
 

  

  



1 
 

 المقدمة:

 أصززلل ل وتحريززر ،العقديزز  المززها  و الفكريزز  اآلراء إلزز  المنسززل   واألقززلا  المسززل   تمييزز  إن

 علزز  دخلزز  وقززد  سززيمل  ال  المعلصززر،  العقززد     الجززد   تحززديل   أ م    من   لل  دقيًقل  تصليًرا  وتصلير ل

 العلززم انحسززلر حيث المعلصر اللاقع يف األمر ويتأكد والشركيل ، البدع من صنلف نلسال من  طلا ف

 غيززر  مززن  القنلعززل   تكززلينال  و  ،تحريززر  غيززر  من  ل قاإلطال  -كهلك  والحل -  يصلح  فال  ؛القلم  وفشل  

   .تفكير وال  تد ر

يزز   العقل   فإن  يف شزز   نززلع  إلزز   تززيد   قززد  يززل اإلجملل  علزز   المبنيزز   القنلعززل و  متفلوتزز ،   الُمتلق 

 ج زز  مززن شززر ال يف الغلززل وظ ززلر ج زز ، مززن التكفيززر جملعززل  رلظ زز و ،األفراد   عض  لدى  المن جي 

 .أخرى

 ،القبززلر شززر  يف الشززلفعي  مززه    يلن قضي   س  وم يد تحرير إل  تحتلج التي القضليل   هه  ومن

  غيززر  االسززتغل    مززن  -اهلل  رحم مززل-  ال يتمززي  حجززر  وا ززن  الُسبكي  الدين  تقي  الشيخين  ملقف  تحريرو

-  األمزز    علمززلء  ن  ُيظزز    وال  صززحيح،   ليس  أمر  و ها  ،الشركيل   تلك  يجي ان  أهنمل  يظن  البعض  فإن  ،اهلل

زون  أهنم  - مآرا    عض  يف   ممع  اختلفنل  م مل  المسززأل  يف دخزز  فقززد . ه  المق لع  الصريح  الشر   يجل 

  يتعصزز   مززن أيضززل وظ ززر ،ج زز  مززن العلمززلء ُيكفززر مززن ظ ززر  سززبب لو اإلجمززل ،  سززب  تسززل   نززلع

   .مهملم  ال رفين  وكال  ،أخرى  ج    من  ألقلال م

 يلي:  فيمل وذلك  ،عنلاهنل   مفردا  المراد   يلن  يحسنالبدء    وقب 

 المتأخرين: بالشافعية المراد

  ززهه  أعززالم  مززن  و ززم  ،عنززه  اهلل  رضي  الشلفعي  إدريس   ن  دمحم  اإلملم   فقه  المعتنلن   م  الشلفعي 

رف لِمززلاألصل ؛  يف التحقيقو الفق ي ، نل  للمدو   اإلسالمي الفقه واأ ر   الهين  دي المحم    األم   عززن عززُ

 النبل .  الحديث  عل   المعتمد  األصللي  الفق ي   للبنلء  الشلفعي
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 و ززل ،الحلليزز   صززلرته المززه    دمعتم    قرروا  الهين  الفق لء  هبم  ُيراد  قد  الشلفعي   من  والمتأخرون

   حجر  ا ن  اعتمده  مل
 
   ال يتمي

 
 قلاعززد حسزز  والرافعززي النززلو  الشززيخلن عليززه  فقات    مل  حس   والرملي

 .الشلفعي   عند  المعللم   الرتجيح

راد وقززد  مززن للشززلفعي  المنتسززبين المتززأخرين كلفزز  ليضززم   العززلم المصزز لح: الشززلفعي  متززأخر   يززُ

  ززها يشززم  ألنززه؛  البحززث   ززها  مززن  المززراد   ل  المف لم  و ها  وغير م،  رينوالمفس     ينوالمحد    الفق لء

 ُجملت م.  عن  الشب   دفع  من  فيه  ولِمل  وذا ،

  غيززر االسززتغل    أجززلزوا  الشززلفعي   ر متززأخ    أن    المعلصززرين  الصلفي   عند  شل ع  اعتقلد   م   كلن  ولمل

 قززل  علزز  جززل   اهلل غيززر دعززلء إن: يقززل  مززن سززمعنل حتزز  ،مززن م لززبعض   ُمجمزز  كززالم   علزز   نززلءً  ،اهلل

 وخللفززه  ،اهلل  غيززر  دعززلء   شززركي   وقززل   األمزز   عززن  شززه    تيميزز   ا ززن  أن  شززل ع  اعتقززلد  انتشززرلمل  و  الشلفعي !

 األعززالم مززن  ززيالء كززالم يف الحلصزز  شززتبلهلال لدفعزز  وإنصززلف،  عززد    المسززأل   يززلن لزز م =الجم ززلر

 تفري .  أو  إفراط   دون  الشلفعي 

 القبور: ببدع المراد بيان

 فعززن،  وفعل ززل  وسززلم  عليززه  اهلل  صززل   النبززي  إلي ل  دعل  ُسن   و ي   لإلجملع،  مشروع   القبلر  زيلرة  إن

ُ  »:  وسززلم  عليه  اهلل  صل   اهلل  رسل   قل :  قل   عنه  اهلل  رضي  أ يه  عن،   ريدة   ن  اهلل  عبد ُتُم     ُكنْْ  ن   َنَهيْْ   عَْْ

راد  التي  الشرعي   ال يلرة   ين  فرق   م   لكن،  (1)«َفُزوُروَها،  ال ُقُبورِ   ِزَياَرةِ  للمتززل   والززدعلء االعتبززلر من ززل  يززُ

 الززدين محيززي اإلمززلم فصززن  ذلك ويف والشركيل ،  البدع  نوتتضم    النبل   ال د   تخللف  التي  وال يلرة

  ززين الفززرق فيززه أ ززلن "والشركي  الشرعي   القبلر  زيلرة":  أسمله  جلياًل ل  ُمصنفً   ه(981  (  الحنفي  الربكل 

 .المقلمين

 قبْْور اتخْْاوا؛ والنصْْار  اليهْْود اهلل لعْْن»: الصززحيحين حززديث  ززل  متززداو   حززديث  أش ر  ولع 

 

 (.1977) مسلم  رواه (1)
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 عبززلس  ا ززن  فعززن  علي ل،  والسرج  القنلدي    تعليقالقبلر    تعظيم  عن  الن ي  ورد  وكها  ،(1)«مساجد  ه أنبيائ

 المسززلجد علي ززل والمتخهين القبلر زا را   وسلم  عليه  اهلل  صل   اهلل  رسل   لعن)  قل :  عن مل  اهلل  رضي

 .(2)(والسرج

 المسززجد    جززلء  إنمززل  والمسززلم  هلل،  القلزز   إخززال     يشززل   تعظيم ززلوالسب  يف ذلك يعلد إلزز  أن  

 ال مالمعظزز   القرب  ها إل  القل  من ج ءا سيصرف المسجد   داخ   معظ  مُ   قرب  فلجلد   لهلل،  قمعل    وقلبه

 اهلل.  دون  من  هيدعُ   لم  وإن  حت   محلل ،

 الُمشززلر  العلزز   ذا   ألجزز    تعظيم ززل؛  يززلحي   مل  القبلر  عل   والقنلدي   السرج  اتخلذ  يف  األمر  وكها

 شززيء   صززرف دون علي ززل القنلديزز  وإيقززلد التعظززيم مجززرد  يف  األحلديث  يف  اللارد  اللعن   هاو  ،لآنفً   إلي ل

 ألصززحل  العبززلدة صرف  من فكيف اهلل، و ين العبد  ينل وسي ً  اتخلذه  أو  والنهر  اله ح  من  العبلدة  من

 القبلر؟!   هه

  ززي ليسزز  سززلجدم القبززلر اتخززلذ أن و ززل المعلصززرين،   عززض  ذكززره  غلزز   إلزز   التنبيززه   نل  وينبغي

