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إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن 

سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادى له، وأشهد أن ال إله 

 ه.إال اهلل وحده ال شريك  له واشهد أن محمدا عبده ورسول

 أمـــا بعـــــد

فإن اصدق الحديث كتاب اهلل، وخير الهدى هدى محمد صلى اهلل عليه وسلم، وشر 
 وكل ضاللة فى النار. األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

احذر شرك ) يبده وكرمه ويسر لى كتابة هذا الكتلقد مّن اهلل عليَّ بفضله وجو

  (ةالرد على عقيدة الصوفيزمزم و

ألصل عقيدة  واستعنت باهلل وعزمت على أن يكون كتابًا مختصرًا جامعًا شاماًل

، فعقائد الصوفية كثيرة ومتشعبة، الصوفية الذى يدور عليه كل عقائد الصوفية

 ولكن إن سقط األصل سقط الفرع

ل عقائد الصوفية، ثم تكلمت على ووهو من أصوأنواعه فبدأت بشرك التبرك 

هذا الشرك الخفى الذى وقع فيه كثير من الناس بل بعض  ةشرك زمزم لخطور

 ملأهل الع

عقائد الصوفية وبسببه وقعوا  تكلمت عن شرك التوسل وأنواعه وهو من أهم ثم

   فى الشرك 

 طاثالث نقإلى وآل البيت األولياء لخصت عقيدة الصوفية فى ثم 

 هاألولياء فى حياتهم ومماتهم شفعاء ووسطاء بين العبد ورب -1
الولى حى يرزق يسمع ويرى، بل يعرف حاجة السائل ويقضيها له بغير  -2

 سؤال ) بركة األولياء (
 ، التقرب إلى األولياء من أعظم الوسائل التى تقربك إلى اهلل -3

ثم ذكرت األدلة التى يستدلون بها، وردت عليها من الكتاب والسنة وأقوال سلف 

 فى مثل هذه المعتقدات، ثم ذكرت عقيدة السلف الصالح األمة

وأرجو من اهلل أن يتقبل ذلك العمل ويجعله زخرًا لى يوم القيامة وينفع به المسلمين 
انه ولى ذلك والقادر عليه وجزا اهلل خيرًا كل من طبع هذا الكتاب ونشره بين 

 المسلمين.

 ( "من دل على خير فله مثل اجر فاعله" رواه مسلمقال رسول اهلل )

 

 ـد الرحمنأبـو عبــ  

 عادل عبد السالم األنصار 
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 شرك التبركأواًل: 

 والتبرك مأخوذ من البركة.   ،معين شيء منهو ابتغاء المنفعة  التبرك :

 هي زيادة الشيء وكثرة خيره. البركة :

فلو قلناا ععاام مباايك يعناي ععاام كثيار الليار فالهلياف مناع ي فاي العا د ال ثيار 
ياة، ولاو قلناا شاجرة مبايكاة يعناي مارمي  ماايا ويعود على الجس  بالصحة والعاف

أكثر من غيرها مثف نلف الم ينة يطرح مرمين فاي العاام هناع نلاف مباايك، ول ان 
 هناك ضابط لهذه البركة. 

 أن الشيء المبايك ال يتع  اللواص التي وضعها اهلل فيع. ضابط البركة :

 في اللحام زاد اللحام اللحم غني بالبرومين وليس بع كالسيوم فلو بايك اهلل مثال:
وزادت نسبة البرومين فيع وال يتع ى اللواص التي وضعها اهلل فيع فال يصير 

الابطن هن  فيع كالسيوم أو أي شئ ليس في اللحم وال يشفي مثاًل من أمارا 
 اهلل لم يضع في اللحم خاصية الشفاء من أمرا  البطن. 

شرك التبرك أنواع

 جر والشجر.التبرك بالجمادات مثف الح - 1

 التبرك بالصالحين اهحياء.   -2

 التبرك بالصالحين اهموات.  - 3

 ( التبرك بالجمادات:  1) 
مااع االعتهاااد أنااع ينفااع أو يضاار        يءالتباارك بااالحجر أو الشااجر أو أي شاا

فهاااذا شااارك و ن كاااان هاااذا الشااايء فاااي ذاماااع مبايكاااًا مثاااف الحجااار اه اااود فاااي        
 ال عبة المبايكة.

برك بالجمادات هو التمسح بالي  أو التهبيف، ابتغاء منفعة أو لرفع بالء والت
أو ل فع ضر، كما يفعلع كثير من الناس عنا  مهاابر الماومى أو عنا   ا اي ال عباة 
أو الحجر اه ود أو مسح ال عبة بشيء من الهماش أو بمسبحة أو أى شيء  ام 

 أخذه للبركة، ف ف هذا شرك    

َأنَُّع َ اَء ِ َلى اْلَحَجِر اَهْ َوِد َفَهبََّلُع ، َفَهاَل ِ نِّاى (:» فعن عمر بن اللطاب )
ََ َحَجارال اَل َمُضاَر َواَل َمْنَفاُع ، َوَلاْواَل َأنِّاى َيَأْياُب النَِّباىَّ ) ََ َأْعَلُم َأنَّا ََ َماا َقبَّْلُتا ( ُيَهبُِّلا

»(1)   

( ِقَباَف ُحَناْينف َفَمَرْيَناا  )وعن أبي واق  الليثي قال : َخَرْ َناا َماَع َيُ اوِل اهللَِّ
ِبِسااْ َيةف َفُهْلااُب َيااا َنِبااىَّ اهللَِّ اْ َعااْف َلَنااا َهااِذِه َذاَت َأْنااَواَّف َكَمااا ِلْلُ فَّاااِي َذاُت َأْنااَواَّف َوَكاااَن 

 َأْكَبُر َهَذا اهللَُّ( » اْلُ فَّاُي َيُنوُعوَن ِبِساَلِحِهْم ِبِسْ َيةف َوَيْعُ ُفوَن َحْوَلَها َفَهاَل النَِّبَى )

                                                 

 ( ورواه مسلم.1951رواه البخارى) - 1
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ِ نَُّ اْم َمْرَكُباوَن  اْجَعْل َلَنا ِإَلهًا َكَماا َلهماْ  َِلَهاة      َكَما َقاَلْب َبُنو ِ ْ َراِئيَف ِلُموَ ى 
  (2)« ُ َنَن الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُ ْم 

شاجرة   ()فأياد الصحابة الذين هم ح  اء عها  باس االم أن يجعاف لهام النباي 
 أن هذا شرك. ()ا يصنع المشركون فعلمهم النبي يتبركون بها كم

  عف اهلل ماء زمزم مبايك  مثال:

   (3) «ِ نََّها ُمَباَيَكةال ِ نََّها َعَعاُم ُعْعمف َوِشَفاُء ُ ْهمف : »  ()قال ي ول اهلل    

     (4)« َماُء َزْمَزَم ِلَما ُشِرَب َلُع: »  ()قال ي ول اهلل   

اهلل فاي حا ود ا اتل امها وعلاى قا ي اللاواص التاي  فماء زمزم منفع باذذن
بهصا  الشافاء مان وضعها اهلل فيها فهي شفاء من كف داء بذذن اهلل فمان شاربها 

، واحذي أن ملتمس مان مااء زمازم الشافاء فهاذا شارك ول ان أي مر  شفاه اهلل
 الشفاء من اهلل 

 (08" )الشغراء:وإذا َمرْضتم فهو يشفينقال معالى: "

                                                 

 ( ورواه الرتمذي وصححه األلباني.22942رواه امحد) - 2

 ( ورواه مسلم وامحد5535جزء من حديث رواه البيهقى)حديث صحيح:  - 3

فى حديث ضعيف: جلهالة امحد بن اسحاق بن شيبان، ولضعف معاذ بن جند، واعّل احلديث ابن حجر العسقالني  - 4

تلخيص احلبري فقال: وال يصح عن ابراهيم بن طهمان إمنا مسعه من ابن املؤمل، رواه البيهقي فى السنن الكربى رقم 

(5171.) 

