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ةَّي  نو َّعدي  د َّ أبدل   ََّّهللاَّبث  رَّاالس  تثة  َّزوجم     ََّّكَّيتمس   َّ َّع    َّةم   ََّّأَّن    َّاالس  تثة  َّج   ازَّي  د  
َّل قب   رَّحرن  والَّكةل  حب ََّّالعب  ةدا ََّّم   َّأن   ا َّوص  ن َّاألم   ا ،َّم   َّاحلةج  ة ََّّوط    َّ،هللاَّبث  ر

َّمنةقش  ت ة،َّم   َّأدل  ت  َّألب  نزَّطني   َّخةرط   َّتك    َّأ َّال رق   َّه  ح َّم   َّأرد ََّّوق  دَّواألض  ن، ،
َّاألو ،َّاألص    َّ :ال رق   َّه   ح َّم    َّاألو َّاجل     َّيفَّبن   ةَّم   ن ََّّوق   دَّجيمع    ة،َّأص     َّحت    َّووض   ع ة
َّال رق :َّهح َّيفَّاألخنىَّاألص  َّونستكم َّشنعي ،َّنص صَّإىلَّاالستنةدَّوه :

 به: املستغاث لذات يعود أمر   على االعتماد الثَّاين: األصل
ََّّوه   َّهللاَّبث  رَّاملس  تثين  َّهب  ةَّيس  تد  ََّّال  يَّاألدل   َّم   َّع  دد اَّهن  ة َّأ  ََّّاألص   َّهب  حاَّوأع  ي

َّخص    ة   ََّّهن   ة َّأ  ََّّرأواَّهللاَّبث   رَّفةملس   تثين  َّب    ،َّاملس    تثة ََّّيفَّذاتي     َّأم    ر ََّّإىلَّتع    دَّك     ة
َّاالس تثة  َّج   زواَّأج   ةَّم  َّال يَّوه  َّ،غ ر َّعن دَّد  َّم ج َّغرَّب َّاملستثة َََّّّهحاََّّعندََّّم ج د 

َّاآليت: ف  ُأمجلها األصل هذا حتت أدلَّتهم من عدد   ذكر وميكنَّهللا،َّدو َّم َّب 

:  :(1)واملنزلة اجلاه على االعتماد أوالا
َّع ي   َّيق  درَّالَّم  ةَّم  ن  َّويط    َّواألولي  ة َّاملقب   ري َّم   َّهللاَّبث  رَّيس  تثي َّم    َّكن  ررَََّّّيعتم  د

َّهللاَّعن دَّج ة رََّّل  َّم   َّه حاَّأ  ََّّأوال ََّّي نو َّف   َّب  ،َّاملس تثة ََّّل دىَّاليََّّواملن ل ََّّاجلة ََّّع  ََّّهللاََّّإال
ةَّبط  نيقت  َّيك    َّواملن ل   َّاجل  ة َّع    َّواالعتم  ةدَّب   ،َّنس  تثي َّأ َّميكنن  ةَّوابلت  ةيَّلص  ه،  َّفإم   
ةَّل   َّأ َّحبج   َّنفس   َّاملخ     َّبس  لا َّأوَّش  نكي  ،َّغ  رَّص   ر َّوه   َّف  ه َّجب  ة َّهللاَّبس  لا  َّجةه   
َّويعتم  دَّال اس  ط ،َّه  ح َّع  رَّلك   َّهللَّس  لا َّه   َّإمن  ةَّإاي َّس  لا  َّوأ  ََّّهللا،َّعن  دَّومن ل   َّومكةن   
َّأرادَّإذاَّمب   ةَّالص    ر َّه   ح َّيش   ب     َّم   ةَّوكن   ر اَّ،(2)هللاَّبث   رَّاالس   تثة  َّجي      زَّم     َّكن   ررَََّّّه   حاَّع     

َّأوَّمن   َّخ ف   ةَّعن  د َّج  ة َّل   َّم    َّذل  كََّّفيط    َّال  دنية َّم     َّم   َّم   ك ََّّم   َّيط    َّأ َّأ،  ده 

 

وق دَّقق بَّبع  ََّّ"،عظم َّجة َّالن  َّص   َّهللاَّع ي  َّوس   َّه  َّتقتت  َّالت س  َّب   "َّمنك َّس فَّمقة َّبعن ا :َّ(َّيف1)
َّع  َّالنابطَّالتةي:َّ،َّوه وس  أدل َّجم زيَّاالستثة  َّابلن َّص  َّهللاَّع ي َّ

https://salafcenter.org/567/ 
إىلَّاب َّمعمنَّعرَّدعةويََّّ(،َّورسةل َّاب َّعفةل 1284(َّينظن:َّج  دَّع مة َّاحلنفي َّيفَّإبطة َّعقة دَّالقب ري َّ)ص:2َّ)

َّ(.242املنةو  َّلدع  َّالشيخَّحممدَّب َّعبدَّال هةبَّ)ص:َّ
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َّه لال َّف إ  ََّّيد ع  ،َّكمةََّّوتعةىلَّسبحةن َّهللاَّم َّاحلة َّوكحلكََّّع ي ،َّالدُّخ  ََّّع  ََّّقدرت ََّّلعدم
ةحل َّاألولي    ة  ةَّوه     َّ،هللاَّعن    دَّج    ة رََّّ      َّوالص      َّ      َّسيس    تجي َّهللاَّأل  ََّّإل    ي  َّيت ج       َّإمن     

َّب اسطت  .
 بغووي  لالسووتغا ة شوورعي ا مسوووغاا وليس صحيح، غي  عليه  يعتمدون  الذي  األصل  وهذا

 ابآليت: ذلك ويتبني هبم، التوسل أو هللا
َّس      َّأدبَّم     َّهللاَّال    دنيةَّم       َّع      َّال    دخ   ََّّتش    ب َّالص     ر َّه    ح َّأب  ََّّالق      َّيفَّ-1
َّاألص   َّمجي  َّين ةيفَّم ةَّوه  َّعب ةد ،َّب اس ط َّإالَّيستجي َّالَّأبن  َّل َّوتص ينرََّّوتعةىل،ََّّسبحةن 
ََّّال  دعة َّإلجةب   َّعب  ةد َّم   َّقني   رََّّأبن    َّكتةب   ََّّيفَّهللاَّص  ن  َّفق  دَّهللا،َّبث  رَّالتع    َّنب  حَّيفَّالش نعي 
ََّّع  ي  ََّّع ب  ةد يَّس أ ل ك ََّّ}و إ ذ اَّق ل :َّيفََّّكمة ي  ََّّق ن ي  رََّّف  إ     يُب اَّد ع  ة  ََّّإ ذ اَّال د ا  ََّّد ع و    ََُّّأج  ت ج  َّف   وي س و
َّ ُن اََّّي  ََّّو لويُ لوم  ََّّس  ا َّهللاَّم  َّإش ناك َّأوَّهللاَّغ رَّدع ة َّمن َّكمةََّّ،[186َّ]البق ن :َّي  نوُشُدو  {َّل ع   ُ  وََّّب 

