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 1صفحة | 

المقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهدا أن ال إله 

وصحبه  إال اهلل وحده الشريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، صلى اهلل عليه وعلى آله
أما بعد:      والتابعني هلم بإحسان  إىل يوم الدين 

كان الناس قبل بعثة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف جاهلية مظلمة، يعبدون ما يصنعونه 
من متاثيل وأوثان، حىت أرسل اهلل إىل البشرية رسوله حممدا عليه الصالة السالم يتلوا على 

م الكتاب واحلكمة ويعلمهم مامل يكونوا يعلمون، فأنار الناس آيات اهلل ويزكيهم ويعلمه
اهلل به البصائر وهدى به القلوب ورسم للبشرية مجعاء طريق السعادة يف الدنيا واآلخرة، 
وماقُبض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال وقد بّلغ ما أرسله اهلل به وترك أمته على احملجة 

َّا﴿ى اهلل وعده الذي قال فيه: البيضاء اليزيغ عنها إالهالك، مث أمض ۡكرح ِإَون ِ حا ٱلذ ۡۡل حزَّ ُن ن ۡ َّا َنح إِن
َٰفُِظونح  ححح ۥ ل ُ [ بأن يسر القرآن للذكر وأهلم صحابة رسول اهلل على مجعه،9]احِلجر:﴾٩َلح

مث أقام هلذا الدين علماء أجالء يفقهون حدوده ويعرفون مقاصده وحيفظون أحكامه فبينوا 
لوه صافيا اليشوبه شيء، وملا بعد العهد وظهرت البدع كان هؤالء هذا الدين للناس ونق

العلماء جياهدون بأقالمهم يذودون عن هذا الدين ويدرؤون عنه كل بدعة ويوضحون كل 
شبهة، وهكذا يف كل زمان ومكان، ورغم أن السنة اإلهلية ماضية يف أن الصراع بني احلق 

عنِيح  ﴿ل والباطل قائم وأن إبليس ماض يف قسمه إذ قا ۡۡجح
ح

ُهۡم أ نَّ ۡغوِيح
ُ تِكح َلح ِِعزَّ [82]ص:﴾٨٢فحب
ِِب ﴿إال أننا نؤمن أن النصر لإلسالم وأن هذا الصراع البد منه  يذ بِيثح مِنح ٱلطَّ ُ ٱۡۡلح ِِلحِمزيح ٱَّللَّ

ۡعض   َٰ بح ح ُهۥ لَعح ۡعضح بِيثح بح لح ٱۡۡلح ۡجعح يح ِيع   وح ُهۥ ۡجح ُكمح ۡ َيح مح  فح نَّ هح لحُهۥ ِِف جح ۡجعح يح [، وإنه37﴾]األنفال:٣٧ ا فح
مما ينبغي أن نعلمه أن أجّل صراع وأعظمه هو صراع العقائد، وأعظم عمل إلبليس لعنه 
اهلل هو أن يفسد على الناس دينهم، وأي فساد أعظم من الشرك؟! وألجل هذا وقف 
العلماء الربانيون يبينون للناس الدين احلق ويردون كل بدعة ويوضحون كل شبهة فوصلنا 
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 سالم نقيا خالصا فجزاهم اهلل عنا خري اجلزاء.اإل
ومن هؤالء العلماء الربانيني الذين ذادوا عن الدين ومحوا أسواره وسهر عند ثغوره شيخ 

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم بن تيمية، فكتب كتبا اإلسالم: 
هم كتبه تلك هذا الكتاب الذي نافعة أقل فيها ملذهب السلف ورد على أهل البدع ومن أ

بني أيدينا والذي يتناول فيه مسألة مهمة من مسائل الدين ومما يؤكد أمهيتها شيوعها بني 
الناس حىت يومنا احلاضر فهي مما يعم به البلوى وقد ضل يف الباب أناس كثريون وزلقت 

رؤساؤهم وعلماؤهم فيه أقدام،خاصة وأهنا مما تشتبه على العوام من الناس وقد يلبس عليهم 
مباليس من دين اهلل لكن يتبعوهنم جلهلهم فبني ابن تيمية رمحه اهلل مسألة التوسل والوسيلة 
بيانا شافيا ذكر فيه معانيه احلقه وعانيه الباطلة وذكر أدلة القوم وشبهاهتم ورد عليها وأصل 

العلمة رأت اجلمعية ملسأل الشفاعة احلقة والتوسل الصحيح، وملا كان كتابه نافعا يف بابه 
السعودية لعلوم العقيدة واألديان الفرق واملذاهب أن تطلب اختصاره طمعا يف طرحه خمتصرا 
ملن يريد معرفة املسألة دون خوض يف تفاصيلها ورغبة يف إيصال هذه املسألة بشكل واضح 

 وخمتصر لعموم الناس، فجزى اهلل القائمني على اجلمعية خري اجلزاء.
 لبحث:منهجي في ا

 قسمت البحث إىل فصول ومباحث حىت يسهل الرجوع إىل أصول املسائل. /1
رتبت بعض مسائل الكتاب، فإن الشيخ يعرف باستطراده وبثه العلم يف مواضع  /2

كثرية وقد ضممت املسألة إىل مثيالهتا حىت يسهل فهمها، فكنت آخذ بعض الصفحات 
 األوىل وهكذا. من خر الكتاب متعلقة بأوله وأضعه مع الصفحات

 كتبت اآليات باخلط العثماين مع العزو إىل السورة ورقم اآلية.  /3
 خرجت األحاديث من مظاهنا. /4
 فهرست للكتاب. /5
 كتبته بقواعد اإلمالء احلديثة.  /6

 .ب وخمتصره وأن يوفق كاتبه وقارئهأسأل اهلل أن ينفع بأصل الكتا
 الكتابمقدمة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  3صفحة | 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده  ،ومن يضلل فال هادي له ،من يهده اهلل فال مضل له
أما                                                         وأشهد أن حممدا عبده ورسوله  ،الشريك له

 :بعد
وقد أرسل اهلل نبيه  ،واحلالل ما أحاله واحلرام ماحرماه ،عه اهلل ورسولهفإن الدين ماشرّ 

ا ﴿وهو ابتغاء الوسيلة املذكور يف قوله تعاىل  ،إىل الثقلني فوجب اإلميان به واتباعه هح يُّ
ح

أ َٰٓ يح
 ْ ُقوا ْ ٱتَّ ُنوا امح ينح ءح ِ ِ ٱلۡوحِسيلحةح ٱلَّ ه ۡ ْ إِِلح ُغوٓا ٱۡبتح ح وح به وطاعته  وهذا التوسل باإلميان [35]املائدة:﴾ٱَّللَّ

 واجب على كل أحد.
 شفاعة النيب ودعاؤه:

وشفاعته ودعاؤه ينتفع هبما من شفع له حممد عليه السالم أعظم األنبياء عند اهلل 
وقد كان التوسل يف عرف الصحابة رضوان اهلل  نالرسول عليه الصالة والسالم ودعا هل

 :عليهم هو التوسل بدعاء النيب وشفاعته وهي تنقسم إىل قسمني
، وهي تنقسم نني نافعة يف الدنيا واآلخرةؤمفاعة للمؤمنني: فشفاعته ودعاؤه للمالش /1

 إىل:
 .امتفق عليه وهذهأ/ شفاعته للمؤمنني يوم القيامة بزيادة ثواهبم ورفعة درجاهتم 

متفق عليها بني الصحابة واألئمة األربعة وهذه ب/ شفاعته ألهل الذنوب من أمته 
فالناس عندهم قسمان: دخلوا اجلنة فلن  ،اخلوارج واملعتزلة والزيديةوخالف فيها  ،وغريهم

حۡوم  ﴿خيرجوا منها ودخلوا النار فلن خيرجوا منها ودليلهم على ذلك قوله تعاىل  ْ ي ُقوا ٱتَّ ا َّلَّ وح
ۡفس   ن نَّ ۡفٌس عح زِي نح ۡ ۡي  َتح ة   ا    شح َٰعح فح ا شح َّلح ُيۡقبحُل ِمۡنهح ۡدل   وح ا عح ُذ ِمۡنهح َّلح يُۡؤخح ونح  وح ُ َّلح ُهۡم يُنَصح وح

ن الشفاعة املنفية إ /2اآليات يف املشركني. إن  /1اجلواب من وجهني و  [48]البقرة:﴾٤٨
فكانوا يعبدون  ،هي الشفاعة الباطلة كظن املشركني أن ألحد أن يشفع عند اهلل بغري إذنه

 ﴿ثرية منها كة والصاحلني رجاء هذه الشفاعة وقد أبطلها اهلل يف القرآن يف آيات كئاملال
ۦِ   ۥٓ إَِّلَّ بِإِۡذنِه هُ ُع ِعندح حۡشفح ي ي ِ ا ٱلَّ ن ذح فالراجح أن أهل الذنوب هلم شفاعة  [255]البقرة:﴾مح