وأما الراوي عنه أمحد بن إسحاق بن شيبان البغدادي فلم أعرفه وهو من شرط اخلطيب  قال الشيخ األلباني فى أرواء الغليل:

فال أدري أهو مما فاته أم وقع يف امسه حتريف يف نسخة البيهقي فهو علة هذه الطريق  هره فيالبغدادي يف ) تارخيه ( ومل أ

 عندي

َماُء َزْمَزَم » :  اَل َقاَل َرُسوُل اللَِّهَق َعْن َجاِبٍر ( وابن ماجة والبيهقي 19232وكذلك روى هذا احلديث االإمام أمحد برقم )

بن املؤمل، وعبد اهلل بن املؤمل قال عنه ابو داود: منكر احلديث، وقال بن حجر: ضعيف من حديث عبد اهلل  «ِلَما ُشِرَب َلُه 

 احلديث

َماُء َزْمَزَم ِلَما ُشِرَب َلُه ِإْن » َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه  ( عن ابن عباس 2112وكذلك روى هذا احلديث الدار قطين برقم )

ُسْقَيا َوِإْن َشِرْبَتُه ِلِشَبِعَك َأْشَبَعَك اللَُّه ِبِه َوِإْن َشِرْبَتُه ِلَقْطِع َظَمِئَك َقَطَعُه َوِهَى َهْزَمُة ِجْبِريَل َو َشِرْبَتُه َتْسَتْشِفى ِبِه َشَفاَك اللَُّه

 قال عنه األلباني حديث باطل موضوع «اللَِّه ِإْسَماِعيَل 

 « شرب له زمزم شفاء، هي ملا »موقوفًا قال:   ( عن معاوية 1242وكذلك روى هذا احلديث الفاكهى فى اخبار مكة برقم )

 : انه كذاباجلرح والتعديل كتابفى  أبو حامت الرازيذكره  حممد بن إسحاق الصيينوفى سنده 

 من طريق عبد اهلل بن املؤمل وكذلك روى هذا احلديث البيهقى فى السنن الصغرى عن عبد اهلل بن عمرو 

 ام النووى، والشيخ أبو إسحاق احلوينى، وغريهم: ضعف هذا احلديث اإلموخالصة القول

، بل هذا احلديث انفرد به ابن املؤمل، هذا احلديث مل يصح من أى طريق بل كل الطرق شديدة الضعف ال يقوى مبجموعهاف

 وإذا إنفرد ضعيف حبديث يسمى حديث منكر) ضعيف(
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الشفاء من اهلل بسبب ماء زمزم فيشفيَ اهلل، ومان شارب مان  ول ن يلتمس
   االيمواء يواه اهللصالشبع أشبعع اهلل، ومن شربها به ماء زمزم بهص 

و ن ا تل مب ماء زمزم في زيع أو بناء أومثف هذه اهموي كاان أنفاع مان 
"  نهاا مبايكاة و نهاا ععاام ععام  ()غيره هنع ماء مبايك وهذا لحا ي  النباى 

 شفاء  هم " و

فماء زمزم  عف اهلل فيها خصية الشافاء وخصاية الشابع وخصاية اسيواء،  
  واء قص ت أو لم مهص  أو نويب أو لم نتوى  

فماء زمازم ينفاع علاى قا ي اللاواص التاي وضاعها اهلل فيهاا، أماا ماا يفعلاع 
بعض الناس مثف شربهم لماء زمزم بنياة اله اياة وزياادة اسيماان و اعة الارز  

الهرآن وه اياة اهوالد و صاالح ذات الباين ومثاف هاذه اهماوي فهاذا شارك  وحفظ
 هن هذه اهموي ملتمس من اهلل وح ه.

ول ن ماء زمزم منفع في قوة الذاكرة التي معين على حفظ الهرآن هن ضعف      
 .      الذاكرة مر  وماء زمزم شفاء أما حفظ الهرآن فهو يز  من اهلل

 ماء زمزم بنية حفظ الهرآن ولم يحفظوا الهرآن.وكم من الناس شربوا 

 شبهات والرد عليها

 الشبهة األولى:
أن اسنسان ينوى أى شيء ( )زمزم لما شرب لع( )هف يفهم من ح ي  النبى 

 قبف الشرب؟

 اإلجابة:
فع بعض اهف ضعحسنع بعض اهف العلم و( ( )قول النبى ) 

بينب ذلَ فى ملريج الح ي  أ فف الصفحة العلم والصواب مضعيفع، كما 

ضعيفة، مثف ) بف معظم اهحادي  التى فيها النية مطلهة ،السابهة

 (6)(ومثل )، (5)(

فهو مهي  بمفهوم الح ي  اآلخر: ) نها مبايكة و نها  اً صحيحالح ي  و ن كان     

لع عام يشمف كف شيء، فجاء ح ي  فلفظ لما شرب  ععام ععم وشفاء  هم(

، قي  هذا العام، ف ان معنى الح ي  لما شرب لع، أى و نها ععام ععم وشفاء  هم

 ععام ععم وشفاء  هم

                                                 

 باطل ال أصل لهفقال:  املوضوع املصنوع يف معرفة احلديثحديث موضوع ذكره اهلروى فى كتابه  - 9

 وأيضا ذكره الصنعانى فى كتابه املوضوعات 

 ال أصل لهفقال: تذكرة املوضوعاتحديث موضوع ذكره طاهر الفتى فى كتابه  - 7
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لم يثباب عناع أناع كاان يا عو اهلل حاين يشارب مان زمازم أو  () م أن النبى     
ياب أو ، فزمازم شافاء  اواء نوكان يعه  نية قبف الشرب، وكذلَ الصحابة ال رام

 لم منوى

 وأصحابع  () مأ يًا بالنبىفال يسن عه  نية قبف الشرب أو ال عاء، 

محمااب باان  ااالث باان ضثيمااين ضضااو لجنااة الفتااو  بالمملكااة  الشااي  قااال     
 العربية السعوبية:

) ماء زمزم لما شرب لع ( ح ي  حسن، ول ن ما معناى قولاع: ) لماا شارب لاع ( 

سنسان لي ون عالمًا صاي عالمًا أو لي ون ما رًا هف معناه العموم حتى لو شربع ا

صاي ما رًا، أو المراد: ) لما شرب لع ( مما يتغاذى باع البا ن فهاط، بمعناى: أناَ 

 ذا شربتع سزالة العطش يويب، أو سزالة الجوع شابعب؟ الحا ي  لايس صاريحًا 

م: أن في أنع ل ف ما شرب لع حتى لو كان خايج الب ن، فالذي يظهر لي واهلل أعل

مااء زماازم لمااا شارب لااع ممااا يتغاذى بااع الباا ن، بمعناى: أنااَ لااو اكتفياب بااع عاان 

 (7).الطعام كفاك وعن الشراب كفاك

 وقال أيضًا:
 نما الشرب من ماء زمزم من حي  اهصاف أمار مطلاوبن هناع ) لماا شارب لاع ( 

كما  اء ذلَ في ح ي  حسن عن النبي صالى اهلل علياع وعلاى آلاع و الم، ول ان 

رب لع هي شيء؟ قيف:  نع لما شرب لع سزالة العطش أو سزالة الجوع أو لما ش

سزالة المر  العضوي الب ني، وأما معميمع ل ف شيء حتى الواح  يشرب ه ف 

أنع يتزوج، واهلل! في النفس من هذا شيء، أو يشرب ل ي يصير ابان هشاام فاي 

عام هاو ينتفاع باع البا ن النحو و ابن ميمية في ال ين والعلام، ماا أ ان هاذا، ل ان ن

شافاء لسهم، كما  ااء فاي حا ي  آخار أناع )بذزالة العطش و زالة الجوع و زالة ا

 (8).(ععام ععم هم و

 ثانية:ال الشبهة
أنى أشرب زمزم بنية العلم وفى اعتهادى أنها  بب والعلم من يهول بعض الناس 

 اهلل

 اإلجابة:
اء من ماء زمزم مع اعتهادك هذا اصف شرك التبرك بالجمادات، فلو التمسب الشف

أنها  بب والشفاء من اهلل كان هذا  ائزًا،هن اهلل هو الذى وضع فيها خاصية 

 الشفاء
                                                 

 دروس صوتية لقاء الباب املفتوح - 1

 دروس صوتية لقاء الباب املفتوح - 8
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ول ن  ن التمسب الشفاء من الحجر اه ود المبايك بال عبة المشرفة مع     

، اعتهادك انع  بب كان هذا شركًا، هنَ التمسب النفع من شيء ليس بع نفع

 لم يجعف اهلل فيع شفاًء، فذن التمس منع الشفاء كان هذا شركافالحجر اه ود 

 وكذلَ زمزم لم يجعف اهلل فيها العلم، فذن التمس منها العلم كان هذا شركًا

أن م ون لهم شجرة  ()فبعض الصحابة ح  اء العه  باس الم علبوا من النبي 

َفَهاَل ن اهلل، يتبركون بها ويلتمسون منها النصر كسبب مع علمهم أّن النصر م

اْجَعْل َلَنا ِإَلهًا َكَما  اهللَُّ َأْكَبُر َهَذا َكَما َقاَلْب َبُنو ِ ْ َراِئيَف ِلُموَ ى ( » النَِّبَى )
 أن هذا شرك ()فاخبرهم النبى  َلهمْ  َِلَهة  

بالعلم أو اله اية  بالنصر أوفما عالقة الشجرة بالنصر، وكذلَ ما عالقة زمزم     

 عطش يوم الهيامة وغير ذلَ  وأة الرز  أو  ع

 فهذا نوع من أنواع شرك التبرك بالجمادات

 :لثةالشبهة الثا
حفص بن عمر الع ني ح  ني الح م عن ع رمة قال : كان بن عباس  ذا  عن

اللهم  ني أ ألَ علما نافعا ويزقا وا عا وشفاء من كف  : )شرب من زمزم قال

 (9) (داء
 اإلجابة:

 ، فال يجوز االحتجاج بع ي  الضعفهذا الح ي  ش

 لو دعا حين شرب من زمزم أو أمر بال عاء لنهف  لينا، كما نهف () م أن النبى 

ع من زمزم وهو الشرب حتى التضّلب أمرناأنع شرب قائما من زمزم، وكذلَ  ألينا

 لينا، فنهفنهف   ، وفى منا َ الحج ما من موضع دعا فيع ي ول اهلل أالّ االمتالء

 أو بع ه قبف الشرب ع دعاننا أنع شرب من زمزم، ولم ينهف  لينا ألي 

 م أنع  ن صح الح ي  لجاز لنا ال عاء، لفعف بن عباس، فشرك التبرك يهع فى 

    الشرب بالنية، وليس فى ال عاء 

 :رابعةال الشبهة
اللهم  ني ): عيينة يهول : قال عمر بن اللطاب ابن  معب: قال هرئعن ابن الم

