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 مقدمة

 



ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا  مد هلل  نحمده ونستعينهإن الح

ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي 

له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن  دمحماً عبده 

.ورسوله   

َ َحقَّ تُقَا}  ْسِلُموَن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اتَّقُواْ ّللاه تِِه َوالَ تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَنتُم مُّ

 }.  

ن نَّْفٍس َواِحدَةٍ َوَخلََق ِمْنَها }  يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُواْ َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم مهِ

َ الَِّذي تََساءلُوَن بِِه  َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجاالً َكثِيًرا َونَِساء َواتَّقُواْ ّللاه

َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبًا  .{ َواألَْرَحاَم إِنَّ ّللاه  

َ َوقُولُوا قَْواًل َسِديدًا}  يُْصِلْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم .  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا ّللاَّ

َ َوَرُسولَهُ فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعِظيمً  .{  اَويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَمن يُِطْع ّللاَّ  

: (1)[ أ ما بعد ]    

الرسالة وهلل الحمد والمنة أنى قد رأيت  مما دفعني في كتابة هذه

ص ما أقوله خلالعلم وأخصوصاً من جهة  البالء الذي حل علي األمة

 ظلمة أمراء الزمان آخر في يكون" في قوله صلي هللا عليه وسلم 

 ذلك منكم أدرك فمن كذبة وفقهاء خونة وقضاة فسقة ووزراء

. (2)"  شرطيا وال عريفا وال كاتبا لهم يكونن فال الزمان  

 المضلين األئمة أمتي على أخاف إنما"  صلي هللا عليه وسلم وقوله

" (3) .  

ليس فقط مفتي  (4) أن مفتي الديار المصرية الكبرى من الطامةف

منحرفة كما هو  بل إن عقيدته الذي يغير أي شيء ألجلهم السالطين

فلم يكفه أنه يضل الناس بفتاويه  متعصب وفي أشعريمعرف أنه ص

في صورة لب عليه ايروج فكره الصوفي الغبل كتب في ذلك كتيباً 

                                                 

(
1
 . هذه خطبة الحاجة الذي كان يقولها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وهى تقال فى النكاح وغيره   (

(
2
 . رواه الطبراني وهو حديث صحيح لغيره   (

(
3
 األرنؤوط شعيبوقال  44222وصححه األلباني ورواه أحمد رقم  2424ه أبو داود رقم روا  (

ورواه بين  صيحيح إسيناده:  أسيد سيليم حسيينوقال  402ورواه الدارمي رقم  إسناده صحيح: 

 . حبان والحاكم في المستدرك والقضاعي في مسند الشهاب 

(
4
معتقيد أهيل ي يسيتطيع أن يحيارب الرجيل اليذ وايرييدتعيين عليي جمعية مفتيي مخطيط خبييث   (

ه ، وفيي األوسياط الشيعبية بين الشيباب أو عليى األقيل يثيير البلبلية بيينهم حولي السنة والجماعة

ملوثة ليلعب دوراً في غايية البما يملكه من حسن البيان والتمكن العلمي والسمعة غير  الجاهلة

 .  التعقيد لذلك تم اختيار علي جمعة ليلعب هذا الدور



ويأتي خبيثة يأتي فيها باألحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة 

شيخ اإلسالم بن  قول بزالت لبعض العلماء فيحتج بها بل أنه يذكر

ولكن  وهو في الحقيقة يسبه (5) هواه في شيء يوافق تيمية في كتابه

وقد حدثني من سمعه أن سئل عن أنه ليس مخالفاً له  القارىءليقنع 

.الجاهل  ذلكتكفير بن تيمية فقال فيما معناه نعذره بجهله فانظر إلي   

القارىء يقول أحياناً أهل السنة والجماعة ليلبس علي وأيضاً 

" صحيح بعض المفاهيم البيان القويم لت" قد سمي كتابه بـ و الطريق

أنا  "المفاهيم  أصلالبيان اللئيم لتحطيم " يسميه ي أن أيومن ر

ً أعترف أني انبهرت بإطالعه ولكن ليعلم كل شخص مسلم أو  كان ا

َوَمن } قال تعالي  أن هللا لن يترك دينه ولن ينصر الكافرين اكافر

َ َوَرُسولَهُ َوالَِّذيَن آَمنُواْ فَإِنَّ  ِ ُهُم اْلغَاِلبُونَ  يَتََولَّ ّللاه المائدة {  ِحْزَب ّللاه

لم كاء والحجج ماذقد أعطي هللا أهل السنة والجماعة من الو 25:

  .يعطي لغيرهم 

جاء أحد  األمة في المعتقد عمرج (6) فهذا هو شيخ اإلسالم بن تيمية

علماء حلب إلي دمشق ليختبر حفظ وذكاء الطفل أحمد بن تيمية 

هذا فلم يزد علي  اقرأالي ثالثة عشر حديثا وقال فأماله في اللوح حو

أن تأمله مرة بعد كتابته إياه ثم دفعه إليه وقال أسمعه لي فقرأه عليه 

ثم فعل ذلك مرة أخري فقام الشيخ وهو يقول  كأحسن ما أنت سامع

. (7). ر مثله إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيم فإن هذا لم يُ   

                                                 

(
5
كلما اقترب منه طالب العلم أكثير صيرح ليه بميا ال يصيرح بيه اعلم رحمك هللا أن علي جمعة   (

أمام عموم الطالب ، وهو دارٌس لكتب شيخ اإلسيالم دراسية جييدة حتيى كأنيه يحفظهيا ، تجيده 

مع عموم الطالب يمدح شيَخ اإلسالم ويعلن فقط أنه يختلف معه بيأدب ، وهيو ال شيك صيادٌ  

َم شيخِ اإلسالم ، إال أنه أََماَم خواصهِ الطالب تصدر منه عبارات السخرية عند في أنه يقهدُر عل

الحديث عين مقيرر اعتقياده بحييث أنيه يَْفِصيُل بيين عليم شييخ اإلسيالم واالسيتفادة منيه وبعيض 

 . اعتقاداته وآرائه 

(
6
نيه نياظر كثييراً مين الطوائيف فيي حضيور السيلطان وعليى ميرأى مين الخاصية أ ويحكي عنه  (

العامة ، فكيان الحيق معيه وان هللا يؤييده ه ألنيه يرييد الحيق وحيده ، وقيد ذكير كثيير مين أهيل و

التيياريخ أن علميياء الطوائييف اجتمعييوا لييه وهييم فييي صييف وهييو وحييده فييي وصييف قييال بعييض 

بحير ثجاجياً ، وذرات  –وهللا  –ولكنهيا بحييرات صيغيرة صيادفت : المؤلفين واصفاً الموقيف 

ن ال يكييل وال يمييل ميين المنيياظرة ، بييل كييان يسييتدرج ميين ينيياظره وكييا  صييادفت جييبالً راسييخاً 

 ويحاوره حتى يوقعه ويصرعه ، كل ذلك ومقصوده أن يكون الحق هو المنتصر فيي المنتهيي

  .علي ساحل بن تيمية لعائض القرني  .

(
7
 . تعطير األنام بسيرة شيخ اإلسالم بتصرف   (



تي الناس وهو عنده تسعة عشرة سنة بل أقل وأف: وقال عنه الذهبي 

. (8) .  

إن الشيخ في حال صغره كان إذا أراد :  عمر أبو حفص البزاروقال 

كان يسأله عن مسائل لما كان  المضي إلي المكتب اعترضه يهودي

 ً فلم يلبث أن  يلوح عليه من الذكاء والفطنة وكان يجيب عنها سريعا

. (9) .أسلم   

بن أبي بكر السكاكيني علي لسان ذمي يحتج فيها وأخيراً كتب دمحم 

وأرسلها إلي شيخ اإلسالم وجعل يكتب ردا عليه علي كفره  بالقدر 

ومن حوله من العلماء وطالب العلم والعوام يظنونه يجيبه سردا 

فلما فرغ منها وجدوه قد رد عليه  (10) وكان سريع الكتابة جداً 

ب تحير فيها الشعراء من بقصيدة علي نفس الوزن جاء فيها بأعاجي

.فرط ما فيها من الذكاء   

. واستدل بهذه القصيدة وكان من أذكياء العالم : بن حجر  وقال  

لو شرحت لكانت في مجلدين كبيرين : البزار وقال عمر أبو حفص 

. (11) .وقد جمعت أصول الدين وعدد أبياتها مائة وتسعة عشر   

بن تيمية فلن  يخ اإلسالمش ولوال اإلطالة لكتبتها و إن تكلمت عن

. أستطيع أن أكمل الرسالة  

أنه قد ترجمت بعض دوائر المعارف للدولة " وكفاك أن أقول 

العباسية بخمس وعشرين صفحة والبن تيمية الذي كان فرداً في هذه 

الدولة بأربعين صفحة فانظر إلى دولة عاشت ما يقارب الستمائة 

ع ذلك لم تحظ إال بخمس سنة ، وحكمها سبع وثالثون خليفة ، وم

. (12) " عليه فرحمه هللا وعشرين صفحة  

 

                                                 

(
8
  .تعطير األنام بسيرة شيخ اإلسالم بتصرف   (

(
9
 . تعطير األنام بسيرة شيخ اإلسالم بتصرف   (

(
10
 وغييره وليذلك كيان يفكيه بعيض تالمييذه كيابن رشييقخطيه أسيرم مين كالميه حتى أنه كيان   (

وربمييا كتييب  (الواسييطية ) و (الحموييية ) و ( كالتدمرييية ) وربمييا ألييف الجلسيية الواحييدة كتابيياً 

وقيف ، ولييس عنيده أورا  وال مراجيع وال كتيب كتاباً في عدة أيام ، فكان يتناول القلم ثم ال يت

قريبة منه ثم ال مصنفات ، وإنما يفيض هللا سبحانه وتعالى عليه من فتوحاته، ومما استودعته 

 .  ذاكرته العجيبة القوية

(
11
 . تعطير األنام بسيرة شيخ اإلسالم بتصرف   (

(
12
 . علي ساحل بن تيمية لعائض القرني   (



ِ  َرُسولَ  أَنَّ  " ُهَرْيَرةَ  أَبِيحديث فمن منطلق  ُ  َصلَّى ّللاَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ِ  إِيَمانٌ  فَقَالَ  أَْفَضلُ  اْلعََملِ  أَيُّ  ُسئِلَ   . (13)"  َوَرُسوِلهِ  بِاّللَّ

 

تِي ِمنْ  يََزالُ  اَل " ه وسلم من منطلق قوله صلي هللا عليو ةٌ  أُمَّ  قَائَِمةٌ  أُمَّ

ِ  بِأَْمرِ  ُهمْ  اَل  ّللاَّ ِ  أَْمرُ  يَأْتِيَُهمْ  َحتَّى َخالَفَُهمْ  َمنْ  َواَل  َخذَلَُهمْ  َمنْ  يَُضرُّ  ّللاَّ

. (14)"  ذَِلكَ  َعلَى َوُهمْ   

 

 ِرينَ َظاهِ  اْلغَْربِ  أَْهلُ  يََزالُ  اَل " وأيضاً قوله صلي هللا عليه وسلم 

. (15)"  السَّاَعةُ  تَقُومَ  َحتَّى اْلَحقهِ  َعلَى  

 هم الغرب أهل حنبل بن أحمد قال" وقال شيخ اإلسالم بن تيمية 

 الشر  أول والعرا  نجدا أن كما الغرب أهل هم يعنى الشام أهل

 من الشام عن يغرب ما وكل الشر  من فهو عنها يشر  ما وكل

. (16) " الغرب في داخل فهو وغيرها مصر  

.فنسأل هللا أن نكون منهم   

 

:قد يقول قائل ما فائدة أن نرد علي هؤالء وأمثالهم   

 لم يكن هناك وسيلةأقول له لو قال السلف تلك المقولة لتخبطنا نحن و

نعرف ديننا ثم يا أخي إن هللا سبحانه وتعالي أول من رد فرد علي ل

 ر  الضالةالملحدين ورد الكافرين ورد علي المتكبرين وكل الف

هللا وانظر في القرآن فهناك من األمثلة سنة فأقول لك أال تقتدي ب

.الكثير والكثير   

 

                                                 

(
13
لم والترمييذي والنسييائي وأحمييد وبيين أبييي شيييبة والبيهقييي فييي الكبييري رواه البخيياري ومسيي  (

والشييعب وعبييد الييرزا  والطبرانييي فييي الكبييير واألوسييط والييدارمي وأبييو عوانيية وأبييي يعلييي 

 . والحميدي والدار قطني وبن حبان وعبد بن حميد والطيالسي 

(
14
والطيالسي والطبراني  رواه البخاري ومسلم والترمذي وبن ماجة وأحمد وبن حبان والحاكم  (

في الكبير واألوسط وأبي يعلي وسعيد بن منصور والبيهقي في الكبرى وأبيو نعييم فيي الحليية 

 . وبن جعد كلهم مع اختالف ألفاظهم  وصاحب مسند الشهابوالطبراني في مسند الشاميين 

(
15
 . رواه مسلم والطبراني في األوسط وأبي يعلي والبزار   (

(
16
 . (  234/  42)  مجموم الفتاوي  (



وقبل أن أدخل في الرسالة هناك شيء مهم وهو أن على جمعة 

صوفي علي الطريقة الشاذلية فيجب أن تعرف بعض األشياء عن 

:هذه الفرقة الضالة   

 

:الطريقة الشاذلية   

ولد بقرية عمارة قرب   ه525-223الشاذلي أبو الحسن : مؤسسها 

مرسية في بالد المغرب ، وانتقل إلى تونس ، وحج عدة مرات ، ثم 

ألن  "إنه سهل الطريقة على الخليقة " دخل العرا  ، قيل عنه 

طريقته أسهل الطر  وأقربها ، فليس فيها كثير مجاهدة ، انتشرت 

نة مخا يدينون له طريقته في مصر واليمن وبالد العرب ، وأهل مدي

بالتقدير واالعتقاد العميق في واليته ، وانتشرت طريقته كذلك في 

.مراكش وغرب الجزائر وفي شمال أفريقيا وغربها بعامة   

 

اجتمعت بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص اجتماعاً صورياً ومعه  : " يقول أحمد بن إدريس

يلقنني أذكار  الخضر عليه السالم فأمر النبي عليه السالم الخضر أن

  . (17) " الطريقة الشاذلية فلقنني إياها بحضرته ملسو هيلع هللا ىلص

ثم قال ملسو هيلع هللا ىلص للخضر عليه السالم يا خضر لقنه  : "ويستطرد أيضاً قائالً 

. (18)" ما كان جامعاً لسائر األذكار والصلوات واالستغفار  

 يَدَِّعيَ  أَنْ  اْلِفَرى أَْعَظمِ  نْ مِ  إِنَّ "  وقد قال صلي هللا عليه وسلم:  قلت

ُجلُ  ِ  َرُسولِ  َعلَى يَقُولُ  أَوْ  تَرَ  لَمْ  َما َعْينَهُ  يُِريَ  أَوْ  أَبِيهِ  َغْيرِ  إِلَى الرَّ  ّللاَّ

ُ  َصلَّى . (19) " يَقُل لَمْ  َما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  

أن أذكار الطريقة الشاذلية هذه فيها كفر وشرك  رحمك هللا اعلمو

اللهم انشلني من أوحال التوحيد، )من أذكارها صالة ابن مشيش ف

وفيها أن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص هو أصل هذا ( وأغرقني في عين بحر الوحدة

الوجود وأول مخلو  فيه ومنه انشقت كل األنوار وظهرت كل 

. (20).  الموجودات  

                                                 

(
17
 .  (2مفاتيح كنوز السماوات واألرض لصالح دمحم الجعفري ص)  (

(
18
 .  (2مفاتيح كنوز السماوات واألرض لصالح دمحم الجعفري ص)  (

(
19
 . رواه البخاري وأحمد والطبراني في المعجم الكبير وفي مسند الشاميين والشافعي   (

(
20
 . لق الفكر الصوفي لعبد الرحمن عبد الخا  (



خمس عشرة  (21)أن للقطب " قد ذكر الشيخ أبو الحسن الشاذلي

أن يمد بمدد العصمة والرحمة والخالفة والنيابة ومدد حملة :  مةعال

العرش العظيم ويكشف له عن حقيقة الذات وإحاطة الصفات ويكرم 

بكرامة الحلم والفضل بين الموجودين وانفصال األول عن األول 

وما انفصل عنه إلى منتهاه وما ثبت فيه حكم ما قبل وما بعد وحكم 

وعلم اإلحاطة بكل علم ومعلوم ما بدا من  من ال قبل له وال بعد،

. (22) " .. السر األول إلى منتهاه ثم يعود إليه  

وهذا الخليفة أو كما يسميه القطب أو الغوث ، تحت يده وزيران " 

إمامان وهو موضع نظر الحق ، وله ما للخليفة من خصائص 

حضرة  ياله هللا سبحانه وتعالى نصب له فوحقو  وواجبات ، إذا و

رير ، خلع عليه لمثال سريرا أقعده عليه ، فإذا نصب له ذلك السا

يطلبها العالم ، وتطلبه فيظهر بها حلال وزينة ،  يجميع األسماء الت

بيعته كل  يعته على السمع والطاعة ، فيدخل فوأمر هللا العالم ببي

مأمور أعلى وأدنى إال العالين من المالئكة واألفراد من البشر ، 

. (23)"  له فيهم تصرف دخلون تحت دائرة القطب وماالذين ال ي  

 يوعلى هذا أصبح لكل طريقة صوفية خليفة أعظم يرجعون إليه ف

. (24) . أمورهم  

 

إن اسم القطب في كل زمان عبد هللا "  أبو الحسن الشاذليوقال 

وعبد الجامع المنعوت بالتخلق والتحقق بمعاني جميع األسماء 

يتصف به هللا من السمع والبصر  أي أن يتصف بما)اإللهية 

، بحكم الخالفة وهو مرآة الحق تعالى ومجلى النعوت (الخ.. والقدرة

                                                 

(
21
الخالفيية  يفيي بيين عربييي ويقييولالقطييب عنييد الصييوفية المييدبر لنميير الكييون وعييون األولييياء   (

ميات وميا ملسو هيلع هللا ىلص الخليفة الحق هيو القطيب القيائم بورثية النبيوة فالرسيول : ) الباطنة عند الصوفية 

فيكيون ، ربيه أمتيه مين يأخيذ الخالفية عين  يلعلميه أن في نص بخالفة عنه إليى أحيد وال عينيه 

 . (الحكم المشروم  يعن هللا مع الموافقة ف خليفة

 . محمود عبد الراز نقال عن المعجم الصوفي ل 2/822الفتوحات المكية 

(
22
 . الفكر الصوفي لعبد الرحمن عبد الخالق   (

(
23
محمييود عبييد نقييال عيين المعجييم الصييوفي ل 8/853، فصييوص الحكييم  50بلغيية الخييواص    (

 .  الراز 

(
24
نقيال   382مصر للدكتور فارو  أحمد مصيطفى ص يللطريقة الشاذلية ف ياالجتماعلبناء ا  (

 .  محمود عبد الراز عن المعجم الصوفي ل



، ( يعني ظهور صفات هللا فيه )المقدسة ومحل المظاهر اإللهية 

، وعين الزمان وصاحب (أي المتصرف في الخلق)وصاحب الوقت 

، ( يأتي فهو يعلم ما مضى وما )علم سر القدر وله علم دهر الدهور 

ومن شأنه أن يكون الغالب عليه الخفاء ألنه محفوظ في خزائن 

الغيرة ملتحف بأردية الصون ال يعتريه شبهة في دينه قط وال يخطر 

له خاطر يناقض مقامه، كثير النكاح وراغب فيه، محب للنساء، 

يوفي الطبيعة حقها على الحد المشروم له، ويوفي الروحانية حقها 

ي، يضع الموازين ويتصرف على المقدار المعين  على الحد اإلله

الموقت له ال يحكم عليه وقت إنما هو هلل وحده حاله دائماً العبودية 

. (25)"  واالفتقار  

لبس على الناس ووصف الولي المزعوم بصفات  فانظر كيف

الربوبية الكاملة ثم راح يصفه بصفات العبودية أيضاً تلبيساً على 

. (26) . الناس  

 

أبو الحسن الشاذلي عن نفسه وقد سئل عن شيخه الذي أخذ عنه قال 

وأما . السالم بن مشيش أما فيما مضى فكان سيدي عبد "العلم فقال 

اآلن فأستقي من عشرة أبحر خمسة سماوية وخمسة أرضية، أما 

السماوية فجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والروح وأما 

. (27) " لي والنبي ملسو هيلع هللا ىلصاألرضية فأبو بكر وعمر وعثمان وع  

 

ً  بل إن شيخ الحليم محمود يدون في كتابه عن  عبد األزهر سابقا

: الشاذلي ما هو أدهى وأمر من ذلك وأضل فيقول  

ولقد بهر ابن مشيش أبا الحسن الشاذلي، بهره بعلمه المشيد على "

يروي  الكتاب والسنة وبهره بواليته وكرامته، يقول أبو الحسن، كما

:صاحب كتاب درة األسرار  

                                                 

(
25
 . نقال عن الفكر الصوفي لعبد الرحمن عبد الخالق  الفتوحات في الباب السبعين ومائتين  (

(
26
 . الفكر الصوفي لعبد الرحمن عبد الخالق   (

(
27
نقيال عين الفكير الصيوفي لعبيد اليرحمن عبيد  480الحليم محمود ص سن الشاذلي لعبدأبو الح  (

 . الخالق 



ورأيت له خر  عادات كثيرة، فمنها أنني كنت يوماً جالساً بين يديه، 

وفي حجره ابن له صغير يالعبه، فخطر ببالي أن أسأله عن اسم هللا 

:األعظم، قال فقام إلى الولد، ورمى بيده في طوقي وهزني وقال  

هللا األعظم ليس  يا أبا الحسن، أنت أردت أن تسأل الشيخ عن اسم)

الشأن أن تسأل عن اسم هللا األعظم، إنما الشأن أن تكون أنت هو 

(!!اسم هللا األعظم  

.يعني أن سر هللا مودم في قلبك  

:قال فتبسم الشيخ وقال لي  

.انتهي "  جاوبك فالن عني  

أال تعجب بعد ذلك من شيخ أكبر جامعة إسالمية معاصرة يروي 

كتاباً في سلسلة أعالم العرب تحت  هذه الترهات ويصدقها ويكتب

ليحدثنا أن من أعالم العرب من كان له ابن صغير يلعب في  24رقم 

حجره وأن هذا الغالم الصغير علم الذي في نفس ابن مشيش قبل أن 

يسأل أباه، وأن هذا الطفل أعلم الشيخ أن اسم هللا األعظم هو ابن 

دون في كتب يروي وي والكفر مثل هذا الكذب السمج!!! مشيش

وينشر على الناس باسم الدين، وتوضع هذه النماذج الكاذبة المفتراة 

على هللا ورساالته ألن يكونوا هم أعالم العرب حتى تحذو الناشئة 

 (28) . اللهم رحمتك بنا ومغفرتك لنا!.. حذوهم وتسير على طريقهم؟

. 

 

.ولوال اإلطالة لزدت ولكن كفي بذلك كفرا   

 

أَئِنَُّكْم لَتَْشَهدُوَن أَنَّ َمَع }  نبيه صلي هللا عليه وسلم وأقول كما أمر هللا

ا  مَّ ِ آِلَهةً أُْخَرى قُل الَّ أَْشَهدُ قُْل إِنََّما ُهَو إِلَـهٌ َواِحدٌ َوإِنَّنِي بَِريٌء مهِ ّللاه

. 82: األنعم {  تُْشِرُكونَ   

َعَملُُكْم أَنتُْم بَِريئُوَن  َوإِن َكذَّبُوَك فَقُل لهِي َعَمِلي َولَُكمْ } مره أن يقول وأ

ا تَْعَملُونَ  مَّ ا أَْعَمُل َوأَنَاْ بَِريٌء مهِ . 28: يونس {  ِممَّ  

ً  مرهوأ ا تَْعَملُونَ } أن يقول  أيضا مَّ  { فَإِْن َعَصْوَك فَقُْل إِنهِي بَِريٌء مهِ

. 485: الشعراء   
                                                 

(
28
 . الفكر الصوفي لعبد الرحمن عبد الخالق   (



ا تُْجرَ } وأقول قول نوح عليه السالم  مَّ  32: هود {  ُمونَ َوأَنَاْ بَِريٌء مهِ

. 

ا تُْشِرُكونَ } وأقول قول إبراهيم عليه السالم  مَّ األنعام  { إِنهِي بَِريٌء مهِ

 :22 .  

ِ َواْشَهدُواْ أَنهِي } وأقول أيضاً قول هود عليه السالم  إِنهِي أُْشِهدُ ّللاه

ا تُْشِرُكونَ  مَّ . 22: هود {  بَِريٌء مهِ  

إِْذ قَالُوا ِلقَْوِمِهْم إِنَّا بَُراء ِمنُكْم } وأخيراً أقول قول إبراهيم ومن معه 

ِ َكفَْرنَا بُِكْم َوبَدَا بَْينَنَا َوبَْينَُكُم اْلعَدَاَوةُ  ا تَْعبُدُوَن ِمن دُوِن ّللاَّ َوِممَّ

ِ َوْحدَهُ  . 2: الممتحنة  { َواْلبَْغَضاء أَبَدًا َحتَّى تُْؤِمنُوا بِاّللَّ  

 

ِ  َرُسولُ  لَنَا َخطَّ  "الى عنه قال رضي هللا تع َمْسعُود ْبنِ  َعنْ و  َصلَّى ّللاَّ

 ُ ِ  َسبِيلُ  َهذَا قَالَ  ثُمَّ  َخطًّا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  يَِمينِهِ  َعنْ  ُخُطوًطا َخطَّ  ثُمَّ  ّللاَّ

قَةٌ  ُسبُلٌ  َهِذهِ  قَالَ  ثُمَّ  ِشَماِلهِ  َوَعنْ   َشْيَطانٌ  ِمْنَها َسبِيلٍ  ُكلهِ  َعلَى ُمتَفَرهِ

َّبِعُوا َواَل  فَاتَّبِعُوهُ  ُمْستَِقيًما ِصَراِطي َهذَا إِنَّ }  قََرأَ  ثُمَّ  إِلَْيهِ  يَْدُعو  تَت

 . (29) "{ َسبِيِلهِ  َعنْ  بُِكمْ  فَتَفَرَّ َ  السُّبُلَ 

 

 

تِي َعلَى لَيَأْتِيَنَّ  " ألخروفي الحديث ا  إِْسَرائِيلَ  بَنِي َعلَى أَتَى َما أُمَّ

هُ  أَتَى َمنْ  ِمْنُهمْ  َكانَ  إِنْ  َحتَّى بِالنَّْعلِ  النَّْعلِ  َحْذوَ   فِي لََكانَ  َعاَلنِيَةً  أُمَّ

تِي قَتْ  إِْسَرائِيلَ  بَنِي َوإِنَّ  ذَِلكَ  يَْصنَعُ  َمنْ  أُمَّ  َوَسْبِعينَ  ثِْنتَْينِ  َعلَى تَفَرَّ

تِي َوتَْفتَِر ُ  ِملَّةً   ِملَّةً  إاِلَّ  النَّارِ  فِي ُكلُُّهمْ  ِملَّةً  َوَسْبِعينَ  ثاََلثٍ  َعلَى أُمَّ

ِ  َرُسولَ  يَا ِهيَ  َوَمنْ  قَالُوا َواِحدَةً  . (30)"  َوأَْصَحابِي َعلَْيهِ  أَنَا َما قَالَ  ّللاَّ  

 

:تنبيهات   

 

:هناك بعض األسئلة لم أوردها في الرسالة  - 8  
                                                 

(
29
 حسيينورواه اليدارمي وقيال  2824رقيم  حسين إسيناده:  األرنيؤوط شيعيبرواه أحمد وقال   (

فيي تخيريج الطحاويية  أللبيانيوالحاكم وصححه وصححه ا 404رقم  حسن إسناده:  أسد سليم

 . ورواه النسائي في الكبري وبن حبان والطيالسي والبزار وأبو نعيم في الحلية 

(
30
ورواه الحاكم والطبرانيي فيي األوسيط وأبيو نعييم  4528رواه الترمذي وحسنه األلباني رقم   (

 .في الحلية 



يتكلم فيه عن حكم االحتفال بالمولد النبوي فلم أورده  5سؤال رقم  -

و  2ه فهو بدعة وانظر في جواب سألنه لم يأتي بشبهات معتبر

.عن رد البدعة  34وس 42وس 85س  

يتكلم فيه عن حب بيت آل النبي صلي هللا عليه  88سؤال رقم  – 

.وسلم فلم أورده أيضاً ألنه لم يأتي بشبهات معتبره   

يقصد بعد الصالة  يقول فيه هل الجهر بالذكر بدعة 82سؤال رقم  -

  .ببدعة ولكن بعد صالة الباقين  أوافقه أنه ليس ولم أورده ألني

إسبال الثوب ورجح التحريم يتكلم فيه عن حكم  48سؤال رقم  -

.ولم أورده ألني أوافقه  للخيالء والكراهة لغير ذلك  

يتكلم فيه عن حكم الذكر علي السبحة وأنها ليست  44سؤال رقم  -

.التي وردت عن الصحابة  لآلثارببدعة ولم أورده ألني أوافقه   

يتكلم فيه عن حكم قراءة القرآن من المصحف  45سؤال رقم  -

.ويجوز في النافلة وال يجوز في الفريضة   

وال  يتكلم فيه عن حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً  42سؤال رقم  -

أعرف لماذا أتي بهذا السؤال هنا ولم أورده ألنه ليس في صلب 

. الموضوم  

ارك الصالة ولم أورده يتكلم فيه عن حكم صيام ت 42سؤال رقم   -

ألني أوافقه أنه إن تركها تكاسال ليس بكافر وهذا األمر فيه خالف 

.بين السلف والخلف   

 

لم أنقل كل ما قاله بل أهتم بنقل الشبهات وبدون النقص أو  – 4

. وهذا لعدم سعة الوقت التحريف لقوله وقصده  

 

حاولت بقدر المستطام بيان سبب ضعف ونكارة ووضع  – 3

.حاديث التي أوردها  هلل الحمد والمنة األ  

 

خلق هللا  لوال سيدنا دمحم صلي هللا عليه وسلم ما" هل عبارة  8س

صحيحة المعني وال تتعارض مع أصول الدين وأساسيات " الخلق 

 االعتقاد الصحيح وما هو معناها ؟

 



:الشبهة   

 

مع فقال تلك عبارة ال تتناقض  هالمقولبالطبع نصر علي جمعة هذه 

وأصول العقيدة وأساسيات التوحيد بل تؤكده وتدعمه خاصة اإلسالم 

.سننبه إن شاء هللا  إذا فهمت بالشكل الصحيح الذي  

لوال سيدنا دمحم صلي هللا عليه وسلم ما خلق هللا "  القول بأنهفمعني 

َوَما َخلَْقُت } هو أن هللا سبحانه وتعالي قال في كتابه العزيز  "الخلق 

نَس إاِلَّ ِليَْعبُدُونِ اْلِجنَّ  والعبادة  فتحقيق العبادة هي حكمة الخلق{  َواإْلِ

إال بالعابدين فالعبادة عرض قائم بالعابد نفسه وأفضل  ال تتحقق

ن العبادة وعنوان التوحيد افهو عنو العابدين دمحم صلي هللا عليه وسلم

. 

 

:الرد   

 

قول صحيح  " وأفضل العابدين دمحم صلي هللا عليه وسلم" قوله 

يريد أن يحرف تفسير اآلية لتأتي علي هواه فيغالي في النبي  ولكنه

.صلي هللا عليه وسلم   

. (31) " بَاِطل بَِها أُِريدَ  َحقهٍ  َكِلَمةُ " فأقول قول علي رضي هللا عنه   

 

. "لوال سيدنا دمحم صلي هللا عليه وسلم ما خلق هللا الخلق " قوله أما   

فهو ال  النبي صلي هللا عليه وسلم ت عنثبهل هذا القول  فأقول

فهكذا الصوفية يعتمدون علي  يعرف أصله ألنه تلقاه عن مشايخه

: الخبر أصله  أقول لهفقول مشايخهم وخرفاتهم   

 هللا صلى عيسى إلى وتعالى تبارك هللا أوحى " قال عباس ابن عن

 وايؤمن أن منهم أدركه من أمتك وأمر دمحما صد  أن أوحى فيما عليه

 خلقت ولقد النار خلقت ما دمحم ولوال آدم خلقت ما دمحم فلوال به

 هللا رسول دمحم هللا إال إله ال فكتبت فاضطرب الماء على العرش

. (32)"  فسكن  

                                                 

(
31
 .ان رواه مسلم والنسائي في الكبرى والبيهقى في الكبرى وبن حب  (

(
32
 . رواه الخالل وهو حديث منكر   (



 

 عليه عيسى إلى هللا أوحى " قال عنهما هللا رضي عباس ابن عن

 به يؤمنوا أن أمتك من أدركه من أمر و بمحمد آمن عيسى يا السالم

 لقد و النار ال و الجنة خلقت ما دمحم لوال و آدم خلقت ما دمحم فلوال

 دمحم هللا إال إله ال عليه فكتبت فاضطرب الماء على العرش خلقت

. (33)"  فسكن هللا رسول  

 

 رب يا:  قال الخطيئة آدم اقترف لما"  مرفوعا الخطاب بن عمر نع

 ولم دمحما عرفت وكيف آدم يا:  فقال لي غفرت لما دمحم بحق أسألك

 رفعت روحك من في ونخفت بيدك خلقتني لما رب يا قال ؟ أخلقه

 هللا رسول دمحم هللا إال إله ال:  مكتوبا العرش قوائم على فرأيت رأسي

 غفرت:  فقال إليك الخلق أحب إال اسمك إلى تضف لم أنك فعلمت

. (34) " خلقتك ما دمحم ولوال لك  

 

 يتعلق عظيم أمر هذا فإن" لحديث علي هذا اوقال الشيخ األلباني 

 آخرين عند صحيح أو اتفاقا متواتر بنص إال تثبت ال التي بالعقائد

 وافتراض الصحيحة السنة أو الكتاب في لورد صحيحا ذلك كان ولو

 قوله ينافي الحجة به تقوم الذي النص ضيام مع الوقع في صحته

 والذكر{  فظونلحا له وإنا الذكر نزلنا نحن إنا} :  وتعالى تبارك

 اإلحكام)  في حزم ابن قرره كما وسنة قرآنا كلها الشريعة يشمل هنا

 أجلها من التي الحكمة عن أخبرنا قد وتعالى تبارك هللا فإن وأيضا( 

 إال واإلنس الجن خلقت وما} :  وجل عز فقال وذريته آدم خلق

 نصب إال يقبل ال عليها زاد أو الحكمة هذه خالف ما فكل{  ليعبدون

وسلم كمخالفة هذا الحديث  عليه هللا صلى المعصوم عن صحيح

 خلقت ما لوالك لوالك: )  الناس ألسنة على اشتهر ما ومثله.  لالباط

                                                 

(
33
 .  سعيد على موضوعا أظنه:  التلخيص قي الذهبيرواه الحاكم وقال   (

(
34
) موضوم وأشار إلي وضعه بن حجير فيي اللسيان :  التلخيص قي الذهبيرواه الحاكم وقال   (

قهيم األلبياني وواف(  422/  8) وحكم بوضعه شيخ اإلسالم بن تيميية فيي الفتياوي (  322/  3

 .  42في السلسلة الضعيفة رقم 



)  في الشوكاني ووافقه الصنعاني قال كما موضوم فإنه(  األفالك

. (35)"  ( الموضوعة األحاديث في المجموعة الفوائد  

 

.أفضل من جميع الخلق  النبي ملسو هيلع هللا ىلصوبالطبع أن   

ما خلق هللا وما ذرأ وما نفسا أكرم على هللا من  " عن ابن عباس قالف

 } دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وما سمعت هللا أقسم بحياة أحد غيره قال هللا تعالى ذكره

. (36)"  { لَعَْمُرَك إِنَُّهْم لَِفي َسْكَرتِِهْم يَْعَمُهونَ   

 أكرم خلقا هللا خلق ما " قال عنه هللا رضي مسال بن هللا عبدوعن 

. (37)"  وسلم عليه هللا صلى دمحم من عليه  

.لكن فر  بين أفضل الخلق وبين خلق الخلق ألجله   

.."  ثبتوا العرش ثم انقشواا" :  فيقال له ولمن تابَعَه  

 

هل النبي صلي هللا عليه وسلم نور أم هو بشر مثلنا كما أخبر  4س

 القرآن ؟

 

 

:لشبهة ا  

 

} قال تعالي قال علي جمعة النبي صلي هللا عليه وسلم نور صحيح 

ا ُكنتُْم تُْخفُوَن ِمَن  مَّ يَا أَْهَل اْلِكتَاِب قَْد َجاءُكْم َرُسولُنَا يُبَيهُِن لَُكْم َكثِيًرا مهِ

بِينٌ  ِ نُوٌر َوِكتَاٌب مُّ َن ّللاه المائدة {  اْلِكتَاِب َويَْعفُو َعن َكثِيٍر قَْد َجاءُكم مهِ

 :82 .  

نِيًرا} وقال تعالي  ِ بِإِْذنِِه َوِسَراًجا مُّ . 25: األحزاب { َودَاِعيًا إِلَى ّللاَّ  

أنه " عنهم كانوا يقولون  ولقد ثبت في السنة أن الصحابة رضي هللا

. (38)"  وجهه كالقمر   

                                                 

(
35
 . (  885/  8) التوسل لنلباني رسالة   (

(
36
 .تفسير الطبري بسند صحيح   (

(
37
 .صححه األلباني في تخريج الطحاوية   (

(
38
(  822/  8) والطبراني في الكبير (  822/  2) رواه النسائي في الكبري : قال علي جمعة   (

وليم أجيده فيي أحيد الثالثية بهيذا اللفيظ وسيأأتي (  820/  5) فيي اإلصيابة وذكر ذلك بن حجر 

 . بالثابت في الرد إن شاء هللا تعالي



 هللا رسول أم وإن" وقد أخبر صلي هللا عليه وسلم عندما حملت أمه 

 الشام قصور لها أضاء نورا وضعته حين رأت وسلم عليه هللا صلى

 "(39) .  

ا " (40) وقد أخبر أصحابة رضوان هللا عليهم  دََخلَ  الَِّذي اْليَْومُ  َكانَ  لَمَّ

ِ  َرُسولُ  فِيهِ  ُ  َصلَّى ّللاَّ ا َشْيءٍ  ُكلُّ  ِمْنَها أََضاءَ  اْلَمِدينَةَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  فَلَمَّ

. (41) " َشْيء ُكلُّ  ِمْنَها أَْظلَمَ  فِيهِ  َماتَ  الَِّذي اْليَْومُ  َكانَ   

إلي غير ذلك من آثار وأحاديث تبين أنه صلي هللا عليه وسلم كان 

، فليس هناك ما نوراً ، وال ينبغي أن ننفي أن ذلك النور كان حسياً 

صلي هللا عليه وسلم له نور  يتعارض مع كونه كان منيرا ً وأنه

يدة ، كما أنه ال يعارض طبيعته البشرية التي حسي مع أصل العق

.أخبر بها القرآن   

ثم قال فالقمر طبيعته صخرية ومع ذلك هو نور وله نور حسي 

.والنبي صلي هللا عليه وسلم خير من القمر وخير من الخلق كلهم   

 

:الرد   

 

يقول جل ثناؤه  " المقصود بالنور في اآليات كما في تفسير اآلية

قد جاءكم يا أهل التوراة : خاطبهم من أهل الكتاب لهؤالء الذين

واإلنجيل من هللا نور، يعني بالنور دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، الذي أنار هللا به الحق، 

وأظهر به اإلسالم، ومحق به الشرك فهو نور لمن استنار به يبين 

الحق، ومن إنارته الحق تبيينه لليهود كثيرا مما كانوا يخفون من 

. (42)"  الكتاب  

                                                 

(
39
 غريييب فييي الخطييابيرواه وواللفييظ لييه (  833/  3) رواه والطبرانييي فييي مسييند الشيياميين   (

 فييي البيهقييي ورواه(  542 رقييم 82 ج)  الكبييير المعجييم فييي والمصيينف(  825/  4)  الحيديث

وقال علي  السلفي المجيد عبد بن مديح شيخال وضعفه ( 20/  8)  الدالئل وفي اإليمان شعب

 .جمعة رواية الطبراني 

(
40
 .الحديث عن أنس رضي هللا عنه   (

(
41
ورواه بين ماجية وأحميد  3582وصيححه األلبياني رقيم  صيحيح غرييبرواه الترمذي وقيال   (

ورواه بين حبيان وأبيي  83222رقيم  مسيلم رطشي عليى قيوي إسيناده:  األرنيؤوط شيعيبوقال 

 . ورواه عبد بن حميد 3425رقم  صحيح إسناده:  أسد سليم حسين قاليعلي وقال 

(
42
 .تفسير الطبري   (



فلم أجده بهذا اللفظ كما سبق " أنه وجهه كالقمر " وأما حديث 

:ويغني عنه   

ِ  َرُسولُ  َكانَ  "قال  َسُمَرةَ  ْبنَ  َجابِرَ عن  ُ  َصلَّى ّللاَّ  قَدْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 َرأُْسهُ  َشِعثَ  اَوإِذَ  يَتَبَيَّنْ  لَمْ  ادََّهنَ  إِذَا َوَكانَ  َوِلْحيَتِهِ  َرأِْسهِ  ُمقَدَّمُ  َشِمطَ 

 بَلْ  اَل  قَالَ  السَّْيفِ  ِمثْلُ  َوْجُههُ  َرُجلٌ  فَقَالَ  اللهِْحيَةِ  َشْعرِ  َكثِيرَ  َوَكانَ  تَبَيَّنَ 

 ِمثْلَ  َكتِِفهِ  ِعْندَ  اْلَخاتَمَ  َوَرأَْيتُ  ُمْستَِديًرا َوَكانَ  َواْلقََمرِ  الشَّْمِس  ِمثْلَ  َكانَ 

"  هُ َجَسدَ  يُْشبِهُ  اْلَحَماَمةِ  بَْيَضةِ 
(43) .  

. ومعني الحديث أنه صلي هللا عليه وسلم كان مشر  اللون  

 

ا" فقد قال بن حجر   إِنََّما بِالشَّْمِس  التَّْشبِيه أَنَّ  فِي التَّعَاُرف َجَرى َولَمَّ

ْشَرا  َغاِلبًا بِهِ  يَُراد  دُون اْلَماَلَحة بِهِ  يَُراد إِنََّما بِاْلقََمرِ  َوالتَّْشبِيه اإْلِ

 التَّْشبِيه أََرادَ  أَنَّهُ  إِلَى إَِشاَرة"  ُمْستَِديًرا َوَكانَ "  بِقَْوِلهِ  أَتَى َماَغْيره

فَتَْينِ  . (44)"  َوااِلْستِدَاَرة اْلُحْسن:  َمعًا بِالصهِ  

 

ُ  َصلَّى النَّبِيَّ  يَِصفُ  " َماِلكٍ  ْبنَ  أَنَسَ  َعنْ ويدل علي ذلك ما ثبت   ّللاَّ

 أَْزَهرَ  بِاْلقَِصيرِ  َواَل  بِالطَِّويلِ  لَْيسَ  اْلقَْومِ  ِمنْ  َرْبعَةً  نَ َكا قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

 . (47).... "  (46)أَْمَهق بِأَْبيَضَ  لَْيسَ   (45)اللَّْونِ 

 

ً  ويدل علي ذلك  َشْيئًا َرأَْيتُ  َما " قَالَ  ُهَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ ما ثبت  أيضا

ِ  َرُسولِ  ِمنْ  أَْحَسنَ  ُ  َصلَّى ّللاَّ  تَْجِري الشَّْمسَ  َكأَنَّ  َكانَ  َوَسلَّمَ  لَْيهِ عَ  ّللاَّ

 . (48) "... َوْجِههِ  فِي

 

                                                 

(
43
رواه مسلم وأحمد وبن أبي شيبة والطبراني في الكبيير والبيهقيي فيي اليدالئل والشيعب وأبيي   (

 .يعلي وبن حبان 

(
44
 .(  223/  5) فتح الباري   (

(
45
 . األلوان أحسن وهو أي المشر  المستنير األبيض هو : اللون أزهر  (

(
46
 . البياض خالص : أَْمَهق  (

(
47
رواه البخاري ومسلم واحمد والدارمي وبن حبان والطبراني في الكبير والبزار والبيهقي في   (

 .الشعب 

(
48
الترميذي فيي الشيمائل  ورواه 2230رقيم  حسين إسيناده:  األرنيؤوط شيعيبرواه أحمد وقال   (

 .والبيهقي في الدالئل 



 أي(  منها أضاء)  قوله" وأما حديث أنس فقد قال المباركفوري 

. (49)"  المدينة من أشر   

.وال داللة في الحديث أن صلي هللا عليه وسلم أضاء المدينة بجسده   

 

نه كان منيرا ً وأنه صلي فليس هناك ما يتعارض مع كو" أما قوله 

. "هللا عليه وسلم له نور حسي مع أصل العقيدة   

ِ  َرُسولُ  قَالَْت قَالَ  َعائَِشةَ  عَنْ فبل يخالف أصل العقيدة  ُ  َصلَّى ّللاَّ  ّللاَّ

 نَارٍ  ِمنْ  َماِرجٍ  ِمنْ  اْلَجانُّ  َوُخِلقَ  نُورٍ  ِمنْ  اْلَماَلئَِكةُ  ُخِلقَتْ "  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

ا آدَمُ  قَ َوُخلِ  . (50) " لَُكم ُوِصفَ  ِممَّ  

فال أعرف عندما يقرأ المؤلف هذا الكالم ماذا سيكون رد فعله لقد 

نقضت له أساس عقيدته الصوفيه فكما سبق في المقدمة أن الطريقة 

فيها أن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص هو أصل هذا الوجود وأول مخلو  فيه " الشاذلية 

وهو لم يذكر "  ظهرت كل الموجوداتومنه انشقت كل األنوار و

هنا حديثاً أظنه يعرفه ولعله لم يذكره هنا لمعرفة أن سنده واه أو لن 

 ما أول" يصدقه أحد وهذا ما بني عليه رسالته والحديث هو أوله 

 . " جابر يا نبيك نور خلق هللا

 بطالن إلى إشارة فيه و "قال الشيخ األلباني مستدال بحديث المالئكة 

 يا نبيك نور خلق هللا ما أول: "  الناس ألسنة على المشهور يثالحد

 عليه وسلم هللا صلى بأنه تقول التي األحاديث من نحوه و" .  جابر

 فقط المالئكة أن على واضح دليل الحديث هذا فإن ، نور من خلق

 من تكن ال و فتنبه ، بنيه و آدم دون ، نور من الذين خلقوا هم

 . (51)"  الغافلين

 

فالقمر طبيعته صخرية ومع ذلك هو نور وله نور حسي " أما قوله 

. "والنبي صلي هللا عليه وسلم خير من القمر   

                                                 

(
49
 .(  54/  80) تحفة األحوذي   (

(
50
رواه مسلم وأحمد والبيهقيي فيي الكبيري والشيعب والنسيائي فيي الكبيري وعبيد اليرزا  وبين   (

 .حبان وعبد بن حميد 

(
51
 . 222السلسلة الصحيحة رقم   (



هذا خطأ القمر ليس بنور بل هو جسم معتم كما ثبت علمياً بل يعكس 

َوَجعََل اْلقََمَر فِيِهنَّ نُوًرا َوَجعََل الشَّْمَس } ولذلك قال تعالي ء الضو

  . 85 :نوح  { ِسَراًجا

والضياء هو الذي ينبثق مباشرة من جسم مشتعل مضيء بذاته و 

.حين يسقط هذا الضياء على جسم معتم ينعكس نوراً   

ينير بالليل فلم نعلم استدالل فيه فإن القمر ثم أنه حتى لو صحيح ال 

أن النبي صلي هللا عليه وسلم كان ينير بالليل فبطل االستدالل وهلل 

.الحمد والمنة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هل النبي صلي هللا عليه وسلم حي في قبره وما مدي أثر تلك  3س

 الحياة علينا في حياتنا الدنيا ؟

 



:الشبهة   

 

انتقل من هذه الحياة فالنبي صلي هللا عليه وسلم  :قال علي جمعة 

الدنيا ولكن بانتقاله هذا لم ينقطع عنا صلي هللا عليه وسلم وله حياة 

الحياة بعد الموت أو الممات نبياء وهي التي تسمي أخري حياة األ

 تحدثون لكم خير حياتي" حيث قال  كما سماها صلي هللا عليه وسلم

 من رأيت فما أعمالكم علي تعرض لكم خير ووفاتي لكم ويحدث

. (52) " لكم هللا استغفرت شر من رأيت وما عليه هللا حمدت خير  

يسلم علي إال رد هللا علي  ما من أحد" وقال صلي هللا عليه وسلم 

. (53) "روحي حتى أرد عليه السالم   

وهذا الحديث يدل على اتصال روحه ببدنه الشريف صلي هللا عليه 

وسلم أبداً ألنه ال يوجد زمان إال وهناك من يسلم علي رسول هللا 

وحياة النبي بعد انتقاله ليست كحياة باقي الناس  صلي هللا عليه وسلم

وذلك ألن غير األنبياء ال ترجع أرواحهم إلي أجسادهم بعد االنتقال 

بالروح دون الجسد وإن كان له اتصال مرة أخري فهي حياة ناقصة 

ولكن األنبياء  بالحياة الدنيا كرد السالم وغير ذلك مما ثبت في اآلثار

.من حياة باقي الخلق بعد االنتقال في حياة هي أكمل   

يعبدون في قبورهم فعن أنس  وقد صح أن األنبياء عليهم السالم

 بي أسرى لما" قال صلي هللا عليه وسلم  رضي هللا عنه أن النبي

"  األحمر الكثيب عند قبره في يصلي قائم وهو موسى على مررت
(54) .  

 في أحياء األنبياء"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قالوعنه 

. (55) " يصلون قبورهم  

                                                 

(
52
 . وسيأتي  222ضعيف السلسلة الضعيفة رقم   (

(
53
 حسين إسيناده:  األرنيؤوط عيبورواه أحميد وقيال شي 4028حسنه األلباني في أبي داود رقم   (

وقيال (  452/  4) وقال بن حجر في تلخيص الحبير هو أصح ما ورد في ذليك  80242رقم 

 . (  433/  8) بن تيمية إسناده جيد الفتاوي 

(
54
 صيحيح إسيناده:  رنيؤوطاأل شيعيبوقيال  83582صحيح مسلم ورواه أحمد واللفيظ ليه رقيم   (

رقييم  صييحيح إسييناده:  أسييد سييليم حسييينورواه أبييي يعلييي فييي المسييند وقييال  مسييلم شييرط علييى

3342  . 

(
55
ووافقه األلبياني  3242رقم  صحيح إسناده:  أسد سليم حسين قالرواه أبي يعلي في المسند و  (

 .  548في السلسلة الصحيحة رقم 



رواحهم لذكر المكان أسادهم وجبأ حياءأويدل هذا الحديث علي أنهم 

الحياة لنرواح فقط لما ذكر  ولو كانت" في قبورهم " حيث قال 

مكان حياتهم فهم أحياء في قبورهم حياة حقيقية كحياتهم قبل انتقالهم 

منها ، وليست حياة أرواح فحسب ، كما أن أجسادهم الشريفة 

 وسلم عليه هللا صلىمحفوظة يحرم علي األرض أكلها فقد صح عنه 

 وفيه السالم عليه آدم خلق فيه الجمعة يوم أيامكم أفضل من إن" 

 فإن الصالة من علي فأكثروا الصعقة وفيه النفخة وفيه قبض

 صالتنا تعرض وكيف هللا رسول يا قالوا علي معروضة صالتكم

 حرم قد وجل عز هللا إن قال بليت قد يقولون أي أرمت وقد عليك

. (56)"  السالم عليهم األنبياء سادأج تأكل أن األرض على  

 

  :الرد 

 

 ألن غير األنبياء ال ترجع أرواحهم إلي أجسادهم مرة أخري " قوله

" .  

" .... ففي الحديث المرفوم فهي ترجع عند السؤال  ؟ من قال هذا

. (57) .... "فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه   

 

 قيقية كحياتهم قبل انتقالهم منهافهم أحياء في قبورهم حياة ح " قوله

" .  

 

 بما يأتي ال والشرم" قال شارح الطحاوية بن أبى العز الحنفي 

 إلى الروح عود فإن العقول فيه تحار بما يأتي قد ولكنه العقول تحيله

 إعادة إليه الروح تعاد بل الدنيا في المعهود الوجه على ليس الجسد

 من أنوام خمسة بالبدن لها لروحفا الدنيا في المألوفة اإلعادة غير

                                                 

(
56
 إسيناده:  األرنيؤوط شيعيبورواه أحميد وقيال  8322م صححه األلباني في سنن النسائي رقي  (

 8224رقييم  صييحيح إسييناده:  أسييد سييليم حسييين قييال ورواه الييدارمى و 85402رقييم  صييحيح

ورواه الحياكم وصيححه ورواه  8233رقيم  صحيح إسناده:  األعظمي قالورواه بن خزيمة و

 . بة الطبراني في الكبير واألوسط والبيهقي في السنن والشعب وبن أبي شي

(
57
ورواه  8525حييديث صييحيح رواه أحمييد وغيييره صييححه األلبييانى فييى صييحيح الجييامع رقييم   (

  . 82222رقم  صحيح إسناده: الشيخ شعيب األرنؤوط  قالأحمد و



 الثاني جنينا األم بطن في به تعلقها:  أحدها:  األحكام متغايرة التعلق

 حال في به تعلقها:  الثالث األرض وجه إلى خروجه بعد به تعلقها: 

 في به تعلقها:  الرابع وجه من ومفارقة وجه من تعلق به فلها النوم

 كليا فراقا تفارقه لم فإنها هعن وتجردت فارقته وإن فإنها البرزخ

 سالم وقت إليه ردها ورد فإنه البتة التفات إليه لها يبقى ال بحيث

 إعادة الرد وهذا عنه يولون حين نعالهم خفق يسمع أنه وورد المسلم

 يوم به تعلقها:  الخامس القيامة يوم قبل البدن حياة يوجب ال خاصة

 من قبله لما نسبة وال البدن تعلقها أنوام أكمل وهو األجساد بعث

 وال نوما وال موتا معه البدن يقبل ال تعلق هو إذ إليه التعلق أنوام

. (58) " كثيرة إشكاالت عنك يزح هذا فتأمل الموت أخو فالنوم فسادا  

 

 الحديث هذا أثبتها التي الحياة أن واعلم" وقال الشيخ األلباني 

 حياة من ليست رزخيةب حياة هي إنما والسالم الصالة عليهم لننبياء

 ه لها األمثال ضرب دون بها اإليمان وجب ولذلك شيء في الدنيا

( .  الدنيا حياة في عندنا المعروف هو بما وتشبيهها تكيفها ومحاولة

 حياة قبره في وسلم عليه هللا صلى حياته أن بعضهم ادعى وقد

 حالفال مراقي انظر. )  نساءه ويجامع ويشرب يأكل:  قال!  حقيقية

"  وتعالى سبحانه هللا إال حقيقتها يعلم ال برزخية حياة هي وإنما( . 
(59) .  

