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الملخص  

     

 

 

 املستخلص
ُيعـك هذا افبحٌ بوٓشتغوثي افؼظقي وافبدظقي ذم افققتققب وهيدف إػ: معرؾةي مػفةقم 

 .ؼوظي وافبدظقي، ومعرؾي واؿعفام ذم افققتققبةآشتغوثي وأكقاع آشتغوثي اد

 : ادـفٍ آشتؼرائل وافقصػل. مـفٍ افبحٌ 

شةوهدات مؼةوضع آشةتغوثي أطفرت افـتوئٍ تؼوربًو بةغ ظةدد م ومـ أهؿ كتوئٍ افبحٌ:

ؼظقي وافبدظقي، أمو مـ حقٌ افتػوظةؾ اإلاةوم مةع افتعؾقؼةوت وافتػضةقالت ـةون يؿقةؾ ةاف

 بقضقح إػ ادؼوضع افؼظقي. 

تقظقةةي ادتةةوبعغ فؾققتقةةقب بةةدظؿ ادؼةةوضع افتةةل تةةدظق فؾؿةةـفٍ  ومةةـ أهةةؿ افتقصةةقوت:

صً افدراشي إػ أمهقي إكشةو  مراـةز افؼظل بودشوهدة وافتػضقؾ هلو وافتعؾقؼ ظؾقفو، ـام أو

 دراشوت تبحٌ ادسوئؾ افعؼديي ذم وشوئؾ اإلظالم ادختؾػي.

 آشتغوثي، ظؼقدة، يقتققب افؽؾامت ادػتوحقي :

 

 



158

المقدمة
 

 

 

 املقدمة
احلؿد هلل رب افعودغ، وافصالة وافسالم ظذ مـ بعٌ رمحي فؾعودغ، وظذ آفف وصحبف  

  بنحسون إػ يقم افديـ، وبعد: ومـ تبعفؿ

رشؾف بوفدظقة إػ افعؼقدة افصحقحي وظبودة اهلل وحده ٓ ذيؽ فف  -تعوػ-لرشؾ اهلل ؾ

 َّ ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱؿول تعوػ:
، وأتك افؼرآن افؽريؿ مقضحًو بجال  أن افعؼقدة هل افغويي مـ خؾؼ اجلـ إكس  [٥٢إكبقو : ]

، ؾلمهقي افعؼقدة ٓ ختػك [٢٥افذاريوت: ] َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ُّٱ:ؾؼول تعوػ

ادتتبع فؽقػقي ظرض افعؼقدة ظذ ظومي  وإنظذ مسؾؿ يؼرأ افؼرآن افؽريؿ وافسـي افـبقيي.  

افـوس ادهو ختتؾػ ذم ـؾ زمون ومؽون، ؾؽوكً ذم ؿرون شوبؼي ظـ ضريؼ ادؼوبؾي واحلديٌ 

وئؾ، أمو افققم ؾؼد اختؾػً وشقؾي كؼ إؾؽور وادعتؼدات ادبوذ واخلطوبي وـتوبي افرش

فتصؾ إػ أؾراد افـوس ذم أي مؽون تقاجدوا ؾقف ظـ ضريؼ تطقر آتصوٓت ووشوئؾ 

افتقاصؾ آجتامظل، وهـو تؽؿـ إمهقي واخلطقرة ذم ذات افقؿً، ويزز مـ خالل هذا 

 جؾقًو خطقرة كؼ ادعتؼدات افضوفي. افتطقر افتؼـل أمهقي كؼ افعؼقدة افصحقحي، ـام يظفر

تعّرَضفؿ فرشوئؾ ومؼوضع ادسؾؿغ وصبوهبؿ إن مـ افتحديوت افتل يقاجففو أضػول و

فطقائػ ضوفي  ؾقتـوؿؾقهنو إمو ظذ شبقؾ اإلظجوب أو افطراؾي، وـالمهو خطر ظذ ادعتؼد، 

افسـي ظذ شبقؾ اإلظجوب ؾعذ شبقؾ ادثول هـوك مؼوضع إكشوديي فطوئػي خموفػي يتـوؿؾفو أهؾ 

، مع أن ادحتقى خموفػ دـفٍ أهؾ افسـي واجلامظي، وهلذا وجى تتبع ادسوئؾ ئفووأدا وبصقهت

افعؼديي ذم افقشوئؾ اإلظالمقي ادعوسة وـتوبي افتقصقوت حقل احلؾقل ذم حتذير افـوس مـفو 

     مـ جفي، واشتخدامفو ذم تلصقؾ ادعتؼد افصحقح مـ جفي أخرى.

تز مسلفي آشتغوثي مـ ادسوئؾ افتل يظفر افػرق ؾقفو بغ أهؾ افسـي وافػرق وتع

افبدظقي ـوفشقعي وافصقؾقي ظذ شبقؾ ادثول، هلذا ؿوم افبوحٌ بدراشي هذه ادسلفي ذم مقؿع 

 افققتققب، وادؼوركي بغ آشتغوثي ادؼوظي وافبدظقي ذم هذه افقشقؾي افػوظؾي.

 ه افدراشي إػ مو يع:هتدف هذ
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 معرؾي مػفقم آشتغوثي وافػرق بقـفو وبغ افدظو  وافتقشؾ. 

 معرؾي أكقاع آشتغوثي ادؼوظي وافبدظقي. 

 ادؼوركي بغ واؿع آشتغوثي ادؼوظي وافبدظقي ذم افققتققب. 

 أشئؾي افدراشي: تـوؿش افدراشي إشئؾي افتوفقي:

 قـفو وبغ افدظو  وافتقشؾ؟مو مػفقم آشتغوثي ومو افػرق ب -

 مو أكقاع آشتغوثي ادؼوظي وافبدظقي ؟ -

 مو واؿع آشتغوثي ذم افققتققب؟ -

 : تظفر أمهقي افدراشي مـ خالل مو يع:

الل أمهقي تلصقؾ افعؼقدة افصحقحي وافرد ظذ خ تزز أمهقي هذا ادقضقع مـ -

 ادخوفػغ.

 عوسة فـؼ افعؼقدة افصحقحي.افتعرف ظذ افقشوئؾ اد -

آشتغوثي وافدظو  مـ أهؿ إظامل افتل يؼقم هبو ادتديـ ظذ اختالف اظتؼوده،  -

فذفؽ كجد اكتشورهو ذم اإلكسكً بقجف ظوم، وذم مقؿع افققتققب ظذ وجف اخلصقص، 

 ؾقجى دراشي واؿعفو ومؼوركي مؼوضع آشتغوثي ادؼوظي بوٓشتغوثي افبدظقي، ومعرؾي

جقاكى افؼقة وافضعػ وإاود ادؼسحوت ذم حتسغ ظرض هذه ادسلفي ظذ اجلؿفقر أو افرد 

 ظذ ادخوفػغ.

أمهقي ؾتح بوب افدراشوت اإلظالمقي افعؼديي، وافتعرف ظذ أدا  افعؾام  وافدظوة  -

 ؾقفو، وتطقير هذا إدا  حتك تصؾ إػ مجفقر واشع.

 فػرق ادخوفػي فتحديد إشؾقب إمثؾ فؾرد ظؾقفو.أمهقي افتعرف ظذ أشوفقى ووشوئؾ ا -

: مل يطؾةع افبوحةٌ ظةذ دراشةوت تـةوؿش آشةتغوثي ذم وشةوئؾ 

، وأـثر افدراشوت حقل هةذا ادقضةقع كةوؿش اجلوكةى افتلصةقع دسةلفي افتقاصؾ آجتامظل

ابةـ ، فشةق  آشةالم يآشتغوثي ذم افرد ظذ افبؽةرآشتغوثي، وأهؿ هذه افؽتى هق ـتوب 

هةة، 4141وهق مةـ إصةدارات دار افةقضـ فعةوم  ،ي، وؿد ؿوم بتحؼقؼف د. ظبداهلل افسفعتقؿق
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وهق مـ ادراجع افتل رجعً هلةو ذم  ،وهذا افؽتوب يعد مـ أهؿ ادراجع ذم تلصقؾ آشتغوثي

 اجلوكى افـظري هلذه افدراشي.

 قصػل.شتؼرائل وافآ: يعتؿد افبحٌ ادـفٍ 

: يسـز هذا افبحٌ ذم مقضةقع آشةتغوثي ظةذ مقؿةع افققتقةقب، وؿةد 

 .شاشتغوثي»اخست أول موئي كتقجي دودة 

 : 

ظزو أيوت افؼراكقي إػ شقرهو وأرؿومفو، وـذفؽ ظزو إحوديٌ إػ مصودرهو  .4

 إصؾقي.

