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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 باهللا من شرور أنفسنا إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ  
ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له 
ًوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

  .صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم
 كما يقول شيخ -فإن التوحيد سر القرآن ولب اإلميان : ََّأما بعد  

 وهو دعوة مجيع الرسل وحمور مجيع الكتب - رمحه اهللا -الم ابن تيمية اإلس
السماوية، وهو صراط اهللا املستقيم، وال سبيل إىل اجلنة والنجاة من النار إال 

ومن أجله شرع اجلهاد وعلى أساسه رىب األنبياء أتباعهم، أدرك ذلك . به
لناس وعلى رأسهم سلفنا الصاحل اهتداء بالقرآن والسنة، وجهله كثري من ا

  .كثري من أدعياء العلم، بعد ذهاب العلماء حقا وبعد القرون املفضلة
أهلاهم عن التوحيد علوم اليونان؛ الفلسفة واملنطق والكالم وأهلاهم   

التصوف وما امتزج به من حلول واحتاد وخرافات وأساطري وتعلق بالقبور 
مع كل هذا ال يزال يف وغلو يف األموات من الصاحلني وغري الصاحلني، و

األمة من هو قائم باحلق وثابت عليه، يقيم حجة اهللا على عباده كما أشار 
ال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين : " بقولهeإىل ذلك رسول اهللا 

إىل أن أتى . )١("ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا
 الذي -اهللا  رمحه -اهللا بشيخ اإلسالم ابن تيمية 

                                                 
  ).١٩٢٠(ومسلم يف اإلمارة حديث ) ٣٦٤١(أخرجه البخاري يف املناقب حديث   ) ١(
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أمده اهللا مبواهب وطاقات أهلته حلمل لواء السنة وراية التوحيد وشجعته أن 
يتصدى للباطل وأهله يف كل جمال بقوة وشجاعة وعلم واسع قل أن تتوافر 
يف غريه بعد القرون املفضلة؛ فكان من مثار ذلك اجلهاد والعلم مؤلفاته 

مشوهلا وقوا وعمقها وذيادها عن الكثرية النافعة اليت ال يوجد هلا نظري يف 
احلق ودك صروح الباطل يف شىت ألوانه وصوره واليت هي املنار املضيء بعد 
كتاب اهللا وسنة رسول اهللا لكل مصلح ناصح يريد لألمة اإلسالمية 

  .السعادة والفالح والنجاح يف الدنيا واآلخرة
" سل والوسيلةقاعدة جليلة يف التو"ومن بني مؤلفاته النافعة اجلليلة   

ّأحببت أن أقدمها للقراء الكرام يف أحسن ثوب وأمجل صورة ولقد بذلت 
أقصى ما عندي من جهد يف خدمتها من ضبط نصوصها وختريج أحاديثها 
واحلكم عليها وختريج اآلثار وعزو األقوال إىل مصادرها وعمل الفهارس 

  .لوازم البشرالنافعة هلا، وال أدعي الكمال فالنقص والتقصري الزمة من 
أسأل اهللا أن ينفعين والقراء الكرام مبا حوته من عقيدة وقواعد   

  .ومقاصد ونصوص ضمنها املؤلف العظيم هذا الكتاب املبارك
  األسباب الدافعة إىل العمل يف هذا الكتاب

أول األسباب وأمهها هو أين يف إحدى مطالعايت يف هذا الكتاب   
ممن هو دون شيخ اإلسالم ابن تيمية استوقفتين كلمة استبعدت أن تكون 

والرغبة إىل اهللا : "ً فضال عن أن تكون منه والكلمة هي- رمحه اهللا -
 رمحه - كما يف نسخة حمب الدين اخلطيب ١٢ س ٤٤يف ص " ورسوله

 من طبعة زهري ٤ س ٤٤بريوت و ص .  نشر املكتبة العلمية-اهللا 
ب من الشيخ زهري  بطل-م واليت راجعها ١٩٧٠هـ ١٣٩٠الشاويش سنة 
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 كل من الشيخ شعيب أرناؤوط والشيخ أمحد القطيفاين على املخطوطة -
  .احملفوظة يف الظاهرية

 -هـ ١٣٩٨وتكرر اخلطأ نفسه يف الطبعة الثانية لزهري سنة   
م ومل ينج من هذا اخلطأ الشيخ عبد القادر أرناؤوط حيث خدم هذا ١٩٧٨

 -هـ١٤٠٥يان يف دمشق سنة ًالكتاب مشكورا ونشره له مكتبة دار الب
 وكذلك جاء اخلطأ ١٨ س ٤٩م وجاء اخلطأ نفسه يف نسخته ص ١٩٨٥

ًنفسه يف الطبعة اليت راجعها الشيخ عطية حممد سامل، واخلطأ جسيم جدا 
ًوال أدري كيف خفي على هؤالء األفاضل وواضح جدا من كتاب اهللا ومن 

بادات اليت ال جيوز أن سنة رسوله أن الرغبة كسائر قضايا التوحيد من الع
، ٧ : ٩٤(يتوجه ا العبد إال إىل اهللا وحده جل جالله، كما قال تعاىل 

 : ٩(وكما قال تعاىل . }فإذا فرغت فانصب وإىل ربك فارغب{): ٨
وقالوا حسبنا اهللا سيؤتينا اهللا من فضله ورسوله إنا إىل اهللا {): ٥٩

  .}راغبون
رر يف كتبه أن الرغبة من وكم رأينا شيخ اإلسالم ابن تيمية يق  

قرر فيه عدة " التوسل والوسيلة"العبادات اخلاصة باهللا حىت يف هذا الكتاب 
مرات قبل هذا املوضع وبعده أن الرغبة من العبادات اليت ال جيوز صرفها 
إىل غري اهللا، انظر إليه وهو يقرر أن الرغبة واحلسب من خصائص اهللا ال 

  .يشركه فيها غريه
وسؤال اخللق يف األصل حمرم، لكنه أبيح للضرورة : "هللاقال رمحه ا  

فإذا فرغت {): ٨، ٧ : ٩٤(ًوتركه توكال على اهللا أفضل، قال تعاىل 
  .أي ارغب إىل اهللا ال إىل غريه} فانصب وإىل ربك فارغب
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، ال أن يقولوا حسبنا }حسبنا اهللا{: وأما احلسب فأمرهم أن يقولوا  
، مل يأمرهم أن }إنا إىل اهللا راغبون{) ٥٩ : ٩: (اهللا ورسوله، ويقولوا

  .إنا إىل اهللا ورسوله راغبون: يقولوا
: ٢٤(فالرغبة إىل اهللا وحده، كما قال تعاىل يف اآلية األخرى   

ِومن يطع اهللا ورسوله وخيش اهللا ويتقه فأولئك هم الفائزون{): ٥٢ ْ{ ،
توسل ال"فجعل الطاعة هللا والرسول، وجعل اخلشية والتقوى هللا وحده 

 ٦٥٩ الفقرة ٢٣٧وانظر ص ) ١٥٥، ١٥٤( الفقرتان ٥٦ص " والوسيلة
  .فإنه تكلم عن الرغبة وغريها مبثل هذا الكالم الذي سقناه لك

ويدخل ): "٩٨ص (وقال رمحه اهللا يف كتاب الرد على األخنائي   
يف العبادة مجيع خصائص الرب، فال يتقى غريه، وال خياف غريه، وال يتوكل 

وال يدعى غريه، وال يصلى لغريه، وال يصام لغريه، وال يتصدق على غريه، 
ومن يطع اهللا ورسوله {): ٥٢: النور(إال له وال حيج إال إىل بيته، قال تعاىل 
فجعل الطاعة هللا والرسول، وجعل } ِوخيش اهللا ويتقه فأولئك هم الفائزون

رضوا ما ولو أم {): ٥٩: التوبة(اخلشية والتقوى هللا وحده وقال تعاىل 
آتاهم اهللا ورسوله وقالوا حسبنا اهللا سيؤتينا اهللا من فضله ورسوله إنا إىل اهللا 

وما {): ٧: احلشر(كما قال تعاىل . فجعل اإليتاء هللا والرسول} راغبون
وجعل التوكل والرغبة إىل اهللا } آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا

  . ن مؤلفاته رمحه اهللاًوكثريا ما يذكر هذا يف كثري م. وحده
كان اخلطأ السابق وما أعرفه يف هذه القضية وما أعرفه من منهج   

شيخ اإلسالم فيها ويف مثيالا من اجلزم بأا من العبادات اخلاصة باهللا، 
ًمن أقوى الدوافع للقيام خبدمة هذا الكتاب فرأيت لزاما البحث أوال عن 

مظان وجودها؛ فشرعت يف البحث أصوله اخلطية يف املكتبات اإلسالمية و
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والسؤال عنها، وكنت أعلم أن هذه الطبعات كلها ترجع إىل األصل الذي 
لكين مسعت من بعض " الكواكب الدراري"ضمنه ابن عروة كتابه العظيم 

املعنيني باملخطوطات أنه يوجد نسختان يف الرياض، إحدامها يف مكتبة عبد 
ة السعودية فطلبت من والدنا الكرمي الرمحن بن قاسم، والثانية يف املكتب

وشيخنا الكبري مساحة رئيس اإلفتاء والدعوة واإلرشاد الشيخ عبد العزيز بن 
 أن حياول احلصول على النسختني املذكورتني - رمحه اهللا -عبداهللا بن باز 

ًفبذل جهدا مشكورا للحصول عليهما مث بعد البحث تبني له أما ال  ً
ًاملذكورتني فأبلغين بذلك مث لعله كلف الشيخ سعدا يوجدان يف املكتبتني 

احلصني بأن يصور يل صورة عن خمطوطة الكواكب بالظاهرية فتكرم 
ًمشكورا بإرسال صورة منها فتناولتها مبتهجا ا شاكرا ومقدرا جهود  ًً ً
شيخنا الكبري نفع اهللا به مث تعاون أخينا سعد احلصني ومبادرته بإرساهلا 

بقراءته من املصورة هوتلك الكلمة فوجدت ما حقق وأول شيء بدأت 
اعتقادي يف شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا وهو أن الكلمة كما وضعها 

ًفطرت بذلك فرحا مث مشرت عن ساعد " والرغبة إىل اهللا وسؤاله"املؤلف 
اجلد خلدمة هذا الكتاب العظيم خدمة تليق مبكانته العظيمة بني كتب 

 التوحيد وبعد إجنازه ظهرت للكتاب طبعة جديدة شيخ اإلسالم وكتب
  .للشيخ عبد القادر أرناؤوط

ًفأول شيء أحببت االطالع عليه هو تلك الكلمة اخلاطئة راجيا   
أن يكون قد انتبه هلا وقام بتصحيحها فصدمت بأنه قد اشرتك مع سابقيه 
زاء يف هذا اخلطأ وإين ألرجو اهللا أن يتجاوز عن تساهلهم وأن يكرمين جب

  .تصحيح هذا اخلطأ اجلسيم
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ومن األسباب اليت دفعتين خلدمة هذا الكتاب مكانته العظيمة   
  .ومكانة مؤلفه الكبري

ًومن األسباب أيضا حب عقيدة التوحيد واحلرص علىتقدمي جهد   
  .يف ميادينها

والسبب الرابع واألخري أن الكتاب مل خيدم اخلدمة الالئقة مبكانته   
  .خدمتهإىل حني شروعي يف 

  :الكتب اليت ألفت يف التوسل
  .هذا الكتاب العظيم: منها  
ًكتاب آخر أقل حجما منه لشيخ اإلسالم نفسه وهو من : ومنها  

  .مصورات مكتبة اجلامعة اإلسالمية
  .مؤلف للشوكاين وهو من مصورات اجلامعة: ومنها  
وقد تعرض للتوسل كثري من املخالفني لشيخ اإلسالم ابن تيمية   

ام تدل على تعسف وجمازفات، وتدل على جهل يؤدي إىل اخللط وكتاب
ًالشنيع بني التوسل واالستغاثة ويؤدي ثانيا إىل هدم قواعد التوحيد وحتريف 
نصوص الكتاب والسنة، ويؤدي إىل تضليل األمة اإلسالمية وإيقاعهم يف 
مهاوي الشرك حبجة أن اآليات اليت تضلل وتكفر من يدعو غري اهللا إمنا 
تعين كفار قريش والعرب خاصة، فإذا دعا القرشي أو غريه من العرب غري 
اهللا يف وقت نزول القرآن وقبله فهو مشرك كافر، وإذا دعا غري اهللا من 

  .يدعي اإلسالم فهذا يف نظرهم جائز أو هو مما يقرب إىل اهللا زلفى
ويف العصر احلاضر ألف عالمة الشام وحمدثها الشيخ حممد ناصر   

  .ً األلباين حفظه اهللا كتابا يف التوسل وأحكامه فأجاد وأفادالدين
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وللشيخ نسيب الرفاعي أحد كبار تالميذ الشيخ األلباين كتاب   
  .أجاد فيه وأفاد" التوصل إىل حقيقة التوسل"

ولكن ميزة ما كتبه شيخ اإلسالم يف هذا الكتاب أنه وضع قضية   
سل وسيلة إىل توضيح التوحيد نصب عينيه فجعل من الكتابة عن التو

ًقضايا التوحيد ووسائله وقضايا الشرك ووسائله معتمدا يف توضيحه على 
  .الكتاب والسنة وقواعد التوحيد واألصول واللغة والتاريخ

ولشيخ اإلسالم عناية خاصة بالتوحيد بأنواعه ال خيلو كتاب من   
  .كتبه من هذه العناية

فات شيخ اإلسالم ومما شارك هذا الكتاب يف موضوعه من مؤل  
الرد "وكتاب " العبودية"وكتاب " الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان"

وكتابه اآلخر يف التوسل وال خيلو " الرد على األخنائي"وكتاب " على البكري
  .كتاب من كتبه من الرتكيز على قضية التوحيد

  :عملي في هذا الكتاب
ابلت بني املخطوطة حرصت على ضبط نص الكتاب، فق: ًأوال   

نسخة حمب الدين اخلطيب رمحه اهللا : وبني نسختني مطبوعتني إحدامها
نسخة : واليت صورا املكتبة العلمية ببريوت وحذفت تاريخ الطبع وثانيتهما

 مبراجعة األستاذ ١٣٩٠زهري الشاويش طبع دار العربية للطباعة والنشر عام 
  . على خمطوطة الظاهريةشعيب أرناؤوط، واألستاذ أمحد القطيفاين

وكان يشاركين يف املراجعة أحد الطالب النبهاء فاستدركنا على   
  ً.الطبعتني املذكورتني أخطاء من أمهها اخلطأ الكبري الذي نوهنا عنه سابقا

ًخرجت األحاديث واآلثار من مصادرها وكثريا ما أضيف : ًثانيا  
  .مصادر مل يذكرها شيخ اإلسالم
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قوال اليت نقلها شيخ اإلسالم إىل املصنفني الذين عزوت األ: ًثالثا  
  .نقل عنهم واألئمة واملذاهب إىل مصادرها بقدر اإلمكان

حكمت على األحاديث باحلسن أو الصحة أو الضعف يف : ًرابعا  
  .ضوء الدراسة وقواعد أهل احلديث

علقت بعض التعليقات يف املواضع اليت تتطلب التعليق : ًخامسا  
  . واحلمد هللاًوهي مهمة جدا

استفدت من تعليقات الطبعتني املذكورتني اللغوية وغريها : ًسادسا  
  ً.فأبقيت منها ما رأيته مناسبا

اعتمدت يف ترقيم اآليات القرآنية على ترقيم الطبعتني مع : ًسابعا  
  .العودة يف بعض األحيان إىل املصحف الكرمي للتأكد

زة لشيخ اإلسالم عملت مقدمة اشتملت على ترمجة موج: ًثامنا  
رمحه اهللا وملخص ملقاصد الكتاب وفكرة عن منهج شيخ اإلسالم فيه 

  .وأسباب عملي يف الكتاب ووصف املخطوطة
عملت فهارس لألحاديث واآلثار واألعالم واملوارد : ًتاسعا  

  .والطوائف وموضوعات الكتاب
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  حملة عن حياة اإلمام ابن تيمية
)٧٢٨ - ٦٦١(  

 تيمية اإلمام احملدث احلافظ الناقد واملفسر هو شيخ اإلسالم ابن  
الغواص يف معاين القرآن واملؤرخ املطلع على أحداث التاريخ املربز يف العلوم 
النقلية والعقلية على كبار املتخصصني فيها واآلمر باملعروف الناهي عن 
 املنكر الزاهد العابد ااهد املظفر يف ميادين القتال ويف ميادين الدفاع عن

  .حياض اإلسالم باحلجة والربهان
سيف اهللا املسلول على الفالسفة وامللحدين وعلى الغالة املبتدعني،   

جندت كثري من األقالم لرتمجته وإبراز شخصيته الفذة وسطرت يف هذا 
 ويف ذلك ما يغين القارئ عن أن أترجم له )١(الشأن عشرات من الدات

ف القارئ بشذرات مما زكاه به كبار يف هذه املقدمة، غري أين أرى أن أحت
علماء عصره تتناول بعض اجلوانب من حياته وأن أعطيه فكرة جمملة عن 

  .كثرة مصنفاته الدالة على تبحره يف العلوم وامتالك نواصيها
 قال اإلمام احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عبداهلادي - ١  

ئمة، ومفيت األمة، وحبر هو الشيخ اإلمام الرباين إمام األ): "٧٤٤ت(
                                                 

 املستقلة  فبلغ عدد املعروف من املؤلفات- رمحه اهللا -كثرت الكتابة عن شيخ اإلسالم   ) ١(
  ً.يف سريته وأعماله مثانية وستني مؤلفا

  .وترجم له عدد كبري من املؤرخني القدامى واحملدثني املعروف منهم أربعة وستون  
  .وهناك دراسات لعدد من املستشرقني تناولت تراث شيخ اإلسالم ومنهجه وأفكاره  
ة وجهوده يف احلديث شيخ اإلسالم ابن تيمي(انظر يف هذا مقدمة الرسالة املوسومة بـ   

ألخي وأحد تالميذي النجباء عبد الرمحن عبد اجلبار ) ١٩٥ - ١/١٧٩) (وعلومه
الفريوائي قدمها لنيل درجة الدكتوراه من شعبة السنة بقسم الدراسات العليا باجلامعة 

  .اإلسالمية



  

)١٤(

العلوم، سيد احلفاظ، وفارس املعاين واأللفاظ، فريد العصر وقريع الدهر، 
شيخ اإلسالم، وعالمة الزمان ترمجان القرآن، علم الزهاد، أوحد العباد 
وقامع املبتدعني وآخر اتهدين، تقي الدين أبوالعباس، أمحد بن الشيخ 

اسن، عبد احلليم بن الشيخ اإلمام اإلمام العالمة شهاب الدين أيب احمل
العالمة، شيخ اإلسالم جمد الدين أيب الربكات، عبد السالم بن أيب حممد 
عبد اهللا بن أيب القاسم اخلضر بن حممد بن اخلضر بن علي بن عبد اهللا ابن 

  .)١("تيمية احلراين، نزيل دمشق، صاحب التصانيف اليت مل يسبق إىل مثلها
حلافظ الفقيه األديب ابن سيد الناس فتح الدين  وقال اإلمام ا- ٢  

: وهو يتحدث عن املزي: أبوالفتح حممد بن حممد اليعمري املصري الشافعي
وهو الذي حداين على رؤية الشيخ اإلمام شيخ اإلسالم تقي الدين أيب "

العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية، فألفيته ممن أدرك من 
إن تكلم يف التفسري، . ً وكاد أن يستوعب السنن واآلثار حفظاًالعلوم حظا،

فهو حامل رايته، أو أفىت يف الفقه، فهو مدرك غايته، أو ذاكر يف احلديث 
فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بامللل والنحل، مل ير أوسع من 

ر برز يف كل فن على أبناء جنسه، ومل ت. حنلته يف ذلك، وال أرفع من درايته
  .)٢(عني من رآه مثله وال رأت عينه مثل نفسه

 وقال اإلمام احلافظ الناقد أبواحلجاج يوسف املزي - ٣  
  ):٧٤٢ت(

                                                 
  ).٢ص (العقود الدرية   ) ١(
ادة الزكية يف ثناء األئمة على ابن والشه) ٢٦(والرد الوافر ص ) ١٠ص(العقود الدرية   ) ٢(

  ).١٦٧ - ١/١٦٦(والدرر الكامنة ) ٢٦ص (تيمية 



  

)١٥(

ًما رأيت مثله، وال رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم   
  ".بكتاب اهللا وسنة رسوله وال أتبع هلما منه

  : وقال العالمة كمال الدين ابن الزملكاين- ٤   
 سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه ال يعرف كان إذا"  

ًغري ذلك الفن، وحكم أن أحدا ال يعرفه مثله، وكان الفقهاء من سائر 
الطوائف، إذا جلسوا معه استفادوا يف مذاهبهم منه ما مل يكونوا قد عرفوه 
ًقبل ذلك، وال يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه وال تكلم يف علم من 

ء أكان من علوم الشرع أم غريها إال فاق فيه أهله واملنسوبني العلوم سوا
إليه، وكانت له اليد الطوىل يف حسن التصنيف وجودة العبارة والرتتيب 

  .)١("واجتمعت فيه شروط االجتهاد على وجهها.. والتقسيم والتبيني
وقد ) ٧٤٨ت (وقال اإلمام احلافظ أبوعبد اهللا مشس الدين الذهيب   

  :- رمحه اهللا -سالم ابن تيمية ذكر شيخ اإل
ًكان آية يف الذكاء وسرعة اإلدراك رأسا يف معرفة الكتاب والسنة، "  

ًواالختالف، حبرا يف النقليات، هو يف زمانه فريد عصره علما وزهدا  ًً
ًوشجاعة وسخاء وأمرا باملعروف ويا عن املنكر وكثرة التصانيف وقرأ  ً

ل للتدريس والفتوى وهو ابن سبع وحصل وبرع يف احلديث والفقه وتأه
أصوهلا وفروعها، : عشرة سنة وتقدم يف علم األصول ومجيع علوم اإلسالم

ودقها وجلها سوى علم القراءات فإن ذكر التفسري فهو حامل لوائه، وإن 
عد الفقهاء فهو جمتهدهم املطلق، وإن حضر احلفاظ نطق وخرسوا وسرد 

                                                 
وسجل ابن عبد اهلادي لكمال الدين شهادات أخر قد ) ٨ - ٧ص (العقود الدرية   ) ١(

  .تفوق هذه الشهادة مع أنه كان من خمالفيه واملتعصبني عليه



  

)١٦(

ملتكلمون فهو فردهم، وإليه مرجعهم، ُوأبلسوا واستغىن وأفلسوا وإن مسي ا
َّوإن الح ابن سيناء يقدم الفالسفة فلهم وتيسهم وهتك أستارهم وكشف  َّ
عوراهم وله يد طوىل يف معرفة العربية والصرف واللغة، وهو أعظم من أن 
يصفه كلمي أو ينبه على شأوه قلمي، فإن سريته وعلومه ومعارفه وحمنه 

جملدتني وهو بشر من البشر له ذنوب فاهللا وتنقالته حتتمل أن توضع يف 
يغفر له ويسكنه أعلى اجلنة فإنه كان رباين األمة فريد الزمان وحامل لواء 
الشريعة وصاحب معضالت املسلمني، وكان رأسا يف العلم يبالغ يف إطراء 
قيامه يف احلق، واجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر مبالغة ما رأيتها 

  .ا من أحد، وال حلظتها من فقيهوال شاهد
وله خربة تامة بالرجال وجرحهم : قلت: وقال يف مكان آخر  

وتعديلهم وطبقام ومعرفة بفنون احلديث وبالعايل والنازل وبالصحيح 
وبالسقيم مع حفظه ملتونه الذي انفرد به، فال يبلغ أحد يف العصر رتبته، 

احلجج منه وإليه املنتهى يف وال يقاربه وهو عجب يف استحضاره واستخراج 
كل حديث : "عزوه إىل الكتب الستة واملسند حبيث يصدق عليه أن يقال

لكن اإلحاطة هللا غري أن يغرتف من حبر، " ال يعرفه ابن تيمية فليس حبديث
  .وغريه من األئمة يغرتفون من السواقي

 -وأما التفسري فمسلم إليه، وله يف استحضار اآليات من القرآن   
 قوة عجيبة، وإذا رآه املقرئ حتري فيه، - إقامة الدليل ا على املسألة وقت

ولفرط إمامته يف التفسري وعظم إطالعه يبني خطأ كثري من أقوال املفسرين 
ًويوهي أقواال عديدة وينصر قوال واحدا موافقا ملا دل عليه القرآن واحلديث ً ً ً.  

قه أو من األصلني أو ويكتب يف اليوم والليلة من التفسري أو من الف  
ًمن الرد على الفالسفة واألوائل حنوا من أربعة كراريس أو أزيد، وما أبعد أن 



  

)١٧(

تصانيفه اآلن تبلغ مخسمائة جملدة، وله يف غري مسألة مصنف مفرد يف 
  .)١(جملد

  شيوخه

بلغ عدد شيوخه أكثر من مائيت شيخ، من أبرزهم والده عبد احلليم   
، واحملدث أبوالعباس أمحد ابن عبد )٦٨٢ت (بن عبد السالم بن تيمية 

، وابن أيب اليسر، والشيخ مشس الدين عبد الرمحن )٦٦٨ت(الدائم 
، وابن الظاهري احلافظ أبوالعباس احلليب احلنفي )٦٨٩ت(املقدسي احلنبلي 

  ).٦٩٠ت(
  تالميذه

  :ََّأما تالميذه فال حيصون كثرة، فمن تالميذه البارزين واملربزين  
لدين أبوعبد اهللا حممد بن أيب بكر الزرعي ابن قيم  مشس ا- ١  

  ).٧٥١(اجلوزية املتوىف سنة 
   واحلافظ أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عبد اهلادي - ٢  

  ).٧٤٤ت (
 واحلافظ أبواحلجاج يوسف بن الزكي عبد الرمحن املزي املتوىف - ٣  

)٧٤٢.(  

                                                 
ته وله ثناء عاطر على ابن تيمية يف وقد ذكر بعض مؤلفا) ٢٥ - ٢٣ص (العقود الدرية   ) ١(

  .عدد من مؤلفاته ونقل العلماء عنه
  ).٣٦ - ٣١ص (والرد الوافر ) ٤٤ - ٣٨ص (الشهادة الزكية : انظر  



  

)١٨(

ذهيب  واحلافظ املؤرخ أبو عبد اهللا حممد بن عثمان ال- ٤  
  ).٧٤٨ت(

 وأبوالفتح ابن سيد الناس حممد بن حممد اليعمري املصري - ٥  
  ).٧٣٤ت(

  ).٧٣٩ت( واحلافظ علم الدين القاسم بن حممد الربزايل - ٦  
  :مؤلفاته
ًإن مؤلفات هذا اإلمام كثرية جدا حبيث عجز تالميذه وحمبوه عن   

بن أيب بكر إحصائها، قال تلميذه النجيب مشس الدين أبوعبد اهللا حممد 
  :- رمحه اهللا -املشهور بابن القيم 

فإن مجاعة من حميب السنة والعلم سألين أن أذكر له ما : أما بعد"  
ألفه الشيخ اإلمام العالمة احلافظ أوحد زمانه، تقي الدين أبوالعباس أمحد 

 فذكرت هلم أين عجزت عن حصرها - رضي اهللا عنه -ابن تيمية 
  ...".بعضهم وسأذكرها إن شاء اهللا فيما بعدوتعدادها لوجوه أبديتها ل

  : مث قال  
فذكر اثنني وتسعني مؤلفا مابني " فمما رأيته يف التفسري "- ١  



  

)١٩(

  .)١(رسالة وقاعدة
ًومما صنفه يف األصول مبتدئا أو جميبا ملعرتض أو : " قال- ٢   ً

  .)٢(ًفذكر عشرين مؤلفا ما بني كتاب ورسالة وقاعدة" سائل
فذكر مخسة وأربعني ومائة مابني " واعد وفتاوىق: " مث قال- ٣  

  .)٣(كتاب وقاعدة ورسالة
ًوسرد مخسة ومخسني مؤلفا مابني كتاب " الكتب الفقهية "- ٤  

  .)٤(ورسالة وقاعدة
بلغت اثنتني " ًوصايا وإجازات ورسائل تتضمن علوما "- ٥  
  .)٥(وعشرين

سالم مع ًوذكر احلافظ ابن عبد اهلادي كثريا من مؤلفات شيخ اإل   
 من )٦(ذكر مناذج لبعض املؤلفات والتنويه مبكانتها يف كتابه العقود الدرية

  .مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية
 - رمحه اهللا -هذه حملة خاطفة عن حياة هذا اإلمام العظيم   

  .وأسكنه فسيح جناته

                                                 
  ).١٨ - ٩ص (أمساء مؤلفات ابن تيمية   ) ١(
  ).١٩ص (أمساء مؤلفات ابن تيمية   ) ٢(
  ).٢٦-٢٠ص (أمساء مؤلفات ابن تيمية   ) ٣(
  ).٢٩ - ٢٧(فات ابن تيمية أمساء مؤل  ) ٤(
  ).٣٠ - ٢٩(أمساء مؤلفات ابن تيمية   ) ٥(
  ).٦٧ - ٢٦ص (العقود الدرية   ) ٦(



  

)٢٠(

  موضوع كتاب التوسل والوسيلة

كتاب هي لعل أحسن العبارات اليت تقال يف موضوع هذا ال  
  .عبارات شيخ اإلسالم ابن تيمية نفسه

): ٦٨٧(وفقرة " التوسل"من ) ٢٤٤( يف ص - رمحه اهللا -قال   
فإن هذه القواعد املتعلقة بتقرير التوحيد، وحسم مادة الشرك والغلو كلما "

  ".تنوع بياا ووضحت عباراا، فإن ذلك نور على نور
ذكر فيه قواعد تتعلق حبكم ً وقد ذكر مصنفا له - رمحه اهللا -وقال   
على قواعد ) يعين كتاب التوسل(إلفراد الكالم يف هذا املوضوع .. "احلكام

  ).٦٨٦(الفقرة ". التوحيد ومتعلقاته
  ):٩٤٥(وقال يف خامتة ملحق هذا الكتاب فقرة   
فهذا آخر السؤال واجلواب الذي أحببت إيراده هنا بألفاظه ملا "  

مة والقواعد النافعة يف هذا الباب مع اشتمل عليه من املقاصد امله
االختصار، فإن التوحيد، هو سر القرآن ولب اإلميان، وتنويع العبارة بوجوه 

  ".الدالالت من أهم األمور وأنفعها للعباد يف مصاحل املعاش واملعاد
وضع قواعد ترمي إىل أمسى الغايات . فهذا هو موضوع الكتاب  
  : وهي

ي أرسل اهللا من أجله تقريره مجيع الرسل، تقرير التوحيد الذ: ًأوال  
  .وأنزل من أجله مجيع الكتب

ُّحسم مادة الشرك، الذي جاءت كل الرساالت حلسمه وحموه : ًثانيا  
  .وتطهري األرض والقلوب والنفوس من أقذاره وأدرانه



  

)٢١(

حسم مادة الغلو يف أي ناحية من نواحي الدين العقائدية : ًثالثا  
يا أهل الكتاب ال تغلو يف دينكم وال تقولوا على {: قال تعاىل. والتشريعية

التطروين : "eوقال رسول اهللا ). ١٧١(سورة النساء، آية } اهللا إال احلق
  .)١("كما أطرت النصارى ابن مرمي إمنا أنا عبد فقولوا عبد اهللا ورسوله

بأن التوحيد هو سر القرآن ولب  "- وهو احلق -آمن هذا اإلمام   
ري بأن توضح قواعده وأن تنوع فيه العبارات بوجوه فهو ح" اإلميان

حىت ترسخ عقيدة التوحيد واضحة جلية يف نفوس وعقول األمة . الدالالت
اإلسالمية، ويزول الغبش واللبس وتنقشع سحب الظالم اليت تعكسها 
كتابات وأعمال ودعايات من اليدري ماهو التوحيد، وما هو الشرك فال 

ال من السنة وال من واقع الصحابة والتابعني هلم يعرفون ذلك من الكتاب و
بإحسان فهم أبعد الناس وأعجزهم عن استخراج القواعد واملقاصد، ألصل 

 توحيد اهللا وإخالص العبادة له وتطهريه من شوائب الشرك -دين اهللا 
  .والضالل
انطلق شيخ اإلسالم يف هذا الكتاب وغريه من مصنفاته العظيمة   

ات الكبرية، وهي منطلق مجيع األنبياء لتقرير التوحيد لتحقيق هذه الغاي
بكل أنواعه وقواعده وكلياته وجزئياته، وحلسم مادة الشرك بكل أنواعه 

  .وأسبابه ووسائله، وسد أبواب الغلو وذرائعه
  : وانطلق خصومه وخصوم دعوة األنبياء من منطلق خصوم األنبياء  
بحانه بالعبادة رغبة ورهبة تغيظهم الدعوة إىل توحيد اهللا وإفراده س  
  .ًوتوكال

                                                 
  ).٣٤٤٥( حديث رقم ٦/٤٧٨رواه البخاري   ) ١(



  

)٢٢(

وتغيظهم الدعوة إىل وصف اهللا مبا وصف به نفسه من صفات   
الكمال واجلالل يف كتابه ووصفه به رسوله يف سنته وآمن به سادة هذه 

  .األمة وخري قروا الصحابة والتابعون هلم بإحسان
  .ئعهوتغيظهم الدعوة إىل هدم الشرك وحسم مواده وسد أبوابه وذرا  
وتزعجهم الدعوة إىل حسم باب الغلو الذي أهلك األمم قبلنا   

ليقودوا هذه األمة مبقاومام للحق يف كل هذه امليادين من هالك إىل هالك 
  .ومن هزمية إىل هزمية ومن دمار إىل دمار يف دينهم ودنياهم

والفرق بني هذا اإلمام املوحد املخلص وبني خصومه أنه رمحه اهللا   
 الكالم يف التوسل والبحث فيه منطلقا إىل حتقيق التوحيد جيعل من

. وإخالصه هللا وحده ودحض الشرك، والقضاء على وسائله وأسبابه
ًوخصومه جيعلون من التوسل منطلقا إىل الشرك باهللا وهدم قواعد التوحيد 

 eًوحتريف نصوصه دفاعا عن الشرك وذرائعه حتت ستار حب النيب 
والدفاع يف زعمهم عن مكانتهم اليت زين هلم الشيطان واألولياء والصاحلني، 

أن الدعوة إىل توحيد اهللا وإىل إخالص العبادة له والدعوة إىل حماربة الشرك 
  .يف كل مظاهره تعين احلط من مكانة األنبياء واألولياء

ولكل قوم سلف فقد كان نوح يدعو إىل التوحيد وحيارب الشرك   
 ويغوث ويعوق وقد كان قومه الضالون ولو كان بالصاحلني كود وسواع

إخل ... يدافعون عن الشرك حتت شعار حب هؤالء الصاحلني ود وسواع
ًوقالوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال {: ولقد قالوا يف محاس
  ).٢٣(سورة نوح، آية } ًيغوث ويعوق ونسرا

 وقف حياته إن هذا اإلمام ااهد املناضل عن التوحيد واحلق قد  
ًللدعوة إىل احلق يف ميادينه مدافعا عنه بكل ما منحه اهللا من طاقات 
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ُِ، وما أثر عن eًومواهب، واضعا نصب عينيه كتاب اهللا وسنة رسوله 
السلف الصاحل من الصحابة والتابعني هلم بإحسان يف جمال العقيدة والعبادة 

ب اجلليل قد عاجل والتشريع وسائر امليادين اإلسالمية، ويف هذا الكتا
  :القضايا اآلتية

  . التوسل وأنواعه وأشياء تتعلق وترتبط به- ١  
  . الشفاعة بأنواعها وأشياء جتر إليها من ال يفهم- ٢  
  . الدعاء بأنواعه- ٣  
ًمفرقا فيها بني احلق والباطل واهلدى والضالل باألدلة الواضحة   

  .واحلجج الساطعة



  

)٢٤(

  بمنهج شيخ اإلسالم يف هذا الكتا

إن هذا اإلمام واسع االطالع، طويل الباع، عميق الفهم فهو اإلمام   
الفذ يف التفسري وعلومه، واحلافظ الناقد يف احلديث وعلومه، وهو الفقيه 
املربز واألصويل املتمكن، واتهد املطلق، والعامل بامللل والنحل، واملنطق 

  . وغشها وخداعهاوالفلسفة والتصوف والكالم، والعارف بأباطيلها وزيفها
عرف العلوم املسماة بالعقلية أكثر من أهلها املختصني فيها وعرف   

عيوا وزيفها وخطرها وما تؤدي إليه من ضالل وهالك، فوجه ما حباه اهللا 
  .به من طاقات، فزلزل قواعدها، ودك معاقلها

وعرف التصوف وما ينطوي عليه من شرور وخرافات وأباطيل   
َّمغالطات تفسد وتدمر الدين والعقل، فثل عروشه واصطالحات فاسدة و

  .ودمر قواعده، وكشف تلك املغالطات باحلجج الواضحة والرباهني الساطعة
ًوخرج من معاركه العلمية واجلهادية ظافرا منتصرا انتصارا حامسا فال    ً ً ً

ًترى خلصومه إىل يومنا هذا إال معارك فاشلة وحججا متهاوية وكالما فارغا  ً ً
  .ن املغالطات اليت ال تنطلي إال على األغبياءإال م

ًومن عالمات هزائمهم أن كثريا منهم يتظاهرون مبدحه واحرتامه، مث   
يكيدون لدعوته إىل التوحيد بنقل ما يزعمون أنه يؤيد باطلهم من كالمه 

  .بعد برته وتشويهه
  .هذا ما يقال بصفة إمجالية بالنسبة جلهوده يف مؤلفاته اجلليلة  
ا منهجه يف هذا الكتاب فإنه يعرض القضية من القضايا ََّأم  

ويدرسها من كل النواحي اليت تتطلبها الدراسات العلمية؛ من الناحية 
اللغوية والتفسريية واحلديثية والتأرخيية واألصولية والفقهية، ويضرب األمثال، 
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وة ويقرب النظري من األمور إىل نظريه بطريقة فذة تدل على غزارة علمه وق
استحضاره وقدرته على استحضار األمثال واألشباه من املسائل وهذا شأنه 

  .- رمحه اهللا -يف مجيع مؤلفاته 
وإنين ألعرتف أنين مل أوف هذا الكتاب حقه من الدراسة ألسباب   

منها؛ خوف اإلطالة وضيق وقيت، فأجتزئ بنماذج من منهجه الفذ يف هذا 
  .الكتاب القيم

إذا ): "٢٣٦(فيما يتعلق بلفظ التوسل فقرة  - رمحه اهللا -قال   
عرف هذا فقد تبني أن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إمجال واشتباه جيب أن 
تعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حقه، فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة 
من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة، ويفعلونه ومعىن ذلك، 

ًفإن كثريا من اضطراب . ذا اللفظ ومعناهويعرف ما أحدثه احملدثون يف ه
الناس يف هذا الباب هو بسبب ما وقع فيه من اإلمجال واالشرتاك يف 

  ".األلفاظ ومعانيها حىت جتد أكثرهم ال يعرف يف هذا الباب فصل اخلطاب
مث بني معاين التوسل والوسيلة يف لغة القرآن والسنة وكالم الصحابة   

التقرب إىل اهللا باإلميان باهللا ورسله وكتبه واليوم وأن من أعظم معاين التوسل 
اآلخر والقيام بكل واجب ومستحب أمر اهللا به ورسله، وطاعة الرسول يف 

التوسل إىل اهللا بدعائه وشفاعته : كل ما أمر به وى عنه، وأن من معانيه
ًيف حياته يف الدنيا وبدعائه وشفاعته يف احلياة األخرى وأثبت له أنواعا من 
الشفاعة منها الشفاعة العظمى، وأن الصحابة إذا أطلقوا لفظ التوسل إمنا 

  .يريدون به هذا
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وأن التوسل يف عرف كثري من املتأخرين يراد به اإلقسام به، والسؤال   
به كما يقسمون ويسألون بغريه من األنبياء والصاحلني ومن يعتقدون فيه 

  .الصالح
لذي ليس له أصل يف الكتاب وهذا هو التوسل احملدث املبتدع، وا  

والسنة وال يف عرف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان وقد بني كل هذه 
ًاألنواع بيانا شافيا مفرقا فيها بني احلق والباطل، هذه فكرة إمجالية عن  ً ً

  .موضوع الكتاب األساسي
وله جوالت تتخلل حبوثه ومناقشاته العلمية؛ لغوية وتفسريية   

دات حديثية وإلزامات جدلية يدعم ا وجهات نظره وأصولية وفقهية وانتقا
  .اليت هداه اهللا إليها وسدد خطاه فيها

  :  وهو ينتقد قصة املنصور مع مالك- رمحه اهللا -قال   
  : من جهة اإلسناد- ١

 بإسناد - يعين القاضي عياضا -مث ذكر حكاية ): "٣٨٤(فقرة   
اده إىل حممد بن محيد غريب منقطع رواها عن غري واحد إجازة، مث ذكر إسن

يا أبا عبداهللا أستقبل : - أي املنصور -فقال : الرازي وساق القصة إىل قوله
ومل تصرف وجهك عنه؟ : فقال. ؟eالقبلة وأدعوا أم أستقبل رسول اهللا 

وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السالم إىل  اهللا يوم القيامة بل استقبله 
  .واستشفع به فيشفعك اهللا

ولو أم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا اهللا {: تعاىلقال   
  ).٦٤(سورة النساء، آية } ًواستغفر هلم الرسول لوجدوا اهللا توابا رحيما

  :قلت): "٣٨٥(قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا فقرة   
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 وهذه احلكاية منقطعة فإن حممد بن محيد الرازي مل يدرك -أ    
 املنصور فإن أبا جعفر تويف مبكة سنة ًمالكا، ال سيما يف زمن أيب جعفر

  .مثان ومخسني ومائة وتويف حممد بن محيد الرازي سنة مثان وأربعني ومائتني
  .ومل خيرج من بلده حىت رحل يف طلب العلم إال وهو كبري مع أبيه  
 وهو مع ذلك ضعيف عند أكثر أهل احلديث كذبه أبوزرعة -ب   
  .وابن وارة
ًما رأيت أحدا أجرأ على اهللا منه، : "يوقال صاحل بن حممد األسد  

  ".وأحذق بالكذب منه
  .كثري املناكري: وقال يعقوب بن شيبة  
  .ليس بثقة: وقال النسائي  
  .ينفرد عن الثقات باملقلوبات: وقال ابن حبان  
  .ً ويف اإلسناد أيضا من ال يعرف حاله-ج   
  وهذه احلكاية مل يذكرها أحد من أصحاب مالك املعروفني-د   

  .باألخذ عنه
وحممد بن محيد ضعيف عند أهل احلديث إذا أسند فكيف إذا   

  ".أرسل حكاية التعرف إال من جهته
هذه أربع علل تقدح يف ثبوت هذه احلكاية من جهة اإلسناد، كل   

  :واحدة منها كافية لردها
  .االنقطاع بني حممد بن محيد وبني مالك: األوىل  
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 ضعيف من جهة عدالته بل رمي الطعن يف عدالته فهو: والثانية  
  .بالكذب من أئمة معتربين

تفرد هذا الرجل املطعون يف عدالته ذه احلكاية عن : والثالثة  
  .أصحاب مالك على كثرة عددهم وعدالتهم ومالزمتهم ملالك

  .جهالة بعض رواة هذه القصة: والرابعة  
 مث يردها من وجه آخر وهو طريقة أصحاب مالك وشروطهم - ٢  

 قبول املسائل الفقهية البحته فكيف باملسائل الفقهية العقدية اليت تناقض يف
  .مذهبه مناقضة صرحية

وأصحاب مالك متفقون على أنه مبثل هذا النقل ال يثبت : "فقال  
بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد . عن مالك قول له يف مسألة يف الفقه

ة هؤالء، وإمنا يعتمدون ابن مسلم ومروان بن حممد الطاطري ضعفوا رواي
على رواية املدنيني واملصريني فكيف حبكاية تناقض مذهبه املعروف عنه من 
وجوه، رواها واحد من اخلراسانيني مل يدركه، وهو ضعيف عند أهل 

  ).٣٨٦(الفقرة " احلديث
 مث إن ما يتعلق به ايزون للتوسل باجلاه وبالذوات ال دليل - ٣  
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  :)١()٣٨٧(ليت تعلقوا ا، فيقول يف الفقرة هلم يف هذه احلكاية ا
وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السالم يوم : مع أن قوله"  
إمنا يدل على توسل آدم وذريته يوم القيامة، وهذا هو التوسل " القيامة

بشفاعته يوم القيامة وهذا حق كما جاءت به األحاديث الصحيحة وساق 
  .ًحديثا من أحاديث الشفاعة

: قوله:  مناقضتها ملذهب مالك املعروف عنه من وجوه أحدها- ٤  
  ". وأدعو؟eأستقبل القبلة وأدعوا أم أستقبل رسول اهللا "

ومل تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك  "- أي مالك -: فقال  
  ".ووسيلة آبيك آدم

فإن املعروف عن مالك وغريه من األئمة وسائر السلف من   
، مث أراد أن يدعو eإذا سلم على النيب الصحابة والتابعني، أن الداعي 

لنفسه فإنه يستقبل القبلة، ويدعو يف مسجده، وال يستقبل القرب ويدعو 
  . والدعاء لهeلنفسه بل إمنا يستقبل القرب عند السالم على النيب 

هذا قول أكثر العلماء كمالك يف إحدى الروايتني والشافعي وأمحد   
  .وغريهم

                                                 
ًفاخرتت بعض الفقرات منوذجا ) ٤٤٨(استمر هذا النقاش إىل مسافة طويلة إىل الفقرة   ) ١(

مه، حيث يتعلقون بشبه واهية وحكايات باطلة، ملعاجلته القضايا اليت خيالفه فيها خصو
بينما هو يغرتف من حبر من العلوم اإلسالمية، فيدعم مذهبه بالكتاب، والسنة، والتاريخ، 

ويؤيد كل . ومذاهب الصحابة والتابعني واألئمة، والقواعد األصولية واحلديثية واللغوية
لسلف من الصحابة فمن ذلك مبناقضة ما يتعلقون به من شبهات وحكايات ملذاهب ا

  .ًبعدهم خصوصا اإلمام مالك الذي نسبت إليه هذه احلكاية الباطلة



  

)٣٠(

 - وقت السالم عليه -ال يستقبل القرب وعند أصحاب أيب حنيفة،   
جيعل احلجرة عن يساره، وقد رواه ابن وهب عن : "ًأيضا، مث منهم من قال

  ".مالك
مث نقل الروايات عن مالك يف هذه القضية عن القاضي عياض عن   

املبسوط يف مذهب مالك وعن غريه ونقل أقوال أصحاب مالك رمحهم اهللا 
وغريمها، واستدالهلم باألحاديث وبفعل ابن ونقل كالم الباجي وابن حبيب 

  .عمر وبواقع التابعني
فدل ذلك على أن ما يف احلكاية : " مث انتهى إىل القول اآليت- ٥  

ٌكذب على مالك خمالف ألقواله ". استقبله واستشفع به: "املنقطعة يف قوله
ائر وأقوال أصحابه والتابعني وأفعاهلم اليت نقلها مالك وأصحابه، ونقلها س

ًالعلماء، إذ كان أحد منهم مل يستقبل القرب للدعاء لنفسه، فضال عن أن 
يارسول اهللا اشفع يل أو ادع يل أو يشتكي : يستقبله ويستشفع به يقول له

إليه املصائب يف الدين والدنيا أو يطلب منه أو من غريه من األموات من 
أن يشفعوا له أو األنبياء والصاحلني، أو من املالئكة الذين ال يراهم، 

يشتكي إليهم املصائب، فإن هذا كله من فعل النصارى وغريهم من 
املشركني، ومن ضاهاهم من مبتدعي هذه األمة ليس هذا من فعل السابقني 
األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان وال مما أمر به أحد 

  ".من أئمة املسلمني
من جهة إسنادها : ات عديدةوهكذا يبطل هذه القصة من جه  

ومتنها، ومن جهة مناقضتها للمعروف املشهور من مذهب اإلمام مالك 
الذي نسبت إليه كذبا ومبناقضتها ملذاهب األئمة وما كان عليه خري القرون 

  .من سلف هذه األمة
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  ):٤٣٢( يؤكد على فساد معىن هذه احلكاية فيقول يف الفقرة - ٦  
، وال سنه ألمته، وال فعله أحد eبه النيب ومعلوم أن هذا مل يأمر "  

من الصحابة والتابعني هلم بإحسان وال استحبه أحد من أئمة املسلمني، ال 
مالك وال غريه من األئمة فكيف جيوز أن ينسب إىل مالك مثل هذا 
الكالم الذي ال يقوله إال جاهل ال يعرف األدلة الشرعية وال األحكام 

، مع علو مالك، وعظم فضيلته وإمامته ومتام رغبته املعلومة بأدلتها الشرعية
يف اتباع السنة وذم البدع وأهلها وهل يأمر ذا أو يشرعه إال مبتدع، فلو مل 

  ".يكن عن مالك قول يناقض هذا لعلم أنه ال يقوله
 مث يكر على احلكاية وعلى فساد معناها من حيث اللغة - ٧  

استقبله واستشفع به : " يف احلكايةمث قال): "٤٣٣(العربية فيقول يف فقرة 
  ".فيشفعك اهللا

واالستشفاع به معناه يف اللغة، أن يطلب منه الشفاعة كما   
  ... .يستشفع الناس به يوم القيامة، وكما كان أصحابه يستشفعون به

وإذا كان االستشفاع منه طلب شفاعته، فإمنا يقال يف ذلك   
فعك اهللا فيه، وهذا معروف يف استشفع به فيشفعه اهللا فيك، ال يقال فيش

  . وأصحابه وسائر العلماءeالكالم ولغة النيب 
ِّشفع فالن يف فالن فشفع فيه، فاملشفع الذي يشفعه : يقال   َّ

َاملشفوع إليه هو الشفيع املستشفع به، ال السائل الطالب من غريه أن  َ
  .يشفع له
 ويستمر يف نقاش لغوي وشرعي إىل أن يقول يف فقرة - ٨  

ولكن هذا اللفظ الذي يف احلكاية يشبه لفظ كثري من العامة ): "٤٤١(
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اللهم إنا : الذين يستعملون لفظ الشفاعة يف معىن التوسل فيقول أحدهم
نستشفع إليك بفالن وفالن أي نتوسل به، ويقولون ملن توسل يف دعائه 
ا ٍّبنيب أو غريه، قد تشفع به من غري أن يكون املستشفع به شفع له وال دع

ًله بل وقد يكون غائبا مل يسمع كالمه وال شفع له وهذا ليس هو لغة النيب 
e وأصحابه وعلماء األمة، بل وال هو لغة العرب، فإن االستشفاع طلب 

الشفاعة، والشافع هو الذي يشفع للسائل فيطلب له مايطلب من املسئول 
  .املدعو املشفوع إليه

 طلب له حاجة، بل وقد وأما االستشفاع مبن مل يشفع للسائل وال  
ًال يعلم بسؤاله فليس هذا استشفاعا ال يف اللغة وال يف كالم من يدري ما 

  .يقول
لكن هؤالء ملا غريوا اللغة كما غريوا الشريعة .. نعم هذا سؤال به  

استشفع به : ًومسوا هذا استشفاعا أي سؤاال بالشافع صاروا يقولون
بني أن هذه احلكاية وضعها فيشفعك أي جييب سؤالك به، وهذا مما ي

  .جاهل بالشرع واللغة وأين لفظها من ألفاظ مالك
ومن مل يعرف لغة الصحابة ): ٤٤٥( إىل أن يقول يف فقرة - ٩  

ّ، وعادم يف الكالم وإال eاليت كانوا يتخاطبون ا وخياطبهم ا النيب 
 ًحرف الكلم عن مواضعه، فإن كثريا من الناس ينشأ على اصطالح قوم

وعادم يف األلفاظ، مث جيد تلك األلفاظ يف كالم اهللا ورسوله أو الصحابة، 
فيظن أن مراد اهللا أو رسوله أو الصحابة بتلك األلفاظ ما يريده بذلك أهل 
عادته واصطالحه، ويكون مراد اهللا ورسوله والصحابة خالف ذلك وهذا 

  .امة وغريهمواقع لطوائف من الناس من أهل الكالم والفقه والنحو والع



  

)٣٣(

وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ األنبياء وأتباعهم على معان أخر   
خمالفة ملعانيهم، مث ينطقون بتلك األلفاظ مريدين ا ما يعنونه هم ويقولون 

  .إنا موافقون لألنبياء
وهذا موجود يف كالم كثري من مالحدة املتفلسفة واإلمساعيلية ومن   

" املخلوق"و " احملدث"صوفة مثل لفظ ضاهاهم من مالحدة املتكلمة واملت
ًوإن كان عنده قدميا أزليا، ويسمى بذلك احلدوث الذايت مث " املصنوع"و ً

حنن نقول إن العامل حمدث، ومعلوم أن لفظ احملدث ذا االعتبار، : يقول
ما كان بعد أن مل يكن : ليس لغة أحد من األمم، وإمنا احملدث عندهم

على ما يثبتونه من العقول والنفوس، وقوى وكذلك يضعون لفظ املالئكة 
  .النفس، ولفظ اجلن والشياطني على بعض قوى النفس

حنن نثبت ما أخربت به األنبياء وأقر به مجهور الناس من : ويقولون  
املالئكة واجلن والشياطني، ومن عرف مراد األنبياء ومرادهم علم باالضطرار 

  .أن هذا ليس هو ذاك
اسة أحوال الناس واتمعات واألوضاع ومنهجه يقوم على در  

والواقع معرفة واعية، فاستمع إليه وهو يتحدث عن واقع عباد القبور 
  . ال يف بلد بل يف بلدان كثرية وأصقاع متباعدة. وتالعب الشياطني م

وال جيوز ألحد أن يستغيث ): "٩٠٤ -٩٠١(قال يف الفقرات   
ياسيدي فالنا أغثين : ثل أن يقولبأحد من املشايخ الغائبني وال امليتني م

وانصرين وادفع عين وأنا يف حسبك، وحنو ذلك، بل كل هذا من الشرك 
  .الذي حرم اهللا ورسوله، وحترميه مما يعلم باالضطرار يف دين اإلسالم

 ملا -وهؤالء املستغيثون بالغائبني وامليتني عند قبورهم وغري قبورهم   
الشيطان يضلهم ويغويهم كما يضل  صار -كانوا من جنس عباد األوثان 



  

)٣٤(

عباد األصنام ويغويهم فتتصور الشياطني يف صورة ذلك املستغاث به 
وختاطبهم بأشياء على سبيل املكاشفة كما ختاطب الشياطني الكهان، 
وبعض ذلك صدق، لكن البد أن يكون يف ذلك ماهو كذب، بل الكذب 

م، وتدفع عنهم أغلب عليه من الصدق وقد تقضي الشياطني بعض حاجا
بعض ما يكرهونه، فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذي جاء من الغيب حىت 

ويقول . ًفعل ذلك، أو يظن أن اهللا تعاىل صور ملكا على صورته فعل ذلك
هذا سر الشيخ وحاله، وإمنا هو الشيطان متثل على صورته ليضل : أحدهم

 وتكلم عابديها املشرك به، املستغيث به، كما تدخل الشياطني يف األصنام
وتقضي بعض حوائجهم كما كان ذلك يف أصنام مشركي العرب وهو اليوم 

  .موجود يف املشركني يف الرتك واهلند وغريهم
وأعرف من ذلك واقائع كثرية يف ) ٩٠٦ - ٩٠٥(وقال يف فقرة   

أقوام استغاثوا يب وبغريي يف حال غيبتنا عنهم، فرأوين أو ذلك اآلخر الذي 
  .د جئنا يف اهلواء ودفعنا عنهماستغاثوا به ق

وملا حدثوين بذلك بينت هلم أن ذلك إمنا هو شيطان تصور   
بصوريت وصورة غريي من الشيوخ الذين استغاثوا م، ليظنوا أن ذلك 
كرامات للشيخ فتقوى عزائمهم يف االستغاثة بالشيوخ الغائبني وامليتني، 

وعبدة األوثان، إىل أن وهذا من أكرب األسباب اليت أشرك ا املشركون 
 يف فقرة - عن كثري ممن تتالعب م الشياطني فتوقعهم يف الشرك -يقول 

)٩٢٤ - ٩٢٠:(  
ًوأنا أعرف من هؤالء عددا كثريا بالشام ومصر واحلجاز واليمن، "   ً

وأما اجلزيرة والعراق وخراسان والروم ففيها من هذا اجلنس أكثر مما بالشام 
  ". املشركني وأهل الكتاب أعظموغريها وبالد الكفار من



  

)٣٥(

ًويقول معلال ومبينا أسباب هذا الضالل فقرة    وإمنا ): "٩٢١(ً
ظهرت هذه األحوال الشيطانية اليت أسباا الكفر والفسوق والعصيان 
ِحبسب ظهور أسباا، فحيث قوي اإلميان والتوحيد ونور الفرقان واإلميان 

ألحوال الشيطانية، وحيث ظهر ظهرت آثار النبوة، والرسالة وضعفت هذه ا
  ..الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه األحوال الشيطانية

واملشركون الذين مل يدخلو يف اإلسالم مثل البخشية والطونية   
َوالبدي وحنو ذلك من علماء املشركني وشيوخهم الذين يكونون للكفار من  َّ

فيهم أكثر ويصعد ُالرتك واهلند واخلطا وغريهم تكون األحوال الشيطانية 
أحدهم يف اهلواء وحيدثهم بأمور غائبة ويبقى الدف الذي يغين هلم به ميشي 
ًيف اهلواء ويضرب رأس أحدهم إذا خرج عن طريقهم وال يرون أحدا يضرب 
له، ويطوف اإلناء الذي يشربون منه عليهم وال يرون من حيمله، ويكون 

 يكفيهم ويأتيهم بألوان ًأحدهم يف مكان فمن نزل منهم عنده ضيفه طعاما
خمتلفة، وذلك من الشياطني تأتيه من تلك املدينة القريبة منه أو من غريها 

  ".تسرقه وتأيت به
وال شك أن املعرفة ذه األمور قد سبقها دراسة وعناية واستقراء   

ألحوال الناس وعقائدهم وعادام يف خمتلف البلدان وهذا شأن العظماء 
  .واملصلحني

  اباسم الكت

جاء يف خمطوطة الكتاب ضمن جمموع مصور يف قسم املخطوطات   
يف أوهلا ) ٤٤٧٢(واملصورات باجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية حتت رقم 

  ".قاعدة جليلة يف التوسلة والوسيلة"اسم الكتاب 



  

)٣٦(

ّويف مصورة أرسلها إيل فضيلة األستاذ سعد احلصني امللحق   
مل رقما، وهي مصورة عن األصل الذي التعليمي بعمان األردن ال حت

  .صورت عنه مصورة اجلامعة اإلسالمية وفيها التسمية املذكورة
وممن ذكر اسم هذا الكتاب اإلمام احلافظ أبوعبد اهللا حممد بن أيب   

رمحه اهللا والتلميذ البار البن تيمية يف ) ٧٥١ت (بكر املشهور بابن القيم 
حتت عنوان ومما صنفه " ١٢ رقم ١٩أمساء مؤلفات ابن تيمية ص "رسالة 

 حتت عنوان ٢٥وقال يف ص ". كتاب يف الوسيلة جملد"يف األصول 
قاعدة فيما يتعلق بالوسيلة بالنيب " من الكتاب السابق ١١١الفتاوى رقم 

eفاهللا أعلم أي االمسني هو اسم كتابنا "  والقيام حبقوقه الواجبة على أمته
محه اهللا علم أن لشيخ اإلسالم كتابني يف هذا، مث ترجح يل أن ابن القيم ر

التوسل ويوجد يف مصورات اجلامعة كتاب باسم قاعدة يف التوسل يقع يف 
مصورة عن خمطوطة يف الظاهرية وكان ) ١٠٥٢(لوحة حتت رقم ) ١٦(

بعض اإلخوة يظن أا جزء من كتاب التوسل والوسيلة فعقدت مقارنة 
  .ك أا البن تيميةبينهما فإذا ا مؤلف مستقل ولست أش

وممن ذكره اإلمام احلافظ حممد بن أمحد بن عبد اهلادي أحد تالميذ   
العقود الدرية من مناقب "يف كتابه ) ٧٤٤(ابن تيمية النجباء املتوىف سنة 

قال يف ثنايا سرده ملؤلفات شيخ اإلسالم ابن " شيخ اإلسالم ابن تيمية
  ".e قاعدة فيما يتعلق بالوسيلة بالنيب: "تيمية

قاعدة جليلة يف "َّوقد ورد امسه على كل الطبعات اليت بني يدي   
  .مطابقة ألصلها املخطوط" التوسل والوسيلة



  

)٣٧(

  وصف المخطوطة

تقع املخطوطة يف أربع وأربعني صحيفة، بعضها يشتمل على تسعة   
ًوعشرين سطرا وبعضها على مثانية وعشرين سطرا، وقد يصل بعض  ً

ًا خبط نسخ ومل يذكر عليه اسم الناسخ وال الصحائف إىل ثالثني سطر
تأريخ النسخ ولعل سبب ذلك أن الكتاب مدرج ضمن الكواكب الدراري 
البن عروة وهو كتاب كبري يتكون من عشرات الدات وليس لدي منه إال 

  .أوراق التوسل والوسيلة
ولعلي أجد يف املستقبل فرصة فأحبث عن الناسخ وتاريخ نسخه   

  .هلذا الكتاب



  

)٣٨(

  
  الرموز

  .املراد ا املخطوطة اليت اعتمدناها لكتاب التوسل والوسيلة  :خ
  .نسخة حمب الدين اخلطيب  : ب 
  نسخة زهري الشاويش  :ز
  



  

)٠(

  قاعــدة جلیلــة 
  في 

  التوسل والوسیلة
  
  
  
  تألیف

  شیخ اإلسالم ابن تیمیة
"٧٢٨ - ٦٦١"  

  
  
  

  دراسة وتحقیق
  ربیع بن ھادي عمیر المدخلي

  سنة وعلومھاأستاذ في ال
  ًبالجامعة اإلسالمیة بالمدینة النبویة سابقا

  
  



  

)١(

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 احلمد هللا نستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا - ١  

َومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له ْ ِ ُ .
ًشهد أن حممدا عبده َوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأ

َورسوله، أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله وكفى باهللا  ُ
ًأرسله بني يدي الساعة بشريا ونذيرا، وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا . ًشهيدا ً ً ً

ّمنريا، فهدى به من الضاللة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي،  َّ ً
ًوفتح به أعينا عميا، وآذانا  ّصما، وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة، وأدى األمانة، ً ً

َونصح األمة، وجاهد يف اهللا حق جهاده، وعبد ربه حىت أتاه اليقني من 
ّففرق به بني احلق والباطل، . ًصلى اهللا عليه وعلى آله وسلم تسليما. ربه

واهلدي والضالل، والرشاد والغي، وطريق أهل اجلنة وطريق أهل النار، وبني 
  .ئه وأعدائهأوليا

 فاحلالل ما حلله اهللا ورسوله، واحلرام ما حرمه اهللا ورسوله، - ٢  
اجلن واإلنس، : والدين ما شرعه اهللا ورسوله، وقد أرسله اهللا إىل الثقلني

ُفعلى كل أحد أن يؤمن به ومبا جاء به ويتبعه يف باطنه وظاهره، واإلميان به 
عبادة اهللا وهو طاعة اهللا، وهو ومتابعته هو سبيل اهللا وهو دين اهللا، وهو 

: ٥(طريق أولياء اهللا وهو الوسيلة اليت أمر اهللا ا عباده يف قوله تعاىل 
َياأيـها الذين آمنوا اتـقوا الله وابـتـغوا إليه الوسيلة{): ٣٥ َُ ِ َِْ ْ َِْ ُ َ َ َ َّ َّ َُ ََ ِ َّ َ فابتغاء الوسيلة . }َُّ

  .د واتباعهإىل اهللا إمنا يكون ملن توسل إىل اهللا باإلميان مبحم
 وهذا التوسل باإلميان به وطاعته فرض على كل أحد يف كل - ٣  

ًحال، باطنا وظاهرا، يف حياة رسول اهللا  ًe ،وبعد موته، يف مشهده ومغيبه 
ال يسقط التوسل باإلميان به وبطاعته عن أحد من اخللق يف حال من 



  

)٢(

 إىل كرامة األحوال بعد قيام احلجة عليه، وال بعذر من األعذار، وال طريق
  .اهللا ورمحته والنجاة من هوانه وعذابه إال التوسل باإلميان به وبطاعته

 شفيع اخلالئق صاحب املقام احملمود الذي يغبطه به e وهو - ٤  
ًاألولون واآلخرون، فهو أعظم الشفعاء قدرا وأعالهم جاها عند اهللا ً.  

َّوكان عند الل{: عن موسى) ٦٩: ٣٣(وقد قال تعاىل    َ ِْ َ ًه وجيهاََ ِ َ ِ {
َِوجيها يف الدنـيا واألخرة{: عن املسيح) ٤٥: ٣(وقال  ِ َ ََْ ُّ ِ ً  eوحممد . }ِ

ًأعظم جاها من مجيع األنبياء واملرسلني، لكن شفاعته ودعاؤه إمنا ينتفع 
 من شفع له الرسول ودعا له، فمن دعا له الرسول وشفع له توسل )١(ما

 يتوسلون إىل اهللا بدعائه إىل اهللا بشفاعته ودعائه، كما كان أصحابه
وشفاعته، وكما يتوسل الناس يوم القيامة إىل اهللا تبارك وتعاىل بدعائه 

  .وشفاعته، صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم تسليما
يف عرف الصحابة كانوا يستعملونه يف هذا ) التوسل( ولفظ - ٥  
إلميان به والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع اإلميان به، وأما بدون ا. املعىن

  .فالكفار واملنافقون ال تغين عنهم شفاعة الشافعني يف اآلخرة
ُ وهلذا ي عن االستغفار لعمه وأبيه وغريمها من الكفار، وي - ٦  

ْسواء عليهم أاستـغفرت هلم {): ٦ : ٦٣(عن االستغفار للمنافقني وقيل له  ْ َُْ َ َ ْ َ ْ َ ِ ََْ ٌ ََ
ِأم مل تستـغفر هلم لن يـغف ِْ َْ ْ َ ْ َُْ ََ ْ َ ْ َُْر الله هلمَْ ُ َّ ولكن الكفار يتفاضلون يف الكفر . }َ

ُإمنا النَّسيء {): ٣٧ : ٩(كما يتفاضل أهل اإلميان يف اإلميان، قال تعاىل  ِ ََِّ
ِزيادة يف الكفر ْ ُ ْ ِ ٌِ َ ، فإذا كان يف الكفار من خف كفره بسبب نصرته }َ

                                                 
أوىل ألنه الضمري يعود إىل الشفاعة ) ما(والذي يظهر أن لفظ ". به: "يف املخطوطة  ) ١(

  .والدعاء



  

)٣(

عذاب ومعونته، فإنه تنفعه شفاعته يف ختفيف العذاب عنه، ال يف إسقاط ال
:  عن العباس بن عبد املطلب أنه قال)١(بالكلية، كما يف صحيح مسلم

َيارسول اهللا فهل نفعت أبا طالب بشيء، فإنه كان حيوطك ويغضب : قلت
نعم هو يف ضحضاح من نار، ولوال أنا لكان يف الدرك : "لك؟ قال

إن أبا طالب كان حيوطك وينصرك ويغضب : ، ويف لفظ"األسفل من النار
نعم، وجدته يف غمرات من نار فأخرجته إىل : " نفعه ذلك؟ قاللك فهل
ُ ذكر عنده عمه e، وفيه عن أيب سعيد أن رسول اهللا )٢("ضحضاح

لعله تنفعه شفاعيت يوم القيامة، فيجعل يف ضحضاح من : "أبوطالب فقال
ًإن أهون أهل النار عذابا : " وقال)٣("النار يبلغ كعبيه، يغلي منهما دماغه

  .)٤(" وهو منتعل بنعلني من نار يغلي منهما دماغهأبوطالب،
 وكذلك ينفع دعاؤه هلم بأن ال يعجل عليهم العذاب يف - ٧  

                                                 
، واحلديث يف )٣٧٥( أليب طالب، حديث e باب شفاعة النيب - ٩٠كتاب اإلميان   ) ١(

 ٧٨، )٣٨٨٣( باب قصة أيب طالب، حديث - ٤٠ مناقب األنصار، - ٦٣البخاري 
كلهم ). ٢٠٨، ٢٠٧، ١/٢٠٦(ويف مسند أمحد ). ٦٢٠٨( كتاب األدب حديث -

  ً. مرفوعا- رضي اهللا عنه -من طريق عبد اهللا بن احلارث بن نوفل عن العباس 
  ).٣٥٨(صحيح مسلم الباب السابق ذكره حديث   ) ٢(

اء القليل القريب القعر مث استعري للقليل من النار، اللسان والضحضاح أصله امل  
)٢/٥١٤.(  

ًوباب إن أهون أهل النار عذابا، حديث ) ٣٦٠(مسلم الباب السابق حديث   ) ٤)(٣(
)٣٦٢.(  

  



  

)٤(

اللهم : "ً حيكي نبيا من األنبياء ضربه قومه وهو يقولeالدنيا كما كان 
أن اغفر هلم فال : وروى أنه دعا بذلك. )١("اغفر لقومي فإم ال يعلمون

ُولو يـؤاخذ الله {): ٤٥ : ٣٥( الدنيا، قال تعاىل ّتعجل عليهم العذاب يف َّ ُ ِ َُ ََْ
ٍالنَّاس مبا كسبوا ما تـرك على ظهرها من دابة ولكن يـؤخرهم إىل أجل  َ ُ ْ ْ َ َُ َ َ َِ ْ ُ َُ َِّ َ َِ ٍ ََِ َّ ِ ْ َ َ َ َ َ َِ َ

َمسمى ً، وأيضا فقد يدعو لبعض الكفار بأن يهديه اهللا أو يرزقه فيهديه }ُ
ْ، وكما دعا لدوس فقال)٢(يرة حىت هداها اهللاأو يرزقه، كما دعا ألم أيب هر َ :

  .)٣(فهداهم اهللا" ًاللهم اهد دوسا وائت م"
 وكما روى أبوداود أنه استسقى لبعض املشركني ملا طلبوا منه - ٨  

ً، وكان ذلك إحسانا منه إليهم )٤(أن يستسقي هلم، فاستسقى هلم
                                                 

 كتاب اجلهاد - ٣٢ومسلم ). ٦٩٢٩(، حديث ٥ باب - ٨٨البخاري، كتاب املرتدين   ) ١(
 كتاب الفنت، حديث - ٣٦وابن ماجه . )١٠٥(والسري، باب غزوة أحد، حديث 

، ٤٥٣، ٤٤١، ٤٣٢، ٤٢٧، ١/٣٨٠(ومسند أمحد ). ٢/١٣٣٥(ج ) ٤٠٢٥(
  .كلهم من حديث عبد اهللا بن مسعود، رضي اهللا عنه). ٤٥٧، ٤٥٦

 باب فضل أيب هريرة حديث - ٣٥ كتاب فضائل الصحابة - ٤٤صحيح مسلم   ) ٢(
  .نمن طريق أيب كثري، يزيد بن عبد الرمح) ١٥٨(
ًكنت أدعو أمي إىل اإلسالم وهي مشركة، فدعوا يوما فأمسعتين : حدثين أبوهريرة، قال  

يارسول اهللا إين كنت :  وأنا أبكي، قلتe ما أكره، فأتيت رسول اهللا eيف رسول اهللا 
ّأدعو أمي إىل اإلسالم فتأىب علي، فدعوا اليوم فامسعتين فيك ما أكره، فادع اهللا أن  ، مث ساق القصة، وفيها أا أسلمت، "اللهم أهد أم أيب هريرة: " هريرة، فقاليهدي أم أيب

  .رضي اهللا عنها
، )٤٣٩٢( باب قصة دوس والطفيل بن عمرو، حديث - ٧٥ مغازي - ٦٤البخاري   ) ٣(

ومسلم ). ٦٣٩٧( باب الدعاء للمشركني، حديث - ٥٩ الدعوات، - ٨٠
وأمحد ). ١٩٧(ء ودوس، حديث ِّوطىي... ، باب فضائل غفار وأسلم)٤/١٩٥٧(
  .كلهم من حديث أيب هريرة، رضي اهللا عنه). ٤٤٨، ٢/٢٤٣(

مل أجد هذا احلديث الذي أشار إليه شيخ اإلسالم يف سنن أيب داود يف االستسقاء، فرمبا   ) ٤(
أورده أبوداود يف غري أبواب االستسقاء وقد يكون سبق قلم من اإلمام أو من الناسخ، 

 - ٦٥و ) ٢/٥١٠(فتح ) ١٠٢٠(ر إليه يف البخاري، االستسقاء حديث واحلديث املشا
= 



  

)٥(

  .يتألف به قلوم، كما كان يتألفهم بغري ذلك
ً أعظم اخللق جاها عند اهللا، eوقد اتفق املسلمون على أنه  - ٩  

ال جاه ملخلوق عند اهللا أعظم من جاهه، وال شفاعة أعظم من شفاعته، 
لكن دعاء األنبياء وشفاعتهم ليس مبنزلة اإلميان م وطاعتهم، فإن اإلميان 
ًم وطاعتهم توجب سعادة اآلخرة والنجاة من العذاب مطلقا وعاما، فكل  ً
ًمن مات مؤمنا باهللا ورسوله مطيعا هللا ورسوله كان من أهل السعادة قطعا،  ً ً

ًومن مات كافرا مبا جاء به الرسول كان من أهل النار قطعا ً.  
 وأما الشفاعة والدعاء، فانتفاع العباد به موقوف على شروط - ١٠  

 وله موانع، فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار واالستغفار هلم مع موم
على الكفر ال تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها، فال شفيع 

، مث اخلليل إبراهيم، وقد دعا اخلليل إبراهيم ألبيه eأعظم من حممد 
ّربنا اغفر يل ولوالدي {: عنه) ٤١: ١٤(واستغفر له كما قال تعاىل  َْ َ ْ َّ
ُوللمؤمنني يوم يـقوم احلساب َُ َ َ ُ{.  

________________________ 
 باب مث تولوا عنه وقالوا معلم جمنون حديث - ٥ الدخان، - ٤٤كتاب التفسري سورة 

 - رضي اهللا عنه -من حديث ابن مسعود ) ٣٨١ - ١/٣٨٠(ومسند أمحد ). ٤٨٢٤(
ما أسألكم عليه من أجر وما قل : "، وقالeًإن اهللا بعث حممدا : "واللفظ للبخاري قال
اللهم أعين : ً، ملا رأى قريشا استعصوا عليه فقالe، فإن رسول اهللا "أنا من املتكلفني

عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذم السنة حىت حصت كل شيء حىت أكلوا العظام 
أي حممد إن : واجللود وامليتة وجعل خيرج من األرض كهيئة الدخان فجاء أبوسفيان، فقال

ويف رواية للبخاري قبل هذه برقم ...) ومك قد هلكوا فادع اهللا أن يكشف عنهم، فدعاق
فقيل له إن كشفنا عنهم عادوا فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا فانتقم اهللا منهم ) "٤٨٢٢(

  ".يوم بدر



  

)٦(

أليب طالب اقتداء بإبراهيم، وأراد  أراد أن يستغفر eوقد كان   
ما {): ١١٣ : ٩(بعض املسلمني أن يستغفر لبعض أقاربه فأنزل اهللا تعاىل 

ِكان للنيب والذين آمنوا أن يستـغفروا للمشركني ولو كانوا أوىل قـرىب من بـعد  ِْ َ ْ َ َِ ُِْ ُ ََْْ َُ ِ ُ ْ َ ْ ْ ُ َ ّ ِّ
ُما تـبـني أم هلم أصحاب اجلحيم َ َ َْ ُّْ َ  : ٩( إبراهيم فقال مث ذكر اهللا عذر} َ

َوما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها {): ١١٥ - ١١٤ ََ َ ٍ ِ ِْ َ ْ ّ َ ْ ُ ْ ْ
ٌإياه فـلما تـبـني له أنه عدو هللا تـبـرأ منه إن إبراهيم ألواه حليم ٌ ّّ َّ ْ َّ ُ ُ ُْ َّ ٌ ََ َِ ُ َ ّ َ َ ََ ُ ُوما كان اهللا * ّ َ

ُليضل قـوما بـعد إذ هداهم حىت يـبـني هل ُ َّ َُْ َ َ ً َُّ ْ ْ َ ْ َ َّ َم ما يـتقونِ َّ ْ{.  
 أنه e عن أيب هريرة عن النيب )١( وثبت يف صحيح البخاري- ١١  

يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قرتة وغربة، فيقول : "قال
فيقول . فاليوم ال أعصيك: أمل أقل لك ال تعصين؟ فيقول له أبوه: له ابراهيم

يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من يارب أنت وعدتين أن ال ختزين : ابراهيم
: ّإين حرمت اجلنة على الكافرين، مث يقال: أيب األبعد؟ فيقول اهللا عز وجل

 متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى )٢(انظر ما حتت رجليك فينظر، فإذا هو بذيخ
ًفهذا ملا مات مشركا مل ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم جاهه ". يف النار

ٌَقد كانت لكم أسوة {): ٥ - ٤ : ٦٠(مؤمنني وقدره، وقد قال تعاىل لل ْ ُ ْ ُ َ ْ َ
َحسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءآؤا منكم ومما تـعبدون  ُّ ُ ُ َ َْ َ ََِّ َْ ُْ ْ ُْ َ َْ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ٌَ َ
ُمن دون اهللا كفرنا بكم وبدا بـيـنـنا وبـيـنكم العداوة والبـغضاء أبدا حىت تؤمنوا َ ََُ َّ َ َ َ َ َ َ ًْ ُ ْ ُ ْ ََ ََ ُ ُ ُْ ْ ْ ِ ُ ِ 

ْباهللا وحده إال قـول إبراهيم ألبيه ألستـغفرن لك وما أملك لك من اهللا من  ِ ِ َِ َ ُ َ َْ َْ َّ َ َْ ْ َ ْ َ ّ ُ َ َ
                                                 

حديث } واختذ اهللا إبراهيم خليال{:  باب قول اهللا تعاىل- ٨ كتاب األنبياء - ٦٠  ) ١(
، ٤٧٦٨(حديث } وال ختزين يوم يبعثون{باب ) ١( كتاب التفسري - ٦٥، )٣٣٥٠(

٤٧٦٩.(  
  .ذكر الضباع: الذيخ  ) ٢(



  

)٧(

ُشيء ربنا عليك تـوكلنا وإليك أنـبنا وإليك املصري َ َ َ َْ ْ ْ ََْ ََّ َ ََ َّ ٍ َربنا ال جتعلنا فتـنة للذين * َ ّ ً َْ ِْ َْ َّ
ُكفرا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز احلكيم ُِ ُ َّ ْ َ ْ َّ َ َ ْ ْ  تعاىل املؤمنني )١(فقد أمر اهللا} َ

" َّألستغفرن لك: "بأن يتأسوا بإبراهيم ومن اتبعه، إال يف قول إبراهيم ألبيه
  .فإن اهللا ال يغفر أن يشرك به

 عن )٢(، ففي صحيح مسلمe وكذلك سيد الشفعاء حممد - ١٢  
استأذنت ريب أن أستغفر ألمي فلم يأذن يل، : " قالeأيب هريرة أن النيب 

  ".ستأذنته أن أزور قربها فأذن يلوا
 زار قرب أمه فبكى وأبكى من حوله مث e أن النيب )٣(ويف رواية  

استأذنت ريب أن أستغفر ألمي فلم يأذن يل، واستأذنته يف أن أزور : "قال
  ".قربها فأذن يل، فزوروا القبور فإا تذكر املوت

ل اهللا يارسو: ً أن رجال قال)٤( وثبت عن أنس يف الصحيح- ١٣  

                                                 
  .لفظ اجلاللة غري موجود يف املخطوطة  ) ١(
  ).١٠٥( يف زيارة قرب أمه، حديث e باب استئذان النيب - ٣٦كتاب اجلنائز   ) ٢(
 - ٨١ اجلنائز، - ١٥) ٣/٥٥٧(وأبوداود ). ١٠٦(مسلم يف املوضع السابق حديث   ) ٣(

، كتاب اجلنائز، باب زيارة )٤/٧٤(والنسائي ). ٣٢٣٤(باب يف زيارة القبور، حديث 
 باب ماجاء يف زيارة قبور - ٤٨ كتاب اجلنائز، - ٦، )١/٥٠١(وابن ماجه . قرب املشرك

كلهم من حديث ). ١/٣٧٥(واحلاكم ). ٢/٤٤١(وأمحد ). ١٥٧٢(املشركني حديث 
: من حديث بريدة، قال) ٣٥٧ - ٥/٣٥٦( اهللا عنه، وأخرج أمحد أيب هريرة، رضي
، فانطلق، مث جاءنا "مكانكم حىت آتيكم: "ّ، حىت إذا كنا بودان قالeخرجت مع النيب 
وأخرجه ...". أتيت قرب أم حممد، فسألت ريب الشفاعة فمنعنيها: وهو سقيم، فقال

  ).٣٧٦، ١/٣٧٥(احلاكم يف املستدرك 
 باب بيان أن من مات على الكفر فهو - ٨٨ كتاب اإلميان، - ١، )١/١٩١(مسلم   ) ٤(

 ٣٤) ٥/٩٠(وأبوداود ). ٣٤٧(يف النار وال تناله شفاعة وال تنفعه قرابة املقربني، حديث 
كالمها من حديث أنس، ). ٤٧١٨( باب يف ذراري املشركني حديث - ١٨ السنة، -

  .رضي اهللا عنه
= 



  

)٨(

إين أيب وأباك يف : " دعاه فقال)١(ّفلما قفى". يف النار: "أين أيب؟ قال
  ".النار

ملا أنزلت هذه :  عن أيب هريرة)٢(ً وثبت أيضا يف الصحيح- ١٤  
َوأنذر عشريتك األقـربني{): ٢١٤: ٢٦(اآلية  َ َْ َ َ َ ْ ْ ً قريشا eدعا رسول اهللا } َ

، أنقذوا أنفسكم من يابين كعب بن لؤي: "فاجتمعوا فعم وخص فقال
َْالنار، يابين مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يابين عبد مشس، 

يابين [أنقذوا أنفسكم من النار يابين عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، 
، يابين عبد املطلب انقذوا أنفسكم من )٣(]هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار

ر فإين ال أملك لكم من النار، يافاطمة أنقذي نفسك من النا

________________________ 
جاء أعرايب إىل : الزهري عن سامل عن أبيه، قالمن طريق ) ١/٥٠١(وأخرج ابن ماجه   

يف : "يارسول اهللا إن أيب كان يصل الرحم وكان وكان، فأين هو؟ قال: ، فقالeالنيب 
: eيارسول اهللا فأين أبوك، فقال رسول اهللا : فكأنه وجد من ذلك فقال: قال" النار

  ...".حيثما مررت بقرب مشرك، فبشره بالنار"
) يعين ابن البخرتي( إسناد صحيح رجاله ثقات، حممد بن إمساعيل هذا: قال البوصريي  

مصباح "وثقه ابن حبان والدارقطين والذهيب، وباقي رجال اإلسناد على شرط الشيخني 
  ".باب زيارة قبور املشركني) ٢/٤٣(الزجاجة 

  .والتصحيح من صحيح مسلم". قفا: "يف املخطوطة واملطبوعة  ) ١(
} وأنذر عشريتك األقربني{ باب قوله تعاىل - ٨٩ب اإلميان، ، كتا)١/١٩٢(مسلم   ) ٢(

 ويف سورة - ٢٧ التفسري باب - ٤٨، )٣٣٩ - ٥/٣٣٨(، والرتمذي )٣٤٨(حديث 
، كتاب الوصايا، باب إذا أوصى )٦/٢٠٨(والنسائي ). ٣١٨٥(الشعراء، حديث 
ة كلهم من طريق موسى بن طلح). ٥١٩، ٣٦٠، ٢/٣٣٣(وأمحد . لعشريته األقربني

  .عن أيب هريرة، رضي اهللا عنه
  .صحيح مسلم، ولفظ هذا املنت له: الزيادة من  ) ٣(



  

)٩(

ُُّاهللا شيئا، غري أن لكم رمحا سأبـلها ببالهلا ً)١(.  
يا معشر قريش، اشرتوا أنفسكم من اهللا، فإين ال "ويف رواية عنه   

ًأغين عنكم من اهللا شيئا، يابين عبد املطلب ال أغين عنكم من اهللا شيئا، يا 
 عمة رسول -ية ًعباس بن عبد املطلب ال أغين عنك من اهللا شيئا، ياصف

ً ال أغين عنك من اهللا شيئا، يافاطمة بنت رسول اهللا، سليين من مايل -اهللا 
  .)٢(ً"ما شئت، ال أغين عنك من اهللا شيئا

َوأنذر عشريتك األقـربني{: وعن عائشة ملا نزلت   ْ َ ََ َ ْ قام رسول اهللا } َ
eيابين عبد [يافاطمة بنت حممد، ياصفية بنت عبد املطلب، : " فقال
  .)٤("ً، ال أملك لكم من اهللا شيئا، سلوين من مايل ماشئتم)٣(]لباملط

ً خطيبا ذات يوم eقام فينا رسول اهللا :  وعن أيب هريرة قال- ١٥  
َّال ألفني أحدكم جييء يوم : " فعظمه وعظم أمره مث قال)٥(فذكر الغلول

أملك ال : فأقول. يارسول اهللا، أغثين: ُالقيامة على رقبته بعري له رغاء يقول
ًلك شيئا، قد أبلغتك، ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته فرس له 

ًال أملك لك شيئا قد أبلغتك، : فأقول. يارسول اهللا، أغثين: مححمة فيقول
                                                 

شبهت قطيعة الرحم باحلرارة، ووصلها بإطفاء . سأصلها: املاء، ومعىن احلديث: البالل  ) ١(
  .بلوا أرحامكم أي صلوها: احلرارة بالربودة ومنه

حديث } ر عشريتك األقربنيوأنذ{ باب - ٢ تفسري سورة الشعراء - ٦٥البخاري   ) ٢(
الوصايا ) ٦/٢٠٨(والنسائي ). ٣٥١(، اإلميان، حديث )١/١٩٢ومسلم ) ٤٧٧١(

كلهم من طريق سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد . باب إذا أوصى لعشريته األقربني
  .الرمحن عن أيب هريرة، رضي اهللا عنه

  .والتصحيح من املخطوطة وصحيح مسلم. املطبوعة: سقط من  ) ٣(
الوصايا الباب السابق ) ٦/٢٠٩(والنسائي ). ٣٥٠(اإلميان حديث ) ١/١٩٢(مسلم   ) ٤(

  .ذكره من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها
  .اختالس املرء ما ليس له به من حق: الغلول  ) ٥(



  

)١٠(

يارسول : ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته شاة هلا ثغاء، فيقول
تك، ال ألفني أحدكم جييء ًال أملك لك شيئا قد أبلغ: فأقول. اهللا أغثين

ال :  فيقول يارسول اهللا أغثين، فأقول)١(يوم القيامة على رقبته رقاع ختفق
ًأملك لك شيئا قد أبلغتك، ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته 

ًال أملك لك شيئا، قد : يارسول اهللا أغثين، فأقول:  فيقول)٢(صامت
  .)٣(أخرجاه يف الصحيحني". أبلغتك

ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته نفس  ")٤(وزاد مسلم  
ًال أملك لك شيئا، قد : يارسول اهللا، أغثين، فأقول: هلا صياح، فيقول

  ". أبلغتك
وال يأيت أحدكم يوم القيامة : " قالe عنه أن النيب )٥(ويف البخاري  

ُبشاة حيملها على رقبته هلا يعار
 أملك لك ال:  فيقول ياحممد، فأقول)٦(

يا : شيئا، قد بلغت، وال يأيت أحدكم ببعري حيمله على رقبته له رغاء فيقول
  ".ًحممد، فأقول ال أملك لك شيئا، قد بلغت

ً ال أملك لك من اهللا شيئا كقول إبراهيم ألبيه e وقوله هنا - ١٦  
ٍألستـغفرن لك وما أملك لك من اهللا من شيء{): ٤ :٦٠( َ ْ ََ َ ُ َ َْ َ َ ْ{ .  

                                                 
  .الثباب: الرقاع هنا  ) ١(
  .اشي والسوائماملال عند العرب صامت وناطق، فالصامت الذهب والفضة، والناطق املو  ) ٢(
، )٣/١٤٦١(ومسلم ). ٣٠٧٣( باب الغلول، حديث - ١٨٩ اجلهاد، - ٥٦البخاري   ) ٣(

  ).٢/٤٢٦(وأمحد ). ٢٤( باب غلظ حترمي الغلول حديث - ٦ كتاب اإلمارة، - ٣٣
  .، باب مانع زكاة اإلبل)٥/١٦(وروى بعضه النسائي   

  .هو جزء من احلديث السابق  ) ٤(
  ).١٤٠٢( باب إمث مانع الزكاة، حديث - ٣ الزكاة، - ٢٤  ) ٥(
  .والتصحيح من املخطوطة، وصحيح البخاري" ثغاء: "يف املطبوعة  ) ٦(



  

)١١(

ٌا شفاعته ودعاؤه للمؤمنني فهي نافعة يف الدنيا والدين  وأم- ١٧  
باتفاق املسلمني، وكذلك شفاعته للمؤمنني يوم القيامة يف زيادة الثواب 

  .ورفع الدرجات متفق عليها بني املسلمني
  .وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها  
 وأما شفاعته ألهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بني - ١٨  

  .التابعني بإحسان وسائر أئمة املسلمني األربعة وغريهمالصحابة و
 واملعتزلة والزيدية، )١( وأنكرها كثري من أهل البدع من اخلوارج- ١٩  

من يدخل النار ال خيرج منها ال بشفاعة وال غريها، وعند : وقال هؤالء
َّهؤالء ما مث إال من يدخل اجلنة فال يدخل النار، ومن يدخل النار فال 

  .جلنة، وال جيتمع عندهم يف الشخص الواحد ثواب وعقابيدخل ا
 وأما الصحابة والتابعون هلم بإحسان وسائر األئمة كاألربعة - ٢٠  

 أن اهللا eّوغريهم فيقرون مبا تواترت به األحاديث الصحيحة عن النيب 
ًخيرج من النار قوما بعد أن يعذم اهللا ما شاء أن يعذم، خيرجهم بشفاعة 

ًخيرج آخرين بشفاعة غريه، وخيرج قوما بال شفاعة وeحممد 
)٢(.  

): ٤٨: ٢( واحتج هؤالء املنكرون للشفاعة بقوله تعاىل - ٢١  
ُواتقوا يوما ال جتزى نفس عن نفس شيئا وال يـقبل منها شفاعة وال يـؤخذ { َ ْْ ُ َ ُ ًٌ ُ ْ ًْ َ ٍْ َ َ َّ َ

ٌمنها عدل ْ َْوال يـقبل منها عدل وال تـنـ{): ١٢٣: ٢(وبقوله } َ ٌ ْ َ ُ َ ُفعها ُْ َ
ٌَّمن قـبل أن يأيت يـوم ال بـيع فيه وال خلة {): ٢٥٤: ٢(وبقوله } ٌشفاعة ُ ْ ِْ ِ ٌ َ َ ٌْ ْ َ ِْ ْ َ َ

                                                 
  .٢٧٤، ٨٦مقاالت اإلسالميني لألشعري ص : انظر  ) ١(
 - ١/١٦٣(ج ) ٣٤٦ - ٢٩٩( كتاب اإلميان من حديث - ١راجع صحيح مسلم   ) ٢(

١٩٠.(  



  

)١٢(

ِوما للظالمني من محيم وال شفيع {): ١٨: ٤٠(وبقوله } وال شفاعة َِ َ ْ َ َّ
ُفما تـنـفعهم شفاعة الشافعني{): ٤٨: ٧٤(وبقوله } ُيطاع َْ ُ ُ َْ{.  

  : به شيئان)١(]لعله يراد[ّوجواب أهل السنة أن هذا   
 ٤٢: ٧٤(أا ال تنفع املشركني، كما قال تعاىل :  أحدمها- ٢٢  

َما سلككم يف سقر{: يف نعتهم) ٤٨ - َ َْ ُ َ َِّقالوا مل نك من املصلني* َ َ ُ َ َْومل * َْ َ
َنك نطعم المسكني  ِ ِْ ِ ْ ُ ْ ُ ْوكنَّا خنوض مع اخلائضني* َُ َ َ ُ ُ ِّوكنَّا نكذب بيـوم الدين* ُ ِْ َ ُ ِّ َ ُ ُ *

َحىت أ َّ ِفما تـنـفعهم شفاعة الشافعني* َْتانا اليقنيَ َّ ُ ََ ُ ُ َْ َ فهؤالء نفى عنهم نفع } َ
  .ًشفاعة الشافعني ألم كانوا كفارا

 أهل )٢(أنه يراد بذلك نفي الشفاعة اليت أثبتها:  والثاين- ٢٣  
الشرك، ومن شاهم من أهل البدع، من أهل الكتاب واملسلمني، الذين 

من القدر أن يشفعوا عنده بغري إذنه، كما يشفع يظنون أن للخلق عند اهللا 
 حلاجته إليه )٣(الناس بعضهم عند بعض فيقبل املشفوع إليه شفاعة الشافع

فاملشركون كانوا .  باملعاوضة)٤(ُرغبة ورهبة، كما يعامل املخلوق املخلوق
يتخذون من دون اهللا شفعاء من املالئكة واألنبياء والصاحلني، ويصورون 

هؤالء خواص اهللا، فنحن نتوسل إىل اهللا : يستشفعون ا ويقولونمتاثيلهم ف
ِّبدعائهم وعبادم ليشفعوا لنا، كما يتوسل إىل امللوك خبواصهم لكوم  َ ُ
أقرب إىل امللوك من غريهم، فيشفعون عند امللوك بغري إذن امللوك، وقد 

                                                 
  .قصد ا استقامة الكالم ألنه ال يستقيم إال ا. طبوعةامل:  مابني املعكوفتني زيادة من   ) ١(
  ".ّثبتها: "يف املخطوطة  ) ٢(
  ".شافع: "يف املطبوعة  ) ٣(
  .ب، خ: وهي موجودة يف. ز: سقطت من  ) ٤(



  

)١٣(

غبة يشفع أحدهم عند امللك فيما ال خيتاره فيحتاج إىل إجابة شفاعته ر
ْمن ذا الذي {): ٢٥٥: ٢(فأنكر اهللا هذه الشفاعة فقال تعاىل . ورهبة َ

ْيشفع عنده إال بإذنه َّ ُ َ ِْ ُ َ ْ ََوكم من ملك يف السموات {): ٢٦: ٥٣(، وقال }َ ْ ِ ْ َ
وقال } ًال تغىن شفاعتهم شيئا إال من بعد أن يأذن اهللا ملن يشاء ويرضى

ََّوقالوا اخت{: عن املالئكة) ٢٨ - ٢٦: ٢١( ُ َ ْذ الرمحان ولدا سبحانه بل َ َ ََُ ْ ُ ً ََ ُ َْ َّ َ
َعباد مكرمون ُ ُ ََ ْ ٌ َال يسبقونه بالقول وهم بأمره يـعملون * ِ ُ َ َْ َ َِِ َِْ ِْ ُ ِ ْ َ َ ُْ ُ ِ ْيـعلم ما بـني أيديهم * ْ ِ ِ َْ َ ْ َ َ َُ َ ْ

ِِوما خلفهم وال يشفعون إال لمن ارتضى وهم من خشيته َِ ْ ْ َ َْ َ ْ ََ َْ ُْ َ َ َ ََ َْ ُ ُِ َ َِ َ َمشفقون ْ ُ ِْ : وقال} ُ
َقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ال ميلكون {): ٢٣ - ٢٢: ٣٤( ُ ِ َِْ َ ِ َِّ ِ ُ ْ ْ ُ ْ َ َُ َ َّ ْ ْ ُ

َُمثـقال ذرة يف السماوات وال يف األرض وما هلم فيهما من شرك وما له  َ ْ ََ َ َ َ َ ٍَ ْ ِْ ِ ِِ ِ َُ ِ َْ ِ َِ ِ َّ ٍََّ َ َ ْ
ٍمنـهم من ظهري َِ ْ ِ ِْ ُ ْوال تنفع الشفاعة عنده إال لمن * ْ َ َِ َ َِ ُ َ ِْ ُ َ ََ َّ ُ َُأذن لهَ َ وقال تعاىل } َِ

َويـعبدون من دون الله ما ال يضرهم وال يـنـفعهم ويـقولون {): ١٨: ١٠( َُ ُ ََ َ َ َ ْ ُ ََ َ َْ ُْ ُ ْ َُّ َُ ُ ِ َِّ ِ ُ ُ ْ
ِهؤالء شفعاؤنا عند الله قل أتـنبئون الله مبا ال يـعلم يف السماوات وال يف  َِ َ ََ َ َِ َّ ُ َ ْ َ َ َ ُِ َ َّ ََّ ُِّ َُ ْ ُ ِ َِ ْ َ َُ َ ِ ُ َ

ََاألرض سبحانه وتـ َُ َ ْ ُ ِ َعاىل عما يشركونْ ُ َِّ ْ ُ َ َ ِِوأنذر به {): ٥١: ٦(وقال تعاىل } َ ْ ِ ََ
ْالذين خيافون أن حيشروا إىل رم ليس هلم من دونه ويل وال شفيع لعلهم  ْ ُْ ََّ َ ٌَ ِ َِ َ َ ٌَّ ِ ِِ ِ ُِ ْْ َُ َ ْ َِّ َ ِ ُ َ َُ َْ َ َ ُ َ َّ

َيـتـقون ُ َْالله الذي خلق السماوات واألر{): ٤: ٣٢(وقال تعاىل } ََّ َ َ َِ َّ َ َ َ ِ َّ ُ َض وما َّ َ َ
َبـيـنـهما يف ستة أيام مث استـوى على العرش ما لكم من دونه من ويل وال  َ َ ٍَّ َِ ِ ِِ ِ ِ ُِ ْ َ َْ ُْ َ ِ َ ُْ ََ َ َ ْ َُّ ٍ ََّ َّ ِ ْ

َشفيع أفال تـتذكرون ُ َّ َ ََ َ ََ ٍ ِ َوال ميلك الذين يدعون {): ٨٦: ٤٣(وقال تعاىل } َ ُْ َ َ ِ َِّ ُ َْ َ َ
ِّمن دونه الشفاعة إال من شهد باحلق َ ْ َ ْْ ِ َ ِ َ َ ِ َ ََ َّ ِِ َ وهم يـعلمونُِ ُ ََ ْ َ ْ : ٦(وقال تعاىل } ُ

ْولقد جئتمونا فـرادى كما خلقناكم أول مرة وتـركتم ما خولناكم {): ٩٤ ْ ُْ َّ ُ ْ ََ ََّْ َْ ََ َُ ََُْ َْ َ ُ ٍََّ َ َ َ َ َُ َ َِ َ
ْوراء ظهوركم وما نـرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنـهم فيكم شركاء لقد  َ َ ََ ُ َ ََ ُ َُ ُ ُْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُِ ُِ َ َ ََُّ ُ ْ َ َ َّ َِ َ ََ َ َُ َ

َقطع بـيـنكم وضل عنكم ما كنتم تـزعمونَتـ ُ َُ ََْ ْ ْ ُْ ُ َ َُ َُّ َ َ ْ َ َّ  - ٤٣: ٣٩(وقال تعاىل } َ
َأم اختذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا ال ميلكون شيئا وال {): ٤٥ َ ََ ًَْ َ َُ ُ ِْ َ ُ ََْ َ َْ ُ َ َ ِ َِّ ِ ُ ْ ُ ََّ ْ



  

)١٤(

َيـعقلون ُ ِ ْ ِقل لله الشفاعة مجيعا له ملك السماوات* َ َ َ َّ ُ ُْ َُ ً َِ ُ ََ َّ َِِّ ْ ِ واألرض مث إليه ُ َِْ َُّ ِ َْ َ
َتـرجعون ُ َ َوإذا ذكر الله وحده امشأزت قـلوب الذين ال يـؤمنون باآلخرة وإذا * ُْ َِ َِ َ ََِ َِ ِ ِِ َ ُ ْ ُ َ َ ِ َّ ُ ُُ ْ َََّْ ُ َ ْ ُ َّ ُ

َذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ُ َِ ِِ ِ َِْ ْ َ ْْ ُ َ ِ ُ َ ِ َّ  - ١٠٨: ٢٠(وقال تعاىل } ُ
َّوخشعت األصوات للر{): ١٠٩ ِ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ًمحان فال تسمع إال مهساَ َْ َ ِ ُ َ ْ َ َ َ ِْ ُيـومئذ ال تنفع * َ َ َ َ ٍ َِ َْ

ْالشفاعة إال من أذن له الرمحان ورضي له قـوال َ ُْ َُ ََ ِ ََ ُ ََ ََّ َِ ْ َ َ ِ ُ َ : ٣٦(وقال صاحب يس } َّ
َوما يل ال أعبد الذي فطرين وإليه تـرجعون{): ٢٥ - ٢٢ ُ َ ُ َُْ ِ ََِْ َِ َََّ َ ِ ُ ْ َ َ ِِأأختذ من دونه * ِ ِ ُِ ْ ُ َََّ
ِة إن يردين الرمحان بضر ال تـغن عين شفاعتـهم شيئا وال ينقذوينَِآهل ُِ ِ ُ َُ ََ ًْ َ َْ ُ َُ َ ََ ٍّ ًِّ ِ ْ ُُ ُ ِ ْ َّ ِْ ْ ًإين إذا * ِ ِ ِِّ

ٍلفي ضالل مبني ُِ ٍَ َ ِإين آمنت بربكم فامسعوين* َِ َُْ َ ْ ُ َِِِّّ ُ َْ ِ{.  
 املشركون للمالئكة واألنبياء )١( فهذه الشفاعة اليت أثبتها- ٢٤  

استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع :  وقالوا)٢(وا متاثيلهموالصاحلني حىت صور
حنن نستشفع م بعد ممام ليشفعوا لنا : م، وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا

إىل اهللا، وصوروا متاثيلهم فعبدوهم كذلك، وهذه الشفاعة أبطلها اهللا 
: ٧١(قال اهللا تعاىل عن قوم نوح . ورسوله وذم املشركني عليها وكفرهم ا

َوقالوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال يـغوث {): ٢٤ - ٢٣ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َ ًَ َ ُ َّ َُّ َُ ََ َْ ُ ََ ِ ُ َ
ًويـعوق ونسرا ْ َ َ ََ ُ ًوقد أضلوا كثريا* َ ِ َ َُّ َ ْ َ َ{.  

هؤالء قوم صاحلون كانوا يف قوم نوح، :  قال ابن عباس وغريه- ٢٥  
  .بدوهمفلما ماتوا عكفوا على قبورهم مث صوروا متاثيلهم فع

                                                 
  ".ثبتها: "يف املخطوطة  ) ١(
تعليق الصور على اجلدران سواء كانت جمسمة أو غري جمسمة، هلا ظل، أو ال ظل هلا،   ) ٢(

وية أو فوتوغرافية، فإن ذلك كله ال جيوز، وجيب على املستطيع نزعها إن مل يستطع يد
للشيخ احملدث ناصر ) آداب الزفاف( من ١٠٠انظر ص . متزيقها، وفيه أحاديث كثرية

  ).زهري شاويش. ( طبعة املكتب اإلسالمي-الدين األلباين 



  

)١٥(

 وهذا مشهور يف كتب التفسري واحلديث وغريها - ٢٦  
 وحسم مادا وسد ذريعتها، e وغريه، وهذه أبطلها النيب )١(كالبخاري

حىت لعن من اختذ قبور األنبياء والصاحلني مساجد يصلي فيها وإن كان 
املصلي فيها اليستشفع م، وى عن الصالة إىل القبور، وأرسل علي بن 

ً فأمره أن ال يدع قربا مشرفا إال سواه، وال متثاال إال طمسه وحماه، أيب طالب ً ً
  . ولعن املصورين

إين :  وعن أيب اهلياج األسدي، قال يل علي بن أيب طالب- ٢٧  
ً أال تدع متثاال إال طمسته، وال قرباeألبعثك على ما بعثين رسول اهللا  ً)٢( 

  .)٣(أخرجه مسلم. تهاوال صورة إال طمس: ويف لفظ. ًمشرفا إال سويته
  فصل

قد يراد به ثالثة أمور، يراد به أمران متفق ) التوسل( ولفظ - ٢٨  
  .عليهما بني املسلمني

                                                 
وتفسري ابن جرير . )٤٩٢٠(، كتاب التفسري، تفسري سورة نوح، حديث ٦٥يف   ) ١(

  ).٨/٢٩٣(والدر املنثور . ًذكر أقواال البن عباس وغريه) ٩٩ - ٢٩/٩٨(
فيه حترمي رفع القبور فوق احلد املشروع يف السنة، وهو قدر شرب أو شربين، واألمر فيه   ) ٢(

ًبتسويتها باألرض، ال ينايف السنة، خالفا ملن أنكر هدم القباب والقبور املشرفة من قبل 
خ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا، ومجاعته، فإن اهلدم للقبور سنة بل واجب، إذا الشي

  .فتنبه وال تكن من الغافلني. كانت على خالف السنة
 كتاب - ١٥وأبوداود ). ٩٣( باب األمر بتسوية القرب، حديث - ٣١، اجلنائز، ١١يف   ) ٣(

 كتاب - ٨، )٣/٣٥٧ (والرتمذي). ٣٢١٨( باب يف تسوية القرب، حديث ٧٢اجلنائز، 
، كتاب )٤/٧٣(والنسائي ). ١٠٤٩( باب ماجاء يف تسوية القرب، حديث - ٥٦اجلنائز 

  ).١٢٩، ١/٩٦(وأمحد . اجلنائز، باب األمر بتسوية القبور إذا رفعت



  

)١٦(

هو أصل اإلميان واإلسالم، وهو التوسل باإلميان :  أحدمها- ٢٩  
  . وبطاعته)١(به

ًدعاؤه وشفاعته، وهذا أيضا نافع يتوسل به من دعا :  والثاين- ٣٠  
ومن أنكر التوسل به بأحد هذين املعنيني . اتفاق املسلمنيله وشفع فيه ب

  ً.فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإال قتل مرتدا
 ولكن التوسل باإلميان وبطاعته هو أصل الدين، وهذا معلوم - ٣١  

باالضطرار من دين اإلسالم للخاصة والعامة، فمن أنكر هذا املعىن فكفره 
  .ظاهر للخاصة والعامة

أما دعاؤه وشفاعته وانتفاع املسلمني بذلك فمن أنكره فهو  و- ٣٢  
ُِّأيضا كافر، لكن هذا أخفى من األول، فمن أنكره عن جهل عرف ذلك،  ً

  .فإن أصر على إنكاره فهو مرتد
  .ََّ أما دعاؤه وشفاعته يف الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة- ٣٣  
 -لسنة واجلماعة  وأما الشفاعة يوم القيامة، فمذهب أهل ا- ٣٤  

وهم الصحابة والتابعون هلم بإحسان وسائر أئمة املسلمني األربعة وغريهم 
 أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة، وأنه يشفع فيمن يأذن اهللا له -

وال ينتفع بشفاعته إال أهل التوحيد . أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر
ًاملشرك حمبا له معظما له مل تنقذه  دون أهل الشرك، ولو كان )٢(املؤمنون ً

وهلذا ملا كان . شفاعته من النار، وإمنا ينجيه من النار التوحيد واإلميان به

                                                 
  .eأي بالرسول   ) ١(
  ".املؤمنني: "يف املخطوطة  ) ٢(



  

)١٧(

أبو طالب وغريه حيبونه ومل يقروا بالتوحيد الذي جاء به مل ميكن أن خيرجوا 
  .من النار بشفاعته وال بغريها

: قلت:  عن أيب هريرة أنه قال)١( ويف صحيح البخاري- ٣٥  
أسعد الناس : "يارسول اهللا أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال
  ".ًبشفاعيت يوم القيامة من قاال ال إله إال اهللا خالصا من قلبه

لكل : "eقال رسول اهللا :  قال)٢( وعنه يف صحيح مسلم- ٣٦  
نيب دعوة مستجابة، فتعجل كل نيب دعوته، وإين اختبأت دعويت شفاعة يوم 

مة، فهي نائلة إن شاء اهللا تعاىل من مات من أميت ال يشرك باهللا القيا
  ". ًشيئا

                                                 
 كتاب - ٨١، ويف )٩٩( باب احلرص على احلديث، حديث - ٣٣كتاب العلم،   ) ١(

، ٣٧٣، ٢/٣٠٧(وأمحد ). ٦٥٧٠( باب صفة اجلنة والنار، حديث - ٥١الرقاق، 
شفاعيت ملن يشهد أن ال إله إال اهللا خملصا يصدق قلبه لسانه : "، وعند أمحد)٥١٨

  ".ولسانه قلبه
 - ٣٣٤( دعوة الشفاعة ألمته، حديث e باب اختباء النيب - ٨٦كتاب اإلميان،   ) ٢(

 باب يف املشيئة واإلرادة، حديث - ٣١ كتاب التوحيد - ٩٧خرجه البخاري وأ). ٣٤٠
 باب فضل الحول - ١٣١ كتاب الدعوات، - ٤٩، )٥/٥٨٠(والرتمذي ). ٧٤٧٤(

 باب يف - ٣٧ كتاب الزهد، - ٣٧وابن ماجه، ). ٣٦٠٢(وال قوة إال باهللا، حديث 
كلهم من ). ٢٨٠٨(حديث ) ٢/٢٣٥(والدارمي ). ٤٣٠٧(ذكر الشفاعة، حديث 

وأخرجه ) ٤٨٦، ٤٢٦، ٣٩٦، ٢/٢٧٥( وأمحد - رضي اهللا عنه -حديث أيب هريرة 
ومن حديث جابر برقم ) ٣٤٣ - ٣٤١(مسلم يف الباب السابق من حديث أنس برقم 

 و - رضي اهللا عنهما -من حديث ابن عباس ) ٢٩٦، ١/٢٨١(وأمحد ). ٣٤٥(
) ١٤٨ و ٥/١٤٥( و -  رضي اهللا عنه-من حديث أنس ) ٢١٩، ٢٠٨، ٣/١٣٤(

  .- رضي اهللا عنه -من حديث أيب ذر 



  

)١٨(

: eقال رسول اهللا :  عن عوف بن مالك قال)١( ويف السنن- ٣٧  
أتاين آت من عند ريب فخريين بني أن يدخل نصف أميت اجلنة وبني "

                                                 
 باب - ١٣ كتاب صفة القيامة، باب ماجاء يف الشفاعة - ٣٨، )٤/٦٢٧(الرتمذي   ) ١(

حدثنا هناد، حدثنا عبدة، عن سعيد عن قتادة عن أيب : قال) ٢٤٤١(منه، حديث 
فذكر ..." آتأتاين  "eقال رسول اهللا : املليح عن عوف بن مالك األشجعي، قال

قال . ًيف قصة طويلة نوعا ما من طريق أيب عوانة عن قتادة به) ٦/٢٨(وأمحد . احلديث
الرتمذي عقب رواية احلديث وقد روى عن أيب املليح، عن رجل آخر من أصحاب النيب 

e ومل يذكر عن عوف بن مالك، ويف احلديث قصة طويلة، حدثنا قتيبة، حدثنا 
وهذا .  حنوهeيب املليح، عن عوف بن مالك، عن النيب أبوعوانة، عن قتادة، عن أ

  :االختالف على أيب املليح بني قتادة ومن أشار إليه الرتمذي ال يضر لألسباب اآلتية
ًفاحتمال ومهه بذكر عوف بن مالك بدال من صحايب آخر ضعيف . أن قتادة حافظ: ًأوال  

  ً.جدا
ًا كما حيتمل أن يكون هو الواهم على أن خمالفه جمهول، فيحتمل أن يكون ضعيف: ًثانيا  

  .أيب املليح بذكر الصحايب اآلخر
 كتاب - ٣٧، )٢/١٤٤٤(وهو مؤيد حلفظ قتادة أن ابن ماجه روى يف سننه : ًثالثا  

عن هشام بن عمار، حدثنا صدقة ) ٤٣١٧( باب ذكر الشفاعة، حديث - ٣٧الزهد 
مسعت سليم بن : قال)  بن جابريعين عبد الرمحن بن يزيد(ابن خالد، حدثنا ابن جابر 

  .وذكر احلديث حنوه... عامر، مسعت عوف بن مالك األشجعي يقول
  :وله شاهدان  
أتاين آت من : " قالe عن النيب - رضي اهللا عنه -حديث أيب موسى األشعري : ًأوال  

ريب عز وجل فخريين بني أن يدخل نصف أميت اجلنة وبني الشفاعة، فاخرتت الشفاعة، 
أنتم ومن مات : "ادع اهللا عز وجل أن جيعلنا يف شفاعتك، فقال): يعين هو ومعاذ(فقاال 

حدثنا عفان ثنا محاد يعين ابن ) ٤/٤٠٤(رواه أمحد ". ًال يشرك باهللا شيئا يف شفاعيت
وقد صححه الشيخ األلباين . eسلمة، نا عاصم عن أيب بردة عن أيب موسى عن النيب 

انظر صحيح . بن مالك وحديث أيب موسى هذابناء على رواية الرتمذي عن عوف 
  ).٥٦(رقم ) ١/٧٢(اجلامع 

خريت بني الشفاعة أو يدخل نصف : " قالeحديث عبد اهللا بن عمر عن النيب : ًثانيا  
، من طريق )٢/٧٥(رواه اإلمام أمحد ". أميت اجلنة، فاخرتت الشفاعة ألا أعم وأكفى
 وهو إسناد ضعيف - رضي اهللا عنهما - علي بن النعمان بن قراد عن رجل عن ابن عمر

  .جلهالة الرجل املذكور يف اإلسناد، وكذلك علي بن النعمان بن قراد مل أقف له على ترمجة



  

)١٩(

ويف لفظ " ًالشفاعة، فاخرتت الشفاعة، وهي ملن مات ال يشرك باهللا شيئا
  ".ًومن لقي اهللا ال يشرك به شيئا فهو يف شفاعيت":قال

 وهذا األصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي ال يقبل اهللا - ٣٨  
ًمن األولني واآلخرين دينا غريه، وبه أرسل اهللا الرسل وأنزل الكتب، كما 

َواسأل من أرسلنا من قـبلك من رسلنا أ{): ٤٥: ٤٣: (قال تعاىل َ ََ َِ ُِ َُ ْ ْ ْ َِ َِ َْ ْ ْ ْ ْ ََْجعلنا َ َ
َمن دون الرمحان آهلة يـعبدون ُ َ ُ ْْ ًَِ ِ َِْ َّ ُ ْوما أرسلنا من {): ٢٥: ٢١(وقال تعاىل } ِ َِ َْ َ َْ َ

ِقـبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون ُ ُ ْْ ََ ََ َُ ََ َ َِ ِ ِ َِ َُ ََّ ِ ِ ِْ ٍْ ُ َ وقال تعاىل } ِ
ًولقد بـعثـنا يف كل أمة رسوال{): ٣٦: ١٦( ُُ َ ٍ َُّ ِّ َِ ْ ََ َ ْ ُ أن اعبدوا الله واجتنبوا ََ َُِ ْْ َ َ َّ ُ ُ ْ َ

ُالطاغوت فمنـهم من هدى الله ومنـهم من حقت عليه الضاللة ََ ْ َّْ ِ ََِْ ْ َّ َ ْ َ ْ َْ ُْ َُ ُ َّ ََّ َ ِ َ َ وقد . }ُ
: ١١(ذكر اهللا عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه 

ُاعبدوا الله ما لكم من إله غيـر{): ٦١ و ٥٠ َْ ٍ َِ َِ ْ َ ُْ ُ َ َّ ُ   .}ُهْ
بعثت : " أنه قالe عن ابن عمر عن النيب )١( ويف املسند- ٣٩  

بالسيف بني يدي الساعة حىت يعبد اهللا وحده ال شريك له، وجعل رزقي 
حتت ظل رحمي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه 

  ".بقوم فهو منهم

                                                 
 باب ما قيل يف الرماح، ذكره معلقا، - ٨٨ كتاب اجلهاد، - ٥٦والبخاري، ). ٢/٥٠(  ) ١(

". به بقوم فهو منهمومن تش: "، فذكره وليس فيهeويذكر عن ابن عمر عن النيب : فقال
  ).٢٩١٤(حديث 

قال احلافظ يف الفتح . ورجاله ثقات غري عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان، خمتلف يف توثيقه  
وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أيب شيبة من طريق األوزاعي، عن ): ٦/٩٦(

  ).٣/٨(انظر صحيح اجلامع .  ، وصححه األلباينeسعيد بن جبلة، عن النيب 



  

)٢٠(

هم  الذين أخرب القرآن بشرك- واملشركون من قريش وغريهم - ٤٠  
 -دماءهم وأمواهلم وسىب حرميهم وأوجب هلم النار  / eواستحل النيب 

): ٢٥: ٣١(كانوا مقرين بأن اهللا وحده خلق السماوات واألرض كما قال 
ْولئن سألتـهم من خلق السماوات واألرض ليـقولن الله قل احلمد لله بل { َْ َ َ ْ َ ِْ َِّ َِّ ُ ْ ْ ُ ُ َّ ُ َ َُ َ َْ َُ َ َ َِ َّ َ َ ْ ََْ َ

َأكثـرهم ال يـ َ ْ ُ َُ ْ َعلمونَ ُ َ َولئن سألتـهم من خلق {): ٦١: ٢٩(وقال } ْ َ َ ْ َ ْْ ُ ََْ َ َِ َ
َالسماوات واألرض وسخر الشمس والقمر ليـقولن الله فأنا يـؤفكون ُ َ َْ ُ َََّ ُ َّ َّ ُ َُ ََ ََ َ َ َ َ َْ َ ْ َّ َّ َ َ ْ ِ وقال } َّ

َقل لمن األرض ومن فيها إن كنتم تـعلمون{): ٩١ - ٨٤: ٢٣( ُ َ ََ ْ َ ْ ُ ُ ْ ِ َ ِْ ِْ َ ُْ ْ ُ *
ِسيـقولون ل َ ُ ُ َ َله قل أفال تذكرونَ ُ َّ َ َ َ َ َُ ْ ِقل من رب السماوات السبع ورب العرش * َِّ َْ ْ ُّ َُّ ََ َ َِ ْ َّ َِّ ْ َ ْ ُ

ِالعظيم ِ َ َسيـقولون لله قل أفال تـتـقون* ْ َُ ََُّ َ َ َُ ْ َِِّ ُ َ َقل من بيده ملكوت كل شيء وهو * َ ُ َ ٍ ْ َ ِّ ُ ُ ُ ََ َ ْ َِ ِ ِ ْ ُ
َجيري وال جيار عليه إن كنتم تـعلمون ُ ََ َْ َ ْ ُ ُ َْ ِ ِ ْ َ ُ َُ ُُ َسيـقولون لله قل فأنا تسحرون* ِ َُ َ َْ ُ َََّ ُْ َِِّ ُ ُ ْبل * َ َ

َأتـيـناهم باحلق وإنـهم لكاذبون ُ َِ َ َ ْ ُْ ََِّ ِّ ْ ِ ُ َ ٍما اختذ الله من ولد وما كان معه من إله * ََْ ِ َِ َِ ْ َ َ ْ َُ َُ َ َ َ ٍَ َّ َ ََّ
َّإذا لذهب كل إله مبا خلق ولعال بـعضهم على بـعض سبحان الل َ َ َ َْ َُ ٍ ْ َْ ََ ْ ُ َُ َ َ َ ََ َ َِ ٍ ِ ُِّ ُ َ َ َ َّه عما ً َ ِ

َيصفون ُ ِ َ{.  
 وكان املشركون الذي جعلوا معه آهلة أخرى مقرين بأن آهلتم - ٤١  

خملوقة، ولكنهم يتخذوم شفعاء ويتقربون بعبادم إليه كما قال تعاىل 
َويـعبدون من دون الله ما ال يضرهم وال يـنـفعهم ويـقولون {): ١٨: ١٠( َُ ُ ََ َ َ َ ْ ُ ََ َ َْ ُْ ُ ْ َُّ َُ ُ ِ َِّ ِ ُ ُ ْ

َِهؤالء ُ ِ شفعاؤنا عند الله قل أتـنبئون الله مبا ال يـعلم يف السماوات وال يف َ َِ ََ َ َِ َّ ُ َ ْ َ َ َ ُِ َ َّ ََّ ُِّ َُ ْ ُ ِ َِ ْ َ َُ َ
َاألرض سبحانه وتـعاىل عما يشركون ُ َِّ ْ َُ ََ َ َ َْ َ ُ ْ ُ ): ٣ - ١: ٣٩(، وقال تعاىل }ِ

ِتـنزيل الكتاب من الله العزيز احلكيم{ ِ ِ ِ َِ ْْ ِ ِ َّ َِ ْ ِْ َ ُ ََْإنا أنزلنا* َْ َ ْ إليك الكتاب باحلق فاعبد َِّ ُ َْ َ ََ ِّ ْ ِ َ ِ ْ َِْ
َالله خملصا له الدين ِّ ُ ََ ً ُِْ َأال لله الدين اخلالص والذين اختذوا من دونه أولياء ما * َّ َ َْ َ ُِ َْ َِِ ِ ُِ ُ ََّ ِ ِ َِّ َ ُ َْ ِّ َّ َ

ِنـعبدهم إال ليـقربونا إىل الله زلفى إن الله حيكم بـيـنـهم يف  ْ ُْ َ َْ ُ ُ ُُ ُ َْ َ َّ ََّّ ِ ِ َِ َ َِّ َُْ ِ َ ِ َ ُ ُ ِما هم فيه ْ ِ ْ ُ َ
ٌخيتلفون إن الله ال يـهدي من هو كاذب كفار َّ َ َ ٌَ ِ َ ُ ْ َ َِ ِْ َ َّ َّ ِ َ ُ َْ َ{.  

  ]٧/خ[



  

)٢١(

ًلبيك ال شريك لك، إال شريكا :  وكانوا يقولون يف تلبيتهم- ٤٢  
  .هو لك، متلكه وما ملك

ْضرب لكم مثال من أنـفسكم {): ٣٢ - ٢٨: ٣٠(وقال تعاىل    ُْ ُِ ُِ َْ ْ ًَ َ َ َ ََ
َهل لكم من ما م َ ْ ِ ْ ُ َ ْ ٌلكت أميانكم من شركاء يف ما رزقـناكم فأنـتم فيه سواء َ ََ ِ ِِ ْ ْ ُْْ ُ َ َْ ََ َ ُ ََْ َْ َ ِْ َ َ ُ َُ َ

َختافونـهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نـفصل األيات لقوم يـعقلون ُ ِ ِ ِْ َ ٍَْ َ َُ ُ َ َِ ُ ِّ َ ََ َ َْ ْ ُْ َُ َ ِ ِ ُ ُ َبل اتـبع * َ َ ََّ ْ
ْالذين ظلموا أهواءهم بغري علم فمن يـهدي من َ َ ِْ ِْ َ َُ ٍ ِْ َِْ ِ ْ ُ َ ََ ْ َ ََ ْ أضل الله وما هلم من َّ َِ َُْ َ ُ َّ َّ َ َ

َناصرين ِ ِ َ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله اليت فطر النَّاس عليـها ال *َ ََ َْ َْ ََ َ َ ََ َِ َِّ ِ َِّ ْ ِ ِ ًِ َ ِّ َ َ ْ َ
َتـبديل خللق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثـر النَّاس ال يـعلمون ُ ََ ْ َ َ ِ َ َُ َْ َ َّ ِ َِ َِّْ ُ ِّ ِ ِ َِ َّ ِ َْ َ َمنيبني * َْ ِ ُِ

َه واتـقوه وأقيموا الصالة وال تكونوا من المشركنيَِْإلي ِ ِ ِِ ْ ُ ُُ َ ُ َ َْ ْ ُ َ َ ََ َّ َِ ُ ْمن الذين فـرقوا دينـهم * َّ ُ َ ِ ُ ََّ َ ِ َّ ْ ِ
َوكانوا شيـعا كل حزب مبا لديهم فرحون ُ ََِ ْ ِ ْ َ َ َِ ٍ ْ ِ ُِّ ُ ًَ ُ َ{.  

 بني سبحانه باملثل الذي ضربه هلم أنه ال ينبغي أن جيعل - ٤٣  
ا ملكت أميانكم من شركاء فيما رزقناكم، هل لكم مم: مملوكه شريكه فقال

ًفأنتم فيه سواء خياف أحدكم مملوكه كما خياف بعضكم بعضا، فإذا كان 
أحدكم ال يرضى أن يكون مملوكه شريكه فكيف ترضون يل ماال ترضونه 

  .ألنفسكم؟
): ٦٢: ١٦(فقال تعاىل . له بنات:  وهذا كما كانوا يقولون- ٤٤  

َِِّوجيعلون لله { َ َُ َْ َما يكرهون وتصف ألسنتـهم الكذب أن هلم احلسىن ال جرم َ َُ ََ ُ َ ََ َ َْ ْ ْ ُْ َُ َّ َ َِ َ ْ َُْ ِ ُ ِ َ َ َ ْ
َأن هلم النَّار وأنـهم مفرطون ُ َ ْ ُ ْ ُْ ََّ ََ َ َُ َوإذا {): ٦٠ - ٥٨: ١٦(وقد قال تعاىل . }َّ َِ

ٌبشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ِْ َ َ َُ َُ َُ َ ُُ ُ ْ َّ َ َ ِ ْ ُ َ َ ْيـتـوارى من* ِّ َِ َ َ ْ القوم من َ ِ ِْ َْ
َسوء ما بشر به أميسكه على هون أم يدسه يف التـراب أال ساء ما حيكمون ُ ُ َُْ َ َ ُ ََ َ َُ َ َ َِ َ َُّ ِ ُ ُُّ ُ ْ ٍ ُ ََ ِ ُِْ ِ ِّ ِ *

ُللذين ال يـؤمنون باألخرة مثل السوء ولله المثل األعلى وهو العزيز  ِ َّ ََّ ْ َْ ُ َ َ ََ ْ َ َُ ُِ ِ ِِ ِ ْ َّ َ َُِ ِ َ ُ ْ َ َ ِ ِ
ُاحلكيم ِ َْ{.  