 

 شيء منها فليس قبره زيارة يف روى ما" قال بن تيمية وبالمناسبة 

 أصحاب ال شيئا منها المعتمدة الكتب أهل من أحد يرو ولم صحيح

 والنسائي داود كأبي السنن أصحاب وال ومسلم كالبخاري الصحيح

 على اعتمد وال وأمثاله أحمد كاإلمام المسانيد أهل من ألئمةا وال

 راهوية ابن واسحق واحمد والشافعي كمالك الفقه أئمة من أحد ذلك

 عامة بل وأمثالهم سعد بن والليث واألوزاعى والثوري حنيفة وأبى

. (60)"  موضوعة كذب أنها يعلم مما األحاديث هذه  

                                                 

(
58
 . (  325/  8) شرح العقيدة الطحاوية   (

(
59
 .  548السلسلة الصحيحة رقم   (

(
60
 . (  42/  42ج) مجموم الفتاوي   (



 

 كلها وسلم عليه هللا صلى هقبر زيارة أحاديث" وقال األلباني 

. (61)"  الدين في منها شيء عى يعتمد ال ضعيفة  

 

 

 

هل يمكن فعال رؤية النبي صلي هللا عليه وسلم أثناء اليقظة وما  2س

 حقيقة األمر ؟

 

: األولي الشبهة  

 

في فأجاب علي جمعة قائال إن رؤية النبي صلي هللا عليه وسلم 

تب عليها زيادة في الدين أو نقص اليقظة ليست من المسائل التي يتر

، وهي  فيه وإنما هي مسألة واقعية يتحمل مسئوليتها من ادعي ذلك

وهذه الرؤية ال تتنافي مع  من قبيل المبشرات ومن قبيل الكرامة

انتقل من حياتنا هذه وال يلزم منها دعوى  كونه صلي هللا عليه وسلم

.الصحبة وال يترتب عليها أي شيء   

هللا عليه وسلم ال تعدو أن تكون انكشافًا للولي عن ورؤيته صلي 

حاله الذي هو في قبره صلي هللا عليه وسلم يقظة وهذا ال ينكره عقل 

، ويؤيده النقل فقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يخطب فكشف 

 عمر أن " عمر ابن عنهللا عن حال سارية كرامة له رضي عنه ف

 عمر فبينما:  قال سارية له يقال رجال عليهم ورأس جيشا وجه

 قدم ثم ثالثا الجبل سارية يا الجبل سارية يا:  ينادي فجعل يخطب

 فبينما هزمنا المؤمنين أمير يا:  فقال ؟ عمر فسأله الجيش رسول

 ظهورنا فأسندنا ثالثا الجبل سارية يا:  مناديا سمعنا إذ كذلك نحن

. (62) " بذلك تصيح كنت إنك:  لعمر فقيل:  قال.  هللا فهزمهم بالجبل  

                                                 

(
61
 .  22لة الضعيفة رقم السلس  (

(
62
 كميا حسين جييد إسيناد وهيذاوقال األلباني في اآلييات البينيات  8880السلسلة الصحيحة رقم   (

/  3" )  اليدالئل"  في البيهقي رواه الوجه هذا ومن(  838/  2" )  البداية"  في كثير ابن قال

وحسينه بين حجير  طييبوالخ األعرابي وابن والاللكائي نعيم بوأووأخرجه : قلت (  8/  828



ثم قال وطالما جاز وقوعه لغير النبي صلي هللا عليه وسلم فال 

الصحابة  حتىأو  يقتصر علي عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

.وحدهم وكذلك المرئي فقد يكون سارية أو غيره   

 

:الرد   

 

أقول له قياس باطل أن يري اإلنسان شخص ميت فالقصة ال تشير 

تهمه في دينه وإن حدث فهذا من تلبيس إبليس ومن قال ذلك نلذلك 

علي الشخص المدعي فقد كان يأتي إبليس للذين يعبدون بوذا في 

الصين علي هيئة من مات منهم ويقول أني في الجنة وكذا وكذا 

.والعياذ باهلل فالحمد هلل علي السالمة   

 

 وقد نقل مثل ذلك اإلمام بن القيم عن شيخه شيخ اإلسالم بن تيمية

:  الشرم عن أبعدها مراتب القبور عند المتبدعة األمور وهذه"  الق

 الناس من كثير يفعله كما فيها به ويستغيث حاجته الميت يسأل أن

 الشيطان لهم يتمثل قد ولهذا األصنام عباد جنس من وهؤالء:  قال

 يحصل وهذا األصنام لعباد يتمثل كما الغائب أو الميت صورة في

 له فيتمثل يعظمه من أحدهم يدعو الكتاب وأهل نالمشركي من للكفار

. (63) " الغائبة األمور ببعض يخاطبهم وقد أحيانا الشيطان  

 

 

 

 

:الشبهة الثانية   

 

قال علي جمعة في تكملة اإلجابة وقد ورد النص النبوي الذي يؤكد 

 هريرة أباإمكانية وقوم رؤية النبي صلي هللا عليه وسلم يقظة فعن 

                                                                                                                                            

) وحسنه أيضاً بن حجر العسقالني في اإلصابة (  423/  8) الهيتمي في الصواعق المحرقة 

 . (  5/  3ج

(
63
 .  822إغاثة اللهفان ص   (



 المنام في رآني من يقول وسلم عليه هللا صلى نبيال سمعت " قال

. (64)"  بي الشيطان يتمثل وال اليقظة في فسيراني  

تدل "  اليقظة في فسيراني" ثم قال فعبارة النبي صلي هللا عليه وسلم 

علي إمكان رؤيته في حياته وتخصيص اليقظة بيوم القيامة بعيد 

:ألمرين   

ستراه يوم القيامة من رآه ومن لم  األول أن أمته صلي هللا عليه وسلم

.يره   

الثاني أن الحديث لم يقيد اليقظة بيوم القيامة وهذا التخصيص بغير 

.مخصص   

 

:الرد   

 

للعلماء فيه أقوال "  اليقظة في فسيراني" قوله صلي هللا عليه وسلم 

 في جاء ما هذا على دل وقد والتمثيل التشبيه على أنهاكثيرة أفضلها 

 " اليقظة في رآني فكأنما"  وفيها هريرة أبي حديث من مسلم رواية

. وهذه اللفظة هي المحفوظة  

 األخير االحتمال هذاف ويخاطبه الدنيا في حقيقة يراه أنه وأما معناه

 : وجهين من باطل

} :  تعالى كقوله.  النصوص لمعارضته شرعا مستحيل أنه: األول 

 التي األمة إلجمام مخالف أيضا وهو { َميهِتُونَ  َوإِنَُّهمْ  َميهِتٌ  إِنَّكَ 

 أن ذلك على يرد وال.  - وسلم عليه هللا صلى - وفاته على أجمعت

 - وسلم عليه هللا صلى - عنه ورد وما ، قبورهم في أحياء األنبياء

 فإن.  عليه سلم من على السالم يرد حتى روحه عليه ترد أنه من

 خصائصها في نياالد الحياة عن تختلف برزخية حياة الحياة هذه

 وال ، النصوص في ورد ما على شأنها في يقتصر ولذلك وصفاتها

 . كما سبق األحوال من حال بأي الدنيا الحياة على تقاس

 يلزم وفاته بعد الدنيا في يقظة رؤيته على الحديث هذا حمل إن ثم

 عن معصوم ألنه مستحيل وهذا  هللا رسول على الكذب ادعاء منه

                                                 

(
64
 . صحيح البخاري والطبراني بدون شك من الراوي   (



 المنام في رآني من »:  قال  النبي أن:  ذلك وبيان.  الكذب

 أن المعلوم ومن ، الشرط على الجواب فعلق « اليقظة في فسيراني

 أحد يذكر ولم المنام في رأوه قد وخلفها األمة سلف من كثيرا جمعا

وال البخاري نفسه راوي الحديث ألنه قد رآه  اليقظة في رآه أنه منهم

 . يتخلف ال  لصاد ا وخبر كما في ترجمته في صغره

 

 يخرج أن مثل باطلة لوازم منه يلزم ألنه عقال مستحيل أنه: الثاني 

 - حياته في كان كما المواطن كل في أمته يقود وأن الناس ويراه

 األمة بين يفصل وأن هللا سبيل في يجاهد وأن - وسلم عليه هللا صلى

 بعده من ألمته وقعت التي والحوادث عليها المتنازم المسائل في

 . تامة حياة حي أنه طالما

 أمته لمشاكل - وسلم عليه هللا صلى - النبي حل لكان ذلك صح لو إذ

 في ألناس يظهر أن من أولى كلمتهم وجمع بعده من حدثت التي

 عنه نهي ما والبدم الشرك فنون من فيها جمعوا بدعية مجالس

 . منه وحذر

 من واألمة الصحابة ويترك الصفة بهذه التي مجالسهم يحضر فكيف

 حيا كان لو إليه يكونون ما أحوج وهم بأنفسهم الفتن يواجهون بعدهم

. 

 فساده يدرك القول وهذا"  حجر ابن الحافظ نقله فيما القرطبي قالو

 مات التي صورته على إال أحد يراه أال عليه ويلزم العقول بأوائل

 ، اآلن يحيا نوأ مكانين في واحد آن في رائيان يراه ال وأن ، عليها

 ، ويخاطبوه الناس ويخاطب األسوا  في ويمشى قبره من ويخرج

 شيء منه قبره في يبقى فال جسده من قبره يخلو أن ذلك من ويلزم

 الليل في يرى أن جائز ألنه ، غائب على ويسلم القبر مجرد فيزار

 وهذه ، قبره غير في حقيقته على األوقات اتصال مع والنهار

 . (65)"  عقل من مسكة أدنى له من بها زميلت ال جهاالت

 

                                                 

(
65
 . (  322/  84 ) الباري فتح  (



: "  يعظمونه من يرون القبلة أهل من والضالل"  ويقول بن تيمية

 ، يقظة األنبياء من غيره وإما - وسلم عليه هللا صلى - النبي إما

 فيجيبهم أحاديث عن ويسألونه يستفتونه وقد.  ويخاطبونه ويخاطبهم

 - النبي منها وخرج نشقتا قد الحجرة أن إليه يخيل من ومنهم. 

 أنه إليه يخيل من ومنهم.  وصاحباه وعانقه - وسلم عليه هللا صلى

. . . .  بعيد مكان وإلى أيام مسيرة وصل حتى بالسالم صوته رفع

 النصارى عند موجود هو كما كثير خلق عند موجود وهذا

 صد  إذا منهم وكثير ، بهذا يكذب الناس من كثير لكن ، والمشركين

 لصالحه رآه ذلك رأى الذي وأن ، اإللهية اآليات من أنه يظنه به

 يضله الرجل علم قلة بحسب وأنه ، الشيطان من أنه يعلم ولم.  ودينه

 . الشيطان

.  ظاهرا خالفا للشريعة مخالف أنه يعلم ما له قال علما أقل كان ومن

 دامفي وال للشريعة مخالف أنه يعلم ما له يقول ال منها علم عنده ومن

 فعل هذا فإن ، يعرفه كان ما بعض عن يضله بل ، دينه في فائدة

 دينه من خسره فالذي شيئا استفاد قد أنه ظن إن وهو ، الشياطين

 وال ، أتاه الخضر إن:  الصحابة من أحد قط يقل لم ولهذا.  أكثر

.  - وسلم عليه هللا صلى - النبي رد سمع أنه وال ، عيسى وال موسى

.  الرد يسمع أنه قط يقل ولم سفر من قدم إذا سلمي كان عمر وابن

. .  المتأخرين بعض من هذا حدث وإنما ، وتابعوهم التابعون وكذلك

 أضل كما الشيطان فأضله ، والسنة بالتوحيد علمه قل ممن. 

 من قبله ومن المسيح به جاء بما علمهم لقلة أمور في النصارى

 . (66)" السالم  عليهم األنبياء

 مالحدة إمام عربي ابن هو فهاذا تلبيس الشيطان للصوفية فلتعلم ه

 بأنه يزعم األحمر والكبريت األكبر بالشيخ عندهم المسمى الصوفية

 كتاب أعطاه وقد المنام في - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول رأى

 بالكفر مشحون كتاب وهو ، الناس على به ليخرج الحكم فصوص

 . آخره إلى أوله من ورسوله هللا على والكذب

 بدعهم إثبات في المنامية الرؤيا على يعتمدون الصوفية وغالب

 - الرسول رأى بأنه الشيطان عليه لبس منهم فالصاد  ، وخرافاتهم
                                                 

(
66
 .  ( 323 – 328/  42 ) الفتاوى مجموم  (



 فأمره الكذوب وأما ، يره لم الحقيقة في وهو - وسلم عليه هللا صلى

 . بين

 ال المنام يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رؤيا أن العلماء ذكر وقد

 الشرعية باألدلة ثابتة الشريعة ألن ، يُْنفَى أو شرعي حكم بها يثبت

 إن قالوا ثم.  األدلة هذه من دليال الرؤيا وليست ، الظاهرة المعروفة

 مقتضى وافقت فإن ، الشرم على رؤياه فليعرض رؤيا رأى من

 . االستئناس قبيل من الرؤيا وتكون ، به فالحكم الشرم

 هللا صلى النبي ألن ه وباطلة فمحال شرعي ألمر مخالفة كانت وإن

 الدين ألن ، حياته في المستقرة شريعته موته بعد ينسخ ال وسلم عليه

 فمن ، المنامية المرائي حصول على موته بعد استقراره يتوقف ال

 هللا صلى النبي رأى لو إذ ، صحيحة غير فرؤياه ذلك من شيئا رأى

 . الشرم يخالف بما يخبره لم احق المنام في وسلم عليه

 عليه هللا صلى النبي رؤيا إلى واستند الشرم يخالف بما أخبر فمن

 : رجلين أحد فهو له وإجازته وسلم

 لبهس ولكن صاد  وإما ، وأمثاله عربي كابن دجال كذوب إما

 وسلم عليه هللا صلى النبي رأى أنه فأوهمه علمه لقلة عليه الشيطان

 . يره ولم

 

ولكنها لم "  اْليَقََظةِ  فِي فََسيََرانِي" ه علي فرض ثبوت لفظة هذا كل

 .وإن كانت في البخاري تثبت 

سلم قد تلقتهما معلم رحمك هللا أن صحيح البخاري ويجب أن تو

 .إال بعض األشياء انتقدها العلماء عليه األمة بالقبول 

 :نبدأ بعون هللا 

 . " اْليَقََظةِ  فِي انِيفََسيَرَ " في الجزم بلفظة  روايتانقد روي 

 

 أن هللا رسول عن يحدث " الخثعمي هللا عبد بن مالك عن: فاألول 

 فِي فََسيََرانِي اْلَمنَامِ  فِي َرآنِي َمنْ  " قال وسلم عليه هللا صلى النبي

 . (67) " بِي الشَّْيَطانُ  يَتََمثَّلُ  َواَل  اْليَقََظةِ 

                                                 

(
67
مختلف في صحبته واألصح عدمها فهو تابعي  هللا عبد بن مالكرواه الطبراني وهو مرسل ف  (

 .فيضعف الحديث من الوجهين  وهذا الطريق غير محفوظ ولكن لم يوثقه معتبر



 

 سمعت قال هريرة باأ أن سلمة أبو حدثني الزهري عن: والثاني 

 فِي فََسيََرانِي اْلَمنَامِ  فِي َرآنِي َمنْ  " يقول وسلم عليه هللا صلى النبي

 . (68)"  بِي الشَّْيَطانُ  يَتََمثَّلُ  َواَل  اْليَقََظةِ 

روايته  فيثقة إال أن " قال فيه بن حجر  يونس بن يزيدالحديث فيه 

 " .الزهري خطأ غير  فيوهما قليال و  الزهريعن 

فِي  فََسيََرانِي" والحديث وهم فيه يونس عن الزهري فجزم بقول 

 َرآنِي لََكأَنََّما أَوْ  اْليَقََظةِ  فِي فََسيََرانِي" بدون شك أي لفظة " اْليَقََظِة 

 .وهذا وهم من يونس وهي رواية البخاري "  اْليَقََظةِ  فِي

عن  حدث به بن وهب عن يونسفورواه يونس نفسه عن الزهري 

 .وذكر فيه الشك وهي رواية مسلم  هريالز

وبن  (69)ورواه بن أخو الزهري عنه بالشك أيضاً وهي رواية أحمد

وضعفه يحيي بن  به بأس ال:  حنبل بن أحمد أخو الزهري قال فيه

 ، صالح:  أخرى القوى وقال بذاك ليسمعين مرة وقال مرة أخري 

ة أن إسناده فالخالص أوهام له صدو وقال بن حجر  داود أبو وثقهو

 من حسن إسناد وهذا صحيح حديث:  األرنؤوط شعيبوقال  حسن

 . شهاب ابن أخي ابن أجل

 

 .وهم من يونس "  اْليَقََظةِ  فِي فََسيََرانِي" فظهر بذلك أن الجزم بقول 

عن  أما الشك أصال فلم أجده إال من رواية الزهري عن أبو سلمة

  . أبي هريرة

ِ  َرُسولِ  أَبِيِه َعنْ  َعنْ  ُجَحْيفَةَ  أَبِي ْبنِ  نِ َعوْ  َعنْ ففي سنن بن ماجة   ّللاَّ

ُ  َصلَّى  إِنَّ  اْليَقََظةِ  فِي َرآنِي فََكأَنََّما اْلَمنَامِ  فِي َرآنِي َمنْ  " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 . (70)"  بِي يَتََمثَّلَ  أَنْ  يَْستَِطيعُ  اَل  الشَّْيَطانَ 
 

أنه لم يشك فتكون  " اْليَقََظةِ  فِي َرآنِي فََكأَنََّما" ونالحظ هنا في قوله 

 .من وهم الراوي حقاً  " اْليَقََظةِ  فِي فََسيََرانِي" 
 

                                                 

(
68
 . صحيح البخاري  (

(
69
 . 44522رقم   (

(
70
 .د قلت وهو صحيح وله أيضاً شواه 3202قال األلباني حسن صحيح رقم   (



ِ  َرُسولُ  قَاَل قَالَ  ُهَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ مسند أحمد  وفي ُ  َصلَّى ّللاَّ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 اَل  الشَّْيَطانَ  إِنَّ فَ  اْليَقََظةِ  فِي َرآنِي فَقَدْ  اْلَمنَامِ  فِي َرآنِي َمنْ  " َوَسلَّمَ 

 . (71)"  ُصوَرتِي َعلَى يَتََمثَّلُ 

 

 اْليَقََظةِ  فِي َرآنِي فَقَدْ  اْلَمنَامِ  فِي َرآنِي َمنْ " ونالحظ هنا أيضاً في قوله 

وهي من رواية أبو "  اْليَقََظةِ  فِي فََسيََرانِي" بدل لفظة  بالجزم "

 . فذلك يؤكد أيضاً أنها من وهم الراويهريرة 

 فِي فََسيََرانِي"  قوله ثبوت من شك في ولكنني"  قال األلبانيو

 . (72).  " الجملة هذه ضبط في اختلفوا الرواة أن ذلك و ،"  اْليَقََظةِ 

 . أنها وهم من الراويوألفاظ الحديث الكثيرة تؤكد 

 

 :وإليك األلفاظ 

 

ِ  ُهَرْيَرةَ َعنْ  أَبِي َعنْ  ُ  َصلَّى النَّبِيه  َرآنِي َوَمنْ  " ...قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 . (73)... "  ُصوَرتِي فِي يَتََمثَّلُ  اَل  الشَّْيَطانَ  فَإِنَّ  َرآنِي فَقَدْ  اْلَمنَامِ  فِي

 

ُ  َرِضيَ  أَنٍَس  َعنْ  ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  قَاَل قَالَ  َعْنهُ  ّللاَّ  َمنْ "  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 . (74).... "  بِي يَتََخيَّلُ  اَل  الشَّْيَطانَ  فَإِنَّ  آنِيرَ  فَقَدْ  اْلَمنَامِ  فِي َرآنِي

 

ُ  َرِضيَ  قَتَادَةَ  أَبُو َعنْ  ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  قَالَ  َعْنهُ  ّللاَّ  َمنْ  " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 . (75)"  اْلَحقَّ  َرأَى فَقَدْ  َرآنِي

 

                                                 

(
71
ورواه  3222رقييم  الشيييخين شييرط عليى صييحيح إسييناده فيي المسييند شييعيب األرنييؤوطقيال و  (

أحمد عن عبد هللا بن مسعود أيضاً بنفس اللفيظ وهيو صيحيح وصيححه األلبياني فيي بين ماجية 

 . 3200رقم 

(
72
 . 4242رقم  السلسلة الصحيحة  (

(
73
 .صحيح البخاري   (

(
74
 .صحيح البخاري   (

(
75
 . ومسلم اريصحيح البخ  (



ِ  َسِعيدٍ  أَبِي َعنْ  ُ  َرِضيَ  اْلُخْدِريه ُ  َصلَّى النَّبِيَّ  عَ َسمِ  َعْنهُ  ّللاَّ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

نُنِي اَل  الشَّْيَطانَ  فَإِنَّ  اْلَحقَّ  َرأَى فَقَدْ  َرآنِي َمنْ  " يَقُولُ  َوَسلَّمَ   (76)"  يَتََكوَّ

. 

 

ُ  َرِضيَ  ُهَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  ِ  َرُسولُ  قَاَل قَالَ  َعْنهُ  ّللاَّ ُ  َصلَّى ّللاَّ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

"  بِي يَتََمثَّلُ  اَل  الشَّْيَطانَ  فَإِنَّ  َرآنِي فَقَدْ  اْلَمنَامِ  فِي آنِيرَ  َمنْ  " َوَسلَّمَ 
(77) . 

 

ُ  َرِضيَ  َجابِرٍ  َعنْ  ِ  َرُسولَ  َعْنهُ أَنَّ  ّللاَّ ُ  َصلَّى ّللاَّ  " قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 فِي يَتََمثَّلَ  أَنْ  انِ ِللشَّْيطَ  يَْنبَِغي اَل  إِنَّهُ  َرآنِي فَقَدْ  لنَّْومِ ا فِي َرآنِي َمنْ 

 . (78)... "  ُصوَرتِي

 

بَْيرِ  َعْن أَبُو ِ  َعْبدِ  ْبنَ  َجابِرَ  َسِمعَ  أَنَّهُ  الزُّ ِ  َرُسولُ  يَقُواُل قَالَ  ّللاَّ  َصلَّى ّللاَّ

 ُ  ِللشَّْيَطانِ  يَْنبَِغي اَل  فَإِنَّهُ  َرآنِي فَقَدْ  النَّْومِ  فِي َرآنِي َمنْ  " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 . (79)"  بِي يَتََشبَّهَ  أَنْ 

 

ِ  َرُسولُ  قَاَل قَالَ  ُهَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  ُ  َصلَّى ّللاَّ  َوَكانَ " .....  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

..... "  بِي يَتََمثَّلَ  أَنْ  ِللشَّْيَطانِ  لَْيسَ  فَإِنَّهُ  ُهوَ  أَنَا فَإِنهِي َرآنِي َمنْ  يَقُولُ 
(80) . 

 

ِ  َعْبدِ  َعنْ  ِ  َعنْ  بن مسعود ّللاَّ ُ  َصلَّى النَّبِيه  َمنْ  " قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 . (81)"  بِي يَتََخيَّلُ  اَل  الشَّْيَطانَ  فَإِنَّ  َرآنِي الَِّذي فَأَنَا اْلَمنَامِ  فِي َرآنِي

 

                                                 

(
76
 .صحيح البخاري   (

(
77
 . مسلمصحيح   (

(
78
 . مسلمصحيح   (

(
79
 . مسلمصحيح   (

(
80
 . 4420رواه الترمذي وصححه األلباني رقم   (

(
81
 . 2302رقم  األرنؤوط شعيبرواه أحمد وصححه   (



ِ  َعْبدِ  َعنْ  ِ  َرُسولُ  قَاَل قَالَ  بن عباس ّللاَّ ُ  َصلَّى ّللاَّ  َمنْ  " مَ َوَسلَّ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 َعفَّانُ  َوقَالَ  بِي يَتََخيَّلُ  اَل  الشَّْيَطانَ  فَإِنَّ  َرأَى فَإِيَّايَ  اْلَمنَامِ  فِي َرآنِي

ةً   . (82)"  يَتََخيَّلُنِي اَل  َمرَّ

 

 

ِ  َرُسولُ  قَاَل قَالَ  ُهَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  ُ  َصلَّى ّللاَّ  َرآنِي َمنْ  " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

رُ  اَل  الشَّْيَطانَ  إِنَّ  َرآنِي فَقَدْ  اْلَمنَامِ  فِي  . (83)"  بِي يَتََصوَّ

 

ِ  َماِلكٍ  أَبِي َعنْ  ِ  َرُسولُ  قَاَل قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ  اأْلَْشَجِعيه ُ  َصلَّى ّللاَّ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 . (84)"  َرآنِي فَقَدْ  اْلَمنَامِ  فِي َرآنِي َمنْ  " َوَسلَّمَ 

 

 رآني من"  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن هريرة أبي عن

 . (85)"  صورتي في يتكون ال الشيطان فإن رآني فقد

 

ِ  َعْبدِ  َعنْ  ِ  َرُسولُ  َكانَ "  قَالَ  َمْسعُودٍ  بن ّللاَّ ُ  َصلَّى ّللاَّ  ال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

"  َرآهُ  َمنْ  َعلَى يَُخيَّلُ 
(86) . 

 

"  في خرجته قد و متواتر حديث بالجملة وهو:  قال األلباني

.  ( 222)  الحديث الصحابة تحت من عشرة عن"  النضير الروض
(87) . 

 

" فعن علي رضي هللا عنه الموقوف وأقول لعلي جمعة هذا الحديث 

 الذي به فظنوا حديثا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن حدثتم إذا

 . (88)"  وأتقاه وأهداه أهيأه

                                                 

(
82
 . 4242رقم  لغيره صحيح األرنؤوط شعيبوقال رواه أحمد   (

(
83
 . 2302رقم  الشيخين شرط على صحيح إسناده رنؤوطاأل شعيبوقال رواه أحمد   (

(
84
 . 82248رقم  األرنؤوط شعيبرواه أحمد وصححه   (

(
85
 . 5230رواه أبو يعلي وصححه حسين سلم أسد رقم   (

(
86
 . 4242رقم  األلباني في السلسلة الصحيحة حسنهو الطبراني في الكبيررواه   (

(
87
 . 4242رقم  السلسلة الصحيحة  (

(
88
 .  225رقم  األرنؤوط شعيب إسنادهأحمد وهو حديث صحيح وصحح  رواه (



 

 :وبخصوص صد  الرؤية 

 النبي رأى أنه رجل عليه قص إذا سيرين ابن كان"  قال أيوب عن

 له وصف فإن ، رأيته لي الذي صف:  قال وسلم عليه هللا صلى

 . (89)  " تره لم:  قال يعرفها ال صفة

: "   (90)الشاطبي لإلمام"  االعتصام"  في كما فقال:  ثم قال األلباني

 معنى ليس و

 من كل أن"  حقا رآني فقد رآني من: "  وسلم عليه هللا صلى قوله

 يراه قد الرائي أن بدليل ، حقيقة رآه فقد ، رآه أنه منامه في رأى

 على غيره و ، صفة على الرائي يراه و ، مختلفة صور على مرات

 هللا عليه صلى النبي صور تختلف أن يجوز ال و ، أخرى صفة

 صورتي على رآني من:  الحديث معنى إنما و ، صفاته ال و ، وسلم

 يقل لم إذ ، بي الشيطان يتمثل ال إذ ، رآني فقد قت عليهاخل التي

: "  قال إنما و ، رآني فقد رآني أنه من رأى:  وسلم عليه هللا صلى

 على رآه أنه رأى الذي لهذا الرائي أنى و ،"  رآني فقد رآني من

 تلك أن يعلم لم رآه ما أنه ظن إن و ، عليها رآه أنه الحقيقية صورته

 . " معرفته إلى ألحد طريق ال ما هذا و ، بعينها صورته الصورة

 أن البد:  فقال ، ذلك في الفرض ضيق من منهم و: "  الحافظ قال

 الشعرات عدد يعتبر حتى ، عليها قبض صورته التي على يراه

 جميع في التعميم و الصواب.  شعرة عشرين تبلغ لم التي البيض

 في كان سواء ، ام وقت في الحقيقة صورته تكون أن بشرط حاله

 . (91) ... "  عمره آخر أو ، كهولته أو رجولته أو شبابه

 

 

 

 

 

                                                 

(
89
 . 4242رقم  السلسلة الصحيحة  (

(
90
)   (8  /322 ) . 

(
91
 . 4242رقم  السلسلة الصحيحة  (



 

 

ما حكم تسويد النبي صلي هللا عليه وسلم في الصالة وخارجها  2س

 ؟

 

:الشبهة   

تكلم علي جمعة كالم جيد حول تسويد النبي صلي هللا عليه وسلم 

أما عن : ل فقاخارج الصالة وأما داخلها فقال كالماً مردودا عليه 

وغيرهما من حكم تسويده صلي هللا عليه وسلم في الصالة واألذان 

العبادات وقد نقل في كتب المذاهب المعتمدة ندب اإلتيان بلفظ سيدنا 

العبادات كالصالة قبل اسمه الشريف صلي هللا عليه وسلم حتى في 

 . واألذان

سودوني ال ت"  روي عنه صلي هللا عليه وسلم ثم جاء بعد ذلك بقول

وحكي عن بعض الحفاظ أنه ال أصل له ونحن نوافقه "  في الصالة

 .علي ذلك وهلل الحمد في السنة الغني عن ذلك 

 

:الرد   

 

ُ  َرِضيَ  َعائَِشةَ  َعنْ  ِ  َرُسولُ  قَالَْت قَالَ  َعْنَها ّللاَّ ُ  َصلَّى ّللاَّ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 . (92)"  َرد   فَُهوَ  فِيهِ  لَْيسَ  َما َهذَا أَْمِرنَا فِي أَْحدَثَ  َمنْ " َوَسلَّمَ 

وكما قال العلماء العبادات توقيفيه فال يجوز ألحد الزيادة فيها إال 

بدليل والتسويد في األذان أظنه يريد الدعاء الذي بعد األذان ولكن إن 

ان وأنا ال أعلم أحداً قال ذقال ذلك فال مانع عنده أن يكون ذلك في األ

 .سه ذلك في األذان وال هو نف

ِ  َرُسولُ  بِنَا َصلَّى" قال  َساِريَةَ  ْبنَ  اْلِعْربَاضَ عن  ُ  َصلَّى ّللاَّ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 ِمْنَها ذََرفَتْ  بَِليغَةً  َمْوِعَظةً  فََوَعَظنَا َعلَْينَا أَْقبَلَ  ثُمَّ  يَْومٍ  ذَاتَ  َوَسلَّمَ 

ِ  ُسولَ رَ  يَا قَائِلٌ  فَقَالَ  اْلقُلُوبُ  ِمْنَها َوَوِجلَتْ  اْلعُيُونُ   َمْوِعَظةُ  َهِذهِ  َكأَنَّ  ّللاَّ

مٍ  ِ  بِتَْقَوى أُوِصيُكمْ  فَقَالَ  إِلَْينَا تَْعَهدُ  فََماذَا ُمَودهِ  َوإِنْ  َوالطَّاَعةِ  َوالسَّْمعِ  ّللاَّ

 فَعَلَْيُكمْ  َكثِيًرا اْختاَِلفًا فََسيََرى بَْعِدي ِمْنُكمْ  يَِعشْ  َمنْ  فَإِنَّهُ  َحبَِشيًّا َعْبدًا
                                                 

(
92
 . الصحيحين   (



اِشِدينَ  اْلَمْهِديهِينَ  اْلُخلَفَاءِ  َوُسنَّةِ  تِيبُِسنَّ   َعلَْيَها َوَعضُّوا بَِها تََمسَُّكوا الرَّ

 بِْدَعةٍ  َوُكلَّ  بِْدَعةٌ  ُمْحدَثَةٍ  ُكلَّ  فَإِنَّ  اأْلُُمورِ  َوُمْحدَثَاتِ  َوإِيَّاُكمْ  بِالنََّواِجذِ 

 . (93) " َضاَللَةٌ 

ِ  َرُسولُ  انَ كَ  " قَالَ  أَنَّهُ  َعبَّاٍس  اْبنِ  َعنْ و ُ  َصلَّى ّللاَّ  يُعَلهُِمنَا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

دَ   اْلُمبَاَرَكاتُ  التَِّحيَّاتُ  يَقُولُ  فََكانَ  اْلقُْرآنِ  ِمنْ  السُّوَرةَ  يُعَلهُِمنَا َكَما التََّشهُّ

لََواتُ  ِ  الطَّيهِبَاتُ  الصَّ ِ  َوَرْحَمةُ  النَّبِيُّ  أَيَُّها َعلَْيكَ  السَّاَلمُ  ّلِلَّ  َوبََرَكاتُهُ  ّللاَّ

ِ  ِعبَادِ  َوَعلَى َعلَْينَا السَّاَلمُ  اِلِحينَ  ّللاَّ ُ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  أَنْ  أَْشَهدُ  الصَّ  َوأَْشَهدُ  ّللاَّ

دًا أَنَّ  ِ  َرُسولُ  ُمَحمَّ "  ّللاَّ
(94)  . 

دَ  يُعَلهُِمنَا" نظر إلي قوله اف  . " قُْرآنِ الْ  ِمنْ  السُّوَرةَ  يُعَلهُِمنَا َكَما التََّشهُّ

 

كل بدعة ضالله ولو رآها الناس " هللا عنهما  رضيوقال بن عمر 

 . (95)" حسنة 

  

 يعلمنا كما الصالة في التشهد يعلمنا هللا عبد كان " قال األسود عنو

 . (96) " والواو األلف علينا يأخذ القرآن من السورة

 
ِ  اْلَحْمدُ  فَقَالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َجْنبِ  إِلَى َعَطسَ  َرُجاًل  " أَنَّ  نَافِعٍ  َعنْ و  ّلِلَّ

ِ  َرُسولِ  َعلَى َوالسَّاَلمُ  ِ  اْلَحْمدُ  أَقُولُ  َوأَنَا ُعَمرَ  اْبنُ  قَالَ  ّللاَّ  َوالسَّاَلمُ  ّلِلَّ

ِ  َرُسولِ  َعلَى ِ  َرُسولُ  َعلََّمنَا َهَكذَا َولَْيسَ  ّللاَّ ُ  َصلَّى ّللاَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ِ  اْلَحْمدُ  ولَ نَقُ  أَنْ  َعلََّمنَا  . (97)"  َحالٍ  ُكلهِ  َعلَى ّلِلَّ

 

  

:الشبهة الثانية   

 

                                                 

(
93
فيي مسيند أحميد رقيم  األرنيؤوط شيعيبوصيححه  2502صححه األلباني فيي أبيي داود رقيم   (

82822  . 

(
94
  . ممسل صحيح  (

(
95
  . وسنده صحيحرواه الدارمى   (

(
96
 . أخرجه بن أبي شيبة  852صححه األلباني في صفة الصالة ص   (

(
97
 .  4232رواه الترمذي وحسنه األلباني رقم   (



ْسنَِويُّ  قَالَ " وقال اإلمام الشوكاني  :علي جمعة  ثم قال  قَدْ :  اإْلِ

ُ  اْشتََهرَ  دٍ  قَْبلَ  َسيهِِدنَا ِزيَادَة  ذَِلكَ  َكْونِ  َوفِي ، اْلُمَصلهِينَ  أَْكثَرِ  ِعْندَ  ُمَحمَّ

 . هـ ا نََظرٌ  أَْفَضلَ 

 َوُهوَ  ، اأْلَدَبِ  ُسلُوكِ  بَابِ  ِمنْ  َجعَلَهُ  أَنَّهُ  السَّاَلمِ  َعْبدِ  اْبنِ  َعنْ  ُرِويَ  َوقَدْ 

 َحِديثُ  َويَُؤيهِدُهُ  ، ااِلْمتِثَالِ  ِمنْ  أََحبُّ  اأْلَدَبِ  َطِريقِ  ُسلُوكَ  أَنَّ  َعلَى َمْبنِي  

ِ  َرُسولُ  أََمَرهُ  ِحينَ  بَْكرٍ  أَبِي}  ُ  َصلَّى ّللاَّ  َمَكانَهُ  يَثْبُتَ  أَنْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ِ  َرُسولِ  يَدَيْ  بَْينَ  يَتَقَدَّمَ  أَنْ  قَُحافَةَ  أَبِي اِلْبنِ  َكانَ  َما:  َوقَالَ  يَْمتَثِلْ  فَلَمْ   ّللاَّ

ُ  َصلَّى ٍ  اْمتِنَامُ  َوَكذَِلكَ  ،{  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ ِ  اْسمِ  َمْحوِ  َعنْ  َعِليه  النَّبِيه

ُ  َصلَّى ِحيفَةِ  ِمنْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  أََمَرهُ  أَنْ  بَْعدَ  اْلُحدَْيبِيَةِ  ُصْلحِ  فِي الصَّ

 الصَِّحيحِ  فِي اْلَحِديثَْينِ  َوِكاَل  ، أَبَدًا اْسَمك أَْمُحو اَل :  َوقَالَ  بِذَِلكَ 

ُ  َصلَّى فَتَْقِريُرهُ   . (98) " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

  

: الرد   

 

فهذه مقولة "  االمتثال من أحب األدب طريق سلوك أن" ا مقولة وأم

وكل يؤخذ منه ويرد إال النبي صلي هللا عليه وسلم إن صحت خاطئة 

  .سلطان العلماء بن عبد السالم  أصالً عن

إن قلت لشخص ال تفعل ذلك وأنت تعلم فاألدب هو االمتثال أرأيت 

ي حق فيكون أدب أم أن في ذلك مصلحة وهو لم يفعل ورأي أنه عل

سوء أدب فالنبي صلي هللا عليه وسلم ينهاك عن االبتدام في الدين 

وال حول وال قوة إال باهلل  أو ينهاك عن النار فتأبي إال الدخول فتبتدم

. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(
98
 . (  342/  4) نيل األوطار   (



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

َولَْو أَنَُّهْم إِذ ظَّلَُمواْ أَنفَُسُهْم َجآُؤوَك  }هل قول هللا تعالي  2س

ِحيًمافَاْستَْغفَ  ابًا رَّ َ تَوَّ ُسوُل لََوَجدُواْ ّللاه َ َواْستَْغفََر لَُهُم الرَّ با  {  ُرواْ ّللاه

إلي يوم القيامة أو أنه انتهي بانتقال النبي صلي هللا عليه وسلم من 

 الحياة الدنيا ؟

 

: األولي الشبهة  

 

قال علي جمعة هذه آية مطلقة ليس لها مقيد نصي وال عقلي فليس 

يقيد معناها بحياة النبي صلي هللا عليه وسلم الدنيوية ، فهي  هناك كما

باقية إلي يوم القيامة ، فالعبرة بالقرآن دائما بعموم اللفظ وليست 

بخصوص السبب ومن زعم تخصيص اآلية بحياته صلي هللا عليه 

يحتاج إلي  وسلم أو تخصيصها به فعليه أن يأتي بالدليل فاإلطال  ال

. (99)و الذي يحتاج للدليل دليل بل التقييد ه  

 

:الرد   

                                                 

(
99
 . البيان القويم لتصحيح بعض المفاهيم للمفتي علي جمعة   (



 االستغفاركالم باطل ألن  " هذه آية مطلقة ليس لها مقيد" قوله 

العبادات توقيفه أي يجب عليه الدليل بل كما قال العلماء وعبادة 

والتابعين نقول لك فأتي أنت بالدليل ثم أنه ال نعلم أحد من الصحابة 

.قال ذلك أو فعل ذلك   

 

: الثانية الشبهة  

بعد  لها (100)وذكر بن كثير وستأتي بعد قليل العتبىبقصة  احتجاجه

وبن  (101)وبعض الفقهاء ومنهم اإلمام النووي بدون اإلنكار لها اآلية

 بعض الفقهاء ولكن ذكرت منهم األعالمعلي جمعة وذكر  (102)قدامة

. 

:الرد   

كل يؤخذ منه ويرد إال النبي صلي هللا عليه وسلم وقد يخطيء العالم 

ومعلوم عند العلماء أن  فيجب علينا تفادي ذلته ومعرفة الحق والدليل

. األحالم ال يقام بها حكم شرعي  

 صلي هللا عليه وسلم عليه الصالة أن ومعلوم" قال بن تيمية 

 عليه هللا صلى قال كما القيامة يوم للعبد شفاعته يوجب له والدعاء

 ثم يقول ما مثل لوافقو المؤذن سمعتم إذا الصحيح الحديث في وسلم

 هللا سلوا ثم عشرا عليه هللا صلى مرة علي صلى من فإنه علي صلوا

 هللا عباد من لعبد إال تنبغي ال الجنة في درجة فإنها الوسيلة لي

 عليه حلت الوسيلة لي هللا سأل فمن العبد ذلك أنا أكون أن وأرجو

. القيامة يوم شفاعتي  

 إذا أنك معناه (103) عنه ثابتا كان نإ الحكاية هذه في مالك فقول

 فيك يشفع الوسيلة له هللا وسألت عليه وسلمت عليه وصليت استقبلته

 واستشفام بشفاعته هللا إلى يتوسلون القيامة يوم األمم فإن القيامة يوم

                                                 

(
100
 . (  528 / 8) تفسير بن كثير   (

(
101
 . (  422/  2) المجموم   (

(
102
 . (  222/  3) المغني   (

(
103
أنييه : ونييص علييي ذلييك األئميية األربعيية " ليييس ثابتيياً عنييه كمييا سيييأتي وقييال اإلمييام بيين القيييم   (

إغاثيية اللهفييان ميين " يسييتقبل القبليية وقييت الييدعاء حتييي ال يييدعو عنييد القبيير فييإن الييدعاء عبييادة 

 .  822مصائد الشيطان ص 



 كسؤال القيامة يوم به له يشفع ما وفعل بطاعته هو الدنيا في به العبد

. ذلك ونحو الوسيلة له هللا  

 هللا صلى النبي على سلم إذا وهب ابن رواية من عنه نقل ما وكذلك

 ويسلم ويدعو القبلة إلى ال القبر إلى ووجهه يقف ودعا وسلم عليه

. وصاحبيه وسلم عليه هللا صلى للنبي دعاءه يعني  

 المؤمنين سائر قبور زيارة عند كالدعاء هناك المشروم الدعاء فهذا

 له ويدعي ويسلم عليه يصلي نأ الناس أحق فإنه لهم الدعاء وهو

 ويفر  مالك أقوال تتفق وسلم وبهذا عليه هللا صلى وأمي هو بأبي

. بدعة أنه وذكر كرهه الذي والدعاء أحبه الذي الدعاء بين  

 اآلية أنفسهم ظلموا إذ أنهم ولو اآلية هذه مالك تالوة في الحكاية وأما

 ولم أعلمه فيما ألئمةا من أحد يذكره لم هذا فإن باطلة أعلم وهللا فهي

 بعد وسلم عليه هللا صلى النبي يسأل أن استحب أنه منهم أحد يذكر

 وعن عنه المنصوص مالك وكالم غيره وال استغفارا ال الموت

. هذا ينافي أمثاله  

 الفقهاء متأخري من طائفة ذكرها حكاية في هذا مثل يعرف وإنما

 وتال وسلم وآله هعلي هللا صلى النبي قبر أتى أنه (104)أعرابي عن

 وأنشد ربي إلى بك مستشفعا لذنبي مستغفرا جئتك وقد اآلية هذه

 القام طيبهن من فطاب...  أعظمه بالقام دفنت من خير يا...  بيتين

 الجود وفيه العفاف فيه...  ساكنه أنت لقبر الفداء نفسي...  واألكم

 والكرم

 هللا صلى النبي فرأيت فنمت عين فحملتني اإلعرابي انصرف ثم" 

 قد هللا أن فبشره اإلعرابي الحق عتبي:  فقال النوم في وسلم عليه

   (105)"  له غفر

 الشافعي أصحاب من الفقهاء متأخري من طائفة استحب ولهذا

 شرعي حكم بها يثبت ال التي الحكاية بهذه واحتجوا ذلك مثل حمدأو

 لكان مندوبا مشروعا كان لو الذي األمر هذا مثل في سيما ال

 حاجة قضاء بل غيرهم من به وأعمل به أعلم والتابعون الصحابة

                                                 

(
104
 . هذه هي قصة العتبي   (

(
105
 . هذه القطعة ليست من كالم شيخ اإلسالم ولكن لتكميل القصة   (



 هذا غير في بسطت قد أسباب لها وأمثاله األعرابي هذا مثل

. (106)"  الموضع  

 

:  المغنى في قال" بعدما سا  هذه القصة قال صاحب كنز العمال و

. (107)"  متروك الطائي عدي بن الهيثم  

 

:الشبهة الثالثة   

" حديث روي عن النبي صلي هللا عليه وسلم ب علي جمعة واحتج

 علي تعرض لكم خير ووفاتي لكم ويحدث تحدثون لكم خير حياتي

 شر من رأيت وما عليه هللا حمدت خير من رأيت فما أعمالكم

. (108) " لكم هللا استغفرت  

"  مسنده"  في البزار بكر أبو الحافظ رواه"  بقوله األلباني تعقبهثم 

 أبي بن العزيز عبد بن المجيد عبد حدثنا : وسىم بن يوسف حدثنا: 

 هو هللا عبد عن زاذان عن السائب بن هللا عبد عن سفيان عن رواد

 مالئكة هلل إن: "  قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن مسعود ابن

 صلى هللا رسول قال و:  قال" .  السالم أمتي عن يبلغوني سياحين

 نعرف لم: "  البزار قال ثم ،... "  لكم خير حياتي: "  وسلم عليه هللا

 كثير ابن الحافظ ذكره" .  الوجه هذا من إال هللا عن عبد يروى آخره

 قوله هو و أوله أما و قلت: "  قال ثم( 422/  2" )  البداية"  في

 ،"  السالم أمتي عن يبلغوني سياحين مالئكة هلل إن: "  السالم عليه

 و عن الثوري سفيان عن متعددة طر  من النسائي رواه فقد

 عند الحديث قلت" .  به السائب بن هللا عبد عن كالهما األعمش

 عديدة طر  من الحافظ ذكر كما(  822/  8" )  سننه"  في النسائي

 ، األعمش عن و عنده ليس لكن ، السائب بن هللا عبد عن سفيان عن

/  3 " ) الكبير المعجم"  في الطبراني أيضا طريقه من رواه إنما و

 ابن و( 402/  4" )  أصبهان أخبار"  في نعيم أبو و( .  4/  28

 على الثقات من جماعة فاتفا :  قلت( .  4/  822/  2)  عساكر

                                                 

(
106
 . اقتضاء الصراط المستقيم   (

(
107
 . (  225/  2) كنز العمال   (

(
108
 .  222ضعيف السلسلة الضعيفة رقم   (



 ثم ،.... "  حياتي"  الحديث آخر دون سفيان عن الحديث رواية

 ، الزيادة هذه شذوذ على عندي يدل ذلك مما على له األعمش متابعة

 من فيه متكلم هو و السيما ، بها العزيز عبد بن المجيد عبد لتفرد

 و ضعفه جماعة وثقه قد و مسلم رجال من أنه مع ، حفظه قبل

 ، أحاديث في أخطأ لكنه ، ثقة: "  الخليلي فقال ،......  بين و آخرون

 البر عبد ابن قال و" .  حديثه يكتب ، بالقوي ليس: "  قال النسائي و

"  في حبان ابن قال و" .  فيها أأخط مالك أحاديث عن روى: " 

 ، األخبار يقلب ، جدا منكر الحديث( : "  824/  4" )  المجروحين

 . (109) " .... الترك فاستحق ، المشاهير عن المناكير يروي و

 

. (110) " خميس كل أعمالكم علي تعرض " بلفظ مختصرا ورد وقد  

 عبد بن دمحم حدثنا:  خدام بن يحيى عن " ثم تعقبه األلباني بقوله

 أنس عن دينار بن مالك حدثنا :  األنصاري سلمة أبو زياد بن الملك

 أبو أخرجه" .  خميس كل أعمالكم علي تعرض: "  فيه و نحوه به

(  4/  484  " )  حديثه من العاشر من الثاني"  في المخلص طاهر

.  به خدام بن يحيى حدثنا( :  صاعد بن دمحم ابن يعني)  يحيى حدثنا: 

: "  العقيلي قال هذا األنصاري آفته أيضا موضوم هذا و:  قلت

 يروي ، جدا الحديث منكر: "  حبان ابن قال و ،"  الحديث منكر

 قال ابن و" .  به االحتجاج يجوز ال ، حديثهم من ليس ما الثقات عن

: "  هللا عبد أبو الحاكم قال و" .  طامات له و كذاب: "  طاهر

 روى خدام بن يحيى عنه الراوي و " . أحاديث موضوعة يروي

 قال و" .  الثقات"  في ابن حبان ذكره و ، الثقات من جماعة عنه

 يحيى روى عن: "  المذكور األنصاري ترجمة في أحمد أبو الحاكم

 . (111)"  منكرة أحاديث دينار بن مالك عن خدام بن

 

                                                 

(
109
 .  222راجع السلسلة الضعيفة رقم   (

(
110
 .  222موضوم السلسلة الضعيفة رقم   (

(
111
 .  222راجع السلسلة الضعيفة رقم   (



 نع يبلغوني سياحين مالئكة هلل إن " قوله أوله في بزيادة روي وقد

. (112) " السالم أمتي  

 

هل يجوز التوسل بالنبي صلي هللا عليه وسلم في الدعاء بعد  2س

 انتقاله ؟

 

: األولي الشبهة  

 

 َرُجاًل  أَنَّ  " ُحنَْيفٍ  ْبنِ  ُعثَْمانَ  َعنْ : احتج علي جمعة بهذا الحديث 

ُ  َصلَّى النَّبِيَّ  أَتَى اْلبََصرِ  َضِريرَ  َ  اْدمُ  لَ فَقَا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  أَنْ  ّللاَّ

 قَالَ  لَكَ  َخْيرٌ  فَُهوَ  َصبَْرتَ  ِشئْتَ  َوإِنْ  دََعْوتُ  ِشئْتَ  إِنْ  قَالَ  يُعَافِيَنِي

َ  أَنْ  فَأََمَرهُ  قَالَ  فَاْدُعهْ  أ  اللَُّهمَّ  الدَُّعاءِ  بَِهذَا َويَْدُعوَ  ُوُضوَءهُ  فَيُْحِسنَ  يَتََوضَّ

هُ  أَْسأَلُكَ  إِنهِي دٍ  بِنَبِيهِكَ  إِلَْيكَ  َوأَتََوجَّ ِ  ُمَحمَّ ْحَمةِ  نَبِيه ْهتُ  إِنهِي الرَّ  إِلَى بِكَ  تََوجَّ

"  فِيَّ  فََشفهِْعهُ  اللَُّهمَّ  ِليَ  ِلتُْقَضى َهِذهِ  َحاَجتِي فِي َربهِي
(113) . 

 

:الرد   

األصل في  "القاعدة المعتمدة عند أهل السنة في باب التوسل تقول 

 " .صحيح الصريح التوسل التوقيف على الدليل الشرعي ال

 

فالوسيلة في كتاب هللا : اعلم أن الوسيلة تختلف باختالف اإلطال  و

تعالى يراد بها التقرب إليه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وطاعة 

رسله وهي الوسيلة العامة التي يطالب بها كل أحد وذلك كما في 

َ } قوله تعالى   َواْبتَغُواْ إِلَيِه اْلَوِسيلَةَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اتَّقُواْ ّللاه

  . 32: المائدة { َوَجاِهدُواْ فِي َسبِيِلِه لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ 

فابتغاء الوسيلة إليه يراد بها التقرب له بالعمل بما يرضيه 

وبالمناسبة فإنه لم يرد لفظ الوسيلة  في القرآن إال في هذا الموضع 

 .  فقط

النبي ملسو هيلع هللا ىلص يراد بها المنزلة التي في الجنة التي وأما الوسيلة في كالم 

                                                 

(
112
 .  الحديث تتمة دون صحيحة هيقال األلباني عن الزيادة  222السلسلة الضعيفة رقم   (

(
113
 .  8322رواه بن ماجة وصححه األلباني رقم   (



هللا لي  اثم سلو "ال تنبغي إال لعبد من عباد هللا ، كما في قوله ملسو هيلع هللا ىلص 

الوسيلة فإنها منزلة في الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد هللا وأرجوا 

  . (114)"  الشفاعةأن أكون أنا هو فنم سأل هللا لي الوسيلة حلت له 

يسمع النداء اللهم رب هذه  من قال حين "وفي حديث جابر مرفوعا 

الدعوة التامة والصالة القائمة آت دمحما الوسيلة والفضيلة وابعثه 

 . (115) " المقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعتي

وأما الوسيلة في كالم الصحابة فإنما يراد بها طلب الدعاء فقط ، فإذا 

ت في كالمهم أنهم كانوا يتوسلون بكذا وكذا ،فاعلم أن المراد وجد

  .بذلك أنهم يطلبون منه أن يدعو لهم 

ُ  َرِضيَ  اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  أَنَّ  " َماِلكٍ  ْبنِ  أَنَِس وذلك كما في حديث   ّللاَّ

 إِنَّا اللَُّهمَّ  فَقَالَ  اْلُمطَِّلبِ  َعْبدِ  ْبنِ  بِاْلعَبَّاِس  اْستَْسقَى قََحُطوا إِذَا َعْنهُ َكانَ 

 قَالَ  فَاْسِقنَا نَبِيهِنَا بِعَمهِ  إِلَْيكَ  نَتََوسَّلُ  َوإِنَّا فَتَْسِقينَا بِنَبِيهِنَا إِلَْيكَ  نَتََوسَّلُ  ُكنَّا

 . (116)" فَيُْسقَْونَ 

اللهم إنه لم ينزل  " أن العباس لما استسقى به عمر قال روايةوفى 

 لمكانيإليك  بيبتوبة، وقد توجه القوم بالء إال بذنب، ولم يكشف إال 

من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا 

الغيث فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت األرض وعاش 

 .  (117) "الناس

وإنا )  وقوله. إي كنا نطلب الدعاء منه ( كنا نتوسل بنبيك) فقوله

 . نطلب منه أن يدعو لنا  أي ونحن اآلن(  نتوسل بعم نبيك

الشفاعة كالم الشفيع للملك في حاجة يسألها  "( لسان العرب ) في و

لغيره والشافع الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب يقال تشفعت 

 . (118)"  بفالن إلى فالن

طالقات الثالث للفظ الوسيلة يجب التفريق بينها ، فإن من إلفهذه ا

يئا كثيرا من مسائل هذا الباب الشائك فر  بينها فقد أحكم بذلك ش

 . الذي ضلت فيه أقوام وزلت فيه أقدام
                                                 

(
114
 . رواه مسلم  (

(
115
 .البخاري  صحيح  (

(
116
 .البخاري  صحيح  (

(
117
 .مختلف وهناك ألفاظ أخرى  رواه صاحب االستيعاب بلفظ  (

(
118
 .(  23/  8) رسالة التوسل لنلباني   (



 

الصحابة لم يستسقوا بالنبي صلي وقال بعض الصوفية المتخلفين أن 

بعد مماته واستسقوا بعمه ألنهم ال يستطيعوا إخراجه هللا عليه وسلم 

 تحتاج إلي وقوف وغير االستسقاءمن القبر ليستسقي لهم ألن صالة 

 .ذلك 

ويقول هذا المتخلف هذا الكالم العتقاده أن النبي صلي هللا عليه 

في جواب  القول وقد بينت بطالن ذلكوسلم حي في قبره كحياتنا 

  . السؤال الثالث

فهل يحتاج النبي صلي هللا عليه وسلم  صحيح وإن فرضنا ما تقوله

ي وال يدعو وهو ف يأخذه الصحابة وغير ذلكلكي ينزل المطر أن 

  .مكانه علي قولك 

 َكانَ  بَابٍ  ِمنْ  اْلُجُمعَةِ  يَْومَ  دََخلَ  َرُجاًل  أَنَّ  " يذكرَماِلك  ْبنَ  أَنَسَ فعن 

ِ  َوَرُسولُ  اْلِمْنبَرِ  ِوَجاهَ  ُ  َصلَّى ّللاَّ  فَاْستَْقبَلَ  يَْخُطبُ  قَائِمٌ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ِ  َرُسولَ  ُ  َصلَّى ّللاَّ ِ  َرُسولَ  يَا فَقَالَ  قَائًِما مَ َوَسلَّ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  َهلََكتْ  ّللاَّ

َ  فَاْدمُ  السُّبُلُ  َواْنقََطعَتْ  اْلَمَواِشي ِ  َرُسولُ  فََرفَعَ  قَالَ  يُِغيثُنَا ّللاَّ  َصلَّى ّللاَّ

 ُ  أَنَسُ  الَ قَ  اْسِقنَا اللَُّهمَّ  اْسِقنَا اللَُّهمَّ  اْسِقنَا اللَُّهمَّ  فَقَالَ  يَدَْيهِ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ِ  َواَل   بَْينَنَا َوَما َشْيئًا َواَل  قََزَعةً  َواَل  َسَحابٍ  ِمنْ  السََّماءِ  فِي نََرى َما َوّللاَّ

 التُّْرِس  ِمثْلُ  َسَحابَةٌ  َوَرائِهِ  ِمنْ  فََطلَعَتْ  قَالَ  دَارٍ  َواَل  بَْيتٍ  ِمنْ  َسْلعٍ  َوبَْينَ 

ا ِ  قَالَ  أَْمَطَرتْ  مَّ ثُ  اْنتََشَرتْ  السََّماءَ  تََوسََّطتْ  فَلَمَّ  الشَّْمسَ  َرأَْينَا َما َوّللاَّ

ِ  َوَرُسولُ  اْلُمْقبِلَةِ  اْلُجُمعَةِ  فِي اْلبَابِ  ذَِلكَ  ِمنْ  َرُجلٌ  دََخلَ  ثُمَّ  ِستًّا  ّللاَّ

ُ  َصلَّى ِ  َرُسولَ  يَا فَقَالَ  قَائًِما فَاْستَْقبَلَهُ  يَْخُطبُ  قَائِمٌ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  ّللاَّ

َ  فَاْدمُ  السُّبُلُ  َواْنقََطعَتْ  اأْلَْمَوالُ  لََكتْ هَ  ِ  َرُسولُ  فََرفَعَ  قَالَ  يُْمِسْكَها ّللاَّ  ّللاَّ

ُ  َصلَّى  َعلَى اللَُّهمَّ  َعلَْينَا َواَل  َحَوالَْينَا اللَُّهمَّ  قَالَ  ثُمَّ  يَدَْيهِ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 قَالَ  الشََّجرِ  َوَمنَابِتِ  َواأْلَْوِديَةِ  َرابِ َوالظهِ  َواآْلَجامِ  َواْلِجبَالِ  اآْلَكامِ 

. (119) " الشَّْمِس  فِي نَْمِشي َوَخَرْجنَا فَاْنقََطعَتْ   

 

 بمعنى حياته في بالنبي التوسل أن عندي حق"  وقال المباركافوري

 الخير أهل من بغيره التوسل وكذا جائز وشفاعته بدعائه التوسل

 جائز أيضا وشفاعتهم بدعائهم لالتوس بمعنى حياتهم في والصالح
                                                 

(
119
 . صحيح البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي في الكبري وبن خزيمة  (



 الخير أهل من بغيره التوسل وكذا مماته بعد به التوسل وأما

 رسالته في تيمية بن اإلمام واختاره يجوز فال مماتهم بعد والصالح

 أن فعليك فيه وأجاد تحقيقه في الكالم أشبع وقد والوسيلة التوسل

 ثبت إذا أنه فمعلوم كذلك كان وإذا فيها كالمه جملة ومن تراجعها

 أن المستحب المشروم من جعل أنه غيره أو حنيف بن عثمان عن

 شافعا وال له داعيا النبي يكون أن غير من موته بعد بالنبي يتوسل

 بعد مشروعا هذا يروا لم الصحابة وأكابر عمر أن علمنا فقد فيه

 حياته في االستسقاء في كانوا بل حياته في يشرم كان كما مماته

 الصحيح دعائه في عمر قال بل به يتوسلوا لم مات فلما به يتوسلون

 واألنصار المهاجرين من بمحضر العلم أهل باتفا  الثابت المشهور

 ال عمر حلف حتى الجدب بهم اشتد لما المشهور الرمادة عام في

 إنا اللهم قال بالناس استسقى لما ثم الناس يخصب حتى سمنا يأكل

 نبينا بعم إليك نتوسل وإنا فتسقينا بنبينا إليك نتوسل أجدبنا إذا كنا

 مع أحد ينكره لم الصحابة جميع عليه أقره دعاء وهذا فيسقون فاسقنا

 بن معاوية بمثله ودعا اإلقرارية اإلجماعات أظهر من وهو شهرته

 بعد بالنبي توسلهم كان فلو بالناس استسقى لما خالفته في سفيان أبي

 بن ويزيد العباس بمثل نتوسل كيف لقالوا حياته في كتوسلهم مماته

 الخالئق أفضل هو الذي بالنبي التوسل عن ونعدل ونحوهما األسود

 وقد منهم أحد ذلك يقل لم فلماهللا  عند وأعظمها الوسائل أفضل وهو

 توسلوا مماته وبعد وشفاعته بدعائه توسلوا إنما حياته في أنهم علم

 بدعاء التوسل ندهمع المشروم أن علم غيره وشفاعة غيره بدعاء

 الصحابة وعامة لعمر حجة األعمى وحديث بذاته ال به المتوسل

 هللا إلى يتوسل أن األعمى أمر إنما فإنه أجمعين عليهم هللا رضوان

 في فشفعه اللهم قل الدعاء في له وقال بذاته ال ودعائه النبي بشفاعة

" (120) . 

