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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
اِع ِإَذا َدَعاِف َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعٍتي فَِإِّني َقرِيٌب أُ } :هلل رب العادلُت القائل احلمد ِجيُب َدْعَوَة الدَّ

والصالة والسالـ على سيدنا وحبيبنا زلمد وعلى آلو  ،{فَػْلَيْسَتِجيُبوْا ِل َوْليُػْؤِمُنوْا ِب َلَعلَُّهْم يَػْرُشُدوفَ 
  .وصحبو وسلم تسليما كثَتا إىل يـو القيامة

 
 أما بعد:

سيف العصري، رعاه ستاذنا احلبيب أيخنا و ة اخلالصة يف االستغاثة لشفقد قرأت على عجالة خالص
وِل يف بعض االستدالالت فيها نظر، وخرجت خبالصة من النظر  ،وبارؾ فيو ونفع بو األمة وادللة اهلل

 فيها، وىي:
 

 أف االستغاثة ىي لوذ بادلستغاث ليكوف متسبيبا بالدعاء إلعطاء ادلراد.
عٌت ىو ما التقرير ذلذا ادل ال ألنو قادر، وىذاوىذا التسبب متأّت يف احلي إلمكانو فْعل السبب، 

اخلصم، وإمنا ال يستغاث بادليت ألنو ال ديكنو بذؿ ىذا السبب، فيكوف الطلب ينبغي فهمو عن مذىب 
، بل (ٔ)قدرتو على بذؿ السبب، وىذا ال يقتضي كفر أو شرؾ من طَلب منو لعدـ ؛افعمنو طلبا غَت ن

 ما ىو زلذور.   يكوف طلبا يف غَت مطلب، مع إيهامو
  

إف »( مرفوعا ٕٗٔ/  ٕوأما استداللو على جواز االستغاثة دبا أخرجو البخاري يف صحيحو )
الشمس تدنو يـو القيامة، حىت يبلغ العرؽ نصف األذف، فبينا ىم كذلك استغاثوا بآدـ، مث دبوسى، مث 

 « دبحمد صلى اهلل عليو وسلم
لفصل مهنم طلبوا منو بذؿ السبب وىو الشفاعة عند اهلل فهذا ال يفيد جواز االستغاثة بادلوتى؛ أل

 وىم معو واقفوف يف ذلك ادلوقف العصيب، وىذا سبب شلكن بالنسبة لذلك ادلوقف. القضاء،
 ويوّضح، فقد طلبوا منو أف يشفع ذلم إىل اهلل يف أف خيفف عنهم، ال إشكاؿ فيو عاديفهذا طلب  

إذا كاف يـو القيامة ماج الناس بعضهم يف »(، ولفظها: ٚٗٔ-ٙٗٔ/  ٜذلك رواية البخاري األخرى )
فليس يف احلديث أمهنم طلبوا منو بعد  ،: اشفع لنا إىل ربك...إخل احلديثبعض، فيأتوف آدـ، فيقولوف

 نو ديكن يف األنبياء ما ال ديكن يف غَتىم.أم مع أننا قد نسلي موتو، 
                                                           

 ( إال إذا كاف يرى تأثَت غَت  اهلل استقالال.1) 
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 [.ِ٘ٔشيَعِتِو َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدويِه{ ]القصص:  وىذا مثل قولو تعاىل: }فَاْستَػَغاثَُو الَِّذي ِمن
 

طلب اإلغاثة منهم بالطلب من اهلل، وىي طلب  ء يـو القيامة استغاثة لغوية، أيفاالستغاثة باألنبيا
منهم يف حاؿ وموقف واحد اجتمع فيو الطالب وادلطلوب منو يف حياة واحدة ليس فيها ميت وحي، 

 على ذلك قياس مع الفارؽ.فقياس االستغاثة بادلوتى 
 

وادلشكلة أمهنم خيلطوف االستغاثات اللغوية باالستغاثات الشرعية اليت يستحبومهنا أو جيّوزومهنا، فَتوف 
 بعد ذلك أنو لو دعا شخٌص شخًصا آخر لنصرتو يف قتاؿ أو حنوه أّف ذلك استغاثة  شرعية.

 
، فهذا ال يقولو (ٔ)ندىم القدرة وعدمهاومن يفرّقوف بُت احلياة وادلوت يف االستغاثة ليس القصد ع

مسلم، بل القصد منو أّف احلي قادر على السبب، وادليت ال يقدر، فمن قاؿ إف ادليت حيصل منو  
 الدعاء والتسبب لغَته مع كونو ميتا فعليو بالدليل.

 مع أننا ال نكفير من طلب منو فعل ىذا السبب، لكن نقوؿ لو: طلبت يف غَت مطلب، وحززت يف
 غَت  مفصل.

 
( بسنده إىل عتبة بن غزواف ٜٕٓ( رقم )ٚٔٔ/ٚٔوأما استداللو دبا رواه الطرباِّن يف ادلعجم الكبَت )

إذا أضّل أحدكم شيئاً، أو أراد أحدكم عوناً وىو بأرض ليس هبا »أف نيب اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 
 « ىمأنيس فليقل: يا عباد اهلل أغيثوِّن، فإف هلل عباداً ال نرا

فهذا ليس فيو دليل أمهنم أموات « فإف هلل عبادا ال نراىم»فعجيب جدا؛ ألف يف نّص احلديث 
واسُتغيث هبم، بل غاية ما فيو أنو طلب بالعوف والغوث كما أنك تطلب الغوث والعوف يف شيٍء ما شّلن 

 أمامك.
 جو الطرباِّن بسنٍد منقطع".مع أّف احلديث متكلَّم فيو، قاؿ احلافظ ابن حجر يف نتائج األفكار: "أخر 

وقاؿ اذليثمي يف رلمع الزوائد: "رواه الطرباِّن، ورجالو ُوثيقوا على ضعف يف بعضهم، إال أف زيد بن 
 ، فاذليثمي ذكر للحديث علتُت: (ٕ)علي مل يدرؾ عتبة"

                                                           

