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 واالستغاثة   التوسل  حبث 

 عبد هللا سراج الدين رمحه هللا عالمة املفسر الشيخ ال 
  الرحيم  الرمحن هللا بسم
  ملا ،  رجائه أو دعائه يف تعال هللا إل - واسطة أي  -وسل هنا أن يتخذ العبد وسيلة ابلت املراد

،  الدعاء  وإجابة، املنزلة أو، اجلاه  أو، احلق أوالواسطة عند هللا تعال من الفضل،  لتلك  ثبت
،  وسلم وآله عليه هللا صلى رسوله  وسنة ، تعال  هللا  كتاب   عليه دل   ملا، شرعا   جائز   ذلك  ومجيع
 األمة. وإمجاع ،  الصحابة وآاثر

 الكتاب: أدلة أما

 َلَعل ُكم   َسِبيِلهِ  يف  َوَجاِهُدوا   ال َوِسيَلةَ  إِلَيهِ  َواب  تَ ُغوا   اللَّ  ات  ُقوا   آَمُنوا   ال ِذينَ  أَي َُّها }يَ  قال هللا تعال:
ِلُحونَ   .{تُ ف 
،  الفاضلة الصاحلة ابألعمال الوسيلة  وابتغاء ، واملنهيات  احملرمات  برتك تعال  هللا أمر فقد

 سبحانه.  إليه املقربة
  ِإن  َنا  ر ب  َنا} :تعال هللا قال، الدعاء وإجابة الثواب  رجاء، الصاحلة ابألعمال التوسل شرع وقد

  َمعَ  َوتَ َوف  َنا  َسيَِّئاتَِنا  َعن ا  وََكفِّر   ُذنُوبَ َنا لََنا فَاغ ِفر   َرب  َنا فَآَمن ا ِبَربُِّكم   آِمُنوا   َأن   ِلإِلميَانِ  يُ َناِدي  ُمَناِدي   َسَِع َنا
،  فيه خيتلف  ال ظاهر وهذا، هلم تعال  هللا  يغفر أن  إبمياهنم تعال  هللا إل  توسلوا فقد {األب  رَارِ 
 والعمال، الصاحلة األعمال وسائل يف عامة اآلية أن له يتبني الكرمية اآلية أتمل من ولكن

  وابتغاء ، ابلتقوى أمر سبحانه  ألنه  - الفاضلة والذوات  الفاضلة  األعمال  أي - الصاحلني
  الوسيلة  ابتغاء فسران فإذا، املنهيات  واجتناب ، املأمورات  فعل عن: عبارة والتقوى، الوسيلة

 كان  الفاضلة الذوات  ابلوسيلة أريد إذا ولكن، وأتكيد تكرار فيه األمر صار، الصاحلة ابألعمال
 التأكيد.  على مقدم وهو ، أتسيسا  
تَ ُغونَ } آية يف ابلعموم القول البغوي العالمة ذكر وقد  {أَق  َربُ  أَي ُُّهم   ال َوِسيَلةَ  َرّبِِّمُ  ِإَل  يَ ب  
 عنهما.  هللا  رضي عباس ابن إل ذلك  ونسب
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  روى  بكار بن الزبري أن الباري( )فتح ففي، الفاضلة الذوات  على الوسيلة إطالق ورد وقد
  عام عنهما  هللا  رضي  اخلطاب  بن عمر استسقى: قال عنهما  هللا  رضي عمر ابن عن إبسناده 
: فخطب عمر رضي هللا عنه   وفيه، احلديث فذكر، عنه هللا  رضي املطلب عبد  بن ابلعباس  الَرمادة
، للوالد الولد يرى ما عنه هللا رضي للعباس يرى كان  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن"فقال: 
 . "هللا إل وسيلة  واختذوه، العب اس عمه يف وسلم وآله عليه هللا  صلى هللا  برسول الناس أيها فاقتدوا

 . "تعال هللا سقاهم حىت  رجعوا فما " :وفيه
 أبيه. عن أسلم بن زيد عن، سعد بن هشام عن البالذري  وأخرجه

  هلم  استقى ملا  بذلك  صرح  إنه  حىت ، تعال هللا  إل وسيلتهم عنهما  هللا  رضي  العباس  فكان
  إليك  بس القوم توجه  وقد ، بتوبة إال يكشف ومل ، بذنب إال بالء  ينزل مل إنه  اللهم" قال:  حيث
  فأرخت  "الغيث فاسقنا  ابلتوبة:  إليك  ونواصينا ، ابلذنوب  إليك  أيدينا وهذه ، نبيك  من ملكاين

 الناس.  وعاش األرض أخضبت حىت، اجلبال مثل السماء
 تعال.  هللا إل وسيلتهم جعلوه  الناس أن عنه هللا  رضي  العباس صرح فقد

  هللا  صلى هللا رسول عن وجهك  تصرف َوملَِ " جعفر: أليب عنه هللا رضي مالك  اإلمام وقال
 حمققا   ذلك  سيأيت كما   ."القيامة يوم السالم عليه آدم أبيك  ووسيلة وسيلتك  وهو، وسلم عليه

 إبسناده. 
ُم  ِإذ }: تعال هللا قول التوسل مشروعية على األدلة ومن   ظ َلُموا  أَنُفَسُهم  َجآُؤوكَ َوَلو  َأهن 

تَ غ َفَر هَلُُم الر ُسوُل َلَوَجُدوا  اللَّ  تَ غ َفُروا  الّلَ َواس    { َجآُؤوكَ } قوله سر العاقل فليتأمل {  تَ و ااب  ر ِحيما  فَاس 
تَ غ َفَر هَلُُم الر ُسولُ } وقوله:   ولوال، تعال هللا إل وسيلة  اختاذه مشروعية صريح  ذلك  من يفهم {َواس 
 عليه هللا صلى وفاته  وبعد الدنيوية حياته يف عام وهذا {َجآُؤوكَ } قوله: يف الفائدة فما ذلك 
 تعال.  هللا  شاء إن أبدلته ذلك  سيأيت كما،  وسلم

 منها: بعضًا نذكر كثرية فهي التوسل مشروعية على الدالة النبوية األحاديث وأما

   األول: الدليل
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  بن  عثمان عن، شرطهما على وقال:، احلاكم وصححه البيهقيو  والنسائي الرتمذي روى
  ادع  هللا رسول ي  فقال: وسلم عليه هللا  صلى النب  إل جاء ضريرا   رجال   أن : عنه هللا  رضي  حنيف 

 يعافيين.  أن رواية:  ويف بصري. يكشف  أن هللا
 .لك( خري  فهو صربت  شئت وإن،  دعوت  شئت )إن فقال:
 فادعه. قال:
  إليك  وأتوجه، أسألك  إين )اللهم: الدعاء ّبذا ويدعو، وضوءه فيحسن يتوضأ أن فأمره

  حاجت  يف ريب إل بك  توجهت إين حممد ي الرمحة نب، وسلم وآله عليه  هللا صلى حممد  بنبيك 
 . يف ( فشفعه اللهم، يل لتقضى هذه

 أبصر(. وقد )فقام:  البيهقي رواية يف جاء ركعتني. صلى  مث فتوضأ
 الضرير فإن، وسلم وآله عليه هللا صلى النب بذات  التوسل مشروعية على يدل احلديث فهذا

  خاصا   ذلك  وليس، وسلم وآله  عليه هللا صلى  هللا  برسول تعال هللا إل وتوجه  دعا الذي هو
 ذلك  على يدل، وفاته وبعد  وسلم وآله عليه هللا صلى حياته  يف، ولغريه له  عام هو  بل، ابلضرير
 فافعل  حاجة لك  كانت  )فإن: وسلم وآله عليه هللا صلى قال حيث، خيثمة  ابن رواها الت الزيدة

 مقبولة. ثقة من زيدة وهي ذلك( مثل
 علم حيث، العموم على محله عنه هللا رضي حنيف بن عثمان وهو احلديث راوي وأيضا  

  هللا رسول وفاة بعد ذلك  وكان، حاجته  فقضيت الدعاء ّبذا فدعا، حاجة  له  كانت  آخر رجال  
 احلديث. من املراد يف حجة الرواي وفهم، تعال هللا  شاء  إن سيأيت كما  وسلم وآله  عليه هللا صلى

  هللا  صلى به التوسل إن : يعين - العموم احلديث هذا من فهموا احلديث أئمة  فإن وأيضا  
  والبيهقي  واحلاكم الرتمذي ذكره فقد-احلاجات  سائر  يف ، وفاته  وبعد  حياته يف مشروع وسلم عليه

