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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 مقدمة الكتاب

 
هُابهللُمنُشرورُأنفسناُومنُسيئاتُأعمالنا،ُمنُيهدُ ُه،ُونتوبُإليه،ُونعوذُ هللُحنمده،ُونستعينه،ُونستغفرُ ُاحلمدُ 

ُ،ُفالُهاديُله.لُ ضلُ له،ُومنُيُ ُهللا،ُفالُمضلُ 
هُورسوله،ُصلىُهللاُعليهُوعلىُآلهُوصحبه،ُهُالُشريكُله،ُوأشهدُأنُحممًداُعبدُ أنُالُإلهُإالُهللاُوحدُ ُوأشهدُ 

ُنُاهتدىُهبديهُإىلُيومُالدين.ومُ 
ُ

 أما بعد: 
ُ ُكتاب ُالبي ُ تُ أودعُ ُ(ِإََل تَ ْوِحيِد َربِ  الِعَبادِ  اإلْرَشاد  )فهذا ُاآلايت ُمن ُالثابتة،ُه ُالصحيحة ُواألحاديث نات

ُاحملق ُ  ُاألئمة ُيُ وبيان ُما ُ قني ُجادُ ُمعالُ ُبني   ُإىل ُويهدي ُدعتُ احلق، ُالذي ُاخلالص ُالتوحيد ُالرسلُة عليهمُ-إليه
ُ.ُ،ُمنُأوهلمُإىلُخامتهمُحممدُ -الصالةُوالسالم

كتابُ)،ُو(كشفُالشبهات)،ُو(ثالثةُاألصول)ةُمنُاملباركُعلىُمقتطفاتُمهمُ ُوقدُاشتملُهذاُالكتابُ 
ُجميب،ُُهُخالًصاُلوجههُالكرمي،ُإنهُمسيعُ العظيمُأنُينفعُبه،ُوأنُجيعلُ ُها،ُأسألُهللاُ وغيُ ُ(،التوحيد

ُ
ُناُحممدُوآلهُوصحبهُوسلم.وصلىُهللاُعلىُنبي ُ 

ُ
ُ

 املؤلف                                                                             

  
  



 
 

  الوقفية بن محاد العمر نالرمحعبدمقدمة مؤسسة الشيخ                     

 
هُابهللُمنُشرورُأنفسناُومنُسيئاتُأعمالنا،ُمنُيهدُ ُه،ُونتوبُإليه،ُونعوذُ هللُحنمده،ُونستعينه،ُونستغفرُ ُاحلمدُ 

ُفالُهاديُله.ُلُ ضلُ له،ُومنُيُ ُفالُمضلُ ُهللا

نُاهتدىُوعلىُآلهُوصحبه،ُومُ ُهُورسولهًُداُعبدُ هُالُشريكُله،ُوأشهدُأنُحممُ أنُالُإلهُإالُهللاُوحدُ ُوأشهدُ 
ُهبديهُإىلُيومُالدين.

 ا بعد:أمم 

الذيُُ،ُأتليفُفضيلةُالشيخُعبدالرمحنُبنُمحادُالعمر( ِإََل تَ ْوِحيِد َربِ  الِعَبادِ  اإلْرَشاد  )كتابُفهذاُُ
ُ قنيُماُيُ ناتُواألحاديثُالصحيحةُالثابتة،ُوبيانُاألئمةُاحملق ُ منُاآلايتُالبي ُ فيهُُأودعُ  احلق،ُويهديُإىلُُمعالُ ُبني  
ُالكتابُ ُ،-والسالمعليهمُالصالةُ-إليهُالرسلُةُالتوحيدُاخلالصُالذيُدعتُ جادُ  املباركُعلىُُوقدُاشتملُهذا

ُ.هاوغيُ ُ(،كتابُالتوحيد)،ُو(كشفُالشبهات)،ُو(ثالثةالاألصولُ)ُةُمنُمقتطفاتُمهمُ 

العلماءُالذينُقرؤوه،ُوهوُمنُإعجابُُوانلُمنُاهلجرة،ُمثاننيُوُأربعةصدرتُطبعتهُاألوىلُعامُألفُوثالمثائةُُو
ُكثيًاُمنُاملسلمنيُوغيُاملسلمنيوحبم،ُُالكتبُاألثيةُعندُاملؤلف به ُ.دُهللاُفقدُنفعُهللاُ 

قامتُمؤسسةُالشيخُعبدالرمحنُبنُمحادُالعمرُُ؛وخدمةُهلذاُالكتابُمباُيتماشىُمعُأمهيته،ُوعنايةُمؤلفهُ
ُُ،ُللجوانبُاللغويةُواإلخراجية ُجتويد ُوتنقيح  الوقفيةُإبصدارُهذهُالطبعةُمنهُابللغةُالعربية،ُراعتُفيهاُمزيد 

ُوختريجُاألحاديثُالنبويةُالشريفة،ُوآايتُالذكرُاحلكيم.

نيُخيُعنُاإلسالمُواملسلمُوأنُجيزيُمؤلفهُُهُخالًصاُلوجههُالكرمي،العظيمُأنُينفعُبه،ُوأنُجيعلُ ُسألُهللاُ ن
ُ.جميبُ ُإنهُمسيعُ ُماُجيزيُبهُعبادهُالصاحلني،

ُ.مُ لُ آلهُوصحبهُوسُ علىُُوُدُ مُ ناُحم ُ علىُنبي ُ ُهللاُ ُل ىوصُ 

  مؤسسة الشيخ عبدالرمحن بن محاد الوقفية

 4252049/00966011: هاتف

 00966540974499:  جوال

sheikh.a.h.alomar@gmail.com:  إلكرتوين بريد
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 هللا تعاَل:  معرفة  
ُعليهُثُ إىلُهللا،ُوحادُ ُرُ ماُيفُالوجودُمنُاملخلوقاتُمفتقُ ُكلُ  ُ.ُأبمرهُوإرادته،ُودالٌّ

}إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ ُاألنفس،ُقالُهللاُتعاىل:رُآايتُهللاُوخملوقاتهُيفُاآلفاقُويفُذلكُبتدبُ ُفُ يعرُ ُوالعاقلُاملؤمنُ 

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ  گ   وَاألَرْضِ وَاخْتِالَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آليَاتٍ لِّأُوْلِي األلْبَاب

 .[191 -190{]آل عمران:ھ ضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِالً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّاروَاألَرْ

لهُوطلًباُلثوابه،ُوهراًبُمنُُطاعةًُُ؛همنُأجله؛ُفأمترواُأبوامرُهللا،ُواجتنبواُنواهيُ ُهمُهللاُ الذيُخلقُ ُفاملؤمنونُعرفواُالشأنُ 
لُ   ه،ُقالُتعاىل:ُقواُلعبادةُهللاُوحدُ واُس ًدى،ُبلُخ لُ رتكُ عبثًا،ُولُيُ ُقواعقابه؛ُألهنمُعرفواُأهنمُلُُي 

 إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو ڍمَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُون  ڃ }وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَاإلِنسَ إِالَّ لِيَعْبُدُون

 .[58-56يات:{]الذارژالْقُوَّةِ الْمَتِني  

كفرواُبه،ُقالُرواُأنُيُ مُ الذيُأُ ُابلطاغوتُ ُه،ُوالكفرُ وهوُاإلميانُبهُوتوحيدُ ُ ضُهللاُعليهم،ماُافرتُ ُوعرفُاملؤمنونُأولُ 
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ الَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ }الَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ ُتعاىل:

 .[265{]البقرة:حخ سَمِيعٌ عَلِيم

ُ
ُجتاوُ والطاغوت هو:  ُالعبدُ ُزُ ما ُمعبودُ حدُ ُبه ُمن: ُمُ ه ُأو ُمُ بوعُ تُ ، ُأو ُوالطواغيتُ طاعُ ، :ُهمُمخسةُ كثيونُورؤوسُ ُُ،

،ُنُع بُ ،ُومُ -لعنهُهللا-إبليسُ  ُالناسُإىلُعبادةُ ومُ دُوهوُرا ض  ُمنُعلمُالغيبُ عىُشيئًُه،ُومنُادُ نفسُ ُنُدعا نُ،ُومُ ا
ُماُأنزلُهللا.ُحكمُبغيُ 

 
 هللا تعاَل:  توحيد  
ُمنُأحدُديًناُسواه.ُلُهللاُ قبُ له،ُوهوُدين ُالرسلُالذيُالُيُ ُه،ُالُشريكُ هُابلعبادةُوحدُ إفرادُ هو:  هللاِ  توحيد  

 وينقسم إَل ثالثة أقسام: 
ُاتُواألمساءُوالصفات.الربوبية،ُوتوحيدُاأللوهية،ُوتوحيدُالذُ توحيدُ

 ة: بوبيم توحيد الر  
ُُ.هم،ُورزقهمالذيُخلقُ ُللعاملنيُإالُهللاُ ُأبنهُالُربُ ُاإلقرارُ ُة فهو:الربوبيم  أما توحيد  

إالُهو،ُُشريكُله،ُوأنهُالُيرزقُ هُالُوحدُ ُهوُاخلالقُ ُبهُاملشركون؛ُفهمُيشهدونُأنُهللاُ ُوهذاُالنوعُمنُالتوحيدُقدُأقرُ 
يتُ  ييُإالُهو،ُوالُمي  ُكلهمُُ،ُواألر ضُ واتُومنُفيهنُ االسمُإالُهو،ُوأنُمجيعُ ُاألمرُ ُرُ إالُهو،ُوالُي دب ُ ُوالُُي  ومنُفيها

السَّمْعَ واألَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ }قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَاألَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ُه،ُقالُتعاىل:فهُوقهرُ تصرُ ُه،ُوحتتُ عبيدُ 

http://www.sh-alomar.com/
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فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِالَّ الضَّالَلُ  ېئ  الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ األَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَالَ تَتَّقُون

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَالَ  ۆ }قُل لِّمَنِ األَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونُ:-الوعُ ُلُ جُ -وقالُ،[32-31{]يونس:جب أَنَّى تُصْرَفُونفَ

قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ  ۇئسَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفاَلَ تَتَّقُون  ائقُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم  ۅتَذَكَّرُون 

إىلُغيُذلكُمنُاآلايتُُ،[84{]املؤمنون:خبفَأَنَّى تُسْحَرُون سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ  جئوَهُوَ يُجِريُ وَالَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون 
 هبذاُالنوعُمنُالتوحيد.همُالدالةُعلىُإقرارُ 

 

همُوأمواهلم؛ُألهنمُلُمُدماءُ عصُ همُمنُالنار،ُولُتُ نجُ همُيفُاإلسالم،ُولُتُ لُ دخُ مُتلك،ُلُتُ همُهذا،ُوشهادتُ ولكنُإقرارُ 
ق ُ  ُهمُشيًئاُمنهاُلغيهُسبحانهُوتعاىل.ف ُرُ ة،ُبلُأشركواُمعُهللاُيفُعبادته؛ُبصُ األلوهيُ ُقواُتوحيدُ ُي 

رُ ،ُوس واعُ د ُ غ ل و اُيفُالصاحلني:ُوُ ُُفقومُنوحُ  ،ُون س  ،ُوي  ع وق  إليهم؛ُيدعوهمُإىلُتوحيدهُُ؛ُفأرسلهُهللاُ ،ُوي غوث 
ُكل ُ  ُكلُ ُهمُمماُهمُفيهُمنُشركُ رُ ذ ُ ها،ُوُيُ وإفرادهُابلعبادة هُهمُمنُالشركُكبيُ رُ ذ ُ هُُيُ أييتُأمتُ ُنب ُ ُوضالل،ُوهكذا

إىلُالناسُكافةُبشيًاُونذيرًا،ُوداعًياُإىلُهللاُ-صلواتُهللاُوسالمهُعليه-ُحممًداهُووسيلته،ُحىتُبعثُهللاه،ُغايتُ وصغيُ 
هُهللاُمنُدونُهللا،ُوقالُللناسُماُأمرُ ُدُ عبُ مجيعُماُيُ ُكُ رُ هُالُشريكُله،ُوت ُ هللاُوحدُ ُاُمنيًا،ُفدعاُإىلُعبادةُ إبذنهُوسراجًُ

 عِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًاإِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَالً صَالِحًا وَالَ يُشْرِكْ بِ}قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى ُبه:

 .[110{]الكهف:حس

ُ
ويذكرونُهللا،ُقونُون،ُويتصدُ دونُوُيجُ ،ُيتعبُ ُةُمنُدينُإبراهيمإىلُاملشركنيُوهمُعلىُبقيُ ُُجاءُحممدُ 

همُعنده؛ُإىلُهللا،ُونريدُشفاعتُ ُبُ منهمُالتقرُ ُبينهمُوبنيُهللا،ُيقولون:ُنريدُ ُاملخلوقاتُوسائطُ ُولكنهمُجيعلونُبعضُ 
بُوالدعاءُالُيصلحُإالُأنُهذاُالتقرُ ُُ،ُومرمي،ُوأانسُغيهمُمنُالصاحلني؛ُفأخربهمُمثلُاملالئكة،ُوعيسى

هُمنُُعنُغيمهاُوأنُذلكُوغيُ مرسل،ُفضاًلُُب،ُوالُلنب ُ هُسبحانه:ُالُمللكُمقرُ شيءُمنهُلغُيُصرفُ ُهلل،ُوالُيصحُ 
 }وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا قالُتعاىل:ُ،هطُعملُ بُ هلل،ُفمنُصرفهُلغيهُحُ ُأنواعُالعبادةُحقٌُّ

 .[23{]الفرقان:چ

ُ
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 األلوهية: توحيد 
جبميعُأنواعُالعبادةُاليتُأمرُهبا؛ُمثل:ُاإلسالم،ُُُالعبادة،ُوهوُإفرادُهللاُفهوُتوحيدُ وأما توحيد األلوهية: 

ل،ُوالرغبة،ُوالرهبة،ُواخلشوع،ُواخلشية،ُواإلانبة،ُ،ُواخلوف،ُوالرجاء،ُوالتوكُ واإلميان،ُواإلحسان،ُومنها:ُالدعاءُ 

ُكل ُ واالستعانة،ُواالستغاثة،ُ }وَأَنَّ ُوالدليلُقوله:ُ؛هاُهللوالذبح،ُوالنذر،ُوغيُذلكُمنُالعباداتُاليتُأمرُهللاُهبا

والدليلُقولهُُ؛كافرُُ،ُفمنُصرفُشيًئاُمنهاُلغيُهللاُفهوُمشركُ [18{]اجلن:ڇ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَالَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

 .[117{]املؤمنون:ېئ الَ يُفْلِحُ الْكَافِرُون}وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ الَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ ُتعاىل:

 

 ر من أنواع العبادة: كِ ومن األدلة على أن ما ذ   
ُ؛(1)»الد َعاء  م خ  اْلِعَباَدةِ « قال:ُأنُرسولُهللاُُُماُرواهُالرتمذيُعنُأنسُبنُمالكُ-
ُكانُخم ُ م خ ُالشيءُخالصُ "قالُابنُاألثيُيفُالنهاية:ُُ ُهاُألمرين:ُه،ُوإمنا

 ها.وخالصُ ُالعبادةُ ُفهوُحمضُ ُ،[60{]غافر:ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}ُحيثُقال:؛ُهللاُتعاىلُأنهُامتثالُأمرُ أحدمها: 

ُاه .ُُ"وهذاُأصلُالعبادة،ُههُعنُسواه،ُودعاهُحلاجتهُوحدُ األمورُمنُهللاُقطعُأملُ ُأنهُإذاُرأىُجناحُ الثاين: 
 .(2)»الِعَباَدة   الد َعاء  ه وَ «ُأنهُقال:ُُويفُاحلديثُالصحيحُعنهُُُُ

ُُ 

 .[175{]آل عمران:ڤ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِني}إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَالَ تَخَافُوهُمْ هُتعاىل:قولُ ُودليل اخلوف

 .[110}فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَالً صَالِحًا واَلَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا{]الكهف:ُ:قولهُتعاىلُالرجاء ودليل  

 ُهُتعاىل:قولُ ُلالتوك   ودليل  

 .[3{]الطالق:للَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اُ:وقولهُتعاىلُ،[23فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِني{]املائدة:}وَعَلَى اللّهِ 

 

                                                           

 ."ال نعرفه إال من حديث ابن هليعةحديث غريب من هذا الوجه " وقال: (،2234أخرجه الرتمذي ) (1)
 (.3828) ، وصححه  األلباين: صحيح ابن ماجه(3372) أخرجه الرتمذي  (2)
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 ُقولهُتعاىل:ُالرغبة والرهبة واخلشوع ودليل  

 ُ.[90وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِني{]األنبياء:}إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا 

 .[150{]البقرة:شَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي}فَالَ تَخُْقولهُتعاىل:ُاخلشية ودليل  

 .[54}وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ{]الزمر:ُقولهُتعاىل:ُاإلانبة ودليل  

 .[5{]الفاحتة:ٹ وإِيَّاكَ نَسْتَعِني}إِيَّاكَ نَعْبُدُ ُهُتعاىل:قولُ ُاالستعانة ودليل  

ُل.طوُ رواهُالرتمذيُيفُحديثُمُ ،ُ (1)»فَاْسَتِعْن ِِبَللمِ  ،ِإَذا اْستَ َعْنتَ وَ «ُويفُاحلديث:ُ
عطاءُُابب،ُوالُمانعُ ُوالُفاتحُ ُابهلل؛ُإذُالُمعنيُ ُنُ قةُأبمرُالدنياُواآلخرة،ُفاستعُ املعونةُاملتعل ُ ُطلبُ ُإذاُأردتُ  واملعىن:

ُكماُيشيُإليهُقولُ بينُ ُجلعلُالواسطةُ ُجميب،ُفالُحاجةُ ُإالُهللاُوحدهُسبحانهُالُشريكُله،ُوهوُقريبُ  هُهُوبنيُعبده،

 ؛ُأي:ُالُنعبدُإالُإايك،ُوالُنستعنيُإالُبك.[5{]الفاحتة:ٹ }إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِنيُتعاىل:

 مَلِكِ النَّاس ڌ }قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس وقولهُتعاىل:ُ،[1{]الفلق:ٹ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق}قُلْ  قولهُتعاىل:ُاالستعاذةِ  ودليل  

 .[3-1{]الناس:ژ إِلَهِ النَّاس ڎ

 .[9}إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ{]األنفال: هُتعاىل:قولُ ُاالستغاثة ودليل  

الَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ  ۈ إِنَّ صاَلَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِني}قُلْ  هُتعاىل:قولُ ُالذبح ودليل  

 .[2{]الكوثر:ڑ }فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُه:،ُوقولُ [163-162{]األنعام:ې الْمُسْلِمنِي

  اًل.مسلمُمطوُ ؛ُرواهُ(2)»ِلَغْْيِ هللاِ َلَعَن هللا  َمْن َذَبَح « ويفُاحلديث:
 .[7{]اإلنسان:ٺ }يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِريًا هُتعاىل:قولُ ُرذْ النم  ودليل  

ُعُ  ُُفُ رُ فإذا ُاملذكوراتُعبادات، ُوأرسلُها هلل وحده ال شريك لهفالعبادات كل  أنُهذه ُأمرُهللاُبذلك، ُكما بهُ؛
ُ.-عليهمُالصالةُوالسالم-هرسلُ 

                                                           

 (.7957(، وقال الرتمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )2516(، والرتمذي )2763( أخرجه أمحد )1)
 (.1978( أخرجه مسلم )2)
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ُ
وهوُالذيُمنُُ،إليهُالرسلُمنُأوهلمُإىلُآخرهمُتُ العبادةُهوُمعىنُالُإلهُإالُهللا،ُوهوُالتوحيدُالذيُدعُ ُوتوحيدُ 

ُكلُ همُحىتُالُتكونُفتنةُ بينهمُوبنيُأمم ُ ُأجلهُقامتُاملعاركُ  ُهُهلل.،ُويكونُالدين
استنكارًاُمنهمُُ؛همُمنُأجله،ُملاُدعوهمُإىلُحتقيقهاملشركونُوحاربواُأنبياءُ ُدهحُ وهذاُالنوعُمنُالتوحيدُهوُالذيُجُ 

ُهمُلرتكُماُعليهُاآلابءُمنُشركُوضالل.تُ لتلكُالدعوةُاليتُدعُ 

 إَل توحيد العبادة:   حممددعوة 
ُكلمةُالتوحيدُُوملاُبعثُهللاُحممًداُ هبا؛ُألنُذلكُهوُاملرادُ،ُوإىلُحتقيقُمعناها،ُوالعملُ(الُإلهُإالُهللا)دعاُإىل

ُهُبدعوتمُإىلُكلمةُالتوحيد،ُوأنهُإمناُأرادُمعناهاُالُجمردُ ملاُعلمواُمرادُ ُ؛هُمشركوُقريشُالعداوةُ بُ فناصُ ُ؛منُهذهُالكلمة
ُكلُ  ُ.ُلغيهُفُمنهاُشيءُ صرُ ُيُ هاُهللُوحدهُالُشريكُله،ُولئال ُلفظهاُفقط؛ُلتكونُالعبادة
ُكلُالعجبُمنُأانسُ  الُالكفرة،ُبلُهُ وهمُالُيعرفونُمنُتفسيُالُإلهُإالُهللاُماُعرفهُجُ ُ،عونُاإلسالمدُ ي ُُوالعجب

ُالذيُقُ فس ُ يُ  ُبغيُتفسيها ُيُ صُ روهنا ُوالقضاءُوُ حُ مُ ل ُُالرسولُُعثُ اتُبُ مونُعليهُمنُشركيُ قدُ دُمنها؛ُبدليلُما ها
ُعليها.

ُكفعلهمُذلكُعندُُ،ُوالنذر،ُوتقريبُ لإلسالم:ُالذبحُ ع ونُدُ  ُ اتُاليتُيفعلهاُأولئكُاملمنُهذهُالشركيُ  القرابنيُلغيُهللا؛
ُبابُوالقبور.القُ 

ُالنفعُوالضرُفيهم،ُويفُبعضُاألحياء.ُهمُمنهمُاحلوائج،ُواعتقادُ ومنها:ُدعاؤهمُاألموات،ُوطلبُ 
ُا،ُواالستشفاع ُهبم.:ُالتمس حُبقبورهم،ُومح  ل ُتراهبومنها

نُأنُمنهمُمُ ُُدةُالذينُوجُ اجلاهليُ ُقُإليهُإالُأهلُ بُ وحنوُذلكُمنُالظلمُالعظيمُالذيُماُسُ ُبغيُهللا،ُومنها:ُاحللفُ 
ُله،ُومنهمُمنُيدعوُرجاًلُرُ يدعوُاملالئكة؛ُألجلُصالحهمُوق ُ  ُأوُنبيُ :ُالال ُُصاحلًا؛ُمثلُ هبمُإىلُهللا؛ُليشفعوا ا؛ُت،

بغيُهللا،ُإىلُغيُذلكُمماُهمُعليهُمنُُلغيُهللا،ُويستغيثُ ُلغيُهللا،ُويذبحُ ُنُينذرُ دُمنهمُمُ ،ُووجُ ُمثل:ُعيسى
مُملاُدعاهمُهمُلعدمُامتثاهلُ ه،ُمثُقاتلُ العبادةُهللُوحدُ ُإىلُإخالصُهذهُالعباداتُوغيهاُمنُأنواعُ ُُفدعاهمُشرك؛

ُدعاءُ  ُهللُمن: ُونُ إىلُإخالصه ُوذبح، ُوتقرُ ذُ ، ُواستعانةُ بُ ر، ُواستعاذةُ ، ُوخوفُ ، ُورجاءُ ، ،ُ إىلُغيُذلكُمنُأنواعُ،
ُالعبادة.
ُهلم ُستحقُ نُيُ املشروعة،ُومُ ُالشفاعةُ ُُوبني 

 
ُكماُقالُتعاىل:ُنُيشاءُ ها،ُوأهناُالُتكونُإالُإبذنُهللاُمل ُُويرضى؛

ُ.[23{]سبأ:ذِنَ لَهُلِمَنْ أَ  إِالَّ}وَالَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ ُ،ُوكماُقالُسبحانه:[28{]األنبياء:فَعُونَ إِالَّ لِمَنِ ارْتَضَى}وَالَ يَشْ

ُكتابهُأبمرين:ُأحدمها:ُرضاهُعنُاملشفوعُله،ُوالثاين:ُإذنُ ُقُالشفاعةُ فاهللُسبحانهُقدُعلُ  هُللشافع؛ُفهيُالُحتصلُيف
هللا،ُفقدُُنُخالفُأمرُ ،ُومُ ُهُهذاُخمالفُألمرُهللا،ُوأمرُرسولههمُعندُهللا؛ُألنُطلبُ ملنُطلبُمنُاألمواتُشفاعتُ 

ُه.طُ خُ سُ ُسلكُسبيلُ 
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هاُهلل؛ُفسألهُسبحانهُمباشرةُوبدونُكلُ ُُقُالتوحيد،ُوعرفُأنُالشفاعةُ ىُملنُحقُ رجُ األنبياءُوالصاحلنيُتُ ُوشفاعةُ 

ُكأنُيقول:ُاللهمُشف ُ عُ شف ُ واسطةُأنُيُ    ك،ُقالُتعاىل:رسولُ ُعُيفُ همُفيه؛

 .[4{]السجدة:يٍّ وَالَ شَفِيعٍ}مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلُِوقالُسبحانه:ُ،[44{]الزمر:لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا }قُل

ُُ.منُدونهُشفيعُ ُبُإالُمنه؛ُألنهُليسُللعبادُ طلُ ه؛ُفالُتُ فالشفاعةُيفُاحلقيقةُهللُوحدُ 
أوُحنوُخبالفُشفاعةُأهلُالدنياُبعضهمُعندُبعضُفيماُيقدرونُعليه؛ُبسببُقوةُالسلطان،ُأوُالرغبةُيفُاإلحسان،ُ

منُُرُعليهُشيءُ ؤث ُ فالُيُ -الوعُ ُلُ جُ -مثله،ُأماُاخلالقُ ُخملوقُ ُرُعلىُاملخلوق،ُفيقبلُشفاعةُ ذلكُمنُاألسبابُاليتُتؤث ُ 
بهُعلىُهللا،ُُمُ قسُ ،ُوالُيُ البتةُبُ طلُ مُ ُمنُامليتُأيُ ُبُ طلُ احلميد،ُوالُيُ ُإليه،ُوهوُالغنُ ُفقراءُ ُ؛ُألنُالكلُ البتةذلكُ

ُفمنُفعلُذلكُفقدُأشركُابهلل،ُودعاُغيه.
ُكانُامليتُ ُمُعلىُامليتُسالًماُفقط،ُويدعوُله،سل ُ ي ُُماُيفُاملسألة:ُأنُاحليُ ُوغايةُ  ىُ،ُصلُ ُعليهُالنبُ ُمُ سلُ  ُ املُفإن

ُاجلزاء،ُوالُيرفعُ ُهُعنُاملسلمنيُخيُ أنُجيزيُ ُوالنصيحةُلألمة،ُوسألُهللاُ ُهُاألمانةُ ديتُ وأت ُ ُ،ُوشهدُلهُابلبالغُ عليهُالزائرُ 
ُ.نُ سُ مُوانصرف،ُفحُ بلةُالُإىلُالقرب،ُوإنُسلُ إىلُالقُ ُهُ هللا،ُويتوجُ ُاُبينهُوبنيُ صوتهُبذلك،ُبلُيدعوُسرُ 

ُكماُقالدُاملكانُوقربُ عُ علىُب ُ ُهباُالثوابُ ُلُ صُ ُيُ ُُعلىُالنب ُ ُوالصالةُ  ل غ ِِن  َوَصل وا َعَليم فَِإنم «:ُُه؛ َصالَتك ْم تَ ب ْ
ت مْ  ُكانُامليتُ ُ. (1)»َحْيث  ك ن ْ لهُولنفسهُمباُورد،ُالُُهللاُ ُمُعليه،ُودعاممنُماتُعلىُاإلسالم،ُسلُ ُُالنب ُ ُغيُ ُوإن

ُثبت ُكما ةُ ُيزيدُعلىُذلك؛ :ُُعنُب  ر ي د   يَ ق وَل قَائِل ه م:قاِبِر َأْن  َ ي  َعلِ م ه ْم ِإذا َخَرج وا ِإَل امل َكاَن النمِب    ق ال 
 ك م  الِحق وَن، َأْسَأل  اَللم لََنا َولَ لَ ْسِلِمنَي، َوِإانم ِإْن َشاَء اَللم  ِبك ْم    ْؤِمِننَي وامل   السمالم  َعَليك ْم َأْهَل الدِ ايِر ِمَن امل«

ُُ.  (2)»العاِفَيةَ 
ُ

نُفيهُذُ فلمُيفعلواُعندُالقبورُشيًئاُإالُماُأُ ُ،هللُتعاىلُدواُالعبادةُ جرُ ُُوالسلفُمنُالصحابةُوالتابعنيُهلمُإبحسان
ُمُعليهم.والرتحُ ُ؛ُمنُالسالمُعلىُأصحاهبا،ُواالستغفارُهلم،ُالنبُ 

ُ
للشافعُيفُُنُ الُأيذُ ُوهللاُ ُله،ُيفُأحدُعندُهللاُإالُبعدُإذنُهللاُ ُهُمنُالصاحلنيُالُيشفعُ وغيُ ُُأنُالنبُ ُ:واحلاصل  

ُ.ُدهالشفاعةُإالُملنُوحُ 
ُ

                                                           

 .(7226صحيح اجلامع ) وصححه األلباين يف ،(2042)وأبو داود  ،(367|2)( أخرجه أمحد 1)
  .(23089(، وأمحد )2040، وهي عند النسائي )»أنت م لنا فَرٌط وحنن  َلكم تبعٌ «: (، بدون لفظ975أخرجه مسلم )( 2)

 

http://www.sh-alomar.com/
http://www.sh-alomar.com/


 ِِإََل تَ ْوِحيِد َربِ  الِعَباد اإلْرَشاد  

  14 
 

alomar.com-www.sh 

 

}إِنَّ اللّهَ الَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن ُه،ُقالُتعاىل:كُابهللُغيُ قدُأشرُ ُيفُأحدُ ُعُ شفُ الُيُ ُُوالنبُ 

}إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ  وقالُتعاىل:ُ،[13}إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم{]لقمان: ،ُوقالُتعاىل:[48يَشَاء{]النساء:

  ،ُوقالُتعاىل:[72عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِنيَ مِنْ أَنصَار{]املائدة:

نَعْبُدَ إاِلَّ اللّهَ وَالَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَالَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ  }قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَالَّ

مُخْلِصنِيَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء }وَمَا أُمِرُوا إاِلَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ  وقالُتعاىل:ُ،[64{]آل عمران:ژ بِأَنَّا مُسْلِمُون فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ

 .[5{]البينة:ہ وَيُقِيمُوا الصَّالَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَة

هبمُعندُهللا؛ُملاُهلمُُبُ همُمنُدونُهللا،ُوإمناُنتقرُ لونُابألموات،ُويستشفعونُهبم:ُإنناُلسناُنعبدُ نُيتوسُ ومنُقالُممُ 
ُوالوالية؛ُوألنناُنستحيُمنُهللا؛ُبسببُذنوبنا؛ُفنتوسطُهبم؛ُليشفعواُلنا.هُمنُاجلاهُعندُ 

ُعنهم:ُُيفُكتابه،ُحيثُيقولُهللاُهارُ مقالةُاملشركنيُاليتُذكُ ُهوُعنيُ ُأنُهذاُالقولُ ُذلك: ىه علفجواب  

 ُ:-الوعُ ُلُ جُ -،ُوحيثُيقول[3{]الزمر:إِلَى اللَّهِ زُلْفَى رِّبُونَا}وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِالَّ لِيُقَُ

 .[18{]يونس:ؤاُلء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ}وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا الَ يَضُرُّهُمْ وَالَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـ

إليهُُطُ توسُ هُعلىُاملخلوقُالذيُيُ بينكُوبينهُواسطة؟!ُأتقيسُ ُهللاُحىتُجتعلُ ُبينكُوبنيُ ُا:ُمنُالذيُُيولُ قالُأيضًُويُ 
ُ!ُ؟!ُإماُلبخله،ُوإماُجلهلهُحبالُاملتوسطُله،ُوإماُلظلمهُوعدمُرمحته؟مبخلوقُمثله

ُالسائلني،ُويغفرُ ُالرامحني،ُوهوُبكلُشيءُعليم،ُجييبُ ُاألكرمني،ُوأرحمُ ُه؛ُفهوُأكرمُ هُعنُذلكُكل ُ نزُ مُ ُُفاهلل

واْ بِي لَعَلَّهُمْ }وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُُذنوبُاملذنبني،ُقالُتعاىل:

مْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ }وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُ ،ُوقالُتعاىل:[186{]البقرة:ی يَرْشُدُون

 .[60{]غافر:ڤ دَاخِرِين

ُالرتمذيُ  ُُمنُوروى ُع ب اسُ احديث :ُُب ن  إين ِ أ َعلِ م ك  ، اَي غ اَلمِ «، فَ َقاَل: َخْلَف َرس وِل اَللمِ  ك ْنت  ُق ال 
َاَهك، إَذا َسأَْلتَ َكِلَماٍت: اْحَفْظ اَللمَ ََيَْفْظك،  ،ُ(1)»فَاْسَتِعْن ِبََِللمِ  فَاْسَأْل اَللمَ، َوِإَذا اْستَ َعْنتَ  اْحَفْظ اَللمَ َتَِْده  َت 

َ َكأَنمَك تَ َراه  فَِإْن ََلْ َتك ْن تَ َراه  فَِإنمه  يَ َراكَ « عنُاإلحسانُقال:ُُالنبُ ُُجربيلُ ُوملاُسألُ   .(2)»َأْن تَ ْعب َد اَللم

                                                           

 (.11( تَ َقدمَم خترجيه )ص  1)
 .(4991) النسائي، و (9) مسلمواللفظ له، و  (4777) البخاري أخرجه ( 2)
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ويسألهُُطُإليهُأبحدُمنُخلقه،اء،ُوالُيتوسُ اءُوالضرُ هُيفُالسرُ نُأرادُالنجاةُأنُيتوبُإىلُهللا،ُويلجأُإليهُوحدُ فعلىُمُ 
ُيقني،ُوالشهداءُوالصاحلني.ني،ُوالصد ُ اهلدايةُإىلُصراطهُاملستقيم؛ُصراطُالذينُأنعمُهللاُعليهمُمنُالنبي ُ 

ُ

  توحيد الذات واألمساء والصفات: 
فات،ُهاُالص ُ الُتشبهُ ُتُ نُأبنُهللُذاًًتُالُت شبههاُالذوات،ُوصفاتوحيدُالذاتُواألمساءُوالصفاتُفهو:ُأنُنؤمُ ُوأما

ُكماُقالُتعاىل:ُطلُ  ُ الكمالُاملُمنُصفاتُ ُُةُعلىُماُلهقطعيُ ُةُداللةًُهُدالُ وأنُأمساءُ   ق؛

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد  پاللَّهُ الصَّمَد  ٻ }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد   ،ُوقالُتعاىل:[11البَصِري{]الشورى:}لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ 

 }هُوَ األَوَّلُ وَاآلخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيموقالُتعاىل:ُُ،[4-1{]اإلخالص:ٿوَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد  ڀ

األَرْضِ مَن ذَا  }اللّهُ الَ إِلَـهَ إِالَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَالَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي وقالُتعاىل:،ُ[3{]احلديد:ی

هُمْ وَالَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِالَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ وَالَ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إاِلَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ

ينَ يُلْحِدُونَ فِي }وَلِلّهِ األَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِوقالُتعاىل:ُُ،[255{]البقرة:ی يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم

 .[180{]األعراف:ڍ أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُون

 
 وطريقة الفرقة الناجية أهل السنة واجلماعة يف أمساء هللا وصفاته: 

ُكتابُ ُماُأثبتهُهللاُ ُإثباتُ  ،ُ،ُوالُتعطيلُ متثيلُ ،ُوالُجباللهُمنُغي:ُتشبيهُ ُ،ُإثباًًتُيليقُ ُههُلهُرسولُ تُ ه،ُأوُأثب ُ لنفسهُيف
ُ،ُوالُتكييف.،ُوالُأتويلُ والُحتريفُ 

ُإنهُمسيعُقريبُجميب.ُ؛غُوالضالليُ فريقُالزُ ُناُطريقُ ب ُن ُ ناُمنهم،ُوأنُجيُ نسألُهللاُأنُجيعلُ 
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 معىن شهادة أن ال إله إال هللا:
}وَإِذْ  وحدهُالُشريكُله،ُقالُتعاىل:ُإالُهللاُ ُيفُاألر ضُوالُيفُالسماءُ ُحبق ُ ُ:ُالُمعبودُ (الُإلهُإالُهللا)أنُُمعىنُشهادةُ 

 وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون ک إِالَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِين ژ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ألَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُون

