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 ابألضرحة  التمسح  حكم عن املصرية اإلفتاء  دار  فتوى  حول علمي حوار

 :وبعد ،املرسلني أشرف على والسالم والصالة ،العاملني رب  هلل احلمد
 فتددا اإل دارلدد فتددو  م2021 /7 /4 يف الصدداار عدددا ا يف املصددري  وماليدد أخبددار جريدددة نشددر   فقددد
 لددار ذلد   قبد  نشدر   لفتدو  نشدر إعدااة و دو ،أخدر  وقضداا ابألضدرح  التمسد  حكد  تناولد  املصدري 
 الددار بد  تتمتد  ملدا ونظدرا ،األام  ده  يف تناوهلدا ويكثدر  ام   قضي   و ي  ،م2006  /12  /17  يف  اإلفتا 
 الفتدددو   ددده  ننددداق  أن آثدددرا فقدددد ،الشدددب ا   مددد  العديدددد وهبدددا ،ل مفصددد   الفتدددو   ددده  وألن ،أتثدددر مددد 

 .ابألضرح   التمس   حول فتوا ا م  األخر  القضاا بعض ذكر   وأهنا خاص  ،تفصياًل 
 أو بددددو ، ا املددددا الندددا : بعددض قدددول يف الشدددر  رأ  مدددا» : ددو الفتدددو  اار إىل ورا الددده  والسددلال

 للدهكر تقدام الدي احلضدرا   إقامد  يف احلكد  وما املعروف ؟ األضرح  أصحاب  م  مي   أ   م   املدا  يطلب
 ومددا السددن ؟ يف يددرا مل ممددا ذلدد   غددر إىل  ددو،  ددو  ددو أو: ،حددي حددي حددي ويقولددون: صددفني النددا  ويقدد 
 .«هلا؟ املوالد وإقام  ابألضرح  التمس  حك 

 سدددبي  علدددى ذلدد   يف احلددد    نبدددني أن نددوا السدددلال  دددها عدد  اإلفتدددا  اار بددد  أجابدد  مدددا ندددهكر أن وقبدد 
 مقددا    يف )مركددس سددل  للبحددور والدراسددا   ذكددر  الدده  التفصددي  إىل قضددي  كدد   يف وحنيدد  ،اإلمجددال

 :منفصل وأوراق علمي  
 :"فالن اي مدد" :الشخص قول حكم :األوىل القضية
 إمدا املددا مند  يُطلدب ومد  فدالن، ا والعدون املددا مند   أطلدب معندا : "فدالن  ا  مدا"  :الشخص  قول

 .األموا   م  أو األحيا  م  يكون أن
 فيمددا يكددون وأن ،بغائددب ولددي  احاضددرً  يكددون أن بشددر  مندد  املدددا طلددب جددا  األحيددا  مدد  كددان  فدد ن
 ..و كها لغر  شي  إيصال أو شي  مح  يف املساعدةك  ،علي  يقدر

 مد  خمرج أكرب كفر  ف ها ،تعاىل هللا بغر واستغاث  اعا   و  من   املدا  طلبف  األموا    م   كان  إذا  أما
 ممددن     َأضددَ    َومددَ   } :تعدداىل هللا قددال ،هلل إ  تصددرف   الددي الربوبيدد  صددفا   هللا لغددر صددرف فاعلدد  ألن ؛امللدد 
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ُعو يبُ   َ    َم     اّلل ن   ُاونن   من     يَد  َتجن ائن ن    عدَ    َو دُ    ال قنَيامدَ ن  يَدو من  إنىَل   َل ُ   َيس  افنُلونَ  ُاعدَ  والددعا  ،[5 :]األحقداف {غدَ
 تعدداىل هللا لغددر العبددااة فصددرف ، 1)العبدداد   هددو الدددعاء» :وسددل  عليدد  هللا صددلى النددي قددال فقددد ،عبددااة
 ."ولد  اش  أو ار قين فالن ا" :القائ  كقول  ف و ،شرك

 املنداف  جلدب ويسدهلهل  ،علدي   ويتوكد  يددعو    وسدائ   واألنبيا   املالئك   جع   »فم   تيمي :  اب   قال
 كددافر  ف ددو :الفاقددا   وسددد الكددروب  وتفددري  القلددوب  و دايدد  الددهنب غفددران يسددهلهل  أن مثدد  ،املضددار وافدد 
 . 2)املسلمني« إبمجا 
 مد  مان  حبق  قام أو ،يتهلول  أو ،الشرك م  ذل   كون  جي   رمبا ألن  القائ   تكفر  ذل    م   يلسم  و 
 .التكفر موان 

 .  3)مستقل  علمي  ورق  ضم  القضي   ه  تناول أن للمركس سب  وقد
 :للذكر احلضرات إقامة حكم :الثانية القضية

 ،احملرمدد  األمددور مدد  : ددو  ددو أو حددي حددي :ويقولددون صددفني النددا  ويقدد  للددهكر تقددام الددي احلضددرا  
 ألمري : وذل  

 :يقدول أن الدهكر بد  ،تعداىل هلل اذكدرً   ها فلي  ،مفيدة  اتم   جبمل  لي   املفرا  ا س   أن  :األول  األمر
 أالد  فكد  وابلتداي ،ملعدى مفيدة مجل  يف ا س  يكون حبيث ذل   غر أو «هللا إ  إل   »  أو  «أكرب  هللا»

 .اتم بكالم لي   ألن ؛تشمل    تعاىل هللا ذكر استحباب 
 مدا وسدل  عليد  هللا صدلى الندي أصدحاب  أنكدر بد  ،السن  يف ترا مل للهكر الصف    ه   أن  :الثاين  األمر
 يف كاند   وسدل  عليد  هللا صدلى الندي أصحاب  أنكر ا الي  والصف   ،مما  و أفض  من ا  عصر    يف  حدر 

 

   وصحح  األلباين.  2969روا  الرتمه  )  1)
  .124/ 1جممو  الفتاو  )  2)
وسددل ، وهددد ا علددى    عليدد   هللا  صددلى  ابلرسددول  ا سددتغاث   يف  العقلددي  اجملددا   اعددو   و ددي ورقدد  علميدد  بعنددوان: مناقشدد    3)

  ها الراب :
https://salafcenter.org/3095 

https://salafcenter.org/3095
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 لد  وإمندا ،حمدرم للدهكر اجتمدا  ك   نإ :نقول   وحن   !؟اجملراة  اظفاألل   ه   مسعوا  لو  فكي   ،التام   اجلم 
 :حالتان

 الصدف  تلد   أن اعتقداا اون ،تهكر   أو النا  كتعلي   شرعي  مصلح   ألج   يكون  أن  :األوىل  احلال 
 .مباح ف ها ،رب ق كوهنا  اعتقاا أو  ،أفض 

 كدان  ولدو ،يشدر  مل مبدا هللا إىل ب تقدر   ألند  حمدرم ف دها ؛الصدف   هبده   هلل  التقدرب   يكدون  أن  :الثانيد   احلال 
 .وسل  علي  هللا صلى الني لنا ن لبي   وطاع  قرب 

  :قدال أبيد  عد  حيددر  أيب مسعد  :قدال حيدى بد  عمدر  روا   فيما  فثب   الصف   هله   الصحاب   إنكار  أما
َداة صدددالة قبددد  عندد  هللا رضدددي مسدددعوا بددد  هللا عبددد ابب  علدددى جنلددد  كنددا ي نا خدددرج فدد ذا ،الغدددَ  إىل معددد  َمشدددَ

.   :قلنددا ؟بعددد الددرمح  عبددد أبددو إلدديك  أخددرج :فقددال عندد  هللا رضددي األشددعر  موسددى أبددو فجددا ا ،املسددجد
 ،الدرمح  عبدد أاب ا :عن  هللا رضي موسى أبو ل  فقال ،مجيًعا  إلي   قمنا  خرج  فلما  ،خرج  حىت  معنا  فجل 

ا املسدددجد يف رأيددد  إين  عشدددد َ  إن :فقدددال ؟ دددو فمددددا :قدددال ،خدددرًا إ  هلل واحلمددددد أر ومل ،أنكرتددد  أمدددرًا آنفددددً
ا املسدددجد يف رأيددد  :قدددال. فسدددرتا  ا قومدددً َلقدددً ا حن  أيددددي   ويف ،رجددد  َحل قددد  كددد   يف ،الصدددالة ينتظدددرون جلوسدددً
ى وا  :فيقدددول ،َحصدددً  ،مائددد  سدددب نحوا :ويقدددول ،مائددد  في للدددون ،مائددد   ل نلدددوا :فيقدددول ،مائددد  فيكدددربون ،مائددد  كدددرب ن

 :قددال. -أمدرك انتظددار :أو- رأيدن   انتظددارَ  شديًًا هلدد  قلد  مدا :قددال ؟هلد  قلدد  فمداذا :قددال. مائد  فيسدبحون
د وا أن أمددر   أفددال منن  َ  سدديًا ن  يَدعددُ ي َ  أ    هلدد  وضددَ ي نا مضددى مث !؟حسددنا   مدد  َيضددن  أتددى حددىت ،معدد  وَمضددَ
ى ،هللا عبددد أاب ا :قددالوا !تصددنعون؟ أراكدد  الدده   ددها مددا :فقددال علددي   فوقدد  احلنلددَ  تلدد   مدد  َحل قدد   َحصددً
د   د وا :قددال ،والتسددبي  والت ليدد  التكبددر بدد  نَدعددُ  ،شددي  حسددناتك  مدد  يضددي  أ    ضددام  فددهلا ،سدديًاتنك  فعددُ

ك   ثيابد  و ده  ،متدوافرون وسدل  عليد  هللا صدلى نبديك  صدحاب    ل    َ َلَكَتُك !  أسر   ما  ،حممد  أم   ا  َوحي 
 عليدد  هللا صددلى حممددد ملدد  مدد  أ ددد   ددي ملدد  َلَعلددَى إنكدد  ،بيددد  نفسددي والدده  ،تكسددر مل وآنيتدد  ،تَدبدد   مل

 للخدر مريد م  وك  :قال ،اخلر إ  أراا ما ،الرمح  عبد أاب ا وهللا :قالوا .ضالل  ابب  مفتتحو أو  وسل 
 مدا ،هللا َواي ُ  ،َتراقنَي   جياو    القرآن ونؤ يقر  قوًما أن حدثنا وسل  علي  هللا صلى هللا رسول إن ،يصيب   ل 

 يددوم يطدداعنوا اخللدد  أولًدد   عامدد  رأينددا :سددلم  بدد  عمددرو فقددال. عددن   تددوىل مث. مددنك  أكثددر   لعدد  أار 
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َروان  . 4)اخلوارج م  الند   
  مندد  احلضددرا    دده  ختلددو   الدده  والددرقص التمايدد  ذلدد   إىل أضددي   ذافدد ا جتمددا ، جمددرا يف ف ددها
 .أعل  تعاىل وهللا أشد، احلرم  كان 

 :للصاحلني املوالد إقامة حكم :الثالثة القضية
 هللا صددلى النددي ىهندد وقددد حمددرم، أمددر  ددوو  ،عيددًدا واختدداذ  ،مبولددد   احتفددال  ددو للصدداحلني املوالددد إقامدد 

 وسدل  عليد  هللا صدلى الندي مبولدد ا حتفال كان  وإذا ، 5)والفطر األضحى سو  عيد   اختاذ ع   وسل   علي 
 النددي أصددحاب  أن ذلدد   علددى والدددلي  ،الصدداحلني مدد  أحددد يالامبدد ا حتفددال جيددو  أ  فددهلوىل ،جددائس غددر
  ددها كدان  ولدو ،يفعلدو  ومل الفعد  ذلدد   عد  أعرضدوا لد  اوتعظيمدً  لد  احبدد   الندا  أعظد  وسدل  عليد  هللا صدلى
 خاص  وسل  علي  هللا صلى الني مبولد ا حتفال يف الكالم فصلنا وقد ،يرتكو  أن هل  جا   ملا  التعظي  م 
 . 6)منفص   مقال يف

 :لألموات األضرحة إقامة حكم :الرابعة القضية
 فقدد قدرب،  دها أن يبدني الده  ابلقددر إ  ،صداحلًا صداحب  كدان  م مدا القرب يرب  أ  اإلسالم يف  األص 

