 .«ْتسب فساد حركة القلب
تعلُّػػػق العبػػد ٔتػػا سػػوى ا تعػػاىل مضػػرٌة عليػػو إذا أخػػذ منػػو فػػوؽ القػػدر الزائػػد علػػى » :وقػػاؿ ابػػن القػػيم رٛتػػو ا

 ، فػإذا نػاؿ مػن الطعػاـ والشػراب والنكػاح واللبػاس فػوؽ حاجتػو ضػره حاجتو ، غَت مستعُت بو على طاعػة ا
حبتو ػذلك ، ولو أحب ما سوى ا ما أحب فال بد أف ُيسلَػبَػو ويفارقو ، فإف أحبو لغَت ا فالبد أف تضره مػ

                                              
، ص « السيف ا١تسلوؿ على عابد الرسوؿ»يف رٛتو ا ، وبنحوه قاؿ الشيخ عبد الرٛتٰػن بن قاسم  ٜٕٔ – ٕٚٔ، ص « والدواء الداء» ٔ

ٖٖ – ٖٗ . 
مػن علمػاء الشػاـ األفػذاذ ، عػاش يف القػرف ا١تعػروؼ بػابن رجػب اٟتنبلػي ، البغدادي مث الدمشقي بن أٛتد عبد الرٛتٰػن زين الدين أبو الفرج ، ىو  ٕ

ا١تػذىب ز يف اٟتديث والفقو فصػار مػن أعػالـ ، منهم ابن القيم وابن عبد ا٢تادي رٛتهما ا ، برَّ شيخا شيوخو أربعُت  ةالثامن ا٢تجري ، بلغ عد
جػػامع العلػػـو »و «شػػرح علػػل الًتمػػذي»و  «القواعػػد الفقهيػػة»، و  «فػػتح البػػاري شػػرح صػحيح البخػػاري»،  لػػو مؤلفػػات عديػػدة أبرزىػػا  اٟتنبلػي
وؽ اٟتديثػػة ٚتػػع بعػػض البػػاحثُت رسػػائلو ا١تتفرقػػة يف ٣تمػػوع يقػػع يف ٜتسػػة ٣تلػػدات ، ونشػػرهتا دار الفػػار  .«ذيػػل طبقػػات اٟتنابلػػة»، و « واٟتكػػم
ىػػ  ٜ٘ٚرٛتػو ا يف دمشػق سػنة  رجػبتويف ابػن  .«شذرات الذىب»وابن العماد يف « إنباء الغمر»رٛتو ا يف كتابو  حجرترجم لو ابن ٔتصر. 

. 

 شرح اٟتديث السادس. ٖ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A


 مسون دليال على بطالن دعاء غير هللاخملحق تابع للمظهر الثامه )دعاء أصحاب القبور(: 

 660 

والػػذين  تعػػاىل ب ٔتحبوبػػو إمػػا يف الػدنيا وإمػػا يف اآلخػػرة ، والغالػػب أنػو يعػػذب بػػو يف الػدارين ، قػػاؿ اعذَّ ػػػػويُ 
يػػػـو حيمػػػى عليهػػػا يف نػػػار جهػػػنم  *يكنػػػػزوف الػػػذىب والفضػػػة وال ينفقوهنػػػا يف سػػػبيل ا فبشػػػرىم بعػػػذاب ألػػػيم 

فتكوى ّٔا جباىهم وجنؤّم وظهورىم ىذا ما كنػزمت ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنػزوف
فػال ، وقػاؿ تعػاىل  ٔ

كافروفّٔا يف اٟتياة الدنيا وتزىق أنفسهم وىم   تعجبك أموا٢تم وال أوالدىم إمنا يريد ا ليعذّٔم
ٕ».ٖ 

وال الوجو الرابع واألربعون: ومن وجوه بطالن دعاء المخلوقين ىو أن فاعلي ذلك ليسوا واثقين 
ون ون ميتاً ، وتارًة يدع  ما يفعلونو وال ثابتين عليو ، فتراىم يتنقلون بين معبوداتهم ، فتارًة يدع  مطمئنين ل
وا ساداهتم وف غَت ا يف الرخاء وإذا أتػػت الشدة أخلصوا الدعاء  وحده ونسُ آخروف يدعُ ، و  ميتًا آخر

فإذا ركبوا يف الفلك دعوا ا ٥تلصُت لو ومن كانوا يعبدوهنم ، كحاؿ ا١تشركُت األولُت الذين قاؿ ا فيهم 
 .الدين فلما ٧تاىم إىل الرب إذا ىم يشركوف

ومع شعور ىؤالء ّٔذه ا١تخادعة النفسية إال أهنم ماضوف يف دعاء غَت ا ، بسبب التقليد وشدة اٟتاجة 
طر إذا كاف ضعيف اإلدياف أو عدديو ؛ فإنو ال يفكر إال يف قضاء ػوضعف التعلق با العظيم ، مث إف ا١تض

 حاجتو بأي وسيلة ، شرعية كانت أو شركية!
الذي يفرد ا بالعبادة بينما ،  عبادهتابطالف من براىُت  بينهاات واالضطراب وىذا التنقل بُت ا١تعبود

حمد  أف ػال يقع يف شيء من ذلك ، بل ىو مطمئن ١تا يفعل ، إف أجاب ا دعاءه فال دائماوالدعاء 
ما قاؿ النيب ل لو ما أراده ، وإف مل حيصل عّوضو ا يف اآلخرة ، أو دفع عنو من السوء يف الدنيا ، كػحص
  :«إما أف  :ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة رحم إال أعطاه ا ّٔا إحدى ثالث

 ما أف يصرؼ عنو من السوء مثلها.خرىا لو يف اآلخرة ، وإتُعجل لو دعوتو ، وإما أف يدَّ 
 .رػػكثِ ػػػػإذا نُ  :قالوا
 ٗ.«ا أكثر :قاؿ

 .إىل التوحيد فاٟتمد  على نعمة ا٢تداية

                                              
 . ٖ٘ – ٖٗسورة التوبة:  ٔ
 . ٘٘سورة التوبة:  ٕ
 . ٗ٘، ص « إغاثة اللهفاف» ٖ
 إسناده جيد.«: ١تسندا»ققو ( ، عن أبػي سعيد ا٠تدري رضي ا عنو ، وقاؿ ٤تٓٔٚ« )األدب ا١تفرد»لبخاري يف ( ، واٛٔ/ٖرواه أٛتد )ٗ 
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قاؿ الشيخ ٤تمد األمُت ا١تختار الشنقيطي رٛتو ا يف تفسَت قولو تعاىل ﴿وإذا مسكم الضر يف البحر ضل 
 :ٔمن تدعوف إال إياه﴾ اآليات

بُّت جل وعال يف ىذه اآليات الكردية أف الكفار إذا مسهم الضر يف البحر ، أي اشتدت عليهم الريح 
غاب عن  :ا اٞتباؿ ، وظنوا أهنم ال خالص ٢تم من ذلك ؛ ضل عنهم ؛ أيفَغِشيتهم أمواج البحر كأهن

أذىاهنم وخواِطرىم يف ذلك الوقت كل ما كانوا يعبدوف من دوف ا جل وعال ، فال يدعوف يف ذلك الوقت 
إال ا جل وَعال وحده , لِعلمهم أنو ال يُنقذ من ذلك الكرب وغَته من الكروب إال ىو وحده جل وعال ، 
فَأخلصوا العبادة والدعاء لو وحده يف ذلك اٟتُت الذي أحاط ّٔم فيو َىوؿ البحر , فإذا ٧تاىم ا وفرّج 
عنهم ووصلوا إىل الرب رجعوا إىل ما كانوا عليو من الكفر كما قاؿ تعاىل ﴿فلما ٧تاكم إىل الرب أعرضتم وكاف 

 اإلنساف كفورًا﴾.
 ة أوضحو ا جل وعال يف آيات كثَتة ...وىذا ا١تعٌت ا١تذكور يف ىذه اآلية الكردي

مث إّف ا جل وعال بُّت يف ىذا ا١توضع الذي ٨تن بصدِده سخافة عقوؿ الكفار وأهنم إذا وصلوا إىل الرب 
ونػَجوا من ىوؿ البحر رجعوا إىل كفرىم آمنُت عذاب ا مع أنو قادر على إىالكهم بعد وصو٢تم إىل الرب 

الذي يلي البحر فتْبتلعهم األرض أو ُيرسل عليهم حجارة من السماء فتهلكهم ،  بأف خيسف ّٔم جانب الرب
أو يُعيدىم مرة أخرى يف البحر فُتغرقهم أمواجو ا١تتالطمة ، كما قاؿ ىنا منِكرًا عليهم أمنهم وكفرىم بعد 

اللذين  وصوؿ الرب ﴿أفأمنتم أف خيسف بكم جانب الرب أو يرسل عليكم حاصبًا﴾ ، وىو ا١تطر أو الريح
فيهما اٟتجارة ، ﴿أـ أمنتم أف يعيدكم فيو تارًة أخرى فَتسل عليكم قاصفًا من الريح فيغرقكم ٔتا كفرمت﴾ ، 

 أي بسبب كفركم. انتهى.

الوجو الخامس واألربعون: أن محبة العابد لمعبوده الذي يعبده من دون اهلل ليست إال محبة مؤقتة ، 
ندثار ، أما إلى الفناء واال بودات أخرى ، أو تعرضت تلك اآللهةعان ما تـنقطع إذا انتقل إلى معر  س  

عند الكروب وبعدىا ، وىذا من براىُت تقوى ٤تبتو وتعلقو با إف ، بل  العابد هلل وحده فيحب اهلل دائما
 .، لتكوف العبادة خالصة  دوما التوحيد

                                              
 . ٜٙ - ٚٙسورة اإلسراء:  ٔ
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 شف العذاب ال تحصل إال بدعاء اهللزال الغيث وكاألمور العظيمة كإن الوجو السادس واألربعون: أن
أغير اهلل تدعون إن كنتم قل أرأيتكم إف أتاكم عذاب ا أو أتػػتكم الساعة بغتة ، قاؿ ا تعاىل  وحده

دعاء غَت ا من  أما،  بل إياه تدعوف فيكشف ما تدعوف إليو إف شاء وتػنسوف ما تشركوف *صادقين 
ل بو إال األمور اٟتقَتة اليت تقـو ّٔا اٞتن والشياطُت ، اليت تستمع لدعاء أصحاب القبور وغَتىم فإنو ال ٖتص

ذلك الداعي عند القرب فتجيبو وٗتاطبو لتغويو ، ليظن ذلك الداعي أف صاحب القرب نفسو ىو الذي أجاب 
 .دعاءه ، أو أنو توسط لو عند ا ليجيب دعاءه

، كما حصل لزكريا عليو السالـ ١تا دعا ا هلل وحده  رقام بو مضط دعاء  بل رٔتا خرؽ ا العادات بسبب 
 .أف يرزقو الولد ، وكاف زكريا كبػَتاً وامرأتو عاقراً ال تلد ، فاستجاب ا دعاءه