النيب عليه الصالة والسالم فيها يف قوم خيرجهم اهلل من النار بعد  تواترت األحاديث عن
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 أن يعذهبم.
لنار بعد أن ماتوا على الكفر فهذه أما الشفاعة للكفار بالنجاة من ا :الشفاعة للكفار /2

عنه أنه  تفقد ثب ،ال تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الناس جاها كمحمد عليه السالم
فلم يأذن يل واستأذنته أن  )استأذنت ريب أن أستغفر ألمييف حديث رواه أبو هريرة قال 

نح ﴿اهلل  كما أراد عليه السالم أن يستغفر أليب طالب فأنزل  1أزور قربها فأذن يل( ا َكح مح
حبح  ا ت ۡعِد مح َٰ ِمۢن بح ْوِِل قُۡرَبح

ُ
نُٓواْ أ حۡو َكح ل واْ لِۡلُمۡۡشِكنِيح وح ۡغفُِر حۡستح ن ي

ح
ُنٓواْ أ امح ينح ءح ِ ٱلَّ ِ وح ِبذ َُٰب لِلنَّ ۡصحح

ح
ُهۡم أ نَّ

ح
حُهۡم أ ح ل نيَّ

ِحيِم   [113]التوبة:﴾١١٣ٱۡۡلح
َٰهِيمح ﴿ك ومثل إبراهيم عليه السالم حني استغفر ألبيه فنهي عن ذل اُر إِبۡرح نح ٱۡستِۡغفح ا َكح مح وح

ة   وِۡعدح ن مَّ ِ إَِّلَّ عح بِيه
ح
ٓ  َِل ا هح دح ُدوذ  وحعح َُّهۥ عح ن

ح
ۥٓ أ ُ ح َلح حنيَّ حب ا ت َّاهُ فحلحمَّ لِيم   إِي َٰهٌ حح وَّ

ح َٰهِيمح َلح  ِمۡنُه  إِنَّ إِبۡرح
ح

أ َّ َبح ِ تح َّ ِ  َّللذ
 [114]التوبة:﴾١١٤

شفاعة بإذن اهلل حسب كفرهم ودرجاهتم يف أما يف غري النجاة من النار فتنفعهم ال
 الكفر ومما ثبت يف ذلك:

فعن العباس  ،كما ثبت أليب طالب من أجل نصرته للنيب عليه السالم  ،ختفيف العذاب /1
فإنه كان حيوطك  ؟هل نفعت أبا طالب بشيء: قلت يارسول اهلل :بن عبد املطلب أنه قال

سفل من ألولوال أنا لكان يف الدرك ا هو يف ضحضاح من نار)نعم،  :قال .ويغضب لك
 .2(النار

كما حكى النيب عليه السالم عن نيب من األنبياء ضربه ،اب يف الدنياذعدم تعجيل الع/2
اللهم اغفر )وروي أنه دعا بذلك: ن( و اللهم اغفر لقومي فإهنم اليعلم)قومه وهو يقول: 

ح ﴿وقال تعاىل:  (هلم فال تعجل عليهم العذاب يف الدنيا ل ا وح ْ مح ُبوا سح ا كح َّاسح بِمح ُ ٱۡل اِخُذ ٱَّللَّ ۡو يُؤح
 ِ رُُهۡم إ ِ خذ َِٰكن يُؤح لح َّة  وح ٓاب ا ِمن دح ۡهرِهح َٰ ظح ح كح لَعح حرح ۖ ت ّمذ  سح ل  مُّ جح

ح
َٰٓ أ   [45]فاطر:﴾َلح

حىت هداها  رضي اهلل عنه كما دعا النيب عليه السالم ألم أيب هريرة  ،اهلداية يف الدنيا /3

                                 
 .(976استئذان النيب عليه السالم ربه عزوجل يف زيارة قرب أمه حديث رقم )أخرجه مسلم يف باب  /1
( ومسلم يف باب شفاعة النيب صلى 6208أخرجه البخاري يف باب كنية املشرك حديث رقم ) / 2

 (.209اهلل عليه وسلم حديث رقم )
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 اهلل.
أنه عليه السالم استسقى لبعض املشركني ملا  رويكما   ،يوية تأليفا للقلوباملنافع الدن /4

 طلبوا منه أن يستسقي هلم فاستسقى هلم.
 

 لـــــــــــــلتوسحيحة لــــــــــــــــالمعاني الص :األول فصلال
 .المراد بالتوسل وحكمه :المبحث األول                  

جيب على املرء أن ال يرد أي مسألة مجلة وتفصيال فقد يكون فيها بعض احلق، 
مأمور بقبول احلق أينما كان، والكثري من املسائل حتمل يف جانبها معىن حقا فال  وماملسلم

جيوز ردها، ومن ذلك لفظ التوسل فإنه يأيت على ثالثة معان منها معنيان صحيحان 
تقل، أما املعنيان نبينهما يف هذا الفصل مث يأيت بيان املعىن الثالث الباطل يف فصل مس

 :الصحيحان فهما
أنه أصل الدين فمن  :وحكمه. باإلميان بالنيب صلى اهلل عليه وسلم وطاعته التوسل /1

 أنكره فقد كفر ألن هذا من املعلوم من الدين بالضرورة.
 مني: وهذا ينقسم إىل قس ،التوسل بدعائه وشفاعته /2

وحكمه أن منكره كافر إال اجلاهل فإنه يعرف فإن أصر أ/ دعاؤه وشفاعته يف الدنيا. 
 كفر.  على إنكاره
حكمه عند أهل السنة واجلماعة وهم الصحابة والتابعون هلم  .شفاعته يف اآلخرةب/ 

أن له شفاعات يوم القيامة، وال يشفع عليه السالم إال ملن  :بإحسان وسائر أئمة املسلمني
الشفاعة يف أن ينجو من النار فهذا ليس إال للموحدين،  يأذن اهلل له أن يشفع فيه، أما

الناس  بخاري عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أنه قال: قلت يارسول اهلل أيففي صحيح ال
أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال ال إله إال )فقال:  أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟

 .1(اهلل خالصا من قلبه
)لكل نيب دعوة  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :وعنه يف صحيح مسلم قال

                                 
 (. 6570م )أخرجه البخاري يف باب صفة اجلنة والنار حديث رق / 1
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فهي نائلة إن  ،وإين اختبأت دعويت شفاعة يوم القيامة ،كل نيب دعوتهفتعجل  مستجابة، 
 1مات من أميت ال يشرك باهلل شيئا(. شاء اهلل من

 
 .مكانة التوحيد :المبحث الثاني

التوحيد هو أصل الدين الذي اليقبل اهلل من أحد غريه وبه أرسل الرسل وأنزل الكتب 
ۡبلِكح ِمن رَّ ﴿ ۡلنحا ِمن قح رۡسح

ح
ٓ أ ا مح حٱۡعُبُدوِن وح ۠ ف حا ن

ح
ٓ أ َٰهح إَِّلَّ ٓ إِلح َُّهۥ َّلح ن

ح
ِ أ ۡه  [25]األنبياء:﴾ُسوٍل إَِّلَّ نُوِِحٓ إِِلح

َٰهٍ  ﴿وكل رسول قد افتتح دعوته بقوله  ِۡن إِلح حُكم مذ ا ل ح مح ْ ٱَّللَّ ۥٓ   ٱۡعُبُدوا هُ َۡيُ  [23]املؤمنون:﴾غح
فاملشركون الذين قاتلهم النيب ، يتهوهذا التوحيد هو إفراد اهلل بالعبادة ال جمرد االعرتاف بربو 

ۡمسح ﴿عليه السالم كانوا يقرون بذلك  رح ٱلشَّ خَّ ۡرضح وحسح
ح
ٱَۡل َِٰت وح َٰوح مح لحقح ٱلسَّ ۡن خح ۡۡلحُهم مَّ

ح
أ لحئِن سح وح

حُكونح  َٰ يُۡؤف َّنَّ
ح

ُۖ فحأ ُ حُقولُنَّ ٱَّللَّ رح ِلح مح ٱۡلقح وكانوا يعرتفون أن اآلهلة اليت يعبدوهنا  [61]العنكبوت:﴾وح
ُقولُونح ﴿وقة مثلهم لكنهم اختذوها شفعاء خمل يح ُعُهۡم وح حنفح َّلح ي ُهۡم وح حُُضُّ ا َّلح ي ِ مح ۡعُبُدونح مِن ُدوِن ٱَّللَّ يح وح

 ِ ُتنحبذ
ح

ِ  قُۡل أ حا ِعندح ٱَّللَّ ُؤن َٰٓ عح ٓءِ ُشفح ُؤَّلح َٰٓ َٰنحُهۥ   ُ هح ۡرِضِۚ ُسۡبحح
ح
َّلح ِِف ٱَۡل َِٰت وح َٰوح مح ۡعلحُم ِِف ٱلسَّ ا َّلح يح ح بِمح َٰ ونح ٱَّللَّ ََٰلح حعح ت وح

ا يُۡۡشُِكونح  مَّ فتبني من هذا أن التوحيد وإفراد اهلل بربوبيته وألوهيته وأمسائه  [18]يونس:﴾عح
 وصفاته هو رأس مال اإلنسان وبفقده ال يكون مسلما وال يكون دينه مقبوال عند اهلل.