 أ  طالدب: أيب بد  علدي ي قدال قدال: األسدد  اهليداج أيب فعد  ،ذل   ع  وسل  علي  هللا صلى  الني  هناا
 قددد ًا وال ،طمسدددت  إال متثددااًل  تدددد   ال »أن وسددل ؟ عليدد  هللا صددلى هللا رسددول عليدد  بعثددين مددا علددى أبعثدد  
 . 7)سويت   إال مشرفًا
 وكل د  ،أحدد يفضدل   و  ،األمد  إبمجا  وسل  علي  هللا صلى الني أصحاب      األوليا   أفض   إن  مث

 .ضري  من   واحد قرب على ينب فل  ،قرب  ها أن ب  يعل  اله  ابلقدر إ  ،قبور   ترب  مل

 

   وصحح  األلباين.2969روا  الرتمه  )  4)
   وصحح  األلباين.1134روا  أبو ااوا )  5)
 انظر مقال بعنوان: حك  ا حتفال ابملولد النبو  وأال  ذل ، هد  على  ها الراب :  6)

https://salafcenter.org/5379/ 
 . 969روا  مسل  )  7)

https://salafcenter.org/5379


 

6 
 

 هللا لرسدددول ذكدددر   سدددلم  أم أن عائشددد  رو   فقدددد ،القبدددور  ددده  علدددى املسددداجد إبقامددد  احلرمددد  تدددساااو 
 فددي م مددات إذا »أولئدد  فقددال: ،الصددور مدد  في ددا ومددا احلبشدد  أبرض رأ ددا كنيسدد   وسددل  عليدد  هللا صددلى
 شددرار أولئدد  الصددور، تلدد  فيدد  وصددوروا  ،امسجدً   ق ه  على  بنوا  -الصاحل  العبد  :أو-  الصاحل  الرجل
 . 9)عن  من ي القرب على املسجد بنا  أن على ا تفاق تيمي  اب  نق  وقد.  8)هللا  عند اخللق

 الد لد  يف كداف  ف دو السديوطي قالد  ما  نا فلننق  ،لالتفاق تيمي   اب   نق   على  البعض  يعرتض  ورمبا
 أو والشددمو  القناايدد  وإشددعال القبددور[ :]أ  علي ددا املسدداجد بنددا  »فهلمددا :السدديوطي قددال ،املطلددوب  علددى
 الطوائد  علمدا  عامد  وصدرح... وسدل  عليد  هللا صدلى الندي عد  جدا  كمدا  فاعلد   عد لُ   فقد  ،عند ا  السرج
  ف دده... بتحرميدد  القطدد  يف ريددب و  ،ذلدد   عدد  الن ددي يف الددواراة لألحاايددث متابعدد ً  ،ذلدد   عدد  ابلن ددي
 في دا الصدالة وتكدر  ،املعروفني العلما  بني في  خالف   مما  ها ،إ الت ا يتعني القبور على املبني   املساجد

ا سب  وقد.  10)مه ب « ظا ر يف أمحد اإلمام عند تص   و   ،خالف  غر  م   تنداول أن سدل  ملركدس أيضدً
 . 11)مستق  مقال يف القضي   ه 

 :ابلضريح  التمسح  حكم  :اخلامسة القضية
 الددلي  إىل يفتقدر شدرعي   أمر الربك  وحصول ،ذل   لفاع  الربك  حصول ب  يقصد  ابألضرح   التمس 

 .ذل   جوا  على الي    ألن  ؛فعل  جيو  فال ،الشرعي
 .األر اق حتصي  أو األمراض لشفا  سبب أن  اعتقد م   وكهل  
 . 12)مستق   مقال يف ذل   يف القول تفصي  للمركس سب  وقد

 

 . 528 ، مسل  )427روا  البخار  )  8)
  . 448/  27، 318/  24 ، جممو  الفتاو  )267/ 2انظر: اقتضا  الصرا  املستقي  )  9)
  .134-129انظر: األمر اب تبا  والن ي ع  ا بتدا  )ص:   10)
 :حك  التربك بقبور الصاحلني، و ها رابط و و مقال بعنوان:    11)

http://salafcenter.org/514/ 
 :و ها رابط   وحكًما؟ ترب ًكا  وسل  علي   هللا صلى الني كآاثر  الصاحلني آاثر و و مقال بعنوان:     12)

https://salafcenter.org/717  

http://salafcenter.org/514/
https://salafcenter.org/717
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 كمدا  ،منفصد  مقدال يف قضدي  ك سل    مركس تناول وقد السلال،  ها على املختصر  اجلواب    و   ها
 .ذكرت  فيما اإلفتا  اار ناقش م  و الورق    ه م  فاهلدف ولها ؛ذل   إىل اإلشارة سبق 

 :عن ا واجلواب الفتوى ف  وردت اليت األساسية النقاط
 يف ورا   الدي األساسدي  القضداا نلخدص أن لنافض    ،القارئ  على  اإلثقال  وخشي   ،الفتو   لطول  انظرً 
 كداماًل   الفتدو  ندص إىل الرجدو  للقدارئ وميكد  ،ابلرتتيدب موضدع ا يف قضدي  كد   علدى  التعليد   مد   ،الفتو 
 . 13)موقع   على

 :التالي  النقا  فيف عن  واجلواب  الفتو  يف ورا ما أما
   الددي األوجدد  علددى حُتمددَ  أن املسددل  مدد  تصدددر الددي األفعددال يف األصدد » :اإلفتدداء دار قالدد  :أواًل 
 توجددب قويدد  قريندد    إسددالم  فدد ن الشددرك؛ أو ابلكفددر برميدد  نبدداار أن جيددو  و  التوحيددد، أصدد  مدد  تتعددارض
 .«الكفر يقتضي ما على أفعال  حنم  أ  علينا

 :تعليقات عد  علي  لنا النص وهذا
 إ  عندد  ينتفددي   بيقددني اإلسددالم لدد  ثبدد  مدد  أن السددن  أل دد  علومدد امل األصددول مدد  :األول التعليددق

 :فقدال ذلد   مد  وسدل  عليد  هللا صدلى الندي حهرا وقد ابلكفر مسل  برمي  املسارع   جيو   فال  ،مثل   بيقني
 إ  التكفدر أمدور يف يدتكل  أن اأبددً  ينبغدي   ولدها ؛ 14)أحددد«ا  هبددا ابء  فقددد  كددافر  اي  :ألخيدد   قددال  من»

 .الشرعي احلك  ملنا  نو املدرك  العل   أ  
  ددو النددو  فكفددر ،العددني كفددر  ولددي  ،النددو  كفددر   ددو كتددب    يف العلدد  أ دد  يددهكر  مددا :الثدداي التعليددق

 كدافر  أبن  للكفر الفاع  على احلك  ف و العني كفر  أما فاعل ، على احلك  اون كفر  أبن   فع   على  احلك 
 ابلكفدر الفاعد  وصد  مند  يلسم   ابلكفر الفع  فوص  ،املوان  حق  يف وانتف  الشرو   استوىف  قد  ألن 

 »املقالد  تيميد : ابد  قدال العلد ، أ د  وظيف  و ه  املوان ، وانتفا  الشرو  استيفا   م   بد     ب   ابلضرورة،
 

 هد الفتو  على  ها الراب :    13)
https://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=1477 

    وقال أمحد شاكر: إسناا  صحي .5914روا  أمحد )  14)

https://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=1477
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 الددددد ئ  ذلدددد   علدددى ال كمددددا  ،يطلددد  قددددوً   ؛كفدددر   ددددي :يقدددال واإلمجددددا  والسدددن  ابلكتدددداب  كفدددر   ددددي الدددي
 التكفددر شددرو  حقدد  يف يثبدد  حددىت ،كددافر  أبندد  ذلدد   قددال شددخص كدد   يف حيكدد  أن جيددب و  ...الشددرعي 
 الدددلي  علددى بنددا ً - كفددر  أبندد  مددا فعدد    علددى قددال  مدد كدد   علددى بشددغ  يُ  أن يصدد  فددال . 15)موانعدد « وتنتفددي
 الطدددواف إن نقدددول: عنددددماف ،آخدددر أمدددر كوذا أمدددر ف دددها األعيدددان، تكفدددر يف يسدددار  أنددد  -لدددهل   املقتضدددي
 فاعدد  تكفددر يف سددار نُ  أننددا ذلدد   يعددين فددال كفددر،  هللا لغددر العبددااة وصددرف هلل، إ  هددو    عبددااة ابلقبددور
 علدى فداحلك  تكفدر ، مد  ميند  مدا حقد  يف قام أو ،جا اًل  أو متهلوً   يكون رمبا ذل   يفع   م   ألن  ؛ذل  
 .آخر أمر القائ  بكفر واحلك  ،أمر  الفع 

 ثبددد  مدددا إىل  مدددرا   ،شدددرعي   حكددد   دددو بكفدددر لدددي  أو كفدددر  أبنددد  فعددد  علدددى احلكددد  :الثالددد  التعليدددق
 كفدري الفعد  ذلد   أن وذكدر بكفر، لي  إن  :يقال أن يص    كفر  أبن  في  تعاىل هللا  حك   وما  ابلدلي ،
 للندا  إبالغد  العلد  أ د  علدى الواجدب العلد  مد   دها فد ن ،شدي  يف  التكفدر  يف  املسدارع   مد   لي   فاعل 
 .كتمان   هل  حي    اله 

 يف مكفددرة غددر الكفددر ظا ر ددا الددي األفعددال هعدد  قويدد  قريندد  الشددخص إسددالم جعدد  :الرابدد  التعليددق
  إند مث ،أتويد  ولد  إ  فع  م  ما ألن ؛يكفر ل  املسل  أن ذل   م  يلسم  ف ن   ،وابط   متناقض  كالم  حق 
 والتهلويددد  اجل ددد  يدددهكرون العلددد  فهل ددد  ،مسدددل  األصددد  يف أبنددد  الكفدددر فاعددد  علدددى احلكددد  موانددد  مددد  لدددي 

 ااعدى فمد  ،ا اعا  جمرا   لذ يف يقبلون و  ،الكفر ارتكب مل  التكفر موان  م  وغر   العق   وغياب 
 نشدهل إذا إ  ابلضدرورة الددي  مد  امعلومدً  يكدون أب  مند  اجل د  حصدول يتصدور أن بشر   ذل    كان  اجل  
 مواندد  مدد  أن قدد  أحددد يددهكر مل لكدد  ،األمددر هبددها اجل دد  حقدد  يف فيتصددور اإلسددالم عدد  بعيدددة ابايدد  يف

 أتويد  قبول عدم على وينصون مكفرة ً  اأقو  الراة أبواب   يف  يهكرون  ب   ،مسل   م   الفع   حصول  التكفر
 اجلرجداين قدول اهليتمدي حجدر ابد  نقد  وقدد ، 16)الظدا ر خدالف تكون والي  البعيدة  ابلتهلويال    هلا  القائ 
 عليدد  هللا صددلى النددي بدد  جددا  مبددا صدددق »مدد  :قولدد  -األشددعري  العقيدددة علددى و ددو- للمواقدد  شددرح  يف

 لددي  أندد  علددى بظددا ر  يدددل هلددا سددجوا  ألن ؛ابإلمجددا  مددلم  غددر كددان  للشددم  سددجد ذلدد   ومدد  وسددل 
 

   .165/  35جممو  الفتاو  )  15)
    .390-383/ 2انظر على سبي  املثال: جوا ر اإلكلي  )  16)
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  . 17)ابلظا ر« حنك   وحن  مبصدق
 و دو هللا، إبذن ولكد  املدوتى حييدي السدالم عليد   املسدي   أن  يعتقدد  فاملسل »  :اإلفتاء  دار  قال   :اثنًيا

 ذلد   أن يعتقدد ولكند  املدوتى، حييدي أند  يعتقدد والنصدراين وحول ، هللا بقوة وإمنا بنفس  ذل   على قاار  غر
 .يعتقدون كما  اإلل  أقاني  أحد أو هللا، اب  أو هللا  و وأن  ذاتي ، بقوة

 املقولد  تلد   ونفد - "املدوتى حييدي املسدي  أن أعتقدد أا" يقدول: موحدًدا مسدلًما مسعندا ف ذا   ها  وعلى
 الالئدد  املعددى علددى حنمل ددا بدد  الكلمدد ، هبدده  رتنصدد   املسددل  أن نظدد    أن ينبغددي فددال -مسدديحي آخددر قاهلددا

 .التوحيد ولعقيدة لإلسالم ابنتساب 
ا يعتقددد واملسددل   هللا لغددر صددرف ا جددوا  يعتقددد واملشددرك وحددد ، هلل إ  صددرف ا جيددو    العبددااة أن أيضددً