ز جهَّ رضي ا عنو عمر بن ا٠تطاب أف رضي ا عنو عن أنس بن مالك  ٔ«دالئل النبوة»وروى البيهقي يف 
ن اٟتضرمي رضي ا عنو ، فلما كانوا ببعض الطريق أصأّم حر شديد ، باجيشا واستعمل عليو العالء 

عاب ، فلما والشّْ  ٕردُ ػوا حىت امتألت الغُ قُ دت دوأّم ، فدعا ا بالسقيا ، فثارت سحابة وسُ هِ دوا وجَ هِ فجَ 
يا ، عظيم يا ،  )يا عليُّ  :وقف على ا٠تليج وقاؿ -وقد جاوزوا خليجا يف البحر إىل جزيرة  -أتوا عدوىم 

فأجزنا ما يبل ا١تاء حوافر دوابنا ، فأصبنا العدو  :)أجيزوا باسم ا( ، قاؿ أنس :، يا كرمي( ، مث قاؿحليم 
 .خليج فقاؿ مثل مقالتو ، فأجزنا ما يبل ا١تاء حوافر دوابناػتلنا وأسرنا وسبينا ، مث أتينا الػػ، فقَ  ِٖغيلة

كوف األمور العظيمة وا٠توارؽ والكرامات ال   قاؽ ا وحده للدعاءة على استحاٟتاصل أف من الرباىُت الدالف
 .ال شريك لوٖتصل إال بدعاء ا وحده 

الوجو السابع واألربعون: أن الذين يدعون أصحاب القبور إنما ي ستجاب لهم في النادر ، والغالب 
٢تم نادرا  استجابده ، وإمنا عتبار أف الذي أجاب دعاءىم ىو ا وحاال عُتب ألخذامع ،  تخلف اإلجابة

و أوؿ مرة ، وا خَت ئ٢تم على إعراضهم عن دعا جزاءً  ليتمادوا يف الضالؿواستدراجا ٢تم ، ، مكرا ّٔم 

                                              
 (.ٕ٘/ٙ« )قدـو ضماـ بن ثعلبة»باب  ٔ
 الغُػُدر ٚتع غدير. ٕ
 «.النهاية»أي ِخػفية. انظر  ٖ
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تدرجهم من حيث ال نس﴿س، وقاؿ تعاىل  ٔ﴿وديكروف وديكر ا وا خَت ا١تاكرين﴾، قاؿ تعاىل ا١تاكرين 
 .ٕيعلموف * وأملي ٢تم إف كيدي متُت﴾

وأما ا١توحدوف الذين يدعوف ا وحده فإنو يستجاب للواحد بعد الواحد ، وال تكاد تسقط دعوة واحد 
 .منهم إال ١تانع ، وىذا من براىُت التوحيد أيضا ، لتكوف عبادة الدعاء خالصة 

اد فعلو عبَّ ما يالوجو الثامن واألربعون: ومن أدلة بطالن دعاء غير اهلل ؛ إنكار واستغراب بعض الكفار ل  
 :بن قاسم رٛتو ا الرٛتٰػن، قاؿ الشيخ عبد  ها والتقرب لهائالقبور عندىا من دعا

 :عي اإلسالـ ما يُفعل عند تلك ا١تشاىد ، ويقولوفوقد كاف كثَت من اليهود والنصارى يعيبوف على من يدَّ »
بل اليهود  -اصة ػخػوالعامة وال إف كاف نبيكم أمركم ّٔذا فليس بنيب ، وإف كاف هناكم عنو فقد عصيتموه ،

إمنا بُعث باألمر بعبادة ا وحده ، والنهي عن عبادة ما سواه ،  يعلموف أف ٤تمد  -والنصارى وا١تشركوف 
 ٗ.«ٖوتكفَته

الذين وصفوا انتشار قصد القبور  المستشرقينوىو من ا١تؤرخُت  «لوثروب ستودارد»وقاؿ الكاتب األمريكي 
قرف الثامن عشر ا١تيالدي يف العامل اإلسالمي ، قاؿ وىو يصف العامل اإلسالمي من والسفر إليها يف ال

  :الناحية السياسية واالجتماعية
من ا٠ترافات  ٘افػيتو غاشية سوداء ، فأُلبست الوحدانية اليت علَّمها صاحب الرسالة ِسجْ شِ وأما الدين فقد غَ »

، وكثر عدد األدعياء اٞتهالء وطوائف الفقراء  أرباب الصلواتت ا١تساجد من وقشور الصوفية ، وخلَ 
ويومهوف وا١تساكُت ، خيرجوف من مكاف إىل مكاف ، حيملوف يف أعناقهم التمائم والتعاويذ والسبحات ، 

نون للناس التماس الشفاعة من ـزي  ــوي  يف اٟتج إىل قبور األولياء ،  مبوهنرغّْ ويُ الناس بالباطل والشبهات ، 
وانتشرت وغابت عن الناس فضائل القرآف ، فصار ُيشرب ا٠تمر واألفيوف يف كل مكاف ، ،  دفناء القبور

تر الحرمات على غير خشية وال استحياء ،  ل المسلمون وعلى الجملة فقد ب د  الرذائل ، وى ت كت س 

                                              
 . ٖٓسورة األنفاؿ:  ٔ
 . ٖٛٔ - ٕٛٔسورة األعراؼ:  ٕ
 أي تكفَت العابد ١تا سوى ا. ٖ
 . ٔٔص ، « السيف ا١تسلوؿ على عابد الرسوؿ» ٗ
 «.ا١تعجم الوسيط»ِسجفا أي سًتا وغاشية. انظر  ٘
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ى ما  ، وىبطوا مهبطا بعيد القرار ، فلو عاد صاحب الرسالة إىل األرض يف ذلك العصر ورأ غير المسلمين
كما ي لعن المرتدون وعبدة ب وأطلق اللعنة على من استحقها من ا١تسلمُت ، دىى اإلسالـ ؛ لغضِ كاف يَ 

 ٔ.«األوثان
أهنم يعيبوف على ا١تسلمُت ما وقاؿ الشيخ عبد ا أبابطُت رٛتو ا: فقد ٝتعنا من غَت واحد من اليهود 

ركم ّٔذا فليس بنيب ، وإف كاف هناكم عنو فقد ، يقولوف: إـ كاف نبيكم أم ٕيُفعل عند ىذه ا١تشاىد
 .عصيتموه

 فيا سبحاف ا ، ما أعجب ىذا!
، اليهود ينكروف ىذه األمور الشركية ويقولوف: )ال يأِت ّٔا نيب( ، وكثَت من علماء ىذا الزماف يُػَجوّْزوف ذلك 

 ٖويوردوف الشبو الباطلة عليو ، وينكروف على من أنكره. اىػ.

من أثر سيء تعظيم القبور واألضرحة فو خلَّ ومن وجوه بطالن دعاء غير اهلل ما  ع واألربعون:الوجو التاس
 أنشأكم منىو اليت أمر ا ّٔا يف قولو و ، عمارة األرض بفي أمور مهمة تتعلق اإلسالمية على األمة 

وكلوا من رزقو وإليو  ىو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا يف مناكبها، وقولو  األرض واستعمركم فيها
 .النشور
تشر فيها التعلق ػػػجتمعات اليت ينػيف بعض ا١تيف تعلم العلـو الطبية قد قلت أف رغبة الناس ىذا الوجو وبياف 

يَروف الطب اٟتقيقي ىو االستشفاء على يد ا١توتى بالتقرب ٢تم ٔتا ىو من خصائص صاروا بغَت ا ، ألهنم 
 ويف ىذا يقوؿ الباحث علي الزىراين حفظو ا: بح ٢تم والنذر و٨تو ذلك ، دعائهم والذبا تعاىل ، 

، عليها ، وصرفوا جهودىم وأموا٢تم وىكذا انصرؼ الناس إىل خدمة األموات بإعمار أضرحتهم وبناء القباب
، وتقوية وكاف ذلك على حساب االىتماـ ٓتدمة األحياء بالًتبية والتعليم ، وتوفَت وسائل العيش الكرمي ٢تم 

 ٗاألمة اليت كاف أعداؤىا يف ا٠تارج يًتبصوف ّٔا الدوائر.

                                              
 ( ، باختصار يسَت.ٕٓٙ – ٜٕ٘/ٔ، )« حاضر العامل اإلسالمي» ٔ
 .نذر ٢تا وتقبيل أركاهناي ما يُفعل عندىا من ألواف التوجو لغَت ا ، من ا٠تضوع ٢تا ودعائها والأ ٕ
 .الدماـ -لناشر: دار ابن اٞتوزي ا،  ٓٗص ، « ، والرد على آّادؿ عن ا١تشركُت النتصار ٟتزب ا ا١توحدينا» ٖ
 «.دمعة على التوحيد»من  ٘ٛص ، نقال من  ٖٓٔ، ص « اال٨ترافات العقدية» ٗ
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، العسكري الصلييب الغزو  ٢تيمنةىذا اال٨تراؼ العقدي ا٠تطَت الناس يف القرف ا٢تجري ا١تاضي  ىيَّأبل قد 
١تا ليز اإل٧تأف  –مثال  –، ومن ذلك  ، فوَكلهم ا إليهمٟتفظ بالِدىم وتى ا١تألف أىل البلد اعتمدوا على 

يف ٗتدير مشاعر الناس وصرؼ األنظار عن مزاٛتتهم أو حىت اإلنكار القبوري دور الفكر الصويف أدركوا 
عليهم باسم التوكل واإلدياف بالقَدر والزىد وترؾ مباىج اٟتياة واالنصراؼ عن الدنيا ؛ اجتهدوا يف دعم 

ضوعي للمحتل األجنيب ٓتلفيات قَدرية وعي خُ نوقف خُ الفكر القبوري ليطرحوا ا١تسلمُت أرضا ، ويستبشروا ٔت
و٢تذا حرصت سلطات االحتالؿ يف مصر وغَتىا على إطالؽ يد الطرؽ الصوفية يف ، " إتكالية استسالمية

٦تارسة أنشطتها ، وقد ساعد على ذلك سيطرة سلطات االحتالؿ على وزارة الداخلية ، ٦تا مكنها بالتايل 
ة ٖتركاهتا وأساليبها وتوجيهها إىل الوجهة اليت تضمن للمحتل خدمات من السيطرة على تلك الطرؽ ومعرف

فما كاف من سلطات االحتالؿ إال أف احتضنت الطرؽ الصوفية يف البالد اليت بسطت سلطاهنا أكثر ، 
 .، فسُهلت السيطرة عليها ٔعليها"

ا١تسألة »يف كتابو  عند الفرنسيُت ما ذكره مصطفى كامل بطل الوطنية ا١تصريةأيضا ومن أمثلة ذلك 
  :، فقد ذكر قصة غريبة ، قاؿ«الشرقية

أف رجاًل فرنسيًا دخل يف اإلسالـ وٝتى نفسو  :ومن األمور ا١تشهورة عن احتالؿ فرنسا للقَتواف يف تونس
سيد أٛتد ا٢تادي ، واجتهد يف ٖتصيل الشريعة حىت وصل إىل درجة عالية ، وُعُت إمامًا ١تسجد كبَت يف 