     ( أي: أمهنم ال يقصدوف أف احلي قادر على إغاثة من استغاث بو استقالالً من دوف اهلل. 1) 
 (.ٕٖٔ/  ٓٔ( رلمع الزوائد ومنبع الفوائد )2) 
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 األوىل: أّف يف بعض رجاؿ السند ضعفا.
 نو مل يدركو.الثانية: االنقطاع بُت زيد بن علي وعتبة بن غزواف، أل

 
كوف احلديث حسًنا فليس فيو دليل على جواز االستغاثة بادلوتى، ففي احلديث   -جدالً –ولو سلمنا 

يا عباد اهلل »، ويف لفظ «فإف هلل حاضرا»عدة ألفاظ حُيمل بعضها على بعض، ففي بعض األلفاظ 
جبواز االستغاثة يفسرومهنا ببذؿ ألف القائلُت  ،يتأّتى من ادليت بتسليم اخلصم ، واحلبس سبٌب ال«احبسوا

 السبب وىو الدعاء، وىنا ذكر السبب وىو احلبس، وال يكوف من ميت ال يتحرؾ.
 

وأيًضا ادلراد فعلهم السبب؛ ألمهنم عباد حاضروف يقوموف باحلبس، وليس يف احلديث التنصيص على 
 ألمهنم ىم الذين ال نراىم عادة.فقد يكونوف من ادلالئكة أو اجلن « ال نراىم»أمهنم بشر، ويشَت إليو قولو 

حقيقة النداء أف يكوف موجهاً حلاضر، وال ُيصرؼ إال بقرينة، وىنا احلقيقة « يا عباد اهلل»مث إّف قولو: 
وما إىل ذلك، وحيث تعارضت احلقيقة واجملاز فاألصل  واحلبسمرادة بنفس النصوص، وىو احلضور 

 تقدمي احلقيقة.
 

ستغاثة بكوف األموات يسمعوف فهذا ال يفيد ادلطلوب، فليس اخلالؼ وأما االستدالؿ على جواز اال
األموات يسمعوف أو ال يسمعوف، وإف خالف يف ذلك يف كوف  -بيننا وبُت القائلُت جبواز االستغاثة -

كنهم الدعاء لغَتىم وبذؿ السبب والتكسب أـ ال، وىذا ال بعض العلماء، بل زلل اخلالؼ ىو ىل ديُ 
 ل.يفيده ىذا الدلي

 
وقوذلم بأف ادليت حٌي يف قربه حياة برزخية ىي أكمل من احلياة الدنيا منازٌع فيو ، فأي  كماؿ فيها 

أما احلياة الربزخية فقد أُغِلق فيها باب العمل، فهي واالسًتجاع، فاحلياة الدنيا ديكن اإلنساف فيها العمل 
  ى فوؽ احلياة الدنيا. ّدعَ دار حساب انتهى التحصيل فيها، فمن ىنا أي كماؿ فيها مُ 

 
احلياة الدنيا فيها كماؿ من جهة، ونقص من أخرى، فالكماؿ يكمن يف إمكاف ادلزيد  إفّ  :وقد يقاؿ

من العمل والًتقي يف ادلقامات، وإف كاف ذلك شلكنا يف الربزخ لكنو تبعي للًتقي يف الدنيا، ونقص من 
 حيث االحنباس عن ادللكوت. 
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فيها كماؿ من جهة، ونقص من جهة، فالكماؿ من حيث السبح يف كما أف احلياة الربزخية 
ادللكوت، والنقص من حيث ربديد القدرة من انقطاع التصرؼ وإمكاف العمل وىكذا، فليس الكماؿ 

 .مسّلما على إطالقو
 

أَعمالُكم تعرض على عشائركم وأقاربكم من اْلَمْوَتى، فَِإف   ِإفّ »وأما حديث أنس عند أضبد مرفوعًا 
ففي سنده « اَف خَتا اْسَتْبَشُروا بِِو، َوِإف َكاَف غَت َذِلك قَاُلوا: اللَُّهمَّ اَل سبتهم َحىتَّ هتديهم ِإىَل َما ىديتناكَ 

 . (ٔ)اذليثمي رلهوؿ كما ذكر
 : قلتُ 

 يف سند احلديث ذا رلهوؿ
 

 فلسُت يا شيخ بو أقوؿ 
 

 
ال يعٍت تصحيحو لو، فقد استقرت كلمة فاحلديث متكّلم فيو، وإخراج اإلماـ أضبد لو يف مسنده 

أىل العلم على أف يف ادلسند صبلة من األحاديث الضعيفة، بل وأحاديث يسَتة توصف بالوضع، أو ما 
 يشبو الوضع. 

الذىيب رضبو اهلل: "ففيو ]أي: ادلسند[ صبلة من األحاديث الضعيفة شلا يسوغ نقلها، وال  افظقاؿ احل
 . (ٕ)ديث معدودة شبو موضوعة، ولكنها قطرة يف حبر"جيب االحتجاج هبا، وفيو أحا

وقاؿ احلافظ العراقي رضبو اهلل: "وأما وجود الضعيف فيو ]أي: مسند أضبد[ فهو زلقق، بل فيو 
 .(ٖ)أحاديث موضوعة، وقد صبعتها يف جزء، وقد ضعف اإلماـ أضبد نفسو أحاديث فيو"

بعد النظر يف ىذه األحاديث  ادلتمكن يف ىذا الفن قل ما يقولووقاؿ احملققوف دلسند اإلماـ أضبد: "وأ
وما أجاب بو العلماء عنها: إمهنا بالغة الضعف، وكثَت منها يعلم بطالف متومهنا بالبداىة، فال ديكن أف 

 . (ٗ)تشد أزرىا تلك ادلتابعات والشواىد"
 

                                                           

 (.  ٜٕٖ/  ٕ( رلمع الزوائد ومنبع الفوائد )1) 
 (.  ٜٕٖ/ٔٔ( سَت أعالـ النبالء  )2) 
 (.  ٚ٘( التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح )ص: 3) 
 ( طبعة مؤسسة الرسالة.ٚٚ/ٔ( مسند أضبد )4) 
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أقاربكم إف أعمالكم تعرض على »، ولفظو: (ٔ)وأما حديث أِب أيوب األنصاري عند الطرباِّن
وعشائركم من أىل اآلخرة، فإف كاف خَتا فرحوا واستبشروا، وقالوا: اللهم ىذا فضلك ورضبتك فأسبم 