  احلاجة  صالة أذكار ابب  يف النووي وذكره املشروعة األدعية مجلة من ألنه، الدعوات  كتاب   يف
 احلاجة.  عند ّبا يدعى الت األذكار مجلة من أنه على
  الثاني: الدليل 
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  أن ، عنه هللا رضي  حنيف  بن عثمان عن والصغري( الكبري )املعجم يف والطرباين البيهقي روى
  ينظر  وال، إليه يلتفت ال فكان حاجة يف عنه  هللا رضي حنيف  بن عثمان إل خيتلف كان  رجال  
  الوضوء حمل أي - امليضأة ائتِ  فقال: عنه هللا  رضي حنيف البن ذلك  فشكى، حاجته يف إليه
  حممد  بنبينا إليك  وأتوجه أسألك  إين اللهم قل: مث ، ركعتني فيه فصل املسجد ائت مث، فتوضأ -

 وتذكر- حاجت يل فيقضي ربك  إل بك  أتوجه إين حممد ي، الرمحة نب وسلم وآله عليه هللا صلى
  هللا  رضي حنيف بن عثمان قال ما فصنع، الرجل فانطلق، معك  أروح حىت ورح - حاجتك 

 بن عثمان على فأدخله  بيده  أخذ حىت البواب  فجاءه  عنه هللا  رضي عثمان  ابب  أتى مث ، عنه
 فذكر  حاجتك؟.: وقال الطنفسة على معه فأجلسه، املؤمنني أمري وكان  عنه هللا رضي عفان

 عثمان فلقي وقال:، الساعة هذه كانت  حىت حاجتك  ذكرت  ما له: قال  مث، له فقضاها حاجته 
  ينظر كان  ما، خريا   هللا جزاك: فقال - احلاجة دعاء علمه الذي أي - عنه هللا رضي حنيف بن
 يف .  كلمته  حىت إل يلتفت وال حاجت يف

  هللا  صلى  هللا  رسول شهدت  ولكن كلمته   ما وهللا : عنه  هللا رضي حنيف  بن عثمان فقال
  كما ،  به أبس  ال وسنده  تقدم. كما  احلديث بصره. ذهاب  فشكا، ضرير وأاته وسلم وآله عليه
 وغريهم. والقسطالين السبكي احلافظ والطرباين البيهقي ذكره
  الثالث: الدليل 

  عنه  هللا  رضي اخلطاب  بن عمر توسل الفاضلة: ابلذات  التوسل إثبات  على السنة من
  إل  وسيلة العباس يتخذوا أن الناس  وأمره، عنه  هللا  ورضي  وسلم عليه هللا  صلى النب عم ابلعباس

 سقياهم.  يف تعال هللا
  إذا  كان  عنه هللا  رضي اخلطاب  بن عمر أن عنه هللا رضي أنس عن، وغريه البخاري روى فقد
  عليه  هللا  صلى بنبينا إليك  نتوسل كاان  إان اللهم فقال: املطلب عبد بن ابلعباس استسقى قحطوا

 فيسقون.: قال وسلم. وآله عليه هللا  صلى  نبينا بعم إليك  نتوسل  وإان، فتسقينا وسلم وآله
 الفاضلة. ابلذوات  التوسل يف صريح فهذا
 عنه.  هللا  رضي العباس بدعاء توسل هذا إن القائل: يقول وقد
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  رضي  العباس وهو الداعي املقصود ولكن عنه هللا رضي لدعاه الدعاء املقصود كان  لو: قلنا
  هللا  رضي عمر بذلك  صر ح، منه وقرابته، وسلم وآله عليه هللا صلى النب إل نسبته ابعتبار عنه هللا
 عنه.  هللا  رضي العباس ذلك  عن وعرب عنه

  ما للعباس يرى كان  وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول )إن فقال: خطب عمر أن ورد فقد
  واختذوه العباس عمه يف وسلم وآله عليه هللا صلى هللا برسول الناس أيها فاقتدوا للوالد الولد يرى

 هللا(.  إل وسيلة
  بتوبة  إال يكشف ومل بذنب إال بالء ينزل مل إنه )اللهم عنه: هللا رضي العباس يقول ذلك  ويف

 تقدم. كما   إخل نبيك( من مبكاين إليك  يب القوم توجه وقد
 النب إل أعرايب رجل جاء  قال:  عنه هللا رضي أنس عن )الدالئل( يف البيهقي روى كما  وهذا

  أنشد  مث يغط. صب  وال يئط بعري لنا  وما أتيناك  هللا  رسول ي فقال:، وسلم وآله عليه  هللا صلى
 فيه: يقول شعرا  

 الرسل إل إال اخللق فرار وأين         فراران إليك  إال لنا وليس
  )اللهم  فقال: السماء  إل يديه  فرفع املنرب صعد حىت، رداءه جير وسلم  عليه هللا  صلى فقام

  الزرع  به وتنبت الضرع به متأل رائث غري عاجال   ضار غري انفعا   طبقا   غدقا    مريعا   مغيثا   غيثا   اسقنا
 .موهتا( بعد األرض به وحتيي

  حىت  حنره إل يديه  وسلم وآله  عليه  هللا صلى  هللا  رسول  رد   فما عنه:  هللا  رضي أنس قال
  من، عيناه لقر ت  حيا   طالب  أبو  كان   )لو  م: ل وس عليه هللا  صلى قال مث ، أببراقها السماء التقت
 . قوله؟( ينشدان

 : قوله أردت  كأنك   هللا رسول ي:  فقال عنه هلل رضي طالب أيب بن علي فقام
 لألرامل  عصمة اليتامى مثال       بوجهه الغمام يستسقى وأبيض

 ذلك  ويف بوجهه الغمام يستسقى طالب: أيب قول وسلم وآله عليه هللا صلى النب أقر فقد
 وسلم. وآله  عليه هللا صلى  النب بوجه  التوسل صريح

 الفاضلة: بالذوات التوسل جواز على الرابع الدليل
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  ومهماهتم كرابهتم  سائر  يف ومتسحاهتم وتربكاهتم واستسقاؤهم عنهم هللا  رضي الصحابة توسل
 ذلك. يف والربكة  اخلري والتماسهم، وسلم وآله عليه هللا  صلى النب آباثر

 والتابعني. الصحابة بني شائع، الصحيحة األحاديث يف اثبت أمر وهذا
  وفيه:  طويل حديث  يف عنها  هللا  رضي أَساء مول هللا عبد عن مسلم )صحيح(  يف جاء
 جبة إيل   فأخرجت، وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول  جبة  هذه : عنها هللا  رضي  أَساء فقالت:
 السيدة عند كانت  هذه فقالت:، ابلديباج مكفوفني ايهوفرج، ديباج لبنة  هلا  كسروانية  طيالسة
 نغسلها  فنحن، يبلسها  وسلم عليه هللا صلى النب وكان، قبضت حىت عنها هللا رضي عائشة

 ّبا.  يستشفى للمرضى
  عليه  هللا  صلى هللا رسول جببة يستشفون كانوا  عنهم هللا  رضي  الصحابة أن  على يدلك  فهذا

 الشريفة  اجلبة  هذه بفضل متوسلني، تعال هللا  من الشفاء يطلبون أهنم: ذلك  ومعىن، وسلم وآله
  يصح  ال فكيف، وسلم وآله  عليه هللا  صلى جببته التوسل صح   فإذا، تعال هللا  عند العظيمة
 وسلم؟!!.  وآله عليه  هللا صلى  بذاته التوسل
 احلديبية:  صلح حديث من )الصحيحني( ويف

،  وجلده وجهه  به  فدلك  منهم  رجل كف  يف وقعت إال ُُنامة  هللا  رسول  تنخ مَ  ما  وهللا  فقال:
 عنده.  أصواهتم خفضوا تكلم وإذا، َوضوئه  على يقتتلون كادوا   توضأ وإذا، أمره ابتدروا أمرهم وإذا

  هللا  من الربكة طلب وهو ، وسلم عليه هللا  صلى هللا رسول بنخامة يتربكون  الصحابة فكانت
 تعال.  هللا عند اآلاثر هذه بفضل تعال

 النب شعر من عندان لَِعبيدة: قلت قال: عنه هللا رضي سريين ابن عن البخاري )صحيح( ويف
 عنه.  هللا  رضي أنس قبل من أصبناه  وسلم وآله  عليه هللا صلى

 فيها.  وما الدنيا من إيل أحب من شعرة  عندي تكون ألن فقال:
  طلحة أبو كان   رأسه حلق ملا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن، عنه هللا رضي أنس وعن

 البخاري.  رواه  وسلم. عليه هللا صلى شعره أخذ من أول
  وسلم  وآله  عليه هللا  صلى هللا  رسول رأيت قال: عنه  هللا  رضي  أنس عن، مسلم صحيح ويف
 رجل.  يد يف إال شعرة تقع أن يريدون  فما، أصحابه  به  وأطاف، حيلقه واحلالق
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 بعينه.  التوسل وهذا، ّبا واالستشفاء للتربك وسلم عليه هللا صلى بشعره حيتفظون فكانوا
 أم إل أهلي أرسلين قال: موهب ابن عن البخاري  رواه الذي احلديث يف التصريح جاء وقد

  وآله  عليه هللا صلى النب من شعر فيه، ماء من بقدح وسلم وآله عليه هللا صلى النب زوجة سلمة
 خمضبه.  إليها بعث شيء أو عني   اإلنسان أصاب  إذا وكان، وسلم