  

)٢٢(

 )١()بالشرك أصلهم(الذين وصفهم اهللا ورسوله  واملشركون - ٤٥  
فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على . قوم نوح وقوم إبراهيم: صنفان

وقوم إبراهيم كان أصل . قبور الصاحلني، مث صوروا متاثيلهم، مث عبدوهم
وكل من هؤالء وهؤالء يعبدون . شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر

اطبهم وتعينهم على أشياء، وقد يعتقدون أم اجلن، فإن الشياطني قد خت
يعبدون املالئكة وإن كانوا يف احلقيقة إمنا يعبدون اجلن؛ فإن اجلن هم الذين 

ْويـوم حيشرهم {): ٤١ - ٤٠: ٣٤: (قال تعاىل. يعينوم ويرضون بشركهم ُ ُ ُ َْ َ ْ َ َ
ُمجيعا مث يـقول للمالئكة أهؤالء إياكم كان َُ ُ َْ َِّ ِ ُ ََ ِ َِ َ َ ْ َِّ ُ َُ ً َوا يـعبدونَِ ُ ُ َقالوا سبحانك أنت  َْ َْ َ َ َ ْ ُ ُ َ

َوليـنا من دوم بل كانوا يـعبدون اجلن أكثـرهم م مؤمنون َُ َِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َ ْْ ْ ِْ ُ َُ ْ َ َّ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِِ ُ ُِّ َ{ .  
 واملالئكة التعينهم على الشرك ال يف احمليا وال يف املمات وال - ٤٦  

صور اآلدميني ، ولكن الشياطني قد تعينهم وتتصور هلم يف / يرضون بذلك
أنا إبراهيم، أنا املسيح، أنا حممد، أنا : فريوم بأعينهم ويقول أحدهم

وقد . اخلضر، أنا أبوبكر، أنا عمر، أنا عثمان، أنا علي، أنا الشيخ فالن
 هذا )٢()الشيخ فالن، و(هذا هو النيب فالن، أو : يقول بعضهم عن بعض

واجلن .  لبعضهو اخلضر، ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم
كاإلنس، فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي وفيهم العابد 

ّ، فمنهم من حيب شخا فيتزيا يف صورته ويقول)٣(اجلاهل ويكون . أنا فالن: ً
ًذلك يف برية ومكان قفر فيطعم ذلك الشخص طعاما ويسقيه شرابا أو  ً ِّ

                                                 
  .ز: هاتان الكلمتان سقطتا من  ) ١(
  .ز، ب: سقطت من  ) ٢(
وأنا منا الصاحلون ومنا {: اجلاهل العابد، ويف هذا الكالم إشارة إىل اآلية الكرمية: يف ز  ) ٣(

  ).١١: سورة اجلن(} ًدون ذلك، كنا طرائق قددا

  ]٨/خ[



  

)٢٣(

بة فيظن ذلك الرجل أن يدله على الطريق أو خيربه ببعض األمور الواقعة الغائ
هذا سر الشيخ وهذه : نفس الشيخ امليت أو احلي فعل ذلك، وقد يقول

ٌ وهذه حقيقته أو هذا ملك جاء على صورته)١(رقيقته وإمنا يكون ذلك . ََ
وقد قال . جنيا، فإن املالئكة ال تعني على الشرك واإلفك واإلمث والعدوان

ُقل ادع{): ٥٧ - ٥٦: ١٧(اهللا تعاىل  ْ ْ َوا الذين زعمتم من دونه فال ُ َ ِِ ُِ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ِ َّ
ْميلكون كشف الضر عنكم وال حتويال أولئك الذين يدعون يـبتـغون إىل رم  ِْ ِِّ َُّ َ ِ َ َ ْ َُ َ ََْ َُ ََ ِ َِّ َ ُْ ً ِْ َْ َ ََ ُ ُِّ ْ ََ

َالوسيلة أيـهم أقـرب ويـرجون رمحته وخيافون عذابه إن عذاب ربك ك َ َ ََِّ ََ َُ ََ َ ََّ ِ ُ َُ ُ ََ َُ َْ َ َْ َْ َْ َُ ُّ َ َ ِ َان َْ
ًحمذورا ُ َْ{.  

كان أقوام يدعون املالئكة واألنبياء :  قال طائفة من السلف- ٤٧  
، كما أن )٢(كالعزير واملسيح، فبني اهللا تعاىل أن املالئكة واألنبياء عباد اهللا

الذين يعبدوم عباد اهللا، وبني أم يرجون رمحته وخيافون عذابه ويتقربون 
  .نيإليه كما يفعل سائر عباده الصاحل

إنا نستشفع م أي نطلب :  واملشركون من هؤالء قد يقولون- ٤٨  
من املالئكة واألنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قرب أحد طلبنا منه أن يشفع لنا، 

 والتماثيل إما جمسدة وإما متاثيل مصورة كما يصورها -فإذا صورنا متثاله 
يل تذكر أصحاا فمقصودنا ذه التماث:  قالوا-النصارى يف كنائسهم 

وسريهم وحنن خناطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحاا ليشفعوا 
ًياسيدي فالنا أو ياسيدي جرجس أو بطرس : فيقول أحدهم. لنا إىل اهللا 

                                                 
  .ًوكل من رق جسده ونفسه يسمى رقيقا. أي طيفه  ) ١(
: م يتربأ من الذين اختذوه وأمه إهلني، وذلك يوم يسأله اهللا سبحانهواملسيح عليه السال  ) ٢(

أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني من دون اهللا قال سبحانك ما يكون يل أن أقول {
  ).١١٦املائدة . (}ما ليس يل حبق



  

)٢٤(

أو ياسيدي اخلليل أو موسى ابن عمران أو غري . أو ياسيت احلنونة مرمي
أو خياطبون احلي وقد خياطبون امليت عند قربه . ذلك، اشفع يل إىل ربك

ًوهو غائب، كما خياطبونه لو كان حاضرا حيا وينشدون قصائد يقول 
أنا يف حسبك، أنا يف جوارك، اشفع يل إىل ! ياسيدي فالنا: أحدهم فيها

اهللا، سل اهللا لنا أن ينصرنا على عدونا، سل اهللا أن يكشف عنا هذه 
أو يقول . ربةالشدة، أشكو إليك كذا وكذا فسل اهللا أن يكشف هذه الك

): ٦٤: ٤: (ومنهم من يتأول قوله تعاىل. سل اهللا أن يغفر يل: أحدهم
ُولو أنـهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستـغفروا الله واستـغفر هلم الرسول { ُ َّ ْ ْ َُْ َ َُ َ ُْ َْ َْ َ َْ ُ ََّ َ َ ُ َ ُ َُ َ َََ ْ ِ َّ َْ

ًلوجدوا الله تـوابا رحيما ِ َ ً ََّ َ َ َّ ُ ََ{.  
ستغفار بعد موته كنا مبنزلة الذين إذا طلبنا منه اال:  ويقولون- ٤٩  

طلبوا االستغفار من الصحابة، وخيالفون بذلك إمجاع الصحابة والتابعني هلم 
 بعد موته eًبإحسان وسائر املسلمني، فإن أحدا منهم مل يطلب من النيب 

ًأن يشفع له وال سأله شيئا وال ذكر ذلك أحد من أئمة املسلمني يف 
ذكره من متأخري الفقهاء وحكوا حكاية كتبهم، وإمنا ذكر ذلك من 

 إن )١(مكذوبة على مالك رضي اهللا عنه سيأيت ذكرها وبسط الكالم عليها
  .شاء اهللا تعاىل

 فهذه األنواع من خطاب املالئكة واألنبياء والصاحلني بعد - ٥٠  
 أعظم أنواع )٢(موم عند قبورهم ويف مغيبهم، وخطاب متاثيلهم، هو من

يف املشركني من غري أهل الكتاب، ويف مبتدعة أهل الكتاب الشرك املوجود 

                                                 
  ).١٢١ص : (انظر  ) ١(
  .ز، ب: سقطت من" من"كلمة   ) ٢(

  ]٩/خ[



  

)٢٥(

واملسلمني الذين أحدثوا من الشرك والعبادات مامل يأذن به اهللا تعاىل، قال 
ْأم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن {): ٢١: ٤٢ ()١(اهللا تعاىل َ َْ َ َْْ َ َِ ِّ ِ ْ ُْ ُُ َ َ ُُ ََ َْ
ُبه الله َّ نبياء بعد موم ويف مغيبهم وسؤاهلم فإن دعاء املالئكة واأل. }ِِ

متاثيلهم مبعىن ] نصب[ و -واالستغاثة م واالستشفاع م يف هذه احلال 
 هو من الدين الذي مل يشرعه اهللا وال ابتعث به -طلب الشفاعة منهم 

ًرسوال وال أنزل به كتابا، وليس هو واجبا وال مستحبا باتفاق املسلمني، وال  ً ً ً
هلم بإحسان، وال أمر به إمام من أئمة / حابة والتابعنيفعله أحد من الص

املسلمني، وإن كان ذلك مما يفعله كثري من الناس ممن له عبادة وزهد، 
وفيهم من ينظم . ويذكرون فيه حكايات ومنامات، فهذا كله من الشيطان

القصائد يف دعاء امليت واالستشفاع به واالستغاثة، أو يذكر ذلك يف ضمن 
بياء والصاحلني، فهذا كله ليس مبشروع ال واجب وال مستحب مديح األن

  .باتفاق أئمة املسلمني
 ومن تعبد بعبادة ليست واجبة وال مستحبة وهو يعتقدها - ٥١  

ًواجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة ال بدعة حسنة باتفاق أئمة 
ُالدين، فإن اهللا ال يعبد إال مبا هو واجب أو مستحب

 من الناس وكثري. )٢(
َيذكرون يف هذه األنواع من الشرك منافع ومصاحل، وحيتجون

 عليها حبجج )٣(
  .من جهة الرأي أو الذوق، أو من جهة التقليد واملنامات وحنو ذلك

                                                 
  .ز: سقطت من" قال اهللا تعاىل"  ) ١(
  ".واجبا أو مستحبا: "يف خ  ) ٢(
  ".حيتج: "يف خ  ) ٣(



  

)٢٦(

 بالنص )١(أحدمها االحتجاج:  وجواب هؤالء من طريقني- ٥٢  
لفساد، واإلمجاع، والثاين القياس والذوق واالعتبار ببيان ما يف ذلك من ا

  .فإن فساد ذلك راجح على ما يظن فيه من املصلحة
قد علم باالضطرار والتواتر من دين : ََّ أما األول فيقال- ٥٣  

اإلسالم وبإمجاع سلف األمة وأئمتها أن ذلك ليس بواجب وال مستحب، 
 بل وال أحد من األنبياء قبله شرعوا للناس أن eوعلم أنه مل يكن النيب 

األنبياء والصاحلني ويستشفعوا م، ال بعد ممام وال يف يدعوا املالئكة و
  .مغيبهم

يامالئكة اهللا اشفعوا يل عند اهللا، سلوا اهللا :  فال يقول أحد- ٥٤  
  .لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا

يانيب اهللا، :  وكذلك ال يقول ملن مات من األنبياء والصاحلني- ٥٥  
 يل، استغفر اهللا يل، سل اهللا يل أن يغفر ادع اهللا يل، سل اهللا! يارسول اهللا

  .يل أو يهديين أو ينصرين أو يعافيين
أشكو إليك ذنويب أو نقص رزقي أو تسلط :  وال يقول- ٥٦  

  .ًالعدو علي، أو أشكو إليك فالنا الذي ظلمين
أنا نزيلك أنا ضيفك أنا جارك، أو أنت جتري من :  وال يقول- ٥٧  

  . يستعاذ بهيستجريك، أو أنت خري معاذ
 وال يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور، وال يكتب أحد - ٥٨  

ًحمضرا أنه استجار بفالن ويذهب باحملضر إىل من يعمل بذلك احملضر، 
                                                 

  ".وهو االحتجاج: "يف خ  ) ١(



  

)٢٧(

وحنو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب واملسلمني، كما يفعله 
ر األنبياء النصارى يف كنائسهم، وكما يفعله املبتدعون من املسلمني عند قبو

  .والصاحلني أو يف مغيبهم
 فهذا مما علم باالضطرار من دين اإلسالم وبالنقل املتواتر - ٥٩  

  . مل يشرع هذا ألمتهeوبإمجاع املسلمني أن النيب 
ً وكذلك األنبياء قبله مل يشرعوا شيئا من ذلك، بل أهل - ٦٠  

س عندهم الكتاب ليس عندهم عن األنبياء نقل بذلك كما أن املسلمني لي
عن نبيهم نقل بذلك، وال فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعني هلم 
بإحسان، وال استحب ذلك أحد من أئمة املسلمني، ال األئمة األربعة وال 

أنه / غريهم، وال ذكر أحد من األئمة ال يف مناسك احلج وال غريها
مته أو  عند قربه أن يشفع له أو يدعو ألeيستحب ألحد أن يسأل النيب 

  .يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين
ُ وكان أصحابه يبتلون بأنواع البالء بعد موته، فتارة باجلدب، - ٦١  

وتارة بنقص الرزق، وتارة باخلوف وقوة العدو، وتارة بالذنوب واملعاصي، ومل 
 وال قرب اخلليل وال قرب أحد من eيكن أحد منهم يأيت إىل قرب الرسول 

نشكو إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب، : ألنبياء فيقولا
  .سل اهللا لنا أو ألمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر هلم: وال يقول
 بل هذا وما يشبهه من البدع احملدثة اليت مل يستحبها أحد - ٦٢  

وكل . من أئمة املسلمني، فليست واجبة وال مستحبة باتفاق أئمة املسلمني
بدعة ليست واجبة والمستحبة فهي بدعة سيئة، وهي ضاللة باتفاق 

  .املسلمني

  ]١٠/خ[



  

)٢٨(

 ومن قال يف بعض البدع إا بدعة حسنة فإمنا ذلك إذا قام - ٦٣  
دليل شرعي على أا مستحبة، فأما ما ليس مبستحب وال واجب فال يقول 

ب إىل أحد من املسلمني إا من احلسنات اليت يتقرب ا إىل اهللا، ومن تقر
اهللا مبا ليس من احلسنات املأمور ا أمر إجياب وال استحباب فهو ضال 

  .متبع للشيطان، وسبيله من سبيل الشيطان
 eخط لنا رسول اهللا : )١( كما قال عبد اهللا بن مسعود- ٦٤  

هذا سبيل اهللا، وهذه سبل : "ًخطا وخط خطوطا عن ميينه ومشاله مث قال
َوأن هذا {): ١٥٣: ٦(مث قرأ ".  إليهعلى كل سبيل منها شيطان يدعو َ َّ ََ

ِصراطي مستقيما فاتبعوه وال تـتبعوا السبل فـتـفرق بكم عن سبيله ِِ ِِ ِ َِ ْ ُ َُ ْ ُ ِ َ َّ َ َ ََ ََ ُّ ُ ََُّ َ َ ًُ َّ ْ َ ِ{ .  
 فهذا أصل جامع جيب على كل من آمن باهللا ورسوله أن - ٦٥  

هاجرين يتبعه، وال خيالف السنة املعلومة، وسبيل السابقني األولني من امل
واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان، باتباع من خالف السنة واإلمجاع 
القدمي، ال سيما وليس معه يف بدعته إمام من أئمة املسلمني، وال جمتهد 

                                                 
حديث رقم ) ١/١٠٦(وابن حبان كما يف اإلحسان ). ٤٦٥، ١/٤٣٥(أخرجه أمحد   ) ١(

وابن أيب عاصم يف السنة ). ٢/٣١٨(واحلاكم يف املستدرك ). ٨/٨٨(وابن جرير ). ٦(
ط ) (٢/١٤٢(ويف التفسري ) ١/١٩٦(السنة والبغوي يف شرح ). ١٧(حديث ) ١/١٣(

كلهم من طريق عاصم بن أيب النجود عن أيب وائل عن عبد اهللا بن مسعود ). دار املعرفة
  ".صدوق له أوهام): "١/٣٨٣(وعاصم قال فيه احلافظ يف التقريب . ًمرفوعا

ولكن للحديث شاهد من حديث جابر يرتقي به إىل درجة احلسن، وهو ما رواه ابن   
وابن أيب عاصم يف السنة ). ١١(اجه يف مقدمة سننه، باب اتباع السنة حديث م
 من طريق جمالد بن سعيد عن الشعيب عن جابر، ١٢واآلجري ص. ١٦حديث ) ١/١٣(

  .وجمالد ليس بالقوي لكنه يصلح لالعتبار



  

)٢٩(

يعتمد على قوله يف الدين، وال من يعترب قوله يف مسائل اإلمجاع والنزاع فال 
  .وافقتهينخرم اإلمجاع مبخالفته، وال يتوقف اإلمجاع على م

 مبا )١(ً ولو قدر أنه نازع يف ذلك عامل جمتهد لكان خمصوما- ٦٦  
عليه السنة املتواترة وباتفاق األئمة قبله، فكيف إذا كان املنازع ممن ليس من 
اتهدين وال معه دليل شرعي، وإمنا اتبع من تكلم يف الدين بال علم، 

  .وجيادل يف اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري
ً مع كونه مل يشرع هذا فليس هو واجبا وال e النيب )٢( بل- ٦٧  

ًمستحبا، فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي إليه، كما حرم اختاذ قبور 
  .األنبياء والصاحلني مساجد

 e عن جندب بن عبد اهللا أن النيب )٣( ففي صحيح مسلم- ٦٨  
قبور إن من كان قبلكم كانوا يتخذون ال: "قال قبل أن ميوت خبمس

  ".مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أاكم عن ذلك
: قال قبل موته / e عن عائشة أن النيب )١( ويف الصحيحني- ٦٩  

حيذر ما فعلوا، " لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد"
  .)٢(ًولوال ذلك ألبرز قربه، ولكن كره أن يتخذ مسجدا: قالت عائشة

                                                 
  .والظاهر ما أثبتناه". ًخمصوصا: "يف خ  ) ١(
  ".eإن النيب : "يف ز، ب  ) ٢(
 باب النهي عن بناء املساجد على القبور، حديث - ٣ كتاب املساجد، - ٥) ١/٣٧٧(  ) ٣(

. ٢/٤٤٣والنسائي يف الكربى، كما يف حتفة األشراف ). ١/٤٠١(وأبو عوانة ). ٢٣(
، وله ٢/٢٤٠وابن سعد يف الطبقات ). ١٦٨٦(، حديث ٢/١٨٠والطرباين يف الكبري 

ن مالك، ويف إسناده علي بن من حديث أيب أمامة عن كعب ب) ٢/٢٤١(شاهد عنده 
  ً.زيد بن جدعان وهو ضعيف، والقاسم ابن عبد الرمحن وهو صدوق يرسل كثريا

  ]١١/خ[



  

)٣٠(

ً واختاذ املكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات اخلمس - ٧٠  
ًوغريها كما تبىن املساجد لذلك، واملكان املتخذ مسجدا إمنا يقصد فيه 

  .عبادة اهللا ودعاؤه ال دعاء املخلوقني
 أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها e فحرم - ٧١  

اهللا وحده؛ كما تقصد املساجد، وإن كان القاصد لذلك إمنا يقصد عبادة 
ألن ذلك ذريعة إىل أن يقصدوا املسجد ألجل صاحب القرب ودعائه 

  .والدعاء به والدعاء عنده

________________________ 
 باب مايكره من اختاذ املساجد على القبور، - ٦١ كتاب اجلنائز، - ٢٣البخاري   ) ١(

 وأيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما، e ما جاء يف قرب النيب ٦٩، وباب )١٣٣٠(حديث 
 ووفاته حديث، e باب مرض النيب - ٨٣ كتاب املغازي، - ٦٤ و ).١٣٩٠(حديث 

 باب النهي عن بناء املساجد على القبور، - ٣ كتاب املساجد، - ٥ومسلم ) ٤٤٤١(
كتاب اجلنائز، باب اختاذ القبور مساجد، كلهم من ) ٤/٧٨(والنسائي ). ١٩(حديث 

 باب - ٥٥الصالة،  كتاب - ٨وأخرجه البخاري . - رضي اهللا عنها -حديث عائشة 
 باب ماذكر عن بين إسرائيل، حديث - ٥٠ كتاب األنبياء، - ٦٠و ). ٤٣٦(حديث 

 ووفاته، حديث e باب مرض النيب - ٨٣ كتاب املغازي، - ٦٤و ). ٣٤٥٤(
). ٥٨١٦( باب األكسية واخلمائص، حديث - ١٩ كتاب اللباس، - ٧٧و ). ٤٤٤٤(

عن بناء املساجد علىا لقبور، حديث  باب النهي - ٣ كتاب املساجد، - ٥ومسلم 
مساجد، باب النهي عن اختاذ القبور مساجد وأبوعوانة ) ٢/٣٣(والنسائي ). ٢٢(
 -كلهم من حديث عائشة وابن عباس . ١/٢٦٧والدارمي . ١/٢١٨، وأمحد ١/٣٩٩(

  .-رضي اهللا عنهما 
 - ٥ومسلم ). ٤٣٧( باب، حديث - ٥٥ كتاب الصالة، - ٨وأخرجه البخاري،   

). ٢١ - ٢٠( باب النهي عن بناء املساجد على القبور، حديث - ٣كتاب املساجد، 
). ٣٢٢٧( باب البناء على القرب، حديث - ٧٦ كتاب اجلنائز، - ١٥وأبوداود 
). ١/٤٠٠(وأبوعوانة . كتاب اجلنائز، باب اختاذ القبور مساجد) ٤/٧٨(والنسائي 

  .- رضي اهللا عنه -كلهم من حديث أيب هريرة 
ً هذا التشريع قبيل موته خبمسة أيام خوفا على أمته من الوقوع فيما وقع eوكان إعالنه   ) ٢(

  .به غريها من الضالل واالحنراف



  

)٣١(

 عن اختاذ هذا املكان لعبادة اهللا وحده؛ e فنهى رسول اهللا - ٧٢  
والفعل إذا كان يفضي إىل .  ذريعة إىل الشرك باهللا)١(لئال يتخذ ذلك

كما ى عن الصالة يف مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، 
 ملا يف ذلك من املفسدة الراجحة، وهو التشبه باملشركني )٢(األوقات الثالثة

وليس يف قصد الصالة يف تلك األوقات مصلحة . الذي يفضي إىل الشرك
  .راجحة؛ إلمكان التطوع يف غري ذلك من األوقات

 فسوغها كثري )٣( وهلذا تنازع العلماء يف ذوات األسباب- ٧٣  
هم يف هذه األوقات، وهو أظهر قويل العلماء؛ ألن النهي إذا كان لسد من

الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وفعل ذوات األسباب حيتاج إليه يف هذه 
األوقات ويفوت إذا مل يفعل فيها فتفوت مصلحتها، فأبيحت ملا فيها من 

هذا ، خبالف ما ال سبب له فإنه ميكن فعله يف غري )٤(املصلحة الراجحة
الوقت فال تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة، وفيه مفسدة توجب النهي 

  .عنه
 يف هذه األوقات لسد ذريعة )٥( فإذا كان يه عن الصالة- ٧٤  

الشرك، لئال يفضي ذلك إىل السجود للشمس ودعائها وسؤاهلا، كما يفعله 
ًوما أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعوا ويسألوا، كان معل

                                                 
  .ز، ب: سقط من  ) ١(
  .وقت طلوع الشمس واستوائها يف وسط السماء وغروا  ) ٢(
  .كركعيت حتية املسجد  ) ٣(
  .ز، ب: سقط من  ) ٤(
  .كما يظهروهو زائد " فيه: "يف خ  ) ٥(



  

)٣٢(

ً أعظم حترميا من - والسجود هلا هو حمرم يف نفسه -أن دعوة الشمس 
  . إىل دعاء الكواكب)١(الصالة اليت ى عنها؛ لئال يفضي ذلك

 كذلك ملا ى عن اختاذ قبور األنبياء والصاحلني مساجد، - ٧٥  
فنهى عن قصدها للصالة عندها؛ لئال يفضي ذلك إىل دعائهم والسجود 

  .ًءهم والسجود هلم أعظم حترميا من اختاذ قبورهم مساجدهلم، ألن دعا
زيارة شرعية :  وهلذا كانت زيارة قبور املسلمني على وجهني- ٧٦  

فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما . وزيارة بدعية
  .يقصد بالصالة على جنازته الدعاء له

يه، قال اهللا تعاىل يف  فالقيام على قربه من جنس الصالة عل- ٧٧  
َوال تصل على أحد منـهم مات أبدا وال تـقم على {): ٨٤: ٩(املنافقني  ََ َْ ُْ َ َُ ََ ًَ َ َ ََ ََ ُ َْ ِ ٍ ِّ

ِِْقـربه عن الصالة عليهم والقيام على قبورهم ألم كفروا باهللا / فنهى نبيه } َ
  .ورسوله وماتوا وهم كافرون

هي الكفر دل  فلما ى عن هذا وهذا؛ ألجل هذه العلة و- ٧٨  
  .على انتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه العلة

  ودل ختصيصهم بالنهي على أن غريهم يصلى عليه ويقام- ٧٩  
على قربه، إذ لو كان هذا غري مشروع يف حق أحد مل خيصوا بالنهي، ومل 

    .يعلل ذلك بكفرهم
 وهلذا كانت الصالة على املوتى من املؤمنني والقيام على - ٨٠  

 يصلي على موتى املسلمني وشرع eم من السنة املتواترة، فكان النيب قبوره

                                                 
  .ز، ب: سقطت من  ) ١(

  ]خ/١٢[



  

)٣٣(

سلوا له : "ذلك ألمته، وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قربه، ويقول
  . وغريه)١(رواه أبوداود" التثبيت فإنه اآلن يسئل

 وقد كان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد، ويعلم - ٨١  
السالم عليكم أهل الديار من : "ور أن يقول أحدهمأصحابه إذا زاروا القب

املؤمنني واملسلمني، وإنا إن شاء اهللا تعاىل بكم الحقون، ويرحم اهللا 
اللهم ال . املستقدمني منا ومنكم واملستأخرين، نسأل اهللا لنا ولكم العافية

  .)٢("حترمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم

                                                 
). ٣٢٢١( باب االستغفار عند القرب للميت، - ٧٣ كتاب اجلنائز، ١٥ -) ٣/٥٥٠(  ) ١(

 رضي -كلهم من حديث عثمان ). ٤/٥٦(والبيهقي ). ١/٣٧٠(واحلاكم يف املستدرك 
وصححه األلباين انظر أحكام اجلنائز ص .  وصححه احلاكم ووافقه الذهيب-اهللا عنه 
١٥٦.  

 كتاب اجلنائز، باب مايقال عند دخول القبور والدعاء - ١١، )٢/٦٦٩(صحيح مسلم   ) ٢(
، كتاب اجلنائز، باب ٤/٧٦(والنسائي ). ١٠٣(، وآخر حديث )١٠٢(ألهلها، حديث 

، وابن سعد )٦/٢٢١(، وأمحد )٥٨٨ص ( ويف عمل اليوم والليلة -االستغفار للمؤمنني 
  .عن عائشة رضي اهللا عنهاكلهم ). ٢٤١، ٢/٢٤٠(يف الطبقات 

) ٥٨٨ص (ويف عمل اليوم والليلة ) ٤/٧٧(والنسائي ). ١٠٤(وأخرجه مسلم حديث   
 رضي اهللا -عن ابن عباس ) ٢/٢٤٠(وأخرج ابن سعد . - رضي اهللا عنه -عن بريدة 

  ً. أيضا-عنهما 
انظر . ينإخل، وإمنا هي يف كتاب ابن الس" اللهم ال حترمنا أجرهم"وليس يف هذه املصادر   

 رضي اهللا عنها -؛ فقد ذكر هذه الزيادة يف حديث عائشة )٢٣٤ص (األذكار للنووي 
-.  



  

)٣٤(

 أن -ضي اهللا عنه  ر- عن أيب هريرة )١( ويف صحيح مسلم- ٨٢  
السالم عليكم دار قوم مؤمنني، وإنا : " خرج إىل املقربة فقالeرسول اهللا 

  ".إن شاء اهللا بكم الحقون
فهذه الزيارة لقبور .  واألحاديث يف ذلك صحيحة معروفة- ٨٣  

املؤمنني مقصودها الدعاء هلم، وهذه غري الزيارة املشرتكة اليت جتوز يف قبور 
  . الكفار

 والنسائي وابن )٢(ما ثبت يف صحيح مسلم وأيب داود ك- ٨٤  
 من )٣( قرب أمه فبكى وأبكىeأتى رسول اهللا : ماجه عن أيب هريرة أنه قال

ُاستأذنت ريب يف أن أستغفر هلا فلم يأذن يل، فاستأذنته أن : "حوله مث قال
ليت فهذه الزيارة ا". أزور قربها فأذن يل، فزوروا القبور فإا تذكركم باآلخرة

ًتنفع يف تذكري املوت تشرع ولو كان املقبور كافرا، خبالف الزيارة اليت يقصد 
  .ا الدعاء للميت فتلك ال تشرع إال يف حق املؤمنني

 وأما الزيارة البدعية؛ فهي اليت يقصد ا أن يطلب من امليت - ٨٥  
احلوائج، أو يطلب منه الدعاء والشفاعة، أو يقصد الدعاء عند قربه لظن 

ُالقاصد أن ذلك أجوب للدعاء َ ْ.  

                                                 
 كتاب - ١٥، )٣/٥٥٩(وأبوداود ). ٣٩( كتاب الطهارة، حديث - ٢، )١/٢١٨(  ) ١(

 كتاب الزهد، حديث - ٣٧). ٢/١٤٣٩(وابن ماجه ). ٣٢٣٧(اجلنائز، حديث 
  ).٤٠٨، ٣٧٥، ٢/٣٠٠(وأمحد ). ٤٣٠٦(

  ).٤، ٣(، رقم ٨تقدم ص   ) ٢(
  .وهو تصحيف". بكى"ز، ب : يف  ) ٣(



  

)٣٥(

، e فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة مل يشرعها النيب - ٨٦  
 وال عند غريه، وهي من جنس eوال فعلها الصحابة ال عند قرب النيب 

  .الشرك وأسباب الشرك
 ولو قصد الصالة عند قبور األنبياء والصاحلني من غري أن - ٨٧  

م؛ مثل أن يتخذ قبورهم مساجد، لكان ذلك يقصد دعاءهم والدعاء عنده
ًحمرما منهيا عنه، ولكان صاحبه متعرضا لغضب اهللا ولعنته، كما قال النيب  ً ً

e" :١("اشتد غضب اهللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد(.  

                                                 
 باب جامع - ٢٤ كتاب قصر الصالة يف السفر، - ٩) ١/١٧٢(رواه مالك يف املوطأ   ) ١(

وعبد الرزاق يف . عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسال) ٨٥(الصالة، حديث 
.  معمر عن زيد بن أسلمعن) ١٥٨٧(، باب الصالة على القبور برقم ١/٤٠٦(املصنف 

من طريق ابن عجالن عن ) ٣/٣٤٥(وابن أيب شيبة ). ٢/٢٤١(وابن سعد يف الطبقات 
 رضي اهللا -ًزيد بن أسلم؛ فهو معضل عند هؤالء، لكنه قد جاء موصوال عن أيب هريرة 

واحلميدي ). ٧/٣١٧(وأبونعيم يف احللية ). ٢/٢٤٦( فقد أخرجه أمحد -عنه 
  .كلهم من طريق سفيان بن عيينة). ١٠٢٤(، حديث )٢/٤٤٥(
 -حدثنا محزة بن املغرية الكويف عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة : قال  

  .ً مرفوعا، وهذا إسناد حسن-رضي اهللا عنه 
وقال . وكان من سراة املوايل، ولعله من قول سفيان: محزة بن املغرية قال احلميدي يف شأنه  

  .ليس به بأس: وقال ابن معني. كوفةكان رجل ال: أبوالنضر
  ).١/٣٣٤(وذكره ابن حبان يف الثقات، ذيب الكمال   
من طريق عبد اهللا بن هشام الدستوائي حدثين أيب ثنا ) ٦/٢٨٣(ورواه أبونعيم يف احللية   

  .حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة
 وهو ضعيف -عمر بن صهبان من طريق ) ١/٢٢٠(ورواه البزار كما يف كشف األستار   

 عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد، وذكر ابن عبد الرب يف التمهيد -
أن البزار رواه من طريق عمر بن حممد بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب مث ) ٥/٤٢(

صحح احلديث من طريق أيب سعيد روي بإسناد إىل البزار، وساق إسناد البزار إال أنه 
وعلى كل حال فاحلديث صحيح، . مر بن حممد بدل عمر بن صهبان فينظرع: قال
  ).١/٣٨٥(الزرقاين : انظر



  

)٣٦(

قاتل اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم : " وقال- ٨٨  
  .)١(ّحيذر ما صنعوا" مساجد
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد أال : " وقال- ٨٩  

  .)٢("فال تتخذوا القبور مساجد؛ فإين أاكم عن ذلك
ً فإذا كان هذا حمرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته، فكيف - ٩٠  

مبن يقصد دعاء امليت والدعاء عنده وبه، واعتقد أن ذلك من أسباب 
؟ وهذا كان أول أسباب !ء احلاجاتَّإجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضا

  .الشرك يف قوم نوح وعبادة األوثان يف الناس
كان بني آدم ونوح عشرة قرون كلهم : )٣( قال ابن عباس- ٩١  

  .على اإلسالم، مث ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صاحليهم
 ويف )٤(البخاري/ وقد استفاض عن ابن عباس وغريه يف صحيح  

َّوقالوا ال تذرن {): ٧١: ٢٣(ياء يف قوله كتب التفسري وقصص األنب ُ َ َ َ ُ َ َ
ًآهلتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال يـغوث ويـعوق ونسرا ْ َُ َ َ َ َ َ ََ ُ َ ََ ُ َ َ ًَ َ ُ َّ َ َ ْ ُ ََ أن هؤالء كانوا } ِ

ًقوما صاحلني يف قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم مث صوروا متاثيلهم 
  .)٥(وثان يف قبائل العربمث صارت هذه األ: فعبدوهم، قال ابن عباس

                                                 
  ).١(رقم ) ٣٠ص (تقدم خترجيه   ) ١(
  ).٣(رقم ) ٢٩ص (تقدم خترجيه يف   ) ٢(
  ).٢/٣٣٤(أخرجه الطربي يف تفسريه   ) ٣(
  ).١٥ص(تقدم خترجيه يف   ) ٤(
ورة من ذهب كان أو من فضة أو غري ذلك من الوثن الصنم، وهو الص: قال أبوعمر"  ) ٥(

ًالتمثال، وكل ما يعبد من دون اهللا فهو وثن صنما كان أو غري صنم، وكانت العرب 
 على أمته أن تصنع كما صنع بعض eتصلي إىل األصنام وتعبدها فخشي رسول اهللا 

: eمن مضى من األمم، كان إذا مات نيب عكفوا حول قربه كما يصنع بالصنم؛ فقال 
= 

  ]خ/١٣[



  

)٣٧(

ً وقد أحدث قوم من مالحدة الفالسفة الدهرية للشرك شيئا - ٩٢  
آخر ذكروه يف زيارة القبور كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه 

، ذكروا معىن الشفاعة على أصلهم )١(كصاحب الكتب املضنون ا وغريها
أيام، وال أنه يعلم فإم ال يقرون، بأن اهللا خلق السموات واألرض يف ستة 

اجلزئيات ويسمع أصوات عباده وجييب دعاءهم، فشفاعة األنبياء 
والصاحلني على أصلهم ليست كما يعرفه أهل اإلميان من أا دعاء يدعو 

  . به الرجل الصاحل فيستجيب اهللا دعاءه
 كما أن ما يكون من إنزال املطر باستسقائهم ليس سببه - ٩٣  

 هم يزعمون أن املؤثر يف حوادث العامل هو قوى عندهم إجابة دعائهم، بل
  .النفس أو احلركات الفلكية أو القوى الطبيعية

ًإن اإلنسان إذا أحب رجال صاحلا قد مات ال :  فيقولون- ٩٤   ً
سيما إن زار قربه فإنه حيصل لروحه اتصال بروح ذلك امليت فيما يفيض 

و النفس الفلكية، يفيض ّعلى تلك الروح املفارقة من العقل الفعال عندهم أ
 -على هذه الروح الزائرة املستشفعة من غري أن يعلم اهللا بشيء من ذلك 

________________________ 
اللهم ال جتعل قربي وثنا يصلى إليه ويسجد حنوه، ويعبد فقد اشتد غضب اهللا على من "

 حيذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع األمم قبله، eفعل ذلك، وكان رسول اهللا 
ًالذين صلوا إىل قبورهم أنبيائهم واختذوها قبلة ومسجدا كما صنعت الوثنية باألوثان اليت 

 خيربهم مبا يف eويعظموا، وذلك الشرك األكرب؛ فكان رسول اهللا كانوا يسجدون إليها 
  .ذلك من سخط اهللا وغضبه، وأنه مما ال يرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم

 حيب خمالفة أهل الكتاب وسائر الكفار وكان خياف على أمته اتباعهم، أال ترى eوكان   
لذين كانوا قبلكم حذو النعل لتتبعن سنن ا: " على جهة التعيري والتوبيخeإىل قوله 

فجزاه اهللا عن التوحيد وسنة ". بالنعل حىت إن أحدهم لو دخل جحر ضب لدخلتموه
  .ًنبيه خريا

  ).١٦٧(انظر ص   ) ١(



  

)٣٨(

 ومثلوا ذلك بالشمس إذا -بل وقد ال تعلم الروح املستشفع ا بذلك 
قابلها مرآة فإنه يفيض على املرآة من شعاع الشمس، مث إذا قابل املرآة مرآة 

 قابل تلك املرآة حائط أو ماء فاض أخرى فاض عليها من تلك املرآة، وإن
عليه من شعاع تلك املرآة، فهكذا الشفاعة عندهم، وعلى هذا الوجه ينتفع 

  .الزائر عندهم
 ويف هذا القول من انواع الكفر ماال خيفى على من تدبره، - ٩٥  

وال ريب أن األوثان حيصل عندها من الشياطني وخطام وتصرفهم ماهو 
  .ًآدم، وجعل القبور أوثانا هو أول الشركمن أسباب الضالل بين 

 وهلذا حيصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه - ٩٦  
وشخص يراه وتصرف عجيب ما يظن أنه من امليت وقد يكون من اجلن 
والشياطني؛ مثل أن يرى القرب قد انشق وخرج منه امليت وكلمه وعانقه، 

هو شيطان؛ فإن الشيطان يتصور وهذا يرى عند قبور األنبياء وغريهم، وإمنا 
ًبصور اإلنس ويدعي أحدهم أنه النيب فالن أو الشيخ فالن ويكون كاذبا 

  .يف ذلك
 ويف هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا املوضع عن ذكره، - ٩٧  

 الذي رآه قد خرج من القرب -ًوهي كثرية جدا، واجلاهل يظن أن ذلك 
يب أو الصاحل وغريمها، واملؤمن العظيم  هو املقبور أو الن-وعانقه أو كلمه 

  :يعلم أنه شيطان ويتبني ذلك بأمور
 أحدها؛ أن يقرأ آية الكرسي بصدق، فإذا قرأها تغيب ذلك - ٩٨  

ًالشخص أو ساخ يف األرض أو احتجب، ولو كان رجال صاحلا أو ملكا  ً ً



  

)٣٩(

 ًأو جنيا مؤمنا مل تضره آية الكرسي، وإمنا تضر الشياطني، كما ثبت يف
اقرأ آية الكرسي إذا :  من حديث أيب هريرة ملا قال له اجلين)١(الصحيح

أويت إىل فراشك فإنه اليزال عليك من اهللا حافظ، وال يقربك شيطان حىت 
  ".صدقك وهو كذوب: "eفقال النيب . تصبح

  . ومنها؛ أن يستعيذ باهللا من الشياطني- ٩٩  
إن الشياطني كانت  ومنها؛ أن يستعيذ باملعوذة الشرعية، ف- ١٠٠  

  .تعرض لألنبياء يف حيام وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادم
 بشعلة من النار تريد أن e كما جاءت اجلن إىل النيب - ١٠١  

ّحترقه فأتاه جربيل باملعوذة املعروفة اليت تضمنها احلديث املروي عن أيب 
ًبريا قد ً وكان شيخا ك)٢(سأل رجل عبد الرمحن بن خنبش: التياح أنه قال

:  حني كادته الشياطني؟ قالeكيف صنع رسول اهللا : eأدرك النيب 

                                                 
ً تعليقا باب إذا وكل رجال، فرتك الوكيل شيئا فأجازه فهو - ١٠ الوكالة، - ٤٠البخاري،   ) ١( ً ً

 باب صفة إبليس وجنوده، حديث - ١١ بدء اخللق، - ٩٥و ) ٢٣١١(جائز، حديث 
ص (ويف اليوم والليلة ) ١٠/٢٨٥(والنسائي يف الكربى كما يف حتفة األشراف ). ٣٢٧٥(

، )٤٧٦ - ٢/٤٧٥(والدالئل أليب نعيم ) ٩٥٩، ٩٥٨(حديث رقم ) ٥٣٣ - ٥٣١
قصة ) ٢/٤٧٨(وذكر أبونعيم يف الدالئل ) ٢/١٥(، وانظر الدر املنثور )٢٦٧(حديث 

ً شيطانا فصرعه مرارا مث أخرب اجلين ذلك الرجل بأن من قرأ سورة البقرة؛ فإن لرجل صارع ً
ومن : فقيل البن مسعود. الشيطان اليسمع منها بشيء إال أدبر له هيج كهيج احلمار

  .- رضي اهللا عنه -ومن عسى إال أن يكون عمر بن اخلطاب : ذلك الرجل؟ قال
قصة أليب أسيد وقصة أليب أيوب مع اجلن ) ١٢، ٢/١٠(وذكر السيوطي يف الدر املنثور   

ًحيث سرقوا عليهما طعاما مث أخربما اجلن بأن التحصن من الشياطني يتم بقراءة آية 
  .الكرسي

مبعجمة مث نون مث موحدة بوزن جعفر وقيل خنيس مبعجمة مث نون (عبد الرمحن بن خنبش   ) ٢(
ن اجلوين، وأبوالتياح، اإلصابة التميمي البصري، عن ابن مسعود وعنه أبوعمرا) مصغرا

  ).١٦٦ص (، وتعجيل املنفعة )٤/١٥٦(



  

)٤٠(

يريد حتدرت عليه من الشعاب واألودية، وفيهم شيطان معه شعلة من نار 
فأتاه جربيل عليه  / e، قال فرعب رسول اهللا eأن حيرق ا رسول اهللا 

مات اهللا أعوذ بكل: قل: قال" ما أقول؟: "قل، قال! ياحممد: السالم فقال
التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر 
ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما خيرج من األرض 
ومن شر ما ينزل فيها، ومن شر فنت الليل والنهار، ومن شر كل طارق 

هزمهم اهللا عز فطفئت نارهم و: قال. ًيطرق، إال طارقا يطرق خبري يا رمحن
  .)١(وجل

قال رسول :  وثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة أنه قال- ١٠٢  
َّإن عفريتا من اجلن جاء يفتك يب البارحة ليقطع علي صاليت، : "eاهللا  ً

 أردت أن آخذه فأربطه إىل سارية من )٢(ُّفأمكنين اهللا عز وجل منه فذعته
سليمان عليه السالم املسجد حىت تصبحوا فتنظروا إليه، مث ذكرت قول 

                                                 
أنه أخرجه ابن منده، والبزار، وأبوزرعة يف مسنده، ) ٤/١٥٧(ذكر احلافظ يف اإلصابة   ) ١(

  .كلهم من طريق عفان. وأبو بكر بن أيب شيبة، واحلسن بن سفيان
ثنا جعفر يعين ابن : لعنزي قالثنا سيار بن حامت أبوسلمة ا: قال) ٣/٤١٩(وأخرجه أمحد   

أدركت رسول اهللا : قلت لعبد الرمحن ابن خنيس التميمي: سليمان، قال ثنا أبوالتياح، قال
eكيف صنع رسول اهللا : قلت: قال. نعم:  قالe ليلة كادته الشياطني وساق 

  .احلديث، مث ساقه مرة أخرى من طريق عفان ثنا جعفر به
ويف : وقال ابن منده. يف إسناده نظر: يف الصحابة، وقالوذكره البخاري : قال احلافط  

وتعقبه أبونعيم بأن أبا التياح صرح بسؤاله له يعين فال إرسال فيه، قال . إسناده إرسال
 لكن املعتمد eولعل ابن منده أراد أنه مل يصرح بسماعه لذلك من رسول اهللا : "احلافظ

  ".على من جزم بأن له صحبة
  .لكن روايته تتقوى مبتابعة عفان له. بن حامت الضبعي صدوق له أوهامويف اإلسناد سيار   

 بالدال والذال -والذعت والدعت . أي خنقته: نقل البخاري عن النضر بن مشيل  ) ٢(
  . الدفع العنيف-املضعفتني 

  ]١٤/خ[



  

)٤١(

ْقال رب اغفر يل وهب يل ملكا ال يـنبغي ألحد من {): ٣٥ : ٣٨( َ َ َ ُ ِْ ِ ٍِ َِ ْ َ ً ْ ِ َِ َ ْ ْ ِّ َ َ َ
ِبـعدي ْ   .)١(ً"فرده اهللا تعاىل خاسئا} َ

 كان يصلي فأتاه الشيطان e وعن عائشة أن النيب - ١٠٣  
حىت وجدت برد لسانه : "e فصرعه فخنقه، قال رسول اهللا eفأخذه 

  ".ً ولوال دعوة سليمان ألصبح ذلك موثقا حىت يراه الناسعلى يدي،
 وإسناده على شرط البخاري كما ذكر )٢( أخرجه النسائي- ١٠٤  

  .)٣(ذلك أبوعبد اهللا املقدسي يف خمتاره الذي هو خري من صحيح احلاكم
 كان يصلي e وعن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا - ١٠٥  

: يه القراءة فلما فرغ من صالته قالصالة الصبح وهو خلفه، فالتبست عل
لو رأيتموين وأبليس، فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حىت وجدت برد لعابه "

 ولوال دعوة أخي سليمان ألصبح - اإلام واليت تليها -بني إصبعي هاتني 
ًمربوطا بسارية من سواري املسجد يتالعب به صبيان املدينة، فمن استطاع 

                                                 
 باب األسري أو الغرمي يربط يف املسجد، حديث - ٧٥ كتاب الصالة، - ٨البخاري،   ) ١(

 تفسري سورة - ٦٥و ). ٣٤٢٣(، حديث ٤٠كتاب األنبياء، باب  - ٦٠و ) ٤٦١(
). ١/٣٨٤) (٣٩(ومسلم، كتاب املساجد، حديث ). ٤٨٠٨(، حديث ٢ باب - ٣٨

  ).٢/٤٧٤(والدالئل أليب نعيم ). ٢/٢٩٨(وأمحد 
يف الكربى عن إسحاق بن إبراهيم عن حيىي بن آدم، عن أيب بكر بن عياش عن حصني   ) ٢(

) ١/٤٧٩(ن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن عائشة، انظر حتفة األشراف ابن عبد الرمحن ع
  .وهو إسناد صحيح) ١٦٣٠٧(حديث 

وقد طبع يف ) املستدرك على الصحيحني(هو كتابه ) ٤٠٥ - ٣٢١(صحيح احلاكم   ) ٣(
  .وأبوعبد اهللا املقدسي.  يف أربع جملدات كبرية١٣٤٢ - ١٣٣٥(حيدر أباد الدكن سنة 

، واسم خمتاره ٦٤٣مد بن عبد الواحد السعدي الدمشقي املتوىف سنة هو ضياء الدين حم  
مرتب على املسانيد على ) األحاديث اجلياد املختارة مما ليس يف الصحيحني أو أحدمها(

ً جزءا، وهو يعد للطبع يف املكتب ٨٦حروف املعجم ال على األبواب، وهو يف 
  .اإلسالمي



  

)٤٢(

، )١(رواه اإلمام أمحد يف مسنده" القبلة أحد فليفعلأن ال حيول بينه وبني 
  .)٢(وأبوداود يف سننه

قام رسول :  عن أيب الدرداء أنه قال)٣( ويف صحيح مسلم- ١٠٦  
ألعنك بلعنة اهللا "مث قال " أعوذ باهللا منك" يصلي فسمعناه يقول eاهللا 
رسول اهللا يا: ًوبسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من صالته قلنا" ًثالثا

ًمسعناك تقول شيئا يف الصالة مل نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت 
إن عدو اهللا إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله يف وجهي، : "قال. يدك
، ألعنك بلعنة اهللا التامة، )٤(أعوذ باهللا منك ثالث مرات، مث قلت: فقلت

يمان ألصبح مث أردت أن آخذه، ولوال دعوة أخينا سل. )٥(فلم يستأخر
ِموثقا يلعب به ولدان املدينة ً."  

                                                 
)٨٣ - ٣/٨٢(  ) ١.(  
هو وأمحد من ) ٦٩٩(، باب الدنو من السرتة، حديث )١٠٧ (،)٤٤٩ - ١/٤٤٨(  ) ٢(

حدثين أبوعبيد حاجب : طريق أيب أمحد الزبريي، أخربنا مسرة بن معبد اللخمي قال
، وذكر أمحد احلديث بطوله  ...eحدثين أبوسعيد اخلدري أن رسول اهللا ... سليمان

  ".ه وبني قبلته أحد فليفعلفمن استطاع منكم أن ال حيول بين: "واقتصر أبوداود على قوله
ورجال اإلسناد كلهم ثقات إال مسرة بن معبد فإنه صدوق له أوهام، كما قال احلافظ يف   

َوقال ابن حبان يف " وثق): "٣/١٣٦(وقال الذهيب يف الكاشف ). ٢/٢٤٢(التقريب 
كان ممن ينفرد عن الثقات مبا ليس من أحاديث األثبات على قلة ): "٣/٤٢(اروحني 

  ".شيخ ما به بأس: "وقال أبوحامت". وايته، ال جيوز االحتجاج به إذا انفردر
  .ويشهد له حديث أيب هريرة وعائشة فريتقي ما إىل درجة احلسن  

 باب جواز لعن الشيطان يف أثناء الصالة، حديث - ٨، )١/٣٨٥( كتاب املساجد - ٥  ) ٣(
إبليس والتعوذ باهللا منه يف ، كتاب السهو، باب لعن )١٣ - ٣/١٢(والنسائي ). ٤٠(

  .الصالة
  ".والتصحيح من مسلم: "يف خ قال  ) ٤(
  .والتصحيح من مسلم والنسائي". فاستأخر: "يف ز، ب، خ  ) ٥(



  

)٤٣(

 فإذا كانت الشياطني تأيت األنبياء عليهم الصالة والسالم - ١٠٧  
لتؤذيهم وتفسد عبادم، فيدفعهم اهللا تعاىل مبا يؤيد به األنبياء من الدعاء 

 eوالذكر والعبادة ومن اجلهاد باليد، فكيف من هو دون األنبياء؟ فالنيب 
اإلنس واجلن مبا أيده اهللا تعاىل من أنواع العلوم واألعمال ومن قمع شياطني 

  . يف الصالة واجلهادeوأكثر أحاديث النيب . أعظمها الصالة واجلهاد
ً فمن كان متبعا لألنبياء نصره اهللا سبحانه مبا نصر به - ١٠٨  
ًوأما من ابتدع دينا مل يشرعوه، فرتك ما أمروا به من عبادة اهللا . األنبياء

َّحده ال شريك له واتباع نبيه فيما شرعه ألمته، وابتدع الغلو يف األنبياء و
 ٩٩: ١٦(والصاحلني والشرك م فإن هذا يتلعب به الشياطني، قال تعاىل 

َإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رم يـتـوكلون{): ١٠٠ - ُ َ َ َََّ ََ َْ َِِّ َ ََ ُ َ ِ َّ ٌ ْ ُ ُ َُ ََ ْ ََِّإمنا * َِّ
َسلطانه ع ُُ َ ْ َلى الذين يـتـولونه والذين هم به مشركونُ ُِ ْ َُ َِِ ْ ُ َ َِ َِّ َّ ََّ ُ ْ َ َ : ١٥(وقال تعاىل } َ

َإن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتـبـعك من الغاوين{): ٤٢ ِ َ ْ ْ َ ْ َ َِ َِ ََ َّ َ ِ ٌِ َ َْ ُ ْ ِ ْ َْ َ ََ ِ َّ{.  
َّ ومنها؛ أن يدعو الرائي بذلك ربه تبارك وتعاىل ليبني له - ١٠٩  

  .احلال
أأنت فالن؟ ويقسم : ها؛ أن يقول لذلك الشخص ومن- ١١٠  

عليه باألقسام املعظمة، ويقرأ عليه قوارع القرآن إىل غري ذلك من األسباب 
  .اليت تضر الشياطني

ً وهذا كما كان كثريا من العباد يرى الكعبة تطوف به، - ١١١  
ًويرى عرشا عظيما وعليه صورة عظيمة، ويرى أشخاصا تصعد وتنزل  ً ً

الئكة ويظن أن تلك الصورة هي اهللا تعاىل وتقدس، ويكون ذلك فيظنها امل
  ً.شيطانا



  

)٤٤(

 وقد جرت هذه القصة لغري واحد من الناس، فمنهم من - ١١٢  
عصمه اهللا وعرف أنه الشيطان كالشيخ عبد القادر يف حكايته املشهورة 

ًالعبادة فرأيت عرشا عظيما وعليه نور، فقال يل/كنت مرة يف : حيث قال ً :
فقلت : قال. أنا ربك وقد حللت لك ما حرمت على غريك! عبد القادريا 

فتمزق ذلك النور : قال. له أنت اهللا الذي ال إله إال هو؟ اخسأ ياعدو اهللا
َيا عبد القادر، جنوت مين بفقهك يف دينك وعلمك : وصار ظلمة، وقال

ًلقد فتنت ذه القصة سبعني رجال. ومبنازالتك يف أحوالك  :فقيل له. ُ
َّحللت لك ما حرمت على : "بقوله يل: كيف علمت أنه الشيطان؟ قال

 ال تنسخ وال تبدل، وألنه قال أنا e، وقد علمت أن شريعة حممد "غريك
  .ربك، ومل يقدر أن يقول أنا اهللا الذي ال إله إال أنا

 ومن هؤالء من اعتقد أن املرئي هو اهللا، وصار هو - ١١٣  
. اهللا تعاىل يف اليقظة، ومستندهم ما شاهدوهوأصحابه يعتقدون أم يرون 

  .وهم صادقون فيما خيربون به ولكن مل يعلموا أن ذلك هو الشيطان
ً وهذا قد وقع كثريا لطوائف من جهال العباد، يظن - ١١٤  

َأحدهم أنه يرى اهللا تعاىل بعينه يف الدنيا ألن كثريا منهم أري ما ظن أنه اهللا  ُِ ً
  .وإمنا هو شيطان

 وكثري منهم رأى من ظن أنه نيب أو رجل صاحل أو اخلضر - ١١٥  
  ً.وكان شيطانا

  ]١٥/خ[



  

)٤٥(

من رآين يف : " أنه قالe وقد ثبت يف الصحيح عن النيب - ١١٦  
  .)١("ًاملنام فقد رآين حقا فإن الشيطان ال يتمثل يف صوريت

 فهذا يف رؤية املنام؛ ألن الرؤية يف املنام تكون حقا وتكون - ١١٧  
منعه اهللا أن يتمثل به يف املنام، وأما يف اليقظة فال يراه أحد من الشيطان ف

َبعينه يف الدنيا فمن ظن أن املرئي هو امليت فإمنا أيت من جهله، وهلذا مل  ُِ
  .)٢(يقع مثل هذا ألحد من الصحابة والتابعني هلم بإحسان

                                                 
 حديث e باب إمث من كذب على النيب - ٣٨ كتاب العلم، - ٣أخرجه البخاري،   ) ١(

اء، حديث  باب من مسى بأمساء األنبي- ١٠٩ كتاب األدب، - ٧٨، ويف )١١٠(
 يف املنام، حديث e باب من رأى النيب - ١٠ كتاب التعبري، - ٩١، ويف )٦١٩٧(
من رآين  "e باب قول النيب - ١ كتاب الرؤيا، - ٤٢، )٤/١٧٧٥(ومسلم ). ٦٩٩٣(

 باب - ٢ كتاب التعبري، - ٣٥وابن ماجه، ). ١١، ١٠(، حديث "يف املنام فقد رآين
) ٤٦٣، ٤١١، ٢/٢٣٢(وأمحد ). ٣٩٠١( يف املنام، حديث eرؤية النيب 

  . - رضي اهللا عنه -كلهم من حديث أيب هريرة . يف مسند أيب قتادة) ٥/٣٠٦(و
ومسلم ). ٦٩٩٦، ٦٩٩٥( كتاب التعبري حديث - ٩١وأخرجه البخاري عن أيب قتادة   

وأخرجه البخاري يف التعبري، حديث ). ١١( كتاب الرؤيا، تابع احلديث - ٤٢
  .- رضي اهللا عنه -من حديث أنس ) ٣/٢٦٩(وأمحد ). ٦٩٩٤(
 ٣٥وابن ماجه، ). ٢٣٧٨(، حديث ٣، أبواب الرؤيا، باب )٣/٣٦٥(وأخرجه الرتمذي   

، ١/٣٧٥(وأمحد ). ٣٩٠٠( يف املنام حديث e كتاب تعبري الرؤيا، باب رؤية النيب -
  .- رضي اهللا عنه -من حديث ابن مسعود ) ٤٤٠، ٤٠٠

 تعبري الرؤيا - ٣٥وابن ماجه ). ١٣، ١٢(رؤيا، حديث  كتاب ال- ٤٢وأخرجه مسلم،   
من حديث جابر ) ٣/٣٠٥(وأمحد ). ٣٩٠٢( يف املنام حديث e باب رؤية النيب - ١
  .- رضي اهللا عنه -
 رضي اهللا -من حديث أيب جحيفة ) ٣٩٠٤( تعبري، حديث - ٣٥وأخرجه ابن ماجه   

  .-عنه 
روفني بالكذب يف األمور احملسوسة امللموسة، بل إن أكثر أصحاب هذه الدعوى، من املع  ) ٢(

  .فمن كانت هذه حاله ال يصدق فيما يزعم وراء ذلك



  

)٤٦(

 -إنه رآه :  هذا أو صدق من قال- وبعض من رأى - ١١٨  
حد يكون مبكانني يف حالة واحدة فخالف صريح اعتقد أن الشخص الوا

  .املعقول
 ومنهم من يقول هذه رقيقة ذلك املرئي أو هذه روحانيته - ١١٩  

  .ّ وال يعرفون أنه جين تصور بصورته)١(أو هذه معناه لشكل
ََ ومنهم من يظن أنه ملك، وامللك يتميز عن اجلين بأمور - ١٢٠  

جلهال، وفيهم املؤمنون املتبعون حملمد كثرية، واجلن فيهم الكفار والفساق وا
eتسليما، فكثري ممن مل يعرف أن هؤالء جن وشياطني يعتقدهم مالئكة ً.  

 وكذلك الذين يدعون الكواكب وغريها من األوثان تتنزل - ١٢١  
على أحدهم روح يقول هي روحانية الكواكب، ويظن بعضهم أنه من 

  .ن املشركنياملالئكة وإمنا هو من اجلن والشياطني يغوو
 والشياطني يوالون من يفعل ما حيبونه من الشرك والفسوق - ١٢٢  

والعصيان؛ فتارة خيربونه ببعض األمور الغائبة ليكاشف ا، وتارة يؤذون من 
يريد أذاه بقتل ومتريض وحنو ذلك، وتارة جيلبون له من يريد من اإلنس، 

 وطعام وثياب وغري وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد
ًذلك، فيعتقد أنه من كرامات األولياء وإمنا يكون مسروقا، وتارة حيملونه يف 

  .اهلواء فيذهبون به إىل مكان بعيد

                                                 
  .أي ظهر يف شكل حسي" تشكل"لعلها : قال السيد رشيد رضا رمحه اهللا  ) ١(



  

)٤٧(

 فمنهم من يذهبون به إىل مكة عشية عرفة ويعودون به - ١٢٣  
فيعتقد هذا كرامة، مع أنه مل حيج حج املسلمني؛ ال أحرم وال لىب وال طاف 

  . بني الصفا واملروة، ومعلوم أن هذا من أعظم الضاللبالبيت وال
 ومنهم من يذهب إىل مكة ليطوف بالبيت من غري عمرة - ١٢٤  
  .ُفال حيرم إذا حاذى امليقات. شرعية

ُ ومعلوم أن من أراد نسكا مبكة مل يكن له أن جياوز - ١٢٥  
 علم كان ًامليقات إال حمرما، ولو قصدها لتجارة أو لزيارة قريب له أو طلب

ًمأمورا أيضا باإلحرام من امليقات، وهل ذلك واجب أو مستحب؟ فيه  ً
  .قوالن مشهوران للعلماء

 وهذا باب واسع، ومنه السحر والكهانة، وقد بسط - ١٢٦  
  .الكالم على هذا يف غري هذا املوضع

َّ وعند املشركني عباد األوثان ومن ضاهاهم من النصارى - ١٢٧  
احلكايات ما يطول وصفه، فإنه ما من / يف ذلك من ومبتدعة هذه األمة 

أحد يعتاد دعاء امليت واالستغاثة به نبيا كان أو غري نيب إال وقد بلغه من 
ذلك ما كان من أسباب ضالله، كما أن الذين يدعوم يف مغيبهم 
ويستغيثون م فريون من يكون يف صورم أو يظنون أنه يف صورم ويقول 

لمهم ويقضي بعض حوائجهم، فإم يظنون أن امليت أنا فالن ويك
املستغاث به هو الذي كلمهم وقضى مطلوم وإمنا هو من اجلن 

  .والشياطني
 ومنهم من يقول هو ملك من املالئكة، واملالئكة ال تعني - ١٢٨  

  .املشركني وإمنا هم شياطني أضلوهم عن سبيل اهللا

  ]١٦/خ[



  

)٤٨(

ايات اليت يعرفها من  ويف مواضع الشرك من الوقائع واحلك- ١٢٩  
  .هنالك ومن وقعت له ما يطول وصفه

ّنوع يكذب بذلك كله، ونوع :  وأهل اجلاهلية فيها نوعان- ١٣٠  
  .يعتقد ذلك كرامات ألولياء اهللا

إمنا هذا خيال يف أنفسهم ال حقيقة له يف :  فاألول يقول- ١٣١  
ًنه موجودا اخلارج، فإذا قالوا ذلك جلماعة بعد مجاعة فمن رأى ذلك وعاي

ًأو تواتر عنده ذلك عمن رآه موجودا يف اخلارج وأخربه به من ال يرتاب يف 
صدقه كان هذا من أعظم أسباب ثبات هؤالء املشركني املبتدعني 

  .املشاهدين لذلك والعارفني به باألخبار الصادقة
 مث هؤالء املكذبون لذلك مىت عاينوا بعض ذلك خضعوا - ١٣٢  

قادوا له واعتقدوا أنه من أولياء اهللا، مع كوم ملن حصل له ذلك وان
ّيعلمون أنه ال يؤدي فرائض اهللا حىت وال الصلوات اخلمس، وال جيتنب 
حمارم اهللا ال الفواحش وال الظلم، بل يكون من أبعد الناس عن اإلميان 

َأال {): ٦٣ - ٦٢: ١٠(والتقوى اليت وصف اهللا ا أولياءه يف قوله تعاىل  َ
َْإن أو َّ َلياء الله ال خوف عليهم وال هم حيزنونِ ََُْ ْ ُْ َ ٌ ََ ِ ْ َََ ْ َِّ َ َالذين آمنوا وكانوا يـتـقون* َِ ُ ََُّ َََ ُ َ ِ َّ{ ،

ِفريون من هو من أبعد الناس عن اإلميان والتقوى له من املكاشفات 
  .والتصرفات اخلارقات ما يعتقدون أنه من كرامات أولياء اهللا املتقني

إلسالم وينقلب على عقبيه، ويعتقد  فمنهم من يرتد عن ا- ١٣٣  
فيمن ال يصلي بل وال يؤمن بالرسل، بل يسب الرسل ويتنقص م أنه من 

  .أعظم أولياء اهللا املتقني
ً ومنهم من يبقى حائرا مرتددا شاكا مرتابا، يقدم إىل الكفر - ١٣٤   ً ً ً

ًرجال وإىل اإلسالم أخرى، ورمبا كان إىل الكفر أقرب منه إىل اإلميان ِ.  



  

)٤٩(

 وسبب ذلك؛ أم استدلوا على الوالية مبا ال يدل عليها، - ١٣٥  
فإن الكفار واملشركني والسحرة والكهان معهم من الشياطني من يفعل م 

ْهل أنـبئكم {): ٢٢٢ - ٢٢١: ٢٦(أضعاف أضعاف ذلك قال تعاىل  ُ َُُِّ ْ َ
ُعلى من تـنـزل الشياطني ِ َ ْ ََّ ُ َّ َََ ٍتـنـزل على كل أفاك * َ ََّ ِّ َُ َ ََّ ُ ٍأثيمَ َِ{.  

 وهؤالء البد أن يكون فيهم كذب وفيهم خمالفة للشرع، - ١٣٦  
ففيهم من اإلمث واإلفك حبسب ما فارقوا أمر اهللا ويه الذي بعث به نبيه 

e . وتلك األحوال الشيطانية نتيجة ضالهلم وشركهم وبدعتهم وجهلهم
يجة ُّوكفرهم وهي داللة وعالمة على ذلك، واجلاهل الضال يظن أا نت

إميام وواليتهم هللا تعاىل، وأا عالمة وداللة على إميام وواليتهم هللا 
  .سبحانه
 وذلك أنه مل يكن عنده فرقان بني أولياء الرمحن وأولياء - ١٣٧  

الفرقان بني أولياء الرمحن (الشيطان كما قد تكلمنا على ذلك يف مسألة 
ً جعلها دليال على الوالية ، ومل يعلم أن هذه األحوال اليت)وأولياء الشيطان

تكون للكفار من املشركني وأهل الكتاب أعظم مما تكون للمنتسبني إىل 
اإلسالم، والدليل مستلزم للمدلول خمتص به ال يوجد بدون مدلوله، فإذا 

ًفضال / وجدت للكفار واملشركني وأهل الكتاب مل تكن مستلزمة لإلميان
  .ًنع أن تكون دليال عليهعن الوالية وال كانت خمتصة بذلك، فامت

 وأولياء اهللا هم املؤمنون املتقون، وكرامام مثرة إميام - ١٣٨  
وتقواهم ال مثرة الشرك والبدعة والفسق، وأكابر األولياء إمنا يستعملون هذه 
الكرامات حبجة للدين أو حلاجة للمسلمني، واملقتصدون قد يستعملوا يف 

َّ يف املعاصي فهو ظامل لنفسه، متعد حد ربه، املباحات، وأما من استعان ا
  .وإن كان سببها اإلميان والتقوى

  ]١٧/خ[



  

)٥٠(

 فمن جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها يف طاعة الشيطان - ١٣٩  
فهذا املال وإن ناله بسبب عمل صاحل فإذا أنفقه يف طاعة الشيطان كان 

 وهي ًوباال عليه، فكيف إذا كان سبب اخلوارق الكفر والفسوق والعصيان
تدعو إىل كفر آخر وفسوق وعصيان، وهلذا كان أئمة هؤالء معرتفني بأن 

  .ولبسط هذه األمور موضع آخر. أكثرهم ميوتون على غري اإلسالم
 واملقصود هنا أن من أعظم أسباب ضالل املشركني ما - ١٤٠  

يرونه أو يسمعونه عند األوثان؛ كإخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء 
ّك، فإذا شاهد أحدهم القرب انشق وخرج منه شيخ ي حاجة وحنو ذل

، والقرب )١()أو الشيخ املقبور(عانقه أو كلمه ظن أن ذلك هو النيب املقبور 
مل ينشق وإمنا الشيطان مثل له ذلك، كما ميثل ألحدهم أن احلائط انشق 
وأنه خرج منه صورة إنسان ويكون هو الشيطان متثل له يف صورة إنسان 

  . خرج من احلائطوأراه أنه
 ومن هؤالء من يقول لذلك الشخص الذي رآه قد خرج - ١٤١  
حنن ال نبقى يف قبورنا، بل من حني يقرب أحدنا خيرج من قربه : من القرب

  .وميشي بني الناس
 ومنهم من يرى ذلك امليت يف اجلنازة ميشي ويأخذه بيده، - ١٤٢  

  .إىل أنواع أخرى معروفة عند من يعرفها

                                                 
  .ز، ب: سقط من  ) ١(



  

)٥١(

أهل الضالل إما أن يكذبوا ا وإما أن يظنوها من  و- ١٤٣  
كرامات أولياء اهللا، ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس النيب أو الرجل 

  . الصاحل أو ملك على صورته
هذا روحانيته أو رقيقته أو سره أو مثاله أو :  ورمبا قالوا- ١٤٤  

روحه جتسدت، حىت قد يكون من يرى ذلك الشخص يف مكانني فيظن 
اجلسم الواحد يكون يف الساعة الواحدة يف مكانني، وال يعلم أن ذلك أن 

  .حني تصور بصورته ليس هو ذلك اإلنسي
ْ وهذا وحنوه مما يبني أن الذين يدعون األنبياء والصاحلني - ١٤٥  

 من املشركني الذين يدعون غري )١()وغري قبورهم(بعد موم عند قبورهم 
ًلذين اختذوا املالئكة والنبيني أربابا، قال اهللا، كالذين يدعون الكواكب، وا

َما كان لبشر أن يـؤتيه الله الكتاب واحلكم {): ٨٠ - ٧٩: ٣(تعاىل  ْ ُ َ ُ َ َْ َ َ َ َِ ِْ ُ َُّ ٍْ ْ َ ِ َ َ
َِوالنُّبـوة مث يـقول للنَّاس كونوا عبادا يل من دون الله ولكن كونوا ربانيني مبا  َِ ِِّ ِ ِ ِ ََِّ ُ ُ ُُ ُ َْ ْ َ َ ََُ ََّ ُ ًِ ِ ِ َ َُّ َّ

ْكنتم  ُْ َتـعلمون الكتاب ومبا كنتم تدرسونُ ْ َُ ُ َ ُْ ُ َُ ََِ َُ ِ ْ َوال يأمركم أن تـتخذوا المالئكة * َِّ َ ِ َِ َ َْ ُ ََّ ْ َ ْ ُ ََُ َْ
َوالنَّبيني أربابا أيأمركم بالكفر بـعد إذ أنـتم مسلمون ُ َِ ْ ُ َ ُ َ ً َْ ُْْ ْ َُ َ َْ ِ َ ْ ِ ُ ْ ِ ُ ْ ْ َ : ١٧(، وقال تعاىل }ِِّ

ِقل ادعوا الذين زعمتم م{): ٥٧ - ٥٦ ْ ُ ْ َ َُ َ ِ َّ ْ ْ ِّن دونه فال ميلكون كشف الضر ُ ْ َُّ َ َُ َ ُ ِْ َ َ ِِ ْ
ًعنكم وال حتويال ِ َْ َ َ ْ ُ ُأولئك الذين يدعون يـبتـغون إىل رم الوسيلة أيـهم أقـرب * َ َْ َْ َ ُْ ُْ ُّ َ َ َِ ِ َِْ َِّ ِ َ َ ُْ َ ََْ َُ َ ِ َّ َ

ًويـرجون رمحته وخيافون عذابه إن عذاب ربك كان حمذورا َ َُ َ ََْ َ َ ََ َ َ َِّ َ َ َ ََّ ِ ُ َُ ُ َُ َْ َ اىل ، وقال تع}َْ
َقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ال ميلكون {): ٢٣ - ٢٢: ٣٤( ُ ِ َِْ َ ِ َِّ ِ ُ ْ ْ ُ ْ َ َُ َ َّ ْ ْ ُ

َُمثـقال ذرة يف السماوات وال يف األرض وما هلم فيهما من شرك وما له  َ ْ ََ َ َ َ َ ٍَ ْ ِْ ِ ِِ ِ َُ ِ ْ ِ َِ ِ َّ ٍََّ َ َ ْ
ٍمنـهم من ظهري َِ ْ ِ ِْ ُ َوال تنفع الشفاعة عنده إال لم* ْ َِ َ َِ ُ َ ِْ ُ َ ََ َّ ُ َُن أذن لهَ َ َِ ْ{.  

                                                 
  .ز، ب: سقطت من  ) ١(



  

)٥٢(

ُ ومثل هذا كثري يف القرآن ينهى أن يدعى غري اهللا ال من - ١٤٦  
خبالف . املالئكة وال األنبياء وال غريهم، فإن هذا شرك أو ذريعة إىل الشرك

الدعاء والشفاعة فإنه ال يفضي إىل / ما يطلب من أحدهم يف حياته من 
ُذلك، فإن أحدا من األنبياء والصاحلني مل ي عبد يف حياته حبضرته، فإنه ً

ينهى من يفعل ذلك خبالف دعائهم بعد موم فإن ذلك ذريعة إىل الشرك 
  .م، وكذلك دعاؤهم يف مغيبهم هو ذريعة إىل الشرك

ً فمن رأى نبيا أو ملكا من املالئكة وقال له- ١٤٧   مل " ادع يل: "ً
ضي إىل يفض ذلك إىل الشرك به، خبالف من دعاه يف مغيبه فإن ذلك يف

الشرك به كما قد وقع، فإن الغائب وامليت ال ينهى من يشرك، بل إذا 
ُتعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك إىل الشرك به فدعي وقصد 
مكان قربه أو متثاله أو غري ذلك، كما قد وقع فيه املشركون ومن ضاهاهم 

  .من أهل الكتاب ومبتدعة املسلمني
تدعو للمؤمنني وتستغفر هلم كما قال  ومعلوم أن املالئكة - ١٤٨  

ِالذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد {) ٩ - ٧: ٤٠: (تعاىل ِْ َ ُِ َ َُ ُ َ ْ ََِّ َ ْ َ َ َْ ْ ُ ِ َْ َ َّ
ًرم ويـؤمنون به ويستـغفرون للذين آمنوا ربـنا وسعت كل شيء رمحة وعلما  َ َ َ َِْ ِ ِ ِ ًَِْ َ َ ْ ٍَ ْ َ َ ُ َُّ ُ َ ْ َّ َ َ َُ ِ ِ َِّ َ ْ َُ َ ِ ْ ْ ِّ

ِفاغفر للذ ِ َِّ ْ ْ ِين تابوا واتـبـعوا سبيلك وقهم عذاب اجلحيمَ ِ َ َ ُْ َ َ َ ْ ِ ِِ َ ََ َ َ ُ َّ َ ْربـنا وأدخلهم * َ ُ ْ ِ ََْ َََّ
َجنَّات عدن اليت وعدتـهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريام إنك  َِّ ْ ْ ِِْ َُِِّّ َ َ َ َ َِ َِْ ِ َِ ْ ْ َ ََ ََ ُ َ ْ َْ ََِّ ٍ ِ

ُأنت العزيز احلكيم ِ َْ ُ ِ َ ْ َ ْوقهم السيئات ومن* َْ َ َ َِ ََِّّ ْ ِ ُ تقي السيئات يـومئذ فـقد رمحته ِ َْ َِ ْ َ َ ٍ َِِ َْ ِ ََِّّ َ
ُوذلك هو الفوز العظيم ِ َ ْ ُْ ْ َ َ ُ َ َِ ُتكاد السماوات {): ٦ - ٥: ٤٢(وقال تعاىل } َ َ َ َّ ُ َ َ

ِيـتـفطرن من فـوقهن والمالئكة يسبحون حبمد رم ويستـغفرون لمن يف  ْ َ ُ ُ ْ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َُ َ َْ َْ ِْ ِ ِِّ ْ َ ِ َِّ ُ ََ َ ْ َّ ِ ْ َ َّ
َاألرض أال  َ ِ ُإن الله هو الغفور الرحيمْ ِ َّ ُ َُ ْ َ ُ َ َّ َّ ُوالذين اختذوا من دونه أولياء الله * ِ َّ َ ََ ِْ َ ِِ ُِ ُ ََّ ِ َّ َ

ٍحفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل ِ َِ ْ ِْ ِْ َْ ََ ََ َْ َ ََ ٌ ِ{.  

  ]١٨/خ[



  

)٥٣(

.  فاملالئكة يستغفرون للمؤمنني من غري أن يسأهلم أحد- ١٤٩  
صاحلني يدعو ويشفع  أو غريه من األنبياء والeوكذلك ما روي أن النيب 

لألخيار من أمته، هو من هذا اجلنس، هم يفعلون ما أذن اهللا هلم فيه بدون 
  .سؤال أحد

 وإذا مل يشرع دعاء املالئكة مل يشرع دعاء من مات من - ١٥٠  
األنبياء والصاحلني، وال أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة وإن كانوا يدعون 

  :ويشفعون، لوجهني
ن ما أمر اهللا به من ذلك هم يفعلونه وإن مل أ:  أحدمها- ١٥١  

يطلب منهم، وما مل يؤمروا به ال يفعلونه ولو طلب منهم، فال فائدة يف 
  .الطلب منهم

أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم يف هذه احلال :  الثاين- ١٥٢  
ِّيفضي إىل الشرك م ففيه هذه املفسدة، فلو قدر أن فيه مصلحة لكانت  ُ

خبالف الطلب منهم يف . اجحة، فكيف وال مصلحة فيههذه املفسدة ر
بل فيه . حيام وحضورهم فإنه ال مفسدة فيه، فإم ينهون عن الشرك م

منفعة، وهو أم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع اخللق 
كلهم؛ فإم يف دار العمل والتكليف، وشفاعتهم يف اآلخرة فيها إظهار 

  .م يوم القيامةكرامة اهللا هل
 وأصل سؤال اخللق احلاجات الدنيوية اليت ال جيب عليهم - ١٥٣  

ًفعلها ليس واجبا على السائل وال مستحبا، بل املأمور به سؤال اهللا تعاىل  ً
  .والرغبة إليه والتوكل عليه

 وسؤال اخللق يف األصل حمرم، لكنه أبيح للضرورة، وتركه - ١٥٤  
ْفإذا فـرغت فانصب{): ٨- ٧: ٩٤(تعاىل ًتوكال على اهللا أفضل، قال  َ َ َ ََ ْ َ َ ِ *



  

)٥٤(

ْوإىل ربك فارغب َ ْ َ َ َِّ َ : ٩(وقال تعاىل . أي ارغب إىل اهللا تعاىل ال إىل غريه} َِ
ُولو أنـهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبـنا الله سيـؤتينا الله {): ٥٩ ُ ُ َُّ َّ ََّ َِ ْ ُ ُ َ ََ ُْ َ َُ ُ ََ َ َ َْ ُْ َ ُ ُ ََّ ْ

ُمن فضله ورس ََ ِ ِِ ْ َ َوله إنا إىل الله راغبونْ ُِ َِ َّ َ ِ َِّ فجعل اإليتاء هللا والرسول لقوله تعاىل } ُُ
ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نـهاكم عنه فانـتـهوا{): ٧: ٥٩( ََْ ُ َُ َُ ْ ََّ ْ َْ َ ََ َُ ُ ُ ُ ُ فأمرهم } َ

  .بإرضاء اهللا ورسوله
ْ وأما يف احلسب فأمرهم أن يقولوا- ١٥٥   ] أن[ال } حسبنا اهللا{: َ

َإنا إىل الله راغبون{): ٥٩: ٩ ()١(ويقولوا. سبنا اهللا ورسولهح: يقولوا ُِ َِ َّ َ ِ مل } َِّ
إنا هللا ورسوله راغبون، فالرغبة إىل اهللا وحده كما قال : يأمرهم أن يقولوا

ومن يطع اهللا ورسوله وخيش اهللا {): ٢٥: ٢٤(تعاىل يف اآلية األخرى 
ول، وجعل اخلشية فجعل الطاعة هللا والرس} ويتقه فأولئك هم الفائزون

  .والتقوى هللا وحده
إين معلمك ! يا غالم: " البن عباسe وقد قال النيب - ١٥٦  
َّاحفظ اهللا حيفظك، احفظ اهللا جتده جتاهك، تعرف إىل اهللا يف : كلمات

الرخاء يعرفك يف الشدة، إذا سألت فاسأل اهللا، وإذا استعنت فاستعن باهللا، 
ُّ اخلليقة على أن يضروك مل يضروك َّجف القلم مبا أنت الق، فلو جهدت

هللا بالرضا مع اليقني / إال بشيء كتبه اهللا عليك، فإن استطعت أن تعمل
ًفافعل، فإن مل تستطع فإن يف الصرب على ما تكره خريا كثريا ً")٢(.  

                                                 
  .وقالوا: يف خ  ) ١(
 منقطعني، ومن طرق صحيحة متصلة من طريقني) ٣٠٧، ٣٠٣، ١/٢٩٣(أخرجه أمحد   ) ٢(

إىل قيس بن احلجاج الكالعي املصري وهو صدوق، عن حنش الصنعاين عن ابن عباس 
) ٢٥١٦( كتاب صفة القيامة، حديث - ٣٨، )٤/٦٦٧( والرتمذي - رضي اهللا عنه -

  .هذا حديث حسن صحيح: وقال. من طريقني إىل قيس بن احلجاج به
= 

  ]١٩/خ[



  

)٥٥(

ً وهذا احلديث معروف مشهور، ولكن قد يروى خمتصرا، - ١٥٧  
هو من أصح "  فاستعن باهللاذا سألت فاسأل اهللا، وإذا استعنت: "وقوله

  . ماروى عنه
 أن أبا بكر الصديق كان يسقط )١( ويف املسند ألمحد- ١٥٨  

إن خليلي أمرين أن ال : ناولين إياه، ويقول: السوط من يده فال يقول ألحد
  ً.أسأل الناس شيئا

 e عن عوف بن مالك أن النيب )١( ويف صحيح مسلم- ١٥٩  
. ًأن ال تسألوا الناس شيئا: إليهم كلمة خفيةَّبايع طائفة من أصحابه وأسر 

________________________ 
وقد روي هذا احلديث عن ): "١٧٤ص (العلوم واحلكم قال احلافظ ابن رجب يف جامع   

ابن عباس من طرق كثرية من رواية ابنه علي ومواله عكرمة وعطاء بن أيب رباح وعمرو بن 
دينار وعبيد اهللا بن عبد اهللا وعمرو موىل عفرة وابن أيب مليكة وغريهم، وأصح الطرق 

  ".ابن منده وغريهكلها طريق حنش الصنعاين اليت خرجها الرتمذي كذا قاله 
: عن ابن أيب مليكة قال) ١/١١(مل أجد هذا احلديث يف املسند والذي وجدته يف املسند   ) ١(

فيضرب بذراع :  قال- رضي اهللا عنه -كان رمبا سقط اخلطام من يد أيب بكر الصديق "
 eهللا إن حبييب رسول ا: أفال أمرتنا نناولكه فقال: فقالوا له: ناقته فينيخها فيأخذه، قال
 -وهو ضعيف النقطاعه ألن ابن أيب مليكة مل يدرك أبا بكر " ًأمرين أال أسأل الناس شيئا

  .-رضي اهللا عنه 
وأخرج ابن ماجه . حتقيقه) ٦٥(رقم ) ١/١٨٠(وقد ضعفه الشيخ أمحد شاكر   

قال : عن ثوبان بإسناد حسن، قال) ١٨٣٦( كتاب الزكاة، حديث - ٨) ١/٥٨٨(
ال تسأل الناس : قال. أنا: قلت" تقبل يل بواحدة أتقبل له باجلنة؟ومن ي: "eرسول اهللا 

  ً.شيئا
فكان ثوبان يقع سوطه، وهو راكب فال : "قال عبد الرمحن بن يزيد الراوي عن ثوبان  

  .يقول ألحد ناولنيه، حىت ينزل فيأخذه
من طريق شعبة ) ١٦٤٣( كتاب الزكاة، حديث - ٣) ٢/٢٩٥(وله متابعة يف أيب داود   

من : "eقال رسول اهللا :  قال- رضي اهللا عنه -ن عاصم عن أيب العالية عن ثوبان ع
أنا؛ فكان ال يسأل : فقال ثوبان". ًيتكفل يل أن ال يسأل الناس شيئا وأتكفل له باجلنة

  ً.أحدا



  

)٥٦(

فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط السوط من يده فال يقول : قال عوف
  .ألحد ناولين إياه

يدخل من : " أنه قالe عن النيب )٢( ويف الصحيحني- ١٦٠  
ُْهم الذين ال يسرتقون وال : "، وقال"ًأميت اجلنة سبعون ألفا بغري حساب َ

فمدح هؤالء بأم ال يسرتقون، " َّتطريون وعلى رم يتوكلونيكتوون وال ي
والرقية من جنس الدعاء فال يطلبون من . أي ال يطلبون من أحد أن يرقيهم

  .أحد ذلك
 )٤( وهو غلط، فإن رقيتهم)٣("وال يرقون" وقد روي فيه - ١٦١  

  .لغريهم وألنفسهم حسنة

________________________ 
). ١٠٨( باب كراهية املسألة للناس حديث - ٣٥ كتاب الزكاة - ١٢، )٢/٧٢١(  ) ١(

وابن ماجه ). ١٦٤٢( باب كراهية املسألة حديث - ٢٧، )٢/٢٩٤(وأخرجه أبوداود 
). ٢٨٦٧( باب البيعة، حديث - ٤١ باب - كتاب اجلهاد - ٢٤، )٢/٩٥٧(

  .كتاب الصالة، باب البيعة على الصالة) ١٨٦ - ١/١٨٥(والنسائي 
 باب من اكتوى أو كوى غريه، حديث - ١٧ كتاب الطب، - ٧٦البخاري،   ) ٢(

ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه، حديث " باب - ٢١اق،  الرق- ٨١، و )٥٧٠٥(
  ).٦٥٤١( باب يدخل اجلنة سبعون ألفا بغري حساب، حديث - ٥٠، و )٦٤٧٢(
 - ٣٨والرتمذي ). ٣٧٤(، حديث ٩٤ كتاب اإلميان، باب - ١، )١/١٩٩(ومسلم   

كلهم ). ٣٢١، ١/٢٧١(وأمحد ). ٢٤٤٦( حديث - ١٦كتاب صفة القيامة، باب 
  . رضي اهللا عنهما-ن عباس من حديث اب

ومسلم . - رضي اهللا عنه -من حديث ابن مسعود ) ٤٠٣، ١/٤٠١(وأمحد   
 باب الدليل على دخول طوائف من املسلمني - ٩٤ كتاب اإلميان، - ١، )١/١٩٨(

 رضي اهللا -ُمن حديث عمران بن حصني ) ٣٧٢، ٣٧١(اجلنة بغري حساب، حديث 
  .-عنه 

مسلم من حديث ابن عباس رواها من طريق هشيم عن حصني هذه الزيادة يف صحيح   ) ٣(
  .السابق) ٣٧٤(بن عبد الرمحن عن سعيد بن جبري عن ابن عباس، وهي ضمن احلديث 

  ".رقياهم: "يف ز، ب  ) ٤(



  

)٥٧(

  .)١( يرقي نفسهe وكان النيب - ١٦٢  
 ومل يكن يسرتقي، فإن رقيته نفسه وغريه من )٢(ريه وغ- ١٦٣   

جنس الدعاء لنفسه ولغريه، وهذا مأمور به، فإن األنبياء كلهم سألوا اهللا 
  .ودعوه كما ذكر اهللا ذلك يف قصة آدم وإبراهيم وموسى وغريه

:  قال له جربيل)٣( وما يروى أن اخلليل ملا ألقي يف املنجنيق- ١٦٤  
 ليس له إسناد معروف وهو )٤("ايل علمه حبايلحسيب من سؤ: "سل، قال

  .باطل

                                                 
 كان إذا e أن رسول اهللا - رضي اهللا عنها - إىل حديث عائشة - رمحه اهللا -يشري   ) ١(

ينفث، فلما اشتد وجعه، كنت أقرأ عليه وأمسح بيده اشتكى يقرأ على نفسه باملعوذات و
  .رجاء بركتها

 باب فضل املعوذات حديث - ١٤.  كتاب فضائل القرآن- ٦٦: رواه البخاري  
 باب الرقي بالقرآن واملعوذات، حديث - ٣٢ كتاب الطب، - ٧٦، و )٥٠١٦(
 باب رقية املريض - ٢٠ كتاب السالم، - ٣٩، )٤/١٧٢٣(ومسلم، ). ٥٧٣٥(
 ١٩ كتاب الطب - ٢٢، )٤/٢٢٤(وأبوداود ). ٥١، ٥٠(املعوذات والنفث، حديث ب

 - ٥٠، )٩٤٣ - ٢/٩٤٢(ومالك يف املوطأ ). ٣٩٠٢( باب كيف الرقى، حديث -
). ١١٤، ٦/١٠٤(وأمحد ). ١٠( باب يف التعوذ من املرض، حديث - ٤. كتاب العني
يف الرقية حديث  باب النفث - ٣٨ كتاب الطب، - ٣١، )٢/١١٦٦(وابن ماجه 

)٣٥٢٩.(  
 eكان رسول اهللا :  قالت- رضي اهللا عنها - إىل حديث عائشة - رمحه اهللا -يشري   ) ٢(

أذهب البأس، رب الناس اشفه أنت الشايف، ال شفاء إال شفاؤك، : "ًإذا عاد مريضا يقول
  ".شفاء ال يغادر سقما

  ).٦/١١٤(ومسند أمحد ). ٨٤ - ٤٦(، حديث )٤/١٧٢٢(انظر صحيح مسلم   
آلة كانت تقذف ا احلجارة على احلصون يف احلروب، وقذقوا ا إبراهيم ملا أرادوا أن   ) ٣(

  .حيرقوه بالنار
وروي عن أيب بن كعب، مث : قال) ٣/٢٥٠(ذكره البغوي يف تفسريه تفسري سورة األنبياء   ) ٤(

وقال العجلوين يف . إخل..." حسيب من سؤايل: "ذكر قصة إحراق إبراهيم، وذكر خالله قوله
وذكره البغوي يف تفسري سورة األنبياء بلفظ : بعد ذكره هذا األثر) ١/٣٥٧(كشف اخلفاء 

وذكر قصة من مجلتها هذا األثر، ولعل ذهنه انتقل من أيب بن ... وروي عن كعب األحبار
 يف تفسري البغوي يف الطبعتني إمنا هو عن أيب كعب إىل كعب األحبار، وذلك أن املوجود

= 



  

)٥٨(

:  عن ابن عباس أنه قال)١( بل الذي ثبت يف الصحيح- ١٦٥  
قاهلا إبراهيم حني ألقي يف النار، : قال ابن عباس" حسيب اهللا ونعم الوكيل"

ْإن النَّاس قد مجعوا لكم {): ١٧٣: ٣( الناس )٢(وقاهلا حممد حني قال هلم ُ َ ََُ ْ َ َ َّ ِ
ْفاخ ْشوهمَ ُ ْ َ{.  

أما : "هل لك من حاجة؟ قال:  وقد روي أن جربيل قال- ١٦٦  
  .)٣(وقد ذكر هذا اإلمام أمحد وغريه" إليك فال
 وأما سؤال اخلليل لربه عز وجل فهذا مذكور يف القرآن يف - ١٦٧  

، فكيف يقول حسيب من سؤايل علمه حبايل، واهللا بكل شيء )٤(غري موضع
ن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه؛ ألنه سبحانه جعل عليم، وقد أمر العباد بأ

  .ًهذه األمور أسبابا ملا يرتبه عليها من إثابة العابدين، وإجابة السائلني

________________________ 
) ٣/٢٣٠(وكذلك اخلازن نفسه ) ٣/٣٣١(بن كعب انظر الطبعة حباشية اخلازن 

  ً.باإلضافة إىل طبعة دار املعرفة اليت أحلنا إليها سابقا
  . ليس له إسناد معروف وهو باطل- كما قال شيخ اإلسالم -فاألمر   

د مجعوا الذين قال هلم الناس إن الناس ق{ باب - ١٣ كتاب التفسري، - ٦٥البخاري،   ) ١(
  .بإسناد البخاري) ٢/٢٩٨(واحلاكم يف املستدرك ). ٤٥٦٤، ٤٥٦٣(، حديث }لكم

والعجب أن احلاكم رواه من حديث أمحد بن ): "٢/١٤٧(قال ابن كثري يف تفسريه   =
  ".صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: يونس، مث قال

  ).٥/٢٣٨(والنسائي يف الكربى كما يف حتفة األشراف   
  .الوا للرسول وللمؤمننيأي ق  ) ٢(
وقد ذكر بعض : "، فقال)٥/٣٤٥(مل أجده يف املسند، وقد ذكره ابن كثري يف تفسريه   ) ٣(

األثر، ومل يعزه إىل ... ألك حاجة؟ : السلف أنه عرض له جربيل وهو يف اهلواء فقال
مر بإسناده إىل معت) ١٧/٤٥(ورواه ابن جرير يف تفسريه . املسند، وهو من حفاظ املسند

جاء جربيل إىل إبراهيم عليه السالم فذكره، وذكره : بن سليمان عن بعض أصحابه، قال
  .وعزاه إىل ابن جرير فحسب) ٥/٦٤١(السيوطي يف الدر 

  ً.سيذكر شيخ اإلسالم بعض أدعية إبراهيم فيما يأيت قريبا  ) ٤(



  

)٥٩(

 وهو سبحانه يعلم األشياء علىماهي عليه، فعلمه بأن هذا - ١٦٨  
حمتاج أو هذا مذنب ال ينايف أن يأمر هذا بالتوبة واالستغفار، ويأمر هذا 

غريه من األسباب اليت تقضي ا حاجته، كما يأمر هذا بالعبادة بالدعاء و
  .والطاعة اليت ا ينال كرامته

ً ولكن العبد قد يكون مأمورا يف بعض األوقات مبا هو - ١٦٩  
  :أفضل من الدعاء كما روي يف احلديث

  ".من شغله ذكري عن مسأليت أعطيته أفضل ما أعطي السائلني"  
من شغله قراءة : " أنه قالe عن النيب )١( ويف الرتمذي- ١٧٠  

: قال الرتمذي" القرآن عن ذكري ومسأليت أعطيته أفضل ما أعطي السائلني
  .حديث حسن غريب

 وأفضل العبادات البدنية الصالة، وفيها القراءة والذكر - ١٧١  
والدعاء وكل واحد يف موطنه مأمور به، ففي القيام بعد االستفتاح يقرأ 

بالتسبيح (لركوع ، والسجود ينهى عن قراءة القرآن ويؤمر القرآن، ويف ا
 يدعو يف القيام e بالدعاء، كما كان النيب )٢()والذكر ويف آخرها يؤمر

  .وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل/ ًأيضا ويف الركوع،

                                                 
، )٢/٣١٧(والدارمي ). ٢٩٢٦( كتاب فضائل القرآن، حديث - ٤٦، )٥/١٨٤(يف   ) ١(

، كالمها )٣٣٥٩( باب فضل كالم اهللا على سائر الكالم، حديث - ٦فضائل القرآن، 
ًمن حديث عطية ابن سعد العويف، وهو صدوق خيطيء كثريا، وكان شيعيا مدلسا، وقد  ً

ص (عنعن يف هذا احلديث، وقد ذكره احلافظ يف الطبقة الرابعة من طبقات املدلسني 
" حيتج بشيء من حديثهم إال مبا صرحوا فيه بالسماعوهم من اتفق على أنه ال ): "٥٠

  ).١٠٧ص (وأورده احلافظ الضياء يف كتاب فضائل األعمال 
  .ز، ب: سقطت من" يؤمر: "إىل " بالتسبيح: "من قوله  ) ٢(

  ]٢٠/خ[



  

)٦٠(

 فاملقصود أن سؤال العبد لربه السؤال املشروع حسن - ١٧٢  
َََّربـنا {): ٤١ - ٣٧: ١٤(ل تعاىل عنه مأمور، وقد سأل اخلليل وغريه، قا

ُإين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي زرع عند بـيتك المحرم ربـنا ليقيموا  ُِ ُِ َ َ ََّْ ََّ َِّ ْْ َ ِ ِ ِْ َ ٍ َْ ِ ٍَِْ َِ ِ ُِّ ُ َ ِّْ َ ِ
ْالصالة فاجعل أفئدة من النَّاس تـهوي إليهم وارزقـهم من الثمرات لعلهم  ْ ُْ َ ُ ْ ََّ َ َِ َ َ ََّ ْ ِْ ِ ِْ ُْ ِ ْ ِْ ِ ْ َ ِ ً ََ َ ْ َ َ َّ

َيشكرون ُ ُ ْ ٍربـنا إنك تـعلم ما خنفي وما نـعلن وما خيفى على الله من شيء * َ ْ َ َْ َ َ َِ َِّ َ ََ َْ ُ َْ َ َُ ِ ِْ ُْ ُ َ َ َِّ ََّ
ِيف األرض وال يف السماء َ ََّ ِ َِ ِ َاحلمد لله الذي وهب يل على الكرب إمساعيل * ْ ِ ِ َِْ ِ َِ ْ ََ ِ َ َ َ ِ َِّ َّ ُ ْ َْ

ِوإسحاق إن ريب لسميع الدعاء َ ُّ ُ ِ َ َ ِّ َ َّ ِ َِ َ ْ ِّرب* َ ََّ اجعلين مقيم الصالة ومن ذرييت ربـنا َ ََّ ِ ُِِّ ْ ُِ َ َِ َّ َ ِ َْ ْ
ِوتـقبل دعاء َ ُ ْ ََّ َ ُربـنا اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني يـوم يـقوم احلساب* َ َ ِ ِ ِْ ُ َُ َ َْ َ ْ ُ َ َِْ َِّ َ ِ َِ ِ ْ ْ وقال . }َََّ

ِوإذ يـرفع إبـراهيم القواعد من البـيت {): ١٢٩ - ١٢٧: ٢(تعاىل  ْ َْ ْ َْ ِْ َِ َ َ ُ َِ ِ ُِ َ ْ ْ َ
َْوإمس ُاعيل ربـنا تـقبل منَّا إنك أنت السميع العليمَِ َِ ْ ُ ِ َّ َ َْ َ َِّ ِ ِْ َّ ََّ َ َ َ َربـنا واجعلنا مسلمني لك * ُ َ ِ ْ َ َِ ْ َُ َ ََْ ْ َّ

ُومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب عليـنا إنك أنت التـواب  َّ َّ َ َْ َ َُ ََِّ َ َ َ َََْ ْ َ ُ ُْ َ َ َ ََ ِ ِ َِ ً ًِ َ ِ ْ َّ َُِّّ
ُالرحيم ِ ِربـنا وابـعث ف* َّ ْ َ ْ َ َيهم رسوال منـهم يـتـلو عليهم آياتك ويـعلمهم الكتاب َََّ َ َِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْ َ ُُ َِّ ُ َ َِ َِْ َُ ْ ْ ً ُ َ

ُواحلكمة ويـزكيهم إنك أنت العزيز احلكيم ِ َِ ُْ ُْ ِ َ ْ َ َْ َ َِّ ْ ِ َِّ َ َ ََ ْ{.  
ٌ وكذلك دعاء املسلم ألخيه حسن مأمور به، وقد ثبت يف - ١٧٣  
 رجل يدعو ما من: " أنه قالe عن أيب الدرداء عن النيب )١(الصحيح

ًألخيه بظهر الغيب إال وكل اهللا به ملكا كلما دعا ألخيه بدعوة، قال امللك 
  . أي مبثل ما دعوت ألخيك به)٢("آمني ولك مبثل: املوكل به

                                                 
 باب فضل الدعاء للمسلمني بظهر - ٢٣ كتاب الذكر، - ٤٨، )٤/٢٠٩٤(مسلم   ) ١(

 باب فضل - ٥ مناسك، - ٢٥، )٢/٩٦٧(وابن ماجه ). ٨٧، ٨٦(الغيب، حديث 
  ).٢٨٩٥(دعاء احلاج حديث 

  ".مبثله: "يف ز، ب  ) ٢(



  

)٦١(

 أن يقضي حاجة نفسه أو )١( وأما سؤال املخلوق املخلوق- ١٧٤  
كما يف يدعو له فلم يؤمر به، خبالف سؤال العلم فإن اهللا أمر بسؤال العلم 

َفاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال {): ٧: ٢١ و ٤٣: ١٦: (قوله تعاىل ُْ ُْ ْ ِ ِ ْ ِّ َ ْ َ َُ ْ َ
َتـعلمون ُ َ ْ َفإن كنت يف شك مما أنـزلنا إليك {): ٩٤: ١٠: (وقال تعاىل} َ َِْ َِ ََْْ َُ َِّ ٍّ ِ َ ْ ْ َ

َفاسأل الذين يـقرءون الكتاب من قـبلك َِ َِْ َْ َِ َِ ْ َ ُ ََ ْ َّ ْ َ ): ٤٥: ٤٣: (وقال تعاىل} ْ
ًَِاسأل من أرسلنا من قـبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرمحن آهلة َو{ ِ َْ ََّ ِ ُ ْ َ ْ ْ ْ َِ ِ َِ َ َْ َْ َْ َ َِ ُِ َُ َ ْ ْ ْ

َيـعبدون ُ َ ُْ{.  
 وهذا ألن العلم جيب بذله، فمن سئل عن علم يعلمه - ١٧٥  

وهو يزكو على التعليم، ال . )٢(فكتمه أجلمه اهللا بلجام من نار يوم القيامة
  .وهلذا يشبه باملصباح. ص األموال بالبذلينقص بالتعليم كما تنق

 وكذلك من له عند غريه حق من عني أو دين كاألمانات - ١٧٦  
  .مثل الوديعة واملضاربة، لصاحبها أن يسأهلا ممن هي عنده

                                                 
  .ز، ب: سقطت من  ) ١(
َّ أَما - رضي اهللا عنهم -يشري إىل حديث رواه أبوهريرة، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص   ) ٢(

م  باب كراهية منع العل- ٩ كتاب العلم، - ١٩حديث أيب هريرة، فأخرجه أبوداود 
 باب ماجاء يف كتمان العلم - ٣ كتاب العلم، - ٤٢والرتمذي، ). ٣٦٥٨(حديث 
). ٢٦١( باب من سئل عن علم فكتمه، حديث - ٢٤وابن ماجه، ). ٢٦٤٩(حديث 

. ًكلهم من طريق عطاء عن أيب هريرة مرفوعا). ٤ص(وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم 
 -، قال الشيخ األلباين )٢٢٣(حديث وذكره صاحب مشكاة املصابيح يف كتاب العلم 

  ".ّصحيح وقد أعل باالنقطاع وليس بشيء: "-ًمعلقا عليه 
 فأخرجه احلاكم يف املستدرك - رضي اهللا عنهما -وأما حديث عبد اهللا بن عمرو   

هذا إسناد : "بإسناده إىل أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد اهللا بن عمرو، وقال) ١/١٠٢(
وابن ). ٩٦(، حديث )١/١٦٩(وابن حبان ". ني وليس له علةصحيح على شرط الشيخ

وانظر املدخل إىل . وهو شاهد حلديث أيب هريرة) ٥ص(عبد الرب، جامع بيان العلم 
  ).٨٩ - ١/٨٨(الصحيح للحاكم 



  

)٦٢(

 وكذلك مال الفيء وغريه من األموال املشرتكة اليت يتوىل - ١٧٧  
طلب حقه من  منه كما ي)١(قسمتها ويل األمر، للرجل أن يطلب حقه

 جيب عليه أداء احلق إىل )٢(الوقف واملرياث والوصية، ألن املسئول
  .مستحقيه
 ومن هذا الباب سؤال النفقة ملن جتب عليه، وسؤال - ١٧٨  

  .املسافر الضيافة ملن جتب عليه كما استطعم موسى واخلضر أهل القرية
د وكل واح. َ وكذلك الغرمي له أن يطلب دينه ممن هو عليه- ١٧٩  

فالبائع يسأل الثمن، : من املتعاقدين له أن يسأل اآلخر أداء حقه إليه
ََّواتـقوا الله {): ١: ٤: (ومن هذا الباب قوله تعاىل. واملشرتي يسأل املبيع ُ َّ َ

َالذي تـتساءلون به واألرحام َْ َ ِِ َ َُ َ ََ ِ َّ{ .  
ً ومن السؤال ماال يكون مأمورا به، واملسئول مأمور بإجابة - ١٨٠  
ْوأما السائل فال تـنـهر{): ١٠: ٩٣(قال تعاىل : السائل َ ْ ََ َ َ ِ َّ وقال تعاىل } َََّ

ٌوالذين يف أمواهلم حق معلوم{): ٢٥ - ٢٤: ٧٠( ُ ْ َ ٌَّ ْ ِ ِِ َ َْ ِ ََّ ِللسائل والمحروم* َ ُ ْ َ َْ ِِ َّ ِ {
َّفكلوا منـها وأطعموا القانع والمعتـر{): ٣٦: ٢٢(وقال تعاىل  َْْ ُ َ ُ َْ َْ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ ُ َ{)٣(.  

إن أحدكم ليسألين املسألة فيخرج ا : "احلديث ومنه - ١٨١  
  .)١("اقطعوا عين لسان هذا": / وقوله)٤(ً"يتأبطها نارا

                                                 
  .ز، ب: سقطت من  ) ١(
  ".املستويل: "يف ز، ب  ) ٢(
  .املتعرض للسؤال: الفقري الذي ال يسأل، واملعرت: القانع  ) ٣(
من طريق أيب بكر بن عياش عن األعمش عن أيب ) ١٦، ٣/٤(أخرجه أمحد يف املسند   ) ٤(

  ً.صاحل عن أيب سعيد اخلدري مرفوعا
= 

  ]٢١/خ[



  

)٦٣(

ً وقد يكون السؤال منهيا عنه ي حترمي أو تنزيه، وإن كان - ١٨٢  
 كان من كماله أن يعطي السائل، eفالنيب . ًاملسئول مأمورا بإجابة سؤاله

، وهو واجب أو مستحب، وإن كان نفس وهذا يف حقه من فضائله ومناقبه
  .سؤال السائل منهيا عنه

 وهلذا مل يعرف قط أن الصديق وحنوه من أكابر الصحابة - ١٨٣  
ًسألوه شيئا من ذلك، وال سألوه أن يدعو هلم وإن كانوا قد يطلبون منه أن 
يدعو للمسلمني، كما أشار عليه عمر يف بعض مغازيه ملا استأذنوه يف حنر 

ًكيف بنا إذا لقينا العدو غدا ! يارسول اهللا:  فقال عمر)٢(هرهمبعض ظ
ولكن إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم فتجمعها مث ! ً جياعا)٣(ًرجاال

فإن اهللا سيغيثنا : ويف رواية. تدعو اهللا بالربكة فإن اهللا يبارك لنا يف دعوتك
  .)٤(بدعائك

________________________ 
وهو إسناد صحيح؛ ألن األعمش وإن كان قد عنعن فيه فإنه من روايته عن أيب صاحل،   

انظر وهو من كبار شيوخه وما كان من روايته عن كبار شيوخه حيمل على االتصال، 
  ).٢/٢٢٤(امليزان للذهيب 

سببه كما رواه اخلطايب يف الغريب عن : "وقال) ١/١٦٠(ذكره العجلوين يف كشف اخلفاء   ) ١(
  ".مها مرسالن: ابن شهاب وذكر مثله عن عكرمة وقال

فلم أجده، وذكره ) ٢/٦(وقد رجعت إىل غريب اخلطايب يف ضوء إشارة املفهرس إىل جزء   
  .بدون إسناد) ٤/٨٣(وابن األثري يف النهاية ) ٢/٢٥٤(احلديث ابن اجلوزي يف غريب 

  .أي ما يركبون ظهوره من دوام  ) ٢(
  .أي مشاة على أرجلهم: ًرجاال  ) ٣(
 باب الدليل على أن من مات - ١٠، كتاب اإلميان، )٥٦ - ١/٥٥(صحيح مسلم،   ) ٤(

). ٩ - ١/٧(نة واملسند أليب عوا. ٤٥، ٤٤ًعلى التوحيد دخل اجلنة قطعا، حديث 
مث ادع اهللا هلم "كلهم من حديث أيب هريرة وفيها ). ١٣/١ق(واملستخرج أليب نعيم 

  ".عليها بالربكة لعل اهللا أن جيعل يف ذلك
 - ١٢٣ كتاب اجلهاد، - ٥٦، )٢٤٨٤( كتاب الشركة، حديث، - ٤٧ويف البخاري،   

 رضي اهللا عنه - من حديث سلمة بن األكوع) ٢٩٨٢(باب محل الزاد يف الغزو حديث 
= 



  

)٦٤(

أن  كما سأله األعمى وإمنا كان سأله ذلك بعض املسلمني - ١٨٤  
َ، وكما سألته أم سليم أن يدعو اهللا خلادمه )١(يدعو اهللا له لريد عليه بصره ُ

، وكما سأله أبوهريرة أن يدعو اهللا أن حيببه وأمه إىل عباده )٢(أنس
  .، وحنو ذلك)٣(املؤمنني
 - ١٧: ٩٢( وأما الصديق فقد قال اهللا فيه ويف مثله - ١٨٥  

َوسيجنَّبـها{): ٢١ ُ َ ُ َ َ األتـقىَ ََََّالذي يـؤيت ماله يـتـزكى* ْ َ َُُ ِ َّْ ْوما ألحد عنده من * ِ َ َِ ُِ َ ْ ٍ َ َ
َُْنعمة جتزى ٍ َِ َإال ابتغاء وجه ربه األعلى* ْ ْ ِ ِ َِِّ ْ َْ َ َ َ َولسوف يـرضى* ِ َْ َ ْ َ ََ{.  

َّإن أمن الناس : "e وقد ثبت يف الصحاح عنه أنه قال - ١٨٦  
ًذا من أهل األرض ُعلينا يف صحبته وذات يده أبوبكر، ولو كنت متخ

ًخليال الختذت أبا بكر خليال ًفلم يكن يف الصحابة أعظم منَّة من " ً
  .)٤(الصديق يف نفسه وماله

________________________ 
، ولعل شيخ اإلسالم رواه "فإن اهللا سيغيثنا بدعائك: "ومل أجد يف احلديثني، قوله. -

  .باملعىن أو أنه يف بعض املصادر فلم أقف عليه
  .سيأيت خترجيه  ) ١(
ً باب من زار قوما فلم يفطر عندهم، حديث - ٦١ كتاب الصوم، - ٣٠: البخاري  ) ٢(

 خلادمه بطول العمر e باب دعوة النيب - ٢٦ت،  كتاب الدعوا- ٨٠، )١٩٨٢(
 - ٣٢ فضائل الصحابة، - ٤٤، )٤/١٩٢٨(ومسلم ). ٦٣٤٤(وبكثرة ماله، حديث 

والرتمذي ). ١٤٤، ١٤١(، حديث - رضي اهللا عنه -باب من فضائل أنس بن مالك 
ومسند ). ٣٨٢٩( باب مناقب أنس، حديث - ٤٦ كتاب املناقب، - ٥٠، )٥/٦٨١(

كلهم عن ). ١٩٣، ٣/١٠٨(ومسند أمحد ). ١٩٨٧(حديث ) ٢٦٧ص (الطيالسي 
أنس خادمك ادع اهللا !. يارسول اهللا: " عن أم سليم أا قالت- رضي اهللا عنه -أنس 

  .واللفظ للرتمذي". اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته: "قال. له
باب من فضائل أيب  - ٣٥ كتاب فضائل الصحابة - ٤٤، )٤/١٩٣٩(أخرجه مسلم   ) ٣(

  ).٤ص (، وهو بقية حديث تقدم )١٥٨(هريرة، حديث 
، )٤٦٦( باب اخلوخة يف املسجد حديث - ٨٠ كتاب الصالة، - ٨البخاري،   ) ٤(

سدوا األبواب إال : "e باب قول النيب - ٣ فضائل الصحابة، - ٦٢فتح ) ٧/١٢(
= 



  

)٦٥(

 وكان أبوبكر إمنا يعمل هذا ابتغاء وجه ربه األعلى ال - ١٨٧  
َوسيجنَّبـها األتـقى{: يطلب جزاء من خملوق، فقال تعاىل ْ َ ُ َ ُ َ َُالذي يـؤيت ماله * َ َ ُِ َّْ ِ

َوما ألحد عنده من نعمة جتزى* ىََََّيـتـزك ُُْ ٍ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ ََ ْ ٍ َإال ابتغاء وجه ربه األعلى* َ ْ ِ ِ َِِّ ْ َْ َ َ َ ِ *
َولسوف يـرضى َْ َ ْ َ فلم يكن ألحد عند الصديق نعمة جتزى، فإنه كان } ََ

 كان له على الصديق وغريه eًمستغنيا بكسبه وماله عن كل أحد، والنيب 
 جتزى، فإن أجر الرسول فيها على اهللا نعمة اإلميان والعلم، وتلك النعمة ال

َوما أسألكم عليه من أجر إن أجري إال {): ١٢٧: ٢٦(كما قال تعاىل  ِ ِِ ٍْ ْ َْ َ َ َْ ْ َِ ِ ََ ْ ُ ُ ْ َ
َعلى رب العالمني ِ َ َ ْ ِّ َ ََ{)١(.  

 كان له عندهم e وغريمها فإن النيب )٢(ٌّ وأما علي وزيد- ١٨٨  
ْوإذ {): ٣٧: ٣٣(عاىل ًنعمة جتزى، فإن زيدا كان مواله فأعتقه، قال ت َِ

َتـقول للذي أنـعم الله عليه وأنـعمت عليه أمسك عليك زوجك ََ ْ َْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ َْ ُِ ِ َِ َ ََ َ َْ َْ ُ َّ ََّ ِ ِ ُ ٌّ، وعلي }َ
 والعباس e جلدب أصاب أهل مكة فأراد النيب eكان يف عيال النيب 

ً عليا إىل عياله وأخذ eالتخفيف عن أيب طالب من عياله، فأخذ النيب 
  .ًعفرا إىل عياله، وهذا مبسوط يف موضع آخرالعباس ج

________________________ 
 رضي - عباس من حديث ابن) ١/٢٧٠(وأمحد ). ٣٦٥٤(، حديث ..."باب أيب بكر
 فضائل الصحابة، حديث - ٤٤، )٤/١٨٥٤(ومسلم ). ٣/١٨( وأمحد -اهللا عنهما 

ومسلم . - رضي اهللا عنه -من حديث أيب سعيد اخلدري ) ٥/٦٠٨(والرتمذي ). ٢(
من حديث أيب سعيد ) ٧ - ٣( كتاب فضائل الصحابة، حديث - ٤٤، )٤/١٨٥٥(

  ".إن من أمن الناس" وليس فيه -  رضي اهللا عنه-ومن حديث عبد اهللا بن مسعود 
 رضي اهللا عنه -من حديث أيب املعلى ) ٦٠٨، ٥/٦٠٧(والرتمذي ). ٣/٤٧٨(وأمحد   

-.  
  .كتبت اآلية خطأ: يف خ  ) ١(
ما كنا ندعو زيد بن حارثة : ، قال ابن عمرeهو زيد بن حارثة الكليب ربيب رسول اهللا   ) ٢(

  .٥: األحزاب}  آلبائهمادعوهم{: إال زيد بن حممد حىت نزلت اآلية



  

)٦٦(

َّ واملقصود هنا أن الصديق كان أمن الناس يف صحبته - ١٨٩  
؛ لكونه كان ينفق ماله يف سبيل اهللا eوذات يده ألفضل اخللق رسول اهللا 

ً حمتاجا يف خاصة نفسه ال إىل أيب eومل يكن النيب . كاشرتائه املعذبني
إن عندي راحلتني فخذ : ه يف سفر اهلجرةبكر وال غريه، بل ملا قال ل

فهو أفضل صديق ألفضل نيب، وكان . )١("بالثمن: "eإحدامها، قال النيب 
من كماله أنه ال يعمل ما يعمله إال ابتغاء وجه ربه األعلى ال يطلب جزاء 

  .من أحد من اخللق، ال املالئكة وال األنبياء وال غريهم
، قال تعاىل عمن أثىن عليهم  ومن اجلزاء أن يطلب الدعاء- ١٩٠  

ًإمنا نطعمكم لوجه الله ال نريد منكم جزاء وال شكورا{): ٩: ٧٦( ُ ُ ُُ َ ََ ًُ َ َ ْ ْْ ِ ِ ِ ُِ ِ َُّ ُْ َِ ْ ََِّ{.  
ًمن أسدى إليكم معروفا " والدعاء جزاء كما يف احلديث - ١٩١  

 به فادعوا له حىت تعلموا أن قد )٢(فكافئوه، فإن مل جتدوا ما تكافئونه
  .)٣("كافأمتوه
:  وكانت عائشة إذا أرسلت إىل قوم بصدقة تقول للرسول- ١٩٢  

امسع ما يدعون به لنا حىت ندعو هلم مبثل ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على 
  .اهللا

                                                 
 إىل e باب هجرة النيب - ٤٥ مناقب األنصار، - ٦٣فتح، ) ٧/٢٣٠(البخاري   ) ١(

  ).٣٩٠٥(املدينة، حديث 
). ٥٨٠٧( باب التقنع حديث - ١٦ كتاب اللباس، - ٧٧، )٢٧٤ - ١٠/٢٧٣(و  

  .- رضي اهللا عنها-من حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة ) ٦/١٩٨(وأمحد 
  .أيب داود: ، والتصحيح من"تكافئوه: "يف خ  ) ٢(
 باب عطية من سأل باهللا، حديث - ٣٨ كتاب الزكاة، - ٣، )٢/٣١٠(أخرجه أبوداود   ) ٣(

، كتاب الزكاة، باب من )٥/٦١(والنسائي ). ٦١٢٧، ٩٩، ٢/٦٨(وأمحد ). ١٦٧٢(
ْمن حديث ابن عمر . سأل باهللا عز وجل   .- رضي اهللا عنهما -ِ



  

)٦٧(

بارك اهللا فيك، :  وقال بعض السلف إذا قال لك السائل- ١٩٣  
ًبيا ًوفيك بارك اهللا، فمن عمل خريا مع املخلوقني سواء كان املخلوق ن: فقل

ًأو رجال صاحلا أو ملكا من امللوك أو غنيا من األغنياء فهذا العامل للخري  ً ً ً
ًمأمور بأن يفعل ذلك خالصا هللا يبتغي به وجه اهللا، ال يطلب به من 

 )١(صاحل وال ملك/ املخلوق جزاء وال دعاء وال غريه، ال من نيب وال رجل 
  .ه خملصني له الدينمن املالئكة، فإن اهللا أمر العباد كلهم أن يعبدو

 وهذا هو دين اإلسالم الذي بعث اهللا به األولني واآلخرين - ١٩٤  
ِومن يـبتغ {): ٨٥: ٣(ًمن الرسل فال يقبل من أحد دينا غريه، قال تعاىل  ََْ ْ َ َ

َغيـر األسالم دينا فـلن يـقبل منه وهو يف األخرة من اخلاسرين ِ ِ ِ ِ َِْ ْ َ ُ َِْ َِ َ ُ َ ُ ْْ ََ ْ ََ ً ِ ِ َْ{.  
وح وإبراهيم وموسى واملسيح وسائر أتباع األنبياء  وكان ن- ١٩٥  

ْوأمرت أن أكون من {): ٧٢: ١٠(عليهم السالم على اإلسالم، قال نوح  ِ َِ ُ َ َ ُْ ُ ْ َ
َالمسلمني ِ ِ ْ ُ ْومن يـرغب عن {): ١٣٢ - ١٣٠: ٢(، وقال عن إبراهيم }ْ َ ْ ََ ُ َ ْ َ

َملة إبـراهيم إال من سفه نـفسه ولقد اصطف َ ََ ْ ْ ََ ُ ََ ْ َِ َِ ْ َ ِ َِ َْ ِ َِيـناه يف الدنـيا وإنه يف األخرة َِّ ِ ِ ََُِِّ َْ ُّ ُ َ ْ
َلمن الصاحلني ِِ َّ ْ ِ َإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمني* َ ِ َ ََ ْ ِّ َِ ُِ ْ َ ْْ ْ ُ َُ ََ ََ َْ َُّ َِووصى ا * ِ َّ َ َ

َّإبـراهيم بنيه ويـعقوب يابين إن الله اصطفى لكم الدين فال متوتن ُ َُ ََ َ َ ِّ ْ ُ َ َ ُْ َْ َّ َّ ِ َِّ َِ َ َ َُ َ ِ ِ ُ َِ ْ إال وأنـتم ْ ُْ َََ ِ
َمسلمون ُ ِ ْ ِوقال موسى ياقـوم إن كنتم آمنتم بالله فـعليه {): ٨٤: ١٠(، }ُ ََِْ َ َ ََّ ِ ْ ُْ ُْ َْ َ ُُ ْ ِ ِْ َ َ َ

َتـوكلوا إن كنتم مسلمني ِ ِ ْ ُ ْ ُْ ُ ْ ِ ُ ََّ َربـنا أفرِغ عليـنا {): ١٢٦: ٧(، وقالت السحرة }َ َََْ ْ َْ ََّ
َصبـرا وتـوفـنا مسلمني ِ ِ ْ ُ ََّ َ َ َ ً ًتـوفين مسلما {): ١٠١: ١٢(، وقال يوسف }َْ ِ ْ ُ َِّ َ َ

َوأحلقين بالصاحلني ِ ِِ َّ ِ ِ ْ ْ ًإنا أنزلنا التـوراة فيها هدى {): ٤٤: ٥(، وقال تعاىل }ََ ُ َ ِ َ َ ْ َّ ََْ َ َِّ
ُونور حيكم ا النَّبيون الذين أسلموا للذين هادوا َْ َ َِ ِ َِّ ُ ََ ْ َ َّ َ ُِّ َِ ُ ُ َ ٌ عن ) ١١١: ٥(، وقال }ُ

                                                 
  .بز، : سقطت من  ) ١(

  ]٢٢/خ[



  

)٦٨(

َوإذ أوحيت إىل {: احلواريني ِْ ُِ ْ َ َْ ْاحلواريني أن آمنوا يب وبرسويل قالوا آمنَّا واشهد َ َ ْ َ ََ َُ َ ِ ُ َِ ِ ُ ِ ْ َِّ َ ِ َ ْ
َبأنـنا مسلمون ُ ِ ْ ُ َََِّ{.  

أن نعبد اهللا وحده ال : )١( ودين اإلسالم مبين على أصلني- ١٩٦  
شريك له، وأن نعبده مبا شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر 

. مان مبا أمر به يف ذلك الزمانُإجياب أو أمر استحباب، فيعبد يف كل ز
فلما كانت شريعة التوراة حمكمة كان العاملون ا مسلمني، وكذلك شريعة 

  .اإلجنيل
 يصلي إىل بيت املقدس eوكذلك يف أول اإلسالم ملا كان النيب   

ُكانت صالته إليه من اإلسالم، وملا أمر بالتوجه إىل الكعبة كانت الصالة 
ًول عنها إىل الصخرة خروجاإليها من اإلسالم، والعد

  . عن دين اإلسالم)٢(
 مبا شرعه اهللا eُّ فكل من مل يعبد اهللا بعد مبعث حممد - ١٩٧  

والبد يف مجيع الواجبات واملستحبات . من واجب ومستحب فليس مبسلم
َوما {): ٥ - ٤: ٩٨(أن تكون خالصة هللا رب العاملني، كما قال تعاىل  َ

ُتـفرق الذين أوتو َُ َ ِ َّ َ َّ ُا الكتاب إال من بـعد ما جاءتـهم البـيـنةَ ََِّ َ َ َ ْْ ْْ ُ َْ ِ ْ ِ َِ ِ َ َوما أمروا إال * َ ِ ُ ُِ َ َ
َليـعبدوا الله خملصني له الدين حنـفاء ويقيموا الصالة ويـؤتوا الزكاة وذلك  ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ََ َ ََّ ُ ْ ُ ُ ُ ُ ََ َّ َ ََ َ ِّ ُ ََ َ ِ ُْ َّ ُ ْ

ِدين القيمة َ َِّْ ُ َِتـنزيل الكت{): ٣ - ١: ٣٩(، وقال تعاىل }ِ ْ ُ ِ ِاب من الله العزيز َْ ِ ََّ ْ ِ ِْ ِ
ِاحلكيم ِ َإنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق فاعبد الله خملصا له الدين* َْ ِّ ُ ََ ًَ ُِْ ََّ ْ ُ َْ َ َِّ ْ ِ َ ِ ْ ْْ ِ َِ َ َ َِِّأال لله * َّ َ َ

ُالدين اخلالص ِ َْ ُ ِّ{.  

                                                 
، وراجع )١٧٠ص (انظر " العبودية"وقد أفاض شيخ اإلسالم بشرح هذا املعىن يف كتابه   ) ١(

  .طبعة املكتب اإلسالمي الثانية) ١٦ص (املقدمة 
  ".خروج: "يف خ  ) ٢(



  

)٦٩(

َُ فكل ما يفعله املسلم من القرب الواجبة واملستحبة، - ١٩٨  
 البدنية واملالية وحمبة اهللا ورسوله واإلحسان كاإلميان باهللا ورسوله والعبادات

ًإىل عباد اهللا بالنفع واملال، هو مأمور بأن يفعله خالصا هللا رب العاملني، ال  ٌ
يطلب من خملوق عليه جزاء؛ ال دعاء وال غري دعاء، فهذا مما ال يسوغ أن 

  .يطلب عليه جزاء؛ ال دعاء وال غريه
ال جيب، بل وال يستحب  وأما سؤال املخلوق غري هذا ف- ١٩٩  

ًإال يف بعض املواضع، ويكون املسئول مأمورا باإلعطاء قبل السؤال، وإذا 
، eكان املؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال املخلوقني فالرسول أوىل بذلك 

  .ًفإنه أجل قدرا وأغىن باهللا من غريه
  : فإن سؤال املخلوقني فيه ثالث مفاسد- ٢٠٠  
  .هللا وهي من نوع الشركمفسدة االفتقار إىل غري ا  
  .ومفسدة إيذاء املسؤول وهي من نوع ظلم اخللق  
  .وفيه ذل لغري اهللا وهو ظلم النفس  
 فهو مشتمل على أنواع الظلم الثالثة، وقد نزه اهللا رسوله - ٢٠١  

وحيث أمر األمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم مبا . عن ذلك كله
ت واملستحبات، وإن كان هو ينتفع ينتفعون به كما يأمرهم بسائر الواجبا

  .ًبدعائهم له فهو أيضا ينتفع مبا يأمرهم به من العبادات واألعمال الصاحلة
  : أنه قال)١( فإنه ثبت عنه يف الصحيح- ٢٠٢  

                                                 
 باب من سن سنة حسنة أو سيئة، - ٦ كتاب العلم، - ٤٧، )٤/٢٠٦٠(مسلم   ) ١(

 لزوم السنة، حديث - ٧سنة،  كتاب ال- ٣٤، )٥/١٦(وأبوداود . ١٦حديث 
 باب ماجاء فيمن دعا إىل - ١٥ كتاب العلم، - ٤٢، )٥/٤٣(والرتمذي ). ٤٦٠٩(

= 



  

)٧٠(

من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من اتبعه من غري "  
  .)١(ً"أن ينقص من أجورهم شيئا

إىل ما تفعله أمته من اخلريات، فما  هو الداعي e وحممد - ٢٠٣  
يفعلونه له فيه من األجر مثل أجورهم من غري أن ينقص من أجورهم 

  .)٢(ًشيئا
 وهلذا مل جتر عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب األعمال، - ٢٠٤  

ألن له مثل ثواب أعماهلم بدون اإلهداء من غري أن ينقص من ثوام 
للوالد ] يكون[فإنه ليس كل ما يفعله الولد وليس كذلك األبوان، . )٣(ًشيئا

  . الوالد بدعاء الولد وحنوه مما يعود نفعه إىل األب/ ُمثل أجره، وإمنا ينتفع 
  :)٤( كما قال يف احلديث الصحيح- ٢٠٥  
صدقة جارية، وعلم : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث"  

  ".ينتفع به، وولد صاحل يدعو له
ُ طلبه - فيما يطلبه من أمته من الدعاء - e فالنيب - ٢٠٦  

فمن ذلك أمره لنا بالصالة والسالم . ُطلب أمر وترغيب ليس بطلب سؤال
________________________ 

، )١/٧٤(وابن ماجه . حديث حسن صحيح: وقال) ٢٦٧٤(هدى فاتبع، حديث 
  ).٢/٣٩٧(وأمحد ). ٢٠٦( باب من سن سنة حسنة أو سيئة حديث - ١٤املقدمة 

      ".شيء: "يف ز، ب) ٤)(٣)(١(
 باب ما يلحق اإلنسان من - ٣ كتاب الوصية - ٢٥، )٣/١٢٥٥(صحيح مسلم    )٤(

 - ١٤كتاب الوصايا، ) ١٢(، )٣/٣٠٠(وأبوداود ). ١٤(الثواب بعد وفاته، حديث 
، كتاب )٦/٢١٠(والنسائي ). ٢٨٨٠(باب ماجاء يف الصدقة عن امليت، حديث 

والطحاوي ). ٢٨ص (ملفرد والبخاري يف األدب ا. الوصايا، باب فضل الصدقة عن امليت
كلهم من حديث ). ٦/٢٧٨(والبيهقي يف السنن الكربى ). ١/٨٥(يف مشكل اآلثار 

  .- رضي اهللا عنه -أيب هريرة 

  ]٢٣/خ[



  

)٧١(

ِصلوا عليه {): ٥٦: ٣٣(عليه، فهذا قد أمر اهللا به يف القرآن بقوله  ََْ َُّ
ًوسلموا تسليما ُ َِ ْ َ ِّ َ{.  

