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 مقدمة
 الرحيم الرحمـٰنبسم اهلل 

احلمد هلل رب العادلني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني ، سيدنا حممد وعلى 
 :بعدأما آلو وصحبو أمجعني ، 

وما خلقت اجلن واإلنس إال تعاىل دوه وال يشركوا بعبادتو شيئا ، قال ـفإن اهلل خلق اخللق ليعب
ليعبدون

واحدا سبحانو عما يشركونإلـٰها أمروا إال ليعبدوا  وماوقال ،  1
وهبذا أرسل اهلل ، 2

إال أنا إلـٰو رسول إال نوحي إليو أنو ال قبلك من وما أرسلنا من تعاىل ال ـالرسل وأنزل الكتب ، ق
فاعبدون

3. 

يك وإىل ولقد أوحي إلتعاىل ، قال بينو وبني خلقو يف العبادة ك يشر تحذر اهلل ورسولو من الوقد 
بل اهلل فاعبد وكن من  يحبطن عملك ولتكونن من اخلاسرين *الذين من قبلك لئن أشركت ل

الشاكرين
:  كلمة وقلت أخرى ، قال النبـي   قال النبـي  :وعن عبد اهلل بن مسعود قال،  4

خل من مات وىو ال يدعو هلل نداً د: من مات وىو يدعو من دون اهلل نداً دخل النار ، وقلت أنا
 5.اجلنة

فيما حذر اهلل منو ورسولو ،  –على مر العصور  –وقع فئام كثرية من ادلنتسبني لإلسالم وقد 
، لصاحلني ، ومنهم من عبد قبورىم ، ومنهم من عبد افمنهم من عبد األنبياء ، فعبدوا غري اهلل 

توجهوا ذلم كما لك ،  ذ وغريوتوجهوا ذلم بأنواع العبادات الظاىرة كالدعاء والذبح والنذر والطواف 
ستحقها إال اهلل ـادات اليت ال يـذلك من العب وغري، العبادات القلبية الباطنة من خوف ورجاء  بأنواع

 .جل وعز
مهيتو تصانيف كثرية ، وما ذاك إال أل موضوع إفراد اهلل بالعبادةوقد صنف أىل العلم يف 
قال خمرج من ملة اإلسالم ،  ،ب  للعمل ن صرف العبادة لغري اهلل حمإوخطورة اإلحنراف عنو ، إذ 

                                                 
 . 56 :سورة الذاريات 1
 . 31 :سورة التوبة 2
 . 25 :سورة األنبياء 3
 . 66 - 65 :سورة الزمر 4
 .(1/374( ، وأمحد )4447رواه البخاري ) 5
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ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من تعاىل اهلل 
 .نسأل اهلل العافية والسالمة،  اخلاسرين

حممد بن أيب مشس الدين العالمة الذين صنفوا يف موضوع إفراد اهلل بالعبادة ومن ىؤالء العلماء 
ابن قيم اجلوزية رمحو اهلل تعاىل ، نزيل الشام ، فقد صنف  ، مث الدمشقي ، ادللقب ب بكر الزرعي
ورد على من وحيد العبادة نصرا مؤزرا ، ـونصر ت، « إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»كتاب 

 .جزاه اهلل خريا، فردا كافيا شافيا بشيء من العبادات  -السيما أصحاب القبور  –توجو لغري اهلل 
،  ادلذكورمن الكتاب  ذا ادلوضوعادلتعلق هب كالم ابن القيمملي يف ىذا البحث ىو انتقاء  وع
قمت  كمااألول والثاين ،   ينبني اجمللديف مواطن ترتيبا علميا ، إذ إن كالم ابن القيم مفرق  وترتيبو

اإلشارة ، و ها منما يسر اهلل ضبطو  نص وضب ، األحاديث واآلثار  وقفت عليو منما تخريج ب
 .مواردىاإىل  هاضبطت األقوال العلمية وأحلتكما ،  اذلامة بني أفضل نسختني مطبوعتني  للفروقات

وقد استعنت يف إخراج ىذا اجلزء باهلل تعاىل أوال ، مث بالنسخة ادلنشورة من قِـــبِل دار عامل 
، ورمبا اعتمدت يف الفوائد مبكة واليت قام بتحقيقها الشيخ الفاضل حممد عزير مشس حفظو اهلل 

بعض ادلواطن على النسخة اليت حققها فضيلة الشيخ الـمحقق علي بن حسن بن عبد احلميد 
 حفظو اهلل ، واليت أخرجتها دار ابن اجلوزي ومقرىا مدينة الدمام.

وضعت مقدمة تأصيلية بني يدي ىذا اجلزء الذي انتقيتو ، بينت فيو ما للصاحلني من  وقد
 .وضده احلقَّ طالب احلقَّ ف يعر ل، حقوق شرعية 

وختاما ذلذه ادلقدمة ادلوجزة ، فال يفوتين أن أشكر الشيخان حممد عزير مشس وعلي بن حسن 
بن عبد احلميد حفظهما اهلل على ما قدَّما من خدمة علمية ذلذا الكتاب اجلليل البن القيم رمحو 

 اهلل.
يحة ، وأن حيفظ عليهم عقوذلم واهلل أسأل أن يوفق مجيع ادلسلمني للزوم العقيدة الصح

طريقة السلف الصاحل يف العقيدة والشريعة والسلوك ، حيث أن  يعينهم لسلوكوأفكارىم ، وأن 
إن السمع حفظ الدين من أىم ادلهمات ، السيما العقائد اليت ىي أعمال القلوب ، قال تعاىل 

ن يعـيذىم من مضالت الفنت ، كما أسألو تعاىل أ كل أولئك كان عنو مسؤوال  والفؤادوالبصر 
 .تعاىل ونزغات الشيطان ، واهلل ادلستعان وعليو التكالن ، وال حول وال قوة إال باهلل

 .حممد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما كثريانبينا وصلى اهلل على 
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 لمحتويات الكتابعام  فهرست

  يضادىاحقوق الصاحلٌن ، وبيان ما بيان مقدمة يف 

 تالعب الشيطان بعقول القبوريٌن :جزء 

o تعريف معىن اإللـٰو 

o احلاجة إىل التوحيد 

o  واألمن الطمأنينةالتوحيد سبب 

o احلاجة إىل التوحيد أشد من احلاجة إىل الغـذاء 

o وجوه بطالن دعاء غًن اهلل: 

 عجز ادلخلوقٌن :الوجو األول 

 التعلق بغًن اهلل مضر إذا زاد عن احلد واحلاجة :الوجو الثاين 

 أن ادلخلوق ادلعبود خيذل من عبده يوم القيامة :الوجو الثالث 

 أن ادلخلوق ال يريد منفعة ادلخلوق لذاتو ، خبالف اهلل عز وجل :الوجو الرابع 

 ذي عبدهجهل ادلخلوق ادلعبود حباجة ادلخلوق ال :الوجو اخلامس 

 أن ادلخلوقٌن ال يهمهم إال قضاء حوائجهم من معبوديهم وإن أضـر  :الوجو السادس
 أولئك ادلعبودين

 بـر  أن الشرك ىضم حلق الربوبية وتنقيص لعظمـة اإللــٰهية وسـوء  ـن  :الوجو السابع
 العادلٌن

 أن الشرك مبين على سوء الظن باهلل وأن ادلشـرك متـنقص هلل يف جانـب :الوجو الثامن 
 األلوىية وجانب الربوبية

 عــــن دعــــاء ادلــــوتى أو الــــدعاء  القــــرون الثالألــــة األوىل ادلفضــــلةإعــــرا   :الوجــــو التاســــع
 عندىم

o فصل يف بيان أمثلة على بُـعد السلف عن تعظيم القبور 



 عام لمحتويات الكتاب فهرست

 5 

o  وبيان أنواعوالشرك جناسة 
o خبالف الشرك يف العبادة الذنو  وادلعاصي ال تستلزم تنقص جانب الربوبية ، 
o لصور نوع تعبد ذلاعشق ا 
o من بـركة التوحيد ؛ أن الشيطان ليس لو سلطان على ادلوحد 
o   الشيطان اها الناس عن التوحيدت  ـالفـتنة بتعظيم القبور ىي أعظم وأول فتنة ف  
o  من قال إن النهي عن الصالة يف القبور إمنا ىو ألجل جناستها قولإبطال 
o فصل يف بيان مكيدة اختاذ القبور أعيادا 
o يف بيان مفاسد اختاذ القبور أعيادا فصل 
o  فصل يف بيان خمالفة عباد القبور دلا كان عليو الرسول وصحابتو 
o فصل يف بيان مفاسد تعظيم القبور 
o فصل يف بيان الزيارة الشرعية والزيارة البدعية 
o فصل يف بيان الفرق بٌن مقصود الزيارة الشرعية ومقصود الزيارة الشركية 
o ي العهد النبويغربة الدين بعد مض 
o فصل يف بيان فـتنة الناس باألنصا  واألزالم 
o فصل يف تعريف األنصا  واألزالم 
o فصل يف بيان أمثلة على األنصا  وأدلة وجو  إزالتها من قبل السلطان 
o فصل يف بيان أن النهي عن الغلو يف أصحا  القبور ليس فيو غض من حق أصحااها 
o   القبورفصل يف بيان التعظيم الشرعي ألصحا 
o فصل يف بيان أسبا  الوقوع يف الغلو بالقبور 
o ادلالحدة فصل يف بيان أن اختاذ الوسائط ىو دين الفالسفة 
o وجو  إفراد اهلل باحملبة ادلتضمنة لغاية احلب وغاية الـذل ، ادلستلزمة للعبادة 
o إىل بعثة النيب عليو السالم عهد نوح  ذقصة حتول الناس من التوحيد إىل الشرك من 
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 يضادهاحقوؽ الصالحين ، وبياف ما بياف مقدمة في 

 الرحيم الرحمٰػنبسم اهلل 

 :أما بعداٟتمد  وحده ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده ، 

، سواء فيما يتعلق بالعبادات أو ا١تعامالت أو اآلداب أو ميع شئون اٟتياة ـم اإلسالم جنظ  فقد 
على بعض ، سواء فيما بينهم ١تسلمُت بعضهم أحسن بيان حقوق اغَتىا ، و٦تا جاء اإلسالم ببيانو 

، أو فيما بينهم البُت ، وقبل الدخول يف بيان حقوق الصاٟتُت فإنو زنسن بيان  وبُت نبيهم 
على أمتو على وجو اإلٚتال ، مث بيان حقوق الصاٟتُت من العلماء العاملُت ،  حقوق نبينا ٤تمد 

 وما ذاك إال ألن حقوق الصاٟتُت على الناس متفرعة من حقوق النيب ن ، ـاد الصادقيب  ــوالعُ 
فأقول مستعينا با ومستلهما منو الرشد لكوهنم لوال اتباعهم لو ١تا كان ٢تم تلك اٟتقوق ، عليهم ، 
 :والتسديد

تبلغ سبعة عشرة  حقوقا زائدة على ٣ترد التصديق بنبوتو ، فإن حقوق النيب  لنبينا ٤تمد إن 
، والتصديق بنبوتو ىو أو٢تا ، وىو حجر األساس ٢تا ، وباقي اٟتقوق تعترب من لوازم اٟتق  ٔقاح

  .األول ، وبعضها من مقتضياتو
 :السبعة عشرة هي وحقوؽ النبي 

 تصديقو فيما أخرب .ٔ

 طاعتو فيما أمر  .ٕ

 اجتناب ما هنى عنو وزجر .ٖ

 أن ال يعبد ا إال ٔتا شرع .ٗ

 التحاكم لشريعتو .٘

 دينو وبيانو للناس الدعوة إىل .ٙ

                                                 
حْصر ىذه اٟتقوق بسبعة عشر حصل بالتتبع واالستقراء ، وأرجو أن أكون قد أتيت على أكثرىا ، وقد يسر  ٔ

النصر ا١تؤزر للنيب ا١توقر ، وىو الدالئل ا٠تمسون على » ا بسط الكالم يف ىذه اٟتقوق يف ْتث مطول بعنوان
 شبكة ا١تعلومات. يف، وىو منشور « ، وبيان حقوقو السبعة عشر على األمة ِعظم قدر نبينا ٤تمد 
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 الدفاع عن دينو .ٚ

 الذب عن ذاتو .ٛ

 ٤تبتو .ٜ

 حيا وميتا األدب معو  .ٓٔ

 توقَته .ٔٔ

 تعظيم سنتو .ٕٔ

 ٣تانبة من رغب عن سنتو .ٖٔ

 ، ويتضمن الصالة والسالم عليو الدعاء لو  .ٗٔ

 القيام ْتقوق صحابتو .٘ٔ

 القيام ْتقوق زوجاتو .ٙٔ

 القيام ْتقوق آل بيتو .ٚٔ

 فصل
، والذي جاء يف قولو  يف اٟتديث النبوي بالنصيحة للنيب  ىو ا١تعرب عنو والقيام ْتقوق النيب 
 .الدين النصيحة :عليو الصالة والسالم

 ؟١تن :قالوا
 ٔ.ولكتابو وألئمة ا١تسلمُت وعامتهم ولرسولو  :قال

؛ فتصديقو على الرسالة ، واإلشنان ّتميع ما  وأما النصيحة لرسول ا  :رٛتو ا ٕقال النووي
اعتو يف أمره وهنيو ، ونصرتو حيًا وميتًا ، ومعاداة من عاداه ، ومواالة من وااله ، جاء بو ، وط

                                                 
( من حديث أيب رقية ، ٘تيم بن أوس الداري رضي ا عنو ، والبخاري تعليقا يف كتاب ٘٘أخرجو مسلم ) ٔ

 اإلشنان.
العامل ، مفيت األمة يف زمنو ، الفقيو الشافعي الزاىد ، أبو زكريا ، ٤تيي الدين ، زنِت بن شرف  اماإلمىو  ٕ

« اَّموع»و « رياض الصاٟتُت»النووي ، نفع ا األمة بتصانيفو نفعا عظيما ، كشرح صحيح مسلم ، و 
 «.تذكرة اٟتفاظ» ( وٕٖٗ/٘ٔ« )تاريخ اإلسالم»، وغَتىا ، انظر ترٚتتو يف « ا١تهذب»وىو شرح 
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وإعظام حقو ، وتوقَته ، وإحياء طريقتو وسنتو ، وبث دعوتو ، ونشر شريعتو ، ونفي التهمة عنها ، 
عظامها ، واستثارة علومها ، والتفقو يف معانيها ، والدعاء إليها ، والتلطف يف تعلمها وتعليمها ، وإ

وإجال٢تا ، والتأدب عند قراءاهتا ، واإلمساك عن الكالم فيها بغَت علم ، وإجالل أىلها النتساُّم 
إليها ، والتخلق بأخالقو ، والتأدب بآدابو ، و٤تبة أىل بيتو وأصحابو ، و٣تانبة من ابتدع يف سنتو 

 ٔ.أو تعرض ألحد من أصحابو وحنو ذلك

 هاوأحواؿ الناس في طاعة النبي 
ينقسم الناس إىل مسلم وكافر ، فا١تسلم ىو الذي قبل دين اإلسالم وانقاد لو ، والكافر ىو الذي 

 .مل يقبل دين اإلسالم ومل ينقد لو
وا١تسلم ينقسم إىل قسمُت صاحل وفاسق ، فالصاحل ىو القائم ٔتا أمره ا بو ، ا١تنتهي عما هناه ا 

يف عباداتو كلها ، دقيقها وجليلها ، واالبتعاد عما هناه  نيب عنو ، وىذا ال يتحقق إال بالتأسي بال
 .من البدع والكبائر والصغائر ا عنو ورسولو 

ل النوافل وترك ا١تكروىات وا١تشتبهات فهذا من خيار الصاٟتُت ، ومن ـوإن زاد ا١ترء على ىذا ، فَفع
 .ن فضلوالسابقُت با٠تَتات ، أما األول فمن ا١تقتصدين ، نسأل ا م

وأما الفاسق أو العاصي فإنو مسلم يشهد أن ال إلـٰو إال ا وأن ٤تمدا رسول ا ، ومل يأت ٔتا 
ينقض ىاتُت الشهادتُت كعبادة غَت ا أو االستهزاء بالدين وحنو ذلك ، وإدنا أتى ببعض ا١تعاصي 

 .و ذلكاليت ال ٗترجو من ملة اإلسالم ، كالكذب أو شهادة الزور أو السرقة وحن
مث أورثنا الكتاب الذين يف سورة فاطر يف قولو كتاب ا واألصناف الثالثة قد جاء ذكرىم يف  

 .اصطفينا من عبادنا فمنهم ظامل لنفسو ومنهم مقتصد ومنهم سابق با٠تَتات بإذن ا
قد جاء ذكر جزاءىم يف اآلخرة يف القرآن  -إذا أضيف صنف الكفار  –واألصناف األربعة 

، وسورة الواقعة ، وسورة اإلنسان ، وسورة ا١تطففُت ، ورٔتا جاءت  الرٛتـٰننة ، كما يف سورة ـــــلسوا
 .تسمية السابقُت با١تقربُت يف بعض اآليات ، وتسمية أصحاب اليمُت باألبرار يف آيات أخر

شاء عذُّم بقدر  فإهنم ٖتت ا١تشيئة يوم القيامة ، فإن شاء ا عفا عنهم ، وإن وأما عصاة ا١تؤمنُت
 .ذنوُّم مث يدخلهم اٞتنة

                                                 
 ، شرح اٟتديث ا١تذكور.« شرح صحيح مسلم» ٔ
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وأكثر الناس إما كفار أو من عصاة ا١تؤمنُت ، وأما الصاٟتون والسابقون فقليل ، كما قال تعاىل عن 
ثلة من األولُت * ، وقال عن أصحاب اليمُت  ثلة من األولُت * وقليل من اآلخرينالسابقُت 

 .، نسأل ا ا٢تداية وثلة من اآلخرين

 الصالح والفسق أمراف نسبياف
الصالح أمر نسيب ، فمن كان فاسقا فإنو ال يقال إنو ليس فيو صالح البتة ، بل فيو صالح ْتسب 
ما عنده من الطاعة ، أما الكافر فليس فيو صالح البتة ، ألن الكفر واإلشنان ضدان ال رنتمعان ما 

 .تعاقب الليل والنهار
التقرب  عز وجل ، وليس  بصالحووال الشهرة ، ألنو يقصد واإلنسان الصاحل ال زنب الظهور 

التقرب للمخلوقُت ، فتجده متواضعا ، مزٍر على نفسو بالتقصَت يف الطاعات ، وا٠توف من 
 .ا١تعاصي والسيئات ، يذكر خطيئتو ولو بعُـد العهد ُّا ، وينسى حسنتو يف مقابلها

 حقوؽ الصالحين
ا١تسلمُت على بعضهم البعض ، وىو توقَتىم والدعاء ٢تم وحقوق الصاٟتُت داخلة يف حقوق 

 .باإلعانة على الطاعة ، وأن يزيدىم ا من ا٢تدى ، الذي ىو العلم النافع والعمل الصاحل
ومن حقوق الصاٟتُت بعد ٦تاهتم الدعاء ٢تم بالرٛتة وا١تغفرة ، وأن يتجاوز عن سيئاهتم ، ويرفعهم يف 

راث علمي أو مسجد وحنو ذلك ؛ فإنو ُيسعى يف نشره وإصالح ما درجاهتم ، وإن كان ٢تؤالء ت
 .لصاحبوأجره  تلف منو ليجري

من كان صالحو قليال ، أو كان فاسقا ، فإنو حري بالدعاء لو بالرٛتة ـوكذلك األمر بالنسبة ل
ء منهم وا١تغفرة ، وقد جاء األمر بالدعاء ٞتميع ا١تسلمُت وا١تسلمات وا١تؤمنُت وا١تؤمنات ، األحيا

واألموات ، غَت أن الصاحل حقيق بذلك أكثر من غَته ، ألن توقَته والدعاء لو بالرٛتة من توقَت ا 
 .، إذ لوال قيامو ْتقهما ١تا ُخـص ٔتزيد عناية ورسولو 

فحقوق الصاٟتُت كحقوق غَتىم من ا١تسلمُت ٦تن ليسوا من الصاٟتُت ، ٦تن ظهر منهم الفسق ، 
 .بعض ا١تعاصي ، فاٞتميع ٢تم حق ا١تسلم على ا١تسلموماتوا مصرين على 
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 تعريف الولي والِوالية
الية ىي ابة والقـرب ، قـال تعـاىل وقد جاءت تسمية الصاٟتُت باألولياء أيضا ، أي أولياء ا ، والوِ 

أال إن أولياء ا ال خوف علـيهم وال ىـم زنزنـون * الـذين آمنـوا وكـانوا يتقـون  ،ا شـرطا ذنـهــٰذان ف
 .الوالية ، جعلنا ا من أىلها

أال إن ىم القائمون ٔتا أوجب ا ، ا١تنتهون عما حرم ا ، كما قال تعاىل يف وصفهم فأولياء ا 
أولياء ا ال خوف عليهم وال ىم زنزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون

ٔ. 
  :رٛتو ا يف تعريف الويل والوالية ٕقال الشوكاين

الية ضد العداوة ، وأصل الوالية ابة والتقرب كما ذكره أىل اللغة ، وأصل العداوة البغض )الوِ 
 .والبعد

 العامل با ، ا١تواِظب على طاعتو ،  :ا١تراد بويل ا :«فتح الباري»يف رٛتو ا  ٖوقال ابن حجر

                                                 
 . ٕٙسورة يونس:  ٔ
ىو الشيخ الفقيو األصويل ٤تمد بن علي بن ٤تمد الشوكاين ، اليمٍت ، درس على شيوخ كثر يف فنون كثَتة ،  ٕ

« فتح القدير»كتاب ، ويف التفسَت لو  « إرشاد الفحول إىل ٖتقيق اٟتق من علم األصول»منها  كثَتةوألف كتبا  
، ولو رد على أرباب القول باٖتاد ا٠تالق « الفتح الرباين يف فتاوى الشوكاين»، وطُبع لو ٣تموع فتاوى بعنوان 

، وغَتىا من الكتب والرسائل اليت « الصوارم اٟتداد القاطعة لعالئق مقاالت أرباب االٖتاد»وا١تخلوق يف كتاب 
« األعالم»، وانظر « البدر الطالع». انظر ترٚتتو لنفسو يف  ٕٓ٘ٔنة مؤلفا ، تويف رٛتو ا س ٗٔٔبلغت 

 (. ٜٕٛ/ٙللزركلي )
ىو اإلمام اٟتافظ أبو الفضل ، أٛتد بن علي بن ٤تمد الشهاب العسقالين الشافعي ، لقب بابن حجر ، وىو  ٖ

لنشر اٟتديث  لقب لبعض آبائو ، درس على ٚتاعة من الشيوخ ، كل واحد منهم إمام يف فنو ، مث تصدى
وقصر نفسو عليو ، فشهد لو باٟتفظ واالتقان القريب والبعيد ، وأٚتع من يعتد برأيو على وصفو باٟتافظ ، لو 

الضوء الالمع ألىل »مؤلفات كثَتة جدا ، سردىا تلميذه ٤تمد بن عبد الرٛتـٰن السخاوي يف ترٚتتو يف كتابو 
انت ا١تلوك تتهادى تصانيفو من عظم قيمتها العلمية ، أبرز ، وىي مؤلفات نافعة جدا ، وقد ك« القرن التاسع

تقريب »و « هتذيب هتذيب الكمال»، و « فتح الباري بشرح صحيح البخاري»تلك التصانيف وأنفعها 
 «.خنبة الفكر يف مصطلح أىل األثر»، و « لسان ا١تيزان»و « التهذيب

، وقد أفرد تلميذه السخاوي ترٚتتو يف كتابو ولو من العمر تسعة وستون عاما  ٕٗٛتويف رٛتو ا سنة 
 «.اٞتواىر والدرر يف ترٚتة شيخ االسالم ابن حجر»

 للشوكاين رٛتو ا.« البدر الطالع ٔتحاسن من بعد القرن السابع»انتهى باختصار وزيادة يسَتة من كتاب 
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 ٔ.ا١تخلص يف عبادتو
أال إن أولياء ا ال خوف عليهم  الوارد يف اآلية الكرشنةوىذا التفسَت للويل ىو ا١تناسب ١تعٌت الويل 

* ٢تم البشرى يف اٟتياة الدنيا ويف اآلخرة ال تبديل  الذين آمنوا وكانوا يتقونوال ىم زنزنون * 
 .لكلمات ا ذلك ىو الفوز العظيم

 .انتهى ٕفأولياء ا ىم ُخل ص عباده ، القائمون بطاعتو ا١تخلصون لو(.
  :ابن تيمية رٛتو اوقال 

 .الوالية ضد العداوة ، وأصل الوالية ابة والقرب ، وأصل العداوة البغض والبعد
 :ها ، واألول أصح ، والويلـمي وليًا من مواالتو للطاعات ، أي متابعتو لـإن الويل س وقد قيل

ض بأىلها ، فما بقي : أٟتقوا الفرائ ىذا يلي ىذا أي يقُرب منو ، ومنو قولو  :القريب ، يقال
 .فألوىل رجل ذكر

غَت سر  جهارا ٝتعت رسول ا  :وثبت يف الصحيحُت عن عمرو بن العاص رضي ا عنو قال
 ٖ.وليي ا وصاحل ا١تؤمنُت إدنا،  وا يل بأولياءـليس –يعٍت فالنا  -: أال إن آل أيب يقول

  .حل ا١تؤمنُت وا١تالئكة بعد ذلك ظهَتفإن ا ىو مواله وجربيل وصاوىذا موافق لقولو تعاىل 
 .وصاحل ا١تؤمنُت ىو كل من كان صاٟتاً من ا١تؤمنُت ، وىم ا١تؤمنون ا١تتقون أولياء ا

 ٘.انتهى ٗ.إن أوليائي ا١تتقون ، َمن كانوا وحيث كانوا :وِمثل ىذا اٟتديث اآلخر

 اليةلواـز الوِ 
 وتعاىل واٟتذر من معاصيو. أمران: األول: طاعة ا سبحانولوازم الوالية 

 :الشوكاين رٛتو ا بغض أعداء ا ومعاداهتم واإلنكار عليهم ، قالثانيا: 
والويل ال يكون وليًا  حىت يبغض أعداء ا ويعاديهم وينكر عليهم ، فمعاداهتم واإلنكار عليهم 

 ٙ.ىو من ٘تام واليتو و٦تا تًتتب صحتها عليو

                                                 
 (.ٕٓ٘ٙ، كتاب الرقاق ، باب التواضع ، شرح حديث رقم )« فتح الباري» ٔ
 ، الناشر دار الكتب العلمية. ٕٔ، ص « طر الويل على حديث الويلق» ٕ
 ( ، واللفظ ١تسلم.ٕ٘ٔ( ومسلم )ٜٜٓ٘رواه البخاري ) ٖ
 إسناده صحيح. :«ا١تسند»( ، وقال ٤تققو ٖٕ٘/٘( ، وأٛتد )ٚٗٙرواه ابن حبان ) ٗ
 ، باختصار. ٕٙ – ٖ٘، ص « الفرقان بُت أولياء الرٛتـٰن وأولياء الشيطان» ٘
 . ٚٙ، ص « قطر الويل على حديث الويل» ٙ



 مقدمة في بياف حقوؽ الصالحين

 01 

 لواليةتفاوت أولياء اهلل في ا
 قال الشوكاين رٛتو ا:

وأولياء ا سبحانو يتفاوتون يف الوالية بقوة ما رزقهم ا سبحانو من اإلشنان ، فمن كان أقوى إشناناً 
 كان يف باب الوالية أعظم شأناً ، وأكرب قدراً ، وأعظم قرباً إىل ا ، وكرامة لديو.

بب إىل ا ٔتحبتو عز وجل و٤تبة رسولو صلى ا ، والتح ومن الزِم اإلشنان القوي العمل السوي
 .قل إن كنتم ٖتبون ا فاتبعوين زنببكم اعليو وآلو وسلم 

وكلما ازداد بعد التقرب إىل ا بفرائضو واجتناب مناىيو بفعل النوافل واالستكثار من ذكره عز 
 ٔوجل ، زاده ا ٤تبة وفتح لو أبواب ا٠تَت كلو ِدق و وِجلو.

، فرد  وأولياؤه، )فقد ادعت اليهـود والنصارى أهنم أبناء ا وأحباؤه  والوالية ال تحصل بالدعاوى
قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ٦تن خلق يغفر ١تن يشاء ويعذب ا عليهم دعواىم بقولو 

 .من يشاء و ملك السماوات واألرض وما بينهما وإليو ا١تصَت

وإذ شنكر بك الذين كفروا مشركو العرب كما أخرب ا سبـحانو عنهم يف قولو  بل قد ادعى ذلك
 وما كانوا أولياءه، إىل قولو  ليثبتوك أو يقتلوك أو سنرجوك وشنكرون وشنكر ا وا خَت ا١تاكرين

 .إن أولياءه إال ا١تتقون ولكن أكثرىم ال يعلمون
الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل ا والذين  قال عز وجل  فالكفار يف اٟتقيقة أولياء الشيطان ، كما
 .الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً  أولياءكفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت فقاتلوا 

 .إنا جعلنا الشياطُت أولياء للذين ال يؤمنونوقال 
 ٕ.إهنم اٗتذوا الشياطُت أولياء من دون ا وزنسبون أهنم مهتدونوقال 

 ل األولياءأفض
 قال ابن تيمية رٛتو ا: 

وأفضل أولياء ا األنبياء ، وأفضل األنبياء ا١ترسلون منهم ، وأفضل ا١ترسلُت أولوا العزم: نوح 
 وإبراىيم وموسى وعيسى و٤تمد صلوات ا عليهم أٚتعُت.

                                                 
 . ٛٗ، ص « قطر الويل على حديث الويل» ٔ
 ، باختصار وتصرف يسَت. ٕ٘ – ٖٕ، ص « قطر الويل على حديث الويل» ٕ
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األنبياء إذا  ، خامت النبيُت وإمام ا١تتقُت ، وسيد ولد آدم ، وإمام وأفضل أويل العزم ٤تمد 
اجتمعوا ، وخطيبهم إذا َوفـدوا ، صاحب ا١تقام امود ، الذي يغِبطو بو األولون واآلخرون ، 
وصاحب لواء اٟتمد ، وصاحب اٟتوض ا١تورود ، وشفيع ا٠تالئق يوم القيامة ، وصاحب الوسيلة 

خَت أمة أخرجت والفضيلة ، بعثو ا بأفضل الكتب ، وشرع لو أفضل شرائع دينو ، وجعل أمتو 
 ٔللناس ، وٚتع لو وألمتو من الفضائل وااسن ما فر قـــُو فيمن قبلهم.

ىم الصحابة رضوان ا عليهم ،  مث يأيت بعد األنبياء أتباع الرسل ، فأفضل أتباع الرسول ٤تمد 
ان ، األمثل مث التابعون ، مث تابعوىم ، أصحاب القرون الثالثة ا١تفضلة األوىل ، مث من تبعهم بإحس

 فاألمثل ، جعلنا ا منهم.

 أولى الناس بوصف الوالية
وأوىل الناس بوصف الوالية ىم العلماء العاملون ٔتا علموا ، ا١تستقيمون على السنة ، الداعون ٢تا ، 

وصحابتو والتابعُت من بعدىم ، ألن العلماء ورثة  الذابون عنها ، ا١تتبعون ١تا جاء عن النيب 
: العلماء ورثة األنبياء ، وإن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درذنا ، وإدنا  كما قال النيب   األنبياء ،

 ٕورثوا العلم ، فمن أخذه فقد أخذ ْتظ وافر.
وعن اإلمامُت اٞتليلُت أيب حنيفة والشافعي رضي ا عنهما قاال: إن مل  قال اإلمام النووي رٛتو ا:

  ٖيس  ويل.العلماء أولياء ا فليكن 
 .إدنا سنشى ا من عباده العلماءوقد أثٌت ا على العلماء العاملُت ٔتا عملوا فقال 

يف العقيدة والشريعة والسلوك ، فكل ىؤالء حقيق  وكذلك طلبة العلم والعباد ا١تتبعون ٢تدي النيب 
 ان تقدم ذكرذنا.بأن يكونوا من أىل الصالح والوالية إن توافر فيهم شرطا الوالية اللذ

 

 
 

                                                 
قطر الويل على »، وىكذا قال الشوكاين يف  ٙ٘ – ٘٘، ص « الفرقان بُت أولياء الرٛتـٰن وأولياء الشيطان» ٔ

 . ٖٕ - ٕٕ، ص « حديث الويل
 ( ، عن عبد ا بن مسعود رضي ا عنو.ٖٖٕ٘( ومسلم )ٕٕ٘ٙرواه البخاري ) ٕ

 ، الباب الثالث يف إكرام أىل القرآن والنهي عن إيذائهم.« التبيان يف آداب ٛتلة القرآن» ٖ
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 األولياء ليس لهم ميزة
)وأولياء ا ليس ٢تم ميزة على غَتىم من األمور ا١تباحات ، ال بلباس وال ْتلق شعر أو تقصَته وال 
غَت ذلك ، بل يوجدون يف الزُّراع والصُّناع والتج ار ، ويوجدون يف أىل السيف واٞتهاد والقرآن ، 

 ٔوحنو ذلك(.

 معصومينباألولياء ليسوا 
)وأولياء ا ليسوا معصومُت ، ومن أعُتِقـد فيو والية ا فال يُقبل عنو كل ما صدر منو ، بل رنب 
عرضو على الكتاب والسنة ، فما وافقهما ُأخذ ، وما خالفهما تُرك ، ألن الواجب على الناس اتباع 

 ٕ(. ما بعث ا بو رسولو 
 قال ابن تيمية رٛتو ا: 

رط ويل ا أن يكون معصوماً ال يغِلط وال سنطئ ، بل رنوز أن سنفى عليو بعض علم "وليس من ش
الشريعة ، ورنوز أن يشتبو عليو بعض أمور الدين ، حىت زَنسب بعض األمور ٦تا أمر ا بو وتكون 
 ٦تا هنى ا عنو ، ورنوز أن َيظن يف بعض ا٠توارق أهنا من كرامات أولياء ا تعاىل وتكون من

وإن مل سنرج بذلك عن والية الشيطان ، لب ـسها عليو لنقص درجتو ، وال يعرف أهنا من الشيطان ، 
آمن الرسول ، فإن ا سبحانو وتعاىل ٕتاوز ٢تذه األمة عن ا٠تطأ والنسيان ، فقال تعاىل  ا تعاىل

فرق بُت أحٍد من رسلو وقالوا ٔتا أنزل إليو من ربو وا١تؤمنون كل آمن با ومالئكتو وكتبو ورسلو ال ن
ٝتعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك ا١تصَت * ال يكلف ا نفسًا إال وسعها ٢تا ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا وال ٖتمل علينا إصرًا كما ٛتلتو على الذين من 

نا واغفر لنا وارٛتنا أنت موالنا فانصرنا على القوم قبلنا ربنا وال ٖتملنا ما ال طاقة لنا بو واعف ع
 .الكافرين

 ٖوثبت يف الصحيح أن ا سبحانو استجاب ىذا الدعاء وقال: قد فعلت."

 

                                                 
، « وأولياء الشيطان الفرقان بُت أولياء الرٛتـٰن»كتاب ل وقالو د. عبد الرٛتـٰن اليحيـى حفظو ا يف مقدمة ٖتقيق ٔ

 . ٖٔص 
 ، بتصرف يسَت. ٖٔ، ص « الفرقان»كتاب ل وقالو د. عبد الرٛتـٰن اليحِت حفظو ا يف مقدمة ٖتقيق ٕ
 . ٗٗٔ، ص « الفرقان بُت أولياء الرٛتن وأولياء الشيطان» ٖ
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 الِوالية والصالح أمر قلبي غيبي ال يعلمه إال اهلل
ى ال يطلع عليها الوالية والصالح أمر قليب غييب ال يطلع عليو إال ا ، ألن سببهما التقوى ، والتقو 

إال ا ، فعلى ىذا فال رنوز أن رنزم ُّا ألحد ٦تن مل ينص عليو الشرع ، ألن ىذا ال يقدر عليو 
أحد ، وألن الذين ورد الشرع بصالحهم ، أو النص على أهنم شهداء قد مضوا ، من الصحابة 

سبو صاٟتا ، أو على واألنبياء ، ولكن رنوز أن يقال فيمن ظهر الصالح على أفعالو أن يقال: حن
: من كان منكم مادحا أخاه ال ٤تالة  خَت وىدى واستقامة ، وا حسيبو ، كما قال النيب 

فليقل: أحسب فالنا وا حسيبو ، وال أزكي على ا أحدا ، أحسبو كذا وكذا ، إن كان يُعلم 
 ٔذلك منو.

ـٰن وداإن الذين آمنوا وعملوا الصاٟتات سيجعل ٢تم الرٛتقال تعاىل 
، قال قتادة: ما أقبل عبد  ٕ

 ٖبقلبو إىل ا إال أقبل ا بقلوب العباد إليو ، وزاده من عنده.
: وجبت ، وجبت ،  وعن أنس بن مالك قال: ُمر  ّتنازة ، فأُثٍت عليها خَتا ، فقال نيب ا 

 وجبت.
 جبت ، وجبت.: وجبت ، و  وُمـّر ّتنازة ، فأُثٍت عليها شرا ، فقال نيب ا 

قال عمر: فدى لك أيب وأمي ، ُمر ّتنازة فأُثٍت عليها خَتا ، فقلت: )وجبت ، وجبت ، وجبت( ، 
 وُمـّر ّتنازة فأثٍت عليها شرا ، فقلت: )وجبت ، وجبت ، وجبت(.

: من أثنيتم عليو خَتا وجبت لو اٞتنة ، ومن أثنيتم عليو شرا وجبت لو النار ،  فقال رسول ا 
 ٗهداء ا يف األرض ، أنتم شهداء ا يف األرض ، أنتم شهداء ا يف األرض.أنتم ش

قال: إذا أحب ا العبد نادى جربيل: )إن ا زنب فالنا فأحببو( ،  وعن أيب ىريرة ، عن النيب 
 فيحبو جربيل ، فينادي جربيل يف أىل السماء: )إن ا زنب فالنا فأحبوه( ، فيحبو أىل السماء ،

 ٘مث يوضع لو القبول يف األرض.

                                                 
 ( عن أيب بكرة رضي ا عنو.ٖٓٓٓ( ومسلم )ٕٕٙٙرواه البخاري ) ٔ
 . ٜٙسورة مرمي:  ٕ
 «.تفسَت الطربي»انظر تفسَت اآلية يف  ٖ
 ( عن أنس رضي ا عنو ، واللفظ ١تسلم.ٜٜٗ( ومسلم )ٖٚٙٔرواه البخاري ) ٗ
 واللفظ للبخاري.( عن أيب ىريرة رضي ا عنو ، ٖٕٚٙ( ، ومسلم )ٜٕٖٓرواه البخاري ) ٘
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فاٟتاصل أن الصالح أمر قليب ، وىو يظهر على اٞتوارح ، ألن القلب إذا صلح صلح اٞتسد كلو ، 
فالصالح لو عالمات ، كاٟترص على الطاعات ، والكف عن ارمات ، واألمر با١تعروف ، والنهي 

ائص ا وحده ، فهو الذي يعلم عن ا١تنكر ، ومع ىذا فال رنوز اٞتزم بصالحو ، فهذا من خص
 السرائر ، فيجب التأدب معو تعاىل.

 مفاهيم خاطئة عن الِوالية
 قال ابن تيمية رٛتو ا:

وٕتد كثَتاً من ىؤالء عمدهتم يف اعتقاد كونو ولياً  ؛ أنو قد صدر عنو مكاشفة يف بعض األمور ، 
خص فيموت ، أو يطَت يف ا٢تواء إىل مكة أو بعض التصرفات ا٠تارقة للعادة ، مثل أن يشَت إىل ش

أو غَتىا ، أو شنشي على ا١تاء أحياناً ، أو شنأل إبريقاً من ا٢تواء ، أو سنتفي أحياناً عن أعُت الناس ، 
أو أن بعض الناس استغاث بو وىو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجتو ، أو سنرب الناس ٔتا 

وليس يف شيء من ىذه ريض ، أو حنو ذلك من األمور ، ُسرِق ٢تم ، أو ْتال غائب ٢تم أو م
األمور ما يدل على أن صاحبها ويل  ، بل قد اتفق أولياء ا على أن الرجل لو طار يف ا٢تواء أو 

، وموافقتو ألمره وهنيو ، وكرامات أولياء  مشى على ا١تاء مل يُـغًت بو حىت ينظر متابعتو لرسول ا 
وإن كان قد يكون صاحبها وليًا  ن ىذه األمور ، وىذه األمور ا٠تارقة للعادة ا تعاىل أعظم م

، فإن ىذه الـخوارق تكون لكثَت من الكفار وا١تشركُت ، وأىل الكتاب  فقد يكون عدوًا 
وا١تنافقُت ، وتكون ألىل البدع ، وتكون من الشياطُت ، فال رنوز أن يُظن أن كل من كان لو شيء 

مور أنو ويل  ، بل يُعترب أولياء ا بصفاهتم وأفعا٢تم وأحوا٢تم اليت دّل عليها الكتاب من ىذه األ
 والسنة ، ويُعرفون بنور اإلشنان والقرآن ، وْتقائق اإلشنان الباطنة ، وشرائع اإلسالم الظاىرة.
وال يصلي  مثال لذلك: أن األمور ا١تذكورة وأمثا٢تا قد توجد يف أشخاص ويكون أحدىم ال يتوضأ

الصلوات ا١تكتوبة ، بل قد يكون مالبسًا للنجاسات ، معاشرًا للِكالب ، يأوي إىل اٟتمامات 
 ٔوالقم امُت وا١تقابر وا١تزابل ، رائحتو خبيثة ، ال يتطهر الطهارة الشرعية وال يتنظف. انتهى.

 وقال أيضا:
 ٕ.خرج عن الكتاب والسنةوىذه األحوال الشيطانية ٖتصل ١تن 

                                                 
 صار.، باخت ٜٙٔ – ٛٙٔ، ص « الفرقان بُت أولياء الرٛتـٰن وأولياء الشيطان» ٔ
 . ٖٖٔ، ص « الفرقان بُت أولياء الرٛتـٰن وأولياء الشيطان» ٕ
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، فإن ىذه حال أوليائو ،  وكرامات أوليائو ا١تتقُت يكون سببو اإلشنانأيضا: فاألحوال الرٛتانية  وقال
 .أال إن أولياء ا ال خوف عليهم وال ىم زنزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقونقال تعاىل 

ال بد وأما أصحاب األحوال الشيطانية فهم من جنس الكهان ، يكذبون تارة ويصُدقون أخرى ، و 
ىل أنبئكم على من تنـزل الشياطُت * تنـزل على كل يف أعما٢تم من ٥تالفة لألمر ، قال تعاىل 

 اآليتُت. أفاك أثيم 
و٢تذا يوجد الواحد من ىؤالء مالبسا ا٠تبائث من النجاسات واألقذار اليت ٖتبها الشياطُت ، 

الفواحش ذلك ، وا تعاىل قد حرم ومرتكبا للفواحش ، أو ظا١تا للناس يف أنفسهم وأموا٢تم وغَت 
اآلية ، وأولياء ا ىم الذين  ما ظهر منها وما بطن ، واإلمث والبغي بغَت اٟتق ، وأن تشركوا با

 ٔيتبعون رضاه بفعل ا١تأمور ، وترك اظور ، والصرب على ا١تقدور.
رفع يف ا٢تواء ؛ فال تغًتوا بو قال أبو يزيد البسطامي: لو نظرمت إىل رجل أعطي من الكرامات حىت يُ 

 ٕحىت تنظروا كيف ٕتدونو عند األمر والنهي ، وحفظ اٟتدود وآداب الشريعة.
 حقيقة معاداة أولياء اهلل

إذا كان ويل ا ىو ا١توافق ا١تتابع لو فيما زنبو ويرضاه ويبغضو ويسخطو ويأمر بو وينهى عنو ؛ كان 
يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم كما قال تعاىل ا١تعادي لوليو معاديًا  يف اٟتقيقة  

: ومن عاداه فقد حاربو ، و٢تذا قال، فمن عادى أولياء ا فقد عاداه ،  أولياء تلقون إليهم با١تودة
 من عادى يل ولياً فقد بارزين بااربة.

من عادى يل  : إن ا تعاىل قال: النيب ودليلو قول معادياً  ، ىو يف اٟتقيقة ا١تعادي لويل ا و 
 ٖ.بالحربوليا فقد آذنتو 

 فعلى ىذا ؛ فمن عادى أولياء ا فقد عادى ا ، ومن عادى ا فقد حاربو.

 

                                                 
 ( ، باختصار.٘ٛ-ٗٛ/ٔ« )٣تموع الفتاوى» ٔ
 (.ٔٗ/ٓٔ« )اٟتلية»رواه أبو نعيم يف  ٕ

و٦تا نقلو أبو نعيم عنو قولو: الذي شنشي على ا١تاء ليس بعجب ،  خلق كثَت شنشون على ا١تاء ليس ٢تم عند 
 (.ٓٗ/ٓٔا قيمة. )

 ( عن أيب ىريرة رضي ا عنو.ٕٓ٘ٙرواه البخاري ) ٖ
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 الخرافة والخرافيين في مسألة الكرامة والِوالية ِذكر طرؼ من قصص
عبد الوىاب بن رىم ـــكَ ين ، من ذَ لوالية والكرامة وعلم الغيب ، أو اعتقدوا ذلك يف آخر او٦تن ادعوا 

 «طبقات الكربىال»كتابو يف   ذكرفقد  –وكان خرافياً كبَتاً  –، ا١تعروف بالشعراين  ٔأٛتد األنصاري
تلك ، ومن  ٕالبدويبن علي أٛتد ن ُّم اٞتهال ، كـــتِ ـــالذين فُ  ا٠ترافيُتأخبارا تتعلق ببعض 

و أن رضيعا ٔتصر كاد يفتك بو ثور ، فمد البدوي إليو أن البدوي كان يزعم أن من كرامات ا٠ترافات
 فأبعد الثور عنو.، يده وكان بالعراق 

 !يرى اللوح افوظكان أنو   وزعمإٝتاعيل بن يوسف األنباين ، كتابو يف  ذكر كما 
األحيــــاء  -األوليــــاء ، فــــدعا ٚتيــــع عنــــده ضــــافو أن أحــــد الصــــوفية است كتابــــويف  الشــــعراين  هو٦تــــا ذكــــر 

 ليحضروا وليمتو! -ت واألموا
رأى ا ســـبحانو وتعـــاىل ، وأنـــو عي أنـــو إبـــراىيم الدســـوقي ا١تصـــري ، وكـــان يـــد  يف كتابـــو وذكـــر أيضـــا 

مـن زاره أسـكنو جنـة الفـردوس ، أن و تح أبـواب جنـة الفـردوس ، غلـق أبـواب النـار ، وفَـأَ خاطبو ، وأنو 
 .اللوح افوظ وىو ابن ٙتان سنُتوأنو نظر يف 

 .أخرى تضحك لسماجتها البهائم موراوذكر أ
 .العافيةوللدسوقي والبدوي قبور تعظمها الناس وتتوجو إليها ، نسأل ا 

 الكرامةتعريف 
الكرامة عند علماء الشريعة أمر خارق للعادة ، يُظهره ا عز وجل على أيدي أوليائو ، يُقصد ُّا 

 ٖ.أو اإلعانة ، أو ُنصرة الدين، أو التأييد لو ،  تلبية حاجة ذلك الويل، أو اإلكرام 

 
 

 

                                                 
 .فية وعلمائهاو ، من كبار الص ٖٜٚ، تويف سنة « األعالم»ترجم لو خَت الدين الزركلي يف كتابو  ٔ
يف ، اٗتذ اٞتهال قربه ، من كبار الصوفية  ٘ٚٙ، تويف سنة « األعالم»ترجم لو خَت الدين الزركلي يف كتابو  ٕ

 ا يِفدون إليو من أحناء مصر!مزار « طنطا»
 (.ٜٕٛ/ٕ« )شرح الواسطية»، و  ٔٔ، ص « قطر الويل على حديث الويل» انظر ٖ
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 اإليماف بالكرامات من عقيدة المسلمين

رٛتو ا يف تعريف األولياء والكرامات وذكر بعض  ٔقال الشيخ صنع ا بن صنع ا اٟتليب اٟتنفي
 ضوابطها:

عرضون عن ىم ا١تتقون من ا١تؤمنُت ، العارفون با وبصفاتو ، ا١تقبلون على الطاعات ، ا١ت األولياء
يكرمهم ا ُّا ، تأييدًا لتقواىم ، ٟتكمة منها:  قد يقع لهم كراماتا١تعاصي والزالت ، فهؤالء 

 حجة للدين ، أو ٟتاجة ا١تسلمُت.
 وما حصل ٢تم ىذا اإلكرام إال بربكة اتباع خَت األنام عليو من ا أفضل الصالة والسالم.

ال تقًتن بدعوى النبوة ، وال بتحٍد ، وال فيها قصد ،  وىي أمٌر خارق للعادة كا١تعجزة ، غَت أهنا
إدنا ْتيث كلما أراد جرت ، ألهنا من اآليات ، وىي على ِوفق إرادتو تعاىل ، قال جل ذكره 

 .اآليات عند ا
 ٕومىت أراد. ٔتا أراد وليس ١تخلوق فيها تصرفٌ 

 الحاجة الكرامات ليست دلياًل على كماؿ الوالية هلل وإنما تحصل بحسب
الكرامات ليست دلياًل على كمال الوالية  ، بل تكون ْتسب اٟتاجة إليها ، فيحتاجها ضعيف 
اإلشنان ، ويكون من ىو أكمل والية  منو مستغنيًا عنها ، و٢تذا كانت يف التابعُت أكثر منها يف 

 ٖالصحابة.
 قال ابن تيمية رٛتو ا:

تكون ْتسب حاجة الرجل ، فإذا احتاج إليها الضعيف  و٦تا ينبغي أن يُعرف أن الكرامات قد
سد حاجتو ، ويكون من ىو أكمل والية  منو قوي إشنانو ويَ اإلشنان أو اتاج ؛ أتاه منها ما يُ 

مستغنياً عن ذلك ، فال يأتيو مثل ذلك لعلو درجتو وغناه عنها ال لنقص واليتو ، و٢تذا كانت ىذه 

                                                 
صـنع ا بــن صــنع ا اٟتلــيب ا١تكــي اٟتنفــي ، واعــظ فقيــو ، ٤تــدث أديــب ، لــو أرجــوزة يف اٟتــديث ، ولــو كتــاب  ٔ

. انظــر  ٕٓٔٔتــويف ســنة «. وليــاء اســيف ا علــى مــن كــذب علــى أ»مشــهور يف إبطــال الغلــو يف الصــاٟتُت 
 (.ٖٛٗ/ٔ« )معجم ا١تؤلفُت»( وٕٛٗ/ٔ« )ىدية العارفُت»ترٚتتو يف 

، وانظـر مـا قالـو ابـن القـيم رٛتـو ا يف ىـذا البـاب يف  ٕٓٔ، ص « سيف ا على من كـذب علـى أوليـاء ا» ٕ
 (.ٕٚٙ/ٖ« )زاد ا١تعاد»قصة الطفيل بن عمرو الدوسي يف 

 البن عثيمُت رٛتو ا. (ٖٖٓ – ٕٖٓ/ٕ« )العقيدة الواسطية شرح»انظر  ٖ



 مقدمة في بياف حقوؽ الصالحين

 11 

ا٠تلق  ها يف الصحابة ، ٓتالف من رنري على يديو ا٠توارق ٢تديِ األمور يف التابعُت أكثر من
 ٔوٟتاجتهم ، فهؤالء أعظم درجة.

 األنبياء آيات جملةمن تعتبر كرامات األولياء 
آيات األنبياء ، ألهنا ال ٖتُصل إال ١تن اتبعهم ، وألنو لوال األنبياء ١تا كان األولياء  ٚتلةالكرامات من 

 . وا أولياء إال باتباعهم للنيب أولياء ، ألهنم ما صار 
تعترب من اآليات الصغرى ، أما اآليات الكربى فخاصة باألنبياء ، ال  األولياءولكن كرامات 

ُيشاركهم فيها أحد غَتىم ، ال األولياء وال غَتىم ، وىي كخلق الطُت من الطَت ، ونزول الكتب ، 
 وفلق البحر وحنو ذلك.

ض ل األنبياء على غَتىم ، فال بد أن شنتاز الفاضل ٔتا ال يقدر ا١تفضول أن ا ف ا١تشاركةوعلة عدم 
 ٕعلى مثلو ، إذ لو أتى ٔتثل ما أتى بو الفاضل لكان مثلو ، ال دونو.

 بها التحدي ، بخالؼ آيات األنبياء يُقصدال  األولياء كرامات
كرام وتلبية حاجة ذلك الويل ، األولياء ال يُقصد ُّا التحدي إطالقا ، وإدنا يُقصد ُّا اإل  كرامات

فقد يُقصد ُّا التحدي وقد يقصد ُّا تلبية حاجات الناس ، وعلى كل حال  األنبياءٓتالف آيات 
 ٖففيها تنويو بكرامة ذلك النيب.

 لالبتالء تكوفالكرامات قد 
رمو ونعمو فأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربو فأكالكرامات من جنس االبتالء الذي ذكره ا يف قولو  

 .فيقول ريب أكرمن * وأما إذا ما ابتاله فقدر عليو رزقو فيقول ريب أىانن
و٢تذا الكرامة ال يُتبجح ُّا ، بل إن كثَتًا من الصاٟتُت يكره ذلك ، وإذا ما حصلت يسأل ا 

 ٗزوا٢تا ، خوفاً على نفسو من الفتـنة أو نقص درجتو.

 
                                                 

 . ٕٖٔ – ٕٖٓ، ص « الفرقان بُت أولياء الرٛتـٰن وأولياء الشيطان» ٔ
 (.ٙٙٛ،  ٖٕٛ،  ٕٓٛ،  ٔٓ٘« )النبوات»انظر كتاب  ٕ
 (.٘ٛٓٔ - ٗٛٓٔ« )النبوات»انظر كتاب  ٖ
، « الفرقان بـُت أوليـاء الرٛتــٰن وأوليـاء الشـيطان»كتاب ل ويققالو د. عبد الرٛتـٰن اليحِت حفظو ا يف مقدمة ٖتق ٗ

 . ٘ٔص 
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 غلو فيه ال يُػػػػَسوِّغ ال ألحدحصوؿ الكرامة 
 رٛتو ا: ٔبن عبد الرٛتـٰن بن حسنقال الشيخ عبد اللطيف 

،  ال من فعل غَتهولو كان ا١تخلوق قد ثبت لو من الكرامة ما ثبت ؛ فالكرامة من ِفعل ا 
ستغاث ىو ا ال غَته ، 

ُ
، أو  ومل يكن الصحابة يستغيثون ويسألون من ظهرت لو كرامةوا١ت

 ٕرق.حصلت لو خارقة من ا٠توا
إثبات الكرامات لـمن جعل ا على يديو كرامات ال يلزم منو إثبات أن ٢تم تصرفا يف الكون ، أو ف

جواز دعائهم وطلب الشفاعة منهم ، "و٦تا يبُت ذلك أنو وقع لعلي بن أيب طالب رضي ا عنو يف 
ا كان منـزلو بالكوفة غزوة خيرب من الكرامات ما مل يقع مثلو لغَته ، ومع ىذا فلما بلغو عن أناس ١ت

أهنم اعتقدوا فيو اإللـٰهية ؛ خد  ٢تم األخاديد ، وجعل فيها اٟتطب ، وأوقدىا بالنار ، وقذفهم فيها 
،  قليل من كثَت، وىو بالنسبة إىل ما وقع من عباد القبور يف ىذه األزمنة وقبلها  إعظامًا ٢تذا األمر

والذي أوجد الكرامة ١تن شاء من عباده ىو الذي  والكرامة أمر رنعلو ا ال صنع للبشر فيو ،

                                                 
ىو الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرٛتـٰن بن حسن بن الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتهم ا تعاىل ،  ٔ

عبد يف بلدة العلم والعلماء ؛ الدرعية ، درس على يد عدد من ا١تشايخ ، منهم والده الشيخ  ٕٕ٘ٔولد سنة 
الرٛتـٰن بن حسن ، وكذا ابن عمو الشيخ عبد الرحـمـٰن بن عبد ا بن مـحمد بن عبد الوىاب ، والشيخ ٤تمد 

 بن ٤تمود اٞتزائري ، وغَتىم.
وبعد تضلعو يف العلم تتلمذ عليو عدد من التالميذ ، أشهرىم الشيخ األديب الذاب عن دين ا بشعره ونظمو 

  تعاىل.؛ سليمان بن سحمان رٛتو ا
مصباح الظالم يف الرد على من كذب على الشيخ »لو العديد من الكتب والرسائل ، أما الكتب فأشهرىا 

 «.منهاج التأسيس يف كشف شبهات داود بن جرجيس»، وأيضا « اإلمام
، « ٣تموعة الرسائل وا١تسائل النجدية»أما الرسائل فجمعها تلميذه الشيخ سليمان يف اَّلد الثالث من 

 «.الدرر السنية من األجوبة النجدية»وبعضها مفرق يف بعض اَّلدات األخرى ، وبعضها يقع يف 
 . ٖٜٕٔتويف رٛتو ا سنة 

ققو د. عبد العزيز بن عبد ا الزير حفظو « مصباح الظالم»باختصار وتصرف من ترٚتتو يف مقدمة كتابو 
 ا.

 . ٖٗٗص ، « اود بن جرجيسمنهاج التأسيس والتقديس يف كشف شبهات د» ٕ
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يستحق أن يُعبد وحده ال شريك لو ، فإن الكرامة إدنا تقع للموحدين ا١تخلصُت بسبب توحيدىم 
 ٔوإخالصهم".

 ثالثة أصناؼ الكراماتالناس في 
لغيــر الناس يف الكرامات ثالثة أصناف ، طرفان ووسط ، فمنهم من يُــــــكذٍّب بـحصول الكرامات 

، ومنهم من َيظن أن كل من حصل لو كرامة   ٖرٛتو ا ٕاألنبياء ، وىذه زلة كبَتة كما قال الذىيب
كان وليًا ، فيظن ذلك يف السحرة والكهان ٦تن يستعينون باٞتن والشياطُت فتحصل ٢تم خوارق 

ن االعتبار يف فيد عون أهنم أولياء وأنو حصلت ٢تم كرامات ، فيظنها اٞتهال كذلك ، والصواب أ
 . الوالية باإلشنان والتقوى ومتابعة الرسول 

 ومنهم من يعتقد أن الكرامات قد ٖتصل لبعض األولياء كرامة من ا تعاىل سدا ٟتاجتو.

 الفرؽ بين الكرامات اإللٰػهية واألحواؿ الشيطانية
يكون ألحدىم القرين من ، فإن الكهان  الكرامات اإللٰػهية واألحواؿ الشيطانيةينبغي التفريق بُت 

الشياطُت سنربه بكثَت من ا١تغيبات ٦تا يسًتقو من السمع ، مث يد عون بأن ىذا من الكرامات وأهنم 
 من أولياء ا!

)واألسود العنسي الذي ادعى النبوة كان لو من الشياطُت من سنربه ببعض األمور ا١تغيبة ، فلما  
ُت أن سنربوه ٔتا يقولون فيو ، حىت أعانتهم عليو امرأتو ١تا قاتلو ا١تسلمون كانوا سنافون من الشياط

 تبُت ٢تا ُكـفره فقتلوه.
 وكذلك مسيلمة الكذاب ، كان معو من الشياطُت من سنربه با١تغيبات ، ويعينو على بعض األمور.

وأمثال ىؤالء كثَتون مثل اٟتارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد ا١تلك بن مروان وادعى 
وة ، وكانت الشياطُت ُٗترج رجليو من القيد و٘تنع السالح أن ينُفذ فيو ، وُتسبح الرُّخامة إذا النب

                                                 
، للشيخ صاحل بن ٤تمد الشثري ،  ٛٓٔ، ص « تأييد ا١تلك ا١تنان يف نقض ضالالت دحالن»بتصرف من  ٔ

 الرياض. –، ٖتقيق: د. ٤تمد بن ناصر الشثري ، الناشر: دار اٟتبيب  ٜٖٓٔا١تتوىف سنة 
بن أٛتد الذىيب ، تركماين األصل ، شافعي  ىو العالمة ا١تؤرخ ، شيخ اٞترح والتعديل ، أبو عبد ا ، ٤تمدٕ 

تذكرة »، و « تاريخ اإلسالم»، و« سَت أعالم النبالء»ا١تذىب ، لو مؤلفات ال يستغٍت عنها من جاء بعده ، كـ 
، لو رواية للحديث النبوي ، وىو من تالمذة شيخ اإلسالم ابن تيمية « العلو للعلي الغفار»، و « اٟتفاظ

 (.ٖ٘ٔ/ٖ« )شذرات الذىب»، انظر ترٚتتو يف  ٛٗٚسنة رٛتهما ا ، تويف 
 (.ٖ٘٘/ٚٔ) «سَت أعالم النبالء»انظر  ٖ
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على خيل يف الــهواء ، ويقول: ىي  ٕرجااًل ركباناً  ٔنقرىا بيده ، وكان يرى الناس ّتبل قاسيون
فلم ينفذ فيو ، فقال  ا١تالئكة ، وإدنا كانوا جّنًا ، و١تا أمسكو ا١تسلمون ليقتلوه طعنو الطاعن بالرمح

 انتهى. ٖفسم ى ا وطعنو فقتلو.ا ،  لو عبد ا١تلك: إنك مل تُـــَسمٍّ 
والدجال يكون على يديو خوارق كثَتة ، من أنو يأمر السماء أن ٘تطر فتمطر ، واألرض أن تنبت 

َت ذلك من ، وأن يقتل ذلك الشاب مث زنييو ، إىل غ ٗفتنبت ، وتتبعو كنوز األرض مثل اليعاسيب
 األمور ا١تهولة.

 قال أبو عبد ا الذىيب رٛتو ا:
غًت ا١تسلم بكشف وال ْتال ، وال بإخبار عن ُمغـي ب ، فابن صائد وإخوانو من الكهنة ٢تم فال يَ 

خوارق ، والرىبان فيهم من قد ٘تزق جوعا وخلوة ومراقبة على غَت أساس وال توحيد ، فصفت  
، وال قدوة إال يف أىل الصفوة وأرباب الوالية ا١تنوطة بالعلم  ٙشرواوفَ  ٘ادورات أنفسهم ، وكاشفو كُ 

، فكثَت من ا١تشايخ نتوقف يف أمرىم حىت  و ا١تخلصُتوالسنن ، فنسأل ا إشنان ا١تتقُت ، وتألُّ 
 انتهى. ٚ.يتربىن لنا أمرىم ، وبا االستعانة

ىا عبد ا بن عمَر رضي ا عنهما قال: قلت: وقصة ابن صائد )ويقال: ابن صياد( معروفة ، روا
 البن َصياٍد: إين قد َخَبْأُت لك َخبيئاً.  قال النيبُّ 

 فقال ابن صياد: ىو الدُّخ.
 ٛقال: ِاْخَسأ ، فلن تـَْعُدَو قدرَك.