 (10).(لظمأ يوم الهيامة أشربع

 اإلجابة:

                                                 

: حيدث العقيلى الدار قطنى فى العلل مرتوك، وقال عنه، قال عنه حفص بن عمر العدني حديث ضعيف لضعف - 5

 (231) رواه الدارقطنى رقم، باألباطيل

ابن عيينة مل يسمع من عمر بن اخلطاب، وكذلك جلهالة بعض سفيان فحديث ضعيف بسبب إنقطاع  السند  - 12

 (9297) رقم تاريخ دمشقفى  ابن عساكر رواه، الرواة
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ابن عيينة فغير صحيح، فهذا الح ي  بع  هط فى السن   هذا اه ر عن عمر 

 وكذلَ لجهالة بعض الرواة،  لم يسمع من عمر

 فما بن اللطاب  أن هذا ال الم مستبع  كف البع  أن يلرج من فم عمر م     

ما يهولن، فلنشرب زمزم بنية ، و ن كان اهمر كعالقة زمم بعطش يوم الهيامة

  دخول الجنة والنجاة من الناي

 خامسة:ال الشبهة
 وي  بن  عي  قال: يأيب ابن المبايك أمى زمزم فمأل  ناء  م ا تهبف ال عبة عن 

 ()نا عن ابن المن  ي عن  ابر أن النبي ح  فهال : اللهم  ن ابن أبي الموال 

ب هذا لعطش يوم الهيامة  م هو ذا أشرو (ماء زمزم لما شرب لع) قال:

  (11).شربع

 اإلجابة: 
  وي  بن  ع  ق  عمى فاختلط وصاي يروى المناكير 

  :فى تلخيص الحبير قال ابن حجر العسقالنى
وق  خلط في هذا اس ناد وأخطأ فيع عن بن المبايك و نما يواه بن المبايك عن 

: أحاديثع احم  بن حنبف قال عنع، وعب  اهلل بن المرمف بن المرمف عن أبي الزبير

 مناكير

، أخذ بالح ي  واه ر الذى يوى عن عمر بن اللطابابن المبايك والظاهر أن 

  بهماوال يجوز العمف واه ر ضعيفين ول ن الحهيهة الح ي  

مع أصف من أصول ال ين مثف  م م أن العلماء  ن و  وا ح يثًا صحيحًا يتصاد    

والح ي  الّشاذ ضعيف وال  ويهولون شاذ المتن، العهي ة يح مون عليع بالّشذوذ

يجوز العمف بع، وهذا الح ي  يحمف معنى اعتهادى خطأ وهو أن كف شيء 

يلتمس من زمزم، حتى اهموي التى ال ملتمس  ال من اهلل ملتمس من زمم مثف 

 اله اية و عة الرز  وحفظ الهرآن والعلم

 السابسة: الشبهة
قال اإلما  بن تيمية:

َتَحَب َأْن َيْشَرَب ِمْن َماِء َزْمَزَم َوَيَتَضلََّع ِمْنُع َوَيْ ُعَو ِعْنَ  ُشْرِبِع ِبَما َشاَء ِمْن َوُيْس

 (12) .اهَْْدِعَيِة الشَّْرِعيَِّة َواَل ُيْسَتَحَب ااِلْغِتَساُل ِمْنَها

 :اإلجابة

                                                 

 (4128) رقم يهقى فى شعب اإلميانرواه البيد  حديث ضعيف لضعف سويد بن سع - 11

 جمموع فتاوى ابن تيمية  - 12
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عن  قلب أّن ال عاء ال بأس بع وال ي خف محب شرك التبرك، ول ن  ن صح اه ر

 ابن عباس، واه ر ضعيف كما بينب

َ اَء َيُ فال ِ َلى اْبِن َعبَّاسف َفَهاَل َلُع ِمْن َأْيَن : وهناك ا ر آخر عن ابن عباس 

ِ ْئَب َفَهاَل َشِرْبُب ِمْن َزْمَزَم. َفَهاَل َلُع اْبُن َعبَّاسف َأَشِرْبَب ِمْنَها َكَما َيْنَبِغى َقاَل 

َعبَّاسف َقاَل ِ َذا َشِرْبَب ِمْنَها َفاْ َتْهِبِف اْلِهْبَلَة َواْذُكِر اْ َم اهللَِّ َوَمَنفَّْس َوَكْيَف َذاَك َيا َأَبا 

صلى اهلل عليع -َ اَلً ا َوَمَضلَّْع ِمْنَها َفِذَذا َفَرْغَب َفاْحَمِ  اهللََّ َعزَّ َوَ فَّ َفِذنَّ َيُ وَل اهللَِّ 

 (13)«.اْلُمَناِفِهيَن َأنَُّهْم اَل َيَتَضلَُّعوَن ِمْن َزْمَزَم آَيُة َبْيِنَنا َوَبْيَن » َقاَل  -و لم
 وهذا الح ي  أيضًا ضعيف ولم يذكر فيع ال عاء

أنع دعا ولم يصح عن الصحابة انهم دعوا، فترك  ()فذذا لم يثبب عن النبى 

 ال عاء أصوب

 

 ة:بعالسا الشبهة 
 قال النوو :

َأْن َيْشَرَب ِمْن َماِء َزْمَزَم ، َوَأْن ُيْ ِثَر  ْيُرُهْم : ُيْسَتَحبَ َقاَل الشَّاِفِعَي َواَهْصَحاُب َوَغ

َوُيْسَتَحَب َأْن َيْشَرَبُع  - يشرب حتى ممتلئ اضالععَأْي  -ِمْنُع  ِمْنُع ، َوَأْن َيَتَضلََّع

َأْو الشَِّفاِء ِمْن  ُع ِلْلَمْغِفَرِةاآلِخَرِة َوالَ ْنَيا ، َفِذَذا َأَياَد َأْن َيْشَرَب ُأُموِي ِلَمْطُلوَباِمِع ِمْن

 اْ َم اهللَِّ َمَعاَلى ، ُ مَّ َقاَل ) اللَُّهمَّ  نَُّع َبَلَغِني َأنَّ َمَر ف َوَنْحِوِه اْ َتْهَبَف اْلِهْبَلَة ُ مَّ َذَكَر

َأْشَرُبُع  اللَُّهمَّ  نِّي َيُ وَلَ صلى اهلل عليع و لم َقاَل : } َماُء َزْمَزَم ِلَما ُشِرَب َلُع {

 اللَُّهمَّ  نِّي َأْشَرُبُع ُمْسَتْشِفًيا ِبِع ِمْن َمَر ف ، اللَُّهمَّ  َأوْ  ،ِلَتْغِفَر ِلي ، اللَُّهمَّ َفاْغِفْر ِلي

 (14).َفاْشِفِني ( َوَنْحَو َهَذا

 :اإلجابة

 هذه الشبع من أعظم الشبع، فبذلة العالم يذل خلق كثير،

ول ن كف ، عن بعض أهف العلم أيضًامثلع وى ونهف قالع اسمام النوهذا ال الم نعم 

شرب من ما ا ت لوا بع ح ي  ) زمزم لما شرب لع ( وأ ر بن عباس أنع  ذا 

وأ ر  (اللهم  ني أ ألَ علما نافعا ويزقا وا عا وشفاء من كف داء : )زمزم قال

يات ف ف هذه الروا (اللهم  ني أشربع لظمأ يوم الهيامةعمر بن اللطاب أنع قال: )

 غير صحيحة

 (15) ن صح الح ي  فهو مذهبى.  قال اإلما  الشافعى:

                                                 

 حديث ضعفه األلبانى رواه بن ماجة والبيهقى والدار قطنى - 13

  اجملموع شرح املهذب - 14

  اجملموع شرح املهذب - 19
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، واختلفوا فى فضائف اهعمال على ع م العمف بالح ي  الضعيفامفق العلماء 

 ز بشروَّأ افنهم من منع ومنهم من 

 فما بالَ  ن كان الح ي  يصادم العهي ة

كف ال الم الذى نسب ال الم للشافعى واهصحاب وغيرهم، فهف   م أن النووى   

نهلع قالع الشافعى، فأنا بحثب فى كتب الشافعى فلم أقف على كالم للشافعى قال 

، أو مشرب اآلِخَرِة َوالَ ْنَيا ُأُموِي ِمْن َمِلَمْطُلوَبافيع: يستحب أن مشرب زمزم 

 زمزم بنية

  () م  ن كان شرب زمزم فيع خير ال نيا واآلخرة، لماذا لم يتوامر عن النبي   

، وهف ُمهضى الحوائج بشرب زمزم، لشرب من زمزم لهضاء حوائجهماوأصحابع 

وهف عب  المشركون اهصنام أم زمزم وا طة بين العب  ويبع لهضاء الحوائج، 

أم مع اعتهادهم انها ا باب وو طاء بين العب  ويبع،  ال لهضاء حوائجهم 

  الهبوي ا تطاع الشيطان أن يوقعنا فى شرك الوا طة كما فعف بعباد

، ف ف الناس ال يو   أح  حجة على اس الم، ول ن اس الم حجة على الناسف     

 () يرخذ منهم ويرد  ال ي ول اهلل

)  : ()قال ي ول اهلل    

 (16) 

من زمزم  بنية أو دعا، فلير اله ى ه ى  لم يثبب عنع أنع شرب ()فالنبى 

    وشر اهموي مح  امها وكف مح  ة ب عة   ()محم 

 ( التبرك بالصالحين األحياء: 2)

 علم أخي في اهلل أن البركة م اون فاي اهعماال الصاالحة ال فاي اهشالاص 
 ()كااان مباايك لبركااة اهلل لاع ومااا كاان أحاا  مان أصااحاب النبااي  () ال النباي 

و ن كاان هاذا الشالص أباو ب ار أو   ()البركة فاي شالص  اوى النباي  يعته 
وكااذلَ ماان  اااء بعاا هم ماان  ()عماار باان اللطاااب أو أحاا  ماان آل بيااب النبااي 

 السلف الصالح لم يتبركوا بأح  من الللق ولم يعته وا البركة في شلص ُمَعّين. 