 الذي اجلُل ُجل فتخضخض، ماء فيه إبانء عنها هللا رضي سلمة أم السيدة إل يبعثون فكانوا
  هللا  من الشفاء يطلبون أي  - بذلك  يستشفون، وسلم وآله  عليه  هللا صلى  النب شعر من فيه

 ابلذات. التوسل عني وهذا - تعال هللا عند األثر هذا بفضل، تعال
 صلى النب من استوهبها الت الربدة يف عنه هللا رضي سعد بن سهل عن )الصحيحني( ويف

 فقال: رواية ويف كفين.  لتكون إيها سألته إمنا فقال: طلبها على الصحابة فالمه، وسلم عليه هللا
 ّبا. أكف ن لعلِّي، وسلم وآله  عليه هللا صلى النب لبسها حني  بركتها رجوت 
  صغريا   صندوقا   أي:  - عتيديها  فَتحت أهنا  عنها  هللا رضي  ُسَليم أم عن، مسلم )صحيح(  ويف

 زجاج.  من إانء يف، قواريرها  يف فتعصره، وسلم عليه هللا  صلى النب عرق  فيه تنشف فجعلت -
 . ُسليم؟( أم ي تصنعني )ما  نومه:  من استيقظ ملا وسلم وآله عليه هللا صلى فقال

 لصبياننا.  بركته نرجو رسول ي فقالت:
 . )أصب ِت( فقال:

  جيوز  ال فكيف، الشريفة آاثره بذواته التوسل وسلم وآله  عليه هللا صلى هللا رسول أقر   فقد
 وسلم. وآله  عليه هللا صلى  الشريفة بذاته التوسل
  وهو  وسلم وآله عليه هللا  صلى  النب )أتيت قال: عنه  هللا  رضي  جحيفة أيب عن البخاري ويف

  يبتدرون  والناس، وسلم وآله  عليه هللا صلى النبّ  َوضوء  أخذ بالال   ورأبت، أََدم من محراء قبة يف
 صاحبه(.  يد بلل من أخذ شيئا   منه يصب مل ومن، به  متسح شيئا    منه أصاب  فمن، الوضوء

 واسرتحاما .  واستشفاء   تربكا   وسلم وآله  عليه هللا صلى  آاثره  على حيرصون فكانوا
 عن  البخاري  )صحيح( يف كما،  عنده وسلم وآله عليه هللا صلى النب بنعل حيتفظ أنس فكان

  البناين:  اثبت فقال، قباالن  هلما نعلني عنه هللا رضي  مالك  بن أنس إلينا أخرج قال: طهمان ابن
 وسلم.  وآله عليه هللا  صلى هللا رسول نعل هذه
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  هللا  صلى النب شعرات  من قلنسوته يف يضع كان  عنه  هللا رضي الوليد بن خالد أن ثبت وقد
  عليه أنكر حىت، عنها يبحث عليها فشد، حروبه بعض يف قلنسوته فسقطت، وسلم وآله عليه

، القلنسوة بسبب ذلك  أفعل مل خالد: فقال، األعداء من بسببها القتل كثرة  من الصحابة بعض
 املشركني. أيدي يف وتقع، بركتها أسلب لئال،  وسلم وآله  عليه هللا صلى  شعره من  تضمنته ملا بل

 وسلم.  وآله عليه  هللا صلى النب شعر بفضل األعداء على يستنصر  عنه هللا  رضي خالد فهذا
 حتت وسلم وآله عليه هللا  صلى النب شعر من جيعل أن  عنه هللا رضي معاوية سيدان  وأوصى

 ميوت.  حني لسانه
  - احلبس يف وهو  - أمحد لإلمام أعطى الربيع  بن للفضل ولدا   أن: الص فوة(  )ِصَفةِ  يف وجاء

  عند  أمحد اإلمام فأوصى ، وسلم وآله عليه هللا  صلى النب شعر من هذا فقال:، شعرات  ثالث 
 موته. عند به ذلك  ففعل لسانه. على وشعرة، شعرة عني كل  على جيعل أن موته

 شعر بفضل، ويرمحه  له يغفر أن، تعال هللا إل يتوسل السنة أهل إمام حنبل بن أمحد فهذا
 وسلم. وآله  عليه هللا صلى النب

،  سلم وآله  عليه هللا صلى النب شعر من شيء معه كان   أنه البخاري اإلمام فضائل يف وجاء
 النب بشعر البخاري اإلمام من توسل وهذا الباري(  )فتح مقدمة يف ذلك  ذكر ملبوسه. يف فجعله
 والربكة.  اخلري ابتغاء، وسلم وآله  عليه هللا صلى

  وآله  عليه هللا صلى هللا رسول كان ) قال:  عنه  هللا رضي أنس عن، مسلم )صحيح( ويف
  إال  إبانء أيتونه فال، املاء  فيها  آبنيتهم املدينة خدم جاء - فجرال صالة - الغداة صلى إذا وسلم
  فيه(  يده  فيغمس الباردة  الغداة يف جاءه  ورمبا، يده فيه وسلم وآله عليه هللا  صلى هللا  رسول غمس
  صلى  هللا رسول ويقّرهم، بذلك  ويستشفون، وسلم وآله عليه هللا صلى النب آباثر  يتربكون فكانوا

 وسلم.  وآله عليه هللا
  لرسول  تبسط عنه  هللا رضي سليم أم كانت  قال: عنه  هللا رضي أنس عن )الصحيحني( ويف

 وشعره َعَرقه من أخذت  فإذا - عندها ضحوة   ينام - عندها فيقيل وسلم وآله  عليه هللا  صلى هللا
  حنوطه يف جيعل أن أوصى أنس ُحِضرَ  فلما، سك  يف مجعته مث - زجاجة – قارورة يف فجعلته

 السّك. ذلك  من
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  عليه هللا صلى النب شعر من موته بعد حنوطه  يف جُيعلَ  أن يوصي عنه هللا رضي أنس فهذا
 ويرمحه.  له يغفر أن تعال  هللا إل بذلك  متوسال  ،  الشريف وعرقه وسلم وآله

 التربك ابب  من هي إمنا، ابلذوات  التوسل على تدلُّ  ال األحاديث هذه إن   القائل: قال فإن
 فقط.

  هللا  صلى هللا  رسول آاثر على منهم  احلرص وهذا، الصحابة من التمسح هذا  إن  اجلواب: يف قلنا
  يكون  أن إما كله  هذا، وأكفاهنم حنوطهم يف ذلك  جبعل منهم اإليصاء وهذا، وسلم وآله عليه

  هللا  صلى هللا رسول وحاشا، لعبا   عبثا   عمال   فيكون، فيه هلم بغية وال، له معىن ال أجوف عمال  
  هلم  وأن  بدُّ  ال فإذا  ، صحيح غرض فيه  ليس لعب أو  عبث على أصحابه يقر أن وسلم وآله عليه

  أو  االسرتحام أو االستشفاء أو  التربك هو وهذا ، ابآلاثر  التمسح بذلك  يطلبوهنا وغاية غرضا  
  أو ، به واالستشفاء ابألثر التربك معىن أن والشك ، به مصرحا   جاء مما ذلك  حنو أو االستنصار
 وطلب، تعال هللا من الشفاعة وطلب، تعال هللا  من الربكة طلب هو ذلك  معىن، به االسرتحام

 حقيقة هو وهذا تعال. هللا عند احملمدية الشريفة اآلاثر هذه فضل بسبب تعال هللا من الرمحة
 ابلذات. التوسل
  أجل  من  املسيب بن وسعيد، الصحابة من عنهما هللا  رضي  عمر ابن أن  ثبت وقد هذا
 ثبت هؤالء كل،  أمحد اإلمام عن ثبت وكذلك  ،مالك  اإلمام شيخ سعيد بن وحيىي، التابعني

  هللا  صلى املصطفى جلوس حمل   لكونه ، به تربكا   وسلم عليه  هللا صلى النب مبنرب متسحوا أهنم عنهم
 وسلم. وآله عليه

 وتقبيل وسلم وآله عليه هللا صلى النب قرب تقبيل عن سئل أنه أمحد اإلمام عن ثبت كما
 بذلك.  أبس ال فقال: منربه؟

  صلى النب جفون يف يستنقع املاء كان  قال: حممد بن جعفر عن، أمحد اإلمام )مسند( ويف
  املاء  ذلك  حيسو - حيسوه عنه هللا رضي علي فكان، موته بعد غسلوه حني وسلم وآله عليه هللا
 .- وسلم وآله عليه هللا  صلى  بركاته من

 وسلم: وآله عليه اهلل صلى الشريفة ذاته حبق التوسل جواز على الدليل وأما
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 عليه  هللا صلى هللا رسول قال قال: عنه  هللا رضي اخلدري سعيد أيب عن، احلديث يف ورد فقد
 وأسألك ، عليك  السائلني حبق أسألك  إين اللهم فقال: الصالةِ  إل بيته من خرجَ  من) سلم: وآله
 وابتغاء سخطك  اتقاء  خرجت، َسعة   وال ريء   وال بطرا   وال أشرا   أخرج مل فإين، هذا ممشاي حبق

 أقبل أنت. إال الذنوب  يغفر ال إنه، ذنويب يل تغفر وأن النار من تعيذين أن فأسألك ، مرضاتك 
 واإلمام الطرباين ورواه، لفظه وهذا ماجه ابن رواه .ملك( ألف سبعون له  واستغفر بوجهه عليه هللا

  أئمة  من مجاعة حسنه  ولذلك ، ضعف من رواته بعض يف ما يزول املتابعات  وّبذه أمحد.
 احلفاظ.