  .واألحاديث عنه يف الصالة والسالم معروفة  
مره بطلب الوسيلة والفضيلة واملقام احملمود كما  ومن ذلك أ- ٢٠٧  

إذا : " أنه قالe عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب )١(ثبت يف صحيح مسلم
َّمسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول مث صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة  َّ
صلى اهللا عليه عشرا، مث سلوا اهللا يل الوسيلة فإا درجة يف اجلنة ال تنبغي 

 لعبد من عباد اهللا وأرجوا أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل اهللا يل إال
  ".الوسيلة حلت عليه شفاعيت يوم القيامة

:  أنه قالe عن جابر عن النيب )٢( ويف صحيح البخاري- ٢٠٨  
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة، : من قال حني يسمع النداء"

                                                 
 باب استحباب القول مثل قول املؤذن، حديث - ٧ كتاب الصالة، - ٤، )١/٢٨٨(  ) ١(

املؤذن حديث  باب مايقول إذا مسع - ٣٦كتاب الصالة، ). ١/٣٥٩(، وأبوداود )١١(
 بعد األذان، e، كتاب األذان، باب الصالة على النيب )٢/٢٢(والنسائي ). ٥٢٣(

كلهم من حديث عبد اهللا ). ٢/١٦٩(وأمحد ). ٤٩( ص eوفضل الصالة على النيب 
  .- رضي اهللا عنهما -بن عمرو بن العاص 

، حديث e باب فضل النيب - ١ كتاب املناقب، - ٥٠، )٥/٥٨٦(والرتمذي   
ويف إسناده ) ٤٧ص (eوفضل الصالة على النيب ) ٣٦٥، ٢/٢٦٥(وأمحد ). ٣٦١٢(

من حديث أيب ) ٣/٨٣(وأمحد . ًليث بن أيب سليم صدوق اختلط أخريا ومل يتميز حديثه
سعيد اخلدري من طريق موسى بن داود عن ابن هليعة، وابن هليعة صدوق اختلط بعد 

  .احرتاق كتبه
وأبوداود ). ٦١٤(اب الدعاء عند النداء، حديث  ب- ٨ كتاب األذان، - ١٠  ) ٢(

 باب ماجاء يف الدعاء عند األذان، حديث - ٣٨ كتاب الصالة، - ٢، )١/٣٦٢(
والرتمذي . كتاب األذان، باب الدعاء عند األذان) ٢/٢٢(والنسائي ). ٥٢٦(
وابن ماجه ). ٣/٣٥٤(وأمحد ). ٢١١(، حديث ١٥٧أبواب الصالة، باب ). ١/٤١٣(

= 



  

)٧٢(

ًلدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما حممودا الذي ًآت حممدا الوسيلة والفضيلة وا ً
  ".حلت له شفاعيت يوم القيامة. وعدته إنك ال ختلف امليعاد

َّ فقد رغب املسلمني يف أن يسألوا اهللا له الوسيلة، وبني أن - ٢٠٩   َّ
من سأهلا له حلت له شفاعته يوم القيامة، كما أنه من صلى عليه مرة صلى 

  . من جنس العملاهللا عليه عشرا، فإن اجلزاء
 )٢( وأبوداود)١( ومن هذا الباب احلديث الذي رواه أمحد- ٢١٠  
 e أن عمر بن اخلطاب استأذن النيب )٤( وصححه، وابن ماجه)٣(والرتمذي

  ".وال تنسنا يا أخي من دعائك: "يف العمرة فأذن له مث قال

________________________ 
). ١/٤١٠(والسنن الكربى للبيهقي ). ٧٢٢( كتاب األذان، حديث - ٣ ،)١/٢٣٩(

  .- رضي اهللا عنه -كلهم من حديث جابر 
  .فهي مدرجة ومل يذكرها أحد إال ابن السين" الدرجة الرفيعة"َّأَما كلمة   
  .عند البيهقي، فهي شاذة" إنك ال ختلف امليعاد"وكذلك كلمة   
اإلرواء : انظر. واهللا أعلم.  بعض نساخ هذا الكتابوهاتان الكلمتان لعلهما من زيادة  

)٢٦١، ١/٢٦٠.(  
)١/٢٩(  ) ١.(  
  ).١٤٩٨( باب الدعاء، حديث - ٣٥٨، كتاب الصالة، )٢/١٦٩(  ) ٢(
هذا : وقال الرتمذي) ٣٥٦٢( حديث ١١٠ كتاب الدعوات، باب - ٤٩، )٥/٥٥٩(  ) ٣(

  .حديث حسن صحيح
). ٢٨٩٤(اب فضل دعاء احلاج، حديث  ب- ٥ كتاب املناسك - ٢٥، )٢/٩٦٦(  ) ٤(

كلهم من طريق عاصم بن عبيد اهللا بن عاصم بن عمر بن اخلطاب عن سامل عن أبيه أن 
  . بهeعمر استأذن النيب 

وقد ضعف احلديث الشيخ األلباين يف تعليقه على مشكاة املصابيح . وعاصم ضعيف  
  ).٦/٧٨(ويف ضعيف اجلامع ) ١/٦٩٠(



  

)٧٣(

 من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلي e فطلب النيب - ٢١١  
ليه وأن يسأل اهللا له الوسيلة والدرجة الرفيعة، وهو كطلبه أن عليه ويسلم ع

وهو . يعمل سائر الصاحلات، فمقصوده نفع املطلوب منه واإلحسان إليه
e أيضا ينتفع بتعليمهم اخلري وأمرهم به، وينتفع أيضا باخلري الذي يفعلونه ً ً

  .من األعمال الصاحلة ومن دعائهم له
إين أكثر الصالة عليك، : قائل ومن هذا الباب قول ال- ٢١٢  

  : الربع؟ قال: قال" ماشئت: "فكم أجعل لك من صاليت؟ قال
  : النصف؟ قال: قال"  فهو خري لك)١(ماشئت، وإن زدت"
  : الثلثني؟ قال: قال" ماشئت وإن زدت فهو خري لك"
ًإذا : أجعل لك صاليت كلها؟ قال: قال" ماشئت، وإذا زدت فهو خري لك"

ُتكفى مهك ويغف  )٣( يف مسنده والرتمذي)٢(رواه أمحد" ر لك ذنبكُ
  .)٤(وغريمها

                                                 
  ".أردت: "يف خ  ) ١(
  .من حديث وكيع) ٥/١٣٦(   )٢(
من ) ٢٤٥٧( حديث ٢٣ كتاب صفة القيامة، باب - ٣٨، )٦٣٧ - ٤/٦٣٦(  ) ٣(

  .حديث قبيصة
  .من طريق قبيصة) ٢/٤٢١(منهم احلاكم يف املستدرك   ) ٤(

) ١٤(، حديث )٢٩ص  (eواإلمام إمساعيل بن إسحاق يف فضل الصالة على النيب   
 عن سفيان الثوري عن عبد اهللا بن حممد بن كلهم. من طريق سعيد بن سالم العطار

هذا حديث حسن : "وقال الرتمذي. عقيل عن الطفيل بن أيب بن كعب عن أبيه
  ".حديث جيد: "، وصححه احلاكم، وقال العالمة األلباين يف تعليقه عليه"صحيح

ه أمحد ويف إسناده عبد اهللا بن حممد بن عقيل لينه أبوحامت الرازي وابن خزمية واحتج حبديث  
  .وإسحاق، ووثقه البخاري والرتمذي وحسن الذهيب حديثه، وهو األعدل واألقرب



  

)٧٤(

  .)١()جواب املسائل البغدادية( وقد بسط الكالم عليه يف - ٢١٣  
 فإن هذا كان له دعاء يدعو به، فإذا جعل مكان دعائه - ٢١٤  

 كفاه اهللا ما أمهه من أمر دنياه وآخرته، فإنه كما eالصالة على النيب 
اهللا عليه عشرا، وهو لو دعا آلحاد املؤمنني لقالت صلى عليه مرة صلى 

  . أوىل بذلكe فدعاؤه للنيب )٢("ٍآمني، ولك مبثل: "املالئكة
 وقصده أن - أو لنا -ادع يل :  ومن قال لغريه من الناس- ٢١٥  

ًينتفع ذلك املأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره وبفعل ذلك املأمور به 
 مؤمت به، ليس هذا من e فهو مقتد بالنيب كما يأمره بسائر فعل اخلري

  .السؤال املرجوح
 وأما إن مل يكن مقصوده إال طلب حاجته مل يقصد نفع - ٢١٦  

ذلك واإلحسان إليه، فهذا ليس من املقتدين بالرسول املؤمتني به يف ذلك، 
َْبل هذا هو من السؤال املرجوح الذي تـركه إىل الرغبة إىل اهللا وسؤاله

)٣( 
وهذا كله من سؤال األحياء السؤال .  الرغبة إىل املخلوق وسؤالهأفضل من

  .اجلائز املشروع
 وأما سؤال امليت فليس مبشروع وال واجب وال مستحب - ٢١٧  

بل وال مباح، ومل يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعني هلم بإحسان، 

                                                 
  .يبحث عن جواب املسائل البغدادية  ) ١(
  .٦١تقدم خترجيه يف ص   ) ٢(
وهذا خطأ فاحش من الطابعني، والصواب وسؤاله كما يف األصل " ورسوله: "يف ز، ب  ) ٣(

سورة } وإىل ربك فارغب{: ، كما قال تعاىلألنه الجيوز أن تكون الرغبة إىل غري اهللا
  .٥٩: سورة التوبة. }إنا إىل اهللا راغبون{، ٨: الشرح



  

)٧٥(

وال استحب ذلك أحد من سلف األمة؛ ألن ذلك فيه مفسدة راجحة 
 فيه مصلحة راجحة، والشريعة إمنا تأمر باملصاحل اخلالصة أو الراجحة، وليس

ّوهذا ليس فيه مصلحة راجحة بل إما أن يكون مفسدة حمضة أو مفسدة 
  .راجحة، وكالمها غري مشروع

 من طلب الدعاء من غريه e فقد تبني أن ما فعله النيب - ٢١٨  
  . مستحبالذي هو واجب أو/ هو من باب اإلحسان إىل الناس 

 وكذلك ما أمر به من الصالة على اجلنائز ومن زيارة قبور - ٢١٩  
املؤمنني والسالم عليهم والدعاء هلم هو من باب اإلحسان إىل املوتى الذي 
هو واجب أو مستحب، فإن اهللا تعاىل أمر املسلمني بالصالة والزكاة، 

ٌّفالصالة حق احلق يف الدنيا واآلخرة، والزكاة حق اخلل   .قٌِّّ
 فالرسول أمر الناس بالقيام حبقوق اهللا وحقوق عباده، بأن - ٢٢٠  

ومن عبادته اإلحسان إىل الناس حيث أمرهم . ًيعبدوا اهللا ال يشركوا به شيئا
اهللا سبحانه به كالصالة على اجلنائز وكزيارة قبور املؤمنني، فاستحوذ 

 املخلوق، الشيطان على أتباعه فجعل قصدهم بذلك الشرك باخلالق وإيذاء
فإم إذا كانوا إمنا يقصدون بزيارة قبور األنبياء والصاحلني سؤاهلم أو السؤال 

، اليقصدون السالم عليهم وال الدعاء هلم كما يقصد )١(عندهم أو م
بالصالة على اجلنائز كانوا بذلك مشركني، وكانوا مؤذين ظاملني ملن 

  .نواع الظلم الثالثةفجمعوا بني أ. يسألونه، وكانوا ظاملني ألنفسهم

                                                 
  .وهو غلط" م"بدل " أم: "يف ز، ب  ) ١(

  ]٢٤/خ[



  

)٧٦(

 فالذي شرعه اهللا ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخالص - ٢٢١  
وصالح للعباد يف املعاش واملعاد، وما مل يشرعه اهللا ورسوله من العبادات 

فإن اهللا . املبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد يف املعاش واملعاد
): ٣٦: ٤(اده كما قال تعاىل تعاىل أمر املؤمنني بعبادته واإلحسان إىل عب

َواعبدوا الله وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرىب{ َُْ ً ْْ ِْ ِِ َِ َ َ ََ ْ ْ ِْ ِ َ َُ ً َ ِِ ُ َِ َُّ وهذا } ُْ
  .أمر مبعايل األخالق، وهو سبحانه حيب معايل األخالق ويكره سفسافها

إمنا بعثت ألمتم مكارم : " أنه قالe وقد روي عنه - ٢٢٢  
  .)١(رواه احلاكم يف صحيحه" قاألخال

اليد العليا خري : " أنه قالe وقد ثبت عنه يف الصحيح - ٢٢٣  
  .)٢("من اليد السفلى

                                                 
، )١٠٤ص (يف األدب املفرد : والبخاري). ٢/٣٨١(وأمحد ). ٢/٦١٣(املستدرك   ) ١(

 حممد بن عجالن، كلهم من طريق). ١/١٩٢(وابن سعد يف الطبقات ). ٢٧٣(حديث 
واحلديث صححه احلاكم . ًعن القعقاع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة مرفوعا

  .ووافقه الذهيب
، )٧٥ص (أخرجه ابن وهب يف اجلامع . وله شاهد: وحسن األلباين إسناده، مث قال  

ًأخربين هشام بن سعد عن زيد بن أسلم مرفوعا به، وهذا مرسل حسن اإلسناد، فاحلديث 
هو حديث صحيح : ، وقال ابن عبد الرب)٢/٩٠٤(يح، وقد رواه مالك يف املوطأ صح

  .متصل من وجوه صحاح عن أيب هريرة وغريه
  ).٤٥(حديث ) ١/٧٥(انظر الصحيحة   

 كتاب الزكاة، - ٢٤و ). ٢٧٥٠( حديث - ٩ كتاب الوصايا، باب - ٢٤البخاري،   ) ٢(
 - ٣٢، )٢/٧١٨(، ومسلم )١٤٢٧( باب ال صدقة إال عن ظهر غين، حديث - ١٨

). ٣/٤٠٢(وأمحد ). ٩٦(باب بيان أن اليد العليا خري من اليد السفلى، حديث 
 باب - ٢٢) ١/٣٢٧(والدارمي . ، كتاب الزكاة، باب اليد العليا)٥/٤٥(والنسائي 

 رضي اهللا عنه -كلهم من حديث حكيم بن حزام ). ١٦٦٠(فضل اليد العليا، حديث 
-.  

= 



  

)٧٧(

اليد العليا هي املعطية واليد السفلى : " وقال- ٢٢٤  
  .)٢(")١(السائلة

________________________ 
 باب ال صدقة إال عن ظهر غين حديث - ١٨تاب الزكاة، باب  ك- ٢٤والبخاري   

 باب بيان أن اليد العليا خري - ٣٢ كتاب الزكاة، - ١٢، )٢/٧١٧(ومسلم ). ١٤٢٩(
. كتاب الزكاة، باب اليد السفلى) ٥/٢٦(والنسائي ). ٩٤(من اليد السفلى، حديث 

االستعفاف، حديث  باب - ٢٨ كتاب الزكاة، - ٣). ٢/٢٩٧(وأبوداود ). ٢/٤(أمحد 
). ١٦٥٩(، كتاب الزكاة، باب فضل اليد العليا، حديث )٢/٣٢٧(والدارمي ). ١٦٤٨(

كلهم من حديث عبد اهللا بن ). ٨( كتاب الصدقة، حديث - ٥٨، )٢/٩٩٨(واملوطأ 
  .- رضي اهللا عنهما -عمر 

والنسائي . حوالة على حديث حكيم) ١٤٢٨(والبخاري، كتاب الزكاة، حديث   
 كتاب - ٥، )٣/٥٥(والرتمذي .  كتاب الزكاة، باب الصدقة عن ظهر غين،)٥/٤٦(

). ٢/٢٣٠(وأمحد ). ٦٨٠( باب ماجاء يف النهي عن املسألة، حديث - ٣٨الزكاة، 
  .- رضي اهللا عنه -كلهم من حديث أيب هريرة 

 باب بيان أن اليد العليا خري من - ٣٢ كتاب الزكاة، - ١٢، )٢/٧١٨(ومسلم   
  .من حديث أيب أمامة) ٥/٢٦٢(وأمحد ). ٩٧(ث السفلى، حدي

  .- رضي اهللا عنه -، من حديث جابر بن عبد اهللا )٣٤٦، ٣/٣٣٠(وأمحد   
  .- رضي اهللا عنه -وقال الرتمذي عقب حديث أيب هريرة   
ويف الباب عن حكيم بن حزام، وأيب سعيد اخلدري، والزبري بن العوام، وعطية السعدي،   

ومسعود بن عمرو، وابن عباس، وثوبان، وزياد بن احلارث وعبد اهللا ابن مسعود، 
 رضي اهللا -الصدائي، وأنس، وحبشي ابن جنادة وقبيصة بن خمارق، ومسرة، وابن عمر 

  .-عنهم أمجعني 
  ".هي السائلة: "يف ز  ) ١(
). ١٤٢٩( باب ال صدقة إال عن ظهر غين، حديث - ١٨ الزكاة، - ٢٤البخاري   ) ٢(

، كتاب )٥/٤٦(والنسائي ). ٩٤( الزكاة حديث - ١٢، )٢/٧١٧(وأخرجه مسلم 
 باب يف - ٢٨ كتاب الزكاة، - ٣) ٢/٢٩٧(وأبوداود . الزكاة، باب أيتها هي العليا

 كتاب الصدقة، - ٥٨، )٢/٩٩٨(ومالك يف املوطأ ). ١٦٤٨(االستعفاف حديث 
  ).١/٤٤٦(وأمحد ). ٨(حديث 

ويشهد هلذا اجلزء حديث ابن مسعود وهو جزء من حديث ابن عمر، الذي سبق خترجيه   
األيدي ثالثة؛ فيد اهللا العليا، ويد املعطي : "eقال رسول اهللا : ، قال- رضي اهللا عنه -

  ".اليت تليها، ويد السائل السفلى
َوفيه إبراهيم بن مسلم اهلجري، لني احلديث لكنه يصلح لالستشهاد   َ.  
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فأين اإلحسان إىل عباد اهللا .  وهذا ثابت عنه يف الصحيح- ٢٢٥  
  .ة هلم؟من إيذائهم بالسؤال والشحاذ

 وأين التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه - ٢٢٦  
واحلب له من اإلشراك به بالرغبة إىل املخلوق والرجاء له والتوكل عليه وأن 

  حيب كما حيب اهللا؟
 وأين صالح العبد يف عبودية اهللا والذل له واالفتقار إليه - ٢٢٧   

  . له واالفتقار إليه؟من فساده يف عبودية املخلوق والذل
 أمر بتلك األنواع الثالثة الفاضلة احملمودة e فالرسول - ٢٢٨  

اليت تصلح أمور أصحاا يف الدنيا واآلخرة، وى عن األنواع الثالثة اليت 
تفسد أمور أصحاا، ولكن الشيطان يأمر خبالف ما يأمر به الرسول، قال 

ِأمل أعهد إ{): ٦٢ - ٦٠: ٣٦(تعاىل  ْ َ ْ َ ُليكم يابين آدم أن ال تـعبدوا ََْ ُ َ َْ َ َ ْ َ َ َ ِ ْ ُ َْ
ٌالشيطان إنه لكم عدو مبني ُِ ٌّ ُ َ ْ ُ َ َُِّ َ َ ْ ٌوأن اعبدوين هذا صراط مستقيم* َّ َِْ ُْ ٌُ َ ِ َ َ ِ ُ ْ َّولقد أضل * ََ َ َ ْ َََ

َمنكم جبال كثريا أفـلم تكونوا تـعقلون ُ َِ ِْ َ َُ ُ ُْ ََْ ً ِ َِ ً َّإن {): ٤٢: ١٥(، وقال تعاىل }ِْ ِ
َعبادي ليس  َْ ِ َلك عليهم سلطان إال من اتـبـعك من الغاوينَِ ِ َ ْ ْ َ ْ َِ َ ََ َّ َ ِ ٌ َ َْ ُ ْ ِ ْ َ ، وقال تعاىل }َ

ِفإذا قـرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم{): ٩٩ - ٩٨: ١٦( ِ َّ ِ َ ْ َّ ْ ِ ِ َِّ ِ ْ َ ْ َ َ ََ ُْ ْ َ َْ َ ِ *
ُإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رم يـتـوكل َ َ َََّ ََ َْ َِِّ َ ََ ُ َ ِ َّ ٌ ْ ُ ُ َُ ََ ْ َإمنا سلطانه على * َونَِّ ََ ُُ ْ ُ ََِّ

َالذين يـتـولونه والذين هم به مشركون ُِ ْ َُ َِِ ْ ُ َ َِ َِّ َّ ََّ ُ ْ َ ): ٣٧ - ٣٦: ٤٣(، وقال تعاىل }َ
ٌومن يـعش عن ذكر الرمحان نـقيض له شيطانا فـهو له قرين{ ِ َِ َ ُْ َُ ََ ُ ًُ ََُ ْ َ ْ ِّ ِ َ ََّ ْ ِ ْ َ ْ َْ ْوإنـهم * َ ُ ََِّ

َْليصدونـهم عن السبيل وحي َ ِ َِّ ْ ََ ْ ُ َُ ُّ َسبون أنـهم مهتدونَ َُ َ ْ ُ ُْ ُ ََّ ، وذكر الرمحن هو الذكر }َ
َإنا حنن نـزلنا الذكر {): ٩: ١٥(الذي أنزل اهللا على رسوله الذي قال فيه  ْ ِّ َ ََّْْ ُ َ َِّ

َوإنا له حلافظون ُ ِ ََ َُ َقال اهبطا منـها {): ١٢٦ - ١٢٣ : ٢٠(، وقال تعاىل }ََِّ ْ ِ َ ِ ْ َ َ
ٌّمجيعا بـعضكم لبـعض عدو ُ َ ٍ ْ َْ َِ ْ ُ ُ ً َ فإما يأتيـنَّكم مين هدى فمن اتـبع هداي فال َِ َ َ ََ َ ًُ َُ َ ْ َ ََّ َ ِّ ِ ِْ ُ ْ َّ ِ
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َيضل وال يشقى ْ َ ََ َ ُّ َومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحنشره يـوم * ِ ْ َ َ ْ ْ َُُ َُ َ َْْ َ ًَ َ ً ِ َُ َّ َِ ِ ْ ِ َ َ َ
َالقيامة أعمى ْ َ ِ َ ًقال رب مل حشرتين أعمى وقد كنت بصريا* َِْ ِ َ َُ ُ ْ َ ََ َ ْ ََ َِْ َِ ِّ َ َال كذلك َق* َ ِ َ َ َ

َأتـتك آياتـنا فـنسيتـها وكذلك اليـوم تنسى َُ ُ ََ َْ َ َْ َ َ َِ َ َ ِ َ ََ ْ ، )٣ - ١: ٧(، وقد قال تعاىل }َ
َكتاب أنزل إليك فال يكن يف صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى * املص{ َْ ِ َ ِ ِ ِِ َ ِ ُِ َ َُ ْ ٌَ َ ْ ََِ ِْ َ ُ َ ْ ٌَِ َِ ُ

َللمؤمنني ِ ِ ْ ُ َاتبعوا ما أنزل إليكم من ر* ِْ ْ َِ ْ ُ َِْ َِ ُْ ُ ِِبكم وال تـتبعوا من دونه َِّ ُِ ْ ُ ََِّ َ َ ْ ُ َأولياء قليال ما ِّ ًَ َِ َ ِ َْ
َتذكرون ُ َّ َ َكتاب أنزلناه إليك لتخرج {): ٢ -  ١: ١٤(، وقد قال تعاىل }َ ِ َْ ُ َ َِ ْ ٌَِ ُ ََْ ِ

ِالنَّاس من الظلمات إىل النُّور بإذن رم إىل صراط العزيز احلميد ِ ِ َِ ْْ ِ ِ َُّ ْ ِ ِ َِ َ ْ َ ُِ ِ ِْ َِّ ِ ِ ِ َ ِلذي َِّالله ا* َ َّ
ٍله ما يف السماوات وما يف األرض وويل للكافرين من عذاب شديد ِ ِ َِ ٍ َ َ ْ َ َِ َ ِ َ ْ ٌ ْ ََ َ َ َِ ْ ِ ِِ َّ ، وقال }َُ

َوكذلك أوحيـنا إليك روحا من أمرنا ما كنت {): ٥٣ -  ٥٢: ٤٢(تعاىل  ْ ُ ََ ْ ً ََِ ْ ْ َْ َِ ُ َ ََِ َ ْ ِ َ َ
ْتدري ما الكتاب وال األميان ولكن َِ ََِ َُ َْ َ ُ َ ْ ِ ً جعلناه نورَ ُ ُ ََْ ْنـهدي به من نشاء من ا َ ْ َِ ُِ َ َ َِ ِ ْ

ٍعبادنا وإنك لتـهدي إىل صراط مستقيم ِ َِ َ َْ ُ ٍَ َِ ِ َ ِ ِْ َ َّ َ َ ِصراط الله* ِ َِّ َ ِالذي له ما يف / ِ ََّ َُ ِ
ُالسماوات وما يف األرض أال إىل الله تصري األمور ُ َُ ِ َ َِّ َ ِ َ َ ِ ْ ِ َ َ َِ َّ{.  

 eً فالصراط املستقيم هو ما بعث اهللا به رسوله حممدا - ٢٢٩  
بفعل ما أمر، وترك ما حظر، وتصديقه فيما أخرب، ال طريق إىل اهللا إال 

وهذا سبيل أولياء اهللا املتقني وحزب اهللا املفلحني وجند اهللا الغالبني، . ذلك
وكل ما خالف ذلك فهو من طرق أهل الغي والضالل، وقد نزه اهللا تعاىل 

ْوالنَّج{): ٤ - ١: ٥٣(نبيه عن هذا وهذا فقال تعاىل  َم إذا هوىَ َ َ ِ َما * ِ
َضل صاحبكم وما غوى َ َ َُ ْ ُ ِ َ َّ ََوما يـنطق عن اهلوى* َ ْ ْ َ ََ ُ ِ ْ َإن هو إال وحي يوحى* َ ُ ٌ ْ َ َ ِ َِ ُ ْ {

* اهدنا الصراط املستقيم{: وقد أمرنا اهللا سبحانه أن نقول يف صالتنا
  .}صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني

  ]٢٥/خ[



  

)٨٠(

 وغريه عن عدي بن حامت عن النيب )١( وقد روى الرتمذي- ٢٣٠  
eقال الرتمذي". اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون: " أنه قال :

  . حديث صحيح
كانوا يقولون من فسد من علمائنا :  وقال سفيان بن عيينة- ٢٣١  

  .َُّففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى
احذروا فتنة العامل : ف يقول وكان غري واحد من السل- ٢٣٢  

  .الفاجر والعابد اجلاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون
 فمن عرف احلق ومل يعمل به أشبه اليهود الذين قال اهللا - ٢٣٣  
َأتأمرون النَّاس بالرب وتنسون أنفسكم وأنـتم تـتـلون {): ٤٤: ٢(فيهم  َ ِّ َُ ْ َُ َ َْ َُْْ َ ََ َُ َ َْ ِ ِْ َ ُُ ْ

ِالكتاب أفال تـعق ْ َ َ ََ َ َِ َلونْ ُ{.  

                                                 
، )٢٩٥٣(، جزء من حديث برقم  كتاب التفسري، سورة الفاحتة- ٤٨، )٥/٢٠٣(  ) ١(

كالمها من طريق مساك بن حرب، ) ٤/٣٧٨(وأمحد ). ٢٩٥٤(، حديث )٥/٢٠٤(
ًمسعت عباد ابن حبيش، حيدث عن عدي بن حامت، وساقا حديثا طويال منه هذا القدر  ً

  . الذي ساقه شيخ اإلسالم
  ).٨٠ - ١/٧٩(وعباد بن حبيش مقبول لكن له متابعتان روامها ابن جرير يف تفسريه   
: حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي، قال: حدثين أمحد بن الوليد الرملي، قال:  قال- ١  

حدثنا سفيان بن عيينة عن إمساعيل بن أيب خالد، عن الشعيب عن عدي بن حامت 
  ً.مرفوعا

 من طريق حممد بن مصعب عن محاد بن سلمة عن مساك بن حرب عن مري بن - ٢  
  ".املغضوب عليهم هم اليهود"بلفظ . ًرفوعاقطري عن عدي بن حامت م

. من طرق إىل عبد اهللا بن شقيق. وله شاهد مرسل رواه ابن جرير يف املوضع املشار إليه  
واتني املتابعتني والشاهد املرسل تتقوى رواية عباد بن حبيش فرتتقي إىل درجة احلسن 

  .لغريه، واهللا أعلم
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 ومن عبد اهللا بغري علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى - ٢٣٤  
َياأهل الكتاب ال تـغلوا يف دينكم غيـر {): ٧٧: ٥(الذين قال اهللا فيهم  َْ ْ ُ ِ ِِ ِ ُْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ َ

ْاحلق وال تـتبعوا أهواء قـوم قد ضلوا من قـبل وأضلوا كثريا وضلوا عن ْ ََ ُّ ُّ َُّ َ َ َْ َ ًَ َِ َِ ََ َُ َْ َ َْ ٍْ َ ُ ََِّ ِّ ِ سواء ْ َ َ
ِالسبيل َِّ{.  

 فاألول من الغاوين، والثاين من الضالني؛ فإن الغي اتباع - ٢٣٥  
ُواتل {): ١٧٦ - ١٧٥: ٧(اهلوى، والضالل عدم اهلدى، قال تعاىل  ْ َ

ْعليهم نـبأ الذي آتـيـناه آياتنا فانسلخ منـها فأتـبـعه الشيطان فكان من  َ َ َِ ِ َِ َُ َ َ ََ َ َْ ْ َّْ ُ َ ََْ َْ َ ََ َ َُ َ ِ َّ َ ْ ِ
ِالغاو َ ُولو شئـنا لرفـعناه ا ولكنَّه أخلد إىل األرض واتـبع هواه فمثـله * َينْ ُُ َ ََ َ َ َ ََ َُ َُ َ َ ََّ ِ ْ َِ َ ْ َ ِ َِ َ َِ َ َْ َ ْ ْ

َكمثل الكلب إن حتمل عليه يـلهث أو تـتـركه يـلهث ذلك مثل القوم الذين  ِ َِّ ِْ َ ْْ ُْ َ َ ََ َ ََ ْ َْ َْ ْ ُْ ُْ َ َْ ِ ََْ ْ ِ َْ ْ ِ ِ َ ِ َ َ
َكذبوا بآياتنا فاقصص القصص َ َُْ ْ ْ َ َِ َ ُِ َّ َ لعلهم يـتـفكرونَ ُ َّ َ ََ ْ ُ ََّ : ٧(، وقال تعاىل }َ

َْسأصرف عن آيايت الذين يـتكبـرون يف األرض بغري احلق وإن يـروا {): ١٤٦ َُ َ َ َ ْْ َِ ِّ ْ َِْ ِ ِ ْ ِ َّ َِ َّ َ َ َ ِ َ ُ ِ ْ َ َ
َكل آية ال يـؤمنوا ا وإن يـروا سبيل الرشد ال يـتخذوه سبيال وإن يـروا س َ َْ َْ ََ َ َ ُ َْ ِْ َِ ًَ ْ ُِّ ُِ ُ ِ ِ ٍَّ َ َ ُِ َ َِ ُ ْ َبيل َّ ِ

َالغي يـتخذوه سبيال ذلك بأنـهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنـها غافلني ِِِّ َِ َ ُْ ًَ ُ َ ََ َِ َِ ُ َِ َِّ ْ ََّ َ َ ِ َ ُ ُ َّ ومن . }َ
 أن )١(نسأل اهللا تعاىل. مجع الضالل والغي ففيه شبه من هؤالء وهؤالء

يهدينا وسائر إخواننا صراط الذين أنعم عليهم من النبيني والصديقني 
  ً.ني وحسن أولئك رفيقاوالشهداء والصاحل

                                                 
  .ز، ب: سقطت من  ) ١(



  

)٨٢(

  فصل
" التوسل"و " الوسيلة" إذا عرف هذا فقد تبني أن لفظ - ٢٣٦  

فيه إمجال واشتباه جيب أن تعرف معانيه، ويعطى كل ذي حق حقه، 
فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به 

  .الصحابة ويفعلونه ومعىن ذلك
ًدثون يف هذا اللفظ ومعناه فإن كثريا  ويعرف ما أحدثه احمل- ٢٣٧  

من اضطراب الناس يف هذا الباب هو بسبب ما وقع من اإلمجال واالشرتاك 
يف األلفاظ ومعانيها حىت جتد أكثرهم ال يعرف يف هذا الباب فصل 

  .اخلطاب
): ٣٥: ٥( فلفظ الوسيلة مذكور يف القرآن يف قوله تعاىل - ٢٣٨  

َياأيـها الذين آم{ ََ ِ َّ َ َنوا اتـقوا الله وابـتـغوا إليه الوسيلةَُّ َُ ِ َِْ ْ َِْ ُ َ َ َ َّ َّ : ١٧(ويف قوله تعاىل } ُ
ِّقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فال ميلكون كشف الضر {): ٥٧ - ٥٦ ْ َُّ َ َُ َ ُ ِ ِْ َ َ ُِِ ِْ ْ ُ ْ َ َُ َ َّ ْ ْ

ْعنكم وال حتويال أولئك الذين يدعون يـبتـغون إىل رم ال ْ ِْ َِِّ َ ِ َ َ ُْ َ ََْ َُ ََ ِ َّ َ ُْ ً ِ َْ َ َ ُوسيلة أيـهم أقـرب ُ َ َْ َْ ُ ُّ َ َ ِ َ
ًويـرجون رمحته وخيافون عذابه إن عذاب ربك كان حمذورا َ َُ َ ََْ َ َ ََ َ َ َِّ َ َ َ ََّ ِ ُ َُ ُ َُ َْ َ َْ{.  

 فالوسيلة اليت أمر اهللا أن تبتغى إليه وأخرب عن مالئكته - ٢٣٩  
  .وأنبيائه أم يبتغوا إليه هي ما يتقرب به إليه من الواجبات واملستحبات

فهذه الوسيلة اليت أمر اهللا املؤمنني بابتغائها تتناول كل  - ٢٤٠  
واجب ومستحب، وما ليس بواجب وال مستحب ال يدخل يف ذلك سواء 

ًكان حمرما أو مكروها أو مباحا ً ً.  
فأمر به أمر /  فالواجب واملستحب هو ما شرعه الرسول- ٢٤١  

  .ُإجياب أو استحباب، وأصل ذلك اإلميان مبا جاء به الرسول
  ]٢٦/خ[



  

)٨٣(

 فجماع الوسيلة اليت أمر اهللا اخللق بابتغائها هو التوسل - ٢٤٢  
  .إليه باتباع ماجاء به الرسول، ال وسيلة ألحد إىل ذلك إال ذلك

 eيف األحاديث الصحيحة كقوله " الوسيلة" والثاين لفظ - ٢٤٣  
سلوا اهللا يل الوسيلة فإا درجة يف اجلنة التنبغي إال لعبد من عباد اهللا : "
فمن سأل اهللا يل الوسيلة حلت عليه . جو أن أكون أنا ذلك العبدوأر

  .)١("شفاعيت يوم القيامة
اللهم رب هذه : من قال حني يسمع النداء: " وقوله- ٢٤٤  

ًالدعوة التامة والصالة القائمة آت حممدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما  ً
  ". الشفاعة، حلت له)٢(ًحممودا الذي وعدته إنك ال ختلف امليعاد

وقد أمرنا أن نسأل اهللا له .  خاصةe فهذه الوسيلة للنيب - ٢٤٥  
هذه الوسيلة، وأخرب أا ال تكون إال لعبد من عباد اهللا وهو يرجو أن 
يكون ذلك العبد، وهذه الوسيلة أمرنا أن نسأهلا للرسول وأخرب أن من سأل 

ألن اجلزاء من  الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة )٣(له هذه
 استحقوا أن يدعو هو هلم، فإن الشفاعة eجنس العمل، فلما دعوا للنيب 

إنه من صلى عليه مرة صلى اهللا عليه : نوع من الدعاء كما قال

                                                 
  ).١(رقم ) ٧٢(ه يف ص تقدم خترجي  ) ١(
  ).١(رقم ) ٧٣ص (تقدم خترجيه يف   ) ٢(
  .ز، ب: سقطت من  ) ٣(



  

)٨٤(

  .)١(ا عشرا
 والتوجه به يف كالم الصحابة e وأما التوسل بالنيب - ٢٤٦  

  .فرييدون به التوسل بدعائه وشفاعته
 يف عرف كثري من املتأخرين يراد به اإلقسام به  والتوسل به- ٢٤٧  

 بغريه من األنبياء والصاحلني ومن )٢(والسؤال به كما يقسمون ويسألون
  .يعتقدون فيه الصالح

 معنيان صحيحان )٣( وحينئذ فلفظ التوسل به يراد به- ٢٤٨  
  .باتفاق املسلمني، ويراد به معىن ثالث مل ترد به سنة

  - الصحيحان باتفاق العلماء -ن فأما املعنيان األوال  
هو أصل اإلميان واإلسالم وهو التوسل باإلميان به : فأحدمها  
  .وبطاعته
  .دعاؤه وشفاعته كما تقدم: والثاين  
  .فهذان جائزان بإمجاع املسلمني  
اللهم إنا كنا إذا أجدبنا :  ومن هذا قول عمر بن اخلطاب- ٢٤٩  

أي بدعائه . )٤(ل إليك بعم نبينا فاسقناتوسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوس
  .وشفاعته

                                                 
  ).١(رقم ) ٧٢ص (هذا جزء من احلديث الذي تقدم خترجيه يف   ) ١(
  .ز، ب: سقط من  ) ٢(
  .ز: سقطت من" يراد به"كلمة   ) ٣(
ستسقاء إذا  باب سؤال الناس اإلمام اال- ٣ كتاب االستسقاء، - ١٥أخرجه البخاري،   ) ٤(

 باب ذكر العباس - ١١ كتاب فضائل الصحابة، - ٦٢، و )١٠١٠(قحطوا، حديث 
= 



  

)٨٥(

َوابـتـغوا إليه الوسيلة{): ٣٥: ٥(وقوله تعاىل    َ ِ َِْ ْ َِْ ُ َ أي القربة إليه } َ
َمن يطع الرسول {): ٨٠: ٤(ُوطاعة رسوله طاعته، قال تعاىل . بطاعته ُ َّ ِ ِ ُ ْ َ

ْفـقد أطاع اهللا َ َ{.  
 ينكره أحد  فهذا التوسل األول هو أصل الدين، وهذا ال- ٢٥٠  

  .من املسلمني
 فإنه توسل بدعائه - كما قال عمر -وأما التوسل بدعائه وشفاعته   

ُّال بذاته، وهلذا عدلوا عن التوسل به إىل التوسل بعمه العباس ولو كان 
التوسل هو بذاته لكان هذا أوىل من التوسل بالعباس، فلما عدلوا عن 

فعل يف حياته قد تعذر مبوته، التوسل به إىل التوسل بالعباس علم أن ما ي
  ً.خبالف التوسل الذي هو اإلميان به والطاعة له فإنه مشروع دائما

  : فلفظ التوسل يراد به ثالثة معان- ٢٥١  
  .التوسل بطاعته، فهذا فرض ال يتم اإلميان إال به: أحدمها  
التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان يف حياته :  والثاين- ٢٥٢  

  .امة يتوسلون بشفاعتهويكون يوم القي
التوسل به مبعىن اإلقسام على اهللا بذاته والسؤال :  والثالث- ٢٥٣  

بذاته، فهذا هو الذي مل تكن الصحابة يفعلونه يف االستسقاء وحنوه، ال يف 
حياته وال بعد مماته، ال عند قربه وال غري قربه، وال يعرف هذا يف شيء من 

________________________ 
 ٤/٢٨(وابن سعد يف الطبقات ). ٣٧١٠( حديث - رضي اهللا عنه -بن عبد املطلب 

- ٢٩.(  
  .- رضي اهللا عنه -كلهم من حديث أنس ). ٣/٨٨(والبيهقي يف السنن الكربى   



  

)٨٦(

ل شيء من ذلك يف أحاديث ضعيفة األدعية املشهورة بينهم، وإمنا ينق
مرفوعة وموقوفة أو عن من ليس قوله حجة كما سنذكر ذلك إن شاء اهللا 

  .تعاىل
إنه ال جيوز، ووا :  وهذا هو الذي قال أبوحنيفة وأصحابه- ٢٥٤  

  /.أسألك حبق أنبيائك: ُال يسأل مبخلوق، وال يقول أحد: عنه حيث قالوا
يف كتابه الكبري يف الفقه املسمى  قال أبواحلسني القدوري - ٢٥٥  

وقد ذكر هذا غري واحد من أصحاب أيب : بشرح الكرخي يف باب الكراهة
  .حنيفة

: قال أبوحنيفة:  قال بشر بن الوليد حدثنا أبويوسف قال- ٢٥٦  
مبعاقد العز من : "وأكره أن يقول. ال ينبغي ألحد أن يدعو اهللا إال به

مبعقد : قال أبويوسف.  يوسفوهو قول أيب". حبق خلقك"أو " عرشك
العز من عرشه هو اهللا فال أكره هذا، وأكره أن يقول حبق فالن أو حبق 

  .)١(أنبيائك ورسلك وحبق البيت احلرام واملشعر احلرام
املسألة خبلقه ال جتوز ألنه ال حق للخلق :  قال القدوري- ٢٥٧  

  ً.على اخلالق فال جتوز وفاقا
نيفة وأصحابه من أن اهللا ال يسأل  وهذا الذي قاله أبوح- ٢٥٨  

  :مبخلوق له معنيان

                                                 
ط ) ٢/٤٠٢(، واهلداية ٣٩٥ين مع النافع الكبري للكنوي ص اجلامع الصغري للشيبا: انظر  ) ١(

الفتاوى ). ٢/٦٣٠(، الدر املختار يف الفقه احلنفي )٣/٣٥١(اهلندية والفتاوى البزازية 
  ).٢/٢٨٥(وشرح اإلحياء للزبيدي ). ٥/٢٨٠(اهلندية 

  ]٢٧/خ[



  

)٨٧(

هو موافق لسائر األئمة الذين مينعون أن يقسم :  أحدمها- ٢٥٩  
ْأحد باملخلوق، فإنه إذا منع أن يقسم على خملوق مبخلوق، فألن مينع أن  َ

  .يقسم على اخلالق مبخلوق أوىل وأحرى
ليل إذا يغشى،  وهذا خبالف إقسامه سبحانه مبخلوقاته كال- ٢٦٠  

  .والنهار إذا جتلى، والشمس وضحاها، والنازعات غرقا، والصافات صفا
 فإن إقسامه مبخلوقاته يتضمن من ذكر آياته الدالة على - ٢٦١  

قدرته وحكمته ووحدانيته ما حيسن معه إقسامه، خبالف املخلوق فإن 
  : قال أنهe عن النيب )١(إقسامه باملخلوقات شرك خبالقها كما يف السنن

وقد صححه الرتمذي " من حلف بغري اهللا فقد أشرك "- ٢٦٢  
  .وقد صححه احلاكم" فقد كفر"وغريه، ويف لفظ 

  من كان : " أنه قال)٢( وقد ثبت عنه يف الصحيحني- ٢٦٣  
  .)١("ال حتلفوا إال باهللا: "وقال" ًحالفا فليحلف باهللا أو ليصمت
                                                 

ية  باب ماجاء يف كراه- ٨ كتاب النذور واألميان - ٢١وحسنه، ) ٤/١١٠(الرتمذي   ) ١(
، )٣/٥٧٠(وأبوداود ). ١٢٥، ٨٦، ٢/٣٤(وأمحد ). ١٥٣٥(احللف بغري اهللا، حديث 

وابن ). ٣٢٥١( باب كراهية احللف باآلباء، حديث - ٥ كتاب األميان والنذور، - ١٦
كتاب األميان، و ) ١/١٨(واحلاكم ). ١١٧٧(، حديث )٢٨٦ص (حبان كما يف املوارد 

هذا حديث صحيح على شرط الشيخني : "وقال. كتاب األميان والنذور) ٤/٢٩٧(
، والبيهقي يف ١٨٩٦ حديث ٢٥٧، وأبوداود الطيالسي يف مسنده ص "ووافقه الذهيب

من طريق سعد بن ) ١/٣٥٩(والطحاوي يف املشكل . كتاب األميان) ٢٩، ١٠(السنن 
  .- رضي اهللا عنهما -عبيدة عن ابن عمر 

، )٦٦٤٦( باب الحتلفوا بآبائكم، حديث - ٤ كتاب األميان والنذور، - ٨٣البخاري،   ) ٢(
 كتاب - ٧٨، )٢٦٧٩( باب كيف يستحلف حديث - ٢٦ كتاب الشهادات، - ٥٢

). ٤، ٣( كتاب األميان، حديث - ٢٧، )٣/١٢٦٦(ومسلم ). ٦١٠٨(األدب، 
 كتاب - ٢٢، )٢/٤٨٠(ومالك يف املوطأ، ). ٢٣٤٦(، حديث )٢/١٠٦(والدارمي 

= 



  

)٨٨(

  .)٢("أن حتلفوا بآبائكمال حتلفوا بآبائكم فإن اهللا ينهاكم : "وقال  
من حلف بالالت : " عنه أنه قال)٣( ويف الصحيحني- ٢٦٤  

  ".ال إله إال اهللا: َُّوالعزى فليقل
 وقد اتفق املسلمون على أنه من حلف باملخلوقات احملرتمة - ٢٦٥  

أو مبا يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسي والكعبة واملسجد احلرام واملسجد 
 واملالئكة والصاحلني وامللوك وسيوف ااهدين eاألقصى ومسجد النيب 

 وسراويل الفتوة وغري ذلك ال )٤(وترب األنبياء والصاحلني وأميان السذق
  .ينعقد ميينه وال كفارة يف احللف بذلك

________________________ 
كلهم من ). ١١، ٢/٧(وأمحد ). ١٤(مع األميان حديث  باب جا- ٩النذور واألميان 

  .- رضي اهللا عنه -حديث ابن عمر 
وقال ال حتلفوا " ليصمت: "، ومن ب قوله"ال حتلفوا إال باهللا: وقال: "سقط من ز قوله  ) ١(

  . إال باهللا
 باب كراهية احللف باآلباء حديث ٥ - ١٦) ٣/٥٦٩(واحلديث أخرجه أبوداود   

 عبيد اهللا بن معاذ عن أبيه حدثنا عوف عن حممد بن سريين عن أيب من طريق) ٣٢٤٨(
 ال حتلفوا بآبائكم وال بأمهاتكم وال باألنداد وال حتلفوا إال eهريرة قال قال رسول اهللا 

بإسناده ومتنه وإسناده ) ٦ - ٧/٥(باهللا وال حتلفوا باهللا إال وأنتم صادقون والنسائي 
  .صحيح

  . عمر السابقهو جزء من حديث ابن  ) ٢(
 باب ال حيلف بالالت والعزى، - ٥.  كتاب األميان والنذور- ٨٣أخرجه البخاري   ) ٣(

 باب من حلف - ٢ كتاب األميان - ٢٧، )٢/١٢٦٧(ومسلم ). ٦٦٥٠(حديث 
 ٤.  كتاب األميان والنذور- ١٦، )٣/٥٦٨(وأبوداود ). ٦، ٥(بالالت والعزى، حديث 

 كتاب األميان - ٢١، )٤/١١٦(والرتمذي ). ٣٢٤٧( باب احللف باألنداد، حديث -
وأمحد . باب احللف بالالت) ٧/٧(والنسائي ). ١٥٤٥( حديث ١٧والنذور، باب 

)٢/٣٠٩.(  
فارسية معربة وهي ليلة الوقود يعظمها اوس، أو تكون مصحفة عن " السذق"لعلها   ) ٤(

  .الصدق كما يدرج يف هلجة العوام من الدروز



  

)٨٩(

 وهو مذهب )١( واحللف باملخلوقات حرام عند اجلمهور- ٢٦٦  
كي إمجاع وقد ح. أيب حنيفة، وأحد القولني يف مذهب الشافعي وأمحد

  .الصحابة على ذلك
  .هي مكروهة كراهة تنزيه: وقيل  
 )٢( واألول أصح حىت قال عبد اهللا بن مسعود وعبد اهللا- ٢٦٧  

َّألن أحلف باهللا كاذبا أحب إيل من أن : ابن عباس وعبد اهللا بن عمر ً

                                                 
  ): ١٥٨ص (حزم اإلمجاع على ذلك، فقال يف مراتب اإلمجاع بل حكى ابن   ) ١(

  ".واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا حبق زيد أو عمرو أو حبق ابنه أنه آمث"  
يريد بقوله من ذكر؛ احلر والعبد الذكر واألنثى البالغني العقالء غري املكرهني وال الغضاب   

  .وال السكارى، فإنه ذكرهم قبل هذه الفقرة
  : عبد الرزاق عن الثوري، عن أيب سلمة عن وبرة، قالروى  ) ٢(

ًألن أحلف باهللا كاذبا، أحب إيل : - ال أدري ابن مسعود أو ابن عمر -قال عبد اهللا   
  ).٨/٤٦٩املصنف (ًمن أن أحلف بغريه صادقا 

رواه الطرباين يف الكبري ورجاله رجال : وقال). ٤/١٧٧(وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد   
  ).٨٩٠٢(حديث ) ٩/٢٠٥(، وهو يف الطرباين الصحيح

ابن وهب عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن وبرة أن ) ٢/١٠٨(ويف املدونة   
  .إخل... ًألن أحلف باهللا كاذبا: ابن مسعود كان يقول

ألن أحلف مائة مرة باهللا، مث : وقال ابن عباس لرجل حلف بابنه) "٢/١٠٨(ويف املدونة   
  ".ن أن أحلف بغريه واحدة مث أبرآمث أحب إيل م

مسعت عبد اهللا بن أيب مليكة خيرب أنه مسع عبد : أخربنا ابن جريج قال: وقال عبد الرزاق  
اهللا بن الزبري خيرب، أن عمر ملاكان باملخمص من عسفان استبق الناس فسبقهم عمر، 

  .فقال ابن الزبري، فانتهرت فسبقته، فقلت سبقته والكعبة
  :سبقته واهللا، مث أناخ فقال:  الثالثة فسبقين، فقالمث انتهر...   
  ".واهللا لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن حتلف لعاقبتك أحلف باهللا فأمث أو أبرر  
ًمن طريق الوليد بن مسلم خمتصرا، وفيه ) ١٠/٢٩(وأخرجه البيهقي ). ٨/٤٦٨(املصنف   

 وإن أمث فيه أهون من احللف أن عمر يرى أن احللف باهللا"فأراد أن يضربين ويف هذا األثر 
  ".ًبغريه بارا وهو معىن قول ابن مسعود



  

)٩٠(

وذلك ألن احللف بغري اهللا شرك، والشرك أعظم . ًأحلف بغري اهللا صادقا
  .من الكذب

 وإمنا يعرف النزاع يف احللف باألنبياء، فعن أمحد يف احللف - ٢٦٨  
  : روايتانeبالنيب 

ال ينعقد اليمني به كقول اجلمهور؛ مالك وأيب حنيفة : إحدامها  
  .والشافعي
ينعقد اليمني به واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي : والثانية  

  .وأتباعه، وابن املنذر وافق هؤالء
َّ خاصة، وعدى ابن eء النزاع يف ذلك على النيب وقصر أكثر هؤال  

  .عقيل هذا احلكم إىل سائر األنبياء
 وإجياب الكفارة باحللف مبخلوق وإن كان نبيا قول - ٢٦٩  

 -ضعيف يف الغاية خمالف لألصول والنصوص فاإلقسام به على اهللا 
  . هو من هذا اجلنس-والسؤال به مبعىن اإلقسام 

 باملخلوق إذا كانت فيه باء السبب ليست باء  وأما السؤال- ٢٧٠  
  .  أمر بإبرار القسمe فإن النيب - وبينهما فرق -القسم 

إن من عباد اهللا : " أنه قال)١( وثبت عنه يف الصحيحني- ٢٧١  
ُأتكسر: قال ذلك ملا قال أنس بن النضر" من لو أقسم على اهللا ألبره

)١( 
                                                 

 باب الصلح يف الدية، - ٨ كتاب الصلح، - ٥٣مع الفتح، ) ٥/٣٠٦(أخرجه البخاري   ) ١(
ومسلم ). ٢٨٠٦( كتاب اجلهاد، حديث - ٥٦مع الفتح، ) ٦/٢١(، )٢٧٠٣(حديث 

قصاص يف األسنان، حديث  باب إثبات ال- ٥ كتاب القسامة، - ٢٨، )٣/١٣٠٢(
 باب القصاص من السن، - ٣٢ كتاب الديات، - ٣٣، )٤/٧١٧(وأبوداود ). ٢٤(

= 



  

)٩١(

يا أنس : "فقال.  ال تكسر سنهاال والذي بعثك باحلق: ثنية الربيع؟ قال
إن من عباد اهللا : "e، فرضي القوم وعفوا، فقال "اهللا القصاص. ُكتاب

  ".من لو أقسم على اهللا ألبره
َّرب أشعث أغرب مدفوع باألبواب لو أقسم على : " وقال- ٢٧٢  
  . وغريه)٢(رواه مسلم" اهللا ألبره

________________________ 
، القسامة، باب القصاص يف السن، وباب )٨/٢٤(والنسائي ). ٤٥٩٥(حديث 

 باب مناقب - ٥٥ كتاب املناقب، - ٥٠) ٥/٦٩٣(والرتمذي . القصاص من الثنية
 ١٦ كتاب الديات، - ٢١، )٢/٨٨٤(ماجه وابن ). ٣٨٥٤(الرباء بن مالك، حديث 

كلهم من ) ١٦٧، ٣/١٢٨(وأمحد ). ٢٦٤٩( باب القصاص يف السن، حديث -
  .- رضي اهللا عنه -حديث أنس بن مالك 

  .وهو تصحيف" نكسر بالنون: "يف النسخ املطبوعة  ) ١(
، )٤/٢١٩٠(، و )١٣٨( باب فضل الضعفاء واخلاملني حديث - ٤٥، )٤/٢٠٢٤(  ) ٢(

يف املوضعني عن سويد بن سعيد، حدثين حفص بن ) ٤٨(كتاب اجلنة، حديث  - ٥١
ًميسرة عن العالء عن عبد الرمحن عن أبيه، عن أيب هريرة مرفوعا وسويد بن سعيد، قال 

صدوق يف نفسه : وقال احلافظ). ١/٤١١(كان حيفظ لكنه تغري الكاشف : فيه الذهيب
  ).١/٣٤٠(َّإال أنه عمي فصار يتلقن، التقريب 

" املستدرك"وقد رواه مسلم يف املوضع الثاين يف الشواهد، وله متابعة رواها احلاكم يف   
وأبونعيم من طريق إبراهيم بن محزة ). ١/٢٩٢(، والطحاوي يف مشكل اآلثار )٤/٣٢٨(

الزبريي، ثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن كثري بن زيد، عن املطلب بن عبد اهللا، عن أيب 
  ً. مرفوعا- عنه  رضي اهللا-هريرة 

عن كثري بن زيد، عن الوليد بن : َّذا اإلسناد إال أنه قال) ١/٧(ورواها أبونعيم يف احللية   
  .صحيح اإلسناد ووافقه الذهيب: رباح، عن أيب هريرة، قال احلاكم عقب هذا احلديث

  :ً معلقا على احلاكم والذهيب- حفظه اهللا -قال الشيخ األلباين   
ر؛ فإن املطلب ابن عبد اهللا صدوق كثري التدليس كما يف التقريب، وقد وفيه نظ: قلت  

  .عنعنه، وكثري بن زيد، وهو املدين
  ). ٧٩ص (صدوق خيطئ ختريج أحاديث مشكلة الفقر : قال احلافظ  
قد روى أبونعيم هذا احلديث عن كثري بن زيد عن الوليد بن رباح، : أقول أنا الضعيف  

 الوليد وهو صدوق؛ فإن كان كثري روى عنهما ففي رواية أيب وصوب احلافظ أنه رباح بن
= 



  

)٩٢(

تضعف، لو أال أخربكم بأهل اجلنة؟ كل ضعيف م: " وقال- ٢٧٣  
ّكل عتل جواظ/ أال أخربكم بأهل النار. أقسم على اهللا ألبره ّ ُُ

)١( 
  .)٢("مستكرب
من  أنس بن النضر واآلخر ] حديث[وهذا يف الصحيحني وكذلك   

  .)٣(أفراد مسلم
________________________ 

نعيم متابعة رباح بن الوليد للمطلب بن عبد اهللا وانزاحت مة التدليس عن رواية 
  .املطلب

األول؛ أن تكون إحدامها حمفوظة واألخرى شاذة : وجيوز يف هاتني الروايتني أمران آخران  
ما ترجح به إحدى الروايتني على األخرى وينشأ أو منكرة، لكن ليس لدينا من القرائن 

عن هذا األمر الثاين؛ وهو أن يكون هذا من اضطراب كثري بن زيد ألنه ليس باحلافظ 
  .وهو الذي يغلب على الظن

  . وعلى ثبوت هذه العلة فإن حديث أيب هريرة يف غىن عن هذه املتابعة  
يث حارثة بن وهب اخلزاعي الذي رواه ً أورده شاهدا حلد- رمحه اهللا -فإن اإلمام مسلما   

كل ضعيف متضعف، لو أقسم على : "بلى، قال: قالوا" أال أخربكم بأهل اجلنة؟"بلفظ 
قبل حديث أيب هريرة ) ٤٧، ٤٦(احلديث، وهو يف كتاب اجلنة برقم، ..." اهللا ألبره
  .مباشرة

اجه وابن م). ٤٩١٨(، حديث ٦٨ كتاب التفسري سورة - ٦٥ورواه البخاري يف   
والطحاوي يف ). ٤/٣٠٦(وأمحد ). ٤١١٦( كتاب الزهد، حديث - ٣٧، )٢/١٣٧٨(

  ). ١/٢٩٣(املشكل 
  .كما يشهد له حديث أنس السابق  
كم أشعث أغرب ذي طمرين ال يؤبه له لو أقسم على اهللا "وألنس رواية أخرى بلفظ   

اء بن مالك،  كتاب املناقب، باب مناقب الرب- ٥٠). ٥/٦٩٣(أخرجه الرتمذي ". ألبره
  :وله شاهدان آخران) ٣٨٥٤(حديث 

  ).٥/٤٠٧(عن حذيفة أخرجه أمحد : أحدمها  
  ).٣/٦١٩(عن سراقة بن مالك أخرجه احلاكم : وثانيهما  

الكثري : واجلواظ. من العتلة وهي حديدة كبرية يقلع ا احلجر. الغليظ اجلايف: العتل  ) ١(
  .اللحم املختال يف مشيته

  .٤٦ باب النار يدخلها اجلبارون حديث - ١٣ كتاب اجلن - ٥١أخرجه مسلم   ) ٢(
  ).١(رقم ) ٩٢ص (سبق خترجيه   )٣(

= 

  ]٢٨/خ[



  

)٩٣(

إن من عباد اهللا من لو أقسم على اهللا : " وقد روى يف قوله- ٢٧٤  
  .)٢("منهم الرباء بن مالك: " أنه قال)١("ألبره

 وكان الرباء إذا اشتدت احلرب بني املسلمني والكفار - ٢٧٥  
فلما . فيقسم على اهللا فينهزم الكفار. يا براء، أقسم على ربك: يقولون

يارب : فقال. يا براء أقسم على ربك: كانوا على قنطرة بالسوس قالوا
فأبر اهللا قسمه . أقسمت عليك ملا منحتنا أكتفاهم وجعلتين أول شهيد

وهذا هو أخو أنس بن . زم العدو واستشهد الرباء بن مالك يومئذفا
مالك، قتل مائة رجل مبارزة غري من شرك يف دمه، ومحل يوم مسيلمة على 

  .)٣(ترس ورمي به إىل احلديقة حىت فتح الباب
 واإلقسام به على الغري أن حيلف املقسم على غريه ليفعلن - ٢٧٦  

فارة على احلالف ال على احمللوف عليه كذا؛ فإن حنثه ومل يرب قسمه فالك
عند عامة الفقهاء، كما لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه ليفعلن 

  . ًشيئا ومل يفعله فالكفارة على احلالف احلانث

________________________ 
    ).٢(رقم ) ٩٣ص (سبق خترجيه   ) ٢(
الرباء بن مالك بن النضر بن ضمضم األنصاري النَّجاري البطل الكرار صاحب رسول اهللا   ) ٢(

e وأخو خادم النيب e وقعة اليمامة، مات سنة ً، شهد املشاهد كلها إال بدرا، وشهد
، )٣/٢٠٩(، وتاريخ الطربي )١/١٤٧(، واإلصابة )١/٢٠٦(ترمجته يف أسد الغابة . ٢٠

  ).١/١٩٥(وسري أعالم النبالء 
ً من طريق ابن إسحاق معضال ومن طريق األنصاري ١٠٩أخرجه خليفة يف تارخيه ص   ) ٣(

 ترمجة ولعله عن عمه عن أبيه عن مثامة عن أنس رضي اهللا عنه، ومل نقف ألبيه على
  .مثامة

وعلى كل حال، فاألنصاري هو عبد اهللا بن املثىن وهو صدوق كثري الغلط، فاألثر ضعيف   
  .- واهللا أعلم -ال يثبت 



  

)٩٤(

فهذا سؤال وليس " سألتك باهللا أن تفعل كذا: " وأما قوله- ٢٧٧  
علىهذا إذا مل  وال كفارة )١("من سألكم باهللا فأعطوه"بقسم، ويف احلديث 

  .جيب سؤاله
 واخللق كلهم يسألون اهللا مؤمنهم وكافرهم، وقد جييب اهللا - ٢٧٨  

دعاء الكفار؛ فإن الكفار يسألون اهللا الرزق فريزقهم ويسقيهم، وإذا مسهم 
الضر يف البحر ضل من يدعون إال إياه، فلما جناهم إىل الرب أعرضوا وكان 

  .)٢(اإلنسان كفورا
  .مون على اهللا فيرب قسمهم فإم ناس خمصوصونوأما الذين يقس  
أسألك بأن لك احلمد أنت :  فالسؤال كقول السائل هللا- ٢٧٩  

  .)٣(اهللا املنان بديع السموات واألرض ياذا اجلالل واإلكرام

                                                 
  .٦٧تقدم خترجيه ص   ) ١(
  . من سورة اإلسراء٦٧إشارة إىل اآلية   ) ٢(
 خلق اهللا  باب- ١٠٠ كتاب الدعوات، - ٤٩، )٥/٥٥٠(أخرجه الرتمذي : صحيح  ) ٣(

 باب - ٩ كتاب الدعاء، - ٣٤، )٢/١٢٦٨(وابن ماجه ). ٣٥٤٤(مائة رمحة حديث 
كتاب السهو، باب الدعاء بعد ) ٣/٤٤(والنسائي ). ٣٨٥٨(اسم اهللا األعظم، حديث 

، كتاب الصالة، )٢/١٦٧وأبوداود ). ٢٦٥، ٢٤٥، ١٥٨، ٣/١٢٠(وأمحد . الذكر
 - رضي اهللا عنه -ن طرق عن أنس كلهم م). ١٤٩٥( باب الدعاء، حديث - ٣٥٨
ًخمتصرا أحيانا ومطوال أخرى..." اللهم إين أسألك"بلفظ  ً فأمحد يف طريق، وأبوداود، . ً

 عن - ابن أخي أنس -والنسائي رووه من طريق خلف بن خليفة عن حفص بن عمر 
  ً. مرفوعا- رضي اهللا عنه -أنس 

  .لغريهوهذا إسناد حسن، واحلديث من هذين الطريقني صحيح   
حدثنا وكيع، حدثين أبوخزمية عن أنس بن سريين عن أنس بن مالك : مث رواه أمحد فقال  

  .-ً أيضا -وهو إسناد حسن 
  .َّأَما الرتمذي ففي إسناده سعيد بن زريب وهو منكر احلديث  

= 



  

)٩٥(

 وأسألك بأنك أنت اهللا األحد الصمد الذي مل يلد ومل - ٢٨٠  
  .)١(ًيولد ومل يكن له كفوا أحد

كل اسم هو لك مسيت به نفسك أو أنزلته يف  وأسألك ب- ٢٨١  
  .)٢(ًكتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك

________________________ 
مث رواه أمحد من طريق سلمة بن الفضل عن حممد بن إسحاق عن عاصم األحول عن   

  . رفاعةإبراهيم بن عبيد بن
ويف هذا اإلسناد سلمة بن الفضل األبرشي قاضي الري صدوق كثري اخلطأ، وحممد بن   

إسحاق وهو مدلس وقد عنعن فاملعول يف ثبوت احلديث على اإلسنادين األولني 
  .ويستأنس هلما باألخري

). ١٤٩٣( باب الدعاء حديث - ٣٥٨، كتاب الصالة )٢/١٦٧(أخرجه أبوداود   ) ١(
وابن ماجه ). ٣٤٧٥( كتاب جامع الدعوات حديث - ٤٩، )٥/٥١٥(والرتمذي 

بأسانيدهم إىل ). ٥/٣٤٩(وأمحد ). ٣٨٥٧( كتاب الدعاء حديث - ٣٤) ٢/١٢٦٧(
َمالك بن مغول عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه بلفظ  ْ " ... اللهم إين أشهد أنك أنت اهللا"ِ

  .وهو إسناد صحيح" بأنك أنت اهللا"إخل وعند ابن ماجه 
: عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: عن عمرو بن يزيد قال) ٣/٤٥(أخرجه النسائي و  

حدثنا أيب قال حدثنا حسني املعلم عن ابن بريد، قال حدثين حنطلة بن علي أن حمجن 
، وعمرو بن يزيد قال "اللهم إين أسألك يا اهللا بأنك الواحد األحد"بن األردح بلفظ 

  ).٣/٢٩٣(امليزان الذهيب يف الكاشف ضعفوه، ويف 
  .ضعيف: وقال الدارقطين وغريه. منكر احلديث: وقال أبوحامت. ليس بشيء: قال حيىي  
وهذه املخالفة اليت وقعت يف اإلسناد لعلها من عمرو بن يزيد وهو ضعيف كما عرفت فال   

تأثري هلا؛ ألن الرواة عن مالك بن مغول من كبار احلفاظ مثل زهري بن معاوية، وحيىي بن 
    .عيد القطان، ووكيع بن اجلراحس

كما يف ) ١٥٦/١ق (وأبو يعلى يف مسنده ). ٤٥٢، ١/٣٩١(أخرجه أمحد : صحيح  ) ٢(
حديث ) ٢١٠ - ١٠/٢٠٩(والطرباين يف الكبري ). ١/١٧٧(الصحيحة لأللباين 

) ١/٥٠٩(واحلاكم ). ٣٢٧٢رقم ) ٥٨٩ص (وابن حبان كما يف املوارد ). ١٠٣٥٢(
  .كتاب الدعاء

يق فضيل بن مرزوق، حدثنا أبوسلمة اجلهين عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه من طر  
ًما أصاب أحدا قط هم : "eقال رسول اهللا :  قال- يعين ابن مسعود -عن عبد اهللا 

َّاللهم إين عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصييت بيدك عدل يف فضاؤك : فقال"، "وال حزن
= 



  

)٩٦(

 فهذا سؤال اهللا تعاىل بأمسائه وصفاته، وليس ذلك - ٢٨٢  
 عليه، فإن أفعاله هي مقتضى أمسائه وصفاته، فمغفرته ورمحته من )١(ًإقساما

وهلذا ملا قالت . وه من مقتضى امسه العفومقتضى امسه الغفور الرحيم، وعف
اللهم إنك : قويل: "ُإن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: eعائشة للنيب 

  .)٢("ٌّعفو حتب العفو فاعف عين
 وهدايته وداللته من مقتضى امسه اهلادي، ويف األثر املنقول - ٢٨٣  

لين على طريق يادليل احليارى د: ًعن أمحد بن حنبل أنه أمر رجال أن يقول
  .الصادقني، واجعلين من عبادك الصاحلني

________________________ 
وللحديث شاهد عن أيب موسى األشعري احلديث، ..." أسألك بكل اسم هو لك

بإسناد ال بأس به ) ٣٤١(حديث ). ١٣٣ص (أخرجه ابن السين يف عمل اليوم والليلة 
 - رضي اهللا عنه -عن فياض بن غزوان عن عبد اهللا بن زبيد عن أيب موسى األشعري 

 أن احلديث صحيح، من رواية: ومجلة القول: "- بعد حبث نفيس -قال الشيخ األلباين 
 وقد - رضي اهللا عنهما -ابن مسعود وحده، فكيف إذا انضم إليه حديث أيب موسى 

صححه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتبه، وتلميذه ابن القيم وقد صرح بذلك يف أكثر 
  )".٢٧٤ص " (شفاء العليل"كتبه منها 

  .وهو خطأ" إقسام: "يف خ  ) ١(
 حديث ٨٥دعوات، باب  كتاب ال- ٤٩، )٥/٥٣٤(أخرجه الرتمذي : صحيح  ) ٢(

 باب الدعاء يف حديث - ٥ كتاب الدعاء، - ٣٤، )٢/١٢٦٥(وابن ماجه ). ٣٥١٣(
كلهم من طرق صحيحة، ) ٢٥٨، ٢٠٨، ١٨٣، ١٨٢، ٦/١٧١(وأمحد ). ٣٨٥٠(

وأمحد . - رضي اهللا عنها -إىل كهمس بن احلسن عن عبد اهللا بن بريدة عن عائشة 
 النضر، ثنا األشجعي عن سفيان الثوري عن ، كتاب الدعاء عن أيب)١/٥٣٠(واحلاكم 

وعند احلاكم عن سليمان بن بريدة ) ٦/٢٥٨(علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عند أمحد 
  .عن عائشة

وعند أمحد وحده عن يزيد وعن علي بن عاصم كليهما عن اجلريري عن عبد اهللا بن   
  .بريدة، فاحلديث صحيح



  

)٩٧(

 ومجيع ما يفعل اهللا بعبده من اخلري من مقتضى امسه الرب، - ٢٨٤  
َربـنا ظلمنا {): ٢٣: ٧(يارب يارب كما قال آدم : وهلذا يقال يف الدعاء َْ ََ ََّ

َْأنفسنا وإن مل تـغفر لنا وتـرمحنا لنكونن من اخل ْ ِ َّ َ ُُ َ َ َ ََ ََْ ْ َْ ََ َِ ْ َْ ْ ِ َ َاسرينَ ِ : ١١(، وقال نوح }ِ
ِقال رب إين أعوذ بك أن أسألك ما ليس يل به علم وإال تـغفر يل {): ٤٧ ِْ ِ ْ َ َ ِ َِ ٌ َِْ ِِ َِ َْ ََ َ ََ َ َ َْ ْ ُ ُ ِّ ِّ َ َ

َوتـرمحين أكن من اخلاسرين ِ ِ َِْ ْ ْ ُ َ َِْ َْ ُربـنا إين أسكنت {): ٣٧: ١٤(وقال إبراهيم } َ َ ِّْ َ ِ َََّ
ِمن ذرييت بواد غري ذي ٍَِْ َِ َُِِّّ ْ َ زرع عند بـيتكِ ِ َِْ َ ْ ٍ   .وكذلك سائر األنبياء} ...َْ

 وقد كره مالك وابن أيب عمران من أصحاب أيب حنيفة - ٢٨٥  
قل كما قالت األنبياء، :  وقالوا)١(وغريمها أن يقول الداعي ياسيدي ياسيدي

  .رب رب
 وامسه احلي القيوم جيمع أصل معاين األمساء والصفات كما - ٢٨٦  

 يقوله إذا اجتهد يف e هذا املوضع، وهلذا كان النيب قد بسط هذا يف غري
  .)٢(الدعاء

                                                 
  .مرة واحدة" ياسيدي: "يف ز، ب  ) ١(
  : - رضي اهللا عنه -يشري إىل حديث أيب هريرة    )٢(

، وإذا "سبحان اهللا العظيم: " كان إذا أمهه األمر رفع رأسه إىل السماء فقالeأن النيب   
  ".ياحي ياقيوم: "اجتهد يف الدعاء قال

 باب مايقول عند - ٤٠ كتاب الدعوات - ٤٩) ٤٩٦ - ٥/٤٩٥(أخرجه الرتمذي   
  .هذا حديث حسن غريب: رتمذيقال ال) ٣٤٣٦(الكرب، حديث 

الكاشف . ضعفوه: وفيه نظر؛ فإن يف إسناده إبراهيم بن الفضل املخزومي قال فيه الذهيب  
  ).١/٤١(التقريب . مرتوك: وقال احلافظ). ١/٨٩(
 إذا كربه eكان النيب : " قال- رضي اهللا عنه -لكن يشهد له حديث أنس بن مالك   

  ".تغيثياحي ياقيوم برمحتك أس: "أمر قال
ويف إسناده يزيد ). ٣٥٢٤( كتاب الدعوات، حديث - ٤٩، )٥/٥٣٩(رواه الرتمذي   

  .ابن أبان الرقاشي ضعيف
= 



  

)٩٨(

 سئل بسبب - والباء للسبب - فإذا سئل املسئول بشيء - ٢٨٧  
أسألك بأن لك احلمد أنت اهللا املنان : يقتضي وجود املسئول، فإذا قال

ً، كان كونه حممودا منانا بديع السموات واألرض )١(بديع السموات واألرض ً
ًأن مين على عبده السائل، وكونه حممودا هو يوجب أن يفعل ما يقتضي 

  .حيمد عليه، ومحد العبد له سبب إجابة دعائه
أي " مسع اهللا ملن محده" وهلذا أمر املصلي أن يقول - ٢٨٨  

استجاب اهللا دعاء من محده، فالسماع هنا مبعىن اإلجابة والقبول كقوله 
e" :ال خيشع، ومن نفس ال أعوذ بك من علم ال ينفع، ومن قلب 

  . أي ال يستجاب)٢("دعاء ال يسمع/ تشبع، ومن 

________________________ 
 إذا نزل eكان رسول اهللا : "، قال- رضي اهللا عنه -كما يشهد له حديث ابن مسعود   

  ".يا حي ياقيوم برمحتك أستغيث: "به هم أو غم، قال
وتعقبه . هذا حديث صحيح ومل خيرجاه: اء، وقالكتاب الدع) ١/٥٠٩(أخرجه احلاكم   

والصحيح أن عبد الرمحن قد ثبت مساعه من . الذهيب بأن عبد الرمحن مل يسمع من أبيه
ذيب : وانظر. ومن حفظ حجة على من مل حيفظ. أبيه قال بذلك مجاعة من األئمة

وال ينقصه . فاحلديث مبجموع طرقه حسن لغريه واهللا أعلم) ٢١٤ - ٦/٢١٣(التهذيب 
عن هذه املرتبة وجود من ال حيتج به يف إسناد حديث ابن مسعود، فإن كوم ال حيتج 

  .م المينع االستشهاد والتقوية م
  ).٣( رقم ٩٦تقدم خترجيه ص   ) ١(
 باب التعوذ من شر ما - ١٨ كتاب الذكر، - ٤٨، )٤/٢٠٨٨(أخرجه مسلم . صحيح  ) ٢(

، )٢/١٩٢(وأبوداود ). ٢/٢٢٨(والنسائي ). ٧٣(عمل ومن شر ما مل يعمل، حديث 
، باب يف االستعاذة، كالمها من حديث زيد بن أرقم، حديث ٣٦٧كتاب الصالة، 

)١٥٤٨.(  
، ٢/٣٤٠(وأمحد ). ٣٨٣٧( كتاب الدعاء، حديث - ٣٤) ٢/١٢٦١(وابن ماجه   

٤٥١، ٣٦٥.(  
ع، كلهم من ، كتاب االستعاذة، باب االستعاذة من نفس ال تشب)٨/٢٣١(والنسائي   

  .- رضي اهللا عنه -حديث أيب هريرة 
= 

  ]٢٩/خ[



  

)٩٩(

إن ريب {): ٣٩: ٣٤( ومنه قول اخلليل يف آخر دعائه - ٢٨٩  
ْوفيكم مساعون هلم{): ٤٧: ٩(، ومنه قوله تعاىل }لسميع الدعاء َُْ َ ُ ََّ ُ ِ ، وقوله }َ

َّومن الذين هادوا مساعون للكذب مس{): ٤١: ٥( ََّ َِ ِ ِ َِ ْ َ ُ ُ َ َ َّ ْ ِ َْاعون لقوم آخرين مل َ َ ِ َ ٍْ َِ َ ُ
َيأتوك  أي مل )١(أي يقبلون الكذب ويقبلون من قوم آخرين مل يأتوك} َُْ

يأتك أولئك األقوام، وهلذا أمر املصلي أن يدعو بعد محد اهللا بعد التشهد 
  .املتضمن الثناء على اهللا سبحانه

 ملن رآه يصلي ويدعو ومل حيمد ربه ومل e وقال النيب - ٢٩٠  
َعجل هذا: "يصل على نبيه فقال ِ إذا صلى أحدكم فليبدأ : "مث دعاه فقال" َ

أخرجه "  وليدع بعد مبا شاءeحبمد اهللا والثناء عليه وليصل على النيب 
  .  وصححه)٣( والرتمذي)٢(أبوداود

________________________ 
، كتاب االستعاذة، باب االستعاذة من قلب ال خيشع، والرتمذي )٨/٢٢٣(والنسائي   

  .وقال هذا حديث حسن صحيح غريب) ٣٤٨٢(حديث ) ٥/٥١٩(
- رضي اهللا عنهما -من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص ) ١٩٨، ٢/١٦٧(وأمحد   

  .- رضي اهللا عنه -من حديث أنس ) ٢٨٣، ٢٥٥، ٣/١٩٢ (-ًوأمحد أيضا . 
  )١( حاشية ١٠١انظر ص   ) ١(
  ".مل يأتوك"إىل " أي يقبلون: "ز، ب من قوله: سقط من  ) ٢(
والرتمذي ). ١٤٨١( باب الدعاء حديث - ٣٥٨، كتاب الصالة، )٢/١٦٢(أبوداود   ) ٣(

) ٣/٣٨(ائي والنس). ٧٤٧٧(، حديث ٦٥ كتاب الدعوات، باب - ٤٩، )٥/٥١٧(
كلهم من حديث ) ٦/١٨(وأمحد . eكتاب السهو، باب التمجيد والصالة على النيب 

ال : وقال احلافظ. ثقة: ورجاله ثقات إال محيد بن هانئ قال فيه الذهيب. فضالة بن عبيد
  .فهو صحيح أو من أعلى درجات احلسن. بأس به



  

)١٠٠(

 وأبوبكر eكنت أصلي والنيب :  وقال عبد اهللا بن مسعود- ٢٩١  
لى اهللا مث بالصالة على نبيه مث وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء ع

َسل تـعطه: "eدعوت لنفسي فقال النيب  ْ ُ ْ   . وحسنه)١(رواه الرتمذي" َ
 فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت، ويراد به معرفة املعىن - ٢٩٢  

): ٢٣: ٨(قال تعاىل . مع ذلك، ويراد به القبول واالستجابة مع الفهم
ًولو علم الله فيهم خيـر{ َْ َ ْ ِ ِ ُِ َّ َ ْا المسعهمََْ ُ ََْ ْولو أمسعهم{: مث قال} َ ُ ََْ َ على هذه } ََْ

َلتـولوا وهم معرضون{احلال اليت هم عليها مل يقبلوا احلق مث  ُ ِ ْ ُ ْ ُ َ ََّ ، فذمهم }ََ
  .بأم ال يفهمون القرآن ولو فهموه مل يعملوا به

فإمنا سأله بإميانه باهللا . أسألك باهللا:  وإذا قال السائل لغريه- ٢٩٣  
 إلعطاء من سأله به، فإنه سبحانه حيب اإلحسان إىل اخللق، وذلك سبب

ال سيما إن كان املطلوب كف الظلم، فإنه يأمر بالعدل وينهى عن الظلم، 
وأمره أعظم األسباب يف حض الفاعل، فال سبب أوىل من أن يكون 

  .ًمقتضيا ملسببه من أمر اهللا تعاىل
ابن ماجه،  وقد جاء فيه حديث رواه أمحد يف مسنده و- ٢٩٤  

 أنه علم اخلارج إىل eعن عطية العويف، عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب 

                                                 
اء على اهللا، والصالة على النيب  باب ما ذكر يف الثن- ٤١٦، أبواب الصالة، )٢/٤٨٨(  ) ١(

e من طريق عاصم بن دلة وهو ابن أيب النجود، وهو صدوق له ) ٥٩٣(، حديث
أوهام كما يف التقريب، ففي حديثه ضعف يسري، لكن يشهد له ويقويه حديث فضالة بن 

ويف إسناده رشدين بن ) ٣٤٧٦( كتاب الدعوات، حديث - ٤٩عبيد عند الرتمذي، 
ومسع : "وهو جزء من احلديث السابق، بلفظ) ٣/٣٨(وعند النسائي . سعد فيه ضعف

، فقال رسول اهللا eً رجال يصلي فمجد اللـه ومحده وصلى على النيب eرسول اللـه 
e" :ادع جتب وسل تعط."  



  

)١٠١(

وأسألك حبق السائلني عليك وحبق ممشاي هذا : "الصالة أن يقول يف دعائه
ًفإين مل أخرج أشرا وال بطرا وال رياء وال مسعة، ولكن خرجت اتقاء  ً

سائلني عليه ً فإن كان هذا صحيحا فحق ال)١("سخطك، وابتغاء مرضاتك
  .أن جييبهم، وحق العابدين له أن يثيبهم، وهو حق أوجبه على نفسه هلم

ً كما يسأل باإلميان والعمل الصاحل الذي جعله سببا - ٢٩٥  
َُويستجيب الذين آمنوا {): ٢٦: ٤٢(إلجابة الدعاء كما يف قوله تعاىل  ََ ُِ َِّ َ ْ َ
ِوعملوا الصاحلات ويزيدهم من فضل ِْ َ ْ َ َِ ْ ُ ُ ِ َ َِ َّ ُ ِ   .}ِهَ

ُ وكما يسأل بوعده؛ ألن وعده يقتضي إجناز ما وعده، - ٢٩٦  
ْربـنا إنـنا مسعنا مناديا يـنادي لألميان أن {): ١٩٣: ٣(ومنه قول املؤمنني  َ ِ َ َ َ َ َ َِ ِ ُِ ً ُ ْ َِ َِّ ََّ

َآمنوا بربكم فآمنَّا ربـنا فاغفر لنا ذنوبـنا وكفر عنَّا سيئاتنا وتـو ََ َ َ َ َ ُِ َِِّ َِّ َ ْ ْ ِّْ ََ َ َُُ َ ِ ْ َ َََّ ُ ِفـنا مع األبـرارَِ َْ َ َ ََّ {
َإنه كان فريق من عبادي يـقولون ربـنا آمنَّا {): ١١٠ - ١٠٩: ٢٣(وقوله  َ َ َََّْ َ َُ ُ ِ ِ ِ ٌ َِ َ َُِّ

َفاغفر لنا وارمحنا وأنت خيـر الرامحني ِِ َّ ُ ْ َ َ ََْ ََ ََْ ْ َ ْ ِ ْ ْفاختذمتوهم سخريا حىت أنسوكم * َ ُْ ْ َ َ َّ َ ِ ْ ِ ُ ُُ ْ ََّ َ
ِذكري ْ ِ{.  

اللهم : " يوم بدر حيث يقولe النيب  ويشبه هذا مناشدة- ٢٩٧  
  .)٢("أجنز يل ما وعدتين

                                                 
  ).٢١٥ - ٢١٤(سيأيت ص   ) ١(
 باب قول - ١٦ كتاب اجلهاد والسري، - ٣٢، )١٣٨٤ - ٣/١٣٨٣(أخرجه مسلم   ) ٢(

 كتاب - ٤٨، )٥/٢٦٩(الرتمذي ). ٥٨(حديث ". النورث ماتركناه صدقة: "e النيب
كلهم من ). ٣٢، ١/٣٠(أمحد ). ٣٠٧٩( سورة األنفال، حديث ٩تفسري القرآن، باب 

حديث أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه من حديث طويل يروي فيه دعاء 
  . ومناشدته له يوم بدرeرسول اهللا 



  

)١٠٢(

 وكذلك ما يف التوراة أن اهللا تعاىل غضب على بين - ٢٩٨  
إسرائيل، فجعل موسى يسأل ربه ويذكر ما وعد به إبراهيم، فإنه سأله 

  .بسابق وعده إلبراهيم
 ومن السؤال باألعمال الصاحلة سؤال الثالثة الذين أووا - ٢٩٩  

 غار، فسأل كل واحد منهم بعمل عظيم أخلص فيه هللا، ألن ذلك إىل
هذا سأل بربه : العمل مما حيبه اهللا ويرضاه حمبة تقتضي إجابة صاحبه

  .)١(لوالديه، وهذا سأل بعفته التامة، وهذا سأل بأمانته وإحسانه
اللهم : " وكذلك كان ابن مسعود يقول وقت السحر- ٣٠٠  

َجبتك، وهذا سحر فاغفر يلأمرتين فأطعتك، ودعوتين فأ َ")٢(.  
اللهم : " ومنه حديث ابن عمر أنه كان يقول على الصفا- ٣٠١  

" ، وإنك ال ختلف امليعاد}ادعوين أستجب لكم{: إنك قلت، وقولك احلق
  .)٣(مث ذكر الدعاء املعروف عن ابن عمر أنه كان يقول على الصفا

  :اننوع. أسألك بكذا:  فقد تبني أن قول القائل- ٣٠٢  

                                                 
 باب حديث الغار، - ٥٣ كتاب أحاديث األنبياء - ٦٠٥ثالثة يف البخاري حديث ال  ) ١(

 باب إجابة دعاء من بر والديه، حديث - ٥ كتاب األدب - ٧٨، و)٣٤٦٥(حديث 
)٥٩٧٤.(  
 باب قصة أصحاب الغار، حديث - ٢٧ كتاب الذكر، - ٤٨، )٤/٢٠٩٩(ومسلم   

  . حديث معروف وهو- رضي اهللا عنه -من حديث طويل عن ابن عمر ) ١٠٠(
  ).٣/٢٠٨(تفسري ابن جرير الطربي   ) ٢(
  ):٢٧٣ص ( يف األذكار - رمحه اهللا -قال النووي   ) ٣(

اللهم اعصمنا : " أنه كان يقول علىالصفا- رضي اهللا عنهما -وروينا عن ابن عمر "  
وفيه طول، ومل يعزه إىل ..."  وجنبنا حدودكeبدينك وطواعيتك وطواعية رسولك 

  .مصدر
  .جعت مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أيب شيبة فلم أجدهورا  



  

)١٠٣(

ًقسما /فقد تكون . فإن الباء قد تكون للقسم، وقد تكون للسبب  
  .ًبه على اهللا، وقد تكون سؤاال بسببه

فأما األول فالقسم باملخلوقات ال جيوز على املخلوق فكيف على   
  . اخلالق؟

 كالسؤال حبق األنبياء فهذا فيه )١(وأما الثاين وهو السؤال باملعظم  
ومن الناس من .  أنه الجيوز)٢(نيفة وأصحابهنزاع، وقد تقدم عن أيب ح

ّجيوز
  . ذلك)٣(

أسألك حبق فالن وفالن من : قول السائل هللا:  فنقول- ٣٠٣  
يقتضي . املالئكة واألنبياء والصاحلني وغريهم، أو جباه فالن أو حبرمة فالن

أن هؤالء هلم عند اهللا جاه، وهذا صحيح، فإن هؤالء هلم عند اهللا منزلة 
ة يقتضي أن يرفع اهللا درجام ويعظم أقدارهم ويقبل شفاعتهم وجاه وحرم

ُمن ذا الذي يشفع عنده {): ٢٥٥: ٢(إذا شفعوا، مع أنه سبحانه قال  َ ِْ ُ َ ْ َ ْ َِ َّ َ
ِِإال بإذنه ْ ِ ِِ َ{.  
ً ويقتضي أيضا أن من اتبعهم واقتدى م فيما سن له - ٣٠٤  

لغوه عن اهللا كان ًاالقتداء م فيه كان سعيدا، ومن أطاع أمرهم الذي ب
 يقتضي إجابة دعائه )٤(ًسعيدا، ولكن ليس نفس جمرد قدرهم وجاههم ما

إذا سأل اهللا م حىت يسأل اهللا بذلك، بل جاههم ينفعه إذا اتبعهم 

                                                 
  ".باملعظم"ولعل الصواب " املعظم: "يف خ، ز، ب  ) ١(
  ).٨٨(ص   ) ٢(
  ".ّومن الناس من جيوز: "ز، ب، قوله: سقط من  ) ٣(
  .كذا يف خ وسائر النسخ ولعل الصواب مما  ) ٤(

  ]٣٠/خ[



  

)١٠٤(

وأطاعهم فيما أمروا به عن اهللا، أو تأسى م فيما سنوه للمؤمنني، وينفعه 
  .ًأيضا إذا دعوا له وشفعوا فيه

دعاء وال شفاعة، وال منه سبب ] منهم[ذا مل يكن  فأما إ- ٣٠٥  
ًيقتضي اإلجابة، مل يكن مستشفعا جباههم ومل يكن سؤاله جباههم نافعا له  ً

  .ًعند اهللا، بل يكون قد سأل بأمر أجنيب عنه ليس سببا لنفعه
أسألك بطاعة فالن لك، :  ولو قال الرجل ملطاع كبري- ٣٠٦  

] لكان. [ الذي أوجبته طاعته لكوحببك له على طاعتك، وجباهه عندك
قد سأله بأمر أجنيب ال تعلق له به، فكذلك إحسان اهللا إىل هؤالء املقربني 
وحمبته هلم وتعظيمه ألقدارهم مع عبادم له وطاعتهم إياه ليس يف ذلك 
مايوجب إجابة دعاء من يسأل م، وإمنا يوجب إجابة دعائه بسبب منه 

  .اعتهم له، فإذا انتفى هذا وهذا فال سببلطاعته هلم، أو سبب منهم لشف
 وحمبته له وطاعته له e نعم لو سأل اهللا بإميانه مبحمد - ٣٠٧  

واتباعه له لكان قد سأله بسبب عظيم يقتضي إجابة الدعاء بل هذا أعظم 
  .األسباب والوسائل

َّ بني أن شفاعته يف اآلخرة تنفع أهل التوحيد ال e والنيب - ٣٠٨  
  :ي مستحقة ملن دعا له بالوسيلة، كما يف الصحيح أنه قالأهل الشرك، وه

َّإذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول مث صلوا علي فإنه  "- ٣٠٩  
َّمن صلى علي مرة صلى اهللا عليه عشرا، مث سلوا اهللا يل الوسيلة فإا درجة 



  

)١٠٥(

يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا، وأرجو أن أكون أنا هو ذلك 
  .)١("َّفمن سأل اهللا يل الوسيلة حلت عليه شفاعيت يوم القيامة. عبدال

أي الناس أسعد :  ويف الصحيح أن أبا هريرة قال له- ٣١٠  
  .)٢("ًمن قال ال إله إال اهللا خالصا من قلبه: "بشفاعتك يوم القيامة؟ قال

 أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان e فبني - ٣١١  
ًخالصا، ألن التوحيد مجاع الدين واهللا ال يغفر أن يشرك به ًأعظم توحيدا وإ

ويغفر مادون ذلك ملن يشاء، فهو سبحانه ال يشفع عنده أحد إال بإذنه، 
ً حد له ربه حدا فيدخلهم اجلنة، وذلك حبسب مايقوم eفإذا شفع حممد  َّ

  .بقلوم من التوحيد واإلميان
حلت عليه  أنه من سأل اهللا له الوسيلة e وذكر - ٣١٢  

شفاعته يوم القيامة، فبني أن شفاعته تنال باتباعه مبا جاء به من التوحيد 
  .واإلميان، وبالدعاء الذي سن لنا أن ندعو له به

  : وأما السؤال حبق فالن فهو مبين على أصلني- ٣١٣  
  .ما له من احلق عند اهللا: أحدمها  
  !.ةهل نسأل اهللا بذلك كما نسأل باجلاه واحلرم: والثاين  
للمخلوق على اخلالق : ََّ أما األول فمن الناس من يقول- ٣١٤  

وقاس املخلوق على اخلالق، كما يقول ذلك من يقوله . حق يعلم بالعقل
  .)١(من املعتزلة وغريهم

                                                 
  ).١(رقم ) ٧٣(تقدم خترجيه يف ص   ) ١(
  ).٢(رقم ) ١٧( ص تقدم خترجيه يف  ) ٢(



  

)١٠٦(

ال حق للمخلوق على اخلالق حبال، :  ومن الناس من يقول- ٣١٥  
 يقول من كما يقول ذلك من. لكن يعلم ما يفعله حبكم وعده وخربه

  .جهم واألشعري وغريمها ممن ينتسب إىل السنة/ أتباع
بل كتب اهللا على نفسه الرمحة، وأوجب :  ومنهم من يقول- ٣١٦  

ًعلى نفسه حقا لعباده املؤمنني كما حرم الظلم على نفسه، مل جيب ذلك 
خملوق عليه وال يقاس مبخلوقاته، بل هو حبكم رمحته وحكمته وعدله كتب 

  .رمحة وحرم على نفسه الظلمعلى نفسه ال
  : كما قال يف احلديث الصحيح اإلهلي- ٣١٧  
ًياعبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال "  
  .)٢("تظاملوا

َكتب ربكم على نـفسه الرمحة{): ٥٤: ٦(وقال تعاىل    ََ َْ َّ ِ ِ ْ ََ ْ ُ َُّ َ وقال } َ
ُوكان حقا عليـنا نصر{): ٤٧: ٣٠(تعاىل  ْ َ َ ََْ َ َ َ المؤمننيََ ِ ِ ْ ُ ْ{.  

:  أنه قالe عن معاذ عن النيب )٣( ويف الصحيحني- ٣١٨  
: قال. اهللا ورسوله أعلم: قلت" يامعاذ، أتدري ما حق اهللا على عباده؟"

________________________ 
 - ٤٩٣ص(راجع شرح األصول اخلمسة للقاضي عبد اجلبار وشرحه أليب هاشم اجلبائي   ) ١(

  .فإنه حبث فيها عن األعواض املستحقة على اهللا ورد فيه على خمالفيه يف زعمه). ٥٠٥
). ٥٥( باب حترمي الظلم، حديث - ١٥ كتاب الرب، - ٤٥، )٤/١٩٩٤(أخرجه مسلم   ) ٢(

، وهو حديث طويل وعظيم، وشرحه - رضي اهللا عنه -عن أيب ذر ) ٥/١٦٠(وأمحد 
ًشيخ اإلسالم شرحا خاصا ً.  

 باب اسم الفرس واحلمار، حديث - ٤٦ كتاب اجلهاد، - ٥٦أخرجه البخاري يف   ) ٣(
 إىل e كتاب التوحيد، باب ماجاء يف دعاء النيب - ٩٧، و )٦/٥٨(فتح ) ٢٨٥٦(

  ).٧٣٧٣(التوحيد 
= 

  ]٣١/خ[



  

)١٠٧(

يامعاذ، أتدري ما حق العباد . حقه عليهم أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا"
حقهم عليه أن ال  ":قال. اهللا ورسوله أعلم: قال" على اهللا إذا فعلوا ذلك؟

  ".يعذم
 فعلى هذا القول ألنبيائه وعباده الصاحلني، عليه سبحانه - ٣١٩  

  .حق أوجبه على نفسه مع إخباره
 وعلى الثاين يستحقون ما أخرب بوقوعه وإن مل يكن مث - ٣٢٠  

  . سبب يقتضيه
 فمن قال ليس للمخلوق على اخلالق حق يسأل به، كما - ٣٢١  

صحيح إذا ] فهو[وأي حق آلبائك علي؟ :  قال لداودروي أن اهللا تعاىل
أريد بذلك أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس واالعتبار على خلقه، كما 
ّجيب للمخلوق على املخلوق، وهذا كما يظنه جهال العباد من أن هلم 

  .ً سبحانه حقا بعبادم)١(على اهللا
بعبادته  وذلك أن النفوس اجلاهلية تتخيل أن اإلنسان - ٣٢٢  

وعلمه يصري له على اهللا حق من جنس مايصري للمخلوق على املخلوق، 
كالذين خيدمون ملوكهم ومالكهم فيجلبون هلم منفعة ويدفعون عنهم 
مضرة، ويبقى أحدهم يتقاضى العوض واازاة على ذلك، ويقول له عند 

________________________ 
 - ٣٧وابن ماجه، ). ٤٩ - ٤٨(، حديث )١٠( كتاب اإلميان، باب - ١ومسلم،   

، )٤٢٩٦(ُ باب ما يرجى من رمحة اهللا يوم القيامة، حديث -  ٣٥كتاب الزهد، 
  ).٢٦٤٣( اإلميان، حديث -  ٤١) ٥/٢٦(والرتمذي ). ٣/٢٦٠(وأمحد ). ٢/١٤٣٥(

  .ز: لفظ اجلاللة سقط من  ) ١(



  

)١٠٨(

ن مل مين عليه مبا يفعله معه، وإ! أمل أفعل كذا: جفاء أو إعراض يراه منه
  .يقله بلسانه كان ذلك يف نفسه

ُ وختيل مثل هذا يف حق اهللا تعاىل من جهل اإلنسان - ٣٢٣  
وظلمه، وهلذا بني سبحانه أن عمل اإلنسان يعود نفعه عليه وأن اهللا غين 

ْإن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم {): ٧: ١٧(عن اخللق، كما يف قوله تعاىل  ْ ُْ ِ ُ َ ُ َُ َْ َْ َ ْ ِ
ََوإن أسأمت فـل ُْْ َ َ ْ ْمن عمل صاحلا فلنـفسه ومن ): ٤٦: ٤١(، وقوله تعاىل }َهاَِ َ ً ْ ََ ِ ِ ْ َِ َِ َ َ ِ َ

ِأساء فـعليـها وما ربك بظالم للعبيد َِِ َ َْ ٍَ َ َِ َ َُّ َ َ ْ َ َ َ ُُإن تكفروا {): ٧: ٣٩(، وقوله تعاىل }َ ْ َ ْ ِ
ْفإن الله غين عنكم وال يـرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يـر ْ َْ َ َُ َُ ُ ُْ َ ْ ِ َِ َْ َْ ِ ِ ِ ِ َ َْ ٌّ َِ َ َّ َّ ْضه لكمَ ُ َ ُ َ{ ،

ِّومن شكر فإمنا يشكر لنـفسه ومن كفر فإن ريب {): ٤٠: ٢٧(وقوله تعاىل  َ َّ ِ َِ ََ ُ ََ َْ ْْ َ َ ْ ََ َِ ِ َ َِ ُ َََّ
ٌغين كرمي ِ َ ٌّ ْلئن {: يف قصة موسى عليه السالم) ٨ - ٧: ١٤(، وقال تعاىل }َِ َِ

ٌشكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد ِ َ َ َِ َ َ َّ ِ ْ ُْ ُْ ْ َْ َ ْ ِ َ ُ ََّ َ ِ َ ْوقال موسى إن تكفروا أنـتم * َ َُْ ُُ ْ َ ْ ِ َ ُ َ َ َ
ٌومن يف األرض مجيعا فإن الله لغين محيد ِ َِ ٌَّ َِ َ َ َّ َّ َِ ً ِْ ِ ْ َ َوال {): ١٧٦: ٣(وقال تعاىل . }َ َ

ًْحيزنك الذين يسارعون يف الكفر إنـهم لن يضروا الله شيئا َ َ َّ ُُِّ َ ْ َُ ْ ُ َِّ ْ ُْ ْ ِ ِ ََّ ُ َ َ ِ َ ، وقال تعاىل }َُْ
َ على النَّاس حج البـيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر ََِِّولله{): ٩٧: ٣( َ َ ْ َ ْ َ ََ ً ِ َ ِ ِْ َِْ َ ََ ََ ْ ِ ْ ُّ ِ

َفإن الله غين عن العالمني ِ َ َ ْ ْ َ ٌّ َِ َ َّ َّ َِ{.  
ُّ وقد بني سبحانه وتعاىل أنه املان بالعمل فقال تعاىل - ٣٢٤  

َّمينُّون عليك أن أسلموا قل ال متنُّوا علي{): ١٧: ٤٩( َ َ َ ََ َُ َْ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ إسالمكم بل الله َُ َّْ ْ َ َْ ُ َ ِ
َمين عليكم أن هداكم لإلميان إن كنتم صادقني ِ ِِ َ ْ ْ ُْ ُ ُْ ِْ ِ َ َُ َ َ ُ ََْ ُّ  - ٧: ٤٩(، وقال تعاىل }َ

ْواعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم يف كثري من األمر لعنتم {): ٨ ْ ُِّْ ِ ِ ِ َِ َُ َِ َّْ ْ ٍُ َ ِ ُ ُْ َ ُ َ ِ َّ َ ُ ََ ْ
ْولكن الله حبب إليكم ُ َْ َِ َ َّ َ َ َّ َّ ِ َ اإلميان وزيـنه يف قـلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق َ َُ َُْ َْ ََ ْ َُ ُ ُْ َِْْ ََّ ِ ُُ ِ ُ َ َََّ

َوالعصيان أولئك هم الراشدون َُ ِ ِ َِّ ْ ُ َ َ ُْ َ ْ ْ ٌفضال من الله ونعمة والله عليم حكيم* َ ٌِ ِ ِ َِ َِْ ُ َّ ََّ َ ًَ ْ ً ْ َ{.  



  

)١٠٩(

ياعبادي إنكم لن تبلغوا " ويف احلديث الصحيح اإلهلي - ٣٢٥  
ياعبادي إنكم ختطئون .  لن تبلغوا نفعي فتنفعوين)١( وإنكمضري فتضروين

. ًبالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعا وال أبايل، فاستغفروين أغفر لكم
ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل 

ياعبادي لو أن أولكم وآخركم . ًواحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا
ٍسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك يف وإن ٍ

ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف . ًملكي شيئا
ٍصعيد واحد فسألوين فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما 

  .)٢("عندي إال كما ينقص املخيط إذا أدخل البحر
لوق من الفروق ماال خيفى على  وبني اخلالق تعاىل واملخ- ٣٢٦  

  :من له أدىن بصرية
ّ منها أن الرب تعاىل غين بنفسه عما سواه، وميتنع أن - ٣٢٧  

الوجوه، وامللوك وسادة العبيد حمتاجون / ًيكون مفتقرا إىل غريه بوجه من 
  . حاجة ضرورية)٣(إىل غريهم
 ومنها أن الرب تعاىل وإن كان حيب األعمال الصاحلة - ٣٢٨  

رضى ويفرح بتوبة التائبني، فهو الذي خيلق ذلك وييسره، فلم حيصل ما وي
  .حيبه ويرضاه إال بقدرته ومشيئته

                                                 
  .ز، ب: سقطت من" إنكم"كلمة   ) ١(
  ).١(ورقم ) ١٠٩(ًهذا احلديث بقية حديث أيب ذر الذي تقدم خترجيه قريبا ص   ) ٢(
  ".غريه: "يف ز  ) ٣(

  ]٣٢/خ[



  

)١١٠(

  وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة واجلماعة الذين يقرون ٣٢٩  
واملخلوق قد حيصل . بأن اهللا هو املنعم على عباده باإلميان، خبالف القدرية

  .له ما حيبه بفعل غريه
ا أن الرب تعاىل أمر العباد مبا يصلحهم واهم عما  ومنه- ٣٣٠  

 حلاجته )١(إن اهللا مل يأمر العباد مبا أمرهم به: يفسدهم، كما قال قتادة
ًإليهم، وال ينهاهم عما اهم عنه خبال عليهم، بل أمرهم مبا ينفعهم واهم 
عما يضرهم، خبالف املخلوق الذي يأمر غريه مبا حيتاج إليه وينهاه عما 

  .ًينهاه خبال عليه
ً وهذا أيضا ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذين - ٣٣١  

إنه مل يأمر العباد إال خبري ينفعهم، ومل : يثبتون حكمته ورمحته ويقولون
إنه قد يأمرهم مبا : خبالف اربة الذين يقولون. ينههم إال عن شر يضرهم

  .يضرهم وينهاهم عما ينفعهم
حانه هو املنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب،  ومنها أنه سب- ٣٣٢  

ّوهو املنعم بالقدرة واحلواس وغري ذلك مما به حيصل العلم والعمل الصاحل، 
 - ٧(وهلذا قال أهل اجلنة . وهو اهلادي لعباده، فال حول وال قوة إال به

َاحلمد لله الذي هدانا هلذا وما كنَّا لنـهتدي ل{: ٤٢ َ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َ ََ ََ َِ َ َ َُّ َِّ ْ ْوال أن هدانا الله لقد ْ َ ََ ُ َّ َ َ ْ َ َ ْ
ِّجاءت رسل ربـنا باحلق َ َْ ِ ََِّ ُُ ُ ْ   .، وليس يقدر املخلوق على شيء من ذلك}َ

                                                 
  .ز: من" به"سقطت   ) ١(



  

)١١١(

ٌِّ ومنها أن نعمه على عباده أعظم من أن حتصى، فلو قدر - ٣٣٣  
أن العبادة جزاء النعمة، مل تقم العبادة بشكر قليل منها، فكيف والعبادة 

  ً. أيضا)١(من نعمه
 ومنها أن العباد اليزالون مقصرين حمتاجني إىل عفوه - ٣٣٤  

 )٢(ومغفرته، فلن يدخل أحد اجلنة بعمله، وما من أحد إال وله سيئات
َِولو يـؤاخذ الله النَّاس مبا {): ٤٥: ٣٥( هلا )٣(حيتاج فيها إىل مغفرة اهللا َ ُ َّ ُ ِ َُ ََْ

ٍكسبوا ما تـرك على ظهرها من دابة َِّ َ ْ َ َُِ َْ ََ َ ََ َ َ{.  
ال يناقض " لن يدخل أحد منكم اجلنة بعمله: "e وقوله - ٣٣٥  

َجزاء مبا كانوا يـعملون{): ٢٤: ٦٥، ١٤: ٤٦، ١٧: ٣٢(قوله تعاىل  ُ َ ْ َ َُ َ َِ ً ؛ }َ
وما . بعت هذا ذا:  كما يقال)٤(ُفإن املنفي نفي بباء املقابلة واملعاوضة

لجزاء، ًأثبت أثبت بباء السبب، فالعمل ال يقابل اجلزاء وإن كان سببا ل
وهلذا من ظن أنه قام مبا جيب عليه، وأنه ال حيتاج إىل مغفرة الرب تعاىل 

  .وعفوه فهو ضال
لن يدخل : " أنه قالe كما ثبت يف الصحيح عن النيب - ٣٣٦  

وال أنا، إال أن يتغمدين : وال أنت يارسول اهللا؟ قال: أحد اجلنة بعمله، قالوا
ًومن هذا أيضا احلديث الذي . )١("همبغفرت" وروي )٥("ٍاهللا برمحة منه وفضل

                                                 
  ".نعمته: "يف ز، ب  ) ١(
  ".ذنوب: "يف ز، ب  ) ٢(
  .ز: لفظ اجلاللة ساقط من  ) ٣(
  .١/٢١٧وى جوالصواب املعاوضة كما يف نسخة الفتا. وهو خطأ" املعارضة: "يف ز، ب  ) ٤(
فتح ) ٥٦٧٣( باب متين املريض املوت، - ١٩ كتاب املرضى - ٧٥أخرجه البخاري،   ) ٥(

 باب لن - ١٧ كتاب صفات املنافقني، - ٥٠، )٤/٢١٧٠(ومسلم ). ١٠/١٢٧(
= 



  

)١١٢(

َّإن اهللا لو عذب أهل مسواته وأهل أرضه : " أنه قالeيف السنن عن النيب 
ًلعذم وهو غري ظامل هلم، ولو رمحهم لكانت رمحته هلم خريا من 

  . احلديث)٢("أعماهلم

________________________ 
، )٢/١٤٠٥(وابن ماجه ). ٧٦ - ٧١(يدخل أحد اجلنة بعمله بل برمحة اهللا، حديث 

، ٢٣٥(وأمحد ). ٤٢٠١(على العمل، حديث،  باب التوقي - ٢٠ كتاب الزهد، - ٣٧
  .- رضي اهللا عنه -كلهم من حديث أيب هريرة ) ٣١٩، ٢٦٤، ٢٥٦

 كتاب صفة املنافقني، - ٥٠ومسلم ). ٦٤٦٧( كتاب الرقاق، حديث - ٨١والبخاري،   
  .- رضي اهللا عنها -، من حديث عائشة )٦/١٢٥(وأمحد . ٧٨حديث 

، والدارمي )٣/٣٣٧(وأمحد ). ٧٧(حديث  كتاب صفة املنافقني، - ٥٠ومسلم،   
  .-كلهم من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما ) ٢٧٣٦(، حديث )٢/٢١٥(
  .- رضي اهللا عنه -من حديث أيب سعيد اخلدري ) ٣/٥٢(وأمحد   

  .- رضي اهللا عنه -من حديث أيب هريرة ) ٢/٣٣٥(يف املسند   ) ١(
 باب يف القدر، حديث - ١٧لسنة،  كتاب ا- ٣٤، )٥/٧٥(حسن، أبوداود   ) ٢(

). ٧٧( باب يف القدر، حديث - ١٠املقدمة ) ٣٠ - ١/٢٩(وابن ماجه ). ٤٦٩٩(
، كلهم من طريق أيب سنان سعيد بن سنان، ثنا )١٨٩، ١٨٥، ١٨٣، ٥/١٨٢(وأمحد 

وهب بن خالد عن ابن الديلمي، عن أيب بن كعب وابن مسعود، وحذيفة، وزيد بن 
  . eفعه إىل النيب ثابت، وزيد وحده ير

ويف إسناده سعيد بن سنان وثقه ابن معني والعجلي وأبوحامت وأبوداود والنسائي وابن   
سيء : وقال ابن سعد. ليس بالقوي: حبان ويعقوب بن سفيان والدارقطين، وقال أمحد

له غرائب وإفرادات، وأرجو أنه ممن ال يتعمد الكذب ولعله إمنا : اخللق، وقال ابن عدي
: ، وقال احلافظ ابن حجر)٤/٤٦(راجع ذيب التهذيب ".  الشيء بعد الشيءيهم يف

  .صدوق له أوهام
ًإن احلافظ قد تشدد يف حق ابن سنان؛ فإنه كثريا ما يوثق مثله، وعلى كل حال : أقول  

  .واهللا أعلم. فحديثه ال يهبطه عن درجة احلسن يف نظري
 يف موضع آخر -باإلضافة إىل ما ذكره هنا  -َّأَما معىن احلديث فقد بينه شيخ اإلسالم   

لو عذب اهللا أهل مساواته وأهل أرضه لعذم وهو غري "واحلديث الذي يف السنن : "فقال
يبني أن العذاب لو وقع لكان " ًظامل هلم، ولو رمحهم لكانت رمحته هلم خريا من أعماهلم

املنفي عقوبة من مل الستحقاقهم ذلك، ال لكونه بغري ذنب، وهذا يبني أن من الظلم 
  ).١٤٤ - ١٨/١٤٣(جمموع الفتاوى ". يذنب



  

)١١٣(

فهو صحيح إذا . بل للمخلوق على اهللا حق:  ومن قال- ٣٣٧  
 اهللا بوقوعه، فإن اهللا صادق ال خيلف امليعاد، وهو أراد به احلق الذي أخرب

  .الذي أوجبه على نفسه حبكمته وفضله ورمحته
 وهذا املستحق هلذا احلق إذا سأل اهللا تعاىل به فسأل اهللا - ٣٣٨  

 )١(تعاىل إجناز وعده، أو سأله باألسباب اليت علق اهللا ا املسببات
  .كاألعمال الصاحلة، فهذا مناسب

ما غري املستحق هلذا احلق إذا سأله حبق ذلك الشخص  وأ- ٣٣٩  
 سأله جباه ذلك الشخص، وذلك سؤال بأمر أجنيب عن هذا )٢(فهو كما لو

  .السائل مل يسأله بسبب يناسب إجابة دعائه
 وأما سؤال اهللا بأمسائه وصفاته اليت تقتضي ما يفعله - ٣٤٠  

 فقول.  اهللا تعاىل بهبالعباد من اهلدى والرزق والنصر فهذا أعظم ما يسأل
  .َّال يسأل حبق األنبياء، فإنه ال حق للمخلوق على اخلالق ممنوع: املنازع

 )٣( فإنه قد ثبت يف الصحيحني حديث معاذ الذي تقدم- ٣٤١  
َكتب ربكم على نـفسه الرمحة{): ٥٤: ٦(إيراده، وقال تعاىل  ََ َْ َّ ِ ِ ْ ََ ْ ُ َُّ َ َ{ ،)٣٠ :

َوكان حقا عليـنا {): ٤٧ ََْ َ َ َنصر المؤمننيََ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ َ{.  
  :الكالم يف هذا يف مقامني:  فيقال للمنازع- ٣٤٢  
  .يف حق العباد على اهللا: أحدمها  

                                                 
وقد . وهو الظاهر" لعله املسببات: "وعلق يف ب" املشيئات: "ويف ز، ب" املسات"يف خ   ) ١(

  ).١/٢١٨(جاء الصواب يف نسخة الفتاوى 
  .ز، ب: سقطت من" لو"كلمة   ) ٢(
  ).٢(رقم ) ١٠٩(تقدم خترجيه يف ص   ) ٣(



  

)١١٤(

  . يف سؤاله بذلك احلق: والثاين  
ََّ أما األول فال ريب أن اهللا تعاىل وعد املطيعني بأن يثيبهم، - ٣٤٣  

اد، قال اهللا ووعد السائلني بأن جييبهم، وهو الصادق الذي ال خيلف امليع
ًوعد الله حقا ومن أصدق من الله قيال{): ١٢٢: ٤(تعاىل  ِ ِ ِ َِّ َّْ ْ َ َُ َ َْ َ َ َْ{ ،)٣٠ :

َوعد الله ال خيلف الله وعده ولكن أكثـر النَّاس ال يـعلمون{): ٦ ُ َ َ ََ ْ َ َ َِ ََ ْ ْْ َ َّ ُِ َِ ُ َ َُ َّ َُّ ِْ{ ،)١٤ :
ُفال حتسنب الله خملف وعده رسله{): ٤٧ َ ََ ُ ُ ِ ِ ِْ َ َ ُْ ََّ َّ َ َْ َ{.  

  .حبكم الوعد باتفاق املسلمني/ فهذا مما جيب وقوعه  
هل عليه واجب بدون ذلك؟ على ثالثة أقوال :  وتنازعوا- ٣٤٤  

  .- كما تقدم -
  .ال جيب ألحد عليه حق بدون ذلك: قيل  
بل جيب عليه واجبات وحيرم عليه حمرمات بالقياس على : وقيل  

  .عباده
َّهو أوجب على نفسه وحرم على : وقيل   نفسه، فيجب عليه ما َ

أوجبه على نفسه، وحيرم عليه ما حرمه على نفسه كما ثبت يف الصحيح 
  .)١(من حديث أيب ذر كما تقدم

 والظلم ممتنع منه باتفاق املسلمني، لكن تنازعوا يف الظلم - ٣٤٥  
 وكل ممكن ميكن أن يفعله ال يكون )٢(فقيل هو املمتنع. الذي ال يقع

                                                 
  ).٢(رقم ) ١٠٩(ه يف ص تقدم خترجي  ) ١(
  .رمحه اهللا) رشيد رضا (-أي احملال الذي ال تتعلق به قدرته تعاىل   ) ٢(

  ]٣٣/خ[



  

)١١٥(

لتصرف يف ملك الغري، وإما خمالفة األمر الذي جيب ًظلما، ألن الظلم إما ا
  .عليه طاعته، وكالمها ممتنع منه

  .ًبل ماكان ظلما من العباد فهو ظلم منه: وقيل  
الظلم وضع الشيء يف غري موضعه، فهو سبحانه ال يظلم : وقيل  

ومن يعمل من الصاحلات وهو {): ١١٣: ٢٠(ًالناس شيئا، قال تعاىل 
  .}ًا وال هضمامؤمن فال خياف ظلم

هو أن حيمل عليه سيئات غريه ويعاقب :  قال املفسرون- ٣٤٦  
ََّإن الله {): ٤٠: ٤(قال تعاىل . بغري ذنبه، واهلضم أن يهضم من حسناته َّ ِ

ًال يظلم مثـقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها ويـؤت من لدنه أجرا  ُْ َ ُ ْ ْ َُ َ ْ ُ ُ َ ْ َِ ِ ِِ ْ َ ََ َ ً َ َْ َ ُ َ ْ ِ ٍََّ َ ِْ
ًعظيما ِ ْوما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم{): ١٠١: ١١(، }َ ُْ َ ُ َ ُ َ َََ ََْ َِ َ ُ َ ْ{.  