فمعتهااا  السااالف الصاااالح أن البركاااة م اااون فاااي اهعماااال الصاااالحة ال فاااي 
 . ()فهذه من خصوصيامع    ()اهشلاص با تثناء النبي 

وأما ما يعته ه بعض الناس أن هناك ي ف مبايك يبتغى فياع النفاع والبركاة 

للبركاة وأن فضاف ععاماع وشارابع فياع  شيئًافيتمسحون بع للبركة ويأخذون منع 

بركة وأنع  ن موا    في م ان مليء بركاة فهاذه اهماوي غلاو و هاف مان النااس 

 ويردي ذلَ  لى الشرك.
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لو أن ي ف صنع ععامًا وهو يهرأ الهرآن فبايك اهلل في هذا الطعاام ،  :مثال

فنهول ععام مبايك ل ثارة ذكار اهلل علياع وال نهاول ععاام مباايك هن الاذي صانعع 

الشيخ فاالن فالبركاة م اون بفعاف الليار ال بالشالص، ونهاول بياب مباايك ل ثارة 

 ال نهول بيب مبايك هنع بيب الشيخ فالن.عاعة اهلل وذكر اهلل فيع، و

 ( التبرك بالصالحين األموات :3) 

َوِإْن َيْمَسْساَك اللها م َبضٍّاَر َفاال َكاَشاَه َلا م ِإلهاا إماَو َوِإْن يماِرْبَك           قال معاالى: 
 لارََّحي م َبَخْيٍر َفال َرابَّ َلَفْضاَلَ  يمَ اي م َباَ  َماْن َيَشاانم َماْن َضَبااَبَو َوإماَو اْلَافٍّاورم ا         

 (   فالميب ال يملَ نفعًا وال ضرًا وال بركة.18)يونس:

اعلم أخي في اهلل أن اهنبياء والصالحين وغيرهم  ذا ماموا ال يمل ون هح  

شفاعة وال نفعًا وال ضرًا ول ن الشفاعة م ون لهم يوم الهياماة بعا   ذن اهلل، أماا 

بعا  موماع ال  ()ضرًا حتى النباي  في هذه الحياة ال نيا ال يمل ون هح  نفعًا وال

يملَ هح  نفعًا وال ضرًا ول ن النفع كف النفع والبركة كف البركاة فاي امبااع  انة 

، أما التبرك بهبر النبي أو بهبر ي ف صالح أو ولي من اهولياء، فهذا ()النبي 

 شرك، هن الميب ال ينفع أح ًا بف النفع بي  اهلل وح ه

تمس منع البركاة أو النفاع يل  ()لصحابة  لى قبر النبي ولم يذهب أح  من ا    

أو صرف م روه هن الصحابة يضي اهلل عنهم هم حماة العهي ة وخير البشر بع  

  بف لم يفعف هذا أح  من السلف الصالح() النبي 

ِإْن َضْنَبكمْ  َمْن سمْلَطاٍن  :  م من قال أن للمومى بركات نهول لع قال معالى
 فأين بليلك  {80}يونس:  َتقٍّولٍّوَن َضَلى اللَ  َما َلا َتْعَلمموَنَبَهَذا َأ

ِ َذا َماَت اِسْنَساُن اْنَهَطَع َعْنُع َعَمُلُع ِ الَّ ِمْن َ اَلَ ةف ِ الَّ ِمْن » :َقاَل َيُ وُل اهللَِّ      

 (11)«.و َلُع َصَ َقةف َ اِيَيةف َأْو ِعْلمف ُيْنَتَفُع ِبِع َأْو َوَل ف َصاِلحف َيْ ُع

نفعًا وال بركة، حتى األنبياء  ألهل الدنيا فال يملكفإذا مات اإلنسان اتقطع عمله 
 والمرسلين

 
 
 

 
 

                                                 

 رواه مسلم - 11



 02 

 

 شرك التوسلثانيًا: 
 

َياَأيَُّها الهاَذيَن َِمنٍّاوا اتَّقٍّاوا اللهاَ  َواْبَتاٍّاوا ِإَلْياَ  اْلَوَسايَلَة        قال معالى : 
 المائ ة. (33)ْ  تمْفَلحموَنَوَجاَإبموا َفي َسَبيَلَ  َلَعلهكم

قٍّْل اْبضماوا الهاَذيَن َعَضْماتمْ  َماْن بموَناَ  َفَلاا َيْمَلكماوَن َكْشاَه الض ار           وقال معالى: 
(أٍّْوَلَئاَك الهاَذيَن َياْبضموَن َيْبَتاٍّاوَن ِإَلاى َرب َها م اْلَوَسايَلَة        65َضنكمْ  َوَلا َتْحِويًلا)

ْحَمَتااا م َوَيَخاااافٍّوَن َضَذاَبااا م ِإنَّ َضاااَذاَ  َرب اااَك َكااااَن    َأيُّهماااْ  َأْقاااَر م َوَيْرجماااوَن رَ 
 اس راء.(65َمْحذموًرا)

والو يلة في هذه اآليات هي: السبب الموصف  لى يضاا اهلل مثاف الطاعاات  

كالجهاااد، واسنفااا ، والصااالة، والزكاااة، ومهااوى اهلل، وماارك المحرمااات، وكااف 

 اه باب التي يرضى اهلل بها على العب .

 مو ف ممنوع. -2مو ف مشروع.      -1: في الدعاء نوعانسل أما التو

 ( التوسل المشروع في الدعاء: 1 

 أن تبضوا الل  بأسمائ  و فات : –أ 
 اهعراف. (081َوَللهَ  اْلَأْسَمانم اْلحمْسَنى َفاْبضمووم َبَها )قال معالى : 

 أن تبضوا الل  بأضمالك ال الحة: - 
َِْفْر َلَناا ذمنٍّوَبَناا َوَقَناا       الهقال معالى :  َذيَن َيقٍّولٍّوَن َربََّنا ِإنهَناا َِمنهاا َفاا

 آل عمران، فهذا مو ف بعمف، وهو التوحي .  (05َضَذاَ  النهاِر)

وكذلَ ح ي  أصحاب الغاي وفيع انهم قالوا: ) ِ نَُّع اَل ُيْنِجيُ ْم ِمْن َهِذِه 

  (18)  ِبَصاِلِح َأْعَماِلُ ْم (الصَّْلَرِة ِ الَّ َأْن َمْ ُعوا اهللََّ

 التوسل ببضان ال الحين األحيان: -ج
وهو أن ماذهب  لاى ي اف مظان فياع الصاالح  ام مساألع أن يا عو لاَ، وهاذا 

 ()لفعااف بعااض الصااحابة يضااوان اهلل علاايهم فلهاا  كااانوا يااذهبون  لااى النبااى 
 ويسألوه ال عاء في قضاء حوائجهم.

 

                                                 

 ( ورواه مسلم2212ه البخارى)روا - 18
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 اء:( التوسل الممنوع في الدع2

 وهذا التو ف ق  يصف  لى الشرك اهصغر وق  يصف  لى الشرك اهكبر: 

 الشرك األكبر في التوسل:) البضان ( –أ 
كما يفعلع كثير  بينَ وبين اهللوا طة العتهادك أنع اهلل  م عو غيروهو أن 

ويعته ون أن الولى  وف يشفع ويستغيثون بهم من الناس، ي عون اهولياء 
هبف اهلل شفاعة هذا الولى، كهول الهائف: يا  ي ى يا ابن بنب يفلهم عن  اهلل، 

 ( اشِف لى ول ى واقِض لى حا تىي ول اهلل )

واعتهاااد مثااف هااذه اهمااوي هااو الشاارك اهكباار، وهااو نفااس اعتهاااد مشااركى  
 العرب في أصنامهم

فالعرب كانوا ي عون اهصنام ويعته ون  نها  وف مشفع لهم عن  اهلل، 
 لهم بشفاعة هذه اهصنام جيب اهللفيست

َوالهَذيَن اتََّخذموا َمْن بموَنَ  َأْوَلَياَن َما َنْعبمابمإمْ  ِإلهاا َليمَقر بموَناا    قال معالى : 
 .الزمر (3ِإَلى اللهَ  عمْلَفى ِإنَّ اللهَ  َيْحكم م َبْيَنهمْ  َفي َما إمْ  َفيَ  َيْخَتَلفٍّوَن )