 يعٍت: لست أنت إال من إخوان الكهان.
 يريد الدُّْخن ، وىو نوع من اٟتبوب.وقولو )الدُّخ( 

                                                 
 جبل معروف يف دمشق.قاسيون:  ٔ
 كذا يف ا١تطبوع ، ولعل الصواب: وركبانا. ٕ 
 . ٕٖ٘ –ٕٖٗ، ص « الفرقان بُت أولياء الرٛتـٰن وأولياء الشيطان» ٖ
 «.النهاية»نظر يعاسيب ٚتع يعسوب ، وىي ملكة النحل. ا ٗ
 أي ادعوا أهنم ُكِشف ٢تم اللوح افوظ الذي كتب ا فيو مقادير كل شيء. ٘
 الــــَفـــــشر كلمة عامية ، تعٍت الكذب. ٙ
 (.ٜٚٔ/ٕٕ« )سَت أعالم النبالء» ٚ
 (.ٕٜٕٗ( ومسلم )ٖٗ٘ٔرواه البخاري ) ٛ
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يف كفو ، مث سألو: ماذا َخــبَــأت لك؟  ٔمع ابن صياد أنو َخــبَــَأ لو )ُدخنا( نيب فالذي فعلو ال
يف كفو ، وكان قـد رآه قبل أن يقبض  فأخرب القرين اٞتٍت أو الشيطان ابن صياد ٔتا خبأه النيب 

رف يده ، ولكن ابن صياد مل يسـمع من اٞتٍت كلمة )الدُّخن( كاملة ، فسمعها إال اٟت النيب 
: ِاخسأ  األخَت )النون( ، فسمعها على ىذا النحو )الدُّخ( ، فأد اىا كما ٝتعها ، فقال لو النيب 

  ٕ، فلن تعدو قدرك.

 سنرب با٠ترب فَيِصحُّ تارة ويَفُسُد أخرى ،على طريقة الكهنة ، رٛتو ا: كان ابن صياد  ٖقال القرطيب
 ٗ.سلوَك طريقٍة سنترب حالو ُّا يب فشاع ذلك ومل ينـزل يف شأنو وحي ، فأراد الن

الكهان يَفَزعون إىل الـجن يف أمورىم ، ويستفتوهنم يف الـحوادث ، فُيلقون إليهم الكلمات ، وقد ف
يتوافق ما يُـخبِـر بو الكاىن مع القدر ، فيظن من ٝتعو أن الكاىن قد ُكِشف لو شيء من الغيب ، 

وأن ذلك الكاىن ولــيٌّ من أولياء ا ، وىو من أولياء  فيفتنت بو ، فيظنو اٞتاىل كشفًا وكرامة ،
َىْل أُنـَبٍُّئُكْم َعَلى َمْن تَنـزُل الش َياِطُت * تَنـزُل الشيطان ، كما قال تعـاىل عنهم يف سورة الشعراء 
َعَلى ُكلٍّ أَف اٍك أَثِيم * يـُْلُقوَن الس ْمَع َوَأْكثـَرُُىْم َكاِذبُون

٘. 
مادة ىذا ا١تدخل الشيطاين ، فحر م الذىاب للكهان ،  -ذلك الدين العظيم  – وقد حسم اإلسالم

 فاٟتمد  على نعمة اإلسالم.

ال تكوف بالحيل الطبيعية وال في  الكراماتوبياف أف ، وجوب الحذر من األحواؿ الشيطانية 
 أماكن البدع

شيطانية ، كالذي زنصل عند ما كان من ىذه ا٠توارق يف أماكن البدع فهو أقرب إىل األحوال ال
 ٙا١تشاىد وحنوىا.

                                                 
 الدُّخن نوع من اٟتبوب. ٔ
 (.ٕٙ/ٜٔ« )٣تموع الفتاوى»تيمية رٛتو ا ٢تذه ا١تسألة يف تقدم ٗتررنو ، وانظر تقرير ابن  ٕ
ىو اإلمام أبو عبد ا ، ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر األنصاري ، األندلسي القرطيب ، الفقيو ا١تفسر ، سارت  ٖ

 (.ٜٕٕ/٘ٔ« )تاريخ اإلسالم». انظر ترٚتتو يف  ٔٚٙالركبان ، تويف سنة « اٞتامع لعلوم القرآن»بتفسَته 
 (.ٖ٘٘ٓ، شرح حديث )« فتح الباري»نقلو ابن حجر عنو يف  ٗ
 . ٖٕٕ – ٕٕٔسورة الشعراء:  ٘
، « الفرقان بـُت أوليـاء الرٛتــٰن وأوليـاء الشـيطان»كتاب ل وقالو د. عبد الرٛتـٰن اليحِت حفظو ا يف مقدمة ٖتقيق ٙ

 . ٙٔص 
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ومن ىذه األحوال الشيطانية ما يكون بواسطة ِحيل طبيعية ، كمن يدخل النار ْتجر الطلق وقشور 
 ٔالنارِج ودىن الضفادع وحنوىا.

مث مــن غــرور ىــؤالء وأشــباىهم اعتقــادىم أن اســتجابة مثــل «: االقتضــاء»قــال ابــن تيميــة رٛتــو ا يف 
ولـيس يف اٟتقيقـة كرامـة ، وإدنـا تشـبو الكرامـة مـن جهـة أهنـا كرامـة مـن ا تعـاىل لعبـده ،  ٕاءىذا الدع

دعوة نافذة ، وسلطان قـاىر ، وإدنـا الكرامـة يف اٟتقيقـة مـا نفعـت يف اآلخـرة ، أو نفعـت يف الـدنيا ومل 
مـوال يف الـدنيا ، فإهنـا تضر يف اآلخرة ، وإدنا ىذا ٔتنزلة ما يَنعم بو الكفار والفساق من الرياسات واأل

 ٖإدنا تصَت نعمة حقيقية إذا مل تضر صاحبها يف اآلخرة.

 كيف يُػػػػميَّػػػز المسلم بين الخوارؽ الشيطانية والكرامات الرحمانية

 قال ابن تيمية رٛتو ا:
ولكن أىل األحوال الشيطانية تـنصرف عنهم شياطينهم إذا ذُكر عندىم ما يطردىا ، مثل آية 

يف حديث أيب ىريرة رضي ا عنو ١تا وَكلو النيب  سي ، فإنو قد ثبت يف الصحيح عن النيب الكر 
  ْتفظ زكاة الفطر ، فسرق منو الشيطان ليلة بعد ليلة وىو شنسكو فيتوب فيطلقو ، فيقول لو النيب
 .ما فعل أسَتك البارحة؟ ، فيقول: زعم أنو ال يعود ، فيقول: كذبك وإنو سيعود : 
ا كان يف ا١ترة الثالثة قال: دعٍت حىت أعلمك ما ينفعك ، إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية فلم

الكرسي: ا ال إلـٰو إال ىو اٟتي القيوم إىل آخرىا ، فإنو لن يزال عليك من ا حافظ ، وال يقربك 
 قال: "صدقك وىو كذوب" ، وأخربه أنو شيطان. شيطان حىت تصبح ، فلما أخرب النيب 

 انتهى. ٢ٗتذا إذا قرأىا اإلنسان عند األحوال الشيطانية بِصدق أبطلتها.و 

، والصحابة وأىل القرون الثالثة ا١تفضلة األوىل أوىل من غَتىم ُّا ،  كثيرةاهلل  كرامات اهلل ألولياء 
وقد ورد يف صحيح السنة شيء منها ، فمن ذلك ما حصل عباد بن بشر وأُسيد بن ُحضَت ١تا 

                                                 
، « الفرقان بـُت أوليـاء الرٛتــٰن وأوليـاء الشـيطان»تاب كل وقالو د. عبد الرٛتـٰن اليحِت حفظو ا يف مقدمة ٖتقيق ٔ

 . ٙٔص 
 أي دعاء أصحاب القبور! ٕ
 (.٘ٓٚ/ٕ« )اقتضاء الصراط ا١تستقيم» ٖ
 . ٖٕٗ، ص « الفرقان بُت أولياء الرٛتـٰن وأولياء الشيطان» ٗ
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رسول ا صلى ا عليو وآلو وسلم يف ليلة مظلمة ، وإذا نور بُت أيديهما حىت  خرجا من عند
  ٔتفرقا فتفرق النور معهما.

وأبــو بكــر الصــديق ١تــا ذىــب بأضــياف رســول ا صــلى ا عليــو وآلــو وســلم الثالثــة جعــل ال يأكــل 
ول ا صـلى ا عليـو وآلـو لقمة إال ربا مثلها ، فلما شبعوا كانت أكثـر ٦تـا ىـي قبـل ، فرفعهـا إىل رسـ

 ٕوسلم ، فجاء أقوام كثَتون فأكلوا منها.
 ٖونـزلت السكينة وفيها ا١تالئكة مثل الظُلة لقراءة أُسيد بن حضَت.

 ٗوكانت ا١تالئكة تسلم على عمران بن حصُت.
 ٘وُخـــبيب بن عدي كان أسَتاً للمشركُت يؤتى بعنب يأكلو ، وليس ٔتكة عنب.

ل ا صلى ا عليـو وآلـو وسـلم اعًتضـو األسـد ، فقـال: إين مـوىل رسـول ا صـلى وسفينة موىل رسو 
 ٙا عليو وآلو وسلم ، فمشى األسد معو حىت أوصلو إىل مقصده.

كان إذا أقسم على ا أبر قَسمو ، فعن أنس بن مالك رضـي ا عنـو رضي ا عنو  والرباء بن مالك 
ال يؤبـــو لـــو لـــو أقســـم علـــى ا ألبـــره ، مـــنهم الـــرباء بـــن  ٚينمـــرَ مرفوعـــاً: كـــم مـــن أشـــعث أغـــرب ذي طِ 

 ٛمالك.

                                                 
 . ٖ٘ٓٛ، رقم « صحيح البخاري» ٔ
 (.ٕٚ٘ٓبرقم )« مسلم»( ، و ٕٓٙ، برقم )« صحيح البخاري» ٕ
 ( ، من حديث أسيد بن حضَت رضي ا عنو.ٜٙٚ( ، ومسلم )ٛٔٓ٘رواه البخاري ) ٖ
حىت اكتويُت فـتُـرِكــُت ، ( عن عمران بن حصُت رضي ا عنو قال: وقد كان يُــــَســــل ــــُم علي  ٕٕٙٔروى مسلم ) ٗ

 مث تركُت الكي  فعاد.
، فتوقفت ا١تالئكة عن السالم علي من البواسَت كي ألتداوى بو استعملت الأي كانت ا١تالئكة تسلم علي حىت 

 ، مث ١تا تركت الكي عادت تسلم علي.
 (.ٕٙٚ/ٔٔ« )اَّموع»يف ترٚتتو ، وابن تيمية يف « الكاشف»الذىيب يف انظر ما قالو و 

 (. ٙٗٔ-٘ٗٔ/ٜ( ، ومن طريقو البيهقي )ٕٕٓٚ( ، والطيالسي )ٙٛٓٗرواه البخاري ) ٘
ـــــَت»رباين يف رواه الطـــــ ٙ ـــــرزاق يف ٙٓٙ/ٖ« )ا١تســـــتدرك»اٟتـــــاكم يف و ( ، ٕٖٗٙ« )الكب ـــــد ال « ا١تصـــــنف»( ، وعب

 اٟتاكم.( ، وصحح إسناده ٕٗٗ٘ٓ)
 «.النهاية يف غريب اٟتديث»ق. انظر لِ ـــخَ ـمر ىو الثوب الالطٍّ  ٚ
 ( ، وصححو األلباين.ٖٗ٘ٛرواه الًتمذي ) ٛ
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وكــان مــرة يف جــيش لــو ، فلقــيهم العــدو ، فأقســم علــى ا بــالظفر والشــهادة ، فوقــع شــهيداً ، واهنــزم 
 ٔالعدو.

١تا نزل اٟتَتة نـزل علـى أم رضي ا عنو وروى ابن عساكر بإسناده عن أيب السفر أن خالد بن الوليد 
يت بـــو فأخـــذه بيـــده مث األعـــاجم ، فقـــال: ائتـــوين بـــو ، فـــأُ  وُ ســـقيكَ بـــٍت ا١ترازبـــة فقـــالوا: احـــذر الســـم ال يَ 

 اقتحم اٟتصن.
 ٕوقال: بسم ا ، فلم يضره شيئا. مَ حَ تَ ـــقال ابن ا١تقرئ: اق :ويف رواية

لهـم اجعلـو عسـال ٜتـر ، فقـال: ال ٖقُّ وروى باسناده عن خيثمة قال: أيت خالد بن الوليد برجل معو زِ 
 عسال ، فصار عسال.

ا٠تمــر يف عســكر خالــد بــن الوليــد ، فجعــل  تِ َشــيقــال لــو صعصــعة قــال: فَ رجــل ســناده عــن إوروى ب
يطــوف علــيهم ، وكــان رجــل منــا بعــث بــو أصــحابو فاشــًتى زقــا مــن ٜتــر وجعلــو بــُت يديــو ، فاســتقبلو  

 كفة بكفة فقال: ما ىذا؟ 
 قال: خل.

 قال: جعلو ا خال.
  أصحابو ففتحو فإذا خل كأجود ما يكون من ا٠تل.فانطلق إىل

 ٗويف رواية عن ٤تارب بن دثار أن اآليت با٠تمر قال: ىذه وا دعوة خالد بن الوليد.
قــال: اللهـــم  وســعد بــن أيب وقــاص كــان ٣تــاب الــدعوة ، فعــن ســعد رضــي ا عنــو أن رســول ا 

 ٘استجب لسعد إذا دعاك.
عــن جعفــر بــن زيــد أن صــلة بــن أشــيم جــاءه األســد مــرًة وىــو ُيصــلي يف « اٟتليــة»وروى أبــو نعــيم يف 

 ، فلما سل ـم قال: اطلب الرزق من مكان آخر ، فوىل  األسد وإن لو زئَتا تصدعت منو  ٙيضةــــغَ 
 

                                                 
 عن أنس بن مالك رضي ا عنو.( ٕٜٕ-ٜٕٔ/ٖ« )ا١تستدرك»رواه اٟتاكم يف  ٔ
( عن ٜٖٓٛ( عن أيب بردة ، و )ٖٛٓٛ« )الكبَت»، ذكر من اٝتو خالد ، ورواه الطرباين يف « تاريخ دمشق» ٕ

 قيس بن أيب حازم.
 «.لسان العرب»الــزٍّقُّ ىو الوعاء الذي ينقل فيو ا٠تمر. انظر  ٖ
 ، ذكر من اٝتو خالد.« تاريخ دمشق» ٗ
 ( ، وصححو األلباين.ٖٔ٘ٚ)« سنن الًتمذي» ٘
 «.النهاية يف غريب اٟتديث»يضة ىي الشجر ا١تلتف. انظر ــــالغَ  ٙ
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 ٔاٞتبال.
و١تا ُعذٍّبت أحدى الصحابيات ذىب بصـرىا ، فقـال ا١تشـركون: مـا أصـاب بصـرىا إال الـالت والعـزى 

 ٕكال وا ، فرد ا عليها بصرىا.، فقالت:  
 ٖوقد ورد يف كرامات سادات التابعُت أخبار كثَتة.

رٛتـــو ا يف مفهـــوم   ٗصـــاحل بـــن عثيمـــُتوانظـــر لزامـــا كالمـــا جامعـــا نفيســـا لفضـــيلة الشـــيخ ٤تمـــد بـــن 
 ٘.«العقيدة الواسطية»كرامات األولياء يف شرحو على 

 لغلو فيهم(الصالحين )ا تعظيمفي  مجاوزة الحد الشرعي
 مقدمة

وما خلقت اٞتن واإلنس خلق ا سبحانو وتعاىل ا٠تلق ليعبدوه وال يشركوا بو شيئا كما قال تعاىل 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليو أنو ال إلـٰو ، وأرسل الرسل لذلك قال  إال ليعبدون

ولقد أوحي إليك أحدا غَته فقال  ، وهنى عباده عن أن يشركوا معو يف عبادتو إال أنا فاعبدون
وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من ا٠تاسرين * بل ا فاعبد وكن من 

إن ا ال يغفر أن يشرك بو ويغفر ما دون ، وبـُت لنا أن الشرك أعظم الذنوب فقال  الشاكرين
ل والتحذير من الشرك بعث ا األنبـياء ، وألجل بـيان توحيد العبادة  عز وج ذلك ١تن يشاء

                                                 
 (. ٕٕٕٓ« )اٟتلية» ٔ
 دار الكتب العلمية. الناشر:( ، ٖٕٛ/ٕ« )دالئل النبوة»رواه البيهقي يف  ٕ
 .صنعاء -العاصمة ر ، الناشر: دا ، للشيخ عبد الرقيب األيب« صحيح ا١تسند من كرامات األولياءال»انظر  ٖ
ىو الشيخ األصويل الفقيو ا١تفسر ٤تمد بن صاحل بن عثيمُت ، من علماء القرن ا٠تامس عشر ا٢تجري ، بر ز يف  ٗ

العقيدة والفقو والتفسَت ، نفع ا بو الناس يف زمانو نفعا عظيما ، وانتشر علمو يف اآلفاق ، سواء منو ما كان 
دونا يف الكتب ، لو طلبة كثر ، ُٚتعت فتاواه ورسائلو فوقعت إىل حُت كتابة مسجال على األشرطة أو ما كان م

٣تلدا ، وبعد وفاتو استؤجرت قناة فضائية لبث علمو ، فتضاعف انتشار علمو على ما   ٜٕىذه األسطر يف 
 كان يف حياتو ، وىذا من دالئل إخالصو ، حنسبو كذلك وا حسيبو ، وا يؤيت فضلو من يشاء. 

 –للدكتور ناصر بن مسفر الزىراين ، الناشر: دار ابن اٞتوزي « ابن عثيمُت اإلمام الزاىد»ر ترٚتتو يف كتاب انظ
 الدمام.

٘ (ٕ/ٕٜٚ – ٖٓٙ.) 
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فمن ُىدي إىل عبادة ا وحده  – ٔعليهم ٚتيعا أفضل الصالة والتسليم -من لدن نوح إىل ٤تمد 
لبـيانو ، ومن حاد عنو  ال شريك لو فقد ىدي إىل الصراط ا١تستقيم الذي بعث ا ٤تمدا 

 اب وخسر. وأشرك معو غَته يف أي نوع من أنواع العبادة فقد خ
بفعل  باع الصراط ا١تستقيم يكون بإخالص العبادة  ، واجتـناب الشرك بو ، واإلشنان بالنبـي ـــواتٍّ 

عبد ا إال ٔتا شرع ، ال طريق إىل ما أمر ، وترك ما هنى عنو وزجر ، وتصديقو فيما أخرب ، وأن ال يُ 
وأن ىذا ، قال تعاىل  وىلك ضلد رضوان ا إال ذلك ، ومن خالف ىذا الطريق ا١تستقيم فق

ذلكم وصاكم بو لعلكم  وال تػػتبعوا السبل فتفرؽ بكم عن سبػيلهصراطي مستقيما فاتبعوه 
 .تــتقون

وأسباب االحنراف عن الصراط ا١تستقيم كثَتة ، ومن أخطرىا وأكثرىا وقوعا الغلو يف الدين ، والغلو 
ويف الشرع ىو ٣تاوزة اٟتد الشرعي يف األمر والنهي ،  ، ٕيف اللغة ىو اَّاوزة والتعدي يف األشياء

والغلو يف الدين ىو سبب احنراف من قبلنا من أىل الكتاب ، وقد هناىم ا عن ذلك فلم ينتهوا ، 
قل يا أىل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تــتبعوا أىواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا  قال تعاىل 

 .ـيلكثَتا وضلوا عن سواء السب
أمتو عن الغلو يف  -وىو الشفيق الرحيم  - و١تا كانت ىذه عاقبة الغلو ، هنى الرسول الكرمي 

الدين ، وبـُت أنو سبب ىالك األمم السابقة ، فقال: يا أيها الناس إياكم والغلو يف الدين ، فإنو 
 ٖأىلك من قبلكم الغلو يف الدين.
، وصورتو  ها وأعظمها شيوعا هو تعظيم الصالحينولكن أخطر والغلو يف الدين لو صور كثَتة ، 

أن رُنعل للصاٟتُت من حقوق ا ا٠تاصة بو شيء ، فإن حق ا الذي ال يشاركو فيو مشارِك ىو 
و الكمال ا١تطلق ، والغٌت ا١تطلق ، والتصرف ا١تطلق من ٚتيع الوجوه ، وأنو ال يستحق العبادة والتألُّ 

١تخلوقُت حىت جعل لو نصيًبا من ىذه األشياء ؛ فقد ساواه برب أحد سواه ، فمن غال بأحد من ا
 العا١تُت ، وذلك أعظم الشرك.

                                                 
وال ينايف ذلك أن أول األنبـياء ىو آدم عليو السالم ، فإن نوحا عليو السالم ىو أول رسول بعثو ا بعد وقوع  ٔ

 ول األنبـياء ىو آدم عليو السالم.الشرك ، أما قبل وقوعو فأ
 «.النهاية يف غريب اٟتديث»انظر  ٕ
( ، وابن خزشنة ٕ٘ٔ/ٔ( واللفظ لو ، وأٛتد )ٜٕٖٓ( ، وابن ماجو )ٖٚ٘ٓحديث صحيح ، رواه النسائي ) ٖ

( ، وغَتىم عن ابن عباس رضي ٙٗٗ/ٔ( ، واٟتاكم )ٕٕٚٗ( ، وأبو يعلى )ٖٔٚٛ( ، وابن حبان )ٕٚٙٛ)
 (.ٖٕٛٔ« )السلسلة الصحيحة»، وصححو األلباين رٛتو ا يف  ا عنهما
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والغلو يف تعظيم األنبياء والصاٟتُت ىو سبب ىالك اليهود والنصارى ، قال ابن تيمية يف معِرض  
 كالم لو عن الغلو الواقع عند اليهود والنصارى: 

جفوا عنهم فكذبوىم وقتلوىم كما أخرب ا عنهم بقولو  وقد افًتق اليهود والنصارى ، فاليهود 
 ﴿أفكلما جاءكم رسول ٔتا ال هتوى أنفسكم استكربمت ففريقا كذبتم وفرقا تقتلون﴾.

والنصارى غلوا فيهم فأشركوا ُّم حىت كفروا با ، قال تعاىل ﴿قل يا أىل الكتاب ال تغلوا يف 
 –إىل قولو  –ا١تسيح عيسى ابن مرمي رسول ا﴾ دينكم وال تقولوا على ا إال اٟتق إدنا 

 ﴿فسيحشرىم إليو ٚتيعا﴾.
فباإلشنان ُّم وتصديقهم وطاعتهم سنرج ا١تسلم عن مشاُّة اليهود ، وبعبادة ا وحده واالعًتاف 
بأهنم عباد ا ال رنوز اٗتاذىم أربابا وال الشرك ُّم والغلو فيهم ؛ سنرج عن مشاُّة النصارى ، فإن 

اذىم أربابا كفر ، قال تعاىل ﴿وال يأمركم أن تتخذوا ا١تالئكة والنبيُت أربابا أيأمركم بالكفر بعد اٗت
 إذ أنتم مسلمون﴾.

والنصارى ُيشركون ٔتن دون ا١تسيح من األحبار والرىبان ، قال تعاىل ﴿اٗتذوا أحبارىم ورىباهنم 
افر ، ومن كذب شيئا ٦تا جاءوا بو أو أربابا من دون ا﴾ ، فمن غال فيهم واٗتذىم أربابا فهو ك

 ٔسبهم أو عاُّم أو عاداىم فهو كافر ، فالبد من رعاية ىذا األصل.
وصدق ابن تيمية رٛتو ا ، فالنصارى غلوا يف تعظيم عيسى عليو الصالة والسالم حىت ادعوا أنو 

 ا عما يقولون علوا  تعاىل –ىو ا ، وقال آخرون: إنو ابن ا ، وقال آخرون: إنو ثالث ثالثة 
 .-كبـَتا 

واليهود غلو يف ذم عيسى عليو السالم ، فقالوا إنو ابن زانية ، حاشا نيب ا من ذلك ، وقتلوا كثَتا 
 من األنبياء كما قال ا عنهم يف القرآن ﴿وتقتلون النبيُت بغَت حق﴾.

م ، واليهود استخفوا ُّم حىت فاٟتاصل أن النصارى عّظموا األنبياء حىت عبدوىم وعبدوا ٘تاثيله
قتلوىم ، واألمة الوسط عرفت مقاديرىم ؛ فلم تغلوا فيهم غلو النصارى ، ومل ٕتفوا عنهم جفاء 

 ٕاليهود.

                                                 
 . ٗٚٗ، ص « الرد على اإلخنائي» ٔ
ص  «:شفاء الصدور يف زيارة ا١تشاىد والقبور»قالو الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي اٟتنبلي رٛتو ا يف كتابو  ٕ

 مكو. –مكتبة نزار مصطقى الباز  لناشر:، ا ٕ٘
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الصاٟتُت ، سواء يف حياهتم أو يف ٦تاهتم ، فصرفوا ٢تم  تعظيمٕتاوز أناس اٟتد الشرعي يف وقد 
جعلوا ٢تم خصائص نبوية ، وكل ىذا من أبطل حقوقا إلـٰهية ، أو وصفوىم بصفات ربانية ، أو 

الباطل ، فأما اٟتقوق اإللـٰهية فكالدعاء والذبح وحنو ذلك ، وأما الصفات الربانية فكادعاء علم 
، كالتربك ٔتا انفصل منو من  الغيب ٢تم ، وبعضهم أطلقوا عليهم خصائص ال تنبغي إال للنيب 

 .عياذا با من ذلك كلو،  وضوء وعرق وحنو ذلك ٦تا خص بو النيب 
٣تاوزة  :وىذا التصرف نوع من أنواع الغلو ، إذ الغلو يف اللغة ىو اَّاوزة وتعدي اٟتد ، ويف الشرع

 .اٟتد الشرعي يف األمر والنهي
وىذا النوع من الغلو ىو الذي أدى بكثَت من األمم إىل الوقوع يف الشرك ، سواء كان الغلو يف 

الشرك يف عهد  ، وقد كان منشأُ  أنبياء ، بدءا من قوم نوح إىل أمة ٤تمد أنبياء أو فيمن ليسوا ب
نوح عليو الصالة والسالم من تعظيم الصاٟتُت ، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي ا 

وقالوا ال تذرن آ٢تتكم وال تذرن ودًّا وال سواعا وال يغوث ويعوق عنهما يف تفسَت قول ا تعاىل 
أوحى الشيطان إىل قومهم أن انصبوا  ٔأٝتاء رجال صاٟتُت من قوم نوح ، فلما ىلكوا :قال ونسرا

 ، وٝتوىا بأٝتائهم ، ففعلوا ، فلم تُعبد ، حىت إذا ىلك ٕإىل ٣تالسهم اليت كانوا رنلسون أنصابا
 ٗ.ُعبدت ٖالعلم أولئك وتـنس خ 

 :و قال عن يغوث ويعوق ونسراوروى ابن جرير بإسناده إىل الثوري عن موسى عن ٤تمد بن قيس أن
كانوا قوًما صاٟتُت من بٍت آدم ، وكان ٢تم أتباع يقتدون ُّم ، فلما ماتوا قال أصحاُّم الذين كانوا 

لو صورناىم كان أشوق لنا إىل العبادة إذا ذكرناىم ، فصوروىم ، فلما ماتوا وجاء  :يقتدون ُّم
 ٘.فعبدوهموهنم ، وُّم يسقون ا١تطر ، إدنا كانوا يعبد :آخرون دب  إليهم إبليس ، فقال

                                                 
 أي ماتوا. ٔ
 !ا أنصابا ، وىي ٘تاثيل تصنع على ىيئتهم مث تـنصب يف اَّالس لَتاىا الناس فيقتدوا ُّم يف أفعا٢تمأي اصنعو  ٕ

 وىكذا دخل عليهم الشيطان.
 «.النهاية»أي ٖتول من حال إىل حال. انظر  ٖ

 وسبب التحول والتحريف ىو عدم اٟتفظ. :قال مقيده
 (.ٕٜٓٗرواه البخاري ) ٗ
 . ٕٗ :نوح ، سورة« تفسَت ابن جرير» ٘
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كان ىؤالء قوًما صاٟتُت يف قوم نوح عليو   :قال غَت واحد من السلف :رٛتو اوقال ابن القيم 
 ٔ.السالم ، فلما ماتوا عكفوا على قبورىم ، مث صوروا ٘تاثيلهم ، مث طال عليهم األمد فعبدوىم

ـتابع الناس على ذلك وانتشر بينهم كما قال ابن وبعد نشوء الشرك وعبادة األصنام يف قوم نوح تـ
صارت األوثان اليت كانت يف قوم نوح يف العرب بعُد ، أما ُود فكانت لكلب  :عباس رضي ا عنو

رف جُ ـطيف بالراد مث لبٍت غُ مُ ـذيل ، وأما يغوث فكانت لهُ ـواع فكانت ل، وأما سُ  ٕبدومة اٞتندل
 ٖ.العآلل ذي الكَ ، َت ، وأما نسر فكانت ِٟتمْ  دانعند سبأ ، وأما يعوق فكانت ٢تمْ 

 ٗ.ثم اتخذها العرب بعد ذلككانت ىذه اآل٢تة يعبدىا قوم نوح ،  :وقال قتادة
أن غالب شرك األمم   «زاد ا١تعاد»وبناء على ما تقدم من اٟتقائق التارسنية ، فقد قرر ابن القيم يف 

 ٘.كان من جهة الصور والقبور
َت ا مع ا مشاركة أو استقالال ىو الغلو يف الصاٟتُت ، عياذا با من الشرك وعبادة غ ؤفمنش

 .ذلك كلو
والصاٟتون صدقا يكرىون الغلو فيهم ويزجرون عنو الناس ، أما الصاٟتون ادعاًء فيحبون ىذا ، 

 .ألهنم يريدون الشهرة والرفعة ، وىؤالء ليسوا صاٟتُت ، بل طاٟتُت

 في النهي عن الغلو فصلٌ 
ا كان الغلو من أعظم أسباب احنراف األمم من قبلنا ، سواء كان يف حق من كانوا أنبياء أو من و١ت

قل يا أىل الكتاب ال تغلوا يف دينكم ليسوا بأنبياء ؛ هنى ا أىل الكتاب عن ذلك ، قال تعاىل 
 ٙ.وال تــتبعوا أىواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثَتا وضلوا عن سواء السبـيل

من أُمرمت  ٚتباع اٟتق ، وال ُتطروااا اٟتد يف و أي ال ُٕتاوز  :ال ابن كثَت رٛتو ا يف تفسَت ىذه اآليةق
ية ، كما صنعتم يف ا١تسيح ، وىو لـٰهبتعظيمو ، فتبالغوا فيو حىت ٗترجوه عن حيز النبوة إىل مقام اإل

                                                 
 (ٕٖٖ/ٔ) «اللهفانإغاثة » ٔ
 موضع يف مشال جزيرة العرب. ٕ
 (.ٕٜٓٗرواه البخاري ) ٖ
 (.ٕٗ٘/ٕٔ، ) ٕٗ :، تفسَت سورة نوح« تفسَت ابن جرير» ٗ
 (.ٛ٘ٗ/ٖ) «زاد ا١تعاد» ٘
 . ٚٚ :ا١تائدةسورة  ٙ
 اإلطراء ىو ٣تاوزة اٟتد يف ا١تدح. ٚ
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من دون ا ، وما ذلك إال القتدائكم بشيوخكم ، شيوخ  إلـٰهاوه ــــنيب من األنبياء ، فجعلتم
 .انتهى .الضالل ، الذين ىم سلفكم ٦تن ضل قدشناً 

 :يا أىل الكتاب ال تغلوا يف دينكموقال يف تفسَت آية النساء 
تعاىل أىل الكتاب عن الغلو واإلطراء ، وىذا كثَت يف النصارى ، فإهنم ٕتاوزوا اٟتد يف عيسى  ىينه

اً من دون ا ، إلـٰهعوه فوق ا١تنـزلة اليت أعطاه ا إياىا ، فنقلوه من حيز النبوة إىل أن اٗتذوه حىت رف
عوا فيهم دونو ، بل قد غلوا يف أتباعو وأشياعو ٦تن زعم أنو على دينو ، فاد  ـــــــيعبدونو كما يعب

أو ضالاًل أو رشاداً ، أو صحيًحا أو   بعوىم يف كل ما قالوه سواء كان حقاً أو باطاًل ،ــالعصمة ، وات  
  .اٗتذوا أحبارىم ورىباهنم أرباباً من دون ا، و٢تذا قال ا تعاىل  كذبًا

ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى  :قال مث ساق حديث عمر رضي ا عنو ، أن رسول ا 
 .انتهىٔ .عبد ا ورسولو :بن مرمي ، فإدنا أنا عبد ، فقولواا
 :قال د. ٤تمد بن خليفة التميمي حفظو ا 

، فإن ا١تتأمل للنصوص القرآنية رند أن النصارى مل يكتفوا  )والغلو في الصالحين طريقة النصارى
بالغلو يف ا١تسيح ورفْـِعو إىل درجة األلوىية ، بل غلوا أيضًا يف حق أحبارىم ورىباهنم فأعطوىم حق 

 .حىت فيما سنالف شرع ا وأحكاموالتشريع والطاعة ا١تطلقة واالتباع 
فكان األحبار والرىبان زنرمون ما أحل ا وزنلون ما حرم ا ويقررون شرائع وأحكامًا ما أنـزل ا 

اٗتذوا أحبارىم ورىباهنم ُّا من سلطان ، فتلقى النصارى ذلك كلو بالقبول والطاعة ، قال تعاىل 
إال ىو سبحانو عما إلـٰو واحدًا ال إلـٰهًا وما أمروا إال ليعبدوا  أربابًا من دون ا وا١تسيح ابن مرمي

،  واحداً إلـٰهاً وما أمروا إال ليعبدوا ، فهم اتبعوىم فيما حللوا وحرموا ، و٢تذا قال تعاىل  يشركون
ـَفذ ، أي الذي إذا حرم شيئًا فهو اٟترام ، وما حللو فهو اٟتالل ، وما شَرعو اتُـِّبع ، وما حَكـم بو نَ 

 إال ىو سبحانو عما يشركونإلـٰو ال  أي تعاىل وتقدس وتنـزه عن الشركاء والنظراء واألعوان ،
 .إال ىو وال رب سواه إلـٰوواألضداد واألنداد واألوالد ، ال 

ومل يقتصر غلو النصارى عند ىذا اٟتد ، بل قدسوىم أمواتًا كما قدسوىم أحياًء ، فأقاموا على 
: لعنة ا على اليهود  ، وقدموا ٢تم القرابُت ، فكان ذلك سبباً يف لعنهم ، قال  قبورىم األضرحة

 .والنصارى ، اٗتذوا قبور أنبيائهم مساجد

                                                 
 .(ٖ٘ٗٗرواه البخاري ) ٔ
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والنصارى أشد غلوا يف ذلك من اليهود ، كما يف الصحيحُت عن  :يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
تا رَ عنهما كنيسة بأرض اٟتبشة ، وذكَ  ذكرت لو أم حبيبة وأم سلمة رضي ا عائشة ، أن النيب 

إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصاحل فمات بنوا على قربه  :من حسنها وتصاوير فيها ، فقال
 ٔ.مسجداً ، وصوروا فيو تلك التصاوير ، أولئك شرار ا٠تلق عند ا يوم القيامة

م ألقوا إىل بعض جهال ا١تسلمُت والنصارى كثَتاً ما يعظمون آثار القديسُت منهم ، فال يستبعد أهن
 ٕ.أن ىذا قرب بعض من يعظمو ا١تسلمون ليوافقوىم على تعظيمو

 ٖ.فالذين يعظمون القبور وا١تشاىد ٢تم شبو شديد بالنصارى(

؛ التوحيد واالتباع ، نرى ىذا ظاىرا يف النصارى ،  لي الدينػوالغلو في األشخاص يهدـ أص
م عيسى يف مقام األلوىية ، وىدموا األصل الثاين بأن جعلوا فالنصارى ىدموا األصل األول ّتعله

 .لرىباهنم حق التشريع والتحليل والتحرمي ، فانظر كيف كان الغلو سبباً ٢تدم الدين
فالغلو يف الصاٟتُت ىو الطامة الكربى والبلية العظمى اليت جنحت بالبشرية عن جادة اٟتق 

من  ن خلقو ، واعتقاد أهنا ٘تلك شيًئاذ أنداد  موالصواب إىل ظلمات الشرك والضالل ، باٗتا
 .لـٰهيةخصائص اإل

وقولو )إياكم والغلو يف  :قال شيخ اإلسالم ابن تيميةوالغلو يدخل في االعتقادات والعبادات ، 
 ٗ.الدين( ؛ عام يف ٚتيع أنواع الغلو يف االعتقادات واألعمال

أتوا إىل بيوت  ٘، رضي ا عنو ، أن ثالثة رىط ومن الغلو يف العبادات ما حّدث بو أنس بن مالك
وأين حنن من النيب  :، فلما ُأخربوا كأهنم تقالُّوىا ، فقالوا يسألون عن عبادة النيب  أزواج النيب 

 ؟، قد غفر ا لو ما تقدم من ذنبو وما تأخر 
 .أما أنا فإين أصلي الليل أبدا :فقال أحدىم

 .أفطر الو الدىر  أصومأنا  :وقال آخر
 .أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا :وقال آخر

                                                 
 .( واللفظ لوٕٛ٘( ، ومسلم )ٖٔٗٔي )رواه البخار  ٔ
 (.ٓٙٗ/ٕٚ« )٣تموع الفتاوى» ٕ
 . ٘ٗٙ، ص « على أمتو حقوق النيب »بتصرف من  ٖ
 (.ٖٜٕ/ٔ)« اقتضاء الصراط ا١تستقيم»باختصار من  ٗ
 «.النهاية»الرىط ىم ما دون العشرة من الرجال. انظر  ٘
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أما وا إين ألخشاكم  وأتقاكم لو ،  ؟أنتم الذين قلتم كذا وكذا :فقال فجاء إليهم رسول ا 
 ٔ .وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنيت فليس مٍت أصوملكٍت 

  . من )أصوم وال أفطر()ال آكل اللحم( بدال :ويف رواية مسلم
فسمى النيب غلوىم رغبة عن الشرع الذي جاء بو ، وتربأ ٦تن ىذه حالو ، حىت وإن كان الدافع 
لذلك ىو التقرب إىل ا تعاىل ، ألن ىذا الغلو فيو ىدم لألصل الثاين من أصول ىذا الدين ، أال 

خذ بسنتو ، فال غرابة أن يتربأ النيب واأل ، فنحن مأمورون باالقتداء بو  وىو أصل االتباع للنيب 
  ٦تن غال يف جانب ما سنو وشرعو لألمة ، ألنو لو فتح ىذا الباب ووٞتتو األمة ألصبحت عبادة

ا ٣تااًل ألىواء الناس وعقو٢تم ، فيتالشى دينها وتنطمس معا١تو ، فتستحق بذلك غضب ا 
 .ومقتو ، فتهلك كما ىلكت األمم السابقة

 ٕ.: ىلك ا١تتنطعون ، قا٢تا ثالثا ل النيب و٢تذا قا
: )ىلك ا١تتنطعون( ، أي ا١تتعمقون الغالون ، اَّاوزون اٟتدود يف أقوا٢تم رٛتو اقال النووي 

 .وأفعا٢تم
 .ا١تتعمقون ا١تتشددون يف غَت موضع التشديد. انتهى ؛ ا١تتنطعون :وقال أيضا

)القط يل حصى( ؛ لقط لو سبع حصيات  :ناقتو البن عباس يف اٟتج وىو على و١تا قال النيب 
أيها الناس ، : أمثال ىؤالء فارموا ، مث قال :لمثل حصى ا٠تذف ، فجعل ينفضهن يف كفو ويقو 

 .إياكم والغلو في الدين
 .مث تتسع دائرتو فتهلك بذلك أمم اوىو أن الغلو قد يبدأ صغَت ، وىذا ينبهنا إىل أمر ىام 

اب ، فًتى بعض الناس يرمي باٟتجارة الكبار واألحذية وحنو ذلك ، وقد حصل الغلو يف ىذا الب
 .أنو قد بالغ يف الرمي ٔتا ىو خَت من اٟتصى الصغار ، وا ا١تستعان ظنا منو

أن رُنعل للصاٟتُت شيء من حقوق ا ا٠تاصة بو ، فإن حق ا )وكما تقدم ؛ فإن صورة الغلو 
مطلق ، والتصرف ا١تطلق من ٚتيع ـمطلق ، والغٌت الـل الالذي ال يشاركو فيو مشارِك ىو الكما

الوجوه ، وأنو ال يستحق العبادة والتألو أحد سواه ، فمن غال بأحد من ا١تخلوقُت حىت جعل لو 

                                                 
 ( بنحوه.ٔٓٗٔ( ، ورواه مسلم )ٖٙٓ٘رواه البخاري ) ٔ
 ( عن ابن مسعود رضي ا عنو.ٕٓٚٙرواه مسلم ) ٕ
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نصيًبا من ىذه األشياء ؛ فقد ساوى بو رب العا١تُت ، وذلك أعظم الشرك ، ومن رفع أحًدا من 
 ٔ(.ا ُّا فقد غال فيو ، وذلك وسيلة إىل الشرك وترك الدين الصاٟتُت فوق منـزلتو اليت أنـزلو

 أحواؿ الناس في تعظيم الصالحين
 :الصاٟتُت إىل ثالثة أقسام معاملةوينقسم الناس يف )

أىـــل اٞتفـــاء الـــذين يهضـــموهنم حقـــوقهم ، وال يقومـــون ْتقهـــم مـــن اٟتـــب وا١تـــواالة ٢تـــم والتـــوقَت 
 .والتبجيل

 ٕم فوق منـزلتهم اليت أنـز٢تم ا ُّا.وأىل الغلو الذين يرفعوهن
أىـل اٟتــق الــذين زنبـوهنم ويوالــوهنم ويقومــون ْتقـوقهم اٟتقيقيــة ، ولكــنهم يـربءون مــن الغلــو فــيهم 
ـــا مـــن حقـــوق رُّـــم  وادعـــاء عصـــمتهم ، والصـــاٟتون أيضـــا يتـــربءون مـــن أن يـــد عوا ألنفســـهم حًق

ي ـن يل أن أقــــول مــــا لــــيس لــــســــبحانك مــــا يكــــو  ى عــــن عيســــى ــــــخاصة ، كمــــا قــــال تعالـالــــ
 ٖ(. حقـــب

 من الغلوأمته  تحذير النبي 
وقد جاء بعض ٖتذيره ، عموما ومن الغلو يف شخصو خصوصا ن الغلو مالناس  زنذر كان النيب 

  :وسنقتصر ىنا على ذكر عشرة أحاديثوىو يف مرض موتو ، بل وىو يف سياق ا١توت ، 

ال تطروين كما أطرت النصارى ابن  :يقول نبـي معت الـس :عن عمر رضي ا عنو قال  .ٔ
 ٗ.مرمي ، فإدنا أنا عبد ، فقولوا عبد ا ورسولو

 ٘ .واإلطراء ىو ٣تاوزة اٟتد يف ا١تدح

                                                 
، باب ما جاء أن سبب كفر بٍت « القول السديد»قالو الشيخ عبد الرٛتـٰن بن ناصر السعدي رٛتو ا يف كتابو  ٔ

 آدم وتركهم دينهم ىو الغلو يف الصاٟتُت.
بن مرمي ، بل يكون االنصارى يف عيسى هم فوق منزلتهم ليس ٤تصورا باعتقاد أهنم ليسوا بشرا ، كما تقول عُ ـرفْ  ٕ

 أيضا بنسبة شيء من خصائص ا ٢تم ، واليت تقدم ذكرىا يف صورة الغلو.
، باب ما جاء أن سبب كفر بٍت « القول السديد»قالو الشيخ عبد الرٛتـٰن بن ناصر السعدي رٛتو ا يف كتابو  ٖ

 آدم وتركهم دينهم ىو الغلو يف الصاٟتُت.
 .(ٖ٘ٗٗري )رواه البخا ٗ
 «.النهاية يف غريب اٟتديث»انظر  ٘
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٢تم فأتيت  2، فرأيتهم يسجدون ١ترزُبان ٔأتيت اِٟتَتة :قالرضي ا عنو وعن قيس بن سعد  .ٕ
ن ١ترزبان ٢تم ، فأنت يا رسول ا أحق أن نسجد إين أتيت اٟتَتة فرأيتهم يسجدو  :فقلت النبـي 

  ؟أرأيت لو مررت بقبـري أكنت تسجد لو :لك ، قال
 .ال :قلت
فــال تفعلــوا ، لــو كنــت آمــرا أحــدا أن يســجد ألحــد ألمــرت النســاء أن يســجدن ألزواجهــن ١تـــا  :قــال

 ٖ.جعل ا عليهن من اٟتق

  ؟ما ىذا يا معاذ :فقال من الشام سجد للنبـي رضي ا عنو و١تا قدم معاذ  .ٖ
 .أن أفعل ذلك بك ، فأردتُ  ٘هموبطارقتِ  ٗأتيت الشام ، فوجدهتم يسجدون ألساقفتهم :فقال
 ٙ.ألمرت ا١ترأة أن تسجد لزوجهافال تفعل ، فإين لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء ؛  :قال

 ، إيذن يل يا رسول ا :فقال جاء أعرابـي إىل النبـي  :وعن ابن بريدة عن أبـيو قال .ٗ
 .فألسجد لك

 ٚ.لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت ا١ترأة تسجد لزوجها :قال

 .: ما شاء ا وشئت أن رجال قال للنيب رضي ا عنهما وعن ابن عباس  .٘
 
 

                                                 
 اٟتَتة بلد معروف بالعراق آنذاك. ٔ
 قدم عندىم.ا١ترزبان ىو الفارس الشجاع وىو مُ  ٕ
 ( ، وصححو األلباين.ٚٛٔ/ٕ( ، واٟتاكم )ٖ٘ٗٔ« )كتاب الصالة»( ، والدارمي يف ٕٓٗٔرواه أبو داود ) ٖ
 «.لسان العرب»وىو رئيس النصارى يف الدين. انظر  ، -بضم ا٢تمزة  –األساقفة ٚتع ُأسـُقف  ٗ
لسان »بطارقة ٚتع ِبطريق ، بكسر الباء ، ويقال بطريك ، وىو لقب يطلق على ا١تقدمُت عند النصارى. انظر  ٘

 «.ا١تعجم الوسيط»و « العرب
( ، وكذا ٘٘/ٚ« )اإلرواء»( ، وحسنو الشيخ األلباين كما يف ٔٚٔٗ( وابن حبان )ٖ٘ٛٔرواه ابن ماجو ) ٙ

 «.صحيح ابن حبان»الشيخ شعيب كما يف حاشيتو على 
 دمشق. -دار القلم  :( ، الناشرٖٙٗٔرواه الدارمي يف كتاب الصالة ، باب النهي أن يسجد ألحد ، ) ٚ

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

  (.ٗ٘/ٚ« )اإلرواء»( وغَته عن أيب ىريرة رضي ا عنو ، وحسنو األلباين كما يف ٜ٘ٔٔما ما رواه الًتمذي )
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 ٔ.بل ما شاء ا وحده ؟: أجعلتٍت وا عدالً  فقال لو النيب 
 ٕ.ما شاء ا وحده ؟جعلت  نداً  :ويف لفظ

ما شاء  :: إذا حلف أحدكم فال يقل قال رسول ا  :قالرضي ا عنهما وعن ابن عباس  .ٙ
 ٖ.ما شاء ا مث شئت :ا وشئت ، ولكن ليقل

فيل بن سخربة أخي عائشة ألمها ، أنو رأى فيما يرى النائم كأنو مر برىط من اليهود وعن طُ  .ٚ
  ؟من أنتم :فقال
  .حنن اليهود :قالوا
   .م أنتم القوم لوال أنكم تزعمون أن عزيرا ابن اإنك :قال

 .ما شاء ا وشاء ٤تمد :وأنتم القوم لوال أنكم تقولون :فقالت اليهود
   ؟من أنتم :مث مر برىط من النصارى فقال

   .حنن النصارى :قالوا
   .ا١تسيح ابن ا :إنكم أنتم القوم لوال أنكم تقولون :فقال
 .ما شاء ا وشاء ٤تمد : أنكم تقولونوأنتم القوم لوال :قالوا

   ؟ىل أخربت ُّا أحدا :فأخربه فقال فلما أصبح أخرب ُّا من أخرب ، مث أتى النيب 
إن طفـيال رأى رؤيـا ،  :نعم ، فلما صلوا خطبهم ، فحمد ا وأثـٌت عليـو ، مث قـال :قال :ٗقال عفان

ن شننعــٍت اٟتيــاء مــنكم أن أهنــاكم عنهــا ، ، فــأخرب ُّــا مــن أخــرب مــنكم ، وإنكــم كنــتم تقولــون كلمــة كــا
 ٘.ال تقولوا ما شاء ا وشاء ٤تمد :قال

 

                                                 
 ققوظ لو ، وصححو لغَته ٤ت( ، واللفٕٗٔ/ٔ( ، وأٛتد )ٜٛٛ« )عمل اليوم والليلة»رواه النسائي يف  ٔ

 (. ٜٖٔ« )الصحيحة»، وخرجو األلباين يف  «ا١تسند»
 ؟أجعلتٍت  عدالً  :ولفظ النسائي

 .(ٖٛٚ« )األدب ا١تفرد»البخاري يف  رواه ٕ
 (.ٖٜٓٔ، )« السلسلة الصحيحة»( ، وحسنو األلباين يف ٕٚٔٔرواه ابن ماجو ) ٖ
 لم الصفار.وىو الذي روى عنو أٛتد ، وىو عفان بن مس ٗ
( ، والشيخ شعيب األرناؤوط يف ٖتقيقو لـ ٖٛٔ« )الصحيحة»األلباين يف الشيخ ( ، وصححو ٕٚ/٘رواه أٛتد ) ٘

 «.ا١تسند»لـ 
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 ،  َٔي علي  ِـــ نـــيدخل حُت بُ  جاء النيبُّ  :قالت الرُّبـيٍّع بنت ُمعوٍّذ :وعن خالد بن ذكوان قال .ٛ

َمن قُتَل من  ٗنُدبنَ لنا َيضربَن بالُدفٍّ ويَ  ٖمٍّت ، فجعلْت ُجَوْيرِياتٌ  ٕفجلَس على ِفراشي كمجِلسكَ 
 .وفينا نيبٌّ يَعلُم ما يف َغدِ  :آبائي يوَم بدٍر ، إذ قالت إحداىن  

 ٘.َدعي ىِذِه وقويل بالذِي كنِت تقولُت :فقال
 َٙلُم َما يف َغٍد ِإال  الل و.أَم ا ٰىَذا َفالَ تـَُقوُلوُه ، َما يـَعْ  :ويف لفظ قال

 :ُتــنٍّ ــغَ ــبنساء من األنصار يف عرس ٢تن يُ  مر أن النيب رضي ا عنها عائشة  وعن
 ويعلم ما يف غدِ  ٛوَزوُجُكُم يف النادي   ٚربدمِ ـتنحنح يف ال وأىدى ٢تا كبًشا

 ٜ.: ال يعلم ما يف غٍد إال ا فقال رسول ا 

ا لباب الغلو فيو ،  ومل يقف النبـي  .ٜ عند ىذا ، بل قد هنى عن مدحو ٔتا فيو من ا٠تصال سدًّ
  ؟كيف ٔتن مدحو ٔتا ليس فيو ، كمن نسب لو شيئا من خصائص الربوبـية أو األلوىيةف

 :فقلنــا انطلقــت يف وفــد بــٍت عــامر إىل رســول ا  :فعــن عبــد ا بــن الشــخَت رضــي ا عنــو قــال
 .أنت سيدنا

 .السيد ا تبارك وتعاىل :فقال
 .ٓٔوأفضلنا فضال ، وأعظمنا َطوال :قلنا
 
 

                                                 
 ي حُت دخل عليها زوجها ليلة عرسها.أ ٔ
مل يأِت يف اٟتديث بيان من ىو ا١تخاَطب ، والظاىر أنو خالد بن ذكوان ، راوي اٟتديث عن عائشة ، رضي  ٕ

  عنها.ا
 اٞتويرية تصغَت جارية ، وا١تقصود بنيات صغَتات. ٖ
 الندب ىو َعدُّ خصال ا١تيت ، وىو وسيلة لتهييج اٟتزن. ٗ
 : فيو إشارة إىل جواز ٝتاع ا١تدح وا١ترثية ٦تا ليس فيو مبالغة تفضي إىل الغلو.رٛتو اقال ابن حجر  ٘
 األلباين.( وصححو ٜٚٛٔ)( ، واللفظ اآلخر البن ماجو ٚٗٔ٘رواه البخاري ) ٙ
 «.النهاية»ىو ا١توضع الذي ٖتبس فيو الغنم واإلبل. انظر  :ا١تربد ٚ
 «.النهاية»ىو ٣تتمع القوم وأىل اَّلس. انظر  :النادي ٛ
 (.ٚٗٔ٘، شرح حديث رقم )« الفتح»( ، وحسن إسناده ابن حجر يف ٖٔٓٗ)« األوسط»رواه الطرباين يف  ٜ
 «.عون ا١تعبود»انظر على األعداء ،  اً وعُلو  أي أعظُمنا عطاءً  ٓٔ
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 ٔ.بقولكم أو بعض قولكم ، وال يستجرينكم الشيطانقولوا  :فقال

يا رسول ا ، يا خَتنا وابن خَتنا ، وسيدنا وابن  :وعن أنس رضي ا عنو أن أناسا قالوا .ٓٔ
، ال يستهوينكم الشيطان ، أنا ٤تمد بن عبد ا ،  ٕيا أيها الناس ، عليكم بتقواكم :سيدنا ، فقال

 ٖ.أن ترفعوين فوق منـزليت اليت أنـزلٍت، عبد ا ورسولو ، وا ما أحب 
طرق الغلـو بـأن هنـى عـن ٣تـرد الزيـادة يف مدحـو  اٟتديثُت وغَتذنا نرى كيف سد النبـي ىـٰذين ففي 

وإن كان ا١تدح منصبا على ما فيو من ا٠تصال ، فهو سيد ولد آدم وخَت الناس وأفضلهم ، ولكـن ١تـا  
ال يســــتجرينكم  :عبادتــــو ، هنــــاىم عنــــو ، وقــــال ٢تــــم مدح يفضــــي إىل الغلــــو فيــــو ورٔتــــاـكــــان ذلــــك الــــ

 .الشيطان ، أي ال يتدرج بكم ويستزلكم إىل الغلو يف  
كفايـــة ا١تســـتزيد بشـــرح كتـــاب »كتابـــو يف  حفظـــو ا  ٗآل الشـــيخبـــن عبـــد العزيـــز قـــال الشـــيخ صـــاحل 

 :«التوحيد
 ئع مــا يبلــغ مائــة دليــل أوفــإن يف ســنة النــيب عليــو الصــالة والســالم مــن الــدالئل علــى قاعــدة ســد الــذرا

أكثــر ، وأعظــم الــذرائع الــيت رنــب أن تســد ذرائــع الشــرك الــيت توصــل إليــو ، ومــن تلــك الــذرائع قــول 
 ٘.أنت سيدنا وابن سيدنا ، وخَتنا وابن خَتنا وحنو ذلك :القائل

فصلينا وراءه وىو قاعد ، وأبو بكر  اشتكى رسول ا  :قال مارضي ا عنهوعن جابر  .ٔٔ
الناس تكبَته ، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا ، فصلينا بصالتو قعودا ، فلما سلم  ُيسِمع

                                                 
( ، وأٛتد ٕٔٔ« )األدب ا١تفرد»( ، والبخاري يف ٙٚٓٓٔ« )الكربى»( ، والنسائي يف ٙٓٛٗرواه أبو داود ) ٔ

 .(ٕٗ/ٗوأٛتد )
 أي عليكم ٔتراعاة تقوى ا يف أقوالكم. ٕ

ضركم من القول وال تتكلفوا  ٔتا زن كلموا)قولوا بقولكم( ، أي ت :-وىو لفظ ابن حبان  -واللفظ اآلخر ألٛتد 
 (.ٚٙٔ/ٕٔ« )ا١تسند»اشية ٤تققي كأنكم وكالء الشيطان ورسلو ، تنطقون عن لسانو. نقال من ح

( ، وابن حبان ٜٕٗ( )ٕٛٗ« )عمل اليوم والليلة»( ، واللفظ لو ، والنسائي يف ٕٔٗ،  ٖ٘ٔ/ٖرواه أٛتد ) ٖ
 شرط مسلم. على :وقالوا( ٖٕ/ٕٓ)« ا١تسند»( ، وصححو ٤تققو ٕٓٗٙ)

الشيخ صاحل من نسل إمام الدعوة ، الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب رٛتو ا ، ومن العلماء يف التوحيد والعقيدة  ٗ
، لو مؤلفات عديدة يف العقيدة والتوحيد تدل على قوة  ٕٓٗٔ، توىل وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف عام 

 تبصره فيهما.
 «.توحيد وسده طرق الشركٛتى ال باب ٛتاية النيب »شرح  ٘
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دمت آنفا لتفعلون فعل فارس والروم ؛ يقومون على ملوكهم وىم قعود ، فال تفعلوا ، ائتموا ـإن ك :قال
 ٔ.بأئمتكم ؛ إن صلى قائما فصلوا قياما ، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا

حىت ال  –وإن كانوا قاموا يف الصالة  –فإذا كان قد هناىم مع قعوده  :ابن تيمية رٛتو اقال 
من  ٕه القيام لو كان من أىل النار ، فكيف ٔتا فيور   أن من سَ يتشبهوا ٔتن يقومون بعظمائهم ، وبُت  

 ٖ؟السجود لو ، ومن وضع الرأس ، وتقبيل األيادي

 يهم في اجتناب الغلو في األنبياء والصالحيناع الصحابة لنبػػػفي اتبِّ  فصلٌ 

التحرز من الغلو في األنبياء وقد سار الصحابة رضوان ا عليهم على ىدي نبيهم يف  .ٕٔ
وىو نبـي من أنبـياء بٍت إسرائيل وجد الصحابة  «دانيال»، ومن ذلك تعميتهم لقبـر  والصالحين

م إال أن أخفوا قبـره حىت ال يفتــتـن بو الناس إذا وجدوه ١تا فتحوىا ، فما كان منه ٗ«رــستَ ــــتُ »قبـره يف 
  :حدثنا أبو العالية قال :فيغلون يف تعظيمو ، وقصتو رواىا ٤تمد بن إسحاق عن خالد بن دينار قال

ـــر»١تــا فتحنــا  ســريرا عليــو رجــل ميــت ، عنــد رأســو مصــحف ،  ٘وجــدنا يف بـــيت مــال ا٢ترمــزان «تُــــستَـ
، فأنــا أول رجــل  ٙاه إىل عمــر بــن ا٠تطــاب ، فــدعا لــو كعبــا فنســخو بالعربـــيةفأخــذنا ا١تصــحف فحملنــ

  ؟ما كان فيو :من العرب قرأه قراءًة مثل ما أقرأ القرآن ىذا ، فقلت ألبـي العالية
   .وما ىو كائن بعد ٚسَتكم وأموركم وٟتون كالمكم :قال

   ؟فما صنعتم بالرجل :قلت
متفرقـة ، فلمـا كـان بالليـل دفنـاه وسـوينا القبـور كلهـا لنعميـو علـى  حفرنا بالنهـار ثالثـة عشـر قبــرا :قال

  .شونوالناس فال ينبُ 
  ؟وما يرجون منو :قلت

                                                 
 (.ٖٔٗرواه مسلم ) ٔ
 للمعظمُت. أي ٔتا يف ذلك القيام ٕ
 (.ٖٜ/ٕٚ« )٣تموع الفتاوى» ٖ
، وا٠توز ىم أىلها وأىل نواحي  فتحها أبو موسى األشعري يف عهد عمر رضي ا عنوىي مدينة يف خوزستان  ٗ

 ، مادة: خوز.« معجم البلدان»هان. انظر األىواز بُت فارس والبصرة وواسط وجبال اللور اَّاورة ألصب
 «.ا١تعجم الوسيط»انظر أطلق العرب لقب ا٢ترمزان على الكبَت من ملوك العجم.  ٘
 أي ترٚتو إليها. ٙ
 ٟتن الكالم ىو معناه وفحواه. ٚ
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  .كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون  :قال
  ؟من كنتم تظنون الرجل :قلت
  .رجل يقال لو دانيال :قال

   ؟منذ كم وجد٘توه قد مات :قلت
  ؟ة سنة ما تغَت منو شيءمنذ ثالٙتائ :قال
 ٔ.ال ، إال شعرات من قفاه ، إن ٟتوم األنبياء ال تبليو األرض وال تأكلو السباع :قال

: ىــذا إســناد صــحيح إىل أيب العاليــة ، ولكــن إن كــان تــاريخ وفاتــو ٤تفوظــاً منــذ رٛتــو اقــال ابــن كثــَت 
نـيب  ليس بينو وبـُت رسـول ا  بن مرمياثلثمائة سنة فليس بنيب ، بل ىو رجل صاحل ، ألن عيسى 

، والفــًتة الــيت كانــت بينهمــا كانــت أربعمائــة ســنة وقيــل ســتمائة  «البخــاري»بــنص اٟتــديث الــذي يف 
ســنة ، وقيــل ســتمائة وعشــرون ســنة ، وقــد يكــون تــاريخ وفاتــو مــن ٙتادنائــة ســنة وىــو قريــب مــن وقــت 

، فإنـــو قـــد يكـــون رجـــالً آخـــر إمـــا مـــن  دانيـــال ، إن كـــان كونـــو دانيـــال ىـــو ا١تطـــابق ١تـــا يف نفـــس األمـــر
األنبياء أو الصاٟتُت ، ولكن قربت الظنون أنو دانيال ، ألن دانيال كان قـد أخـذه ملـك الفـرس فأقـام 

 .عنده مسجونا كما تقدم
 .وقد روي بإسناد صحيح إىل أيب العالية أن طول أنفو شرب

 .وعن أنس بن مالك بإسناد جيد أن طول أنفو ذراع
 ٕ.دد ، وا أعلممُ ـىذا أن يكون رجال من األنبياء األقدمُت قبل ىذه الفيحتمل على 

فالشاىد من القصة ىو ما فعلو الصحابة رضوان ا علـيهم مـن تعميـة قبــر ذاك النبــي لـئال يفتــتــن بـو 
يـــؤدي إىل عبادتـــو ، فســـد قـــد النـــاس إذا علمـــوا أنـــو قبــــر نبــــي فيغلـــون يف تعظـــيم قبــــره ، األمـــر الـــذي 

 .صحابة ذلك الباب بأن عموا قبـره ٘تاماال
أحـرقهم بالنـار ،   -الذين قـالوا أنـو ىـو ا  -وىذا عـلي بن أيب طالب رضي ا عنو ١تا ُأيت بالزنادقة 

مـن حـديث أيب طـاىر ا١تخلـص مـن طريـق عبـد ا  «اٞتـزء الثالـث»يف رٛتـو ا كما روى ابن حجر 
 !إن ىنا قوما على باب ا١تسجد يّدعون أنك رُّم :ليقيل لع :بن شريك العامري عن أبيو قال

 ؟ويلكم ، ما تقولون :فدعاىم فقال ٢تم
 !أنت ربنا وخالقنا ورازقنا :قالوا

                                                 
 ، ٖتقيق سهيل زكار. ٚٙ – ٙٙ، ص « مغازيو»٤تمد بن إسحاق يف  ذه القصةى ذكر ٔ
 ( ، ذكر شيء من خرب دانيال عليو السالم.ٓٗ/ٕ)، « البداية والنهاية» ٕ
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ويلكم ، إدنا أنـا عبـد مـثلكم ، آكـل الطعـام كمـا تـأكلون ، وأشـرب كمـا تشـربون ، إن أطعـت  :فقال
 .عواا ا وارجِ ا أثابٍت إن شاء ، وإن عصيتو خشيت أن يعذبٍت ، فاتقو 

 .قد وا رجعوا يقولون ذلك الكالم :فـقال ٔفأبوا ، فلما كان الغد غدوا عليو ، فجاء قَـنرب
 .أدخلهم :فقال

 ٕ.فقالوا كذلك
 .لئن قلتم ذلك ألقتلنكم بأخبث قِـتلة :قال ٖفلما كان الثالث

 :بـُت بـاب ا١تسـجد والقصـر ، وقـال ، فخد ٢تم أخـدودا َ٘معهم َمـُرورىم ٗفأبوا إال ذلك ، فأمر بَفـَعلةٍ 
إين طـارحكم فيهـا  :)أحفروا( ، فأبعـدوا يف األرض ، وجـاء باٟتطـب فطرحـو بالنـار يف األخـدود وقـال

 .أو ترجعوا
   :فأبوا أن يرجعوا ، فقذف ُّم فيها ، حىت إذا احًتقوا قال

 أوقدت ناري ودعوت قَـنربا  إين إذا رأيت أمرا منكرا 
 ٙ.سند حسن وىذا :مث قال اٟتافظ

                                                 
 قَـنرب ىو موىل لعلي رضي ا عنو. ٔ
 أي كقو٢تم يف اليوم األول. ٕ
 أي اليوم الثالث. ٖ
 «.لسان العرب». انظر الـَفعلة صفة غالبة على من يعملون يف الطُت واٟتفر وحنو ذلك ٗ
 «.لسان العرب»الـَمـرُّ ىو ا١تسحاة. انظر  ٘
 ( ، باختصار يسَت.ٕٕٜٙشرح حديث )« الباري فتح» ٙ

( يف ترٚتـة علي بن أيب ٙٚٗ-٘ٚٗ/ٕٗبَتوت( ) -)الناشر: دار الفكر « تاريخ دمشق»ورواه ابن عساكر يف 
بَتوت(  -( )الناشر: مؤسسة الرسالة ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٕ« )طبقات ادثُت بأصبهان»طالب ، واألصبهاين يف 

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

 )النصَتي(:
وىذه النسبة لطائفة من غالة الشيعة يقال ٢تم النصَتية ، والنسبة إليها ُنصَتي ، وىذه الطائفة ينتسبون إىل 

 وىؤالء شر الشيعةعليا هو اهلل ، ل اٝتو ُنصَت ، وكان يف ٚتاعة قريبا من سبعة عشر نفسا كانوا يزعمون أن رج
، وكان ذلك يف زمن علي ، فحّذرىم وقال: إن مل ترجعوا عن ىذا القول وٕتددوا إسالمكم وإال عاقبتكم عقوبة 

 ما ُسـِمع مثلها يف اإلسالم.
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ى أٛتـــد بـــن ـــــــيـــدي عل مســحتُ  :هدى ، قــال علـــي بـــن عبـــد ا الطيالســـيـــــوعلــى ىـــذا ســـار أئمـــة ال
، فغضـــب غضـــبا شـــديدا ، وجعـــل يـــنفض نفســـو  ٔحنبـــل ، مث مســـحت يـــدي علـــى بـــدين وىـــو يــــنظر

 ٕ.!( ، وأنكره إنكارا شديدا؟)عمن أخذمت ىذا :ويقول
،  لـــة واضـــحة علـــى ٖتـــرمي ا١تبالغـــة يف تعظـــيم النبــــي فاٟتاصـــل أن ىـــذه األحاديـــث واآلثـــار تـــدل دال

 .ومن باب أوىل من ىم دونو من الصاٟتُت

 في بياف مظاهر الغلو في األنبياء والصالحين فصلٌ 
 يف بعــض النـــاسيفعلهــا ومظــاىر الغلــو يف األنبيــاء والصــاٟتُت كثــَتة ، تنيـــف علــى العشــرين مظهــرا ، 

، عافانــا ا مــن ذلــك ، وىــي كالتــايل علــى ألحيــاء وا١تــوتى مــن انســبون للصــالح والواليــة بعــض مــن يُ 
 :سبيل اإلٚتال

 اٗتاذ القبور مساجد :المظهر األوؿ
 بناء ا١تساجد على القبور :المظهر الثاني

                                                                                                                                      

َحـبة جامع الكوفة ، فأشعل فيو النار ، وأمرىم بالرجوع فما رجعوا ، فأمر غالمو مث أمر بأخدود ، وُحـِفـر يف رَ 
قنرب حىت ألقاىم يف النار ، فهرب واحد من اٞتماعة اٝتو نصَت ، واشتهر ىذا الكفر منو ، وأن عليا ١تا ألقاىم 

قال: ال يعذب بالنار إال ربُـّها  أنو يف النار التفت واحد وقال: اآلن ٖتققت أنو ىو ا ، ألنو بلغنا عن النيب 
 ، وكان علي يرميهم يف النار وينشد:

 أوقدت ناري ودعوت قَـنربا منكرا  إين إذا أبصرت أمرا

و١تا بلغ ابن عباس ما فعل علي رضي ا عنو قال: لو كنت مكان علي رضي ا عنو كنت أقتلهم وما كنت 
 أحرقهم.