 

 

:الشبهة الثانية   

 
                                                 

(
120
 . ( 42،  42/  80ج)  بشرح جامع الترمذيتحفة األحوذي   (



 َعفَّانَ  بن ُعثَْمانَ  إِلَى يَْختَِلفُ  َكانَ  ُجالرَ  أَنَّ  " احتج أيضاً بحديث

ُ  َرِضيَ   تَعَالَى ّللاَّ

 فَلَِقيَ  َحاَجتِِه، فِي يَْنُظرُ  َوال إِلَْيهِ  يَْلتَِفتُ  ال ُعثَْمانُ  فََكانَ  لَهُ، َحاَجةٍ  فِي

 ِميَضأَةَ الْ  ائْتِ : ُحنَْيفٍ  بن ُعثَْمانُ  لَهُ  فَقَالَ  إِلَْيِه، ذَِلكَ  فََشَكى ُحنَْيفٍ  اْبنَ 

أْ،  أَْسأَلُكَ  إِنهِي اللَُّهمَّ : قُلْ  ثُمَّ  َرْكعَتَْيِن، فِيهِ  فََصلهِ  اْلَمْسِجدَ  ائْتِ  ثُمَّ  فَتََوضَّ

هُ  دٍ  بنبِيهِنَا إِلَْيكَ  َوأَتََوجَّ ُ  َصلَّى ُمَحمَّ  . (121) "الحديث ....  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ديق الغماري بعدما سا  ثم قال قال العالمة الحافظ عبد هللا بن الص

ثم قال ويعقوب بن سفيان هو النسوي الحافظ اإلمام الثقة بل  القصة

هو فو  الثقة وهذا إسناد صحيح فالقصة صحيحة جداً وقد وافق 

 . علي تصحيحها الحافظ المنذري في الترغيب والهيثمي في المجمع

 

:الرد   

 .الحديث موقوف : أوال 

الحديث ألجل رجال أعجبه في أول السند ح حال أعلم أحداً يص: ثانيا 

 .وإن فعلنا ذلك لصححنا كل األحاديث بمنكيرها وموضوعها 

 سعيد أبو الحبطى التميمي سعيد بن شبيبالحديث فيه : ثالثا 

 .عن عبد هللا بن وهب  البصري

 من ال عنه أحمد ابنه رواية من بحديثه بأس ال:   حجر ابنقال 

 . وهب ابن رواية

 ، يونس عن عنده الزهري نسخة ولشبيب:  عدى بن أحمد أبو قال و

 بأحاديث وهب ابن عنه حدث و ، أحاديث مستقيمة الزهري عن

 . مناكير

فكيف يصح الحديث فالحديث منكر وخصوصاً ألنه مخالف لفهم 

 .الصحابة ولغة العرب 

 .وهلل الحمد والمنة "  انقشواالعرش ثم  اثبتوا"  وألمثالهفنقول له 
 

:ة الثالثة الشبه  

 

 : بجواز التوسل إلي هللا بحق السائلين بهذا الحديث احتج 
                                                 

(
121
 . 282ضعفه األلباني في ضعيف الترغيب رقم رواه الطبراني في الكبير و  (



ِ  َسِعيدٍ  أَبِي َعنْ  ِ  َرُسولُ  قَاَل قَالَ  اْلُخْدِريه ُ  َصلَّى ّللاَّ  َمنْ  " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

اَلةِ  إِلَى بَْيتِهِ  ِمنْ  َخَرجَ   َعلَْيكَ  ائِِلينَ السَّ  بَِحقهِ  أَْسأَلُكَ  إِنهِي اللَُّهمَّ  فَقَالَ  الصَّ

 َواَل  ِريَاءً  َواَل  بََطًرا َواَل  أََشًرا أَْخُرجْ  لَمْ  فَإِنهِي َهذَا َمْمَشايَ  بَِحقهِ  َوأَْسأَلُكَ 

 تُِعيذَنِي أَنْ  فَأَْسأَلُكَ  َمْرَضاتِكَ  َواْبتِغَاءَ  ُسْخِطكَ  اتهِقَاءَ  َوَخَرْجتُ  ُسْمعَةً 

ُ  أَْقبَلَ  أَْنتَ  إِالَّ  الذُّنُوبَ  يَْغِفرُ  اَل  إِنَّهُ  ذُنُوبِي ِلي تَْغِفرَ  َوأَنْ  النَّارِ  ِمنْ   ّللاَّ

 . (122) " َملَكٍ  أَْلفِ  َسْبعُونَ  لَهُ  َواْستَْغفَرَ  بَِوْجِههِ  َعلَْيهِ 
 

 بن والفضيل,  العوفي عطية فيهف :هو مسلسل بالضعفاء : قلت 

 . الموفق بن والفضل,  مرزو 

 

 أبي عن العوفي عطية رواية من ألنه ضعيف إسناده"  وقال األلباني

 وابن(  األذكار)  في النووي قال كما ضعيف وعطية الخدري سعيد

)  في قال بل(  الميزان)  في والذهبي(  الجليلة القاعدة)  في تيمية

 غير في الهيثمي والحافظ( .  ضعفه على مجمع( : )  الضعفاء

 المحب بن بكر أبو وأورده منها(  الزوائد مجمع)  من موضع

 وكذا يأتي كما والبوصيري(  والمتروكين الضعفاء)  في البعلبكي

 مدلسا شيعيا كان كثيرا يخطئ صدو : )  فيه يقول حجر ابن الحافظ

 :  أمران وهو ضعفه سبب عن فيه أبان وقد( 

)  في فيه كقوله وهذا(  كثيرا يخطئ: )  بقوله حفظه ضعف:  األول

)  في قوله منه رحوأص(  الحفظ ضعيف( : )  المدلسين طبقات

 العوفي سعيد بن عطية وفيه:  آخر حديثا ذكر وقد(  الحبير تلخيص

 .  ضعيف وهو

 فإن تدليسه نوم يبين أن الحافظ على كان لكن تدليسه:  الثاني

 :  يلي ما اشهرها كثيرة أقسام على المحدثين عند التدليس

 عمن أو منه يسمعه لم ما لقيه عمن الراوي يروي أن:  األول

 قال أو فالن عن:  يقول كأن منه سمعه أنه موهما يلقه ولم عاصره

 فالن

                                                 

(
122
رقييم  األرنييؤوط شييعيبورواه أحمييد وضييعفه  222ضييعفه األلبيياني رقييم رواه بيين ماجيية و  (

 بالضيعفاء مسلسيل إسيناد:  هيذا في كنز العميال وقالورواه بن أبي شيبة وابن الجعد  88824

 .انتهي 



 به المشهور خالف على لقبه أو شيخه باسم الراوي يأتي أن:  الثاني

 ثقة غير شيخه كان إذا النوم هذا بتحريم صرحوا وقد ألمره تعمية

 وفق على الثقات من آخر رجل أنه أوهم أو حاله يعرف لئال فدلسه

 . الشيوخ بتدليس عندهم يعرف وهذا يتهكن أو اسمه

 في بينته كنت كما المحرم النوم هذا من عطية وتدليس:  قلت

 " األمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث "كتابي
(123) .  

 

 

:الشبهة الرابعة   

 

: للفائدة وقد سبق وسنعيد المتن احتج بحديث توسل آدم  

 رب يا:  قال الخطيئة آدم اقترف لما"  مرفوعا الخطاب بن عمر نع

 ولم دمحما عرفت وكيف آدم يا:  فقال لي غفرت لما دمحم بحق أسألك

 رفعت روحك من في ونخفت بيدك خلقتني لما رب يا قال ؟ أخلقه

 هللا رسول دمحم هللا إال إله ال:  مكتوبا العرش قوائم على فرأيت رأسي

 غفرت:  فقال يكإل الخلق أحب إال اسمك إلى تضف لم أنك فعلمت

. (124) " خلقتك ما دمحم ولوال لك  

عبد الرحمن ليس بكذاب فهو ضعيف فقط وفيما  علي جمعة وقال

. وأنكر علي الحافظ الذهبي حكمه عليه بالوضع معني ذلك  

 

 

:الرد   

 

 ، المدنى ، العدوى القرشى أسلم بن زيد بن الرحمن عبدفيه الحديث 

. مجمع علي ضعفه الخطاب بن عمر مولى  

                                                 

(
123
 .رسالة التوسل لنلباني   (

(
124
ه بن حجير فيي اللسيان موضوم وأشار إلي وضعف:  التلخيص قي الذهبيرواه الحاكم وقال   (

ووافقهم األلباني (  422/  8) وحكم بوضعه شيخ اإلسالم بن تيمية في الفتاوى (  322/  3) 

 .  42في السلسلة الضعيفة رقم 



 

 أنكر مما الحديث لهذا الحاكم ورواية"  ابن تيمية اإلسالم شيخ قال

 من معرفة الصحيح إلى المدخل"  كتاب في قال قد نفسه فإنه ، عليه

 أحاديث أبيه عن روى أسلم بن زيد بن الرحمن عبد" :  السقيم

 فيها الحمل أن الصنعة أهل من تأملها من ال يخفى على موضوعة

. (125)  " عليه  

 

 و ضعفه على اتفاقهم نقله في اإلسالم شيخ وصد "  قال األلبانيو

 فإنك ، الرجال كتب فتشت إذا ، فإنك الجوزي ابن ذلك إلى سبقه قد

 ، سعد ابن و بن المديني علي جدا ضعفه بل ، له مضعفا إال تجد لن

 النهاية من في بالحديث العلم أهل عند حديثه:  الطحاوى قال و

 . الضعف

 في ذلك كثر حتى يعلم ال هو و األخبار يقلب كان:  حبان ابن وقال

 . الترك فاستحق ، الموقوف إسناد و المراسيل رفع من روايته

 أحاديث أبيه عن روى:  الحاكم عن سبق ما نحو نعيم أبو وقال

 . موضوعة

 ومن موقوف أصلها التي األحاديث من الحديث هذا لعل و:  قلت

 هللا صلى النبي إلى فرفعها زيد بن رحمنال عبد أخطأ ، اإلسرائيليات

 . (126) " وسلم عليه

 

 

:الشبهة الخامسة   

 

أن رسول هللا صلي هللا  عباس عن بن هذا الحديثعلي جمعة  وذكر

 سقط ما يكتبون الحفظة سوى فضال مالئكة هلل إن " قال عليه وسلم

                                                 

(
125
 .  52 ص"  الوسيلة و التوسل في الجليلة القاعدة"   (

(
126
 . وله طر  بين ضعفها الشيخ األلباني  42السلسلة الضعيفة رقم   (



 أعينوا فليناد سفر في عرجة أحدكم أصابت فإذا الشجر ور  من

 . (127) " هللا رحمكم هللا عباد

ثم قال وال يبعد االستعانة بمخلوقات ال نراها  جواز واحتج به علي

أن يقاس علي المالئكة أرواح الصالحين فهي أجسام نورانية باقية 

 .في عالمها 

 

:الرد   

 

الحديث أختلف في رفعه ووقفه فرواه بن أبي شيبة والبيهقي : أوال 

 .مرفوعاً  (128)نيطبراالفي الشعب موقوفاً ورواه 

 

 ، األزدى حيان بن سليمانفيه  في رواية بن أبي شيبة الحديث: ثانيا 

  . الجعفري الكوفي األحمر خالد أبو

 . يخطىء صدو :   حجر ابنقال 

 . بحجة ليس:  معين ابن قال ، إمام صدو :   الذهبيوقال 

 سوء من أتى إنما و صالحة أحاديث له:  عدى بن أحمد أبو وقال

 . فيغلط هحفظ

فعند ذلك ينظر في الحديث فنجده فيه خطأ فلم يفعل النبي ذلك وال 

نعلم أحداً من الصحابة فعل ذلك بل كان النبي صلي هللا عليه وسلم 

 .يدعو هللا هو وأصحابه 

 . الخراسانى فروخ بن هللا عبدوقد تابعه 

 . نكرة حديثه في:  الخطيب قال

 . تنكر و منه تعرف:  البخاري قال و

 أبى ابن رأيت:  الجوزجانى يعقوب بن إبراهيم قال : المزي قال و

 و ، عندى األرض أهل هو أرضى:  قال.  فيه القول حسن مريم

 . مناكير أحاديثه

 .فال يصلح للمتابعة 

                                                 

(
127
ولم  طبرانيال رواهاه بن أبي شيبة والبيهقي في الشعب موقوفاً وقال الهيثمي في المجمع رو  (

 .  ثقات ورجاله أجده فيه وفي نسخة البزار

(
128
 .  ثقات ورجاله وفي نسخة البزار طبرانيال رواهكما قال الهيثمي في المجمع   (



 

 . يالليث زيد بن أسامةكل الطر  تجتمع في : ثالثا 

 . بآخرة سعيد بن يحيى تركه:  حنبل بن أحمد عن طالب أبو لقا

 . بشيء ليس:  أحمد عن األثرم بكر أبو قال و

 ، مناكير أحاديث نافع عن روى:  أبيه عن أحمد بن هللا عبد قال و

 حديثه تدبرت إن:  فقال ، الحديث حسن أراه:  له فقلت:  قال

 . النكرة فيه فستعرف

 بن يحيى كان:  معين بن يحيى عن خيثمة أبى بن بكر أبو قال و

 . يضعفه سعيد

 . به يحتج ال و حديثه يكتب:  حاتم أبو لقا و

 عن عطاء عن حدث أنه القطان يحيى سمع لما:  الدارقطنى قال و

 تركت قد أنى اشهدوا:  قال"  منحر كلها منى أيام"  رفعه جابر

 . حديثه

 . البخاري تركه هذا أجل فمن:  الدارقطنى قال

ِغيثُوَن َربَُّكْم إِْذ تَْستَ } وقد قال هللا وكما قلت أنه مخالف للنصوص 

َن اْلَمآلئَِكِة ُمْرِدفِينَ   . 2: األنفال {  فَاْستََجاَب لَُكْم أَنهِي ُمِمدُُّكم بِأَْلٍف مهِ

 .فلم يستغث النبي صلي هللا عليه وسلم وأصحابه المالئكة 

 

ن يُِجيُب اْلُمْضَطرَّ إِذَا دََعاهُ َويَْكِشُف السُّوَء َويَْجعَلُ } وقد قال هللا  ُكْم أَمَّ

ا تَذَكَُّرونَ  ِ قَِلياًل مَّ َع ّللاَّ  . 54: النمل {  ُخلَفَاء اأْلَْرِض أَإِلَهٌ مَّ

 

ِ  َرُسولِ وقال  ُ  َصلَّى ّللاَّ  أَُعلهُِمكَ  إِنهِي ُغاَلمُ  يَا فَقَالَ  يَْوًما " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

َ  اْحفَظْ  َكِلَماتٍ  َ  اْحفَظْ  يَْحفَْظكَ  ّللاَّ َ  فَاْسأَلْ  َسأَْلتَ  إِذَا تَُجاَهكَ  تَِجْدهُ  ّللاَّ  ّللاَّ

ِ  فَاْستَِعنْ  اْستَعَْنتَ  َوإِذَا ةَ  أَنَّ  َواْعلَمْ  بِاّللَّ  أَنْ  َعلَى اْجتََمعَتْ  لَوْ  اأْلُمَّ

ُ  َكتَبَهُ  قَدْ  بَِشْيءٍ  إاِلَّ  يَْنفَعُوكَ  لَمْ  بَِشْيءٍ  يَْنفَعُوكَ   َعلَى اْجتََمعُوا َولَوْ  لَكَ  ّللاَّ

وكَ يَضُ  أَنْ  وكَ  لَمْ  بَِشْيءٍ  رُّ ُ  َكتَبَهُ  قَدْ  بَِشْيءٍ  إاِلَّ  يَُضرُّ  ُرفِعَتْ  َعلَْيكَ  ّللاَّ

 . (129)"  الصُُّحفُ  َوَجفَّتْ  اأْلَْقاَلمُ 

 

                                                 

(
129
رقيم  األرنيؤوط شيعيب ورواه أحميد وصيححه 4285رواه الترمذي وصححه األلباني رقيم   (

4253  . 



 .هذا الحديث شديد النكارة أن فالخالصة 

 

وال يبعد أن يقاس علي المالئكة أرواح " ثم انظر إلي قوله 

 " .في عالمها  الصالحين فهي أجسام نورانية باقية

يحاول علي أن يستدل بهذا  هذا الخبيث الصوفي كشف عن وجهه

الذي هو بإجمام أهل السنة الستغاثة باألموات الحديث المنكر عل ا

مثل دعاء  شيئاً ال يقدر عليه إال هللا فهو كافر أن من سأل مخلوقا

نهِي اَل قُْل إِ } فأين قول هللا لنبيه صلي هللا عليه وسلم  الميت أو الغائب

ا َواَل َرَشدًا  . 48: الجن {  أَْمِلُك لَُكْم َضرًّ

ِ ِعبَادٌ أَْمثَالُُكْم فَاْدُعوُهْم } وأين قول هللا  إِنَّ الَِّذيَن تَْدُعوَن ِمن دُوِن ّللاه

 . 822: األعراف {  فَْليَْستَِجيبُواْ لَُكْم إِن ُكنتُْم َصاِدقِينَ 

ن دُونِِه فاَلَ يَْمِلُكوَن َكْشَف قُِل اْدُعواْ الَّذِ } وقوله تعالي  يَن َزَعْمتُم مهِ

رهِ َعنُكْم َوالَ تَْحِويالً   . 25: اإلسراء {  الضُّ

 

 تعالى هللا إال يستحقه فال والغياث الغوث لفظ وأما"  وقال بن تيمية

 بملك ال بغيره االستغاثة ألحد يجوز ال المستغيثين غياث فهو

 يرفعون األرض أهل أن زعم ومن مرسل، نبي وال مقرب،

 بهم، الرحمة ونزول عنهم، الضر كشف بها يطلبون التي حوائجهم

 األربعين إلى والسبعين السبعين، إلى والثالثمائة الثالثمائة إلى

 فهو الغوث إلى واألربعة األربعة إلى والسبعة السبعة إلى واألربعين

 }: بقوله عنهم هللا أخبر كما المشركون كان فقد مشرك ضال كاذب

ن  }: وقال {َوإِذَا َمسَُّكُم اْلضُّرُّ فِي اْلبَْحِر َضلَّ َمن تَْدُعوَن إاِلَّ إِيَّاهُ  أَمَّ

 إليه يرفعون المؤمنون يكون فكيف {يُِجيُب اْلُمْضَطرَّ إِذَا دََعاهُ 

َوإِذَا َسأَلََك  }: تعالى القائل وهو الحجاب من وسائط بعدة حوائجهم

ي قَِريٌب أُِجيُب دَْعَوةَ الدَّامِ إِذَا دََعاِن فَْليَْستَِجيبُواْ ِلي ِعبَاِدي َعنهِي فَإِنهِ 

ً  السالم عليه الخليل وقال {َوْليُْؤِمنُواْ بِي لَعَلَُّهْم يَْرُشدُوَن   ألهل داعيا

يَّتِي بَِواٍد َغْيِر ِذي َزْرمٍ ِعندَ بَْيتَِك  }: مكة بَّنَا إِنهِي أَْسَكنُت ِمن ذُرهِ رَّ

َن النَّاِس تَْهِوي إِلَْيِهْم اْلُمَحرَّ  ِم َربَّنَا ِليُِقيُمواْ الصَّالَةَ فَاْجعَْل أَْفئِدَةً مهِ

َن الثََّمَراِت لَعَلَُّهْم يَْشُكُرونَ  َربَّنَا إِنََّك تَْعلَُم َما نُْخِفي َوَما  . َواْرُزْقُهم مهِ

ِ ِمن َشْيٍء فَي األَْرِض َوالَ   .  فِي السََّماءنُْعِلُن َوَما يَْخفَى َعلَى ّللاه



ِ الَِّذي َوَهَب ِلي َعلَى اْلِكبَِر إِْسَماِعيَل َوإِْسَحَق إِنَّ َربهِي لََسِميُع  اْلَحْمدُ ّلِله

 . (130) { الدَُّعاء

 

 : نوعان فإنه الممنوم وأما " ويقول اإلمام دمحم بن عبد الوهاب

 لهابأه هللا إلى والتوسل بها كالتمسح للشرك ووسيلة محزم:  أحدهما

 أهلها وفي فيها والغلو عليها والبناء وكإسراجها ، عندها والصالة ،

 . العبادة رتبة يبلغ لم إذا

 بهم واالستغاثة القبور أهل كدعاء أكبر شرك:  الثاني والنوم 

 وهو ، أكبر شرك فهذا ، منهم واألخروية الدنيوية الحوائج وطلب

 . (131)"  أصنامهم مع األصنام عباد يفعله ما عين

 

 

 .والحمد هلل علي نعمة اإلسالم 

 

اتفق أهل السنة علي أن القياس ال يجري  " قال الشيخ البراجيليو

إن أدي إلي البدعة واإللحاد وتشبية الخالق بالمخلو  في التوحيد 

وإنما يصح القياس في باب وتعطيل أسماء هللا وصفاته وأفعاله 

ه ويستخدم في ذلك وتوحيدالتوحيد إذا استدل به علي معرفة الصانع 

كأن يعلم أن كل كمال ال نقص فيه بوجه من الوجوه قياس األولي 

ثبت للمخلو  فالخالق أولي به وكل نقص ثبت نفيه عن المخلو  

 . (132)" فالخالق أولي بنفيه عنه 

 

 

:الشبهة السادسة   

 

احتج أيضاً علي جواز الطلب من النبي صلي هللا عليه وسلم 

 :موته بهذا الحديث  والدعاء بعد االستقاء

                                                 

(
130
  ( . 42/  8) جامع الرسائل   (

(
131
  ( . 22/  8)  التوحيد كتاب شرح السديد القول  (

(
132
  . 8242جمادي اآلخرة  282العدد  التوحيد مجلة  (



 الطعام على عمر خازن وكان " قال الدار مالك عن صالح أبي عن

 النبي قبر إلى رجل فجاء عمر زمن في قحط الناس أصاب قال

 هلكوا قد فإنهم ألمتك استسق هللا رسول يا فقال وسلم عليه هللا صلى

 أنكم وأخبره السالم فأقرئه عمر ائت له فقيل المنام في الرجل فأتي

 فبكى فأخبره عمر فأتى الكيس عليك الكيس عليك له وقل مسقيون

 . (133)"  عنه عجزت ما إال آلو ال رب يا قال ثم عمر

وقال بن كثير إسناده صحيح  (134)وقال صححه الحافظ بن حجر
(135) . 

 

:الرد   

 

 :  وجوه من والجواب"  قال الشيخ األلباني

 غير الدار كمال ألن القصة هذه بصحة التسليم عدم:  األول 

 سند كل في أساسيان شرطان وهذان والضبط العدالة معروف

)  في حاتم أبي ابن أورده وقد المصطلح علم في تقرر كما صحيح

 ففيه هذا صالح أبي غير عنه راويا يذكر ولم(  والتعديل الجرح

 حفظه سعة مع - نفسه حاتم أبي ابن أن ويؤيده مجهول بأنه إشعار

 قول هذا ينافي وال الجهالة على فبقي توثيقا هفي يحك لم - واطالعه

. . . (  السمان صالح أبي وراية من صحيح بإسناد) . . .  الحافظ

 صالح أبي إلى بل السند جميع تصحيح في نصا ليس إنه:  نقول ألننا

:  رأسا ولقال صالح أبي عند من اإلسناد هو ابتدأ لما ذلك ولوال فقط

 ليلفت ذلك تعمد ولكنه(  صحيح دهوإسنا. . .  الدار مالك عن) 

 ذلك يفعلون إنما والعلماء فيه النظر ينبغي شيئا هاهنا أن إلى النظر

 فال الرواة بعض ترجمة يحضرهم ال قد أنهم:  منها ألسباب

 سيما ال صحته إيهام من فيه لما كله السند حذف ألنفسهم يستجيزون

 هو وهذا فيه ظرللن موضع فيه ما منه يوردون بل به االستدالل عند

 أبي تفرد إلى تفرد إلى يشير وكأنه هنا هللا رحمه الحافظ صنعه الذي

                                                 

(
133
  ( . 322/  8) رواه بن أبي شيبة وبن عبد البر في اإلستيعاب   (

(
134
  ( . 228/  3) فتح الباري   (

(
135
  ( . 802/  2) البداية و النهاية   (



 وهو حاتم أبي ابن عن نقله سبق كما الدار مالك عن السمان صالح

 جهالته إلى يشير أو هذا مالك حال من التثبت وجوب إلى بذلك يحيل

  أعلم وهللا. 

 ما ويؤيد ناعةالص هذه مارس من إال يعرفه ال دقيق علم وهذا 

 أخرى قصة(  الترغيب)  في أورد المنذري الحافظ أن إليه ذهبت

 الكبير في الطبراني رواه: )  قال ثم عمر عن الدار مالك رواية من

( .  أعرفه ال الدار ومالك مشهورون ثقات الدار مالك إلى ورواته

 (  الزوائد مجمع)  في الهيثمي قال وكذا

 بظاهر فاغتر(  التوصل)  كتاب احبص التحقيق هذا عن غفل وقد 

: )  بقوله منه وتخلص صحيح الحديث بأن وصرح الحافظ كالم

 فيها التي الرواية أن على واعتمد. . (  رجل جاء:  سوى فيه فليس

  حاله عرفت وقد سيف فيها الحارث بن ببالل الرجل تسمية

 مالك لجهالة أصله من ضعيف األثر بل فيه كبرى فائدة ال وهذا 

 . بيناه كما الدار

  

 صالة إقامة استحباب من الشرم في ثبت لما مخالفة أنها:  الثاني

 أحاديث في ذلك ورد كما السماء من الغيث الستنزال االستسقاء

 من اآلية أفادته لما مخالفة هي بل األئمة جماهير به وأخذ كثيرة

فَقُْلُت } :  نوح سورة في تعالى قوله وهي واالستغفار الدعاء

ْدَراًرا.  اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَّهُ َكاَن َغفَّاًرا { . . .  يُْرِسِل السََّماء َعلَْيُكم مهِ

 العباس بدعاء وتوسل استسقى حين الخطاب بن عمر فعله ما وهذا

 القحط أصابهم كلما الصالح السلف عادة كانت وهكذا بيانه سبق كما

 قبر إلى التجأ أنه لقامط منهم أحد عن ينقل ولم ويدعوا يصلوا أن

 ذلك كان ولو للسقيا الدعاء منه وطلب وسلم عليه هللا صلى النبي

 عدم على ذلك دل يفعلوه لم فإذا واحدة مرة ولو لفعلوه مشروعا

 . القصة في جاء ما مشروعية

 

 على مدارها ألن فيها حجة فال صحيحة القصة أن هب:  الثالث

 ال سيف رواية في بالال وتسميته أيضا مجهول فهو يسم لم رجل

 على متفق - التميمي عمر ابن وهو - هذا سيفا ألن شيئا يساوي



 الموضوعات يروي: )  فيه حبان ابن قال بل المتحدثين عند ضعفه

 ال شأنه هذا كان فمن( .  الحديث يضع كان إنه:  وقالوا األثبات عن

 . المخالفة عند سيما ال كرامة وال روايته تقبل

 

 عليه هللا صلى بالنبي التوسل فيه ليس األثر هذا أن:  بعالرا الوجه

 مسألة وهذه أمته تعالى هللا يسقي بأن منه الدعاء طلب فيه بل وسلم

 علماء من أحد بجوازها يقل ولم المتقدمة األحاديث تشملها ال أخرى

 عليه هللا صلى منه الطلب أعنى عنهم هللا رضي الصالح السلف

 ( : الجليلة القاعدة)  في تيمية ابن اإلسالم خشي قال وفاته بعد وسلم

 قبله األنبياء من أحد وال بل وسلم عليه هللا صلى النبي يكن لم

 ويستشفعوا والصالحين واألنبياء المالئكة يدعوا أن للناس شرعوا

 هللا مالئكة يا: )  أحد يقول فال مغيبهم في وال مماتهم بعد ال بهم

 يهدينا أو يرزقنا أو ينصرنا أن لنا هللا سلوا هللا عند لي اشفعوا

 ولي يا هللا نبي يا والصالحين األنبياء من مات لمن يقول ال وكذلك

 يغفر أن هللا سل لي هللا سل لي هللا ادم(  هللا رسول:  األصل)  هللا

 العدو تسلط أو رزقي نقص أو ذنوبي إليك أشكو:  يقول وال. . .  لي

 ضيفك أنا نزيلك أنا:  يقول وال لمنيظ الذي فالنا إليك أشكو أو علي

 ويعلقها ورقة أحد يكتب وال.  يستجيرك من تجير أنت أو جارك أنا

 ويذهب بفالن استجار أنه محضر أحد يكتب وال القبور عند

 أهل يفعله مما ذلك ونحو المحضر بذلك يعمل من إلى بالمحضر

 ئسهمكنا في النصارى يفعله كما والمسلمين الكتاب أهل من البدم

 أو والصالحين األنبياء قبور عند المسلمين من المبتدعون يفعله وكما

 وبالنقل اإلسالم دين من باالضطرار علم مما فهذا مغيبهم في

 يشرم لم وسلم عليه هللا صلى النبي أن المسلمين وبإجمام المتواتر

 هذا فعل وال ذلك من شيئا يشرعوا لم قبله األنبياء وكذلك ألمته هذا

 وال بإحسان لهم والتابعين وسلم عليه هللا صلى أصحاب نم أحد

 وال غيرهم وال األربعة األئمة ال المسلمين أئمة من أحد ذلك استحب

 ألحد يستحب أنه غيرها وال الحج مناسك في ال األئمة من أحد ذكر

 يدعو أو له يشفع أن قبره عند وسلم عليه هللا صلى النبي يسأل أن

 وكان والدين الدنيا مصائب من بأمته نزل ام إليه يشكو أو ألمته



 بنقص وتارة بالجدب فتارة موته بعد البالء بأنوام يبتلون أصحابه

 ولم والمعاصي بالذنوب وتارة العدو وقوة بالخوف وتارة الرز 

 من أحد قبر وال الخليل قبر وال الرسول قبر إلى يأتي منهم أحد يكن

 كثرة أو العدو قوة أو مانالز جدب إليك نشكوا:  فيقول األنبياء

 أو ينصرهم أو يرزقهم أن ألمتك أو لنا هللا سل:  يقول وال الذنوب

 أحد يستحبها لم التي المحدثة البدم من يشبهه وما وهذا بل لهم يغفر

 المسلمين أئمة باتفا  مستحبة وال واجبة فليست المسلمين أئمة من

 باتفا  وضاللة سيئة بدعة فهي مستحبة وال واجبة ليست بدعة وكل

 . المسلمين

 دليل قام إذا ذلك فإنما حسنة بدعة إنها:  البدم بعض في قال ومن

 فال واجب وال بمستحب ليس ما فأما مستحبة أنها على شرعي

 هللا إلى بها يتقرب التي الحسنات من إنها:  المسلمين من أحد يقولون

 الو إيجاب أمر بها المأمور الحسنات من ليس بما تقرب ومن

 قال كما الشيطان سبيل من وسبيله للشيطان متبع ضال فهو استحباب

 عليه هللا صلى هللا رسول لنا خط:  عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد

 هللا سبيل هذا:  قال ثم وشماله يمينه عن خطوطا وخط خطا وسلم

َوأَنَّ َهـذَا } :  قرأ ثم إليه يدعو شيطان منها سبيل كل على سبل وهذه

َ  بُِكْم َعن َسبِيِلِه ِصرَ  َّبِعُواْ السُّبَُل فَتَفَرَّ اِطي ُمْستَِقيًما فَاتَّبِعُوهُ َوالَ تَت

اُكم بِِه لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن   . (136) " 23:  األنعام. { ذَِلُكْم َوصَّ

 

 بن المعرور عنفوثبت عن عمر رضي هللا عنه ما يخالفه : قلت 

 تر ألم الفجر في بنا فقرأ جهاح حجة في عمر مع خرجنا " قال سويد

 حجة قضى فلما قريش أليالف و الفيل بأصحاب ربك فعل كيف

 رسول فيه صلى مسجد فقالوا هذا ما فقال يبتدرون والناس ورجع

 آثار اتخذوا الكتاب أهل هلك هكذا فقال وسلم عليه هللا صلى هللا

 ضتعر لم ومن فليصل الصالة فيه منكم له عرضت من بيعا أنبيائهم

 . (137)"  يصل فال الصالة فيه منكم له

 

                                                 

(
136
  ( . 842:  882/  8) رسالة الوسيلة لنلباني   (

(
137
  . 23رواه بن أبي شيبة وعبد الرزا  وصححه األلباني في تحذير الساجد ص   (



فكيف يعترض علي الذهاب إلي الصالة وال يعترض إلي الذهاب 

 .إلي القبر 

 

 

:الشبهة السابعة   

 

 بن دمحم بكر أبو حدثنا فهر بن على الحسن أبواحتج أيضاً برواية عن 

 بن يعقوب حدثنا المنتاب بن هللا عبد الحسن أبو حدثنا الفرج بن أحمد

 أمير جعفر أبو ناظرا " قال حميد ابن حدثنا إسرائيل أبى بن ا إسح

 له فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسجد في مالكا المؤمنين

 تعالى هللا فإن المسجد هذا في صوتك ترفع ال المؤمنين أمير يا مالك

ِ آَمنُوا اَل تَْرفَعُوا أَْصَواتَُكْم فَْوَ  َصْوِت النَّبِ }  فقال قوما أدب  {يه

ِ }  فقال قوما ومدح اآلية، إِنَّ الَِّذيَن يَغُضُّوَن أَْصَواتَُهْم ِعندَ َرُسوِل ّللاَّ

 ميتا حرمته وإن اآلية {إِنَّ الَِّذيَن يُنَادُونََك }  فقال قوما وذم اآلية، {

 القبلة أستقبل هللا عبد أبا يا وقال جعفر أبو لها فاستكان حيا كحرمته

 تصرف ولم فقال ؟ وسلم عليه هللا صلى هللا ولرس أستقبل أم وأدعو

 تعالى هللا إلى السالم عيه آدم أبيك ووسيلة وسيلتك وهو عنه وجهك

 ولو) تعالى هللا قال هللا فيشفعه به واستشفع استقبله بل ؟ القيامة يوم

 . (138) " اآلية( أنفسهم ظلموا إذ أنهم

ابه بسند ال ثم قال وقد روي القصة أبو الحسن علي بن فهر في كت

 بأس به 

في الجوهر المنظم قد روي هذا   (139)المكي وقال بن حجر ......

بإسناد صحيح وقال العالمة الزرقاني في شرح المواهب إن بن فهر 

 .ذكر هذا بسند حسن وذكره القاضي عياض بسند صحيح 

 

 

:الرد   

 

                                                 

(
138
  ( . 28/  4) الشفا للقاضي عياض   (

(
139
  .ني صاحب فتح الباري ليلبس علي القارىء فيحسبه الحافظ بن حجر العسقال المكيلم يقل   (



حسن  كيف يكون رواه القاضي عياض بسند صحيح وبن فهر بسند

فانظر لتخبطه وجهله  القاضي محتوي علي سند بن فهرمع أن سند 

 . بعلم الحديث

فلم أجد من ذكره غير  منتاب بن الحسن أبيوهو ل وهفي سنده مجف

ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديال سوي أنه  (140)الخطيب البغدادي

 .وهلل الحمد والمنة . فيضعف الحديث مالكي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هللا وهل الترجي بسيدنا دمحم صلي هللا عليه ما حكم الحلف بغير  2س

وسلم وآل البيت والكعبة والمصحف جائز ؟ كأن يقول اإلنسان مثال 

 "وغالوته عندك " ، " وسيدنا الحسين " ، " والنبي تعمل كذا " 

 ً ؟ حيث يفاجأ  والمقصود الترجي وليس القسم وهل يعد ذلك شركا

                                                 

(
140
  ( . 22/  32ج) تاريخ بغداد   (



ام ، هذا شرك قل ال إله إال اإلنسان إذا قال ذلك بمن يقول له هذا حر

 هللا ؟

 

: األولي الشبهة  

 

علي  قال علي جمعة جاء اإلسالم وأهل الجاهلية يحلفون بآلهتهم

جهة العبادة والتعظيم لها مضاهاة هلل سبحانه وتعالي عما يشركون 

ِ أَندَاداً يُِحبُّونَهُ } كما قال تعالي  ْم َوِمَن النَّاِس َمن يَتَِّخذُ ِمن دُوِن ّللاه

ِ َولَْو يََرى الَِّذيَن َظلَُمواْ إِْذ يََرْوَن  ه ِ َوالَِّذيَن آَمنُواْ أََشدُّ ُحبًّا ّللهِ ِ ّللاه َكُحبه

َ َشِديدُ اْلعَذَابِ  ِ َجِميعاً َوأَنَّ ّللاه ةَ ّلِله  . 852: البقرة {  اْلعَذَاَب أَنَّ اْلقُوَّ

وحيد فقال عن ذلك حماية لجناب الت صلي هللا عليه وسلم فنهي النبي

تِ  َحِلِفهِ  فِي فَقَالَ  َحلَفَ  َمنْ  " ى َوالالَّ  ..... " ّللاَّ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  فَْليَقُلْ  َواْلعُزَّ
(141) . 

ِ  بِغَْيرِ  َحلَفَ  َمنْ " وقال صلي هللا عليه وسلم   " أَْشَرك أَوْ  َكفَرَ  فَقَدْ  ّللاَّ
(142) . 

الملة والعياذ أي قال قوال شابه به المشركين ال أنه خرج بذلك عن 

فإن العلماء متفقون علي أن الحالف بغير هللا ال يكون كافراً باهلل 

يعظم ما يحلف به كتعظيم هللا تعالي وكفره حينئذ من جهة هذا  حتى

 . التعظيم ال من جهة الحلف نفسه

 

 

:الرد   

 

 : العلماء وذلك فهم بل ذلك مستمر إلي اآلن

 

 اإلسالم من يخرج الذي شركال به يرد لم" الطحاوى جعفر أبو قال

 ينبغي ال أنه أراد ولكنه اإلسالم عن خارجا صاحبه به يكون حتى

 ما جعل فقد تعالى هللا بغير حلف من ألن ه تعالى هللا بغير يحلف أن

                                                 

(
141
  .صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد وبن خزيمة وعبد الرزا    (

(
142
  .ورواه أحمد والبيهقي  8232رواه الترمذي وحسنه وصححه األلباني رقم   (



 من جعل ويذلك به محلوفا تعالى هللا جعل كما به محلوفا به حلف

 فجعله أعظم وذلك به يحلف فيما شريكا به حلف ما أو به حلف

 تعالى باهلل كافرا به يكون الذي الشرك غير شركا بذلك مشركا

 شركا وليس لفظي شرك أنه أعلم وهللا يعني.  اإلسالم عن خارجا

 . (143) " إعتقاديا

 

 :قد قال أهل السنة الجماعة الشرك نوعان و

 النار في صاحبه ويخلد ، الملة من يخرج أكبر شرك:  األول النوم

 ّللاه  لغير العبادة أنوام من شيء صرف وهو - نهم يتب ولم مات إذا

 القبور من ّللاه  لغير والنذور بالذبائح والتقرب ّللاه  غير كدعاء -

 أن الشياطين أو الجن أو الموتى من والخوف.  والشياطين والجن

 من ّللاه  إال عليه يقدر ال فيما ّللاه  غير ورجاء - يمرضوه أو يضروه

 األضرحة حول اآلن يمارس مما باتالكر وتفريج الحاجات قضاء

 ِمنْ  َويَْعبُدُونَ } :  تعالى قال.  والصالحين األولياء قبور على المبنية

ِ  دُونِ  ُهمْ  اَل  َما ّللاَّ ِ  ِعْندَ  ُشفَعَاُؤنَا َهُؤاَلءِ  َويَقُولُونَ  يَْنفَعُُهمْ  َواَل  يَُضرُّ {  ّللاَّ

 [ . 82:  يونس] 

 

 التوحيد ينقص لكنه ، الملة من يخرج ال أصغر شرك:  الثاني النوم

 : قسمان وهو - األكبر الشرك إلى وسيلة وهو ،

 

 كالحلف فاأللفاظ.  وأفعال ألفاظ:  وهو ، ظاهر شرك:  األول مسالق

 كفر فقد ّللاه  بغير حلف من " وسلم عليه هللا صلى قال - ّللاه  بغير

 . (144) " وأشرك

 رجل قال لما:  وسلم ليهع هللا صلى قال - وشئت ّللاه  شاء ما:  وقوله

 وحده ّللاه  شاء ما:  قل! ؟ ندها ّلله  أجعلتني " فقال.  وشئت هللا شاء ما: 

" (145) . 

                                                 

(
143
  . 4024السلسلة الصحيحة رقم   (

(
144
  .ورواه أحمد والبيهقي  8232وصححه األلباني رقم  رواه الترمذي وحسنه  (

(
145
 . 832السلسلة الصحيحة رقم   (



 ، فالن ثم هللا شاء ما:  يقال أن والصواب - وفالن هللا لوال:  وقول

 العبد مشيئة تجعل - التراخي مع للترتيب ثم ألن - فالن ثم ّللاه  ولوال

ُ  يََشاءَ  أَنْ  إاِلَّ  تََشاُءونَ  َوَما} :  تعالى قال كما - ّللاه  لمشيئة تابعة  ّللاَّ

 [ . 42:  التكوير] {  اْلعَالَِمينَ  َربُّ 

َ  تقتضي ال واالشتراك ، الجمع لمطلق فهي الواو وأما  وال ترتيبا

 ّللاه  بركات من وهذا.  وأنت ّللاه  إال لي ما:  قول ومثله.  تعقيبا

 . وبركاتك

 

 ومثل ، دفعه أو البالء لرفع والخيط الحلقة لبس ثلفم:  األفعال وأما

َ  التمائم تعليق  لرفع أسباب هذه أن اعتقد إذا ، وغيرها العين من خوفا

 أما.  أسبابا هذه يجعل لم هللا ألن.  أصغر شرك فهذا ، دفعه أو البالء

 تعلق ألنه ، أكبر شرك فهذا بنفسها البالء ترفع أو تدفع أنها اعتقد إن

 . ّللاه  بغير

 

 : الثاني القسم

 - والسمعة كالرياء - والنيات اإلرادات في الشرك وهو ، خفي شرك

 - عليه الناس ثناء به يريد ، هللا إلى به يتقرب مما عمال يعمل كأن

 يتلفظ أو.  عليه ويُثنى يمدح أن ألجل يتصد  أو صالته يحسن كأن

 عليه وافيثن الناس يسمعه أن ألجل بالتالوة صوته ويحسن بالذكر

 فََمنْ } :  تعالى هللا قال - أبطله العمل خالط إذا والرياء.  ويمدحوه

 أََحدًا َربهِهِ  بِِعبَادَةِ  يُْشِركْ  َواَل  َصاِلًحا َعَماًل  فَْليَْعَملْ  َربهِهِ  ِلقَاءَ  يَْرُجوا َكانَ 

 [ . 880:  الكهف] { 

ْركُ  َعلَْيُكمْ  أََخافُ  َما أَْخَوفَ  إِنَّ  " وسلم عليه هللا صلى النبي وقال  الشهِ

ِ  َرُسولَ  يَا قَالُوا اأْلَْصغَرُ  ْركُ  َوَما ّللاَّ يَاء قَالَ  اأْلَْصغَرُ  الشهِ  " .... الرهِ
(146) . (147) . 

 
:الشبهة الثانية   

 
                                                 

(
146
 . 43520حسنه الشيخ شعيب األرنؤوط في المسند رقم   (

(
147
 . ( 83:  80/  8)  فوزان بن صالحل التوحيد كتاب ( 



وكذلك نهي النبي صلي هللا عليه وسلم عن التشبه بأهل الجاهلية في 

نسابهم علي أخوة حلفهم بآبائهم افتخارا بهم وتقديساً لهم وتقديماً أل

 عليه هللا صلىجاعلين والءهم وعداءهم علي ذلك فقال اإلسالم 

َ  إِنَّ  أاََل "  وسلم  فَْليَْحِلفْ  َحاِلفًا َكانَ  فََمنْ  بِآبَائُِكمْ  تَْحِلفُوا أَنْ  يَْنَهاُكمْ  ّللاَّ

 ِ  . (148)"  فَْليَْصُمتْ  َوإاِلَّ  بِاّللَّ

 "بقوله في الحديث اآلخر وعلة النهي قد بينها صلي هللا عليه وسلم 

َ  إِنَّ   ُمْؤِمنٌ  بِاآْلبَاءِ  َوفَْخَرَها اْلَجاِهِليَّةِ  ُعبهِيَّةَ  َعْنُكمْ  أَْذَهبَ  قَدْ  َوَجلَّ  َعزَّ  ّللاَّ

 فَْخَرُهمْ  ِرَجالٌ  لَيَدََعنَّ  تَُرابٍ  ِمنْ  َوآدَمُ  آدَمَ  بَنُو أَْنتُمْ  َشِقي   َوفَاِجرٌ  تَِقي  

ِ  َعلَى أَْهَونَ  لَيَُكونُنَّ  أَوْ  َجَهنَّمَ  فَْحمِ  ِمنْ  فَْحمٌ  مْ هُ  إِنََّما بِأَْقَوامٍ   ِمنْ  ّللاَّ

 . (150) " النَّتِنَ  بِأَْنِفَها تَْدفَعُ  الَّتِي (149)اْلِجْعاَلنِ 

 

:الرد   

 

هو من هذا الحديث من قال أن علة النهي التي في الحديث فقط فأين 

 : 

ُ  َصلَّى النَّبِيَّ  أَتَى يَُهوِديًّا أَنَّ  " ُجَهْينَةَ  ِمنْ  اْمَرأَةٍ  قُتَْيلَةَ  َعنْ   َعلَْيهِ  ّللاَّ

دُونَ  إِنَُّكمْ  فَقَالَ  َوَسلَّمَ  ُ  َشاءَ  َما تَقُولُونَ  تُْشِرُكونَ  َوإِنَُّكمْ  تُنَدهِ  َوِشئْتَ  ّللاَّ

ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  فَأََمَرُهمْ  َواْلَكْعبَةِ  َوتَقُولُونَ   أَنْ  أََرادُوا إِذَا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ُ  َشاءَ  َما َويَقُولُونَ  اْلَكْعبَةِ  َوَربهِ  يَقُولُوا أَنْ  يَْحِلفُوا . (151)"  ِشئْتَ  ثُمَّ  ّللاَّ  
 

.فظهر وهلل الحمد أن العلة الشرك األصغر   

 

:الشبهة الثالثة   

                                                 

(
148
في الكبير الصحيحين وأبو داود وأحمد والبيهقي والنسائي في السنن الكبرى والطبراني  ( 

 .مسند الشاميين والطيالسي والطبراني في واألوسط وأبو عوانة وأبي يعلي والحميدي وبن حبان 

(
149
 . الندية المناطق في يكثر كالخنفساء حيوان وهو جعل جمع ( 

(
150
ورواه الترمذي وحسنه ووافقه األلباني رقم  2885رواه أبو داود وحسنه األلباني رقم  ( 

ورواه البيهقي في الشعب  80228رقم  حسن إسناده:  األرنؤوط شعيبل ورواه أحمد وقا 3222

 .والطحاوي في المشكل 

(
151
:  األرنؤوط شعيبواللفظ له ورواه أحمد وقال  3223رواه النسائي وصححه األلباني رقم  ( 

ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ورواه النسائي في الكبري  42832رقم  صحيح إسناده

 .في الكبير وبن راهويه والطبراني 



 

 عليه هللا صلىثم قال أما الحلف بما هو معظم في الشرم كالنبي 

 مشابهة فيه لحلف المشركين بوجه من واإلسالم والكعبة فال وسلم

الوجوه وإنما منعه من منعه من العلماء أخذاً بظاهر عموم النهي عن 

.الحلف بغير هللا وأجازه من أجازه كاإلمام أحمد في أحد قوليه   

 َعنْ  النَّْهي َمْعنَى فِي اْلِعْلم أَْهل اِْختَلَفَ " ثم حكي قول بن المنذر وفيه 

 أَْهل َكانَ  الَّتِي بِاأْلَْيَمانِ  َخاصه  ُهوَ  َطائِفَة فَقَالَتْ  ، ّللاَّ  بِغَْيرِ  اْلَحِلف

تِ  تَعَالَى ّللاَّ  ِلغَْيرِ  تَْعِظيًما بِهِ  يَْحِلفُونَ  اْلَجاِهِليَّة ى َكالالَّ  َواآْلبَاء َواْلعُزَّ

ا ، فِيَها َكفَّاَرة َواَل  بَِها اْلَحاِلف يَأْثَم فََهِذهِ   تَْعِظيم إِلَى ولُ يَؤُ  َكانَ  َما َوأَمَّ

ْساَلم النَّبِيه  َوَحقه  َكقَْوِلهِ  ّللاَّ  دَقَة َواْلَهْدي َواْلعُْمَرة َواْلَحجه  َواإْلِ  َوالصَّ

ا َونَْحوَها َواْلِعتْق  فِي دَاِخاًل  فَلَْيسَ  إِلَْيهِ  َواْلقُْربَة ّللاَّ  تَْعِظيم بِهِ  يَُراد ِممَّ

نْ  ، النَّْهي نْ  َوَطائِفَة ُعبَْيد وأَبُ  بِذَِلكَ  قَالَ  َوِممَّ وا ، لَِقينَاهُ  ِممَّ  بَِما َواْحتَجُّ

َحابَة َعنْ  َجاءَ  دَقَة َواْلَهْدي بِاْلِعتْقِ  اْلَحاِلف َعلَى إِيَجابهمْ  ِمنْ  الصَّ  َوالصَّ

 ِعْندهمْ  ذَِلكَ  أَنَّ  َعلَى فَدَلَّ  ، اْلَمْذُكور النَّْهي َرأَْوا َكْونهمْ  َمعَ  أَْوَجبُوهُ  َما

ا َكانَ  لَوْ  إِذْ  ه ُعُمومه َعلَى لَْيسَ   فِيهِ  يُوِجبُوا َولَمْ  ذَِلكَ  َعنْ  لَنُُهوا َعامًّ

. (152)"  َشْيئًا  

 

:الرد   

 

 وسلم عليه هللا صلىأما الحلف بما هو معظم في الشرم كالنبي 

:واإلسالم والكعبة فقد سبق الحديث الذي يرد عليه وسأعيده لإلفادة   

ُ  َصلَّى النَّبِيَّ  أَتَى يَُهوِديًّا أَنَّ  " ُجَهْينَةَ  ِمنْ  اْمَرأَةٍ  قُتَْيلَةَ  َعنْ   َعلَْيهِ  ّللاَّ

دُونَ  إِنَُّكمْ  فَقَالَ  َوَسلَّمَ  ُ  َشاءَ  َما تَقُولُونَ  تُْشِرُكونَ  َوإِنَُّكمْ  تُنَدهِ  َوِشئْتَ  ّللاَّ

ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  فَأََمَرُهمْ  َواْلَكْعبَةِ  َوتَقُولُونَ   أَنْ  أََرادُوا إِذَا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ُ  َشاءَ  َما َويَقُولُونَ  اْلَكْعبَةِ  َوَربهِ  يَقُولُوا أَنْ  يَْحِلفُوا . (153)"  ِشئْتَ  ثُمَّ  ّللاَّ  

                                                 

(
152
 ( . 232/  88) فتح الباري  ( 

(
153
:  األرنؤوط شعيبواللفظ له ورواه أحمد وقال  3223رواه النسائي وصححه األلباني رقم  ( 

ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ورواه النسائي في الكبري  42832رقم  صحيح إسناده

 .والطبراني في الكبير وبن راهويه 



ِ  َرُسولُ  قَاَل قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ  بَُرْيدَةَ  اْبنِ  َعنْ و ُ  َصلَّى ّللاَّ "  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

. (154)"  ِمنَّا فَلَْيسَ  بِاأْلََمانَةِ  َحلَفَ  َمنْ   

 

وا" أما قول بن المنذر  َحابَة َعنْ  َجاءَ  بَِما َواْحتَجُّ  إِيَجابهمْ  ِمنْ  الصَّ

دَقَة َواْلَهْدي بِاْلِعتْقِ  اْلَحاِلف َعلَى  َرأَْوا َكْونهمْ  َمعَ  أَْوَجبُوهُ  َما َوالصَّ

 لَوْ  إِذْ  ه ُعُمومه َعلَى سَ لَيْ  ِعْندهمْ  ذَِلكَ  أَنَّ  َعلَى فَدَلَّ  ، اْلَمْذُكور النَّْهي

ا َكانَ  " . َشْيئًا فِيهِ  يُوِجبُوا َولَمْ  ذَِلكَ  َعنْ  لَنُُهوا َعامًّ  

ألن و فمردود من قال أن ذلك ثابت عن الصحابة رضي هللا عنهم

والكفارة ال " وقال الاللكائي  لف بغير هللا ال يجب عليه شيءاالح

. (155)"  تجب إذا حلف بمخلو   

 عليه فليس والمروة والصفا بالكعبة حلف ومن " وقال الشافعي

. (156) " مخلو  ألنه الكفارة  

يه ببنووأما الحلف باألمانة وبعهد هللا وميثاقه " ويقول بن حزم 

وأشد ما أخذ أحد على أحد وحق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وحق المصحف وحق 

ذا وأقسم اإلسالم وحق الكعبة وأنا كافر ولعمري ولعمرك وألفعلن ك

وأقسمت وأحلف وحلفت وأشهد وعلي يمين أو علي ألف يمين أو 

جميع األيمان تلزمني فكل هذا ليس يمينا واليمين بها معصية ليس 

. فيها إال التوبة واالستغفار ألنه هللا وال يجوز الحلف إال باهلل  

والعجب ممن يرى هذه األلفاظ يمينا ويرى الحلف بالمشي إلى مكة 

بالعتق وبصدقة المال أيمانا ثم ال يحلف في حقو  الناس وبالطال  و

. (157)"  من الدماء والفروج واألموال واألبشار بشيء من ذلك  

 

:النهي عن الحلف بغير هللا  فهو وما ورد عن الصحابة  

إن عمر قال له  " عبد هللا بن أبي مليكة سمعت ابن الزبير يقولفعن 

فكرت فيها قبل أن تحلف وقد سمعه يحلف بالكعبة لو أعلم أنك 

. (158)"  لعاقبتك احلف باهلل فأثم أو أبرر  
                                                 

(
154
 إسناده:  األرنؤوط شعيبوبن حبان وقال  3423وصححه األلباني رقم  واه أبو داودر ( 

 .ورواه البيهقي في الكبري والشعب   2353رقم  صحيح

(
155
 (  . 434/  4) اعتقاد أهل السنة  ( 

(
156
 . 8252ص  8تاريخ اإلسالم ج  ( 

(
157
 ( . 34/  2) المحلي البن حزم  ( 



 فَقَالَ  َواْلَكْعبَةِ  اَل  يَْحِلفُ  َرُجاًل  ُعَمرَ  اْبنُ  َسِمعَ  " قَالَ  ُعبَْيدَةَ  ْبنِ  َسْعدِ  عَنْ ف

ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  إِنهِي ُعَمرَ  اْبنُ  لَهُ  ُ  َصلَّى ّللاَّ  نْ مَ  يَقُولُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ِ  بِغَْيرِ  َحلَفَ  . (159)"  أَْشَركَ  فَقَدْ  ّللاَّ  

 كاذبا باهلل أحلف ألن " قال عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد وعن

. (160) " صاد  وأنا بغيره أحلف أن من إلي أحب  

 

: مثل كعب األحبار وقد ورد عن التابعين الذين عاصروا الصحابة  

:  قالوا ، تشركون نكمإ " كعب قال أبيه عن المسيب بن العالء عنف

 ال ، وأبيك ال ، وأبي ال الرجل يحلف:  قال ؟ إسحا  أبا يا كيف

 وأشباهه ، واإلسالم ال ، المسجد وحرمة ال ، وحياتك ال ، لعمري

. (161)"  القول من  

 

يجوز بإجمام أهل السنة الحلف بصفات هللا ألن :  وبالمناسبة

 كالم هللالقرآن ألنه با الحلف بصفات هللا كالحلف به ويجوز الحلف

.من صفاته  وكالم هللا  

 

:الشبهة الرابعة   

 

أما عن الترجي أو تأكيد الكالم بالنبي صلي هللا عليه وسلم أو بغيره 

بل هو أمر مما ال يقصد به حقيقة الحلف فغير داخل في النهي أصالً 

ال حرج فيه حيث ورد في كالم النبي صلي هللا عليه وسلم جائز 

:الكرام فمن ذلك ابة وكالم الصح  

ِ  إِلَى َرُجلٌ  َجاءَ  " قَالَ  ُهَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  ُ  َصلَّى النَّبِيه  فَقَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ِ  َرُسولَ  يَا دَقَةِ  أَيُّ  ّللاَّ  تََصدَّ َ  أَنْ  لَتُنَبَّأَنَّهُ  َوأَبِيكَ  أََما فَقَالَ  أَْجًرا أَْعَظمُ  الصَّ

                                                                                                                                            

(
158
 .ورواه النسائي في السنن الكبري رواه عبد الرزا  بسند صحيح  ( 

(
159
ورواه الترمذي وحسنه وصححه األلباني رقم  3428رواه أبو داود وصححه األلباني رقم  ( 

 2322رقم  مسلم شرط على صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيبورواه بن حبان وقال  8232

 .ي السنن ورواه البيهقي ف ومسلم البخاري شرط علىورواه الحاكم وصححه وقال الذهبي 

(
160
 رواهرواه بن أبي شيبة وعبد الرزا  والطبراني في الكبير وقال الهيثمي في المجمع  ( 

 . 4223وصححه األلباني في الترغيب  الصحيح رجال ورجاله الكبير في الطبراني

(
161
 . 84423رواه بن أبي شيبة بسند حسن رقم  ( 



 إِذَا َحتَّى تُْمِهلَ  َواَل  اْلبَقَاءَ  َوتَأُْملُ  اْلفَْقرَ  تَْخَشى حٌ َشِحي َصِحيحٌ  َوأَْنتَ 

. (162)"  اْلُحْلقُومَ  بَلَغَتْ   

ِ  َرُسولُ  قَالَ وفي الحديث  ُ  َصلَّى ّللاَّ  إِنْ  َوأَبِيهِ  أَْفلَحَ  " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 . (163)"  َصدَ َ  إِنْ  َوأَبِيهِ  اْلَجنَّةَ  دََخلَ  أَوْ  َصدَ َ 

 . (164) سا  آثاراً علي ذلك للنبي صلي هللا عليه وسلم والصحابة ثم

ا َهذَا" ثم قال قال اإلمام النووي  َعْن  يَْسأَلُوا أَنْ  َعادَتُُهمْ  َجَرتْ  ِممَّ

 فَْليَْحِلفْ  َحاِلفًا َكانَ  َمنْ : "  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  َصلَّى قَْوله َمعَ  َعْنهُ  اْلَجَواب

 ِ َ  إِنَّ : "  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  َصلَّى ْولهَوقَ "  بِاّلَلَّ  بِآبَائُِكمْ  تَْحِلفُوا أَنْ  يَْنَهاُكمْ  ّللاَّ

 ُهوَ  لَْيسَ "  َوأَبِيهِ  أَْفلَحَ : "  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  َصلَّى قَْوله أَنَّ  َوَجَوابه" 

 َغْيرَ  َكاَلمَها فِي لََهاتُْدخِ  أَنْ  اْلعََرب َعادَة َجَرتْ  َكِلَمة ُهوَ  إِنََّما َحِلفًا

 اْلَحِلف َحِقيقَة قََصدَ  فِيَمنْ  َوَردَ  إِنََّما َوالنَّْهي.  اْلَحِلفِ  َحِقيقَةَ  بَِها قَاِصدَةٍ 

َ  بِهِ  َوُمَضاَهاتِهِ  بِهِ  اْلَمْحلُوفِ  إِْعَظام ِمنْ  فِيهِ  ِلَما .  َوتَعَالَى ُسْبَحانه ّللاَّ

 . (165)"  اْلَمْرِضيُّ  اْلَجَواب ُهوَ  فََهذَا

 

 

:الرد   

 

وحذف قول اإلمام النووي بعد  لم ينقل الخالف في هذه المقولة

 أَنْ  يُْحتََمل:  َوقِيلَ " وهي "  اْلَمْرِضيُّ  اْلَجَواب ُهوَ  فََهذَا" عبارة 

 (166)"  أَْعلَمُ  َوّللَاَّ  - تَعَالَى - ّللاَّ  بِغَْيرِ  اْلَحِلف َعنْ  النَّْهي قَْبل َهذَا يَُكون

. 