 ذم افققتققب. شاشتغوثي»اختقور أول موئي كتقجي دودة  .٥

 بعد افـظر ذم هذه ادؼوضع تؿ تصـقػفو إػ مو يقاؾؼ ادعـك افعؼدي ومو ٓ يقاؾؼف. .3

مؼطع،  411كتقجي مـ أصؾ  ٥4ؼظل ةادؼوضع افتل تقاؾؼً معـك آشتغوثي اف .1

 ادتطوبؼي مع ادعـك افعؼدي. ٥4فذفؽ شقؽقن حمؾ افداشي 

 وخومتي. وؾصؾغ تؽقكً افدراشي مـ مؼدمي

 ، وؾقف ثالثي مبوحٌ: وافبدظقي افؼظقيافػصؾ إول: تلصقؾ مػفقم آشتغوثي  

 : مػفقم آشتغوثي.ادبحٌ إول

 : آشتغوثي ادؼوظي.ادبحٌ افثوين

 : آشتغوثي افبدظقي.وادبحٌ افثوفٌ

 ، وؾقف مبحثون: آشتغوثي ذم افققتققب :أمو افػصؾ افثوين ؾعـقاكف

 وافبدظقي ذم افققتققب. افؼظقي: مؼوركي حتؾقؾقي بغ آشتغوثي بحٌ إولاد

 : أهؿ مقضقظوت آشتغوثي افتل تؿ كؼوصفو ذم افققتققب.وادبحٌ افثوين

واهلل أشةلل حسةـ افؼصةد وصةالح افعؿةؾ، وأشةلفف افتقؾقةؼ وافسةداد، وأن يـػةع هبةةذه 

 افدراشي.
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المبحث األول : مفهوم االستغاثة

الفصل األول
تأصيل مفهوم االستغاثة الشرعيةو البدعية

     

 

 

 الفصل األول
 والبدعية رعيةالشتأصيل مفهوم االستغاثة  

، تعريػ آشتغوثي فغي واصطالحوً  شلتطرق ذم مػفقم آشتغوثي إػ ثالث مسوئؾ، هل:

 افػرق بغ آشتغوثي وافدظو  وافتقشؾ.، وفػظ آشتغوثي ذم افؼرآن افؽريؿو

صدر اشتغوث، وهق ملخقذ مـ افغقث، بؿعـك اإلؽوثي : آشتغوثي م

.وافـكة ظـد افشدة

ويطؾى مـ ادخؾقق مو يؼدر ظؾقف  : هل ضؾى افغقث مـ اهلل 

آشتغوثي ضؾى افغقث، وهق »: شالم ابـ تقؿقي إن ـون حقًو حورضًا.  ؿول صق  اإل

آشتعوكي ضؾى افعقن، وادخؾقق يطؾى مـف مـ ك، وةإزافي افشدة، ـوٓشتـصور ضؾى افـ

 نن من زن ممرنُّٱ:-تعوػ –هذه إمقر مو يؼدر ظؾقف مـفو، ـام ؿول 
 َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ، وـام ؿول:[1٥إكػول: ] َّىن

 [٥]ادوئدة:  َّحف جف مغ جغ ُّٱ، وـام ؿول:[4٢افؼصص: ]

 :ذم أربع آيوت وهل -تعوػ -ثي ذم ـتوب اهلل آشتغو ورد فػظ

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ تعوػ: فؿقف  -4
بربف ذم ؽزوة بدر فقـكه   ×. كزفً هذه أيي بعد أن اشتغوث افـبل [٩]إكػول:  َّجن

.بودالئؽي ؾلمده فف –تعوػ   -ظذ ادؼـغ، ؾوشتجوب اهلل 

تبغ أن أهؾ  .أيي [٥٩]افؽفػ:  َّىف يث ىث نث مث زث رث ُّٱ -٥

أمحةد خمتةور ظؿةر،  ، معجةؿ افؾغةي افعربقةي ادعةوسة،1٥1/ ٥فؼرآن، افراؽةى إصةػفوين ( اكظر: ادػردات ذم ؽريى ا4)
 .136، وخمتور افصحوح، حمؿد بـ أم بؽر افرازي، ص ٢/343 ، وتوج افعروس مـ جقهر افؼومقس،4٥61/٥

 .41٥ – 4/41٢( جمؿقع ؾتووى صق  اإلشالم أمحد بـ تقؿقف ، ٥)
 .31٥ – ٥/314حلوؾظ مـ ـثر، ( اكظر: تػسر افؼرآن افعظقؿ، ا3)
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أشقد مـتـ »: مو   طش، ؾقغوثقا بام  ـودفؾ، وادفؾافـور يستغقثقن برهبؿ إذا أصوهبؿ افع
أي مـ حره إذا أراد افؽوؾر أن يؼبف وؿربف مـ  َّىف يث ُّٱ: ؽؾقظ حور، وهلذا ؿول

 .شوجفف صقاه حتك تسؼط جؾدة وجفف
 يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن ُّٱ -3
 َّرب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّٰى ٰر ٰذ

. أيي تبغ اشتغوثي اإلرسائقع بؿقشك ظؾقف افسالم ظـدمو اؿتتؾ هق وافؼبطل. [4٢افؼصص: ]
وـزه بعصو  :ؾقـزه أي ضعـف  بجؿقع ـػف، وؿول ؿتودة :ؿول جموهد» ،ؾقـز مقشك افؼبطل
 وأيي أصؾ ذم اشتغوثي ادخؾقق بودخؾقق. .شـوكً معف ؾؼيض ظؾقف

 ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ُّٱ -1
 .[41إحؼوف: ] َّ حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

أيي تتحدث ظـ افقفد افذي أكؽر افبعٌ، وأكؽر ظذ وافديف متلؾػًو مـفام بسبى دظقهتام فف 
بلن هيديف،  - تعوػ –بلن يممـ بوفبعٌ بعد ادقت، وأخذ افقافدان يستغقثون ويسلٓن اهلل 

 . [41إحؼوف:] َّحت  جت  هب  مب  خب   حب  جب  هئ مئ  خئ    حئ  جئُّٱويؼقٓن

 
ظـد احلديٌ ظـ افػرق بغ آشتغوثي وافدظو  حيسـ بـو تعريػ افدظو ، حتك يتبغ فـو 

 افػرق بقـف وبغ آشتغوثي.
دظو افرجَؾ دظًقا ودظوً : كوداه. وآشؿ: افدظقة. »ؿول ابـ مـظقر:  ؾوفدظو  فغي: 

وهق أن مُتقؾ افقَ  إفقؽ بصقت وـالم »، شودظقت ؾالًكو: أي ِصحً بف واشتدظقتف
أصؾ هذه افؽؾؿي مصدر مـ » :اخلطوم ، وؿولشيؽقن مـؽ، تؼقل: دظقُت أدظقه دظو ً 

 .3/6٥جع افسوبؼ ، ( ادر4)
 .3/3٩1جع افسوبؼ ،( ادر٥)
 .41٥/ 1جع افسوبؼ ، ( ادر3)
 .3٥1/ 1هة،  414٩( فسون افعرب، ابـ مـظقر، 1)
 .٥/٥1٩، 43٩٩( معجؿ مؼويقس افؾغي، ابـ احلسغ أمحد بـ ؾورس بـ زـريو، ٢)
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تؼقل: شؿعً دظو  ـام  أؿومقا ادصدر مؼوم آشؿ .ؿقفؽ دظقت افق  أدظقه دظو ، 
يقضع ادصدر مقضع آشؿ،  : افؾفؿ اشؿع دظوئل، وؿدل: شؿعً صقتو، وـام تؼقتؼقل

 .شافقؿـ : رجؾ ظدل، وهذا درهؿ رضب إمر، وهذا ثقب كسٍـؼقهلؿ

افعـويي،  اشتدظو  افعبد ربف »: بلكف افدظو  معـك اخلطوم ذـرافدظو  اصطالحًو:

 . شي، وحؼقؼتف: إطفور آؾتؼور إفقف وافتزؤ مـ احلقل وافؼقةواشتؿداده إيوه ادعقك

: أن آشتغوثي ٓ تؽقن إٓ مـ ادؽروب ـام ومـ أهؿ افػروؿوت بغ آشتغوثي وافدظو 

 خل ُّٱ، وؿول:[4٢]افؼصص:  َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱؿول تعوػ:
ف ، أمو افدظو  ؾفق أظؿ مـ آشتغوثي ٕك [٩]إكػول: َّ جم يل ىل مل

ظؿقم وخصقص مطؾؼ اتؿعون ذم دظو  ادؽروب، »، وبقـفام يؽقن مـ ادؽروب وؽره

وظذ ، شويـػرد افدظو  ظـفو ذم ؽر ذفؽ، ؾؽؾ اشتغوثي دظو ، وفقس ـؾ دظو  اشتغوثي

 هذا ؾنن دائرة افدظو  أوشع مـ دائرة آشتغوثي. 