د ََّّ}و أ   ََّّتع ةىل:َّق ل َّيفََّّكمةََّّعبةد ََّّأوََّّمسأل ََّّدعة ََّّكة  ةج  ُع اَّف  ه ََّّلِل   ََّّالوم س   د ا{َّالِل  ََّّم    ََّّت  دو َّأ ،  
ُع   ََّّال   ح ي  ََّّ}إ   ََّّتع ةىل:َّوق ل   َّ،[18َّ]اجل  : ن   ةُلُك وََّّع ب  ةدرََّّالِل  ََُّّدو  ََّّم    وََّّت   دو يُب اَّف   ةدوُع ُه وََّّأ مو ت ج  َّف   وي س  و
ُت وَََّّّإ  وََّّل ك  ُ وَّ ةد ق   {َُّكن   و ُع   ََّّ}و ال   ح ي  ََّّتع  ةىل:َّوق ل   َّ،[194َّ]األع  نا :َّص    ةَُّدون     ََّّم    وََّّت   دو َّمي و  ك  ُ   ََّّم   
ر {َّم    وَّ َّمعةرض   َّه   َّوخ ق   َّهللاَّب   َّوس  يط ََّّجع   َّع    َّذل  كََّّم   َّإلص  نارواَّ،[13َّ]ف  ةطن:َّق طوم   
َّم ي  ََّّهللاَّإىلَّأق نبََّّه حاَّالت ُّه :َّم  َّكن ر َََّّّ"وق   َّهللا:َّرمح  َّتيمي  َّاب َّيق  ََّّورس ل .ََّّهللاََّّلق  
َّهللاَّف إ  ََّّ،املش نك َّأق ا َّم َّذلكََّّوحن َّال اسط َّهبح َّإال َََّّّأدع  ََّّأ ََّّميكنيََّّالََّّهللاََّّم ََّّبعيدرَََّّّوأق

أ ل ك ََّّ}و إ ذ اَّيق     :َّتع   ةىل ةد يَّس     ي  ََّّع ب     ََّّع     إ     ي    ََّّق ن ي    رََّّف     {َّإ ذ اَّال   د ا  ََّّد ع   و    ََُّّأج  ة   َّ]البق   ن :َّد ع    
َّف  أن  َّفننةدي    َّبعي  درََّّأمَّفننةجي   َّقني  رََّّربن  ةَّ،هللاَّرس    َّايَّ:ق  ةل اَّالص  حةب َّأ  ََّّرويَّوق دَّ،[186
َّالن   َّفق  ة َّابلت كب  رَّأص   ا  َّينفع    َّوك  ةن اَّس  فنَّيفَّك  ةن اََّّأَّن    َّالص  حي َّويفَّاآلي   .َّه  ح َّهللا

 وال أصوومَّ  توودعون ال فووكنكم ؛أنفسووكم علووى عوووارب  ا ،النووا  أيهووا اي»َّوس    :َّع ي   َّهللاَّص    
َّوقدَّ(1)«راحلته عنق من أحدكم إىل أقرب تدعونه  الذي  إن  قريباا،  مسيعاا  تدعون  بل  غائباا،
َّو إ اي   ََّّن  عوبُ دََّّ}إ اي   ََّّيق   :َّأ َّم ن  َّك هََّّوأم نََّّومنةجةت  ،ََّّل ََّّابلصه ََّّك    ََّّالعبةدََّّتعةىلََّّهللاََّّأمن

ت ع ُ { َّ.(2)"[5َّ]الفةحت :َّن سو
 

َّ(.19599(َّأخنج َّاإلمةمَّأمحدَّ)1)
َّ(.27َّ/74جمم  َّالفتةوىَّ)(2َّ)
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َّص  ر ،َّأس  أَّيفَّيقيس   َّأَّن   َّاملخ    َّع   َّاخلةل َّقيةسَّأصحةبََّّعندَّالعجي ََّّم ََّّ-2
َّبينم ةَّإلي  ،َّوس طة َّغ ر َّفيتخحو َّ ،ي ةب نَّأوَّالدخ  َّم َّالنةسَّمين َّالدني يََّّكَّامل  َََّّّأ  َََّّّوه 
َّوأل  ىَّمدا ح  ،َّم  َّذل كََّّد َّلع ََّّمبةش ن َّ   َّويس م َّأب اب  َّلنعي ت  َّيف ت َّال دنيةَّيفَّكَّامل  ََّّكة ََّّإذا

ةَّالتشبي َّالثنضَّوليسَُّتحكن،َّالَّص ر َّف ح َّع ي ،َّالنةس َّابملن .َّق   َّمعةرض َّوإمن 
َّهللاَّص  َّالن  َّجة َّالحي َّاملشنك َّم َّكنر َََّّّفع َّه َّورب َّالعبدَّب َّوسة طَّجع  َََّّّ  َّأََّّ-3
َّإالَّوغره    ةَّاألص    نةمَّعب    دواَّم    ةَّأبَّن      َّتص    ن   َّم     َّه    حاَّاإلس    هم،َّإىلَّي    دع ه َّوس      َّع ي     

َّ.[3َّ]ال من:َّزُلوف  {َّالِل  ََّّإ ىل ََّّل يُ ق ن  بُ ق ََّّإ ال ََّّن  عوُبُدُه وََّّ}م ةَّق ل :َّيفَّكمةََّّهللاََّّإىلَّليقنب ه 
َّك    ةن اََّّول    حلكََّّ معب     دا  َّيفَّالنب بي      َّاعتق    دواَّاملش    نك َّأب  ََّّه    حاَّع      َّي    ندََُّّّم     َّوهن    ة 
ََّّإ َّأبن   َّابختص ةرَّالق   َّميك  َّأن   َّإالَّ،ط ي  َّونق ة رَََّّّحب  رَََّّّوفي  ََّّص حي ،ََّّغرََّّوهحاََّّمشنك ،

َّاعتق دواَّك    ََّّاملش نك َّأ َّع   َّدلي  رََّّعن دقَّف يسَّاملعب دا ََّّيفَّالنب بي َّاعتقدَّم ََّّهنة ََّّكة 
َّ    َّالعب  ةد َّأن   ا َّل  بع َّوص  نف  َّوس  طة َّذه ةات  َّجمل  ندَّتكف  ره َّع    َّال  دلي َّق  ةمَّب   َّذل  ك،

ََّّهللاَّأ  ََّّتقني ن َّس ب َّم ةَّويلك دَّالنةل  ،َّاألص  َّيفَّاملس أل ََّّه ح ََّّمنةقش  ََّّوس تأيََّّهب ،ََّّواالستثة  
ةَّنكف   َّ ةَّاعتق  ةده َّم   َّأص  نةم  َّعب  دواَّأق ام    َّع ي   َّإب  ناهي َّقص   َّيفَّكم  ةََّّ،تنف   َّوالَّتت  ن ََّّالَّأَّن   

يو   وََّّ}و ات  و ََُّّتع  ةىل:َّق  ة َّالس  هم، ن اه ي  ََّّن  ب   أ ََّّع      ةَّو ق   وم     ََّّأل  ب ي    ََّّق   ة  ََّّإ ذوََّّ(69)َّإ ب   و َّ(70)َّت  عوب  ُُدو  ََّّم   
ةُل ا دََّّق       ن ةم ةَّن  عوب     ُ ةَّف  ن ظ       ََُّّّأ ص     و ةك ف   ََّّ         ة  ََّّ(71)َّع       م ُع ن ُك وََّّه       وََّّق       ُع   ََّّإ ذوََّّي س     و دو َّأ ووََّّ(72)َّت      

ق ََّّب  وََّّق ةُل اَّ(73)َّي ُتنُّو  ََّّأ ووَََّّّي  ن وف ُع ن ُك وَّ ح ل ك َََّّّآاب   ق ََّّو ج دو َّف  لال ،َّ[74-69َّ]الش عنا :َّي  فوع  ُ    {َّك  
ة َّشن َّففع   َّذلكََّّوم َّ،والتنَّالنف َّأصنةم  َّيفَّيعتقدو َّالَّأبَّن  َّوصن ، اَّآاب ه َّق دواََّّإمن 
َّوأ َّ،الناز َّاخلةل َّه َّهللاَّأب َّيقنو َّاملشنك ََّّأ ََّّيفََّّالكنر ََّّاآلاي َََّّّذلكَََّّّوم ََّّمشنك  ،ََّّوه 

