
 توحید األلوه�ة 
 حال الدعاء -صلى هللا عل�ه وسلم–التوجه إلى قبر النبي  

 
و�شرع في   -صلى هللا عل�ه وسلم -أحد اإلخوة الذین یتوجهون إلى قبر النبي  نصحتُ  :السؤال

أنا  ( :فقال ،-س�حانه وتعالى -جه إلى القبلة وأن یدعو ر�ه ه أن یتَّ فنصحتُ  ،الدعاء و�طیل و��كي
 فهل فعله هذا صح�ح؟  )،ستجیب لي في هذا المكان الشر�فأدعو هللا لكن أرجو أن �َ 

وقد تكون القبلة   ،�عني �ستقبل القبر -عل�ه الصالة والسالم-ه إلى قبره هذا الذي یتوجَّ  :الجواب
 -عل�ه الصالة والسالم-خلفه كما هو الواقع في الوقت الحاضر عند من أراد أن یزور النبي 

واستق�ال القبر أثناء الدعاء هذا أمر   ،فإنه إن استقبل القبر جعل القبلة خلف ظهره ،سلِّم عل�هو�ُ 
جل  -ذا إذا كان یدعو هللا ه ،-جل وعال-بل عل�ه أن �ستقبل القبلة و�دعو هللا  ،مبتدع ال یجوز

 .كما جاء في السؤال -وعال

الشرك -غفر الذي ال �ُ هذا هو الشرك ف -عل�ه الصالة والسالم-أما إذا كان یدعو النبي 
و�صلي   ،-عل�ه الصالة والسالم-م على النبي سلِّ و�ُ  ،-جل وعال -فعل�ه أن یتقي هللا  ،-ر األكب
 غیره. غیر مشرك �ه   -جل وعال-دعو هللا  ی ،ثم �ستقبل القبلة و�دعو �ما شاء  ،عل�ه

هو في هذه  ) ف�ا نبي هللا اشفع لي( ،)�ا محمد اشفع لي( :وٕان أتى ب�عض األلفاظ مثل
صلى هللا عل�ه  –والنبي  ،طلب منه ما ال �قدر عل�هو�َ  -عل�ه الصالة والسالم-الحالة یدعو النبي 

عل�ه  -أما في الوقت الحاضر فهو ال �ستط�ع  ،�شفع إذا ُأِذن له �الشفاعة یوم الق�امة -وسلم
  م مع أنه ؟!فكیف �من دونه  ،مع أنه أشرف الخلق وأكرم الخلق على هللا -الصالة والسالم

لكنه ال   ،�قولون هذا �كثرة ،�ا محمد  ،�ا حسین ،�ا علي ،�ا عبد القادر ،�ا فالن  ،�ا فالن :�قولون 
 . -نسأل هللا العاف�ة-هذا شرك في الدعاء ف ،أنه ال یجوز شك

�ن�غي التنب�ه على شيء یرد في الكتب المستعملة من األقطار من مصر والشام والمغرب و 
هذه  )!ج احفظ الورق كَ �َ یْ �ا كَ ( :فیها كلمات تتكرر كثیًرا وترد �كثرة ،وترك�ا وغیرها من البلدان

 :وٕان قال �عضهم ،عرف معناهلفظ أعجمي ما �ُ  ، فهو هذا ما ُیدَرى ما هو (َكْیَ�َكج)و ،تأتي �كثرة
لكن ال یجوز  ،ل�عض األسماء الحسنى ترجمةً  -جل وعال-نه �حتمل أنه من أسماء هللا إ

درى خاطب هذا الذي ال یُ ألنه یُ  ؛فحینئٍذ یدخل في الشرك ،المعنى استعمال إال ما كان معروفَ 
إذا ُوِضع  ورق الشجر وأنه نه نوع من إ :و�عضهم �قول  ،و جني أو مخلوق آخرهل هو ش�طان أ

ألنه استغاثة   ؛مع ذلك هذا ال یجوز ا،وال غیره وال سوسٍ  في الكتب ال تتأثر هذه الكتب �أرضةٍ 
  -كما ذكرنا – و�عضهم ،فهذا هو الشرك ، دعاء لمخلوق ف�ما ال �قدر عل�هفهو  ،واستعانة �مخلوق 

وال   ،عرفت من ذلك و�ُ بَّ ثَ تَ لكن ال بد أن یُ ل�عض األسماء الحسنى،  إنه قد �كون ترجمةً  :�قول



على كل حال هذا أمر  .عرف األسماء الحسنى بلغة العرب عرف العر��ة و�َ ن �َ یجوز أن �قوله مَ 
رد سواء كانت من مصر أو من الشام أو من  و�أتي �كثرة من الكتب التي تَ  ،للنظر كثیر وُملِفتٌ 

فهذا التوارد �حتاج إلى   ،هذاالمشرق �أتي �عضها مكتوب عل�ه  حتى من ،المغرب أو من ترك�ا
  ،قد �أتي في مصحفف ،س�ما وأنه في كتب العلم ه عل�ه الن�َّ فیُ  ،مز�د من النظر والعنا�ة والتنب�ه

ن�َّه  ال بد أن یُ عن الكتب األخرى، ف كتب السنة فضًال أو في غیره من  )،صح�ح البخاري (أو في 
ا.  ؛نشر بین الناسكتب فتوى تُ أو تُ  ،عل�ه في الدروس  ألنه كثیر جد�
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