تو عليها، ويعرض عليهم عمل ادلسيء، فيقولوف: اللهم أذلمو عمال صاحلا ترضى بو نعمتك عليو، وأمِ 
 «. عنو وتقربو إليك

 
، قاؿ اذليثمي: "رواه (ٕ)ًتوؾ احلديثفهو أيًضا حديث ضعيف، ألف فيو مسلمة بن علي، وىو م
 .(ٖ)الطرباِّن يف الكبَت واألوسط، وفيو مسلمة بن علي، وىو ضعيف"

ومثل ىذه ادلسائل الشائكة ال ترقَّع دبثل ىذه األحاديث، فهي أحاديث ضعيفة ال تنهض 
 لالستدالؿ، ففسد ادعاء قدرهتم على السبب الذي يدَّعوف التأويل بو.

 
صحة األحاديث يف أّف ادلوتى َيدعوف لألحياء، فهذه حكاية لشيء يف احلياة  - جدالً  –ولو سلمنا 

، ولو كاف مأمورا بو حلصل من خَت  القروف مع (ٗ)الربزخية، وطلب الدعاء منهم ليس مأمورا بو شرعا
 .ف ما مل يفعلوه فال جيوزإنقوؿ  أننا ال
 

: "ىب ِل" "اعطٍت" "ارزقٍت" من ىذا وعلى تسليم جواز طلب الدعاء منهم، فليس قوؿ ادلستغيثُت

                                                           

 (.  ٜٕٔ/  ٗ( ادلعجم الكبَت )1) 
( قاؿ ابن معُت: "ليس بشيء"، وقاؿ البخاري: "منكر احلديث"، وقاؿ النسائي: "مًتوؾ احلديث"، وقاؿ ابن 2) 

(، الضعفاء ٓ٘ٗ/  َٗت زلفوظة"، وقاؿ اجلوزجاِّن: "حديثو مًتوؾ". انظر: تاريخ ابن معُت )عدي: "عامة أحاديثو غ
 (.ٜٓٔ/  ٗ(، ميزاف االعتداؿ للذىيب )ٕٕٛ(، أحواؿ الرجاؿ للجوزجاِّن )ص: ٜٚوادلًتوكوف للنسائي )ص: 

 (.  ٕٖٚ/  ٕ( رلمع الزوائد ومنبع الفوائد )3) 
حياء، كما أف ادلالئكة يدعوف لبٍت آدـ ويستغفروف للذين آمنو كما أخرب اهلل عنهم، حىت ولو وقلنا بأمهنم يدعوف لأل (4) 

تعاىل: }ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدونِِو َفاَل دَيِْلُكوَف  وال أف ندعوىم قاؿ اهلل  ذلك منهمومع ذلك فليس لنا أف نطلب 
ُو َك الَِّذيَن يَْدُعوَف يَػْبتَػُغوَف ِإىَل َرهبيُِم اْلَوِسيَلَة أَيػُُّهْم أَقْػَرُب َويَػْرُجوَف َرضْبََتُو َوخَيَاُفوَف َعَذابَ َكْشَف الضُّري َعْنُكْم َوال رَبْوِيال، أُولَئِ 

كاف أىل الشرؾ يقولوف: نعبد ادلالئكة وُعزَيرا، وىم الذين يدعوف، " :، قاؿ ابن عباسِإفَّ َعَذاَب رَبيَك َكاَف زَلُْذورًا{
 .(ٔٚٗ/  ٚٔ. جامع البياف )"الئكة وادلسيح وُعزيرايعٍت ادل
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 القبيل. 
قولوا: ما شاء اهلل مث »والتعامل مع اهلل ليس هبذا األدب، فقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

 .(ٔ)«شئت
 

( أف ربيعة بن  ٖٖ٘/  ٔوأما االستدالؿ على جواز االستغاثة بادلوتى دبا رواه مسلم يف صحيحو )
مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فأتيتو بوضوئو وحاجتو، فقاؿ ِل:  كعب األسلمي، قاؿ: كنت أبيت

فأعٍت على »قلت: ىو ذاؾ. قاؿ: « أو غَت ذلك»، فقلت: أسألك مرافقتك يف اجلنة. قاؿ: «سل»
 «.نفسك بكثرة السجود

 
فهذا االستدالؿ ال يصح؛ ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ىنا ديكن منو يف ذلك الوقت بذؿ 

  وىو دعاُء اهلل لو، ىذا أمر.  السبب،
 

واألمر الثاِّن أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قد أعطاه اهلل الشفاعة يشفع دلن شاء اهلل أف يشفع لو، 
ويف آخر احلديث ما يوضيح كيف كاف ادلصطفى صلى اهلل عليو وسلم يربط العباد برهبم، حيث قاؿ لو: 

 «. أعٍت على نفسك بكثرة السجود»
 

، وكأِّن بو (ٕ)«يا فاطمة بنت زلمد ال أغٍت عنك من اهلل شيئا»قولو صلى اهلل عليو وسلم:  وما أروع
 . (ٖ)«وال أنا إال أف يتغمدِّن اهلل منو برضبة»صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ: 

للجنيد  فاألمة حباجة إىل ربط روحي عقائدي رفيع بادلوىل عز وجل، وىو النفس الصويف القدمي
 .رضاىمأعنهم و وأضرابو رضي اهلل 

 
  

                                                           

 ( وقاؿ: "ىذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه".ٖٖٔ/  ٗ( ادلستدرؾ على الصحيحُت للحاكم )1) 
 (.   ٕٜٔ/  ٔ(، صحيح مسلم )٘ٛٔ/ٗ( صحيح البخاري )2) 
 (.   ٜٕٙٔ/  ٗ(، صحيح مسلم )ٜٛ/  ٛ( صحيح البخاري )3) 
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عن عبد الرضبن بن سعد قاؿ: خدرت رِْجُل ابن عمر فقاؿ  (ٔ)وأما ما رواه البخاري يف األدب ادلفرد
 «.لو رجل: اذكر أحب الناس إليك فقاؿ: يا زلمد

  .(ٕ)«إذا طّنت أُذف أحدكم فليذكرِّن وليصّل عليّ »فهذا من باب قولو صلى اهلل عليو وسلم: 
قالوا: ومثلو  . (ٖ)مد رسوؿ اهلل أو حنوه، ولَتدفو بالصالة عليو كما يف احلديثيقوؿ: زلقاؿ العلماء: 

قاؿ ادلناوي: "حكم دبشروعية الصالة عليو عند طنُت األذف كما شرعت الصالة عليو عند خدر ىذا. 
 .(ٗ)الرجل"

ِب عليو عند سنّػّية ذِْكِر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عند طنُت األذف، وقاس الصحافهذا من باب 
 خدر الرجل، وليس فيو استغاثة وال شيء من ىذا القبيل.