مابني اهللا ورسوله أنه حق :  وأما املقام الثاين فإنه يقال- ٣٤٧  
إن كان : للعباد على اهللا فهو حق، لكن الكالم يف السؤال بذلك، فيقال

ًاحلق الذي سأل به سببا إلجابة السؤال حسن السؤال به، كاحلق الذي 
  .يه وسائليهجيب لعابد

فأولئك إذا كان . حبق فالن وفالن:  وأما إذا قال السائل- ٣٤٨  
 كما -هلم عند اهللا حق أن ال يعذم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجام 

 فليس يف استحقاق أولئك ما استحقوه -وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه 
ستحق ما ًمن كرامة اهللا ما يكون سببا ملطلوب هذا السائل، فإن ذلك ا

وهذا ال يستحق ما استحقه . استحقه مبا يسره اهللا له من اإلميان والطاعة
  .فليس يف إكرام اهللا لذلك سبب يقتضي إجابة هذا. ذلك



  

)١١٦(

فهذا حق إذا كان . السبب هو شفاعته ودعاؤه:  وإن قال- ٣٤٩  
  .قد شفع له ودعا له، وإن مل يشفع له ومل يدع له مل يكن هناك سبب

فهذا . السبب هو حمبيت له وإمياين به وموااليت له: ال وإن ق- ٣٥٠  
سبب شرعي وهو سؤال اهللا وتوسل إليه بإميان هذا السائل وحمبته هللا 

  .ورسوله وطاعته هللا ورسوله
فمن أحب :  لكن جيب الفرق بني احملبة هللا واحملبة مع اهللا- ٣٥١  

ًخملوقا كما حيب اخلالق فقد جعله ندا هللا، وهذه احملبة ت   .ضره وال تنفعهً
 وأما من كان اهللا تعاىل أحب إليه مما سواه، وأحب أنبياءه - ٣٥٢  

والفرق بني هذين من . وعباده الصاحلني له فحبه هللا تعاىل هو أنفع األشياء
  .أعظم األمور

إذا كان التوسل باإلميان به وحمبته وطاعته على :  فإن قيل- ٣٥٣  
، وتارة )وهذا أعظم الوسائل(جنته  تارة يتوسل بذلك إىل ثوابه و-وجهني 

أسألك :  فيحمل قول القائل-يتوسل بذلك يف الدعاء كما ذكرمت نظائره 
إين أسألك بإمياين به ومبحبته، وأتوسل إليك : بنبيك حممد، على أنه أراد
  .بإمياين به وحمبته، وحنو ذلك

من أراد هذا املعىن : قيل.  وقد ذكرمت أن هذا جائز بال نزاع- ٣٥٤  
فهو مصيب يف ذلك بال نزاع، وإذا محل على هذا املعىن لكالم من توسل 

 بعد مماته من السلف كما نقل عن بعض الصحابة والتابعني وعن eبالنيب 
ًاإلمام أمحد وغريه، كان هذا حسنا وحينئذ فال يكون يف املسألة نزاع، 

هؤالء ولكن كثري من العوام يطلقون هذا اللفظ وال يريدون هذا املعىن، ف
الذين أنكر عليهم من أنكر، وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل 



  

)١١٧(

به التوسل بدعائه وشفاعته وهذا جائز بال نزاع، مث إن أكثر الناس يف زماننا 
  .ال يريدون هذا املعىن ذا اللفظ

الرحم : قيل. حبق الرحم: فقد يقول الرجل لغريه:  فإن قيل- ٣٥٥  
ُواتـقوا {): ١: ٤(ًا لذي الرحم كما قال اهللا تعاىل توجب على صاحبها حق َّ َ

َالله الذي تـتساءلون به واألرحام َْ َ ِِ َ َُ َ ََ ِ َّ ََّ{.  
ْالرحم شجنة من الرمحن: "e وقال النيب - ٣٥٦  من وصلها وصله اهللا )١(ُ

  .)٢("ومن قطعها قطعه اهللا

                                                 
  .قرابة مشتبكة كاشتباك العروق: شجنة  ) ١(
 باب من وصل وصله اهللا حديث - ١٣ كتاب األدب، - ٧٨أخرجه البخاري،   ) ٢(

) ٤٥٥، ٤٠٦ ،٣٨٣، ٢/٢٩٥(وأمحد . ، من طريق أيب صاحل عن أيب هريرة)٥٩٨٨(
كتاب الرب والصلة ) ٤/١٥٧(واحلاكم . من طريق حممد بن كعب القرظي عن أيب هريرة

أنا الرمحن وهي الرحم فمن : " بلفظ- رضي اهللا عنه -من طريق أيب سلمة عن أيب هريرة 
  ".وصلها وصلته ومن قطعها قطعته

 عنها  رضي اهللا-من حديث عائشة ) ٥٩٨٩( كتاب األدب، حديث - ٧٨والبخاري،   
) ٣٤ص (احلديث، والبخاري يف األدب املفرد ..." الرحم شجنة فمن وصلها" بلفظ -

، كتاب الرب والصلة )٤/١٥٩(واحلاكم . وليس فيه شجنة من الرمحن) ٥٥(حديث 
، )٤/٣٢٣(ورواه الرتمذي . احلديث..." الرحم شجنة من اهللا"بإسناد البخاري، وفيه 

واحلاكم ). ٢/١٦٠(وأمحد ). ١٩٢٤(، حديث  باب ماجاء يف رمحة املسلمني- ١٦
، حديث )٢/٢٧٠(واحلميدي . ، كتاب الرب والصلة وصححه ووافقه الذهيب)٤/١٥٩(
حديث .  باب فضل صلة الرحم- ٢٧) ٣٣ص (، والبخاري يف األدب املفرد )٥٩٢(
  .من حديث عبد اهللا بن عمرو) ٥٤(
:  أيب هريرة كما تقدم مث قال، كتاب الرب والصلة من حديث)٤/١٥٧(وأخرجه احلاكم   

وقد روي بأسانيد واضحة عن عبد الرمحن بن عوف، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، 
  ).١٥٩ - ١٥٧(مث سرد أحاديثهم ص . وعائشة، وعبد اهللا بن عمرو



  

)١١٨(

 الرمحن )١(ملا خلق اهللا الرحم تعلقت حبقوي: " وقال- ٣٥٧  
أال ترضني أن أصل من : هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال: وقالت

  .)٢("بلى قد رضيت: وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت
أنا الرمحن، خلقت الرحم : يقول اهللا تعاىل: "e وقال - ٣٥٨  

  .)٣("وشققت هلا امسا من امسي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته
ه ابن أخيه حبق إذا سأل/  وقد روي عن علي أنه كان - ٣٥٩  

  .ّجعفر أبيه أعطاه حلق جعفر على علي
ً وحق ذي الرحم باق بعد موته كما يف احلديث أن رجال - ٣٦٠  

: يارسول اهللا، هل بقي من بر أبوي شيء أبرمها به بعد موما؟ قال: قال
                                                 

  .اخلاصرتان: احلقوان  ) ١(
) ٤٨٣٢ - ٤٨٣٠( سورة حممد، حديث - ٤٧ كتاب التفسري - ٦٥أخرجه البخاري،   ) ٢(

" تعلقت حبقوي الرمحن"دون قوله ) ٧٥٠٢(، حديث ٣٥ كتاب التوحيد، باب - ٩٧و 
 - ٤٥) ١٩٨١ - ٢/١٩٨٠(ومسلم . يف املوضع الثاين مع ذكره يف املوضع األول

بدون قوله ) ١٦( باب صلة الرحم وحترمي قطيعتها، حديث - ٦كتاب الرب، 
واجلملة السابقة عند أمحد كلهم من حديث أيب هريرة ) ٢/٣٣٠(وأمحد ...". حبقوي"

  .بلفظ حبقو
والرتمذي ). ١٦٩٤( كتاب الزكاة، حديث - ٣) ٢/٣٢٢(حسن لغريه، أخرجه أبوداود   ) ٣(

والبخاري ). ١/١٩٤(وأمحد ). ١٩٠٧( كتاب الرب والصلة، حديث - ٢٨، )٤/٣١٥(
، كلهم من حديث أيب سلمة بن عبد الرمحن )٥٣(حديث ) ٣٣ص (يف األدب املفرد 

  ً.وف عن أبيه مرفوعابن ع
وأبوسلمة بن عبد الرمحن مل يسمع من أبيه، قال ذلك علي بن املديين وأمحد وابن معني   

  .حديثه عن أبيه مرسل: وأبوحامت ويعقوب بن شيبة وأبوداود وابن عبد الرب قالوا
  ).١٢/١١٧(ذيب التهذيب : انظر  
ن طريق حيىي بن أيب كثري عن ، م)١٩٤، ١/١٩١(لكن له متابعة يتقوى ا رواها أمحد   

ًإبراهيم بن عبد اهللا بن قارظ عن أبيه عن عبد الرمحن بن عوف مرفوعا كما شهد له 
  .احلديثان قبله

  ]٣٤/خ[



  

)١١٩(

الدعاء هلما واالستغفار هلما، وإنفاذ وعدمها من بعدمها، وصلة ! نعم"
  .)١("ك إال من قبلهمارمحك اليت ال رحم ل

ّمن أبر الرب ] إن: "[ ويف احلديث اآلخر حديث ابن عمر- ٣٦١   ِّ
ّأن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يويل ُ

)٣(")٢(.  
  . أقارب امليت وأصدقائه بعد موته هو من متام بره)٤(فصلة  

                                                 
 باب صل - ٢ كتاب األدب، - ٣٣، )٢/١٢٠٨(إسناده ضعيف، أخرجه ابن ماجه   ) ١(

وأبوداود ). ٤٩٨ - ٣/٤٩٧(وأمحد ). ٣٦٦٤(من كان أبوك يصل، حديث 
). ٥١٤٢( باب يف بر الوالدين حديث - ١٢٩ كتاب األدب - ٣٥، )٥/٣٥٢(

واملنذري يف ) ٣٥( باب بر الوالدين حديث - ١٩) ٢٧ص(والبخاري يف األدب املفرد 
. وعزاه أليب داود وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه) ١٢ - ٥/١١(الرتغيب والرتهيب 

أبيه علي بن عبيد، وأسيد كلهم من طريق أسيد بن علي بن عبيد موىل بين ساعدة عن 
روى عن مواله ): ٧/٣٦٣(قال يف ذيب التهذيب . صدوق، وأبوه علي بن عبيد

  .ًحديثا يف الرب وقيل عن أبيه عن مواله، روى عنه ابن أسيد، ذكره ابن حبان يف الثقات
 .، ويعين به إذا توبع وإال فلني احلديث كما يف مقدمة التقريب"مقبول: "وقال يف التقريب  

واهللا . ًوقد حبثت له عن متابع أو شاهد فلم أجده فاحلديث إذا ذا اإلسناد ضعيف
  .أعلم

  . توىل الرجل، إذا ذهب واملراد به هنا موته: يقال  ) ٢(
 باب فضل صلة أصدقاء - ٤ كتاب الرب والصلة، - ٤٥، )٤/١٩٧٩(أخرجه مسلم   ) ٣(

 باب بر الوالدين، - ١٢٩، )٥/٣٥٣(وأبوداود ). ٢٥٥٢(األب واألم وحنومها، حديث 
 باب ماجاء يف - ٥ كتاب الرب والصلة، - ٢٨، )٤/٣١٣(والرتمذي ). ٥١٤٣(حديث 

وقد روي هذا ". هذا إسناد صحيح: "، وقال)١٩٠٣(إكرام صديق الوالد، حديث 
 -احلديث عن ابن عمر من غري وجه كلهم من طريق عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر 

  .-رضي اهللا عنهما 
ويف نسخة الفتاوى . وهو تصحيف يوهم أنه من متام احلديث" فصله"النسخ املطبوعة : يف  ) ٤(

  .١/٢٢٢جاء على الصواب فصلة ج



  

)١٢٠(

 من - والذي قاله أبوحنيفة وأصحابه وغريهم من العلماء - ٣٦٢  
 -سأل اهللا تعاىل مبخلوق، ال حبق األنبياء وال غري ذلك أنه ال جيوز أن ي

  :)١(يتضمن شيئني كما تقدم
ٌّاإلقسام على اهللا سبحانه وتعاىل به، وهذا منهي :  أحدمها- ٣٦٣  

عنه عند مجاهري العلماء كما تقدم، كما ينهى أن يقسم على اهللا بالكعبة 
  .واملشاعر باتفاق العلماء

ّه، فهذا جيوزه طائفة من الناس، ونقل يف السؤال ب:  والثاين- ٣٦٤  
َّذلك آثار عن بعض السلف، وهو موجود يف دعاء كثري من الناس، لكن ما 

ٌ يف ذلك كله ضعيف بل موضوع، وليس عنه حديث eروي عن النيب 
: َّثابت قد يظن أن هلم فيه حجة، إال حديث األعمى الذي علمه أن يقول

  .)٢("يب الرمحةأسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد ن"
 وحديث األعمى ال حجة هلم فيه، فإنه صريح يف أنه إمنا - ٣٦٥  

 الدعاء، وقد أمره e وشفاعته، وهو طلب من النيب eتوسل بدعاء النيب 
َّاللهم شفعه يف: " أن يقولeالنيب  ْ ِّ وهلذا رد اهللا عليه بصره ملا دعا له " َ
و توسل غريه من ول. e، وكان ذلك مما يعد من آيات النيب eالنيب 

ُالعميان الذين مل يدع هلم النيب  ْe٣( بالسؤال به مل تكن حاهلم كحاله(.  
                                                 

  ).٩٠(تقدم يف ص   ) ١(
  .سيأيت خترجيه إن شاء اهللا  ) ٢(
ً منهم ابن عباس وجابر وكان ابن عباس راغبا يف eوقد عمي بعض الصحابة بعد النيب   ) ٣(

 ولشفي وهو أوىل بأن eً مشروعا لتوسل بذاته eكان التوسل بذات النيب الشفاء، فلو 
. eجياب من هذا الصحايب اهول بل عمي عتبان بن مالك يف حياة رسول اهللا 

  .وكذلك ابن أم مكتوم



  

)١٢١(

 ودعا أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب يف االستسقاء - ٣٦٦  
اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل : "املشهور بني املهاجرين واألنصار وقوله

 يدل على أن التوسل )١("إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا
املشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته ال السؤال بذاته، إذ لو كان 

 واألنصار عن السؤال بالرسول إىل )٢(ًهذا مشروعا مل يعدل عمر واملهاجرون
  .السؤال بالعباس

 وساغ النزاع يف السؤال باألنبياء والصاحلني دون اإلقسام - ٣٦٧  
سام فرقا، فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب م ألن بني السؤال واإلق

، واملقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم، )٣(يناسب اإلجابة
ُّواملقسم اليقسم إال على من يرى أنه يرب قسمه، فإبرار القسم خاص 
ببعض العباد، وأما إجابة السائلني فعام، فإن اهللا جييب دعوة املضطر ودعوة 

  ً.ن كافرااملظلوم وإن كا
ما من داع يدعو : " أنه قالe ويف الصحيح عن النيب - ٣٦٨  

اهللا بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة رحم إال أعطاه اهللا ا إحدى خصال 
َّإما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من اخلري مثلها، وإما أن : ثالث ّ

                                                 
  ).٨٦(تقدم خترجيه يف ص   ) ١(
يف نسخة املهاجرون هكذا على الصواب . والصواب ما أثبته عربية" املهاجرين: "يف خ  ) ٢(

  .١/٢٢٣الفتاوى 
هذا التعليل مستغرب من شيخ اإلسالم، فإن النزاع إمنا هو يف السؤال املبتدع مبعىن التوسل   ) ٣(

وشيخ اإلسالم يقرر يف غري موضع أن . بذوات األنبياء والصاحلني وجباههم وحقهم
ر هذا فيستبعد صدو. التوسل من هذا النوع توسل بأسباب أجنبية غري مناسبة لإلجابة

  .واهللا أعلم. الكالم منه



  

)١٢٢(

اهللا : "قال. يارسول اهللا إذن نكثر: قالوا" ّيصرف عنه من الشر مثلها
  .)١("أكثر

 وهو الذي - مبعىن السؤال م - وهذا التوسل باألنبياء - ٣٦٩  
إنه ال جيوز، ليس يف املعروف من مذهب : قال أبوحنيفة وأصحابه وغريهم

 فمن نقل )٢(ًمالك ما يناقض ذلك، فضال أن جيعل هذا من مسائل السبب

                                                 
حدثنا أبوعامر ثنا علي عن أيب املتوكل عن أيب سعيد اخلدري ) ٣/١٨(أخرجه أمحد   ) ١(

وكشف ) ١/٤٩٣(ٌّوعلي هذا هو علي بن علي الرفاعي كما يف املستدرك . مرفوعا
  ).٤/٤١(األستار 

  .- رضي اهللا عنه -لكن يشهد له حديث جابر   
ما من أحد يدعو بدعاء إال آتاه اهللا ما سأل أو كف عنه : "قول يeمسعت رسول اهللا "  

 كتاب - ٤٩، )٥/٤٦٢(رواه الرتمذي ". من السوء مثله مامل يدع بإمث أو قطيعة رحم
من طريق ابن هليعة ) ٣٣٨١(الدعوات، باب ماجاء أن دعوة املسلم مستجابة، حديث 

 ابن هليعة صدوق اختلط بعد  ويف إسناده- رضي اهللا عنه -عن أيب الزبري، عن جابر 
 حنو حديث - رضي اهللا عنه -كما يشهد له حديث عبادة بن الصامت . احرتاق كتبه

من طريق حممد بن يوسف الفريايب عن ) ٥/٣٢٩( رواه أمحد - رضي اهللا عنه -جابر 
عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبري بن نفري عن عبادة بن 

ويف إسناده عبد الرمحن بن ثابت بن .  حنو حديث جابر- اهللا عنه  رضي-الصامت 
  .ثوبان، صدوق خيطئ، ورمي بالقدر وتغري بأخره

ويف . هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه: قال الرتمذي عقب حديث عبادة  
  .نظري أن احلديث حسن لغريه مبجموع طرقه

 - ٨ كتاب القرآن، - ١٥، )١/٢١٧(ويشهد هلذه األحاديث ما رواه مالك يف املوطأ   
ما من داع يدعو : عن زيد بن أسلم أنه كان يقول. ٣٦باب ماجاء يف الدعاء، حديث 

  . إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر عنه: إال كان بني إحدى ثالث
ًقال ابن عبد الرب مثل هذا يستحيل أن يكون رأيا واجتهادا، وإمنا هو توقيف وه   و خرب ً

  ).١/٢١٧(املوطأ . eحمفوظ عن النيب 
  . إىل األحاديث اآلنفة الذكر- واهللا أعلم -يشري به " وهو خرب حمفوظ"وقوله   

ًوهكذا أيضا يف الفتاوى جاء كلمة سب . وهو املناسب للسياق" سب: "يف ز  ) ٢)(٢(
)١/٢٢٤.(  



  

)١٢٣(

به أو السؤال به فليس َّأنه جوز التوسل به مبعىن اإلقسام : عن مذهب مالك
إن هذا : ًمعه يف ذلك نقل عن مالك وأصحابه فضال عن أن يقول مالك

بل املعروف عن مالك أنه كره للداعي أن .  للرسول أو تنقص به)١(سبب
. قل كما قالت األنبياء يارب يارب ياكرمي: ياسيدي سيدي، وقال: يقول

  .مبأثور عنهفإنه ليس . )٢(ياحنان يامنان: ًوكره أيضا أن يقول
ً فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء إذ مل يكن مشروعا - ٣٧٠  

عنده، فكيف جيوز عنده أن يسأل اهللا مبخلوق نبيا كان أو غريه، وهو يعلم 
أن الصحابة ملا أجدبوا عام الرمادة مل يسألوا اهللا مبخلوق، ال نيب وال غريه، 

ل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوس: بل قال عمر
  .)٣(فيسقون. نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا

  .)١( وأنس)٥( عن ابن عمر)٤( وكذلك ثبت يف الصحيح- ٣٧١  

                                                   
أن لك احلمد ال إله إال أنت اللهم إين أسألك ب"َّأَما املنان فقد ورد ضمن حديث لفظه   ) ٢(

احلديث أخرجه ... املنان بديع السماوات واألرض ياذا اجلالل واإلكرام ياحي ياقيوم
، والنسائي )٣٥٤٤(والرتمذي الدعوات حديث ) ١٤٩٥(أبوداود يف الصالة حديث 

كلهم من طرق إىل أنس يصح ) ٣٨٥٨(الدعاء حديث : وابن ماجه) ١٣٠٠(حديث 
وأما احلنان ) ١٣٢٥(صحيح أيب داود رقم : وصححه األلباين انظر. مبجموعها احلديث

: وقول) ٤٦٣٩(جممع البحرين حديث : انظر. فرواه الطرباين يف األوسط بإسناد ضعيف
  .ليس مبأثور أي على هذا الوجه

  .٨٦تقدم خترجيه ص   ) ٣(
ه ولعل" صحيح"وكان قد ضرب الناسخ على كلمة " يف صحيح مسلم الصحيح"يف خ   ) ٤(

  .ز: وسقطت من" مسلم"سها عن الضرب عن كلمة 
 باب سؤال الناس اإلمام االستسقاء إذا قحطوا، - ٣ كتاب االستسقاء، - ١٥البخاري،   ) ٥(

 كتاب إقامة الصالة، - ٥، )٢/٤٠٥(وابن ماجه ). ٢/٩٣(وأمحد ). ١٠٠٩(حديث 
  ً. مرفوعا- رضي اهللا عنهما -كلهم عن عبد اهللا بن عمر ) ١٢٧٢(حديث 



  

)١٢٤(

 e أم كانوا إذا أجدبوا إمنا يتوسلون بدعاء النيب )٢(وغريمها  
 سأل اهللا تعاىل eمل ينقل عن أحد منهم أنه كان يف حياته / واستسقائه، 

وحديث األعمى . ، ال به وال بغريه، ال يف االستسقاء وال غريهمبخلوق
  . إن شاء اهللا تعاىل)٣(سنتكلم عليه

إن : ً فلو كان السؤال به معروفا عند الصحابة لقالوا لعمر- ٣٧٢  
السؤال والتوسل به أوىل من السؤال والتوسل بالعباس، فلم نعدل عن األمر 

 التوسل بأفضل اخللق إىل أن نتوسل املشروع الذي كنا نفعله يف حياته وهو
ببعض أقاربه، ويف ذلك ترك السنة املشروعة وعدول عن األفضل وسؤال اهللا 

________________________ 
ومن ألفاظه عن أنس ) ١٠٧٧ - ١٠١٣( كتاب االستسقاء، حديث - ١٥البخاري،   ) ١(

يارسول اهللا قحط :  خيطب يوم اجلمعة إذ جاء رجل، فقالeبينما رسول اهللا : قال
املطر، فادع اهللا أن يسقينا فدعا فمطرنا، فما كدنا أن نصل إىل منازلنا، فما زلنا منطر إىل 

يارسول اهللا ادع اهللا أن يصرفه :  فقال- أو غريه -ام ذلك الرجل فق: اجلمعة املقبلة قال
فلقد رأيت السحاب يتقطع : ، قال"اللهم حوالينا وال علينا: "eفقال رسول اهللا . عنا

ًميينا ومشاال ميطرون وال ميطر أهل املدينة ً."  
 ٨( باب الدعاء يف االستسقاء حديث - ٢ كتاب االستسقاء، - ٩، )٢/٦١٤(ومسلم   

- ١١.(  
 مجاع أبواب االستسقاء، حديث ٢٥٨ كتاب الصالة، - ٢، )٦٩٤، ٢/٦٩٢(وأبوداود   

، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ٣/١٢٥(والنسائي ). ١١٧٥، ١١٧٤، ١١٧١، ١١٧٠(
ومالك يف املوطأ ). ١٨٧، ١٨١، ٣/١٠٤(وأمحد . كتاب االستسقاء) ١٣١

س بن مالك كلهم من طرق إىل أن) ٣( كتاب االستسقاء، حديث - ١٣، )١/١٩١(
  ً.مرفوعا

ممن روى أحاديث االستسقاء غري من سبق، عبد اهللا بن زيد وابن عباس وجابر وعائشة   ) ٢(
، وبعض أحاديثهم يف الصحيحني، وبعضها يف السنن - رضي اهللا عنهم أمجعني -

  .وغريها، ويضيق املقام عن خترجيها
  ).٢١٥ - ٢٠٣(سيأيت ص   ) ٣(

  ]خ/٣٥[



  

)١٢٥(

تعاىل بأضعف السببني مع القدرة على أعالمها؟ وحنن مضطرون غاية 
  .االضطرار يف عام الرمادة الذي يضرب به املثل يف اجلدب

 من معه من  والذي فعله عمر فعل مثله معاوية حبضرة- ٣٧٣  
ِّالصحابة والتابعني، فتوسلوا بيزيد بن األسود اجلرشي ُ

 كما توسل عمر )١(
  .بالعباس
 )٣( وأمحد)٢( وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي- ٣٧٤  

وإن : وغريهم أنه يتوسل يف االستسقاء بدعاء أهل اخلري والصالح، قالوا

                                                 
 والضحاك بن قيس بيزيد ابن - رضي اهللا عنه -سقاء معاوية روى أبوزرعة الدمشقي است  ) ١(

  .بإسنادين صحيحني) ١٧٠٤، ١٧٠٣(برقم ) ١/٦٠٢(األسود يف تارخيه 
سكن الشام وكان من العباد : يف التابعني وقال) ٥/٥٣٢(وذكره ابن حبان يف الثقات   

كره ابن وذ. اخلشن استسقى به الضحاك بن قيس الفهري، فسقى، روى عنه أهل الشام
يف الطبقة األوىل بعد الصحابة وذكر قصة استسقاء معاوية ) ٧/٤٤٤(سعد يف الطبقات 

اللهم إنا نستشفع إليك اليوم، خبرينا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن : به ومنها
ارفع يديك إىل اهللا، فرفع يديه، ورفع الناس أيديهم، فما كان : األسود اجلرشي، يايزيد

أن ثارت سحابة يف املغرب وهبت هلا ريح فسقينا حىت كاد الناس ال يصلون إىل أوشك 
  ).١٢٤ - ١٨/١٢١(وترجم له ابن عساكر يف تاريخ دمشق . منازهلم

يف سري أعالم . وترجم له الذهيب. وذكر استسقاء كل من معاوية والضحاك بن قيس به  
  ).١٣٧، ٤/١٣٦(النبالء 

يف الصحابة ) ٣٥٩ - ٦/٣٥٨( ابن حجر يف اإلصابة وذكر النصني، وترجم له احلافظ  
  ً.املختلف فيهم وذكر النصني أيضا

  :قال النووي رمحه اهللا) ٥/٦٧(للنووي " اموع"انظر   ) ٢(
 استسقى بالعباس - رضي اهللا عنه -ويستسقى باخليار من أقرباء رسول اهللا؛ ألن عمر "  

بينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بن: وقال
  ".فاسقنا فيسقون

  ".ويستسقى بأهل الصالح ملا روي أن معاوية استسقى بيزيد بن األسود: "مث قال  
، وكالمه قريب من كالم النووي، )٢/٣٢٦ (- رمحه اهللا -البن قدامة " املغين"راجع   ) ٣(

ِّك بيزيد بن األسود اجلرشيوذكر استسقاء عمر بالعباس واستسقاء معاوية والضحا َُ.  



  

)١٢٦(

 ومل يقل أحد من . فهو أفضل، اقتداء بعمرeكان من أقارب رسول اهللا 
  .أهل العلم إنه يسأل اهللا تعاىل يف ذلك ال بنيب وال بغري نيب

 وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول أو غريه - ٣٧٥  
 - غري مالك -بعد موم أو نقل ذلك عن إمام من أئمة املسلمني 

كالشافعي وأمحد وغريمها فقد كذب عليهم، ولكن بعض اجلهال ينقل هذا 
مالك ويستند إىل حكاية مكذوبة عن مالك، ولو كانت صحيحة مل عن 

يكن التوسل الذي فيها هو هذا بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة، ولكن 
  .من الناس من حيرف نقلها، وأصلها ضعيف كما سنبينه إن شاء اهللا تعاىل

 والقاضي عياض مل يذكرها يف كتابه يف باب زيارة قربه بل - ٣٧٦  
ك ماهو املعروف عن مالك وأصحابه، وإمنا ذكرها يف سياق أن ذكر هنا

 بعد موته، وتوقريه وتعظيمه الزم كما كان حال حياته، eحرمة النيب 
  .وذلك عند ذكره وذكر حديثه وسنته ومساع امسه

ما :  وذكر عن مالك أنه سئل عن أيوب السختياين فقال- ٣٧٧  
حج حجتني فكنت أرمقه و: قال. حدثتكم عن أحد إال وأيوب أفضل منه

 بكى حىت أرمحه، فلما رأيت eفال أمسع منه غري أنه كان إذا ذكر النيب 
  . كتبت عنهeمنه ما رأيت وإجالله للنيب 

 eكان مالك إذا ذكر النيب :  وقال مصعب بن عبد اهللا- ٣٧٨  
ًفقيل له يوما يف ذلك . يتغري لونه وينحين حىت يصعب ذلك على جلسائه

ّم ما رأيت ملا أنكرمت علي ما ترون، لقد كنت أرى حممد بن لو رأيت: فقال
ً ال نكاد نسأله عن حديث أبدا إال يبكي - وكان سيد القراء -املنكدر 

  .حىت نرمحه



  

)١٢٧(

 وكان كثري الدعابة - ولقد كنت أرى جعفر بن حممد - ٣٧٩  
 اصفر لونه، وما رأيته حيدث عن رسول e فإذا ذكر عنده النيب -والتبسم 

  . إال على طهارةeاهللا 
إما : ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إال على ثالث خصال  

ًمصليا، وإما صامتا، وإما يقرأ القرآن وال يتكلم فيما ال يعنيه، وكان من . ً
  .العلماء والعباد الذين خيشون اهللا

 فينظر إىل e ولقد كان عبد الرمحن بن القاسم يذكر النيب - ٣٨٠  
  .eمنه الدم وقد جف لسانه يف فمه هيبة لرسول اهللا لونه كأنه نزف 

 ولقد كنت آيت عامر بن عبد اهللا بن الزبري فإذا ذكر عنده - ٣٨١  
  . بكى حىت ال يبقى يف عينيه دموعeالنيب 

ِ ولقد رأيت الزهري وكان ملن أهنأ الناس وأقرم، فإذا ذكر - ٣٨٢  
  . فكأنه ما عرفك وال عرفتهeعنده النيب 

ولقد كنت آيت صفوان بن سليم وكان من املتعبدين  - ٣٨٣  
 بكى فال يزال يبكي حىت يقوم الناس عنه eاتهدين، فإذا ذكر النيب 

  .)١(ويرتكوه
  .فهذا كله نقله القاضي عياض من كتب أصحاب مالك املعروفة  

                                                 
يف الفصل الذي ذكره ) ٤٣ - ٢/٤١(هذا الكالم كله ذكره القاضي عياض يف الشفاء   ) ١(

  .الشيخ يف بداية الكالم، فلله دره ماأصدقه وأدقه يف النقل



  

)١٢٨(

 منقطع رواها عن غري )١( مث ذكر حكاية بإسناد غريب- ٣٨٤  
حدثنا :  أبوالعباس أمحد بن عمر بن دهلات قالحدثنا: واحد إجازة، قالوا

أبواحلسن علي بن فهر، ثنا أبوبكر حممد بن أمحد بن الفرح، ثنا أبواحلسن 
 بن إسحاق بن أيب إسرائيل، ثنا ابن )٢(عبد اهللا بن املنتاب، ثنا يعقوب

اهللا / ًناظر أبوجعفر أمري املؤمنني مالكا يف مسجد رسول :  قال)٣(محيد
e يا أمري املؤمنني، ال ترفع صوتك يف هذا املسجد، فإن : مالك، فقال له

ِّال تـرفـعوا أصواتكم فـوق صوت النَّيب{) ٢: ٤٩(ًاهللا أدب قوما فقال  ِ ِ ْ َْ َُ َ َْ ُْ َ ََ ْ َ َ {
َإن الذين يـغضون أصواتـهم عند {): ٣: ٤٩(ًاآلية، ومدح قوما فقال  ُِْ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُّ َ َ ِ َّ َّ ِ

َِّرسول الله ِ ُ ِإن الذين يـنادونك من وراء {): ٤: ٤٩(قال ًاآلية، وذم قوما ف} َ ََ ْ ُِ َ َ ُ َ َ ِ َّ َّ ِ
ِاحلجرات َ ُ ًاآلية، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا} ُْ فاستكان هلا أبوجعفر، . ً

؟ eيا أبا عبد اهللا، أستقبل القبلة وأدعو؟ أم أستقبل رسول اهللا : فقال
 ومل تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السالم: فقال

إىل اهللا يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعك اهللا، قال اهللا تعاىل 
َولو أنـهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستـغفروا الله واستـغفر {): ٦٤: ٤( َُ َ ُْ َْ َْ َ َْ ُ ََّ َ َ ُ َ ْ ُْ َُ َ َََ ْ ِ َّ َْ

ًهلم الرسول لوجدوا الله تـوابا رحيما ِ َ ً ََّ َ َ َّ ُ ََ ُ ُ َّ َُْ{.  

                                                 
ًلقد حبثت عن رجال هذا اإلسناد بدءا من أيب العباس أمحد بن عمر بن دهلات إىل أيب   ) ١(

 املنتاب يف ترتيب املدارك للقاضي عياض، والصلة البن بشكوال، فلم أقف احلسن ابن
  .ًألحد منهم على ترمجة، فهو إسناد غريب حقا كما وصفه شيخ اإلسالم

هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن كاجمر، قال الدارقطين ال بأس به، تاريخ بغداد   ) ٢(
)١٤/٢٩١.(  

كثري : ضعيف ال من قبل حفظه، قال يعقوب بن شيبة): ٢/٥٧٣(قال الذهيب يف املغين   ) ٣(
وقال . يكذب: وقال أبوزرعة. ليس بثقة: وقال النسائي. فيه نظر: وقال البخاري. املناكري

  .ما رأيت أحذق بالكذب منه ومن ابن الشاذكوين: صاحل جزرة

  ]خ/٣٦[



  

)١٢٩(

منقطعة؛ فإن حممد بن محيد الرازي وهذه احلكاية :  قلت- ٣٨٥  
ًمل يدرك مالكا ال سيما يف زمن أيب جعفر املنصور، فإن أبا جعفر تويف 
مبكة سنة مثان ومخسني ومائة، وتويف مالك سنة تسع وسبعني ومائة، وتويف 

 ومل خيرج من بلده حني )١(حممد بن محيد الرازي سنة مثان وأربعني ومائتني
  .)٢(هو كبري مع أبيهرحل يف طلب العلم إال و

 وابن )٣(ّوهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل احلديث، كذبه أبوزرعة  
  .)٤(وارة

ًما رأيت أحدا أجرأ على اهللا منه : )٥(وقال صاحل بن حممد األسدي  
  .)١(وأحذق بالكذب منه

                                                 
ب ، وذيب التهذي)٣/٣٢٦(، والكاشف )٢/٣٠٣(كتاب اروحني البن حبان : انظر  ) ١(

  ).٣/٥٣١(، وامليزان )٩/١٣١(
ومل يذكره أحد يف تالميذ مالك حىت املزي يف ذيب الكمال، انظر ترمجة مالك يف   ) ٢(

 - ٣/١١٩٠(، وترمجة حممد بن محيد منه )١٢٩٧ - ٣/١٢٩٦(ذيب الكمال 
وقد قسم فيه الرواة ) ٥٤٥ - ١/٢٨٢(وراجع ترتيب املدارك للقاضي عياض ) ١١٩١

  .كربى وصغرى، وعلى حسب البلدان، ومل يذكر فيهم ابن محيد: طبقتنيعن مالك إىل 
  .وهذا يؤكد ما قاله شيخ اإلسالم  

  ).٢/٢٠٤(قال ابن حبان يف اروحني   ) ٣(
 يعين صاحل -صح عندنا أنه يكذب قال : - أي لإلمام أمحد -قال أبوزرعة وابن وارة "  

  .د نفض يدهفرأيت أيب بعد ذلك إذا ذكر ابن محي: -بن أمحد 
احلافظ الكبري الثبت أبوعبد اهللا حممد بن مسلم بن عثمان بن وارة الرازي، مات سنة   ) ٤(

  ).٢/٥٧٥(، تذكرة احلفاظ )٢٧٠(
  ).٢/٢٠٧(تقريب . س/ من احلادية عشر.. ثقة حافظ: قال احلافظ  

 األسدي احلافظ العالمة شيخ ما وراء النهر، أبو علي صاحل بن حممد بن عمرو بن حبيب  ) ٥(
ًموالهم البغدادي، نزيل خبارى، كان ثبتا صدوقا مشهورا ً ما أعلم : قال أبوسعد اإلدريسي. ً

  ).٥٤٣ - ٢/٥٤١(، تذكرة احلفاظ ..."بعصر صاحل بالعراق وال خبراسان يف احلفظ مثله



  

)١٣٠(

  .)٢(كثري املناكري: وقال يعقوب بن شيبة  
  .)٣(ليس بثقة: وقال النسائي  
  .)٤(نفرد عن الثقات باملقلوباتي: وقال ابن حبان  
 وتويف سنة اثنتني )٥(وآخر من روى املوطأ عن مالك هو أبومصعب  

وآخر من روى عن مالك على اإلطالق هو أبوحذيفة . وأربعني ومائتني
  . تويف سنة تسع ومخسني ومائتني)٦(أمحد ابن إمساعيل السهمي

  .)٧(ًويف اإلسناد أيضا من ال يعرف حاله  

________________________ 
حممد بن محيد أحاديثه تزيد وما رأيت أجرأ على اهللا : وقال) ٢/٢٦٢(تاريخ بغداد : انظر  ) ١(

  .يف املوضع السابق من التأريخ. نهم
  ).١٦(ص ) ٢/٢٦٠(تاريخ بغداد   ) ٢(
  ).٢/٢٦٣(تاريخ بغداد   ) ٣(
  ).٢/٢٠٣(كتاب اروحني   ) ٤(

أشهد : وقال إسحاق بن منصور. فيه نظر): ١/٦٩ج/١ق(وقال البخاري يف التاريخ   
  ).٢/٢٦٣(د تاريخ بغدا. على حممد بن محيد وعبيد بن إسحاق العطار أما كذابان

وجرت له قصتان مع أيب حامت الرازي وحممد بن عيسى الدامغاين اتضح منهما كذبه   
راجع هذه األقوال يف ). ٢٣٣ - ٧/٢٣٢(اجلرح والتعديل البن أيب حامت . العريض

، وامليزان )١٣١ - ٩/١٢٧(، وذيب التهذيب )١١٩١ - ٣/١١٩٠(ذيب الكمال 
)٣/٥٣٠.(  

. ًد بن أيب بكر الزهري املدين، قاضي املدينة وعاملها، مسع مالكا وطائفةاإلمام الفقيه أمح  ) ٥(
، والتذكرة )١/١٢(، والتقريب )١/٥٣(راجع الكاشف . وفاته كما ذكر شيخ اإلسالم

  ).٤٨٢ص (
  ).١/١١(، والتقريب )١/٥٢(انظر الكاشف . األمر كما ذكر املؤلف  ) ٦(
د من ابن دهلات إىل يعقوب بن إسحاق، وقد لعله يشري ذا إىل معظم رجال اإلسنا  ) ٧(

ًأخربت أين مل أقف هلم على خرب بعد حبث، فلعل واحدا من هؤالء اهولني اخرتع هذه 
  .احلكاية إن سلم من اخرتاعها ابن محيد



  

)١٣١(

ية مل يذكرها أحد من أصحاب مالك املعروفني باألخذ وهذه احلكا  
عنه، وحممد بن محيد ضعيف عند أهل احلديث إذا أسند، فكيف إذا 

  .)٢(! حكاية ال تعرف إال من جهته)١(أرسل
 هذا إن ثبتت عنه، وأصحاب مالك متفقون على أنه مبثل - ٣٨٦  

ذا روى عنه هذا النقل اليثبت عن مالك قول له يف مسألة يف الفقه، بل إ
الشاميون كالوليد بن مسلم ومروان بن حممد الطاطري ضعفوا رواية هؤالء، 
وإمنا يعتمدون على رواية املدنيني واملصريني، فكيف حبكاية تناقض مذهبه 
املعروف عنه من وجوه رواها واحد من اخلرسانيني مل يدركه وهو ضعيف 

  !.عند أهل احلديث
 ووسيلة أبيك آدم عليه السالم وهو وسيلتك: " مع أن قوله- ٣٨٧  

إمنا يدل على توسل آدم وذريته به يوم القيامة، وذلك ". إىل اهللا يوم القيامة
  .هو التوسل شفاعته يوم القيامة، وهذا حق

                                                 
يريد ذا شيخ اإلسالم أن ابن محيد على مافيه من بالء مل يصرح يف رواية هذه احلكاية   ) ١(

ًتحديث؛ كسمعت مالكا، أو حدثين، أو أخربين، أو عن مالك، أو بصيغة من صيغ ال
ناظر مالك فهي ذا التعبري مرسلة، فإن سلم حممد بن محيد من : قال مالك، وإمنا قال

تبعتها، فهناك احتمال آخر أن يكون رجل كذاب اخرتع هذه احلكاية، ونسبها إىل 
يد وبني مالك فيهم كذاب أو مالك، أو يكون هناك عدد من الوسائط بني حممد بن مح

  .كذابون تداولوا هذه احلكاية حىت وصلت إىل حممد ابن محيد
يقصد شيخ اإلسالم أن حممد بن محيد مع عدم إدراكه ملالك، فقد انفرد من بني   ) ٢(

أصحاب مالك على كثرم، وكثرة األئمة احلفاظ فيهم، وعلى كثرة من الزمه منهم، ومع 
  .م حلديثهمعرفتهم وحفظهم وإتقا

 إذا انفرد عن أصحاب مالك حبديث، أو مثل هذه - وأصدق منه -ومثل حممد بن محيد   
  .احلكاية، ال تقبل منه، ولو أسندها فكيف إذا أرسلها



  

)١٣٢(

 حني يأيت الناس )١( كما جاءت به األحاديث الصحيحة- ٣٨٨  
إىل إبراهيم، ّيوم القيامة آدم ليشفع هلم، فريدهم آدم إىل نوح، مث يردهم نوح 

، فإنه eوإبراهيم إىل موسى، وموسى إىل عيسى، ويردهم عيسى إىل حممد 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر، آدم فمن دونه حتت : "كما قال

  .)٢("لوائي يوم القيامة وال فخر

                                                 
ص (انظر نظم املتناثر من احلديث املتواتر . بل عدها بعضهم من األحاديث املتواترة  ) ١(

 كتاب اإلميان - ١يف صحيح مسلم ومنها على سبيل املثال؛ حديث أنس ). ١٤٩
  ).٣٢٠(ومثله حديث جابر حديث ). ٣٢٦، ٣٢٢(حديث 

 ١ويف مسلم، ). ٣٣٤٠( كتاب األنبياء، حديث - ٦٠وحديث أيب هريرة يف البخاري،   
  ).٢/٤٣٥(وأمحد ). ٣٢٧( كتاب اإلميان، حديث -
  ).٣٢٩( كتاب اإلميان، حديث - ١وحديث حذيفة وأيب هريرة يف مسلم،   

َّأَما ذا " أنا سيد الناس يوم القيامة"ًورد يف بعض أحاديث الشفاعة اليت ذكرناها سابقا،   ) ٢(
ويف ). ٣١٤٨( كتاب التفسري، حديث - ٤٨، )٥/٣٠٨(اللفظ؛ فرواه الرتمذي 

وابن ). ٣٦١٥(، حديث e باب فضل النيب - ١ كتاب املناقب، - ٥٠) ٥/٥٨٧(
 باب ذكر الشفاعة، حديث - ٣٧٥ كتاب الزهد، - ٣٧، )٢/١٤٤٠(ماجه 

  ).٣/٢(وأمحد ). ٤٣٠٨(
وعلي ابن . ًكلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أيب نضرة عن أيب سعيد مرفوعا  

  :زيد ضعيف لكن له شواهد
بتحقيق ) ٥ - ١/٤( رواه أمحد - رضي اهللا عنه -من حديث أيب بكر الصديق : ًأوال  

 ويف تصحيحه نظر؛ فإن يف إسناده أبا ، وصححه،)١٥(، رقم )١/١٥(أمحد شاكر 
ونقل أمحد شاكر عن ابن سعد أنه . ال يعرف): ٤/٥٨٣(قال الذهيب يف امليزان . هنيدة
  .ًكان معروفا، قليل احلديث: قال

). ١/٣١(والدارمي ). ٣/١٤٤( رواه أمحد - رضي اهللا عنه -من حديث أنس : ًثانيا  
اهلاد عن عمرو بن أيب عمرو عن أنس كالمها من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن 

إين ألول الناس تنشق األرض عن مججميت يوم القيامة وال فخر، وأعطى : "ًمرفوعا بلفظ
لواء احلمد وال فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة وال فخر، وأنا أول من يدخل اجلنة يوم 

ا الوجه، وهو إسناد صحيح، فاحلديث صحيح من هذ. احلديث..." القيامة وال فخر
  .يؤيده الطريقان السابقان

= 



  

)١٣٣(

  : ولكنها مناقضة ملذهب مالك املعروف من وجوه- ٣٨٩  
!"  أم أستقبل رسول اهللا وأدعوأستقبل القبلة وأدعو،: "أحدها، قوله  

؛ فإن "ومل تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم: "فقال
املعروف عن مالك وغريه من األئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعني 

 مث أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل eأن الداعي إذا سلم على النيب 
ويدعو لنفسه، بل إمنا يستقبل القبلة ويدعو يف مسجده، وال يستقبل القرب 

هذا قول أكثر العلماء كمالك .  والدعاء لهeالقرب عند السالم على النيب 
  .يف إحدى الروايتني والشافعي وأمحد وغريهم

 عليه )١(وعند أصحاب أيب حنيفة، ال يستقبل القرب وقت السالم  
  . ًأيضا

________________________ 
ص (رواه ابن حبان يف صحيحه، كما يف املوارد . من حديث عبد اهللا بن سالم: ًثالثا  

، من طريق عمرو بن عثمان الكاليب، حدثنا موسى بن أعني )٢١٢٧(، حديث )٥٢٣
عن معمر بن راشد عن حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب عن بشر بن شفاف عن عبد 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر، وأول من : "eقال رسول اهللا : بن سالم قالاهللا 
  ".تنشق عنه األرض، وأول شافع، بيدي لواء احلمد حتته آدم فمن دونه

وقال ). ٢/٧٤(ويف إسناده عمرو بن عثمان الرقي ضعيف، قاله احلافظ يف التقريب   
  .وعلى كل فهو صاحل يف الشواهد". لني تركه النسائي): "٢/٣٣٦(الذهيب يف الكاشف 

املتوىف سنة (قال الشيخ عبد الرمحن بن حممد بن سليمان احلنفي املعروف بداماد أفندي   ) ١(
يف أدب زيارة قرب ). ١/٣١٣" (جممع األر يف شرح ملتقى األحبر"يف كتاب ) ١٠٧٨

وجه إىل القرب مث ينهض فيت: "...  بعد أن ذكر أن الزائر يصلي يف الروضةeرسول اهللا 
الشريف، فيقف عند رأسه، مستقبل القبلة، ويدنو منه قدر ثالثة أذرع أو أربعة، وال يدنو 

  ".منه أكثر من ذلك، وال يضع يده على جدار الرتبة الشريفة
وهذه إحدى احلالتني املرويتني عن أصحاب أيب حنيفة، وهي أن جيعل القرب عن يساره،   

  .eلنيب ويستقبل القبلة، ويسلم على ا



  

)١٣٤(

بن وهب  وقد رواه ا- يساره )١(جيعل احلجرة عن: مث منهم من قال  
  . ويسلم عليه-عن مالك 

بل يستدبر احلجرة ويسلم عليه وهذا هو املشهور : ومنهم من قال  
  .ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القرب. عندهم

ال : " لذلك قال القاضي عياض يف املبسوط عن مالك- ٣٩٠  
  ". يدعو، ولكن يسلم وميضيeأرى أن يقف عند قرب النيب 

، رأيته /كان ابن عمر يسلم على القرب: قال نافعو:  قال- ٣٩١  
، السالم eالسالم على النيب : مائة مرة أو أكثر جييء إىل القرب فيقول
  .)٢(على أيب بكر، السالم على أيب، مث ينصرف

 من املنرب مث وضعها eً ورؤي واضعا يده على مقعد النيب - ٣٩٢  
  .)٣(على وجهه

لقعنيب، كان أصحاب النيب وعن ابن أيب قسيط وا:  قال- ٣٩٣  
eالقرب مبيامنهم، مث )٤(َّ إذا خال املسجد جسوا برمانة املنرب اليت تلي 

  .)٥(استقبلوا القبلة يدعون
                                                 

  ".على: "يف ز، ب  ) ١(
  ).٨٦، ٢/٨٥(ذكر القاضي عياض كل هذا يف كتابه الشفاء   )٢(
  ).٨٦، ٢/٨٥(ذكر القاضي عياض كل هذا يف كتابه الشفاء   ) ٣(
  ".تلقاء: "يف ز، ب  ) ٤(
  ).٢/٨٦(الشفاء للقاضي عياض   ) ٥(

ْوهذه احلكايات حتتاج إىل أسانيد، ولوال اإلسناد لقال من شاء    ما شاء، مث على تسليم َ
 باشرها بنفسه eأم فعلوا ذلك فذلك بالنسبة ألشياء عرفوا حق اليقني أن رسول اهللا 

فأين عمل الناس اآلن، وهم يتربكون بكل . جبسده الشريف صلوات اهللا وسالمه عليه
  !. بقرون؟eشيء من املسجد وغريه من األشياء اليت حدثت بعد رسول اهللا 

= 

  ]خ/٣٧[



  

)١٣٥(

 -ويف املوطأ من رواية حيىي بن حيىي الليثي أنه كان :  قال- ٣٩٤  
 وعلى أيب e فيصلي على النيب e يقف على قرب النيب -يعين ابن عمر 

  .)١(بكر وعمر

________________________ 
). ١/٣٥١(شرح الزرقاين للموطأ . ريه طلب موضع شجرة بيعة الرضوانوقد كره مالك وغ  

ً؛ ألن يف ذلك تشبها باليهود e عن تتبع آثار النيب - رضي اهللا عنه -وقد ى عمر 
  .والنصارى

 كتاب قصر الصالة يف السفر، برقم - ٩، )١/١٦٦(وهو يف املوطأ ). ٢/٨٦(الشفاء   ) ١(
، فيصلي eرأيت ابن عمر يقف على قرب النيب "ر، ، مالك عن عبد اهللا بن دينا)٦٨(

  ".- رضي اهللا عنهما - وعلى أيب بكر وعمر eعلى النيب 
): ٦٧٢٤( حديث e، باب السالم على قرب النيب )٣/٥٧٦(ويف املصنف لعبد الرزاق   

كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى : عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، قال"
السالم عليك ! السالم عليك يا أبا بكر! السالم عليك يارسول اهللا:  فقال،eقرب النيب 

  !".يا أبتاه
فذكرت ذلك لعبيد اهللا : قال معمر. وأخربناه عبد اهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر  

  .إال ابن عمر"  فعل ذلكeًال نعلم أحدا من أصحاب النيب : "بن عمر، فقال
 بن عمر، اإلمام املدين، الثقة الثبت، أن الصحابة الكرام يستفاد من قول عبيد اهللا: أقول  

 إال ما كان من عبد اهللا بن عمر e ما كانوا يأتون قرب النيب - وفيهم اخللفاء الراشدون -
 إذا قدم من سفر، مع حبهم الشديد لرسول اهللا وإكرامهم إياه - رضي اهللا عنهما -

مية أن تثوب إىل رشدها، فتتبع هؤالء فهل آن لألمة اإلسال. وطاعتهم وانقيادهم له
ًوإننا على ثقة أم ما وقفوا مجيعا هذا املوقف إال على أساس . العظماء والفقهاء النبالء

متني، وصراط مستقيم من العلم النبوي الصحيح، وعلى إدراك واع ملقاصد الشريعة 
ً إال تنفيذا e  مع حبهم الشديد الصادق لرسول اهللا-وأهدافها، إنه ماكان ذلك منهم 

اللهم ال جتعل : "eومثل قوله ". ًالتتخذوا قربي عيدا: "eلتوجيهاته الكرمية؛ مثل قوله 
لعنة اهللا على اليهود والنصارى : "- وبأيب وأمي هو - eومثل قوله ". ًقربي وثنا يعبد

  ".اختذوا قبور أنبيائهم مساجد
التوحيد، وصيانة العقيدة اإلسالمية من ًتنفيذا هلذه التوجيهات العظيمة اهلادفة إىل محاية   

شوائب الغلو والضالل الذي وقع فيه أهل الكتاب، كان ذلك املوقف الواعي الرشيد من 
الصحابة الكرام، وعلى رأسهم اخللفاء الراشدون والفقهاء املربزون مثل زيد بن ثابت وابن 

ا وساداا، فما مسعود وابن عباس وأيب بن كعب وغريهم من علماء الصحابة وعظمائه
، جند له يف حياته يفدونه ورسالته مبهجهم وأمواهلم eهم إال جند اهللا مث جند حممد 

= 



  

)١٣٦(

  .ويدعو أليب بكر وعمر: وعند ابن القاسم والقعنيب  
السالم عليك أيها النيب : يقول: قال مالك يف رواية ابن وهب  

  .ورمحة اهللا وبركاته
  .)١(ويسلم على أيب بكر وعمر:  وقال يف املبسوط- ٣٩٥  
 بلفظ الصالة، e يدعو للنيب )٢(وعندي أن: قال أبوالوليد الباجي  

  .؛ ملا يف حديث ابن عمر من اخلالف]بلفظ السالم [)٣(وأليب بكر وعمر
وهذا الدعاء يفسر الدعاء املذكور يف رواية ابن وهب، قال مالك   

 ودعا، يقف ووجهه إىل القرب ال eإذا سلم على النيب : يف رواية ابن وهب
  .إىل القبلة، ويدنو ويسلم وال ميس القرب

 عليه كما تقدم  فهذا هو السالم عليه والدعاء له بالصالة- ٣٩٦  
تفسريه، وكذلك كل دعاء ذكره أصحابه كما ذكر ابن حبيب يف الواضحة 

  . وغريه

________________________ 
وأرواحهم، وجند له أوفياء بعد وفاته وانتقاله إىل الرفيق األعلى، فلله درهم ما أفقههم 

  !.وأنبلهم وأوفاهم
ذ هذه التوجيهات وغريها فهل لألمة اإلسالمية أن تتأسى ؤالء العظماء األوفياء يف تنفي  

 - صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني؟ وهللا در إمام دار اهلجرة -مما جاء به خامت األنبياء 
 إذ قال حني خالف بعض الناس بعض هذه التوجيهات وبدأوا يرتددون على -رمحه اهللا 

أيت وسي. ال أعرف هذا عمن مضى، وال يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا: القرب
  .كالمه فنشري إىل مصدره يف موضعه

  ).٢/٨٦(الشفاء   ) ١(
  .أنه) ١٠٥ص (والشفاء والرد على األخنائي ) ١/٢٩٦(كذا يف األصل ويف املنتقى   ) ٢(
  ).٢/٨٦(الشفاء   ) ٣(



  

)١٣٧(

وليس يلزم من دخل املسجد وخرج : وقال مالك يف املبسوط: قال  
وال : ًوقال فيه أيضا. )١(من أهل املدينة الوقوف بالقرب، وإمنا ذلك للغرباء

 eعلى قرب النيب بأس ملن قدم من سفر أو خرج إىل سفر، أن يقف 
ًفإن ناسا من أهل : قيل له. )٢(فيصلي عليه، ويدعو له وأليب بكر وعمر

املدينة ال يقدمون من سفر وال يريدونه، يفعلون ذلك يف اليوم مرة أو أكثر، 
ورمبا وقفوا يف اجلمعة أو األيام املرة واملرتني أو أكثر عند القرب، فيسلمون 

غين هذا عن أهل الفقه ببلدنا، وتركه مل يبل: فقال مالك. ويدعون ساعة
واسع، وال يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا، ومل يبلغين عن أول 
هذه األمة وصدرها أم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إال ملن جاء من سفر أو 

  .)٣(أراده
ورأيت أهل املدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا أتوا : قال ابن القاسم  

  . رأي)٥(ولذلك: قال. )٤(القرب فسلموا
ففرق بني أهل املدينة والغرباء؛ ألن :  قال أبوالوليد الباجي- ٣٩٧  

الغرباء قصدوا لذلك، وأهل املدينة مقيمون ا مل يقصدوها من أجل القرب 
  .)٦(والتسليم

                                                 
  ).٢/٨٨(الشفاء   ) ١(
  ).٢/٨٨الشفاء   ) ٢(
  ).٢/٨٨الشفاء   ) ٣(
  ).٢/٨٨(املصدر السابق   ) ٤(
  .ٌوهو رأي وكذلك يف الشفاء: قال ابن القاسم). ١/٢٩٦(يف املنتقى   ) ٥(
  .منقول كله باحلرف) ٨٩ - ٢/٨٨(الشفاء   ) ٦(

وما أحرصه على اقتفاء آثار ! وما أشد متسكه بالسنة! وهللا در اإلمام مالك ما أفقهه  
  !.الصحابة الكرام وتابعيهم بإحسان



  

)١٣٨(

ًاللهم ال جتعل قربي وثنا : "eوقال رسول اهللا :  قال- ٣٩٨  
  .)١("ذوا قبور أنبيائهم مساجداشتد غضب اهللا على قوم اخت"، "يعبد

  .)٢(ً"ال جتعلوا قربي عيدا: "eوقال النيب :  قال- ٣٩٩  
ال :  فيمن وقف بالقرب)٣(ومن كتاب أمحد بن شعبة:  قال- ٤٠٠  

  .ًيلتصق به وال ميسه وال يقف عنده طويال
يبدأ بالركوع قبل : - يعين عن مالك -) العتبية( ويف - ٤٠١  

 حيث eوأحب مواضع التنفل فيه مصلى النيب ، )٤(eالسالم يف مسجد 
والتنفل فيه : قال. العمود املخلق، وأما يف الفريضة فالتقدم إىل الصفوف

  ... .للغرباء أحب إيل من التنفل يف البيوت
 فهذا قول مالك وأصحابه، وما نقلوه عن الصحابة يبني - ٤٠٢  
وقد .  والدعاء لهeيقصدون القرب إال للسالم على النيب ] يكونوا[أم مل 

كره مالك إطالة القيام لذلك، وكره أن يفعله أهل املدينة كلما دخلوا 
املسجد وخرجوا منه، وإمنا يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج 

فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فإمنا يدعو يف . eله، فإنه حتية للنيب 
، ومل ينقل eب النيب مسجده مستقبل القبلة كما ذكروا ذلك عن أصحا

                                                 
  ).١(رقم ) ٣٥(تقدم خترجيه يف ص   ) ١(
  ).٢٠٤٢(حديث ) ٣/٥٣٤(وأبوداود ). ٢/٣٦٧(سند أمحد يف امل  ) ٢(

  ً.ثنا عبد اهللا بن نافع عن ابن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أيب هريرة مرفوعا: قال أمحد  
  .وهو إسناد حسن. ثنا أمحد بن صاحل قرأت على عبد اهللا بن نافع به: وقال أبوداود  

  ).٢/٨٨(أمحد بن سعيد اهلندي يف الشفا   ) ٣(
  .قدم صالة حتية املسجد على الزيارةأي ي  ) ٤(



  

)١٣٩(

عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك عند القرب، بل وال أطال الوقوف عند 
  .)١(، فكيف بدعائه لنفسه؟eالقرب للدعاء للنيب 

 وأما دعاء الرسول وطلب احلوائج منه وطلب شفاعته عند - ٤٠٣  
ُقربه أو بعد موته فهذا مل يفعله أحد من السلف، ومعلوم أنه لو كان قصد 

ًدعاء عند القرب مشروعا لفعله الصحابة والتابعون، وكذلك السؤال به، ال
  .فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته؟

:  فدل ذلك على أن ما يف احلكاية املنقطعة من قوله- ٤٠٤  
كذب علىمالك، خمالف ألقواله وأقوال الصحابة " استقبله واستشفع به"

ه ونقلها سائر العلماء، إذ  مالك وأصحاب)٢(والتابعني وأفعاهلم اليت نقلها
ًكان أحد منهم مل يستقبل القرب للدعاء لنفسه فضال عن أن يستقبله 

يل، أو يشتكي / يارسول اهللا اشفع يل أو ادع: ويستشفع به، يقول له
 الدين والدنيا، أو يطلب منه أو من غريه من املوتى )٤(]يف[ املصائب )٣(إليه

كة الذين ال يراهم أن يشفعوا له، أو من األنبياء والصاحلني أو من املالئ
يشتكي إليهم املصائب، فإن هذا كله من فعل النصارى وغريهم من 
املشركني ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه األمة، ليس هذا من فعل السابقني 
األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وال مما أمر به 

                                                 
  .ًهذا تلخيص جيد ملا نقله سابقا من كالم مالك وأصحابه  ) ١(
  .وهو خطأ" يفعلها: "يف ز، ب  ) ٢(
  ".إليهم: "يف خ  ) ٣(
  .ليست يف األصل وزيدت ألن املقام يقتضيها  ) ٤(



  

)١٤٠(

ا يسلمون عليه إذ كان يسمع السالم أحد من أئمة املسلمني، وإن كانو
  .)١(ّعليه من القريب ويبلغ سالم البعيد

 )٢( وقد احتج أمحد وغريه باحلديث الذي رواه أمحد- ٤٠٥  
َ بإسناد جيد من حديث حيـوة بن شريح املصري حدثنا أبوصخر )٣(وأبوداود ْ

 أنه eبن قسيط عن أيب هريرة عن رسول اهللا ] ابن عبد اهللا[عن يزيد 
َّما من أحد يسلم علي إال رد اهللا علي روحي حىت أرد عليه : "لقا َّ

  ".السالم
وعلى هذا احلديث اعتمد األئمة يف السالم عليه عند قربه، صلوات   

  .اهللا وسالمه عليه
 فإن أحاديث زيارة قربه كلها ضعيفة، اليعتمد على شيء - ٤٠٦  

 منها، وإمنا يرويها ًمنها يف الدين؛ هلذا مل يرو أهل الصحاح والسنن شيئا
  .من يروي الضعاف كالدارقطين والبزار وغريمها

، وهو )٤(وأجود حديث فيها ما رواه عبد اهللا بن عمر العمري  
  .ضعيف، والكذب ظاهر عليه

                                                 
عمش عن أيب يشري شيخ اإلسالم إىل احلديث الذي رواه حممد بن مروان السدي عن األ  ) ١(

وسيأيت الكالم عليه وعلى حممد بن مروان . - رضي اهللا عنه -صاحل عن أيب هريرة 
  .١٥٧السدي يف ص 

  ).٢/٥٢٧(يف املسند   ) ٢(
). ٢٠٤١( باب زيارة القبور، حديث - ١٠٠ كتاب املناسك، - ٥، )٢/٥٣٤(السنن   ) ٣(

  .يط فيهما كالمويف إسناده محيد بن زياد أبوصخر، ويزيد بن عبد اهللا بن قس
عبد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب، أبوعبد الرمحن العمري   ) ٤(

وضعف عبد اهللا عدد من ). ١/٤٣٥(تقريب . ٤م/ املدين، ضعيف عابد من السابعة
  .أئمة احلديث مثل حيىي القطان، وعلي بن املديين، وابن حبان

= 



  

)١٤١(

، فإن )١("من زارين بعد ممايت فكأمنا زارين يف حيايت: "مثل قوله  
________________________ 

الم ذا اللفظ ليس هو حديث عبد اهللا لكن هذا احلديث الذي نسبه إليه شيخ اإلس  
العمري، وإمنا هو حديث حفص بن سليمان عن ليث بن أيب سليم عن جماهد عن ابن 

من زار قربي وجبت له : "ولفظ حديث عبد اهللا بن عمر العمري الضعيف هكذا. عمر
  ".شفاعيت

 الرد على حباشية) ٤٣، ٤٢ص (وقد أورد الشيخ نفسه احلديثني يف الرد على األخنائي   
وكذلك ذكر ابن عبد اهلادي احلديثني . ًالبكري ناسبا كل حديث إىل راويه على الصواب

 وناقشه مناقشة - ١١يف كتابه الصارم املنكي، أورد حديث عبد اهللا العمري يف ص 
ص (وناقشه إىل ) ٤٨ص (وأورد حديث حفص بن سليمان يف ). ٢٧ص (علمية إىل 

٦٩.(  
، )٥/٢٤٦(والبيهقي يف الكربى ). ١٩٢(، حديث )٢/٢٧٨( سننه أخرجه الدارقطين يف  ) ١(

والطرباين يف ). ٢/٧٩٠(وابن عدي يف الكامل . eكتاب احلج، باب زيارة قرب النيب 
كلهم من طريق أيب الربيع الزهراين عن حفص ). ١٣٤٩٧(، حديث )١٢/٤٠٦(الكبري 

 -ضي اهللا عنهما  ر-بن أيب داود عن ليث بن أيب سليم عن جماهد عن ابن عمر 
  ً.مرفوعا

  .تفرد به حفص وهو ضعيف: قال البيهقي بعد إخراجه  
رواه الطرباين يف الكبري واألوسط، وفيه حفص : ، وقال)٤/٢(وأورده اهليثمي يف امع   

  .ابن أيب داود القاري، وثقه أمحد وضعفه مجاعة من األئمة
ويف ). ٢/٣٨٠(دي يف الكامل ، وابن ع)١/٢٧٠(ونقل هذا النص العقيلي يف الضعفاء   

  . ما كان حبفص بأس-عن حنبل ) ١٨٧ - ٨/١٨٦(تاريخ بغداد 
ً، ويف تاريخ بغداد أيضا عن عبد اهللا أنه سأل أباه عنه فقال "صاحل: "ويف رواية أخرى  

مسعت أيب يقول حفص بن سليمان يعين أبا ) ٣٦٠٦( رقم ٣٩٠ويف العلل ص ". صاحل"
عامة أحاديثه غري : وقال ابن عدي. مرتوك: وقال النسائي. القاري مرتوك احلديث عمرو

: راجع هذه األقوال. كان يقلب األسانيد ويرفع املراسيل: وقال ابن حبان. حمفوظة
ص (، والضعفاء للنسائي )٢/٣٨٠(، والكامل البن عدي )١/٢٧٠(الضعفاء للعقيلي 

والضعفاء للبخاري . )١/٢٥٥(، وكتاب اروحني )١/٥٥٨(، وامليزان )١٣٦(رقم ) ٨٢
  ).٧٣(رقم ) ٦٦ص (
قال احلافظ يف التقريب . ويف اإلسناد ليث بن أيب سليم شيخ حفص، ضعيف  

. مضطرب احلديث: وقال أمحد. ًصدوق اختلط أخريا، ومل يتميز حديثه فرتك): ٢/١٣٨(
اختلط يف آخر عمره حىت كان ال يدري ما حيدث به، فكان يقلب : وقال ابن حبان

، ويرفع املراسيل، ويأيت عن الثقات مبا ليس من أحاديثهم، كل ذلك كان منه يف األسانيد
كتاب اروحني . اختالطه، تركه حيىي القطان، وابن مهدي وأمحد بن حنبل، وابن معني

  ).٣/٤٢٠(، وامليزان )٢/٥٣٦(، واملغين )٧/١٧٧(انظر اجلرح والتعديل ). ٢/٢٣١(



  

)١٤٢(

ًحياته، وكان مؤمنا هذا كذبه ظاهر خمالف لدين املسلمني، فإن من زاره يف 
  .به، كان من أصحابه، السيما إن كان من املهاجرين إليه، ااهدين معه

ُّال تسبوا أصحايب، فوالذي : " أنه قالe وقد ثبت عنه - ٤٠٧  
ًنفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال  ٍ ُ ُ

  .)٢(أخرجاه يف الصحيحني. )١("نصيفه
بعد الصحابة ال يكون مثل الصحابة بأعمال  والواحد من - ٤٠٨  

مأمور ا واجبة؛ كاحلج واجلهاد والصلوات اخلمس والصالة عليه، فكيف 
بعمل ليس بواجب باتفاق املسلمني، بل وال شرع السفر إليه، بل هو منهي 

  .عنه
 وأما السفر إىل مسجده للصالة فيه، والسفر إىل املسجد - ٤٠٩  

فلو . ستحب، والسفر إىل الكعبة للحج فواجباألقصى للصالة فيه فهو م
سافر أحد السفر الواجب واملستحب مل يكن مثل واحد من الصحابة 

  .الذين سافروا إليه يف حياته، فكيف بالسفر املنهي عنه؟

                                                 
  .نصفه: ونصيفه. ن الرجل املعتدل ويستعمل للحبوب وأمثاهلاما ميأل راحة الكفني م: املد  ) ١(
ً لو كنت متخذا e باب قول النيب - ٥ كتاب فضائل الصحابة، - ٦٢البخاري،   ) ٢(

   ٥٤ كتاب فضائل الصحابة، - ٤٤، )٤/١٩٦٧(ومسلم ). ٣٦٧٣(خليال، حديث 
 السنة،  كتاب- ٣٤، )٥/٤٥(وأبوداود ). ٢٢٢( باب حترمي سب الصحابة، حديث -  

 ٥/٦٩٣(والرتمذي ). ٤٦٥٨ (e باب يف النهي عن سب أصحاب رسول اهللا - ١١
كلهم من حديث أيب ) ٥٤، ٣/١١(وأمحد ). ٣٨٦١( كتاب املناقب - ٥٠، )٦٩٤ -

  .سعيد اخلدري، رضي اهللا عنه
 باب حترمي سب الصحابة، - ٥٤ كتاب فضائل الصحابة، - ٤٤، )٤/١٩٦٧(ومسلم   

من حديث ). ١٦١(، حديث ١١، مقدمة، باب )١/٥٧(جه وابن ما) ٢٢١(حديث 
  .أيب هريرة



  

)١٤٣(

 على أنه لو نذر أن يسافر إىل قربه )١( وقد اتفق األئمة- ٤١٠  
 والصاحلني مل يكن عليه صلوات اهللا وسالمه عليه أو قرب غريه من األنبياء

  .أن يويف بنذره بل ينهى عن ذلك
 ولو نذر السفر إىل مسجده واملسجد األقصى للصالة - ٤١١  

  .)٢(ففيه قوالن للشافعي
                                                 

يف جممع األر للشيخ عبد اهللا بن حممد بن سليمان املعروف بداماد آفندي احلنفي   ) ١(
ًنذرا مطلقا(ًومن نذر مبا هو واجب قصدا من جنسه، وهو عبادة مقصودة ): "١/٥٤٧( ً (

ًعلي نذر، وأراد شيئا بعينه كالصدقة؛ فإن هذه عبادات مقصودة، ومن جنسها واجب، ّهللا علي حج أو عمرة، أو اعتكاف، أو هللا : غري معلق بشرط بقرينة التقابل، مثل أن يقول
وإمنا قيد النذر به؛ ألنه مل يلزم الناذر ماليس من جنسه فرض؛ كقراءة القرآن، وصالة 

ام األيتام، وعيادة وإكر. اجلنازة، ودخول املسجد، وبناء املساجد والسقاية وعمارا
مل .  وإكفان املوتى، وتطليق امرأته، وتزويج فالنةeاملريض، وزيارة القبور، وزيارة قرب النيب 

يلزمه شيء من هذه الوجوه؛ ألا ليس هلا أصل يف الفروض املقصودة، كما يف كثري من 
  ".الكتب

أو العراق أو غريمها من البلدان مل يكن عليه شيء، ألنه ليس هللا طاعة يف املشي إىل شيء ّ علي املشي إىل إفريقية ولو نذر، فقال): "٢/٢٥٦( يف األم - رمحه اهللا -قال الشافعي   ) ٢(
من البلدان، وإمنا يكون املشي إىل املواضع اليت يرجتى فيها الرب، وذلك املسجد احلرام، 

َّوأحب إيل لو نذر أن ميشي إىل مسجد املدينة أن ميشي، وإىل مسجد بيت  املقدس أن ّ
ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد؛ املسجد احلرام، : "، قالeميشي؛ ألن رسول اهللا 

، وال يبني يل أن أوجب املشي إىل مسجد النيب "ومسجدي هذا، ومسجد بيت املقدس
e ومسجد بيت املقدس، كما يبني يل أن أوجب املشي إىل بيت اهللا احلرام؛ وذلك أن 

وانظر حلية العلماء للقفال الشاشي ".  فرض، والرب بإتيان هذين نافلةالرب بإتيان بيت اهللا
)٣/٣٤٢.(  
وإن نذر املشي إىل املسجد األقصى ومسجد : "وقال أبوإسحاق الشريازي يف املهذب  

املدينة ففيه قوالن؛ قال يف البويطي يلزمه، ألنه مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه، فلزمه 
ال يلزمه، ألنه مسجد ال جيب قصده : وقال يف األم. سجد احلراماملشي إليه بالنذر، كامل

). ٣/٣٤٢(وانظر حلية العلماء ". بالنسك، فلم جيب املشي إليه بالنذر كسائر املساجد
مع شرح ابن حجر ) ٥١٩ - ٥١٨ص (وذكر النووي هذين القولني يف اإليضاح 

 لزم الوفاء به؛ eارة قربه ولو نذر زي): "٥١٩ص (وقال ابن حجر اهليتمي هنا . اهليتمي
= 



  

)١٤٤(

  .)١( وأمحد)١(جيب ذلك، وهو مذهب مالك: أظهرمها عنه  

________________________ 
 مما تسن زيارته؛ ألا قربة eملا علمت أا يف القرب املؤكدة، وكذا زيارة قرب غريه 

  ".مقصودة
وهذا من العجائب والغرائب، لقد علم ابن حجر أن مذهب الشافعي استحباب الوفاء   

ًلوجوب خوفا  وبيت املقدس ويبه من القول باeبالنذر بالذهاب إىل مسجد رسول اهللا 
ًمن اهللا وورعا، وأكد ذلك النووي يف اإليضاح بأن أصح القولني االستحباب، وأقرمها ابن 
حجر على ذلك، مث بعد كل هذا يرى وجوب وفاء النذر بزيارة القبور؛ ألا يف نظره من 
القرب املؤكدة، فهل شد الرحال إىل مسجد رسول اهللا وإىل بيت املقدس ال يرقى إىل 

 إىل شد الرحال إليهما مع أعظم بيوت eقرب املؤكدة، وقد حضنا رسول اهلدى درجة ال
  !؟eأهكذا نعامل توجيهات رسول اهللا . اهللا املسجد احلرام

ًإن كان ابن حجر اهليتمي مقلدا للشافعي فأين تقليده إلمامه هنا؟ وملاذا اليلزم غرره هنا   
ًويقف حيث وقف إمامه ورعا وتقوى، وإن كان جمتهدا  فنعوذ باهللا من اجتهاد يقوم على ً

خمالفة النصوص الصحيحة الواضحة وعلى خمالفة أئمة اهلدى، ويقوم على اهلوى وعلى 
، مث نقول أين فتاوى السلف الصاحل يف هذه eاألحاديث املكذوبة على رسول اهللا 

حىت القضية؟ وهل هي نازلة من النوازل اليت أملت باألمة مل تكن يف عهد السلف الصاحل 
  !.جيتهد فيها املتأخرون؟

َّهللا علي أن آيت املدينة أو بيت املقدس أو : ومن قال: وقال مالك): "٢/٨٧(يف املدونة   ) ١(
املشي إىل املدينة أو املشي إىل بيت املقدس، فال شيء عليه، إال أن يكون نوى بقوله 

 نيته وجب فإن كان تلك. ذلك أن يصلي يف مسجد املدينة أو يف مسجد بيت املقدس
وانظر الكايف البن عبد الرب ". ًعليه الذهاب إىل املدينة أو إىل بيت املقدس راكبا

)١/٤٥٨.(  
ويفهم من استثناء مالك الصالة فقط من صور األعمال اليت يشملها نذر املشي إىل   

  وقبور الشهداء يف املدينة وقربeًاملدينة وإىل بيت املقدس، ومنها مثال زيارة قرب النيب 
اخلليل وسائر قبور األنبياء يف بيت املقدس، أنه الجيب وال يشرع شد الرحال إىل قرب نبينا 

 وال إىل قرب غريه من األنبياء والصاحلني وال جيب وال يستحب الوفاء بالنذر eحممد 
ًباملشي إليها ولو كان يرى شيئا من هذا الستثناه كما استثىن الصالة، وهذا يدل على قوة 

أم {: كتاب والسنة ومتسكه ما وبعده عن الغلو والبدع اليت قال اهللا يف شأااتباعه لل
كل حمدثة : "eوقول رسول اهللا } هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا

فليت ". من أحدث يف أمرنا هذا ماليس منه فهو رد: "وقوله". بدعة وكل بدعة ضاللة
  . توقيفيأتباعه يقفون حيث وقف ألن الدين



  

)١٤٥(

؛ ألن من أصله أنه ال )٢(ال جيب، وهو مذهب أيب حنيفة: والثاين  
ًكان واجبا بالشرع، وإتيان هذين املسجدين ليس واجبا جيب النذر إال ما  ً

  .)٣(بالشرع فال جيب بالنذر عنده
  .هو طاعة هللا: وأما األكثرون فيقولون  
من : " أنه قالe وقد ثبت يف صحيح البخاري عن النيب - ٤١٢  

  .)٤("نذر أن يطيع اهللا فليطعه، ومن نذر أن يعصى اهللا فال يعصه
________________________ 

، أو املسجد eوإن نذر املشي إىل مسجد النيب ): "١٠/١٦(قال ابن قدامة يف املغين   ) ١(
وذا قال مالك واألوزاعي، وأبوعبيد، وابن املنذر، وهو أحد قويل . األقصى لزمه ذلك

وال يبني يل وجوب املشي إليهما؛ ألن الرب بإتيان بيت اهللا : "الشافعي، وقال يف اآلخر
  ".لرب بإتيان هذين نفلفرض وا

ًولو قال علي املشي إىل بيت اهللا احلرام، ومل يذكر حجا وال ): "٣/٨١(يف البحر الرائق   ) ٢( َّ
ًعمرة لزم أحد النسكني استحسانا، فإن جعله عمرة مشي حىت حيلق، إال إذا نوى به 

يلزمه املشي إىل مسجد املدينة أو مسجد بيت املقدس أو مسجد من املساجد، فإنه ال 
ويفهم من موقفهم هذا ما يفهم من موقف مالك رحم اهللا اجلميع ووفق األمة ". شيء

  .لسلوك منهجهم
  ).١/٥٤٧(جممع األر ). ٣/١٣٢(شرح معاين اآلثار للطحاوي : انظر  ) ٣(
 باب النذر يف الطاعة، حديث - ٢٨ كتاب األميان والنذور، - ٨٣أخرجه البخاري،   ) ٤(

وأبوداود ). ٦٧٠٠( النذر فيما ال ميلك ويف معصية، حديث  باب- ٣١، و )٦٦٩٦(
 باب ماجاء يف النذر يف املعصية، - ٢٢ كتاب األميان والنذور، - ١٦، )٣/٥٩٣(

 كتاب النذور - ٢١، )٤/١٠٤(والرتمذي . من حديث القاسم) ٣٢٨٩(حديث 
وابن ماجه ). ١٥٢٦( باب من نذر أن يطيع اهللا فليطعه، حديث - ٢واألميان 

). ٢١٢٦( باب النذر يف املعصية، حديث - ١٦ كتاب الكفارات، - ١١، )١/٦٨٧(
 كتاب النذور ١٤، )٢/١٠٥(والدارمي . الطبعة اهلندية) ٣٨٣٨(، )٢/١٣٦(والنسائي 

 - ٢٢، )٢/٤٧٦(ومالك يف املوطأ ). ٢٣٤٣( باب النذر يف معصية اهللا، حديث - ٣
ص (وابن اجلارود يف املنتقى ). ٤١، ٦/٣٦(وأمحد ). ٨(كتاب النذور واألميان، حديث 

كلهم من طريق مالك وعبيد ). ٩٣٤(، باب ماجاء يف النذور، حديث )٣١٣ - ٣١٢
 رضي اهللا عنها -اهللا بن عمر، عن طلحة بن عبد امللك عن القاسم بن حممد عن عائشة 

  ً. مرفوعا-



  

)١٤٦(

زيارة قبور األنبياء الصاحلني فال جيب  وأما السفر إىل - ٤١٣  
  .)١(بالنذر عند أحد منهم ألنه ليس بطاعة

                                                 
لذرائع؛ ألن األمم زيارة القبور مشروعة وكان رسول اهللا قد ى عنها من باب سد ا  ) ١(

السابقة فتنت بقبور أنبيائها وصاحليها حىت أوقعهم الشيطان كرات ومرات يف هوة الشرك 
ًم واختاذهم أندادا مع اهللا، وأول فتنة من فنت الشرك وقعت لقوم نوح إذ تعلقت قلوم 

  .ًبود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهم رجال صاحلون فجعلوهم أندادا مع اهللا
ًل ذلك وأمثاله ى رسول اهللا أوال عن زيارة القبور، وملا رسخت عقيدة التوحيد يف من أج  

قلوب أصحابه الكرام وأمن عليهم الفتنة رخص هلم يف زيارا، وبني هلم الغاية من زيارا 
وهي أا تذكرهم اآلخرة، هذه واحدة، واألخرى ليستفيد األموات من دعاء إخوم 

  .األحياء
ألمر كذلك، واهلدف األول وهو تذكرة اآلخرة، أمر يتحقق بزيارة القبور القريبة وإذا كان ا  

وااورة، حىت ولو كانت قبور قوم مشركني اكتفى الشارع احلكيم باحلد األدين الذي حيقق 
ًمنها أن ال يقولوا هجرا، : الغرض الشرعي مع حتفظات كثرية تسد ذرائع الفتنة والشرك

جد، ومنها أن ال يبىن عليها، وال جتصص، وال يصلى عليها وال ومنها أن ال تتخذ مسا
ًومل يشرع أبدا السفر إليها . إليها، اكتفى باحلد األدىن مع هذه االحتياطات والتحفظات

  . وشد الرحال إليها، ال بقوله وال بفعله
و أن هذا األمر مل ينزل فيه قرآن، ومل يثبت فيه حديث من قول رسول اهللا أ: وآية ذلك  

ًفعله، فلو كان مشروعا لتحقق فيه كل ذلك ولسن لنا رسول اهللا ذلك برحالت ورحالت 
ومللئت الدواوين برحالت الصحابة الكرام والتابعني هلم . إىل قبور األنبياء والصاحلني

بإحسان، وحنن جند دواوين اإلسالم من صحاح وسنن ومسانيد وكتب فقه السلف 
ت من عيادم وهم مرضى إىل غسلهم وحتنيطهم الصاحل قد سجلت كل حقوق األموا

وتشييعهم ودفنهم وزيارم واالستغفار هلم والدعاء هلم والنهي عن اجللوس على قبورهم، 
ومن جهة أخرى حلماية عقيدة األحياء من املسلمني ي عن البناء على قبور األموات 

  .بأي شكل وبأي صورة ال مساجد وال مطلق بناء وال بتجصيص
ًهذا قد طفحت به دواوين اإلسالم اليت نوهنا عنها، خالية خلوا كامال من حديث كل    ً

نبوي صحيح أو حسن، ومن أقوال الصحابة والقرون املفضلة، ومن أقوال أئمة اهلدى من 
شيء له تعلق بقضية السفر إىل القبور، فهذا اإلمام مالك ال جتد له كلمة يف موطأه تشري 

 وال إىل قرب غريه، وهذه كتب تالميذه اليت e قرب رسول اهللا إىل السفر وشد الرحال إىل
ًدونوا فيها فقه هذا اإلمام ال جند فيها بابا وال فصال وال حديثا حيث املسلمني على شد  ًً

  . أو غريه من األنبياء والصاحلنيeالرحال والسفر إىل قرب النيب 
= 



  

)١٤٧(

________________________ 
ً، فلم يعقد بابا وال فصال، ومل وهذا اإلمام الشافعي يدون فقهه العظيم يف األم وغريها   ً

ًيذكر حديثا واحدا بشأن السفر إىل قبور األنبياء وهذا اإلمام أمحد بن حنبل وهذا . ً
ًمسنده العظيم ومسائله اليت دونت يف كتب ال جتد هلذه املسألة فيها أثرا وال خربا ً.  

عتربة، خلت وهذان الصحيحان، وبقية األمهات الست وأخواا من دواوين اإلسالم امل  
ًخلوا كامال عن قضية شد الرحال والسفر إىل قرب النيب  ًeأو إىل قبور غريه من األنبياء .  

ًوهذه كتب أيب حنيفة وأصحابه أيب يوسف وحممد نبحث فيها، فال جند فيها ذكرا هلذه   
  .املسألة

ثني؟ وجيب فما هو السر إذن يف عمل هؤالء الصحابة والتابعني واألئمة من الفقهاء واحملد  
؟ هل كان هناك مادة eهل ينقصهم حب رسول اهللا : أن يقف مجيع العقالء متسائلني

خصبة وأحاديث وآثار ثرة أمهلوها بل كتموها ودفنوها كما فعلوا بوصية علي يف نظر 
الباطنية وغالة الرفض؟ إن املنتسبني إىل السنة على اختالف اجتاهام حبمد اهللا ال يظنون 

لظن السيء، ولكنها الغفلة ودغدغة شياطني اإلنس واجلن لعواطف احلب بسفلهم هذا ا
العمياء اليت ال متيز بني حق وباطل، وبني جفاء وإفراط وإطراء، إنه ليس بأيدي 
املتحمسني هلذه املسألة مسألة شد الرحال إىل القبور اليت يبالغون فيها وقد يكفرون من 

لباطلة ال يدعمها كتاب وال سنة، وال قول ٌخيالفهم إال غثاء وسراب من األحاديث ا
  .صحايب وال إمام من أئمة اإلسالم

قل إمنا أعظكم بواحدة أن تقوموا هللا مثىن {: إنا نقول هلؤالء ما نقتبسه من قول اهللا  
قوموا مثىن وفرادى ومجاعات، : نقول لكم. }وفرادى مث تتفكروا ما بصاحبكم من جنة

وفكروا يف كل ذلك وقلبوه بطنا لظهر، ملاذا أمهل سلفكم وشكلوا جلانا واعقدوا مؤمترات 
الصاحل وأقصد م القرون املفضلة هذه القضية املهمة؟ وملاذا مل حيتفوا ا ويسجلوها يف 
دواوينهم الفقهية واحلديثية والعقائدية؟ هل أصابتهم جنة أو جفاء أو أن القضية ال أساس 

فها الصاحل وحسن ظنكم م يدفعانكم إىل هلا؟ لعل احرتامكم لسادة هذه األمة وسل
  .االعرتاف باحلقيقة

ً مل يفعل ومل يأمر بشيء من هذا، بل عمل عكس هذا متاما من eوالواقع أن رسول اهللا   
االحتياطات والتحفظات اليت ذكرناها، وما أروعها وأنصفها وأوضحها وأكثرها وأبركها 

ًوفعل أصحابه تنفيذا هلذا ". ًربي عيداال جتعلوا ق: "eوخنتم هذا بقوله ! على األمة
ًالتوجيه السديد وأمثاله؛ حيث دفنوه يف حجرته خشية أن يتخذ قربه مسجدا، كما قالته 

وما كانوا يأتون قربه، كما روى ذلك عبد الرزاق عن معمر . عائشة ورواه الشيخان وغريمها
  .عن عبيد اهللا بن عمر العمري اإلمام

  .إىل اإلسالم احلق وإىل اتباع نبيها وسلفها الصاحلوفق اهللا األمة للعودة   



  

)١٤٨(

فكيف يكون من فعل هذا كواحد من أصحابه؟ وهذا مالك كره   
  .)١( واستعظمهeزرت قرب رسول اهللا : أن يقول الرجل

  .إن ذلك لكراهية زيارة القبور: وقد قيل  
  .ألن الزائر أفضل من املزور: وقيل  
  .ا ضعيف عند أصحاب مالكوكالمه  
 والصحيح أن ذلك ألن لفظ زيارة القرب جممل يدخل فيها - ٤١٤  

الزيارة البدعية اليت هي من جنس الشرك، فإن زيارة قبور األنبياء وسائر 
  .زيارة شرعية، وزيارة بدعية: املؤمنني على وجهني كما تقدم ذكره

والدعاء هلم،  فالزيارة الشرعية يقصد ا السالم عليهم - ٤١٥  
كما يقصد الصالة على أحدهم إذا مات فيصلي عليه صالة اجلنازة، فهذه 

  .الزيارة الشرعية
أن يزورها كزيارة املشركني وأهل البدع لدعاء املوتى :  والثاين- ٤١٦  

 منهم، أو العتقاده أن الدعاء عند قرب أحدهم أفضل )٢(وطلب احلاجات
أن اإلقسام م على اهللا وسؤاله من الدعاء يف املساجد والبيوت، أو 

سبحانه م أمر مشروع يقتضي إجابة الدعاء، فمثل هذه الزيارة بدعة 
  . ّمنهي عنها

ًجممال حيتمل حقا وباطال عدل " الزيارة" فإذا كان لفظ - ٤١٧   ًً
عليه، ومل يكن ألحد أن حيتج " السالم"عنه إىل لفظ ال لبس فيه كلفظ 

                                                 
  ).٢/٨٤(الشفاء   ) ١(
  ".احلاجة: "يف ز  ) ٢(

  ]خ/٣٩[



  

)١٤٩(

ة قربه أو زيارته بعد موته، فإن هذه كلها على مالك مبا روي يف زيار
  /.أحاديث ضعيفة بل موضوعة، ال حيتج بشيء منها يف أحكام الشريعة

مابني بييت ومنربي روضة من : " أنه قالe والثابت عنه - ٤١٨  
  .، هذا هو الثابت يف الصحيح)١("رياض اجلنة

 حني قال eوهو . )٢()قربي: (ولكن بعضهم رواه باملعىن فقال  
ُذا القول مل يكن قد قرب بعد صلوات اهللا وسالمه عليه، وهلذا مل حيتج ه

 تنازعوا يف موضع دفنه، ولو كان هذا عندهم )٣(ذا أحد من الصحابة، ملا
ًلكان نصا يف حمل النزاع، ولكن دفن يف حجرة عائشة يف املوضع الذي 

  .مات فيه، بأيب هو وأمي صلوات اهللا عليه وسالمه

                                                 
 وحض على اتفاق أهل e باب ماذكر النيب - ١٦ كتاب االعتصام، - ٩٦البخاري،   ) ١(

 باب يف احلوض، - ٥٣ كتاب الرقاق، - ٨٦، و )٧٣٣٥(إخل، حديث ... العلم 
 باب مابني القرب واملنرب، حديث - ٩٢ كتاب احلج، - ١٥ومسلم، ). ٦٥٨٨(حديث 

، حديث e باب ماجاء يف مسجد النيب - ٥ - ١٤، )١/١٩٧(واملوطأ ). ٥٠٢(
 باب - ٦٨، )٥/٦/٧١٨(والرتمذي ). ٣/٤(و ) ٣٧٦، ٢/٢٣٦(وأمحد ). ١٠(

  ).٣٩١٥(ماجاء يف فضل املدينة، حديث 
فعن أيب هريرة أو أيب سعيد كما ) ٣/٤(كلهم من حديث أيب هريرة إال مالك وأمحد يف   

 -وإال عند الرتمذي عن علي وأيب هريرة . عند مالك وأيب هريرة وأيب سعيد كما عند أمحد
  .-رضي اهللا عنهما 

والبخاري، ). ٥٠١، ٥٠٠( كتاب احلج، حديث - ١٥، )٢/١٠١٠(وأخرجه مسلم   
، )٢/١٩٧(وطأ ومالك يف امل). ١١٩٥( كتاب فضل مابني القرب واملنرب، حديث - ٢٠
  ).١١(، حديث e باب ماجاء يف مسجد النيب - ٥

وهو ضعيف خمالف للروايات الثابتة يف الصحيحني وغريمها ) ٣/٦٤(رواه أمحد يف مسنده   ) ٢(
  . بلفظ مابني بييت ومنربي إخل

ًوقد أشار شيخ اإلسالم هنا إىل ضعفه وضعفه أيضا القرطيب وابن حجر واأللباين انظر   
  .١٩٩اجد ص حتذير الس

  ".إمنا: "يف ز، ب  ) ٣(



  

)١٥٠(

 وسع املسجد يف خالفة الوليد بن عبد امللك، وكان  مث ملا- ٤١٩  
َنائبه على املدينة عمر بن عبد العزيز أمره أن يشرتي احلجر ُ

 ويزيدها يف )١(
املسجد، وكانت احلجر من جهة املشرق والقبلة فزيدت يف املسجد 
ًودخلت حجرة عائشة يف املسجد من حينئذ، وبنوا احلائط الرباين مسنما 

  ً.حمرفا
 فإنه ثبت يف صحيح مسلم من حديث أيب مرثد الغنوي - ٤٢٠  
  .)٢("ّال جتلسوا على القبور وال تصلوا إليها: "eأنه قال 
 ألن ذلك يشبه السجود هلا، وإن كان املصلي إمنا يقصد - ٤٢١  

كما ى عن اختاذها مساجد ى عن قصد الصالة )٣(و. الصالة هللا تعاىل
فمن . الصالة هللا سبحانه والدعاء لهعندها، وإن كان املصلي إمنا يقصد 

قصد قبور األنبياء والصاحلني ألجل الصالة والدعاء عندها فقد قصد نفس 
َّ الذي سد اهللا ورسوله ذريعته، وهذا خبالف السالم املشروع حسبما )٤(احملرم
  .تقدم

                                                 
  .أي حجر أمهات املؤمنني ااورة يومئذ للمسجد النبوي مث دخلت فيه عند توسيعه  ) ١(
 باب النهي عن اجللوس على القرب - ٢٣ كتاب اجلنائز، - ١١، )٢/٦٦٨(مسلم   ) ٢(

 - ٧٧ كتاب اجلنائز، - ١٥) ٣/٥٥٤(وأبوداود ). ٩٨، ٩٧(والصالة عليه، حديث 
، النهي عن الصالة )٢/٥٣(والنسائي ). ٣٢٢٩(باب كراهية القعود على القرب، حديث 

 باب ماجاء يف تسوية - ٥٦ كتاب اجلنائز، - ٨، )٣/٣٥٨(والرتمذي . إىل القرب
شرح "والطحاوي يف ). ٤/٧٩(والبيهقي ). ٤/١٣٥(وأمحد . ١٠٥٠القبور، حديث 

  ).١/٥١٥" (املعاين
  ).٣٣ص (وانظر حتذير الساجد . إسناده جيد: وقال أمحد  

  .هذه الواو غري موجودة يف األصل  ) ٣(
  ".احلرام: "يف ز، ب  ) ٤(



  

)١٥١(

 وقد روى سفيان الثوري عن عبد اهللا بن السائب عن - ٤٢٢  
إن هللا مالئكة : "eقال رسول اهللا : د قالزاذان عن عبد اهللا بن مسعو

 وأبوحامت يف )١(رواه النسائي". سياحني يف األرض يبلغوين عن أميت السالم
  .)٢(صحيحه
  .وروى حنوه عن أيب هريرة  
  .فهذا فيه أن سالم البعيد تبلغه املالئكة  
 ويف احلديث املشهور الذي رواه أبواألشعث الصنعاين عن - ٤٢٣  

َّأكثروا علي من الصالة يف كل : "eقال رسول اهللا : أوس بن أوس قال
َّيوم مجعة، فإن صالة أميت تعرض علي يومئذ، فمن كان أكثرهم علي صالة  َّ

  .)٣("كان أقرم مين منزلة

                                                 
، وفضل الصالة )٤٥٢، ٤٤١، ١/٣٨٧(وأمحد . e، باب السالم على النيب )٣/٣٧(  ) ١(

  ).٣٤ص  (eعلى النيب 
  .صدوق يرسل: وزاذان). ٢٣٩٣(، واملوارد حديث )٢/١٩٣(صحيح ابن حبان   ) ٢(
إن من أفضل أيامكم يوم اجلمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه : "فظ حديث أوس بن أوسل  ) ٣(

ّقبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصالة، فإن صالتكم معروضة  إن اهللا حرم : "يارسول اهللا، كيف تعرض عليك صالتنا وقد أرمت؟ فقال: ، قالوا"َّعلي
 - ٢٠٧ كتاب الصالة، - ٢خرجه أبوداود، أ". على األرض أن تأكل أجساد األنبياء

، باب إكثار الصالة على النيب )٣/٧٥(والنسائي ). ١٠٤٧(فضل يوم اجلمعة، حديث 
eباب فضل اجلمعة، - ٧٩ كتاب إقامة الصالة، - ٥وابن ماجه، .  يوم اجلمعة 

 باب - ٢٠٦والدارمي، كتاب الصالة ). ٤/٨(وأمحد يف املسند ). ١٠٨٥(حديث 
واملوارد ). ٨٩٨(، حديث )٢/١٨٩(وابن حبان ). ١٥٨٠(ة، حديث فضل اجلمع

، حديث )٣/١١٨(وابن خزمية ). ١/٢٧٨(واحلاكم يف املستدرك، ). ١/١٤٦(
فضل الصالة علىالنيب "وإمساعيل القاضي يف ). ١/١٨٦(والطرباين يف الكبري ). ١٧٣٣(
e."  

= 



  

)١٥٢(

حدثنا شريح حدثنا عبد اهللا بن :  ويف مسند اإلمام أمحد- ٤٢٤  
: eول اهللا قال رس: نافع عن ابن أيب ذئب عن املقربي عن أيب هريرة قال

َّالتتخذوا قربي عيدا، وال جتعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن " ً ً
  .ورواه أبوداود. )١("صالتكم تبلغين

________________________ 
بن جابر عن أيب كلهم من طريق حسني بن علي اجلعفي عن عبد الرمحن بن يزيد   

وفيه انقطاع؛ ألن عبد . ً مرفوعا- رضي اهللا عنه -األشعث الصنعاين، عن أوس بن أوس 
الرمحن بن يزيد بن جابر مل يدرك أبا األشعث الصنعاين ذلك أنه مل يولد إال بعد وفاة أيب 

  .األشعث مبدة طويلة
األشعث إمنا هو عبد ويرى البخاري، وأبوحامت الرازي، أن عبد الرمحن الراوي عن أيب   

، والتاريخ )١/١٩٧(انظر العلل البن أيب حامت . الرمحن بن يزيد بن متيم، وهو ضعيف
، وشرح العلل البن )١٠/١٢٢(، وتاريخ دمشق )٣/٣٦٥ج/ ١ق(الكبري للبخاري 

  .رجب املوضع السابق
 مث إن هذا اللفظ الذي عزاه شيخ اإلسالم ألوس بن أوس قطعة منه من حديث أوس بن  

يف مصادر السنة بعد حبث، ولعله معىن .  واجلزء اآلخر مل أجده- كما هو واضح -أوس 
إن أوىل الناس يب يوم القيامة أكثرهم : " بلفظ- رضي اهللا عنه -حديث البن مسعود 

ذكر البيان بأن أقرب الناس يف : "حتت عنوان) ٢/١٩٠(أخرجه ابن حبان ". علي صالة
مث قال عقب احلديث ". كان أكثر صالة عليه يف الدنيا من eالقيامة يكون من النيب 

 يف القيامة يكون أصحاب eيف هذا اخلرب دليل على أن أوىل الناس برسول اهللا : "املذكور
) ١١/٥٠٥(وابن أيب شيبة ". احلديث، إذ ليس من هذه األمة قوم أكثر صالة عليه منهم

  ).١١٨٣٦(حديث 
 باب زيارة القبور، حديث - ١٠٠) ٢/٥٣٤(وأبوداود ). ٢/٣٦٧(مسند أمحد   ) ١(

  ).١٢ص (والبيهقي، يف حياة األنبياء ). ٢٠٤٢(
كلهم من طريق عبد اهللا بن نافع الصائغ عن ابن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أيب   

  ً.هريرة مرفوعا
وعبد اهللا بن نافع، ثقة صحيح الكتاب يف حفظه لني، فاحلديث حسن على أقل   

: وقال شيخ اإلسالم يف االقتضاء). ٩٣ص (ووي يف األذكار األحوال، وصححه الن
 وله - كما يف الفتوحات الربانية -وحسنه احلافظ يف ختريج األذكار ". إسناده حسن"

  .- إن شاء اهللا -شواهد تقويه ستأيت 



  

)١٥٣(

وروى أبوبكر بن أيب شيبة عن أيب : )١( قال القاضي عياض- ٤٢٥  
ومن . َّمن صلى علي عند قربي مسعته: "eقال رسول اهللا : هريرة قال

  .)٢("هًصلى نائيا أبلغت
 وهذا قد رواه حممد بن مروان السدي عن األعمش عن - ٤٢٦  

وهذا هو السدي الصغري وليس بثقة، وليس هذا . أيب صاحل عن أيب هريرة
  .من حديث األعمش

 وروى أبويعلى املوصلي يف مسنده عن موسى بن حممد - ٤٢٧  
الء بن حدثنا عبد اهللا بن نافع، حدثنا الع: َّابن حيان عن أيب بكر احلنفي

 صلوا يف: "eقال رسول اهللا : عبد الرمحن، مسعت احلسن بن علي قال

ًبيوتكم، وال تتخذوها قبورا، وال تتخذوا بييت عيدا َّصلوا علي وسلموا فإن . ً
  .)٣("صالتكم وسالمكم يبلغين

                                                 
  ).٢/٧٧(يف الشفاء   ) ١(
ال أصل : "وقاليف ترمجة حممد بن مروان السدي، ) ٤/١٣٧(أخرجه العقيلي يف الضعفاء   ) ٢(

حياة "والبيهقي يف ". له من حديث األعمش، وليس مبحفوظ، وال يتابعه إال من هو دونه
وابن اجلوزي يف ). ٢٩٢ - ٣/٢٩١(واخلطيب يف التاريخ ). ١٢ص " (األنبياء

  ).٣٠٣، )١/٣٠٢(املوضوعات 
. ثقةليس ب: هذا حديث ال يصح، وحممد بن مروان السدي قال حيىي: "وقال ابن اجلوزي  

: وقال ابن حبان. مرتوك: وقال النسائي. ذاهب:  وقال السعدي-كذاب : وقال ابن منري
ونقل كالم العقيلي، ونقل اخلطيب بعض هذه األقوال، ". ًال حيل كتب حديثه إال اعتبارا

حممد بن مروان الكويف صاحب الكليب، ال يكتب حديثه : ونقل عن البخاري أنه قال
  .ًكان ضعيفا وكان يضع احلديث: بن حممد أنه قالونقل عن صاحل ا. ألبته

  ).٦٧٦١(حديث ) ١٢/١٣١  ) ٣(
من طريق محيد بن أيب زينب عن حسن ) ٤/٢١٧/١(ووجدت يف التاريخ البن عساكر   

حيثما كنتم فصلوا : " قالeبن حسن بن علي بن أيب طالب عن أبيه أن رسول اهللا 
  ".علي، فإن صالتكم تبلغين



  

)١٥٤(

 بن حسن )١( وروى سعيد بن منصور يف سننه أن عبد اهللا- ٤٢٨  
ًال يكثر االختالف إىل قرب النيب بن حسن بن علي بن أيب طالب رأى رج

eإن رسول اهللا ! ياهذا:  قال لهeًال تتخذوا قربي عيدا، وصلوا : " قال
فما أنت ورجل باألندلس منه إال ". َّعلي حيثما كنتم، فإن صالتكم تبلغين

  .)٢(سواء

                                                 
ل وغريه لكنه يف سائر مصادر احلديث ال ذكر لعبد اهللا بل هو عن احلسن هكذا يف األص  ) ١(

  .بن احلسن
  .مل أجد يف املطبوع من سنن سعيد بن منصور  ) ٢(

من طريق عبد امللك بن شعيب بن الليث، ) ٤/٢١٧/١(ويف التاريخ البن عساكر   
عل كذا يف التاريخ ول[حدثين أيب عن جدي حدثين ابن عجالن عن سهيل وسهيل 

عن أيب سعيد موىل املهري عن ] ًالناسخ كرره سهوا والرجل مل ينسب يف املصادر كلها
ً ورأى رجال وقف على البيت الذي -حسن بن حسن بن علي بن أيب طالب، أنه قال 

ال تفعل، فإن رسول :  فقال حسن للرجل- يدعو له ويصلي عليه eفيه قرب رسول اهللا 
َّدا، وال جتعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم، فإن ال تتخذوا بييت عي: " قالeاهللا  ً ً

عن الثوري عن ابن عجالن عن رجل ) ٣/٥٧٧(وأخرجه عبد الرزاق ". صالتكم تبلغين
: ًرأى قوما عند القرب فنهاهم، وقال: يقال له سهيل عن احلسن بن احلسن بن علي قال

  .يث بنحوهاحلد..." ًال تتخذوا قربي عيدا: " قالe" إن النيب"
سهيل عن حسن بن : ، فقال)١/١٠٥ج/٢ق(وسهيل هذا ذكره البخاري يف تارخيه   

سهيل روى عن احلسن : وقال ابن أيب حامت. حسن، روى عنه حممد بن عجالن، منقطع
قال .  وروى عن ابن عجالن، مسعت أيب يقول- رضي اهللا عنه -بن علي بن أيب طالب 

وقال ابن حبان يف ). ٤/٢٤٩" (جلرح والتعديلا"روى عنه سفيان الثوري : أبوحممد
: قال األلباين. سهيل، شيخ يروي عن احلسن، روى عنه ابن عجالن): ٦/٤١٨(الثقات 

... ٍوله راو ثالث وهو إمساعيل الراوي هلذا احلديث عند ابن خزمية، وهو إمساعيل ابن علية
). ١٤١ص (لساجد حتذير ا. فقد روى عنه ثالثة من الثقات، فهو معروف غري جمهول

مستور أو جمهول احلال، كما ذهب إليه احلافظ ابن حجر يف تعريف : واألوىل أن يقال
  .من روى عنه أكثر من واحد ومل يوثق: املستور، وهو



  

)١٥٥(

 وروي هذا املعىن عن علي بن احلسني زين العابدين عن - ٤٢٩  
ذكره أبوعبد اهللا حممد بن عبد الواحد أبيه عن علي بن أيب طالب، 

  .  الذي هو أصح من صحيح احلاكم)١(املقدسي احلافظ يف خمتاره
إذا :  وذكر القاضي عياض عن احلسن بن علي قال- ٤٣٠  

 ال تتخذوا بيــــيت: " قالe فإن رسول اهللا eدخلت فسلم على النيب 
َّعيدا، وال تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث كن ً تم، فإن صالتكم ً

  .)٢("تبلغين حيث كنتم
ُومل تصرف : " أنه قال فيها)٣( ومما يوهن هذه احلكاية- ٤٣١  

إمنا ".  يوم القيامة)٤(وجهك عنه، وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إىل اهللا
يدل على أنه يوم القيامة يتوسل الناس بشفاعته، وهذا حق كما تواترت به 

يتوسلون بدعائه وشفاعته يوم القيامة، كما األحاديث، لكن إذا كان الناس 
كان أصحابه يتوسلون بدعائه وشفاعته يف حياته، فإمنا ذاك طلب لدعائه 

                                                 
). ١٤٠ص (كما يف حتذير الساجد ) ٢/٨٣/٢(واملصنف البن أيب شيبة ). ١/١٥٤(  ) ١(

 من ولد ذي -ن إبراهيم من طريق جعفر ب) ٣٦٢ - ١/٣٦١(ومسند أيب يعلى 
حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسني عن أبيه عن جده، :  قال-اجلناحني 

ص (ذا اإلسناد " eفضل الصالة على النيب "والقاضي إمساعيل بن إسحاق يف . بنحوه
حدثنا جعفر بن إبراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا ابن : إال أنه قال). ٣٤ - ٣٣

  . طالب عمن أخربه من أهل بلده عن علي بن حسنيجعفر بن أيب
  ).٣٤ص " (eفضل الصالة على النيب "واحلديث صحيح بطرقه وشواهده : قال األلباين  

  ).٢/٧٨(الشفاء   ) ٢(
أي احلكاية املنقطعة املنقولة عن حممد بن محيد الرازي عن مالك،   ) ٣(

دها من ص وقد تقدمت احلكاية ونق. ًوحممد بن محيد مل يلق مالكا
)١٣٤ - ١٣١.(  

  .ز: سقط لفظ اجلاللة من  ) ٤(



  

)١٥٦(

 أن يطلب منه الدعاء - لو كانت احلكاية صحيحة -وشفاعته، فنظري هذا 
  .والشفاعة يف الدنيا عند قربه

ُوال سنَّه ألم / e ومعلوم أن هذا مل يأمر به النيب - ٤٣٢   ته، وال َ
 أحد من أئمة )١(فعله أحد من الصحابة والتابعني هلم بإحسان، وال استحبه

املسلمني ال مالك وال غريه من األئمة، فكيف جيوز أن ينسب إىل مالك 
مثل هذا الكالم الذي ال يقوله إال جاهل ال يعرف األدلة الشرعية وال 

عظم فضيلته األحكام املعلومة بأدلتها الشرعية، مع علو قدر مالك و
وإمامته، ومتام رغبته يف اتباع السنة وذم البدع وأهلها؟ وهل يأمر ذا أو 
يشرعه إال مبتدع؟ فلو مل يكن عن مالك قول يناقض هذا لعلم أنه ال يقول 

  .مثل هذا
". استقبله واستشفع به فيشفعك اهللا: " مث قال يف احلكاية- ٤٣٣  

منه الشفاعة كما يستشفع الناس واالستشفاع به معناه يف اللغة؛ أن يطلب 
  .به يوم القيامة، وكما كان أصحابه يستشفعون به

يارسول : ً أن أعرابيا قال)٢( ومنه احلديث الذي يف السنن– ٤٣٤
ُجهدت األنفس وجاع العيال، وهلك املال، فادع اهللا لنا فإنا نستشفع ! اهللا ْ

                                                 
  .١/٢٣٩ورد هكذا استحبه يف الفتاوى " استحسنه: "يف ز، ب  ) ١(

 باب يف – ١٩ كتاب السنة، – ٣٤، )٩٥ – ٥/٩٤(أبوداود   (٢)
من طريق حممد بن إسحاق، عن يعقوب ). ٤٧٢٦(اجلهمية، حديث 

ً عن جده مرفوعا◌بن عتبة عن جبري بن حممد بن جبري عن أبيه ً.  
وهو ضعيف ألن يف إسناده حممد بن إسحاق مدلس وقد عنعن يف   

مقبول من : هذا اإلسناد وفيه جبري بن حممد بن جبري، قال احلافظ فيه
  ).١/١٢٦(السادسة تقريب 

  ]خ/٤٠[



  

)١٥٧(

 عرف ذلك  حىتeفسبح رسول اهللا . باهللا عليك ونستشفع بك على اهللا
وحيك أتدري ما تقول؟ شأن اهللا أعظم من : "يف وجوه أصحابه، وقال

  ".ذلك، إنه ال يستشفع به على أحد من خلقه
". نستشفع باهللا عليك: " وذكر متام احلديث فأنكر قوله– ٤٣٥

ُومعلوم أنه ال ينكر أن يسأل املخلوق باهللا أو يقسم عليه باهللا، وإمنا
 أن )١(

نستشفع بك على : "إىل املخلوق، وهلذا مل ينكر قولهًيكون اهللا شافعا 
  .؛ فإنه هو الشافع املشفع"اهللا

 إمنا جييئون إليه – لو كانت احلكاية صحيحة – وهم – ٤٣٦
ْولو أنـهم {) ٦٤: ٤: ( وهلذا قال يف متام احلكايةeألجل طلب شفاعته  ُ ََّ ََْ

َإذ ظلموا أنفسهم جاءوك ُ َ ْ ُ َ ُ َ ُ ََ ْ شرع هلم أن يطلبوا منه اآلية، وهؤالء إذا } ِ
الشافعة واالستغفار بعد موته فإذا أجام فإنه يستغفر هلم، واستغفاره هلم 

  .دعاء منه وشفاعة أن يغفر اهللا هلم
 وإذا كان االستشفاع منه طلب شفاعته، فإمنا يقال يف – ٤٣٧

فيشفعك اهللا فيه وهذا : ال يقال" ْاستشفع به فيشفعه اهللا فيك: "ذلك
شفع فالن :  وأصحابه وسائر العلماء، يقالeم، ولغة النيب معروف الكال

فاملشفع الذي يشفعه املشفوع إليه هو الشفيع . يف فالن فشفع فيه
املستشفع به، ال السائل الطالب من غريه أن يشفع له، فإن هذا ليس هو 

 هو الشفيع املشفع، ليس املشفع الذي يستشفع eالذي يشفع، فمحمد 
يارب شفعين، فيشفعه اهللا فيطلب من اهللا :  دعائهوهلذا يقول يف. به

                                                 
 .، ولعلها إليضاح املعىن"أنكر"زيادة كلمة : يف ز، ب  (١)



  

)١٥٨(

واستشفع به : سبحانه أن يشفعه ال أن يشفع طاليب شفاعته، فكيف يقول
  .فيشفعك اهللا؟
ً وأيضا فإن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته – ٤٣٨

ًوعند قربه ليس مشروعا عند أحد من أئمة املسلمني، وال ذكر هذا أحد من 
  :بعة وأصحام القدماء، وإمنا ذكر هذا بعض املتأخريناألئمة األر

 ذكروا حكاية عن العتيب أنه رأى أعرابيا أتى قربه وقرأ هذه – ٤٣٩
  .)١(اآلية، وأنه رأى يف املنام أن اهللا غفر له

                                                 
مثري "وابن اجلوزي يف . ههذه احلكاية ذكرها ابن عساكر يف تأرخي  (١)

دخلت : "وغريمها، بأسانيدهم إىل حممد بن حرب اهلاليل، قال" الغرام
، فزرته وجلست حبذائه، فجاء أعرايب فزاره، eاملدينة، فأتيت قرب النيب 

ًياخري الرسل إن اهللا أنزل عليك كتابا صادقا، قال فيه: مث قال ولن {: ً
ًوإين جئتك مستغفرا . }ًحيمار{: إىل قوله} ْأم إذ ظلموا أنفسهم   .ًربك من ذنويب مستشفعا بك

ًويف رواية؛ وقد جئتك مستغفرا من ذنيب، مستشفعا بك إىل ريب، مث    ً   :بكى، وأنشأ يقول
  فطاب من طيبهن القاع واألكم  ياخري من دفنت بالقاع أعظمه    
  فيه العفاف وفيه اجلود والكرم  نفسي الفداء لقرب أنت ساكنه    
 يف نومي وهو eفرقدت، فرأيت النيب : ر وانصرف، قالمث استغف  

فاستيقظت، . احلق بالرجل، وبشره بأن اهللا غفر له بشفاعيت: يقول
  ).٤/١٣٦١(وفاء الوفاء للسمهودي ". فخرجت أطلبه، فلم أجده

ًوقد حبثت كثريا يف مظان كثرية من تأريخ ابن عساكر عن القصة فلم    حرب اهلاليل، فلم أقف له على وحبثت عن ترمجة حممد بن . أجدها
  .ترمجة

وهذه احلكاية ): "٢١٢ص " (الصارم املنكي"قال ابن عبد اهلادي يف   
 بعضهم يرويها عن العتيب بال إسناد، – يعين السبكي –اليت ذكرها 

وبعضهم يرويها عن حممد بن حرب اهلاليل، وبعضهم يرويها عن حممد 
  .ين عن األعرايببن حرب بال إسناد، عن أيب احلسن الزعفرا

= 



  

)١٥٩(

________________________ 
بإسناد مظلم عن حممد " شعب اإلميان"وقد ذكرها البيهقي يف كتاب   

حج أعرايب، : بن روح بن يزيد البصري حدثين أبوحرب اهلاليل، قال
 أناخ راحلته فعقلها، مث دخل eفلما جاء إىل باب مسجد رسول اهللا 

وقد وضع هلا بعض . املسجد حىت أتى القرب، مث ذكر حنو ما تقدم
  .- رضي اهللا عنه –ًالكذابني إسنادا إىل علي بن أيب طالب 

ويف اجلملة؛ ليست احلكاية املذكورة عن األعرايب مما تقوم به احلجة،   
، ولو كانت ثابتة مل يكن فيها ً"أيضا"وإسنادها مظلم، ولفظها خمتلف 

حجة على مطلوب املعرتض، وال يصلح االحتجاج مبثل هذه احلكاية، 
  . على مثلها عند أهل العلم، وباهللا التوفيقوال االعتماد

  .وحممد بن روح بن يزيد البصري، مل أقف له على ترمجته: أقول  
والعجب من قوم ال حيتجون باألحاديث الصحيحة يف باب االعتقاد،   

كيف يتعلقون فيما يوافق أهواءهم بروايات اهولني، الذين ال يعرفهم 
نوا أمساء الثقات والضعفاء واهولني، علماء اجلرح والتعديل، الذين دو

  .وفام هؤالء اهولون الذين يتعلق بروايام أصحاب األهواء
 أم يتعلقون باملنامات، وحيتجون ا يف –ً ثانيا –مث العجب   

  .االعتقادات
 أم يتعلقون مبا ينسب إىل األعراب األجالف، –ً ثالثا –مث العجب   

ة األسالف من مثل ما روى عبد الرزاق ويعرضون عما ثبت عن أئم
عن معمر عن عبيد اهللا بن عمر، أنه ال يعلم عن أحد من الصحابة 

  .، وهي رواية ثابتة صحيحة ال غبار عليهاeأنه كان يزور قرب النيب 
، وأعلم بالقرآن eوهل هذا األعرايب أفقه من أصحاب رسول اهللا   

 eأصحاب حممد منهم، وأحرص على تطبيقه منهم؟ كيف مل يأت 
  .إىل قربه، مستغفرين من ذنوم، مستشهدين ذه اآلية؟

 بأدب األعراب؛ فقد روى eإذن فعلى هؤالء أن يتأدبوا مع رسول اهللا   
ثنا زيد بن احلباب أخربين حممد بن اهلالل ) ٢/٢٨٨(اإلمام أمحد 

 كنا مع – يقول – رضي اهللا عنه –القرشي عن أبيه أنه مسع أبا هريرة 
: ل اهللا يف املسجد، فلما قام قمنا معه، فجاءه أعرايب، فقالرسو

فهموا : فجذبه فخدشه، قالوا" ال، واستغفر اهللا"أعطين ياحممد، قال 
ال، : "وكانت ميينه أن يقول: قال. ، مث أعطاه"دعوه: "به، قال

  ".واستغفر اهللا
: ثنا روح بن عبادة ثنا بسطام بن مسلم قال): "٥/٦٥ (–ًوقال أيضا   

مسعت عائذ بن عمرو املزين : مسعت خليفة بن عبداهللا الغربي يقول
= 



  

)١٦٠(

وهذا مل يذكره أحد من اتهدين من أهل املذاهب املتبوعني، الذين 
ًذكر عليها دليال شرعيايفيت الناس بأقواهلم، ومن ذكرها مل ي ً.  

 ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند – ٤٤٠
ًقربه مشروعا، لكان الصحابة والتابعون هلم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه 

: وما أحسن ما قال مالك. من غريهم، ولكان أئمة املسلمني يذكرون ذلك
________________________ 

:  إذا أعرايب قد أحل عليه يف املسألة، يقولeبينما حنن مع نبينا : قال
 eفقام رسول اهللا : أعطين، قال! أطعمين، يارسول اهللا ! يارسول اهللا

: فدخل املنزل، وأخذ بعضاديت احلجرة، وأقبل علينا بوجهه، وقال
 نفس حممد بيده لو تعلمون ما أعلم يف املسألة، ما سأل رجل والذي"

  .فأمر له بطعام" ًرجال وهو جيد ليلة تبيته
ومسلم ). ٥٨٠٩( كتاب اللباس، حديث – ٧٢وروى البخاري يف   

) ٢١٠، ٣/١٥٣(وأمحد ). ١٢٨( كتاب الزكاة، حديث – ١٢يف 
 قال كنت أمشي مع – رضي اهللا عنه –كلهم من حديث أنس 

، وعليه برد جنراين غليظ احلاشية، فأدركه أعرايب، فجبذه eل اهللا رسو
، وقد eبردائه جبذة شديدة، حىت نظر إىل صفحة عاتق رسول اهللا 

مر يل من ! يا حممد: أثرت ا حاشية الربد من شدة جبذته، مث قال
، مث ضحك، مث أمر له eمال اهللا الذي عندك، فالتفت إليه رسول اهللا 

  .بعطاء
لفظ عند أمحد؛ حىت انشق الربد، وحىت تغيبت حاشيته يف عنق ويف   

  .eرسول اهللا 
، عن أيب )٢٢٠( كتاب الوضوء، حديث – ٤وروى البخاري يف   

قام أعرايب فبال يف املسجد، فتناوله :  قال– رضي اهللا عنه –هريرة 
ًدعوه وهريقوا على بوله سجال من ماء؛ : "eالناس، فقال هلم النيب    .ورواه غريه". م ميسرين، ومل تبعثوا معسرينفإمنا بعثت

فهل حيتج بتصرفات هؤالء األعراب، ويقتدى م فيها، فإذا كانت   
 على افرتاض ثبوا –تصرفام هذه خطأ فتصرف ذلك األعرايب 

 خطأ؛ ألنه فهم اآلية على غري وجهها وطلب –ودونه خرط القتاد 
ًنه، ولو كان جائزا لفعله  بعد موته ماال جيوز أن يطلب مeمن الرسول    .الصحابة الكرام، واشتهر عنهم، بل وتواتر عنهم



  

)١٦١(

ِومل يبلغين عن أول هذه : قال. ُال يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا
ًفمثل هذا اإلمام كيف يشرع دينا مل . األمة وصدرها أم كانوا يفعلون ذلك ُ

 السلف، ويأمر األمة بأن يطلبوا الدعاء والشفاعة )١(ُينقل عن أحد من
واالستغفار بعد موت األنبياء والصاحلني منهم عند قبورهم، وهو أمر مل 

  .يفعله أحد من سلف األمة؟
 ولكن هذا اللفظ الذي يف احلكاية يشبه لفظ كثري من – ٤٤١

  :العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة يف معىن التوسل، فيقول أحدهم
  .اللهم إنا نستشفع إليك بفالن وفالن أي نتوسل به

من غري أن . ُقد تشفع به: ويقولون ملن توسل يف دعائه بنيب أو غريه
ًا له، بل وقد يكون غائبا مل يسمع يكون املستشفع به شفع له وال دع

  .كالمه وال شفع له
، بل / وأصحابه وعلماء األمة e وهذا ليس هو لغة النيب – ٤٤٢

وال هو لغة العرب، فإن االستشفاع طلب الشفاعة، والشافع هو الذي 
وأما . يشفع للسائل فيطلب له ما يطلب من املسئول املدعو املشفوع إليه

ع للسائل وال طلب له حاجة بل وقد ال يعلم االستشفاع مبن مل يشف
  .ًبسؤاله، فليس هذا استشفاعا ال يف اللغة وال يف كالم من يدري ما يقول

ً ليس هو استشفاعا به، )٢( نعم هذا سؤال به، ودعاء به– ٤٤٣
 –ً ومسوا هذا استشفاعا – كما غريوا الشريعة –ولكن هؤالء ملا غريوا اللغة 

                                                 
 .ز، ب: من" من"سقطت كلمة   (١)
 .كذا يف األصل  (٢)

  ]٤١/خ[



  

)١٦٢(

أي جييب . استشفع به فيشفعك: اروا يقولون ص–ًأي سؤاال بالشافع 
سؤالك به، وهذا مما يبني أن هذه احلكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة، 

  !. من ألفاظ مالك)١(وليس لفظهما
ً نعم قد يكون أصلها صحيحا، ويكون مالك قد ى عن – ٤٤٤

ُ اتباعا للسنة، كما كان عمر ينهي عن eرفع الصوت يف مسجد الرسول  ً
لصوت يف مسجده، ويكون مالك أمر مبا أمر اهللا به؛ من تعزيزه رفع ا

  .وتوقريه وحنو ذلك مما يليق مبالك أن يأمر به
 ومن مل يعرف لغة الصحابة اليت كانوا يتخاطبون ا – ٤٤٥

ّ، وعادم يف الكالم وإال حرف الكلم عن مواضعه، eوخياطبهم ا النيب 
ح قوم وعادم يف األلفاظ، مث جيد ًفإن كثريا من الناس ينشأ على اصطال

تلك األلفاظ يف كالم اهللا أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد اهللا أو رسوله 
أو الصحابة بتلك األلفاظ مايريده بذلك أهل عادته واصطالحه، ويكون 

  . مراد اهللا ورسوله والصحابة خالف ذلك
ه  وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكالم والفق– ٤٤٦

  .والنحو والعامة وغريهم
َوآخرون يتعمدون وضع ألفاظ األنبياء وأتباعهم على معان أخر  ُ ٍ
خمالفة ملعانيهم، مث ينطقون بتلك األلفاظ مريدين ا ما يعنونه هم، 

  !.إنا موافقون لألنبياء: ويقولون

                                                 
وليس لفظها هكذا على الصواب ". أين لفظها من لفظ: "يف ز، ب  (١)

 .١/٢٤٢يف نسخة الفتاوى 



  

)١٦٣(

 وهذا موجود يف كالم كثري من املالحدة املتفلسفة – ٤٤٧
 من مالحدة املتكلمة واملتصوفة، مثل من وضع واإلمساعيلية ومن ضاهاهم

املحدث"
ُ

] عنده[على ماهو معلول وإن كان " املصنوع"و " املخلوق"و " 
  ".احلدوث الذايت"ًقدميا أزليا، ويسمى ذلك 

  .)١(حنن نقول إن العامل حمدث، وهو مراده: مث يقول
ا ومعلوم أن لفظ احملدث ذا االعتبار ليس لغة أحد من األمم، وإمن

  .احملدث عندهم ماكان بعد أن مل يكن
على ما يثبتونه من " املالئكة" وكذلك يضعون لفظ – ٤٤٨

على بعض " الشياطني"و" اجلن"ولفظ .. )٢(العقول والنفوس وقوى النفس
  .)٣(قوى النفس

حنن نثبت ما أخربت به األنبياء، وأقر به مجهور الناس : مث يقولون
  .من املالئكة واجلن والشياطني

 ومن عرف مراد األنبياء ومرادهم علم باالضطرار أن هذا – ٤٤٩
ليس هو ذاك، مثل أن يعلم مرادهم بالعقل األول وأنه مقارن عندهم لرب 

                                                 
 .أي مراده أنه معلول وأزيل  (١)
وقد : "من القصور العوايل) ٣/١٥٩(راج السالكني قال الغزايل يف مع  (٢)

أخرب الشارع عليه السالم أن اخلري من املالئكة، والشر من الشيطان، 
فالبد من أثر حيصل على املالئكة، وملا كانت النفس روحانية قبلت 
عن الروحاين، وتأثرت عنه، فلوال العقول املعرب عنها باملالئكة املمدة 

 ".ًعقلت معقوال ألبتةللنفوس من خارج ملا 
 و ٦٨٥انظر صحيفة الفتح األعداد . قد وقع شيء من هذا يف زماننا  (٣)

 .٧٠٥ و ٦٩١



  

)١٦٤(

ًالعاملني أزال وأبدا، وأنه مبدع لكل ما سواه، أو بتوسطه حصل كل ما  ً
  .سواه

 والعقل الفعال عندهم عنه يصدر كل ما حتت فلك – ٤٥٠
االضطرار من دين األنبياء أنه ليس من املالئكة عندهم من القمر، ويعلم ب

هو رب كل ما سوى اهللا، وال رب كل ماحتت فلك القمر، وال من هو قدمي 
  .أزيل أبدي مل يزل وال يزال

 )١("أول ماخلق اهللا العقل: " ويعلم أن احلديث الذي يروى– ٤٥١
يهم، فإن ً، مع أنه لو كان حقا لكان حجة علeحديث باطل عن النيب 

                                                 
أدبر فأدبر، : قم، فقام، مث قال له: ملا خلق اهللا العقل، قال له: "لفظه  (١)

ًما خلقت خلقا : اقعد فقعد، فقال: أقبل فأقبل، مث قال له: مث قال له منك، وال أفضل منك، وال أحسن منك، هو خري منك، وال أكرم 
بك آخذ، وبك أعطي، وبك أعرف، وإياك أعاقب، لك الثواب 

  ".وعليك العقاب
) ١/١٧٤(أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات من طريقني إىل أيب هريرة   

هذا حديث ال يصح عن رسول اهللا : فقال. وطعن يف ثالثة من رجاله
e .لفضل بن عيسى الرقاشي  يعين ا–الفضل رجل سوء : قال حيىي-

، وحفص بن عمر يروي املوضوعات ال حيل االحتجاج به، وأما 
  .سيف فكذاب بإمجاعهم

واملقاصد احلسنة ). ٩٨، ٤٣ص (واملوضوعات الكربى لعلي القاري   
إنه : "قال ابن تيمية وتبعه غريه: ، قال السخاوي فيه)١١٨ص (

  ".كذب موضوع باتفاق
وعزاه للعقيلي، ). ٢٠٤ – ١/٢٠٣(الشريعة وذكره ابن عراق يف تنزيه   

  .وابن عدي، والدارقطين، وللبيهقي يف الشعب
ومن . ونقل عن البيهقي يف الشعب أنه ساق من طريق ابن عدي  

: ونقل عن ابن حبان أنه قال. هذا إسناد قوي: طريق آخر، وقال
ونقل عن العقيلي ".  خرب صحيح يف العقلeليس عن رسول اهللا "

  ". يثبت يف هذا الباب شيءال: "قوله



  

)١٦٥(

أقبل، : فقال له"بنصب األول على الظرفية " أول ما خلق اهللا العقل"لفظه 
َّوعزيت ما خلقت خلقا أكرم علي منك، : فقال. أدبر، فأدبر: مث قال. فأقبل ً

ملا خلق اهللا "، وروي "فبك آخذ، وبك أعطي، وبك الثواب، وبك العقاب
  ". العقل

 أنه خاطب العقل يف ً فاحلديث لو كان ثابتا كان معناه– ٤٥٢
أول أوقات خلقه، وأنه خلق قبله غريه، وأنه حتصل به هذه األمور األربعة 

  .ال كل املصنوعات
ًيف لغة املسلمني مصدر عقل يعقل عقال، ويراد " العقل" و – ٤٥٣

وعلوم وأعمال حتصل بذلك، ال يراد ا قط يف لغة . ُبه القوة اليت ا يعقل
  .كن أن يراد هذا املعىن بلفظ العقلجوهر قائم بنفسه، فال مي

 مع أنا قد بينا يف مواضع أخر فساد ما ذكروه من جهة – ٤٥٤
العقل الصريح، وأن ما ذكروه من اردات واملفارقات ينتهي أمرهم فيه إىل 

ما جترده النفس من / إثبات النفس اليت تفارق البدن باملوت، وإىل إثبات
  .منتهى ما يثبتونه من احلق يف هذا الباباملعقوالت القائمة ا، فهذا 

ً واملقصود هنا أن كثريا من كالم اهللا ورسوله يتكلم به من – ٤٥٥
يسلك مسلكهم ويريد مرادهم ال مراد اهللا ورسوله، كما يوجد يف كالم 

  .صاحب الكتب املضنون ا وغريه

  ]٤٢/خ[



  

)١٦٦(

حيث جعله النفس الفلكية، ولفظ " اللوح احملفوظ"مثل ما ذكره يف 
  .)١(حيث جعله العقل األول" قلمال"

                                                 
 – ١/١١٤(يف " الرسالة اللدنية"قريب من هذا ما قاله الغزايل يف   (١)

الطريق الثاين وهو التعليم الرباين على : "، من القصور العوايل)١١٥
  :وجهني

الوجه األول، إلقاء الوحي، وهو أن النفس إذا كملت ذاا يزول عنها   
ل يف الفانية، وتقبل بوجهها على دنس الطبيعة ودرن احلرص، واألم

بارئها ومنشئها، وتتمسك جبود مبدعها، وتعتمد على إفادته، وفيض 
ًواهللا تعاىل حبسن رعايته يقبل على تلك النفس إقباال كليا، وينظر . نوره ًإليها نظرا إليها، ويتخذ منها لوحا، ومن النفس الكلي قلما، وينقش ً ً الكلي كاملعلم، والنفس القدسية فيها مجيع علومه، ويصري العقل ً

كاملتعلم، فيحصل مجيع العلوم لتلك النفس، وينتقش فيها مجيع 
  ".الصور من غري تعلم وتفكر

والذي حيصل عن اإلهلام : "يف القصور) ١/١١٦(ويقول عن اإلهلام   
ًيسمى علما لدنيا، والعلم اللدين هو الذي ال واسطة يف حصوله بني  إمنا هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب النفس وبني الباري، وً
ٍصاف فارغ لطيف، وذلك أن العلوم كلها حاصلة معلومة يف جوهر 
النفس الكلية األوىل الذي هو يف اجلواهر املفارقة األولية احملضة بالنسبة 
إىل العقل األول كنسبة حواء إىل آدم عليه السالم، وقد بني أن العقل 

 وأقرب إىل الباري تعاىل من النفس الكلي أشرف وأكمل وأقوى
الكلية، والنفس الكلية أعز وألطف وأشرف من سائر املخلوقات، فمن 
إفاضة العقل الكلي يتولد اإلهلام، ومن إشراق النفس الكلية بتولد 

  ".اإلهلام، فالوحي حلية األنبياء، واإلهلام زينة األولياء
النبوة؛ فالنبوة قبول وفرق بني الرسالة و): "١١٧ص (إىل أن يقول يف   

النفس القدسية حقائق املعلومات واملعقوالت عن جوهر العقل 
  ".األول

  . والرسالة تبليغ تلك املعلومات واملعقوالت إىل املستفيدين والقابلني  
أسرار بعض املكنونات وبني النفس اليت هي اللوح، فيظهر فيها ًفإذا أراد اهللا تعاىل بعبد خريا، رفع احلجاب بني نفسه : إىل أن يقول  

وانتقش فيها معاين تلك املكنونات، فتعترب النفس عنها كما تشاء ملن 
  ".يشاء من عباده



  

)١٦٧(

حيث جعل ذلك عبارة " امللك"و " اجلربوت"و" امللكوت"ولفظ 
ًحيث جعل ذلك فيضا يفيض من " الشفاعة"عن النفس والعقل، ولفظ 

 وإن كان الشفيع قد ال يدري، وسلك يف هذه )١(الشفيع على املستشفع
  .األمور وحنوها مسالك ابن سينا كما قد بسط يف موضع آخر

                                                 
وأما شفاعة األنبياء واألولياء، ): "٢/١٥١(قال الغزايل يف املضنون به   (١)

فالشفاعة عبارة عن نور يشرق من احلضرة اإلهلية على جوهر النبوة، 
ر استحكمت مناسبته مع جوهر النبوة؛ وينتشر منها إىل كل جوه

، eلشدة احملبة وكثرة املواظبة على السنن وكثرة الذكر بالصالة عليه 
ومثاله نور الشمس إذا وقع على املاء، فإنه ينعكس منه إىل موضع 
خمصوص من احلائط، ال إىل مجيع املواضع، وإمنا اختص ذلك املوضع 

لك املناسبة مسلوبة على سائر ملناسبة بينه وبني املاء يف املوضع، وت
أجزاء احلائط، وذلك املوضع هو الذي إذا خرج منه خط إىل موضع 
النور من املاء حصلت منه زاوية إىل األرض مساوية للزاوية احلاصلة 
من اخلط اخلارج من املاء إىل قرص الشمس، حبيث ال يكون أوسع منه 

وضع خمصوص من مثال ذلك الئح، وهذا ال ميكن إال يف م. وال أضيق
اجلدار، فكما أن املناسبات الوضعية تقتضي االختصاص بانعكاس 
املعنوية، ومن استوىل عليه التوحيد فقد تأكدت مناسبته مع احلضرة ًالنور، فاملناسبات املعنوية العقلية أيضا تقتضي ذلك يف اجلواهر 
اإلهلية، فأشرق عليه النور من غري واسطة، ومن استولت عليه السنن 
واالقتداء بالرسول وحمبة أتباعه، ومل ترسخ قدمه يف مالحظة الوحدانية 
مل تستحكم مناسبته إال مع الواسطة فافتقر إىل واسطة يف اقتباس 
املكشوف للشمس، إىل مثل هذا ترجع حقيقة الشفاعة يف الدنيا، ًالنار، كما يفتقر احلائط الذي ليس مكشوفا للشمس إىل واسطة املاء 

مكن يف قلب امللك املخصوص بالعناية قد يغضي امللك عن فالوزير امل
هفوات أصحاب الوزير، يعفو عنهم ال ملناسبة بني امللك وأصحاب 
الوزير، لكن ألم يناسبون الوزير املناسب للملك، ففاضت العناية 
عليهم بواسطة الوزير ال بأنفسهم، ولو ارتفعت الواسطة مل تشملهم 

ك ال يعرف أصحاب الوزير واختصاصهم به إال ًالعناية أصال؛ ألن املل
  ..."بتعريف الوزير وإظهاره الرغبة يف العفو عنهم

  .برأ اهللا اإلسالم من هذا الضالل الذي دونه ضالل اجلاهلية  



  

)١٦٨(

 واملقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غري تدبر منه – ٤٥٦
 كلفظ القدمي؛ فإنه يف لغة الرسول اليت جاء ا القرآن eللغة الرسول 

َّحىت {): ٣٩: ٣٦: (ًخالف احلديث وإن كان مسبوقا بغريه، كقوله تعاىل َ
ِعاد كالعرجون القدمي ِ َْ ِْ ُ ُْ َ َ َِّتالله {): ٩٥: ١٢(وقوله تعاىل عن إخوة يوسف } َ َ

ِإنك لفي ضاللك القدمي ِ ِ َِْ َ ََ َ َ ْقال أفـرأيـتم {): ٧٦ – ٧٥: ٢٦(وقوله تعاىل } َِّ َُْ َََ ََ
َما كنتم تـعبدون ُ ُ َْ َ ْ ُْ َأنـتم وآباؤكم األقدمون* ُ ُ ََ ْ ْ ُْ ُْ َ ُ َ{.  
 وهو عند أهل الكالم عبارة عما مل يزل أو عما مل يسبقه – ٤٥٧

 – إذا أريد به هذا –جيعلونه ًوجود غريه إن مل يكن مسبوقا بعدم نفسه، و
  .من باب ااز
يف " القدمي"يف لغة القرآن مقابل للفظ " احملدث" ولفظ – ٤٥٨

يف لغة القرآن واحلديث وسائر لغات العرب " الكلمة"وكذلك لفظ . القرآن
كلمتان حبيبتان إىل الرمحن، خفيفتان : "eإمنا يراد به اجلملة التامة كقوله 

ن يف امليزان؛ سبحان اهللا وحبمده سبحان على اللسان، ثقيلتا



  

)١٦٩(

  .)١("اهللا العظيم
أال كل شيء ما : إن أصدق كلمة قاهلا شاعر كلمة لبيد: "وقوله

  .)٢("خالل اهللا باطل
ْكبـرت كلمة خترج من أفـواههم إن {): ٥: ١٨(ومنه قوله تعاىل  ِ ْ ِ ِ َِ َْ ْ ُِ ُ ُ َْ ًَ َ َ َْ

ًيـقولون إال كذبا َِ َ َّ ِ َ ُ َقل ياأهل الكتاب تـعالوا إىل {): ٦٤: ٣(، وقوله تعاىل }ُ ِ َْ َ َ ِ َِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ
ْكلمة سواء بـيـنـنا وبـيـنكم ُ َ ََْ َْ ََ ٍَ َ َ ٍ ِ َوجعل كلمة {): ٤٠: ٩(اآلية، وقوله تعاىل } َ َ َِ َ َ َ َ

َُْالذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا ْ َ
ِ ِ َِِّ ُ ََ َ ْ ََ َ ُّ ُ َ   .وأمثال ذلك} َّ

ال ذا املعىن،  يف لغة العرب إ)٣( وال يوجد لفظ الكالم– ٤٥٩
 االسم وحده والفعل واحلرف كلمة، مث )٤(والنحاة اصطلحوا على أن يسموا

                                                 
 باب قول اهللا ونضع – ٥٨ كتاب التوحيد، – ٩٧أخرجه البخاري،   (١)

 – ٤٨ومسلم، ). ٧٥٦٣(املوازين القسط ليوم القيامة، حديث 
 باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، حديث – ١٠كتاب الذكر، 

 كتاب األدب، حديث – ٣٣، )٢/١٢٥١(وابن ماجه ). ٣١(
 كتاب الدعوات، حديث – ٤٩، )٥/٥١٢(والرتمذي ). ٣٨٠٦(
)٣٤٦٧.(  
  ً. مرفوعا– رضي اهللا عنه –كلهم من حديث أيب هريرة   
 باب أيام – ٢٦صار،  كتاب مناقب األن– ٦٣أخرجه البخاري،   (٢)

). ٦ – ٢(، حديث )٤/١٧٦٨(ومسلم ). ٣٨٤١(اجلاهلية حديث 
 باب ماجاء يف إنشاد الشعر حديث – ١٠٣، )٤/٢١٨(والرتمذي 

وأمحد ). ٣٧٥٧(، حديث )٢/١٢٣٦" (جه"و). ٣٠٠٧(
كلهم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ) ٤٤٤، ٣٩١، ٢/٢٤٨(

 ً.مرفوعا
 .السياق يقتضي لفظ الكلمة ال الكالمكذا يف األصل وغريه و  (٣)
 ".ميسوا: "يف خ  (٤)



  

)١٧٠(

فيظن من اعتاد هذا أن هذا هو . بعضهم وقد يراد بالكلمة الكالم: يقول
  .لغة العرب

يف الكتاب والسنة يراد به " ذوي األرحام" وكذلك لفظ – ٤٦٠
وو الفروض، وإن مشل األقارب من جهة األبوين فيدخل فيهم العصبة وذ

ذلك من ال يرث بفرض وال تعصيب، مث صار ذلك يف اصطالح الفقهاء 
ًامسا هلؤالء دون غريهم، فيظن من ال يعرف إال ذلك أن هذا هو املراد ذا 

  .ونظائر هذا كثرية. اللفظ يف كالم اهللا ورسوله وكالم الصحابة
ا من وحنومها دخل فيه" االستشفاع"و " التوسل" ولفظ – ٤٦١

تغيري لغة الرسول وأصحابه، ما أوجب غلط من غلط عليهم يف دينهم 
  .ولغتهم

واملنقول عن السلف . )١(والعلم حيتاج إىل نقل مصدق ونظر حمقوق
، كما حيتاج إىل )٣( بثبوت لفظه ومعرفة داللته)٢(والعلماء حيتاج إىل معرفة

  .)٤(ةفهذا ما يتعلق ذه احلكاي. ذلك املنقول عن اهللا ورسوله
 ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن اهللا أمرنا أن نصلي – ٤٦٢

على النيب ونسلم عليه يف كل مكان، فهذا مما اتفق عليه املسلمون، وكذلك 

                                                 
 ".حمقق: "كذا يف خ ولعل الصواب  (١)
 .ولعله من خطأ الناسخ" معفرة: "يف خ  (٢)
ولذا . وهو غري مستقيم” بثبوت لفظ ومعرفة وداللته"يف األصل   (٣)

صحح حمقق الفتاوى هذا الكالم مبا أثبتناه يف األصل حيث ال 
 .لكالم على هذا الوجه املصححيستقيم ا

أي احلكاية املوضوعة على لسان مالك، وتناول التحريف فيها لغة   (٤)
 .العرب كما تناول لغة اإلسالم



  

)١٧١(

رغبنا وحضنا يف احلديث الصحيح على أن نسأل اهللا له الوسيلة والفضيلة، 
ًوأن يبعثه مقاما حممودا الذي وعده ً.  