 فرات.وىذه الطائفة باٟتديثة ، بلدة على ال
ٝتعت الشـريف عمر بن إبراىيم اٟتسيٍت شيخ الزيدية بالكوفة يقول: ١تا انصرفت من الشام دخلت اٟتديثة ٣تتازا 
، فسألوا عن اٝتي فقلت: عمر ، فأرادوا أن يقتلوين ألن اٝتي عمر ، حىت قلت إين علوي وإين كويف ، 

 .فتخلصت منهم ، وإال كادوا أن يقتلوين. انتهى كالم السمعاين
وروى البخاري بسنده عن عكرمة قال: ُأيت علي رضي ا عنو بزنادقة فأحرقهم ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: 
لو كنت أنا مل أحرقهم لنهي رسول ا صلى ا عليو وسلم: )ال تعذبوا بعذاب ا( ، ولقتلتهم ، لقول رسول 

 (.ٕٕٜٙ« )لبخاريصحيح ا»ا صلى ا عليو وسلم: )من بدل دينو فاقتلوه(. 
 !أي بقصد التربك كما يفعلو بعض الناس ىداىم ا ٔ
 ( ، الناشر دار الكتب العلمية.ٖٙٔ( ، ترٚتة رقم )ٕٙٔ/ٔ« )طبقات اٟتنابلة» ٕ
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 بناء الغرف والقبب وحنوىا على القبور :المظهر الثالث
 رفع تراب القرب :المظهر الرابع

 وراٗتاذ السرج على القب :المظهر الخامس
 مظاىر متنوعة من مظاىر تعظيم القبور :المظهر السادس
 دفن خواص الناس يف قبور خاصة :المظهر السابع
 دعاء أصحاب القبور :المظهر الثامن
 طلب الدعاء من صاٟتي ا١توتى :المظهر التاسع
 التوسل با١توتى من األنبـياء والصاٟتُت :المظهر العاشر

  عند القبورٖتري دعاء ا :المظهر الحادي عشر
 السفر إىل القبور  :المظهر الثاني عشر
 اٗتاذ القبور أعيادا :المظهر الثالث عشر
 العكوف عند القبور :المظهر الرابع عشر

 الذبح ألصحاب القبور :المظهر الخامس عشر
 الطواف حول القبور :المظهر السادس عشر
 اٟتلف بالصاٟتُت :المظهر السابع عشر
 النذر ألصحاب القبور :المظهر الثامن عشر
 اٗتاذ ا واسطة بُت ا١تخلوق وا١تخلوق :المظهر التاسع عشر

 خوف السر من أصحاب القبور: المظهر العشروف
 تصوير الصاٟتُت على ىيئة ٘تاثيل وصور :المظهر الحادي والعشرين

 التربك بقبور الصاٟتُت :المظهر الثاني والعشرين
 ماكن اليت مر ُّا األنبـياءتعظيم األ :المظهر الثالث والعشرين
 دعوى الربوبية يف الصاٟتُت: المظهر الرابع والعشرين

 ادعاء علم الغيب لغَت ا ، من الكهان وغالة الصوفية وأشباىهم: المظهر الخامس والعشرين

ها وسيلة ليس شركاً بحد ذاته ، لكن -وليس كلها  -بعض تلك المظاهر  و٦تا ينبغي التنبو لو أن
، ألن من قواعد الشريعة أن ما كان وسيلة  فإنه ممنوع وما كاف حاله كذلكفي الشرؾ ،  للوقوع

 .إىل ٤ترم فهو ٤ترم ، والوسائل ٢تا أحكام ا١تقاصد
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والغلو يف الصاٟتُت واألولياء سبيل الكفار وأىل البدع الغالة ، فالشيعة وغالة الصوفية يعتقدون أن 
، وعلى  -على حد اعتقادىم  –ن و يل والتحرمي ألهنم معصوملألولياء واألئمة حق التشريع والتحل

 ٔ.كما يزعمون  عندىمتباعها اىذا فإن أقوا٢تم حجة رنب 
 . على النيب  -بزعمهم  –والرافضة الغالة يفضلون أئمتهم ا١تعصومُت 

 ٕ.، ويسعون يف رفعهم ١تقام األلوىية والربوبية على النيب  كبارىموغالة الصوفية يفضلون  
والصاٟتُت حىت عبدوه ، وصرفوا لو خالص حق ا تعاىل  ن الغالة من غلوا يف تعظيم النيب وم

من أفعال العباد ، من دعاء ونذر وذبح وغَت ذلك ، أو وصفوه بصفات ا ا٠تاصة بو كعلم الغيب 
 .وحنو ذلك ، وىذا كثَت يف عباد القبور عياذا با من ذلك

، و٥تالفة للنصوص ا١تتواترة وإٚتاع  –والعياذ با  –فر وإٟتاد وكل ىذه االعتقادات زندقة وك
 .ا١تسلمُت

بأنواع من التعظيم البـدعي ، مل يعرفهـا صـحابة رسـول ا  موا النيب عظ  من الصوفية وطائفة أخرى 
 كعمل ا١توالد ، أو التوسل ّتاىو ، وحنو ذلك ،. 

والصاٟتُت  فهم الذين عظموا النيب  – منهم جعلنا ا والقارئُت –وأما أىل السنة واٞتماعة 
 .التعظيم الشرعي ، واجتنبوا طرق التعظيم البدعي والشركي

، وأعظم مظاىر  واإلسالم دين الوسط ، فكما أنو هنى عن الغلو يف الصاٟتُت ؛ فقد هنى عن ذمهم
كفر ، أو سب ، أو غَته من األنبياء ، فإن ىذا من أعظم ال ذلك االستهزاء بالنيب الكرمي 

الصحابة كما تفعلو الرافضة ، أو سب العلماء وتنقصهم واإلزراء ُّم ، كما يفعلو بعض ا١تتحمسُت 
اٞتهال ، السيما من تلوثوا بشيء من فكر ا٠توارج ، وكذلك االستهزاء بالقائمُت على األمر 

ومسخ اَّتمع من با١تعروف والنهي عن ا١تنكر كما يفعلو بعض العلمانيُت الذين يريدون التحرر 
 .الناحية األخالقية

بعقول الشيطان بيان تالعب ، واآلن نشرع يف صلب الكتاب ، وىو ْتمد ا ٘تت ا١تقدمة 
للعالمة ابن القيم رٛتو « من مصائد الشيطان إغاثة اللهفان»منتقى من كتاب وىو جزء القبوريُت ، 

                                                 
 لعبد الرٛتـٰن الوكيل.« ىذه ىي الصوفية»يراجع كتاب  ٔ
 ابع: القول باٟتلول.ل الر ص، الف ٜ٘، ص « الفكر الصويف يف ضوء الكتاب والسنة»كتاب   انظر ٕ
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وال حول وال قوة إال با ، وا أعلم ،  ،فيق مستعينُت با ، ومستلهمُت منو التأييد والتو ،  ا
 .م تسليما كثَتاوسل  ، وصلى ا على نبينا ٤تمد ، وعلى آلو وصحبو 
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 جزء تالعب الشيطان بعقول القبوريين

 ٔ{لٰهوتعريف معنى اإل}

 ورجػا ً  ا وخوفػاً وخضػو ً  ا وذالً ا وتعظيًمػوإكراًمػ وإجػبلالً  وإنابةً  اـلقلوب ٤تبةً  وُ هُ ػىو اـلذي تأـل ـلػهواإل
إال ىػػو وال  إـلػػػهوفػػبل ، فيعطيػػو خلقػػو ٍب يه يػػو إه م ػػاٟتو ،  ٕهُ  بػػ َ  يػػػػُرب  ، واـلػػرب ىػػو اـلػػذي  وتػػوكبلً 

 ٖ.ما سواه يةُ إـلػههفكذـلك ؛ اـلباطل  فكما أف ربوبية ما سواه أبطلُ ، ب إال ىو ر 
                                                 

 . ٔٗص  ٔ
 . وُب نسخة  لي: )يُريب(.«ا١تعجم اـلوسيط»أي يربيو. انظر  ٕ
  قاؿ ابن جرير اـلطربي رٛتو ا ُب معٌت )اإلـلػهو(: ٖ

 :او تعاه اـلقوؿ ُب تأويل قوـل
؛ فإنو  لى معٌت ما ُروي ـلنا  ن  ب  ا بن  باس: ىو اـلذي يأ٢َتُو كل  اقاؿ أبو جعفر: وأما تأويل قوؿ ا تعاه ذكره 

 شي  ، ويعب ه كل خلق.
حاؾ  ن  ب  وذـلك أف أبا كريب ح ثنا قاؿ: ح ثنا  ثماف بن سعي  ، قاؿ ح ثنا بشر بن  مارة ، قاؿ ح ثنا أبو روؽ  ن اـلض

 ا بن  باس قاؿ: ا ذو األـلوىية وا١تعبودية  لى خلقو أٚتعُت.
 ٍب ذكر رٛتو ا قوؿ رؤبة بن اـلعجاج: 

ِه   سبَّحن واسًتجعن من تأ٢ت ي   درِّ اـلغانيات ا١ت َّ
 يعٍت: من تعب ي وطليب ا بعملي.

 )أـلَػَو( إذا نُِطق بو: َ ػَبَ  ا. وال شك أف اـلتأـلو اـلتفع ل ، من أـلَػو يأـلَػُو ، وأف معٌت
بغَت زيادة ، وذـلك ما ح ثنا بو سفياف بن وكيع قاؿ: « فَػَعل يفعل»وق  جا  منو م ػ ر ي ؿ  لى أف اـلعرب ق  نطقت منو بػ 

إنو )أي ، قاؿ:  بادُتك ، ويقاؿ  ويذرؾ وإـلػههتكح ثنا أيب  ن نافػع بن  مر  ن  مرو بن دينار  ن ابن  باس أنو قرأ: 
 فر وف( كاف يُػعب  وال يَػعب .

،   ويذرؾ وإـلػههتكح ثنا سفياف قاؿ: ح ثنا بن  يينة  ن  مرو بن دينار ،  ن ٤تم  بن  مرو بن اٟتسن ،  ن ابن  باس: 
 قاؿ: إ٪تا كاف فر وف يُػعب  وال يَػعب .
 وكذـلك كاف  ب  ا يقرؤىا و٣تاى .

، قاؿ:  ويذرؾ وإـلػههتكداود قاؿ: أخربين حجاج  ن ابن جريج  ن ٣تاى : قوـلو ح ثنا اـلقاسم قاؿ: ح ثنا اٟتسُت بن 
 و بادتك.

م  ٌر من قوؿ اـلقائل: )أـلَػو اَ فبلٌف إـلػههًة( ، كما يقاؿ: َ ػَبَ  ا فبلٌف  - لى ما فسره ابن  باس و٣تاى   -وال شك أف اإلـلػههة 
 م  رُه. انتهى كبلمو رٛتو ا.« اإلـلػههة»َ َبَ  ، وأف « أـلػػػػَػػػوَ »ؿ ابن  باس و٣تاى  ىذا أف  بادًة ، و بَػر اـلرؤيا  بارًة ، فق  بُت قو 

 («.ٔٗٔبرقم ) اتفسَت سورة اـلفاٖتة ، اـلقوؿ ُب تأويل قوؿ ا: »
ِه أي ا١تاِدحات. انظر   «.اكم وايط األ ظم»ومعٌت اـلػُمػْ ه ىو ا١ت ح ، فيكوف معٌت اـلػُمػ َّ

 (: اإلـلػهو ؛ ا١تعبود.ٜ/ٔ« )زاد ا١تسَت»وقاؿ ابن اٞتوزي ُب 
 اـلتأـلو ؛ اـلتنسك واـلتعب  ، واـلتأـليو اـلتعبي .«: ـلساف اـلعرب»وقاؿ ابن منظور ُب 

 ونقل اـلزجاج  ن أيب زي  قوـلو: ويقاؿ تأـلو فبلف ؛ إذا فعل فعبلً يقربو من اإلـلػهو. 



 تالعب الشيطان بعقول القبوريين

 84 

                                                                                                                                      

 ار اـلنشر: دار اـلثقافة اـلعربية ، ٖتقيق أٛت  يوسف اـل قاؽ.( ، دٕٙ/ٔ« )تفسَت أٝتا  ا اٟتسٌت»انظر 
 : ٕ٘، ص « كلمة اإلخبلص»وقاؿ ابن رجب رٛتو ا 

واإلـلػهو ىو اـلذي يطاع فبل يع ى ، ىيبة ـلو وإجبلال ، و٤تبة وخوفا ورجا  ، وتوكبل  ليو ، وسؤاال منو ود ا  ـلو ، وال ي لح ذـلك  
وقا ُب شي  من ىذه األمور اـليت ىػي من خ ائص اإلـلػههية كاف ذـلك ق حا ُب إخبلصو ُب كلو إال   ز وجل ، فمن أشرؾ ٥تل

 ونق ا ُب توحي ه ، وكاف فيو من  بودية ا١تخلوؽ ْتسب ما فيو من ذـلك.« ال إـلػهو إال ا»قوؿ 
 ، أي ال معبود إال ىو.« ال إـلػهو إال ا»وقاؿ أبو  ب  ا اـلقرطيب ُب تفسَته: 

(: اإلـلػهو ىو ا١تأـلوه ، وا١تأـلوه ىو اـلذي يستحق أف ٜٕٗ/ٓٔ« )٣تموع اـلفتاوى»اإلسبلـ ابن تيمػية رٛتو ا كما ُب  وقاؿ شيػخ
يعب  ، وكونو يستحق أف يعب  ىو ٔتا ات ف بو من اـل فات اـليت تستلـز أف يكوف ىو ابوب غاية اٟتب ، ا١تخضوع ـلو غاية 

 ا٠تضوع.
و ىو ا١تأـلوه ، أي ا١تستحق ألف يؤـلو أي يعب  ، وال يستحق أف يؤـلو ويعب  إال ا وح ه ، وكل (: واإلـلػه ٕٕٓ/ٖٔوقاؿ أيضا )

 معبود سواه من ـل ف  رشو إه قرار أرضو باطل.
 ، ف ل ُب ٤تبة اـلعواـ: « طريق ا٢تجرتُت»وقاؿ رٛتو ا تعاه ُب 

ع ـلو وتذؿ ـلو وٗتافو وترجوه ، وتنيب إـليو ُب ش ائ ىا ، وت  وه ُب فإف اإلـلػهو ىو ابوب ا١تعبود اـلذي تأ٢تو اـلقلوب ْتبها ، وٗتض
 مهماهتا ، وتتوكل  ليو ُب م اٟتها ، وتلجأ إـليو وتطمئن بذكره ، وتسكن إه حبو ، وـليس ذـلك إال  وح ه.

وأىل غضبو ونقمتو ، فهذه  أص ؽ اـلكبلـ ، وكاف أىلها أىل ا وحزبو ، وا١تنكروف ٢تا أ  اؤه« ال إـلػهو إال ا»و٢تذا كانت 
ا١تسأـلة قطب رحى اـل ين اـلذي  ليو م اره ، وإذا صحت صح هبا كل مسأـلة وحاؿ وذوؽ ، وإذا مل ي ححها اـلعب  فاـلفساد الـز 

 ـلو ُب  لومو وأ ماـلو وأحواـلو وأقواـلو.
ق غَت ا١تلك األ ظم ، فإف ىذا اـلِعلم ىو أي انتفى انتفا   ظيمًا أف يكوف معبودا ْت« ال إـلػهو إال ا»وقاؿ اـلبقا ي رٛتو ا: 

أ ظم اـلذكرى ا١تنجية من أىواؿ اـلسا ة ، وإ٪تا يكوف ِ لمًا إذا كاف نافعًا ، وإ٪تا يكوف نافعا إذا كاف مع اإلذ اف واـلعمل ٔتا 
 تقتضيو ، وإال فهو جهل ِصرؼ.

ىو « ال إـلػهو إال ا»(: وتقرير ىذا ا١تعٌت ـلكلمة ٕٛٔ/ٕ« )اـل رر اـلسنية»وقاؿ اـلشيخ  ب  اـلرٛتػهن بن حسن رٛتو ا كما ُب 
 ا١توجود ُب كبلـ أىل اـلسنة ٚتيعهم. انتهى ٔتعناه.

 ٕٕٙ/ٕ( ، )ٓٓٔ – ٗٛ/ٕ( ، )ٕٔٔ – ٓٓٔ/ٕ« )اـل رر اـلسنية من األجوبة اـلنج ية»وانظر ـللتوسع ما ذكره أئمة اـل  وة ُب 
– ٕٗ٘( ، )ٕ/ٖ٘ٓ - ٖٕٙ( ، )ٕ/ٕٗ٘ – ٕٕ٘( ، )ٕ/ٕٔٔ – ٕٕٙ( ، )ٕ/ٕٕ٘ -ٕ٘٘( ، )ٕ/ٕٕٔ – ٕٖٔ ، )
(ٕ/ٕٜٛ-ٖٕٓ( ، )ٕ/ٔٔٙ – ٕٔٓ( ،)ٕ/ٕٕٓ - ٕٔٔ.) 
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 ٔ{التوحيد إلىالحاجة }

زقػػػو إيػػػاىم هم ـلػػػو كحػػػاجتهم إـليػػػو ُب خلقػػػو ٢تػػػم ورِ هِ ػد إه رهبػػػم ُب  بػػػادهتم إيػػػاه وتأـل ػػػحاجػػػة اـلعبػػػا
فػػإف ، و٤تبتػػو و بوديتػػو أ ظػػم و حػػاجتهم إه تأ٢تػػ بػػل، رو ػػاهتم  مػػنُ وأَ ر  ػػوراهتم ػْتػػومعافػػاة أبػػ اسم وسَ 

وال صػػبلح ٢تػػم وال نعػػيم وال فػػبلح وال ـلػػذة وال سػػعادة بػػ وف ذـلػػك ، ذـلػػك ىػػو اـلغايػػة ا١تق ػػودة ٢تػػم 
 .ٖية رأس األمرـلػههوكاف توحي  اإل،  ٕأحسن اٟتسنات «إال ا إـلػهوال »و٢تذا كانت ، ْتاؿ 

، فػبل يكفػي وحػ ه  -أىل اـلكبلـ ُب كتػبهم اـلذي أقر بو ا١تسلم واـلكافر وقرره  -وأما توحي  اـلربوبية 
ا  لػػى  و٢تػػذا كػػاف حػػق  ، كمػػا بػػُت ذـلػػك سػػبحانو ُب كتابػػو ُب  ػػ ة مواضػػع ،  بػػل ىػػو اٟتجػػة  لػػيهم 

معػاذ بػن جبػل رضػي ا اـل ػحيح اـلػذي رواه   ي اٟتػكمػا ُب ،   باده أف يعب وه وال يشركوا بو شػيئا 
 ؟ باده ا  لى أت ري ما حق   :قاؿ   نو  ن اـلنيب

 .ا ورسوـلو أ لم :قلت
 .حقو  لى  باده أف يعب وه وال يشركوا بو شيئا :قاؿ

 ؟أت ري ما حق اـلعباد  لى ا إذا فعلوا ذـلك
 .ا ورسوـلو أ لم :قلت
 ٗ.عذهبم باـلنارحقهم  ليو أف ال يُ  :قاؿ

 ٘}الحاجة إلى التوحيد أشد من الحاجة إلى الغٰذاء{

ا سبحانو وح ه ال ُيشرؾ بو شيئا ـليس ـلو نظَت فُيقػاس بػو ، ـلكػن ُيشػبو فقُر اـلعب  إه أف يَعب  
مػػػن بعػػػو اـلوجػػػوه حاجػػػة اٞتسػػػ  إه اـلغػػػذا  واـلشػػػراب واـلػػػنفس ، وبينهمػػػا فػػػروؽ كثػػػَتة ، فػػػإف حقيقػػػة 

                                                 
 . ٘ٗ – ٗٗص  ٔ
 ؟«ال إـلػهو إال ا»قاؿ: قلت: يا رسوؿ ا ، أِمن اٟتسنات رضي ا  نو كما ُب ح ي  أيب ذر  ٕ 

 قاؿ: ىي أفضل اٟتسنات.
 (.ٖٖٚٔ« )ة اـل حيحةاـلسلسل»( وحسنة األـلباين ُب ٜٙٔ/٘أخرجو أٛت  )

 قاؿ ـلو: أال أخربؾ برأس األمر و موده وذروة سنامو؟ وفيو أف اـلنيب رضي ا  نو ، كما ُب ح ي  معاذ  ٖ 
 قلت: بلى يا رسوؿ ا.

 قاؿ: رأس األمر اإلسبلـ ، و موده اـل بلة ، وذروة سنامو اٞتهاد.
، كتاب اـلتػفسَت ، تفسَت سورة اـلسج ة ، وابن ماجو « اـلكربى»( واـلنسائي ُب ٕٙٔٙ( واـلًتمذي )ٖٕٔ/٘رواه أحػم  )

 ( ، وصححو األـلباين رٛتو ا. ٖٜٖٚ)
 (.ٖٕٓ،  ٕٕٛ/ٖ( ، وأٛت  )ٜٕٙٗ( ، وابن ماجو )ٖٕٗٙ( ، واـلًتمذي )ٖٓ( ، ومسلم )ٓٓ٘ٙرواه اـلبخػاري ) ٗ
 . ٙٗص  ٘
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اـلعب  قلُبو وروُحػػػو ، وال صبلح ـلػو إال بإـلػػههو اـلػػحق اـلػذي ال إـلػػهو إال ىػو ، فػبل يطمػئن إال بػذكره ، وال 
إـليػو كػ حا فمبلقيػو ، وال بػ  ـلػو مػن ـلقائػو ، وال صػبلح ـلػو إال  ٔسكن إال ٔتعرفتػو وحبػو ، وىػو كػادحي

بتوحي  ٤تبتو و بادتو وخوفو ورجائو ، وـلو ح ل ـلو من اـللذات واـلسرور بغَته ما ح ل فبل يػ ـو ـلػو 
ذا ُب ذـلػػػك ، بػػػل ينتقػػػل مػػػن نػػػوع إه نػػػوع ، ومػػػن شػػػخص إه شػػػخص ، ويتػػػنعَّم بػػػػهذا ُب حػػػاؿ وبػػػػه

اـلذي يتنعم بو ىو أ ظم أسباب أـلػِمو ومضرتو ، وأمػا إـلػػههو اٟتػق فػبل بػ   حاؿ ، وكثَتا ما يكوف ذـلك
ـلو منػو ُب كػل وقػت وُب كػل حػاؿ وأينمػا كػاف ، فػنفُس اإلٯتػاف بػو و٤تبتِػو و بادتِػو وإجبلـلِػو وذكػرِه ىػو 

ودؿ  ليو اـلسنة واـلقرآف ، وشِه ت بػو  غذا  اإلنساف وُقوتُُو وصبلُحو وقَػػواُمو كما  ليو أىل اإلٯتاف ،
، ال كمػػا يقوـلػػو مػػن قػػل ن ػػيبو مػػن اـلتحقيػػق واـلعرفػػاف ، وٓتُِػػس حظػػو مػػن اإلحسػػاف:  ٕاـلفطػػرة واٞتنػػاف

)إف  بادتو وذِكره وُشكره تكليٌف ومشقة جملرد االبتبل  واالمتحاف ، أو ألجل ٣ترد اـلتعػويو بػاـلثواب 
رد رياضػػػػة اـلػػػػنفس وهتػػػػذيبها ـلَتتفػػػػع  ػػػػن درجػػػػة اـلبهػػػػيم مػػػػن ا١تنف ػػػػل ، كاـلػػػػػمعاوضة باألثػػػػػماف ، أو جملػػػػ

اٟتيػػواف( ، كمػػػا ىػػػي مقػػػاالٌت ١تػػن بػُخػػػِػس حظ ػػػو مػػػن معرفػػػة اـلرحػمػػػهن ، وقػػػلَّ ن ػػػيبو مػػػن ذوؽ حقػػػائق 
اإلٯتػػاف ، وفػػرح ٔتػػا  نػػ ه مػػن َزبَػػِ  األفكػػار وزُباـلػػة األذىػػاف ، بػػل  بادتُػػو ومعرفتُػػو وتوحيػػُ ه وشػػكرُه قػػرُة 

أفضػػل ـلػػذة اـلػػروح واـلقلػػب واٞتنػػاف ، وأطيػػب نعػػيم ناـلػػو مػػن كػػاف أىػػبل ٢تػػذا اـلشػػاف ،  ػػُت اإلنسػػاف ، و 
 وا ا١تستعاف و ليو اـلتكبلف.

 ٖ{التوحيد سبب الطمأنينة واألمن}

اـلعبػػػػ  كمػػػػا أف ُب ذـلػػػػك أ ظػػػػم ـلػػػػذة ،  سػػػػبحانو  بػػػػاده ا١تػػػػؤمنُت ا١توحػػػػ ين ويفػػػػرح بتػػػػوبتهم  ٭تػػػػب  
إـليػو ويطمػئن بػو ويػأنس  اـلقلػبُ  نُ سػكُ يَ  سػبحانوا  َتغػفليس ُب اـلكائنػات شػي  ، وسعادتو ونعيمو 

  غػػػَته سػػػبحانو وح ػػػل ـلػػػو بػػػو نػػػوع منفعػػػة وـلػػػذة فمضػػػرتو بػػػذـلك بَ ػػػػػػومػػػن  َ ، بػػػو ويتػػػنعم باـلتوجػػػو إـليػػػو 
ت واألرض ـلػو  وااوكمػا أف اـلسػم، ـلة أكػل اـلطعػاـ ا١تسػمـو اـللذيػذ نػز وىو ٔت، أضعاؼ أضعاؼ منفعتو 

ـلػػو كػػاف فيهمػػا آ٢تػػة إال ا ـلفسػػ تاكمػػا قػػاؿ تعػػاه  -ـلفسػػ تا  ه سػػبحانوإـلػػػهو غػػَتُ كػػاف فيهمػػا 
 ؛ ٗ

خرج ذـلػك ػا ال يرجػى صػبلحو إال بػأف يَػغػَت ا تعػاه فسػ  فسػادً  فكذـلك اـلقلػب إذا كػاف فيػو معبػودٌ 

                                                 
 «.ا١تعجم اـلوسيط»اـلك ح ىو اـلك  واـل أب واـلسعي. انظر  ٔ
 ىو اـلقلب. -بفتح اٞتيم  -اـلػَجناف  ٕ
 . ٘ٗص  ٖ
 . ٕٕسورة األنبيا :  ٗ
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وده اـلذي ٭تبو ويرجوه وٮتافو ويتوكػل  ليػو وينيػب ػو ومعبإـلػههويكوف ا تعاه وح ه ، و قلب ا١تعبود من
 .إـليو

 ٔد{وح  الشيطان ليس لو سلطان على المُ  }من بٰركة التوحيد ؛ أن

فقػػػاؿ ُب سػػػورة اٟتجػػػر ، أخبػػػػر سػػػبحانو أنػػػو ال سػػػلطاف ـلعػػػ وه  لػػػى  بػػػاده ا١تخَل ػػػُت ا١تتػػػوكلُت 
 قػػاؿ رب ٔتػػا أغػػويتٍت ألزيػػنن ٢تػػم ُب األرض وألغػػوينهم أٚتعػػُت م إال  بػػادؾ مػػنهم ا١تخَل ػػُت م قػػاؿ

إف  بػػػادي ـلػػػيس ـلػػػك  لػػػيهم سػػػلطاف إال مػػػن اتبػػػػعك مػػػن اـلغػػػاوين مسػػػتقيم م ىػػػذا صػػػراط  لػػػيَّ 
ٕ  ،

إنو ـليس ـلو سلطاف  لى اـلػذين آمنػوا و لػى رهبػم يتوكلػوف م إ٪تػا سػلطانو  لػى وقاؿ ُب سورة اـلنحل 
يتوـلونو واـلذين ىم بو مشركوف اـلذين

 ن ذـلك أمرين: ، فتضمَّ  ٖ
 خبلص. لى أىل اـلتوحي  واإل ٗ: نفُي سلطانو ، وإبطاـلوأحدىما
 ٘سلطانو  لى أىل اـلشرؾ و لى من تواله. : إثباتُ والثاني

فبعزتػك ألغػوينهم أٚتعػُت م سلطو  لى أىل اـلتوحي  واإلخػبلص قػاؿ و١تا  ِلم   و ا أف ا ال يُ 
إال  بادؾ منهم ا١تخل ُت

ا أف مػن ا ت ػم بػا وأخلػص ـلػو وتوكػل  ليػو ال يقػ ر  ، فعلِػم  ػ و   ٙ
بلـلو ، وإ٪تػا يكػوف ـلػو اـلسػلطاف  لػى مػن تػواله وأشػرؾ مػع ا ، فهػؤال  ر يتػو ، وىػو  لى إغوائو وإضػ

 هم وسلطاسم ومتبو هم.وـلي  

 ٚث{ٰبَٰ وخَ  سٌ جَ }الشرك نَ 

واط باـلنجاسػة واـلػػُخب  ُب كتابػو دوف سػائر اـلػذنوب وإف  م ا سبحانو اـلشرؾ واـلزنا واـللِّػسَ وق  وَ 
يػا أيهػا اـلػذين آمنػوا إ٪تػا ا١تشػركوف ُب اـلقرآف قوـلػو تعػاه كانت مشتملة  لى ذـلك ، ـلكن اـلذي وقع 

٧تػػس
وـلوطػػا آتينػػاه حكمػػا و لمػػا و٧تينػػاه مػػن اـلقريػػة اـلػػيت كانػػت وطيػػة ، وقوـلػػو تعػػاه ُب حػػق اـلل   ٛ

                                                 
 . ٓٚٔ – ٜٙٔص  ٔ
 . ٕٗ - ٜٖسورة اٟتػجر:  ٕ
 .. ومعٌت قوـلو ﴿يتوـلونو﴾ أي يتوـلوف اـلشيطاف ، وا١تواالة تعٍت ابة واـلقرب ٓٓٔ – ٜٜسورة اـلنػحل:  ٖ
 أي إبطاؿ سلطانو. ٗ
تشبثة باـلشركيات واـلتعلق بغَت ا ، ىي أكثرىا إصابة باـلسحر وتسلط اٞتن واـلشياطُت وـلذا ترى اجملتمعات اـلبعي ة  ن اـلتوحي  ، ا١ت ٘

  ليهم ، نسأؿ ا اـلعافية.
 . ٖٛ - ٕٛص:  ٙ
 . ٔٓٔ – ٜٜص  ٚ
 . ٕٛسورة اـلتوبة:  ٛ
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تعمػل ا٠تبائػ  إسػم كػانوا قػـو َسػو  فاسػقُت
أخرجػوا آؿ ـلػوط مػن قػريتكم إسػػم ، وقاـلػت اـللوطيػة  ٔ

أناس يتطهروف
طهػروف   األ٧تػاس ، وأف ـلوطػا وآـلَػػو مُ بػوا مع شركهم وكفػرىم أسػم ىػم األخاقر  ، فأَ  ٕ

ا٠تبيثات ـللخبيثُت وا٠تبيثوف ـللخبيثاتمن ذـلك باجتناهبم ـلو ، وقاؿ تعاه ُب حق اـلزناة 
ٖ  . 

فأما ٧تاسة اـلشػرؾ فهي نو اف: ٧تاسة مغلظة و٧تاسة ٥تففػة ، فا١تغلظػة: اـلشػرؾ األكبػػر اـلػذي ال 
واـلت ػػػػنع ، شػػػرؾ بػػػو ، وا١تخففػػػػة: اـلشػػػرؾ األصػػػغر ، كيسػػػَت اـلريػػػا  ، فػػػإف ا ال يغفػػػر أف يُ  يغفػػػره ا
 .ٗوخوفو ورجائو، ف بو واٟتلِ ، ـللمخلوؽ 

و٧تاسة اـلشرؾ  ينية ، و٢تذا جعل سبحانو ا١تشرؾ ٧َتسا بفتح اٞتيم ، ومل يقل إ٪تا ا١تشركوف ٧ِتس 
 كسر ىو ا١تتنجِّػس ، فاـلثوب إذا أصابو بوؿ أوباـلكسر ، فإف اـلنَجس  ُت اـلنجاسة ، واـلنِجس باـل

 .َ٘جسْ ، واـلبوؿ وا٠تمر نػَ  ِجػسَ ػنَ  ٜترٌ 

، فػػإف اـلػػنَجس ُب اـللغػػة واـلشػػرع ىػػو ا١تسػػتقَذر  ٙكمػػا أنػػو أالػػم اـلظلػػم،  اـلنجاسػػة اـلشػػرؾ  فػػأ٧تسُ 
،  ٚوُيبلبَػػػسوال يُػػػرى فضػػبل أف ٮُتاـلَػػػط  وال ُيشػػم   مبا  تػػو واـلبعػػُ  منػػو ، ْتيػػ  ال يُلمػػسُ  اـلػػذي ُتطلػػبُ 

                                                 
 . ٗٚسورة األنبيا :  ٔ
 . ٙ٘سورة اـلنمل:  ٕ
 . ٕٙسورة اـلنور:  ٖ
و ُت شرؾ أكرب وشرؾ أصغر ، فأما األكرب فيكوف إذا قاـ ُب قلب اٟتاـلف تعظيم اٟتلف با١تخلوؽ ْتسب حكمو ينقسم إه ن ٗ

الوؼ بو كتعظيم ا  ز وجل ، فهنا يكوف شركا أكرب ، و٦تن يقع ُب ىذا اـلذين يهوف  لى أح ىم أف ٭تلف با كاذبا وال 
 يهوف  ليو أف ٭تلف بغَته صادقا.

ن ملة اإلسبلـ إذا حلف اٟتاـلف بغَت ا ، وال يقـو ُب قلبو تعظيم الوؼ بو كتعظيم ويكوف اٟتلف با شركا أصغر غَت ٥ترج م
 ا ، بل أقل منو ، فهنا يكوف شرؾ أصغر ، واـلواجب ترؾ ىذا كلو ، وإذا أراد ا١تؤمن أف ٭تلف فليحلف با.

ٮتاؼ من األحجار أو من أصحاب اـلقبػور وكذـلك ا٠توؼ ، فإذا خاؼ اـلعب  من ٥تلوؽ مثلو خوؼ اـلسر فهذا شرؾ أكرب ، كمن 
أف ي يبوه ٔتشيئتهم وت بَتىم ٔترض أو موت أو غَت ذـلك ، فهذا ا٠توؼ ي خل اإلنساف ُب حظَتة اـلشرؾ با ، وىو ا تقاد 

 اـلنفع واـلضر ُب غَت ا ، وأما ا٠توؼ اـلطبيعي اٟتسي فليس فيو إٍب ، كمن ٮتاؼ من   و صائل أو حيواف أو ٨تو ذـلك.
كذـلك اـلرجا  ، فمن رجا غَت ا شيئا من خ ائص ا فق  أشرؾ ، كمن يرجو اٞتنة من غَت ا ، واـلرجا   بادة قلبية ال ٬توز و 

 صرفها ـلغَت ا.
وأما األمور اـليت يق ر  ليها ا١تخلوؽ فبل بأس من رجا ه أف يعطيو إياىا ، مع رجا  ا أوال أف يه ي ذاؾ ا١تخلوؽ ألف يعطيو 

 ىا ، ألف ا تماد اـلقلب  لى ا دائما أمر مطلوب ، وا أ لم.إيا
اـلشرح ا١تمتع »ُب  ٍب وج توذىب ابن  ثيمُت رٛتو ا إه أف ٧تاسة ا٠تمر معنوية ال حسية ، ٝتعتو منو ُب اٟتـر ا١تكي ،  ٘

 . ٘٘ – ٗ٘ص « ٘تاـ ا١تنة»كذا قاؿ األـلباين رٛتو ا ، انظر و  .(«ٜٕٗ/ٔ)
ا وىو خلقك. ح ي  ابن مسعود رضي ا  نو أنو سأؿ اـلنيب كما ُب  ٙ   : أي اـلذنب أ ظم؟ قاؿ: أف ٕتعل  نِػػػ ًّ

 ( ، واـللفظ ـلو.ٙٛ( ومسلم )ٔٙٚٗرواه اـلبخاري )
 «.ا١تعجم اـلوسيط»مبلبستو أي ٥تاـلطتو. انظر  ٚ



 تالعب الشيطان بعقول القبوريين

 08 

ـلقذارتػػو ونُػػػفرة اـلطبػػاع اـلسػػليمة منػػو ، وكلمػػا كػػاف اٟتػػي أكمػػل حيػػاة وأصػػح حيػػاً  كػػاف إبعػػاده ـلػػذـلك 
 أ ظم ونفرتو منو أقوى.

فاأل ياف اـلنجسة إما أف تؤذي اـلب ف أو اـلقلب أو تؤذيهما معا ، واـلنَجػس ق  يؤذي بػرائحتو وق  
 يؤذي ٔتبلبستو وإف مل تكن ـلو رائحة كريهة.

ب  لػػػى وتػػػارة تكػػػوف معنويػػػة باطنػػػة ، فيغلِػػػ، وا١تق ػػود أف اـلنجاسػػػة تػػػارة تكػػػوف ٤تسوسػػػة اػػػاىرة 
  واـلنجاسة ، حىت إف صاحب اـلقلب اٟتي ـليُشم من تلك اـلػروح واـلقلػب رائحػة اـلروح واـلقلب اـلػُخبْ 

 ٬تػػ  ـِلرائحػػة ن ، ويظهػػر ذـلػػك كثػػَتا ُب  رقِػػو ، حػػىتػْتػػػػػرائحػػة اـلنَّ  ن شػػمَّ خبػػػيثة يتػػأذى هبػػا كمػػا يتػػأذى َمػػ
فػيو مػن اـلبػاطن ، ن اـلقلب واـلروح يت ل بباطن اـلب ف أكثر من ااىره ، واـلعرؽ يَ ػْ تػا ، فإف ن رقو نتنً 

 -أطيػب اـلنػاس  رقػا ، قاـلػت أـ ُسػليم  ، وكػاف رسػوؿ ا  ٔؽب اـلعػرَ و٢تذا كاف اـلرجل اـل ػا  طَػػيِّ 
 ٕ: ىو ِمن أطيب اـلطيب.-وق  سأ٢تا رسوؿ ا  ليو اـل بلة واـلسبلـ  نو وىي تلتقطو 

بثها و٧تاستها حىت يب و  لى اٞتس  ، واـلنفس اـلطيبة بض ىا ، قوى خُ فاـلنفس اـلنجسة ا٠تبػيثة يَ 
ج ت  لى وجو األرض ، وـلتلك  ِمسك وُ    ٢تذه كأطيب نفحةِ فإذا ٕتردت وخرجت من اـلب ف ُوجِ 

 ج ت  لى وجو األرض.وُ  جيفةٍ  كأننت ريحِ 

 ٖ}عشق الصور نوع تعبد لها{

، والسيػػما إذا اسػتوه  لػػى أعلٰى أنٰٰواع التعبٰد  تعبػٍ  ٢تػػا ، بػل ىػو مػن اـل ػور ارمػة نػوعُ  شػقُ  ِ 
ٰٰٰوالت  اـلقلػػب و٘تكػػن منػػو صػػار تتي ػػػماً ،  اـلعاشػػق  ابػػ ا ١تعشػػوقو ، وكثػػَتا مػػا يغلػػب  ، في ػػَتُ  تيم التعبٰٰدٰٰ

 وذكػرِه واـلسػعِي ُب مرضػاتو ، و  لػى حػب او وذكره واـلشػوؽ إـليػو واـلسػعي ُب مرضػاتو وإيثػار ٤تابِّػحب  
ويصير متعلقا بمعشوقو مٰن الصٰور كمٰا ىٰو ، ذىب ذلك من قلب العاشق بالكلية بل كثيرا ما يَ 

، يُػَقػػػ ـ رضػػػاه وحبػػو  لػػى رضػػى ا مٰٰن نون اع عٰٰز وجٰٰل  مشٰٰاىد ، صيصٰٰير المعشٰٰول ىٰٰو إلٰٰٰههوُ 

                                                 
 ُب قوـلو رٛتو ا أف )اـلرجل اـل ا  طيب اـلعرؽ( نظر من وجهُت: ٔ

 ال يقاس بغَته. ، ومن ا١تعلـو أف اـلنيب   تماده ُب تقريره ىذا  لى ِطػيب  رؽ اـلنيب : ااألول
 : ما جا  ُب اـلشريعة من اـلغسل واـلتنظف واـلتطيب من اـلعرؽ وحلق مواضعو.الثاني

 فعلى ىذا فعرؽ ا١تؤمن ال يوصف بأنو طيػِّب ، بل ىو من ا١تستقذرات ، كاـلنخاـ و٨توه ، وا أ لم. 
فقاؿ  ن نا )أي ناـ اـلقيلوـلة( ، فعرِؽ ، وجا ت   ن أنس بن ماـلك رضي ا  نو قاؿ: دخل  لينا اـلنيب  (ٖٖٕٔ)مسلم  رواه ٕ

فقاؿ: يا أـ سليم ، ما ىذا اـلذي ت نعُت؟ قاـلت:  أمي بقارورة ، فجعلت تسلت اـلعرؽ )أي ٘تسحو( فيها ، فاستيقظ اـلنيب 
 من أطيب اـلطيب.ىذا َ ػَرُقك ، ٧تعلو ُب طيِبنا ، وىو 

 .  ٛٓٔ - ٙٓٔص  ٖ
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و مػػا ال ينفقػػو ُب مرضػػاة ا ، ويتجنػػب و ، ويتقػػرب إـليػػو مػػا ال يتقػػرب إه ا ، وينفػػق ُب مرضػػاتوحبِّػػ
 نػػػ ه مػػػن ربػػػو حبػػػا وخضػػػو ا وذال وٝتعػػػا  و مػػػا ال يتجنػػػب مػػػن سػػػخط ا ، في ػػػَت آثػػػرُ ن سػػػخطِ ِمػػػ

 وطا ة.
 ن ا١تشركُت من قـو ـلوط و ن  و٢تذا كاف اـلعشق واـلشرؾ متبلزمُت ، وإ٪تا حكى ا سبحانو اـلعشقَ 

بعشق الصور ، وكلما قوي  قِوي شرك العبد بُِٰليَ صكلما اـلعزيز وكانت إذ ذاؾ مشركة ،  امرأةِ 
إ٪تا يكوف مع اـلعشق وال ٮتلو صاحبهما  ٔهتما، واـلزنا واـللواط كماُؿ ـلذَّ  توحيده ُصرف ذلك عنو

هاـ  و مق ورا  لى ٤تل واح  ، بل ينقسم  لى سِ منو ، وإ٪تا ـلتنقلو من ٤تل إه ٤تل ال يبقى  شقُ 
 وتعب ه.كثَتة ، ـلكل ٤تبوب ن يب من تأ٢تو 

هما خاصية ُب تبعي  اـلقلب من ػفليس ُب اـلذنوب أفسُ  ـللقلب واـل ين من ىاتُت اـلفاحشتُت ، وـل
ُع  ٦تن ىو طيٌب ال ي ع  إـليو إال ػػػ، فإذا ان بغ اـلقلب هبما بػَ  صإنهما من أعظم الخبائثا ، 
كتاب »رواه اإلماـ أٛت  ُب ، وكلما ازداد ُخػبثا ازداد من ا بع ا ، و٢تذا قاؿ ا١تسيح فيما  ٕطيب
 اـلزناة ملكوت اـلسما . ٖال يكوف اـلبطاـلوف من اٟتكما  ، وال يلِػج«: اـلزى 

اـلزاين ال ينكح إال زانية تعاه قرينا ـللشرؾ ُب كتاب ا ، قاؿ  ٘كاف؛  حاؿ اـلزنا  ٗو١تا كانت ىذه
نُتـ ذـلك  لى ا١تؤمرِّ أو مشركة واـلزانية ال ينكحها إال زاف أو مشرؾ وحُ 

ٙ. 

 ٚ{ ل الناس من التوحيد إلى الشرك منذ عهد نوح عليو السالم إلى بعثة النبي }قصة تحو  

 قاؿ ابن اـلقيم بع  أف ذكر ق ة ابٍت آدـ:

ػػػػػػػػػػػػػػػػ  واـلػػػػػػػػػػػػػػػػ ين واحػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ، واألمػػػػػػػػػػػػػػػػة واحػػػػػػػػػػػػػػػػ ة ،  اد واالسػػػػػػػػػػػػػػػػتقامة ٍب جػػػػػػػػػػػػػػػػرى األمػػػػػػػػػػػػػػػػر  لػػػػػػػػػػػػػػػػى اـلسَّ
فوا وـلػػوال كلمػػة سػػبقت مػػن ربػػك ومػػا كػػاف اـلنػػاس إال أمػػة واحػػ ة فػػاختلوا١تعبػػود واحػػ  ، قػػاؿ تعػػاه 

                                                 
 ُب نسخة  زير: )ـلذَّتو( ، وا١تثبت من نسخة ) لي(. ٔ
قاؿ: أيها اـلناس ، إف ا  أي ا  ز وجل ، وق  جا  وصف ا هبذه اـل فة ُب ح ي  أيب ىريرة رضي ا  نو  ن اـلنيب  ٕ

 (.٘ٔٓٔطيب ال يقبل إال طيبا. رواه مسلم )
 أي ي خل. ٖ
 ة  زير: )ىذا( ، وا١تثبت من نسخة ) لي(.ُب نسخ ٗ
 أي اـلزنا. ٘
 . ٖسورة اـلنػور:  ٙ
 . ٜٚ٘ -ٜٗ٘ص  ٚ
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ـلقضػي بيػنهم فيمػا فيػو ٮتتلفػػوف
كػاف اـلنػاس أمػػة واحػ ة فبعػ  ا اـلنبيػػُت مبشػػرين ، وقػاؿ تعػاه  ٔ

ومنذرين وأنػزؿ معهم اـلكتاب باٟتق ـليحكم بُت اـلناس فيما اختلفوا فيو
ٕ. 

كلهػم  لػى ا٢تػ ى  ٖ روفر ـلنا أنو كاف بُت آدـ ونوح  ليهمػا اـلسػبلـ  شػرة قػقاؿ سعي   ن قتادة: ذُكِ 
و لى شريعة من اٟتق ، ٍب اختلفوا بع  ذـلك ، فبع  ا  ز وجل نوحػا ، وكػاف أوؿ رسػوؿ بعثػو ا 

 ٗ   ن  االختبلؼ بُت اـلناس وترؾ اٟتق.تعاه إه أىل األرض ، وبُعِ 
 ٘، كانوا  لى اإلسبلـ كلهم. كاف اـلناس أمة واح ةوقاؿ ابػن  باس: 

 حيح ُب اآلية.وىذا ىو اـلقوؿ اـل 
 وق  روى  طية  ن ابن  باس رضي ا  نهما: كانوا أمة واح ة ، كانوا كفارا.

وىػذا قػوؿ اٟتسػن و طػا  ، قػاال: كػاف اـلنػاس مػن وقػت وفػاة آدـ إه مبعػ  نػوح  ليهمػا اـلسػبلـ أمػػة 
إبػػػراىيم هػػم أمثػػاؿ اـلبهػػائم ، فبػػػع  ا نوحػػا و واحػػ ة  لػػى ملػػة واحػػ ة وىػػي اـلكفػػر ، كػػانوا كفػػارا كل  

 واـلنبيػُت.
 وىذا اـلقوؿ ضعيف ج ا ، وىو منقطع  ن ابن  باس ، واـل حيح  نو خبلفو.

وخ ، ح ثنا ٫تاـ ، ح ثنا قتػادة  ػن  كرمػة قاؿ ابن أيب حاًب: ح ثنا أبو زر ة ، ح ثنا شيباف بن فر  
 ٙ ن ابن  باس قاؿ: كانوا  لى اإلسبلـ كلهم.

،  فػاختلفوا فبعػ  ا اـلنبيػػُت مبشػرين ومنػذرينبن كعب ، فإف قرا ة أيب  قطعاوىذا ىو اـل واب 
وما كاف اـلناس إال أمة واح ة فاختلفواويشه  ٢تذه اـلقرا ة قوـلو تعاه ُب سورة يونس 

ٚ. 

                                                 
 . ٜٔسورة يونس:  ٔ
 . ٖٕٔسورة اـلبقرة:  ٕ
 (.ٜٕٖٛ،  ٕٛٙٙ« )اـلسلسلة اـل حيحة»رواه ابن جرير  ن ابن  باس ُب تفسَت اآلية ، وانظر ـللتوسع  ٖ
ه ابن جرير ُب تفسَت آية اـلبقرة ا١تتق مة ، وـليس ُب اإلسناد ذكر سعي  ، بل معمر  ن قتادة مل أج ه هبذا اـلنص وإ٪تا قريبا منو ، روا ٗ

 قتادة قاؿ: كانوا  لى ا٢ت ى ٚتيعا فاختلفوا ، فبع  ا اـلنبيُت مبشرين ومنذرين ، فكاف أوؿ نيب بع  نوح. 
س اآلية قاؿ: كاف بُت نوح وآدـ  شرة قروف  وأما ذكر اـلعشرة قروف فرواه ابن جرير  ن ابن  باس رضي ا  نهما ُب تفسَت نف

 كلهم  لى شريعة من اٟتق فاختلفوا ، فبع  ا اـلنبيُت مبشرين ومنذرين.
 (.ٜٕٖٛ« )اـلسلسلة اـل حيحة»وىذا سن  قوي كما ذكر األـلباين ُب 

 (.ٕٛٙٙ« )اـلسلسلة اـل حيحة»وق  ورد كوف بُت آدـ ونوح  شرة قروف ُب ح ي  آخر ، انظر 
 (.ٖٛٔ٘ٔن أيب حاًب ُب تفسَت اآلية برقم )رواه اب ٘
 تق ـ ٗتر٬تو قريبا. ٙ
 . ٜٔسورة يونس:  ٚ
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ىم بعبػػادة ومػػؤمنُت ، فكػػادَ  وا١تق ػػود أف اـلعػػ و كػػادىم وتبل ػػب هبػػم حػػىت انقسػػموا قسػػمُت: كفػػارا
األصناـ مػن جهػة اـلعكػوؼ  لػى اـلقبػور وت ػاوير  ادَ ا كاد بو  ُػبَّ األصناـ وإنكار اـلبع  ، وكاف أوؿ م
ف آ٢تػػػتكم وال وقػػػاـلوا ال تػػػذرُ ا سػػػبحانو ق ػػػتهم ُب كتابػػػو فقػػػاؿ  أىلهػػػا ـليتػػػذكروىم هبػػػا ، كمػػػا قػػػصَّ 

دا وال سوا ا وال يغوث ويعوؽ ونسراوَ  تذُرفَّ 
 ن ابػن  بػاس رضػي « صحيحو»، قاؿ اـلبخاري ُب  ٔ

 ا  نهما:
ا  رجاؿ صاٟتُت من قـو نوح ، فلما ىلكوا أوحى اـلشيطاف إه قومػهم أف انِ بوا إه ىذه أٝت

وٝتوىا بأٝتائهم ، ففعلوا ، فلم تعب  ، حىت إذا ىلك أوـلئك  ٣ٕتاـلسهم اـليت كانوا ٬تلسوف أن ابا
 ٗ  ت.اـلعلم  ُػبِ  ٖوُنِسخ

ـ ، كاف ٢تم أتباع يقت وف حُت من بٍت آدػوقاؿ ابن جرير  ن ٤تم  بن قيس قاؿ: كانوا قوما صاـل
روىم ، هبم ، فلما ماتوا قاؿ أصحاهبم: )ـلو صورناىم كاف أشوؽ ـلنا إه اـلعبادة إذا ذكرناىم( ، ف وَّ 

فلما ماتوا وجا  آخروف دبَّ إـليهم إبليس فقاؿ: )إ٪تا كانوا يعب وسم ، وهبم ُيسقوف ا١تطر( ، 
 ٘فعب وىم.

 ٙنة صََٰتن الشيطان بها الناس{}الفٰتنة بتعظيم القبور ىي أعظم وأول صت

تعػاه فتنتػو  د ارِ اـليت كاد هبا أكثػر اـلنػاس ومػا ٧تػا منهػا إال مػن مل يُػ أ ظم مكاي ه ، ومنصصٌل 
مػػا أوحػػاه قػػ ٯتا وحػػ يثا إه حزبػػو وأوـليائػػو مػػن اـلفتنػػة بػػاـلقبور ، حػػىت آؿ األمػػر فيهػػا إه أف ُ بِػػ  أرباهبػػا 

ها ػػػػػػرت صػػور أربابِ وِّ هياكل ، وُصػػػيت  ليهػػا اـلػػػنِ ػػػػذت أوثانػػا ، وبُ خِ ػبػػ ت قبػػورىم وات ػػػمػػن دوف ا ، و ُ 
 ب ت مع ا.علت أصناما و ُ علت تلك اـل ور أجسادا ٢تا ال ، ٍب جُ فيها ، ٍب جُ 

 

                                                 
 . ٖٕسورة نوح:  ٔ
 تق ـ تعريف اـلن  ب. ٕ
 «.اـلنهاية»أي ٖتوؿ من حاؿ إه حاؿ. انظر  ٖ

 قاؿ مقي ه: وسبب اـلتحوؿ واـلتحريف ىو   ـ اٟتفظ.
 (.ٕٜٓٗرواه اـلبخاري ) ٗ
 ية من سورة نوح.رواه ابن جرير ُب تفسَت اآل ٘
 . ٕٖ٘ - ٖٙٗص:  ٙ
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قػاؿ نػوح اـلعظيم ُب قـو نوح ، كما أخبػر سػبحانو  ػنهم ُب كتابػو حيػ  يقػوؿ  ىذا اـل ا ِ  وكاف أوؿُ 
مل يػػزده ماـلػػو ووـلػػ ه إال خسػػارا م ومكػػػروا مكػػرا كبػػارا م وقػػاـلوا ال تػػذُرف رب إسػػم   ػػوين واتبعػػوا مػػن 

ا وال سوا ا وال يغوث ويعوؽ ونسرا م وق  أضلوا كثَتاف ودَّ آ٢تتكم وال تذرُ 
ٔ. 

ربىم فيمػا بلغنػا ؛ مػا حػ ثنا ابػن ٛتيػ  ، قػاؿ: ثنػا ِمهػراف  ػن سػفياف  ػن قاؿ ابن جرير: وكاف مػن َخػ
يقػػاؿ: كػػانوا قومػػا صػػاٟتُت مػػن بػػٍت آدـ ، وكػػاف ٢تػػم  ويعػػوؽ ونسػػراموسػػى  ػػن ٤تمػػ  بػػن قػػيس ، 

أتباع يقت وف هبم ، فلما ماتوا قػاؿ أصػحاهبم اـلػذين كػانوا يقتػ وف هبػم: )ـلػو صػورناىم كػاف أشػوؽ ـلنػا 
إه اـلعبػػادة إذا ذَكرنػػاىم( ، ف ػػورىم ، فلمػػا مػػاتوا وجػػا  آخػػروف دبَّ إـلػػيهم إبلػػيس فقػػاؿ: )إ٪تػػا كػػانوا 

 ٕم ُيسقوف ا١تطر( ، فعب وىم.يعب وسم وهب
 ليهمػػا اـلسػبلـ  شػػرة قػروف ، كلهػػم  لػػى  آدـ ونػوحٍ  قػاؿ سػػفياف  ػن أبيػػو  ػن  كرمػػة قػاؿ: كػػاف بػػُتَ 

 ٖاإلسبلـ.
آ٢تػػًة  ٘ابػػن  بػػ  األ لػػى ، حػػ ثنا  بػػ  اـلػػرزاؽ  ػػن َمعمػػر  ػػن قَػػػتادة ُب ىػػذه اآليػػة قػػاؿ: كانػػت ٗحػػ ثنا

 «ُسػواع»ـلكلػٍب بَ ومػة اٞتنػ ؿ ، وكػاف « دوَ »ك ، فكػاف بعػ  ذـلػ يعػب ىا قـو نوح ، ٍب  ب هتا اـلعربُ 
،  ببلخػػع٢تمػػ اف « عػػوؽيَ »سػػبأ ، وكػػاف   نػػ ػطيف مػػن مػػراد بػػاٞترؼ ـلبػػٍت غُػػ« غػػوثيَ »٢تػػذيل ، وكػػاف 

 .ـلذي كبلع من ِحػمََت « نسر»وكاف 
                                                 

 . ٕٗ - ٕٔسورة نوح:  ٔ
 . ٖٕتفسَت ابن جرير اـلطربي ، سورة نوح ، آية  ٕ
 نص األثر كاـلتايل: قاؿ ابن جرير رٛتو ا: ح ثنا ابن ٛتي  ، قاؿ: ثنا مهػراف ،  ن سفياف ،  ن أبيو ،  ن  كرمة ، قاؿ: فذكره. ٖ

ن  باس رضي ا  نهما ، فق  قاؿ ابن  باس رضي ا  نو: كاف بػُت نوح وآدـ  شرة قلت: وـلعل  كرمة أخذه  ن شيخو اب
 قروف ، كلهم  لى شريعة من اٟتق ، فاختلفوا ، فبع  ا اـلنبيُت مبشرين ومنذرين. 