 ، ومن ذلك قوؿ الشاعر:(٘)وكانت العرب تزعم أّف من خدرت رجلو فذكر زلبوبو ذىب خدرىا

 صبٌّ زلُِّب ِإَذا َما رِْجُلُو َخِدَرتْ 
 

 (ٙ)ناَدى ُكبَػْيشَة َحىتَّ يْذَىَب اخَلَدرُ  
 

 وقاؿ عمر بن أِب ربيعة:
 ا خدرت رجلي أبوح بذكرىاإذ

 

 (ٚ)فيذىبُ  ليذىب عن رجلي اخلدور 
 

:  وقاؿ ُكثَػَتي
 ِإذا خدرت رْجلي دعوتِك أشتفي

 

 (ٛ)بذكراِؾ من َمذؿ هبَا فيهوف 
 

                                                           

 (.ٖٙ٘د )ص: األدب ادلفر ( 1) 
(: "رواه الطرباِّن يف الثالثة، والبزار باختصار كثَت، وإسناد ٖٛٔ/  ٓٔ( قاؿ اذليثمي يف رلمع الزوائد ومنبع الفوائد )2) 

 الطرباِّن يف الكبَت حسن". 
 (: "وسنده ضعيف، بل قاؿ العقيلي: إنو ليس لو أصل".ٜٛوقاؿ العجلوِّن يف ادلقاصد احلسنة )ص: 

 (. ٜٜٖ/  ٔللمناوي )( فيض القدير 3) 
 (. ٜٜٖ/  ٔ( فيض القدير للمناوي )4) 
(، زلاضرات األدباء وزلاورات الشعراء ٕٕٛ/  ٙ(، نثر الدر يف احملاضرات )ٚ٘( عيار الشعر البن طباطبا )ص: 5) 

 (.  ٖٓٛ(، روض األخيار ادلنتخب من ربيع األبرار )ص: ٙٙ/  ٕوالبلغاء )
 (.  ٚ٘( عيار الشعر )ص: 6) 
 (. ٙٙ/  ٕ(، زلاضرات األدباء وزلاورات الشعراء والبلغاء )ٕٔ/  ٔ( البصائر والذخائر ألِب حياف  التوحيدي )7) 
 (.  ٙٙ/  ٕ(، زلاضرات األدباء وزلاورات الشعراء والبلغاء )ٚ٘( عيار الشعر البن طباطبا )ص: 8) 
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وأما االحتجاج بأّف اهلل تعاىل َنَسب يف القرآف إىل بعض خلقو أفعااًل شلا ال يقدر عليها إال اهلل، من 
َل ِبُكْم { ]السجدة: ذلك قولو تعاىل: }ُقلْ  [، مع أّف اهلل ىو ادلتويف ٔٔيَػتَػَوفَّاُكْم َمَلُك اْلَمْوِت الَِّذي وُكي

[، ومن ذلك قولو تعاىل عن عيسى أنو ٕٗحقيقة كما قاؿ: }اللَُّو يَػتَػَوَّفَّ اأْلَنْػُفَس ِحَُت َمْوهِتَا{ ]الزمر:
رًا بِِإْذِف اللَِّو َوأُْبرُِئ اأْلَْكَمَو َواأْلَبْػَرَص قاؿ: }َأِّني َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطيُِت َكَهْيَئِة  الطََّْتِ فَأَنْػُفُخ ِفيِو فَػَيُكوُف طَيػْ
اهلل ىو الذي حييي حقيقة كما قاؿ: }ِإْذ قَاَؿ   [، مع أفّ َٜٗوأُْحِيي اْلَمْوَتى بِِإْذِف اللَّو{ ]آؿ عمراف:

[، ومن ذلك قولو تعاىل عن ادلالئكة: }فَاْلُمَدبػيرَاِت أَْمراً ٕٛ٘لبقرة: ِإبْػرَاِىيُم َرِبيَ الَِّذي حُيِْيي َودُيِيُت { ]ا
[، مع أّف اهلل ىو ادلدبر لألمور حقيقة كما قاؿ: }يَُدبػيُر اأَلْمَر َما ِمن َشِفيٍع ِإالَّ ِمن بَػْعِد ٘{]النازعات

[، مع أف ٕ٘اٍط مُّْسَتِقيٍم {]الشورى[، ومن ذلك قولو تعاىل: }َوِإنََّك لَتَػْهِدي ِإىَل ِصرَ ِٖإْذنِِو{ ]يونس: 
 [.ٙ٘اهلل قاؿ: }ِإنََّك اَل تَػْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللََّو يَػْهِدي َمن َيَشاُء{ ]القصص: 

 
 :ثالثة أوجوفاجلواب عن ذلك من 

النزاع ىل تُنسُب ىذه األفعاؿ إىل غَت اهلل على جهة التسبب أو ال تنسب،  ليس زللُ  األوؿ:الوجو    
ا ُنسب إىل وليس يف ىذه اآليات وحنوىا ما يدؿ على أّف م ل النزاع ىل يُطلب منهم ذلك أو ال؟وإمنا زل

 . ن ٌنِسب إليوغَت اهلل يصح طلبو شل
األكمو واألبرص بإذف اهلل، فهل  إبراءإىل نبّيو عيسى عليو الصالة والسالـ  بَ سَ فاهلل تعاىل مثاًل نَ 

  ضي األكمو أو األبرص.اشِف مري يصح ألحد اآلف أف يقوؿ: يا نيب اهلل عيسى
ليس يف ىذه اآليات أي نسبة لشيء بعد ادلوت، بل كلها يف احلياة، وذلك لقدرهتم  الثاِّن: الوجو

أف يأتوِّن بآية على نسبة السبب  الشيخ سيف وغَته شلن جييز االستغاثةعلى فعل السبب، وأنا أطالب 
 إليهم بعد ادلوت.