 .[28-26{]الزخرف:ڳ

ُ علىُمعنُتُ التوحيدُدلُ ُوكلمةُ  ُنفيٌُّي  ني  ُمها: ،ُ ُفقول: ُوإثبات، ُوقولُ ُجلميعُاآلهلة،ُنفيٌُُّ(الُإله)، ُإثباتُ ُ(إالُهللا)ه:
ُ.ُةُهللاأللوهيُ 

ُ.،ُأوُدفعُضر ُ إليهُيفُحصولُنفعُ ُهُالقلوب،ُوتقصده؛ُرغبةًُهل ُ ،ُوهوُالذيُأتُ هو:ُاملألوهُابلعبادةُ ُ(اإلله)و
هُالُوحدُ ُاحلقُ ُهوُ)هللا(،ُهوُاإللهُ ُ(الإ)    ُ ،ُواملستثىنُب،ُتقديره:ُحقٌُّهاُحمذوفُ للجنس،ُوخربُ ُيفُ)الُإله(ُانفيةُ ُ(ال)و

ُشريكُله.
ُ

 شروط ال إله إال هللا: 
ُ.بشروط سبعةها،ُوُالُتقيهُمنُعذابُهللاُإالُقائلُ ُالُتنفعُ ُ(الُإلهُإالُهللا)أنُُوشهادةُ 
تهُويفُملاُدل تُعليه،ُودونُاعتقادُلتوحيدُهللاُيفُألوهيُ ُهباُدونُفهمُ ُظُ نفًيا،ُوإثباًًت،ُفمنُيتلفُ ُ:مبعناهاُالعلم  :ُاألول

ُالُتنفعه.ُمجيعُأنواعُالعبادة
ُ.املنايف للشك اليقني  :ُالثاين

منُحقوقُهللاُُحق ُ ُأيُ ُ،ُي عطيهاهللاُواسطةًُُهُوبنيُ بينُ ُلعُ ذلك:ُأالُجيُ ُوعالمةُ ُ،املنايف للشرك اإلخالص  :ُالثالث
ُتعاىل.
ُالرابع ُتظاهُ فمُ ُ،املانع من النفاق الصدق  : ُمنطوُ ابإلسالمُ ُرُ ن ُوهو ُيُ ُ، ُل ُالكفر، ُبتلفُ ُعُ نتفُ على ُاآلخرة هُظُ يف

ُكُاألسفلُمنُالنار.رُ ،ُبلُهوُيفُالدُ هُمنُأعمالُصاحلةُ رُ ظهُ ابلشهادتني،ُوالُمباُيُ 
ُبذلك.ُتُعليه،ُوالسرورُ وملاُدلُ ُ،هلذه الكلمة احملبة  :ُاخلامس
ُه.إخالًصاُهلل،ُوطلًباُملرضاتُ ُ؛الواجبةُ ُوهي:ُاألعمالُ ُ،حلقوقها االنقياد  :ُالسادس
ُكماُقدُوقُ ًبا،ُوتكب ُ هاُممنُدعاهُإليها؛ُتعصُ لُ قب ُ هاُلكنُالُيُ فُ عرُ نُيُ اُمُ ،ُفقدُيقوهلُ املنايفُللرد ُ ُ:ُالقبولُ السابع   منُُُعُ رًا،

ُمنُالقرآنُالكرميُوالسنة؛ُُتُعليهُالنصوصُ واملال،ُفقدُدلُ ُمُ الدُ ُكثيُمنُالناس،ُأماُماُيعصمُ 
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، ِإَلَه ِإالم اَللم ، اَل  : َمْن قَالَ «:ُُمنُذلكُقوله ُ:،ُوقولهُتعاىل(1)»َوَدم ه   َحر َم َمال ه   وََكَفَر مبَا ي  ْعَبد  ِمْن د وِن اَللِم
زَّكَاةَ فَخَلُّواْ اْ الصَّالَةَ وَآتَوُاْ الالْمُشْرِكِنيَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُو}فَاقْتُلُواْ 

ُتعاىل،ُويقيمواُالصالة،ُويؤتواُالزكاة،ُصواُأعماهلمُهلللُ رُبقتاهلمُحىتُيتوبواُمنُالشرك،ُوُيُ أمُ ُ،ُفاهللُ [5{]التوبة:سَبِيلَهُمْ

ُه ر ي  ر ةُ ُمُ لُ سُ مُ ُحُ يحُ وتلواُإمجاًعا،ُويفُصُ اُعنُذلكُأوُبعضه،ُقُ وُ فإنُأب ُ  ُأ ِب  ُ:ُوًعاف ُر ُمُ ُ ع ن 

بِِه، فَِإَذا فَ َعل وا َذِلَك، َعَصم وا ِمِنِ  أ قَاِتل  النماَس َحَّتم َيْشَهد وا َأْن اَل ِإَلَه ِإالم هللا ، َوي  ْؤِمن وا ِب، َومبَا ِجْئت  َأْن أ مْرت  «
ُ:قال:ُقالُرسولُهللاُُُُالصحيحنيُعنُابنُعمرُ ويفُ،(2)»ِدَماَءه ْم، َوَأْمَواهَل ْم ِإالم ِبَقِ َها، َوِحَساب  ه ْم َعَلى هللاِ 

 ،َوي  ْؤت وا الزمَكاةَ  ،َوي ِقيم وا الصماَلةَ  ،َوَأنم حم َممًدا َرس ول  اَللمِ  ،َحَّتم َيْشَهد وا َأْن اَل ِإَلَه ِإالم اَللم   ؛أ ِمْرت  َأْن أ قَاِتَل النماسَ «
ُ.(3)»َوِحَساب  ه ْم َعَلى اَللمِ  ،فَِإَذا فَ َعل وا َذِلَك َعَصم وا ِمِنِ  ِدَماَءه ْم َوَأْمَواهَل ْم ِإالم ِبَقِ َها

 : هللا ًدا رسول  ىن شهادة أن حممم مع
ُدُ عبُ ر،ُوأالُيُ جُ ماُعنهُهنىُوزُ ُهُفيماُأخرب،ُواجتنابُ هُفيماُأمر،ُوتصديقُ هللاُفمعناها:ُطاعتُ ُأنُحممًداُرسولُ ُأماُشهادةُ 

ُإالُمباُشرع.ُُهللاُ 
ُدُهللاُ ه،ُأوُيتعبُ بايلُأبمرهُوهنيُ ،ُمثُالُيُ برسالةُحممدُُدُ شهُ نُيُ أركانُتلكُالشهادة؛ُألنُمُ ُفالبدُللمسلمُمنُحتقيقُ 

ُ،ُوقال(4)»َوَمْن َعَصاين فَ َقْد َعَصى اَللمَ  َمْن َأطَاَعِِن فَ َقْد َأطَاَع اَللمَ،«:قال،ُصادقُيفُشهادتهُغيُ ؛ُبغيُشريعته
ُ.(5)»َما لَْيَس ِمْنه  فَ ه َو َرد   َهَذا َأْمِرانَ  يف  َمْن َأْحَدثَ «ُ:

ق ُ ُعليهُإالُهللاُ ُرُ قدُ فيماُالُيُ ُُبغيُهللاقونُوالذينُيتعلُ  ُ ت ُ قواُمعىنُالشهادُ لُُي  روهُقدُ ابهلل،ُولُيُ ُنواُالظنُ سُ ،ُولُُيُ ني 
ُقدره.ُحقُ 

ُ
عونُللسيادةُعلىُالناس،ُوحقُاملشاركةُهلمُيفُاألموال،ُوالقدرةُعلىُجلبُالنفعُوإيقاعُالضر  ،ُدُ  ُ كماُأنُماُيفعلهُامل

ُكثيُ وماُيفعلُ  لغيُسبيلُُباعُ ،ُوات ُ ُلرسولهُذلكُافرتاءُعلىُهللا،ُوحماربةُ ُكلُ ،ُُةُمنُتصديقهمُوطاعتهممنُاجلهلُ ُه
ُكتابُهللا،ُوسنةُرسوله ُ،ُويُ ،ُلوجدواُفيهماُماُيهديهمُإىلُاحلق ُ ُاملؤمنني،ُولوُأنُهؤالءُرجعواُإىل ُُهلمُبطالنُ بني  

ُمنُاملوحدين.ُاميُ هاُالعافات،ُيعرفُ رُ ماُهمُعليهُمنُشركُوبدعُوخُ 
ُ

                                                           

 .(23) مسلمأخرجه ( 1)
 واللفظ له. (21) مسلم، و (4651البخاري )أخرجه ( 2)
 .(22(، ومسلم )25( أخرجه البخاري )3)
 .(2/244أمحد )، و (4193النسائي )، و (1835مسلم )أخرجه ( 4)
 واللفظ له. (1718)مسلم ، و (4778البخاري ) أخرجه (5)
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ُ
ُكانُموح ُ هُلتوحيدُرب ُ ه،ُويعرفُمدىُحتقيقُ مسلمُنفسُ ُكلُ ُُدُ مُيتبنيُمعىنُالشهادتني؛ُفليتفقُ ومماُتقدُ  ًداُجمتنًباُه،ُفإن

ُكانُواقًعاُيفُشيءُمنُذلكعلىُاحلُ،ُويسألهُالثباتُ هللاُ ُفليحمدُ ؛ُاتُعلىُاختالفهاتلكُالبدعُوالشركيُ  ُ؛ق،ُوإن
ُولي ُ هللاُ ُرُ فليستغفُ  ُوليبتعُ ُبُ تُ ، ُوالُينخدُ ُدُ إليه، ُضلُ ُعُ عنُتلكُاحملذورات، ُطاملا ُالذين ُالشركُوالبدع، واُأبقوالُأهل

ُثوهاُعنُأمثاهلمُنعوذُابهللُمنُذلك.رُ هبم،ُوبشعوذاتمُوأكاذيبهمُاليتُاختلقوها،ُأوُوُ ُنُاغرتُ واُمُ وأضلُ 
*ُ*ُ*ُ

ُ

 أركان اإلسالم ونواقضه

 
ُلوصُمنُالشرك،ُوالرباءةُمنهُوأهله.لهُابلطاعةُواخلُ ُهللُابلتوحيد،ُواالنقيادُ ُاالستسالمُ ُاإلسالم هو:

ُأماُأركانُاإلسالم:ُ
ُوهيُمخسةُأركان:ُ،همنها،ُالهندمُإسالمُ ُ،ُفلوُاهندمُواحدُ املرءُإالُعليهاُجمتمعةًُُإسالمُ ُفهيُاليتُالُيقومُ 

ُسولُهللا.أنُالُإلهُإالُهللاُوأنُحممًداُُرُاألول:ُشهادةُ 
ُالثاين:ُإقامُالصالة.
ُالثالث:ُإيتاءُالزكاة.

ُالرابع:ُصومُرمضان.
ُ.سبياًلُُإليهُاخلامس:ُحجُالبيتُملنُاستطاع
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 نواقض اإلسالم: 
ُكثيةُ  ُ،ُأشهرهاُماُأييت:ُونواقضُاإلسالم
،ُ[48وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء{]النساء: }إِنَّ اللّهَ الَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ والدليلُقولهُتعاىل:ُ،األول: اإلشراك ِبهلل

 .[72ر{]املائدة:}إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمنِيَ مِنْ أَنصَا تعاىل:ُوقوله

ُكمنُيذبحُ ُهُهللا:ُالذبحُ ومنُالشركُالذيُالُيغفرُ  بينهُوبنيُهللا؛ُُوسائطُ ُالعبادُ ُعلُ جيللجنُأوُللقرب،ُُوُلغيُهللا؛
قون،ُويذكرونُون،ُويتصدُ جُ دونُوُيُ ة،ُويتعبُ اجلاهليةُمؤمنونُبتوحيدُالربوبيُ ُلُعليهم،ُفأهلُ يدعوهم،ُويسأهلمُويتوكُ 

ُكفروا؛ُألهنمُجيعلونُبعضُ  هبمُإليه،ُومنُهؤالءُُبُ بينهمُوبنيُهللا؛ُيقولون:ُنتقرُ ُاملخلوقاتُوسائطُ ُهللا،ُولكنهم

ُكعيسىالوسائط:ُأنبياءُ  همُذلكُيفُالتوحيد؛ُألهنمُأشركواُمعُهللاُيفُدخلُ ،ُومرمي،ُواملالئكة،ُفلمُيُ ُ،ُوصاحلون؛
ُكماُقالُتعاىل:  ُعبادته

خْتَلِفُونَ وْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إاِلَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَ}أَالَ لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَ

 .[3{]الزمر:ہ إِنَّ اللَّهَ الَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّار

ُمذهبهم.ُيفُكفرهم،ُأوُتصحيحُ ُأوُالشكُ ُتكفْي املشركني، الثاين: عدم  

منُحكمه؛ُومنُذلك:ُُغيهُأحسنُ ُأوُأنُحكمُ ُيه،دْ من هَ  أكمل    النِب يهد أن غْيَ  الثالث: اعتقاد  

ُُقالُهللاُتعاىل:ُ،احلكمُابلقواننيُاملخالفةُللكتابُوالسنةُعلىُاحلكمُهبماُتفضيلُ 

}أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ ،ُوقالُتعاىل:ُ[44هُمُ الْكَافِرُون{]املائدة: }وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ

يَجِدُواْ فِي }فَالَ وَرَبِّكَ الَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ الَ ،ُوقالُتعاىل:ُ[50{]املائدة:ىب حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُون

 .[65{]النساء:وئ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

 هللا أفضل. بغْي ما أنزل هللا يكفر، ولو قال: إن حكمَ  احلكمَ  ومن استحلم 
 أو شيء مما جاء به.الرسولِ  الرابع: بغض  

          ک }قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونُتعاىل:قالُ،ُمن دين الرسول  بشيءٍ  اخلامس: االستهزاء  

 .[66-65الَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إمِيَانِكُمْ {]التوبة:
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ُكفر؛ُقالُهللاُتعاىل:ف،ُفمنُفعلُ طُ ،ُوالعُ فُ رُ ومنه:ُالصُ ُ؛السادس: السحر   سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ }وَمَا كَفَرَ ُه،ُأوُرضيُبه،

نَحْنُ فِتْنَةٌ فاَلَ  يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُوالَ إِنَّمَا الشَّيْاطِنيَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا

،ُويفُصحيحُ (1)»ِِبلسمْيفِ  ه  َحد  السماِحِر َضْرب  «ُا:مرفوعًُُُبُ دُ نُ عنُجُ ،ُويفُاحلديث:ُ[102{]البقرة:تَكْفُرْ

ة ُقُ  َثاَلَث  فَ َقتَ ْلَنا ، قال:ةٍ َساِحرَ وَ  اقْ ت  ل وا ك لم َساِحرٍ  نِ أَ  : ْبِن اخلَطمابِ  ع َمر   بَ تَ كَ «:ُالُ البخاريُعنُجب  ال ة ُب ن ُع ب د 
      .(2)»َسَواِحرَ 

 هم على املسلمني:املشركني، ومعاونت   السابع: مظاهرة  
 .[51}وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ الَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِني{]املائدة:ُقالُهللاُتعاىل:

ُعنُشريعةُموسىُعُاخلضرُاخلروجُ سُ كماُوُ ُُ؛ُعن شريعة حممدٍ  ه اخلروجالناس يسع   أن بعضَ  الثامن: اعتقاد  
.ُ

 }وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا كماُقالُتعاىل:،ُعن دين هللا التاسع: اإلعراض  

 ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً  ،ُوقالُتعاىل:[22{]السجدة:ٹ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمنِيَ مُنتَقِمُون 

 .[124{]طه:ی أَعْمَى

،ُوالُيبتدع؛ُُحافظُعلىُالتمسكُبكتابُهللاُوسنةُرسولهبهُإسالمه،ُوليُ ُضنتقُ فليحذرُاملسلمُمنُالوقوعُفيماُيُ 
ُفإنُالنجاةُيفُاالتباعُالُيفُاالبتداع.

ُيفُالكتاب،ُوالُيفُالسنة،ُوالُيفُاإلمجاع.ُلهُأصلُ ُ:ُماُالُيوجدُ والبدعةُ 
ُكانُعليهُالرسولُهُمعرفةُ ومنُكانُمهُ  ُكماُقُ وف ُ فسيُ ؛ُىُهبمُابتغاءُمرضاةُهللاوصحابته؛ُليتأسُ ُُما هُهللا،ُويهديهُإليه،

}وَيَهْدِي  ،ُوكماُقالُتعاىل:[69{]العنكبوت:ھ }وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِني قالُسبحانه:

 .[11}وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ {]التغابن: وكماُقالُتعاىل:ُ،[27إِلَيْهِ مَنْ أَنَاب{]الرعد:

                                                           

: "صحيح عن جندب قال األلباين و  "،قال: "هذا احلديث ال نعرفه مرفوًعا إال من هذا الوجهو (، 1460(، الرتمذي )4/360( أخرج احلاكم )1)
 عن الرتمذي". موقوف

 ن أِب داودصحيح سن يف (، وصححه األلباين3043سياق خمتلف وَل يذكر قتل السواحر، وأخرج حنوه أبو داود )( ب3156البخاري ) أخرجه( 2)
(2624. ) 
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ُهللاُأماُمنُأعر ض فذلكُممنُقالُهللاُ؛ُنُهمُعلىُخالفهمامُ ُهُتقليدُ وصارُمهُ ُ،ُوسنةُرسولهُ،عنُالعملُبكتاب 

الَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَالَ نَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ }وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاء فيهم:

 .[104{]املائدة:ڤ يَهْتَدُون

ُوبة،ُوابلتأويالتُالفاسدةُآلايتُ كذُ  ُ واايتُاملهم؛ُبتزينيُالبدعُوتربيرهاُابلر ُ واُوأضلواُغيُ املبتدعنيُالذينُضلُ ُوماُأكثرُ 
لِهِ وَمَا يَعْلَمُ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِي}فَأَمَّا الَّذِينَ يف قُلُوبِهِمْ  قالُهللاُتعاىل:ُ!ُههللاُوأحاديثُرسولُ 

َها بَ ْعِدي ِإالم َهاِلكٌ «ُ:ُ،ُوقال[7{]آل عمران:تَأْوِيلَهُ ل َها َكنَ َهارَِها، اَل يَزِيغ  َعن ْ ،ُ (1) »َقْد تَ رَْكت ك ْم َعَلى اْلبَ ْيَضاِء لَي ْ

َعَلْيك ْم ِبس نمِِت، َوس نمِة اخْل َلَفاِء الرماِشِديَن اْلَمْهِديِ نَي، «:ُُعنُالنبُُس ار ي ةُ ُب نُ ُال ع ر اب  ضُ ويفُاحلديثُالذيُرواهُ
ك ْم  َها ِِبلن مَواِجِذ، َوِإايم (2)»فَِإنم ك لم ِبْدَعٍة َضاَلَلةٌ  ؛اأْل م ورَ  حم َْدََثتِ وَ َعض وا َعَلي ْ

ُولُ سُ رُ ُالُ :ُقُ تُ الُ قُ ُُةُ شُ ائُ عُ ُنُ عُ ،ُوُ 
 لَْيَس َعَلْيِه َأْمر انَ  َمْن َعِمَل َعَماًل « ،ُويفُروايةُملسلم:(3)»َما لَْيَس ِمْنه  فَ ه َو َرد   َهَذا َأْمرانَ  يف  َمْن َأْحَدثَ «:ُُهللاُ 

ُ.(4)»فَ ه َو َرد  

ُ
ُمبُ ُوالفرقةُ  ُيعملون ُواجلماعة ُالسنة ُأهل ُحُ الناجية ُمبتشاهبُ كم ُويؤمنون ُيؤو ُ هالكتاب، ُوال ُاحملكمةُ، ُاآلايت ُويف لونه،

ُكتابُ فالُحجُ ُىُورمحةُللعاملني؛لكلُشيء،ُوهدًُُالظاهرةُاملعىنُبيانُ  قبورُاألموات،ُأوُُأوُسنةُملنُذبحُعندُ ُةُمن
بينهُُجعلهمُوسائطُ حُهبا،ُأوُهم،ُأوُمتسُ الشفاعة،ُأوُطافُبقبورُ ُأوُدعاهم،ُأوُاستغاثُهبم،ُأوُطلبهمُنذرُهلم،

ُأنبياءُ ُهللاُيفُأي ُ ُوبنيُ  ُكانوا ُلُ جُ -هاُإالُاخلالق؛ُالُيستحقُ ؛ُألنُهذهُاألمورُعباداتُ أوُأولياءُ ُأمرُمنُاألمور،ُولو
كرُا،ُمنهاُماُذُ نُذلكُشركُيفُعبادةُهللاُكثيةُجدُ أفُشيءُمنُاملذكوراتُلغيُهللا،ُُورُ علىُحترميُصُ ُ،ُواألدلةُ -الوعُ 

ُذكر.الكتاب،ُومنهاُماُلُيُ يفُهذاُ
ُ

قالُُ،ونُممنُفعلُذلكُيومُالقيامةُؤ،ُوسيتربُ ُشيءُمنُالعباداتُلغيُهللاُفُ رُ بصُ ُنُ وُ رضُ الُيُ ُواألولياءُ ُواألنبياءُ 

قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ  ڳ هَؤُالَء أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيل}وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي ُتعاىل:

ُُُُُُ،[18-17{]الفرقان:ےا قَوْمًا بُورًايَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاء وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُو

                                                           

 .(741مسلم )، و (43)البخاري  أخرجه( 1)
 ."حديث حسن صحيح، وقال: "(2676الرتمذي )و  ،(4/126) أمحد، و (4607) داود أخرجه أبو( 2)
 (.17( تَ َقدمَم خترجيه )ص  3)
  واللفظ له. (1718مسلم )، و (4778البخاري ) أخرجه( 4)
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 انَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْقَالَ اللّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَ}وَإِذْ ُوقالُتعاىل:

أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا }مَا قُلْتُ لَهُمْ إِالَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ،ُإىلُقوله:ُ[116{]املائدة:أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ

}وَيَوْمَ  ،ُوقالُتعاىل:[117{]املائدة:وئمَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد

قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم    ڀلِلْمَالَئِكَةِ أَهَؤُالَء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُون يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ 

قَالُوا مَا هَذَا إاِلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا }وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ،ُإىلُقولهُتعاىل:ُ[41-40{]سبأ:ڤ بِهِم مُّؤْمِنُون

 .[43{]سبأ:ڻنْ هَذَا إِالَّ سِحْرٌ مُّبنِيكَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إاِلَّ إِفْكٌ مُّفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ إِ

 

 :-الصالة والسالمعليهم -الرسل وظيفة  

 
ُرينُومنذرين؛ُلئال ُلُرسالتهُإىلُخلقه،ُمبش ُ مُ هلل،ُاصطفاهمُحلُ ُعبادُ -عليهمُالصالةُوالسالم-لرسلمُأنُامماُتقدُ ُمُ علُ يُ 

ُةُمنُبعدُالرسل.يكونُللناسُعلىُهللاُحجُ 
ُ
همُإبخالصُالعبادةُهللُالشرك،ُوأمرُ همُمنُدعوةُالناسُإىلُالتوحيد،ُوحتذيرُ ُهي: فوا هبال ِ هم الِت ك  م أن وظيفتَ علَ ي  لو 

ُاملعاصي.ُبُ الطاعات،ُوجتنُ ُله،ُوالتزامُ ُهُالُشريكُ وحدُ 
}قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ُواُعنهُقالُتعاىل:اُإليه،ُوهنىُعماُهنُ وُ إىلُماُدعُ ُنيُحممدالنبي ُ ُوقدُدعاُخاتُ 

}قُل الَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا واَلَ ضَرًّا إِالَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وقالُتعاىل:ُُ،[108{]األنبياء:ڻ مُّسْلِمُونفَهَلْ أَنتُم 

 ُوقالُتعاىل:ُ،[188{]األعراف:ڦ نُونالَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إاِلَّ نَذِيرٌ وَبَشِريٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِ

 فَلْيَعْمَلْ عَماَلً صَالِحًا وَالَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ 

َا َأاَن َعْبدٌ  النمَصاَرى اْبَن َمْرََيَ، َكَما َأْطَرتْ   اَل ت ْطر وين »ُ:ُ،ُوقال[110{]الكهف:حس  اَللمِ َعْبد   :، فَ ق ول واِإَّنم

َا ي ستَ َغاث  ِِبهللِ  ِإنمه  الَ ي ستَ َغاث  ِب،»ُ:ُ،ُوقال(1)«َوَرس ول ه   فَاْسَأْل اَللمَ، َوِإَذا  إَذا َسأَْلتَ «ُ:،ُوقالُ(2)«َوِإَّنم

                                                           

 .(1/23)أمحد ، و (4617البخاري ) أخرجه( 1)
 (، وصححه األلباين.40/  8(، والطرباين كما يف اجملمع )317/  5أمحد ) أخرجه( 2)
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َذ وا ق  ب وَر  اللمه مم ال ََتَْعْل قَ رْبِي َوثَ ًنا ي  ْعَبد ،«ُ:ُوقال،ُ(1)»فَاْسَتِعْن ِبََِللمِ  اْستَ َعْنتَ  اْشَتدم َغَضب  اَللِم َعَلى قَ ْوٍم اختم
َذ وا ق  ب وَر َأنِْبَيائِِهْم  ؛َلْعَنة  اَللِم َعَلى اْليَ ه وِد َوالنمَصاَرى»ُوهوُيفُاالحتضار:ُُ،ُوقال (2)»َأنِْبَيائِِهْم َمَساِجدَ  اختم

 .(3)«َمَساِجدَ 

ُ

ُىُاألمانة،ُونصحُلألمة.غُالرسالة،ُوأدُ الذيُبلُ ُهُحممدُ مُعلىُعبدهُورسولُ وسلُ ُىُهللاُ فصلُ 
بفضلُُالفرحُ ُاستفادُ ُمنُالناسُفيهُمنُاجلهلُكثيُ ُُحُ فُماُأصبُ الرسل،ُوعرُ ُم،ُوعرفُدينُ ماُتقدُ ُدُ وح ُ  ُ وإذاُعرفُامل
ُالعظيمُمنه.ُاخلوفُ ُهُهللا،ُواستفادُ الشركُالذيُالُيغفرُ ُه؛ُحيثُأجناهُمنُأعظمُمعصية؛ُوهيهللاُورمحتهُعلي

ُ
*ُ*ُ*ُ

 إبطال الشبهات:
عليهُُاملبتدعنيُعلىُماُسبقُالكالمُ ُهباُبعضُ ُهُاليتُيعرت ضُ بُ لكثيُمنُالشُ ُناُاملسلمنيُفيماُيليُإبجاابتُ إخوانُ ُرُ ذك ُ نُ 

ُمنُأنواعُالشرك،ُونبدؤهاُهبذاُاجلوابُالعامُاجململُلشيخُاإلسالم:ُ
الَّذِينَ يف قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ  }هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا يقولُهللاُتعاىل:

فَِإَذا رََأْيِت المِذيَن »ُأنهُقال:ُُعنُرسولُهللاُوقدُصحُ ،ُ[7{]آل عمران:تَأْوِيلِهِونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء فَيَتَّبِعُ

 .(4)«فَاْحَذر وه مْ  ؛فَأ ولَِئِك المِذيَن مَسمى اَللم   ،يَ تمِبع وَن َما َتَشابََه ِمْنه  

ُ،ُوإنُالشفاعةُ [62{]يونس:ڀ }أَال إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ الَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونُقالُبعضُاملشركني:ُامثالُذلكُإذ

ُكالًماُللنبُ...ُعندُهللاُ،ُوإنُاألنبياءُهلمُجاهُ حقٌُّ  بهُعلىُابطله.ُيستدلُ ُُأوُذكر

ُكفرُ  ُكماُقالُتعاىلُعنهم:قهمُعلىُاملالئكةُاملشركنيُبتعلُ ُفجوابه:ُأن  ُواألنبياءُواألولياء،

                                                           

 (.11( تَ َقدمَم خترجيه )ص  1)
(: " ر وي متصاًل سنًدا"، وقال 2/347قال ابن عبد الرب يف االستذكار )، و ربن يسا ( مرساًل عن عطاء1/172)أخرجه مالك يف املوطأ ( 2)

   (: "صحيح".126(: "مرسل"، وقال األلباين يف غاية املرام )1/349الرواة )ابن حجر يف هداية 
 (.531)مسلم (، و 435)البخاري  ( أخرجه3)
 .(2665مسلم )واللفظ له، و  (4547) البخاريرجه أخ (4)
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ُ ُمُ كُ ،ُوهذاُأمرُحم ُ [18{]يونس:عِندَ اللّهِ ؤاُلء شُفَعَاؤُنَا}هَـ ،ُوكالمُُمعناه،ُوكالمُهللاُالُيتناقضُ أنُيغي  ُُأحدُ ُرُ قدُ ،ُالُيُ بني  

 املسائل اآلتية:لةُفتشملهاُاملفصُ ُهللا،ُأماُاإلجاابتُ ُفُكالمُ الُ الُُيُ ُُالنب

ناُالُأبنُأواثنُ ُق،ُوالنفعُوالضر،ُونقرُ زُ ،ُوالرُ قُ لُ هللاُابخلُ ُدُ بتفرُ ُيقولون:ُحننُنشهدُ ُأنُالذينُقاتلهمُالرسول:ُاألوَل
ُكماُيفُقولهُتعاىلُعنهم:والشفاعةُ ُشيًئا،ُوإمناُأردانُبعبادةُالصاحلنيُمعُهللاُاجلاهُ ُرُ تدب ُ  ،ُ 

 .[18{]يونس:عِندَ اللّهِ ؤاُلء شُفَعَاؤُنَا}هَـوقوله:ُُ،[3{]الزمر:رِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى}مَا نَعْبُدُهُمْ إاِلَّ لِيُقَ

 نُيدعوُاألولياءُالذينُقالُهللاُفيهم:ُنُيدعوُالصاحلنيُواألصنام،ُومنهمُمُ أنُمنُالكفارُمُ :ُالثانية

  ه،ُوقدُقالُتعاىل:بنُمرميُوأمُ اويدعونُعيسىُُ،[57{]اإلسراء:الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ}أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ 

اآليَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى عَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ }مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِالَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكاُلَنِ الطَّ

قَالُوا سُبْحَانَكَ  ڀ }وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَالَئِكَةِ أَهَؤُالَء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُون وقالُتعاىل:ُ،[75{]املائدة:ەئ يُؤْفَكُون

ُكفُ [41 -40أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم {]سبأ: نُقصدُالصاحلنيُابلعبادةُُرُمُ رُمنُقصدُاألصنام،ُوكفُ ،ُوهللاُسبحانهُقد

 .ُكذلك،ُوقاتلهمُالرسول

هاُلهُسبحانه،ُفمنُدعاُخملوقًا،ُأوُذبحُله،ُأوُعليهمُإخالصُ ُ ضُ هللُعلىُعباده،ُفرُ ُهاُحقٌُّكلُ ُُ:ُأنُالعباداتُ الثالثة
...؛ُألنُعبادةُُابجلاهُوالشفاعةُهُاالعتذارُ والُينفعُ ه،ُدُغيُ بُ فقدُأشركُابهلل،ُوعُ ؛ُجلأُإليهُفيماُالُيقدرُعليهُإالُهللا

ُابلدعاء،ُوالذبح،ُوااللتجاء،ُوحنوُذلك؛ُطلًباُللجاهُوالشفاعة.ُاملشركنيُللصاحلنيُولألصنامُلُتكنُإال
ُ

ُُهللاُ ُنُ كُ ،ُولُ ع،ُأعطاهُهللاُالشفاعةُ شفُ  ُ ؛ُفهوُالشافعُاملحقٌُُُّالرسولُ:ُأنُشفاعةُ الرابعة ُكلُ ُُلناُأنبني  هاُلهُالشفاعة

ُُ،[44}قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا{]الزمر:ُقالُتعاىل:ُ،سبحانه   هُيفُقولهُتعاىل:ُشرطها؛ُوهوُإذنُ وبني 

لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن مَا }قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ الَ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالَ فِي األَرْضِ وَ

 .[23-22{]سبأ:وَالَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِالَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ يب ظَهِري

ُكلُ ُقالُالعلماءُيفُتفسيُهذهُاآلية:ُنفىُهللاُ  ُسطُ أوُقُ ُكُ لُ قُبهُاملشركون؛ُفنفىُأنُيكونُلغيهُمُ ماُيتعلُ ُعماُسواه
ُيكونُعواًنُهلل،ُولُيبقُإالُالشفاعةُ ُ،ُأومنه ُكماُقال:ذُ ُأهناُالُتنفعُإالُملنُأُ ،ُفبني                      نُلهُسبحانه
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ُكماُنفاهاُالقرآنُُةُ ي ُفُ تُ ن ُ مُ ،ُهيُهاُاملشركوناليتُيظنُ ُ،ُفالشفاعةُ [28}وَالَ يَشْفَعُونَ إِالَّ لِمَنِ ارْتَضَى{]األنبياء: يومُالقيامة

رَْأَسَك، َوق ْل اْرَفْع  ُث م ي  َقال  َله :، ِِبلشمَفاَعِة َأوماًل ْبَدأ  الَ ي َ ، ْسج د  ِلَربِ ِه َوََيَْمد ه  فَ يَ  ،َأنمه  َيَِْت »:ُُالكرمي،ُوأخربُالنب
ُ.ُهيفُالصحيحنيُبطولُ ُاحلديثُ  (2)اه . .(1)«ي ْسَمْع، َوَسْل ت  ْعَط، َواْشَفْع ت َشفمعْ 

ًصا ِمْن َمْن قَاَل اَل ِإَلَه ِإالم اَللم ، َخالِ »:ُق الُ ُ؟َمْن َأْسَعد  النماِس ِبَشَفاَعِتكَ »ُ:ُولُ للرسُ ُه ر ي  ر ة ُبوُوقالُأُ 
قالُرسولُُو،ُ(4)«َوِلَسان ه  قَ ْلَبه  ، قَ ْلب ه  ِلَسانَه  ي َصدِ ق  وَ  ، اَللم  خم ِْلًصا ِإَلَه ِإالم اَل قَاَل:  َوَشَفاَعِِت ِلَمنْ »:ُوفيه،ُ(3)«قَ ْلِبهِ 

 ،َوِإين  اْختَ َبْأت  َدْعَوِت َشَفاَعًة أِل ممِِت يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  ،فَ تَ َعجمَل ك ل  َنِبٍ  َدْعَوتَه   ،ِلك لِ  َنِبٍ  َدْعَوٌة م ْسَتَجابَةٌ » :ُهللا
ًئا ِِت َماَت ِمْن أ مم  َمنْ -ِإْن َشاَء اَللم  -َفِهَي اَنئَِلةٌ  ُ.(5)«اَل ي ْشِرك  ِِبَللِم َشي ْ

ُكيفُجعلُأعظمُ  عكسُماُعندُاملشركنيُأنُُ،التوحيدُجتريدُ ُنالُهباُشفاعتهاألسبابُاليتُتُ ُفتأملُهذاُاحلديث
ُتنالُابخت  ُ ُفقلُ اذهمُشفعاءُ الشفاعة ُيفُزعمهمُالكاذب،ُوأخربُأنُسببُ ُُالنبُ ُبُ ، التوحيد،ُُالشفاعةُجتريدُ ُما

ُع.شفُ ذُأيذنُهللاُللشافعُأنُيُ ئفحين
ُكلُمسلمحمبةُفوقُحمبةُالنفس،ُوالولد،ُوالوالدُوالناسُأمجعني،ُُُالرسولُ:ُأنُحمبةُ اخلامسة ففيُُ،واجبةُعلى

َوالنماِس  ،َوَواِلِدهِ  ،اَل ي  ْؤِمن  َأَحد ك ْم َحَّتم َأك وَن َأَحبم ِإلَْيِه ِمْن َوَلِدهِ » قال:ُُهللاُأنُرسولُ ُُاحلديثُعنُأنس
ُ ،ُويفُاحلديث:(6)«َأْْجَِعنيَ  ُب نُ أن  ، أَلَْنَت َأَحب  ِإََلم ِمْن ك لِ  َشْيٍء ِإالم ِمْن »ُ:ق الُ ُُاخل ط ابُ ُع م ر  اَي َرس وَل اَللِم
ُ ُلهُ ُ،ُف  ق الُ نَ ْفِسي :ُُف  ق الُ  ،َأَحبم ِإلَْيَك ِمْن نَ ْفِسكَ ، َوالمِذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، َحَّتم َأك وَن اَل ُ:الن ب  اآلَن،  ِإنمه  فَ ع م ر 

، أَلَْنَت َأَحب  ِإََلم ِمْن نَ ْفِسي ُ َواَللِم ُالن ب  ُ.(7)«اآلَن اَي ع َمر  ُ:ُ،ُف  ق ال 

ُكماُقالُتعاىل:ُُ،ُوينافيهاُتقدميُ ُعنُمتابعةُالرسولُاإلعرا ضُ ُوينايفُهذهُاحملبةُ  }وَيَقُولُونَ آمَنَّا قولُغيهُعلىُقوله،

 .[47{]النور:ڱ بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِني

 

                                                           

وقد جاء عن عدة من  ، ( من حديث أِب هريرة328( )194-327برقم:  1، ومسلم )ج(، ويف مواضع أخرى4712أخرجه البخاري )( 1)
 .  الصحابة

د حممد بن عبدالوهاب( 54ص  ) ِبب الشفاعة  – ( كتاب التوحيد2)  . لإلمام اجملدِ 

 .(99)البخاري أخرجه   (3)
يف املقدمة أنه صح وثبت ِبإلسناد الثابت  ابن خزمية ]أشارواللفظ له. (2/696وابن خزمية )، (6466وابن حبان ) (،8056أخرجه أمحد )( 4)

 .الصحيح[
 ( واللفظ له.199( خمتصراً، ومسلم )6304( أخرجه البخاري )5)
 واللفظ له. (91،  93،  94) ومسلم  ،(21،  5717،  6575) خرجه البخاري أ( 6)
 (.21997، 18482، 17586(، وأمحد )6632( أخرجه البخاري )7)
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ُ
ُوشركية.ُ،ةهلل،ُوألجله،ُواحملبةُنوعان:ُشرعيُ ُهلا؛ُألهناُحمبةُ ُحملبةُهللا،ُالزمةُ ًُتبعةُ ُُالرسولُوحمبةُ 

ُكمحبةُاملؤمننيُللرسولُاحملبةُ  فالشرعية هي: ُهمُعليهاُاإلميانُابهلل.عُ همُالبعضُحمبةُمجُ ،ُولبعضُ ُيفُهللا؛
ُكمحبةُاملشركنيُألصنامهم،ُولبعضُاألنبياءُواملالئكةُوالصاحلني؛ُُغيُهللاُكحب ُ ُحمبةُ  ة هي:الشركيم  ة  واحملبم  هللا؛

ُكماُقالُتعاىل:ُبينهمُوبنيُ ُإىلُدعائهم،ُوجعلهمُوسائطُ ُىُهبمُذلكُاحلبُ حىتُأدُ    هللا،

دهمُهللاُوهؤالءُتوعُ ُ،[165آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ{]البقرة:}وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ 

ُكماُقالُسبحانه:ُ  .[167}وَمَا هُم بِخَارِجِنيَ مِنَ النَّار{]البقرة:ابلعذاب،

،ُوعدمُهُبكتابُهللاُوسنةُرسولهُكُ ،ُوعالمةُذلكُمتسُ هُلكلُخملوقُ تُ ،ُفوقُحمبُ ُالرسولُُيبُ ُاحلقيقيُ ُواملؤمنُ 
ُخمالفتهما.