 يناسددب مددا علددى فعلدد  محدد ُ  وجددب وغرَ ددا العبددااة حيتمدد  مددا هللا لغددر مندد  صدددر مسددلًما رأينددا فدد ذا تعدداىل،
 سدجد ملدا ولدهل   وا حتمدال؛ ابلشد   عند  ليدسُ  مل بيقدني اإلسدالم  َعقددُ   لد   ثبد   مدَ   ألن  كمسدل ؛  اعتقاا 
 -حبدان ابد  وصدحح  ماجد  ابد  روا  فيمدا- وسدل   وآلد  عليد  هللا  صل ى  للني  عن   هللا  رضي  جب   ب   معاذ
 أن وبددد ي الكفددر، أو ابلشددرك  ددها فعلدد  يصدد  مل ولكندد  ذلدد ، عدد  وسددل   وآلدد  عليدد  هللا صددل ى النددي هنددا 
   العبددااة وأن عبددااة السددجوا أن جي دد  يكدد  مل -واحلددرام ابحلددالل األمدد  أعلدد  و ددو- عندد  هللا رضددي معدداًذا
ا حيتمد  السدجوا كدان  ملدا  ولك   هللا،  لغر  صرف ا  جيو   علدى محلد  جيدس مل لد  املسدجوا عبدااة غدر آخدر وج دً

 فر  م  الصحاب َ  تر  ]أ  اله ي: احلافظ يقول ذل   ويف حبال، تكفر  أو املسل ، م  صدر  إذا  العبااة
 سدجوا لسدجدوا هلد  أذن فلدو. »ال  فقدال: لد ؟ نسدجد أ   قدالوا:  وسدل    وآل   علي   هللا  صل ى  للني  حب  
 يف القددول وكددهل   ليوسدد ، السددالم عليدد  يوسدد  إخددوة سددجد قددد كمددا  عبددااة، سددجوا   وتددوقر إجددالل
 بدد  أصدداًل، بدد  يكفددر   والتبجيدد  التعظددي  سددبي  علددى وسددل   وآلدد  عليدد  هللا صددل ى النددي لقددرب املسددل  سددجوا
ديُدَعر ف   عاصددًيا، يكددون  لإلمددام "الشدديو  معجدد " مدد  ا ددد القددرب[ إىل الصددالة وكددهل   عندد ، من ددي    ددها أن فلدد 
 . 56 )ص:  اله ي

  دها أن عن مدا هللا رضدي عمدر ابد  وضد   حيدث اخلدوارج؛ مسدل    دو األصدي  األصد  هبها  واإلخالل

 

  .106اإلعالم بقواط  اإلسالم )ص:    17)
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وا إنهنددد ُ ُ " فقدددال: ضددداللت   مددددخ   دددو ارن  يفن  نَدسَلدددَ    آَا    إنىَل  ان طََلقدددُ ا ال ُكفددد  ى َفَجَعُلو دددَ ل مننننيَ  َعلدددَ  علقددد . "ال مدددُ
 .صحي « بسند "اآلاثر  هيب" يف الطرب  جرير اب  ووصل  ،"صحيح " يف البخار 
 :وقفات عد  النص هذا م  ولنا

 إذا والنصددراين املسددل  بددني الفددرق مدد  اإلفتددا  اار رتدد ذكَ  الدده  ملثددالاب التمثيدد  يصدد      :األوىل الوقفددة
 ،املددوتى حيددى كدان  أندد  السددالم عليد  عيسددى معجددسا   مد  ألن وذلدد   ،املددوتى حييدي عيسددى نإ :كالمهددا  قدال
 ؟!اأيضً  يكفر      املوتى حييي موسى إن :قائ  قال لو :نقول املثال فساا نبني يولك

 مسدل  مد  صددر إذا هللا لغدر السدجوا أن علدى اليد  معاذ  حديث  أن  تر   اإلفتا   اار  :الثانية  الوقفة
  د  فد ذن ،هللا غدر عبدااة قصد  أن صاحب  صرح إذا إ  شرًكا يكون   ولكن  ،حمرًما يكون  أن  غايت   ف ن
 معدى و دها الكفدر ، ابملعتقدد يصدرح حدىت الكفدر علدى الد لد  يف كداف  غر  الكفر     الفع   جمرا  جعلوا  قد

 سددجوا يف معدداذ حددديث ألن؛ ابطدد  اسددتد ل و ددها. السدداب  للمثددال ذكددر   ومعددى ابحلددديث، اسددتد هل 
 .أكرب كفر  العبااة وسجوا ،حمرم التحي  فسجوا ،العبااة سجوا ولي  ،التحي 

 يف ؟كفدر   اعتقاا م  بد   أم مبجرا  اشركً  يكون    هللا لغر السجوا حك سل    مركس  تناول  وقد
 . 18)مستق   مقال

 معدداذ وحددديث السددالم عليدد  آلام املالئكدد  وسددجوا لدد  يوسدد  خددوةإ سددجوا جيعلددون أهندد  :وخالصددت 
 لألمددد  امشدددروعً  كدددان  ملدددا اشدددركً  كدددان  لدددو ألنددد  ؛بشدددرك ولدددي  ،فقددد  حمدددرم هللا لغدددر السدددجوا أن علدددى الدددياًل 

 كفدددر  العبدددااة فسدددجوا ،عبدددااة وسدددجوا حتيددد  سدددجوا :نوعدددان السدددجوا أن :ذلددد   عددد  واجلدددواب  ،السدددابق 
 معداذ أراا الده  و دو ،شريعتنا يف ونسخ السابق  م األ يف امشروعً  كان  اله   و  التحي   وسجوا  ،مبجرا 

 .ذل   على الدال  العلما  نصوص م  العديد املقال ذكر وقد يفعل ، أن
 مبجددرا يكددون وأندد  اهليًدد ، يف العبددااة سددجوا عدد  خيتلدد  التحيدد  سددجوا أن العلمددا  بعددض ذكددر قدددو 

 

 لو ي ، وهد  على  ها الراب :األو و مقال بعنوان: شب   سجوا التحي  وشرك    18)
https://salafcenter.org/903 

https://salafcenter.org/903
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 . 19)املعروف  اهليً  على يق  اله  العبااة سجوا خبالف ،فق  ا حننا 
 مدد  صدددر   قددد اامدد  مددا اشددركً  هللا رغددل العبددااة املسددل  صددرف تددر    اإلفتددا  اار :الثالثدددة الوقفددة

 صدرف فم مدا ،عندد   القضدي  لدب    دو  دها أن واحلقيقد  متكل ، أو  بعيد  ولو  أتوي   ل   كان  طاملا  مسل 
 ذلد   وفاعد  ، 20)فقد  التصددي   دو عندد   اإلميدان ألن ؛أشدرك قدد يكدون فلد  تعاىل هللا لغر العبااة  م 
 يف تصددل  العقلددي اجملددا  وقريندد  بسدد ول ، أتويل ددا ميكدد  فاألفعددال اإلميددان، عندد  ينتفددي فددال قًا،مصددد   يددسال  

 أ دد  معتقددد بدد  ،السددن  أ دد  معتقدددَ   ددها ولددي  التصدددي ، أصدد  ميندد  مددا فعدد  إذا إ  األفعددال، كدد   أتويدد 
 ،الربوبيدد  يف شددرك  ددو مددا األفعددال مدد ف  21)ابملعصددي  ويددنقص ابلطاعدد  يسيددد وعمدد  قددول اإلميددان أن السددن 
 حدىت رمكفد   األفعال  ه  فوقو  ،األلو ي  يف شرك هللا لغر العبااة فصرف ،األلو ي  يف شرك   و  ما  ومن ا
 الدراة بيان سياق يف هللا رمح  قالف ذل   إىل النوو  أشار وقد  ملمًنا،  مصدقًا  يسال     أبن   فاعل ا  صرح  لو
 الفعد  أن شديخي عد  التعالي  بعض يف اجلويين[ ]يقصد اإلمام قال» :الكفري  لألفعال أمثل ً   ذكر  أن  بعد

 ابلقدول الدراة وحتصد  ،"غلطد  علدى للتنبيد  ذكرتد  املعلد  مد  عظدي     ل    و ها" قال:  كفرًا،  يكون     مبجرا 
 رمح  عياض القاضي  قال ما من   وأصرح  ، 22)«است سا    أو  عناا   أو اعتقاا   ع   صدر سوا  كفر،   و اله 
 مصدددرًحا صددداحب  كدددان  وإن كدددافر،  مددد  إ  يصددددر   أنددد  املسدددلمون أمجددد  فعددد  بكددد  رنكفددد   »وكدددهل   هللا:

 . 23)والنار«  والصليب والقمر وللشم   للصن   كالسجوا  ...الفع  ذل   فعل  م  ابإلسالم
 اخلدوارج مده ب يدر  أبند  شدرك هللا لغر العبااة صرف أن ير  م   اإلفتا   اار  ا م   :الرابعة  الوقفة

 ،مده ب   مد  معلدوم  دو كمدا  ابلكبدرة رونيكفد   كدانوا  إمندا اخلدوارج ف ن ،صحي  غر  و ها  ،فعل     ها  ألن
 الكفدر  الفع  أن على يدل مبا مليً  الفق  كتب  يف الراة ابب  يف العلما  نصوص  ف ن  ،التشني   م   و ها

 

  .108انظر: اإلعالم بقواط  اإلسالم )ص:   19)
  .4بعنوان: مناقش  اعو  اجملا  العقلي )ص:  سل  انظر الورق  العلمي  الي نشر ا مركس  20)
 ،  174/  1 ، والسن  لعبدد هللا بد  أمحدد )27 ، اإلابن  ع  أصول الدان  )ص:  34انظر: أصول السن  )ص:    21)

 و و إمجا  أ   السن  و  خيلو كتاب عقيدة مسند م  ذكر ذل .
 ، وراج  املقال اله  بعنوان: سجوا التحي  وشرك األلو ي . 64/ 10) روض  الطالبني  22)
  .107، وانظر أيضا: اإلعالم بقواط  اإلسالم )ص:  611/ 2) -حمهوف األسانيد -الشفا   23)
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 .ذل   م  طرف إىل أشرا أن سب  وقد  ، أم الربوبي  يف شرك صاحب  سوا  ،الدي  م   الشخص خيرج
 ألن وذلد   ،موطند  غدر يف بد  وااسدتدل   لكدن   ،صدحي  قدول املدهكور  عمدر  ابد   قدول  :اخلامسة  الوقفة
 أيب حددديث يف كمددا  وذلدد   وسددل ، عليدد  هللا صددلى النددي مدد  وقدد  قددد الكددافري  حدد    يف نددسل مبددا ا سددتد ل

 :هلددا يقددال للمشددركني بشددجرة مددر   حنددني غددسوة إىل خددرج ملددا وسددل  عليدد  هللا صددلى هللا رسددول أن الليثددي واقددد
 ،أنددوا  ذا   هلدد  كمددا  أنددوا  ذا   لنددا اجعدد  ،هللا رسددول ا :فقددالوا ،أسددلحت   علي ددا قددونيعل   ،أنددوا  ذا  
ًا لَندَدا اْجَعلْ  :موسى قوم قال كما  هذا !هللا  سبحان»  وسل :  علي   هللا  صلى  الني  فقال ا  ِإَلددَ  ،آَلددَِة   َلددَ مْ  َكمددَ

 كد   يف اعامد   عمدر ابد  قدول جعد  ميكد   فدال  ولدها  ؛ 24)قبلكم   كان  من  سنة  لرتكنب  ،بيده  نفسي  والذي
 وعليد  أخدر ، حالد  علدى وسدل  عليد  هللا صدلى الندي فعد  ومحد  حالد ، علدى  محل   م   بد     ب   احلا  ،
 هللا كتدداب   يف الددي األوصدداف املسددلمني حدد    يف أنسلددوا أهندد  علددى عندد  هللا رضددي عمددر ابدد  قددول محدد  فيجددب
.. الكفدار صدفا   مد  شدي  علدى آيد  بعدض أو آيد  ال  »ف ذا ،هبا رو  فكف    الكافري   ح   يف  نسل   الي
 مد  لد  حتدهيرًا املسدلمني، مد  هبدا اتصد  مد  علدى حكمد  أو الكفر وص  إنسال اون الصف   إسقا   جا 
 .الساب  احلديث يف وسل  علي  هللا صلى الني فعل  ما و و،  25)ذل « مغب 

 هللا صدلى الندي لقدرب السدجوا أن يدر  أند  علدى يددل بد  وااسدتدل   الده  الده ي قدول  :السادسددة  الوقفة
 السجوا أن اإلفتا  اار إلي  ته ب واله  ،بشرك  لي   لكن   حمرم والتعظي  اإلجالل  وج   على وسل  علي 
 بقددول ا سددتد ل هلدد  يصدد  فددال ،عليدد  حيمدد  أتويدد  أو وجدد  لدد  وجددد إذا فاعلدد  يكفددر   عبددااة  ددو الدده 