  هللا  رضي  أسد بنت فاطمة ماتت ملا  قال: عنه هللا رضي مالك  بن أنس عن، الطرباين روى  و
 عند فجلس،  وسلم وآله عليه هللا صلى هللا  رسول عليها دخل، عنه هللا رضي عليّ   أم عنها

، وتكسيين وتعرين، وتشبعيين جتوعني، أمي بعد أمي كنت،  أمي ي هللا  )رمحك  فقال:  رأسها
  ثالاث   تغسل أن أمر مث اآلخرة( والدار هللا وجه بذلك  تريدين، وتطعميين طيبا   نفسك  ومتنعني

  خلع مث، بيده وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول وضعه، الكافور فيه الذي املاء بلغ فلما، ثالاث  
  زيد  بن  أسامة دعا مث ، فوقه بربد وكفنها ، إيها فألبسه قميصه  وسلم وآله عليه هللا  صلى هللا رسول

 فلما  قربها فحفروا، حيفرون عنهم هللا  رضي أسود وغالما   اخلط اب  بن وعمر األنصاري أيوب  وأاب
  فيه  دخل  فرغ فلما، ترابه  وأخرج ، بيده وسلم وآله  عليه  هللا  صلى هللا رسول حفره اللحد بلغوا

 ال  حي   وهو، ومييت حييي الذي )هللا وقال:، فيه فاضطجع، وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول
،  قبلي من واألنبياء نبيك  حبق مدخلها ووسع حجتها  ولقنها أسد بنت فاطمة ألمي اغفر، ميوت 
 عنه.  هللا  رضي  بكر وأبو والعباس هو اللحد وأدخلها، أربعا   عليها وكرب  .الرامحني( أرحم فإنك 

  حبان  ابن وثقه  وقد ،صالح بن روح غري، الصحيح رجال رجاله: اهليثمي  احلافظ قال
 ابلشديد.  ليس حمتمل ضعف  فيه أي:  ضعف. وفيه، واحلاكم

  حق  ال  ألنه ، البيت حبق أو  وأوليائك  وأنبيائك  رسلك  حبق  كرهو  عنهم: هللا  رضي  احلنفية وقول
،  تعال هللا على واجبا   حقا   للعبد أن   يتوهم كان  من على الكراهة محل فينبغي، اخلالق على للخلق

 . املعتزلة بدعة هو كما
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وََكاَن َحّقا   } تعال:  هللا قال كما،  تفضُّال   نفسه على هللا  حقه الذي احلقُّ  ابحلق أريد إذا وأما
ُر ال ُمؤ ِمِننيَ  َنا َنص    مانع  ال فإنه ، السابقة األحاديث عليه دلت الذي هو وهذا، ذلك  وأمثال .{َعَلي  

 نفسه. على تعال هللا أوجبه حبقِّ  تعال  هللا إل توسل ألنه ، منه
 :وسلم وآله عليه اهلل صلى جباهه التوسل دليل وأما

وََكاَن ِعنَد اللِ  } موسى: يف فقال وعيسى موسى سيدان  وجاهة عن تعال هللا أخرب فقد
ن  َيا َوا} عيسى: يف  وقال {َوِجيها    الرسول جاه  أن   شك   وال {آلِخَرِة َوِمَن ال ُمَقر ِبنيَ َوِجيها  يف الدُّ
 وعليهم عليه تعال هللا صلوات  وإمام األنبياء مجيع وجه فإنه، أعظم وسلم وآله عليه اله صلى

 أمجعني.
 إىل انتقاله بعد ثابت   كذلك، الدنيوية حياته يف ثابت هو كما وسلم وآله عليه اهلل صلى بالنيب التوسل

 الربزخية: احلياة

  احلياة حال يف خاص   ولكنه اثبت وسلم عليه هللا صلى به التوسل أن سلمنا قائل: قال فإن
 به.  التوسل يصحُّ  فال  ذلك  بعد وأما الدنيوية’
  اجلواب: يف قلنا
  به  التوسل جواز  األدلة  تثبت وإمنا، عليه دليل ال الدنيوية  حياته  حال  يف ذلك  ختصيص إن
.  وسلم وآله عليه هللا  صلى وفاته وبعد، الدنيوية حياته يف، أحواله مجيع يف وسلم عليه هللا صلى
 ذلك: ودليل

   :أواًل
  عند  حاجة  له كان   الذي الرجل علم فإنه ، املتقدم عنه  هللا رضي حنيف  بن عثمان  حديث

 إليك  وأتوجه أسألك  إين )اللهم فيقول: يدعو  أن علمه فإنه ، عنه هللا  رضي عفان بن عثمان
 فقضيت، به ودعا الرجل وذهب، احلديث متام إل الرمحة( نب، سلم وآله عليه هللا  صلى بنبيك 

 وسلم. وآله  عليه هللا  صلى النب وفاة بعد ذلك  وكان ، حاجته 
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  ثانيًا:
  يف كان  ما وسلم وآله عليه هللا صلى النب آباثر واستشفاءهم ،والتابعني الصحابة تربك إن
 يف تقدم كما، وسلم وآله  عليه هللا صلى النب وفاة  بعد كان ما منها  وكثري الدنيوية  حياته 

  توسل قد له: قلنا له. روح ال ألنه، به يتوسل ال امليت أن أن   يزعم املانع فإن، األحاديث
 أييت.  كما  قربه يف وسلم وآله عليه هللا  صلى آباثره الصحابة
  :ثالثًا
 وسلم وآله عليه هللا صلى النب توسل كيف  عنها هللا رضي أسد بنت فاطمة حديث يف تقد مَ 

 الوفاة.  بعد التوسل يف صريح   وذلك ، قبله األنبياء حبق
  :رابعًا

  اإلمام  فهمه الذي األمر هو ، وأكوانه أحواله سائر يف وسلم وآله  عليه هللا صلى به  التوسل إن
 أن واعلم عياض: القاضي قال فقد واألتقياء. العلماء من والنقاء الصفاء أهل وفهمه، مالك 
،  حياته  حال كان  كما   الزم   وتعظيمه  وتوقريه، موته بعد وسلم وآله  عليه هللا  صلى  النب حرمة
 ومعاملة، وسريته اَسه  وَساع، وسنته  حديثه  وذكر، وسلم وآله عليه هللا  صلى ذكره عند وذلك 

 املؤمنني أمري جعفر أبو  انظر  قال:  محيد ابن إل إبسناده  روى  مث ، وأصحابه بيته  أهل وتعظيم، آله
 ترفع ال املؤمنني أمري ي مالك: له فقال، وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول مسجد يف مالكا  

َواَتُكم   َي أَي َُّها } فقال: قوما   أد بَ  تعال هللا  فإن، املسجد هذا يف صوتك  ال ِذيَن آَمُنوا اَل تَ ر فَ ُعوا َأص 
َواهَتُم  ِعنَد َرُسوِل الل ِ } فقال: قوما   ومدحَ ، اآلية  {فَ و َق َصو ِت الن ِبِّ  ،  اآلية {ِإن  ال ِذيَن يَ ُغضُّوَن َأص 

  حي ا .  كحرمته  ميتا   ه حرمت وإن  اآلية.  {ِإن  ال ِذيَن يُ َناُدوَنَك ِمن َورَاء احل ُُجرَاتِ } فقال: قوما   وذم
 صلى  هللا رسول أستقبل أم، وأدعو القبلة أستقبل هللا عبد أاب ي وقال:، جعفر أبو هلا فاستكان

   وسلم؟ وآله عليه هللا
 إل السالم عليه آدم أبيك  ووسيلة وسيلتك  وهو، عنه وجهك  تصرف وملَ  مالك: اإلمام فقال

َوَما أَر َسل َنا ِمن } هللا: قال، تعال هللا فيشفعه به واستشفع القبلة استقبل بل، القيامة يوم هللا
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ت َ  تَ غ َفُروا  الّلَ َواس  ُم  ِإذ ظ َلُموا  أَنُفَسُهم  َجآُؤوَك فَاس  غ َفَر هَلُُم الر ُسوُل  ر ُسول  ِإال  لُِيطَاَع إبِِذ ِن اللِّ َوَلو  َأهن 
 . { ر ِحيما  َلَوَجُدوا  الّلَ تَ و ااب  