فلما اقًتب اٞتنود الفرنساويوف من ا١تدينة استعد أىلها للدفاع عنها ، وجاءوا يسألونو أف يستشَت القَتواف ، 
٢تم ضريح شيخ يف ا١تسجد يعتقدوف فيو ، فدخل )سيد أٛتد( الضريح ، مث خرج مهوّْاًل ٔتا سينا٢تم من 

القـو البسطاء  فاتبعًا ، إف الشيخ ينصحكم بالتسليم ، ألف وقوع البالد صار ٤تتم :ا١تصائب ، وقاؿ ٢تم
أكتوبر سنة  ٕٙقولو ، ومل يدافعوا عن مدينة القَتواف أقل دفاع ، بل دخلها الفرنساويوف آمنُت يف 

 ٕ.ـٔٛٛٔ
 :وقاؿ الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي حفظو ا

                                              
 . ٕ٘ٓ، ص « دمعة على التوحيد»كتاب بد العزيز مصطفى ، نقال من  ، لع« سيف السياسة بُت نصرة اٟتق ومظاىرة الباطل»من مقاؿ  ٔ
 ٚٚص كما يف « أفيوف الشعوب اإلسالمية ، النتائج واآلثار»، نقال من مقاؿ  ٕٔٔ، ٤تمد فهر شقفو ، ص « التصوؼ بُت اٟتق وا٠تلق» ٕ

 ١تناسبتها يف ىذا ا١تلحق.وإمنا أعدهتا وما بعدىا ، وقد تقدـ ذكر ىذه القصة  «دمعة على التوحيد»من  ٛٚ -
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نهم إىل الوثنية ، وقد سعى النصارى الصليبيوف يف القرف ا١تاضي يف نشر ىذه ا٠ترافات ، وصرفوا الناس عن دي
 .وعما جيب عليهم ٕتاه أولئك ا١تستعمرين ، بتزيُت ما يفعلونو عند القبور

حىت إف بعض اٞتزائريُت أخربين أف الفرنسيُت ١تا استولوا على اٞتزائر كانوا يعمدوف إىل بعض ا١تشاىد 
ع إليها ، مظهرين ٢تم أهنم واألضرحة اليت يُنسب أصحأّا إىل الصالح ، فيجمعوف الناس ٢تا مث يوجهوف ا١تدف

، مث يطلقوف عليو ، فيدوي صوت ا١تدفع ،  -مكرا  -يريدوف إصابتو وتدمَته ، وقد ملؤه بارودا دوف ذخَتة 
 حىت خياؿ اٟتاضروف أنو قد أصابو ، مث ينظروف فإذا ىو باؽ مكانو ،فيزيد تعلقهم بو واعتقادىم فيو!

ىػ( يف فتوى لو يف النهي عن زخرفة القبور ٘ٓٗٔ ألزىري )توذكر الشيخ أٛتد بن حسن الباقوري ا١تصري ا
 احدثو عن بعض أساليب االستعمار يف آسيا ، فكاف ٦ت اجد عليها أف أحد كبار الشرقيُتوبناء القباب وا١تس

ذكره لو أف ا١تستعمرين كانوا يضطروف إىل ٖتويل القوافل اآلتية من ا٢تند إىل بغداد عرب تلك ا١تنطقة الواسعة 
 إتاه جديد ٢تم فيو حاجة وغاية ، فكانوا يسعوف جاىدين يف صرؼ القوافل عن إتاىها األوؿ إىل إىل

االٕتاه اٞتديد ، فال يستطيعوف ذلك ، حىت اىتدوا إىل حيلة جعلت تلك القوافل تغَت إتاىها إىل وجهتهم 
راد سلوكو ، مث أشاعوا الشائعات ا١ترادة ، فأقاموا عدة أضرحة وقباب على مسافات متقاربة يف ذلك الطريق ا١ت

أف يف تلك األضرحة أولياء صاٟتُت ، وأنو قد شوىد من كراماهتم كذا وكذا ، فانتشرت اإلشاعات يف اآلفاؽ 
 ، وذاعت األخبار يف كلّْ مصٍر وعراٍؽ ، فصارت تلك الطرؽ عامرة مأىولة!

 – ٛٗٔ، ص  «ٖتذير الساجد»يف كما اقوري  وعزاىا إىل البرٛتو ا ، الشيخ األلباين وقد ذكر ىذه القصة 
ٜٔٗ .ٔ 

،  فكانوا ُيضفوف الشرعية على وجودىموقد قاـ أولئك الدراويش برد اٞتميل ألولئك اتلُت الغزاة ، 
للناس بقاءىم ، ووصل األمر إىل أف بعض مشايخ الصوفية يف مصر قاموا ّتمع توقيعات أثناء ثورة  اسوّْغو ػػيُ ل

 ٕ.٤تمد إبراىيم اٞتمل :اء اإل٧تليز يف مصر! وكاف من ىؤالء شيخ الطريقة )السمانية(ـ تطالب ببق ٜٜٔٔ
لتسلط األعداء على ا١تسلمُت ، وتعطيل عمارة فاٟتاصل أف تعظيم القبور واألضرحة قد كاف سببا رئيسا 

 األرض باإلسالـ ٔتا يزيد عن قرف ، وا ا١تستعاف.

                                              
وإمنا أعدهتا ١تناسبتها يف وما بعدىا ، وقد تقدـ ذكر ىذه القصة  ٜٖٖ – ٖٖٚ، ص « اىد وعند القبور٣تانبة أىل الثبور ، ا١تصلُت يف ا١تش» ٔ

 ىذا ا١تلحق.
 . ٕ٘ٓ - ٕٗٓ، ص « على التوحيددمعة »، لعبد العزيز مصطفى ، نقال من « سيف السياسة بُت نصرة اٟتق ومظاىرة الباطل»من مقاؿ  ٕ
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موضوعة بهات حديثية ، كأحاديث ضعيفة أو ـــاهلل إما ش الوجو الخمسون: أن عمدة من يدعون غير
ال  وىذه كلهاعية ، أو قصص أو حكايات أو منامات ، ـــــمكذوبة ، أو شبهات عقلية ، أو تجارب وض

 :، قاؿ ابن تيمية رٛتو ا أصولو في والفي فروع الدين ال  اي عتمد عليه
مدهتم إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة ، أو منقوالت رى ، فعُ ، أشباه ا١تشركُت النصا الػضُّالؿوأما أولئك »

ؽ عن دَّ صَ منو ، إذ ىي نقل غَت مُ  كوف كذبًا عليو ، وإمػا أف يكوف غلطًان ال يػُحتج بقولو ، إما أف يعمَّ 
فوا الكلم عن مواضعو ، و٘تسكوا ٔتتشأّو ، قائل غَت معصـو ، وإف اعتصموا بشيء ٦تا ثبت عن الرسوؿ حرَّ 

 ٔ.«وا ٤تكمو ، كما يفعل النصارىوترك
)إذا ٖتَتمت يف األمور فاستعينوا  :؛ حديث ومن األحاديث ا١تكذوبة على النيب  :قاؿ مقيده عفا ا عنو

 .، اٟتديث الثالث« األربعُت»وقد أورده ابن كماؿ الباشا يف كتابو بأىل القبور( ، 
 .تكم األمور فعليكم بأىل القبورإذا أعي :ويروى بلفظ
 .فاستعينوا بأىل القبور :بلفظويروى أيضا 

بإٚتاع العارفُت  ىذا اٟتديث كذب مفًتى على النيب »: ٕ«التوسل والوسيلة»قاؿ ابن تيمية كما يف 
 .اىػ .«، وال يوجد يف شيء من كتب اٟتديث ا١تعتمدة ْتديثو ، مل يروه أحد من العلماء بذلك

وقد حكم فإنو باطل ال أصل لو ، لنفعو ا بو( ،  )لو أحسن أحدكم ظنو ْتجروكذا حديث: قلت: 
بعُض الكذابُت:  وقاؿ يف موطن آخر: واٟتديث الذي يرويو،  ٖ«٣تموع الفتاوى»بن تيمية كما يف بوضعو ا

باتفاِؽ أىِل العلم ، وإمنا ىذا من قوِؿ ُعبَّاِد  )لو أحسَن أحدُكم ظَنَّو ْتجٍر لَنَفَعو ا بو( َكِذب ُمفًتى
ْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اللَّوِ  اـ الذين حُيِسنوف ظنَّهماألصن َحَصُب َجَهنََّم أَنْػُتْم  باٟتجارِة وقاؿ تعاىل ٢تم ﴿ِإنَُّكْم َوَما تَػ

ل ﴿يا النَّاَر الَّيِت َوُقوُدَىا النَّاُس َواٟتَِْجارَُة ُأِعدَّْت لِْلَكاِفرِين﴾ ، وقاؿ ا٠تلي فَاتػَُّقوا﴿٢َتَا َوارُِدوَف﴾ ، وقاؿ تعاىل 
أبِت مل تعبد ما ال يسمع وال يُبصر وال يُغٍِت عنك شيئا﴾ ، وقاؿ تعاىل عن ُعػباد العِػجل ﴿ألػم يروا أنو ال 
ُيكلمهم وال يهِديهم سبيال﴾ ، وذكر تعاىل عن ا٠تليل أنو قاؿ لقومو ﴿ما ىذه التماثيل اليت أنتم ٢تا 

 عاِكفوف﴾...

                                              
 (.ٚٛ٘/ ٕ« )االستغاثة يف الرد على البكري» ٔ
 . ٜٕٚص  ٕ
ٖ (ٕٗ/ٖٖ٘.) 
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اٟتجارة فكاف عاقبتهم أهنم يف النار خالدوف ، وإمنا حُيِسن العبد فهؤالء ا١تشرِكوف كانوا قد أحسنوا ظنهم ب
أنو قاؿ: )ال ديوتن أحدُكم إال وىو  ظنو بربو ... ويف صحيح مسلم عن جابر رضي ا عنو عن النيب 

 ٕانتهى كالمو. .ٔحيسن الظن با(
أحاديث مكذوبة ٥تتلقة ،  ٖومنها»: ذكره ألسباب االفتتاف بالقبور يف معِرضِ مػو ا ػوقاؿ ابن القيم رح

)إذا  :ػناقض دينو وما جاء بو ، كحديث، تُ  على رسوؿ ا  ٗةِ ػػػيَّ رِ اد األصناـ من الػُمقابِ بّ وضعها أشباه عُ 
نفعو( ، وأمثاؿ ىذه أحدكم ظنو ْتجر  أحسنأعيتكم األمور فعليكم بأصحاب القبور( ، وحديث )لو 

، وراجت على أشباىهم من اٞتهاؿ  وضعها المشركون،  إلسالممناقضة لدين ااألحػاديث اليت ىي 
 ٘.«الؿ ، وا بعث رسولو بقتل من حسَّن ظنو باألحجار ، وجّنب أمتو الفتػنة بالقبور بكل طريقالضُّ 

 وقاؿ أيضا يف معرض ذكره ٞتملة من األحاديث ا١توضوعة: 
 ٙ.«شركُت ، عباد األوثاف)لو أحسن أحدكم ظنو ْتجر لنفعو( ، وىو من وضع ا١ت :وحديث»