 .هل   مواف  غر ف ن  اله ي،
 . اإلفتا  اار ذكرت  ما على ب  أجبنا ما ف و  اله ي ذكر  ماع اجلواب  أما
مددا  والُقربد ؛ والوصدل ، املنسلدد ، اللغد : يف الوسديل » :اإلفتدداء دار قالدد  :الثددً اث  التقددرب   دو: معنا دا فجن
 واأل من  األمكن  م  تعاىل هللا عظم  ما ك   تعظي  ذل   يف ويدخ  سبحان ، شرع  ما بك  تعاىل  هللا إىل

 

   وصحح  األلباين.  ،حس  صحي  :  وقال2180روا  الرتمه  )  24)
، و دي الفتددو  رقدد   تنسيدد  وإسدقا  آا  الكفددار علدى املددلمنني.. حددا   اجلدوا  واملندد    :انظدر الفتددو  الدي بعنددوان    25)

 على موق  اإلسالم ويب، و ها رابط ا:  226585
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/226585/ 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/226585/
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 هلل إ  ينبغدي   الده  الوج  على هللا لغر العبااة م  شي  َصرف ف و الشرك أما واألحوال؛  واألشخاص
 والشدددرك؛ الوسددديل  بدددني مدددا فصددد  لندددا يتبدددني وبدددهل   ،هللا إىل التقدددرب  بغدددرض ذلددد   كدددان  ولدددو حدددىت تعددداىل،
 ف ددو الشددرك أمددا تعدداىل، هلل تعظدي  ابهلل والتعظددي  ابهلل، تعظددي  أهنددا :أ  هللا، مد عظ   مددا في ددا  نعظدد   فالوسديل 
 .«هللا اون م  تعظي  أو هللا، م  تعظي 

 :أمرين ذكر من بد ال النص هذا على وللتعليق
 تكدون وسديل  كد   أن ذلد   معدى لدي  لكد  ،القرب   ي  اإلفتا   اار  ذكر    كما  الوسيل   :األول  األمر
 مشدرو   دو مدا من دا القربد  أن كمدا  ،مشدرو  غدر  دو مدا ومن دا مشدرو    دو  مدا  من دا  الوسديل   ب   ،مشروع 
 نفع د  فمدا وسديل  لألصدنام عبداا   مسدوا هند إ :املشدركني عد  تعاىل هللا قال وقد ،مشرو  غر  و ما  ومن ا
ا :عددن   حكايدد  تعدداىل قددال ،ذلدد   ُدُ     }مددَ ى{ اّلل ن  إنىَل  لنيُدَقر نبدُدواَ  إن    نَدع بددُ  قددال تعدداىل إندد  بدد  ،[3 :]السمددر  ُل فددَ
َفُعُ     َوَ   َيُضر ُ     َ   َما اّلل ن  ُاونن  من    }َويَدع ُبُدونَ  :عن    .[18 :يون ] اّلل ن{ عنن دَ  ُشَفَعاُؤاَ  َ ُلَ  ن  َويَدُقوُلونَ  يَدند 

 :قسمني على التوس  كان  لهاو  ؛الدعا  هبا ويراا تطل  والوسيل 
 :أنوا  ثالث  على و ها ،املشرو  التوس  :األول  القس 
َمسدد َا ُ  }َوّللن ن  :تعدداىل قولدد  ومندد  ،وصددفات  أبمسائدد  تعدداىل هللا إىل التوسدد  :األول النددو  َى  األ   فدَداا ُعو ُ  احل ُسدد 

َا{  .[180 :]األعراف هبن
 يَدُقولُدونَ  ل هني َ ا} :تعاىل قول  يف كما  ،الداعي ب  قام اله  الصاحل ابلعم   هللا  إىل  التوس   :الثاين  النو 

ا ا َربد ندددَ ا إنند ندددَ اغ فنر   آَمنددد  ا فدددَ ا لَندددَ ا ُذنُوبَدندددَ َهابَ  َوقنندددَ ارن{ عدددَ  علدددي   أغلددد  الدددهي  الثالثددد  وقصددد  ،[16 :عمدددران ]آل النددد 
 . 26)الغار

 عندد  هللا رضددي اخلطدداب  بدد  عمددر استسددقا  ومند  ،الصدداحل الرجدد  بدددعا  هللا إىل التوسدد  :الثالددث الندو 
 إليد   نتوس  وإا ،فتسقينا بنبينا إلي   نتوس  كنا  إا الل  » :قال ،وسل  علي  هللا صلى الني ع   ابلعبا 

 

  .2743 ، ومسل  )2272وقد روا ا البخار  ) ،القص  مش ورة  26)
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 . 27)فاسقنا« نبينا بع 
 :أنوا  ثالث  و و ،املشرو  غر التوس  :الثاين  القس 
 :يقدددول نهلكددد  ،غائدددب أو  ميددد   و دددو املددددا مندد  ويطلدددب بددد  ويسدددتغيث هللا غدددر يددددعو أن :األول النددو 

 ،امللد  مد  خمرج شرك ف و ،تعاىل هللا لغر ابلعبااة توج   ف ها  ،ارمحين  أو  ،حاجي  اقض  أو  ،مريضي  اش 
 .ذل   بيان سب  وقد

 بددددني خددددالف   ف ددددها ،هللا عنددددد ي اشددددف  أو ي هللا اا  الغائددددب أو للميدددد  يقددددول أن :الثدددداين النددددو 
 .تعاىل هللا غر اعا  في  لي  ألن  بشرك لي  لكن  ، 28)جائس غر أن  يف السل 

 ممدا و دها ،جبا د  أو  حبق   أو بهات  يقصد ،بفالن رب  ا أسهلل   :هلل اعائ   يف  يقول  أن  :الثالث  النو 
 . 29)من  املن  إىل وأصحاب  حنيف  أبو فه ب ،العلما  في  اختل 

 .مفصاًل  عن  احلديث وسيهليت األعمى حديث :اخلالف  ها وسبب
 صدلى فدالني ،تعداىل هللا ب  م عظ   اله  الوج  على يكون أن ينبغي هللا م عظ   ما تعظي  :الثاي  األمر

 فعدد  ،لغدر  لدي  مدا واخلصدائص احلقدوق مد  لد  هللا أوجدب وقدد ،شد    و  ربد  عندد  معظد   وسدل  عليد  هللا
 النددي لدد  فقددال وشددً ، هللا شددا  مددا وسددل : عليدد  هللا صددلى للنددي قددال رجدداًل  أن عندد  هللا رضددي عبددا  ابدد 
 الندي عبدد فمد  ، 30)وحددده  هللا شدداء مددا بددل ؟!عددداًل  وهللا »أجعلتددي :منكدرًا عليد  وسدل  عليد  هللا صدلى
 مدددبر  ددو أو األكددوان خدال   ددو :يقددول كدهلن  هللا إىل إ  ينسددب   مددا إليدد  نسدب أو وسددل  عليدد  هللا صدلى
 ألن ؛وسيل  اخته  أن  رغ  ،وسل  علي  هللا صلىللني  اتعظيمً  ذل   يفع  إمنا  ن إ قول :  ينفع  فال  ،األر اق
 شدي  كد   يف يقدال وكدهل   ،سدل و  علي  هللا صلى لنبي  واحملب  التعظي  م   هللا  أراا   ما  وف   على  لي    ها

 .الشر  عظم 

 

  .1010روا  البخار  )  27)
  .164/ 1انظر: فت  اجمليد حباشي  فض  الغين احلميد )  28)
 . 107  ،88-86انظر: قاعدة جليل  يف التوس  والوسيل  )ص:   29)
 خر  مقارب .صحي  لغر ، وقد ورا أبلفاظ أ  : و وقال األراؤ   ، 1839روا  هبها اللفظ أمحد )  30)
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 العلد  أ د  مد  مجاعد    بى والشرك الوسيل  بني الفرق يف األص   ها  على»  :اإلفتاء  دار  قال   :ارابعً 
 ومددن   والكعبدد ، واإلسددالم وسددل   وآلدد  عليدد  هللا صددل ى كددالني  الشددر ؛ يف  معظدد    ددو مبددا احللدد  جبددوا  قددوهَل 
 ذل   معل اًل  وسل   وآل  علي  هللا صل ى ابلني احلل  أجا  حيث قولي ؛ أحد  يف  تعاىل  هللا  رمح   أمحد  اإلمام
 للمضددا اة فيدد  وجدد    ألندد  وذلدد   بدد ؛ إ  تددت      الددي الشدد ااة ركددين أحددد وسددل   وآلدد  عليدد  هللا صددل ى أبندد 
 مد  كدان  مدا علدى هللا بغدر احللد  عد  الن دي أحاايدث  ل    ومح   ل ،  هللا  بتعظي   تعظيم   ب   تعاىل،  ابهلل
 عدد  الن ددي عمددوم بظددا ر أخددًها ذلدد   مدد  املندد  العلمددا  مج ددور يددر  بينمددا ابهلل، للمضددا اة متضددمًنا ذلدد  
 .«هللا بغر احلل 

 العلمدا  مج دور مده ب لكد  ،وسدل  عليد  هللا صدلى  ابلني  احلل   حك   يف  خالف  وق   نع   :التعليق
 بغدر احللد  مسدهلل  سدل  مركدس تنداول وقدد ،فيد  الدوارا للن دي ذلد   حتدري على  -اإلفتا   اار  ذكر    كما-
 لكدد  ،واضدح  بصدورة ذلد   يف للخدالف أشددار   أن اإلفتدا  اار فعلد  اوحسدنً  ، 31)منفصد  مقدال يف هللا
 ويكدون األئمد  إمجدا  في دا تدسع  أقدوً   تنقد  إهندا ب  !؟أقوال م  علينا تنكر  فيما املسل    ها  م    ي  أي 

 !ذل   خالف األئم  ع  املنقول
 أن جيددو    وكددهل   ،األقددوال مدد  ابأليسددر السددائ  يفددي أن للمفددي ًغامسددو   لددي  اخلددالف وقددو  إن مث
 وقدد ،احلد  أند  يدرا  مبدا يفدي أن علي  جيب ب  ،يشا  ما املستفي ليختار اخلالف ل   ينق   أو  ،بين ما   خير  
 . 32)مستق  مقال يف املسهلل   ه  لو تنا أن للمركس سب 

 ف دها ،غدر  اون وسدل  علي  هللا صلى الني ح  يف اخلالف  ها أبن فمنقوض  العل  م   ت ذكرَ   ما  أما
 . 33)غر   اون األنبيا  ح  يف اخلالف

ا  كالتوسدد   الوسدديل ؛ أنددوا  بعددض يف خددالف ذلدد   بعددد حصدد  مددا إذا» :اإلفتدداء دار قالدد  :خامسددً
 

  و مقال بعنوان: حك  احلل  بغر هللا تعاىل، وهد  على  ها الراب :  31)
https://salafcenter.org/4014 

 الراب :، هد  على  ها د م  أجا ي  مما اختل  في  فليقل  م  ابتلي بش  الرا على م  قال: و مقال بعنوان:   32)
https://salafcenter.org/5763 

  .88انظر: قاعدة جليل  يف التوس  والوسيل  )ص:   33)

https://salafcenter.org/4014
https://salafcenter.org/5763
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  وسديل ؛ كوند   يشدر  مل فيمدا املسدلمني بعض م  في ا خطهل حص   أو  مثاًل،  قبور    عند  والدعا   ابلصاحلني
 إىل الوسديل  اائدرة مد  اخلدالف ذلد   أو اخلطدهل  دها ننقد  أن جيدو    ف ند   ،بد   الطدواف  أو  للقرب  كالسجوا