 وذلززك قل لززه؛ مززن غلزز  التأويزز لجد أ : السجلد إل  القبلر، و ها المس  معن   وإنمل  المبني ،  المسلجد

 فْْيه  كْْان  إذا  أولئْْ »:  الصززحيحين  يف  حززديث  ومنززه  المسززلجد،   بنلء  صرح   األخرى  األحلديث  ألن

 يْْو   اهلل  عنْْد  الخلْْ   شْْرار  أولئْْ   الصْْور،  تلْْ   صْْوروا  ثْْ   ،امسْْ د    قبْْر   علْْ   بنْْوا  الصْْال   الرجل

 .(3)«القيامة

 

 

 (.529) ومسلم  (،1390) رواه البخاري (1)
حهيث   "، وقها  الرتمهذي   (1575ابن ماجه  )  ،(2543(، والنسائي )320والرتمذي )  (،3236داود )أبو  رواه (2)

 (.3179"، وصحح  ابن حبان )حسن
 .(528) ومسلم  (،427) رواه البخاري (3)
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 :االستغاثةب المراد

ْلث، طل   االستغل  : دة  من  التخليص و ل  الغ  كل   عل   والعلن  والنِّقم ،  الشِّ  .الشدا د  من  الف 

ِر   وتقل :  واغل له،  صلح:  واستغلث:  الرج   ثل  غ":  منظلر  ال ن  العر   لسلن  يف  جلء  فززالن  ضززُ

ث  .(1)"واغل له  قل :  تغليًثل،  فغل 

 أو ه،ينقززه  مززن الغريززق كلسززتغل   في ززل، شززيء وال جززل  ة عليززه يقززدرون فيمززل  لألحيززلء واالسززتغل  

 .  صديق  من  خدم  طل   أو   لل بي ،  المريض  استغل  

 والمال كزز   والصللحين   لألوليلء  االستغل    ف ي  -البحث  يف  عني  الم  و ي-  الشركي   االستغل    وأمل

 وإغل زز  المززريض وشززفلء الم ززر كززإن ا  ؛األلل يزز  خصززل ص مززن  ززل مززل مززن م وال لزز  واألحجززلر

 .ذلك ونحل  األرزاق  وسع   المل لف

 واالستغاثة: القبور بدع من المتأخرين الشافعية موقف

 األمزز   علمززلء  مززن  غيززر م  ملقززف  عززن  المسأل    هه  يف  المتأخرين  الشلفعي   علملء  ملقف  يختلف  ال

 :أقلال م   عض ودونك  ذلك، يف  لإلجملع  ملافقلن  ف م  ،اإلسالمي 

 وقززرب قززربه اتخززلذ عززن وسززلم عليززه اهلل صل  النبي هن  إنمل :العلملء قل " :هْ(676) النووي قال   -

 مززن  لكثيززر  جرى  كمل  الكفر  إل   ذلك  أدى  فر مل  ، ه  واالفتتلن  تعظيمه  يف  المبللغ   من  خلفل  امسجدً   غيره

 مسززجد  يف  ال يززلدة  إل   والتل علن  -أجمعين  علي م  اهلل  رضلان-  الصحل    احتلج   ولمل  ،الخللي   األمم

 أم ززل   يززل   دخلزز   أن  إلزز   ال يززلدة   وامتززد    المسززلملن  كثززر  حززين  وسززلم  عليززه  اهلل  صل   اهلل رسل 

 أ ززي وصززلحبيه وسلم عليه اهلل  صل   اهلل  رسل   مدفن  عن ل  اهلل  رضي  عل ش   حجرة  ومن ل-  فيه  الميمنين

 المسززجد يف يظ ززر لزز ال ؛حللززه مسززتديرة مرتفعزز  حي لنززل القززرب علزز   نززلا -عن مززل اهلل رضززي وعمر   كر

 

 (.702 /1لسان العرب ) (1)



5 
 

 حتزز  وحرفل مززل ،ينالشمللي   القرب ركني من جدارين  نلا  م ،المحهور إل  وييد   ،العلام  إليه  فيصلي

 أنززه غيززر ،قززربه أل ززرز ذلززك وللال) :الحديث يف قل  ول ها ؛القرب استقبل  من أحد يتمكن ال  حت   ؛التقيل

 .(1)" للصلا   أعلم  تعلل  واهلل  (،مسجدا  خهيت    أن  خشي

 كمززل الكفززر إلزز  ذلززك أدى فر مل ، ه واالفتتلن تعظيمه يف المبللغ  من خلفل" السل ق: النلو   وقل 

 إلزز   تصززِ  ال الشززريف القززرب تعظززيم يف  المبللغ   أن  ي عم  من  عل   رد    فيه  "الخللي   األمم  من  لكثير  جرى

 عليه.  م يد  ال  مل   هلك حيصرِّ   -الركين  الشلفعي   ركن و ل-  النلو   ف ها  الكفر،

 و ززل  التلسع ،   سب   النبل   المسجد  يف  الشريف  القرب  دخل ل  النلو   تعلي    لضلح  يتبي ن  إنه   م

 والعززهر العلزز   ززهه أ ملززلا ممززن غيززر م تعليزز   خززالف  سززلاء، سززلاءً  السززلفيين علمززلءال تعليزز  نفززس

  نززلء استحسززلن علزز  -ذاتززه حززد يف- دلززياًل  النبززل  المسززجد داخزز  القززرب وجززلد وجعلززلا الخززل ،

 القبلر. عل   المسلجد

فعة  ابنُ   قاَل و  - :  لل  أنه  يف  ن اع    وال"  هْ(:710)  الرِّ   أذ ززح قززل  
ِّ
ل أو وسززلم عليززه اهلل صززل  للنبززي  تقرُّ ززً

  ونززص   أكُل ززل، يحزز ُّ  ال أنززه إليززه
ُّ
: لززل أنززه علزز  األم يف الشززلفعي ُرم   مززريم  ززن لعيسزز  هبززل أ للززُ   قززل    حزز 

 قززل : إذا" قززل : أنززه عنززه اهلل رضززي الشلفعي نص عن حك   فقد  هْ(808)  الدميري  وافقه  وقد  .(2)"أكُل ل

 .(3)"أكل ل  يح  ال  أنه  له  تقر ل أو  وسلم  عليه  اهلل صل   للنبي  أذ ح

 اهلل، لغيززر ذ ززح  ززل وسززلم عليززه اهلل صززل  للنبززي الززه ح أن عل  نصلا  الشلفعي   أنوالمراد من ذلك  

 العقزز    ضرورة  معللمو  ؟!والصللحين  ألوليلءا  قبلرل  اله ح  حكم  يكلن  فكيف  اله يح ،  أك   يح   وال

   .المن ل  يف دونه  مأهن  والشرع

 

 .(12  /5)صحيح مسلم  شرح   (1)

 (، وأقره علي .35  /10)  املنهاج شرح احملتاج  قوتنقل  األذرعي يف  (2)
 .(472 /9)الوهاج   النجم (3)



6 
 

 الحسززن الميمنين أمير  ن  نفيس  السيدة ترجم  يف هْ(748) الاهبي  الدين  شمس  الحافظ   قال و  -

لزز  "  عن مززل:  اهلل  رضززي  علي   ن  الحسن   ن  زيد   ن  وال  اللصززف،  يتجززلوز  اعتقززلد  في ززل  المصززري ين  ولج   

 دعززلة دسززل س  مززن  ذلززك  وكززلن  المغفززرة،  من ززل  ويلتمسززلن  ل ززل،  ويسززجدون  ،الشْْر   مْْن  فيْْه  مما  يجلز

 .(1)"العبيدي 

 يف ال لشززمي  القرشززي  زيد   ن  الحسن   ن   نفيس   السيدة  ترجم   هْ(774)  كثير  ابن  الحافظ   وذكر  -