أ لوت  ُ  وََّّ}و ل        وََّّتع    ةىل:َّق ل     َّيفَّكم    ةََّّهللاَّأراد َّش      َّدف     َّتس    تطي َّالَّأص    نةم   َّخ         ََّّم      وََّّس     
ُع   ََّّم ةَّأ ف  ن أ ي وُت وَََُّّّق وَََّّّالِل َََُّّّل ي  ُق ُل  َََّّّو األو روض َََّّّالس م ةو ا  َّ ن  ََّّالِل ََُّّأ ر اد    ََّّإ  وََّّالِل  ََُّّدو  ََّّم   وََّّت  دو َّه ُ  ََّّه   وََّّب ت ُ
ف ة َّ ن    ََّّك ةش       ََّّأ ووََّّض     ُ ك ة ََّّه     ُ  ََّّه        وََّّب ن مح     و   ََّّأ ر اد    َّي  ت    ك        ََُّّع   ي     و  ََّّالِل ََُّّ، س     و   ََّّق      ُ وََّّر محو ت        ََّّمُوس      
َّأب  ََّّإق   ناره َّع     َّدالل    َّاآلي    َّيفَّأ  ََّّاملفس   ني َّم    َّع   ددَّذك   نَّوق   دَّ،[38َّ]ال م   ن:َّالوُمت    ك      ُ   {
َّ}َّإ َّ"يق   :َّالط ري:َّيق   َّهللا،َّخص ة  َّم  ََّّه  ََّّم  ةََّّشي  ةََّّمت كَََّّّالََّّأصنةم   َّ{ب ن مح و   ََّّأ ر اد   

َّم  ةَّع  ي  ََّّمس  كة ََّّه    ََّّه   َّب  د ،َّيفَّوعةفي  َّورخ  ة َّم  ةي،َّوكن  ن َّمعيش  ي،َّيفَّس  ع َّيص يبيَّأ 
َّم  ةَّودالل   َّذل  ك،َّمبعنف   َّالس  ةم َّالس  تثنة َّاجل   ابََّّوت  ن َّ!النمح    َّت   كََّّم   َّب   َّيص  يبيَّأ َّأراد
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ََّّاألش  ية َّم   َّس   ا َّم   ةَّهللاَّ،س   َّفق   :َّال،َّس  يق ل  :َّف  إَّن  َّواملع  ى:َّع ي   .َّالك  همَّم   َّظ   ن
َّوالن ف  ،َّالت نَّوبي د َّالكةيف،َّفإن  َّس ا ،َّش  َّك   َََّّّدو َّأم ريَّيفَّأف  َّوإلي ََّّأعبد،ََّّإاي  ََّّك  ة،

َّ.(1)تنف "َّوالَّتتنَّالَّاليَّواألواث َّاألصنةمَّإىلَّال
َّك   َّن ََّّم   َّوس    َّع ي   َّهللاَّص    َّالن   َّوق  ةت   َّ،مش  نك َّمس  ةه َّهللاَّف  إ  ََّّ،  ة َّك   ََّّوع    

َّن   ََّّقرَّإىلَّأييَّم َّ"وأم ةَّهللا:َّرمح َّتيمي َّاب ََّّيق  ََّّهللا،ََّّعندََّّوشفعة ََّّواسط ََّّمعب دا  ََّّاتحوا
َّويس  تنجد ...َّويس  أل َّك  حلكَََّّّول  يسَّص  ة َّرج   َّأوَّن   َّق  رَّأن    َّفي   َّيعتق  دَّم   َّأوَّص  ة  ََّّأو
َّكم ةََّّب  َّهللاَّإىلَّأت س َّأل   ََّّاألم ر َّهح َّيفَّيَّليشف َّمي  ََّّهللاَّإىلَّأقنبََّّلك ن ََّّأسأل ََّّأقََّّ:قة 

َّأَّن   َّي عم   َّف إَّن َّ،والنص ةرىَّاملش نك َّأفع ة َّم  َّف  حاَّ،وأع ان َّخب اص ََّّالس طة ََّّإىلََّّيت س 
َّاملش نك َّع َّهللاَّأخرَّوكحلكََّّ،مطةلب  َّيفََّّهب ََّّيستشفع  ََّّشفعة ََّّورهبةَّن ََّّأ،بةره ََّّيتخحو 

َّ.(2)"[3َّ]ال من:َّزُلوف  {َّالِل  ََّّإ ىل ََّّل يُ ق ن  بُ ق ََّّإ ال ََّّن  عوُبُدُه وََّّ}م ةَّقةل ا:َّأَّن  
حةب َّيفع     َّملَّهللاَّدو َّم    َّودعة     َّجةه    َّأج    َّم    َّابملي      َّالتع    ُّ َّ-4 َّم    َّالك   نامَّالص    

َّوجةع اَّالنةس،َّوأجدبََّّعظيم ،ََّّشنعي  َّوقتةايََّّكبر ََّّ  مصةَّهب َّن ل َّفقدََّّاملةس  ،ََّّ،ةجت  
اَّأ  ََّّص  حي َّبس  ند ََّّينب   َّملَّذل  كََّّوم   َّعظيم   ،َّجمةع    حةب َّم   َّأ،  د  َّق  رَّإىلَّج  ة َّالك  نامَّالص   
ةَّب   َّمس  تثين ةَّوس    َّع ي   َّهللاَّص    َّالن     َّالن   َّق  رَّوج   دَّم   َّه  حاَّع  ن  ،َّيف  ن َّأب َّإاي َّوداعي   
َّرض  َّعم نَّاستس ق َّاألرضَّأج دب َّ،  َّب ََّّ،(3)بين  ََّّالصحةب ََّّوكبةرََّّوس  ََّّع ي ََّّهللاََّّص  
َّكةن  ََّّول  َّوس   ،َّع ي َّهللاَّص  َّالن َّقرَّوج دََّّم ََّّعن ََّّهللاََّّرض ََّّابلعبةسََّّوالص حةب ََّّعن ََّّهللا

َّالن  َّق رَّإىلَّي حهب اَّملَّلك ن  َّقطع  ة،َّفت ه ََّّمن  َّأق   ََّّه  َّم  َّإىلََّّع دل اََّّمل ةََّّج ة   ََّّب  ََّّاالستثة  
ةَّهللا:َّرمح َّتيمي َّاب َّيق  َّسأل  ،َّوالَّوس  َّع ي َّهللاََّّص   َّوالص ةحل َّاألنبي ة َّم  َّاملي  َّ"وأم  
َّالص  حةب َّم  َّأ، درََّّه حاَّيفع  َّوملَّرب ك،َّلن ةَّاسأ َّوالَّلنة،َّاد َّنق  :َّأ َّلنةَّيشن ََّّف  ََّّوغره 

َّأَّن   َّالص حي َّيفَّ ب  َّال حيَّب  َّ، دي ،َّفي  َّوردَّوالَّاأل م  ،َّم  َّأ، درَََّّّب  ََّّأمنََّّوالََّّوالتةبع ،
َّنت س   َّأج  دبنةَّإذاَّكن   ةََّّإق ََّّال     َّوق  ة :َّابلعب  ةسَّاستس  ق َّعن   َّهللاَّرض   َّعم  نَّزم   َّأج  دب اَّمل  ة

 

َّ(.21َّ/295تفسرَّالطريَّ)(1َّ)
واإلرش    ةدَّإىلَّص    حي ََّّ(،516ج    ه َّالعين     َّيفَّحمةكم     َّاألمح    دي َّ)ص:َّوينظ    ن:ََّّ.(27َّ/72جمم      َّالفت    ةوىَّ)(2َّ)

َّ.(64االعتقةدَّوالندَّع  َّأه َّالشن َّواإلحلةدَّ)ص:َّ
َّ(َّومةَّي ردون َّيفَّذلكَّم َّبع َّالقص َّفسيأيَّبيةَّنة.3)
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َّالن   َّق  رَّإىلَّجيي    اَّوملَّ.(1)فيس  ق  َّ،فةس  قنةَّنبين  ةَّبع     ََّّإلي  كََّّنت س   َّوإقَّ،فتس  قينةَّبنبين  ةَّإلي  كَّ
َّم    ةَّإلي   كََّّنش   ك َّوحن    َّلن   ةَّواستس    َّلن   ةَّهللاَّاد َّ،هللاَّرس     َّايَّق   ة   :َّوس     َّع ي    َّهللاَّص     
َّم   َّهب  ةَّهللاَّأن    َّم  ةَّبدع   َّه   َّب   َّق  ط َّالص  حةب َّم   َّأ،  درََّّذل  كََّّيفع   َّملَّذل  ك.َّوحن   َّأص  ةبنة