ُكانُفيدعوُصاحبُ ُنُأييتُعندُأي ُ أماُمُ  ه،ُأوُحنوُذلكُمماُهوُخالفُ،ُويذكرُلهُحوائجُ منهُالشفاعةُ ُه،ُويطلبُ قرب
ُحمب ُ ُفهذاُغيُ ؛ُعليهُإالُهللاُ ُرُ قدُ ذلكُمعُالغائبني،ُأوُمعُاألحياءُاحلاضرينُفيماُالُيُ ُنُيعملُمثلُ الشريعة،ُوكذاُمُ 

ُوغيُ ُللرسول ُاحملبُ ُحمب ُ ُ، ُانت ُ الشرعيُ ُةُ هلل ُألنه ُالصحيحة؛ ُوعملُ يُ حُ الوُ ُكُحرمةُ هُ ة ُدليلُ ، ُأنُحمبُ ُه ُملنُعلى ته
ُةُحمرمة.شركيُ ُةُ قربهُحمبُ ُتلكُاألمورُعندُ ُبُ رتكُ يُ 

ُ
اهلاديُلإلميانُهُالُشريكُله؛ُألنهُهوُاخلالقُالرازقُهللاُوحدُ ُدُإمناُهيُحمبةُ عبُ احملبوبُهباُأنُيُ ُةُاليتُيستحقُ واحملبُ 

إليهُيفُُ؛ُفيجعُ والضرُ ُعُ فُ هُالن ُ فيهُوحدُ ُدُ عتقُ ،ُويُ ُهدُاملؤمنُربُ وح ُ عليهاُإالُهو؛ُفلذلكُيُ ُرُ قدُ التوفيقُاليتُالُيُ ُهدايةُ 
ُُُعبادته.ُهُحقُ عبدُ مجيعُأموره،ُويُ 

ُ،ُوبغيهُيفُالدنياُإىلُهللاُتعاىلُيفُالدعاءُعلىُأنواع:ُُابلنب ُ ُلُ والتوسُ ُ:ُأنُاالستشفاعُ السادسة
ُ

ُُُمنُوجهني:ُُاإلقسامُعلىُهللا،ُوهذاُحمذورُ ُفالن؛ُيريدُ ُالداعي:ُحبق ُ ُ:ُقولُ األول
ُ

ُكماُقالُمُ :ُأنهُقسُ األول ُ.(1)«كَ رَ شْ و أَ أَ  رَ فَ كَ   دْ قَ ف َ  ؛هللاِ  ْيِ غَ بِ َحَلَف  نْ مَ »ُ:ُبغيُهللاُالُجيوز؛
ُكقولهُتعاىل:إالُماُأحقُ ُعلىُهللاُحقٌُُّا،ُوليسُألحدُ يفُأنُألحدُعلىُهللاُحقُ ُأنهُاعتقادُ :ُوالثاين  ُهُعلىُنفسه؛

                                                           

صحيح  وصححه األلباين يف ،(2/34وأمحد ) ،(4/297واحلاكم ) ،(1177وابن حبان ) ،(3251داود ) أبوو  ،(1/290أخرجه الرتمذي ) (1)
 (.2/175) صحيح سنن الرتمذي (، ويف6204) عاجلام
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فهذاُُ،(1)هملعاذُوهوُرديفُ ُُتُيفُالصحيحنيُمنُقوله،ُوكذلكُماُثبُ [47}وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِننِي{]الروم:

ُكماُيكونُللمخلوقُعلىُُهُيستحقُ نفسُ ُووعدهُالصادق،ُالُأنُالعبدُ ة،ُبُبكلماتُهللاُالتامُ وجُ ُحقٌُّ علىُهللاُشيًئا

ُالُتعذيبهمُمعىًنُُم،ُوتركُ هبُ ُيعذ ُ همُالواجبُبوعدهُهوُأال ُخي،ُوحقُ ُمُعلىُالعبادُبكل ُ نعُ مُ  هوُالُاملخلوق؛ُفإنُهللاُ 

أنبيائكُُفالن،ُأوُحبق ُ ُكُحبق ُ يقولُالداعي:ُأسألُ هُأنُكرُ مُبه؛ُوهلذاُقالُأبوُحنيفةُوصاحباه:ُيُ قسُ أنُيُ ُحُ صلُ يُ 
 .(2)البيتُاحلرام،ُواملشعرُاحلرامُوحنوُذلكُورسلك،ُوحبق ُ 

الثاينُُعندُهللاُبسببُصالحه،ُوهذاُفيهُاحملذورُ ُلهُمنُحق ُ ُمباُلُ التوسُ ُ؛ُيريدُ فالنُ ُ:ُأنُيقولُالداعي:ُحبق ُ الثاين

هللاُُعندُ ُلهُمنُحق ُ ُماُبنيُ ُا،ُومعُذلكُالُمناسبةُ أنُألحدُعلىُهللاُحقُ ُاعتقادُ مُيفُاإلقسامُعلىُهللا،ُوهوُاملتقدُ 

  يفُالدعاء،ُوقدُقالُتعاىل:ُإجابةُالداعي؛ُفدعاؤهُهذاُاعتداءُ ُوبنيُ 

  .[55{]األعراف:ۓ }ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ الَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِين

وحنوهاُمنُُاألنواعُالُجيوز،ُوهذهُالثالثةُ ُ...ُفهذاُبدعةُ ُبذاتهُلُ ؛ُيريدُالتوسُ كُبفالنُ الداعي:ُأسألُ ُ:ُأنُيقولُ الثالث
ُمثلُ ُمنُاألئمة،ُوإمناُيوجدُ ُوالُعنُالتابعني،ُوالُعنُأحدُ ُ،ُوالُعنُالصحابةُ ُلُعنُالنب ُ نقُ لُتُ ُعةبتدُ  ُ األدعيةُامل

ُ.ةرقيُ الُوالطُ هباُاجلهُ ُبُ كتُ اليتُيُ ُ"احلروز،ُواهلياكل"هذاُيفُ
ُباع،ُالُعلىُاهلوىُواالبتداع.نةُواالت ُ مبناهاُعلىُالسُ ُوالعباداتُ ُ،والدعاءُمنُأفضلُالعباداتُ

ُيقولُ الرابع ُأن ُأسألُ ُ: ُحبق ُ الداعي: ُحبق ُ ُك ُيريد ُعليك؛ ُاإلجابةُالسائلني ُنوعُ ُ،السائلني ُمن ُليس لُالتوسُ ُوهذا
ُكماُيفُاحلديثُالذيُيفُامللُبصفاتُهللاُالفعليُ ابملخلوق،ُوإمناُهوُمنُالتوسُ  عنُُُمنُحديثُأِبُسعيدُ ُسندُ  ُ ة،

السائلنيُُ؛ُفهذاُحقُ (3)«اذَ أسأل َك ِبقِ  السمائِِلنَي عليَك وِبقِ  مَمَْشاَي هَ » :،ُويفُقولُاملاشيُإىلُالصالةُ النب ُ 
ُرُالعلماءهم،ُوهبذاُاملعىنُفسُ هم،ُوللعابدينُأنُيثيبُ يبُ للسائلنيُأنُجيُ ُفهوُالذيُأحقُ ُ،هُسبحانهُعلىُنفسهبُ هوُأوجُ 

                                                           

َنه  ِإالم م ْؤِخَرة  الرمْحِل، فَ َقاَل:   النمِب ِ  ك ْنت  ِرْدفَ  قَاَل:  َعْن م َعاِذ ْبِن َجَبلٍ  (1) : لَب مْيَك «اَي م َعاذ  ْبَن َجَبلٍ »لَْيَس بَ ْيِِن َوبَ ي ْ ، ق  ْلت 
: لَب مْيَك َرس وَل هللِا َوَسْعَدْيَك، ُث م َساَر  «اَي م َعاذ  ْبَن َجَبلٍ »َرس وَل هللِا، َوَسْعَدْيَك، ُث م َساَر َساَعًة، ُث م قَاَل:  اَي م َعاذ  ْبَن »َساَعًة، ُث م قَاَل: ق  ْلت 

: لَب مْيَك َرس وَل هللِا َوَسْعَدْيَك، قَاَل:  «َجَبلٍ  : هللا  َوَرس ول ه  َأْعَلم ، قَاَل:  «َهْل َتْدِري َما َحق  هللِا َعَلى اْلِعَباِد؟»ق  ْلت  فَِإنم َحق  »قَاَل: ق  ْلت 
ًئاهللِا َعَلى اْلِعَباِد َأْن يَ ْعب د وه ،  : لَب مْيَك َرس وَل هللِا، َوَسْعَدْيَك، « اَي م َعاَذ ْبَن َجَبلٍ » ، ُث م َساَر َساَعًة، ُث م قَاَل:«َواَل ي ْشرِك وا بِِه َشي ْ ق  ْلت 

: هللا  َوَرس ول ه  َأْعلَ  «َهْل َتْدِري َما َحق  اْلِعَباِد َعَلى هللِا ِإَذا فَ َعل وا َذِلَك؟»قَاَل:  بَ ه مْ »م ، قَاَل: قَاَل: ق  ْلت  البخاري ]أخرجه  . «َأْن اَل ي  َعذِ 
 واللفظ له[. (30مسلم )، و (3019)
أِلَنمه  اَل  ؛ِئك َور س ِلك َوِبَقِ  ف اَلنٍ : " َوي ْكَره  لِلرمج ِل َأْن يَ ق وَل يف د َعائِِه َأْسأَل ك ِبَقِ  َأنِْبَيا(5/126يف بدائع الصنائع )  ( قال العالمة الكاساين2)

( ونسب القول بذلك إَل الثالثة، 6/31، للزيلعي ) تبيني احلقائق شر  كنز الدقائقَحقم أِلََحٍد َعَلى اَللِم س ْبَحانَه  َوتَ َعاََل َجلم َشْأن ه  ".ونفس النص يف
(، ويف درر 10/64، وفتح القدير البن اهلمام )(10/64ية شر  اهلداية للبابرت )، والعنايعِن: أِب حنيفة، وصاحبيه: أِب يوسف، وحممد بن احلسن

 ( .2554، وجممع األهنر شر  ملتقى األِبر)(1/321احلكام )
 .  ( ِبختالف يسْي3/21(، وأمحد )778) ( أخرجه ابن ماجه3)
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 ُ:(1)ولقدُأحسنُالقائل-إنُصحُ -املسندُحديثُ 
 

 ع        ائِ     ِه ضَ      َديْ    ٌي لَ     الم َواَل َسعْ      كَ                              ق  َواِجٌب     ِه حَ      ْ اِد َعَلي      ا ِلْلِعبَ     مَ 
ب وا فَبَعْدلِ      ِإْن ع          ع        م  الَواسِ    و  الَكرِيْ     ِه َوهْ      فَِبَفْضلِ                             وا         عِ م      ِه َأْو ن       ذِ 

 
نُمعىنُإأوُحنوُذلك؟ُفاجلواب:ُُ"حبقُفالن"وبنيُقوله:ُُ"السائلنيُعليكُحبق ُ "قولُالداعي:ُُبنيُ ُفرقُ ُفإنُقيل:ُفأيُ 

ه:ُخبالفُقولُ ُ،دعائيُبُ جُ السائلنيُابإلجابة،ُوأانُمنُمجلةُالسائلني،ُفأُ ُتُ أنكُوعدُ ُ"حبقُالسائلنيُعليك"قوله:ُ
ُكانُلهُحقٌُّ"فالنُ ُحبق ُ " فكأنهُُ،بنيُذلكُوبنيُإجابةُدعاءُهذاُالسائلُ ُعلىُهللاُبوعدهُالصادق،ُفالُمناسبةُ ُ،ُوإن

مالزمة؟ُوإمناُهذاُمنُاالعتداءُيفُُمناسبةُيفُهذاُوأيُ ُوأيُ ُ،"دعائي!ُبُ جُ فالنُمنُعبادكُالصاحلنيُأُ ُنُ لكُو"يقول:ُ
ُكماُتقدُ  ُمُذكره.الدعاء

ك،ُوتصديقيُهلمُسلُ أنبيائكُورُ ُيتُله،ُوإمياينُبهُوسائرُ باعيُلرسولك،ُوحمبُ كُابت ُ أنُيقولُالداعي:ُأسألُ ُ:اخلامس
ُكماُجاءُيفُحديثُالثالثةُ فيه؛ُألنهُمنُالتوسُ ُفهذاُالُحمذورُ ُ؛وحنوُذلك اُإىلُالغار،ُوُ الذينُآوُ ُلُأبعمالهُالصاحلة،

ُكلُ فتوسُ  ُكانُالصحابةُ والتوسُ  .(2)مشهورُيفُالصحيحنيُوغيمهاُوهوُحديثُ ُ،هُالصاحلمنهمُبعملُ ُواحدُ ُل ُلُالذي
ُ ُُالرسوليتوس ُحياة ُيف ُبه ُبدعائُ ُُُلون ُيدعوُ ُ،هكان ُأن ُمنه ُيُ ُيطلبون ُوهم ُدعائُ ؤم ُ هلم ُعلى ُيفُنون ُكما ه؛

ُماتُ،االستسقاءُوغيه ُيستسقون:ُُقالُعمرُ ُُفلما ِإلَْيَك  نَ تَ َوسمل   ،اللمه مم ِإانم ك نما ِإَذا َأْجَدبْ َنا»ُملاُخرجوا

                                                           

مة َصدر  الدين أبو احلسن علي  بن عالِء الدين الدمشقي الصاحليم احلنفي، املعروف 1) -ه   731ِببن أِب العز احلنفي )( اإلمام العالم
 ه (.792

انطلق ثالثة  رْهٍط مممن كان » :يقول  مسعت  رسوَل هللا قال:  من حديث عبدهللا بن ع مر بن اخلطماب ومسلمٌ  روى الب خاري    (2)
 فقالوا: إنمه ال ي نجيكم من هذه الصمخرة إالم قبلكم، حَّتم أَووا املبيَت إَل غاٍر فدخلوه، فاحندرْت صخرٌة من اجلبل فسدمت عليهم الغار، 

، فنأى ِب يف  وال مااًل أن تدعوا هللا بصاِلح أعمالكم، فقال رج ل منهم: اللمه مم كان َل أَبواِن شْيخان كبْيان، وكنت ال أْغبق قبلهما أهاًل 
ما انئَمني، وكرهت أن أغبَق قبَلهما أهاًل طلب شيٍء يوًما فلم أر   عليهما حَّتم انما، فحلبت  هل ما غبوَقهما  ، فلبْثت  والقد  أو مااًل  فوجدُت 

َقظا فشِرَِب غبوَقهما، اللمه مم إن كنت  فعلت  على يدي أنتِظر استيقاَظه ما حَّتم برق الفْجر   عنما ما حنن فيه  ابِتغاء وْجِهك، ففر ِجْ َذِلَك ، فاستي ْ
، كانت أحبم النماس إَلم، وقال اآلَخر: اللمه مم كانْت َل بنت  عم ٍ » : قال النمِب، «يستطيعون اخلروجمن هذه الصمخرة، فانفرجت شيًئا ال 

ا عن نفِسها، فامتنعْت مِنِ  حَّتم أملمت هبا َسنٌة من الس ِ  لي بْيِن وبني نفِسها، فأردُت  نني، فجاءْتِن فأعطيت ها عشرين ومائة دينار على أن خت 
 إذا قدرت  علْيها قالت: ال أحل  لك أن تفضم اخلا م إالم ِبقِ ه، فتحرمجت من الوقوع علْيها، فانصرفت  عْنها وهي أحب  ففعلْت، حَّتم 

م  ،عنما ما حنن فيه، فانفرجت الصمخرة ابتغاء وجِهك، فاف ْر جْ َذِلَك  المذي أعطيت ها، اللمه مم إن كنت  فعلت   النماس إَلم، وتركت الذمَهبَ  غْي أهنم
ت هم أجَرهم غْيَ » : قال النمِب، «ال يستطيعون اخلروج منها واحٍد تَرك المذي له  رج لٍ  وقال الثمالث: اللمه مم إين  استأجرت  أ جراَء فأعطي ْ

فقلت  له: كل  ما ترى من أجِرك، من  ، أدِ  إَلم أْجري،هللاِ : اي عبدَ فقالَ  أْجَره حَّتم كث  َرت منه األموال، فجاءين بعد حنيٍ  وذهب، فثممرت  
مْنه شيًئا، اللمه مم  ، ال تستهزْئ ِب، فقلت: إين ِ ال أستهزئ  بك، فأَخذه كلمه فاستاَقه، فلم يرتكْ هللاِ بدَ اإلبل والبقر والغنم والرمقيق، فقال: اي عَ 

  .«الصمخرة، فخرجوا مَيشونفانفرجِت  ابِتغاء وْجِهك، فافرْج عنما ما حنن فيه، كَ لِ فإن كنت فعلت  ذَ 
 .([2743) مسلمو  ،(2272أخرجه البخاري )]
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عليكُبه،ُأوُُمُ قسُ ُنُ أانُ ُه،ُليسُاملرادُ هُوسؤالُ هُهوُربُ ومعناه:ُبدعائُ ُ،(1)«َوِإانم نَ تَ َوسمل  ِإلَْيَك بَِعمِ  نَِبيِ َنا ،بَِنِبيِ َنا فَ َتْسِقيَنا
ُكانُمراًداُلكانُجاهُ نسألكُجباهُ  ذلك،ُفإنُلفظُُمُ علُ فليُ ُُاسالعبُ ُمنُجاهُ ُوأعظمُ ُأعظمُ ُُالنب ُ ُهُعندك،ُإذُلو

ُمعناه.ُمُ فهُ نُلُيُ طُفيهُمُ لُ غُ ُالتوسلُابلشخصُوالتوجهُبهُفيهُإمجالُ 
ُكلُعبادةُ ليسُخمصوًصاُبعبادةُاألصنامُمنُاجلماداتُ ُ:ُأنُالشركُ السابعة ُاكانُأوُصاحلًُُُالغيُهللا:ُنبيُ ُفُ صرُ ت ُُ،ُبل
ُكماُدلُ ُفهي،ُاأوُمجادًُ ُتُعليهُاآلايتُواألحاديث.شرك؛
ُكافرُ يفُشيء،ُوكذُ ُُقُالرسولُ نُصدُ أنُمُ ُ:الثامنة ُلُيدخلُيفُاإلسالم،ُوكذلكُإذاُآمنُببعضُ ُبهُيفُشيء

ُكمُ دُبعضُ القرآنُوجحُ  اُلُ مُ  ،ُولابلتوحيدُوالصالة،ُوجحدُابلزكاةُ ُ،ُأوُأقرُ الصالةُ ُدُوجوبُ ،ُوجحُ ابلتوحيدُ ُنُأقرُ ه؛

}وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيالً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ُهم:أنزلُهللاُيفُحق ُ ُللحج ُ ُُيفُزمنُالنب ُ ُأانسُ ُدُ نقُ يُ 

ُكل ُ ُ،ُومنُأقرُ [97اهلل غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِني{]آل عمران: ُكفُ هبذا   هللاُتعاىل:ُقاله؛ُهُومالُ دمُ ُحلُ ُورُابإلمجاع،ُهُوجحدُالبعث،

 وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ}إِنَّ 

ُيلُ ةُملنُقالُممنُابتُ ،ُفالُحجُ [151-150{]النساء: ک لْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًاأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِ ڎ  سَبِيالً

بونُكذ ُ الُيشهدونُأنُالُإلهُإالُهللا،ُويُ ُلُفيهمُالقرآنُ لون:ُإنُاملشركنيُالذينُنزُ ابلوقوعُفيماُوقعُفيهُاملشركونُاألوُ 

وأنُحممًداُرسولُهللا،ُُإالُهللاُ ُسحرًا،ُوحننُنشهدُأنُالُإلهُ ُ،ُوجيعلونهبونُالقرآنُ كذ ُ ،ُويُ رونُالبعثُ نكُ الرسول،ُويُ 

علىُهذاُالقول:ُأنُُأولئك؟ُوذلكُألنُاجلوابُ ُ،ُفكيفُجتعلونناُمثلُ يُونصومُ صل ُ ،ُونُ ابلبعثُ ُنُ ؤمُ ،ُونُ القرآنُ ُقُ صد ُ ونُ 

ُكانُمُ ُ،ُوهوُأعظمُ ُجاءُهباُالنبُ ُفريضةُ ُهوُأعظمُ ُالتوحيدُ  نُجحدُمن:ُالصالة،ُوالزكاة،ُوالصوم،ُواحلج،ُفإذا
ُكلها ُكل ُ ُالتوحيدُ ُحدُ نُجيُ ،ُفكيفُمبُ كافًراُُشيًئاُمنُهذهُاألمور العبادةُأوُُفُ رُ هم؟ُومعلومُأنُصُ الذيُهوُدينُالرسل

 للتوحيد.ُشيءُمنهاُلغيُهللاُجحدُ 

ُأنُمُ التاسعة ُيُ ُنب ُ ُُغيُ نُرفعُرجاًلُ: ُالنبوة ُوي ُ رُ كفُ إىلُرتبة ُقاتلُ اتُ قُ ، ُكما ،ُمعُأهنمُقدُبنُحنيفةُ ُُالصحابةُ ُل
ُرسولُهللا،ُويصلُ  ُمُ ؤذ ُ ون،ُويُ أسلموا،ُويشهدونُأنُالُإلهُإالُهللاُوأنُحممًدا إىلُرتبةُُلمةُ يُ سُ نون،ُولكنُألهنمُرفعوا

ُحالُمنُرفُ  ُهذا ُكان ُفإذا ُالنب ُ النبوة. ُإىلُرتبة ُفكيفُمبُ عُرجاًل ،ُ ُخملوقًا ُمرتبةُ نُرفع ُإىل ُغيه ُأو ُكان ارُجبُ ُنبي ا
ُ!؟السمواتُواألر ض،ُفصرفُلهُشيًئاُمنُالعبادة

ُكثيُ :ُأنُماُيفعلُ العاشرة فيهُمنُُا؛ُملالُجيوزُ ُ:همىُبهُمريضُ قربُالذيُيعتقدونُفيهُليتداوُ ُترابُ ُذُ خُ نُأُ منُاجلهلةُمُ ُه
هُممنُلُغيُ ُويظنُ ُنُحالةُاملريض؛ُفيظنُ ورمباُوافقُذلكُحتسُ -صارىإليهُإالُالنُ ُقُ سبُ وهذاُعملُلُيُ -هللاُاعتقادُبغي

ُ فيه،ُولوُأُ ُالُإمثُ ُجائزُ ُوأنُهذاُالصنيعُ ُ،القربُوصاحبُ ُمنُهذاُالرتابُ ُأنُهذاُالشفاءُ ُيعرفواُالتوحيدُ  همُأبنهُأحدُ ُخرب 

                                                           

 (.1421(، وابن خزمية )3710،  1010أخرجه البخاري )( 1)
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ُحبسنُالنية.ُرُ العتذُ ُشركُ 
،ُومنُاملعلومُُماُجاءُبهُالرسولُ ُمنُامتثالُ ُامعهُالُبدُ كفي،ُبلُتنُالنيةُالُسُ عنُذلك:ُأنُدعوىُحُ ُواجلوابُ 

هاُةُاليتُيزعمُ هبذهُالنيُ ُإمناُعبدوهاُيفُالغالبُ ُعبدونُاألصنامُ ؛ُفاملشركونُالذينُيُ ُهذاُالعملُملاُجاءُبهُخمالفةُ 

ُُ،ُ[18{]يونس:ؤاُلء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ}هَـ ،ُوقالوا:[3{]الزمر:رِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى}مَا نَعْبُدُهُمْ إِالَّ لِيُقَ أولئك؛ُفقدُقالوا:

 الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ڳ    }قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِاألَخْسَرِينَ أَعْمَاالً وقدُقالُتعاىل:

 .[104-103{]الكهف:ۀ

إالُمنُهللا،ُوالُُالشفاءُ ُبُ طلُ ،ُفالُيُ [80{]الشعراء:ۈئ }وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِني قالُتعاىل:ُ،هُمنُعندُهللاكلُ ُُوالشفاءُ 

 .ُاليتُهداانُهلاُىُإالُابألدويةُ تداوُ يُ 

ُكماُحدثُلبنُإسرائيلُمعُمُقدُيقعُيفُأنواعُمنُالشركُالُيدريُ ُ بلُالعالُ،العاميُ ُأنُاملسلمُ ُاحلادية عشرة: عنها،

منُُ،ُوكماُقالُانسُ [138{]األعراف:لِهَةٌاجْعَل لَّنَا إِلَـهًا كَمَا لَهُمْ آ}:ُهمُوصالحهم،ُملاُقالواُملوسىإسالمهمُوعلمُ 

 ِِن بَ  ولِ قَ  ظْي  ذا نَ هَ  نم ، أَ  فَ لَ حَ فَ ، «اْجَعْل لََنا َذاَت َأنْ َواٍط َكَما هَل ْم َذات  َأنْ َواطٍ »ُ:ُللرسولُُالصحابة

ُ .(1)[138{]األعراف:ل لَّنَا إِلَـهًا}اجْعَ :يلَ ائِ رَ سْ إِ 

ُكفرُوهوُالُيدريُفن ُ إذاُتكلُ ُفاملسلمُ  ُكماُغلُ ،ُولكنُيُ هُعنُذلكُفتابُمنُساعته،ُالُيكفرُ ب ُ مُبكالم ظُعليهُالكالم،
ُ.ُظُعلىُبنُإسرائيل،ُوالذينُسألواُالنبُ ل ُ غُ 

،ُُلُيفعلواُولوُفعلوا،ُلكفروا،ُوكذلكُالذينُسألواُالنبُ ُُوالتعلم،ُفهؤالءُالذينُسألواُموسىُزُ فينبغيُالتحرُ 
ُ ،ُلكفروا.أنواطُ ُذواُذاتُ لوُلُيطيعوهُواختُ 

أ قَاِتل  النماَس َأْن أ مْرت  »ُوحديث:ُ،(2)منُقالُالُإلهُإالُهللاُلُ تُ ق ُ ُُعلىُأسامةُُالنبُأنُإنكارُ ُ:ةالثانية عشر 
نُأظهرُاملرادُمنُذلك:ُأنُمُ ؛ُةُعلىُالكفُعمنُقاهلاوغيهُمنُاألحاديثُالدالُ ُ،(3)»ِإَلَه ِإالم هللا   اَل  :يَ ق ول واَحَّتم 

ُُ،ُوجبُالكفُ اإلسالمُ  ُعنهُحىتُيتبني  بالُإلهُإالُُعُ نتفُ ،ُفإنهُالُيُ اإلسالمُ ُفُ ُمنهُماُُيالُ ُمنهُماُُيالفُذلك،ُفإذاُتبني 

                                                           

 .(5369املشكاة )و ، (76) ظالل اجلنةيف  األلباين، وصححه (5/218) محدأ، و (2180) الرتمذي أخرجه (1)
َنةَ إِ   بَ َعثَ َنا َرس ول  اَللمِ » قَاَل:  ْبِن َحارِثَةَ  أ َساَمَة ْبَن زَْيدٍ َعْن ( 2)  َوحَلِْقت  َأاَن َوَرج ٌل ِمنَ  ،، َفَصبمْحَنا اْلَقْوَم فَ َهَزْمَناه مْ ََل احْل َرَقِة ِمْن ج َهي ْ

ه ْم، فَ َلمما َغِشيَناه  قَاَل: ت  ي  َفَكفم َعْنه  اأْلَْنَصارِ  ،اَل ِإَلَه ِإالم اَللم   اأْلَْنَصاِر رَج اًل ِمن ْ  : فَ َلمما َقِدْمَنا بَ َلَغ َذِلَك النمِبم قَالَ  .ه  ِبر حْمِي َحَّتم قَ تَ ْلت ه  ، َوطََعن ْ
ًذا، : اَي َرس وَل اَللمِ قَاَل: ق  ْلت   ،«؟اَل: اَل ِإَلَه ِإالم اَللم  اَي أ َساَمة ، َأقَ تَ ْلَته  بَ ْعَد َما قَ »: ، فَ َقاَل َل  َا َكاَن م تَ َعوِ  َأقَ تَ ْلَته  »: قَاَل: فَ َقالَ ، ِإَّنم

 .«قَاَل: َفَما زَاَل ي َكر ِر َها َعَليم َحَّتم ََتَن مْيت  َأين ِ ََلْ َأك ْن َأْسَلْمت  قَ ْبَل َذِلَك اْليَ ْومِ  ،«بَ ْعَد َما قَاَل اَل ِإَلَه ِإالم اَللم ؟
 (.2442(، والنسائي )20(، ومسلم )1399( أخرجه البخاري )3)
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بنُُُالصحابةُ ُباهمُوهمُيشهدونُأنُالُإلهُإالُهللا،ُوكماُقاتلُ وسُ ُاليهودُ ُُهللاُكماُقاتلُرسولُ ُُلُ هللا،ُويقاتُ 
ُابلنار.ُُقهمُعليوكذلكُالذينُحرُ -مكماُتقدُ -حنيفة

ُكانتُالُإلهُإالُهللاُالُتنفعُ  التوحيدُالذيُهوُأساسُدينُنُجحدُمُ ُعُ دُفرًعاُمنُالفروع،ُفكيفُتنفُ منُجحُ ُفإذا
ُالرسل؟!

علىُجوازُاالستغاثةُابملخلوقُفيماُيقدرُعليه،ُقالُُدليلُ ُُالقيامةُابلنب ُ ُالناسُيومُ ُأنُاستغاثةُ ُ:الثالثة عشرة

استغاثةُالعبادةُاليتُ،ُوليسُذلكُدلياًلُعلىُجوازُ[15{]القصص:هِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ}فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِ تعاىل:

مُمنُاألدلةُالصحيحةُالصرُيةُيفُ...؛ُملاُتقدُ ُ،ُأوُعندُقبورُاألولياءُأوُيفُغيبتهمُيفعلهاُالكثيونُعندُقربُالنب ُ 
 النهيُعنُذلك.

يقدرُعليه،ُ،ُفيماُابحلي ُ ُاستغاثةُ ُُالقيامةُابلنب ُ ُستغاثُبهُفيماُيقدرُعليهُفقط،ُواستغاثةُالناسُيومُ فيُ ُأماُاحلاضرُ 
يل،ُومثلُذلكُُهللاُ ُإذاُاعتقدُصالحه:ُادعُ ُألخيهُاملسلمُاحلي ُ ُيفُالدنياُواآلخرة؛ُفالُأبسُأنُيقولُاملسلمُ ُوهذاُجائزُ 

ُقادرُإبذنُهللاُعلىُإنقاذُإبراهيمُُقيُيفُالنار،ُفإنُجربيلل ُأ ُُامُ  يفُاهلواءُلُُإلبراهيمُ ُُجربيلُاعرتا ضُ 
ُ.ُمنُالنار

ُالتوحيدُ عشرةالرابعة  ُأن ُبدُ ُ: ُاختلُ ُال ُفإن ُوالعمل، ُواللسان، ُابلقلب، ُيكون ُالرجلُُأن ُيكن ُل ُهذا ُمن شيء
ُمسلًما.

ُكافرُ ُفإنُعرفُالتوحيدُ  ُككفرُإبليسُوفرعونُ ،ُمعاندُ ولُيعملُبه،ُفهو ُكانُتركُ ؛ ؛ُُمنُاألعذارُ ُهُللعملُبهُلعذرُ ،ُولو

وإنُُ،[146{]البقرة:كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ } يَعْرِفُونَهُُ،ُوكماُقال:[9{]التوبة:ثَمَنًا قَلِيالًآيَاتِ اللّهِ }اشْتَرَوْاْ بِكماُقالُتعاىل:

أنُيكونُابلقلبُُبدُ ُ،ُالفهوُشرُمنُالكافرُاخلالصُ،فهوُمنافقُ ُ،وهوُالُيعتقد هُبقلبهُ،عماًلُظاهرًاُعملُابلتوحيد

 منُذا،ُلُيكنُالرجلُمسلًما.ُواللسانُوالعمل،ُفإنُاختلُشيءُ 

ُكانُبعضُ  ُكفُ ُُنُكانُيفُزمنُالنب ُ مُ ُوإذا كماُقالُُُ؛عبواللُ ُحُ ز ُ ُ إسالمهُبسببُكلمةُقاهلاُعلىُوجهُاملُرُبعدُ قد

،ُفإنُالذينُ[66-65{]التوبة:الَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إمِيَانِكُمْ ک  }قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونتعاىلُعنهم:ُ
 هبا.ُحُ ز مُيُ ُمُبكلمةُ ألحدُأعظمُممنُيتكلُ ُأوُمداراةُ ُخوفًاُمنُنقصُمالُأوُجاهُ ُ؛مونُابلكفرُويعملونُبهيتكلُ 

}مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إميَانِهِ إِالَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ  تعاىل:ُكماُقالُُ؛هُابإلميانقلبُ ُطمئنُ  ُ املُه ُرُ كُ  ُ رُمنُهؤالءُإالُاملعذُ والُيُ 

اةَ الْـدُّنْيَا عَلَـى   ذَلِـكَ بِـأَنَّهُمُ اسْـتَحَبُّواْ الْحَيـَ     گ  ِباإِلمَياِن َوَلـِكن مَّن َشَرَح ِبـاْلُكْفِر َصـْدًرا َفَعَلـْيِهْم َغَضـٌب مِّـَن الّلـِه َوَلُهـْم َعـَذاٌب َعِظـيم         

ُ.[107-106{]النحل:اآلخِرَةِ
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    علي   هُقول   هُتع   اىل:ُلُ وه   ذاُدُ ؛ُعليه   اُأح   دُ ُه ُرُ ك    يُ إالُعل   ىُالك   المُأوُالفع   ل.ُأم   اُعقي   دةُالقل   بُف   الُُه ُرُ ك    الُيُ ُواإلنس   انُ 

ُ.[106{]النحل:لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِاإلِميَانِ}إِالَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَ

هُيفُهذهُوالعذابُسببُ ُ،ُعلىُأنُالكفرُ [107اةَ الْدُّنْيَا عَلَى اآلخِرَةِ{]النحل:ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَ} تعاىل:هُقولُ ُوقدُدلُ 

ُالدنياُعلىُالدين،ُوهللاُأعلم.ُاحلالةُإيثارُ 
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 من الشرك األصغر: بيان أنواعٍ 

 
ُ.وكذاُلكانُكذا،ُولوالُهللاُ -يعن:ُغيُهللا-ولوالُكذاُوشئت،ُ:ُماُشاءُهللابغيُهللا،ُوقولُ ُفُ لُ منُالشركُاحلُ 

ُُ.(1)«كَ رَ شْ و أَ أَ  رَ فَ كَ   دْ قَ ، ف َ هللاِ  ْيِ غَ َحَلَف بِ  نْ مَ »ُ،ُقال:أنُرسولُهللاُُُعنُعمرُبنُاخلطاب
ُ:[22تَعْلَمُون{]البقرة:}فَالَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ  يفُتفسيُقولهُتعاىل:ُُاسوقالُابنُعبُ 

َوه َو َأْن تَ ق وَل: َوهللِا َوَحَياِتِك اَي  األَْنَداد : ه َو الشِ ْرك  َأْخَفى ِمْن َدبِيِب النمْمِل َعَلى َصَفاٍة َسْوَداَء يف ظ ْلَمِة اللمْيِل.»
. َوَحَياِت.، ف اَلن   َبة  َهَذا أَلََتاَن الل ص وص  . َوتَ ق وَل: َلْوالَ ك َلي ْ اِر ألََتى الل ص وص  َوقَ ْول  الرمج ِل  َوَلْوالَ اْلَبط  يف الدم

 .(2)«َهَذا ك ل ه  بِِه ِشْركٌ  ؛َوقَ ْول  الرمج ِل: َلْوالَ هللا  َوف اَلٌن، اَل ََتَْعْل ِفيَها ف اَلانً  ِلَصاِحِبِه: َما َشاَء هللا  َوِشْئَت.