 ٚ.«ال أصل لو» :وقاؿ ابن حجر العسقالين
 ٛ.«موضوع»وقاؿ الشيخ األلباين: 

تػذكرة »، والُفتّػٍت يف كتابػو  ٜ«الفوائد ا١توضوعة يف األحاديػث ا١توضػوعة»وأورده الشيخ مرعي الكرمي يف كتابو 
ديػػػػث ا١توضػػػػوعة علػػػػى سػػػػيد ٖتػػػػذير ا١تسػػػلمُت مػػػػن األحا»وكػػػػذا األزىػػػػري يف كتابػػػػو ،  ٓٔ«تػػػذكرة ا١توضػػػػوعات»

                                              
 (.ٕٚٚٛرواه مسلم ) ٔ
، باختصار ، ٖتقيق ٤تمد عزير مشس ، الناشر: دار عامل  ٙٓٔ – ٗٓٔ، آّموعة ا٠تامسة ، ص « جامع ا١تسائل لشيخ اإلسالـ ابن تيمية» ٕ

 مكة. –الفوائد 
 ي من أسباب الفتػنة بالقبور.أ ٖ
 .ػػػبَّاد القبورأي عُ  ٗ
 (.ٖٛٛ - ٖٚٛ« )إغاثة اللهفاف»٘ 
 . ٕٖٔ، ص « نقد ا١تنقوؿ واك ا١تميز بُت ا١تردود وا١تقبوؿ» ٙ
ٖتقيق ٤تمد بن  ، ٖٙٚبرقم « ا١توضوعات الكربى»، وىو ا١تعروؼ بػ « يف األخبار ا١توضوعة األسرار ا١ترفوعة»ذكره ا١تال علي القاري يف  ٚ

 لطفي الصباغ ، الناشر: ا١تكتب اإلسالمي.
 (.ٓ٘ٗ« )السلسلة الضعيفة»ٛ 
 ، الناشر: دار الكتب العلمية. طيفل، ٖتقيق عبد الوىاب عبد ال ٛٛٔرقم  ٜ

 لبناف. –الناشر: دار إحياء الًتاث العريب ،  ٕٛص  ٓٔ
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،  ٖ«موضػػػػػػوعاتو»، وا١تػػػػػػال علػػػػػػي القػػػػػػاري يف  ٕ«ا١تقاصػػػػػػد اٟتسػػػػػػنة»، وكػػػػػػذا السػػػػػػخاوي كمػػػػػػا يف  ٔ«ا١ترسػػػػػػلُت
 .للعجلوين ٗ«كشف الغطا»و

وإمنػػا يتػػوارد بػػل لػػيس لػػو إسػػناد أصػػال ، ىػػذا اٟتػػديث مل يػػرد يف أي مػػن كتػػب اٟتػػديث ا١تعتػػربة ، فاٟتاصػػل أف 
القبػػور جػػيال بعػػد جيػػل ، وقرنػا بعػػد قػػرف ، وإمنػػا ىػػو حػػديث موضػػوع مكػػذوب علػى ألسػػنة ا١تعتقػػدين يف أىػػل 

 . على النيب 
أصػػل خيػالف أصػػل الػػدين ، فإنػو مػػن ا١تعلػـو مػػن الػدين بالضػػرورة أف مػن األحاديػػث يف معنػػاه جػاء ومػػا  ونػمث إ

 .الدين عبادة ا وحده ونبذ عبادة ما سواه

ولػػػػيس ا١تقػػػػاـ مقػػػػػاـ  يف بػػػػػاب التألػػػػو لغػػػػَت ا ، ا١تكذوبػػػػة يػػػػروى غػػػػَت مػػػػػا ذكرنػػػػا مػػػػن األحاديػػػػثوللعلػػػػم فإنػػػػو 
فهػػو مكػػذوب علػػى  ، فكػػل مػػا خػػالف أصػػال مػػن أصػػوؿ الػػدينعلػػى كػػل حػػاؿ فالواجػػب اٟتػػذر ، استقصػائها

 .، فإف دين ا ليس بو تناقض النيب 

من  أن فاعل ذلك قد حرم نفسو دعاء غير اهلل: ومن وجوه بطالن واألخير الوجو الحادي والخمسون
واستعاض عن ىذا باالنطراح بين يدي بدعائو مباشرة ، فرح اهلل بإقبالو إليو ، وانطراحو بـين يديو ، 

يس لو من األمر شيء ، وال يقربو من ربو بشيء ، ومن ا١تعلـو أف ا أشد فرحا من عبده ، ل مخلوق مثلو
يف اٟتديث القدسي الذي رواه أبو ىريرة بإقبالو إليو ولو بلغت ذنوب عبده عناف السماء ، قاؿ ا عز وجل 

أنا عند ظن عبدي بػي ، وأنا معو إذا ذكرين ، فإف ذكرين  :: يقوؿ ا عز وجل رضي ا عنو: قاؿ النبػي 
وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليو يف نفسو ذكرتو يف نفسي ، وإف ذكرين يف مأل ذكرتو يف مأل خَت منهم ، 

 ٘.ا تقربت إليو باعا ، وإن أتاني يمشي أتيتو ىرولةذراعا ، وإن تقرب إلي ذراع

                                              
 دمشق. –، ٖتقيق ٤تيي الدين مستو ، الناشر: دار ابن كثَت  ٕٛٔص  ٔ
 لبناف. –، ٖتقيق ٤تمد عثماف ا٠تشت ، الناشر: دار الكتاب العريب  ٖٛٛرقم  ٕ
 . ٖٙٚرقم  ٖ
 بَتوت. –، ٖتقيق أٛتد القالش ، الناشر: مؤسسة الرسالة  ٕٚٛٓرقم  ٗ
 (.ٕ٘ٚٙ( ، ومسلم )٘ٓٗٚرواه البخاري )٘ 



 مسون دليال على بطالن دعاء غير هللاخملحق تابع للمظهر الثامه )دعاء أصحاب القبور(: 

 670 

 الملحقخاتمة 

ما تقدـ من األدلة النقلية والعقلية تبُت لنا أف دعاء غَت ا باطل ، وشرؾ أكرب ٥ترج من ملة  وبناء على
 .، ولو صلى وصاـ وزعم أنو مسلماد األصناـ بَّ ػػػوعُ اإلسالـ ، يستوي فاعلو مع اليهود والنصارى 



 خاتمة الكتاب

 176 

وصلى اهلل على نفع اهلل بو كاتبو وقارئو وناشره ،  حبمد اهلل الذي بنعمتو تــتم الصاحلات ،الكتاب مت 
 نبـينا حممد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما كثريا ،،،

 
 وكتبو ماجد بن سليمان الرسي

 ىجري. 6341لعام  مجادى األوىل 61،  االثننيصبح 
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 مما لم يذكر في هوامش الكتاب المراجع ألهمثبت 

  كتب العقيدة المسندة -عقيدة 

 مكة -اآلجري ، حتقيق الوليد بن سيف النصر ، توزيع ادلكتبة ادلكية  احلسني بن الشريعة ، زلمد

 -الغامدي ، ط دار طيبة  أمحد. الاللكائي ، حتقيق د اهلل ، ىبة واجلماعة السنة أىل اعتقاد أصول شرح
 الرياض

 بريوت -كتاب السنة ، عمرو بن أيب عاصم ، حتقيق زلمد بن ناصر الدين األلباين ، ادلكتب اإلسالمي 

 الرياض -كتاب االعتقاد ، أمحد أيب احلسني البيهقي ، حتقيق أمحد أيب العينني ، ط دار الفضيلة 

 الرياض -السلف  العلو ، مشس الدين الذىيب ، حتقيق: أشرف عبد ادلقصود ، ط مكتبة أضواء

  عام - عقيدةالكتب في 

 الدمام - ابن اجلوزيدار شرح العقيدة الواسطية ، زلمد بن صاحل بن عثيمني ، ط 

بن أسامة ، حتقيق عبد اهلل بن زلمد بن عبد الوىاب ، سليمان بنعزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيدالتيسري 
 الرياض -ط دار الصميعي عطايا العتييب ، 

 الدمام -زلمد بن صاحل بن عثيمني ، ط دار ابن اجلوزي على كتاب التوحيد ،  فيدالقول ادل

 الرياض –رلموع فتاوى ابن تيمية ، مجع عبد الرمحـٰن بن قاسم وابنو زلمد ،ط دار القاسم 

اقتضاء الصراط الـمستقيم لـمخالفة أصحاب اجلحيم ، ابن تيمية ، تـحقيق د. ناصر بن عبد الكرمي العقل ، 
 الرياض -، الناشر: مكتبة الرشد  5 ط
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الفرقان بني أولياء الشيطان وأولياء الرمحـٰن ، ابن تيمية ، حتقيق د. عبد الرمحـٰن بن عبد الكرمي اليحىي ، 
 الرياض –الناشر: دار الفضيلة 

 الرياض - النبوات ، ابن تيمية ، حتقيق د. عبد العزيز الطويان ، دار أضواء السلف

، تصحيح وتكميل وتعليق زلمد بن عبد الرمحن بن تيمية ا،  يف تأسيس بدعهم الكالمية هميةبيان تلبيس اجل
 الرياض -القاسم ، دار القاسم 

 مصر -، مشس الدين الذىيب ، انتقاء: زلب الدين اخلطيب ، ط ادلكتبة السلفية  عتدالاال منهاج من ادلنتقى

 جدة - مونس العنزي ، دار اخلرازالرد على اإلخنائي ، ابن تيمية ، حتقيق أمحد بن 

 الرياض - مدار الوطنط  ، 1االستغاثة يف الرد على البكري ، ابن تيمية ، حتقيق عبد اهلل السهلي ، ط 

 مكتبة الغرباء األثرية،  1ط، حتقيق زلمد بن علي عجال ،  ، ابن كثريالبن تيمية  االستغاثةكتاب تلخيص  
 ادلدينة -

 -، ابن تيمية ، حتقيق: زلمد احللواين وزلمد شودري ، ط رمادى  الرسول  الصارم ادلسلول على شامت
 الدمام

 -قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة ، ابن تيمية ، حتقيق: د. ربيع بن ىادي ادلدخلي ، الناشر: مكتبة لينة 
 مصر

 بريوت -سالمي ، الناشر: ادلكتب اإل 5، أنواعو وأحكامو ، زلمد ناصر الدين األلباين ، ط التوسل 

 مكة –التوصل إىل حقيقة التوسل ادلشروع وادلمنوع ، زلمد نسيب الرفاعي ، ط ادلكتبة ادلكية 

 الرياض -، أبو بكر بن زلمد عارف خوقري ، ط دار ادلسلم  فصل ادلقال وإرشاد الضال يف توسل اجلهال
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 االنتصار يف الشافية بالكافية ومةادلوس القيم ابن اإلمام قصيدة شرح يف القواعد وتصحيح ادلقاصد توضيح
 بريوت – اإلسالمي ادلكتبط عيسى ،  بن إبراىيم بن الناجية ، أمحد للفرقة

