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 المنتدى افتتاحية

ت واحتـرام وجهـات النظـر يف املسـائل االجتهاديـة، عدد 
 بـوحي اهللا % لبعضها سنة أسسها رسول اهللا األطراف

 أصاب فله إذا حكم احلاكم فاجتهد مث “ : قال تعاىل حني
 ، فالكـل ” أخطـأ فلـه أجـر ا حكم فاجتهـد مث أجران، وإذ

 يتنافسون يف نيل أعظـم األجـرين، ال يف التفـاخر وتضـليل
 وعلى هذه السنة سار السـلف الصـاحل، فعاشـوا ، املخالف

ـتكى  رغم اخلالفـات االجتهاديـة كاجلسـد الواحـد، إذا اش
 . ئر اجلسد بالسهر واحلمى منه عضو تداعى له سا
 اهر الســلبية عــن اتمــع ينفــي الظـو “ وإحيـاء هــذه الســنة

 ومن أجل هذا يفـتح املنتـدى اإلسـالمي صـدره ” اإلسالمي
. للبحوث اليت تسري يف هذا السبيل كهذه الرسالة





المقدمة





 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 له احلمـد، وبـه املسـتعان، وعلـى حبيبـه األعظـم ورسـوله

 . سيدنا حممد وآله وصحبه أفضل الصالة والسالم كرم األ
 : وبعد

 اتبعوا { : تباع أهل اهلدى فقال فإن اهللا تعاىل أمر عباده با
 وأحــق ، ] 21 / يــس [ } مــن ال يســألكم أجــراً وهــم مهتــدون

 الناس باإلتباع بعد األنبياء واملرسلني هم الذين أثىن علـيهم
 قـال اهللا ، ه ن يف سـن % اهللا يف كتابه، وأثىن عليهم رسوله

 والســابقون األولــون مــن املهــاجرين واألنصــار { : تعـاىل
 والذين اتبعوهم بإحسـان رضـي اهللا عنـهم ورضـوا عنـه
 وأعد هلم جنات جتري جتري مـن حتتـها األـار خالـدين

 . ] 100 / التوبة [ } فيها أبداً ذلك الفوز العظيم
 كنــتم خــري األمــة { وقــد قــال ربنــا ســبحانه هلــذه األمــة

أن % ، وبـني لنـا رسـوله ] 110 / آل عمران [ } س أخرجت للنا



ــها ــة األوىل من ــرون الثالث ــل الق ــم أه ــة ه ــذه األم  خــري ه
ــال ــذين خريكــم %: ( فق ــوم مث ال ــذين يل ــرين مث ال  ق

ــهم األمــة ) 1 ( ) يلــوم ــذين مست  الصــاحل الســلف : وهــم ال
 ، خالفاً ملا جـرى عليـه بعـض % اعتماداً على شهادته هلم

 سـم علـى أئمـة مذهبـهم املعاصرين الذين يطلقـون هـذا اال
ــه ــه وشــيوخهم، فهــذا وإن صــح لغــة ففي ــراد من  تــوهيم ي

 مجيــع املسـلمني ــذا االســم دون ختصـيص أهــل مذهبـهم
 . تزكية ألنفسهم ومة لغريهم الطيب

ا ربنــا ســبحانه با  تبــاع أئمــة اهلــدى مــن الســلف وإذا أمرـن
 ! الصاحل فهل ميكن أن يكون قوهلم يف الدين بدعة ضـاللة؟

 كانوا من كبار األئمة كاإلمام أمحـد بـن حنبـل السيما إن

 ، وصــحيح ) 2508 ( صــحيح البخــاري، يف الشــهادات، بــرقم ) 1 (
). 6416 ( مسلم، يف فضائل الصحابة، برقم



 الذي قضى حياته يف مقاومـة البـدع وأهلـها، وحتمـل مـن
 أجل ذلك مـا ال يتحملـه إال مـن اقتـدى بـأويل العـزم مـن

 ! الرسل عليهم الصالة والسالم؟
 وطبيعي أن يكون اجلواب ال، ال ميكن أن يكـون قـوهلم يف

 إن اإلمام أمحد : ئل الدين بدعة ضاللة، لكن قد يقول لنا قا
 وأمثاله من أئمة اهلدى ال ميكن أن يتعمدوا ذلك، ولكنـهم
 بشر وقد جيتهدون فيخطئون ـ عن غـري قصـد ـ فيخـالفون
 السنة، وال بد لنا حينئذ من أن نترك قوهلم ونأخذ بالسـنة؛
 ألن خمالفة السنة هـي البدعـة الضـاللة، ولـو اتبعنـا البدعـة

 كل بدعـة ضـاللة ( %: اهللا كما قال رسـول لكنا يف النار
 . ) 1 ( ) وكل ضاللة يف النار

 فـظ ، بـدون ل ) 2002 ( صحيح مسلم، يف اجلمعة، بـاب اخلطبـة، بـرقم ) 1 (
. ط موسوعة السنة ) 1576 ( ، والنسائي برقم ) وكل ضاللة يف النار (



 لفـة الســنة أنـه اسـتعجل فجعـل خما : واجلـواب هلـذا القائـل
 صريح السنة النبوية الـيت بطريق اخلطأ بدعة، وهذا يعارض

 فرقــت يف اجلــزاء بــني البدعــة الضــاللة وخطــأ االجتــهاد،
 ) 1 ( ) كل بدعـة ضـاللة وكـل ضـاللة يف النـار ( %: فقال

ــال ــد مث إذا ( %: وق ــه حكــم احلــاكم فاجته  أصــاب فل

 وأهل “ ،) 2 ( ) أخطأ فله أجر ا حكم فاجتهد مث أجران، وإذ
 ولــو كانــت ) 3 ( ” الضــالل جيعلــون اخلطــأ واإلمث مــتالزمني

 خمالفة السنة بطريق اخلطأ االجتهادي بدعة لكان كثري مـن
 الصحابة وتابعيهم مبتـدعني؛ ألـم اختلفـوا يف كـثري مـن

 . سبق خترجيه قريباً ) 1 (
ــرقم ) 2 ( ــرقم ) 6919 ( صــحيح البخــاري، ب  ، وصــحيح مســلم، ب
) 1716 .( 
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 أحـد الطـرفني مصـيباً واآلخــر املسـائل، وال بـد أن يكـون
 وغــريه مــن خالفــت ابــن عبــاس & فعائشــة “ خمطئــاً

 ومجهـور األمـة ... رأى ربـه % يف أن حممداً # الصحابة
 ال يبـدعون املـانعني الـذين على قول ابـن عبـاس مـع أـم

 أنكرت أن يكون األموات وكذلك ، & أم املؤمنني وافقوا
 وتى ومــع هــذا فــال ريــب أن املــ ... يســمعون دعــاء احلــي

 وأم %... يسمعون خفق النعال، كما ثبت عن رسول اهللا
 ، وكـذلك معاويـة نقـل املؤمنني تأولت واهللا يرضى عنـها

 ، والنـاس إمنـا كـان بروحـه : يف أمر املعراج أنـه قـال عنه
 ، وأما االختالف ، ومثل هذا كثري ^ على خالف معاوية

 أي ال ينحصـر ألنـه ) 1 ( ” يف األحكام فأكثر مـن أن ينضـبط

. ) 172 / 24 ( انظر الفتاوى ) 1 (



 . جداً كثري
 هـو ـ املصيب واملخطـئ ـ وذا يظهر أن العمل باالجتهاد

 مـن اسـتطاع العمـل بالعزميـة مل . من نوع العزمية والرخصة
 جيز له أن يعمل بالرخصة، ومن مل يستطع عمل بالرخصـة،
 والرخصة ليست بـاطالً وال بدعـةً وال ضـالالً، وال ينبغـي

 عجـز فـاتبع ملن أقدره اهللا على العزميـة أن ينكـر علـى مـن
 ، والعزميـة والرخصـة كالمهـا شـرع اهللا، وشـرعه الرخصة

 كاملريض  يف رمضـان كله حق ليس فيه ضالل وال بدعة،
ــى ــر، وال جيــوز للصــحيح أن ينكــر عل ــه أن يفط  جيــوز ل

 والصيام والفطر كالمها مـن شـرع اهللا، وكالمهـا املريض،
 ويف مسائل االجتهاد رمبا يكون الذي يـزعم حق ال بدعة،

 فكم من جمتهد تبني له ، مصيب يف اجتهاده هو املخطئ ه أن
ــة الصــواب يف ــم حقيق ــاً، وال يعل ــه كــان خمطئ مســائل أن



 وغريمها يعتمـد علـى األدلـة ، % االجتهاد إال اهللا ورسوله
 مـع أن املخطـئ واملصـيب يف معرفة الصواب وقـد خيطـئ،

 كالمها مأجور بنص احلديث، واهللا ال يأجر علـى البدعـة،
 . فيه % خطئ يف اجتهاده عناد حلكم اهللا ورسوله فتبديع امل

 وكـذلك تبــديع مــن اتبعــه مــن الــذين لــيس عنــدهم العلــم
ــال ــوه إذ ق ــأمر اهللا اتبع ــم ب ــة؛ أل ــث األدل ــل لبح  املؤه

ــبحانه ــذكر إن كنــــتم ال { : ســ ــألوا أهــــل الــ  فاســ
 هــذا مــذهب الســلف وأهــل الســنة، ] 7 / األنبيــاء [ } تعلمــون

 ) 1 ( ” متالزمني وأهل الضالل جيعلون اخلطأ واإلمث “

 مث إن من حـق كـل إنسـان أن يقـول ملـن يـدعوه إىل تـرك
 أخطؤوا يف معرفـة الصـواب رآهم قد كالم أئمة اهلدى إذا

 ماذا نفعل يف مسألة رأيت أنت أن أئمـة اهلـدى : من السنة
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 أخطــؤوا فيهــا ورأى غــريك أــم أصــابوا؟ أنتـــبعهم أم
 ! نتبعك؟

 انت لكم القدرة إن ك : تقد أنه إذا كان منصفاً فسيقول ونع
 العلمية على فهم األدلة فاتبعوا الدليل األقوى، وإن مل تكـن

 على فهم األدلـة فـاتبعوا األعلـم األتقـى؛ ألنـه لكم القدرة
 يكـون أخلـص يف أقرب إىل الصواب وبتقـواه ه يكون بعلم

 . تباع احلق ا
 قد أخلصت لنا النصيحة جـزاك اهللا : ونقول له بكل احترام

 . خرياً
ــا ــذه أمامن ــول اهللا وه ــل برس ــألة التوس ــىت % مس ــد أف  ق

 القـدرة ه مبشروعيتها اإلمام أمحد بن حنبل ومن كانت عند
 على فهم األدلة منا وافـق اإلمـام؛ ألنـه رأى أدلتـه أقـوى،
ومن مل تكن له القدرة على ذلك اتبع هذا اإلمام؛ ألنـه رآه



 أقرب إىل الصواب بسـبب علمـه الواسـع، وبسـبب تقـواه
 . أهل السنة مجيعاً اليت عرف ا لدى

 فإن ظهـر “ معنا حنتكم إىل الكتاب والسنة ونتبع احلق تعال
 رجــع اجلميــع إليــه، وإن مل يظهــر ســكت هــذا عــن هــذا،
 وسكت هذا عن هـذا، كاملسـائل الـيت يتنـازع فيهـا أهـل

ــذاهب ــر “ ،) 1 ( ” امل ــة عم ــحابة يف خالف ــان الص ــا ك  وكم
ــر $ وعثمــان ــهاد فيق ــازعون يف بعــض مســائل االجت  يتن

 ولسنا حكمـاً وال حجـةً ) 2 ( ” هم بعضاً وال يعتدي عليه بعض
 إن احلكـم إال هللا { عليك، ولست حكماً وال حجةً علينـا

 إن ربك هـو { ] 57 / األنعام [ } يقص احلق وهو خري الفاصلني
ــه ــا كــــانوا فيــ ــوم القيامــــة فيمــ  يفصــــل بينــــهم يــ
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). 311 / 17 ( انظر الفتاوى ) 2 (



 تباعـه اللهم أرنا احلق حقاً وارزقنـا ا . ] 25 / السـجدة [ } خيتلفون
 . وأرنا الباطل باطالً وأهلمنا اجتنابه وكرهنا فيه وحببنا فيه،

 لك احلمد أوالً وآخراً، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده
 آلـه األكرم ورسوله األعظم وحبيبه األقرب سـيدنا حممـد و

. ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وورثته صحبه و



 % التوسل في دعاء زيارة النبي
 عند اإلمام أحمد

 قـال رمحـه ف % أمحد يشرح آداب زيارة الـنيب كان اإلمام
 مث ائت الروضة، وهـي بـني القـرب واملنـرب فصـلِّ فيهـا “ : اهللا

 السـالم عليـك : فقـل % وادع مبا شئت، مث ائت قرب النيب
 يارسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته، السالم عليك ياحممـد بـن
 عبد اهللا، أشهد أن ال إله إال اهللا وأشـهد أنـك رسـول اهللا،