 .«هللا م  كالتعظي   ابهلل التعظي  وجعلنا ،األمور بني خلطنا قد بهل   نكون ألننا والشرك؛ الكفر اائرة
 :ألمور  صحيح  غي  وهذا
 جعدد   ذافدد ،الكفددر غددر علددى محلدد  توجددب قريندد  رالكفدد فاعدد  إسددالم أبن القددول بطددالن بيددان سددب  -
 اائددرة إىل الوسدديل  اائدرة مدد  ينقدد    ف ند  مسددل  مد  صدددر إذا ندد إ :نقدول أن لنددا فكيدد  اكفدرً   الفعدد  الشدر 
 خيلد  الفدالين الوي نإ :أحد قال لو وماذا !؟مسل  ألن  يكفر ل  إن  :يقال لصن  سجد لو  و    !؟الكفر
 لتدددبر وسدديل  أندد  القددول  ددها مدد  املددراا يكددون أن حيتمدد  ألندد  يكفددر   إندد  :يقددال  دد  ،الكددون أمددر ويدددبر
   أن  :ل  سنقول    ،ذل   بغر القائ  صرح لو وماذا  !؟هللا  و احلقيق  على  األمر يف  املدبر وأن األمر
 كدان  اإذَ  اإذً  يكفدر فمدىت !؟تقولد  الده  غدر مقصددك أن نشد   فدال مسدل  أند   مبدا  وأند   ،تقدول  ما  تدر 
 !؟  مأ التهلوي   ها حيتم  الفع  كان  سوا  مسل  فاعل  أن جملرا أتوي  ل  الصري  الكفر  فع 

 سددب  كمددا  ،غددر  يف  معظدد   أندد  أمددر يف مدد عظ   الشددر  أن معددى فلددي  ،ابلشددر  مقيددد الشددي  تعظددي  -
 ذلد   معى فلي  -بيان  وسيهليت صحي  غر و ها- الصاحلني قبور عظ  الشر  أن فرضنا فلو ،ذل    ذكر
  ددها فدد ن ،اكفددرً   يسددمى فددال هلل تعظددي   ددها فعلدد  أن بددسع  يكفددر   هللا اون مدد  ابلعبددااة هلددا توجدد  مدد  أن

 :أصددنام   عدد  الكفددار قددال وقددد ،األمددور حبقددائ  وإمنددا ابأللفدداظ ليسدد  والعددربة ،أللفدداظاب تالعددب حقيقتدد 
 كتداب   بدنص ذلد   نفع د  فما ،واسط  جمرا  ي :قالوا اأيضً  ف   ، لفى هللا إىل لتقرهب  إ   يعبدوهنا  ما   هنإ

 .تعاىل هللا
ا ا فارقدًدا  ندداك أن اإلفتدداء دار ذكددرت :سادسددً ا واعتقدداا  سددبًبا الشددي  كددون  اعتقدداا بددني مددا أيضددً  خالقددً

 وخددال    مددلثر اشدديًً  أن اعتقددد فمدد  ،بياندد  مدد  بددد   لكدد  ،صددحي  أمددر  ددها أن شدد    و  ،بنفسدد  ومددلثرًا
 أندد  شدي  اعتقدداا أمدا ،هللا إ  احلقيقد  علددى خدال    ألند  ،ربوبيتدد  يف تعداىل ابهلل أشدرك قددد سديكون بنفسد 
 مدد  لدد  بددد فددال اشددرعي   اسددببً  كددان  إذا لكندد  ،األكددرب الكفددر مدد  فلددي  ،احلقيقدد  يف بسددبب لددي  و ددو سددبب
  دها ،الشدر  حد    علدى تعدد    اشدرعي   اسدببً   فجعلدُ  ،السدببي   وصد   انتفدى  فقدد  الددلي   يوجد  مل  وحيث  ،الي 
  دو هللا غر م  املدا طلب أن على الياًل  اإلفتا  اار جعلت  فقد التطبي   ج    م   أما  ،التهلصي   ج    م 
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 .اإلاب  أشد   اللغ  أتاب  أتوي  و ها سبًبا، بسبب لي  ما جع ن  جن  م 
 أحيدا ً  والصداحلني األوليدا  مد  املدا طلب حك  ينبين سب   ما  على  بنا »  :اإلفتاء  دار   قال  :سابًعا
  دده  يددسورون املسددلمني  ددل   وأن مسددلمني، مدد  تصدددر وأفعددال   أقددوال يف نددتكل  أننددا علمنددا فدد ذا ومنتقلددني،
 يتقددرب  صدداحل عمدد  القبددور  ارة وأن تعدداىل، هللا مدد  وقددرهب  أ ل ددا بصددالح مددن   اعتقدداًاا والقبددور األضددرح 
 جددوا  يف  ددو إمنددا الكددالم وأن صدداحلني، أوليددا  أصددحاهبا كددان  إذا خاصدد  تعدداىل هللا إىل املسددل  بدد  ويتوسدد 
 هلً خطد بعضد ا ويف العلمدا  بني خالفًا أفعاهل  بعض يف وأن عدم ، م  املسلمني  ل   م   يصدر  ما  بعض
 احلكد  يف للكفدر و  للشدرك مددخ    أند  جبدال  لندا يتبدني ف ند  كلد   ذلد   علمندا إذا  في ؛  خالف     حمًضا
 بعدض يف اخلدالف إ  مَث   مدا بد  َابدنر، أو قَبني  م  أو كثر  و   قلي   يف  وأفعاهل   املسلمني   ل    أقوال  على

 إسدالم  ثبد  ملد  تكفدرًا ذلد   مد  شدي  يستوجب أن غر م  اآلخر، بعض ا يف احملض  واخلطهل  الوسائ ،
 .«بيقني

 :تعليقات عد  النص هذا م  ولنا
 ،الكفدددر  ا عتقددداا ذلددد   يعتقدددد أن مبسدددل  يظددد    نددد إ : ندددا يقدددال أن يصددد    أنددد  :األول التعليدددق

   الددي احملضدد  الربوبيدد  صددفا   مدد  هلدد  ينسددبون األوليددا  قبددور يددسورون الددهي  املسددلمني مدد  اكثددرً   أن فددالواق 
 الدددهي  األربعددد  األقطددداب  مددد  واجلددديالين والدسدددوقي البددددو  أن يعتقددددون أهنددد  ومعلدددوم ، 34)هلل إ  تنسدددب
 ذلدد   وغددر ،املددوتى إحيددا  علددى قدرتدد  إىل ينسددب  مدد  ومددن   ،العبدداا مقددااير رونويقددد   الكددون أمددور رونيدددب  
 صيان  يف الشر  طريق  ع  وعدول ،مكابرة ذل    ف نكار كراما  ،  م   ذل    ونويعد    ،الربوبي  صفا   م 

 األمددور مدد  أمددر إىل ذريعدد  يكددون قددد مددا وميندد  ،التعظددي  غايدد َ  التوحيددد أمددر  يعظدد   فالشددر  ،التوحيددد جندداب 
 هلل أجعلتدددددي» :للرجدددد  وسدددددل  عليدددد  هللا صددددلى النددددي قدددددال ولددددها ،محددددا  فيحمدددددي ،التوحيددددد جندددداب  متدددد   
  عظدد   وسددل  عليدد  هللا صددلى النددي لكدد  ،نيتدد  وحسدد  مقصددد  سددالم  رغدد  فعلدد  عليدد  وأنكددر،  35) ؟!ندددا
 .للمسل  األعظ  املقصوا إن  إذ ؛التوحيد شهلن

 

تددداو  كبدددار علمدددا  األ  دددر الشدددري  حدددول  فو يدددر األوقددداف املصدددر  بشدددهلن ذلددد :    انظدددر فتدددو  الشددديخ البددداجور    34)
 . 34/ 1) واملوالد والنهوراألضرح  والقبور 

 سب  خترجي .  35)
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 اسددتحباب  مدد  العددام األصدد  حتدد  يندددرج الصدداحلني قبددور  ارة أن اإلفتددا  اار ذكددر   :الثدداي التعليددق
 مدا أند  بددعو  شدهلن  مد  نهندو   أن يصد    القدرب عندد يفعد  مدا لك  ، في ش      ح     و ها  ،القبور   ارة

 األحددوال! مدد  حبددال فيدد  للشددرك مدددخ    ذلدد   جنعدد  مث ،احمرمددً  كددان  لددو حددىت الوسدديل  بددداف  إ  حصدد 
 الده  ومدا فعلد  جيو  اله  ما لنا تبني أن اإلفتا  اار على الواجب ب  ،للمسهلل   علمي  بتحرير   ها  فلي 
 احمرمددً  يكددون ومددىت ،فقدد  احمرمددً  جيددو    الدده  الفعدد  يكددون مددىت لنددا  توضدد   وأن ،القبددور عنددد فعلدد  جيددو   

 األمددور بعددض أن سع بدد القبددور عنددد حيصدد  ممددا اإلفتددا  اار ندد  و   بدد  ،حيصدد  مل و ددها ،تعدداىل ابهلل اوشددركً 
 .الوسيل  بداف   عن فُ  لكن  يص    ا وبعض ،في ا خمتل 

 أند  حبجد   اشدركً  لي  هللا غر م  املدا طلب جع  م  اإلفتا  اار إلي  ذ ب   ما  أن  :الثال   التعليق
 ند إو  ،شدركي لفدظ  دها نإ :هلد  يقولدوا أن مد  فبددً   ،للندا  الباطد  التهلويد  تعلدي    دو  مسدلمني  م   حيص 
  دها نإ :هلد  قيد  مدا إذا اللفدظ أتويد  يعلمدوهن  مث ،فيد  شدي     دها أن  هنمدو يعل   ،هللا لغدر ابلدعا   توج 
 !؟املسلمني تعلي  هب  املنو  العل  أ   تصرف  ها    !هللا فسبحان ،هللا لغر اعا 

 يقصددد   أندد  علددى تدددل   قريندد  إندد  :فيدد  يقددال أن يصدد    مسددل  مدد  الكفددر فعدد  أن بيددان سددب  وقددد
 .الشركي املعى

 على حُيَم  ومنتقلني أحيا ً  والصاحلني األوليا  م  املداَ  املسل ن  طََلبَ » :أن اإلفتاء  دار  ذكرت  :اثمًنا
 سدب  كمدا  األصد   دو مدا على السالم  على وأفعاهل  املسلمني ألقوال محاًل  واخلل ؛  التهلثر  على     السببي 
 .«في  هل  أُذننَ  مما وغر  الدعا  قصد على من   املتوفني ح  يف ذل   ويكون تقرير ،
 :مغالطات عد  في  النص هذاو 
 مدددد  صددددورة يفدددرتض أن لدددد  ولدددي  ،الغالددددب أو ظا ر ددددا علدددى إ  النددددا  أفعدددال حيمدددد    املفدددي أن   =
 ابط ؟! أتوي  و و فكي  ،يص    ف ها ،األفعال ك   علي  حيم ا اارً  أتوياًل  األفعال يتهلول أو ،الصور
 يف للوقدو  ذريعد   دو الده  الفعد   دها ع  النا  ين ون   فل  السببي    و  املراا  أن  فرض  على  أن   =

 الشرك؟!
 لكندد  ،صدداحب  تكفددر مدد  ميندد  قددد أتويدد  ف ددها ،السددببي  علددى حيمدد  املدددا طلددب أن فددرض وعلددى =
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 يتعلمو ! أن للنا  ينبغي أتوي  أن    ،يقتضي    اللفظ ألن ابط  أتوي 
 علددى املسددلمني أفعددال محدد  األصدد  أن ذكددر   ولددها ؛العددنيكفددر و  النددو  كفددر  بددني ختلدد  اإلفتددا  اار =
 بد  ،األعيدان  عد حدديثنا يكدون أن ميكد    بينمدا ،األعيدان  كفر   و  مراا    أن  على  يدل  و ها  ،السالم 

 .ذكر ا الساب  املغالطا   يف أوقع   اخلل  و ها ،فق  ابلنو  خاص  و
 خبدددالف احلاضددر أن بينددا أن وسددب  ،احلددي   حكدد  حكمدد  مليدد ا مدد  املدددا طلددبَ  هعدد  اإلفتددا  اار =
 .الغائب

 الرب خيد  احليداة يف والتصدرف والددعا  العبدااة مد  وغدر   األنبيا  يف ورا» :اإلفتاء دار  قال   :اتسًعا
 ابملصدطفى واملرسدلني األنبيدا  تمداموائ ،قرب  يف السالم علي  موسى  سيدا  صالة  :ذل    وم   ،كثرة  نقو   
 وآلدد  عليدد  هللا صددلى النددي علمدد  الدده  األعمددى وحددديث ،واملعددراج اإلسددرا  يف وسددل  وآلدد  عليدد  هللا صددلى
 ِف  َربِّ  ِإىَل  ِب َ  تَدَوجَّْ     ِإّيِ  الرَّْْحَِة، َنِبِّ  ُم َمَّد   بَِنِبيِّ َ  ِإلَْي َ   َوأَتَدَوجَّ     َأْسأَل  َ   ِإّيِ   »اللَّ  مَّ   يقول:  أن  وسل 