َّأرادواَّف  إذاَّع ي   ،َّيس     م  َّوس    َّع ي   َّهللاَّص    َّالن   َّق  رَّعن  دَّج  ة واَّإذاَّك  ةن اََّّب   َّس   طة ،
َّو، د َّهللاَّوي دع  َّالقب  َّويستقب   َّينحنف  َّب َّ،الشنيفَّالقرَّمستقب  َّهللاََّّيدع اََّّملََّّالدعة 

َّ.(2)البقة "َّسة نَّيفَّيدع ن َّكمةََّّل َّشنيكََّّال
ةََّّاجلة ََّّهحاََّّ-5 َّملن   َّهللاَّوع دَّاس تح  ََّّ،يةت  َّيفَّخ ر اَّاإلنس ة َّعم َّول َّصة،ب ،ََّّينف ََّّإمن 
ن َّيفَّول   يسَّاملع   ة ،َّم    َّذل   كََّّإىلَّوم   ةَّيعحب    َّوالَّاجلن    َّيدخ     َّأب  َّالعب   دَّ،    َّم    َّأ  ََّّالش    

َّوال دعة ،َّابلعب ةدا ََّّإلي  َّت ج  َّأوَّالعب دَّهب حاَّاس تثة َََّّّم ََّّدعة ََّّهللاََّّجيي ََّّأ ََّّهللاََّّع  ََّّالصة 
َّأوَّآي   رََّّت ج  دَّوالَّإلي   ،َّدع  ةَّوالَّع ي   َّد  ََّّوالَّي  حكن َّوملَّ،نفس   َّع    َّهللاَّي جب   َّملَّاألم  نَّف   حا
َّواألنبي   ة َّاألولي   ة َّم    َّواملقب    ري َّاألم    ا ََّّإىلَّالت  ج    َّإىلَّال   دعة َّيفَّص   ني رََّّوا،   دَّنب    يَّن     َّ

ََّّهللاَّإىلَّي تج    َّالش د َّوق  َّأنفس   َّاملش نك َّأ  ََّّهللاَّذكنَّب َّالكناب ،َّاشتدادََّّعندََّّوغره 
َََُّّّيس ر  ُُك وَََّّّال ح يََّّ}ُه  َََّّّتعةىل:ََّّيق  ََّّكمة ن ََّّالور   َََّّّيف  ُت وَََّّّإ ذ اَّ، ّت ََّّو الوب حو ََُّّكن و ن يو  ََّّالوُف وك ََّّيف  َّب  ن ي  ََّّهب    وََّّو ج  
ُ وََّّو ظ نُّ اَّم ك ة  ََُّّك   َََّّّم  وََّّالوم  و ََُّّو ج ة  ُه ََُّّع ةص فرََّّر ي رََّّج ة   و ةَّهب  ةَّو ف ن ُ، اََّّط ي  ب   َّ يط ََّّأ َّن  ُ اَّهب   وََُّّأ،  َّد ع  
ت  ن ةَّل    وََّّالد  ي  ََّّل  َََُُُّّّمو  ص   ََّّالِل  َّ َّ.[22َّ]ي نس:َّالش ةك ن ي  {َّم   ََّّل ن ُك ن   ََّّه ح   ََّّم  وََّّأ ْنو ي و

َّن    ََّّهن  ة َّول  يسَّ،غ  ر َّإىلَّتتع  د ا َّوالَّ،الص  ة َّابل   يَّتتع    َّهللاَّعن  دَّاملن ل   َّأ  ََّّوالش  ةهد
َّه  حاَّإىلَّيتق  نبََّّم   َّدع  ة َّس  يجي َّأن    َّوالَّهب  ة،َّهللاَّوس  لا َّمبن لت   َّالت مس  كََّّإىلَّي  دع َّش  نع 
َّ   َّك ة ََّّإذاَّفأول كََّّوفه ،َّفه َّحب َّالسة  :َّقة َّإذاَّ"وأم ةَّهللا:ََّّرمح ََّّتيمي ََّّاب ََّّيق  ََّّال ي.
َّع   َّوأوجب  َّب حلكََّّوع ده َّكم ةََّّدرج ة  َّوينف َّبن اب ََّّيكنم  ََّّوأ ََّّيعحهب ََّّالََّّأ ََّّ، ََّّهللاََّّعند
َّه   حاَّملط    بََّّس  بب ةَّيك    َّم  ةَّهللاَّكنام   ََّّم    َّاس  تحق  َّم  ةَّأول   كََّّاس  تحقة َّيفَّف   يسَّ،نفس   

َّيس تح ََُّّّالَّوه حاَّوالطةع  ،َّاإلمي ة َّم  َّل  َّهللاَّ نَّيس  ََّّمب ةَّاس تحق  َّم ةََّّاستح  َََّّّذلكَََّّّفإ  َََّّّالسة  ،
َّه  َّالس ب َّق ة :َّوإ َّه حا،َّإجةب َّيقتت َّسب رََّّلحلكََّّهللاَّإكنامََّّيفََّّف يسََّّذلك،ََّّاستحق ََّّمة

َّيك  َّملَّل  َّي د َّوملَّل  َّيش ف َّملَّوإ َّ،ل  َّودع ةَّل  َّش ف َّقدَّكة ََّّإذاََّّ، ََّّف حاََّّ،ودعةؤ ََّّشفةعت 
 

َّ(َّوسيأيَّالكهمَّع َّهح َّالنواي َّيفَّاألص َّالناب .1)
َّ(.2َّ/238وينظن:َّالدررَّالسني َّيفَّاألج ب َّالنجدي َّ)َّ.(27َّ/76جمم  َّالفتةوىَّ)(2َّ)
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َّعن دَّاجل ة َّ  َّوالصةحل َّاألنبية َّأ  ََّّري َّ"والَّقصن:َّب َّمحدََّّالشيخََّّويق  ََّّ،(1)سب "ََّّهنة 
َّننتف   َّوحن   َّإل  ي  ،َّنفع   َّيع   دَّأم  نَّوال  درجة ََّّواملن  ةز َّاجل  ة َّم   َّهللاَّعن  دَّ    َّال  حي َّلك   َّهللا،
َّوحمبت   َّوس    َّع ي   َّهللاَّص    َّبنبي   َّإبميةنن  ةَّهللاَّإىلَّت س   نةَّف  إذاَّوحمبتن  ة َّ    َّابتبةعن  ةَّذل  كََّّم   

ةَّال س  ة  .َّأعظ   َّم   َّه  حاَّك  ة ََّّس  نت َّواتب  ة َّوطةعت    َّالت س   َّع  دمَّم   َّذات   َّب  نفسَّالت س   َّوأم   
َّ.(2)وسي  "َّيك  َّفهَّوطةعت َّب َّابإلمية 

ةَّص  ةحل ةَّاإلنس  ة َّك  ة ََّّإذاَّواملن ل   َّاجل  ة َّأ  ََّّهووذا: وخالصووة َّدلي   رََّّهن  ة َّول  يسَّتنفع   ،َّفإَّن   
َّين ةيفَّوغر َّالسب َّ حاَّال يَّهحاَّإىلَّالت ج َّأ  ََّّكمةََّّغر ،َّينف َّاجلة َّهحاَّأ  ََّّبية رَََّّّفي ََّّشنع 
َّوأن   َّبص حي ،َّل يسَّال دلي َّه حاَّأ  ََّّهحاَّم َّفتب ََّّالكنام،ََّّالصحةب ََّّوفع ََّّ،ةدي واألََّّاآلاي َّ

َّهللا.َّبثرَّاالستثة  َّج ازَّع ي َّنبيَّأ َّميك َّال
 قبورهم: ف  أحياء أهنم على االعتماد اثنياا:
َّقب  ره ،َّيفَّأ،ي ة َّأَّن   َّابألم  ا :َّاالس تثة  َّج ازَّع  ََّّهللاََّّبثرََّّاملستثين  ََّّب ََّّيستد َََُّّّّم ة