ــهد ــك، أش ــك، ونصــحت ألمت ــالة رب ــت رس ــك بلغ  أن
 وجاهدت يف سبيل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة، وعبدت
 اهللا حىت أتاك اليقني، فجزاك اهللا أفضـل مـاجزى نبيـاً عـن
 أمتــه، ورفــع درجتــك العليــا، وتقبــل شــفاعتك الكــربى،
ــاك ســؤلك يف اآلخــرة واألوىل، كمــا تقبــل مــن  وأعط

ــا علــى ســنته، إبــراهيم، اللــهم احشــرنا يف زمرتــه ، وتوفن



 ال نظمــأ ، واســقنا بكأســه مشــرباً رويــاً وأوردنــا حوضــه
 فـإذا أردت اخلــروج فائـت املســجد “ ... ) 1 ( ” بعـدها أبــداً

 ، مبثل سـالمك األول % وصلِّ ركعتني وودع رسول اهللا
 وجهك إىل القبلـة وحول ، $ وسلم على أيب بكر وعمر

 اهللا عـز تقـض مـن % وسل اهللا حاجتك متوسالً إليه بنبيه
 ) 2 ( ” وجل

 : حث اإلمام أمحد على التوسل
 إليـه وسـل اهللا حاجتـك متوسـالً : ( وقول اإلمام أمحد هنـا

 : له معنيان %) بنبيه
 أن % اللـهم إين أسـألك بنبيـك حممـد “ : ـ إمـا أن يقـول
 وهـذا هـو األقـرب؛ ألنـه أمـر بـه بعـد ، ” تقضي حوائجي

 ) الرد على اإلخنائي ( استحباب زيارة خري الربية الزيارة الشرعية ) 1 (
 ). 405 ( ص
). 536 ( املرجع السابق ص ) 2 (



 . عاء الزيـارة آخر غري د لدعاء الزيارة عند التوجه إىل القبلة
 يـا رسـول اهللا ادع يل بكـذا، : وإما أن يقول عنـد الزيـارة

 هنا عن اإلمام أمحـد، رغـم أنـه التوسل وقد نقل ابن تيمية
 بأن ذلك ال جيـوز، ومـن أراد اتبـاع السـنة : خيالفه ويقول

 فحسبه اإلمام أمحد قدوة؛ لكمـال علمـه بالسـنة، ولكونـه
 جـدر باالتبـاع ، من كبار أئمة االجتهاد، وفهمـه للسـنة أ

ـ فلـه أجـران وتابعـه ـ وهو حقيـق بـذلك   فإن كان مصيباً 
 فاسألوا أهل الـذكر إن { مأجور أيضاً؛ ألنه بأمر اهللا اتبعه

 ، وإن مل يكن مصيباً فلـه أجـر، ] 7 / األنبياء [ } كنتم ال تعلمون
 وتابعه مأجور أيضاً؛ ألنه بأمر اهللا اتبعه ، وقد بـني رسـول

 رب “ : لسنة ال يفقههـا فقـال أن بعض من حيفظ ا % اهللا
 ومن كان غري فقيه ال سـبيل لـه ) 1 ( ” حامل فقه ليس بفقيه

) . 230 ( وابن ماجه برقم ) 2656 ( سنن الترمذي برقم ) 1 (



 إال أن يسأل أهل الذكر، عن فقـه السـنة النبويـة، وحسـبه
 اإلمام أمحد بن حنبل إمام السنة، مع أنه وافقـه علـى ذلـك

 من ^ آخرون من أئمة اهلدى، وليس االكتفاء بنقل قوله
ـالفون، بـل ألن هـذه باب التقليد األعمى، كما  يزعم املخ

 يدفع عنـها الشـبهات، ويكشـف موسعاً املسألة حتتاج حبثاً
 ويـذكر املـوافقني لـه أو سداد قول اإلمام أمحـد وموافقيـه،

ــار قــوالً آخــر وفهمــاً آخــر أن أكثــرهم،  ولــيس ملــن اخت
 . يضللهم أو يبدعهم، وفيما يلي موجز يف ذلك

 : بعض أدلة التوسل
 عـن ( يف حـديث الضـرير، % لـنيب فقد ثبت ذلـك عـن ا

 : فقـال % أن رجالً ضـريراً أتـى الـنيب : عثمان بن حنيف
ـافيين، فقـال ـئت أخـرت ذلـك وهـو : ادع اهللا أن يع  إن ش

 فادعـه، فـأمره أن يتوضـأ : خري، وإن شئت دعـوت، قـال
ـتني، ويـدعو ـذا الـدعاء فيحسن وضـوءه، ويصـلي ركع



 حممد نيب اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك “ : فيقول
 الرمحـة، يــا حممـد إين توجهــت بـك إىل ريب يف حــاجيت

 قــال ” هــذه فتقضــى يل، اللــهم شــفعه يف، وشــفعين فيــه
ـيخني : احلاكم  ، ومل هذا حـديث صـحيح علـى شـرط الش
 فـو اهللا مـا تفرقنـا، : ( ويف رواية قال عثمـان . ) 1 ( ) خيرجاه

 وال طال بنا احلديث حىت دخل الرجـل وكأنـه مل يكـن بـه
ـديث صـريح باسـتحباب أن يقـول .) 2 ( ) ضر قط  وهذا احل

 اللـهم إين أسـألك وأتوجـه إليـك بنبيـك “ : املرء يف دعائه
 . ” % حممد

 التوســل أن هــذا احلــديث فيــه هــذا فــزعم الــذين حيرمــون

 ) 441 / 1 ( ، وسـنن ابـن ماجـة ) 458 / 1 ( املستدرك للحاكم ) 1 (
 : وقـال ) 3578 ( بـرقم ) 569 / 5 ( ، وسـنن الترمـذي ) 1385 ( برقم

 . حديث حسن صحيح غريب
. ) 707 / 1 ( املستدرك ) 2 (



 وإن كـان ) 1 ( ، ال بذاته وال جباهه، % التوسل بدعاء النيب
 واعتمدوا علـى وجـوه مـن ظاهره يدل على التوسل ما،

 : تأويالت ال
ــان ) 1 ( ــل نوع ــوا أن التوس ــوع ال : زعم ــون : األول ن  يك

ــدعاء منــه، ، % بدعائــه  وهــو مشــروع يف أي بطلــب ال
 : يكون بسؤال اهللا به، كقول الداعي : الثاين و . حياته فقط

 وهذا غري مشروع، بل هو ” اللهم إين أسألك بنبيك حممد “
 بدعة ضـاللة، وحـديث الضـرير دلـت األدلـة ـ بـزعمهم ـ

 . ع األول ال الثاين على أنه من النو
 أن املوجـود يف احلـديث لـيس لفـظ : واجلواب علـى ذلـك

 أن ) 83 ( ص ” التوسـل أنواعـه وأحكامـه “ أقر صـاحب كتـاب ) 1 (
 ظاهره التوسل بالذات، لكن زعم أنه ال جيوز محله على ظـاهره بسـبب

 شـبهات، وليسـت أدلـة األدلة، ومـن تأمـل مناقشـتها هنـا عـرف أـا
. حقيقية



 التوسـل الـذي ينقســم إىل نـوعني، بـل املوجــود هـو لفــظ
 السـؤال بـه، وهــو النـوع الثــاين نفسـه، فــال ينقسـم هــذا
 االنقسام، وال حيتمـل أن يكـون مـن النـوع األول أصـالً،

 مبا لو أولنـا فالتماس األدلة على معىن ال حيتمله اللفظ شبيه
 . بأنه دعا له ” صل ركعتني “ %: قوله

 وزعموا أن من أجاز هذا التوسـل ومـن منعـه يتفقـان ) 2 (
 كمـا يقولـه املـانعون ” بدعاء نبيك “ على تقدير مضاف إما

ك أو جبـاه نبيـك “ وإمـا  كمـا يقولـه ايــزون، ” بـذات نبـي
 لـه بـه يـدالن % ووعد الـنيب % وطلبه الدعاء من النيب

 اللـهم إين طلبـت مـن نبيـك “ : كأنه قال ” دعائه ب “ على أنه
 لمـه إيـاه مـن فيكون هذا التوسل الذي ع ، ” الدعاء فاشفين

 . ، ال النوع الثاين املمنوع النوع األول املشروع
 أن الثابـت يف احلـديث : األوىل : واجلواب هنا مـن جهـتني

ــوع األول، ــل الن ــاين، وهــو ال حيتم ــوع الث ــظ الن هــو لف



 . ىن ال حيتمله اللفظ ليس له فائدة فالتماس األدلة على مع
 هي أن الذين جييزون التوسل بذاتـه ال حيتـاجون : والثانية

 يــدل علــى الــذات ” نبيــك “ إىل تقــدير مضــاف؛ ألن لفــظ
 بنفسه صـراحة، دون حاجـة إىل تقـدير، وال داعـي لـدليل

 فيه زيادة على النص، والنص ال يقويه، بينما التقدير األول
 . رد فيسقط تأويل جم حيتملها فهو

 يوجـب ” اللهم فشفعه يف “ زعموا أن قوله يف احلديث ) 3 (
 محله على النوع األول؛ ألن الشفاعة ال جتيء إال مبعىن

 . ” طلب املرء من املسؤول حاجة آلخر “
 : واجلواب عن هذا اإلشكال من ثالث جهات

 أن اللفظ صريح يف النوع الثاين ال حيتمل املعـىن : ها أوال
 . ستدالل ليس له فائدة األول، فهذا اال

 أن معـاجم اللغـة ذكـرت اسـتعمال الشـفاعة مبـا : ها ت ثاني
الشـفاعة هـي “ : يشمل السؤال به أيضاً، ففي املصباح املنري



 أسـألك “ : احلق، فقولـك : والذمام ” الطلب بوسيلة أو ذمام
 ـ بنـاء علـى تعريـف الشـفاعة يف يسمى شـفاعة ” حبق فالن

 . املصباح املنري ـ
 ، ، فال يصح هـذا التأويـل لو سلمنا بأنه دعا له : ها ت ثالث

 بأنـه حينئـذٍ ، بل جيب تفسـري ذلـك الذي ال حيتمله اللفظ
 ، وعلمه التوسـل بذاتـه ومكانتـه ـ زيـادة علـى مـا دعا له

 ، زيـادة علـى طلبه ـ كما علمه أن يتوضأ ويصلي ركعتني
ــدعاء ــون ال ــاحل ليك ــل الص ــالً بالعم ــؤال اهللا توس ــع س  م

 %. يه بنب
 : التأويل ني  تبطالن ت رواي زيادتان يف

 وقــد جــاءت زيادتــان يف بعــض روايــات حــديث الضــرير
 . بقاء احلديث دون تأويل، فضعفومها بأدلة واهية وجبان ت

 ص ة جليلـة قاعد كتابه ذكر ابن تيمية يف : الزيادة األوىل
أنه رواها ابن أيب خيثمة ـ يف تارخيـه ـ مـن طريـق ): 97 (



 قـال للضـرير ـ بعـدما % سلمة، وفيها أن الـنيب محاد بن
 وإن كانـت حاجـة فافعـل مثـل “ : علمه ذلـك   الـدعاء ـ

 للرجـل أن يـدعو ـذا الــدعاء % وهـذا إذن منـه ” ذلـك
 % غياب الـنيب وذلك يشمل حالة كلما كانت له حاجة

 . وبدون أن يطلب منه الدعاء
 فزعمـوا أن هـذه الزيـادة أما الـذين حيرمـون هـذا التوسـل

 ضعيفة؛ ألا خالفت رواية شعبة اخلالية منها، وهو أوثـق
 . ، فتكون زيادة محاد شاذة من محاد

 ؛ ، بل هي معاكسة للقواعد احلديثية وهذه دعوى ال تثبت
 ، وال ألن هذه الزيادة تتفـق مـع ظـاهر احلـديث يف املعـىن

 ، أم تأويلـهم : ختالفه إال بعد تأويلهم، فأيهمـا أحـق بـالرد
 والزيادة ال تـرد مبجـرد ! ؟ % املروية عن النيب زيادة الثقة

 ؛ ألنـه يث كوا زيادة، بل مبخالفـة معناهـا ألصـل احلـد
لــيس الشــذوذ أن يــروي الثقــة مــاال يرويــه األوثــق ، بــل



 الشذوذ أن يروي ما ينايف روايـة األوثـق ، حبيـث ال ميكـن
 ) 1 ( . العمل ما معاً

 راجعة ” ل ذلك افعل مث “ : لو ثبتت فاإلشارة يف قوله : وقالوا
 ائـتين واطلـب الـدعاء وأدعـو لـك “ إىل جمموع القصة أي

 وهذا تأويل ال يصح؛ ألن حكاية جميئـه وطلبـه ـ ” وأعلمك
 وال مــن كــالم % يف الروايــة ـ ليســت مــن كــالم الــنيب

 بـل مـن كـالم عثمـان حىت تعود اإلشـارة إليهـا، الضرير،
 % فال يصح أن تعود إشـارته راوي القصة حني روايتها،

 علـى ” أسـألك بنبيـك “ إليها أصالً، وألنه مبين على تأويـل
 ، بنبيـك، وهـو ال حيتملـه، كمـا تقـدم معىن أتوسل إليـك

 وهذا التأويل أدى إىل اختالف الروايتني، والتأويل يقبل إذا

 ومــا بعــدها، وانظــر ) 237 ( انظــر مقدمــة ابــن الصــالح، ص ) 1 (
). 342 ( الرسالة للشافعي، ص