حنن فيو دعاء وطلب، وىل فيو إخبار عن كومهنا أسبابا، وما يف اآليات  كرأّف كل ما ذُ  الثالث: الوجو
 .األسباب وىي قد فقدت قوهتا بالقياـ هبذه األسبابىذه تُرى أف الدعاء والطلب يكوف من 

 
[، وقولو تعاىل: ٕ٘مع أف االستدالؿ بقولو تعاىل: }َوِإنََّك لَتَػْهِدي ِإىَل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم {]الشورى

[ غريب؛ ألف ادلراد باذلداية َٙ٘و يَػْهِدي َمن َيَشاُء{ ]القصص: }ِإنََّك اَل تَػْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللَّ 
سلتلف، فادلنفي ىو ىداية التوفيق، وادلثبت ىداية اإلرشاد، وال يوجد رابط بُت ىذا وىذا، كما أّف 

ضا بالرؤيا ألنو وبعد ادلمات أياإلرشاد شلكن لو يف حياتو بقولو وفعلو وحالو فهو سبب شلكن يف احلياة، 
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بو العمل ديكن  يلومن رآه فقد ق ،يؤخذ منو شرع على أف ما حيدث يف ادلناـ عنو الرى إال حقا ال ي
  .نفسو حق لرائي يفل

 
  

(، ٖٙ٘/  ٙومن صبلة ما استدؿ بو القائلوف جبواز االستغاثة ما رواه ابن أِب شيبة يف مصنفو )
رضي اهلل عنو قاؿ: أصاب الناس ( عن مالك الدار وكاف خازف عمر ٚٗ/  ٚوالبيهقي يف دالئل النبوة )

قحط يف زمن عمر رضي اهلل عنو، فجاء رجل إىل قرب النيب صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ: يا رسوؿ اهلل 
استسق ألمتك فإمهنم قد ىلكوا، فُأيت الرجل يف ادلناـ فقيل لو: "ائت عمر، فأقرئو السالـ، وأخربه أنكم 

تى عمر فأخربه فبكى عمر مث قاؿ: يا رب ال آلو إال مسقوف، وقل لو: عليك الكيس، عليك الكيس، فأ
 «.ما عجزت عنو

 
 :أربعة أوجومن  -(ٔ)بعد تسليم صحتو –واجلواب على ىذا األثر 

الوجو األوؿ: أنو قاؿ: "يا رسوؿ اهلل استسق ألمتك" فهنا صرح بطلبو من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
 اسقنا".  وسلم طلب الدعاء ذلم من ربو، ومل يقل: "يا رسوؿ اهلل

أغثنا "مثال، أو  "وأُطالب القائلُت جبواز االستغاثة بأثر واحد قاؿ فيو الصحابة: "يا رسوؿ اهلل اسقنا
 غيثا ىنيئا مريئا" وحنو ذلك، بل كانوا يقولوف: ادع اهلل لنا، فكاف عندىم أدب الطلب مع اهلل عز وجل.

جاء إىل قرب النيب صلى اهلل  ليس يف األثر أف ذلك الرجل أخرب عمر رضي اهلل عنو بأنو الثاِّن:الوجو 
عليو وسلم وطََلَب منو أف يستسقي ألمتو، فلعلو أخربه بالرؤيا فقط وأف رسوؿ اهلل أتاه يف ادلناـ فقاؿ لو  

 .كذا وكذا
ليس يف رواية ابن أِب شيبة وال البيهقي تسمية الرجل الذي جاء إىل قرب النيب صلى اهلل  الثالث:الوجو 

التصريح بامسو وأنو بالؿ بن احلارث ادلزِّن يف رواية سيف بن عمر وسلم، وأنو صحاِب، وإمنا ورد عليو 
م بالوضع والزندقة، قاؿ احلافظ الذىيبالضيب،  يف ترصبتو: "قاؿ أبو داود:  وىو مًتوؾ احلديث، بل اهتُِّ

ليس بشيء، وقاؿ أبو حامت: مًتوؾ، وقاؿ ابن حباف: اهتم بالزندقة، وقاؿ ابن عدي: عامة حديثو 

                                                           

الدار، ويشًتط يف الراوي أف يكوف عدال  ( بعضهم ضعَّف ىذا األثر لعنعنة األعمش، وىو مدلس، وجلهالة مالك1) 
(: "مالك الدار ال أعرفو"، ومثل ذلك أيضاً يف رلمع الزوائد للهيثمي ٜٕ/ٕضابطًا، قاؿ ادلنذري يف الًتغيب والًتىيب )

(ٖ  /ٕٔ٘  .) 
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 .(ٔ)ف سيف يضع احلديث، وقد اهتم بالزندقة"منكر... وكا
ديكن أف يقاؿ ىذه خصوصية لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فيمكن يف رسوؿ اهلل  الرابع:الوجو 

 صلى اهلل عليو وسلم ما ال ديكن يف غَته. والعلم عند اهلل.
 

بعض  وتركت التعليق على ىذه ىي أشهر وأقوى ما استدؿ بو القائلوف جبواز االستغاثة بادلوتى،
األمور ألمهنا مل تُذكر يف األدلة الشرعية يف كتب األصوؿ، فِفْعُل فالف أو فالف من العلماء ليس دليال 

، والكالـ دائًما يكوف من خالؿ األدلة ال من فعل األشخاص، واال سيأيت شرعيا يستنبط منو احلكم
ىذا ال ربرير  فيو، والنقض يكوف ، و فالف وفالف من العلماء قالوا بأف ذلك كفر وشرؾ: ادلخالف ويقوؿ

 .اأفعاؿ العلماء فيستدؿ ذلا ال هب أمالألدلة الشرعية اليت تُبٌت عليها األحكاـ، 
على أّف من نقل عنهم من العلماء عدد قليل، والعربة دبا قاـ عليو االحتجاج والربىاف، إذ أمهنم ردبا  

وىم وإف كانوا علماء أجالء نبالء إال أّف احلق أنبُل اجتهدوا فلم يصيبوا، وىذا ال ينقص من قدرىم، 
 منهم، واحلق ال يُعرؼ بالرجاؿ.