،  والسمهودي، القسطالين، السبكي التقي ذكرها عفرج وأيب مالك  اإلمام بني املناظرة  وهذه
 حسن. وسندها وغريهم، املنظم اجلوهر يف حجر وابن

 إل جاء  أعرابيا   أن، العتب عن الغرام( )مثري  يف اجلوزي وابن، )اترخيه( يف عساكر ابن روى و
ُم  } :يقول هللا َسعت هللا رسول ي عليك  السالم فقال: وسلم وآله عليه هللا صلى النب قرب َوَلو  َأهن 

تَ غ َفَر هَلُُم الر ُسوُل َلَوَجُدوا  الّلَ تَ و ااب  ر حِ  تَ غ َفُروا  الّلَ َواس  ،  اآلية وقرأ { يما  ِإذ ظ َلُموا  أَنُفَسُهم  َجآُؤوَك فَاس 
 يقول:  أنشأ مث، ريب إل بك  مستشفعا   ذنب من مستغفرا   جئتك  وقد وقال:

 واألكم القاع  طيبهن من فطاب          أعظمه الرتب  يف ُدفنت من خري ي
 والكرم اجلود وفيه العفاف فيه          ساكنه أنت لقرب الفداء نفسي

 ي فقال:، النوم يف وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول فرأيت، عيناي فغلبتين العتب: فقال
 له.  غفر تعال  هللا أبن وبشره األعرايب احلق عتب

  خلكان  كابن  املؤرخني: من كثري  وذكرها، إبقرارها )تفسريه(  يف كثري  ابن ذكرها القصة وهذه
  نداء  ففيها، هلا مستحسنني املناسك  يف املذاهب أئمة وذكرها، ابلقبول العلماء وتلقاها، وغريه
  نداؤه  كان  فلو، الشريف قربه يف وهو  منه الشفاعة وطلب، وسلم وآله عليه هللا صلى النب

 كتبهم.   يف قرروها وما، ألنكروها حمذورا   الوفاة  بعد به والتوسل
  أعرابيا   أن ، عنه  هللا  رضي  علي عن، السمعاين سعيد أبو  روى والسمهودي: القسطالين وقال

،  قربه  على بنفسه فرمى أيم  بثالثة  وسلم وآله  عليه  هللا صلى هللا  رسول دفن بعدما علينا قدم
 فوعينا  هللا عن ووعيت، قولك  فسمعنا قلت هللا رسول ي: وقال، رأسه على ترابه من حثىو 

ُم  ِإذ ظ َلُموا  أَنُفَسُهم  َجآُؤوكَ } إليك:  أُنزلَ  فيما وكان، عنك    قد  وقال:، اآلية وقرأ {َوَلو  َأهن 
 لك. ُغِفرَ  قد القرب: من فنودي يل. تستغفر وجئتك ، نفسي ظلمت

 اآلية.  عند تفسريه يف القرطب ذكرها القصة وهذه



 الشيخ عبد هللا سراج الدين رمحه هللا تعال                                                       حبث التوسل واالستغاثة 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                               14

  شركا   كان  لو إذ، لعقيدهتا وتثبيت، لصحتها تثبيت األخبار هلذه واحملدثني العلماء وحكاية
  إذ اعتقادها. بصحة إقرار هو  األخبار هلذه وغريمها والقرطب كثري  ابن فإقرار، أقروه وما ألنكروه

 ألنكروه.  منكرا   كان  لو
  :خامسًا

 بعد وسلم وآله عليه  هللا  صلى نبيه  تعال هللا أكرم ما ابب  )سننه(  يف الدارميّ  اإلمام قال
  عائشة  السيدة إل فشكوا شديدا   قحطا   املدينة  أهل ُقِحطَ  قال: اجلوزاء أيب إل أسند مث   موته.
  -نوافذ أي:– كوى  منه فاجعلوا وسلم وآله عليه هللا صلى النب قرب انظروا فقالت: عنها هللا رضي

  نبت  حىت، مطرا   فمطران، ففعلوا: قال سقف. السماء وبني بينه يكون ال حىت، السماء إل
 الفتق. عام فسم يَ  الشحم من تفتقت حىت، اإلبل وَسنت، العشب
  ينكر ومل، استمطارا   السماء إل الكوى بفتح عنها هللا رضي الصديقة السيدة أمرت  فقد

  به  أمرت  ملا حنوه أو شرك   فيه  أمرا   كان  فلو، كثرهتم مع والتابعني الصحابة  من أحد عليها
  ابلرأي يدرك ال الصديقة من الصنيع هذا بل ، إبقرار الدارميّ  رواه ملا شركا   كان  لو بل، الصديقة

 وسلم.  وآله عليه هللا صلى  عنه اثبت دليل إل مستندة وأهنا بد فال ، واالجتهاد
  خالفة  يف قسطنطينة غزا عنه هللا  رضي  األنصاري  أيوب  أاب أن  )املستدرك( يف احلاكم روى  و
 البلد.  سور أصل  يف املسلمون ودفنه  ،هناك فقتل، عنه هللا  رضي معاوية

 ُقِحطوا. إذا به ويستقون، قربه  يزورون الرومف الراوي: قال
 عن فسأله، املنام يف احلايف احلارث  بن بشر رأى، الفتح بن أمحد أن الصفوة( )صفة يف وجاء
  هللا  يعبد مل معروفا   إن  ، احلجب وبينه بيننا حالت  ،هيهات  فقال: عنه هللا  رضي الكرخي معروف

  فمن، األعلى الرفيق إل تعال هللا  فرفعه، إليه شوقا   عبده  وإمنا، انره من خوفا   وال، جنته إل شوقا  
  كانت
 تعال.  هللا شاء  إن له  يستجابُ  فإنه ، وليدع، قربه فليأتِ  حاجة  هللا إل له

 اإلمام صاحب احلريب إبراهيم كان، و بغداد يف به  يتربك ظاهر معروف وقرب اجلوزي: ابن قال
 اجملرب.  الرتيق معروف قرب يقول: أمحد
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 َسعت قال: ميمون  بن علي عن احملاضرة( )أنس كتاب   يف مجاعة بن الدين عز عن وجاء
 - زائرا   أي - يوم كل  يف قربه إل وأجيء، حنيفة أبيب ألتربك إين يقول: عنه هللا رضي الشافعي

 حىت عين تبعد فما، عنده تعال هللا وسألت وجئت، ركعتني صليت حاجة يل عرضت فإذا
 تنقضَي.
 املمات.  وبعد احلياة يف ابلصاحلني التوسل صحة على يدلنا فهذا
  لتوسل ، جائزا   الوفاة  بعد وسلم وآله  عليه هللا  صلى ابلرسول التوسل كان  لو القائل: يقول وقد

 عنه.  هللا  رضي ابلعباس يتوسل ومل، عنه هللا  رضي عمر به
 اجلواب: يف قلنا

   :أواًل

  مل  أمور من فكم، الفعل جواز  عدم على يدلُّ  ال ، الشيء ذلك  عن هني   بال  الشيء فعل ترك
  ابلنب  التوسل قضية ذلك  ومن، فعلت إذا وأقروها، جبوازها صر حوا أهنم مع الصحابة بعض يفعلها
  روى  فقد، ينكره ومل أقره نفسه عنه هللا رضي عمر فإن، الوفاة بعد وسلم وآله عليه هللا صلى

  قال: عنه  هللا  رضي عمر خازن  وكان ، عنه هللا  رضي  الدار مالك  عن، شيبة أيب وابن، البيهقي
  هللا  رسول ي فقال: له  فشكى وسلم وآله عليه هللا  صلى النب  زمان يف  قحط الناس  أصاب 
  ائت فقال: املنام يف وسلم وآله  عليه هللا  صلى هللا  رسول فأاته هلكوا. قد فإهنم، ألمتك  استسقِ 

 الكيس.  الكيس عليك  له: وقل، مسقون أهنم وأخربه، السالم وأقرئه، عمر
 إال آلو ما ربّ  ي قال: مث عنه هللا رضي عمر فبكى، فأخربه عنه هللا  رضي عمر الرجل فأتى

 عنه. عجزت  ما
  املنام  يف رأى الذي أن الفتوح يف سيف روى وقد وقال: إسناده الفتح يف احلافظ صحح وقد
 عنهم.  هللا رضي الصحابة أحد املزين احلارث  بن بالل هو املذكور
  :ثانيًا
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  هللا  صلى هللا برسول التوسل عن عدوال   هو ليس عنهما هللا رضي ابلعباس عمر توسل إن
  توسل إمنا ألنه ، وسلم عليه هللا  صلى هللا برسول للتوسل متضمن هو  بل، وسلم وآله عليه

  )وإان  بقوله: صر حَ  كما   القرابة ّبذه يتوسل فهو، وسلم وآله  عليه هللا صلى النب عمّ  ألنه  ابلعباس
  يسمعه   حىت اإلمام من الدعاء  يتطلب االستسقاء موقف  كان  وملا نبيك(  بعمِّ  إليك  نتوسلُ 
  الدعاء  يف العباس أانب  فلذلك ، تعال هللا  إل وافتقار  وذل، وانكسار خشغة هلم وحيصل، الناس
  قال:  حيث، وسلم وآله عليه  هللا صلى ابلنب التوسل حقيقة على دليل العمل فهذا ، عنه بدال  