 اهلل رحمززه قززل   ززم ،"اعتقززلد في ززل مصززر وأل  " قل : أن ه خلِّكلن ا ن عن ونق    ز(،2٠8)  سن   حلادث

 فززإهنم مصززر،  عززلام    سززيمل  وال  ا،جززد    كثيرا  غير ل  ويف  في ل  اعتقلد م  يف  العلم    للغ  قد  اآلن  وإل "  :معل قل

ل ،والشْْر  المفْْر إلْْ  يتْْ د   م ازفة بشيعة عبارات في ل  ُي لقلن  ال أنززه يعرفززلا أن ينبغززي كثيززرة وألفلظززً

 مْْن األصْْنا  عبْْادة وأصْْل الصززللحل ، النسززلء مززن  مثل ل يليق مل في ل يعتقد أن ينبغي  واله   ...تجلز

 يف والمغززلالة ،وطمسها القبور بتسوية سل و عليه اهلل صل  النبي أمر وقد وأصحابها، القبور يف  المغاالة

 .(2)"مشر   ف ل  اهلل  مشي     غير تضر  أو  تنفع  أهنل أو  الخش   من  تفك   أهنل  زعم  ومن حرام،  البشر

 :ا ن تيميزز  يف كتل ززه )االسززتغل  (  عليه  رد    اله   البكر   عنا  متحدث  ا  أيض    كثير    ابن  الحافظ   ويقول   -

 نفسززه  علزز   في ززل  أضززحك  ، ززللمخللقين  االسززتغل    مسززأل   يف  تيميزز    ززنا  الززدين  تقززي  الشززي   عل   رد  له"

 صززليف لعظيمززً   حززرا  الطمزز   المززلء كززدرة صززغيرة  سلقي   مث   مثله  ألن  ؛األعداء  في ل   ه  وشم   ،العقالء

 محلززه عززن شززلم  جبزز  زوا  أراد  صززغيرة كرملزز  أو ،لمززلوعِ  وحكمزز ً  اوجززل رً  ادر   ئلززِ مُ  قززد المززلء

 نقضززل  قللززه  ضونقزز    البكر   عل   رد  -تيمي   ا ن  يعني-  الشي   أن  والمقصلد  -:قل   أن  إل -  ....ح مل

 االعتقززلد  الشززر  أنززلاع في ززل أ  زز  ،كبيززرة مجلززدة يف و لطزز  حززق   مززن فيززه مززل و ززين ،وأفززلد فيززه أجززلد

 أعيززن م وتقززر   السززن  أ زز  قلززل  تسر   التي المقبلل  القلطع  والربا ين   لألدل   من مل  يتفرع  ومل  والعملي

 

 (.106  /10)  النبالء أعالم سري (1)
 (.263-262 /10)والنهاثة    البياثة (2)
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 ونصززره الحززق    قبززِ  مززن اهلل فززرحم ،وذلزز  قززرت وير ق ززل والبدع األ لاء أ    وجله  وتسلد  ،سملع ل  عند

 .(1)"وأ له  وخهله  البلط  ورد  

 

 والعيززلن  واألشجلر  األحجلر  عند  السرج  إيقلد م  ومن ل"  هْ(:814)  الشافعي  النحاس  ابن  وقال   -

،  تقب   إهنل  ويقلللن:  واآل لر،  أ ر ززل،  ومحززل  إزالت ززل  تجزز   قبيح   ومنكرا   شنيع    دع  كل ل  و هه  النهر 

 ل ززل، نززهر إذا الغل زز  وتززرد    المززر   وتشززفي  وتززدفع  وتجل   وتضر    تنفع  أهنل  يعتقدون  الج ل   أكثر  فإن

 .(2)"وسلم  عليه  اهلل صل   ولرسلله تعال  هلل  ومحادة  شر   وهاا

 المززلت   مززن  الصززللحين  يزز ور  عمززن  سززُ لُ  "  :هْْْ(826)  العراقْْي  زرعْْة  أبو  الفقيه  الحافظ   وقال   -

 كززها لززي يحصزز  أن  ززك متلسزز  أو  ززك أسززتجير أنززل فززالن سززيد  يززل مززن م: اللاحززد قززرب عنززد فيقززل 

 ورد فإنززه  للصللحين، التلس  يف امتنلع وال"  قل :  مندو  ،  القبل  زيلرة  أن   ي ن  أن   عد  فأجل   ،"وكها...

 كْْاا لْْي يحصْْل  أن  منْْ   أطلْْ   )أنْْا  قولْْه:  وأمْْا  أمتززه  و صززلحلء  وسززلم  عليززه  اهلل  صل    للنبي  التلس 

 أحيززلءً    أصززحلهبل  أو  الصززللح    لألعمززل   إليززه  والتلسزز   ،تعْْال   اهلل  مْْن  هْْو  إنما  فالطل   فُمنمر،  وكاا(

   .(3)"وأملاتل

 ووصززفه  المقبززلرين،  مززن  ال ل   و حرم   التلس  ،   جلاز  اهلل  رحمه  العراقي  الدين  ولي  أجل   قدف

 المنكر.   لألمر

ر" نفيسزز : السززيدة  قززرب خززل  سززيا  عن جلاً ل هْ(852) العسقالين ح ر  ابن  الحافظ   وقال   - كزز   ذ 

 زا  ومززل  لالتفززلق، الُبقعزز  تلززك يف ُدفِنزز  لكن ززل قرب ل، ليس  ُي ار  اله   القرب   ها  أن  المعرف   أ     عض

 

 .(52-50 /1تلخيص كتاب االستغاثة، البن كثري ) (1)
 .(522  ص) اجلاهلني  أعما  عن  الغافلني  تنبي  (2)
 (.168-166  ص)  العراقي زرعة أيب اليثن ويل الفقي   فتاوى (3)
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 ال وهْْو الُمفْْر يف يقْْ  بعضه  إن حت   كل  م،      العلام     عض  ذلك  يف  غال  وقد   لل يلرة،  مقصلًدا  قرب ل

ُعر  .(1)"المستعلن  واهلل ،يش 

 :تنبيهات اهلل  رحمه ح ر ابن كال  يفو

 عييززد   كمززل نًلمسززت ج   وصززًفل لززيس القبززلر يف  ززللغلل   فلللصززف القززرب، يف غلززلا قد العلام  ك   أن  -1

 .وغير م  الصلفي   من  المتأخرين   عض

 يجزز  مززثاًل: حجززر ا ززن يقزز  فلززم يشززعروا، أن دون الكفززر يف يقعززلن العززلام  ززيالء  عززض أن -2

 يشزز دون ألهنززم الكفززر؛ يف يقعززلا أن يمكززن فززال فعلززلا م مززل قززل : وال اإلسززالم! أصزز  استصززحل 

   الش لدتين!

 المتززأخرين واألشززعري  الصززلفي  غززالة قززل   أن  لعلمزز   -قُمسززب    ان بززلع  أ   دون-   ززها  تأمل   ولل

 كتزز  يف ةالرد    أل لا   إ دار  وفيه  ونقاًل،  عقاًل   فلسد  قل    ل  الش لدتين  يش د  من  أفعل   تأوي    لجل 

 أو القززرآن مززن آيزز  أنكززر ومززن البلطنيزز ، ك لا ززف كفززر،  ززم مسززلمل كززلن المرتد   أن المعللم من  إذ  ؛الفقه

 الفلعزز   ُيعززهر  قززد  ،نعززم  أفعززلل م.  تأويزز   يجزز :الفق لء  يقزز   ولززم   للضززرورة.  الززدين  مززن  معللمززل  جحد

 .(2)نفسه  الفع   عل   الحكم  غير آخر   ل    ها  لكن  ُيعل م،  حت   لج له

 

 .(949  ص)  للسخاوي  واليرر،  اجلواهرثنظر    (1)
  ،(هههه1197)  الصههويف  السههجاعي  الشههي   ُمرسههلة    ذكرههها  ،حجههر  البههن  منسههوبة  فتههوى  خطهه   علهه   التنبيهه   هنهها  وثنبغههي  (2)