 
 .المبحث الثالث: بيان أصل ضالل المشركين

 وهذا املبحث حتته مطالب:
 .عبادة اجلن والشياطني أصل شرك املشركني :ولاملطلب األ

 املشركون الذين وصفهم اهلل ورسوله بالشرك صنفان:
 قوم نوح وكان شركهم يف عبادة التماثيل اليت صنعوها. /1
 .قوم إبراهيم وكان شركهم يف عبادة الكواكب /2

ون املالئكة لكنهم قد يتومهون أهنم يعبد ؛وكل من الصنفني إمنا يعبدون اجلن والشياطني

                                 
أخرجه مسلم يف باب اختباء النيب صلى اهلل عليه وسلم دعوة الشفاعة ألمته، حديث رقم  / 1
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ِيع  ﴿وذلك ألن املالئكة ال ميكن أن يعينوا على الشرك  ُهۡم ۡجح ُۡۡشُ ۡومح َيح يح ةِ وح ئِكح َٰٓ لح ُقوُل لِۡلمح ا ُثمَّ يح
 َٰٓ هح

ح
ۡعُبُدونح أ ْ يح نُوا َّاُكۡم َكح ٓءِ إِي ُۖ  ٤٠ُؤَّلح نَّ ۡعبُُدونح ٱۡۡلِ ْ يح نُوا حۡل َكح نحا ِمن ُدونِِهۖم ب ِِلُّ نتح وح

ح
َٰنحكح أ ْ ُسۡبحح  قحالُوا

ۡؤِمُنونح  ُُهم بِِهم مُّ ۡكَثح
ح

وتتصور هلم يف صور لكن الشياطني تعينهم على الشرك  [سبأ]﴾٤١أ
 ،وقد يتمثلون بصور األنبياء أو الصاحلني فيظنه هو أو قرينه أو روحه ،اآلدميني ويروهنم

 ويتأولونولكن لتذكر أصحاهبا، وقد يقولون حنن نستشفع هبم ونصور متاثيلهم ال ملخاطبتها 
حُهُم ٱلرَُّسوُل ﴿يف ذلك قوله تعاىل  رح ل ۡغفح ٱۡستح ح وح ْ ٱَّللَّ وا ُر ۡغفح آُءوكح فحٱۡستح ُهۡم جح نُفسح

ح
ْ أ لحُمٓوا ُهۡم إِذ ظَّ نَّ

ح
حۡو أ ل وح

اب   حوَّ ح ت ْ ٱَّللَّ ُدوا حوحجح فيقولون طلبنا هو من جنس طلب الصحابة  [64]النساء:﴾ا ا رَِّحيم  ل
منهم  افإن أحد،ا خالف إمجاع الصحابة واملسلمني وهذ ،االستغفار من النيب عليه السالم

بعد موته أن يشفع له ومل يسألوه شيئا فإن هذا صلى اهلل عليه وسلم مل يطلب من النيب 
 ودعاء األنبيا واملالئكة ليس واجبا وال مستحبا وال مشروعا.من الشرك 

 
وات وغريهم يذكر بعض املشركني أن مثل هذه الصور من الشرك من دعاء األم شبهة:

 وجواهبم من وجهني: ،قد ينتفعون به دنيويا ويقع ما يدعوهنم به
 القياس. /2االحتجاج بالنص واإلمجاع.  /1

وإمجاع السلف أن هذا ليس واجبا  أما االحتجاج بالنص واإلمجاع فيقال: علم بالتواتر
ك أحد من وال مستحبا فلم يشرعه النيب عليه السالم وال أحد من األنبياء وال فعل ذل

الء ومل يعرف عن أحد وكان أصحابه يبتلون بأنواع الب ،الصحابة أو التابعني هلم بإحسان
أو غريه فيشكو أو يطلب. فعلم من هذا  إىل قرب النيب عليه الصالة والسالم منهم أنه يأيت

أن هذا من البدع السيئة وهي ضاللة باتفاق املسلمني فمن تقرب إىل اهلل مبا ليس بواجب 
وال واجبا وال بل مع كون هذا ليس مشروعا  ، مستحب كان ضاال متبعا للشيطانوال

ومن ذلك  ،مستحبا فقد هنى عنه النيب عليه الصالة والسالم وحرمه وحرم ما يفضي إليه
بن عبداهلل أن النيب عليه ففي صحيح مسلم عن جندب  :حترمي اختاذ قبور األنبياء مساجد

)إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد أال  :السالم قال قبل أن ميوت خبمس
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فإن كان هنى عن اختاذها مساجد ، 1(فال تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك
 السجود هلم عرف أن دعاؤهم أشد حترميا. ووالصالة عندها لئال يفضي إىل دعائهم أ

املفاسد أكثر مما يظن  دعاء الغائبني وسؤاهلم فيه منوأما القياس فبيان ذلك بأن يف 
 ، ينهى عنهفإن الفعل إن كان يفضي إىل مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة  ،أهنا مصلحة

، وهذا مثل هني النيب عليه السالم عن الصالة يف األوقات الثالث املنهي عن الصالة فيها
ذريعة للشرك وليست له وهي التشبه باملشركني وذلك وذلك لوجود املفسدة الراجحة 

ممنوعة لئال يؤدي إىل السجود لحة راجحة فمنعت، فإن كانت الصالة يف هذا األوقات مص
للشمس  والقمر كان السجود هلما أشد حترميا وهذا مثل ما سبق من حترمي بناء املساجد 

 د حترميا.فدعاؤهم أشعلى القبور 
 

 .زيارة القبور :المطلب الثاني
صاحلني وجب التنبيه على زيارة النبياء و األمن إن علم حترمي دعاء املقبورين والغائبني 

 :القبور عموما فيقال: زيارة القبور تنقسم إىل قسمني
  :قسمني من جهة مقصدها وهذه الزيارة تنقسم إىل :زيارة شرعية /1

الكافر ، وأما إن كان القصد الدعاء للمقبور جاز ذلك إن كان املقبور مسلما أ/
َٰٓ ﴿قال تعاىل  ،يارته وال الدعاء له والصالة عليهوال ز الجيوز القيام على قربه ف ح ِ لَعح

لذ َّلح تُصح وح
د   حح

ح
حد   أ ب

ح
اتح أ ۡنُهم مَّ ِ ُقۡم مذ َّلح تح َِٰسُقونح ا وح ْ وحُهۡم فح اتُوا مح رحُسوَِلِۦ وح ِ وح ْ بِٱَّللَّ وا ُر فح ُهۡم كح َۡبِهِۦُٓۖ إِنَّ َٰ قح ح لَعح

  [84]التوبة:﴾
ة فهذا جائز حىت لقبور املشركني كما أن يكون املقصود هو االتعاظ وأخذ العرب  /ب

 ثبت عن النيب عليه السالم أنه زار قرب أمه.
زيارة بدعية: وهي اليت يقصد منها دعاء امليت وطلب احلوائج منه أو يقصد الدعاء  /2

فهذا مل يشرعها النيب عليه السالم ومل يفعلها  ،أن ذلك أرجى لإلجابةعند قربه العتقاده 

                                 
أخرجه مسلم يف باب النهي عن بناء املساجد على القبور واختاذ الصور فيها والنهي عن اختاذ  / 1

 (.23القبور مساجد حديث )
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 الشرك وأسبابه. الصحابة وهي من جنس
 

 .: وهم مالقاة المقبورينالرابعالمبحث 
وقد  ،حيصل لبعض الناس عند القبور مساع خطاب شخص ما أو رؤيته خيرج من القرب

اإلنسي. واملؤمن لكن هذا شيطان يتصور بصورة  ،ويف هذا وقائع كثرية ،دثه ويعانقهحي
 يعرف أنه شيطان بأمور منها:

 ا التضر الصاحلني وتضر الشياطني.ق فإهنأن يقرأ آية الكرسي بصد /1
 .االستعاذة من الشيطان الرجيم /2
وهي املروية يف حديث أيب التياح ) أعوذ بكلمات اهلل أن يستعيذ باملعوذة الشرعية  /3

ومن شر ما ينزل من السماء من شر ماخلق وذرأ وبرأ،  التامات اليت الجياوزهن بر والفاجر
ومن شر فنت رج من األرض ومن شر ماينزل فيها، شر ماخيومن  ،ومن شر مايعرج فيها

 .1إال طارقا يطرق خبري يارمحن(الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق 
 أن يدعو ربه ليبني له احلال. /4
 ويقسم عليه اإلقسام العظيم. ؟أن يقول له هل أنت فالن /5

 
املقبور أو خماطبته أحدا أهل اجلاهلية يف احلكايات والوقائع اليت فيها خروج  مسألة:
 :قسمان

ألحد مث رأى شيئا من ذلك أو تواتر عنده ومآله أنه إن قال ذلك  ،يكذب بذلك كله /1
 كان ذلك من أعظم أسباب الثبات على شركه.