 َكِلَمة بِأَنََّها أَوْ  ، النَّْهي قَْبل َكانَ  ذَِلكَ  بِأَنَّ  أُِجيبَ " ن حجر وقال ب

 . (167) ..... " اْلَحِلف بَِها يُْقَصد اَل  اللهَِسان َعلَى َجاِريَة

" قال قد حكي اإلجمام علي النهي بالحلف بغير هللا بن عبد البر فو

 وقد به يحتج من حديث من الحديث هذا في محفوظة غير لفظة هذه

                                                 

(
162
 .رواه مسلم وأحمد والطحاوي في المشكل  ( 

(
163
 .ه مسلم وأبو داود والبيهقي في السنن والدارمي وبن خزيمة والطحاوي في المشكل روا ( 

(
164
 .مؤكد أنها من لغو الحديث  ( 

(
165
 ( . 852/  8) شرح النووي  ( 

(
166
 ( . 852/  8) شرح النووي  ( 

(
167
 ( . 802/  8) فتح الباري  ( 



 وقد فيه ذلك يقولوا لم سهيل أبي عن وغيره مالك الحديث هذا روى

 صد  إن وهللا أفلح وفيه الحديث هذا جعفر بن لإسماعي عن روي

 وأبيه روى من رواية من أولى وهذا صد  إن وهللا الجنة دخل أو

 عمر أبو قال التوفيق وباهلل الصحاح اآلثار تردها منكرة لفظة ألنها

 يجوز ال عنها منهي مكروهة هللا بغير اليمين أن على اءالعلم أجمع

 . (168) " ألحد بها الحلف

 

والصواب عندي أن هذا كان قبل النهي ألن ذلك حلف وهو ظاهر 

وآيات كثيرة فهذا هو {  َوالطُّورِ } هللا في القرآن وهو يقسم  قال وقد

 .الحق المبين 

 

بالنبي صلي هللا عليه أما عن الترجي أو تأكيد الكالم " ثم عن قوله 

وسلم أو بغيره مما ال يقصد به حقيقة الحلف فغير داخل في النهي 

 . "أصالً 

فهو يقصد " والنبي " فهذا القول مردود عليه فعند يقول اإلنسان 

وغالوة النبي عندك فكيف ال يكون حلفاً بل العامي يعلم ذلك ألم تر 

يقبل منه فيقول حلفتك  فلم" والنبي " إلي أن العامي إذا قال للشخص 

 .بالنبي وال ترضي فظهر بطالن هذا القول وهلل الحمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(
168
 ( . 352/  82) التمهيد  ( 



 

 

 

 

 

 

 

 

هناك من يقول إن أبوي النبي صلي هللا عليه وسلم من  80س

 المشركين وهما في النار فهل هذا الكالم ؟

 

 

:الشبهة األولي   

 

 أََحدُُكمْ  ْؤِمنُ يُ  اَل " قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم  قال علي جمعة

 . (169) " أَْجَمِعينَ  َوالنَّاِس  َوَولَِدهِ  َواِلِدهِ  ِمنْ  إِلَْيهِ  أََحبَّ  أَُكونَ  َحتَّى

وال شك أن الحب ينافي مع رغبة اإليذاء لمن يحب وال شك كذلك  

أن الحديث بسوء عن أبويه صلي هللا عليه وسلم يؤذي النبي صلي 

ِ لَُهْم َعذَاٌب وَ }  هللا عليه وسلم وقد قال تعالي الَِّذيَن يُْؤذُوَن َرُسوَل ّللاه

 . 58: التوبة  { أَِليمٌ 

ُ فِي الدُّْنيَا } وقال تعالي  َ َوَرُسولَهُ لَعَنَُهُم ّللاَّ إِنَّ الَِّذيَن يُْؤذُوَن ّللاَّ

ِهينًا  . 22: األحزاب {  َواآْلِخَرةِ َوأََعدَّ لَُهْم َعذَابًا مُّ

لنبي صلي هللا عليه وسلم وأجداده إن ثبت ثم قال واعلم أن آباء ا

وذلك ألنهم  وقوم بعضهم فيما يظهر أنه شرك فإنهم غير مشركين

لم يرسل إليهم رسول فأهل السنة والجماعة قاطبة يعتقدون أن من 

وقع في شرك وبدل شرائع التوحيد في الفترة ما بين النبي والنبي ال 

 :يعذب واألدلة علي ذلك كثيرة 

                                                 

(
169
وأحمد وعبد الرزا  والطبراني في األوسط والبيهقي في الصحيحين والنسائي وبن ماجة  ( 

مسند الشاميين وعبد بن حميد  والطبراني في الشعب والدارمي وأبو عوانة وأبي يعلي وبن حبان 

. 



بِيَن َحتَّى نَْبعََث َرُسوالً } تعالي  منها قوله : اإلسراء  { َوَما ُكنَّا ُمعَذهِ

82 . 

بَُّك ُمْهِلَك اْلقَُرى بُِظْلٍم َوأَْهلَُها } وقوله سبحانه  ذَِلَك أَن لَّْم يَُكن رَّ

 . 838: األنعام {  َغافِلُونَ 

: الشعراء {  ونَ َوَما أَْهلَْكنَا ِمن قَْريٍَة إِالَّ لََها ُمنِذرُ } وقوله تعالي 

402 . 

ِ } وقوله عز وجل  ِريَن َوُمنِذِريَن ِلئاَلَّ يَُكوَن ِللنَّاِس َعلَى ّللاه بَشهِ ُسالً مُّ رُّ

ُ َعِزيًزا َحِكيًما ُسِل َوَكاَن ّللاه ةٌ بَْعدَ الرُّ  . 852: النساء  { ُحجَّ

فال تقوم الحجة علي الخلق إال بإرسال الرسل وبغير إرسال الرسل 

 .غير محجوجين برحمة هللا وفضله فالبشر 

ثم قال هذه اآليات تدل علي ما يعتقده أهل الحق أهل السنة والجماعة 

نذيرا ً وقد ه وفضله ال يعذب أحداً حتى يرسل إليه تمأن هللا برح

نذير أرسل إليهما  يقول قائل لعل أبوي النبي صلي هللا عليه وسلم

بل جاءت النصوص  وأشركا بعد بلوغ الحجة فهذا ال يسعفه نقل

 : تنفيه وتؤكد عكس ذلك

ن ُكتٍُب يَْدُرُسونََها َوَما أَْرَسْلنَا إِلَْيِهْم قَْبلََك }  قال تعالي َوَما آتَْينَاُهم مهِ

 . 22: سبأ {  ِمن نَِّذيرٍ 

ن قَْبِلَك لَعَلَُّهْم يَتَذَكَّرُ } وقال سبحانه  ن نَِّذيٍر مهِ ا أَتَاُهم مهِ  ونَ ِلتُنِذَر قَْوًما مَّ

 . 25: القصص { 

َها } وقال عز وجل  َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهِلَك اْلقَُرى َحتَّى يَْبعََث فِي أُمهِ

{  َرُسواًل يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتِنَا َوَما ُكنَّا ُمْهِلِكي اْلقَُرى إِالَّ َوأَْهلَُها َظاِلُمونَ 

 . 22: القصص 

 

:الرد   

 

يعتقدون أن من وقع في شرك  فأهل السنة والجماعة قاطبة" قوله 

" .وبدل شرائع التوحيد في الفترة ما بين النبي والنبي ال يعذب   

هو كذب وهللا لم يقل من أهل السنة والجماعة ذلك وال أشار إليه 

:فإليك ما قالوه   



السمحة وهو صرف شيء من  للحنفيةالشرك األكبر المناقض 

يُعذر فاعله بالجهل أصالً  العبادة الظاهرة لغير هللا عزه وجله أمر ال

فقد أقام هللا عزه وجله عليه حجته البالغة من أبواب شتى ذكر العلماء 

: منها  

 

األدلهة الكونية الظاهرة الدالة على وحدانية هللا، حيث يستدل  -8

ر ودبهر هو  بربوبيته على وحدانيته سبحانه فالذي خلق ورز  وصوه

م وال ي جوز شرعاً وعقالً أن وحده الذي يجب أن يُعبد ويشره

. {أاَلَ لَهُ اْلَخْلُق َواألَْمرُ }يُصرف شيء من ذلك لغيره سبحانه   

ومنها أخذه سبحـانه الميثـا  على بني آدم في ذلك حيـث  -4

َوإِْذ أََخذَ َربَُّك ِمن }استخرجهم من ظهر أبيهم آدم كالذر قال تعالى 

يَّتَُهْم َوأَ  ْشَهدَُهْم َعلَى أَنفُِسِهْم أَلَْسَت بَِربهُِكْم بَنِي آدََم ِمن ُظُهوِرِهْم ذُرهِ

أَْو *  قَالُواْ بَلَى َشِهْدنَا أَن تَقُولُواْ يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهـذَا َغافِِليَن 

ن بَْعِدِهْم أَفَتُْهِلُكنَ  يَّةً مهِ ا بَِما تَقُولُواْ إِنََّما أَْشَرَك آبَاُؤنَا ِمن قَْبُل َوُكنَّا ذُرهِ

فلم يعذرهم هللا تعالى بدعوى الغفلة والجهل وتقليد . {فَعََل اْلُمْبِطلُوَن 

اآلباء في الشرك الظاهر المستبين ، بعد أن أخذ ميثاقهم على أن ال 

.  يتخذوا رباً سواه  

ومنها فطرة هللا التي فطر الناس عليها وغرسها في قلوب العباد  -3

از  هو وحد م كما في الحديث على أنه الخالق الره ه المعبود المشرهِ

 ُكلُّ  " ول هللا صلى هللا عليه وسلهم قالالذي يرويه الشيخان أن رس

دَانِهِ  فَأَبََواهُ  اْلِفْطَرةِ  َعلَى يُولَدُ  َمْولُودٍ  ِ َرانِهِ  أَوْ  يَُهوه َسانِه أَوْ  يُنَصهِ "  يَُمجهِ
  . (171) "ويشركانه"وفي رواية  (170)

 أَتَتُْهمْ  َوإِنَُّهمْ  ُكلَُّهمْ  ُحنَفَاءَ  ِعبَاِدي َخلَْقتُ  يإِنهِ  "وفي الحديث القدسي 

َمتْ  ِدينِِهمْ  َعنْ  فَاْجتَالَتُْهمْ  الشَّيَاِطينُ   َوأََمَرتُْهمْ  لَُهمْ  أَْحلَْلتُ  َما َعلَْيِهمْ  َوَحرَّ

.  (172) " ُسْلَطانًا بِهِ  أُْنِزلْ  لَمْ  َما بِي يُْشِرُكوا أَنْ   

                                                 

(
170
وأبو داود والترمذي وأحمد وعبد الرزا  والبيهقي في الكبري والشعب رواه اإلمامان  ( 

 .ير واألوسط والدارمي وأبي يعلي وبن حبان والحميدي والنسائي في الكبري والطبراني في الكب

(
171
 . وهي في صحيح مسلم ( 

(
172
 .وأحمد  مسلم رواه ( 



سبحانه الرسل جميعهم من أجل هذه  وإضافة إلى ذلك أرسل -2

َ } الغاية العظيمة  ُسوالً أَِن اْعبُدُواْ ّللاَّ ٍة رَّ َولَقَْد بَعَثْنَا فِي ُكلهِ أُمَّ

ِريَن َوُمنِذِريَن ِلئاَلَّ يَُكوَن ِللنَّاِس }، { َواْجتَنِبُواْ اْلطَّاُغوتَ  بَشهِ ُسالً مُّ رُّ

ُسلِ  ةٌ بَْعدَ الرُّ ِ ُحجَّ .فمن لم تصله رسالة نبي سمع بغيره{  َعلَى ّللاَّ  

عت شرائعهم إاله أنه دعوتهم إلى تحقيق التوحيد  إذ جميعهم وإن تنوه

. وهدم الشرك والتنديد واحدة  

بِيَن َحتَّى نَْبعََث َرُسوالً } وقد قال تعالى  وقد صد  هللا  { َوَما ُكنَّا ُمعَذهِ

 أوضح به المحجة وحده فبعث للناس كافة رسله ، وختمهم بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص
. وأقام به الحجة ، وليس بعده ثم رسول (173)  

 

بِيَن َحتَّى نَْبعََث َرُسوالً } أما احتجاجه باآليات  {  َوَما ُكنَّا ُمعَذهِ

"  النجدي الحنبلي قاسم بن دمحم بن الرحمن عبدوغيرها فقد قال 

 - دمحم وخاتمهم.  األرض أهل إلى آدم بني من رسول أول فنوح

 من طائفة وال.  األمم من أمة من وما - وسلم عليه هللا صلى

 للحجة تعالى منه إقامة.  رسوال فيهم هللا بعث وقد إال.  الطوائف

بِينَ  ُكنَّا َوَما} :  تعالى قال.  للمحجة وإيضاحا عباده على  َحتَّى ُمعَذهِ

 - وسلم عليه هللا صلى - دمحم قبل الرسل كانت ولما ،{  َرُسواًل  نَْبعَثَ 

 . (174)"  نبي خلفه نبي هلك كلما

ن ُكتٍُب يَْدُرُسونََها َوَما } أما احتجاجه بقوله تعالي  َوَما آتَْينَاُهم مهِ

 .  22: سبأ {  أَْرَسْلنَا إِلَْيِهْم قَْبلََك ِمن نَِّذيرٍ 

وما : "قوله تعالى" فهو لم يفهم معناه وهذا من جهله قال القرطبي 

أي لم يقرؤوا في كتاب أوتوه بطالن ما "  هاآتيناهم من كتب يدرسون

أم آتيناهم : "جئت به، وال سمعوه من رسول بعث إليهم، كما قال

فليس لتكذيبهم  ،48: الزخرف" كتابا من قبله فهم به مستمسكون

 . (175) "وجه يتشبث به وال شبهة متعلق 

 

                                                 

(
173
ةمَ    ( ة ِمنْ  ِهيَ  قِيلَ و ومعظمه وسطه أي الطَِّريق َجادَّةُ :  الطَِّريق َحجَّ  . اْلبُْرَهان بَِمْعنَى اْلُحجَّ

(
174
 . حاشية األصول الثالثة ( 

(
175
 .تفسير القرطبي  ( 



ن} وأما احتجاجه بقوله تعالي  ا أَتَاُهم مهِ ن قَْبِلَك  ِلتُنِذَر قَْوًما مَّ نَِّذيٍر مهِ

 . { لَعَلَُّهْم يَتَذَكَُّرونَ 

ففهمه خاطيء ومعني اآلية أنه لم يأتي قريش نذير قبل سيدنا دمحم 

لم يكونوا يعرفوا األنبياء فهذا باطل لقد  مصلي هللا عليه وسلم ال أنه

بَْل أَْكثَُرُهْم اَل } سمعوا بهم وقد كان فيه أحبار ورهبان وقد قال هللا 

ْعِرُضونَ يَ   . 42: األنبياء {  ْعلَُموَن اْلَحقَّ فَُهم مُّ

" فهذا هو ورقة بن نوفل عندما ذهب إليه النبي صلي هللا عليه وسلم 

 اْبنَ  يَا َوَرقَةُ  لَهُ  فَقَالَ  أَِخيكَ  اْبنِ  ِمنْ  اْسَمعْ  َعمهِ  اْبنَ  يَا َخِديَجةُ  لَهُ  فَقَالَتْ 

ِ  ولُ َرسُ  فَأَْخبََرهُ  تََرى َماذَا أَِخي ُ  َصلَّى ّللاَّ  َرأَى َما َخبَرَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

لَ  الَِّذي النَّاُموسُ  َهذَا َوَرقَةُ  لَهُ  فَقَالَ  ُ  نَزَّ  . (176)"  ُموَسى َعلَى ّللاَّ

 

 بَْكرٍ  أَبِي بِْنتِ  أَْسَماءَ  عَنْ وهذا زيد بن عمرو بن نفيل كان موحداً ف

ُ  َرِضيَ   ُمْسنِدًا قَائًِما نُفَْيلٍ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنَ  َزْيدَ  َرأَْيتُ  " قَالَتْ  َعْنُهَما ّللاَّ

ِ  قَُرْيٍش  َمعَاِشرَ  يَا يَقُولُ  اْلَكْعبَةِ  إِلَى َظْهَرهُ   ِدينِ  َعلَى ِمْنُكمْ  َما َوّللاَّ

ُجلِ  يَقُولُ  اْلَمْوُءودَةَ  يُْحيِي َوَكانَ  َغْيِري إِْبَراِهيمَ   يَْقتُلَ  أَنْ  أََرادَ  إِذَا ِللرَّ

 أِلَبِيَها قَالَ  تََرْعَرَعتْ  فَإِذَا فَيَأُْخذَُها َمئُونَتََها أَْكِفيَكَها أَنَا تَْقتُْلَها اَل  نَتَهُ ابْ 

 . (177) " َمئُونَتََها َكفَْيتُكَ  ِشئْتَ  َوإِنْ  إِلَْيكَ  دَفَْعتَُها ِشئْتَ  إِنْ 

 

ِ  َعْبدِ  َعنْ و ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  ْبنِ  ّللاَّ ُ  َصلَّى نَّبِيَّ ال أَنَّ  " َعْنُهَما ّللاَّ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ِ  َعلَى يَْنِزلَ  أَنْ  قَْبلَ  بَْلدَحٍ  بِأَْسفَلِ  نُفَْيلٍ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنَ  َزْيدَ  لَِقيَ  َوَسلَّمَ   النَّبِيه

ُ  َصلَّى َمتْ  اْلَوْحيُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ ِ  إِلَى فَقُدهِ ُ  َصلَّى النَّبِيه  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ا آُكلُ  لَْستُ  إِنهِي َزْيدٌ  قَالَ  ثُمَّ  ِمْنَها يَأُْكلَ  أَنْ  فَأَبَى ُسْفَرةٌ   َعلَى تَْذبَُحونَ  ِممَّ

ِ  اْسمُ  ذُِكرَ  َما إاِلَّ  آُكلُ  َواَل  أَْنَصابُِكمْ   َكانَ  َعْمٍرو ْبنَ  َزْيدَ  َوأَنَّ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ُ  قََهاَخلَ  الشَّاةُ  َويَقُولُ  ذَبَائَِحُهمْ  قَُرْيٍش  َعلَى يَِعيبُ   ِمنْ  لََها َوأَْنَزلَ  ّللاَّ

ِ  اْسمِ  َغْيرِ  َعلَى تَْذبَُحونََها ثُمَّ  اأْلَْرِض  ِمنْ  لََها َوأَْنبَتَ  اْلَماءَ  السََّماءِ   ّللاَّ

 . (178)"  لَهُ  َوإِْعَظاًما ِلذَِلكَ  إِْنَكاًرا

                                                 

(
176
الصحيحين وأحمد والبيهقي في السنن وعبد الرزا  والحاكم وأبو عوانة وبن حبان  ( 

 .والطيالسي 

(
177
 .صحيح البخاري  ( 

(
178
 .صحيح البخاري  ( 



 

 :لي جمعة كان قد ذكر حديث في السؤال السابق بل إن ع

َ  إِنَّ " وسلم فقد قال صلي هللا عليه   ُعبهِيَّةَ  َعْنُكمْ  أَْذَهبَ  قَدْ  َوَجلَّ  َعزَّ  ّللاَّ

 ِمنْ  َوآدَمُ  آدَمَ  بَنُو أَْنتُمْ  َشِقي   َوفَاِجرٌ  تَِقي   ُمْؤِمنٌ  بِاآْلبَاءِ  َوفَْخَرَها اْلَجاِهِليَّةِ 

 أَوْ  َجَهنَّمَ  ْحمِ فَ  ِمنْ  فَْحمٌ  ُهمْ  إِنََّما بِأَْقَوامٍ  فَْخَرُهمْ  ِرَجالٌ  لَيَدََعنَّ  تَُرابٍ 

ِ  َعلَى أَْهَونَ  لَيَُكونُنَّ   (180)"  النَّتِنَ  بِأَْنِفَها تَْدفَعُ  الَّتِي (179)اْلِجْعاَلنِ  ِمنْ  ّللاَّ

. 

فقد أخبر أن آبائهم في النار وذكر هذا الحديث ولم يفهم أنه حجة 

 .عليه من قلة فهمة فالحظ تخبطه 

 

 

:الشبهة الثانية   

 

فون بسبب ورود حديثي آحاد يعرضان ما ذكر أما ما يثيره المخال

 : من اآليات القاطعة وهما حديثا مسلم األول 

ِ  َرُسولُ  قَالَ  ُ  َصلَّى ّللاَّ ي أَْستَْغِفرَ  أَنْ  َربهِي اْستَأْذَْنتُ "  َوَسلَّم َعلَْيهِ  ّللاَّ  أِلُمهِ

 . (181) " ِلي فَأَِذنَ  قَْبَرَها أَُزورَ  أَنْ  َواْستَأْذَْنتُهُ  ِلي يَأْذَنْ  فَلَمْ 

ِ  َرُسولَ  يَا قَالَ  َرُجاًل  أَنَّ  : "الثاني  ا النَّارِ  فِي قَالَ  أَبِي أَْينَ  ّللاَّ  قَفَّى فَلَمَّ

 . (182)"  النَّارِ  فِي َوأَبَاكَ  أَبِي إِنَّ  فَقَالَ  دََعاهُ 

صلي هللا  ليس فيه تصريح بأن أمه : فالرد عليهم أن الحديث األول

ال يدل علي أنها  االستغفارعدم اإلذن في  وإنمافي النار  عليه وسلم

مشركة وإال ما جاز أن يأذن له ربه عز وجل أن يزور قبرها فال 

 .يجوز زيارة قبور المشركين 

                                                 

(
179
 . الندية المناطق في يكثر كالخنفساء حيوان وهو جعل جمع ( 

(
180
فقه األلباني رقم ورواه الترمذي وحسنه ووا 2885رواه أبو داود وحسنه األلباني رقم  ( 

ورواه البيهقي في الشعب  80228رقم  حسن إسناده:  األرنؤوط شعيبورواه أحمد وقال  3222

 .والطحاوي في المشكل 

(
181
 .رواه مسلم  ( 

(
182
:  أسد سليم حسينرواه مسلم وأبو داود والبيهقي في الكبري وأبو عوانة وأبي يعلي وقال  ( 

 . مسلم شرط على صحيح إسناده:  األرنؤوط بشعيورواه بن حبان وقال  صحيح إسناده



يمكن حمله علي أنه كان يقصد عمه فإن أبي طالب : الحديث الثاني 

مات بعد بعثته ولم يعلن إسالمه والعرب يطلقون األب علي العم كما 

َِّخذُ } عالي عن إبراهيم في قوله ت َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم ألَبِيِه آَزَر أَتَت

بِينٍ   . 22: األنعام {  أَْصنَاًما آِلَهةً إِنهِي أََراَك َوقَْوَمَك فِي َضالٍَل مُّ

وأبو إبراهيم هو تارح أو تارخ كما ذكر بن كثير وغيره من 

 .المفسرين 

 

 

 

:الرد   

 

 :الحديث األول 

ِ  لُ َرُسو قَالَ  ُ  َصلَّى ّللاَّ ي أَْستَْغِفرَ  أَنْ  َربهِي اْستَأْذَْنتُ "  َوَسلَّم َعلَْيهِ  ّللاَّ  أِلُمهِ

 . (183)"  ِلي فَأَِذنَ  قَْبَرَها أَُزورَ  أَنْ  َواْستَأْذَْنتُهُ  ِلي يَأْذَنْ  فَلَمْ 

 

ليس فيه تصريح بأن أمه صلي هللا عليه " أما قوله أن هذا الحديث 

عم لم يصرح في رواية مسلم ولكن صرح في فن" وسلم في النار 

 :رواية أحمد 

ِ  َمعَ  ُكنَّا"  قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ  بَُرْيدَةَ  اْبنِ  عَنِ ف ُ  َصلَّى النَّبِيه  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 أَْقبَلَ  ثُمَّ  َرْكعَتَْينِ  فََصلَّى َراِكبٍ  أَْلفِ  ِمنْ  قَِريبٌ  َمعَهُ  َونَْحنُ  بِنَا فَنََزلَ 

 بِاأْلَبِ  فَفَدَاهُ  اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  إِلَْيهِ  فَقَامَ  تَْذِرفَانِ  َوَعْينَاهُ  بَِوْجِههِ  َعلَْينَا

ِ  َرُسولَ  يَا يَقُولُ  َواأْلُمهِ   فِي َوَجلَّ  َعزَّ  َربهِي َسأَْلتُ  إِنهِي قَالَ  لَكَ  َما ّللاَّ

ي ااِلْستِْغفَارِ   َوإِنهِي النَّارِ  ِمنْ  لََها َرْحَمةً  َعْينَايَ  فَدََمعَتْ  ِلي يَأْذَنْ  فَلَمْ  أِلُمهِ

َرُكمْ  فَُزوُروَها اْلقُبُورِ  ِزيَاَرةِ  َعنْ  ثاََلثٍ  َعنْ  نََهْيتُُكمْ  ُكْنتُ   ِزيَاَرتَُها ِلتُذَكهِ

ِ  لُُحومِ  َعنْ  َونََهْيتُُكمْ  َخْيًرا  ِشئْتُمْ  َما َوأَْمِسُكوا فَُكلُوا ثاََلثٍ  بَْعدَ  اأْلََضاِحيه

ِ  فِي فَاْشَربُوا اأْلَْوِعيَةِ  فِي اأْلَْشِربَةِ  نْ عَ  َونََهْيتُُكمْ   َواَل  ِشئْتُمْ  ِوَعاءٍ  أَيه

 . فبطل أول شيء وهلل الحمد  . (184)"  ُمْسِكًرا تَْشَربُوا

 

                                                 

(
183
 .رواه مسلم  ( 

(
184
 .43023رقم  الشيخين شرط على صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيبرواه أحمد وقال  ( 



" وإنما عدم اإلذن في االستغفار ال يدل علي أنها مشركة " أما قوله 

. 

ِ َوالَِّذيَن َما كَ } من قال هذا بل إنه مخالف للقرآن فقد قال هللا  اَن ِللنَّبِيه

بَْعِد َما تَبَيََّن  آَمنُواْ أَن يَْستَْغِفُرواْ ِلْلُمْشِرِكيَن َولَْو َكانُواْ أُْوِلي قُْربَى ِمن

 . 883: التوبة {  لَُهْم أَنَُّهْم أَْصَحاُب اْلَجِحيمِ 

ونزلت في أبو طالب عمه ولكن عموم المعني يشمل أمه صلي هللا 

للكفار والمنافقين فقد قال تعالي  االستغفارال يقبل هللا ألن  عليه وسلم

ةً فَلَن يَْغِفَر }  اْستَْغِفْر لَُهْم أَْو الَ تَْستَْغِفْر لَُهْم إِن تَْستَْغِفْر لَُهْم َسْبِعيَن َمرَّ

ُ الَ يَْهِدي اْلقَْومَ  ِ َوَرُسوِلِه َوّللاه ُ لَُهْم ذَِلَك بِأَنَُّهْم َكفَُرواْ بِاّلله {  اْلفَاِسِقينَ  ّللاه

 . 20: التوبة 

 

وإال ما جاز أن يأذن له ربه عز وجل أن يزور قبرها " وأما قوله 

 . "فال يجوز زيارة قبور المشركين 

فقول باطل ولم يقل ذلك أحد من العلماء وانظر إلي قول النبي في 

 اْلقُبُورِ  ِزيَاَرةِ  َعنْ  ثاََلثٍ  َعنْ  نََهْيتُُكمْ  ُكْنتُ  َوإِنهِي" الحديث السابق 

َرُكمْ  فَُزوُروَها  . (185)"  َخْيًرا ِزيَاَرتَُها ِلتُذَكهِ

فهي تذكر باآلخرة والموت سواء كانت قبور مشركين أو غيرها أما 

 :الثابت عن العلماء جواز زيارة قبور المشركين 

 

 الستحب الخطاب في داخالت النساء كان لو"  فقد قال بن تيمية

 صلى النبي ألن الجمهور عند للرجال حباست كما القبور زيارة لهن

 تذكركم فإنها قوله وهى االستحباب تقتضي بعلة علل وسلم عليه هللا

 في ثبت كما العلة لهذه المشركين قبور زيارة تجوز ولهذا اآلخرة

 أن في ربي استأذنت وقال أمه قبر زار أنه النبي عن الصحيح

 لي فأذن قبرها رأزو أن في واستأذنته لي يأذن فلم ألمي أستغفر

 . (186)"  اآلخرة تذكركم فإنها القبور فزوروا

 

                                                 

(
185
 .43023رقم  الشيخين شرط على صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيبرواه أحمد وقال  ( 

(
186
 ( . 322/  42) مجموم الفتاوى  ( 



 من فاتها ما على وسلم عليه هللا صلى بكاؤه"  أبو الطيبقال و

 كافرة أنها لي يأذن فلم)  عذابها على أو به واإليمان أيامه إدراك

 أو المجهول على بناء(  لي فأذن)  يجوز ال للكافرين واالستغفار

 بالموت تذكر)  زيارتها أو القبور أي(  فإنها)  لالفاع بصيغة يكون

 زيارة جواز فيه العقبى في ويرغب الدنيا في يزهد الموت وذكر( 

 . (187) " للكفار االستغفار عن والنهي المشركين قبور

 .فبطلت أقواله وهلل الحمد 

 

 

 : الحديث الثاني 

 في فهو الكفر على مات من أن بيان باببوب له اإلمام مسلم فقال 

 . المقربين قرابة تنفعه وال شفاعة تناله وال النار

ِ  َرُسولَ  يَا قَالَ  َرُجاًل  أَنَّ  " أَنٍَس  عَنْ ف ا النَّارِ  فِي قَالَ  أَبِي أَْينَ  ّللاَّ  قَفَّى فَلَمَّ

 . (188) " النَّارِ  فِي َوأَبَاكَ  أَبِي إِنَّ  فَقَالَ  دََعاهُ 

ِ  َرُجلٌ  قَالَ " وفي رواية  ُ  ىَصلَّ  ِللنَّبِيه  فِي قَالَ  أَبِي أَْينَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ا قَالَ  النَّارِ   . (189)"  النَّارِ  فِي َوأَبَاكَ  أَبِي إِنَّ  قَالَ  َوْجِههِ  فِي َما َرأَى فَلَمَّ

 

والعرب يطلقون األب علي العم كما في قوله تعالي عن " أما قوله 

َِّخذُ أَْصنَاًما آِلَهةً إِنهِي أََراَك َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم ألَبِيِه آ} إبراهيم  َزَر أَتَت

بِينٍ   . 22: األنعام {  َوقَْوَمَك فِي َضالٍَل مُّ

وأبو إبراهيم هو تارح أو تارخ كما ذكر بن كثير وغيره من 

 "المفسرين 

 

 (190)ثيرة من التفسيركراجعت كتب لم يقله أحد من أهل اللغة  فباطل

لذلك لم يذكر المرجع  ، ليوافق هواه هولم أجد ما قاله وأظنه كذب من

 :أقوال  أربعةالدال علي ذلك فالمفسرين علي 
                                                 

(
187
 ( . 28/  2)  د شرح سنن أبي داودعون المعبو ( 

(
188
:  أسد سليم حسينرواه مسلم وأبو داود والبيهقي في الكبري وأبو عوانة وأبي يعلي وقال  ( 

 . مسلم شرط على صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيبورواه بن حبان وقال  صحيح إسناده

(
189
 بن حماد غير شيخينال رجال ثقات رجاله:  األرنؤوط شعيبوقال  84483رواه أحمد رقم  ( 

 .وإسناده صحيح علي شرط مسلم : قلت  مسلم رجال فمن سلمة



 . (191) .آزر اسم أبيه  – 8

 . (192).  تارخ واسمه لقبه هواسم آزر  – 4

 . (193). آزر اسم الصنم الذي يعبده أبيه  – 3

 . (194). آزر كلمة سب وعيب  – 2

 عليه ك ما دلواء كان اسمه أو لقبه فذلواألصح أنه هو أبوه س

 :أما السنة وقد سبق فالقرآن أما ف السنةو القرآن

ُ  َرِضيَ  ُهَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  ِ  َعنْ  َعْنهُ  ّللاَّ ُ  َصلَّى النَّبِيه  " قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 (195)قَتََرةٌ  آَزرَ  َوْجهِ  َوَعلَى اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  آَزرَ  أَبَاهُ  إِْبَراِهيمُ  يَْلقَى

 فَاْليَْومَ  أَبُوهُ  فَيَقُولُ  تَْعِصنِي اَل  لَكَ  أَقُلْ  أَلَمْ  إِْبَراِهيمُ  لَهُ  فَيَقُولُ  (196)َرةٌ َوَغبَ 

 يَْومَ  تُْخِزيَنِي اَل  أَنْ  َوَعْدتَنِي إِنَّكَ  َربهِ  يَا إِْبَراِهيمُ  فَيَقُولُ  أَْعِصيكَ  اَل 

ُ  قُولُ فَيَ  اأْلَْبعَدِ  أَبِي ِمنْ  أَْخَزى ِخْزيٍ  فَأَيُّ  يُْبعَثُونَ  ْمتُ  إِنهِي تَعَالَى ّللاَّ  َحرَّ

 فَإِذَا فَيَْنُظرُ  ِرْجلَْيكَ  تَْحتَ  َما إِْبَراِهيمُ  يَا يُقَالُ  ثُمَّ  اْلَكافِِرينَ  َعلَى اْلَجنَّةَ 

بِِذيخٍ  ُهوَ 
ُمْلتَِطخٍ  (197)

 . (199)"  النَّارِ  فِي فَيُْلقَى بِقََوائِِمهِ  فَيُْؤَخذُ  (198)

 

ألن السنة مبينة للقرآن ونزل بلغة العرب فنالحظ هنا أنه لم يقل عمه 

وال أعلم أن واحداً من  وال أعلم أن العرب يطلقون األب علي العم

 .مد والمنة حوهلل ال .فعليه بالدليل  ذلك ومن قال السلف قاله

 

 

 

                                                                                                                                            

(
190
( البغوي)و( فتح القدير)و( الجاللين)و( القرطبي)و( بن كثير)و( تفسير الطبري) ( 

زاد )و( روح المعاني)و( النسفي)و( الدر المنثور)و( أبي السعود)و( الوجيز)و( البيضاوي)و

( التبيان في تفسير غريب القرآن)و( التحرير والتنوير)و( كشافال)و( الثعالبي)و( المسير

 ( .معاني القرآن الكريم)و( تذكرة األريب في تفسير الغريب)و

(
191
 ( . 43/  2) تفسير القرطبي  ( 

(
192
 ( . 822/  8) تفسير الجاللين  ( 

(
193
 ( . 822/  8) تفسير البغوي  ( 

(
194
 ( . 28/  3) تفسير زاد المسير  ( 

(
195
 . الدخان سواد:  َرةٌ قَتَ  ( 

(
196
 . غبار:  َغبََرةٌ  ( 

(
197
 . منه التبرء إلى ليسرم ومنظره هيئته غير على أباه أري الشعر الكثير الضبع ذكر:  ِذيخٍ ال ( 

(
198
 . ونحوه بالدم متلوث:  ُمْلتَِطخٍ  ( 

(
199
 . ومسلم البخاري شرط علىصحيح البخاري والحاكم وقال الذهبي  ( 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نا رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ؟دما حكم زيارة آل بيت سي 84س

 

 :الشبهة 

 

جمعة زيارة آل بيت النبوة من أقرب القربات وأرجي  قال علي

الطاعات قبوال عند رب البريات وقد وصي النبي صلي هللا عليه 

 :  وسلم أمته بآل بيته

ِ  َرُسولُ  قَامَ  "قال  أَْرقَم ْبنِ  َزْيدِ فعن  ُ  َصلَّى ّللاَّ  فِينَا يَْوًما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

َ  فََحِمدَ  َواْلَمِدينَةِ  َمكَّةَ  بَْينَ  اُخمًّ  يُْدَعى بَِماءٍ  َخِطيبًا  َوَوَعظَ  َعلَْيهِ  َوأَثْنَى ّللاَّ

ا قَالَ  ثُمَّ  َوذَكَّرَ   يَأْتِيَ  أَنْ  يُوِشكُ  بََشرٌ  أَنَا فَإِنََّما النَّاسُ  أَيَُّها أاََل  بَْعدُ  أَمَّ

لُُهمَ  ثَقَلَْينِ  فِيُكمْ  تَاِركٌ  َوأَنَا فَأُِجيبَ  َربهِي َرُسولُ  ِ  ِكتَابُ  اأَوَّ  اْلُهدَى فِيهِ  ّللاَّ

ِ  بِِكتَابِ  فَُخذُوا َوالنُّورُ  ِ  ِكتَابِ  َعلَى فََحثَّ  بِهِ  َواْستَْمِسُكوا ّللاَّ  َوَرغَّبَ  ّللاَّ



ُرُكمْ  بَْيتِي َوأَْهلُ  قَالَ  ثُمَّ  فِيهِ  َ  أُذَكهِ ُرُكمْ  بَْيتِي أَْهلِ  فِي ّللاَّ َ  أُذَكهِ  أَْهلِ  فِي ّللاَّ

َ  ُرُكمْ أُذَكهِ  بَْيتِي  . (200)"  بَْيتِي أَْهلِ  فِي ّللاَّ

 فَإِنََّها اْلقُبُورَ  فَُزوُروا" وقد حث النبي علي زيارة القبور كذلك فقال 

رُ   . (201)"  اْلَمْوت تُذَكهِ

وأولي القبور بالزيارة بعد رسول هللا صلي هللا عليه وسلم قبور آل 

لة لرسول هللا ألن في زيارتهم ومودتهم براً وص البيت النبوي الكريم

قُل الَّ أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجًرا إاِلَّ } صلي هللا عليه وسلم كما قال تعالي 

 . 43: الشوري  {اْلَمَودَّةَ فِي اْلقُْربَى 

آكد من زيارته لقبور أقربائه من بل إن زيارة اإلنسان لقبورهم 

 بِيَِدهِ  ِسينَفْ  َوالَِّذي "الموتى كما قال أبو بكر الصديق رضي هللا عنه 

ِ  َرُسولِ  لَقََرابَةُ  ُ  َصلَّى ّللاَّ  قََرابَتِي ِمنْ  أَِصلَ  أَنْ  إِلَيَّ  أََحبُّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 "(202) . 

دًا اْرقُبُوا" وقال رضي هللا عنه  ُ  َصلَّى ُمَحمَّ  أَْهلِ  فِي َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 بَْيتِهِ 

" (203) . 

 

 :الرد 

 

يارة آل بيت النبوة من أقرب القربات وأرجي ز" قول علي جمعة 

هذا قول مردود وأقول له " الطاعات قبوال عند رب البريات 

ْن ِعْلٍم إِن ُكنتُْم } وألمثاله  ن قَْبِل َهذَا أَْو أَثَاَرةٍ مهِ اِئْتُونِي بِِكتَاٍب مهِ

 . 2: ية آاألحقاف  { َصاِدقِينَ 

 

                                                 

(
200
والبيهقي في السنن والنسائي في الكبري والطبراني في الكبير والدارمي  رواه مسلم وأحمد ( 

 .وبن خزيمة وعبد بن حميد 

(
201
رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وبن ماجة وبن أبي شيبة والبيهقي في السنن  ( 

 . والنسائي في الكبري والحاكم وبن حبان ودالئل النبوة للبيهقي ومعرفة السنة أيضاً للبيهقي

(
202
مسند الشاميين والطبراني في الصحيحين وأحمد وبن حبان والبيهقي في السنن وفي الدالئل  ( 

. 

(
203
 .رواه البخاري وبن أبي شيبة والبيهقي في الشعب  ( 



فلن يتكلم ارة آل بيته فإذا سألتهم عن حديث لرسول هللا يوصي بزي

أحد أو حتى عن صحابي فلن يتكلم أحد أو عن التابعين فلن يتكلم 

أحد وإذا تكلموا تكلموا باألحاديث الموضوعة أو المنكرة أو التي ال 

 . شيءأصل لها فهذا دأبهم في كل 

 

 ً ً  المعتمدةفي كتب السنة  وأنا حتى اآلن لم أجد حديثا  بل وال صحيحا

آل بيته صلي هللا عليه  في شأن زيارة اً أو منكراً أو موضوعضعيفاً 

 .وسلم 

 

لم يكمل قول الراوي فهو (204)أما الحديث الذي ذكره في أول الكالم

 ِمنْ  نَِساُؤهُ  أَلَْيسَ  َزْيدُ  يَا بَْيتِهِ  أَْهلُ  َوَمنْ  ُحَصْينٌ  لَهُ  فَقَالَ " أما تكملته 

دَقَةَ  ُحِرمَ  َمنْ  بَْيتِهِ  أَْهلُ  َولَِكنْ  تِهِ بَيْ  أَْهلِ  ِمنْ  نَِساُؤهُ  قَالَ  بَْيتِهِ  أَْهلِ   الصَّ

ٍ  آلُ  ُهمْ  قَالَ  ُهمْ  َوَمنْ  قَالَ  بَْعدَهُ   َعبَّاٍس  َوآلُ  َجْعفَرٍ  َوآلُ  َعِقيلٍ  َوآلُ  َعِليه

دَقَةَ  ُحِرمَ  َهُؤاَلءِ  ُكلُّ  قَالَ   . (205)"  نَعَم قَالَ  الصَّ

 

ُرُكمْ " ومعني قوله صلي هللا عليه وسلم  َ  أُذَكهِ  أي " بَْيتِي أَْهلِ  فِي ّللاَّ

آل بيت النبي صلي هللا عليه وسلم إلي اآلن ونحترم  يجب أن نكرم 

  . ولكن ما الفر  بين األحياء منهم واألموات

 عليهم نعلي من شأنهم ونوقرهم بدون غلو تكلمال دنأما األموات فع

الزيارة واألشياء  بغض من يبغضهم النو حب من يحبهمنو حبهمنو

 .لمبتدعه ا

أما األحياء فنكرمهم في التعامل بيننا وبينهم وغير ذلك مما يستحب 

 . كرام اإلنسانإل

 

 فَُزوُروا" وقد حث النبي علي زيارة القبور كذلك فقال " أما قوله 

رُ  فَإِنََّها اْلقُبُورَ   . (206)"  اْلَمْوت تُذَكهِ
                                                 

(
204
 .ذكره ألنه قد أفلس األدلة  ( 

(
205
ارمي رواه مسلم وأحمد والبيهقي في السنن والنسائي في الكبري والطبراني في الكبير والد ( 

 .وبن خزيمة وعبد بن حميد 

(
206
رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وبن ماجة وبن أبي شيبة والبيهقي في السنن  ( 

 .والنسائي في الكبري والحاكم وبن حبان ودالئل النبوة للبيهقي ومعرفة السنة أيضاً للبيهقي 



شبهات والحمد هللا الذي يرد  فهذا من قصر فهمه فهذا دليل عليه

رُ  فَإِنََّها" صلي هللا عليه وسلم  قالالمبتدعه بأقوالهم ف "  اْلَمْوت تُذَكهِ

 في الميت فالعله ليست سواء كانت قبور صالحين أو قبور مشركين

. 

 

وأولي القبور بالزيارة بعد رسول هللا صلي هللا عليه وسلم " قوله أما 

" . 

, تَْجعَلُوا بُيُوتَُكْم قُبُوراً  الَ  " قال رسول هللا : ، قالعن أبي هريرة ف

َوَصلهوا َعلَيه فإِنه َصالَتَُكْم تَْبلُغُنِي َحْيُث ُكْنتُْم , َوال تَْجعَلُوا قَْبِري ِعيداً 

" (207) . 

  

، أنه رأى رجالً يجيء إلى فرجة كانت عند وعن علي بن الحسين 

اً أال أحدثكم حديث: ، فيدخل فيها، فيدعو، فنهاه، وقالقبر النبي 

، قَْبِري ِعيداً ال تتخذوا "  ، قالسمعته من أبي عن جدي رسول هللا 

 (208)" ُكْنتُْم ، فإن تسليمكم يبلغني أين َوَصلهوا َعلَيه ، بُيُوتَُكْم قُبُوراً وال 

.  

 

 مكانا قبري تصيروا ال:  يعني " عيدا قبري تجعلوا ال " فقوله

 سواء معلومة اتأوق في إليه المجيء تعتادون:  أو ه إليه تعودون

 في يحصل كما عنده سنة واالزدحام أو شهر أو أسبوم كل كان

 - النبي يعظم أن إلى يوصل قد هذا فإن ه وأزمنتها األعياد أمكنة

 عيدا القبور فاتخاذ.  وعال جل هللا كتعظيم - والسالم الصالة عليه

 . الشرك وسائل من

                                                 

(
207
 إسناده:  األرنؤوط شعيب ورواه أحمد وقال 4024وصححه األلباني رقم د ورواه أبو داو ( 

والطبراني في األوسط وأبي يعلي والبزار وعبد الرزا  وبن أبي شيبة والبيهقي  2220رقم  حسن

 .في الشعب 

(
208
وبن أبي شيبة وعبد الرزا  في المصنف فيه علي بن عمر  في المختارة المقدسي رواه ( 

ري ومنها حديث أبو مجهول وال يصح له طريق عن الحسن ولكن معناه ثابت من طر  أخ

 . هريرة الذي قبله



 اْبنَ  النََّصاَرى أَْطَرتْ  َماكَ  تُْطُرونِي اَل " وقد قال صلي هللا عليه وسلم 

ِ  َعْبدُ  فَقُولُوا َعْبدُهُ  أَنَا فَإِنََّما َمْريَمَ   . (209)"  َوَرُسولُه ّللاَّ

 

قبور آل البيت  وأولي القبور بالزيارة بعد رسول هللا " وأما قوله 

 النبوي الكريم ألن في زيارتهم ومودتهم براً وصلة لرسول هللا 

{  أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجًرا إاِلَّ اْلَمَودَّةَ فِي اْلقُْربَى قُل الَّ } كما قال تعالي 

 " . 43:  الشورى

 

فإن كنت  من قال أن زيارة قبور آل البيت براً وصلة لرسول هللا 

 : تتكلم عن اآلية

ُ ِعبَادَهُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا } فاآلية بكاملها  ُر ّللاَّ ذَِلَك الَِّذي يُبَشهِ

اِلَحاِت قُل الَّ أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجًرا إِالَّ اْلَمَودَّةَ فِي اْلقُْربَى َوَمن ا لصَّ

َ َغفُوٌر َشُكوٌر   43: الشوري { يَْقتَِرْف َحَسنَةً نَِّزْد لَهُ فِيَها ُحْسنًا إِنَّ ّللاَّ

. "  

ة أجرا إال المود )على تبليغ الرسالة (  قل ال أسألكم عليه ) :ومعناها 

استثناء منقطع أي لكن أسألكم أن تودوا قرابتي التي (  في القربى

 . (210). هي قرابتكم 

 

وليس فيها زيارة قبور آل البيت ومن قال أن من البر والصلة زيارة 

 أَْهلَ  اْلَولَدِ  ِصلَةُ  اْلبِرهِ  أَبَرَّ  إِنَّ " قبورهم فالنبي صلي هللا عليه وسلم قال 

 . (211)"  أَبِيهِ  ُودهِ 

 

وطبعاً أوالد النبي  وبينه أو فعله و كان البر بزيارة القبر لقاله ول

كلهم  النبي  بناءلوم أن أعوم صلي هللا عليه وسلم من آل البيت

فلم  أبرنا وأتقنا وال يخالف في ذلك مسلم وهو  ما عدا فاطمة ماتوا

                                                 

(
209
رواه البخاري وأحمد وبن أبي شيبة وعبد الرزا  والشمائل للترمذي والبيهقي في الشعب  ( 

 .والدالئل والدارمي وأبي يعلي والحميدي والطيالسي 

(
210
 .تفسير الجاللين  ( 

(
211
ان وعبد بن حميد رواه مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد والبيهقي في الكبري وبن حب ( 

 .وصاحب مسند الشهاب واألدب المفرد 



ولم يرد فيه يرد عنه صلي هللا عليه وسلم أنه كان يزور قبور أوالده 

فمن زعم أن زيارة حديث صحيح وال حديث ضعيف وال غيره ال 

 : ال ثالث لهما قبور آل البيت من البر فهو إلي قولين

أن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ليس باراً بأهله فإن قالها فقد  – 8

 .كفر 

 .أنه ليس براً بل هو بدعة وزيادة في الدين  – 4

 

 َعلَى َخِديَجةَ  أُْختُ  ُخَوْيِلدٍ  بِْنتُ  َهالَةُ  تْ اْستَأْذَنَ " قَالَتْ  َعائَِشةَ  َعنْ و

ِ  َرُسولِ  ُ  َصلَّى ّللاَّ  ِلذَِلكَ  فَاْرتَاحَ  َخِديَجةَ  اْستِئْذَانَ  فَعََرفَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 ِمنْ  َعُجوزٍ  ِمنْ  تَْذُكرُ  َوَما فَقُْلتُ  فَِغْرتُ  ُخَوْيِلدٍ  بِْنتُ  َهالَةُ  اللَُّهمَّ  فَقَالَ 

ْدقَْينِ  َحْمَراءِ  قَُرْيٍش  ئِزِ َعَجا الشهِ
ُ  فَأَْبدَلَكَ  الدَّْهرِ  فِي َهلََكتْ  (212)  َخْيًرا ّللاَّ

 . (213)"  ِمْنَها

ولم يتزوج لمدة سنتين أو أكثر بعد  وقد حزن عليها حزناً شديداً 

 .لم نعلم أنه صلي هللا عليه وسلم زار قبرها و (214)وفاتها 

 .  هلل الحمد والمنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(
212
ْدقَْينِ  َحْمَراءِ  (   بشدها يبق ولم الكبر من أسنانها سقطت قد جدا كبيرة عجوز أنها أرادت:  الشهِ

 ( . 424/  85) عمدة القاري .  اللثات حمرة فيه بقيت إنما األسنان من بياض

(
213
 .أيضاً البيهقي في السنن  رواه البخاري ومسلم واللفظ له ورواه ( 

(
214
ِ  َمْخَرجِ  قَْبلَ  َخِديَجةُ  تُُوفهِيَتْ " رواه البخاري ولفظه  (  ُ  َصلَّى النَّبِيه  اْلَمِدينَةِ  إِلَى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 بِْنتُ  َوِهيَ  بَِها بَنَى ثُمَّ  ِسنِينَ  ِستهِ  بِْنتُ  َوِهيَ  َعائَِشةَ  َونََكحَ  ذَِلكَ  ِمنْ  قَِريبًا أَوْ  َسنَتَْينِ  فَلَبِثَ  ِسنِينَ  بِثاََلثِ 

 . " ِسنِين تِْسعِ 



 

 

 

 

 

 

 

مدفونة في مقامها  (215)هل فعال رأس الحسين رضي هللا عنه  83س

 الذي بالقاهرة ؟

 

 الناس باتفا  فباطل مصر حمله وأما" قال شيخ اإلسالم بن تيمية 

 الذى مصر بقاهرة الذى المشهد هذا أن على كلهم العلماء اتفق وقد

 منه شئ وال الحسين رأس فيه ليس باطل الحسين مشهد له يقال

 كانوا الذين القداح ابن هللا عبيد بنى دولة أواخر فى أحدث إنماو

 أيام فى دولتهم إنقرضت أن الى عام مائتى المصرية بالديار ملوكا

 ويدعون فاطمة أوالد من إنهم يقولون وكانوا محمود الدين نور

 ان ويقال صحيح نسب لهم ليس يقولون بالنسب العلم وأهل الشرف

 لذلك الشرف فادعوا الحسينى الشريف ربيب كان جدهم

 اإلسالم بدين العلم أهل بإتفا  منكرة فكانت وعقائدهم مذاهبهم فأما

 يبطنون وأتباعهم كبرائهم من كثير وكان التشيع يظهرون وكانوا

 أفسد االرض أهل مذاهب أخبث من وهو الباطنية القرامطة مذهب

 الزندقة أهل إليهم إنضم من عامة كان ولهذا والنصارى اليهود من

 ال ممن هؤالء وأشباه والرافضة والمباحية المتفلسفة والبدم والنفا 

 وااليمان العلم أهل من ليس أنه فى وااليمان العلم أهل يستريب

 ذلك وعقيب عسقالن من نقل الخامسة المائة فى المشهد هذا فأحدث

 والذى ملوكهم آخر العاضد بموت ابتدعوه دولة إنقرضت بقليل

 عنهما هللا رضى على بن الحسين رأس موضع فى لعلما أهل رجحه

 بكار بن والزبير قريش أنساب كتاب فى بكار بن الزبير ذكره ما هو

 الى حمل الرأس أن ذكر هذا مثل فى وأوثقهم الناس أعلم من هو
                                                 

(
215
 .طبعاً قال عليه السالم فحذفتها ألنه عند الصوفية آل البيت أفضل من األنبياء  ( 



 الحسن أخيه قبر هناك فإن مناسب وهذا هناك ودفن النبوية المدينة

 لهموأمثا على وابنه العباس أبيه وعم

 دحية بين النسبين ذو له يقال كان الذى دحية ابن الخطاب أبو قال

 ذكر لما والشهور األيام فضل المشهورفى العلم كتاب فى والحسين

 الحسين برأس قدم انه الحسن بن دمحم عن بكار بن الزبير ذكره ما

 ما فقالوا الصياح فسمعوا سعيد بن عمرو عند مجتمعون أمية وبنو

 قال على بن الحسين رأس رأين حين يبكين هاشم بنى نساء فقيل هذا

 لوددت وهللا فقال عمرو على به فدخل على إبن الحسين برأس وأتى

 أن يدل االثر فهذا دحية ابن قال إلى به يبعث لم المؤمنين أمير أن

 النسب أهل أعلم والزبير سواه فيه يصح ولم المدينة إلى حمل الرأس

 عسقالن فى أنه من ذكر وما قال السبب ابهذ العلماء العلماء وأفضل

 العقل من مسكة أدنى معه من يقبله ال باطل فشئ هناك مشهد فى

 ال واألحقاد والعداوة القتل من أظهروه ما مع أمية بنى فان واإلدراك

 للزيارة مشهدا الرأس على يبنوا أن يتصور

 تعجيلو بوارهم وحلول أدبارهم أيام فى عبيد بنو إفتعله ما وأما هذا

 له عقد الذى وهو الظافر بن عيسى بالقاسم الملقب أيام فى دمارهم

 من الحادى الجمعة يوم ولد ألنه وأيام سنين خمس ابن وهو بالخالفة

 أبيه قتل صبيحة له وبويع وخمسمائة وأربعين أربع سنة المحرم

 وله وخمسمائة وأربعين تسع سنة المحرم سلخ الخميس يوم الظافر

 العمر من وله وتوفى عهوده وال عقوده تجوز فال قدمنا ما العمر من

 لثالث الجمعة لليلة توفى ألنه وأيام أشهر وستة سنة عشرة إحدى

 فافتعل وخمسمائة وخمسين خمس سنة رجب من بقيت ليلة عشرة

 المشهدى مع الرأس ودخول بالقاهرة المحدث المشهد بناء أيامه فى

 األمور من أورد ما العامة بقلو فى ليتوطن الناس أمام العسقالنى

 فى ما وقضوا غرضا نصب أو قصدا إفتعل شئ وذلك الظاهرة

 رزيك بن طالئع بناه والذى عرضا العامة ستجالب إل نفوسهم

 الرأس ان الحسين مقتل فى الف من جميع ذكره وفد الرافضى

 أمر فى دحية بن الخطاب أبو ذكره الذى وهذا قط غرب ما المكرم



 " العلم أهل عند عليه متفق أمر هو مفترى مكذوب نهوأ المشهد هذا
(216) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما حكم زيارة القبور عموماً وزيارة قبر النبي صلي هللا عليه  82س

وهل يجوز شد الرحال بقصد زيارة قبر النبي صلي هللا عليه  وسلم

 وسلم وقبور الصاحين ؟

 

 

 :قال هنا علي جمعة كالماً نوافقه عليه  

                                                 

(
216
 ( . 280:  202/  23) مجموم الفتاوي  ( 



وال بأس بالتمسح بمنبره الشريف كما نقل عن أحمد قال بن قدامة ما 

ِ  قَْبرِ  بَِحائِطِ  التََّمسُّحُ  يُْستََحبُّ  َواَل " نصه   أَْحَمدُ  قَالَ  ، تَْقبِيلُهُ  َواَل   النَّبِيه

 . َهذَا أَْعِرفُ  َما: 

ِ  قَْبرَ  يََمسُّونَ  اَل  اْلَمِدينَةِ  أَْهلِ  ِمنْ  اْلِعْلمِ  أَْهلَ  َرأَْيت:  اأْلَثَْرمُ  قَالَ   النَّبِيه

ُ  َصلَّى  . فَيَُسلهُِمونَ  نَاِحيَةٍ  ِمنْ  يَقُوُمونَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ِ  َعْبدِ  أَبُو قَالَ   . يَْفعَلُ  ُعَمرَ  اْبنُ  َكانَ  َوَهَكذَا:  ّللاَّ

ا:  قَالَ   . فِيهِ  َجاءَ  فَقَدْ  اْلِمْنبَرُ  أَمَّ

ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  يمُ إْبَراهِ  َرَواهُ  َما يَْعنِي  إلَى نََظرَ  أَنَّهُ  ، اْلقَاِرئُ  َعْبدٍ  ْبنِ  الرَّ