ي  ف ةُ عُ وُ  ُح ذ  ُقال:ُُب  ُ نُالنُ عُ  ُن 
ُ.ُ(3)«نٌ اَل ُث م َشاء ف  ، َوَلِكْن ق ول وا: َما َشاَء هللا  ، نٌ اَل َشاَء ف  وَ  َما َشاَء هللا   : تَ ق ول وااَل »

َبْل َما َشاَء  ؟انِد   َأَجَعْلَتِِن هللِ » :الُ قُ ف ُ ، تَ ئْ شِ اَء هللا  وَ ا شَ مَ ُ:ُأنُرجاًلُقالُللنبُُوروىُالنسائيُعنُابنُعباس
ُ.(5)«َمْن َحَلَف ِِبأَلَمانَِة فَ َلْيَس ِمنما»ُ:ُالُ ق ُوُ ُ،(4)«هللا  َوْحَده  

ُ.(6)«َأْو لَِيْصم تْ ، ِِبَللمِ  فَ ْلَيْحِلفْ  َمْن َكاَن َحاِلًفا»ُ:قال:ُقالُرسولُهللاُُُمرُ عُ ُابنُعنُويفُالصحيح
؛ُإذُُالصادقُاملصدوقُمنهرُوحنوُذلكُمماُحذُ ُ،واجلاهُ،والشرفُ،والكعبةُ،ابلنبُفُبغيُهللا:ُاحللفُ لُ ومنُاحلُ 

ُ.-جلُوعال-ليسُللمخلوقُأنُيقسمُإالُابخلالق
 
 
 
 
 

                                                           

 (.26َم خترجيه )ص  ( تَ َقدم 1)
(2.  .(368/ 1) ، وانظر: تفسْي الطربي(58/ 1) ابن كثْي :تفسْيوانظر  ( َرَواه  اْبن  َأِب َحا مٍِ
 (.137(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )10821(، والنسائي )4980أخرجه أبو داود )( 3)
رواه " :قال احلافظ العراقي. (2117(، وابن ماجه ) 347،  283،  224،  214/  1د ) أمحو (، 783) املفرد البخاري يف األدبأخرجه ( 4)

   صحيح األدب املفرد. ، وصححه األلباين يف"إسناده صحيح"وقال أمحد شاكر: . ا ه  ".النسائي يف الكربى وابن ماجه إبسناد حسن
 (.149/  1) السلسلة الصحيحة  يفاأللباين، وصححه (3253أبو داود )أخرجه ( 5)
 (.1646) (، ومسلم6108) أخرجه البخاري( 6)
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 من الرايء وبيان أنه من الشرك: التحذير  

ُالناسُله.ُالعملُظاهرهُأنهُهلل،ُولكنهُيفُالباطنُيريدُبهُمدحُ ُاملرءُ ُالرايء:ُهوُأنُيعملُ 
 .[110فَلْيَعْمَلْ عَماَلً صَالِحًا وَالَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا{]الكهف:}فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ ُقالُتعاىل:

ُه ر ي  ر ةُ وُ  ُأ ِب  َمِعي ِفيِه َغْْيِي،  قَاَل هللا َ تَ َعاََل: َأاَن َأْغىَن الش رََكاِء َعِن الشِ ْرِك، َمْن َعِمَل َعَماًل َأْشَركَ »:ُمرفوًعاُُع ن 
ُس ع يدُ ،ُ(1)«َوِشرَْكه  تَ رَْكت ه   ُأ ِب   ي ِمَن اْلَمِسيِح الدمجماِل؟َأاَل أ ْخرِب ك ْم مبَا ه َو َأْخَوف  َعَلْيك ْم ِعْندِ »:ُمرفوًعاُُو ع ن 

:قُ  :ق  ْلَنا: بَ َلى،  ال  ، َأْن يَ ق وَم الرمج ل  ي َصلِ ي، فَ ي  َزيِ ن  َصاَلَته ، ِلَما » ف  ق ال  ،ُويفُ(2)«يَ َرى ِمْن َنَظِر رَج لٍ الشِ ْرك  اخْلَِفي 
َوَما الشِ ْرك  اأَلْصَغر  اَي َرس وَل هللِا؟  ق ال وا: .ِإنم َأْخَوَف َما َأَخاف  َعَلْيك م  الشِ ْرك  اأَلْصَغر  » :احلديثُعنُالنبُ

: ا َدَخَل  َمْن َماَت َوْهَو َيْدع و»قال:ُُُأنُرسولُهللاُُُ،ُوعنُابنُمسعود(3)«الر اَِيء  » ق ال  ِمْن د وِن اَللِم نِد 
ُ.(4)«النمارَ 

ُوأنت، ُهللا ُولوال ُوشئت، ُهللا ُشاء ُما ُوقول: ُهللا ُبغي ُاليسيُواحللف ُوالرايء ُذلك، ُوأشباه ُومنك، ُهللا ُمن ُوهذا
ُزُمنُالوقوعُفيه.فيجبُاحلذرُمنه،ُوالتواصيُبرتكه،ُوالتحرُ ُ.والسمعةُمنُأنواعُالشركُاألصغر

                                                           

 (.4202) وابن ماجه ،(2985) أخرجه مسلم (1)
 .(27) صحيح الرتغيب والرتهيبو  (5333) املشكاةيف األلباين  ه نحسم  ، و(3/30)أمحد  أخرجه( 2)
 .(0951) الصحيحةالسلسلة  (، وصحمحه األلباين  يف6831) (، والبيهقي24350أمحد )أخرجه  (3)
 .( 163برقم  8/38)  ومسلم ،( 1194برقم  23/773و  6333برقم  83/3493) خرجه البخاري أ( 4)
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 احللقة واخليط وحنومها، والوشم:س بْ حترَي ل  

ر ان ُبُ  ُع م  ُ ُنُ ع ن  ُ ُ ُاحل  ص ني  ُص ف ر ،ُف  ق الُ ر أ ىُر ج اًلُُُأ ن ُالن ب  ل ق ة ُم ن  ُي د ه ُح  :« َما َهِذِه احْلَْلَقة ؟» :يف  َهِذِه  ق ال 
:ِمَن اْلَواِهَنِة.   دْ قَ ف َ  ةً يمَ َتَِ  قَ لم عَ  نْ مَ » مرفوًعا:ُرُ امُ عُ ُنُ ب ُُةُ ب ُقُ عنُعُ ُو، (1)«َوْهًنااْنزِْعَها فَِإن مَها اَل َتزِيد َك ِإالم » ق ال 

ُأ ُُبنُ و ال ُ ،(2)«كَ رَ شْ أَ  ي  ف ةُ ُات ُ ُحُ ِب  ُح ذ   َأنمه  رََأى َرج اًل يف يَِدِه َخْيٌط ِمَن احْل ممى، فَ َقَطَعه  َوَتاَل قَ ْوَله  تَ َعاََل:» :ُع ن 
 .(3)« [106{]يوسف:ڦ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِالَّ وَهُم مُّشْرِكُون}وَمَا يُؤْمِنُ 

ي  ف ةُ أماُالوشم:ُفمنُاألدلةُعلىُمنعه:ُماُروىُالبخاريُيفُالصحيحُ ُج ح  ُأ ِب  ُ:ُع ن 
، ةَ ستوِِشَ     وامل الَواِِشَةَ  ،هَوم وِكلَ  الر ِبَ  آِكلَ َلَعَن وَ ، غي ِ البَ  بِ سْ َوََثَِن الَكْلِب، وكَ  ،ََثَِن الدممِ  َعنْ  نَ َهى  النمِبم َأنم »ُ
ُ.(4)«َصوِ رَ    م الو 

ظاهرًاُيفُوجهُُوختطيطهاُبنوعُمنُاألصباغُيظلُ ُ،أوُأيديهمُ،ومنُذلكُماُيفعلهُبعضُالناسُمنُجتريحُوجوهُالصغار
ُالرجلُأوُاملرأةُأوُأيديهماُطيلةُأايمهما.ُ

ُالتوشيمُ  ُأنُهذا ُيعتقدون ُيفعلونُذلكُقد ُعندما ُذلكُمنُاالعتقاداتُُيطيلُحياةُ ُوهم ُوحنو ُأوُُيفظه، املوشوم
ُالفاسدةُاحملرمة.ُ

ُخللقته؛ُوتغييُخللقُهللا.ُ،ُوتشويهُ وهذاُمنكرُالُجيوز؛ُملاُفيهُمنُالشرك،ُوتعذيبُلآلدمي ُ 
ُقالُتعاىل:ُ؟مهُهللاوقدُهنىُهللاُعنُمثلُذلكُيفُاألنعامُفكيفُبهُيفُاآلدميُالذيُكرُ 

لْقَ اللّهِ وَمَن وَألُضِلَّنَّهُمْ وَألُمَنِّيَنَّهُمْ وَآلمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ األَنْعَامِ وَآلمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَ ے خِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا}وَقَالَ ألَتَّ

 .[119-118{]النساء:ې خُسْرَانًا مُّبِينًايَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ 

ُ
*ُ*ُ*ُ

                                                           

 .(4/445) أمحد أخرجه( 1)
 (.492)السلسلة الصحيحة  ، وصححه األلباين يف(17458)  أمحد أخرجه( 2)
ًرا فَ َقَطَعه  َأِو »، ط. أسعد الطيب(، بلفظ: َعْن َعْزرََة، قَاَل: 7/2208تفسْي ابن أِب حا م )( 3) َدَخَل ح َذيْ َفة  َعَلى َمرِيٍض فَ َرَأى يف َعض ِدِه َسي ْ

 .«{ڦ }وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِالَّ وَهُم مُّشْرِكُون انْ تَ َزَعه ، ُث م قَاَل:

 18471برقم  23/649) وأمحد  ،( 3074برقم  17/958)  وأبو داود ،(77/3138و  5641برقم  77/3148) خرجه البخاري أ( 4)
 .(18466برقم  23/649و 
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 قى املشتملة على الشرك وحترَي التمائم:حترَي الر  

ُُنُ يفُالصحيحُعُ  ي ُاأل  ن ص ار يُ ُأ ِب  ُهللاُ :ُُب ش  ُك ان ُم ع ُر س ول  ف ار ه ،ُُأ ن ه  ُأ س  ُب  ع ض  َقنَيم الم أَ » ر س واًل:ُف أ ر س لُ ُيف   يَ ب ْ
:ُُهللاُ ُولُ سُ رُ ُتُ عُ مس ُ ُقال:ُُودُ عُ سُ مُ ُنُ نُابُ ،ُوعُ (1)«َأْو ِقاَلَدٌة ِإالم ق ِطَعتْ  ،رَقَ َبِة بَِعٍْي ِقاَلَدٌة ِمْن َوَترٍ يف   ي  ق ول 
 ُُ.(3)«هِ يْ لِ إِ  لَ كِ ًئا و  ي ْ شَ  قَ لم عَ ت َ  نْ مَ »ُمرفوًعا:ُُيمُ كُ حُ ُنُ ب ُُهللاُ دُ ب ُعُ ُنُ ،ُوعُ (2)«َوَلَة ِشْركٌ ِإنم الر َقى َوالتمَماِئَم َوالت ِ »

منهُالدليلُماُخالُمنُالشرك،ُُى:ُالعزائم،ُوخصُ قى:ُهيُاليتُتسمُ العني،ُوالرُ ُمنقُعلىُاألوالدُعلُ التمائم:ُشيءُيُ 
بُاملرأةُإىلُزوجها،ُوالرجلُب ُ لة:ُشيءُيصنعونهُيزعمونُأنهُُيُ وُ منُالعنيُواحلمى،ُوالت ُ ُُصُفيهُرسولُهللافقدُرخُ 

ُامرأته.إىلُ
*ُ*ُ*ُ

 أنواع من السحر:
ُأنهُمسعُقالُأمحد:ُحدُ  ُقطنُبنُقبيصة،ُعنُأبيه ُعوف،ُعنُحيانُبنُالعالء،ُحدثنا ُحممدُبنُجعفر،ُحدثنا ثنا

ُهللا ُالعُ ُ،(4)«تِ بْ ن اجلِ مِ  ةَ ْيَ والط ِ  قَ رْ والطم  ةَ يافَ العِ  نم إِ »ُ:يقولُُُرسول ُعوف: ُزجرُ قال ُوالتفاؤلُُيافة: الطي،
ُاه ُ.أبمسائهاُوأصواتاُوممرها،ُوالطرق:ُاخلطُُيطُابألر ض

ُواجلبت:ُمعناهُالسحر.
ُاَّلل  ُُُُع ن ُاب ن ُع ب اسُ ُو ُر س ول  :ُق ال  زَاَد  ،اقْ تَ َبَس ش ْعَبًة ِمَن السِ ْحرِ  دِ قَ ف َ  ِمَن الن ج وِم،ش ْعَبًة َمْن اقْ تَ َبَس »ُ:ق ال 

ُكلماُزادُمنُتعلُ «زَاَد َما زَادَ »ُيفُمعىنُقوله:-يرمحهمُهللا-ءقالُالعلماُ.(5)«َما زَادَ  علمُالنجوم،ُزادُيفُاإلمثُُمُ ؛ُأي:
ُكماُأنُأتثيُالسحرُابطل.احلاصلُبزايدةُاالقتباسُمنُشعبة؛ُفإنُماُيعتقدُ  والذيُُهُيفُالنجومُمنُالتأثيُابطل،

 .عليهُالقرآنُوالسنةُهوُماُدلُ ُهُيفُعلمُالنجومينبغيُعدمُجتاوزُ 
 
 
 

                                                           

 .(5/216) دأمحو  ،(2552) داود وأب، و (2115) مسلم، و (4761) البخاريأخرجه  ( 1)
(، والسلسلة الصحيحة 1632يف صحيح اجلامع ) وصححه األلباين ،(3530بن ماجه )(، وا3883(، وأبو داود )1/381أمحد )أخرجه ( 2)
(331.) 
 ، وحسنه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي (4/216) واحلاكم (،2072،   4/403) والرتمذي (،4/310أمحد )أخرجه ( 3)
(2/208   ،1691). 
  (.18/396(، والطرباين )13/502(، ابن حبان )20622( )5/60(، وأمحد )3907أخرجه أبو داود ) (4)
 .(6074)(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع 3726، وابن ماجه )(1/311)،(1/227) أمحد، و (3905داود ) وأبأخرجه ( 5)
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  قَاَل الب َخاِري  يف َصِحيِحه:
 َوَعاَلَماٍت ي  ْهَتَدى هِبَا. َفَمْن أتََوملَ  َور ج وًما لِلشمَياِطنِي، ،قَاَل قَ َتاَدة : َخَلَق اَللم  َهِذِه الن ج وَم لَِثاَلٍث: زِيَنًة للسمَماءِ »

َر َذِلَك َأْخطََأ، َوَأَضاَع َنِصيَبه ، َوَتَكلمَف َما اَل ِعْلَم َله  به  ..اه (1)«ِفيَها َغي ْ
ُه ر ي  ر ةُ ُوللنسائيُمنُحديث ُاَّلل ُ ُُأ ِب  ُر س ول  :ُق ال  َمْن َعَقَد ع ْقَدًة، ُث م نَ َفَث ِفيَها فَ َقْد َسَحَر، َوَمْن »:ُُق ال 
ًئا و ِكَل ِإلَْيهِ َسَحَر فَ َقْد َأْشَرَك،  ع ود ُاُع نُ ُوُ،(2)«َوَمْن تَ َعلمَق َشي ْ ُهللا ُن ُأ ُُب ن ُم س  َأاَل أ نَ بِ ئ ك ْم َما »:ُق الُ ُر س ول 

(3)«ِهَي النمِميَمة  اْلَقاَلة  بَ نْيَ النماسِ  ؟اْلَعْضه  
ُهت.هو:ُالبُ ُهُ ضُ ؛ُوالعُ 

لَْيَس ِمنما َمْن »صنيُمرفوًعا:ُاحلومماُجيبُاحلذرُمنه:ُالكهانة،ُوإتيانُأهلهاُوتصديقهم،ُففيُاحلديثُعنُعمرانُبنُ
َن َله ، َأْو َسَحَر َأْو س ِحَر َله   َقه  مبَا يَ ق ول   اَوَمْن َأَتى َكاِهنً  ،َتطَي مَر َأْو ت ط ْيِ َ َله ، َأْو َتَكهمَن َأْو ت ك هِ  فَ َقْد َكَفَر مبَا  ،َفَصدم

ُالن ب  ُ يفُصحيحهُُوروىُمسلمُ ُ،(4)«أ ْنِزَل َعَلى حم َممٍد  ُأ ز و اج  ُب  ع ض  ُُُع ن  ُالن ب    :ُُع ن  َمْن َأَتى َعرمافًا »ق ال 
َلةً ه  قَ دم صَ فَ َُفَسأََله  َعْن َشْيءٍ   .(5)«، ََلْ ت  ْقَبْل َله  َصاَلٌة َأْربَِعنَي لَي ْ

ُ ُع ن  ُه ر ي  ر ةُ و   .(6)« فَ َقْد َكَفَر مبَا أ ْنِزَل َعَلى حم َممدٍ  ؛َمْن َأَتى َكاِهًنا َفَصدمَقه  مبَا يَ ق ول  »:ُق الُ ُالن ب  ُ ع نُُُأ ِب 
ُالبغوي: ُيدُ ُاف(العرُ ")ُقال ُالضالُ الذي ُومكان ُاملسروق، ُعلى ُهبا ُيستدل ُمبقدمات ُاألمور ُمعرفة ُوحنوُعي ة،

ُوقيل:ُهوُالكاهن،ُوالكاهن:ُهوُالذيُُيربُعنُاملغيباتُيفُاملستقبل،ُوقيل:ُالذيُُيربُعماُيفُالضمي.،ُ(7)"ذلك
وقالُُ،"وحنوهمُممنُيتكلمُيفُمعرفةُاألمورُهبذهُالطرقُ،المُ والرُ ُ،مواملنج ُ ُ،افُاسمُللكاهنالعرُ "وقالُشيخُاإلسالم:ُ

ُج اد (ُوينظرون يفُقومُيكتبونُُابنُعباس ُُُُ.ُ(8)"َما َأَرى َمْن فَ َعَل َذِلَك َله  ِعْنَد هللِا ِمْن َخاَلٍق"يفُالنجوم:ُُ)أ اب 
عىُالوالية،ُواستدلُإبخبارهُببعضُاملغيبات،ُفهوُمنُأولياءُالشيطان،ُالُمنُأولياءُأنُمنُادُ ُوالُريبُ قال العلماء: 

فيها،ُوالُُللويل ُ ُبدعاء،ُأوُأعمالُصاحلة،ُالُصنعُ الرمحن؛ُإذُالكرامةُأمرُجيريهُهللاُعلىُيدُعبدهُاملؤمنُالتقي؛ُإماُ
ُلهُعليها.ُُقدرةُ 

لُيقولواُهذا،ُولُُُ؛ُفساداتُاألولياءُمنُالصحابةىُنفسه،ُويتظاهرُللناسُويقولُهلم:ُأانُويلٌّحقيقةُالُيزك ُ ُوالويلُ 
ُيتظاهرواُبه.

ُ
ُ

                                                           

 .(295/ 6) البخاريأخرجه ( 1)
 .(2799الصحيحة ) "، السلسلةحسن صحيح، ولفظ بستة أشهر أصح" :األلباين. قال (4079)النسائيأخرجه ( 2)
 .(1/384) أمحد، و (4989) داود وأب، و (1971) الرتمذي، و (2606مسلم )أخرجه ( 3)
، وصححه األلباين يف صحيح (1136(، والدارمي)2/429(، وأمحد )639) (، وابن ماجه3904) (، وأبو داود135) الرتمذيأخرجه ( 4)

 (.5435اجلامع )
 (.2230أخرجه مسلم ) (5)
 (.5939)صحيح اجلامع الصغْي لباين  يفوصحمحه األ ،(9536أخرجه أمحد )( 6)
 مما هو غْي جائز.( 7)
  .  ( 8/139 )   سنن الكربىال  ، والبيهقي يف ( 11/26 )   املصنف  عبدالرزاق يف أخرجه  (8)
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ُامل بعضُاألشياء،ُفليسُإالُمنُقبيلُماُيصدقُفيهُُعيُللواليةُوعلمُاملغيباتُمنُصدقُيفد ُ  ُ وماُُيصلُملثلُهذا
ُ.(1)«فَ َيْكِذب وَن َمَعَها ِمائََة َكْذبَةٍ » عنهمُبقوله:ُُالكهانُالذينُأخربُالرسول

ُز ُ قُالعادة،ُأوُابلعُ رُ هُخبُ أيُيكذبونُمعُالكلمةُاليتُيسرتقهاُالشيطانُفيلقيهاُعلىُالكاهن،ُوأيًضاُفقدُيبتليُهللاُعبدُ 
ُبتالًءُفحسب.ا

ُ
ُُو،ُ[131}أَال إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللّهُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ الَ يَعْلَمُون{]األعراف: التطي...ُقالُتعاىل: ومن أنواع الشرك: ُأ ِب  ع ن 

َواَل ، َواَل نَ ْوءَ »،ُزادُمسلم:ُ(2)«َوالَ َصَفرَ  ،َوالَ َهاَمةَ ، َواَل ِطيَ َرةَ ، اَل َعْدَوى»قال:ُُُهللاُ ُولُ سُ رُ ُنُ أ ُُ ه ر ي  ر ةُ 
ُأ ن سُ وروىُالبخاريُومسلمُأيًضاُ.ُ(3)«غ ولَ  ُُُب ن ُم ال كُ ُع ن  ُالن ب    َوي  ْعِجب ِِن  ،َوال ِطيَ َرةَ  ، َعْدَوىاَل »:ُق الُ ُع ن 
ُ.(4)«َكِلَمٌة طَيِ َبةٌ   :قَالَ  ؟َوَما اْلَفْأل  ، هللاِ  ولَ س   رَ ايَ  :ق ال واُ.اْلَفْأل  

ُد او دُ  ب ة ُب ن ُع ام ر ُُو أل ِب  ُع ق  ُع ن  يح  : ب س ن د ُص ح  ُهللاُ ُق ال  ُر س ول  ُالط  ي  ر ة ُع ن د  :ُُذ ك ر ت  َأْحَسن  َها اْلَفْأل  َواَل » ف  ق ال 
ِإالم َأْنَت، َواَل َيْدَفع  السميِ َئاِت ِإالم َأْنَت،  تَ ر دم م ْسِلًما، فَِإَذا رََأى َأَحد ك ْم َما َيْكَره  فَ ْليَ ق ْل: الله مم الَ َيَِْت ِِبحلََْسَناتِ 

َة ِإالم ِبكَ  ع ودُ ُ.(5)«َوالَ َحْوَل َواَل ق  وم  َوَما ِمنما ِإالم َوَلِكنم » ،«الطِ يَ َرة  ِشْرٌك، الطِ يَ َرة  ِشْركٌ »ُم ر ف وًعا:  و ع ن ُاب ن ُم س 
ُُ(6)«هللاَ ي ْذِهب ه  ِِبلت موَك لِ 

ر وُ ُاب ن ُع م  ُح د يث  ُم ن  :َفَما َكفمارَة  َذِلَك؟  ق ال وا: .َمْن َردمْته  الطِ يَ َرة  َعْن َحاَجِتِه فَ َقْد َأْشَركَ »ُ:ُو أل مح  د  َأْن  ق ال 
ر كَ  ر َك َوالَ ِإَلَه َغي ْ َر ِإالم طَي ْ ر َك، َوالَ طَي ْ َر ِإالم َخي ْ ُ.ُ(7)«تَ ق وَل: الله مم الَ َخي ْ

ُ

ُ

                                                           

 (.36(، وابن حبان )4800أخرجه البخاري )( 1)
 .(4116) ، ومسلم(5316) يالبخار خرجه أ( 2)
 .(4119، 4118) أخرجه مسلم( 3)
 .(2224ومسلم ) ،(5776البخاري )أخرجه ( 4)
 (.494)رايض الصاحلني  . ه ا ." أبو داود إبسناد صحيح " :قال النووي(، و 18/139)والبيهقي  ،(3919أبو داود ) أخرجه( 5)
َوَما ِمنما ِإالم » :وقوله . "حسن صحيح" ( وقال:1614والرتمذي ) (،10/405وأبو داود ) ،(3687أمحد ) و  ،(909)البخاري أخرجه ( 6)

يما حكاه الرتمذي عن البخاري وقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري ف ،أدرج يف اخلرب  كالم ابن مسعودمن   «َوَلِكنم هللاَ ي ْذِهب ه  ِِبلت موَك لِ 
واملنذري يف الرتغيب  (،3/280)ب اإلدراج ابن القيم يف مفتا  دار السعادة وصوم  (،10/213)فتح الباري  (1/266). علل الرتمذي عنه

 (.7/372)وانظر : نيل األوطار  (،4/33)والرتهيب 
 .(3911) (، وأبو داود2220) (، ومسلم5757) البخاريأخرجه ( 7)
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ُ

ُب ن ُال ع ب اسُ  ُال ف ض ل  ُح د يث  َا الطِ يَ َرة  »:ُُو ل ه ُم ن  ُ.(1)«َما َأْمَضاَك َأْو َردمكَ  ِإَّنم

:ُانتقالُاملر ضُمنُاملريضُإىلُالسليم،ُقالُالبيهقي،ُوابنُالصالح،ُوابنُالقيم،ُوابنُرجب،ُوابنُمفلحُالعدوى
اجلاهليةُمنُإضافةُالفعلُإىلُغيُهللاُتعاىل،ُوأنُهذهُُيعتقدهُأهلُ علىُالوجهُالذيُُ« َعْدَوىاَل » إنُقوله:ُ"وغيهم:

ُ.ُاه .ُ"ىُبطبعهااألمورُتتعدُ 

ُكمنُالُيدخلُبلًداُمسعُابلطاعونُفيه،ُمعُأنهُالُُقاءُاألسبابُمعُاعتقادُأنُالضرُ ومعىنُقوهلم:ُإنُاتُ  بيدُهللاُجائز،
ُكلهاُخلقُهللا،ُالُخالقُنُاجملذوم؛ُوذلكُألنُاألسبابُواملسب ُ ُيرجُمنهُإذاُوقعُوهوُفيهُفرارًاُمنه،ُوكاالبتعادُع بات

ُهلاُإالُهوُسبحانه.
ُ

ُمنهُأالُُيصلُبهُومنُقويُتوكلُ  ُعلىُهللا،ُورجاء ُاعتماًدا ُاألسبابُأوُبعضها، ه،ُوقويتُنفسهُعلىُمباشرةُهذه
ُضرر ُ؛ ُأوُخاصة؛ ُعامة ُكانُيفُذلكُمصلحة ُإذا ُالُسيما ُذلك، ُمباشرة ُاحلالُجتوز ُُيففيُهذه لُموعلىُهذا

ُ :ُديثُالذيُرواهُأبوُداودُوالرتمذياحل ُف أ دُ ُُأنُالن ب  ُب ي د ُجم  ذ وم  :ُُاخ ل هُ أ خ ذ  ُالق ص ع ة ،ُمث  ُق ال  ك ْل ِبْسِم »م ع ه ُيف 
 ، ، ثَِقًة ِِبَللِم ُ.ُُسالهُوقدُأخذُبهُاإلمامُأمحد،ُورويُذلكُعنُعمرُوابنُ ،ُ(2)«َوتَ وَك اًل َعَلْيهِ اَللِم

ُ
ُ
ُكمنُيتشاءمُابلغرابُوحنوه،ُواهلامُ الطِ يَ َرة  و  ُومةُمنُطيورُالليل.ُة:ُهيُالبُ :ُهيُالتشاؤمُابلطي،ُأوُأبصواتا؛

نفسي،ُأوُأحًداُمنُأهلُداري؛ُُإيلُ ُن ع ي تُ تُعلىُبيتُأحدهمُيقول:ُكانواُيتشاءمونُهباُإذاُوقعُ ُقالُابنُاألعراِب:
ُفجاءُاحلديثُبنفيُذلكُوإبطاله.

ُ
مُالكالمُوتقدُ -أعدىُمنُاجلربُعندُالعرب-ونُيفُالبطنُتصيبُاملاشيةُوالناستكُةُ يُ :ُقيل:ُهيُحُ «َوالَ َصَفرَ »قولهُ

ُعلىُهذهُيفُالعدوى.ُ
ُذلك.ُُُبطلُالنبأ،ُويقولون:ُإنهُشهرُمشؤوم؛ُفمنهوقيلُاملرادُبه:ُشهرُصفر،ُوأنُالعربُكانواُيتشاءمونُ

ُ
ُكانتُالعربُأحدولُعادات:ُالغُ :ُقالُأبوُالسُ «َواَل غ ولَ »ُقوله: تزعمُأنُُالغيالن،ُوهوُجنسُمنُاجلنُوالشياطني،

ُُشىت،ُوتغوهلم؛ُأي:ُتضلهمُعنُالطريقُوتلكهم،ُفنفاهُالنبُوتتلونُتلواًنُيفُصورُ،الغولُيفُالفالةُترتاءىُللناس
                                                           

 (.2/397(، وأمحد )3912(، وأبو داود )2220( أخرجه مسلم )1)
 (. 6120، وابن حبان )(3925) داود وأب، و (1817الرتمذي ) أخرجه (2)
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ُ

  نفيُتصرفُالغولُالُعدمه؛ُحلديث:-وهللاُأعلم-ه،ُوهذاُيرادُبه،ُوأبطلُ 
ُأ ي وبُ ُهاُبذكرُهللا؛ُوحل د يثُ ؛ُأي:ُادفعواُشرُ (1)«ِإَذا تَ َغومَلِت اْلِغياَلن  فَ َباِدر وا ِِبأْلََذانِ » َكاَن َل َتٌَْر يف »:ُُأ ِب 

 ُ .(3)«َسَحَرة  اجلِْن ِ  َوَلِكِن السمَعاَل  ،اَل غ ولَ »ُ،ُوحلديث:(2)«َسْهَوٍة َفَكاَنِت اْلغ ول  َتَِيء  فَ َتْأخ ذ  
ُ

 

                                                           

 .(3772(، وابن ماجه )2570و داود )(، وأب382-3/381أخرجه أمحد )( 1)
 (.2880)صحيح سنن الرتمذي يف  أللباين(، وصححه ا2880) الرتمذيأخرجه  (2)
بن احلنفية. انظر: تعليق زهْي الشاويش على تيسْي العزيز ( من مرسل احلسن بن حممد 463/ 1)أخرجه اخلطاِب يف غريب احلديث ( 3)

 (.372 )ص
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 والطعن يف األنساب: النهي عن االستسقاء ِبلنجوم، والنياحة، واملفاخرة ِبألحساب،

ُز ي د ُب ن ُخ ال د ُاجل ه ن  ُ ُومسلمُ ُىُالبخاريُ و ُرُ  :ُُع ن   َصاَلَة الص ْبِح ِِبحل َديِْبَيِة َعَلى ِإْثرِ  َصلمى لََنا َرس ول  اَللِم ُق ال 
:َأقْ َبَل َعَلى النماِس،  ، فَ َلمما اْنَصَرفَ مَسَاٍء َكاَنْت ِمَن اللمْيلِ  َوَرس ول ه   اَللم   ق ال وا: «رَب ك ْم؟َهْل َتْدر وَن َماَذا قَاَل » ف  ق ال 

:َأْعَلم ،    ، ِب َأْصَبَح ِمْن ِعَباِدي م ْؤِمٌن ِب وََكاِفٌر، فََأمما َمْن قَاَل: م ِطْراَن بَِفْضِل اَللِم َوَرمْحَِتِه، َفَذِلَك م ْؤِمنٌ  قال:» ق ال 
 .(1)«م ْؤِمٌن ِِبلَكوَْكبِ  ،َكَذا، َفَذِلَك َكاِفٌر ِب َكاِفٌر ِِبلَكوَْكِب، َوَأمما َمْن قَاَل: بِنَ ْوِء َكَذا وَ 

ُ؛ُوهي:ُمنازلُالقمر.ُواألنواءُمجعُنوءُ ُ،قياُوجميءُاملطرُإىلُاألنواءالسُ ُاملرادُابالستسقاءُابألنواء:ُنسبةُ 
ُكلُليلةُمنزلةُمنها،ُومنهُقولهُتعاىل:وعشرونُمنزلةًُُوهيُمثانُ "قالُأبوُالسعادات:ُ   ،ُينزلُالقمر

يفُمعُطلوعُالفجر،ُوتطلعُأخرىُُمنزلةًُُربُكلُثالثُعشرةُليلةًُغيفُالُ،ُيسقطُ [39}وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ{]يس:

ذلكُالوقتُمنُاملشرق،ُفتنقضيُمجيعهاُمعُانقضاءُالسنة،ُوكانتُالعربُتزعمُأنُمعُسقوطُاملنزلةُوطلوعُُمقابل

ُكذاُوكذا":ُ،ُوينسبونهُإليها،ُويقولونرقيبهاُيكونُمطرُ  وإمناُمسي:ُنوًءا؛ُألنهُإذاُسقطُالساقطُمنهاُانءُُ،"مطرانُبنوء

 .ه اُ."الطالعُابملشرق؛ُأي:ُهنضُوطلع

ق ال:ُق الُرس  ولُُُي ُ ل   عُ ُنُ ع  (ُاملخت ارة)والض ياءُيفُ،واب نُأِبُح  اتُ،واب نُجري رُ،نهروىُاإلم امُأمح دُوالرتم ذيُوحس   
: ش ْكرَك ْم، ،[82رِزْقَكُمْ{]الواقعة:}وَتَجْعَلُونَ » :ُهللا ق ول وَن: م ِطْراَن بِنَ ْوِء َكَذا ت َ ، [82أَنَّكُمْ تُكَذِّبُون{]الواقعة:}يَ ق ول 

ُاأل شع  ر ي ُ ُ.(2)«َكَذا وََكَذا وََكَذا، بَِنْجمِ  ُهللاُُو ع  نُأ ب  يُم ال ك  :ُُأ ن ُر س  ول  اجْلَاِهِليم ِة  َأم رِ  َأْربَ ٌع يف أ مم ِِت ِم نَ » ق ال 
:،ُُ(3)«اَل َيرت ك ونَ ه نم: اْلَفْخر  ِِبأَلْحَساِب، َوالطَْعن  يف األْنَساِب، َواالْسِتْس َقاء  ِِبلن ج  وِم، َوالنِ َياَح ة   النماِئَح ة  ِإَذا » و ق  ال 

َها َسْرِبٌل ِمْن  ُ.(4)«َوِدرٌْع ِمْن َجَربٍ  ،َقِطَرانٍ ََلْ تَ ت ْب قَ ْبَل َموُِتَا؛ ت  َقام  يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوَعَلي ْ

                                                           

 .(4/117أمحد )، و (3906) داود وأب، و (1525) النسائي، و (71)مسلم ، و (3612)البخاري أخرجه ( 1)
(، والطربي يف 593رقم2/208) والبزار ،: "حسن غريب"الوق (،3295رقم5/401)(، والرتمذي 108، 1/89) أمحدأخرجه ( 2)

(، 5216رقم 13/211(، والطحاوي يف شر  مشكل اآلَثر)18806رقم10/3334(، وابن أِب حا م يف تفسْيه)27/207،208تفسْيه)
واللفظ للطحاوي وسنده صحيح . وانظر: صحيح ، (191/ 2(، والضياء املقدسي يف املختارة)784مساوئ األخالق)رقمواخلرائطي يف 

 (.73رقم1/84مسلم)
 (.5/342،344أمحد)و ، (934) مسلمأخرجه ( 3)
 .(934رقم2/644مسلم) أخرجه( 4)
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 النهي عن سب الدهر:

