هل االئمة ّ
الطاهرون علیهم السالم توسلوا بالنبی صلی هللا علیه و آله ؟
السائل :سعيد
توضيح السؤال:
هل توجد رواية صحيحة تقول ان االئمة و اهل البيت (عليهم السالم) توسلوا بقبر النبی (صلي هللا عليه

وآله) أو اإلمام علي (عليه السالم) ؟
اإلجابة االجمالية:
التوسل من المعتقدات المهمة عند المسلمین التی جذورها توجد فی القرآن الكريم و الروايات الصحيحة
المنقولة عن اهل البيت عليهم السالم و هذه العقيدة بصرف النظر عن األدلة القرآنية ،یمکن اثباتها عبر الروايات
الصحيحة عند الشيعة و اهل السنة ایضا.
حسب روايات الشيعة ال تی وردت فی موضوع التوسل ،االئمة الطاهرون (عليهم السالم) توسلوا بالنبی و
بقية اهل البیت (عليهم السالم) و أمروا الشيعة حتی یتوسلوا باهل البيت علیهم السالم .و من جانب آخر أیدوا
توسل الشيعة ایضا.
اإلجابة التفصيلية
قبل الخوض فی دراسة الروايات المرتبطة بالسؤال ،من اجل تنویر اإلجابة نکتفی بذکر نكتتین مهمتین:
النكتة األولی :فی بعض التقسيمات ،التوسل علی نوعین:
 .1التوسل بالذات (يعني التوسل بالنبی و االئمة الطاهرين عليهم السالم) ؛
 . 2التوسل بالواسطة (يعني نجعل النبی و اهل البيت عليهم السالم واسطة بیننا و بین هللا و نطلب قضاء
حواجئنا بحقهم).

یستفاد من هذین النوعین من الروايات ما ورد فی موضوع التوسل.
النكتة الثانی :روايات التوسل تنقسم الی طوائف:
 .1طائفة من الروايات تبین ان اهل البيت (عليهم السالم) انفسهم توسلوا به.
 .2طائفة منها االئمة (عليهم السالم) أمروا بالتوسل؛
 .3طائفة منها تقرر توسل محبی اهل بیت العصمة و الطهارة (عليهم السالم).
هذه الطوائف الثالث من الروايات التی تبین فعل ،قول ،و تقرير المعصومين (عليهم السالم) توجد فی
روايات الشيعة و هی حجة علینا؛من هذا المنطلق لم نحتاج الی روايات اهل السنة فی هذا المجال ،اال ان یکون
ذکر رواياتهم من باب الزام الخصم.
الحین نذکر نماذج من هذه الطوائف الثالث من الروايات فی اإلجابة عن هذا السؤال:
توسل االئمة (ع) برسول هللا (ص) و اهل البيت
الطائفة األولی؛ ّ
توسلوا بالنبی و اهل البيت (عليهم السالم).
طائفة من الروايات تبين ان االئمة (عليهم السالم) ّ
.1

توسل اميرالمؤمنین (ع) برسول هللا (ص)  ،المالئکة و االنبياء( :سند معتبر)

امير المؤمنین (عليه السالم) بعد صالة الظهر توسل برسول هللا (صلي هللا عليه وآله) ،المالئکة و االنبياء و
یتقرب الی هللا بأن یجعل هؤالء واسطة .المرحوم الكليني بسند معتبر یذکر الرواية هکذا:
 1مُ َحمَّ ُد بْن ي َْحيى عَ ن َأ ْحمَ َد بْن ُم َحمَّ ِد بْن عِ يسى عَ َ
َّ ْ
َّ ْ
ن
ُ
ي عَ ْ
ن عِ َ
ِي عَ ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْن عَ ْبدِ اللهِ ال ُق ِّم ِّ
ن أ ِبي عَ ْب ِد اللهِ ال َبرْ ق ِّ
يسى ب ِ
ِ
ِ
الَ :ك َ
الزوَ الَّ -
َأ ِبي عَ ْب ِد َّ
ين عليه السالم ُ
يَق ُ
اللهِ عليه السالم َق َ
ك ِب ُجو ِدكَ
الل ُه َّم ِإ ِّني َأ َت َقرَّ ُب ِإ َل ْي َ
ول ِإ َذا َفرَ َغ مِ َ
ان أمِ يرُ ْالمُ ْؤمِ ِن َ
َ
ن َّ ِ
ين وَ َأ ْن ِب َيائ َ
ك ِبمَ َالئ َِكت َ
ِك وَ َأ َت َقرَّ ُب ِإ َل ْي َ
كِ -بمُ َحمَّ دٍ عَ ْبدِكَ وَ ر َُسول َ
ك وَ َأ َت َقرَّ ُب ِإ َل ْي َ
وَ َك َرمِ َ
ِك ْالمُ رْ َسلِين ...
ِك ْالمُ َقرَّ ِب َ

الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (المتوفى 328هـ) ،األصول من الكافي ،ج، 2
ص ،545ناشر :اسالمية ،طهران ،الطبعة الثانية 1362،هـ.ش.
المرحوم العالمة المجلسي فی تصحيح الرواية المذکورة یقول:
باب الدعاء في أدبار الصلوات الحديث األول :حسن كالصحيح.
المجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى ،مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،ج 12؛ ص ،335طهران،
الطبعة :الثانیة 1404 ،ق.
.2

توسل اإلمام علي (ع) برسول هللا (ص) قبل دفنه:

بعد وفاة رسول هللا (صلي هللا عليه وآله) اميرالمؤمنین عليه السالم توسل بالنبی ص  .هذا المطلب منقول
فی نهج البالغة خطبة  235هکذا:
رَسول َّ
 .235ومن كالم له (عليه السالم ) َق َ
ال ُه وَ ُهوَ َيلِي ُغ ْس َ
اللهِ (صلىهللا عليه وآله) وَ َت ْج ِه َ
يز ُه « ِبأَ ِبي َأ ْن َ
ت
ل ُ ِ
ت َغيركَ مِ ن النُّب ةِ ْاإل ِْنب ِ َ
ول َّ
وَ ُأ ِّمي يَا ر َُس َ
ت َح َّتى ِصرْ َ
السمَ ِ
اء َخ َّص ْص َ
اللهِ َل َق ِد ْان َق َطعَ ِبمَ وْ ت َ
ت
َ ُ وَّ وَ
اء وَ أ ْخ َبا ِر َّ
َ
ِك مَ ا َل ْم َي ْن َق ِطعْ ِبمَ وْ ِ ْ ِ
ْ
مُ َس ِّل ً
ك َأمَ رْ َ
ع َألَ ْن َف ْد َنا عَ َل ْي َ
الص ْب ِر وَ َن َه ْي َ
ِيك َسوَ ًاء وَ َلوْ َال َأ َّن َ
َّاس ف َ
اء
ك مَ َ
ت ِب َّ
ن ِسوَ اكَ وَ عَ مَّ مْ َت َح َّتى َصارَ الن ُ
يا عَ مَّ ْ
ن ال َج َز ِ
ت عَ ِ
اط ًال وَ ْال َكمَ ُد ُم َحال ً
ت وَ ُأ ِّمي ْ
ك رَ ُّد ُه وَ َال ُي ْس َت َط ُ
ُّ
ك وَ َل ِكن َُّه مَ ا َال ُيمْ َل ُ
اع َد ْف ُع ُه ِبأَ ِبي َأ ْن َ
ِفا وَ َق َّال َل َ
ان ال َّد ُاء ُممَ ِ
اذ ُكرْ َنا عِ ْن َد
ون وَ َل َك َ
الش ُئ ِ
ك وَ ْ
ن بَال َ
رَ ِّب َ
ِك».
اجعَ ْلنَا مِ ْ
نهج البالغة  -خطب اإل مام علي (ع) ،ج  ، 2ص 228
هذه الخطبة و توسل اإلمام علی ع ذکروه علماء اهل السنة مثل  :ابن ابي الحديد ،عبد الرحمان الزجاجي
فی کتابیه ،و ابن عبد البر النمري القرطبي:

إبن أبي الحديد المدائني المعتزلي ،ابوحامد عز الدين بن هبة هللا بن محمد بن محمد (المتوفى 655هـ)،
شرح نهج البالغة ،ج ،13ص ،13تحقيق :محمد عبد الكريم النمري ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان،
الطبعة :األولى1418 ،هـ 1998 -م.
البغدادي النهاوندي الزجاجي ،عبد الرحمن بن إسحاق ،أبو القاسم (المتوفی337هـ) ،أمالي الزجاجي،
ج ،1ص ،38دار النشر  :حسب برنامج الجامع الكبير.
البغدادي النهاوندي الزجاجي ،عبد الرحمن بن إسحاق ،أبو القاسم (المتوفی337هـ) ،أخبار أبي القاسم
الزجاجي ،ج ،1ص ،52دار النشر  :حسب برنامج الجامع الكبير.
النمري القرطبي المالكي ،ابوعمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر (المتوفی 463هـ) ،التمهيد لما في الموطأ
من المعاني واألسانيد ،ج ،2ص ،162تحقيق :مصطفي بن أحمد العلوي ،محمد عبد الكبير البكري ،ناشر :وزارة عموم
األوقاف والشؤون اإلسالمية  -المغرب – 1387هـ.
حسب هذه الرواية ،اميرالمؤمنین عليه السالم توسل بذات رسول هللا صلي هللا عليه وآله و طلب منه
الشفاعة.
 .3توسل االمام الحسين (ع) بقبر النبی (ص):
نص الرواية نقال عن العالمة المجلسي هکذا:
فلما كانت الليلة الثانية  ،خرج إلى القبر أيضا وصلى ركعات  ،فلما فرغ من صالته جعل يقول  :اللهم هذا قبر
نبيك محمد  ،وأنا ابن بنت نبيك  ،وقد حضرني من األمر ما قد علمت  ،اللهم إني أحب المعروف  ،وأنكر المنكر  ،وأنا
أسألك يا ذا الجالل واالكرام بحق القبر ومن فيه إال اخترت لي ما هو لك رضى  ،ولرسولك رضى ....

المجلسي ،محمد باقر (المتوفی 1111هـ) ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج  ، 44ص
 ،328تحقيق :محمد الباقر البهبودي ،ناشر :مؤسسة الوفاء  -بيروت  -لبنان ،الطبعة :الثانية المصححة1403 ،هـ -
1983م.
هذه الرواية نقلها ابن اعثم الكوفي ایضا.
الكوفي ،أبي محمد أحمد بن أعثم (المتوفی314هـ) ،كتاب الفتوح ،ج  ،5ص  ،19تحقيق :علي شيري
(ماجستر في التاريخ اإلسالمي ) ،ناشر :دار األضواء للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ،الطبعة :األولى1411 ،هـ
فی کلمات االمام الحسين (عليه السالم) عبارة « بحق القبر ومن فيه» التی لها معاني عالیة يعني بها ان
وجود رسول هللا صلي هللا عليه وآله (التوسل بالذات) المبارک یطلب من هللا تعالی.
 .4توسل االمام السجاد عليه السالم بأهل البيت:
موارد عدیدة من ادعیة الصحيفة السجادية تذکر ان االمام السجاد (عليه السالم) توسل بالنبی و اهل البيت
(عليهم السالم) و فی احد ادعیته (دعاء  )87یقول هکذا:
إنا نتوسل إليك بمحمد صلواتك عليه وآله رسولك  ،وبعلي وصيه  ،وفاطمة ابنته  ،وبالحسن والحسين  ،وعلي
ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والحجة عليهم السالم أهل بيت الرحمة .
الصحيفة السجادية ،اإلمام زين العابدين (ع)  ،ص  ،168تحقيق  :االبطحي اإلصفهاني ،السيد محمد باقر
الموحد ناشر  :مؤسسة اإلمام المهدي (ع)  /مؤسسة األنصاريان للطباعة والنشر  -قم – ايران ،سنة الطبعة 25 :محرم
الحرام 1411
و فی فقرة اخری من هذا الدعا یقول:
فإني بمحمد وعلي وأوصيائهما إليك أتوسل  ،وعليك أتوكل ...