اَجيِت  ِذهِ  حدددَ ى هدددَ مَّ  ِلَ، لِتد ْقضدددَ فِّْع    اللَّ ددد   مددد  مجددد  وصدددحح  والنسدددائي ماجددد  وابددد  الرتمددده  روا  ِفَّ  َفشدددَ
 ملدد  الدددعا   ددها َعلدد   عندد  هللا رضددي حنيدد  بدد  عثمددانَ  احلددديث راو  أن وغددر  الطددرباين وعنددد احلفدداظ،
 هللا صددلى النددي انتقددال بعددد وذلدد   ،عندد  هللا رضددي عفددان بدد  عثمددان عنددد حاجدد  يف لدد   التوسدد   مندد  طلددب
- الددار مالد   عد  السدمان صداحل أيب رواي  م  شيب  أيب اب  روا  وما  ،األعلى  الرفي   إىل  وسل   وآل   علي 
 إىل رجد  فجدا  عند ، هللا رضدي عمدر  مد  يف قح  النا   أصاب "  قال:  -عن   هللا  رضي  عمر  خا ن  وكان
 عليدد  هللا صدلى هللا رسدول فدهلات  ألُم تد ، اسَتسد ن  هللا، رسدول ا فقدال: وسدل  وآلد  عليد  هللا صدلى الندي قدرب
ي ، عليد   :لد  وقد  ُمسدَقون، أنكد  وأخدرب  السدالم مدين فهلقرئد  عمدر  ائد ن   فقدال:  املنام،  يف  وسل   وآل   الكدَ
 ،"عندد  عجددس   مددا إ  آلددو مددا رب، ا وقددال: عندد  هللا رضددي عمددر فبكددى فددهلخرب ، عمددر الرجدد  فددهلتى قددال:

 يف "اترخيدد " يف الطددرب  اإلمددام  ذكددر  مدداو  ،"البددار  فددت " يف حجددر ابدد  احلددافظ قددال كمددا  صددحي  وإسددناا 
ا ، واعددا الصددفني بددني وقدد  عندد  هللا رضددي الوليددد بدد  خالددد أن اليمامدد : معركدد  أحدددار  علددى الكددالم  للددربن
 حممددا ، ا يومًه: شعار   وكان املسلمني بشعار اا  مث و يد، عامر اب  أا العوا،  الوليد  اب   أا  وقال:
 عدددم علددى يدددل بدد  األصدد ، خددالف كلدد   ذلدد   يف اخلصوصددي  اعددو و ... قتلدد  إ  أحددد لدد  يددرب    وجعد 

ا وغددر : الددرب عبددد ابدد  اإلمددام عنددد املرفددو  احلددديث يف جددا  مددا اخلصوصددي  نْ  »مددَ د   مددِ رَّ  َأحددَ ْ ِ  مددَ  َأِخيدد ِ  ِبقددَ
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ْمِمنِ  انَ   اْلمدد  نْدَيا ِف  يَدْعرِفدد     كددَ لَّمَ  الددد  اَلَم  َعَليددْ ِ  َوَردَّ  َعَرفدَد    ِإالَّ  َعَليددْ ِ  َفسددَ .   ،185 /1) "ا سددتهكار" السددَّ
 رسدول أن عند  هللا رضدي مسدعوا ابد  حدديث وكدهل   اعا ، السالم أن  املعلوم  وم   العلمي  ،  الكتب  اار
لَّ  »ِإَذا قال: وسل  وآل  علي   هللا  صلى  هللا د ك مْ  َأضددَ ًئا َأحددَ يدْ د ك مْ  َأرَادَ  َأوْ  شددَ ْو ً  َأحددَ وَ  عددَ  هبددَِا لدَدْي َ  ِبَِْرض   َوهدد 

َراه ْم  اَل  ِعَباًدا لِِلَِّ  فَِإنَّ  َأِغيث وِي، هللاِ  ِعَبادَ  ايَ   َأِغيث وِي،  هللاِ   ِعَبادَ   ايَ   فَدْليَدق ْل:  أَنِي     وأبدو الطدرباين أخرجد  ندددَ
ةً  هلل »ِإنَّ  ولفظ : عن ما هللا رضي عبا  اب  حديث م  البسار عند وحنو   يعلى، َوى اأَلْرضِ  ِف  َمالِئكددَ  سددِ
ا َيْكتد بدد ونَ  ،احْلََفظدَدةِ  َق َ  مددَ نْ  سددَ َجرِ  َوَرقِ  مددِ ابَ  فدَدِإَذا ،الشددَّ دَك مْ  َأصددَ ة   َأحددَ  َأِعيندد وا فَدْليد نددَاِد: فدَدال    ِبَِْرض   َعْرجددَ
ادَ  ن  الطددرباين روا  هللِا  ِعبددَ  روايدد  عقددب الطددرباين اإلمددام قددال ،"األذكددار أمدداي" يف حجددر ابدد  احلددافظ وَحسدد 

 .«ذل   ُجرن بَ  وقد احلديث:
 :وقفا   عدة ذكرو ا الي النصوص  ه  م  ولنا :التعليق
 ،آحاا أبحاايث علي ا استدلوا  أهن   إ   ،عقدي  مسهلل  املسهلل    ه  أن م   الرغ  على :األوىل  الوقفة
   اآلحدداا أحاايددث أبن مدده ب   مدد   ددها فددهلي  ضددعي ! وبعضدد ا بدد  ، حسددَ  وبعضدد ا صددحي  بعضدد ا
  !؟التواتر م  في ا بد   العقائد أمور وأن ،العقيدة يف تقب 

 ورد عرفدد  إال عليدد  فسددلم الدددنيا ف  يعرفدد  كددان  رجددل بقدد    ميددر  عبددد  مددن  »مددا  :حبدديث  استدلوا  فقد
 . 36)رجب واب  اله ي ف ضع   قد احلديث  ها أن م  السالم  علي 

 يف يسدم    امليد  أن األصد  :ونقدول ،خنالف ا و   هبا  نقولُ   كل ا  األحاايث   ه   أن  :الثانية  الوقفة
من    أَن  َ  َوَما}  :قال  تعاىل  هللا  ألن  ؛قرب  ُس   ،مسداع   علدى الددلي  ال   م  إ  ،[22 ]فاطر: {ال ُقُبورن  يفن  َم    مبن
 .نهكر  اله  األص  وبني األحاايث  ه  بني تعارض فال ،اثب  صحي  حديث ب  ورا م   ك   و  

 بدني اخلدالف في دا وقد  ،مشد ورة مسدهلل  قبدور   يف األمدوا   مد  السدما  وقدو  مسدهلل  :الثالثددة  الوقفة
  دها فد ن قدرب  يف يسم  املي  أن فرض على ف ن  ،من   الطلب جوا َ  علي ا بوايرت   فل  ذل   وم   ،السل 

 أن علددى الدددلي  فددهلي  ،-مسعيددا   :شدداعرةاأل ويسددمي ا- الشددر  مدد  إ  نعلم ددا   الددي الغيبيدد  األمددور مدد 
 ؛ذاك يسدتلسم    دها ف ن !؟الدعا  من   طلب مل  يدعون وأهن   ،من    الطلب  جوا   يقتضي  السما    ها

 

 . 4493انظر: السلس  الضعيف  لأللباين )  36)
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 »مل :قولد  تيميد  ابد  عد  اهلداا  عبدد ابد  نق  ب ، في  للعق  مدخ   و   ،السم   إىل   مرا    األمر   ها  ألن
 احليدداة نظددر حيدداة إثبددا   يسددتلسم ندد إ :قددال و  اجلسددد، يف الددروح اسددتمرار يقتضددي الددرا    ددها نإ :أحددد يقدد 

 . 37)املع واة«
 اخلصوصددي  ااعددا  جعلددوا مث ،قبددور   يف األنبيددا  يف ورا   األالدد  تلدد   نأ ذكددروا أهندد  :الرابعددة الوقفددة
 تفضدددي  وجددد  فمدددا :نسدددهلل أن لندددا بدددد   و  ،اأيضدددً  األنبيدددا  لغدددر يثبددد  ذلددد   وأن ،األصددد  خدددالف ابألنبيدددا 
 واحلديث ،كمثل    لي  غر   أن على الي  األنبيا  ح  يف الدلي   وروا  إن  ب   !؟اإذً   غر    على  األنبيا 
 علدى يددل ف ند  ،قصددو  مدا خدالف علدى يددل أخيد  سدالم ليجيدب املسدل  على الروح را م   ذكرو   اله 
 .فق  السالم إلقا  حال ترا   وإمنا ،في  ليس  الروح وأن ،يسم    أن  األص  أن

 حجددر ابدد  فهلعلدد  ،تصددحيح  يف اختلدد  قددد  أغيثددوي ،هللا عبددادَ  اي» :حددديث أن :اخلامسددة الوقفددة
 هلل أن احلددديث يف ذكددر قددد ف ندد  ،فيدد  هلدد  ا لدد  الفدد صددحت  فددرض علددى مث ،السددخاو  ن وحسدد   اب نقطددا 

 األمددددوا   بدددددعا  للحددددديث إذن عالقدددد  فددددال ،املالئكدددد  أهندددد  أخددددرب األخددددر  الروايدددد  ويف ،نددددرا     اعبددددااً 
 . 38)  ئوندا  والصاحلني
 ألن وذلدد   ،فيدد  هلدد  ا لدد  فددال ذلدد   ومدد  ، 39)صددحي  حددديث األعمددى حددديث :السادسددة الوقفددة

 الل د  :ويقدول اعائد  يف هللا يددعو مث ييصدل   نأ  دو لألعدرايب وسدل  عليد  هللا صدلى الني  علم   اله   الفع 
 :األعدرايب قدول مد  فداملراا ،بنبيد   إليد   نتوسد  :اخلطداب  بد  عمدر قول  مث   ف ها  ،بنبي    إلي    أتوج   إين

 ،وسددل  عليدد  هللا صددلى النددي بدددعا  يتوسدد  األعددرايب أن  ددو  نددا فدداملراا ،بدعائدد  :أ  بنبيدد   إليدد   أتوسدد 
  ف  شدددفع » :اعائددد  يف يقدددول أن علمددد  وسدددل  عليددد  هللا صدددلى الندددي أن املدددراا  دددو ذلددد   أن علدددى ويددددل  
 ي اعوتدددد  تكددددون أن يف اعددددويت اقبدددد  :ومعنددددا   فيدددد  وشددددفعي» :يقددددول وأن ،يف   شددددفاعت  اقبدددد  :ومعنددددا 
 . مستجاب

 

 . 223/ 1الصارم املنكي )  37)
  .656انظر: السلسل  الضعيف  لأللباين )  38)
 ، وصدحح  األلبداين، وبعدض ألفداظ احلدديث عنددد  1385 ، وابد  ماجد  )3578أصد  احلدديث روا  الرتمده  )   39)

 .املستدركاحلاك  يف 
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 الندي إن بد  ،الددعا   و وسل  علي  هللا صلى الني م  األعرايب طلب  اله  أن أيًضا  ذل    على  ويدل  
 هللا صددلى النددي قددال ملددا ،ااعدد  بدد  :وسددل  عليدد  هللا صددلى للنددي األعددرايب فقددال راجعدد  وسددل  عليدد  هللا صددلى
 الددعا   دو لألعرايب وسل  علي  هللا صلى الني م  وق  فما ، ل  هللا دعوت    شئ   إن»  :ل   وسل   علي 
 .ب  وعد  اله   و ألن 

 وق  فقد عن  هللا رضي عثمان  م  يف الدعا   ها حني  ب  عثمان تعلي   م   ذكرو ا  الي  الرواي   أما
 ،فيد « وشفعين يف »شفع  :قول  من ا عثمان حهف فقد صحيح  أبهنا القول وعلى ،صحت ا  يف  اخلالف
 قددد كددان  وسددل  عليدد  هللا صددلى النددي ألن ؛حهفدد  فلددها ،الدددعا   ددو املددراا أن مندد  ف دد  أندد  علددى يدددل و ددها
 الندي أصدحاب  أكدابر غالدب فيد  خالفد  ،حني  ب  عثمان م  اجت اا و و ،الدعا  من  يوجد  فال  ،ما  
 . 40)إلي  وحاجت   ل  استحضار   م  عن  عدلوا ألهن  ؛وسل  علي  هللا صلى

 احلدافظ إن بد  جم ول، الدار مال   ألن ؛تص      شيب  أيب رواي   م   املهكورة  القص   :السابعة  الوقفة
 تسدمي  في دا الدي الروايد  أمدا ،فقد  صداحل أيب إىل اصحيحً  اإلسناا كون  إىل أشار وإمنا  اإلسناا،   يصح    مل