ِ  َمْقعَدِ  َعلَى يَدَهُ  يََضعُ  َوُهوَ  ، ُعَمرَ  اْبنِ  ُ  َصلَّى النَّبِيه  ِمنْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 . (217) " َوْجِههِ  َعلَى يََضعَُها ثُمَّ  اْلِمْنبَرِ 

ضعيف ولكن كما قال البخاري  ولكني أذكر أن هذا الحديث: قلت 

 .في الصحيح ما يغني عن الضعيف 

 

 : في حياته أما أدلة التبرك بذاته صلي هللا عليه وسلم

 

تبرك الصحابة بفضل وضوئه وبنخامته كما في : فمن ذلك         

مَ  َما: " حديث صلح الحديبية  ِ  َرُسولُ  تَنَخَّ ُ  َصلَّى ّللاَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 َوإِذَا َوِجْلدَهُ  َوْجَههُ  بَِها فَدَلَكَ  ِمْنُهمْ  َرُجلٍ  َكفهِ  فِي َوقَعَتْ  إاِلَّ  َخاَمةً نُ 

َ  َوإِذَا أَْمَرهُ  اْبتَدَُروا أََمَرُهمْ  أ  . (218)"  َوُضوئِهِ  َعلَى يَْقتَتِلُونَ  َكادُوا تََوضَّ

 ْبنِ  أَنَِس  عَنْ فتبركهم بالماء الذي غمس فيه يده ، : ومن ذلك  

 قَالَ  كٍ َمالِ 

ِ  َرُسولُ  َكانَ  ُ  َصلَّى ّللاَّ  اْلَمِدينَةِ  َخدَمُ  َجاءَ  اْلغَدَاةَ  َصلَّى إِذَا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 فِي َجاُءوهُ  فَُربََّما فِيَها يَدَهُ  َغَمسَ  إاِلَّ  بِإِنَاءٍ  يُْؤتَى فََما اْلَماءُ  فِيَها بِآنِيَتِِهمْ 

 . (219)"  فِيَها يَدَهُ  فَيَْغِمسُ  اْلبَاِردَةِ  اْلغَدَاةِ 

 َرُسولَ  أَنَّ " َماِلكٍ  ْبنِ  أَنَِس  عَنْ ف،  التبرك بشعره : ومن ذلك  

 ِ ُ  َصلَّى ّللاَّ  َمْنِزلَهُ  أَتَى ثُمَّ  فََرَماَها اْلَجْمَرةَ  فَأَتَى ِمنًى أَتَى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

                                                 

(
217
 ( . 222/  3) المغني البن قدامة  ( 

(
218
رى والشعب والدالئل وعبد الرزا  والطبراني في صحيح البخاري وأحمد والبيهقي في الكب ( 

 .الكبير 

(
219
 .والبيهقي في الشعب والدالئل وعبد بن حميد  رواه مسلم ( 



 ثُمَّ  اأْلَْيَسرِ  ثُمَّ  اأْلَْيَمنِ  َجانِبِهِ  إِلَى َوأََشارَ  ُخذْ  ِلْلَحالَّ ِ  قَالَ  ثُمَّ  َونََحرَ  بِِمنًى

 . (220)"  النَّاسَ  يُْعِطيهِ  َجعَلَ 

 النَّبِيُّ  َكانَ  قَالَ  َماِلكٍ  ْبنِ  أَنَِس  عَنْ ف،  التبرك بعرقه : ومن ذلك  

ُ  َصلَّى  فِيهِ  َولَْيَستْ  فَِراِشَها َعلَى فَيَنَامُ  ُسلَْيمٍ  أُمهِ  بَْيتَ  يَْدُخلُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 َصلَّى النَّبِيُّ  َهذَا لََها فَِقيلَ  فَأُتِيَتْ  فَِراِشَها َعلَى فَنَامَ  يَْومٍ  ذَاتَ  فََجاءَ  قَالَ 

 ُ  َعِر َ  َوقَدْ  فََجاَءتْ  قَالَ  فَِراِشكِ  َعلَى بَْيتِكِ  فِي نَامَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 فََجعَلَتْ  َعتِيدَتََها فَفَتََحتْ  اْلِفَراِش  َعلَى أَِديمٍ  قِْطعَةِ  َعلَى َعَرقُهُ  َواْستَْنقَعَ 

فُ  ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  فَفَِزمَ  قََواِريِرَها فِي فَتَْعِصُرهُ  اْلعََر َ  ذَِلكَ  تُنَشهِ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ِ  َرُسولَ  يَا فَقَالَتْ  ُسلَْيمٍ  أُمَّ  يَا تَْصنَِعينَ  َما فَقَالَ  َوَسلَّمَ   بََرَكتَهُ  نَْرُجو ّللاَّ

 . (221)"  أََصْبتِ  قَالَ  ِلِصْبيَانِنَا

وقد ورد الدليل الصحيح بإثبات جواز التبرك بفضل طيبه  

 وبثيابه وبفضل شربه ، فهذه األدلة تفيد إفادة قطعية أن ذاته 

مباركة ، وهذا الذي نعرفه من األدلة ، ويبقى ذات غيره من اإلنس 

الضابط عندنا يقول ولذلك ف .على حالها ال يجوز ادعاء البركة فيها 

 .ال يجوز التبرك بذات أحٍد إال بذاته ملسو هيلع هللا ىلص : 

أما بركة العمل واالعتقاد أي أن هذا الرجل عنده أعمال صالحة 

واعتقادات موافقة للكتاب والسنة ، فتقول ذلك وتقصد بركة هذه 

األعمال واالعتقادات فهذا ال بأس به والدليل قوله صلي هللا عليه 

 . (222) " أكابركم مع البركة" لم وس

 

 

 :أما أدلة التبرك بذاته صلي هللا عليه وسلم في مماته 

 

 :فالصحابة والتابعين كانوا يتبركون بهذه األشياء بعد وفاته 

 

                                                 

(
220
 .والبيهقي في الكبرى ومعرفة السنن  رواه مسلم ( 

(
221
 . رواه مسلم ( 

(
222
وصححه األلباني في   222رقم  صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيببن حبان وقال رواه  ( 

ورواه  البخاري شرط علىورواه الحاكم وصححه وقال الذهبي  8222سلسلة الصحيحة رقم ال

 .الطبراني في األوسط والبيهقي في الشعب وصاحب مسند الشهاب وأبو نعيم في الحلية 



 - ماء من بقدح سلمة أم إلى أهلي أرسلني " قال موهب بن هللا عبد

 نبيال شعر من شعر فيه فضة من - أصابع ثالث إسرائيل وقبض

 بعث شيء أو عين اإلنسان أصاب إذا وكان وسلم عليه هللا صلى

 . (223) " حمرا شعرات فرأيت الجلجل في فاطلعت مخضبه إليها

 

 جلجل سلمة أم عند كانت " قال موهب بن عثمانعن ي رواية فو

 فكان وسلم عليه هللا صلى النبي شعرات من شعرات فيه فضة من

 شرب ثم فيه فحصحص بإناء بعث عين أصابته أو إنسان اشتكى إذا

 . (224) " وتوضأ منه

ِ  َشعَرِ  ِمنْ  ِعْندَنَا ِلعَبِيدَةَ  " قُْلتُ  قَالَ  ِسيِرينَ  اْبنِ  َعنْ  ُ  َصلَّى النَّبِيه  ّللاَّ

 تَُكونَ  أَلَنْ  فَقَالَ  أَنٍَس  أَْهلِ  قِبَلِ  ِمنْ  أَوْ  أَنٍَس  قِبَلِ  ِمنْ  أََصْبنَاهُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

 . (225)"  فِيَها َوَما الدُّْنيَا ِمنْ  إِلَيَّ  أََحبُّ  ِمْنهُ  َرةٌ َشعَ  ِعْنِدي

 

وعلى ذلك جرى عملهم من غير نكير ، وهذا دليل على جواز 

بعد وفاته إال أنه ينبغي أن تعلم أن هذه اآلثار قد  التبرك بآثاره 

فقدت كلها في أزمنة متقدمة فما بالك بزمننا هذا، فكل من يدعي أن 

شعره أو ثيابه أو نعليه أو خاتمه فإنه كاذب في هذه  عنده شيء من

الدعوى ، وإنما مراده إفساد االعتقاد ونشر البدعة وانتهاب األموال 

يستحون على وجوههم من  ، فانتبه لهذا األمر وال يغرنك الذين ال

 .مثل هذه الدعاوى البينة البطالن الظاهرة الزيف ، وهللا أعلم 

 

ذلك عن حكم شد الرحال لزيارة قبر النبي بعد  علي جمعة ثم تكلم

 : والقبور عموماً صلي هللا عليه وسلم 

 .فقال كالماً بعضه جيد وبعضه مردود عليه 

 

 :أما كالم علي جمعة الجيد فحول معني حديث شد الرحال 

                                                 

(
223
 .البخاري رواه  ( 

(
224
 .إسحا  بن رهوايه بسند صحيح رواه  ( 

(
225
 .البخاري رواه  ( 



 الثالثة المساجد هذه فضيلة الحديث هذا وفي" قال اإلمام النووي 

 فضيلة ال العلماء جمهور عند ناهمع ألن إليها الرحال شد وفضيلة

 . (226)"  غيرها مسجد إلى الرحال شد في

وقد ورد ذلك مصرحاً في رواية أحمد وابن أبي ثم قال بعد ذلك 

 فِي َصاَلةٌ  ِعْندَهُ  َوذُِكَرتْ  " اْلُخْدِريَّ  َسِعيدٍ  أَبَاعن شيبة بسند حسن 

ِ  َرُسولُ  قَالَ  فَقَالَ  الطُّورِ  ُ  َصلَّى ّللاَّ ِ طِلْلمَ  يَْنبَِغي اَل  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ يه
(227) 

اَلةُ  فِيهِ  يُْبتَغَى َمْسِجدٍ  إِلَى ِرَحالُهُ  تَُشدَّ  أَنْ   اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َغْيرَ  الصَّ

 . (228) " َهذَا َوَمْسِجِدي اأْلَْقَصى َواْلَمْسِجدِ 

 
 :أما كالم علي جمعة القبيح جواز شد الرحال لقبور الصالحين 

 .الماً ولم يذكر أدلة ذكر ك

 

 

 :الرد 

 

شد الرحال أي السفر إلي القبور بدعة وهو يقصد ذلك القبر والميت 

" " كما أمر صلي هللا عليه وسلم تذكر الموت ال  فقط الذي فيه

رُ  فَإِنََّها اْلقُبُورَ  فَُزوُروا  . (229)"  اْلَمْوت تُذَكهِ

ليه ليتأثر فمن الممكن لإلنسان زيارة عزيز ع فذلك هو البدعة

  . وسأل هللا زيارة قبر أمه كما سبق ويتذكر الموت وهو ما فعله 

                                                 

(
226
 ( . 852/  2) ي صحيح مسلم بشرح النوو ( 

(
227
هكذا وجدتها في المسند وفي شروح العلماء وفي كتيب علي جمعة قال للمصلي وال أعرف  ( 

ِ  إْعَمالَ " أهو أخطأ منه أم يقصد التحريف وقال صاحب المنتقي في شرح الموطأ   ِمنْ  اْلَمِطيه

َوالِ  اْلَمَسافَاتِ  َوقَْطعِ  اْلبَِعيدَةِ  اأْلَْسفَارِ  ِصفَاتِ   أَنَّهُ  َراِكبًا دَاِرهِ  ِمنْ  اْلَمْسِجدِ  إِلَى َخَرجَ  ِلَمنْ  يُقَالُ  اَل وَ  الطهِ

 ِمنْ  اْلَمْنعِ  تَْحتَ  يَْدُخلُ  َواَل  اْلعََربِ  َكاَلمِ  فِي ااِلْستِْعَمالِ  ُعْرفِ  َعلَى ذَِلكَ  يُْحَملُ  َوإِنََّما اْلَمِطيَّ  أَْعَملَ 

ِ  إْعَمالِ   اَل  أِلَنَّهُ  َغْيِرَها أَوْ  ُجْمعَةٍ  فِي ِمْنهُ  اْلقَِريبَةِ  اْلَمَساِجدِ  ِمنْ  َمْسِجدٍ  ىإِلَ  إْنَسانٌ  يَْرَكبَ  أَنْ  اْلَمِطيه

ِ  َرُسولَ  أَنَّ في شرح حديث  " َكثِيَرةٍ  أَْوقَاتٍ  فِي َواِجبٌ  ُهوَ  بَلْ  ذَِلكَ  َجَوازِ  فِي ِخاَلفَ  ُ  َصلَّى ّللاَّ  ّللاَّ

 .وهو حديث صحيح "  َوَماِشيًا بًاَراكِ  قُبَاءَ  يَأْتِي َكانَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

 . 

(
228
رقم  صحيح حديث:  األرنؤوط شعيبرواه أحمد وحسنه صاحب عمدة القاري وقال  ( 

 .ولم أجده في بن أبي شيبة  88542

(
229
رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وبن ماجة وبن أبي شيبة والبيهقي في السنن  ( 

 .ن ودالئل النبوة للبيهقي ومعرفة السنة أيضاً للبيهقي والنسائي في الكبري والحاكم وبن حبا



وطبعاً بصفة علي الجمعة صوفي فهي أساس في عقيدته وإن لم 

 .يفعل ذلك ليس بصوفي والحمد هللا علي نعمة اإلسالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وما حكم الصالة في المساجد هل تجوز الصالة في القبور  82س

 القبر مسجداً ؟ اتخاذي بها أضرحة وهل يعد ذلك من قبيل الت

 

 :قال علي جمعة 

 :الصالة في المقبرة : أوال ً 



ومن ثم اتفق الفقهاء علي كراهة وطء القبر والمشي عليه لما ثبت أن 

  "َوأَنْ  َعلَْيَها يُْبنَى َوأَنْ  َعلَْيَها يُْكتَبَ  َوأَنْ  اْلقُبُورُ  تَُجصَّصَ  أَنْ  نََهى 

َ تُ   .  (230)"  وَطأ

 .وهذا كالم جيد 

 .كية الجواز لثم ذكر عن الحنابلة والشافعية والحنفية المنع والما

 

 فيواألصح هنا طبعاً رأي الجمهور أنه ال تصح الصالة : قلت 

امَ  إاِلَّ  َمْسِجدٌ  ُكلَُّها اأْلَْرضُ "  المقبرة والدليل قوله   " َواْلَمْقبََرةَ  اْلَحمَّ
(231) . 

أن ما أطلق عليه حمام أو قبر فال تصح الصالة فيه حديث وظاهر ال

 .وسواء فيه ميت أم ال سواء فيه نجاسة أم ال 

 . (232) " .... قُبُوًرا بُيُوتَُكمْ  تَْجعَلُوا اَل "  وقد قال 

وهذا جلي  أن القبور ال يصلي فيها أي صلوا قيها أي ُعلم منه 

 . واضح

 

 

 : األولي الشبهة

 

 :بعد ذلك  ثم قال علي جمعة

 :الصالة في المسجد الذي به ضريح : ثانياً 

وأما الصالة بالمسجد الذي به ضريح أحد األنبياء عليهم السالم أو 

الصاحين فهي صحيحة ومشروعة وقد تصل إلى درجة االستحباب 

                                                 

(
230
 . 8024رواه الترمذي وصححه األلباني رقم  ( 

(
231
(  838/  4)  الترمذي وأخرجه"وقال األلباني  253رواه أبو داود وصححه األلباني رقم  ( 

(  232!  232/  4)  والبيهقي(  428/  8)  والحاكم(  222)  ماجه وابن(  343/  8)  والدارمي

 أبي عن أبيه عن يحيى بن عمرو عن طر  من(  8/  22  )  والسراج(  25 ، 23/  3)  وأحمد

 واعله والذهبي الحاكم كذلك صححه وقد.  الشيخين شرط على صحيح إسناد وهذا به سعيد

 طريقا هناك له وذكرت(  202" )  داود أبي صحيح"  في ذلك عن اجبنا وقد يقدح ال بما بعضهم

 جيدة أسانيده: "  تيمية ابن االسالم شيخ قال ولذلك المزعومة العلة من منجاة في هو صحيحا آخر

 ( . 340/  8) إرواء الغليل "  طرقه استوفى فما فيه تكلم ومن

(
232
 . 4024رقم  وصححه األلباني رواه أبو داود وهو صحيح ( 



ويدل علي هذا الحكم عدة أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية 

 . (233)ألمة العملي المطهرة وفعل الصحابة وإجمام ا

بُُّهْم أَْعلَُم } فمن القرآن الكريم قوله تعالي  فَقَالُوا اْبنُوا َعلَْيِهم بُْنيَانًا رَّ

ْسِجدًا : الكهف  { بِِهْم قَاَل الَِّذيَن َغلَبُوا َعلَى أَْمِرِهْم لَنَتَِّخذَنَّ َعلَْيِهم مَّ

48 . 

حينما لكهف باآلية أنها أشارت إلي قصة أصحاب اووجه االستدالل 

: نبني عليهم مسجدا وقال آخرون : عثر عليهم الناس فقال بعضهم 

 .لنتخذن عليهم مسجدا 

 .قول المشركين : والسيا  يدل علي أن األول 

  .قول الموحدين : والثاني 

ولو كان فيهما شيء من الباطل اآلية دون استنكار واآلية طرحت 

للقولين طالنه بقرينة ما لكان من المناسب أن تشير إليه وتدل علي ب

يدل علي إمضاء الشريعة لهما بل أنها طرحت قول الموحدين بسا  

ن قول المشركين المحفوف وذلك بدليل المقابلة بينه وبييفيد المدح 

نابعاً من ( لنتخذن ) جاء قول الموحدين قاطعاً  بينما ، بالتشكيك

المطلوب هو  رؤية إيمانية ، فليس المطلوب عنهم مجرد البناء وإنما

كانوا عارفين باهلل المسجد وهذا القول يدل علي أن أولئك األقوام 

 .معترفين بالعبادة والصالة 

 

 

  :الرد 

   

 :إستداللهم باآلية باطل من وجوه 

 

 فيها فليس التسليم وعلى مؤمنين كانوا بأنهم التصريح فيها فليس - 8

 الظاهر بل رسلم نبي بشريعة متمسكين صالحين مؤمنين كانوا إنهم

 . ذلك خالف

 

                                                 

(
233
 .كذب والذي نفسي بيده  ( 



شرم من قبلنا شرم لنا ما لم يرد ناسخ هذا رأى الجمهور من  - 4

فكيف يشرم األصوليين وهذا لو كان هذا األمر مشروم أصال 

 فقد قال  وسيلة للشرك

 ْخَوةٌ إِ  َواأْلَْنبِيَاءُ  َواآْلِخَرةِ  الدُّْنيَا فِي َمْريَمَ  اْبنِ  بِِعيَسى النَّاِس  أَْولَى أَنَا "

تٍ  َهاتُُهمْ  ِلعاَلَّ  . (234)"  َواِحدٌ  َوِدينُُهمْ  َشتَّى أُمَّ

ُ  َرِضيَ  َعائَِشةَ  عَنف ِ  َرُسولُ  قَالَ  " قَالَت َعْنَها ّللاَّ ُ  َصلَّى ّللاَّ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ُ  لَعَنَ  ِمْنهُ  يَقُمْ  لَمْ  الَِّذي َمَرِضهِ  فِي َوَسلَّمَ   ذُوااتَّخَ  َوالنََّصاَرى اْليَُهودَ  ّللاَّ

 أَنَّ  ُخِشيَ  أَوْ  َخِشيَ  أَنَّهُ  َغْيرَ  قَْبُرهُ  أُْبِرزَ  ذَِلكَ  لَْواَل  َمَساِجدَ  أَْنبِيَائِِهمْ  قُبُورَ 

  . (235)"  َمْسِجدًا يُتََّخذَ 

 

 المساجد على القبور اتخاذ القرآن فجعل{ َغلَبُوا َعلَى أَْمِرِهْم }  - 3

 القهر مستنده نأب يشعر وذلك األمور على الغلبة أهل فعل من

 والفضل العلم أهل فعل من ليس وأنه الهوى وإتبام والغلبة

الكبراء  وهل الهدى من رسله على هللا أنزل لما ينالمنتصر

وهو ما رجحه ابن  الحق من ينصر واألمراء وأصحاب النفوذ فيهم

 .كثير رحمه هللا 

 

 سالم قالوالغلبة كما قلنا وهذه لغة العرب الذي نزل القرآن به  - 2

 وكان الناس أبي فآذن أبي عهد في أعرست" بن عمر  هللا عبد بن

 أيوب أبو فأقبل ، أخضر بنجاد بيتي ستروا وقد آذنا فيمن أيوب أبو

 ، أخضر بنجاد مستترا البيت فرأى واطلع ، قائما فرآني ، فدخل

 غلبنا - واستحيى -:  أبي:  قال ؟ الجدر أتسترون هللا عبد يا:  فقال

 أكن فلم النساء تغلبنه أن عليه أخشى كنت من:  فقال أيوب باأ النساء

 لكم أدخل وال ، طعاما لكم أطعم ال:  قال ثم تغلبنك أن عليك أخشى

 .فكان الغلب من الهوى وهللا أعلم .  (236) " هللا رحمه خرج ثم.  بيتا

 
                                                 

(
234
مد وبن أبي شيبة والحاكم وبن حبان والطبراني في الكبير رواه اإلمامان وبن ماجة وأح ( 

 .مسند الشاميين والطبراني في والطيالسي 

(
235
 .ورواه أحمد وبن أبي شيبة وأبو عوانة والبيهقي في الدالئل عليه متفق ( 

(
236
 عبد عن عساكر وابن الطبراني أخرجهأصله في البخاري وقال األلباني في آداب الزفاف  ( 

 . جيد سند وهذا.  سالم عن الزهري عن إسحا  بن الرحمن



واآلية طرحت اآلية دون استنكار ولو كان فيهما شيء " وقوله  - 2

 . "كان من المناسب أن تشير إليه من الباطل ل

َوأَنَّ } كتابه العزيز فيفهذا جهل من قال أن هللا لم ينكرها ألم يقل 

ِ أََحدًا ِ فاََل تَْدُعوا َمَع ّللاَّ فكيف يرضى هللا بند  82:الجن {  اْلَمَساِجدَ ّلِلَّ

له وفى المسجد وال حول وال قوة إال باهلل والحمد هللا على نعمة 

 . الهداية وكفى بها نعمة العقل بعد

 

حتى لو لم ينكرها هللا فإن هللا يتكلم عن قصة حدثت والمسلم  - 5

يعلم أن ذاك كفر ولذلك لما كان هللا يقص علينا قصة يوسف قال 

راودت يوسف  التيوهو زوج زليخه { قَالُواْ يَا أَيَُّها اْلعَِزيُز } تعالى 

 العقول السليمة أن العزيز ولم ينكر هللا هذا القول ألنه معروف لدى

 . هو هللا  الذي الملك غير العزيز الذي

 ً قَاَل َساَلٌم َعلَْيَك } قوله تعالي علي لسان إبراهيم عليه السالم  وأيضا

 . 22:  مريم { َسأَْستَْغِفُر لََك َربهِي إِنَّهُ َكاَن بِي َحِفيًّا

وأنكرها في ولم ينكرها هللا ولم يقل له أنه كافر ألن ذلك سرد قصة 

ا } قوله  ْوِعدَةٍ َوَعدََها إِيَّاهُ فَلَمَّ َوَما َكاَن اْستِْغفَاُر إِْبَراِهيَم أِلَبِيِه إاِلَّ َعن مَّ

اهٌ َحِليمٌ  أَ ِمْنهُ إِنَّ إِْبَراِهيَم ألوَّ ِ تَبَرَّ  . 882: التوبة  { تَبَيََّن لَهُ أَنَّهُ َعدُو  ّلِله

 

 أاََل "  فقد قال  من كتابه وضع آخرحتى لو لم ينكرها هللا في م - 2

 فَيَقُولُ  أَِريَكتِهِ  َعلَى ُمتَِّكئٌ  َوُهوَ  َعنهِي اْلَحِديثُ  يَْبلُغُهُ  َرُجلٌ  َعَسى َهلْ 

ِ  ِكتَابُ  َوبَْينَُكمْ  بَْينَنَا  فِيهِ  َوَجْدنَا َوَما اْستَْحلَْلنَاهُ  َحاَلاًل  فِيهِ  َوَجْدنَا فََما ّللاَّ

ْمنَاهُ  َحَراًما مَ  َما َوإِنَّ  َحرَّ ِ  َرُسولُ  َحرَّ ُ  َصلَّى ّللاَّ مَ  َكَما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  َحرَّ

 ُ "  ّللاَّ
(237) . 

 

 

                                                 

(
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 شعيبورواه أبو داود وبن ماجة وأحمد وقال  4552رواه الترمذي وصححه األلباني رقم  ( 

رقم  صحيح إسناده:  أسد سليم حسين قالوالدارمي و 82483 رقم صحيح إسناده:  األرنؤوط

ورواه الحاكم وصححه وقال (  822/  8)  قوي إسناده:  األرنؤوط شعيبوبن حبان وقال  225

ورواه الشافعي في المسند والطبراني في الكبير واألوسط وأبي  وتركاه شرطهما على:  الذهبي

مسند الشاميين والطبراني في يعلي والبيهقي في الكبرى و الطحاوي في شرح معاني اآلثار 

 .والحميدي 



 الكلمة أصحاب هم ذلك قالوا الذين أن والظاهر"  ويقول بن كثير

 هللا صلى النبي ألن نظره فيه ال؟ أم محمودون هم هل ولكن. والنفوذ

 أنبيائهم قبور اتخذوا والنصارى، داليهو هللا لعن: "قال وسلم عليه

 المؤمنين أمير عن روينا وقد. فعلوا ما يحذر"  مساجد وصالحيهم

 زمانه في دانيال قبر وجد لما أنه عنه، هللا رضي الخطاب، بن عمر

 التي الرقعة تلك تدفن وأن الناس، عن يخفى أن أمر بالعرا ،

 . (238)"  وغيرها المالحم من شيء فيها عنده، وجدوها

ْسِلُمونَ } وكما قال تعالي  : آل عمران {  أَيَأُْمُرُكم بِاْلُكْفِر بَْعدَ إِْذ أَنتُم مُّ

20  . 

لَتتهبِعُنه َسنََن " عل ذلك ألن الصاد  المصدو  أخبر بذلك قال وهو فَ 

. حتهى لو دََخلوا ُجحَر َضبه لَدَخلتُموهُ , من كان قبلَكم َحْذَو القذة بالقذة

 . (239) "فمن  : اليهودَ والنصاَرى؟ قال, يا رسوَل هللا: قلنا

 

 :الشبهة الثانية 

 

 :ثم قال علي جمعة 

عن معمر عن  ومن السنة حديث أبي بصير الذي رواه عبد الرزا 

عن المسور  عن عروة بن الزبير دمحم بن مسلم بن شهاب الزهري

إن أبا بصير انفلت من "  (240) بن مخرمة ومروان بن الحكم قاال

عد صلح الحديبية وذهب إلي سيف البحر ولحق به أبو ب المشركين

بن سهيل بن عمرو ، انفلت من المشركين أيضاً ولحق بهم جندل 

صلي بهم أبو بصير ثالثمائة وكان يأناس من المسلمين حتى بلغوا 

 :وكان يقول 

 من ينصر هللا ينصر   هللا العلي األكبر 

بهم عير لقريش إال وكان ال يمر فلما لحق به أبو جندل كان يؤمهم 

تناشده باهلل  وقتلوا أصحابها فأرسلت قريش إلي النبي أخذوها 

 والرحم إال أرسل إليهم فمن آتاك منهم فهو آمن وكتب رسول هللا 

                                                 

(
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 .تفسير بن كثير  ( 

(
239
 .متفق عليه  ( 

(
240
 .ليس لهذا اللفظ ولم يذكر قصة القبر وهذا سند البخاري هذا السند  ( 



إلي وأبي جندل وأبي بصير ليقدما عليه ومن معهم من المسلمين أن 

 سلميلحقوا ببالدهم وأهليهم فقدم كتاب رسول هللا صلي هللا عليه و

بيده  علي أبي جندل وأبو بصير يموت فمات وكتاب رسول هللا 

 . (241) "يقرؤه فدفنه أبو جندل مكانه وبني علي قبره مسجدا 

 

 :الرد 

 

ِ  َعْبدُ  َحدَّثَنِيقال البخاري  دٍ  ْبنُ  ّللاَّ ا ِ  َعْبدُ  َحدَّثَنَا ُمَحمَّ زَّ  أَْخبََرنَا الرَّ

ْهِريُّ  أَْخبََرنِي قَالَ  َمْعَمرٌ  بَْيرِ  ْبنُ  ُعْرَوةُ  أَْخبََرنِي قَالَ  الزُّ  َعنْ  الزُّ

 َصاِحبِهِ  َحِديثَ  ِمْنُهَما َواِحدٍ  ُكلُّ  يَُصدهِ ُ  َوَمْرَوانَ  َمْخَرَمةَ  ْبنِ  اْلِمْسَورِ 

 قَااَل 

ِ  َرُسولُ  َخَرجَ "   ُ  َصلَّى ّللاَّ  َكانُوا إِذَا َحتَّى اْلُحدَْيبِيَةِ  َزَمنَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  قَالَ  الطَِّريقِ  بَْعِض بِ   اْلَوِليدِ  ْبنَ  َخاِلدَ  إِنَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ِ  اْليَِمينِ  ذَاتَ  فَُخذُوا َطِليعَةٌ  ِلقَُرْيٍش  َخْيلٍ  فِي بِاْلغَِميمِ   بِِهمْ  َشعَرَ  َما فََوّللاَّ

 َوَسارَ  ِلقَُرْيٍش  نَِذيًرا يَْرُكضُ  قَ فَاْنَطلَ  اْلَجْيِش  بِقَتََرةِ  ُهمْ  إِذَا َحتَّى َخاِلدٌ 

ُ  َصلَّى النَّبِيُّ   ِمْنَها َعلَْيِهمْ  يُْهبَطُ  الَّتِي بِالثَّنِيَّةِ  َكانَ  إِذَا َحتَّى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

تْ  َحلْ  َحلْ  النَّاسُ  فَقَالَ  َراِحلَتُهُ  بِهِ  بََرَكتْ   اْلقَْصَواءُ  َخَنَتْ  فَقَالُوا فَأَلَحَّ

ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  فَقَالَ  اْلقَْصَواءُ  تْ َخَنَ   اْلقَْصَواءُ  َخَنَتْ  َما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 بِيَِدهِ  نَْفِسي َوالَِّذي قَالَ  ثُمَّ  اْلِفيلِ  َحابِسُ  َحبََسَها َولَِكنْ  بُِخلُقٍ  لََها ذَاكَ  َوَما

ُمونَ  ُخطَّةً  يَْسأَلُونِي اَل  ِ  ُحُرَماتِ  فِيَها يُعَظهِ  ثُمَّ  إِيَّاَها أَْعَطْيتُُهمْ  إاِلَّ  ّللاَّ

 ثََمدٍ  َعلَى اْلُحدَْيبِيَةِ  بِأَْقَصى نََزلَ  َحتَّى َعْنُهمْ  فَعَدَلَ  قَالَ  فََوثَبَتْ  َزَجَرَها

ُضهُ  اْلَماءِ  قَِليلِ  ًضا النَّاسُ  يَتَبَرَّ  َوُشِكيَ  نََزُحوهُ  َحتَّى النَّاسُ  يُلَبهِثْهُ  فَلَمْ  تَبَرُّ

ِ  ُسولِ رَ  إِلَى ُ  َصلَّى ّللاَّ  ِكنَانَتِهِ  ِمنْ  َسْهًما فَاْنتََزمَ  اْلعََطشُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ِ  فِيهِ  يَْجعَلُوهُ  أَنْ  أََمَرُهمْ  ثُمَّ  ِ  لَُهمْ  يَِجيشُ  َزالَ  َما فََوّللاَّ يه  َصدَُروا َحتَّى بِالرهِ

 ِمنْ  نَفَرٍ  فِي اْلُخَزاِعيُّ  َوْرقَاءَ  ْبنُ  بُدَْيلُ  َجاءَ  إِذْ  َكذَِلكَ  ُهمْ  فَبَْينََما َعْنهُ 

                                                 

(
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 2) وصاحب الروض األنف (  8582/  2) قال علي جمعة ذكره عبد البر في االستيعاب  ( 

ورواه (  240/  4) وصاحب السيرة الحلبية (  832/  2) وبن سعد في الطبقات الكبري (  22/ 

في السيرة ومغزي موسي بن عقبة من أصح كيب  أيضاً موسي بن عقبة في المغزي وابن اسحا 

 أصح فإنها ، عقبة بن موسى الصالح الرجل بمغازى عليك: السيرة فكان يقول اإلمام مالك عنها 

 هذه أصح من الزهرى عن ، عقبة بن بن موسى كتاب:  يقول معين بن يحيىوكان  المغازى

 . الكتب



ِ  َرُسولِ  نُْصحِ  َعْيبَةَ  َوَكانُوا ُخَزاَعةَ  ِمنْ  قَْوِمهِ  ُ  َصلَّى ّللاَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ٍ  ْبنَ  َكْعبَ  تََرْكتُ  إِنهِي فَقَالَ  تَِهاَمةَ  أَْهلِ  ِمنْ  ٍ  ْبنَ  َوَعاِمرَ  لَُؤيه  نََزلُوا لَُؤيه

 َوَصادُّوكَ  ُمقَاتِلُوكَ  َوُهمْ  اْلَمَطافِيلُ  اْلعُوذُ  َوَمعَُهمْ  اْلُحدَْيبِيَةِ  ِميَاهِ  أَْعدَادَ 

ِ  َرُسولُ  فَقَالَ  اْلبَْيتِ  َعنْ  ُ  َصلَّى ّللاَّ  أََحدٍ  ِلِقتَالِ  نَِجئْ  لَمْ  إِنَّا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

تْ  اْلَحْربُ  ُهمْ نَِهَكتْ  قَدْ  قَُرْيًشا َوإِنَّ  ُمْعتَِمِرينَ  ِجئْنَا َولَِكنَّا  فَإِنْ  بِِهمْ  َوأََضرَّ

 أَنْ  َشاُءوا فَإِنْ  أَْظَهرْ  فَإِنْ  النَّاِس  َوبَْينَ  بَْينِي َويَُخلُّوا ُمدَّةً  َمادَْدتُُهمْ  َشاُءوا

وا فَقَدْ  َوإاِلَّ  فَعَلُوا النَّاسُ  فِيهِ  دََخلَ  فِيَما يَْدُخلُوا  فََوالَِّذي أَبَْوا ُهمْ  َوإِنْ  َجمُّ

ُ  َولَيُْنِفذَنَّ  َساِلفَتِي تَْنفَِردَ  َحتَّى َهذَا أَْمِري َعلَى أَلُقَاتِلَنَُّهمْ  بِيَِدهِ  ينَْفسِ   ّللاَّ

 إِنَّا قَالَ  قَُرْيًشا أَتَى َحتَّى فَاْنَطلَقَ  قَالَ  تَقُولُ  َما َسأُبَلهِغُُهمْ  بُدَْيلٌ  فَقَالَ  أَْمَرهُ 

ُجلِ  َهذَا ِمنْ  ِجئْنَاُكمْ  قَدْ   نَْعِرَضهُ  أَنْ  ِشئْتُمْ  فَإِنْ  قَْواًل  يَقُولُ  نَاهُ َوَسِمعْ  الرَّ

 َوقَالَ  بَِشْيءٍ  َعْنهُ  تُْخبَِرنَا أَنْ  لَنَا َحاَجةَ  اَل  ُسفََهاُؤُهمْ  فَقَالَ  فَعَْلنَا َعلَْيُكمْ 

أْيِ  ذَُوو  َوَكذَا َكذَا يَقُولُ  َسِمْعتُهُ  قَالَ  يَقُولُ  َسِمْعتَهُ  َما َهاتِ  ِمْنُهمْ  الرَّ

ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  قَالَ  بَِما ثَُهمْ فََحدَّ   فَقَالَ  َمْسعُودٍ  ْبنُ  ُعْرَوةُ  فَقَامَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 فََهلْ  قَالَ  بَلَى قَالُوا بِاْلَولَدِ  أََولَْستُ  قَالَ  بَلَى قَالُوا بِاْلَواِلدِ  أَلَْستُمْ  قَْومِ  أَيْ 

َِّهُمونِي ا ُعَكاظَ  أَْهلَ  اْستَْنفَْرتُ  أَنهِي ْعلَُمونَ تَ  أَلَْستُمْ  قَالَ  اَل  قَالُوا تَت  فَلَمَّ

 َهذَا فَإِنَّ  قَالَ  بَلَى قَالُوا أََطاَعنِي َوَمنْ  َوَولَِدي بِأَْهِلي ِجئْتُُكمْ  َعلَيَّ  بَلَُّحوا

 فََجعَلَ  فَأَتَاهُ  ائْتِهِ  قَالُوا آتِيهِ  َودَُعونِي اْقبَلُوَها ُرْشدٍ  ُخطَّةَ  لَُكمْ  َعَرضَ  قَدْ 

ُ  َصلَّى النَّبِيَّ  َكلهِمُ يُ  ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  فَقَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  نَْحًوا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

دُ  أَيْ  ذَِلكَ  ِعْندَ  ُعْرَوةُ  فَقَالَ  ِلبُدَْيلٍ  قَْوِلهِ  ِمنْ   اْستَأَْصْلتَ  إِنْ  أََرأَْيتَ  ُمَحمَّ

 تَُكنِ  َوإِنْ  قَْبلَكَ  أَْهلَهُ  اْجتَاحَ  اْلعََربِ  نْ مِ  بِأََحدٍ  َسِمْعتَ  َهلْ  قَْوِمكَ  أَْمرَ 

ِ  فَإِنهِي اأْلُْخَرى  َخِليقًا النَّاِس  ِمنْ  أَْوَشابًا أَلََرى َوإِنهِي ُوُجوًها أَلََرى َوّللاَّ

وا أَنْ  يقُ  بَْكرٍ  أَبُو لَهُ  فَقَالَ  َويَدَُعوكَ  يَِفرُّ دهِ تِ  بِبَْظرِ  اْمُصصْ  الصهِ  الالَّ

 نَْفِسي َوالَِّذي أََما قَالَ  بَْكرٍ  أَبُو قَالُوا ذَا َمنْ  فَقَالَ  َونَدَُعهُ  َعْنهُ  رُّ نَفِ  أَنَْحنُ 

 يَُكلهِمُ  َوَجعَلَ  قَالَ  أَلََجْبتُكَ  بَِها أَْجِزكَ  لَمْ  ِعْنِدي لَكَ  َكانَتْ  يَدٌ  لَْواَل  بِيَِدهِ 

ُ  َصلَّى النَّبِيَّ   ُشْعبَةَ  ْبنُ  َواْلُمِغيَرةُ  بِِلْحيَتِهِ  أََخذَ  تََكلَّمَ  فَُكلََّما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ِ  َرأِْس  َعلَى قَائِمٌ  ُ  َصلَّى النَّبِيه  اْلِمْغفَرُ  َوَعلَْيهِ  السَّْيفُ  َوَمعَهُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ِ  ِلْحيَةِ  إِلَى بِيَِدهِ  ُعْرَوةُ  أَْهَوى فَُكلََّما ُ  َصلَّى النَّبِيه  َضَربَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

رْ  لَهُ  َوقَالَ  السَّْيفِ  بِنَْعلِ  يَدَهُ  ِ  َرُسولِ  ِلْحيَةِ  َعنْ  يَدَكَ  أَخهِ ُ  َصلَّى ّللاَّ  ّللاَّ

 ُشْعبَةَ  ْبنُ  اْلُمِغيَرةُ  قَالُوا َهذَا َمنْ  فَقَالَ  َرأَْسهُ  ُعْرَوةُ  فََرفَعَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

 فِي قَْوًما َصِحبَ  اْلُمِغيَرةُ  َوَكانَ  َغْدَرتِكَ  فِي أَْسعَى أَلَْستُ  ُغدَرُ  أَيْ  فَقَالَ 



ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  فَقَالَ  فَأَْسلَمَ  َجاءَ  ثُمَّ  أَْمَوالَُهمْ  َوأََخذَ  فَقَتَلَُهمْ  اْلَجاِهِليَّةِ   َعلَْيهِ  ّللاَّ

ا َوَسلَّمَ  ْساَلمَ  أَمَّ ا فَأَْقبَلُ  اإْلِ  ُعْرَوةَ  إِنَّ  ثُمَّ  َشْيءٍ  فِي ِمْنهُ  فَلَْستُ  اْلَمالَ  َوأَمَّ

ِ  أَْصَحابَ  يَْرُمقُ  َجعَلَ  ُ  َصلَّى النَّبِيه ِ  قَالَ  بِعَْينَْيهِ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  َما فََوّللاَّ

مَ  ِ  َرُسولُ  تَنَخَّ ُ  َصلَّى ّللاَّ  َرُجلٍ  َكفهِ  فِي َوقَعَتْ  إاِلَّ  نَُخاَمةً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

َ  َوإِذَا أَْمَرهُ  اْبتَدَُروا أََمَرُهمْ  َوإِذَا ْلدَهُ َوجِ  َوْجَههُ  بَِها فَدَلَكَ  ِمْنُهمْ  أ  تََوضَّ

 َوَما ِعْندَهُ  أَْصَواتَُهمْ  َخفَُضوا تََكلَّمَ  َوإِذَا َوُضوئِهِ  َعلَى يَْقتَتِلُونَ  َكادُوا

 ْومِ قَ  أَيْ  فَقَالَ  أَْصَحابِهِ  إِلَى ُعْرَوةُ  فََرَجعَ  لَهُ  تَْعِظيًما النََّظرَ  إِلَْيهِ  يُِحدُّونَ 

 ِ ِ  َوِكْسَرى قَْيَصرَ  َعلَى َوَوفَْدتُ  اْلُملُوكِ  َعلَى َوفَْدتُ  لَقَدْ  َوّللاَّ  َوالنََّجاِشيه

 ِ ُمهُ  قَطُّ  َمِلًكا َرأَْيتُ  إِنْ  َوّللاَّ مُ  َما أَْصَحابُهُ  يُعَظهِ دٍ  أَْصَحابُ  يُعَظهِ  ُمَحمَّ

ُ  َصلَّى دًا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ ِ  ُمَحمَّ مَ  إِنْ  َوّللاَّ  َكفهِ  فِي َوقَعَتْ  إاِلَّ  نَُخاَمةً  تَنَخَّ

 َوإِذَا أَْمَرهُ  اْبتَدَُروا أََمَرُهمْ  َوإِذَا َوِجْلدَهُ  َوْجَههُ  بَِها فَدَلَكَ  ِمْنُهمْ  َرُجلٍ 

 َ أ  ِعْندَهُ  أَْصَواتَُهمْ  َخفَُضوا تََكلَّمَ  َوإِذَا َوُضوئِهِ  َعلَى يَْقتَتِلُونَ  َكادُوا تََوضَّ

 ُرْشدٍ  ُخطَّةَ  َعلَْيُكمْ  َعَرضَ  قَدْ  َوإِنَّهُ  لَهُ  تَْعِظيًما النََّظرَ  إِلَْيهِ  يُِحدُّونَ  َوَما

ا ائْتِهِ  فَقَالُوا آتِيهِ  دَُعونِي ِكنَانَةَ  بَنِي ِمنْ  َرُجلٌ  فَقَالَ  فَاْقبَلُوَها  أَْشَرفَ  فَلَمَّ

ِ  َعلَى ُ  َصلَّى النَّبِيه ِ  َرُسولُ  قَالَ  بِهِ َوأَْصَحا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ ُ  َصلَّى ّللاَّ  ّللاَّ

ُمونَ  قَْومٍ  ِمنْ  َوُهوَ  فاَُلنٌ  َهذَا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   فَبُِعثَتْ  لَهُ  فَاْبعَثُوَها اْلبُْدنَ  يُعَظهِ

ا يُلَبُّونَ  النَّاسُ  َواْستَْقبَلَهُ  لَهُ  ِ  ُسْبَحانَ  قَالَ  ذَِلكَ  َرأَى فَلَمَّ  يَْنبَِغي َما ّللاَّ

ا اْلبَْيتِ  َعنْ  يَُصدُّوا أَنْ  ءِ ِلَهُؤاَل   اْلبُْدنَ  َرأَْيتُ  قَالَ  أَْصَحابِهِ  إِلَى َرَجعَ  فَلَمَّ

 ِمْنُهمْ  َرُجلٌ  فَقَامَ  اْلبَْيتِ  َعنْ  يَُصدُّوا أَنْ  أََرى فََما َوأُْشِعَرتْ  قُلهِدَتْ  قَدْ 

ا ئْتِهِ ا فَقَالُوا آتِيهِ  دَُعونِي فَقَالَ  َحْفٍص  ْبنُ  ِمْكَرزُ  لَهُ  يُقَالُ   أَْشَرفَ  فَلَمَّ

ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  قَالَ  َعلَْيِهمْ   فَاِجرٌ  َرُجلٌ  َوُهوَ  ِمْكَرزٌ  َهذَا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ُ  َصلَّى النَّبِيَّ  يَُكلهِمُ  فََجعَلَ   ُسَهْيلُ  َجاءَ  إِذْ  يَُكلهُِمهُ  ُهوَ  فَبَْينََما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ا أَنَّهُ  ِعْكِرَمةَ  َعنْ  أَيُّوبُ  فَأَْخبََرنِي َمْعَمرٌ  قَالَ  َعْمٍرو ْبنُ   ُسَهْيلُ  َجاءَ  لَمَّ

ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  قَالَ  َعْمٍرو ْبنُ   قَالَ  أَْمِرُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َسُهلَ  لَقَدْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ْهِريُّ  قَالَ  َمْعَمرٌ   اْكتُبْ  َهاتِ  فَقَالَ  َعْمٍرو ْبنُ  ُسَهْيلُ  فََجاءَ  َحِديثِهِ  فِي الزُّ

ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  فَدََعا ِكتَابًا َوبَْينَُكمْ  بَْينَنَا  النَّبِيُّ  فَقَالَ  اْلَكاتِبَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ُ  َصلَّى ِ  بِْسمِ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ ْحَمنِ  ّللاَّ ِحيمِ  الرَّ ا ُسَهْيلٌ  قَالَ  الرَّ ْحَمنُ  أَمَّ  الرَّ

 ِ  فَقَالَ  تَْكتُبُ  ُكْنتَ  َكَما اللَُّهمَّ  بِاْسِمكَ  اْكتُبْ  َولَِكنْ  ُهوَ  َما أَْدِري َما فََوّللاَّ

ِ  اْلُمْسِلُمونَ  ِ  بِْسمِ  إِالَّ  نَْكتُبَُها اَل  َوّللاَّ ْحَمنِ  ّللاَّ ِحيمِ  الرَّ  َصلَّى النَّبِيُّ  فَقَالَ  الرَّ

 ُ دٌ  َعلَْيهِ  قَاَضى َما َهذَا قَالَ  ثُمَّ  اللَُّهمَّ  بِاْسِمكَ  اْكتُبْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  ُمَحمَّ



ِ  َرُسولُ  ِ  ُسَهْيلٌ  فَقَالَ  ّللاَّ ِ  َرُسولُ  أَنَّكَ  نَْعلَمُ  ُكنَّا لَوْ  َوّللاَّ  َصدَْدنَاكَ  َما ّللاَّ

دُ  اْكتُبْ  َولَِكنْ  قَاتَْلنَاكَ  َواَل  اْلبَْيتِ  َعنْ  ِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّ  ىَصلَّ  النَّبِيُّ  فَقَالَ  ّللاَّ

 ُ ِ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ ِ  لََرُسولُ  إِنهِي َوّللاَّ دُ  اْكتُبْ  َكذَّْبتُُمونِي َوإِنْ  ّللاَّ  ْبنُ  ُمَحمَّ

ِ  َعْبدِ  ْهِريُّ  قَالَ  ّللاَّ ُمونَ  ُخطَّةً  يَْسأَلُونِي اَل  ِلقَْوِلهِ  َوذَِلكَ  الزُّ  فِيَها يُعَظهِ

ِ  ُحُرَماتِ  ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  لَهُ  فَقَالَ  اَهاإِيَّ  أَْعَطْيتُُهمْ  إاِلَّ  ّللاَّ  َعلَى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ِ  ُسَهْيلٌ  فَقَالَ  بِهِ  فَنَُطوفَ  اْلبَْيتِ  َوبَْينَ  بَْينَنَا تَُخلُّوا أَنْ   تَتََحدَّثُ  اَل  َوّللاَّ

 ُسَهْيلٌ  فَقَالَ  فََكتَبَ  اْلُمْقبِلِ  اْلعَامِ  ِمنْ  ذَِلكَ  َولَِكنْ  ُضْغَطةً  أُِخْذنَا أَنَّا اْلعََربُ 

 قَالَ  إِلَْينَا َردَْدتَهُ  إاِلَّ  ِدينِكَ  َعلَى َكانَ  َوإِنْ  َرُجلٌ  ِمنَّا يَأْتِيكَ  اَل  أَنَّهُ  َوَعلَى

ِ  ُسْبَحانَ  اْلُمْسِلُمونَ   فَبَْينََما ُمْسِلًما َجاءَ  َوقَدْ  اْلُمْشِرِكينَ  إِلَى يَُردُّ  َكْيفَ  ّللاَّ

 َوقَدْ  قُيُوِدهِ  فِي يَْرُسفُ  َعْمٍرو ْبنِ  ُسَهْيلِ  ْبنُ  َجْندَلِ  بُوأَ  دََخلَ  إِذْ  َكذَِلكَ  ُهمْ 

 ُسَهْيلٌ  فَقَالَ  اْلُمْسِلِمينَ  أَْظُهرِ  بَْينَ  بِنَْفِسهِ  َرَمى َحتَّى َمكَّةَ  أَْسفَلِ  ِمنْ  َخَرجَ 

دُ  يَا َهذَا لُ  ُمَحمَّ ُ  َصلَّى نَّبِيُّ ال فَقَالَ  إِلَيَّ  تَُردَّهُ  أَنْ  َعلَْيهِ  أُقَاِضيكَ  َما أَوَّ  ّللاَّ

ِ  قَالَ  بَْعدُ  اْلِكتَابَ  نَْقِض  لَمْ  إِنَّا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   َعلَى أَُصاِلْحكَ  لَمْ  إِذًا فََوّللاَّ

ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  قَالَ  أَبَدًا َشْيءٍ   بُِمِجيِزهِ  أَنَا َما قَالَ  ِلي فَأَِجْزهُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 قَالَ  لَكَ  أََجْزنَاهُ  قَدْ  بَلْ  ِمْكَرزٌ  قَالَ  بِفَاِعلٍ  أَنَا َما قَالَ  ْفعَلْ فَا بَلَى قَالَ  لَكَ 

 أاََل  ُمْسِلًما ِجئْتُ  َوقَدْ  اْلُمْشِرِكينَ  إِلَى أَُردُّ  اْلُمْسِلِمينَ  َمْعَشرَ  أَيْ  َجْندَلٍ  أَبُو

بَ  قَدْ  َوَكانَ  لَِقيتُ  قَدْ  َما تََرْونَ  ِ  فِي َشِديدًا َعذَابًا ُعذهِ  ُعَمرُ  فَقَالَ  قَالَ  ّللاَّ

ِ  نَبِيَّ  فَأَتَْيتُ  اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُ  َصلَّى ّللاَّ ِ  نَبِيَّ  أَلَْستَ  فَقُْلتُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  ّللاَّ

نَا اْلَحقهِ  َعلَى أَلَْسنَا قُْلتُ  بَلَى قَالَ  َحقًّا  قُْلتُ  بَلَى قَالَ  اْلبَاِطلِ  َعلَى َوَعدُوُّ

ِ  َرُسولُ  إِنهِي قَالَ  إِذًا ِدينِنَا فِي نِيَّةَ الدَّ  نُْعِطي فَِلمَ   َوُهوَ  أَْعِصيهِ  َولَْستُ  ّللاَّ

ثُنَا ُكْنتَ  أََولَْيسَ  قُْلتُ  نَاِصِري  بَلَى قَالَ  بِهِ  فَنَُطوفُ  اْلبَْيتَ  َسنَأْتِي أَنَّا تَُحدهِ

فٌ  آتِيهِ  كَ فَإِنَّ  قَالَ  اَل  قُْلتُ  قَالَ  اْلعَامَ  نَأْتِيهِ  أَنَّا فَأَْخبَْرتُكَ  ِ  قَالَ  بِهِ  َوُمطَّوه

ِ  نَبِيَّ  َهذَا أَلَْيسَ  بَْكرٍ  أَبَا يَا فَقُْلتُ  بَْكرٍ  أَبَا فَأَتَْيتُ   قُْلتُ  بَلَى قَالَ  َحقًّا ّللاَّ

نَا اْلَحقهِ  َعلَى أَلَْسنَا  الدَّنِيَّةَ  نُْعِطي فَِلمَ  قُْلتُ  بَلَى قَالَ  اْلبَاِطلِ  َعلَى َوَعدُوُّ

ُجلُ  أَيَُّها قَالَ  إِذًا ِدينِنَا فِي ِ  لََرُسولُ  إِنَّهُ  الرَّ ُ  َصلَّى ّللاَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ِ  بِغَْرِزهِ  فَاْستَْمِسكْ  نَاِصُرهُ  َوُهوَ  َربَّهُ  يَْعِصي َولَْيسَ   اْلَحقهِ  َعلَى إِنَّهُ  فََوّللاَّ

ثُنَا َكانَ  أَلَْيسَ  قُْلتُ   أَفَأَْخبََركَ  بَلَى قَالَ  بِهِ  نَُطوفُ وَ  اْلبَْيتَ  َسنَأْتِي أَنَّا يَُحدهِ

فٌ  آتِيهِ  فَإِنَّكَ  قَالَ  اَل  قُْلتُ  اْلعَامَ  تَأْتِيهِ  أَنَّكَ  ِ ْهِريُّ  قَالَ  بِهِ  َوُمطَّوه  قَالَ  الزُّ

ا قَالَ  أَْعَمااًل  ِلذَِلكَ  فَعَِمْلتُ  ُعَمرُ   َرُسولُ  قَالَ  اْلِكتَابِ  قَِضيَّةِ  ِمنْ  فََرغَ  فَلَمَّ

 ِ ُ  ىَصلَّ  ّللاَّ ِ  قَالَ  اْحِلقُوا ثُمَّ  فَاْنَحُروا قُوُموا أِلَْصَحابِهِ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  فََوّللاَّ



اتٍ  ثاََلثَ  ذَِلكَ  قَالَ  َحتَّى َرُجلٌ  ِمْنُهمْ  قَامَ  َما ا َمرَّ  أََحدٌ  ِمْنُهمْ  يَقُمْ  لَمْ  فَلَمَّ

 نَبِيَّ  يَا َسلََمةَ  أُمُّ  فَقَالَتْ  النَّاِس  ِمنْ  لَِقيَ  َما لََها فَذََكرَ  َسلََمةَ  أُمهِ  َعلَى دََخلَ 

 ِ  بُْدنَكَ  تَْنَحرَ  َحتَّى َكِلَمةً  ِمْنُهمْ  أََحدًا تَُكلهِمْ  اَل  ثُمَّ  اْخُرجْ  ذَِلكَ  أَتُِحبُّ  ّللاَّ

 نََحرَ  ذَِلكَ  فَعَلَ  َحتَّى ِمْنُهمْ  أََحدًا يَُكلهِمْ  فَلَمْ  فََخَرجَ  فَيَْحِلقَكَ  َحاِلقَكَ  َوتَْدُعوَ 

ا فََحلَقَهُ  َحاِلقَهُ  َودََعا بُْدنَهُ   بَْعُضُهمْ  َوَجعَلَ  فَنََحُروا قَاُموا ذَِلكَ  َرأَْوا فَلَمَّ

ا بَْعًضا يَْقتُلُ  بَْعُضُهمْ  َكادَ  َحتَّى بَْعًضا يَْحِلقُ   ُمْؤِمنَاتٌ  نِْسَوةٌ  َجاَءهُ  ثُمَّ  َغمًّ

ُ  فَأَْنَزلَ   تَعَالَى ّللاَّ

 َحتَّى فَاْمتَِحنُوُهنَّ  ُمَهاِجَراتٍ  اْلُمْؤِمنَاتُ  َجاَءُكمْ  إِذَا َمنُواآ الَِّذينَ  أَيَُّها يَا} 

 { اْلَكَوافِرِ  بِِعَصمِ  بَلَغَ 

ْركِ  فِي لَهُ  َكانَتَا اْمَرأَتَْينِ  يَْوَمئِذٍ  ُعَمرُ  فََطلَّقَ  جَ  الشهِ  ُمعَاِويَةُ  إِْحدَاُهَما فَتََزوَّ

ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  َرَجعَ  ثُمَّ  أَُميَّةَ  ْبنُ  َصْفَوانُ  َواأْلُْخَرى ُسْفيَانَ  أَبِي ْبنُ   ّللاَّ

 ُمْسِلمٌ  َوُهوَ  قَُرْيٍش  ِمنْ  َرُجلٌ  بَِصيرٍ  أَبُو فََجاَءهُ  اْلَمِدينَةِ  إِلَى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

 إِلَى فَدَفَعَهُ  لَنَا َجعَْلتَ  الَِّذي اْلعَْهدَ  فَقَالُوا َرُجلَْينِ  َطلَبِهِ  فِي فَأَْرَسلُوا

 لَُهمْ  تَْمرٍ  ِمنْ  يَأُْكلُونَ  فَنََزلُوا اْلُحلَْيفَةِ  ذَا بَلَغَا َحتَّى بِهِ  فََخَرَجا ُجلَْينِ الرَّ 

ُجلَْينِ  أِلََحدِ  بَِصيرٍ  أَبُو فَقَالَ  ِ  الرَّ  َجيهِدًا فاَُلنُ  يَا َهذَا َسْيفَكَ  أَلََرى إِنهِي َوّللاَّ

ِ  أََجلْ  فَقَالَ  اآْلَخرُ  فَاْستَلَّهُ  ْبتُ  لَقَدْ  لََجيهِدٌ  هُ إِنَّ  َوّللاَّ ْبتُ  ثُمَّ  بِهِ  َجرَّ  فَقَالَ  َجرَّ

 اآْلَخرُ  َوفَرَّ  بََردَ  َحتَّى فََضَربَهُ  ِمْنهُ  فَأَْمَكنَهُ  إِلَْيهِ  أَْنُظرْ  أَِرنِي بَِصيرٍ  أَبُو

ِ  َرُسولُ  فَقَالَ  يَْعدُو اْلَمْسِجدَ  فَدََخلَ  اْلَمِدينَةَ  أَتَى َحتَّى ُ  َصلَّى ّللاَّ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ا ذُْعًرا َهذَا َرأَى لَقَدْ  َرآهُ  ِحينَ  َوَسلَّمَ  ِ  إِلَى اْنتََهى فَلَمَّ ُ  َصلَّى النَّبِيه  ّللاَّ