 
افقشقؾي وافقاشؾي: ادـزفي ظـد ادؾؽ، وافدرجي، » :فػروز آبودياؿول  افتقشؾ فغي:

تقّشؾ إفقف » وؿول ابـ مـظقر:، شوافؼربي. ووّشؾ إػ اهلل تقشقاًل: ظؿؾ ظؿاًل تؼرب بف إفقف

. شإفقف بقشقؾي إذا تؼّرب إفقف بعؿؾ

كبقوئف أوع افتؼرب إػ اهلل بطوظتف وظبودتف، واتب»ظّرؾف افرؾوظل بلكف   :افتقشؾ ذظوً 

 . شورشؾف، وبؽؾ ظؿؾ حيبف ويرضوه

وبغره مـ إكبقو   ×ويرى بعض ادجقزيـ فؾتقشؾ وافتشػع وآشتغوثي بوفرشقل 

 .3( صلن افدظو ، اخلطوم، ص4)
 .1درجع افسوبؼ، ص( ا٥)
 .43 -4٥( تقسر افعزيز احلؿقد ذم ذح ـتوب افتقحقد، شؾقامن بـ ظبد اهلل بـ حمؿد بـ ظبد افقهوب، ص 3)
 .٥٥3( ؾتح ادجقد ذح ـتوب افتقحقد، ظبد افرمحـ بـ حسـ آل افشق  ، ص 1)
 .41٥6( افؼومقس ادحقط، افػروزآبودي، ٢)
  .314/ 4٢( فسون افعرب، ٥)
 .٥1تقصؾ إػ حؼقؼي افتقشؾ ادؼوع وادؿـقع، حمؿد كسقى افرؾوظل،ص( اف1)
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وإوفقو ؟ أكف ٓ ؾرق بغ هذه ادعوين، ـلمثول أمحد بـ ظع افبكي افشفر بوفؼبوين ؾقؼقل: 

ـ إكبقو  وإوفقو  .. وٓ ؾرق وبغره م × جقاز افتقشؾ وافتشػع وآشتغوثي بوفرشقل»

،  ش ذم احلوجي ... × شتعوكي، أو افتشػع، أو افتقجف بفذم ذفؽ بغ افتعبر بوفتقشؾ، أو آ

 .وؿد رد ظؾقف ظدد مـ افعؾام  وأبطؾقا صبفتف

 وؿقل افؼوئؾ: أكف »وؿد كػك صق  اإلشالم أن يؽقن افتقشؾ بؿعـك آشتغوثي بؼقفف: 

أتقشؾ إفقؽ برشقفؽ ؿد اشتغوث برشقفف حؼقؼي، ذم فغي  هلل بـبل ؾؼول: مـ تقشؾ إػ ا

افعرب ومجقع إمؿ ؾؼد ـذب ظؾقفؿ، ؾام يعرف هذا ذم فغي أحد مـ بـل آدم، بؾ اجلؿقع 

ويتجذ ، شوادسئقل بفيعؿؾقن أن ادستغوث مسمول بف مدظق، ويػرؿقن بغ ادسئقل

تؿعـ بؼقل افؼوئؾ: اشتغثً بػالن، وبؼقفف: تقشؾً افػرق بغ آشتغوثي وافتقشؾ ظـد اف

ذم آشتغوثي ٓ يؼول: اشتغثً إفقؽ يو ؾالن بػالن أن يػعؾ م »بػالن إػ ؾالن، ؾقظفر أن 

ـذا، وإكام يؼول اشتغٌ بػالن أن يػعؾ م ـذا، وذم افتقشؾ يؼول ذفؽ، ـام أن مـ شلل بق  

ًو بف، ٕن ؿقل افسوئؾ ادتقشؾ: أتقشؾ إفقؽ إهلل أو تقشؾف بف ٓ يؽقن خموضبًو فف وٓ مستغقث

بػالن، إكام هق خطوب هلل، ٓ ذفؽ ادتقشؾ بف، بخالف ادستغوث بف ؾنكف خموضى مسئقل 

 .شافغقث

 

 .٥1٥( دظووى ادـووئغ فدظقة افشق  حمؿد ظبد افقهوب، ظبد افعزيز افعبد افؾطقػ، ص 4)
 -311أمثول افشق  شؾقامن بـ ظبد اهلل بـ افشق  حمؿد بـ ظبد افقهوب ذم ـتوبف: افتقضقح ظـ تقحقةد اخلةالف، ص ( ٥)

34٥.  
 .4/411( جمؿقع افػتووى، 3)
 .4/٢1(آشتغوثي ذم افرد ظذ افبؽري، ابـ تقؿقي ، 1)
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 وهل مو دفً إدفي افؼظقي ظذ جقازهو، ويـدرج حتتفو كقظون:     
 ظظقؿةي ؿربةي  -تعةوػ-:   آشةتغوثي بةوهلل --

 صةق  وؿةول.  وأتبةوظفؿ افرشؾ دأب وهل وأـؿؾفو، إظامل أؾضؾ مـ وهل جؾقؾي، وظبودة
اى ظذ ادؽؾػ أن يعؾةؿ أٓ ؽّقةوث وٓ مغقةٌ ظةذ اإلضةالق إٓ اهلل، » :تقؿقي ابـ اإلشالم

شةبحوكف وتعةوػ  ه، وإن ـون جعؾ ذفؽ ظةذ يةدي ؽةره ؾوحلؼقؼةي فةفوإن ـؾ ؽقث ؾؿـ ظـد
ؽقوث ادستغقثغ : ومعـوه اددرك »  -شبحوكف -غوثي مـ افدظو ، ؾوهلل . وآشتشوفغره جموز

:تعةوػ ؿةول ـام فغره، وافدظو  آشتغوثي سف ظـ . وؿد هنك اهلل  شفعبوده ذم افشدائد
  خي حي جي ٰه مه جه هن منخن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل ُّٱ
 مه جهين ىن من خن حن  جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
. وؿةةةةول افشةةةةق  [411 - 41٥يةةةةقكس: ] َّٰر ٰذ يي ىي  ميخي حي جي يه ىه

 رشةقفف هنةك -تعةوػ– اهلل أن ادػرسةيـ ـةالم حوصةؾ»اهلل ظـد هذه أيي: إن  شؾقامن بـ ظبد
 وٓ يـػعقن ٓ ؿؾنهن اهلل، شقى مو ـؾ بف وادراد يرضه، وٓ يـػعف ٓ مو دوكف مـ يدظق أن ×
 رب يئ ىئ  نئُّٱون، وشقا  ذم ذفؽ إكبقو  وافصةوحلقن وؽةرهؿ،  ـةام ؿةول تعةوػ : يرض
إذا شةةلفً ؾلشةةول اهلل، وإذا »ٓبةةـ ظبةةوس : × ، وؿةةول افـبةةل [46اجلةةـ: ] َّ ىب نب مب زب

اشتعـً ؾوشتعـ بوهلل، واظؾؿ أن إمي فق اجتؿعً ظذ أن يـػعقك بق  مل يـػعقك إٓ بق  
ق  ؿةد ـتبةف اهلل ةروك إٓ بةةق  مل يضةةروك بةةف اهلل فةؽ، وإن اجتؿعةقا ظةذ أن يضةؿد ـتبة
رواه افسمذي، وؿول: حسـ صحقح. وذم أيي تـبقف ظذ أن اددظق ٓبد أن يؽةقن  شظؾقؽ

موفؽًو فؾـػع وافرضر حتك يعطل مـ دظوه أو يبطش بؿـ ظصةوه، وفةقس ذفةؽ إٓ هلل وحةده، 
× .  وجةو  ذم افؽتةوب  وافسةـي أن افـبةل   ش دون مةو شةقاه...ؾتعغ أن يؽقن هق ادةدظق 

 .444 -4/441( جمؿقع افػتووى ، 4)
 .٢6/ 4آشتغوثي ذم افرد ظذ افبؽري ،  )
 .1/٢1٥( ٥٢4٥أخرجف افسمذي برؿؿ ) )
 .٥31 -٥3٥تقسر افعزيز احلؿقد ذم ذح ـتوب افتقحقد، ص )
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 خل ُّٱبربةف فقؾةي بةدر، ؿةول تعةوػ:× اشتغوث بربف ذم مقاضـ ـثرة، ومـ أمثؾتفو:  اشتغوثتف 
 [٩إكػةةول: ] َّحن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل

إن رجاًل دخؾ ادسةجد يةقم اجلؿعةي مةـ  »ؿول:  ، وـذفؽ جو  ذم حديٌ أكس بـ موفؽ 
ؿوئاًم ثؿ ؿةول:  × ؿوئؿ خيطى ؾوشتؼبؾ رشقل اهلل × ب ـون كحق دار افؼضو  ورشقل اهلل بو

× يو رشقل اهلل، هؾؽً إمقال، واكؼطعً افسبؾ، ؾةودع اهلل يغثـةو، ؿةول ؾرؾةع رشةقل اهلل 
 .احلديٌ ش.يديف ثؿ ؿول: افؾفؿ أؽثـو، افؾفؿ أؽثـو افؾفؿ أؽثـو..