َّمهة:َّمقدمت َّع  َّقة  رََّّهحاَّودلي   َّعد ،َّشنعي  َّبنص ص ََّّذلكََّّع  َّويستدل  

 قب ره .َّيفَّأ،ية َّهب ََّّاملستثة ََّّاألم ا ََّّأ  َّ -
.َّمن َّالدعة َّكط  ََّّع ي ،َّيقدرَّفيمةَّابحل َّاالستثة  َّجي زَّأن   -  منه 

َّأَّن      َّخيف     َّوالَّ،     ،َّأن      َّدامَّم    ةَّهللاَّدو َّم     َّب     َّواالس    تثة  َّاملي     َّدع    ة َّإذ َّفيج     ز
َّلكن    ةَّم  ن  ،َّال  دعة َّط    َّفق  طَّول  يسَّاألم   ا ََّّم   َّاحلةج  ة ََّّط    َّإىلَّه  حاَّم   َّينط ق    

َّجم ةزَّأبن  َّال دعة َّغ رَّط   َّيفَّالق   َّميك  َّذل كََّّبع دَّن   إَّإذََّّمن  ة ََّّي دخ   ََّّال يََّّالب اب ََّّت كَّ
َّأ َّفيج   زَّ،،   َّاملي   َّأ  ََّّع    َّأوال ََّّيبن    َّأَّن    َّهن  ةَّالش  ةهدَّلك   َّفي   ،َّالك  همَّوس  يأيَّعق    
َّمن   َّالط     َّع ي   َّيبن    َّمثَّمن   ،َّال  دعة َّكط    ََّّالق  ةدرَّاحل     ََّّم   َّالط    َّجي   زَّم  ةَّمن   َّنط    
َّغره ةَّمن  َّلك ة َّمن ع  َّكةن  ََّّل  َّال يََّّالص  رََّّأخ ف َََّّّهن ةََّّأخ حقََّّلكنن ةََّّب  ،ََّّواالستثة  ََّّمبةشن 
ةَّاحل  ة :َّاب   َّيق    َّأوىل. َّ-وس   هم َّع ي   َّهللاَّص    ا َّ-َّواآلخ  ني َّاألول   َّس   يدَّزاير َّيفَّ"وأم   
ةف َّألن   َّواملس  كن  َّوال  ح َّاالنكس  ةرَّيفَّأع  يَّأض  عةف  َّع ي   َّي ي  دَّذك  نَّم  ةَّفك    َّاملش  ف َّالش   

 

َّ(.1َّ/220جمم  َّالفتةوىَّ)(1َّ)
َّ(.11َّ/60الدررَّالسني َّيفَّاألج ب َّالنجدي َّ)(2َّ)
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َّاستثة ََّّأوَّاستعة َّم َّوالَّبسة،ت ،َّن  َّم َّوالَّقصد ،َّم َّخيي ََّّوالََّّشفةعت ،ََّّتندََّّالََّّالحي
َّب   َّش   د ََّّمل  ةَّخيي   َّوالَّي  ندَّف  هَّمن   َّ، ا ج   َّط    َّأوَّب   َّاس  تثة ََّّأوَّب   َّت س   َّفم   َّب  ...

َّيدي   َّب   َّواق  فَّأبن   َّنفس   َّيش  عنَّال ا   نَّإ  ََّّ:-ع   ي  َّهللاَّرمح   -َّع م  ةؤقَّق  ة َّوق  دَّاملعةين   ...
َّألم ت  َّمش ةهدت َّيفَّأع يَّو،يةت  َّم ت  َّب  َّفن َّالََّّإذََّّ،يةت  ََّّيفََّّه ََّّكمةََّّوالسهمََّّالصه ََّّع ي 

َّفي .َّخفة َّالَّج  َّعند َّوذلكََّّوخ اطنه ،َّوع ا م  َّونية  َّأب، ا  َّومعنفت 
َّانتق  َّم  َّك  ََّّأ َّف ةجل ابََّّوتع ةىل،َّسبحةن َّابمل ىلَُّمتص َّالصفة ََّّهح َّالقة  :ََّّقة ََّّفإ 

ة،َّاأل،ي  ة َّأ،   ا َّيع م    َّف    َّامل  لمن َّم   َّاآلخ  ن َّإىل َّحبي   َّالكن  ن َّيفَّذل  كََّّوق   َّوق  دَّغةلب   
َّاأل،ية َّأعمة َّعنضَّ، َّبحلكََّّع م  َّيك  ََّّأ ََّّو تم ََّّمن  ََّّوقع ََّّ،كةاي ََّّم ََّّاملنت  
َّ.(1)عن ة"َّمثيب َّأشية َّوهح َّذلك،َّغرَّو تم َّ،ع ي  

َّقب   َّكحي ة  ََّّم    َّبع دَّاألم ا ََّّ،ية َّيفَّالشنعي َّالنص صََّّم ََّّبعدد َََّّّهلال ََّّاستد  َََّّّوقد
َّاملي   َّمس  ة َّمس  أل َّأص   َّع   َّالن ظ  نَّبث     ََّّلك   َّالنص   ص،َّت   كََّّمنةقش   َّوس  تأيَّأكم   ،َّب   

َّ-وغ ره َّالس ن َّأه  َّكت  ََّّيفَّمعنوف  َّمس ة  ََّّوه  -ََّّقب  ره ََّّيفََّّ،ي ة  ََّّمةهي ََّّأوََّّاحل   َََّّّلكهم
َّاآلي:َّذلكََّّويب َّمن  ،َّاحل ا جَّوط  َّهب َّلهستثة  َّهحاَّع  َّاالعتمةدَّميك َّالَّأن  َّإال

ةَّنتف   أنن  ةََّّ-1 َّع   َّق  ة َّق  دَّوتع  ةىلَّس  بحةن َّوهللاَّالدني ي   ،َّاحلي  ة َّع   َّانقطع   اَّأَّن    َّمجيع   
َّالَّ،ي  ة َّالرزخي   َّواحلي  ة َّ،[30َّ]ال م  ن:َّم ي  ت  ُ   {َّو إ َّن   ُ وََّّم ي     رََّّ}إ ن   ك ََّّوس    :َّع ي   َّهللاَّص    َّنبي   

َّأ َّميك   َّالَّاألم  نَّه  حاَّومن   َّخبص ص   ،َّال  دلي َّوردقَّفيم  ةَّإالَّفي   ةَّأعم  ة  َّنع  ن َّوالَّنعنف   ة
َّف إذاَّحب  ،َّغي  ََّّأمنَّألن  َّالدلي  َّب َّيندَّملَّش   ََّّيفََّّالدنيةََّّأبم رََّّاتصة  ََّّننب ََّّأوََّّع ي ََّّنقيس
َّع   َّنقيسَّفهَّغي ،َّألن َّلثر َّجمةوزت َّوعدمَّعند َّال ق  َّوج َّمع َّأمن ََّّع  ََّّدلي رَََّّّ ب 
َّوه    َّيص    َّالَّخ   ةط َّقي   ةسرََّّ    حافَّوالن   دا ا ،َّال   دع ا ََّّوجيي    َّيس   م َّأن    َّم   نه ََّّالس   همَّرد  َّ

َّدلي .َّدو َّإ بة رَّ
َّورد ََّّفق دَّالدني ي  ،َّاحلي ة َّمن َّليس َّالرزخي َّاحلية ََّّأ  َََّّّالشنعي ََّّالنُّص صََّّيفََّّ ب ََّّ-2

َّم    َّمبنزب     َّاملن   ةف َّامله ك    َّكت   نبَََّّّالدني ي     َّاحلي   ة َّيفَّتك     َّأ َّميك    َّالَّومع   ة َّأوص   ة 
َّلطبيع  َّمنةفي  َّوك  ةَّوالتتيي ،َّوالت سع َّالنةر،َّأوَّاجلن َّإىلَّابب ََّّوفت َّاملي ،ََّّوكإقعةدََّّ،ديد،