 كما – شرع لنا أن نسأهلا اهللا تعاىل  فهذه الوسيلة اليت– ٤٦٣
 هي حق له، كما أن الصالة عليه –شرع لنا أن نصلي عليه ونسلم عليه 

والوسيلة اليت أمرنا اهللا أن نبتغيها إليه هي التقرب إىل . eوالسالم حق له 
اهللا بطاعته، وهذا يدخل فيه كل ما أمرنا اهللا به ورسوله، وهذه الوسيلة ال 

 باإلميان به وطاعته، وهذا التوسل به فرض eا إال باتباع النيب طريق لنا إليه
  .على كل أحد
 كما يسأله الناس يوم – وأما التوسل بدعائه وشفاعته – ٤٦٤

القيامة أن يشفع هلم، وكما كان الصحابة يتوسلون بشفاعته يف االستسقاء 
وغريه، مثل توسل األعمى بدعائه حىت رد اهللا عليه بصره بدعائه 

اهللا دعاءه وشفاعته /  فهذا نوع ثالث  من باب قبول – )١(فاعتهوش
ُ ودعا له فهو خبالف من مل يدع له eلكرامته عليه، فمن شفع له الرسول  ْ َ

  .)٢(ومل يشفع به
 ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان مبعىن – ٤٦٥

ًأم يقسمون به ويسألون به، فظن هذا مشروعا مطلقا لكل أحد يف  حياته ً
ومماته، وظنوا أن هذا مشروع يف حق األنبياء واملالئكة، بل ويف الصاحلني 

  .ًوفيمن يظن فيهم الصالح، وإن مل يكن صاحلا يف نفس األمر

                                                 
 ).٢١٥ – ٢٠٣ص (حديث توسل األعمى يأيت   (١)

  ".له"كذا يف األصول ولعل الصواب   ) ٢(

  ]خ/٤٣[



  

)١٧٢(

 وليس يف األحاديث املرفوعة يف ذلك حديث يف شيء من – ٤٦٦
 ال يف الصحيحني وال –دواوين املسلمني اليت يعتمد عليها يف األحاديث 

 وإمنا يوجد –لسنن وال املسانيد املعتمدة كمسند اإلمام أمحد وغريه كتب ا
ًيف الكتب اليت عرف أن فيها كثريا من األحاديث املوضوعة املكذوبة اليت 
خيتلقها الكذابون خبالف من قد يغلط يف احلديث وال يتعمد الكذب، فإن 

الف من هؤالء توجد الرواية عنهم يف السنن ومسند اإلمام أمحد وحنوه، خب
  .يتعمد الكذب فإن أمحد مل يرو يف مسنده عن أحد من هؤالء

 وهلذا تنازع احلافظ أبوالعالء اهلمذاين والشيخ أبوالفرج ابن – ٤٦٧
 أن )١(هل يف املسند حديث موضوع؟، فأنكر احلافظ أبوالعالء: اجلوزي

، وأثبت ذلك أبوالفرج وبني أن فيه )٢(يكون يف املسند حديث موضوع
  . قد علم أا باطلةأحاديث

 وال منافاة بني القولني، فإن املوضوع يف اصطالح أيب – ٤٦٨
الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل وإن كان احملدث به مل يتعمد 
الكذب بل غلط فيه، وهلذا روى يف كتابه يف املوضوعات أحاديث كثرية 

  .من هذا النوع

                                                 
د بن احلسن هو احلافظ العالمة املقري، شيخ اإلسالم، احلسن بن أمح  (١)

، تذكرة احلفاظ )٥٦٩(ًومعروفا بالفقه والزهد والكرم، تويف سنة ًالعطار شيخ مهذان، كان إماما يف احلديث والقراءات والنحو واللغة، 
)٤/١٣٢٤.( 

 .تكررت هذه اجلملة يف خ  (٢)



  

)١٧٣(

إنه :  مما ذكره وقالوا وقد نازعه طائفة من العلماء يف كثري– ٤٦٩
ليس مما يقوم دليل على أنه باطل، بل بينوا ثبوت بعض ذلك، لكن الغالب 

  .على ما ذكره يف املوضوعات أنه باطل باتفاق العلماء
 وأما احلافظ أبوالعالء وأمثاله فإمنا يريدون باملوضوع – ٤٧٠

ًاملختلق املصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب، والكذب كان قليال يف 
  .السلف

 من تعمد – وهللا احلمد – أما الصحابة فلم يعرف فيهم – ٤٧١
، كما مل يعرف فيهم من كان من أهل البدع املعروفة eالكذب على النيب 

كبدع اخلوارج والرافضة والقدرية واملرجئة، فلم يعرف فيهم أحد من هؤالء 
كما إنه أتاه اخلضر، فإن خضر موسى مات : الفرق، وال كان فيهم من قال
  .بني هذا يف غري هذا املوضع

 من الناس إمنا هو جين تصور )١(ً واخلضر الذي يأيت كثريا– ٤٧٢
ًبصورة إنسي أو إنسي كذاب، وال جيوز أن يكون ملكا مع قوله أنا اخلضر، 

  .فإن امللك ال يكذب وإمنا يكذب اجلين واإلنسي
ا ًوأنا أعرف ممن أتاه اخلضر وكان جنيا مما يطول ذكره يف هذ

  .املوضع
 وكان الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس، – ٤٧٣

وكذلك مل يكن فيهم من محلته اجلن إىل مكة وذهبت به إىل عرفات ليقف 
ا كما فعلت ذلك بكثري من اجلهال والعباد وغريهم، وال كان فيهم من 

                                                 
 ".كثري"يف خ   (١)



  

)١٧٤(

تسرق اجلن أموال الناس وطعامهم وتأتيه به، فيظن أن هذا من باب 
  .رامات كما قد بسط الكالم على ذلك يف مواضعالك

 وأما التابعون فلم يعرف تعمد الكذب يف التابعني من – ٤٧٤
أهل مكة واملدينة والشام والبصرة خبالف الشيعة فإن الكذب معروف 

  .فيهم، وقد عرف الكذب بعد هؤالء يف طوائف
  وأما الغلط فال يسلم منه أكثر الناس، بل يف الصحابة من– ٤٧٥

ًقد يغلط أحيانا وفيمن بعدهم، وهلذا كان فيما صنف يف الصحيح 
أحاديث يعلم أا غلط وإن كان مجهور متون الصحيحني مما يعلم أنه 

  . حق
فاحلافظ أبو العالء يعلم أا غلط، واإلمام أمحد نفسه قد بني ذلك 

  .وبني أنه رواها لتعرف، خبالف ما تعمد صاحبه الكذب
د مسنده عن أحاديث مجاعة يروي عنهم  وهلذا نزه أمح– ٤٧٦

 بن عبد اهللا بن عمرو )١(أهل السنن كأيب داود والرتمذي مثل نسخة كثري
بن عوف املزين عن أبيه عن جده، وإن كان أبو داود يروي يف سننه منها، 

  .ُفشرط أمحد يف مسنده أجود من شرط أيب داود يف سننه
ُتروى يف ذلك من األحاديث اليت /  واملقصود أن هذه – ٤٧٧

جنس أمثاهلا من األحاديث الغريبة املنكرة بل املوضوعة، اليت يرويها من 
جيمع يف الفضائل واملناقب الغث والسمني، كما يوجد مثل ذلك فيما 

                                                 
تقريب . د، ت، ق/ ضعيف من السابعة، منهم من نسبه إىل الكذب  (١)

)٢/١٣٢.( 

  ]خ/٤٤[



  

)١٧٥(

يصنف يف فضائل األوقات وفضائل العبادات وفضائل األنبياء والصحابة 
ديث صحيحة وفضائل البقاع وحنو ذلك، فإن هذه األبواب فيها أحا

وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة، وال جيوز أن 
  .يعتمد يف الشريعة على األحاديث الضعيفة اليت ليست صحيحة وال حسنة

 لكن أمحد بن حنبل وغريه من العلماء جوزوا أن يروى يف – ٤٧٨
  .ُفضائل األعمال مامل يعلم أنه ثابت إذا مل يعلم أنه كذب

مل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي يف فضله وذلك أن الع
ًحديث ال يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا، ومل يقل أحد من 
ًاألئمة إنه جيوز أن جيعل الشيء واجبا أو مستحبا حبديث ضعيف، ومن  ً

  .قال هذا فقد خالف اإلمجاع
 وهذا كما أنه ال جيوز أن حيرم شيء إال بدليل شرعي، – ٤٧٩

ُذا علم حترميه وروي حديث يف وعيد الفاعل له، ومل يعلم أنه كذب لكن إ
جاز أن يرويه، فيجوز أن يروى يف الرتغيب والرتهيب مامل يعلم أنه كذب، 
لكن فيما علم أن اهللا رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غري هذا احلديث 

  .اهول حاله
يعلم أنه  وهذا كاإلسرائيليات جيوز أن يروى منها ما مل – ٤٨٠

كذب للرتغيب والرتهيب فيما علم أن اهللا أمر به يف شرعنا وى عنه يف 
  .شرعنا

ً فأما أن يثبت شرعا لنا مبجرد اإلسرائيليات اليت مل تثبت – ٤٨١
فهذا ال يقوله عامل، وال كان أمحد بن حنبل وال أمثاله من األئمة يعتمدون 

  .على مثل هذه األحاديث يف الشريعة



  

)١٧٦(

نقل عن أمحد أنه كان حيتج باحلديث الضعيف  ومن – ٤٨٢
  .الذي ليس بصحيح وال حسن فقد غلط عليه

 كان يف عرف أمحد بن حنبل ومن قبله من )١( ولكن- ٤٨٣
  .صحيح، وضعيف: العلماء أن احلديث ينقسم إىل نوعني

 والضعيف عندهم ينقسم إىل ضعيف مرتوك ال حيتج به، – ٤٨٤
نسان باملرض ينقسم إىل مرض وإىل ضعيف حسن، كما أن ضعف اإل
  . خفيف ال مينع من ذلك)٢(خموف مينع التربع من رأس املال، وإىل ضعف

 صحيح، – وأول من عرف أنه قسم احلديث ثالثة أقسام – ٤٨٥
  . يف جامعه)٣( هو أبوعيسى الرتمذي–وحسن، وضعيف 

  .واحلسن عنده ما تعددت طرقه ومل يكن يف رواته متهم وليس بشاذ
ًهذا احلديث وأمثاله يسميه أمحد ضعيفا وحيتج به، وهلذا  ف– ٤٨٦

مثل أمحد احلديث الضعيف الذي حيتج به حبديث عمرو بن شعيب 
  .وهذا مبسوط يف موضعه. وحديث إبراهيم اهلجري وحنومها

                                                 
 .وهو حتريف ظاهر" وال كمن: "يف األصل  (١)
 .كذا يف األصل والتعبري بلفظ مرض أنسب  (٢)
، ٢٧٩ املتوىف سنة – صاحب السنن –هو اإلمام حممد بن عيسى   (٣)

ماال يكون يف سنده " حسن: "أردت بقويل: وقد قال يف آخر كتابه
  . متهم بالكذب، وال يكون شاذا، ويروى من غري وجه

و املعىن الذي أراده شيخ اإلسالم ابن تيمية وعليه يكون احلق مع وه  
 ال يف فضائل األعمال وال –من مل يأخذ باحلديث الشديد الضعف 

  .يف غريمها



  

)١٧٧(

 وهو السؤال – واألحاديث اليت تروى يف هذا الباب – ٤٨٧
ية بل املوضوعة، وال  هي من األحاديث الضعيفة الواه–بنفس املخلوقني 

  .يوجد يف أئمة اإلسالم من احتج ا وال اعتمد عليها
 مثل احلديث الذي يروى عن عبد امللك بن هارون بن – ٤٨٨

إنين أتعلم :  فقالeعنرتة عن أبيه عن جده أن أبا بكر الصديق أتى النيب 
قل اللهم إين أسألك مبحمد  :"eالقرآن ويتفلت مين فقال له رسول اهللا 

بيك وبإبراهيم خليلك ومبوسى جنيك وعيسى روحك وكلمتك وبتوارة ن
موسى وإجنيل عيسى وزبور داود وفرقان حممد وبكل وحي أوحيته وقضاء 

  .وذكر متام احلديث". قضيته
 وهذا احلديث ذكره رزين بن معاوية العبدري يف جامعه، – ٤٨٩

ُ ومل يعزه ال هذا و)١(ونقله ابن األثري يف جامع األصول ال هذا إىل كتاب من َ
 )٢(كتب املسلمني، لكنه قد رواه من صنف يف عمل يوم وليلة كابن السين

  .ُوأيب نعيم
ويف مثل هذه الكتب أحاديث كثرية موضوعة ال جيوز االعتماد 

  .عليها يف الشريعة باتفاق العلماء

                                                 
 ).٢٣٠٢(، حديث )٤/٣٠٢(جامع األصول البن األثري   (١)
، من عمل اليوم والليلة ٢١٧رجعت إىل باب الدعاء حلفظ القرآن ص   (٢)

ً فلم أجد يف هذا الباب إال حديثا واحدا لعلي بن أيب البن السين طالب، رضي اهللا عنه، ومل أجد حديث أيب بكر رضي اهللا عنه يف ً
 .الباب املذكور



  

)١٧٨(

وقد رواه أبوالشيخ األصبهاين يف كتاب فضائل األعمال ويف هذا 
  .كثرية كذب موضوعةالكتاب أحاديث 

 ورواه أبوموسى املديين من حديث زيد بن احلباب عن – ٤٩٠
هذا حديث حسن مع أنه ليس : عبد امللك بن هارون بن عنرتة، وقال

  .باملتصل
ورواه حمرز بن هشام عن عبد امللك عن أبيه عن : قال أبوموسى

ن القوي، وكا/ جده، عن الصديق رضي اهللا عنه، وعبد امللك ليس بذاك
  .بالري، وأبوه وجده ثقتان

عبد امللك بن هارون بن عنرتة من املعروفني :  قلت– ٤٩١
وقال السعدي دجال . )١(هو كذاب: بالكذب، قال حيىي بن معني

: وقال النسائي. )٣(يضع احلديث: وقال أبوحامت بن حبان. )٢(كذاب
: وقال أمحد بن حنبل. )٥(منكر احلديث: وقال البخاري. )٤(مرتوك
وقال . )٧(له أحاديث ال يتابعه عليها أحد: وقال ابن عدي. )٦(فضعي

                                                 
 ).١٦٨٨(يف الرتتيب، الرتمجة ) ٢/٣٧٦(التأريخ البن معني   (١)
هو احلافظ أبو : ، والسعدي)٧٧(، رقم )٦٨ص (أحوال الرجال   (٢)

بن يعقوب بن إسحاق السعدي اجلوزجاين، تويف سنة إسحاق إبراهيم 
، وذيب التهذيب )٢/٥٤٩(، انظر ترمجته يف تذكرة احلفاظ )٢٥٩(
)١/١٨١.( 

 ).٢/١٣٣(كتاب اروحني   (٣)
 ).٤٠٥(، رقم )١٦٦ص (كتاب الضعفاء واملرتوكني   (٤)
 ).٢١٨(، رقم )١٤٨ص (الضعفاء   (٥)
 .)١/٣٨٤(العلل ومعرفة الرجال   (٦)
وعبد امللك بن هارون له أحاديث غرائب : "وفيه) ٥/١٩٤٢(الكامل   (٧)

 ".عن أبيه عن جده عن الصحابة، مما ال يتابعه عليه أحد

  ]خ/٤٥[



  

)١٧٩(

عبد : )٢(وقال احلاكم يف كتاب املدخل. )١(هو وأبوه ضعيفان: الدارقطين
  .امللك بن هارون بن عنرتة الشيباين روى عن أبيه أحاديث موضوعة

  .)٣(وأخرجه أبوالفرج ابن اجلوزي يف كتاب املوضوعات
يريد أنه لو كان رجاله ثقات " هو منقطع": وقول احلافظ أيب موسى

  .فإن إسناده منقطع
 اآلخر املناسب )٤( هذا احلديث– وقد روى عبد امللك – ٤٩٢

، وخالف فيه عامة ما )٥(هلذا يف استفتاح أهل الكتاب به كما سيأيت ذكره
نقله املفسرون وأهل السري وما دل عليه القرآن، وهذا يدل على ما قاله 

ن أنه مرتوك؛ إما لتعمده الكذب، وإما لسوء حفظه، وتبني العلماء فيه م
  .أنه ال حجة ال يف هذا وال يف ذاك

                                                 
عبد امللك بن : "، وعبارته)٣٦٢(رقم ) ٢٨٩ص(الضعفاء واملرتوكني   (١)

ًفكلمة أيضا ". ًهارون بن عنرتة الكويف عن أبيه، وأبوه أيضا مرتوك مرتوك، أو ألن الكتاب موضوع للضعفاء : ه قال فيهتدل على أن
 .واملرتوكني

 ).١٢٩(، رقم )١/١٧٠(  (٢)
وقال . ًبإسناده إىل جماهد عن ابن مسعود مرفوعا) ١٧٥ – ٣/١٧٤(  (٣)

 واملتهم به عمر بن eهذا حديث موضوع على رسول اهللا : عقبه
من يضع احلديث على الثقات، فلعله سقط : الصبح، قال ابن حبان

، وابن عراق يف تنزيه )٢/٣٥٧(املطبوع، وأورده السيوطي يف الآللئ 
وقال . ، وعزواه إىل أيب الشيخ يف كتاب الثواب)٢/٣٢٢(الشريعة 

عبد امللك دجال مع ما يف السند من : "السيوطي وتابعه ابن عراق
 ".اإلعضال

 ".األحاديث: "يف خ  (٤)
 ).٢(رقم ) ٢٤٧(، ص )٦٢٩(رقم   (٥)



  

)١٨٠(

 ومثل ذلك احلديث الذي رواه عبد الرمحن بن زيد بن – ٤٩٣
ًأسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن اخلطاب مرفوعا وموقوفا عليه  أنه ملا "ً

وكيف : قال. رت يليارب أسألك حبق حممد ملا غف: اقرتف آدم اخلطيئة قال
َّألنك ملا خلقتين بيدك ونفخت يف من روحك رفعت : ًعرفت حممدا؟ قال

ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، ": ًرأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا
صدقت يا : قال. فعلمت أنك مل تضف إىل امسك إال أحب اخللق إليك

  ".آدم، ولوال حممد ما خلقتك
 من حديث عبد اهللا بن )١(كم يف مستدركهوهذا احلديث رواه احلا

وهو أول : وقال احلاكم.  عنه)١( عن إمساعيل بن مسلمة)٢(مسلم الفهري
  .هو صحيح: وقال احلاكم. )٢(حديث ذكرته لعبد الرمحن يف هذا الكتاب

                                                 
وهذا حديث صحيح اإلسناد فتعقبه الذهيب : َوقال عقبه) ٢/٦١٥(  (١)

 ).ْبل موضوع وعبد الرمحن واه: "بقوله
أبو احلارث، روى عن امساعيل بن مسلمة بن قعنب، عن عبد الرمحن   (٢)

ًبن زيد بن أسلم خربا باطال، فيه يا آدم، لوال حممد ما خلقتك، رواه : ً
، قال احلافظ ابن )٢/٥٠٤(لذهيب البيهقي يف دالئل النبوة، امليزان ل

: قلت: "بعد نقله لكالم الذهيب السابق) ٣/٣٦٠(حجر يف اللسان 
: والذي قبله هو" ال أستبعد أن يكون هو الذي قبله، فإنه من طبقته

متهم : عبد اهللا بن مسلم بن رشيد، عن الليث ذكره ابن حبان وقال
، ومالك وابن حدثنا عنه مجاعة يضع على ليث: بوضع احلديث، وقال

وهذا شيخ اليعرفه : "وبقية كالمه. انتهى. هليعة، ال حيل كتب حديثه
أصحابنا، وإمنا ذكرته لئال حيتج له من أصحاب الرأي، ألم كتبوا 
عنه، فيتوهم من مل يتبحر يف العلم أنه ثقة، وهو الذي روى عن ابن 

: ارتهوعب) ٢/٤٤(وانظر كتاب اروحني ". هدبة نسخة كأا معمولة
وإمنا ذكرته لئال حيتج به واحد من أصحاب الرأي على من مل يتبحر "

  .يف العلم من أصحابنا فيومهه أنه كان ثقة إخل
= 



  

)١٨١(

ً موقوفا على عمر )٣(ورواه الشيخ أبوبكر اآلجري يف كتاب الشريعة
أيب مرمي عن عبد الرمحن بن زيد بن من حديث عبد اهللا بن إمساعيل بن 

  ً.أسلم موقوفا
ً ورواه اآلجري أيضا من طريق آخر، من حديث عبد – ٤٩٤

حدثنا هارون بن يوسف : ًالرمحن بن أيب الزناد عن أبيه موقوفا عليه، وقال
التاجر، حدثنا أبومروان العثماين، حدثين أبوعثمان بن خالد عن عبد 

من الكلمات اليت تاب اهللا ا على : "ه أنه قالالرمحن بن أيب الزناد عن أبي
وما يدريك : قال اهللا تعاىل. اللهم إين أسألك حبق حممد عليك: قال: آدم

ال إله إال : ًيارب رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على عرشك: ما حممد؟ قال
  ".اهللا حممد رسول اهللا، فعلمت أنه أكرم خلقك

مما أنكر عليه، فإنه ورواية احلاكم هلذا احلديث :  قلت– ٤٩٥
عبد :  إىل معرفة الصحيح من السقيم)٤(نفسه قد قال يف كتاب املدخل

الرمحن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة ال خيفى على من 
  .تأملها من أهل الصنعة أن احلمل فيها عليه

________________________ 
ًتعليقا على هذا ) ٢/٦١٥(وقال الذهيب يف تلخيص املستدرك    رواه بن مسلم الفهري، وال أدري من ذا عن إمساعيل : قلت: "احلديث

  .بن مسلمة عنه
احلارثي القعنيب، أبوبشر املدين، نزيل مصر صدوق خيطىء ابن قعنب   (١)

 .تقريب. ق/من التاسعة 
 ).٢/٥١٦(املستدرك   (٢)
 ).٤٢٧(ص   (٣)
 ).٩٧(، رقم )١/١٥٤(  (٤)



  

)١٨٢(

وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم :  قلت– ٤٩٦
، )٣( والنسائي)٢( وأبوزرعة وأبوحامت)١(أمحد بن حنبلًيغلط كثريا، ضعفه 

كان يقلب األخبار وهو ال :  وغريهم، وقال أبوحامت بن حبان)٤(والدارقطين
يعلم، حىت كثر ذلك من روايته، من رفع املراسيل وإسناد املوقوف فاستحق 

  .)٥(الرتك
 وأما تصحيح احلاكم ملثل هذا احلديث وأمثاله، فهذا مما – ٤٩٧

إن احلاكم يصحح أحاديث وهي : ره عليه أئمة العلم باحلديث وقالواأنك
  .موضوعة مكذوبة عند أهل املعرفة باحلديث

 الذي فيه ذكر وصي املسيح، )٦(كما صحح حديث زريب بن ثرمال  
 )٢( وابن اجلوزي)١(وهو كذب باتفاق أهل املعرفة كما بني ذلك البيهقي

                                                 
 ).٢٣٤، ٥/٢٣٣(، واجلرح والتعديل )١/٢٦٥(العلل   (١)
 .اجلرح والتعديل، املوضع السابق  (٢)
 ).٣٧٧(قم ، ر)١٥٨ص (الضعفاء واملرتوكني،   (٣)
 ).٣٣١(، رقم )٢٧٠(الضعفاء واملرتوكني، ص   (٤)
(٥)  )٢/٥٧.( 
  ".برمثلي: "يف خ  (٦)
  ):١/٥٦١(قال احلافظ يف اإلصابة   
 ابن ثرمال، ذكره الطربي يف الصحابة، وروى – بالتصغري –زريب "  

البارودي من طريق عبد اهللا بن معروف، عن أيب عبد الرمحن 
حسني بن علي، أن سعد بن أيب وقاص ملا األنصاري، عن حممد بن 

جعونة بن نضلة بشعب : فتح حلوان، مر رجل من األنصار يقال له
ًفحضرت الصالة، فتوضأ، مث أذن، فأجابه صوت، فنظر فلم ير شيئا،  من : فأشرف عليه رجل من كهف، شديد بياض الرأس واللحية، فقال

 مرمي، وقد أنا زريب بن ثرمال، من حواري عيسى ابن: أنت؟ قال
فأنا . ، فحالت بيين وبينه فارسeأردت الوصول إىل حممد رسول اهللا 

ًأشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، فانطلق جعونة، فأخرب 
= 



  

)١٨٣(

  .)٣(وغريمها
 مستدركه يصححها، وهي عند أئمة أهل وكذلك أحاديث كثرية يف  

  .العلم باحلديث موضوعة

________________________ 
أطلب الرجل، فابعث به : ًسعدا، فكتب سعد إىل عمر، فكتب عمر

ًإيل، فتتبعوا الشعاب واألودية، فلم يروا له أثرا َّ.  
  :وهي قصة طويلة، رواها من طريقني). ٤٢٨ – ٥/٤٢٥(ئل، الدال  (١)
إىل عبد الرمحن بن إبراهيم الراسيب، عن مالك بن أنس، عن : األوىل  

من طريق ابن هليعة، عن مالك بن أزهر : والثانية. نافع، عن ابن عمر
: قال أبوعبد اهللا احلافظ: قال البيهقي عقب الرواية األوىل. عن نافع به

 الرمحن بن إبراهيم الراسيب، عن مالك بن أنس، ومل يتابع كذا قال عبد
وإمنا يعرف هذا احلديث ملالك بن األزهر عن نافع فهو رجل . عليه

: مث قال عقب الثانية. جمهول ال يسمع بذكره يف غري هذا احلديث
  ".ٍَّهذا احلديث ذا اإلسناد أشبه وهو ضعيف مبرة"

من ). ٢١٣ – ١/٢٠٩(عات املوضو: أوردمها ابن اجلوزي يف  (٢)
الطريقني السابقني، مث رواه من طريق عبيد اهللا بن حيىي، عن أيب جعفر 

ملا ظهر سعد على حلوان العراق، وذكر القصة، : حممد بن علي، قال
ورواه : "مث قال ابن اجلوزي. وعبيد اهللا بن حيي، مل أقف له على ترمجة

ن عبد الرمحن، وهو أبوبكر األنباري من حديث عبد اهللا بن عمرو ب
وحديث زريب حديث باطل، ال أصل له وأكثر رواته جماهيل . جمهول

قال . أما رواية الراسيب عن مالك، فليس من حديث مالك. ال يعرفون
مث نقل ". روى الراسيب عن مالك هذا احلديث املنكر: أبوبكر اخلطيب

  .عن األئمة كالمهم يف ابن هليعة
ونقل يف نقدها كالم ) ٢٤١ – ١/٢٣٩(وذكر القصة ابن عراق   

  .العلماء
، من طريق عبد الرمحن )١٢٦ – ١/١٢٤(منهم أبونعيم يف الدالئل   (٣)

وقال : "ًالراسيب ومل أر له تعقبا على القصة، لكن ابن عراق قال
عبد الرمحن بن : "وقال الذهيب". فيه ضعف ولني: أبونعيم يف الراسيب

 باطل طويل، وهو املتهم به، وذكر إبراهيم الراسيب، عن مالك أتى خبرب
 ).٥٤٦ – ٢/٥٤٥(امليزان . ًطرفا من القصة



  

)١٨٤(

  .ًومنها ما يكون موقوفا يرفعه  
 وهلذا كان أهل العلم باحلديث ال يعتمدون على جمرد – ٤٩٨  

تصحيح احلاكم، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح، لكن هو يف 
. ليهاملصححني مبنزلة الثقة الذي يكثر غلطه، وإن كان الصواب أغلب ع

  .وليس فيمن يصحح احلديث أضعف من تصحيحه
 خبالف أيب حامت بن حبان البسيت، فإن تصحيحه فوق – ٤٩٩

  ً.تصحيح احلاكم وأجل قدرا
وكذلك تصحيح الرتمذي والدارقطين وابن خزمية وابن منده وأمثاهلم 
فيمن يصحح احلديث، فإن هؤالء وإن كان يف بعض ما ينقلونه نزاع، فهم 

  . الباب من احلاكمأتقن يف هذا
.  وال يبلغ تصحيح الواحد من هؤالء مبلغ تصحيح مسلم– ٥٠٠

وال يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري، بل كتاب البخاري أجل 
من أعرف خلق اهللا باحلديث / والبخاري . ما صنف يف هذا الباب   ]٤٦/خ[



  

)١٨٥(

  .)١(هًوعلله مع فقهه فيه، وقد ذكر الرتمذي أنه مل ير أحدا أعلم بالعلل من
ُ اختلف )٢(ً وهلذا كان من عادة البخاري إذا روى حديثا– ٥٠١

ُ يذكر االختالف يف ذلك لئال يغرت بذكره )٣(يف إسناده أو بعض ألفاظه أن
  .ًله بأنه إمنا ذكره مقرونا باالختالف فيه

 وهلذا كان مجهور ما أنكر على البخاري مما صححه – ٥٠٢
خبالف مسلم بن احلجاج فإنه . ازعهًيكون قوله فيه راجحا على قول من ن

  .)٤(نوزع يف عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه
 صلى بثالث e كما روى يف حديث الكسوف أن النيب – ٥٠٣

  .)٥(ركوعات وبأربع ركوعات كما روى أنه صلى بركوعني

                                                 
  : كتاب العلل– ٥١، )٥/٧٣٨(عبارة الرتمذي   (١)
قال هذا بعد أن ذكر ". األسانيد كبري أحد أعلم من حممد بن إمساعيلًومل أر أحدا، بالعراق وال خبراسان، يف معىن العلل والتاريخ ومعرفة "  

  .عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارميأبا زرعة و
 ".حديث: "يف خ  (٢)
ألن املقام يقتضيها ) ١/٢٥٦(زيدت يف املطبوع ويف جمموع الفتاوى   (٣)

 .وال توجد يف األصل املخطوط
  ًيف هذا اإلطالق نظر فإن الصواب يكون غالبا يف جانب مسلم رمحه اهللا تعاىل   ) ٤(

 – ١٠، )٦٣٠ – ٢/٦١٨(أحاديث صالة الكسوف رواها مسلم   (٥)
  ).٢٩ – ١(كتاب الكسوف من حديث 

 من طريق هشام بن عروة، والزهري، عن عروة عن عائشة وفيه – ١  
  .يف كل ركعة ركوعان

حسبته عن ( من طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمري – ٢  
ومن طريق قتادة، عن عطاء، عن عبيد بن عمري، عن ). عائشة
  ".ركعة ثالث ركوعاتيف كل : "وفيه: عائشة

  . ومن طريق عمرة عن عائشة، وفيه يف كل ركعة ركوعان– ٣  
  . ومن طريق أيب الزبري عن جابر، وفيه يف كل ركعة ركوعان– ٤  

= 



  

)١٨٦(

 والصواب أنه مل يصل إال بركوعني، وأنه مل يصل – ٥٠٤
، وهو )١(ة واحدة يوم مات إبراهيم، وقد بني ذلك الشافعيالكسوف إال مر

  .)٣( وأمحد بن حنبل يف إحدى الروايتني عنه)٢(قول البخاري
 واألحاديث اليت فيها الثالث واألربع فيها أنه صالها يوم – ٥٠٥
ومعلوم أنه مل ميت يف يومي كسوف وال كان له إبراهيمان، . مات إبراهيم

  .لشهر فقد كذبومن نقل أنه مات عاشر ا
________________________ 

عن عطاء ) يعين ابن ميسرة الكويف ثقة( ومن طريق عبد امللك – ٥  
  .عن جابر، وفيه يف كل ركعة ثالث ركوعات

ن ابن عباس، وفيه ركوعان يف كل  ومن طريق عطاء بن يسار ع– ٦  
  .ركعة

ًيعين ابن أيب ثابت، وهو ثقة يرسل كثريا ( ومن طريق حبيب – ٧     .وفيه مثان ركعات يف أربع سجدات) ويدلس
والراجح ما قاله شيخ اإلسالم من أن الثابت يف كل ركعة ركوعان،   

كما هو ظاهر من أسانيد الروايات، وكما هو الثابت من ناحية 
فعروة وعمرة أثبت يف عائشة من عبيد بن عمري ال سيما وقد . ةتأرخيي

شك يف الراوي وأخشى أن يكون عطاء قد وهم يف حديث عائشة 
حبيب بن أيب ثابت، وهو يرسل ويدلس، وقد عنعن يف إسناد هذه ََّأما رواية ابن عباس اليت فيها مثان ركعات، ففي إسنادها . وجابر

ص (حجر يف الطبقة الثالثة من املدلسني الرواية وقد عده احلافظ ابن 
ًولعل مسلما كان يرى تعدد قصة الكسوف مث بىن . من الطبقات) ٣٩  وقد صحح هذه الروايات – رمحه اهللا –على ظواهر األسانيد 

املغين البن قدامة : انظر. إسحاق، وابن املنذر وغريمها، ومجعوا بينها
)٢/٣١٦.(  

 ).٢٤٦ – ١/٢٤٥(األم   (١)
 كتاب الكسوف من حديث – ١٦جعت إىل صحيح البخاري، ر  (٢)

هذا من تصرف البخاري، حيث اقتصر على إخراج األحاديث اليت ً، فلم أر له رأيا صرحيا، ولعل شيخ اإلسالم أخذ )١٠٦٦ – ١٠٤٠(
 .فيها ركوعان فقط، أوله رأي منقول يف غري الصحيح

 ).٣١٤ – ٢/٣١٣(انظر املغين البن قدامة   (٣)



  

)١٨٧(

  .)١("خلق اهللا الرتبة يوم السبت: " وكذلك روى مسلم– ٥٠٦
 )٣( والبخاري)٢(ونازعه فيه من هو أعلم منه كيحىي بن معني

  .e فبينوا أن هذا غلط ليس من كالم النيب )٤(وغريمها
                                                 

 باب ابتداء – كتاب صفة املنافقني وأحكامهم – ٥٠أخرجه مسلم،   (١) 
، وابن معني يف التاريخ )٢/٣٢٧(وأمحد ). ٢٧(اخللق حديث 

 ).٣٦٤ص (، والبيهقي يف األمساء والصفات )٣/٥٢(
 .مل أقف على كالم حيىي بن معني يف هذا احلديث بعد حبث  (٢)
يف ترمجة أيوب ) ٤١٤ – ١/١/٤١٣(قال البخاري يف التاريخ الكبري   (٣)

وروى إمساعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد األنصاري، : "بن خالد
خلق اهللا : "، قالeعن عبد اهللا بن رافع، عن أيب هريرة، عن النيب 

عن أيب هريرة، عن كعب، وهو : وقال بعضهم...". الرتبة يوم السبت
 .أصح

 األمساء والصفات  قال البيهقي يف–. منهم اإلمام علي بن املديين  (٤)
وما أرى إمساعيل بن أمية أخذ : قال علي بن املديين): "٣٨٤ص (

وقد تابعه على ): البيهقي(قلت . هذا إال عن إبراهيم بن أيب حيىي
ذلك موسى بن عبيدة الربذي، عن أيوب بن خالد، إال أن موسى بن 

وروى عن بكر بن الشرود عن إبراهيم بن أيب حيىي، . عبيدة ضعيف
صفوان بن سليم عن أيوب بن خالد، وإسناده ضعيف واهللا عن 
  ".أعلم

وقد تصدى الشيخ عبد الرمحن املعلمي يف كتابه القيم األنوار الكاشفة   
لسرد الشبه اليت طعن ا هذا احلديث يف ) ١٩٢ – ١٨٨ص (

ويرد : "إسناده ومتنه، فأجاد وأفاد، فرد على إعالل ابن املديين بقوله
إخل ... عيل ثقة عندهم غري مدلس وقال بعضهمعلى هذا أن إمسا

وليته ذكر إسنادها ومتنها، فقد تكون ضعيفة، ويدل على : بقوله
ضعفها، أن احملفوظ على كعب وعبد اهللا بن سالم ووهب ابن منبه 
ومن يأخذ منهم، أن ابتداء اخللق كان يوم األحد، وهو قول أهل 

 – ٢٧٢ص (ي والصفات للبيهقوأحال على األمساء ". الكتاب
  ).٣/٩١(، وأوائل تفسري ابن جرير، والدر املنثور )٢٧٥

وصحح احلديث الشيخ ناصر الدين األلباين ودافع عنه يف تعليقه على   
وال مطعن يف إسناده : "، من مشكاة املصابيح بقوله)٥٧٣٤(حديث 

= 



  

)١٨٨(

واحلجة مع هؤالء، فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة واإلمجاع أن اهللا 
رض يف ستة أيام، وأن آخر ما خلقه هو آدم تعاىل خلق السموات واأل

  .وكان خلقه يوم اجلمعة
  .وهذا احلديث املختلف فيه يقتضي أنه خلق ذلك يف األيام السبعة

  .)١(وقد روي إسناد أصح من هذا أن أول اخللق كان يوم األحد
________________________ 

البته، وليس هو مبخالف للقرآن بوجه من الوجوه خالفا ملا تومهه 
ديث يفصل كيفية اخللق على األرض وحدها وأن بعضهم، فإن احل

ذلك كان يف سبعة أيام، ونص القرآن على أن خلق السماوات 
واألرض كان يف ستة أيام واألرض يف يومني، ال يعارض ذلك، 
الحتمال أن هذه األيام الستة غري األيام السبعة املذكورة يف احلديث، 

حل تطور اخللق على  حتدث عن مرحلة من مرا– أعين احلديث –وأنه 
 ويؤيده أن القرآن يذكر –وجه األرض، حىت صارت صاحلة للسكىن 

أن بعض األيام عند اهللا تعاىل كألف سنة، وبعضها مقداره مخسون 
ألف سنة، فما املانع أن تكون األيام الستة من هذا القبيل، واأليام 

ينه السبعة من أيامنا هذه كما هو صريح احلديث وحينئذ فال تعارض ب
  ".وبني القرآن

 – ٤/٤٤٩(وأكد هذا الدفاع يف كتابه سلسلة األحاديث الصحيحة   
  .فأجاد وأفاد) ٤٥٠

مل أقف على حديث مرفوع، ينص على أن ابتداء اخللق كان يوم   (١)
األحد، وإمنا يوجد آثار، عن ابن عباس، وابن مسعود، وعبد اهللا بن 

  ).١/٤٧(ذكرها ابن جرير يف تارخيه . سالم
أما أثر ابن عباس وابن مسعود، ففيه إمساعيل بن عبد الرمحن السدي،   

  .صدوق يهم رمى بالتشيع
وأما أثر ابن سالم، ففي إسناده أبو معشر جنيح بن عبد الرمحن   

السندي، ضعيف، وفيه عبد اهللا بن صاحل، مل يتبني يل من هو، وأظنه 
مث إن موضوعها خلق . كاتب الليث، فإن كان فهو ضعيف

سماوات واألرض، مع ذكر أشياء ذكرت يف حديث مسلم، فلفظ ال
إن اهللا بدأ اخللق يوم األحد، فخلق األرضني يف األحد : "هذه اآلثار

واالثنني، وخلق األقوات والرواسي يف الثالثاء واألربعاء، وخلق 
= 



  

)١٨٩(

 أن e وكذلك روى أن أبا سفيان ملا أسلم طلب من النيب – ٥٠٧
ّ، وغلطه يف ذلك طائفة من )١(ًذ معاوية كاتبايتزوج بأم حبيبة وأن يتخ

  .احلفاظ
ولكن مجهور متون الصحيحني متفق عليها بني أئمة احلديث، 

ًتلقوها بالقبول وأمجعوا عليها وهم يعلمون علما قطعيا أن النيب  ًeقاهلا  .
  .وبسط الكالم يف هذا له موضع آخر

ملصنفني  وهذا احلديث املذكور يف آدم يذكره طائفة من ا– ٥٠٨
بغري إسناد وما هو من جنسه مع زيادات أخر، كما ذكر القاضي عياض 

________________________ 
السماوات يف اخلميس واجلمعة، وفرغ يف آخر ساعة من يوم اجلمعة، 

  ".ل فتلك الساعة اليت تقوم يف الساعةفخلق فيها آدم على عج
 كتاب فضائل الصحابة، حديث – ٤٤، )٤/١٩٤٥(أخرجه مسلم   (١)

 مساك بن الوليد –ً بالزاي مصغرا –ُ، ويف إسناده أبو زميل )١٦٨(
تقريب . ٤بخ م/ احلنفي اليمامي الكويف، ليس به بأس من الثالثة

خت /  يغلط، وعكرمة بن عمار العجلي اليمامي، صدوق)١/٣٣٢(
  ).٢/٣٠(تقريب . ٤م
 –) ٢٣٠ص ( يف األنوار الكاشفة –قال الشيخ عبد الرمحن املعلمي   

ويف سنده عكرمة بن عمار موصوف بأنه يغلط : "عن هذا احلديث
إنه من أوهام : ويهم، فمن أهل العلم من تكلم يف هذا احلديث، وقال
 ، ملا كان e عكرمة، ومنهم من تأوله وأقرب تأويل له أن زواج النيب
أزوجكها، : "قبل إسالم أيب سفيان، كان بدون رضاه، فأراد بقوله

وقال النووي يف شرح مسلم ". ْأرضى بالزواج، فأقبل مين هذا الرضا
رمبا كان يرى عليها غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج بنته بغري ًحيتمل أنه سأله جتديد عقد النكاح تطييبا لقلبه، ألنه ): "١٦/٦٣(

  ".اهرض



  

)١٩٠(

أن آدم : " وغريمها)١(وحكى أبو حممد املكي وأبو الليث السمرقندي: قال
ويروى تقبل :  قال–اللهم حبق حممد اغفر يل خطيئيت : عند معصيته قال

 موضع من رأيت يف كل: ًمن أين عرفت حممدا؟ قال:  فقال اهللا له–توبيت 
  .ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا: ًاجلنة مكتوبا
حممد عبدي ورسويل، فعلمت أنه أكرم خلقك : ويروى: قال

  .)٢("عليك، فتاب عليه وغفر له
 ومثل هذا الجيوز أن تبىن عليه الشريعة وال حيتج به يف – ٥٠٩

ال الدين باتفاق املسلمني، فإن هذا من جنس اإلسرائيليات وحنوها اليت 
 لو نقلها مثل كعب )٣(، وهذهeيعلم صحتها إال بنقل ثابت عن النيب 

األحبار ووهب ابن منبه وأمثاهلما ممن ينقل أخبار املبتدأ وقصص املتقدمني 
عن أهل الكتاب مل جيز أن حيتج ا يف دين املسلمني باتفاق املسلمني، 

ت علماء فكيف إذا نقلها من ال ينقلها ال عن أهل الكتاب وال عن ثقا
املسلمني، بل إمنا ينقلها عمن هو عند املسلمني جمروح ضعيف ال حيتج 

أنه مل حيفظ ذلك، ومل ] به[ًحبديثه، واضطرب عليه فيها اضطرابا يعرف 
ينقل ذلك وال ما يشبهه أحد من ثقات علماء املسلمني الذين يعتمد على 

                                                 
اإلمام الفقيه احملدث الزاهد أبوالليث نصر بن حممد بن إبراهيم،   (١)

، تروج عليه "تنبيه الغافلني"السمرقندي احلنفي صاحب كتاب 
سري أعالم النبالء ). ٣٧٥(األحاديث املوضوعة، مات سنة 

)٣٢٣ – ١٦/٣٢٢.( 
 .، والقصة كما تراها بغري إسناد)١/١٣٣(الشفاء   (٢)
 ".ذاه"يف خ   (٣)



  

)١٩١(

ه يف كتب  وأمثال)١(نقلهم، وإمنا هي من جنس ما ينقله إسحاق بن بشر
ًاملبتدأ، وهذه لو كانت ثابتة عن األنبياء لكانت شرعا هلم، وحينئذ فكان 
ًاالحتجاج ا مبنيا على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم ال؟ والنزاع يف 

  .ذلك مشهور
 لكن الذي عليه األئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا مامل يرد – ٥١٠

 )٢(بت أنه شرع، ملن قبلنا من نقل ثابتشرعنا خبالفه، وهذا إمنا هو فيما ث
 أو مبا تواتر عنهم، ال مبا يروى على هذا الوجه، فإن هذا ال eعن نبينا 

  .جيوز أن حيتج به يف شرع املسلمني أحد من املسلمني
 ومن هذا الباب حديث ذكره موسى بن عبد الرمحن – ٥١١

                                                 
أبوحذيفة البخاري صاحب كتاب املبتدأ، تركوه، وكذبه علي بن   (١)

ال حيل كتب حديثه إال على جهة التعجب، : املديين، وقال ابن حبان
يروي العظائم عن ابن : قلت. كذاب مرتوك: وقال الدارقطين

، واللسان )١/١٨٤(امليزان . إسحاق، والثوري، وابن جريج
)١/٣٤٥.( 

 ".ابتالث: "يف خ  (٢)



  

)١٩٢(

من : " أنه قالً بإسناده عن ابن عباس مرفوعا)١(الصنعاين صاحب التفسري
سره أن يوعيه اهللا حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم، فليكتب هذا الدعاء 
يف إناء نظيف، أو يف صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر، وليشربه 
على الريق، وليصم ثالثة أيام، وليكن إفطاره عليه، ويدعو به يف أدبار 

 وال يسأل، اللهم إين أسألك بأنك مسئول، مل يسأل مثلك/: صلواته
وأسألك حبق حممد نبيك، وإبراهيم خليلك، وموسى جنيك، وعيسى روحك 

  .وذكر متام الدعاء. )٢("وكلمتك ووجيهك
وموسى بن عبد الرمحن هذا من الكذابني، قال أبوأمحد بن عدي 

  .)٣(منكر احلديث: فيه

                                                 
دجال، وضع : قال الذهيب معروف ليس بثقة، فإن ابن حبان قال فيه  (١)

وقال ابن . ًعلى ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس كتابا يف التفسري
الكامل : ، وانظر ترمجته يف)٤/٢١١(امليزان . عدي منكر احلديث

)٦/٢٣٤٨.( 
نسب إىل ابن ًمل أجده يف كتب املوضوعات منسوبا البن عباس، وإمنا ي  (٢)

مسعود كما سيأيت، ولعل املصنفني يف املوضوعات مل يعثروا على 
مث وجدته يف كتاب الدعاء للطرباين . كتاب موسى بن عبد الرمحن

 .١٣٣٤رقم ) ٣/١٤٢٢(
مل أجد هذه العبارة يف املطبوع من الكامل وقد سقطت ترمجته مع   (٣)

 املطبوع عدد من الرتاجم من املخطوطة اليت عندي، والذي يف
وموسى : "بعد أن ساق يف ترمجته أربعة أحاديث، قال) ٦/٢٣٤٨(

بن عبد الرمحن هذا ال أعلم له أحاديث غري ماذكرته، وقد يقبل بابن 
  ".وهذه األحاديث بواطيل. جريج، عن عطاء، عن ابن عباس

وأعتقد أنه قد وقع حتريف يف قوله، وقد يقبل، فهذه العبارة التتناسب   
واألحاديث إمنا أوردها من روايته، . هذه األحاديث بواطيلو: مع قوله

  .عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس
= 

  ]خ/٣٧[



  

)١٩٣(

دجال يضع احلديث، وضع على ابن : وقال أبوحامت ابن حبان
ًبن عباس كتابا يف التفسري مجعه من كالم الكليب جريج عن عطاء عن ا

  .)١(ومقاتل
 عن ابن مسعود من – دون الصوم – ويروى حنو هذا – ٥١٢

طريق موسى بن إبراهيم املروزي حدثنا وكيع عن عبيدة عن شقيق عن ابن 
  .)٢(مسعود

________________________ 
وإذا كان ابن عدي ال يعلم له إال هذه األحاديث األربعة، وقد حكم   

عليها بأا بواطيل، فكيف يستقيم القول بأنه قد يقبل بابن جريج، 
  .عن عطاء، عن ابن عباس

امليزان .  شيخ اإلسالم عن ابن عدي، نقلها الذهيبوالعبارة اليت نقلها  
مما يؤكد صدق نقله رمحه اهللا، ويؤكده كالم ابن حبان ). ٤/٢١١(

  .اآليت
، وبعد هذا الكالم الذي نقله شيخ )٢/٢٤٢(كتاب اروحني   (١)

 ".وألزقه بابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: "اإلسالم باحلرف
، من طريق فيها عمر )٢/٣٥٦(يلء املصنوعة أورده السيوطي، يف الآل  (٢)

ص (موضوع، واملتهم به عمر بن صبح، مث قال يف : بن صبح، مث قال
قلت وله طريق آخر أخرجه اخلطيب يف اجلامع، مث ساقه ): "٣٥٧

وهو يف اجلامع للخطيب . باإلسناد الذي ذكره شيخ اإلسالم
  .، باإلسناد املذكور)١٧٩٣(، برقم )٢/٢٦١(
، وابن عراق يف تنزيه )٢/١٧٤(بن اجلوزي يف املوضوعات وذكره ا  

: ، من طريق عمر بن صبح، وزاد ابن عراق قوله)٢/٣٢٢(الشريعة 
ورواه أبوالشيخ يف الثواب، من حديث أيب بكر الصديق، من طريق "

عبد امللك بن هارون بن عنرتة الشيباين الدجال، مع ما يف سنده من 
  .اإلعضال



  

)١٩٤(

، وقال )١(كذاب: وموسى بن إبراهيم هذا قال فيه حيىي بن معني
ًكان مغفال يلقن فيتلقن فاستحق : ، وقال ابن حبان)٢(مرتوك: الدارقطين

  .)٣(الرتك
ويروى هذا عن عمر بن عبد العزيز عن جماهد بن جرب عن ابن 

  . من األول)٤(مسعود بطريق أضعف
 ورواه أبوالشيخ األصبهاين من حديث أمحد بن إسحاق – ٥١٣

نا  العتيب، حدث)٥(حدثنا أبواألشعث، حدثنا زهري بن العالء: اجلوهري
َمن سره أن حيفظ فليصم : "يوسف بن يزيد عن الزهري، ورفع احلديث قال

سبعة أيام، وليكن إفطاره يف آخر هذه األيام السبعة على هؤالء 
  .)٦("الكلمات

  .وهذه أسانيد مظلمة ال يثبت ا شيء: قلت

                                                 
 ).٤/١٩٩( امليزان قاله الذهيب يف  (١)
باطل : "ًذكره الدارقطين يف الرواة عن مالك، ساق له حديثا وقال  (٢)

يف ) ٥/٤٠٥(اللسان ". منكر، وموسى بن إبراهيم ومن دونه ضعفاء
 .ترمجة حممد بن نصر بن عيسى

مل أجد ترمجتة يف اروحني، وال يبعد أن تكون قد سقطت، ويف   (٣)
ّكذبه حيىي وقال الدارقطين ) "٦/١١١ (، واللسان)٤/١٩٩(امليزان 

. ًمث قال فمن بالياه مث ذكر طرفا من حديث ابن مسعود" وغريه مرتوك
، وساق له "منكر احلديث): "٤/١٦٦(وقال العقيلي يف الضعفاء 

 ).٤/١٦٧(حديث باطل : ًحديثا وقال
 ً.يف الآليلء املصنوعة، وتنزيه الشريعة، يف املوضعني املذكورين سابقا  (٤)
 ).٢/٨٣(امليزان " أحاديثه موضوعة: "قال أبوحامت  (٥)
 .مل أجده فيبحث عنه  (٦)



  

)١٩٥(

 وقد رواه أبوموسى املديين يف أماليه، وأبوعبد اهللا – ٥١٤
ًهلم يف رواية ما يروى يف الباب سواء كان صحيحا املقدسي، على عادة أمثا

ًأو ضعيفا، كما اعتاده أكثر املتأخرين من احملدثني، أم يروون ما روي به 
الفضائل، وجيعلون العهدة يف ذلك على الناقل، كما هي عادة املصنفني يف 

  .فضائل األوقات واألمكنة واألشخاص والعبادات والعادات
لشيخ األصبهاين يف فضائل األعمال وغريه،  كما يرويه أبوا– ٥١٥

حيث جيمع أحاديث كثرية لكثرة روايته، وفيها أحاديث كثرية قوية صحيحة 
  .وحسنة، وأحاديث كثرية ضعيفة موضوعة وواهية

  .وكذلك ما يرويه خيثمة بن سليمان يف فضائل الصحابة
يف وما يرويه أبونعيم األصبهاين يف فضائل اخللفاء يف كتاب مفرد، و

  .أول حلية األولياء
وما يرويه أبو الليث السمرقندي وعبد العزيز الكناين وأبوعلي بن 
البناء وأمثاهلم من الشيوخ، وما يرويه أبوبكر اخلطيب وأبوالفضل بن ناصر 
وأبوموسى املديين وأبوالقاسم بن عساكر واحلافظ عبد الغين وأمثاهلم ممن له 

ًوون يف تصانيفهم ما روي مطلقا على ًمعرفة باحلديث، فإم كثريا ما ير
عادم اجلارية؛ ليعرف ما روي يف ذلك الباب ال ليحتج بكل ما روي، 

وقد . غريب، ومنكر، وضعيف: وقد يتكلم أحدهم على احلديث ويقول
  .اليتكلم

 وهذا خبالف أئمة احلديث الذين حيتجون به ويبنون عليه – ٥١٦
جاج، وحيىي بن سعيد القطان، دينهم مثل مالك بن أنس، وشعبة بن احل

وعبد الرمحن بن مهدي، وسفيان بن عيينة، وعبد اهللا بن املبارك، ووكيع بن 



  

)١٩٦(

اجلراح، والشافعي، وأمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وعلي بن املديين، 
والبخاري، وأيب زرعة، وأيب حامت، وأيب داود، وحممد بن نصر املروزي، وابن 

اود بن علي، وحممد بن جرير الطربي، وغري هؤالء، خزمية، وابن املنذر، ود
فإن هؤالء الذين يبنون األحكام على األحاديث حيتاجون أن جيتهدوا يف 

  .معرفة صحيحها وضعيفها ومتييز رجاهلا
 وكذلك الذين تكلموا يف احلديث والرجال ليميزوا بني هذا – ٥١٧

أبوحامت البسيت، وهذا ألجل معرفة احلديث كما يفعل أبو أمحد بن عدي، و
وأبواحلسن الدارقطين وأبوبكر اإلمساعيلي، وكما قد يفعل ذلك، أبوبكر 
البيهقي، وأبوإمساعيل األنصاري، وأبوالقاسم الزجناين، وأبوعمر ابن عبد 
الرب، وأبوحممد بن حزم، وأمثال هؤالء، فإن بسط هذه األمور له موضع 

  .آخر
 كتاب وسيلة  مثل– ومل يذكر من ال يروي بإسناد – ٥١٨

املتعبدين لعمر املال املوصلي، وكتاب الفردوس لشهريار الديلمي، وأمثال 
 فإن هؤالء دون هؤالء الطبقات، وفيما يذكرونه من األكاذيب أمر –ذلك 
  .كبري

 واملقصود هنا، أنه ليس يف هذا الباب حديث واحد – ٥١٩
هل املعرفة حبديثه،  يعتمد عليه يف مسألة شرعية، باتفاق أeمرفوع إىل النيب 

بل املروي يف ذلك إمنا يعرف أهل املعرفة باحلديث أنه من املوضوعات؛ إما 
ًتعمدا من واضعه، وإما غلطا    .منه/ ً

  : ويف الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة
  ]خ/٤٨[



  

)١٩٧(

 فمنها حديث األربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألوا، – ٥٢٠
عبد اهللا بن عمر وعبد امللك بن  الزبري، و)١(وهم عبد اهللا ومصعب ابنا

  .مروان
  .)٢(ذكره ابن أيب الدنيا يف كتاب جمايب الدعاء

ورواه من طريق إمساعيل بن أبان الغنوي، عن سفيان الثوري، عن 
 كنا بفناء ً لقد رأيت عجبا: "طارق بن عبد العزيز، عن الشعيب، أنه قال

، ومصعب بن الزبري، الكعبة أنا، وعبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن الزبري
ليقم كل : وعبد امللك بن مروان، فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم

ُرجل منكم، فليأخذ بالركن اليماين، وليسأل اهللا حاجته، فإنه يعطى من 
قم ياعبد اهللا بن الزبري فإنك أول مولود يف اإلسالم بعد : مث قالوا. سعة

اللهم إنك عظيم ترجى لكل :  قالفقام، فأخذ بالركن اليماين مث. )٣(اهلجرة
عظيم، أسألك حبرمة وجهك، وحرمة عرشك، وحرمة نبيك، أال متيتين من 

  .مث جاء فجلس. الدنيا حىت توليين احلجاز، ويسلم علي باخلالفة
اللهم إنك رب كل : مث قام مصعب، فأخذ بالركن اليماين، مث قال

ء، أال متيتين شيء، وإليك يصري كل شيء، أسألك بقدرتك على كل شي
  .ُمن الدنيا حىت توليين العراق، وتزوجين بسكينة بنت احلسني

اللهم : مث قام عبد امللك بن مروان، فأخذ بالركن اليماين، مث قال
رب السموات السبع، ورب األرض ذات النبت بعد القفر، أسألك مبا 

                                                 
 .وهو خطأ" ابين: "يف خ  (١)
 ).١٢٠ص (  (٢)
 ".إنك أول مولود يف اهلجرة: يف خ  (٣)



  

)١٩٨(

سألك به عبادك املطيعون ألمرك، وأسألك حبقك على خلقك وحبق 
  . إىل آخره)١(" حول عرشكالطائفني

وإمساعيل بن أبان الذي روى هذا عن سفيان :  قلت– ٥٢١
كتبت عنه، مث حدث بأحاديث : الثوري كذاب، قال أمحد بن حنبل

ًوضع حديثا على السابع من ولد : وقال حيىي بن معني. )٢(موضوعه فرتكناه
، )٥(م، ومسل)٤(وقال البخاري). يعين املأمون ()٣(العباس يلبس اخلضرة

ظهر منه على : وقال اجلوزجاين. مرتوك: )٧(، والدارقطين)٦(وأبوزرعة
يضع على : وقال ابن حبان. )٩(كذاب: وقال أبوحامت. )٨(الكذب
  .)١٠(الثقات

وطارق بن عبد العزيز الذي ذكر أن الثوري روى عنه ال يعرف من 
 ابن )٢( الذي روى عنه)١(، فإن طارق بن عبد العزيز املعروف)١١(هو
  .جالن ليس من هذه الطبقةع

                                                 
 ).١٢١ص (كتاب جمايب الدعاء   (١)
 ).١/٢١١(امليزان   (٢)
 ).١/٢١١(، وامليزان )٢/١٦٠(اجلرح والتعديل   (٣)
 .١٦، رقم )٢٣ص (الضعفاء الصغري له   (٤)
مرتوك ): "٤٨ص (، وقال النسائي يف الضعفاء )١/٢١٢(امليزان   (٥)

 ".احلديث
 ).٢/١٦٠(اجلرح والتعديل   (٦)
 .من رواية الربقاين) ١٣٢ص (ذكره يف الضعفاء واملرتوكني   (٧)
 ).١١٣(، رقم )٨٤ص (أحوال الرجال   (٨)
 ".ًمرتوك احلديث، وكان كذابا: "قال) ٢/١٦٠(اجلرح والتعديل   (٩)

كان أمحد بن حنبل شديد : "، وقال)١/١٢٨(كتاب اروحني   (١٠)
 ".احلمل عليه

 .ًفعال ال ذكر له يف كتب الرجال  (١١)



  

)١٩٩(

حدثنا :  وقد خولف فيها، فرواها أبونعيم عن الطرباين– ٥٢٢
أمحد ابن زيد بن اجلريش، حدثنا أبوحامت السجستاين، حدثنا األصمعي، 

اجتمع يف احلجر : "حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد، عن أبيه، قال: قال
متنوا فقال : عمر فقالوامصعب وعروة وعبد اهللا بنو الزبري، وعبد اهللا بن 
ََّأما أنا فأمتىن أن يوخذ : ََّعبد اهللا بن الزبري أما أنا فأمتىن اخلالفة، وقال عروة

أما أنا فأمتىن إمرة العراق، واجلمع بني عائشة : عين العلم، وقال مصعب
أما أنا فأمتىن : ُبنت طلحة وسكينة بنت احلسني، وقال عبد اهللا بن عمر

  .)٣("لوا كلهم ما متنوا، ولعل ابن عمر قد غفر لهفنا: قال. املغفرة

________________________ 
طارق بن عبد العزيز بن قيس : ، فقال)٤/٤٨٨(ذكره ابن أيب حامت   (١)

 عنه عبد الرمحن الربعي، مث العبدي، روى عن حممد بن عجالن، روى
بن عبد امللك بن شيبة احلزامي، وسعد بن عبد اهللا بن عبد احلكم 

شيخ يذاكر حبديثه : قال ابن أيب حامت سألت أيب عنه فقال. املصري
  .ًما رأيت حبديثه بأسا يف مقدار ما رأيت من حديثه

باسم طارق بن بارق املكي ) ٣/٢٠٤(وذكره احلافظ يف اللسان   
. رمبا خالف األثبات يف الروايات: بان يف الثقاتقال ابن ح: وقال

طارق بن طارق ) ٨/٣٢٧(ويف الثقات . ونقل فيه كالم ابن أيب حامت
  .املكي، يروي عن ابن عجالن، وفيه ما نقله احلافظ عن ابن حبان

كذا يف األصل والنسخ املطبوعة وجمموع الفتاوى ولعله سبق قلم من   (٢)
يروي عن ابن عجالن كما يف اجلرح ألنه " عن"الناسخ والصواب 

 .والتعديل
حدثنا عبد اهللا بن : حدثنا أمحد بن بندار، قال: ، قال)٢/٩١(احللية   (٣)

سليمان بن األشعث، ثنا سليمان بن معبد، ثنا األصمعي، عن عبد 
اجتمع يف احلجر مصعب بن : الرمحن بن أيب الزناد، عن أبيه، قال

 اهللا بن الزبري، وعبد اهللا بن عمر، وذكر الزبري، وعروة بن الزبري، وعبد
فلعل اإلسناد الذي ذكره شيخ اإلسالم، قد ذكره أبونعيم يف . القصة

ًموضع آخر، أو سبق نظره إىل إسناد آخر، فإن أبا نعيم كثريا ما يروي    .عن الطرباين
= 



  

)٢٠٠(

وهذا إسناد خري من ذاك اإلسناد باتفاق أهل :  قلت- ٥٢٣
  .العلم، وليس فيه سؤال باملخلوقات

: ًويف الباب حكايات عن بعض الناس، أنه رأى مناما قيل له فيه
  .ًادع بكذا وبكذا، ومثل هذا الجيوز أن يكون دليال باتفاق العلماء

  . ذكر بعض هذه احلكايات من مجع يف األدعيةوقد
ُ ور◌وي يف ذلك أثر عن بعض السلف، مثل ما رواه ابن – ٥٢٤ ُ

 ابن )١(حدثنا أبوهاشم، مسعت كثري: أيب الدنيا يف كتاب جمايب الدعاء، قال
جاء رجل إىل عبد امللك بن سعيد ابن :  يقول)٢(حممد ابن كثري بن رفاعة
َْالدبـيلة: ماهو؟ قال: قال. اء ال يربأبك د: أجبر، فجس بطنه فقال ُّ

)٣( .
ًاهللا اهللا، اهللا ريب، ال أشرك به شيئا، اللهم إين : فتحول الرجل فقال: قال

________________________ 
أمحد بن بندار لعله أمحد بن بندار بن إسحاق األصبهاين الغار   

 – ٦١/ ١٦(، السري للذهيب ٣٥٩عيم، تويف الظاهري وثقه أبون
٦٢.(  

تأريخ . وعبد اهللا بن سليمان بن األشعث، هو ابن أيب داود، ثقة  
  ). ٤٦٩ – ٩/٤٦٤(بغداد 

التقريب . وسليمان بن معبد، هو أبوداود املروزي السنجي، ثقة  
)١/٢٣٠.(  
  .ُواألصمعي، هو عبد امللك بن قريب، الشاعر املشهور، صدوق  
التقريب . ًرمحن بن أيب الزناد، صدوق تغري حفظه، وكان فقيهاوعبد ال  

فهو إسناد جيد فإذا انضم إىل اإلسناد الذي ذكره شيخ ). ١/٤٨٠(
اإلسالم ازداد قوة، إذا سلم من االنقطاع بني عبد الرمحن وأصحاب 

  .ٌوعلى كل فهو خري من ذاك اإلسناد. القصة
 .مل أقف له على ترمجة  (١)
 .ه على ترمجةمل أقف ل  (٢)
وهي خراج ودمل " فأخذته الدبيلة"وردت يف حديث عامر بن الطفيل   (٣)

 ً.كبري تظهر يف اجلوف فتقتل صاحبها غالبا



  

)٢٠١(

ً تسليما، يا حممد إين أتوجه بك إىل eأتوجه إليك بنبيك حممد نيب الرمحة 
  .)١(قد برئت ما بك علة: قال فجس بطنه فقال. ربك وريب يرمحين مما يب

فهذا الدعاء وحنوه قد روي أنه دعا به السلف، : قلت – ٥٢٥
 يف الدعاء، eونقل عن أمحد بن حنبل يف منسك املروذي التوسل بالنيب 

فإن كان مقصود املتوسلني التوسل باإلميان به ومبحبته .  آخرون)٢(وى به
ومبواالته وبطاعته، فال نزاع بني الطائفتني، وإن كان مقصودهم التوسل 

وليس جمرد كون .  حمل النزاع، وما تنازعوا فيه يرد إىل اهللا والرسولبذاته فهو
ًالدعاء حصل به املقصود مما يدل على أنه سائغ يف الشريعة، فإن كثريا من 

الناس يدعون من دون اهللا من الكواكب 

                                                 
 ).١٥٤ص (جمابوا الدعاء   (١)
 .كذا يف خ ولعل الصواب عنه  (٢)



  

)٢٠٢(

  ./)١(واملخلوقني، وحيصل ما حيصل من غرضه
ائس وغري  وبعض الناس يقصد الدعاء عند األوثان والكن– ٥٢٦

.  يف الكنائس، وحيصل ما حيصل من غرضه)٢(ذلك، ويدعو التماثيل اليت
وبعض الناس يدعو بأدعية حمرمة باتفاق املسلمني، وحيصل ما حيصل من 

فحصول الغرض ببعض األمور ال يستلزم إباحته، وإن كان الغرض . غرضه
. ًمباحا، فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته

الشريعة جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها، و
وإال فجميع احملرمات من الشرك واخلمر وامليسر والفواحش والظلم قد 
حيصل لصاحبه به منافع ومقاصد، لكن ملا كانت مفاسدها راجحة على 

  .مصاحلها ى اهللا ورسوله عنها
واجلهاد وإنفاق ً كما أن كثريا من األمور كالعبادات – ٥٢٧

 )٣(األموال قد تكون مضرة، لكن ملا كانت مصلحته راجحة على مفسدته
ًفهذا أصل جيب اعتباره، وال جيوز أن يكون الشيء واجبا . أمر به الشارع

والعبادات ال . ًأو مستحبا إال بدليل شرعي يقتضي إجيابه أو استحبابه
. حب فليس بعبادةتكون إال واجبة أو مستحبة، فما ليس بواجب وال مست
ًوالدعاء هللا تعاىل عبادة إن كان املطلوب به أمرا مباحا ً.  

 ويف اجلملة فقد نقل عن بعض السلف والعلماء به – ٥٢٨

                                                 
وهو يف األصل غري واضح " غرضهم) "١/٢٢٤(يف جمموع الفتاوى   (١)

 ".وعواملناسب ما يف ام
 ".الذي: "يف خ  (٢)
 ".مفسدة: "يف خ  (٣)

  ]خ/٤٩[



  

)٢٠٣(

السؤال به، خبالف دعاء املوتى والغائبني من األنبياء واملالئكة والصاحلني، 
 من واالستغاثة م والشكوى إليهم، فهذا مما مل يفعله أحد من السلف،
  .الصحابة والتابعني هلم بإحسان، وال رخص فيه أحد من أئمة املسلمني

 هو )٢( والنسائي)١( وحديث األعمى الذي رواه الرتمذي– ٥٢٩
 أن eمن القسم الثاين من التوسل بدعائه، فإن األعمى قد طلب من النيب 

إن شئت صربت وإن شئت : "فقال له. يدعو له بأن يرد اهللا عليه بصره
اللهم : "بل ادعه، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتني ويقول: فقال. "دعوت

إين أسألك بنبيك نيب الرمحة، ياحممد يارسول اهللا، إين أتوجه بك إىل ريب 
 eفهذا توسل بدعاء النيب ". يف حاجيت هذه ليقضيها، اللهم فشفعه يف

وشفعه يف، فسأل اهللا أن يقبل : ، وهلذا قالeوشفاعته، ودعا له النيب 
  .شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه

 ودعائه املستجاب، eوهذا احلديث ذكره العلماء يف معجزات النيب 
 بربكة eوما أظهر اهللا بربكة دعائه من اخلوارق واإلبراء من العاهات، فإنه 

  .دعائه هلذا األعمى أعاد اهللا عليه بصره
 قد رواه املصنفون يف – حديث األعمى – وهذا احلديث – ٥٣٠

  : النبوة كالبيهقي وغريهدالئل

                                                 
، وحتفة )٣٥٧٨(، حديث )١١٩(، باب )٥/٥٦٩(يف السنن   (١)

 ).٣٤ – ١٠/٣٢(األحوذي 
 ).٦٦٠ – ٦٥٨(، حديث )٧١٨، ٤١٧ص (يف عمل اليوم والليلة   (٢)



  

)٢٠٤(

 من حديث عثمان بن عمر، عن شعبة، عن أيب )١(رواه البيهقي
مسعت عمارة بن خزمية بن ثابت، حيدث عن عثمان : جعفر اخلطمي، قال

ًابن حنيف، أن رجال ضريرا أتى النيب  ًeادع اهللا أن يعافيين، فقال :  فقال
:  قال".إن شئت أخرت ذلك فهو خري لك، وإن شئت دعوت: "له

: ُفادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتني ويدعو ذا الدعاء
اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد نيب الرمحة، ياحممد إين أتوجه 
. بك إىل ريب يف حاجيت هذه فيقضيها يل، اللهم فشفعه يف وشفعين فيه

  .فقام وقد أبصر: قال
  .حديث عثمان بن عمرومن هذا الطريق رواه الرتمذي من 

  ً. أيضا)٢(ومنها رواه النسائي وابن ماجه
وقال الرتمذي هذا حديث حسن صحيح غريب ال نعرفه إال من 

  .)٣(هذا الوجه من حديث أيب جعفر وهو غري اخلطمي

                                                 
، باب ما يف تعليمه الضرير ما )١٦٨ – ٦/١٦٦(يف دالئل النبوة   (١)

وأخرجه اإلمام . ما ظهر يف ذلك من آثار النبوةكان فيه شفاؤه، و
 ).١/٣١٣(، واحلاكم، يف املستدرك )٤/١٣٨(أمحد 

 باب ماجاء يف – ١٨٩ كتاب إقامة الصالة، – ٥، )١/٤٤١(  (٢)
 ).١٣٨٥(صالة احلاجة، حديث 

) ٢/١١٩(هذا النص هو كما ذكره شيخ اإلسالم يف الطبعة اهلندية   (٣)
أما يف الطبعة املصرية، بتحقيق إبراهيم ). ١٠/٣٤(ويف حتفة األحوذي 
هذا حديث حسن صحيح غريب إال من هذا : "عطوة عوض، ففيها

وكذلك األمر يف عارضة " الوجه من حديث أيب جعفر، وهو اخلطمي
 .ويبدو أن كلمة غري سقطت منهما) ١٣/٨١(األحوذي 



  

)٢٠٥(

هكذا وقع يف الرتمذي وسائر العلماء قالوا هو أبوجعفر اخلطمي 
  .وهو الصواب
مل يستوعبوا لفظه كما استوعبه ً وأيضا فالرتمذي ومن معه – ٥٣١

حدثنا : )١(قال الرتمذي". َّاللهم شفعه يف"سائر العلماء بل رووه إىل قوله 
حممود ابن غيالن، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا شعبة، عن أيب جعفر، 
ًعن عمارة بن خزمية بن ثابت، عن عثمان بن حنيف، أن رجال ضرير 

إن شئت صربت فهو : "قال. ن يعافيينُادع اهللا أ:  فقالeالبصر أتى النيب 
فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو ذا : فادعه، قال: قال". خري لك
اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيي حممد نيب الرمحة، يا حممد إين : الدعاء

  .َّتوجهت بك إىل ريب يف حاجيت هذه لتقضي، اللهم شفعه يف
الدعوات بإسناد صحيح، رويناه يف كتاب :  قال البيهقي– ٥٣٢

  .)٢(ففعل الرجل فربأ: عن روح بن عبادة، عن شعبة، قال
  .)٣(وكذلك رواه محاد بن سلمة، عن أيب جعفر اخلطمي: قال

بن عبادة / ورواه اإلمام أمحد يف مسنده، عن روح :  قلت– ٥٣٣
حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة، عن أيب : قال أمحد. كما ذكره البيهقي

مسعت عمارة بن خزمية بن ثابت، حيدث عن عثمان بن : ملديينجعفر ا
ًحنيف، أن رجال ضريرا أتى النيب  ًeيانيب اهللا ادع اهللا أن يعافيين، :  فقال

                                                 
 .٣٥٧٨، حديث )٥/٥٦٩(السنن   (١)
 يف –ً أيضا –اية محاد بن سلمة ، ورو)٦/١٦٧(الدالئل  )٣( (٢)

 ).٤/١٣٨(مسند أمحد 
 

  ]خ/٥٠[



  

)٢٠٦(

". إن شئت أخرت ذلك فهو خري آلخرتك، وإن شئت دعوت لك: "قال
ال بل ادع اهللا يل، فأمره أن يتوضأ، وأن يصلي ركعتني، وأن يدعو ذا : قال
اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد نيب الرمحة، ياحممد إين : عاءالد

". أتوجه بك إىل اهللا يف حاجيت هذه، فتقضي يل وتشفعين فيه وتشفعه يف
  .)١(ففعل الرجل فربئ: قال

ً ورواه البيهقي أيضا من حديث شبيب بن سعيد احلبطي، – ٥٣٤
 عن أيب – )٢(اخلطمي وهو –عن روح بن القاسم، عن أيب جعفر املديين 

مسعت رسول : سهل بن حنيف، عن عثمان بن حنيف، قال] ابن[أمامة 
يارسول اهللا ليس :  وجاءه رجل ضرير يشتكي إليه ذهاب بصره، فقالeاهللا 

ائت امليضأة فتوضأ مث صل : "eيل قائد، وقد شق علي، فقال رسول اهللا 
يب الرمحة، يا حممد إين اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك ن: ركعتني مث قل

أتوجه بك إىل ريب فيجلي عن بصري، اللهم فشفعه يف وشفعين يف 
واهللا ما تفرقنا والطال احلديث بنا حىت : قال عثمان بن حنيف". نفسي

  .)٣(دخل الرجل كأنه مل يكن به ضر قط
 فرواية شبيب، عن روح، عن أيب جعفر اخلطمي، خالفت – ٥٣٥

 واملنت، فإن يف تلك أنه رواه )٤( يف اإلسنادرواية شعبة ومحاد بن سلمة

                                                 
 ).٤/١٣٨(مسند أمحد   (١)
 .وامسه عمري بن يزيد بن عمري بن حبيب األنصاري املدين مث البصري  (٢)
من طريق حممد بن علي بن يزيد الصائغ، ) ١٦٨، ٦/١٦٧(الدالئل   (٣)

 روح حدثين أيب، عن: حدثنا أمحد بن شبيب بن سعيد احلبطي، قال
 .بن القاسم، عن أيب جعفر به

 .يف خ" يف اإلسناد"تكررت كلمة   (٤)



  

)٢٠٧(

] بن[أبوجعفر، عن عمارة بن خزمية، ويف هذه أنه رواه عن أيب أمامة 
فشفعه يف وشفعين فيه، ويف هذه وشفعين : سهل، ويف تلك الرواية أنه قال

لكن هذا اإلسناد له شاهد آخر من رواية هشام الدستوائي عن . يف نفسي
  .)١(أيب جعفر

رواه البيهقي من هذه الطريق، وفيه قصة قد حيتج ا من  و– ٥٣٦
 رواه من حديث إمساعيل ابن – إن كانت صحيحة –توسل به بعد موته 

شبيب بن سعيد احلبطي، عن شبيب بن سعيد، عن روح بن القاسم، عن 
ًسهل بن حنيف، أن رجال كان ] بن[أيب جعفر املدين، عن أيب أمامة 

يف حاجة له، وكان عثمان ال يلتفت إليه، وال خيتلف إىل عثمان بن عفان 
ينظر يف حاجته، فلقي الرجل عثمان بن حنيف، فشكا إليه ذلك، فقال له 

إئت امليضأة، فتوضأ، مث إئت املسجد، فصل ركعتني، مث : عثمان بن حنيف

                                                 
ص (االختالف يف اإلسناد، ذكره النسائي، يف عمل اليوم والليلة   (١)

 بعد أن روى احلديث من طريق محاد بن سلمة وشعبة، –قال ) ٤١٨
وخالفهما هشام الدستوائي، وروح بن القاسم، : "-عن أيب جعفر 
 جعفر عمري بن يزيد بن خراشة، عن أيب أمامة بن فقاال عن أيب

: أخربين زكريا بن حيىي، قال: سهل، عن عثمان بن حنيف، مث قال
حدثين أيب، : حدثين معاذ بن هشام، قال: حدثنا حممد بن املثىن، قال

عن أيب جعفر، عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف، عن عمه، أن 
". وشفعين يف نفسي: "وفيهوذكر احلديث، :  فقالeأعمى أتى النيب 

وكذلك ". وشفعين يف نفسي: "وكذلك يف رواية محاد، عند النسائي
  .عند البيهقي يف الدالئل

من أئمة احلديث من وثق أبا جعفر عمري بن يزيد اخلطمي : أقول  
، ويف النفس من االختالف عليه يف إسناد "صدوق: "وقال احلافظ فيه

من تفرده ذا احلديث فإنه يدور هذا احلديث ومتنه ويف النفس شيء 
  .عليه وحده، فليس له متابعات وال شواهد



  

)٢٠٨(

اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبينا حممد نيب الرمحة، يا حممد، إين : قل
مث اذكر حاجتك مث رح حىت . ، فيقضي يل حاجيتأتوجه بك إىل ريب

ُقال فانطلق الرجل، فصنع ذلك، مث أتى بعد عثمان بن عفان، . )١(أروح
فجاء البواب، فأخذ بيده، فأدخله على عثمان، فأجلسه معه على الطنفسة 

انظر ما كانت لك من حاجة، فذكر حاجته، فقضاها له، مث إن : وقال
ًجزاك اهللا خريا ما : ثمان بن حنيف، فقال لهالرجل خرج من عنده، فلقي ع

فقال عثمان بن . َّكان ينظر يف حاجيت، وال يلتفت إيل حىت كلمته يف
 يقول، وجاءه ضرير، فشكا eما كلمته، ولكن مسعت رسول اهللا : حنيف

يارسول اهللا : فقال له". أو تصرب؟: "eإليه ذهاب بصره، فقال له النيب 
إئت امليضأة فتوضأ وصل ركعتني مث :  فقالّليس يل قائد وقد شق علي،

اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد نيب الرمحة، ياحممد إين : "قل
أتوجه بك إىل ريب فيجلي يل عن بصري، اللهم فشفعه يف، وشفعين يف 

فواهللا ما تفرقنا، وما طال بنا احلديث، : قال عثمان بن حنيف". نفسي
  .)٢(مل يكن به ضر قطحىت دخل علينا الرجل كأنه 

ورواه أمحد بن شبيب بن سعيد عن أبيه :  قال البيهقي– ٥٣٧
بطوله، وساقه من رواية يعقوب بن سفيان، عن أمحد بن شبيب بن سعيد، 

 أيب أمامة بن )٣(ورواه أيضا هشام الدستوائي، عن أيب جعفر، عن: قال

                                                 
 .كذا يف خ ولعله سقط بعده كلمة معك على الناسخ  (١)
 ).١٦٨ – ٦/١٦٧(الدالئل   (٢)
 .إىل هنا، سقط من ز" شبيب بن سعيد: "من قوله  (٣)



  

)٢٠٩(

 ومل يذكر إسناد هذه – وهو عثمان بن حنيف –سهل، عن عمه 
  .)١(طريقال

 )٢("عمل اليوم والليلة"وقد رواه النسائي يف كتاب :  قلت– ٥٣٨
من هذه الطريق، من حديث معاذ بن هشام، عن أبيه، عن أيب جعفر، عن 

  .أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف
ًورواه أيضا من حديث شعبة ومحاد بن سلمة، كالمها عن أيب 

 ال الرتمذي، وال –ومل يروه أحد من هؤالء جعفر، عن عمارة بن خزمية، 
 من تلك الطريق الغريبة، اليت فيها الزيادة، طريق –النسائي، وال ابن ماجه 

  .شبيب ابن سعيد، عن روح بن القاسم
من الطريقني، فرواه من /  لكن رواه احلاكم يف مستدركه– ٥٣٩

 عمارة حدثنا شعبة، عن أيب جعفر املدين، مسعت: حديث عثمان بن عمر
ًبن خزمية حيدث، عن عثمان بن حنيف، أن رجال ضريرا أتى النيب  ًeفقال :  

إن شئت أخرت ذلك فهو خري لك، : "أدع اهللا أن يعافيين فقال
فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي . فادعه: قال". وإن شئت دعوت

  :ركعتني ويدعو ذا الدعاء

                                                 
 .، واألمر كما قال شيخ اإلسالم)٦/١٦٨(الدالئل   (١)
وقد تقدم خترجيها ص ). ٦٦٠ – ٦٥٨(، حديث رقم )٤١٨ص (  (٢)

)٢٠١.( 

  ]خ/٥٢[



  

)٢١٠(

نيب الرمحة، ياحممد اللهم إين أسألك، وأتوجه إليك بنبيك حممد "
". إين توجهت بك إىل ريب يف حاجيت هذه، اللهم فشفعه يف وشفعين فيه

  .على شرطهما: قال احلاكم
 مث رواه من طريق شبيب بن سعيد احلبطي، وعون بن – ٥٤٠

عمارة، عن روح بن القاسم، عن أيب جعفر اخلطمي املدين، عن أيب أمامة 
 وجاءه eيف، أنه مسع النيب بن سهل بن حنيف، عن عمه عثمان بن حن

يارسول اهللا ليس يل قائد، وقد شق : ضرير فشكا إليه ذهاب بصره وقال
  :ائت امليضأة، فتوضأ مث صل ركعتني مث قل: "علي، فقال

اللهم إين أسألك، وأتوجه إليك بنبيك حممد نيب الرمحة، يا حممد 
شفعين يف إين أتوجه بك إىل ريب، فيجلي يل عن بصري، اللهم فشفعه يف و

قال عثمان فواهللا ما تفرقنا وال طال بنا احلديث، حىت دخل الرجل ". نفسي
  .)١(على شرط البخاري: قال احلاكم. وكأنه مل يكن به ضر قط

ُ، روى له البخاري، لكنه قد روي )٢( وشبيب هذا صدوق– ٥٤١
 أحاديث مناكري، رواها ابن وهب، وقد ظن أنه )٣(له عن روح بن الفرج

                                                 
من الطرق اليت ذكرها شيخ ) ٥٢٦، ٥١٩، ١/٣١٣(املستدرك   (١)

 .اإلسالم
أبوسعيد، ال بأس . شبيب بن سعيد احلبطي البصري: قال احلافظ  (٢)

. خ، خد، س/ حبديثه، من رواية ابنه أمحد عنه، ال من رواية ابن وهب
 ).١/٣٤٦(تقريب 

كذا يف األصل ومجيع النسخ املطبوعة والصواب هنا وفيما يأيت روح   (٣)
بن القاسم إذ ليس لشيب شيخ يسمى روح ابن الفرج راجع ترمجته يف 

وانظر هذا يف الكامل البن عدي إذ هذا الكالم . ذيب الكمال
= 



  

)٢١١(

 الذين هم –ولكن قد يقال مثل هذا إذا انفرد عن الثقات . هغلط علي
 بزيادة، كان –أحفظ منه، مثل شعبة ومحاد بن سلمة وهشام الدستوائي 
فشفعه يف : "ذلك عليه يف احلديث، ال سيما ويف هذه الرواية أنه قال

: ومبعىن قوله". فشفعه يف وشفعين فيه: "وأولئك قالوا". وشفين يف نفسي
  .)١("وشفعه يف: "أي يف دعائه، وسؤاله يل، فيطابق قوله" يهوشفعين ف"

بالكامل يف " قال أبو أمحد بن عدي يف كتابه املسمى – ٥٤٢
شبيب بن سعيد احلبطي أبو سعيد : ، ومل يصنف يف فنه مثله"أمساء الرجال

البصري التميمي، حدث عنه ابن وهب باملناكري، وحدث عن يونس، عن 
أحاديث مستقيمة، وذكر عن علي ابن املديين أنه الزهري بنسخة الزهري 

هو بصري ثقة كان من أصحاب يونس، كان خيتلف يف جتارة إىل : قال
  .مصر، وجاء بكتاب صحيح

________________________ 
الذي نقله شيخ اإلسالم إمنا هو البن عدي وليس فيه إال روح ابن 

 .القاسم
  :لذي وقفت عليه من اختالف يف رواية هذه األلفاظا  (١)
اللهم : " من طريق عثمان بن عمر، عن شعبة، عن أيب جعفر–أ   

  .عند الرتمذي، وأمحد، والنسائي، يف عمل اليوم والليلة". شفعه يف
وشبيب بن سعيد، .  عثمان بن عمر، عن شعبة، عن أيب جعفر–ب   

م شفعه يف وشفعين يف الله: "عن روح بن القاسم، عن أيب جعفر
ًوميكن أن يكون هذا ومها من البيهقي، أو من أحد رجال ". نفسي   .واهللا أعلم. اإلسناد

اللهم شفعه يف : " من طريق هشام الدستوائي، عن أيب جعفر–ج   
  .عند النسائي، يف عمل اليوم والليلة". وشفعين يف نفسي

عن أيب ومحاد بن سلمة، . ِ روح، عن شعبة، عن أيب جعفر–د   
  .عند اإلمام أمحد". اللهم شفعين فيه، وشفعه يف: "جعفر



  

)٢١٢(

 عدي )٢(وروى عن.  عن ابنه أمحد بن شبيب)١(وقد كتبتها: قال
  :)٣(حديثني عن ابن وهب، عن شبيب هذا عن روح ابن القاسم

 )٥(، عن سابق بن ناجية، عن ابن سالم عقيل)٤(عن ابن: أحدمها
  .eإن هذا قد خدم النيب : مر بنا رجل فقالوا: قال

عنه، عن روح بن القاسم، عن عبد اهللا بن احلسني، عن : والثاين
كذا قيل يف احلديث : قال ابن عدي. أمه فاطمة حديث دخول املسجد

بنت عن عبد اهللا بن احلسني، عن أمه فاطمة بنت احلسني، عن فاطمة 
  .eرسول اهللا 

ولشبيب بن سعيد نسخة الزهري عنده، :  قال ابن عدي– ٥٤٣
حدث عنه ابن وهب . عن يونس، عن الزهري، وهي أحاديث مستقيمة

حديثي روح بن القاسم اللذين أمليتهما، ] إن[و . بأحاديث مناكري
وكان شبيب بن سعيد إذا روى عنه ابنه . يرويهما بن وهب عن شبيب

ليس هو شبيب بن سعيد الذي حيدث :  نسخة الزهري– أمحد بن شبيب
ًعنه ابن وهب باملناكري اليت يرويها عنه، ولعل شبيبا مبصر يف جتارته إليها 

                                                 
، ١ق/٢انظر الكامل البن عدي املخطوط . هذا قول ابن املديين  (١)

 ).١٢/٣٢١(، وذيب الكمال للمزي ١٦٢
 ".ابن عدي"كذا يف األصل والظاهر   (٢)

  .٢٠٨ص ) ٣(وتقدم التنبيه عليه يف حاشية رقم   ) ٣(
 ).١٦٢/ق/٢(أيب عقيل انظر الكامل عن : الصواب  (٤)
وانظر الكىن ). ١٦٢ق /٢(انظر الكامل . الصواب عن أيب سالم  (٥)

  ).٤/٣٠٧(، واجلرح والتعديل )٢/٣٣(للدواليب 



  

)٢١٣(

 وأرجو أن ال يتعمد شبيب –. كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم
  .)١(هذا الكذب
هذان احلديثان اللذان أنكرمها ابن عدي عليه، :  قلت– ٥٤٤

 روح بن القاسم، وكذلك هذا احلديث، حديث األعمى رواه عن روامها عن
ًوهذا احلديث مما رواه عنه ابن وهب أيضا، كما رواه عنه . روح بن القاسم

ُابناه، لكنه مل يتقن لفظه كما أتقنه ابناه، وهذا يصحح ما ذكره ابن عدي، 
  . فعلم أنه حمفوظ عنه

ذا صحيح إن وابن عدي أحال الغلط عليه ال على ابن وهب، وه
كان قد غلط، وإذا كان قد غلط على روح بن القاسم يف ذينك احلديثني 

  .أمكن أن يكون غلط عليه يف هذا احلديث
 وروح بن القاسم ثقة مشهور، روى له اجلماعة فلهذا مل – ٥٤٥

ًوالرجل قد يكون حافظا ملا يرويه عن شيخ، وغري حافظ . حييلوا الغلط عليه
يرويه عن احلجازيني، فإنه / ل إمساعيل بن عياش فيما ملا يرويه عن آخر، مث

ومثل سفيان بن حسني فيما . يغلط فيه، خبالف ما يرويه عن الشاميني
ومثل هذا كثري، فيحتمل أن يكون هذا يغلط فيما يرويه . يرويه عن الزهري

  . وهذا حمل نظر– إن كان األمر كما قاله ابن عدي –عن روح بن القاسم 

                                                 
قال أبو أمحد : من قوله) ١٣٤٨ – ٤/١٣٤٧(الكامل البن عدي   (١)

 .بن عدي إىل هنا



  

)٢١٤(

 هذا احلديث يف املعجم، من حديث )١(روى الطرباين وقد – ٥٤٦  
حدثنا : رواه من حديث أصبغ بن الفرج. ابن وهب، عن شبيب بن سعيد

عبد اهللا بن وهب عن شبيب بن سعيد املكي عن روح بن القاسم عن أيب 
جعفر اخلطمي املدين عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان 

ىل عثمان بن عفان يف حاجة له فلقي ًبن حنيف أن رجال كان خيتلف إ
ائت : عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف

اللهم إين أسألك : امليضأة فتوضأ مث ائت املسجد فصل فيه ركعتني مث قل
 نيب الرمحة، يا حممد إين أتوجه بك إىل ربك eوأتوجه إليك بنبينا حممد 

، ورح حىت أروح معك، عز وجل فيقضي يل حاجيت، وتذكر حاجتك
  .فانطلق الرجل فصنع ما قال له

: مث أتى باب عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال  
  .حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له

ما : ُماذكرت حاجتك حىت كانت هذه الساعة، وقال: مث قال له  
  .كانت لك من حاجة فائتنا

: ف فقال لهمث إن الرجل خرج من عنده، فلقي عثمان بن حني  
َّجزاك اهللا خريا ماكان ينظر يف حاجيت، وال يلتفت إيل حىت كلمته يف ً .

 وأتاه eواهللا ما كلمته، ولكن شهدت رسول اهللا : فقال عثمان بن حنيف
يارسول : افتصرب؟ فقال: eضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النيب 

                                                 
 اللذين ذكرمها باإلسناد واملنت) ١٨٤ - ١/١٨٣(املعجم الصغري   (١)

، حديث )٢٣٤ص (شيخ اإلسالم وابن السين يف عمل اليوم والليلة 
)٦٣٣.( 

  ]خ/٥٣[



  

)٢١٥(

ائت : "e ، فقال له رسول اهللا]علي[اهللا إنه ليس يل قائد وقد شق 
فقال عثمان بن ". امليضأة، فتوضأ مث صل ركعتني، مث ادع ذه الدعوات

فواهللا ما تفرقنا، وطال بنا احلديث، حىت دخل علينا الرجل كأنه مل : حنيف
  .يكن به ضر قط

روى هذا احلديث شعبة، عن أيب جعفر وامسه : )١(قال الطرباين  
مر، عن شعبة، قال أبوعبد عمري بن يزيد، وهو ثقة، تفرد به عثمان بن ع

  .واحلديث صحيح: اهللا املقدسي
والطرباين ذكر تفرده مببلغ علمه، ومل تبلغه رواية روح :  قلت- ٥٤٧  

وذلك إسناد صحيح، يبني أنه مل ينفرد به عثمان بن . بن عبادة، عن شعبة
  .عمر

وطريق ابن وهب هذه تؤيد ما ذكره ابن عدي، فإنه مل حيرر لفظ   
 حررها ابناه، بل ذكر فيها أن األعمى دعا مبثل ما ذكره عثمان الرواية كما

اللهم فشفعه يف : "بن حنيف، وليس كذلك بل يف حديث األعمى أنه قال
وهذه مل يذكرها ابن وهب يف روايته، ".  يف نفسي- أو قال -وشفعين فيه 

فيشبه أن يكون حدث ابن وهب من حفظه كما قال ابن عدي، فلم يتقن 
  .الرواية

 وقد روى أبوبكر بن أيب خيثمة يف تارخيه حديث محاد - ٥٤٨  
  :ابن سلمة فقال

                                                 
  ).١/١٨٤(املعجم الصغري   ) ١(



  

)٢١٦(

حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا محاد بن سلمة، نا أبوجعفر   
ًاخلطمي، عن عمارة بن خزمية، عن عثمان بن حنيف، أن رجال أعمى أتى 

اذهب فتوضأ، : "قال. إين أصبت يف بصري، فادع اهللا يل:  فقالeالنيب 
اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيي حممد نيب الرمحة، : ركعتني مث قلوصل 

يا حممد إين أستشفع بك على ريب يف رد بصري، اللهم فشفعين يف نفسي، 
فرد اهللا ". وشفع نبيي يف رد بصري، وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك

  .عليه بصره
  الذي حدث عنه محاد بن-وأبوجعفر هذا : قال ابن أيب خيثمة  
  . امسه عمري بن يزيد، وهو أبوجعفر، الذي يروي عنه شعبة-سلمة 

  .مث ذكر احلديث من طريق عثمان بن عمر، عن شعبة  
مثل طريق " فشفعين يف نفسي: "وهذه الطريق فيها:  قلت- ٥٤٩  

وإن كانت حاجة فافعل : "روح بن القاسم، وفيها زيادة أخرى وهي قوله
  ." فعل مثل ذلك- أو قال -مثل ذلك 

إا توافق قول عثمان بن حنيف، لكن شعبة وروح : وهذه قد يقال  
بن القاسم أحفظ من محاد بن سلمة، واختالف األلفاظ يدل على أن مثل 

". وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك: "هذه الرواية قد تكون باملعىن، وقوله
:   فإنه مل يقلeًقد يكون مدرجا من كالم عثمان، ال من كالم النيب 

وإن كانت حاجة فعل : "بل قال"  كانت لك حاجة فعلت مثل ذلكوإن"
  ".مثل ذلك
 وباجلملة فهذه الزيادة لو كانت ثابتة مل تكن فيها حجة، - ٥٥٠  

بن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه / وإمنا غايتها أن يكون عثمان    ]خ/٥٤[



  

)٢١٧(

دون بعض، فإنه مل يأمره بالدعاء املشروع بل ببعضه، وظن أن هذا مشروع 
  .e موته بعد

ولفظ احلديث يناقض ذلك، فإن يف احلديث، أن األعمى سأل   
 أن يدعو له، وأنه علم األعمى أن يدعو وأمره يف الدعاء أن eالنيب 
ً داعيا eوإمنا يدعى ذا الدعاء إذا كان النيب ". َّاللهم فشفعه يف: "يقول

ناس ًشافعا له خبالف من مل يكن كذلك، فهذا يناسب شفاعته ودعاءه لل
  .يف حمياه يف الدنيا ويوم القيامة إذا شفع هلم

  ".وشفعين فيه: "ً وفيه أيضا أنه قال- ٥٥١  
، وإن كنا e يف حاجة للنيب eوليس املراد أن يشفع للنيب   

  .مأمورين بالصالة والسالم عليه، وأمرنا أن نسأل اهللا له الوسيلة
 e ففي صحيح البخاري، عن جابر بن عبد اهللا، أن رسول اهللا  

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة : من قال إذا مسع النداء: "قال
ًالقائمة آت حممدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته ًً .

  .)١("حلت له شفاعيت يوم القيامة
: eقال رسول اهللا : ويف صحيح مسلم عن عبد اهللا بن عمرو قال  

ا يقول مث صلوا علي، فإنه من صلى علي إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل م"
صالة صلى اهللا عليه عشرا، مث سلوا اهللا يل الوسيلة فإا درجة يف اجلنة، ال 

                                                 
  ).٧٣(تقدم خترجيه يف ص   ) ١(



  

)٢١٨(

فمن سأل اهللا . تنبغي إال لعبد من عباد اهللا، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد
  .)١("يل الوسيلة حلت عليه الشفاعة

هو معىن الشفاعة،  وسؤال األمة له الوسيلة هو دعاء له، و- ٥٥٢  
اهللا، ومن ] عليه[وهلذا كان اجلزاء من جنس العمل، فمن صلى عليه، صلى 

، كذلك األعمى سأل eسأل اهللا له الوسيلة املتضمنة لشفاعته، شفع له 
منه الشفاعة، فأمره أن يدعو اهللا بقبول هذه الشفاعة، وهو كالشفاعة يف 

  .فيهاللهم فشفعه يف وشفعين : فلهذا قال. الشفاعة
 يف مثل هذا هو من كرامة e وذلك أن قبول دعاء النيب - ٥٥٣  

الرسول على ربه، وهلذا عد هذا من آياته ودالئل نبوته، فهو كشفاعته يوم 
فشفعه يف وشفعين : "القيامة يف اخللق، وهلذا أمر طالب الدعاء أن يقول

 إال فإن هذا اللفظ مل يروه أحد". وشفعين يف نفسي: "خبالف قوله". فيه
  .من هذا الطريق الغريب

: رواه عن شعبة رجالن جليالن". وشفعين فيه: " وقوله- ٥٥٤  
وشعبة أجل من روى هذا احلديث، ومن . عثمان بن عمر، وروح بن عبادة

الرتمذي والنسائي : طريق عثمان بن عمر، عن شعبة رواه الثالثة

                                                 
  ).٧٢(تقدم خترجيه يف ص   ) ١(



  

)٢١٩(

  .وابن ماجه
مان بن عمر، عن ، عن حممود بن غيالن، عن عث)١(رواه الرتمذي  

  .شعبة
  .، عن أمحد بن يسار، عن عثمان بن عمر)٢(ورواه ابن ماجه  
 عن روح بن عبادة، عن )٣("املسند" وقد رواه أمحد يف - ٥٥٥  

وشفعين يف : "مع أن قوله. شعبة، فكان هؤالء أحفظ للفظ احلديث
ً، إن كان حمفوظا مثل ماذكرناه، وهو أنه طلب أن يكون شفيعا "نفسي ً
ً كان سائال جمردا كسائر e، ولو مل يدع له النيب eه، مع دعاء النيب لنفس ً

  . السائلني
وال يسمى مثل هذا شفاعة، وإمنا تكون الشفاعة إذا كان هناك   

ًاثنان يطلبان أمرا فيكون أحدمها شفيعا لآلخر، خبالف الطالب الواحد  ً
  .الذي مل يشفع غريه

راد هذا ا عن من هو انف:  فهذه الزيادة فيها عدة علل- ٥٥٦  
أكرب وأحفظ منه، وإعراض أهل السنن عنها، واضطراب لفظها، وأن راويها 

  . أحاديث منكرة- عن روح هذا -عرف له 
ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك يف كوا ثابتة، فال حجة   

فيها، إذ االعتبار مبا رواه الصحايب، ال مبا فهمه إذا كان اللفظ 

                                                 
  ).٢٠١(تقدم خترجيه يف ص   ) ١(
  ).٢٠٢(تقدم خترجيه يف ص   ) ٢(
  ).٢٠٤(تقدم خترجيه يف ص   ) ٣(



  

)٢٢٠(

  .دل على ما فهمه، بل على خالفهالذي رواه ال ي
اللهم فشفعه يف :  ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال- ٥٥٧  

ً كان هذا كالما باطال، مع -ُ مل يدع له eالنيب ] أن[ مع -وشفعين فيه  ً
ً شيئا، وال أن يقول فشفعه eأن عثمان بن حنيف مل يأمره أن يسأل النيب 

ى وجهه، وإمنا أمره ببعضه، وليس هناك من َّيف، ومل يأمره بالدعاء املأثور عل
" َّفشفعه يف: " شفاعة، وال ما يظن أنه شفاعة، فلو قال بعد موتهeالنيب 

والدعاء املأثور عن النيب . ًلكان كالما ال معىن له، وهلذا مل يأمر به عثمان
e مل يأمر به، والذي أمر به ليس مأثورا عن النيب ًe.  

ه شريعة، كسائر ما ينقل عن آحاد  ومثل هذا ال تثبت ب- ٥٥٨  
الصحابة، يف جنس العبادات أو اإلباحات أو اإلجيابات أو التحرميات، إذا 

 خيالفه ال eمل يوافقه غريه من الصحابة عليه، وكان ما ثبت عن النيب 
يوافقه، مل يكن فعله سنة جيب على املسلمني اتباعها، بل غايته أن يكون 

، ومما تنازعت فيه األمة، فيجب رده إىل اهللا ذلك مما يسوغ فيه االجتهاد
  .والرسول
 يدخل املاء يف )١(مثل ما كان عمر: نظائر كثرية/  وهلذا - ٥٥٩  

ً، ويأخذ ألذنيه ماء جديدا)٢(عينيه يف الوضوء ً
)٣(.  

                                                 
يف خ وسائر النسخ والصواب ابن عمر ويؤكده نسبة ذلك إليه ما يف مصنف عبد الرزاق   ) ١(

  .والسنن الكربى للبيهقي
، من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، )١/١٧٧(يف السنن الكربى للبيهقي   ) ٢(

 كان إذا اغتسل من اجلنابة نضح املاء يف "- رضي اهللا عنهما -عن نافع، عن ابن عمر 
  ".عينيه، وأدخل أصبعه يف سرته

، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر، )١/٦٥(ًويف السنن الكربى للبيهقي أيضا   ) ٣(
  ).١٣ -  ١/١١(وانظر املصنف لعبد الرزاق ". كان يعيد أصبعه يف املاء فيمسح ا أذنيه"

  ]خ/٥٥[



  

)٢٢١(

من : وكان أبوهريرة يغسل يديه إىل العضد يف الوضوء ويقول  
  .استطاع أن يطيل غرته فليفعل

  .هو موضع الغل: نه كان ميسح عنقه ويقولوروي عنه أ  
ً فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعا هلما، فقد - ٥٦٠  

سائر الصحابة مل يكونوا يتوضئون هكذا، : خالفهم يف ذلك آخرون وقالوا
 الذي يف الصحيحني وغريمها من غري وجه ليس eوالوضوء الثابت عنه 

سل ما زاد على املرفقني والكعبني، وال فيه أخذ ماء جديد لألذنني، وال غ
  .)١(من استطاع أن يطيل غرته فليفعل: eمسح العنق، وال قال النيب 

                                                 
احملجلون من  باب فضل الوضوء والغر - ٣ كتاب الوضوء، - ٤احلديث يف البخاري،   ) ١(

 باب - ١٢ كتاب الطهارة، - ٢، )١/٢١٦(ومسلم ). ١٣٦(آثار الوضوء، حديث 
، ٢/٣٣٤(وأمحد ). ٣٥، ٣٤(استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء، حديث 

ًكلهم من طريق نعيم بن عبد اهللا عن أيب هريرة مرفوعا ولفظ ) ٥٢٣، ٤٠٠، ٣٦٢
ُإن أميت يدعون يوم القيامة غرا حمجلني من ": ، يقولeإين مسعت رسول اهللا : البخاري

  ".آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل
رأيت أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه، : ولفظ مسلم، عن نعيم بن عبد اهللا امر قال  

فأسبغ الوضوء، مث غسل يده اليمىن، حىت أشرع يف العضد، مث يده اليسرى، حىت أشرع يف 
، مث مسح رأسه، مث غسل رجله اليمىن، حىت أشرع يف الساق، مث غسل رجله العضد

قال :  يتوضأ، وقالeهكذا رأيت رسول اهللا : مث قال. اليسرى، حىت أشرع يف الساق
أنتم الغر احملجلون يوم القيامة من إسباع الوضوء، فمن استطاع منكم : "eرسول اهللا 

  ".فليطل غرته وحتجيله
فغسل وجهه ويديه حىت كاد يبلغ املنكبني، مث غسل رجليه، حىت رفع : "ويف لفظ ملسلم  

  ".إىل الساقني
من : ال أدري قوله: "، بعد رواية احلديث فقال نعيم)٥٢٣، ٢/٣٣٤(ويف مسند أمحد   

قال ". ، أو من قول أيب هريرةeاستطاع أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول اهللا 
فغسل وجهه ويديه، فرفع : زاد اإلمساعيلي فيهو): "٢٣٦ - ١/٢٣٥(احلافظ يف الفتح 

وكذا ملسلم عن نعيم، من طريق عمرو ابن ". يف عضديه، وغسل رجليه، فرفع يف سابقيه
ومن طريق عمارة بن غزية، وزاد يف هذه أن أبا . احلارث، عن سعيد بن أيب هالل حنوه

= 



  

)٢٢٢(

ً بل هذا من كالم أيب هريرة، جاء مدرجا يف بعض - ٥٦١  
ًإنكم تأتون يوم القيامة غرا حمجلني من : "eاألحاديث، وإمنا قال النيب 

 العضد والساق، فقال  يتوضأ، حىت يشرع يفeوكان ". آثار الوضوء
وظن من ظن أن غسل ]. فليفعل[من استطاع أن يطيل غرته : أبوهريرة

العضد من إطالة الغرة، وهذا ال معىن له فإن الغرة يف الوجه ال يف اليد 
والغرة ال ميكن إطالتها، فإن الوجه . والرجل، وإمنا يف اليد والرجل احلجلة

الرأس، واحلجلة ال يستحب يغسل كله، ال يغسل الرأس، وال غرة يف 
  .إطالتها، وإطالتها مثلة

 وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسري مواضع سري النيب - ٥٦٢  
e وينزل مواضع منزله، ويتوضأ يف السفر حيث رآه يتوضأ، ويصب فضل ،

  .مائه على شجرة صب عليها

________________________ 
لى من زعم أن ذلك  يتوضأ، فأفاد رفعه، وفيه رد عeهكذا رأيت رسول اهللا : هريرة قال

  ".ًرأي أيب هريرة، بل من روايته ورأيه معا
كنت خلف أيب : ًوملسلم أيضا من طريق أيب مالك األشجعي، عن أيب حازم، قال: أقول  

يا أبا هريرة ما هذا : فقلت له. َُهريرة، وهو يتوضأ للصالة، فكان ميد يده حىت يبلغ إبطه
. لمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوءبين فروخ أنتم ههنا؟ لو ع: الوضوء؟ فقال

ففي ختفي أيب ". تبلغ احللية من املؤمن حيث يبلغ الوضوء: " يقولeمسعت خليلي 
من استطاع أن يطيل غرته : "هريرة ذا الوضوء، وبقوله هذا، ويف قول نعيم ال أدري قوله

يف . هذا احلديثونعيم هو مدار . ، أو من قول أيب هريرةeمن قول رسول اهللا ". فليفعل
كل هذا ما يؤيد من ذهب إىل تعليل هذه اجلملة من احلديث، ال سيما ويف إسنادها 

وعمارة ابن غزية األنصاري املدين، قال فيه . خالد بن خملد القطواين، وهو صدوق يتشيع
  . ال بأس به: احلافظ



  

)٢٢٣(

 )١( وحنو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه- ٥٦٣  
ستحب ذلك مجهور العلماء، كمامل يستحبه ومل يفعله أكابر ًمستحبا، ومل ي

الصحابة، كأيب بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل 
ًولو رأوه مستحبا، لفعلوه، كما . وغريهم، مل يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر

  .كانوا يتحرون متابعته واالقتداء به
عل على الوجه الذي  وذلك ألن املتابعة أن يفعل مثل ما ف- ٥٦٤  

ًفعل، فإذا فعل فعال على وجه العبادة، شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة، 
وإذا قصد ختصيص مكان أو زمان بالعبادة، خصصناه بذلك، كما كان 
يقصد أن يطوف حول الكعبة، وأن يلتمس احلجر األسود، وأن يصلي 

دينة، وقصد خلف املقام، وكان يتحرى الصالة عند أسطوانة مسجد امل
الصعود على الصفا واملروة والدعاء والذكر هناك، وكذلك عرفة ومزدلفة 

  .وغريمها
 مثل أن ينزل -فعله حبكم االتفاق ومل يقصده ] ما[ وأما - ٥٦٥  

  .ًمبكان، ويصلي فيه لكونه نزله ال قصدا لتخصيصه بالصالة والنزول فيه
نزول مل نكن فإذا قصدنا ختصيص ذلك املكان بالصالة فيه أو ال  

  .متبعني، بل هذا من البدع اليت كان ينهى عنها عمر بن اخلطاب
 كما ثبت باإلسناد الصحيح من حديث شعبة عن - ٥٦٦  

كان عمر بن اخلطاب يف سفر : سليمان التيمي عن املعرور بن سويد، قال
صلى فيه : فصلى الغداة، مث أتى على مكان فجعل الناس يأتونه فيقولون

                                                 
  ".رواه"يف خ   ) ١(



  

)٢٢٤(

إمنا هلك أهل الكتاب، أم اتبعوا آثار أنبيائهم، : ال عمرفق. eالنيب 
ًفاختذوها كنائس وبيعا   .)١(فمن عرضت له الصالة فليصل، وإال فليمض. َِ

 مل يقصد ختصيصه بالصالة فيه، بل e فلما كان النيب - ٥٦٧  
صلى فيه ألنه موضع نزوله، رأى عمر أن مشاركته يف صورة الفعل من غري 

صده ليس متابعة، بل ختصيص ذلك املكان بالصالة من بدع موافقة له يف ق
أهل الكتاب، اليت هلكوا ا، وى املسلمني عن التشبه م يف ذلك، 

 يف الصورة، ومتشبه باليهود والنصارى يف e بالنيب )٢(ففاعل ذلك متشبه
  .القصد الذي هو عمل القلب

ن املتابعة يف  وهذا هو األصل، فإن املتابعة يف النية أبلغ م- ٥٦٨  
هل : )٣(صورة العمل، وهلذا ملا اشتبه على كثري من العلماء جلسة االسرتاحة

  .ًفعلها استحبابا أو حلاجة عارضة تنازعوا فيها
                                                 

يد بن منصور يف سننه، حدثنا أبو فروى سع): ٣٨٦ص (قال شيخ اإلسالم يف االقتضاء   ) ١(
خرجنا :  قال- رضي اهللا عنه -معاوية، حدثنا األعمش عن املعرور بن سويد، عن عمر 

ص (وقال ابن وضاح يف كتابه البدع والنهي عنها . وذكر القصة.. معه يف حجة حجها
ن نا حرملة بن حيىي عن عبد اهللا بن وهب، ع: حدثين إبراهيم بن حممد قال): ٤٢ - ٤١

وثنا موسى : وساق القصة مث قال. األعمش، حدثين مروان بن سويد األسدي، عن عمر
ًخرجنا حجاجا مع : نا جرير، عن األعمش، عن املعرور بن سويد: بن معاوية قال

القصة وليس من شيوخ األعمش مروان بن سويد األسدي وإمنا هو مسعود بن ... عمر
وعلى كل حال . ، أو من بعض النساخمالك األسدي فلعل مروان خطأ من الطابعني

  .فالقصة صحيحة
  ".متشبها: "يف خ  ) ٢(
، فإذا كان يف وتر من eأنه رأى النيب : "يشري إىل حديث مالك بن احلويرث الليثي  ) ٣(

 - ١٤٢ كتاب األذان، - ١٠أخرجه البخاري، ". ًصالته مل ينهض حىت يستوي قاعدا
) ٢/٧٩(والرتمذي ). ٨٣٢(مث ض، حديث ًباب من استوى قاعدا يف وتر من صالته، 

وأبوداود ). ٢٨٧( باب كيف النهوض من السجود، حديث - ٢١٣أبواب الصالة، 
= 



  

)٢٢٥(

هل :  وكذلك نزوله باحملصب عند اخلروج من مىن ملا اشتبه- ٥٦٩  
  .فعله ألنه كان أمسح خبروجه، أو لكونه سنة؟ تنازعوا يف ذلك

  .)١(eُع ابن عمر يده على مقعد النيب ومن هذا وض  
 بالبصرة، وعمرو بن حريث بالكوفة، فإن هذا )٢(وتعريف ابن عباس  

 شرعه ألمته مل ميكن eملا مل يكن مما يفعله سائر الصحابة ومل يكن النيب 
  . أن يقال هذا سنة مستحبة

هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة، أو :  بل غايته أن يقال- ٥٧٠  
 ينكر على فاعله ألنه مما يسوغ فيه االجتهاد، ال أنه سنة مستحبة مما ال

  . ألمتهeسنها النيب 

________________________ 
 باب النهوض يف الفرد، حديث - ١٤٢ كتاب الصالة، - ٢، )٥٢٧ - ١/٥٢٦(
  ).٥٤ - ٥/٥٣(وأمحد ) ٨٤٤ - ٨٤٢(
 - ٢/١٠٦(لرتمذي كما رواه ا. وجلسة االسرتاحة وردت يف حديث أيب محيد الساعدي  

  .هذا حديث حسن صحيح: ، وقال)٣٠٤(، أبواب الصالة، حديث )١٠٧
ًورؤي ابن عمر واضعا يده : "بدون إسناد، بلفظ) ٥٤ - ٢/٥٣(الشفاء للقاضي عياض   ) ١(

  ". من املنرب مث وضعها على وجههeعلى مقعد النيب 
قال عدي بن : ادة، قالأخربنا معمر، عن قت): ٤/٣٧٦(قال عبد الرزاق يف املصنف   ) ٢(

َّإمنا املعرف : أرطأة للحسن، أال خترج بالناس فتعرف م؟ وذلك بالبصرة، فقال احلسن
مث بني هذا التعريف . َّأول من عرف بأرضنا ابن عباس: وكان احلسن يقول: بعرفة، قال

ّأول من عرف : مسعت احلسن يقول: عن ابن التيمي عن أبيه قال): ٤/٣٧٧(فقال 
ًابن عباس كان يتعد عشية عرفة، فيقرأ القرآن، البقرة آية آية، وكان مثجا عاملابأرضنا  مث . ً

كان الناس يعرفون يف املسجد بالكوفة، فال : "عن معمر عن مغرية عن إبراهيم، قال: قال
: وروى البيهقي بإسناده إىل شعبة قال). ٣٧٩ - ٤/٣٧٨(املصنف " يعرف معهم

هو حمدث، وعن : اع الناس يوم عرفة يف املساجد، فقاالًسألت احلكم ومحادا عن اجتم"
ُأول من صنع ذلك ابن : هو حمدث، وعن قتادة عن احلسن قال: منصور عن إبراهيم قال

  ).٥/١١٨(السنن الكربى " عباس



  

)٢٢٦(

ًإنه ال بأس به أحيانا لعارض إذا مل جيعل : التعريف/أو يقال يف   
  .سنة راتبة
تارة يكرهونه، :  وهكذا يقول أئمة العلم يف هذا وأمثاله- ٥٧١  

يه إذا مل يتخذ سنة، وال يقول وتارة يسوغون فيه االجتهاد، وتارة يرخصون ف
فإن ذلك إمنا يقال فيما . إن هذه سنة مشروعة للمسلمني: عامل بالسنة

، إذ ليس لغريه أن يسن وال يشرع، وما سنه خلفاؤه eشرعه رسول اهللا 
ًالراشدون فإمنا سنوه بأمره فهو من سننه، وال يكون يف الدين واجبا إال ما 

ً، وال مستحبا إال ما استحبه، وال مكروها إال ًأوجبه، وال حراما إال ما حرمه
  .ًما كرهه، وال مباحا إال ما أباحه

َ وهكذا يف اإلباحات، كما استباح أبو طلحة أكل الربد - ٥٧٢  
  .)١(وهو صائم

واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء املنتشر حىت قيل هو   
مل يقل بذلك، وغريمها من الصحابة . )٢(النهار، إال أن الشمس مل تطلع

  .وجب الرد إىل الكتاب والسنة

                                                 
وأخرجه البزار كما يف كشف األستار . بإسناد صحيح) ٣/٢٧٩(انظر مسند أمحد   ) ١(

  ).١٠٢٢(حديث ) ١/٤٨١(
من طريق محاد بن سلمة عن عاصم بن أيب النجود عن زر بن حبيش ) ٦/٥٣٢(سند امل  ) ٢(

حلذيفة أي : عن حذيفة، ومن طريق سفيان الثوري عن عاصم عن زر بن حبيش، قلت
وعاصم صدوق له ". هو النهار إال أن الشمس مل تطلع: ؟ قالeتسحرمت مع النيب 

هذا : "حلديث من األحاديث واآلثارقال ابن حزم بعد أن روى ما يقرب من هذا ا. أوهام
  ".كله على أنه مل يكن يتبني له الفجر بعد، فبهذا تتفق السنن مع القرآن

  ]خ/٥٦[



  

)٢٢٧(

مثل كراهة عمر وابنه للطيب .  وكذلك الكراهية والتحرمي- ٥٧٣  
  .)١(قبل الطواف بالبيت

                                                 
 باب اإلفاضة، حديث - ٧٣ كتاب احلج، - ٢٠، )١/٤١٠(روى مالك يف املوطأ   ) ١(

: ، عن نافع وعبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر أن عمر بن اخلطاب، قال)٢٢٢(
مجرة العقبة مث حلق أو قصر وحنر هديا، إن كان معه، فقد حل له ما حرم من رمى "

وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى ". عليه، إال النساء والطيب، حىت يطوف بالبيت
من طريق أيب اليمان عن شعيب عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق ) ١٣٦ - ٥/١٣٥(

إسناده إىل الشافعي أنبأ سفيان عن مث روى ب. معمر عن الزهري عن سامل عن ابن عمر به
 أنا طيبت رسول اهللا - رضي اهللا عنها -قالت عائشة : "عمرو بن دينار عن سامل قال

eوسنة رسول اهللا :  حلله وإحرامه، قال ساملe٥ويف البخاري ".  أحق أن تتبع - 
من ) ٢٧٠/حديث ( باب من تطيب مث اغتسل وبقي أثر الطيب - ١٤كتاب الغسل 

سألت عائشة، فذكرت هلا قول ابن : راهيم بن حممد بن املنتشر، عن أبيه قالطريق إب
ًما أحب أن أصبح حمرما أنضح طيبا: "عمر أنا : "- رضي اهللا عنها -فقالت عائشة " ً

ومن ): "١/٢٨١(قال احلافظ يف الفتح ".  مث طاف على نسائهeطيبت رسول اهللا 
 على ما eالدليل، واطالع أزواج النيب  رد بعض الصحابة على بعض ب-ً أيضا -فوائده 

 ١٥) ٨٥٠ - ٢/٨٤٩(ويف صحيح مسلم ". ال يطلع عليه غريهن من أفاضل الصحابة
ًما أحب أن أصبح حمرما أنضح طيبا؛ ألن أطلى "، ٤٩، ٤٧ كتاب احلج حديث -

، وانظر سنن النسائي "بقطران أحب إيل من أن أفعل ذلك وفيه جواب عائشة عليه
وكان ابن عمر يتبع أباه، : "قال احلافظ ابن حجر). ٦/١٧٥(ند أمحد ، ومس)٥/١٠٩(

فإنه كان يكره استدامة الطيب بعد اإلحرام كما سيأيت، وكانت عائشة تنكر عليه ذلك، 
وقد روى سعيد بن منصور، من طريق عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر، أن عائشة كانت 

ًفدعوت رجال وأنا جالس جبنب ابن : الال بأس بأن ميس الطيب عند اإلحرام، ق: "تقول
عمر، فأرسلته إليها، وقد علمت قوهلا، ولكن أحببت أن يسمعه أيب فجاءين رسويل، 

فسكت : ال بأس بالطيب عند اإلحرام فأحب ما بدا لك، قال: إن عائشة تقول: فقال
. وكذا سامل بن عبد اهللا بن عمر خيالف أباه وجده يف ذلك، حلديث عائشة". ابن عمر

: أخربنا عمرو بن دينار، عن سامل، أنه ذكر قول عمر يف الطيب، مث قال: "قال ابن عيينة
 أحق أن eسنة رسول اهللا :  فذكر احلديث، قال سامل- رضي اهللا عنها -قالت عائشة 

ويؤخذ منه أن املفزع يف النوازل إىل السنن، وأنه مستغىن ا عن أراء : "قال احلافظ". تتبع
  ).٣/٢٩٨(الفتح ". ا املقنعالرجال، وفيه



  

)٢٢٨(

وكراهة من كره من الصحابة فسخ احلج إىل التمتع، أو التمتع   
َّ، أو رأى تقدير مسافة القصر حبد حده، وأنه ال يقصر بدون )١(ًمطلقا ٍّ
  .)٣(رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم يف السفر، أو )٢(ذلك

  .)٤(إن الريق جنس: ومن ذلك قول سلمان  
  .)٥(إن الكتابية ال جيوز نكاحها: وقول ابن عمر  
  .)٦(وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر  
  .)٧(ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم  

                                                 
، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤، ١٤٥، ١٤٣( كتاب احلج حديث - ١٥انظر صحيح مسلم   ) ١(

١٥٨، ١٥٧.(  
يقصر : من الصحابة من حدها بأربعة برد، ويف مسرية اليوم، كابن عمر، ومنهم من قال  ) ٢(

فان يف مثل مابني مكة والطائف، ويف مثل مابني مكة وجدة، ويف مثل مابني مكة وعس
ومصنف ). ١٤٨ - ١/١٤٧(املوطأ : انظر. كابن عباس، وهناك أقوال لعلماء آخرين

، والسنن )٤٤٦ - ٢/٤٤٣(ومصنف ابن أيب شيبة ). ٥٢٨ - ٢/٥٢٤(عبد الرزاق 
 باب - ٤ كتاب تقصري الصالة - ١٨، والبخاري )١٣٧ - ٣/١٣٦(الكربى للبيهقي 

  ).٥٦٨ - ٢/٥٦٥(فتح . يف كم يقصر الصالة
وانظر مصنف عبد الرزاق . - رضي اهللا عنهما -عمل ابن عمر ) ١/٢٩٥(نظر املوطأ ا  ) ٣(

  .رأى عمر، رضي اهللا عنه) ٤/٢٧٠(
إذا حك أحدكم جلده فال ميسحه : "عن سلمان قال) ١/١٤(السنن الكربى : انظر  ) ٤(

  ".بريقه، فإنه ليس بطاهر
ان عن ابن عمر أنه كره من طريق ميمون بن مهر) ٤/١٥٨(يف مصنف ابن أيب شيبة   ) ٥(

وقال السيوطي الدر املنثور . وال تنكحوهن حىت يؤمن: "نكاح نساء أهل الكتاب، وقرأ
وأخرج البخاري والنحاس يف ناسخه عن نافع عن عبد اهللا بن عمر كان إذا ): "١/٢٥٦(

حرم اهللا املشركات على املسلمني، وال : سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال
ومل ". ًأعرف شيئا من اإلشراك أعظم من أن تقول املرأة را عيسى أو عبد من عباد اهللا

  .أجده يف البخاري
  ).٣٧٤، ١١/٣٧١(انظر مصنف ابن أيب شيبة   ) ٦(
). ٣٤٧( باب التيمم ضربة حديث - ٨ كتاب التيمم، - ٧انظر صحيح البخاري   ) ٧(

 باب التيمم، حديث - ٢٨ كتاب احليض - ٣، )٢٨١ - ١/٢٨٠(وصحيح مسلم 
= 



  

)٢٢٩(

ا إذا مات إنه ال مهر هل: ِّوقول علي وزيد وابن عمر يف املفوضة  
  .)١(الزوج

َإا تعتد أبـعد : وقول علي وابن عباس يف املتوىف عنها احلامل   َ ْ ُّ
َاألجلني َ

)٢(.  
إن احملرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما : وقول ابن عمر وغريه  

  .)٣(يفعل باحلالل
 

________________________ 
 - ٣٢١( كتاب الطهارة حديث - ١) ٢٢٩ - ١/٢٢٧(وأبوداود ). ١١٣ - ١١٠(

 باب ماجاء يف التيمم ضربة - ٩١ كتاب الطهارة، - ١) ١/١٨٨(وابن ماجه ). ٣٢٢
  ).٥٦٩(واحدة حديث 

 - ٤/٣٠٠(، ومصنف ابن أيب شيبة )٢٩٥ - ٦/٢٩٢(مصنف عبد الرزاق : انظر  ) ١(
  ).٧/٢٤٦(ين البن قدامة ، واملغ)٣٠٢

يف خالف دار بينه وبني أيب هريرة وأيب سلمة بن ) ٢/٥٨٩(قول ابن عباس يف املوطأ   ) ٢(
 لسبيعة األسلمية حيث eعبد الرمحن فسئلت أم سلمة فأجابت بفتوى رسول اهللا 

قد حللت فانكحي إن : "eولدت بعد ليال من وفاة زوجها فقال هلا رسول اهللا 
وانظر ). ٤٩٠٩( سورة الطالق حديث - ٦٥ كتاب التفسري - ٦٥ البخاري". شئت

). ١٤٤ - ٢٨/١٤٣( يف تفسري ابن جرير - رضي اهللا عنهما -قول علي وابن عباس 
  ).٢٠٦ - ٨/٢٠٤(وانظر الدر املنثور 

كنا مع النيب يف سفر فرأى : أصل هذه املسألة حديث ابن عباس، رضي اهللا عنه، قال  ) ٣(
اغسلوه مباء وسدر : "eه، فوقص فمات وهو حمرم، فقال رسول اهللا ًرجال سقط عن بعري

هذا لفظ الرتمذي ". وكفنوه يف ثوبيه، وال ختمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يليب
ورواه . هذا حديث حسن صحيح: وقال الرتمذي. مع عارضة األحوذي) ٤/١٧٥(

احتج به الشافعي ): "٨/٥١(لقاري قال العيين يف عمدة ا. البخاري، ومسلم، وأبوداود
وأمحد وإسحاق وأهل الظاهر يف أن احملرم على إحرامه بعد املوت، وهلذا حيرم سرت رأسه 
وتطييبه، وهو قول عثمان، وعلي، وابن عباس، وعطاء، والثوري، وذهب أبوحنيفة ومالك 

، وعارضة )٣/١٣٨(فتح الباري : وانظر". واألوزاعي إىل أنه يصنع به ما يصنع باحلالل
  ).١٤/٢٠٩(وبذل اهود ). ٤/١٧٥(األحوذي 



  

)٢٣٠(

  .)١(ال جيوز االشرتاط يف احلج: وقول ابن عمر وغريه  
  .)٢(ليس عليها لزوم املنزل: توىف عنهاوقول ابن عباس وغريه يف امل  
  .)٣(إن املبتوتة هلا السكىن والنفقة: وقول عمر وابن مسعود  
وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة، فإنه جيب فيه الرد إىل اهللا   

والرسول، ونظائر هذا كثري فال يكون شريعة لألمة إال ما شرعه رسول اهللا 
e.  