 . 41)ضعف  على متف  و و التميمي، عمر ب  سي  طري  م  ألهنا فضعيف ؛ الرائي
   الدددي العقيددددة مسدددائ  مددد  مسدددهلل  يف الضدددعيف  األحاايدددث هبددده  اإلفتدددا  اار تسدددتدل   أن والعجيدددب

  آحاا! أحاايث أهنا بدعو  الصحيح  األحاايث في ا يقبلون
 ، 43)فيدد   مددتكل   راو وفي ددا ، 42)جم ددول سددند ا يف الطددرب  روايدد  مدد  املددهكورة القصدد  :الثامنددة الوقفددة

 .حج  هبا تقوم فال ،ضعيف  رواي  ف ي
  دي بد  اسدتغاث ، و  اعدا  «حممددا  ا» :قولد  يف فلي  ،احلج  هبا تقوم صحيح   كوهنا  فرض  وعلى

 عليد  صلى هللا رسول على  ابلتفج   اهلم  يستن ضون هبها املسلمني فكهلن علي ، املتفج   ندا  و ي  ندب ،

 

  203-201قاعدة جليل  يف التوس  والوسيل  ) ص: انظر:    40)
  .122-117  :انظر: التوس  لأللباين )ص  41)
  .293/ 3اتريخ الطرب  )انظر:    42)
  .73/ 8صحي  وضعي  اتريخ الطرب  )انظر:    43)
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 عددددم عندددد  اد)بددد وتقددد  ، واد)بددد تقددد  اللغددد  يف والندبددد  إسدددالما ، وا كقدددوهل :  اينددد ، علدددى  والتفجددد   وسدددل ،
 بنبدوة يدهكروا أن ذل   فناسب ،النبوة عيمد    مسيلم   حياربون  لكوهن   الشعار   ها  اختيار  ولع   ، 44)اللب 
 .وسل  علي  هللا صلى الني

 استحضددار بدد  يطلددب ندددا ، وأمثالدد   ددها هللا، نددي ا حممددد ا »قولدد : :تيميدد  ابدد  اإلسددالم شدديخ قددال
 هللا ورمحدد  النددي أي ددا عليدد   )السددالم املصددلي: يقددول كمددا  ابلقلددب، املشدد وا فيخاطددب القلددب، يف  املنددااَ 

 يسدم  مد  اخلدارج يف يكد  مل وإن نفسد  يف ر يتصدو   مد   خياطدب  كثدرًا،   دها  مث   يفع   واإلنسان  ،وبركات  
 . 45)اخلطاب«
 -النددا  مدد  كثددر  يدندددن كمددا- املسددائ   دده  يف والشددرك الكفددر إقحددام» اإلفتدداء دار قالدد  :اعاشددرً 

 بهاتد ، يضدر أو ينفد  أند  يعتقدد أو القدرب، يف مدَ  يعبدد املددا طالدب أن افرتاض على إ  الل   ل ، وج   فال
 الده  املسدل  يف املسدهلل  فدرض ألن سب ؛ كما  علي ا املسل  فع  مح  ع  العل   أ    ينهل   ا حتمال  و ها
 .«ذل   غر يف   املدا  يطلب
 املسدل ،  ها خطهل بيان متقد   وقد فتوا ا، اإلفتا  اار علي ا بن  الي  ي القضي   ه   أن  :التعليقو 
 هللا غدر مد  طلبأ أا ،هللا غر أعبد أا :مسل  قال لو ماذا نقول: ولها ؛العل  أ   فتصر   ع   بعيد  وأن 
 كوندد   ألن ؛سددبب أندد  مددراا  إن :يقددال  دد  ،والضددر النفدد  ميلدد   هللا غددر أن أعتقددد أا ،ويشددفيين يددر قين أن

 !؟يقول ما معى يقصد أن ينفي  مسل 
 .اعظيمً  القول م  امنكرً  وأتوا ،مجيًعا العقال  خالفوا فقد ،نع  :قالوا ف ن
 نسدب  كالمهدا  ألن ؛حسني ا مدا :قول وبني الصري  القول  ها  بني  فرق  فال  :هل   قلنا  ،   :قالوا  وإن
 .تعاىل هللا لغر التصرف

 فددددراا  ج ددددرًا، أو سددددر ا احلسددددى هللا أمسددددا  مدددد  ابسدددد  الددددهكر» :اإلفتدددداء دار قالدددد  :عشددددر حددددادي
 ذلد   يف النبويد  واألحاايدث القرآنيد  واآلا   األمد ،  وإمجدا   والسن   ابلكتاب   مشرو   كل   ف ها  ومجاعا ،

 

  .  256-255/ 3شرح اب  عقي  )  :ذكر ذل  اب  مال  يف األلفي ، انظر  44)
  .319/ 2  )اقتضا  الصرا  املستقي  45)
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 الددلي  أن األصدول علد  يف املقرر ومن  خمصص، و  هلا مقيد و  تهكر، أن من  وأش ر حتصر أن  من   أكثر
 بوجد  تقييدد  و  ختصيصد  جيدو  فدال وجد  مد  أكثدر علدى وإيقاعد  فعلد  ميكد  وكدان  مطلًقا  أو  عام ا  ورا  إذا
 عليدد  هللا صددلى ورسددول  هللا وسددع  مددا بتضدديي  الدددي  يف ا بتدددا  مدد  ذلدد   عددُد   وإ  بدددلي ، إ  وجدد  اون
 .«وسل  وآل 

 :أمرين ببيان ذل  عن واجلواب
 املفدرا اللفدظ ألن ؛ابلدهكر األمدر يف العمدوم حتد  يددخ     املفرا  اب س   تعاىل  هللا  ذكر  األول:  األمر

 أو امسان :الكالم من  يرتكب ما وأق  ،كالم  :علي  يطل  فال ،معى يفيد و  ،العرب  عند اتم  جبمل  لي 
 مد  لدي  اأيضدً  إند  مث ،ذلد   مد  لدي  اجمدراً  « دو» فلفدظ ، 46)وحدرف اس   أو  وحرف  فع   أو  وفع   اس 

 .احلسى األمسا 
 كددان  وإن ،الدددلي  إىل مفتقددر أمددر ف ددو التقددرب  بدد  امقصددواً  كددان  إن للعبددااة ا جتمددا  :الثددداي األمددر

 كدد   ذكددر مدد  خددر للددهكر ا جتمددا  أن يددر  فمدد  ،الظددا رة ابملصددلح  احلكدد   تعلدد   ظددا رة مصددلح  ألجدد 
 ألن ؛ذلد   علدى الد لد  يف كداف  ابلدهكر األمدر إن :يقدال و  ،ذل   على يستدل   أن  يلسم   مبفرا   شخص
 أو أفضد  أند   اوااع ،مشرو  ل  اب جتما  هللا إىل ب التقر   كون  يف  وإمنا  ،الهكر  مشروعي   يف  لي   حديثنا

 .من  املن  أص   ع  الناق  الدلي  إىل امفتقرً  جيعل  ا مبجر   قرب  أن 
  وصددَ  فدد ن ؟الفعدد  إىل الددداعي فمددا :قلنددا ،أفضددليت  عدديأا   و  لدد  اب جتمددا  ب أتقددر     أا :قددال فدد ن
 .في  شي    ف ها رس اللمد أو للتعلي  يكون كهلن  ا جتما  صف َ  تناسب ظا رة مناسب ً 
 كمدا  وسدل  عليد  هللا صدلى الندي أصدحاب  أنكر دا الدي بعين دا  دي السدلال يف  ورا    الدي  الصف   إن  مث
 . اسابقً  ذكرا

 مدد  فمددن   العلمددا ؛ بددني خددالف   حمدد  وتقبيل ددا ابألضددرح  التمسدد » :اإلفتدداء دار قالدد  :عشددر اثي
 أقبدد  قددال: صدداحل أيب بدد  ااوا عدد  "مسددند " يف أمحددد اإلمددام أخرجدد  مبددا أخددًها  ؛واسددتحب   بدد  ذلدد   أابح
 أيدوب، أبدو  دو فد ذا عليد  فهلقبد  تصدن ؟ ما أتدر  فقال: القرب، على وج   واضًعا رجاًل  فوجد يوًما  مروان

 

 . 14/ 1شرح اب  عقي  )  انظر:  46)
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ر، آ   ومل وسدل  وآلد  عليد  هللا صدلى هللا رسدول جًد ُ   نعد ؛  فقال:  عليد  هللا صدلى هللا رسدول مسعد  احَلجدَ
 ومدن   ،َأْهلددِِ   غدَدْي   َولِيدَد    ِإَذا َعَليددْ ِ  اْبك وا َوَلِكنْ  َأْهل   ، َولَِي    ِإَذا الدِّينِ  َعَلى تَدْبك وا »اَل  يقدول:  وسل   وآل 
 السائدر جيدد حيدث فيد  والعدربة واسد ، ذلد   يف فداألمر ذل   وعلى روايتان؛ ذل   يف  أمحد  ولإلمام  منع ،  َم 
 .«وسع   ما فليسعنا السل  ع  واراي  امله بان اام وما اخلالف، مسائ  يف إنكار و  قلب ،

 :التالية التعليقات النص هذا على ولنا
 إىل مفتقدددر  جممدددَ  قدددول و دددها ،اخلدددالف مسدددائ  يف إنكدددار   أنددد  اإلفتدددا  اار ذكدددر   :األول التعليدددق

 ففيددد  السدددائ  غدددر اخلدددالف أمدددا ،السدددائ  اخلدددالف مسدددائ  يف إنكدددار   أنددد  فالصدددحي  ،وتوضدددي  تفصدددي 
  . 47)مستق  مقال يف املسهلل   ه سل   مركس تناول وقد ،اإلنكار

 هلد  ا لد  فال صحت  فرض وعلى ، 48)ضعي  حديث ب   استدل   اله  احلديث أن :الثاي  التعليق
 أند  يف اصدرحيً  لدي  و دها ،القدرب علدى وج د  وضد  أند  سدو  احلدديث يف  فلي   ،قالو   ما  على  احلديث  يف

 .أصاًل  ب   يتمس   أن  على يدل     ب  ،ابلقرب  يتمس  
 أابح قدد العلمدا   َ من   مَ  يهكروا أن اون العلما  بني اخالفً  املسهلل  يف أن  ذكروا  أهن   :الثال   التعليق

 جبدوا  العلمدا  مد  أحدد يقد  مل أند  يددل   مدا ذكدر فقد ،النوو  قال  ما  ننق   أن   نا  وحيس   ابلقرب،   التمس  
 جبددار والظ در الدبط  إلصداق ويكدر  ،وسدل  علي  هللا صلى الني بقرب يطاف أن جيو  »  قال:  فقد  ،ذل  
 يف حضدر لو من  يبعد كما  من  يبعد أن األاب  ب  ،وتقبيل  ابليد مسح  ويكر  وغر ،  احلليمي  قال   ،القرب
 يغدرت     أن وينبغدي ،عليد  وأطبقدوا العلمدا  قالد  الده  و دو ،الصدواب   دو  دها ،وسل  علي  هللا صلى  حيات 
 حمداث   إىل يلتف  و  ،العلما  أبقوال يكون إمنا والعم  ا قتدا  ف ن ؛ذل    خمالفت    يف العوام م  بكثر
 ألن ؛وغفلتدد  ج التدد  مدد  ف ددو الربكدد  يف أبلدد ُ  وحنددو  ابليددد املسدد  أن ببالدد  خطددر ومدد ... وج ددا    العددوام
 قددال بدد  ، 49)الصددواب« خمالفدد  يف الفضدد  يبتغددي وكيدد  ،العلمددا  وأقددوال الشددر  وافدد  فيمددا  ددي إمنددا الربكدد 

 

 هد  على  ها الراب :    بعنوان:    ينكر يف مسائ  اخلالف؟و و مقال    47)
https://salafcenter.org/4602 

  .373انظر: السلسل  الضعيف  لأللباين )  48)
  .456اإليضاح يف مناس  احل  والعمرة )ص:   49)

https://salafcenter.org/4602
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 . 50)والي وا« النصار  عااة للمشا د والتقبي  امل    »ف ن :الغساي
 فيد  ُمَرغد ب أمر هب  والفرح وحب   والصاحلني األوليا  ذكر  إحيا » اإلفتاء: دار  قال   :عشر  ل اث
 معينددد  أام حتديدددد مدد  أب  و  طدددريق  ، علددى والسدددر هبدد  يالتهلسددد   علدددى الباعددث مددد  ذلدد   يف ملدددا شددرًعا؛
 عموم حت  ااخ   ها ف ن غر ا؛ أم مواليد   أام أكان  سوا  الصاحلني، هللا أوليا   بهكر   في ا  حُيتَدَف 
من  ﴿َوذَك نر ُ    تعاىل:  قول  ا   كدا ختال   حمرمد ، أمدور مد  املواسد   ه  يف حيدر  ما وأما ،[5 ]إبرا ي : هللان﴾ أبَن