ي انُ ُروىُالشيخان،ُوأبوُداود،ُوالنسائيُمنُرواية ر ي ُ ُنعُ ُةُ يينُ عُ ُبنُ ُس ف  ُس ع يد ُب ن ُالالز ه  ُه ر ي  ر ةُ  ،ُع ن  ُأ ِب  ،ُع ن  ُم س ي  ب 
ُ ُُق ال: ، َيس ب  الدمْهرَ  ؛ اْبن  آَدمَ ي  ْؤِذيِِن اَللم  تَ َعاََل: ول  ق  ي َ » :هللاُ ُولُ سُ رُ ُ،ُق ال  ، بَِيِدي اأَلْمر  ، َوَأاَن الدمْهر 

َبَة  :اَل يَ ق ل اْبن  آَدمَ »ُويفُرواية:ُ،(2)«رَ هْ الدم  انَ  أَ ين ِ إِ ؛ فَ رَ هْ وا الدم ب  س   تَ اَل » ويفُرواية:ُ،(1)«قَ لِ ب  اللمْيَل َوالن مَهارَ أ   اَي َخي ْ
، أ ْرِسل  اللم ِإين  فَ  ؛الدمْهرِ  ُ.(3)«ِشْئت  قَ َبْضت  ه َما نْ ْيَل َوالن مَهاَر، فَإِ َأاَن الدمْهر 

ُاحلديث-قالُيفُشرحُالسنة حديثُمتفقُعلىُصحته،ُأخرجاهُمنُطريقُمعمرُمنُأوجهُعنُأِبُ"ُ:-يعن:ُهذا
ُكانُمنُشأهناُذمُ  ُكانواُينسبونُإليهُماُيصيبهمُمنُُهريرة،ُقالُومعناه:ُأنُالعرب الدهر؛ُأي:ُسبهُعندُالنوازل؛ُألهنم

ُاملصائبُواملكاره،ُفيقولون:ُأصابتهمُقوارعُالدهر،ُوأابدهمُالدهر.ُ
حقيقة؛ُُهاُإىلُهللاُعزُوجل؛ُإذُهوُالفاعلُ واُفاعلها،ُفكانُمرجعُسب ُ فإذاُأضافواُإىلُالدهرُماُانهلمُمنُالشدائدُسبُ 

ُ .ُاه .ُابختصار.(4)"الدهرُفنهواُعنُسب ُ 
ُنُ أ ُُُبُ عُ كُ ُُنُ ب ُُِب  ُ ...ُألهناُمأمورةُمنُعندُهللا،ُويفُاحلديثُعنُأُ ُالريح؛ُفإنهُالُجيوزُومثلُسبُالدهر:ُسبُ 

 َهِذِه الر ِيِح، َوَخْْيِ ِمْن َخْْيِ اَل َتس ب وا الر ِيَح، فَِإَذا رََأيْ ت ْم َما َتْكَره وَن فَ ق ول وا: اللمه مم ِإانم َنْسأَل َك » :الُ قُ ُُهللاُ ُولُ سُ رُ 
 . (5)«هِ َما ِفيَها، َوَخْْيِ َما أ ِمَرْت بِِه، َونَ ع وذ  ِبَك ِمْن َشرِ  َهِذِه الر ِيِح، َوَشرِ  َما ِفيَها، َوَشرِ  َما أ ِمَرْت بِ 

ُ ُجيوز ُال ُفإنه ُذلك؛ ُوحنو ُوالربد ُاحلر ُس ب هماوهكذا ُوقُ ُفهما؛ ُوقدرته، ُابهلل ُيذكره ُاملؤمن؛ ُللعبد ُورمحتهُدُ تذكرة ره
ُفيسألُهللاُسبحانهُاخلي،ُويستعيذُبهُمنُالشر.وعذابه؛ُ

ُ
*ُ*ُ*ُ
ُ

                                                           

   .(5274، وأبو داود )(2247، 2246)، ومسلم (7491البخاري )أخرجه ( 1)
 .(6181)( أخرجه البخاري 2)
 .(2/318، 2/275(، وأمحد )2246)مسلم  أخرجه( 3)
د حممد بن عبدالوهاب( 312ص  ) كتاب التوحيدحاشية  ( 4)        الرمحن بن حممد بن قاسم احلنبلي النجديعبدبقلم  . لإلمام اجملدِ 
 (.ه  1392 - 1312)
مذي  (35/75)أخرجه أمحد   (5)  ".حديٌث حسٌن صحيحٌ ": وقال، (2252) ، والرتِ 
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 وجوب اإلميان ِبلقدر وتعريف اإلميان:
ان والذي نَ ْفس  ابِن ع َمَر بيده لو ك»ُ:ُرُ مُ عُ ُنُ ابُ ُالُ ق ُُو،ُ[49{]القمر:جث }إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرُقالُتعاىل:

ُ:مثُاستدلُبقولُالنبُُ،«، حَّت يْؤِمَن ِبلَقَدرِ ه هللا منهلَ بِ ُث أنفقه يف سبيل هللا ما قَ  ،األَحِدِهْم مثل أح ٍد َذَهبً 
ُ.ُ(1)«، وتؤمَن ِبلقدِر َخْْيِه وشر ِه رِ اآلخِ  ومِ ه واليَ لِ س  ر  ه وَ بِ ت  ه وك  تِ ئكَ اَل ومَ  اإلميان  أن ت  ْؤِمَن ِبهللِ »

ب ن ه :أنهُُُع بادة ُبن ُالصامتُ ُو ع نُ  اَي ب  َِنم، ِإنمَك َلْن َتََِد َطْعَم َحِقيَقِة اإِلميَاِن َحَّتم تَ ْعَلَم َأنم َما َأَصاَبَك ََلْ ُقالُال 
ْعت  َرس وَل هللاِ  :   َيك ْن لِي ْخِطَئَك، َوَما َأْخطََأَك ََلْ َيك ْن لِي ِصيَبَك، مسَِ ِإنم َأومَل َما َخَلَق هللا  الَقَلَم، فَ َقاَل »يَ ق ول 

؟»، قَاَل: «اْكت بْ »َله :  ، َوَماَذا َأْكت ب  . اَي ب  َِنم، ِإين ِ «اْكت ْب َمَقاِديَر ك لِ  َشْيٍء َحَّتم تَ ق وَم السماَعة  »قَاَل: « َربِ 
ْعت  َرس وَل هللِا  :  مسَِ َخَلَق هللا  إن أومَل َما » ويفُروايةُألمحد:،ُ(2)«َمْن َماَت َعَلى َغْْيِ َهَذا فَ َلْيَس ِمِنِ  »يَ ق ول 

ُُ.(3)«َفَجَرى يف تِْلَك السماَعِة مبَا ه َو َكاِئٌن إََل يَ ْوِم الِقَياَمةِ  ،تعاَل الَقَلَم، ُث قَاَل َله : اْكت بْ 

ُ

*ُ*ُ*ُ

 فضل الرضا ِبلقدر وخطر السخط به:
اْلَبالِء، َوِإنم هللاَ ِإَذا َأَحبم قَ ْوًما  ِإنم ِعَظَم اجْلََزاِء َمَع ِعَظمِ »نه:ُيفُاحلديثُالذيُرواهُالرتمذيُوحسُ ُُقالُالنب

ؤْمِن بِاللَّهِ }وَمَن يُ وقالُعلقمةُيفُمعىنُقولهُتعاىل:ُ.(4)«ابْ َتاله ْم، َفَمْن َرِضَي فَ َله  الرِ َضا، َوَمْن َسِخَط فَ َله  الس ْخط  

 ُاُه..(5)"مسل ُ تصيبهُاملصيبةُفيعلمُأهناُمنُعندُهللاُفيضى،ُويُ ُهوُالرجلُ ":ُ[11{]التغابن:يَهْدِ قَلْبَهُ

 

                                                           

 ( يف اإلميان . ِبب بيان اإلميان واإِلسالم واإلحسان .8مسلم ) أخرجه( 1)
/ 1)   وِظالل اجلنمة ،(294) ويف ختريِج أحاديِث الطحاوية ،(148/ 3) صحمحه األلباين  يف صحيح أِب داود، و (76/ 5) أبو داود أخرجه( 2)

48 ،50). 
 (.50-1/48(، وصححه األلباين يف ختريج السنة )1/50(، وابن أِب عاصم )5/317)أخرجه أمحد ( 3)
 (.7/9782) ، والبيهقي(4031) وابن ماجه"، هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه" قال:و ، (2396) أخرجه الرتمذي( 4)
(/ أتليف سليمان 348احلميد يف شر  كتاب التوحيد ص  )هذا األثر رواه ابن جرير وابن أِب حا م عن علقمة، وهو صحيح. انظر تيسْي العزيز ( 5)

 ه(.1233بن عبدهللا بن حممد بن عبدالوهاب/ املتوََف )
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ُه ر ي  ر ةُ ويفُصحيحُمسلمُ ُأ ِب  ُُُع ن   ،اثْ نَ َتاِن يف النماِس مه َا هِبِْم ك ْفٌر: الطمْعن  يف النمَسبِ »ُ:الُ قُ ُُاَّلل ُ ُر س ولُ أن 
َوَدَعا  ،َوَشقم اجْل ي وبَ  ،اخْل د ودَ  َضَربَ لَْيَس ِمنما َمْن »ُمرفوًعا:ُُمسعود،ُوهلماُعنُابنُ(1)«َوالنِ َياَحة  َعَلى اْلَميِ تِ 

ُ،ُُ(2)«ِبَدْعَوى اجْلَاِهِليمةِ 

ُأ ن سُ وُ  نْ َيا، َوِإَذا »:ُق الُ ُُاَّلل ُ ُولُ ر سُ أن ُُُع ن  َر َعجمَل َله  الع ق وبََة يف الد  َأرَاَد اَللم  ِبَعْبِدِه ِإَذا َأرَاَد اَللم  بَِعْبِدِه اخلَي ْ
ُ.(3)«الشمرم َأْمَسَك َعْنه  ِبَذنِْبِه َحَّتم ي  َوايفَ بِِه يَ ْوَم الِقَياَمةِ 

ُ

 و املنهي عنها:اللم 
ُويفُالصحيحُُ،[154{]آل عمران:شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا }يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ األَمْرُِ:تعاىلُقال ُأ ِب  ُر س ولُ أن ُُُه ر ي  ر ةُ ع ن 
َفع َك، َواْسَتِعْن ِِبَللِم َواَل ت َ »ُ:ق الُ ُُاَّلل ُ   فَ َعْلت  َكاَن  َلْو َأين ِ  :َفاَل تَ ق لْ  ، َوِإْن َأَصاَبَك َشْيءٌ ْعَجزْ اْحِرْص َعَلى َما يَ ن ْ

 .(4)«تَ ْفَتح  َعَمَل الشمْيطَانِ ، فَِإنم َلْو َدر  اَللِم َوَما َشاَء فَ َعلَ قَ  :، َوَلِكْن ق لْ َكَذا وََكَذا

ُاللُ  ُلبيانُحكموُاملنهيُعنهاُهيُاليتُيقوهلاُحتسُ وهذه ُاليتُيقوهلا ُعلىُأمرُقدُمضىُوالُفائدةُمنُذكرها،ُأما ُُ؛ُرًا
ُ:ُكقوله

هللاُيعلمُو-ًياُاخليوكاليتُيقوهلاُمتمن ُ ،ُ(5)«، َوجَلََعْلتَها ع ْمَرةً س ْقت اهْلَْديَ  ، َمااْسَتْدبَ ْرت ت ِمْن َأْمِري َماَلْو اْستَ ْقبَ لْ »
ُكانُعنديُمالُلتصدقت،ُوحنوُذلكُمماُجاءتُبهُاألدلةُفالُمانعُمنُقوهلا.؛ُُ-منهُالصدق ُكقوله:ُلو

ُ

                                                           

 .(2/291أمحد )، و (1001الرتمذي )، و (67مسلم )أخرجه ( 1)
 (.1/99(، ومسلم )1/386أخرجه البخاري ) (2)
 .(1565املشكاة )و (،1220الصحيحة )". انظر السلسلة حسن صحيح : "األلباين. وقال (2396الزهد ) -الرتمذي أخرجه ( 3)
 (.2664أخرجه مسلم )( 4)
 (.141،  130(، ومسلم )1651البخاري ) أخرجه  (5)
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 اخلوف من املخلوق املنهي عنه:
 وقالُتعاىل:ُ،[175{]آل عمران:ڤ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِني}إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَالَ تَخَافُوهُمْ  قالُتعاىل:

 دِينشَ إِالَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَـئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَ}إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ وَأَقَامَ الصَّالَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْ

}وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ  وقالُتعاىل: ،[18{]التوبة:ۓ

 .[10اللَّهِ{]العنكبوت:

ُع ائ ش ة ُ ُُع ن   ،َوَأْرَضى َعْنه  النماسَ  ،َرِضَي اَللم  َعْنه   ،النماسِ َمِن اْلَتَمَس ِرَضا اَللِم ِبَسَخِط »ُ:ق الُ ُُاَّلل ُ ُر س ولُ أن 
ُ.ُ(1)«اسَ النم  ليهِ عَ  طَ سخَ وأَ  ،ليهِ َسِخَط اَللم  عَ  ،َوَمِن اْلَتَمَس ِرَضا النماِس ِبَسَخِط اَللمِ 

 فهذاُاخلوفُاملنهيُعنه؛ُهوُخوفُالتعظيمُالذيُالُيليقُإالُابهلل.
ُةُواألسد،ُفالُحرجُعليه.منُالظال،ُأوُمنُاحليُ ُأماُاخلوفُاجلبلي:ُكخوفُاإلنسان

ُ

 من الشرك إرادة اإلنسان بعمله الدنيا:
لَهُمْ فِي اآلخِرَةِ أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ  ڌ }مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا الَ يُبْخَسُونُقالُتعاىل:

ُه ر ي  ر ةُ ُ،[16-15{]هود:ڳ إِالَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُون ُأ ِب  ُ:ق الُ ُُاَّلل ُ ُر س ولُ أن ُُُع ن 

اخلَِميَلة، إن أ ْعِطَي َرِضَي، وإن َل ي  ْعَط تَِعَس َعْبد  الدينار، تَِعَس َعْبد  الدرهم، تَِعَس َعْبد  اخلَِميَصة، تعس َعْبد  »
رأسه، م ْغبَ رمًة  ، أشعثَ هللاِ  ه يف سبيلِ آخذ بعَناِن فرسِ  َسِخَط، تَِعَس وانْ َتَكَس، وإذا ِشيَك فال انتَ َقَش، ط وََب لعبدٍ 

اَقِة، إن استأذن َل ي  ْؤَذْن له، وإن يف احِلَراَسِة، وإن كان يف السماَقِة كان يف السم  يف احِلَراَسِة كانَ  كانَ   نْ قدماه، إِ 
 .(2)«َشَفَع َل ي َشفمعْ 

 من الشرك تعبيد االسم لغْي هللا:
ُ" قالُابنُحزم:ُ،[190{]األعراف:لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا }فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَالَُقالُتعاىل: م  ُاس  ُك ل   ات  ف ق واُع ل ىُحت  ر مي 

؛ُح اش اُع ب د ُاملم ع ب د ُ ب ه ُذ ل ك  ر و،ُو ع ب د ُال ك ع ب ة ،ُو م اُأ ش  ُك ع ب د ُع م   .ُاه .ُ"ط ل ب ُ ل غ ي  ُهللا؛

                                                           

 (.1/510(، وابن حبان يف صحيحه )66(، وابن املبارك )4/609أخرجه الرتمذي )( 1)
  (.4136(، وابن ماجه )2375(، والرتمذي )2887أخرجه البخاري ) (2)
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مُبهُدُ ماُقُ ُلبُأولُ طُ ق؛ُألهنمُظنوهُعبًداُللمُ ةُالر ُ همُعبوديُ بهُبهُقريش،ُومرادُ ،ُلقُ بةُ يُ لشُ ُبُ قُ املطلب؛ُألنهُلُ واستثىنُعبدُ 
 منُأثرُالسفر.ُسودُ امنُاملدينة،ُوكانُقدُ

 

 حترَي تصوير ذوات األروا  ولعن املصورين:
}وَقَالُوا الَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَالَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَالَ سُوَاعًا واَلَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ ُتعاىل:ُيفُقولُهللاُُجاءُيفُالصحيحُعنُابنُعباس

أن "فلما هلكوا أوحي الشيطان إَل قومهم:  ،هذه أمساء رجال صاحلني من قوم نو ٍ »ُقال: [23{]نوح:ڭ وَنَسْرًا

حَّت إذا هلك أولئك  ،، ففعلوا وَل ت عبد"وها أبمسائهمومس   ،انِصب وا إَل جمالسهم الِت كانوا جيلسون فيها أنصاِبً 
هم،ُمثُطالُعلىُقبورهم،ُمثُصورواُمتاثيلُ ،ُوقالُغيُواحدُمنُالسلف:ُملاُماتواُعكفواُ(1)«ع ِبدت ون ِسي العلم  

ُكنيسةُاحلبشةُ ُُعائشةُوحديثُ ُ،فعبدوهمُعليهمُاألمدُ  ،ُومنُاألدلةُعلىُحترميُتصويرُذواتُاألرواحُاآليتُعن
ُكب ُاَّللُ ُُع نُاب ن ُع ب اسُ ُيةُأوُصغيةُماُثبتُيفُالصحيحنيجمسمةُأوُغيُجمسمة ُر س ول  :ُمس  ع ت  :ُُُق ال  ي  ق ول 

ب ه  يف جَهنمم» ع نُوماُثبتُيفُالصحيحنيُأيًضاُ،ُ(2)«ك ل  م َصوِ ٍر يف النماِر جي َْعل  َله  ِبك لِ  ص ورٍَة َصومَرَها نَ ْفٌس فَ ي  َعذِ 
ف َخ ِفيَها الر وَ  يَ ْوَم اْلِقَياَمِة،»ُمرفوًعا:ُُاب ن ُع ب اسُ  نْ َيا ك لِ َف أْن يَ ن ْ ُ،ُُو(3)«َولَْيَس بَِنافخٍ  َمْن َصومَر ص ورًة يف الد  ع ن 

ُه ر ي  ر ةُ  :ُق الُ ُُأ ِب  ، َأْو فَ ْلَيْخل ق وا َذرمةً  !: َوَمْن َأْظَلم  مممْن َذَهَب ََيْل ق  َكَخْلِقي؟تعاَل قَاَل اَللم  »ُ:ُاَّلل ُ ُر س ولُ ُق ال 
 .ُ(4)«َأْو لَِيْخل ق وا َشِعْيَةً  ،لَِيْخل ق وا َحبمةً 

ُعُ  ُهللاُُشةُ ائُ عُ ُنُ وهلما ُ،(5)«َأَشد  النماِس َعَذاًِب يَ ْوَم الِقَياَمِة المِذيَن ي َضاه وَن ِبَْلِق هللاِ »ُيقول:ُُأنُرسول
ُاأل  س د ي ُ  ُاهل  ي اج  ُأ ِب  ُط ال بُ ُ:ق الُ  ُوملسلمُع ن  ُب ن ُأ ِب  ُع ل ي  ُيل   َأاَل َأبْ َعث َك َعَلى َما بَ َعَثِِن َعَلْيِه َرس ول  اَللمِ » :ُق ال 

ًرا م ْشرِفًا ِإالم َسوميْ َته   ،؟ َأْن اَل َتدََع َتْثَااًل ِإالم َطَمْسَته        .(6)«َواَل قَ ب ْ
 

فإنُهاتنيُالصناعتنيُمهاُاملنتهىُ...ُُالسينماُوالتلفزيونُ ضُعلىُشاشيت ُ عرُ الذيُيُ ُمنهُالشرُ ُهُواحملاذرةُ حماربتُ ُومماُجتبُ 
ُم.حرُ  ُ التصويرُاملُرونُيفُفن ُ صو ُ  ُ الذيُوصلُإليهُامل

ُ
                                                           

 (.4920) البخاري أخرجه( 1)
 .(2110)ومسلم  (، 2225)( أخرجه البخاري 2)
 .(2110)، ومسلم (5963)( أخرجه البخاري 3)
 .(2111(، ومسلم )5953خرجه البخاري )أ( 4)
 .(2107(، ومسلٌم )5954( أخرجه البخاري  )5)
 (.969)مسلم أخرجه ( 6)
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تسجيلُأصواتُأصحابُالصورُوحركاتم،ُوفتنةُالرقص،ُوالغناء،ُواملعازف،ُُوقدُاجتمعُهبماُمعُفتنةُالتصويرُفتنةُ 
ُ،ُفهماُبالُشك ُ كاهبم،ُوغيُذلكُمنُوسائلُالشر ُ هُأبعداءُهللا،ُوالسيُيفُر ُج،ُوالسفور،ُوالتشبُ واالختالط،ُوالترب ُ

ُالعقيدةُمنُالنفوس،ُويرديُالفضيلة،ُوينشرُبنيُطبقاتُاجملتمعُاخلالعةُ ُحُ زحز ُامُيُ هدُ ُولُ عُ ،ُومهاُمُ شىت ُُملفاسدُ ُمعُ جم ُ 
ُواجملون.

ُ
ُكلُ ُبُ تجنُ هُوأوالده،ُوليُ اُأهلُ مهبُ جن ُ منُالنظرُإليهما،ُوليُ ُاملسلمُ ُرُ فليحذُ  إليها،ُوالُيدعهاُيفُبيته؛ُُها،ُوالنظرُ الصور

ةُ ُالدُ خُ ُنُ ب ُُيدُ زُ ُنُ ففيُاحلديثُعُ  ُط ل ح  ُأ ِب  ًتا ِفيِه َكْلٌب َواَل »ُوًعاُقال:مرف ُع ن  ُ.(1)«ََتَاثِيل   اَل َتْدخ ل  اْلَماَلِئَكة  بَ ي ْ
ًتا ِفيِه َكْلٌب َواَل ص ورَةٌ ِإانم اَل نَْدخ ل  »ُقال:ُُأنُجربيلُُعنُالنبُُوعنُابنُعمر ُ.(2)«بَ ي ْ

ُ
ه ،ُوقدُرجعت1380ُُأتليفُحممدُبنُمشعيُيفُعامُُ(الكنوزُالشعبية)هُيفُكتابُامسُ ُرُيلُصورةُ شُ سبقُأنُنُ : تنبيه

ُ ُكتابُُ،،ُوشرحُهللاُصدريُلهاحلقُ ُُيلُ عنُذلكُملاُتبني  ،ُ(اإلرشادُإىلُطريقُالنجاة)واحلمدُهلل،ُوأعلنتُرجوعيُيف
ُكتبتُ ق ُز ُ نُهوُعندهُأنُميُ ممُ -أطلبُ ُوالزلتُ -وطلبتُ  ُكذلكُعما هُومجعتهُمنُأحسابُهاُجزاهُهللاُخيًا،ُوقدُرجعت

ُآمني.هُعنُعشيتم،ُأسألُهللاُالعافية،ُوحسنُاخلامتة،ُألفرادُعشييتُمعرفتُ ُعُ شرُ ة،ُمكتفًياُمباُيُ قبليُ 
ُ

 ه طرق الشرك:ى التوحيد، وسد  مِح   النِب محاية  

 
ك ْم َواْلغ ل وم »:ُُقال َلك م  اْلغ ل و   افَِإَّنمَ  ؛ِإايم ُ.(3)«َأْهَلَك َمْن َكاَن قَ ب ْ

َا َأاَن َعْبدٌ ا أطَرِت النمَصاَرى ابْ مَ وين كَ ر  طْ ال ت  » :ُقالُو  .ُ(4)«ه، فَ ق ول وا: َعْبد  هللا َوَرس ول  َن َمْرََيَ ؛ إَّنم
:ُُيخ ُ الش ُ ُنُ ب ُُهللاُ دُ بُ عُ ُنُ وعُ   ، فَ ق ْلَنا: َأْنَت َسيِ د اَن. اْنطََلْقت  يف َوْفِد َبِِن َعاِمٍر ِإََل َرس وِل اَللمِ ُق ال 

: : .َوَأْعَظم َنا َطْواًل  ،َوَأْفَضل َنا َفْضاًل  ق  ل ن ا: .(5)«السميِ د  اَللم  تَ َباَرَك َوتَ َعاََل » ف  ق ال  ق ول وا بَِقْوِلك ْم، َأْو بَ ْعِض » ف  ق ال 
ُ.(6)«قَ ْوِلك ْم، َواَل َيْسَتْجرِيَ نمك م  الشمْيطَان  

ُأ ن سُ  َراَن، َواْبَن َخْْياَِن، َوَسيِ َداَن، َواْبَن َسيِ ِداَن. ُ:ُو ع ن  :َأنم اَنًسا قَال وا: اَي َرس وَل هللِا، اَي َخي ْ ،» ف  ق ال   اَي َأي  َها النماس 
فَ ع وين فَ ْوَق َمْنزَِلِِت المِِت َأنْ َزَلِِنَ ق ول وا بَِقْوِلك ْم، َوالَ َيْستَ ْهِويَ نمك م  الشمْيطَان ، َأاَن حم َممٌد َعْبد  هللِا َوَرس ول ه ، َما أ ِحب  َأْن تَ رْ 

                                                           

 (.4042)ومسلم يف صحيحه (، 2021) خرجه البخاريأ( 1)
 .(5960أخرجه البخاري )( 2)
 .لى شرط الشيخني، ووافقه الذهِبوصححه ع، (1/466، واحلاكم )(2/1008) ه(، وابن ماج1/215،347أمحد ) أخرجه( 3)
 (.2787(، والدارمي )47،  45،  24،  1/23(، وأمحد )3445أخرجه البخاري )( 4)
 (.3700(، وصحيح اجلامع )4901األلباين يف مشكاة املصابيح )(، وصححه 245(، والنسائي )1/399أخرجه أمحد )( 5)
 .( ِبختالف يسْي16359(، وأمحد )10074) والنسائي واللفظ له، (4806أخرجه أبو داود بسند جيد )( 6)
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ُ.»(1)هللا  
ُع ائ ش ةُ ويفُالصحيحُ َكِنيَسًة رََأتْ َها أبَِْرِض احلََبَشِة ي  َقال  هَلَا َمارِيَة ، ذََكَرْت ِلَرس وِل اَللِم   َأنم أ مم َسَلَمةَ :ُُع ن 

ُاَّلل ُ َُفذََكَرْت َله  َما رََأْت ِفيَها ِمَن الص َوِر، ُر س ول  أ ولَِئَك قَ ْوٌم ِإَذا َماَت ِفيِهم  الَعْبد  الصماِلح ، َأِو الرمج ل  » :ُف  ق ال 
فهؤالءُمجعواُبنيُُ،(2)«بَ نَ ْوا َعَلى قَ رْبِِه َمْسِجًدا، َوَصومر وا ِفيِه تِْلَك الص َوَر، أ ولَِئَك ِشَرار  اخلَْلِق ِعْنَد اَللمِ  الصماِلح ،

 الفتنتني:ُفتنةُالقبور،ُوفتنةُالتماثيل.ُ
 

ُب ن ُالض ح اكُ  ب ت  ُاث  :ُُع ن  :،  بِب  َوانََة، َفَسَأَل النمِبم نََذَر رَج ٌل َأْن يَ ْنَحَر ِإِباًل ُق ال  َهْل َكاَن ِفيَها َوَثٌن ِمْن » ف  ق ال 
ُهللاُ اَل.  ق ال وا: «يَها ِعيٌد ِمْن َأْعَياِدِهْم؟فَ َهْل َكاَن فِ »: ق الُ اَل.  ق ال وا: «ِن اجْلَاِهِليمِة ي  ْعَبد ؟َأْوَثَ  ُر س ول  َأْوِف » :ُف  ق ال 

ُ.ُ(3)«فَِإنمه  اَل َوفَ اَء لِنَ ْذٍر يف َمْعِصيَ ِة هللِا، َواَل ِفيَم ا اَل مَيِْلك  اْبن  آَدمَ  ؛بِنَ ْذِركَ 
ُ

ُعليها،ُُُوهنى ُوالكتابة ُوجتصيصها، ُعليها، ُالبناء ُعن ُوهنى ُأعياًدا، ُاختاذها ُعن ُوهنى ُالقبور، ُإىل ُالصالة عن
اراتُه،ُوالُقربًاُمشرفًاُإالُسواه،ُولعنُزوُ عُمتثااًلُإالُطمسُ دُ أالُيُ ُهُإىلُاليمن:ملاُبعثُ ُُاوسرتهاُابلستائر،ُوأمرُعليُ 

ُاملساجدُ  ُثبتُعنهُكلُ ُُ،جرُ والسُ ُالقبور،ُواملتخذينُعليها ُمما علىُأمتهُمنُُُعلىُخوفهُدليلُ ُُذلكُوغيه
،ُهمُمساجدُ يتخذونُقبورُ ُيفُاألنبياءُوالصاحلني؛ُمماُجعلهمُالوقوعُيفُالشركُالذيُوقعُفيهُاألولون؛ُبسببُالغلو ُ 

ُعواُبذلكُوحنوهُيفُالشركُاألكرب.؛ُفوقج،ُويلقونُعليهاُالستورُ رُ وجعلهمُيبنونُعليهاُويتخذونُعليهاُالسُ 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                           

 ." إسناده صحيح" (:246 :ص) الصارم املنكي وقال ابن عبداهلادي يف ،(249،250) لنسائي، وا(3/241) أمحدأخرجه ( 1)
 .(6/51أمحد )، و (704النسائي )، و (528مسلم )، و (791البخاري )أخرجه ( 2)
 .(شرط الشيخني) َوِإْسَناد ه  َعَلى َشْرِطِهَما(، 2881)أبو داود  أخرجه( 3)
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 زايرة القبور:
عنُاحلياةُُبذةًُنُ -إنُشاءُهللاُتعاىل-والفرقُبينهما،ُنوردُفيماُيليُةُواحملرمةالكالمُعلىُزايرةُالقبورُالشرعيُ ُقبلُذكرُ 

ُعنُحالُاألموات،ُومستقرُأرواحهم.شيءُُمُ علُ ة؛ُليُ الربزخيُ 

 اة الربزخية: ياحل
ها،ُهاُمنهُوإمساكُهللاُهلاُميوتُصاحبُ ه،ُفبخروجُ منُبدنهُوتفارقُ ُامليتُخترجُ ُتُاآلايتُواألحاديثُعلىُأنُنفسُ دلُ 

  }كَالَّ إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيُخملوقُعلىُإرجاعها؛ُقالُتعاىل:ُرُ قدُ فالُيُ ُعندُاملوت،ُمثُتفيضُ ُفهيُتبلغُالرتاقيُ 

}اللَّهُ يَتَوَفَّى األَنفُسَ حِنيَ ُ،ُوقالُسبحانه:[86{]الواقعة:ڍ }فَلَواْلَ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِنيُ،ُوقالُتعاىل:[26{]القيامة:ڦ

 .[42{]الزمر:األُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّىمَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ 

ُبيانُ ُ إىلُبدنه؛ُوهوُالذيُقضىُعليهُاملوت،ُُلُ رسُ فالُيُ ُكُ سُ وقتُالنوم،ُمثُمنها:ُماُميُ ُقبضُ لكونُالنفسُتُ ُوهذا
اجلسد،ُُتنقطعُهباُحياةُ ُهُمفارقةًُقُ فارُ ىُعلىُصاحبهاُابملوتُتُ قضُ كُويُ سُ ى؛ُفاليتُمتُ إىلُأجلُمسمُ ُلُ رسُ ومنها:ُماُيُ 

ُكانُيقولُعندُالنوم:ُُُأنهُُالنبُأنهُوإدراكه،ُويفُالصحيحُفتزولُحركتُ ُوتزولُ 
َك َرِبِ  َوَضْعت  » ْن أْمَسْكَت نَ ْفِسي فَاْرمَحَْها، وإْن أْرَسْلتَ َها فاْحَفْظَها، مبَا حَتَْفظ  بِِه إِ  َجْنِب، َوِبَك أْرفَ ع ه ،ِبمسِْ

(1)«ِعَباَدَك الصماحِلنيَ 
هاُللسؤال،ُفيسألُيفُدُهباُإىلُالسماء،ُمثُت عادُإىلُجسدُصاحبُ الروحُي صعُ ُ،ُمثُبعدماُتفيضُ 

ُمُ ُقالُ قربه،ُويُ  ُدينُ كنُربُ له: ُفيقولُاملؤمنُ ُتُ ك؟ُفيثب ُ ك؟ُومنُنبيُ ؟ُوما ُابلقولُالثابت، :ُهللاُرِب،ُهللاُالذينُآمنوا
ُي.ُي ُ واإلسالمُدين،ُوحممدُنب

ُتقولُ ويُ  ُالرجلُالذيُبُ ُقالُله:ُما ه،ُجاءانُابلبيناتُواهلدى؛ُهللاُورسولُ ُثُفيكم؟ُفيقولُاملؤمن:ُهوُعبدُ عُ يفُهذا
ُبعناه.ُاُبهُواتُ فآمنُ 

زبةُمنُحديد؛ُرُ مبُ ُبُ ضرُ ه،ُفيُ الناسُيقولونُشيًئاُفقلتُ ُأماُاملنافق:ُفإنهُيقولُعندُالسؤال:ُهاه!ُهاه!ُالُأدري،ُمسعتُ 
ُكلُ ُصيحةًُُفيصيحُ  ُشيءُإالُاجلنُواإلنس.ُيسمعها

ُ
ُدارُ ُبعدُالبعث؛ُفلكل ُ ُدهاُإليهوُ عُ ُهاُإليهُيفُاحلياةُالدنيا،ُوليسُمثلُ عودُ ُوحُإىلُاجلسدُبعدُاملوتُليسُمثلُ الرُ ُوعودُ 

عُلهُيفُوسُ تُيُ أنُاملي ُ ُُمعهُابلنعيمُأوُالعذاب؛ُوهلذاُأخربُسُ هاُإىلُاجلسدُيفُالربزخُُي ُ دُ وُ هبا،ُوعُ ُخاصٌُُّدُ وُ عُ 
ُكانُالرتابُ ُلُ سأُ قربه،ُويُ  ُالف،ُالُيتغي،ُوالروحُتتصلُابلبدنُمىتُشاءُهللا،ُوتفارقهُمىتُشاءُهللاُتعاىلُوحنوُذلك،ُوإن

ُيتوقفُذلكُمبرةُوالُمرتني.
ُ

                                                           

 (.2084/ 4)مسلم (، و 126/ 11)البخاري أخرجه ( 1)
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ُ
ُالنبُ ُكان ُوهلذا ُاملوت؛ ُأخو ُاستيقظ:ُُوالنوم ُإذا وإلَْيِه  ،احلَْمد  هلل الِذي أْحَياان بَ ْعَد َما أَماتَ َنا» يقول

ُ.ُ(1)«الَنش ور

ُكانُالنائمُ  ُإنُامليتُُيسُ ُوإن ُإذ ُكامليتُيفُاحلساسية؛ ُأكملُ ُليس ُالعذابُبصفة ُأو وأبلغُمنُإحساسُُابلنعيم

ُكانُالنائمُ امليتُأوُعذابهُحقيقيُ ُالنائم؛ُألنُنعيمُ  ُيقر  بُإىلُاألذهانُماُيلقاهُامليت،ُفإذا ُكمثل  ُان؛ُولكنُي ذكرُالنوم
ُكماأوُألُحبسبُماُُيلمُبُُيصلُلهُيفُمنامهُأحيااًنُلذةُ  فكذلكُ،ُ-يعرفهُاجلميع-ه،ُوأنُذلكُُيصلُلروحهُوبدنه

ُالنعيمُأوُالعذابُماُهللاُبهُعليم.امليتُُيصلُلهُمنُ
ُُ

ُبالُشك ُ  ُوقدُدلُ واألرواحُخملوقة ُاملُتُأحاديثُ ، ُفمنها ُبقائها؛ ُعلى ُاملفارقة ُبعد ُاألرواحُوعذاهبا ُومنهاُنعُ   ُ نعيم م،
ُب،ُأماُحقيقةُالروحُفالُيعلمهاُإالُهللاُسبحانه.عذُ   ُ امل

البدن،ُويقعُعليهاُوعلىُالبدنُجمتمعنيُإذاُعادتُإليه؛ُفهيُدائًماُيفُُتُ علىُالروحُإذاُفارقُ ُوالنعيمُأوُالعذابُيقعُ 
هلاُيفُذلك،ُحىتُيبعثُهللاُاخلالئقُفتعودُإىلُاجلسدُُنعيمُأوُعذابُمفردةُعنُالبدن،ُأوُمتصلةُبه،ُوالبدنًُتبعُ 

ُكاماًلُليسُمعهُمفارقة.ُ ُعوًدا
ُ

هُالسباع،ُتُ ،ُأكلُ رُ قب ُ ُأوُلُيُ رب ُهُنصيبهُمنهُقُ للعذابُينالُ ُقٌُّنُماتُوهوُمستحُ الربزخ؛ُفكلُمُ ُوعذابُالقربُهوُعذابُ 
هُفيهاُإىلُامليتُماُيستحقُ ُهذهُاحلاالتُوغيهاُيصلُ ُكلُ ؛ُُيفُالبحرُقُ رُ غُ أوُأُ ُبُ لُ يُرماًدا،ُأوُصُ ر ُ قُابلنار،ُوذُ حرُ أوُأُ 

ُالنعيمُ  ُويقع ُمتاًما، ُيصلُإىلُاملقبور ُكما ُعذاب، ُأو ُنعيم ُورُ ُمن ُوما ُكذلك، ُالعذابُعلىُالروحُوالبدن ُمنُأو د

ُمرادهُمنُغيُغ ل و  ُوالُتقصي.ُُأنُيفهمُعنُالرسولُإجالسُامليتُواختالفُأضالعه،ُوحنوُذلكُجيبُ 
 

 مستقر األروا  يف الربزخ: 

 
ُفمنهاُُمتفاوتةُ صُمنُأدلتها:ُأنُاألرواحُيفُالربزخُيتلخُ ُللعلماءُيفُمستقرُاألرواحُيفُالربزخُأقوالُ  أعظمُتفاوت؛

وهمُمتفاوتونُيفُمنازهلمُ،ُ-صلواتُهللاُوسالمهُعليهم-واحُاألنبياءنيُيفُاملألُاألعلى،ُوهيُأُرأرواحُيفُأعلىُعلي ُ 
ُ.ُنبيناُحممدُفأعالهمُمنزلةًُ

ُكلهم؛ُإذُإنُمنُالشهداءُمنُُرُتسرحُ ضُ خُ ُأرواحُيفُحواصلُطيُ ومنها:  يفُاجلنة،ُوهيُأرواحُبعضُالشهداءُال

بُ  يُ حت  ُكماُيفُاملسندُسُروحهُعنُدخولُاجلنةُلد  ُج ح شُ ُع نُ نُعليه؛ ،  َأنم رَج اًل َجاَء ِإََل النمِب ِ :ُُع ب د ُهللا ُب ن 
:ت  يف َسِبيِل هللِا؟ : َما َل اَي َرس وَل هللِا، ِإْن ق ِتلْ ف  ق الُ  :. «اجْلَنمة  » ق ال  َسارمين ِبِه  ،ِإالم الدمْينَ » فَ َلمما َوَلم َقاَل: ق ال 

                                                           

 .(2083/ 4)ومسلم  (،113/ 11)البخاري أخرجه ( 1)
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 .(1)«آنًِفاِجرْبِيل  
 

ُكماُيفُقولهُُأرواحُ ومنها:   .(2)«ى َِبِب اجْلنمةِ لَ رََأْيت  َصاحَبك م حَمْب وًسا عَ » :حمبوسةُعلىُاببُاجلنة؛
 أرواحُحمبوسةُيفُقبورُأصحاهبا.ُومنها: 
ُأرواحُيفُاألر ض.ومنها: 
ُانةُوالزواين.ورُالزُ أرواحُيفُتنُ ومنها: 
ُلقمُاحلجارة.فيه،ُوتُ ُحُ أرواحُيفُهنرُالدمُتسبُ ومنها: 

ُوهللاُأعلم.ُ،لهُالسنةُدُ كلُذلكُتشهُ 
ُ

بُهذاُثالث:ُدارُالدنيا،ُودارُالربزخ،ُودارُالقرار،ُوقدُجعلُهللاُلكلُدارُأحكاًماُختص ها،ُوركُ ُأنُالدورُ واحلاصل: 
ُ ُأحكام ُوجعل ُونفس، ُبدن ُاإلنسانُمن ُوجعلُأحكامُ الدنيا ُهلا، الربزخُعلىُاألرواحُُعلىُاألبدانُواألرواحُتبًعا

والنعيمُوالعذابُعلىُاألرواحُُصارُاحلكمُ ُ،قبورهمُواألبدانُتبًعاُهلا؛ُفإذاُجاءُيومُحشرُاألجساد،ُوقيامُالناسُمن
ُواألجسادُمجيًعا.