فإمنا قاله " ن قول الصحايب حجةإ: " ومن قال من العلماء- ٥٧٤  
إذا مل خيالفه غريه من الصحابة وال عرف نص خيالفه، مث إذا اشتهر ومل 

                                                 
ينسب هذا القول إىل ابن عمر وعائشة والنخعي واحلكم وطاووس ومالك والثوري وأيب   ) ١(

وهذا املذهب خمالف للحديث . ال ينفعه اشرتاط، وميضي على إحرامه: حنيفة، وقالوا
ا دخل عليها رسول اهللا الصحيح املتفق عليه من حديث عائشة يف قصة ضباعة، حينم

eواهللا ال أجدين إال وجعة، فقال : لعلك أردت احلج فقالت: " وهي مريضة فقال هلا
وأجاز هذا االشرتاط عمر ". اللهم حملي حيث حبستين: حجي واشرتطي قويل: "هلا

وعثمان وعلي وابن مسعود وعمار وابن عباس وسعيد بن املسيب وعروة وعطاء وعلقمة 
). ٨/١٣٢(، وشرح النووي لصحيح مسلم )٢٠/٨٥(دة القاري للعيين انظر عم. وشريح

لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة يف االشرتاط لقال به، وقال الشافعي لو : "قال البيهقي
مل أعده إىل غريه؛ ألنه ال حيل عندي خالف ) يعين يف قصة ضباعة(ثبت حديث عروة 

". e احلديث من أوجه عن النيب قد ثبت هذا: ، قال البيهقيeما يثبت عن رسول اهللا 
) ١/٣٣٥(وانظر يف املوضوع تفسري ابن كثري ). ٤/٨(والفتح ) ٥/٢٢١(السنن الكربى 

  ).٩٤٢( كتاب احلج حديث - ٧) ٣/٢٧٠(وانظر قول ابن عمر يف الرتمذي 
، وهو قول عدد من الصحابة والتابعني كما يف )٣٠ - ٧/٢٩(انظر مصنف عبد الرزاق   ) ٢(

وسنن سعيد بن منصور ). ٤٣٦ - ٧/٤٣٥(نظر السنن الكربى للبيهقي وا. املصنف
  ).٣٢٢ص (

 - ٢٠/٣٠٧(وعمدة القاري للعيين ). ٣/٦٨(هذه املسألة يف شرح معاين اآلثار : انظر  ) ٣(
، وعون املعبود نشر عبد احملسن السلفي )٤٨١ - ٩/٤٧٧(وفتح الباري ). ٣٠٨

  ).٧/٥٢٨(، واملغين البن قدامة )٥٤٢ - ٥/٥٢٢(، وزاد املعاد )٣٩٨ - ٦/٣٨٨(



  

)٢٣١(

، إذا عرف "هذا إمجاع إقراري: "ًينكروه كان إقرارا على القول، فقد يقال
  . أم أقروه مل ينكره أحد منهم، هم ال يقرون على باطل

 غريه مل خيالفه فقد  وأما إذا مل يشتهر فهذا إن عرف أن- ٥٧٥  
  .وأما إذا عرف أنه خالفه فليس حبجة باالتفاق". هو حجة: "يقال

 وأما إذا مل يعرف هل وافقه غريه أو خالفه مل جيزم - ٥٧٦  
بأحدمها، ومىت كانت السنة تدل على خالفه كانت احلجة يف سنة رسول 

  . ال فيما خيالفها بال ريب عند أهل العلمeاهللا 
ن كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن  وإذا كا- ٥٧٧  

 بعد eحنيف أو غريه أنه جعل من املشروع املستحب أن يتوسل بالنيب 
ً داعيا له وال شافعا فيه، فقد علمنا أن eموته من غري أن يكون النيب  ً

ًعمر وأكابر الصحابة مل يروا هذا مشروعا بعد مماته، كما كان يشرع يف 
تسقاء يف حياته يتوسلون به، فلما مات مل حياته، بل كانوا يف االس

  .يتوسلوا
 بل قال عمر يف دعائه الصحيح املشهور الثابت باتفاق - ٥٧٨  

أهل العلم مبحضر من املهاجرين واألنصار يف عام الرمادة املشهور ملا اشتد 
ًم اجلدب حىت حلف عمر ال يأكل مسنا حىت خيصب الناس، مث ملا 

هم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا الل: "استسقى بالناس قال



  

)٢٣٢(

  .)١(فيسقون" فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا
 وهذا دعاء أقره عليه مجيع الصحابة، مل ينكره أحد مع - ٥٧٩  

 مبثله معاوية بن أيب )٢(شهرته، وهو من أظهر اإلمجاعات اإلقرارية، ودعا
  .سفيان يف خالفته ملا استسقى بالناس

 بعد مماته كتوسلهم يف حياته e فلو كان توسلهم بالنيب - ٥٨٠  
كيف نتوسل مبثل العباس ويزيد بن األسود وحنومها؟ ونعدل عن : لقالوا

 الذي هو أفضل اخلالئق وهو أفضل الوسائل وأعظمها eالتوسل بالنيب 
  .عند اهللا؟
 فلما مل يقل ذلك أحد منهم، وقد علم أم يف حياته إمنا - ٥٨١  

سلوا بدعائه وشفاعته، وبعد مماته توسلوا بدعاء غريه وشفاعة غريه، علم تو
  .أن املشروع عندهم التوسل بدعاء املتوسل به ال بذاته

وعامة الصحابة رضوان /  وحديث األعمى حجة لعمر - ٥٨٢  
اهللا عليهم أمجعني، فإنه إمنا أمر األعمى أن يتوسل إىل اهللا بشفاعة النيب 

eوإذا قدر "َّقل اللهم شفعه يف: "ته، وقال له يف الدعاء ودعائه ال بذا ،
أن بعض الصحابة أمر غريه أن يتوسل بذاته ال بشفاعته ومل يأمر بالدعاء 
املشروع بل ببعضه وترك سائره املتضمن للتوسل بشفاعته، كان ما فعله 

، وكان املخالف لعمر eرسول اهللا ] لسنة[عمر بن اخلطاب هو املوافق 
 حجة e، وكان احلديث الذي رواه عن النيب eبسنة رسول اهللا ًحمجوجا 
  . واهللا أعلم. عليه ال له

                                                 
  ).٨٨(تقدم ص   ) ١(
  ).١٢٧(تقدم ص   ) ٢(

  ]خ/٥٧[



  

)٢٣٣(

  ]فصل[
فال يقدر أحد أن " توسال: " وأما القسم الثالث مما يسمى- ٥٨٣  

 بسط )١( كما تقدم-ً شيئا حيتج به أهل العلم eينقل فيه عن النيب 
نبياء والصاحلني أو  وهو اإلقسام على اهللا عز وجل باأل-الكالم على ذلك 

ً شيئا ثابتا ال eالسؤال بأنفسهم، فإنه ال يقدر أحد أن ينقل فيه عن النيب  ً
يف اإلقسام أو السؤال به، وال يف اإلقسام أو السؤال بغريه من املخلوقني، 
وإن كان يف العلماء من سوغه فقد ثبت عن غري واحد من العلماء أنه ى 

  .دم بيانهعنه، فتكون مسألة نزاع كما تق
 فريد ما تنازعوا فيه إىل اهللا ورسوله، ويبدي كل واحد - ٥٨٤  

حجته كما يف سائر مسائل النزاع، وليس هذا من مسائل العقوبات بإمجاع 
ٍاملسلمني، بل املعاقب على ذلك معتد جاهل ظامل، فإن القائل ذا قد قال 

 e عن النيب ما قالت العلماء، واملنكر عليه ليس معه نقل جيب اتباعه ال
  .وال عن الصحابة

 وقد ثبت أنه ال جيوز القسم بغري اهللا ال باألنبياء وال - ٥٨٥  
  .)٢(بغريهم كما سبق بسط الكالم يف تقرير ذلك

 وقد اتفق العلماء على أنه ال جيوز ألحد أن ينذر لغري اهللا - ٥٨٦  
  .)٣(ال لنيب وال لغري نيب، وأن هذا نذر شرك ال يوىف به

                                                 
  ).١٢٩ - ١٢٨(انظر ص   ) ١(
  .٩٠انظر ص   ) ٢(
  .١/٥٤٧، وجممع األر ٣/١٣٢انظر شرح معاين اآلثار   ) ٣(



  

)٢٣٤(

 ال ينعقد به اليمني، وال )١(كذلك احللف باملخلوقات و- ٥٨٧  
 مل ينعقد ميينه كما تقدم ذكره، ومل eكفارة فيه، حىت لو حلف بالنيب 

جيب عليه كفارة عند مجهور العلماء كمالك والشافعي وأيب حنيفة وأمحد يف 
إحدى الروايتني، بل ى عن احللف ذه اليمني، فإذا مل جيز أن حيلف ا 

  . وال يقسم ا على خملوق فكيف يقسم ا على اخلالق جل جالله؟الرجل
ً وأما السؤال به من غري إقسام به فهذا أيضا مما منع منه - ٥٨٨  

 وخلفائه الراشدين eغري واحد من العلماء، والسنن الصحيحة عن النيب 
  .تدل على ذلك

ستجاب فإن هذا إمنا يفعله من يفعله على أنه قربه وطاعة وأنه مما ي  
  .به الدعاء
ً وماكان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون - ٥٨٩  

ًمستحبا، وكل ما كان واجبا أو مستحبا يف العبادات واألدعية فالبد أن  ً ً
ً ألمته، فإذا مل يشرع هذا ألمته مل يكن واجبا وال مستحبا eيشرعه النيب  ً

اء، وقد تقدم بسط الكالم على ًوال يكون قربة وطاعة وال سببا إلجابة الدع
  .هذا كله

                                                 
وال يكون اليمني بغري ): "١/٥٤٤(قال يف بدر املتقى شرح امللتقى امش جممع األر   ) ١(

رآن والنيب والعرش والكعبة، فإنه حرام بل عن ابن عمر وغريه أن احللف بغري اهللا اهللا كالق
شرك، قال الرازي أخاف الكفر على من قال حبيايت وحياتك ويف املنية من حيلف بروح 

  .وانظر جممع األر يف املوضع نفسه" ُاألمري وحياته ورأسه مل يتحقق إسالمه بعد
وتكملة اموع شرح املهذب يف الفقه الشافعي ). ٣/٦٧(طأ وانظر شرح الزرقاين على املو  

  ).٤٨٩ - ٩/٤٨٨(واملغين البن قدامة ). ٤٧٢ - ١٦/٤٧١(



  

)٢٣٥(

 فمن اعتقد ذلك يف هذا ويف هذا فهو ضال وكانت - ٥٩٠  
بدعته من البدع السيئة، وقد تبني باألحاديث الصحيحة وما استقريء من 

  .ً وخلفائه الراشدين أن هذا مل يكن مشروعا عندهمeأحوال النيب 
بب ال يناسب ً وأيضا فقد تبني أنه سؤال هللا تعاىل بس- ٥٩١  

إجابة الدعاء وأنه كالسؤال بالكعبة والطور والكرسي واملساجد وغري ذلك 
ًمن املخلوقات، ومعلوم أن سؤال اهللا باملخلوقات ليس هو مشروعا، كما أن 
ًاإلقسام ا ليس مشروعا بل هو منهي عنه، فكما أنه ال يسوغ ألحد أن 

له بنفس خملوق، وإمنا حيلف مبخلوق فال حيلف على اهللا مبخلوق وال يسأ
  .يسأل باألسباب اليت تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تفصيله

 لكن قد روي يف جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل - ٥٩٢  
 شيء ثابت بل كلها موضوعة، eالعلم؛ ولكن ليس يف املنقول عن النيب 

  .وأما النقل عن من ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت
حبق : " وفيه)٢( وابن ماجة)١( واحلديث الذي رواه أمحد- ٥٩٣  

  ".السائلني عليك وحبق ممشاي هذا

                                                 
  .ثنا يزيد، أنا فضيل بن مرزوق، عن عطية العويف، عن أيب سعيد اخلدري: قال) ٣/٢١(  ) ١(
 كتاب - ٤) ١/٢٥٦. (من طريق الفضل بن املوفق أيب اجلهم، ثنا فضيل بن مرزوق به  ) ٢(

وأورده البوصريي يف مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه ). ٧٧٨(املساجد، حديث 
هذا إسناد مسلسل بالضعفاء عطية هو العويف وفضيل بن مرزوق، : وقال) ١/٩٨(

والفضل بن املوفق كلهم ضعفاء، لكن رواه ابن خزمية يف صحيحه من طريق فضيل بن 
ذا، فإذا اعتقد ابن خزمية صحته وهو ضعيف، مث ما: أقول. مرزوق، فهو صحيح عنده

فماذا يغين عنه ال سيما وأنت تعلم أن إسناده مسلسل بالضعفاء مث إين حبثت عنه يف 
  ).٤٢ص (صحيح ابن خزمية فلم أجده، وأخرجه ابن السين يف عمل اليوم والليلة 



  

)٢٣٦(

 عن أيب )٢( بن مرزوق عن عطية)١(رواه أمحد عن وكيع عن فضيل  
اللهم إين : من قال إذا خرج إىل الصالة: " قالeسعيد اخلدري عن النيب 

ًرج أشرا وال بطرا، هذا فإين مل أخ/ أسألك حبق السائلني عليك وحبق ممشاي ً
وال رياء وال مسعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن 
تنقذين من النار وأن تدخلين اجلنة وأن تغفر يل ذنويب إنه ال يغفر الذنوب 
إال أنت، خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له وأقبل اهللا عليه بوجهه 

  ".حىت يقضي صالته
 عطية العويف عن أيب سعيد، وهو وهذا احلديث هو من رواية  

  .)٣(ضعيف بإمجاع أهل العلم
ً أيضا، ولفظه )٤( وقد روي من طريق آخر وهو ضعيف- ٥٩٤  

                                                 
  ).٢/١١٣(تقريب . ٤ي م / صدوق يهم، ورمى بالتشيع، من السابعة : قال احلافظ  ) ١(
ًصدوق خيطئ كثريا، وكان شيعيا مدلسا: "هو ابن سعد بن جنادة الكويف، قال احلافظ  ) ٢( ً /

قال الشيخ ناصر الدين األلباين يف سلسلة األحاديث ) ٢/٢٤(بخ د، ت ق، تقريب 
ًبعد أن وضح ضعف احلديث توضيحا علميا ورد شبه من أراد أن ) ١/٣٧(الضعيفة  ً

ثالث يف تضعيف احلديث، وهوا ضطراب عطية أو ابن مرزوق يف مث بدا يل وجه : "يقويه
ًروايته حيث إنه رواه تارة مرفوعا كما تقدم، وأخرى موقوفا على أيب سعيد، كما رواه ابن  ً

ويف رواية البغوي عن ابن . ًعن ابن مرزوق به موقوفا) ١٢/١١٠/١(أيب شيبة يف املصنف 
  ".موقوف أشبه): "٢/١٨٤( حامت يف العلل ، وقال ابن أيب"أحسبه قد رفعه: "فضيل قال

  ).٨٠ - ٣/٧٩(انظر ترمجته يف امليزان   ) ٣(
  أخرجه ابن السين يف عمل اليوم والليل من طريق الوازع بن نافع العقيلي عن أيب سلمة   ) ٤(

والوازع، قال فيه . eابن عبد الرمحن عن جابر بن عبد اهللا عن بالل مؤذن رسول اهللا   
ص (الضعفاء ". مرتوك: "وقال النسائي) ٢٤٥ص (الضعفاء ". ر احلديثمنك: "البخاري
عامة ما يرويه الوازع غري : "وقال ابن عدي". ليس بثقة: "وقال أمحد وابن معني). ٢٣٩
  ).٦/٢١٣(، واللسان )٤/٣٢٧(، وامليزان )٢/٧١٨(انظر املغين " حمفوظ

  ]خ/٥٨[



  

)٢٣٧(

ال حجة فيه فإن حق السائلني عليه أن جييبهم وحق العابدين أن يثيبهم، 
وهو حق أحقه اهللا تعاىل على نفسه الكرمية بوعده الصادق باتفاق أهل 

لى نفسه يف أحد أقواهلم، وقد تقدم بسط الكالم على العلم، وبإجيابه ع
  .ذلك

 وهذا مبنزلة الثالثة الذين سألوه يف الغار بأعماهلم فإنه - ٥٩٥  
سأله هذا بربه العظيم لوالديه، وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة، 

؛ ألن هذه األعمال أمر اهللا ا ووعد )١(وسأله هذا بأدائه العظيم لألمانة
): ١٩٣: ٣(ء ألصحاا فصار هذا كما حكاه عن املؤمنني بقوله اجلزا

َربـنا إنـنا مسعنا مناديا يـنادي لإلميان أن آمنوا بربكم فآمنَّا ربـنا فاغفر لنا { َ ُ َ َ َ َ َ ََ ْ ِْ ِْ َ ََّ ََّ ََ ُ ً ُُ ِّ َِْ ِ َِ ِ ِ ِ ْ َ َِّ
ِذنوبـنا وكفر عنَّا سيئاتنا وتـوفـنا مع األبـرار َْ َ ََ ََ َ ََّ َ َ َ ِ َِّ َ ْ ِّ ََ ) ١٠٩: ٢٣: (عاىل، وقال ت}ُُ

ُإنه كان فريق من عبادي يـقولون ربـنا آمنَّا فاغفر لنا وارمحنا وأنت خيـر { ْ َ َ ْ َََ ََ َ ََْ ْ َ ُْ ِ ْ َ ََ َ َ ََّْ َ َُ ِ ِ ِ ٌ ِ َُِّ
َالرامحني ِِ ْقل أؤنـبئكم خبري من ذلكم {): ١٦ - ١٥: ٣: (، وقال تعاىل}َّ ُْ َُِ ْ ِ ٍَْ ُِ َُِّ َ ْ ُ

َللذين اتـقوا عند رم جنَّ ْ ِ َِِّ َ ْ ْ َ َّ َ ِ ٌات جتري من حتتها األنـهار خالدين فيها وأزواج َِّ َ ََْ َ َ َِ ِ َِ َ ُ ْ ِ ِْ َْ َْ ِ ٌ
ِمطهرة ورضوان من الله والله بصري بالعباد َ َ ْ ُِ ِ ِْ ِ ٌ ِ ُ َّ ََّ ٌَ َ ْ ِ ٌَ َالذين يـقولون ربـنا إنـنا آمنَّا * ََّ ََ ََِّ ََّ َ ُ ُ َ ِ َّ

ِفاغفر لنا ذنوبـنا وقنا عذاب النَّار َ َ َ َ َ َِ َِ َ ُُ َ ْ ْ َ{.  
اللهم دعوتين : "عود يقول يف السحر وكان ابن مس- ٥٩٦  

                                                 
  ).١٠٥(تقدم خترجيه ص   ) ١(



  

)٢٣٨(

  .)١("فأجبت، وأمرتين فأطعت، وهذا سحر فاغفر يل
اإلقسام على اهللا بشيء من :  وأصل هذا الباب أن يقال- ٥٩٧  

ًاملخلوقات، أو السؤال له به، إما أن يكون مأمورا به إجيابا أو استحبابا، أو  ً ً
ًمنهيا عنه ي حترمي أو كراهة، أو مباحا ال م ًأمورا به وال منهيا عنهً ً.  

إن ذلك مأمور به أو مباح؛ فإما أن يفرق بني :  وإذا قيل- ٥٩٨  
فمن . بل يشرع باملخلوقات املعظمة أو ببعضها: خملوق وخملوق أو يقال

قال إن هذا مأمور به أو مباح يف املخلوقات مجيعها لزم أن يسأل اهللا تعاىل 
  . لمبشياطني اإلنس واجلن فهذا ال يقوله مس

بل يسأل باملخلوقات املعظمة كاملخلوقات اليت :  فإن قال- ٥٩٩  
أقسم ا يف كتابه، لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى، والنهار إذا 
جتلى، والذكر واألنثى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تالها، والنهار إذا 

اها، جالها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، واألرض وما طح
ُ ويسأل اهللا تعاىل ويقسم عليه باخلنَّس اجلواري الكنَّس، -ونفس وما سواها 

ًوالليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، ويسأل بالذاريات ذروا، فاحلامالت 
 ويسأل بالطور، وكتاب مسطور -ًوقرا، فاجلاريات يسرا، فاملقسمات أمرا 

البحر املسجور، ويسأل يف رق منشور، والبيت املعمور، والسقف املرفوع، و
ويقسم عليه بالصافات صفا، وسائر ما أقسم اهللا به يف كتابه، فإن اهللا 
يقسم مبا يقسم به من خملوقاته ألا آياته وخملوقاته فهي دليل على ربوبيته، 
وألوهيته، ووحدانيته، وعلمه، وقدرته، ومشيئته، ورمحته، وحكمته، وعظمته، 

                                                 
  ).١٢/٦٤(وتفسري ابن جرير ). ٨١ص (خمتصر قيام الليل،   ) ١(



  

)٢٣٩(

 -ألن إقسامه ا تعظيم له سبحانه، وحنن وعزته، فهو سبحانه يقسم ا 
  . ليس لنا أن نقسم ا بالنص واإلمجاع-املخلوقون 

 بل ذكر غري واحد اإلمجاع على أنه ال يقسم بشيء من - ٦٠٠  
املخلوقات وذكروا إمجاع الصحابة على ذلك، بل ذلك شرك منهي عنه، 

س أهلمها ومن سأل اهللا ا لزمه أن يسأله بكل ذكر وأنثى، وبكل نف
فجورها وتقواها، ويسأله بالرياح والسحاب والكواكب والشمس والقمر 
والليل والنهار والتني والزيتون وطور سينني، ويسأله بالبلد األمني مكة، 
ويسأله حينئذ بالبيت والصفا واملروة وعرفة ومزدلفة ومىن وغري ذلك من 

 من دون اهللا، املخلوقات، ويلزم ذلك أن يسأله باملخلوقات اليت عبدت
كالشمس والقمر والكواكب واملالئكة واملسيح والعزيز وغري ذلك مما عبد 

  .من دون اهللا ومما مل يعبد من دونه
 ومعلوم أن السؤال هللا ذه املخلوقات أو اإلقسام عليه ا - ٦٠١  

  .من أعظم البدع املنكرة يف دين اإلسالم، ومما يظهر قبحه للخاص والعام
 من ذلك أن يقسم على اهللا تعاىل باألقسام والعزائم  ويلزم- ٦٠٢  

  .اليت تكتب يف احلروز واهلياكل اليت تكتبها الطرقية واملعزمون
السؤال واإلقسام على اهللا ا فعلى / إذا جاز :  بل ويقال- ٦٠٣  

املخلوقات أوىل، فحينئذ تكون العزائم واألقسام اليت يقسم ا على اجلن 
سالم، وهذا الكالم يستلزم الكفر واخلروج من اإلسالم مشروعة يف دين اإل

  .بل ومن دين األنبياء أمجعني

  ]خ/٥٩[



  

)٢٤٠(

بل أنا أسأله أو أقسم عليه مبعظم دون :  وإن قال قائل- ٦٠٤  
َّمعظم من املخلوقات، إما األنبياء دون غريهم، أو نيب دون غريه، كما جوز 

  .بعضهم احللف بذلك، أو األنبياء والصاحلني دون غريهم
بعض املخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها :  قيل له- ٦٠٥  

ُ منها ندا هللا تعاىل، فال يعبد وال يتوكل عليه )١(مشرتكة يف أنه ال جيعل شيء ُ ِ
وال خيشى وال يتقى وال يصام له وال يسجد له وال يرغب إليه، وال يقسم 

ًفا من كان حال: " أنه قالeمبخلوق، كما ثبت يف الصحيح عن النيب 
  .)٢("فليحلف باهللا، أو ليصمت

  .)٣("ال حتلفوا إال باهللا: "وقال  
  .)٤("من حلف بغري اهللا فقد أشرك: "ويف السنن عنه أنه قال  
 أنه e فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصرحية عن النيب - ٦٠٦  

الجيوز احللف بشيء من املخلوقات، ال فرق يف ذلك بني املالئكة واألنبياء 
  .ريهم وال فرق بني نيب ونيبوالصاحلني وغ

 وهذا كما قد سوى اهللا تعاىل بني مجيع املخلوقات يف ذم - ٦٠٧  
َما كان {): ٨٠ - ٧٩: ٣: (قال تعاىل. الشرك ا وإن كانت معظمة َ َ

َلبشر أن يـؤتيه الله الكتاب واحلكم والنُّبـوة مث يـقول للنَّاس كونوا عبا َ ُ ُ َ ُ َِ ِ ُِ ُُ َِ ِ َِ َُّ َّ َ ََ ْ ْ َ َ َْ ُ َُّ ٍْ ْ ِدا يل َ ً
ْمن دون الله ولكن كونوا ربانيني مبا كنتم تـعلمون الكتاب ومبا كنتم  ُْ َ ُُ ُ َُ ََِ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِّ ُ ْ ِ َِ ِّ ََّ ُ ْ َْ َّ ُ

                                                 
  ".ًشيئا: " يف خ   ) ١(
  ).٩١(تقدم ص   ) ٢(
  ).٩١(تقدم ص   ) ٣(
  ).٩٠(تقدم ص   ) ٤(



  

)٢٤١(

َتدرسون ُْ ُ َوال يأمركم أن تـتخذوا المالئكة والنَّبيني أربابا أيأمركم بالكفر بـعد * َ ْ َ ُ َ ً َ ُ َِ ْ ُ ُ َُ َْ ِْ ْ ُْ َْ َْ َ َْ َ ِّ ِْ َ َ ََ ِ َِ ُ ََّ
ْإذ أنـتم مس ُ ْ َُْ ْ َلمونِ ُ َقل ادعوا الذين {): ٥٧ - ٥٦: ١٧: (، وقال تعاىل}ِ ِ َّ ُ ْ ْ ُ

ًزعمتم من دونه فال ميلكون كشف الضر عنكم وال حتويال ْ َِ َْ َ ََ ْ ُْ َُ َِّ ْ َُّ َ َُ ِ َ ِِ ِْ ُ ْ َأولئك الذين * َ ِ َّ َ َِ ُْ
َيدعون يـبتـغون إىل رم الوسيلة أيـهم أقـرب ويـرجون رمحت ََ ُْ َ ََ َ َ ُْ َ َ َْ ْ َْ ُ َ َْ َُ ُّ َ َ َِ َِْ ِّ ِ ُ ُه وخيافون عذابه ْ َُ َ َ َ ُ ََ َ

ًإن عذاب ربك كان حمذورا َُ ََْ َ َ َ ِّ َ َ َّ ِ{.  
كان أقوام يدعون املسيح :  قالت طائفة من السلف- ٦٠٨  

هؤالء الذين تدعوم عبادي يرجون رمحيت : ، فقال تعاىل)١(والعزيز واملالئكة
ما َّكما ترجون رمحيت، وخيافون عذايب كما ختافون عذايب، ويتقربون إيل ك

  .َّتتقربون إيل
َومن يطع الله ورسوله وخيش {) ٥٢: ٢٤( وقد قال تعاىل - ٦٠٩   َْ َ َ َُ َ َْ ُ َ َّ ِ ُ ْ َ

َالله ويـتقيه فأولئك هم الفائزون ُِ ِ َِْ ْ ُ َ َ َُْ ََِّ َ َ َّ{.  
فبني أن الطاعة هللا والرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع   

                                                 
: قال ابن جرير بعد تفسري اآلية األوىل). ١٠٦ - ١٥/١٠٣(راجع تفسري ابن جرير   ) ١(

ًعزيرا  أن يقول هلم هذا القول، كانوا يعبدون املالئكة وeإن الذين أمر النيب : وقيل
ًواملسيح وبعضهم كانوا يعبدون نفرا من اجلن، مث فسر اآلية الثانية، وساق بعد ذلك عددا  ً

كان : من الروايات فيها الصحيح واحلسن عن عبد اهللا بن مسعود، رضي اهللا عنه، قال
 فأسلم اجلن وبقي eًأناس من أهل اجلاهلية يعبدون نفرا من اجلن، فلما بعث النيب 

ًبل هم املالئكة، وساق عددا من الروايات إىل : وقال آخرون: مث قال. هماإلنس على كفر
ذلك إىل ابن مسعود، مث إىل ابن زيد، مث إىل ابن عباس، مث إىل جماهد، مث ساق رواية عن 

وقول ابن مسعود اخرجه البخاري . هو عزيز واملسيح والشمس والقمر: ابن عباس، قال
وأخرجه . ٤٧١٥، ٤٧١٤رة اإلسراء حديث  من تفسري سو- ٧ تفسري يف - ٦٥يف 

 - ٢٨( باب قول اهللا تعاىل أولئك الذين يدعون حديث - ٤ التفسري، - ٥٤مسلم 
  ).٧/٦٨(، وحتفة األشراف )٥/٨٦(وانظر تفسري ابن كثري ). ٣٠



  

)٢٤٢(

شى خملوق وال يتقى اهللا، وبني أن اخلشية والتقوى هللا وحده فلم يأمر أن خي
  .خملوق

ُولو أنـهم رضوا ما آتاهم الله {): ٥٩: ٩: ( وقال تعاىل- ٦١٠   َّ ْ ُْ َ َ ُ َ ُ ََّ ََْ
ِورسوله وقالوا حسبـنا الله سيـؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إىل الله  ِ ِ َِّ َّ ََّ ِ َِّ ُ ُ ُ ُُ ُ ُُ َ َُ ْ ََ َ َِ ْ َ َْ ُ ُ ََ َْ

َراغبون ُِ ََفإذا فـر{) ٨ - ٧: ٩٤(، وقال تعاىل }َ ََ ْغت فانصبِ َ َ َ َوإىل ربك * ْ َِّ َ َِ
ْفارغب َ ْ فبني سبحانه وتعاىل أنه كان ينبغي هلؤالء أن يرضوا مبا آتاهم اهللا . }َ

ورسوله، ويقولوا حسبنا اهللا سيؤتينا اهللا من فضله ورسوله، إنا إىل اهللا 
راغبون، فذكر الرضا مبا آتاه اهللا ورسوله ألن الرسول هو الواسطة بيننا وبني 

فاحلالل ما حلله اهللا .  تبليغ أمره ويه وحتليله وحترميه ووعده ووعيدهاهللا يف
وهلذا قال . ورسوله واحلرام ما حرمه اهللا ورسوله، والدين ما شرعه اهللا ورسوله

ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نـهاكم عنه فانـتـهوا{): ٧:  ٥٩(تعاىل  ََْ ُ َُ َُ ْ ََّ ْ َْ َ ََ َُ ُ ُ ُ ُ َ{ .
ألموال إال ما أحله اهللا ورسوله، واألموال فليس ألحد أن يأخذ من ا

ِاملشرتكة، كمال الفيء والغنيمة والصدقات، عليه أن يرضى مبا آتاه اهللا 
ورسوله منها، وهو مقدار حقه ال يطلب زيادة على ذلك، مث قال تعاىل 

ُوقالوا حسبـنا الله{) ٥٩: ٩( َّ َُ َْ ُ َ ْ؛ فإن احلسب هو "ورسوله: "، ومل يقل}َ
): ٦٤: ٨( وحده هو كاف عباده املؤمنني كما قال تعاىل الكايف، واهللا

َياأيـها النَّيب حسبك الله ومن اتـبـعك من المؤمنني{ ِ ِ ِْ ُ َْ ْ َ ْ َ ُ َ ََ ََ ََّ ُ َّ ْ ُّ ِ ، أي هو وحده }َُّ
  .حسبك وحسب من اتبعك من املؤمنني

 هذا هو القول الصواب الذي قاله مجهور السلف واخللف - ٦١١  
فكل من . راد أن اهللا كاف للرسول وملن اتبعهكما بني يف موضع آخر، وامل

): ٥٩: ٩(اتبع الرسول فاهللا كافيه وهاديه وناصره ورازقه، مث قال تعاىل 
ُسيـؤتينا الله من فضله ورسوله{ ُُ ُ َََ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َُّ َ ، فذكر اإليتاء هللا ورسوله، لكن وسطه }ْ



  

)٢٤٣(

ِسيـؤتينا الله م{: بذكر الفضل فإن الفضل هللا وحده بقوله ُِ َّ َ ْ ُ ِِن فضله َ ْ َ ْ
ُُورسوله ُ َإنا إىل الله راغبون{: ، مث قال تعاىل}ََ ُِ َِ َّ َ ِ ، فجعل الرغبة إىل اهللا وحده }َِّ

  .دون الرسول وغريه من املخلوقات
 فقد تبني أن اهللا سوى بني املخلوقات يف هذه األحكام، - ٦١٢  

ً سواء كان نبيا أو ملكا -مل جيعل ألحد من املخلوقني   وال به/  أن يقسم-ً
 - ٢٢: ٣٤(وقال تعاىل . يتوكل عليه وال يرغب إليه وال خيشى وال يتقى

ِقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ال ميلكون مثـقال ذرة يف {) ٢٣ ٍَََّّ َ َ ْ َِ ِ َِ ُ ِ ِْ َ َّ ِ ُ ْ ْ ُ ْ َ َُ َ ْ ْ ُ
ْالسماوات وال يف األرض وما هلم فيهما من شرك وما له منـهم من َ ْ َِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ْْ َُ َ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ َُ ِ ِ َ ِ ٍ ظهريَّ َِ *

َُوال تنفع الشفاعة عنده إال لمن أذن له َ َِ ْ َ َِ َ َِ ُ َ ِْ ُ َ ََ َّ ُ َ{.  
ً فقد دد سبحانه من دعا شيئا من دون اهللا وبني أم ال - ٦١٣  

ملك هلم مع اهللا وال شركاء يف ملكه، وأنه ليس له عون وال ظهري من 
ستعانة، ومل فقطع تعلق القلوب باملخلوقات رغبة ورهبة وعبادة وا. املخلوقني

ُوال تنفع الشفاعة عنده {: يبق إال الشفاعة وهي حق، لكن قال اهللا تعاىل َ ِْ ُ َ ََ َّ ُ َ َ َ
َُإال لمن أذن له َ َِ ْ َ ِ َ ِ{.  

  ]خ/٦٠[



  

)٢٤٤(

 يف الشفاعة يوم )١( وهكذا دلت األحاديث الصحيحية- ٦١٤  
ًالقيامة، إذا أيت الناس آدم وأويل العزم نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى بن 

:  واحد إىل الذي بعده، إىل أن يأتوا املسيح فيقول هلممرمي فريدهم كل
: eقال . اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر] غفر[اذهبوا إىل حممد عبد 

ًفيأتوين فأذهب إىل ريب، فإذا رأيته خررت ساجدا وأمحد ريب مبحامد "
أي حممد، ارفع رأسك، وقل : َّيفتحها علي ال أحسنها اآلن، فيقال يل

ّ فيحد يل حد فأدخلهم اجلنة- قال -تعطه، واشفع تشفع تسمع، وسل  ّ ."
  .وذكر متام اخلرب

ً فبني املسيح أن حممدا هو الشفيع املشفع؛ ألنه عبد غفر - ٦١٥  
ٌاهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبني حممد عبد اهللا ورسوله أفضل اخللق 

وحيمد، ال يبدأ ُوأوجه الشفعاء وأكرمهم على اهللا تعاىل أنه يأيت فيسجد 
ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، : بالشفاعة حىت يؤذن له، فيقال له

  .ًوذكر أن ربه حيد له حدا فيدخلهم اجلنة

                                                 
 - ١٩ كتاب التوحيد باب - ٩٧، )٣٦١(، حديث ٩ األنبياء باب - ٦٠البخاري   ) ١(

وأمحد ). ٧٥١٠( باب كالم الرب عز وجل، حديث - ٣٦ والتوحيد، ٧٤١٠حديث 
والرتمذي ). ٣٢٩ - ٣٢٧( إميان، حديث - ١ومسلم ). ٤٣٦ - ٢/٤٣٥(يف املسند 

وابن ماجه ). ٢٤٣٤( باب ماجاء يف الشفاعة، حديث - ١٠، )٤/٦٢٢(
كلهم . ٤٣٠٧ باب ذكر الشفاعة، حديث - ٣٧ كتاب الزهد، - ٣٧، )٢/١٤٤٠(

.  ويف ألفاظهم تفاوت بالتطويل واالختصار- رضي اهللا عنه -من حديث أيب هريرة 
والرتمذي . ٣٢٦ - ٣٢٢ومسلم، إميان، حديث ). ١٤٤، ٣/١١٦(وأمحد يف املسند 

 - ٣٧، )٢/١٤٤٢(وابن ماجه ). ٢٤٣٥( صفة القيامة، حديث - ٣٨) ٤/٦٢٥(
وابن . ٣٢٠ومسلم، إميان حديث . من حديث أنس) ٤٣١٢(كتاب الزهد، حديث 

وهناك أحاديث أخر يف مسلم وغريه . من حديث جابر) ٤٣١٠(ه، الزهد، حديث ماج
  .وهي أحاديث متواترة. عن حذيفة وأيب سعيد وعمران بن حصني وعوف بن مالك



  

)٢٤٥(

 الشفيع )١( وهذا كله يبني أن األمر كله هللا، هو الذي يلزم- ٦١٦  
، مث حيد ]اهللا له[باإلذن له يف الشفاعة، والشفيع ال يشفع إال فيمن يأذن 

وأوجه . فاألمر مبشيئته وقدرته واختياره. ًحدا فيدخلهم اجلنةللشفيع 
الشفعاء وأفضلهم هو عبده الذي فضله على غريه واختاره واصطفاه بكمال 

  . عبوديته وطاعته وإنابته وموافقته لربه فيما حيبه ويرضاه
 وإذا كان اإلقسام بغري اهللا والرغبة إليه وخشيته وتقواه وحنو - ٦١٧  

ألحكام اليت اشرتكت املخلوقات فيها فليس ملخلوق أن ذلك هي من ا
َيقسم به وال يتقى وال يتوكل عليه وإن كان أفضل املخلوقات، وال يستحق 

  .ًذلك أحد من املالئكة والنبيني، فضال عن غريهم من املشايخ والصاحلني
 فالسؤال هللا تعاىل باملخلوقات إن كان مبا أقسم به وعظمه - ٦١٨  

مل ] و[ًمل يكن سائغا ] ال[ فيسوغ السؤال بذلك كله وإن )٢(من املخلوقات
جيز أن يسأل بشيء من ذلك، والتفريق يف ذلك بني معظم ومعظم كتفريق 
من فرق فجوز احللف ببعض املخلوقات دون بعض، وكما أن هذا فرق 

  .باطل فكذلك اآلخر
:  ولو فرق مفرق بني مايؤمن به وبني ماال يؤمن به، قيل له- ٦١٩  

فيجب اإلميان باملالئكة والنبيني، ويؤمن بكل ما أخرب به الرسول مثل منكر 
ونكري واحلور العني والولدان وغري ذلك، أفيجوز أن يقسم ذه املخلوقات 

  .لكونه جيب اإلميان ا؟ أم جيوز السؤال ا كذلك؟

                                                 
  ".يكرم"كذا يف خ وغريها ولعل الصواب   ) ١(
  .هذا الكالم غري مستقيم ويغلب على الظن أنه سقط من الناسخ بعض الكالم  ) ٢(



  

)٢٤٦(

ً فتبني أن السؤال باألسباب إذا مل يكن املسئول به سببا - ٦٢٠  
دعاء فال فرق بني السؤال مبخلوق وخملوق، كما ال فرق بني إلجابة ال

فتبني أنه ال جيوز ذلك كما . القسم مبخلوق وخملوق، وكل ذلك غري جائز
  .واهللا أعلم. قاله من قاله من العلماء

َوكانوا من قـبل يستـفتحون {): ٨٩: ٢( وأما قوله تعاىل - ٦٢١   ُ َ ِْ ِْ ََ ْ ُ َْ ُ َ
ُعلى الذين كفروا َ َ َ ِ َّ سوف يبعث هذا النيب : انت اليهود تقول للمشركني، فك}ََ

ونقاتلكم معه فنقتلكم، مل يكونوا يقسمون على اهللا بذاته وال يسألون به، 
  .اللهم ابعث هذا النيب األمي لنتبعه ونقتل هؤالء معه:  يقولون)١(بل

 هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسري، وعليه يدل - ٦٢٢  
َوكانوا من قـبل يستـفتحون {: القرآن فإنه قال تعاىل ُ َ ِْ ِْ ََ ْ ُ َْ ُ ، واالستفتاح }َ

االستنصار، وهو طلب الفتح والنصر، فطلب الفتح والنصر به هو أن 
يبعث فيقاتلوم معه، فبهذا ينصرون، ليس هو بإقسامهم به وسؤاهلم به،  ُ
إذ لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نصروا، ومل يكن األمر 

  .كذلك
 نصر اهللا من آمن به وجاهد معه على eًملا بعث اهللا حممدا بل   

  .من خالفه
 وما ذكره بعض املفسرين من أم كانوا يقسمون به أو - ٦٢٣  

. يسألون به فهو نقل شاذ خمالف به للنقول الكثرية املستفيضة املخالفة له
  ).االستغاثة الكبري(ويف كتاب ) دالئل النبوة(ًوقد ذكرنا طرفا من ذلك يف 

                                                 
  .لكن الكالم ال يستقيم ا ولعله من حتريف النساخ" أو"األصل يف   ) ١(



  

)٢٤٧(

  . مشحونة بذلك)٣( والتفسري)٢( ودالئل النبوة)١(وكتب السرية  
كان اليهود إذا استنصروا مبحمد :  وغريه)٤( قال أبو العالية- ٦٢٤  
e / اللهم ابعث هذا النيب الذي جنده : على مشركي العرب يقولون

ًمكتوبا عندنا حىت نغلب املشركني ونقتلهم، فلما بعث اهللا حممدا ورأوا أنه ً 
، فأنزل eًمن غريهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول اهللا 

ُفـلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فـلعنة {): ٨٩: ٢(اهللا تعاىل هذه اآليات  ََْ َ ََ ُ َِِ ُ ََ ََّ َ َْ ُ َ
َالله  على الكافرين ِ َِّ َ ْ ََ ِ{ .  

 وروى حممد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة - ٦٢٥  
 مع رمحة اهللا -مما دعانا إىل اإلسالم :  قومه قالوااألنصاري عن رجال من

 ما كنا نسمع من رجال يهود، وكنا أهل شرك، أصحاب أوثان، -وهداه 
وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا، وكانت التزال بيننا وبينهم 

قد تقارب زمان نيب يبعث : فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا. شرور
ًكثريا ما كنا نسمع ذلك منهم، فلما بعث . َمعه قتل عاد وإرماآلن فنقتلكم 

ًاهللا حممدا رسوال من عند اهللا أجبناه حني دعانا إىل اهللا وعرفنا ما كانوا  ً
يتوعدوننا به، فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به، ففينا وفيهم نزل هؤالء 

دق ملا معهم ٌوملا جاءهم كتاب من عند اهللا مص{: اآليات اليت يف البقرة
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما 

                                                 
  ).٣٢٩ - ٢/٣٢٦(والروض األنف ). ٢١٤ - ١/٢١١(انظر السرية البن هشام   ) ١(
  ).٩٧ - ١/٩٦(ودالئل النبوة أليب نعيم ). ٧٦ - ٢/٧٤(دالئل النبوة للبيهقي : انظر  ) ٢(
  ).٤١٢ - ١/٤١٠(ابن جرير وتفسري ). ٢١٨ - ١/٢١٦(انظر الدر املنثور   ) ٣(
  ).١/٤١١(تفسري ابن جرير   ) ٤(

  ]خ/٦١[



  

)٢٤٨(

  .)١(}جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اهللا على الكافرين
ومل يذكر ابن أيب حامت وغريه ممن مجع كالم مفسري السلف إال   

  .هذا
وهذا مل يذكر فيه السؤال به عن أحد من السلف، بل ذكروا   

  .بعثهاألخبار به، أو سؤال اهللا أن ي
 فروى ابن أيب حامت عن أيب روق عن الضحاك عن ابن - ٦٢٦  

ُوكانوا من قـبل يستـفتحون على الذين كفروا{: عباس يف قوله تعاىل َ َُ ْ ََ ِ َّ ََ َ ُ َ ِْ َِ ْ ُ َْ : قال} َ
  .)٢(ًحنن نعني حممدا عليهم، وليسوا كذلك، يكذبون: يستظهرون يقولون

ُكانوا من قـبل َو{:  عن معمر عن قتادة يف قوله تعاىل)٣(وروي   َْ ْ ِ ُ َ
ُيستـفتحون على الذين كفروا َ َ َْ ِ َّ ََ َ ُ َِ َ إنه سيأيت نيب فلما : كانوا يقولون: ، قال}ْ

  .جاءهم وعرفوا كفروا به
حدثنا حممد بن أيب :  بإسناده عن ابن إسحاق)٤( وروي- ٦٢٧  

 أن )١( عن ابن عباس- أو سعيد بن جبري -أخربين عكرمة : حممد قال

                                                 
  ).٢/٣٢٦(والروض األنف ) ١/٤١٠(وتفسري ابن جرير ). ١/٢١١(السرية البن هشام   ) ١(
قال حدثت ). ١/٤١٢(وهذا النص ذا اإلسناد يف تفسري ابن جرير ) ١/٢٧٥(التفسري   ) ٢(

ويف التوسل . ك عن ابن عباس بهحدثنا بشر عن أيب روق عن الضحا: قال: عن املنجاب
والصواب .  عن زريق وكالمها تصحيف٦١ويف املخطوطة ص . يف املطبوعة عن أيب رزين

أبوروق ألنه من الرواة عن الضحاك ومشهور بالتفسري وهو عطية ابن احلارث اهلمداين 
الكويف، صدوق، ومن الرواة عنه بشر بن خالد الكويف، وبشر بن عمارة، انظر ذيب 

  .ويف مساع الضحاك عن ابن عباس اختالف بني علماء احلديث). ٢/٩٣٩(لكمال ا
  ).٢٧٦ - ١/٢٧٥(تفسري ابن أيب حامت   ) ٣(
  ).٢٧٦ - ١/٢٧٥(تفسري ابن أيب حامت   ) ٤(



  

)٢٤٩(

 قبل مبعثه، فلما eتحون على األوس واخلزرج برسول اهللا يهود كانوا يستف
بعثه اهللا من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال هلم معاذ 

يامعشر يهود، اتقوا :  بن سلمة)٢(بن جبل وبشر بن الرباء بن معرور وداود
 وحنن أهل شرك، eاهللا وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا مبحمد 

ننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته، فقال سالم بن مشكم أخو بين وختربو
ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل اهللا تعاىل : النضري

ٌولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق {): ٨٩: ٢(يف ذلك من قوهلم  ِّ َ ُ ْ َِ ِ ِ َِّ ِ ْ ٌ َ ْ ُ َ َّ ََ
ِلما معهم وكانوا من قـبل يستـفت ِْ ََ ْ َ ْ َُ َْ ُ َ ْ ُ َ َ َحون على الذين كفروا فـلما جاءهم ما ِ َ ُْ ُ َ ََّ ََ ََ ُ َ ِ َّ َ َ

َعرفوا كفروا به فـلعنة الله  على الكافرين ِ َِّ َ ْ َ ََ َِ ُِ ََْ َ ُِ ُ ََ{.  
:  بإسناده عن الربيع بن أنس عن أيب العالية قال)٣( وروي- ٦٢٨  

اللهم ابعث :  على مشركي العرب يقولونeكانت اليهود تستنصر مبحمد 
فلما . ً جنده مكتوبا عندنا، حىت نعذب املشركني ونقتلهمهذا النيب الذي

ًبعث اهللا حممدا ورأوا أنه من غريهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون  ً

________________________ 
وفيها قال ابن إسحاق كان فيما بلغين عن عكرمة موىل ابن ) ١/٥٤٧(السرية البن هشام   ) ١(

ابن عباس، وهو يف تفسري ابن جرير ذا اإلسناد عباس أو عن سعيد بن جبري عن 
ويف اإلسناد ابن محيد الرازي وفيه كالم واختالف، وقد تقدم الكالم ) ٤١١ - ١/٤١٠(

مدين :  وحممد بن أيب حممد موىل آل زيد بن ثابت، قال احلافظ١٣٤، ١٣٣فيه ص 
  .جمهول لكن يشهد له ويقويه النصوص الكثرية ذا املعىن

صل داود بن سلمة، وهو تصحيف والصواب أخو بين سلمة كما يف السرية البن يف األ  ) ٢(
  ).١/٤١١(وتفسري ابن جرير ). ١/٥٤٧(هشام 

  ).٢٧٦ - ١/٢٧٥(تفسري ابن أيب حامت   ) ٣(



  

)٢٥٠(

ِفـلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فـلعنة الله  {: ، فقال اهللاeأنه رسول اهللا  َِّ ُ ََْ َ ََ ُ َِ ُ ََ ََّ َ َْ ُ َ
َعلى الكافرين ِ ِ َ ْ ََ{)١(.  

ديث الذي يروى عن عبد امللك بن هارون بن  وأما احل- ٦٢٩  
كانت يهود خيرب : عنرتة عن أبيه عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال

اللهم إنا : ُتقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت يهود فعاذت ذا الدعاء
نسألك حبق حممد النيب األمي الذي وعدتنا أن خترجه لنا آخر الزمان إال 

ا دعوا ذا الدعاء هزموا غطفان، فلما بعث النيب نصرتنا عليهم، فكانوا إذ
eَوكانوا من قـبل يستـفتحون على الذين {:  كفروا به، فأنزل اهللا تعاىل ِ َّ ََ َ ُ َ ِْ ِْ ََ ْ ُ َْ ُ َ

ِِكفروا فـلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ُ َ َُ ََ َّ َُ ََ َ َْ ُ َ َ{.  
أدت الضرورة إىل : ، وقال)٢(وهذا احلديث رواه احلاكم يف مستدركه  
وهذا مما أنكره عليه العلماء، فإن عبد امللك بن هارون من . هإخراج

وقد تقدم . أضعف الناس، وهو عند أهل العلم بالرجال مرتوك بل كذاب
  .)٣(ما ذكره حيىي بن معني وغريه من األئمة يف حقه

  .)٤(وهذا احلديث من مجلتها: قلت  
  .وكذلك احلديث اآلخر الذي يرويه عن أيب بكر كما تقدم  

                                                 
  ).١/٤١١(هو يف تفسري ابن جرير   ) ١(
  ".ثهأدت الضرورة إىل إخراجه يف التفسري، وهو غريب من حدي: "وقال بعده) ٢/٢٦٣(  ) ٢(

ال ضرورة يف ذلك، فعبد امللك مرتوك : قلت: قال الذهيب يف التعليق على هذا النص  
  .هالك

  ).١٧٩(انظر ص   ) ٣(
  ً.أي من أكاذيب عبد امللك بن هارون وكان شيعيا  ) ٤(



  

)٢٥١(

َوكانوا من قـبل يستـفتحون {:  ومما يبني ذلك أن قوله تعاىل- ٦٣٠   ُ َ ِْ ِْ ََ ْ ُ َْ ُ َ
ُعلى الذين كفروا َ َ َ ِ َّ أهل التفسري والسري يف اليهود / إمنا نزلت باتفاق } ََ

، وهم الذين كانوا )٣( والنضري)٢( وقريظة)١(ًااورين للمدينة أوال كبين قينقاع
 ملا قدم املدينة، مث ملا eعاهدهم النيب حيالفون األوس واخلزرج، وهم الذين 

 وفيهم نزلت -ًنقضوا العهد حارم، فحارب أوال بين قينقاع مث النضري 
  . مث قريظة عام اخلندق-سورة احلشر 

 فكيف يقال نزلت يف يهود خيرب وغطفان؟ فإن هذا من - ٦٣١  
كذاب جاهل مل حيسن كيف يكذب، ومما يبني ذلك، أنه ذكر فيه انتصار 

ليهود على غطفان ملا دعوا ذا الدعاء، وهذا مما مل ينقله أحد غري هذا ا
  .الكذاب، ولو كان هذا مما وقع لكان مما تتوفر دواعي الصادقني على نقله

 ومما ينبغي أن يعلم، أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضي - ٦٣٢  
وز أن يعتمد السؤال به، واإلقسام به على اهللا تعاىل، مل يكن مثل هذا مما جي

ًعليه يف األحكام؛ ألنه أوال مل يثبت، وليس يف اآلية مايدل 

                                                 
  ).٥٠ - ٣/٤٧(انظر قصة بين قينقاع يف السرية البن هشام   ) ١(
وتفسري ابن جرير ). ٢٥٦ - ٣/٢٣٣(ام انظر غزوة بين قريظة يف السرية البن هش  ) ٢(

  ).٢/٥٢(وتأريخ اليعقويب ). ١٥٥ - ١٨/١٤٩(
وصحيح ). ٢٠٢ - ٣/١٩٠(انظر قصة بين النضري وجالئهم يف السرية البن هشام   ) ٣(

وتفسري ابن ) ٤٨٨٥، ٤٨٨٤( تفسري سورة احلشر، حديث - التفسري - ٦٥. البخاري
  ).٢/٤٩(وتأريخ اليعقويب ) ٤٩ - ٢٨/٢٧(جرير 

  ]خ/٦٢[



  

)٢٥٢(

  .)١(ًعليه، ولو ثبت مل يلزم أن يكون هذا شرعا لنا
 فإن اهللا تعاىل قد أخرب عن سجود إخوة يوسف وأبويه، - ٦٣٣  

َّلنتخذن {): ٢١ :١٨(وأخرب عن الذين غلبوا على أهل الكهف أم قالوا  َ ِ َََّ
ْعليهم ِ ً مسجداََْ ِ ْ  وحنن قد ينا عن بناء املساجد على القبور، ولفظ )٢(}َ

اآلية إمنا فيه أم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا 
ْإن تستـفتحوا فـقد جاءكم {): ١٩: ٨(كفروا به، وهذا كقوله تعاىل  ُ َْ َ ُْ َ َ ِ َ ْ َ ْ ِ

ُالفتح   .واالستفتاح طلب الفتح وهو النصر. }َْْ
 كان يستفتح بصعاليك e ومنه احلديث املأثور أن النيب - ٦٣٤  

وهل ترزقون : "املهاجرين، أي يستنصر م، أي بدعائهم، كما قال
  .)٣("وتنصرون إال بضعفائكم، بصالم ودعائهم وإخالصهم؟

                                                 
ًلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا{: كما قال تعاىل  ) ١( ٍّ{.  
للحافظ ابن رجب توجيه جيد، وتوفيق سديد بني معىن هذه اآلية، واألحاديث اليت فيها   ) ٢(

وقد : "قال رمحه اهللا. لعن اليهود والنصارى، بسبب اختاذ قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد
 وهو قول اهللا - يعين حديث لعن اليهود - احلديث دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم {: عز وجل يف قصة أصحاب الكهف

فجعل اختاذ القبور على املساجد من فعل أهل الغلبة على األمور، وذلك . }ًمسجدا
 والفضل يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع اهلوى، وأنه ليس من فعل أهل العلم

. فتح الباري يف شرح صحيح البخاري" املنتصر ملا أنزل اهللا على رسله من اهلدى
ً نقال عن احملدث الكبري الشيخ ناصر الدين -، من الكواكب الدراري )٦٥/٢٨٠(

. ونقل من تفسري ابن كثري ما يؤيد تفسري ابن رجب). ٧١ص (حتذير الساجد . األلباين
  ).٥/١٤٣( كثري انظر تفسري ابن. واألمر كذلك

 باب من استعان بالضعفاء والصاحلني يف - ٧٦ اجلهاد، - ٥٦: أخرج البخاري يف  ) ٣(
هل : "eمن حديث سعد رضي اهللا عنه، قوله ). ١/١٧٢(، )٢٨٩٦(احلرب، حديث 

  ".تنصرون إال بضعفائكم
 - ٢٤: والرتمذي، يف). ٣/٧٣(، )٢٥٩٤( اجلهاد، حديث - ٩: وأخرج أبوداود، يف  

من ". ابغوين الضعفاء، إمنا تنصرون، وترزقون بضعفائكم: "، حديث)٤/٢٠٦(اد، اجله
= 



  

)٢٥٣(

 وهذا قد يكون بأن يطلبوا من اهللا تعاىل أن ينصرهم بالنيب - ٦٣٥  
عجل بعث ذلك النيب إليهم لينتصروا به املبعوث يف آخر الزمان، بأن ي

فلما {: عليهم، ال ألم أقسموا على اهللا وسألوا به، وهلذا قال تعاىل
فلو مل ترد اآلثار اليت } جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اهللا على الكافرين

تدل على أن هذا معىن اآلية، مل جيز ألحد أن حيمل اآلية على ذلك املعىن 
ال دليل؛ ألنه ال داللة فيها عليه، فكيف وقد جاءت اآلثار املتنازع فيه ب

  .بذلك؟
 وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أم كانوا ينصرون، فقد - ٦٣٦  

بينا أنه شاذ، وليس هو من اآلثار املعروفة يف هذا الباب، فإن اليهود مل 
ب، يعرف أا غلبت العرب، بل كانوا مغلوبني معهم، وكانوا حيالفون العر

ًفيحالف كل فريق فريقا، كما كانت قريظة حلفاء األوس، وكانت النضري 
  .حلفاء اخلزرج

 وأما كون اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا ال - ٦٣٧  
يعرف، بل املعروف خالفه، واهللا تعاىل قد أخرب مبا يدل على ذلك، فقال 

َضربت عليهم الذلة أين{): ١١٢: ٣(تعاىل  ْ َْ َُّ ِّ ْ ِ ََ ْ َِ ِ ما ثقفوا إال حببل من الله ُ َِّ ْ ٍَ َْ ِ َ ِ ُ ُِ
َوحبل من النَّاس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك  َِ ُ َ َ ْ َ َ َ َْ ْ ِ ْ ََْ ْ ََ ْ َ ْ َِ َُّ ِ ِ ٍِ َ ِ ُ ِ ٍ
ْبأنـهم كانوا يكفرون بآيات الله ويـقتـلون األنبياء بغري حق ذلك مبا عصوا  َ َُ َِ َ َُِ ٍّ َ َ َ َ ََِْ ِ ِ َِ ِ َ َُ ْ ََ َِّ ِ ُُ ُْ ْ ََّ

َنوا يـعتدونََوكا ُ َْ َ ُ{.  
________________________ 

بإسناد صحيح إىل ) ٣١٧٨(، حديث )٦/٤٥(وأخرج النسائي، . حديث أيب الدرداء
إمنا ينصر اهللا هذه األمة بضعيفها؛ بدعوم، : "-ً مرفوعا -سعد رضي اهللا عنه 
  .اء بلفظ أيب داود والرتمذيمث أخرج حديث أيب الدرد". وصالم، وإخالصهم



  

)٢٥٤(

 من حيث ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، إال - فاليهود - ٦٣٨  
 مل يكونوا مبجردهم ينتصرون ال على -حببل من اهللا وحبل من الناس 

العرب وال غريهم، وإمنا كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل اإلسالم، والذلة 
: ٣: ( قال تعاىل.ُضربت عليهم من حني بعث املسيح عليه السالم فكذبوه

ُياعيسى إين متـوفيك ورافعك إيل ومطهرك من الذين كفروا وجاعل {): ٥٥ ِ ِ َِ ْ ُ ُ ََ َ َُ َُ َ َ ِ َِّ َ َِّ ََّ ِ َِ َ َُ َ ِّ َ ِّ َ
ِالذين اتـبـعوك فـوق الذين كفروا إىل يـوم القيامة َ َ َ َِ ِ ِْ ِْ َْ ِ ُ َ َ َ ََّ ََّ َ َ ُ : ٦١: (، وقال تعاىل}َّ

ُياأيـها الذين آمنوا كونوا{): ١٤ َُ ََ َ ِ َّ َ ََ أنصار الله كما قال عيسى ابن مرمي َُّ ْ َ ُ ْ َ ِ َِ َ َ َ َّ َ َ َ
ٌللحواريني من أنصاري إىل الله قال احلواريون حنن أنصار الله فآمنت طائفة  َِ ِ َِ َْ َ َْ َ ْ َ َََ ََّ َُّ َ ََ َُ َ َ ُِّ ِ َِ َْ َ ِ َ ِّ ِْ

ِّمن بين إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدو َُ َ ََ ََُ َ َْ َ ِ َّ َ َ َْ ََّ ٌ ِ ِ ِْ َ َََ َ ْ ِ ُهم فأصبحوا ِ َ ْ ََ ْ ِ
َظاهرين ِ ِ وكانوا قد قتلوا حيىي بن زكريا، وغريه من األنبياء عليهم الصالة . }َ
ُوضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا {): ٦١: ٢(قال تعاىل . السالم َ ََ َ َ َُ َُ َ ْ ْ َّ ِّ ْ ِ ََْ ْ ِ ُ

َّبغضب من الله ذلك بأنـهم كانوا يكفرون بآيات الل َِّ َ َ ِْ ِ َِ ُُ ُْ َ ْ ُ ََّ َ َِ ِ ِ ٍ َ َِْه ويـقتـلون النَّبيني بغري َ ِ َ ِِّ َ ُُ ْ َ َ ِ
َاحلق ذلك مبا عصوا وكانوا يـعتدون ُ َ َْ َ َُ ََ ْ َ َ َِ َِ ِّ ْ{.  

 فإذا مل يكن الصحابة كعمر بن اخلطاب وغريه، يف حياته - ٦٣٩  
e ،وبعد موته، يقسمون بذاته، بل إمنا كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته 

 واملوتى، وسؤاهلم من األنبياء فكيف يقال يف دعاء املخلوقني الغائبني
ُقل ادعوا {): ٥٧ - ٥٦: ١٧: (واملالئكة وغريهم، وقد قال تعاىل ْ ْ َالذين / ُ ِ َّ

ًزعمتم من دونه فال ميلكون كشف الضر عنكم وال حتويال ْ َِ َْ َ ََ ْ ُْ َُ َِّ ْ َُّ َ َُ ِ َ ِِ ِْ ُ ْ َأولئك الذين * َ ِ َّ َ َِ ُْ
ِيدعون يـبتـغون إىل رم الوسي َِْ ْ َِّ َ ِ َ َ ُْ ََْ ُلة أيـهم أقـرب ويـرجون رمحته وخيافون عذابه َُ َُ ُ ََ َ ََ َُ َْ ََ َ ََ ْ ُْ َ َْ َُ ُّ َ َ

ًإن عذاب ربك كان حمذورا َُ ََْ َ َ َ ِّ َ َ َّ ِ{.  
كان أقوام يدعون املالئكة :  قالت طائفة من السلف- ٦٤٠  

واألنبياء كاملسيح وعزير وغريمها، فنهى اهللا عن ذلك، وأخرب تعاىل أن هؤالء 

  ]خ/٦٣[



  

)٢٥٥(

فون عذابه ويتقربون إليه، وأم ال ميلكون كشف الضر يرجون رمحة اهللا وخيا
َما {): ٨٠ - ٧٩: ٣(وقد قال تعاىل . )١(عن الداعني وال حتويله عنهم

ًكان لبشر أن يـؤتيه الله الكتاب واحلكم والنُّبـوة مث يـقول للنَّاس كونوا عبادا  َ َ ُ ُ َ ُ َِ ِ ُِ ُُ َ َِ ِ َِ َُّ َّ ََ ََ ْ ْ َ َ َْ ُ َُّ ٍْ ْ َ
َيل من دون الله و ِ َِّ ِ ُ ْ ْلكن كونوا ربانيني مبا كنتم تـعلمون الكتاب ومبا كنتم ِ ُْ َ ُُ ُ َُ ََِ َُ ِ ِ ِْ َ َِّ ُ ْ ِ َ ِّ ََّ ُ ْ َ

َتدرسون ُْ ُ َوال يأمركم أن تـتخذوا المالئكة والنَّبيني أربابا أيأمركم بالكفر بـعد * َ ْ َ ُ َ ً َ ُ َِ ْ ُ ُ َُ َْ ِْ ْ ُْ َْ َْ َ َْ َ ِّ ِْ َ َ ََ ِ َِ ُ ََّ
َإذ أنـتم مسلمون ُ ِ ْ ُ ْ َُْ ْ ِ{.  

ُ أن يتخذ قربه مسجدا، وأن يتخد eالنيب  وهلذا ى - ٦٤١  
لعنة اهللا على اليهود والنصاري، اختذوا قبور : "ًعيدا، وقال يف مرض موته

  .)٢(أخرجاه يف الصحيحني. حيذر ما صنعوا". أنبيائهم مساجد
ًاللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد، اشتد غضب اهللا : " وقال- ٦٤٢  

  .)٣(رواه مالك يف موطئه". ٍعلى قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد
ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى بن مرمي، : " وقال- ٦٤٣  

  .)٤(متفق عليه". عبد اهللا ورسوله: إمنا أنا عبد، فقولوا

                                                 
  ).٢٤١(تقدم ختريج أقوال ابن مسعود، وابن عباس وغريمها يف ص   ) ١(
  ).١(رقم ) ٣٠(تقدم خترجيه يف ص   ) ٢(
  ).١(رقم ) ٣٥(تقدم خترجيه يف ص   ) ٣(
، ٢٤، ١/٢٣(وأمحد ). ٣٤٤٥(، حديث ٤٨ أنبياء، باب - ٦٠أخرجه البخاري،   ) ٤(

والطيالسي، كما يف منحة املعبود ). ٢٧٧٨(، حديث )٢/٢٢٨(والدارمي ). ٥٥، ٤٧
كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيد ). ٢٤٢٤(، حديث )٢/١١٩(

  .اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن عمر رضي اهللا عنه
 يف املختصر ورواه الرتمذي، يف الشمائل، كما.  هذا احلديث- رمحه اهللا -ومل يرو مسلم   

  ).١٣/٢٤٦(والبغوي، يف شرح السنة ). ٢٨٤(، حديث )١٧٤ص (



  

)٢٥٦(

ال تقولوا ما شاء اهللا وشاء حممد، بل ماشاء اهللا مث : " وقال- ٦٤٤  
  .)١("شاء حممد
: ت فقالما شاء اهللا وشئ:  وقال له بعض األعراب- ٦٤٥  

ًأجعلتين هللا ندا؟ بل ما شاء اهللا وحده" ِ")٢(.  
ِقل ال أملك لنـفسي {): ١٨٨: ٧( وقد قال اهللا تعاىل له - ٦٤٦   ْ ََِ ُِ َْ ْ ُ

ِْنـفعا وال ضرا إال ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب الستكثـرت من اخلري  َْ ْ َِ ُ َْ َ ْْ ْ َُ ُ َ َ َْ ََْ ْ ُ َ َ ُ ََْ ََّ َ ِ َ ً َ
ُوما مسين السوء ُّ َِّ َ َ َقل ال أملك لنـفسي ضرا {): ٤٩: ١٠(قال تعاىل و. }َ ِ ْ ََِ ُِ َْ ْ ُ

ًوال نـفعا ْ ََ َّإنك ال تـهدي من أحببت ولكن {): ٥٦: ٢٨(وقال تعاىل . }َ ِ ََ َ ْْ َْ ْ ََ ِ َ َ َ َِّ

                                                 
 - أدب - ٣٥، )٥/٢٥٩(وأبوداود ). ٣٩٨، ٣٩٤، ٥/٣٨٤(أخرجه اإلمام أمحد   ) ١(

: وفيه). ٤٣٠(، حديث )٥٧ص (وأبوداود الطيالسي يف مسنده ). ٤٩٨٠(حديث 
، حديث )٥٤٤ص(الليلة، والنسائي، يف عمل اليوم و". لكن قولوا ما شاء اهللا وحده"
وابن أيب الدنيا، ). ٦٧١(، حديث )٢٤٨ص (وعمل اليوم والليلة البن السين ). ٩٨٥(

). ١/٩٠(والطحاوي يف املشكل ). ٣٤٤(، حديث )٤١٣ص (يف كتاب الصمت 
كلهم من ). ٣/٢١٦(ويف السنن الكربى ). ١٤٤ص(والبيهقي يف األمساء والصفات 

وابن ماجه . يفة رضي اهللا عنه، بإسناد صحيححديث عبد اهللا بن يسار، عن حذ
والنسائي، يف عمل اليوم والليلة، ). ٢١١٨( الكفارات، حديث - ١١، )١/٦٨٥(

  .وإسناد النسائي صحيح. ، من حديث ربعي بن خراش)٩٨٤(حديث 
.. وحيىي وهو القطان) ٣٤٧(وسفيان ) ٢٨٣(من طريق هشيم ) ١/٢١٤(أخرجه أمحد   ) ٢(

ًأن رجال أتى النيب : "عن يزيد بن األصم عن ابن عباس، بلفظكلهم عن األجلح، 
e "...حديث )٥٤٦ - ٥٤٥ص (وأخرجه النسائي، يف عمل اليوم والليلة . احلديث ،

. ً، عن عيسى، عن األجلح، عن يزيد بن األصم، عن ابن عباس مرفوعا)٩٨٨ - ٩٨٧(
سائي، يف اليوم والليلة وأخرجه الن. واألجلح خمتلف فيه، وقد وثقه مجاعة، فحديثه حسن

، من طريق القاسم بن مالك، عن األجلح، عن أيب الزبري، )٩٨٧(، حديث )٥٤٥ص (
  ً.عن جابر رضي اهللا عنه، مرفوعا

. والظاهر أنه وهم من القاسم بن مالك، وذلك أنه خالف اجلماعة، وهم أئمة حفاظ  
  .واهللا أعلم. والقاسم فيه لني، فحديثه هذا عن جابر منكر



  

)٢٥٧(

ُالله يـهدي من يشاء َ َ ْ َ َِ ْ َ ِليس لك من األمر {): ١٢٨: ٣(وقال تعاىل . }َّ ْ ْْ ِ َ َ ََ
ٌشيء ْ أكرم اخللق على اهللا، وأعالهم  eوهذا حتقيق التوحيد، مع أنه . }َ

  .منزلة عند اهللا
ً، أن منافقا كان )١( وقد روى الطرباين يف معجمه الكبري- ٦٤٧  

. قوموا نستغيث برسول اهللا من هذا املنافق: يؤذي املؤمنني، فقال أبوبكر
  ".إنه ال يستغاث يب وإمنا يستغاث باهللا: "eفقال له النيب 

خره أنه قال قبل أن ميوت  يف آ)٢( ويف صحيح مسلم- ٦٤٨  
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، أال فال تتخذوا : "خبمس

  ".القبور مساجد، فإين أاكم عن ذلك
ال : " وغريه، أنه قال-ً أيضا - )٣( ويف صحيح مسلم- ٦٤٩  

  ".جتلسوا على القبور، وال تصلوا إليها
                                                 

ورجاله رجال الصحيح غري ابن هليعة، : "قال اهليثمي عقبه) ١٠/١٥٩(انظر جممع الزوائد    )١(
، ثنا موسى بن داود، ثنا ابن هليعة، عن )٥/٣١٧(ورواه أمحد ". وهو حسن احلديث

خرج علينا : ًاحلارث بن يزيد، عن علي بن رباح، أن رجال مسع عبادة بن الصامت يقول
 من هذا eقوموا نستغيث برسول اهللا : ، رضي اهللا عنه، فقال أبوبكرeرسول اهللا 

ورواه ابن سعد، يف ". إمنا يقام هللا تبارك وتعاىل. ُال يقام يل: "eفقال رسول اهللا . املنافق
وموسى بن داود، هو الضيب أبوعبد اهللا . ، ذا األسناد، وذا اللفظ)١/٣٨٧(الطبقات 

فيبدو أنه ممن روى عن ابن . غار التاسعةالطرطوسي، صدوق فقيه زاهد له أوهام، من ص
  .هليعة بعد اختالطه، وفيه الرجل اهول الراوي عن عبادة، فاحلديث على هذا ضعيف

). ٢٣( باب النهي عن بناء املساجد على القبور، حديث - ٣ كتاب املساجد، - ٥  ) ٢(
) ١٦٨٦(، حديث )٢/١٨٠(والطرباين يف الكبري، ). ١/٤٠١(وأبوعوانة ). ١/٣٧٧(

  ).٢/٢٤٠(وابن سعد 
 - ٩٧( باب النهي عن اجللوس على القرب، والصالة عليه، حديث - ٣٣ جنائز، - ١١  ) ٣(

 اجلنائز، - ١٥وأبوداود، . من حديث أيب مرثد الغنوي رضي اهللا عنه). ٢/٦٦٨(، )٩٨
 - ٨والرتمذي، ). ٣/٥٥٤(، )٣٢٢٩( يف كراهية القعود على القرب، حديث - ٧٧

= 



  

)٢٥٨(

 وله -أيب هريرة  من حديث أيب سعيد و)١( ويف الصحيحني- ٦٥٠  
: ُال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد: " أنه قال-طرق متعددة عن غريمها 

  ". مسجدي هذا، واملسجد احلرام، واملسجد األقصى
، فقال e وسئل مالك عن رجل نذر أن يأيت قرب النيب - ٦٥١  

مث ذكر احلديث . إن كان أراد القرب فال يأته، وإن أراد املسجد فليأته: مالك
  ".ُال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد"

  .)٢(ذكره القاضي إمساعيل يف مبسوطه  
 ولو حلف حالف حبق املخلوقني مل ينعقد ميينه، وال فرق - ٦٥٢  

________________________ 
 باب ماجاء يف كراهية املشي على القبور، واجللوس عليها، حديث - ٥٧اجلنائز، 

 باب النهي عن الصالة إىل - ١١ كتاب القبلة، - ٩والنسائي، ). ١٠٥١، ١٠٥٠(
  .كلهم من حديث أيب مرثد الغنوي). ٢/٦٧). (٧٦٠(القرب، حديث 

، من )١١٨٩( كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة، حديث - ٢٠البخاري،   ) ١(
. ، من حديث أيب سعيد)١١٩٧( من هذا الباب، حديث - ٦حديث أيب هريرة، 

 باب سفر املرأة مع حمرم إىل حج وغريه، حديث - ٧٤ كتاب احلج، - ١٥ومسلم، 
 ٢٤٣والرتمذي، أبواب الصالة، . ، من حديث أيب سعيد)٩٧٦ - ٢/٩٧٥). (٤١٥(
هذا حديث حسن : "ل، وقا)٣٢٦( باب ماجاء يف أي املساجد أفضل، حديث -

 ما تشد إليه الرحال من املساجد، - ١٠ كتاب املساجد، - ٨والنسائي، ". صحيح
 اإلقامة، - ٥وابن ماجه، ). ٢٣٨، ٢/٢٣٤(وأمحد ). ٢/٣٧). (٧٠٠(حديث 
 باب التشد الرحال - ١٣٢والدارمي، كتاب الصالة، ). ١/٤٥٢). (١٤٠٩(حديث 

، كلهم من حديث أيب هريرة، رضي )١/٢٧١). (١٤٢٨(إال إىل ثالثة مساجد، حديث 
  .، من حديث أيب سعيد رضي اهللا عنه)٣٤، ٣/٧(وأمحد . اهللا عنه

اليوجد هذا الكتاب القيم يف حدود علمي يف املكتبات اإلسالمية ولعله يوجد فينفع اهللا   ) ٢(
ومن : "عبارة قريبة من هذه العبارة، قال ابن القاسم) ٢/٨٦(ويف املدونة . به املسلمني

ًقال علي املشي إىل بيت املقدس أو إىل املدينة، فال يأما أصال إال أن يكون أراد الصالة  َّ
  ".يف مسجديهما فليأما راكبا



  

)٢٥٩(

يف ذلك بني األنبياء واملالئكة وغريهم، وهللا تبارك وتعاىل حق ال يشركه فيه 
ق، ولبعضهم على ولألنبياء حق، وللمؤمنني ح. أحد ال األنبياء وال غريهم

  .بعض حق
فحقه تبارك وتعاىل أن يعبد، وال يشرك به كما تقدم يف حديث   

  .)١(معاذ
 ومن عبادته تعاىل أن خيلصوا له الدين ويتوكلوا عليه - ٦٥٣  

ًويرغبوا إليه، وال جيعلوا هللا ندا ال يف حمبته وال خشيته وال دعائه وال 
ًمن مات وهو يدعو ندا  ":eاالستعانة به، كما يف الصحيحني أنه قال 

  .)٢("من دون اهللا دخل النار
ًأن جتعل هللا ندا وهو : "أي الذنب أعظم؟ قال:  وسئل- ٦٥٤  
  .)٣("خلقك

بل ما ! ًأجعلتين هللا ندا: فقال. ماشاء اهللا وشئت:  وقيل له- ٦٥٥  
  .)٤("شاء اهللا وحده

                                                 
  ).١٠٩(تقدم يف ص   ) ١(
 ٤٠ومسلم، اإلميان باب ). ٤٤٩٧(، حديث ٢٢ كتاب التفسري باب - ٦٥البخاري   ) ٢(

: وأما مسلم فبلفظ.  ذكره شيخ اإلسالمَّأَما البخاري فباللفظ الذي). ١٥٠(حديث 
كالمها رواه عن األعمش عن شقيق عن عبد اهللا ". ًمن مات يشرك باهللا شيئا دخل النار"

  .بلفظ مسلم) ١/٤٢٥(ورواه أمحد . بن مسعود رضي اهللا عنه
 - ٣٧ومسلم، اإلميان ). ٤٧٦١، ٤٤٧٧( حديث ٣ التفسري، باب - ٦٥البخاري   ) ٣(

 - ٥٠.  الطالق- ٧وأبوداود، ). ١٤٢، ١٤١(حديث . بح الذنوبباب كون الشرك أق
 كتاب التفسري باب - ٤٨والرتمذي ). ٢/٧٣٢) (٢٣١٠(باب تعظيم الزنا حديث 

 كتاب حترمي - ٣٧والنسائي ). ١/٣٨٠(، وأمحد )٥/٣٣٦) (٣١٨٢(، حديث ٢٦
  ).٨٠ - ٧/٧٩) (٤٠١٤، ٤٠١٣( ذكر أعظم الذنب حديث - ٤الدم 

  ).٢٥٣(جيه يف ص تقدم ختر  ) ٤(



  

)٢٦٠(

ْإن الله ال يـغ{): ١١٦، ٤٨: ٤( وقد قال تعاىل - ٦٥٦   َ َ َ َّ َّ ْفر أن ِ َ ُ ِ
ُيشرك به ويـغفر ما دون ذلك لمن يشاء َ ََ ْ َ َ َُ َِ ِ َِ َ ُْ ُ َِِ َ َفال {): ٢٢: ٢(وقال تعاىل } ْ َ

َجتعلوا لله أندادا وأنـتم تـعلمون ُ ََ ُْ َ ْ َُْ ًَ َ َِِّ َ وقال اهللا ال تتخذوا إهلني {): ١٥: ١٦(} َْ
ِفإياي فاعبدون{) ٥٦: ٢٩(، }اثنني إمنا هو إله واحد فإياى فارهبون ُ ُْ َ ََ َِّ {

ْفإذا فـرغت فانصب{): ٨ - ٧: ٩٤(وقال تعاىل  َ َ َ ََ ْ َ َ ْوإىل ربك فارغب* ِ َ ْ َ َ َِّ َ َِ{ ،
وإياك / إياك نعبد{: وقال تعاىل يف فاحتة الكتاب اليت هي أم القرآن

ِومن النَّاس من يـتخذ من دون الله {): ١٦٥: ٢(، وقال تعاىل }نستعني ِ ِ َِّ ِ ُ ْ َ ْ َ ُْ َّ ِ َ
ُأندادا حيبونـهم كح َ ْ ُ َ ُّ ُِ ً َ ِب الله والذين آمنوا أشد حبا للهَ َِّ َِّ ُِ َُّ ََ ُ َ َّ َ : ٥(وقال تعاىل } ِّ

ِْفال ختشوا النَّاس واخشوين{): ٤٤ َْ َْ َ َ َْ َ َالذين {): ٣٩: ٣٣(وقال تعاىل } َ ِ َّ
َيـبـلغون رساالت الله وخيشونه وال خيشون أحدا إال الله َُّ ََّ َ َِ ً َُ ََُ َ َْ َْ َْ َ َْ ََ َ ِ ِ َ ِ ِّ{.  

ّن املشركون خيوفون إبراهيم اخلليل صلوات اهللا  وهلذا ملا كا- ٦٥٧  
ِوحاجه قـومه قال أحتاجوين {): ٨٢ - ٨٠: ٦(قال تعاىل . وسالمه عليه ُّ َََُّ َ َ َُ ُُ َْ َ

ِّيف الله وقد هداين وال أخاف ما تشركون به إال أن يشاء ريب شيئا وسع ريب  َِّ ََ ِ ِ َِ َ ًَْ ََ َ َ َ َْ َ ََ ُ َِ ِ َ ِْ َّْ ُ ُ ِ َِ َ َ
ًكل شيء علما  ِْ ٍ ْ َ َّ َأفال تـتذكرونُ ُ َّ َ ََ َ ْوكيف أخاف ما أشركتم وال ختافون أنكم * ََ ُْ ََّ َ ََ ُ َ َُ َ ََ َْ ْ َ ُ َ َْ َ

ْأشركتم بالله ما مل يـنـزل به عليكم سلطانا فأي الفريقني أحق باألمن إن  ِ ِ ْ ِْ ِ ُِّ ََ ُ ََ َ َِ ْ َ َ ًِ َّْ ُّ َ َ َْ ُ ْ ُْ َ ِ ِْ ِّ َْ ْ ُ َ ْ
َكنتم تـعلمون ُ َ ْ َ ْ ُ ُالذين آمنوا ومل يـلبسوا* ُ َِْ ََْ َ ُ َ ِ ْ إميانـهم بظلم أولئك هلم األمن وهم َّ ْ ُْ َُ ُ ْ َ َ َِ ُْ ٍ ُْ ِ ُ َ َ ِ

َمهتدون ُ َ ْ ُ{.  
ملا نزلت هذه :  عن ابن مسعود، قال)١( ويف الصحيحني- ٦٥٨  

ٍالذين آمنوا ومل يـلبسوا إميانـهم بظلم {اآلية  ْ ُْ ِ ْ ُ َ َ ُِ ُ ِ َ ََْ َ َ ِ شق ذلك على أصحاب } َّ
                                                 

 - ٦٥، ٣٢ باب ظلم دون ظلم، حديث - ٢٣ اإلميان - ٢أخرجه البخاري يف   ) ١(
، وتفسري سورة لقمان، حديث )٤٦٢٩(التفسري، تفسري سورة األنعام، حديث 

= 

  ]خ/٦٤[



  

)٢٦١(

إمنا ذاك الشرك : "eيب أينا مل يظلم نفسه؟ فقال هلم الن:  وقالواeالنيب 
ٌيابـين ال تشرك بالله إن الشرك لظلم {): ١٣: ٣١(كما قال العبد الصاحل  ُْ َ َ ْ ِّ َّ ِ َِّ ِِ ْ ْ ُ َ ََّ ُ َ

ٌعظيم ِ ِومن يطع الله ورسوله وخيش الله ويـتقه {): ٥٢: ٢٤(وقال تعاىل . }َ ََِِّ ُ ْ ََ َ َ ََ ُ َ َّْ ََّ َْ َ ُ َ
َفأولئك هم الفائزون ُِ َِْ ْ ُ َ َ َُْ{.  

طاعة هللا والرسول، فإنه من يطع الرسول فقد  فجعل ال- ٦٥٩  
وجعل اخلشية والتقوى هللا وحده فال خيشى إال اهللا، وال يتقى إال . أطاع اهللا

ِفال ختشوا النَّاس واخشوين وال تشتـروا بآيايت {): ٤٤: ٥(وقال تعاىل . اهللا َِ ِ ُ َ َ َْ َْ َ َ َْ ْْ َ َ َ َ
ًمثنا قليال َِ ًَ ََفال خت{): ١٧٥: ٣: (وقال تعاىل. }َ َ ْافوهم وخافوين إن كنتم َ ُْْ ُ ْ ِ ِ ُ َُ َ ُ
َمؤمنني ِ ِ ْ ُولو أنـهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله {): ٥٩: ٩(وقال تعاىل . }ُ ُُ َُ َ ََ ََّ ْ ُْ َ َ ُ ُ ََّ ْ

َوقالوا حسبـنا الله سيـؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إىل الله راغبون ُ ْ ُ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َّْ َّ ََّ ِ َِّ ُ ُ ُُ ُُ ََ َِ ْ َ ََ َْ{ .
 هللا والرسول يف أول الكالم وآخره، كقوله تعاىل فجعل سبحانه اإليتاء

ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نـهاكم عنه فانـتـهوا{): ٧: ٥٩( ََْ ُ َُ َُ ْ ََّ ْ َْ َ ََ َُ ُ ُ ُ ُ مع . }َ
حسبهم ال . جعله الفضل هللا وحده، والرغبة إىل اهللا وحده وهو تعاىل وحده

  .شريك له يف ذلك
ُحسبـنا الله {: له عن ابن عباس يف قو)١( وروى البخاري- ٦٦٠   َّ َُ َْ

ُونعم الوكيل ِ َِْ َ ْ : ٣(قاهلا إبراهيم حني ألقي يف النار، وقاهلا حممد : قال} َ

________________________ 
 باب صدق اإلميان وإخالصه، - ٥٦ومسلم يف اإلميان، . ويف مواضع أخر) ٤٧٧٦(

هم من حديث ابن مسعود، رضي اهللا كل). ١/٣٧٨(، وأمحد )١٩٨، ١٩٧(حديث 
  .عنه

  )٥٨(تقدم خترجيه يف ص   ) ١(



  

)٢٦٢(

ُحني قال هلم النَّاس): ١٧٣ َُْ َ ْإن النَّاس قد مجعوا لكم فاخشوهم فـزادهم {: َ ْ ُْ َُ ََ َ َْ َ ْ ُ َ ََُ ْ َ َّ ِ
ُإميانا وقالوا حسبـنا الله ونعم الوكيل ِ َِْ َ ْ َ َُ َّ َ َُ َْ ُ َ ً ِ{.  

ْياأيـها النَّيب حسبك الله ومن {): ٦٤: ٨( وقال تعاىل - ٦٦١   َ ُ َ ََ ُ َّ َ ْ ُّ ِ َ َُّ
َاتـبـعك من المؤمنني ِ ِ ِْ ُ ْ ْ ََ َ مجاهري السلف واخللف أن اهللا ] عند[ومعىن ذلك . }َّ

  .ُوحده حسبك وحسب من اتبعك من املؤمنني، كما بسط ذلك باألدلة
بيننا وبني اهللا وذلك أن الرسل عليهم الصالة والسالم هم الوسائط   

  .يف أمره ويه ووعده ووعيده
 فاحلالل ما أحله اهللا ورسوله واحلرام ما حرمه اهللا ورسوله، - ٦٦٢  

فعلينا أن حنب اهللا ورسوله، ونطيع اهللا . والدين ما شرعه اهللا ورسوله
ْوالله ورسوله أحق أن {): ٦٢: ٩(ورسوله، ونرضي اهللا ورسوله، قال تعاىل  َ َُّ َ ُ ُُ ُ ََ ََّ

َيـرضوه إن كانوا مؤمنني ِ ِ ْ ُ ُُ َ ْ ِ ُ ُ ُأطيعوا الله وأطيعوا {): ٥٩: ٤(وقال تعاىل . }ْ ُِ َِ ََ َ َّ
َالرسول ُ َمن يطع الرسول فـقد أطاع الله{): ٨٠: ٤(وقال تعاىل . }َّ َّْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ ِ ُ ْ َ{ .

َْقل إن كان آباؤكم وأبـناؤكم وإخوانكم وأز{): ٢٤: ٩(وقال تعاىل  ََ َ َْ ْ ُْ ُ َ ْ ِ ُِ ُ َُ َُْ َ َ ْ ْ ْواجكم ُ ُ ُ َ
َوعشريتكم وأموال اقـتـرفـتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن تـرضونـها  َ ْْ َْ ْ َْ ُُ َِ ِ َِ ََ َ َ ُ َ ََ ََ َ َ َ ُ ََ ٌٌَ َ ْ َْ َ َْ ُ َ
ُأحب إليكم من الله ورسوله وجهاد يف سبيله فـتـربصوا حىت يأيت الله  َّ ََّ ِ َِْ َ ْ ََّ ُ َََََّ ِ ِ ِ ِِ ِِ َ ٍُ َ َِ َ ْ ُ َِْ َّ َ

ِِبأمره َِْ{ .  
: eقال رسول اهللا :  عن أنس قال)١( ويف الصحيحني- ٦٦٣  

َثالث من كن فيه وجد ن حالوة اإلميان" من كان اهللا ورسوله أحب إليه : َّ
                                                 

). ٢١(، حديث ١٤، وباب )١٦( حديث ٩ كتاب اإلميان، باب - ٢البخاري،   ) ١(
). ٢٣٠، ٣/١٧٤(وأمحد ). ٦٨، ٦٧(، حديث ١٥ومسلم، كتاب اإلميان، باب 

لنسائي، وا). ٥/١٥). (٢٦٢٤(، حديث ١٠ كتاب اإلميان، باب - ٤١والرتمذي، 
= 



  

)٢٦٣(

مما سوامها، ومن كان حيب املرء ال حيبه إال هللا، ومن كان يكره أن يرجع يف 
  .}ُالكفر بعد إذ أنقذه اهللا منه كما يكره أن يلقى يف النار

ًإنا أرسلناك شاهدا {): ٩ - ٨: ٤٨( وقد قال تعاىل - ٦٦٤   ِ َ ََ ْ َ َْ َِّ
ًومبشرا ونذيرا ًِ َ َ َِّ ًَلتـؤمنوا بالله ورسوله وتـعزروه وتـوقـروه وتسبحوه بكرة * َُ ُْ ُ ُُ ُ َُِّ ُ ُ َُ َ َ َِّ َ ُ ََِّ ِ ِ ِِ ُ َّ ِ ُ ْ ُِ

ًوأصيال ِ ََ{.  
فاإلميان باهللا والرسول، والتعزير والتوقري للرسول، وتعزيره نصره   

  .هللا وحده، فإن ذلك من العبادة هللا/ الومنعه، والتسبيح بكرة وأصي
فال يصلى إال هللا، وال يصام إال :  والعبادة هي هللا وحده- ٦٦٥  

هللا، وال حيج إال إىل بيت اهللا، وال تشد الرحال إال إىل املساجد الثالثة، 
لكون هذه املساجد بناها أنبياء اهللا بإذن اهللا، وال ينذر إال هللا، وال حيلف 

ْ يدعى إال اهللا، وال يستغاث إال باهللاإال باهللا، وال ُ.  
 وأما ما خلقه اهللا سبحانه من احليوان والنبات واملطر - ٦٦٦  

والسحاب وسائر املخلوقات، فلم جيعل غريه من العباد واسطة يف ذلك 
اخللق، كما جعل الرسل واسطة يف التبليغ بل خيلق ما يشاء مبا يشاء من 

 يستقل بإبداع شيء، بل البد للسبب األسباب، وليس يف املخلوقات شيء
من أسباب أخر تعاونه، والبد من دفع املعارض عنه، وذلك ال يقدر عليه 
إال اهللا وحده، فما شاء اهللا كان، وما مل يشأ مل يكن، خبالف الرسالة، فإن 

  . يف تبليغ رسالته إىل عباده] واسطة[الرسول وحده كان 

________________________ 
، )٩٦ - ٨/٩٥). (٤٩٨٨، ٤٩٨٧( طعم اإلميان، حديث - ٢ كتاب اإلميان، - ٤٧

  .كلهم من حديث أنس رضي اهللا عنه

  ]خ/٦٥[



  

)٢٦٤(

د، فهو إىل اهللا تعاىل ال  وأما جعل اهلدى يف قلوب العبا- ٦٦٧  
َإنك ال تـهدي من أحببت {): ٥٦: ٢٨(كما قال اهللا تعاىل . إىل الرسول ْْ َْ ْ ََ ِ َ َ َ َِّ

ُولكن الله يـهدي من يشاء َ َ ْ َ َِ ْ َ َّ َّ ِ ََإن حترص على {): ٣٧: ١٦(وقال تعاىل } ََ ْ ِ َْ ْ ِ
ُّهداهم فإن الله ال يـهدي من يضل ِ ُ ْ َ َِ ْ َ َ َّ َّ َِ ْ ُ َُ{.  

األنبياء عليهم الصالة والسالم، واستغفارهم  وكذلك دعاء - ٦٦٨  
ًوشفاعتهم هو سبب ينفع، إذا جعل اهللا تعاىل احملل قابال له، وإال فلو 

): ٦: ٦٣(استغفر النيب للكفار واملنافقني مل يغفر هلم، قال اهللا تعاىل 
َسواء عليهم أستـغفرت هلم أم مل تستـغفر هلم لن يـ{ ْ َ ْ ْ ْ ْ ُْ َُ َ َِ ْ َْ َْ َ ْ َْ ََ َ ْ ِ ََْ ٌ َُْغفر الله هلمََ ُ َّ َِ ْ{.  

الرسل فقد تبني أم هم الوسائط بيننا وبني اهللا ] أما[ و - ٦٦٩  
عز وجل، يف أمره ويه ووعده ووعيده وخربه، فعلينا أن نصدقهم يف كل ما 
أخربوا به، ونطيعهم فيما أوجبوا وأمروا، وعلينا أن نصدق جبميع أنبياء اهللا 

ًومن سب واحدا منهم كان كافرا مرتدا عز وجل، ال نفرق بني أحد منهم،  ً َّ
  .مباح الدم
 وإذا تكلمنا فيما يستحقه اهللا تبارك وتعاىل من التوحيد، - ٦٧٠  

بينا أن األنبياء وغريهم من املخلوقني ال يستحقون ما يستحقه اهللا تبارك 
وتعاىل من خصائص، فال يشرك م وال يتوكل عليهم، وال يستغاث م 

  .، وال يقسم على اهللا م، وال يتوسل بذوامكما يستغاث باهللا
 وإمنا يتوسل باإلميان م، ومبحبتهم، وطاعتهم، ومواالم - ٦٧١  

وتعزيرهم، وتوقريهم، ومعاداة من عاداهم، وطاعتهم فيما أمروا، وتصديقهم 
  .فيما أخربوا، وحتليل ما حللوه، وحترمي ما حرموه

  :والتوسل بذلك على وجهني  



  

)٢٦٥(

أن يتوسل بذلك إىل إجابة الدعاء وإعطاء ): حدمهاأ (- ٦٧٢  
السؤال، كحديث الثالثة الذين أووا إىل الغار، فإم توسلوا بأعماهلم 

  .)١(الصاحلة ليجيب دعاءهم ويفرج كربتهم، وقد تقدم بيان ذلك
التوسل بذلك إىل حصول ثواب اهللا وجنته ): والثاين (- ٦٧٣  

 هي الوسيلة التامة e أمر ا الرسول ورضوانه، فإن األعمال الصاحلة اليت
  .إىل سعادة الدنيا واآلخرة

َربـنا إنـنا مسعنا {): ١٩٣: ٣( ومثل هذا كقول املؤمنني - ٦٧٤   َ َْ َِ َِّ ََّ
َمناديا يـنادي لألميان أن آمنوا بربكم فآمنَّا ربـنا فاغفر لنا ذنوبـنا وكفر عنَّا  ْ ْ ِّْ ََ َ َ َ ُ َ َ ََ َ ُ ً ُُُ َ ِ ِْ َ َََّ ُ ِّ َِْ ِ َ ِ ِ ِ

ِئاتنا وتـوفـنا مع األبـرارَِّسي َْ َ َ َ ََّ َ َ َ ِ   .فإم قدموا ذكر اإلميان قبل الدعاء. }َ
 ومثل ذلك ما حكاه اهللا سبحانه عن املؤمنني يف قوله - ٦٧٥  

َإنه كان فريق من عبادي يـقولون ربـنا آمنَّا فاغفر لنا {): ١٠٩: ٢٣(تعاىل  ََ ُْ ِ ْ َ ََ َ َ ََّْ َ َُ ِ ِ ِ ٌ ِ َ َُِّ
ْوارمحنا وأنت خيـ َ َ ََْ َََْ َر الرامحنيْ ِِ َّ   .وأمثال ذلك كثري. }ُ

 وشفاعته، فإنه يكون e وكذلك التوسل بدعاء النيب - ٦٧٦  
أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، فيدعو ويشفع، ): أحدمها: (على وجهني

كما كان يطلب منه يف حياته، وكما يطلب منه يوم القيامة، حني يأتون 
ًيسى، مث يأتون حممدا صلوات ًآدم ونوحا مث اخلليل مث موسى الكليم مث ع

  .اهللا عليهم وسالمه فيطلبون منه الشفاعة
يسأل ] بأن[أن يكون التوسل مع ذلك ): الوجه الثاين (- ٦٧٧  

.  وذكره)١(اهللا تعاىل بشفاعته ودعائه، كما يف حديث األعمى املتقدم بيانه
                                                 

  ).١٠٤(يف ص   ) ١(



  

)٢٦٦(

فإنه طلب منه الدعاء والشفاعة، فدعا له الرسول وشفع فيه، وأمره أن 
". َّاللهم إين أسألك وأتوجه إليك به، اللهم فشفعه يف: "يدعو اهللا فيقول

  . فأمره أن يسأل اهللا تعاىل قبول شفاعته
 خبالف من يتوسل بدعاء الرسول وشفاعة الرسول، - ٦٧٨  

توسل مبا مل يوجد، وإمنا يتوسل / والرسول مل يدع له ومل يشفع فيه، فهذا
  . فيهبدعائه وشفاعته من دعا له وشفع

 ومن هذا الباب قول أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب وقت - ٦٧٩  
 توسلوا بدعاء العباس، )٣(، فإن عمر واملسلمني)٢(االستسقاء كما تقدم

ًوسألوا اهللا تعاىل مع دعاء العباس، فإم استشفعوا مجيعا، ومل يكن العباس 
 كل وحده هو الذي دعا هلم، فصار التوسل بطاعته والتوسل بشفاعته

فهذه أربعة . منهما يكون مع دعاء املتوسل وسؤاله، وال يكون بدون ذلك
  .أنواع كلها مشروعة، ال ينازع يف واحد منها أحد من أهل العلم واإلميان

حتقيق شهادة أن :  ودين اإلسالم مبين على أصلني، ومها- ٦٨٠  
اهللا إهلا وأول ذلك أن ال جتعل مع . ًال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا

ًآخر، فال حتب خملوقا كما حتب اهللا، وال ترجوه كما ترجو اهللا، وال ختشاه 
َّكما ختشى اهللا، ومن سوى بني املخلوق واخلالق يف شيء من ذلك فقد 

________________________ 
  ).٢٠٢ص (  ) ١(
  ).٨٧، ٨٦ص (  ) ٢(
  ".املسلمون: "يف خ  ) ٣(

  ]خ/٦٦[



  

)٢٦٧(

َعدل باهللا ً، وهو من الذين برم يعدلون، وقد جعل مع اهللا إهلا آخر، )١(َ
  .ات واألرضوإن كان مع ذلك يعتقد أن اهللا وحده خلق السمو

 فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن اهللا وحده خلق - ٦٨١  
ْولئن {): ٣٨: ٣٩ و ٢٥: ٣١(السموات واألرض، كما قال تعاىل  َِ َ

ُسألتـهم من خلق السماوات واألرض ليـقولن الله َّ َّ ُ َُ َ ْ ََ َْ َُ َ َِ َّ َ َ ْ ََْ َ{ .  
 وكانوا مع ذلك مشركني جيعلون مع اهللا آهلة أخرى، قال - ٦٨٢  

ُأئنَّكم لتشهدون أن مع الله آهلة أخرى قل ال أشهد{): ١٩: ٦(اىل تع َُ َْ َ ُ َ ََ ْ ُ َ ْ ً َِْ ِ َِّ َ َ َّ َ ََ ْ ُ{ ،
ًومن النَّاس من يـتخذ من دون الله أندادا {): ١٦٥: ٢(وقال تعاىل  َُ َ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ َ ْ َ ُْ َّ ِ َ

ِحيبونـهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ِ َِّ َِّ ُُِّ َ ُُّ ََ ُ َ َّ َ ِّ َ ْ ُ َ ُ{.  
 قالوا إن )٢( فصاروا مشركني ألم أحبوهم كحبه، ال أم- ٦٨٣  

َأم جعلوا لله شركاء {): ١٦: ١٣(كما قال تعاىل . آهلتهم خلقوا كخلقه ََ ُ َِِّ َُ َ َْ
ْخلقوا كخلقه فـتشابه اخللق عليهم ِ ْ َ ََ ََ ُ ْ َْْ ََ َ ََ ِ ِ َ ُ{.  

 وهذااستفهام إنكار مبعىن النفي، أي ما جعلوا هللا - ٦٨٤  

                                                 
ًجعل له عدال، أي معادال ونظريا  ) ١( ً ً.  
  .والصواب ما أثبتناه". ألم"خ : يف  ) ٢(



  

)٢٦٨(

كخلقه، فإم مقرون أن آهلتهم مل خيلقوا كخلقه، وإمنا كانوا شركاء خلقوا 
ِويـعبدون من دون الله {): ١٨: ١٠(قال تعاىل . جيعلوم شعفاء ووسائط َِّ ِ ُ ْ ُ ََ ُ ْ َ

ََّما ال يضرهم وال يـنـفعهم ويـقولون هؤالء شفعاؤنا عند الله قل أتـنبئون الله  ََّ ََُِّ َُُ ْ ُ ِ َِ ْ ْ َُّ َ ُ َُ َ ُ َُِ َ َُ َ ُُ َ َ َ ََ َْ ْ ُ
َا ال يـعلم يف السماوات وال يف األرض سبحانه وتـعاىل عما يشركونَِمب ُ َّ َ َِ ْ َُ َ ََ َ ََ َْ َ َ َ َُ ْ ُ ِ ِ ِِ َّ ُ ْ {

ِوما يل ال أعبد الذي فطرين وإليه {): ٢٥ - ٢٢: ٣٦(وقال صاحب يس  ََِْ َِ َََّ َ ِ ُ ُ َْ َ َ ِ
َتـرجعون ُ َ ٍّأأختذ من دونه آهلة إن يردين الرمحن بضر* ُْ ًُ ِ ُ َْ َّ ُِِْ ْْ ِ َِ ِِ ِ ُِ ُ ْ ال تـغن عين شفاعتـهم َََّ ُ َُ ََ َ ِّ ِ ْ ُ َ

ِشيئا وال ينقذوين ُ ِ ُ َ َ ًْ ٍإين إذا لفي ضالل مبني* َ ُِ ٍَ َ َِ ً ِ ِإين آمنت بربكم فامسعوين* ِِّ َُْ َ ْ ُ َِِِّّ ُ َْ ِ{.  
أن نعبده مبا شرع على ألسن رسله، ال ) األصل الثاين (- ٦٨٥  

. لكنعبده إال بواجب أو مستحب، واملباح إذا قصد به الطاعة دخل يف ذ
والدعاء من مجلة العبادات، فمن دعا املخلوقني من املوتى والغائبني 

 مع أن هذا أمر مل يأمر به اهللا وال رسوله أمر إجياب وال -واستغاث م 
ً كان مبتدعا يف الدين، مشركا برب العاملني، متبعا غري سبيل -استحباب  ً

 )١( باملخلوقني كاناملؤمنني، ومن سأل اهللا تعاىل باملخلوقني أو أقسم عليه
ًمبتدعا بدعة ما أنزل اهللا ا من سلطان، فإن ذم من خالفه وسعى يف 
ًعقوبته، كان ظاملا جاهال معتديا، وإن حكم بذلك فقد حكم بغري ما أنزل  ًً
اهللا، وكان حكمه منقوضا بإمجاع املسلمني، وكان إىل أن يستتاب من هذا 

ذ له هذا احلكم ويعان عليه، َاحلكم ويعاقب عليه أحوج منه إىل أن ينف
وهذا كله جممع عليه بني املسلمني، ليس فيه خالف ال بني األئمة األربعة 

  .وال غريهم
                                                 

وجاء الصواب يف الفتاوى . ، إىل هنا، ساقط من ز، ب"ًمتبعا غري سبيل: "من قوله  ) ١(
  .ً كان مبتدعا بدعة١/٣١٢



  

)٢٦٩(

ُ وقد بسط الكالم على هذه األمور يف جملدات، من - ٦٨٦  
مجلتها مصنف ذكرنا فيه قواعد تتعلق حبكم احلكام، وما جيوز هلم احلكم 

تعلق بأحكام هذا الباب، ال حيسن إيراد وهو مؤلف مفرد ي. فيه وما ال جيوز
شيء من فصوله هاهنا، إلفراد الكالم يف هذا املوضع على قواعد التوحيد 
ومتعلقاته، وسيأيت إيراد ما اختصر منه، وحررت فصوله يف ضمن أوراق 
مفردة يقف عليها املتأمل، ملزيد الفائدة ومسيس احلاجة إىل معرفة هذا 

  .فيقوباهللا التو. األمر املهم
 وكنت وأنا بالديار املصرية يف سنة إحدى عشرة وسبعمائة - ٦٨٧  

ً، فكتبت يف ذلك جوابا مبسوطا، وقد eُقد استفتيت عن التوسل بالنيب  ً
 -القواعد / ُأحببت إيراده هنا ملا يف ذلك من مزيد الفائدة، فإن هذه

 بياا،  كلما تنوع-ِّاملتعلقة بتقرير التوحيد، وحسم مادة الشرك والغلو 
  .واهللا املستعان. ووضحت عبارا، فإن ذلك نور على نور

املسئول من السادة العلماء أئمة الدين، :  وصورة السؤال- ٦٨٨  
  .أن يبينوا ما جيوز وما ال جيوز من االستشفاع والتوسل باألنبياء والصاحلني

أمجع املسلمون أن . احلمد هللا رب العاملني:  وصورة اجلواب- ٦٨٩  
 يشفع للخلق يوم القيامة، بعد أن يسأله الناس ذلك، وبعد أن eيب الن

مث إن أهل السنة واجلماعة متفقون على ما اتفق . يأذن اهللا له يف الشفاعة
عليه الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني، واستفاضت به السنن، من أنه 

eيشفع ألهل الكبائر من أمته، ويشفع أيضا لعموم اخللق ً.  
 شفاعات خيتص ا ال يشركه فيها أحد، eله  ف- ٦٩٠  

وشفاعات يشركه فيها غريه من األنبياء والصاحلني، لكن ما له فيها أفضل 

  ]خ/٦٧[



  

)٢٧٠(

 أفضل اخللق وأكرمهم على ربه عز وجل، وله من eمما لغريه، فإنه 
الفضائل اليت ميزه اهللا ا على سائر النبيني ما يضيق هذا املوضع عن 

  .الذي يغبطه به األولون واآلخرون" حملموداملقام ا"بسطه، ومن ذلك 
وأحاديث الشفاعة كثرية متواترة، منها يف الصحيحني أحاديث   

  .)١(متعددة، ويف السنن واملسانيد مما يكثر عدده
 وأما الوعيدية من اخلوارج واملعتزلة، فزعموا أن الشفاعة إمنا - ٦٩١  

  ً.فاعة مطلقاهي للمؤمنني خاصة يف رفع الدرجات، وبعضهم أنكر الش
 وأمجعوا على أن الصحابة كانوا يستشفعون به، ويتوسلون - ٦٩٢  

 عن أنس بن مالك، )٢(به يف حياته حبضرته، كما ثبت يف صحيح البخاري
أن عمر بن اخلطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد املطلب 

ا نتوسل اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإن: "فقال
  .فيسقون". إليك بعم نبينا فاسقنا

رمبا ذكرت : ً أيضا عن ابن عمر أنه قال)٣( ويف البخاري- ٦٩٣  
 )٤( يستقي، فما ينزل حىت جييشe وأنا انظر إىل وجه النيب -قول الشاعر 

  : ميزاب)٥(كل
                                                 

  ).٢٤٠(تقدم ختريج أحاديث الشفاعة يف ص   ) ١(
  ).٨٧، ٨٦(تقدم ختريج حديث أنس يف ص   ) ٢(
إقامة  - ٥وابن ماجه، ). ١٠٠٩، ١٠٠٨( كتاب االستسقاء، حديث - ١٥البخاري،   ) ٣(

). ١/٤٠٥). (١٢٧٢( باب ماجاء يف الدعاء يف االستسقاء، حديث - ١٥٤الصالة، 
  ).٢/٩٣(وأمحد، 

وهي . حترك: جاش الوادي إذا زخر باملاء، وجاشت القدر إذا غلت، وجاش الشيء: يقال  ) ٤(
  .هنا كناية عن كثرة املطر

  .٢/٤١٣والتصحيح من البخاري " له: "يف األصل  ) ٥(



  

)٢٧١(

ُوأبيض يستسقى الغمام بوجهه   ُ ٌ مثال اليتامى عصمة لألرامل      َ ُ ِ  
 الذي ذكره عمر بن اخلطاب قد جاء e بالنيب  والتوسل- ٦٩٤  

ًمفسرا يف سائر أحاديث االستسقاء، وهو من جنس االستشفاع به، وهو 
، ويطلب من اهللا أن يقبل دعاءه )١(أن يطلب منه الدعاء والشفاعة

ًوشفاعته، وحنن نقدمه بني أيدينا شافعا وسائال لنا، بأيب هو وأمي  ًe.  
 ملا أجدب الناس بالشام - سفيان  وكذلك معاوية بن أيب- ٦٩٥  

 أو -اللهم إنا نستشفع : " فقال)٢( استسقى بيزيد بن األسود اجلرشي-
فرفع يديه ودعا، ودعا الناس حىت ". ارفع يديك! يايزيد.  خبيارنا-نتوسل 

  .سقوا
ُّيستحب أن يستسقى بأهل الدين :  وهلذا قال العلماء- ٦٩٦  

  . فهو أحسنeسول اهللا والصالح، وإذا كانوا من أهل بيت ر
وهذا االستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائه، فإنه كان يدعو   

  .للمتوسل به املستشفع به والناس يدعون معه
 دخل e كما أن املسلمني ملا أجدبوا على عهد النيب - ٦٩٧  

يارسول اهللا هلكت األموال، وانقطعت السبل، فادع اهللا : عليه أعرايب فقال
". اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا: " يديه وقالeع النيب يغيثنا، فرف

                                                 
جاء أعرايب : ، حديث أنس رضي اهللا عنه، قالeاديث املفسرة للتوسل بالنيب من األح  ) ١(

يارسول اهللا هلكت املاشية، هلك :  يوم اجلمعة، فقالeمن أهل البدو إىل رسول اهللا 
 يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه eالعيال، هلك الناس، فرفع رسول اهللا 

 باب رفع الناس - ٢١االستسقاء،  كتاب - ١٥أخرجه البخاري، . احلديث...يدعون
  ).١٠٢٩(أيديهم مع اإلمام يف االستسقاء، حديث 

  ).١٢٨، ١٢٧(تقدم خترجيه ص   ) ٢(



  

)٢٧٢(

ًفنشأت سحابة من جهة البحر، فمطروا أسبوعا ال . ُوما يف السماء قزعة
يارسول :  فقال- أو غريه -يرون فيه الشمس، حىت دخل عليهم األعرايب 

:  وقالفرفع يديه. اهللا انقطعت السبل، ودم البنيان، فادع اهللا يكشفها عنا
، ومنابت الشجر )١(اللهم حوالينا وال علينا، اللهم على اآلكام والظراب"

  .فاجنابت عن املدينة كما ينجاب الثوب". وبطون األودية
  .)٢(واحلديث مشهور يف الصحيحني وغريمها  
ً ويف حديث آخر يف سنن أيب داود وغريه، أن رجال قال - ٦٩٨  

 eفسبح رسول اهللا . ع باهللا عليكإنا نستشفع بك على اهللا، ونستشف: له
أتدري ما اهللا؟ إن اهللا ال ! وحيك"وقال . حىت رؤي ذلك يف وجوه أصحابه

  .)٣("اهللا أعظم من ذلك/ يستشفع به على أحد من خلقه، شأن
 يف كالم النيب - وهذا يبني أن معىن االستشفاع بالشخص - ٦٩٩  
e السؤال بذاته،  هو استشفاع بدعائه وشفاعته، ليس هو - وأصحابه

فإنه لو كان هذا السؤال بذاته لكان سؤال اخللق باهللا تعاىل أوىل من سؤال 
  .اهللا باخللق
:  قولهe ولكن ملا كان معناه هو األول، أنكر النيب - ٧٠٠  

ومل ينكر قوله نستشفع بك على اهللا، ألن الشفيع " نستشفع باهللا عليك"
                                                 

اإلكام بالكسر مجع أكمة، وهي الرابية وجتمع اإلكام على أكم واألكم : "قال ابن األثري  ) ١(
لصحاح، ذيب ا". الروايب الصغار"والظراب، هي ). ١/٥٩(النهاية، ". على آكام

ما نتأ من احلجارة وحد طرفه، أو : ِ ككتف-َِالظرب ) ١/٩٩(ويف القاموس، ). ١/٧٤(
  .ظراب: اجلبل املنبسط أو الصغري، مجعه

  .١٢٦تقدم خترجيه ص   ) ٢(
  .١٥٩تقدم خترجيه ص   ) ٣(

  ]خ/٦٨[



  

)٢٧٣(

ًواهللا تعاىل ال يسأل أحدا من يسأل املشفوع إليه أن يقضي حاجة الطالب، 
  .عباده أن يقضي حوائج خلقه

 وإن كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه باهللا تعاىل يف مثل - ٧٠١  
  : قوله

ُ   وليس إىل رد الشفيع سبيل  شفيعي إليك اهللا ال رب غريه   ِّ  
 ذكر أنه استشفع باهللا سبحانه إىل النيب )١(وكذلك بعض االحتادية  
e ! وضاللوكالمها خطأ.  

 بل هو سبحانه املسئول املدعو الذي يسأله كل من يف - ٧٠٢  

                                                 
ومعىن هذا أن . الذين يقولون بوحدة الوجود، أي أن واجب الوجود وجائز الوجود واحد  ) ١(

  .وهذا إنكار لوجود اهللا، والعياذ باهللا من الكفر بعد اإلميان. هو اهللالكون 



  

)٢٧٤(

السموات واألرض، ولكن هو تبارك وتعاىل يأمر عباده فيطيعونه، وكل من 
وجبت طاعته من املخلوقني فإمنا وجبت ألن ذلك طاعة هللا تعاىل، فالرسل 

بايع يبلغون عن اهللا أمره، فمن أطاعهم فقد أطاع اهللا، ومن بايعهم فقد 
ِوما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن الله{): ٦٤ : ٤(قال تعاىل . اهللا َِّ ِ ْ َِ ِِ َ ُ ْ َِ َ ٍ ُ ََ َْ َْ َ {

َمن يطع الرسول فـقد أطاع الله{): ٨٠: ٤(وقال تعاىل  َّْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ ِ ُ ْ وأولو األمر من . }َ
  .أهل العلم وأهل اإلمارة إمنا جتب طاعتهم إذا أمروا بطاعة اهللا ورسوله

على املرء املسلم السمع : " يف احلديث الصحيحeقال  - ٧٠٣  
والطاعة يف عسره ويسره ومنشطه ومكرهه، ما مل يؤمر مبعصية اهللا، فإذا أمر 

  .)١("مبعصية اهللا فال مسع وال طاعة
  .)٢("ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق: "e وقال - ٧٠٤  

                                                 
 -حديث عبادة بن الصامت : ويف معناه أحاديث كثرية منها. مل أجد احلديث ذا اللفظ  ) ١(

، على السمع والطاعة، يف العسر واليسر، واملنشط eبايعنا رسول اهللا : "-رضي اهللا عنه 
، وعلى أن ال ننازع األمر أهله، وعلى أن نقول باحلق أينما كنا ال واملكره، وعلى أثرة علينا
والبخاري، ). ٤٢، ٤١( اإلمارة، حديث - ٣٣أخرجه مسلم، ". خنشى يف اهللا لومة الئم

). ٢/٤٤٥). (٥( اجلهاد، حديث - ٢١ومالك، ). ٧١٩٩( األحكام، حديث - ٩٣
كلهم من ). ٢/٩٥٧). (٢٨٦٦(، حديث )٤٠( اجلهاد باب - ٢٤وابن ماجه، 

 اجلهاد، - ٢٤وعند ابن ماجه، يف .  رضي اهللا عنه -حديث عبادة بن الصامت 
على املرء املسلم الطاعة فيما : ، قالeمن حديث ابن عمر، أن رسول اهللا ). ٢٨٦٤(

وكذلك هو عند ". أحب وكره، إال أن يؤمر مبعصية، فإذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعة
 األحكام، حديث - ٩٣ويف البخاري، يف ). ٣٨(يث  اإلمارة، حد- ٣٣مسلم، 

)٧١٤٤.(  
 باب يف - ٩٦ اجلهاد، - ٩وأبوداود، ). ٣٩( اإلمارة، حديث - ٣٣يف مسلم،   ) ٢(

والطيالسي، ). ٧١٤٥( األحكام، - ٩٣والبخاري، ). ٣/٩٣). (٢٦(الطاعة، حديث 
اع، حديث  جزاء من أمر مبعصية فأط- ٢٤ البيعة، - ٣٩والنسائي، ). ١٥٩(رقم 

كلهم من حديث علي ). ١٢٤، ٩٤، )١/٨٢(وأمحد، ). ٧/١٥٩). (٤٢٠٥(
، من )٥/٦٦(وأخرجه أمحد ". إمنا الطاعة يف املعروف: "وأخصرها لفظ البخاري، ولفظه

= 



  

)٢٧٥(

 كان  وأما الشافع فسائل ال جتب طاعته يف الشفاعة وإن- ٧٠٥  
 سأل بريرة أن متسك زوجها وال eًعظيما، ويف احلديث الصحيح أن النيب 

 فاختارت فراقه، وكان زوجها حيبها eتفارقه ملا أعتقت، وخريها النيب 
! ال: " أتأمرين؟ فقال :  أن متسكه فقالتeفجعل يبكي، فسأهلا النيب 

  .)١("إمنا أنا شافع
ملا استقر " منا أنا شافعإ" وقال " أتأمرين؟ "  وإمنا قالت -٧٠٦  

عند املسلمني أن طاعة أمره واجبة خبالف شفاعته، فإنه الجيب قبول 
 على ترك قبول شفاعته، فشفاعة غريه من eشفاعته، وهلذا مل يلمها النيب 

  .اخللق أوىل أن الجيب قبوهلا
ً واخلالق جل جالله أمره أعلى وأجل من أن يكون شافعا -٧٠٧   ُ

. ًبحانه أعلى شأنا من أن يشفع أحد عنده إال بإذنهإىل خملوق، بل هو س
ٌوقالوا اختذ الرمحن ولدا سبحانه، بل عباد {): ٢٩-٢٦ : ٢١: (قال تعاىل ً

 مكرمون، اليسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم مابني أيديهـم
وماخلفهم واليشفعون إال ملن ارتضى، وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل 

  .} دونه فذلك جنزيه جهنم كذلك جنزىالظاملنيمنهم إين إله من

________________________ 
، حديث )١١٤ص (حديث عمران بن حصني، واحلكم بن عمرو الغفاري، والطيالسي، 

)٨٥٠.(  
  ).٥٢٨٣(، يف زوج بريرة، حديث eفاعة النيب  باب ش- ١٦ الطالق - ٦٨البخاري   ) ١(

 باب يف اململوكة تعتق وهي حتت حر أو عبد، حديث -١٩ الطالق، -٧وأبوداود يف   
) ٢٠٧٥( باب خيار املرأة إذا عتقت، حديث -٢٩ الطالق -١٠وابن ماجه . ٢٢٣١

هما وقصة بريرة قد رواها أيضا اإلمام مسلم والرتمذي، ولكن ليس يف روايت). ١/٦٧١(
  .لفظ الشفاعة



  

)٢٧٦(

 يستشفع به إىل e ودل احلديث املتقدم على أن الرسول -٧٠٨  
اهللا عز وجل، أي يطلب منه الشفاعة يف الدنيا واآلخرة، فأما يف اآلخرة 
فيطلب منه اخللق الشفاعة يف أن يقضي اهللا بينهم، ويف أن يدخلوا اجلنة، 

أمته، ويشفع يف بعض من يستحق النار أن ويشفع يف أهل الكبائر من 
  .اليدخلها، ويشفع يف بعض من دخلها أن خيرج منها

والنزاع بني مجاهري األئمة أنه جيوز أن يشفع ألهل الطاعة   
  .املستحقني الثواب

 )١(]أنكروا[ًولكن كثريا من أهل البدع واخلوارج واملعتزلة -٧٠٩  
بناء على أن أهل . هل الكبائراليشفع أل: شفاعته ألهل الكبائر، فقالوا

الكبائر عندهم اليغفر اهللا هلم والخيرجهم من النار بعد أن يدخلوها 
  .البشفاعة والغريها

 ومذهب الصحابة والتابعني وأئمة املسلمني وسائر أهل -٧١٠  
 يشفع يف أهل الكبائر، وانه الخيلد يف النار من أهل eالسنة واجلماعة أنه 

 من النار من يف قلبه مثقال حبة من إميان أو مثقال بل خيرج. اإلميان أحد
  .)٢(ذرة من إميان

لكن هذا االستسقاء واالستشفاع والتوسل به وبغريه كان -٧١١  
يكون يف حياته، مبعىن أم يطلبون منه الدعاء فيدعو هلم، فكان توسلهم 

  .ُبدعائه، واالستشفاع به طلب شفاعته، والشفاعة دعاء

                                                 
  .في خ بياض بمقدار الكلمة   ) ١(
  ).٢٤٠(تقدم تخريج أحاديث الشفاعة، ص  ) ٢(



  

)٢٧٧(

  / ل بذاته يف حضوره أو مغيبه أو بعد موته فأما التوس-٧١٢  
 مثل اإلقسام بذاته أو بغريه من األنبياء أو السؤال بنفس ذوام -

  .ً فليس هذا مشهورا عند الصحابة والتابعني -البدعائهم 
 بل عمر بن اخلطاب ومعاوية بن أيب سفيان ومن حبضرما -٧١٣  

 أجدبوا استسقوا وتوسلوا من أصحاب رسول اهللا والتابعني هلم بإحسان ملا
ًواستشفعوا مبن كان حيا كالعباس وكيزيد بن األسود، ومل يتوسلوا ومل 

 العند قربه والغري قربه، بل eيستشفعوا ومل يستسقوا يف هذه احلال بالنيب 
عدلوا إىل البدل كالعباس وكيزيد، بل كانوا يصلوا عليه يف دعائهم، وقد قال 

ليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا اللهم إنا كنا نتوسل إ: عمر
ًفجعلوا هذا بدال عن ذاك ملا تعذر أن يتوسلوا به على الوجه . فاسقنا

  .املشروع الذي كانوا يفعلونه
 وقد كان من املمكن أن يأتوا إىل قربه ويتوسلوا هناك -٧١٤  

 ويقولوا يف دعائهم باجلاه وحنو ذلك من األلفاظ اليت تتضمن القسم
نسألك أو نقسم عليك : مبخلوق على اهللا عز وجل أو السؤال به، فيقولون

  .بنبيك، أو جباه نبيك وحنو ذلك مما يفعله بعض الناس
إذا سألتم اهللا : "  أنه قالe وروى بعض اجلهال عن النيب -٧١٥  

  .)١("فاسألوا جباهي، فإن جاهي عند اهللا عظيم
سلمني اليت يعتمد وهذا احلديث كذب ليس يف شيء من كتب امل  

  .عليها أهل احلديث، والذكره أحد من أهل العلم باحلديث
                                                 

  .لم أجده في أي مصدر بعد بحث  ) ١(

  ٦٩خ



  

)٢٧٨(

 أن جاهه عند اهللا تعاىل أعظم من جاه مجيع األنبياء )١(مع  
  .واملرسلني
 وقد أخرب سبحانه عن موسى وعيسى عليهما السالم أما -٧١٦  

َياأيـها الذين ءا{): ٦٩: ٣٣(وجيهان عند اهللا، فقال تعاىل  َ ِ َّ َ َُّ ُمنوا ال تكونوا َ ُ َ َُ
ًكالذين ءاذوا موسى فـبـرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ِ َِ ِ َِّ ََّ ْ ََّ َ ََ ُ َ ََِّ ُ َُ َ َُ َْ َ َ ، وقال }َّ

ُإذ قالت المالئكة يامرمي إن الله يـبشرك بكلمة منه امسه {):٤٥: ٣(تعاىل ُ َُْ َْ ِ ٍ َِ َِ َ َِ ِ ُِ ِّ َُ َ ََّ َّ ِ َُِ ْ ُ َ ْْ َ
ْالمسيح عيسى ابن مر َ ُ ْ َ ِ ُِ َ َمي وجيها يف الدنـياواآلخرة ومن المقربنيْ َِ ََِّ ُ َ َ َْ َ ِ َِِ َْ ُّ ً ِ َ{.  