 

َّ(.259-1َّ/258املدخ َّ)(1َّ)
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َّالدني ي .َّاحلية 
َّأ  ََّّل   دينةَّ ب    َّل    َّ،   ّتَّفإن     َّ،في    َّال   دلي َّعن   دَّنت ق   فَّغي    َّاألم   نَّه   حاَّأ  ََّّدامَّم   ةَّ-3
َّإىلَّحنت ة َّفإن ن ةَّ-تن  ال َّ-َّيك م   َّم  َّك همََّّك  ََّّويس مع  ََّّخةص  ََّّ،ي ة ََّّأ،ية ََّّوغره ََّّاألنبية 
ةَّخ   ةصَّدلي    َّإىلَّوحنت   ة َّم   ن  ،َّال   دعة َّط     َّجيي    َّخ   ةصَّدلي     َّأب َّ     َّهللاَّإذ َّيب    َّأيت    
َّعندق.َّليسَّذلكََّّوك َّم   ،َّبعدَّلنةَّويستثفنواَّلنةَّايدع َّ
ََّّف إَّن َّوس   ،َّع ي  َّهللاَّص   َّالن َّقرَّم َّو،ة  َّالصحةب َّفع َّع َّاحلدي َّبنةَّسب ََّّ-4
َّذل ك،َّغ رَّأوَّمش  ر َّط   َّأوَّفي  َّاخت ف  اَّم ةَّتبي  َّأوَّالن اع ة ََّّلف   َََّّّ،يةت ََّّيفََّّأيت ن ََّّكةن ا
َّف    ََّّمن   َّيط ب    َّ ق  رََّّإىلَّج  ةؤواَّأَّن    َّع  ن  َّي  ل نَّملَّأن   َّإالَّم ت   َّبع  دَّذل  كََّّإىلَّ،  ةجت  َّوم   

َّيفَّمش   ر  ََّّأوَّرأاي ََّّمن   َّط ب   اَّأَّن   َّع  ن  َّي  ل نَّملَّب   َّفي   ة،َّاخت ف   اَّمس  ة  َّأم  نَّوبي  ة َّن اع  ة  
َّ،ي    ة  َّأ َّفُع      َّذل    ك،َّإىلَّ،    ةجت  َّش    د َّم     َّك       ََّّاملس     م َّخي     ََُّّّم       ََّّأم    ن ََّّأوَّ،    نبَّ

َّيق درو َّفيمةَّكةأل،ية ََّّجييب  َّأَّن َّتعيَّالَّالرزخي َّ،ية  ََّّوأ ََّّ،الدني ي ََّّع ََّّتت فََّّاألخنوي 
َّالكنام.َّالصحةب َّف م َّمةَّوهحاَّع ي ،
ة،َّي    دع َّبك ن     َّفق    طَّيتع      َّالَّالش    ن َّيفَّهللاَّبث    رَّاملس    تثي َّوق      َّ-5 َّهن    ة َّب     َّميت     
َّم ةَّمن  َّيط   َّك أ ََّّ،ي اةَّب  َّاملس تثة ََّّك ة ََّّوإ َّش نك ةَّكة ََّّابملستثي َّقةم َّإذاَّعد ََّّأوصة 

َّم   َّذل  كََّّإىلَّوم  ةَّاألص   ا ََّّبك   َّ   يطَّأوَّالثي   َّيع    َّأن   َّيعتق  دَّأوَّهللا،َّإالَّع ي   َّيق  درَّال
َّيفع  ن  َّم ةَّك   ََّّفج   َّميت  ة،َّأوَّ،ي اةَّمن  َّاملط   بََّّك ة ََّّس  ا ََّّش نك ة ََّّالط   ََّّجتع  ََّّاليََّّاملعة 
.َّبك َّن َّفقطَّيتع  َّالَّشنك ةَّأوَّحمنمة َّأم اًت 

َّفي  ةَّأ  ََّّظن  اَّال يَّالش نعي َّالنص  صَّم  َّبع دد ََّّمتس ك اََّّأَّن   ََّّإالََّّاملع ة ،ََّّه ح ََّّوض  ََّّوم 
َّتب    َّامله ك   َّأ َّالنص   ص:َّت   كََّّوم   َّحلي  ة  ،َّابألم   ا ََّّاالس  تثة  َّأوَّالت  س   َّ    َّغيس    ََّّم  ة

 أحوود موون مووا»َّوالس  هم:َّالص  ه َّع ي   َّق ل   َّيفَّوردَّكم  ةََّّالس  هم،َّوس    َّع ي   َّهللاَّص    َّالن   
َّيفَّكم ةََّّالش  دا َّ،ي ة َّومن  َّ،(1)«السووال  عليووه  أرد  حىت  روحي  عليَّ   هللا  ردَّ   إال  عليَّ   يسلم
ََّّقُت    ُ اَّال   ح ي  ََّّحت وس      ََّّو ال ََّّ}َّتع  ةىل:َّق ل    ب ي  ََّّيف  ة رََّّب    وََّّأ م  و  اًت ََّّالِل  ََّّس    ي    د ََّّأ ،و َّ]آ َّيُ نوز ق  ُ   {َّر هب      وََّّع ن  و

 

(،َّوص    حح َّاأللب    ة َّيفَّس س      َّاأل،ةدي     َّالص    حيح َّوش      َّم     َّفق      ةَّوف ا     دهة2041َّخنج     َّأب     َّداودَّ)(َّأ1)
(2266.)َّ
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 العبوود»َّوس   :َّع ي  َّهللاَّص   َّق ل  َّيفَّكم ةََّّاأل،ي ة َّنع ة َّق ن َّاملي   َّمسة ََّّومن ََّّ،[169ََّّعمنا :
 .(1)«نعاهلم قرع  ليسمع إنه حىت أصحابه وذهب وتوىل قربه ف  وضع إذا

 ذلووك علووى ويوود  ابألموات، االستغا ة جواز على فيها هلم مستند  ال  النصوص  وهذه
َّاآليت:
همَّامله ك  َّوإيص ة َّوس   َّع ي َّهللاََّّص  ََّّابلن  ََّّيتع  ََّّمةََّّأم ةََّّ-1 َّي د ََُّّّأوال ََّّفإن   َّإلي  َّالس  
همَّيس  م َّأن    َّع    َّك  ة ََّّإذاَّال  ن  َّيفَّالت خص ي َّه  حاَّم   َّفة  د َّوالَّغ  ر ،َّدو َّوالص  ه َّالس  
َّتب    َّم   َّه  َّامله ك   َّأ  ََّّذل كََّّع    َّي  د َّوم  ةَّالن  ةس،َّك همََّّك    َََّّّيس  م َّوس   َّع ي   َّهللاَّص   
ةَّالتخص ي َّ  حاَّفة  د َّوالَّ،الس هم َّق نبََّّم  َّيس م َّوس   َّع ي  َّهللاَّص   َّالن  َّك ة ََّّإذاَّأيت  
َّيتع   َّوم ةَّال رز َّأ َّبين  َّوق دَّمعين ،َّحبةل َّخةص ََّّأن  َّواض رََّّفةحلدي ََّّبنفس ،ََّّعن ََّّبعدََّّوم 
َّخةص.َّدلي  ََّّدو َّشي  ةَّفي َّننب َّأ َّلنةَّيص َّالَّغي َّأمنَّب 

ةَّ-2 ةَّالنص   صَّف  إ  ََّّالش   دا َّحبي  ة َّيتع    َّم  ةَّأم    َّدع   ا ََّّيع م    َّأَّن    َّع    َّت  د َّالَّأيت   
َّالش     دا َّإ  ََّّب     َّالنص     ص،َّيفَّورد ََّّكم    ةََّّخةص     َّ،ي    ة َّه     َّب     َّهب     ،َّ   وت س     ََّّاأل،ي    ة 