ُ
ُالنارُمطابقُ ُروضةًُُوكونُالقربُ  ُأوُحفرةُمنُحفر املؤمنونُُزُ فيه،ُوبذلكُيتمي ُ ُريةُ الُمُ ُللعقلُوحقٌُُّمنُراي ضُاجلنة

ُابلغيبُعنُغيهم.
ُكانُهللاُتعاىلُُيميُعليهُُمُ علُ بُأنُيُ جيُو أنُالنارُاليتُيفُالقربُوالنعيمُليساُمنُجنسُانرُالدنياُوالُنعيمها؛ُوإن

واُهبا؛ُبلُأعجبُهاُأهلُالدنياُلُُيسُ اُمنُمجرُالدنيا،ُولوُمسُ أعظمُحرُ ُهُوحتته؛ُحىتُتكونُ الرتابُواحلجارةُاليتُفوقُ 
صاحبه،ُوهذاُيفُحفرةُمنُالنار،ُوهذاُيفُروضةُمنُراي ضُاجلنة،ُالُأحدمهاُإىلُجنبُُنُ دفُ منُهذا:ُأنُالر جلنيُيُ 

منُذلكُوأعجب؛ُولوالُهذهُُهللاُأوسعُ ُه،ُوقدرةُ إىلُجارهُشيءُمنُنعيمه،ُوالُإىلُهذاُشيءُمنُانرُجارُ ُيصلُ 
ُالتكليف.ُلزالتُحكمةُ ُ،فُالناسُابإلميانُهباُمنُغيُإحساسُهبال ُ باتُالعظيمةُاليتُكُ املغيُ 
ُ
ُ

                                                           

(: "فيه أبو كثْي، وهو مستور، وبقية رجاله ثقات". وقال األلباين 4/130ائد )(. قال اهليثمي يف جممع الزو 19100) (4/350أخرجه أمحد )( 1)
 (: "إسناده حسن". 5/19يف إرواء الغليل )

 (: "صحيح".455(. قال األلباين يف شر  العقيدة الطحاوية )3/244(، والطرباين )20136( )5/11أخرجه بنحوه أمحد )( 2)
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 جاء يف مساع امليت:ما 
ويستغيثونُهبمُعندُُ،ت؛ُلذاُصارُاملشركونُيدعونُاألمواتُ هُاملي ُ عندُالقربُيسمعُ ُقالُ بعضُالناسُأنُماُيُ ُدُ عتقُ يُ 

نُقال:ُإنُامليتُيفُواُمباُذهبُإليهُبعضُالعلماءُمنُمساعُامليتُلسالمُاملسلم،ُومنُالعلماءُمُ قبورهم،ُورمباُاحتجُ 
ُها،ُواستدلتُعليهُمنُالقرآنُبقولهُتعاىل:وغيُ ُُعليهُالقرآن،ُوبهُقالتُعائشةُالذيُيدلُ قربهُالُيسمع،ُوهوُ

واُعلىُحديثُأنهُ،ُوردُ [22:}وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُور{]فاطرُ،ُوقولهُسبحانه:[80}إِنَّكَ الَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى{]النمل:

خاصةُبوقت،ُوالُُعنيُأبهناُحالةُ هُخفقُنعالُاملشي ُ تج ُبه،ُوعلىُحديثُمساعُ سالمُاملسلمُأبنهُضعيفُالُُيُ ُعُ سمُ يُ 

 .ُتلىُبدرُمنُاملشركنيُأهناُخاصةُبهلقُ ُالقةُلهُخبطابُاألحياءُله،ُوردواُعلىُقصةُخطابهُعُ 

 

 ما يصل إَل امليت من األعمال:
ُآدمُانقطعُعمله،ُولُيصلُإليهُمنُالعملُإالُماُاستثناهُالشارع،ُوهوُقسمان:ُُإذاُماتُابنُ 

ُكماُيفُصحيحُمسلمُ:ُماُتسبُ أحدمها ُه ر ي  ر ةُ بُإليهُامليتُيفُحياته، ُأ ِب  ُقال:ُُ ع ن 
تَ َفع  بِِه، َأْو َوَلٍد َصَدَقٍة  :َعَمل ه  ِإال ِمْن َثالثٍ  انْ َقَطعَ  مَ آدَ  ن  ِإَذا َماَت ابْ »:ُُقالُرسولُهللا َجارِيٍَة، َأْو ِعْلٍم ي  ن ْ

ُ.(1)«َصاِلٍح يَْدع و َله  
ى رَ جْ أَ بَ ْعِد َمْوتِِه: َمْن َعلمَم ِعْلًما، َأْو قَ رْبِِه  َوه َو يف َسْبٌع جَيِْري ِلْلَعْبِد َأْجر ه نم »ُاملرفوع:ُ وكماُيفُحديثُأنس

ًرا، َأْو  ،ُ(2)«َمْوتِهِ  َغَرَس ََنْاًل، َأْو بَ ىَن َمْسِجًدا، َأْو َورمَث م ْصَحًفا، َأْو تَ َرَك َوَلًدا َيْستَ ْغِفر  َله  بَ ْعدَ نَ َهًرا، َأْو َحَفَر بِئ ْ
ُه ر ي  ر ةُ ُوكماُيفُحديث  ِإنم ممما يَ ْلَحق  اْلم ْؤِمَن ِمْن َعَمِلِه َوَحَسَناتِِه بَ ْعَد َمْوتِِه: ِعْلًما»ُقال:ُُعنُالنبُ أ ِب 

ًتا اِلْبِن السمبِ  يِل بَ َناه ، َأْو نَ ْهًرا َأْجَراه ، َأْو َعلمَمه  َوَنَشَره ، َوَوَلًدا َصاحِلًا تَ رََكه ، َوم ْصَحًفا َورمثَه ، َأْو َمْسِجًدا بَ َناه ، َأْو بَ ي ْ
َمْن َسنم »،ُوكماُيفُاحلديثُالذيُرواهُمسلم:ُ(3)«تِهِ ْلَحق ه  ِمْن بَ ْعِد َموْ ي َ  ،َصَدَقًة َأْخَرَجَها ِمْن َماِلِه يف ِصحمِتِه َوَحَياتِهِ 

ق َص ِمْن أ ج   ْساَلِم س نمًة َحَسَنًة، فَ َله  َأْجر َها، َوَأْجر  َمْن َعِمَل هِبَا بَ ْعَده ، ِمْن َغْْيِ َأْن يَ ن ْ ورِِهْم َشْيٌء، َوَمْن َسنم يف يف اإْلِ
ْساَلِم س نمًة َسيِ َئًة، َكاَن  ق َص ِمْن َأْوزَارِِهْم َشْيءٌ  ،َعَلْيِه ِوْزر َهااإْلِ ،ُوماُ(4)«َوِوْزر  َمْن َعِمَل هِبَا ِمْن بَ ْعِدِه، ِمْن َغْْيِ َأْن يَ ن ْ

لَْيَس ِمْن نْفٍس ت  ْقَتل  نَ ْفٌس ظ ْلًما، ِإالم َكاَن َعَلى اْبِن آَدَم اأَلومِل ِكْفٌل »ُقال:ُُأنُالنبُُيُعنُابنُمسعودُ و ُرُ 
                                                           

 .(1631مسلم ) أخرجه (1)
 .(3602) يف صحيح اجلامعوحسنه األلباين  ،(149) ألستاركشف ايف   البزار أخرجه( 2)
 .(3651) النسائي، و (1376)الرتمذي ، و (1631)  مسلم أخرجه( 3)
 .(2554) النسائي، و (2675الرتمذي ) ، و(1017مسلم ) أخرجه( 4)
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 .(1)«أِلَنمه  َأومل  َمْن َسنم الَقْتلَ  ؛ِمْن َدِمَها
ومنُاألدلةُعلىُذلكُ؛ُله،ُواألضحيةُعنهُه،ُواحلجُ ن ُيُ همُله،ُوالصدقةُعنه،ُووفاءُدُ دعاءُاملسلمنيُواستغفارُ الثاين: 

؛ُفأثىنُعليهمُسبحانهُ[10{]احلشر:ذِينَ سَبَقُونَا بِاإلمِيَانِوإَلِخْوَانِنَا الَّ}وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ُقولهُتعاىل:
األمةُعلىُالدعاءُيفُصالةُاجلنازة،ُواألدعيةُُعلىُانتفاعُامليتُابلدعاءُإمجاعُ ُهم،ُوقدُدلُ ابستغفارهمُللمؤمننيُقبلُ 

:ُب نُ ُع و فُ ماُقالهُُيفُصالةُاجلنازةُمستفيضة؛ُمنها:ُتُهباُالسنةدُ اليتُورُ  َعَلى َجَنازٍَة،   َصلمى َرس ول  هللاِ ُم ال ك 
 : ْع م ْدَخَله ، َواْغِسْله   ،الله مم اْغِفْر َله  َواْرمَحْه  »َفَحِفْظت  ِمْن د َعائِِه َوه َو يَ ق ول  َوَعاِفِه َواْعف  َعْنه ، َوَأْكرِْم ن  ز َله ، َوَوسِ 

ًرا ِمْن َدارِِه، وَ ِِبْلَماِء َوالث مْلِج َواْلبَ َرِد،  َنِس، َوَأْبِدْله  َدارًا َخي ْ َأْهاًل َونَ قِ ِه ِمَن اخْلَطَااَي َكَما نَ قمْيَت الث مْوَب اأْلَبْ َيَض ِمَن الدم
ًرا ِمْن َزْوِجِه، َوَأْدِخْله  اجْلَنمَة َوَأِعْذه  ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ  ًرا ِمْن َأْهِلِه َوَزْوًجا َخي ْ : ،«-َعَذاِب النمارِ َأْو ِمْن -َخي ْ َحَّتم » ق ال 

ُُ.(2)«َعَلى َذِلَك اْلَميِ تِ   ِلد َعاِء َرس وِل هللاِ ؛ ََتَن مْيت  َأْن َأك وَن َأاَن َذِلَك اْلَميِ تَ 
ُأ ب وُه ر ي  ر ةُ ُو رَب  َها، َوَأْنَت َخَلْقتَ َها، َوَأْنَت اللمه مم َأْنَت »:ُن از ةُ اجلُ ىُلُ هُعُ التُ يفُصُ ُولُ قُ ي ُ ُُهللاُ ُولُ سُ رُ ُتُ عُ مس ُ ُ:ُق ال 

ْساَلِم، َوَأْنَت قَ َبْضَت ر وَحَها، َوَأْنَت َأْعَلم  ِبِسر َِها َوَعاَلنَِيِتَها ُُ-يرمحهُهللا-ويفُسننُأِبُداود،ُ(3)«َهَديْ تَ َها ِلإْلِ ُأ ِب  ع ن 
:ُُ ه ر ي  ر ةُ  ُهللا ُق ال  ُر س ول  ت ْم َعَلى اْلَميِ ِت فََأْخِلص وا َله  الد َعاءَ ِإَذا » :ي  ق ولُ ُمس  ع ت   .(4)«َصلمي ْ

ُُُأ ن سُ ُو ُةُ شُ ائُ عُ ُنُ عُ وُ  ُق الُ ُأنه ل غ وَن ِمائًَة، ك ل ه ْم    َصلِ ي َعَلْيِه أممٌة ِمَن املي  َما ِمْن َميِ ٍت »: ْسِلِمنَي يَ ب ْ
 .(5)«َيْشَفع وَن َله ، ِإال ش فِ ع وا ِفيهِ 

ُوُ  ُاب ن  ُهللاُ  :الُ قُ أ ن ه ُُُع ب اسُ ع ن  ُر س ول  :ُُمس  ع ت  فَ يَ ق وم  َعَلى َجَنازَتِِه َأْربَ ع وَن  ،َما ِمْن رَج ٍل م ْسِلٍم مَي وت  » ي  ق ول 
ًئا ،رَج اًل  ُُ.(6)«ِإالم َشفمَعه ْم اَللم  ِفيهِ ؛ ال ي ْشرِك وَن ِِبَللِم َشي ْ

ُع ف انُ كذلكُالدعاءُللميتُبعدُالدفن؛ُففيُسننُأِبُداودُمنُحديثُُو ُب ن  ُ:ُُُع ث م ان  ا ِإذَ  َكاَن النمِب  ق ال 
وكذاُُ،(7)«فَِإنمه  اآلَن ي ْسَأل   ؛َواْسأَل وا َله  الت مْثِبيتَ  ،ك مْ ِخياْستَ ْغِفر وا أِلَ » :َقالَ َوَقَف َعليِه، ف َ  ،فَ رََغ ِمْن َدْفِن اْلَميِ تِ 

 هلمُعندُزايرةُقبورهم.ُالدعاءُ 
 
 
 
 

                                                           

 .(2673الرتمذي )، و (1677مسلم )، و (3335)البخاري  أخرجه( 1)
 .(1983النسائي )، و (1025)الرتمذي ، و (963)مسلم  أخرجه( 2)
 (.8545(، وأمحد )10915) له، والنسائي( واللفظ 3200أخرجه أبو داود )( 3)
 (.669(، رقم: )176/ 1(، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع الصغْي وزايدته: )1497(، وابن ماجه )3199) أخرجه أبو داود( 4)
 .(947مسلم ) أخرجه( 5)
 (.948( ( أخرجه مسلم )6)
 (.2184، والبيهقي )(3221) أبو داود أخرجه (7)
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ُالصدقة: وصول ثوابِ  ومن أدلةِ ُ*
ُ

ُجاءُيفُالصحيحني ُر ج الًُُ:ُةُ شُ ائُ عُ ُنُ عُ ُما ُالُ قُ ف ُ ُ،ُأتىُالنبُ ُُأ ن  ، َوَلَْ ت وصِ  أ مِ ي افْ ت ِلَتْت نَ ْفس َها، ِإنم »:
َها؟ :ُ« َوَأظ ن  َها َلْو َتَكلمَمْت َتَصدمَقْت، َأفَ َلَها َأْجٌر ِإْن َتَصدمْقت  َعن ْ ُ.(1)«نَ َعمْ »ق ال 

َو  ،ِإنم أ مِ ي ت  و فِ َيتْ  ،اَي َرس وَل اَللمِ » :الُ قُ ف ُ ُ،ُبُ ىُالنُ تُ اًلُأُ جُ ر ُُنُ أُ :ُُع ب اسُ ُب نُ عبد هللا ُُنُ ويفُصحيحُالبخاريُعُ 
َها َفع َهافَ َهْل  ،َأاَن َغاِئٌب َعن ْ َها ِإْن َتَصدمْقت   يَ ن ْ :ُ«؟َعن ْ ُ«نَ َعمْ »ُق ال  ُق الُ ،  ِمْخَرافَ فَِإين ِ أ ْشِهد َك َأنم َحاِئِطَي الْ »:

 .(2)«َهان ْ َصَدَقة عَ 
 
ع ن ُيُيفُصحيحُالبخاريُوُ ماُرُ ؛ُضيُعنهإذاُقُ ُنُ يُ تهُمنُالدُ ت،ُوبراءةُذمُ ومنُاألدلةُعلىُوصولُثوابُاحلجُللمي ُ ُ*

ُ ُع ب اس  ُالن ب  ُ ُ:اب ن  ُإ ىل  ن ة ُج اء ت  ي   ُج ه  ر أ ًةُم ن  ُام  ، ِإنم أ مِ ي نََذَرْت َأْن حَت جم فَ َلْم حَت جم َحَّتم َماَتتْ »:ُ،ُف  ق ال تُ ُأ ن 
َها َها ،نَ َعمْ »ُ:ق الُ ُ«؟َأفََأح ج  َعن ْ فَاَللم  َأَحق   ؛؟ اْقض وا اَللمَ َتهمِ ِك َدْيٌن َأك ْنِت قَاِضيَعَلى أ   ، َأرََأْيِت َلْو َكانَ ح جِ ي َعن ْ

   .(3)«ِِبلَوفَاءِ 
ُقتادة ُأِب ُضُ ُوحديث ُحيث ُالنبمُ ، ُقال ُقضامها ُفلما ُامليت، ُعن ُالدينارين اآْلَن بَ َرَدْت َعَلْيِه »ُ:ُن

ُ .(4)«هت  ِجْلد
ُ
ُيفُاحلديثُالذيُرواهُأمحد،ُوأبوُداود،ُوالرتمذي:ُُُعليهاُعمومُقولهُفقدُدلُ ُ:وأما األضحية  ُ*
ُ ،ُوحديثُالكبشُ (5)«َوَعممْن ََلْ ي َضحِ  ِمْن أ ممِِت  ،اللمه مم ِإنم َهَذا َعِنِ  » اللمه مم َهَذا َعْن أ ممِِت »ُقالُيفُأحدمها:ُنُ يُ ذُ اللُ ُني 

يًعا  .(6)«ْجَِ
 

تُمعهُإبشراكهُ،ُويدخلُاملي ُ لغيه،ُواألصلُفيهاُأهناُعنُاحلي ُ ُُجعلهاُالنب،ُوقدُمُ الدُ ُوالقربةُيفُاألضحيةُإراقةُ 
ُفيها.

ُ
                                                           

 (.1004(، ومسلم )1388أخرجه البخاري ) (1)
 .(2756البخاري )أخرجه ( 2)
 (.1/345(، وأمحد )5/118(، والنسائي )929(، والرتمذي )1809(، وأبو داود )1853البخاري )أخرجه ( 3)
 .وحسنه حمققو مسند أمحد ،(1/104) وابن مفلح يف اآلداب الشرعية ،(2/931) وحسنه النووي يف اخلالصة ،(3/629أمحد ) أخرجه (4)
 (.349/ 4) اإلرواء لباين  يفوصحمحه األ (،14837(، وأمحد )1521(، والرتمذي  )2810( أخرجه أبو داود )5)
(: " وإسناده حسن"، وحسنه الشيخ األلباين يف ختريج أحاديث شر  21/ 4اهليثمي يف جممع الزوائد )(، وقال 62 – 61/ 13( أخرجه أمحد )6)

 (.516العقيدة الطحاوية ص  )
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ُ
ُ

ُكالصالة،ُوالصوم،ُوقراءةُالقرآن،ُففيُوصوهلاُإىلُامليتُخالفُ *أماُالعباداتُالبدنيُ  ،ُواألرجحُأنُالصومُةُغيُاحلج؛

ُرُ لُ صُ ي ُُالواجبُ  ُملا ُالصحيحُ وُ ؛ ُيف ُ ي َصاَم َعْنه   ،َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِصَيامٌ »ُقال:ُُبُ النُ ُنُ أ ُ ُةُ شُ ائُ عُ ُنُ عُ ُني 
ُ.(1)«َولِي ه  

ُ
ُلُيفعلهُأحدُ يقرؤونُالقرآن،ُويهدونهُللمي ُ ُقومُ ُوأماُاستئجارُ ُ* عنُأحدُمنُأئمةُُلُ نقُ منُالسلف،ُولُيُ ُت،ُفهذا

ُجائزُبالُخالف؛ُُصُفيه؛ُواالستئجارُعلىُنفسُالتالوةُغيُ رخُ الدينُولُيُ  ت ي ارُ )و يف  خ  ُي  ع ط ىُ":ُ(اال  ُأ و ص ىُأب  ن  ل و 
ر ةُ  ُاأل  ج  ُم ع ىن  ط ل ة ؛ُأل  ن ه ُيف  ي ة ُاب  ال ق ر آن ُع ل ىُق  رب  ه ،ُف ال و ص  ر أُ  ُي  ق  ُم ال ه ُل م ن  ء ُم ن  ُاه ..ُُ(2)"ُش ي 

ُتناوبُقربُامليتُُاُوقتُ القرآنُعندُالقبورُمطلقًُُقراءةُ ُهُأبوُحنيفة،ُومالك،ُوأمحدُيفُروايةُ رُ وكُ  الدفنُوبعده،ُوأما
ُعنُأحدُمنُالسلفُمثلُذلكُأصاًل.ُلُ نقُ بهُالسنة،ُولُيُ ُللقراءةُعندهُفهذاُبدعةُمكروهة؛ُألنهُلُأتتُ 

ُ
  

                                                           

 .(1147/153)ومسلم ، (1952الب خاري ) أخرجه( 1)
  .ء يف شر  الطحاوية البن أِب العز( جا2)

http://www.sh-alomar.com/
http://www.sh-alomar.com/


 ِِإََل تَ ْوِحيِد َربِ  الِعَباد اإلْرَشاد  

  56 
 

alomar.com-www.sh 

 

 

 زايرة القبور:
يفُُنُذُ أ ُُ،نُالتوحيدُيفُالقلوبمتكُ اُلذريعةُالشرك،ُمثُملاُمنُزايرةُالقبورُيفُأوائلُاإلسالم؛ُسدُ ُُمنعُالنبُ 

ُأنُالنبُُزايرتا،ُوقدُوردتُأحاديثُيفُاإلذنُوأحاديثُيفُالتعليم؛ُفأماُاليتُيفُاإلذنُفمنها:ُحديثُأِبُسعيدُ 
ت ك مْ »ُقال:ُ ُ،ُ(1)«تَ ق ول وا ه ْجًرا َواَل  ،َفَمْن َأرَاَد َأْن يَ ز وَر فَ ْليَ ز رْ  ،ِ َعْن ِزاَيرَِة اْلق ب ور ِإِِن  ك ْنت  نَ َهي ْ ومنهاُحديثُأ ِب 
ُاَّلل ُ ُُه ر ي  ر ةُ  ُر س ول  :ُق ال  ُ.(2)«فَِإن مَها ت ذَكِ ر ك م  اآْلِخَرةَ  ؛ز ور وا اْلق ب ورَ »ُ:ُق ال 

اُق ال تُ  ع ائ ش ة ُُوأماُاليتُيفُالتعليمُفمنها:ُحديث َلت  َها ِمْن َرس وِل اَللِم    َكاَن َرس ول  اَللمِ ُ:أ ن  ه   ك لمَما َكاَن لَي ْ
 ،َغًدا م َؤجمل ونَ  ،َوَأََتك ْم َما ت وَعد ونَ  ،السماَلم  َعَلْيك ْم َداَر قَ ْوٍم م ْؤِمِننيَ »: فَ يَ ق ول   ،ََيْر ج  ِمْن آِخِر اللمْيِل ِإََل اْلَبِقيعِ 

ُ.(3)«اللمه مم اْغِفْر أِلَْهِل بَِقيِع اْلَغْرَقدِ  ،َوِإانم ِإْن َشاَء اَللم  ِبك ْم اَلِحق ونَ 
ُ

ةُ وحديثُ  ،ِبق بوٍر ِبملَِديَنةِ   َمرم رس ول  اَللمِ  :أنهُقالُُاسُ ب ُعُ ُنُ ،ُوحديثُابُ املتقدمُيفُدعوةُحممدُُب  ر ي د 
ُ.ُ(4)«الق ب وِر، يَ ْغِفر  اَللم  لَنا َوَلك ْم، َأنْ ت م َسَلف نا وحْنن  ِبألَثَرِ السمالم  َعَلْيك ْم اي َأْهَل »فََأقْ َبَل َعَلْيِهْم بَوْجِهِه فقاَل: 

ُ
ُ ُيتبني  ُإحسانُ وهبذا ُهي: ُالقبور ُزايرة ُمن ُالفائدة ُبتذكُ ُُأن ُنفسه ُإىل ُواالت ُ الزائر ُواآلخرة ُاملوت ُواالعتبار،ُر عاظ

ُوسؤالُالعافية.ُهُإىلُامليتُابلسالمُعليهُوالدعاءُلهُابلرمحةُواملغفرة،وإحسانُ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.355، 350/ 5وأمحد ) (،286، 285/ 1النسائي )أخرجه ( 1)
 .(2/441أمحد )، و (3234) داود وأب، و (2034) النسائيو  ،(976مسلم )أخرجه ( 2)
   (.2051) النسائي(، و 1618) مسلمأخرجه  (3)
 .وقال: "حديث حسن" (،1053أخرجه الرتمذي )( 4)
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 زايرة القبور الشرعية:
 الزايرة الشرعية: 

ُكماُمرُيفُاألحاديث،ُمنهاُتذك رُاآلخرةُواالت ُ ُهيُاليتُالقصدُ  عاظ،ُوالدعاءُلألمواتُمنُاملسلمني،ُواتباعُالسنة،

ُذلك.ُوهيُاليتُالُيقصدُالزائرُمنهاُغيُ 
 

 مة: الزايرة احملرم 
هللاُعندُالقبور؛ُُهباُعبادةُ ُدُ قصُ ةُحمضة؛ُفأماُالبدعية:ُفهيُاليتُيُ ةُمنكرة،ُوشركيُ فهيُنوعان:ُبدعيُ مةُوأماُالزايرةُاحملرُ 

ُمزيةًُا،ُأوُاعتقادًُتربكًُ ُأنُلعبادةُهللاُعندها ُكمنُقصُ ُا أوُُنب ُ ُدُقربُ علىُعبادتهُسبحانهُيفُاملساجدُأوُيفُالبيوت؛
ُوز.جتالُُفهذاُبدعةُ ؛ُعندهُوحنوُذلكُعنده،ُأوُيدعوُهللاُ ُيُ أوُغيمها؛ُليصل ُ ُصاحلُ 

فقُالعلماءُعلىُمنعُذلك،ُواعتبارهُمنُاُللتربكُوحنوُذلك؛ُفقدُاتُ حُهباُوالطوافُهبا؛ُقصدًُوأقبحُمنُذلك:ُالتمسُ ُ
ُك؛ُفالُجيوزُ ،ُوالبعدُعنها،ُواإلمثُاملرتتبُعلىُذلُأعظمُوسائلُالشركُاألكربُمعُماُفيهُمنُخمالفةُسنةُالرسول

،ُوالُجبدرانُاحلجرةُالنبوية،ُوالُابلقربُالنبويُعلىُسبيلُفر ضُالوصولُإليه،ُوغيهُمنُُمبقامُإبراهيمُحُ التمسُ 
ه،ُوالُةُاحملدثةُاملبتدعةُفوقُجبلُعرفات،ُوالُابجلبلُنفسُ نيُ اببُأوىل،ُوالُابلصخرةُاليتُيفُاملسجدُاألقصى،ُوالُابلبُ 

َما  َهَذا َأْمِرانَ  يف  َمْن َأْحَدثَ »ُ:ُابملخلوقُالُجيوز؛ُقالُقُ عنه،ُوتعلُ ُوحنوهُابتداعُمنهيٌُُّابملشعرُاحلرام؛ُألنُذلك
يفُاحلديثُُُوقالُ،(2)»فَ ه َو َرد   لَْيَس َعَلْيِه َأْمر انَ  َمْن َعِمَل َعَماًل « ويفُروايةُملسلم:،ُ(1)»لَْيَس ِمْنه  فَ ه َو َرد  

ُوالنسائيُإبسنادُحسن:ُ ُأبوُداود، ك ْم «الذيُرواه ُ(3)»فَِإنم ك لم ِبْدَعٍة َضاَلَلةٌ ؛ اأْل م ورَ  حم َْدََثتِ وَ َوِإايم والذيُوردُ،
ُُ.الشرعُابستالمهُمنُاآلاثر:ُالركنُاليماين،ُواحلجرُاألسود

ُكماُأنهُلُ ُالطوافُبشيءُسوىُالكعبةُاملشرفة.ُعُ شرُ يُ والذيُوردُالشرعُبتقبيلهُمنها:ُاحلجرُاألسودُفقط،

 ق ِبلقبور: مة تتعلم أمور حمرم 
جُعليها،ُوحترميُالبناءُعليهاُوالكتابة،ُرُ وأعياًدا،ُوعلىُحترميُاختاذُالسُ ُتُاألحاديثُعلىُحترميُاختاذُالقبورُمساجدُ دلُ 

وإليها،ُوعلىُوجوبُهدمُماُعليهاُمنُوعلىُحترميُجتصيصها،ُوإلقاءُالستورُعليها،ُوعلىُعدمُصحةُالصالةُعليهاُ
ُالعكوفُ  ُأن ُوعلى ُذلك، ُوحنو ُكتابة، ُمن ُعليها ُما ُوحمو ُوتسويتها، ُوقباب، ُوتعليقُ ُ،وسدانتهاُ،عندهاُمساجد

ُكماُأنُمنُفعلهمُالذبحُعندها،ُوإتياهنبُ الستورُعليهاُمنُفعلُعُ  اُابلطعام،ُوتقسيمهُعندها،ُوالنذرُهلا،ُدةُاألواثن،
ماُهوُإالُمنُالبدعُاحملرمة؛ُُ،لهُبعضُاجلهلةُمنُالغناءُوالتمايل،ُوضربُالدفوفُعندهاُوحنوُذلكوعلىُأنُماُيفع

ُفمنُتلكُاألحاديث:ُ

                                                           

 (.17( تَ َقدمَم خترجيه )ص  1)
 (.21( تَ َقدمَم خترجيه )ص  2)
 (.21( تَ َقدمَم خترجيه )ص  3)
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ُأنُالنب ُروىُمسلمُيفُصحيحه ُُُما َلك ْم َكان وا يَ تمِخذ وَن ق  ب وَر »قالُقبلُأنُميوتُخبمس: إنم َمْن َكاَن قَ ب ْ
واملسجدُهوُاملوضعُُ،(1)»فَِإين  َأنْ َهاك ْم َعْن َذِلكَ ؛ َفاَل تَ تمِخذ وا اْلق ب وَر َمَساِجدَ  َأاَل  ،َمَساِجدَ َأنِْبَيائِِهْم َوَصاحِلِيِهْم 

مُيفُوظيفةُالرسلُأحاديثُ،ُوقدُتقدُ ذهاُمساجدُ ا،ُفقدُاختُ دًُىُعندُالقبور،ُأوُإليهاُمتعم ُ فيه،ُفمنُصلُ ُىصلُ الذيُيُ 
 .عُ اجُ يفُهذاُالباب،ُفلرتُ 

ُه ر ي  ر ة ُُنُ وثبتُيفُسننُأِبُداودُإبسنادُحسنُعُ ُ ُاَّلل ُ ُ:ُق الُ ُأ ِب  ُر س ول  اَل ََتَْعل وا ب  ي وَتك ْم ق  ب ورًا، َواَل »ُ:ُق ال 
ت مْ  ؛ََتَْعل وا قَ رْبِي ِعيًدا، َوَصل وا َعَليم  ل غ ِِن َحْيث  ك ن ْ  (2)»فَِإنم َصاَلَتك ْم تَ ب ْ

ُيُ  ُعتُ .ُوالعيد:ُهوُما هُمنُهُوقصدُ جميئُ اد

 مسألتان:ُ» اَل ََتَْعل وا ب  ي وَتك ْم ق  ب ورًا»ُ:ُمنُقولهُستفادُ مكانُوزمان،ُويُ 
 

ُكماُدلُ ُ:ُاستحبابُ األوَل فقدُُتُعلىُذلكُالنصوص،ُأماُالفرائضُ التالوةُوالذكرُيفُالبيوت،ُوأتديةُالنوافلُفيها،
ُاملكلُ دلُ  ُالرجال ُعلى ُوجوهبا ُعلى ُواألحاديث ُاآلايت ُمُ ت ُإال ُاملساجد، ُيف ُاجلماعة ُمع ُلعذرُ فني ُختل ف ُكان ُن

ُ.مشروعُ 
ُ

ُبعةُعندُالقرونُاملفضلة.ُللصالةُوالُللتالوة،ُوأنُهذهُهيُالسنةُاملتُ ليستُحم  ال ُُأنُالقبورُ ُاملسألة الثانية:

ُال غ ن و ي ُ ُوروىُمسلمُ  ُم ر ث د  ُأ ِب   ت َصل وا َواَل  ، ََتِْلس وا َعَلى اْلق ب ورِ اَل »:ُق الُ ُُاَّلل ُ ُر س ولُ ُأ نُ ُُيفُصحيحهُع ن 
َها  ونَ يَ تمِخذ   ينَ الذم وَ  ،ِإنم ِمْن ِشَراِر النماِس َمْن ت ْدرِك ه  السماَعة  َوه ْم َأْحَياءٌ »ا:ُمرفوعًُُُودُ عُ سُ مُ ُنُ نُابُ ،ُوعُ (3)»ِإلَي ْ

 .(4)»اْلق ب وَر َمَساِجدَ 
وأعياًدا،ُوارتكبُماُهنىُهللاُورسولهُعنه،ُُذهاُمساجدُ للصالةُوالدعاءُعندها،ُفقدُاختُ دُشاهُ  ُ دُالقبورُواملنُقصُ فمُ 

ُووقعُيفُوسيلةُمنُوسائلُالشركُاألكرب.