ــاق الروايـــــات ــقط إذا أدى إىل ) 1 ( أدى إىل اتفـــ  ، ويســـ
 . اختالفها

 صـــغري ال معجميـــه روايـــة الطـــرباين يف : الزيـــادة الثانيـــة
 أن راوي احلديث عثمـان بـن حنيـف علَّـم هـذا ) 2 ( والكبري

 ^ الدعاء رجالً كانت له حاجة عنـد عثمـان بـن عفـان
 : أن قولـه علـى فدعا ذا الدعاء، فقضاها له، وذلك يدل

 ؛ ألن الفتـوى بعـد % ليس توسالً بدعائه ” أسألك بنبيك “
 ، وطلب الدعاء عند هؤالء ممنوع بعد املوت، فيبقى وفاته
 ، والصــحايب أفقــه يف ديث علــى ظــاهره دون تأويــل احلــ

 . السنة منا
ة ضـعيفة % السـؤال بـه لكن زعم مانعو  أن هـذه الرواـي

 ). 142 ( انظر املسودة البن تيمية ص ) 1 (
 بــرقم ) 30 / 9 ( واملعجــم الكــبري ) 183 / 1 ( الصــغري املعجــم ) 2 (
) 8311 .(



 : ألربعة أسباب
 . أنه تفرد ا شبيب بن سعيد ويف حفظه ضعف : أوهلا
 ، فهـي خـالف روايـة شـعبة الـذي مل يـذكرها أنه : ثانيها

 . زيادة شاذة؛ ألن شعبة أوثق منه
 أــا مضــطربة؛ ألن بعــض الــرواة عــن شــبيب : ة الثالثــ

 . ذكرها، وتركها بعضهم
 أـا تطعــن يف عدالـة عثمــان بكونـه ال يقضــي : الرابعـة

 . حوائج الناس إال بواسطة
 أن يف حفظه ضعفاً فهـذا ال يضـره؛ : أما زعمهم يف شبيب

 لعلـه خيطـئ ويهـم إذا “ : ألنه يسري عرب عنه ابن عدي بقوله
 أنه ال يتعمـد، فـإذا حـدث عنـه ، وأرجو حدث من حفظه

 ” ابنه أمحد بأحاديث يونس فكأنه يونس آخـر، يعـين جيـود
وهذا كالم صريح يف أنه إذا حدث من حفظه كان ضـعفه



 يسرياً، وأنه يكون تام الضبط كيونس إذا حـدث عنـه ابنـه
 . أمحد بأحاديث يونس، وذا الطريق روى عنـه البخـاري

 يضعفه أحـد مـن ؛ لذلك مل ” صدوق يغرب “ : وقال الذهيب
 ، كمـا ثقة، أو ال بأس بـه : بقوهلم بل وصفوا حاله . األئمة

 ، وقـد وثقـه الطـرباين عنـد يف ذيب التهذيب البن حجر
 ” احلــديث صــحيح “ : روايــة احلــديث والقصــة عنــه، وقــال

ــه بــىن ــه مل يصــحح القصــة، وهــذا باطــل؛ ألن  فزعمــوا أن
 التصحيح على توثيق شبيب، وسندمها واحد، وهم ضعفوا
 القصة بناًء على تضعيفه، فالسبب الذي اعتمدوه منفي عن

 . كالمه
 وأما زعمهم أنه خالف رواية شعبة فهذه قصة ليسـت مـن
 أصل احلـديث حـىت جيـب أن يرويهـا كـل مـن رواه، فـال

شـاذة وال مضـطربة، مث هـي ال ختـالف إال روايتـها تكون



 تأويلهم، وهي توافـق ظـاهر احلـديث، فأيهمـا هـو الشـاذ
 وليس الشذوذ أن يروي الثقة مـا مل . الثقة أم تأويلهم زيادة

 يرويه غريه، إمنا الشذوذ أن يـروي مـا ينـايف روايتـهم، أي
 . أن يتناقض معها كما مر

 ألنـه كـان ناسـياً، وأما طعنها يف عدالـة عثمـان فمـردود؛
 ما ذكـرت حاجتـك حـىت كـان “ : وصرحت الرواية بقوله

 . ” الساعة
ــيت حــاول مــا ــة ومــن األســاليب ال  نعو هــذا التوســل تقوي

 تأويلــهم ــا أن هــذا احلــديث رواه العلمــاء يف معجــزات
 ودعائــه املســتجاب؛ ولــذلك رواه املصــنفون يف % الــنيب

 دالئل النبوة كـالبيهقي، وهـذا الكـالم منقـوض، فـالعنوان
 الذي وضعه البيهقي هلذا احلديث يدل على أن شفاءه كان

 دالئـل النبـوة ، ومل يـذكر دعـاءه، ففـي % مبا علمـه الـنيب
” باب ما يف تعليمـه الضـرير مـا فيـه شـفاؤه “ ): 166 / 6 (



 اللـهم إين أسـألك “ : والذي علمه إياه هو قولـه يف دعائـه
 ، ويؤيد ذلك أن العلماء ذكـروا هـذا ” وأتوجه إليك بنبيك

 احلديث يف كتاب الدعاء كالترمذي واحلـاكم والطـرباين،
 ، ورواه ويف عمــل اليــوم والليلــة كالنســائي وابــن الســين

 بعضهم يف الصالة كابن ماجه واحلاكم ـ يف موضع مكـرر
 ـ والعلماء قد وضـعوا هـذه الكتـب ليعلمـوا النـاس العمـل

 . مبا فيها
 : ومن غرائب التأويل أن مانعي هذا التوسل منهم مـن قـال

 ، وهـذا مـا مل لو كان جائزاً السـتجاب اهللا ملـن يـدعو بـه
 ايب الضــرير وقصــة الصــح . ، وال نظنــه سيحصــل حيصــل

 ـ بعد دفع التأويالت الومهية ـ قد وقعت فهـي تـنقض هـذا
 ، وكـذلك قصـة التـابعي الـذي علمـه عثمـان بـن االدعاء
 ، مث لريجع هـؤالء إىل مـا أن يدعو ذا الدعاء ^ حنيف

ففيها % رواه العلماء من أدعية املتوسلني برسول اهللا



 . الكفاية
 ملناقشات ـ اليت دفعت عنها ومن تأمل ما سبق من األدلة وا

 شبهات التضعيف والتأويل ـ ظهر لـه أن قـول اإلنسـان يف
 دل على مشروعيته قـول ” اللهم إين أسألك بنبيك “ : دعائه
 ، وعمل أحد الصحابة وال خمالف له، فقد سبقونا % النيب

 إىل هذا فهو خري بال ريب، ومل يكـن مـن مذهبـهم تأويـل
 . السنة وتضعيفها بالشبهات

 : دلـيالً هـو قـوهلم % السؤال بالنيب وأقوى ما يظنه مانعو
 إن الصحابة حني القحط توسلوا بدعاء العباس، ولـو كـان

 جـائزاً ملـا تركـوه؛ ألنـه أفضـل العبـاد % التوسل بـالنيب
 ويؤكـد املـانعون هـذا االدعـاء ، ودعاؤه أقرب إىل اإلجابة

ــأيب بكــر وحضــر ــدين ب ــأن الصــحابة حــني كــانوا مقت  ب
 وصلى جبانبه ترك الناس االقتداء بأيب بكر واقتدوا % النيب

وهــذا مــردود مــن . ، كمــا رواه البخــاري ومســلم % ه بــ



 : وجوه
 أن حـديث البخـاري ومسـلم نفسـه يـرد علـيهم، : أوهلا

ــن ــأيب بكــر، لك ــداء ب ــى االقت  فالصــحابة مل يســتمروا عل
 يف ^ صرح جبواز ذلك، حيـث قـال أليب بكـر % النيب

 ” ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ! با بكر يا أ “ : الرواية نفسها
 . ليأمره بعمل منهي عنه % ن وما كا
 أي مل يقل أحد من الـرواة إن أن الترك ليس مروياً، : ثانيها

 بــل هــذا عــدم ، % الصــحابة مل يطلبــوا الــدعاء مــن الــنيب
 كره بنفـي وال إثبـات ـ لـو أي مل يتعرض الـرواة لـذ رواية،

 انه إن شاء اهللا الترك، ومل تصح كما يأيت بي صحت دعوى
 وهو يسمى االستصحاب، وهو أضعف ـ  وهذا أمر آخر،

 فكيـف األدلة، وال يعمل به إال عند انتفـاء مجيـع األدلـة ،
 % عـن رسـول اهللا الروايـة الثابتـة يقدم عدم الرواية علـى

. دل على خطأ هذا االدعاء ي فهذا عن عثمان بن حنيف، و



 ل لـيس منعـاً مـن أن فعل الصحابة نوعاً من التوس : ها لث ثا
ـدعوى لكـان األنواع األخرى الثابتة  ، ولو صـحت هـذه ال

ـ دلـيالً علـى  تركهم التوسل بأمسـاء اهللا ـ يف هـذه احلادثـة 
 املنع، وال أحد يقول ذلك، بل املدار علـى ثبـوت الـدليل،

 . وقد ثبت حديث الضرير، وبطل تأويلهم له
 الً أن العدول عن األفضـل إىل الفاضـل لـيس دلـي : ها رابع

 على منع التوسل باألفضـل، فقـد تركـوا التوسـل بالعشـرة
 املبشرين، وهم أفضـل مـن العبـاس، فهـل يـدل علـى منـع

 . التوسل م
 صـحت دعـوى التـرك ، افترضنا أن قد أنه لو : ها خامس

 وصح االستدالل ا لكانت دليالً على منـع طلـب الـدعاء
 بـوه ألن هذا هو املقابل لذلك الـذي طل ؛ % بعد وفاته منه

، ولكــن مل % مــن العبــاس ، ال علــى منــع ســؤال اهللا بــه



ــه % فقــد جــاء رجــل إىل قــرب الــنيب . تصــح  فطلــب من
 إثبـات الروايـة، الدعاء، وأخرب عمـر فـأقره، كمـا سـيأيت

 . يف بيان هذا النوع من التوسل ودفع الشبهات عنها
 الصحابة إىل التوسل بالعباس ألن مـن السـنة عنـد جلأ وإمنا

 ، وصالة االستسقاء سـنتها طر صالة االستسقاء انقطاع امل
ــدعو أحــد املصــلني ــن ، أن ي ــذا هــو ســبب الطلــب م  فه

ــاس ــى ، ^ العب ــدل عل ــال ي ــن ف ــه ال جيــوز الطلــب م  أن
 وعلى كل حال فالعلماء متفقون علـى أن فعـل ، % النيب

 ، وهـذا أحد األمرين املشروعني الثابتني ال مينع مـن اآلخـر
 . بدهي

 التوسـل بـذات اعتمدوا عليها يف منـع ومن مجلة العلل اليت
 اللهم إين أسألك وأتوجـه “ : وجاهه كما يف قوله % النيب

أو غـريه % إذا طلبـت مـن الـنيب : أم قالوا ” إليك بنبيك



 دعاًء يكون ذلك الطلب سـبباً معقـوالً يف قضـاء حـاجيت؛
 اللهم إين أسـألك بصـاليت، : ألنه عملي أنا، كما لو قلت

 ا عمله هو أو مكانته عند ربـه، أو أم %. أو مبحبيت لنبيك
 ذاته فليس يل ا تسبب حىت تكون سبباً معقوالً يف قضـاء

 وهـذا تعليـل معـارض للسـنة، أمـا ذاتـه . حاجيت عنـد اهللا
 الشريفة فقد ثبت االستشـفاء مبـس آثارهـا، وذلـك قضـاء

 ه ـا فأي تسبب للمتربك يقتضي شفاء حاجة بسبب ذاته،
 ! ؟ ” أسألك بنبيـك “ : قوله وهل هو أقوى من ! سوى املس؟

 أو عمل غريه من الصاحلني هـو % وأما كون عمله الصاحل
 يف % الوســيلة لقضــاء حــوائج النــاس فقــد دل عليــه قولــه

 إمنا ينصر اهللا هذه األمـة “ ): 3178 ( رواية النسائي برقم

 حيـث ذكـر ” بضعيفها بـدعوم وصـالم وإخالصـهم
وهذا ” هم دعائهم صالم وإخالص “ أسباب النصر فعد مع



ــدعائهم ــيلة ك  . نــص يف كــون صــالم وإخالصــهم وس
 ، ” إمنا ترزقون وتنصـرون بضـعيفكم “ والرواية اليت بعدها

 : وكالمهــا ســنده صــحيح، وقــد جعــل النســائي عنوامــا
 ومها يوضحان أن عمل الغري ـ حني ” االستنصار بالضعيف “

 . يدعو لنا ـ هو الوسيلة يف احلقيقة
 عليهـا منـع هـذا التوسـل هـو أنـه وأصل القاعدة اليت بنوا

 توسل مبخلوق ، وهـي قاعـدة تنقضـها األدلـة ، فالتوسـل
 بالعمــل الصــاحل مشــروع وهــو خملــوق ، والتوســل بــدعاء

 مشروع وهـو خملـوق أيضـاً، والتـربك نـوع مـن % النيب
 ينطبق عليه تعريـف العلمـاء التوسل، وهو توسل مبخلوق،