ومآله إما أن يكفر فيعتقد فيمن قد يكون اليصلي  ،يعتقد أن ذلك كرامات ألولياء اهلل /2
 .بأنه ويل وإما أن يبقى حائرا أو مرتددا أو شاكاوقد يسب الرسول عليه السالم 

 

                                 
( وأخرجه ابن أيب 15460بن خنبش حديث رقم )أخرجه أمحد يف مسنده يف مسند عبدالرمحن  / 1

 (.23601يف باب الرجل يفزع من الشيء حديث رقم )شيبة يف مصنفه 
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أما أولياء اهلل فهم املؤمنون املتقون وقد تكون هلم كرامات فأكابر األولياء يستخدموهنا 
أما من استخدمها  ،للدين أو حلاجة املسلمني واملقتصدون منهم يستعملوهنا يف املباحات

 للمعاصي فهو ظامل لنفسه.
 

 .لالسؤا :الخامسالمبحث 
وقد دعا ،فما كان هلل فهو مطلوب ومأمور به  ،أما السؤال فهو إما هلل وإما للمخلوق

نحآ ﴿األنبياء فهذا إبراهيم عليه السالم يقول  بَّ ۡرٍع ِعندح رَّ َۡيِ ذِي زح اٍد غح ِِت بِوح ِيَّ نُت ِمن ذُرذ ۡسكح
ح

ٓ أ إَِّنذِ
ةح فح  لحوَٰ ْ ٱلصَّ نحا ِِلُقِيُموا بَّ ِم رح رَّ حۡيتِكح ٱلُۡمحح ۡف ب

ح
ۡل أ ة    ِٱۡجعح َّاِس  دح نح ٱۡل ِ َِٰت مذ رح َّمح ِنح ٱثل زُۡقُهم مذ ٱۡر ِهۡم وح ۡ ۡهوِٓي إِِلح تح

ونح  حۡشُكُر ُهۡم ي لَّ َِِٰحنِيح  ﴿ويقول أيوب  [37﴾]إبراهيم:٣٧لحعح ُم ٱلرَّ رۡحح
ح

نتح أ
ح

أ ُّ وح ِِنح ٱلُضُّ سَّ مح
  [83]األنبياء:﴾

 :وأما دعاء وسؤال املخلوق فينقسم إىل قسمني
لكن ذلك ليس  ؛وهو جائز يف حاالت ألنه ال يفضي إىل الشرك ،احلي احلاضر سؤال /1

قحالُواْ ﴿قال تعاىل  ،مأمورا به وال واجبا وال مستحبا ۥ وح رحُسوَُلُ ُ وح َُٰهُم ٱَّللَّ حى ات ٓ ءح ا ْ مح ُهۡم رحُضوا نَّ
ح

حۡو أ ل وح
ۥٓ إِنَّ  رحُسوَُلُ ُ مِن فحۡضلِهِۦ وح ُيۡؤتِينحا ٱَّللَّ ُ سح ۡسبُنحا ٱَّللَّ َِٰغُبونح حح ِ رح   [59]التوبة:﴾٥٩آ إَِلح ٱَّللَّ

سأله ل شيء يُ ، فليس كأما احلسب فلله وحده ،فاإليتاء أثبته اهلل لرسوله وهو خملوق
ففي الصحيحني عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،املخلوق وتركه بالكلية أوىل توكال على اهلل

هم الذين اليسرتقون : )وقال  (يدخل من أميت اجلنة سبعون ألفا بغري حساب) :أنه قال
فمدح هؤالء بأهنم ال يسرتقون أي اليطلبون  1(وال يكتوون وال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون

وقد ينهى عنه  ،ويتضح من هذا أن سؤال املخلوق قد يكون جائزا من أحد أن يرقيهم.
  2ا يتأبطها نارا()إن أحدكم ليسألين املسألة فيخرج هب :كما يف احلديبثهني تنزيه أو حترمي  

                                 
وباب يدخل اجلنة ( 5705أخرجه البخاري يف باب من اكتوى أو كوى غريه حديث رقم ) / 1

يف باب الدليل على دخول مسلم ( وأخرجه 6541)سبعون ألفا بغري حساب حديث رقم  
 (367من املسلمني اجلنة بغري حساب والعذاب حديث رقم )طوائف 

 (1104أخرجه أمحد يف مسنده يف مسند أيب سعيد اخلدري حديث رقم ) / 2
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حۡس ﴿إال سؤال العلم فإن ذلك مأمور به   ۡعلحُمونح   ح ف ۡكرِ إِن ُكنُتۡم َّلح تح ِ ۡهلح ٱلذ
ح

 [43]النحل:﴾لُٓواْ أ
 ألن العلم جيب بذله ومن كتمه بعد أن سئل عنه أجلمه اهلل بلجام من نار يوم القيامة.

وال جيوز سؤاهلم أو طلب  ،فهذا شرك أو ذريعة إىل الشرك ،يت أو الغائباملسؤال  /2
عون للمؤمنني ويستغفرون دالشفاعة منهم وإن كانوا يف األصل يشفعون كاملالئكة الذين ي

 :هلم وذلك لوجهني
 أن ما أمرهم اهلل به يفعلونه وإن مل يطلب منهم فال فائدة من الطلب منهم. /1
 دعاؤهم وطلب الشفاعة منهم يفضي إىل الشرك. /2

عبادة اهلل وحده  :ودين اإلسالم مبين على أصلني ،والرسوله وهلذ مل يشرعه اهلل
وعبادته مباشرعه اهلل من الدين وهذا مما مل يشرعه اهلل تعاىل فليس مشروعا وال  ،الشريك له

 واجبا وال مستحبا والمباحا ومل يفعله الصحابة قط وال التابعون.
 
ت املسألة مباحة لذلك كبار لسؤال الناس مفاسد وإن كان مفاسد سؤال املخلوق: مسألة:

الصحابة رضوان اهلل عليهم مل يكونوا يسألون الناس شيئا وقد كان بعضهم يسقط السوط 
 من أحدهم فال يطلب من أحد أن يناوله إياه، ومن مفاسد ذلك:

 غري اهلل وهي نوع من الشرك إىلاالفتقار  /1
 إيذاء املسؤول وهي نوع من ظلم اخللق /2
 وهو ظلم للنفس.ذل لغري اهلل  /3

 
 أحدهم. سؤال النيب أمته أو مسألة:

قررنا فيما سبق أن يف سؤال املخلوق مفاسد وأنه غري واجب وال مستحب وال مأمور 
فكيف يقال يف طلب النيب عليه السالم من عمر رضي اهلل عنه أن يدعو له وطلبه من  ،به

 أمته أن يصلوا عليه وأن يسألوا له الوسيلة؟ 
 قال إن ذلك يفعله النيب عليه السالم من باب أمرهم مبا ينتفعون بهي أن :اجلواب

فإن أمته تؤجر بالصالة عليه فطلبه طلب أمر  ،كما يأمرهم بالواجبات واملستحبات،
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عو له وقصده أن دفإن كان أحد من الناس يسأل غريه أن ي ،وترغيب وليس طلب سؤال
أما  ،وهو ليس من السؤال املرجوح ،مؤمت به بالنيب عليه السالم فهذا مقتد  ينتفع املسؤول 

قتد بالنيب عليه السالم وهو من السؤال املرجوح أن ينتفع السائل فقط فهذا ليس مب إن قصد
 أفضل.الذي تركه 

 
 معاني التوسل الباطل الثاني:الفصل 

 تمهيد
وردت الوسيلة يف القرآن الكرمي ومعناها: التوسل إىل اهلل باتباع ماجاء به الرسول صلى 

يدخل الوماليس بواجب وال مستحب  ،وهي تتناول كل واجب ومستحب ،اهلل عليه وسلم
ُقواْ ﴿قال تعاىل: يف ذلك  ُنواْ ٱتَّ امح ينح ءح ِ ا ٱلَّ هح يُّ

ح
أ َٰٓ هِ ٱلۡوحِسيلحةح يح ۡ ٱۡبتحُغٓواْ إِِلح ح وح وقال  [35]املائدة:﴾ٱَّللَّ

﴿ ِ بذ َٰ رح حۡبتحُغونح إَِلح حۡدُعونح ي ِينح ي ئِكح ٱلَّ َٰٓ ْولح
ُ

ۥٓ  أ حُه اب ذح افُونح عح يحخح ُهۥ وح تح رُۡجونح رحِۡحح يح ُب وح قۡرح
ح

ُهۡم أ يُّ
ح

هُِم ٱلۡوحِسيلحةح أ
ر   ُذو ۡ نح َمح ِكح َكح بذ ابح رح ذح وهي خاصة كما ورد لفظ الوسلية يف السنة    [57]اإلسراء:﴾٥٧ا إِنَّ عح