واعلم أّف احملقق ال يهولو اسم معظَّم كما قاؿ رجل لعلي بن أِب طالب رضي قاؿ احلافظ ابن اجلوزي: "
رؼ بالرجاؿ، اعرؼ اهلل عنو: أتظّن أنا نظن أف طلحة و الزبَت كانا على الباطل؟ فقاؿ لو: إّف احلق ال يع

احلق تعرؼ أىلو. ولعمري أنو قد وقر يف النفوس تعظيم أقواـ، فإذا نُقل عنهم شيء فسمعو جاىل 
 . (ٕ)بالشرع قِبلو، لتعظيمهم يف نفسو"

 
ومن ادلهم الضبط يف النقل عن األئمة، فالشيخ سيف مثاًل ينقل عن احلافظ ابن الصالح كالما يف 

، ومل ينتبو أف كلمة "مغوثاهتم" معطوفة على "حوائجهم" بعد العامل وىو (ٖ)ةالتوسل ويُدخلو يف االستغاث
التوسل، فليس يف كالمو دليل على ادلراد؛ ألنو قاؿ: "إجابات ادلتوسلُت بو يف حوائجهم ومغوثاهتم 

 عقيب توسلهم بو". 
                                                           

 (.ٕٙ٘-ٕ٘٘/  ٕ( ميزاف االعتداؿ )1) 
 (.ٗٔ( صيد اخلاطر )ص: 2) 
(: "وذلك أف كرامات األولياء من أمتو وإجابات ٕٓٔ/ٔنصُّ كالـ احلافظ ابن الصالح يف أدب ادلفيت وادلستفيت ) (3) 

ادلتوسلُت بو يف حوائجهم ومغوثاهتم عقيب توسلهم بو يف شدائدىم براىُت لو صلى اهلل عليو وسلم قواطع ومعجزات لو 
 سواطع". 
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 معطوفة على احلاجات عطف تفسَت فليتأمل. -وىي احلاجات أيضا -فادلغوثات
 

 عندنا ىنا مقاماف:ومع ذلك ف
األوؿ: مقاـ توجيو ما حصل من بعض العلماء، وضبلو على حسن الظن بتوجيو مقبوؿ، وىذا ما حاوؿ 

 يف مكروه فضال عن غَته.يخ سيف جاىدا، وأنا أحب أال يقع فيو الش
 

سو الشيخ الثاِّن: مقاـ تشريع ىذا والذود عنو ودعوة العامة لو...إخل، وىذا غَت حسن، فكما يرضى لنف
سيف عدـ االستغاثة من باب التقوى ال من باب الفتوى، وىل يُػتَّقى إال ما فيو شيء؛ إذ لو كاف 

 مسنونا دلا اتقاه ووقى نفسو منو. 
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ليست من الورع الذي يقتضيو زيادة  اعتقاد تأثَت غَت اهلل استقالال مع عدـفاالستغاثة بادلوتى 
ال »خوفا شلا بأس، وقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ألِب بكر:  التقوى، واليت تفيد ترؾ ما ال بأس بو

 .، وىذا يعٍت بو كماؿ األدب(ٔ)«يستغاث ِب، وإمنا يستغاث باهلل عز وجل
، وتكفَت (ٖ)وغَته (ٕ)وشلا يقوي كومهنا ليست من الورع ربرمي بعض العلماء ذلا كوِل الدين العراقي

                                                           

(: "رواه الطرباِّن، ورجالو رجاؿ الصحيح غَت ابن ذليعة، وىو حسن ٕٙ/ٔٔ( قاؿ اذليثمي يف رلمع الزوائد )1) 
 احلديث".   

( ]طبعة دار الفتح[ أنو سئل عمن يزور الصاحلُت من ادلوتى فيقوؿ عند قرب الواحد ٙٙٔجاء يف فتاويو )ص: (2) 
صل ِل كذا منهم: يا سيدي فالف أنا مستجَت بك، أو متوسل بك أف حيصل ِل كذا وكذا، أو أطلب منك أف حي

 وكذا...إخل السؤاؿ.
نا أطلب فأجاب دبا نصو: "زيارة الرجاؿ للقبور مندوب إليها، فقبور الصاحلُت آكد يف االستحباب... وأما قولو: "أ

 فأمٌر منكر؛ فالطلب إمنا ىو من اهلل تعاىل". منك أف حيصل ِل كذا وكذا
( ]مطبعة: مصطفى زلمد دبصر[ أّف العالمة زلمد ٕٓٙ-ٜٕ٘جاء يف قرة العُت يف فتاوى علماء احلرمُت )ص:  (3) 

( سئل عن التوسل؟ وعن ادلراد بقوؿ بعض ٜٗٔٔبن سليماف الكردي فقيو الشافعية بالديار احلجازية يف عصره )ت: 
 أىل العلم: َمن جعل بينو وبُت اهلل وسائط يدعوىم ويسأذلم ويتوكل عليهم َكَفر؟ 

حلُت فهو أمر زلبوب...وجْعل الوسائط بُت العبد وبُت ربو، فإف صار يدعوىم كما فأجاب: أما التوسل باألنبياء والصا
وإف كاف ادلراد من جعلهم وسائط أف يف األمور، ويعتقد تأثَتىم يف شيء من دوف اهلل تعاىل فهو كفر، يدعو اهلل تعاىل 

ثر يف األمور دوف غَته، فالذي يظهر عدـ  يتوسل هبم إىل اهلل يف قضاء مهماتو مع اعتقاد أّف اهلل ىو النافع الضار ادلؤ 
ومن شبت أطلق صاحب الفروع من احلنابلة القوؿ بكفره، قاؿ:  كفره، وإف كاف ىذا اللفظ قبيحًا يتبادر منو الكفر،

   قالوا: إصباعاً. ونقلو ابن حجر يف كتابو اإلعالـ وأقرّه".
ضاء بادلكال يف أياـ الدولة القعيطية فتوى أجاب فيها عما وللعالمة عبد اهلل بن زلفوظ احلداد رئيس اجمللس العاِل للق

سألو بعض أىاِل ترمي عن االستغاثة باألموات، وما حكم تلفظ القائل عند حدوث مكروه، مثل سقوط طفل: يا اهلل يا 
 شيخ سعيد، أو ياهلل يا زلضار، وأحيانا يقوؿ: يا زلضار احضر...إخل.