 بــل حقيقــة . اهللا كمــا يــأيت بيانــه إن شــاء للتوســل متامــاً،
 هي أنه توسل بذاته؛ إذ ليس الفرق بـني % التوسل بدعائه

، الـيت % دعائه ودعاء غريه إال صدوره من ذاتـه الشـريفة



ـ سبحانه وتعاىل ـ فذاته ـيلة، % حيبها اهللا   وكـذا هي الوس
إن الوســيلة هــي : يقـال يف دعــاء غــريه مـن ذوي الصــالح

 تعاىل، فكل صدور الدعاء من ذات هلا عمل صاحل حيبه اهللا
 وقـد دل حمبوب عند اهللا له مكانـة وجـاه عنـد اهللا تعـاىل،

 من حديث عبد ) 963 ( على ذلك ما رواه البخاري برقم
 أنظر إىل ا رمبا ذكرت قول الشاعر وأن : ( $ اهللا بن عمر

 يستســقي فمــا يــرتل حــىت جيــيش كــل % وجــه الــنيب

 : ميزاب

 وأبيض يستسقى الغمام بوجهه

 مة لألرامل مثال اليتامى عص

) وهو قول أيب طالب



 والوجه يف اللغة هو هذا اجلـزء املعـروف مـن اإلنسـان، أو
 تطلـب ” يستسقى بوجهه “ فيكون معىن . اجلاه أي الوجاهة

ـيلة، السقيا من اهللا بوجهـه،  وهـذه هـي فالوجـه هـو الوس
 . بالذات أو باجلاه حقيقة التوسل
 سـل ـ العلـل الـيت يتكئـون عليهـا يف منـع التو ومن غريـب
 أو جاهه وجاه غريه ـ أن فيـه قيـاس اخلـالق % بذات النيب

 إننـا إذا : على املخلوق، وتشبيهه به؛ ألن املتوسلني يقولون
 كانت لنا حاجة عند خملوق كبري نتوسط إليه مبن له مكانة

 وهذا تشـبيه . عنده، فكذلك حني تكون لنا حاجة عند اهللا
 هلم لكفــروا هللا تعــاىل باحلكــام الظلمــة، ولــو شــبهوه بأعــد

 وأشــركوا، فكيــف إذا شــبهوه بالظلمــة الــذين ال يقضــون
 ! حوائج الرعية إال بالوساطات؟

 أن هذا التشبيه ـ لو وجد ـ فهو غري خمتص ـذا : واجلواب
التوسـل، بــل هــو موجــود يف طلـب الــدعاء مــن املخلــوق



ــالق ــني اخل ــارق ب ــال شــك، والف ــاطة ب  أيضــاً، وهــو وس
 صالً، إمنا الفارق أن الظلمـة ليس بنفي الوساطة أ واملخلوق

 يستجيبون خلواصهم، وإن كانوا فاسدين، وربنـا سـبحانه
 يستجيب خلواصه من خلقه لتقواهم وطاعتهم وحمبتـه هلـم،
 والظلمة مينعون الضعفاء من لقـائهم وسـؤاهلم، وإن كـانوا
 ذوي حق، فيحتاجون إىل الوساطة، وربنا سـبحانه يـؤخر

 لب الدعاء مـن الصـاحلني إجابة املقصرين فيحتاجون إىل ط
 املقربني، أو إىل سؤال اهللا تعاىل م، والفـارق بـني هـذين
 النوعني من التوسل هو أن طلب الـدعاء مشـروع باتفـاق،
ــة ــه األدل ــت علي ــاحلني قام ــاء والص ــؤال اهللا باألنبي  وأن س

 ، والغريب أن بعـض الـذين يعـدون فضعفتموها وأولتموها
 مخلوق باخلالق قد ذكـروا التوسل بالذات واجلاه تشبيهاً لل

 يف شرح لفظ التوسـل مـا يكـون مـن توسـل املخلـوق إىل
. املخلوق، مث شنعوا على خمالفيهم حني ذكروا ذلك



 : بعد وفاته % طلب الدعاء من النيب
 والنوع الثاين من التوسل الذي حيتملـه كـالم اإلمـام أمحـد

ــا رســول اهللا ادع اهللا يل أن يق “ : أن يقــول املتوســل  ضــي ي
 قال موفق الدين بن قدامة احلنبلي يف كتابـه املغـين ” حاجيت

 مث تأيت القرب فتويل ظهرك للقبلـة، وتسـتقبل ): ( 590 / 3 (
ــول ــنيب ورمحــة اهللا : وســطه، وتق ــا ال  الســالم عليــك أيه

 : اللهم إنك قلت وقولك احلق … : ( إىل أن يقول ) وبركاته
 ولــو أــم إذ ظلمــوا أنفســهم جــاؤوك فاســتغفروا اهللا {
 ] 64 / النسـاء [ } ستغفر هلم الرسول لوجدوا اهللا تواباً رحيماً وا

ويب، مستشـفعاً بـك إىل ريب،  وقد أتيتك مستغفراً من ذـن
 فأسألك يارب أن توجب يل املغفرة، كمن أتاه يف حياتـه،
ــرم ــائلني، وأك ــح الس ــافعني، وأجن ــه أول الش ــهم اجعل  الل

ـا أرحـم الـرامحني  وأظهـر ) األولـني واآلخـرين، برمحتـك ي
أن يطلـب منـه الشـفاعة إىل اهللا يف : ين االستشـفاع بـه معا



 وميكن أن يكون مبعىن سؤال اهللا به ـ كمـا . قضاء حوائجه
 تقدم ـ

ــوع ــووي يف ام ــام الن ــال اإلم ــذلك ق  ): 274 / 8 ( وك
 ويتوسل به يف حق نفسه، ويستشفع بـه إىل ربـه سـبحانه (

ــاوردي، ــاه امل ــا حك ــه م ــا يقول ــن أحســن م  وتعــاىل، وم
ــو ــتيب ـ والقاضــي أب  الطيــب، وســائر أصــحابنا عــن الع

 فجاء % كنت جالساً عند قرب النيب : مستحسنني له ـ قال
 السـالم عليـك يـا رسـول اهللا، مسعـت اهللا : أعرايب، فقـال

 ولو أم إذ ظلموا أنفسهم جـاؤوك فاسـتغفروا { : يقول
ــاً ــدوا اهللا توابــ ــول لوجــ ــم الرســ ــتغفر هلــ  اهللا واســ

 تغفراً من ذنيب مستشـفعاً وقد جئتك مس ] 64 / النساء [ } رحيماً
: مث أنشأ يقول بك إىل ريب،

 ياخري من دفنت بالقاع أعظمه
فطاب من طيبهن القاع واألكم



 نفسي الفداء لقرب أنت سـاكنـه
 فيه العفاف وفيه اجلـود والكـرم

 يف النــوم % مث انصــرف فحملــتين عينــاي، فرأيــت الــنيب
 ). هللا قـد غفـر لـه يا عتيب احلق األعرايب فبشره بأن ا : فقال

 واإلمام النووي وغريه ممن ذكر هـذه احلكايـة مـا أرادوا أن
 يستدلوا ا علـى مشـروعية طلـب الشـفاعة والـدعاء مـن

 بعــد وفاتــه ، لكــن أرادوا أن املشــروعية ثابتــة، % الــنيب
 وهذه احلكاية تعبري حسن عن ذلك املشروع، وبيـان أدلتـه

 ع مسـتنكر حيتاج إىل حبث خـاص يزيـل الشـبهات ، ويـدف
 ، وحسـب الـذين يريـدون وههنا مـوجز بـذلك التأويالت

 ـ يف هـذا األمـر ـ من السـلف الصـاحل االقتداء بأئمة اهلدى
 مـع ^ أن ينظروا إىل إقرار أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب

فيما رواه ابن أيب عدم وجود دليل شرعي يعارضه، وذلك



 اس أصـاب النـ : ( والبيهقـي عـن مالـك الـدار قـال ) 1 ( شيبة
ــرب ــن اخلطــاب فجــاء رجــل إىل ق ــن عمــر ب  قحــط يف زم

 يـا رسـول اهللا استسـق ألمتـك فـإم قـد : فقـال % النيب
 إيـت عمـر “ : يف املنـام فقـال % هلكوا فأتـاه رسـول اهللا

 : سـقون، وقـل لـه فأقره مين السالم، وأخـربهم أـم م

 يا : فأتى الرجل فأخرب عمر، فقال ” عليك بالكيس الكيس
 البدايـة قـال ابـن كـثري يف ) زت عنـه رب ال آلو إال ما عج

 هـذا إسـناد صـحيح : عن رواية البيهقي ) 94 / 4 ( النهاية و
 روى ابـن أيب ): 582 / 3 ( وقال ابن حجر يف فتح الباري

 شيبة بإسناد صحيح من رواية أيب صاحل السمان عن مالك
 إىل آخـر الروايـة، فهـذا إقـرار … الدار، وكان خازن عمـر

. ) 32002 ( برقم ) 356 / 6 ( املصنف ) 1 (



ــا رســول اهللا  زم ســنته، أحــد اخللفــاء أن نلــ % ممــن أمرن
 عليكم بسـنيت وسـنة اخللفـاء “ : فقـال . الراشدين املهديني

 ومــن املســتحيل أن يكــون فعلــهم ) 1 ( ” الراشــدين املهــديني
 بدعة ـ ولو خطأً اجتـهادياً ـ مث يأمرنـا باتبـاعهم واحلـديث
ــه جــاء يف متــام  بــين أن اتبــاعهم عصــمة مــن البدعــة؛ ألن

 ور، فـإن كـل حمدثـة إياكم وحمدثات األم “ احلديث نفسـه
 . ) 2 ( ” بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

 ط الرسالة، وسنن الترمـذي بـرقم ) 17142 ( مسند أمحد برقم ) 1 (
ــرقم : ، وقــال ) 2676 (  هــذا حــديث حســن صــحيح، وابــن ماجــه ب
) 42 .( 

 ، ) 2002 ( ، بــاب اخلطبـة، بــرقم ، يف اجلمعـة صـحيح مســلم ) 2 (
 ، ورواه النسـائي يف الصـغرى بـرقم ) وكل ضاللة يف النـار ( بدون لفظ

) 1576 ( .



 وغريه بعـد املـوت % والذين منعوا طلب الدعاء من النيب
 غــري تضــعيف رفضــوا العمــل ــذا األثــر، معتمــدين علــى

 . تأويل حمض وعلى وجيه،
 : هذا األثر ضعيف ألسباب : فقالوا ) 1 (

 أن “ : بـل قيـل فيـه ، طالب الدعاء ألنه مل يذكر فيه اسم أ ـ
 وهذا السبب ال يضر؛ ألن الرجـل ” % رجالً أتى قرب النيب

 ، وإـام األمسـاء يف ، بل هو يف املنت املبهم ليس يف السند
 مث لـيس وهو يف األحاديث كثري، متون الروايات ال يضر،

 . ^ االعتماد عليه وحده، بل على إقرار عمر
 ، وهـذا ل زعموا أن الراوي للقصة مالك الدار جمهـو ب ـ

 وابـن ،) 1 ( ؛ ألنه وثقه اخلليلي يف اإلرشاد السبب ال يصح

) 313 / 1 ( علماء احلديث اإلرشاد يف معرفة ) 1 (



ــان ــر يف ) 1 ( ، حبــ ــن حجــ ــافظ ابــ ــه احلــ ــر لــ  وذكــ
 ، ومل يعرف العلماء لـه أخطـاًء أربعة من الرواة ) 2 ( اإلصابة

 لـه ^ يف حفظـه، واسـتعمال عمـر جـرح يف الرواية، فال
 . يدل على ثقته بدينه وتقواه

 وهذا سبب غـري ) ألعمش وهو مدلس إن فيه ا : ( قالوا ج ـ
 كاف؛ ألن ابن حجر عده يف املرتبة الثانية مـن املوصـوفني

 ، وهو من احتمل األئمة تدليسه وأخرجوا لـه ) 3 ( بالتدليس
 ) 4 ( . يف الصحيح إلمامته وقلة تدليسه يف جنب ما روى

 % إن الصحابة تركوا طلب الدعاء من الـنيب : وقالوا ) 2 (

 ” مالك بن عياض “ ذكر ه باسم ) 384 / 5 ( الثقات ) 1 (
 ) 484 / 3 ( اإلصابة يف معرفة الصحابة ) 2 (
 ). 118 ( انظر تعريف أهل التقديس ص ) 3 (
) . 62 ( انظر تعريف أهل التقديس  ص ) 4 (



 ى أنـه ال جيـوز؛ إذ ال يتركـون وطلبوا من العباس فـدل علـ
 غـــري صـــحيح اســـتدالل األفضـــل إىل املفضـــول، وهـــذا

 : وذلك لعدة أمور
 أن فعل األفضل ليس واجباً، حىت يكون تركه داالً أوهلا ـ

 على التحرمي، وقد تركوا التوسل بالعشـرة املبشـرين باجلنـة
 مــع أــم أفضــل مــن العبــاس، وتركــوا التوســل باألمســاء

 %. أا أفضل من النيب احلسىن مع

 . هذا الترك دعوى مل تصح، فهذا األثر ينقضها ثانيها ـ
 أن فعل أحد األمرين املشروعني ال يـدل علـى منـع ثالثها ـ