فإن سألناها  1بالنيب صلى اهلل عليه وسلم وذلك يف قوله عليه السالم ) سلوا اهلل يل الوسيلة(
 استحققنا شفاعته ألن اجلزاء من جنس العمل.للنيب عليه الصالة والسالم 

 
 .مبحث األول: اإلقسام والسؤال بذات النبي عليه الصالة والسالمال
 هذا املبحث مطلبان:وحتت 

 األول: املعىن الثالث للتوسل.ملطلب ا
التوسل  /1سبق وأن بينا أن التوسل يراد به ثالثة معان منها معنيان حقان ومها: 

 التوسل بدعائه وشفاعته. /2ان به. بطاعة الرسول عليه الصالة والسالم واإلمي
التوسل مبعىن اإلقسام على  /3 فهو:أما املعىن الثالث وهو املراد يف عرف املتأخرين 

النيب عليه الصالة والسالم والسؤال بذاته. وهذا النوع مل يفعله الصحابة ويشهد  اهلل بذات

                                 
أخرجه مسلم يف باب القول مثل قول املؤذن ملن مسعه مث يصلي على النيب صلى اهلل عليه وسلم  / 1

 (.11)مث يسأل له الوسيلة حديث رقم 
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لوا عن التوسل بذات فإن الصحابة قد عد ،لذلك قصة االستسقاء زمن عمر رضي اهلل عنه
مع أهنم كانوا يف حياة النيب النيب عليه الصالة والسالم إىل التوسل بالعباس رضي اهلل عنه 

عليه السالم يتوسلون به فلما عدلوا عن ذلك علم أن ما يفعل يف حياته قد تعذر بعد 
 موته.

 
 :حكم احللف باملخلوقات :الثايناملطلب 

 :ينقسم احللف باملخلوقات إىل قسمني
 .احللف باألنبياء /2حللف باملخلوقات عموما ا /1
فأما احللف باملخلوقات عموما غري األنبياء عليهم السالم فقد اتفق املسلمون على أن  

لكن  ؛من حلف باملخلوقات كالكعبة والعرش وغريها من املخلوقات فإن ميينه الينعقد
أيب حنيفة وأحد وهو مذهب فقال اجلمهور إنه حرام،  :اختلفوا يف حكم هذا احللف

أما السؤال فسيأيت يف املبحث  ،وهذا يف اإلقسام هباالقولني يف مذهب الشافعي وأمحد 
القادم، وذهب آخرون إىل أن احللف باملخلوقات مكروه كراهة تنزيه. والراجح هو األول 

 عليه وسلم يف احلديث: )من حلف بغري ألن احللف بغري اهلل شرك وقد قال النيب صلى اهلل
 1 فقد أشرك(.اهلل

نزاع مشهور وجيوزه طائفة من املسلمني ونقل أما احللف باألنبياء عليهم السالم ففيه 
 ينعقد ميينه، واختاره القاضي. /1عن أمحد قوالن: يف ذلك آثار عن بعض السلف وفيه 

 ال ينعقد ميينه وهو األصح. /2
 

 .لاالفرق بين اإلقسام والسؤ المبحث الثاني: 
وقد سبق بيان أن احللف واإلقسام باملخلوقات  ،عن السؤال بالشيءخيتلف اإلقسام 

فالباء يف صيغة السؤال هو  ،ال جيوز أما السؤال هبا فجائز إن كان يقتضي وجود املسؤول
إن من عباد اهلل من لو أقسم )باء السببية، أما اإلقسام فهو كقوله عليه الصالة والسالم: 

                                 
 (.3251كراهية احللف باآلباء حديث رقم ) سننه يف باب  أخرجه أبو داود يف 1
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فإن  .أن حيلف املقسم على غريه ليفعلن كذا :لى الغري فهووأما اإلقسام ع 1(على اهلل ألبره
أسألك باهلل أن تعطيين  :حنثه كانت الكفارة على احلالف، وأما السؤال بالشيء كأن يقول

وهو سبب يقتضي إعطاء السائل وهذا جائز، فتبني من  ،فإن معناه أسألك بإمياين باهلل
 له معنيان: قول القائل: أسألك بكذهذا أن 

 أن يكون هذا قسما والقسم باملخلوقات على املخلوق الجيوز فكيف على اهلل. /1
وهذا قسمان: أ/ أن يسأل املخلوق كأن يقول : أسألك باهلل  أن تكون الباء سببية /2

فهذا جائز. ب/ أن يسأل اهلل حبق املخلوق ليس من باب اإلقسام كأن يقول: أسألك 
، ألن السؤال حبق فالن عه أبو حنيفة وهو الراجححبق فالن وجاه فالن فهذا فيه نزاع ومن

 مبين على أصلني: 
ماله من حق عند اهلل، ويف هذا من يقول إن للمخلوق حق على اخلالق يعلم بالعقل  /1

المها خطأ والصواب ، وكطرف آخر يقول بل ليس للمخلوق أي حق على اخلالق  كوهنا
اهلل كتب على نفسه أشياء وحقوق للمخلوق كما كتب على نفسه يف الوسط بأن يقال: 

 كما يف قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ملعاذ: )  ،الرمحة وكما أوجب على نفسه حق العباد
حقه عليهم )قال قلت: اهلل ورسوله أعلم. قال:  (يا معاذ: أتدري ماحق اهلل على عباده؟

هذا الوجه صحيح وهو أنه قد يكون للمخلوق  فتقرر أن 2أن ال يعذب من اليشرك به شيئا(
 حق على اهلل.

حبق هو سبب سؤال لن اإ :هذه املسألة تفصل ويقال فيهاهل جيوز السؤال هبذا احلق؟  /2
أو بعمله الصاحل، أما السؤال كما ورد من سؤال اهلل حبق السائرين إليه   ،يف اإلجابة جائز

وليس سببا إلجابة  ،ء عند اهلل خيصهم همألن جاه هؤال ؛حبق فالن وجاه فالن فال جيوز
دعوتنا النعدام العالقة بني دعوتنا وبني جاهه، وأصحاب اجلاه عند اهلل ينفعون يف حالني 

                                 
)واجلروح قصاص(  ( ويف باب قوله2703أخرجه البخاري يف باب الصلح يف الدية حديث رقم ) / 1

 (4611حديث رقم )

( ومسلم يف باب من لقي اهلل 2856أخرجه البخاري يف باب اسم الفرس واحلمار حديث رقم ) / 2
 (30حديث رقم ) باإلميان وهو غري شاك
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 فقط: 
أن يتبعهم ويطيعهم فيما أطاعوا فيه اهلل. ب/ أن يدعو صاحب اجلاه لغريه ويستغفر  أ/

 له فهذا الغري سينتفع هبذا الدعاء واالستغفار.
يف دواوين  يف السؤال باملخلوق أي حديث مروي من األحاديث املرفوعة وليس

ج ملن يتعمد رّ اليت ال خُتخ املسلمني اليت يعتمد عليها كالصحيحني واملسند واملسانيد املعتمدة 
ابة مل يعرف بينهم من تعمد الكذب حوالصعلى رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم، الكذب 

وأما خبالف الشيعة فإن الكذب معروف لديهم،  ،التابعون على النيب عليه السالم وكذلك
األحاديث اليت تروى يف هذا الباب فهي من جنس األحاديث الغريبة واملنكرة وال يوجد 

 من أئمة اإلسالم من احتج هبا ومن هذه األحاديث:
قل اللهم إين )عبدامللك بن هارون وفيه: قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: حديث  /1

وهذا احلديث ذكره رزين بن  ك مبحمد نبيك وبإبراهيم خليلك ومبوسى جنيك...اخل(أسأل
يها يف الشريعة معاوية يف جامعه ويف مثل هذا أحاديث ضعيفة وموضوعة الجيوز االعتماد عل

 ومتهم بسوء احلفظ.كما أن عبد امللك بن هارون من املعروفني بالكذب باتفاق املسلمينن
بإسناده إىل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه مرفوعا وموقوفا  يدم بن ز يعبدالرححديث /2

يارب أسألك حبق حممد ملا غفرت  :أن آدم عليه السالم ملا اقرتف اخلطيئة قال)وفيه عليه: 
هذا احلديث رواه احلاكم يف مستدركه لكن عبدالرمحن بن زيد ضعيف ضعفه اخل( يل...

