
 

  واالولیاء والمشایخ العلماء أیدى تقبیل

  من مداخالت سیادة الدكتور / صالح المغربي بأصوات صوفیة

  المتصوفة غیر من الكثیرین لدى عتراضا تصادف التي النفسیة موراأل ھمأ من

   اعتقادا ولیس تقلیدا فعلوھا وان المریدین من العھد حدیثي لدى بل

   لشیوخكم الصغرى بالسجدة تقومون انكم: العصر متفلسفة بعض لي قال عندما البحث وھذا

   كفر؟؟ اهللا لغیر السجود: قائال تعجبت

   ؟؟ لشیخھ یسجد الصوفي رأیت وأین

  ..  صغرى سجدة وھذه..  خالشی ید تقبلون أال: قال

  .سالما فقلت جاھل أنھ فعرفت

  ) االولیاء/  العلماء/  الوالدین/  النعمة اولى(  للید التقبیل جواز على دلةاأل

 نعم لیسوق عنا برضاه ینفعنا نأ للمولى وابتھاال هللا شكرا یدياأل ھذه على اهللا ساقھ ما نقبل

   والكرم الفضل ھلأل ساقھا كما الینا اهللا

  :عنھ اهللا رضي المرادي عسال بن صفوان سیدنا عن. ١

a .إن فإنھ نبي تقل ال: قال نسألھ النبي ھذا إلى بنا اذھب:  لصاحبھ أحدھما قال یھودیین أن 

 حدة في یزید السرور ألن سروره شدة عن كنایة أعین أربع لھ كانت نبي لھ تقول یسمعك

  – أعلم واهللا البصر

i .تسع موسى آتینا ولقد : {تعالى قولھ عن فسأال – وسلم علیھ اهللا صلى - اهللا رسول فأتیا 

  : -  وسلم علیھ اهللا صلى -  اهللا رسول فقال. ١٠١ اإلسراء}  بینات آیات

   شیئا باهللا تشركوا ال. ١

   تزنوا وال. ٢

   بالحق إال اهللا حرم التي النفس تقتلوا وال. ٣

   تسرقوا وال. ٤



   تسحروا وال. ٥

   فیقتلھ -ذي بدون روایة وفي -  سلطان ذي إلى ببريء تمشوا وال. ٦

   الربا تأكلوا وال. ٧

   محصنة تقذفوا وال. ٨

  ..  السبت في تعتدوا أال خاصة الیھود وعلیكم الزحف من تفروا وال. ٩

ii )) .نبي أنك نشھد: وقاال ورجلیھ یدیھ فقبال  ((  

iii .؟ تسلما أن یمنعكما فما: قال   

iv .الیھود تقتلنا أن أسلمنا إن نخاف وإنا نبي ذریتھ في یزال ال أن ربھ دعا داود إن قاال {

  .ماجة وابن والترمذي أحمد

 اهللا رسول سرایا من سریة في كان أنھ : {عنھما اهللا رضي عمر بن عبداهللا سیدنا وعن. ٢

  :قال - وسلم علیھ اهللا صلى -

a .إلى وجھھ عن انصرف أو طریقھ عن حاد إذا الرجل حاص - حیصة الناس فحاص 

   -.أخرى جھة

b .وبؤنا الزحف من فررنا وقد نصنع كیف قلنا برزنا فلما قال حاص، فیمن فكنت 

 عرضنا لو فقلنا فدخلنا قال احد یرانا وال ونذھب فیھا فنثبت المدینة ندخل:  قلنا ؟ بالغضب

  – وسلم علیھ اهللا صلى -  اهللا رسول على أنفسنا

i .أقمنا توبة لنا كانت فإن  

ii .صالة قبل - وسلم علیھ اهللا صلى -  اهللا لرسول فجلسنا قال ذھبنا ذلك غیر كان وإن 

 - العكارون أنتم بل ال: فقال إلینا فأقبل الفرارون نحن فقلنا إلیھ قمنا خرج فلما الفجر

 األدب في والبخاري أحمد} المسلمین فئة أنا: فقال یده فقبلنا فدنونا قال -  القتال إلى العائدون

  .والترمذي

 عبد وفد في وكان عنھ اهللا رضي زراع جدھا عن زراع بن الوارع بنت أبان أم وعن. ٣

 علیھ اهللا صلى -  النبي ید فنقبل رواحلنا من نتبادر جعلنا المدینة قدمنا لما : {قال القیس

 : {ألنس ثابت قال جدعان ابن وعن..  داود وأبو األدب يف البخاري}  ورجلھ – وسلم

 األدب في والبخاري أحمد}  فقبلھا نعم: قال بیدك؟ - وسلم علیھ اهللا صلى - النبي أمسست

..  