 –إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان ، ابن قيم اجلوزية ، حتقيق: زلمد عزير مشس ، الناشر: دار عامل الفوائد 
 مكة

 الرياض - دار طيبة طاجلليل ،  ناصر بن العزيز ابن القيم ، حتقيق عبد، مدارج السالكني 

 الرياض -يف األجوبة النجدية ، مجع عبد الرمحـٰن بن زلمد بن قاسم ، ط دار القاسم  الدرر السنية

 الرياض -مسائل اجلاىلية ، حتقيق وشرح: يوسف بن زلمد السعيد ، ط دار ادلؤيد 

 الرياض -السلف  على أمتو ، د. زلمد بن خليفة التميمي ، ط أضواء حقوق النيب 

 الغرب اإلسالميآثار اإلمام زلمد البشري اإلبراىيمي، مجع وتقدمي أمحد طالب اإلبراىيمي، دار 

  الشرعي والبدعي تبركالكتب في 

 الرياض -ط مدار الوطن  ، التربك ادلشروع والتربك ادلمنوع ، علي بن نفيع العلياين

 الرياض -اجلديع ، ط مكتبة الرشد ن الرمحٰـ بن عبد ، د. ناصر  التربك أنواعو وأحكامو

  الشرعية والبدعية زيارةالكتب في 

، أمحد بن حيىي النجمي ، الناشر: مكتبة الغرباء  أوضح اإلشارة يف الرد على من أجاز ادلمنوع من الزيارة
 ادلدينة - األثرية

 الرياض -، ط دار بلنسية  ، صاحل بن غاًل السدالن تنبيو زائر ادلدينة على ادلمنوع وادلشروع يف الزيارة
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 الكويت -ط دار غراس ، سامل بن قطوان العبدان ،  زيارة القبور عند ادلسلمني

 مكة. –الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز شفاء الصدور يف زيارة ادلشاىد والقبور ، مرعي احلنبلي ، 

  شبهاتالرد كتب في 

 الرياض -دار احلبيب  طناصر الشثري ،  ، زلمد بن تأييد ادللك الـمنان يف نقض ضالالت دحالن

على الشبة الداحضة الشامية ، سليمان بن سحمان ، حتقيق: عبد السالم بن  الصواعق ادلرسلة الشهابية
 الرياض -برجس ، ط دار العاصمة 

، حتقيق: عبد السالم بن برجس ، عبد اهلل أبابطني ، تأسيس التقديس يف كشف تلبيس داود بن جرجيس 
 بريوت -الرسالة  ط مؤسسة

آل الشيخ ، عناية عبد السالم بن برجس ،  بن ابراىيمزلمد ، يف الرد على اجلواب ادلشكور شفاء الصدور 
 الرياض -ط مدار الوطن 

  اتخاذ القبور مساجدفي حكم كتب 

 -ي الناشر: ادلكتب اإلسالم،  4حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد ، زلمد بن ناصر الدين األلباين ط
 بريوت

يف حترمي رفع القبور ، زلمد بن علي الشوكاين ، حتقيق وختريج: زلمد صبحي حسن حالق ،  شرح الصدور
 اليمن –دار اذلجرة ، الناشر:  1ط 

حتقيق عبد السالم بن النبذة الشريفة النفيسة يف الرد على القبوريـني ، الشيخ محد بن ناصر آل معمر ، 
 ياضالر  - دار العاصمةبرجس ، ط 
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 الرياض -الصميعي  جهود علماء احلنفية يف إبطال عقائد القبورية ، د. مشس الدين األفغاين ، ط دار

 الرياض -رلانبة أىل الثبور ادلصلني يف ادلشاىد وعند القبور ، عبد العزيز بن فيصل الراجحي ، مكتبة الرشد 

مان بن زلمد اآللوسي ، حتقيق زلمد بن اآليات البـينات يف عدم مساع األموات عند احلنفية السادات لنع
 بريوت -، ط ادلكتب اإلسالمي  ناصر الدين األلباين

  الغلو بالصالحينفي حكم كتب 

 السيف ادلسلول على عابد الرسول ، عبد الرمحـٰن بن زلمد بن قاسم

 ىذه مفاىيمنا ، صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ

شوكاين ، حتقيق: السيد يوسف أمحد ، الناشر: دار الكتب الويل ، أمحد بن علي العلى حديث  الويلقطر 
 العلمية

 عبد بن رضا سيف اهلل على من كذب على أولياء اهلل ، صنع اهلل بن صنع اهلل احلليب احلنفي ، حتقيق علي
 الرياض –رضا ، الناشر: مدار الوطن  علي بن اهلل

 الرياض -، ط مكتبة ادلعارف  التوجيري بن عبد اهللاألجوبة اجللية على األسئلة الكويتية ، محود 

، )رلموعة حبوث علمية يف مظاىر الغلو بالقبور يف العامل اإلسالمي( ، ط ادلنتدى  دمعة على التوحيد
 لندن -اإلسالمي 

 الرياض -، ط مدار الوطن القفاري بن عبد اهلل ناصر د.  اإلمامية االثين عشرية ،أصول مذىب الشيعة 

، عبد الرزاق الكاشاين ، حتقيق وتعليق: د. عبد العال شاىني ، الناشر: دار « صوفيةمعجم اصطالحات ال»
 القاىرة. –ادلنار 
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 وما يلحق بها حديثكتب ال 

 - ط دار الغرباء األثرية،  احملققني من مجاعة حتقيق، احلنبلي ، ابن رجب  البخاري صحيح شرح الباري فتح
 ادلدينة

 الرياض -شعيب النسائي ، الناشر: مكتبة الرشد سنن النسائي الكربى ، أمحد بن 

 بريوت -صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ، حتقيق الشيخ شعيب األرناؤوط ، ط مؤسسة الرسالة 

 بريوت -، حتقيق د. زلمد مصطفى األعظمي ، ط ادلكتب اإلسالمي صحيح ابن خزمية 

 دمشق -سنن الدارمي ، عثمان بن سعيد الدارمي ، حتقيق د. مصطفى بن ديب البغا ، الناشر: دار القلم 

ادلعجم األوسـط ، سليمان بن أمحد الطرباين ، حتقيق أمين صاحل شعبان والسيد أمحد إمساعيل ، الناشر: دار 
 القاىرة -احلديث 

أمحد بن عبد اهلل األصبهاين ، حتقيق زلمد حسن  ادلسند ادلستخرج على صحيح اإلمام مسلم ، أيب نعيم
 بريوت -ط األوىل دار الكتب العلمية  زلمد حسن إمساعيل الشافعي.

 بريوت - عطا ، دار الكتب العلمية القادر عبد بن السنن الكربى ، أمحد بن احلسني البيهقي ، حتقيق زلمد

يش وشعيب األرناؤوط ، ط ادلكتب اإلسالمي ، حتقيق زىري الشاو  لبغوي، احلسني بن مسعود اشرح السنة 
 بريوت -

، حتقيق سليم بن عيد اذلاليل ، ط دار ابن  السين بنالمين يف ختريج عمل اليوم والليلة عجالة الراغب ادلت
 بريوت -حزم 
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الكتاب ادلصنف يف األحاديث واآلثار ، عبد اهلل بن أيب شيبة ، حتقيق زلمد عبد السالم شاىني ، الناشر: 
 كتبة دار الباز ، مكة م

 بريوت -، حتقيق حبيب الرمحـٰن األعظمي ، ط ادلكتب اإلسالمي الصنعاين عبد الرزاق ، صنف ادل

 -الدمشقي ، ط دار ادلعرفة  عارف االسفرائين ، حتقيق أمين إسحاق بن يعقوب عوانة مسند أيب عوانة ، أيب
 بريوت

 -الرتكي ، ط دار ىجر  احملسن عبد بن زلمد. حتقيق د الطيالسي ، أيب داود الطيالسي ، داود أيب مسند
 مصر

 بريوت –األحاديث ادلختارة ، الضياء ادلقدسي ، حتقيق د. عبد ادللك بن دىيش ، طبع دار خضر 

 الرياض -الزىريي ، ط مكتبة ادلعارف  أمني بن األدب ادلفرد ، زلمد بن إمساعيل البخاري ، حتقيق مسري

 بريوت -ن عساكر ، حتقيق: عمر بن غرامة العمري. ط دار الفكراب، تاريخ مدينة دمشق 

، الناشر: دار الكتب  1شعب اإلميان ، أيب بكر البيهقي ، حتقيق زلمد السعيد بن بسيوين زغلول ، ط 
 بريوت –العلمية 

تب عطا ، ط دار الك القادر عبد حلية األولياء وطبقات األصفياء ، أبو نعيم األصفهاين ، حتقيق مصطفى
 بريوت -العلمية 

، إمساعيل بن إسحاق القاضي ، حتقيق الشيخ زلمد ناصر الدين األلباين ،  فضل الصالة على النيب 
 بريوت -الناشر: ادلكتب اإلسالمي 

 - قلعجي ، ط دار الكتب العلمية أمني ادلعطي عبد. دالئل النبوة ، أمحد بن احلسني البيهقي ، حتقيق د
 بريوت
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 مصر –، الناشر: دار ابن رجب  2، ط  حيىي بن زلمد األزىري حتقيقن حنبل ، ، أمحد بالزىد 

 –، حتقيق عبد الرمحن بن عبد اجلبار الفريوائي ، ط دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي  السري، ىناد ابن الزىد 
 الكويت

 بريوت -ة األصبهاين ، الناشر: دار الكتب العلمي، عبد اهلل بن زلمد كتاب العظمة ، أبو الشيخ 

، ابن عبد الرب ، يوسف بن عبد اهلل النمري ، حتقيق أيب األشبال الزىريي ، ط دار  جامع بيان العلم وفضلو
 الدمام –ابن اجلوزي 

ادلدخل إىل السنن الكربى ، احلافظ البيهقي ، حتقيق د. زلمد ضياء الرمحـٰن األعظمي ، ط دار أضواء 
 الرياض -السلف 

بار ادلدينة ، ابن النجار ، زلمد بن زلمود البغدادي ، حتقيق عبد الرزاق ادلهدي ، سنة الدرة الثمينة يف أخ
 ادلدينة. –، ط مكتبة دار الزمان  1424

 ضعيفةالحاديث كتب األ 

دار أضواء  ، ط د. نور الدين بن شكري حتقيق، ابن اجلوزي ، كتاب ادلوضوعات من األحاديث ادلرفوعات 
 الرياض -السلف 

 بريوت -ادليس ، دار الكتب العلمية  تناىية يف األحاديث الواىية ، ابن اجلوزي ، عناية خليلالعلل ادل

 مكة -، زلمد بن عمرو العقيلي ، حتقيق كامل عويضة ، ط مكتبة نزار مصطفى الباز  الضعيفادلسند 

اخلشت ،  عثمان مد، حتقيق زل عبد الرمحـٰن السخاوي بن األلسنة ، زلمد على اشتهر ما يف احلسنة ادلقاصد
 بريوت - ب العريباالكتدار  ط
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ط ، ختريج: صالح زلمد زلمد عويضة ،  يالسيوطجالل الدين ،  من األحاديث ادلوضوعة الآلىلء ادلصنوعة
 بريوت -دار الكتب العلمية 