صحيح  لى  ( وقاؿ:ٙٗ٘/ٕ، وبنحوه  ن قتادة و٣تاى  واـلس ي ، ورواه اٟتاكم ) ٖٕٔرواه ابن جرير ُب تفسَت سورة اـلبقرة: 
ص « تعليقات  لى ما صححو اٟتاكم ووافقو اـلذىيب»شرط اـلبخاري ووافقو اـلذىبػي ، و لق د.  ب  ا بن مراد اـلسلفي ُب كتابو 

 فقاؿ: اإلسناد فيو أبو داود ىو اـلطياـلسي ،  لق ـلو اـلبخاري ، فاٟت ي   لى شرط مسلم. ٖٖٕ
 (.ٜٕٖٛ« )اـل حيحة اـلسلسلة»وانظر ت حػيح ىذا األثر  ػن ابن  باس ُب 

( بنحوه ، واـلطرباين ُب ٕٕٙ/ٕ« )ا١تست رؾ»( ، واـللفظ ـلو ، واٟتاكم ُب ٜٓٔٙ« )صحيحو»وـللفائ ة فق  روى ابن حباف ُب 
كاف نوح؟ ٜٔٔ-ٛٔٔ/ٛ« )اـلكبَت»  ( بنحوه ،  ن أيب أمامة رضي ا  نو أف رجبلً قاؿ: يا رسوؿ ا ، أنيب  

 قاؿ: نعم ، مكلَّم.
 بينو وبُت آدـ؟ قاؿ: فكم 

 قاؿ:  شرة قروف.
 «.صحيح ابن حباف»( ، واـلشيخ شعيب ُب تعليقو  لى ٕٛٙٙ« )اـلسلسلة اـل حيػحة»وانظر ت حيح األـلباين ـلو ُب 

 اـلقائل )ح ثنا( ىو ابن جرير. ٗ
 د وسواع ويغوث ويعوؽ ونسرا.أي األصناـ وَ  ٘
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5وقاؿ اـلواـليب
 ٕ ن ابن  باس: ىذه أصناـ كانت تعب  ُب زماف نوح. 

م بػػن موسػػى ، حػػ ثنا ىشػػاـ  ػػن ابػػن جػػريج قػػاؿ: قػػاؿ  طػػا   ػػن ابػػن وقػػاؿ اـلبخػػاري: حػػ ثنا إبػػػراىي
 فكانػػت ـلكلػػب ب ومػػة« َود»، أمػػا  ٖعػػ ُ  بػػاس: صػػارت األوثػػاف اـلػػيت كانػػت ُب قػػـو نػػوح ُب اـلعػػرب بَ 

طػػػيف باٞتػػػرؼ  نػػ  فكانػػػت ١تػػراد ٍب ـلبػػػٍت غُ « غػػوثيَ »فكانػػت ٢تػػػذيل ، وأمػػا « ػواعُسػػ»اٞتنػػ ؿ ، وأمػػا 
بلع ، أٝتػا  رجػاؿ َت آلؿ ذي اـلَكػمْ حِ ػفكانػت ـلػ« سػرنَ » اف ، وأمػا ٢تْمػ فكانػت« يعوؽ»سبأ ، وأما 

أوحػػى اـلشػػيطاف إه قػػومهم أف انِ ػػبوا إه ٣تاـلسػػهم اـلػػيت كػػانوا  ٗصػػاٟتُت مػػن قػػـو نػػوح ، فلمػػا ىلكػػوا
 ٬٘تلػسوف أن ابا وٝتوىا بأٝتائهم ، ففعلوا ، فلم تعب  حىت إذا ىلك أوـلئك ونُػِسي اـلعلم ُ ب ت.

اح  من اـلسػلف: كػاف ىػؤال  قومػا صػاٟتُت ُب قػـو نػوح  ليػو اـلسػبلـ ، فلمػا مػاتوا  كفػوا وقاؿ غَت و 
 ٙ لى قبورىم ٍب صوروا ٘تاثيلهم ، ٍب طاؿ  ليهم األم  فعب وىم.

فهػػؤال  ٚتعػػوا بػػُت اـلفتنتػػُت ؛ فتنػػة اـلقبػػور وفتنػػة اـلتماثيػػل ، و٫تػػا اـلفتنتػػاف اـللتػػاف أشػػار إـليهمػػا رسػػوؿ ا 
 لػى صػػحتو  ػن  ائشػػة رضػي ا  نهػػا ، أف أـ سػلمة رضػػي ا  نهػا ذكػػرت  ُب اٟتػ ي  ا١تتفػػق 

، فػذكرت ـلػػو مػا رأت فيهػا مػن اـل ػػور ، « ماريػة»رأهتػا بػأرض اٟتبشػػة يقػاؿ ٢تػا  كنيسػةً   ـلرسػوؿ ا 
وا  لػى قبػػػره بنَػػ -أو اـلرجػل اـل ػا   -: أوـلئػػك قػوـٌ إذا مػات فػػيهم اـلعبػ  اـل ػػا   فقػاؿ رسػوؿ ا 
 ٚوا فيو تلك اـل ور ، أوـلئك شرار ا٠تلق  ن  ا.مسج ا وصور 

 ٛرأينها. ؛ أف أـ حبيبة وأـ سلمة ذكرتا كنيسةً « اـل حيحُت»وُب ـلفظ آخر ُب 
 فجمع ُب ىذا اٟت ي  بُت اـلتماثيل واـلقبور ، وىذا كاف سبب  بادة اـلبلت.

 
 

                                                 
جبَت بن ىشاـ ، األس ي اـلواـليب ، موالىم اـلكوُب ، من رواة اٟت ي   ىو اإلماـ اٟتافظ ا١تقرى  ا١تفسر ، أبو ٤تم  ، سعي  بن ٔ

 (.ٕٖٔ/ٚٔ« )اـلسَت». انظر ترٚتتو ُب  ٜ٘اـلنبوي  ن اـل حابة ومن بع ىم ، توُب سنة 
ال وال تذرف ودا وال سوا ا و ىذا نص ابن جرير: ح ثٍت  لي قاؿ: ثنا أبو صا  قاؿ: ثٍت معاوية  ن  لي  ن ابن  باس ُب قوـلو  ٕ

 ، قاؿ: ىذه أصناـ كانت تعب  ُب زماف نوح. يعوؽ ويغوث ونسرا
 أي بع    ر نوح  ليو اـلسبلـ. ٖ
 أي ماتوا. ٗ
 (.ٕٜٓٗرواه اـلبخاري ) ٘
 . ٕٗ – ٕٔ، تفسَت سورة نوح ، « اـل ر ا١تنثور»انظر  ٙ
 (.ٕٛ٘( ، ومسلم )ٖٗٗرواه اـلبخاري ) ٚ
 (.ٕٛ٘( ومسلم )ٖٔٗٔرواه اـلبخاري ) ٛ
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عػزىأفػرأيتم اـلػبلت واـلفروى ابن جرير بإسناده  ن سفياف  ن من ػور  ػن ٣تاىػ : 
، قػاؿ: كػاف  ٔ

 ، فمات ، فعكفوا  لى قبػره. ٕيق٢تم اـلسَّػوِ  يلُػت  
 ٖاـلسويق ـللحاج. ت  وكذـلك قاؿ أبو اٞتوزا   ن ابن  باس: كاف يلُ 

د ويغوث ويعوؽ ونسر واـلبلت إ٪تا كانػت مػن تعظػيم قبػورىم ، ٍب اٗتػذوا فق  رأيَت أف سبب  بادة وَ 
 . ـلنيب ٢تا اـلتماثيل و ب وىا ، كما أشار إـليو ا

أوقعػت  اـلػيت ىػي  ػن اٗتػاذ ا١تسػاج   لػى اـلقبػور : )وىذه اـلعلػة اـلػيت ألجلهػا سػى اـلشػارع ٗقاؿ شيخنا
 كثػػَتا مػػن األمػػم إمػػا ُب اـلشػػرؾ األكبػػػر أو فيمػػا دونػػو مػػن اـلشػػرؾ ، فػػإف اـلنفػػوس قػػ  أشػػرَكت بتماثيػػلِ 

بقبٰٰٰر الرجٰٰل  ن الشٰٰركصٰٰإـللكواكػػب و٨تػػو ذـلػػك ،  ٙبلسػػمطَ  ٘يز مػػوف أسػػا اـلقػػـو اـل ػػاٟتُت ، و٘تاثيػػلٍ 
أىػل اـلشػرؾ كثػَتا  ٕتػ ، و٢تذا  بخشبة أو حجرٍ  أقرب إلى النفوس من الشركِ الذي يُعتقد صالحو 

وال ،  بيػػػوت ابقلػػػوهبم  بػػػادة ال يفعلوسػػػا ُب  م، وٮتشػػػعوف وٮتضػػػعوف ويعبػػػ وس ٚيتضػػػر وف  نػػػ ىا
ة  نػػػ ىا واـلػػػ  ا  مػػػا ال اـلسَّػػػحر ، ومػػػنهم مػػػن يسػػػج  ٢تػػػا ، وأكثػػػرىم يرجػػػوف مػػػن بػػػػركة اـل ػػػبل وقػػػت

 يرجونو ُب ا١تساج .
  وإف مل يقِ ػ ٛمادهتػا ، حػىت سػى  ػن اـل ػبلة ُب ا١تقبػػرة مطلقػا ىذه ا١تفس ة حسػم اـلنػيب ؤلجل ف

 ب بلتو كما يق   ب بلتو بػركة ا١تساج . ا١ت لي بػركة اـلبقعةِ 
 اـل ػػبلَة فيهػػاوف ، ألسػػا أوقػػات يق ػػ  ا١تشػػرك ٜكمػػا سػػى  ػػن اـل ػػبلة وقػػت طلػػوع اـلشػػمس وغروهبػػا

 س ا ـللذريعة. ا١ت لي ما ق  ه ا١تشركوف ن اـل بلة حينئذ وإف مل يق    فنهى أمتوـللشمس ، 

                                                 
 . ٜٔـلنجم: سورة ا ٔ
با١تا  أو اـلسمن. انظر  ىو ا٠تلطُ  ت  ػػػمن م قوؽ اٟتنطة واـلشعَت ، ٝتي بذـلك النسياقو ُب اـلػَحلق ، واـللَّ  ي نعطعاـ  اـلسويقُ  ٕ

  ـللحمي ي.« تفسيػر غريب ما ُب اـل حيحُت»و« ا١تعجم اـلوسيط»
 رواه ابن جرير ُب تفسَت ىذه اآلية. ٖ
 (.ٔٛٙ-ٓٛٙ/ٕ« )اقتضا  اـل راط»قل من أي ابن تيمية رٛتو ا ، واـلن ٗ
 ُب نسخة  زير )أنو( ، وا١تثبت من نسخة ) لي( ، وال شك أنو اـل واب. ٘
طبلسم ٚتع )طَػْلػَسم( ، ىي خطوط وأ  اد يز م كاتبها أنو يربط هبا روحانيات اـلكواكب اـلعلوية باـلطبائع اـلسفلية ٞتلب ٤تبوب  ٙ

 «.ا١تعجم اـلوسيط»ىػو غامو مبهم كاألـلغاز واألحاجي. انظر أو دفػع أذى ، وىو ـلفظ يوناين ـلكل ما 
 أي  ن  قبورىم. ٚ
 : األرض كلها مسج  إال ا١تقربة واٟتماـ. جا  ىذا اـلنهي ُب ح ي  أيب سعي  ا٠ت ري رضي ا  نو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  ٛ

 و ا.( ، وصححو األـلباين رٛت٘ٗٚ( وابن ماجو )ٕٜٗوأبو داود )( ٖٚٔرواه اـلًتمذي )
رواه قاؿ: ال يتحرى أح كم في لي  ن  طلوع اـلشمس وال  ن  غروهبا.  أف رسوؿ ا دـليلو ح ي  ابن  مر رضي ا  نهما  ٜ

 (.ٕٛٛ)ومسلم ( ٘ٛ٘اـلبخاري )



 تالعب الشيطان بعقول القبوريين

 55 

  قبػػور متبػػػركا باـل ػػبلة ُب تلػػك اـلبقعػػة ؛ فهػػذا  ػػُت اػػادةِ اـلأمػػا إذا ق ػػ  اـلرجػػل اـل ػػبلة  نػػ  و قػػاؿ: 
إف ا١تسػػلمُت قػػ  أٚتعػػوا  لػػى مػػا  ِلمػػوه ديػػن مل يػػأذف بػػو ا ، فػػ ـل ينػػو ، وابتػػ اعِ  و ، وا١تخاـلفػػةِ ورسػػوـلِ 

خذىا ػ، وأنػػػػو ـلعػػػػن مػػػػن اتػػػػمنهػػػػي  نهػػػػا ر و أف اـل ػػػػبلة  نػػػػ  اـلقبػػػػ باالضػػػػطرار مػػػػن ديػػػػن رسػػػػوؿ ا 
بنػػػا  ا١تسػػػاج  و مسػػػاج  ، فمػػػن أ ظػػػم اػػػ ثات وأسػػػباب اـلشػػػرؾ اـل ػػػبلة  نػػػ ىا واٗتاذىػػػا مسػػػاج  

يظ فيػػػػو ، فقػػػ  صػػػػرح  امػػػػة بػػػػاـلنهي  ػػػن ذـلػػػػك واـلتغلػػػ  ليهػػػا ، فقػػػػ  تػػػواترت اـلن ػػػػوص  ػػػن اـلنػػػػيب 
 ٔ.(اـل ر٭تةمنهم ـللسنة اـل حيحة متابعة بنا  ا١تساج   ليها اـلطوائف باـلنهي  نو 

اـلكراىػػة ،  وطائفػػة أطلقػػت وغػػَتىم مػػن أصػػحاب ماـلػػك واـلشافػػػعي بتحرٯتػػو ، أصػػحاب أٛتػػ وصػػرح )
أف ٬ُتػوزوا فعػل  وأف ال يُظن هبم،  ، إحسانا ـللظن باـلعلما اـلتحرًن واـلذي ينبغي أف ٭تمل  لى كراىة 

ب بػػن  بػػ  ا ػن َ مسػػلم  ػػن ُجػػ ففػػي صػػحيح،  ـلعػػُن فا لػػو واـلنهػػي  نػػو  مػػا تػػواتر  ػػن رسػػوؿ ا
وىػو يقػوؿ: إين أبػػرأ إه ا أف يكػوف يل مػنكم  ٕقبػل أف ٯتػوت ٓتمػسٍ  اـلبجلي قػاؿ: ٝتعػت اـلنػيب 

متخػػػذا مػػػن أمػػػيت خلػػػيبل  خليػػػل ، فػػػإف ا قػػػ  اٗتػػػذين خلػػػيبل كمػػػا اٗتػػػذ إبػػػػراىيم خػػػػليبل ، وـلػػػو كنػػػت
الٗتػػذت أبػػا بكػػر خلػػيبل ، أال وإف مػػن كػػاف قػػػبلكم كػػانوا يتخػػذوف قبػػور أنبيػػائهم مسػػاج  ، أال فػػػبل 

 ٖإين أساكم  ن ذـلك.فتتخذوا اـلقبور مساج  ، 
ـلػػػو  لػػػى  ٙمي ةػطػػػرُح خػػػيَ  ِ٘فقػطػػػ بػػػػرسوؿ ا  ٗما نُػػػػزِؿػو ػػػن  ائشػػػة و بػػػ  ا بػػػن  بػػػاس قػػػاال: ـلػػػ

ـلعنػػػػة ا  لػػػى اـليهػػػود واـلن ػػػارى ، اٗتػػػذوا قبػػػور )كشػػػفها ، فقػػػاؿ وىػػػو كػػػذـلك:   مَّ وجهػػػو ، فػػػإذا اغػػػت
 ٛ.متفق  ليو ٚ.٭تذر ما صنعوا( ، أنبيائهم مساج 

قػػاؿ: قاتػػل ا اـليهػػود ، اٗتػػذوا  أف رسػػوؿ ا رضػػي ا  نػػو  ػػن أيب ىريػػرة  وُب اـل ػػحيحُت أيضػػا
 ٜقبور أنبيائهم مساج .

 ، اٗتذوا قبور أنبيائهم مساج . والنصارىاـليهود وُب رواية مسلم: ـلعن ا 

                                                 
  .، بت رؼ من ابن اـلقيم رٛتو ا (ٔٛٙ-ٓٛٙ/ٕ« )االقتضا »انتهى ىنا نقل ابن اـلقيم  ن شيخو ابن تيمية من  ٔ
 ٜتس أياـ.أي  ٕ
 (.ٕٖ٘بػرقم ) ٖ
 أي حضر ا١توت ونزؿ بو. ٗ
 «.اـلنهاية»انظر  .أخذ ُب فعل ماأي َطِفق  ٘
 ا٠تمي ة ِكسا  ـلو أ بلـ. ٙ
 ىذه اٞتملة من قوؿ  ائشة رضي ا  نها. ٚ
 (.ٖٔ٘( ، ومسلم )ٖ٘ٗرواه اـلبخاري ) ٛ
 (.ٖٓ٘( ، ومسلم )ٖٚٗرواه اـلبخاري ) ٜ
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مػػن َفعػػل ذـلػػك مػػن  ٔفقػ  سػػى  ػػن اٗتػػاذ اـلقبػػور مسػػاج  ُب آخػػر حياتػػو ، ٍب إنػػو ـَلعػػن وىػػو ُب اـلسػػياؽ
 ر أمتو أف يفعلوا ذـلك.حذِّ أىل اـلكتاب ـليُ 
 ـلعػػػػن ا اـليهػػػػود)ُب مرضػػػو اـلػػػػذي مل يقػػػػم منػػػو:  : قػػػػاؿ رسػػػػوؿ ا رضػػػػي ا  نهػػػا قاـلػػػت  ائشػػػػة

تخػػػػذ ي أف يُ ه ، غػػػػَت أنػػػػو ُخِشػػػػبػػػػػرز قبػػػػػرُ وـلػػػػوال ذـلػػػػك ألُ ( ، هم مسػػػػاج واـلن ػػػػارى اٗتػػػػذوا قبػػػػور أنبيػػػػائِ 
 ٖ.متفق  ليو. ٕمسج ا(

 وقو٢تا )ُخِشي( ىو بضم ا٠تا  ؛ تعليبل ١تنع إبراز قربه.
 أف اـلنػػيب رضػػي ا  نػػو بإسػػناد جيػػ   ػػن  بػػ  ا بػػن مسػػعود  ٗ«مسػػن ه»ُب  وروى اإلمػػاـ أٛتػػ ُ 

 إف من شرار اـلناس من ت ركهم اـلسا ة وىم أحيا  ، واـلذين يتخذوف اـلقبور مساج . قاؿ:
 قاؿ: ـلعن ا اـليهود ، اٗتذوا قبور أنبيائهم مساج .  و ن زي  بن ثابت أف رسػوؿ ا 

 ٘رواه اإلماـ أٛت .
 ج. رُ ػػس  زائرات اـلقبور ، وا١تتخذين  ليها ا١تساج  واـل و ن ابن  بػاس قاؿ: ـلعن رسوؿ ا 

 ٙ.(وأىل اـلسننرواه اإلماـ أٛت  

                                                 
 حو اـلشريفة.أي سياؽ ا١توت  ن  نزع رو  ٔ
 ما بُت اـلقوسُت من كبلـ  ائشة. ٕ
 (.ٜٕ٘( ، ومسلم )ٖٖٓٔرواه اـلبخاري ) ٖ
ٗ (ٔ/ٖٗ٘.) 
 : صحيح ـلغَته.«ا١تسن »( ، وقاؿ ٤تققو ٙٛٔ،  ٗٛٔ/٘) ٘
 .، بت رؼ من ابن اـلقيم رٛتو ا (٘ٚٙ – ٕٚٙ/ٕ« )االقتضا »انتهى ىنا نقل ابن اـلقيم  ن شيخو ابن تيمية من  ٙ

( ، وـلكن ىذا ال يعٍت ٕ٘٘برقم )« اـلسلسلة اـلضعيفة»اـلفقرة اـلثانية ُب اٟت ي  ضعيفة ، وىي قوـلو: )واـلس ػػرُج( ، انظر  فوـللعلم فإ
أف اٗتاذ اـلسرج وا١ت ابػيح غَت ٦تنوع ، بل ىو ٦تنوع ـلكونو من مظاىر تعظيم اـلقبور ، واـلذين ُيسرجوف اـلقبور يق  وف بذـلك 

وصحابتو ومل يوص أح  منهم بأف  وصحابتو ، فق  مات اـلنبػي  ذه ٥تاـلفة صر٭تة ٢ت ي اـلنيب تعظيم ا١تيت بإنارة قربه ، وى
 يضا  قبػره ومل يُفعل ذـلك بأح  منهم ، وىم أوه اـلناس بذـلك ـلو كاف مشرو ا.
« ا١تغٍت»ق امة ُب  ن إضا ة ا١تاؿ ، قاؿ ابن  ٍب إف ُب إيقاد اـلسرج  لى اـلقبور صرؼ ـللماؿ ُب غَت فائ ة ، وق  سى اـلنبػي 

 ( كتاب اٞتنائز: ٔٗٗ – ٓٗٗ/ٖ)
وال ٬توز اٗتاذ اـلسرج  لى اـلقبور ألف فيو تضيػيعا ـللماؿ ُب غَت فائ ة ، وإفراطا ُب تعظيم اـلقبور أشبو تعظيم األصناـ. انتهى 

 ٥تت را. 
 فقاؿ: «: زواجر  ن اقًتاؼ اـلكبائراـل»و٢تذا فق   ػ َّ ابن حجر ا٢تيتمي إسراج اـلقبور من كبائر اـلذنوب ، فقػاؿ ُب كتابو 

 ئز.اـلكبَتة اٟتادية واـلثانية واـلثاـلثة واـلعشروف بع  ا١تائة: اٗتاذ ا١تساج  أو اـلسرج  لى اـلقبور ، وزيارة اـلنسا  ٢تا ، وتشييعهن اٞتنا
اـلكواكب »ُب كتابو  وقاؿ اـلشيخ ٤تم  بن ٭تِت بن ٤تم  اـلكن ىلوي اٟتنفي ُب معِرض كبلـ ـلو  ن إسراج ا١ت ابيح  لى اـلقبور

 «:اـل راري
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 ػػلي  نػػ  قبػػػر أف  مػػر بػػن ا٠تطػػاب رضػػي ا  نػػو رأى أنػػس بػػن ماـلػػك يُ « صػػحيح اـلبخػػاري»وُب 
 ٔفقاؿ: اـلقبػر ، اـلقبػر.

وىذا ي ؿ  لػى أنػو كػاف مػن ا١تسػتقر  نػ  اـل ػحابة رضػي ا  ػنهم مػا سػاىم  نػو نبػيهم مػن اـل ػبلة 
ال يػػػ ؿ  لػػى ا تقػػاده جػػوازه ، فإنػػو ـلعلػػو مل يػػره ، أو مل يعلػػم أنػػو قبػػػر ، أو  أنػػس  نػػ  اـلقبػػور ، وِفعػػلُ 

 ٕل  نو ، فلما نبهو  مر تنبو.ىَ ذَ 
: األرض كلهػػا مسػػج  إال ا١تقبػػػرة  وقػػاؿ أبػػو سػػعي  ا٠تػػ ري رضػػي ا تعػػاه  نػػو: قػػاؿ رسػػوؿ ا 

 ٖبن حباف.واٟتماـ. رواه اإلماـ أٛت  وأىل اـلسنن األربعة ، وصححو أبو حاًب 
وأبلغ من ىذا أنو سى  ن اـل بلة إه اـلقبػر ، فبل يكوف اـلقبػر بُت ا١ت لي وبػُت اـلقبلػة ، فػروى مسػلم 

قػػػاؿ: ال ٕتلسػػػوا  لػػػى اـلقبػػػور وال ت ػػػلوا   ػػػن أيب مرثػػػ  اـلغنػػػوي ، أف رسػػػػوؿ ا  ٗ«صػػػحيحو»ُب 
 إـليها.

                                                                                                                                      

وأما اٗتاذ اـلسرج  ليها ؛ فمع ما فيو من إسراؼ ُب ماـلو ا١تنهي  نو بقوـلو تعاه ﴿إف ا١تبذرين كانوا إخواف اـلشياطُت وكاف اـلشيطاف 
  ـلربو كفورا﴾ ؛ ففيو تشبو باـليهود ، فإسم كانوا يسرجوف ا١ت ػابيح  لى قبور كربائهم. انتهى.

اإلنارة باـلسراج و٨توه من أجل اـل فن باـلليل ، فاٞتواب أنو ال بأس بو ـللحاجة ، كرؤية اـلطريق ومكاف اـل فن  فإف قيل: ما حكم
 و٨تو ذـلك.
 مسألة:

، باب ما جا  أف اـلغلو ُب قبور اـل اٟتُت ُيَ يِّػػرىا « كتاب اـلتوحي »طرح اـلشيخ ٤تم  بن  ثيمُت رٛتو ا سؤاال ُب شرحو ـلػ 
 ا ، قاؿ رٛتو ا:أوثانا تعب  من دوف 

 وىل ي خل ُب اٗتاذ اـلس رج  لى ا١تقابر ما ـلو وضع فيها م ابيح كهربا  إلنارهتا؟
 اـلذي نرى أنو ينبغي ا١تنع مطلقاً ـلؤلسباب اآلتية:

 أنو ـليس ىناؾ ضرورة. -ٔ
٢تم األمر ، وٯتكنهم أف ٭تملوا  أف اـلناس إذا وج وا ضرورة ـلذـلك فعن ىم سيارات ٯتكن أف يوق وا األنوار اـليت فيها ويتبُت -ٕ

 سراجاً معهم.
أنو إذا فُتح ىذا اـلباب ، فإف اـلشر سيتسع ُب قلوب اـلناس وال ٯتكن ضبطو فيما بع  ، فلو فرضنا أسم جعلوا اإلضا ة بع   -ٖ

 صبلة اـلفجر ودفنوا ا١تيت ، فمن اـلذي يتوه قفل ىذه اإلضا ة؟
  ليها اـلسرج ، فاـلذي نرى أنو ٯُتنع سائياً. اٞتواب: ق  ُتًتؾ ٍب يبقى كأنو ُمػػتَّخذٌ 

 تق ـ ٗتر٬تو. ٔ
،  قرب ال أشعر بوبل ىو أمامو وـلكنو مل يشعر بو ، وق  تق ـ ذكر ىذا األثر ون و:  ن أنس قاؿ: قمت يوما أصلي وبُت ي ي  ٕ

عٍت اـلقرب ، فتنحيت  نو. رواه اـلبيهقي ، فظننت أنو يعٍت اـلقمر ، فقاؿ يل بعو من يليٍت: إ٪تا ي (اـلقرب ، اـلقرب)فناداين  مر: 
(ٕ/ٖٗ٘.) 

 تق ـ ٗتر٬تو. ٖ
 (.ٕٜٚبرقم ) ٗ
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 بطالن نعاء غير اع ل الثمانيةوجوه ال

 ٔ{المخلوقينمدعو ين من العجز  :الوجو األول}

 ر ػوال نػػ،  ى وال ضػػبلؿ وال ُىػػ، وال  طػػا  وال منػػع ، ـلػػيس  نػػ ه ـللعبػػ  نفػػع وال ضػػر  ا١تخلػػوؽُ 
، بػػل ا وحػػ ه ىػػو اـلػػذي ٯتلػػك ـلػػو ذـلػػك كلػػو ، وال  ػػز وال ذؿ ، وال خفػػو وال رفػػع ، وال خػػذالف 
 مرسل ـلػو مػن بعػ ه وىػو اـلعزيػز ما يفتح ا ـللناس من رٛتة فبل ٦تسك ٢تا وما ٯتسك فبلقاؿ تعاه 

اٟتكػػػيم
ردؾ ٓتػػػَت فػػػبل راد وإف ٯتسسػػػك ا بضػػػر فػػػبل كاشػػػف ـلػػػو إال ىػػػو وإف يُػػػ، وقػػػاؿ تعػػػاه  ٕ

ـلفضػػلو ي ػػػيب بػػو مػػػن يشػػا  مػػػن  بػػاده وىػػػو اـلغفػػور اـلػػػرحيم
إف ين ػػركم ا فػػػبل وقػػاؿ تعػػػاه  ، ٖ

غاـلب ـلكم وإف ٮتذـلكم فمن ذا اـلذي ين ركم من بع ه
 أٗتػذ  يػػهسه  ػن صػاحب وقػاؿ تعػا،  ٗ

ذوفشػػػفا تهم شػػػيئا وال ينِقػػػ بضػػػر ال تغػػػن  ػػػٍت اـلرٛتػػػػهنة إف يػػػردف ن دونػػػو آ٢تػػػمػػػ
يػػػا أيهػػػا وقػػػاؿ  ، ٘

إال ىػػو  إـلػػػهواـلنػػاس اذكػػروا نعمػػت ا  لػػيكم ىػػل مػػن خػػاـلق غػػَت ا يػػرزقكم مػػن اـلسػػما  واألرض ال 
ٙفأىن تؤفكوف
 ،  وقاؿ تعاه َّإف اـلكػافروف  اـلرٛتػػهن ػركم مػن دوف ن ىذا اـلػذي ىػو جنػ  ـلكػم ينأم

ن ىػػذا اـلػػذي يػػرزقكم إف أمسػػك رزقػػو بػػل ٞتػػو ُب  تػػو ونفػػورأمَّػػ مُب غػػرور  إال
فجمػػع سػػبحانو  ، ٚ

، رزقػػو ويو٬تلػػب ـلػػو منافعػػو ،  ػػره عبػػ  مضػػطر إه مػػن يػػ فع  نػػو  ػػ وه وينفػػإف اـل، بػػُت اـلن ػػر واـلػػرزؽ 
ومػن  ، فهػو اـلػرزاؽ ذو اـلقػوة ا١تتػُت ، ويػرزؽ  وا وحػ ه ىػو اـلػذي ين ػر، فبل ب  ـلػو مػن ناصػر ورازؽ 

وإذا ناـلو بنعمػة مل يرزقػو ، فعو  نو غَته ر و ا بسو  مل ييعلم أنو إذا مسَّ اـلعب  ومعرفتو أف  فطنةِ  كماؿِ 
 .إياىا سواه

فػػإين ، طػػف اـلل   يَّ اـلفطنػػة وخِفػػ ؾ يل ـلطيػػفَ أدرِ ) :أوحػػى إه بعػػو أنبيائػػو سػػبحانوذكر أف ا ويُػػ
 .أحب ذـلك

 ؟وما ـلطيف اـلفطنة، يا رب  :قاؿ

                                                 
 ، باخت ار يسَت. ٖ٘ - ٔ٘ص  ٔ
 . ٕسورة فاطر:  ٕ
 . ٚٓٔسورة يونس:  ٖ
 . ٓٙٔسورة آؿ  مراف:  ٗ
 . ٖٕسورة يػهس:  ٘
 . ٖسورة فاطر:  ٙ
إف ت  وىم ال يسمعوا د ا كم وـلو ٝتعوا ما اؽ قوـلو تعاه ، ومن اٞت ير االستشهاد بو ُب ىذا اـلسي ٕٔ – ٕٓسورة ا١تلك:  ٚ

 .استجابوا ـلكم ويـو اـلقيامة يكفروف بشرككم وال ينبئك مثل خبَت
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 .فسلٍت أرفعها، ها إف وقعت  ليك ذبابة فا لم أين أوقعتُ  :قاؿ
 ؟اـللطف ي  فِ ػػػوما خَ  :قاؿ
 .(إذا أتتك حبة فا لم أين ذكرتك هبا :قاؿ

ومػػا ىػػم بضػػارين بػػو مػػن أحػػ  إال بػػإذف اعاه  ػػن اـلسػػحرة ػوقػػ  قػػاؿ تػػ
و سػػبحانو وحػػ ه ػفهػػ،  ٔ

 .ٕؤهػوين ره ويرزقو ويكلَ اـلذي يكفي  ب ه 
ُب   ػػز وجػػلقػاؿ ا  :يقػػوؿ ٝتعػت وىبػػاً  :قػػاؿ  مػػرافنا بػػر أخ، اـلػػرزاؽ  حػ ثنا  بػػ  :قػاؿ اإلمػػاـ أٛتػػ 

؛ واألرضػػوف ٔتػػن فػػيهن ، وات ٔتػػن فػػيهن افػػإف كادتػػو اـلسػػم، إنػػو مػػن ا ت ػػم يب ، بعػػزٌب  :بعػػو كتبػػو
 فُ وأخِسػ، ي يػو مػن أسػباب اـلسػما   فػإين أقطػعُ ، ومػن مل يعت ػم يب فإين أجعل ـلػو مػن ذـلػك ٥ترجػا 

إذا كػاف ،  مػاالً ـلعبػ ي يب  كفػى،  إه نفسػو  وُ ػػػػلُ ػٍب أكِ ، فأجعلو ُب ا٢تػوا  ، بو من ٖتت ق ميو األرض 
فأنػػا أ لػػم ْتاجتػػو اـلػػػيت ، وأسػػتجيب ـلػػػو قبػػل أف يػػ  وين ، و قبػػل أف يسػػأـلٍت تػػ طي بػػ ي ُب طػػا يت أَ 

 .بو منو قُ رفُ ػتَ 
حػػ ثنا مػػن ٝتػػع  طػػا  ا٠تراسػػاين ، ب حػػ ثنا أبػػو سػػعي  ا١تػػؤدِّ ، بػػن اـلقاسػػم وحػػ ثنا ىاشػػم  :قػػاؿ أٛتػػ 

حػػ ثٍت حػػ يثا أحفظػػو  نػػك ُب مقػػامي  :و وىػػو يطػػوؼ باـلبيػػت فقلػػت ـلػػوػػػػبِّ ػػنَ ػػبػػن مُ  وىػػبَ  ـلقيػػتُ  :قػػاؿ
 .زػىذا وأوجِ 

 يعت ػم ال، ا و ػزٌب و ظمػيت أَمػ، يا داود  : ليو اـلسبلـأوحى ا تبارؾ وتعاه إه داود ، نعم  :قاؿ
، فتكيػػػ ه اـلسػػػماوات اـلسػػػبع ومػػػن فػػػيهن ، أ ػػػرؼ ذـلػػػك مػػن نيتػػػو ، يب  بػػ  مػػػن  بيػػػ ي دوف خلقػػػي 

 أمػػا و ػػزٌب و ظمػػيت ال يعت ػػم  بػػ ٌ ، ٥ترجػػا  هنَّ إال جعلػػت ـلػػو مػػن بيػػنِ ؛ واألرضػػوف اـلسػػبع ومػػن فػػيهن 
 ٖتُ خْ وأَسػ، أسػباب اـلسػما  مػن يػ ه  إال قطعػتُ ؛ أ ػرؼ ذـلػك مػن نيتػو ، من  بػادي ٔتخلػوؽ دوين 
 .ٍب ال أبايل بأي واد ىلك، األرض من ٖتت ق ميو 

، وىػػػػذا اـلوجػػػػو يقتضػػػػي اـلتوكػػػػل  لػػػػى ا تعػػػػاه واالسػػػػتعانة بػػػػو ود ػػػػا ه ومسػػػػأـلتو دوف مػػػػا سػػػػواه ... 
 .اغ نعمو  ليوػإلحسانو إه  ب ه وإسب، ويقتضي أيضا ٤تبتو و بادتو 

 

                                                 
 . ٕٓٔسورة اـلبقرة:  ٔ
 أي ٭تفظو. ٕ
وا١تق ود أي ىي األرض اـللينة اٟترة اـليت ال رمل فيها ،  -بفتح اـلسُت وتش ي ىا وفتح ا٠تا   –اـلسَّػخاخ « ا١تعجم اـلوسيط»ُب  ٖ

 خسفت بو األرض ، فيكوف ا١تعٌت موافق ـلؤلثر اـلذي قبلو.
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 ٔ{والحاجة زان عن الحد إذا ر  ضِ بغير اع مُ  التعلق :الوجو الثاني}

غػػَت ،  ليػػو إذا أخػػذ منػػو فػػوؽ اـلقػػ ر اـلزائػػ   لػػى حاجتػػو  اـلعبػػ  ٔتػػا سػػوى ا تعػػاه مضػػرةٌ  قُ ػتعل ػػ
، فإذا ناؿ من اـلطعاـ واـلشراب واـلنكاح واـللباس فوؽ حاجتو ضػره ذـلػك ،  مستعُت بو  لى طا ة ا

بػ  أف تضػره ٤تبتػػو  َت ا فػػبلفػػإف أحبػو ـلغػ، و ويفارقػو ػبَػػسلَ وـلػو أحػب سػوى ا مػػا أحػب فػبل بػػ  أف يُ 
ٰٰو يُ ، ويعػػذب ٔتحبوبػػو إمػػا ُب اـلػػ نيا وإمػػا ُب اآلخػػرة  ٰٰدارينوالغالٰٰب أن ٰٰو صٰٰي ال قػػاؿ تعػػاه ،  عٰٰذب ب

يػـو ٭تمػى  ليهػا  موف اـلػذىب واـلفضػة وال ينفقوسػا ُب سػبيل ا فبشػرىم بعػذاب أـلػيم نػػز واـلذين يك
ًب ألنفسػػػكم فػػػذوقوا مػػػا كنػػػتم نػػػػز ا مػػػا كهم واهػػػورىم ىػػػذػُب نػػػار جهػػػنم فتكػػػوى هبػػػا جبػػػاىهم وجنوبػػػ

وفنػز تك
ة اـلػ نيا افػبل تعجبػك أمػوا٢تم وال أوالدىػم إ٪تػا يريػ  ا ـليعػذهبم هبػا ُب اٟتيػوقاؿ تعاه  ، ٕ

وتزىق أنفسهم وىم كافروف
ٖ. 

 ٗعبده يوم القيامة{من خذل يَ المعبون أن المخلول  :}الوجو الثالث

لو ػ كػس مػا أمَّػ، بػ   ليو يوجب ـلو اـلضرر من جهتػو ىػو والاـلعب   لى ا١تخلوؽ وتوكلو   ا تمادُ 
وىػػذا ، مػػ  ر أف ٭تُ  َّ ػذـ مػػن حيػػ  قػػػويُػػ، ن ر منهػػا ػر أف يُػػ َّ ػذؿ مػػن اٞتهػػة اـلػػيت قَػػفبلبػػ  أف ٮُتػػ، منػػو 

ذوا مػن دوف واٗتَػقػاؿ تعػاه ، أيضا كما أنو ثابػت بػاـلقرآف واـلسػنة فهػو معلػـو باالسػتقرا  واـلتجػارب 
كػػبل سػػيكفروف بعبػػادهتم ويكونػػوف  لػػيهم ضػػ ا منػػوا ٢تػػم  ػػزا ا آ٢تػػة ـليكو 

واٗتػػذوا وقػػاؿ تعػػاه ، ٘
ال يسػػتطيعوف ن ػػرىم وىػػم ٢تػػم جنػػ  ٤تضػػروف ممػػن دوف ا آ٢تػػة ـلعلهػػم ين ػػروف 

أي يغضػػبوف ،  ٙ
 ٚل  بػل ىػػم َكػػ، وىػػم ال يسػتطيعوف ن ػػرىم  م ػػن أصػحاهب وفبن  و٭تػػارِ جُ ػاربوف كمػا يغضػػب اـلػ٢تػم و٭ُتػػ
هم اـلػيت يػ  وف مػن ومػا المنػاىم وـلكػن المػوا أنفسػهم فمػا أغنػت  ػنهم آ٢تػتوقاؿ تعػاه ،  ليهم 

١تا جا  أمر ربك وما زادوىم غَت تتبيب دوف ا من شي 
فػبل وقػاؿ تعػاه ، غػَت ٗتسػَت  :أي ، ٛ

                                                 
 . ٗ٘ص  ٔ
 . ٖ٘ - ٖٗسورة اـلتوبة:  ٕ
 . ٘٘سورة اـلتوبة:  ٖ
 . ٗٙ - ٖٙسورة ص  ٗ
 . ٕٛ - ٔٛسورة مرًن:  ٘
 . ٘ٚ - ٗٚسورة يػهس:  ٙ
 «.ا١تعجم اـلوسيط»اـلكل  ىو من كاف  بأً  لى غَته. انظر  ٚ
 . ٔٓٔسورة ىود:  ٛ
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 ا آخر فتكػوف مػن ا١تعػذبُتإـلػههفبل ت ع مع ا
ا آخػر فتقعػ  إـلػػههال ٕتعػل مػع ا وقػاؿ تعػاه  ، ٔ

مػػذموما ٥تػػذوال
سػػبحانو أف  بػػػرفأخ، فػػإف ا١تشػػرؾ يرجػػو بشػػركو اـلن ػػر تػػارة واٟتمػػ  واـلثنػػا  تػػارة  ، ٕ

 .ذالف واـلذـو٭ت ل ـلو ا٠تِ ، مق وده ينعكس  ليو 

و وسػعادتُ اـلقلػب  ف ػبلحُ ، الوجهين صي المخلٰول دٰدىما صٰي الخٰالق  ىٰهذينوالمقصون أن 
وىبلكػػػو وشػػػقاؤه وضػػػرره اـلعاجػػػل واآلجػػػل ُب  بػػػادة ، و بػػػ واالسػػػتعانةِ  سػػػبحانوا  و ُب  بػػػادةِ وفبلُحػػػ

 .ا١تخلوؽ واالستعانة بو

 ٖ{صيريد ذلك اع عز وجل أماأن المخلول ال يريد منفعة المخلول لذاتو ،  :الوجو الرابع}

، يريػػػ  بػػػو ا٠تػػػَت ، فهػػػو ٤تسػػػن إه  بػػػ ه مػػػع غنػػػاه  نػػػو ،  زيػػػز رحػػػيم ، سػػػبحانو غػػػٍت كػػػرًن  اُ 
، نو وإحسػػانا ػبػػل رٛتػػة مػػ، وال ـلػػ فع مضػػرة ،  ٞتلػػب منفعػػة إـليػػو مػػن اـلعبػػ  ال، ويكشػػف  نػػو اـلضػػر 

وال ـلَتزقػػوه وال ـلينفعػػوه وال ، ز هبػػم مػػن ذـلػػة زَّ عػػػػتَ يـلر هبػػم مػػن قلػػة وال فهػػو سػػبحانو مل ٮتلػػق خلقػػو ـليتكثَّػػ
 ريػػ  مػػنهم مػػن رزؽ ومػػامػػا أ م ومػػا خلقػػت اٞتػػن واإلنػػس إال ـليعبػػ وفكمػػا قػػاؿ تعػػاه ،  ـليػػ فعوا  نػػو 
إف ا ىو اـلرزاؽ ذو اـلقوة ا١تتُت موف أري  أف يطعم

وقل اٟتمػ   اـلػذي مل يتخػذ وقاؿ تعاه  ، ٗ
يتخذ وـل ا ومل يكن ـلو شريك ُب ا١تلك ومل يكن ـلو ويل من اـلذؿ

٘. 
وإ٪تا يوايل أوـليا ه إحسانا ، ا١تخلوؽ ا١تخلوؽ  يوايلمن يواـليو من اـلذؿ كما  ىو سبحانو ال يوايلو 

وا اـلغٍت وأنتم اـلفقرا وأما اـلعباد فإسم كما قاؿ تعاه ، ٢تم ورٛتة و٤تبة 
فهم ـلفقرىم  ، ٙ

ر وـلوال ت و  ، و بو  اجبل أو آجبل فا ِ تإه ذـلك وان ٚوسن بعضهم إه بعو ٟتاجتِ وحاجتهم إ٪تا ٭تُ 
 وجعل إحسانو إه، فهو ُب اٟتقيقة إ٪تا أراد اإلحساف إه نفسو ، ر ذـلك اـلنفع ١تا أحسن إـليو ت و  

جزائو ُب  عِ سن إـليو ـلتوق  فإنو إما أف ٭تُ ،  وؿ نفع ذـلك اإلحساف إـليو حغَته وسيلة وطريقا إه 
هو أيضا إ٪تا ، فٛت ه وشكره  عِ أو ـلتوق  ، بإحسانو  ضٌ عاوَ ومُ فهو ٤تتاج إه ذـلك اٞتزا  ، اـلعاجل 

 نفسو بإحسانو إه فهو ٤تسن إه، منو ما ىو ٤تتاج إـليو من اـلثنا  وا١ت ح ـلو إـليو ـليح ل سن ٭ت
                                                 

 . ٖٕٔسورة اـلشعرا :  ٔ
 . ٕٕسورة اإلسرا :  ٕ
 . ٙٙ - ٗٙسورة ص  ٖ
 . ٛ٘ - ٙ٘سورة اـلذاريات:  ٗ
 . ٔٔٔسورة اإلسرا :  ٘
 . ٖٛسورة ٤تم :  ٙ
 أي اـلفرد من اـلناس. ٚ
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ر جزا ه وإ٪تا أخَّ ، و بذـلك ػإه نفس فهو أيضا ٤تسنٌ ، وإما أف يري  اٞتزا  من ا ُب اآلخرة ، اـلغَت 
وفقره وحاجتو أمر الـز ـلو ، فإنو فقَت ٤تتاج ، ُب ىذا اـلق    فهو غَت ملوـٍ ، إه يـو فقره وفاقتو 

إف أحسنتم وقاؿ تعاه ،  ٔوال يعجز  نوو أف ٭ترص  لى ما ينفعو فكماـلُ ، من ـلواـز ذاتو 
أحسنتم ألنفسكم

وما تنفقوا من خَت يوؼ إـليكمتعاه وقاؿ  ، ٕ
ٖ. 

 : وقاؿ تعاه فيما رواه  نو رسوـلو 
يا  بادي إ٪تا ىي أ ماـلكم ، نفعي فتنفعوين وـلن تبلغوا ، ي فتضروين رِّ ضَ غوا يا  بادي إنكم ـلن تبلُ 

ومن وج  غَت ذـلك فبل يلومن إال ، فمن وج  خَتا فليحم  ا ، ىا يكم إياوفِّ أح يها ـلكم ٍب أُ 
 ٗ.نفسو

واـلرب تعاه إ٪تا يري  ، بل إ٪تا يق   انتفا و بك ، فا١تخلوؽ ال يق   منفعتك باـلق   األوؿ 
، ٓتبلؼ إرادة ا١تخلوؽ نفعك ، وذـلك منفعة ٤تضة ـلك خاـل ة من ا١تضرة ، نتفا و بو النفعك ال 

 .توػػػنَّ ػػػيو مضرة  ليك وـلو بتحمل مِ فإنو ق  يكوف ف
أو  أو تطلب منو نفعا، أن ترجو المخلول أو تعاملو نون اع فإف مبلحظتو ٘تنعك ، ىذا  بػرفت 
وىذا حاؿ ا٠تلق كلهم ، ك فإنو إ٪تا يري  انتفا و بك ال ٤تو نفعِ ،  ق قلبك بوعل  أو تُ ،  نصعا

واـلشريك ، وا١تملوؾ مع سي ه ، اـلزوج مع زوجو و ، وىو حاؿ اـلوـل  مع واـل ه ، بعضهم مع بعو 
ومل ، وخاؼ ا فيهم وأحسن إـليهم  ، فاـلسعي  من  املهم  تعاه ال ٢تم ، مع شريكو 

حبهم مع ػوأحبهم ٟتب ا ومل يُ ، هم مع ا ومل يرجُ ، ورجا ا باإلحساف إـليهم هم مع ا فْ خَ ػيَ 
ا نطعمكم ـلوجو ا ال نري  منكم جزا ا وال شكوراإ٪تكما قاؿ أوـليا  ا ،  ا 

٘. 

                                                 
ز. رواه مسلم : احرص  لى ما ينفعك واستعن با وال تعج وذـلك امتثاال ٟت ي  أيب ىريرة رضي ا  نو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  ٔ

(ٕٙٙٗ.) 
 . ٚسورة اإلسرا :  ٕ
 . ٕٕٚسورة اـلبقرة:  ٖ
 ( ، واـللفظ اـلذي ساقو ابن اـلقيم ٥تت ر.ٕٚٚ٘رواه مسلم ) ٗ
 . ٜسورة اإلنساف:  ٘
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ال يهمهم إال قضاء حوائجهم من عابديهم وإن  المعبونين من غير اعأن }الوجو السانس: 
 ٔ{أدر ذلك بعابديهم

ذـلػك بػ ينك ودنيػاؾ ، فهػم إ٪تػا غرضػهم  غاـلب ا٠تلق إ٪تا يري وف قضا  حاجاهتم بك وإف أضػرَّ 
ك ػػػػػػػػساف إـليػػك ـلػػػػػػػػػػػويريػػ  اإلح، نما يريػػ ؾ ـلػػك ػعاه إػػػػػػػ، واـلػػرب ت ٕمضرتكػػػػػػػػػو بم وـلػػػػػػػػػػقضػػا  حوائجه

 ؟ بغَتهال ١تنفعتو ، ويري  دفع اـلضرر  نك ، فكيف تُػعلِّق أملك ورجا ؾ وخػوفك 

هم  لى أف ينفعػوؾ بشػي  مل ينفعػوؾ إال بشػي  قػ   ىذا أف تعلم أف ا٠تلق ـلو اجتمعوا كل   وِٚتاع
روؾ بشػػػػي  مل يضػػػػروؾ إال بشػػػػي  قػػػػ  كتبػػػػو ا ػػػػػػػػػػهػػػػم  لػػػػى أف يضا ـلػػػػك ، وـلػػػػو اجتمعػػػػوا كل  كتبػػػػو 
قل ـلن ي يبنا إال ما كتب ا ـلنا ىو موالنا و لى ا فليتوكل ا١تؤمنوف، قاؿ تعاه  ٖ ليك

ٗ. 

 ٘{هُ دَ ٰبَ ٰعَ  منبحاجة المعبون جهل  :}الوجو الخامس

ره  ِّ ػَ قػػقػػ ر  لػػى ٖت ػػيلها ـلػػك حػػىت يُ وال يَ ، فو ا تعػػاه إياىػػا رِّ عَ ػاـلعبػػ  ال يعلػػم م ػػلحتك حػػىت يُػػ
، من ابتػػ أ منػػو ػفعػػاد األمػػر كلػػو ـلػػ، ا فيػػو إرادة ومشػػيئة  ٮتلػػقوال يريػػ  ذـلػػك حػػىت ، ا تعػػاه  ليهػػا 

 ديػةً و بو  وتػوكبلً  وخوفػاً  ق اـلقلػب بغػَته رجػا ً ػفتعل ػ، وإـليػو يرجػع األمػر كلػو ، وىو اـلذي بي ه ا٠تَت كلو 
ػػاـلػػذي قػػ َّ  هُ ومػػا ٭ت ػػل بػػذـلك مػػن ا١تنفعػػة فهػػو وحػػ ُ ، ٤تػػو ال منفعػػة فيػػو  ضػػررٌ  رىا وأوصػػلها رىا ويسَّ
 .إـليك

برب ية وسوء ظن لٰههاإل لعظمةأن الشرك ىضم لحق الربوبية وتنقيص  :الوجو السابع}
 ٙ{العالمين

إه ا وأكرىػا ـلػو  ا ِ أالم اـلظلم وأقبح اـلقبائح وأنكػر ا١تنكػرات كػاف أبغػو األشػياـلشرؾ ا كاف ١ت
أنػو  بػػروأخ، ب  ليو من  قوبات اـل نيا واآلخرة مػا مل يرتبػو  لػى ذنػب سػواه ورتَّ ، وأش ىا مقتا ـل يو 

                                                 
 . ٚٙص  ٔ
شيطاف اـلذي ىو ومن ا١تعلـو أف ا١تعبود من دوف ا إف كاف راضيا بذـلك فإ٪تا يري  اـلشهرة واـلعلو ُب األرض ، فهذه حاجتو ، أما اـل ٕ

 ا١تعبود اٟتقيقي فحاجتو ومهمتو إضبلؿ اـلناس  ن اـلتوحي .
 ( ، وصححو األـلباين.ٖٖٓ/ٔ( ، وأٛت  )ٕٙٔ٘جا  ىذا ُب ح يػ  ابن  باس رضي ا  نهما اـلذي رواه اـلًتمذي ) ٖ
 . ٔ٘سورة اـلتوبة:  ٗ
 . ٚٙ – ٙٙص  ٘
 ، بت رؼ يسَت ج ا. ٖٓٔ -ٔٓٔص  ٙ
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وقطػػع ا١تػػواالة ، هم ـ ذبػػائحهم ومنػػاِكحوحػػرَّ ،  وِ ومػػنعهم مػػن قربػػاف حرِمػػ، س جَ ػوأف أىلػػو نػػ، ال يغفػػره 
وأبػػػاح ألىػػػل ، و١تبلئكتػػػو ورسػػػلو وـللمػػػؤمنُت  -و سػػػبحان -وجعلهػػػم أ ػػػ ا  ـلػػػو ، بيػػػنهم وبػػػُت ا١تػػػؤمنُت 

ٰٰٰٰٰالشوىػػػػذا ألف ،  ٔوأف يتخػػػػذوىم  بيػػػػ ا، اـلتوحيػػػػ  أمػػػػوا٢تم ونسػػػػا ىم وأبنػػػػا ىم  لحٰٰٰٰق  رك ىضٰٰٰٰمٌ ٰٰٰ
ويعػذب ا١تنػافقُت كمػا قػاؿ تعػاه ،   العٰالمينبٰرب وسٰوء ظٰن ،  هيةٰه اإلللعظمة  صٌ وتنق  ، الربوبية 

 بػػػا اػػػن اـلسػػػو   لػػػيهم دائػػػرة اـلسػػػو  وغضػػػب ا  لػػػيهم وا١تنافقػػػات وا١تشػػػركُت وا١تشػػػركات اـلظػػػانُت
وـلعنهم وأ   ٢تم جهػنم وسػا ت م ػَتا

ع  لػى ع  لػى أحػ  مػن اـلو يػ  واـلعقوبػة مػا ُٚتػَمػفلػم ٬تُ  ، ٕ
ػػػػفإنػػػ، اإلشػػػراؾ أىػػػل  ػػػػوـلػػػو أحػػػ، و  حػػػىت أشػػػركوا بػػػو ػهم انػػػوا بػػػو اػػػن اـلسَّ   وه حػػػقَّ سنوا بػػػو اـلظػػػن ـلوحَّ

،  ٖروه حػق قػ ره ُب ثبلثػة مواضػع مػن كتابػوهم مػا قػ َ ػو  ػن ا١تشػركُت أنػسػبحان بػػرو٢تػذا أخ، وحي ه ػت
ب مػن ع ـلػو ويهػرُ ؿ ـلو وٮتضَ حبو وٮتافو ويرجوه ويذِ ػيُ ،  ا  ال ونِ ه حق ق ره من جعل ـلو  ِ رُ ق ُ وكيف يَ 

هم كحػػػب ػا ٭تبونػػػومػػػن اـلنػػػاس مػػػن يتخػػػذ مػػػن دوف ا أنػػػ ادً قػػػاؿ تعػػػاه ، طو ويػػػؤثر مرضػػػاتو ػػػػػػػسخ
ا

واألرض وجعػػػل اـلظلمػػػات واـلنػػػور ٍب اـلػػػذين  اـلسػػػماوات اٟتمػػػ   اـلػػػذي خلػػػق وقػػػاؿ تعػػػاه ،  ٗ
ـلوفهبم يعػػ ِ بػػػر كفػػروا 

يت وىػػذه ىػػي اـلتسػػوية اـلػػ، ُب اـلعبػػادة وابػػة واـلتعظػػيم   الً أي ٬تعلػػوف ـلػػو ِ ػػ ، ٘
 افيقوـلػػػو ، ُب اـلنػػػار أسػػػا كانػػػت ضػػػبلال وبػػػاطبل  ٙفػػػوا وىػػػمو رَ ، آ٢تػػػتهم  أثبتهػػػا ا١تشػػػركوف بػػػُت ا وبػػػُت

ب اـلعا١تُتبػر إذ نسويكم  متا إف كنا ـلفي ضبلؿ مبُت ٢تتهم وىم ُب اـلنار معهم آل
ٚ. 

لقػػػت وال قػػػاـلوا إف آ٢تػػػتهم خَ ، وىم بػػػو ُب اـلػػػذات واـل ػػػفات واألفعػػػاؿ أسػػػم مػػػا سػػػوَّ  ومعلػػػوـٌ 
و بػػػادهتم  وىا بػػػو ُب ٤تبػػػتهم ٢تػػػا وتعظػػػيمهم ٢تػػػاوإ٪تػػػا سػػػوَّ ، و٘تيػػػت  يػػػػيحػسػػػا تإو ، واألرض  اـلسػػماوات

 .إه اإلسبلـ نتِسبيَ كما ترى  ليو أىل اإلشراؾ ٦تن ،  إياىا 

ومػػػا ، بوف أىػػػل اـلتوحيػػػ  إه اـلتػػػنقص با١تشػػػايخ واألنبيػػػا  واـل ػػػاٟتُت نُسػػػومػػػن اـلعجػػػب أسػػػم يَ 
ال ٯتلكػػوف ألنفسػػهم وال ـلغػػَتىم ضػػرا وال نفعػػا وال موتػػا وال حيػػاة وال ، ذنػػبهم إال أف قػػاـلوا إسػػم  بيػػ  

وال يشػػػػفعوف ألىػػػػل ، ـ ا شػػػػفا تهم ٢تػػػػم بػػػػل قػػػػ  حػػػػرَّ ، م ال يشػػػػفعوف ـلعابػػػػ يهم أبػػػػ ا سػػػػوإ، نشػػػػورا 

                                                 
 حي  أف يتخذوىم  بي ا.أي: وأباح ألىل اـلتو  ٔ
 . ٙسورة اـلفتػح:  ٕ
 . ٚٙ، وسورة اـلػزمر:  ٗٚ، وسورة اٟتج:  ٜٔوىي ُب سورة األنعاـ:  ٖ
 . ٘ٙٔسورة اـلبقرة:  ٗ
 . ٔسورة األنعاـ:  ٘
 كلمة )وىم( ـليست مثبتة ُب نسخة  زير ، وىي مثبتة ُب نسخة ) لي(. ٙ 
 . ٜٜ – ٜٛسورة اـلشعرا :  ٚ
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  واـلشػفا ةُ ، كلػو    بػل األمػرَ ، فليس ٢تم من األمػر شػي  ، ي  إال بع  إذف ا ٢تم ُب اـلشفا ة ػاـلتوح
 .فليس ٠تلقو من دونو ويل وال شفيع، الية ـلو واـلوِ ، كلها ـلو سبحانو 

 :ٔأيضا وقاؿ

٠ت ػمائو  ٖاـلسػبلـ  ليػوو٢تػذا قػاؿ إمػاـ اٟتنفػا  ، مبنياف  لػى سػو  اـلظػن بػا  ٕواـلتعطيلاـلشرؾ 
ب اـلعػػػا١تُتبػػػػر فمػػػا اػػػنكم  مأئفكػػػا آ٢تػػػة دوف ا تريػػػ وف مػػػن ا١تشػػػركُت 

مػػػا ) :وإف كػػػاف ا١تعػػػٌت ، ٗ
ا فأنػػت ٕتػػ  ٖتػػت ىػػذ،  (؟كم و٬تػػازيكم بػػو وقػػ   بػػ ًب معػػو غػػَته وجعلػػتم ـلػػو نػػ الَ اػػنكم بػػو أف يعػػامِ 

فػػػإف ا١تشػػػرؾ إمػػػا أف يظػػػن أف ا ،  (؟بكم مػػػن اـلسػػػو  حػػػىت  بػػػ ًب معػػػو غػػػَتهبػػػػر مػػػا اننػػػتم ) :اـلته يػػػ 
ص ١تػن ىػو يأ ظػم اـلتنقػوىػذا ،  أو  ػوفٍ  أو اهػَتٍ  من وزيرٍ معو أمر اـلعامل  بػرسبحانو ٭تتاج إه من ي 

 .غٍت  ن كل ما سواه بذاتو وكل ما سواه فقَت إـليو بذاتو
 .حانو إ٪تا تتم ق رتو بق رة اـلشريكسب وظن أنوإما أف يَ 
 .اـلواسطة وُ مَ علِ علم حىت يُ ظن بأنو ال يَ وإما أف يَ 

 .و اـلواسطة يرحمعلَ ٕترحم حىت ال يَ  أوْ 
 .وح ه ٘هُ ال يكفي  ب َ  أوْ 

فيحتاج أف ، اـلعب  حىت يشفع  ن ه اـلواسطة كما يشفع ا١تخلوؽ  ن  ا١تخلوؽ بأو ال يفعل ما يري  
 .زه بو من اـلذـلةره بو من اـلقلة وتعز  و بو وتكث  إه اـلشافع وانتفا ِ يقبل شفا تو ٟتاجتو 

كما ىو حاؿ ملوؾ ،  رفع تلك اٟتاجات إـليو أو ال ٬تيب د ا   باده حىت يسأـلوا اـلواسطة أف تَ 
 .وىذا أصل شرك الخلق، اـل نيا 

 .ذـلكإـليو  اـلوسائطُ  رفعُ تَ ع ه  نهم حىت أو يظن أنو ال يسمع د ا ىم ـلبُ 
                                                 

 . ٘ٓٔ -ٖٓٔص  ٔ
ػعطيل ُب اـللغة ىو اإلفراغ واإلخبل  ، وُب اإلصػطبلح اـلشر ي ؛ إنكار ما ٬تب  تعاه من األٝتا  واـل فات ، أو بعضها ، اـلت ٕ

فهو نو اف: تعطيل كلي وتعطيل جزئي ، فأما اـلكلي فوقع فيو اٞتهمية اـلذين أنكروا ٚتيع صفات ا ، وغبلهتم يعطلوف األٝتا  
 أيضا.