  فقها   ،(القهادر  عبي   سييي  اي  هلل  شيء)   قا   من  عن  العسقالين  حجر  بنا  اليثن  شهاب  احلافظ  ُسئل "وقي  قا  
  حصهو   أن   القائهل  اعتقهي   إن    حاصهل   مبها  ف جاب  ...؟قائل   من  خط   اإلشراك  دعوى  فهل شرك، هذا  شخص ل 

  فههالن   بعبههيه  وأتوسههل  هللا  أسهه     ثقههو   أن   األوى  وكههان   ،ُُينهه    مل  الههيعاء  حقيقههة  ثقصههي   ومل  تعههاى  هللا  إبرادة  الكائنههات
 .تيمية....إخل"  ابن الشي  ذلك يف  تكلم إمنا  فال،  إشراكا ذلك  كون   اإلطالق  أما  ،حاجيت ثقضي  أن 

  شههرح  يف  السههجاعي  الشههي   ذكرهههاوقههي    ، كتبهه  يف  موجههودة  غههري  ألهنهها  حجههر   ابههن  احلههافظ  عههن  بهه ال تث  الفتههوى  هههذه
  ا،جهي    طوثلهة  فهرتة  وههي  سهنة  445  حجهر  ابهن  بهنيبينه  و و ،  مصهيرذكهر    غهري مهن (89 ،88  ص) الزروقيهة الوظيفة
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  ال زز  علزز   -القبززلر  زيززلرة  أعني:-  البل    ها  يف  والنلس"  :هْ(845)  المقريزي  الدين  تقي  قال و  -

يززلرة   ززي  و ززهه  ل ززم،  فيدعلن  الملت   ي ورون  قلم  أقسلم:  هبززم، يززدعلن يزز وروهنم  وقززلم  الشززرعي  .  ال  

 صززل   النبززي قززل  وقززد أنفسزز م، فيدعلهنم ي وروهنم  وقلم  والمحب  .  األلل ي    يف  المشركلن   م  ف يالء

  حمزز  وقززد الر ل ي  . يف المشركلن  م و يالء ،يعبد« وثنا قبري ت عل ال »الله  وسل م:  عليه  اهلل
 
 النبززي

 .(1){"ن ْعُبدُ   إِي ل   }  تعلل :  لقلله  تحقيًقل  حملي ؛  أعظم  الت لحيد  جلن  وسلم  عليه اهلل  صل 

 تززرا   أ ززي  قززرب   أنززه   عضزز م  يزز عم  الززه   المكززلن  ]أ :  المكززلن  هبززها  الفتنزز   إن    و ززلهلل"  أيًضل:  وقل 

 صززلرا فإهنمززل لعظيمزز ، الصززلدق  جعفززر يعززرف الززه   رجززلان حززلرة مززن اآلخززر والمكززلن النخشززبي ،

 الشززدا د،  أوقززل   يف  والنسززلء  العلمزز    سززف لء  إلي مل  يلجأ  العر ،  مشركل  تتخه ل  كلن   التي  كلألنصل 

  ززهين يف ويسززأللن ر ززه،  ززلهلل إال العبززد ُين ل ززل ال التززي وشززدا د م كززرهبم الملضززعين هبززهين وُين لززلن

 ونحززل الللد وطل  معين ، ج   غير  من  الدين  وفلء  من  وحده،  تعلل   اهلل  إال  عليه  يقدر  ال  مل  الملضعين

 إلززي م ويجلزز  المكززلره، مززن ينجززي م ذلززك أن ظنززل إلي مززل،  وغيززره  ال يزز   مززن  النهور  ويحمللن  ذلك،

ة  إال     ي  إن  ولعمر   المنلفع،  .(2)"السالم   عل   الحمد  وهلل  خلسرة، كر 

 صززلح  هْْْ(855) األشْْعري الشْْافعي األهْْدل  الْْرحمن عبْْد بْْن حسين  الدين  بدر  الفقيه  وقال   -

 

 كتب .  إى  اإلحالة جيب  إمنا اإلرسا ،  -كذلك  واحلا - ثصح  وال
ن  الفتههههوى  هههههذه  مثههههل  صههههيور  سههههتبع ي وث   -زمانهههه   يف  األحنهههها   رأس-  وهبههههان   ابههههن  ألن   احلههههافظ   زمههههان   يف  هههههو  عمهههه 
  للحلههي  األحبههر  جممهه  و   ،(455  /6)  املختههار  الههير  علهه   الطحطههاوي  حاشههيةكمهها يف  -  منظومتهه   يف  قهها   هههه(768)
  -(45  ص) للشرنباليل اإلصباح حاشيةو   ،(514 /2)

 ر ثقر    بعض    الكفر  علي    وُُيش   **   رُمكف    بعض    هلل"   "شي    قا    ومن
  عله   ُيفه   فكيه   الكفهر.  عليه   ُُيشه    ثقو   اآلخر  والبعض  ذلك،  قائل  ثكفر العلماء بعض أن  وهبان  ابن فنقل
 مان ؟!ز  علماء  تقرثرات  العسقالين حجر  ابن

 (.20-19 )ص   املفيي  التوحيي  جترثي  (1)
 (.94 /3) واآلاثر  اخلطط بذكر واالعتبار  املواعظ (2)
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 مززن المتززأخرون عليززه أطبززق ممززل واألحيززلء األمززلا   للمشززلي  واالسززتغل  " الزز من: تحفزز  كتززل 

ف ،  وال  تجززلز  ال  تعززلل   اهلل   غيززر  االسززتغل     ززأن    لمعززرفت م  المتقززدمين؛  السززلف  عززن  ُينقزز   ولززم  المتصل 

ِهين   اْدُعلا ُق ِ }  تعلل :  اهلل  قل   تنفع، ْمُتم ال  ع  ن ز  ال   ُدونزِزهِ  مِّ لن   فزز  ف   ي ْملِكززُ شززْ رِّ  ك  نُكمْ  الضززُّ ال   عزز  ِلياًل  و   {ت حززْ

 الصززحل   مززن ألحد أِذن وسلم عليه اهلل صل  النبي أن ُينق  ولم اآليل . من ذلك  وغير   56  ]اإلسراء:

ة    يف   ه  االستغل    يف  عن م  اهلل  رضي ،  شد   قززل   كمززل  شززيً ل  األمززر  مززن  يملك  فلم  ُأحد  يلم  حلضًرا  وكلن  ق  

ء    األ ْمرِ   مِن    ل ك    ل ْيس  }  تعلل :  اهلل ْ
ي  تفززري  يف تعززلل  اهلل إلزز   ززه  ُيستشززفع  وإنمززل   ،128  عمززران:  ]آ   {ش 

 .(1)"المتأخرين  ج لال   تتبع وال  ذلك  فلعلم  اهلل،  عبلد  من   للصللحين  وكها  الشدا د،  وتس ي   الكر 

 أوقعْْ  التززي الشززلرع هنزز  أجل ززل مززن التززي العلزز  و هه" :هْ(911)  السيوطي  الدين  جالل   قال و  -

 .(2)"الصللحين  قبلر  عند  علنيتضر    الضللين  من  كثيرة  أقلامل  تجد  ول ها  ..األكبر الشر   يف الناس

 :العلماء عن ورد فيما هامة تنبيهات

 :عنه الشر  نفي يعني ال اهلل  غير دعاء تحري  :األول التنبيه

 ذلززك يعنززي فززال ،العبززلرا  من ذلك ونحل منكر، أو محرم :اهلل غير دعلء عن  يقلللن  لأحيلنً   الفق لء

 أن لشززرطً  ولززيس  ،فقزز   والحال   الحرام   يلن  مقلم  يف  الفقيه  أن  :ذلك   يلنو  عند م،  الشر   من  ليس  أنه