بموِن اللهااَ  َمااا َلااا َيضٍّاارُّإمْ  َوَلااا َيااْنَفعمهمْ        َوَيْعبماابموَن َماانْ وقااال معااالى: 
 يونس.    (08َوَيقٍّولٍّوَن َإؤمَلاَن شٍَّفَعاؤمَنا َضْنَب اللهَ  )

( ِإن 03َوالهَذيَن َتْبضموَن َمان بموَناَ  َماا َيْمَلكماوَن َمان َقْطَمياٍر )       قال معالى: 
َوَياْوَ  الَقَياَماَة    َمعموا َماا اْساَتَجابموا َلكما ْ   َوَلْو َسا  َيْسَمعموا بمَضاَنكمْ  اَل َتْبضمَوإمْ 

 ( 11)فاعر: من اآلية يمَنب ئمَك َمْثلم َخَبيٍر  َواَل َيْكفٍّرموَن َبَشْرَككمْ 

  قال ابن القي :

ومن أنواعع )يعنى الشرك( علب الحوائج من المومى، واال تغا ة بهام والتو اع 
قا  انهطاع عملاع وهاو ال يملاَ لنفساع  ليهم، وهذا أصف شرك العالم، فاذن المياب 

مان  نفعًا وال ضرًا، فضاًل عمن ا تغاث باع، أو  األ أن يشافع لاع  لاى اهلل، وهاذا
                 (19)  هلة بالشافع والمشفوع عن ه.

 الشرك األ ار في التوسل: ) البضان( - 
لهام وهو أن م عوا اهلل ومتو ف  ليع بذات أحا  مان الللاق، فتهاول ماثاًل: ) ال

أو اللهم انى ا ألَ بحق  –أو بحق  ي نا الحسين  - نى أ ألَ بجاه السي ة زينب 
أو دعاء اهلل بحضرة هذا الولى وعن  مهامع فيستجب اهلل ال عاء مان  –هذا المهام 

ا ف هذا الولى، ف ف هذه اهدعية والمعته ات شرك اصغر، فاهلل عز و ف أمرنا أن 
 ئنا أح ا من خلهع.ن عوه مباشرًة وال نجعف في دعا

 . ِافر ( 51َوَقاَل َربُّكمْ  اْبضموَني َأْسَتَجْ  َلكمْ  ) قال معالى:  
                                                 

 كتاب مدارج السالكني - 15
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َوِإَذا َسَأَلَك َضَباَبي َضنِّي َفِإنِّي َقِريٌ  أٍَّجي م َبْضَوَة البَّاَضي   وقال معاالى:
 البهرة. ( 085ِإَذا َبَضانَِ )

 قال اإلما  ابن تيمية:
واصاحابع وغيارهم مان العلمااء مان اناع ال يجاوز أن ُيساأل  والذى قالع ابو حنيفة

   (28) .اهلل معالى بمللو  ال بحق اهنبياء وال غير ذلَ
معظيم لع وال  عبأح  من خله  رال اهللوُ عف هذا التو ف شركا أصغر، هن 

يعّظم مع اهلل أح ا، ومثلع كمثف الَحِلف بغير اهلل، فالَحِلف بأحا  مان الللاق معظايم 
كذلَ التو ف، فال يسأل اهلل بجااه أحا  مان حلهاع أو بحاق أحا ، فلايس هحا  لع، و

حق على اهلل، فذن أيدت أن م عوا اهلل .. فادعوه مباشارًة فذناع قرياب، وال مجعاف 
بينَ وبينع وا طة حتى ولو في اللفظ، فهذا أمر ال ُيرِضاي اهلل، ولام ُيَشارِّعُع لناا 

أ وة حسنة، فهم أصحاب الهلاوب  ()، ولنا في أصحاب النبى ()ي ول اهلل 
بحق النبى أو بجاه النبىالسليمة، والعهي ة الصحيحة، فما كان أح ًا منهم يتو ف 

()  ول اان كااانوا يستسااهون باا عاء النبااى() ،فياا عوا لهاام فيناازل  فااى حيامااع
 المطر بذذن اهلل.
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 الرد على عقيدة الصوفية

َأَلا ِإنَّ َأْوَلَياَن اللَ  َلا َخْوٌه  قال تعالى : ، قىالمؤمن الّتالرجل الصالح الولى هو: 
 {36}يونس:   الهَذيَن ََِمنٍّوا َوَكانٍّوا َيتَّقٍّوَن {56}َضَلْيَهْ  َوَلا إمْ  َيْحَعنٍّوَن 

 عقيدة الصوفية

 األولياء الصالحون هم أحباء اهلل وصفوته من خلقه
هم إلى اهلل فى قضاء فهم الشفعاء والوسطاء بين العبد وربه، فيستشفع ب

 .ات، ويتوسل بهم فى التقرب إلى اهللبرالحاجات وكشف الُك
بعد اعتقادهم أن األولياء وأصحاب القبور وسائط بين العبد وربه، فيسعون و   

األولياء بالذبح لهم والنذر لهم، وإقامة الموالد  الىقرب تجاهدين في ال
ة بهم، وطلب المدد منهم، واألعياد، والزيارات والتبرك بهم، واالستغاث

والطواف بقبورهم، وتقبيل المقامات، وكثرة الصالة والذكر عند قبورهم، 
ويزعمون أن كل هذه األشياء تقربهم من األولياء، فإن رضى عنهم الولى، 

 . رضى اهلل عنهم
 وتدور عقيدة الصوفية حول ثالث نقاط     
 ن العبد وربهشفعاء ووسطاء بي فى حياتهم ومماتهم األولياء -1
، بل يعرف حاجة السائل ويقضيها له بغير ويرىيسمع  حى يرزق الولى -2

 سؤال ) بركة األولياء (
 التقرب إلى األولياء من أعظم الوسائل التى تقربك إلى اهلل -3

فى حياتهم ومماتهم شفعاء ووسطاء بين عند الصوفية األولياء  :الشبهة األولى

 العبد وربه
َيا َأيَُّها الهَذيَن ََِمنٍّوا اتَّقٍّوا اللَ  َواْبَتاٍّوا ِإَلْيَ  الَوَسيَلَة َوَجاَإبموا َفي :  قال تعالى -1

 {35}المائدة: َسَبيَلَ  َلَعلهكمْ  تمْفَلحموَن

 الصوفية أن الوسيلة فى اآلية هى التوسل باألولياء تظن

 :ىاألول شبهةالالرب ضلى 
 الوسيلة فى اآلية هى: الوسائل المقربة إلى اهلل مثل الطاعات

  قال بن كثير فى تفسيرو: أ(
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  أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. :قتادةقال 

قال الطبر  فى تفسيرو:ب( 
"، يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه.وابتاوا إلي  الوسيلة"
 

:قال البيضاو  فى تفسير( ج
{ أي ما تتوسلون به إلى ثوابه والزلفى منه بفعل  وابتاوا إلي  الوسيلة} 

 .الطاعات وترك المعاصي من وسل إلى كذا إذا تقرب إليه

 لم ترد الوسيلة فى القرآن إال فى آيتين، هذه اآلية، وآية أخرى

وَن َكْشَه الض ر  َضنكمْ  َوَلا قٍّْل اْبضموا الهَذيَن َعَضْمتمْ  َمْن بموَنَ  َفَلا َيْمَلكم :  قال تعالى
(أٍّْوَلَئَك الهَذيَن َيْبضموَن َيْبَتاٍّوَن ِإَلى َرب َه م اْلَوَسيَلَة َأيُّهمْ  َأْقَر م َوَيْرجموَن 65َتْحِويًلا)

 اس راء. (65َرْحَمَت م َوَيَخافٍّوَن َضَذاَب م ِإنَّ َضَذاَ  َرب َك َكاَن َمْحذموًرا)

عونهم مذذذن دون اهلل، ال يملكذذذون نفعذذذًا وال ضذذذرًا، وإنهذذذم رجذذذال أى أن الذذذذين تذذذد   

كالجهذاد، إلى رضا اهلل مثذل الطاعذات  هلموصلب ااسباألب يتقربون إلى اهلل صالحون،

 وتقوى اهلل، وترك المحرمات واإلنفاق، والصالة، والزكاة،

ك ونزلت هذه اآلية فى أناس كذانوا يعبذدون الجذن، فذامن الجذن وظلذوا هذم علذى الشذر

 وعبادة الجن  

        

، بف يعرف حا ة عن  الصوفية: حي يرز  يسمع ويرى الولى :الشبهة الثانية

 السائف ويهضيها لع بغير  رال ) بركة اهولياء (

َوَلا َتقٍّولٍّوا َلَمْن يمْقَتلم َفي َسَبيِل اللَ  َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌن َوَلَكْن َلا  :  قال تعالى
  {154بقرة:}ال  َتْشعمرموَن

بعض أقوال الصوفية و هذه اآلية ليس عن هم دليف على هذا المعته   وى

 ومن أمثلة ذلَ: والهصص الواهية

يذكر المريخ اس المى عب  الوهاب الشعرانى: أن أيواح اهنبياء وأيواح  -1

أهف  ف )الصالحين( باقية على الل مة فى عالم البرزخ.....ألى أن قال: هنّمالُ 
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عالى محف السلاء وال رم أحياًء وأموامًا، ومن دخف بيب كريم ال ير ع بغير اهلل م