 طيل األشا رة ، اـلذين أنكروا بعو اـل فات دوف بعو.وأما اٞتزئي فهو كتع
 وأوؿ من ُ رؼ باـلتعطيل ُب ىذه األمة ىو اٞتع  بن درىم.

، اـلباب اـلثاـل : ُب طريقة أىل اـلسنة ُب أٝتا  ا وصفاتو ، ـللشيخ ٤تم  بن  ثيمُت « فتح رب اـلربية بتلخيص اٟتموية»انظر 
 رٛتو ا.

 بلـ.أي إبراىيم  ليو اـل بلة واـلس ٖ
 . ٚٛ - ٙٛسورة اـل افات:  ٗ
 كلمة ) ب ه( ـليست ُب نسخة  زير ، وىي مثبتة ُب نسخة  لي. ٘ 



 تالعب الشيطان بعقول القبوريين

 55 

ويتوسل إـليو بذـلك ، قسم  ليو ْتق ذـلك ا١تخلوؽ  ليو فهو يُ ، أف ـللمخلوؽ  ليو حقا  نػأو يظ
 .هم ٥تاـلفتونُ كِ مْ ػ ليهم وال يُ  ز  ػعِ وا١تلوؾ ٔتن يَ  بػرتوسل اـلناس إه األكالوؽ كما يَ ػا١تخ

ل وـلو مل يكن فيو إال نقص ٤تبة ا وخوفو ورجائو واـلتوك، وكل ىذا تنقص ـللربوبية وىضم ٟتقها 
ص فينقُ ، ذـلك بينو سبحانو وبُت من أشرؾ بو  ة ليو واإلنابة إـليو من قلب ا١تشرؾ بسبب قسم

و إه من ه أو بعضِ أكثرِ  ف أو يضمحل ذـلك اـلتعظيم وابة وا٠توؼ واـلرجا  بسبب صرؼِ ويضعُ 
 . ه من دونو بَ 

و٢تذا اقتضى ، ـ أىب شا  ا١تشرؾ أ،  والتنقص الزم لو درورةً ، ـلتنقص اـلرب سبحانو  فاـلشرؾ ملزوـٌ 
، ية بػر و أشقى اـلو٬تعلَ ،   صاحبو ُب اـلعذاب األـليم ػوأف ٮتلِّ ، ه  يغفرَ الَّ ربوبيتو أ سبحانو وكماؿُ  هٛت ُ 

 .بذـلك ـلو مٌ معظِّ فبل ٕت  مشركا قط إال وىو متنقص  سبحانو وإف ز م أنو 
فإنو يز م ، و بتلك اـلب  ة ـل وإف ز م أنو معظمٌ  ٕت  مبت  ا إال وىو متنقص ـللرسوؿكما أنك ال 

وإف كاف ، يز م أسا ىي اـلسنة إف كاف جاىبل مقل ا و ، واب ػأسا خَت من اـلسنة وأوه باـل 
فا١تتنق وف ا١تنقوصوف  ن  ا ورسوـلو وأوـليائو ىم أىل ،  ورسوـلو  مستب را ُب ب  تو فهو مشاؽ  

أدـلة ـلفظية ال تفي  اـليقُت وال تغٍت   ورسوـلوٌت دينو  لى أف كبلـ امن بَ  السيماو ، اـلشرؾ واـلب  ة 
 !؟ٔصاـلتنقمن شي  فات ىذا  أي  ، ـللمسلمُت  فيا ، علم شيئا من اـليقُت واـل

فقػ  جػا   تو٫تو من اـلتشبيو واـلتجسيم ما يَ  وكذـلك من نفى صفات اـلكماؿ  ن اـلرب تعاه خشيةَ 
 .من اـلتنقص بض  ما وصف ا سبحانو بو نفسو من اـلكماؿ

س بَّ ػـلػ، بل ىم أ ظم اـلناس تنق ػا ، ىم أىل اـلتنقص ُب اٟتقيقة  ٕوا١تق ود أف ىاتُت اـلطائفتُت
و٢تػذا كانػت اـلب  ػة قرينػة اـلشػرؾ ُب كتػاب ا ، تنق ػهم ىػو اـلكمػاؿ  أف ليهم اـلشػيطاف حػىت انػوا 

َت اٟتػػق وأف قػػل إ٪تػػا حػػـر ريب اـلفػػواح  مػػا اهػػر منهػػا ومػػا بطػػن واإلٍب واـلبغػػي بغػػقػػاؿ تعػػاه ، تعػػاه 
ال تعلمػػػوف ـلػػػوا  لػػػى ا مػػػاؿ بػػػو سػػػلطانا وأف تقو نػػػػز وا بػػػا مػػػا مل يػتشركػػػ

فػػػاإلٍب واـلبغػػػي قرينػػػاف  ، ٖ
 .واـلشرؾ واـلب  ة قريناف

 

                                                 
 أي: ما أ ظم اـلنقص اـلذي ح ل ألىل اـلشرؾ واـلب  ة من جرَّا  تنق هم  وـلرسوـلو.  ٔ
 أي ا١تشركُت وا١تعطلة. ٕ
 . ٖٖسورة األ راؼ:  ٖ
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، صإنو  ص جانب الربوبية ، بخالف الشرك صي العبانةوالمعاصي ال تستلزم تنق   الذنوبتنبيو: }
 ٔ{يستلزم ذلك

١تعاصػػػي فإسػػا بوجػػو آخػػػر ؛ فإسػػا ال تسػػػتلـز تنقػػيص اـلربوبيػػػة وال ، وأمػػا ٧تاسػػػة اـلػػذنوب وا صصٰٰل
ب ا سػػبحانو  ليهػػا مػػن اـلعقوبػػات واألحكػػاـ مػػا رتبػػو  لػػى سػػو  اـلظػػن بػػا  ػػز وجػػل ، و٢تػػذا مل يُرتِّػػ

كاـلنجاسػػػة ُب ٤تػػػل   -اـلشػػػرؾ ، وىكػػػذا اسػػػتقرت اـلشػػػريعة  لػػػى أنػػػو يُعفػػػى  ػػػن اـلنجاسػػػات ا١تخففػػػة 
مػػػػا ال يُعفػػػػى  ػػػػن  -بػػػػوؿ اـل ػػػػيب اـلرضػػػػيع ، وغػػػػَت ذـلػػػػك و حذا  ، ػواـلػػػػ فِّ خُ ػاـلػػػػ االسػػػػتجمار ، وأسػػػػفلِ 

ألىٰٰل التوحيٰٰد المحٰٰ   ىعفٰٰويُ  ػػن اـلكبػػائر ،  ىعفػػظة ، وكػػذـلك يُعفػػى  ػػن اـل ػػغائر مػػا ال يُ مغلَّ ػاـلػػ
موح  اـلػػذي مل ُيشػػرؾ بػػا ػ، فلػػو ـلقػػي اـلػػ الٰٰذي لٰٰم يُشٰٰٰوبوه بالشٰٰرك مٰٰاال يُعفٰٰى لمٰٰن لٰٰيس كٰٰذلك

ه ي َ ػػػػػػتوح صَ من نقػػػ ل ىػػذا ـلػػػػػػػػحػ، وال ي ٖفرةػها مغػػػقرابػػػػػػاألرض خطايػػا أتػػاه ب ٕبِ و بُقػػراشػػيئا اـلبتػػة ربَّػػ
و شػرؾ ال يبقػػى معػو ذنػب ، فإنػػو يتضػمن مػػن باـلشػرؾ ، فػػإف اـلتوحيػ  ا٠تػاـلص اـلػػذي ال يشػوبُ  ٗوُ وشػابَ 

رض ، راب األمػا يوجػب غسػل اـلػذنوب وـلػو كانػت قُػ هُ  َ ٤تبة ا وإجبلـلو وتعظيمو وخوفو ورجائو وْحػ
ا فػػبل تثبػػت معػػو ، وـلكػػن ٧تاسػػة اـلزنػػا واـللػػواط أغلػػظ مػػن غَت٫تػػ،  ي  وِ واـلػػ افع ٢تػػا قَػػ، فاـلنجاسػػة  ارضػػة 

أحظػى اـلنػػاس هبػػذه  ٘ضػػعف توحيػ ه جػػ ا ، و٢تػذا كػػاففسػػ  اـلقلػب وتُ مػن اـلنجاسػػات مػن جهػػة أسػا تُ 
خبائ  فيػػػو ػاـلػػػجاسة أكثػػػرىم شػػػركا ، فكلمػػػا كػػػاف اـلشػػػرؾ ُب اـلعبػػػ  أغلػػػب كانػػػت ىػػػذه اـلنجاسػػػة و ػػػػػػػاـلن

كػػذـلك أكثػػر ، وكلمػػا كػػاف أ ظػػم إخبلصػػا كػػاف منهػػا أبعػػ  ، كمػػا قػػاؿ تعػػاه  ػػن يوسػػف اـل ػػ يق 
ـلن رؼ  نو اـلسو  واـلفحشا  إنو من  بادنا ا١تخَل ُت

ٙ. 

 

                                                 
 . ٙٓٔ -٘ٓٔص  ٔ
 «.ـلساف اـلعرب»ظر قُػراب أي ما يقارب مؤله. ان ٕ
: يقوؿ ا  ز  (  ن أيب ذر رضي ا  نو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا ٜٙٔ،  ٖ٘ٔ/٘( وأٛت  )ٕٚٛٙدـليل ذـلك ما رواه مسلم ) ٖ

 وجل: ... ومن ـلقيٍت بقراب األرض خطيئة ال يشرؾ يب شيئا ـلقيتو ٔتثلها مغفرة.
 ومزجو. شابو أي خلطو ٗ
 ىي مثبتة ُب نسخة  لي.كلمة )كاف( ـليست ُب نسخة  زير ، و  ٘ 
أقرب إه مراد ا١تؤـلف ، وىي قرا ة ابن كثَت وابن  مرو وابن  امر ، ذكره  –بكسر اـلبلـ  –، وقرا ة ا١تخلِػ ُت  ٕٗسورة يوسف:  ٙ

 . ٖٖٔ، ص « اإلغاثة»اـلشيخ  لي حسن ُب حاشيتو  لى 
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 ٔنعاء الموتى أو الدعاء عندىم{ عن القرون الثالثة األولى المفضلةإعراض  :الثامنالوجو }

وتى أو اـلػػػ  ا  هبػػػم أو اـلػػػ  ا   نػػػ ىم مشػػػرو ا و مػػػبل صػػػاٟتا ومػػػن اػػػاؿ أف يكػػػوف د ػػػا  ا١تػػػ
اـلػػذين يقوـلػػوف مػػا ال  ٕلوؼخُ ػو اـلػػػرزقَػػٍب يُ ،   ػػرؼ  نػػو اـلقػػروف اـلثبلثػػة ا١تفضػػلة بػػنص رسػػوؿ ا ويُ 

 .ويفعلوف ما ال يؤمروف، يفعلوف 
لفائػػػو ُب أىػػػل اـلقبػػػور بضػػػعا و شػػػرين سػػػنة حػػػىت توفػػػاه ا ، وىػػػذه سػػػنة خ فهػػػذه سػػػنة رسػػػوؿ ا 

 لػى وجػو األرض أف  ااـلراش ين ، وىذه طريقة ٚتيع اـل حابة واـلتابعُت ٢تم بإحساف ، ىل ٯتكن بشرً 
صػػػحيح أو حسػػػن أو ضػػػعيف أو منقطػػػع أسػػػم كػػػانوا إذا كػػػاف ٢تػػػم حاجػػػة  يػػػأٌب  ػػػن أحػػػ  مػػػنهم بنقػػػلٍ 

أو ، بأصػػحاهبا أو يسػػأـلوا ا ، وا  نػػ ىا  ػػل  فضػػبل أف يُ ، حوا هبػػا ق ػػ وا اـلقبػػور فػػ  وا  نػػ ىا و٘تسَّػػ
 .فليوقفونا  لى أثر واح  أو حرؼ واح  ُب ذـلك ؟يسأـلوىم حوائجهم

ت بع ىم بكثَت من ذـلك ، وكلما تأخر اـلزماف وطاؿ فَ لَ بلى ، ٯتكنهم أف يأتوا  ن ا٠تلوؼ اـليت خَ 
وال  ـليس فيها  ن رسوؿ ا  ٖاـلعه  كاف ذـلك أكثر ، حىت ـلق  ُوج  ُب ذـلك   ة م نفات

 .٘فيها من خبلؼ ذـلك كثَت، ، بلى  ٗواح  من ذـلك راش ين وال  ن أصحابو حرؼٌ  ن خلفائو اـل
 .٘كثَت

 ٙعد السلف عن تعظيم القبور{ٰبُ  علىأمثلة ذكر صي صصٌل }

وأمػػا آثػػار اـل ػػحابة فػػأكثر مػػن أف ٭تػػاط هبػػا ، وقػػ  ذكرنػػا إنكػػار  مػػر رضػػي ا  نػػو  لػػى أنػػس 
 ٚ.بػرـلق، ا بػراـلق :وقوـلو ـلو بػررضي ا  نو صبلتو  ن  اـلق

 
                                                 

 . ٖٛٙ -ٖٚٙص  ٔ
هبم َمن خلف اـلقروف اـلثبلثة ا١تفضلة األوه ٦تن أتى ُب اـلقرف اـلرابع وما  اـلػُخلوؼ ىم من خلفوا غَتىم وأتوا بع ىم ، وا١تق ود ٕ

 بع ه إه اآلف ، وا١تق ود ُب اـلسياؽ ا٠تُلوؼ اـلذين مل يقتفوا أثر اـلسلف رضواف ا  ليهم. 
 أي من كتب األحادي  اـلنبوية وآثار اـل حابة. ٖ
 أي من تلك اـلب ع وا ثات. ٗ
 ادي  اـلواردة ُب باب اـلنهي  ن اـلغلو ُب اـلقبور.سيأٌب ذكر ٚتلة من األح ٘
 . ٖٔٛ- ٖٛٙص  ٙ
ق ة ذـلك اإلنكار رواىا أنس رضي ا  نو قاؿ: قمت يوما أصلي وبُت ي ي قرب ال أشعر بو ، فناداين  مر: اـلقرب ، اـلقرب ،  ٚ

 فظننت أنو يعٍت اـلقمر ، فقاؿ يل بعو من يليٍت: إ٪تا يعٍت اـلقرب ، فتنحيت  نو. 
( ، و ب  اـلرزاؽ ُب ٕٗٙ/ٔاـلبخاري تعليقا ُب كتاب اـل بلة ، باب: ىل تػنب  قبور مشركي اٞتاىلية ويتخذ مكاسا مساج  ) رواه
 ( واـللفظ ـلو؟ٖ٘ٗ/ٕ( ، واـلبيهقي )٘ٚ٘ٚ،  ٗٚ٘ٚ« )ا١ت نف»
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من زيادات يونس بػن بكػَت  ػن أيب خلػ ة خاـلػ  بػن دينػار  ٔ«مغازيو»وق  ذكر ٤تم  بن إسحاؽ ُب 
  :ح ثنا أبو اـلعاـلية قاؿ :قاؿ

سريرا  ليػو رجػل ميػت ،  نػ  رأسػو م ػحف ـلػو ،  ٖزافرمُ هُ ػ نا ُب بيت ماؿ اـلػوج «ٕرػتَ سْ تُ »١تا فتحنا 
فنسػخو باـلعربيػة ،  ٗاضػي ا  نػو ، فػ  ا ـلػو كعبًػ، فأخذنا ا١ت حف فحملناه إه  مر بن ا٠تطػاب ر 

 ؟ما كاف فيو :فأنا أوؿ رجل من اـلعرب قرأه ، قرأتُػو مثل ما أقرأ اـلقرآف ، فقلت أليب اـلعاـلية
 .بع ُ  وما ىو كائنٌ  ٘سَتتكم وأموركم وٟتوف كبلمكم :قاؿ
 .فما صنعتم باـلرجل :قلت
 لػى  وُ يَػعمِّ هػا ـلنُ ينا اـلقبػور كلَّ وسػوَّ ، لما كػاف اـلليػل دفنػاه ا متفرقة ، فبػر حفرنا باـلنهار ثبلثة  شر ق :قاؿ

 .شونوػنبُ ػػػاـلناس ال يَ 
 .وما يرجوف منو :فقلت
 .روفمطَ يُ ػػػػزوا اـلسرير ، فبػر كانت اـلسما  إذا ُحبست  نهم أ  :قاؿ

 ؟من كنتم تظنوف اـلرجل :فقلت
 .«دانياؿ»رجل يقاؿ ـلو  :قاؿ

 ؟ذ كم وج ٘توه ماتنم :فقلت
 .مئة سنة ذ ثبلثنم :قاؿ
 ؟ما كاف تغَت منو شي  :قلت
 ٛ.وال تأكلها اـلسباع ٚبليها األرضػ، إف ٟتـو األنبيا  ال تُ  ٙفاهمن قَ  عَتاتٍ ال ، إال شُ  :قاؿ

                                                 
 ، ٖتقيق سهيل زكار. ٚٙ – ٙٙص  ٔ
 تق ـ اـلتعريف هبا ُب مق مة اـلكتاب. ٕ
 «.ا١تعجم اـلوسيط» لى اـلكبَت من ملوؾ اـلعجم. انظر  أطلق اـلعرب ـلقب ا٢ترمزاف ٖ
 أي كعب األحبار. ٗ
 «.ا١تعجم اـلوسيط»انظر  ٟتن اـلكبلـ ىو معناه وفحواه. ٘
 «.ا١تعجم اـلوسيط»انظر اـلقفا ىو مؤخر اـلعنق.  ٙ
 تُبليها األرض أي تأكلها. ٚ
إف كاف تاريخ وفاتو ٤تفوااً منذ ثلثمائة سنة فليس بنيب ، بل ىو قاؿ ابن كثَت رٛتو ا: ىذا إسناد صحػيح إه أيب اـلعاـلية ، وـلكن  ٛ

، واـلفًتة اـليت كانت « اـلبخاري»نيب بنص اٟت ي  اـلذي ُب  بن مرًن ـليس بينو وبُت رسوؿ ا اىو رجل صا  ، ألف  يسى 
و من ٙتا٪تائة سنة وىو قريب من بينهما كانت أربعمائة سنة وقيل ستمائة سنة ، وقيل ستمائة و شروف سنة ، وق  يكوف تاريخ وفات

وقت دانياؿ إف كاف كونو دانياؿ ىو ا١تطابق ١تا ُب نفس األمر ، فإنو ق  يكوف رجبًل آخر إما من األنبيا  أو اـل اٟتُت ، وـلكن 
 قرُبت اـلظنوف أنو دانياؿ ، ألف دانياؿ كاف ق  أخذه ملك اـلفرس فأقاـ  ن ه مسجونا كما تق ـ.

 إه أيب اـلعاـلية أف طوؿ أنفو شرب.وق  ُروي بإسناد صحيح 
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زوه ـللػ  ا  بػػر فتػنت بػو اـلنػاس ، ومل يُ ه ـلػئبل يُ بػػر ق ففي ىذه اـلق ة ما فعلو ا١تهاجروف واألن ار من تعميةِ 
 ليػو باـلسػيوؼ ، وـلعبػ وه مػن دوف ا ، فهػم قػ   ٔافػر بػو ا١تتػأخروف ٞتاـلػ وا ؾ بػو ، وـلػوبػػر  ن ه واـلت

، وجعلوىػا معابػ  أ ظػم مػن  ٕةنَ  َ اٗتذوا من اـلقبور أوثاناً من ال يػ اين ىػذا وال يقاربػو ، وأقػاموا ٢تػا َسػ
 .ا١تساج 

ـلن ػػب ا١تهػػاجروف  اؾ هبػػا فضػػيلًة أو سػػنًة أو مباًحػػبػػػر فلػػو كػػاف اـلػػ  ا   نػػ  اـلقبػػور واـل ػػبلة  نػػ ىا واـلت
ػن وا ذـلػػك ١تػػن بعػػ ىم ، وـلكػػن كػػانوا أ لػػم بػػا وا  نػػ ه وَسػػودَ ػػ،  ٖا ـلػػذـلك لًمػػ بػػػرواألن ػػار ىػػذا اـلق

 .لفت بع ىملوؼ اـليت خَ ػورسوـلو ودينو من ا٠تُ 
وا  لى ىذا اـلسبيل ، وق  كاف  نػ ىم مػن قبػور أصػحاب رسػوؿ وكذـلك اـلتابعوف ٢تم بإحساف ، راحُ 

وال د ػاه  ٘صػاحب بػػرنهم مػن اسػتغاث  نػ  ق، فمػا ِمػ ٗروفد كثَت ، وىػم متػوافِ باألم ار    ا 
وال استن ػر بػو ، ومػن ا١تعلػـو أف مثػل  ٚوال استسػقى بػو ٙ(وال استشفى بو)وال د ا بو وال د ا  ن ه 

 .بل  لى نقل ما ىو دونو، ر ا٢تمم واـل وا ي  لى نقلو ىذا ٦تا تتوفَّ 
ال  اـلػ  ا   نػ ىا واـلػ  ا  بأرباهبػا أفضػل منػو ُب غػَت تلػك اـلبقعػة أوإمػا أف يكػوف  ؛وحينئذ فػبل ٮتلػو 

ا و مػػػبلً  لػػػى اـل ػػػحابة واـلتػػػابعُت وتػػػابعيهم ، فتكػػػوف ي  لًمػػػيكػػػوف ، فػػػإف كػػػاف أفضػػػل فكيػػػف خِفػػػ
 !؟ظفر بو ا٠تلوؼ  لما و مبلوتَ ، اـلقروف اـلثبلثة اـلفاضلة جاىلة هبذا اـلفضل اـلعظيم 

  تشػبَّ سػيما اـلػ  ا  ، فػإف ا١تضػطر يَ  ع حرصهم  لػى كػل خػَت ، الوا فيو موال ٬توز أف يعلموه ويزى 
بكل سبب وإف كاف فيو كراىة ما ، فكيف يكونوف مضطرين ُب كثَت من اـل  ا  وىػم يعلمػوف فضػل 

 .طبعا وشر ا  ونو ، ىذا ٤تاؿٌ يق ُ اـل  ا   ن  اـلقبور ٍب ال 

                                                                                                                                      

 و ن أنس بن ماـلك بإسناد جي  أف طوؿ أنفو ذراع.
، « اـلب اية واـلنهاية»انتهى كبلمو رٛتو ا من  فػُيحتمل  لى ىذا أف يكوف رجبل من األنبيا  األق مُت قبل ىذه ا١ت د ، وا أ لم.

 ( ، ذكر شي  من خرب دانياؿ  ليو اـلسبلـ.ٓٗ/ٕ)
 «.ا١تعجم اـلوسيط»ة ىي ا١تضاربة. انظر اجملاـل  ٔ
 َس نة اـلقبور ىم َخ ُمها.  ٕ
 ا ـلذـلك اـلقرب ، ـليعلم اـلناس مكانو.أي  لمً  ٖ
 أي متواج وف بينهم أحيا . ٗ
 أي صحايب. ٘
 ما بُت اـلقوسُت زيادة ُب نسخة ) لي(. ٙ
 ـليست ُب نسخة ) لي( ، وىي مثبتة ُب نسخة )اـلفقي(. ٚ
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ىػػػو مشػػػروع وال مػػػأذوف فيػػػو بق ػػػ  وال ، سػػػم اآلخػػػر ، وىػػػو أنػػػو ال فضػػػل ـللػػػ  ا   نػػػ ىا ن اـلقِ ػفتعيَّػػػ
ا٠ت وص ، بػل ٗت ي ػها باـلػ  ا   نػ ىا ذريعػة إه مػا تقػ ـ مػن ا١تفاسػ  ، ومثػل ىػذا ٦تػا ال يشػر و 

 .ؿ هبا سلطانانػزِّ شر ها ا ومل يُ مل يَ  باب اـل  ا   ن ىا شرُع  بادةٍ ػا ورسوـلو اـلبتة ، بل استح
صػليت مػع  :ي  قػاؿوَ ػ ػن ا١تعػرور بػن ُسػ ى غَت واح ٍ و وق  أنكر اـل حابة ما ىو دوف ىذا بكثَت ، فرَ 

أمل تػػر كيػػف فعػػل ربػػك فقػػرأ فيهػػا ، بلة اـل ػػبح ػ مػػر بػػن ا٠تطػػاب رضػػي ا  نػػو ُب طريػػق مكػػة صػػ
أيػػن يػػذىب  :، فقػػاؿ ٔ، ٍب رأى اـلنػػاس يػػذىبوف مػػذاىب إليػػبلؼ قػػري ، و  اب اـلفيػػلػبأصحػػ
وف  ػػل  فهػػم يُ ، اـلنػػيب صػػلى ا  ليػػو وآـلػػو وسػػلم  صػػلى فيػػو ا١تػػؤمنُت ، مسػػج ٌ  رَ ػيػػا أميػػ :فقيػػل ؟ىػػؤال 

 ٕاعً يػَ ػػػبعوف آثار أنبيائهم ويتخذوسا كنائس وبِ ػػإ٪تا ىلك من كاف قبلكم ٔتثل ىذا ، كانوا يتَّ  :فقاؿ .فيو
 ٖ. ل ، ومن ال فليمو وال يتعم ىا، فمن أدركتو اـل بلة منكم ُب ىذه ا١تساج  فليُ 

صػػلى  اـلنػيب نػو أيضػا ، فقطػػع اـلشػجرة اـلػيت بػايع ٖتتهػا أصػحابُ وكػذـلك أرسػل  مػر رضػي ا تعػاه  
 ٗ.ا  ليو وسلم

قوف  ليهػػا أسػػلحتهم لِّ ػػػػعَ  لػػى اـل ػػحابة ١تػػا سػػأـلوه أف ٬تعػػل ٢تػػم شػػجرة يػُ  بػػل قػػ  أنكػػر رسػػوؿ ا 
خرجنػػا مػػع رسػػوؿ  : ػػن أيب واقػػ  اـلليثػػي قػػاؿ ٘«صػػحيحو»ومتػػا هم ٓت وصػػها ، فػػروى اـلبخػػاري ُب 

هبػػػا  ٜنوطػػػوفحو٢تػػا ويَ  ٛفػػػوف، وـللمشػػػركُت سػػ رة يعكُ  ٚبكفػػػر و٨تػػن حػػػ يثو  هػػ ٍ  ٙنػػػُتحُ  لَ قِػػػبَ  ا 
اجعػػل ـلنػػا ذات أنػػواط   :يػػا رسػػوؿ ا :، فقلنػػا ٓٔ، فمررنػػا بسػػ رةٍ  «أنػػواط ذاتُ »أسػػلحتهم يقػػاؿ ٢تػػا 
 .كما ٢تم ذات أنواط

                                                 
 ا ات.أي تفرقوا وذىبوا ٚت ٔ
 بِػػيَػػعا ٚتع بِػػَيعة ، وىي معب  اـليهود.  ٕ
، باب ما جا  ُب اتباع األذاف ، « اـلب ع واـلنهي  نها»( ، وابن وضاح ُب ٖٕٗٚ( رقم )ٛٔٔ/ٕ« )ا١ت نف»رواه  ب  اـلرزاؽ ُب  ٖ

 (. ٖٖٗ/ٕ« )اـلرد  لى اـلبكري»وصححو ابن تيمية رٛتو ا كما ُب 
٣تموع »بن وضاح اـلقرطيب ، باب ما جا  ُب اتباع األذاف ، وق  جـز ابن تيمية بثبوت ا٠ترب كما ُب ال« اـلب ع واـلنهي  نها»انظر  ٗ

 (.ٖٖ/ٕٚ« )اـلفتاوى
صحيح »( ، واٟت ي  صححو األـلباين كما ُب ٕٓٛٔىذا وىم من ا١تؤـلف رٛتو ا ، فلم يروه اـلبخاري ، بل رواه اـلًتمذي ) ٘

 «.اـلًتمذي
 أي جهة حنُت. ٙ
 ا قريبا.أي أسلمو  ٚ
 اـلعكوؼ ىو طوؿ ا١تك  ، وق  كاف ا١تشركوف يقيموف  ن ىا ـليتبػركوف هبا ، نسأؿ ا اـلعافية. ٛ
 أي يُعلقوف  ليها. ٜ

 أي س رة أخرى. ٓٔ
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ا كمػػا ٢تػػم إـلػػههعػػل ـلنػػا اج، ىػػذا كمػػا قاـلػت بنػػو إسػرائيل  بػػرا أك :فقػاؿ اـلنػػيب صػلى ا  ليػػو وسػػلم
آ٢تة قاؿ إنكم قـو ٕتهلوف

 .من كاف قبلكم ٕنَ نَ ػن سَ ػ، ـلًتكبُ  ٔ
مػػع ا تعػػاه ، مػػع أسػػم ال  وٍ ػه إـلػػ ىػػذه اـلشػػجرة ـلتعليػػق األسػػلحة واـلعكػػوؼ حو٢تػػا اٗتػػاذَ  فػػإذا كػػاف اٗتػػاذُ 

 ؟ ن ه  ا ِ و واـل بو ود ائِ  واـل  ا ِ  بػريعب وسا وال يسأـلوسا ، فما اـلظن باـلعكوؼ حوؿ اـلق
 ؟ـلو كاف أىل اـلشرؾ واـلب  ة يعلموف بػرنسبة ـللفتنة بشجرة إه اـلفتنة باـلق فأي  

 أو شػػػػجرةً  فػػػػانظروا رٛتكػػػػم ا ، أينمػػػػا وجػػػػ ًب سػػػػ رةً  :قػػػاؿ بعػػػػو أىػػػػل اـلعلػػػػم مػػػػن أصػػػػحاب ماـلػػػك
مسامَت ػهبػػا اـلػػ ٖ، وينوطػػوفها لِ ػػػػ  واـلشػػفا  مػػن قِػبَ ر بػػػُ ويرجػػوف اـل مػػن شػػأسا عظمػػوفويُ ، يق ػػ ىا اـلنػػاس 

 ٗ.فهي ذات أنواط فاقطعوىا؛ ؽ رَ خِ ػواـل

 ٘وصحابتو{ }صصٌل صي بيان مخالفة عبان القبور لما كان عليو الرسول 

و ، ُب اـلقبػػور ومػػا أمػػر بػػو وسػػى  نػػو ، ومػػا كػػاف  ليػػو أصػػحابُ  رسػػوؿ ا  ومػػن ٚتػػع بػػُت سػػنةِ 
 ضا ـلو ، ْتي  ال ٬تتمعاف أب ا.ر ، مناقوبُت ما  ليو أكثر اـلناس اـليـو ؛ رأى أح ٫تا مضادا ـلآلخَ 

  لوف  ن ىا. ن اـل بلة إه اـلقبور ، وىؤال  يُ  فنهى رسوؿ ا 
 وسى  ن اٗتاذىا مساج  ، وىؤال  يبنوف  ليها ا١تساج  ، ويسموسا مشاى  ، مضاىاة ـلبيوت ا.

  لى إيقاد اـلقناديل  ليها. ٙوسى  ن إيقاد اـلسرج  ليها ، وىؤال  يوقفوف اـلوقوؼ
 أكثر. وأتخذ  ي ا ، وىؤال  يتخذوسا أ يادا ومناسك ، و٬تتمعوف ٢تا كاجتما هم ـللعي  وسى أف تُ 

اج األسػػ ي قػػاؿ: قػػاؿ  لػػي بػػن أيب يَّ هَ ػ ػػن أيب اـلػػ« صػػحيحو»وأمػػر بتسػػويتها ، كمػػا روى مسػػلم ُب 
 ؟  طاـلب رضي ا  نو: أال أبعثك  لى ما بعثٍت  ليو رسوؿ ا 

 ٛو.إال سويتُ  ٚشرفاو ، وال قبػرا مُ ال طمستُ أف ال أدع ٘تثاال إ

                                                 
 . ٖٛٔسورة األ راؼ:  ٔ
 اـلسَّػنن ٚتع سنة وىي اـلطريقة ، سوا  كانت طريقة شر ية أو ب  ية أو شركية. ٕ
 وف هبا.ُب نسخة اـلشيخ  لي: ويضرب ٖ
، وق   ٜٖ-ٖٛ، ص « اٟتوادث واـلب ع»ىػ( ُب كتاب  ٖٓ٘قاـلو اإلماـ ٤تم  بن اـلوـلي  اـلطرطوشي ا١تاـلكي رٛتو ا ا١تتوَب سنة ) ٗ

 ضبطت اـلنص من األصل.
 . ٖٚ٘ - ٖٖ٘ص  ٘
 معينة. ٚتع وقف ، وىو ما ُحبس أصلو وُسبِّلت منفعتو ، كا١تباين اـليت تؤجر ، و٬تعل ريعها ُب م ارؼ خَتية ٙ
 أي مرتفعا. ٚ
ٛ (ٜٜٙ.) 
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،  ٔ«ودسرَ »ضػاـلة بػن  بيػ  بػأرض اـلػرـو بػػ ي قػاؿ: كنػا مػع فُ أيضا  ن ُٙتامة بػن ُشػػفَ « صحيحو»وُب 
 ٕيأمر بتسويتها. ي ، ٍب قاؿ: ٝتعت رسوؿ ا فتوُب صاحب ـلنا ، فأمر فضاـلة بقبػره فسػُوِّ 
 وف  ليهػػػػػا عِقػػػػػاألرض كاـلبيػػػػػت ، ويَ  ٖثُت ، ويرفعوسػػػػػا  ػػػػػنوىػػػػػؤال  يبػػػػػاـلغوف ُب ٥تاـلفػػػػػة ىػػػػػػهذين اٟتػػػػػ ي

 .ٗاـلقباب
 ػن جابػػر قػاؿ: سػى رسػوؿ « صػحيحو»اـلقبػر واـلبنا   ليو ، كما روى مػسلم ُب  ٘وسى  ن ٕت يص

 ٙ ن ٕت يص اـلقبػر ، وأف يُقع   ليو ، وأف يُػبٌت  ليو. رسوؿ ا 
 ػن جابػػر رضػي ا  نػو ، أف « سننهما»ُب  ٚوسى  ن اـلكتابة  ليها ، كما روى أبو داود واـلًتمذي

 ص اـلقبور ، وأف يُكتب  ليها.سى أف ُٕت َّ  أف رسوؿ ا 
 ٛقاؿ اـلًتمذي: ح ي  حسن صحيح.

 ه.وىؤال  يتخذوف  ليها األـلواح ، ويكتبوف  ليها اـلقرآف وغَتَ 
سػى أف  ا  زاد  ليها غَت تراهبا ، كما روى أبػو داود مػن حػ ي  جابػػر أيضػا أف رسػوؿوسى أف يُ 

 ٜزاد  ليو.كتب  ليو ، أو يُ ج ص اـلقبػر ، أو يُ ػيُ 
 ر واألحجار واِٞتص.اآلجُ  :-سوى اـلًتاب  -وىؤال  يزي وف  ليو 

 ذـلك بقبػره. ر ، وأوصى أف ال يُفعلَ بٌت اـلقبػر بآجُ وسى  مر بن  ب  اـلعزيز رضي ا  نو أف يُ 
 را.آجُ  وأوصى األسود بن يزي  أف ال ٕتعلوا  لى قبػري

   ٓٔر  لى قبورىم.عي: كانوا يكرىوف اآلجُ ػػػػخَ وقاؿ إبػراىيم اـلنَّ 

                                                 
مادة « معجم اـلبل اف»جزيرة قباـلة اإلسكن رية ُب وسط ْتر اـلشاـ ، فتحها ا١تسلموف سنة ثبلث وٜتسُت. انظر « َرْوَدس» ٔ

 «.أفر٧تة»
ٕ (ٜٙٛ.) 
 ُب نسخة  زير )من( ، وا١تثبت من نسخة ) لي(. ٖ
 .«ا١تعجم اـلوسيط»عو ـلتتماسك. انظر يعق وف  لى اـلقبور اـلقباب أي يل قوف بعو حجارهتا ـلب ٗ
 اـلتج يص ىو اـلطبل  باٞتص ، وق  تق ـ تعريفو. ٘
ٙ (ٜٚٓ.) 
 ذكر اـلًتمذي ُب نسخة  زير ، وا١تثبت من نسخة  لي.مل يُ  ٚ
 (.ٛٙٓٔرقم ) ٛ
 ( دوف فقرة اـلكتابة واـلزيادة.ٜٓٚ( ، ورواه مسلم )ٕٕٖٙ،  ٕٕٖ٘) ٜ

 (. ٛٙٚٔٔ« )ا١ت نف»رواه ابن أيب شيبة ُب  ٓٔ
وغَتىا  وكره إـليكم اـلكفر واـلفسوؽ واـلع ياف: اـلكراىة  ن  ا١تتق مُت تعٍت اـلتحرًن ، كما ىي طريقة اـلقرآف ُب قوـلو تعاه تنبيو

 من اآليات ، وأما ا١تتأخرين فاصطلحوا  لى أف األمر ا١تكروه ىو ما يثاب  ليو تاركو وال يأٍب  ليو فا لو.
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 ٔسطاطا.فُ  وأوصى أبو ىريرة رضي ا  نو حُت حضرتو اـلوفاة: أف ال تضربوا  ليَّ 
 ٕسطاط.وكره اإلماـ أٛت  أف يضرب  لى اـلقبػر فُ 

رج ، اـلػذين يبنػوف  ليهػا  ليهػا اـلس ػوا١تق ود أف ىؤال  ا١تعظمػُت ـللقبػور وا١تتخػذينها أ يػادا ، ا١توقػ ين 
ىػػا ، ٤تػػادوف ١تػػا جػػا  بػػو ، وأ ظػػم ذـلػػك اٗتاذِ  مناقضػػوف ١تػػا أمػػر بػػو رسػػوؿ ا  ،ا١تسػػاج  واـلقبػػاب 

مسػػاج  وإيقػػاد اـلسػػرج  ليهػػا ، وىػػو مػػن اـلكبػػػائر ، وقػػ  صػػرح اـلفقهػػا  مػػن أصػػحاب أٛتػػ  وغػػػَتىم 
، وألف فيػػػو  ٗلعػػػن مػػػن َفعلػػػوـلسػػػرج  ليهػػػا مل يُ بػػػيح اٗتػػػاذ ا: )وـلػػػو أُ ٖبتحرٯتػػػو ، قػػػاؿ أبػػػو ٤تمػػػ  ا١تق سػػػي

 تضيػيعا ـللماؿ ُب غَت فائ ة ، وإفراطا ُب تعظيم اـلقبور أشبو تعظيم األصناـ.
قػاؿ: )ـلعػن ا اـليهػود ، اٗتػذوا  ، وألف اـلنػيب  ٘قاؿ: وال ٬توز اٗتاذ ا١تساج   لى اـلقػبور ٢تػذا ا٠تػرب

  ليو.. متفق ٙ٭تذر ما صنعوا ، قبور أنبيائهم مساج (
وألف ٗت ػػيص اـلقبػػور باـل ػػبلة  نػػ ىا يشػػبو تعظػػيم األصػػناـ باـلسػػجود ٢تػػا واـلتقػػرب إـليهػػا ، وقػػ  ُرِوينػػا 

 انتهى. ٚواـل بلة  ن ىا(. واـلتمسح هباأف ابت ا   بادة األصناـ تعظيم األموات ، باٗتاذ صورىم 
 

                                                                                                                                      

)ف ل: ٖترًن اـلقوؿ  لى ا ( ، ٕ٘/ٔـلئلماـ ابن اـلقيم )« إ بلـ ا١توقعُت» :ُب ف تعٍت اـلتحرًنأف اـلكراىة  ن  اـلسلتقرير انظر 
ا١تذكرة ُب أصوؿ »( ، و ٕٔٗ/ٕٖـلشيخ اإلسبلـ )« ٣تموع اـلفتاوى»و ق  يطلق ـلفظ اـلكراىة  لى اـلتحرًن( ،  –بغَت  لم 

 نة.ا١ت ي –، اـلناشر: مكتبة اـلعلـو واٟتكم  ٕٕـللشنقيطي ، ص « اـلفقو
 .  وبعو أىل اـلعلم يعرفوف ا١تكروه بأنو ما ترُكػػُو خٌَت من فعلو ، أو ما سُِي  نو سيا غَت جاـز

 اـلرياض. –، ـللشيخ د. سع  بن ناصر اـلشثري حفظو ا ، اـلناشر: كنوز أشبيليا  ٜٖ، ص « شرح اـلورقات»انظر 
(: صحيح ـلغَته ، ٖٜٕ/ٖٔ« )ا١تسن »( ، وقاؿ ٤تققػو ٕٜٕ/ٕ( ، ورواه أٛت  )ٚٗٚٔٔ« )ا١ت نف»رواه ابن أيب شػيبة ُب  ٔ

ون و أف أبا ىريرة رضي ا  نو قاؿ حُت حضره ا١توت: ال تضربوا  لي فسطاطا ، وال تػػتبعوين ٔتجمر ، وأسر وا بػي ، فإين 
وإذا وضع اـلرجل اـلسو   ٝتعت رسػوؿ ا صلى ا  ليو وسلم يقوؿ: إذا وضع اـلرجل اـل ا   لى سريره قاؿ: ق موين ق موين ،

  لى سريره قاؿ: يا ويلو ، أين تذىبوف بػي.
 ( ، كتاب اٞتنائز ، ف ل: ويكره اـلبنا   لى اـلقرب. ٜٖٗ/ٖ« )ا١تغٍت»ذكره  نو ابن ق امة ُب  ٕ
 ، اـلذي يعترب موسو ة ُب فقو اٟتنابلة.« ا١تغٍت»ىو ابن ق امة ، اـلفقيو اٟتنبلي ا١تعروؼ ، صاحب كتاب  ٖ
 أف ـلفظة ـلعن ا١تتخذي اـلسرج  لى اـلقبور ضعيفة ، وـلكن ىذا ال ٮترجو من حيز اـلتحرًن.تق ـ  ٗ
( ، ٕٕٗٓ( ، واـلنسائي )ٕٖٓزائرات اـلقبور ، وا١تتخذين  ليها ا١تساج  واـلسرج. رواه اـلًتمذي ) أي ح ي : ـلعن رسوؿ ا  ٘

 ( من ح ي  ابن  باس رضي ا  نو.ٜٕٕ/ٔ( ، وأٛت  )ٖٕٖٙوأبو داود )
( إال ـلفظة )اـلسرج( فذكر ٕ٘٘،  ٕٕ٘رقم )« سلسلة األحادي  اـلضعيفة»واٟت ي  صحيح كما قرره اـلشيخ األـلباين رٛتػو ا ُب 

 .أسا زيادة ضعيفة
 تق ـ بياف أف ىذه اـللفظة األخَتة من كبلـ  ائشة. ٙ
 ( ، كتاب اٞتنائز.ٔٗٗ-ٓٗٗ/ٖ« )ا١تغٍت» ٚ
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ف نَّ وا ـلػو مناسػك ، حػىت َصػ وا ـللقبػور حجػا ووضػعا١تشػركُت إه أف شػرَّ  وق  آؿ األمر هبػؤال  اـلض ػبلؿِ 
منػػو بػػاـلقبور ـللبيػػت اٟتػػراـ ،  ٔ، مضػػاىاةً « ا١تشػػاى  مناسػػك حػػجِّ »بعػػو غبلهتػػم ُب ذـلػػك كتابػػا وٝتػػاه 

ُب ديػػػن  ُػػػػباد األصػػػػناـ ، فػػػانظر إه ىػػػذا اـلتبػػػػاين  ـلػػػ ين اإلسػػػبلـ ودخػػػػوؿٌ  وال ٮتفػػػى أف ىػػػذا مفارقػػػػةٌ 
 و كػػره ُب اـلقبػػور ، وبػػُت مػػا شػػرَ تقػػ ـ ذِ  ه مػػن اـلنهػػي  مػػاوقَ ػػ َ   و رسػػوؿ ا اـلعظػػيم بػػُت مػػا شػػرَ 

 ىؤال  وق  وه.

 ٕمن قال إن النهي عن الصالة صي القبور إنما ىو ألجل نجاستها{ قول}إبطال 

شػي   ػن  فهػذا أبعػ ُ ، بلة فيهػا ألجػل اـلنجاسػة ػقوؿ من ز م أف اـلنهي  ن اـل  وُب ىذا إبطاؿُ 
 :وىو باطل من   ة أوجو،  مقاص  اـلرسوؿ 

كمػػػػا يقوـلػػػػو ا١تعللػػػػوف ،   ٖة اٟت يثػػػػة وا١تنبوشػػػػةبػػػػػر ألحاديػػػػ  كلهػػػػا ـلػػػػيس فيهػػػػا فػػػػرؽ بػػػػُت ا١تقأف ا، منهػػػػا 
 .باـلنجاسة
ومعلػـو قطعػا أف ىػذا ـلػيس ، اـليهود واـلن ارى  لػى اٗتػاذ قبػور أنبيػائهم مسػاج   نَ عَ ـلَ   أنو، ومنها 

ـلػػػيس ، اـلبقػػاع وألف قبػػور األنبيػػا  مػػػن أطهػػر ، فػػإف ذـلػػػك ال ٮتػػتص بقبػػور األنبيػػػا  ، ألجػػل اـلنجاسػػة 
فهػػػػم ُب قبػػػػورىم ،  ٗـ  لػػػػى األرض أف تأكػػػػل أجسػػػػادىمفػػػػإف ا حػػػػرَّ ، ـلبتػػػػة ا ـللنجاسػػػػة  ليهػػػػا طريػػػػقٌ 

 .وفػػري  طَ 
 .أنو سى  ن اـل بلة إـليها، ومنها 
وـلػو كػاف ذـلػك ألجػل اـلنجاسػة ـلكػاف ، واٟتمػاـ  ةَ بػػر أف األرض كلهػا مسػج  إال ا١تق بػػرأنو أخ، ومنها 

 .و٨توىا أوه من ذكر اـلقبور ٙازرِ واجمل ٘شوشِ حُ ػاـل كرُ ذِ 
ولٰم ، اىا واٗتػذه مسػج ا فنػب  قبػورىم وسػوَّ ، ة ـللمشركُت بػر كاف مق  هأف موضع مسج ِ ، ومنها 
 ػن أنػس  «اـل ػحيحُت»كمػا ثبػت ُب ،  لى فيػو ػ ىا وصػى األرض ومهَّػبل سػوَّ ،  رابٰنقل ذلك التيَ 
يقػػاؿ ٢تػػم بنػػو  ؿ بػػأ لى ا١ت ينػػة ُب حػػي  نػػػز ف،  ا١ت ينػػة  ١تػػا قػػ ـ اـلنػػيب :قػػاؿرضػػي ا  نػػو بػػن ماـلػػك ا

                                                 
 «.جم اـلوسيطا١تع»معٌت مضاىاة أي مشاهبة. انظر  ٔ
 . ٖٖٗ - ٜٖٖص  ٕ
 .ا١تذكورين نو ي ا١تقابرإلخراج ما فيها من ٧تاسات ، ومق ود اـلشيخ أف اـلتحرًن يُعم ها أي منبوشة  ٖ
. تأكل أجساد األنبيا  أف األرضا حـر  لى  : إف  ، واـلشاى  منو قوـلوودـليل ذـلك ح ي  أوس بن أبػي أوس رضي ا  نو  ٗ

 ( ، وصححو األـلباين. ٛ/ٗ( ، وأٛت  )٘ٛٓٔوابن ماجػػػػػو )( ، ٖٖٚٔاـلنسػػػائي )، و ( ٚٗٓٔرواه أبو داود ). األنبيا 
 اـلػُحشوش ىي أماكن قضا  اٟتاجة. ٘
 اجملازر ٚتع ٣تزرة ، وىي أماكن اـلذبح. ٙ
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فجػػػا وا ، بػػػٍت اـلنجػػػار  ٍب أرسػػػل إه مػػػؤلِ ، فػػػيهم أربػػػع  شػػػرة ـليلػػػة   فأقػػػاـ اـلنػػػيب،  مػػػرو بػػػن  ػػػوؼ 
بػػػٍت اـلنجػػػار  ومػػػؤلُ ،  ٔدونػػػووأبػػػو بكػػػر ، لتو ػػػػػػػ لػػػى راح  ظر إه اـلنػػػيبػوكػػػأين أنػػػ، اـلسػػػيوؼ  نمتقلػػػ ي
وي ػػػػلي ُب ،  ػػػػلي حيػػػ  أدركتػػػػو اـل ػػػبلة ب أف يُ وكػػػاف ٭ُتػػػ ،أيب أيػػػػوب  ٕحػػػىت أـلقػػػػى بفنػػػا ، حوـلػػػو 

 ٖثػامنوين، يػا بػٍت اـلنجػار  :فأرسػل إه مػؤل بػٍت اـلنجػار فقػاؿ، نػو أمػر ببنػا  ا١تسػج  إو ، مرابو اـلغػنم 
 .ْتائطكم ىذا

 .ما نطلب ٙتنو إال إه ا، ال وا  :قاـلوا
بقبػػػور ا١تشػػػركُت   فػػػأمر اـلنػػيب، ٩تػػل وفيػػػو  ٘ربٌ قبػػور ا١تشػػػركُت وفيػػو ِخػػػ،  ٗفكػػاف فيػػػو مػػا أقػػػوؿ ـلكػػػم

 ٙضػػادتيووجعلػػوا  ِ ، ا١تسػػج   لةَ بْ ػػػػفوا اـلنخػػل قِ َ ػػفَ ، طػػع وباـلنخػػل فقُ ، يت وِّ فُسػػ بِ ٍب بػػا٠ترِ ، شػػت بِ فنُ 
 ٛ.وذكر اٟت ي ،  ٚزوفجِ ػوجعلوا ينقلوف اـل خر وىم يرت، اٟتجارة 
بكثَت من مفس ة اـل ػبلة بعػ   وثاف أ ظمُ اد األبَّ  ُ  باـل بلة ُب اـلقبور ومشاهبةَ  اـلشرؾِ  أف فتنةَ ، ومنها 

فكيػف ؛ طػر ببػاؿ ا١ت ػلي ٮتال تكػاد  اـلػذيسػ ا ـلذريعػة اـلتشػبو  ذـلػكفػإذا سػى  ػن ، اـلع ر واـلفجر 
اٟتػوائج  وطلػبِ  ٜواسػتيجاهبما١توتى  ود ا ِ  اـليت كثَتا ما ت  و صاحبها إه اـلشرؾِ  هبذه اـلذريعة اـلقريبةِ 

ذـلػػك ٦تػػا ىػػو ٤تػػادة  وغػػَتِ ، رىم أفضػػل منهػػا ُب ا١تسػػاج   نػػ  قبػػو  أف اـل ػػبلةَ  وا تقػػادِ ، اٟتػػوائج مػػنهم 
 ؟ااىرة  ورسوـلو

 !؟فأين اـلتعليل بنجاسة اـلبقعة من ىذه ا١تفس ة
ن هبػػػا قػػػـو نػػػوح ومػػػن ػتػػػق ػػػ  منػػػع ىػػػذه األمػػػة مػػػن اـلفتنػػػة بػػػاـلقبور كمػػػا افتُ   ٦تػػػا يػػػ ؿ  لػػػى أف اـلنػػػيب

 .بع ىم
تخػػذ  ليهػػا ذـلػػك ألجػػل اـلنجاسػػة ألمكػػن أف يُ  وـلػػو كػػاف، خػػذين  ليهػػا ا١تسػػاج  أنػػو ـلعػػن ا١تتَّ ، ومنهػػا 
 .وىو باطل قطعا، نها بطُت طاىر فتزوؿ اـللعنة يػيمع تط ا١تسج َ 

                                                 
 أي راكب خلفو. ٔ
 «.فتح اـلباري»أي أـلقى رحلو ، واـلفنا  اـلناحية ا١تتسعة أماـ اـل ار. انظر  ٕ
 و ألشًتيو منكم.أي قرروا ٙتن ٖ
 اـلكبلـ ألنس كما تق ـ. ٗ
 «.ا١تعجم اـلوسيط»ا٠ترب ٚتع َخػػرِبة ، وىي موضع ا٠تراب. انظر  ٘
  ضادٌب اـلباب ىي قوائمو اـليت يلتف حو٢تا. ٙ
 «.ا١تعجم اـلوسيط»َرجز أي أنش  أرجوزة. انظر  ٚ
 (.ٕٗ٘( ، ومسلم )ٕٛٗرواه اـلبخاري ) ٛ
 أي طلب إجابة د ائهم. ٜ
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فهمػػػا ُب اـللعنػػػة ،  ٔبػػػُت متخػػػذي ا١تسػػػاج   ليهػػػا وموقػػػ ي اـلسػػػرج  ليهػػػا ةُب اـللعنػػػ فَ رَ أنػػػو قَػػػػ، ومنهػػػا 
، فهػػػو مػػػن اـلكبػػػائر   رسػػػوؿ ا ليػػػو فػػػإف كػػػل مػػػا ـلعػػػن ،  ٕنوافاـلكبػػػَتة ِصػػػ وُب ارتكػػػابِ ، قرينػػػاف 

إـليػػو  ٖوُ وفِ با يُػػ ُ ػلهػػا نُػػعػػن فا لػػو ـلكونػػو وسػػيلة إه تعظيمهػػا وجعْ ومعلػػـو أف إيقػػاد اـلسػػرج  ليهػػا إ٪تػػا ـلُ 
فػػػإف اٗتػػػاذ ا١تسػػػاج  ، و٢تػػػذا قػػػرف بينهمػػػا ، فهكػػػذا اٗتػػػاذ ا١تسػػػاج   ليهػػػا ، ا١تشػػػركوف كمػػػا ىػػػو اـلواقػػػع 

 سػػػبحانو  ػػػن ا١تتغلبػػػُت  لػػػى أمػػػر أصػػػحاب و٢تػػػذا حكػػػى ا، ٢تػػػا وتعػػػريو ـللفتنػػػة هبػػػا   ليهػػػا تعظػػػيمٌ 
ـلنتخذف  ليهم مسج ااـلكهف أسم قاـلوا 

ٗ. 
اشت  غضب ا  لى قـو اٗتػذوا قبػور أنبيػائهم ، ي وثنا يعب  بػر اـللهم ال ٕتعل ق :قاؿ  أنو، ومنها 
 ٘.مساج 

، م هبػػوؽ اـللعػػن ػتنبيػػو منػػو  لػػى سػػبب ٟتػػ( ي وثنػػا يعبػػ بػػػر اـللهػػم ال ٕتعػػل ق) :يػػب قوـلػػوقِ ه ذـلػػك  َ كرُ فػػذِ 
 .عب  َت أوثانا تُ بذـلك إه أف تَ  توسلهموىو 

جػـز جزمػا ؛ مقاصػ ه   هم  ن اـلرسوؿػِ وفَ ، فمن ـلو معرفة باـلشرؾ وأسبابو وذرائعو ، وباٞتملة 
إين )وصػػػيغة  ( ،ال تفعلػػػوا)صػػػيغة ؛ ال ٭تتمػػػل اـلػػػنقو أف ىػػػذه ا١تباـلغػػػة منػػػو بػػػاـللعن واـلنهػػػي ب ػػػيغتيو 

ل ىو ألجل نجاسٰة الشٰرك الالحقٰة بمٰن عصٰاه وارتكٰب مٰا ب، ـلنجاسة ـليس ألجل ا ( ؛أساكم
إال  إـلػػػهوال »ـ ُب ٖتقيػػق شػػهادة أف ن ػػيبو أو  ُػ ِ  لَّ ػػػػوقَ ، ومل ٮتػػ  ربػػو ومػواله ،  عنٰو نهٰٰاه واتبٰٰع ىٰٰواه

ـلػػػو  وٕتريػػػ ٌ ، مػػػى اـلتوحيػػػ  أف يلحقػػػو اـلشػػػرؾ ويغشػػػاه ٟتِ  صػػػيانةٌ   و مػػػن اـلنػػػيبفػػػإف ىػػػذا وأمثاـلَػػػ،  «ا
وغػرىم اـلشػيطاف ، ألمػره وارتكابػا ـلنهيػو  فػأىب ا١تشػركوف إال مع ػيةٌ ، بػو سػواه  ٙؿعػ َ ـلربو أف يُ  وغضبٌ 

                                                 
ـلكبلـ  لى أف ـلفظة اـلسرج اـلواردة ُب اٟت ي  ضعيفة ، وـلكن ىذا ال ٮترج اٗتاذ اـلسرج  ن كونو من كبائر اـلذنوب ، تق ـ ا ٔ

.  الشًتاكو مع باقي ا١تظاىر ُب كوسا وسائل ـر ، وما كاف وسيلة ـر فهو ٤تـر
 «.ا١تعجم اـلوسيط»صنواف مثٌت ِصنو ، وىو اـلنظَت وا١تثيل. انظر  ٕ
 «.ا١تعجم اـلوسيط»انظر  .سرعيوفو أي ي ٖ
 . ٕٔسورة اـلكهف:  ٗ
(  ن  طا  بن يسػار مرسبل ، وق  وصلو اـلبزار كما ُب ٕٚٔ/ٔرواه ماـلك ُب كتاب ق ر اـل بلة ُب اـلسفر ، باب جامع اـل بلة ) ٘

ؿ ا٢تيثمي ( فرواه  ن  طا   ن أيب سعي  ا٠ت ري رضي ا  نو ، وُب سن ه  مر بن صبهاف ، قإٕٓ/ٔ« )كشف األستار»ُب 
 (: وق  اجتمعوا  لى ضعفو.ٖٔ/ٕ« )٣تمع اـلزوائ »ُب 

( واٟتمي ي ُب ٔٛٙٙ( واـللفظ ـلو ، وأبو يػعلى ) ٕٙٗ/ٕوـلكن يشهػ  ـلو حػ ي  أيب ىػريرة رضي ا  نو اـلذي رواه أٛت  )
 ج .( ، ون و: اـللهم ال ٕتعل قربي وثنا ، ـلعن ا قوما اٗتذوا قبور أنبيائهم مسا٘ٗٗ/ٕ« )مسن ه»

 إسناده قوي.«: ا١تسن »، وقاؿ ٤تققو  ٛٔص « ٖتذير اـلساج »واٟت ي  صػححو األـلباين رٛتو ا كما ُب 
 . ٖ٘٘، ص « إغاثة اـللهفاف»وانظر ما قاـلو األـلباين ُب حاشيتو  لى 

 أي ُيساَوى بو. ٙ
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كنػػتم ؛  فػػيهم غلػػوا  ٢تػػا تعظيمػػا وأشػػ َّ  وكلمػػا كنػػتم أشػػ َّ ، ـلقبػػور ا١تشػػايخ واـل ػػاٟتُت  ىػػذا تعظػػيمٌ بػػأف 
 !بقرهبم أسع  ومن أ  ائهم أبع 

ل  لػػى  بػػاد ػِخػػومنػػو دُ ، سػػر باد يغػػوث ويعػػوؽ ونَ ػ ُػػ  لػػى ٔلَ ػِخػػن ىػػذا اـلبػػاب بعينػػو دُ ِمػػ؛ وـلعمػػر ا 
وىػػ ى ، فجمػػع ا١تشػػركوف بػػُت اـلغلػػو فػػيهم واـلطعػػن ُب طػػريقتهم ، األصػػناـ منػػذ كػػانوا إه يػػـو اـلقيامػػة 
 وسػػػػلبِ  ٖمػػػػن اـلعبوديػػػػة ٢تم ا إياىػػػػانػػػػػز ا٢تم منػػػػاز٢تم اـلػػػػيت أنػػػػػز وإ ٕا أىػػػػل اـلتوحيػػػػ  ـلسػػػػلوؾ طػػػػريقهم

 .تعظيمهم وطا تهم ا غايةُ وىذ، هية  نهم ػه خ ائص اإلـل
أف  أكػرهُ  :رٛتػة ا  ليػوافعي ػقاؿ اـلشػ،  وىم ُب صورة اـلتعظيم ٢تم أما ا١تشركوف فع وا أمرىم وتنقَّ و 

 ٗ. ليو و لى من بع ه من اـلناس ٥تافة اـلفتنةِ ، ه مسج ا بػر ق علَ حىت ٬تُ  يعظم ٥تلوؽٌ 
،  «ناسػػػخ اٟتػػػ ي  ومنسػػػوخو»كتػػػاب   األثػػػـر ُب؛  ٙباـلشػػػرؾ ومشػػػاهبة اـليهػػػود واـلن ػػػارى ٘للػو٦تػػػن  ػػػ

،  ٚ(ة واٟتمػاـبػػر إال ا١تقاألرض كلهػا مسػج  ) :قػاؿ  فقاؿ بع  أف ذكر حػ ي  أيب سػعي  أف اـلنػيب
سػى  ػن اـل ػبلة   ػن داود بػن اٟت ػُت  ػن نػافع  ػن ابػن  مػر أف اـلنػيب  ةبػَت وح ي  زي  بػن جَ ، 

   :قاؿ األثـر، ة بػر وذكر منها ا١تق،  ُٛب سبع مواطن
ألسػػػػم يتخػػػػذوف قبػػػػور أنبيػػػػائهم وصػػػػاٟتيهم ، ة ـللتشػػػػبو بأىػػػػل اـلكتػػػػاب بػػػػػر ىػػػػت اـل ػػػػبلة ُب ا١تقرِ إ٪تػػػػا كُ 

 .مساج 
 ٜ{اتخاذ القبور أعياناصي بيان مكيدة صصٌل }

فأمػػػا ، مكػػاف و زمػػاف عتػػاد ٣تيئػػو وق ػػ ه مػػػن واـلعيػػ  مػػػا يُ ، ىػػػا  يػػ ا اٗتاذُ  ٓٔومػػن ذـلػػك،  لٌ صصٰٰ
   .نا أىل اإلسبلــ مٌت  ي ُ يـو  رفة ويـو اـلنحر وأيا:  و اـلزماف فكقوـلِ 

 ٔٔ.رواه أبو داود وغَته
                                                 

 اـل اخل ىو اـلشيطاف ، أ اذنا ا منو. ٔ
 .أي طريقة اـل اٟتُت من األنبيا  وغَتىم ٕ
 أي اـلعبودية  تعاه. ٖ
 ـللشافعي ، كتاب اٞتنائز ، باب ما يكوف بع  اـل فن. « األـ»انظر  ٗ
 أي و٦تن  لل اـلنهي  ن اـل بلة إه اـلقبور بأنو ذريعة ـللشرؾ. ٘
 أي  لل اـلنهي  ن اـل بلة  ن  اـلقبور بأنو ذريعة ـللشرؾ ومشاهبة اـليهود واـلن ارى. ٙ
 مسج ا( ، وق  ضبطت اٟت ي  من كتب اٟت ي . ُب ا١تطبوع: )ُجعلت يل األرض ٚ
 (.ٕٚٛ« )اإلروا »( ، وىو ضعيف كما ُب ٙٗٚ( وابن ماجو )ٖٙٗرواه اـلًتمذي ) ٛ
 . ٖٓ٘ - ٖٗٗص  ٜ

 أي: ومن أـلواف مكائ  اـلشيطاف بعباد اـلقبور. ٓٔ
 (.ٜٕٔٗ( وأبو داود )ٖٚٚرواه اـلًتمذي ) ٔٔ
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ػ بػػ بلً إين نػػذرت أف أ٨تػػر إبِػػ : رسػػوؿ ـلل أف رجػػبل قػػاؿ «سػػننو»أبػػو داود ُب  وأمػػا ا١تكػػاف فكمػػا روى
 .ٔ«وانةبُ »

 اٞتاىلية يُعب ؟من أوثاف  وثنٌ  ىل كاف فيها : اـلنيب  فقاؿ
 قاـلوا: ال .