 صلى - اهللا رسول أن { عنھم اهللا رضي قومھ من أشیاخ عن واسع بن حبان سیدنا وعن. ٤

 بطنھ في فطعن غزیة بن بسواد فمر قدح یده وفي بدر یوم الصفوف عدل -  وسلم علیھ اهللا

} بخیر لھ فدعا بطنھ وقبل فاعتنقھ -  وسلم علیھ اهللا صلى - فكشف فأقدني أوجعتني فقال

  .أحمد

 صلى - النبي ید قبَّل عنھ اهللا رضي عمر سیدنا أن : {عنھ اهللا رضي جابر سیدنا وعن. ٥

 عنھ اهللا رضي ثابت بن زید أن : {الشعبي وعن. األصبھاني المقرئ ابن} -  وسلم علیھ اهللا

 عنھما اهللا رضي عباس بن عبداهللا سیدنا فجاء لیركبھا بغلتھ إلیھ فقربت جنازة على صلى

 اهللا صلى -  اهللا رسول عم ابن یا عنك خل عنھ اهللا رضي ثابت ابن زید فقال بركابھا فأخذ

 والكبراء بالعلماء نفعل أن أمرنا ھكذا عنھ اهللا رضي عباس ابن سیدنا فقال -  وسلم علیھ

 اهللا صلى -  اهللا رسول بیت بأھل نفعل أن أمرنا ھكذا: وقال عبداهللا ید ثابت بن زید فقبَّل

  الحاكم} -  وسلم علیھ

 بیدیھ فآخذ علیھ فأدخل بمكاني یخبر عنھ اهللا رضي أنسا أتیت إذا كنت: {قال ثابت وعن. ٦

 عینیھ وأقبل -  وسلم علیھ اهللا صلى -  اهللا رسول مستا اللتین الیدین ھاتین بأبي: فأقول فأقبلھا

 وعن. العالیة المطالب في حجر ابن ذكر} اهللا رسول رأتا اللتین العینین ھاتین بأبي: وأقول

 بھا بایعت التي یدك ناولني عنھ اهللا رضي أوفى أبي البن قلت: قال األشجعي مالك أبي

  األصبھاني المقرئ ابن فقبلتھا فناولنیھا -  وسلم علیھ اهللا صلى - اهللا رسول

 صلى - اهللا رسول ذلك فقیل قدمنا: قال عنھ اهللا رضي عامر بن الوزاع سیدنا وعن. . ٧

: قال صھیب وعن. المفرد األدب في البخاري} نقبلھا ورجلیھ بیدیھ فأخذنا -  وسلم علیھ اهللا

  .. المفرد األدب في البخاري} ورجلیھ العباس ید یقبِّل علیا رأیت

 أنھ بلغني فإنھ األسود بن یزید إلى قدني: األسقع بن واثلة لي قال: النصر أبو حیان وقال. ٨

 غاب - عقلھ وذھب القبلة إلى وجھ قد ثقیل إنھ: قلت علیھ دخل فلما فقدتھ مرض أي بھ ألم

 كفھ یقبل فجعل یده في فجعلتھا واثلة أخوك ھذا فقلت نادوه: فقال - الموت سكرات من

  فیھ وعلى وجھھ على ومرة فؤاده على مرة ویضعھا

 رضي األكوع بن سلمة ھھنا لنا فقیل بالربذة مررنا: قال رزین بن عبدالرحمن وعن. . ٩

 وسلم وآلھ علیھ اهللا صلى اهللا نبي بھاتین بایعت: فقال یده فأخرج علیھ فسلمنا فأتیتھ عنھ اهللا

  المفرد األدب في البخاري} فقبلناھا الیھا فقمنا بعیر كف كأنھا ضخمة لھ كفا فأخرج

 اهللا رضي وصاحبیھ مالك بن وكعب لبابة أبا أن: للعسقالني) الباري فتح( في وجاء. . ١٠

 البدایة( كتابھ في كثیر ابن وقال. علیھم اهللا تاب حین -  وسلم علیھ اهللا صلى - ید قبَّلوا عنھم

 وصل فلما...  عنھ اهللا رضي الخطاب ابن عمر ید على المقدس بیت فتح في) والنھایة

 أبي بن ویزید الولید بن كخالد األمراء ورؤوس عبیدة أبو تلقاه الشام إلى الخطاب بن عمر



