التّوسّلّبالنبـيّ
ّ
ذهب جمهور الفقهاء (املالكية والشافعية ومتأخرو الحنفية وهو املذهب عند الحنابلة) إلى جواز التوسل بالنبـي  ،سواء فـي حياته أو
بعد وفاته (شـ ــره املواهب اللدنية للقس ـ ـ ي304/8 ،؛ املجموع للنووي 274/8؛ حاشـ ــية ابي عابد ي 254 /5؛ القوانين الفقهية البي جزي ،ص148؛
الشفا للقاض ي عياض92/2 ،؛ املغنـي البي قدامة 588/3؛ وفتح القد ر البي الهمام.)337/2 ،
قال القس ـ ي " :وقد روي أن اإلمام مالكا ملا ســأله أبو جعفر املن ــور العباس ـ ي  -ثا ي خلفاء بن ـ ـ ـ ـ ــي العباس  -ا أبا عبد هللا ،أأســتقبل
رس ــول هللا  وأدعو أم اس ــتقبل القبلة وأدعوا فقال له اإلمام مالل :تول رص ت ــرن وجهل عنه وهو وس ــيلتل ووس ــيلة أبيل دم  إلى
هللا عز وجل وم القيامةا بل استقبله واستشفع به فيشفعه هللا (شره املواهب اللدنية للقس ي.)304/8 ،
وقال األلوس ـ ي في (تفس ــي األلوس ـ ي " :)128/6 ،أنا ال أرى بأس ـا في التوس ـل إلى هللا تعالى بجاه النبـ ـ ـ ـ ـ ــي  عند هللا تعالى حيا وميتا ،ويراد مي
الجاه معنى رجع إلى صفة مي صفاته تعالى".
ّللا أن يعافيهني ،قال :إن شئت دعوت وإن
وجاء عي عثمان بي حنيف(( :أن رجال ضرير البصر أتى النب ـي  فقال :ادع َ ه
شئت صــت ف فهو خي ـ ـ ـ ـ ـر لك .قال :فادعه .قال :فأ ه هم هره أن يتو ضأ فيح سنه الو ضوء ،ويدعو بهذا الدعاء":اللهم إني أ سالك
وأتوجه إليك بنبـيك محمد نبـي الرحمة ...يا محمد ،إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى(ّ...إلى قوله)ّاللهم
فشفعه في ،قام وقد أبصر)) (سنن التـرمذي ،3578 :حسي صحيح).
وحد ث الرجل الذي كانت له حاجة عند ســيدنا عثمان بي عفان (( :أن رجال كان يختلف إلى عثمان بن عفان في زمن
خالفته ،فكان ال يلتفت وال ينظر إليه في حاجته ،فشكا ذلك لعثمان بن حنيف ،فقال له :إئت الميضأة فتوضأ ،ثم ائت
المسجد فصل ،ثم قل :اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبـييييييييك محمد نبـيييييييي الرحمة ،يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك
فيقضييي لي حاجتي ،وتذكر حاجتك ،فانطلق الرجل فصيين ذلك ثم أتى باب سيييدنا عثمان بن عفان  فجاء البواب
فأخذ بيده ،فأدخله على عثمان  فأجلسييه معه ،وقال له :اذكر حاجتك ،فذكر حاجته فقضيياها له ،ثم قال :ما لك من
حاجة فاذكرها ،ثم خرج من عنده فلقي ابن حنيف فقال له :جزاك هللا خيرا ما كان ينظر لحاجتي حتـييييييييى كلمته لي،
فقال ابن حنيف ،وهللا ما كلمته ولكن "شييهدت رسييول هللا  وأتاه ضييرير فشييكا إليه ذهاب بصييره ...إلى آخر حديث
األعمى المتقدم)) (املعجص الكبيـر لل بـرا ي ،8311،إسناده صحيح).
ويقول ابي تيمية " :إن هذه املسألة خ فية ،وأن التكفيـر فيها حرام وإثص" ،ويقول بعد ذكر الخ ن في املسألة" :والكفر إنما كون بإنكار
ما ع تل رص مي الد ي بالضرورة ،أو بإنكار األحكام املتواترة واملج رمع عليها" (مجموعة فتاوى ابي تيمية106/1 ،؛ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة
البي تيمية ،ص.)66 -64
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