 فإذا كان موسى وعيسى وجيهني عند اهللا عز وجل فكيف -٧١٧  
  .)٢(بسيد ولد آدم

  .)٣( صاحب املقام احملمود الذي يغبطه به األولون واآلخرون-٧١٨  

                                                 
  ".من"في خ   ) ١(
...) أنا سيد الناس يوم القيامة (... - رضي اهللا عنه-إشارة إلى حديث أبي هريرة   ) ٢(

 تفسير سورة -التفسير- ٦٥ في وهو حديث طويل في الشفاعة أخرجه البخاري
) ٣٢٨-٣٢٧( حديث -كتاب اإليمان-ومسلم ). ٤٧١٢(اإلسراء حديث 

 باب ماجاء في الشفاعة، حديث -١٠ قيامه -٣٨والترمذي ). ١٨٦-١/١٨٤(
 رضي -وإلى حديث ابن عباس ). ٥٤٠، ٢/٤٣٥(واحمد ). ٤/٦٢٢ (٢٤٣٤

إلى حديث أنس الذي و). ٢٩٥-١/٢٨١( الذي أخرجه اإلمام أحمد -اهللا عنهما
وإلى حديث ). ١/٣١) (٢٥حديث (والدارمي ). ٣/١٤٤(اخرجه اإلمام أحمد 

وإلى حديث حذيفة الذي رواه اإلمام أحمد ). ٣/٢(أبي سعيد الذي رواه أحمد 
)٥/٣٨٨.(  

 التفسير تفسير سورة - ٢٥إشارة إلى حديث ابن عمر الذي رواه البخاري في   ) ٣(
وهما من أحاديث ) ٤٧١٩(ديث جابر بعده رقم ، وح)٤٧١٨(اإلسراء حديث 

  ).٢٤٠(الشفاعة المتواترة، وقد مر ذكر شيء منه ص



  

)٢٧٩(

 وصاحب الكوثر واحلوض املورود الذي آنيته عدد جنوم -٧١٩  
ًء، وماؤه أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل، ومن شرب منه السما

  .)١(ًشربة مل يظمأ بعدها أبدا
 وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حني يتأخر عنها آدم -٧٢٠  

وأولو العزم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات اهللا وسالمه عليهم 
حتت لوائه، أمجعني، ويتقدم هو إليها وهو صاحب اللواء، آدم ومن دونه 

، وهو إمام األنبياء إذا )٢(وهو سيد ولد آدم وأكرمهم على ربه عز وجل
  . وعلى آلهeاجتمعوا، وخطيبهم إذا وفدوا، ذو اجلاه العظيم 

 ولكن جاه املخلوق عند اخلالق تعاىل ليس كجاه املخلوق -٧٢١  
ْإن {): ٩٤-٩٣: ١٩(عند املخلوق، فإنه اليشفع عنده أحد إال بإذنه  ِ

ُّكل ْ من يف السموات واألرض إال ءايت الرمحن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم ُ ُْ َُّ ََ َ ََ َ ََ ْْ ْْ ََ ً ِ ْ َّ ِ َِ ِ ِ َ ِ َ َّ ْ َ
َلن يستـنكف المسيح أن يكون {): ١٧٣-١٧٢: ٤: (، وقال تعاىل}َعدا ُ َ َ ْْ َ ُ ِْ َِ ْ َ َْ َ

ِعبدا لله وال المالئكة المقربون ومن يستـنكف عن ع ِ ِ ِْ َ ْ َ َُ َْ ْ ََّ ْ َ ُ َ ََ َ ُْ َْ َ َ َِّ ً ْبادته ويستكرب ْ َ َِ ْ َ ْ َ ِِ َ
ْفسيحشرهم إليه مجيعا، فأما الذين ءامنوا وعملوا الصاحلات فـيـوفيهم  ِْ ِّ َ ُ َ َ ََ َ َِ ِ َِّ ُ ِ َِ َ ُ َ َ َّ ََّ ً َ ِ ْ َِْ ُ ُ ُ َ

                                                 
حديث جندب، : منها: ًوقد روى منها اإلمام مسلم عددا. أحاديث الحوض متواترة  ) ١(

وسهل، وأبي سعيد الخدري، وعبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما، وأسماء 
رضي - وأم سلمة -رضي اهللا عنها- وعائشة - عنهما رضي اهللا-بنت أبي بكر، 

-رضي اهللا عنه-، وعبداهللا بن مسعود -رضي اهللا عنه-، وعقبة بن عامر -اهللا عنها
رضي -، وابن عمر -رضي اهللا عنه-، وحارثة بن وهب -رضي اهللا عنه-، وحذيفة 
 وأنس رضي ، وأبي ذر رضي اهللا عنه، وثوبان رضي اهللا عنه، وأبي هريرة-اهللا عنهما

 -٩ كتاب الفضائل -٤٣مسلم . -رضي اهللا عنه-اهللا عنهما، وجابر بن سمرة 
  ).١٨٠٢-٤/١٧٩٢) (٤٤-٢٥(، حديث eباب إثبات حوض نبينا 

  ).٢٤٠(هذه إشارات إلى أحاديث الشفاعة وقد تقدم تخريجها في ص   ) ٢(



  

)٢٨٠(

ًأجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استـنكفوا واستكبـروا فـيـعذبـهم عذابا  ُ ُ َ ْ َ َُ َ ْ ْ ُْ َِّ َ َُ ْ َ َْ َْ َ َُ َ ْ َ ِ َِّ ََّ ُِ ِْ ُ ُُ ِ َ
َأليما و ً ًال جيدون هلم من دون الله وليا وال نصرياَِ ِ َِ َ َِ ِ َِّ ُ ْ َُْ َ ُ َِ{.  

 واملخلوق يشفع عند املخلوق بغري إذنه فهو شريك له يف -٧٢٢  
-٢٢: ٣٤(حصول املطلوب، واهللا تعاىل الشريك له، كما قال سبحانه 

ِقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ال ميلكون م{): ٢٣ ِ َِ ُ ِ َِْ َّ ِ ُ ْ ْ ُ ْ َ َُ َ َّ ْ ِثـقال ذرة يف ُِ ٍََّ َ َ ْ
ٍالسموات وال يف األرض وما هلم فيهما من شرك وما له منـهم من ظهري،  ِ َِ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ْْ َُ َ َ َ َ ٍَ ِ َُ ِ َ ِ ِ َ َّ

َُوال تـنـفع الشفاعة عنده إال لمن أذن له َ َِ ْ َ َِ ِ ُ َ ْ ِْ ُ َ ََ َّ ُ َ{.  
 أنه ى عن اختاذ e وقد استفاضت األحاديث عن النيب -٧٢٣  

  .)٢(ًعن من يفعل ذلك، وى عن اختاذ قربه عبدا، ول)١(القبور مساجد
 وذلك ألن أول ما أحدث الشرك يف بين آدم كان يف قوم -٧٢٤  

  .نوح
كان بني آدم ونوح عشرة قرون كلهم على : قال ابن عباس   
  .)٣(اإلسالم
ً أن نوحا أول رسول e عن النيب )٤( وثبت يف الصحيحني-٧٢٥  

  .بعثه اهللا إىل أهل األرض 
                                                 

  ).١٥٥، ٢٩(تقدم تخريجها، ص  ) ١(
  ).١٥٥، ٢٩(تقدم تخريجها، ص  ) ٢(
؛ تفسير سورة البقرة، اآلية )١/٣٦٤(؛ وابن كثير )٢/٣٣٤(تفسير ابن جرير   ) ٣(

صحيح على شرط : قال الحاكم) ٢/٤٤٢(؛ والحاكم في المستدرك )٢١٣(
  .الشيخين ولم يخرجاه

 باب صفة -٥١ الرقاق، -٨١و ). ٤٤٧٦( التفسير، حديث - ٦٥البخاري   ) ٤(
 -٨٤ اإليمان -١ومسلم . نسمن حديث أ) ٦٥٦٥(حديث . أهل الجنة والنار

= 



  

)٢٨١(

): ٢٤: ٢٣-٧١(وقد قال اهللا تعاىل عن قومه أم قالوا  -٧٢٦  
ْال تذرن ءاهلتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال يـغوث ويـعوق ونسرا، وقد { ََ َ َ َ َ َ َ ًَ ْ ُ َُ ُ َ ََ ُ ً َ ُ َّ ََّ ََ َْ ُ ََ ِ َ

ًأضلوا كثريا ِ َ َُّ َ{.  
ًهؤالء كانوا قوما صاحلني يف قوم نوح، : قال غري واحد من السلف  

  .عبدوهم / على قبورهم، فلما طال عليهم األمدفلما ماتوا عكفوا 
 وقد ذكر البخاري يف صحيحه هذا عن ابن عباس، وذكر -٧٢٧  

أن هذه اآلهلة صارت إىل العرب، ومسى قبائل العرب الذين كانت فيهم 
  .)١(هذه األصنام

 حسم e فلما علمت الصحابة رضوان اهللا عليهم أن النيب -٧٢٨  
ذ القبور مساجد، وإن كان املصلي يصلي هللا مادة الشرك بالنهي عن اختا

عز وجل، كما ى عن الصالة وقت طلوع الشمس لئال يشابه املصلني 
وكان الذي يقصد الدعاء . للشمس، وإن كان املصلي إمنا يصلي هللا تعاىل

عز -بامليت أو عند قربه أقرب إىل الشرك من الذي اليقصد إال الصالة هللا 
  .لك مل يكونوا يفعلون ذ-وجل

 وكذلك علم الصحابة أن التوسل به إمنا هو التوسل -٧٢٩  
باإلميان به وطاعته وحمبته ومواالته، أو التوسل بدعائه وشفاعته، فلهذا مل 

  .يكونوا يتوسلون بذاته جمردة عن هذا وهذا 

________________________ 
من حديث أبي ) ١٨٦-١/١٨٤) (٣٢٧(حديث . باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها

  ).٢/١٤٤٢) (٤٣١٢( كتاب الزهد حديث -٣٧وابن ماجه . هريرة
   .١٥تقدم تخريجه ص  ) ١(

  ٧٠خ 



  

)٢٨٢(

ً فلما مل يفعل الصحابة رضوان اهللا عليهم شيئا من ذلك، -٧٣٠  
 أعلم منا، وأعلم مبا جيب هللا ورسوله، وال دعوا مبثل هذه األدعية، وهم

وأعلم مبا أمر اهللا به ورسوله من األدعية، وما هو أقرب إىل اإلجابة منا، بل 
، دل عدوهلم عن التوسل eتوسلوا بالعباس وغريه ممن ليس مثل النيب 

  ً.باألفضل إىل التوسل باملفضول أن التوسل املشروع باألفضل مل يكن ممكنا
ًاللهم الجتعل قربي وثنا يعبد، اشتد  : " e وقد قال -٧٣١  

، رواه مالك يف موطئه )١("غضب اهللا على قوم اختذوا قبول أنبيائهم مساجد
  .ورواه غريه
التتخذوا قربي : "  أنه قالe ويف سنن أيب داود عن النيب -٧٣٢  

َّعيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صالتكم تبلغين ً")٢(.  
لعن اهللا اليهود : " ال يف مرض موته ويف الصحيحني أنه ق-٧٣٣  

: " قالت عائشة . والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد حيذر مافعلوا
  .)٣(ً"ولوال ذلك ألبرز قربه، ولكن كره أن يتخذ مسجدا

   قال قبل e ويف صحيح مسلم عن جندب أن النيب -٧٣٤  
   إين أبرأ إىل اهللا أن يكون يل منكم خليل، ولو: "أن ميوت خبمس

ًكنت متخذا من أميت خليال الختذت أبا بكر خليال، فإن اهللا قد  ً ً  
ًاختذين خليال كما اختذ إبراهيم خليال، إن من كان قبلكم كانوا  ً  

                                                 
  ).٣٥(تقدم تخريجه في ص   ) ١(
  ).١٥٥(تقدم تخريجه في ص   ) ٢(
  ).٣٠(تقدم تخريجه في ص   ) ٣(



  

)٢٨٣(

يتخذون القبور مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أاكم عن 
  .)١("ذلك

التطروين كما أطرت : "  أنه قالe ويف الصحيح عن النيب -٧٣٥  
  .)٢("عبداهللا ورسوله: النصارى عيسى بن مرمي، فإمنا أنا عبد فقولوا

 أنه علم eً وقد روى الرتمذي حديثا صحيحه عن النيب -٧٣٦  
اللهم إين أسألك وأتوسل إليك بنبيك حممد نيب : " ًرجال أن يدعو فيقول

إين أتوسل بك إىل ريب يف حاجيت ليقضيها يل، ! الرمحة، ياحممد يارسول اهللا
  .)٣("لهم شفعه يفال

  .)٤(وروى النسائي حنو هذا الدعاء  
ً ويف الرتمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف أن رجال -٧٣٧  

إن شئت دعوت، وإن : ادع اهللا أن يعافيين فقال:  فقالeًضريرا أتى النيب 
فأمره أن يتوضا فيحسن . فادعه: فقال. شئت صربت، فهو خري لك

لهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد ال: "وضوءه ويدعو ذا الدعاء
إين توجهت بك إىل ريب يف حاجيت هذه ! نيب الرمحة، يارسول اهللا ياحممد

  .)٤(هذا حديث حسن صحيح: ، قال الرتمذي"َّلتقضى، اللهم فشفعه يف

                                                 
  ).٢٩،٣٠(تقدم تخريجه في ص    )١(
  ).٢٥٢(تقدم تخريجه في ص   ) ٢(
  ).٢٠١(تقدم تخريجه في ص ) ٤(، )٣(
  ).٢٠٢(تقدم تخريجه في ص   ) ٤(



  

)٢٨٤(

ً ورواه النسائي عن عثمان بن حنيف ولفظه أن رجال أعمى -٧٣٨  
فانطلق : " قال.  يل عن بصريأدع اهللا أن يكشف! يارسول اهللا : قال

اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنيب حممد نيب : فتوضأ مث صل ركعتني مث قل
إين أتوجه بك إىل ريب أن يكشف عن بصري، اللهم ! الرمحة، ياحممد

  .)١(فرجع وقد كشف اهللا عن بصره: قال" َّفشفعه يف
 عن حدثنا روح حدثنا شعبة:  وقال اإلمام أمحد يف مسنده-٧٣٩  

مسعت عمارة بن خزمية بن ثابت حيدث : عمري بن يزيد اخلطمي املديين قال
ًعن عثمان بن حنيف أن رجال ضريرا أتى النيب  ًeادع ! يانيب اهللا:  فقال

إن شئت أخرت ذلك فهو خري آلخرتك، وإن شئت : "اهللا أن يعافيين فقال
ي ركعتني بل ادع اهللا يل، فأمره أن يتوضأ وأن يصل! ال: قال" دعوت لك

اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد نيب : وأن يدعو ذا الدعاء
، اللهم /الرمحة، ياحممد إين أتوجه بك إىل ريب يف حاجيت هذه فتقضى

  .)٢(قال ففعل الرجل فربأ. َّفشفعين فيه وشفعه يف
  .فهذا احلديث فيه التوسل به إىل اهللا يف الدعاء  
ًهذا يقتضي جواز التوسل به مطلقا :  فمن الناس من يقول-٧٤٠  

ًحيا وميتا، وهذا حيتج به من يتوسل بذاته بعد موته ويف مغيبه ً.  
 ويظن هؤالء أن توسل األعمى والصحابة يف حياته كان -٧٤١  

مبعىن اإلقسام به على اهللا أو مبعىن أم سألوا اهللا بذاته أن يقضي 

                                                 
  ).٢٠٢، ٢٠١(تقدم تخريجه في ص   ) ١(
  ).٢٠٢، ٢٠١(تقدم تخريجه في ص   ) ٢(

  ٧١خ 



  

)٢٨٥(

يدعو هو هلم وال إىل أن حوائجهم، ويظنون أن التوسل به الحيتاج إىل أن 
يطيعوه، فسواء عند هؤالء دعا الرسول هلم أو مل يدع ، اجلميع عندهم 

  .توسل به، وسواء أطاعوه أو مل يطيعوه 
 ويظنون أن اهللا تعاىل يقضي حاجة هذا الذي توسل به -٧٤٢  

بزعمهم ومل يدع له الرسول، كما يقضي حاجة هذا الذي توسل بدعائه 
  .، إذ كالمها متوسل به عندهم eودعا له الرسول 

 فقد توسل به e ويظنون أن كل من سأل اهللا تعاىل بالنيب -٧٤٣  
وقول هؤالء . كما توسل به ذلك األعمى، وأن ماأمر به العمى مشروع هلم

ًباطل شرعا وقدرا، فال هم موافقون لشرع اهللا وال مايقولونه مطابق خللق  ً
  .اهللا

ضية عني يثبت احلكم يف هذه ق:  ومن الناس من يقول-٧٤٤  
نظائرها اليت تشبهها يف مناط احلكم، اليثبت احلكم ا فيما هو خمالف هلا 

ًوالفرق ثابت شرعا وقدرا بني من دعا له النيب . المماثل هلا ًe وبني من مل 
 eُيدع له، والجيوز أن جيعل أحدمها كاآلخر، وهذا األعمى شفع له النيب 

إن : " ولفظه فعلم أنه شفيع فيه،". َّم فشفعه يفالله: " فلهذا قال يف دعائه
ُشئت صربت وإن شئت دعوت لك َفهو طلب من النيب . ادع يل: فقال" َ

e أن يدعو له، فأمره النيب e أن يصلي ويدعو هو أيضا لنفسه، ويقول ً
أسألك : "فدل ذلك على أن معىن قوله" َّاللهم فشفعه يف" يف دعائه 



  

)٢٨٦(

اللهم إنا : "أي بدعائه وشفاعته كما قال عمر" وأتوجه إليك بنبيك حممد
  .)١("كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا

ً علم رجال أن يتوسل به e فاحلديثان معنامها واحد، فهو -٧٤٥  
  .يف حياته، كما ذكر عمر أم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا

   فلو ًمث إم بعد موته إمنا كانوا يتوسلون بغريه بدال عنه،  
ًكان التوسل به حيا وميتا سواء، واملتوسل به الذي دعا له الرسول  ً  

كمن مل يدع له الرسول، مل يعدلوا عن التوسل به، وهو أفضل اخللق 
  وأكرمهم على ربه، وأقرم إليه وسيلة، إىل أن يتوسلوا بغريه ممن 

  .ليس مثله 
ل مبنزلة  كان أعمى توسل به ومل يدع له الرسو)٢( وكذلك لو-٧٤٦  

 أو بعضهم يفعلون مثل مافعل )٣(ذلك األعمى، لكان عميان الصحابة
املهاجرون  األعمى، فعدوهلم عن هذا إىل هذا، مع أم السابقون األولون

واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإم أعلم منا باهللا ورسوله، وحبقوق 
ينفع، ومايكون اهللا ورسوله، ومايشرع من الدعاء وينفع، ومامل يشرع وال

أنفع من غريه، وهم يف وقت ضرورة وخممصة وجدب يطلبون تفريج 

                                                 
  ).٨٧، ٨٦(تقدم تخريجه في ص   ) ١(
 لو كان كل ١٣٠لرد على البكري، صكذا في خ وسائر النسخ وفي مختصر ا  ) ٢(

  .أعمى، وهذه العبارة أسلم وأقوم
العباس بن عبدالمطلب عم :  منهم-رضوان اهللا عليهم-وقد عمى منهم جماعة   ) ٣(

 وعقيل بن أبي طالب ابن -رضي اهللا عنهما- وابنه عبداهللا بن عباس eرسول اهللا 
  .-رضي اهللا عنهما- وجابر بن عبداهللا eعم رسول اهللا 



  

)٢٨٧(

الكربات، وتيسري العسري، وإنزال الغيث بكل طريق ممكن، دليل على أن 
  .املشروع ماسألوه دون ماتركوه

 وهلذا ذكر الفقهاء يف كتبهم يف االستسقاء مافعلوه دون -٧٤٧  
من جنس مسألته أن يدعو هلم، ًماتركوه، وذلك أن التوسل به حيا هو 

 يف حياته أن يدعو eفما زال املسلمون يسألون رسول اهللا . وهذا مشروع
  .هلم

 وأما بعد موته، فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء، -٧٤٨  
العند قربه والعند غري قربه، كما يفعله كثري من الناس، عند قبور الصاحلني، 

 على اهللا به وحنو ذلك وإن كان قد يسأل أحدهم امليت حاجته، أو يقسم
  .روي يف ذلك حكايات عن بعض املتأخرين 

 بل طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن، حىت -٧٤٩  
التنسنا ياأخي من :"  لعمر ملا استأذنه يف العمرةeقال رسول اهللا 

  . إن صح احلديث)١("دعائك
يستغفر  أن يطلب من أويس القرين أن e وحىت أمر النيب -٧٥٠  

  .)٢(للطالب وإن كان الطالب أفضل من أويس بكثري
إذا مسعتم : "  يف احلديث الصحيحe وقد قال النيب -٧٥١  

َّاملؤذن فقولوا مثل مايقول، مث صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى اهللا  َّ

                                                 
  ).٧٤، ٧٣(تقدم تخريجه في ص   ) ١(
 -كتاب- ٤٤، )٢٤٤(حديث ) ٤/١٩٦٩(قصة أويس القرني في صحيح مسلم   ) ٢(

  . رواها مسلم في حديث طويل-فضائل الصحابة 



  

)٢٨٨(

عليه عشرا، مث سلوا اهللا يل الوسيلة فإا درجة يف اجلنة التنبغي إال لعبد من 
أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل اهللا يل الوسيلة / هللا، وأرجو عباد ا

  .)١("حلت عليه شفاعيت يوم القيامة
 مع أن طلبه من أمته الدعاء ليس هو طلب حاجة من -٧٥٢  

املخلوق، بل هو تعليم ألمته ماينتفعون به يف دينهم، وبسبب ذلك التعليم 
لينا عليه مرة صلى اهللا علينا والعمل مبا علمهم يعظم اهللا أجره، فإنا إذا ص

  .ًعشرا، وإذا سألنا اهللا له الوسيلة، حلت علينا شفاعته يوم القيامة
 وكل ثواب حيصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا من غري -٧٥٣  

من دعا إىل هدى كان له من : "  قالeأن ينقص من أجرنا شيء، فإنه 
  .)٢(ً" أجورهم شيئااألجر مثل أجور من تبعه من غري أن ينقص ذلك من

 وهو الذي دعا أمته إىل كل خري، وكل خري تعمله أمته له -٧٥٤  
ًمثل أجورهم من غري أن ينقص من أجورهم شيئا وهلذا مل يكن الصحابة 
والسلف يهدون إليه ثواب أعماهلم والحيجون عنه واليتصدقون واليقرءون 

صيام وحج القرآن ويهدون له؛ ألن كل مايعمله املسلمون من صالة و
ً مثل أجورهم من غري أن ينقص من أجورهم شيئا، eوصدقة وقراءة له 

لوالديه مثل  خبالف الوالدين، فليس كل ماعمله املسلم من اخلري يكون
  .أجره، وهلذا يهدي الثواب لوالديه وغريمها

                                                 
  ).٧٣(تقدم تخريجه في ص   ) ١(
  )١(حاشية ) ٧١(تقدم تخريجه في ص   ) ٢(

  ٧٢خ 



  

)٢٨٩(

 مطيع لربه عز وجل يف قوله تعاىل e ومعلوم أن الرسول -٧٥٥  
ْفإذا فـرغ{) ٨-٧: ٩٤( ََ ََ ْت فانصب، وإىل ربك فارغبِ َْ ْ ََ ََ َِّ َ َِ ْ  اليرغب eفهو } َ

  .إىل غري اهللا 
يدخل من أميت اجلنة : " أنه قال)١( وقد ثبت يف الصحيح-٧٥٦  

ًسبعون ألفا بغري حساب،هم الذين اليسرتقون، واليكتوون، واليتطريون، 
  ".وعلى رم يتوكلون

، واالسرتقاء  فهؤالء من أمته وقد مدحهم بأم اليسرتقون-٧٥٧  
 يرقي eُّأن يطلب من أحد أن يرقيه، والرقية من نوع الدعاء، وكان هو 

  .نفسه وغريه، واليطلب من أحد أن يرقيه
فهذا .  ضعيفة غلط)٢("اليرقون"  ورواية من روى يف هذا -٧٥٨  

مما يبني حقيقة أمره ألمته بالدعاء أنه ليس من باب سؤال املخلوق 
 بل اليسأل إال - منه، فإن من اليسأل الناس للمخلوق الذي غريه أفضل

  . سيد ولد آدم e أفضل ممن يسأل الناس، وحممد -اهللا 
 ودعاء الغائب للغائب، أعظم إجابة من دعاء احلاضر، -٧٥٩  

ًألنه أكمل إخالصا وابعد عن الشرك، فكيف يشبه دعاء من يدعو لغريه 
:" حاضر؟ ويف احلديثبال سؤال منه، إىل دعاء من يدعو اهللا بسؤاله وهو 

  .)٣("أعظم الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب
                                                 

  ).٥٧(تقدم تخريجه في ص   ) ١(
  .الزيادة في صحيح مسلمإن هذه ) ٥٧(تقدم ص   ) ٢(
؛ والترمذي "الخ...إن أسرع الدعاء إجابة: "بلفظ) ١٥٣٥(أخرجه أبوداود   ) ٣(

؛ والبخاري في األدب المفرد "الخ...مادعوة أسرع إجابة "بلفظ ) ١٩٨٠(
= 



  

)٢٩٠(

مامن رجل : "  أنه قالe ويف صحيح مسلم عن النيب -٧٦٠  
ًيدعو ألخيه بظهر الغيب بدعوة إال وكل اهللا به ملكا كلما دعا ألخيه 

  .)١("آمني ولك مبثل: بدعوة، قال امللك املوكل به
وق مايقدر املخلوق  وذلك أن املخلوق يطلب من املخل-٧٦١  

عليه، واملخلوق قادر على دعاء اهللا ومسألته، فلهذا كان طلب الدعاء 
  .ًجائزا، كما يطلب منه اإلعانة مبا يقدر عليه، واألفعال اليت يقدر عليها 

 فأما مااليقدر عليه إال اهللا تعاىل، فالجيوز أن يطلب إال -٧٦٢  
وال من األنبياء والمن من اهللا سبحانه، اليطلب ذلك المن املالئكة، 

اغفر يل، واسقنا الغيث، وانصرنا على : غريهم، والجيوز أن يقال لغري اهللا
  .القوم الكافرين، أو اهد قلوبنا، وحنو ذلك

 e أنه كان يف زمن النيب )٢( وهلذا روى الطرباين يف معجمه-٧٦٣  
من  eقوموا بنا نستغيث برسول اهللا : منافق يؤذي املؤمنني، فقال الصديق

" إنه اليستغاث يب، وإمنا يستغاث باهللا: " هذا املنافق، فجاءوا إليه فقال
  .وهذا يف االستعانة مثل ذلك

 فأما مايقدر عليه البشر، فليس من هذا الباب وقد قال -٧٦٤  
ْإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم{) ٩: ٨(سبحانه ُْ َُ َ َ َ ُ َْ َ ََّ َْ ِ َ ْ ، ويف دعاء موسى }ِ

________________________ 
، وضعفه الترمذي )١٠/١٩٨(؛ وابن أبي شيبة "أسرع الدعاء إجابة"بلفظ ) ٦٢٣(

  .قام بتخريجه بعض األخوة) ٦٢ص(األدب المفرد باالفريقي واأللباني في ضعيف 
  ).٦١(تقدم تخريجه في ص   ) ١(
  ).٢٥٤(تقدم تخريجه ص   ) ٢(



  

)٢٩١(

لك احلمد، وإليك املشتكى، وإليك املستعان، وبك اللهم : "عليه السالم
  .)١("املستغاث، وعليك التكالن، الحول والقوة إال بك

استغاثة املخلوق باملخلوق :  وقال أبو يزيد البسطامي-٧٦٥  
  .كاستغاثة الغريق بالغريق

 وقال أبوعبداهللا القرشي استغاثة املخلوق باملخلوق -٧٦٦  
  .كاستغاثة املسجون باملسجون

ْقل ادعوا الذين زعمتم {) : ٥٧-٥٦: ١٧( وقال تعاىل -٧٦٧   ُ ْ َ َُ َ ِ َّ ْ ُِ
َمن دونه فال ميلكون كشف الضر عنكم وال حتويال، أولئك الذين يدعون  ْ َُ ََ َْ ِ َِّ َ ِ ِِ َِ ُ ِ َْ َ ْ ُ ُْ ِّْ ْ َُّ َ َُ ََ

َيـبتـغون إىل رم الوسيلة أيـهم أقـرب ويـرجون رمحته وخي َ ََ َ َُ َْ َ ََ َُ َ َْ ُْ َ َُْ َُ ُّ َ َ َِ َِْ ِّ ِ ُ َّافون عذابه إن ْ ِ َُ َ َ َ ُ
ًعذاب ربك كان حمذورا َُ ََْ َ َ َ ِّ َ َ{.  

كان أقوام يدعون املالئكة : )٢( قال طائفة من السلف-٧٦٨  
هم عبادي كما أنتم / هؤالء الذين تدعوم: واألنبياء فقال اهللا تعاىل

عبادي، يرجون رمحيت كما ترجون رمحيت، وخيافون عذايب كما ختافون عذايب 

                                                 
من حديث عبداهللا بن مسعود ) ٣٣٩، حديث ١/٢١١(رواه الطبراني في الصغير   ) ١(

لم يروه عن األعمش إال وكيع، والعنه إال زكريا بن فروخ، : " ًمرفوعا، وقال عقبه
وأورده الهيثمي في ". ر بن النضر ابن بنت إسحاق بن يوسف األزرقتفرد به جعف

رواه الطبراني في األوسط والصغير وفيه من لم : "وقال). ١٠/١٨٣(المجمع 
): المعجم الصغير(ًنقال عن محقق ) ٢/٦١٨(وقال المنذري في الترغيب ". أعرفهم

 ترجمة جعفر بن ًولقد بحثت كثيرا عن". رواه الطبراني في الصغير بإسناد جيد"
  .النضر فلم اقف له على ترجمة مما يؤيد قول الهيثمي 

  ).٢٣٨(تقدم تخريجه في ص   ) ٢(

  ٧٣خ 



  

)٢٩٢(

َّإيل كما تتقربون إيل، فنهى سبحانه عن دعاء املالئكة واألنبياء، ويتقربون  َّ
  .مع إخباره لنا أن املالئكة يدعون لنا ويستغفرون

 ومع هذا فليس لنا ان نطلب ذلك منهم، وكذلك األنبياء -٧٦٩  
والصاحلون، وإن كانوا أحياء يف قبورهم، وإن قدر أم يدعون لألحياء وإن 

حد أن يطلب منهم ذلك، ومل يفعل ذلك أحد من وردت به آثار فليس أل
  .السلف؛ ألن ذلك ذريعة إىل الشرك م وعبادم من دون اهللا تعاىل

ُ خبالف الطلب من أحدهم يف حياته، فإنه اليفضي إىل الشرك، -٧٧٠
وألن ماتفعله املالئكة ويفعله األنبياء والصاحلون بعد املوت هو باألمر 

ل السائلني، خبالف سؤال أحدهم يف حياته فإنه الكوين، فاليؤثر فيه سؤا
  .يشرع إجابة السائل، وبعد املوت انقطع التكليف عنهم

ُما كان لبشر أن يـؤتيه الله {): ٨٠-٧٩: ٣( وقال تعاىل -٧٧١   َُّ ٍَ ُ َ َِ ْ ْ َ َ ِ َ َ
ُالكتاب واحلكم والنُّبـوة مث يـقول للنَّاس كونوا عبادا يل من د ًْ َ َ ُ ُِ ِ ِِ ُ ُُ َِ ِ َ َُّ َّ َ ََ ْ ْ َ َ ْون الله ولكن ْ ِ ََِ َّ ِ

ْكونوا ربانيني مبا كنتم تـعلمون الكتاب ومبا كنتم تدرسون، وال يأمركم أن  َِّ ْ ْ ُْ ُ ُ َُُ َْ ََ َ َُ ْ َُ ُ ََ ُُ َ ُْ َْ َِ َ ِ ِْ َِّ ِ َ َّ ُ
َتـتخذوا المالئكة والنَّبيني أربابا أيأمركم بالكفر بـعد إذ أنـتم مسلمون ُ َ َِ ْ ُ َ ُ َ ً َْ ُْْ ْ َُ َ َْ ِ َ ْ ِ ُ َْ ِْ ُ ْ ْ َ ِِّ َ ِ ُِ ََّ{ .

ً سبحانه أن من اختذ املالئكة والنبيني أربابا فهو كافر، وقال تعاىل فبني
َقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ال ميلكون مثـقال {): ٢٣-٢٢: ٣٤( َ ْ َِ ِ َِ ُ ِ ِْ َّ ِ ُ ْ ْ ُ ْ َ َُ َ َّ ْ ُِ

ِذرة يف السموات وال يف األرض وما هلم فيهما من شرك وما له منـهم م ِ ِ ِْ ْ ُْ ْْ َُ َ ْ ََ َ َ َ ٍَ ِ ِ َُ ِ َ ِ ِِ َ َّ ْن ٍََّ
َُظهري، وال تـنـفع الشفاعة عنده إال لمن أذن له َ َِ ْ َ َِ ِ ُ َ ْ ِْ ُ َ ََ َّ ُ َ ٍ  : ٢(، وقال تعاىل }َِ

ِِمن ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه{): ٢٥٥ ِْ ِ ِِ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َِ َّ ): ٣-١٠(، وقال تعاىل }َ
ِِما من شفيع إال من بـعد إذنه{ ِ ِْ ِ ِِ ِْ َ ْ ْ ٍَ ْما لكم من {): ٤-٣٢(، وقال تعاىل}َ َِ ْ ُ َ
ِدون ٍه من ويل وال شفيعُ ِ َ ٍَّ َِ ْ ِ ِويـعبدون من دون الله {): ١٨-١٠(، وقال تعاىل }ِ َِّ ِ ُ ْ ُ ََ ُ ْ َ



  

)٢٩٣(

ََّما ال يضرهم وال يـنـفعهم ويـقولون هؤالء شفعاؤنا عند الله قل أتـنبئون الله  ََّ ََُِّ َُُ ْ ُ ِ َِ ْ ْ َُّ َ ُ َُ َ ُ ُِ ُ َ ُُ َ َ َ ََ َْ ْ ُ
ُْمبا ال يـعلم يف السموات وال يف األرض سب ِ َْ ِ َِ َِ َ َّ ُ َ ْ َ َحانه وتـعاىل عما يشركونَِ ُ َِّ ْ َُ ََ َ َ َ َ ُ{ ،

ِوما يل ال أعبد الذي {): ٢٥-٢٢: ٣٦(وقال تعاىل عن صاحب يس  َّ ُ ُ َْ َ َ ِ َ
ِّفطرين وإليه تـرجعون، ءأختذ من دونه ءاهلة إن يردن الرمحن بضر ال تـغن عين  َ َِ ْ َُ ٍُّ ًُ ِ ُ َ َْ ََّ ِ ُِْ ْ َْ ِ َِِ ِِ ِ ِ ُِ ُ ََّ ُ ْ َْ َ َِ َ

ُشفاعتـهم شيئا وال يـ َ ًْ َ َْ ُ َُ ْنقذون، إين إذا لفي ضالل مبني، إين ءامنت بربكم َ ُ ِّ َِِِّّ ُ ْ َْ َُ ِ ِ ِِ ٍ َ ِ َِ ً ُ
ِفامسعون َُْ َ{.  
أحدمها الشفاعة اليت نفاها اهللا تعاىل :  فالشفاعة نوعان-٧٧٢  

  .كاليت أثبتها املشركون ومن ضاهاهم من جهال هذه األمة
 تعاىل أن يشفع الشفيع بإذن اهللا، وهذه اليت أثبتها اهللا: والثاين  

لعباده الصاحلون، وهلذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه اخللق الشفاعة يوم 
فأمحد ريب مبحامد يفتحها علي ال أحسنها : "القيامة يأيت ويسجد، قال

أي حممد، ارفع رأسك، وقل تسمع، وسل تعطه، واشفع : اآلن، فيقال
  ً. تسليماeفإذا اذن له يف الشفاعة شفع . )١("تشفع

واليلزم من جواز التوسل واالستشفاع :ل أهل هذا القول قا-٧٧٣  
 أن يشرع ذلك يف مغيبه وبعد -ًمبعىن أن يكون هو داعيا للمتوسل به-به 

موته، مع أنه هو مل يدع للمتوسل به، بل املتوسل به أقسم به أو سأل 
  .بذاته

 مع كون الصحابة فرقوا بني األمرين وذلك ألنه يف حياته -٧٧٤  
 توسل به، ودعاؤه هو هللا سبحانه أفضل دعاء اخللق، فهو يدعو هو ملن

                                                 
  ).٢٤٠(تقدم تخريجه في ص   ) ١(



  

)٢٩٤(

أفضل اخللق وأكرمهم على اهللا، فدعاؤه ملن دعا له وشفاعته له أفضل دعاء 
خملوق ملخلوق، فكيف يقاس هذا مبن مل يدع له الرسول ومل يشفع له؟ ومن 
سوى بني من دعا له الرسول وبني من مل يدع له الرسول، وجعل هذا 

  .ا التوسل، فهو من أضل الناسالتوسل كهذ
ً وأيضا فإنه ليس يف طلب الدعاء منه، ودعائه هو، -٧٧٥  

والتوسل بدعائه، ضرر، بل هو خري بال شر، وليس يف ذلك حمذور 
ًوالمفسدة، فإن أحدا من األنبياء عليهم السالم مل يعبد يف حياته حبضوره، 

 من eما ى النيب ًفإنه ينهى من يعبده ويشرك به ولو كان شركا أصغر، ك
  .)١(سجد له عن السجود له

                                                 
لما قدم معاذ من : " قال-رضي اهللا عنه-يشير إلى حديث عبداهللا بن أبي أوفى   ) ١(

فوافقتهم يسجدون أتيت الشام : ماهذا يامعاذ؟ قال: "  ، قالeالشام سجد للنبي 
: " eفقال رسول اهللا . ألساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك

ًفالتفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير اهللا، ألمرت المرأة أن تسجد  ً
 كتاب النكاح، حديث -٩) ١/٥٩٥(أخرجه ابن ماجه . الحديث..." لزوجها 

وموارد ) ٤١٥٩(حديث ) ٦/١٨٦(ان وابن حبان، كما في اإلحس) ١٨٥٤(
كلهم من طريق حماد بن زيد عن ). ٧/٢٩٢(والبيهقي ) ١٣٩٠(الظمآن حديث 

وتابع حماد بن زيد . أيوب عن القاسم بن عوف الشيباني عن عبداهللا بن أبي أوفى
قال المحدث ). ٤/٣٨١(رواه أحمد في المسند . إسماعيل بن عليه عن أيوب به

وخالفه معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبي، ): " ٧/٥٦(األلباني في اإلرواء 
حدثني القاسم بن عوف الشيباني، ثنا معاذ بن جبل، إنه أتى الشام فرأى النصارى 

صحيح على شرط : "وقال) ٤/١٧٢(الحديث نحوه أخرجه الحاكم ... 
ن والقاسم لم يخرج له البخاري، ثم إن معاذ ب! ووافقه الذهبي كذا قاال". الشيخين

". صدوق ربما وهم: "هشام الدستوائي، فيه كالم من قبل حفظه، وفي التقريب
فأخشى أن يكون وهم في جعله من مسند معاذ نفسه، وفي تصريح القاسم بسماعه 

  .أهـ"واهللا أعلم-منه 
ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن القاسم بن ): ٤/٣٨١(ورواه اإلمام أحمد : أقول  

 عن عبدالرحمن بن أبي - أحد بني مرة بن همام -ة عوف، رجل من أهل الكوف
= 



  

)٢٩٥(

: التقولوا ماشاء اهللا وشاء حممد، ولكن قولوا: " وكما قال-٧٧٦  
  .وأمثال ذلك . )١("ماشاء اهللا مث شاء حممد

 وأما بعد موته، فيخاف الفتنة واإلشراك به كما أشرك -٧٧٧  
  .باملسيح والعزير وغريمها عند قبورهم وغري قبورهم

التطروين كما أطرت النصارى : " eذا قال النيب  وهل-٧٧٨  
أخرجاه يف " عبد اهللا ورسوله: ، فقولوا/ عيسى بن مرمي فإمنا أنا عبد 

  .)٢(الصحيحني
  .)٣("ًاللهم الجتعل قربي وثنا يعبد: "  وقال-٧٧٩  
لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم : " وقال-٧٨٠  
  .)٤(حيذر مافعلوا" مساجد

________________________ 
الحديث مع اختالف في ... أنه أتى الشام: ليلى عن أبيه عن معاذ بن جبل، قال

وقد سأل ابن أبي حاتم أبا زرعة عن هذا االختالف على القاسم . األلفاظ، وزيادة
 رقم) ١/٤٢٦(انظر العلل البن أبي حاتم ". أيوب أحفظهم: "فقال أبوزرعة

: إلخ شاهدان..." ًلو أمرت أحدا أن يسجد ألحد"ولقوله في الحديث ). ١٢٨٢(
) ١٨٥٢( في سنن ابن ماجه حديث - رضي اهللا عنها-من حديث عائشة : األول

من حديث أبي : والشاهد الثاني. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف
، حدثنا )١٢٩١(حديث  أخرجه ابن حبان كما في الموارد -رضي اهللا عنه-هريرة 

الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أبو أسامة عن محمد 
 وبه يرتقي -ًبن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا، وهذا إسناد حسن 

  .الحديث إلى الصحيح لغيره، واهللا أعلم 
  ).٢٥٢(تقدم تخريجه في ص   ) ١(
  ).٢٥٢(تقدم تخريجه في ص    ) ٢(
  ).٣٥(تقدم تخريجه في ص    ) ٣(
  ).٣٠(تقدم تخريجه في ص    ) ٤(

  ٧٤خ 



  

)٢٩٦(

أن النعبد إال :  وباجلملة فمعنا اصالن عظيمان، أحدمها-٧٨١  
  .ان النعبده إال مبا شرع، النعبده بعبادة مبتدعة: والثاين. اهللا

شهادة أن ال إله إال اهللا، : "  وهذان األصالن مها حتقيق-٧٨٢  
ُليبـلوكم أيكم أحسن{): ٧: ١١: (كما قال تعاىل" ًوأن حممدا رسول اهللا َ ْ َْ َْ ُْ ُّ َُُ َِ 

ًعمال َ َ{.  
ياأبا علي : قالوا. أخلصه وأصوبه:  قال الفضيل بن عياض -٧٨٣  

ًإن العمل إذا كان خالصا ومل يكن صوابا مل يقبل، : ماأخلصه وأصوبه؟ قال ً
ًوإذا كان صوابا ومل يكن خالصا مل يقبل حىت يكون خالصا صوابا ً ً ً .

قيق قوله وذلك حت. واخلالص أن يكون هللا، والصواب أن يكون على السنة
َفمن كان يـرجوا لقاء ربه فـليـعمل عمال صاحلا وال {): ١١٠: ١٨(تعاىل  َ َ ًَ َ ُ َ ِْ َِ ً َ ْ ْ َْ ََِِّ َ َ ْ َ َ

ًيشرك بعبادة ربه أحدا َ َ َُ ِ َِِّ ِ َ ِ ِْ ْ{.  
اللهم :  وكان أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب يقول يف دعائه-٧٨٤  

ًاجعل عملي كله صاحلا، واجعله لوجهك خالصا، والجتعل ألحد ف . ًيه شيئاً
ِأم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به {): ٢١: ٤٢(وقال تعاىل  ِِ ْ َ َْ ََْ َ َِ ِّ َ ُْ ُْ ُُ َ َ ََُ َْ

ُالله َّ{.  
من : " أنه قالe ويف الصحيحني عن عائشة عن النيب -٧٨٥  

  .)١("ماليس منه فهو رد] هذا[أحدث يف أمرنا 

                                                 
 باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح -٥ الصلح، - ٥٣أخرجه البخاري   ) ١(

 كتاب األقضية، حديث -٣٠، )٣/١٣٤٣(ومسلم ). ٢٦٩٥(مردود، حديث 
 كتاب السنة، حديث -٣٤، )٥/١٢(وأبوداود ). ٦/١٧٠(واحمد ). ١٧(

= 



  

)٢٩٧(

يه أمرنا ًمن عمل عمال ليس عل: " ويف لفظ يف الصحيح-٧٨٦  
  .)١("فهو رد

أنا أغىن : " ً ويف الصحيح وغريه أيضا يقول اهللا تعاىل-٧٨٧  
ًالشركاء عن الشرك، من عمل عمال أشرك فيه غريي فأنا منه بريء، وهو 

  .)٢("كله للذي أشرك
العبادات مبناها على التوقيف، كما يف :  وهلذا قال الفقهاء-٧٨٨  

واهللا إين : "احلجر األسود، وقالالصحيحني عن عمر بن اخلطاب أنه قبل 
 يقبلك ملا eألعلم أنك حجر التضر والتنفع، ولوال أين رأيت رسول اهللا 

  .)٣("قبلتك

________________________ 
كلهم من طريق القاسم عن ) ١٤(مقدمة، حديث ) ١/٧( ماجه وابن) ٤٦٠٥(

  .-رضي اهللا عنها-عائشة 
ًالبخاري تعليقا مجزوما به في   ) ١(  باب إذا اجتهد العامل أو - ٢٠ االعتصام - ٩٦ً

 أقضية، - ٣٠) ٣/١٣٤٤(ومسلم ). ٧٣٥٠(الحاكم فأخطأ، قبل حديث 
  ).١٨(حديث 

 باب من أشرك في عمله غير اهللا، حديث -٥٣، كتاب الزهد )٤/٢٢٨٩(مسلم   ) ٢(
أبواب التفسير، تفسير سورة ) ٤/٣٧٥(والترمذي . من حديث أبي هريرة) ٤٦(

  .، من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة) ٥١٦١(الكهف، حديث 
ومسلم ). ١٦١٠( باب تقبيل الحجر، حديث -٦٠ كتاب الحج -٢٥البخاري   ) ٣(

-٢٤٨(تقبيل الحجر حديث  باب استحباب -٤١ الحج -١٥، )٢/٩٢٥(
). ٢٩٣٨-٢٩٣٧( كتاب الحج حديث -٢٤) ٥/٢٢٧(والنسائي ). ٢٥٠

وابن ). ٨٦٢( باب ماجاء في تقبيل الحجر، حديث -٣٦والترمذي أبواب الحج، 
وأحمد في المسند ). ٢٩٤٣( باب استالم الحج، حديث -٢٧) ٢/٩٨١(ماجه 

ب تقبيل الركن كتاب الحج با- ٢٠ومالك في الموطأ ). ٥١، ٣٩، ١/٢١(
  ).١١٥(األسود في االستالم، حديث 



  

)٢٩٨(

 واهللا سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته، ومواالته وحمبته، -٧٨٩  
وأن يكون اهللا ورسوله أحب إلينا مما سوامها، وضمن لنا بطاعته وحمبته حمبة 

ِقل إن كنتم حتبون الله فاتبعوين {): ٣١: ٣( فقال تعاىل .اهللا وكرامته ُ َِّ َ َُ َّ َ ُّ ُِ ْ ُْ ُ ْ ِ ْ
ْحيببكم الله ويـغفر لكم ذنوبكم ْ ُْ ُ َُ َُُ َ ِ ْ َ ُ َّ ُ ُوإن تطيعوه {): ٥٤: ٢٤(وقال تعاىل } ُِْْ ُ ِ ُ ْ َِ

ُتـهتدوا َ ْ ٍومن يطع الله ورسوله يدخله جنَّات {): ١٣: ٤(وقال تعاىل } َ َ ُ ُ ْ َُ ُ َْ ِِ ِْ َ ُ ََ ََّ
ُري من حتتها األنـهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيمَْجت ِ ِ َِ َ َ َْ ُْ ْ َ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َْ َْ ْ وأمثال ذلك يف . }ِ

  .القرآن كثري
 والينبغي ألحد أن خيرج يف هذا عما مضت به السنة، -٧٩٠  

وجاءت به الشريعة، ودل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه سلف األمة، 
أمسك عليه، واليقفو ماليس له به علم، وما علمه قال به، وما مل يعلمه 

  .واليقول على اهللا مامل يعلم؛ فإن اهللا تعاىل قد حرم ذلك كله 
 وقد جاءت يف األحاديث النبوية ذكر مايسأل اهللا تعاىل -٧٩١  

اللهم إين أنسألك بأن لك احلمد، ال إله إال أنت املنان : "eبه، كقوله 
رواه أبوداود ". كرام، ياحي، ياقيومبديع السموات واألرض ياذا اجلالل واإل

اللهم إين أسألك بأين أشهد أنك أنت اهللا، ال إله إال : "وغريه، ويف لفظ
رواه . )١("ًأنت، األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد

  .)٢(أبوداود والنسائي وابن ماجه

                                                 
  .إلى هنا سقط من ز، ب " رواه أبوداود وغيره: "من قوله  ) ١(
  ).٩٧(تقدم تخريجه في ص   ) ٢(



  

)٢٩٩(

 تعاىل،  وقد اتفق العلماء على أنه الينعقد اليمني بغري اهللا-٧٩٢  
، فلو حلف بالكعبة، أو باملالئكة، أو بأحد من )١(وهو احللف باملخلوقات

الشيوخ، أو امللوك مل ينعقد ميينه، واليشرع له ذلك، بل ينهى عنه، إما ي 
  .حترمي، وإما ي تنزيه

ًمن كان حالفا : "  أنه قالe ففي الصحيح عن النيب -٧٩٣  
  .)٢("فليحلف باهللا، أو ليصمت

من حلف بغري اهللا فقد : "  أنه قالe ويف الرتمذي عنه -٧٩٤  
  .)٣("أشرك

إنه ينعقد اليمني بأحد :  ومل يقل أحد من العلماء املتقدمني-٧٩٥  
، فإن عن أمحد روايتني يف أنه ينعقد اليمني eمن اخللق، إال يف نبينا 

 اخلالف يف سائر األنبياء، - كابن عقيل -، وقد طرد بعض أصحابه )٤(به
  .ذا ضعيف وه

 وأصل القول بانعقاد اليمني بالنيب ضعيف شاذ، ومل يقل به -٧٩٦  
أحد من العلماء فيما نعلم، والذي عليه اجلمهور كمالك والشافعي وأيب 

                                                 
واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا بحق : " حيث قال١٥٨مراتب اإلجماع، ص: انظر  ) ١(

  ".زيد أو عمرو أو بحق أبيه أنه آثم، والكفارة عليه
  ).٩٠، ٨٩(تقدم ص    )٢(
  ).٨٩(تقدم تخريجه في ص   ) ٣(
ورجح أنها التنعقد، ألدلة ) ٧٩٨٣ المسألة ٩/٥١٣(المغني البن قدامة : انظر  ) ٤(

  ".ًمن كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت: "منها



  

)٣٠٠(

حنيفة أنه الينعقد اليمني به، كإحدى الروايتني عن أمحد، وهذا هو 
  .الصحيح 
خلالق تعاىل  وكذلك اليستعاذ باملخلوقات، بل إمنا يستعاذ با-٧٩٧  

 على أن كالم اهللا -كأمحد وغريه-وأمسائه وصفاته، وهلذا احتج السلف 
 )١("أعوذ بكلمات اهللا التامات: "eغري خملوق فيما احتجوا به بقول النيب 

  .فقد استعاذ ا، واليستعاذ مبخلوق: قالوا
ُّالبأس بالرقى مامل تكن : "  أنه قالe ويف الصحيح عنه -٧٩٨  

  .)٢("شركا
 فنهى عن الرقى اليت فيها شرك، كاليت فيها استعاذة باجلن -٧٩٩  

ٍوأنه كان رجال من اإلنس يـعوذون برجال{):٦: ٧٢(كما قال تعاىل  َ َ َِِ َ َُ ُ ِ ْ َِ َ ِ ٌ ِ َمن / َََُّ ِ
ًاجلن فـزادوهم رهقا َ َُ ْ ُ ََ ِّ ، وهلذا ى العلماء عن التعازمي واألقسام اليت }ِْ

وغريه، اليت تتضمن الشرك، بل وا يستعملها بعض الناس يف حق املصروع 
عن كل مااليعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك، خبالف 

                                                 
). ٥٥، ٥٤( الذكر والدعاء حديث - ٤٨، )٢٠٨١-٤/٢٠٨٠(أخرجه مسلم   ) ١(

 الدعوات، حديث -٤٩، )٥/٤٩٦(رمذي والت). ٤٠٩، ٦/٣٧٧(وأحمد 
وأخرجه مسلم من حديث أبي . كلهم من حديث خولة بنت حكيم). ٣٤٣٧(

  ).٥٥(ًهريرة تابعا لحديث 
وأبوداود ). ٦٤( كتاب السالم، حديث -٣٩، )٤/١٧٢٧(أخرجه مسلم   ) ٢(

كالهما من حديث عوف بن ). ٣٨٨٦( كتاب الطب،حديث -٢٢، )٤/٢١٤(
  .eنبي مالك األشجعي عن ال

خ [
٧٥[  



  

)٣٠١(

ً الجيوز أن يقسم القسما )١(ًفإذا. ماكان من الرقى املشروعة فإنه جائز
ًمطلقا، والقسما على غريه إال باهللا عز وجل، واليستعيذ إال باهللا عز وجل ً.  

ًإما أن يكون مقسما عليه، وأما أن  والسائل هللا بغري اهللا -٨٠٠  
، وكما )٢(كما توسل الثالثة يف الغار بأعماهلم: ًيكون طالبا بذلك السبب

ًفإذا كان إقساما على اهللا بغريه فهذا .  والصاحلنيeيتوسل بدعاء النيب 
 كالسؤال باألعمال اليت )٣(ًالجيوز، وإن كان سؤاال بسبب يقتضي املطلوب

ه، مثل السؤال باإلميان بالرسول، وحمبته، ومواالته وحنو فيها طاعة اهللا ورسول
  .ذلك فهذا جائز

ً وإن كان سؤاال مبجرد ذات األنبياء والصاحلني فهذا غري -٨٠١  
إنه الجيوز، ورخص فيه : مشروع، وقد ى عنه غري واحد من العلماء وقالوا

 وهو سؤال بسبب اليقتضي حصول )٤(بعضهم، واألول أرجح كما تقدم،
  .ملطلوبا

ً خبالف من كان طالبا بالسبب املقتضي حلصول املطلوب، -٨٠٢  
كالطلب منه سبحانه بدعاء الصاحلني، وباألعمال الصاحلة، فهذا جائز؛ 
ألن دعاء الصاحلني سبب حلصول مطلوبنا الذي دعوا به، وكذلك األعمال 

متوسلني  لثواب اهللا لنا، وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا )٥(الصاحلة سبب
                                                 

  ".فإذا كان " في خ   ) ١(
  ).١٠٤(تقدم ص   ) ٢(
  ".المخلوق"في خ   ) ٣(
  ).٩١ -٨٧(تقدم في ص   ) ٤(
  .إلى هنا سقط من ز، ب " سبب لحصول مطلوبنا"من قوله   ) ٥(



  

)٣٠٢(

َياأيـها الذين ءامنوا اتـقوا الله {): ٣٥: ٥(إليه تعاىل بوسيلة، كما قال تعاىل  َّ ُ َّ َُ ََ َ ِ َّ َ َُّ
َوابـتـغوا إليه الوسيلة َ ِ َِْ ْ َِْ ُ َ : ١٧(، والوسيلة هي األعمال الصاحلة، وقال تعاىل }َ

َأولئك الذين يدعون يـبتـغون إىل رم الوسيلة{): ٥٧ َ َِ ِ َِْ ُ َِّ ِ َ َ ُْ َ ََْ َُ َ ِ َّ َ ُ{.  
 وأما إذا مل نتوسل إليه سبحانه بدعائهم، وال بأعمالنا، -٨٠٣  

 يقتضي إجابة )١(ًولكن توسلنا بنفس ذوام مل تكن نفس ذوام سببا
 eًدعائنا، فكنا متوسلني بغري وسيلة،وهلذا مل يكن هذا منقوال عن النيب 

ًنقال صحيحا، والمشهورا عن السلف ً ً.  
 عن أمحد دعاء فيه سؤال )٢()وذيمنسك املر( وقد نقل يف -٨٠٤  
، وهذا قد خيرج على إحدى الروايتني عنه يف جواز القسم به، eبالنيب 

والريب أن هلم عند اهللا اجلاه العظيم . وأكثر العلماء على النهي يف األمرين
 كما قال تعاىل يف حق موسى وعيسى عليهما السالم، وقد تقدم ذكر -

ملنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم،  لكن ماهلم عند اهللا من ا-ذلك 
وحنن ننتفع من ذلك باتباعنا هلم وحمبتنا هلم، فإذا توسلنا إىل اهللا تعاىل 

  .بإمياننا بنبيه وحمبته ومواالته واتباع سنته فهذا من أعظم الوسائل
 وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل باإلميان به وطاعته -٨٠٥  

 فاملتوسل باملخلوق إذا مل يتوسل ال مبا من فالجيوز أن يكون وسيلة،

                                                 
  ".سبب: "في خ   ) ١(
  .يراجع منسك المروذي  ) ٢(



  

)٣٠٣(

، فبأي شيء يتوسل؟ واإلنسان إذا توسل إىل )١(املتوسل به وال مبا منهم
غريه بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك، مثل أن 

اشفع لنا عنده، وهذا جائز : يقال أليب الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه
.  

سم عليه، واإلقسام على اهللا تعاىل باملخلوقني  وإما أن يق-٨٠٦  
الجيوز، والجيوز اإلقسام على خملوق مبخلوق، وإما أن يسأل بسبب يقتضي 

ِِواتـقوا الله الذي تساءلون به { ):١: ٤(املطلوب، كما قال اهللا تعاىل َ َُ َ َ ِ َّ ََّ ُ َّ َ
َواألرحام َْ َ   .وسيأيت بيان ذلك} َ
 سبحانه بغريه الجيوز،  وقد تبني أن اإلقسام على اهللا-٨٠٧  

ًوالجيوز أن يقسم مبخلوق أصال، وأما التوسل إليه بشفاعة املاذون هلم يف 
  .الشفاعة فجائز

 أن يدعو له كما e واألعمى كان قد طلب من النيب -٨٠٨  
أتوجه إليك بنبيك حممد نيب : " طلب الصحابة منه االستسقاء، وقوله

، "َّاللهم فشفعه يف: "ذا متام احلديث، أي بدعائه وشفاعته يل، وهل)٢("الرمحة
وقد قال . فالذي يف احلديث متفق على جوازه، وليس هو مما حنن فيه

َواتـقوا الله الذي تساءلون به واألرحام{: تعاىل َْ َ َ َِِ َ َُ َ َ ِ َّ ََّ ُ َّ{.  

                                                 
. يم المعنى إال بتكلفإلى هنا، اليستق" البما من المتوسل به"هذا الكالم من قوله   ) ١(

وهو كالم جيد يتمشى ". بإيمان المتوسل به وال بطاعته: " وقد كتب بدله في ز، ب
  .مع السياق وظاهر المعنى، وكان ينبغي التنبيه عليه 

  ).١٧٩(تقدم ص   ) ٢(



  

)٣٠٤(

 فعلى قراءة اجلمهور بالنصب إمنا يسألون باهللا وحده، ال -٨٠٩  
تضمن إقسام بعضهم على بعض باهللا، بالرحم، وتساؤهلم باهللا تعاىل ي

  .وتعاهدهم باهللا
هو :  وأما على قراءة اخلفض، فقد قال طائفة من السلف-٨١٠  

إنه ليس : قوهلم أسألك باهللا وبالرحم، وهذا إخبار عن سؤاهلم، وقد يقال
ًبدليل على جوازه، فإن كان دليال على جوازه، فمعىن قوله أسألك بالرحم 

/  لكن بسبب الرحم، أي ألن-والقسم هنا اليسوغ - ًليس إقساما بالرحم
ًالرحم توجب ألصحاا بعضهم على بعض حقوقا كسؤال الثالثة هللا تعاىل 

ومن هذا الباب .  وشفاعتهe، وكسؤالنا بدعاء النيب )١(بأعماهلم الصاحلة
  ماروى عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب أن 

  .له حبق جعفر أعطاهابن أخيه عبداهللا بن جعفر كان إذا سأ
 وليس هذا من باب اإلقسام، فإن اإلقسام بغري جعفر -٨١١  

أعظم، بل من باب حق الرحم؛ ألن حق اهللا إمنا وجب بسبب جعفر، 
  .)٢(وجعفر حقه على علي

 ومن هذا الباب، احلديث الذي رواه ابن ماجه عن أيب -٨١٢  
 إين أسألك حبق اللهم: "  يف دعاء اخلارج إىل الصالةeسعيد عن النيب 

ًالسائلني عليك، وحبق ممشاي هذا، فإين مل أخرج أشرا وال بطرا وال رياء  ً ً
أسألك أن . ًوالمسعة، ولكن خرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك

                                                 
  ).١٠٤(تقدم ص   ) ١(
  .أي بسبب الرحم، وصلة الرحم ورعايتها من األعمال التي يتقرب بها إلى اهللا  ) ٢(

  ٧٦خ 



  

)٣٠٥(

وهذا ". تنقذين من النار، وأن تغفر يل ذنويب، فإنه اليغفر الذنوب إال أنت
  .)١(احلديث يف إسناده عطية العويف وفيه ضعف

  : فهو من هذا الباب لوجهني eإن كان من كالم النيب ف  
ألن فيه السؤال هللا تعاىل حبق السائلني، وحبق :  أحدمها -٨١٣  

املاشني يف طاعته، وحق السائلني أن جييبهم، وحق املاشني أن يثيبهم، وهذا 
. ًحق أوجبه اهللا تعاىل، وليس للمخلوق أن يوجب على اخلالق تعاىل شيئا

َكتب على نـفسه الرمحة{): ٦٤: ٦(اىل ومنه قوله تع ََ َْ َّ ِ ِ ْ ََ َ : ٣٠(، وقوله تعاىل }َ
َوكان حقا عليـنا نصر المؤمنني{): ٤٧ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ََْ َ َ ): ١١١: ٩(، وقوله تعاىل }ََ
يل والقرءان ومن أوىف بعهده من الله{ ِوعدا عليه حقا يف التـوراة واإلجنْ ِ ِ َِّ َ َِ ِِ ْ َِ َ َْ ْ َ ََ َ َ َِ ُْ ْ ِ ِ َ ْ َّ ِ ََْ ً ْ{.  

حق اهللا على عباده أن : " يف حديث معاذ)٢( ويف الصحيح-٨١٤  
ًيعبدوه واليشركوا به شيئا، وحق العباد على اهللا إذا فعلوا ذلك أن 

  ".اليعذم
 فيما يرويه عن e عن أيب ذر عن النيب )٣( ويف الصحيح-٨١٥  

ياعبادي إين حرمت الظلم على نفسي، وجعلته : "ربه تبارك وتعاىل أنه قال 
وإذا كان حق السائلني والعابدين له هو اإلجابة ". ًنكم حمرما، فال تظاملوابي

: eواإلثابة بذلك فذاك سؤال هللا بأفعاله كاالستعاذة بنحو ذلك يف قوله 
أعوذ برضاك من سخطك، ومبعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال " 

                                                 
  ).٢٣٣(تقدم الكالم عليه ص   ) ١(
  ).١٠٩(تقدم تخريجه ص   ) ٢(
  ).١٠٨(تقدم ص   ) ٣(



  

)٣٠٦(

افاته فاالستعاذة مبع. )١("أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك
  .اليت هي فعله، كالسؤال بإثابته اليت هي فعله

أن الدعاء له سبحانه وتعاىل والعمل له ): الوجه الثاين (-٨١٦  
 والصاحلني من eسبب حبصول مقصود العبد، فهو كالتوسل بدعاء النيب 

  .أمته 
 والصاحل إما أن يكون e وقد تقدم أن الدعاء بالنيب -٨١٧  

ًإقساما به، أو سببا به، ًإقساما " حبق السائلني عليك: " فإن كان قولهً
ًفاليقسم على اهللا إال به، وإن كان سببا فهو سبب مبا جعله هو سبحانه 

ًفهذا كله يشبه بعضه بعضا، وليس يف شيء من . ًسببا، وهو دعاؤه وعبادته
  .ذلك دعاء له مبخلوق من غري دعاء منه، والعمل صاحل منا

ك حبق املالئكة، أو حبق األنبياء، أسأل:  وإذا قال السائل-٨١٨  
 فإذا مل جيز له - واليقول لغريه أقسمت عليك حبق هؤالء-وحق الصاحلني 

ان حيلف به، واليقسم على خملوق به، فكيف يقسم على اخلالق به؟ وإن 

                                                 
باب مايقال في الركوع - ٤٢٥ كتاب الصالة، -٤، )١/٣٥٢(أخرجه مسلم   ) ١(

 الدعوات، حديث -٤٩، )٥/٥٢٤(والترمذي ) . ٢٢٢(والسجود، حديث 
  ومالك ). ٥٥٣٤( االستعاذة، حديث - ٥٠، )٨/٢٨٣(والنسائي ). ٣٤٩٣(

  وأحمد ). ٣١( كتاب القرآن، حديث -١٥، )١/٢١٤(في الموطأ 
وأخرجه أحمد . -رضي اهللا عنها-كلهم من حديث عائشة ). ٢٠١، ٦/٥٨(
، )١/٣٧٣(وابن ماجه ). ٣٥٦٦( الدعوات، حديث - ٤٩والترمذي ). ١/٩٦(
وقال . -رضي اهللا عنه-كلهم من حديث علي ). ١١٧٩( اإلقامة حديث -٥

هذا حديث حسن غريب من حديث علي، النعرفه إال في هذا الوجه من : "يالترمذ
  حديث 

  .حماد بن سلمة



  

)٣٠٧(

كان اليقسم به، وإمنا يتسبب به فليس يف جمرد ذوات هؤالء سبب يوجب 
منه كاإلميان باملالئكة واألنبياء، أو حتصيل مقصوده، ولكن البد من سبب 

ًمنهم كدعائهم، ولكن كثريا من الناس تعودوا ذلك، كما تعودوا احللف 
  .وحقك على اهللا، وحق هذه الشيبة على اهللا : م، حىت يقول أحدهم

أسألك حبق فالن، أو جباهه، أي أسألك :  وإذا قال القائل-٨١٩  
من قصد هذا املعىن، : قيل.  الوسائلبإمياين به، وحمبيت له، وهذا من أعظم

أسألك : فهو معىن صحيح، لكن ليس هذا مقصود عامة هؤالء، فمن قال
بإمياين بك وبرسولك وحنو ذلك، أو بإمياين برسولك وحمبيت له وحنو ذلك، 

َََّربـنا {): ١٩٣: ٣(فقد أحسن يف ذلك كما قال تعاىل يف دعاء املؤمنني 
ًإنـنا مسعنا منادي ُِ َ َ َْ َِ َا يـنادي لإلميان أن ءامنوا بربكم فآمنَّا ربـنا فاغفر لنا ذنوبـنا َِّ َ َ ُ َ ََ َ ُُُ َ ْ ِْ ِْ َ َََّ ُ ِّ َِْ ِ َ َ ِ ِ ِ

ِوكفر عنَّا سيئاتنا وتـوفـنا مع األبـرار ََْ َ ََ َ ََّ َ َ َ ِ َِّ َ ْ ِّ َالذين {): ١٩: ٣(، وقال تعاىل }ََ ِ َّ
َيـقولون ربـنا إنـنا ءامنَّا فاغفر لنا ذنوبـنا  َ َ ََ َ َُ ُُ َ ُْ ِ ْ َ َ َِّ ََّ ِوقنا عذاب النَّارَ َ َ َ َِ ، وقال تعاىل }َ

َإنه كان فريق من عبادي يـقولون ربـنا ءامنَّا فاغفر لنا {): ١٠٩: ٢٢( ََ ُْ ِ ْ َ ََ َ َ َْ ََّ َ َُ ِ ِ ِ ٌ ِ َ َُِّ
َوارمحنا وأنت خيـر الرامحني ِِ َّ ُ ْ َ َ ََْ َََْ َربـنا ءامنَّا مبا أنـزلت {): ٥٣: ٣(وقال تعاىل . }ْ ََْْ َ َِ َ َ ََّ

ُواتـبـعنا الرسو َّ َْ ََّ َل فاكتبـنا مع الشاهدينَ ِ ِ َّ َ َ َ ُْ ْ َ َ{.  
اللهم أمرتين فأطعت، ودعوتين :  وكان ابن مسعود يقول-٨٢٠  

  .)١(فأجبت وهذا سحر فاغفر يل

                                                 
  ).١٠٤(تقدم ص   ) ١(



  

)٣٠٨(

 ومن هذا الباب حديث الثالثة الذين أصام املطر، فأووا -٨٢١  
إىل الغار، وانطبقت عليهم الصخرة، مث دعوا اهللا سبحانه بأعماهلم 

  .)١(نهم وهو ماثبت يف الصحيحنيالصاحلة، ففرج ع
حدثنا خالد بن خراش : )٢( وقال أبوبكر بن أيب الدنيا-٨٢٢  

 عن ثابت عن )٣(العجالين وإمساعيل بن إبراهيم، قال حدثنا صاحل املري
على رجل من األنصار وهو مريض ثقيل، فلم نربح حىت / دخلنا: أنس قال

ند رأسه، فالتفت إليها قبض، فبسطنا عليه ثوبه، وله أم عجوز كبرية ع
وما ذاك، مات : قالت. ياهذه احتسيب مصيبتك عند اهللا: بعضنا، وقال

فمدت يديها إىل اهللا . نعم: أحق ماتقولون؟ قلنا: قالت. نعم: ابين؟ قلنا 
اللهم إنك تعلم أين أسلمت وهاجرت إىل رسولك رجاء أن تعقبين : فقالت

َّعند كل شدة فرجا، فالحتمل علي هذه امل فكشفت : قال. صيبة اليومً
  .الثوب عن وجهه فما برحنا حىت طعمنا معه

حبق آبائي :  وروي يف كتاب احللية أليب نعيم أن داود قال-٨٢٣  
وأي حق ! ياداود: فأوحى اهللا تعاىل إليه. عليك، إبراهيم وإسحاق ويعقوب

  .)٤(َّآلبائك علي؟
                                                 

  ).١٠٤(تقدم ص   ) ١(
   .٤٥ ومن عاش بعد الموت، ص ٨٧ص" مجابو الدعاء"في كتابه   ) ٢(
ضعفه ابن . هـ بصري من القدماء الزاهدين١٧٦هو صالح بن بشير المتوفى سنة   ) ٣(

ين، والدارقطني، وقال أحمد صاحب قصص، ليس هو صاحب حديث، واليعرف مع
وقال . متروك: وقال النسائي. ًمنكر الحديث جدا: وقال الفالس. الحديث
: وقال الحافظ في التقريب). ٢/٢٨٩(ميزان االعتدال . منكر الحديث: البخاري
  .ضعيف 

  ".بحثت عنه في الحلية فلم أجده"  ) ٤(

  ٧٧خ 



  

)٣٠٩(

عتضد ا، وهذا وإن مل يكن من األدلة الشرعية فاإلسرائيليات ي  
  .واليعتمد عليها

 وقد مضت السنة أن احلي يطلب منه الدعاء كما يطلب -٨٢٤  
. منه سائر مايقدر عليه، وأما املخلوق الغائب وامليت، فال يطلب منه شيء

حيقق هذا األمر أن التوسل به والتوجه به لفظ فيه إمجال واشرتاك حبسب 
 الدعاء والشفاعة، االصطالح، فمعناه يف لغة الصحابة أن يطلب منه

 من eودعاؤه وشفاعته . فيكونون متوسلني ومتوجهني بدعائه وشفاعته
وأما يف لغة كثري من الناس فمعناه أن . أعظم الوسائل عند اهللا عز وجل
  .يسأل اهللا تعاىل ويقسم عليه بذاته

 واهللا تعاىل اليقسم عليه بشيء من املخلوقات، بل اليقسم -٨٢٥  
أقسمت عليك يارب مبالئكتك، والبكعبتك، والبعبادك ا حبال، فاليقال 

الصاحلني، كما الجيوز أن يقسم الرجل ذه األشياء، بل إمنا يقسم باهللا 
تعاىل بأمسائه وصفاته، وهلذا كان السنة أن يسأل اهللا تعاىل بأمسائه وصفاته 

أسألك بأن لك احلمد، ال إله إال أنت املنان، بديع : " ، فيقـول 
  .)١(" واألرض، ياذا اجلالل واإلكرام، ياحي ياقيومالسماوات

 وأسألك بأنك أنت اهللا األحد الصمد الذي مل يلد ومل -٨٢٦  
  .)٢(ًيولد ومل يكن له كفوا أحد

                                                 
  ).٢٩٥(تقدم ص ) ٢(، )١(



  

)٣١٠(

اللهم إين أسألك مبعاقد العز من عرشك، : "  وكذلك قوله-٨٢٧  
ومنتهي الرمحة من كتابك، وبامسك األعظم، وجدك األعلى، وبكلماتك 

  ".اتالتام
  :مع أن هذا الدعاء الثالث، يف جواز الدعاء به قوالن للعلماء   
 قال الشيخ أبواحلسني القدوري يف كتابه املسمى بشرح -٨٢٨  
قال أبوحنيفة الينبغي : قال بشر بن الوليد، مسعت أبا يوسف قال: الكرخي

أو " مبعاقد العز من عرشك: "ألحد أن يدعو اهللا إال به، وأكره أن يقول
  .)١("ق خلقكحب"

معقد العز من : "  وهو قول أيب يوسف، قال أبو يوسف-٨٢٩  
حبق أنبيائك ورسلك، : "هو اهللا، فال أكره هذا، وأكره أن يقول" عرشه

  ".وحبق البيت واملشعر احلرام
املسألة خبلقه الجتوز؛ ألنه الحق للمخلوق :  قال القدوري-٨٣٠  

من أيب حنيفة، وأيب يوسف،  وهذا - يعين وفاقا -على اخلالق، فالجيوز 
  .)٢(وغريمها يقتضي املنع أن يسأل اهللا بغريه

الرب سبحانه وتعاىل يقسم مبا شاء من خملوقاته، :  فإن قيل-٨٣١  
جيوز أن يقسم عليه مبخلوقاته، : فهال قيل. وليس لنا أن نقسم عليه إال به

  .وأن اليقسم على خملوق إال باخلالق تعاىل؟

                                                 
  ).٨٨(تقدم ص   ) ١(
  ).٨٨(تقدم ص   ) ٢(



  

)٣١١(

امه سبحانه مبخلوقاته من باب مدحه والثناء ألن إقس:  قيل-٨٣٢  
عليه وذكر آياته، وإقسامنا حنن بذلك شرك إذا أقسمنا به حلض غرينا أو 

  .ملنعه أو تصديق خرب أو تكذيبه
ًأسألك بكذا؛ فإما أن يكون مقسما فهذا :  ومن قال لغريه-٨٣٣  

قسم عليه، الجيوز بغري اهللا تعاىل، والكفارة يف هذا على املقسم، العلى امل
ًكما صرح بذلك أئمة الفقهاء، وإن مل يكن مقسما فهو من باب السؤال، 

  .فهذا الكفارة فيه على واحد منهما
  ً فتبني أن السائل هللا خبلقه إما أن يكون حالفا -٨٣٤  

  .ًوإما أن يكون سائال به، وقد تقدم تفصيل ذلك. مبخلوق، وذلك الجيوز
 فال كفارة فيه على واحد "باهللا افعل كذا: " وإذا قال-٨٣٥  

فلم يرب " واهللا لتفعلن"أو " أقسمت عليك باهللا لتفعلن: " منهما، وإذا قال
والذي يدعو بصيغة السؤال فهو من باب . قسمه لزمت الكفارة للحالف

  .السؤال به
أقسمت :  وأما إذا أقسم على اهللا تعاىل مثل أن يقول-٨٣٦  

الرباء بن مالك وغريه من السلف، عليك يارب لتفعلن كذا، كما كان يفعل 
رب أشعث أغرب ذي : " أنه قالe عن النيب )١(فقد ثبت يف الصحيح

  ".أقسم على اهللا ألبره/ طمرين مدفوع باألبواب لو

                                                 
  ).٩٣(تقدم تخريجه ص   ) ١(

  ٧٨خ 



  

)٣١٢(

والذي :  أنه قال، ملا قال أنس بن النضر)١( ويف الصحيح-٨٣٧  
 ياأنس، كتاب اهللا: " eبعثك باحلق التكسر ثنية الربيع، فقال النيب 

إن من عباد اهللا من لو أقسم على : "eفعفا القوم، فقال النيب " القصاص
  ".اهللا ألبره
 وهذا من باب احللف باهللا لتفعلن هذا األمر، فهو إقسام -٨٣٨  

  .ًعليه تعاىل، وليس إقساما عليه مبخلوق
 وينبغي للخلق أن يدعوا باألدعية الشرعية اليت جاء ا -٨٣٩  

 الريب يف فضله وحسنه، وأنه الصراط املستقيم، الكتاب والسنة، فإن ذلك
صراط الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني 

  ً.وحسن أولئك رفيقا
إذا : "e أن مايذكره بعض العامة من قوله )٢( وقد تقدم-٨٤٠  

، حديث باطل مل يروه أحد من أهل "كانت لكم حاجة فاسألوا اهللا جباهي
 وال هو يف شيء من كتب احلديث، وإمنا املشروع الصالة عليه يف العلم،

  .كل دعاء
 وهلذا ملا ذكر العلماء الدعاء يف االستسقاء وغريه ذكروا -٨٤١  

الصالة عليه، ومل يذكروا فيما شرع للمسلمني يف هذه احلال التوسل به، 
ريه يف كما مل يذكر أحد من العلماء دعاء غري اهللا واالستعانة املطلقة بغ

وإن كان بينهما فرق فإن دعاء غري اهللا كفر، وهلذا مل . حال من األحوال

                                                 
  ).٩٣-٩٢(تقدم تخريجه ص   ) ١(
  ) .٢٧٥(ص   ) ٢(



  

)٣١٣(

 عن أحد من -ال األنبياء والغريهم-ينقل دعاء أحد من املوتى والغائبني 
السلف وأئمة العلم، وإمنا ذكره بعض املتأخرين ممن ليس من أئمة العلم 

 فإن هذا مما نقل عن أسألك جباه نبينا أو حبقه،: اتهدين، خبالف قوهلم
 ، بل eًبعض املتقدمني فعله، ومل يكن مشهورا بينهم والفيه سنة عن النيب 

السنة تدل على النهى عنه كما نقل ذلك عن ايب حنيفة وأيب يوسف 
  .وغريمها

:  قال)١( ورأيت يف فتاوي الفقيه أيب حممد بن عبدالسالم-٨٤٢  
 إن صح e برسول اهللا الجيوز أن يتوسل إىل اهللا بأحد من خلقه إال

  .فلم يعرف صحته. )٢(حديث األعمى
 وقد تقدم أن هذا احلديث اليدل إال على التوسل بدعائه، -٨٤٣  

ليس من باب اإلقسام باملخلوق على اهللا تعاىل، وال من باب السؤال بذات 
  .الرسول كما تقدم

                                                 
) األبدال والغوث(مؤلف رسالتي ) ٦٦٠-٥٧٧(هو العز بن عبدالسالم   ) ١(

) الرهص والرقص لمستحل الرقص(المطبوعتين في حلب مع رسالة ) الواسطة(و
  ).ملتقي األبحر(الحلبي صاحب للشيخ إبراهيم 

راجعــت فتاوي العز بن عبد السالم بتعليق عبدالرحمن عبدالفتاح وتوزيع دار الباز،   ) ٢(
منه إجابة على سؤال عن ) ١٢٦(فلم أجد فيه ماذكره شيخ اإلسالم ووجدت في ص

، والولي، والملك، هل يكره eاإلقسام على اهللا بمعظم من خلقه في دعائه كالنبي 
أما مسألة الدعاء، فقد جاء في بعض األحاديث أن : "ك أو ال؟ فأجاب بقولهذل

قل اللهم إني أقسم : " في أقواله:  علم بعض الناس الدعاء، فقالeرسول اهللا 
، وهذا الحديث إن صح فينبغي أن يكون " نبي الرحمةeعليك بنبيك محمد 

 على اهللا بغيره من ؛ ألنه سيد ولد آدم، وأن اليقسمeًمقصورا على رسول اهللا 
ًاألنبياء، والمالئكة؛ ألنهم ليسوا في درجته، وأن يكون هذا مما خص به تنبيها على 

  .فلتراجع المسألة التي أشار إليها شيخ اإلسالم". علو درجته ومرتبته



  

)٣١٤(

 والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء وعدلوا عما أمروا به -٨٤٤  
 إىل ماليس كذلك، فإن الصالة عليه -وهو من أنفع األمور هلم-ع هلم وشر

  .من أعظم الوسائل اليت ا يستجاب الدعاء، وقد أمر اهللا ا
 والصالة  عليه يف الدعاء هو الذي دل عليه الكتاب -٨٤٥  

َإن الله ومالئكته يصلون{): ٥٦: ٣٣(والسنة واإلمجاع، قال اهللا تعاىل  ُّ ََّ ُ َُ ََ َ ِ َ َّ ِ 
ًعلى النَّيب ياأيـها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ُ َِ ِْ َ ِّ َ ِ َْ ََ ََُّ ََُ ََ َ َّ َُّ ِّ ِ{.  

َّمن صلى علي مرة صلى اهللا : " ويف الصحيح عنه أنه قال-٨٤٦  
  .)١(ً"عليه عشرا

مسع :  قالe وعن فضالة بن عبيد صاحب رسول اهللا -٨٤٧  
، e، ومل يصل على النيب ً رجال يدعو يف صالته مل حيمد اهللاeرسول اله 

إذا صلى : " مث دعاه فقال له أو لغريه!" عجل هذا: "eفقال رسول اله 
رواه " أحدكم فليبدأ حبمد ربه، مث يصلي على النيب ، مث يدعو بعده مبا شاء

وقال الرتمذي . )٥( والنسائي)٤( والرتمذي-وهذا لفظه-. )٣( وأبوداود)٢(أمحد
  .حديث صحيح 

 مسلم عن عبداهللا بن عمرو بن العاص أنه مسع  ويف صحيح-٨٤٨  
َّإذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل مايقول، مث صلوا علي، فإن : " يقولeالنيب 

                                                 
  ).٦١(تقدم ص   ) ١(
)٦/١٨(  ) ٢.(  
  ).١٤٨١(، كتاب الصالة، حديث )٢/١٦٢(  ) ٣(
  ).٣٤٧٦( الدعوات، حديث  كتاب- ٤٩، )٥/٥١٦(  ) ٤(
  ).١٠١(تقدم تخريجه ص   ) ٥(



  

)٣١٥(

َّمن صلى علي صالة صلى اهللا عليه عشرا، مث سلوا اهللا يل الوسيلة فإا 
درجة يف اجلنة التنبغي إال لعبد من عباد اهللا، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن 

  .)١("هللا يل الوسيلة حلت عليه الشفاعةسأل ا
: ً عنه أن رجال قال)٣( والنسائي)٢( ويف سنن أيب داود-٨٤٩  

                                                 
  ).٦١(تقدم ص   ) ١(
وابن حبان ). ٥٢٤( باب مايقول المؤذن، حديث -٣٦ الصالة، -٢، )١/٣٦٠(  ) ٢(

  ).٢/١٧٢(وأحمد ). ١٣٩٣(، حديث )٣/١٠١(
كل هؤالء بأسانيد صحيحة إلى ). ٤٤(، حديث )١٥٧ص(في عمل اليوم والليلة   ) ٣(

  ابن 
 عن حيي بن عبداهللا عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن عبداهللا بن عمرو بن وهب  =

وحيي بن عبداهللا، قال .  به إال أحمد فعن ابن لهيعة عن حيي بهeالعاص عن النبي 
ليس : "وقال النسائي". ليس به بأس: " وقال ابن معين". فيه نظر: "البخاري
راجع هذه األقوال في . لترمذي، وحسن له ا"أحاديثه مناكير: "وقال أحمد". بالقوي

ومثل هذا اليحتمل ". صدوق يهم"وقال الحافظ في التقريب ) ١/٦٢٣(الميزان 
تفرده، فالحديث ضـعـــيف بهذا اإلسناد وقد صححه شيخنا األلباني في صحيح 

  .ًوأشار إليه في صحيح أبي داود، فلعله وجد له متابعة أو شاهدا) ٤/١٤٠(الجامع 



  

)٣١٦(

قل كما يقولون، : "eيارسول اهللا إن املؤذنني يفضلوننا، فقال رسول اهللا 
  ".فإذا انتهيت سل تعطه

من قال حني : " عن جابر بن عبداهللا قال)١( ويف املسند-٨٥٠  
للهم رب هذه الدعوة القائمة والصالة النافعة صل على ا: ينادي املنادي

  ".استجاب اهللا له دعوته. حممد وارض عنه رضا السخط بعده
الدعاء  : " eقال رسول اهللا :  وعن أنس بن مالك قال-٨٥١  

 )٢( والرتمذي)٢( وأبو داود)٢(رواه أمحد". اليرد بني األذان واإلقامة
  .سنحديث ح: ، وقال الرتمذي)٢(والنسائي

                                                 
كالهما من طريق ) ١٩٦(حديث ) ١/١٥٧(طبراني في األوسط وال) ٣/٣٣٧(  ) ١(

لم يرو هذا الحديث عن : "وقال الطبراني عقبه. ابن لهيعة عن أبي الزبير، عن جابر
وذكره الهيثمي في ". أبي الزبير إال ابن لهيعة، وال يروى عن جابر إال بهذا اإلسناد

ي األوسط، وفيه ابن رواه أحمد والطبراني ف: "، وقال)١/٣٣٢(مجمع الزوائد 
  ".لهيعة وفيه ضعف

 كتاب -٢، )١/٣٥٨(وأبو داود ). ٢٥٤، ٢٢٥، ١٥٥، ٣/١١٩( في المسند   ) ٢(
والترمذي . ٥٢١حديث .  باب ماجاء في الدعاء بين األذان واإلقامة-٣٥. الصالة

 باب ماجاء في أن الدعاء اليرد بين األذان -١٥٨، أبواب الصالة )١/٤١٥(
، )٢١٢(، حديث )٧٠( حديث ١٦٨سائي في عمل اليوم والليلة صوالن. واإلقامة

، كتاب الصالة، )١/٤١٠(والبيهقي ). ١٩٠٩(، حديث )١/٤٩٥(وعبدالرزاق 
َّأما أبوداود، ). ١/١٩٨(والحاكم في المستدرك .باب الدعاء بين اآلذان واإلقامة

لعمي عن أبي والنسائي، وعبدالرزاق، والبيهقي، فمن طريق سفيان الثوري، عن زيد ا
وأما الحاكم فمن طريق حميد . ًإياس معاوية بن قرة عن أنس، رضي اهللا عنه مرفوعا

، وفي الموضعين اآلخرين، فمن )٣/١١٩(الطويل عن أنس وكذا أحمد في رواية 
وقال . ُطريق أبي إسحاق، ويونس كالهما عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك

ختلف عليه في لفظه، ثم ساقه من طريقين، برقم وقفه سليمان التيمي وا: النسائي
. وفي زيد العمي كالم. ًعن سليمان التيمي عن قتادة عن أنس موقوفا) ٧٢-٧١(

" نتائج الفكار"وحسنه الحافظ في . والحديث قال فيه الترمذي حسن صحيح
وقد رواه أبوإسحاق : " قال الحافظ. ونقل عن الترمذي تحسينه) ٣٧٤ص(

= 



  

)٣١٧(

ساعتان : " eقال رسول اهللا :  وعن سهل بن سعد قال-٨٥٢  
عند حصول النداء، : ٍتفتح فيهما أبواب السماء قلما ترد على داع دعوته

  . )١(، رواه أبو داود"والصف يف سبيل اهللا
 وغريمها عن الطفيل بن أيب بن )٣( والرتمذي)٢( ويف املسند-٨٥٣  

: ذا ذهب ربع الليل قام فقال إeكان رسول اهللا : كعب عن أبيه قال

________________________ 
وإنما  لم :  بن أبي مريم، عن أنس، قال أبوالحسن بن القطانالسبيعي عن بريد

". نصححه لضعف زيد العمي وأما بريد فهو موثوق، وينبغي أن يصحح من طريقه
، واعتمــد في تصحيحه على رواية بريد بن ) ١/٢٦٢(وصححـه األلباني في اإلرواء 

) ٥١٧، ٥١٦، ١(أبي مريم وكذلك صححه أحمد شاكر في حاشية الترمذي 
واألمر كذلك لصحة إسناد بريد بن أبي مريم، ولكثرة طرقه، فإنها يقوي بعضها 

  .بعضا
ثنتان التردان، أو قلما تردان؛ " بلفظ ). ٢٥٤٠( الجهاد، حديث -٩، )٣/٤٥(  ) ١(

والحاكم في المستدرك ". الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا
يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن كالهما من طريق موسى بن ) ١/١٩٨(

قال . هذا حديث ينفرد به موسى بن يعقوب: وقال الحاكم عقبه. ًسعد مرفوعا
وقال الذهبي في ". موسى بن يعقوب الزمعي، صدوق سيء الحفظ: "الحافظ
، وقال "ليس بالقوي: " وقال النسائي". وثقه ابن معين): "٢٢٨-٤/٢٢٧(الميزان 
: وقال ابن عدي. ضعيف، منكر الحديث: قال ابن المدينيو". صالح: "أبوداود

 ٧ الصالة، حديث -٣) ١/٧٠(وأخرجه مالك في الموطأ . البأس به وبرواياته
كالهما من طريق مالك ) ١/٤١١(، والبيهقي )١/٤٩٥(وعبدالرزاق في المصنف 

، باب ذكر استحباب االجتهاد في )٣/١٢٨(وأخرجه ابن حبان، اإلحسان . ًموقوفا
لدعاء، من طريق أيوب بن سويد، عن مالك عن ابي حازم، عن سهل بن سعد ا

ًمن طريق موسى ابن يعقوب مرفوعا أيضا، وأيوب بن ) ١/٤١٠(والبيهقي . ًمرفوعا ً
ويبدو أن الوقف . قاله الحافظ في التقريب" صدوق يخطئ: "سويد الرملي الشيباني

مثله اليقال من قبل الرأى هو الراجح من حيث اإلسناد لكنه مع رجحان وقفه، ف
  .كما قال ابن عبدالبر

  .ًمختصرا) ٥/١٣٦(  ) ٢(
  ).٧٤(تقدم ص   ) ٣(



  

)٣١٨(

جاء املوت مبا . ياأيها الناس اذكروا اهللا، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة"
قلت يارسول اهللا إين أكثر الصالة عليك فكم أجعل لك : قال أيب". فيه

ماشئت، وإن زدت فهو : "الربع؟ قال:/ قلت" ماشئت: "من صاليت؟ قال
: قلت" إن زدت فهو خري لكماشئت، و: "النصف؟ قال: قلت" خري لك

أجعل لك صاليت : قلت" ماشئت، وإن زدت فهو خري لك: "الثلثني؟ قال
  ".إذا هذا يكفيك اهللا ماأمهك من أمر دنياك وآخرتك: "كلها؟ قال

  ".إذا تكفى مهك، ويغفر ذنبك" ويف لفظ   
. أجعل لك من صاليت؟ يعين من دعائي:  وقول السائل-٨٥٤  

َّوصل عليهم إن {): ١٠٣: ٩(قال تعاىل . هي الدعاءفإن الصالة يف اللغة  ِ ْ ِ ََْ ِّ َ َ
ٌصالتك سكن ََ َ َ َ َ{.  

  .)١("اللهم صل على آل أيب أوىف : " eوقال النيب   
صل اهللا : َّصل علي يارسول اهللا وعلى زوجي، فقال: وقالت امرأة  

  .)٢("عليك وعلى زوجك
                                                 

 ، e باب هل يصلى على غير النبي - ٣٣ الدعوات، - ٨٠أخرجه البخاري   ) ١(
 باب الدعاء لمن أتى -٤٥ الزكاة، -١٢، )٢/٧٥٦(ومسلم ). ٦٣٥٩(حديث 

 باب دعاء -٦ الزكاة، -٣، )٢/٢٤٦(وأبوداود ). ١٧٦(بصدقة، حديث 
 -١٣ الزكاة، -٢٣) ٥/٣١(والنسائي ). ١٥٩٠(المصدق ألهل الصدقة حديث 

، )١/٥٧٢(وابن ماجه ). ٢٤٥٩(باب صالة اإلمام على صاحب الصدقة، حديث 
وأحمد ). ١٧٩٦( باب مايقال عند إخراج الزكاة حديث -٨ كتاب الزكاة، -٨
، عن عمرو بن مرة، عن كلهم من طريق شعبة). ٣٨٣، ٣٨١، ٣٥٥-٤/٣٥٣(

  .ًعبداهللا بن أبي أوفي مرفوعا
، e باب الصالة على غير النبي -٣٦٣ الصالة، -٢، )٢/١٨٥(أخرجه أبوداود   ) ٢(

، ٣/٣٠٣(وأحمد ). ٣١٩ص(والنسائي في عمل اليوم والليلة، ). ١٥٣٣(حديث 
كلهم عن األسود ). ٤٦(مقدمة، حديث ) ٢٩-١/٢٨(والدارمي ). ٣٩٨-٣٩٧

= 

  ٧٩خ 



  

)٣١٩(

دعو  فيكون مقصود السائل أي يارسول اهللا إن يل دعاء أ-٨٥٥  
: به،أستجلب به اخلري، واستدفع به الشر، فكم أجعل لك من الدعاء، قال

إذا : "أجعل لك صاليت كلها؟ قال له: فلما انتهى إىل قوله" ماشئت"
  .)١("تكفى مهك ويغفر ذنبك

إذا يكفيك اهللا ماأمهك من أمر دنياك "  ويف الرواية األخرى -٨٥٦  
ن من جلب اخلريات ودفع ، وهذا غاية مايدعو به اإلنسا)٢("وآخرتك

املضرات، فإن الدعاء فيه حتصيل املطلوب، واندفاع املرهوب، كما بسط 
  .ذلك يف مواضعه

 وقد ذكر علماء اإلسالم وأئمة الدين األدعية الشرعية، -٨٥٧  
واملراتب يف هذا الباب . وأعرضوا عن األدعية البدعية، فينبغي اتباع ذلك

  : ثالث
 غري اهللا وهو ميت أو غائب، سواء أن يدعو): إحداها (-٨٥٨  

ياسيدي فالن أغثين أو أنا : كان من األنبياء والصاحلني أو غريهم فيقول
  .أستجري بك أو أستغيث بك أو انصرين على عدوي

________________________ 
ً، عن نـبيح العنزي، عن جابر مرفوعابن قيس وفي إسناده نبيح، قال الحافظ في . َُ
وقال الحافظ في ". ثقة: "وقال الحافظ الذهبي في الكاشف". مقبول: "التقريب

ثقة، لم يرو عنه إال األسود بن قيس، : قال أبوزرعة): ١٠/٤١٧(تهذيب التهذيب 
كره علي بن المديني في جملة وذ. ثقة: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي

المجهولين الذين يروي عنهم األسود بن قيس وزاد الحافظ أبو خالد الداالني، 
ويبدو أن حديثه . وصحح الترمذي حديثه، وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم

  .واهللا أعلم . حسن
  .جزءان من حديث أُبي السابق  ) ١(
  .ُجزءان من حديث ابي السابق  ) ٢(



  

)٣٢٠(

َّاغفر يل وتب علي، كما يفعله :  وأعظم من ذلك أن يقول-٨٥٩  
ي إليه وأعظم من ذلك أن يسجد لقربه ويصل. طائفة من اجلهال املشركني

هذه قبلة : ويرى الصالة إليه أفضل من استقبال القبلة، حىت يقول بعضهم
  .)١(اخلواص والكعبة قبلة العوام

 وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس احلج حىت -٨٦٠  
الزيارة إليه مرة : إن السفر إليه مرات يعدل حجة، وغالم يقولون: يقول

حنو ذلك، فهذا شرك م وإن كان و. أفضل من حج البيت مرات متعددة
  .يقع كثري من الناس يف بعضه

أن يقال للميت أو الغائب من األنبياء ): الثانية (-٨٦١  
ادع اهللا يل، أو ادع لنا ربك، أو اسأل اهللا لنا، كما تقول : والصاحلني

  .النصارى ملرمي وغريها
لبدع  جائز، وأنه من ا)٢(ً فهذا أيضا اليسرتيب عامل أنه غري-٨٦٢  

اليت مل يفعلها أحد من سلف األمة، وإن كان السالم على أهل القبور 
 يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن eًجائزا، وخماطبتهم جائزة كما كان النيب 

  :يقول قائلهم 

                                                 
. رسائل إخوان الصفا كتاب األئمة، والقرآن كتاب العامة: اإلسماعيلية يقولونو  ) ١(

وكلهم يلتقون عند غرض . العامة: والشيعة يسمون أهل السنة وأئمتهم وعلماءهم
  .واحد وهو تغير دين اإلسالم

  .سقطت من ز   ) ٢(



  

)٣٢١(

  السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني،  " -٨٦٣  
  م، نسأل اهللا يغفر اهللا لنا ولك. وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون

اللهم الحترمنا أجرهم، والتفتنا بعدهم، واغفر لنا . لنا ولكم العافية
  .)١("وهلــم

مامن : "  أنه قالe وروى أبو عمر بن عبدالرب عن النيب -٨٦٤  
رجل مير بقرب رجل كان يعرفه يف الدنيا فيسلم عليه إال رد اهللا عليه روحه 

  .)٢("حىت يرد عليه السالم
مامن مسلم : "  أنه قالeن أيب داود عن النيب  ويف سن-٨٦٥  

َّيسلم علي إال رد اهللا علي روحي حىت أرد عليه السالم  لكن ليس من )٣("َّ
  .املشروع أن يطلب من األموات الدعاء والغريه

                                                 
  ).٣٤(تقدم تخريجه في ص   ) ١(
وعزاه إلى الخطيب وابن ) ٤٢٥٥٦(رقم ) ١٥/٦٤٦(ذكره في كنز العمال   ) ٢(

من طريق بشر بن ) ٣١٧٥(، الترجمة )٦/١٣٧(وهو في تاريخ الخطيب . عساكر
بكير عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة 

، نقله البخاري والنسائي عن علي بن "ًضعيف جدا"وعبدالرحمن بن زيد . ًمرفوعا
روى عن أبيه أحاديث موضوعة اليخفى على من تأملها : "هالمديني وقال الحاكم عن

ًكان ضعيفا جدا، وقال ابن : وقال ابن سعد". من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه  ً
والمدخل للحاكم ). ٢/٥٦٤(وانظر الكالم عليه في الميزان . ضعيف: معين

وذكر الذهبي هذا الحديث في الميزان، من طريق ). ٩٧(الترجمة ) ١٥٤ص(
هذا وقد ضعف الحديث الحافظ ابن . الخطيب بسنده إلى عبدالرحمن بن زيد به

). ٨٣/٢ق (إنه ضعيف بل منكر، نقله األلباني من كتاب األهوال : رجب، فقال
  .٢٨انظر حاشية اآليات البينات في عدم سماع األموات حاشية ص

  ).١٤٢(تقدم ص   ) ٣(



  

)٣٢٢(

السالم عليك : "  ويف موطأ مالك أن ابن عمر كان يقول-٨٦٦  
  . مث ينصـرف)١("ك يا أبةيارسول اهللا، السالم عليك ياأبا بكر، السالم علي

رأيت عبداهللا بن عمر يقف :  وعن عبداهللا بن دينار قال-٨٦٧  
  .)٢(، ويدعو أليب بكر وعمرe فيصلي على النيب eعلى قرب النيب 

 وكذلك أنس بن مالك وغريه نقل عنهم أم كانوا يسلمون -٨٦٨  
   .eعلى النيب 

 اهللا تعاىل،  فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون-٨٦٩  
وإن كان قد وقع يف بعض ذلك طوائف من . اليدعون مستقبلي احلجرة

الفقهاء والصوفية والعامة، فلم يذهب إىل ذلك إمام متبع يف قوله، والمن له 
  .يف األمة لسان صدق عام

 مالك وأيب حنيفة والشافعي - ومذهب األئمة األربعة -٨٧٠  
 وأراد eرجل إذا سلم على النيب  وغريهم من أئمة اإلسالم أن ال-وأمحد 

  .أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة 
 مالك - واختلفوا يف وقت السالم عليه فقال الثالثة -٨٧١  

  .يستقبل احلجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه: -والشافعي وأمحد
اليستقبل احلجرة وقت السالم، كما :  وقال أبو حنيفة -٨٧٢  

  .فاقهم اليستقبلها وقت الدعاء بات

                                                 
  ).١٣٦(تقدم تخريجه ص   ) ١(
  ) .٤(رقم ) ١٣٧(ص تقدم تخريجه   ) ٢(



  

)٣٢٣(

قيل يستدبر احلجرة وقيل جيعلها على :  مث يف مذهبه قوالن-٨٧٣  
فهذا نزاعهم يف وقت السالم، وأما يف وقت الدعاء فلم يتنازعوا . يساره

  .أنه إمنا يستقبل القبلة ال احلجرة] يف[
  أنه قال للمنصور ملا /  واحلكاية اليت تذكر عن مالك -٨٧٤  

هو وسيلتك ووسيلة أبيك : " ه بذلك وقالسأله عن استقبال احلجرة فأمر
  ".آدم

كذب على مالك ليس هلا إسناد معروف وهو خالف الثابت   
املنقول عنه بأسانيد الثقات يف كتب أصحابه، كما ذكره إمساعيل بن 

  .إسحاق القاضي وغريه
 مثل ماذكروا عنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبلي -٨٧٥  

، فأنكر مالك ذلك، وذكر أنه من البدع اليت مل احلجرة يدعون ألنفسهم
اليصلح آخر هذه األمة إال : يفعلها الصحابة والتابعون هلم بإحسان، وقال

  .ماأصلح أوهلا
 والريب أن األمر كما قاله مالك، فإن اآلثار املتواترة عن -٨٧٦  

الصحابة والتابعني تبني أن هذا مل يكن من عملهم وعادم، ولو كان 
ًل احلجرة عند الدعاء مشروعا لكانوا هم أعلم بذلك وكانوا أسبق استقبا

  .إليه ممن بعدهم
 والداعي يدعو اهللا وحده، كما ى عن استقبال احلجرة -٨٧٧  

عند دعائه هللا تعاىل، كما ى عن استقبال احلجرة عند الصالة هللا تعاىل 

  ٨٠خ 



  

)٣٢٤(

: "  قالeكما ثبت يف صحيح مسلم وغريه عن أيب مرثد الغنوي أن النيب 
  .)١("الجتلسوا على القبور والتصلوا إليها

 فالجيوز أن يصلى إىل شيء من القبور، القبور األنبياء -٨٧٨  
والغريهم؛ هلذا احلديث الصحيح، والخالف بني املسلمني أنه اليشرع أن 
يقصد الصالة إىل القرب، بل هذا من البدع احملدثة وكذلك قصد شيء من 

نبياء والصاحلني عند الدعاء، وإذا مل جيز قصد القبور السيما قبور األ
استقباله عند الدعاء هللا تعاىل فدعاء امليت نفسه أوىل أن الجيوز، كما أنه 

  .الجيوز أن يصلي مستقبله فألن الجيوز الصالة له بطريق األوىل
ً فعلم أنه الجيوز أن يسأل امليت شيئا، اليطلب منه أن -٨٧٩  

جيوز أن يشكى إليه شيء من مصائب الدنيا يدعو اهللا والغري ذلك، وال
  .والدين 
 ولو جاز أن يشكى إليه ذلك يف حياته، فإن ذلك يف -٨٨٠  

ُحياته اليفضي إىل الشرك، وهذا يفضي إىل الشرك؛ ألنه يف حياته مكلف  ُ
أن جييب سؤال من سأله ملا له يف ذلك من األجر والثواب، وبعد املوت 

  ً.ليس مكلفا
ه من ذكر هللا تعاىل ودعاء وحنو ذلك، كما أن  بل مايفعل-٨٨١  

  .موسى يصلي يف قربه
، )١( ليلة املعراج ببيت املقدسeوكما صلى األنبياء خلف النيب   

 فهم يتمتعون بذلك، وهم يفعلون ذلك -وتسبيح أهل اجلنة واملالئكة 
                                                 

  ).١٥٣(تقدم ص   ) ١(



  

)٣٢٥(

حبسب مايسره اهللا هلم ويقدره هلم، ليس هو من باب التكليف الذي 
  .ادميتحن به العب

ً وحينئذ فسؤال السائل للميت اليؤثر يف ذلك شيئا، بل -٨٨٢   ٍ
ًماجعله اهللا فاعال له هو يفعله وإن مل يسأله العبد، كما تفعل املالئكة 
ماتؤمر به، وهم إمنا يطيعون أمر رم اليطيعون أمر خملوق، كما قال 

َوقالوا اختذ الرمحن و{): ٢٧ -٢٦: ٢١(سبحانه وتعاىل  َُ َْ ََّ َ ََّ ْلدا سبحانه بل ُ َ ََُ ْ ُ ً َ
َعباد مكرمون، ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يـعملون َُ َ َْ َ َ ُ ُ َِِ َِْ ِْ ُ ِ ْ َ َ ُْ ُ ِ ْ َ ْ ٌ فهم اليعملون إال } ِ

  .بأمره سبحانه وتعاىل 
 واليلزم من جواز الشيء يف حياته جوازه بعد موته، فإن -٨٨٣  

ملا دفن فيه و. ًبيته كانت الصالة فيه مشروعة، وكان جيوز أن جيعل مسجدا
  ً.حرم أن يتخذ مسجدا

لعن اهللا اليهود : "  أنه قال e كما يف الصحيحني عنه -٨٨٤  
حيذر مافعلوا، ولوال ذلك ألبرز ". والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

  .)٢(ًقربه، ولكن كره أن يتخذ مسجدا

________________________ 
ً شيئا من eذكر النبي ) ٢٧٨(اإليمان، حديث ) ١٥٧-١/١٥٦(أخرجه مسلم   ) ١(

فحانت : " قصة اإلسراء، وأنه رأى كال من موسى وعيسى وإبراهيم يصلي، ثم قال
هذا مالك خازن النار ! يامحمد: الصالة، فأممتهم فلما فرغت من الصالة، قال قائل

  ". عليه فالتفت إليه فبدأني بالسالمفسلم
  ).٣٠(تقدم ص   ) ٢(



  

)٣٢٦(

إن من كان : "  أنه قالe ويف صحيح مسلم وغريه عنه -٨٨٥  
تخذون القبور مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد، فإين قبلكم كانوا ي

  .)١("أاكم عن ذلك
 يف حياته يصلى خلفه، وذلك من أفضل e وقد كان -٨٨٦  

األعمال، والجيوز بعد موته أن يصلي الرجل خلف قربه، وكذلك يف حياته 
يطلب منه أن يأمر وأن يفيت وأن يقضي، والجيوز أن يطلب ذلك منه بعد 

  . وأمثال ذلك كثرية.موته
زرت قرب رسول :  وقد كره مالك وغريه أن يقول الرجل-٨٨٧  

 ألن هذا اللفظ مل يرد، واألحاديث املروية يف زيارة قربه كلها ضعيفة )٢(اهللا
الزيارة (ًوهذا اللفظ صار مشرتكا يف عرف املتأخرين يراد به . )٣(بل كذب
 ليسأله أو يسأل اهللا به أو اليت يف معىن الشرك كالذي يزور القرب) البدعية

  .يسأل اهللا عنده 
هي أن يزوره هللا تعاىل للدعاء له، ) الزيارة الشرعية( و-٨٨٨  

ًفهذا الثاين هو املشروع، ولكن كثريا . والسالم عليه كما يصلي على جنازته
زرت : من الناس اليقصد بالزيارة إال املعىن األول، فكره مالك أن يقول

  / . إيهام املعىن الفاسد الذي يقصده أهل البدع والشرك ملا فيه من. قربه

                                                 
  ).٢٩(تقدم ص   ) ١(
  .١٥٠تقدم ص)   ٢(
  .وقد تكلم عليها ابن عبدالهادي في الصارم المنكي  ) ٣(

  ٨١خ 



  

)٣٢٧(

أسألك بفالن أو جباه فالن عندك : أن يقال) )١(الثالثة (-٨٨٩  
. ِّوحنو ذلك الذي تقدم عن أيب حنيفة وأيب يوسف وغريمها أنه منهي عنه

ًوتقدم أيضا أن هذا ليس مبشهور عن الصحابة، بل عدلوا عنه إىل التوسل 
  .وغريهبدعاء العباس 

من االشرتاك بني ماكانت " التوسل"  وقد تبني مايف لفظ -٨٩٠  
  .الصحابة تفعله وبني مامل يكونوا يفعلونه

 فإن لفظ التوسل والتوجه يف عرف الصحابة ولغتهم هو -٨٩١  
التوسل والتوجه بدعائه وشفاعته، وهلذا جيوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء كل 

ايخ املتبوعني حيتج مبا يرويه عن النيب مؤمن، وإن كان بعض الناس من املش
eإذا أعيتكم األمور فعليكم بأهل القبور، أو فاستعينوا بأهل :  أنه قال

  .)٢(القبور
 بإمجاع العارفني e فهذا احلديث كذب مفرتى على النيب -٨٩٢  

حبديثه، مل يروه أحد من العلماء بذلك، واليوجد يف شيء من كتب 
  .احلديث املعتمدة 

ِوتـوكل على احلي الذي ال {): ٥٨: ٢٥(قد قال تعاىل  و-٨٩٣   َّ ِّ َْ ََ ْ ََّ َ َ
ًميوت وسبح حبمده وكفى به بذنوب عباده خبريا ِ َ ِ ِِ َِ ِِ ُ َ َُ ِ ِ ََ ِ ْ َ ِ ْ َِّ َ ُ ُ{.  

                                                 
  .أي المرتبة الثالثة من مراتب الدعاء البدعي   ) ١(
ا تحيرتم إذ: " بلفظ) ١/٨٥(بحثت عنه فلم أجده إال في كشف الخفاء للعجلوني   ) ٢(

وعزاه لألربعين البن كمال باشا المتوفى سنة " في األمور، فاستعينوا بأصحاب القبور
  ).١/٢٣٨(راجع ترجمته في معجم المؤلفين . ٩٤٠



  

)٣٢٨(

 وهذا مما يعلم باالضطرار من دين اإلسالم أنه غري مشروع، -٨٩٤  
و  عن اختاذ القبور مساجد وحن- عما هو أقرب من ذلك eوقد ى النيب 

. ً ولعن أهله حتذيرا من التشبه م، فإن ذلك أصل عبادة األوثان-ذلك 
َوقالوا ال تذرن ءاهلتكم وال تذرن ودا وال {): ٢٣: ٧١(كما قال تعاىل  َ َ ََّ َُّ َُ ََ َْ ُ ََ ِ َ ُ َ

ًسواعا وال يـغوث ويـعوق ونسرا ْ َ َ َ ََ ُ َ ََ ُ ً َ ُ{.  
ماتوا ًقوما صاحلني يف قوم نوح، فلما ] كانوا[ فإن هؤالء -٨٩٥  

عكفوا على قبورهم، مث صوروهم، مث اختذوا األصنام على صورهم، كما 
  . وغريه من علماء السلف )١(تقدم ذكر ذلك عن ابن عباس

 من هذا الشرك هو كذلك يف e وهذا الذي ى عنه النيب -٨٩٦  
  :شرائع غريه من األنبياء

 ففي التوراة أن موسى عليه السالم ى بين إسرائيل عن -٨٩٧  
دعاء األموات وغري ذلك من الشرك، وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة اهللا 

  .ملن فعله
 وذلك أن دين األنبياء عليهم السالم واحد وإن تنوعت -٨٩٨  

إنا : "  أنه قالeشرائعهم، كما يف الصحيح عن أيب هريرة عن النيب 
  .)٢("معاشر األنبياء ديننا واحد

                                                 
  ).١٥(تقدم ص   ) ١(
واذكر في الكتاب { باب قول اهللا تعالى - ٤٨ األنبياء، - ٦٠أخرجه البخاري،   ) ٢(

 فضائل - ٤٠ فضائل، -٤٣) ٤/١٨٣٧(ومسلم ). ٣٤٤٣(حديث } مريم
كلهم من حديث ). ٤٠٦، ٢/٣١٩(، وأحمد )١٤٥(عيسى عليه السالم، حديث 

  .ً مرفوعا-رضي اهللا عنه-أبي هريرة 



  

)٣٢٩(

َع لكم من الدين ما ََشر{): ١٣: ٤٢( وقد قال تعاىل -٨٩٩   ِ ِّ َ ِ ْ ُ َ َ
َوصى به نوحا والذي أوحيـنا إليك وما وصيـنا به إبـراهيم وموسى وعيسى  ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ُ َ َ ًَ َِ ِْ ْ ْ ِْ ِِ َِ ََّ ََّ َ َْ َّ ُ

ِأن أقيموا الدين وال تـتـفرقوا فيه كبـر على المشركني ما تدعوهم إليه ِ َِِْ ْ ُ ُ َْ َ ََ َُ ِ ْ َُ َ ُْ َ َ َ ِ َُِّ َ َ ِّ َ ، وقال }َْ
ًياأيـها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا {): ٥٣-٥١: ٢٣(تعاىل  َ َِ َ َُ َُ َْ ِ َِّّ َ ِ ُ ُ ُ ُّ َُّ

ِإين مبا تـعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتـقون،  ُِ َ ًَّ َ ْ ُْ ُ ُِّّ َّ ََّ ٌَ ُ َُ َ َ ًَ َ ِ ُ ِ ِ َِ َّ ِ َِ َ ُ ْ َ َ
ْفـتـقطعوا أمرهم بـيـنـهم زبـرا كل حزب مبا لديهم ْ ِْ ْ ْ َْ َ َ َِ ٍ ْ ِ ُّ ُ ً َُ َُ ُ ُُ َ َّ َ َ فرحونََ ُ : ٣٠(، وقال تعاىل }َِ

َفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله اليت فطر النَّاس عليـها ال {): ٣٢-٣٠ َْ َْ ََ َ َ ََ َِ َِّ ِ َِّ َ ْ ِ ِ ًِ َ ِّ َ َ ْ َ
ِتـبديل خللق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثـر النَّاس ال يـعلمون، منيبني إليه  ِ ِ ِْ َْ َِ َ ِ ُ ََ ُ ََ ْ ِ َ َُ َْ َ َّ َِّْ ُ ِّ ِ ِ َِ َّ ِ َْ َ َ

ُواتـق َّ ْوه وأقيموا الصالة وال تكونوا من المشركني، من الذين فـرقوا دينـهم َ ُ َ ِ ُ ََّ َ َ َِ َِّ ِ ِ َِ ِ ْ ُُ َ ُ َْ ُ َ َ َّ َ ُ
َوكانوا شيـعا كل حزب مبا لديهم فرحون ُ ََِ ْ ِ ْ َ َ َِ ٍ ْ ِ ُِّ ُ ًَ ُ َ{.  

ًوهذا هو دين اإلسالم الذي اليقبل اهللا دينا غريه من األولني   
  . هذا املوضع واآلخرين، كما قد بسط الكالم عليه يف غري



  

)٣٣٠(

  فصل
 وإذا تبني ما أمر اهللا به ورسوله، وما ى اهللا عنه ورسوله، - ٩٠٠  

يف حق أشرف اخللق وأكرمهم على اهللا عز وجل، وسيد ولد آدم وخامت 
الرسل والنبيني، وأفضل األولني واآلخرين، وارفع الشفعاء منزلة وأعظمهم 

ه من األنبياء والصاحلني أوىل ًجاها عند اهللا تبارك وتعاىل، تبني أن من دون
ُبأن ال يشرك به، وال يتخذ قربه وثنا يعبد، وال يدعى من دون اهللا ال يف  ًُ

  .حياته وال يف مماته
 وال جيوز ألحد أن يستغيث بأحد من املشايخ الغائبني وال - ٩٠١  

ًياسيدي فالنا أغثين وانصرين وادفع عين، أو أنا يف : امليتني، مثل أن يقول
  . وحنو ذلك.حسبك
 بل كل هذا من الشرك الذي حرم اهللا ورسوله، وحترميه مما - ٩٠٢  

يعلم باالضطرار من دين اإلسالم، وهؤالء املستغيثون بالغائبني وامليتني عند 
 صار الشيطان - ملا كانوا من جنس عباد األوثان -قبورهم وغري قبورهم 

صور الشياطني يف يضلهم ويغويهم، كما يضل عباد األصنام ويغويهم فتت
ُصورة ذلك املستغاث به، وختاطبهم بأشياء على سبيل املكاشفة، كما 
ختاطب الشياطني الكهان، وبعض ذلك صدق، لكن البد أن يكون يف 

  .من الصدق/ ذلك ماهو كذب، بل الكذب أغلب عليه
 وقد تقضي الشياطني بعض حاجام، وتدفع عنهم بعض - ٩٠٣  

ن الشيخ هو ا لذي جاء من الغيب حىت فعل ما يكرهونه، فيظن أحدهم أ
ًذلك، أو يظن أن اهللا تعاىل صور ملكا على صورته فعل ذلك، ويقول 

  ]خ/٨٢[



  

)٣٣١(

وإمنا هو الشيطان متثل على صورته ليضل ! هذا سر الشيخ وحاله: أحدهم
  .املشرك به املستغيث به

 كما تدخل الشياطني يف األصنام وتكلم عابديها وتقضي - ٩٠٤  
ما كان ذلك يف أصنام وتكلم عابديها وتقضي بعض بعض حوائجهم، ك

حوائجهم، كما كان ذلك يف أصنام مشركي العرب، وهو اليوم موجود يف 
  .املشركني من الرتك واهلند وغريهم

ُ وأعرف من ذلك وقائع كثرية يف أقوام استغاثوا يب وبغريي - ٩٠٥  
 قد جئنا يف يف حال غيبتنا عنهم، فرأوين أو ذاك اآلخر الذي استغاثوا به

ُاهلواء ورفعنا عنهم، وملا حدثوين بذلك بينت هلم أن ذلك إمنا هو شيطان 
تصور بصوريت وصورة غريي من الشيوخ الذين استغاثوا م ليظنوا أن ذلك 

  .كرامات للشيخ فتقوى عزائمهم يف االستغاثة بالشيوخ الغائبني وامليتني
ُملشركون وعبدة  وهذا من أكرب األسباب اليت ا أشرك ا- ٩٠٦  

ّاألوثان، وكذلك املستغيثون من النصارى بشيوخهم الذين يسموم العالس 
ًيرون أيضا من يأيت على صورة ذلك الشيخ النصراين الذي استغاثوا به 

  .فيقضي بعض حوائجهم
 وهؤالء الذين يستغيثون باألموات من األنبياء والصاحلني - ٩٠٧  

حدهم أن جيري له بعض هذه األمور  غاية أeوالشيوخ وأهل بيت النيب 
أو حيكي هلم بعض هذه األمور فيظن أن ذلك كرامة وخرق عادة بسبب 

  .هذا العمل



  

)٣٣٢(

 ومن هؤالء من يأيت إىل قرب الشيخ الذي يشرك به - ٩٠٨  
ويستغيث به فينزل عليه من اهلواء طعام أو نفقة أو سالح أو غري ذلك مما 

  .ذلك كله من الشياطنييطلبه فيظن ذلك كرامة لشيخه، وإمنا 
وقد .  وهذا من أعظم األسباب اليت عبدت ا األوثان- ٩٠٩  

َواجنبين وبين أن نـعبد {): ٣٦ - ٣٥: ١٤(قال اخلليل عليه السالم  ُ َْ َ ْ َ َّ ِ َِ َْ ُْ
َاألصنام َ ْ ِرب إنـهن أضللن كثريا من النَّاس* ْ ْ ِ ًِ ََ َْ ْ َ َّ ُ َِّ ِّ كما قال نوح عليه السالم، . }َ

ًجر ال يضل كثريا من الناس إال بسبب اقتضى ضالهلم، ومل ومعلوم أن احل
يكن أحد من عباد األصنام يعتقد أا خلقت السموات واألرض، بل إمنا 

  :كانوا يتخذوا شفعاء ووسائط ألسباب
 منهم من صورها على صور األنبياء والصاحلني، ومنهم من - ٩١٠  

نهم من جعلها جعلها متاثيل وطالسم للكواكب والشمس والقمر، وم
  .ألجل اجلن، ومنهم من جعلها ألجل املالئكة

 فاملعبود هلم يف قصدهم إمنا هو للمالئكة واألنبياء - ٩١١  
والصاحلني أو الشمس أو القمر وهم يف نفس األمر يعبدون الشياطني، 
فهي اليت تقصد من اإلنس أن يعبدها وتظهر هلم ما يدعوهم إىل ذلك، 

ُويـوم حيشرهم مجيعا مث يـقول {): ٤١ - ٤٠: ٣٤(كما قال تعاىل  ُُ َ ََّ ً ََِ ْ ُ ُ ُ َْ ْ َ
َللمالئكة أهؤالء إياكم كانوا يـعبدون ُ ُ َْ ُ َ ُ َْ َِّ ِ ُ ََ ِ َِ َ َ ْقالوا سبحانك أنت وليـنا من دوم * ِْ ِِ ُ ْ َِ َ ُِّ َ َ َْ َ َ ْ ُ ُ َ

َبل كانوا يـعبدون اجلن أكثـرهم م مؤمنون َُ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َْ ِْ ُ َُ ْ َ َّ ْ ُ ْ ُ َ ْ{.  



  

)٣٣٣(

 ال يستحل عبادة الشياطني أومهوه )١( ممن وإذا كان العابد- ٩١٢  
. أنه إمنا يدعو األنبياء والصاحلني واملالئكة وغريهم ممن حيسن العابد ظنه به

  . ال حيرم عبادة اجلن عرفوه أم اجلن)٢(وأما إن كان ممن
 وقد يطلب الشيطان املمثل له يف صورة اإلنسان أن - ٩١٣  

ن يأكل امليتة ويشرب اخلمر، أو يسجد له، أو أن يفعل به الفاحشة أو أ
ّأن يقرب هلم امليتة، وأكثرهم ال يعرفون ذلك، بل يظنون أن من خياطبهم 
إما مالئكة وإما رجال من اجلن يسموم رجال الغيب، ويظنون أن رجال 

  .الغيب أولياء اهللا غائبون عن أبصار الناس
 وأولئك جن متثلت بصور اإلنس أو رؤيت يف غري صور - ٩١٤  

ٍوأنه كان رجال من األنس يـعوذون برجال {): ٦: ٧٢(إلنس، قال تعاىل ا َ َ ْ َِِ َ َُ ُ ِ ْ ِ ٌ ِ َ َََُّ
ًمن اجلن فـزادوهم رهقا َ َُ ْ ُ ََ ِّ ِ ِْ ْ{.  