  .عطاء خصوصًا  ذا كانوا من أهف البيب

أن مهام السي ة نفيسة من اهماكن المعروفة  :يهري المريخ المهريزى -2

 .با تجابة ال عاء

 .أن السي ة نفيسة كلمتع من ضريحها مرات :يهري على اللواص -3

 بعض الصوفية:يهول  -1

 لذ بابنة السبط الحسن           زوج اسمام المرممن

 بنفيسة العلم العــــلى             مهـامـها فى كف شأن

 والـزم يحـاب  انبهـا            ن مال ييـح بالسفـن

 ومن الهمــوم كف كـرب           ن ناخ بـَ الزمــــن

 العطايا والمننيا فيض       وقف الســـــــالم عليَ  

 لنـيا أهف مصريف ح يم        فى اللفـــاء وفى الع

 و ـــــن ف  نسيفّ ــــــل         أنتم أمـــان العـــالمين

 صلــى عليــَ يبنــــا          عن  الفرائض والسنن

 وايفعـى عنـا الحـزن           اـرمينـ ك اكـام  ـبمه

 يحابـَ ملتـزنوعلمب أن اللير عن ك         فـى 

 :شبهة الثانيةالالرب ضلى 
 كل نفسمر كتبه اهلل على الموت أ 

كملُّ َنْفٍس َذاَئَقةٍّ الَمْوَت ثم َّ ِإَلْيَنا    ِإنهَك َمي ٌت َوِإنههمْ  َمي تموَن :  قال تعالى
، وكل من مات يحى عند اهلل حياة برزخية تختلف عن الحياة الدنيا   تمْرَجعموَن

 فى نعيم وإما فى عذابإما 

َلَعلِّي َأْضَملم َ اَلًحا َفيَما (99َحتَّى ِإَذا َجاَن َأَحَبإم م اْلَمْوتم َقاَل َر   اْرَجعموِن ):  قال تعالى
  َتَرْكتم َكلها ِإنهَها َكَلَمة  إمَو َقاَئلٍَّها َوَمْن َوَراَئَهْ  َبْرَعٌخ ِإَلى َيْوِ  يمْبَعثموَن

 على خالف بين العلماءيت فهو أما سماع الم  
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:كما ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قالفقال بعضهم يسمع 

 (21) 

 دوديسمع كل شيء، أم مقيد وله حولكن هل السماع للميت مطلق    

:َقاَل َيُ وُل اهللَِّ 

(22) 

ال يسمع من يصلى عليع، ول ن معر  عليع  يستفاد من هذا الحديث أن النبي 

 معرضها عليع المآلئ ةصالة الناس، أى 

 ولكن من ذهب إلى قبر النبى وألقى عليه السالم يسمعه ويرد عليه السالم    

 عن قربوكذلك الموتى ال يسمعون إال ال يسمعون إال عن قرب  فالنبى 

 ولو أن الميت يرى ألخبرنا النبى أما الرؤية فالميت اليرى ،  كما أخبرنا
 بالسماع

 بغير سؤال، فهذا إدعاء كاذب ألن الغيب ال ة السائل أما معرفة الولى حاج
 يعلمه إال اهلل

 َوَضْنَبوم َمَفاَتثم الَاْيَ  َلا َيْعَلممَها ِإلها إمَو َوَيْعَل م َما َفي الَبر  َوالَبْحِر  : قال تعالى

  {59}األنعام:

َِْيَبَ  َأَحًب :  قال تعالى   {26}الجّن:  اَضاَل م الَاْيَ  َفَلا يمْظَهرم َضَلى 

قٍّْل َلا َأْمَلكم َلَنْفَسي َنْفًعا َوَلا َضرًّا ِإلها َما َشاَن الل م َوَلْو كمْنتم َأْضَل م الَاْيَ   : قال تعالى
  {188}األعراف:  َلاْسَتْكَثْرتم َمَن الَخْيِر َوَما َمسََّنَي السُّونم

 فال يوجد أحد يعرف الغيب فى حياته فكيف بعد موته

 حاجات وفك الكروبات! فهذا من خصائص اهللولى للا قضاء الأم 

                                                 

 ( ورواه البخارى1359) رواه مسلم - 21

 ( ورواه امحد وابن ماجة وصححه األلبانى1933رواه ابو داود رقم ) - 22
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َذَلكم م الله م َربُّكمْ  َل م الممْلكم َوالهَذيَن َتْبضموَن َمن بموَنَ  َماا َيْمَلكماوَن   قال معالى: 
( ِإن َتْبضمَوإمْ  اَلَيْسَمعموا بمَضاَنكمْ  َوَلْو َساَمعموا َماا اْساَتَجابموا    03َمن َقْطَميٍر )

 (01يمَنب ئماَك َمْثالم َخَبياٍر )    َواالَ  َوَياْوَ  الَقَياَماَة َيْكفٍّارموَن َبَشاْرَككم ْ     ْ َلكم
 فاعر.

فااااهموات وغيااارهم مااان  ااان أو  ناااس أو حجااار أو شاااجر حتاااى اهنبيااااء 

واهولياء والمالئ ة ال يمل ون هنفسهم نفعًا وال ضرًا .. ف يف يمل اون لغيارهم .. 

  شريَ لعفالنفع والضر بي  اهلل وح ه ال

َواْعَلااْم َأنَّ اُهمَّاااَة َلااِو اْ َتَمَعااْب َعَلااى َأْن َيْنَفُعاااوَك : »  ()قااال ي ااول اهلل 

ََ َوَلِو اْ َتَمُعوا َعَلاى َأْن َيُضاَروَك ِبَشاْىءف  ِبَشْىءف َلْم َيْنَفُعوَك ِ الَّ ِبَشْىءف َقْ  َكَتَبُع اهللَُّ َل

ََ ُيِفَعِب اَهْقاَلُم َوَ فَِّب الَصُحُف َلْم َيُضَروَك ِ الَّ ِبَشْىءف َقْ  َك  (23)« َتَبُع اهللَُّ َعَلْي

فااذن علمااب أن النفااع والضاار بياا  اهلل وحاا ه، ف يااف ماا عو مااا ال ينفعااَ وال 

َوَمْن َأَضلُّ َممَّْن َيْبضمو َمْن بموِن اللهَ  َمْن َلاا َيْساَتَجي م َلا م ِإَلاى     يضرك، قال معالى: 
َِاَفلٍّوَنَيْوِ  اْلَقَياَمَة   (. 3)اهحهاف: َوإمْ  َضْن بمَضاَئَهْ  

َوَلا َتْبعم َمْن بموِن اللهَ  َماا َلاا َيْنَفعماَك َوَلاا َيضٍّارَُّك َفاِإْن َفَعْلاَت        وقال معاالى: 
 (.188)يونس:  َفِإنهَك ِإًذا َمْن الظهاَلَميَن

  قال اإلما  بن تيمي :

نوع من اسَلِهّية مثاف أن يهاول: ياا ف ف من غال في نبي أو ي ف صالح و عف فيع 

 ي ي فالن انصرني أو أغثني أو ايزقني أو أنا فاي حسابَ ونحاو هاذه اهقاوال، 

ف ف هذا شرك وضالل يستتاب صاحبع، فذن ماب       و ال ُقتاف، فاان اهلل  ابحانع 

ومعالى  نما أي ف الر ف وأنزل ال تب ليعب وه وح ه ال شريَ لع وال ُياْ َعى معاع 

 آخر. )كتاب الوصية ال برى( لعال 

  وقال أيضًا:

من  عف بيناع وباين اهلل و اائط يتوكاف علايهم ويا عوهم ويساألهم كفار   ماعاًا. 

 )كتاب الفتاوى(

تظذذن الصذذوفية أن التقذذرب إلذذى األوليذذاء مذذن أعظذذم الوسذذائل التذذى  :الشاابهة الثالثااة

 ، ويستدلون على هذا الكالم باية وحديثتقربك إلى اهلل
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  {23}الشُّورى:  قٍّْل َلا َأْسَألٍّكمْ  َضَلْيَ  َأْجًرا ِإلها الَمَوبََّة َفي القٍّْرَبى : لىقال تعا -1

انع قال: "  نما مثف أهف بيتاى فاي م كمثاف  افينة ناوح  يوى عن ي ول اهلل  -2
  (24)عليع الصالة والسالم من دخلها نجا ومن مللف عنها هلَ "

 :ةالثالثشبهة الرب ضلى ال
 فضعيف ش ي  الضعف :ي أما الح 

  قال الهيثمى فى مجمع العوائب:  

وفي   ناد البزاي الحسن بن أبي  عفر الجفري وفي   ناد الطبراني عب  اهلل بن 

 داهر وهما متروكان

  قٍّْل َلا َأْسَألٍّكمْ  َضَلْيَ  َأْجًرا ِإلها الَمَوبََّة َفي القٍّْرَبى  قال تعالى  :أما اآلية

 ى تفسيرو:قال بن كثير ف 
أى قااف يااا محماا  لهاارالء المشااركين ماان كفاااي قااريش ال أ ااأل م علااى هااذا الاابال  