ِ  قُتِلَ  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   فَقَالَ  بَِصيرٍ  أَبُو فََجاءَ  لََمْقتُولٌ  َوإِنهِي َصاِحبِي َوّللاَّ

ِ  نَبِيَّ  يَا ِ  قَدْ  ّللاَّ ُ  أَْوفَى َوّللاَّ تَكَ  ّللاَّ ُ  أَْنَجانِي ثُمَّ  إِلَْيِهمْ  َردَْدتَنِي قَدْ  ِذمَّ  ِمْنُهمْ  ّللاَّ

ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  قَالَ  هِ  َوْيلُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  أََحدٌ  لَهُ  َكانَ  لَوْ  َحْربٍ  ِمْسعَرَ  أُمهِ

ا  اْلبَْحرِ  ِسيفَ  أَتَى ىَحتَّ  فََخَرجَ  إِلَْيِهمْ  َسيَُردُّهُ  أَنَّهُ  َعَرفَ  ذَِلكَ  َسِمعَ  فَلَمَّ

 اَل  فََجعَلَ  بَِصيرٍ  بِأَبِي فَلَِحقَ  ُسَهْيلٍ  ْبنُ  َجْندَلِ  أَبُو ِمْنُهمْ  َويَْنفَِلتُ  قَالَ 

 اْجتََمعَتْ  َحتَّى بَِصيرٍ  بِأَبِي لَِحقَ  إاِلَّ  أَْسلَمَ  قَدْ  َرُجلٌ  قَُرْيٍش  ِمنْ  يَْخُرجُ 

ِ  ِعَصابَةٌ  ِمْنُهمْ   إِالَّ  الشَّأْمِ  إِلَى ِلقَُرْيٍش  َخَرَجتْ  بِِعيرٍ  ونَ يَْسَمعُ  َما فََوّللاَّ

ِ  إِلَى قَُرْيشٌ  فَأَْرَسلَتْ  أَْمَوالَُهمْ  َوأََخذُوا فَقَتَلُوُهمْ  لََها اْعتََرُضوا  النَّبِيه

ُ  َصلَّى ِ  تُنَاِشدُهُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ ِحمِ  بِاّللَّ ا َوالرَّ  آِمنٌ  فَُهوَ  أَتَاهُ  فََمنْ  أَْرَسلَ  لَمَّ

ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  فَأَْرَسلَ  ُ  فَأَْنَزلَ  إِلَْيِهمْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  تَعَالَى ّللاَّ



 أَنْ  بَْعدِ  ِمنْ  َمكَّةَ  بِبَْطنِ  َعْنُهمْ  َوأَْيِديَُكمْ  َعْنُكمْ  أَْيِديَُهمْ  َكفَّ  الَِّذي َوُهوَ } 

 { اْلَجاِهِليَّةِ  َحِميَّةَ  اْلَحِميَّةَ  بَلَغَ  َحتَّى َعلَْيِهمْ  أَْظفََرُكمْ 

وا لَمْ  أَنَُّهمْ  َحِميَّتُُهمْ  َوَكانَتْ  ِ  نَبِيُّ  أَنَّهُ  يُِقرُّ وا َولَمْ  ّللاَّ ِ  بِْسمِ  بِ  يُِقرُّ  ّللاَّ

ْحَمنِ  ِحيمِ  الرَّ ِ  َعْبد أَبُو قَالَ  اْلبَْيتِ  َوبَْينَ  بَْينَُهمْ  َوَحالُوا الرَّ  ّللاَّ

ةٌ }   { َمعَرَّ

 بُ اْلَجرَ  اْلعُرُّ 

 { تََزيَّلُوا} 

 اَل  ِحًمى َجعَْلتُهُ  اْلِحَمى َوأَْحَمْيتُ  ِحَمايَةً  َمنَْعتُُهمْ  اْلقَْومَ  َوَحَمْيتُ  تََميَُّزوا

ُجلَ  َوأَْحَمْيتُ  اْلَحِديدَ  َوأَْحَمْيتُ  يُْدَخلُ   " . إِْحَماء أَْغَضْبتَهُ  إِذَا الرَّ

 

 ي في الكبريهذه رواية البخاري وقد رواه أبو داود وأحمد والبيهق

والطحاوي في  والطبراني في الكبير وعبد الرزا  والشعب والدالئل

 ولم يذكروا قصة القبر عن الزهري كلهم من طريق معمرالمشكل 

 . وهذا السند هو المحفوظ فتبين ضعف رواية عقبة بن موسي

قصة القبر قصة شاذة منكرة وعقبة بن موسي نفسه رواه كما في و

 .القبر  ولم يذكر هذه قصةقي السنن الكبري للبيه

  " فليح بن دمحم " (242)وفي رواية عن عقبة بن موسي

 صدو  يهم : وقال عنه بن حجر 

 .لينه بن معين : وقال الذهبي 

 يحيى سمعت:  قال ، الدمشقي هللا عبيد بن أبى صالح بن عاويةعن 

 . ابنه ال و بثقة ليس سليمان بن فليح:  يقول معين بن

 . جةفال تقوم به ح

 أبي بن إسماعيل"  (243)وفي الرواية الثانية عن عقبة بن موسي

 " أويس

 . حفظه من أحاديث في أخطأ صدو :   حجر ابنقال عنه 

 ضعفه و.  الصد  محله مغفل:  حاتم أبو قال:   الذهبيوقال 

 .النسائي 

                                                 

(
242
 . 8242رواها البيهقي في الدالئل رقم  ( 

(
243
 . 8242رواها أيضاً البيهقي في الدالئل رقم   (



 ضعيف صدو :  معين بن يحيى عن ، خيثمة أبى بن بكر أبو قال و

 يؤديه أن يعرف ال و الحديث يحسن ال أنه يعنى ، بذاك ليس ، العقل

 . كتابه غير من يقرأ أو ،

 . ضعيفان ابنه و أويس أبو:  يحيى عن ، صالح بن معاوية قال و

 عن ، يحيى أبى بن أحمد عن ، عصمة أبى بن بعبد الوها قال و

 . الحديث يسرقان أبوه و أويس ابن أبى:  معين بن يحيى

 ، يكذب ، مخلط:  يحيى عن ، الجنيد بن هللا عبد بن إبراهيم قال و

 . بشيء ليس

 . مغفال كان و ، الصد  محلة:  حاتم أبو قال و

 مالك خاله عن روى هذا أويس أبى وابن:  عدى بن أحمد أبو قال و

 و ، بالل بن سليمان عن و ، عليه أحد يتابعه ال ، غرائب أحاديث

 عنه حدث قد و ، شيوخه من غيرهما

ً فال تقوم ح  . فيحكم علي الحديث بالنكارة وهلل الحمد جة بهذا أيضا

 

 تستر فتحنا لما " قال العالية أبووفي فعل الصحابة ما يبطل هذا فعن 

 رأسه عند ميت رجل عليه سريرا الهرمزان مال بيت في وجدنا

 له فدعا الخطاب بن عمر إلى فحملناه المصحف فأخذنا له مصحف

 ما مثل قرأته قرأه العرب من رجل لأو فانا بالعربية فنسخه كعبا

: "  فقال"  ؟ فيه كان ما: "  العالية ألبي فقلت هذا القرآن أقرأ

 فما: "  قلت"  بعد كائن هو ما و كالمكم لحون و أموركم و سيرتكم

 فلما متفرقة قبرا عشر ثالثة بالنهار حفرنا قال"  ؟ بالرجل صنعتم

"  ينبشونه ال الناس على عميهلن كلها القبور سوينا و دفناه الليل كان

 عليهم حبست إذا السماء كانت: "  قال"  ؟ منه يرجون ما و: "  قلت

:  قال"  ؟ الرجل تظنون كنتم من: "  قلت فيمطرون بسريره برزوا

 منذ:  قال"  ؟ مات وجدتموه كم منذ: "  فقلت"  دانيال له يقال رجل

 إال ال: "  الق"  ؟ بشيء تغير كان ما: "  قلت"  سنة ثلثمائة

 تأكلها ال و األرض تبليها ال األنبياء لحوم إن قفاه من شعيرات

. (244) " السبام  
 

                                                 

(
244
 . سيرة بن إسحا  بسند حسن ( 



 

 

 :الشبهة الثالثة 

 

وأما فعل الصحابة رضي هللا عنهم فيتضح في موقف دفن سيدنا 

واختالفهم فيه وهو ما حكاه اإلمام  رسول هللا صلي هللا عليه وسلم

في مكان دفن الحبيب صلي هللا  مالك عندما ذكر اختالف الصحابة

 يُْدفَنُ  آَخُرونَ  َوقَالَ  اْلِمْنبَرِ  ِعْندَ  يُْدفَنُ  نَاسٌ  فَقَالَ  .... " عليه وسلم فقال

يقُ  بَْكرٍ  أَبُو فََجاءَ  بِاْلبَِقيعِ  دهِ ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  فَقَالَ  الصهِ ُ  َصلَّى ّللاَّ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 فِيهِ  لَهُ  فَُحِفرَ  فِيهِ  تُُوفهِيَ  الَِّذي َمَكانِهِ  فِي إاِلَّ  قَطُّ  نَبِي   دُفِنَ  َما يَقُولُ  َوَسلَّمَ 

" .... (245) . 

عند  اقترحوا أن يدفن  أن أصحاب رسول هللا ووجه االستدالل 

ً  نبرمال بل ولم ينكر عليهم أحد هذا االقتراح  وهو داخل المسجد قطعا

ليس لحرمة إن أبا بكر رضي هللا عنه اعترض علي هذا االقتراح 

بأن يدفن  في المسجد وإنما تطبيقاً ألمره صلي هللا عليه وسلم دفنه 

 . في مكان قبض روحه الشريف 

 

 

 

 

 

 

 : الرد 

 

الحديث ضعيف ألنه مرسل بل ومعناه منكر فكيف يقول ذلك 

 يف الصحابة الكرام وقد كان يقول صلي هللا عليه وسلم قبل موته

                                                 

(
245
 . 222اإلمام مالك في الموطأ رقم  ( 



ُ  لَعَنَ  " فيه مات الذي مرضه  قُبُورَ  اتََّخذُوا َوالنََّصاَرى اْليَُهودَ  ّللاَّ

 . (246) " َمْسِجدًا أَْنبِيَائِِهمْ 

 نَبِيُّ  بِهِ  تََكلَّمَ  َما آِخرُ  َكانَ "  قال الجراح بن عبيدة أبي عنوفي رواية 

 ِ ُ  َصلَّى ّللاَّ  ْلعََربِ ا َجِزيَرةِ  ِمنْ  اْلِحَجازِ  يَُهودَ  أَْخِرُجوا أَنْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 . (247)"  َمَساِجد اْلقُبُورَ  يَتَِّخذُونَ  الَِّذينَ  النَّاِس  ِشَرارَ  أَنَّ  َواْعلَُموا

ِ  أَْصَحابَ  أَنَّ " بل جاءت رواية تقول  ُ  َصلَّى النَّبِيه  لَمْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ُ  َصلَّى النَّبِيَّ  يَْقبُُرونَ  أَْينَ  يَْدُروا  بَْكرٍ  أَبُو قَالَ  تَّىحَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ُ  َرِضيَ  ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  َعْنهُ  ّللاَّ ُ  َصلَّى ّللاَّ  يُْقبَرَ  لَنْ  يَقُولُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ُروا يَُموتُ  َحْيثُ  إاِلَّ  نَبِي    . (248)"  فَِراِشه تَْحتَ  لَهُ  َوَحفَُروا فَِراَشهُ  فَأَخَّ

 .ولم يذكر الدفن في المسجد 

 

 :لرابعة الشبهة ا

 

قبض في حجرة  في ذلك المكان نجد أنه  إلي دفنه وبتأملنا 

رضي هللا عنها وهذه الحجرة كانت متصلة بالمسجد السيدة عائشة 

 –الذي يصلي فيه المسلمين فوضع الحجرة بالنسبة للمسجد كان 

هو نفس وضع المساجد المتصلة بحجرة فيها ضريح ألحد  –تقريباً 

بأن يكون ضريحه متصال بالمسجد والناس  األولياء في زماننا

 . يصلون بالمسجد بالخارج

وزعم  بدليل بغير ثم أخذ ينكر علي من ادعي الخصوصية للنبي 

قال أن هذه الحجرة دفن فيها أبو بكر رضي هللا ثم  أنه ال يوجد دليل

والحجرة متصلة بالمسجد فهل عنه ومن بعده عمر رضي هللا عنه 

 رضي هللا عنهما أم ماذا ؟ي أبي بكر وعمر الخصوصية انسحبت إل

المتصل بهذه الحجرة التي بها ثالثة والصحابة يصلون في المسجد 

والسيدة عائشة رضي هللا عنها تعيش في هذه الحجرة وتصلي قبور 

                                                 

(
246
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد والدارمي وبن حبان والطيالسي  ( 

بة والبيهقي في والطبراني في الكبير واألوسط وأبي يعلي والبزار وعبد الرزا  وبن أبي شي

مسند الشاميين وعبد بن حميد وأبو نعيم والطبراني في السنن والنسائي في الكبري وبن راهويه 

 . في الحلية

(
247
 . 8522رقم  صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيبرواه أحمد وقال  ( 

(
248
 . 42رقم  بطرقه قوي:  األرنؤوط شعيبرواه أحمد وقال  ( 



فعل الصحابة إجماعاً أال يعد  وبةدفيها صلواتها المفروضة والمن

 .عملياً لهم 

 

 

 : الرد 

 

ولكن ال يجوز هذا الفعل ن المسجد والحجرة جدار نعم كان يفصل بي

 لم " وأنا أدعي الخصوصية بل أؤكدها فقد قال  ألحد إال للنبي 

 . (249)"  يَُموت َحْيثُ  إاِلَّ  نَبِي   يُْقبَرَ 

بل فيها مفاسد  فأي فائدة من بناء القبر بجانب شخص غير النبي 

 .عظيمة من الشرك والعياذ باهلل 

 

 نقل أن بعد المناوي فقال العلماء تعقبه ولذلك"  لبانيقال الشيخ األ

  : هذا كالمه

 والمراد مطلقا القبور على المسجد بناء كراهة الشيخين خبر في لكن

 تجعل ال اللهم:  خبر لقرينة القبور فيها يعبد أن خشية المسلمين قبور

 . دبعي وثنا قبري

 عند المسجد اتخاذ كراهة على حنيفة أبي تلميذ دمحم اإلمام نص وقد

: )  قوله من أعم(  عند)  ب والتعبير ذلك في نصه يأتي كما القبر

 فقد صالح بجوار مسجدا بنى فمن يخفى ال كما(  على)  أو(  فو 

 هذا رأيه في البيضاوي على رد هللا رحمه دمحم فكالم وعليه عنده بنى

 : فقال  السالم سبل في أيضا الصنعاني عليه ورد المبتدم

 به التبرك وقصد بقربه المساجد اتخاذ:  يقال له لتعظيم ال:  هقول

 ذكر بما التعليل على دليل وال مطلقة النهي أحاديث ثم له تعظيم

 الذين األوثان بعبدة التشبه عن والبعد الذريعة سد العلة أن والظاهر

 في المال إنفا  في ولما تضر وال تنفع ال التي الجمادات يعظمون

 . (250)"  بالكلية النفع عن الخالي والتبذير العبث من ذلك

 
                                                 

(
249
 . 2408صحيح الجامع رقم ( 

(
250
 .(  358/  8) الثمر المستطاب  ( 



فال تخرج  أما احتجاجه بدفن أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما

الموضوم عن الخصوصية ألنهما لم يدفنا ليكونا بجانب المسجد 

كما كانا معه في الدنيا  ولكن ليكونا مع حبيبهما صلي هللا عليه وسلم

 .فأحبا أن يكونا معه في اآلخرة 

ُ  لَعَنَ  َوثَنًا قَْبِري تَْجعَلْ  اَل  اللَُّهمَّ "  صلي هللا عليه وسلم وقد قال  ّللاَّ

 . (251)"  َمَساِجدَ  أَْنبِيَائِِهمْ  قُبُورَ  اتََّخذُوا قَْوًما

 .وحمي هللا قبره من ذلك  فهذه دعوة نبينا 

 

 علييهم هللا رضيوان الصيحابة احتياج ولميا"  وقد قاال اإلماام الناووي

 علييه هللا صيلى هللا رسيول مسيجد فيي الزييادة إلى نوالتابعو أجمعين

 أمهات بيوت دخلت أن إلى الزيادة وامتدت المسلمون كثر حين وسلم

 هللا رسيول ميدفن عنهيا هللا رضيي عائشية حجيرة ومنها فيه المؤمنين

 بنوا عنهما هللا رضي وعمر بكر أبي وصاحبيه وسلم عليه هللا صلى

 المسييجد فييي يظهيير لييئال حولييه مسييتديرة مرتفعيية حيطانييا القبيير علييى

 القبير ركنيي مين جدارين بنوا ثم المحذور ويؤدي العوام إليه فيصلي

 القبر استقبال من أحد يتمكن ال حتى التقيا حتى وحرفوهما الشماليين

 يتخيذ أن خشيي أنه غير قبره ألبرز ذلك ولوال الحديث في قال ولهذا

 . (252)"  بالصواب أعلم تعالى وهللا مسجدا

 

 فيي الذريعية سيد فيي المسيلمون بالغ:  القرطبي قال"  بن رجب وقال

 وجعلوهيا ، إليهيا اليداخل وسيدوا ، تربته حيطان فأعلوا   النبي قبر

 مسيتقبل كيان إذ قبلية قبره موضع يتخذ أن خافوا ثم ،  بقبره محدقة

 مين جيدارين فبنيوا ، العبيادة بصيورة الصيالة إلييه فتتصور المصلين

 مين مثليث زاويية على التقيا حتى وحرفوهما ، يينالشمال القبر ركني

                                                 

(
251
:  األرنؤوط شعيبوقال (  358/  8) رواه أحمد وصححه األلباني في الثمر المستطاب  ( 

ورواه عبد الرزا   صحيح إسناده:  أسد سليم حسينورواه أبي يعلم وقال  2324رقم  قوي إسناده

 . وبن أبي شيبة والحميدي وأبو نعيم في الحلية

(
252
 . ( 82/  2ج) بشرح النووي  صحيح مسلم ( 



 . (253)"  قبره استقبال من أحد يتمكن ال حتى ، الشمال ناحية

 

والسيدة عائشة رضي هللا عنها تعيش في هذه الحجرة " أما قوله و

 " .وتصلي فيها صلواتها المفروضة والمندوبة 

كتاب التوحيد شرح  فيفقد قال الشيخ صالح آل الشيخ 
(254)

 : 

مين  - هللا عنه ودُفن بعد رسيول هللا  رضيكذلك لما توفي أبو بكر 

، كانت أيضا فيي ذليك المقيام فيي جيزء مين الغرفية مين -جهة الشمال

 .الحجرة

 .ثم بعد ذلك لما دفن عمر تركت الحجرة رضي هللا عنها

ثم أغلقت الحجرة، فلم يكن ثم بياب فيهيا ييدخل وإنميا كيان فيهيا نافيذة 

مين بنياء لييس َحَجير وال مين  -كما تعلمون-جرة صغيرة، وكانت الح

من خشب  بناء ُمَجصهص وإنما كانت من البناء الذي كان في عهده 

  .ونحو ذلك

ثم بعد ذلك لما جاءت الزيادة في المسجد النبيوي فيي عهيد الولييد بين 

عبد الملك، وكان أمير المدينة يوم ذاك عمير بين عبيد العزييز رحميه 

ُحَجيير زوجييات النبييي عليييه الصييالة والسييالم، هللا، وأخييذوا شيييئا ميين 

 -روضية المسيجد -كذلك، فأخذوا من الروضية  بقيت حجرة النبي 

أخذوا منهيا شييئا وجعليوا علييه بنياء، فبنيوه مين ثيالث جهيات، جيدار 

آخر غير الجدار األول، بنوه من ثيالث جهيات، وجعليوا الجهية التيي 

مةه جعلوها مثلثية جعلوها مسن -يعني من جهة الشمال -تكون شماال 

 :قائمة هكذا، وصار عندنا اآلن جداران

 .الجدار األول مغلق تماما، وهو جدار حجرة عائشة

والجدار الثاني الذي ُعِمل في زمين عمير بين عبيد العزييز رحميه هللا 

 -ورضي عنه فيي زمين الولييد بين عبيد المليك، جعليوا جهية الشيمال 

                                                 

(
253
 . فتح الباري البن رجب كتاب الصالة ( 

(
254
 . صالح آل الشيخ من علماء السعوديةفي كالمه على القبور التي في المساجد و ( 



ي تليك الجهية جياءت جعلوها مسنمةه ألنيه في -وهي عكس جهة القبلة

التوسييعة وسييعوها ميين جهيية الشييمال، فخشييوا أن يكييون ذلييك الجييدار 

مربعا يعني مسامتا للمستقبِله فيكون إذا اسيتقبله أحيد اسيتقبال للقبير، 

فجعلوه مثلثا يبعد كثيرا عن الجدار األول وهو جدار حجيرة عائشيةه 

ار ألجييل أن ال يمكيين أحييد أن يسييتقبل لبعييد المسييافةه وألجييل أن الجييد

 .صار مثلثا

ثم بعد ذلك بأزمان جاء جدار ثالث أيضا وبُني حول الجدارين، وهيو 

الذي قال فيه ابن القيم رحمه هللا تعالى فيي النونيية فيي وصيف دعياء 

 :قال «اللهم ال تجعل قبري وثنا يعبد»في قوله  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 فأجاب رب العالمين دعاءه      وأحاطه بثالثة الجدران

 حتى غدت أرجاؤه بدعائه       في عزة وحماية وصيان

صار قبره في ثالثة جدران، وكل جدار ليس فيه بياب، وال  فالنبي 

أن ييدخل ويقيف عليى القبير  (255)يمكن ألحد حتيى فيي زمين التيابعين

 .بنفسهه ألنه صار ثَم جداران وكل جدار ليس له باب

ضيا كبيير مرتفيع إليى ثم بعد ذلك وضع الجدار الثالث وهذا الجدار أي

 .فو ، ُوضعت عليه القبة فيما بعد، وهذا الجدار أيضا ليس له باب

فييال يسييتطيع اآلن أحييد أن يييدخل إلييى القبيير أو أن يصييل القبيير أو أن 

 . يتمسح بالقبر أو أن يرى قبر النبي 

ثم بعد ذليك وضيع السيور الحدييدي هيذا، وهيذا السيور الحدييدي بينيه 

بينيه نحيو متير ونصيف فيي  -ليذي ذكيرُت لكيما -وبين الجدار الثاليث 

بعض المناطق ونحو متر في بعضها وبعضها نحو متر وثمانين إلى 

مترين فيي بعضيها، يضييق وييزداده لكين مين مشيى فإنيه يمشيي بيين 

 .ذلك الجدار الحديدي وذلك الجدار الثالث

                                                 

(
255
وهذا خطأ ألنه علي الصحيح  يقصد في عهد الملك بن مروان الصحابة صالح قال الشيخ ( 

 . أنه لم يوجد وقتها أحد من الصحابة



، وأُبعد تماما فال يمكن أن  ، عمل المسلمون بوصيته  فقبر النبي 

 .د إلى القبر، وال يمكن أيضا أن يُتخذ ذلك القبر مسجدايصل أح

يا جياء الخرافييون فيي الدولية العثمانيية جعليوا التوسيعة التيي  ولهذا لمه

هي من جهة الشر  جعلوا فيها ممر لكي يمكن مين يرييد أن يطيوف 

اليذي هيو  -بالقبر أو أن يصلي فيي تليك الجهية، ذليك الممير الشيرقي 

، ذلك الممير الشيرقي فيي عهيد -يزيد قليالقدر مترين أو نحو ذلك أو 

الدولة السعودية األولى وما بعدها ُمنع من الصالة فيه، فكأنيه أُخيرج 

، فييال يجييوز أن  ميين كونييه مسييجداه ألنييه إذا كييان ميين مسييجد النبييي 

يمنعوا أحدا من الصالة فيه، فلما منعوا أحيدا مين الصيالة فييه جعليوا 

المسجد، فال يمكن ألحد أن يصلي له حكم المقبرة ولم يجعلوا له حكم 

يا وقيت السيالم أو وقيت الزييارة فيإنهم  فيه بل يغلقونه وقت الصالة أمه

 .يفتحونه للمرور

لم يُتخذ مسجدا، وإنما دخليت الغيرف  فإذن تبين بذلك أن قبر النبي 

فييي التوسييعة فييي عهييد التييابعين فييي المسييجده ولكيين جهتُهييا الشييرقية 

يء الذي دخل فيي المسيجده ولكين خارجة عن المسجد فصارت كالش

، وإنميا  حيطان متعددة تمنع أن يكون القبر في داخل مسيجد النبيي 

أربييع جييدارات تفصييل بييين المسييجد وبييين قبيير النبييي عليييه الصييالة 

 .والسالم يعني مكان الدفن

وأعظم من ذلك مميا ييدل عليى أخيذ الصيحابة والتيابعين ومين بعيدهم 

م هذه، وسيد الطير  الموصيلة إليى بوصية النبي عليه الصالة والسال

أنهيييم أخيييذوا مييين الروضييية : ، وباتخييياذ قبيييره مسيييجدا الشيييرك بيييه 

الشريفة أخذوا من الروضة التي هي روضية مين ريياض الجنية كميا 

أخيذوا منهيا  «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» قال 

ثيم قدر ثالثية أمتيار لكيي يقيوم الجيدار الثياني ثيم يقيوم الجيدار الثاليث 

يقوم السور الحديدي وأكثر من ثالثة أمتار، فهذا من أعظيم التطبييب 

وهو أنهم أخذوا من الروضة وأجازوا أن يأخيذوا مين المسيجد ألجيل 

 .من أن يتخذ مسجدا أن يحمى قبر النبي 



وهذا وال شك مين أعظيم الفقيه فييمن فعيل ذليك، ومين رحمية هللا جيل 

 . ي وعال في هذه األمة، ومن إجابة دعوة النب

الموجييود قييد يكييون صييورته عنييد غييير المتأمييل وغييير الفقيييه  مواليييو

صورته صورة قبر فيي داخيل مسيجد، وفيي الحقيقية ليسيت صيورته 

وليست حقيقته قبر في داخل المسجده لوجود الجدران المختلفية التيي 

تفصل بين المسجد وبين القبره وألن الجهية الشيرقية منيه ليسيت مين 

ييا جيياء ت التوسييعة األخيييرة كييان مبتييدؤها ميين جهيية المسييجد، وهييذا لمه

الشييمال بعييد نهاييية الحجييرة بكثييير حتييى ال تكييون الحجييرة فييي وسييط 

المسجد من جهة أنه يكون ثمة توسعة من جهة الشر  وثيم الروضية 

ميين جهيية الغييرب فتكييون وسييط المسييجد فيكييون ذلييك ميين اتخيياذ قبييره 

 . مسجدا 

أن قبير  -ن تعييه جييدااليذي ينبغيي أ -المقصود من هيذا البييان المهيم 

ميين  النبييي عليييه الصييالة والسييالم مييا أتخييذ مسييجدا ولكيين وصيييته 

التحذير قد أتخذ بها فيي مسيجده وفيي قبيرهه ولكين خالفتهيا األمية فيي 

قبور الصالحين من هذه األمة فاتخذوا قبور بعيض آل البييت مسياجد 

 .وعظموها كما تُعظم األوثان

 

 

 :الشبهة الخامسة 

 

ميية الفعلييي وإقييرار علمائهييا لييذلك ، صييالة المسييلمين وميين إجمييام األ

والمساجد التي بها أضرحة  سلفاً وخلفاً في مسجد سيدنا رسول هللا 

بغييير نكييير وإقييرار العلميياء ميين لييدن الفقهيياء السييبعة بالمدينيية الييذين 

وافقوا علي إدخيال الحجيرة الشيريفة ليي المسيجد النبيوي ، وهيي بهيا 

عيد بن المسيب رضي هللا عنه ولم يكن ثالثة قبور ولم يعترض إال س

ألنه يري حرمة الصالة في المساجد التي بهيا قبيور وإنميا اعتراضه 

كميا هيي يطليع عليهيا  اعترض ألنيه يرييد أن تبقيي حجيرات النبيي 



  . المسلمون حتى يزهدوا في الدنيا ويعلموا كيف كان يعيش نبيه 

 

 :الرد 

 

حكي إجماعاً " بغير نكير والمساجد التي بها أضرحة " أما قوله 

 2: ص {  إِنَّ َهذَا لََشْيٌء ُعَجابٌ } علي شيء مخالف للقرآن والسنة 

. 

 .وهذا من تخبطه وهواه 

 

وإقرار العلماء من لدن الفقهاء السبعة بالمدينة الذين " أما قوله 

 . " .... وافقوا علي إدخال الحجرة الشريفة لي المسجد النبوي

العلماء من السلف وكالم  في داخل المسجد قد سبق أن القبر ليس

فلو صح فكان إقرارهم علي أما ما حكاه عن إقرار العلماء  والخلف

 .  في المسجد لوجود الجدارأنه ليس بذلك داخال

 

 

 :الشبهة السادسة 

 

 :قال علي جمعة 

 ً  :اتخاذ القبر مسجدا ليس هو المسجد الذي به ضريح :  ثالثا

ليس هو ما  ي ورد فيه النهي عن النبي واتخاذ القبر مسجدا الذ

ذكرنا من بناء المسجد بجوار ضريح متصل به أو منفصل عنه فعن 

ُ  لَعَنَ  " قال رسول هللا عائشة رضي هللا عنها قالت   اْليَُهودَ  ّللاَّ

 . (256)"  َمَساِجد أَْنبِيَائِِهمْ  قُبُورَ  اتََّخذُوا َوالنََّصاَرى

 . (257)"  َوَصاِلِحيِهمْ  بِيَائِِهمْ أَنْ  قُبُور" وفي رواية زاد 

                                                 

(
256
ورواه النسائي وأحمد وبن أبي شيبة والطبراني في الكبير وأبو عوانة والبيهقي  عليه متفق ( 

 .في الدالئل 

(
257
 .صحيح مسلم وبن أبي شيبة والطبراني في الكبير وأبو عوانة وبن حبان  ( 



فعلماء األمة لم يفهموا من هذا الحديث أن المقصود النهي عن 

اتخاذ القبر وإنما فسروا اتصال المسجد بضريح نبي أو صالح 

ويسجد مسجدا ً التفسير الصحيح وهو أن يُجعل القبر نفسه مكاناً 

والنصارى حيث عليه الساجد لمن في القبر عبادة له كما فعل اليهود 

ِ َواْلَمِسيَح اْبَن } قال  ن دُوِن ّللاه اتََّخذُواْ أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابًا مهِ

ا  َمْريََم َوَما أُِمُرواْ إاِلَّ ِليَْعبُدُواْ إِلَـًها َواِحدًا الَّ إِلَـهَ إاِلَّ ُهَو ُسْبَحانَهُ َعمَّ

 . 38: التوبة {  يُْشِرُكونَ 

ي السجود الذي استوجب اللعن أو جعل القبر قبلة دون فهذا هو معن

القبلة المشروعة ، كما يفعل أهل الكتاب حيث يتوجهون بالصالة 

 إلي قبور أحبارهم ورهبانهم فتلك الصور هي التي فهمها علماء

 .من النهي من اتخاذ القبور مساجد  األمة

يئة ثم قال فليست هناك كنيسة للنصارى وال معبد لليهود علي ه

مساجد المسلمين التي بها أضرحة ، والتي يصر بعضهم أن الحديث 

 .جاء في هذه الصورة 

 

 

 :الرد 

 

ال أعرف عندما يقرأ هذا الحديث ماذا سيفعل ألنه سيحطم كل ما بناه 

ِ  َرُسولُ والحديث قال  اِلحُ  اْلعَْبدُ  فِيِهمْ  َماتَ  إِذَا قَْومٌ  أُولَئِكَ "   ّللاَّ  الصَّ

جُ  أَوْ  اِلحُ  لُ الرَّ ُروا َمْسِجدًا قَْبِرهِ  َعلَى بَنَْوا الصَّ َورَ  تِْلكَ  فِيهِ  َوَصوَّ  الصُّ

ِ  ِعْندَ  اْلَخْلقِ  ِشَرارُ  أُولَئِكَ  "  ّللاَّ
(258) . 

  . ولفظة بنوا صريحة في البناء

فليست هناك كنيسة للنصارى وال معبد لليهود علي " أما عن قوله و

 . "حة هيئة مساجد المسلمين التي بها أضر

فالضربة القاضية له أن العرب تطلق كلمة مسجد علي مكان العبادة 

 ِلَرُسولِ  ذََكَرتْ  َسلََمةَ  أُمَّ  أَنَّ  " َعائَِشةَ  َعنْ والدليل أول الحديث السابق 

 ِ ُ  َصلَّى ّللاَّ  َماِريَةُ  لََها يُقَالُ  اْلَحبََشةِ  بِأَْرِض  َرأَتَْها َكنِيَسةً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ
                                                 

(
258
رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وبن خزيمة وبن حبان وأبي يعلي وبن أبي شيبة  ( 

 .بيهقي في السنن والنسائي في الكبري وبن راهويه وال



َورِ  ِمنْ  فِيَها َرأَتْ  َما لَهُ  فَذََكَرتْ  ِ  َرُسولُ  فَقَالَ  الصُّ ُ  َصلَّى ّللاَّ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

اِلحُ  اْلعَْبدُ  فِيِهمْ  َماتَ  إِذَا قَْومٌ  أُولَئِكَ  َوَسلَّمَ  ُجلُ  أَوْ  الصَّ اِلحُ  الرَّ  بَنَْوا الصَّ

ُروا َمْسِجدًا قَْبِرهِ  َعلَى وَ  تِْلكَ  فِيهِ  َوَصوَّ  ِعْندَ  اْلَخْلقِ  ِشَرارُ  أُولَئِكَ  رَ الصُّ

 ِ "  ّللاَّ
(259) . 

 

فعلماء األمة لم يفهموا من هذا الحديث أن المقصود النهي " أما قوله 

 "عن اتصال المسجد بضريح نبي أو صالح 

من رأيي أن تقول مشايخ الصوفية ال علماء األمة ألنهم مختلفين في 

 .ذلك 

 " القبر على المسجد بناء باب"  ما فهمه البخاري فقال يوضح لناو

 .فكيف يقول علماء األمة 

"  ونقله عنه شيخ اإلسالم بن تيمية وأصحابه وهذا ما فهمه أحمد

 هذا في يصلى فال مسجد عليه بني قد القبر يكون أن ماإ يخلوا ال مث

 " المذهب في خالف بغير أمامه أو القبر خلف صلى سواء المسجد
(260) . 

ِ  اْلَهيَّاجِ  أَبِي عَنْ رفاً أصالً فوكيف يدم قبراً مش  ِلي قَالَ  " قَالَ  اأْلََسِديه

ِ  َرُسولُ  َعلَْيهِ  بَعَثَنِي َما َعلَى أَْبعَثُكَ  أاََل  َطاِلبٍ  أَبِي ْبنُ  َعِليُّ  ُ  َصلَّى ّللاَّ  ّللاَّ

ْيتَهُ  إاِلَّ  اُمْشِرفً  قَْبًرا َواَل  َطَمْستَهُ  إِالَّ  تِْمثَااًل  تَدَمَ  اَل  أَنْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  "  َسوَّ
(261) . 

 . فما بالك إذا كان القبر بجانب المسجد أو داخله 

 

 

 :الشبهة السابعة 

 

قال وقد نقل العالمة بن حجر العسقالني وغيره من شراح السنن ثم 

 يسجدون والنصارى اليهود كانت ما "البيضاوي حيث قال  قول

 الصالة في توجهوني قبلة ويجعلونها لشأنهم تعظيما األنبياء لقبور

                                                 

(
259
 .انظر الحديث السابق  ( 

(
260
 ( . 222/  2)  شرح العمدة في الفقه ( 

(
261
 .صحيح مسلم  ( 



 من فأما ذلك مثل عن المسلمين ومنع لعنهم أوثانا واتخذوها نحوها

 التعظيم ال منه بالقرب التبرك وقصد صالح جوار في مسجدا أتخذ

 . (262) " الوعيد ذلك في يدخل فال نحوه التوجه وال له

 

 لقبور يسجدون كانوا ما "أما نقل المناوي عن البيضاوي  : قلت

 مسجدا اتخذ من أما فعلهم مثل عن أمته نهى لها ظيماتع أنبيائهم

 أثر وصول أو بروحه استظهارا مقبرته في صلى أو صالح بجوار

 إسماعيل قبر أن ترى أال حرج فال لتعظيمه ال إليه عبادته من

 بالمقبرة الصالة عن والنهي فيه للصالة أفضل المحل وذلك بالحطيم

 . (263) " بالمنبوشة مختص

 

 :الرد 

 

اتفق بن حجر والسيوطي عن نقل هذا القول عن البيضاوي  : الأو

 .ولم يذكروا قول المناوي كما سبق 

 

"  هما معني قول علي فرض صحة نسبة إلي البيضاوي: ثانياً 

أنا أفهم ماذا يريده  " إليه عبادته من أثر وصول أو بروحه استظهارا

حتاج إلي أن يُ وعلي العموم هذا قول بين النكارة من كل الوجوه فال 

 .اب عليه يُج

  

 ."  بالحطيم إسماعيل قبر أن ترى أال" أما قوله 

 إسماعيل دفن" أقول من قال هذا فهذا أيضاً منكر وكما قال بن كثير 

 وسبعا مائة مات يوم عمره وكان هاجر أمه مع بالحجر هللا نبي

 . (264) " سنة وثالثين

                                                 

(
262
وهذا ما نقله بن حجر عن البيضاوي أما المؤلف فقد أدخل فيه (  242/  8) فتح الباري  ( 

ا ما نقله الحافظ بن حجر ونقل ذلك القول أيضاً قول المناوي في نقله عن البيضاوي ليوهم أن هذ

 .ولم يذكر قبر إسماعيل (  22/  4)  لسنن النسائيالسيوطي في شرحه 

(
263
وذكر المؤلف في الكتاب في الجزء والصفحة التي فيها قول (  428/  2) فيض القدير  ( 

 .القاضي عياض الذي نقله عنه المناوي ال البيضاوي فالحظ 

(
264
 . ( 823/  8) والنهاية البداية  ( 



 

 

 

 

 

ة ولماذا تتعدد هذه ما حكم دخول المسلم في طريقة صوفي 85س

الطر  ، وإذا كان التصوف هو الزهد والذكر والسلوك الحسن إلي 

هللا فلماذا ال يكتفي المسلم لمعرفة آداب وسلوك النفس بالكتاب 

 والسنة ؟

 

 :الشبهة 

 

والبد من الدخول في طر  الصوفية  قال كالماً كثيراً ال دليل فيه

 ِلُكلهِ "  قال يقول النبي  حتى إذا للزهد وتهذيب النفس وما إلي ذلك

يَامِ  َوأِلَْهلِ  اْلعََملِ  بِذَِلكَ  يُْدَعْونَ  اْلَجنَّةِ  أَْبَوابِ  ِمنْ  بَابٌ  َعَملٍ  أَْهلِ   الصهِ

يَّان لَهُ  يُقَالُ  ِمْنهُ  يُْدَعْونَ  بَابٌ   . (265) .... " الرَّ

ثم قال فكذلك الطر  تتعدد المداخل واألساليب وفقاً للشيخ والمريد 

أكثر وال يهمل منهم من يهتم بالصيام ومن يهتم بالقرآن نفسه ف

 .الصيام هكذا 

 

 :الرد 

 

وأيضاً  الكفر نعم فإن طر  الصوفية تتعدد المداخل ولكن مداخل

 أهل لكل"  الشرك فكيف تستدل بقوله األساليب ولكن أساليب 

أهل كفر أو شرك أو بدعة  أيقصد  " الجنة أبواب من باب عمل

 .فسي بيده بل أهل السنة كال والذي ن

 

                                                 

(
265
ورواه  2222رقم  حسن إسناد وهذا صحيح:  األرنؤوط شعيبرواه أحمد واللفظ له وقال  ( 

البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجة والطبراني في الكبير واألوسط وأبي يعلي وبن أبي شيبة 

 .والبيهقي في السنن والشعب وعبد بن حميد وأبو نعيم في الحلية 



وأقول له أكان رسول صوفياً فسيقول ال أم كان الدين ناقصاً فجاءت 

اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم } الصوفية فأكملته وقد قال هللا 

 . 3: المائدة { نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اإِلْسالََم ِدينًا 

 

ً له  وأقول ُسوَل ِمن بَْعِد َما تَبَيََّن } قال هللا تعالي  أيضا َوَمن يَُشاقِِق الرَّ

لَهُ اْلُهدَى َويَتَّبِْع َغْيَر َسبِيِل اْلُمْؤِمنِيَن نَُولهِِه َما تََولَّى َونُْصِلِه َجَهنََّم 

 . 882: النساء {  َوَساءْت َمِصيًرا

 بِنَا ىَصلَّ  "عن العرباض بن سارية رضي هللا تعالى عنه قال و

ِ  َرُسولُ  ُ  َصلَّى ّللاَّ  فََوَعَظنَا َعلَْينَا أَْقبَلَ  ثُمَّ  يَْومٍ  ذَاتَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 يَا قَائِلٌ  فَقَالَ  اْلقُلُوبُ  ِمْنَها َوَوِجلَتْ  اْلعُيُونُ  ِمْنَها ذََرفَتْ  بَِليغَةً  َمْوِعَظةً 

ِ  َرُسولَ   أُوِصيُكمْ  فَقَالَ  إِلَْينَا تَْعَهدُ  فََماذَا مٍ ُمَودهِ  َمْوِعَظةُ  َهِذهِ  َكأَنَّ  ّللاَّ

ِ  بِتَْقَوى  ِمْنُكمْ  يَِعشْ  َمنْ  فَإِنَّهُ  َحبَِشيًّا َعْبدًا َوإِنْ  َوالطَّاَعةِ  َوالسَّْمعِ  ّللاَّ

 اْلَمْهِديهِينَ  اْلُخلَفَاءِ  َوُسنَّةِ  بُِسنَّتِي فَعَلَْيُكمْ  َكثِيًرا اْختاَِلفًا فََسيََرى بَْعِدي

 َوُمْحدَثَاتِ  َوإِيَّاُكمْ  بِالنََّواِجذِ  َعلَْيَها َوَعضُّوا بَِها تََمسَُّكوا اِشِدينَ الرَّ 

 . (266) " َضاَللَة بِْدَعةٍ  َوُكلَّ  بِْدَعةٌ  ُمْحدَثَةٍ  ُكلَّ  فَإِنَّ  اأْلُُمورِ 

 

ِ  َرُسولُ  لَنَا َخطَّ  "رضي هللا تعالى عنه قال  َمْسعُود ْبنِ  َعنْ و  َصلَّى ّللاَّ

 ُ ِ  َسبِيلُ  َهذَا قَالَ  ثُمَّ  َخطًّا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  يَِمينِهِ  َعنْ  ُخُطوًطا َخطَّ  ثُمَّ  ّللاَّ

قَةٌ  ُسبُلٌ  َهِذهِ  قَالَ  ثُمَّ  ِشَماِلهِ  َوَعنْ   َشْيَطانٌ  ِمْنَها َسبِيلٍ  ُكلهِ  َعلَى ُمتَفَرهِ

َّبِعُوا َواَل  فَاتَّبِعُوهُ  ًماُمْستَِقي ِصَراِطي َهذَا إِنَّ }  قََرأَ  ثُمَّ  إِلَْيهِ  يَْدُعو  تَت

 . (267) "{ َسبِيِلهِ  َعنْ  بُِكمْ  فَتَفَرَّ َ  السُّبُلَ 

 

                                                 

(
266
ورواه بن ماجة وأحمد وصححه  2502في أبى داود رقم  وصححه األلباني صحيح سنده ( 

ورواه الحاكم وصححه ورواه بن حبان ورواه البيهقي في الكبري  82822رقم  األرنؤوط شعيب

 .مسند الشاميين ورواه الدارمي والطبراني في والشعب والدالئل والطبراني في الكبير 

(
267
 حسيينورواه اليدارمي وقيال  2824رقيم  حسين إسيناده:  رنؤوطاأل شعيبرواه أحمد وقال   (

فيي تخيريج الطحاويية  والحاكم وصححه وصححه األلبياني 404رقم  حسن إسناده:  أسد سليم

 . ورواه النسائي في الكبري وبن حبان والطيالسي والبزار وأبو نعيم في الحلية 



تِي َوتَْفتَِر ُ  " ألخروفي الحديث ا  فِي ُكلُُّهمْ  ِملَّةً  َوَسْبِعينَ  ثاََلثٍ  َعلَى أُمَّ

ِ  َرُسولَ  يَا ِهيَ  َوَمنْ  قَالُوا َواِحدَةً  ِملَّةً  إاِلَّ  النَّارِ   َعلَْيهِ  أَنَا َما لَ قَا ّللاَّ

 . (268)"  َوأَْصَحابِي

 

 ثِْنتَْينِ  َعلَى اْفتََرقُوا اْلِكتَابِ  أَْهلِ  ِمنْ  قَْبلَُكمْ  َمنْ  إِنَّ  أاََل " لفظ  وفي

 ثِْنتَانِ  َوَسْبِعينَ  ثاََلثٍ  َعلَى َستَْفتَِر ُ  اْلِملَّةَ  َهِذهِ  َوإِنَّ  ِملَّةً  َوَسْبِعينَ 

 فِي َسيَْخُرجُ  َوإِنَّهُ  اْلَجَماَعةُ  َوِهيَ  اْلَجنَّةِ  فِي َواِحدَةٌ وَ  النَّارِ  فِي َوَسْبعُونَ 

تِي  اْلَكْلبُ  يَتََجاَرى َكَما اأْلَْهَواءُ  تِْلكَ  بِِهمْ  (269) تََجاَرى أَْقَوامٌ  أُمَّ

ِ  (271)دََخلَهُ  إاِلَّ  َمْفِصلٌ  َواَل  ِعْر ٌ  ِمْنهُ  يَْبقَى اَل  (270) بَِصاِحبِهِ   يَا َوّللاَّ

ُ  َصلَّى نَبِيُُّكمْ  بِهِ  َجاءَ  بَِما تَقُوُموا لَمْ  لَئِنْ  ْلعََربِ ا َمْعَشرَ   َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 . (272)"  بِهِ  يَقُومَ  اَل  أَنْ  أَْحَرى النَّاِس  ِمنْ  لَغَْيُرُكمْ 

 

اتبعوا وال تبتدعوا فقد " هللا عنه  رضيوقال عبد هللا بن مسعود 

  . (273)"  كفيتم

 

 أحسن السنة في االقتصاد " عنه هللا رضي مسعود ابن قال أيضاو

 . (274) " البدعة في االجتهاد من

 

                                                 

(
268
م والطبراني في األوسيط وأبيو نعييم ورواه الحاك 4528رواه الترمذي وحسنه األلباني رقم   (

 . يصح بمجموم طرقهفي الحلية والحديث 

(
269
 . وتسري تدخل أي:  تََجاَرى  (

(
270
 الكلييب يصيييب داء وهييو الكلييب الكلييب عييض ميين لإلنسييان يعييرض داء" قييال أبييو الطيييب   (

 الماء شرب من ويمتنع ردية أعراض له ويعرض كلب إال أحد يعض فال الجنون شبه فيصيبه

 . ( 443/  84) عون المعبود في شرح سنن أبو داود "  النهاية في كذا عطشا يموت حتى

(
271
 . هذا المرض دََخلَهُ  إِالَّ  َمْفِصلٌ  َواَل  ِعْر ٌ  صاحب داء الكلب ِمنْ  يَْبقَى اَل أي   (

(
272
 منه ةاألم افترا  وحديث حسن إسناده:  األرنؤوط شعيبوقال  واللفظ له أحمداه ور ( 

رواه و 2205وصحح رواية أحمد األلباني في صحيح الجامع رقم  85222رقم  هبشواهد صحيح

وصححه ورواه البيهقي في  ورواه بن ماجة ورواه الحاكم 2222 األلباني رقم حسنهأبو داود و

 .مسند الشاميين والطبراني في الدالئل والطبراني في الكبير وعبد بن حميد 

(
273
أللباني في الرد على حديث أخرجه في السلسلة صححه اوح صحي وسندهرواه الدارمى  ( 

 . 233الضعيفة رقم

(
274
في الترغيب رقم  وصححه األلباني شرطهما على صحيح إسناده  وقال موقوفا الحاكم رواه ( 

28. 



 يتعبدها لم عبادة كل ":  عنه هللا رضي اليمان بن حذيفة قال

 . (275) " تعبدوها فال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب

 

 على انه يرون كانوا "  رحمه هللا تعالى (276)وقال دمحم بن سيرين

 . (277)"  األثر على كان ما الطريق

 

ما ابتدم في اإلسالم بدعة إال وفي كتاب هللا عز  " (278)قال الشعبيو

  . (279) "وجل ما يكذبه 

 

عليك باألثر وطريقة السلف وإياك وكل " قال أبى حنيفة رحمه هللا 

 " .محدثة فإنها بدعة 

من ابتدم في اإلسالم بدعة " وقال مالك بن أنس رحمه هللا قال 

اْليَْوَم } فقد زعم أن دمحما خان الرسالة ألن هللا يقول  يراها حسنة

 ". 3: المائدة {أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم 

 " .من استحسن فقد شرم " وقال الشافعي رحمه هللا 

التمسك بما كان عليه : أصول السنة عندنا " وقال أحمد بن حنبل 

 "ترك البدم وكل بدعة ظاللة أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص واإلقتداء بهم و

 " . ال يستقيم قول وال عمل إال بموافقة السنة" : وكان سفيان بقول

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(
275
 .ذكره األلباني في حجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ( 

(
276
 . (هـ 880أحد األعالم مات سنة )  ( 

(
277
 . 820رقم  صحيح إسناده:  أسد سليم حسين القرواه الدارمى و ( 

(
278
 .( هـ 800أحد األعالم مات بعد )  ( 

(
279
 . إسناده صحيحأخرجه الخالل في السنة و ( 



 

 

 

 

 

 

 

 

هل هناك كرامات تحدث لبعض الصالحين في حياتهم وهل  82س

 تستمر بعد انتقالهم من الحياة الدنيا إلي الحياة البرزخية ؟

 

 :أريد أن أوضح األمر أوال ثم أرد الشبهات 

في  -رحم هللا أمواتهم وثبت أحياءهم  -تتلخص عقيدة أهل السنة 

 :مسألة كرامات األولياء في عدة نقاط 

اإليمان بها وإثباتها على وجه العموم ، أي يؤمنون : األولى  

إيمانًا جازًما ويصدقون تصديقًا يقينيًا أن هللا تعالى يجري بعض 

وأن هذه الكرامة قد أنوام الخوار  على يد من شاء من أوليائه 

تكون في مكاشفٍة أو أمٍر خار  للعادة ليس بمقدوٍر لهذا الولي وإنما 

هللا تعالى هو الذي أجراها على يده ، وذلك إلظهار فضله وشرفه 

ولتثبيته ، فكم من كرامة صارت سببًا لثبات من ظهرت على يديه ، 

 .وهللا أعلم 

 " الخريبي قال أسماء بن دمحم بن هللا عبد قالوفى شرح الطحاوية 

 فأخذني القرآن خلق ذكر في نفسي أحدث وأنا بعبادان أمشي أنا بينا

 هللا كالم القرآن فإن اثبت داود ابن يا وقال فهزني ورائي من إنسان

 . (280)"  أحدا أر فلم فالتفت مخلو  غير

 

                                                 

(
280
 ابن :والخريبي كان من صغار أتبام التابعين ومرتبة عند بن حجر ثقة عابد وقال األلبانى  ( 

مختصر  اآلن عليه أقف ولم صحيح فهو هإلي السند صح فإذا الشيخين رجال من جليل ثقة أسماء

 . صفة العلو للعلي الغفار



أن الكرامة المعتبرة والتي تعد كرامة ال تجري إال على يد : الثانية 

هللا تعالى الذين اتصفوا بصفات الولي ، وهي المذكورة في  أولياء

ِ الَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُونَ } : قوله تعالى  .  أاَل إِنَّ أَْوِليَاء ّللاه

  . 53:  54يونس  { الَِّذيَن آَمنُواْ َوَكانُواْ يَتَّقُونَ 

لوالية فالولي هو من اتصف باإليمان والتقوى ، وتختلف مراتب ا

كماالً ونقًصا باختالف تكميل مراتب اإليمان والتقوى ، فكلما ازداد 

العبد إيمانًا وتقوى كلما ازداد والية هلل تعالى ، وهذا شرط في 

اعتبار الكرامة ، فالبد من عرض مدعيها على الكتاب والسنة ، 

وبناًء عليه فيما يجري على يد أولياء الشيطان من الخوار  

 تعد من باب الكرامات ، بل هي أحوال شيطانية والمكاشفات ال

وتلبيسات إبليسية يقصد منها إحقا  الباطل وإبطال الحق ، وذلك 

كما يظهر عند السحرة والكهان والمشعوذين ومخاريق الصوفية 

والدراويش أصحاب الطر  المخالفة للكتاب والسنة ، فإن هؤالء 

أو دخلوا النار  وإن مشوا على الماء ، أو طاروا في الهواء ،

وخرجوا منها ، أو أدخلوها في أجوافهم ، أو أخبروا ببعض األمور 

الغائبة ونحو ذلك ، فكل ذلك من أحوال الشياطين ، وخوار  الكهان 

والسحرة ، وكله دجل وتلبيس من إبليس ومخادعة وتخييل وكذب 

وفجور ، بل ويصل في أحواٍل كثيرة إلى الكفر والشرك ه ألن 

ال تعين أحدًا لمحبته وسواد عينيه ، وإنما لما يتقرب إليها الشياطين 

بذبح توحيده بفعل ما يطلبونه منه من أمور الشرك ، فالكرامة ال 

تكون إال ألولياء هللا تعالى ، وهم المؤمنون المتقون، وأما المخالفون 

للشريعة المتنكبون عن الصراط المستقيم األفاكون الفاجرون فإن 

يديهم إنما هو من إعانة الشيطان لهم ، فانتبه لهذا ، يظهر على أ ما

فإن هذا هو الفرقان بين كرامات األولياء وخوار  السحرة والكهان 

. 