الصحيفة السجادية (االبطحي)  -اإلمام زين العابدين (ع)  -ص 205
یتبی ن من خالل هذه االدعیة ان االمام السجاد عليه السالم جعل النبی و اهل بيته وسيلة لیطلب حاجته و
طلبه.
الطائفة الثانیة؛ االئمة (عليهم السالم) امروا بالتوسل
حسب طائفة اخری من الروايات ،االئمة عليهم السالم امروا اتباعهم ان یتوسلوا بالنبی و اهل البيت (عليهم
السالم) و علموهم الدعاء و الذكر.
الرواية األولی :أمر اميرالمؤمنین عليه السالم بالتوسل (بسند صحيح):
المرحوم الكليني بسند معتبر ینقل هکذا :
يم عَ ن أَبيهِ عَ ن اب َ
ال لِي َأ ُبو عَ ْب ِد َّ
ن مُ عَ ِ َ
ال َق َ
ار َق َ
اللهِ عليه السالم ا ْب ِت َد ًاء
ِي ب ُ
ْن أ ِبي ُعمَ ْي ٍر عَ ْ
ْن ِإبْرَاهِ َ ْ ِ
ْن عَ مَّ ٍ
اويَة ب ِ
ِ ِ
 17عَ ل ُّ
َ
َ
َ
َ
ِين عليه السالم َف َ
اب فِ ي ُدعَ ائِهِ َف َق َ
ال َل ُه
اإلب َْط َ
ش َكا ْ ِ
اوي َُة أ مَ ا عَ لِمْ َت أ َّن َر ُج ًال أ َتى أمِ ي َر ْالمُ ْؤمِ ن َ
اء عَ َل ْيهِ ِفي ْال َجوَ ِ
مِ ْن ُه يَا مُ عَ ِ
َ
ال َل ُه الرَّ ُج ُ
يع ْاإل َِجابَةِ َف َق َ
ن الدُّعَ ِ
ك ِب َ
ك ِبمُ َحمَّ دٍ وَ أَ ْه ِل ب َْيتِهِ َأ ْسأَ ُل َ
ل مَ ا ُهوَ  ...وَ َأ َتوَ َّج ُه ِإ َل ْي َ
ن َأ ْن َ
ك وَ ِب ِه ْم َأ ْن
اء َّ
أيْ َ
ت عَ ِ
الس ِر ِ
ُ ِّ
َ
آل ُم َحمَّ دٍ وَ َأ ْن َت ْفعَ َ
ل ِبي َك َذا وَ َك َذا.
ي عَ لى مُ َحمَّ دٍ وَ ِ
ت َصل َ
الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (المتوفی 328هـ) ،األصول من الكافي ،ج ،2ص583
 ،ح ،17ناشر :اسالمية ،طهران ،الطبعة الثانية 1362،هـ.ش.
سند هذه الرواية معتبر .العالمة المجلسي فی اعتبار هذه الرواية یقول:
الحديث السابع عشر :حسن.
المجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى ،مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،ج 12؛ ص ،455طهران،
الطبعة :الثانیة 1404 ،ق.

سند هذه الرواية صحيح و السر فیه ان العالمة المجلسي عبر عنه بأنه «حسن» من اجل حضور «ابراهیم
بن هاشم» فی السند المذکور الذی حسب رأیه هو امامی ممدوح (ورد فیه مدح) و لم یوثق؛ لکن عند مراجعة
کتب الرجال من علماء الشیعة تجد ان له توثیقات.
الکالم الجامع للسید الخوئي قدس هللا نفسه الزکية فی شرح حال ابراهيم بن هاشم هکذا:
أقول :ال ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم بن هاشم ،و يدل على ذلك عدة أمور:
 .1أنه روى عنه ابنه علي في تفسيره كثيرا ،و قد التزم في أول كتابه بأن ما يذكره فيه قد انتهى إليه بواسطة
الثقات .و تقدم ذكر ذلك في (المدخل) المقدمة الثالثة.
 . 2أن السيد ابن طاووس ادعى االتفاق على وثاقته ،حيث قال عند ذكره رواية عن أمالي الصدوق في سندها
إبراهيم بن هاشم :و رواة الحديث ثقات باالتفاق .فالح السائل :الفصل التاسع عشر ،الصفحة .158
 . 3أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم .و القميون قد اعتمدوا على رواياته ،و فيهم من هو مستصعب في
أمر الحديث ،فلو كان فيه شائبة الغمز لم يكن يتسالم على أخذ الرواية عنه ،و قبول قوله.
الموسوي الخوئي ،السيد أبو القاسم (المتوفی1411هـ) ،معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة ،ج ، 1
ص  ،291الطبعة الخامسة1413 ،هـ ـ 1992م
بناء علی هذا البراهيم بن هاشم توثيق صريح و علی االقل شخصية مثل السيد بن طاووس ادعي اتفاق
تمام العلماء علی وثاقته.
وقال السيد الداماد في ( الرواشح )  .. :والصحيح الصريح عندي  :أن الطريق من جهته صحيح  ،فأمره أجل
وحاله أعظم من أن يعدل بمعدل أو يوثق بموثق.