 
آشتغوثي بودخؾقق ؾقام يؼدر ظؾقف جوئزة، شقا  هةذا ادخؾةقق كبقةًو أو رجةاًل صةوحلًو أو

ؾوشؼًو أو مؼـًو أو ـوؾرًا ؾوٓشتغوثي بف ؾقام يؼدر ظؾقف جوئزة، وفؽةـ بوفؼةوط افتةل حةددهو 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ: تعةوػ-افؼع فذفؽ. وإصؾ ذم جقاز هةذا افـةقع ؿةقل اهلل 
 ومل مقشةك، ؾلؽوثةف بؿقشك  ،  ؾفذا اإلرسائقع اشتغوث[4٢افؼصص: ] َّ مئ زئ رئ

 مةو -أيضةوً -، ومةـ هةذا افـةقع افتقحقد ـامل يـوذم ٓ وهذا افػعؾ، هذا ظؾقف   اهلل يـؽر

.  يؼقل صةق  اإلشةالم ذم جةقاز يقم افؼقومي×  بوفـبل آشتغوثي مـ افـصقص بف وردت

ؾنكف اقز أن يسةتغوث بةودخؾقق ؾةقام يؼةدر » إمقر افتل يؼدر ظؾقفو: آشتغوثي بودخؾقق ذم

. وأورد صةوحى  شأؾضؾ ادخؾقؿغ يستغوث بةف ذم مثةؾ ذفةؽ× ظذ افـك ؾقف، وافـبل 

تقسةةر افعزيةةز احلؿقةةد ذم ذح ـتةةوب افتقحقةةد ظةةـ افشةةق  صةةـع اهلل احلؾبةةل احلـػةةل ؿقفةةف: 

افعوديي مـ إمقر احلسةقي ذم ؿتةول أو إدراك ظةدو أو  وآشتغوثي دمقز ذم إشبوب افظوهرة»

شبع وكحقه، ـؼقهلؿ: يوفزيد، يوفؼقم، يوفؾؿسؾؿغ، ـام ذـروا ذفؽ ذم ـتوب افـحةق بحسةى 

، ومسةةؾؿ ذم ـتةةوب ٥/٢6٥( 4143بخةةوري ذم ـتةةوب آشتسةةؼو  ، بةةوب آشتسةةؼو  ذم ادسةةجد بةةرؿؿ )أخرجةةف اف )
، وأبق داود ذم ـتوب افصالة بوب رؾع افقديـ ذم آشتسةؼو  بةرؿؿ ٥/3/4٩4آشتسؼو  ، بوب افدظو  ذم آشتسؼو  

وابةـ  3/4٢6سةؼو  ـقةػ يرؾةع ، وافـسوئل ذم ـتوب آشتسؼو  ،بوب رؾةع اإلمةوم يديةف ذم آشت٥٩3/4( 4411)
 .111( /4٥٥٩موجف ذم ـتوب أمومف افصالة وافسـي ؾقفو، بوب مو جو  ذم افدظو  ذم آشتسؼو  برؿؿ )

 .4/٢6آشتغوثي ذم افرد ظذ افبؽري،  )
 .4/٢6ادرجع افسوبؼ ،  )
 .4/41٢جمؿقع افػتووى  )
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 .  شإشبوب افظوهرة بوفػعؾ

 قاز آشتغوثي بودخؾقق أربعي ذوط، وهل:جل :

ٓ كوؾع وٓ ضور و ٓ أحد يستطقع افتلثر هبذا افؽقن  : أن يعتؼد ادستغقٌ أكف

                                                                                                 . وحده -تعوػ-إٓ اهلل 

: أن يؽقن ادخؾقق ادستغوث بف ؿودرًا. 

 ادستغوث بف حقًو. : أن يؽقن

 ظودًو.  : أن يؽقن ادستغوث بف حورضاً 

: أن يعتؼد ادستغقٌ أكف ٓ كوؾع وٓ ضور، وٓ أحد يستطقع افتلثر هبذا افؽقن 

 َّزي ري  ٰى ين ُّٱ:-تعوػ – ؿول  - تعوػ – هللا بقد ـؾف وإمر وحده، -تعوػ –إٓ اهلل 
ومـ خالل [4٥ادوئدة: ] َّمك لك هش مش هس مس ُّٱ:-تعوػ-، وؿول [٢إظراف: ]

تتبع جلقاز ذوط آشتغوثي بودخؾقق مل أجد مـ أؾرد هذا افؼقد ـؼط مستؼؾ مع أمهقتف 

وط إخرى، ٕن وأثره ذم ادسلفي، ومـ وجفي كظري أكف مـ إوػ ذـره مستؼاًل ظـ افؼ

مـ اشتغوث بؿخؾقق حل ؿودر وحورض واظتؼد ؾقف افـػع وافرض، ؾؼد وؿع ذم آشتغوثي 

، وممو يـبغل افتـبقف ظؾقف هـو أن هذا افؼط فقس خوصًو بوٓشتغوثي بؾ يشؿؾ ؽرهو افؼـل

                     ـوفدظو  وافرجو  وافتقـؾ وؽرهو مـ افعبودات.

ادخؾقق ادستغوث بف ٓبد أن يؽقن 

ؿودرًا ومستطقعًو ظذ إؽوثي مـ اشتغوث بف. ؾؿـ اشتغوث بغر افؼودريـ ٓ خيؾق مـ حوفتغ: إمو 

 أن يعتؼد أن هلؿ تكؾًو خػقًو ذم افؽقن، أو ٓ يعتؼد ذفؽ، ؾنن اظتؼد أن هلؿ تكؾًو خػقًو ذم

 مخ  جخ مح جح مج حجُّٱ:-تعوػ -قبقي ؿول هلؿ حظًو مـ افرب»افؽقن ؾؼد جعؾ 
.ش [٥٥افـؿؾ: ] َّحط مض خض حضجض مص  خص حصمس خس حس جس

مثؾ أن يستغقٌ افغريؼ برجؾ مشؾقل »وأمو مـ مل يعتؼد أن هلؿ تكؾًو خػقًو ذم افؽقن 

غريؼ ربام اؽس ؾفذا فغق وشخريي بؿـ اشتغوث بف ؾقؿـع مـف هلذه افعؾي، وفعؾف أخرى وهل اف

 .٥31تقسر افعزيز احلؿقد ، ص  (4)
 .٥4هة، ص 4141، ٥صقل، حمؿد بـ صوفح افعثقؿغ ، افريوض: دار افثريو، طذح ثالثي إ (٥)
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.شبذفؽ ؽره ؾتقهؿ أن هلذا ادشؾقل ؿقة خػقي يـؼذ هبو مـ افشدة
احلقةوة ذط ذم صةحي آشةتغوثي  

ر ؽةره؟  ؾؿةـ اشةتغوث ةبودخؾقق، ؾودقً ٓ يؿؾؽ كػعًو وٓ رضًا فـػسف ؾؽقػ يـػةع ويضة

 ضؾةى -ؼكةافة أي- أكقاظةف ومةـ»: ـز، ؿول ابـ افؼةقؿ بودقتك ؾؼد وؿع ذم افؼك إ

وثي هبؿ، وافتقجف إفقفؿ، وهذا أصؾ ذك افعةومل، ؾةنن ادقةً ؿةد وآشتغ ادقتك، مـ احلقائٍ

اكؼطع ظؿؾف وهق ٓ يؿؾؽ فـػسف رضًا وٓ كػعًو، ؾضاًل دـ اشتغوث بةف أو شةلفف أن يشةػع إػ 

.شاهلل ...