دَّم    َّك   هم َََّّّيعنف    اَّملَّوالص   ةحل  َّ،ي   ة َّإىلَّوانتق   ة  َّم   ة  َّبع   دَّفكي   فَّ،،ي   ة  َّيفَّع   ن  َّب  ع   ُ
َّ !أخنى
َّه   حاَّأ  ََّّم    َّالس  ةب َّيفَّقي    َّم  ةَّاأل،ي   ة َّنع   ة َّق  ن  ََّّاألم    ا ََّّمس  ة َّيفَّيق   ة َّوك  حلكََّّ-3
َّْنع  َّأ َّيص  َّف هَّزم ة ،َّك  ََّّويفَّك همََّّك  َََّّّيسمع  َّأَّن  ََّّاحلدي ََّّيفََّّوليسََُّّمص ص،ََّّ،ة 

َّغي .َّخةصَّش  َّيفَّواردَّوه َّش  َّك ََّّيفَّعةماةَّاحلدي 
َّغ ره َّأ،  ا َّيع م  َّالَّاألم ا ََّّأ  ََّّم َّقطع ةَّالشن َّيفَّوردَّمةَّك  ََّّهحاََّّإىلََّّيتة ََّّ-4
ةَّمي ك    َّوال ةل   ح يََّّ}أ ووََّّوتع  ةىل:َّس  بحةن َّق ل   َّمن   َّوذل  كََّّأل،  د،َّنفع    ن ََّّك    ََّّق  نوي     ََّّع      َّم   

َّو ه   
ح   ََُّّ وي    َّأ ّن ََّّق   ة  ََُّّعُنوش     ةَّع      َّخ ةو ي    رَّ د ََّّالِل ََُّّه    ة      ََّّالِل ََُّّف أ م ةت    ََُّّم  و     ةَّب  ع  و ةم ََّّم  َّك    وَََّّّق   ة  ََّّب  ع ن    ََُّّمُث ََّّع   
ةَّل ب ن  و ََّّق   ة  ََّّل ب ن  و  َّ ة      ََّّل ب ن  و  ََّّب    وََّّق   ة  ََّّي     وم ََّّب  ع  و  ََّّأ ووََّّي   وم    ةم ََّّم  ك ََّّإ ىل ََّّف   ةنوظُنوََّّع    ن اب ك ََّّط ع ةم    َّمل وََّّو ش   
ع   ك ََّّمح  ةر   ََّّإ ىل َََّّّو انوظُنوَََّّّي  ت س ن  وَّ ي وف َََّّّالوع ظ ةم ََّّإ ىل ََّّو انوظُنوََّّل  ن ةس ََّّآي   ََّّو ل ن جو س ُ ه ةَّمُث ََّّنُ نوش   ُه ةَّك  ةَّن كو َّحل وم  
َّس بحةن َّهللاَّأمةت  َّق دَّف حاَّ،[259َّ]البقن :َّق د ينر{َّش  و  ََُّّك   َََّّّع    َّالِل  ََّّأ   ََّّأ عو   ََُّّق ة  ََّّل  ََُّّت  ب    َََّّّف    م ة

 

َّ(.2870(،َّومس  َّ)1338أخنج َّالبخةريَّ)َّ(1)
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َّالَّاألم     ا ََّّأ  ََّّب     َّهللاَّأ  ََّّكم    ةََّّال    دنية،َّأ،     ا َّع     َّة  َّش    يَّيع    ن َّملَّفإن     َّذل    كََّّوم     َّوتع   ةىل
َّغمس   ََّّالَّأن   َّوه  َّوا، د ،َّفةلنتيح  َّ،ونف  َّانتف ة َّمس   ََّّأوَّ،قيقي اةَّمسع  ةَّ:ق نةََّّس ا ََّّيسمع   
م  ََُّّال ََّّ}إ ن   ك ََّّتع  ةىل:َّق ل   َّمن   َّوذل  كََّّلن  دا   ، م  ََُّّو ال ََّّالوم    وت  َُّتس  و َّو ل    واَّإ ذ اَّال  دُّع ة  ََّّالص  ُّ  ََُّّتس  و
ب ن ي  َّ دو ةَّتع   ةىل:َّوق ل    َّ،[80َّ]النم    :َّ{َّم   ُ ت   يَّ}و م     ة ََُّّي س   و ي     م  ََُّّالِل  ََّّإ   ََّّاألو م   و  ا ََّّو ال ََّّاألو ،و َّم     وََُّّيس   و
م   ََّّأ نو  ََّّو م ةَّي ش ة َُّ ُسو ََّّم  وََّّمب  َّ.[22َّ]فةطن:َّالوُقُب ر {َّيف 

َّدل   َّم ةَّإالَّعن  ةَّنع ن َّالَّ،ب  َّخةص  َّ،ي ة رََّّم ت  َّبع دََّّاإلنس ة ََّّ،ي ة ََّّأ  َََّّّع   ََّّهحاََّّفد  َّ
َّف     َّه   حاَّغ   رَّينبت ن    َّش     َّوك    َّوالس   ن ،َّالكت   ةبََّّأ بت    َّم   ةَّإالَّننب    َّوالَّع ي    ،َّالنص    ص
َّن   ََّّي ج دَّوالَّوالس ن ،َّالكت ةبََّّع   َّب  َّالع   َّيق فََّّغيبي اةََّّأم ن اََّّلك ن  ََّّ والعق ََّّل شن ََّّخه رَّ
َّالنص   صَّدل   َّب   َّوينفع    ،َّويس  تجيب  َّك  همََّّك   ََّّيس  مع  َّاألم   ا ََّّأ َّع    َّي  د َّوا،  د
َّذلك.َّضدَّع  

 به: للمستغاث الربكة  بوت اثلثاا:
ةحل ،َّم  َّوغ ره َّلألنبي  ة َّالرك  َّبنب   ََّّال بع َّيس تد  َّالت  ر َّجي  زَّفإن  َّع ي  َّوبن  ة  ََّّالص  

َّ،،    ةَّالط   ا َّأوَّومش  ةهده َّبقب   ره َّابلتمس   َّأوَّب  نكت  ،َّلعم   مَّإل  ي  َّابلت ج   َّس   ا َّهب   
َّه حاَّفق    َّمبة، ،َّليس َّلكن ةَّتك  َّالَّوقدَّ،شنك ةَّتك  ََّّقدََّّاليََّّالص رََّّم ََّّذلكَََّّّغرََّّإىل
ََّّومهة:َّمقدمت ،ََّّع  َّمبي َّ

 واألولية .َّلألنبية َّالرك َّ ب  َّ -
َّ  .َّالرك َّلنب  ََّّالص رَّبك َّهب َّالتر َّج از -

َّالط  ا َّص  رَّجت  ي َّيفَّع ي  َّاالعتم ةدَّيص   ََّّوالَّالنةني ،َّاملقدم َّخلطأَّخةط َّالق  ََّّوهحا
َّألم ر:َّوذلكََّّمن ة،َّل رك َّالتمةس ةَّابلقب رَّالتمس َّأو

َّأوَّالديني      َّالرك     َّوأع    ي:َّهب    ة،َّواالنتف    ة َّط ب     ةَّأوَّ ب      ةَّس     ا َّت قيفي       َّالرك     َّأ  ََّّ-1
َّامل نتبطَّاخل رَّوزايد َّوالن  ابََّّابألج نَّاملتع ق  َّالديني   َّفةلرك  َّهللا،َّإالَّع ي ةَّيقدرَّالَّم ةََّّالدني ي 
َّكنمت    ة ََّّاملبةرك     َّفةألزم    ة َّوالس    ن  ،َّالكت    ةبََّّم     َّب    ن َّإال ََّّإ بةت     َّميك     َّالَّمك    ة َّأوَّب م    ة 
َّحم  دد َّك م   مََّّاملبةرك   َّواألعي  ة َّش  نعة،َّحم  دد َّكمك    ََّّاملبةرك   َّواألم  ةك َّش  نع ة،َّحم  دد َّواجلمع   
َّش  نع ،َّب  دلي  ََّّإ بةت   َّفع ي   َّش  خ  ََّّأوَّمك  ة  ََّّأوَّل م  ة  ََّّالديني    َّالرك   َّإ ب  ة ََّّأرادَّفم   َّش  نع ة،
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َّأ  ََّّأوَّف   ه ،َّق   رَّعن   دَّأوَّالف   ه ،َّاملك   ة َّيفَّمقب     َّال   دعة َّأ  ََّّأ،   درََّّي   دع َّأ َّمن    َّوذل   كَّ
َّإ بة   ةَّجي   زَّالَّالص   رَّه  ح َّك   ََّّهللا،َّم   َّيق  نبََّّأوَّال  درجة ََّّينف   َّف  ه َّض  ني َّبعتب   َّالتمس   