 تصحيحه. نكر على احلاكمأمحد وأبو زرعة والنسائي وأُ 
من سره )مرفوعا:  حديث ذكره موسى بن عبدالرمحن الصنعاين بإسناده عن ابن عباس /3

أن يوعيه اهلل حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء يف إناء نظيف أو يف 
وليصم ثالثة أيام وليكن  ،صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر وليشربه على الريق

يف أدبار صلواته: اللهم إين أسألك بأنك مسؤول مل يسأل مثلك  إفطاره عليه ويدعو
موسى هذا من الكذابني وقد روي احلديث و   .اخل(.وأسالك حبق حممد نبيك. ،واليسأل

 بأسانيد أخر كلها مظلمة ال يثبت هبا شيء.
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كما أن يف الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة منها: حديث األربعة الذين اجتمعوا 
عبداهلل ومصعب ابنا الزبري وعبداهلل بن عمر وعبدامللك بن  :وهم ،اهللعبة وسألوا عند الك

املطيعون ألمرك وأسألك أسألك مبا سألك به عبادك  مروان وفيه يف دعاء عبدامللك أنه قال:
( وهذا فيه إمساعيل بن ابان وهو ..اخلحبقك على خلقك وحبق الطائفني حول عرشك

وإسناده خري من اإلسناد السابق رواه أبو نعيم الطرباين كذاب وقد خولف حبديث آخر 
 وليس فيه ذكر السؤال باملخلوقات.

 وقد رويت يف الباب بعض املنامات ومثل هذا الجيوز أن يكون دليال باتفاق العلماء.
أما ما ثبت عن بعض السلف أنه قال )أتوجه إليك بنبيك حممد... يا حممد إين أتوجه 

حمل  السؤال به فهو هن قصدصده اإلميان به وطاعته فالنزاع، وإن قبك إىل ربك( فإن كا
مر إىل اهلل ورسوله عند النزاع وال يلتفت إىل اجتهاد أحد عند أمرنا أن نرد األالنزاع واهلل 

 ورود الدليل.
 

 .منشأ الضالل عند من قال حبق املخلوق على اخلالق بالعقل :مسألة
 ،علم بالعقلي بأن للمخلوق حقا على اخلالق يُ دسبق وأن بينا بأن من الناس من يع

إن على املخلوق للمخلوق أهنم ظنوا أنه جيب على اهلل كما جيب  :وسبب خطئهم هو
ألن بني  فظنوا أهنم حني عبدوا اهلل وجب على اهلل حق هلم وهذا جهل وظلم ،أحسن إليه

 اخلالق واملخلوق فروق عديدة من أمهها: 
فنفع عباداتنا راجع إلينا، أما  ،متنع أن يفتقر إىل عبادتنا لهأن الرب غين بنفسه في /1

 امللوك والسادة فإهنم حيتاجون إىل عبيدهم.
أن الرب وإن كان حيب األعمال الصاحلة ويفرح بتوبة التائبني فإنه هو من خلق هذه  /2

 فحصل له ماحيبه بفعله واملخلوق حيصل له ماحيبه بفعل غريه. األعمال والتوبة
ن اهلل أمر العباد مبا يصلحهم وهناهم عما يفسدهم خبالف املخلوق الذي يأمر مبا أ /3

 يفيده وينهى عن أشياء خبال عليه.
وهو املنعم باحلواس فالحول لنا  أن اهلل سبحانه هو املنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب /4
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 وال قوة إال به.
لنعمه ملا أدى حق جزء يسري  ن نعمه أكثر من أن حتصى فلو قدر أن العبادة جزاءأ/5

 فكيف والعبادة من نعمه.
 .العباد اليزالون حمتاجني ومقصرين ولن يدخل أحد اجلنة بعمله /6

 
 .امتناع الظلم عن اهلل :مسألة

وأنه ال جيب عليه شيء قد يقول  ،قدرة اهلل وخلقه لإلنسان وعملهيف معرض بيان 
إن  :، ويقال يف اجلواب؟ظلما هذا أال يكونفكيف خيلق اهلل فعل اإلنسان مث يعذبه  :قائل

فالظلم  ،اهلل قد حرم الظلم على نفسه وهو من األشياء اليت أوجبها اهلل وحرمها على نفسه
يف  واختلفتفق الناس على أن اهلل ال يظلم لكن اعليه حمرم بتحرميه إياه على نفسه، وقد ا

 :اهلل من الذي اليقعماهية هذا الظلم 
هو التصرف يف ملك الغري ألن الظلم  ؛فكل ممكن هلل اليكون ظلما .متنعقيل هو املف /1

 .أو خمالفة األمر الذي جيب عليه طاعته وكالمها متنعان عن اهلل سبحانه
 ماكان ظلما من العباد فهو ظلم من اهلل. /2
 الظلم هو وضع الشيء يف غري موضعه. /3
 

 ل.شبهات وأجوبة تتعلق بمسألة التوس :المبحث الثالث
ا بنبيك ومبحبتنا إن قال قائل: قولنا )نسألك بنبيك( نريد به نسألك بإميانن الشبهة األولى:

  .له وبطاعتنا له
إن كان هذا هو القصد فال شك أن هذا جائز وحيمل على هذا كالم من توسل  :قيل

نقل عن بعض الصحابة رضي اهلل  وقد ،من السلفبالنيب صلى اهلل عليه وسلم بعد موته 
 ؛حول التوسل بالنيب بعد موته وكلمه حيمل على ماذكرتهم والتابعني كثري من الكالم عن

لكن يف عرف الناس اليوم إن قيل )أسأل بنبيك( فإمنا يريدون به أسألك حبق نبيك وجباهه 
 وقد تقدم بيان حكم ذلك وأنه الجيوز بالنيب عليه السالم وبغريه.
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ُقواْ ٱ﴿ىل قالوا: قال اهلل تعا الشبهة الثانية: ٱتَّ امح  وح رۡحح

ح
ٱَۡل لُونح بِهِۦ وح آءح حسح ِي ت ح ٱلَّ  [1]النساء:﴾َّللَّ

 فهل جيوز قول أسألك حبق الرحم؟ 
ألنه سبق وأن بينا بأن السؤال  ؛حبق الرحم السؤالنعم جيوز  السؤال:قال يف جواب هذ ي

 لك جاز.لذي الرحم لذ والرحم توجب على صاحبها حقمبا هو سبب يف اإلجابة جائز 
: قالوا نقل عن مالك رمحه اهلل أنه جيّوز التوسل بالنيب عليه الصالة والسالم الشبهة الثالثة

 مبعىن اإلقسام به.
واملعروف عن  ،أن هذا باطل وليس يف ذلك أي نقل عن اإلمام مالكواجلواب عن هذا: 

ن ألنه مل يرد فيه وكره أن يقول ياحنان يا منا ،ياسيدي هللمالك أنه كره للداعي أن يقول 
 نص فكيف جيّوز أن يسأل اهلل مبخلوق؟

فإن قيل: قد نقل عن مالك رمحه اهلل أنه ناظر أبا جعفر أمري املؤمنني يف مسجد رسول اهلل 
فكان مما قال له: الترفع صوتك يف هذا املسجد. مث سأل أبو جعفر صلى اهلل عليه وسلم 

قبل رسول اهلل؟ فقال مالك: مل تصرف وجهك مالكا فقال له أستقبل القبلة أدعو؟ أم أست
أبيك آدم عليه السالم إىل اهلل يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع عنه وهو وسيلتك ووسيلة 

حُهُم  ﴿به فيشفعك اهلل، قال تعاىل  رح ل ۡغفح ٱۡستح ح وح واْ ٱَّللَّ ُر آُءوكح فحٱۡستحۡغفح ُهۡم جح نُفسح
ح

لحُمٓواْ أ ُهۡم إِذ ظَّ نَّ
ح

حۡو أ ل وح
اب  ٱلرَّ  حوَّ ح ت ُدواْ ٱَّللَّ حوحجح  أ.هـ  [64]النساء:﴾ا ا رَِّحيم  ُسوُل ل

 واجلواب عن هذه الشبهة من وجوه:
 هذه احلكاية منقطعة فالراوي عن مالك هو حممد بن محيد الرازي وهو مل يدرك مالكا. /1
 مع أن حممد الرازي مل يدرك مالكا إال أنه مع هذا ضعيف كذبه أبو زرعة وغريه. /2
 يف اإلسناد كذلك من اليعرف حاله. /3
إىل اهلل يوم القيامة يدل على أنه قصد التوسل يوم  قوله: وسيلتك ووسيلة أبيك آدم /4

 القيامة وهو التوسل بشفاعته وهو حق.
فضال  فإنه قد كره أن يطيل الداعي القيام عند القرب ،هذه الرواية مناقضة ملذهب مالك /5

ل عنه كما نقل عن سائر السلف أن الداعي إذا أراد أن يدعو عن أن يأمر باستقباله بل نق
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 لنفسه فإنه يستقبل القبلة واليستقبل القرب.
 

 .: زيارة قبر النبي عليه الصالة والسالمالرابعالمبحث 
عنده والوقوف على قربه اليلزم أحدا من  والدعاءقصد قرب النيب صلى اهلل عليه وسلم 

د قال مالك رمحه اهلل: ال بأس ملن قدم من سفر أو خرج وق ،املسلمني على سبيل الوجوب
لة يف الوقوف والسالم. مع أنه قد كره له اإلطاإىل سفر أن يقف على قرب النيب عليه الصالة 

أما من مل يرجع من سفر ومل خيرج إىل سفر فقد قال مالك يف كثرة الرترد على قرب النيب 
أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع واليصلح آخر عليه السالم من هؤالء: مل يبلغين هذا عن 

وقد نقل عن الصحابة أهنم مل يقصدوا قرب النيب عليه ، هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا
عن نافع قال كان ابن عمر رضي اهلل الصالة والسالم إال للسالم عليه والدعاء له كما ورد 

القرب وينصرف أي أنه مل يكن م على ليسعنه يسلم على القرب ورأيته مائة مرة أو أكثر 
 يقف على القرب وال يطيل القيام عنده.