   . ه  يحكم  تحريم   ك   عل   ُيبي ن

 األعززم أن األصززلليين: عنززد فمعلززلم أيضززل، الشززركيل  نتتضززم   والمنكززرا  المحرمززل  أن كمززل

 يف  الشززر    علزز   -سززبق  كمززل-  الفق ززلء  صززرح  وقززد  عينل،  األخص    يستل م  لم  وإن  األخص    م لق  يستل م

 .علهاد    مل   هلك  فب    عديدة،  ملاضع

 

  مبكتبههةحمفههو     املخطههو   وهههذا  [،168، صب  83  لوحههة   ]خمطههو   حربههة  أيب  دعههاء  شههرح  يف  القربههة  أهههل  مطالههب  (1)
 1714، وموجود يف خمطوطات جامعة هارفارد برقم  حربة ثوس   حممي   أمحي   الشي 

 (.138  ص)االبتياع   عن  والنهي  ابالتباع األمر (2)
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 .الُمجمل   العبلرا   تلك  من  الخصلم  ه  ُيجلد   مل  لكثرة  المسأل   هه  عل   نب ُ    إنملو

 :التأثير اعتقاد مسألة :الثاين التنبيه

 أنززه المعلصززرين  عززض من ززل مف   فززي ،مي ر اهلل غير أن اعتقد إذا  كفري  اإلنسلن  أن  الفق لء   عض  يهكر

 !يكفر  لم   هاته  التأ ير  فيه  يعتقد  ولم  يهعل  يقدر ال   مل دعله  إذا

-  التززأ ير  ألوليززلءا  يف  اعتقززد  مززن  أن  العبززلرة   تلززك  قصززد م  فزإن  العلملء،  صدلمق  ف م  يف  خل   و ها

 يززدعله  كززأن  المملرسززل ،  ظززلا ر  مززن  ُيعززرف  إنمززل  االعتقززلد  و ززها  كفززر،  فقد  -الكلن  يف  التصرف  و ل

 .هلل  إال صرفه  يجلز ال  ممل  ذلك ونحل  ،والبحر  الرب  يف  الكر ل   وفك م رال  وإن ا   الشفلء   ل 

ف  التأ ير  اعتقلد  استل ام  وأقلاله  ومملرسلته  حلله  من  ُعرف  من  أن  :الفق لء ومراد   يكفر  ،والتصرُّ

 مززن تحصزز  التززي المملرسززل   شززركي   الحكززم  يف  العلمززلء  كالم   نل  مر    قد  أنه  الف م   ها  ييكد  وممل

ل-  انفكززل   ال  ألنززه  وذلك  ل م؛  يتأوللا  ولم  القبلر  عند  العلم   و ززين عليززه يقززدر ال مززل طلزز   ززين  -أسلسززً

 .متالزملن  فكال مل  ،الللي يف  التأ ير  اعتقلد

 مززن األو ززلن عبززلد حتزز  وال أحززد،  ززه يقززل  ال  للتززأ ير اهلل عززن اسززتقالل م عتقززلدا إن :نقززل   ززم

 ،الم لززق  التززأ ير  له  اله   "األعظم  اإلله"  فلسف   لدي ل  الديلنل   فجميع  وغير م،  دوسوال ن  المجلس

 .األعظم  لإلله  تل ع ج  ي  تأ ير  ل ل  األصنلم  و قي 

  ززهه يف المنحلتزز  األحجززلر  هه يعبد م ن" :يقل  حيث زاده  شي   الدين  محيي  الحقيق    هه  قرريُ و

 ذلززك   الن فإن السفلي؛ العللم   ها  أحلا   انتظلم  يف  وتد ًيرا  تأ يًرا  ل ل  أن    اعتقلد  عل   يعبد ل  ال  السلع 

 الكثيززر، والقززلم الغفيززر الجززم    صززحته  إلزز   يززه    ال  العق    بدي      النه  ُعلم  ومل  العق ،   بدي    معللم

 .(1)"غل   منشأ  عبلدهتل  يف  ل م  يكلن  أن  د  فال

 

 (.78  /4)  البيضاوي تفسري عل  زاده  شي  اليثن حميي  الشي  حاشية (1)
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 العقزز ،  دي   يف   النه معللم األصنلم  هه يف التد ير أو التأ ير اعتقلد أن زادة الدين  محيي  ويقصد

 يف وأن سززيمل ال  النززلس،  مززن  الغفيززر  الجم  صحته  إل   يه    ال   للبدي    المعللم  أن  :المن ق  علم  ووفق

 ،األصززنلم  ززهه لززدعلء تززأوياًل  ل ززم وأن  ززد فززال وغير م، والعلملء نوالُمفكري العقالء  األمم  من  أم   ك 

 .التربيرا   من  ذلك ونحل  اهلل  عند  ل م  تشفع أو   هاهتل،  مي رة غير  أهنل  و ي

 يف التززأ ير يعتقززدون ال األصززنلم عبززلد أن ذكززر فإنززه التفتززلزا ، السززعد أيضززل الحقيقزز  تلززك ويقززرر

 الخززلمس" :الخززلمس يف قززل   م تأويال ، خمس  ذكر ،" لطل   تأويال   ذلك  يف  فل م"  :قل   أصنلم م،

 إلزز   ًعلتشززفُّ   وعظمززله  ،صلرته  عل   تمثلال  اتخهوا  تعلل   اهلل  عند  المرتب   كلم    ل  من  من م  مل   لمل  أنه

 .(1)"وتلساًل   اهلل

 الشعرية: القصائد يف استغاثات من ورد ما :الثالث التنبيه

 هبززل اسززُتد     والتززي  النبززل ،  المززديح  يف  الشززعري   القصززل د   عززض  المتأخرين  العلملء  لبعض  ُوجد  قد

 :وج ين  من ذلك  عل   والرد  ،اهلل   غير  االستغل    جلاز  عل 

رتخص ال مززل لفي  صُيرتخ   قد والشعر  األد   يف  النداء  أسللي   :األول   الوجه راد فززال ،لغير زز  يف يززُ  يززُ

 :أطالاًل   أصبح    عدمل  األندلس  أ    ير ي  القل   قل   ومنه  النداء،  حقيق 

 نمير ل  يصل    م ن ع دكم   سق   كريم   الديلر تلك  سلكني فيل

 خززلرج  يحص    ها      والشعر ،  األد ي  الخيل   يحتمله   مل  موُيحلور   الملت   الشلعر  ينلد   فقد

 النززداء  حقيقزز   يريززد  وال   عززد !  مززن   ززي  ح     مل  أرأي   ،أ    يل  أ يه:  قرب  عند  قل    يقل   فقد  ،لأيًض   الشعر

 . للضرورة

 منززه  راديززُ   ال  ،"ال ززدى  علززم  يل  ،اهلل  رسل   يل"  :مث صل  اهلل عليه وسلم    الرسل   نداء  يف  نقل   وكها

، نززداء  وأمثللززه   ززها  (اهلل  نبززي  يززل  محمززد  يززل)"  :اهلل  رحمززه  تيميزز   ا ززن  اإلسززالم  شززي   قل   الصريح،  ال ل 

 

 .(29  /3)  املقاصي   شرح (1)
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 السززالم: )المصززلي يقززل  كمززل،  للقلزز  المشزز لد فيخلطزز ، القلزز  يف المنززلدى استحضززلر  ززه ي لزز 

 نفسززه  يف  رهيتصززل    مززن  يخلطزز ،  كثيززرا   ززها  مثزز   يفعزز   واإلنسلن  ،و ركلته(  اهلل  ورحم   النبي  أي ل  عليك

 .(1)"الخ ل   يسمع  من  الخلرج  يف  يكن  لم  وإن

 يسززتد    المقل زز  ويف ،أكززربل شززركً   النداء  م لق  يجعللن  حيث  السلفيين   عض  يخ ئ  األمر   ها  ويف

 .ذا  وال   ها ال  واألمر،  اهلل  لغير  العبلدة صرف  جلاز عل   األشعلر هبهه  الصلفي 