 وأيضا  ، وسلم وآله عليه هللا صلى نبيك  لفضل دعاءه فأجب أي: نبيك( بعمِّ  إليك  نتوسل وإان)
  بدال   داعيا   العباس بقيام وذلك ، والرجاء والضجيج، والدعاء والتضرع، االستسقاء شعرية إقامة فيه
 عنهما.  هللا  رضي عمر من

 :ثالثًا

 من: عنه  املنفصلة وسلم وآله  عليه  هللا  صلى  النب  آباثر  توسلوا قد، منهم إبمجاع  الصحابة إن
  هللا  صلى به التوسل جييز  ال عمرا   إن   يقال: فكيف ، روح هلا ليس وهي، وُنامته، وأظافره شعره
  وحاشا  كال   - سيأيت كما   - قربه  يف حي   وسلم عليه  هللا  صلى أنه مع، وفاته بعد وسلم وآله  عليه
 عنه.  هللا رضي  عمر على افرتاء هو وإمنا، ذلك  من عنه  هللا  رضي عمر
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 االستغاثة أحباث

  أو، اعرتته كربة   أو ، به أمل ت ضائقة أو، فيها وقع لشدة اإلغاثة العبد طلب هي: االستغاثة
 به.  حل   ما عنه ويدفع يسعفه من يطلب فهو، ذلك  حنو

، واالستقالل احلقيقة على تعال هللا هو ذلك  كل،  واإلمداد والعون اإلغاثة أن املقرر ومن
 جعل تعال هللا أن  ينايف ال أعدها ووسائط، أسبااب   لذلك  جعل تعال هللا  أن ينايف ال هذا ولكن
،  احلكمة  تعطيل فيه تعال هللا  نصبها  الت األسباب  وإنكار  لذلك  أعدها ووسائط ، أسبااب   لذلك 

 كبريا .  علو ا   ذلك  عن هللا تعال  القدرة. حتديد فيه بل
  يف  نسبها  ذلك  ومع  ، وحده تعال هللا  إل األفعال من كثريا    أضاف  الكري  القرآن فإن ولذلك 

 والوسائط.  األسباب  إل األخرى آيت 
َيا} تعال: هللا قال َياَها } ذلك: ومع، إليه  اإلحياء فنسب {َوأَن ُه ُهَو أََماَت َوَأح  َوَمن  َأح 

يعا   َيا الن اَس مجَِ َا َأح   املخلوق.  العبد وهو، السبب إل اإلحياء فنسب {َفَكَأمن 
َنُفَس ِحنَي َمو هِتَا} تعال: هللا وقال ُقل  يَ تَ َوف اُكم م َلُك } تعال: هللا وقال، {الل ُ يَ تَ َوَّف  األ 

 .{ال َمو تِ 
ُر ِإال  ِمن  ِعنِد اللِّ } تعال: هللا وقال تَنُصُروُه فَ َقد  َنَصَرُه ِإال  } تعال: هللا وقال، {َوَما الن ص 

َتنَصُروُكم  يف الدِّيِن فَ َعَلي ُكُم الن ص رُ }  تعال: هللا وقال، {اللُّ   على إليه النصر فنسب{ َوِإِن اس 
  احلديث:  ويف، انصرين فالن  ي  قلت: إذا مانع  فأيّ ، السببية على للمخلوق ونسبه، احلقيقة
 احلديث. مظلوما ( أو ظاملا   أخاك )انصر

ن هُ } تعال: هللا وقال، {ِإن  الل َ ُهَو الر ز اُق ُذو ال ُقو ِة ال َمِتنيُ } تعال: هللا وقال { فَار زُُقوُهم مِّ
 ذلك.  يف سبب ألنه املخلوق إل الرزق فنسب

ِدي َمن } تعال: هللا وقال بَ ب َت َوَلِكن  الل َ يَ ه    تعال:  هللا وقال، { َيَشاءُ ِإن َك اَل هَت ِدي َمن  َأح 
َتِقيم {} ِدي ِإَل ِصرَاط  مُّس   .َوِلُكلِّ قَ و م  َهاد {} تعال: هللا وقال، َوِإن َك لَتَ ه 

َ  ابهلل( فاستعن استعنت وإذا، هللا فاسأل سألت )إذا وسلم: وآله عليه هللا صلى وقال   أن  فبني 
  تعال  هللا أضافها ذلك  ومع، احلقيقة على تعال هللا من ذلك  كل  اإلعانة وأن، احلاجات  قضاء
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{ } فقال: السبب إل َهر   املسؤول وأن، العبد يسأل أن للعبد جيوز أنه فبنيَوأَم ا الس اِئَل َفاَل تَ ن  
 ينهر.  ال أن غيبني

  فندب  أخيه( عون يف العبد كان  ما العبد عون يف )وهللا وسلم: وآله عليه هللا صلى وقال
 أبخيه.  يستعني  أن للعبد فيجوز، بعضا   بعضهم يعنيَ  أن العباد

 إل اإلغاثة نسب ذلك  ومع، املغيث سبحانه فهو، احلقيقة على هللا من هي اإلغاثة وهكذا
  وهذا ، داود أبو رواه  الضآل( وهتدوا، امللهوف تغيثوا )وأن الطريق: حقوق  يف ورد كما،  العبد
 كفاية.   ذكران وفيما األفعال. من كثري  يف جيري

  قائل: قال فإن
 طلب جيوز هل ولكن، السبب إل تضاف أهنا  سل منا، ذلك  وغري والنصر اإلغاثة سل منا

 ذلك. يف وواسطة  سبب أنه ابعتبار، السبب من وحنوها والنصر واإلعانة اإلغاثة
  فاجلواب:

 اثبتة:   أبدلة  جائز ذلك  إن  

   :أواًل

،  الزكاة كتاب   يف، البخاري )صحيح( يف ورد كما،  ذلك  جواز على كلهم  املوقف أهل أمجع
 نصف العرق يبلغ حىت، القيامة يوم تدنو )الشمس قال: وسلم وآله عليه هللا صلى النب أن

  وسلم( وآله عليه هللا  صلى مبحمد  مث، مبوسى مث  ، آبدم استغاثوا كذلك  هم فبينما، األذن
 احلديث.

 :ثانيًا

  طلب  يف تسعى فجعلت، العطش أدركه ملا ، إَساعيل أم هاجر قصة يف )الصحيح( يف جاء
  طلب  كان  فلو غوث( عندك  كان  إن أغث) :فقالت شخصا   ترى وال صوات   فسمعت، املاء

 واحملدثون.  الصحابة نقله وملا ، وسلم وآله عليه هللا  صلى هللا  رسول أقره ملا  شركا   الغوث 
 :ثالثًا
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  قال:  أنه وسلم وآله  عليه هللا  صلى النب عن عنه هللا رضي مسعود ابن  عن، احلديث يف ورد
 األرض يف   وجل   عز هللا  فإن ، احبسوا هللا عباد  ي فلينادِ ، فالة أبرض أحدكم دابّة انفاتت )إذا

 صحيح.  بسند والبزار  عوانة وأبو واحلاكم، السين  ابن رواه  سيحبسه( حاصرا  
  أظنها  - دابة له انفلتت إذا أنه: ابلعلم الكبار شيوخنا بعض يل حكى  النووي: اإلمام قال

،  مجاعة مع مرة أان وكنت، احلال يف عليهم هللا  فحبسها فقاله، احلديث هذا يعرف  وكان - بغلة
 الكالم. هذا سوى ، سبب بغري احلال يف فوقفت فقلته، عنها وعجزوا، ّبيمة  منا فانفلتت

  ضل   إذا) قال: أنه  وسلم وآله عليه  هللا صلى النب عن، غزوان بن عتبة  عن، الطرباين وروى
  أعينوين.  هللا عباد  ي فليقل: إنس  ّبا  ليس  أبرض وهو، عوان   أراد أو  - الطريق عن أي -أحدكم

 . يراهم(  ال عبادا   هلل فإن ثالاث  
، حسن حديث احلديث: هذا يف قال أنه الثقات  العلماء بعض عن األذكار( )شرح يف ونقل

 املسافر. إليه حيتاج
 حنبل  بن أمحد اإلمام ابن هللا عبد عن الشرعية( )اآلداب  كتاب   يف احلنبلي مفلح ابن ونقل

 وكنت، الطريق عن فضللت، حجج مخس حججت يقول: - حنبل بن أمحد  - أيب َسعت قال:
 حىت، ذلك  أقول أزل فلم، ماشيا   وكنت، الطريق على دلُّوان هللا عباد ي أقول: فجعلت ماشيا  
 الطريق. إل اهتدى حىت أي: الطريق. على وقفت