أعوذ :  كان اإلنس إذا نزل أحدهم بواد خياف أهله قال- ٩١٥  
بعظيم هذا الوادي من سفهائه، وكانت اإلنس تستعيذ باجلن فصار ذلك 

  !.اإلنس تستعيذ بنا: ، وقالتًسببا لطغيان اجلن
 وكذلك الرقى والعزائم األعجمية هي تتضمن أمساء رجال - ٩١٦  

ُمن اجلن يدعون ويستغاث م ويقسم عليهم مبن يعظمونه، فتطيعهم  ُ ُ
  .الشياطني بسبب ذلك يف بعض األمور

): ١٠٢: ٢( وهذا من جنس السحر والشرك قال تعاىل - ٩١٧  
ُواتـبـعوا ما تـتـل{ َْ َ َُ َّ ُو الشياطني على ملك سليمان وما كفر سليمان َ ََ َ َْ َْ َ َُ َُ َ َ َ ُ َِ ْ َ ُ ِ َّولكن / َّ ِ ََ

                                                 
      يف كال املوضعني" مما"يف خ   ) ٢)(١(

  ]خ/٨٣[



  

)٣٣٤(

َالشياطني كفروا يـعلمون النَّاس السحر وما أنزل على الملكني ببابل هاروت  َُ َ َ ِ َِ َ ُ َِ ْ َ َ ََ َ ُْ َ َِ ُ َ ُْ ِّ َ َ َِّ َ َ ِ َّ
َّوماروت وما يـعلمان من أحد حىت َ َ ْ ُ َ ٍَ َ ِ ِ َ َ ََِّ َ َْيـقوال إمنا حن ُ ََِّ َ ُ َن فتـنة فال تكفر فـيتـعلمون َ ُ ََّ َََ َْ ُ ْْ َ َ ٌَ ِ ُ

ِمنـهما ما يـفرقون به بـني المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إال بإذن  ْ ِ ِِ ِ ِ َِ ٍ َِ ْ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َ َْ ُْ َ َ َ َْ ِ ْ َ ْ َ َُِّ ُ ْ
ُالله ويـتـعلمون ما يضرهم وال ينفعهم ولقد علموا لمن اشتـراه  ََ َْ ُّْ َ َ َ ََ ُ َ َ ُ ََ ََِ ْ ََ َْ ُْ ُ ََ ُ ُ َّ ِما له يف َِّ َُ َ

َاألخرة من خالق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يـعلمون ُ ََ ْ َ َ ُْ َُ َْ َْ ُ َ َ ِ ِ ِِ َْ ََ َ ِْ ٍ َ َ ِ ْ{.  
 وكثري من هؤالء يطري يف اهلواء وتكون الشياطني قد محلته - ٩١٨  

ًوتذهب به إىل مكة وغريها، ويكون مع ذلك زنديقا جيحد الصالة وغريها 
  .ل احملارم اليت حرمها اهللا ورسولهمما فرض اهللا ورسوله، ويستح

 وإمنا يقرتن به أولئك الشياطني ملا فيه من الكفر والفسوق - ٩١٩  
والعصيان، حىت إذا آمن باهللا ورسوله وتاب والتزم طاعة اهللا ورسوله، فارقته 
  .تلك الشياطني، وذهبت تلك األحوال الشيطانية من اإلخبارات والتأثريات

ًؤالء عددا كثريا بالشام ومصر واحلجاز  وأنا أعرف من ه- ٩٢٠   ً
واليمن، وأما اجلزيرة والعراق وخراسان والروم ففيها من هذا اجلنس أكثر مما 

  .بالشام وغريها، وبالد الكفار من املشركني وأهل الكتاب أعظم
 وإمنا ظهرت هذه األحوال الشيطانية اليت أسباا الكفر - ٩٢١  

باا، فحيث قوي اإلميان والتوحيد والفسوق والعصيان حبسب ظهور أس
ونور الفرقان واإلميان وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه األحوال 

  .الشيطانية
 وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه - ٩٢٢  

األحوال الشيطانية، والشخص الواحد الذي جيتمع فيه هذا وهذا الذي 



  

)٣٣٥(

ُّتكون يف مادة متده لإلميان ومادة متد ه للنفاق يكون فيه من هذا احلال ّ
  .وهذا احلال

 واملشركون الذين مل يدخلوا يف اإلسالم مثل البخشية - ٩٢٣  
ّوالطونية والبدى وحنو ذلك من علماء املشركني وشيوخهم الذين يكونون  ُ
ُللكفار من الرتك واهلند واخلطا وغريهم تكون األحوال الشيطانية فيهم 

واء وحيدثهم بأمور غائبة، ويبقى الدف الذي أكثر، ويصعد أحدهم يف اهل
يغين هلم به ميشي يف اهلواء، ويضرب رأس أحدهم إذا خرج عن طريقهم، 
ًوال يرون أحدا يضرب له، ويطوف اإلناء الذي يشربون منه عليهم وال يرون 
ًمن حيمله، ويكون أحدهم يف مكان فمن نزل منهم عنده ضيفه طعاما 

  .خمتلفةيكفيهم، ويأتيهم بألوان 
 وذلك من الشياطني تأتيه من تلك املدينة القريبة منه أو - ٩٢٤  

  .من غريها تسرقه وتأيت به
ً وهذه األمور كثرية عند من يكون مشركا أو ناقص اإلميان - ٩٢٥  

  .من الرتك وغريهم، وعند التتار من هذا أنواع كثرية
 الرسول، بل وأما الداخلون يف اإلسالم إذا مل حيققوا التوحيد واتباع  

دعوا الشيوخ الغائبني واستغاثوا م، فلهم من األحوال الشيطانية نصيب 
  .حبسب ما فيهم مما يرضي الشيطان

ُحيمل .  ومن هؤالء قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهل- ٩٢٦  
أحدهم فيوقف بعرفات مع احلجاج من غري أن حيرم إذا حاذى املواقيت، 

واف اإلفاضة، ويظن أنه حصل له بذلك وال يبيت مبزدلفة، وال يطوف ط
عمل صاحل وكرامة عظيمة من كرامات األولياء، وال يعلم أن هذا من 



  

)٣٣٦(

ً مثل هذا احلج ليس مشروعا وال جيوز باتفاق )١(تالعب الشيطان به، فإن
ومن ظن أن هذا عبادة وكرامة ألولياء اهللا فهو ضال . علماء املسلمني

  .جاهل
ن األنبياء والصحابة يفعل م مثل  وهلذا مل يكن أحد م- ٩٢٧  

  .ًهذا، فإم أجل قدرا من ذلك
ُ وقد جرت هذه القضية لبعض من محل وطائفة معه من - ٩٢٨  

هل : اإلسكندرية إىل عرفة، فرأى مالئكة تنزل وتكتب أمساء احلجاج فقال
أنت مل حتج كما حج الناس، أنت مل تتعب ومل حترم ومل : كتبتموين؟ قالوا

  .من احلج الذي يثاب الناس عليه ما حصل للحجاجحيصل لك 
 وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤالء أن حيج - ٩٢٩  

هذا احلج ال يسقط به الفرض عنكم ألنكم مل : معهم يف اهلواء فقال هلم
  .حتجوا كما أمر اهللا ورسوله

ُعلى أن يعبد اهللا وحده :  ودين اإلسالم مبين على أصلني- ٩٣٠  
  .eُه شيء، وعلى أن يعبد مبا شرعه على لسان نبيه ُال يشرك ب

أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد : " وهذان مها حقيقة قولنا- ٩٣١  
  ".ورسوله/ ًأن حممدا عبده 

ًفاإلله هو الذي تأهله القلوب عبادة واستعانة وحمبة وتعظيما وخوفا    ً
ًورجاء وإجالال وإكراما ُيه غريه فال يعبد واهللا عز وجل له حق ال يشركه ف. ً

ُإال اهللا، وال يدعى إال اهللا، وال خياف إال اهللا، وال يطاع إال اهللا ُ.  
                                                 

  ".قال"يف خ   ) ١(

  ]٨٤/خ[
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 هو املبلغ عن اهللا تعاىل أمره ويه وحتليله e والرسول - ٩٣٢  
 eوالرسول . وحترميه، فاحلالل ما حلله، واحلرام ما حرمه، والدين ما شرعه

يه، ووعده ووعيده، وحتليله واسطة بني اهللا وبني خلقه يف تبليغ أمره و
  .وحترميه، وسائر ما بلغه من كالمه

 وأما يف إجابة الدعاء، وكشف البالء، واهلداية واإلغناء، - ٩٣٣  
فاهللا تعاىل هو الذي يسمع كالمهم ويرى مكام ويعلم سرهم وجنواهم، 
وهو سبحانه قادر على إنزال النعم، وإزالة الضر والسقم، من غري احتياج 

  .ِّ إىل أن يعرفه أحد أحوال عباده، أو يعينه على قضاء حوائجهممنه
 واألسباب اليت ا حيصل ذلك هو خلقها ويسرها، فهو - ٩٣٤  

مسبب األسباب، وهو األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له 
ٍيسأله من يف السموات واألرض كل يوم هو يف {): ٢٩: ٥٥: (ًكفوا أحد

  .}شأن
ل السموات يسألونه وأهل األرض يسألونه، وهو  فأه- ٩٣٥  

سبحانه ال يشغله مسع كالم هذا عن مسع كالم هذا، وال يغلطه اختالف 
أصوام ولغام، بل يسمع ضجيج األصوات، باختالف اللغات، على 

  . ُّتفنن احلاجات، وال يربمه إحلاح امللحني، بل حيب اإلحلاح يف الدعاء
 eضوان اهللا عليهم إذا سألوا النيب  وقد كان الصحابة ر- ٩٣٦  

) ١٨٩: ٢( بإجابتهم كما قال تعاىل eعن األحكام أمر رسول اهللا 
ِّيسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للنَّاس واحلج{ َ َ ْ َْ َ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ ُ َِّ ْ َ َ َ َُ ْ{ ،)٢١٩: ٢ :(
َويسألونك ماذا ينفقون قل العفو{ ْ َ ْ ْ ُ َ ُ َِ ُ َ ََ َ َُ ْ َيسألونك ع{) ٢١٧: ٢(، }َ َ َ َُ ْ ِن الشهر َ ْ َّ ْ

ٌاحلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري ِ َ ِ ِِ ِ ِ ٌِ َ َْ ُ ٍ ِ   .إىل غري ذلك من مسائلهم} ََْ



  

)٣٣٨(

َوإذا {): ١٨٦: ٢: ( فلما سألوه عنه سبحانه وتعاىل قال- ٩٣٧   َِ
ِسألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان َ ََ ََ ِ ِِ َِّ ُ َََ ْ َُ ِ ٌ ََِ َِّ ِّ ِ َ فلم يقل } َ

ِفإين قريب أجيب دعوة الداع{: ، بل قال تعاىل"فقل: "سبحانه َّ ََُ ْ َ ُ ِ ٌ َِ َِّ فهو } ِ
  .قريب من عباده

 يف احلديث ملا كانوا يرفعون أصوام e كما قال النيب - ٩٣٨  
أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون : "بالذكر والدعاء فقال

ًأصم وال غائبا، إمنا تدعون مسيعا قريبا، إن الذي  ً ً ُتدعونه أقرب إىل أحدكم َّ
  .)١("من عنق راحلته

إذا قام أحدكم إىل صالته فال يبصقن : "e وقال النيب - ٩٣٩  
ًقبل وجهه فإن اهللا قبل وجهه، وال عن ميينه فإن عن ميينه ملكا، ولكن عن 

  . وهذا احلديث يف الصحيح من غري وجه)٢("يساره وحتت قدمه
                                                 

 باب ما يكره من رفع الصوت يف التكبري -) ١٣١( جهاد - ٥٦أخرجه البخاري،   ) ١(
ويف ) ٤٢٠٥( باب غزوة خيرب، حديث - ٣٨ كتاب املغازي، - ٦٤) ٢٩٩٢حديث (

 كتاب الذكر - ٤٨، )٤/٢٠٧٦(ومسلم، ). ٤٠٢، ٤/٣٩٤(وأمحد . عدد من املواضع
وأبوداود ). ٤٥، ٤٤( باب استحباب خفض الصوت بالذكر، حديث - ١٣والدعاء، 

) ٥/٥٠٩(والرتمذي ). ١٥٢٨ - ١٥٢٦( الصالة، حديث - ٢، )١٨٣ - ٢/١٨٢(
وعبد الرزاق ). ٣٤٦١( باب ماجاء يف فضل التسبيح والتهليل والتحميد، حديث - ٥٨

 ٣٦٤(ص " عمل اليوم والليلة"والنسائي يف ). ٩٢٤٤(، حديث )٥/١٥٩(يف مصنفه 
  .كلهم من حديث أيب موسى األشعري، رضي اهللا عنه). ٥٣٨(، حديث )٣٦٥ -

 باب حك - ٣٣ كتاب الصالة، - ٨ يف أخرجه البخاري يف عدد من املواضع، منها  ) ٢(
 حك املخاط باحلصى من - ٣٤و ). ٤٠٦(، )٤٠٥(البزاق باليد يف املسجد، حديث 

عن أيب هريرة، وابن عمر، وأنس، رضي ) ٤١٧(، وحديث )٤٠٩(، )٤٠٨(املسجد، 
من حديث جابر ) ٧٤( الزهد، حديث - ٥٣، )٤/٢٣٠٣(ومسلم . اهللا عنهم

عن ابن عمر ) ٥٠( باب النهي عن البصاق، حديث - ١٣ املساجد - ٥، )٣٧٠٧(
 باب النهي عن أن يتنخم الرجل يف - ٣١ مساجد، - ٨، )٢/٥١(والنسائي . ًمرفوعا

= 



  

)٣٣٩(

رشه بائن من خلقه،  وهو سبحانه فوق مساواته على ع- ٩٤٠  
ليس يف خملوقاته شيء من ذاته وال يف ذاته شيء من خملوقاته، وهو سبحانه 
غين عن العرش وعن سائر املخلوقات ال يفتقر إىل شيء من خملوقاته، بل 

  . العرش)١(هو احلامل بقدرته العرش ومحلة
ً وقد جعل تعاىل العامل طبقات، ومل جيعل أعاله مفتقرا إىل - ٩٤١  

ّه، فالسماء ال تفتقر إىل اهلواء، واهلواء ال يفتقر إىل األرض، فالعلي أسفل
ُّاألعلى رب السموات واألرض وما بينهما الذي وصف نفسه بقوله تعاىل 

ِوما قدروا الله حق قدره واألرض مجيعا قـبضته يـوم القيامة {): ٦٧: ٣٩( َ َ َ َ َِْ َ ً ْْ ُ ََُ ْ َُ َ ََِ ْ َ َِِ ْ َّ َّ ُ َ
َِّوالسماوات مطوي ْ َ ُ َ َات بيمينه سبحانه وتـعاىل عما يشركونََّ ُ َِّ ْ َُ َ ََ َ َ َ َ ُ ْ ُ ِِ ِ ِ أجل وأعظم } ٌ

وأغىن وأعلى من أن يفتقر إىل شيء حبمل أو غري محل، بل هو األحد 
ًالصمد الذي مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفوا أحد، الذي كل ما سواه 

  .مفتقر إليه، وهو مستغن عن كل ما سواه
غري هذا املوضع، قد بني فيه التوحيد وهذه األمور مبسوطة يف   

ًالذي بعث اهللا به رسوله قوال وعمال ً.  

________________________ 
من ) ٧٢٥( حديث - ٣٢من حديث ابن عمر، و ) ٧٣٤(قبلة املسجد حديث 

. من حديث طارق بن عبد اهللا احملاريب) ٧٢٦( حديث - ٣٢و . حديث أيب سعيد
 باب النهي عن البصاق يف القبلة - ٣٥ قبلة - ١٤، )١/١٩٤(ملوطأ ومالك يف ا

  ً.كالمها من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعا) ٦٦، ٢/٣٢(وأمحد ). ٤(حديث 
  ".حبملة: "يف خ  ) ١(



  

)٣٤٠(

} قل هو اهللا أحد{ فالتوحيد القويل مثل سورة اإلخالص - ٩٤٢  
 يقرأ اتني eوهلذا كان النيب } قل يا أيها الكافرون{والتوحيد العملي 

  . وغري ذلك)٢( وركعيت الطواف)١(السورتني يف ركعيت الفجر
: ٢(ً وقد كان أيضا يقرأ يف ركعيت الفجر وركعيت الطواف - ٩٤٣  
َقولوا آمنَّا بالله وما أنزل إليـنا{): ١٣٦ َْ ُِ َِ َُّ َ ََ ِ ِ ويف الركعة الثانية بقوله . اآلية} ُ
ْقل ياأهل الكتاب تـعالوا إىل كلمة سواء بـيـنـنا وبـيـنكم {): ٦٤: ٣(تعاىل  ُ َ ََْ َْ َ ََ ٍَ َ َ ٍ ِِ َ َ ِ َْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ ُ

َأال نـعبد ُْ َ َ ِ إال الله وال نشرك به شيئا وال يـتخذ بـعضنا بـعضا أربابا من دون َ ُ ْ ً َ َ َ َِ ِ َِْ ً ُْ َْ ََ َّ َ َ ََ ًَْ ِ َِ َّْ ُ َ ِ
َالله فإن تـولوا فـقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ُ ِ ْ ُ ََِّ ُ َ ْ ُ ُ َ َََّْ َ ْ ِ َِّ{)٣(.  

 فإن هاتني اآليتني فيهما دين اإلسالم، وفيهما اإلميان - ٩٤٤  
َقولوا آمنَّا بالله وما أنزل إليـنا وما أنزل إىل {: عاىلت/ القويل والعملي، فقوله ِ َِ َِ ِ َُّ َُ َ ََ ََ َْ ُِ ِ ُ

ِإبـراهيم وإمساعيل وإسحاق ويـعقوب واألسباط َِ َ َْ ْْ َ َ َ ََ ُ ْ َ ِ ِ َِ َْ َ َِ إىل آخرها يتضمن اإلميان } ْ
قل يا أهل الكتاب تعالوا الىكلمة سواء بيننا {القويل واإلسالم، وقوله 

 يتضمن اإلسالم واإلميان العملي فأعظم -خرها  اآلية إىل آ-} وبينكم
ًنعمة أنعمها اهللا على عباده اإلسالم واإلميان ومها يف هاتني اآليتني، واهللا 

  .سبحانه وتعاىل أعلم

                                                 
 باب ١٤ كتاب صالة املسافرين وقصرها، - ٦) ١/٥٠٢ (٧٢٦أخرجه مسلم رقم   ) ١(

وختفيفهما واحملافظة عليهما وبيان ما استحباب ركعيت سنة الفجر، واحلث عليهما 
  .يستحب أن يقرأ فيهما عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

 e باب حجة النيب ١٩٠ كتاب احلج، ١٥، )٢/٨٨٨) (١٢١٨(أخرجه مسلم رقم   ) ٢(
  .عن جابر رضي اهللا عنه

  .٧٣٧ما يتعلق بركعيت الفجر خرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين حديث   ) ٣(

  ]خ/٨٥[



  

)٣٤١(

 فهذا آخر السؤال واجلواب الذي أحببت إيراده هنا - ٩٤٥  
لباب، بألفاظه ملا اشتمل عليه من املقاصد املهمة والقواعد النافعة يف هذا ا

ُّمع االختصار، فإن التوحيد هو سر القرآن ولب اإلميان، وتنويع العبارة 
. بوجوه الدالالت من أهم األمور وأنفعها للعباد يف مصاحل املعاش واملعاد

  .واهللا أعلم
  مت الكتاب وهللا احلمد واملنة



  

)٣٤٢(

  
  
  

  الفهارس
    )٣٣٩(   فهرس اآليات- ١
  )٣٥١(   فهرس األحاديث- ٢
  )٣٦٢(  ر فهرس اآلثا- ٣
  )٣٦٥(   فهرس األعالم والكىن- ٤

  )٣٦٥(   األعالم-         أ  
  )٣٧٨(   الكىن-         ب 

  )٣٨٣(   فهرس الطوائف- ٥
  )٣٨٥(   فهرس موارد املؤلف- ٦
  )٣٨٨(   فهرس مصادر ومراجع التحقيق والتخريج- ٧
  )٤٠١(   فهرس املوضوعات- ٨
  )٤١٨(   فهرس املقدمة- ٩



  

)٣٤٣(

   فهرس اآليات- ١
  رةالفق  اآلية

أأختذ من دونه آهلة إن يردن الرمحن بضر ال تغن عين {
  }ًشفاعتهم شيئا

  
٧٧١  

  ٩٤٤  }آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم{
أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إالهني من دون {
  اآلية} ...اهللا

  
  )١( حاشية ٤٨

  ٦٨٢  }دأإنكم لتشهدون أن مع اهللا آهلة أخرى قل ال أشه
  ٢٣٣  اآلية} ...أتأمرون الناس بالرب وتنسون{
  )٢( حاشية ١٢٥  }ادعوهم آلبائهم{
  ٧٦٤  }إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم{
ُإذ قالت املالئكة يامرمي إن اهللا يبشرك بكلمة منه امسه {

املسيح عيسى بن مرمي وجيها يف الدنيا واآلخرة ومن 
  }املقربني

  
  
٧١٦  

  ٦٦٢  }عوا الرسولأطيعوا اهللا وأطي{
  ٣٨  }اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه{
  ٤٥٦  }أفرأيتم ما كنتم تعبدون{
  ٢٢٨  }كتاب أنزل إليكم* املص {
* أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون {

  }الذين آمنوا وكانوا يتقون
  
١٣٢  

  ٢٢٨  }أمل أعهد إليكم يا بين آدم{



  

)٣٤٤(

  الفقرة  اآلية
  ٢٣  }السموات واألرض وما بينهمااهللا الذي خلق {
ًالذين يبلغون رساالت اهللا وخيشونه وال خيشون أحدا إال {
  }اهللا

  
٦٥٦  

الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رم {
  }ويؤمنون به

  
٤٨  

الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب {
  }النار

  
٨١٩  

ء قل أولو كانوا ال ميلكون أم اختذوا من دون اهللا شفعا
  }ًشيئا

  
٢٣  

    }أم جعلوا هللا شركاء خلقوا كخلقه فتشابه اخللق عليهم{
٦٨٣  

    }أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا{
٧٨٤، ٥٠  

  ٦٣٣  }إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح{
ًإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا{ لتؤمنوا باهللا ورسوله * ً

  }روه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيالوتعز
  
٦٦٤  

  ٢١٦، ١٥٥  }إنا إىل اهللا راغبون{
  ١٩٥  }..إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم ا النبيون{
  ٢٢٨  }إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون{
  ٦٦٧  }إن حترص على هداهم فإن اهللا ال يهدي من يضل{



  

)٣٤٥(

  الفقرة  اآلية
  ٢٨٩  }إن ريب لسميع الدعاء{
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من {

  }الغاوين
  
٢٢٨ - ١٠٨  

* إن كل من يف السموات واألرض إال آيت الرمحن عبدا
  }لقد أحصاهم وعدهم عدا

  
٧٢١  

  ٣٨٤  }إن الذين يغضون أصوام{
  ٣٨٤  }إن الذين ينادونك من وراء احلجرات{
    } من بعديرب اغفر يل وهب يل ملكا ال ينبغي ألحد{

١٠٢  
  ٢٨٤  }رب إين أعوذ بك أن أسألك{
  ١٩٥  }ربنا أفرغ علينا صربا{
    }ربنا آمنا مبا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين{

٨١٩  
، ٥٩٥، ٢٩٦  }ًربنا إننا مسعنا مناديا ينادي لإلميان أن آمنوا{

٨١٩، ٦٧٤  
  ٢٨٤، ١٧٢  }ربنا إين أسكنت من ذرييت بواد{
  ٢٨٤  }...نا أنفسنا وإن مل تغفر لناربنا ظلم{
  ٢٣٥  }سأصرف عن آيايت الذين يتكربون{
  ٦٦٨، ٦  }...سواء عليهم أستغفرت هلم أم مل تستغفر هلم{
  ٨٩٩  }...شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا{



  

)٣٤٦(

  الفقرة  اآلية
  ٢٠٦  }صلوا عليه وسلموا تسليما{
اهللا وحبل ٍضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إال حببل من {

  }من الناس
  
٦٣٧  

ًضرب لكم مثال من أنفسكم هل لكم مما ملكت {
  }أميانكم من شركاء فيما رزقناكم

  
٤٢  

، ٦١٠، ١٥٤  }وإىل ربك فارغب* فإذا فرغت فانصب{
٧٥٥، ٦٥٦  

  ٢٢٨  }...فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا{
  ١٧٤  }...فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون{
  ٨٩٩  }ين حنيفافأقم وجهك للد{
  ٢٢٨  }فإما يأتينكم مين هدى{
  ١٧٤  }فإن كنت يف شك مما أنزلنا إليك{
  ٦٥٦  }فإياي فاعبدون{
  ١٨٠  }فكلوا منها وأطعموا القانع واملعرت{
  ٦٥٦  }ًفال جتعلوا هللا أندادا{
  ٦٥٩  }ِفال ختافوهم وخافون{
  ٦٥٩، ٦٥٦  }فال ختشوا الناس واخشوين{
، ٦٢٧، ٦٤  }ما عرفوا كفروا بهفلما جاءهم {

٦٣٥  
  ٢١  }فما تنفعهم شفاعة الشافعني{



  

)٣٤٧(

  الفقرة  اآلية
  ٧٨٣  }فمن كان يرجو لقاء ربه{
  ١١  }قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم{
، ٢٣٨، ١٤٥  }قل ادعوا الذين زعمتم من دونه{

٦٠٧  
قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا فال ميلكون مثقال {
  }ذرة

١٤٥، ٢٣ ،
٧٢٢، ٦١٢  

  ٧٨٩  }قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا{
  ٥٩٥  }قل أؤنبئكم خبري من ذلكم{
ًقل ال أملك لنفسي نفعا وال ضرا{ ً{  ٦٤٦  
  ٤٠  }قل ملن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون{
  ٩٤٣، ٤٥٨  }قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء{
  ٩٤٣  }قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا{
  ٤٥٨  }كربت كلمة خترج من أفواههم{
  ٨١٣  }كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات{
  ٧٢٦  }ال تذرون آهلتكم{
  ٣٨٤  }ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب{
  ٦٣٣  }ًلنتخذن عليهم مسجدا{
  ٧٨٢، ٧٢١  }ًلن يستنكف املسيح أن يكون عبدا هللا{
  ٦٤٦  }ليس لك من األمر شيء{
  ٢٢  }قرما سلككم يف س{



  

)٣٤٨(

  الفقرة  اآلية
  ٦٤٠، ٦٠٧  }ماكان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب واحلكم والنبوة{
  ١٠  }ما كان للنيب والذين آمنوا{
  ٢١  }ما للظاملني من محيم{
  ٧٧٠  }مالكم من دونه من ويل وال شفيع{
  ٧٧٠  }ما من شفيع إال من بعد إذنه{
، ٣٠٣، ٢٣  }من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه{

٧٧١  
  ٢١  }من قبل أن يأيت يوم ال بيع فيه{
  ١٧٢  }وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت{
  ١٧٤  }واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا{
  ٢٢١  }واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا{
  )٢( حاشية ٢١٦  }وإىل ربك فارغب{
  ١٨٠  }وأما السائل فال تنهر{
  ١٩٥  }وأمرت أن أكون من املسلمني{
  ٧٨٩  }تطيعوه تدواوإن {
  ١٤  }وأنذر عشريتك األقربني{
  ٢٣  }..وأنذر به الذين خيافون أن حيشروا إىل رم{
وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من اجلن {

  }فزادوهم رهقا
  
٩١٤، ٧٩٩  

  ٨٩٣  }وتوكل على احلي الذي ال ميوت{



  

)٣٤٩(

  الفقرة  اآلية
  ٤٥٨  }وجعل كلمة الذين كفروا السفلى{
  ٤  } يف الدنيا واآلخرةوجيها{
وحاجة قومه قال أحتاجوين يف اهللا وقد هداين وال أخاف {

  }..ما تشركون به
  
٦٥٧  

  ٢٣  }وخشعت األصوات للرمحن فال تسمع إال مهسا{
  ١٨٧، ١٨٥  }...وسيجنبها األتقى{
  ٨٥٤  }وصل عليهم إن صالتك سكن هلم{
    }وضربت عليهم الذلة واملسكنة وباءوا بغضب من اهللا{

٦٣٨  
ًوعدا عليه حقا يف التوراة واإلجنيل والقرآن ومن أوىف {

  }بعهده من اهللا
  
٨١٣  

  ٢٨٩  }وفيكم مساعون هلم{
  ٦٥٦  }...وقال اهللا ال تتخذوا إهلني اثنني إمنا هو إله واحد{
  ١٩٥  }...وقال موسى ياقوم إن كنتم{
  ٨٨٢، ٧٠٧  }وقالوا اختذ الرمحن ولدا سبحانه{
  ٢٣  } ولدا سبحانهوقالوا اختذ اهللا{
  ٨٩٤، ٩١، ٢٤  }وقالوا ال تذرن آهلتكم{
  ٨١٣  }ًوكان حقا علينا نصر املؤمنني{
  ٤  }وكان عند اهللا وجيها{
  ٦٢١  }وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا{



  

)٣٥٠(

  الفقرة  اآلية
  ٢٢٨  }ًوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا{
  ٢٣  } شيئاوكم من ملك يف السموات ال تغين شفاعتهم{
    }وال تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قربه{

٧٧  
  ٧٧١  }وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له{
  ٧٧١  }وال يأمركم أن تتخذوا املالئكة والنبيني أربابا{
  ٢١  }وال تقبل منها عدل وال تنفعها شفاعة{
  ٢٣  }وال ميلك الذين يدعون من دونه الشفاعة{
    }لتهم من خلق السموات واألرض ليقولن اهللاولئن سأ{

٦٨١  
  ١٨٠  }والذين يف أمواهلم حق معلوم للسائل واحملروم{
ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا {

  }الطاغوت
  
٣٨  

  ٢٣  }ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة{
  ٦٦٢  }واهللا ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنني{
ولو أم رضوا ما آتاهم اهللا ورسوله وقالوا حسبنا {
  }...اهللا

  
٦٥٩ ،١٥٤  

  ٣٨٤، ٤٨  }ولو أم إذ ظلموا أنفسهم{
  ٢٩٢  }...ًولو علم اهللا فيهم خريا ألمسعهم{
  ٧  }ولو يؤاخذ اهللا الناس مبا كسبوا{



  

)٣٥١(

  الفقرة  اآلية
، ٦١٠، ١٥٤  }وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا{

٦٥٩  
  ٧٠٢  }وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهللا{
    }...وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه {

٣٨  
  ١٨٧  }وما أسألكم عليه من أجر{
  ١٩٧  }وما تفرق الذين أوتوا الكتاب{
وما قدروا اهللا حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم {

  }القيامة
  
٩٤٠  

  ١٠  }بيه إال عن موعدةوما كان استغفار إبراهيم أل{
، ٦٨٤، ٢٣  }وما يل ال أعبد الذي فطرين وإليه ترجعون{

٧٧١  
  ٢٨٩  }...ومن الذين هادوا مساعون للكذب{
ًومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوم كحب {
  }اهللا

  
٦٥٦، ٦٨٢  

ومن يطع اهللا ورسوله وخيش اهللا ويتقه فأولئك هم {
  }الفائزون

٦٠٩، ١٥٥ ،
٦٥٨  

  ١٩٤  }...ومن يبتغ غري اإلسالم دينا{
  ١٩٥  }...ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من{
  



  

)٣٥٢(

  الفقرة  اآلية
ومن يطع اهللا ورسوله يدخله جنات جتري من حتتها {

  }األار
  
٧٨٩  

  ٢٢٨  }...ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض{
  ٢٢٩  }والنجم إذا هوى{
  ٩٣٦  }ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو{
  ٢٩٥  }جيب الذين آمنوا وعملوا الصاحلاتويست{
، ٦٨٤، ٢٣  }ويعبدون من دون اهللا ماال يضرهم وال ينفعهم{

٧٧١  
  ٩١١، ٤٥  }ًويوم حيشرهم مجيعا مث يقول للمالئكة{
تنزل على كل أفاك * هل أنبئكم على من تنزل الشياطني{

  }أثيم
  
١٣٥  

  ٢٣٤  }يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم{
  ٨٩٩  }سل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلايا أيها الر{
، ٢٤٩، ٢٣٨، ٢  }...يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا{

٨٠٢  
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار اهللا كما قال عيسى ابن {
  }مرمي

  
٦٣٨  

  ٧١٦  }يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى{
  ٦٦١، ٦١٠  } املؤمننييا أيها النيب حسبك اهللا ومن اتبعك من{
  ٦٥٨  }يابين ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم عظيم{



  

)٣٥٣(

  الفقرة  اآلية
ّياعيسى إين متوفيك ورافعك إيل ومطهرك من الذين {

  }كفروا
  
٦٣٨  

جيعلون هللا ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب إن هلم {
  }احلسىن

  
٤٤  

  ٩٣٦  }يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج{
  ٩٣٦  }عن الشهر احلرام قتال فيهيسألونك {
    }يسأله من يف السموات واألرض كل يوم هو يف شأن{

٩٣٤  
يعبدون من دون اهللا ما ال يضرهم وال ينفعهم {

  }...ويقولون
  
٤١  

، ٧٠٢، ٢٤٩  }من يطع الرسول فقد أطاع اهللا{
٦٦٢  

  ٩١٧  }واتبعوا ما تتلوا الشياطني{
  ٨٠٨، ١٧٩  }األرحامواتقوا اهللا الذي تساءلون به و{
ًواتقوا يوما ال جتزي نفس عن نفس شيئا{ ً{  ٢١  
  ٢٣٥  }واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا{
  ٩٠٩  }واجنبين وبين أن نعبد األصنام{
  ٤٤  }وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا{
  ٩٣٧  }وإذا سألك عبادي عين{
  ٢٧٨  }وإذا مسكم الضر يف البحر{



  

)٣٥٤(

  الفقرة  اآلية
  ١٩٥  } أوحيت إىل احلوارينيوإذ{
  ١٨٨  }وإذ تقول للذي أنعم اهللا{



  

)٣٥٥(

   فهرس األحاديث- ٢
  الفقرة  احلديث

أتاين آت من عند ريب فخريين بني أن يدخل نصف أميت "
  "اجلنة

  
٣٧  

  ٦٥٥، ٦٤٥  "أجعلتين هللا ندا؟ بل ما شاء اهللا وحده"
  ٨٩١  "إذا أعيتكم األمور فعليكم بأهل القبور"
    "م اهللا فاسألوه جباهي فإن جاهي عند اهللا عظيمإذا سألت"

٧١٥  
، ٢٠٩، ٢٠٧  "ّإذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول مث صلوا علي"

٧٥١، ٥٥١ ،
٨٤٨  

إذا صلى أحدكم فليبدأ حبمد اهللا مث يصلي على النيب مث "
  "يدعو بعده مبا شاء

  
٨٤٧، ٢٩٠  

  ٩٣٩  "إذا قام أحدكم إىل صالته فال يبصق قبل وجهه"
  ٢٠٥  "إذا مات ابن آدم انقطع عمله"
  ٨٥٦، ٨٥٥  "إذا تكفى مهك ويغفر ذنبك"
  ٨٥٦، ٨٥٣  "ًإذا هذا يكفيك اهللا ما أمهك من أمر دنياك وآخرتك"
    "إذهبوا إىل حممد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر"

٦١٤  
أسألك بأنك أنت اهللا األحد الصمد الذي مل يلد ومل "

  "ه كفوا أحديولد ومل يكن ل
  
٢٨٠  



  

)٣٥٦(

  الفقرة  احلديث
أسألك بأن لك احلمد أنت اهللا املنان بديع السماوات "

  "واألرض ياذا اجلالل واإلكرام
  
٢٨٧، ٢٧٩  

  ٢٨١  "أسألك بكل اسم هو لك"
  ٨٤٢، ١٢  "استأذنت ريب أن أستغفر ألمي"
  ٣١٠، ٣٥  "أسعد الناس بشفاعيت"
  ٣٩٨، ٨٧  "اشتد غضب اهللا على قوم"
  ٧٥٩  "الدعاء إجابةأعظم "
  ٨١٥  "أعوذ برضاك من سخطك"
  ٢٨٨  "أعوذ بك من علم ال ينفع"
  ٧٩٧، ١٠١  "أعوذ بكلمات اهللا التامات"
  ١٠٦  "أعوذ باهللا منك"
  ٧١١  "اقطعوا عين لسان هذا"
  ٤٢٣  "ّأكثروا علي من الصالة"

  ٢٧٣  "أال أخربكم بأهل اجلنة
  )٣( حاشية ٨  "اللهم أعين عليهم بسبع"
  ٦٩٧  "اللهم أغثنا"
  ٧  "اللهم أغفر لقومي"
  ٢٩٧  "اللهم اجنز يل ما وعدتين"
  ٢٨٢  "ٌّاللهم إنك عفو"
  ٧٩١  "اللهم إين أسألك بأن لك احلمد"



  

)٣٥٧(

  الفقرة  احلديث
  ٧٩١  "اللهم إين أسألك بأين أشهد"

  ٨١٢، ٥٩٣  "اللهم إين أسألك حبق السائلني
، ٧٣٧، ٧٣٦  "اللهم إين أسألك وأتوسل إليك"

٦٧٧  
  ٧  "اللهم اهد أم أيب هريرة"
  ٨٥٤  "اللهم صل على آل أيب أوىف"
، ٦٤٢، ٣٩٨  "اللهم ال جتعل قربي وثنا"

٧٧٩، ٧٣١  
  ٧٦٤  "اللهم لك احلمد وإليك املشتكى"
  ٨٩٨  "إنا معاشر األنبياء ديننا واحد"
  ١٣  "إن أيب وأباك يف النار"
  ١٨١  "إن أحدكم ليسألين املسألة"
  ١٨٦  "ناس علينا يف صحبتهإن أمن ال"
  ٦  "إن أهون أهل النار عذابا"
  ٨٥١  "إن الدعاء ال يرد بني األذان واإلقامة"
ًإن رجال ضريرا أتى النيب " ًe"  ٥٣١، ٥٣٠ ،

٥٣٧، ٥٣٣  
، ٧٣٧، ٥٢٩  "إن شئت دعوت"

٨٣٩  
  ١٠٢  "إن عفريتا من اجلن"



  

)٣٥٨(

  الفقرة  احلديث
  ٤٢٢  "إن هللا مالئكة سياحني"
  ٤٩٣  "رتف آدم اخلطيئةإنه ملا اق"
  ٢٧٤، ٢٧١  "إن من عباد اهللا لو أقسم على اهللا"
، ٦٤٨، ٨٩، ٦٨  "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد"

٧٣٤، ٧٢٣ ،
٨٨٥  

  ٧٠٥  " سأل بريرة أن متسك زوجها وال تفارقهeإن النيب "
  ٥٠٣  " صلى بثالث ركوعاتeإن النيب "
اللهم إين : و فيقولً علم رجال أن يدعeإن النيب "

  "أسألك وأتوسل إليك بنبيك حممد نيب الرمحة
  
٧٣٦  

إين أبرأ إىل " قال قبل أن ميوت خبمس eإن النيب "
  ..."اهللا

  
٧٣٤  

  ٧٢٥  "ًإن نوحا أول رسول بعثه اهللا إىل أهل األرض"
  ٥٦١  "ًإنكم تأتون يوم القيامة غرا حمجلني من آثار الوضوء"
  ٢٢٢  "األخالقإمنا بعثت ألمتم مكارم "
  ٦٥٨  ..."إمنا ذاك الشرك كما قال العبد الصاحل"
  ٦٥٤  "أن جتعل هللا ندا وهو خلقك"
  ١٥٩  ً"أن ال تسألوا الناس شيئا"
  ٧٨٧  "أنا أغىن الشركاء عن الشرك من عمل عمال"
  ٣٨٨  "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة"



  

)٣٥٩(

  الفقرة  احلديث
  )١(، حاشية ٣٧  "ً شيئا يف شفاعيتأنتم ومن مات ال يشرك باهللا"
  ٧٦٣، ٦٤٧  "إنه ال يستغاث يب وإمنا يستغاث باهللا"
  ٧٣٤  "إين أبرأ إىل اهللا أن يكون يل منكم خليل"
  ٤٥١  "أول ما خلق اهللا العقل"
  ٩٣٨  "أيها الناس أربعوا على أنفسكم"
  ٣٩  "بعثت بالسيف"
  ٦٦٣  "ثالث من كن فيه"
  ٨٥٢  "ثنتان ال تردان"
  ١٠٣  "د لسانهحىت وجدت بر"
  ٨١٤  "حق اهللا على عباده"
  ١٣  "حيثما مررت بغري مشرك"
  ٥٠٦  "خلق اهللا الرتبة يوم السبت"
  ٣٧  "خريت بني الشفاعة وبني أن يدخل نصف أميت اجلنة"
َّرب أشعث أغرب ذي طمرين" ُ"  ٨٣٦، ٢٧٢  
  ٨٥٢  "ساعتان تفتح فيهما"
  ٢٩١  ..."سل تعطه"
  ٨١  ..." املؤمنني املسلمنيالسالم عليكم أهل الديار من"
  ٨٢  ..."السالم عليكم دار قوم مؤمنني"
  ٣٩١  ..."السالم على أيب بكر. eالسالم على النيب "
  ٢٤٣  "سلو اهللا يل الوسيلة"



  

)٣٦٠(

  الفقرة  احلديث
  ٨٠  "سلوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل"
ًشفاعيت ملن يشهد أن ال إله إال اهللا خملصا يصدق قلبه "

  "لسانه
  
٣٥  

  ٩٨  "صدقك وهو كذوب"
  ٨٥٤  "صلى اهللا عليك وعلى زوجك"
  ٤٢٧  "صلوا يف بيوتكم وال تتخذوها قبورا"
  ٨٤٧  "عجل هذا"
  ٧٠٣  "على املرء املسلم السمع والطاعة يف عسره ويسره"
  ٧٧٢  "ّفأمحد ريب مبحامد يفتحها علي ال أحسنها اآلن"
  ٧٣٨  "ِفانطلق فتوضأ مث صل ركعتني"
  ٨٤٩  "لونقل كما يقو"
  ٧٦٣  " منافقeكان يف زمن النيب "
  ١٦٣، ١٦٢  " يرقي نفسه وغريهeكان النيب "
  ٤٥٨  "كلمتان حبيبتان إىل الرمحن"
  ٨٣٧  "كم من أشعث أغرب ذي طمرين"
  ١٥  "ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة"
  ٧٩٨  "ال بأس بالرقى مامل تكن شركا"
  ٤٣٠  ً"التتخذوا بييت عيدا"
، ٤٢٨، ٤٢٤  ً"التتخذوا قربي عيدا"

٧٢٣  



  

)٣٦١(

  الفقرة  احلديث
  ٣٩٩  ً"ال جتعلوا قربي عيدا"
، ٦٤٩، ٤٢٠  "ال جتلسوا على القبور"

٨٧٧  
  ٢٦٣  "ال حتلفوا بآبائكم"
  ٦٠٥، ٢٦٣  "ال حتلفوا إال باهللا"
  ٤٠٧  "ال تسبوا أصحايب"
  ٦٥١، ٦٥٠  "ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد"
، ٧٣٥، ٦٤٣  "كما أطرت النصارى عيسى ابن مرميال تطروين "

٧٧٨  
  ٧٧٦، ٦٤٤  "ال تقولوا ما شاء اهللا وشاء حممد"
  ٧٤٩، ٢١٠  "ال تنسنا يا أخي من دعائك"
  ٧٠٤  "ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق"
  ٦  "لعله تنفعه شفاعيت يوم القيامة"
، ٧٨٠، ٨٨، ٦٩  "لعن اهللا اليهود والنصارى أختذوا قبور أنبيائهم مساجد"

٨٨٤  
لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذو قبور أنبيائهم "

  "مساجد
٧٣٣، ٦٤١  

  ٣٦  "لكل نيب دعوة مستجابة فتعجل كل نيب دعوته"
  ٤٣١  "مل تصرف وجهك عنه"
  



  

)٣٦٢(

  الفقرة  احلديث
لو رأيتموين وإبليس، فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حىت "

  "وجدت برد لعابه
  
١٠٥  

  ٤١٨  "ضةما بني بييت ومنربي رو"
  ٨٥٣  "ما شئت وما زدت فهو خري لك"
  ٢١٢  "الربع: ما شئت؟ قال"
  ٤٠٥  "ما من أحد يسلم على"
  ٣٨٦  "ٍما من داع يدعو اهللا بدعوة ليس فيها إمث"
  ٧٦٠، ١٧٣  "ما من رجل يدعو ألخيه بظهر الغيب بدعوة"
ما من رجل مير بقرب رجل كان يعرفه يف الدنيا فسلم "

  "عليه
٨٦٤  

ّن مسلم يسلم علي إال رد اهللا علي روحيما م" ّ"  ٨٦٥  
  ١٢  "مكانكم حىت آتيكم"
  ٧٨٥  "من أحدث يف أمرنا هذا ماليس منه فهو رد"
  ٥٥٩  "من استطاع أن يطيل غرته"
  ١٩١  "من أسدى إليكم معروفا"
، ٦٠٥، ٢٦٢  "من حلف بغري اهللا فقد أشرك"

٧٩٤  
  ٢٦٤  "من حلف بالالت والعزى"
    "إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من اتبعهمن دعا "

٧٥٣، ٢٠٢  



  

)٣٦٣(

  الفقرة  احلديث
ًمن رآين يف املنام فقد رآين حقا فإن الشيطان ال يتمثل "

  "يف صوريت
  
١١٦  

  ٤٠٦  "من زارين بعد ممايت"
  ٢٧٧  "من سألكم باهللا فأعطوه"
  ١٧٥  "من سئل عن علم يعلمه فكتمه"
  ٥١٣  "من سره أن حيفظ فليصم سبعة أيام"
  ٥١١  "من سره أن يوعيه اهللا حفظ القرآن"
  ١٧٠  "من شغله قراءة القرآن عن ذكري وسألين أعطيته"
  ٤٢٥  "من صلى علي عندي قربي مسعته"
  ٨٤٦  "ّمن صلى علي مرة صلى اهللا عليه عشرا"
  ٧٨٦  "ًمن عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد"
  ٥٥١  "من قال إذا يسمع النداء"
  ٢٤٤، ٢٠٨  " يسمع النداءمن قال حني"
  ٨٥٠  ..."اللهم رب: من قال حني ينادي املنادي"
  ٧٩٣، ٦٠٥، ٢٦٣  "ًمن كان حالفا فليحف باهللا أو ليصمت"
  ٤٩٤  "من الكلمات اليت تاب اهللا ا على آدم"
  ٦٥٣  "من مات وهو يدعو ندا من دون اهللا دخل النار"
  ٤١٢  "من نذر أن يطيع اهللا فليطعه"
  ٦  ..."غمراتنعم، وجدته يف "
  ٧٢٣، ٦٤١  " أن يتخذ قربه مسجداeى النيب "



  

)٣٦٤(

  الفقرة  احلديث
  ٢٩٤  "وأسألك حبق السائلني عليك"
أن جتعل هللا ندا وهو : أي الذنب أعظم؟ قال: وسئل"

  "خلقك
  
٦٥٤  

  ٥٤٦  " وأتاه ضريرeولكن شهدت رسول اهللا "
  ٧٨٨  "واهللا إين ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع"
  ٧٣٤  "كنت متخذا من أميت خليال الختذت أبا بكر خليالولو "
  ٣٧  "ومن لقي اهللا ال يشرك به شيئا فهو يف شفاعيت"
  ٦٣٤  "وهل ترزقون وتنصرون إال بضعفائكم"
  ٦٩٨  "أتدري ما اهللا؟ إن اهللا اليستشفع به على أحد! وحيك"
  ٦٤  "ُهذا سبيل اهللا وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان"
  ٥٥٩  " الغلهو موضع"
  ٨٣٧  "كتاب اهللا القصاص! يا أنس"
  ٨٥٣  "جاءت الراجفة. يا أيها الناس اذكروا اهللا"
  ١٤  "يابين كعب بن لؤي، أنفذوا"
  ٤٣٤  "يارسول اهللا جهدت األنفس"
  ٨١٥  "يا عبادي إين حرمت الظلم عن نفسي"
  ١٥٦  "ياغالم إين معلمك كلمات"
  ١٤  "ياصفية. يافاطمة بنت حممد"
  ١٤  "عشر قريش اشرتوا أنفسكميام"
  ٧٥٦، ١٦٠  "يدخل من أميت اجلنة سبعون ألفا من غري حساب"



  

)٣٦٥(

  الفقرة  احلديث
  ٢٢٣  "اليد العليا خري من اليد السفلى"
  ٢٢٤  "اليد العليا هي املعطية واليد السفلى السائلة"
  ١١  "يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة"
  ٢٣٠  "ضالوناليهود مغضوب عليهم، النصارى "

    



  

)٣٦٦(

   فهرس اآلثار- ٣
  الفقرة  األثر

  ٢٣٢  عن غري واحد من السلف) احذروا فتنة العامل(
  ٧٩٣  بعض السلف) إذا قال لك السائل بارك اهللا فيك(
  ٧٦٥  البسطامي) استغاثة املخلوق باملخلوق(
  ١٩٢  عائشة) امسع ما يدعون به لنا(
  ٧٨٤  )اللهم اجعل عملي كله صاحلا(
  ٣٠١  ) اعصمنا بدينك وطواعيتكاللهم(
  ٨٢٠  )اللهم أمرتين فأطعتك(
  ٥٧٨  عمر) اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك(
  ٣٠١  ابن عمر) اللهم إنك قلت وقولك احلق(
  ١٦٦  إبراهيم عليه السالم) أما إليك فال(
  ٦٥١  )إن كان أراد القرب فال يأته(
  ٥٨  )إن أبا بكر كان يسقط السوط من يده(
  ٥٧٣  ابن عمر) إن الكتابية ال جيوز نكاحها(
  ٥٧٣  ابن مسعود) إن املبتوتة هلا السكىن والنفقة(
  ٥٧٣  ابن عمر) إن احملرم إذا مات بطل إحرامه(
  ٥٧٣  سلمان) إن الريق جنس(
  ٥٧٣  علي وابن عباس) إا تعتد أبعد األجلني(
  ٥٧٣  ])أي املفوضة[إنه ال مهر هلا إذا مات الزوج (
  ٨٢٣  داود عليه السالم) ق آبائي عليكحب(



  

)٣٦٧(

  الفقرة  األثر
  ٦٤  إبراهيم عليه السالم ) حسيب من سؤايل علمه حبايل(
  ١٦٥  ابن عباس) حسيب اهللا ونعم الوكيل(
  ٨٢٢  أنس) دخلنا على رجل من األنصار(
  ٦٩٣  ابن عمر) رمبا ذكرت قول الشاعر(
  ٨٦٦  ابن عمر) السالم عليك يارسول اهللا(
  ٦٨٥  مالك) ما قالت األنبياءقل ك(
  ١٨٣  عمر) كيف بنا إذا لقينا العدو(
  ٢٩١  ابن مسعود)  وأبوبكر وعمرeكنت أصلي والنيب (
  ٢٣١  سفيان بن عيينة) كانوا يقولون من فسد من علمائنا(
  ٥٦٦  املعرور بن سويد) كان عمر يف سفر فصلى الغداة(
  ٧٢٤، ٩١  اسابن عب) كان من بني آدم ونوح عشرة قرون(
َّألن أحلف باهللا كاذبا أحب إيل(   ٢٦٧  ابن مسعود) ً
  ٨٢٨، ٢٥٦  أبوحنيفة) ال ينبغي ألحد أن يدعو اهللا إال به(
  ٥٧٣  ابن عمر) الجيوز االشرتاط يف احلج(
ابن عبد ) الجيوز ألحد أن يتوسل إىل اهللا بأحد من خلقه(

  السالم
  
٨٤٢  

  ٥٧٣  ابن عباس) ليس عليها لزوم املنزل(
  ٧٣٣، ٦٩  عائشة) ولوال ذلك ألبرز قربه(
  ٢٤  ابن عباس) هؤالء قوم صاحلون كانوا يف قوم نوح(
  ٨٧٢  منسوب إىل مالك) هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم(



  

)٣٦٨(

  الفقرة  األثر
  ٢٨٣  )يادليل احليارى(
  ٨٥٣  )يارسول اهللا إين أكثر الصالة عليك(

    



  

)٣٦٩(

   فهرس األعالم والكىن- ٤
   األعالم-أ 

  الفقرة  لمالع
، ٧٢٠، ٧١٧، ٦٧٦، ٦٥٧، ٦١٤  :آدم عليه السالم

٨٧٤، ٧٥٨، ٧٢٤.  
، ٦٦٠، ٦٥٧، ٦١٤، ٥٠٤، ٤٨٦  إبراهيم اهلجري

٩٠٩، ٨٩٩، ٨٢٣، ٧٢٠، ٦٧٦  
  ٥١٣  :أمحد بن إسحاق اجلوهري

أمحد بن إمساعيل السهمي 
  أبوحذيفة

٣٨٥  

  ٥٢٢  أمحد بن زيد اجلريش
  ٥٥٤  أمحد بن سيار

  ٥٤٣، ٥٤٢، ٥٣٧  شبيب بن سعيدأمحد بن 
  ٤٠٠  أمحد بن شعبة

  ٣٨٤  أمحد بن عمر أبوالعباس
، ٣٧٥، ٣٧٤، ٢٨٣، ٢٦٨، ٢٦٦  أمحد بن حممد بن حنبل

٤٨٦، ٤٨١، ٤١١، ٤٠٥، ٣٨٩ ،
٥٢١، ٥١٦، ٥٠٤، ٤٩٦، ٤٩١ ،
٥٩٣، ٥٨٧، ٥٥٥، ٥٣٣، ٥٢٥ ،
٨٠٤، ٧٩٧، ٧٩٦، ٧٩٥، ٧٣٩ ،

٨٧١، ٨٧٠.  



  

)٣٧٠(

  الفقرة  العلم
  ٩٤٤، ٨٢٣  إسحاق عليه السالم

  ٥٠٩  إسحاق بن بشر
  ٥١٦  إسحاق بن راهوية
  ٦٥١  القاضي إمساعيل

  ٩٤٤  إمساعيل عليه السالم
  ٥٢١، ٥٢٠  إمساعيل بن أبان الغنوي

  ٨٢٢  إمساعيل بن إبراهيم
  ٨٧٤  إمساعيل بن إسحاق القاضي

  ٤٩٣  إمساعيل بن سلمة
  ٥٣٦  إمساعيل بن شبيب احلبطي

  ٥٤٥  إمساعيل بن عياش
  ٥٤٦  فرجأصبغ بن ال

، ٨٥١، ٨٢٢، ٦٩٢، ٦٦٣، ٣٧١  أنس
٨٦٨  

  ٨٣٧  أنس بن النضر
  ٤٢٣  أوس بن أوس
  ٧٥٠  أويس القرين

  ٣٧٧  أيوب السختياين
  ٨٣٦، ٢٧٥، ٢٧٤  الرباء بن مالك

  ٧٠٥  بريرة



  

)٣٧١(

  الفقرة  العلم
  ٤٠٦  البزار

  ٦٢٧  بشر بن الرباء
  ٨٢٨، ٢٥٦  بشر بن الوليد

  ٢٤٨  بطرس
  ٨٢٢  ثابت

  ٨٥٠، ٥٥١   عبد اهللاجابر بن
  ٤٨  جرجس
  ٨١١  جعفر

  ٣٧٩  جعفر بن حممد
  ٧٣٤  جندب
  ٦٢٩، ٥٣٩، ٤٩٨، ٤٩٥، ٤٩١  احلاكم

  ٤٣٠، ٤٢٧  احلسن بن علي
  ٥٤٨، ٥٤١، ٥٣٨، ٥٣٥  محاد بن سلمة

  ٤٠٥  حيوة بن شريح املصري
  ٨٢٢  خالد بن خداش العجالين

  ١١٥، ٤٦  اخلضر
  ٥١٥  خيثمة بن سليمان

  ٨٢٣  داود
  ٦٢٧  سلمةداود بن 

  ٥١٦  داود بن علي



  

)٣٧٢(

  الفقرة  العلم
  ٦٢٨  الربيع بن أنس

  ٤٨٩  رزين بن معاوية العبدري
  ٧٣٩  روح

  ٥٥٦، ٥٤٧، ٥٤٠، ٥٤١، ٥٣٢  روح بن عبادة
  ٥٤١  روح بن الفرج

، ٥٤٤، ٥٤٠، ٥٣٨، ٥٣٦، ٥٣٤  روح بن القاسم
٥٤٩، ٥٤٦، ٥٤٥  

  ٤٢٢  زاذان
ِزريب بن ثرمال َ  ٤٩٧  
  ٥١٣  زهري بن العالء

  ٥٧٣  زيد
  ١٨٨  زيد بن حارثة

  ٤٩٠  زيد بن احلباب
  ٥٤٢  سابق بن ناجية
  ٦٢٩، ٦٢٧  سعيد بن جبري
  ٥٢٢، ٥٢١، ٥٢٠  سفيان الثوري

  ٥٤٥  سفيان بن حسني
  ٥١٦، ٢٣١  سفيان بن عيينة
  ٦٢٧  سالم بن مشكم

  ٥٧٣  سلمان



  

)٣٧٣(

  الفقرة  العلم
  ٥٣٢  سلمة

  ٤٢٦  سليمان بن مهران األعمش
  ٨٥٢  سهل بن سعد

، ٥٤٣، ٥٤٢، ٥٤٠، ٥٣٦، ٥٣٤  شبيب بن سعيد
٥٤٦  

، ٥٤١، ٥٣٨، ٥٣٥، ٥٣١، ٥٣٠  شعبة
٧٣٩، ٥٦٦، ٥٥٤، ٥٤٨، ٥٤٦.  

  ٥١٢  شقيق
  ٥١٨  شهريار الديلمي

  ٥٢٢  ُّصاحل املري
  ٣٨٢  صفوان بن سليم

  ٦٢٦  الضحاك
  ٥٢١، ٥٢٠  طارق بن عبد العزيز
  ٨٥٣  الطفيل بن أيب كعب

  ٧٨٥، ٧٣٣، ٤١٩، ٤١٨  ضي اهللا عنهاعائشة ر
  ٦٢٥  عاصم بن عمر بن قتادة
  ٥٢٠  عامر بن شرحبيل الشعيب
  ٣٨١  عامر بن عبد اهللا بن الزبري

، ٧١٣، ٦٩٢، ٦٨٩، ٥٨٠، ٣٧٢  العباس بن عبد املطلب
٧٣٠  



  

)٣٧٤(

  الفقرة  العلم
  ٥٢٢، ٤٩٤  عبد الرمحن بن أيب الزناد

  ٤٩٥، ٤٩٣  عبد الرمحن بن زيد بن أسلم
  ٣٨٠  اسمعبد الرمحن بن الق

  ٥١٦  عبد الرمحن بن مهدي
  ٥١٥  عبد العزيز الكناين
  ٥١٥  احلافظ عبد الغين

  ١١٢  عبد القادر اجليالين
  ٤٩٣  عبد اهللا بن إمساعيل بن أيب مرمي

  ٨١٠  عبد اهللا بن جعفر
  ٥٤٢  عبد اهللا بن احلسني

عبد اهللا بن حسني بن حسن بن 
  علي بن أيب طالب

٤٢٨  

  ٨٦٧  عبد اهللا بن دينار
  ٤٢٢  عبد اهللا بن السائب
، ٦٢٧، ٦٢٦، ٥٧٣، ٥٦٩، ٥١١  عبد اهللا بن عباس

٧٢٧، ٧٢٤، ٦٦٠، ٦٢٩، ٦٢٨ ،
٨٩٥  

، ٥٦٢، ٣٩٥، ٣٩٤، ٣٩١، ٣٧١  )رضي اهللا عنه(عبد اهللا بن عمر 
٨٦٦، ٦٩٣، ٥٧٣، ٥٦٩، ٥٦٣ ،

٨٦٧  
  الفقرة  العلم



  

)٣٧٥(

  ٤٠٦  عبد اهللا بن عمر العمري
  ٨٤٨، ٥٥١  عبد اهللا بن عمرو بن العاص

  ٥١٦  عبد اهللا بن املبارك
، ٥٩٦، ٥٧٣، ٥٦٣، ٥١٢، ٤٢٢  عبد اهللا بن مسعود

٦٥٨  
  ٤٩٣  عبد اهللا بن مسلم الفهري

  ٣٨٤  عبد اهللا بن املنتاب أبواحلسن
  ٤٢٧، ٤٢٤  عبد اهللا بن نافع

  ٥٤٧، ٥٢٦، ٥٤١  عبد اهللا بن وهب
  ٥٢٤  عبد امللك بن سعيد بن أجبر

ن عبد امللك بن عبد العزيز ب
  جريج

٥١١  

  ٦٢٩، ٤٩١، ٤٩٠، ٤٨٨  عبد امللك بن هارون بن عنرتة
  ٥١٢  عبيدة

، ٥٣٩، ٥٣٦، ٥٣٤، ٥٣١، ٥٣٠  عثمان بن حنيف
٧٣٧، ٥٧٧، ٥٥٧، ٥٤٨، ٥٤٦ ،

٧٣٩، ٧٣٨  
  ٥٦٣، ٥٤٦، ٥٢٦  عثمان بن عفان
، ٥٤٨، ٥٤٦، ٥٣٩، ٥٣١، ٥٣٠  عثمان بن عمر

٥٥٤  
  الفقرة  العلم



  

)٣٧٦(

  ٥٤٢  عدي بن حامت
  ٧٧٧، ٦٤٠، ٦٠٨  العزير
  ٥١١  عطاء

  ٨١٢، ٥٩٣  عطية بن سعد العويف
  ٦٢٧  عكرمة

  ٤٢٧  العالء بن عبد الرمحن
  ٤٢٩  علي بن احلسني زين العابدين

   ٨١٠، ٥٧٣، ٥٦٣، ٤٢٩  علي بن أيب طالب
  ٥٢١، ٤٩١، ٤٠٦  علي بن عمر الدارقطين
  ٣٨٤  علي بن فهر أبواحلسن

  ٥٤٢، ٥١٦  علي بن املديين
، ٥٣٩، ٥٣٨، ٥٣٥، ٥٣١، ٥٣٠  عمارة بن خزمية بن ثابت

٧٣٩، ٥٤٨  
، ٤٤٤، ٣٩٤، ٣٧٤، ٣٧٣، ٣٧٢  عمر بن اخلطاب

٥٦٦، ٥٦٥، ٥٦٣، ٥٥٩، ٤٩٣ ،
٥٨٢، ٥٧٨، ٥٧٧، ٥٧٣، ٥٦٧ ،
٧١٢، ٦٩٤، ٦٩٢، ٦٧٩، ٦٣٩ ،
٧٨٨، ٧٨٤، ٧٤٩، ٧٤٥، ٧٤٤  

  ٥١٢، ٤١٩  عمر بن عبد العزيز
  ٥١٨  عمر املال املوصلي
  الفقرة  العلم



  

)٣٧٧(

  ٥٦٩  بن احلريث عمرو 
  ٤٨٦  عمرو بن شعيب

  ٧٣٩  عمري بن يزيد اخلطمي املديين
  ٥٤٠  عون بن عمارة
، ٤٣٠، ٤٢٥، ٣٩٠، ٣٨٢، ٣٧٦  القاضي عياض

٥٠٨  
، ٧١٧، ٧١٦، ٦٧٦، ٦٤٣، ٦١٤  عيسى بن مرمي

٨٩٩، ٨٠٤، ٧٧٨، ٧٣٥، ٧٢٠  
  ٥٤٢  فاطمة بنت رسول اهللا

  ٨٤٧  فضالة بن عبيد
  ٧٨٣  الفضيل بن عياض

  ٥٩٣  يل بن مرزوقفض
  ٦٢٦  قتادة بن دعامة السدوسي

كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن 
  عوف

  
٤٧٦  

  ٥٢٤  رفاعة
  ٥٠٩  كعب األحبار

  ٤٥٨  لبيد
  
  

  الفقرة  العلم



  

)٣٧٨(

، ٣٨٥، ٣٨٤، ٣٧٥، ٦٣٩، ٦٨، ٤٩  مالك بن أنس
٤٠٤، ٤٠١، ٣٩٦، ٣٩٤، ٣٨٩ ،
٤٤٠، ٤٣٢، ٤١٧، ٤١٢، ٤١١ ،
٦٥١، ٦٤٢، ٥٨٧، ٥١٦، ٤٤٤ ،
٨٧١، ٨٧٠، ٨٦٦، ٧٩٦، ٧٣١ ،

٨٨٧، ٨٧٦، ٨٧٥، ٨٧٤  
  ٥٢١  املأمون

  ٥١٢  جماهد بن جرب
  ٤٩٠  حمرز بن هشام

أبوبكر بن حممد بن أمحد بن 
  الفرج

٣٨٤  

، ٤١١، ٣٨٩، ٣٧٥، ٢٦٨، ٢٦٦  حممد بن إدريس الشافعي
٧٣٦، ٥٨٧، ٥١٦، ٥٠٤، ٤٢٤ ،

٨٧١، ٨٧٠  
  ٦٢٧، ٦٢٥  حممد بن إسحاق

  ٥١٦  حممد بن جرير الطربي
  ٣٨٥  حممد بن محيد الرازي

  ٥٤٥، ٥٤٣، ٥٤٢، ٥١٢، ٣٨٢  حممد بن شهاب الزهري
  ٤٢٩  حممد بن عبد الواحد املقدسي

  ٥٢١  حممد بن عجالن
  الفقرة  العلم



  

)٣٧٩(

  ٦٢٧  حممد بن أيب حممد
  ٤٢٦  حممد بن مروان السدي

  ٣٧٨  حممد بن املنكدر
  ٥١٦  حممد بن نصر املروزي

  ٥٥٤، ٥٣١  حممود بن غيالن
  ٣٨٦  روان بن حممد الطاطريم

  ٨٦١  مرمي عليها السالم
  ٥٤٨  مسلم بن إبراهيم

، ٧١٧، ٦٤٠، ٦٣٨، ٦١٥، ٦٠٨  املسيح
٧٧٧، ٧٢٠  

  ٢٧٥  مسيلمة الكذاب
  ٣٧٨  مصعب بن عبد اهللا

  ٨١٤، ٦٥٢، ٦٢٧، ٥٧٣، ٥٦٣  معاذ بن جبل
  ٥٣٨  معاذ بن هشام

، ٦٩٥، ٥٧٩، ٥٧٣، ٥٠٧، ٣٧٣  معاوية بن أيب سفيان
٧١٣  

  ٥٦٦  املعرور بن سويد
  ٦٢٦  معمر
  ٥١١  مقاتل

  ٨٧٤  املنصور
  الفقرة  العلم



  

)٣٨٠(

، ٧٦٤، ٧٢٠، ٧١٦، ٦٧٦، ٦١٤  موسى عليه السالم
٨٩٧، ٨٩٩، ٨٨١، ٨٠٤  

  ٥١٢  موسى بن إبراهيم 
  ٥١٢  موسى بن إبراهيم املروزي

  ٥١١  موسى بن عبد الرمحن
  ٤٢٧  موسى بن حممد بن حبان

  ٣٩١  نافع
، ٧٢٦، ٧٢٤، ٧٢٠، ٦٧٦، ٦١٤  نوح عليه السالم

٩٠٩، ٨٩٩  
  ٥٩٣، ٥١٦، ٥١٢  وكيع

  ٤١٩  الوليد بن عبد امللك
  ٣٨٦  الوليد بن مسلم
  ٥٠٩  وهب بن منبه

  ٤٩٤  هارون بن يوسف التاجر
  ٥٤١، ٥٣٧، ٥٣٥  هشام الدستوائي

  ٦٣٨  حيىي بن زكريا
  ٥١٦  حيىي بن سعيد القطان

  ٦٢٩، ٥٢١، ٥١٢، ٥٠٦، ٤٩١  حيىي بن معني
  ٣٩٤  حيىي بن حيىي الليثي

  ٧١٣، ٦٩٥، ٥٨٠، ٣٧٢  يزيد بن األسود
  الفقرة  العلم



  

)٣٨١(

  ٤٠٥  يزيد بن عبد اهللا بن قسيط
  ٩٤٤، ٨٢٣  يعقوب

يعقوب بن إسحاق بن أيب 
  إسرائيل

٣٨٤  

  ٥٣٧  يعقوب بن سفيان
  ٣٨٥  يعقوب بن شيبة

  ٦٣٣  يوسف
  ٥١٣  يوسف بن يزيد

  ٥٤٣، ٥٤٢  يونس
  



  

)٣٨٢(

   الكىن-ب 
  

  الفقرة  الكنية
  ٥٤٢، ٥١٧  أبو أمحد بن عدي

  ٥١٧  أبو إمساعيل األنصاري
  ٥١٣  أبو األشعث

  ٤٢٣  أبو األشعث الصنعاين
  ٥٤٦، ٥٤٠، ٥٣٧، ٥٣٦، ٥٣٤  أبوأمامة بن سهل
  ٤٩٤، ٤٩٣  أبوبكر اآلجري

  ٥١٧  أبوبكر اإلمساعيلي
  ٥١٧  أبوبكر البيهقي
  ٤٢  أبوبكر احلنفي

  ١٥  أبوبكر اخلطيب
  ٥٤٨  بن أيب خيثمةأبوبكر 

  ٨٢٢  أبوبكر بن أيب الدنيا
  ٤٢٥  أبوبكر بن أيب شيبة

، ٥٦٣، ٤٩٠، ٤٨٨، ٣٩٦، ٣٩٤  أبوبكر الصديق
٨٦٧، ٨٦٦، ٦٤٧، ٦٢٩  

، ٥٤٠، ٥٣٧، ٥٣٥، ٥٣١، ٥٣٠  أبوجعفر اخلطمي
٥٤٨، ٥٤٦  

  ٥٣٦، ٥٣٤، ٥٣٣  أبوجعفر املديين



  

)٣٨٣(

  الفقرة  الكنية
  ٣٨٤  أبوجعفر املنصور

  ٥٢١، ٥١٧، ٥١٦، ٤٩٦  أبوحامت
  ٥٢٢  أبوحامت السجستاين
  ٥١٧  أبواحلسن الدارقطين
  ٨٣٠، ٨٢٨، ٣٠٢، ٢٥٧، ٢٥٥  أبواحلسني القدوري

، ٢٦٨، ٢٦٦، ٢٥٦، ٢٥٤، ٢٥١  أبوحنيفة
٧٩٦، ٥٨٧، ٤١١، ٣٦٩، ٢٨٥ ،
٨٧٢، ٨٧٠، ٨٤١، ٨٣٠، ٨٢٨ ،

٨٨٩  
  ٨١٥  أبوذر

  ٦٢٦  أبو روق
  ٥٢١، ٤٩٦، ٣٨٥، ٥١٦، ١٢٣  أبو زرعة

  ٥٤٢  سعيد البصري التميميأبو
  ٨١٢، ٦٥٠، ٥٩٣  أبو سعيد اخلدري

  ٥٠٧  أبو سفيان بن حرب
  ٥١٥، ٥١٣، ٤٨٩  أبو الشيخ األصبهاين

  ٤٢٦  أبو صاحل
  ٤٠٥  أبو صخر
  ٥٧٢  أبوطلحة

  ٦٢٨، ٦٢٤  أبو العالية



  

)٣٨٤(

  الفقرة  الكنية
  ٧٦٦  أبو عبد اهللا القرشي
  ٥٤٦، ٥١٤  أبو عبد اهللا املقدسي

  ٤٩٤  ن خالدأبوعثمان ب
  ٤٧٥، ٤٦٧  أبوالعالء 
  ٧٨٣  أبو علي

  ٥١٥  أبو علي بن البناء
  ٨٦٤، ٥١٧  أبو عمر بن عبد الرب
  ٤٩١، ٤٦٧  أبوالفرج بن اجلوزي
  ٥١٥  أبوالفضل بن ناصر
  ٥١٧  أبوالقاسم الزجناين

  ٥١٥  أبوالقاسم بن عساكر
  ٥١٥، ٥٠٨  أبوالليث السمرقندي

  ٥٠٨  أبوحممد املكي
  ٥١٧   حزمأبوحممد بن

  ٨٤٢  أبوحممد بن عبد السالم
  ٨٧٧، ٤٢٠  أبومرثد الغنوي

  ٤٩٤  أبومروان العثماين
  ٣٨٥  أبومصعب

  ٥١٥، ٥١٤، ٤٩١، ٤٩٠  أبوموسى املديين
  ٨٢٣، ٥٢٢، ٥١٥، ٤٨٩  أبونعيم



  

)٣٨٥(

  الفقرة  الكنية
  ٣٩٧، ٣٩٥  أبوالوليد الباجي

  ٥٢٤  أبوهاشم
، ٥٥٩، ٤٢٦، ٤٢٤، ٤٢٢، ٤٠٥  ريرةأبوه

٨٩٨، ٦٥٠، ٥٦١  
  ٢٧  أبواهلياج األسدي
  ٧٦٥  أبويزيد البسطامي
  ٤٢٧  أبو يعلي املوصلي

، ٨٤١، ٨٣٠، ٨٢٩، ٨٢٨، ٢٥٦  أبويوسف
٨٨٩  

  ٥٠٧  أم حبيبة
  ١٨٤  أم سليم

  ١٨٤، ٧  أم أيب هريرة
  األبناء  

  ٤٨٩  ابن األثري
  ٦٢٦، ٦٢٥  ابن أيب حامت

  ٥٢١  ابن حبان
  ٣٩٦  ابن حبيب
  ٣٨٤  ابن محيد

  ٥٢٤، ٥٢٠  ابن أيب الدنيا
  ٤٢٤  ابن أيب ذئب



  

)٣٨٦(

  الفقرة  الكنية
  ٥١٩، ٤٩٩  ابن خزمية
  ٥٤٢  ابن سالم
  ٤٨٩  ابن السين
  ٤٥٥، ٩٢  ابن سينا
، ٥٤٥، ٥٤٤، ٥٤٣، ٥٤٢، ٤٩١  ابن عدي

٥٤٧  
  ٨٦٨، ٥٩٧، ٥٤٢  ابن عقيل

  ٣٩٦، ٣٩٤  ابن القاسم
  ٣٩٣  ابن أيب قسيط

  ٥١٦، ٢٦٨  ابن املنذر
  ٣٨٥  ابن وارة

  ٥٤٩، ٥٤٤، ٥٤٣، ٣٩٤ ،٣٨٩  ابن وهب



  

)٣٨٧(

   فهرس الطوائف والفرق- ٥
  الفقرة  الطائفة

  ٧٠١  االحتادية
  ٨٩٧  بنو إسرائيل
  ٤٤٧  اإلمساعيلية
  ٦٩١، ٤٧١، ١٩  اخلوارج
  ٤٧١  الرافضة
  ١٩  الزيدية
  ٤٧٤  الشيعة
  ٨٦٩، ٤٤٧  الصوفية
  ٤٧١  القدرية

  ٦٣٦، ٦٣٠  قريظة حلفاء األوس
  ٤٥  قوم إبراهيم
  ٩١، ٩٠ ،٤٥  قوم نوح
  ٤٤٧  املتكلمة
  ٤٧١  املرجئة
  ٦٩١، ١٩  املعتزلة

  ٩٢  مالحدة الفالسفة الدهرية
  ٧٦٣، ٧٧، ٦، ٥  املنافقون
، ٨٨٤، ٨٦١، ٧٨٠، ٧٧٨، ٧٣٥  النصارى

٩٠٦  



  

)٣٨٨(

  الفقرة  الطائفة
  ٦٣٦، ٦٣٠  النضري حلفاء اخلزرج

  ٦٩١  الوعيدية
، ٦٣١، ٦٣٠، ٦٢٩، ٦٢٨، ٦٢٥  اليهود

٨٨٤، ٧٨٠، ٦٣٨، ٦٣٧، ٦٣٦  



  

)٣٨٩(

   فهرس موارد املؤلف- ٦
  الفقرة  املورد

األحاديث اجلياد املختارة مبا ليس 
يف الصحيحني أو أحدمها لضياء 

  الدين املقدسي

  
  
١٠٤  

، ١١٦، ٩٨، ٩١، ٣٥، ٢٦، ١٥، ١١  اجلامع الصحيح لإلمام البخاري
٦٩٢، ٦٦٠، ٢٢٣، ٢٠٨، ١٦٥ ،
٧٥٦، ٧٥١، ٧٣٥، ٧٢٧، ٦٩٣ ،
٨١٤، ٧٩٨، ٧٩٣، ٧٨٧، ٧٨٦ ،
٨٩٨، ٨٤٦، ٨٣٧، ٨٣٦، ٨١٥ ،

٩٣٩  
  ٢١٣  جواب املسائل البغدادية

  ٨٢٣  احللية أليب نعيم
، ٢٦٢، ٢٣٠، ٢١٢، ٢١٠، ١٧٠، ٣٧  سنن الرتمذي

٧٩٤، ٧٣٧، ٧٣٦، ٢٩١، ٢٩٠ ،
٨٥٣، ٨٥١، ٨٤٧  

، ٦٩٨، ٢٩٠، ٢١٠، ١٠٥، ٨٤، ٨٠  السنن أليب داود
٨٥١، ٨٤٩، ٨٤٧، ٧٩١، ٧٣٢ ،

٨٦٥، ٨٥٢  
، ٧٩١، ٧٣٧، ٥٩٣، ٢٩٤، ٢١٠، ٨٤  السنن البن ماجه

٨١٢  



  

)٣٩٠(

  الفقرة  املورد
، ٨٤٧، ٧٩١، ٧٣٨، ٧٣٦، ١٠٤، ٨٤  السنن للنسائي

٨٥١، ٨٤٩  
شرح الكرخي أليب احلسني 

  القدوري
  
٨٢٨، ٢٥٥  

، ٢٦٤، ٢٦٣، ١٦٠، ١٠٢، ٦٩، ١٥  الصحيحان
٦٥٠، ٦٤٣، ٦٤١، ٢٧٣، ٢٧١ ،
٧٢٥، ٦٩٧، ٦٦٣، ٦٥٨، ٦٥٣ ،
٨٢١، ٧٨٨، ٧٨٥، ٧٧٨، ٧٣٣ ،

٨٨٤  
، ٦٨، ٣٦، ٢٧، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢  صحيح مسلم

١٧٣، ١٥٩، ١١٦، ١٠٦، ٨٤، ٨٢ ،
٢٢٥، ٢٢٣، ٢٠٧، ٢٠٥، ٢٠٢ ،
٧٦٠، ٦٤٩، ٦٤٨، ٢٧٣، ٢٧٢ ،

٨٨٥، ٨٤٨  
فتاوى الفقيه أيب حممد بن عبد 

  السالم
٨٤٢  

الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء 
  الشيطان البن تيمية

  
١٣٧  

  ٨٢٢  اء البن أيب الدنياجمابو الدع
  ٦٥١  املبسوط للقاضي إمساعيل



  

)٣٩١(

  الفقرة  املورد
  ٦٢٩، ٢٦٢، ٢٢٢، ١٠٤  مستدرك احلاكم

، ٢١٢، ٢١٠، ١٦٦، ١٥٨، ١٠٥، ٣٩  مسند اإلمام أمحد
٨٥٠، ٨٤٧، ٧٣٩، ٥٩٣، ٢٩٤ ،

٨٥٣، ٨٥١  
  ٤٥٥  املضنون به على غري أهله

  ٧٦٣، ٦٤٧  املعجم للطرباين
  ٨٠٤  منسك املروذي

  ٨٦٦، ٧٣١، ٦٤٢  املوطأ لإلمام مالك



  

)٣٩٢(

   فهرس مصادر ومراجع التحقيق والتخريج- ٧
  )أ ( 

اإلحسان بتقريب صحيح ابن حبان لألمري عالء الدين علي بن - ١
  .هـ١٤٠٧ط بريوت ) ٧٣٩(بلبان 

ت (أحوال الرجال للحافظ أيب إسحاق إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين - ٢
  .هـ١٤٠٥ط بريوت ) ٢٥٩

ط القاهرة ) ٢٥٦(م حممد بن إمساعيل البخاري األدب املفرد لإلما- ٣
  .هـ١٣٧٩

  .هـ١٤٠١ط بريوت ) ٦٧٦(األذكار ليحىي بن شرف النووي - ٤
ط القاهرة ) ٦٣٠(أسد الغابة لعز الدين علي بن حممد بن األثري - ٥

  .هـ١٣٩٠
تصوير ) ٤٥٨(األمساء والصفات للحافظ أمحد بن احلسني البيهقي - ٦

  .دار الرتاث بريوت
نشر دار الكتب ) ٨٥٢(ظ أمحد بن علي بن حجر اإلصابة للحاف- ٧

  .العلمية بريوت
اقتضاء الصراط املستقيم لإلمام أمحد بن عبد احلليم بن تيمية - ٨

  .هـ١٣٦٩ط السنة احملمدية ) ٧٢٨(
نشر مكتبة الكليات ) ٢٠٤(األم لإلمام حممد بن إدريس الشافعي - ٩

  ).هـ١٣٨١(األزهرية 



  

)٣٩٣(

 بن حيىي املعلمي ط الهور األنوار الكاشفة للعالمة عبد الرمحن- ١٠
  .هـ١٤٠٢

  .ط دار التأليف مبصر) ٦٧٦(اإليضاح ليحىي بن شرف النووي - ١١
  )ب(

) ٩٧٠ت (البحر الرائق للعالمة إبراهيم بن حممد بن جنيم احلنفي - ١٢
  .تصوير دار املعرفة بريوت

  ).٢٨٦(البدع والنهي عنها للعالمة حممد بن وضاح القرطيب - ١٣
  )ت(

نشر دار ) ٤٦٣(د بن علي اخلطيب تأريخ بغداد للحافظ أمح- ١٤
  .الكتاب العريب بريوت

  ).٢٨١(تأريخ أيب زرعة الدمشقي عبد الرمحن بن عمرو - ١٥
ت (تأريخ دمشق للحافظ أيب القاسم علي بن حسن بن عساكر - ١٦

  .صورة عن خمطوطة بالظاهرية) ٥٧١
رواية الدوري حتقيق الدكتور ) ٢٣٣ت(التأريخ لإلمام حيىي بن معني - ١٧

  .هـ١٣٩٩ف ط أمحد نور سي
، ط دار املعارف )٣١٠ت(التأريخ لإلمام حممد بن جرير الطربي - ١٨

  .هـ١٣٨٧مبصر 
مصورة ) ٢٥٦(التأريخ الكبري لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري - ١٩

  .هـ١٤٠٧ببريوت 



  

)٣٩٤(

تصوير بريوت ) ٢٨٤ت (التأريخ ألمحد بن يعقوب اليعقويب - ٢٠
  .هـ١٤٠٠

اين ط املكتب حتذير الساجد للمحدث حممد ناصر الدين األلب- ٢١
  .اإلسالمي بريوت

ط السلفية ) ١٣٥٣(حتفة األحوذي للعالمة عبد الرمحن املباركفوري - ٢٢
  .مبصر

ختريج أحاديث مشكلة الفقر للعالمة حممد ناصر الدين األلباين ط - ٢٣
  .١٤٠٥بريوت 

، )٧٤٨ت (تذكرة احلفاظ للحافظ حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب - ٢٤
  .تصوير دار الرتاث، بريوت

، ط األوقاف )٥٤٤( املدارك للقاضي عياض بن موسى ترتيب- ٢٥
  .املغربية

، ط دار )٨٥٢ت (تعجيل املنفعة للحافظ أمحد بن علي بن حجر - ٢٦
  .هـ١٣٨٦احملاسن، 

، ط احلليب )هـ٣١٠ت (التفسري لإلمام حممد بن جرير الطربي - ٢٧
  .هـ١٣٧٣

، ط )٧٧٤(التفسري للحافظ عماد الدين إمساعيل بن كثري القرشي - ٢٨
  .احلليب

  .التقريب للحافظ أمحد بن علي بن حجر الطبعتان املتداولتان- ٢٩



  

)٣٩٥(

، )٧٤٨ت (تلخيص املستدرك للحافظ حممد بن أمحد الذهيب - ٣٠
  .املصورة مع املستدرك

، ط وزارة )٤٦٣ت (التمهيد للحافظ أيب عمر يوسف بن عبد الرب - ٣١
  .هـ١٤٠٥األوقاف املغربية 

، ط )٩٦٣(اين تنزيه الشريعة للحافظ علي بن حممد بن عراق الكن- ٣٢
  .عاطف مبصر

ذيب الكمال للحافظ أيب احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزي - ٣٣
  .، مصورة الظاهرية)٧٤٢(
، تصوير )٨٥٢(ذيب التهذيب للحافظ أمحد بن علي بن حجر - ٣٤

  .دار صادر عن اهلندية
  )ث(

 -، ط حيدر آباد )٣٤٥ت (الثقات لإلمام حممد بن حبان البسيت - ٣٥
  .ـه١٤٠٣ - ١٣٩٥اهلند 

  )ج(
جامع بيان العلم للحافظ أيب عمر يوسف بن عبد الرب النمري - ٣٦

  .هـ١٣٨٨، نشر السلفية )٤٦٣ت(
جامع العلوم واحلكم للحافظ عبد الرمحن بن أمحد بن رجب - ٣٧

  . بريوت-، نشر دار املعرفة )٧٩٥ت(
، ط )٤٦٣ت (اجلامع للحافظ أمحد بن علي اخلطيب البغدادي - ٣٨

  . الرياض-مكتبة املعارف 



  

)٣٩٦(

، )٣٢٧ت(ح والتعديل للحافظ عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي اجلر- ٣٩
  . بريوت عن اهلندية-تصوير دار الكتب 

ت (حلية األولياء للحافظ أيب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين - ٤٠
  . بريوت-تصوير دار الكتاب ) ٤٣٠

  )د(
ط دار الفكر ) ٩١١ت (الدر املنثور، للحافظ عبد الرمحن السيوطي - ٤١

  .هـ١٤٠٣
، )٤٣٠(الئل النبوة للحافظ أيب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين د- ٤٢

  . بريوت-دار املعرفة 
، دار )٤٥٨ت (دالئل النبوة للحافظ أمحد بن احلسني البيهقي - ٤٣

  . بريوت-الكتب العلمية 
، )٧٢٨ت (الرد على األخنائي لإلمام أمحد بن عبد احلليم بن تيمية - ٤٤

  . الرياض-نشر الرئاسة العامة 
، دار النصر )٥٨١ت(وض األنف للعالمة عبد الرمحن السهيلي الر- ٤٥

  .القاهرة
  )ر(

، نشر )٥٠٥ت (الرسالة اللدنية أليب حامد حممد بن حممد الغزايل - ٤٦
  .مكتبة اجلندي مبصر



  

)٣٩٧(

  )ز(
، ط )٧٥١ت (زاد املعاد لإلمام حممد ابن أيب بكر ابن القيم - ٤٧

  .مؤسسة الرسالة
  )س(

حممد ناصر الدين األلباين، ط سلسلة األحاديث الضعيفة للمحدث - ٤٨
  . بريوت-املكتب اإلسالمي 

، ط املكتب )٢٨٧ت (السنة للحافظ أيب بكر عمرو بن أيب عاصم - ٤٩
  .اإلسالمي

حتقيق عبد ) ٣٨٥(السنن لإلمام أيب احلسن علي بن عمر الدارقطين - ٥٠
  .هـ١٣٨٦اهللا هاشم ، 

 ، حتقيق)٢٥٥ت(السنن للحافظ عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي - ٥١
  .هـ١٣٨٦عبد اهللا هاشم 

  .حتقيق األعظمي) ٢٢٧ت(السنن لإلمام سعيد بن منصور - ٥٢
، تصوير )٤٥٨ت(السنن الكربى للحافظ أمحد بن احلسني البيهقي - ٥٣

  . بريوت-دار صادر 
، مؤسسة علوم )٢١٨ت (السرية أليب حممد عبد امللك بن هشام - ٥٤

  .القرآن
، ط )٧٤٨ت (سري أعالم النبالء للحافظ حممد بن أمحد الذهيب - ٥٥

  .هـ)١٤٠٥ - ١٤٠١(مؤسسة الرسالة 



  

)٣٩٨(

  )ش(
نشر ) ٤١٦ت(شرح األصول اخلمسة للقاضي عبد اجلبار املعتزيل - ٥٦

  . القاهرة-مكتبة وهبة 
، نشر )٥١٦ت (شرح السنة لإلمام حسني بن مسعود البغوي - ٥٧

  ).هـ١٤٠٠ - ١٣٩٠(املكتب اإلسالمي، بريوت، 
  ).٦٧٦(شرح صحيح مسلم ليحىي بن شرف النووي - ٥٨
ت (شرح معاين اآلثار لإلمام الطحاوي أمحد بن حممد بن سالمة - ٥٩

  .، ط األنوار احملمدية)٣٢١
  .، ط القاهرة)١١٢٢ت(شرح املوطأ للعالمة حممد الزرقاين - ٦٠
، ط )٣٦٠ت (الشريعة لإلمام أيب بكر حممد بن احلسني اآلجري - ٦١

  .هـ١٣٦٩السنة احملمدية القاهرة 
  .، ط القاهرة)٥٤٤ت (الشفاء للقاضي عياض بن موسى - ٦٢

  )ص(
ت (الصارم املنكي أليب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عبد اهلادي - ٦٣

  .ط اإلمام مبصر) ٧٤٤
املكتب ) ٣١١ت (الصحيح لإلمام حممد بن إسحاق بن خزمية - ٦٤

  .اإلسالمي
  )ض(

  ).٢٥٦ت (الضعفاء لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري - ٦٥



  

)٣٩٩(

، )٣٨٥ت ( الضعفاء واملرتوكون لإلمام علي بن عمر الدارقطين- ٦٦
  .هـ١٤٠٤ الرياض -مكتبة املعارف 

، دار الكتب )٣٢٢(الضعفاء أليب جعفر حممد بن عمرو العقيلي - ٦٧
  .هـ١٤٠٤ بريوت -العلمية 

، مؤسسة )٣٠٣ت (الضعفاء لإلمام أمحد بن شعيب النسائي - ٦٨
  .هـ١٤٠٥الكتب الثقافية 

ضعيف اجلامع للمحدث ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي - ٦٩
  .هـ١٣٩٩

  )ط(
  . بريوت-، دار صادر )٢٣٠ت(الطبقات لإلمام حممد بن سعد - ٧٠
، ط دار الكتب )٨٥٢ت (طبقات املدلسني للحافظ ابن حجر - ٧١

  .هـ١٤٠٥ بريوت -العلمية 
  )ع(

ت (عمل اليوم والليلة للحافظ أيب بكر أمحد بن حممد بن السين - ٧٢
  .هـ١٣٨٩، دار الطباعة القاهرة )٣٦٤

، الرئاسة )٣٠٣( أمحد بن شعيب النسائي عمل اليوم والليلة لإلمام- ٧٣
  .هـ١٤٠١العامة الرياض 

  .م١٩٦٣، أنقرة )٢٤١ت (العلل لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل - ٧٤
تصوير عن طبعة ) ٣٢٧ت (العلل للحافظ عبد الرمحن بن أيب حامت - ٧٥

  .القاهرة



  

)٤٠٠(

  )غ(
ت (غريب احلديث للحافظ عبد الرمحن بن علي اجلوزي القرشي - ٧٦

  . بريوت- العلمية ط دار الكتب) ٥٩٧
  .ط السلفية) ٨٥٢ت (فتح الباري للحافظ أمحد بن علي بن حجر - ٧٧
، املكتب )٢٨٢ت (، للقاضي إمساعيل eفضل الصالة على النيب - ٧٨

  .اإلسالمي
  )ك(

، ط دار النصر، )٧٤٨ت (الكاشف للحافظ حممد بن أمحد الذهيب - ٧٩
  .هـ١٣٩٢

 النمري الكايف للحافظ أيب عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب- ٨٠
  .هـ١٤٠٠، ط مكتبة الرياض )٤٦٣(
، ط دار الفكر )٣٦٥ت (الكامل، أليب أمحد عبد اهللا بن عدي - ٨١

  .هـ١٤٠٤
ت (كتاب الصمت، أليب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب الدنيا - ٨٢

  .هـ١٤٠٦، دار الغرب )٢٨١
، دار )٣٥٤ت (كتاب اروحني، للحافظ حممد بن حبان البسيت - ٨٣

  .هـ١٣٩٦الوعي، حلب 
، مؤسسة )٨٠٧(كشف األستار، للحافظ علي بن أيب بكر اهليثمي - ٨٤

  .هـ١٣٩٩الرسالة 



  

)٤٠١(

، )١١٦٢ت (كشف اخلفاء للعالمة إمساعيل بن حممد العجلوين - ٨٥
  .مصورة عن دار إحياء الرتاث العريب

) ٩٧٥ت (كنز العمال، للمحدث علي املتقي بن حسام اهلندي - ٨٦
  .تصوير مؤسسة الرسالة

  )ل(
لحافظ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر الآللئ املصنوعة، ل- ٨٧

  .ط القاهرة) ٩١١(السيوطي 
، تصوير )٨٥٢(لسان امليزان، للحافظ أمحد بن علي بن حجر - ٨٨

  .مؤسسة األعلمي، بريوت
  )م(

ت (جمابو الدعوة، للحافظ أيب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب الدنيا - ٨٩
  . بريوت-ط دار الكتب العلمية ) ٢٨١

تصوير (مة عبد اهللا بن حممد داماد أفندي احلنفي جممع األر للعال- ٩٠
  ).إحياء الرتاث العريب

، تصوير )٨٠٧ت (جممع الزوائد، للحافظ علي بن أيب بكر اهليثمي - ٩١
  .دار الكتاب بريوت

ط ) ٧٢٨(جمموع الفتاوى لإلمام أمحد بن عبد احلليم بن تيمية - ٩٢
  .الرياض

  . القاهرة، ط العامة)٦٧٦ت (اموع ليحىي بن شرف النووي - ٩٣



  

)٤٠٢(

، نشر )٨٤٥(خمتصر قيام الليل، لتقي الدين أمحد بن علي املقريزي - ٩٤
  .أكادميي باكستان

، مؤسسة )٤٠٥(املدخل إىل الصحيح، للحافظ أيب عبد اهللا احلاكم - ٩٥
  .هـ١٤٠٤الرسالة 

، تصوير دار صادر )٢٤٠(املدونة لإلمام سحنون بن سعيد التنوخي - ٩٦
  . بريوت-

، دار )٤٥٦ت ( بن أمحد بن حزم مراتب اإلمجاع، للحافظ علي- ٩٧
  . بريوت-الكتب العلمية 

، )٤٣٠(املستخرج، للحافظ أيب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصفهاين - ٩٨
  .مصورة يف مكتبة اجلامعة اإلسالمية

 -، تصوير دار صادر )٢٤١(املسند لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل - ٩٩
  .بريوت

ت (فرائيين املسند، للحافظ أيب عوانة يعقوب بن إسحاق اإلس- ١٠٠
  .هـ١٣٨٥ط حيدر آباد ) ٣١٦

، ط )٣٠٧ت(املسند، للحافظ أيب يعلى أمحد بن علي املوصلي - ١٠١
  .هـ١٤٠٧ - ١٤٠٤دار املأمون دمشق 

، نشر الس )٢١٩ت(املسند للحافظ عبد اهللا بن الزبري احلميدي - ١٠٢
  . كراتشي-العلمي 

، مصورة عن )٢٠٤(املسند، لإلمام سليمان بن داود الطيالسي - ١٠٣
  .عة حيدر آبادطب



  

)٤٠٣(

، املكتب )٧٣٧ت بعد (مشكاة املصابيح للخطيب التربيزي - ١٠٤
  .هـ١٣٨٠اإلسالمي 

، )٣٢١ت (مشكل اآلثار، أليب جعفر أمحد بن حممد الطحاوي - ١٠٥
  .تصوير دار صادر

) ٨٤٠ت (مصباح الزجاجة للمحدث أمحد بن أيب بكر البوصريي - ١٠٦
  .مطبعة حسان القاهرة

ت (بن حممد بن أيب شيبة املصنف للحافظ أيب بكر عبد اهللا - ١٠٧
  .ط الدار السلفية اهلند) ٢٣٥

حتقيق ) ٢١١ت(املصنف للحافظ عبد الرزاق بن مهام الصنعاين - ١٠٨
  .هـ١٣٩٠األعظمي ط 

املكتب ) ٥١٦ت(معامل التنزيل لإلمام حسني بن مسعود البغوي - ١٠٩
  .اإلسالمي بريوت

املعجم األوسط للحافظ سليمان بن أمحد الطرباين، ط مكتبة - ١١٠
  .هـ١٤٠٥ف الرياض املعار

املعجم الصغري للحافظ سليمان بن أمحد الطرباين، ط املكتب - ١١١
  .هـ١٤٠٥اإلسالمي بريوت 

املعجم الكبري للحافظ سليمان بن أمحد الطرباين، حتقيق محدي - ١١٢
  .هـ فما بعدها١٣٩٨السلفي 

دار ) ٥٠٥ت (معراج السالكني أليب حامد حممد بن حممد الغزايل - ١١٣
  .الطباعة القاهرة



  

)٤٠٤(

) ٢٧٧ت(رفة والتأريخ أليب يعقوب يوسف بن يعقوب البسوي املع- ١١٤
  .هـ١٣٩٤مطبعة اإلرشاد بغداد 

) ٦٢٠ت (املغين لإلمام عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة - ١١٥
  .هـ القاهرة١٣٨٨مطبعة الفجالة 

، نشر دار )٧٤٨(املغين يف الرجال للحافظ حممد بن أمحد الذهيب - ١١٦
  .هـ١٣٩١املعارف حلب 

الميني لإلمام أيب احلسن األشعري علي بن إمساعيل مقاالت اإلس- ١١٧
  .هـ١٤٠٠نشر دار النشر فرانز شتاينر ) ٣٢٤ت(
، ط )٤٧٦(املهذب للعالمة أيب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي - ١١٨

  .احلليب
ت (موارد الظمآن للحافظ نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي - ١١٩

  .تصوير دار الكتب العلمية) ٨٠٧
نشر ). ٥٩٧(ظ عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي املوضوعات للحاف- ١٢٠

  .عبد احملسن الكتيب
، ط )٧٤٨ت (ميزان االعتدال للحافظ حممد بن أمحد الذهيب - ١٢١

  .هـ١٣٨٢احلليب 
  )ن(

ط احلليب ) ٦٠٦(النهاية د الدين املبارك بن حممد بن األثري - ١٢٢
  .هـ١٣٨٣

 تصوير). ٩١١(وفاء الوفاء لنور الدين علي بن أمحد السمهودي - ١٢٣
  .هـ١٤٠١ بريوت -دار إحياء الرتاث العريب 



  

)٤٠٥(

   فهرس املوضوعات- ٨
  الفقرة  املوضوع

  ١  خطبة احلاجة
  ٢  ما حلله اهللا ورسوله: احلالل

  ٣  التوسل باإلميان بالنيب وطاعته فرض على كل أحد
  ٤   شفيع اخلالئق يوم القيامةeهو 

  ٥  التوسل يف عرف الصحابة
  ٦  ار لعمه وأبيه عن االستغفeسبب ي الرسول 
  ٩   أعظم الناس جاهاeاتفاق املسلمني أنه 

  ١٦-١٠  االنتفاع بالشفاعة موقوف على شروط وأدلة ذلك
 ودعاؤه تنفع املؤمنني يف الدنيا واآلخرة eشفاعة النيب 
  باتفاق املسلمني

  
١٧  

 ألهل eإميان الصحابة والتابعني هلم بإحسان بشفاعته 
  ذلكالذنوب وإنكار أهل البدع ل

  
١٩، ١٨  

  ٢٠  إقرار الصحابة والتابعني واألئمة بأحاديث الشفاعة املتواترة
  ٢١  تعلق منكري الشفاعة ببعض اآليات القرآنية

جواب أهل السنة على منكري الشفاعة من وجهني وأدلتهم 
  على ذلك

  
٢٣، ٢٢  

  ٢٤  الشفاعة اليت أثبتها املشركون للمالئكة واألنبياء
  ٢٧، ٢٦  لشفاعة الشركية وسد ذرائعها حسم مادة اeالنيب 

  



  

)٤٠٦(

  الفقرة  املوضوع
    الفصل الثاين

  ٣٣ - ٢٨  اثنان منها متفق عليهما: لفظ التوسل يراد به ثالثة أمور
 وطاعته هو أصل الدين ومنكر eالتوسل باإلميان بالرسول 

  هذا كافر
  
٣١  

  ٣٤   شفاعات خاصة وعامةeللرسول 
  ٣٨  التوحيد هو أصل الدين

  ٤٠  ر املشركني بتوحيد الربوبية وأدلة ذلكإقرا
املشركون مقرون بأن آهلتهم خملوقة ولكنهم يتخذوم شفعاء، 

  وأدلة ذلك
  
٤١  

  ٤٥  املشركون صنفان
خطاب املالئكة واألنبياء والصاحلني بعد موم ودعاؤهم من 

  أعظم أنواع الشرك باهللا
  
٥٠  

رك مصاحل كثري من الناس يذكرون يف هذه األنواع من الش
واألجوبة ... وحيتجون عليها حبجج من جهة الرأي أو الذوق

  على ذلك

  
  
٦١ -٥١  

  ٦٥  جيب على كل مؤمن اتباعه) يعين صراط اهللا(أصل جامع 
  ٧٥ - ٦٧  سد ذرائع الشرك وأدلته

 شرعية وبدعية وأدلة ذلك -زيارة قبور املسلمني على وجهني 
  وما يستنبط منها

  
٩١ - ٧٦  

  



  

)٤٠٧(

  فقرةال  املوضوع
ما أحدثه فالسفة اإلحلاد من الشرك والشفاعة مما ال يعرفه 

  أتباع األنبياء
  
٩٤ - ٩٢  

تصرفات شيطانية عند األوثان والقبور من أعمال وأفعال هي 
  من أعظم أسباب اختالف البشر

٩٦ - ٩٥  

أمور تفضح أعمال الشياطني منها قراءة القرآن ومنها 
  االستعاذة باهللا

  
١٠٠ -٩٧  

عرض الشياطني لألنبياء لتؤذيهم وتفسد عبادام وأدلة قد تت
  ذلك ونصر اهللا أنبياءه

  
١٠٧ - ١٠١  

ًمن كان متبعا لألنبياء نصره اهللا مبا ينصر به أنبياءه وهي 
  أشياء

  
١١٠ - ١٠٨  

أعمال شيطانية أضلت أناسا وجنا منها آخرون بعلمهم 
  وإميام

  
١٢٩ - ١١١  

 مكذب ومصدق -طني نوعان أهل اجلاهلية جتاه فعل الشيا
  على أساس أا كرامات

  
١٣٧ - ١٣٠  

  ١٣٩ - ١٣٨  أولياء اهللا هم املؤمنون املتقون وكرامام مثرة تقواهم
أعظم أسباب ضالل املشركني ما يرونه أو يسمعونه عند 

  األوثان، وعرض مناذج من أفعال الشياطني
  
١٤٤ - ١٤٠  

ًكة أربابا من دون اهللا قد يتخذ املشركون من األنبياء واملالئ
  واألنبياء واملالئكة براء من ذلك واألدلة عليه

  
١٤٦ - ١٤٥  

  



  

)٤٠٨(

  الفقرة  املوضوع
املالئكة تدعو للمؤمنني وتستغفر هلم من دون أن يسأهلم 

  أحد ومع ذلك ال جيوز دعاؤهم وبيان ذلك
  
١٥٣ - ١٤٨  

  ١٦٣ - ١٥٣  أصل سؤال اخللق حمرم لكنه أبيح للضرورة وأدلة ذلك 
حسيب من سؤايل علمه :  من قولeما نسب إىل إبراهيم 

حبايل وتزييف املؤلف ذلك وإثباته عكسه باألدلة من الكتاب 
  والسنة

  
  
١٦٧ - ١٦٤  

علم اهللا حباجة العباد ال ينايف أن يأمرهم بالتوبة واالستغفار 
  والدعاء

  
١٦٨  

ًقد يكون العبد مأمورا أحيانا مبا هو أفضل من الدعاء ً  ١٧٠ - ١٦٩  
  ١٧١  أفضل العبادات البدنية الصالة
  ١٧٢  السؤال املشروع حسن مأمور به

  ١٧٣  دعاء املسلم ألخيه حسن مأمور به
  ١٧٥ - ١٧٤  أمر اهللا بسؤال العلم وجيب على املسئول بذله 

    أمور أجاز الشرع طلبها كاألمانات والودائع وما شاكل ذلك 
١٧٩ - ١٧٦  

  ١٨٢ - ١٨٠  ًرا به واملسئول مأمور باإلجابةمن السؤال ما ال يكون مأمو
مل يعرف أن الصديق وحنوه من أكابر الصحابة سألوا رسول 

  ً شيئا وقد يطلبون منه أن يدعو للمسلمنيeاهللا 
  
١٨٣  

  ١٨٤  سؤال األعمى، مث سؤال أم أنس
  ١٩٠ - ١٨٥  فضل الصديق، ومكانته، وأدلة ذلك



  

)٤٠٩(

  الفقرة  املوضوع
  ١٩٥ - ١٩٤   اهللا به األولني واآلخريندين اإلسالم الذي بعث

  ١٩٨ - ١٩٦  دين اإلسالم مبين على أصلني، وبيان ذلك
إذا كان املؤمنني غري مأمورين بسؤال املخلوقني، فرسول اهللا 

eأوىل بذلك   
  
١٩٩  

  ٢٠٠  سؤال املخلوقني فيه ثالث مفاسد
من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه، 

 ثواب eر عادة السلف بأن يهدوا إىل النيب وهلذا مل جت
  األعمال

  
  
٢٠٧ - ٢٠٢  

 الدعاء، طلب أمر وترغيب، ومن ذلك أمره eطلب النيب 
  بطلب الوسيلة وأدلة ذلك

  
٢١٤ - ٢٠٦  

 يف طلب الدعاء من الغري أن يكون eينبغي االقتداء بالنيب 
  القصد نفع الداعي املأمور بالدعاء

  
٢١٦ - ٢١٥  

  ٢١٧  ليس مبشروعسؤال امليت 
  ٢٢٠   أمر بالقيام حبقوق اهللا، وحقوق عبادهeالرسول 

ما شرعه اهللا ورسوله، توحيد وعدل وإحسان، وعكس ذلك 
  ما شرعه املبتدعون وأدلة ذلك

  
٢٢١  

ال طريق إىل اهللا إال اتباع الصراط املستقيم، وما خالف ذلك 
  فهو من طريق أهل الغي والضالل وأدلة ذلك

  
٢٣٠ - ٢٢٩  

    الفصل الثالث
  ٢٣٦  لفظ التوسط فيه إمجال واشتباه



  

)٤١٠(

  الفقرة  املوضوع
  ٢٣٧  ما أحدثه احملدثون يف لفظ التوسل

  ٢٤٢ - ٢٣٨  لفظ الوسيلة يف القرآن، ومعناه
  ٢٤٥ - ٢٤٣  لفظ الوسيلة يف السنة، ومعناه

  ٢٤٥  التوسل بالنيب يف كالم الصحابة
  ٢٤٧  التوسل يف عرف كثري من املتأخرين

  ٢٤٩ - ٢٤٨  خالصة ما سبق
  ٢٥٣ - ٢٥١  عود إىل بيان معىن التوسل، وأنواعه

  ٢٥٩ - ٢٥٤  رأي اإلمام أيب حنيفة وأصحابه يف التوسل حبق املخلوقني
إقسام اهللا مبخلوقاته، لتضمنه ذكر آياته الدالة على قدرته 

  وحكمته
٢٦١ - ٢٦٠  

  ٢٦٩ - ٢٦٢  احللف بغري اهللا، وحكمه
 من لو أقسم على اهللا ألبره، وأحاديث يف إن من عباد اهللا

  معناه
  
٢٧٤ - ٢٧١  

  ٢٧٧ - ٢٧٦  اإلقسام باهللا على عباده
اخللق كلهم يسألون اهللا، مؤمنهم وكافرهم، وقد جييب اهللا 

  دعاء الكفار
  
٢٧٨  

  ٢٨٤ - ٢٧٩  ًسؤال اهللا بأمسائه وصفاته ليس إقساما على اهللا
  ٢٨٦   األمساء والصفاتاسم اهللا احلي القيوم جيمع أصل معاين

مساع اهللا قد يكون مبعىن اإلجابة، آيات وأحاديث يف هذا 
  املعىن

  
٢٨٩ - ٢٨٨  



  

)٤١١(

  الفقرة  املوضوع
 بني يدي eمشروعية محد اهللا، والصالة على رسول اهللا 

  الدعاء
  
٢٩١ - ٢٩٠  

  ٢٩٤  ما املراد حبق السائلني على فرض صحة احلديث
  ٢٩٢  ٍلفظ السمع له عدة معان

  ٣٠١ - ٢٩٥  سؤال باإلميان، والعمل الصاحل من أسباب إجابة الدعاءال
  ٣٠٢  الباء قد تكون للقسم، وقد تكون للسببية

لألنبياء واملالئكة والصاحلني جاه عظيم، ومنازل رفيعة تقتضي 
أن يرفع اهللا درجام، لكن جمرد قدرهم ال يعترب سببا إلجابة 

  نيبدعاء من توسل جباههم؛ ألن ذلك أمر أج

  
  
٣٠٦ - ٣٠٣  

  ٣٠٧   وحمتبه سبب عظيم لإلجابةeالسؤال باإلميان بالنيب 
  ٣١٢ - ٣٠٨   ألهل التوحيد املخلصنيeشفاعة النيب 

  ٣٢٥ - ٣١٣  السؤال حبق فالن مبين على أصلني، وتوضيح ذلك
    الفروق العظيمة، بني اخلالق واملخلوق، وبيان شيء من ذلك

٣٣٦ - ٣٢٦  
  ٣٣٩ - ٣٣٧  لوق على اهللاتوضيح معىن حق املخ

  ٣٤١ - ٣٤٠  سؤال اهللا بأمسائه وصفاته، أعظم ما يسأل اهللا به
بيان معىن حق العباد على اهللا، ومعىن امتناع الظلم عليه 

  وأمور تتعلق ذا املعىن
  
٣٥٤ - ٣٤٢  

  ٣٦١ - ٣٥٥  السؤال حبق الرحم وبيان هذا احلق
  



  

)٤١٢(

  الفقرة  املوضوع
    نع التوسل باملخلوق يتضمن أمرينقول أيب حنيفة وأصحابه مب

٣٦٤ - ٣٦٢  
  ٣٦٥  eحديث األعمى صريح يف أنه إمنا توسل بدعاء النيب 

َّتوسل عمر بالعباس يدل على أن التوسل املشروع إمنا هو 
  .بالدعاء، ال بالذات

  
٣٦٦  

  ٣٧٠ - ٣٦٩  ًال يصح أن مالكا جييز التوسل مبعىن اإلقسام، أو السؤال
  ٣٧٢ - ٣٧١  ، ودليل ذلكeوا يتوسلون بدعاء النيب الصحابة إمنا كان

كذب من ينقل عن مالك، واألئمة جواز سؤال رسول اهللا 
eبعد موته   

  
٣٧٥  

  ٣٨٢ - ٣٧٦  eحب السلف واحرتامهم لرسول اهللا 
حكاية غريبة اإلسناد منقطعة، بل هي كذب نسبت إىل 

ً، ومناقشتها سندا ومتناeمالك فيها التوسل بالنيب  ً  
  
٤٠٤ - ٣٨٤  

  ٤٠٥   عند قربهeدليل األئمة على السالم على رسول اهللا 
  ٤٠٦  ، كلها ضعيفةeأحاديث زيارة قربه 

 وال قرب غريه باتفاق األئمة eال جيب الوفاء بنذر زيارة قربه 
  ومذاهبهم يف السفر إىل املساجد

  
٤١٢ - ٤١٠  

  ٤١٤  زيارة القبور تنقسم إىل، شرعية، وبدعية
  ٤٣٠ - ٤٢٢  eالة على رسول اهللا أحاديث يف الص

  ٤٣٨ - ٤٣١  عود إىل مناقشة احلكاية املنسوبة إىل مالك
  ٤٤٠ - ٤٣٩  الكالم على حكاية العتيب



  

)٤١٣(

  الفقرة  املوضوع
  ٤٤٤ - ٤٤١  مناقشة اخلطأ يف استعمال لفظ الشفاعة الوارد يف احلكاية

من ال يعرف لغة الصحابة اليت كانوا يتخاطبون ا يقع يف 
  حريفالت

  
٤٤٥  

أناس يتعمدون وضع ألفاظ األنبياء وأتباعهم على معان 
خمالفة ملعانيهم، ومنها املالئكة والعقول، والنفوس، والشفاعة، 

  واحملدث، والقدمي، والتوسل

  
  
٤٦١ - ٤٤٦  

  ٤٦٢  ، وأن نطلب له الوسيلةeأمرنا اهللا أن نصلي على النيب 
     وشفاعتهeوسل بدعائه الوسيلة اليت أمرنا اهللا أن نبتغيها والت

٤٦٤ - ٤٦٣  
ليس يف شيء من دواوين اإلسالم، حديث صحيح مرفوع 

  يدل على التوسل الذي يتعلق به املبتدعون
  
٤٦٦  

رأي ابن اجلوزي وأيب العالء اهلمداين يف املراد باحلديث 
  املوضوع

  
٤٧٠ - ٤٦٧  

 كما eال يعرف يف الصحابة من تعمد الكذب على النيب 
  يهم البدعةمل تعرف ف

  
٤٧١  

  ٤٧٧  املصنفون يف الفضائل يتساهلون يف إيراد األحاديث الضعيفة
  ٤٧٩  ال جيوز أن حيرم شيء إال بدليل شرعي

  ٤٨١  اإلسرائيليات ال يثبت ا شرع
  ٤٨٤ - ٤٨٣  تقسيم السلف للحديث إىل صحيح وضعيف

  



  

)٤١٤(

  الفقرة  املوضوع
شيخ تقسيم الرتمذي احلديث إىل ثالثة أقسام وتعقب 

  اإلسالم له
  
٤٨٥  

األحاديث اليت فيها السؤال بنفس املخلوقني ضعيفة وواهية، 
ومنها حديث عبد امللك بن هارون ومناقشة شيخ اإلسالم 

  هلذا احلديث

  
  
٤٩١ - ٤٨٧  

  ٤٩٢  حديث عبد امللك بن هارون يف استفتاح أهل الكتاب
 ومناقشته eحديث عبد الرمحن بن زيد يف توسل آدم بالنيب 

  نقد تصحيح احلاكم ومقارنته بغريه من األئمةو
٤٩٩ - ٤٩٣  

  ٥٠٧ - ٥٠٠  حديث عن الشيخني وكتابيهما
ْ من اإلسرائيليات ال جيوز أن eحديث توسل آدم بالنيب 

  تبىن عليه شريعة
  
٥٠٩ - ٥٠٨  

  ٥١٠  شرع من قبلنا شرع لنا إذا مل يرد شرعنا خبالفه
ن الصنعاين حديث يف التوسل يرويه موسى بن عبد الرمح

  الكذاب ونقد الكتب اليت روته وأمثاله
  
٥١٥ - ٥١١  

  ٥١٦  منهج أئمة احلديث الذين يروون األحاديث لالحتجاج ا
  ٥١٧  إشارة إىل أئمة اجلرح والتعديل

يف الباب آثار ضعيفة منها حكاية األربعة الذين اجتمعوا عند 
  الكعبة وتوسل بعضهم ومناقشتها

  
٥٢٥ - ٥٢٠  

 البعض عند الكنائس واألوثان وحيصل ما حيصل من قد يدعو
  أغراضهم

  
٥٢٦  



  

)٤١٥(

    ًكما أن كثريا من األمور كالعبادات واجلهاد تكون فيها مضرة
٥٢٧  

حديث األعمى ورواته ومصادره واختالف الرواة فيه وبيان 
  علله

  
٥٥٧ - ٥٢٩  

عمل الصحايب إذا مل يوافقه غريه ال تثبت به شريعة وأمثلة 
  ذلك

  
٥٦٣ - ٥٥٨  

أن نفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، وما : املتابعة
   حبكم االتفاق ال يشرع لنا أن نفعله وتوضيح ذلكeفعله 

  
٥٦٩ - ٥٦٤  

 ال يقال إنه eًإذا فعل الصحايب فعال مل يشرعه رسول اهللا 
  سنة مستحبة وأمثلة ذلك

  
٥٧٤ - ٥٦٩  

ذا مل إن قول الصحايب حجة فذلك إ: من قال من العلماء
  خيالفه نص ومل خيالفه غريه من الصحابة

  
٥٧٤  

لو سلم أن عثمان بن حنيف روى مشروعية التوسل بالنيب 
eبعد موته فإن الصحابة قد خالفوه واحلق معهم   

  
٥٨٢ - ٥٧٧  

    الفصل الرابع
التوسل مبعىن اإلقسام على اهللا باألنبياء والصاحلني أو السؤال 

   eًفيه شيئا عن رسول اهللا م ال يستطيع أحد أن يثبت 
  
  
٥٨٣  

الجيوز القسم بغري اهللا ال باألنبياء وال بغريهم وال جيوز أن 
  ينذر هلم

  
٥٨٧ - ٥٨٥  

  



  

)٤١٦(

  الفقرة  املوضوع
السؤال بغري اهللا من غري إقسام به واآلثار الواردة فيه وبيان 

  ضعفها وأقوال أهل العلم يف ذلك
  
٥٩٤ - ٥٨٨  

  ٦٠٦ - ٥٩٨  خلوقات وأجوبتهاأسئلة فرضت يف اإلقسام بامل
قد سوى اهللا بني مجيع املخلوقات يف ذم الشرك ا وإن 

  كانت معظمة وأدلة ذلك
  
٦١٣ - ٦٠٧  

  ٦١٦ - ٦١٤  أحاديث الشفاعة تدل على أن األمر كله هللا
  ٦٢٠ - ٦١٧  كالم حول اإلقسام بغري اهللا والسؤال به

تحون على وكانوا من قبل يستف{التفسري الصحيح لقول اهللا 
، واآلثار الثابتة املطابقة ملعىن اآلية، واآلثار غري }الذين كفروا

  الثابتة اليت يتعلق ا املبتدعون

  
  
٦٣٨ - ٦٢١  

آيات وأحاديث يف إخالص التوحيد هللا والزجر عن الشرك 
  وأسبابه ووسائله

  
٦٤٩ - ٦٣٩  

واحتجاج " ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد"حديث 
  مالك به

  
٦٥١ - ٦٥٠  

آيات وأحاديث يف إخالص العبادة والتوحيد هللا، وتوضيح 
   eالفرق بني حقوق اهللا وحقوق الرسول 

  
٦٦٥ - ٦٥٣  

أشياء خيلقها اهللا مبا يشاء من األسباب ومل جيعل غريه من 
  العباد واسطة يف خلق تلك األشياء

  
٦٦٦  

  ٦٦٧  ََّأما جعل اهلدى يف القلوب فإىل اهللا
  ٦٦٩  ئط يف تبليغ ما أنزل اهللا من الوحياألنبياء وسا



  

)٤١٧(

  الفقرة  املوضوع
  ٦٧٠  أسلوب عظيم يف بيان ما يستحقه اهللا

األنبياء إمنا يتوسل باإلميان م وحمبتهم وطاعتهم والتوسل م 
  يكون على وجهني وتفصيل ذلك

  
٦٧٩ - ٦٧١  

  ٦٨٦ - ٦٨٠  دين اإلسالم مبين على أصلني وتوضيح ذلك باألدلة
    امللحق
  ٦٨٧  السبب الداعي إىل هذا اإلحلاق

  ٦٨٩ - ٦٨٨  صورة السؤال وفكرة عن صورة اجلواب
  ٦٩٠   شفاعات منها اخلاصة ومنها املشرتكةeللنيب 

  ٦٩١  موقف الوعيدية من الشفاعة
ًالتوسل الذي ذكره عمر قد جاء مفسرا يف أحاديث 

  االستسقاء
٦٩٤  

  ٦٩٥  توسل معاوية بيزيد بن األسود أي بدعائه
  ٦٩٦  االستسقاء بأهل الدين والصالح أي بدعائهم

  ٧٠١ - ٦٩٧   أي بدعاءهeاستسقاء الصحابة برسول اهللا 
كل من وجبت طاعته من املخلوقني فألن ذلك طاعة هللا مثل 

  أويل األمر، وال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق
  
٧٠٤ - ٧٠٢  

  ٧٠٦ - ٧٠٥  الشافع ال جتب طاعته
  ٧٠٧  ًوأجل من أن يكون شافعااخلالق أمره أعلى 

كثري من أهل البدع ينكر الشفاعة يف أهل الكبائر وعلى 
  العكس الصحابة وأهل السنة

  
٧١٠ - ٧٠٩  



  

)٤١٨(

  الفقرة  املوضوع
  ٧١٤ - ٧١١  االستسقاء واالستشفاع بالنيب وبغريه يف حال احلياة

  ٧٢٠ - ٧١٨   وأنه صاحب الشفاعة واملقام احملمودeمنزلة الرسول 
  ٧٢١  املخلوق عند اخلالق ليس كجاه املخلوق عند املخلوقجاه 

 يف النهي عن اختاذ القبور eاستفاضت األحاديث عن النيب 
  مساجد، وسبب ذلك

  
٧٢٧ - ٧٢٣  

علم الصحابة من النيب حسم مادة الشرك فلم يتخذوا القبور 
  مساجد

  
٧٢٨  

َّوعلم الصحابة أن التوسل إمنا هو باإلميان به  َّe وطاعته 
  ودعائه هلم فلم يكونوا يتوسلون بذاته

  
٧٣٠ - ٧٢٩  

أحاديث تنهى عن اختاذ القبور مساجد وتنهى عن اإلطراء 
  والغلو

  
٧٣٥ - ٧٣١  

  ٧٣٩ - ٧٣٦   eحديث األعمى وبيان أنه إمنا توسل بدعاء النيب 
  ٧٤٤ - ٧٤٠  ًمناقشة ملن فهم مقصود حديث التوسل فهما خاطئا

مر يف التوسل وأن معنامها اتفاق حديث األعمى وقول ع
  واحد

  
٧٤٥  

 أو بذاته ألنه غري eمل يتوسل عميان الصحابة جباه النيب 
  مشروع

  
٧٤٦  

  ٧٤٨  الصحابة مل يطلبوا من النيب الدعاء بعد موته
 من أمته الدعاء له إمنا هو تعليم هلم، ينتفعون به eطلبه 

  ..ويعظم اهللا أجره بسبب هذا التعليم
  
٧٥٤ - ٧٥٢  



  

)٤١٩(

  الفقرة  ضوعاملو
  ٧٥٨ - ٧٥٥   ال يرغب إىل غري اهللا وقد علم أمته ذلكeرسول اهللا 

يطلب الدعاء من املخلوق ألنه مما يقدر عليه وأما ماال يقدر 
عليه املخلوق، فال جيوز طلبه ال من األنبياء وال من املالئكة 

  وال من غريهم

  
  
٧٦٩ - ٧٦١  

ون بعد موم هو ما يفعله املالئكة ويفعله األنبياء والصاحل
  باألمر الكوين فال يؤثر فيه سؤال السائلني

  
٧٧٠  

  ٧٧٠  آيات يف تقرير التوحيد وإبطال الشرك
  ٧٧٥ - ٧٧٢  تقرير الشفاعة املشروعة والشفاعة املمنوعة

  ٧٧٩ - ٧٧٦  أحاديث تنهى عن الغلو وذرائع الشرك
  ٧٨٧ - ٧٨١  ال يعبد إال اهللا وال يعبد اهللا إال مبا شرع وتقرير ذلك 

  ٧٨٨  العبادات مبناها على التوقيف
ال ينبغي ألحد أن خيرج عما قضت به السنة وجاءت به 

  الشريعة
  
٧٩٠  

اتفاق العلماء على أنه ال ينعقد اليمني بغري اهللا واالستدالل 
  على ذلك، وتوضيحه

  
٧٩٦ - ٧٩٢  

  ٧٩٧  ال يستعاذ باملخلوقات
  ٧٩٩  النهي عن الرقى اليت فيها شرك

 كالتوسل -فريق بني األسباب املقتضية حلصول املطلوب الت
 وبني األسباب اليت ال تقتضي حصوله، -باألعمال الصاحلة 

  وبني السؤال واإلقسام وتفصيل ذلك

  
  
٨١٣ - ٨٠٠  



  

)٤٢٠(

  الفقرة  املوضوع
معىن حق العباد على اهللا، وهل يقسم على اهللا ذا احلق أو 

  يسأله به، وشرح ذلك
  
٨١٩ - ٨١٤  

سم على اهللا بشيء من املخلوقات ومذهب أيب حنيفة، ال يق
  وأصحابه

  
٨٣٠ - ٨٢٥  

  ٨٣٢  إقسام اهللا مبخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذكر آياته
ًمن قال لغريه أسألك بكذا إما أن يكون مقسما، أو سائال، 

  وحكم ذلك
  
٨٣٨ - ٨٣٣  

  ٨٤٠  إسألوا اهللا جباهي باطل: حديث
  ٨٤١  دعاء غري اهللا كفر

  ٨٤٤ - ٨٤٢  رأي ابن عبد السالم يف التوسل وكالم املؤلف حوله
 يف الدعاء هو الذي دل عليه الكتاب eالصالة على النيب 

  ..والسنة واإلمجاع، واألدلة على ذلك
  
٨٥٦ - ٨٤٥  

ذكر علماء اإلسالم وأئمة الدين األدعية الشرعية، وأعرضوا 
  عن األدعية البدعية فينبغي اتباع ذلك

  
٨٥٧  

مراتب الدعاء البدعي وأدلتها، وحكمها، وأن عمل الصحابة 
  ضدها

  
٨٧٣ - ٨٥٨  

كذب احلكاية املنسوبة إىل مالك وبيان بطالا من مذهبه، 
  ...وعمل السلف ضدها

  
٨٧٦ - ٨٧٤  



  

)٤٢١(
  

  الفقرة  املوضوع
ًال يدعى إال اهللا، وال جيوز أن يسأل األموات شيئا والنهي 

  األمر بزيارة قبورهمعن اختاذ قبورهم مساجد، و
  
٨٨٨ - ٨٧٧  

أسألك حبق : املرتبة الثالثة من مراتب الدعاء البدعي أن يقال
  ...فالن

  
٨٨٩  

  ٨٩٩ - ٨٩٨  دين األنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم وأدلة ذلك
    الفصل اخلامس

  ٩٠٠  ...خالصة ما سبق حبثه
يان الجيوز ألحد أن يستغيث بغري اهللا، وبيان حترمي الشرك، وب

تصرفات الشياطني الداعية إىل الشرك وتالعبهم بكثري من 
  طوائف الضالل

  
  
٩٢٩ - ٩٠١  

دين اإلسالم مبين على أصلني، وتوضيح ذلك والفصل بني 
  ...حقوق اهللا وبني حقوق الرسل وبيان عظمة اهللا جل جالله

  
  
٩٣٩ - ٩٣٠  

إثبات علو اهللا وأنه على العرش استوى مع غناه سبحانه عن 
  رش، وإغنائه بعض خملوقاته عن بعضالع

  
٩٤١ - ٩٤٠  

  ٩٤٤ - ٩٤٢  حملة عن التوحيد القويل والتوحيد العملي، وأدلتهما
  ٩٤٥  ...اخلامتة

    



  

)٤٢٢(

   فهرس املقدمة- ٩
  الصفحة  املوضوع

  ٥  خطبة احلاجة
  ٦  األسباب الدافعة إىل العمل يف هذا الكتاب

  ٩  الكتب اليت ألفت يف هذا الفن
  ١١  خطة العمل

  ١٣  حملة عن حياة اإلمام ابن تيمية
  ٢٠  موضوع كتاب التوسل والوسيلة

  ٢٤  منهج شيخ اإلسالم يف هذا الكتاب
  
  
  
  
  