 اآلخر، كما أن التوسل باألمساء احلسـىن مشـروع ومل يـرد
 فال يكـون طلبـهم الـدعاء مـن . أم فعلوه يف هذه احلادثة

 لـذي طلـب الـدعاء مـن دلـيالً علـى رد عمـل ا ^ العباس
بعد وفاتـه، وأقـره عمـر علـى ذلـك الطلـب، ومل % النيب



 يعلــم لــه خمــالف مــن الصــحابة، وكيــف يتعــارض هــذان
 . ^ األمران وكالمها ثابت عن عمر

 ولو ورد التـرك لكـان نفيـاً، وإقـرار عمـر إثبـات ـ رابعها
 . مقدم على النفي

 الدعاء فهو ال يسـمعه؛ % النيب لو طلب من : وقالوا ) 3 (
ــوتى { : ألن اهللا تعــاىل قــال  ] 80 / النمــل [ } إنــك ال تســمع امل

 وهذا االسـتدالل ال يصـح؛ ألن املفسـرين اتفقـوا علـى أن
 والكـافرون يسـمعون صـوت ، املراد باآلية تشبيه الكافرين

 حني كان يدعوهم إىل اإلسالم، لكـن ال يؤمنـون % النيب
ـبهون املـوتى يف عـدم  به عناداً، فال يستجيبون لـه فهـم يش

 . جابة اإل
احداً هـو السـماع ال حيتمل إال معىن و السماع املنفي هنا و



 كـالرد املعهـود بـني الذي يراد به الـرد علـى مـن يكلمهـم
 فاملوتى كلـهم حـىت الكفـار ، إدراك األصوات ، ال األحياء

ــموعاً ــاً مس ــون جواب ــن ال جييب ــوات، لك ــدركون األص  ي
 مسلم بـرقم يف حديث % ، كما صرح به النيب ) 1 ( لألحياء

 حني خاطـب قتلـى املشـركني يف بـدر فسـأله : ) 2874 (

 انظر يف تفسري اآلية تفسري أضـواء البيـان، فقـد مجـع فيـه أقـوال ) 1 (
 لماء وأقام األدلة على مساع املوتى، وأزال عنها الشبهات، وأما قـول الع

 أحياهم اهللا فأمسعهم خزياً وندامة، فال حجة فيـه؛ ألنـه اجتـهاد، : قتادة
ادة ) 298 / 4 ( قال ابن تيميـة يف كتابـه الفتـاوى  : تعليقـاً علـى قـول قـت

ــأول مــن % والــنص الصــحيح عــن الــنيب “  مقــدم علــى تأويــل مــن ت
 وقـد “ ): 24 ( يف كتـاب الـروح ص : وقال ابـن القـيم ” م أصحابه وغريه

 وهـذا … ألمته أن يسلموا عليهم سالم مـن خياطبونـه %... شرع النيب
 والسلف جممعون علـى هـذا، وقـد تـواترت … خطاب ملن يسمع ويعقل

. ” بأن امليت يعرف زيارة احلي له ويستبشر به : اآلثار عنهم



 : فقـال ! ح فيها؟ ا رو أ بعض أصحابه كيف يكلم أجساداً ال
 والــذي نفســي بيــده مــا أنــتم بــأمسع ملــا أقــول منــهم، “

ــدرون ــهم اليقـ ــوا ولكنـ ــرقم ” أن جييبـ ــاري بـ  ويف البخـ
 فهـذا ” ما أنتم بأمسع منهم ولكـن ال جييبـون “ : ) 1304 (

 حياء، ويبني الفرق بينـهما، احلديث يصرح بسماعهم كاأل
 : بعـد اهلـالك خماطبة املوتى يف قول صاحل لقومـه وقد ثبتت

 يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ريب ونصحت لكم ولكن ال {

 ويف خماطبة شعيب لقومـه ، ] 79 / األعراف [ } حتبون الناصحني
 ريب ونصحت يا قوم لقد أبلغتكم رساالت { : اهلالك بعد

 . ] 93 / سـورة األعـراف [ } لكم فكيف آسى على قـوم كـافرين
 ، كمـا سـبق، لقتلى املشركني يف بـدر % ويف توبيخ النيب
يف نفي ذلـك خمالفـة لروايـة مـن حضـر & ورواية عائشة



 الغــزوة، وهــم أكثــر عــدداً، وليســوا أقــل حفظــاً وعلمــاً،
 . فروايتهم مقدمة

 املوتى مشغولون بأنفسهم ال يدعون لألحياء، : وقالوا ) 4 (
 إذا مات ابـن آدم انقطـع “ %: له واستدلوا على ذلك بقو

 صدقة جارية، أو علم ينتفـع بـه، أو : عمله إال من ثالث
 ؤه؛ ألنـه ا ومن انقطع عمله انقطع دعـ ” ولد صاحل يدعو له

 اسـتدالل وهذا قول منـاقض لألدلـة؛ ألنـه . من مجلة عمله
 باحلديث يف غري موضعه؛ ألن االنقطاع عام، واألدلة املثبتة

 ، فهي مقدمة على العـام خمصصـة للدعاء بعد املوت خاصة
 . له، عكس ما يريد هؤالء

 عنــد ذكــر كــل نــيب % جــاء يف حــديث املعــراج  قولــه
 وحبـديث الشـهداء حيـث ) 1 ( ” فرحب يب ودعـا يل خبـري “

). 12505 ( أمحد برقم ومسند ) 162 ( صحيح مسلم برقم ) 1 (



 إن إخــوانكم قــد قتلــوا “ : ألصــحابه % قـال رســول اهللا
 ربنا بلغ عنا نبينا أنا لقيناك فرضـينا عنـك، : وإم قالوا

 ، فـرتل قولـه ) 1511 ( بـرقم ه مسـلم روا ” ورضيت عنـا
 وال حتسنب الذين قتلـوا يف سـبيل اهللا أمواتـاً بـل { : تعاىل

 أحياء عند رم يرزقون فرحني مبا آتاهم اهللا مـن فضـله
 ويستبشرون بالذين مل يلحقوا م من خلفهم أال خـوف

 فهم مهتمون بـأمر ، ] 169 / آل عمران [ } عليهم وال هم حيزنون
 …” ربنـا بلـغ عنـا إخواننـا “ : قوهلم ب من بعدهم ويدعون هلم

 . إىل آخر احلديث
 هو أن املـراد انقطـاع : وحلديث انقطاع األعمال وجه آخر

 األجر املبين على التكليف، فلما زال التكليف بقـي الـذكر
 . والدعاء، الذي يراد به التنعم بعمل اخلري

 % وقد استدل بعض الذين حيرمون طلب الدعاء من الـنيب
والـذين تـدعون مـن دونـه مـا { : تعـاىل بعد وفاته بقولـه



 إن تـدعوهم ال يسـمعوا دعـاءكم * ميلكون مـن قطمـري
 ولــو مسعــوا مــا اســتجابوا لكــم ويــوم القيامــة يكفــرون

 ، وهذا وضع ] 14 ـ 13 / فاطر [ } ئك مثل خبري ب بشرككم وال ين
 لآلية يف غري موضعها؛ ألا تتكلم عمـن يـدعون غـري اهللا

 ع البحـث هنـا هـي ويشركون به، واملسألة اليت هي موضـ
 طلب الدعاء، فكما ال يكون طلب الدعاء من احلي شركاً
 ال يكون طلبه من امليت شركاً، ودعـاؤه لألحيـاء ثبـت يف

 . حديث اإلسراء وحديث الشهداء كما تقدم
 تعـرض علـي أعمـالكم “ %: وفيه حديث خـاص بـالنيب

 فما وجدت من خري محـدت اهللا، ومـا وجـدت مـن غـري
 رواه البـزار، ورجالـه : قـال اهليثمـي ” ذلك استغفرت لكم

 . ) 1 ( ) رجال الصحيح
 وقد ادعى املعارضون أن هذا احلديث ضعيف ؛ ألنـه روي

) 595 / 8 ( جممع الزوائد ) 1 (



 ن السـند ، وهذا االدعـاء مـردود؛ أل ) 1 ( مرسالً بسند أصح
ه، وال يضـعفه  ألمـا يتعاضـدان وإن كــان ؛ املرسـل يقوـي

 السند ضعيفاً، لكـن الـذين حتـاملوا علـى الروايـة املرفوعـة
 قوال حـىت ال يصـلح اختاروا يف الراوي املتكلم فيه أشد األ

 ال تعـــارض بـــني الرفـــع : وقـــد قـــال العلمـــاء للتعضــيد،
 واملرسـل وحـده حجـة عنـد مالـك وأمحـد . ) 2 ( واإلرسال

 يـث الـيت قبلـه وأيب حنيفة، وعلى كـل حـال ففـي األحاد
 . كفاية يف االستدالل

 ـ حـديث عـرض وادعى املعارضون أيضاً أن هـذا احلـديث
 مردود مبا هو أقوى منه، واستغفاره ألمته % األعمال عليه
 إن هؤالء … إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك “ وهو حديث

 ) 975 ( برقم ) 404 / 2 ( سلسلة األحاديث الضعيفة ) 1 (
. ط دار إحياء التراث ) 32 / 1 ( مقدمة شرح النووي : انظر ) 2 (



 ، وهـذا ) 1 ( ” مل يزالوا مرتدين على أعقام منـذ فارقتـهم
 يستغفر هلـم هـم أمتـه، وهـؤالء االدعاء ساقط؛ ألن الذين

 فـال وليسوا من أمته، هم املرتدون، كما صرحت الرواية،
 . ، بل التعارض متوهم تعارض بني احلديثني

 وقد جاء يف القرآن الكرمي اهتمام الصاحلني بأقوامهم ـ بعـد
ـ ودعاؤهم هلم يف قوله تعاىل  قيـل ادخـل اجلنـة { : موم 

 ريب وجعلـين مـن قال يا ليت قومي يعلمون مبـا غفـر يل
 . ] 26 / يس [ } املكرمني
 بعــد وفاتــه % ينكــرون طلــب الــدعاء مــن الــنيب والــذين
 هذا لـيس مـن عمـل الصـحابة، ولـو كـان خـرياً : يقولون

 . لسبقونا إليه
 هو أم سبقونا إليه، ولكن املنكـرين : واجلواب على ذلك

ــرقم ) 1 ( ــاري ب ــرقم ) 4349 ( صــحيح البخ  ) 2860 ( ومســلم ب
. مكرر



 يضعفون رواية ذلك بأدلة واهية، وهـذا النـوع مـن األدلـة
 نـها أحـد، وحسـبنا أن يصـحح روايـة شبهات ال يعجـز ع

 ذلك عن الصحابة عدد مـن أئمـة احلـديث الـذين تؤيـدهم
. األدلة القوية



 معنـاه طلـب % النيب من باهللا املختصة طلب احلاجة
 : الدعاء

 بطلـب % مث إن بعض الناس يعربون عن طلب الدعاء منه
 ) 489 ( احلاجة نفسها منـه، كمـا يف روايـة مسـلم بـرقم

 % : أنـه قـال للـنيب ^ ة بـن كعـب األسـلمي عن ربيع
 هـو % وإدخاله اجلنـة برفقتـه ” أسألك مرافقتك يف اجلنة “

 ، وكمـا يف روايـة البخـاري أن عمـر بـن بيد اهللا خصوصاً
 رمحـه “ : يقـول لـبعض أصـحابه % مسع الـنيب ^ اخلطاب

 يا رسول اهللا لوال أمتعتنا “ : فعرف أنه يستشهد فقال ” اهللا
 لنا، واإلبقاء بيـد اهللا، لكـن املـراد أن ، أي لو أبقيته ) 1 ( ” به

 ، ومثلـه مـا % ، وإن كان لفظه الطلب منه يدعو له بالبقاء
 أنــه قــال ^ روى اإلمــام أمحــد عــن عمــرو بــن العــاص

). 1802 ( ومسلم برقم ) 3960 ( صحيح البخاري برقم ) 1 (



 ال أبايعـك يـا رسـول اهللا حـىت تغفـر يل مــا “ : % للـنيب
 بصـيغة املخاطـب، وهـو عنـد مسـلم ) 1 ( ” تقدم من ذنـيب

ــرقم ــ ) 121 ( ب ـبين للمجه ــيغة املـ ــن ول بص ــرة م  ، واملغف
 . خصائص اهللا تعاىل

 وال يقال إن هذا وإن كـان جـائزاً فاألفضـل تركـه؛ ألنـه
 أحرص منا على دفـع % أن النيب : فاجلواب . يوهم الشرك

ــرك هــذا ــوهم، ومل يطلــب ت ــب هــذا الت  األســلوب يف طل
 إنه صار شركاً ألم طلبوه من : الدعاء، ورمبا قال بعضهم

 الشرك ال فرق فيهـا بـني حـي أن مسائل : فاجلواب . امليت
 ! وميت، وهل جيوز الشرك يف الطلب من األحياء؟

ــرقم ) 1 ( ــام أمحــد ب ــرقم ) 17827 ( مســند اإلم  ، ) 17813 ( ، وب
 رواه ): 585 / 9 ( ، وقال اهليثمـي يف جممـع الزوائـد ) 17777 ( وبرقم