 الثقبة -بن عبد اهلل أبو زيد ، ط دار اذلجرة  بكر، د.  التحديث مبا قيل: ال يصح فيو حديث

بن حيىي ادلعلمي ، ط دار الرمحـٰن ، ابن القيم ، حتقيق: عبد  دلنقول واحملك ادلميز بني ادلردود وادلقبولنقد ا
 الرياض -العاصمة 

  السيرةكتب 

 سرية ابن إسحاق ، ادلسماة بكتاب ادلبتدأ وادلبعث وادلغازي ، حتقيق زلمد محيد اهلل

 دار إحياء الرتاث العريب، ط عبد اهلل عبد اذلادي  حتقيق: رياضالطبقات الكربى ، زلمد بن سعد الزىري ، 
 بريوت -

دار ابن  طالشفا بتعريف حقوق ادلصطفى ، القاضي عياض بن موسـى اليحصيب ، حتقيق زلمد العالوي ، 
 مصر -رجب 

 بريوت. –السمهودي ، ط دار إحياء الرتاث العريب وفاء الوفاء بأخبار دار ادلصطفى ، علي بن عبد اهلل 

  ةاالعتصام بالسنة والحذر من البدعكتب 

، الناشر:  2األمر باالتباع والنهي عن االبتداع ، جالل الدين السيوطي ، تـحقيق مشهور حسن سلمان ، ط
 الدمام. –دار ابن القيم 

 القاىرة - مكتبة ابن تيميةحتقيق عمرو عبد ادلنعم سليم ، ط ، القرطيب البدع والنهي عنها ، ابن وضاح 

 الدمام - دار ابن اجلوزي طاحلليب ،  حسن بن وادث والبدع ، أبو بكر الطرطوشي ، حتقيق عليكتاب احل
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 الرياض - دار ادلؤيد ط،  بشري عيونالباعث على إنكار البدع واحلوادث ، أبو شامة ادلقدسي ، حتقيق 

 فقهكتب ال 

 مصر - دار ىجر ط، حتقيق د. عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ، ادلقدسي ، ابن قدامة  ادلغين

 بريوت - مؤسسة الرسالة ط، ابن القيم ، حتقيق عبد القادر األرناؤوط وشعيب األرناؤوط ، زاد ادلعاد 

 ىـ 1412بعة سنة ، ط مكنبة ادلعارفط  ، ، زلمد بن ناصر الدين األلبايناجلنائز 

 يمايياتكتب اإل 

 الدمام -، الناشر: دار ابن اجلوزي  9ميد ، ط الداء والدواء ، ابن القيم ، حتقيق علي بن حسن بن عبد احل

 الرياض - دار طيبة طاجلليل ،  ناصر بن العزيز حتقيق عبدمدارج السالكني ، ابن القيم ، 

ومنشور والية أىل العلم والريادة ، ابن القيم ، حتقيق: علي بن حسن ، ط دار ابن عفان  مفتاح دار السعادة
 اخلرب -

 الرياض - اخلضريي ، الناشر: مدار الوطن كتاب الدعاء ، عبد اهلل

 تراجمالو  تاريخكتب ال 

 بريوت -حتقيق: بشار عواد معرف ، الناشر: دار الغرب اإلسالمياخلطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، 

 دمشق -دار ابن كثري ط  البداية والنهاية ، عماد الدين ابن كثري ،

 بريوت -يق شعيب األرناؤوط ، ط مؤسسة الرسالة ، مشس الدين الذىيب ، حتق سري أعالم النبالء

 بريوت - الناشر: دار الغرب اإلسالمي، حتقيق بشار عواد معروف ،  لذىيباإلسالم ، مشس الدين اتاريخ 
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  الرجالكتب 

 -القبس ، دار  العلل ومعرفة الرجال ، أمحد بن حنبل ، دار اخلاين ، حتقيق وصي اهلل بن زلمد عباس
 الرياض

 بريوت -حتقيق حازم القاضي ، ط دار الكتب العلمية ،  ذىيب، مشس الدين الء فا الضعادلغين يف

 -البسيت ، حتقيق محدي بن عبد اجمليد السلفي ، ط دار الصميعي  ، ابن حبانمن احملدثني كتاب اجملروحني 
 الرياض

 - العادلية ، ط الرسالةاخلن  مصطفى أنس ، عبد اهلل بن أمحد اجلرجاين ، حتقيق زلمد ابن عدي، الكامل 
 بريوت

 بريوت -، إعداد مجاعة من احملققني ، ط عامل الكتب موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين 
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 مقدمة
 مقدمات في التوحيد

 تعريف التوحيد 
 أقساـ التوحيد 

o النوع األوؿ من أنواع التوحيد: توحيد الربوبية 

o النوع الثاين من أنواع التوحيد: توحيد األلوىية أو توحيد العبادة 

o توحيد األمساء والصفات 

 تقسيم آخر للتوحيد 
 مقدمات في العبادة

 لغاية من خلق اجلن واإلنسعبادة اهلل سبحانو وتعاىل ىي ا 
  تعريف العبادة 
 ركنا العبادة 
 ربقيق العبادة 
 شروط قبوؿ العبادة 
 نوعا العبادة 

 مقدمة في بيان حقوق الصالحين ، وبيان ما يضادىا
  حقوؽ النيب السبعة عشرة 
  طاعة النيب وأحواؿ الناس فيها 
 الصالح والفسق أمراف نسبياف 
 حقوؽ الصاحلني 
 ف الويل والواليةتعري 
 لواـز الوالية 
 تفاوت أولياء اهلل يف الوالية 
 والوالية ال ربصل بالدعاوى 
 أفضل األولياء 
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 أوىل الناس بوصف الوالية 
 األولياء ليس ذلم ميزة 
 األولياء ليسوا دبعصومني 
 الوالية والصالح أمر قليب غييب ال يعلمو إال اهلل 
 مفاىيم خاطئة عن الوالية 
 حقيقة معاداة أولياء اهلل 
 ذِكر طرؼ من قصص اخلرافة واخلرافيني يف مسألة الكرامة والوالية 
 تعريف الكرامة 
 اإلمياف بالكرامات من عقيدة ادلسلمني 
 الكرامات ليست دليالً على كماؿ الوالية هلل وإمنا ربصل حبسب احلاجة 
 كرامات األولياء تعترب من مجلة آيات األنبياء 
 ات األولياء ال يُقصد هبا التحدي ، خبالؼ آيات األنبياءكرام 
 الكرامات قد تكوف لالبتالء 
  حصوؿ الكرامة ألحد ال يُػػػػَسوِّغ الغلو فيو 
 الناس يف الكرامات ثالثة أصناؼ 
 الفرؽ بني الكرامات اإللٰػهية واألحواؿ الشيطانية 
  مات ال تكوف باحليل الطبيعية وال يف أماكن وبياف أف الكرا، وجوب احلذر من األحواؿ الشيطانية

 البدع
 كيف يُػػػػميَّػػػز ادلسلم بني اخلوارؽ الشيطانية والكرامات الرمحانية 
 كرامات اهلل ألولياء اهلل كثرية 
 )رلاوزة احلد الشرعي يف تعظيم الصاحلني )الغلو فيهم 
 فصٌل يف النهي عن الغلو 
 أحواؿ الناس يف تعظيم الصاحلني 
 ذير النيب رب أمتو من الغلو 
 فصٌل يف اتبِّػػػاع الصحابة لنبيهم يف اجتناب الغلو يف األنبياء والصاحلني 
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 المظهر األول: اتخاذ القبور مساجد

  مسجد»فصل يف بياف معىن كلمة» 
 معىن مجلة: ازباذ القبور مساجد 
  أحواؿ الذين يتخذوف القبور مساجد مع القبور 
 نهي عن الصالة عند القبورفصل يف بياف علة ال 
 فصل يف بػياف أدلة النهي عن ازباذ القبور مساجد 
 فصل يف ذكر أقواؿ بعض أئمة اإلسالـ يف حكم الصالة عند القبور 
 صور ازباذ القبور مساجد ، وبياف ربرمي ذلك أيِّػػا كاف مكاف القرب من ادلصلي 
 طالهنافصل يف بػياف حكم الصالة عند القبور من جهة صحتها أو ب 
 استثناء 
 شبهة واجلواب عنها 

 المظهر الثاني: بناء المساجد على القبور

 بياف أدلة النهي عن بناء ادلساجد على القبور 
 بياف أف بناء ادلساجد على القبور زلرـٌ يف ادلذاىب األربعة ، بل قد أمجع العلماء على ربرميو 
 شبهات واجلواب عنها 

 ب ونحوىا على القبورالمظهر الثالث: بناء الغرف والقب

 واجب ادلسلمني ذباه ادلساجد ادلبنية على القبور 
 خالصة يف بػياف ادلفاسد ادلرتتبة على ازباذ القبور مساجد وبناء ادلساجد عليها 
 فائدة 
 :خاسبة دلظاىر ازباذ القبور مساجد الثالثة ادلتقدـ ذكرىا وىي 
 اء الغرؼ والقبب على القبور()ازباذ القبور مساجد ، بناء ادلساجد على القبور ، بن 

 المظهر الرابع: رفع تراب القبر

 المظهر الخامس: اتخاذ السرج على القبور
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 المظهر السادس: مظاىر متنوعة من مظاىر تعظيم القبور

 المظهر السابع: دفن خواص الناس في قبور خاصة وليس في مقابر المسلمين

 المظهر الثامن: دعاء أصحاب القبور
 
 ت علمية تتعلق بعبادة الدعاء تأصيال 
 مكانة الدعاء بني سائر العبادات 
 فصل يف األمر بدعاء اهلل وحده والنهي عن دعاء غريه 
 )فصل يف بياف بعض أنواع الدعاء )االستغاثة ، االستعاذة ، االستعانة 

 المظهر التاسع: طلب الدعاء من صالحي الموتى

  الدعاء من صاحلي ادلوتىاألدلة الشرعية والعقلية على ربرمي طلب 
 شبهات واجلواب عليها 
 فائدة يف مراحل الروح 
 

 المظهر العاشر: التوسل بالموتى من األنبـياء والصالحين
 
 مقدمة تأصيلية لفهم التوسل الشرعي       
 أنواع التوسل الشرعي 
 بياف التوسل البدعي وأدؿ بطالنو 
 كالـ جامع يف معىن الوسيلة وأنواع التوسل 
 هات واجلواب عليهاشب 
 خالصة يف األحاديث الواردة يف فضل التوسل جباه ادلخلوقني من األنبياء والصاحلني 
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 المظهر الحادي عشر: دعاء اهلل عند قبور الصالحين
 
 فصل يف بياف أف ربري إجابة دعاء اهلل عند القبور باطل 
  الدعاء عند القبورذَكر قوؿ اإلماـ مالك وغريه من العلماء يف مسألة ربري 
  فصل يف بياف األسباب الشرعية إلجابة الدعاء 
 فائدة يف أسباب إجابة الدعاء من كالـ ابن القيم رمحو اهلل 
 شبهات واجلواب عنها 
 خاسبة الفصل وخالصتو 