 رجل بتقبیل عمر فھم عمر ید لیقبل عبیدة أبو فأشار عمر وترجل عبیدة أبو فترجل سفیان

  .عمر فكف عبیدة أبو فكف عبیدة أبي

  یدياأل تقبیل في األربعة المذاھب فقھاء أقوال...  ثانیا

  الشافعي المذھب. ١

a .لزھده الرجل ید تقبیل: النووي اإلمام قال) الباري فتح( كتابھ في العسقالني العالمة قال 

 لغناه كان فإن یستحب بل یكره ال الدینیة األمور من ذلك نحو أو شرفھ أو وعلمھ وصالحھ

  . الكراھة شدید فمكروه الدنیا أھل عند جاھھ أو شوكتھ أو

b .حاشیتھ في البادوري العالمة وقال... "  

c .ونحوه لغني ذلك ویكره وزھد كعلم الدینیة األمور من ونحوه لصالح الید تقبیل ویسن 

  .ووجاھھ كشوكة الدنیویة األمور من

  الحنفي المذھب. ٢

a .سبیل على المتورع العالم الرجل ید بتقبیل بأس وال: حاشیتھ في عابدین ابن العالمة قال 

   سنة: وقیل التبرك

b .العیني إلیھ أشار كما ندبھ أو سنیتھ األحادیث مفاد أن وعلمت:  الشرنبالني قال .  

c .أو العالم ید تقبیل: الواقعات عن البیان غایة وفي: .. حاشیتھ في الطحاوي العالمة وقال 

   جائز العادل السلطان

d .تقبیل إباحة ذكرناه ما مجموع من فعلم: قال ثم..  العیني البدر ذكرھا أحادیث في وورد 

  ..  الید

e .الحقائق تبیین( كتابھ في الزیلعي العالمة وقال ... :(  

f .المتأخرین وبعض السرخسي األئمة شمس اإلمام الشیخ ورخص: الصغیر الجامع وفي 

   .. التبرك سبیل على المتورع أو العالم ید تقبیل

g .سنة العادل السلطان ید أو العالم ید تقبیل: الثوري سفیان وقال.  

  الحنبلي المذھب فقرة. ٣



a .عبداهللا أبا سألت: المروزي قال) األلباب غذاء( كتابھ في االسفاریني العالمة قال  - 

 بأس فال التدین طریق على كان إن: فقال الید، قبلة عن اهللا رحمھ - حنبل بن أحمد اإلمام

  . فال الدنیا طریق على كان وإن

b .وتكرما تدینا والرأس الید وتقبیل المعانقة وتباح: الكبرى اآلداب وفي: أیضا وقال 

  . الشھوة أمن مع واحتراما

c .أن للطالب ینبغي: الحدیث أصحاب مناقب في الجوزي ابن الحافظ وقال: أیضا وقال 

   یده تقبیل التواضع ومن: قال لھ، ویذل للعالم التواضع في یبالغ

d .واآلخر الجعفي علي بن الحسین ید أحدھما عیاض بن والفضیل عیینة بن سفیان وقبل 

  . رجلھ

e .فجائز، لرفده والكریم العالم ید تقبیل أما: الھدایة شرح في المعالي أبو وقال: أیضا وقال 

 ابن حدیث في كما وسلم وآلة علیھ اهللا صلى المصطفى ید قبلوا الصحابة أن علمت وقد

  .مؤتة غزوة من قدومھم عند عنھما اهللا رضي عمر

  المالكي المذھب فقرة. ٤

a .وجھ على كانت إن: مالك اإلمام قال) الباري فتح( كتابھ في العسقالني العالمة قال 

 فإن لشرفة أو لعلمھ أو لدینھ اهللا إلى القربة وجھ على كانت وإن فمكروھة والتعظیم التكبر

  .جائز ذلك

b .اهللا رضي وصاحبیھ مالك بن وكعب لبابة أبا أن: للعسقالني) الباري فتح( في وجاء 

 البدایة( كتابھ في كثیر ابن وقال. علیھم اهللا تاب حین -  وسلم علیھ اهللا صلى - ید قبَّلوا عنھم

 وصل فلما...  عنھ اهللا رضي الخطاب ابن عمر ید على المقدس بیت فتح في) والنھایة

 أبي بن ویزید الولید بن كخالد األمراء ورؤوس عبیدة أبو تلقاه الشام إلى ابالخط بن عمر

 رجل بتقبیل عمر فھم عمر ید لیقبل عبیدة أبو فأشار عمر وترجل عبیدة أبو فترجل سفیان

  .عمر فكف عبیدة أبو فكف عبیدة أبي

  )  ومشروعیتھا والصوفیة االسالم فرق كتاب من( 

  مشایخھ من االختصاص اھل علي ومحققھا بیاناتھ وجامع لكاتبھ