ادستغوث بف ٓبد أن يؽقن  

حورضًا وظودًو، ؾوفذي يستغقٌ بغوئى ـوفذي يستغقٌ بؿقً فعدم ظؾؿفام بؿـ اشتغوث 

 يستغقٌ أن ٕحد اقز ٓ»: هبام، وـالمهو ذك أـز، ؿول صق  اإلشالم ابـ تقؿقي 

ع ادؾو واككين، أؽثـل، ؾالكوً  شقدي وي: يؼقل أن مثؾ ادقتغ، وٓ افغوئبغ ادشوي  مـ بلحد

. بؾ ـؾ هذا مـ افؼك افذي حرم اهلل ورشقفف، وحتريؿف ظـل، أو أكو ذم حسبؽ، وكحق ذفؽ

 .شممو يعؾؿ بوٓضطرار مـ ديـ اإلشالم

 

 

 

 ٥4ادرجع افسوبؼ، ص  )
 .٥3٥تقسر افعزيز احلؿقد ، ص )
ؿوظدة جؾقؾي ذم  افتقشؾ وافقشقؾي، ابـ تقؿقي، افريوض: افرئوشي افعومي إلدارات افبحقث افعؾؿقةي واإلؾتةو  وافةدظقة  )

 .4٢1ص هة ، 4111واإلرصود ، 
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ؼـقي، ةو. وتسةؿك بوٓشةتغوثي افةوهل مو دفً إدفي افؼظقي ظذ مـعفو وظدم جقازهة

وآشتغوثي ؽر ادؼوظي، وهل كقظون:

قام ٓ يؼةدر ظؾقةف إٓ اهلل آشةتغوثي بةودخؾقق احلةل افشةوهد احلةورض ؾة

، مثةؾ ؽػةران افةذكقب، وهدايةي افؼؾةقب، ودخةقل اجلـةي وافبعةد ظةـ افـةور، وصةػو  -تعوػ

تعةوػ.  ؿةول افشةق  شةؾقامن بةـ  –ـ إمقر افتةل ٓ يؼةدر ظؾقفةو إٓ اهلل مرض، وؽر ذفؽ م

 حن جن مم خم  حم جم هل مل خل ُّٱتعةوػ:  -ؿد بـ ظبد افقهوب ظـد ؿقل اهلل حماهلل بـ ظبد
 حن  جن    يمىم  مم     خم حم جم  يل    ىل مل خل    خي  حي جي ٰه   مه جه هن منخن
  [411-41٥يةةةةةةةةةةةةةقكس: ]  َّ ٰذ يي ىي  ميخي حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن

 يل ىل مل خل ُّٱكص ذم أن دظو  ؽر اهلل وآشتغوثي بف ذك أـةز، وهلةذا ؿةول:أيي »
ٕكف ادتػرد بودؾؽ وافؼفر وافعطو  وادـةع،  َّين ىن من خن حن  جن يمىم مم خم حم جم

ر وجؾةى ةوٓزم ذفؽ إؾراده بتقحقةد اإلهلقةي ٕهنةام متالزمةون، وإؾةراده بسةمال ـشةػ افضة

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح ُّٱاخلر إٓ هقاخلر، ٕكف ٓ يؽشػ افرض إٓ هق وٓ اؾى 
، ؾتعغ أن ٓ يدظك فةذفؽ إٓ [٥ؾوضر: ] َّ حف جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض حض جض  مصخص

  .  شهق، وبطؾ دظو  مـ شقاه ممـ ٓ يؿؾؽ فـػسف رضًا وٓ كػعًو ؾضاًل ظـ ؽره

 

رك إـةز ادخةرج ظةـ ادؾةي، ٕن مجقةع ةد وؿع ذم افشةؾؿـ اشتغوث بؿقً أو ؽوئى ؾؼ

ادستغقثغ بودقتك ٓ يػعؾقن ذفؽ إٓ وهؿ معتؼدون أهنؿ يرضون ويـػعقن إمو مع اهلل أو مـ 

 حس جس مخ  جخ مح جح مج حج ُّٱدوكةةف وـالمهةةو ذك، ؿةةول تعةةوػ:
.  ؿول افشقح محد بةـ كةوس بةـ [٥٥افـؿؾ: ] َّ حط مض خض حضجض مص  خص حصمس خس

رين، أو أرمحـةل، أو ةاكصة  دظو مقتًو أو ؽوئبًو ؾؼول يو شقدي ؾةالن أؽثـةل، أو مـ » :معؿر 

 (.٥36 – ٥31 )( تقسر افعزيز احلؿقد 4)
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رك، يستتوب ؾةنن تةوب وإٓ ؿتةؾ. وهةذا ممةو ٓ ةأـشػ ظـل صديت، وكحق ذفؽ ؾفق ـوؾر مش

، ؾةنهنؿ مل ×ؼـغ افةذيـ ؿةوتؾفؿ رشةقل اهلل ةخالف ؾقف بغ افعؾام ، ؾنن هةذا هةق ذك ادة

، وتةرزق، وتةدبر أمةر مةـ دظوهةو، بةؾ ـةوكقا يعؾؿةقن أن ذفةؽ هلل يؽقكقا يؼقفقن: إهنةو ختؾةؼ

وحده ـام حؽوه ظـفؿ ذم ؽر مقضع ذم ـتوبف، وإكام ـوكقا يػعؾةقن ظـةدهو مةو يػعؾةف إخةقاهنؿ 

 . ويؼقل افشق  صـع اهلل احلؾبل احلـػل: شهبو ..    مـ ادؼـغ افققم مـ دظوئفو آشتغوثي

رؾوت ذم حقةوهتؿ وبعةد ةادسؾؿغ مجوظوت يدظقن أن فألوفقو  تصوإكف ؿد طفر أن ؾقام بغ »

ادةةامت، ويسةةتغوث هبةةؿ ذم افشةةدائد وافبؾقةةوت، وهبةةؿ تؽشةةػ ادفةةامت، ؾقةةلتقن ؿبةةقرهؿ، 

ويـودوهنؿ ذم ؿضو  احلوجوت مستدفغ ظذ أن ذفؽ مـ افؽراموت .. وهذا ـةالم ؾقةف تػةريط 

ؼك ادحؼةؼ، ةدي، دةو ؾقةف مةـ روائةح افةرمةوإؾراط، بؾ ؾقف اهلالك إبةدي، وافعةذاب افسة

ومصودمي افؽتةوب افعزيةز ادصةدق، وخمةوفػ فعؼوئةد إئؿةي ومةو اجتؿعةً ظؾقةف إمةي وذم 

 نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱ افتـزيةةةةؾ:
 . ش[44٢افـسو : ] َّ مت  زت رتيب ىب

 

 (.3٢٩ )( دظووى ادـووئغ فدظقة افشق  حمؿد بـ ظبد افقهوب 4)
 (.٥3٥ )تقسر افعزيز احلؿقد  (٥)



171

المبحث األول : مقارنة تحليلية بين االستغاثة المشروعة 
و البدعية في اليوتيوب

الفصل الثاني
االستغاثة في اليوتيوب

     

 

 

 الفصل الجاني
 االستغاثة يف اليوتيوب 

يعتز مقؿع افققتققب مـ أصفر ادقاؿع اإلفؽسوكقي افتل حتتػظ بؿخزون هوئؾ مـ 

مؾػوت افػقديق، فذفؽ رأيً أن أرصد ادؼوضع افتل كوؿشً آشتغوثي بلشؾقب كظري أو 

مؼطع ؾقديق ظذ افققتققب دودة  أول موئيقور افتل ضبؼتفو بلشؾقب ظؿع، ؾؼؿً بوخت

دعرؾي تلثر هذه ادؼوضع وحجؿ افتػوظؾ معفو؛  ، وحددت بعض افعـوسشآشتغوثي»

ودؼوركي ادؼوضع افتل تتبـك ادـفٍ افؼظل فالشتغوثي وإخرى افتل تتبـك ادـفٍ افبدظل، 

ؼوضع وافذيـ مل يػضؾقهو، وظدد وهذه افعـوس هل: ظدد ادشوهدات، وافذيـ ؾضؾقا هذه اد

 ومعرؾي ادخوفػغ وادقاؾؼغ هلو، ؾؿـ خالل ادؼوركوت تقصؾً هلذه افـتوئٍ:  ،افتعؾقؼوت

 

 نقادقاؾؼ نقادخوفػ افتعؾقؼوت ؽر ادػضؾغ ادػضؾقن ادشوهدات ظدد ادؼوضع

3٥ 31٩.436 4.643 6٢ 43٩ 3 43٥ 

 نقادقاؾؼ نقادخوفػ افتعؾقؼوت ؽر ادػضؾغ ادػضؾقن ادشوهدات ظدد ادؼوضع

٥ ٥٢31.1٥٥ 361 3٥٥ ٢ 33 ٥٩ 
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 أؿؾ ؿقؿةةةةي