. أمحد والطرباين ورجاهلما ثقات



 ذكــر وقــوع طلــب احلاجــة ـ % بــل قــد ثبــت أن الــنيب
 عليــه الصــالة املختصـة بـاهللا ـ مـن نـيب اهللا موســى

 ، بل حث على االقتداء مبن فعلـه % وأقره النيب والسالم
ــه ــين أعجــزمت أن تكونــوا مثــل “ %: يف قول  عجــوز ب
 تــى أ ( : قــال ^ وذلــك فيمــا رواه أبوموســى ” ! ؟ إســرائيل

فأتـاه، فقـال لـه ” ئتنـا ا “ : أعرابياً فأكرمه، فقال له % النيب 
 ناقـة نركبـها، وأعـرت : قـال ” سل حاجتـك “ %: رسول اهللا

 أعجـزمت أن تكونــوا “ %: حيلبـها أهلــي، فقـال رســول اهللا
 ومـا عجـوز ! يارسول اهللا : قالوا ” ! مثل عجوز بين إسرائيل؟

 إن موسى عليه السـالم ملـا سـار بـبين “ : بين إسرائيل؟ قال
 مـا هـذا؟ فقـال : إسرائيل من مصر، ضـلوا الطريـق، فقـال

 إن يوسف عليه السالم ملـا حضـره املـوت أخـذ : علماؤهم
علينا موثقاً من اهللا أن ال خنرج من مصر حىت ننقل عظامـه



 عجـوز مـن بـين : فمن يعلم موضع قـربه؟ قـال : معنا، قال
 دليين على قرب يوسـف، : ه، فقال إسرائيل، فبعث إليها فأتت

 : ومـا حكمـك؟ قالـت : حىت تعطيين حكمي، قال : قالت
 أكون معك يف اجلنة، فكره أن يعطيهـا ذلـك، فـأوحى اهللا

 أعطها حكمها، فانطلقت م إىل حبـرية ـ موضـع أن : إليه
 : أَنضبوا هذا املاء، فأنضبوه، فقالـت : مستنقع ماء ـ فقالت

 جوا عظام يوسف، فلما أقلوها احتفروا، فاحتفروا فاستخر
 ) 1 ( ) ” إىل األرض، وإذا الطريق مثل ضوء النهار

 وقــد قــال بعــض الــذين ينكــرون هــذه الصــيغة مــن طلــب

 ، ) 723 ( بـرقم ) 500 / 2 ( صحيح ابن حبان بترتيب ابـن بلبـان ) 1 (
 هـذا حـديث صـحيح اإلسـناد، ووافقـه : وقـال ) 571 / 2 ( واملستدرك

 رواه الطـرباين ) : 267 / 10 : ( الذهيب، وقال اهليثمي يف جممع الزوائـد
. ورجال أيب يعلى رجال الصحيح ... وأبو يعلى



 بدعاء غـري اهللا، وقـد % مستحيل أن يسمح النيب : الدعاء
 والذين تدعون من دونه ما ميلكـون مـن { : قال اهللا تعاىل

 وا مـا إن تدعوهم ال يسمعوا دعاءكم ولـو مسعـ * قطمري
 ئك ب استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم وال ين

 . ] 14 ـ 13 / فاطر [ } مثل خبري
 وجواب هذا االعتراض واضـح، فهـذه الصـيغة ثبتـت عـن

 ، ومعناها طلب الدعاء، واآلية تندد مبن يدعو غري % النيب
 ـذه % اهللا، وبني األمـرين فـرق عظـيم، وخماطبـة الـنيب

ـ اليت صورا الطلب منه  ـ هي خماطبة جتري علـى الصيغة 
 قواعد العربية املأخوذة من كتاب اهللا، وهي باب واسع فيه

 . نسبة فعل اهللا إىل املتسبب به
ــه ــل اهللا إلي ــل جــاء نســبة فع ــرقم % ب ــة مســلم ب  يف رواي

 وجدته يف غمـرات مـن “ يف حق عمه أيب طالب ) 209 (
أي شفعت له فكان ذلـك، ” النار فأخرجته إىل ضحضاح



 بـل جـاء هـذا يف ، % سبة اإلخـراج إليـه وإن كان لفظه ن
 القرآن الكرمي، كما قال اهللا تعاىل يف حكايـة قـول جربيـل

 إمنـــا أنـــا رســـول ربـــك ألهـــب لـــك غالمـــاً { : ملــرمي
 . واملعىن واحد } ليهب { ويف قراءة أخرى ] 19 / مرمي [ } زكياً

 وجاء يف القرآن نسبة املالئكة القـدر إىل أنفسـهم يف قصـة
ــوم لـــوط فقـــالوا  تـــه قـــدرنا إـــا ملـــن إال امرأ { قـ

 مباشـرة ، وهو منسـوب إىل اهللا تعـاىل ] 60 / احلجر [ } الغابرين
 إال امرأتــه قــدرناها مــن { : يف آيــة أخــرى، قــال ســبحانه

 . ، والقصة واحدة ] 57 / النمل [ } الغابرين
 فهذا أسلوب عريب مشهور يف نسبة الفعل إىل املتسـبب بـه
 ء جاء يف القرآن والسنة، وليست خماطبـة املخلـوق بـه دعـا

 لغري اهللا وشركاً أكرب يستحق صـاحبه القتـل؛ ألنـه مرتـد،
 استباحة الدماء، بل ألجل كما يزعم املتسرعون يف التكفري

هـو طلـب دعــاء وإن كانـت صـيغته وألفاظــه فيهـا طلــب



ــه ــزعم يف أســلوب % احلاجــة من ــف يصــح هــذا ال  وكي
 . قائليه % قرآين، أقر رسول اهللا

 يقدر عليها إال اهللا من إن طلب احلاجة اليت ال : وأما قوهلم
 أي خملوق هو اسـتغاثة، واالسـتغاثة بغـري اهللا شـرك؛ ألنـه

 . ) 1 ( ” إنه ال يستغاث يب، إمنا يستغاث باهللا “ %: قال
 ، فقـد ثبـت يف فاجلواب على ذلك موجود يف السنة النبوية

التعـبري باالسـتغاثة عـن ) 1405 ( صحيح البخـاري بـرقم
 الصـالة والسـالم، طلب العباد الشفاعة من الرسـل علـيهم

 جيـوز النـهي احلـديث، فـال ” ... استغاثوا بـآدم “ %: فقال
 عن االسـتغاثة بعـد ثبوـا يف السـنة يف أعظـم املواقـف يف
 التوحيد، وال جيوز أن يقـال إـا شـرك بعـدما جـاءت يف

 رواه الطــرباين، ): 246 / 10 ( ذكــره اهليثمــي يف جممــع الزوائــد ) 1 (
 ابـن : ورجاله رجال الصحيح غري ابن هليعة وهو حسن احلـديث، قلـت

. ه أمحد بغري هذا السياق روا : هليعة فيه خالف كثري، ينظر، وقال



 ) 2908 ( الســنة النبويــة، ومثلــه حــديث البخــاري بــرقم
 امـة ال ألفـني أحـدكم يـوم القي “ ): 1831 ( ومسلم برقم

 ” يارسـول اهللا أغـثين : يقـول ... على رقبته شـاة هلـا ثغـاء
 ال أملك لـك : عن االستغاثة، ولكن قال % ينهه النيب فلم

 ؛ ألن تعصــي مـن اهللا شـيئاً، قـد أبلغتـك أي أمرتـك أن ال
 الشفاعة ينهى عنها إال أن تكون بإذن اهللا، وهذا حمروم من

 ـ ألنـه الشفاعة، أي اإلغاثـة ـا ـ حسـب تعـبري احلـديث
 . عاند اإلنذار

ــديث ــون ح ــتم أن يك ــذا حي  ال يســتغاث يب، إمنــا “ وه
 يف روايــة منكــراً ملخالفتــه هــذا احلــديث ، ” يســتغاث بــاهللا

 البخاري، أو أن جيمع بينهما ـ على افتراض أنـه صـحيح ـ
 املثبتـة هللا تعـاىل % وذلك بأن تفسر االسـتغاثة املنفيـة عنـه

 هو الذي يعطـي % بأن يكون النيب غاثة طلب فعل اإل أا
، وذلك ال يكون إال مـن السائل تلك احلاجة املختصة باهللا



% ، أمـا االسـتغاثة بـه % اهللا تعاىل، وال يكـون مـن نبيـه
 مبعىن طلب الدعاء منه بقضاء تلك احلاجة بفعـل اهللا تعـاىل
 فهو ثابت له ولغـريه مـن األنبيـاء كمـا سـبق يف احلـديث،

 : كقوله تعـاىل ثابتة، وهذا فاالستغاثة املنفية غري االستغاثة ال
 فأثبـت ] 17 / األنفال [ } وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى {

 بعـدما نفـاه عنـه، } إذ رميـت { اهللا تعاىل له الرمـي بقولـه
ـــه ســـبحانه ــه قول  فلـــم تقتلـــوهم ولكـــن اهللا { ومثلـ

 . ] 17 / األنفال [ } قتلهم
 وتكون االستغاثة الثابتة يف حديث البخاري على معـىن أن

 إليهم % إلغاثة من اهللا تعاىل، ونسبها النيب يطلب األنبياء ا
 مبعىن أم سبب اإلغاثة، وهذا صـريح ال ” استغاثوا بآدم “

 . حيتمل التأويل
. واهللا تعاىل أعلم



 يف % التوسل تربكاً بآثار رسول اهللا
 زيارة  مشاهد املدينة املنورة

 يسـتحب أن ): ( 276 / 8 ( قال اإلمام النووي يف امـوع
 ور املشاهد اليت باملدينة، وهي حنو ثالثني موضعاً يعرفها يز

 أهل املدينة، فيقصد ما قدر عليه منها، وكذلك يأيت اآلبار
 يتوضـأ منـها، أو يغتسـل، وهـي % اليت كان رسول اهللا

 ). سبع آبار، فيتوضأ منها ويشرب
 ويسـتحب كمـا قـال “ : وقال اإلمام عز الـدين بـن مجاعـة

 هم أن يأيت اآلبار اليت شرب منها مجاعة من الشافعية وغري
 ، فيتـربك مبائهـا، وأن يتـربك % وتوضأ سـيدنا رسـول اهللا
 ) 1 ( ” بسائر املشاهد اليت باملدينة

 : تنبيه على أمرين وابن مجاعة ويف كالم النووي
ــنيب : أحــدمها ــربك بالصــالة يف مواضــع صــالة ال  %. الت

). 1397 / 3 ( هداية السالك ) 1 (



 %. التربك بلمس آثاره : والثاين
 فقد ، % ع اليت صلى فيها رسول اهللا الصالة يف املواض أما

 البيـان ( وشـرحها املسـمى يف العتبيـة جاء عن اإلمام مالك
ــه ): والتحصــيل ــك عــن الصــالة يف مســجد “ أن  ســئل مال

 أما النافلـة فمصـلى : أي املواضع أحب إليك؟ قال % النيب
 استحب مالك صالة النافلـة : قال حممد بن رشد . % النيب

 ومـن الـدليل ... الته للتـربك مبوضـع صـ % يف مصلى النيب
 رسـول يا فصلِّ %... قال للرسول ^ على ذلك أن عتبان

 وـذا يعلـم أن ) 1 ( ” ... يف بييت مكاناً أختـذه مصـلى % اهللا
 فـإن الصـحابة كـانوا ، # تبـاع للصـحابة قول مالك هو ا

 يســاعدهم عليــه، كمــا % يعتنــون بــذلك، وكــان الــنيب
 ) 54 ( ومسـلم بـرقم ) 415 ( روى اإلمام البخاري بـرقم

 : للفظ للبخاري عن عتبان بن مالك وا

). 133 / 17 ( البيان والتحصيل ) 1 (



ــييت، … “ ــأتيين فتصــلي يف ب  وددت يارســول اهللا أنــك ت
ـه رسـول اهللا : فأختذه مصلى، قال  سـأفعل ـ %: فقال ل

 فغدا رسول اهللا وأبو بكر حني : إن شاء اهللا ـ قال عتبان
 أيـن حتـب أن أصـلي مـن بيتـك؟ : مث قـال … ارتفع النهار

 % ام رسـول اهللا فأشرت إىل ناحية من البيت، فق : قال
ــتني مث ســلم ــا فصــففنا، فصــلى ركع ــه ” فقمن  وروى مثل

 أن أم “ عــن أنــس ) 737 ( النســائي بســند صــحيح بــرقم
 أن يأتيها فيصـلي يف بيتـها، % سليم سألت رسول اهللا
 . احلديث ” … فتتخذه مصلى، فأتاها

 وكذلك جاء عن اإلمام أمحد يف قصـد املشـاهد، والصـالة
ــنيب ــع الـ ــاء % يف مواضـ ــتقيم ، يف اقتضـ ــراط املسـ  الصـ

 سألنا أبا عبد اهللا عن : قال سندي اخلواتيمي ): ( 636 / 2 (
 الرجل يأيت هذه املشاهد ويذهب إليها، ترى ذلك؟

أن % أما على حديث ابن أم مكتوم أنـه سـأل الـنيب : قال



ـلى، وعلـى مـا كـان صلي ي  يف بيته، حىت يتخذ ذلـك مص
 وأثـره، فلـيس % يتبـع مواضـع الـنيب $ يفعل ابـن عمـر