 سبب.  أنه  اعتبار على، ابملخلوق واالستعانة  االستغاثة جواز على هذا فدل  
  النب  مع خرجنا) قال: عنه هللا رضي  األكوع  بن سلمة عن )الصحيحني( يف جاء: رابعًا

  تسمعنا  أال عامر ي لعامر: القوم من رجل فقام، ليال   فسران خيرب إل وسلم وآله عليه  هللا صلى
 يقول: ابلقوم  حيدو فنزل - شاعرا    رجال   عامر وكان - ُهنيهاتك  من

 صلينا  وال تصدقنا وال            اهتدينا ما أنت لوال اللهم
 القينا إن األقدام وثبت        أبقينا  ما لك  فداء لنا فاغفر

 أبينا  بنا  صيح إذا إان              علينا سكينة وألقنيَ 
 .السائق؟( هذا )من وسلم: وآله عليه هللا صلى هللا رسول فقال
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 األكوع.  بن عامر قالوا:
 . هللا(  )يرمحه  قال:
 احلديث.  .به  أمتعتنا لوال هللا  نب ي وجبت   - عنه هللا رضي  عمر أي - القوم من رجل فقال
- بعامر ميتعهم أن  وسلم وآله  عليه هللا صلى هللا  رسول من عمر طلب لقد، هذا ي فانظر

  وآله  عليه هللا صلى هللا رسول يقل ومل - به يتمتعون، بينهم حيا   فيبقى عمره يطيل أن يعين
،  وسلم وآله عليه هللا  صلى  هللا  رسول أقره بل ، عمر ي تشرك ال أو ، عمر  ي  هذا تقل ال وسلم:

فَآَمُنوا  } تعال: قال ، تعال هللا  هو ابآلجال وميتع، احلقيقة على العمر  يطيل الذي أن مع
 نعم. {َفَمت  ع َناُهم  ِإَل ِحني  

  وأقوى ، األسباب  أعظم وسلم وآله  عليه هللا  صلى فهو ، تنكر  ال أسبااب   نصب هللا  ولكن
  هنالكَ  وما، والسعادة واإلمداد، والنصر واإلعانة اإلغاثة من، واملربات  اخلريات  مجيع يف الوسائط

  هللا  أخرب كما ،  وسلم وآله  عليه هللا  صلى منه  واآلخرة  الدنيا خرب يف بل، ذلك  يف واسطة أعظم
  جلميع  شاملة الرمحة أن تعلم وأنت، {ِإال  َرمح َة  لِّل َعاَلِمنيَ َوَما أَر َسل َناَك } بقوله: ذلك  عن تعال

 واآلخرة.  الدنيا يف، والباطنة الظاهرة، السعادات  اخلريات 
 جتعلين أن، وسلم وآله عليه هللا صلى حممد  سيدان نبيك  بوجه إليم وأتوجه أسألك  إين اللهم

 العاملني.  رب  هلل واحلمد وابطنا .  ظاهرا  ،  وسلم وآله عليه هللا صلى أتباعه  خاصة  خاصة من
  هللا  برسول االستغاثة على دليل أصرح يعترب، ضرحيه ونو رَ ، روحه هللا  قد سَ  والدي كان  ولقد

  رسول  ي  به  أمتعتنا هال ) عنه:  هللا رضي عمر قول وهو، احلديث هذا وسلم وآله  عليه هللا  صلى
  لنا  أطل أي: ، هللا رسول  ي  به  أمتعنا يقول: كأنه   أي:– والطلب السؤال معىن ذلك  يف  فإن هللا(

 به.   نتمتع حىت  ، عمره
 ينكر مل وسلم وآله  عليه هللا صلى هللا ورسول وِسي ما ، عنه هللا  رضي عمر ذلك  والقائل ِسي ما

 املخالفني على حيتج تعال هللا رمحه كان  كما،  معانيها من هنالك  عم ا تعرب كلمة  فهي شيئا   عليه
  االستنصارو  واالسرتحام واالستشفاء التربك على الصحابة إبمجاع عليهم حيتج، التوسل جواز يف

 وسلم. وآله عليه هللا  صلى النب آباثر
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  القائل: قال فإن
  وأما ، اإلغاثة من ولتمكنهم، ابالستغاثة لشعورهم األحياء من تكون إمنا االستغاثة إن

 اإلغاثة؟. منهم تصحّ  فكيف ويشعرون؟ حيسون فهل األموات 
 فاجلواب:

 :  أواًل

 مسلم )صحيح( يف ورد  فقد، وعليهم نبينا  على تعال هللا صلوات  أحياء  األنبياء  أن  ثبت لقد
  يف  رأيتين وقد) وسلم: وآله  عليه هللا  صلى قال، اإلسراء حديث يف عنه هللا  رضي هريرة أيب عن

،  شنوءة رجال من كأنه،  َجعد  ، ضر ب   برجل فإذا، يصلي  قائم   موسى فإذا، األنبياء من مجاعة
، الثقفي مسعود ابن  عروة شبها   به  الناس  أقرب ، يصلي قائم السالم عليه مري ابن عيسى وإذا
  وآله  عليه هللا صلى نفسه يعين - صاحبكم به  الناس  أشبه، يصلي قائم السالم عليه إبراهيم وإذا

  ي  قائل: قال الصالة من فرغت فلما -إماما   فيهم صار  أي - فأممتهم، الص الة فحانت - وسلم
 .السالم( فبدأين إيل   فالتفت، عليه فسلم النار صاحب مالك  هذا حممد

  احلياة  من أقوى حياة ، عليهم تعال هللا صلوات  األنبياء حياة يف صريح احلديث فهذا
،  حقيقية صالة  إماما   ّبم صل ى مث ، يصلون وسلم  وآله عليه هللا  صلى هللا  رسول فرآهم، الدنيوية
  به  واقتدوا، حقيقة ّبم فصلى، الدنيوية حياته يف وقتئذ  كان  وسلم وآله عليه  هللا صلى أنه بدليل
 احلقيقة. على

 :ثانيًا

  رضي  أنس عن، والنسائي مسلم )صحيح( يف فورد، يصلون قبورهم يف أحياء  األنبياء أن ثبت
  قائما   موسى على يب أسريَ  ليلة أتيت): وسلم وآله  عليه هللا صلى هللا رسول قال قال:  عنه هللا

 . األمحر( الكثيب عند قربه يف يصلي
  وآله  عليه  هللا صلى  هللا  رسول  قال قال: عنه  هللا  رضي  أنس  عن، يعلى وأبو ، البيهقي وروى

مة قال يصلون( قبورهم يف أحياء )األنبياء وسلم:  صحيح.  حديث  وهو املناوي:  العال 
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 مسجد يف يُ ؤ ذن مل، احلرة أيم كان   ملا  قال: العزيز عبد بن سعيد عن، إبسناده الدارمي وروى
 يربح ومل - أيم ثالثة واإلقامة األذان تُرِكَ  أي: - يقم   ومل، ثالاث   وسلم وآله عليه هللا صلى النب

  النب  قرب  من يسمعها ّبمهمة  إال الصالة  وقت يعرف  ال وكان ، املسجد من املسيب بن سعيد
 وسلم. وآله  عليه هللا صلى

 أمجعني. وعليهم نبينا  على تعال هللا صلوات   األنبياء يف خاصة رسالة البيهقي احلافظ ولإلمام
  :ثالثًا

َواات  َبل  } فقال: الشهداء حياة عن تعال هللا أخرب َواَل حَت َسََب  ال ِذيَن قُِتُلوا  يف َسِبيِل اللِّ أَم 
َياء ِعنَد َرّبِِّم  يُ ر َزُقوَن  ِلهِ  * َأح    الشهادة  مقام أن املعلوم ومن اآليت.  {َفرِِحنَي مبَا آاَتُهُم الّلُ ِمن َفض 

  أبنه  عنهما هللا رضي  باسع بن هللا عبد األمة حرب قول على سيما، النبوة مقام سلك  يف منتظم
 والباطنة. الظاهرة الشهادة انل وسلم وآله  عليه هللا صلى

  :رابعًا

  عليه  هللا صلى حياته  دليل وهذا، عليه تُ ع َرضُ  وسلم وآله عليه  هللا صلى  عليه الصالة  أن ثبت
 يسمع. وال يعي ال من على تعرض فكيف وإال، وسلم وآله

  أوس عن، صححه واحلاكم، )صحيحه( يف حبان وابن، داود وأبو، أمحد اإلمام روى فقد
،  اجلمعة يوم أيمكم أفضل من) وآله: عليه هللا  صلى هللا  رسول قال:قال عنه  هللا  رضي  أوس ابن
ََ ، فيه الصالة من علي   فأكثروا، الصعقة وفيه، النفخة وفيه، قبض وفيه، آدم خلق فيه   فإنًّ

 . علّي( معروضة صالتكم
 .- بليت يعين – أرمت وقد عليكَ  صالتنا تعرض وكيف هللا رسول ي قالوا:
 . األنبياء( أجساد أتكل أن األرض على حرم وجل عز هللا )إن فقال:
 من علي أكثروا) قال: وسلم وآله عليه هللا صلى النب أن، جيد بسند ماجه ابن وروى