بل ورد عنه عليه الصالة وأحاديث زيارة قرب النيب عليه الصالة والسالم كلها ضعيفة 
بو داود بطريقه إىل أيب هريرة رضي اهلل عنه ن سالمنا يبلغه حيث كنا فقد روى أوالسالم أ

)التتخذوا قربي عيدا والجتعلوا بيوتكم قبورا  :وسلم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
روى أبو يعلى املوصلي بسنده إىل احلسن و  1وصلوا علي حيثما كنتم فإن صالتكم تبلغين(

)صلوا يف بيوتكم وال تتخذوها قبورا  :بن علي قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 2.سالمكم يبلغين(والتتخذوا بييت عيدا صلوا علي وسلموا فإن صالتكم و 

أما الدعاء عند قرب النيب عليه الصالة والسالم فإنه مل يذكر عن أصحاب النيب عليه 
وأما استقبال القبلة حال الدعاء فهو  ،السالم بل مل يكونوا يطيلون الوقوف عند قربه

سائر السلف من الصحابة والتابعني، وقد كانت زيارة الصحابة رضوان اهلل املعروف عن 
كما روي عن ابن عمر واستقبال ،م لقرب النيب عليه الصالة والسالم للسالم فقط عليه

                                 
 (2042أخرجه أبو داود يف باب زيارة القبور حديث رقم ) / 1
 (.6761أخرجه أبو يعلى يف مسنده يف مسند احلسن بن علي حديث رقم ) / 2
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كما يف مذهب مالك يف إحدى الروايتني وكما عند الشافعي وأمحد القرب يكون عند السالم  
 أما أصحاب أبو حنيفة فإهنم منعوا من استقبال القرب حىت عند اسالم.

والذكر فهذا مل يفعله أحد من السلف  وأما دعاؤه عليه السالم وطلب احلوائج منه
 .هذا أحد من األئمة األربعة 

األنبياء  وأما السفر إىل املسجد النبوي للصالة فيها فمستحب، أما السفر إىل قبور
 ن يزور قرب نيب مل يكن عليه أن يفي بنذره.فال يشرع وإن نذر أحد أ

 
الشرع يف معاين يستخدم بعض الناس مصطلحات شرعية وردت على لسان  فائدة:

فال يفسرون تلك املصطلحات حسب وضع الشارع وإمنا حسب  ،غري مرادة من الشارع
سون على الناس بأن املراد من هذا املصطلح هو مايريده اهلل ورسوله تعريفهم اخلاص فليبّ 

 بينما املراد عند املتكلم هو تعريفه اخلاص ومن أمثلة ذلك:
نه ؛ لكن املالحدة املتفلسفة اصطلحوا على أ يكنث: معناه ماكان بعد أن ملاحملدخ  /1

 املعلول.
دح ﴿القدمي: ومعناه خالف احلديث مثل قوله تعاىل  /2 َٰ َعح ِتَّ نحازِلح حح َُٰه مح ۡرنح رح قحدَّ مح ٱۡلقح وح

ِديِم  ٱۡلُعرُۡجوِن ٱۡلقح أما عند املتكلمني فإهنا عبارة عما مل يزل أو ملا مل يسبقه  [39]يس:﴾٣٩كح
 وجود غريه.

فإن الوسيلة اليت أمرنا اهلل أن نبتغيها هي التقرب إىل اهلل بطاعته وال  :التوسل والشفاعة /3
لكن جعلها بعض الناس يف اإلقسام  ؛طريق إليها إال باتباع الرسول عليه الصالة والسالم

 على اهلل بذات النيب صلى اهلل على وسلم.
 

 .المبحث الرابع: بيان شبهة حديث األعمى
رواه الرتمذي باب االستشفاع بالنيب عليه الصالة والسالم حديث  ومما يذكر يف

طلب من النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد والنسائي وفيه أن رجال أعمى 
ه: )إن شئت صربت وإن شئت دعوت لك( فقال بل ادعه فأمره أن اهلل عليه بصره فقال ل
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ياحممد يارسول اهلل إين بنبيك نيب الرمحة  يتوضأ ويصلي ركعتني ويقول: )اللهم إين أسألك
عند البيهقي  أخرىويف رواية  1اللهم فشفعه يف( أتوجه بك إىل ريب يف حاجيت هذه ليقضيها

فيما سهل بن حنيف  بن وقد استند إىل هذا احلديث أبا أمامةزيادة قوله ) وشفعين فيه( 
ن عفان رضي اهلل عنه ومل يكن كان يريد أن حيدث عثمان بقال لرجل  رواه البيهقي عنه أنه 

يلتفت إليه عثمان فقال له ابن سهل ايت امليضأة فتوضأ مث ايت املسجد فصل ركعتني مث 
اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك نيب الرمحة يا حممد إين أتوجه بك إىل ريب قل: )

استقبله مث ذكر أن الرجل فعل فأتى عثمان بن عفان ففتح له الباب و ( فيقضي يل حاجيت
 وقضى حاجته.

 صلى اهلل عليه وسلم ألن األعمى سأل من النيباحلديث ليس فيه دليل هلم؛  هذاو 
فاعة يف الشفاعة فإن قوله: هو كالشالشفاعة فأمره أن يدعو اهلل بقبول هذه الشفاعة ف

يف دعائه ويف سؤاله فليس يف احلديث أي حجة هلم، وقد قيل إن هذا  :أي وشفعين فيه()
 .ديث يبني كرامة من كرامات النيب صلى اهلل عليه وسلم وعده العلماء من املعجزات احل

( فإهنا من طريق تفرد هبا شبيب بن سعيد يف نفسيوهي ) وشفعين  الرواية األخرىأما 
وهذا وهو صدوق روى له البخاري لكنه روي له عن روح بن الفرج أحاديث مناكري 

الذين هم أحفظ منه، مع أن قوله: )وشفعين يف ات وقد خالفه الثقاحلديث رواه عنه، 
نفسي( ميكن أن يقال فيه: هو طلب أن يكون شفيعا لنفسه مع دعاء النيب صلى اهلل عليه 
وسلم ولو مل يدع له النيب كان سائال جمردا كسائر السائلني، كما أن ابن سهل بن حنيف 

عليه وسلم وال أن يقول )شفعه  مل يأمره بسؤال النيب صلى اهللحني استدل حبديث األعمى 
يف( ألنه مل يكون موجودا ومل يدع له فال شفاعة، كما أن الدعاء الذي أمر به ابن سهل 

ا عن النيب عليه الصالة والسالم ومثل هذا ال تثبت به شريعة، وإن كان هذا ليس مأثور 
 رسوله. اجتهادا من ابن سهل بن حنيف فإنه ينازع فيه والرد يف النزاع إىل اهلل و 

 
 

                                 
 ( 10419أخرجه النسائي يف سننه يف ذكر حديث عثمان بن حنيف حديث رقم ) / 1
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 .التوسل ةالثالث: مجمل الكالم في مسألالفصل 
ثبت أنه ال جيوز القسم بغري اهلل ومن حلف بغريه مل ينعقد ميينه حىت وإن حلف بالنيب 

فإن مل جيز أن يقسم به صلى اهلل عليه وسلم ومل جتب عليه كفارة عند مجهور العلماء، 
على خملوق فكيف على اخلالق؟ وقد تقدم أيضا بيان أن السؤال باملخلوق ومنهم النيب 

وينبغي أن يعلم أن سالم بعد موته الجيوز ألنه مل يشرعه النيب صلى اهلل عليه وسلم عليه ال
ن انطبق عليهم جابة الدعاء كما سأل الثالثة الذيسؤال اهلل بسبب جيب أن يكون مناسبا إل

 احلة.الغار فسألوا اهلل بأعماهلم الص
 

 الرد على من يجيز اإلقسام بالمخلوق. األول: مبحثال
ن يقال اإلقسام على اهلل باملخلوق إما أن يكون مأمورا به إجيابا وأصل هذا الباب أ
أو منهيا عنه هني تنزيه أو حترمي، فمن أي األنواع هذا؟ فإن قالوا: أو استحبابا أو مباحا 

مأمور أومباح قيل هلم فهل ببعض املخلوقات أم بكلهم؟ فإن قالوا بل ببعض املخلوقات 
والتني والزيتون ألهنا خملوقات  بالليل والفجر والعصر املعظمة لزمهم أن جيوزوا سؤال اهلل

أقسم اهلل هبا لبيان عظمتها، لكن اإلقسام هبذ من البدع املنكرة يف اإلسالم وهلل أن يقسم 
 مبا شاء من خملوقاته لكن ليس للمخلوق أن يقسم إال باهلل.