 بــأس أن يــأيت الرجــل املشــاهد، إال أن النــاس قــد بــذلك
 ). أفرطوا يف هذا جداً وأكثروا فيه

 واإلفراط الذي عناه اإلمام أمحد ليس يف التكرار واملالزمة؛
ــوم كــان اختــذه مصــلى، وال تكــرار وال ــن أم مكت  ألن اب

 ؛ % مالزمة أكثر مـن ذلـك، وال يف تتبـع مجيـع مشـاهده
 عـىن اإلمـام أمحـد ألن ابن عمر كان يفعـل ذلـك، ولكـن

 اخلروج عن التربك املشروع، وهذا ما يظهـر ممـا نقلـه عنـه
 أمحد بن القاسم يف املسألة نفسها، كما نقـل ابـن تيميـة يف
 : اقتضــاء الصــراط املســتقيم مثــل الكــالم الســابق، مث قــال

 ولكــن قــد أفــرط النــاس جــداً، وأكثــروا يف هــذا املعــىن، (
 ). ه فذكر قرب احلسني وما يفعل الناس عند

) 457 / 9 ( وأما ما نقله احلافظ ابن حجر يف فـتح البـاري



 أن عمر بلغه أن قومـاً يـأتون ( عن ابن سعد بإسناد صحيح
 الشـــجرة فيصـــلون عنـــدها، فتوعـــدهم مث أمـــر بقطعهـــا

 ) 2798 ( ، فهذا خمالف ملا رواه البخـاري بـرقم ) فقطعت
 رجعنـا مـن العـام املقبـل فمـا : ( $ عن عبد اهللا بن عمـر

 اثنان على الشجرة، الـيت بايعنـا حتتـها، كانـت اجتمع منا
 عــن ) 3930 ( ، وروى البخــاري بــرقم ) رمحــة مــن اهللا

 انطلقـت حاجـاً فمـررت بقـوم : ( طارق بـن عبـد اهللا قـال
 هذه الشجرة حيـث : ما هذا املسجد؟ قالوا : يصلون، قلت

ــايع رســول اهللا ــن % ب ــة الرضــوان، فأتيــت ســعيد ب  بيع
 أيب أنـه كـان فـيمن بـايع حـدثين : املسيب فأخربته، فقال

 فلما خرجنـا مـن العـام : حتت الشجرة، قال % رسول اهللا
 إن أصـحاب : فقال سعيد . املقبل أُنسيناها، فلم نقدر عليها

 ). مل يعلموها، وعلمتموها أنتم، فأنتم أعلم % حممد
نعـم ميكـن أن يكـون ! وإذا مل تكن معروفة فكيـف تقطـع؟



 ، ^ كـر سـعيد ذ ما أمر بقطعها؛ ألا شجرة مزعومة ك
 ولو افترض أنه قطعها لصـالة النـاس عنـدها فـال ميكـن أن
 يكون ذلك ملنـع التـربك بالصـالة يف ذلـك املكـان؛ ألـم
 ميكن أن يصلوا يف املكان بعـد قطعهـا، وجيعلـوا لـه عالمـة

 ظهـر ن أخرى ، فالقطع ليس مانعاً ، لكـن ميكـن أن يكـو
 ، يديـه تعظيم هلا، كأن جيعلها بعضـهم بـني أمر كأنه منهم

 فتكون شبيهة بالصـالة بـني يـدي اإلنسـان ، أو غـريه ممـا
 تكره الصالة إليـه ، وقـد كرههـا أهـل العلـم للشـبه حبـال
 املشــركني، ال ألن ذلــك شــرك، وهــذا أمــر ال يوجــد يف

 ، وال يف املـاء الـذي % املكان الذي صلى فيه رسـول اهللا
توضأ به، والثـوب واملكـان الـذي يتمسـح املتربكـون بـه،

 ى ذلك االحتمال ميكن أن حيمل قول عبد اهللا بن عمـر وعل
 كــان نســياا “ لــو فســر بأنــه يعــين ” كانــت رمحــة “ ^
 ، وال ميكن أن يفسر هذا بكراهته الصـالة يف موضـع ” رمحة
ألنه هو نفسه كان يتحرى الصـالة يف األمـاكن ؛ % النيب



ــنيب ــا ال ـلى فيه ــيت صـ ــرقم % ال ــاري ب ــد روى البخ  فق
 رأيت سامل بن عبد اهللا : ( قال عن موسى بن عقبة ) 469 (

 يتحرى أماكن من الطريق فيصـلي فيهـا، وحيـدث أن أبـاه
ــنيب ــه رأى ال ــك % كــان يصــلي فيهــا، وأن  يصــلي يف تل

 أنه قيل لسلمة بن ) 480 ( وروى البخاري برقم ) األمكنة
 فـإين : قال ! تتحرى الصالة عند هذه األسطوانة : ( األكوع

 ). يتحرى الصالة عندها % رأيت النيب
 ما إذا فسر بأن الشجرة نفسها كانت موضع رمحة، حيث أ

 وأصحابه عند البيعة، % ترتل رضوان اهللا على رسول اهللا
 فال يدل على املنع، بل يؤكـد أن التـربك باملوضـع بالصـالة

 ، وقـد دلـت صـلى فيـه % إذا صح أن الـنيب فيه مستحب
 لـذلك، وال شـيء % ار الـنيب األحاديث السابقة على إقر

 اسـتجاب لطلـب مـن قـال لـه % ن أن الـنيب مـ يه أدل عل
. ” فأختذه مصلى “ : صراحة



ــن أيب ) 1 ( وبــذلك يفســر أيضــاً مــا روى عبــد الــرزاق  واب
 رأى أقوامـاً يرتلـون فيصـلون يف ( أنـه ^ عن عمر ) 2 ( شيبة

 % يب مسـجد صـلى فيـه الـن : مسجد فسأل عنهم، فقالوا
 إمنا هلك من كان قبلكم أم اختـذوا آثـار أنبيـائهم : فقال

 اً، من مـر بشـيء مـن املسـاجد فحضـرت الصـالة فيـه بيع
 ). فليصل وإال فليمض

 وهذا صريح يف أنه ال مانع من الصـالة يف تلـك املسـاجد؛
 مــن حضــرته الصــالة فيــه فليصــل، ولــو كــان : ألنــه قــال

 يرى لـزوم منـع الصـالة فيهـا، ملنـع الصـالة فيهـا ^ عمر
 أصالً، سواء حضرت أو مل حتضر، بـل ال ميكـن أن يكـون

 % اده املنع مـن قصـد الصـالة يف مواضـع صـالة الـنيب مر

 ). 2734 ( املصنف لعبد الرزاق الصنعاين برقم ) 1 (
ــرقم ) 2 ( ــنف البــن أيب شــيبة ب ــال ) 7550 ( املص ــا رج  ورجاهلم

. البخاري ومسلم



ــنيب % ألجــل التــربك؛ إذ يســتبعد أن يغيــب عنــه إذن ال
 بذلك وإعانة قاصديه عليـه، كمـا يسـتبعد أن خيفـى قـول

 لو كان عمر حيرم الصـالة يف عمر ودليله على ابنه عبد اهللا
 فيخالفـه ويتحـرى الصـالة فيهـا، ، % موضع صالة الـنيب

ـ لو صـح ذلـك ـ فأقل ما يقوله  إنـه خـالف أبـاه : عبد اهللا 
 %. اتباعاً للدليل الذي بلغه عن النيب

 قـد أذن ـا % والصالة يف املواضع اليت صلى فيها الـنيب
 ، % ، و بفعلـه كما تقـدم % اهللا تعاىل على لسان رسوله

 ، وعلـى ^ فال تـدخل فيمـا ـى عنـه عمـر كما تقدم،
 وأنــه كــان ، % مل يبلغــه إذن الــنيب ^ افتــراض أن عمــر

 لذلك يرى املنع من حتـري تلـك املسـاجد، البـد أن يقـال
% مقدم على قول عمر، وهـو % إن قول النيب : حينئذ

 أحرص علـى التوحيـد مـن كـل حـريص، فالتوحيـد روح
. رسالته ومقصودها األول



 % ومن استدل بقول عمر على نسخ أحاديث رسـول اهللا
 ل الصـحايب ـ يف التربك، فقد قدم الدليل املرجوح وهو قـو

عند من جيعله حجة ـ على الدليل الراجح وهـو قـول الـنيب
 وفعله، ويكون أيضاً قد استدل بقول الصحايب حيـث %

ـتجني بـه إمنـا يسـتدلون بـه  ال جيوز االستدالل به؛ ألن احمل
 إذا اختلف الصـحابة ينظـر : ( وقالوا ) 1 ( ) إذا مل خيالفه غريه (

 ، وحديث عتبـان ) 2 ( ) إىل أقرب القولني إىل الكتاب والسنة
ــن عمــر ــد اهللا ب ــو $ وســلمة صــرحيان يف موافقــة عب  ، ل

 . افترضنا أن بينهما اختالفاً
 %: التربك بآثار النيب التوسل بطريقة

 من األمرين اللذين نبـه عليهمـا اإلمـام النـووي والثاين ـ
 التربك باملاء الـذي شـرب منـه، أو توضـأ : هو وابن مجاعة

 ). 336 ( املسودة يف أصول الفقه ص : انظر ) 1 (
). 325 ( املسودة ص : ظر ان ) 2 (



 ، % ربك بكـل مـا مسـه الـنيب ، والتـ % منه، أو مج فيـه
 يـذكره بشـأن منـرب اإلمـام أمحـد بـن حنبـل فهذا أمر كان

ــنيب ــرقم % ال ــائله ب ــاحل يف مس ــه ص ــه ابن ــل عن ــا نق  كم
 وموضع الـذي جلـس ويضع يده على الرمانة “ ): 1340 (

ـائط، وكـان ابـن عمـر ميسـح % فيه الـنيب  ، وال يقبـل احل
 ر ، وال ميـ % ، وكـان يتبـع آثـار الـنيب % النيب ) 1 ( ] مقعد [

 . ” ) 1 ( ] إال صلى % [ مبوضع صلى فيه النيب
 تباعاً ألصحاب رسول اهللا، وهـذا فاإلمام أمحد يقول هذا ا

 ، وبعـد % الصحابة يكثرون منه يف حياتـه التربك أمر كان
 يسـاعدهم عليـه، ويـأمرهم بـه حـىت % وفاته، وكان هو

 بـاب ) 4073 ( ، فقد روى البخاري برقم % آخر حياته
 عا بقدح فيه ماء فغسل يديه د % أن النيب ( غزوة الطائف

 اشـربا منـه “ : ووجهه ومج فيه مث قال لبالل وأيب موسـى

. زيادتان من حمقق مسائل صاحل الستقامة الكالم ) 1 (



 وأقـل مـا ) ” وأفرغا علـى وجوهكمـا وحنوركمـا وأبشـرا
 وروى البخـاري بـرقم يقال يف األمر هنا إنه لإلستحباب،

 % كنا مع رسـول اهللا ( : ^ عن ابن مسعود ) 3386 (
 يــده يف فجــاؤوا بإنــاء فيــه مــاء قليــل، فأدخــل … يف ســفر

 الطهـور املبـارك، والربكـة مـن حي على “ : اإلناء، مث قال
 ، %) فلقد رأيت املاء ينبع من بني أصابع رسـول اهللا ” اهللا

 وروى مســلم بــرقم وهــذا أمــر صــريح وترغيــب واضــح،
 اجلمـرة % ملا رمى رسول اهللا : ( عن أنس قال ) 1305 (

 وحنر نسكه وحلق ناول احلالق شقه األمين فحلقـه، مث دعـا
 طلحة األنصاري فأعطـاه إيـاه، مث ناولـه الشـق األيسـر أبا

 اقسـمه : احلق فحلقه، فأعطاه أبـا طلحـة، فقـال “ : فقال
 مـن مل إىل % ، وهذا أمر وفيـه إرسـال شـعره ) ” بني الناس

 ، قبــل % وحجــة الــوداع كانــت يف آخــر عمــره ، يطلبــه
. النسخ احتمال وفاته بنحو ثالثة أشهر، وهذا يرد



 ، % التربك بعمل الصحابة بعـده ويتقوى ثبوت استحباب
 عــن أمســاء بنــت أيب ) 2069 ( كمــا روى مســلم بــرقم

 كانـت عنـد عائشـة … % هذه جبة رسول اهللا : ( & بكر
 يلبسـها، فـنحن نغســلها % حـىت قبضـت، وكـان الــنيب

 طلب الشفاء مـن اهللا : واالستشفاء ) للمرضى يستشفى ا
 . تعاىل، وملس األثر سبب، أي وسيلة إليه ثابتة شرعاً

 : التربك ملنافع اآلخرة
ــافع اآلخــرة مــا روى البخــاري بــرقم  وجــاء يف التــربك ملن

 % بنت النيب توفيت : ( قالت & عن أم عطية ) 1199 (
 فلمـا فرغنــا ” فــإذا فـرغنت فـآذنين … اغسـلنها “ : فقـال لنـا

 ) ” أشـعرا إيـاه “ : آذناه، فـرتع مـن حقـوه إزاره ، وقـال
 ، ى جسـدها ، وهذا أمر جبعلـه علـ والشعار ما يباشر اجلسد