 

منهج أهل السنة طلب االستقامة ال طلب الكرامة ، فالمؤمن : الثالثة 

إنما يعبد هللا تعالى ويستقيم على شرعه بفعل أوامره واجتناب 

ه طلبًا لرضاه والفوز بالجنة ، ال أنه يفعل زواجره وتصديق أخبار

ذلك طلبًا للكرامة ، فإن هذا شرك في القصد ه ألن هللا تعالى ال يقبل 



من العمل إال ما كان خالًصا له جل وعال ه ألنه أغنى الشركاء عن 

كن طالبًا لالستقامة ال طالبًا  "الشرك ، ولذلك قال بعض السلف 

 " .للكرامة 

 

لذين يفنون أنفسهم في طلب الكرامة ليسوا على شيء ، وبناًء عليه فا

وقد خالفوا منهج أهل السنة بذلك ، فترى الواحد منهم يهيم في القفار 

، أو يعاشر الوحوش ، أو يحبس نفسه مع الحيات والثعابين ، أو 

يَْدُخل النار ، أو يُْدِخُل النار في جوفه ونحو ذلك من خرافاتهم 

بًا للكرامة ، وهذا منكر في الشرم وخبل في وهذيانهم ، وكل ذلك طل

مصلحة شرعية ، وال قصد  العقل وتعريض للنفس للهالك بال

: ممدوح ، فاحذر من ذلك وحذر منه ، وال نقول إال كما قال السلف 

كن طالبًا لالستقامة ، موافقًا للحق ، مهتديًا بهدي الكتاب والسنة ، 

ا ، ودم عنك السبل المعوجة متبعًا ال مبتدًعا ، مقتديًا ال مبتديً 

والمذاهب المعتلة واآلراء المختلة ، فإنه ما سلم في دينه إال من 

هللا جل  رضيأخلص وتابع ، وال تكن طالبًا للكرامة ، وليكن همك 

أسأله جل وعال أن يلهمنا رشدنا ويقينا شرور أنفسنا ، وهللا . وعال 

 .أعلم 

 

ة ال تستلزم أن يكون من ظهرت يعتقد أهل السنة أن الكرام: الرابعة 

على يديه أنه أفضل من غيره في اإليمان والتقوى ه ألن من أسبابها 

تثبيت الولي ، ولذلك فإن كرامات عمر بن الخطاب أكثر من 

، وإيمان أبي بكر أكمل والشك ، بل وقد ظهرت  كرامات أبي بكر 

يد كرامات كثيرة على يد بعض التابعين وتابعيهم لم تظهر على 

الصحابة ، وال مقارنة بين إيمان الصحابة وإيمان من بعدهم ، فال 

تالزم بين الكرامة وكمال اإليمان ، بل قد تظهر الكرامة على يد من 

عنده تقصير في تكميل مراتب اإليمان ، وال تظهر على يد من كمل 

إيمانه وتقواه ، وهذا يوجب أن ال نجعل الكرامة سببًا لتفضيل من 

، ولعل هذا هو  يديه على من لم تظهر له هذه الكرامةظهرت على 

السبب الذي جعل بعض الطوائف واألفراد يفني حياته في طلب 

، وذلك طلبًا ألْن يكون أفضل من غيره ، فََضلَّ في سعيه  الكرامة



وخاب في قصده ، فانتبه لهذا األمر فإنه مهم جدًا لكثرة من خالف 

 .فيه 

 

نة أن الموفق عند حصول الكرامة له إنما يعتقد أهل الس: الخامسة 

هو من عاملها بإكثار الشكر والحمد وازداد بها تواضعًا للخلق 

وازداد ثباتًا واستقامة على الحق واستعملها فيما يقربه إلى هللا تعالى 

وفيما ينفع عباد هللا ، وجعلها وسيلة إلحقا  الحق وإبطال الباطل ، 

وبناًء عليه . وعال، فهذا هو الموفق واستعان بها على طاعة هللا جل

فمن استعان بها على حراٍم أو كانت سببًا الستكباره واتكاله عليها 

وترك العمل الصالح ، فإن هذه الكرامة لم تزده في الحقيقة إال ندامة 

وخيبة وخسارة ، وكان عدمها له أنفع ، واستمع إلى قول هللا جل 

لَِّذَي آتَْينَاهُ آيَاتِنَا فَانَسلََخ ِمْنَها فَأَتْبَعَهُ الشَّْيَطاُن َواتُْل َعلَْيِهْم نَبَأَ ا} وعال 

َولَْو ِشئْنَا لََرفَْعنَاهُ بَِها َولَـِكنَّهُ أَْخلَدَ إِلَى األَْرِض .  فََكاَن ِمَن اْلغَاِوينَ 

 { تَتُْرْكهُ يَْلَهث َواتَّبََع َهَواهُ فََمثَلُهُ َكَمثَِل اْلَكْلِب إِن تَْحِمْل َعلَْيِه يَْلَهْث أَوْ 

  . 825:  822األعراف 

وبه تعلم أن ظهور الكرامة على يدي الولي نوم ابتالٍء له ، فليتق 

العبد ربه وليكثر من حمده وشكره وليتر  في مراتب االستقامة ، 

وال تكون هذه الكرامة سببًا لتكبره وغروره ورفضه للحق وتعاليه 

 .، وهللا المستعان  على الخلق

 

بما أن الكرامة قد تشتبه على بعض : قال أهل السنة : لسادسة ا

الناس مع خوار  الكهان والسحرة ، فإنه البد من عرض األمر على 

أهل العلم الثقات األثبات الذين يعرفون الفرقان بين كرامات األولياء 

ومخاريق الفجرة ، فال ينبغي اعتمادها وعدها كرامة إال بعد أن 

كلمتهم فيها ، والسيما في هذا الزمن الذي كثر فيه يقول أهل العلم 

المدعون للصالح ، فالعامي قد يغتر ببعض هذه الظواهر ، فالبد من 

عرض األمر على أهل العلم ليصدر عن رأيهم ، فهم أهل االستنباط 

رحمه  -والفهم المبني على الكتاب والسنة ، وقد فضح أبو العباس 

لدعاوى الكاذبة وبَيََّن زيفها وأنها من كثيًرا من هذه ا -هللا تعالى 

الشيطان ، فال ينبغي أن يصدر العبد في هذه المسائل من رأي نفسه 



َوإِذَا } ، بل البد من رد األمر إلى العلماء الراسخين ، قال تعالى 

سُ  َن األَْمِن أَِو اْلَخْوِف أَذَاُعواْ بِِه َولَْو َردُّوهُ إِلَى الرَّ وِل َجاءُهْم أَْمٌر مهِ

 . 23: النساء  {َوإِلَى أُْوِلي األَْمِر ِمْنُهْم لَعَِلَمهُ الَِّذيَن يَْستَنبُِطونَهُ ِمْنُهْم 

إني رأيت : وألنه قد يدعي الكرامة من هو كاذب في دعواه ، فيقول 

كذا وكذا ، وكوشفت بكذا وكذا ، وحصل لي كذا وكذا ، وهو كاذب 

لماء فناهيك عن الفساد في ذلك ، فإذا أخذ األمر بمعزل عن الع

والضالل الذي سيحصل ، لكن إذا كان األمر وقفًا على أهل العلم 

فلنبشر جميعًا بالهداية والصالح والتوفيق ، وهللا المستعان وعليه 

 .التكالن ، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم 

 

 :ثم قال علي جمعة نقال عن اإلمام جالل المحلي وذكر أحاديث 

 . (281) . جريان النيل بكتاب عمر: ول األ

 . (282) .حديث سارية : الثاني 

أن خالد بن الوليد شرب السم ولم يصب بقلبه ، فعن قيس : الثالث 

بالحيرة أُتَِي لهم بسم فقال  شهدت خالد بن الوليد " قال  بن حازم 

بسم هللا ، ثم شربه فلم يصبه : فقال . ُسمَّ ساعة : ما هذا ؟ قالوا : 

 . (283) "شيء 

 

 : الشبهة األولي 

 

 :جيده حتى قال  منقوالتنقل 

ال يوجد أي دليل علي انتهائها وتلك الكرامات الثابتة للصالحين 

في الحياة الدنيا بل وجد الدليل علي عكس ذلك بانتهاء حياة الولي 

 َعاِصمٍ  َعلَى فَبُِعثَ " فيما ثبت أن هللا عصم جسد عاصم بن ثابت 
                                                 

(
281
 . هذا الحديث ال يصح فيه راو مجهول انظر السنن والمبتدعات لعبد السالم الشقيري ( 

(
282
 كميا حسين جييد إسيناد وهيذاوقال األلباني في اآليات البينات  8880السلسلة الصحيحة رقم   (

/  3" )  اليدالئل"  في البيهقي رواه الوجه هذا ومن(  838/  2" )  البداية"  في كثير ابن قال

وحسينه بين حجير  والخطييب األعرابي وابن والاللكائي نعيم بوأووأخرجه : قلت (  8/  828

) وحسنه أيضاً بن حجر العسقالني في اإلصابة (  423/  8) الهيتمي في الصواعق المحرقة 

 . وقد سبق ذكر متنه (  5/  3ج

(
283
وسم الساعة  –إن شاء هللا تعالى  -مات األولياء وسندها حسن لغيره االالكئانى في كر رواه  (

 .  يقتل في الحال



 ِمنْ  يَْقَطعَ  أَنْ  َعلَى يَْقِدُروا فَلَمْ  َرُسوِلِهمْ  ِمنْ  فََحَمتْهُ  الدَّْبرِ  ِمنْ  ةِ الظُّلَّ  ِمثْلُ 

 . (284) " َشْيئًا لَْحِمهِ 

 .وهي صريحة في كرامة هللا له بعد موته 

 

 :الرد 

 

أن " وهي صريحة في كرامة هللا له بعد موته " هو يقصد بقوله 

 أقول لهف ن خرافات الصوفيةوهذا م بعد موته يُري الولي في اليقظة

ليس فيه ذلك فهل رأيت ثابت فإن الحديث  " أخطأت إستك الحفرة "

  يدافع عن نفسه أم دافع عنه هللا فبعث الدبر لحفظ جسده بعد موته

 . ستداللالفبطل ا

 

 :الشبهة الثانية 

 

عما لو وقع السؤال في الدرس " البجيرمي  قال : قال علي جمعة

ويمكن : جدة كرامة فهل يسجد السامع له أم ال ؟ قال آية سقرأ الميت 

فال ألن كرامات األولياء ال تنقطع بموتهم الجواب بأن الظاهر األول 

يشرم لسامعه قراءة حسنة يلتذ بها ، فحينئذ مانع أن يقرأ الميت 

إذ هي من المميز كذلك فليس الميت الميت مكلفاً السجود وإن لم يكن 

 . (285)" هما ونحوكالساهي والجماد 

 

 

 :الرد 

 

 :الميت يتكلم بل أن يسمع أصال من قال أن 

 

 : حالة فياألموات ال يسمعون بالجملة كالم األحياء إال 

                                                 

(
284
 . البخاري وأحمد وبن أبي شيبة والبيهقي في السنن والطبراني في الكبير واألوسط رواه   (

(
285
 8ج"  حاشيية البجيرميي" تحفة الحبييب عليي شيرح الخطييب المعروفية بيـ  قال علي جمعة  (

 .  233ص



 

إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه " الحديث  في

 . (286)" ليسمع قرم نعالهم 

 

 .  24 :الروم {فَإِنََّك اَل تُْسِمُع اْلَمْوتَى } قال تعالى 

َ يُْسِمُع َمن يََشاء َوَما } قال و َوَما يَْستَِوي اأْلَْحيَاء َواَل اأْلَْمَواُت إِنَّ ّللاَّ

ن فِي اْلقُبُوِر   . 44: فاطر {أَنَت بُِمْسِمعٍ مَّ

ُ َعلَْيِهْم قَْد يَئُِسوا } قال و يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَتََولَّْوا قَْوًما َغِضَب ّللاَّ

 ،83: الممتحنة {  َن اآْلِخَرةِ َكَما يَئَِس اْلُكفَّاُر ِمْن أَْصَحاِب اْلقُبُورِ مِ 

 .يئسوا من إجابتهم  أي

 ال الصالحين أن فثبت{  دعاءكم يسمعوا ال تدعوهم إن}  قالو

 كما أولى باب من ذلك بل بداهة مثلهم وغيرهم موتهم بعد يسمعون

 .وهللا الموفق .  يسمعون ال إذن كلهم فالموتى يخفى ال

 

 :  وهناك حالة خاصة للنبي

 هللا نبي أن " طلحة أبي عن مالك بن أنس لنا ذكر قال قتادة عن

 من رجال وعشرين بأربعة بدر يوم أمر وسلم عليه هللا صلى

 ذا وكان مخبث خبيث بدر أطواء من طوي في فقذفوا قريش صناديد

 الثالث اليوم بدرب كان فلما ليال ثالث بالعرصة أقام قوم على ظهر

 على قام حتى أصحابه وأتبعه مشى ثم رحلها عليها فشد براحلته أمر

 فالن بن فالن يا آبائهم وأسماء بأسمائهم يناديهم فجعل الركي شفة

 ما وجدنا قد فإنا ؟ ورسوله هللا أطعتم أنكم أيسركم فالن بن فالن ويا

 يا عمر فقال ؟ حقا ربكم وعدكم ما وجدتم فهل حقا ربنا وعدنا

 عليه هللا صلى النبي قال ؟ لها أرواح ال أجساد من تكلم ما هللا رسول

 وفي. "  منهم أقول لما بأسمع أنتم ما بيده دمحم نفس والذي وسلم

 . (287) ."  يجيبون ال ولكن منهم بأسمع أنتم ما " رواية

 توبيخا قوله أسمعهم حتى هللا أحياهم قتادة قال"  البخاري وزاد

 " . وندم وحسرة قمةون وتصغيرا
                                                 

(
286
 . الصحيحين   (

(
287
 .  عليه متفق  (



 

 من تكلم ما هللا رسول يا" قول عمر  أال تر عدم إنكار النبي 

 " . ؟ لها أرواح ال أجساد

 . يسمعون الفثبت من الحديث أن األموات 

 

 السماء إلى بروحه يصعد المؤمن وإن" ....  المرفوم وفى الحديث

 رضاأل أهل من معارفهم عن فيستخبرونه المؤمنين أرواح فتأتيه

" ..... (288) . 

 ً  .ما إستخبروه   فلو كانوا يسمعوا أو يعرفوا عنهم شيئا

 

 بن مصعب على وقف وسلم عليه هللا صلى النبي أن" أما حديث 

 عند أحياء أنكم أشهد فقال أحد من رجع حين أصحابه وعلى عمير

 أحد يسلم ال بيده نفسي فوالذي عليهم وسلموا.  فزوروهم تعالى هللا

 . (289) .فهو منكر  " القيامة يوم إلى عليه ردوا إال عليهم

  
 

 الدنيا في يعرفه كان المؤمن أخيه بقبر يمر أحد من ما" وأما حديث 

ً  فهو " عليه ورد عرفه إال عليه فسلم   . (290) .منكر  أيضا

 
                                                 

(
288
وحسنه األلبانى السلسلة الصيحيحة رقيم  السيوطي صححهرواه الطبري في تهذيب اآلثار و  (

4542  . 

(
289
 ولذلك معتبر غير الحاكم تصحيحو وغيرهما وصححه والحاكم البيهقي رواه: قال األلباني   (

 وقيد واإلرسيال باالضيطراب رجيب ابن الحافظ وأعله غلو وهو موضوم أنه إلى الذهبي مال

 يسييمعون القبييور أهييل أن رزييين أبييي حييديث ومثلييه( .  2440" )  الضييعيفة"  فييي ذلييك بينييت

)  رقيم الميذكور المصدر في بينته كما منكر فهو.  يجيبوا أن يستطيعون ال ولكن عليهم السالم

 الشيهداء عيدا مين هيم يسمعون ال لذينا الموتى بأن القول نلتزم صحته سلمنا إن وأنا(  2442

 أحيياء أنهيم مين عينهم أخبير بما الموتى سائر على المتيازهم الجملة في يسمعون الشهداء ألن

 ( . 52،  52/  8)  األموات سمام عدم ياآليات البينات ف.  وجل عز هللا عند

(
290
"  فيي ذليك ذكير " منكير بيل ضعيف إنه: "  وقال تعقبه رجب ابن الحافظ إن: قال األلباني   (

 وأشييد(  2223" )  الضييعيفة"  فييي ذلييك بينييت وقييد قييال كمييا وهييو(  4/  23  " )  األهييوال

 أبيو مر:  قال أسلم بن زيد عن(  5243" )  المصنف"  في الرزا  عبد أخرجه ما منه ضعفا

 أبيو فقيال ؟ القبير عليى أسيلم الرجل فقال.  سلم:  هريرة أبو فقال قبر على له وصاحب هريرة

 وهيو العيالء بين يحييى ففييه:  قليت.  اآلن ليعرفيك إنه قط يوما الدنيا في رآك كان إن:  هريرة

 ( . 20:  52/  8)  األموات سمام عدم ياآليات البينات ف.  وضام



 

 

 

 

 :الشبهة الثالثة 

 

فاإليمان بكرامات األولياء مما أجمعت عليه األمة : قال علي جمعة 

مية واعتبره علماء العقيدة أصالً من أصول االعتقاد وإنكارها اإلسال

 .قد يخرج المسلم من دينه 

 

 

 :الرد 

 

فهو أساس هو ال يقصد علماء العقيدة بل مشايخ الصوفية الجهلة 

 .عندهم في دينهم دين الصوفية فمن لم يعتقد ذلك فليس بصوفي 

 " .إنكارها قد يخرج المسلم من دينه " أما قوله 

اطل من قال ذلك فهذا ليس معلوم من الدين بالضرورة لكي يكفر فب

فمن أنكرها  علي سبيل المثال صاحبه أي ليست كمعجزات األنبياء

 . والحمد هللا علي نعمة اإلسالمكفر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علي الذكر في حلق ؟ االجتمامما حكم  82س

 



االجتمام علي الذكر في حلق سنة ثابتة بأدلة  : قال علي جمعة

َواْصبِْر } لشرم الشريف ، أمر هللا بها في كتابه العزيز فقال تعالي ا

ِ يُِريدُوَن َوْجَههُ  { نَْفَسَك َمَع الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَُّهم بِاْلغَدَاةِ َواْلعَِشيه

 . 42: الكهف 

ِ  إِنَّ "  وقال النبي   أَْهلَ  يَْلتَِمُسونَ  الطُُّر ِ  فِي يَُطوفُونَ  َماَلئَِكةً  ّلِلَّ

ْكرِ  َ  يَْذُكُرونَ  قَْوًما َوَجدُوا فَإِذَا الذهِ وا تَنَادَْوا ّللاَّ  قَالَ  َحاَجتُِكمْ  إِلَى َهلُمُّ

 أَنهِي فَأُْشِهدُُكمْ إلي أن قال ......  الدُّْنيَا السََّماءِ  إِلَى بِأَْجنَِحتِِهمْ  فَيَُحفُّونَُهمْ 

 إِنََّما ِمْنُهمْ  لَْيسَ  فاَُلنٌ  فِيِهمْ  ئَِكةِ اْلَماَل  ِمنْ  َملَكٌ  يَقُولُ  قَالَ  لَُهمْ  َغفَْرتُ  قَدْ 

 . (291) " َجِليُسُهمْ  بِِهمْ  يَْشقَى اَل  اْلُجلََساءُ  ُهمْ  قَالَ  ِلَحاَجةٍ  َجاءَ 

 

ِ  َرُسولَ  إِنَّ " ....   ُمعَاِويَةُ وعن  ُ  َصلَّى ّللاَّ  َعلَى َخَرجَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

َ  نَْذُكرُ  َجلَْسنَا قَالُوا أَْجلََسُكمْ  َما فَقَالَ  أَْصَحابِهِ  ِمنْ  َحْلقَةٍ   َعلَى َونَْحَمدُهُ  ّللاَّ

ْساَلمِ  َهدَانَا َما ِ  قَالَ  َعلَْينَا بِهِ  َوَمنَّ  ِلإْلِ ِ  قَالُوا ذَاكَ  إاِلَّ  أَْجلََسُكمْ  َما آّللَّ  َوّللاَّ

 أَتَانِي َولَِكنَّهُ  لَُكمْ  ْهَمةً تُ  أَْستَْحِلْفُكمْ  لَمْ  إِنهِي أََما قَالَ  ذَاكَ  إاِلَّ  أَْجلََسنَا َما

َ  أَنَّ  فَأَْخبََرنِي ِجْبِريلُ   . (292) " اْلَماَلئَِكة بُِكمْ  يُبَاِهي َوَجلَّ  َعزَّ  ّللاَّ

 

وقال بعد ذلك كالماً جيداً لكن هو لم يفصح عن مراده الحقيقي وراء 

 .هذا الموضوم فهو يقصد ذكر الصوفية وما فيه من بدم مضلة 

 

 

 :الرد 

 

فيجب أن كما علمت مما سبق أن العلماء قالوا أن العبادات توقيفية و

والصحابة رضي هللا صلي هللا عليه وسلم ننظر إلي فعل الرسول 

 .عنهم هل فعلوا ذلك 

                                                 

(
291
 .صحيح البخاري   (

(
292
 .رواه مسلم والترمذي والنسائي وأحمد والطبراني في الكبير واألوسط وأبي يعلي   (



 َكَما َصلُّوا" َ فاهلل أمرنا بالصالة في القرآن ولم يقل كيف وقد قال 

 . (293) " أَُصلهِي َرأَْيتُُمونِي

 

ثُ  أَبِى َسِمْعتُ  قَالَ  يَْحيَى ْبنُ  َعْمُرووعن   ُكنَّا " قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ  يَُحدهِ

ِ  َعْبدِ  بَابِ  َعلَى نَْجِلسُ   َخَرجَ  فَإِذَا ، اْلغَدَاةِ  َصالَةِ  قَْبلَ  َمْسعُودٍ  ْبنِ  ّللاَّ

 أََخَرجَ :  فَقَالَ  األَْشعَِرىُّ  ُموَسى أَبُو فََجاَءنَا ، اْلَمْسِجدِ  إِلَى َمعَهُ  َمَشْينَا

ْحَمنِ  َعْبدِ  أَبُو إِلَْيُكمْ  ا ، َخَرجَ  َحتَّى َمعَنَا فََجلَسَ  ، الَ :  قُْلنَا بَْعدُ؟ الرَّ  فَلَمَّ

ً  إِلَْيهِ  قُْمنَا َخَرجَ  ْحَمنِ  َعْبدِ  أَبَا يَا:  ُموَسى أَبُو لَهُ  فَقَالَ  ، َجِميعا  إِنهِى الرَّ

ً  اْلَمْسِجدِ  فِى َرأَْيتُ  ِ  َواْلَحْمدُ  أَرَ  َولَمْ  ، أَْنَكْرتُهُ  أَْمراً  آنِفا  قَالَ . َخْيراً  إاِلَّ  ّلِلَّ

ً  اْلَمْسِجدِ  فِى َرأَْيتُ  - قَالَ  - فََستََراهُ  ِعْشتَ  إِنْ :  فَقَالَ  ُهَو؟ فََما:   قَْوما

 ً ً  ِحلَقا  أَْيِديِهمْ  َوفِى ، َرُجلٌ  َحْلقَةٍ  ُكلهِ  فِى ، الصَّالَةَ  يَْنتَِظُرونَ  ُجلُوسا

 ، ِمائَةً  َهلهِلُوا:  فَيَقُولُ  ، ِمائَةً  فَيَُكبهُِرونَ  ، ِمائَةً  بهُِرواكَ :  فَيَقُولُ  َحًصى

 قُْلتَ  فََماذَا:  قَالَ . ِمائَةً  فَيَُسبهُِحونَ  ِمائَةً  َسبهُِحوا:  َويَقُولُ  ، ِمائَةً  فَيَُهلهِلُونَ 

ً  لَُهمْ  قُْلتُ  َما:  قَالَ  لَُهْم؟  أَفاَلَ :  قَالَ . أَْمِركَ  اْنتَِظارَ  أَوِ  َرأْيِكَ  اْنتَِظارَ  َشْيئا

 ثُمَّ . َحَسنَاتِِهمْ  ِمنْ  يَِضيعَ  الَ  أَنْ  لَُهمْ  َوَضِمْنتَ  َسيهِئَاتِِهمْ  يَعُدُّوا أَنْ  أََمْرتَُهمْ 

 َعلَْيِهمْ  فََوقَفَ  ، اْلِحلَقِ  تِْلكَ  ِمنْ  َحْلقَةً  أَتَى َحتَّى َمعَهُ  َوَمَضْينَا َمَضى

ْحَمنِ  َعْبدِ  أَبَا يَا:  قَالُوا تَْصنَعُوَن؟ مْ أََراكُ  الَِّذى َهذَا َما:  فَقَالَ   َحًصى الرَّ

 أَنْ  َضاِمنٌ  فَأَنَا َسيهِئَاتُِكمْ  فَعُدُّوا:  قَالَ . َوالتَّْسبِيحَ  َوالتَّْهِليلَ  التَّْكبِيرَ  بِهِ  نَعُدُّ 

ةَ  يَا َوْيَحُكمْ  ، َشْىءٌ  َحَسنَاتُِكمْ  ِمنْ  يَِضيعَ  الَ  دٍ  أُمَّ  ، َهلََكتَُكمْ  أَْسَرمَ  َما ُمَحمَّ

 لَمْ  ثِيَابُهُ  َوَهِذهِ  ُمتََوافُِرونَ  -وسلم عليه هللا صلى- نَبِيهُِكمْ  َصَحابَةُ  َهُؤالَءِ 

 أَْهدَى ِهىَ  ِملَّةٍ  لَعَلَى إِنَُّكمْ  يَِدهِ  فِى نَْفِسى َوالَِّذى ، تُْكَسرْ  لَمْ  َوآنِيَتُهُ  تَْبلَ 

دٍ  ِملَّةِ  ِمنْ  ِ :  قَالُوا. َضالَلَةٍ  ابِ بَ  ُمْفتَتِِحى أَوْ  ، ُمَحمَّ  َعْبدِ  أَبَا يَا َوّللاَّ

ْحَمنِ   ، يُِصيبَهُ  لَنْ  ِلْلَخْيرِ  ُمِريدٍ  ِمنْ  َوَكمْ :  قَالَ . اْلَخْيرَ  إاِلَّ  أََرْدنَا َما الرَّ

ِ  َرُسولَ  إِنَّ  ً  أَنَّ  َحدَّثَنَا -وسلم عليه هللا صلى- ّللاَّ  اْلقُْرآنَ  يَْقَرُءونَ  قَْوما

ِ  َواْيمُ  ، تََراقِيَُهمْ  يَُجاِوزُ  الَ   تََولَّى ثُمَّ . ِمْنُكمْ  أَْكثََرُهمْ  لَعَلَّ  أَْدِرى َما ّللاَّ

                                                 

(
293
بخييياري وأحميييد وبييين أبيييي شييييبة والبيهقيييي فيييي السييينن ومعرفييية السييينن واليييدارمي رواه ال  (

 .والدارقطني وبن حبان وبن خزيمة والشافعي في المسند والطحاوي في المشكل 



ةَ  َرأَْينَا:  َسِلَمةَ  ْبنُ  َعْمُرو فَقَالَ  ، َعْنُهمْ   يَْومَ  يَُطاِعنُونَا اْلِحلَقِ  أُولَئِكَ  َعامَّ

 . (294)"  اْلَخَواِرجِ  َمعَ  النَّْهَرَوانِ 

 

هللا يعني ابن مسعود وأنا  وقف على عبد " لوعن عمرو بن بينها قا

أقص فقال يا عمرو لقد ابتدعت بدعة ضاللة أو إنك ألهدى من دمحم  

ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه ولقد رأيتهم تفرقوا عني حتى رأيت مكاني ما فيه أحد 

" (295) .  

 

قال ابن مسعود عليكم بالعلم قبل أن يقبض " عن أبي قالبة قال 

عليكم بالعلم فإن أحدكم ال  ذهب بأصحابه أو قال بأهلهوقبضه أن ي

يدري متى يفتقر أو يفتقر إلى ما عنده وإنكم ستجدون أقواما 

يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب هللا وقد نبذوه وراء ظهورهم 

 (296)فعليكم بالعلم وإياكم والتبدم وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق

 .  (298)"   (297)وعليكم بالعتيق

 

رجل في الظهر أو  (299)كنت مع بن عمر فثوب"  مجاهد قال عن

 . (300) " العصر قال اخرج بنا فإن هذه بدعة

 

 

 

 

 

 

                                                 

(
294
وقد صححه األلباني في السلسيلة الصيحيحة رقيم  جيد إسناده قال حسن سليمرواه الدارمي و  (

4002  . 

(
295
قيال األلبيانى فيى  . وليه إسينادان أحيدهما رجاليه رجيال الصيحيحرواه الطبراني فيي الكبيير   (

  . صحيح لغيره موقوفا 50صحيح الترغيب رقم 

(
296
 . يعنى بالتعمق الكالم الذى ال يفيد والجدل  (

(
297
 . ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابة ويعنى بالعتيق ما كان عليه النبي ( 

(
298
  .بسند صحيح  السنة للمروزي  (

(
299
  .  النوم من خير الصالة : المؤذن قول هوالثويب   (

(
300
  . 232أبو داود رقم   يحسنه األلبانى ف  (



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ما حكم إطال  اللحية ؟ 40س

 

 

 :الشبهة األولي 

 

يتكلم وينقل أقوال بعض الشافعية على الكراهة فقط أخذ علي جمعة 

 َواَل  بِاْليَُهودِ  تََشبَُّهوا َواَل  لشَّْيبَ ا َغيهُِروا"  ثم احتج بقوله ال التحريم 

 (302) . (301) " بِالنََّصاَرى

ثم قال فصيغة األمر في حديث تغيير المشيب ال تقل صراحة عنها 

في حديث إطال  اللحية ولكن لما كان تغيير المشيب ليس مستنكراً 

                                                 

(
301
 2235رقييم  حسيين إسييناد وهييذا صييحيح:  األرنييؤوط شييعيبرواه أحمييد واللفييظ لييه وقييال   (

ورواه النسيائي وبين حبيان والطبرانيي فيي  8224رقيم   سينن الترميذي ياأللبيانى في وصححه

ن أبي شيبة وأبي يعلي والبيهقي في الكبري والشيعب وأبيو نعييم الكبير واألوسط والصغير وب

  . في الحلية والطحاوي في المشكل

(
302
 ميين بأعييدائكم تشييبهوا وال الشيييب غيييروا" قييال علييي جمعيية قييال صييلي هللا عليييه وسييلم   (

وهذا اللفيظ : وعزاه إلي الصحيحين قلت  " والكتم الحناء الشيب به غيرتم ما وخير المشركين

 "وال تقربوا السيواد " قوله "  الشيب غيروا" وه اإلمامين بل رواه الطبراني وبعد لفظة لم ير

  .وال أعلم أفعل ذلك عامدا أم خطأ 



في المجتمع تركه وفعله ذهب الفقهاء للقول بندب تغيير المشيب ولم 

 .وا لوجوبه يذهب

 

 :الرد 

 

ولكن لما كان تغيير المشيب ليس مستنكراً في المجتمع تركه " قوله 

 " . وفعله ذهب الفقهاء للقول بندب تغيير المشيب ولم يذهبوا لوجوبه

ً قول باطل فإن من قال بندبه من العلماء لم يذهبوا لهذه العلة   إتباعا

 . ألهوائهم

 وصرفه:  الترمذي شرح في اقيالعر الزين قال"  فقد قال المناوي

 الصحابة من جمع وكذا يختضب لم المصطفى كون الوجوب عن

 .   (303)"  انتهى

 :فهذه هي العلة وإن كانت خاطئة للحديث اآلتي 

 - ماء من بقدح سلمة أم إلى أهلي أرسلني " قال موهب بن هللا عبد

 النبي شعر من شعر فيه فضة من - أصابع ثالث إسرائيل وقبض

 بعث شيء أو عين اإلنسان أصاب إذا وكان وسلم عليه هللا ىصل

 . (304) " حمرا شعرات فرأيت الجلجل في فاطلعت مخضبه إليها

 

 

 :الشبهة الثانية 

 

 :قال علي جمعة 

وكل أهل األرض كافرهم ومسلمهم  -فإن حكم اللحية في أيام السلف 

هور الذي كان خالفياً بين الجم –يطلقونها وليس هناك مسوغ لحلقها 

أوجبوا إطالقها والشافعية الذين اعتبروا إطالقها سنة وال يأثم حالقها 

. 

ولذا نري تحتم العمل بقول الشافعية في هذا الزمان خاصة وقد 

 .... .تغيرت العادات 
                                                 

(
303
  . ( 202/  2) فيض القدير   (

(
304
 .البخاري رواه  ( 



 

 

 :الرد 

 

ولذا نري تحتم العمل بقول الشافعية في هذا الزمان خاصة " قوله 

 " .وقد تغيرت العادات 

بل ألنها  تبع للهوي نحن ال نفعلها ألنها عادة بشرية الهو قول م

وقد نهي عن التشبه بالمشركين فالمشركين  هدي النبي و فطرة

 ً  . اآلن يحلقونها أفنحلقها نحن أيضا

 . (305)"  ِمْنُهم فَُهوَ  بِقَْومٍ  تََشبَّهَ  َمنْ "  وقد قال 

 َوِذَراًعا ِشْبًرا ِشْبًرا ْبلَُكمْ قَ  َكانَ  َمنْ  َسنَنَ  لَتَتْبَعُنَّ "  وكما قال النبي 

ِ  َرُسولَ  يَا قُْلنَا تَبِْعتُُموُهمْ  َضبهٍ  ُجْحرَ  دََخلُوا لَوْ  َحتَّى بِِذَرامٍ   اْليَُهودُ  ّللاَّ

 . (306)"   فََمنْ  قَالَ  َوالنََّصاَرى

وقد اتفقت المذاهب األربعة علي " وقد قال الشيخ علي محفوظ 

واألخذ القريب منه ثم نقل أقوال  وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها

 . (307)" فراجعها إن شئت . لمذاهب 

 

 :أما أدلة وجوب إعفاء اللحية فها هي 

 

 اللهِْحيَةِ  َوإِْعفَاءِ  الشََّواِربِ  بِإِْحفَاءِ  أََمرَ  أَنَّهُ "   النبي عن عمر ابن عن

 "(308) . 

َواكُ  اللهِْحيَةِ  اءُ َوإِْعفَ  الشَّاِربِ  قَصُّ  اْلِفْطَرةِ  ِمنْ  َعْشرٌ "  قال و  َوالسهِ

بِطِ  َونَتْفُ  اْلبََراِجمِ  َوَغْسلُ  اأْلَْظفَارِ  َوقَصُّ  اْلَماءِ  َواْستِْنَشا ُ   َوَحْلقُ  اإْلِ

                                                 

(
305
ورواه أحمد والطبراني في المعجم  2038رقم  صحيح حسن:  األلباني قالرواه أبو داود و ( 

ر وسعيد بن منصور في السنن وبن أبي شيبة والبيهقي في الشعب والطبراني في مسند الكبي

 80) الشاميين وصاحب مسند الشهاب وعبد بن حميد وقد حسن إسناده الحافظ بن حجر في الفتح 

 ( . 482/  8) وصححه الحافظ العراقي في تخريج اإلحياء (  428/ 

(
306
الكبير والطبري في تهذيب اآلثار والبيهقي في  متفق عليه ورواه أحمد والطبراني في ( 

 .معرفة السنن اآلثار 

(
307
 . 202اإلبدام في مضار االبتدام ص  ( 

(
308
 .صحيح مسلم  ( 



 إاِلَّ  اْلعَاِشَرةَ  َونَِسيتُ  ُمْصعَبٌ  قَالَ  َزَكِريَّاءُ  قَالَ  اْلَماءِ  َواْنتِقَاصُ  اْلعَانَةِ 

 . (309)"  اْلَمْضَمَضة تَُكونَ  أَنْ 

 . (310)"  اللهَِحى َوأَْعفُوا الشََّواِربَ  اْنَهُكوا"  قال و

 . (311)"  اللهَِحى َوأَْعفُوا الشََّواِربَ  أَْحفُوا"  قال و

 . (312)"  اللهَِحى َوأَْوفُوا الشََّواِربَ  أَْحفُوا اْلُمْشِرِكينَ  َخاِلفُوا"  قال و

وا"  قال و  . (313)"  اْلَمُجوس فُواَخالِ  اللهَِحى َوأَْرُخوا الشََّواِربَ  ُجزُّ

 . (315) " ِمنَّا فَلَْيسَ  َشاِربِهِ  (314) يَأُْخذْ  لَمْ  َمنْ "  قال و

 تََشبَُّهوا َواَل  َشْيبَُكمْ  َوَغيهُِروا الشََّواِربَ  َوُخذُوا اللهَِحى أَْعفُوا"  قال و

 . (316)"  َوالنََّصاَرى بِاْليَُهودِ 

ِ  َرُسولُ  َخَرجَ  " يقول أمامة أباعن و ُ  َصلَّى ّللاَّ  َعلَى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ُروا اأْلَْنَصارِ  َمْعَشرَ  يَا فَقَالَ  ِلَحاُهمْ  بِيضٌ  اأْلَْنَصارٍ  ِمنْ  َمْشيََخةٍ   َحمهِ

ِ  َرُسولَ  يَا فَقُْلتُ  قَالَ  اْلِكتَابِ  أَْهلَ  َوَخاِلفُوا َوَصفهُِروا  اْلِكتَابِ  أَْهلَ  إِنَّ  ّللاَّ

ِ  َرُسولُ  فَقَالَ  أْتَِزُرونَ يَ  َواَل  يَتََسْرَولَونَ  ُ  َصلَّى ّللاَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ِ  َرُسولَ  يَا فَقُْلتُ  قَالَ  اْلِكتَابِ  أَْهلَ  َوَخاِلفُوا َوائْتَِزُروا تََسْرَولُوا  إِنَّ  ّللاَّ

ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  فَقَالَ  قَالَ  يَْنتَِعلُونَ  َواَل  يَتََخفَّفُونَ  اْلِكتَابِ  أَْهلَ   َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ِ  َرُسولَ  يَا فَقُْلنَا قَالَ  اْلِكتَابِ  أَْهلَ  َوَخاِلفُوا َواْنتَِعلُوا فَتََخفَّفُوا  أَْهلَ  إِنَّ  ّللاَّ

 النَّبِيُّ  فَقَالَ  قَالَ  (318) ِسبَالَُهم َويَُوفهُِرونَ (317) َعثَانِينَُهمْ  يَقُصُّونَ  اْلِكتَابِ 

                                                 

(
309
رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وبن ماجة وأحمد وبن أبي شيبة والبيهقي في  ( 

 .الكبري والشعب وأبو عوانة والدارقطني وبن خزيمة 

(
310
 .رواه البخاري وبن أبي شيبة  ( 

(
311
رواه مسلم والترمذي والنسائي وأحمد والطبراني في الكبير واألوسط والنسائي في الكبري  ( 

 .والطحاوي في الشرح 

(
312
 .صحيح مسلم  ( 

(
313
 .رواه مسلم وأحمد والبيهقي في الكبري والطحاوي في الشرح  ( 

(
314
 إسناده:  األرنؤوط شعيبلترمذي وأحمد وقال وقد رواها ا " َشاِربِهِ  ِمنْ " وفي رواية  ( 

وبن حبان والطبراني في الكبير والصغير وبن أبي شيبة والنسائي في  82423رقم  صحيح

 .الكبري وصاحب مسند الشهاب 

(
315
ورواه الطبراني في األوسط والبيهقي في الشعب  83رواه النسائي وصححه األلباني رقم  ( 

 .اب وعبد بن حميد وصاحب مسند الشه

(
316
 . 2522رقم  حسن إسناد وهذا صحيح:  األرنؤوط شعيبرواه أحمد وقال  ( 

(
317
 . اللحية وهي عثنون معج:  عثانينهم ( 

(
318
 . الشارب وهو بالتحريك السبلة مع:  سبالهم ( 



ُ  َصلَّى  أَْهلَ  َوَخاِلفُوا َعثَانِينَُكمْ  َوَوفهُِروا ِسبَالَُكمْ  قُصُّوا مَ َوَسلَّ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 . (319) " اْلِكتَاب

 . أال تدل كل هذه األحاديث علي الوجوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ قنوت في صالة الصبحالما حكم  43س

 

 .مما قاله يتضح أنه يري ثبوت القنوت في الفجر 

 

 :الرد 

 

                                                 

(
319
وحسنه األلباني في السلسة  44332رقم  صحيح هإسناد:  األرنؤوط شعيبرواه أحمد وقال  ( 

 . 8422الصحيحة رقم 



 مشروعيته في وال القنوت مشروعية في ألئمةا بين نزام الاعلم أنه 

. النازلة لغير مشروعيته بقاء في النزام إنما للنازلة  

 

ِ  َرُسولُ  َزالَ  َما " َماِلك ْبنِ  أَنَِس  حديث ُ  َصلَّى ّللاَّ  يَْقنُتُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 . (320)"  الدُّْنيَا فَاَر َ  َحتَّى اْلفَْجرِ  فِي

 . التميمي الرازي جعفر وأب: وسبب ضعف الحديث 

 . مغيرة عن خصوصا الحفظ يءيس صدو :   حجر ابنقال 

 . كثيرا يهم:  زرعة أبوقال 

 . يخطىء لكنه و حديثه يكتب:  معين بن يحيى عن

 سييء ، الصد  أهل من هو و ، ضعف فيه:  على بن عمرو قال و

 . الحفظ

 يعجبني ال ، بالمناكير المشاهير عن ينفرد كان:  حبان ابن قال و

 . الثقات وافق فيما إال بحديثه االحتجاج

"  في حبان ابن ذكره قدووخصوصاً أنه رواه عنه الربيع بن أنس 

 أبى رواية من كان ما حديثه من يتقون الناس:  قال و ،"  الثقات

 . كثيرا اضطرابا عنه أحاديثه في ألن ، عنه جعفر

 

 َصلَّى النَّبِيُّ  َكانَ " قال  عنه هللا رضي هريرة أبي عنوفي الحديث 

 ُ  أَْنجِ  اللَُّهمَّ  ِهَشامٍ  ْبنَ  َسلََمةَ  أَْنجِ  اللَُّهمَّ  اْلقُنُوتِ  فِي يَْدُعو َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 اْلُمْستَْضعَِفينَ  أَْنجِ  اللَُّهمَّ  َربِيعَةَ  أَبِي ْبنَ  َعيَّاشَ  أَْنجِ  اللَُّهمَّ  اْلَوِليدِ  ْبنَ  اْلَوِليدَ 

 يُوُسفَ  َكِسنِي ِسنِينَ  اللَُّهمَّ  ُمَضرَ  َعلَى َوْطأَتَكَ  اْشدُدْ  اللَُّهمَّ  ْؤِمنِينَ اْلمُ  ِمنْ 

 "(321) . 

  

 

ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  بَعَثَ  " عنه هللا رضي أنس نع  َسِريَّةً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

اءُ  لَُهمْ  يُقَالُ  ُ  َصلَّى النَّبِيَّ  َرأَْيتُ  فََما فَأُِصيبُوا اْلقُرَّ  َوَجدَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

                                                 

(
320
 . 84522رقم  ضعيف إسناده:  األرنؤوط شعيبرواه أحمد وقال  ( 

(
321
رواه البخاري وأحمد وبن خزيمة والدار قطني والبيهقي في الكبري والطبراني في الكبير  ( 

 .وأبي يعلي وعبد الرزا  



 إِنَّ  َويَقُولُ  اْلفَْجرِ  َصاَلةِ  فِي َشْهًرا فَقَنَتَ  َعلَْيِهمْ  َوَجدَ  َما َشْيءٍ  َعلَى

َ  َعَصْوا ُعَصيَّةَ  . (322)"  َوَرُسولَهُ  ّللاَّ  

 

ِ  " يقول هريرة أبا وعن بَنَّ  َوّللاَّ ِ  َرُسولِ  َصاَلةَ  بُِكمْ  أَلُقَرهِ ُ  َصلَّى ّللاَّ  ّللاَّ

 َوَصاَلةِ  اآْلِخَرةِ  َواْلِعَشاءِ  الظُّْهرِ  فِي يَْقنُتُ  ُهَرْيَرةَ  أَبُو فََكانَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

ْبحِ  . (323)"  اْلُكفَّار َويَْلعَنُ  ِلْلُمْؤِمنِينَ  َويَْدُعو الصُّ  

 

بَنَّ " وفي رواية  ِ  َصاَلةَ  أَلُقَرهِ ُ  َصلَّى النَّبِيه  أَبُو َكانَ فَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ُ  َرِضيَ  ُهَرْيَرةَ  ْكعَةِ  فِي يَْقنُتُ  َعْنهُ  ّللاَّ  الظُّْهرِ  َصاَلةِ  ِمنْ  اآْلِخَرةِ  الرَّ

ْبحِ  َوَصاَلةِ  اْلِعَشاءِ  َوَصاَلةِ  ُ  َسِمعَ  يَقُولُ  َما بَْعدَ  الصُّ  َحِمدَهُ  ِلَمنْ  ّللاَّ

. (324)"  اْلُكفَّار َويَْلعَنُ  ِلْلُمْؤِمنِينَ  فَيَْدُعو  

 

 

ُ  َصلَّى النَّبِيَّ  أَنَّ  " َعاِزب ْبنِ  اْلبََراءِ  نْ عَ و  فِي يَْقنُتُ  َكانَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ْبحِ  َصاَلةِ  . (325) " َواْلَمْغِرب الصُّ  

 ِمنْ  اْلِعْلمِ  أَْهلِ  بَْعضُ  فََرأَى : وقال الترمذي بعدما سا  الحديث

ِ  أَْصَحابِ  ُ  َصلَّى النَّبِيه  اْلفَْجرِ  َصاَلةِ  فِي اْلقُنُوتَ  َوَغْيِرِهمْ  مَ َوَسلَّ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ِ  َماِلكٍ  قَْولُ  َوُهوَ   إاِلَّ  اْلفَْجرِ  فِي يُْقنَتُ  اَل  َوإِْسَحقُ  أَْحَمدُ  قَالَ  و َوالشَّافِِعيه

َمامِ  نَاِزلَةٌ  نََزلَتْ  فَإِذَا بِاْلُمْسِلِمينَ  تَْنِزلُ  نَاِزلَةٍ  ِعْندَ   ِش ِلُجيُو يَْدُعوَ  أَنْ  فَِلإْلِ

. اْلُمْسِلِمينَ   

 

ِ  َماِلكٍ  أَبِي َعنْ و  َخْلفَ  َصلَّْيتَ  قَدْ  إِنَّكَ  أَبَةِ  أِلَبِي يَا قُْلتُ  " قَالَ  اأْلَْشَجِعيه

ِ  َرُسولِ  ُ  َصلَّى ّللاَّ ِ  َوُعثَْمانَ  َوُعَمرَ  بَْكرٍ  َوأَبِي َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  ْبنِ  َوَعِليه

                                                 

(
322
 .رواه البخاري ومسلم  ( 

(
323
 .رواه مسلم  ( 

(
324
د وعبد الرزا  والنسائي في الكبري والدارقطني رواه البخاري وأبو داود والنسائي وأحم ( 

 .والبيهقي في الكبري وأبو نعيم في الحلية 

(
325
ورواه أحمد وقال شعيب  208وصححه األلباني رقم  صحيح حسنرواه الترمذي وقال  ( 

 . 82223رقم  الشيخين شرط على صحيح إسناده:  األرنؤوط



 أَيْ  قَالَ  يَْقنُتُونَ  أََكانُواِسنِين  َخْمِس  ِمنْ  نَْحًوا بِاْلُكوفَةِ  ُهنَا َها َطاِلبٍ  أَبِي

 . (326)"  ُمْحدَث بُنَيَّ 

 

:وقال الترمذي بعدما ساقه   

. اْلِعْلمِ  أَْهلِ  أَْكثَرِ  ِعْندَ  َعلَْيهِ  َواْلعََملُ   

 فََحَسنٌ  يَْقنُتْ  لَمْ  َوإِنْ  فََحَسنٌ  اْلفَْجرِ  فِي قَنَتَ  إِنْ  الثَّْوِريُّ  ُسْفيَانُ  قَالَ  و

. يَْقنُتَ  اَل  أَنْ  َواْختَارَ   

. اْلفَْجر فِي اْلقُنُوتَ  اْلُمبَاَركِ  اْبنُ  يَرَ  َولَمْ   

 

ِ  َرُسولَ  أَنَّ  " أنس عن قتادة عنو ُ  َصلَّى ّللاَّ  َشْهًرا قَنَتَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

. (327)"  تََرَكه ثُمَّ  اْلعََربِ  أَْحيَاءِ  ِمنْ  أَْحيَاءٍ  َعلَى يَْدُعو  

 أن إال يقنت ال كان وسلم عليه هللا صلى النبي أن " هريرة أبي عنو

 قال حمده لمن هللا سمع:  قال إذا وكان أحد على يدعو أو ألحد يدعو

. (328)"  وذكر الحديث أنج اللهم الحمد ولك ربنا:   

 

 دعا إذا إال يقنت ال كان وسلم عليه هللا صلى النبي أن " أنس عنو

. (329)"  قوم على دعا أو القوم  

 

:اآلثار عن الصحابة   

 

 خلف صلينا قاال " األودي ميمون بن وعمرو يزيد بن األسود عن

. (330)"  يقنت فلم الفجر الخطاب بن عمر  

 " الصالة من شيء في يقنت ال كان عمر بن هللا عبد أن"  نافع نعو
(331) .  

                                                 

(
326
 شعيبورواه أحمد وقال  204ني رقم وصححه األلبا صحيح حسنرواه الترمذي وقال  ( 

ورواه الطبراني في الكبير والبيهقي في  82240 رقم مسلم شرط على صحيح إسناده:  األرنؤوط

 .الكبري والطحاوي في الشرح 

(
327
رواه مسلم والنسائي وأحمد وبن حبان ومسند الطيالسي وأبي يعلي والبيهقي في السنن  ( 

 .لشرح وأبو نعيم في الحلية والنسائي في الكبري والطحاوي في ا

(
328
 . 582رقم  صحيح إسناده:  األعظمي قالرواه بن خزيمة في صحيحة و ( 

(
329
 . 540رقم  صحيح إسناده:  األعظمي قالورواه بن خزيمة في صحيحة  ( 

(
330
 .رواه عبد الرزا  بسند صحيح  ( 



. (332) " الفجر في يقنت ال كان عمر بن أن"  نافع عنو  

 يقنتان ال كانا أنهما عمر وبن عباس بن عن " جبير بن سعيد عنو

. (333) " الفجر في  

بن  هللا عبد كان: "  قال أبيه عن األسود بن الرحمن عبد عنو

"  الركعة قبل الوتر في إال الصلوات من شئ في يقنت ال مسعود
(334) .  

 " يقنت فلم الصبح بهم صلى الزبير بن أن " دينار بن عمرو وعن
(335) .  

 

 الموضع هذا غير في هذا بسطنا وقد"  يخ اإلسالم بن تيميةوقال ش

 على يداوم لم النبي أن يقينا علما علم األحاديث تأمل من نأ وبينا

 هذا ينقل لم ولهذا غيرها وال الفجر ال الصلوات من شيء في القنوت

 مما واحدا حرفا النبي عن احد ينقل ولم انكروه بل الصحابة من أحد

 يدعو ما عنه المنقول نماإو الراتب القنوت في به ويدع كان انه يظن

 يستحب من به يدعو ما ماأف قوم وعلى لقوم كالدعاء العارض في به

 نماإ فهذا هديت فيمن اهدنا اللهم قول من الفجر قنوت على المداومة

 العجب من مث الوتر قنوت في به يدعو للحسن علمه نهأ السنن في

 الحديث متن من هو الذي الوتر في عليه المداومة يستحب ال انه

 ومن الفجر في قاله انه النبي عن ينقل ولم الفجر في عليه ويداوم

 يكن لم عليه داوم مما كان لو القنوت إن الضروري باليقين المعلوم

 فإنهم نقله على التابعين ثم الصحابة دواعي ولتوفرت يهمل مما هذا

 بل نقلوه إال عليها اوميد كان التي الصالة أمر من شيئا يهملوا لم

 معين وعلى لمعين القنوت في كالدعاء عليه يداوم يكن لم ما نقلوا

. (336) " ذلك وغير  

 

                                                                                                                                            

(
331
 .رواه مالك في الموطأ بسند حسن  ( 

(
332
 . رواه عبد الرزا  بسند صحيح ( 

(
333
 .رواه بن أبي شيبة بسند حسن  ( 

(
334
 ( . 855/  4) رواه بن أبي شيبة بسند صحيح وصححه األلباني في اإلرواء  ( 

(
335
 .رواه بن أبي شيبة بسند صحيح  ( 

(
336
 ( . 822،  823/  48) مجموم الفتاوى  ( 



 الوتر أو الفجر في يقنت بمن المأموم اقتدى إذا وكذلك" وقال أيضاً 

 يقنت لم يقنت ال كان وإن بعده أو مالركو قبل قنت سواء معه قنت

. (337) " معه  

 

َمامُ  ُجِعلَ  إِنََّما " صلي هللا عليه وسلموهذا لقوله : قلت   " بِهِ  ِليُْؤتَمَّ  اإْلِ
(338) .  

 (339)"  قُلُوبُُكم فَتَْختَِلفَ  تَْختَِلفُوا اَل " وأيضاً قوله صلي هللا عليه وسلم 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(
337
 ( . 882/  4) الفتاوى الكبرى  ( 

(
338
والترمذي والنسائي وبن ماجة وأحمد والدارمي وبن رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود  ( 

خزيمة وبن حبان والمستدرك والشافعي في المسند والدارقطني والطيالسي والطبراني في الكبير 

واألوسط وأبي يعلي وبن أبي شيبة وعبد الرزا  والبيهقي في الكبري والنسائي في الكبري 

مسند الشاميين وعبد بن حميد  اني فيوالطبرفي الشرح وأبو نعيم في الحلية  الطحاويو

 .والحميدي وبن جارود في المنتقي 

(
339
رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وبن ماجة وأحمد والدارمي وبن خزيمة وبن  ( 

حبان والمستدرك والدارقطني والطيالسي والطبراني في الكبير واألوسط وأبي يعلي وبن أبي 

 والطبراني فيي الكبري والنسائي في الكبري وأبو نعيم في الحلية شيبة وعبد الرزا  والبيهقي ف

 .مسند الشاميين والحميدي وبن جعد وبن جارود في المنتقي 



 

 

ما حكم قراءة القرآن للميت علي القبر وهل يصل ثوابها إليه  42س

 ؟

: األولي الشبهة  

 

:ي جمعة قال عل  

وال يأثم فاعلها أجمع العلماء علي أن القراءة علي القبر ال تحرم 

وذهب جماهير العلماء من الحنفية إلي استحبابها لما روي عن أنس 

 يومئذ عنهم خفف ياسين سورة فقرأ المقابر دخل من" مرفوعاً 

. (340) " حسنات فيها من بعدد له وكان  

نه أوصي أن يقرأ عنده أ" ولما صح عن بن عمر رضي هللا عنه 

. (341)" بفاتحة البقرة وخاتمتها   

 

:الرد   

 

 يومئذ عنهم خفف ياسين سورة فقرأ المقابر دخل من" أما حديث 

. (342)"  حسنات فيها من بعدد له وكان  

 فحديث موضوم 

: األلباني ثم تعقبه بقوله هقالو  

 بن دمحم طريق من(  3/858/4" )  تفسيره"  في الثعلبي أخرجه

 عبيدة أبي عن مدرك بن أيوب حدثنا:  أبي حدثنا:  الرياحي مدأح

. مرفوعا مالك بن أنس عن الحسن عن  

: بالعلل مسلسل هالك مظلم إسناد هذا و:  قلت  

: معين ابن قال.  عبيدة أبو:  األولى  

                                                 

(
340
(  442/  4) قال علي جمعة أخرجه صاحب الخالل بسنده ، ذكر ذلك بن قدامة في المغني  ( 

 ( . 422/  3) وصاحب تحفة األحوذي 

(
341
(  442/  4) احب الخالل بسنده ، ذكر ذلك بن قدامة في المغني قال علي جمعة أخرجه ص ( 

 ( . 422/  3) وصاحب تحفة األحوذي 

(
342
(  422/  3) وصاحب تحفة األحوذي (  243/  4) عندي ذكر ذلك بن قدامة في المغني  ( 

 .ولم أجده في الخالل 



" . مجهول"   

 ابن قال بل ، تركه و ضعفه على متفق مدرك بن أيوب:  الثانية

: معين  

: حبان ابن قال و" .  يكذب كان: "  رواية في و" .  كذاب"   

" ! . يره لم و ، موضوعة نسخة مكحول عن روى"   

. الحديث هذا آفة فهو:  قلت  

 ، العوام أبو دينار بن يزيد بن أحمد هو و ، الرياحي أحمد:  الثالثة

البيهقي قال  

" . اللسان"  في كما" .  مجهول"  :  

(  8/324" )  بغداد تاريخ"  في جمةتر له فصدو  ، دمحم ابنه أما و

. 

( : 82/8  " )  الحديثية الفتاوى"  في السخاوي الحافظ قال و  

 أنس عن بإسناده الخالل صاحب العزيز عبد بكر أبو رواه" 

 بن دمحم للشيخ"  الميت إلى القراءة جزء وصول"  في كما.  مرفوعا

 أنس عن رانيللطب عزاه ، و القرطبي ذكره قد و ، المقدسي إبراهيم

 عبد بكر ألبي " الشافي"  في هو و.  اآلن إلى به أظفر لم أنني إال ،

ال  أظنه و ، المقدسي إليه عزاه كما الحنبلي الخالل صاحب العزيز

" . يصح  

 هلل فالحمد ، صحته بعدم لجزم إسناده على وقف لو:  ال األلبانيق

 و الحمد  هلل.  علته عن الكشف استطعنا حتى ، عليه أوقفنا الذي

. (343) . المنة  

 

.واعلم أنه ال يصح شيء في قراءة القرآن علي القبر   

 

  . أما قول علي جمعة لما صح عن بن عمر

من صححه وكيف صححه وما سنده لم يذكر وهو يوهم أن : قلت 

. ليراجعومن شاء ف ولم يصححه بقوله هذا بن قدامة صححه  

 

                                                 

(
343
 . 8425السلسلة الضعيفة رقم  ( 



بدعة قوله صلي هللا عليه والدليل علي أن الثواب ال يصل وأن ذلك 

 جارية صدقة ثالث من إال عمله انقطع اإلنسان مات إذا" وسلم 

. (344)"  له يدعو صالح وولد به ينتفع وعلم  

فال  وقد زاد الشارم بعض األشياء مثل الحج والصوم والصدقة

: يجوز الزيادة إال بدليل  

 

ُ  َرِضيَ  َعبَّاٍس  اْبنِ  عَنْ ف ً  أَنَّ  " َعْنُهَما ّللاَّ  إِلَى َجاَءتْ  ُجَهْينَةَ  ِمنْ  اْمَرأَة

 ِ ُ  َصلَّى النَّبِيه ي إِنَّ  فَقَالَتْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  تَُحجَّ  فَلَمْ  تَُحجَّ  أَنْ  نَذََرتْ  أُمهِ

ي نَعَمْ  قَالَ  َعْنَها أَفَأَُحجُّ  َماتَتْ  َحتَّى كِ  َعلَى َكانَ  لَوْ  أََرأَْيتِ  َعْنَها ُحجهِ  أُمهِ

َ  اْقُضوا قَاِضيَةً  تِ أَُكنْ  دَْينٌ  ُ  ّللاَّ . (345)"  بِاْلَوفَاءِ  أََحقُّ  فَاّللَّ  

 

ُ  َرِضيَ  َعبَّاٍس  اْبنِ  َعنْ و ٌ  َجاَءتْ " قَاَل  َعْنُهَما ّللاَّ ِ  َرُسولِ  إِلَى اْمَرأَة  ّللاَّ

ُ  َصلَّى ِ  َرُسولَ  يَا فَقَالَتْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ ي إِنَّ  ّللاَّ  َصْومُ  َهاَوَعلَيْ  َماتَتْ  أُمهِ

كِ  َعلَى َكانَ  لَوْ  أََرأَْيتِ  قَالَ  َعْنَها أَفَأَُصومُ  نَْذرٍ   أََكانَ  فَقََضْيتِيهِ  دَْينٌ  أُمهِ

ي كِ  َعنْ  فَُصوِمي قَالَ  نَعَمْ  قَالَتْ  َعْنَها ذَِلكِ  يَُؤدهِ . (346)"  أُمهِ  

 

ُ  َرِضيَ  َعائَِشةَ َعْن و ِ  قَالَ  َرُجاًل  أَنَّ  " َعْنَها ّللاَّ ُ  َصلَّى ِللنَّبِيه  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ي إِنَّ  َوَسلَّمَ   لََها فََهلْ  تََصدَّقَتْ  تََكلََّمتْ  لَوْ  َوأَُظنَُّها (347)نَْفُسَها اْفتُِلتَتْ  أُمهِ

. (348)"  نَعَمْ  قَالَ  َعْنَها تََصدَّْقتُ  إِنْ  أَْجرٌ   

 

 

:الشبهة الثانية   

 

:قال علي جمعة   

                                                 

(
344
 أسد سليم سينورواه النسائي والدارمي وقال ح 8325رقم  رواه الترمذي وصححه األلباني ( 

 .وبن خزيمة وبن حبان والشافعي في المسند والبيهقي في الشعب  222رقم  صحيح إسناده: 

(
345
 .رواه البخاري  ( 

(
346
 .رواه مسلم  ( 

(
347
 . فجأة ماتت ( 

(
348
األوسط وأبي رواه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجة وأحمد وبن حبان والطبراني في  ( 

 .يعلي وعبد الرزا  والبيهقي في الكبري والنسائي في الكبري وبن راهويه والحميدي 



من  ت ، وأخذوا ذلكللميونص العلماء علي وصول ثواب القراءة 

ووصول ثوابه إليه ، ألن الحج يشتمل علي الصالة جواز الحج عنه 

وما وصل كله وصل بعضه والصالة تقرأ فيها الفاتحة وغيرها 

فثواب القراءة يصل للميت بإذن هللا تعالي خصوصاً إذا دعا القارىء 

.اب قراءته للميت وأن يهب هللا تعالي مثل ث  

 

 

:الرد   

 

الحج يشتمل علي الصالة والصالة تقرأ فيها الفاتحة  ألن" قوله 

 . "وغيرها وما وصل كله وصل بعضه 

فقياس خاطىء ألنه إذا قال هذا فيؤخذ من ذلك أيضاً أنه يجوز 

 .الصالة عن الميت وهذا لم يقل به أحد علي ما أعلم 

 " .وما وصل كله وصل بعضه " أما قوله 

ألن قراءة  في هذه الحالةأقول في بعض الحاالت نعم ولكن ليس 

 .القرآن في الحج ملحقة به وليست مستقلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ما حكم مصافحة المسلم ألخيه فور االنتهاء من الصالة ؟ 42س

 

 :الشبهة 

 

 .الخالصة من قول علي جمعة أنها بدعة حسنة 

 

 :الرد 

 

أقول البدعة في األمر أن المصلي يسلم علي من بجانبه عقب 

مباشرة عرفه أم لم يعرفه وأحياناً يقول حرماً وهذا بدعة أم  الصالة

 .غير ذلك فال بأس 

 

 ليست الصالة عقيب المصافحة"  قال شيخ اإلسالم بن تيمية

 . (349)"  أعلم وهللا بدعة هى بل مسنونة

 

 .فهذه ال توجد في الدين " بدعة حسنة " أما قوله 

جمع الناس على لما ومنهم من يحتج بحديث عمر رضي هللا عنه 

نعمت البدعة  "  أبيه رضي هللا عنه في صالة التراويح فخرج فقال

 . (350)" هذه 

 

 فعل قد يكن لم لما العام االجتمام وهذا"  بن تيميةشيخ اإلسالم قال 

 بدعة ذلك وليس اللغة في بدعة يسمى ابتداء فعل ما ألن بدعة سماه

 دليل بغير فعل ام هي ضاللة هي التي الشرعية البدعة فإن شرعية

 ما وتحريم هللا يوجبه لم ما وإيجاب هللا يحبه لم ما كاستحباب شرعي

 فلو وإال الشريعة يخالف اعتقاد من الفعل مع بد فال هللا يحرمه لم

                                                 

(
349
 ( . 332/  43) مجموم الفتاوي  ( 

(
350
 .الموطأ والبيهقي في الشعب وقال األلباني في رسالة قيام رمضان إسناده صحيح  ( 



 (351)"  بدعة فعل إنه يقل لم تحريمه يعتقد محرم فعال اإلنسان عمل

. 