صالة والسالـ على سدنا زلمد، إف مثل ىذه العبارات من العبارات الشركية اليت  ونصُّ ىذه الفتوي: "احلمد هلل، وال
، وىذه «أجعلتٍت هلل نداً »جيب على ادلسلم أف يتنزه عنها، فقد قاؿ رسوؿ اهلل  دلن قاؿ: ما شاء اهلل وشئت: 
د أف ذلؤالء األولياء تصرفاً، االستغاثات شلنوعة؛ ألمهنا مومهة وتؤدي إىل خلل يف العقيد، خصوصا من العامي الذي يعتق

وأمهنم حيضروف عند االستغاثة هبم، وإمنا يستغاث باهلل جل جاللو، ال بغَته من ادلالئكة أو الرسل أو األولياء والصاحلُت، 
فكٌل شلا جيب منعو وزلاربتو، ومع األسف فإف ىذه األلفاظ يكررىا العواـ، والعلماء يسمعومهنم فال ينهومهنم وال ينبهومهنم 

 لى خطرىا ألمهنا تتصل بالعقيدة، فاهلل ىو النافع الضار احمليي ادلميت، مالك ادللك ال شريك لو، ليس ألحد معو شرؾع
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 البعض وإف حسبناه تشددا.
 

( ٕٙٛ/ٙٔعبد الرب يف التمهيد ) ، قاؿ احلافظ ابنصباعة من األئمة على منع اللفظ ادلوىم وقد نصَّ 
"والوجو اآلخر أف يعتقد أف النوء يُنزؿ اهلل بو ادلاء، «: أصبح من عبادي مؤمن ِب وكافر»عند حديث 

أيضا كفرا بنعمة  وأنو سبب ادلاء على ما قدره اهلل وسبق يف علمو، فهذا وإف كاف وجها مباحا، فإف فيو
اهلل عز وجل وجهال بلطيف حكمتو، ألنو ينزؿ ادلاء مىت شاء، مرة بنوء كذا ومرة دوف النوء، وكثَتا ما 
خيوى النوء فال ينزؿ معو شيء من ادلاء، وذلك من اهلل ال من النوء، وكذلك كاف أبو ىريرة يقوؿ إذا 

[، ِٕح اللَُّو لِلنَّاِس ِمن رَّضْبٍَة َفاَل شلُِْسَك ذَلَا{ ]فاطر: أصبح وقد مطر: مطرنا بنوء الفتح، مث يتلو }َما يَػْفتَ 
، وروي عن احلسن «مطرنا بفضل اهلل وبرضبتو»وىذا عندي حنو قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 

البصري أنو مسع رجال يقوؿ: طلع سهيل وبرد الليل، فكره ذلك، وقاؿ: إف سهيال مل يأت قط حبر وال 
مالك بن أنس أف يقوؿ الرجل للغيم والسحابة: ما أخلقها للمطر، وىذا من قوؿ مالك مع  برد، وكره

تدؿ على أف القـو احتاطوا، فمنعوا الناس من الكالـ دبا فيو أدىن متعلق من « إذا أنشأت حبرية»روايتو 
 اجلاىلية يف قوذلم: مطرنا بنوء كذا وكذا على ما فسرناه واهلل أعلم".زمن 

(: "ولو جرت العادة بنزوؿ ادلطر عند نوء ٖٖ٘/ ٔلوليد الباجي يف ادلنتقى شرح ادلوطأ )وقاؿ أبو ا
من األنواء، فاستبشر أحٌد لنزولو عند ذلك النوء على معٌت أف العادة جارية بو، وأف ذلك النوء ال تأثَت 

تعاىل دلا كفر بذلك، بل يعتقد لو يف نزوؿ ادلطر وال ىو فاعل لو وال أثر لو فيو، وأف ادلنفرد بإنزالو ىو اهلل 
احلق، وإمنا كفر من قاؿ: مطرنا بنوء كذا إلضافة ادلطر إىل النوء واعتقاده أف لو فيو تأثَتا أو فعال، مع أّف 
ىذا اللفظ ال جيوز إطالقو بوجو وإف مل يعتقد قائلو ما ذكرناه لورود الشرع بادلنع منو، ودلا فيو من إيهاـ 

 السامع ما تقدـ ذكره".
                                                                                                                                                                      

 : -مث ذكر فتوى العالمة الكردي السابقة من كتاب بغية ادلسًتشدين، مث قاؿ –وال تصرؼ 
ر، خصوصاً من العواـ الذين أصبحوا يعلنوف "قلُت: فإف قولو: "الظاىر عدـ كفره" أّف ذلك حراـ، ألنو يؤدي إىل الكف

، -فأىل السوؽ يقولوف: يا زلضار، وأىل النويدرة يقولوف: يا شهاب الدين  -مثل ذلك يف كالمهم وحىت عند اجلنائز
وىذا إف مل يكن كفراً صرحياً فهو قريب منو، وجيب على العلماء التنبيو عليو، والتحذير منو، ومنع إعالنو يف اجملتمعات  
كاجلنائز وحنوىا من احلريق وغَته، وليأخذوا بالسبيل القومي األسلم، وإذا كنا نعذر بعض العلماء شلا ورد يف أشعارىم 
ألمهنم علماء يعلموف ما يقولوف، فإذا نادى ميتا فإمنا ألجل مدحو ال لالستغاثة بو، وإف كاف فيو استغاثة ضبلناه على 

مة يأخذوف األلفاظ ويعلنومهنا كأمهنا من األذكار، فهذا ما ال جيوز قطعاً، والساكت احململ السليم لعلمو، أما أف نًتؾ العا
   عن احلق شيطاف أخرس. واهلل ادلستعاف".
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(: "وعلى ىذا لو قاؿ: مطرنا بنوء كذا ٔٙ-ٓٙ/ٕوقاؿ النووي رضبو اهلل تعاىل يف شرح مسلم )
معتقدا أنو من اهلل تعاىل وبرضبتو، وأف النوء ميقات لو وعالمة اعتبار بالعادة، فكأنو قاؿ: مطرنا يف وقت  

إمث فيها، وسبب الكراىة أمهنا   كذا فهذا ال يكفر، واختلفوا يف كراىتو واألظهر كراىتو لكنها كراىة تنزيو ال
 كلمة مًتددة بُت الكفر وغَته فيساء الظن بصاحبها، وألمهنا شعار  اجلاىلية ومن سلك مسلكهم".