 أتى “ : قال ^ عن جابر ) 1211 ( وروى البخاري برقم
عبد اهللا بن أيب بعدما دفـن ، فأخرجـه فنفـث % النيب



 والنفـث يف فمـه تربيـك ” فيه مـن ريقـه، وألبسـه قميصـه
 ، ولكنـه مل ينتفـع إال األخرويـة عليه، وال فائدة بعد املـوت

 عليـه ، لكـن دل % بذلك لنفاقه ، كما مل ينتفع بصـالته
 . على أنه ينفع عند عدم املانع % ل النيب فع

 ، فقــد روى % يف ذلــك بــه # وقــد اقتــدى الصــحابة
 أن امرأة جـاءت ( ^ عن سهل ) 1218 ( البخاري برقم

 حمتاجاً إليها، % فأخذها النيب … بربدة منسوجة % النيب
 أكسـنيها : فخرج إلينا، وإا إزاره، فحسنها فالن، فقـال

 إين واهللا مـا : قـال … سـنت مـا أح : قال القوم ! ما أحسنها
 : ســألته أللبســها، إمنــا ســألته لتكــون كفــين، قــال ســهل

 ). فكانت كفنه
 : حقيقة التربك

 سبب يوصل إىل املقصود عن طريق ما شـرعه اهللا “ والتربك
قال ابن ة، فهو وسيلة شرعي ” % تعاىل يف كتابه وسنة نبيه



 هـي الـيت يتوصـل : الوسيلة ): ( 563 / 2 ( كثري يف تفسريه
 فمن يستشـفي بـاألثر يرغـب إىل ) إىل حتصيل املقصود ا

 . اهللا يف الشفاء بسبب األثر، وإن مل يتلفظ بذلك
 أليب طلحة بقسـمه شـعره، ويف أمـره بـالالً % ويف أمره

 وأبا موسى أن يفرغا عليهما ويشربا، ويف أمـره النسـوة أن
 حـي علـى “ جيعلن إزاره على جسد ابنته، ويف قوله للنـاس

 داللــة صــرحية علــى الترغيــب يف التــربك ” ارك الطهــور املبــ
 . الترغيب عنه يف ، ال لتحصيل اخلري بسببه

 ) 145 / 1 ( أما حديث أيب قراد السلمي يف جممـع الزوائـد
 فــدعا % كنــا عنـد رســول اهللا : ( قــال ) 6705 ( وبـرقم

 بطهور فغمس يده فيه، مث توضأ، فتتبعناه فحسوناه، فقـال
 حـب : قلنـا ” تم؟ ما محلكم على ما صـنع “ %: رسول اهللا

 فـإن أحببـتم أن حيـبكم اهللا ورسـوله “ : اهللا ورسوله، قـال
 فأدوا إذا ائتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جـوار

رواه الطـرباين يف األوسـط، : قـال اهليثمـي ) ” من جاوركم



 فهذا ال يدل على . وفيه عبيد بن واقد القيسي وهو ضعيف
 لكـان هـذا ولو فسر احلـديث بـذلك الترغيب عن التربك،

 التفسري معارضاً للترغيـب الصـريح يف األحاديـث السـابقة
 وهــي أصــح وأكثــر، وكــل تفســري لألحاديــث يــؤدي إىل

 . تعارضها مردود كما هو معلوم من قواعد أصول الفقه
 ثبت ـ على الترغيـب يف اجلمـع بـني التـربك إذا وإمنا يدل ـ

 وحسن اخللق، وال يدل على االسـتغناء عـن التـربك حبسـن
 ، % لــق، الســيما أن احلامــل عليــه حــب اهللا ورســوله اخل

 وذلــك مــن أعظــم القربــات، كمــا روى البخــاري بــرقم
 ثـالث مـن كـن فيـه وجـد “ ): 67 ( ومسلم برقم ) 16 (

 أن يكون اهللا ورسوله أحـب إليـه : حالوة اإلميان يف قلبه
 . احلديث ” … مما سوامها

 : حرص السلف على اآلثار النبوية
 ثـار النبويـة، كمـا روى ولـذلك حـرص السـلف علـى اآل

: قلت لعبيدة : ( عن ابن سريين قال ) 168 ( البخاري برقم



 ألن تكون عندي شـعرة : فقال … % عندنا من شعر النيب
 ). منه أحب إيل من الدنيا وما فيها

 واآلثار النبوية يف املدينة املنورة ومكة املكرمة منـها مـا هـو
 كاملمشــى  بــني كمحرابــه و معــروف علــى وجــه الــيقني،

% جرة عائشة ـ أي مكان القرب الشريف ـ وبني حمرابـه ح
 من داخل املسجد، وخمرجه من هذه احلجـرة الشـريفة حنـو
 البقيع، ومكان احلجرات الشـريفة، وقـد أصـبحت داخـل
 املسجد، وكذا املمرات أمامها من داخـل وخـارج، وكـل

 باألسـانيد الصـحيحة ة هذا ثابت بالتواتر، وهناك أمور ثابت
 وبتناقل األجيـال معـروف مكاـا لـدى أهـل وقوفه فيها،

 املدينة املنورة، ومن طلب إسناداً معيناً لكـل منـها، فليـأت
 بإسناد معني لكون املسجد النبوي، وميقـات ذي احلليفـة،
 وكون مسجد قباء يف هذا املكان املعـني، وإذا مل جيـد هـذا

إن مضـاعفة األجـر يف املسـجد : اإلسناد فيقـال بنـاًء عليـه



 ، ومسجد قباء، ال ميكن أحـداً يف زماننـا أن حيصـل النبوي
 بتناقـل األجيـال هنـا، فـال بـد مـن أما إذا اكتفـى عليهما،

 االكتفـاء هنـاك، وإن كـان بينـهما فـرق يف اهتمـام النـاس
 بالتناقل، ولكن االهتمام حاصل بالتناقـل فيهمـا، كـالفرق
 بني مسجد قباء واملسجد النبوي الشريف، وكـذلك ثبـت

 : ــ يف مكـة املكرمـة % األشياء اليت المسـها تعيني بعض
 احلجـر األسـود، والـركن اليمـاين، ومكـان زمـزم ـ ثبوتـاً

 يف بئر زمـزم، كمـا رواه اإلمـام % يقينياً، وقد مج النيب
 ،) 2 ( ) 3527 ( بــــرقم ) 372 / 1 ( ) 1 ( أمحــــد يف مســــنده

 بركتها اخلاصة، ومـن % فيحصل ملن يالمسها مع بركته

 إسناده على شـرط ): 148 / 5 ( قال ابن كثري يف البداية والنهاية ) 1 (
 . مسلم

. املرقمة يف الطبعة اجلديدة ) 2 (



 غـــار حـــراء، وغـــار ثـــور، : األمـــاكن اليقينيـــة الثبـــوت
 . يف عرفات % وموقفه

 ومن زعم أن الصحابة مل يتربكوا ذه األمـاكن فـال جيـوز
 التــربك ــا، وهــو بدعــة، فقــد زعــم أن كــل شــيء مــن

 حيتاج إىل دليل خاص للتـربك بـه، ومل يقـل هـذا % آثاره
 أحد من السلف، وكل من تكلم يف املسـألة علـى حـديث

 يتربك مـثالً بريقـه، وإمنـا : ول عنه من أحاديث التربك ال يق
ــاره، ــها بآث ــربون عن ــاره يع ــل آث ــارة تشــمل ك ــي عب  وه

 وهذا مالحظ يف عبـارات السـلف عـن روايـات الشريفة،
 . التربك

 ال يصح، بل التعبري الصحيح ـ ” مل يفعله الصحابة “ : مث قوله
 مل تـأت روايـة “ : لو افترضنا التسليم بعدم الرواية ـ أن يقال

 ساكتون، واآلثار واألحاديث الـواردة تـدل أي هم ” بذلك
، وهي مقدمة ـ إمجاعاً ـ % على جواز التربك بكل آثاره



 على عدم الرواية، وهو يسـمى االستصـحاب، وهـو آخـر
 . األدلة رتبة

ــك ــاً، وتل ــان نفي ــوا لك ــم مل يفعل ــة أ ــت حقيق ــو ثب  ول
 األحاديث واآلثار مثبتة، واإلثبات مقدم على النفـي، كمـا

 . هو معلوم
 واحلرص على التربك باآلثار النبوية كان شـأن أئمـة اهلـدى
 من السلف الصاحل ، كما سبق عـن ابـن سـريين وعبيـدة،
 وكما جاء عن اإلمـام أمحـد يف آخـر مسـائل ابنـه عبـد اهللا

ــرقم ــعر ) : ( 1865 ( ب ــن ش ــعرة م ــذ ش ــت أيب يأخ  رأي
 ، فيضـعها علـى فيـه يقبلـها، وأحسـب أين قـد % النيب

 علــى رأســه، أو عينيــه، فغمســها يف املــاء مث رأيتـه يضــعها
… % شربه يستشـفي بـه، ورأيتـه قـد أخـذ قصـعة الـنيب

 فغسلها يف حب املاء مث شرب فيها، ورأيته غري مرة يشرب
). من ماء زمزم، يستشفي به، وميسح به يديه ووجهه



 وهذا ليس تربكاً جمرداً، بل معه تعظيم؛ ألنه قبل أن يتـربك
 لى فمه فقبلها، وعلـى رأسـه وعينيـه، باملاء وضع الشعرة ع

 معهـود عنـد أئمـة اهلـدى، % وهذا التعظيم آلثـار الـنيب
 أن ): 93 / 1 ( كما ذكر القاضي عياض يف ترتيب املـدارك

 : اإلمام مالكاً أهدى أفراساً وبغاالً للشافعي، فقال الشافعي
 أنا أسـتحي أن أطـأ تربـة : دع لنفسك دابة تركبها، فقال (

 ). دابة حبافر % نيب اهللا
 وتعظيم املخلوق ـ املعظم شرعاً ـ بغري العبادة قـد حـث اهللا

 ومن يعظم شعائر اهللا فإا { : عليه يف القرآن الكرمي بقوله
 والبـدن جعلناهـا { : وقـال ] 32 / احلـج [ } من تقوى القلـوب
 ، فهذه خملوقـات مـن شـعائر ] 36 / احلج [ } لكم من شعائر اهللا
 . اهللا املأمور بتعظيمها

 ، فقـد % شأن سـيد األنبيـاء واملرسـلني والتربك كان من
كـان ( % أنه ): 794 ( برقم روى الطرباين يف األوسط،



 يبعث إىل املطاهر فيؤتى باملاء فيشربه يرجـو بركـة أيـدي
ــلمني ــد ) املس ــع الزوائ ــي يف جمم ــال اهليثم  ): 214 / 1 ( ق

 ، وهــو يف ) 1 ( ليــة احل رجالــه موثقــون، ورواه أبــو نعــيم يف
 لى مشروعية التربك بالصـاحلني ع اجلامع الصغري، وهذا يدل

 . % األنبياء، فليس التربك خصوصية لسيدنا حممد غري
 ال تنسنا يا أخـي “ : كما كان يقول لبعض أصحابه وهذا

 يأيها الـذين آمنـوا { : ، وقد قال اهللا تعاىل ) 2 ( ” من دعائك
ــليماً ــلموا تســ ــه وســ ــلوا عليــ ــزاب [ } صــ  ، ] 56 / األحــ

 ). 203 / 8 ( حلية األولياء ) 1 (
 ديث حسـن حـ “ : وقال ) 3562 ( الترمذي يف السنن برقم رواه ) 2 (

 وفيه عاصم بن عبيد اهللا، األكثر علـى تضـعيف حفظـه، وقـال ” صحيح
 قد محل الناس عنه ويف أحاديثـه ضـعف ولـه منـاكري، : يعقوب بن شيبة

 وقـد روى عنـه ” يف حديثـه لـني “ : البأس به، وقال البزار : وقال العجلي
 مالك وشعبة وابن عيينة، وهـم اليـروون إال عـن ثقـة، ولعـل الترمـذي

. من أجل ذلك، والتصحيح فرع يترتب على التوثيق صحح له



 مـع أنـه أقـرب اخللـق إىل . والصالة والسالم عليه دعاء لـه
 . اهللا، ودعاؤه أقرب إىل اإلجابة من مجيعهم

 وال ينسى املسلم ـ مـا دام يقـرأ كتـاب اهللا الكـرمي ـ تـربك
 خيار املرسلني ببعضهم، كما أخـرب اهللا تعـاىل عـن يوسـف

 اذهبـوا بقميصـي هـذا فـألقوه { : ويعقوب عليهما السالم
 ا أن جـاء فلمـ { .. ] 93 / يوسـف [ } على وجه أيب يأت بصرياً

 البشري ألقاه على وجهه فارتد بصرياً قال أمل أقل لكم إين
 فهذا هو مـا نطـق ، ] 96 / يوسف [ } أعلم من اهللا ما ال تعلمون

ــاب اهللا، ورســول اهللا ــه كت ــديث % ب  ، وإن أحســن احل
ــدي حممــد ــاب اهللا، وخــري اهلــدي ه ــني كت  ســيد األول

 أمجعـني، ومـن وورثتـه وعلى آله وأصـحابه % واآلخرين
 . إحسان إىل يوم الدين تبعهم ب

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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