 قاؿ: ىل كاف فيها  ي  من أ يادىم؟
 .ال :او قاـل
 ٕ.بنذرؾ أوؼِ  : اـلنيب  قاؿ

 ٖ.ي  ي ابػر ال ٕتعلوا ق :وكقوـلو
ق ػ  االجتمػاع فيػو ا ـللمكػاف فهػو ا١تكػاف اـلػذي يُ فػإذا كػاف اٝتًػ، مأخوذ من ا١تعاودة واال تيػاد  واـلعي ُ 

كمػػػا أف ا١تسػػػج  اٟتػػػراـ ومػػػٌت ومزدـلفػػػة و رفػػػة وا١تشػػػا ر جعلهػػػا ا  يػػػ ا ،  وانتيابػػػو ـللعبػػػادة أو ـلغَتىػػػا 
 .كما جعل أياـ اـلتعب  فيها  ي ا،   ٗحنفا  ومثابةـلل

 ض اٟتنفػػا  منهػػػا  يػػػ َ فلمػػا جػػػا  ا باإلسػػبلـ أبطلهػػػا و ػػػوَّ ، زمانيػػػة ومكانيػػػة  وكػػاف ـللمشػػػركُت أ يػػادٌ 
اـلبيػت اٟتػراـ و رفػة  أ يػاد ا١تشػركُت ا١تكانيػة باـلكعبػةكمػا  وضػهم  ػن ،  اـلفطر و ي  اـلنحر وأياـ مػٌت 

 .ومٌت وا١تشا ر
 وق  سػى  نػو رسػوؿ ا ، ـلقبور  ي ا ىو من أ ياد ا١تشركُت اـليت كانوا  ليها قبل اإلسبلـ فاٗتاذ ا
 قػرأت  لػى  بػ  :حػ ثنا أٛتػ  بػن صػا  قػاؿ :فقػاؿ أبػو داود، ها بػو  لػى غػَته بِّ ػػػنَ ػػمُ  ٘  اـلقبوريِّ ػػُب سُ 
قػػاؿ  :ا تعػػاه  نػػو قػػاؿ ػػن أيب ىريػػرة رضػػي  يبػػر ين ابػػن أيب ذئػػب  ػػن سػػعي  ا١تقبػػػر أخ :بػن نػػافعاا 

                                                 
 قاؿ أبو اـلسعادات: ىضبة من ورا  ينبع. بوانة ؛ موضع ُب أسفل مكة ، قاـلو اـلبغوي ، و  ٔ

 ، باب: ال يذبح  ٔتكاف يذبح فيو ـلغَت ا.« فتح اجملي »نقبل من 
 (. ٖٖٖٔ) رواه أبو داود ٕ
 (.ٕٕٗٓرواه أبو داود ) ٖ
وإذ جعلنا اـلبيت  اـلواردة ُب قوـلو تعاه مثابةقاؿ ابن كثَت رٛتو ا بع  أف استعرض أقواؿ ٚتع من ا١تفسرين ُب معٌت قوـلو  ٗ

 : مثابة ـللناس وأمنا
مضموف ما فسر بو ىؤال  األئمة ىذه اآلية أف ا تعاه يذكر شرؼ اـلبيت ، وما جعلو موصوفا بو شر ا وق را من كونو مثابة 

ا تعاه ـل  ا  ـللناس ، أي جعلو ٤تبل تشتاؽ إـليو األرواح وٖتن إـليو وال تقضي منو وطرا وـلو ترددت إـليو كل  اـ ، استجابة من 
 .ربنا وتقبل د ا إه أف قاؿ  فاجعل أفئ ة من اـلناس هتوي إـليهمخليلو إبػراىيم  ليو اـلسبلـ ُب قوـلو 

 . أي قربه  ٘
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فػإف صػبلتكم تبلغػٍت ،  ، وصػلوا  لػيي  يػ ا بػػر وال ٕتعلػوا ق، ال ٕتعلوا بيوتكم قبػورا :   رسوؿ ا
 ٔ.حي  كنتم

 ٕ.صلى ا  ليو وسلم
 .واتو كلهم ثقات مشاىَترُ ،  ٖوىذا إسناد حسن
، نا زيػػ  بػػن اٟتبػػاب ػح ثػػ، حػػ ثنا أبػػو بكػػر بػػن أيب شػػيبة  :«مسػػن ه»وصلي ُب مَ ػوقػػاؿ أبػػو يعلػػى اـلػػ
ح ثنا  لي بن  مػر  ػن أبيػو  ػن  لػي بػن اٟتسػُت ، ذي اٞتناحُت  اىيم من وـل ِ بػر ح ثنا جعفر بن إ

أال  :فنهػػػاه وقػػػاؿ، فيػػػ خل فيهػػػا فيػػػ  و ،   اـلنػػػيب بػػػػرأنػػػو رأى رجػػػبل ٬تػػػي  إه فرجػػػة كانػػػت  نػػػ  ق
 ؟ كم ح يثا ٝتعتو من أيب  ن ج ي  ن رسوؿ ا أح ثُ 
 ٗ.ٍت أينما كنتمفإف تسليمكم يبلغُ ، وال بيوتكم قبورا ، ي  ي ا بػر تخذوا قال ت :قاؿ

 ٘.«٥تتارتو»اـلواح  ا١تق سي ُب  ا ٤تم  بن  ب  رواه أبو  ب 
حػػػ ثٍت ٤تمػػػ  بػػػن  جػػػبلف  ػػػن أيب ، بػػػاف بػػػن  لػػػي حػػػ ثنا حِ  :«اـلسػػػنن»وقػػػاؿ سػػػعي  بػػػن من ػػػور ُب 

 ، وصػلوا  لػيوال بيػوتكم قبػورا ، ي  ي ا بػر ذوا قال تتخ:   قاؿ رسوؿ ا :سعي  موه ا١تهري قاؿ
 .كم تبلغٍتفإف صبلتُ ، حيثما كنتم 
رآين اٟتسن بػن اٟتسػن  :هيل قاؿهيل بن أيب سُ سُ  نابػر أخ، اـلعزيز بن ٤تم   ح ثنا  ب  :ٙوقاؿ سعي 

إه  لػػػمَّ ىَ  :فنػػػاداين وىػػػو ُب بيػػػت فاطمػػػة يتعشػػػى فقػػػاؿ،  بػػػػربػػػن  لػػػي بػػػن أيب طاـلػػػب  نػػػ  اـلقااٟتسػػػن 
 . اـلعشا
 .ال أري ه :فقلت
 ؟بػرمايل رأيتك  ن  اـلق :فقاؿ
  . سلمت  لى اـلنيب  :فقلت

                                                 
 (.ٕٕٗٓرقم ) ٔ
 باـل بلة  ليو كما ُب اٟت ي  ا١تتق ـ. ىذه اـلكلمة من ا١تؤـلف استجابة ألمر اـلنيب  ٕ
 : )وىو كذـلك أو أ لى( ، ٍب ذكر شواى  ٢تذا اٟت ي . ٜٖ٘ص « إغاثة اـللهفاف»ب قاؿ األـلباين ُب تعليقو  لى كتا ٖ
( ، وابن أيب شػيبة ٕٓ« )فضل اـل بلة  لى اـلنيب»( ، وإٝتا يل اـلقاضي ُب ٜٙٗ( رقم )ٖٔٙ/ٔ، )« مسن ه»رواه أبو يعلى ُب  ٗ

( ، وقاؿ األـلباين ُب ٖتقيقو  ليو: ح ي  ٕٛٗ« )األحادي  ا١تختارة»( ، و نو اٟتافظ اـلضيا  ا١تق سي ُب ُٔٗ٘ٚب ا١ت نف )
 «.تػحذير اـلساج »صحيح بطرقو وشواى ه ، وق  خرجتها ُب 

 رواه من طريق أيب يعلى ا١تتق ـ. ٘
 «.سننو»أي سعي  بن من ور ُب  ٙ
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وال ، ال تتخػػػذوا بيػػػيت  يػػػ ا ) :قػػػاؿ إف رسػػػوؿ ا  :ٍب قػػػاؿ،  ٔمإذا دخلػػػت ا١تسػػػج  فسػػػلِّ  :فقػػػاؿ
وصػػلوا  لػػي فػػإف صػػبلتكم ، ا اـليهػػود اٗتػػذوا قبػػور أنبيػػائهم مسػػاج   ـلعػػن،  بػػػرتتخػػذوا بيػػوتكم مقا

 .(حيثما كنتم تبلغٍت
 ٕما أنتم ومن باألن ـلس إال سوا .

 ٖج بػووقػ  احػتَ  السػيما، اـلػوجهُت ا١تختلفػُت يػ الف  لػى ثبػوت اٟتػ ي   ىػػهذينا١ترسػبلف مػن ف اهػهذف
، ىػػػػهذين غػػػَت  مسػػػن ةٍ  مػػػن وجػػػوهٍ  وي، ىػػػذا ـلػػػو مل يكػػػن رُ و  نػػػ ه وذـلػػػك يقتضػػػي ثبوتَػػػ،  ٗمػػػن أرسػػػلو

 ٘؟سن افكيف وق  تق ـ مُ 
 لػػػى وجػػػو  بػػػػرأفضػػػل ق  رسػػػوؿ ا بػػػػرووجػػػو اـل الـلػػػة أف ق) :بلـ قػػػ س ا روحػػػوقػػػاؿ شػػػيخ اإلسػػػ

 .غَته أوه باـلنهي كائنا من كاف بػرفق، األرض وق  سى  ن اٗتاذه  ي ا 
عطلوىا من اـل بلة فيها واـلػ  ا  واـلقػرا ة ال تُ  :أي( ، ال تتخذوا بيوتكم قبوراو )ٍب إنو قرف ذـلك بقوـلو 

وىػذا ضػ  ، ي اـلنافلة ُب اـلبيػوت وسػى  ػن ٖتػري اـلعبػادة  نػ  اـلقبػور فأمر بتحرِّ  ، ـلة اـلقبورنػز فتكوف ٔت
 وصػلوا  لػيَّ ) :اـلنهػي  ػن اٗتػاذه  يػ ا بقوـلػو بَ ٍب إنػو  قَّػ، هم ما  ليو ا١تشركوف من اـلن ػارى وأشػباىِ 

ل يشػَت بػذـلك إه أف مػا ينػاـلٍت مػنكم مػن اـل ػبلة واـلسػبلـ ٭ت ػ ( ،كنػتم  مػافإف صػبلتكم تبلغػٍت حيث
 ٙ.(فبل حاجة بكم إه اٗتاذه  ي ا، كم ي وبع ِ بػر مع قربكم من ق

                                                 
ل أح كم ا١تسج  ذـلك ُب قوـلو: إذا دخ  ن  اـل خوؿ إه ا١تسج  ، كما  لمنا رسوؿ ا  يق   اـلسبلـ ا١تشروع  لى اـلنيب  ٔ

 ، ٍب ـليقل: اـللهم افتح يل أبواب رٛتتك ... اٟت ي . فليسلم  لى اـلنيب 
األن اري رضي ا  نو ، وصححو  –أو أيب أسي   – ن أيب حػمي  ( ٕٚٚ( وابن ماجو )٘ٙٗاـلًتمذي )و ( ٘ٙٗرواه أبو داود )

 األـلباين.
( وكبل٫تا صححهما ٖٚٚأيب ىريرة ، رواه ابن ماجو ) ن ( ، و ٔٚٚ، رواه ابن ماجو ) وُب اـلباب  ن فاطمة بنت رسوؿ ا 

    األـلباين.

( بإسػػناده ، وـلػػيس ىػػو ُب ٕٖٓ/ٔ« )االقتضػػا »ُب ابػػن تيميػػة رٛتػػو ا  نقلػػوواـللفػػظ ـلػػو ، كمػػا « سػػننو»رواه سػػعي  بػػن من ػػور ُب  ٕ
 . ٕٓٛ، ص « اٞتنائز أحكاـ»اـلقسم ا١تطبوع منو ، وقاؿ األـلباين رٛتو ا: )إسناده قوي( ، انظر 

 وقوـلو: )ما أنتم ومن باألن ـلس إال سوا ( من كبلـ اٟتسن رضي ا  نو.
 ( ، وصححو األـلباين ُب ٖتقيقو ـلو.ٖٓ« ) فضل اـل بلة  لى اـلنيب »إٝتا يل اـلقاضي ُب رواه و 

 لى ا١ترفوع منو فقط.مقت را  ( ٕ٘ٔ/ٕ« )م نفو»( ، وكذا ابن أيب شيبة ُب ٚٚ٘/ٖ« )م نفو»ورواه  ب  اـلرزاؽ ُب 
 كلمة )بو( ـليست ُب نسخة ) زير( وىي ُب نسخة ) لي(. ٖ 
و٫تا اٟتسن بن اٟتسن بن  لي بن أيب طاـلب و  لي بن اٟتسُت فهذا  لي بن اٟتسُت ، زين اـلعاب ين ، وىو من أجل اـلتابعُت  ٗ

  لما ودينا ، حىت قاؿ اـلزىري: ما رأيت ىامشيا مثلو.
 (.ٕٙٙ/ٕ« )االقتضا »رضي ا  نو ، واـلشيخ نقل ىذه اـلعبارة من شيخو من كتاب  أي ُب ح ي  أيب ىريرة ٘
 ( باخت ار يسَت.ٖٙٙ-ٕٙٙ/ٕ« )اقتضا  اـل راط ا١تستقيم» ٙ
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ا مػػػػن اـليهػػػػود بهً ػوَشػػػػ، ا مػػػػن اـلن ػػػػارى باـلشػػػػرؾ بهً ػمػػػػن أخػػػػذ َشػػػػ ؼ ىػػػػذه األحاديػػػػ  بعػػػػوُ وقػػػػ  حػػػػرَّ 
عػػل  أف ٬تُ  وسػػيٌ ، ق ػػ ه وانتيابػػو   نػػ ه وا تيػػادِ  ه واـلعكػػوؼِ بػػػر ٔتبلزمػػة ق ىػػذا أمػػرٌ ) :فقػػاؿ، بػػاـلتحريف 

ـلة اـلعيػ  اـلػػذي يكػوف مػػن نػػز ال ٕتعلػػوه ٔت :فكأنػػو قػاؿ، يكػوف ُب اـلعػػاـ مػرة أو مػرتُت كاـلعيػ  اـلػذي إ٪تػػا 
 !( وه كل سا ة وكل وقت، واق ِ إه اٟتوؿ  اٟتوؿِ 

إه  ونسػبة اـلرسػوؿ ، ـللحقػائق  وقلػبٌ ،  ومناقضػة ١تػا ق ػ ه اـلرسػوؿ ، راغمة و٤تػادة  ػوىذا مػ
 . يؤفكوفل اـلباطل أىنَّ فقاتل ا أى، اـلت ـليس واـلتلبيس بع  اـلتناقو 

فهػػػو إه  يػػػ ا( ؛  ٔرة انتيابػػػو بقوـلػػػو )ال ٕتعلػػػوهومبلزمتػػػو وكثػػػ ن أمػػػر اـلنػػػاس با تيػػػاد أمػػػرٍ وال ريػػػب أف َمػػػ
فػإف مل يكػن ىػذا تنقي ػا فلػيس ـللتنقػيص حقيقػة ، اـلتلبيس وض  اـلبياف أقرب منػو إه اـل الـلػة واـلبيػاف 

وال ريػب أف ارتكػاب  ، ي  بػػر كأنػو   ل  و وينَسػ ػابِ ومُ  وائِ  َ ػو بِػوحزبَػ أن ار اـلرسػوؿ  يكمن يرم،  فينا 
 .كل كبَتة بع  اـلشرؾ أسهل إٙتا وأخف  قوبة من تعاطي مثل ذـلك ُب دينو وسنتو

ن  نػو ػيػبِّ واأل ػواف اـلذا أقػاـ ـل ينػو األن ػارَ  ا وـلػوال أفَّ ،  لػيهم اـلسػبلـ يانات اـلرسل ت دِ َتِّ غُ  وىكذا
 .لوٞترى  ليو ما جرى  لى األدياف قب

فا ػػل   ػػن اٗتػػاذ قبػػور األنبيػػا  مسػػاج  ويلعػػنْ  بلؿ مل ينػػوَ مػػا قاـلػػو ىػػؤال  اـلض ػػ  ا وـلػػو أراد رسػػوؿُ 
وأف ، فكيػف يػأمر ٔتبلزمتهػا واـلعكػوؼ  نػ ىا  ا فيها عب ُ فإنو إذا ـلعن من اٗتذىا مساج  يُ ، ذـلك 

 ؟ٟتوؿعل كاـلعي  اـلذي ٬تي  من اٟتوؿ إه اوال ٕتُ ، عتاد ق  ىا وانتياهبا يُ 
 ؟ه وثنا يعب بػر أف ال ٬تعل قسبحانو ربو  وكيف يسأؿُ 

 ؟تخذ مسج اػي أف يُ شِ ػوـلكن خُ ، ه بػر ز قبػر وـلوال ذـلك ألُ  :ٕبذـلك وكيف يقوؿ أ لم ا٠تلقِ 
 ؟حيثما كنتم يوصلوا  ل، ي  ي ا بػر ال ٕتعلوا ق :وكيف يقوؿ

اـلػػػذين ٚتعػػػوا بػػػُت اـلشػػػرؾ بلؿ وكيػػػف مل يفهػػػم أصػػػحابو وأىػػػل بيتػػػو مػػػن ذـلػػػك مػػػا فهمػػػو ىػػػؤال  اـلض ػػػ
 ؟واـلتحريف

سػػػى ذـلػػػك اـلرجػػػل أف  - لػػػي بػػػن اٟتسػػػُت رضػػػي ا  نهمػػػا  -وىػػػذا أفضػػػل اـلتػػػابعُت مػػػن أىػػػل بيتػػػو 
وٝتعػػو مػػن أبيػػو اٟتسػػُت  ػػن جػػ ه  وىػػو اـلػػذي رواه، واسػػت ؿ باٟتػػ ي   ه بػػػر  نػػ  ق يتحػػرى اـلػػ  ا َ 

 .بلؿوىو أ لم ٔتعناه من ىؤال  اـلض  ، رضي ا  نو   لي
إذا مل يكػن يريػ   بػػر  اـلرجػل اـلققِ ػه أف يَ كرِ  -شيخ أىل بيتو  -ك ابن  مو اٟتسن بن اٟتسن وكذـل

 .ورأى أف ذـلك من اٗتاذه  ي ا، ا١تسج  
                                                 

 ُب نسخة ) زير(: )ال ٕتعلوا  ي ا( ، وا١تثبت من نسخة ) لي(. ٔ
 أي  ائشة رضي ا  نها. ٕ
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اـلػذين ٢تػم مػن رسػوؿ ، فػانظر ىػذه اـلسػنة كيػف ٥ترجهػا مػن أىػل ا١ت ينػة وأىػل اـلبيػت ) :ٔقاؿ شيخنا
 ٖ.(فكانوا ـلو أضبط،  ٕ ذـلك أحوج من غَتىمألسم إه، اـل ار  ربُ اـلنسب وقُ  بُ رْ ػػػػقُ   ا

 ٗصي بيان مفاسد اتخاذ القبور أعيانا{صصٌل }

 ٍب إف ُب اٗتػػػػػػػػػػػػػػػػاذ اـلقبػػػػػػػػػػػػػػػػور أ يػػػػػػػػػػػػػػػػادا مػػػػػػػػػػػػػػػػن ا١تفاسػػػػػػػػػػػػػػػػ  اـلعظيمػػػػػػػػػػػػػػػػة اـلػػػػػػػػػػػػػػػػيت ال ، صصٌٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰل 
وهتجػػػُت وتقبػػػيح ،  لػػػى اـلتوحيػػػ   َتةٌ  وَغػػػ مػػػن ُب قلبػػػو وقػػػارٌ  غضػػػب ألجلػػػو كػػػل  يعلمهػػػا إال ا مػػػا يَ 

 :وـلكن ،ـللشرؾ 

 إيبلـُ  ٔتيتِ  ما ٞترحٍ      ................

ا٠تػػ ود  وتعفػػَتُ ، ها واسػػتبلمُ ، هػػا وتقبيلُ ، هبػػا  واـلطػػواؼُ ، إـليهػػا  اـل ػػبلةُ  :ىػػا أ يػػادافمػػن مفاسػػ  اٗتاذِ 
 فوقضػػػا  اـلػػػ يو هم اـلن ػػػر واـلػػػرزؽ واـلعافيػػػة ػوسؤاـلُػػػ، واالسػػػتغاثة هبػػػم ، أصػػػحاهبا  و بػػػادةُ ،  لػػػى تراهبػػػا 

وغػػَت ذـلػػك مػػن أنػػواع اـلطلبػػات اـلػػيت كػػاف  بػػاد األوثػػاف يسػػأـلوسا ، لهفػػات وإغاثػػة اـل وتفػػريج اـلكربػػات
 .أوثاسم

، واـلػػػ واب إذا رأوىػػػا مػػػن مكػػػاف بعيػػػ   ٘ـلوا  ػػػن األكػػػوارنػػػػز فلػػػو رأيػػػت غػػػبلة ا١تتخػػػذين ٢تػػػا  يػػػ ا وقػػػ  
كوا حػػىت وتبػػا ، جيج ػوارتفعػػت أصػػواهتم باـلضػػ، وس وكشػػفوا اـلػػرؤ ، لوا األرض بَّ ػوقػػ، فوضػػعوا ٢تػػا اٞتبػػاه 

، وا ٔتػن ال يبػ ي وال يعيػ  فاستغاثَ ،  لى اٟتجيج  بحِ ُب اـلرِّ  ٚاوْ ػَ بورأوا أسم ق  أرْ ،  ٢ٙتم اـلنشيج سمعيُ 
ورأوا أسػم قػ  أحػرزوا مػن ، ركعتػُت  بػػرن  اـلقػوا  ػحىت إذا دنوا منها صلَّ ، ونادوا وـلكن من مكاف بعي  

مػػن ا١تيػػػت  كعػػػا سػػج ا يبتغػػوف فضػػػبلُر  بػػػرفػػػًتاىم حػػوؿ اـلق،  ٛمػػػن صػػلى إه اـلقبلتػػُت األجػػر وال أجػػرَ 
، ات بػػر راؽ ىناؾ من اـلعما يُ ، بل ـللشيطاف ، غَت ا فلِ ، هم خيبة وخسرانا فَّ وا أكُ وق  مؤل، ورضوانا 

سػػأؿ مػػن تفػػريج اـلكربػػات وإغنػػا  ذوي ويُ ، طلػػب مػػن ا١تيػػت مػػن اٟتاجػػات ويُ ، رتفػػع مػػن األصػػوات ويَ 

                                                 
 أي ابن تيمية رٛتو ا. ٔ
 وف باـلشيعة.، وق  ح ل ىذا من اـلرافضة ا١تسمَّ  غلوا فيهم بع  وفاة اـلنيب اـلناس  بعوألف  ٕ
 (.٘ٙٙ/ٕ« )اقتضا  اـل راط ا١تستقيم» ٖ
 . ٖٖ٘ - ٖٓ٘ص  ٗ
 مفردىا ُكػور وىو اـلرَِّحل. ٘
 اـلنشيج ىو صوت اـلبكا  ُب اـل  ر. ٙ
 أي زادوا ، من اـلربا وىو اـلزيادة. ٚ
 ـ أف ا١تسلمُت كانوا ي لوف إه جهة بيت ا١تق س ، ٍب أمر اـلنيب صلى ا  ليو وسلمأي بيت ا١تق س واـلكعبة ، ومن ا١تعلو  ٛ

 .فوؿ وجهك شطر ا١تسج  اٟتراـباـل بلة إه جهة اـلكعبة ُب قوـلو 
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طػػائفُت تشػػبيها ـلػػو باـلبيػػت  بػػػرٍب انثنػػوا بعػػ  ذـلػػك حػػوؿ اـلق، ت ايَّػػلِ اـلعاىػػات واـلبَ  اـلفاقػػات ومعافػػاة أويل
ر األسػود ػاٟتجػ أرأيػتَ ، بيل واالستبلـ ػٍب أخذوا ُب اـلتق، اٟتراـ اـلذي جعلو ا مباركا وى ى ـللعا١تُت 

 ؟ اـلبيت اٟتراـ ف عل بو وَ ػفوما يَ 
لػوا ٍب كمَّ ، كذـلك بػُت ي يػو ُب اـلسػجود   رعفَّ اـليت يعلم ا أسا مل تُ  ـل يو تلك اٞتباه وا٠ت ود ٔرواٍب  فَّ 

مػػن ذـلػػك اـلػػوثن إذ مل يكػػن ٢تػػم  ٖبلقهمػواسػػتمتعوا ٓتَػػ،  ٕبلؽباـلتق ػػَت ىنػػاؾ واٟتِػػ بػػػرمناسػػك حػػج اـلق
كهم وقربػػاسم ـلغػػَت ا رب وكانػػت صػػبلهتم ونُسػػ، بػػوا ـلػػذـلك اـلػػوثن اـلقػػرابُت وقرَّ ، بلؽ  نػػ  ا مػػن َخػػ

فػإذا رجعػوا  ( ،أجزؿ ا ـلنا وـلكم أجرا وافرا وحظا) :بعضا ويقوؿبعضهم  يهنئهم فلو رأيتَ ، اـلعا١تُت 
 :فيقػوؿ، ف إه اـلبيػت اٟتػراـ ا١تتخلِّػ ْتجػةِ  بػػراـلق َحجػةِ واب فػُت أف يبيػع أحػ ىم ثػسأ٢تم غػبلة ا١تتخلِّ 

   .( اـ ك كلَّ وـلو ْتجِّ ، ال )
ذ ىػػي فػػوؽ مػػا ٮتطػػر إ، وال استق ػػينا ٚتيػػع بػػ  هم وضػػبل٢تم  ٗىػػذا ومل نتجػػاوز فيمػػا حكينػػاه  ػػنهم

 .وىذا كاف مب أ  بادة األصناـ ُب قـو نوح كما تق ـ، باـلباؿ أو ي ور ُب ا٠تياؿ 
وأف ،  من اـلعلم واـلفقو يعلم أف من أىم األمػور سػ  اـلذريعػة إه ىػذا اػذور أدىن رائحةٍ  من شمَّ  وكل  

وأف ،  ه  ليػػو نػػو وتو  ػػوأحكػػم ُب سيػػو  ، يػػؤوؿ إـليػػو  ومػػا نػػو  ىصػػاحب اـلشػػرع أ لػػم بعاقبػػة مػػا َسػػ
 .ُب مع يتو و٥تاـلفتو واـلضبلؿَ  واـلشرَّ ، ا٠تَت وا٢ت ى ُب اتبا و وطا تو 

 :قاؿ، و بلفظو فذكرتُ ، ُب ذـلك ف بل حسنا  ٘ا  بن  قيلػورأيت أليب اـلوف
ظيم ػػػػػػػػإه تع ٛرعػػػػػػػػاع اـلشػػػػػػػ ػػػػن أوض ٚواػػػػػػػػـل  َ ؛  ٙغاـػػػػػػػػهاؿ واـلطَّ ػُجػػػػػاـليف  لػػػػى اـلػػػػػػػبت اـلتكعُ ػػػػػػػػما صَ ػػػػػػػـل)

 .إذ مل ي خلوا هبا ٖتت أمر غَتىم، لت  ليهم هُ وضعوىا ألنفسهم فسَ  ٜأوضاعٍ 
                                                 

 اـلتعفَت ىو اـلتمريغ ، وا١تعٌت كما سيتضح: ىو ٘تريغ اـلوجوه  لى تلك اـلقبور. ٔ
 أي اٟتلق ، اـلذي ىو إزاـلة شعر اـلرأس. ٕ
 ػَخبلؽ ىو اٟتظ واـلن يب.اـل ٖ
 أي مل نتجاوز اٟت ود اـلشر ية ، بل أخبػرنا باـلواقع. ٗ
ُب أربعمائػة ٣تلػ  ، اشػتغل « اـلفنػوف»ىػ ، ـلو كتاب  ٖٔٗىو اإلماـ اـلعبلمة اـلبحر ، شيخ اٟتنابلة ، صاحب اـلت انيف ، وـل  سنة  ٘

ب ، ٍب صػنف ُب اـلػرد  لػى مؤوـلػة اـل ػفات ، وـلػو  اشتغل بعلػم اـلكػبلـ فوقػع ُب تأويػل بعػو اـل ػفات ، ٍب أشػه   لػى نفسػو أنػو تػا
« در  تعػارض اـلعقػل واـلنقػل»ابػن تيميػة ُب  نقلػوُب ذـ من خرج  ن اـلشريعة من أىل اـلكبلـ واـلت ػػوؼ ، « اـلفنوف»كبلـ ُب كتابو 

(ٛ/ٙٔ – ٙٛ .) 
 (.ٖٗٗ/ٜٔ« )سَت أ بلـ اـلنببل »ىػ. انظر ترٚتتو ُب  ٖٔ٘توُب رٛتو ا سنة 

 وغاد اـلناس وأراذ٢تم.اـلطغاـ ىم أ ٙ
 «.ا١تعجم اـلوسيط»ىو ا١تيل  ن اـلطريق اـلسوي واٟتياد  نو. انظر  -بضم اـلعُت  –اـلع وؿ  ٚ
 أوضاع اـلشرع ىي تعاـليمو ، أي ما شر و ا من اـلتعاـليم اـلسمحة. ٛ
 أي األفعاؿ.« األوضاع»األقرب أف مق وده بقوـلو  ٜ
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 مػن إيقػادِ ، اـلقبػور وإكرامهػا ٔتػا سػى  نػو اـلشػرع  مثػل تعظػيمِ ، هبػذه األوضػاع  وىػم  نػ ي كفػارٌ  :قاؿ
افعػػل يب  ، يػػا مػػوالي ) :يهػػاف ٖقػػاعاـلرِّ  وكتػػبِ ، ا١تػػوتى بػػاٟتوائج  وخطػػابِ ،  ٕهػػاهػػا وٗتليقِ وتقبيلِ  ٔاـلنػػَتاف

 رؽِ ا٠تِػ وإـلقػا ِ ، اـلرحػاؿ إـليهػا  وشػ ِّ ، اـلطيػب  لػى اـلقبػور  وإفاضػةِ ، كا بػر تربتها ت وأخذِ ،  (يب كذا وكذا
ومل ،  «مشػػػه  اـلكػػػف»ل قبِّ ػواـلويػػػل  نػػػ ىم ١تػػػن مل يُػػػ، ى زَّ اـلػػػبلت واـلعُػػػ ٔتػػػن  بػػػ   لػػػى اـلشػػػجر اقتػػػ ا ً 

ػػ لْ ومل يُقػػ، ربعػػا  يػػـو األ «ملموسةػمسػػج  اـلػػ» ٗةِ رَّ ػيتمسػػح بآُجػػ اـل ػػ يق أبػػو ) :اـلوف  لػػى جنازتػػواٟتمَّ
ؽ ثيابػػػو إه ومل ٮتػػػرِ ، ر واآلُجػػػ ٙصِّ جِ ػباـلػػػ ٘جػػػاأبيػػػو أزَ  بػػػػر   لػػػى قأو مل يعِقػػػ،  (، أو ٤تمػػػ  و لػػػيبكػػػر 
 .انتهى .(بػرؽ ما  اـلورد  لى اـلقرِ ومل يُ ، اـلذيل 

 ٚمفاسد تعظيم القبور{مجمل صي بيان صصٌل }

 .ن ا١تفاس  ما يعجز اـلعب   ن ح رهوال ريب أف ُب ذـلك م
 .وقع ُب االفتتاف هباػُ ػمػفمنها تعظيمها اـل

 .ومنها اٗتاذىا  ي ا
 .ومنها اـلسفر إـليها
فعػػػل  نػػػ ىا مػػػن اـلعكػػػوؼ  ليهػػػا واجملػػػاورة  نػػػ ىا وتعليػػػق اـلسػػػتور بػػػادة األصػػػناـ ٔتػػػا يُ ومنهػػا مشػػػاهبة  ِ 

ويػػػػروف ، نػػػػ ىا  لػػػػى اجملػػػػاورة  نػػػػ  ا١تسػػػػج  اٟتػػػػراـ حػػػػوف اجملػػػػاورة  رجِّ ادىا يُ بَّ ػو ُػػػػ،  ٛنتها اػ ليهػػػػا وِسػػػػ
 .اـلقن يل ا١تعلق  ليها ئُ طفِ يُ  ها ـليلةَ مِ ػواـلويل  ن ىم ـلقيِّ ، ن خ مة ا١تساج  م  انتها أفضلُ سِ 

 .ومنها اـلنذر ٢تا وـلس نتها
، ؿ غيػػ  اـلسػػما  نػػػز ستويُ ،  األ ػػ ا ن ػػر  لػػى ويُ ، كشف اـلػػببل  ػيُػػهبػػا ومنهػػا ا تقػػاد ا١تشػػركُت هبػػا أف 

 .إه غَت ذـلك، ار ا٠تائف و٬تُ ، ن ر ا١تظلـو ويُ ، قضى اٟتوائج وتُ ، ب فرج اـلكر تُ و 

                                                 

 يها و٨تو ذـلك.كإيقاد اـلسرج  لى اـلقبور ووضع ا١ت ابيح  ل ٔ 
 اـلتخليق ىو وضع ا٠تلوؽ  ليها ، وا٠تلوؽ نوع من أنواع اـلطيب. ٕ
 «.ا١تعجم اـلوسيط»ىي قطعة من اٞتل  أو اـلورؽ تكتب. انظر  –بضم اـلرا   –اـلرقاع ٚتع رقعة  ٖ
 «.ـلساف اـلعرب»اآلجر ىو طبيخ اـلطُت. انظر  ٗ
 «.ـلساف اـلعرب»األزَج ضرب من األبنية يبٌت طواال. انظر  ٘
اٞتػص بكسر اٞتيم وفتحا ِطبل  أبيو ، يستعمل ـللتزيُت ، وىو سبب ـلتقوية ما طُػػػِلي بو ، ألنو إذا يِبس صار صلبا متماسكا ،  ٙ

فإف طلي بو تراب اـلقرب مثبل كاف ذـلك سببا ُب ثبات اـلًتاب و  ـ ان ثاره ، وـليس ىذا من مقاص  اـلشريعة ، فإف ا١تقابر شأسا 
 «.ـلساف اـلعرب»انظر  اٞتص ىو اـلذي يسمى ُب زماننا باٞتبس.االن ثار واـلبلى ، و 

 .ٜٖ٘-ٖٚ٘ص  ٚ
 اـلسِّػ انة ىي ا٠ت مة ، وَس نة اـلقبور ىم َخ ُمها.  ٛ



 تالعب الشيطان بعقول القبوريين

 45 

 .رج  ليهاومنها اـل خوؿ ُب ـلعنة ا تعاه ورسوـلو باٗتاذ ا١تساج   ليها وإيقاد اـلس  
 .فعل  ن ىااـلذي يُ  بػرومنها اـلشرؾ األك

 ويكرىونػػو، فعػػل  نػػ  قبػػورىم يهم مػػا يُ فػػإسم يػػؤذ، ومنهػػا إيػػذا  أصػػحاهبا ٔتػػا يفعلػػو ا١تشػػركوف بقبػػورىم 
وكػػػذـلك غػػػَته مػػػن األنبيػػػا  ،  ٔمىر بػػػو فعػػػل اـلن ػػػارى  نػػػ  قمػػػا يَ  كػػػرهُ كمػػػا أف ا١تسػػػيح يَ ،  غايػػػة اـلكراىػػػة 

كمػا ،  وف مػنهم ؤ بػػر ويػـو اـلقيامػة يت، واألوـليا  وا١تشايخ يػؤذيهم مػا يفعلػو أشػباه اـلن ػارى  نػ  قبػورىم 
ىػؤال  أـ ىػم ضػلوا  بػاديأنػتم أضػللتم   دوف ا فيقػوؿ  شػرىم ومػا يعبػ وف مػن٭تويػـو قاؿ تعػاه 
قػػاـلوا سػػبحانك مػػا كػػاف ينبغػػي ـلنػػا أف نتخػػذ مػػن دونػػك مػػن أوـليػػا  وـلكػػن متعػػتهم وآبػػا ىم  ماـلسػػبيل 

فقػ  كػذبوكم ٔتػا تقوـلػوف ٕقػاؿ ا ـللمشػركُت،  حىت نسػوا اـلػذكر وكػانوا قومػا بػورا
وقػاؿ ، اآليػة  ٖ

هُت مػػػن دوف ا قػػػاؿ ػه إـلػػ أنػػػت قلػػػت ـللنػػاس اٗتػػػذوين وأمػػػي مػػرًن بػػػن ا وإذ قػػػاؿ ا يػػا  يسػػػىتعػػاه 
سبحانك ما يكوف يل أف أقوؿ ما ـليس يل ْتق

قػوؿ شػرىم ٚتيعػا ٍب ي٭تويػـو وقاؿ تعاه ، اآلية  ٗ
قػاـلوا سػػبحانك أنػت وـلينػا مػن دوسػم بػل كػانوا يعبػػ وف  مقػوؿ ـللمبلئكػة أىػؤال  إيػاكم كػانوا يعبػ وف ي

 .٘فاٞتن أكثرىم هبم مؤمنو 
 .مشاهبة اـليهود واـلن ارى ُب اٗتاذ ا١تساج  واـلسرج  ليها، ومنها 
 . و فيهاومناقضة ما شرَ ، ٤تادة ا ورسوـلو ، ومنها 
 .اـلتعب اـلعظيم مع اـلوزر اـلكثَت واإلٍب اـلعظيم، ومنها 
 .إماتة اـلسنن وإحيا  اـلب ع، ومنها 
اـلتعظػػػػيم  مػػػػن يق ػػػػ وسابػػػػاد اـلقبػػػػور ف  ُ فػػػػإ،  ٙتفضػػػػيلها  لػػػػى خػػػػَت اـلبقػػػػاع وأحبهػػػػا إه ا، ومنهػػػػا 

ل وال ٭تُ ػ، ال يفعلونػو ُب ا١تسػاج   واالحًتاـ وا٠تشػوع ورقػة اـلقلػب واـلعكػوؼ با٢تمػة  لػى ا١تػوتى مػا
 .٢تم فيها نظَته وال قريب منو

بضػ   ع  بو رسػوـلو ا اـلذي بَ  ودينُ ، راب ا١تساج  أف ذـلك يتضمن  مارة ا١تشاى  وخَ ، ومنها 
 . مروا ا١تشاى  وأخربوا ا١تساج  ؛١تا كانت اـلرافضة من أبع  اـلناس  ن اـلعلم واـل ين و٢تذا ، ذـلك 

                                                 
 ، وال أانو صوابا ، ألف اـلن ارى ال يعتق وف أنو أشار اـلشيخ  زير ٤تقق اـلكتاب إه أنو ُب بعو اـلنسخ )قربه( ب ؿ )قبورىم( ٔ

 ق وف أف ُدفن ٖتت اـلًتاب ثبلثة أياـ بع ما قتلو اـليهود ، ٍب رُِفع.مقبور أصبل ، بل يعت
 أي ُب اآلية بع ىا. ٕ
 . ٜٔ – ٚٔسورة اـلفرقاف:  ٖ
 . ٙٔٔسورة ا١تائ ة:  ٗ
 . ٔٗ – ٓٗسورة سبأ:  ٘
 (.ٔٚٙأي ا١تساج  ، كما ُب ح ي  أيب ىريرة رضي ا  نو: أحب اـلببلد إه ا مساج ىا. رواه مسلم ) ٙ
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،  نػػ  زيػػارة اـلقبػػور إ٪تػػا ىػػو تػػذكر اآلخػػرة واإلحسػػاف إه ا١تػػزور  أف اـلػػذي شػػر و اـلرسػػوؿ ، ومنهػػا 
وإه حسنا إه نفسػػػو ػفيكػػػوف اـلزائػػػر ُمػػػ، باـلػػػ  ا  ـلػػػو واـلػػػًتحم  ليػػػو واالسػػػتغفار ـلػػػو وسػػػؤاؿ اـلعافيػػػة ـلػػػو 

با١تيػػػت  وجعلػػػوا ا١تق ػػػود باـلزيػػػارة اـلشػػػرؾَ ، ب ىػػػؤال  ا١تشػػػركوف األمػػػر و كسػػػوا اـلػػػ ين لَ ػفَقػػػ، ميت ػاـلػػػ
، ه ٢تػػم  لػػى األ ػػ ا  و٨تػػو ذـلػػك كات منػػو ون ػػرَ بػػػر اـل اؿَ نػػػز و حػػوائجهم واستبػػو وسػػؤاـلَ  ه واـلػػ  ا َ ود ػػا َ 

مػػا شػػر و ا مػػن اـلػػ  ا  ـلػػو  كةبػػػر وـلػػو مل يكػػن إال ْترمانػػو ،  وإه ا١تيػػت نفوسػػهمف ػػاروا مسػػيئُت إه 
 .واـلًتحم  ليو واالستغفار ـلو

 ٔالبدعية{و الشرعية  زيارة القبورصفة صي بيان صصٌل }

ف بينهػػا وبػػُت زيػػارة ٍب وازِ ،  فػػاٝتع اآلف زيػػارة أىػػل اإلٯتػػاف اـلػػيت شػػر ها ا  لػػى ـلسػػاف رسػػوـلو 
 :واخًت ـلنفسك، أىل اإلشراؾ اـليت شر ها ٢تم اـلشيطاف 

 
رج مػن آخػر اـلليػل إه اـلبقيػع ٮتػ؛  إذا كاف ـليلػيت منػو  كاف رسوؿ ا :رضي ا  نها قاـلت  ائشة

وإنػا إف شػا  ا بكػم ، غػ ا مؤجلػوف ، وأتػاكم مػا تو ػ وف ، اـلسبلـ  ليكم دار قـو مؤمنُت  :فيقوؿ
 ٖ.رواه مسلم .ٕاـللهم اغفر ألىل بقيع اـلغرق ، الحقوف 

إف ربػك يػأمرؾ أف تػأٌب أىػل اـلبقيػع  :أتػاه فقػاؿ ليػو اـلسػبلـ يل بػر أف ج،  نها أيضا  «صحيحو»وُب 
 .فتستغفر ٢تم

 ؟كيف أقوؿ ٢تم يا رسوؿ ا :قلت :قاـلت
ويػػػػػرحم ا ا١تسػػػػػتق مُت منػػػػػا ، مؤمنُت وا١تسػػػػػلمُت ػاـلسػػػػػبلـ  لػػػػػى أىػػػػػل اـلػػػػػ يار مػػػػػن اـلػػػػػ :ويلقُػػػػػ :قػػػػػاؿ

 ٗ.وإنا إف شا  ا بكم ـلبلحقوف، وا١تستأخرين 
يعلمهػػم إذا خرجػػوا   كػػاف رسػػوؿ ا :ي ة  ػػن أبيػػو قػػاؿبػػػر سػػليماف بػػن أيضػػا  ػػن  «صػػحيحو»وُب 

 :أف يقوـلوا بػرإه ا١تقا

                                                 
 . ٖ٘ٙ - ٜٖ٘ ص ٔ
اـلغرق  نوع من اـلشجر يشبو اـلعرفج ، وينبت ُب ا١ت ينة اـلنبوية ، وٝتيت مقربة بقيع اـلغرق  هبذا االسم ـلغرق  كاف فيها ، و لى ىذا  ٕ

فبل يقاؿ  ن  دخوؿ ا١تقابر األخرى: اـللهم اغفر ألىل بقيع اـلغرق  ، بل يقاؿ اـللهم اغفر ألىل ىذه ا١تقربة ، أو ٨تو ىذا من 
  ا .اـل 

ٖ (ٜٚٗ.) 
 (.ٜٗٚرواه مسلم ) ٗ
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وإنػا إف  ،مػن ا١تػؤمنُت وا١تسػلمُت  -اـلسبلـ  لػيكم أىػل اـلػ يار  :وُب ـلفظ -اـلسبلـ  لى أىل اـل يار 
 ٔ.نسأؿ ا ـلنا وـلكم اـلعافية، بلحقوف ـلشا  ا بكم 

 .ٕجػراوال تقوـلػوا ىُ ،  فزوروىػا، كنػت سيػتكم  ػن زيػارة اـلقبػور :   قػاؿ رسػوؿ ا :ي ة قػاؿبػر و ن 
 ٖ.رواه أٛت  واـلنسائي

ف فلما ٘تكػن اـلتوحيػ  ُب قلػوهبم أذِ ، ق  سى اـلرجاؿ  ن زيارة اـلقبور س ا ـللذريعة   وكاف رسوؿ ا
غػَت اـلوجػو ا١تشػروع فمن زارىػا  لػى ، وساىم أف يقوـلوا ىجرا ، ٢تم ُب زيارهتا  لى اـلوجو اـلذي شر و 

اـلشػػػرؾ  نػػػ ىا قػػػوال  :جرهُ ػومػػػن أ ظػػػم اـلػػػ، فػػػإف زيارتػػػو غػػػَت مػػػأذوف فيهػػػا  اـلػػػذي ٭تبػػػو ا ورسػػػوـلو 
 .وفعبل
ر ذكِّ زوروا اـلقبػور فإسػا تُػ:  قػاؿ رسػوؿ ا  : ن أيب ىريرة رضي ا  نو قػاؿ «صحيح مسلم»وُب 
 ٗ.ا١توت

إين كنػػػت سيػػػتكم  ػػػن زيػػػارة  :قػػػاؿ  وؿ او ػػػن  لػػػي بػػػن أيب طاـلػػػب رضػػػي ا تعػػػاه  نػػػو أف رسػػػ
 ٘.رواه اإلماـ أٛت  .ذكركم اآلخرةفإسا تُ ، اـلقبور فزوروىا 

فأقبػػل  لػػيهم بوجهػػو ، بقبػػور ا١ت ينػػة   رسػػوؿ ا مػػرَّ  :و ػػن ابػػن  بػػاس رضػػي ا تعػػاه  نهمػػا قػػاؿ
   .ٙو٨تن باألثر، يغفر ا ـلنا وـلكم ، اـلسبلـ  ليكم يا أىل اـلقبور  :فقاؿ

 ٚ.رواه أٛت  واـلًتمذي وحسنو
، كنػػػت سيػػػتكم  ػػػن زيػػػارة اـلقبػػػور  :قػػػاؿ  أف رسػػػوؿ ا، و ػػػن ابػػػن مسػػػعود رضػػػي ا تعػػػاه  نػػػو 

 ٛ.رواه ابن ماجو .زى  ُب اـل نيا وتذكر اآلخرةفإسا تُ ، فزوروا اـلقبور 
 

                                                 
ٔ (ٜٚ٘.) 
 «.ا١تعجم اـلوسيط»انظر  ا٢تجر ىو اـلفح  من اـلقوؿ ، كاـلنياحة و٨توىا. ٕ
إسناده «: ا١تسن »( ، وقاؿ ٤تققو ٕٖٕٓ، واـلنسائي )« ا١تسن »( ، واـللفظ ـلو ، وق  ضبطت اـللفظ من ٖٔٙ/٘رواه أٛت  ) ٖ

 صحيح  لى شرط مسلم.
 (. ٜٙ٘/ٖ« )م نفو»( ، و ب  اـلرزاؽ ُب ٗ٘ٓٔواـلًتمذي )، ( ٖٕٖ٘وأبو داود )، ( ٜٚٚورواه مسلم )

ٗ (ٜٚٙ( ، )ٔٓٙ.) 
 (: صحيح ـلغَته.ٜٖٛ/ٕ« )ا١تسن »( ، وقاؿ ٤تققو ٘ٗٔ/ٔ) ٘
 أي ٨تن ُب أثركم ، الحقوف بكم. ٙ
 (.ٕٓ٘ – ٜٕٗوجو ، انظر )ص دوف فقرة اإلقباؿ باـل« أحكاـ اٞتنائز»( ، وحسنو األـلباين ُب ٖ٘ٓٔ( ، واـلًتمذي )ٖٚٙ/ٔ) ٚ
 «.ضعيف ابن ماجو»( ، وإسناده ضعيف كما قاؿ األـلباين ُب ٔٚ٘ٔ) ٛ
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كم  ػػػن زيػػػارة سيػػػت إين:  قػػػاؿ رسػػػوؿ ا  :  رضػػػي ا  نػػػو قػػػاؿػوروى اإلمػػػاـ أٛتػػػ   ػػػن أيب سعيػػػ
 ٔ.ةبػر فإف فيها  ، اـلقبور فزوروىا 

عمػ ه ىػل ٕتػ  فيهػا شػيئا ٦تػا ت، مهػم إياىػا ألمتػو و لَّ   فهذه اـلزيارة اـليت شر ها رسػوؿ ا
  ؟أـ ٕت ىا مضادة ١تا ىم  ليو من كل وجو، أىل اـلشرؾ واـلب ع 

مػػػا أصػػػلح   ػػػلح آخػػػر ىػػػذه األمػػػة إالـلػػػن يُ ) :ومػػػا أحسػػػن مػػػا قػػػاؿ ماـلػػػك بػػػن أنػػػس رٛتػػػو ا
ضوا  ػػن ذـلػػك ٔتػػا وِّ ػ ُػػ؛ إٯتػػاسم  صَ َقػػونػَ ، وـلكػػن كلمػػا ضػػعف ٘تسػػك األمػػم بعهػػود أنبيػػائهم ،  (هاػأوـلػػ

 .أح ثوه من اـلب ع واـلشرؾ
 اـلنػيب  م  لػىحػىت كػاف أحػ ىم إذا سػلَّ ، د اـلسلف اـل ا  اـلتوحيػ  وٛتػوا جانبػو وـلق  جرَّ 

رأيػػػت  :رداففقػػػاؿ سػػػلمة بػػػن وَ ، ٍب د ػػػا  بػػػػرقٍب أراد اـلػػػ  ا  اسػػػتقبل اـلقبلػػػة وجعػػػل اهػػػره إه جػػػ ار اـل
 ٕ.  وٍب يُ  بػرسن  اهره إه ج ار اـلقٍب يُ ،  سلم  لى اـلنيب أنس بن ماـلك رضي ا  نو يُ 

فػػإف ،  بػػػرأنػػو يسػػتقبل اـلقبلػػة وقػػت اـلػػ  ا  حػػىت ال يػػ  و  نػػ  اـلق؛ ونػػص  لػػى ذـلػػك األئمػػة األربعػػة 
 .اـل  ا   بادة

 .ٖ(  ا  ىو اـلعبادةاـل) :وُب اـلًتمذي وغَته مرفو ا
مػن اـلسػبلـ  لػى  ف فيػو رسػوؿ ا ذِ ومل يفعلػوا  نػ  اـلقبػور منهػا إال مػا أَ ، د اـلسلف اـلعبادة  فجرَّ 

 .أصحاهبا واالستغفار ٢تم واـلًتحم  ليهم

 ٗالزيارة الشركية{و الزيارة الشرعية من مقصون ال}صصٌل صي بيان الفرل بين 

 ـللقبور وزيارة ا١تشركُت. ٘ ينوحِّ مُ ػُب اـلفرؽ بُت زيارة اـل صصلٌ 

 أما زيارة ا١توح ين فمق ودىا ثبلثة أشيا : 

                                                 
 . ٕٕٛص « أحكاـ اٞتنائز»، وانظر  ٖٖٚص « اإلغاثة»( ، وحسنو األـلباين كما ُب ٖٛ/ٖ)رواه أٛت   ٔ
مًتوؾ اٟت ي  ، وُب األحادي  واآلثار  بإسناد فيو  مر بن ىاروف ، وىو« أخبار ا١ت ينة»رواه ٤تم  بن اٟتسن بن زباـلة ُب  ٕ

 األخرى اـل حيحة غنية  نو إف شا  ا. 
 يراجع }ف ٌل ُب بياف أمثلة  لى بُػع  اـلسلف  ن تعظيم اـلقبور{.

( ، وغَتىم ،  ن ٗٙٗٔٔ« )اـلكربى»( ، واـلنػسائي ُب ٕٖٛٛ( ، وابن ماجو )ٜٚٗٔ( ، وأبو داود )ٜٜٕٙرواه اـلًتمذي ) ٖ
 رضي ا  نو ، وصححو األـلباين. اـلنعماف بن بشَت

 . ٓٓٗ - ٕٜٖص  ٗ
 أي أىل اـلتوحي  ُب اـلعبادة ، اـلذين أخل وا  اـل ين وصرفوا اـلعبادات كلها ـلو سبحانو وتعاه. ٘
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إه ذـلػػك بقوـلػػو: زوروا اـلقبػػور فإسػػا  ، تػػذكر اآلخػػرة واال تبػػار واالتعػػاظ ، وقػػ  أشػػار اـلنػػيب  أحٰٰدىا
 ٔتذكركم اآلخرة.

 ا تػػرؾ زيػػارة اٟتػػيِّ ه ويتناسػػاه ، كمػػا إذرُ ه بػػو فيهُجػػ: اإلحسػػاف إه ا١تيػػت ، وأف ال يطػػوؿ  هػػ ُ والثٰٰاني
فػرح بزيارتػو وُسػػرَّ بػذـلك ، فا١تيػت أوه ، ألنػو قػ  صػار ُب داٍر قػ   ، فػإذا زار اٟتػيَّ  م ة طويلػة تناسػاهُ 

هم ، فػإذا زاره وأىػ ى إـليػو ى يػة مػن د ػا  أو صػ قة ، أو أىػ ى هم ومعػارفُ ها إخواُسم وأىلُ َىجر أىلَ 
ـللزائػر أف  ٔتن يػزوره ويهػ ي ـلػو ، و٢تػذا شػرع اـلنػيب  ي  ه وفرحو كما يُػسر اٟت؛ ازداد بذـلك سرورُ  قربة

ي  َو ألىل اـلقبػور باـلرٛتػة وا١تغفػرة وسػؤاؿ اـلعافيػة فقػط ، ومل يشػرع أف يػ  وىم وال أف يػ  و هبػم وال 
 ي لي  ن ىم.

، فيحسػػػن إه  : إحسػػػاف اـلزائػػػر إه نفسػػػو باتبػػػاع اـلسػػػنة واـلوقػػػوؼ  نػػػ  مػػػا شػػػر و اـلرسػػػوؿ الثالٰٰٰث
 ٕزور.نفسو وإه ا١ت

 روحػو قػربٌ ، قاـلوا: ا١تيت اـلػُمَعظم اـلػذي ـلِ  صأصلها مأخوذ عن عبان األصناموأما اـلزيارة اـلشركية 
ق اـلزائػػر فػيو  لػػى روحػػو ا٠تػَتات ، فػػإذا  لَّػػوتَ ، وَمزيػة  نػػ  ا تعػػاه ال تػزاؿ تأتيػػو األـلطػػاؼ مػػن ا 

كمػػػا ،  األـلطػػػاؼ بواسػػػطتها روحػػػو بػػػو وأدناىػػػا منػػػو فػػػاض مػػػن روح ا١تػػػزور  لػػػى روح اـلزائػػػر مػػػن تلػػػك 
 ينعكس اـلشعاع من ا١ترآة اـل افية وا١تا  و٨توه  لى اٞتسم ا١تقابل ـلو.

ف هبمتػو  ليػو ، ويوجػو ق ػ ه كلػو قاـلوا: فتماـ اـلزيارة أف يتوجو اـلزائر بػػروحو وقلبػو إه ا١تيػت ، ويعُكػ
واـلقلػػب  ليػػو أ ظػػم كػػاف  ا٢تمػػة وإقباـلػػو  ليػػو ، ْتيػػ  ال يبقػػى فيػػو اـلتفػػات إه غػػَته ، وكلمػػا كػػاف ٚتػػعُ 

 أقرب إه انتفا و بو.
، وصػػرح هبػػا  بػػاد اـلكواكػػب ُب  ٖوقػػ  ذكػػر ىػػذه اـلزيػػارة  لػػى ىػػذا اـلوجػػو ابػػن سػػينا واـلفػػارايب وغَت٫تػػا

 لوية فاض  ليها منها اـلنور. بادهتا ، وقاـلوا: إذا تعلقت اـلنفس اـلناطقة باألرواح اـلعُ 
ػػ نفت ٢تػػا اـلػػ  وات ، واٗتػػذت األصػػناـ ا ا٢تياكػػل ، وُصػػر  ُػػػِب ت اـلكواكػػب ، وات ػػػخذت ٢تػػوهبػػذا اـلسِّ

وىذا بعينو ىو الذي أوجب لعبان القبور اتخاذىٰا أعيٰانا ، وتعليٰق السٰتور عليهٰا ، اجملس ة ٢تػا ، 
ه و ومحٰٰوَ إبطالَٰ وإيقٰان السٰرع عليهٰٰا ، وبنٰاء المٰٰٰساجد عليهٰا ، وىٰو الٰٰذي قصٰد رسٰٰول اع 

                                                 
 تق ـ ٗتر٬تو. ٔ
 الستفادة.، فلَتاجعها من أراد ا« أحكاـ اٞتنائز»ـللفائ ة ، فق  ذكر اـلشيخ األـلباين ٚتلة من ب ع اٞتنائز ُب كتابو  ٕ
إغاثة »و٫تا من اـلفبلسفة ا١تنػسلخُت من شريعػة اإلسبلـ ، انظر ف ل: )تبل ب اـلشيطاف باـلفبلسفة( البن اـلقيم ُب كتابو  ٖ

 «.اـللهفاف
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ليو ، صوقف المشركون صي طريقو وناقضٰوه صٰي قصٰده ، وكٰان الذرائع المفضية إ بالكلية ، وسد  
  ِق  وىؤالء صي شِ  ق  ٰٰٰٰصي ش. 