َّخةص.َّبدلي  ََّّإال
ةَّاألم ناضَّوش فة َّاألم  ا َّوإعط ة َّالك ناب ََّّكتف نيجََّّالدني ي ََّّالرك ََّّأم ة ةَّفإَّن   َّتنب  َّالَّأيت  

َّالفه ،َّالتني َّأوَّالفه ،َّال يَّأ  ََّّينب َّأ َّأرادَّفم َّهللا،َّإالَّع ي َّيقدرََّّالََّّفيمةََّّبدلي ََّّإال
َّ  املص  ةَّم   َّوخي    َّالك  ناب ََّّيف  ن   َّهب    َّاالس  تثة  َّأوَّاألولي  ة َّم   َّويَّعن  دَّش    َّفع   َّأو

َّيق  درَّالَّاألفع  ة َّه  ح َّأل  ََّّش  نع  َّب  دلي  ََّّينبت   َّأ َّع ي   َّجي   َّفإن   َّ،واألم   ا َّاألوالدَّويعط   
َّلث  رَّمن   َّش    َّفإ ب  ة ََّّغ  ر ،َّراز َّوالَّم  دب  نَّوالَّمتص  ن   َّالَّأن   َّهللاَّأخ  رَّوق  دَّهللا،َّإالَّع ي   ة
َّمب ج  د،َّل يسَّم ةَّوه  َّغ ر ،َّأوَّال  يَّ حاَّالت صن َّهحاَّهللاَّإبعطة َّخةصَّدلي  َََّّّإىلََّّ تة ََّّهللا
َّخهف .َّع  َّاألدل َّب 

َّتعةىلَّهللاَّبيدَّوالتن ََّّالنف َّأ  ََّّع  َّ"وإ َّسب :َّمةَّم خص ةَّهللاََّّرمح ََّّاملع م ََّّيق  ََّّهحاََّّويف
ةَّفي    َّأود َّتع   ةىلَّهللاَّأ  ََّّاألش   ية َّم    َّش      ََّّيفَّاعتق   دَّولك     َّففي    َّس   بب ة،َّوجع     َّض   نااَّأوَّنفع    

ةَّاملقص   دَّأ  ََّّوذل   كََّّتفص   ي   ةَّيك     َّأ َّإم     ،َّأوَّديني   ا َّتع   ةىلَّهللاَّرض    ا َّابل   ديي:َّوأع   يَّدني    ايا
ةَّش  نعياة.َّإالَّس  بب َّيك    َّالَّوال  دييَّع  دا ،َّم  ةَّوابل  دني ي:َّاآلخ  ن ،َّوال  دار َّف    َّال  دني يَّوأم   
َّقسم :َّع  

َّشنعياة.َّإالَّسبب َّيك  َّالَّف حاَّتعةىل،َّهللاَّإالَّع ي َّيقدرَّالَّمةَّاألو :
َّالَّقب   ،َّكةل حيََّّك ة ََّّالع ةديَّس بب َّبث رَّحتص ي  َّأري دَّف إ َّاخل   ،ََّّق در ََّّتتنةول ََّّمةََّّوالنة :

َّم ةَّف  حاَّالع ةديَّبس بب َّحتص ي  َّأريدَّوإ َّشنعياة.َّإالَّسبب َّيك  ََّّوالََّّتعةىل،ََّّهللاََّّإالََّّع ي ََّّيقدر
َّش    ََّّيفَّاعتق دَّفم  َّع ةداي...َّس بب َّفيك   َّإايه ة،َّتع ةىلَّهللاََّّأعط ةه ََّّال يََّّالبش نََّّق در ََّّتتنةول 
َّب   َّوالعم  َّ،  َّفةعتق ةد َّمعت  رَّب دلي َّالش ن َّيفَّاثبت  ةَّك  ة ََّّف إ َّذك ن َّم  ةَّلش    َّس ب َّأن   َّم ة

َّ.(1)مب "َّضه َّب َّوالعم َّفةعتقةد َّمعتر،َّبدلي َّالشن َّيفَّاثبت ةَّيك َّملَّوإ َّهدى،
َّب   َّاملط    َّالت  رُّ َّج   ازَّأوَّمن   ،َّاحلةج  ة ََّّط    َّج   ازَّيع  يَّالَّلش     ََّّالرك   َّ ب    ََّّ-2
َّه حاَّف إ َّاملس م َّم َّصة  ََّّأوَّلن   ََّّالرك َّ بت َّفإذاَّالشن ،َّيفََّّأت ََّّاليََّّابلص رََّّالتقيُّدََّّدو 

 

َّ(.4َّ/222آاثرَّالشيخَّالعهم َّعبدَّالنمح َّب َّ ي َّاملع م َّاليمة َّ)(1َّ)
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ة،ََّّب  ََّّالتر ََّّج ازََّّيعيََّّال ََّّنص  صَّج ة  ََّّفق دَّالك نام،َّالص حةب َّفع  َّذل كََّّع   َّوي د َََُّّّّمط ق  
َّأبش جةرهةَّيت ر َّأوَّبرتاهب ةَّيتمس  َّم  َّْن دَّف   َّذل كََّّوم  َّ،واملدين َّكمك ََّّأم ر َََّّّبنك ََّّيفََّّكنر رَّ

َّيفَّيكف    َّالَّالرك    َّ ب     ََّّفمج   ندَّالرك    ،َّفي    َّ بت    َّم   ةَّك    ََّّيفَّه   حاَّمن    َّويق   ة َّوأ،جةره  ة،
َّذل كََّّوم  َّال ي  ،َّوآخ نَّواجلمع  َّورمتة َّل حجَّاثبت َّالرك َّأ  َََّّّأرأي ََّّالترُّ ،ََّّص رََّّك ََّّإاب، 
َّك  حلكَََّّّ!مب  ةر  َّزم   َّأن   َّحبج   َّالش  ن َّب   َّأي ََّّملَّم   ةَّالب  د َّأن   ا َّم   َّن     ََّّأيَّفع   َّجي   زَّه   
َّجب   از َّالش  ن َّد  ََّّمب  ةَّإالَّب   َّالت  ر َّجي   زَّالَّفإن    َّالرك    َّفي   َّيُعتق  دَّص  ة  ََّّأوَّوي  ََّّأي  ََّّم   َّاحل  ة 
ا،َّالقرَّكةتةذََّّصن  َّنص صَّفي َّورد ََّّمةَّخةص َّذلك،ََّّعداََّّمةََّّومين  َّ، ل  َّالط   ا َّأوَّعي د 

َّبدعي .َّحمنم َّأوَّشنكي َّكةن ََّّس ا َّالص ر َّم َّذلكََّّوغرَّب َّوالتمس 
َّاألص   َّوس تأيَّهللا،َّبث رَّاالس تثة  َّجم  زوَّهب ةََّّيس تد ََّّال يََّّاألدل  ََّّم  ََّّمج   ََّّه ح ََّّوأخر ا:
َّأمجع .َّوصحب َّآل َّوع  َّحممدَّنبينةَّع  َّهللاَّوص  َّ،النةل َّاجل  َّيفَّاألخنى