والنصح ل م مااًل معطونيع و نما أعلب من م أن م فاوا شاركم عناى وماذيونى ُأبلا  

ي اااالت يبااى،  ن لاام منصاارونى فااال ماارذونى بمااا بينااى وبياان م ماان الهرابااة، قااال 

 ِإلها اْلَمَوبََّة َفاي اْلقٍّْرَباى    لع معالى:أنع ُ ئف عن قو البلايى عن ابن عباس 

لم ي ان  عجلب ان النبى  فهال  عي  بن  بير قربى آل محم  فهال بن عباس 

بيناى وبيان م مان  مذابطن مان قاريش  ال كاان لاع فايهم قراباة، فهاال  ال أن مصالوا 

 (29) (.1010الهرابة. يواه البلايى)

قاال لهام ي اول اهلل صالى اهلل علياع و قاال:  عن  عي  بن  بير بان عبااس     
 لم ال أ أل م عليع آ ارا  ال أن ماودوني فاي نفساي لهرابتاي مان م ومحفظاوا  لاي 

  (27) .الهرابة التي بيني وبين م فال مرذوني

 قال بن كثير فى تفسيرو:
قااال: "ال  ،  ن النبااى ويوى اسمااام أحماا  عاان مجاهاا  عاان باان عباااس       

ماان البينااات والهاا ى أ اارًا  ال أن مااوادوا اهلل معااالى وأن  أ ااأل م علااى مااا امياات م
مهربااوا اليااع بطاعتااع" وه ااذا يوى قتااادة عاان الحساان البصاارى مثلااع وهااذا كأنااع 

                                                 

 ( ورواه البزار3418)رقم  حديث ضعيف، رواه الطربانى - 24
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مفسير بهول  ان كأنع يهول  ال المودة فى الهربى أى  ال أن معملوا بطاعة اهلل التى 
 (21) مهرب م عن  اهلل زلفى.

 

 

 ضقيبة السله ال الث

الصالحين واألولياء واجب على كل مسلم سواء كانوا أحياًء أو  حب :أواًل

والحب مقره القلب وليس له عالقة بزيارة القبور واألولياء، والتقرب  أمواتًا،
وهذا بحسن المعاملة وخفض الجناح لهم وتعظيمهم يكون إلى األولياء األحياء 

 َبَعَك َمَن الممْؤَمَنيَنَواْخَفْض َجَناَحَك َلَمِن اتَّ : قال تعالىمطلب شرعى، 

َوالممْؤَمنٍّوَن َوالممْؤَمَناتم َبْعضٍّهمْ  َأْوَلَيانم َبْعٍض   ممَحمٌَّب َرسمولم اللَ  َوالهَذيَن
  َمَع م َأَشبَّانم َضَلى الكمفهاِر رمَحَمانم َبْيَنهمْ 

هم والترحم  بالدعاء لأما الصالحين واألولياء األموات ال يجوز التقرب إليهم إالّ    
، عليهم أو التصدق عليهم، فالميت ال يستطيع نفع الحى ألنه قد انقطع عمله

 ينفع الميت والميت ال ينفع الحى فالحى

أن هذذذه عبذذادة لهذذم وليسذذت تقذذرب إلذذى وأخبرنذذا  ،اهلل أبطذذل زعمهذذم ثذذم أن
بمإمْ  ِإلهاا َليمَقر بموَناا   َوالهَذيَن اتََّخذموا َمْن بموَناَ  َأْوَلَيااَن َماا َنْعبما    : قال معالىاهلل، 

 .الزمر ِإَلى اللهَ  عمْلَفى 
َوَيْعبماابموَن َمااْن بموِن اللهااَ  َمااا َلااا َيضٍّاارُّإمْ  َوَلااا َيااْنَفعمهمْ        وقااال معااالى: 

 يونس.    (08َوَيقٍّولٍّوَن َإؤمَلاَن شٍَّفَعاؤمَنا َضْنَب اللهَ  )

اء، وهو أن تسأل رجل صالح أن : يجوز التوسل والشفاعة بالصالحين األحيثانيًا

فلقد كان  يدعو لك اهلل فى قضاء حاجة أو فك كربة، وهذا ثابت عن رسول اهلل 

ويتوسلون به فى قضاء حوائجهم،  الصحابة رضوان اهلل عليهم يسألون النبى 
 فيدعو اهلل لهم فيستجيب اهلل له
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ِإيَّاَك  : اهلل تعالى وهذا بخالف األولى، فاألفضل أال تسأل الناس شيئًا، لقول   
ِإَذا َسَأْلَت َفاْسَأِل اهللََّ َوِإَذا اْسَتَعْنَت  » :ولقول النبى   َنْعبمبم َوِإيَّاَك َنْسَتَعينم

 (28) «. َفاْسَتِعْن ِباهللَِّ

اهعراب ح  اء العه  باس الم، أما الصحابة ال رام  ف ان الذى يسأل النبى     

، كيف وهم الذين بايعوا النبى أال يسألوا الناس شيئًا،      ف انوا ال يسألون النبى 

َفَلَهْ   فهال الراوى «َواَل َمْسَأُلوا النَّاَس َشْيًئا » ف ان من بيعتع لبعض أصحابع: 

ََ النََّفِر َيْسُهُط َ ْوَُّ َأَحِ ِهْم َفَما َيْسَأُل َأَحً ا ُيَناِوُلُع ِ يَّاُه.  (29) َيَأْيُب َبْعَض ُأوَلِئ

َمْن َيْضَمُن ِلى َواِحَ ًة »  َقاَل َقاَل َيُ وُل اهللَِّ  َ ْوَباُن َمْوَلى َيُ وِل اهللَِّ عن     

َقاَل «. اَل َمْسَأِل النَّاَس َشْيئًا » َقاَل ُقْلُب َأَنا َيا َيُ وَل اهللَِّ َقاَل «. َوَأْضَمُن َلُع اْلَجنََّة 

ُهَو َعَلى َبِعيِرِه َفُيِنيُخ َحتَّى َيْأُخَذُه َوَما َيُهوُل َهَح ف َفَ اَن َ ْوَُّ َ ْوَباَن َيْسُهُط َو

 (38) َناِوْلِنيِع.

َعِن اْبِن َأِبى ُمَلْيَ َة َقاَل َكاَن ُيبََّما َ َهَط اْلِلَطاُم ِمْن َيِ  َأِبى َبْ رف الصِّ ِّيِق. َقاَل     

ُه. َقاَل َفَهاُلوا َلُع َأَفاَل َأَمْرَمَنا ُنَناِوُلَ ُع. َفَهاَل ِ نَّ َفَيْضِرُب ِبِذَياِع َناَقِتِع َفُيِنيُلَها َفَيْأُخُذ

 (31) َأَمَرِنى َأْن اَل َأْ َأَل النَّاَس َشْيئًا. َحِبيِبى َيُ وَل اهللَِّ 

: ال يجوز التو ف بالصالحين اهموات فمن مات فه  انهطع عملع فال يجوز ثالثًا

ع وا اااطة بيناااَ وباااين اهلل فاااى قضااااء أن مااا عوه أو مطلاااب مناااع شااايء أو مجعلااا

  الحا ات، فمن فعف ذلَ فه  وقع فى شرك التو ف

َوَلا َتاْبعم َماْن بموِن اللهاَ  َماا َلاا َيْنَفعماَك َوَلاا َيضٍّارَُّك َفاِإْن َفَعْلاَت           قال معالى: 
 (.188)يونس:  َفِإنهَك ِإًذا َمْن الظهاَلَميَن

 (32)« َو َيْ ُعو ِمْن ُدوِن اهللَِّ ِن ًّا َدَخَف النَّاَي َمْن َماَت َوْه: »  ()قال ي ول اهلل 

اَل َيَتَمنَّى َأَحُ ُكُم اْلَمْوَت َواَل َيْ ُع ِبِع ِمْن َقْبِف َأْن َيْأِمَيُع ِ نَُّع  »: َقاَل َيُ وُل اهللَِّ      

 (33)«.ُعْمُرُه ِ الَّ َخْيًرا  ِ َذا َماَت َأَحُ ُكُم اْنَهَطَع َعَمُلُع َوِ نَُّع اَل َيِزيُ  اْلُمْرِمَن

ِ َذا َماَت اِسْنَساُن اْنَهَطَع َعْنُع َعَمُلُع ِ الَّ ِمْن َ اَلَ ةف ِ الَّ ِمْن » :َقاَل َيُ وُل اهللَِّ      

 (34)«.َصَ َقةف َ اِيَيةف َأْو ِعْلمف ُيْنَتَفُع ِبِع َأْو َوَل ف َصاِلحف َيْ ُعو َلُع 
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 لوا بأح  بع  مومع حتى ي ول اهلل فالصحابة ال رام لم يتو 

(  َكاَن ِ َذا َقَحُطوا اْ َتْسَهى  َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَلطَّاِب ) » ( قال:  َعْن َأَنسف )     

ََ ِبَنِبيَِّنا َفَتْسِهيَنا َوِ  نَّا ِباْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِ  اْلُمطَِّلِب َفَهاَل ) اللَُّهمَّ ِ نَّا ُكنَّا َنَتَو َُّف ِ َلْي