هم هبػا وتشػفع هم تػنفعُ وىذا اـلذي ذكره ىؤال  ا١تشركوف ُب زيارة اـلقبور ىو اـلشػفا ة اـلػيت انػوا أف آ٢تػتَ 
وتوجػو هبمتػػو إـليػػو ،  ٢تػم  نػػ  ا ، قػاـلوا: فػػإف اـلعبػ  إذا تعلقػػت روحػػو بػػروح اـلوجيػػو ا١تقػرب  نػػ  ا ،

فػػػيو بػػػو  ليػػػو منػػػو ن ػػػيٌب ٦تػػػا ٭ت ػػػل ـلػػػو مػػػن ا ، ف بقلبػػػو  ليػػػو ؛ صػػػار بينػػػو وبينػػػو ات ػػػاؿ يُ و َكػػػ
ـ ذا جػػاٍه وحظػػوٍة وقُػػػرٍب مػػن اـلسػػلطاف ، فهػػو شػػ ي  اـلتعلػػق بػػو ، فمػػا ٭ت ػػل هوا ذـلػػك ٔتػػن ٮتػػ ُ وشػػبَّ 

 سب تعلقو بو.ذـلك ا١تتعلِّػق بو ْت ـلذـلك من اـلسلطاف من اإلنعاـ واإلفضاؿ يناؿُ 

فهػػػذا سػػػر  بػػػادة األصػػػناـ ، وىػػػو اـلػػػذي بعػػػ  ا رسػػػلو وأنػػػػزؿ كتبػػػو بإبطاـلػػػو وتكفيػػػػر أصػػػحابو 
ذراريهػػم ، وأوجػػب ٢تػػم اـلنػػػار ، واـلقػػرآف مػػن أوـلػػو إه آخػػػره  يَ ػهم ، وأبػػاح دمػػا ىم وأمػػوا٢تم وسْبػػػوـلعػػنِ 

ا شػفعا  قػل أوـلػو كػانوا أـ اٗتػذوا مػن دوف ٦تلو  من اـلرد  لى أىلػو وإبطػاؿ مػذىبهم ، قػاؿ تعػاه 
ال ٯتلكوف شيئا وال يعقلوف م قل  اـلشفا ة ٚتيعا ـلو ملك اـلسماوات واألرض

ٔ. 
شػػفع بنفسػػو إه فأخبػػػر أف اـلشػػفا ة ١تػػن ـلػػو ملػػك اـلسػػماوات واألرض وىػػو ا وحػػ ه ، فهػػو اـلػػذي يَ 

قيقػة إ٪تػػا ىػي ـلػػو ، ىػػو ١تػن يشػا  أف يشػػفع فيػو ، ف ػػارت اـلشػفا ة ُب اٟت نفسػو ـلػَتحم  بػػ ه ، فيػأذفُ 
ه بعػ  شػفا تو سػبحانو إه نفسػو ، وىػي إرادتػو مػن نفسػو واـلذي يشفع  ن ه إ٪تا يشفع بإذنػو ـلػو وأمػرِ 

أف يػػرحم  بػػ ه ، وىػػذا ضػػ  اـلشػػفا ة اـلشػػركية اـلػػيت أثبتهػػا ىػػؤال  ا١تشػػركوف ومػػن وافقهػػم ، وىػػي اـلػػيت 
 ػػن نفػػس شػػيئا وال يقبػػل منهػػا َ ػػ ؿ واتقػػوا يومػػا ال ٕتػػزي نفػػس أبطلهػػا ا سػػبحانو ُب كتابػػو بقوـلػػو 

وال تنفعها شفا ة
 يا أيها اـلذين آمنوا أنفقوا ٦تا رزقناكم مػن قبػل أف يػأٌب يػـو ال بيػع فيػو، وقوـلو  ٕ
وال خلة وال شفا ة

وأنذر بو اـلذين ٮتافوف أف ٭تشػروا إه رهبػم ـلػيس ٢تػم مػن دونػو ، وقاؿ تعاه  ٖ
ويل وال شفيع ـلعلهم يتقػوف

 اـلػذي خلػق اـلسػماوات واألرض ومػا بينهمػا ُب سػتة أيػاـ ا، وقػاؿ  ٗ
ٍب استوى  لى اـلعرش ما ـلكم من دونو من ويل وال شفيع

، فأخبػر سبحانو أنو ـليس ـللعبػاد شػفيع  ٘
 مػػػا مػػػنِذف ىػػػو ١تػػػن يشػػػفع فيػػػو ، كمػػا قػػػاؿ تعػػػاه  بػػ ه أَ  مػػن دونػػػو ، بػػػل إذا أراد ا سػػػبحانو رٛتػػػةَ 

   

                                                 
 . ٗٗ – ٖٗسورة اـلزمر:  ٔ
 «.ا١تعجم اـلوسيط». وا١تق ود باـلع ؿ ىنا ىو اـلف ا . انظر  ٖٕٔسورة اـلبقرة:  ٕ
 . ٕٗ٘سورة اـلبقرة:  ٖ
 . ٔ٘رة األنعاـ: سو  ٗ
 . ٗسورة اـلسج ة:  ٘
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شفيع إال من بعػ  إذنػو
مػن ذا اـلػذي يشػفع  نػ ه إال بإذنػووقػاؿ ،  ٔ

بإذنػو ـليسػت  ، فاـلشػفا ةُ  ٕ
، واـلفػرؽ بػُت اـلشػفيعُت كاـلفػػرؽ بػُت  بإذنٰو بل شفيعٌ شفا ة من دونو ، وال اـلشافع شفيع من دونو ، 

اـلشػػريك واـلعبػػ  ا١تػػػأمور ، فاـلشػػفا ة اـلػػيت أبطلهػػػا شػػفا ة اـلشػػػريك ، فإنػػو ال شػػريك ـلػػػو ، واـلػػيت أثبتهػػػا 
ا١تػػػأمور اـلػػػذي ال يشػػػفع وال يتقػػػ ـ بػػػُت يػػػ ي ماـلكػػػو حػػػػىت يػػػأذف ـلػػػو ويقػػػوؿ: )اشػػػفع ُب شػػػفا ة اـلعبػػػ  

دوا فػػػبلف( ، و٢تػػػذا كػػػاف أسػػػع  اـلنػػػاس بشػػػفا ة سػػػي  اـلشػػػفعا  يػػػـو اـلقيامػػػة أىػػػل اـلتوحيػػػ  ، اـلػػػذين جػػػرَّ 
وال  ػػوه مػػن تعل ػػػقات اـلشػػرؾ وشػػوائبو ، وىػػم اـلػػذين ارتضػػى ا سػػبحانو ، قػػاؿ تعػػاه اـلتوحيػػ  وخلَّ 

من ارتضػػػىػعوف إال ـلػػػيشػػػف
يومئػػػذ ال تنفػػػػع اـلشػػػفا ة إال مػػػن أذف ـلػػػو اـلرٛتػػػػهن ورضػػػي ـلػػػػو ، وقػػػاؿ  ٖ

قوال
 و ـللشافع فيو.ا١تشفوع ـلو وإذنَ  قوؿَ  اهيومئذ شفا ة تنفع إال بع  رض لُ ، فأخبػر أنو ال ٭ت ُ  ٗ

و سػبحانو  لقهػا فأما ا١تشرؾ فإنو ال يرتضيو وال يرضى قوـلو ، فبل يأذف ـللشػفعا  أف يشػفعوا فيػو ، فإنػ
  يوج  ٣تموع األمرين مل توج  اـلشفا ة.ا ملبأمرين: رضاه  ن ا١تشفوع ـلو ، وإذنو ـللشافع ، فم

هم وأفضػػلِ  معػػو مػػن األمػػر شػػي  ، وأ لػػى ا٠تلػػقِ  ، فلػػيس ألحػػ ٍ  ٘ذـلػػك أف األمػػر كلػػو  وحػػ ه وسػػر  
قونو بػاـلقوؿ ، وال يتقػ موف بػوف ، وىػم  بيػ  ٤تػو ، ال يسػبهم  نػ ه ىػم اـلرسػل وا١تبلئكػة ا١تقرَّ وأكرمِ 

و ٢تم وأمرِىم ، والسيما يـو ال ٘تلك نفس ـلنفس شػيئا ، فهػم بُت ي يو ، وال يفعلوف شيئا إال بع  إذنِ 
 - ة بػػأمره وإذنػػو ، فػػإذا أشػػرؾ هبػػم ا١تشػػرؾ واٗتػػذىم شػػفعا  مػػن دونػػو ٦تلوكػػوف مربوبػػوف ، أفعػػا٢تم مقيَّػػ

فهو من أجهل اـلناس ْتػق اـلػرب سػبحانو ومػا  - ن  ا عوا ـلو انا منو أنو إذا فعل ذـلك تق موا وشفَ 
قيػػاس اـلػػرب تعػػاه  لػػى ا١تلػػوؾ واـلكبػػػرا  ، حيػػ   وُ سٰبَٰٰٰبُ ٬تػػب ـلػػو وٯتتنػػع  ليػػو ، فػػإف ىػػذا ٤تػػاؿ ٦تتنػػع ، 

وبهٰٰٰذا القيٰٰٰاس الفاسٰٰٰد يتخػػػذ اـلرجػػػل مػػػن خواصػػػهم وأوـليػػػائهم مػػػن يشػػػفع ـلػػػو  نػػػ ىم ُب اٟتػػػوائج ، 
 ف من دوف ا اـلشفيع واـلويل.، واٗتذ ا١تشركو  عُِٰبدت األصنام

مملوؾ ، واـلغػػػٍت ػماـلك واـلػػػػ، واـلػػػ واـلعبػػػ مخلوؽ ، واـلػػػرب ػخاـلق واـلػػػػواـلفػػػرؽ بينهمػػػا ىػػػو اـلفػػػرؽ بػػػُت اـلػػػ
واـلفقَت ، واـلذي ال حاجة بو إه أحػ  قػط واتػاج مػن كػل وجػو إه غػَته ، فاـلشػفعا   نػ  ا١تخلػوقُت 

 واـلكبػػػرا ِ  أمػػر ا١تلػػوؾِ  اسم وأن ػػارىم اـلػػذين قيػػاـُ هم ، وىػػم أ ػػو ػهم بػػحِ ػىػػم شػػركاؤىم ، فػػإف قيػػاـ م اـلػػ
هم ُب اـلنػػػػاس ، فلحػػػػاجتهم إـلػػػػيهم ٭تتػػػػاجوف إه قبػػػػوؿ هبػػػػم ، وـلػػػػوالىم ١تػػػػا انبسػػػػطت أيػػػػ يهم وأـلسػػػػنتُ 

                                                 
 . ٖسورة يونس:  ٔ
 . ٕ٘٘سورة اـلبقرة:  ٕ
 . ٕٛسورة األنبيا :  ٖ
 . ٜٓٔسورة طػهو:  ٗ
، فإنو يـو اـلقيامة تنقطع ٚتيع األمبلؾ ، حىت اـلكبلـ ، ال يتكلم أح  إال بإذنػو ،   ماـلك يـو اـل ينوُب ىذا تنبيو ـلقوـلو تعاه  ٘

 .ـ يقـو اـلروح وا١تبلئكة صفا ال يتكلموف إال من أذف ـلو اـلرٛتػهن وقاؿ صوابايو كما قاؿ تعاه 
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وا شػػػػفا تهم فتنػػػػتقو شػػػػفا تهم وإف مل يػػػػأذنوا فيهػػػػا ومل يرضػػػػوا  ػػػػن اـلشػػػػافع ، ألسػػػػم ٮتػػػػافوف أف يػَػػػػُرد  
 ضى.واـلرِّ  بوؿ شفا تهم  لى اـلُكرهِ ا من قَ  ًّ بل ٬ت وف بُ طا تهم ٢تم ويذىبوف إه غَتىم ، ف

اـلػػػذي غنػػػاه مػػػن ـلػػػواـز ذاتػػػو ، وكػػػل مػػػا سػػػواه فقػػػَت إـليػػػو بذاتػػػو ، وكػػػل مػػػن ُب اـلسػػػماوات  -فأمػػػا اـلغػػػٍت 
نقص مػن ِ ػزِّه وسػلطانو هػم ٚتيعػا مل يَػفوف ٔتشػيئتو ، ـلػو أىلكَ واألرض  بي  ـلو مقهوروف بقهػره ، ُم ػرَّ 

ـلق  كفر اـلػذين قػاـلوا إف ا ىػو ا١تسػيح ابػن مػرًن قػل ػههيتو مثقاؿ ذرة ، قاؿ تعاه وملكو وربوبيتو وإـل
فمػػػن ٯتلػػػك مػػػن ا شػػػيئا إف أراد أف يهلػػػك ا١تسػػػيح ابػػػن مػػػرًن وأمػػػو ومػػػن ُب األرض ٚتيعػػػا و ملػػػك 

اـلسماوات واألرض وما بينهما ٮتلق ما يشا  وا  لػى كػل شػي  قػ ير
  ةِ يِّ ، وقػاؿ سػبحانو ُب َسػ ٔ

ـلػػػو مػػػا ُب اـلسػػػماوات ومػػػا ُب األرض مػػػن ذا اـلػػػذي يشػػػفع  نػػػ ه إال  -اـلكرسػػػي  آيػػػةِ  -اـلقػػػرآف  آيِ 
ملكػػػو  ٕ، فأخبػػػػر أف كمػػػاؿ قػػػل  اـلشػػػفا ة ٚتيعػػػا ـلػػػو ملػػػك اـلسػػػماوات واألرض، وقػػػاؿ  بإذنػػػو

، ـللسماوات واألرض يوجب أف تكوف اـلشفا ة كلهػا ـلػو وحػ ه ، وأف أحػ ا ال يشػفع  نػ ه إال بإذنػو 
 نو ـليس بشريك بل ٦تلوؾ ٤تو ، ٓتبلؼ شفا ة أىل اـل نيا بعضهم  ن  بعو.فإ

فتبػػػُت أف اـلشػػػفا ة اـلػػػيت نفاىػػػا ا سػػػبحانو ُب اـلقػػػرآف ىػػػي ىػػػذه اـلشػػػفا ة اـلشػػػركية اـلػػػيت يعرفهػػػا اـلنػػػاس 
ها تارًة بنػاً   لػى أسػا ىػي ا١تعروفػة ا١تتعاىػ ة  نػ  اـلنػاس ، نفيُ  قُ ويفعلها بعضهم مع بعو ، و٢تذا يُطلِ 

ويقيِّػ ىا تارًة بأسا ال تنفع إال بع  إذنو ، وىذه اـلشفا ة ُب اٟتقيقة ىػي منػو ، فإنػو اـلػذي أَِذف واـلػذي 
 .ٖوِ قو ـلفعِل ما يستحق بو اـلشفا ة وقوـلِ واـلذي وفَّ ،  ن ا١تشفوع  واـلذي رِضيَ  ػِبلَ ػػقَ 

وحػ ه إـلػػههو ومعبػوده و٤تبوبػو  اـلػربِّ  تخػذُ ع فيو ، ومُ تخذ اـلشفيع مشرؾ ، ال تنفعو شفا تو وال يُػَشفَّ فمُ 
ىػو اـلػذي يػأذف  ؛ ، اـلذي يتقرب إـليو وحػ ه ، ويطلػب رضػاه ، ويتبا ػ  مػن سػخطو وَمػخوفو وهُ ومرجُ 

قػػل  إه قوـلػػو  أـ اٗتػػذوا مػػن دوف ا شػػفعا ا سػػبحانو ـللشػػفيع أف يشػػفع فيػػو ، قػػاؿ تعػػاه 
ا ال يضػػػرىم وال يػػػنفعهم ويقوـلػػػوف ىػػػؤال  ويعبػػػ وف مػػػن دوف ا مػػػ، وقػػػاؿ تعػػػاه  اـلشػػػفا ة ٚتيعػػػا

شػػػػفعاؤنا  نػػػػػ  ا قػػػػل أتنبئػػػػػوف ا ٔتػػػػػا ال يعلػػػػم ُب اـلسػػػػػماوات وال ُب األرض سػػػػبحانو وتعػػػػػاه  مػػػػػا 
يشػػػركوف

، ىػػم ن سػػبحانو أف ا١تتخػػذين شػػفعا  مشػػركوف ، وأف اـلشػػفا ة ال ٖت ػػل باٗتػػاذىم ػ، فبيَّػػ ٗ
 وإ٪تا ٖت ل بإذنو ـللشافع ورضاه  ن ا١تشفوع ـلو.

                                                 
 . ٚٔسورة ا١تائ ة:  ٔ
 ُب نسخة  زير )حاؿ( ، وا١تثبت من نسخة  لي. ٕ
 أي وفَّػػػقو ـللفعل واـلقوؿ. ٖ
 . ٛٔسورة يونس:  ٗ
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و ـللمشػفوع  نػ ه ال يُػػفتقر فيهػا وسػؤاـلَ  ـللمخلػوؽِ  ا١تخلػوؽِ  اـلفرؽ بُت اـلشفا تُت أف شفا ةَ  ر  ػػػوسِ 
ـلػو مػن خػارج ، كسػائر األسػباب  ٤تػػرِّؾٌ  إه ا١تشفوع  ن ه ، ال خلقا وال أمرا وال إذنػا ، بػل ىػو سػببٌ 

ؾ ألجلػػو مػػا يوافقػػو ، كمػػن ُشػػػِفع  نػػ  ا١تتحػػرِّ  اـلػػيت ُٖتَػػرِّؾ األسػػباب ، وىػػذا اـلسػػبب اـلػػػُمحرِّؾ قػػ  يكػػوفُ 
 نػػ ه ُب أمػػر ٭تبػػو ويرضػػاه ، وقػػ  يكػػوف  نػػ ه مػػا ٮتاـلفػػو ، كمػػن يُػػػشَفع إـليػػو ُب أمػػر يكرىػػو ، ٍب قػػ  

عاِرض اـلػػػذي مُ ػعاِرض ، فيقبػػػل شػػفا ة اـلشػػػافع ، وقػػ  يكػػػوف اـلػػمُ ػو أقػػوى مػػػن اـلػػو وشػػػفا تُ يكػػوف سػػؤاـلُ 
هػا ، وقػ  يتعػارض  نػ ه األمػراف ، فيبقػى مػًتددا بػُت د ىػا وال يقبل ن ه أقوى من شػفا ة اـلشػافع ، فَتُ 

بػوؿ ، فيتوقػف إه أف يػًتجح  نػ ه وبُت اـلشفا ة اـليت تقتضي اـلقَ ، عاِرض اـلذي يوجب اـلرد مُ ػذـلك اـل
 أح  األمرين ٔترجِّح.

و بػػو وـلػػو كُ حرِّ ػىػػي سػػعي ُب سػػبب منف ػػل  ػػن ا١تشػػفوع إـليػػو ، يُػػ مثلػػوفشػػفا ة اإلنسػػاف  نػػ  ا١تخلػػوؽ 
ىو  لػػػى اـلفػػػػعل ، إمػػػا بقػػػػوة مػػػن يػػػأمر غػػػػَته أو يُػػػػكرِ  فا ة  نػػػ ه منػػػػزـلةَ ػػػػػػػػػػػػػمنػػػو ، فمنػػػػزـلة اـلش هٍ  لػػػى ُكػػػػر 

بو ، فبلبػػػ  أف ٭ت ػػل ـللمشػػفوع إـليػػو مػػن اـلشػػافع إمػػا رغبػػًة ينتفػػع هبػػا ، وإمػػا ػػػػػغَّ وسػػلطاف ، وإمػػا ٔتػػا يُػرَ 
ق شػػفا ة و ، فإنػػو مػػامل ٮتلُػػرىبػػًة منػػو تنػػ فع  نػػو بشػػفا تو ، وىػػذا ٓتػػبلؼ اـلشػػفا ة  نػػ  اـلػػرب سػػبحان

مل ٯتكػػن أف توجػػ  ، واـلشػافع ال يشػػفع  نػػ ه ؛بهػػا منػو ويرضػػى  ػػن اـلشػافع اـلشػافع ويػػأذف ـلػو فيهػػا و٭تُ 
امتثاؿ ألمػره وطا ػة ـلػو ،  ٟتاجة اـلرب إـليو وال ـلرىبتو منو وال ـلرغبتو فيما ـل يو ، وإ٪تا يشفع  ن ه ٣تردَ 

، فػػإفَّ أحػػ ا مػػن األنبيػػا  وا١تبلئكػػة وٚتيػػع ا١تخلوقػػات ال  باـلشػػفا ة ، مطيػػٌع بامتثػػاؿ األمػػر فهػػو مػػأمورٌ 
حػىت  ؾ اـلشػفيعَ حرِّ ػىػو اـلػذي يُػ تعػاهمشيئة ا تعػاه وخلقػو ، فػاـلرب ػوال غَتىػا إال بػ يتحرؾ بشفا ةٍ 

يشػػػفع ، واـلشػػػفيع  نػػػ  ا١تخلػػػوؽ ىػػػو اـلػػػذي ٭تػػػرؾ ا١تشػػػفوع إـليػػػو حػػػىت يقبػػػل ، واـلشػػػافع  نػػػ  ا١تخلػػػوؽ 
و و بػ ه ، فا١تشػفوع  نػ ه ٤تتػاج وره ، وىػو ُب اٟتقيقػة شػريكو وـلػو كػاف ٦تلوَكػمستغٍن  نػو ُب أكثػر أمػ

و منػػو و منػو مػن اـلنفػع باـلن ػر وا١تعاونػة وغػَت ذـلػك ، كمػا أف اـلشػافع ٤تتػاج إـليػو فيمػا يناـلُػإـليػو فيمػا يناـلَػ
 من رزؽ أو ن ر أو غَته ، فكل منهما ٤تتاج إه اآلخر.

ٰٰٰهم ىٰٰذا المودٰٰع ومع و تبٰٰين لٰٰو حقيقٰٰة التوحيٰٰد والشٰٰرك ، والفٰٰرل بٰٰين مٰٰا رصِتٰٰومٰٰن وصقٰٰو اع لَف
 ، ومن مل ٬تعل ا ـلو نورا فما ـلو من نور. أثبتو اع من الشفاعة وبين ما نفاه وأبطلو
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 ٔشيء من حقول الميت على الحي{ذكر صي صصٌل }

رع ُب ا ُشػػػو٢تػػػذ،  ٖشػػػفع ـلػػػوفهػػػو ٤تتػػػاج إه مػػػن يػػػ  و ـلػػػو ويَ ،  ٕفا١تيػػػت قػػػ  انقطػػػع  ملػػػو، وباٞتملػػػة 
قػاؿ  ػوؼ بػن ، و ُب اـل  ا  ـللحػي شرع مثلُ ما مل يُ  -وجوبا واستحبابا  -اـل بلة  ليو من اـل  ا  ـلو 

، اـللهػػم اغفػر ـلػػو وارٛتػػو ) :ظػت مػػن د ائػػو وىػو يقػػوؿفحفِ ،  جنػػازة لػػى  صػػلى رسػوؿ ا  :ماـلػك
مػن ا٠تطايػا كمػا  وِ قِّ ػػػونَ ، د ػر بواغسلو با١تا  واـلثلج واـل،  خلو ووسع مُ ، ـلو ػز نُ وأكـر ، و افو وا ف  نو 

وزوجػا خػَتا مػن ، وأىبل خَتا من أىلو ، وأب ـلو دارا خَتا من داره ، نس يت اـلثوب األبيو من اـل َّ ػنق
حػػىت ٘تنيػػت أف أكػػوف ( ،  -أو مػػن  ػػذاب اـلنػػار  - بػػػروأ ػػذه مػػن  ػػذاب اـلق، دخلػػو اٞتنػػة وأَ ، زوجػػو 

 ٗ.رواه مسلم . لى ذـلك ا١تيت أنا ا١تيت ـل  ا  رسوؿ ا 
   :يقوؿ ُب صبلتو  لى اٞتنازة ٝتعت رسوؿ ا  :وقاؿ أبو ىريرة رضي ا تعاه  نو

ػػػ وأنػػػت أ لػػػم ، وأنػػػت قبضػػػت روحهػػػا ، وأنػػػت ىػػػ يتها ـلئلسػػػبلـ ، وأنػػػت خلقتهػػػا ، ا اـللهػػػم أنػػػت رهب 
 ٘.أٛت  اإلماـرواه  .فاغفر ـلو، جئنا شفعا  ، بسرىا و بلنيتها 

إذا صػػليتم  لػػى ا١تيػػت  :قػػاؿ أف رسػػوؿ ا ، أيب ىريػػرة رضػػي ا  نػػو   ػػن «سػػنن أيب داود»وُب 
 ٙ.فأخل وا ـلو اـل  ا 

 ليػػػو أمػػػة مػػػن ا١تسػػػلمُت  ي ػػػلِّ مػػػا مػػػن ميػػػت يُ  : وأنػػػس  ػػػن اـلنػػػيب رضػػػي ا  نهػػػا وقاـلػػػت  ائشػػػة 
 ٚ.رواه مسلم .عوا فيوفِّ ػيبلغوف مائة كلهم يشفعوف ـلو إال شُ 
مسػػلم ٯتػػوت فيقػػـو  مػػا مػػن رجػػل :يقػػوؿ ٝتعػػت رسػػوؿ ا  :و ػػن ابػػن  بػػاس رضػػي ا  نػػو قػػاؿ

 ٛ.رواه مسلم .عهم ا فيو لى جنازتو أربعوف رجبل ال يشركوف با شيئا إال شفَّ 

                                                 
 . ٖٚٙ -ٖ٘ٙص  ٔ
 اإلنساف انقطع  ملو ... اٟت ي .(: إذا مات ٖٔٙٔكما ُب ح ي  أيب ىريرة اـلذي رواه مسلم ) ٕ 
  ا ىو وتطلب منو اٟتاجات ، يستوي ُب ىذا ٚتيع اـلناس ، ببل تفريق بُت نيب أو صحايب أو تابعي أو من قيل إنو ويل أو ال أف يُ  ٖ

 رجل صا . 
ٗ (ٜٖٙ.) 
 ( ، وضعفو األـلباين.ٕٖٓٓ( ، وأبو داود )ٛ٘ٗ،  ٖٖٙ،  ٖ٘ٗ،  ٕٙ٘/ٕ) ٘
 ( ، وحسنو األـلباين.ٜٚٗٔ) ( ، وابن ماجؤٜٜٖ) ٙ
ٚ (ٜٗٚ.) 
ٛ (ٜٗٛ.) 
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ه بػػر ومعلػـو أنػو ُب ق،  وىٰو الٰدعاء لٰو واالسٰتغفار والشٰفاعة صيٰو، فهذا مق ود اـل بلة  لى ا١تيت 
بعػ   بػػريقػف  لػى اـلق   كػاف ػوقػ، رض ـللسػؤاؿ وغػَته فإنو حينئذ معػ، أش  حاجة منو  لى نعشو 

 ٔ.فإنو اآلف يسأؿ، لوا ـلو اـلتثبيت سَ  :اـل فن فيقوؿ
،  -ال نػػػ  و بػػػو  -فػػػإذا كنػػػا  لػػػى جنازتػػػو نػػػ  و ـلػػػو ،  ٕا  ـلػػػو بعػػػ  اـلػػػ فنػإه اـل  ػػػ م أنػػػو أحػػػوجُ لِ ػفعُػػػ

 .فبع  اـل فن أوه وأحرى،  -شفع بو ستال ن -ونشفع ـلو 
ـلػػو  واـلشػػفا ةَ ،  وِ بػػ ـلوا اـلػػ  ا  ـلػػو ب  ائػػو نفِسػػ، واـلشػػرؾ قػػوال غػػَت اـلػػذي قيػػل ٢تػػم ؿ أىػػل اـلبػػ ع فبػػ َّ 

إحسػانا إه ا١تيػت وإحسػانا إه اـلزائػر  -  وق  وا باـلزيػارة اـلػيت شػر ها رسػوؿ ا، باالستشفاع بو 
ىػػو  تلػػك اـلبقعػػة باـلػػ  ا  اـلػػذي وٗت ػػيصَ ، بػػو  لػػى ا  واإلقسػػاـَ ، ا١تيػػت  سػػؤاؿَ  -وتػػذكَتا بػػاآلخرة 

 .منو ُب ا١تساج  وأوقات األسحار و أ ظمُ  ن ىا وخشو َ  اـلقلبِ  وحضورَ ، مخ اـلعبادة 

 ٖمن أصحابها{ }صصٌل صي بيان أن النهي عن الغلو صي أصحاب القبور ليس صيو غ   

مػػو اـلنػػاس ، ٍب ٬تعلػػو وثنػػا عظِّ يُ  ٗامعظمػػ ان ػػب ألىػػل اـلشػػرؾ قبػػػر ومػػن أ ظػػم كيػػ  اـلشػػيطاف أنػػو يَ 
 ػو و وثنػا فقػ  تنقَّ  ، ٍب يوحي إه أوـليائو أف من سى  ػن  بادتػو واٗتػاذه  يػ ا وجْعلِػيُعب  من دوف ا

و  نػ  أىػل اإلشػراؾ أمػرُه كفرونػو ، وذنبُػقوبتػو ويُ وىضم حقو ، فيسػعى اٞتػاىلوف ا١تشػركوف ُب قتلػو و ُ 
وإيقػاد اـلسػرج  ليػو ، و ، وسيػو  مػا سػى ا  نػو ورسػوـلو مػن جعػػِلو وثنػا و يػ ا ، ٔتا أمر ا بو ورسوـلُ 

وتقبيلػػو واسػػتبلمو ود ائػػو ، أو اـلػػ  ا  بػػو ، أو  ٘وبنػػا  ا١تسػػاج  واـلقبػػاب  ليػػو ، وٕت ي ػػو وإشػػادتو
اـلسػػفر إـليػػو ، أو االسػػتغاثة بػػو مػػن دوف ا ، ٦تػػا قػػ   لػػم باالضػػطرار مػػن ديػػن اإلسػػبلـ أنػػو مضػػاد ١تػػا 

 عب  إال ا.و من ٕتري  اـلتوحي   وأف ال يُ بع  ا بو رسوـلُ 
 ػن ذـلػك غضػب ا١تشػركوف وامشػأزت قلػوهبم وقػاـلوا: )قػ  تػنقص أىػل اـلرتػب اـلعاـليػة ،  فإذا سى ا١توح ُ 

نسػػب إه ٦تػػن يُ  وكثػػَتٍ  ٙغػػاـِ واـلطَّ  وز ػػم أسػػم ال ُحرمػػة ٢تػػم وال قػػ ر( ، وسػػرى ذـلػػك ُب نفػػوس اٞتهػػاؿِ 

                                                 
 ( ، وصححو األـلباين.ٙ٘/ٗ( ، واـلبيهقي )ٖٓٚ/ٔ( ، واٟتػاكم )ٕٕٖٔرواه أبو داود ) ٔ
كيف يستقيم ُب اـلعقل واـلشرع أف يأٌب أحيا  إه موتى فيسأـلوسم حاجاهتم ، مع كوسم مأموروف بسؤاؿ ا أف يغفر ـللموتى زالهتم  ٕ 

 زالهتم ويرٛتهم؟!
 . ٖ٘ٛ - ٖٗٛص  ٖ
 ُب نسخة  زير )قرب معظم( ، وال شك أنو خطأ ، وا١تثبت من نسخة  لي. ٗ
قوـلو تعاه )وق ر مشي ( )سورة اٟتج: اـلطربي ـلانظر تفسَت  .طويبل ، وقيل )مشي ( أي مبٍت باٞتص بنا  مرتفعا أي بناؤهإشادتو  ٘

ٗ٘). 
 تق ـ بياف أف اـلطغاـ ىم أوغاد اـلناس وأراذ٢تم. ٙ
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اـلنػػاس  ػػنهم ، وواـلَػػػوا أىػػل اـلشػػرؾ  اـلعلػػم واـلػػ ين ، حػػىت  ػػاَدوا أىػػل اـلتوحيػػ  ورمػػػوىم باـلعظػػائم ونفػػروا
دينو ورسػوـلو ، ويػأىب ا ذـلػك ، فمػا كػانوا أوـليػا ه ، إف  ا وأن ارُ  موىم وز موا أسم ىم أوـليا ُ و ظَّ 

أوـلياؤه إال ا١تتقوف ، ا١تتبعوف ـلو ، ا١توافقوف ـلو ، اـلعارفوف ٔتا جا  بػو ، اـلػ ا وف إـليػو ، ال ا١تتشػبعوف ٔتػا 
، وىػم ٭تسػبوف  ٔ وجا ماـلزور ، اـلذين ي  وف اـلناس  ن سنة نبيهم ويبغوس ثيابِ  وا ، البسومل يُعطَ 

 أسم ٭تسنوف صنعا.

نعم  ليػػػو باتبػػػاع صػػػراط ا ا١تسػػػتقيم ، صػػػراط أىػػػل نعمتػػػو ورٛتتػػػو مُ ػأيهػػػا اـلػػػ ، وال ٖتسػػػبْ  لٌ صصٰٰٰ
بنػػػا  و ا مسػػػاج  ،  ػػن اٗتاذىػػػ  ػػػن اٗتػػاذ اـلقبػػػور أوثانػػػا وأ يػػادا وأن ػػػابا ، واـلنهػػػيَ  وكرامتػػو ، أف اـلنهػػػيَ 

ذر ٢تػا ، واسػتبلمها وتقبيلهػا وتعفػَت اٞتبػاه ا١تساج   ليها ، وإيقاد اـلسرج  ليها ، واـلسفر إـليهػا ، واـلنَّػ
بػػل ذـلػػك  ،كمػػا ٭تسػػبو أىػػل اإلشػػراؾ واـلضػػبلؿ   ،مػػن أصػػحاهبا وال تنقػػيص ٢تػػم  ؛ غػػو   ُٕب  رصػػاهتا

مػػا يكرىونػػو ، فأنػػت واِ وـلػػيهم  بِ جن  ػمػػن إكػػرامهم وتعظػػيمهم واحػػًتامهم ومتػػابعتهم فيمػػا ٭تبونػػو وتَػػ
نهػاجهم ، وىػؤال  ا١تشػركوف أ  ػى اـلنػاس ٢تػم ، هم ، و لػى ىػ يهم ومِ هم وسػنتِ و٤تبهم وناصر طػريقتِ 

، واـليهػػػود مػػػع موسػػػى  ليػػػو  ليػػػو اـلسػػػبلـ ىم مػػػن ىػػػ يهم ومتػػػابعتهم ، كاـلن ػػػارى مػػػع ا١تسػػػيح وأبعػػػ ُ 
اٟتػػػػػق أوه بأىػػػػػل اٟتػػػػػق مػػػػػن أىػػػػػل اـلباطػػػػػل ، اـلسػػػػػبلـ ، واـلرافضػػػػػة مػػػػػع  لػػػػػي رضػػػػػي ا  نػػػػػو ، فأىػػػػػل 

وا١تؤمنػػػوف وا١تؤمنػػػات بعضػػػهم أوـليػػػا  بعػػػو
ٖ  ،وا١تنػػػافقوف وا١تنافقػػػات بعضػػػهم مػػػن بعػػػو

ٗ  ،
، فتج  أكثر ىؤال  اـلعاكفُت  لػى اـلقبػور  ٘نناـلقلوب إذا اشتغلت باـلب ع أ رضت  ن اـلس   فا لم أفَّ 

  بقبػره  ما أمر بو ود ا إـليو.و ، مشتغلُتو وسنتِ اـلقبور معرضُت  ن طريقة من فيها وى يِ 

 ٙالتعظيم الشرعي ألصحاب القبور{صفة }صصل صي بيان 

باتباع ما د وا إـليو مػن اـلعلػم اـلنػافع واـلعمػل اـل ػا  ،  وهم إ٪تا ىاألنبيا  واـل اٟتُت و٤تبتُ  وتعظيمُ 
ن ، فػػػإف َمػػػىػػػا أ يػػػادا  ليهػػػا واٗتاذِ  قبػػػورىم واـلعكػػػوؼِ  واقتفػػػا  آثػػػارىم وسػػػلوؾ طػػػريقتهم ، دوف  بػػػادةِ 

                                                 
 يري وف أف يسلكوا باـلناس طريقا معوجة.أي  ٔ
 «.اـلقاموس ايط»ٚتع  رصة ، وىي كل بقعة بُت اـل ور واسعة ـليس فيها بنا . انظر  ٕ
 . ٔٚسورة اـلتوبة:  ٖ
 . ٚٙسورة اـلتوبة:  ٗ
 يعي ىا إـليهم إه يـو كما قاؿ اـلتابعي اٞتليل حساف بن  طية: ما ابت ع قـو ب  ة ُب دينهم إال نزع ا من سنتهم مثلها ، ٍب ال ٘ 

 (.ٜٛاـلقيامة. رواه اـل ارمي ُب ا١تق مة ، باب اتباع اـلسنة )
 . ٖٚٛ - ٖ٘ٛص  ٙ
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و اـلنػػاس إه اتبػػا هم ، فػػإذا أ ػػرض ىم كػػاف متسػػببا إه تكثػػَت أجػػورىم باتبا ػػو ٢تػػم ود وتِػػاقتفػػى آثػػارَ 
 تعظيم ٢تم واحًتاـ ُب ىذا؟  ما د وا إـليو واشتغل بض ه حـر نفسو وحػرمهم ذـلك األجر ، فأي  

 ورسػػػوـلو إل راضػػػهم  ػػػن وإ٪تػػا اشػػػتغل كثػػػَت مػػن اـلنػػػاس بػػػأنواع مػػػن اـلعبػػادات ا١تبت  ػػػة اـلػػػيت يكرىهػػا ا
و ، وإف قػػاموا ب ػػورتو اـلظػػاىرة فقػػ  ىجػػروا حقيقتهػػا ا١تق ػػودة منػػو ، وإال فمػػن أقبػػل ا١تشػػروع أو بعِضػػ

 لػػى اـل ػػلوات ا٠تمػػس بوجهػػو وقلبػػو ،  ارفػػا ٔتػػا اشػػتملت  ليػػو مػػن اـلكلػػم اـلطيػػب واـلعمػػل اـل ػػا  ، 
فيهػػا أو ُب بعضػػها ٕتػػ  فيػػو مػػن اـلشػػرؾ ػر مػػن ق َّػػ مهتمػػا هبػػا كػػل االىتمػػاـ ؛ أغنتػػو  ػػن اـلشػػرؾ ، وكػػل  

 ٔماع اـلشػػػيطاينره وتفهمػػػو ؛ أغنػػػاه  ػػػن اـلسَّػػػْتسػػػب ذـلػػػك ، ومػػػن أصػػػغى إه كػػػػبلـ ا بقلبػػػو ، وت بػػػػَّ 
 اـلنفاؽ ُب اـلقلب. نبتُ  ن ذكر ا و ن اـل بلة ، ويُ      اـلذي يَ 

منػػو   ى واـلعلػػمِ س ا٢تُػث نفسػو باقتبػػايتو ، وحػػ َّ لِّ ػػػبكُ  وكػذـلك مػػن أصػغى إـليػػو وإه حػ ي  اـلرسػػوؿ 
سػاوس اـلنفػوس ال من غَته ؛ أغنػاه  ػن اـلبػ ع واآلرا  واـلتخرصػات واـلشػطحات وا٠تيػاالت اـلػيت ىػي وَ 

 ض  نو ٔتا ال ينفعو.ب  ـلو أف يتعوَّ   ن ذـلك فبل ُع َ وٗتيبلهتا ، ومن بػَ 
ذـلػك  ػن ٤تبػة غػَته قلبػو ٔتحبػة ا وذكػره وخشػيتو واـلتوكػل  ليػو واإلنابػة إـليػو أغنػاه  رَ َمػكما أف من  َ 

شػػق اـل ػػور ، وإذا خػػبل مػػن ذـلػػك صػػار  بػػَ  ىػػواه ، أي  وخشػػيتو واـلتوكػػل  ليػػو ، وأغنػػاه أيضػػا  ػػن  ِ 
شػػا  أـ أىب ، وا١تعػػرض  ػػن اـلسػػنة  واسػػتعب ه ، فػػا١تعرض  ػػن اـلتوحيػػ  مشػػرؾٌ  وُ َكػػشػػي  استحسػػنو ملَ 

اـل ػػػػػور ، شػػػػػا  أـ أىب ، وا  عرض  ػػػػػن ٤تبػػػػػة ا وذِكػػػػػره ؛ َ ْبػػػػػ ُ مُ ػ، شػػػػػا  أـ أىب ، واـلػػػػػ ضػػػػػاؿ   مبتػػػػػ عٌ 
 ا١تستعاف و ليو اـلتكبلف ، وال حوؿ وال قوة إال بو.

 ٕ}صصل صي بيان أسباب الوقوع صي الغلو بالقبور{

ال  بػاد اـلقبػور ُب االفتتػاف هبػا مػع اـلعلػم بػأف سػاكنيها أمػواتٌ ، فإف قيل: فما اـلػذي أوقػع  ُ  صصل
  نشورا؟ٯتلكوف ٢تم ضرا وال نفعا وال موتا وال حياتا وال

 قيل: أوقعهم ُب ذـلك أمور:
أسػػباب  اـلرسػػل ، مػػن ٖتقيػػق اـلتوحيػػ  وقطػػعِ  و ، بػػل ٚتيػػعَ مػػا بعػػ  ا بػػو رسػػوـلَ  ْتقيقػػةِ  ، اٞتهػػلُ  منهٰٰا

اـلشرؾ ، فقلَّ ن يبهم جػ ا مػن ذـلػك ، ود ػاىم اـلشػيطاف إه اـلفتنػة ، ومل يكػن  نػ ىم مػن اـلعلػم مػا 
 ن اٞتهل ، و ُػِ موا بق ر ما معهم من اـلعلم.بطل د وتو ، فاستجابوا ـلو ْتسب ما  ن ىم ميُ 
 

                                                 
 وىو ٝتاع اـلغنا  وا١تعازؼ. ٔ
 . ٕٜٖ - ٖٚٛص:  ٕ
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    لى رسوؿ ا  ٔةػػػػػيَّ رِ ػػباد األصناـ من اـلػُمقابِ ، وضعها أشباه  ُ  ختلقةٌ ػمُ  مكذوبةٌ  ، أحادي ٌ  ومنها
 ، وحػػ ي : ٕتنػػاقو ديػػػنو ومػػا جػػا  بػػو ، كحػػ ي : )إذا أ يػػتكم األمػػور فعلػػيكم بأصػػحاب اـلقبػػور(

، وأمثػػاؿ ىػػذه األحاديػػ  اـلػػيت ىػػي مناقضػػة ـلػػ ين اإلسػػبلـ ،  ٖنفعػػو()ـلػػو حسػػن أحػػ كم انػػو ْتجػػر 
انػو  نَ وضعها ا١تشركوف وراجت  لى أشباىهم من اٞتهاؿ اـلضبلؿ ، وا بع  رسوـلو بقتل مػن حسَّػ

 أمتو اـلفتنة باـلقبور بكل طريق كما تق ـ. باألحجار ، وجنَّػبَ 
 صَ فخلُػػ شػػ ةٍ  ُبغاث باـلقبػػػر اـلفػػبلين حكيػػت ٢تػػم  ػػن تلػػك اـلقبػػور ؛ أف فبلنػػا اسػػت حكايػػاتٌ  ومنهٰٰا

ر فاسػػًتجى صػػاحب ذـلػػك ػ  نػػػزؿ بػػو ُضػػ يت ـلػػو ، وفػػبلفٌ ِضػػفقُ  ةٍ د ػػاه أو د ػػا بػػو ُب حاجػػ منهػػا ، وفػػبلفٌ 
وىٰم مٰن أكٰذب  نة واـلػُمقابػػرية مػن ذـلػك شػي  كثػَت يطػوؿ ذكػره ، ه ، و نػ  اـلسَّػر  اـلقبػر فُكػِشف ُضػ

                                                 
 أي ُ ػػباد اـلقبور. ٔ
ي  ا١تعتربة ، وإ٪تا  لى : أف ىذا اٟت ي  ـليس ـلو إسناد ، ومل يرد ُب أي من كتب اٟت األولاٞتواب  ن ىذا اٟت ي  من وجهُت:  ٕ

 : ٜٕٚ، ص « اـلتوسل واـلوسيلة»أـلسنة اـلقبوريػُت فقط ، قاؿ ابن تيمية رٛتو ا ُب كتاب 
بإٚتاع اـلعارفُت ْت يثو ، مل يروه أح  من اـلعلما  بذـلك ، وال يوج  ُب شي  من كتب  )فهذا اٟت ي  كذب مفًتى  لى اـلنيب 

 اٟت ي  ا١تعتم ة(. اىػ.
ٟت ي  وما جا  ُب معناه ٮتاـلف أصوؿ اـل ين ، فإنو من ا١تعلـو من اـل ين باـلضرورة أف ا أمر ا١تسلم إذا أصابتو : ىذا االثاني

أمن ٬تيب ا١تضطر إذا د اه ويكشف اـلسو  و٬تعلكم خلفا  األرض أإـلػهو مع ا م يبة أف يتضرع إه ا وح ه كما قاؿ تعاه 
١تتق ـ يفي  اـلتوجو ـللحجارة ، وىو د وة صر٭تة ـلعبادة األوثاف ، واـلرجوع إه ما كانت  ليو ، بينما اٟت ي  ا بل ىم قـو يع ـلوف

 اـلعرب ُب ساـلف األزماف. 
 : ٕ٘، ص « قا  ة جليلة ُب اـلتوسل واـلوسيلة»قاؿ ابن تيمية رٛتػو ا ُب ىذا اٟت ي  ُب كتابو  ٖ

إنكم وما تعب وف من دوف ا ح ب جهنم جارة ، وقاؿ تعاه ٢تم )وإ٪تا ىذا من قوؿ  باد األصناـ اـلذين يُػحسنوف انهم باٟت
فهؤال  ا١تشركوف كانوا ق  أحسنوا انهم باٟتجارة فكاف  اقبتهم أسم ُب اـلنار خاـل وف ، وإ٪تا ٭تسن اـلعب  …  أنتم ٢تا واردوف

ػي ، وأنا معو إذا ذكرين ، فإف ذكرين ُب أنو قاؿ: يقوؿ ا: )أنا  ن  ان  ب ي ب انو بربو كما ثبت ُب اـل حيح  ن اـلنبػي 
 نفسو ذكرتو ُب نفسي ، وإف ذكرين ُب مؤل ذكرتو ُب مؤل خَت منو((. اىػ.

 : ٕٖٔ، ص « نق  ا١تنقوؿ واك ا١تميز بُت ا١تردود وا١تقبوؿ»وقاؿ تلميذه ابن اـلقيم رٛتػو ا ُب كتابو 
 ع ا١تشركُت ،  باد األوثاف(. اىػ.، وىو من وض« وح ي : )ـلو أحسن أح كم انو ْتجر ـلنفعو

 . ٖٙٚ، برقم « األسرار ا١توضو ة»وقاؿ ابن حجر اـلعسقبلين: )ال أصل ـلو(. ذكره  نو ا١تبل  لي اـلقاري ُب 
 (: موضوع.ٓ٘ٗ، )« اـلسلسلة اـلضعيفة»وقاؿ اـلشيخ األـلباين رٛتػو ا ُب 

تذكرة »( ، واـلفتٍت ُب كتابو ٛٛٔبرقم )« حادي  ا١توضو ةاـلفوائ  ا١توضو ة ُب األ»وأورده اـلشيخ مر ي اـلكرمي ُب كتابو 
 . ٕٛ، ص « ا١توضو ات

أنو قاؿ: ال ٯتوتػن  ( وغَته  ن جابر  ن اـلنبػي ٍٕٚٚٛب إف ىذا اٟت ي  ا١تروي بغَت إسناد ٮتاـلف اٟت ي  اـلذي رواه مسلم )
 أح كم إال وىو ٭تسن اـلظن با  ز وجل.
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بقضػػػػا  حوائجهػػػػا وإزاـلػػػػة ضػػػػروراهتا ،  موـلعػػػػةٌ  اـلنفػػػػوسُ ، و  خلٰٰٰٰق اع تعٰٰٰٰالى علٰٰٰٰى األحيٰٰٰٰاء واألمٰٰٰٰوات
 .٣ُٔتربٌ  سمع بأف قبػر فبلف ترياؽٌ تَ و 

رقة حُ ػ، فيػػػػ  وىم أوال إه اـلػػػػ  ا   نػػػػ ه ، فيػػػػ  و اـلعبػػػػ   نػػػػ ه بِػػػػ ٕواـلشػػػػيطاف ـلػػػػو تلط ػػػػػف ُب اـلػػػػ  وة
 ٖك ُب اٟتانػػةـلػػة ، فيجيػػب ا د وتػػو ـِلمػػا قػػاـ بقلبػػو ال ألجػػل اـلقبػػػر ، فإنػػو ـلػػو د ػػاه كػػذـلوذِ  وانكسػػارٍ 

ػػػػ ػػػػ ٗارةوا٠تمَّ ، وا  ٘اـ واـلسػػػػوؽ أجابػػػػو ، فػػػػيظن اٞتاىػػػػل أف ـللقبػػػػػر تػػػػأثَتا ُب إجابػػػػة تلػػػػك اـلػػػػ  وةواٟتمَّ
كبل ٪ت  ىؤال  وىػؤال  مػن  طػا  ربػك سبحانو ٬تيب د وة ا١تضطر وـلو كاف كافرا ، وق  قاؿ تعاه 

ومػػا كػػػاف  طػػػا  ربػػك ٤تظػػػورا
ثمػػػرات مػػػن آمػػن مػػػنهم بػػػا وارزؽ أىلػػػو مػػن اـل، وقػػػ  قػػاؿ ا٠تليػػػل  ٙ

ومن كفػر فأمتعػو قلػيبل ٍب أضػطره إه  ػذاب اـلنػار وبػئس ، فقاؿ ا سبحانو وتعاه  واـليـو اآلخر
ا١ت َت

ٚ. 
ا ـلػػػو وال راضػػػيا بفعلػػػو ، فإنػػػو ٬تيػػػب اـلػػػػرَب فلػػػيس كػػػل مػػػن أجػػػاب ا د ػػػا ه يكػػػوف راضػػػيا  نػػػو وال ٤تبًّػػػ

 واـلفاجر وا١تؤمن واـلكافر.
شػػرؾ ُب د ائػػػو ، أو يكػػوف ٦تػػا ال ٬تػػوز أف ُيسػػػأؿ ، يػػ  و د ػػػاً  يعتػػ ي فيػػو ، أو يُ  وكثػػَت مػػن اـلنػػػاس

  َّ ـلػػػو وأُِمػػػ ٛ ، ويكػػػوف ٔتنػػػػزـلة مػػػن أُملػػػي و ، فػػػيظن أف  ملػػػو صػػػا  ُمػػػرضٍ فيح ػػػل ـلػػػو ذـلػػػك أو بعُضػػػ
بػػو فلمػػا نسػػوا مػػا ذكػػروا ، وقػػ  قػػاؿ تعػػاه  ٜسػػارع ـلػػو ُب ا٠تػػَتاتبا١تػػاؿ واـلبنػػُت ، وىػػو يظػػن أف ا يُ 

فتحنا  ليهم أبواب كل شي 
ٔٓ. 

                                                 
 اىػ. يستعمل ـل فع اـلسم من األدوية وا١تعاجُت ، وىو ُمعرَّب. ترياؽ: ما«: اـلنهاية»قاؿ ُب  ٔ

 بارة ق ٯتة ، كانت تقاؿ ُب قبػر رجل يقاؿ ـلو ترياؽ ، ز موا أف اـل  ا   ن ه ٣ترب « قرب فبلف ترياؽ ٣ترب»ومقوـلة قلت: 
 استجابتو ، ٍب صارت تقاؿ ُب اـلقبور اـليت توصف هبذا اـلوصف اـلباطل.

 د وة اـلناس إه اـلغواية.أي حيل خفية ودقة ُب  ٕ
 «.ا١تعجم اـلوسيط»اٟتانة ىي دُكَّاف ا٠تمار. انظر  ٖ
 «.ا١تعجم اـلوسيط»ا٠تمارة ىي موضع بيت ا٠تمر. انظر  ٗ
 وىذه فائ ة أخرى أيضا تكشف سر اإلجابة ، فتنبو ٟتيل شياطُت اٞتن. ٘
 . ٕٓسورة اإلسرا :  ٙ
 . ٕٙٔسورة اـلبقرة:  ٚ
و اإل طا  اـلوفَت ـليمتلئ ما يراد ملؤه ، وا١تعٌت ىنا ىو ما يعطاه اإلنساف من ا٠تَت من طوؿ اـلعمر وسعة اإلمػبل  من ا١تل  ، وى ٛ

 «.ا١تعجم اـلوسيط»اـلرزؽ. انظر 
 .نسارع ٢تم ُب ا٠تَتات بل ال يشعروف مبوف أ٪تا ٪ت ىم بو من ماؿ وبنُت أ٭تسكما ُب قوـلو تعاه  ٜ 
 . ٗٗسورة األنعاـ:  ٓٔ



 تالعب الشيطان بعقول القبوريين

 555 

قضػػى بػػو حاجتػػو ويكػػوف فاـلػػ  ا  قػػ  يكػػوف  بػػادة فيثػػاب  ليػػو اـلػػ ا ي ، وقػػ  يكػػوف د ػػا  مسػػأـلة تُ 
حاجتػػو ويعاقبػػو  لػػى مػػا  ىقضػػتُ نُقص بػػو درجتػػو ، فعاقػػب ٔتػػا ٭ت ػػل ـلػػو ، أو تَػػمضػػرة  ليػػو ، إمػػا أف يُ 

 ح وده.رتكاب  ليو من إضا ة حقوقو وا ىجر 
ػػػن اـلػػػ  ا   نػػػ  اـلقبػػػػر ، وأنػػػو أرجػػػح منػػػو ُب بيتػػػو ومسػػػج ه وا١تق ػػػود أف اـل شػػػيطاف بلطػػػف كيػػػ ه ٭ُتسِّ

وأوقات األسحار ، فإذا تقرر ذـلك  ن ه نقلو درجػة أخػرى مػن اـلػ  ا   نػ ه إه اـلػ  ا  بػو واإلقسػاـ 
بأحػػ    ليػػو أو ُيسػػأؿَ  شػػأف ا أ ظػػم مػػن أف يُقسػػمَ  مػػن اـلػػذي قبلػػو ، فػػإفَّ   لػػى ا بػػو ، وىػػذا أ ظػػمُ 

 :  ٔ«شرح كتاب اـلكرخي»ن خلقو ، وق  أنكر أئمة اإلسبلـ ذـلك ، فقاؿ أبو اٟتسُت اـلُق وري ُب م
 :  ٔ«اـلكرخي

 ٕقاؿ بشر بن اـلوـلي : ٝتعت أبا يوسف يقوؿ: قاؿ أبو حنيفة: ال ينبغي ألح  أف ي  و ا إال بو.
 اـلعز من  رشك.  ِ قاؿ: وأكره أف يقوؿ: أسأـلك ٔتعقِ 

 اـلبيت اٟتراـ. ق أنبيائك ورسلك ، وْتقِّ فبلف ، وْت وأكره أف يػقوؿ: ْتقِّ 
قػػاؿ أبػػو اٟتسػػُت: أمػػا ا١تسػػأـلة بغػػَت ا فمنكػػرة ُب قػػو٢تم ، ألنػػو ال حػػق ـلغػػَت ا  ليػػو ، وإ٪تػػا اٟتػػق  

 ٖ لى خلقو.
 ص فيو أبو يوسف.ىو أبو حنيفة ، ورخَّ وأما قوـلو: )ٔتعق  اـلعز من  رشك( ؛ فكرِ 

 .ٗد ا بذـلك قاؿ: وروي أف اـلنيب 

                                                 
 باب اـلكراىة. ٔ
( ، وىو من أشهر كتب اٟتنفية ، و٘تاـ كبلـ أيب حنيفة: واـل  ا  ا١تأذوف فيو ا١تأمور بو ما ٖٓٙ/ٕ« )اـل ر ا١تختار»ونقلو صاحب  ٕ

 .و األٝتا  اٟتسٌت فاد وه هبااستفي  من قوـلو تعاه 
ٕتوز ، ألنو ال حق ـللخلق  لى ا٠تاـلق ، فبل ،  ن اـلق وري قوـلو: ا١تسأـلة ٓتلقو ال  ٖٛ، ص « اـلقا  ة اٞتليلة»نقل ابن تيمية ُب  ٖ

 ٕتوز وفاقا.
(  ن  مر بن ىاروف اـلبلخي  ن ُٜٕٓٔب كتاب اـل بلة ، باب صبلة أخرى ، ح ي  رقم )« ا١توضو ات»رواه ابن اٞتوزي ُب  ٗ

، وتتشه  بُت كل  قاؿ: اثنتا  شرة ركعة ت ليهن من ـليل أو سار ابن جريج  ن داود بن أيب  اصم  ن ابن مسعود  ن اـلنيب 
واقرأ وأنت ساج  فاٖتة اـلكتاب سبع مرات  ركعتُت ، فإذا تشه ت ُب آخر صبلتك فاثِن  لى ا  ز وجل وصل  لى اـلنيب 

وآية اـلكرسي سبع مرات وقل: )ال إـلػهو إال ا وح ه ال شريك ـلو ، ـلو ا١تلك وـلو اٟتم  وىو  لى كل شي  ق ير(  شر مرات ، ٍب 
، ومنتهى اـلرٛتة من كتابك ، واٝتك األ ظم ، وج ؾ األ لى ، وكلماتك اـلتامة(  بمعاقد العز من عرشك أسأـلك قل: )اـللهم إين

 ، ٍب سل حاجتك ، ٍب ارفع رأسك ، ٍب سلم ٯتينا ومشاال ، وال تعلموىا اـلسفها  فإسم ي  وف هبا فيستجاب.
٥تبط كما ترى ، وُب إسناده  مر بن ىاروف ، قاؿ ٭تِت:  قاؿ ابن اٞتوزي رٛتو ا: ىذا ح ي  موضوع ببل شك ، وإسناده 

كذاب ، وقاؿ ابن حباف: يروي  ن اـلثقاة ا١تعضبلت ، وي  ي شيوخا مل يرىم ، وق  صح  ن اـلنيب اـلنهي  ن اـلقرا ة ُب 
 اـلسجود. اىػ.
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اـلعز من اـلعرش إ٪تا يراد بو اـلق رة اـليت خلق ا هبا اـلعرش مػع  ظمتػو ، فكأنػو سػأـلو  معِق َ  اؿ: وألفَّ ق
 ٔبأوصافو.

ره أف يػػػ  و ا تعػػػاه إال بػػػو ، فػػػبل يقػػػوؿ: )أسػػػأـلك ػػػػػك: ويُ ٕ«شػػػرح ا١تختػػػار»وقػػػاؿ ابػػػن بلػػػ جي ُب 
مخلػػوؽ  لػػى خاـلقػػو ، أو يقػػوؿ أو بأنبيائػػك( و٨تػػو ذـلػػك ، ألنػػو ال حػػق ـلل، مبلئكتك ػأو بػػ، بفػػبلف 

 ُب د ائو: )أسأـلك ٔتعق  اـلعز من  رشك(.
 ٖف جوازه.و ن أيب يوسُ 

حراـ ، و ن  أيب حنيفػة وأيب يوسػف  ٗوما يقوؿ فيو أبو حنيفة وأصحابو )أكره كذا( ؛ ىو  ن  ٤تم 
 ٘ىو إه اٟتراـ أقرب ، وجانب اـلتحرًن  ليو أغلب.

أنػػػو ال ٬تػػػوز سػػػؤاؿ ا سػػػبحانو بشػػػي  مػػػن ٥تلوقاتػػػو ، ال  ٙ«فتػػػاوى أيب ٤تمػػػ  بػػػن  بػػػ  اـلسػػػبلـ»وُب 
 عػػرؼ صػػحةوأنػػو مل يَ ، ال تقػػاده أف ذـلػػك جػػا  ُب حػػ ي   األنبيػػا  وال غػػَتىم ، وتوقػػف ُب نبينػػا 

 ٔاٟت ي .

                                                                                                                                      

اـل راية »، وابن حجر ُب  (ٕٕٚ/ٗ« )ن ب اـلراية»( ، وكذا اـلزيلػعي ُب ٖٕ٘« )تلخيص ا١توضو ات»قلت: ووافقػو اـلذىيب ُب 
 (.ٜٖٕ/ٕ« )ُب ٗتريج أحادي  ا٢ت اية

 (: موضوع. ٚ٘/ٕ« )اـلآلـلئ ا١ت نو ة ُب األحادي  ا١توضو ة»وقاؿ اـلسيوطي ُب 
 . ٗ٘، ص « اـلتوسل»وكذا قاؿ األـلباين ُب 

 (  ن  مر بن ىاروف بو.ٚ٘ٔ/ٕ( )ٕٜٖ« )اـل  وات اـلكبَت»ورواه اـلبيهقي ُب 
 (.ٖٓٙ/ٕالبن  اب ين )« رد اتار»انظر  ٔ
 (.ٕٓٛ/٘« )اـلفتاوى ا٢تن ية»انظر أيضا  ٕ
 تق ـ قريبا. ٖ
 أي ٤تم  بن اٟتسن اـلشيباين ، من كبار تبلمذة أيب حنيفة. ٗ
 ( ـللزَّبي ي.ٕٓٛ/ٕ« )إٖتاؼ اـلسادة ا١تتقُت» ٘
 .  ٕٚٔص  ٙ
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ـَ فػػإذا قػػرَّ  ُب  ُٕب تعظيمػػو واحًتامػػو ، وأ٧تػػعُ  بػػو أبلػػغُ   لػػى ا بػػو واـلػػ  ا َ  ر اـلشػػيطاف  نػػ ه أف اإلقسػػا
درجة أخرى إه د ائو نفسو من دوف ا ، ٍب ينقلػو بعػ  ذـلػك درجػة أخػرى إه  وُ لَ قَ ؛ نػَ  قضا  حاجتو

بػٍت  ليػو ا١تسػج  ، علػق  ليػو اـلسػتور ، ويَ وقػ   ليػو اـلقنػ يل ، ويُ عكػف  ليػو ، ويُ أف يتخذ قبػره وثنػا يَ 
ٍب ينقلو درجة أخػرى إه   ن ه ، إـليو واـلذبحِ  و واٟتجِ و واستبلمِ بو وتقبيلِ  ـلو واـلطواؼِ   ه باـلسجودِ عبُ ويَ 

 م.م وآخرهتِ ٢تم ُب دنياىُ  ه  ي ا ومنسكا ، وأف ذـلك أنفعُ و واٗتاذِ د ا  اـلناس إه  بادتِ 

                                                                                                                                      
 األنبيا  كما ان اـلعز بن  ب  اـلسبلـ ، وىو ح ي  اٟت ي  ا١تذكػور صحيح ، وـليس فيو دـليل  لى جواز اـلتوسػل باألنبيا  أو غَت ٔ

 فقاؿ: يا نيب ا أدع ا أف يعافيٍت.  ثماف بن ُحػنيف ؛ أف رجبل ضريرا أتى اـلنبػي 
 فقاؿ: إف شئت أخرت ذـلك فهو أفضل آلخرتك ، وإف شئت د وت ـلك. 

 قاؿ: ال ، بل ادع ا يل. 
نبػي اـلرٛتة ، يا   و هبذا اـل  ا : اـللهم إين أسأـلك ، وأتوجو إـليك بنبػيك ٤تم  فأمره أف يتوضأ ، وأف ي لي ركعتُت وأف ي 

 ٤تم  إين أتوجو بك إه ربػي ُب حاجيت ىذه فتقضى وتشفعٍت فيو وتشفعو ُبَّ. 
 قاؿ: فكاف يقوؿ ىذا مرارا. 

 ٍب قاؿ بع : أحسب أف فيها: أف تشفعٍت فيو. 
 قاؿ: ففعل اـلرجل فبػرِأ.

، « صحيح اـلًتمذي»( ، واـللفظ ألٛت  ، وصححو األـلباين كما ُب ٖ٘ٛٔ( وابن ماجو )ٖٛٚ٘( واـلًتمذي )ٖٛٔ/ٗرواه أٛت  )
 «.ا١تسن »وكذا ٤تققو 

وق  فهػم بعو اـلناس من قوؿ األ مى: )يا مػحم  إين توجهت بك إه ربػي ُب حاجيت ىذه فتقضى( ، فهموا أنو توسَّل ّتاىو 
  :وىذا فهم خاطئ من وجوه ، 
، فقاؿ: إف شئت أخرت ذـلك فهو  أن يعاصيني انع اعإذ قاؿ: يا نيب ا ،  األ مى صرح بطلب اـل  ا  من اـلنبػي أف  .ٔ

 .انع اع ليأفضل آلخرتك ، وإف شئت د وت ـلك. قاؿ: ال ، بل 
 ري ، ف ـلت ىذه يؤك  ىذا أيضا قوؿ األ مى )اـللهم فشفعو ُبَّ( ، أي اقبل شفا تو ُْب ود ائو يل ، ُب أف ترد  لػي ب  .ٕ

 أصبل. اـلعبارة  لى أف توسل األ مى إ٪تا كاف ب  ا  اـلرسوؿ 
( أي ب  ا  نبػيك ، ْتذؼ ا١تضاؼ ، وىذا سائغ ُب اـللغة اـلعربػية ،   أف معٌت قوؿ األ مى: )وأتوسل إـليك بنبػيك ٤تم   .ٖ

أو  كاف ق   األ مى ىو اـلتوسل بذات اـلنبػي   ، أي واسأؿ أىل اـلقرية ، وـلو واسأؿ اـلقرية اـليت كنا فيهاكما ُب قوـلو تعاه 
أصبل ـليطلب اـل  ا  منو ، بل كاف يكفيو أف يقع  ُب بػيتو ويتوسل بذات  جاىو أو حقو ١تا كاف ٙتة حاجة ألف يأٌب إه اـلنبػي 

ك من األد ية ، وـلكنو ويقوؿ مثبل: اـللهم إين أسأـلك ّتاه نبػيك ومنػزـلتو  ن ؾ أف تشفيٍت وترد  لي ب ري ، أو ٨تو ذـل اـلنيب 
 مل يفعل.