 :ويؤيد ذلك 

كل بدعة ضالله ولو رآها  "قول ابنه عبد هللا رضي هللا عنهما  – 8

 . (352)" الناس حسنة 

أنه ال يظن بمن هو دون عمر رضي هللا عنه من الصحابة أن  - 4

وخير  "يخالف ما كان يسمعه كل خطبة من فم النبي ملسو هيلع هللا ىلص من قوله 

 (353) "الهدي هدي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وشر األمور محدثاتها وكل بدعة ضاللة 

.  

أن عائشة أمرت أن يمر  " ن عباد بن عبد هللا بن الزبيرعفعن 

بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه فأنكر الناس 

ذلك عليها فقالت ثم ما أسرم ما نسي الناس ما صلى رسول هللا  

 . (354) " ملسو هيلع هللا ىلص  على سهيل بن البيضاء إال في المسجد

 

من سن في اإلسالم سنة حسنة " وم ومنهم من يحتج بالحديث المرف

كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص 

 . (355)"  من أجورهم شيء

 

 أهله دواضح الداللة بين المقصود ال يدل على ما يردوهذا الحديث 

 . البدم ال مطابقة وال تضمنا وال التزاما

في اإلسالم سنة حسنة  من سن) إن الحديث فيه : وبيان ذلك أن يقال 

فليس فيه سوى ذكر السنة الحسنة والسيئة ولم يرد ذكر للبدعة ، ( 

ومعناها من أحيا سنة أو حث الناس على  والسنة في اللغة الطريقة

أنه جاء إلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وفد من فعل سنة وذلك لسبب الحديث 

                                                 

(
351
 ( . 302،  302/  2) منهاج السنة النبوية  ( 

(
352
  . وسنده صحيحالدارمى رواه   (

(
353
 .بن جارود في المنتقي  رواه مسلم وبن ماجة وأحمد وبن حبان والبيهقي و ( 

(
354
 .رواه مسلم ومالك والموطأ وعبد الرزا  وبن رهوايه  ( 

(
355
رواه مسلم والنسائي وبن ماجة وأحمد والدارمي وبن خزيمة وبن حبان والطيالسي  ( 

مسند  والطبراني فيأبي شيبة والبيهقي في الكبري والشعب  والطبراني في الكبير واألوسط وبن

 .الشاميين والحميدي وبن جعد 



نبي ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه العرب كانوا على غاية من الحاجة والفقر وحث ال

على التصد  عليهم فجاء رجل من األنصار فتصد  بصدقة كبيرة 

ثم تتابع الناس من بعده على التصد  حتى تجمع قدر كبير من 

الصدقات فأعجب فعل األنصاري النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال الحديث فالنبي 

األنصاري من ابتدائه بالصدقة في  ملسو هيلع هللا ىلص إنما قصد بالسنة الحسنة فعل

تلك الحادثة والصدقة مشروعة من قبل ، فتقرر بهذا أن النبي صلى 

هللا عليه وسلم إنما أطلق السنة الحسنة على ما هو مشروم في الدين 

فال مجال إلقحام البدم تحت دائرة السنة الحسنة إذ البدعة ال أصل 

 . لها في الشرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علي  واالعتمادك عموماً لة وتعلم علم الفما مدي دراس 42س

 رؤية شهر رمضان ؟الحسابات الفلكية في تحديد 

 

أجاب علي جمعة بكالم جيد في الجزء األول من السؤال أما الثاني 

ألنه قال ما معناه أنه لو تعارضت الرؤية ما الحسابات الفلكية فخطأ 

 .تقدم الحسابات الفلكية ألنها قطعية وهذا خطأ كبير 

 :عن ذلك حيث نص السؤال  الدائمةوقد سئلت اللجنة 

 ؟ ال أم مشروعية الحالي للتقويم هل

 يخطئون بشر يضعونه فالذين االجتهادية، األمور من التقويم

 جهة من والصيام الصالة أوقات به تناط أن ينبغي وال ويصيبون،

 لقرآنا في جاء وانتهائها األوقات هذه ابتداء ألن واالنتهاء، االبتداء

 هذه ولكن الشرعية، األدلة عليه دلت ما على االعتماد فينبغي والسنة



 الصالة أوقات في واألئمة المؤذنون منها يستفيد قد الفلكية التقاويم

 من عليها يعتمد فال واإلفطار الصوم في أما التقريب، سبيل على

 الليل إلى الفجر بطلوم الحكم علق سبحانه هللا ألن الوجوهه جميع

 َوأَْفِطُروا ِلُرْؤيَتِهِ  ُصوُموا " قال وسلم عليه هللا صلى الرسول ألنو

 . (356) " ثاََلثِين اْلِعدَّةَ  فَأَْكِملُوا َعلَْيُكمْ  ُغمَّ  فَإِنْ  ِلُرْؤيَتِهِ 

 .وسلم وصحبه وآله دمحم نبينا على هللا وصلى التوفيق وباهلل

 واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة

 بن هللا عبد بن العزيز عبد . عفيفي الرزا  عبد . غديان بن هللا عبد

 . (357) . باز

 

اللجنة في هذا الموضوم كثيراً وأجابت بنفس الموضوم  وقد سئلت

مع رؤية شخص  ت الحسابات الفلكيةحتى لو تعارضوهذا هو الحق 

 النَّاسُ  تََراَءى " عمر ابنواحد ثبتت عدالته فيقدم قوله وقد قال 

ِ  َرُسولَ  فَأَْخبَْرتُ  اْلِهاَللَ  ُ  َصلَّى ّللاَّ  فََصامَ  َرأَْيتُهُ  أَنهِي َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

. (358) " بِِصيَاِمه النَّاسَ  َوأََمرَ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(
356
وأصله في الصحيحين وغيرهما مع اختالف  4842رواه النسائي وصححه األلباني رقم  ( 

 .في األلفاظ 

(
357
 .(  2800) رقم الفتوى من واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة ( 

(
358
والبيهقي في الكبري ومعرفة اآلثار ورواه  4324اود وصححه األلباني رقم رواه أبو د ( 

 صحيح إسناده:  أسد سليم حسين قالوالحاكم وصححه والطبراني في الكبير واألوسط والدارمي 

 مسلم شرط على صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيبورواه الدارقطني وبن حبان وقال  8528 رقم

 . 3222 رقم



 

 

 

 

 

 

 

ما حكم الجلوس للعزاء والقراءة علي األموات في مجلس  30س

 عزاء ؟

 

 تحبابهااسفقال ودليل  التعزية استحبابأوال تكلم علي جمعة علي 

ى َمنْ " قوله صلي هللا عليه وسلم  . (359) " أَْجِرهِ  ِمثْلُ  فَلَهُ  ُمَصابًا َعزَّ  

ي ُمْؤِمنٍ  ِمنْ  َما"  صلي هللا عليه وسلم لهوقو  إاِلَّ  بُِمِصيبَةٍ  أََخاهُ  يُعَزهِ

ُ  َكَساهُ  . (360) " اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  اْلَكَراَمةِ  ُحلَلِ  ِمنْ  ُسْبَحانَهُ  ّللاَّ  

 مصيبته في المؤمن أخاه عزى من" ك حديث أخر مرفوم قلت وهنا

 ما هللا رسول يا:  قيل القيامة يوم بها يحبر خضراء هللا حلة كساه

. (361)"   بها يغبط قال ؟ بها يحبر  

 

:الشبهة   

 

وأما جلوس أهل الميت في مكان لتلقي التعزية فاختلف فيه الفقهاء 

ومنهم من تذكير بها فمنهم من كرهه لما فيه من تهييج لنحزان و

من أئمة  (بالحطاب ) أجازه قال الشيخ دمحم بن دمحم بن دمحم المعروف 

ويجوز أن يجلس الرجل : في الجلوس للتعزية قال سند " المالكية 

                                                 

(
359
والبزار والبيهقي في الشعب ورواه بن ماجة  8023ذي وضعفه األلباني رقم رواه الترم ( 

 ما أحد وهو عاصم بن علي به تفرد أجره مثل فله مصابا عزى منورواه أيضاً في الكبري وقال 

وصاحب مسند الشهاب ورواه أبو نعيم في الحلية  أعلم وهللا غيره عن أيضا روي وقد عليه أنكر

 .  الموضوعات في الجوزي ابن أورده الحديث هذا

(
360
 . 8508رواه بن ماجة وحسنه األلباني رقم  ( 

(
361
(  322/  2)  الخطيب أخرجهوقد (  20/  8) حسنه األلباني في تخليص أحكام الجنائز  ( 

 . ( 8/  28/  82)  عساكر وابن



ا "رضي هللا عنها  َعائَِشةَ  قَالَتْ وللتعزية   َحاِرثَةَ  ْبنُ  َزْيدُ  قُتِلَ  لَمَّ

ِ  َوَعْبدُ  َوَجْعفَرٌ  ِ  َرُسولُ  َجلَسَ  َواَحةَ رَ  ْبنُ  ّللاَّ ُ  َصلَّى ّللاَّ  فِي َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

 (363) انتهي .(362) " اْلُحْزنُ  َوْجِههِ  فِي يُْعَرفُ  اْلَمْسِجدِ 

استدل عائشة الذي استشهد به الشيخ الحطاب المالكي  ثم قال فحديث

به بعض العلماء علي جواز الجلوس للعزاء سواء أكان في المسجد 

 .مكان آخر أم أي 

وبالجلوس ) قوله " قال العالمة ابن عابدين من محققي الحنفية 

ألنه هنا علي حقيقته ( ال بأس ) أي للتعزية واستعمال ( عليها 

نية وفي األحكام عن خزانة كما صرح به في شرح المخالف األولي 

الجلوس في المصيبة ثالثة أيام للرجال جاءت الرخصة :  الفتاوى

ً  وال تجلسفيه  بأس  ال: لكن في الظهيرية ثم قال  ..أهـ  النساء قطعا

أهـ . به ألهل الميت في البيت أو المسجد والناس يأتونهم ويعزونهم 

" (364) . 

ثم قال بناء عليه نري أنه ال مانع من الجلوس للتعزية مع تالوة 

أكان ذلك في بيت أهل الميت أم في أي سواء القرآن في المجلس 

 ال يكون ذلك تهييج لنحزان وال إزعاج للجارأمكان آخر بشرط 

بارتفام صوت التالوة وال تضييق للطرقات بإقامة سراد  في 

الطريق يضيق علي المسلمين سيرهم فكل هذا ال يجوز شرعاً لما 

فإذا اجتنبت تلك  ، دي علي حقو  الغير واإلساءة إليهفيه من التع

  .أعلي وأعلم فيه وهللا تعالي  شيءكلها جاز وال المحاذير 

 

 

 

:الرد   

 

                                                 

(
362
 نادهإس:  األرنؤوط شعيبورواه أحمد وقال  3844رواه أبو داود وصححه األلباني رقم  ( 

 صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيبورواه بن حبان وقال  42322 رقم الشيخين شرط على صحيح

 .ورواه بن أبي شيبة والبيهقي في الكبري  3822 رقم الشيخين شرط على

(
363
 . ( 432/  4) قال علي جمعة المرجع مواهب الخليل في شرح الخليل للحطاب  ( 

(
364
/  4) علي الدر المختار المعروف بحاشية عابدين قال علي جمعة المرجع رد المحتار  ( 

428 ) . 



 عنها هللا رضي عائشةحديث عائشة كما في رواية البخاري عن 

"  قالت  

 وابن وجعفر حارثة ابن قتل وسلم عليه هللا صلى النبي جاء لما :

 شق الباب صائر من أنظر وأنا الحزن فيه يعرف جلس رواحة

 نهاهني أن فأمره بكاءهن وذكر جعفر نساء إن فقال رجل فأتاه الباب

 غلبنا وهللا قال الثالثة فأتاه انههن فقال يطعنه لم الثانية أتاه ثم فذهب

 أرغم فقلت التراب أفواههن في فاحث قال أنه فزعمت هللا رسول يا

 تترك ولم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمرك ما تفعل لم أنفك هللا

. (365)"  العناء من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  

 

المالكي استدل به بعض العلماء علي جواز الجلوس للعزاء " قوله 

. "سواء أكان في المسجد أم أي مكان آخر   

وهذا كيف ذلك إن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم لم يجلس للعزاء 

ما يفهم من الحديث بل وفهم الصحابة أيضاً فلم يعزه أحد وأيضاً فهم 

 فِيهِ  يُْعَرفُ  اْلُمِصيبَةِ  ْندَ عِ  َجلَسَ  َمنْ  بَاب" البخاري فبوب له فقال 

 اْلُمِصيبَةِ  ِعْندَ  اْلُجلُوِس  بَاب "فقال  وأيضاً بوب له أبو داود " اْلُحْزنُ 

. " اْلُمِصيبَةِ  ِعْندَ  اْلُجلُوِس  بَاب "وأيضاً بوب له البيهقي  "  

جواز الجلوس للتعزية تحميل الحديث ما ال  يالحديث عل مففه

.يحتمل   

 

ِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجِريرِ  عَنْ يخالف ذلك ف بل أقول جاء ما ِ  ّللاَّ رضي هللا  اْلبََجِليه

 ِمنْ  الطَّعَامِ  َوَصْنعَةَ  اْلَميهِتِ  أَْهلِ  إِلَى ااِلْجتَِمامَ  نََرى قَاَل ُكنَّا " عنه

 . (366) " النهِيَاَحةِ 

 الطَّعَامِ  ةَ َوَصنِيعَ  اْلَميهِتِ  أَْهلِ  إِلَى ااِلْجتَِمامَ  نَعُدُّ  ُكنَّا" وفي رواية أحمد 

 . (367) " النهِيَاَحةِ  ِمنْ  دَْفنِهِ  بَْعدَ 

 

                                                 

(
365
 . رواه البخاري ومسلم ( 

(
366
 .والطبراني في المعجم الكبير  8584رواه بن ماجة وصححه األلباني رقم  ( 

(
367
 . 5202رقم  األرنؤوط شعيبرواه أحمد وصححه  ( 



:  اْلِهدَايَة َشْرح اْلقَِدير فَتْح فِي اْلُهَمام اِْبن قَالَ "  قال أبو الطيب

 يُْشبِعُهمْ  لَُهمْ  َطعَام تَْهيِئَة اأْلَبَاِعد َواأْلَْقِربَاء اْلَميهِت أَْهل ِلِجيَرانِ  يُْستََحبه 

هَِخاذ َويُْكَره ، همْ َويَْوم لَْيلَتهمْ  يَافَة اِت  فِي ُشِرمَ  أِلَنَّهُ  اْلَميهِت أَْهل ِمنْ  الضهِ

  . اِْنتََهى ُمْستَْقبََحة بِْدَعة َوِهيَ  الشُُّرور فِي اَل  السُُّرور

 ااِلْجتَِمام نََرى ُكنَّا: "  قَالَ  اْلبََجِليه  ّللاَّ  َعْبد ْبن َجِرير َحِديث َويَُؤيهِدهُ 

بَ  َماَجهْ  اِْبن أَْخَرَجهُ "  النهِيَاَحة ِمنْ  الطَّعَام َوَصْنعَة َميهِتالْ  أَْهل إِلَى  َوبَوَّ

 ، الطَّعَام َوَصْنعَة اْلَميهِت أَْهل إِلَى ااِلْجتَِمام َعنْ  النَّْهي فِي َجاءَ  َما بَاب

ْنِديُّ  قَالَهُ .  ُمْسِلم َشْرط َعلَى َوِرَجاله َصِحيح َسنَده اْلَحِديث َوَهذَا :  السهِ

َحابَة إِْجَمام ِرَوايَة بَِمْنِزلَةِ  َهذَا نََرى ُكنَّا قَْوله:  أَْيًضا َوقَالَ   أَوْ  الصَّ

ْفع فَُحْكمه الثَّانِي َوَعلَى ، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  َصلَّى النَّبِيه  ِمنْ  تَْقِرير  الرَّ

ة فَُهوَ  التَّْقِديَرْينِ  َوَعلَى  . (368)"  ُحجَّ

 

 َولَْيلَتَُهمْ  يَْوَمُهمْ  يُْشبِعُُهمْ  َطعَامٌ  َواْلُمَرادُ  اْلقَاِري قَالَ "  فوريقال المبارك

 ِمنْ  أَْكثَرَ  يَْستَِمرُّ  اَل  الطَّعَامِ  تَنَاُولِ  َعنْ  الشَّاِغلَ  اْلُحْزنَ  أَنَّ  اْلغَاِلبَ  فَإِنَّ 

 ِلئاَلَّ  اأْلَْكلِ  يفِ  َعلَْيِهمْ  يُِلحَّ  أَنْ  ُسنَّ  ذُِكرَ  َما لَُهمْ  َصنَعَ  إِذَا ثُمَّ  ، يَْومٍ 

. (369) . اِْنتََهى َجَزمٍ  ِلفَْرطِ  أَوْ  اِْستِْحيَاءً  بِتَْرِكهِ  يَْضعُفُوا  

 اأْلَبَاِعدِ  َواأْلَْقِربَاءِ  اْلَميهِتِ  أَْهلِ  ِلِجيَرانِ  َويُْستََحبُّ :  اْلُهَمامِ  اِْبنُ  َوقَالَ 

ُ  َصلَّى قَْوِلهِ لِ  َولَْيلَتَُهمْ  يَْوَمُهمْ  يُْشبِعُُهمْ  َطعَامٍ  تَْهيِئَةُ  : "  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

. (370) َطعَاًما َجْعفَرٍ  أِلَْهلِ  اِْصنَعُوا  

يَافَةِ  اِتهَِخاذُ  يُْكَرهُ  َوقَالَ   اَل  السُُّرورِ  فِي ُشِرمَ  أِلَنَّهُ  اْلَميهِتِ  أَْهلِ  ِمنْ  الضهِ

. اِْنتََهى ُمْستَْقبََحةٌ  بِْدَعةٌ  َوِهيَ  الشُُّرورِ  فِي  

 النَّاِس  اِْجتَِمامِ  أِلَْجلِ  الطَّعَامَ  اْلبَْيتِ  أَْهلِ  َواْصِطنَامُ :  اْلقَاِري َوقَالَ 

ُ  َرِضيَ  َجِريرٍ  َعنْ  َصحَّ  بَلْ  َمْكُروَهةٌ  بِْدَعةٌ  َعلَْيهِ   ِمنْ  نَعُدُّهُ  ُكنَّا َعْنهُ  ّللاَّ

. (371) " اِْنتََهى التَّْحِريمِ  فِي َظاِهرٌ  َوُهوَ  النهِيَاَحةِ   

                                                 

(
368
 .(  424/  2) عون المعبود  ( 

(
369
 .(  52/  2) لترمذي تحفة األحوذي بشرح جامع ا ( 

(
370
 شعيبورواه الترمذي وبن ماجة وأحمد وقال  3834رواه أبو داود وحسنه األلباني رقم  ( 

ورواه الحاكم وصححه ورواه الشافعي في المسند ورواه  8228رقم  حسن إسناده:  األرنؤوط

 5208 قمر صحيح إسناده:  أسد سليم حسين قالوالدارقطني والطبراني في الكبير وأبي يعلي 

 .ورواه البزار وعبد الرزا  والبيهقي في الكبري وبن رهوايه والحميدي 

(
371
 .(  52/  2) تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي  ( 



 

ِ  َعْبدِ  عَنْ ف قبل الجنازة االجتمام ولكن يجوز  " قَالَ  ُملَْيَكةَ  أَبِي ْبنِ  ّللاَّ

 بِْنتِ  أَبَانَ  أُمهِ  َجنَاَزةَ  نَْنتَِظرُ  َونَْحنُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َجْنبِ  إِلَى َجاِلًسا ُكْنتُ 

 . (372)"  ُعثَْمانَ 

 النتظار واالجتمام الجلوس لجواز دليل فيه"  قال اإلمام النووي

 . (373)"  حبابهواست الجنازة

 

ال مانع من الجلوس للتعزية مع تالوة القرآن في المجلس " أما قوله 

. " 

 القرآن قرأ من" فحينها تذكرت قول رسول هللا صلي هللا عليه وسلم 

"  به الناس يسألون القرآن يقرؤون قوم سيأتي فإنه به هللا فليسأل
(374) . 

 

 يأتي أن قبل من وجل زع هللا به وابتغوا القرآن قرؤواا" وفي رواية 

 . (377) " (376)يتأجلونه وال (375)يتعجلونه القدح أقامه يقيمونه قوم

 

 " .بشرط أال يكون ذلك تهييج لنحزان " أما قوله 

 .فهو قول مضحك فال يحتاج لرد 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(
372
 .رواه مسلم  ( 

(
373
 .(  438/  5) شرح مسلم للنووي  ( 

(
374
وصححه األلباني في رسالة  82222حسن لغيره رقم  األرنؤوط شعيبرواه أحمد وقال  ( 

 .ورواه البيهقي في الشعب (  805/  8) ح المساجد إصال

(
375
 . الدنيا في ثوابه أي:  يتعجلونه ( 

(
376
 . اآلجلة على العاجلة يؤثرون بل العقبى في األجر بطلب:  يتأجلونه (

(
377
 . 82222رقم  األرنؤوط شعيبصححه رواه أحمد و ( 



 

 

 

 

 

هل يجب علي المرأة أن ترتدي النقاب ؟ 38س  

 

مذاهب لكنه قال ويحكي أقوال ال أخذ علي جمعة يقول كالماً كثيراً 

 :اً عجيبا قال كالمبعد ذلك 

 ً بعادات القوم ، وبالنسبة للواقع  وقضية الثياب مرتبطة ارتباطاً وثيقا

رأى الجمهور ألن غطاء المرأة له أن يلتزم فاألنسب المصري 

وجهها مستغرب في مجتمعنا المعاصر ، ويتسبب في شرذمة 

ب معها مذهب الحنابلة للعائالت ، أما المجتمعات األخرى التي يتناس

، فال بأس بأن تلتزم النساء فيها بهذا المذهب لموافقته لعاداتها وعدم 

ارتباطه بتدين المرأة ، وإنما جرى العرف عندهم والعادة أن تغطى 

 .المرأة وجهها 

ولذا فنرجح مذهب الجمهور ، وهو جواز كشف الوجه والكفين 

ري أن غطاء الوجه إذا وتغطية ما عدا ذلك من جسد المرأة ، كما ن

كان عالمة علي التفريق بين األمة أو شعاراً للتعبد والتدين ، فإنه 

إلباحة إلي البدعية فيكون عندئذ بدعة ، ايخرج من حكم الندب أو 

خاصة إذا تم استخدامه في أشياء ما أنزل هللا بها من سلطان ، وهللا 

 .تعالي أعلي وأعلم 

 

 

 

:الرد   

 

 

ألن غطاء المرأة وجهها مستغرب في مجتمعنا " حينما قرأت قوله 

" .المعاصر ، ويتسبب في شرذمة للعائالت   



 َزَمانٌ  النَّاِس  َعلَى يَأْتِي "تذكرت قول النبي صلي هللا عليه وسلم 

ابِرُ  . (378)"  اْلَجْمرِ  َعلَى َكاْلقَابِِض  ِدينِهِ  َعلَى فِيِهمْ  الصَّ  

 اْلُمْظِلمِ  اللَّْيلِ  َكِقَطعِ  فِتَنًا اْقتََربَ  قَدْ  رهٍ شَ  ِمنْ  ِلْلعََربِ  َوْيلٌ " وفي رواية 

ُجلُ  يُْصبِحُ   الدُّْنيَا ِمنْ  بِعََرٍض  ِدينَُهمْ  قَْومٌ  يَبِيعُ  َكافًِرا َويُْمِسي ُمْؤِمنًا الرَّ

كُ  قَِليلٍ   الشَّْوك َعلَى قَالَ  أَوْ  اْلَجْمرِ  َعلَى َكاْلقَابِِض  بِِدينِهِ  يَْوَمئِذٍ  اْلُمتََمسهِ

" (379) .  

 

فال بأس بأن تلتزم النساء فيها بهذا المذهب لموافقته لعاداتها " قوله 

وعدم ارتباطه بتدين المرأة ، وإنما جرى العرف عندهم والعادة أن 

" .تغطى المرأة وجهها   

 

عنده ذرة من علم لما ولو كان  من قال هذا فهو أجهل من أبي جهل

هو ناقض من السلف بل  من قال أنه عرف لم يقل بذلك أحد قال ذلك

وهل إذا فعل "  فإنه يخرج من حكم الندب أو اإلباحة" فقال نفسه 

 ً   . فهذا شيء عجيب فال يرتبط بالتدين الشخص مندوبا

 

ولذا فنرجح مذهب الجمهور ، وهو جواز كشف الوجه " أما قوله 

" . والكفين  

 فينالوجه والكفقول باطل فالعلماء مع الخالف الذي بينهم في كشف 

أو عدمه فإنهم متفقون علي أنه عند الفتنة يجب النقاب وأي فتنة أكبر 

.من عصرنا هذا   

 

كما نري أن غطاء الوجه إذا كان عالمة علي التفريق بين " أما قوله 

األمة أو شعاراً للتعبد والتدين ، فإنه يخرج من حكم الندب أو اإلباحة 

" . إلي البدعية فيكون عندئذ بدعة  

ا يَُكوُن لَنَا أَن نَّتََكلََّم بَِهذَا } تعالي  قال هللا َولَْواَل إِْذ َسِمْعتُُموهُ قُْلتُم مَّ

. 85: النور {  ُسْبَحانََك َهذَا بُْهتَاٌن َعِظيمٌ   

                                                 

(
378
 .  4450رواه الترمذي وصححه األلباني رقم   (

(
379
"  الييخ. .  بدينييه يومئييذ المتمسييك"  قولييه دون صييحيح:  األرنييؤوط شييعيبمييد وقييال رواه أح  (

 .  2058رقم  لغيره فحسن



بل إن النقاب لبس فهو أضل من حمار أهله  أن النقاب بدعةفمن قال 

يل أمهات المؤمنين واجب في حقهن وفي باقي النساء خالف والدل

:علي ذلك   

 َعْينِي َغلَبَتْنِي" .... كما في حادثة اإلفك تقول عائشة رضي هللا عنها 

 َوَراءِ  ِمنْ  الذَّْكَوانِيُّ  ثُمَّ  السُّلَِميُّ  اْلُمعَطَّلِ  ْبنُ  َصْفَوانُ  َوَكانَ  فَنِْمتُ 

 َرآنِي ِحينَ  نِيفَعََرفَ  نَائِمٍ  إِْنَسانٍ  َسَوادَ  فََرأَى َمْنِزِلي ِعْندَ  فَأَْصبَحَ  اْلَجْيِش 

 َعَرفَنِي ِحينَ  بِاْستِْرَجاِعهِ  فَاْستَْيقَْظتُ  اْلِحَجابِ  قَْبلَ  َرآنِي َوَكانَ 

ْرتُ  ِ  بِِجْلبَابِي (380)َوْجِهي فََخمَّ  ِمْنهُ  َسِمْعتُ  َواَل  بَِكِلَمةٍ  تََكلَّْمنَا َما َوَوّللاَّ

. (381).... "  اْستِْرَجاِعه َغْيرَ  َكِلَمةً   

 

ا اْلِحَجاب فَْرض : ِعيَاض اْلقَاِضي قَالَ " ووي قال اإلمام الن  ِممَّ

 باَِل  َعلَْيِهنَّ  فَْرض فَُهوَ  ، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ  َصلَّى النَّبِيه  أَْزَواج بِهِ  اُْختُصَّ 

 َواَل  ِلَشَهادَةٍ  ذَِلكَ  َكْشف لَُهنَّ  يَُجوز فاََل  ، َواْلَكفَّْينِ  اْلَوْجه فِي ِخاَلف

 إاِلَّ  ُمْستَتَِرات ُكنَّ  َوإِنْ  ، ُشُخوصهنَّ  إِْظَهار لَُهنَّ  يَُجوز اَل وَ  ، َغْيرَها

 َوإِذَا} :  تَعَالَى ّللاَّ  قَالَ .  ِلْلبََرازِ  اْلُخُروج ِمنْ  الضَُّروَرة إِلَْيهِ  دََعتْ  َما

 ْدنَ قَعَ  إِذَا ُكنَّ  َوقَدْ . {  ِحَجاب َوَراء ِمنْ  فَاْسأَلُوُهنَّ  َمتَاًعا َسأَْلتُُموُهنَّ 

 َوَستَْرنَ  ُحِجْبنَ  َخَرْجنَ  َوإِذَا ، اْلِحَجاب َوَراء ِمنْ  َجلَْسنَ  ِللنَّاِس 

ا ، ُعَمر َوفَاة يَْوم َحْفَصة َحِديث فِي َجاءَ  َكَما أَْشَخاصهنَّ   تُُوفهِيَتْ  َولَمَّ

 َهذَا.  َشْخصَها تَْستُر نَْعشَها فَْو  قُبَّة لََها َجعَلُوا َعْنَها ّللاَّ  َرِضيَ  َزْينَب

. (382)"  اْلقَاِضي َكاَلم آِخر  

 

ُ  تَْنتَِقبْ  َواَل " وفي الحديث المرفوم   تَْلبَسْ  َواَل  اْلُمْحِرَمةُ  اْلَمْرأَة

. (383) " اْلقُفَّاَزْين  

                                                 

(
380
ْرتُ   (  .  َوْجِهيأي َغَطيُت :  َوْجِهي فََخمَّ

(
381
رواه البخاري ومسلم وأحميد والطبرانيي فيي الكبيير والبيهقيي فيي الشيعب وأبيي يعليي وبين   (

 . حبان 

(
382
 . (  828/  82) شرح مسلم للنووي   (

(
383
رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسيائي وأحميد وبين أبيي شييبة والبيهقيي فيي الكبيري   (

 . وفي معرفة اآلثار والطبراني في الكبير واألوسط وأبي يعلي وبن خزيمة 



 النقاب أن على يدل مما وهذا " تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 يقتضي وذلك يحرمن لم الالتي النساء في معروفين كانا والقفازين

. (384) " وأيديهن وجوههن ستر  

 الرجال من وجوهنا نغطي كنا " قالت بكر أبي بنت أسماء عنو

. (385)"  اإلحرام في ذلك قبل نمتشط وكنا  

 

 وقد سيرين بنت حفصة على ندخل كنا " قال األحول عاصم عنو

 تعالى هللا قال هللا رحمك:  لها فنقول به وتنقبت هكذا الجلباب جعلت

تِي اَل يَْرُجوَن نَِكاًحا فَلَْيَس َعلَْيِهنَّ ُجنَاٌح َواْلقََواعِ  }:  دُ ِمَن النهَِساء الالَّ

َجاٍت بِِزينَةٍ   لنا فتقول:  قال الجلباب هو { أَن يََضْعَن ثِيَابَُهنَّ َغْيَر ُمتَبَرهِ

:  فتقول{ َوأَن يَْستَْعِفْفَن َخْيٌر لَُّهنَّ ْ}  : فنقول ؟ ذلك بعد شيء أي: 

. (386)"  جابالح إثبات هو  

 

 

 

يستدل كثير من المتشددين علي عدم جواز أمور كثيرة يقوم  34س

بها المسلمون بحجة أن النبي صلي هللا عليه وسلم لم يفعلها 

النبي صلي هللا عليه وسلم  وأصحابه رضي هللا عنهم فهل ترك

 وأصحابه ألمر يدل علي عدم جواز فعله ؟ 

 

:الشبهة   

 

علي جواز  ثم احتج بهذا الحديث كثيراً أخذ علي جمعة يقول كالما 

ِ  َرافِعٍ  ْبنِ  ِرفَاَعةَ  َعنْ "  البدعة َرقِيه ِ  َوَراءَ  نَُصلهِي يَْوًما ُكنَّا قَالَ  الزُّ  النَّبِيه

ُ  َصلَّى ا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ ْكعَةِ  ِمنْ  َرأَْسهُ  َرفَعَ  فَلَمَّ ُ  َسِمعَ  قَالَ  الرَّ  ِلَمنْ  ّللاَّ

 فِيهِ  ُمبَاَرًكا َطيهِبًا َكثِيًرا َحْمدًا اْلَحْمدُ  َولَكَ  َربَّنَا َوَراَءهُ  ُجلٌ رَ  قَالَ  َحِمدَهُ 

                                                 

(
384
 .  802جلباب المرأة المسلمة لنلباني ص   (

(
385
 .  802صححه األلباني في جلباب المرأة المسلمة ص   (

(
386
 .  880صححه األلباني في جلباب المرأة المسلمة ص   (



ا  َملًَكا َوثاََلثِينَ  بِْضعَةً  َرأَْيتُ  قَالَ  أَنَا قَالَ  اْلُمتََكلهِمُ  َمنْ  قَالَ  اْنَصَرفَ  فَلَمَّ

يَْبتَِدُرونََها
لُ  يَْكتُبَُها أَيُُّهمْ  (387)  . (388)"  أَوَّ

 

 :الرد 

دليل في ذلك حيث أن الصحابي عندما تكلم بذلك سمعه النبي وال 

صلي هللا عليه وسلم فهو يأتيه الوحي فيمكن أن يردها ويمكن أن 

ومن  فقد انقطع الوحي بموته صلي هللا عليه وسلم اآلنيمضيها أما 

 :أمثال رده صلي هللا عليه وسلم لبعض األشياء 

ُ  َرِضيَ  َعائَِشةَ  فعن ِ  َرُسولُ  قَامَ  ثُمَّ " .... الت ق َعْنَها ّللاَّ ُ  َصلَّى ّللاَّ  ّللاَّ

ِ  ِكتَابِ  فِي لَْيَستْ  ُشُروًطا يَْشتَِرُطونَ  أُنَاٍس  بَالُ  َما فَقَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   ّللاَّ

ِ  ِكتَابِ  فِي لَْيسَ  َشْرًطا اْشتََرطَ  َمنْ  ةٍ  ِمائَةَ  َشَرطَ  َوإِنْ  لَهُ  فَلَْيسَ  ّللاَّ  َمرَّ

ِ  َشْرطُ   . (389)"  َوأَْوثَق أََحقُّ  ّللاَّ

ِ  َخاِلدٍ  ْبنِ  َوَزْيدِ  ُهَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و ُ  َرِضيَ  اْلُجَهنِيه  َجاءَ  " قَااَل  َعْنُهَما ّللاَّ

ِ  َرُسولَ  يَا فَقَالَ  أَْعَرابِي   ِ  بِِكتَابِ  بَْينَنَا اْقِض  ّللاَّ  فَقَالَ  َخْصُمهُ  فَقَامَ  ّللاَّ

ِ  ابِ بِِكتَ  بَْينَنَا اْقِض  َصدَ َ   (390)َعِسيفًا َكانَ  اْبنِي إِنَّ  اأْلَْعَرابِيُّ  فَقَالَ  ّللاَّ

ْجمُ  اْبنِكَ  َعلَى ِلي فَقَالُوا بِاْمَرأَتِهِ  فََزنَى َهذَا َعلَى  ِمْنهُ  اْبنِي فَفَدَْيتُ  الرَّ

 َجْلدُ  اْبنِكَ  ىَعلَ  إِنََّما فَقَالُوا اْلِعْلمِ  أَْهلَ  َسأَْلتُ  ثُمَّ  َوَوِليدَةٍ  اْلغَنَمِ  ِمنْ  بِِمائَةٍ 

ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  فَقَالَ  َعامٍ  َوتَْغِريبُ  ِمائَةٍ   بَْينَُكَما أَلَْقِضيَنَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ِ  بِِكتَابِ  ا ّللاَّ ُ  أَمَّ  َوتَْغِريبُ  ِمائَةٍ  َجْلدُ  اْبنِكَ  َوَعلَى َعلَْيكَ  فََرد   َواْلغَنَمُ  اْلَوِليدَة

ا َعامٍ   فَغَدَا فَاْرُجْمَها َهذَا اْمَرأَةِ  َعلَى فَاْغدُ  ِلَرُجلٍ  أُنَْيسُ  ايَ  أَْنتَ  َوأَمَّ

 .  (391)"  فََرَجَمَها أُنَْيسٌ  َعلَْيَها

 
                                                 

(
387
  . وسارم واستبق إليه عجل:  الشيءَ  ابتدر ( 

(
388
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي في السنن والشعب وعبد الرزا    (

بيان وبين والحاكم وصيححه والطبرانيي فيي الكبيير واألوسيط وأبيو عوانية وأبيي يعليي وبين ح

 . خزيمة والطحاوي في المشكل 

(
389
رواه البخاري ومسلم وأبيو داود وأحميد والبيهقيي فيي الكبيري وأبيو عوانية والطحياوي فيي   (

 . المشكل 

(
390
 . أجيراً :  َعِسيفًا  (

(
391
رواه البخيياري ومسييلم وأبييو داود والترمييذي والنسييائي وبيين ماجيية وأحمييد وبيين أبييي شيييبة   (

نسييائي فييي الكبييري وعبييد الييرزا  والطبرانييي فييي الكبييير ومسييند والبيهقييي فييي الكبييري وال

الشيياميين والييدارمي وأبييو عوانيية والحميييدي وبيين حبييان والشييافعي فييي المسييند والطيالسييي 

 . والطحاوي في المشكل 



لم أجد أحد من وهذا ما فهمه السلف فحديث الحمد الذي احتج به 

 وغيرهم بوب لهذا الحديث بجواز البدعة (392)أصحاب الكتب الستة

 . وال أحد الشارحين لكتب السنة

 

 لترك فعل النبي صلي هللا عليه وسلم وفهم الصحابة رضي هللا عنهم

: 

 

هللا يعني ابن مسعود وأنا  وقف على عبد " عن عمرو بن بينها قالف

 بدعة ضاللة أو إنك ألهدى من دمحمأقص فقال يا عمرو لقد ابتدعت 

فيه أحد ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه ولقد رأيتهم تفرقوا عني حتى رأيت مكاني ما 

 "(393)  .  

 

قال ابن مسعود عليكم بالعلم قبل أن يقبض " عن أبي قالبة قال و

عليكم بالعلم فإن أحدكم ال  وقبضه أن يذهب بأصحابه أو قال بأهله

يدري متى يفتقر أو يفتقر إلى ما عنده وإنكم ستجدون أقواما 

يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب هللا وقد نبذوه وراء ظهورهم 

 (394)بالعلم وإياكم والتبدم وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق فعليكم

. (396)"   (395)وعليكم بالعتيق  

 

ِ  اْلَحْمدُ  فَقَالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َجْنبِ  إِلَى َعَطسَ  َرُجاًل  " أَنَّ  نَافِعٍ  َعنْ و  ّلِلَّ

ِ  َرُسولِ  َعلَى َوالسَّاَلمُ  ِ  اْلَحْمدُ  أَقُولُ  َوأَنَا ُعَمرَ  اْبنُ  قَالَ  ّللاَّ  َوالسَّاَلمُ  ّلِلَّ

ِ  َرُسولِ  َعلَى ِ  َرُسولُ  َعلََّمنَا َهَكذَا َولَْيسَ  ّللاَّ ُ  َصلَّى ّللاَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ

ِ  اْلَحْمدُ  نَقُولَ  أَنْ  َعلََّمنَا . (397)"  َحالٍ  ُكلهِ  َعلَى ّلِلَّ  

 

                                                 

(
392
 . البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وبن ماجة   (

(
393
 يفي يقيال األلبيان . ما رجاليه رجيال الصيحيحرواه الطبراني فيي الكبيير وليه إسينادان أحيده  (

 .  صحيح لغيره موقوفا 50صحيح الترغيب رقم 

(
394
 . يعنى بالتعمق الكالم الذى ال يفيد والجدل  (

(
395
 . ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابة ويعنى بالعتيق ما كان عليه النبي ( 

(
396
  .بسند صحيح  السنة للمروزي  (

(
397
 .  4232ي رقم رواه الترمذي وحسنه األلبان  (



لقد ذكر أهل العلم رحمهم هللا  وهويبقي شيء واحد لتتمة المنفعة 

ض القواعد والضوابط المهمة لمعرفة البدعة والتميز بينها تعالى بع

  :مع شيء يسير من شرحها  وبين السنة ودونك بعضها

 

كل إحداث في الدين فهو رد ، وهذا مأخوذ من : القاعدة األولى 

( من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد ) الحديث المعروف 

ال دليل عليه من والمراد باإلحداث هنا أي اخترام قول أو فعل 

الكتاب والسنة أو ما تفرم عنها من اإلجمام والقياس الصحيح ، 

وهذه القاعدة هي أم القواعد في الباب وما بعدها من القواعد 

. والضوابط فإنه متفرم عنها   

 

األصل في العبادات الحظر والتوقيف وهذه القاعدة : عدة الثانية االق

. ولىكالتعبير الثاني لمعنى القاعدة األ  

 

األصل في العبادات اإلطال  عن الزمان والمكان : القاعدة الثالثة 

والصفة المعينة ، وهذه القاعدة أيضاً من األصول المهمة لمعرفة 

أن من قيد عبادة بصفة معينة فإن هذا القيد يتوقف : البدم ، فتقول 

 قبوله على الدليل ومن قيهدها بوقت معين فإن هذا القيد يتوقف قبوله

على الدليل المعين ، ومن قيد عبادة بمكان معين فإن هذا القيد أيضاً 

قبوله على الدليل الرعي الصحيح الصريح فمن أعطاه هللا فهم هذه 

. القاعدة فقد أوتي خيرا كثيرا   

 

ال يستدل على شرعية الوصف بشرعية األصل ، :  القاعدة الرابعة 

خاص وال يحق أن  بل ال بد للوصف الزائد على األصل من دليل

يعمل العبادات على الوصف المخترم الذي ال دليل عليه ، بل هذا 

أن يسبح  أي)  الوصف يتطلب دليالً زائداً على مجرد دليل األصل

. (فعلها لم ترد  التيبطريقة معنيه لم ترد فالتسبيح عبادة لكن صفته   

 

ة األحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها لندل: القاعدة الخامسة 

الصحيحة الصريحة ، وهذه القاعدة مع القاعدة قبلها تنسف كل ما 



إن المبتدعة إذا طلب منهم : يحتج به المبتدعة ، وبيان ذلك أن يقال 

البرهان على ما اخترعوه فإنهم يستدلون بأحد أمرين ـ وهذا في 

إما أن يستدلون عليها بحديث ضعيف أو : األغلب ـ األمر األول 

ينئذ يكون بالقاعدة الخامسة أي بهذه القاعدة ، موضوم فجوابهم ح

وإما أن يستدلون عليها بدليل األصل الذي لم يتعرض : األمر الثاني 

أصالً للوصف الذي يفعلونها عليه ، فيكون الجواب عليه حينئذ 

 شرعية شرعية األصل ال تستلزم :بالقاعدة الرابعة التي تقول 

أبوابا كثيرة يلجون منها الوصف ، وبهذا نكون قد سددنا عليهم 

. والحمد هلل   

 

كل فهم في نصوص الصفات والقدر واليوم : القاعدة السادسة 

ما لم يرد في : اآلخر مخالف لفهم السلف فهو بدعة ، أو نقول 

الكتاب وال في السنة ولم يأثر عن الصحابة والتابعين من المعتقدات 

لخلف ، فإن فهو بدعة وهذا األصل يتضح به فضل السلف على ا

السلف رحمهم هللا تعالى ورفع نزلهم في جنات عدن وجمعنا بهم في 

الجنة وحشرنا في زمرتهم كانوا يفهمون من نصوص الصفات 

واليوم اآلخر فهماً خاصاً موافقاً لمراد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وهو أنهم 

ينظرون لها من جهتين من جهة المعنى ومن جهة الكيف فأما 

انيها فإنها معلومة عندهم ، ألنها باللسان العربي فوجب حملها مع

على المعاني المتقررة عندنا في هذا اللسان العربي ، وأما كيفياتها 

السلف يعلمون : فإنهم يوكلون علمها هلل تعالى ، وباختصار نقول 

معاني نصوص الصفات واليوم اآلخر ويفوضون كيفيتها هلل تعالى ، 

هم كانوا يفهمون نصوصه أيضاً فهماً خاصاً جامعاً وأما القدر فإن

لندلة كلها فيثبتون القدر السابق علما وكتابة وخلقاً ومشيئة ويثبتون 

أن للعباد قدرة ومشيئة ، وهللا خالق ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم فهذا 

فهمهم في هذه األبواب ، وبناء عليه فكل فهم محدث يخالف هذا 

شاعرة الك كفهم الجهمية والمعتزلة واالفهم فإنه بدعة ، وذل

والمتردية لنصوص الصفات ، وكفهم الفالسفة أهل التخييل 

لنصوص اليوم اآلخر ، وكفهم الجبرية والقدرية لنصوص القدر ، 

فكل هذه الفهوم باطلة بدعة مردودة على أصحابها لمخالفتها لفهم 



رفنا السلف ، وكل فهم يخالف فهم السلف فهو بدعة فأنظر كيف ع

بدعاً كثيرة ببركة هذه القاعدة ، وهذا يبين لك أهمية معرفة القواعد 

.وإجادة التفريع عليها   

 

كل تعبد قولي أو فعلي ال يعرف عن السلف فهو :  القاعدة السابعة

بدعة ، كاالحتفال بالمواليد ، فإنه ليس معروفاً عن السلف والطواف 

أو النذر لها وتسبيحها  حول القبور والعكوف عندها ودعاءها والذبح

وإسراجها ووضع األشجار الخضراء عليها وتزويقها والكتابة عليها 

وتجصيصها ، وعمل الختمة لها ، وتوزيع الطعام والشراب في 

المقبرة بعد الدفن ، وتحية العلم والسالم الملكي على مختلف أنواعه 

مة السالم عليكم ورح: وتنوم ضروبه فإن السالم الشرعي هو قول 

هللا وبركاته ، أما السالم بالموسيقى وضرب الطبول ووقف العساكر 

معظمين ال يتحركون إكباراً واحتراما لهذه الموسيقى فإنه ال يشك 

أدنى من له اشتغال بالعلم أنه من البدم المنكرة وبذلك يفتي أهل 

العلم وهو من الحق الذي يجب التصريح به بال مداهنة أو مجاملة 

اء القصد ، وأعياد الميالد ، والذكر الجماعي والسمام وهللا من ور

الجماعي ، والتعبد هلل بلبس الصوف ، والهيام في البراري ومعاشرة 

الوحوش طلباً للكرامة ، والتعبد هلل بتحريم بعض الحالل كنكاح أو 

طعام أو لباس ، وتخصيص شيء ال يسجد إال عليه كما يفعل 

د يحصى إال بكلفة مما قد أنتشر الرافضة ، وغير ذلك مما ال يكا

وعمة به البلوى في كثير من بالد اإلسالم ، أسأله جل وعال أن 

يحفظ علينا ديننا وأمننا وبالدنا ، وخصوصاً بالد الحرمين رفع هللا 

نزل والتها وعلمائها ووفقهم لما فيه الخير والبر وصالح المسلين 

فينة أسال هللا أي فإنه قادة أهل السنة وحماة اإلسالم وربان الس

. وهللا أعلم . يحفظهم باإلسالم ويحفظ اإلسالم بهم   

 

كل فعل توفر سبب فعله على عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ولم : القاعدة الثامنة 

يفعله فالمشروم تركه وقد شرحتها في تلقيح األفهام ، وهي من 

 حصر لها الردود القوية على أهل البدم ، ويخل فيها من البدم ما ال

كالطواف حول القبور ودعاء أصحابها من دون هللا تعالى والذبح 



والنذر لها ، وكسوتها والعكوف عندها ، وإسراج القبور ووضع 

الورود والزهور عليها ورفعها والكتابة عليها ويدخل فيها كل 

الموالد واألعياد التي أبتدعها أهل التصوف والرفض ـ ويدخل فيها 

بتدعة التي ال دليل عليها كصالة الرغائب إحياء كل الصلوات الم

ليلة النصف من شعبان ونحو ذلك ، ويدخل فيها كل أصناف األذكار 

البدعية المعروفة عند أهل األهواء والبدم وغير ذلك من األشياء 

التي كانت أسباب فعلها متوفرة على عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومع ذلك فإنه لم 

ال أحد من أصحابه فتركه لها يدل على أنها ليست من يفعلها ال هو و

الشريعة في صدر وال ورد ، فأمسك بهذا األصل فإنه خيراً عظيماً 

. وهللا أعلم  

 

ال مدخل للعادات في أمور التشريع أي أن : القاعدة التاسعة 

العادات الموروثة إذا كانت مخالفة للشروم فإنه يجب اطراحها 

تبدالها بالمشروم وال يجوز االحتجاج على وإلغاؤها وإبطالها واس

مفكرها بأنها من عوائد القوم وسلومهم وأعرافهم التي ورثوها كابراً 

، فإن هذه الحجة حجة إبليسية شركية قديمة وهي من  عن كابر

بَْل قَالُوا إِنَّا } الردود التي كان يفزم إليها األمم الكافرة قال تعالى 

ْهتَدُوَن َوَكذَِلَك َما أَْرَسْلنَا ِمن َوَجْدنَا آبَاءنَا َعلَى  ٍة َوإِنَّا َعلَى آثَاِرِهم مُّ أُمَّ

ٍة َوإِنَّا  ن نَِّذيٍر إِالَّ قَاَل ُمتَْرفُوَها إِنَّا َوَجْدنَا آبَاءنَا َعلَى أُمَّ قَْبِلَك فِي قَْريٍَة مهِ

ْقتَدُونَ  َما } وقال تعالى عنهم  ، 43: 44الزخرف { َعلَى آثَاِرِهم مُّ

واآليات  ، 2: ص {  َسِمْعنَا بَِهذَا فِي اْلِملَِّة اآْلِخَرةِ إِْن َهذَا إاِلَّ اْختاَِل ٌ 

ينفروا الناس  لكيولكن أنظر للكافرين  في هذا المعنى كثيرة جداً 

جديد ألن بالفطرة اإلنسان يكره  وشيءعن اإلسالم قالوا إنه بدعة 

لعلك تستغرب من قولي الدين فالشيطان زينها لإلنسان  فيالبدعة إال 

الحقيقة وأضرب لك مثال لو أن صاحبك حكى لك  هي هذا ولكن هذه

القصة فقال لك أخر نفس  انتشرت هذهقصة وقد عاشرها بنفسه ثم 

القصة فزاد فيها أوحذف منها فإنك ستقول له ال إن أصلها ليس هكذا 

أن تمسك نفسك عن الكالم ومثل ذلك  عتستطيوتسرد له القصة ولن 

ال مدخل : ، وتأتي هذه القاعدة رادة على هؤالء وتقول ير كث

للعادات في أمور التشريع ، أي ال يجوز اعتقاد جواز التعبد بقوٍل أو 



فعٍل بحجة أنه من عاداتنا وتقاليدنا وموروثات اآلباء واألجداد وهللا 

.أعلم   

 

 

:وختاماً   

َّبِعُوَن أَْهَواءُهْم َوَمْن فَإِن لَّْم يَْستَِجيبُوا لََك فَاعْ } قال هللا تعالي  لَْم أَنََّما يَت

َ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم  ِ إِنَّ ّللاَّ َن ّللاَّ ِن اتَّبََع َهَواهُ بِغَْيِر ُهدًى مهِ أََضلُّ ِممَّ

. 20: القصص {  الظَّاِلِمينَ   

 

َ َوالَ تَعَالَْواْ إِلَى َكلََمٍة َسَواء بَْينَنَا َوبَْينَُكْم أاَلَّ نَعْ } وقال تعالي  بُدَ إاِلَّ ّللاه

ِ فَإِن تََولَّْواْ  ن دُوِن ّللاه نُْشِرَك بِِه َشْيئًا َوالَ يَتَِّخذَ بَْعُضنَا بَْعضاً أَْربَابًا مهِ

. 52: آل عمران {  فَقُولُواْ اْشَهدُواْ بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ   

 

 

 

المؤلف                                                                       

تقي الدين                                                                     

جمادي األخر 80                                                          

8242 

 

 الفهرس
 

 

صحيحة " ما خلق هللا الخلق  لوال سيدنا دمحم " هل عبارة  8س

أصول الدين وأساسيات االعتقاد الصحيح المعني وال تتعارض مع 

 وما هو معناها ؟

 نور أم هو بشر مثلنا كما أخبر القرآن ؟ هل النبي  4س

حي في قبره وما مدي أثر تلك الحياة علينا في  هل النبي  3س

 حياتنا الدنيا ؟



 أثناء اليقظة وما حقيقة األمر ؟   هل يمكن فعال رؤية النبي 2س

نبي صلي هللا عليه وسلم في الصالة وخارجها ما حكم تسويد ال 2س

 ؟

َولَْو أَنَُّهْم إِذ ظَّلَُمواْ أَنفَُسُهْم َجآُؤوَك  }هل قول هللا تعالي  2س

ِحيًما ابًا رَّ َ تَوَّ ُسوُل لََوَجدُواْ ّللاه َ َواْستَْغفََر لَُهُم الرَّ با  {  فَاْستَْغفَُرواْ ّللاه

النبي صلي هللا عليه وسلم من  إلي يوم القيامة أو أنه انتهي بانتقال

 الحياة الدنيا ؟

هل يجوز التوسل بالنبي صلي هللا عليه وسلم في الدعاء بعد  2س

 انتقاله ؟

وآل البيت  ما حكم الحلف بغير هللا وهل الترجي بسيدنا دمحم  2س

والنبي تعمل " والكعبة والمصحف جائز ؟ كأن يقول اإلنسان مثال 

والمقصود " وغالوته عندك " ، "  وسيدنا الحسين" ، " كذا 

الترجي وليس القسم وهل يعد ذلك شركاً ؟ حيث يفاجأ اإلنسان إذا 

 قال ذلك بمن يقول له هذا حرام ، هذا شرك قل ال إله إال هللا ؟

من المشركين وهما في النار  هناك من يقول إن أبوي النبي  80س

 فهل هذا الكالم ؟

 رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ؟ ما حكم زيارة آل بيت سيدنا 84س

وهل يجوز  ما حكم زيارة القبور عموماً وزيارة قبر النبي  82س

شد الرحال بقصد زيارة قبر النبي صلي هللا عليه وسلم وقبور 

 الصاحين ؟

هل تجوز الصالة في القبور وما حكم الصالة في المساجد  82س

 بر مسجداً ؟التي بها أضرحة وهل يعد ذلك من قبيل اتخاذ الق

ما حكم دخول المسلم في طريقة صوفية ولماذا تتعدد هذه  85س

الطر  ، وإذا كان التصوف هو الزهد والذكر والسلوك الحسن إلي 

هللا فلماذا ال يكتفي المسلم لمعرفة آداب وسلوك النفس بالكتاب 

 والسنة ؟

هل هناك كرامات تحدث لبعض الصالحين في حياتهم وهل  82س

 انتقالهم من الحياة الدنيا إلي الحياة البرزخية ؟تستمر بعد 

 ما حكم االجتمام علي الذكر في حلق ؟ 82س

 ما حكم إطال  اللحية ؟ 40س



 ما حكم القنوت في صالة الصبح ؟ 43س

ما حكم قراءة القرآن للميت علي القبر وهل يصل ثوابها إليه  42س

 ؟

 الصالة ؟ما حكم مصافحة المسلم ألخيه فور االنتهاء من  42س

ما مدي دراسة وتعلم علم الفلك عموماً واالعتماد علي  42س

 الحسابات الفلكية في تحديد رؤية شهر رمضان ؟

ما حكم الجلوس للعزاء والقراءة علي األموات في مجلس  30س

 عزاء ؟

 هل يجب علي المرأة أن ترتدي النقاب ؟ 38س

رة يقوم يستدل كثير من المتشددين علي عدم جواز أمور كثي 34س

لم يفعلها وأصحابه رضي هللا عنهم بها المسلمون بحجة أن النبي 

 وأصحابه ألمر يدل علي عدم جواز فعله ؟  فهل ترك النبي 
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 :كتب الفقه 

 .مجموم فتاوى بن تيمية 

 .البن تيمية  الفتاوى الكبرى

 .البن تيمية  في الفقه شرح العمدة

للشوكاني  من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبارنيل األوطار 

. 

 .للنووي  شرح المهذب المجموم

 .البن قدامة  في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيبانيالمغني 

 . المحلي البن حزم

 

 :كتب السير والتاريخ 



 .البن كثير  النهايةالبداية و

 . للقاضي عياض المصطفى حقو  بتعريف الشفا

 . البغدادي لخطيبل تاريخ بغداد

 .بن تيمية  تعطير األنام بسيرة شيخ اإلسالم

 .علي ساحل بن تيمية لعائض القرني 

 . للحافظ عمر بن علي البزار ألعالم العلية في مناقب ابن تيميةا

 

 :متفرقة  ورسائل كتب

 .اني في عدم سمام األموات تحقيق األلب اآليات البينات

 .االعتصام لإلمام الشاطبي 

 .اقتضاء الصراط المستقيم البن تيمية 

 .لنلباني  حجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 .لنلباني  آداب الزفاف

 .لنلباني  رسالة قيام رمضان

 .لنلباني  رسالة إصالح المساجد

 .لنلباني  تخليص أحكام الجنائز

 . جلباب المرأة المسلمة لنلباني

 .للشيخ علي محفوظ  بدام في مضار االبتداماإل

 .الفكر الصوفي عبد الرحمن عبد الخالق 

 .المعجم الصوفي لمحمود عبد الراز  

 

 

 

 