ُكلُ علُ أنُيُ ُومماُجيبُ  ُكماُأنُاملسيحُمُأنُاملقبورينُمنُاألنبياءُوالصاحلنيُيكرهونُماُيفعلُعندهمُمنُالبدع ُالكراهة،
ُ ُُكانُأنبياءُبنُإسرائيلُيكرهونُماُيفعلهُاألتباع؛ُفالُُيسبُاملرءُ ُيكره املسلمُأنُُماُيفعلهُالنصارىُبه،ُوكما

ُكرامةُأصحاهبا،ُبلُهوُإكرامُ اُوأواثانًُالنهيُعنُاختاذُالقبورُأعيادًُ ُمن تُلُ هلم؛ُوذلكُأنُالقلوبُإذاُاشتغُ ُُفيهُحطٌّ

ُضنيُعنُالسنة.ُعرُ عاكفنيُعلىُالقبورُمُ هؤالءُالُابلبدع،ُأعرضتُعنُالسنن؛ُفتجدُأكثرُ 
ُرُ كث ُ اُعنهُمنُاحملذورات؛ُليُ وُ هُ اُإليهُمنُاألعمالُالصاحلة،ُواجتنابُماُن ُ وُ عُ باعُماُدُ وإكرامُاألنبياءُوالصاحلنيُيكونُابت ُ 

ُعهم.بُ نُتُ همُبكثرةُأجورُمُ أجرُ 
ُ

                                                           

 (.1/377أخرجه مسلم )( 1)
 .(7226) صحيح اجلامع وصححه األلباين يف(، 2042)وأبو داود  (،2/367)أخرجه أمحد ( 2)
 .(972مسلم )أخرجه ( 3)
 ( يف الصالة، ِبب ما جاء يف الصالة يف احلمام واملقربة. 340( وإسناده جيد، وصححه ابن حبان )1/435أخرجه أمحد )( 4)
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ُ
ُسائي،ُوأبوُداودُعنوالرتمذي،ُوالنُ ُ،هُمسلمُ جُ ومنُاألدلةُعلىُتسويةُالقبورُاملشرفةُابألر ض،ُوهدمُالقبابُماُأخرُ 

ُُق الُ ُنُعليٌُّبعثُ أِبُاهلياجُاألسديُقال:ُ ِإال  دََع َتْثَااًل أَ  الم أَ  :َُأال َأبْ َعث َك َعَلى َما بَ َعَثِِن َعَلْيِه َرس ول  اَللمِ »ُ:يل 
ًرا م ْشرِفًا ِإالَطَمْست   ُ.(2)»َهاَوال ص ورًَة ِإال َطَمْست   »ويفُرواية:ُ،(1)»ه   َسوميْ ت  ه ، َوال قَ ب ْ

ُ

ُُاُعنسائي،ُوأبوُداودُأيضًُوالنُ ُ،وروىُمسلمُ  :ُُأ ِب  اين  ُق ال  د  ُاهل  م  ي  
َأْرِض الر وِم ِمْن ك نما َمَع َفَضاَلَة ْبِن ع بَ ْيٍد ِبر وِدَس ع ل 

ْعت  َرس وَل هللِا   .(3)«َيَْم ر  بَِتْسِويَِتَها» :، فَ ت  و يفِ َ َصاِحٌب لََنا، فََأَمَر َفَضاَلة  ْبن  ع بَ ْيٍد بَِقرْبِِه َفس وِ َي، ُث م قَاَل مسَِ
ُأيضًُ ُأبوداود رُ وروى ُع م  ُعن ُه ان ئُ ا ُب ن  ُع ث م ان  ُب ن  ُال ق اسُ و ُع ن  ُق الُ ، ، ُم  : اَي أ ممهِ »:  ،َدَخَلْت َعَلى َعاِئَشَة، فَ ق ْلت 

، َواَل اَلِطَئٍة َمْبط وَحٍة بَِبْطَحاِء اَلثَِة ق  ب وٍر اَل م ْشرَِفةٍ ، َفَكَشَفْت َل َعْن ثَ  َوَصاِحبَ ْيهِ   اْكِشِفي َل َعْن قَ رْبِ النمِب ِ 
:ُ،هذاُاحلديثكرُيفُسننُأِبُداودُبعدُوذُ ُ.(4)«اْلَعْرَصِة احْلَْمَراءِ  ي  

ُأ ب وُع ل  ُق ال 
ُاَّلل ُ ي  ق الُ "ُ ل ي هُ ُ،م ق د مُ ُُ:ُإ ن ُر س ول  ُر ج  ُع ن د  ه ،ُو ع م ر  ر ُع ن د ُر أ س  ُاَّلل ُ و أ ب وُب ك  ُر س ول  ل ي  ُُُُاُه ..ُ"ُ،ُر أ س ه ُع ن د ُر ج 

ُ
ُُم:علَ ومما ينبغي أن ي  

يفُعهدُامللكُالظاهرُُتُ ثُ حدُ وسبعنيُوستمائةُمنُاهلجرة؛ُحيثُأُ ُقبةُحىتُسنةُمثانُ ُُأنهُلُيكنُعلىُقربُالنب
ُتقليدًُ ُعملها ُوكان ُالصاحلي، ُقالوون ُقلُ املنصور ُكما ُكنائسهم، ُيف ُللنصارى ُعبدامللا ُبن ُالوليد ُزخرفةُدهم ُيف ك

ُالنبويُالشريف ُالوفاء(.املسجد ُكتابُ.)وفاء ُيف ُاحلرمني)ُوجاء ُ(مرآة ُمثانُُاملصريُ ُاصاحلًُُالسلطانُ نُأ": يفُعام
ُكمالُبنُهارونُعبدالقويُالربعي،ُوبعدُ ة،ُوكانُوكيلُ بُ وسبعنيُوستمائةُمنُاهلجرةُبىنُعلىُاحلجرةُالنبويةُق ُ  هُهُأمحد

ُُ.ُه .ُا"انصرُحسنُبنُحممدُبنُقالوونُعامُمخسةُومخسنيُوسبعمائةُهجريةُدهاُوصفحهاُأبلواحُالنحاسُامللكُ جدُ 
،ُولكنُالغلوُيفُالتعظيمُواجلهلُبالءُُلألحاديثُالصحيحةُالثابتةُعنُالرسولُفُ الُ أنهُخمُ ُالعملُالُشكُ وهذاُ

ُا.وأبدًُُااألمورُإلحياءُالسنن،ُوإماتةُالبدعُدائمًُُقُوالةُ وف ُ أنُيُ -ال ُعُ وُ ُلُ جُ -العافية،ُونرجوُمنُهللاوخيم!ُفنسألُهللاُ
ُ

شاهدُ ُ بابُوامل؛ُفيهدمواُتلكُالقُ ُاملسلمني:ُأنُأيمترواُأبمرُهللاُوأبمرُرسولهمُعلىُوالةُأمورُحتُ  ُ ومنُالواجبُامل

ادهاُالقاصدينُإليهاُللطوافُحوهلا،ُوالتمسحُهبا،ُهاُوعبُ ت،ُويوجهواُسدنجُ رُ وسُ ُواملزارات،ُويزيلواُماُعليهاُمنُقناديلُ 
ُسواه.ُحبق ُ ُمليكهمُالذيُالُمعبودُ إىلُعبادةُخالقهم،ُورازقهم،ُُو؛ُواملغاالةُيفُتعظيمهاُوالتعبدُعندها

ُ
                                                           

 (.4/88والنسائي )، (969مسلم ) أخرجه( 1)
 .(1041)لرتمذي وا ،(3218 )داود  وأبأخرجه ( 2)
 .(6/18)أمحد ، و (3219) داود وأبو  ،(2030النسائي )، و (968)مسلم  أخرجه( 3)
 ."حديث صحيح" :(5/319)قال ابن امللقن  "، وصحيح اإلسناد وَل َيرجاه" :(، وقال1/369)، واحلاكم (3220)أبو داود أخرجه ( 4)
 ( يف نفس الصفحة.4، وانظر ختريج احلديث السابق )(6385خرجه البيهقي )أ( 5)
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ُ
سائي،ُ،ُوأبوُداود،ُوالرتمذي،ُوالنُ ها،ُوالكتابةُعليها:ُماُأخرجهُمسلمُ ومنُأدلةُالنهيُعنُالبناءُعلىُالقبورُوجتصيصُ 

ُج اب ر :ُُهوابنُماج ْعت  َرس وَل اَللمِ »:ُق الُ ع ن  ىَن َعَلْيهِ  ،صمصَ نَ َهى َأْن ي  ْقع َد َعَلى اْلَقرْبِ، َوَأْن جي َ   مسَِ ُأ ب وُُ؛«َوي  ب ْ ق ال 
ُع ث م ان :ُ ُ.(1)«َأْو َأْن ي ْكَتَب َعَلْيهِ »،ُو ز اد ُس ل ي م ان ُب ن ُم وس ى:ُ«َأْو ي  َزاَد َعَلْيهِ »د او د :ُق ال 

ُ
ُر س ولُ ُيُ وُ نُ الغُ ُقال:ُمسعتُأابُمرثدُ ُاألسقعُ ُبنُ ُسائيُعنُواثلةُ وأخرجُمسلم،ُوأبوُداود،ُوالرتمذي،ُوالنُ  ُاَّلل ُ ُيقول:ُق ال 

َهاَواَل  ، ََتِْلس وا َعَلى اْلق ب ورِ اَل »:ُ ُ.(2)» ت َصل وا ِإلَي ْ
ُ

ُ ُج اب رُ ُعنُهابنُماجُىوُ ورُ ُ،(3)»الق بورِ  صِ يصِ َتَ َعْن   هنى رسول  هللا»ُ:الُ قُ ُر ُابُ جُ ُعنُأبوُداودوروىُ
:ُأيًضاُ ُ. (4)»ي ْكَتَب َعَلى اْلَقرْبِ َشْيءٌ َأْن  نَ َهى َرس ول  اَللِم »ق ال 

ُ
ُكتعليمهُحبجر،ُوحنوهُفالُأبسُبه؛ُملاُرُ علُ اليتُيُ ُالمةُ أماُالعُ  ُب ن ُم ال كُ وُ مُهباُالقربُملعرفته؛ ُأ ن س  َأنم َرس وَل »:ُ يُع ن 

َر ع ْثَماَن ْبِن َمْظع وٍن ِبَصْخَرةٍ   اَللمِ  ُ.(5)«َأْعَلَم قَ ب ْ
ُ
ُ

مُمنُاآلايتُواألحاديثُيفُتوحيدُالعبادة،ُونواقضُاإلسالم،ُماُتقدُ ُ،أكربُ ُالذبحُللقبور،ُوأنهُشركُ ومنُأدلةُحترميُ
يعن:ُ-انواك"قالُعبدُالرازق:ُُ،(6)»مِ اَل سْ  اإلِ  َعْقَر يف اَل  «:ُهللاُ ُولُ سُ رُ ُالُ :ُقُ الُ قُ ُُوماُرواهُأبوُداودُعنُأنس

    .(7)»َذَبَح ِلَغْْيِ هللاِ  َلَعَن هللا  َمنْ «مُحديث:ُ.ُاُه .ُوقدُتقدُ "أوُشاةُيعقرونُعندُالقربُبقرةًُ-أهلُاجلاهلية
ُ
ُ

                                                           

 (.2028)النسائي و  ،(970) مسلمأخرجه ( 1)
 (.58( تَ َقدمَم خترجيه )ص  2)
 ." حسن صحيح": وقال ،(1052الرتمذي )، و (2027النسائي )، و (3225)ود ابو دا أخرجه( 3)
 .وصححه ابن ِبز واأللباين ،(1563ابن ماجه )أخرجه ( 4)
  ".حسن صحيح (: "1277) صحيح ابن ماجهوقال األلباين يف  (،4/169) لفظ له، والطرباينوال (1561أخرجه ابن ماجه )( 5)
 (.564/ 5(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )3/197(، وأمحد )2/71( أخرجه أبو داود  )6)
 (.11( تَ َقدمَم خترجيه )ص  7)
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 الزايرة الشركية احملضة: 
ىُابملشاهد؛ُلقصدُالذبحُعندها،ُأوُدعاءُأهلها،ُأوُاالستغاثةُهبم،ُأوُطلبُالنصرُمنهم،ُسمُ أماُزايرةُالقبور،ُوماُيُ 

:ُزوج،ُأوُالرزقُمنُالغائب،ُأوُجلبُطلبهمُشفاءُاملريض،ُأوُردُ أوُطلبهمُتفريجُالكرب،ُأوُقضاءُاحلوائج،ُأوُ
هذاُُأواثاًنُيعبدوهنا،ُوم نُ ُأكرب،ُوهوُعمل ُمشركيُاجلاهليةُالذينُاختذواُالقبورُ ُفهذاُشركُ ُ؛ولد،ُأوُمال،ُوحنوُذلك

ب طُ ،ُوعملهُكُ رُ شُ عمل هُفهوُمُ  ُكماُدلُ حم  انُبعًضاُمنهاُيفُتوحيدُتُعلىُذلكُالنصوصُمنُالقرآنُوالسنة،ُوقدُذكُر؛

ُجُ أنُيتوبُإىلُهللا،ُوُيُ ُنُكانُعلىُشيءُمنُذلكُالشركُ العبادة،ُويفُوظيفةُالرسل،ُويفُإبطالُالشبهات؛ُفعلىُمُ 

ُكماُقالُتعاىل:ُطُ بُ حجةُاإلسالمُبعدُالتوبة؛ُألنُالشركُحمُ  }وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ ُلألعمال؛

 .[23{]الفرقان:چ }وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا،ُوكماُقالُسبحانه:ُ[88يَعْمَلُون{]األنعام:

ُكماُُيُ فهؤالءُالذينُأيتونُإىلُتلكُاملشاهدُوالقبابُوالقبور،ُويطوفونُهبا،ُوُيجُ  احلرام،ُويعكفونُُونُالبيتُ جُ وهنا
هؤالءُيظنونُأهنمُ؛ُورُاحملرمةُاملتقدمُذكرهاُوحنوهاونُهلا،ُويستغيثونُأبهلهاُإىلُغيُذلكُمنُاألمنُ عنده،ُوينح

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي  ڳ     }قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِاألَخْسَرِينَ أَعْمَاالً ونُخاسرون؛ُقالُتعاىل:وهمُيفُاحلقيقةُضالُ ُ،اُيسنونُصنعًُ

}إِنَّ هَـؤاُلء مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا ُ،ُوقالُتعاىل:[104-103{]الكهف:ۀ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

 .[139{]األعراف:ڄ كَانُواْ يَعْمَلُون

هُمنُالشركُاألكربُالذيُأوقعُفيهُهؤالءُاجلهلة،ُوزي نُهلمُماُزي نهُملشركيُقدُبلغُمأربُ -لعنهُهللا-والُشكُأنُالشيطان
ُكماُتفعلُالشياطنيُبعُ  ُ يفُصورةُالشيخُامل-لعنهُهللا-لاجلاهلية،ُوقدُيتمثُ  دةُاألواثن؛ُإمعااًنُيفُاإلغواءُبُ ستغاثُبه،

ُواإلضالل.
لُللمشركُوحنوهُممنُيدعونُدعاءُحمرًما،ُولكنُذلكُليسُدلياًلُحتصُ ه:ُأنُإجابةُالدعاءُقدُمثُإنُمماُينبغيُمعرفتُ 

ُمباحُأوُاعتقدُيفُخملوقُاعتقاًداُغيُ ُ،دعاُدعاءُغيُمباحُ ُ؛ُفاهللُسبحانهُيستدرجُويبتلي؛ُفكمُمنُعبدُ ءعلىُالرضا
ُكماُفعلُألتُ مسُهلالكهُيفُالدنياُواآلخرة،ُفتارةُيسألُماُالُتصحُ ُاُسببُ فحصلتُلهُحاجته،ُولكنُحصوهلُ  ه؛

كماُُُ؛هُهللاأنُيسألُعلىُالوجهُالذيُالُُيبُ ُاُأبشياءُفحصلتُهلم،ُوكانُفيهاُهالكهم،ُوًترةًُوُ عُ وغيهُممنُدُ ُ"بلعام"

ينُيفُعتدُ  ُ املُ؛ُفهوُسبحانهُالُُيبُ [55{]األعراف:ۓ  }ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ الَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِين قالُسبحانه:

ُكانتُحاجتهمُقدُتُ  ُكأقوامُانجواُهللاُ قضُ صفةُالدعاء،ُوالُيفُاملسؤولُوإن علىُهللا،ُوتعد  ُُأةُ رُ مبناجاةُفيهاُجُ ُى؛
مُفصارُاملشعوذينُاملد عنيُللواليةُواحملبة،ُفسل مواُلهُمرضاهمُوأطفاهلُ ُ؛ُوكقومُصد قواُأحدُ همُفتنةًُوأعطواُطلبتُ ُ،حلدوده

ُ،ُويبخرواُهباُذلكُاملريض،ُوحنوُذلكُمنُليحرقوهاعليهم،ُويقرأُعليهمُطالسم،ُأوُيعطيهمُقصاصةُمنُثوبهُُحُ سُ ميُ 
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ويفُُ...ُىُبهُمريضهمُأوُعقيمهمتداوُ الشعوذاتُالشيطانية؛ُوكأقوامُيقصدونُإىلُأحدُالقبورُفيأخذونُمنُترابهُليُ 

وحنوُهذاُمنُُ،والعنيُ،والطلسماتُ،وذلكُمثلُالسحرا،ُواستدراجًُُفتنةًُُ؛همىُحاجتُ قضُ مثلُهذهُاألحوالُقدُتُ 
ُكثيًُاملؤث ُ    ومعُهذاُفقدُقالُسبحانه:ُ؛اُمنُأغرا ضُالنفوسُالشريرةراتُيفُالعالُإبذنُهللاُقدُيقضيُهللاُهبا

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُواْ واتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ  ڻ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُون}وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي اآلخِرَةِ مِنْ خاَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ 

همُالُينفعُيفُاآلخرة،ُوأنُفونُأبنُابطلُ عرتُ ؛ُفالسحرةُوحنوهمُمُ [103-102{]البقرة:ۓعِندِ اللَّه خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُون 

ُكذلك،ُوإمناُصاحبُ  }وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَالَ وقدُقالُتعاىل:ُُ؛يفُالدنياُتهثونُمبنفعيتشبُ هُخاسرُيفُاآلخرة

 .[102يَنفَعُهُمْ{]البقرة:

ثهمُور ُ وكذلكُأنواعُمنُالداعنيُوالسائلنيُعندُالقبورُأوُغيهاُقدُيدعونُدعاًءُحمر ًماُُيصلُهلمُمعهُذلكُالغر ض،ُويُ 
هاُوقدُهاُحرمتُ مةُمنُاألدعيةُواالعتقاداتُيفُاملخلوقنيُوحنوهاُقدُيعلمُفاعلُ احملرُ ضررًاُأعظمُمنه،ُمثُإنُهذهُاألمورُ

ُكالسحرةُالذينُأخربُهللاُعنهمُمباُ ُكانُيعلمهاُفهو ُكانُُعملواالُيعلمها؛ُفإن ألنفسهمُمنُاخلسرانُيفُاآلخرة،ُوإن
ُ.فهو ال يعذر يف ذلك؛ُالُيعلمهاُبسببُتقصيهُيفُطلبُالعلم،ُأوُتركهُللحق

ُُ
يُعنُالصالةُإىلُجهةُيُإليه؛ُفاملسلمُملاُهن ُ صل ُ للداعيُأنُيستقبلُإالُماُجيبُأنُيُ ُستحبُ مُأنهُالُيُ علُ وينبغيُأنُيُ 

نُيتحر ىُوقتُدعائهُعنهاُوقتُالدعاء،ُومنُالناسُمُ ُىُاستقبالُتلكُاجلهةُاملنهي ُ ىُأنُيتحرُ نهُ فإنهُيُ ُ،غيُالقبلة
ُمُ ُاستقبالُ  ُاليتُيكونُفيها ُ مُ عظ ُ اجلهة ُضاللُبني   ُكانتُيفُاملشرقُأوُغيه،ُوهذا ُأنُه،ُسواء ُكما ،ُوشركُواضح،

ُقبلةُ ُعُ تنُ بعضُالناسُميُ  الصالة،ُُمنُاستدابرُاجلهةُاليتُفيهاُمقدسوهمُمنُالصاحلني،ُفيتوجهونُإليهمُولوُاستدبروا

ُالنصارى.ُوهذاُوحنوهُمنُالبدعُاليتُتضارعُدينُ 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 حكم زايرة قبور الكفار: 

ُلالت ُ  ُالكفار ُلقبور ُاملسلم ُالُيُ الُأبسُبزايرة ُولكنه ُيفُاحلديثُُمُ سل ُ عاظ، ُجاء ُملا ُهلم؛ ُوالُيستغفر ُعليهم ُأ ِب  ع ن 
:ُُ ه ر ي  ر ةُ  يف أن َأْستَ ْغِفَر   استأَذْنت  رِبِ  «ل: اَ قَ وَ  قرَب أ مِ ه، فبكى وأبكى َمْن َحْوَله،  زَاَر َرس ول  اَللمِ ق ال 

َرَها فََأِذَن َل، فَ ز ور وا اْلق ب ورَ هلا، فَلْم  ُ.(1)«فَِإن مَها ت ذَكِ ر ك م  اْلَمْوتَ  ؛ي  ْؤَذْن َل، َواْسَتْأَذْنت  يف َأْن َأز وَر قَ ب ْ
ُ

،ُيوُ وملاُرُ  ُس ال   ،ُع ن  ر ي   ُأ ب يهُ ُع ن ُالز ه  َأِب َكاَن َيِصل   ِإنم  ،اَي َرس وَل اَللمِ  ، فَ َقاَل: النمِب ِ َجاَء َأْعَراِب  ِإََل :ُق الُ ُع ن 
:ُُوََكاَن، فَأَْيَن ه َو؟، الرمِحَم، وََكانَ  :ُ«يف النمارِ »ق ال  ُ؟فَأَْيَن َأب وكَ  ،اَي َرس وَل اَللمِ  و ِجَد ِمْن َذِلَك، فَ َقاَل:ه  َفَكأنم ،ُق ال 

ْره  ِِبلنمارِ  ،كٍ رِ شْ م  َحْيث  َما َمَرْرَت بَِقرْبِ » ُ:ُاَّلل ُ ُر س ولُ ُق الُ ف ُ  ُ:ُفُ ُ.«فَ َبشِ  ل م ُاأل ع ر اِب  ُب  ع دُ ق ال  ُ:ُأ س  َلَقْد  ،ُف  ق ال 
ُ.ُ(2)َما َمَرْرت  بَِقرْبِ َكاِفٍر ِإال َبشمْرت ه  ِِبلنمارِ ؛ تَ َعًبا َكلمَفِِن َرس ول  اَللِم 

ُ
ُ

 حكم زايرة النساء للقبور، واتباعهن للجنازة: 
وردتُأدلةُمنُاحلديثُيفُحترميُزايرةُالنساءُللقبور،ُويفُحترميُاتباعهنُللجنائز،ُوهذهُاألدلةُمنهاُماُهوُصريحُيفُ

ُله؛ُفمنُالصريح:ُحديثُُمُ فهُ التحرمي،ُومنهاُماُهوُمُ  ُع ب اس  زَائَِراِت اْلق ب وِر،  َلَعَن َرس ول  اَللِم »:ُق الُ ُاب ن 
َها اْلَمَساِجَد َوالس ر جَ  ُه ر ي  ر ةُ ُ،ُوحديث(3)«َواْلم تمِخِذيَن َعَلي ْ  .(4)«لَعَن زوماراِت الق بورِ   أنم رسوَل هللاِ »ُ: أ ِب 

ُ
بَ َلْغِت َمَعه ْم اْلك َدى َأَما إنمِك َلْو » :ل ف اط م ة ُُُالنساءُعنُاتباعُاجلنائز،ُوقالُهُوثبتُيفُالصحيحنيُهنيُ 

ُوقال(5)«َلَْ َتْدخ ْل اجْلَنمَة، َحَّتم َيك وَن َكَذا وََكَذا ،ُُ َر َمْأج ورَاتٍ ا»: فَِإنمك نم تَ ْفِتم احْلَيم،  ؛ْرِجْعَن َمْأز ورَاٍت َغي ْ
ُ .(6)«َوت  ْؤِذيَن اْلَميِ تَ 

ُ
ُ
ُ

                                                           

 .(2/441أمحد )، و (3234داود ) بوأ، و (2034النسائي )، و (976مسلم ) أخرجه( 1)
  (.1/55) السلسلة الصحيحةيف  األلباين هصحح، و (1089) (، والبزار326) الطرباين، و (1573ابن ماجه )أخرجه ( 2)
 .(1/229) أمحد، و (3236داود ) وأبو  ،(2043النسائي )، (320الرتمذي )أخرجه ( 3)
وصححه ابن تيمية يف جمموع فتواه  ."حسن صحيح (، وقال: "1056)الرتمذي (، و 1576)ابن ماجه (، و 8430)أمحد  أخرجه (4)
 (.1056(، وحسنه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي )24/360)
 لسان.(. واْلك َدى: هي املقابر كما يف ال28،  27/ ، 4(، والنسائي )3123(، وأبو داود )169،  168/ 2( أخرجه أمحد )5)
 (.4/77(، والبيهقي )1578( أخرجه ابن ماجه )6)

http://www.sh-alomar.com/
http://www.sh-alomar.com/


 ِِإََل تَ ْوِحيِد َربِ  الِعَباد اإلْرَشاد  

  64 
 

alomar.com-www.sh 

 

ُ
ُمنُالعلماءُ ُاألقوالُ -يرمحهُهللا-اإلسالمُقُشيخُ وقدُحقُ  ُالبابُفقال: هلنُيفُُأذونُ مُ ُأنُالنساءُ ُدُ نُاعتقُ مُ ُيفُهذا

ُكالرجال؛ُمعتقًداُعمومُ  (1)«فَِإن مَها ت ذَكِ ر ك م  اآْلِخَرةَ ؛ افز ور وهَ »ُ:ُهقولُ ُالزايرة
يفُهذاُُنُ لُ دخُ لُيُ ُ:ُأهننُ ،ُوالصحيحُ 

 اإلذن؛ُلعدةُأوجه؛ُمنها:ُ
 

ُ:ُاألول
ُ ضُ عارُ الُيُ ُ،ُوالعامُ يفُعمومهُضعيفُ ُالنساءُ ُ،ُودخولُ ابلوضعُ ُالرجالُ ُتتناولُ ُتذكيُ ُصيغةُ ُ«افز ور وهَ » :ُهأنُقولُ 

ُعندُ يُالنساء؛ُبلُوالُينسخُ هُ املستفيضةُيفُن ُ ُةُ األدلةُاخلاصُ  علىُالعام،ُُاخلاص ُ ُمُ قدُ مُتُ لُ ،ُوإنُعُ العلماءُ ُمجهورُ ُها
ُ(2)«َحَّتم ت ْدَفَن فَ َله  ِقْيَاطَانِ   تَِبَعها َوَمنْ  َعَلى َجَنازٍَة فَ َله  ِقْيَاٌط، َمْن َصلمى»ُ:ُ(ُيفُقولهنُ ومعلومُأنُلفظُ)مُ 

ُعلىُالعمومُمنُصيغةُالتذكي؛ُفهوُيتناولُالذكورُ  أنُهذاُُالصحيحةُ ُمُابألحاديثُ لُ ،ُومعُهذاُفقدُعُ واإلانثُ ُأدل 
ُباعُاجلنائز.هلن ُعنُات ُ ُُيُالنب ُ هُ ؛ُلن ُ النساءُ ُلُ لُيتناوُ ُالعمومُ 

ُ
ُ:الثاين

ُكانُالنساءُ ُ ُهلن ُزايرةُ الستُ ُ،يفُاخلطابُ ُداخالتُ ُلو ُكالرجال،ُولُيُ ُحب  ُهلنُُمُ علُ القبور أنُأحًداُمنُاألئمةُاستح ب 
ُكانُالنساءُ ُزايرةُ  ُنُ زايرتُ ،ُوالذينُرخ صواُيفُلزايرةُالقبورُ ُنُ جُ رُ وخلفائهُالراشدينُُيُ ُُعلىُعهدُالنب ُ ُالقبور،ُوال

ُعلىُ ُاعتمدوا ُع ائ ش ة  ُي  ر و ىُع ن  اُم ا ُع ب د الر مح  نُ ُأ ن  ه  يه ا ُأ خ  ر  ُق  ب   ُز ار ت  ُق د  ُو ك ان  ُو ق ال تُ ، ا ب ت ه  ُغ ي   ُيف  ُم ات  َلْو »:
منُُعلىُاجلنازةُأوكدُ ُللنساء،ُوأيًضاُفإنُالصالةُ ُةًُليستُمستحبُ ُعلىُأنُالزايرةُ ُ،ُوهذاُيدلُ (3)«َشِهْدت َك َلَما ز ْرت كَ 

نُصالتُ ُ،ُويفُذلكُتفويتُ باعُاجلنائزُ عنُات ُ ُهنىُالنساءُ ُُأنُالنبُ ُتُيفُالصحيحُ زايرةُالقبور،ُومعُهذاُفقدُثبُ 
ُ؟فكيفُابلزايرةُ ُهاُمعُماُفيهُمنُالصالةُوالثوابُ باعُ هلنُات ُ ُبُ ستحُ ت؛ُفإذاُلُيُ علىُاملي ُ 

ُ
ُ:الثالث  

ُ القبورُمنُطريقُ ُزو اراتُ ُعنُ لُُأنهُقدُجاءُعنُالنب ُ ُ يفُأولُالباب،ُُُ:ُوذكرُحديثيُأِبُهريرةُوابنُعباسني 
ُمتُ ُوذكرُأنهُليسُ ُبرجالُاآلخر،ُمثُيفُإسنادمها ُليسوا همُابلكذب،ُوكالمهاُحجةُبالُريب،ُورجالُاألولُمنهما

ُالنساءُالُيدخلنُيفُاإلذن؛ُوأيضاُفقولهمُمنُأنُقال:ُفإنُقيل:ُهذاُمنسوخُحبديثُاإلذنُالسابق،ُفاجلوابُماُتقدُ 
ُ
ُ

                                                           

 (.2033(، والنسائي )1054(، والرتمذي )977( أخرجه مسلم )1)
 (.52/945(، ومسلم )1325( أخرجه البخاري )2)
: 24/345( انظر جمموع الفتاوى )3)  ه (.  728( لتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )املتوَفم
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ُهبن،ُوقوله(1)«زَائَِراِت الق ب ورِ أو -الق ب ورِ  َلَعَن هللا  زوماراتِ »:ُ بطريقُالتبع؛ُفيدخلنُ(2)«افز ور وهَ »ُ:ُخاصٌّ
ُأنهُ بعدُاخلاصُلُيكنُبعمومُضعيف،ُإماُأنُيكونُخمتص اُابلرجال،ُوإماُأنُيكونُمتناواًلُللنساء،ُوالعام ُإذاُع ر ف 

ُقوله ُيكون ُقد ُإذ ُاخلاص؛ ُبعد ُالعام  ُهذا ُأن ُيعلم ُل ُفكيفُإذا ُالعلماء، ُعندُمجهور ُله َلَعَن هللا  » :ُانسًخا
والسرج،ُوذكرُُويدلُعلىُذلك:ُأنهُقرنهُابملتخذينُعليهاُاملساجدُ ُ؟بعدُإذنهُللرجالُيفُالزايرةُ(3)«الق ب ورِ  زوماراتِ 

ُبصيغةُالتذكيُاليتُتتناولُالرجال،ُولعنُالزائراتُجعلهُخمتص اُابلنساء،ُومعلومُأنُاختاذُاملساجدُوالسرجُابقُ  ُهذا
ُكماُدلُ   تُعليهُاألحاديثُالصحيحة،ُفكذلكُاآلخر.حمكم

 
،ُوبقيُاإلذنُيرفعُالتحرميُ ومنُالعلماءُمنُقالُابلكراهة؛ُوهوُأهنمُقالوا:ُحديثُاللعنُيدلُعلىُالتحرمي،ُوحديثُ

ُع ط ي ةُ ُق و لُ بُ أصلُالكراهة،ُحمتج اُ ِي»ُ:ُأ م   َناَنا َعْن ات َِباِع اجْلََنائِزِ هن  ُكالمهاُمكروًهاُغيُ(4)«، َوَلَْ يَ ْعزِْم َعَلي ْ ؛ُفيكون
يفُالدهرُالُتتناولُذلك،ُُ،ُومنهمُمنُقال:ُاللعنُقدُجاءُبلفظُالزو ارات؛ُوهنُاملكثراتُللزايرة؛ُفاملرةُالواحدةحمرم

ُارة.والُتكونُاملرأةُزوُ 
ُ

ُالقائلونُابلتحرمي:ُأنُلفظُ ُيقال:ُفتحتُاألبواب،ُومعلومُأنُلكلُاببُُ"اراتالزوُ "ورد ُكما قدُيكونُلتعددهن،
فتًحاُواحًدا،ُقالوا:ُوألنهُالُضابطُيفُذلكُبنيُماُُيرمُوماُالُُيرم،ُواللعنُصريحُيفُالتحرمي،ُومنُهؤالءُمنُيقول:ُ

ُكقوله ُكذلك،ُوُيتجُمباُرويُيفُالتشييعُمنُالتغليظ؛ َر َمْأج ورَاتٍ ْرِجْعَن َمْأز ورَاٍت غَ ا»ُ:ُالتشييع فَِإنمك نم تَ ْفِِتم  ؛ي ْ
، َوت  ْؤِذيَن اْلَميِ تَ  َأَما إنمِك َلْو بَ َلْغِت َمَعه ْم اْلك َدى َلَْ َتْدخ ْل اجْلَنمَة، َحَّتم َيك وَن  » :ل ف اط م ة ُُولهُوق،ُ(5)«احْلَيم

ُباعُاجلنائز.هللاُعليهُوسلمُهنىُالنساءُعنُات ُ وهذانُيؤيدمهاُماُثبتُيفُالصحيحنيُمنُأنهُصلىُ،ُ(6)«َكَذا وََكَذا
ُ
ُع ط ي ةُ ُقولُوأماُ َنا»ُ:ُأ م   :ُفقدُيكونُمرادها:ُلُيؤكدُالنهي،ُوهذاُالُينفيُالتحرمي،ُوقدُتكونُ(7)«َوَلَْ يَ ْعزِْم َعَلي ْ

اإلذنُللرجالُُُالنبل لُالُيفُظنُغيه،ُوأيضاُفقدُعُ ُُأنهُليسُبنهيُحترمي،ُواحلجةُيفُقولُالنبُتُ هيُظنُ 
احة؛ُملاُفيهاُمنُالضعفُيأبنهُيذكرُاملوت،ُومعلومُأنُاملرأةُإذاُفتحُهلاُهذاُالبابُأخرجهاُإىلُاجلزع،ُوالندب،ُوالن
ُكماُهوُاملعروفُعنُأكثرُالنساء،ُوأيًضاُفإنُذلكُسببُلتأذ ُ  يُامليتُببكائها،ُوسببُوكثرةُاجلزع،ُوقلةُالصرب،

ُكماُجاءُيفُاحلديثُاآلخر:الفتتانُالرجالُبصوتاُ ُوصورتا،

                                                           

 .(1/229(، وأمحد )2043لنسائي  )(، وا320، والرتمذي  )(3/362أخرجه أبو داود )( 1)
 (.65( تَ َقدمَم خترجيه )ص  2)
 نفس الصفحة.( يف 1) رقمانظر ختريج احلديث ( 3)
 ( واللفظ له.938(، ومسلم )1278أخرجه البخاري )( 4)
 (.65تَ َقدمَم خترجيه )ص  ( 5)
 (.65تَ َقدمَم خترجيه )ص  ( 6)
 ( يف نفس الصفحة.4) رقمانظر ختريج احلديث ( 7)
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، َوت  ْؤِذيَن اْلَميِ تَ »ُ ُ.(1)«فَِإنمك نم تَ ْفِتم احْلَيم
ُكانتُزايرةُالنساءُمظن ًةُوسبًباُلألمورُاحملرمةُيفُحقهنُوحقُالرجال،ُواحلكمةُهناُغيُمضبوطة،ُفإنهُالُميكنُ وإذا

ُييزُبنيُنوعُونوع.أنُُي  د ُاملقدارُالذيُالُيفضيُإىلُذلك،ُوالُالتم
ُكانتُخفيةُأوُغيُمنتشرةُعلقُاحلكمُمبظنُ  اُللذريعةُُتُ ومنُأصولُالشريعة:ُأنُاحلكمةُإذا ها؛ُفيحرمُهذاُالبابُسد 

كماُحرمُالنظرُإىلُالزينةُالباطنة؛ُملاُيفُذلكُمنُالفتنة،ُوكماُح ر  م ُاخللوةُابألجنبيةُوغيُذلكُمنُالنظرُإليها،ُوليسُ
ُيعار ضُمفسدةُفتنةُاحليُوإيذاءُامليت؛ُإذُلُيبقُ يفُزايرةُ اؤهاُمنُاملصلحةُإالُدعُالنساءُللقبورُمنُاملصلحةُما

إذاُعلمتُاملرأةُمنُنفسهاُأهناُإذاُزارتُاملقربةُبداُمنهاُماُالُ"وهلذاُقالُالفقهاء:ُ؛ُللميت،ُوذلكُممكنُيفُبيتها
ُا.انتهىُملخصًُُ".مةُبالُنزاعمن:ُقول،ُأوُعمل،ُفزايرتاُحمرُ ُجيوزُ 

ُهلم،ُقلت ُعلىُأهلها،ُودعائها ُفإنهُالُمانعُمنُسالمها ُمبقربةُمنُغيُقصدُهلا، ُمرتُاملرأةُيفُطريقها ُإذا ُأما :
ُوتذكرهاُاآلخرةُدونُلبثُيفُاملقربة،ُوهيُمأجورةُهبذاُالقدرُإنُشاءُهللا.