 أظذ ؿقؿةةةةي

 افعدد اإلمجوػ

 ادتقشط احلسوبك

 كحراف ادعقورىآ

 أؿؾ ؿقؿةةةةي

 أظذ ؿقؿةةةةي

 افعدد اإلمجوػ

 ادتقشط احلسوبك

 كحراف ادعقورىآ
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مةـ  ٥4ظدد ادؼوضع افتل حتدثً ظـ آشةتغوثي بةودػفقم افعؼةدي افةذي كريةد هةق  

% مـفةو حتةدث ظةـ معةونر أخةرى 3٩و  ،% مـفو حتةدث ظةـ مقضةقع افبحة٥4ٌ، أي 411

فالشتغوثي ــدا  اشتغوثي مـ أصخوص أو أحداث إخبوريي هلو ظالؿي بوٓشتغوثي. وهذا ممو ؿةد 

ُيْشؽؾ ظذ افبوحٌ ذم اإلكسكً ومقاؿع افتقاصؾ آجتامظل ؾؼد يبحٌ ظةـ ـؾؿةي بؿػفةقم 

 افـتوئٍ وظدد ـبر مـفو اشتخدم ذات افؽؾؿي دػفقم آخر.حمدد وخترج هلو آٓف 

مؼطع، بقـام ظدد ادؼوضع افبدظقةي وصةؾ  ٥4مـ أصؾ  3٥ظدد ادؼوضع افؼظقي بؾغ  

% مـ ادؼةوضع يتحةدث ظةـ آشةتغوثي  ٢٩.14٥مؼطع، وهذا يعـل أن  ٥4مـ أصؾ ٥٢إػ 

غوثي. وهةذا يةدل ظةذ أن مـفو حتدث ظـ ادعـك افبةدظل فالشةت % 11.٩6بؿعـوهو افؼظل، 

دهو بةودعـك افبةدظل بةام يؼةورب رظل ذم افققتقةقب يػةقق تقاجةةتقاجد آشتغوثي بودعـك افش

46. % 

ؼظقي وافبدظقةي متؼوربةي وافػروؿةةوت ةكتةوئٍ ظةدد مشةوهدات مؼةوضع آشةتغوثي افة 

أي مو مشوهدة   31٩436 رظقي:ةضئقؾي بقـفام، ؾؼد ـون إمجويل ظدد ادشوهدات فؾؿؼوضع افش

% مـ ادجؿقع افؽةع فعةدد ادشةوهدات، بقةـام كسةبي ظةدد مشةوهدات ادؼةوضع ٢1.٢3كسبتف 

مشةوهدة،  ٥313٩٥% وـون إمجويل ظدد مشوهدات ادؼوضع افبدظقي هق 1٩.11افبدظقي هل 

 %.4.1٥وكالحظ مـ خالل إرؿوم افسوبؼي أن افػرق بقـفام ـون بـسبي 

ؼظقي، وـوكةً ظةدد ةوظًو مؾحقطًو فؾؿؼوضع افأمو كتوئٍ افتعؾقؼوت ؾؼد شجؾً ارتػ 

% مـ إمجويل كتوئٍ افتعؾقؼوت، أمو افبدظقي ؾؼد طػرت ٥4.14تعؾقؼًو وبـسبي  43٩افتعؾقؼوت 

%، وكةةرى بقضةةقح أن افػةةرق بقةةـفام افتعؾقؼةةوت ظةةذ ادؼةةوضع 36.٢٩تعؾقؼةةًو وبـسةةبي  ٥3 ةبةة

%، وهةذا يظفةر أن افتػوظةؾ  ٥٥.6٥افؼظقي أـثر مـ افتعؾقؼوت ظذ ادؼوضع افبدظقةي بـسةبي 

           مع مؼوضع آشتغوثي افؼظقي أـثر مـ افتػوظؾ مع ادؼوضع افبدظقي.

افذيـ ؿومقا بوفتعؾقؼ ظذ ادؼوضع افؼظقي وافبدظقي مل يؽـ ـؾفةؿ متقاؾؼةقن مةع مةو   

  وبـسبي 3٥رظقي ـون ظدد هؿ ةةغوثي افشةةيعرض ذم هذه ادؼوضع، ؾوفذيـ واؾؼقا حمتقى آشت
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%، أمةةو افةةذيـ واؾؼةةقا ظةةذ 4.٥٥أصةةخوص وبـسةةبي  3%، وافةةذيـ خةةوفػقا ظةةددهؿ ٢٩.٥٥
%، وافةذيـ خةوفػقا 46.31صخصةًو وبـسةبي  ٥٩حمتقى آشتغوثي افبدظقي ؾؼد ـةون ظةددهؿ 

مةع  وً %، وهةذا يمـةد ظةذ أن افتػوظةؾ ـةون إاوبقة٥1.6٥صخصةًو وبـسةبي  33ـون ظةددهؿ 
عؾؼغ ظؾقفةو مةقاؾؼغ ظةذ حمتقاهةو، بعؽةس ادؼةوضع افبدظقةي افتةل ادؼوضع افؼظقي وأـثر اد

 أطفرت أن أـثر ادعؾؼغ ٓ يقاؾؼقن ادحتقى افبدظل افذي تؼرره.
صةخص  ٥٩6رظقي ـةون ظةددهؿ ةأطفرت افدراشي أن ظدد ادػضؾغ فؾؿؼوضع افشة 
 3٥% مةةـ إمجةةويل كتةةوئٍ افتػضةةقالت، وظةةدد افةةذيـ ٓ يػضةةؾقن ظةةددهؿ 1٥.13وبـسةةبي 

صخص  361%، أمو ظدد افذيـ يػضؾقن ادؼوضع افبدظقي ـون ظددهؿ 3.3٩صخص وبـسبي 
%، وهـةةو بنمؽوكـةةو ٥.14صةةخص وبـسةةبي  3٢%، وظةةدد افةةذيـ ٓ يػضةةؾقن ٥4.٥6وبـسةةبي 

ؿرا ة هذه إرؿوم بؿؼوركي ادػضؾغ وؽر ادػضؾغ فؽؾ جفي ظةذ بشةؽؾ مسةتؼؾ، وـةذفؽ 
قةي مةع بعضةفو افةبعض. ؾؼةد أطفةرت افـتةوئٍ أن أؽؾةى مؼوركي ـال اجلفتغ افؼظقي وافبدظ

رظقي يػضةةؾقهنو وـةةذفؽ أؽؾةةى مجفةةقر ادؼةةوضع افبدظقةةي فالشةةتغوثي ةمجفةةقر آشةةتغوثي افشةة
أي  ،%٢4.1٢ضؾغ فؾبدظقي بـسبي ػيػضؾقهنو، فؽـ ادػضؾغ فالشتغوثي افؼظقي أـثر مـ اد
 أـثر مـ افضعػ يػضؾ ادؼوضع افؼظقي ظذ افبدظقي.

ر افـتوئٍ أن ظدد ادخوفػغ ذم افتعؾقؼةوت فؾؿؼةوضع افبدظقةي أـثةر مةـ ادةقاؾؼغ تظف 
ظؾقفو، وهذا بعؽس افتػضقالت افتل تظفر أن ظدد ادػضؾغ أـثر مـ ؽةر ادػضةؾغ، وهةذا 
يدل أن ادخوفػغ فؾؿؼوضع افبدظقي يؿقؾقن فؾتعؾقؼ وافتعبر ظـ رأهيؿ حقهلو أـثر مـ اختقةور 

ـ افتقصقوت ذم هةذا إمةر أكةف حيسةـ افتعومةؾ مةع ادؼةوضع افبدظقةي بؽةال ظدم تػضقؾفو، وم
 افطريؼغ: ظدم تػضقؾفو، وافتعؾقؼ ظؾقفو وبقون اخلطل ؾقفو. 

ؼظقي يؿقةؾ إػ اختقةور افتػضةقؾ أـثةر مةـ ةـام تظفر افـتةوئٍ أن مجفةقر ادؼةوضع افة 
د افـظةر دةو يعجبةؽ ذم كف ادـطؼةل ظـةةافتعؾقؼ ظؾقفو، وهذا افتكف ٓ بلس بف وهةق افتة

افققتققب، ؾنطفور افتػضقؾ ٓ يعـل رضورة افتعؾقؼ، وإن مجع بقـفام ـون أؾضؾ ويعطل ؿةقة 
ـام يشجع مـ يؼقم بتؼرير افعؼقدة اإلشةالمقي  ،فؾؿسوئؾ افعؼديي افؼظقي ويظفر ؿقة أتبوظفو

 كظريًو أو ظؿؾقًو.
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قي أـثر مـ افبدظقي مـ حقٌ افـتوئٍ بؿجؿؾفو أن افتػوظؾ مع آشتغوثي افؼظ تظفر 

ظدد افتعؾقؼوت وادقاؾؼغ وادػضؾغ هلو، ويدل ذفؽ أن أؽؾى اجلؿفقر هؿ مةـ أهةؾ افسةـي 

وهذا وإن ـون ر  إاوم فؽـف حيتوج مزيدًا مـ افتقظقةي حةقل افتعومةؾ وافتػوظةؾ  ،واجلامظي

وه ادؼةوضع افبدظقةي مع مو يروكف يقاؾؼ ادعتؼد افصحقح، وـذفؽ افتـبقف حقل مو اى ؾعؾف دمة

 شقا  كوؿشً مقضقع آشتغوثي أم ؽرهو مـ ادسوئؾ افعؼديي.