 المظهر الثالث عشر: اتخاذ القبور أعيادا
 

  توضيح معىن )ازباذ القبور أعيادا( وحكمو 
  معاودة القبور أدلة النهي عن كثرة 
 شبهات واجلواب عليها  

 : العكوف عند القبورالرابع عشرالمظهر 

 المظهر الخامس عشر: الذبح ألصحاب القبور

  عبادةالذبح 
 الذبح عبادة وقربة ، ال جيوز صرفو لغري اهلل عز وجل 
 أدلة ربرمي الذبح لغري اهلل 
 مظاىر معاصرة للذبح لغري اهلل 
 بحفصل يف بػياف أنواع الذ 
 استطراد 

 : الطواف حول القبورالسادس عشرالمظهر 
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 المظهر السابع عشر: الحلف بالصالحين

 مقدمة يف أدلة ربرمي احللف بغري اهلل 
 فصل يف بياف إمجاع العلماء على ربرمي احللف بغري اهلل 
  ذكر أمنوذج من مناذج احللف بأصحاب القبور 
 شبهة واجلواب عليها 
 فائدة 

 عشر: النذر ألصحاب القبورالمظهر الثامن 

 تأصيل ، النذر عبادة ، وصرفو لغري اهلل شرؾ 
 أقساـ النذر 
 النذر لغري اهلل من ادلسائل اليت أمجع علماء ادلسلمني على ربرميها 

 المظهر التاسع عشر: اتخاذ اهلل واسطة بين المخلوق والمخلوق

 المظهر العشرون: خوف السر من أصحاب القبور
 ي والعشرين: تصوير الصالحين على ىيئة تماثيلالمظهر الحاد

 أدلة النهي عن تصوير ذوات األرواح على ىيئة سباثيل 
 المظهر الثاني والعشرين: التبرك بقبور الصالحين

 
 مقدمة تأصيلية 
  فصل يف بػياف أقساـ التربؾ ادلشروع والتربؾ ادلمنوع 
  ذِكُر شيٍء من مظاىر التربؾ ادلمنوع 
 لة النهي عن التربؾ بالقبور بالتمسح هبا وتقبيلهافصل يف بػياف أد 
 تنبيهات يف مسألة التربؾ باجلمادات 
 شبهات واجلواب عليها 
 خالصة القوؿ يف مسألة التربؾ 



 الكتاب فهرست مواضيع

 386 

 

 المظهر الثالث والعشرين: تعظيم األماكن التي مر بها األنبـياء أو صلوا عندىا
 

 ء أو صلوا عندىاأدلة النهي عن تعظيم األماكن اليت مر هبا األنبػيا 
 تقريرات لبعض أىل العلم يف باب ربرمي تعظيم األماكن اليت مر هبا األنبياء 
 تػنبػيهاف 
 ضوابط وكلمات جامعة يف باب تعظيم بعض األماكن 
 شبهات واجلواب عليها 
  خالصة   

 المظهر الرابع والعشرين: دعوى الربوبية في الصالحين
 علم الغيب ، من الكهان وغالة الصوفية وأشباىهمالمظهر الخامس والعشرون: ادعاء 

 
 سبهيد: اختصاص اهلل بعلم الغيب 
  احلكمة من إْطالع اهلل نبيو على بعض ادلغػػيَّػػبات 
  شلَّْن يدَّعي علم الغيب الكهاف والعرافوف 
 مصادر الكهاف يف ادعاء علم الغيب 
 ادِّعاء غالة ادلتصوفة لعلم الغيب 
 نجِّػػموف شلن يدَّعي علم الغيب

ُ
 ادل

 باب يف النهي عن إتياف الكهنة والعرافني وادلنجمني 
 التفصيل يف حكم سؤاؿ الكاىن 
  حكم اختبار الكاىن من قِػَبِل ويل األمر أو نائبو -استثناء 
 حكم اإلخبار عن بعض األمور ادلستقبلية بطريق احلساب 
 تكذيب الكهنة والعرَّافني بالدليل العقلي 
 ة ؛ الطرؽ وقراءة الفنجاف والعيافة والطِّػػرية شلا يلتحق بالكهان 
 أمثلة من الواقع على نسبة علم الغيب لغري اهلل 
 خالصة البحث 
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 ذكر أحاديث ضعيفة تفيد اتصال الموتى بعالم األحياء 

  عشر حديثا ضعيفا يف تقرير عرض األعماؿ على ادلوتىأحد 
 اعهم ذلم وبياف حاؿ تلك األحاديث أحاديث تفيد شعور ادلوتى دبن حوذلم من األحياء ومس 
  حديث ضعيف يف التقاء أرواح ادلوتى بعضها ببعض واستخبارىا عن أرواح األحياءذِكر 
 

  تنبيو على حديثين موضوعين يُــقرران الغلو بالنبي 

 الكالم على ما يسمى باألبدال والنقباء واألوتاد والنجباء واألقطاب

 

 األبداؿ 

 النقباء 

 النجباء 

 وتاداأل 

 األقطاب 

 كالـ جامع البن تيمية رمحو اهلل يف األبداؿ والنجباء والنقباء واألوتاد واألقطاب 

  ػػػَحػػػػدَّث»توضيح مصطلح
ُ
 «ادل

 المراحل التي مر بها الفكر القبوري
 

  نشأة الناس على التوحيد مث طرأ فيهم الشرؾ –ادلرحلة األوىل 

  ض بعد نشوءهانتشار الشرؾ يف األر  –ادلرحلة الثانية 

  ادلرحلة الثالثة احنسار الفكر القبوري ببعثة النيب زلمدا 

  ظهور احلكات الباطنية -ادلرحلة الرابعة 

 ادلرحلة اخلامسة ، ظهور أضرحة الرؤيا 

  ظهور القبور ادلكذوبة -ادلرحلة السادسة 

  مرحلة نسج كرامات مكذوبة حوؿ القبور ادلعظمة –ادلرحلة السابعة 

 اختالؽ شخصيات مكذوبة مث إنشاء أضرحة على قبورىم –منة واألخرية ادلرحلة الثا 
 وصف مختصر لواقع الفكر القبوري في األمة اإلسالمية
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 عوامل بقاء الفكر القبوري

 االنتفاع ادلادي من قِبل سدنة القبور  .ٔ

األولياء( من االنتفاع ادلعنوي ادلتمثل بالَوجاىة )والشرؼ( اللذاف يتمتع هبما القائموف على قبور ) .ٕ
 السدنة وحنوىم 

 تعظيم بعض احلكاـ للقبور  .ٖ
 تَػػبِّنِّ بعض )علماء( تلك البالد ذلذا الِفكر والدعوة إليو  .ٗ
 استفادة احلكاـ من مشائخ القبورية يف تطويع الدين حسبما شاءوا لتحقيق مصاحلهم الشخصية  .٘
  االستغالؿ احلزيب السياسي حلشد التأييد الشعيب .ٙ
 )الػُمخرِّبني( ذلذا الفكر لتحقيق مآرهبم االستعمارية  دعم ادلستعمرين .ٚ
 دعوى احملافظة على )الرتاث(  .ٛ

تناقل التػراث العلمي )اذلداـ( الذي يقرر الغلو بالقبور جيال بعد جيل ، وقرنا بعد قرف ، يف الكتب  .ٜ
 والرسائل وغريىا 

 قلة العلم وكثرة اجلهل  .ٓٔ
 تقليد اآلباء واألجداد .ٔٔ

 واألضرحة على األمة من الناحية الدنيويةأثر تعظيم القبور 
 التحذير من الوقوع في الشبهات

  تعريف الشبهة 

 لكل شبهة جواب 
 الشبهات تتجدد وال حدَّ ذلا 
 عند ظهور الشبهات تتجلى حكمة االبتالء للمؤمنني ، ويظهر الدين 
 أقساـ من ُيروِّج الشبهات 
 أخطر الشُّبو ىي الشُّبو ادلتعلقة باالعتقاد 
 وجوب احلذر من الشبهات وعدـ االستشراؼ ذلا 
 واجب والة األمر من العلماء واألمراء ذُباه من يروجوف الشبهات 
 عالج الشبو يكوف بالرجوع إىل العلماء الربانيني ، ادلتبعني للكتاب والسنة وفق فهم السلف الصاحل 
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 أىل الباطل خيِلطوف شبههم بشيء من احلق لريوج بني الناس 

 لماء يف القدمي واحلديث برد ُشػَبِو أىل الباطلعناية الع 
  أىم الكتب اليت تُعىن بالرد على الشبهات ادلتعلقة بتوحيد العبادة يتضمنثبت 

 مظاىر إىانة القبور
 

  األوؿ: اجللوس على القبػر أو الوطأ عليو 
  الثاين: ادلشي بػني القبور بالنعاؿ 
  الثالث: قضاء احلاجة فيها 
 بور الرابع: نبش الق 
  اخلامس: سبُّ ادلوتى 

 بيان الوجوه الخمسين لبطالن دعاء غير اهلل
 

o  ًالوجو األوؿ: أف اهلل سبحانو أمر بأف تصرؼ العبادات كلها لو وحده ، الدعاء وغريه ، فمن صرؼ شيئا
 منها لغري اهلل على سبيل ادلشاركة أو االستقالؿ فقد أشرؾ باهلل العظيم 

o  والسنة قد خصا الدعاء بتأكيد اإلخالص فيو ، والنهي عن صرفو لغري اهلل الوجو الثاين: أف القرآف 

o  أنو ال يستحق العبادة غري اهلل بالوجو الثالث: أف اهلل وادلالئكة وأويل العلم شهدوا 

o  الوجو الرابع: أف دعاء غري اهلل شرؾ أكرب مهما كانت ذريعتو 

o وىي عبادة اهلل وحده، اليت خلق اهلل الناس عليها  أف عبادة غري اهلل احنراؼ عن الفطرة: الوجو اخلامس 

o  الوجو السادس: أف ىذا الفعل ىو ِفْعَل ادلشركني الذين بعث فيهم الرسوؿ سواء بسواء 

o ن ذلك ػػػتعاىل اهلل ع –واباً ألَمر بو اهلل ػػػػاحلني لو كاف صػػػػاء والصػػػػاء غري اهلل من األنبػيػػػالوجو السابع: أفَّ دع
 وصحابُتو رضي اهلل عنهم ولَػَفعلو النبػي ،  -

o  الوجو الثامن: أف الذي يتوجو إىل غري اهلل بالعبادة والدعاء قد ساوى ىذا ادلعبود باهلل عز وجل يف احلب
 والتعظيم

o ل ال يقبل عماًل دخلو الرياءالوجو التاسع: أف اهلل عز وج 
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o يب الدعاء إال اهلل وحده ، فوجب اإلمياف بذلكالوجو العاشر: أف اهلل قد صرّح يف كتابو بأنو ال يستج 

o الوجو احلادي عشر: تصريح اهلل بأف دعاء غريه باطل ، ويف ىذا كفاية وشفاء دلن أراد احلق 

o الوجو الثاين عشر: أف اهلل قد حكم على من دعا غريه أنو ال أضل منو 

o   كاف الداعي ال يدعو غري اهلل إذا الوجو الثالث عشر: أف ترؾ دعاء اهلل من أسبػاب غضب اهلل ، ىذا إذا
 دعا ، فكيف دبن يدعو غري اهلل إذا دعا؟ 

o الوجو الرابع عشر: أف اهلل توعد من دعا غريه بالنار 

o  ُوف بأف اهلل تعاىل وحده ىو الرب اخلالق رُّ ػػػقِ ػػػػالوجو اخلامس عشر: أف الذين يدعوف األنبػياء والصاحلني ي
يستلـز أف يوحِّدوه بالعبادة كما وحَّدوه بالربوبػية ، والدعاء من أعظم الذي بػيده ملكوت كل شئ ، وىذا 