ََ ِبَعمِّ َنِبيَِّنا َفاْ ِهَنا(، َقاَل َفُيْسَهْوَن   (39).«َنَتَو َُّف ِ َلْي

ومرك (  ) بع  مومع  ائز لتو ف بع عمر  فلو كان التو ف بالنبى     

 ( ) التو ف بالعباس 

 

 

شرعت لنا زيارة القبور للعبرة والعظة والدعاء لألموات والترحم  :رابعًا

 عليهم

 اهللقال رسول 

  وفى رواية (37)

 سدًا لذريعة الشركنهى رسول اهلل عن بناء القبور فى المساجد  :خامسًا

  قال رسول اهلل()  « :ََِّعَلى اْلَيُهوِد َوالنََّصاَرى اتََّخُذوا ُقُبوَر َلْعَنُة اهلل 
 (37)«َأْنِبَياِئِهْم َمَساِجَد 

  قال رسول اهلل()  « : َأاَل َوِإنَّ َمْن َكاَن َقْبَلُكْم َكاُنوا َيتَِّخُذوَن ُقُبوَر َأْنِبَياِئِهْم
 (38)«َد ِإنِّى َأْنَهاُكْم َعْن َذِلَك َوَصاِلِحيِهْم َمَساِجَد َأاَل َفاَل َتتَِّخُذوا اْلُقُبوَر َمَساِج

  َعْن َعاِئَشَة َأنَّ ُأمَّ َحِبيَبَة َوُأمَّ َسَلَمَة َذَكَرَتا َكِنيَسًة َرَأْيَنَها ِباْلَحَبَشِة ِفيَها
ِإنَّ ُأوَلِئَك ِإَذا َكاَن ِفيِهُم » َفَقاَل  -صلى اهلل عليه وسلم  -َتَصاِويُر ، َفَذَكَرَتا ِللنَِّبىِّ 

لرَُّجُل الصَّاِلُح َفَماَت َبَنْوا َعَلى َقْبِرِه َمْسِجًدا، َوَصوَُّروا ِفيِه ِتْلَك الصَُّوَر ، َفُأوَلِئَك ا
 (39) «ِشَراُر اْلَخْلِق ِعْنَد اهللَِّ َيْوَم اْلِقَياَمِة

 أقوال العلمان
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 :قال األما  بن تيمية 

ابة بالدعاء في تلك ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو اإلج
البقعة لكان هذا من العظائم بل لو قصد بيتا أو حانوتا في السوق أو بعض 

عواميد الطرقات يدعو عندها يرجو اإلجابة بالدعاء عندها لكان هذا من 
 المنكرات المحرمة إذ ليس للدعاء عندها فضل 

ن النبي فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب بل هو أشد من بعضه أل     
صلى اهلل عليه و سلم نهى عن اتخاذها مساجد وعن اتخاذها عيدا وعن الصالة 

 عندها بخالف كثير من هذه المواضع 
إذا تحيرتم في األمور فاستعينوا بأهل )  :وما يرويه بعض الناس من أنه قال 

     ......إلى أن قال:وع مكذوب باتفاق العلماءأو نحو هذا فهو كالم موض ( القبور
ن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء اإلجابة بالدعاء هناك رجاء أكثر من إ

رجاءها بالدعاء في غير ذلك الموطن أمر لم يشرعه اهلل وال رسوله وال فعله 
أحد من الصحابة وال التابعين وال أئمة المسلمين وال ذكره أحد من العلماء 

  (40) .والصالحين المتقدمين

 كة العربية السعوبيةلجنة الفتو  بالممل 

 س: ما هى أعمال الشرك االكبر واعمال الشرك االصغر وأمثلة لكل منها؟  

    كاالسذتغاثة  –والعيذاذ بذاهلل  –ج: الشرك األكبر: هو ما يخرج فاعله من االسالم      
بالرسذول او بغيذره مذن االمذوات مذثاًل، وكالنذذر لغيذر اهلل، والتقذرب بالذذبح لغيذذر 

 ود لغير اهلل ونحو ذلكاهلل، وكالسج

اما الشرك االصغر فهو من أكبر الكبائر، ولكن ال ُيخرج فاعلذه مذن االسذالم 

مثل الرياء الخفيف، والحلف بغير اهلل، وقول المسلم مخاطبًا إنسانًا: ما شاء اهلل 

 (7901وشئت وتوكلت على اهلل وعليك.     )جزء من الفتوى رقم 

 عربيةبجمهورية م ر ال فتاو  األعإر   
 ما هو رأى الدين فى المساجد التى بها أضرحة ؟ س: 

:يوجد فى العمارة اإلسالمية ما يسمى باألضرحة ، جمع ضريح ، وهو الشق  ج
فى وسط القبر، وعرف بهذا االسم إذا دفن فيه شخص له مكانة دينية أو علمية 

   قبة، أو غيرهما من القيم، واتخذت األضرحة شكاًل معينا من البناء تعلوه 
وكثرت فى مصر فى عهد الفاطميين الذين أقاموا كثيرا منها آلل البيت وكبار 

    رجال الدولة، وعرفت بالمشاهد أسوة بما أطلق على أضرحة األئمة العلويين، 
ثم جاءت الدولة األيوبية وأقامت مثلها لكبار الرجال من أهل السنة، كان من 
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هـ والذى أقامته أم السلطان  204سنة  أكبرها ضريح اإلمام الشافعى المتوفى
   ومما ورد فى النهى عن اتخاذها مساجد  .....إلى أن قال:هـ، 608الكامل سنة 

قول ابن عباس رضى اهلّل عنهما : لعن رسول اهللَّ صلى اهلل عليه وسلم زوارات 
     القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ، رواه أبو داود والترمذى وحسنه ، 

هذا يحرِّم على المسلمين أن يتخذوا قبور األنبياء  قال علماؤنا : قال القرطبى :

والعلماء مساجد، وروى األئمة عن أبى مرثد الغنوى أنه قال : سمعت رسول 
 اهلّل صلى اهلل عليه وسلم يقول "التصلوا على القبور وال تجلسوا عليها" .

ابر نهوا عن الدفن فى المساجد أو ومن احتياطات العلماء لعدم الصالة على المق
ما نصه :  316عمل مسجد على القبر، قال النووى فى شرح المهذب ص 

اتفقت نصوص الشافعى واألصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر، سواء 
 أكان الميت مشهورا بالصالح أو غيره ، لعموم األحاديث  

واء كان الميت صالحا أو تكره الصالة إلى القبور، س :لشافعى واأل حا قال ا

غيره ، قال الحافظ أبو موسى : قال اإلمام الزعفرانى رحمه اهللَّ : وال يصلى 
 إلى قبر وال عنده تبركا وال إعظاما ، لألحاديث .

بأنه ال يجذوز دفذن ميذت فذى مسذجد، فذإن كذان المسذجد قبذل  :وأفتى ابن تيمية

ن جديذدا ، وقذال : ال يجتمذع فذى الدفن ُغيِّر إما بتسوية القبر، وإما بنبشذه إن كذا

ديذذن اإلسذذالم مسذذجد وقبذذر ، بذذل أيهمذذا طذذرأ علذذى اآلخذذر منذذع منذذه وكذذان الحكذذم 

  .للسابق ، كما نقله عنه ابن القيم فى زاد المعاد

ص  2الفتذذاوى اإلسذذالمية ج -م  1940فتذذوى الشذذيد عبذذد المجيذذد سذذليم سذذنة  ]

650] 

 شبهة والرب ضليها

 سيدة نفيسة من والدها فلم يلقى جواباً خطب الاسحق بن جعفر الصادق 
وقال بعد السالم، يا جدى يا رسول اهلل إنى خطبت  ()فدخل على قبر النبى 

اليلة رأى والدها رسول اهلل نفيسة لدينها فلم اتلقى جوابًا من أهلها، وفى تلك 
() المؤتمن فزوجها له يقول له زوج نفيسة ألسحق 

 اإلجابة
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مكذوبة ال أصل لها، وهى من وضع الصوفية  إما أن تكون هذه القصة
 ترويجًا وتثبيتًا لعقائدهم الفاسدة 

فذهاب اسحق المؤتمن لرسول اهلل بعد موته  وإن كانت قصة حقيقية
 لقضاء حاجته شرك باهلل وال يجوز فعله

فلعله شيطان وقال له أنا النبى، فكثير من  ()وأما رؤية أبو زينب للنبى 
 فيأمرهم بالشرك والبدع ()ويقول لهم أنا النبى  الناس يروا الشيطان

، َفِإنَّ ى ِفى اْلَمَناِم َفَقْد َرآِنىَوَمْن َرآِن : » ()قال رسول اهلل  وإن قال قائل
 (41) «الشَّْيَطاَن اَل َيَتَمثَُّل ِفى ُصوَرِتى 

من رأى رسول اهلل على صورته فقد رأى رسول اهلل، ولكن من رأى رسول اهلل 
ر صورته فليس برسول اهلل وإن قال له أنا رسول اهلل أو وقع فى قلبه على غي

رأيت  يقولأن هذا رسول اهلل أو قال له الناس هذا رسول اهلل، فكثير من الناس 
، وإن قلت له صف لنا رسول اهلل، وإن نظرت لحاله تجده غير ملتزم بالسنة

فنقول له إن الذى  رسول اهلل الذى رأيت لوصف لك رجاًل آخر غير رسول اهلل،
  ()رأيت ليس برسول اهلل 
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