 وتقريززرا  ،مجلزيزز  أسززللي  من فيه لمل ؛غيره يف يرتخص ال مل الشعر يف صيرتخ   النلس من  ثيرفك

 !واألد    للشعر  هخص    كتل   من  ال  لهلك،   لخص    التي  كتبه  من  تيخه  العللم

 غليت ززل إنمززل ،لصززريحً ل طلبززً لززم نجززد في ززل     قصززل د م  لنيسززتدل    ممززن  العلمززلء  أكثر  أن  :الثاين  الوجه

 المحشززر  أر   يف  القيلمزز   يززلم   ززه  تهاسززتغل   رُيصل    و عض م  ،وسلم  عليه  اهلل  صل    ه  التشفع  أو  التلس 

 اهلل!   دون  من  يدعله  العللم   ها  أن  الظلن  فيظن   ،وشعر  يأد    أسلل   

  ززه  االسززتغل    هبززل  أرادوا  لإنمزز   اسززتغل    ظل ر ززل  أشيلء  من  ُوجد  مل  نإ  : لضلح  نقل   أن  نست يع  إذن

 صززحيح معنزز  و ها ،شعر  قلل  يف ذلك روُيصل   القيلم  يلم  ه  النلس  استغل    يريد  و عض م  اهلل،  إل 

 يف تيميزز  ا ززن اإلسززالم شززي  يقززل  ذلززك ويف ،العززللم مراد خالف عل   أنه  الصلفي   يف مه  لكن  ،إجملاًل 

 حززق  ززل مززل والززدال   المسل   من أحد م يقل  قد -العلملء: أ - المش لرون  والنلس"  جلي :  كالم  

ب   فيززه أو روه ذلززك الج ززل  أخززه فززإذا حززق، شززُ  اإلفززك أعظززم مززن  ززل مززل الضززال  مززن فيززه صززلر فغيزز 

 .(2)"والمحل 

راد  ال  قززد  شززعر   قللزز   يف  كلن   وإن  األملر  و هه   األمززلر  مززن  لأهنزز   إال  ذكرنززل،  كمززل  لحقيقت زز   لهبزز   يززُ

ل خلصزز   لززيس األمززر و ززها ،مل مزز  معززلن مززن اللفظزز  تحتمله لمل وذلك علي ل، لافقلنيُ   ال  التي  الخلط  

 الحنبلززي،  الصرصززر   يحيزز   كللشززي   الحنل لزز    عض  وفعله  ،المتأخرين  يف  انتشر  أمر   ل       للشلفعي ،

 

 (.319/ 2) اجلحيم  أصحاب  خمالفة  املستقيم  الصرا   اقتضاء (1)
 .(120نقض املنطق )ص   (2)
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 مززن  الرسززل   مززدح  يف  قصززل ده  يف  يقلله  مل  الصرصر    يحي  الشي   عل   أنكرنل  ول ها"  :تيمي   ا ن  يقل 

 .(1)"ذلك  ونحل  وأستنجد  وأستعين  أستغيث  ك  قلله:  مث    ه  االستغل  

 ظززل ر يقصززد وال ،"اهلل إل " وحهف، اهلل إل   ك وأستنجد  ك  أستغيثوتقدير كالم الصرصر :  

 معززلن مززن اللفظ  تحتمله لمل ؛تيمي  ا ن عليه أنكره  ذلك  ومع  ،-المعلصرون  الصلفي   يظن  كمل-  القل 

 . لطل 

 مززل  وأن  ،المسززأل    ززهه  يف  تيمي   ا ن  يلافق  -شلفعيفقيه    و ل-  كثير  ا ن  الحلفظ  أن   ي نل  أن  سبق  وقد

 ،ال الضززُّ  المبتدعزز  مززن يززهمخللف وجعزز  ،الحززق    ززل "البكززر  علزز  والززرد االسززتغل  " كتل ززه يف قززرره

 إلزز  الززردلللاجزز   ززل ف وضززال   ززدىو و لطزز  حق  ين مل مسأل  يف العلم أ   اختلف إذا أنه  ومعللم

 ل.معً   القللين  صح    عقاًل   يصح    ال  -كهلك  والحل -  ألنه  ورسلله؛  اهلل

 :الهيتمي ح ر وابن السبمي التقي ماه  تحرير

 كسززيا    ززلهلل  الصززريح  الشززر   زونيجززل    أهنززم  اإلسززالم   علمززلء  مسززلم  ن  ظُ ي    أن  ينبغي  ال  نقل :   داي 

 فكيززف  ،العززلد   المسززلم  عنززه  ينزز ه  ممززل   ززها  فززإن  ذلززك،  وغيززر  والشفلء  الرزق  جل     والجيال   البدو 

 !وغير مل؟  واإلعالم  ال واجر  ألف  اله   ال يتمي  مث    عللم

   :أملر   يلن  من   د    ال  مه ب مل نحرر  أن  وقب 

 يف واالعتقززلد عليززه، يقززدر ال فيمززل اهلل لغيززر الززداعي تكفيززر يززرى ال يتمززي حجززر   نا  أن  األول:  األمر

 .علي ل  وأقره  اإلسالم(   قلاطع  )اإلعالم  كتل ه يف  مفلح  ال ن  الفروع  عبلرة ونق   األوليلء،

 ...إ بلهتززل علزز  اتفززق تعززلل   له  صف   جحد  اكفرً   يكلن  ممل  أن  الفروع  عبلرة  وحلص "  ال يتمي:  قل 

 .(2)(إجماعا قالوا:  ويسأله   ويدعوه   عليه  ليتوك    وسائط  تعال  اهلل وبين بينه  ي عل أن  ذل   ومن

 

 (.71 /1)جمموع الفتاوى  (1)
 (.213   ص)اإلعالم بقواط  اإلسالم  (2)
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 واعتمززدو ل،  مصززنفلهتم  يف  إيراد ززل  علزز   الحنل لزز   وتتل ع  ،تيمي   ا ن  عن  نقل ل  مفلح  ا ن  أن  ومعللم

 .اإلجملع   ها  عل   أقر م  وال يتمي

 يجزز   األضززرح   علزز   المبنيزز   المسززلجد  أن  )ال واجززر(  يف  يززرى  ال يتمززي  حجر  ا ن  أن  الثاين:  األمر

 .الضرار  مسجد  من أضر  و ي   دم ل

 القبززلر اتخززلذ والتسززعلن: والثلمنزز  والسززل ع  والسلدسزز  والخلمسزز  والرا عزز  الثللثزز  الكبيززرة" :قززل 

 .(1)"إلي ل والصالة  واستالم ل، هبل،  وال لاف  أو لًنل،  واتخلذ ل  ،علي ل  السرج  وإيقلد  مسلجد،

  للكرا زز  والقززل  .علي ززل  نلؤ ززل أو مسززلجد واتخلذ ززل عنززد ل الصززالة الشززر  وأسززبل " وقززل :

 لعززنُ   وسززلم  عليززه  اهلل  صززل   النبززي  عززن  تززلاتر  فعزز   تجززلي    للعلمززلء  ُيظززن  ال  إذ  ؛ذلززك  غير  عل   محمل 

 .(2)"الضرار  مسجد  من أضر   ي  إذ  القبلر،  عل   التي  القبل  و دم   لل دم  المبلدرة  وتج   ،فلعله

 الززه   ززللمعن - االسززتغل   تجززلي ه وإنمززل األوليززلء،  أضززرح   عنززد  يحص   مل  أ دا  قريُ   ال  ف ل  وعليه

 المنظم  )الجل ر  كتل ه  اسم  من  واضح  و ها  .زيلرته  حل    للرسل   خل     أمر   ل  إنمل  -نلضحه  سلف

 .الكريم  القرب    يلرة  خل   ف ل  (مالمعظ    القرب  زيلرة يف

 المبللغزز  أن الترب : منع عل  الكالم معر  يف المنظم( )الجل ر  يف  يرى  ال يتمي  أن  الثالث:  األمر