 



178

المبحث الثاني : 
أهم موضوعات االستغاثة التي تم نقاشها في اليوتيوب 

 

 

 

 رئقسي:  أؿسوميؿؽــو تصـقػ مؼوضع آشتغوثي ظذ افققتققب إػ ثالث      

تغوثي مـ متخصصغ شةقا  ـةون ذفةؽ افتلصةقؾ ذظةل أو : تلصقؾ آش

بدظل، ويالحظ أن افتلصقؾ هق أؿةؾ هةذه ادقضةقظوت، وربةام يرجةع ذفةؽ أن اجلؿفةقر ٓ 

يػضؾ افـَػس افتلصقع فؾؿسوئؾ افعؼديي، ؾفل ظودة هتؿ ادتخصصغ وافبوحثغ، ومةع ذفةؽ 

 وب افتقحقد.مـ افقاجى تلصقؾ ادسوئؾ افعؼديي إلحؼوق افعؼد وحلاميي جـ

افردود وادـوطرات: وهق افغوفى ظةذ ادؼةوضع افتةل ظـقكةً فالشةتغوثي، :

وهذا راجع فإلثةورة ؾقفةو وؿةدرهتو ظةذ جةذب مجفةقر ظةريض، فةذفؽ كجةد ـثةر مةـ هةذه 

 ادؼوضع هتتؿ بوفرد ظذ ادخوفػ، بؾ حتك افطرح افتلصقع يتضؿـ افرد ظذ ادخوفػغ.

افتطبقؼ افعؿع فالشتغوثي، وذفؽ يتجذ ذم آشتغوثي بوهلل وحده ظـد :

 أهؾ افسـي، أو آشتغوثي بوٕوفقو  وإمقات ظـد افراؾضي وافصقؾقي.

وحتك تتضح معومل ادقضقظوت افتل يتؿ ضرحفو ذم افققتققب، ؾسلذـر ظددًا مـ 

ام جو  ذم افققتققب إٓ أن مو افعـوويـ فؽال آدموهغ افؼظل وافبدظل، وشلذـر افعـقان ـ

 :يطؾى تصحقحف فغقيًو، وهذه إمثؾي ظذ افـحق افتويل

وشةمال  رد افشق  حمؿد افعريػل ظذ افشقعي ذم آشةتغوثي بةةعع واحلسةغ  .4

 .ؽر اهلل 

 ..شعد بـ ظبداهلل افسزافرد ظذ ذـقوت اجلػري ذم آشتغوثي وافتقشؾ، د .٥

 

 ( رتبً افعـوويـ وؾؼًو فستقبفو ذم افققتققب.4)
(٥  )
(3 )
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23 

 

 .(1)افتشقع حتً ادجفر: آشتغوثي وآشتعوكي ظـد افشقعي، يورس مرزوق .3

مةةو حؽةةؿ آشةةتغوثي بةةوفؼبقر جفةةال وهةةؾ يعةةذر بجفؾةةف؟ افشةةق  حمؿةةد بةةـ صةةوفح  .1

 .(2)افعثقؿغ 

 .(3)ظبد افرزاق افبدر حؽؿ آشتغوثي بغر اهلل .٢

 .(4) افشق  ظبدافعزيز افطريػلبركومٍ ذظي و مـفوج حؽؿ آشتغوثي بغر اهلل .٥

 .(5)آشتغوثي بوهلل وحده افشق  افزؽبل .1

 .(6)افتقشؾ وافدظو  وآشتغوثي افشق  ظدكون افعرظقر .6

افشةق  حمؿةد بةـ  -إموم مسجد يدظق افـةوس إػ آشةتغوثي بغةر اهلل مةـ إمةقات  .٩

 .(7)صوفح بـ ظثقؿغ 

/ افشةةةق  إبةةةراهقؿ قظةةةيؼوظي وادؿـةآشةةةتغوثف ادةةة 41ذح ـتةةةوب افتقحقةةةد  .41

 .(8)بوكصر

 .(9)مـ اشتغوث بوفصوحلغ يؽػر وٓ يعذر بؼقفف إين جوهؾ، ابـ بوز .44

 ثانياً: أمثلة االستغاثة البدعية في اليوتيوب:
 .(10)آشتغوثي بغر اهلل و إصؽول افقهوبقي ظذ افشقعي إجوبي افشق  احلبقى .4

 .(11)ي ظٍدظو  آشتغوثي بوإلموم احلج ~افرادود هوين حمػقظ  .٥

                                       
(4)  https://www.youtube.com/watch?v=4y6O1f1mjAo 
(٥ )  https://www.youtube.com/watch?v=AKT23b18uag 
(3 )  https://www.youtube.com/watch?v=7gls4cMqxus 
(1 )  https://www.youtube.com/watch?v=l2qzLjO-LmU 
(٢ )  https://www.youtube.com/watch?v=ZlvaClQQAKs 
(٥ )  https://www.youtube.com/watch?v=2d5awPBrFTw 
(1 )  https://www.youtube.com/watch?v=J445Wgh88XQ 
(6 )  https://www.youtube.com/watch?v=F4xM4eiyvAA 
(٩ )  https://www.youtube.com/watch?v=yQd-oIqesXg 
(41 )  https://www.youtube.com/watch?v=qk3a7iwoKLA 
(44 )  https://www.youtube.com/watch?v=uoNOlBVzh6Q 
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 (1) ادفوجر صالة آشتغوثي بػوضؿي افزهرا  وافسجقد هلو .3

 .(2)آشتغوثي بوإلموم ادفدي ظجؾ اهلل تعوػ ؾرجف افؼيػ .1

 .(3)افسقد حسـ افسؼوف |مؼوظقي افتقشؾ و آشتغوثي  .٢

 .(4) احلبقى ظع اجلػري -دفقؾ افتقشؾ و آشتغوثي و اجلوه  .٥

 .(5)ي بة ظع وؿً افشدة    مرجع صقعل يعؾؿ افشقعي آشتغوث .1

 .(6) رؿعي آشتغوثي بوإلموم صوحى إمر ظؾقف افّسالم .6

 .(7)ـامل احلقدري: ظوئشي ضؾبً مـ افصحوبي آشتغوثي بؼز رشقل اهلل  .٩

 .(8)مرة  ٢41ظبد افرضو معوش؛  آشتغوثي بوفزهرا  وافسجقد هلو  .41

 .(9)إحبوش –آشتغوثي  .44

 .(10)ثي بوهلل أم بآهؾ افبقًأهيام اؾضؾ آشتغو -11شمال .4٥

وػ ظقي آشتغوثي مؼو .43  .(11)ؽرؾي ظع مع احلؼ |افشق  أمحد افدر افعومع  | (4)احلؾؼي ٕا

 .(12)حؼقؼي اجلػري ومشوخيف فـسؿع إػ آشتغوثي بوٕمقات ظـد افؼبقر .41
ؿصةةي افسةةقد حمؿةةد أوي ذم آشةةتغوثي بوحلجةةي ادـتظةةر وافقصةةقي بؼةةرا ة دظةةو   .4٢

 .(13)فسقد هوصؿ اهلوصؿلافعزات، ا

                                       
(4 )  https://www.youtube.com/watch?v=8_ywF5Ey39E 
(٥ ) https://www.youtube.com/watch?v=sJqfFpvNG1Q 
(3 )  https://www.youtube.com/watch?v=AGgCCPi-z9Q 
(1)   https://www.youtube.com/watch?v=zjGAr-D61ms 
(٢)   https://www.youtube.com/watch?v=Ft0odrLFe3o 
(٥)    https://www.youtube.com/watch?v=BQjQBz0R40I 
(1 ) https://www.youtube.com/watch?v=xu8XzblZrAM 
(6)  https://www.youtube.com/watch?v=4lpGx3zXsoA 
(٩ ) https://www.youtube.com/watch?v=1iVt2Wy0IqA 
(41 ) https://www.youtube.com/watch?v=FA_xhZRj5Dc 
(44)  https://www.youtube.com/watch?v=x51f391mUs8 
(4٥)  https://www.youtube.com/watch?v=AbnZ__kcYXs  
(43)  https://www.youtube.com/watch?v=d4aukrv8tPU  
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 اخلامتة
 تقصؾً افدراشي إػ كتوئٍ مـفو مو يع:

مسلفي آشتغوثي مـ ادسوئؾ افتل يتجذ ؾقفو ادذهى، ؾفل تـطؾؼ مـ أصؾ ظؼةدي،  .4

 وتظفر مـ خالل ممورشوت ظؿؾقي، وهذا أمر طوهر ذم تطبقؼوهتو ذم افققتققب.