ملا قبلها من احللف بغري  منعنا يف شريعتنا الناسخة فإن قالوا: بل أقسم بعض األنبياء قيل: 
 أن اإلنسان ال يقسم باملخلوقات.اهلل  وقد ذكر غري واحد من العلماء اإلمجاع على 

 
بذات النيب عليه السالم يف قوله قال بعضهم: إن اليهود كانوا يقسمون على اهلل  شبهة:

َٰب  ﴿ ُهۡم كِتح آءح ا جح حمَّ ل ق   وح ِ دذ ِ ُمصح ِۡن ِعنِد ٱَّللَّ ُهمۡ  مذ عح ا مح ذِمح واْ ل ُر فح ِينح كح ح ٱلَّ ۡفتُِحونح لَعح حۡستح ۡبُل ي نُواْ ِمن قح َكح  وح
َٰفِرِينح  ح ٱۡلكح ِ لَعح ُة ٱَّللَّ ۦِ  فحلحۡعنح ْ بِه وا ُر فح ْ كح فُوا رح ا عح ُهم مَّ آءح ا جح ويروون يف ذلك  [89]البقرة:﴾ فحلحمَّ

د عن عبدامللك بن هارون بن عنرتة عن أبيه عن سعيد بن جبري قال: كانت يهو حديثا 
اللهم إنا نسألك حبق )خيرب تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت اليهود فعاذت هبذا الدعاء 

فكاتوا إذا دعوا  (حممد النيب األمي الذي وعدتنا أن خترجه لنا آخر الزمان إال نصرتنا عليهم
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ا ﴿ا به فأنزل اهلل و بعث النيب عليه الصالة والسالم كفر  اهبذا الدعاء هزموا غطفان فلم حمَّ ل وح
َٰب  جح  ُهۡم كِتح ق   آءح ِ دذ ِ ُمصح ِۡن ِعنِد ٱَّللَّ ا  مذ ْ فحلحمَّ وا ُر فح ِينح كح ح ٱلَّ ۡفتُِحونح لَعح حۡستح ۡبُل ي ْ ِمن قح نُوا َكح ُهۡم وح عح ا مح ذِمح ل

َٰفِرِينح  ح ٱۡلكح ِ لَعح ُة ٱَّللَّ ۦِ  فحلحۡعنح واْ بِه ُر فح فُواْ كح رح ا عح ُهم مَّ آءح  [89]البقرة:﴾٨٩ جح
سيوف يبعث النيب  أن اليهود كانوا يقولون للمشركنيالصحيح أوال:  :وجواب هذا أن يقال

بذاته كما تدل على ذلك كتب السرية الذي نقاتلكم معه فنقتلكم ومل يكونوا يقسمون 
 .ودالئل النبوة وكتب التفسري ومل يذكر ابن أيب حامت وغريه تفسريا عن السلف إال هذا املعىن

هارون وهو أضعف الناس وهو مرتوك بل كذاب، فال ثانيا: هذا احلديث فيه عبدامللك بن 
ولذلك كان عمر رضي اهلل عنه يوجد أي دليل جييز اإلقسام باملخلوقني والتوسل هبم 

ه وإمنا بإمياهنم به والصحابة مل يكونوا يقسمون بذات النيب عليه السالم يف حياته وبعد موت
ِينح ﴿د قال اهلل وطاعتهم له فكيف يقال يف دعاء املخلوقني الغائبني وق ۡمُتم قُِل ٱۡدُعواْ ٱلَّ  زحعح

ۡوِيَلا  َّلح َتح نُكۡم وح ِ عح ذ ۡشفح ٱلُضُّ ۡملُِكونح كح ن ُدونِهِۦ فحَلح يح ِ فهذا من حق اهلل  [56]اإلسراء:﴾٥٦مذ
سبحانه وتعاىل فله حقوق كما أن للناس حقوقا وال ينبغي أن يلحق هذا هبذا وقد فرق اهلل 

آئُِزونح ﴿ل: فقا بينهما متام التفريق ئِكح ُهُم ٱلۡفح َٰٓ ْولح
ُ

ِ فحأ ۡقه تَّ يح ح وح يحۡخشح ٱَّللَّ ۥ وح ُ رحُسوَلح ح وح ن يُِطِع ٱَّللَّ مح  وح
حۡو ﴿واخلشية والتقوى فلله وكذلك قوله تعاىل فجعل الطاعة هلل ورسوله  [52]النور:﴾٥٢ ل وح

سۡ  قحالُواْ حح ۥ وح رحُسوَُلُ ُ وح َُٰهُم ٱَّللَّ حى ات آ ءح ُهۡم رحُضواْ مح نَّ
ح

ِ أ آ إَِلح ٱَّللَّ ۥٓ إِنَّ رحُسوَُلُ ُ ِمن فحۡضلِهِۦ وح ُيۡؤتِينحا ٱَّللَّ ُ سح بُنحا ٱَّللَّ
َِٰغُبونح   [59]التوبة:﴾٥٩رح

احلسب فلم جيعل إال هلل وحده فاملخلوقني ال يستحقون ما فاإليتاء هلل ورسوله أما 
 يستحقه اهلل وال يتوسل هبم بذواهتم.

 
 .التوسل المشروع المبحث الثاني: 

 :عاين التوصل الصحيحة أم املشروع من التوسل فينقسم إىل قسمنيذكرنا فيما سبق م
 إىل:  التوسل باألعمال األعمال الصاحلة وينقسم /1

 .أ/ أن يتوسلون إىل إجابة الدعاء كما فعل أصحاب الغار 
 .إىل حصول ثواب اهللب/ التوسل بذلك 

 النيب عليه السالم وشفاعته، وينقسم أيضا إىل قسمني:بدعاء  التوسل /2
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يف فيدعو ويشفع كما يف حديث األعمى وكما  اعةأ/ أن يطلب منه الدعاء والشف
 .يوم القيامة 

ب/ أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل اهلل بشفاعته دعاءه كما يف حديث األعمى 
فلما دعا له دعا فقال اللهم إين  يب عليه الصالة والسالم أن يدعو له املتقدم فقد سأل الن

 .أسألك وتوجه إليك اهلل فشفعه يف
 

هذا ماتيسر إيراده يف هذه املسألة أسأل اهلل أن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه وأن يهدينا إىل 
 الصراط املستقيم وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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  25صفحة | 

 

 
 موضوعاتلافهرس 

 الصفحةرقم  الموضوع
 1 المقدمة

 2 في البحثمنهجي 
 3 الكتابمقدمة 

 3 النيب ودعاؤهشفاعة 
 5 يحة للتوسلاألول: المعاني الصحالفصل 

 5 األول: المراد بالتوسل وحكمهالمبحث 
 6 الثاني: مكانة التوحيدالمبحث 

 6 أصل ضالل المشركينالثالث: بيان المبحث 
 6 األول: عبادة اجلن والشياطني أصل ضالل املشركنياملطلب 

 7 انتفاع من يدعو غري اهلل هبذا الدعاءة شبه
 8 : زيارة القبورالثايناملطلب 

 9 الرابع: وهم مالقاة المقبورينالمبحث 
 9 أهل اجلاهلية يف مالقاة املقبورين قسمان مسألة:

 10 الخامس: السؤالالمبحث 
 11 مفاسد سؤال املخلوق مسألة:

 11 سؤال النيب عليه السالم أمته أو أحدهم مسألة:
 12 توسل الباطللالثاني: معاني االفصل 

 12 تمهيد
 12 األول: اإلقسام والسؤال بذات النبي عليه السالمالمبحث 

 12 األول: املعىن الثالث للتوسلاملطلب 
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 26صفحة | 

13حكم احللف باملخلوقاتالثاين: املطلب 
13الثاني: الفرق بين اإلقسام والسؤالالمبحث 

15ضعيفة رويت يف السؤال باملخلوقأحاديث 
16منشؤ الضالل عند من قال بأن للمخلوق حق على اخلالق مسألة:

17امتناع الظلم عن اهلل مسألة:
17بمسألة التوسلشبهات وأجوبة تتعلق الثالث: المبحث 

17األوىل: عن قوهلم )نسألك بنبيك(الشبهة 
18الثانية: عن قوله )واتقوا اهلل الذي تساءلون به واألرحام(الشبهة 

18عن أن اإلمام مالك جّوز التوسل بذات النيبالثالثة: الشبهة 
19والسالم الرابع: زيارة قبر النبي عليه الصالةالمبحث 

20استخدام األلفاظ الشرعية يف غري مراد الشارع فائدة:
20الخامس: بيان شبهة حديث األعمىالمبحث 

22الثالث: مجمل الكالم في مسألة التوسلالفصل 
22األول: الرد على من يجيز اإلقسام بالمخلوقاتالمبحث 

23 الثاني: التوسل المشروعالمبحث 
25 الموضوعاتفهرس 
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