 .الكفر  إل   تص   الشرع  ه  يأذن  لم  مل  الرسل   قرب  تعظيم يف

 .انت زز  .الُمكززرم القززرب  جززدار الززب ن الظ ززر إلصززلق ُيكززره :أ متنززل  مززن  وغيززره  الحليمي  قل "  :فقل 

 لمززل لكززن تحريم مززل، القيززلس وكززلن وسلم عليه اهلل  صل   عليه  الحل    الجدار   جداره  ُيلحق  أن  وينبغي

 اقتضزز  ؛األد  مززن  ززه يليززق  مززل ج ززاًل   ززه التززرب  لقصززد إال  يفعللنززه  ال  أهنم  فلعليه  عند  ذلك  شأن  كلن

 الززت جم عززن  ل ززم  زجًرا  لأيًض   الكرا    نفي  يف  القصد   هلك  عربة  وال  ،الكرا    وإ بل   الحرم   رفع  ذلك

 

 (.120 /1)  الزواجر (1)
 (.149 /1)  الزواجر (2)
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 يليْْ  مما جنسه من ألمته  اهلل  أذن  بما  إال  ُيعظمه  أال  أحد  كل  عل   تعي ن  ث   من  .فيه  ل م  ييذن  لم   مل  عليه

 .(1)"باهلل والعياذ المفر إل   ُتفضي  ذل   ةم اوز فإن بالبشر،

 :والهيتمي السبمي عند االستغاثة مفهو 

 . حروفه  كيالسب  لكالم ق لن  ال يتمي  ألن  السبكي؛  قلله  مل  سنكتفي

   : ي  الُسبكي  شرح ل  كمل  وأنلاع ل  االستغل    معن ف

 وسززلم، عليززه اهلل صززل   النبززي   مقززلم  وجزز   عزز   هلل  مستغيثل  :أ   ، للدعلء  الغلث  طل   :األول   النوع

  ززللنبي،   ززلهلل  االسززتغل    :أ    ززللنبي  االسززتغل    السززبكي  ُيسمي لو  ،استغل    ُسمي   ولهلك  ،التلس   و ل

 . ه  المفعل   وحهف  االستعلن ،  لء   ي   نل  والبلء

 ،اسززتغل   ولززيس تلسززال  ُيسززم   أن ينبغززي لكن العلم، أ   من كثير  مه    عل   سل غ  أمر  والتلس 

   .االص الح يف   نل  والخ أ

  ززللنبي، اهلل   اسززتغث  يقززل : أن و ززل آخززر، وجززه علزز   ززللنبي االستغل   تكلن  وقد"  السبكي:  يقل 

 و عززد وجززلده قبزز  ويصززح   التلسزز ، أنززلاع مززن األو  النززلع  إلزز   فيرجززع  ، ززللنبي  اهلل  سززأل   يقل :  كمل

 .(2)"المعن  هبها  سلم،و  عليه اهلل  صل    للنبي  استغثُ    ويقل :  ه  المفعل   يحهف  وقد  وجلده،

 :نلعلن  و ل  نفسه  القرب  صلح   من  الغلث طل  :الثاين النوع

 يف انتشززر  التززي الُمنكرة البدع  من  و ي  ،والدعلء  الشفلع   ال يلرة  عند  نفسه  النبي  من  ت ل   أن  -أ

 قززربه يف حززي النبززي أن شززب   مززن في ززل لمززل ،(3)الصززحيح علزز  األكرب الشر  من ليس   لكن ل  المتأخرين،

 

نظم  اجلوهر (1)
ُ
 (.133،  114  ص)  امل

 (.385  ص) السقام شفاء (2)
  سههه ا   أو  هللا  ثسههه    أن   امليههه   "سههه ا   :املسهههتقيم  الصهههرا   اقتضهههاء  كتهههاب  علههه   تعليقههه   يف  عثيمهههني  ابهههن  الشهههي   قههها   (3)

  بيعههههة  فهههههذا  هللا  ثسهههه    أن    سهههه ل  وإذا  أكههه ،  شههههرك  فهههههذا  احلاجههههة  قضههههاء  سههه    إذا  فههههرق،  بينهمهههها=    احلاجههههة  قضهههاء
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 و نززلا  ،شززب    نززلع    أقلمزز   -ضززعف ل  علزز -  األدلزز   و ززهه  الززدار،  مللك  وحديث  عليه،  المصلي  ويسمع

 .للسل    يدعل  قد وسلم  عليه  اهلل  صل   النبي  أن  علي ل

   استغث   يقل :  أن  فيصح"  :السبكي  يقل 
 
 الغززلث  لزز ط  و ززل  واحد،   معن    للنبي  أستغيثو  النبي

 وقززد .ملتززه و عززد حيلتززه يف وذلززك فززرق، غير من التلس  يف  السل قين  النلعين  عل   ،ونحله   للدعلء  منه

 فززإن ذلززك، مززن مززلنع وال ... ززللنبي  اهلل  اسززتغث   يقززل :  أن  و ززل  آخر،  وجه  عل    للنبي  االستغل    تكلن

 طرفززل  ونززهكر  ذكرنززل،  مززل  علزز   األخبززلر  ورد   وقززد  ،ممتنززع  غيززر  الحللزز    ززهه  يف  تعززلل   لر ززه  النبززي  دعلء

 .(1)"منه

 العر يزز ، اللغزز  تحتملززه  ممززل  يكززلن  أن   شرط  التسب   سبي   عل   المقصلد  األمر  منه  ي ل   أن  - 

 وسززلم عليززه اهلل صززل  النبززي أن اعتبززلر علزز  ،"الجنزز  يف مرافقتززك أسززألك" : قللززه السززبكي واسززتد 

 .للسل    سيدعل

 ،لتملمززً  السززل ق كللمثززل  العقلززي والمجززلز اللغزز  تحتمله ممل السيا  يكلن أن مه ب مل  عل    د  الو

 اهلل، إال عليززه يقززدر ال ممل ذلك  ونحل  ،"اهلل  رسل   يل  وعلفني  اشفني"  :يقل   أن  مه ب مل  عل   يجلز  فال

 المسزز ل  يكززلن أن السززيا  أد  مززن أن شززك وال" قززل : حيززث هشززفل  يف السززبكي ذلززك علزز  ونززص

 (2)"إليه  يجي   أن  مكنيُ   ال  مل  اهلل  رسل   نسأ  ال  كهلك.مكنلمُ 

 

 .وضاللة"
  اإلسالمية  الشبكة  موق   عل   األموات من  اليعاء  طلب  س ا  عن اإلجابة يف مبسوطة املس لة  هذهو 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/187225/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA-
%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9 

 (.380  ص) السقام شفاء (1)
 (.385  ص) السقام شفاء (2)

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/187225/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/187225/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/187225/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/187225/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9
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 .ال يتمي  السبكي  الشيخين  مه   تحرير  انت     نل  وإل 

 الرسززل  من  المبلشر  ال ل    ي  ليس    للرسل   االستغل    أن  :وزبدته  المسألة  يف  رأيهما  خالصةوَ 

 .منه  الدعلء طل   أو  التلس   معنل ل: وإنمل  وسلم،  عليه اهلل  صل 

 ،الشززر  إلزز   وتززيو   لشززركي    لفظ ززل  ظززل ر  -الززدعلء  طلزز   أعني-  األخيرة  المسأل    هه  كلن   ولمل

 أخ ززأ  وقززد  تحريم ززل،  و ززل  الجم ززلر،  عليه  مل  الصلا   كلن  =  ومجلزاهتل  األلفلظ   ين  ُتفرق  ال  العلم و

 .لينمتأو    كلنل وإن  -ل مل اهلل  غفر-  وال يتمي  السبكي  في ل

 صززح    مززن   كفززر  نقززل   ال  كززهلك  ونحززن"  :الل ل   عبد   ن  محمد   ن  اهلل  عبد  الشي   يقل   لهلك