ا اشةتقؾً أربعةي ذوط، هةل:  أن أوضح افبحٌ أن آشتغوثي بودخؾقق جةوئزة إذ .٥

لثر هبةذا افؽةقن إٓ اهلل ةتطقع افتةةةغقٌ أكف ٓ كوؾع وٓ ضور إٓ اهلل، وٓ أحد يسةةةيعتؼد ادست

 .  ظودوً  حورضاً  حقوً  ؿودراً  بف ادستغوث ادخؾقق يؽقن وأن وحده، –تعوػ–

ي وافبدظقةي ؼظقةأطفرت افـتوئٍ تؼوربةًو بةغ ظةدد مشةوهدات مؼةوضع آشةتغوثي افة .3

متؼوربي، وهلذا افبوحٌ يةق  بلمهقةي تقظقةي ادتةوبعغ فؾققتقةقب بةدظؿ ادؼةوضع افتةل تةدظق 

 فؾسـي، ؾعدد ادشوهدات ممثر فؾؿتوبع.

افتػوظةةؾ اإلاةةوم مةةع افتعؾقؼةةوت وافتػضةةقالت ـةةون يؿقةةؾ بقضةةقح إػ ادؼةةوضع  .1

 ظؿ ادـفٍ احلؼ.افؼظقي، وهذا افتػوظؾ يتطؾى آشتؿراريي وادمازرة فؽؾ مو يد

يق  افبوحٌ بوفتػوظؾ مع ادؼوضع افؼظقي بتػضقؾفو، وافتعؾقؼ ظؾقفو إاوبًو، دظةاًم  .٢

وحقارًا وكؼوصًو، أمو ادؼوضع افبدظقةي ؾقتعومةؾ معفةو بعةدم افتػضةقؾ، وافتعؾقةؼ ظؾقفةو وبقةون 

 اخلطل ؾقفو، كصحًو ٕهؾفو وإؿومي احلجي ظؾقفؿ.

دراشةةوت تبحةةٌ ادسةةوئؾ افعؼديةةي ذم وشةةوئؾ  يةةق  افبوحةةٌ بلمهقةةي إكشةةو  مراـةةز .٥

 اإلظالم بلكقاظفو، ؾوإلظالم وشقؾي ممثرة، وافدخقل هلو بقظل أمر حيتؿف افؼع وافعؼؾ.
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المصادر و المراجع
 

 

 

 ملصادر واملراجعا
ت: ظبةد اهلل  –أبةق افعبةوس أمحةد بةـ ظبةد احلؾةقؿي، ابةـ تقؿقة  .ش»  -4

 هة. 4141 ،افريوض: دار افقضـ ،4، طافسفع
بروت: دار  ،ت: مصطػك حجوزي ،حمؿد مرته افزبقدى، .ش» -٥

 هة. 436٩ ،اإلحقو  افساث افعرم
 ،بةروت: دار ادعرؾةي، ٥، أبةق افػةدا  إشةامظقؾ بةـ ظؿةر، طابةـ ـثةر .ش» -3

 هة. 4143
أبةق افعبةوس أمحةد بةـ ظبةد ي، ابةـ تقؿقة .ش» -1

 هة. 4141 -4ط–ي ريثبو  إغرادديـي ادـقرة: مؽتبي اف –ول ت: حمؿد بـ ظع ظج، احلؾقؿ
بةروت: ، ٢، طظـويي: حمؿد ظقد افعبةود ،حمؿد كوس افديـ ،إفبوين .ش» -٢

 هة. 411٥ ل،ادؽتى اإلشالم
بةروت: دار فبـةون،  ،3ط، حمؿد كسقى، افرؾوظلش » -٥

 .ةه43٩٩
افريةوض: دار ضقبةي، ،4، طشةؾقامن بةـ ظبةداهلل ابـ ظبدافقهوب، . ش» -1

 هة.4111
، ٥ط ،شةؾقامن بةـ ظبةد اهلل. ابةـ ظبةدافقهوب، ش » -6

 م. 4٩11 ،بروت: تقزيع دار أحد
 ،4، طظبةد افعزيةز افؾطقةػ، افعبةد .ش» -٩

 هة. 414٥ ،افريوض: دار افقضـ
 :افؼةوهرة، ت: حمؿةد ؾةماد ظبةد افبةوؿل  ،أبق ظبد اهلل حمؿد بـ موجةف ،افؼزويـل. ش» -41

 . دار إحقو  افؽتى افعربقي
 ،روت: دار احلةةديٌبةة  ،4ط ،شةةؾقامن بةةـ إصةةعٌأبةةق داود ، افسجسةةتوين .ش» -44

 هة. 4366
بروت: دار افؽتةى ،ت: أمحةد صةوـر، احلةوؾظ أبةق ظقسةك حمؿةد . افسمةذي، ش» -4٥

 افعؾؿقي. 
بةروت:  ،ؾفرشي ظبد افػتوح أبق ؽدة،  أبق ظبد افرمحـ أمحد بـ صعقى، سوئلـاف .ش» -43
 هة. 411٩ ،ار افبشوئرد
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، 3ط ، محد حمؿد اخلطوم، ت:أمحةد يقشةػ افةدؿوق، دمشةؼ: دار افثؼوؾةي افعربقةي،ش» -41
 هة.414٥

 هة. 4141 ،افريوض: دار افثريو  ،٥ط ،حمؿد بـ صوفح ،افعثقؿغ .ش» -4٢
سةؽل، وأشةومي ظإظةداد: كةديؿ مرإشةامظقؾ بةـ محةود،  ،اجلةقهري .ش» -4٥
 م.4٩1٢ ،بروت: دار احلضورة افعربقي ، ؽزمرظ
 هة. 4111،افؼوهرة: دار افريون ،4،طحيقك بـ ذف . افـقوي،ش» -41
 ،افؼةوهرة: دار افةديون ، 4،طابةـ حجةر، افعسةؼالين .ش» -46

 هة. 4111
 ،ت: أذف ظبةد ادؼصةقد، ظبد افرمحـ بـ حسـ، آل افشق .ش» -4٩

 هة.414٥، مك: ممشسي ؿرضبي
افريةوض:  ،أبةق افعبةوس أمحةد بةـ ظبةد احلؾةقؿي، ابةـ تقؿقة .ش» -٥1

 هة. 4111 ،افرئوشي افعومي إلدارات افبحقث افعؾؿقي واإلؾتو  وافدظقة واإلرصود 
 هة.414٩بروت:دار افرشوفي،  ،٥حمؿد بـ يعؼقب،ط ي،افػروزآبود .ش» -٥4
 هة.414٩بروت: دار إحقو  افساث افعرم، ، 3حمؿد بـ مؽرم، ط، ابـ مـظقر، ش»  -٥٥
ظبد افةرمحـ بةـ ؿوشةؿ وابـةف  ،مجع:أبق افعبوس أمحد بـ ظبد احلؾقؿي، ابـ تقؿق .ش» -٥3

 بروت: ممشسي افرشوفي . ، حمؿد
 ،بةروت: دار افػؽةر، رتبةف: حمؿةقد خةوضر بةؽ ،حمؿةد بةـ أم بةؽ .افةرازي،ش» -٥1

 هة. 4111
   .بروت: دار ادعرؾي، ظشعيقشػ ادر .د :إذاف، حمؿد بـ ظبداهلل، احلوـؿ.ش» -٥٢
  .ممشسي ؿرضبي بـ حمؿد، افؼوهرة:إلموم أمحد ا ،ابـ حـبؾ،شا» -٥٥
 هة.4143، بروت : دار ادعرؾي سغ،،أمحد بـ احلافبقفؼل .ش» -٥1
 أمحد خمتور، افؼوهرة: ظومل افؽتى..ظؿر. ش» -٥6
 أمحد بـ ؾورس، ت:ظبدافسالم هورون، بروت: دار افػؽر. . افرازي،ش» -٥٩
ؽتبةي كةزار مؽةي ادؽرمةي: ماحلسغ بـ حمؿد، افراؽى إصػفوين، .ش» -31

 مصطػك افبوز.
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