(: "واختلف الناس يف قوؿ القائل: مطرنا بنوء كذا ٕٗٙ/  ٜوقاؿ احلافظ ابن رجب يف فتح الباري )
؟ فقا ، وىو قوؿ أكثر أصحابنا من غَت اعتقاد أىل اجلاىلية ىل ىو مكروه أو زلـر ؿ طائفة: زلـر

 والنصوص تدؿ عليو، وقاؿ طائفة: مكروه وىو قوؿ الشافعي وأصحابو وبعض أصحابنا".
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واالعتقاد يف ادلقبور وادلبالغة فيو من بعض العواـ يؤدي إىل تعظيم القبور، ويستحسن ىنا إيراد كالـ 
دلشركوف يف األصناـ إمهنا شفعاؤنا عند اهلل: "أمهنم الفخر الرازي، حيث قاؿ أثناء كالمو عن كيف قاؿ ا

وضعوا ىذه األصناـ واألوثاف على صور أنبيائهم وأكابرىم، وزعموا أمهنم مىت اشتغلوا بعبادة ىذه 
ونظَته يف ىذا الزماف اشتغاؿ كثَت من التماثيل، فإّف أولئك األكابر تكوف شفعاء ذلم عند اهلل تعاىل، 

 .(ٔ)"بر، على اعتقاد أمهنم إذا عّظموا قبورىم فإمهنم يكونوف شفعاء ذلم عند اهللاخللق بتعظيم قبور األكا

رضي اهلل السيدة نفيسة ابنة احلسن بن زيد بن احلسن بن علي ة وقاؿ احلافظ ابن كثَت يف ترصب
فإمهنم : "وإىل اآلف قد بالغ العامة يف اعتقادىم فيها ويف غَتىا كثَتا جدا، وال سيما عواـ مصر، عنهما

وألفاظا كثَتة ينبغي أف يعرفوا أنو ال  ،ؾيُطلقوف فيها عبارات بشيعة رلازفة تؤدي إىل الكفر والشر 
...والذي ينبغي أف يعتقد فيها ما يليق دبثلها من النساء الصاحلات، وأصل عبادة األصناـ من ذبوز،

 .(ٕ)ادلغاالة يف القبور وأصحاهبا"

(: "ومنها إيقادىم ٕٕ٘وقاؿ ابن النحاس الشافعي يف كتابو تنبيو الغافلُت عن أعماؿ اجلاىلُت )ص:
رج عند األحجار واألشجار والعيوف واآلبار، ويقولوف: إمهنا تقبل النذر، وىذه كلها بدع شنيعة الس

  ".ات قبيحة ذبب إزالتها وزلو أثرىاومنكر 

وإّف أمورا  جرى كثَت من العلماء على التكفَت هبا، وبعضهم على التحرمي، حلري بالعبد احملتاط لدينو  
وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استربأ « »يريبكدع ما يريبك إىل ما ال »الكف عنها، 

، وما ال خالؼ فيو أوىل شلا فيو خالؼ، مع أِّن ال «لدينو وعرضو، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلراـ
 أكفير هبا ما مل أتيقن أّف فاعلها يرى تأثَت غَت  اهلل استقالال.

 ومالنا  دلذىب مرّقع
 

 مؤوؿ ملّفع بربقع 
 

 من اجملاز، وقصود ذا وذا
 

 ومل نُرِد ىذا، وال قصد األذى 
 

 واألسلم اخلروج من خالؼ
 

 ال سيما يف موضع التالؼ 
 

                                                           

 (.    ٕٕٚ/  ٚٔ( مفاتيح الغيب )1) 
 بَتوت.-( مكتبة ادلعارؼ ٖٕٙ-ٕٕٙ/  ٓٔ( البداية والنهاية )2) 
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وقد وقفت بنفسي على مناذج غريبة عندنا، حىت أنٍت رأيت بعض عجائزنا تصيبها شوكة فتقوؿ: يا 
 ابن علواف، يا فالف، يا فالف، فاحلق أف ننشد يف مثل ىذا ادلقاـ:

 ف السالمة من سلمى وجارهتاإ
 

 أال سبر  بواد حوؿ واديها 
 

 شيخناجة احملقق، عالمة شنقيط احلما قالو من أحسن ما مسعت يف مسألة التوسل واالستغاثة و 
 ،ها سهل جدا...واخلطب في ،التوسل مسألة فرعية تتنازعها األدلة :، حيث قاؿزلمد فاؿوشيخ زبرجينا 

فإف قصد هبا طلب الغوث والنفع من ادلخلوؽ فهذا كفر ودعاء  ،وأما االستغاثة فهي من مسائل االعتقاد
ال حيمل كالـ مسلم عليو إال ببينة، وإف أريد هبا طلب الدعاء والتوسل فهي راجعة اىل   ،لغَت اهلل
. ىذا معٌت كالمو غي االقداـ عليولكن فيها خروج عن آداب الشرع واعتداء يف الدعاء ال ينب ،التوسل

 .حفظو اهلل
 

التوسل ففيو متسع  وعموما حنن حباجة إىل تثقيف الناس بدينهم، والكف عن الشَُّبو، ويكفينا
، واألىم أف يرتبط الناس برهبم، وبالدعاء وكثرتو، والوقوؼ على العتبات، والتلذذ ومندوحة كافية

 بادلناجاة.
 واحلمد هلل رب العادلُت

 
 
 