 لتدريس  نفسه   به   األم    نصحه  من  و لغ  سيرته،  وحسن   وز ده،  ورعه  وعلم  صالحه،  وش ر  ديلنته،

ل  كززلن  وإن  في ل،  والتآليف  النلفع   العللم  غير ززل؛ أو - للرسززل  االسززتغل    :أ -  المسززأل    ززهه  يف  مخ  ززً

 كشززرح  كتبززه، نعتني ول ها علمه؛ سع  ننكر وال المنظم، الدر   يف كالمه  نعرف  فإنل  ،الهيتمي  ح ر  كابن

 .(1)"المسلمين علملء  جمل   من  ألنه ؛نق   إذا نقله  عل   ونعتمد  وغير ل،  وال واجر،  األر عين،

 ،عوالتشززفُّ  التلس  من معين  صلرةً  زاجل    وإنمل   لألوليلء،  االستغل    ازُيجل    لم  أهنمل  نعل   سب   ومما

 البززل   ززها ومززن إيل ززل، اهلل أع ززله التززي الشززفلع  حززق   من له لمل وسلم؛ عليه اهلل صل    للنبي  ل لوخص  

 لا نزز  و العلمززلء، لززبعض ُمشتبه كالم   عل   نلءً  والمعلصرين رينالمتأخ   الصلفي   عل   الحق    التبس  الدقيق

 فيززه  علاتلسزز     ززم  السززل غ!  الخززالف  مسززل    مززن  اهلل  لغيززر  العبززلدة  صرف  أن    لاوظن   المحض،  الشر     عليه

 أن  ومعلززلم  ذلززك،  ونحززل  القبلر  عل   المسلجد   نلء  واستحسلن  والصللحين   لألوليلء  االستغل    ليشم 

 ُكفًرا، والعيلذ  لهلل تعلل .  وتنت يا  شربً  أتبد  بدع ال

 فْْإن ه،بدعائْْ  االسْْتغاثة قصْْدت ولْْو حتْْ  "بالرسْْول  أسْْتغيث" :تقْْول  أن ي ْْوز  ال  هأنْْ   ش   وال

 لاللززُ قُ و   لنزز  اعِ ر   لاللززُ قُ ت   ال  } :وجزز  عزز  اهلل قززل   ،الموهمْْة  الُم ملْْة  األلفْْا   بمراعاة  جاء  الحنيف  الشرع

 

 (.222/ 1) النجيثة األجوبة يف  السنية اليرر (1)
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 . 1٠4  ]البقرة:  {لن  رْ ظُ انْ 

 واقعزز  مع والسالم الصالة عليه  النبي  تعلم   كيفي   إل   فلنظر  وجالء،   لضلح  ذلك   يلن  أرد     إذاو

   وفينل"  جلري :ال  قل 
 
 ال»  ل ززل:  وقززل   قلل ززل،  عززن  والسالم  الصالة  عليه  النبي  فن ل ل  ،"غد  يف  مل  يعلم  نبي

 .(1)«تقولين  كنِ   ما  إل  وارجعي  ،هاا تقولي

  عززض  يعلززم  قززد  والسززالم  الصززالة  عليززه  النبززي  أن  و ززل  صززحيح،  محمزز   لكالم ززل  يكززلن  قززد  أنه  مع

 اخززتالط وإلزز  المغلززلط، الف ززم إلزز  ذريعزز   يكززلن  قد  ذلك  كلن  لمل  لكن  علي ل،  له  اهلل   إطالع  غيبيل ال

 لجنززل   حمليزز   البززل ؛   ززها  لسززد  عنززه  هنزز   تعززلل   اهلل   ززه  يخززتص     مززل  والسززالم  الصززالة  عليه  النبي  مقلم

 .الشر  لملدة  وحسمل  لحيد،الت

ئ ،رب  أطع  أحدك : يقل ال» وسلم: عليه اهلل صل  قلله  أيضل  ذلك  ومن  ربْْ ، اسْْ  ربْْ ، وضِّ

 .(2)«غالمي فتاتي، فتاي، وليقل: أمتي، عبدي،  أحدك : يقل  وال  ،وموالي  سيدي :وليقل

نِ   ُأ ر  مل  أيضل  ذلك  ومن ب لس    اْ نِ   ع  ْللِهِ   فِي  ع  لا  ف ال}  تعلل :  ق  لززُ هِ   ت ْجع  اًدا  لِلزز  د  :  {أ نززْ ل   ادُ "  قزز  د  ل    األ نززْ  : ززُ

ْر ُ  لزز    الن ْم ِ   د  ِيِ    مِنْ   أ ْخف    ،الشِّ لة    ع  ف  اء    صزز  ْلد  ل    .الل يززْ ِ   ُظْلمزز  ِ   فزِزي  سزز  :  أ نْ   و  ززُ ل   ،  ي قززُ
ِ
اهلل ي لتزِزك    و  ح  ل و   يزز 

ي لتِي  ُفالن ُ ، ح  ي ُقلُ :  .و  ْلُبهُ   ل ْلال  و  ا  ك  ه  ل ْلال  اللُُّصلُ ،  أل ت لن ل     ب  ُّ   و  ارِ   فزِزي  الززْ لُ    أل تزز    الززد  ْلُ    .اللُّصززُ قزز   و 

ُج ِ  لِحبِهِ   الر  ل  :لِص  لء    م  ، اهللُ   ش  ِشْ    ْلُ   و  ق  ُجِ : و  ن   اهللُ  ل ْلال الر  ُفال  ْ   ال   .و  ل ت ْجع  إِن   فالن، فِي   ا ف  ه  هُ       زِزهِ  ُكلزز 

 كلنزز   لمززل  لكززن   للتززأ ير،  مستق     السب   أن  القل    اعتقد  إذا  إال  شركل  يكلن  ال  كله   ها  أن  مع  .(3)"ِشْر   

 لجنززل  حمليزز  عن ززل؛ لاوهنزز   السززلف، تحلشززل ل تعززلل  اهلل مززع األد  سززلء مززن وفي ززل مل مزز ، العبززلرة

 .الشر  لملدة  لوحسمً   التلحيد،

 

 .(4001) البخاري  رواه (1)
 .(2552) البخاري  رواه (2)
 (.105  /1)  كثري  ابن  تفسري كما يف  حات  أيب  ابن  رواه (3)
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 :الشافعية ماه  خالصةو

 .علي ل  المسلجد   نلءو  القبلر  تعظيم  تحريم -1

 .أكرب  شرًكل  وجعلله هبم  االستغل   وتحريم  تعلل ،  اهلل  إل    للصللحين  التلس   جلاز -2

 يجزز  أنززه مززن القبلريزز  يقززرره مززل  خززالف  و ها  الشر ،  يف  يقعلن  العلم   أن  عل   عمليل  حكملا  -3

 .أفعلل م  تأوي 

ز لأهنمزز  إال سززبق، مززل  جميززع  يف  الشززلفعي   وافقززل  قززد  وال يتمززي  السبكي  -4   للرسززل  االسززتغل   اجززل 

 .أسلفنل  كمل  البدع  من  األخيرة و هه  ،الدعلء  سياله أو  تعلل  اهلل  إل   ه  التلس    معن 

 أنلاع ززل،  كلف  القبلر  دع تحريم يف الفق ي  المها   لبقي  الشلفعي  ملافق    جالء  يتبي ن  سبق  وممل

 إنمززل   عضزز م  ومخللفزز   ،ذلززك  عل   م بقلن  وأهنم  ،المل   من  المخرج  األكرب  الشر   من   عض ل  واعتبلر

 .قل له  عند  م ردة  قلعدة  أو  علمل  أصاًل   لتكلن  تنسح   ال  مستثنله  أملر   يف  مخللف    ي

 .موسلِّ   وصحبه  وآله  ،محمدنبينل    عل   الل م وص ِّ 