 علي   عرضت إال علي يصلي لن أحدا   وإن، املالئكة تشهده، مشهود فإنه، اجلمعة يوم الصالة
 ، منها( يفرغ حىت صالته 

 املوت؟ وبعد قلت: قال:
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 والسالم.  الصالة عليهم أنبياء( أجساد أتكل أن األرض على حرم  هللا )إن فقال:
  )إن قال: وسلم عليه هللا صلى النب أن، عنه  هللا رضي أنس عن، واألصبهاين البيهقي وروى

 اجلمعة يوم عليِّ  هللا  صلى من، الدنيا  يف صالة علي أكثركم موطن كل  يف القيامة يوم مين أقربكم
  كما ،  قربي يف يدخلها ملكا   بذلك  هللا يوكل، الدنيا  حوائج من سبعني، حاجة مائة  له هللا قضى
  صحيفة  يف عندي فأثبته، عشريته إل ونسبه ابَسه علي   صلى من خيربين، اهلداي عليكم يدخل

 . بيضاء(
  هللا ورمحة انب أيها عليك  )السالم املصلي: يقول أن التشهد حديث يف ثبت وقد هذا
 . وبركاته(

  سلم وآله  عليه هللا  صلى  هو  بل كال   اكر إد وال حياة  به  ليس  من على سالم  هذا إن أفتقول
 حي .  حي  

،  يسمعون ألهنم إال ذلك  وما ، عامة عليهم والتسليم األموات  زيرة  الشرع يف ثبت وقد
  ما ) بدر: يوم املشركني قتلى يف، وسلم وآله  عليه هللا  صلى قال بل، الزائر بزيرة ويشعرون وحيسون

 ويعون يسمعون فإهنم ابملؤمنني ابلك  فما تقدم. وقد احلديث منهم( أقول ملا أبَسع أنتم
 ويشعرون.
  قائل: قال فإن

 الدنيا؟ ألهل منفعة منهم أتيت فهل، أحياء أهنم سلمنا
 اجلواب: يف قلنا

   :أواًل

  وكان  - الدار مالك  عن، صحيح بسند شيبة أيب وابن  البيهقي رواه الذي  احلديث يف تقدم
  إل  رجل فجاء، عنه  هللا  رضي  عمر زمان  قحط الناس  أصاب  قال:، - عنه هللا رضي عمر خازن 

 قد فإهنم، ألمتك  استسق هللا رسول ي) وقال: له فشكى، وسلم وآله عليه هللا صلى النب قرب
،  السالم وأقرئه، عمر ائت ) فقال:، املنام يف  وسلم وآله عليه هللا صلى هللا  رسول فأاته هلكوا(
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 وسلم. عليه هللا صلى منه كرمية وإجابة ظاهرة منفعة فهذه احلديث. مسقون( أهنم وأخربه
  ملا ، وسلم وآله  عليه هللا  صلى النب قرب فوق النوافذ بفتح  عنها هللا رضي عائشة السيدة أمر وتقدم
 من إال إليهم اخلري ذلك  وصل وما، شديدا   مطرا   فمطروا ذلك  ففعلوا، القحط إليها  الناس  شكى
 وسلم.  وآله عليه هللا  صلى  سيادته
  :ثانيًا

  النب  عن، عنه هللا رضي  مسعود ابن عن، اجليد ابلسند البزار  رواه الذي  احلديث يف  جاء
،  لكم خري   ووفايت، لكم وحُيَدث  حُتِدثون  لكم  خري )حيايت قال:  أنه وسلم وآله عليه  هللا  صلى

 لكم( استغفرت  شر من رأيت وما،  هللا محدت  خري من رأيت  فما، أعمالكم علي   تعرضُ 
 الصحيح.  رجال  إسناده رجال اهليثمي:  احلافظ وقال، صحيح  إسناده احلافظ: قال
  صلى استغفار وهو ، أمته إل منه الواصل واخلري، املنفعة هذه من أعظم خري وأيُّ  منفعة فأيُّ 

 على وسلم وآله عليه هللا صلى له فيستغفر، املسيء عمل عليه يعرض حني وسلم وآله عليه هللا
 العامل. ذلك  ومقام حال حسب
 وسلم. وآله  عليه هللا صلى النب قرب إل جاء مل ا العتب العالمة عن األعرايب قصة تقدمت وقد
  :ثالثًا

 وسلم: وآله عليه هللا صلى هللا رسول قال قال: عنه  هللا رضي أنس عن، أمحد اإلمام روى
 قالوا: ذلك  غري كان   وإن، استبشروا خريا   كان  فإن، وعشائركم أقاربكم على تعرض أعمالكم إن)

 . هديتنا( كما  هتديهم حىت متتهم ال اللهم
  وآله  عليه هللا صلى هللا رسول قال قال: عنه  هللا  رضي  جابر  عن، الطيالسي داود  أبو وروى

 غري  كان   وإن، استبشروا خريا   كان  فإن، قبورهم يف أقاربكم على تعرض أعمالكم إن) وسلم:
 . بطاعتك( يعملوا أن  أهلمهم اللهم قالوا: ذلك 

  يقول:  ساجد وهو  الدرداء  أاب أَسع كنت  قال: الدرداء  أيب بن بالل عن، الدنيا  أيب ابن  وروى
 لقيته(.  إذا رواحة  ابن خايل مَي ُقَتين أن بك  أعوذ إين اللهم  )

 ألقاه.  حني  فَيمقتين عليه يُعرض ال حىت  السيئ العمل جنبين أي:
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 تعال. رّبم  إل وتوجهاهتم، األموات  بدعاء ينتفعون األحياء أن على األحاديث فدل ت
  :رابعًا

 وما، والكرامة األجر من هلم هللا أعد   وما، الشهداء فضل تبني، كرمية  آيت  تعال هللا أنزل
  هلم ة  تنشيطا   اآليت  تلك  أنزل، الكاملة احلياة من أعطاهم وما، واملكانة  الرتبة من أعطاهم

  عند  ينكلوا وال، اجلنة يف يزهدوا ال، و تعال هللا سبيل يف القتل عن جَينُ ُبوا  ال حىت، اجملاهدين
،  أعطاهم ما الكرامة من تعال هللا أعطاهم مل ا  أحد  شهداء  أن  بسبب كان  ذلك  كل،  احلرب 

، يسرهم خريا   إليهم يوصلوا أن وأحبوا، الدنيا يف إخواهنم فذكروا، بذلك  يتحدثون واجتمعوا
 رأوا  حىت، ذلك  يف والقتل، تعال هللا سبيل يف اجلهاد إل عزميتهم دواعي ويقوي، ّبمتهم وينهض

َواَل حَت َسََب  ال ِذيَن قُِتُلوا  } عنكم: أبلغهم أان   تعال: هللا فقال:، البشائر ّبذه  منهم واحدا   يبعثوا أن
َواات    الشهداء.  أولئك  بسبب األمة هذه إل انزلة فهي اآليت  {يف َسِبيِل اللِّ أَم 

  قال  وسلم وآله عليه  هللا  صلى النب أن ، عنهما هللا  رضي  عباس ابن عن، داود أبو روى فقد
  ترد ، خضر طري جوف يف أرواحهم تعال هللا جعل، أبحد إخوانكم أصيب ملا إنه) ألصحابه:

 وجدوا فلما، العرش ظل يف معلقة ذهب من قناديل إل وأتوي، مثارها من أتكل، اجلنة أهنار
 يف يزهدوا لئال، نرزق  اجلنة يف أحياء أننا إخواننا يبلغ من قالوا:، ومقيلهم ومشرّبم مأكلهم طيب
 احلرب. عند ينكلوا وال اجلنة

َواات   } تعال:  هللا  فأنزل عنكم أبلغهم أان  تعال:  هللا فقال َواَل حَت َسََب  ال ِذيَن قُِتُلوا  يف َسِبيِل اللِّ أَم 
َياء ِعنَد َرّبِِّم  يُ ر َزُقوَن   ِلِه  *َبل  َأح   اآليت.  ({َفرِِحنَي مبَا آاَتُهُم الّلُ ِمن َفض 

 ومن، األدلة من موجزة مجلة   وذكرت  واالستغاثة التوسل حول البحث من أطرافا   تناولت وقد
 الفضل  أولو السابقون علماؤان  صنفها، ذلك  يف مصنفة كتب  فهناك، ذلك  يف التوسع أراد

 خريا . املسلمني عن هللا جزاهم، والتدقيق والعلم، والتحقيق
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  هللا )رمحه الدين سراج هللا عبد الشيخ: ابهلل العارف احملدث  املفسر اإلمام بقلم البحث هذا
 بعلومه( ونفعنا

 ششمان  النصر أبو  حممد أخوكم: لكم نقله
 - حصري   – الشريعة منتدى وعلى العنكبوتية  الشبكة على مرة ألول ينشر البحث وهذا

  
 الدعاء(  عباده ومن التوفيق هللا من )راجني

  