ُ
ُ

 السفر لزايرة القبور: 
ُكانتُقبورُأنبياءُأوُصاحلنيُأوُغيهم،ُولُيسبقُإىلُذلكُُا؛السفرُلزايرةُالقبورُمطلقًُُُلُيشرعُالنب سواء

ُزُذلكُأحدُمنُأئمةُالدينُالذينُيعتدُ ،ُوأشدهمُمتس ًكاُهبا،ُولُجي ُ ُ،ُوهمُأعلمُالناسُبسنةُالنبُالصحابة
ُكماُثبتُيفُالصحيحنيُأنُالنبُُالنهيُعنُشد ُ ُهبم،ُوالثابتُعنُالنبُ قال:ُُالرحالُلغيُاملساجدُالثالثة؛

؛ُوذلكُملضاعفةُ(2)«اأَلْقَصى َواملَْسِجدِ  ،َوَمْسِجِدي َهَذا ،: املَْسِجِد احلََرامِإََل َثالثَِة َمَساِجدَ   ت َشد  الرِ َحال  ِإالم اَل »
ُكما ُهللاُ ُولُ سُ رُ ُالُ :ُقُ الُ قُ ُُه ر ي  ر ةُ ِبُثبتُيفُالصحيحنيُعنُأُ ُاحلسناتُهبذهُاملساجدُالثالثة،ُوملاُهلاُمنُالفضل؛

ٌر من َأْلِف َصاَلٍة ِفيَما ِسَواه ؛ إالم اْلَمْسِجَد احْلََرامَ »ُ: ُع ب د ُاَّلل  ُب ن ُالز ب  ي ُ ُ،(3)«َصاَلٌة يف َمْسِجِدي هذا َخي ْ ُوع ن 
ُ ُ ُاَّلل ُر س ول  :ُق ال  َمْسِجِدي َهَذا َأْفَضل  ِمْن َأْلِف َصالٍة ِفيَما ِسَواه ؛ ِإالم اْلَمْسِجَد احْلََراَم، َصالٌة يف »ُ:ُق ال 

 :هويفُروايةُأخرجهاُأمحدُوابنُماج،ُ(4)«َهَذا َمْسِجِديَأْفَضل  ِمْن ِمائَِة َصالٍة يف  احْلََرامِ  اْلَمْسِجدِ  َوَصالٌة يف 
ُ.(5)«َأْفَضل  ِمْن ِمائَِة َأْلِف َصاَلٍة ِفيَما ِسَواه  َصاَلٌة يف اْلَمْسِجِد احْلََراِم وَ »
ُ
ُ

                                                           

 (.65تَ َقدمَم خترجيه )ص  ( 1)
 (.1397(، ومسلم )1189أخرجه البخاري )( 2)
 (.1394ومسلم ) واللفظ له، (1133البخاري )أخرجه ( 3)
 (.856) وصححه األلباين يف صحيح موارد الظمآن ،(1620وابن حبان ) ،(16162أمحد )أخرجه ( 4)
 (.1163وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه ) ،(1406) وابن ماجه ،(15306أمحد ) أخرجه( 5)
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ُ
ُشدُ  ُكان ُالنبحُ الرُ ُفلو ُقرب ُلقصد ُُل ُجائزًُ، ُغيه ُالنبُ؛اأو ُهيُُلبي نه ُوإمنا ُللقرب، ُليست ُاملدينة ُوزايرة ،

ُبشرعيةُشد ُ ،ُورغبُعنُسنته،ُوالقولُُللمسجد،ُفمنُنوىُبزايرتهُالقربُالُاملسجد،ُفقدُخالفُقولُالرسول
ُكماُقدُُا،ُويوقعُيفُاحملذورُالذيُخالفهُالرسولعيدًُُهاذيفضيُإىلُاخت  ُُُالرحالُلزايرةُقربه منُالغلوُواإلطراء؛

ُ.ُوقعُالكثيُمنُالناسُيفُذلكُبسببُاعتقادهمُشرعيةُشدُالرحالُلزايرةُقربه
ُ

ُهباُمنُقالُبشرعيةُشدُالرحالُإىلُقربهُوأماُماُيُ  ُالبابُمنُاألحاديثُاليتُُي  ت ج  فهيُأحاديثُُ؛روىُيفُهذا
ُكماُقدُن  ب هُعلىُضعفهاُاحلف ُكالدارقطن،ُوالبيهقي،ُواحلافظُابنُحجرُوغيهم؛ُاضعيفةُاألسانيد،ُبلُموضوعة؛ ظ؛

ُشدُالرحالُلغيُاملساجدُالثالثة.فالُجيوزُأنُيعار ضُهباُاألحاديثُالصحيحةُالدالةُعلىُحترميُ
ُ

ُالبابُحديث:ُ عد ممات من زارين ب"وحديث:ُُ،"وَل يزرين فقد جفاين من حجم "ومنُاألحاديثُاملوضوعةُيفُهذا
ن مَ "ُوحديث:ُ،" اجلنةيف عام، ضمنت له على هللا ن زارين وزار أِب إبراهيمَ مَ "وحديث:ُُ،"فكأَّنا زارين يف حيات
،ُقالُاحلافظُابنُحجرُُفهذهُاألحاديثُوأشباههاُلُيثبتُمنهاُشيءُعنُالنب؛ "شفاعِتزار قربي وجبت له 

ُُ."هاُضعيفةطرقُهذاُاحلديثُكلُ "يفُالتلخيصُبعدُماُذكرُأكثرُهذهُالرواايت:ُ
ُُ."يفُهذاُالبابُشيءُحُ صُ الُيُ "وقالُاحلافظُالعقيلي:ُ

ُ ُلكانُالصحابة ُاثبًتا ُمنها ُكانُشيء ُولو ُاألحاديثُموضوعة، ُأنُهذه الناسُإىلُُأسبقُ ُوجزمُشيخُاإلسالم:
ُالعملُبه،ُوبيانهُلألمة.

ُ
فقال:ُالسالمُعليكُايُرسولُهللا،ُمسعتُهللاُُ،ُاُجاءُإىلُقربُالنبوقصةُاألعراِبُاليتُتروىُعنُالعتب:ُأنُأعرابيُ ُ

هلا،ُوالُيصحُهلاُُهذهُالقصةُالُصحةُ ُ؛إىلُآخرُالقصةُاآلية،ُ[64{]النساء:ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ}وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ  يقول:

وغيه،ُومثلهاُماُُ(1)(الصارمُاملنكيُيفُالرد  ُعلىُالس بكي)عنُالعتب،ُوالُهيُمماُُيتج ُبه،ُقالُذلكُصاحبُُسندُ 
قونُمنُ،ُهذهُاحلكاايتُوماُشاهبهاُأثبتُاحملق ُ ُيروىُعنُجميءُباللُمنُالشام،ُوقصةُقولهُوفعلهُعندُقربُالنب

منُاإلقدامُعلىُشيءُمنُهذهُاألمورُاملبتدعةُُصحتها،ُوأثبتواُتنزيهُأصحابُرسولُهللاُُأهلُالعلمُوالفضلُعدمُ 
جباهي؛  توسلوا"ُعلىُألسنةُبعضُالعوامُاحلديث:ُواحلكاايتُاملكذوبةُاليتُاشتهرتاملنهيُعنها،ُومنُاألحاديثُ

ُكتبُالسنة،ُوجاءُيفُكتابُالسننُُ؛"فإن جاهي عند هللا عظيم هذاُاحلديثُموضوعُالُأصلُلهُيفُمجيع
ولكنُُ؛عظيمُعندُهللاُُا،ُومعلومُأنُجاهُالنبىُالُأصلُلهُقطعًُواملبتدعاتُالتأكيدُاجلازمُأبنهُموضوعُمفرتًُ

 التوسلُبهُلُيرد،ُواخليُوالربكةُوالرضوانُيفُاالتباعُالُيفُاالبتداع.
                                                           

 .ه (744: : ِشس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبلي )املتوَفم أتليف - ( الصمارِم  امل ْنِكي يف الرمدِ  َعَلى الس ْبِكي1)
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ُ
ه ن أحدكم ظنم سم لو حَ "،ُوحديث:ُ"فعليكم أبصحاب القبور ؛إذا أعيتكم األمور"ُومنُتلكُاألحاديثُاملكذوبة:ُ

ُكلُ ُ؛"كل وَل يقضي حوائج الناس  ا على قربإن هللا يوكِ ل ملكً "،ُوحديث:ُ"ِبجر نفعه هاُهذهُاألحاديثُوحنوها
ُ.مكذوبةُالُوجودُهلاُيفُكتبُالسنةُاملعتمدة،ُوالُيصدقهاُعاقلُعالُبكتابُهللاُوسنةُرسولهُ

ُدعاهُأوُدعاُُاستغاثُابلقربُالفالينُيفُشدةُفخلصُمنها،ُوفالانًُكىُعنُأهلُالقبورُأنُفالانًُومنُاألكاذيبُماُُيُ 
ُوفالانًُبهُيفُ ُفقضيتُحاجته، ُفاسرتجىُصاحبُذلكُالقربُفكشفُضرهحاجة ُكثيُمنُالسُ ُ،ُنزلُبه نةُدُ وعند

واملقابرةُمنُذلكُماُيطولُذكرهُمنُالكذبُعلىُاألحياءُواألموات،ُومعُهذاُفإنُالكثيُمنُاجلهلةُينخدعونُمبثلُ
فيقعونُبذلكُيفُُ؛عندهُمثلُماُمسعواُلقرب،ُويفعلونهذهُاحلكاايتُالباطلة،ُويصدقوهنا؛ُفيقصدونُصاحبُذلكُا

ُُ!الشركُالعظيمُوالعياذُابهلل
ُتقدُ  ُاملشروعوقد ُغي ُالدعاء ُفيها ُهللا ُجييب ُحاالت ُلبعض ُبيان ُاحملضة ُالشركية ُالزايرة ُعلى ُالكالم ُيف ُابتالءًُُ؛م

ُواستدراًجاُللداعي،ُفلياجع.
  

http://www.sh-alomar.com/
http://www.sh-alomar.com/


 ِِإََل تَ ْوِحيِد َربِ  الِعَباد اإلْرَشاد  

  69 
 

alomar.com-www.sh 

 

 
 : هيْ قربه، والسالم على صاحب َ  عندَ   السالم على النِب ِ  يف ذكرِ 

بلُهيُمستحب ة ُ-ةُوأشباههمهُبعضُالعامُ كماُيظنُ -والُيفُغيهُواجبًةُوالُشرطًاُيفُاحلج ُ ُُقربُالنب ُ ُليستُزايرةُ 
ُكانُقريبًُُالرسولُ ُنُزارُمسجدُ مُ ُيفُحق ُ  هوُأنُُُلزائرُمسجدُالنب ُ ُستحبُ اُمنهُمنُالرجال،ُوالذيُيُ ،ُأو

ل ه ُالي م ىن ُ دخوله،ُويقول:ُمىنُعندُ رجل هُاليُ ُمُ قد ُ يُ  ب ر ج  أُ  ي  ب د 
(1)ُ: ُ،ُو ي  ق ول 

، َوالصمالة  » َوس ْلط انِه الَقدي م ِمَن  ،َوِبَوْجِه ِه الَكرِي م ،َأعوذ  ِبهلِل الَعظي م، (3)َوالسمالم  َعَلى َرس وِل هللا (2)ِبْسِم اَللِم
ُ.«(5)الل ه  مم افْ تَ ْح َل َأْبواَب َرمْحَتِ ك ،(4)الش ْي طاِن الرمج يم

خمصوص،ُُُاملسجدُاحلرامُذكرُ ُودخولُ ،ُُهسائرُاملساجد؛ُإذُليسُلدخولُمسجدُ ُكماُيقولُذلكُعندُدخولُ 
مهاُيفالدنياُواآلخرةُ ُيُ منُخيُ ُفيهماُمباُأحبُ ُيُركعتني؛ُفيدعوُهللاُ صل ُ ،ُمثُيُ كماُقالُذلكُأهلُالتحقيقُ  ُ،ُوإنُصال 

رَبِي َرْوَضة ِمْن ِراَيِض اجْلَنمةِ »:ُُالروضةُالشريفة،ُفهوُأفضل؛ُلقوله  .(6)«َما بَ نْيَ بَ ْيِت وِمن ْ
ُكانُيفُالزايدةُالقب ليُ ُمُإليها،ُوُيافظُ واملستوطنُأنُيتقدُ ُ:ُفينبغيُللزائرُ أماُالفريضةُ ُ ة؛ُعلىُالصفُاألولُفاألول،ُوإن

َلْو يَ ْعَلم  النماس  َما »ُوالرتغيبُيفُالصفُاألول؛ُمثلُقوله:ُمنُاحلث ُ ُُالنب ُ ملاُجاءُيفُاألحاديثُالصحيحةُعنُ
تَ َقدمم وا » ألصحابه:ُُه،ُومثلُقولُ (7)«اَلْستَ َهم وا ،يف النِ َداِء َوالصمفِ  اأَلومِل، ُث م َلَْ جيَِد وا ِإالم َأْن َيْسَتِهم وا َعَلْيهِ 

َره  اَللم   ةِ اَل الصم  نِ عَ  ر  خم أَ تَ ي َ  ل  ج  الرم   يَ َزال  اَل وَ َوْلَيْأ َمم ِبك ْم َمْن بَ ْعدَك ْم، ، فَْأَتَ وا ِب  ُ.(8)«َحَّتم ي  َؤخِ 
ُمسجدهُواألحاديثُ  ُيف ُعام ة  ُوهي ُمعلومة، ُكثية ُهذا ُمسجدُ ُُيف ُوالدليلُ وغي ُُه، ُحث ه ُعمومها: ُعلى

ُُ.عنُالروضةُخارجُ ُُهيفُمسجدُ ُالصف ُ ُأنُمينيُ ُالصفوف،ُومعلومُ ُعلىُميامنُ ُالصحابةُ 

ُالنساءُ  ُبلُيتأخُ مُ التقدُ ُفالُجيوزُهلنُ ُأما ُكانتُاملرأةُ ُخلفُ ُنُ رُ ؛ ُوكلما ُفذلكُُبعيدةًُُالرجال، ُالرجال، عنُمشاهدة
ُهقربُ ُاهُ جت ُُ،ُفيقفُ ُوعمرُ ُهُأِبُبكرُ يُ صاحب ُ ُيُ وقربُ ُُالنب ُ ُقربُ ُاملسجدُيزورُ ُحتيةُ ُيُالزائرُ أفضل،ُمثُبعدماُيصل ُ 

ه،ُويقول:ُالسالمُ،ُويغضُصوتُ ُمُعليهسل ُ ،ُمثُيُ اُإىلُالقبلةُ هًُمتوج ُ ُالزائرُ ُوأبوُحنيفةُيرىُأنُيقفُ ُ،أبدبُ ُ
ُعليكمُايُرسولُهللاُورمحةُهللاُوبركاته.

ُ
                                                           

 ، أخرجه احلاكم«من السنة إذ دخلت املسجد أن تَبدأ برجلك اليمىن، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى»:  ( لقول أنس بن مالك1)
 .(2478) باين يف سلسلة األحاديث الصحيحة، وحسنه األل(2/442) ووافقه الذهِب، وأخرجه البيهقي ، وصححه على شرط مسلم،(1/218)
 .(706  ص) حسنه األلباين يف الثمر املستطاب، و (88)ابن السِن  أخرجه( 2)
 .(1/528) ، وانظر: صحيح اجلامع(465) أبو داودأخرجه ( 3)
 .(4591) ، وانظر: صحيح اجلامع(466) أبو داودأخرجه ( 4)
ين ، وصححه األلبا«كَ تِ محَْ رَ  ابَ وَ ب ْ  أَ َل  حْ تَ ، واف ْ وِب ن   ذِ َل  رْ فِ اغْ  اللهمم »:  من حديث فاطمة سنن ابن ماجه ، ويف(713)مسلم أخرجه ( 5)

 .(129-1/128)  لشواهده. انظر: صحيح ابن ماجه
 .(1391ومسلم ) ،(1196البخاري ) أخرجه( 6)
 (.702(، ومسلم )2571)خرجه البخاري أ( 7)
 .(438)مسلم  أخرجه( 8)
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ُ
عليهُُقُ فُ أمرُمت ُ ُُهكماُدلُعلىُذلكُالقرآنُالكرمي،ُوموتُ ُُ،تُ مي ُ ُُالثابتةُدال ةُعلىُأنهُالصحيحةُ ُواألحاديثُ 

ُكماُأنُموتُالشهداءُلُميُ حياتهُالربزخيُ ُأهلُالعلم،ُولكنُذلكُالُمينعُ ُبنيُ  مُاملذكورةُيفُالقرآنُالكرمي،ُحياتُ ُنعُ ة،
ُكماُتقدُ  ُة.مُذكرُذلكُيفُالكالمُعلىُاحلياةُالربزخيُ وكذلكُمجيعُاألموات،

ُ
،ُوهوُعنُالصحابةُُعلىُالسالمُهوُاملأثورُ ُ،ُواالقتصارُ ُهيُ علىُصاحب ُ ُمُ سل ُ ي ُُُالسالمُعلىُالنب ُ ُمثُبعدُ 

ُه:ُالسالمُ علىُقولُ -اغالبًُ-يزيدُهُاليُ وصاحب ُ ُُمُعلىُرسولُهللاإذاُسلُ ُُعمرُ ُبهُاألئمة،ُوكانُابنُ ُالذيُيقولُ 
ُ.،ُمثُينصرفُ عليكُايُأابُبكر،ُالسالمُعليكُايُأبتُ ُهللا،ُالسالمُ ُعليكُايُرسولُ 

ُ
الُُ،ُوكانُالصحابةُ (1)"سل  مُوميضييدعو؛ُولكنُيُ ُُعندُقربُالنب ُ ُفُ قُ الُأرىُأنُيُ ":ُ(املبسوط)يفُُوقالُمالكُ ُ

ُلعلمُ ُللسالمُعلىُالنب ُ ُيكثرونُاجمليءُإىلُالقربُ  ُشُ ُا،ُولعلمهمُأناذُقربهُعيدًُعنُاخت  ُُُهمُبنهيه؛ منُُرعُ ما
ُكلُوقت،ُوسؤالُالوسيلةُوالفضيلةُواملقامُُالصالةُ  والسالمُعليهُيفُالصالة،ُوعندُدخولُاملسجدُواخلروجُمنهُويف

ُكماُيصالنُمنُوالسالمُعليهُي ص النُإليهُمنُالبعيدُ ُهمُأنُالصالةُ ،ُولعلمُ بهُالفضيلةُ ُلُ صُ حتُ ؛ُاحملمودُلهُبعدُاألذان ،
ُكماُقالالقريبُ   ؛َوَصل وا َعَليم  َواَل ب  ي وَتك ْم ق  ب ورًا، ،قَ رْبِي ِعيًداذوا خِ تتم اَل »ُديثُالذيُرواهُأبوُداود:يفُاحلُُ؛

ت مْ  ن ْ ل غ ِِن َحْيث  ك  ُ.(3)»ي  َبلِ غ وين َعْن أ ممِِتَ السمالمَ ، ِإنم َلِلِم َمالِئَكًة َسيماِحنيَ »:ُُ،ُوكماُقال(2)»فَِإنم َصاَلَتك ْم تَ ب ْ
ُ

ُمُفوقُ عنُرفعُأصواتُ ُالقيامُهناك،ُفهوُخالفُاملشروع؛ُألنُهللاُهنىُاألمةُ ُوطولُ ُُهالصوتُعندُقربُ ُرفعُ ُوأما

ُكماُقالُسبحانه:ُصوتُالنب ُ  ُالصوتُعنده؛ }يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ  ،ُوحث همُعلىُغض  

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ  ۇ هَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ الَ تَشْعُرُونالنَّبِيِّ وَالَ تَجْ

 .[3-2]احلجرات:{ائ وَأَجْرٌ عَظِيمأُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ 

ُ،ُالشرعيُ ُاألدبُ ُفُ الُ هُماُُيُ عندُقربُ ُحي اُوميًتا؛ُفالُينبغيُللمؤمنُأنُيفعلُ ُمُ رتُ حمُ ُُوالرسولُ ُ
ُاخل  ط ابُ  ُب ن  ُر أ ىُع م ر  د ه ُُو ق د  ُم س ج  ُأ ص و ات  ه م اُيف  ُي  ر ف  ع ان  ُ ُع ن ه ُر ج ل ني   َأَما َعِلْمت َما َأنم »:ُف  ق الُ ُ،و ر آمه  اُغ ر يب  ني 

هُ،ُوهكذاُماُيفعلُ (4)»بَ َلِد أَلَْوَجْعت ك َما َضْرِبً َلْو َأنمك َما ِمْن َأْهِل الْ  !؟ اأْلَْصَواَت اَل ت  ْرَفع  يف َمْسِجِد َرس وِل اَللمِ 
ُعنده ُالسُُالبعضُمنُحتر  يُالدعاء ُكانُعليه ُفإنهُخالفُما ُللقرب؛ ُوقدُرأىُعليُ ُفُ لمستقباًل ُبنُ ُالصاحل،

                                                           

 .مالك فيما ذكره إمساعيل بن إسحاق يف املبسوط والقاضي عياض وغْيمها ه( قال1)
 (.59تَ َقدمَم خترجيه )ص  ( 2)
 (.3537(، وأمحد )1266أخرجه النسائي )( 3)
 .(27/323)جمموع الفتاوى ( 4)
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اُمسعت هُمنُأِبُعنُكُحديثًُثُ فنهاهُعنُذلك،ُوقال:ُأالُأحد ُ ؛ُقربُالنب ُ ُُيدعوُعندُ رجاًلُ ُالعابدينُاحلسنيُزينُ 
ل غ ِِن  ؛َوَصل وا َعَليم  َواَل ب  ي وَتك ْم ق  ب ورًا، ،قَ رْبِي ِعيًداذوا خِ تتم اَل »ُأنهُقال:ُُيُعنُرسولُهللاجد ُ  فَِإنم َصاَلَتك ْم تَ ب ْ

ت مْ  ُ.(1)»َحْيث  ك ن ْ
ُكهيئةُاملصلي؛ُفهذهُضُ منُوُ ُُعليهُعندُالسالمُ ُهُالبعضُ وهكذاُماُيفعلُ ُ عُميينهُعلىُمشالهُفوقُصدرهُأوُحتته

ُكماُحكىُذلكُاحلافظُ ُالُتصلحُ ُوعبادةُ ُوخضوعُ ُا؛ُألهناُهيئةُذل ُ عندُاملخلوقُحي اُأوُميتًُُاهليئةُالُجتوزُ  ابنُُإالُهلل؛
ُيفعلُ  ُما ُوكذا ُالعلماء، ُعن ُبعضُ حجر ُالقربُ ُه ُاستقبال ُمن ُاملسجد؛ ُيف ُعلىُُاجلالسني ُذلك ُوتفضيل الشريف،

اثت،ُوالُينبغيُحدُ  ُ نُاملهُمُ هُابلسالمُوالدعاء،ُوهذاُمنُجنسُماُقبلُ يُ كُالواحدُمنهمُشفت ُ استقبالُالقبلة،ُورمباُحرُ 
ُلُأيذنُبهُهللاُ ُثُ دُ للمسلمُأنُُيُ  ُما ُالعملُأقربُ يفُدينه ُوهوُهبذا ُإىلُاملواالةُ ُ، ُمنه ُاإلمامُإىلُاجلفاء ُوقدُأنكر ،

ُُ. (2)»ي صِلَح آخَر هذه األمة إال ما أصَلَح أوهَلا نْ لَ »ُه،ُوقال:وأشباهُ ُهذاُالعملُ -يرمحهُهللا-مالك
ني،ُوأتباعهُرضي ُ  ُ حابتهُاملوخلفائهُالراشدينُوصُ ُُعلىُمنهاجُالنب ُ ُهذهُاألمةُهوُالسيُ ُأولُ ُحُ ومعلومُأنُالذيُأصلُ 

ُإبحسان.
معنيُُعونُعلىُذلك؛ُروىُُيىيُبنُ مُ جمُ ُحُابلقرب،ُأوُحبائطُاحلجرة،ُواألئمةُ التمسُ ُجوازُ ُعلىُعدمُ ُمُالكالمُ وقدُتقدُ ُ

ثَ َنا َأبو أ َساَمَة، َعْن ع بَ ْيِدهللِا، َعْن » قال: ُ.(3)»َأنمه  َكاَن يكَره  َمسم قَ رْبِ النمِبِ  ،  اَنِفٍع، َعِن اْبِن ع َمرَ َحدم
ُ.ُعمرُ ُوغيهُعنُابنُ ُأمحدُ ُملاُذكرهُاألئمةُ ُماليه،ُوهذاُموافقُ أُ وينُيفُزُ بنُعمرُالقُ ُوممنُذكرُهذاُالشيخُعليُ 

ُالفقهاءُ  ُذكره ُعلىُالنب ُ سالمُ ُالزائرُحنيُ ُالفقهُمنُاستحسانُقولُ ُوكتبُ ُيفُبعضُاملناسكُ ُوما ه:ُعندُقربُ ُُه
ُقني،ُأشهدُ ت ُ ُ املُاملرسلنيُوإمامُ ُه،ُالسالمُعليكُايُسيدُ منُخلقُ ُهللاُ ُهللا،ُالسالمُعليكُايُخيةُ ُالمُعليكُايُنبُ السُ 

؛ُفذلكُألنهُمنُأوصافهُُ؛جهادُ ُيفُهللاُحقُ ُوجاهدتُ ُ،األمةُ ُتُ ونصحُ ُ،األمانةُ ُتُ يُ وأدُ ُ،الرسالةُ ُتُ غُ أنكُقدُبلُ 
ُة.بهُسنُ ُد ُرُ ولكنهُلُيُ 

همُالرجالُوفتنتُ ُلهُمزامحةُ ُعلىُزايرتنُ ُبُ فإنهُيرتتُ ُ،ُأماُالنساءُ الرجالُ ُيفُحق ُ ُعُ شرُ إمناُتُ ُُلقربُالنب ُ ُوهذهُالزايرةُ 
ُوهذاُالُجيوز.ُ؛هبمُواالفتتانُ 

ُفهوُمشروعُ ؛ُيفُسائرُاملساجدُعُ شرُ والدعاءُفيهُوحنوُذلكُمماُيُ ،ُُاملدينةُللصالةُيفُمسجدُالرسولُدُ صُ اُقُ وأمُ ُ
ُوهللاُأعلم.ُ،يفُحقُاجلميع

  

                                                           

 (.59( تَ َقدمَم خترجيه )ص  1)
 (.396 - 384/ 27(، )375/ 20الفتاوى )(؛ البن تيمية، وجمموع 367:  ( اقتضاء الصراط )ص2)
 .سناده رجال الصحيحإمن طريق حممد بن عاصم به ورجال  (12/378عالم النبالء )أخرجه الذهِب يف سْي أ( 3)
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 بالغ الناس:
ومتادواُيفُُ،ابُواحملارم،ُوتاونواُهباواُالر ُ هللا،ُفاستحبُ ُنواُمكرُ مُ إىلُمنُأُ ُُعنهُاُمماُأخرب ُبعضًُُأسوقُ ُاُللفائدةُ وإمتامًُ

ُ:ُايُحسرًتنفسُ ُمُقبلُأنُتقولُ ويتوبواُإىلُرهب ُ ُ،همعسىُأنُيعودواُإىلُرشدُ ُ؛وإضاعةُالواجباتُارتكابُالفواحشُ 

اُأسلفواُمنُمُعمُ منُعلمائهم؛ُفيستغفرواُرهبُ ُامُاملسلمني،ُوكثيُ كُ حُ ُوعسىُأنُيستيقظُ ُ؛يفُجنبُهللاُتُ طُ علىُماُفرُ 
هُمُابهلل،ُفيحك  مونُكتابُ دونُفيهاُإمياهنُ د ُ جديدة،ُجيُ ُوالتفريط،ُوإيثارُالدنياُوزهرتاُعلىُاآلخرة،ُويبدؤواُحياةًُُالتقصيُ 

وأيخذونُعلىُأيديُُ،نُعنُاملنكرُ وُ نهُ اب،ُوأيمرونُابملعروف،ُويُ ُاجملاالت،ُومينعونُالر ُ يفُشىت ُُُنبيهُوسنةُ 
ُذلك؛ُقالُتعاىل:بلدنياُواآلخرةُإالُ؛ُإذُالُسبيلُإىلُجناتمُيفُاالسفهاءُ 

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ  ڭ }يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِننِيُ

 ،ِكَله  و َوم   ،َلَعَن هللا  آِكَل الرِ ِبَ »الصحيح:ُُويفُاحلديثُ ُ،[279-278{]البقرة:ې أَمْوَالِكُمْ الَ تَظْلِمُونَ وَالَ تُظْلَمُونرُؤُوسُ 

 .(1)»َوَشاِهَدْيهِ  ،وََكاتَِبه  

أقْ َواٌم َيْسَتِحل وَن احِلَر لََيك وَننم ِمْن أ ممَّت »يقول:ُُُعُالنبُ أنهُمس ُ ُُيفُصحيحهُعنُأِبُمالكُ ُوروىُالبخاريُ 
ا ْرجْع  :تِيِهْم حِلَاَجٍة، فَ يَ َقو ل واواحْلَرِيَر َواخْلَمَر َواملََعاِزَف، َولَيَ ْنزَِلنم أقْ َواٌم ِإََل َجْنِب َعَلٍم، يَ ر و   َعَلْيِهْم ِبَسارَِحٍة هَل ْم، َيْ 

َنا َغداً، فَ ي  بَ يِ ت  ه م  هللا   ُ.(2)»َوَيَضع  الَعَلَم، َومَيَْسخ  آَخرِيَن ِقَرَدًة وخنازير ِإَل يْوِم اْلِقَياَمةِ  ،ِإلَي ْ

لََيْشَرَبنم اَنٌس ِمْن أ ممِِت اخْلَْمَر، ي َسم ونَ َها »ُ:قال:ُقالُرسولُهللاُُاألشعري ُ ُعنُأِبُمالكُ ُهماجُوأخرجُابنُ 
َها، ي  ْعَزف  َعَلى ر ء وِسِهْم ِِبْلَمَعاِزِف َواْلم َغنِ َياِت، ََيِْسف  اَللم  هِبِْم اأْلَْرَض، َوجَيَْعل   ه ْم  بَِغْْيِ امسِْ اْلِقَرَدَة ِمن ْ

 .(3)»َواخْلََنازِيرَ 
 انْ َهْوا ِنَساءَك ْم َعْن ل ْبِس الز ِيَنِة، َوالت مَبْخرت ِ يف اْلَمْسِجِد، فَِإنم َبِِن ِإْسَرائِيَل ََلْ ي  ْلَعن وا َحَّتم  ،النماس  اَي َأي  َها »:ُوقالُ

ُ.(4)«لَِبَس ِنَساؤ ه م  الز ِيَنَة، َوتَ َبْختَ ْرَن يف اْلَمَساِجدِ 
ُ
ُ

                                                           

 (.1598مسلم )أخرجه ( 1)
 .يستحل اخلمر ويسميه بغْي امسه"ن فقال: "ِبب ما جاء فيم؛ به اجمزومً  اقه تعليقً به، وعلم  احمتج  (، 5590يف صحيحه ) البخاري أخرجه( 2)
و ، (452) الروض النضْيو (، 4292وصححه األلباين يف املشكاة )، (4020) ابن ماجه، و (5/342أمحد )، و (3688) داودو أبأخرجه ( 3)

 .(139 - 138/  1الصحيحة )السلسلة 
 .فتنة النساء يف الفِت: ِبب( 2/1326) ابن ماجهأخرجه ( 4)
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ُ
ُ
ُه ر ي  ر ةُ وُ  ُأ ِب  ُ:هللاُ ُُقال:ُقالُرسولُ ُطويلُ ُيفُحديثُ ُُع ن 
َفاِن ِمْن َأْهِل النماِر َلَْ َأَرمه َا: قَ ْوٌم َمَعه ْم ِسَياٌط َكَأْذاَنِب البَ َقرِ » َيْضرِب وَن هِبَا النماَس، َوِنَساٌء َكاِسَياٌت َعاِراَيٌت  ،ِصن ْ

ِياَلتٌ  َوِإنم ِرََيَها لَي وَجد  ِمْن َمِسْيَِة   ،َواَل جيَِْدَن ِرََيَها ،ر ؤ وس ه نم َكَأْسِنَمِة اْلب ْخِت اْلَمائَِلِة، اَل َيْدخ ْلَن اجْلَنمةَ  ،َماِئاَلٌت مم 
ُ.ُ(2)«رَج ٌل ِِبْمَرَأٍة ِإالم َكاَن الشمْيطَان  ََثلِثَ ه َماَما َخاَل » :ُوقال.ُ(1)«َكَذا وََكَذا

ُ
ي  ف ةُ ُع نُ ُرواهُالبخاريُ ُويفُحديث ْْيِ َشر  ؟ َذِلكَ بَ ْعَد فَ َهْل :ُق  ل تُ ُ:ق الُ ُُح ذ  د َعاٌة ، نَ َعمْ » :ُالن بُ ُق الُ ُاخلَْ

:ُُ.«َقَذف وه  ِفيَها اِب َجَهنمَم َمْن َأَجابَ ه مْ َعَلى َأبْ وَ  ِمْن ِجْلَدتَِنا َويَ َتَكلمم وَن  ه م»:ُق الُ ُاَللِم ِصْفه ْم لََنا. ،اَي َرس ولَ ق  ل ت 
:ُ.«أِبَْلِسَنِتَنا :ُُِإْن َأْدرََكِِن َذِلَك؟ ين مر  ا أتَْ مَ فَ  ق  ل ت  : فَِإْن َلَْ ُ.«تَ ْلَزم  َْجَاَعَة اْلم ْسِلِمنَي َوِإَماَمه مْ »ق ال  ك ْن هَل ْم يَ ق  ْلت 

:َُْجَاَعٌة َواَل ِإَماٌم ؟ ْصِل َشَجَرٍة َحَّتم ي ْدرَِكَك اْلَمْوت  َوَأْنَت َعَلى أبَِ ِزْل تِْلَك اْلِفَرَق ك لمَها، َوَلْو َأْن تَ َعضم َفاْعتَ »ُق ال 
َا َأَخاف على »ُقال:ُُعنُالنب ُ ُُعلىُماُرواهُمسلمُعنُثوابنُ ُهُزايدةًُيفُصحيحُ ُوروىُالربقاينُ ُ،(3)«َذِلكَ  ِإَّنم

ِِت فئاٌم من أمم  َحَّتم تَعب دَ  السماَعة   َواَل تقوم   ،ِإََل يَ ْوم اْلِقَياَمة عْ فً رْ َل ي    ني، َوِإذا َوقع َعَلْيِهم السمْيف  ضل ِ    ِِت اأْلَئِممة املأمم 
بعِدي، َواَل تَزال طائفٌة  اَل َنِبم  النمِبينيَ  َأنه نِب ، َوَأان َخا م   هم يْزعم  ل  ابون َثاَلث وَن، ك  ِِت كذم أمم  يف نمه  َسيكون أَ وَ  ،اأْلَْوََثن
ُ.(4)«تَبارك َوتَ َعاََل  هللاِ  َحَّتم َيَِْت َأمر    وال َمن خاَلَفهم ،مهلَ ذَ ن خَ هم مَ ضر  ، اَل يَ رةً و ص  نْ مَ  ى احْلق ِ لَ ِِت عَ من أمم 

ُ
 : وختاًما

ُصراطُ هديُ أنُيُ ُالقديرُ ُالعليُ ُأسألُهللاُ  ُمجيًعا ُاملستقيمُ نا ُوأنُيهديُ ه ُويرزقُ ُوالةُ ُ، ُالبطانةُ املسلمني، اليتُُالصاحلةُ ُهم
،ُرُالزائفُ ابسمُالتطوُ ُرةُ فُ الكُ ُهلمُأعمالُ ُنُ زي ُ اليتُتُ ُالسوءُ ُعنهمُبطانةُ ُدُ بعُ ،ُوأنُيُ ةُ نُ كُابلكتابُوالسُ همُعلىُالتمسُ حتثُ 

ُكثيًُتسليمًُمُوآلهُوسلُ ُناُحممدُ ه؛ُنبي ُ خلقُ ُ،ُوصلىُهللاُعلىُخيُ الوكيلُ ُعمُ ناُونُ حسبُ ُوهللاُ  ُا.ا
  

                                                           

 .(2/355)(، وأمحد 2128( أخرجه مسلم )1)
(، وصححه األلباين 1/26( وقال: "حديث غريب". واحلديث له شاهد صحيح عند أمحد )6613(، واملنذري )8/7830أخرجه الطرباين )( 2)

 (.430يف السلسلة الصحيحة )
 .(3434)، ومسلم (3338)ي البخار  أخرجه( 3)
َواَل تَزال طائفٌة »(، وروى اجلزء األخْي: 4/449(، واحلاكم )284،  5/278(، وأمحد )3952(، وابن ماجه )4252أخرجه أبو داود )( 4)

 (.19209(، ومسلم )3641البخاري ) «... ِِت من أمم 
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