 أنواع العبادة

o الوجو السادس عشر: أف تلك ادلعبودات اليت ُتدعى من دوف اهلل عاجزة من جهة العلم 

o الوجو السابع عشر: أف تلك ادلعبودات اليت تدعى من دوف اهلل عاجزة من جهة القدرة 

o ف تلك ادلعبودات اليت تدعى من دوف اهلل عاجزة من جهة الػُملكالوجو الثامن عشر: أ 

o الوجو التاسع عشر: أف تلك ادلعبودات اليت تدعى من دوف اهلل عاجزة من جهة اخللق 

o الوجو العشروف: أف تلك ادلعبودات اليت تدعى من دوف اهلل عاجزة من جهة التدبري 

o  من جهة الرزؽالوجو احلادي والعشرين: أف تلك ادلعبودات عاجزة 

o  والعشروف: أف تلك ادلعبودات اليت تعبد من دوف اهلل أو مع اهلل ال تدـو لعابديها ، بل ستفىن  الثاينالوجو
وتػندثر يف األرض ، وىذا من وجوه عجزىا ، فدؿ ىذا على بطالف عبادهتا ، إذ لو كانت عبادهتا حقا 

 لدامت!

o  ف على أف ادليت ليس لو اتصاؿ بالدنيا البتة ، بل ىو والعشروف: أف الكتاب والسنة ينصا الثالثالوجو
جييب أف َمن ىذه حالو يقدر غافل عنها ، سواء كانت روحو يف عليني أو كانت يف سجني ، فكيف 

 الطلبات ويقضي احلاجات؟!
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o  الوجو الرابع والعشروف: أف مقتضى ِفػعل الذين يدعوف غري اهلل من ادلوتى أو اجلمادات أهنم يعتقدوف أف
لػمَّا ماتوا فعوهنم إذ كانوا أحياء ، يدمل ي -يف الغالب  –ادلوتى يف مرتبة أعلى من مرتبة األحياء ، لكوهنم 

شرعوا يف دعائهم ، وىذا سلالف دلا دؿ عليو الشرع والعقل والفطرة السليمة من أف األحياء يف مرتبة أعلى 
 من مرتبة األموات

o وف من دوف اهلل سيخذلوف من كانوا يعبدوهنم يـو القيامة ويتربؤوف الوجو اخلامس والعشروف: أف الذين يُعبد
 منهم ، سواء الراضني منهم بعبادهتم أـ غري الراضني

o  الوجو السادس والعشروف: ما قصو اهلل علينا يف القرآف من اعرتاؼ الكفار وىم يف النار بأف دعاءىم لغري
 اهلل ليس بشيء

o  :باهلل عز وجل يف صفة السمع والعلم  ممضاىاهتيلـز منو اب القبور دعاء أصح أفالوجو السابع والعشرين 

o  الوجو الثامن والعشروف: أف ادلخلوقات ال تستوي مع بعضها البعض ، فكيف يصح مساواهتا خبالقها وىو
 اهلل عز وجل

o  الدعاء لغري اهلل يتضمنهاالوجو التاسع والعشروف: أف دعاء غري اهلل يستلـز صرؼ عبادات أخرى 

o من  يف أولئك ادلدعوِّينوجو الثالثوف: أف دعاء غري اهلل زلرـٌ بالنظر إىل ما أدى إليو ، وىو اعتقاد الربوبية ال
 دوف اهلل استقالال أو مشاركًة مع اهلل

o  ُصرؼ ذلم الناس الوجو احلادي والثالثوف: أف األنبػياء ومن تبعهم على احلق من الصاحلني ال يرضوف بأف ي
 ، ال يف حياهتم وال بعد شلاهتم شيئا من العبادات 

o  الوجو الثاين والثالثوف: أف الرسوؿ   كاف ينهى الناس عن رلرد ادلبالغة يف مدحو وتعظيمو ، فكيف دبن
 ؟!مع اهلل يف الدعاءأو أشرؾ غريه أشركو 

o  هلل يتقربوف الوجو الثالث والثالثوف: أف أولئك ادلدعوين من األنبػياء والصاحلني وادلالئكة ىم أنفسهم عبػيد
 فإنو ال يستحق أف يُعبد أو يَتقرب الناس إليوهلل إىل اهلل باألعماؿ الصاحلة ، ومن كاف عبدا 

o  الوجو الرابع والثالثوف: أف أولئك ادلدعوين من األنبػياء والصاحلني ىم أنفسهم زلتاجوف لألحياء ، بدعائهم
 واالستغفار ذلم ، ألف ادليت قد انقطع عملو
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o  والثالثوف: ومن وجوه بطالف دعاء ادلوتى أف النيب الوجو اخلامس  مدح من مل يسألو شيئا من األمور
السؤاؿ اجلائز شلا يقدر عليو ، وعلمهم ترؾ سؤاؿ  الدنيوية ، وفضَّلو على من سألو ، بل ذـ كثرياً شلن سألو

غريه بطلب احلاجات اليت ال أو ل لنيب الناس لريبيهم على سباـ التعلق باهلل وحده ، فماذا يقاؿ دلن توجو ل
 يقدر عليها إال رب العادلني؟

o  الوجو السادس والثالثوف: ومن األدلة على بطالف دعاء غري اهلل أف العبد كلما كاف أكثر توحيدا وذاًل هلل
 وافتقاراً إليو كاف أعز لو وأعظم لقدره

o رب قريب ػػػػػػػػ ولو كاف الفاعل لذلك أقالوجو السابع والثالثوف: اعتزاؿ األنبياء دلن وقعوا يف دعاء غري اهلل ،
 ىذ الفعل ونكارتو بطالفعلى فدؿ ىذا 

o اهلل ال يكوف إال بعبادتو عبادة  نِعم شكرِه على نعمو ، وشكرُ مُ ػأف من حق ال :الوجو الثامن والثالثوف
 خالصة

o  دلا جحدت بعض أحياء  علو كفر ؛ أنووالثالثوف: وشلا يدؿ على بطالف دعاء غري اهلل وأف فِ  التاسعالوجو
قاتلهم أبو بكر رضي اهلل عنو قتاؿ ردة ، فكيف لو رأى من يقوؿ  العرب فريضة الزكاة بعد وفاة النيب 
 لغري اهلل؟ –وىو الدعاء  –جبواز صرؼ لب العبادة وخالصها 

o ثبت بل  الوجو األربعوف: أف دعاء ادليت والتوجو إليو أشد من رلرد ازباذ قبور األنبياء مساجد ، وقد
وف عندىا ويدعوف اهلل لُّ صَ أنو لعن الذين يتخذوف قبور األنبياء مساجد ، أي يُ  تفاض عن النيب ػاس

فيها ملعونا ؛ فالذي يقصدىا ليدعو غري  هتعاىل ، فإذا كاف من ازبذىا مسجدا ُيصلِّي فيو هلل تعاىل ويدعو 
دعاء  باللعنة ، وىذا من دالئل بطالفِ   اهلل أحقُّ اهلل فيها ، ويتضرع فيها لغري اهلل ، وخيضع وخيشع فيها لغري

 اهلل

o  األربعوف: أنو ال يستقيم أف يكوف للعبد أكثر من سيد ميلكو ، ألف أوامر ونواىي السادة و الوجو احلادي
 ال يستقيم أف يكوف لو أكثر من إلػٰو يعبدهأف ستختلف عليو ، فمن باب أوىل 

o  ال يرضى على نفسو أف يشاركو أحد من عبيده فيما ميلكو ، فكيف واألربعوف: أف اإلنساف  الثاينالوجو
يرضى على اهلل أف يشاركو أحد من عبػيده فيما يستحقو من خالص حقو ، وىو عبادتو وحده ال شريك 

 لو؟
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o ح إال بإفراد اهلل جبميع العبادات ، السيما الدعاء ، وإذا تعلق واألربعوف: أف القلوب ال تصلُ  لثالوجو الثا
 اهلل وأحبو فوؽ احلد الشرعي ضره ذلك بغري

o  الوجو الرابع واألربعوف: أف فاعلي ذلك ليسوا واثقني وال مطمئنني دلا يفعلونو وال ثابتني عليو ، فرتاىم
 يتنقلوف بني معبوداهتم ، فتارًة يدعوف ميتاً ، وتارًة يدعوف ميتاً آخر

o عاف رَ عبده من دوف اهلل ليست إال زلبة مؤقتة ، سَ الوجو اخلامس واألربعوف: أف زلبة العابد دلعبوده الذي ي
ما تػنقطع إذا انتقل إىل معبودات أخرى ، أو تعرضت تلك اآلذلة إىل الفناء واإلندثار ، أما العابد هلل وحده 

 فيحب اهلل دائما

o  حدهالوجو السادس واألربعوف: أف األمور العظيمة كإنزاؿ الغيث وكشف العذاب ال ربصل إال بدعاء اهلل و 

o  الوجو السابع واألربعوف: أف الذين يدعوف أصحاب القبور إمنا يُستجاب ذلم يف النادر ، والغالب زبلف
 اإلجابة

o  الوجو الثامن واألربعوف: إنكار واستغراب بعض الكفار ِلما يفعلو عبَّاد القبور عندىا من دعائها والتقرب
 ذلا

o  َّيف أمور اإلسالمية واألضرحة من أثر سيء على األمة فو تعظيم القبور الوجو التاسع واألربعوف: ما خل
 مهمة تتعلق بعمارة األرض

o  الوجو اخلمسوف: أف عمدة من يدعوف غري اهلل إما شبهات حديثية ، كأحاديث ضعيفة أو مكذوبة ، أو
شبهات عقلية ، أو ذبارب وضعية ، أو قصص أو حكايات أو منامات ، وىذه كلها ال يُعتمد عليها ال 

 أصولو يفع الدين وال يف فرو 

o  قد حـر نفسو من فرح اهلل بإقبالو إليو ، وانطراحو  الداعي لغري اهللالوجو احلادي واخلمسوف واألخري: أف
 بػني يديو ، بدعائو مباشرة ، واستعاض عن ىذا باالنطراح بني يدي سللوؽ مثلو

 خاسبة ادللحق 

 ثبت مراجع الكتاب 

 فهرست مواضيع الكتاب 
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