يل ُب أف ترد  ليَّ ب ري ،  أف معٌت قوؿ األ مى )وشفِّعٍت فيو( ، أي اقبل شفا يت ود ائي ُب أف تقبل شفا ة اـلنبػي  .ٗ
د ا ـلؤل مى ١تا كاف ـل  ا   أف يقبل ا د ا ه ـلو ، فلو مل يكن اـلنيب  فليبلحظ اـلقارئ اـلكرًن أف األ مى د ا ـللنبػي 

 أف يقبل ا د ا ه أي معٌت.  مى ـللنيب األ
 «.ا١تعجم اـلوسيط»معٌت أ٧تع أي أنفع. انظر  ٕ
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  ة  ن  اـلقبور مراتػب ، أبعػ ىا  ػن اـلشػرع أف يسػأؿ ت: وىذه األمور ا١تبٔقاؿ شيخنا ق س ا روحو
 ٕحاجتو ويستغي  بو فيها ، كما يفعلو كثَت من اـلناس. ا١تيتَ 

٢تػم اـلشػيطاف ُب صػورة ا١تيػت أو اـلغائػب كمػا  ٯتتثػلقاؿ: وىؤال  من جػنس  بػاد األصػناـ ، و٢تػذا قػ  
عظمػو بػاد األصػناـ ، وىػذا ٭ت ػل ـللكفػار مػن ا١تشػركُت ، وأىػل اـلكتػاب يػ  و أحػ ىم مػن يُ ل ـلعُ يتمثَّ 

بػو  بػر واـلتمسػحُ ـللق فيتمثل ـلو اـلشيطاف أحيانا ، وق  ٮتاطبهم ببعو األمور اـلغائبة ، وكذـلك اـلسجودُ 
 و.وتقبيلُ 

 ٖ: أف يسأؿ ا بو ، وىذا يفعلو كثَت من ا١تتأخرين ، وىو ب  ة باتفاؽ ا١تسلمُت.المرتبة الٰثانية
 ٗو.و نفسَ : أف يسأـلَ الثالثة
  ُ مػػن اـلػػ  ا  ُب ا١تسػػج  ، فيقُ ػػػ : أف يظػػن أف اـلػػ  ا   نػػ  قبػػػره مسػػػتجاب ، أو أنػػو أفضػػلُ الرابعٰٰة

ألجػػل طلػػب حوائجػػو ، فهػػذا أيضػػا مػػن ا١تنكػػرات ا١تبت  ػػة باتفػػاؽ ا١تسػػلمُت ،  نػػ ه  زيارتػػو واـل ػػبلةَ 
مػػن ا١تتػػأخرين يفعػػل ذـلػػك  ُب ذـلػػك نػػػزا ا بػػُت أئمػػة اـلػػ ين ، وإف كػػاف كثػػَتٌ  وىػػي ٤ترمػػة ، ومػػا  ِلمػػتُ 

 ب.جرَّ ػمُ  ويقوؿ بعضهم: قبػر فبلف ترياؽٌ 
 ٘أيب حنيفة من اـلكػذب اـلظاىر.اـل  ا   ن  قبػر  واٟتكاية ا١تنقوـلة  ن اـلشافعي أنو كاف يق  ُ 

                                                 
 ( وما بع ه.٘ٗٔ/ٔ« )تلخيص االستغاثة»يعٍت ابن تيمية رٛتو ا ، وكبلمو مثبت ُب  ٔ
 وىذه ىي ا١ترتبة األوه. ٕ
 وىو أف يقوؿ: اـللهم إين أسأـلك بفبلف أف ترزقٍت أو تعافيٍت وىكذا. ٖ
 وىو أف ي  و ا١تيت مباشرة قائبل: يا فبلف ارزقٍت أو  افٍت و٨تو ىذا. ٗ
( ،  ن  لي بن ميموف قاؿ: ٝتعت اـلشافعي يقوؿ: إين ألتربؾ بأيب ٖٕٔ/ٔىذه اٟتكاية ضعيفة ، رواىا ا٠تطيب ُب تارٮتو ) ٘

، وسأـلت ا تعاه اٟتاجة  ن ه ،  حنيفة ، وأجي  إه قربه ُب كل يـو ، فإذا  رضت يل حاجة صليُت ركعتُت وجئت إه قربه
 فما تبع   ٍت حىت تُقضى.

 ىذه اـلق ة ال ي ح نسبتها ـللشافعي رٛتو ا من ستة وجوه:
 (:ٛٚ/ٔ« )اـلسلسلة اـلضعيفة»: ضعف إسناد اـلق ة ، فق  قاؿ اـلعبلمة األـلباين ُب الوجو األول

معروؼ وـليس ـلو ذكر ُب شي  من كتب اـلرجاؿ ، و٭تتمل أف  )فهذه رواية ضعيفة بل باطلة فإف  مر بن إسحاؽ بن إبراىيم غَت
بن إسحاؽ بن إبراىيم بن ٛتي  بن اـلسكن أبو ٤تم  اـلتونسي وق  ترٚتو ا٠تطيب وذكر أنو  -بفتح اـلعُت  -يكوف ىو  مرو 

ذا ، إذ أف وفاة ىػ ومل يذكر فيو جرحا وال تع يبل فهو ٣تهوؿ اٟتاؿ ، ويبع  أف يكوف ىو ىٖٔٗٓتاري ق ـ بغ اد حاجا سنة 
ىػ  لى أكثر األقواؿ فبُت وفاتيهما ٨تو مائة سنة فيبع  أف يكوف ق  أدركو ، و لى كل حاؿ فهي ٕٚٗشيخو  لي بن ميموف سنة 

 رواية ضعيفة ال يقـو  لى صحتها دـليل(. انتهى باخت ار.
 (:ٕٜٙ/ٕ« )اـلفتاوى ٣تموع»: امتناع ح وؿ ىذه اـلق ة ؛ فق  قاؿ ابن تيمية رٛتو ا ُب الوجو الثاني

)إنو من ا١تمتنع أف تتفق األمة  لى استحساف فعل ـلو كاف حسنا ـلفعلو ا١تتق موف ، ومل يفعلوه ، فإف ىذا من باب تناقو 
اإلٚتا ات ، وىي ال تتناقو ، وإذا اختلف فيها ا١تتأخروف فاـلفاصل بينهم ىو اـلكتاب واـلسنة ، وإٚتاع ا١تتق مُت ن ا واستنباطا 
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 ٔ{الصابئة المشركينىو نين  ة بينو وبين ربوساطاو العبد }صصل صي بيان أن اتخاذ 

إال باـلوسػائط ، فاـلواجػب  لينػا أف  ٖ: )ال سػبيل ـلنػا إه اـلوصػوؿ إه جبلـلػوٕقاؿ ا١تشػركوف مػنهم
ػػػػطات اـلرَّوحانيػػػػات نتقػػػػرب إـليػػػػو  قربػػػػوف ا١تق سػػػػوف  ػػػػن ا١تػػػػواد اـلقريبػػػػة منػػػػو ، وىػػػػم اـلروحػػػػانيوف ا١تبتوس 

صٰنحن نتقٰرب إلٰيهم ونتقٰرب بهٰم سمانية و ن اـلقوى اٞتَسػ انية ، بػل قػ  ُجػػبلوا  لػى اـلطهػارة ، اٞتِ 
، فهػػم أربابنػػا وآ٢تتنػػا وشػػفعاؤنا  نػػ  رب األربػػاب وإـلػػػهو اآل٢تػػة ، فمػػا نعبػػ ىم إال ـليقػػػربونا إه ا  إليٰٰو

اـلشػػهوات اـلطبيعيػة ، وسػذب أخبلقنػا مػن  بلئػق اـلقػوى  طهر نفوسنا  نزـلفى ، فاـلواجب  لينا أف نُ 

                                                                                                                                      

مل ينقل  ن إماـ معروؼ وال  امل متبع ، بل ا١تنقوؿ ُب ذـلك إما أف يكوف كذبا  لى صاحبو ، مثل ما  -ٟتم   وا -فكيف 
 حكى بعضهم  ن اـلشافعي أنو قاؿ: ... وذكر اـلق ة(. انتهى باخت ار.

  ا   ن ه اـلبتة ، بل ومل يكن : ما ذكره ابن تيمية أيضا ، )أف اـلشافعي ١تا ق ـ بغ اد مل يكن ببغ اد قرب ينتاب ـللالوجو الثالث
ىذا  لى  ه  اـلشافعي معروفا ، وق  رأى اـلشافعي باٟتجاز واـليمن واـلشاـ واـلعراؽ وم ر من قبور األنبيا  واـل حابة واـلتابعُت ، 

 من كاف أصحاهبا  ن ه و ن  ا١تسلمُت أفضل من أيب حنيفة وأمثاـلو من اـلعلما  ، فما باـلو مل يتوخَّ اـل  ا  إال  ن ه. 
ٍب أصحاب أيب حنيفة اـلذين أدركوه مثل أيب يوسف و٤تم  وزفر واٟتسن بن زياد وطبقتهم ، ومل يكونوا يتحروف اـل  ا  ال  ن  أيب 

 ( بت رؼ يسَت.ٕٜٙ/ٕ« )٣تموع اـلفتاوى»حنيفة وال غَته(. 
خشية اـلفتنة هبا ، وإ٪تا يضع مثل  : )تقػ ـ  ن اـلشافعي ما ىو ثابت  نو ُب كتابو من كراىة تعظيم قبور ا١تخلوقُتالوجو الرابع

 ىذه اٟتكايات من يقل  لمو ودينو ، وإما أف يكوف ا١تنقوؿ من ىذه اٟتكايات  ن ٣تهوؿ ال يُعرؼ.
و٨تن ـلو ُروي ـلنا مثل ىذه اٟتكايات ا١تسيبة أحادي   من ال ينطق  ن ا٢توى ١تا جاز اـلتمسك هبا حىت تثبت ، فكيف با١تنقوؿ 

 ( بت رؼ يسَت.ٕٜٙ/ٕ« )٣تموع اـلفتاوى» ن غَته؟( انتهى من 
، بع  أف بُت ضعف سن  ىذه  ٓٙ – ٛ٘، ص « طليعة اـلتنكيل»: ما قاـلو اـلشيخ  ب  اـلرٛتػهن ا١تعلمي ُب الوجو الخامس

 اـلق ة: 
ة كل يـو )ىذا حاؿ اـلسن  ، وال ٮتفى  لى ذي معرفة أنو ال يثبت ٔتثلو شي  ، ويؤك  ذـلك حاؿ اـلق ة ، فإف زيارتو قرب أيب حنيف

بعي  ُب اـلعادة ، وٖتريو ق  ه ـلل  ا   ن ه بعي  أيضا ؛ إ٪تا يعرؼ ٖتري اـلقبور ـلسؤاؿ اٟتوائج  ن ىا بع    ر اـلشافعي ٔت ة ، 
 فأما ٖتري اـل بلة  ن ه ، فأبع  وأبع (.

ًن ذـلك ، فهو اـلقائل: )ال : أنو من اـلبعي  أف اـلشافعي يتوسل بقرب أيب حنيفة ، وق  تقرر أف أبا حنيفة يرى ٖتر الوجو السانس
ينبغي ألح  أف ي  و ا إال بو وأكره أف يقوؿ: أسأـلك ٔتعاق  اـلعز من  رشك وأف يقوؿ ْتق فبلف وْتق أنبيائك ورسلك وْتق 

 اـلبيت اٟتراـ(.
 ىذا غَت معقوؿ اـلبتة.

 . ٕٖٖ – ٖٖٔص « اـلتوصل إه حقيقة اـلتوسل»ذكر ىذا اـلشيخ ٤تم  نسيب اـلرفا ي رٛتو ا ُب 
وبنا   لى ما تق ـ ؛ حكم األئمة اققوف ببطبلف ىذه اـلق ة وهتافتها ، وق  نقل ابن حجر ا١تكي ىذه اـلق ة ُب كتابو ا١تسمى 

 ُب اـلف ل ا٠تامس واـلعشرين! فاحذر وتنبو.« ا٠تَتات اٟتساف ُب مناقب أيب حنػيفة اـلنعماف»
 . ٔٔٓٔص  ٔ
 أي من اـل ابئة. ٕ
 أي إه ا تعاه. ٖ
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اـلغضػػبية ، حػػىت ٖت ػػل ا١تناسػػبة بيننػػا وبػػُت اـلروحانيػػات وتت ػػل أرواحنػػا هبػػم ، فحينئػػذ نسػػأؿ حاجتنػػا 
 م. هِ ُب ٚتيع أمورنا إـليهم ، فيشفعوف ـلنا إه إـلػههنا وإـلػههِ  ٔون بوا، ض أحواـلنا  ليهم منهم ونعرِ 

مػػن جهػػة اـلروحانيػػات ، وذـلػػك باـلتضػػرع واالبتهػػاؿ  ال ٭ت ػػل إال باسػػتم ادٍ  وىػػذا اـلتطهػػَت واـلتهػػذيب
خػػػػورات واـلعػػػػزائم ، فحينئػػػػذ ٭ت ػػػػل ـلنفوسػػػػنا باـلػػػػ  وات مػػػػن اـل ػػػػلوات واـلزكػػػػوات وذبػػػػح اـلقػػػػرابُت واـلبَ 
اـلػذي أخػذت منػو اـلرسػل ، فيكػوف  مػن ا١تعػِ فِ  استع اد واستم اد من غَت واسػطة اـلرسػل ، بػل نأخػذُ 

 ٕ، و٨تن وإياىم ٔتنػزـلة واح ة(. حكمنا وحكمهم واحدا
 

 ٖ}وجوب إصران اع بالمحبة المتضمنة لغاية الحب وغاية الٰذل ، المستلزمة للعبانة{

ابػػة امػودة اـلػػيت أمػر ا تعػػاه هبػا وخلػػق خلقػو ألجلهػػا ىػي ٤تبتػػو وحػ ه ال شػػريك ـلػػو ،  أصػلُ 
غايػة اٟتػب بغايػة اـلػذؿ ، وال ي ػلح ذـلػك ا١تتضمنة ـلعبادتو دوف  بادة ما سواه ، فإف اـلعبادة تتضمن 

 إال   ز وجل وح ه.
و١تا كانت ابة جنسا ٖتتػو أنػواع متفاوتػة ُب اـلقػ ر واـلوصػف ؛ كػاف أغلػب مػا يػذكر فيهػا ُب حػق ا 

شػق واـلغػراـ فيهػا ـلفػظ اـلعِ  ذكرُ تعاه مػا ٮتػتص بػو ويليػق بػو ، كاـلعبػادة واإلنابػة واإلخبػات ، و٢تػذا ال يُػ
قػل إف كنػتم و ، وقوـلُػ ٭تػبهم و٭تبونػوـلفػظ ابػة كقوـلػو ٢تػا ذكر غف وا٢توى ، وق  يُ اـلشَّ واـل بابة و 

 .واـلذين آمنوا أش  حبا ، وقوـلو  ٖتبوف ا فاتبعوين ٭تببكم ا
وم ار كتب ا تعاه ا١تنػزـلة من أو٢تا إه آخرىا  لى األمر بتلك ابة وـلوازمها ، واـلنهي  ن ٤تبػة مػا 

م م ومنػػػاز٢تِ هم ومػػػآ٢تِ  ِ ػػػقَ  رِ ْكػػػألىػػػل ابتػػػُت ، وذِ  ضػػػادىا ومبلزمتهػػػا ، وضػػػرب األمثػػػاؿ وا١تقايػػػػيسِ يُ 
إـليػػو ٦تػػا  و أحػػبَّ م ، وال ٬تػػ  حػػبلوة اإلٯتػػاف بػػل ال يػػذوؽ طعمػو إال مػػن كػػاف ا ورسػػوـلُ م و قػػاهبِ وثػواهبِ 

فيػو  )ثػبلث مػن كػنَّ  قػاؿ: سوا٫تا ، كما ُب اـل حيحُت من ح ي  أنس رضي ا  نػو  ػػن اـلنػيب 
وج  حبلوة اإلٯتاف( ، وُب ـلفظ: )ال ٬ت  طعم اإلٯتػاف إال مػن كػاف فيػو ثػبلث(: مػن كػاف ا ورسػوـلو 

                                                 
 ي نتوجو.أ ٔ
وال شك أف ىذه د ػوى باطلة ، ألف ا ال ٭تتاج إه وسائط ومل يأمر باٗتاذ اـلوسائط ، بل أمر ب  ائو مباشرة ، وكذـلك أَمَر اـلنيب  ٕ

  ومن ا١تعلـو أف اٗتاذ اـلوسائط ىو فعل ا١تشركُت سوا  بسوا  ، كما حكى ا  نهم ُب سورة اـلزمر ، واـلذين اٗتذوا من دونو
 ، فاـللهم ال تزغ قلوبنا بع  إذ ى يتنا ، وىب ـلنا من ـل نك رٛتة إنك أنت اـلوىاب.   ما نعب  ىم إال ـليقربونا إه ا زـلفىأوـليا

 . ٗٗٛ-ٕ٘ٛص  ٖ
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بعػ  إذ أنقػذه ا ُب اـلكفػر  أف يرجػعَ  كرهَ و إال  ، وأف يَ ا١تر  ال ٭تب   أحب إـليو ٦تا سوا٫تا ، وأف ٭تبَّ 
 ٔأف يلقى ُب اـلنار. كما يكرهُ تعاه منو  

: واـلػػػذي نفسػػػي بيػػػ ه ، ال يػػػؤمن أحػػػ كم حػػػىت   اـل ػػحيحُت أيضػػػا  نػػػو قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوؿ ا وُب
 ٕأكوف أحب إـليو من ووـل ه واـل ه واـلناس أٚتعُت.
 لػى  بػادة  -صػلوات ا وسػبلمو  لػيهم أٚتعػُت  –و٢تذا اتفقت د وة اـلرسل من أو٢تم إه آخػرىم 
كما٢تا ىو ابة وإفراد اـلرب سبحانو هبػا ، فػبل يشػرِؾ ا وح ه ال شريك ـلو ، وأصل اـلعبادة و٘تامها و 

 خل ُب اإلسػػبلـ إال متضمنة ٢تػػػهذين األصػػلُت ىػػي اـلكلمػػة اـلػػيت ال يَػػػاـلعبػػ  بػػِو فيهػػا غػػَته ، واـلكلمػػة اـلػػ
ذاب ا إال بتحقيقهػػػػا باـلقلػػػػب ػها ، وال ينجػػػػو مػػػػن  ػػػػػو إال باإلتيػػػػاف بػػػػو وماـلَػػػػع ػػػػم دَمػػػػها ، وال يُ ػبػػػػ

ال إـلػػػػهو إال »: أفضػػػل اـلػػػذكر   ا أفضػػػل اـلػػػذكر ، كمػػػا ُب صػػػحيح ابػػػن حبػػػاف  نػػػوىرُ ػواـللسػػػاف ، وذكػػػ
  َ ، واـلسػػورة ا١تخت ػػة بتحقيقهػػا تعػػ ؿ ثلُػػ ٗ، واآليػػة ا١تتضػػمنة ٢تػػا وـلتفضػػيلها سػػي ة أي اـلقػػرآف ٖ«ا

ا ا ْتقهػع ٚتيػع شػرائعو ، قياًمػوشػرَ ، وأنػػزؿ ٚتيػع كتبػو ، ، وهبا أرسػل ا سػبحانو ٚتيػع رسػلو  ٘اـلقرآف
و ، و وأ  ائِػأوـليائِػ وتكميبل ٢تا ، وىي اـلػيت يػ خل هبػا اـلعبػ   لػى ربػو ، وي ػَت ُب جػواره ، وىػي مفػزعُ 

فإف أ  ا ه إذا مسػهم اـلضػر ُب اـلبػػر واـلبحػر فز ػوا إه توحيػ ه وتبػػر وا مػن شػركهم ود ػوه ٥تل ػُت ـلػو 
ت د ػػوات ا١تكػروب )ال إـلػػػهو اـلػ ين ، وأمػا أوـليػػاؤه فهػي مفػز هم ُب شػػ ائ  اـلػ نيا واآلخػػرة ، و٢تػذا كانػ

إال ا اـلعظػػػػػػيم اٟتلػػػػػػيم ، ال إـلػػػػػػػهو إال ا رب اـلعػػػػػػرش اـلعظػػػػػػيم ، ال إـلػػػػػػػهو إال ا رب اـلسػػػػػػماوات ورب 
إال فػرج ا كربػو )ال إـلػػهو إال  ، ود وة ذي اـلنوف اـليت مػا د ػا هبػا مكػروبٌ  ٙاألرض رب اـلعرش اـلكرًن(

 .ٚأنت سبحانك إين كنت من اـلظا١تُت(
 ٛريب ال أشرؾ بو شيئا. قاؿ: اُ  إذا را و أمرٌ  ثوباف رضي ا  نو: كػاف رسوؿ ا وقاؿ 

 وُب ـلفظ: قاؿ: ىو ا ال شريك ـلو.

                                                 
 ( ، واـللفظ ـللبخاري.ٖٗ( ومسلم )ٙٔرواه اـلبخاري ) ٔ
 (.ٗٗ( ومسلم )٘ٔرواه اـلبخاري ) ٕ
ال إـلػهو إال »يقوؿ: أفػضل اـلذكػر   اـلنيبا رضي ا  نػهما قاؿ: ٝتػعت  ن جػابر بن  ب  ( ٙٗٛصحيح ابن حباف )ىو ُب  ٖ

 (.ٗٓٔٔ« )صحيح اٞتامع»ُب كما حسنو األـلباين  ( ، و ٖٖٖٛواٟت ي  رواه اـلًتمذي ) «.اٟتم  »، وأفضل اـل  ا   «ا
 وىي آية اـلكرسي. ٗ
 وىي سورة اإلخبلص. ٘
 (  ن.ٖٕٓٚومسلم ) (ٖ٘ٗٙجا  ذـلك ُب ح ي  رواه اـلبخاري ) ٙ
 سيأٌب ٗتر٬تو من سنن اـلًتمذي. ٚ
 ( ، وحسن إسناده اـلشيخ سليم ا٢تبليل ُب ٖتقيقو  ليو.ٖٖٙبرقم )«  مل اـليـو واـلليلة»رواه ابن اـلسٍت ُب  ٛ
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ريب ال أشػػرؾ بػػو ، ا أقو٢تػػا  نػػ  اـلكػػرب: ا  مػػٍت رسػػوؿ ا كلمػػاتٍ وقاـلػػت أٝتػػا  بنػػت  مػػيس:  لَّ 
 ٔشيئا.

 قػػاؿ: د ػػػوةُ  سػػع   ػػن أبيػػو  ػػػن جػػ ه  ػػن اـلنػػيب  وُب اـلًتمػػذي مػػن حػػ ي  إبػػػراىيم بػػن ٤تمػػػ  بػػن
هبػا  يونس إذ نادى ُب بطن اٟتوت: )ال إـلػهو إال أنت سػبحانك إين كنػت مػن اـلظػا١تُت( ، فإنػو مل يػ عُ 

 ٕمسلم ُب شي  إال استجيب ـلو.
فػبل تكلػٍت إه نفػػسي طرفػة ، وُب مسػن  اإلمػاـ أٛتػ  مرفو ػا: د ػوات ا١تكػروب: اـللهػم رٛتتػك أرجػو 

 ٖوأصلح يل شأين كلو ، ال إـلػهو إال أنت. ُت ، 
وِغياث ا١تلهػوفُت ، وحقيقتػو إفػراد اـلػرب ، و٧تاة ا١تكروبُت ، ومفزع ا٢تاربُت ، فاـلتوحػي  ملجأ اـلطاـلبُت 

 سبحانو بابة واإلجبلؿ واـلتعظيم واـلذؿ وا٠تضوع.

 ٗ}صصٌل صي بيان صٰتنة الناس باألنصاب واألزالم{

ا ن ػػبو ـللنػػاس مػػن األن ػػاب واألزالـ اـلػػيت ىػػي مػػن  ملػػو ، وقػػ  ، ومػػن أ ظػػم مكايػػ ه مػػ صصٰٰلٌ 
 يػا أيهػا اـلػذين آمنػوا إ٪تػا ا٠تمػر وا١تيسػرباجتنابػو ، فقػاؿ  أمر ا تعاه باجتنػاب ذـلػك و لػق اـلفػبلحَ 

واألن اب واألزالـ رجس من  مل اـلشيطاف فاجتنبوه ـلعلكم تفلحوف
٘. 

 ٙ}صصٌل صي تعريف األنصاب واألزالم{

مػػا نُػػػِ ب يُعبػػ  مػػن دوف ا مػػن حجػػر أو شػػجر أو وثػػن أو قبػػػر ، وىػػي ٚتػػٌع ،  كػػل  فاألن ػػاب  
 وأطناب. واح ىا نُػْ ب ، كػطُػْنبٌ 

ريج: كانػػػػت حػػػػوؿ اـلبيػػػػت أحجػػػػار كػػػػاف أىػػػػل اٞتاىليػػػػة يػػػػذْتوف  ليهػػػػا قػػػػاؿ ٣تاىػػػػ  وقتػػػػادة وابػػػػن ُجػػػػ
 ٛعظموف ىذه اٟتجارة ويعب وسا.اـللحم  ليها ، وكانوا يُ  ٚحوفشرِّ ويُ 

                                                 
 ( ، وصححو األـلباين رٛتو ا.ٕ٘٘ٔرواه أبو داود ) ٔ
 .  ٜٔٔ، ص « اـلكلم اـلطيب»يقو ـلػ ( ، وصححو األـلبػاين رٛتو ا ُب ٖتقٖ٘ٓ٘رواه اـلًتمذي ) ٕ
و « األدب ا١تفرد»( ، وحسػنو األـلباين ُب ٖتقيقو  لى ٜٓٓ٘( وأبو داود )ٔٓٚ« )األدب ا١تفرد»( ، ورواه اـلبخاري ُب ٕٗ/٘) ٖ

 . ٖٕٕص « ٘تاـ ا١تنة»
 .  ٖ٘ٚص  ٗ
 . ٜٓسورة ا١تائ ة:  ٘
 . ٜٖٚ - ٖ٘ٚص  ٙ
 «.ا١تعجم اـلوسيط»ال رقاقا. انظر معٌت ُيشرحوف اـللحم أي يقطعونو قطعا طوا ٚ
 نقلو ابن كثَت  نهم بنحوه ُب تفسَت اآلية. ٛ
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 ٔنق .ػػػر ويُ ـلوا: وـليست بأصناـ ، إ٪تا اـل نم ما ُي وَّ قا
 من دوف ا. تعب وقاؿ ابن  باس: ىي األصناـ اـليت 

 ٕيعب وسا ، وىػي األوثاف.٢تم وقاؿ اـلزجاج: حجارة كانػت 
 ٖا : ىي اآل٢تة اـليت كانت تعب  من أحجار وغَتىا.وقاؿ اـلفرَّ 

 
يػػػػـو ٮترجػػػػوف مػػػػن ه مػػػػن رآه ، ومنػػػػو قوـلػػػػو تعػػػػاه  اـلشػػػػي  ا١تن ػػػػوب اـلػػػػذي يقِ ػػػػ :ٗاـللفظػػػػة وأصػػػػلُ 

يوفضػػوف بٍ ُ ػػاألجػػ اث سػػرا ا كػػأسم إه نُ 
، وىػػو قػػوؿ  ٙسػػر وف(، قػػاؿ ابػػن  بػػاس: )إه َ ػػػلٍم يُ  ٘

 أكثر ا١تفسرين.
 هم يستلمها أوال.وقاؿ اٟتسن: يعٍت: إه أن اهبم أي  

،  ٚبُ ػػػا ذبػػح  لػػػى اـلن  ومػػػ كقوـلػػػو،  بضػػمتُت  ُنُ ػػػبوىػػذا  لػػػى قػػػرا ة مػػن قػػػرأ قػػاؿ اـلزجػػػاج: 
 ٛومعناه: أصناـ ٢تم.
 اإلسراع. :، واإليفاض أو  لمٍ  أو حجرٍ  شي  نُػِ ب من خشبةٍ  كل    وا١تق ود أف اـلػن ُ بَ 

، أي  ٜكػػانوا يستقسػػموف هبػػا ُب األمػػور(   احٌ )ىػػي قِػػ فقػػاؿ ابػػن  بػػاس رضػػي ا  نهمػػا: وأمػػا األزالـُ 
 ما قُػِسم ٢تم. بوف هبا ِ ػْلمَ يطلُ 
 ٓٔيات ، إذا أراد أحػ ىم أف يغزو أو ٬تلس استقسم هبا.ػَت: كانت ٢تم ح َ باؿ سعي  بن جوق

٫تا  ليػػػػو ستقِسػػػػم هبمػػػػا أىػػػػل اٞتاىليػػػػة ُب أمػػػػورىم ، أحػػػػ ُ ذاف كػػػػاف يَ وقػػػػاؿ أيضػػػػا: ىػػػػي اـلَقػػػػػَ حاف اـللَّػػػػ
 ليػػػو  ين ريب( ، واآلخػػػر )سػػػاين ريب( ، فػػػإذا أرادوا أمػػػرا ضػػػػربوا هبػػػا ، فػػػإف خػػػرج اـلػػػذيمكتػػػوب: )أمػػػرَ 

 ٔٔلوا ما ٫توا بو ، وإف خرج اـلذي  ليو )ساين( تركوه.ين( فعَ )أمرَ 

                                                 
 من سورة ا١تائ ة. ٖانظر تفسَت ابن جرير ـلآلية  ٔ
 . ٖ، سورة ا١تائ ة: « إ راب اـلقرآف وبيانو»انظر  ٕ
 . ٖٗ، تفسَت سورة ا١تعارج: « معاين اـلقرآف» ٖ
 أي أصلها ُب اـللغة. ٗ
 . ٖٗسورة ا١تعارج:  ٘
 رواه ابن جرير  نو ُب تفسَت اآلية. ٙ
 . ٖسورة ا١تائ ة:  ٚ
 . ٖٗ، سورة ا١تعارج: « إ راب اـلقرآف وبيانو»باخت ار من  ٛ
 رواه ابن جرير  نو ُب تفسَت اآلية. ٜ

 رواه ابن جرير  نو ب وف ذكر اـلغزو ، وإ٪تا  مـو اـلسفر. ٓٔ
 ـ اٟتسن اـلذي رواه  نو ُب تفسَت اآلية.اـلذي يظهر أف ىذا من كبلـ ابن جرير ، وىو قريب من كبل ٔٔ
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 ستقساـ طلب اـلقسمة.القاؿ أبو  بي : ا
 مو.واحٍ  َقسْ  ُذ كلِّ ستقساـ أخْ الد: ابػرِّ مُ ػوقاؿ اـل
 اـليمُت. مِ سَ  اح ، كقَ ىم بو اـلقِ إـلزاـ أنفسهم ٔتا تأمرُ  االستقساـوقيل: 

بػػاألزالـوأف تستقسػػموا وقػػاؿ األزىػػري: 
ـلكػػم مػػن أحػػ   ، أي: تطلبػػوا مػػن ِجهػػة األزالـ مػػا قُػػػِسمَ  ٔ

 األمرين.
)ال  حراـ ، وال فرؽ بُت ذـلك وبُت قػوؿ ا١تػنجم: االستقساـ باألزالـوقاؿ أبو إسحاؽ اـلزجاج وغَته: 

ومػا تػ ري نفػس  يقػوؿ تعػاهخرج من أجل ٧تم كذا ، و٩ترج من أجػل طلػوع ٧تػم كػذا( ، ألف ا تػ
سب غػ اماذا تك

هػو حػراـ كػاألزالـ ف،  نػا اـلػذي ىػو غيػب  ػز وجػل ، وىػذا دخػوٌؿ ُب  لػم ا  ٕ
 ٖاـليت ذكرىا ا.

ػػػػرؾ واـلعِ  وا١تق ػػػود  بػػػادة ، واألزالـ ـللػػػتكه نِ أف اـلنػػػاس قػػػ  ابتُػػػػلوا باألن ػػػاب واألزالـ ، فاألن ػػػاب ـللشِّ
٢تػػذا وىػػذا ،   سػػبحانو مضػػاد  وتلػػك ـللعمػػل ، وديػػن ا، مػػا اسػػتأثر ا بػػو ، ىػػذه ـللعلػػم   لػػمِ  وطلػػبِ 

 األن اب واألزالـ. وكسرُ ما إبطا٢تُ  واـلذي جا  بو رسوؿ ا 

 ٗ{السلطان بلِ َٰٰ وأنلة وجوب إزالتها من قِ  أمثلة على األنصاب ذكرصي صصٌل }

أو خشػبة  بػػرمػن شػجرة أو  مػود أو وثػن أو ق ٘ ػبو اـلشػيطاف ـللمشػركُتفمن األن اب مػا قػ  نَ 
 ليا رضػي ا  نػو هبػ ـ   كما أمر اـلنيب،  اـلواجب ى ـ ذـلك كلو و٤تو أثره و ، ذـلك  غَتخشبة أو 
اج األسػػػ ي يَّ ػَهػػػػ ػػػن أيب اـل« صػػػحيحو»كمػػػا روى مسػػػلم ُب ،   ٚوتسػػػويتها بػػػاألرض ٙشرفةمُ ػاـلقبػػػور اـلػػػ

ثاال إال ػأف ال أدع ٘تػ؟  أال أبعثك  لػى مػا بعثػٍت  ليػو رسػوؿ ا  :قاؿ يل  لي رضي ا  نو :قاؿ
 .وسويتُ  إالشرفا ا مُ بػر وال ق، و طمستُ 

                                                 
 . ٖسورة ا١تائ ة:  ٔ
 . ٖٗسورة ـلقماف:  ٕ
 . ٖ، تفسَت سورة ا١تائ ة: « إ راب اـلقرآف وبيانو»انظر  ٖ
 . ٖٗٛ -ٜٖٚص  ٗ
 أي ن بو بإغوائو ٢تم ، وتزيُت ىذا اـلفعل ا١تنكر. ٘
ـلتعرؼ فبل توطأ ، وما زاد  ن ذـلك فبل ٬توز ألنو مؤد إه مػشرفة أي مرتفعة  ن األرض ، وح ىا اـلشر ي ُب االرتفاع شرب  ٙ

 اـلتعظيم.
( بقوـلو: ومن أ جب كي  اـلشيطاف أف ٜٕٓ/ٔ« )إغاثة اـللهفاف» لق اـلشيخ ٤تم  حام  اـلفقي رٛتو ا ىنا  لى نسختو من  ٚ

 لي وأوالد  لي ، وىم وا بر ا  من ، ٍب أقيمت وأ ي  بناؤىا باسم   ليا رضي ا  نو ىو اـلذي كاف يه مها بأمر رسوؿ ا 
 ذـلك.
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 ٔ.ه  ن اـلناسااؿ وأخفػداني بػرق بن ا٠تطابى اـل حابة بأمر  مر و مَّ 
رواه ابػػن  ،أصػػحابو أرسػػل فقطعهػػا   و١تػػا بلغػػو أف اـلنػػاس ينتػػابوف اـلشػػجرة اـلػػيت بػػايع ٖتتهػػا رسػػوؿ ا

ي ا  نػػو بقطػػع أمػػر  مػػر بػػن ا٠تطػػاب رضػػ :ٝتعػػت  يسػػى بػػن يػػونس يقػػوؿ :اح ُب كتابػػو فقػػاؿوضَّػػ
فخػاؼ  لػيهم ، ألف اـلنػاس كػانوا يػذىبوف في ػلوف ٖتتهػا ، فقطعهػا   اـلشجرة اـليت بويع ٖتتها اـلنػيب

 .اـلفتنة
 

وىػػو  نػػ نا مػػن حػػ ي  ابػػن  ػػوف  ػػن نػػافع أف اـلنػػاس كػػانوا يػػأتوف اـلشػػجرة  :قػػاؿ  يسػػى بػػن يػػونس
 ٕ .فقطعها  مر رضي ا  نو

وبػػػػايع ٖتتهػػػػا  ٖاـلشػػػػجرة اـلػػػػيت ذكرىػػػػا ا تعػػػػاه ُب اـلقػػػػرآففػػػػإذا كػػػػاف ىػػػػذا فعػػػػل  مػػػػر رضػػػػي ا  نػػػػو ب
مػػت ظُ فمػػاذا حكمػػو فيمػػا  ػػ اىا مػػن ىػػذه األن ػػاب واألوثػػاف اـلػػيت قػػ   َ  ؛  اـل ػػحابة رسػػوؿ ا

 ؟اـلفتنة هبا واشت ت اـلبلية هبا
ففػػي ىػػذا دـليػػل  لػػى ىػػ ـ مػػا ىػػو أ ظػػم ،  ٗرارىػػ ـ مسػػج  اـلضِّػػ  مػػن ذـلػػك أف رسػػوؿ ا وأبلػػغُ 

ى سػػػوَّ هػػػا حػػػىت تُ ه ـ كل  ػحكػػػم اإلسػػػبلـ فيهػػػا أف تُػػػ فػػػإفّ ، كا١تسػػػاج  ا١تبنيػػػة  لػػػى اـلقبػػػور   فسػػػادا منػػػو
 .وىي أوه با٢ت ـ من مسج  اـلضرار، باألرض 

ى هَ ػألنػو قػ  نَػ،  ب ى مها كلها ألسا أسست  لى مع ية اـلرسوؿـلك اـلقباب اـليت  لى اـلقبور ٬توكذ
وىػو أوه با٢تػ ـ مػن ، فتو بنػا  ٤تػـر ـلس  لى مع يتو و٥تاسِّ أُ  فبنا ٌ ،  ن اـلبنا   لى اـلقبور كما تق ـ 

اـلقبػػػاب واـلبنػػػا    ـُ فَهػػػ، هبػػػ ـ اـلقبػػػور ا١تشػػػرفة كمػػػا تقػػػ ـ   اـلنػػػيبوقػػػ  أمػػػر ،  ٘قطعػػػا بِ بنػػػا  اـلغاِصػػػ
،  األنػو ـلعػن متخػذي ا١تسػاج   ليهػا وسػى  ػن اـلبنػا   ليهػ، نيت  ليها أوه وأحػرى وا١تساج  اـليت بُ 

وا يقػػيم ـل ينػػو وسػػنة ، فا لػػو وسػػى  نػػو   إه ىػػ ـ مػػا ـلعػػن رسػػوؿ ا ٙ ةفيجػػب ا١تبػػادرة وا١تسػػار 
 .ٚايػَت ع تغرة وأسرَ ػػػيْ ػفهو أش  غَ ،  نهما  ب  رسوـلو من ين ر٫تا ويذُ 

                                                 
 تق ـ ذكر ق ة دانياؿ ُب أوؿ اـلبح  ُب }ف ل ُب بياف أمثلة من بع  اـلسلف  ن تعظيم اـلقبور{. ٔ
 تق ـ ٗتريج ىذا األثر ُب }ف ل ُب بياف أمثلة  لى بُػع  اـلسلف  ن تعظيم اـلقبور{. ٕ
ا  ن ا١تؤمنُت إذ يبايعونك ٖتت اـلشجرة فعلم ما ُب قلوهبم فأنزؿ اـلسكينة  ـلق  رضي:  ٛٔوىي ا١تذكورة ُب سورة اـلفتح ، آية  ٖ

 . ليهم وأثاهبم فتحا قريبا
 . ٚٓٔوىو ا١تذكور ُب سورة اـلتوبة:  ٗ
، ٍب ترد األرض إه ا١تغ وبة  بنا  اـلغاصب ىو اـلبنا  اـلذي يبنيو من غ ب أرضا ، فهذا اـلبنا  حكمو ا٢ت ـ ُب اـلفقو اإلسبلمي ٘

 .ومن
 ُب نسخة  زير )وا١تسا  ة( ، وا١تثبت من نسخة  لي. ٙ
 : أتعجبوف من غَتة سع ؟ فوا ألنا أغَت ، وا أغَت مٍت ... وال شخص أغَت من ا.  كما قاؿ اـلنيب  ٚ 
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رسػػوؿ ا  فػػإف فا ػػل ذـلػػك ملعػػوف بلعنػػةِ ،  ٔػػػػوُ يُ فْ وطَ  بػػرٍ لػػى ققنػػ يل أو سػػراج   وكػذـلك ٬تػػب إزاـلػػة كػػل


 .وال ٭تل إثباتو وتنفيذهوال ي ح ىذا اـلوقف ،  ٕ
 رة أو شػػجرة يق ػػ ىا اـلنػػاس أينمػػا وجػػ ًب ِسػ، انظػػروا رٛتكػم ا  :ٖاإلمػػاـ أبػػو بكػر اـلطرطوشػػيقػاؿ 
فهػػػػي ذات أنػػػػواط ؛ ويضػػػربوف هبػػػػا ا١تسػػػػامَت وا٠تػػػرؽ ، بلهػػػػا   واـلشػػػفا  مػػػػن قِ ػر بُػػػػػعظموسػػػا ويرجػػػػوف اـلويُ 

 ٗ.فاقطعوىا

اٟتػػػػوادث » يػػػػل ا١تعػػػػروؼ بػػػػأيب شػػػػامة ُب كتػػػػاب بػػػػن إٝتا اـلرٛتػػػػػهن٤تمػػػػ   بػػػػ   أبػػػػووقػػػػاؿ اٟتػػػػافظ 
   :٘«واـلب ع

،  ٛ ِ ُمػواـلعُ  اٟتيطػافِ  ٚٗتليػقَ  ـللعامػةِ  اـلشيطافِ  يػُتِ من تز ، بو االبتبل   أيضا ما ق   مَّ  ٙسمُ ومن ىذا اـلقِ 
باـل ػبلح  ُشػِهرَ أنو رأى ُب منامو هبػا أحػ ا ٦تػن  ٭تكي ٢تم حاؾٍ  من كل بل ٍ  ٥ت وصةٍ  عَ مواضِ  ٜجِ رْ وسَ 
تقربػػػوف مُ ويظنػػػوف أسػػػم ، عهم فػػػرائو ا وسػػػننو يػػػػيفيفعلػػػوف ذـلػػػك و٭تػػػافظوف  ليػػػو مػػػع تض، يػػػة الواـلوِ 

ويرجػػػوف ، عظموسػػػا تلػػػك األمػػػاكن ُب قلػػػوهبم فيُ  وقػػػعُ  مَ ظُػػػعْ يػَ  أفإه اٟتػػػ  ٍب يتجػػػاوزوف ىػػػذا ، بػػػذـلك 
 .وىي من بُت  يوف وشجر وحائط وحجر، هم باـلنذر ٢تا اـلشفا  ١ترضاىم وقضا  حوائجِ 

بػاب »خػارج «  وينػة اٟتمػى»ػ كػ،  ع متعػ دة ػمن ذـلك مواضػ -صاسا ا تعاه  - ينة دمشق وُب م
ُب « بػاب اـلن ػر»ارج ػواـلشجرة ا١تلعونة اـليابسة خػ، « باب اـل غَت»ق داخل لَّ خَ مُ ػواـلعمود اـل، « توما

ُب  اـلػيتأنػواط فمػا أشػبهها بػذات ، ها من أصلها ها واجتثاثَ قطعَ تعاه ل ا سهَّ ، نفس قار ة اـلطريق 
 .اٟت ي 

                                                                                                                                      

 (  ن ا١تغَتة بن شعبة رضي ا  نو.ٜٜٗٔ( ومسلم )ٙٔٗٚرواه اـلبخاري )
 أي إطفا  نوره. ٔ
 مسأـلة إسراج اـلقبور.تق ـ اـلكبلـ  لى  ٕ
كتاب اٟتوادث »ماـلكية ، ـلو كتاب مشهور ُب اـلتحذير من اـلب ع وىو ػىو مػحم  بن اـلوـلي  األن ـلسي اـلطرطوشي ، شيخ اـل ٖ

 (.ٜٓٗ/ٜٔ« )سَت أ بلـ اـلنببل »انظر ترٚتتو ُب  . ٕٓ٘، توُب رٛتو ا سنة « واـلب ع
 . ٜٖ - ٖٛ، ص « اٟتوادث واـلب ع»كتاب  ٗ 
 .ٖٙ – ٖٗ، اـلف ل ا٠تامس ، ص « اـلبا    لى إنكار اـلب ع واٟتوادث»سمى: وىو ا١ت ٘
يعٍت اـلقسم األوؿ من اـلب ع ، فق  قسم أبو شامة اـلب ع وا ثات ا١تستقبحة إه قسمُت ، اـلقسم األوؿ وىو اـلذي تعرؼ اـلعامة  ٙ

 ال من   م ا أسا  بادات وقربا وطا ات وسننا. وا٠تاصة أنو ب  ة ٤ت ثة ، إما ٤ترمة وإما مكروىة ، وقسم يظنو معظم اـلناس إ
 تق ـ أف اـلتخليق ىو وضع اـلػَخلوؽ وىو اـلطيب ، وأ ظم أنوا و اـلز فراف. ٚ
 أي األ م ة. ٛ
 أي إضائتها باـلس ػػرُج. ٜ
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بشػجرة  ظيمػة خضػرا  يقػاؿ ٢تػا ذات أنػواط ،  أسػم مػروا مػع رسػوؿ ا ٍب ساؽ ح ي  أيب واق  
 .: اجعل ـلنا ذات أنواط كما ٢تم ذات أنواط وأسم قاـلوا ـلرسوؿ ا 

كم قـو كما ٢تم آ٢تة قاؿ إنإـلػهها  ـلنا اجعل : ا أكرب! ىذا كما قاؿ قـو موسى:  فقاؿ اـلنيب 
ٕتهلوف

ٕنن من كاف قبلكم. قاؿ اـلًتمذي: ىذا ح ي  حسن صحيح.، ـلًتكنب سَ  ٔ
 

،   « ػػُت اـلعافيػػة»أنػػو كػػاف إه جانبػػو  ػػُت تسػػمى ، و أىػػل اـلعلػػم بػػببلد إفريقيػػة ػٍب ذكػػر مػػا صػػنعو بعػػ
إه  امضػػوا يب :ر  ليػػو نكػػاح أو وـلػػ  قػػاؿفمػػن تعػػذَّ ،  يأتوسػػا مػػن اآلفػػاؽ،  اف اـلعامػػة قػػ  افتتنػػوا هبػػاػكػػ
اـللهػم إين  :قػاؿ ٍب، ف ـلل بح  ليها وأذَّ ، حر فه مها فخرج ُب اـلسَّ ، اـلفتنة  فيهاؼ عرَّ تف، « اـلعافية»

 ٖ.انتهى .إه اآلف ع ٢تا رأسٌ فِ فما رُ  :قاؿ، ها ـلك فبل ترفع ٢تا رأسا ػى مت
 ٗشػػػيخ اإلسػػػبلـِ  فيسػػػر ا سػػػبحانو كسػػػرىا  لػػػى يػػػ ِ ، وقػػػ  كػػػاف ب مشػػػق كثػػػَت مػػػن ىػػػذه األن ػػػاب 

ى  لَّ مُ ػ نػػػ  اـلػػػ «ارنجنػػػاـل»مسج  ػاـلػػػذي كػػػاف بػػػب ْ ػػػواـلن  ، ق مود ا١تخلَّػػػاكاـلعػػػ،  ا ا١توحػػػ ين  وحػػػزبِ 
ؾ بػػر ينتابػو اـلنػاس ـللت، اـلن ػارى  بػػرب اـلذي كاف ٖتػت اـلطػاحوف اـلػذي  نػ  مقاواـلن ْ ، يعب ه اٞتهاؿ 

ب اـلػذي ْ ػانو اـلن  ػ سبحػوقطػع ا، كوف بػو بػػر روف ـلػو ويتينػذُ  «وطاـلقل ػ»صػنم ُب سػر  وكػاف صػورةُ ، بػو 
 لػػػػػػى رأسػػػػػػو  ودا طػػػػػػويبلػػػػػػػػػػوكػػػػػػاف  م ،ؾ بػػػػػو ا١تشػػػػػػركوف بػػػػػػػر ت نػػػػػػ ه ويَ  سػػػػػػرجُ يُ ،  «اـلرحبػػػػػػة»كػػػػػاف  نػػػػػػ  

،  ليػػو مسػػج  صػػغَت يعبػػ ه ا١تشػػركوف  ٍتقػػ  بُػػ بٌ ْ ػػنُ  «درب اٟتجػػر»و نػػ  مسػػج  ، كػػاـلكرة جػػر ٌ حَ 
 .ر ا كسرهيسَّ 

إف ىػػػذا ) :ويقوـلػػػوف، ا وـلػػػو كانػػػت مػػػا كانػػػت  اـلشػػػرؾ إه اٗتػػػاذ األوثػػػاف مػػػن دوف أىػػػلَ  رعَ ػفمػػػا أسػػػ
فػػإف اـلنػػذر ، عاه ػتقبػػل اـلعبػػادة مػػن دوف ا تػػ :أي ( ،اٟتجػػر وىػػذه اـلشػػجرة وىػػذه اـلعػػُت تقبػػل اـلنػػذر
 .ب ويستلمونوويتمسحوف بذـلك اـلن ُ ،  بادة وقربة يتقرب هبا اـلناذر إه ا١تنذور ـلو 

األزرقػػي ُب   روىكمػػا ،  تخػػذ منػػو م ػػلى  أف يُ وـلقػػ  أنكػػر اـلسػػلف اـلتمسػػح ْتجػػر ا١تقػػاـ اـلػػذي أمػػر ا
اىيم م ػلىبػػر ذوا مػن مقػاـ إواٗتِ  ن قتادة ُب قوـلو تعاه  «تاريخ مكة»كتاب 

روا ِمػإ٪تػا أُ  :قػاؿ ، ٘
كػر ذُ ، فتػو األمػم قبلهػا وـلق  تكلفت ىذه األمة شيئا ما تكلَّ ، روا أف ي لوا  ن ه ومل يؤمروا ٔتسحو مِ أُ 

 ٕ.ٔحو حىت اخلوـلقمسَ ػا زاـلت ىذه األمة تَ فم،  ٙـلنا من رأى أثره وأصابعو
                                                 

 . ٖٛٔسورة األ راؼ:  ٔ
 تق ـ ٗتر٬تو. ٕ
 كلمة )انتهى( ـليست ُب نسخة  زير ، وا١تثبت من نسخة  لي. ٖ 
 بن تيمية رٛتو ا.أي ا ٗ
 . ٕ٘ٔسورة اـلبقرة:  ٘
 أي أثر إبراىيم وأصابعو  ليو اـلسبلـ ، وكاف ىذا قبل ٘تسح اـلناس بو ، األمر اـلذي آؿ إه ٤تو تلك اآلثار. ٙ
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كمػػا قاـلػػو ،  بػػادة األصػػناـ وىػػي أصػػل فتنػػة  ِ ،  وأعظٰٰم الفتنٰٰة بهٰٰذه األنصٰٰاب صتنٰٰة أنصٰٰاب القبٰٰور
 .وق  تق ـ، اـلسلف من اـل حابة واـلتابعُت 

 

 ٖ}غربة الدين بعد مضي العهد النبوي{

واـلبػ ع اـليػـو ُب ىػذا اـلبػاب وغػَته ؛  ؤتػا  ليػو أىػل اـلشػرؾ، ومن ـلو خبػرة ٔتا بعػ  ا بػو رسػوـلو 
بػُت ا١تشػرؽ وا١تغػرب ، وأسػم  لػى شػي   ٦ٗتا لف وبُت ىؤال  ا٠تُػلوؼ من اـلبع  أبع َ َ ػِلم أف بُت اـلسَّ 

 واـلسلف  لى شي  ، كما قيل:

 بِ غرِّ ومُ  ؽٍ شرِّ بُت مُ  افَ ػػػشتَّ  ا مغربً  وِسرتَ  ةً ػػػقشرِّ سارت مُ 

 .أ ظم ٦تا ذكرنا -وا  -واألمر 
أبػػػو اـلػػػ ردا   رضػػػي ا  نهػػػا قاـلػػػت: دخػػػل  لػػػيَّ   ػػػن أـ اـلػػػ ردا ِ « اـل ػػػحيح»وقػػػ  ذكػػػػر اـلبخػػػاري ُب 

 ؟غضبا فقلت ـلو: ماـلَػكَ مُ 
 ٘وف ٚتيعا. ل  إال أسم يُ  فقاؿ: وا ما أ رؼ فيهم شيئا من أمر ٤تم  

 يئا ٦تػا أدركػتُ  ن  مو أيب سهيل بن ماـلك  ػن أبيػو أنػو قػاؿ: مػا أ ػرؼ شػ« ا١تػوطأ»وروى ماـلك ُب 
 ٙ ليو اـلناس إال اـلن ا  باـل بلة.
 يعٍت اـل حابة رضي ا  نهم.

 وقاؿ اـلزىػري: دخلت  لى أنس بن ماـلك ب مشق وىو يبكي ، فقلت ـلو: ما يبكيك؟
 ٚعت. ذكره اـلبخاري.يِّ إال ىذه اـل بلة ، وىذه اـل بلة ق  ضُ  فقاؿ: ما أ رؼ شيئا ٦تا أدركتُ 

                                                                                                                                      
 معٌت اخلوـلق أي بلى وصار أملسا من كثرة ما يُػتمسح بو. ٔ
 (.ٕٖ٘/ٔاـلسبلـ  ليو ، )باب ما جا  ُب األثر اـلذي ُب ا١تقاـ ، وقياـ إبراىيم  ليو  ٕ
 . ٖ٘ٚ -ٕٖٚص  ٖ
 ُب نسخة  زير )ما( ، وا١تثبت من نسخة ) لي(. ٗ
 (  ن سامل قاؿ: ٝتعت أـ اـل ردا  تقوؿ: دخل  لي أبو اـل ردا  وىو مغضب فقلت: ما أغضبك؟ ٓ٘ٙرواه اـلبخاري ) ٘

 شيئا إال أسم ي لوف ٚتيعا.  فقاؿ: وا ما أ رؼ من أمة ٤تم  
 (.ٜ٘ٔ/٘  أيضا )ورواه أٛت

،  ن أيب سهيل بن ماـلك  ن أبيو أنو قاؿ: ما أ رؼ شيئا ٦تا أدركت  ليو اـلناس « ما جا  ُب اـلن ا  باـل بلة»رواه ماـلك ُب باب  ٙ
 . ٖٔٛ، ص « إغاثة اـللهفاف»إال اـلن ا  باـل بلة. وصػحح إسناده اـلشيخ  لي اٟتليب ُب تعليقو  لى 

   امر األصبحي.وأبو سهيل ىو نافع بن ماـلك بن أيب
ٚ (ٖ٘ٓ.) 
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. شيئا  لى  ه  رسوؿ ا  وُب ـلفظ آخر: ما كنت أ رؼ  إال ق  أنكرتو اـليـو
 رسػوؿ ا  وقاؿ اٟتسن اـلب ري: سػأؿ رجػل أبػا اـلػ ردا  رضػي ا  نػو فقػاؿ: رٛتػك ا ، ـلػو أفَّ 

 ر شيئا ٦تا ٨تن  ليو؟ػػنا ىل كاف ينكِ رِ بُت أاهُ 
 فغضب واشت  غضبو وقاؿ: وىل كاف يعرؼ شيئا ٦تا أنتم  ليو؟

 ضاـلة: صلى اٟتسن اٞتمعة وجلس فبكى ، فقيل ـلو: ما يبكيك يا أبا سعي ؟وقاؿ ا١تبارؾ بن فَ 
كم مػا  ػػرؼ شػػيئا  ِ لع مػػن بػاب مسػػجِ فقػاؿ: تلومػػونٍت  لػى اـلبكػػا  ، وـلػو أف رجػػبل مػن ا١تهػػاجرين اطّػػَ 

 كم ىذه.بلتَ ػػػأنتم اـليـو  ليو إال قِ  ٦تا كاف  ليو  لى  ه  رسوؿ ا 
 فيها  ب  ا بن مسعود رضي ا  نو:  وىذه ىي اـلفتنة اـلعظمى اـليت قاؿ

 رػػػ، فػإذا غُػيِّ  نةً ػػػـ فيها اـلكبَت ، ويتخذىا اـلناس سُ يهرَ و يربو فيها اـل غَت ،  تكم فتنةٌ كيف أنتم إذا ـلِبسَ 
 ٔنة.رت اـلس  ػػ: غُػيِّ منها شيٌ  قيل

ت إـليػو ، فػإف اـلعمػل نة فػبل  بػػرة بػو وال اـلتفػاوىذا ٦تا ي ؿ  لى أف اـلعمل إذا جرى  لى خػبلؼ اـلس ػ
 نة منذ زمن أيب اـل ردا  وأنس كما تق ـ.ق  جرى  لى خبلؼ اـلس  

بػػن إسػػحاؽ وذكػػر أبػػو اـلعبػػاس أٛتػػ  بػػن ٭تػػِت: حػػ ثٍت ٤تمػػ  بػػن  بيػػ  بػػن ميمػػوف ، حػػ ثٍت  بػػ  ا 
ؿ ، قػاؿ: فتػذاكروا يومػا اـلس ػػنن ، فقػا ٕاٞتعفري قاؿ: كاف  ب  ا بن اٟتسن يُكثر اٞتلػوس إه ربيعػة

 رجل كاف ُب اجمللس: ـليس اـلعمل  لى ىذا.
 فقاؿ  ب  ا: أرأيت إف َكػػثُر اٞتهاؿ حىت يكونوا ىم اٟتكاـ ، فهم اٟتجة  لى اـلسنة؟

 ٖ.فقاؿ ربيعة: أشه  أف ىذا كبلـُ أبنا  األنبيا 
 

========================================= 

ومنتقيػو ، نفػع ا بػو قارئػو « بوريُتػػػشػيطاف بعقػوؿ اـلقُ تبل ػب اـل»قاؿ منتقػي اٞتػز : ًب ْتمػ  ا جػز  
  لى اـلتوحي  ا٠تاـلص ، آمُت.وٚتيع ا١تسلمُت  م، وأماتنا وإياىوناشره 

                                                 
، واٟتاكم  ( ، واـللفظ ـلوٕ٘ٗ/ٚوابن أيب شيبة ُب ا١ت نف )رواه اـل ارمي ُب ا١تق مة ، باب تغَت اـلزماف وما ٭ت ث فيو ،  ٔ

 ماـ األثر أسم قاـلوا: ومىت ذـلك يا أبا  ب  اـلرٛتػهن؟ قاؿ: ػ( ، وتٜٓ/ٕ( واـلشاشي )٘ٔ٘-ٗٔ٘/ٗ)
 مست اـل نيا بعمل اآلخرة. ، واـلتُ فقهاؤكم ، وكثرت أمراؤكم وقلت  أمناؤكمإذا كثرت قراؤكم وقلت 

 ماـلك. اإلماـ ىو ربيعة اـلرأي ، أح  شيوخ  ٕ
، باب تعظيم « اـلفػقيو وا١تتفقو»( ، ُب أٝتا  آبا  اـلعبادـلة ، وا٠تطيب ُب ٕٖٚ/ٕٚ، )« تاريخ دمشق»أخرجو ابن  ساكر ُب  ٖ

 اـلسنن واٟت   لى اـلتمسك هبا.
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 فهرست عام دلواضيع الكتاب

 مقدمة يف بيان حقوق الصاحلني ، وبيان ما يضادىا

  حقوق النيب السبعة عشرة 

  طاعة النيب وأحوال الناس فيها 

 لوازم الوالية 

 مفاىيم خاطئة عن الوالية 

 تفاوت أولياء اهلل يف الوالية 

 أفضل األولياء 

 اليةالوِ  أوىل الناس بوصف 

 األولياء ليس ذلم ميزة 

 األولياء ليسوا معصومني 

  ِالية والصالح أمر قليب غييب ال يعلمو إال اهللالو 
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 )التعدي يف تعظيم الصاحلني )الغلو فيهم 

 فصٌل يف النهي عن الغلو 

 أحوال الناس يف تعظيم الصاحلني 

  حتذير النيب  من الغلوأمتو 

   ة لنبيهم يف اجتناب الغلو يف األنبياء والصاحلنيباع الصحابـــفصٌل يف ات 

 فصٌل يف بيان مظاىر الغلو يف األنبياء والصاحلني 

 جزء: تالعب الشيطان بعقول القبوريين

o تعريف معىن اإللـٰو 

o  التوحيد إىلاحلاجة 

o  واألمن الطمأنينةالتوحيد سبب 

o احلاجة إىل التوحيد أشد من احلاجة إىل الغـذاء 

o ن دعاء غ ر اهلل الممانية وجوه بطال 

 الوجو األول  عجز ادلدعو ين من ادلخلوقني 

 الوجو الماين  التعلق بغ ر اهلل ُمِضرٌّ إذا زاد عن احلد واحلاجة 
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 الوجو المالث  أن ادلخلوق ادلعبود يَـخذل من عبده يوم القيامة 

 عـز وجـل ف ريـد الوجو الرابع  أن ادلخلوق ال يريد منفعة ادلخلوق لذاتو ، أمـا اهلل 
 ذلك

  عبده منالوجو اخلامس  جهل ادلعبود حباجة 

  ال يهمهــم إال قضــاء حــوانجهم مــن  ادلعبــودين مــن غــ ر اهللالوجــو الســادس  أن
 وإن أضر ذلك بعابديهم عابديهم

  الوجو السابع  أن الشرك ىضم حلق الربوبية وتنقيص لعظمـة اإللــٰهية وسـوء  ـن
 برب العادلني

 ن  إعـرا  القـرون المال ـة األوىل ادلفضـلة عـن دعـاء ادلـوتد أو الـدعاء الوجو المام
 عندىم

o فصل يف ذكِر أمملة علد بُـعد السلف عن تعظيم القبور 

o الشرك جنس وخبث 

o  الذنوب وادلعاصي ال تستلزم تنقص جانب الربوبيـة ، الـالا الشـرك يف العبـادة ، ف نـو
 يستلزم ذلك

o عشق الصور نوع تعبد ذلا 

o دوح  مُ ـمن بـركة التوحيد ؛ أن الشيطان ليس لو سلطان علد ال 
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o  القبور ىي أعظم وأول فتنة فَـََت الشيطان هبا الناس عن التوحيدبالفـتنة 

o إبطال قول من قال إن النهي عن الصالة يف القبور إمنا ىو ألجل جناستها 

o فصل يف بيان مكيدة اختاذ القبور أعيادا 

o ختاذ القبور أعيادافصل يف بيان مفاسد ا 

o  فصل يف بيان خمالفة عباد القبور دلا كان عليو الرسول وصحابتو 

o فصل يف بيان رلمل مفاسد تعظيم القبور 

o فصل يف بيان صفة زيارة القبور الشرعية والبدعية 

o فصٌل يف ذكر شيء من حقوق ادليت علد احلي 

o  الشركيةفصل يف بيان الفرق بني ادلقصود من الزيارة الشرعية و 

o غربة الدين بعد مضي العهد النبوي 

o فصل يف تعريف األنصاب واألزالم 

o فصل يف بيان فـتنة الناس باألنصاب واألزالم 

o  ِل السلطانـبَ ــفصل يف ذكر أمملة علد األنصاب وأدلة وجوب إزالتها من ق 

o فصل يف بيان أن النهي عن الغلو يف أصحاب القبور ليس فيو غضٌّ من أصحاهبا 
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o فصل يف بيان صفة التعظيم الشرعي ألصحاب القبور 

o فصل يف بيان أسباب الوقوع يف الغلو بالقبور 

o  ادلالحدة الصابئةفصل يف بيان أن اختاذ الوسانط ىو دين 

o وجوب إفراد اهلل باحملبة ادلتضمنة لغاية احلب وغاية الـذل ، ادلستلزمة للعبادة 

o  منذ عهد نوح إىل بعمة النيب قصة حتول الناس من التوحيد إىل الشرك 

 ثبت مراجع الكتاب
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