 الدده  األسددا  للمقصددد ذلدد   خمالفدد  إىل أصددحاهبا وتنبيدد  إنكار ددا، فيجددب والنسددا  الرجددال بددني الفدداح 
 .«الشريف  املناسبا    ه  أجل  م  أقيم 
 :وقفات عد  الفتوى هذه م  ولنا

 مولدددد   يدددوم فتحديدددد ،مبولدددد   ا حتفدددال غدددر واألوليدددا  الصددداحلني ذكدددر  إحيدددا  أن :األوىل الوقفدددة
 وسدل  علي  هللا صلى هللا رسول يفعل  ومل ،الفاضل  الثالث  القرون يف اإلسالم يف  يعرف  مل  أمر  اعيدً   واختاذ 

 وكدان ،وسدل  عليد  هللا صدلى الندي مبديالا ا حتفدال مد  ذلد   بدأ وإمنا  ،  و اتبع  و   بعد   م   الصحاب   و 
 سدل  مركدس  فصد   وقدد ، 51) ماند  يف الفعد   دها ابتدد  قدد أند  شام  أبو ذكر فقد  الساب ،  القرن  يف  ذل  

 . 52)مستق  مقال يف النبو  ابملولد ا حتفال  ع  احلديث
 :تعددداىل قولددد  مددد  املدددراا فددد ن ،الصددداحلني مبولدددد ا حتفدددال علدددى اآليددد  يف هلددد  ا لددد    :الثانيدددة الوقفدددة
ر ُ   من  ﴿َوذَكددد ن ا   الدددي األام يف علدددي   يمدددنعَ  مددد  سدددل  مبدددا ظ ددد »عن  :الطدددرب  قدددال ،هللا نعددد  : دددو هللان﴾ أبَن

 علددي   هللا أنعد  عنددد  ، معلومد  كاند   أام ألهنددا ؛عنا دا الدي الددنع  ذكدر مد  األام بددهكر فداجتسئ ، خلدَ 
 عدو   وغرق امل ني، العهاب  م  في  كانوا  فيما كانوا  بعدما فرعون آل م  في ا أنقه    جليل ،  انعمً   في ا

 وقتددااة جما ددد عدد  هللا  عددَ نن  أبهنددا هللا أام تفسددر ونقدد  ،وأمددواهل « واار دد  أرضدد   وأورث دد  وقومدد ، فرعددون

 

  .271/ 1إحيا  علوم الدي  )  50)
  .21:  الباعث على إنكار البد  واحلواار )ص  51)
 و و مقال بعنوان: حك  ا حتفال ابملولد النبو  وأال  ذل ، هد  على  ها الراب :  52)

https://salafcenter.org/5379 

https://salafcenter.org/5379
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 . 53)جبر ب  وسعيد
 مدا علدى فيد  ا لد    اأيضدً  ف دها ،الدنع   ده  في دا حصل  الي األام  :هللا  أبام  املراا  أن  فرض  وعلى

 .هبا ا حتفال ولي  ،ابلنع  التهكر  و ابألام التهكر م  املراا ألن ؛أرااو 
 ،اآليدد  يف بدد  املددهلمور هللا أبام التددهكر مدد  والصدداحلني األئمدد  مبولددد ا حتفددال كددان  لددو :الثالثددة الوقفددة

 لكددان بدد  ،األمددر  ددها ملوجددب ا سددتجاب  يف ابلتفددري  واتبعددي   والتددابعني للصددحاب  ا ددام ذلدد   يف لكددان
 مد  واحدد مبولدد فد احتُ  قدد أند  نقد  ما ف ن  ،وسل  علي  هللا صلى الني أصحاب  ح    يف  مفرطني  التابعون
 عليد  هللا صدلى الندي بعدد  األمد   وأفضد  والصاحلني األوليا  أكم  و   وسل  علي  هللا صلى  الني  أصحاب 
 . وسل 

 قربدد  الصدداحلني مبوالددد ا حتفددال أن تددر  أهنددا علددى اليدد  اإلفتددا  اار بدد   اسددتدل   مددا :الرابعددة الوقفددة
  ددها جيعدد   ددها أن شدد   و  -القددول يددوافق   مدد  بعددض يدندددن كمددا- عدداا  فعدد  جمددرا ولددي  ،وطاعدد 
 علددى اليدد  و  ،الدددلي  قيددام حددىت مندد  املندد   ددو األصدد  ويكددون ،إابحتدد  علددى الدددال للدددلي  امفتقددرً  الفعدد 
 .املن  على تدل األال  ب  ،اإلابح 

 احتفدال يوجدد فدال ،الفتدو  يف مدهكور  دو عمدا  امتامدً   خيتلد   األئم   مبوالد  ا حتفال  :اخلامسة  الوقفة
 ،هبدددا والتمسددد  ابلقبدددور الطدددواف مددد  الشدددركي  واألفعدددال احملدددرم ا خدددتال  مددد  احملرمدددا    ددده  فيددد  تنتشدددر  

  دده  يف يفعدد  ممددا كل ددا  احملرمددا   ف دده  ،لدد  والددهب  ،مندد  األر اق وطلددب ،القددرب صدداحب مدد  املدددا وطلددب
 ،عند  املن دي الضدري  ببندا  إقدرار فيد  ا حتفدال جمدرا فد ن احملرمدا    ده  مد  املوالدد خلدو  فرضدنا  ولدو  ،املوالد
 ا حتفدال عد  تنفد     كل ا  األفعال و ه  ،عن  من ي و و قرب  في   اله   املسجد  يف  الصالة  جبوا   وإقرار
 حيددرم   لكددي املنكددرا    دده  كدد   لتجا دد  غاملسددو   اجلددائس الفعدد   ددو فمددا ،األضددرح  أصددحاب  أحددد مبولددد
  فرض على كل   و ها ،من  ن مُ  مصاحل  على مفاسد   كثر    إذا  الفع   أن  ومعلوم  !؟حدوث ا  بسبب  الفع 
 !؟عن  من ي و و فكي  ،اجائسً  األص  يف ا حتفال  ها كون

 وجيعلو دا املسدائ   ده  مبثد  أنفسد    يشدغلوا  أن  للمسدلمني  جيدو    »  :اإلفتاء  دار  قال   :عشر  راب 
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 يف سدبًبا ذلد   ويكدون َوغدًى، غدر يف ج داا   فيكدون صاحب ، على الكالم  َسي   في ا  بعض    حيم   قضاا
 .«أمتنا ووحدة جمتمعاتنا بنا  ع  ويشغلنا اجل وا، وبعثرة الصفوف تفري 

 كمدا  اأمدرً  تعداىل هللا يعظد  ومل ،عظمد  مدا تعظدي  تعداىل هللا  أمدر  تعظدي   مد   أن  :هددو  ذل   عن  واجلواب
 املطلددوب   ددي تعدداىل هلل العبوايدد  فتحقيدد  ،اليقددني علدد  ذلدد   علدد  والسددن  الكتدداب  قددرأ ومدد  ،توحيددد   عظدد  

ا :تعداىل قدال ،واإلند  اجلد   هللا  خلد   أجل ا  م   الي  األعلى  والغاي   األمسى ند  َ  اجلد ن    َخَلقد  ُ  }َومدَ  إن    َواإل ن
} ُدونن  عددد  سدددبحان  تعدداىل- اولددددً  اختدده قدددد تعدداىل هللا أبن الكدددافري  مقولدد  مددد  وأخدددرب ،[56 :]الددهارا  لنيَدع بددُ

د   * َولَدًدا الدر مح َ ُ  اختد َهَ   }َوقَداُلوا  :عظدي   قدول  أبند   -ذل   ُت    َلقدَ ًدد  ًًا جن يد  ااُ  * إنا ا شدَ َماَوا ُ  َتكدَ ند  ُ  يَدتَدَفطد ر نَ  السد   من
َر ضُ  َوتَدن شدددَ    ر   األ  الُ  َوختدددَن د ا اجل نبدددَ و ا َأن   *  دددَ ًدا{ لنلدددر مح َ ن  َاعدددَ  تعددداىل هللا أمدددر يعظددد  فمددد  ،[91-88 :]مدددري َولدددَ
 أيد  فمد  ،في دا الكدالم جيدو    الدي األمدور مد  التوحيدد جنداب  صديان  يكدون أن    ، توحيددن   أمدر  سيعظ 
 !؟في ا الكالم جيو    املسائ   ه  أبن  الشرعي احلك  أتى

 من دا أن اإلفتدا  اار ذكدر   كمدا  بد  ،شدي  يف الشدرك مد  ليسد  كل دا  األمدور  ده  أن فرض  على  مث
 هللا حكد  عد  البحدث عد  يقدال أن يصد    ف د  ،حمدرم وبعضد ا ،خالف بعض ا  يف  وق   اوأمورً   جائسة  اأمورً 
 !؟عن ا السلال و  هبا ا نشغال جيو    ن إ :احملرما   يفع  م  على واإلنكار األمور  ه  يف تعاىل

 تعليقددات بعددد  وخنددتم ،كفايددة  ذكددر فيمددا ولعددل ،االختصددار ُماولة رغم الشب ات عن  اجلواب  طال
 :الفتوى على جمملة

 حمدد    األمددور  دده  أن فدرض فعلددى ،مسددتحب   اخلددالف مد  اخلددروج أن العلدد  أ دد  يقدرر :األول التعليددق
 سدًلوا مدا إذا الدي األمدور  ده  علدى الندا  محد  وملداذا ؟!القاعددة  ده   اإلفتدا   اار   تناس  فلماذا  ،خالف
 أهنا هكروني الي األفعال  ه  كوارت ي أن النا  كلم   مج   أج   م   األوىل  ألي   !؟خالف  في ا  :قالوا  عن ا
 النددا  اعدوة  دو األوىل أن أم !؟ايد  و  انيدا يف هبدا لنددا حاجد    األفعدال  ده  وأن خاصد  ،خدالف حمد 
 الشددديد واإلنكددار -عنددد ا احملرمددا   ابرتكدداب  معرتفددون  دد و - هلددا املوالددد وإقامدد  األضددرح   دده  تعظددي  إىل

 والتشددددددا ابجل ددددد  ورمدددددي   ،األوصددددداف أببشددددد  وا دددددام   ،السدددددل  مددددده ب إىل الندددددا  يددددددعو مددددد  علدددددى
 !؟والتكفر
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 سددبي  ويف ،األربعدد  األئمدد  مبددها ب ا لتددسام علددى النددا  حتددض   تفتددهل   اإلفتددا  اار أن :الثدداي التعليددق
 فلماذا ،الت   م  ذل   وغر ،اشيًً  يفق    جا    أبن   والسن   ابلكتاب  التمس    إىل  ويدعُ   م   تت   ذل  
 مد  وسداق قددم علدى قائمد  إلي دا الددعوة أصدبح  الدي األمدور  ده  يف األربعد   األئمد   مها ب  لنا  تبني   

 علددى ؟! ندداك أو  نددا بنقدد  تظفددر  دداعل   العلمددا  تددراج  كتددب  يف تبحددثو  ،التصددوف ملسددال   إحيددا  إعددااة
 بيدان و  إقدرار    الواقد  حكايد  غايت دا ألن أحكدام أو مدها ب من دا يلخده   الدرتاج   كتدب  أن  م   الرغ 
 .حكم 

 مد  يلدسم   مدا يعلمدو   وأن ،  احل  إىل النا  يرشدوا أن العل   أ    على  الواجب  أن  :الثال   التعليق
 يف العلمدا  مدها ب مد  األيسدر بطلدب سدوا  ،يعيشدون  الده  الواقد  هلد  غوايسدو   أن ولي   ،الشر   أحكام
 مواج ددد  مددد   دددرابً  ؛حتتملددد    مدددا علدددى الصدددرحي  الكفريددد  واألفعدددال األقدددوال محددد  يف التعسددد  أو ،الفتدددو 
 .املستعان وهللا ،عن  املن ي العل  كتمان  يف ااخ  كل   ف ها ،النا  بني املنتشر الباط 

 العلمية،  الورقة هذه ختام إىل وصلنا قد نكون بذل 
 والعمل، القول ف  الزلل  جينبي  أن  أسأل وهللا

 .العاملني  رب هلل واحلمد
 