الطباطبايي ،السيد مهدي بحر العلوم (المتوفی 1212هـ) ،الفوائد الرجالية ،ج  ،1ص  ،450تحقيق وتعليق:
محمد صادق بحر العلوم ،حسين بحر العلوم ،ناشر :مكتبة الصادق  -طهران ،الطبعة األولى 1363 :ش
السيد بن طاووس فی السند الذي فی سلسلته ابراهيم بن هاشم ،قال هکذا:
ورواة الحديث ثقات باالتفاق.
فالح السائل ،ص158؛ معجم رجال الحديث ،ج ،1ص ،291رقم.332 :
بناء علی هذا سند هذه الروایة صحيح.
حسب هذه الرواية لو اراد شخص ان یسرع فی قضاء حاجته و استجابة دعائه ،یستطیع ان یتوسل بالنبی
و اهل البيت (عليهم السالم) لیصل الی مقصوده.
الرواية الثانیة :أمر االمام الصادق عليه السالم بالتوسل بقبر النبی (ص) بسند صحيح
االمام الصادق (عليه السالم) فی رواية صحيحة ّ
یعلم معاوية بن عمار كيفية زيارة قبر رسول هللا صلي هللا
عليه وآله و فی فقرة منها ّ
یعلمه طریقة التوسل بالنبی ص .هذه الرواية نقلها المرحوم الكليني بثالثة اسانید هکذا:
عَ لِي بْن إ ْبرَاهِ يمَ عَ ن َأبيهِ عَ ن اب َ
يل عَ ن ْال َف ْضل بْن َش َ
ْن َأ ِبي
ْن أ ِبي ُعمَ ْي ٍر وَ ُم َحمَّ ُد ب ُ
ان عَ ْ
ن َص ْفوَ َ
اذ َ
ْ ِ
ُّ ُ ِ
ان وَ اب ِ
ِ ِ
ْن ِإ ْسمَ اعِ َ ِ
ِ ِ
ن َأ ِبي عَ ْبدِ َّ
ن ُمعَ ِ َ
اللهِ عليه السالم َق َ
ال:
ار عَ ْ
ُعمَ ْي ٍر عَ ْ
ْن عَ مَّ ٍ
اويَة ب ِ
ْ
َ
ل َقب َ َ
ُ ُ
َ
ت ْالمَ ِدين ََة َف ْ
ي صلي هللا عليه وآله ُث َّم َت ُق ُ
ِإ َذا َد َخ ْل َ
وم
اغ َت ِس ْ ْ
ل أ ْن َت ْد ُخ َل َها أوْ حِ َ
ين َت ْد ُخل َها ث َّم َتأتِي ق ْب َر ال َّن ِب ِّ
َ ِّ
رَسول َّ
َ
اللهِ صلي هللا عليه وآله ...
ف ُت َسل ُم عَ لى ُ ِ
الل َه َتوَّ ً
ول َلوَ َج ُدوا َّ
اس َت ْغ َفرُ وا َّ
َّ
ُ
اس َت ْغ َف َر َل ُه ُم الرَّ ُس ُ
ك ُق ْل َ
الل ُه َّم ِإ َّن َ
ابا
ت -وَ َلوْ َأ َّن ُه ْم ِإ ْذ َظ َلمُ وا َأ ْن ُف َس ُه ْم
الل َه وَ ْ
جاؤكَ َف ْ
ك ِإ َلى َّ
فِرا َتائ ً
ك مُ ْس َت ْغ ً
رَ حِ ً
اللهِ َر ِّبي وَ رَ بِّ َ
ن ُذ ُنو ِبي وَ ِإ ِّني َأ َتوَ َّج ُه ِب َ
يما وَ ِإ ِّني َأ َت ْي ُت َن ِب َّي َ
ك ل َِي ْغفِ َر لِي ُذ ُنو ِبي.
ِبا مِ ْ

اجعَ ْ َ
اجة َف ْ
اس َت ْق ِب ِل ْال ِق ْب َل َة وَ ارْ َفعْ يَ دَيْ َ
ي صلي هللا عليه وآله َخ ْل َف َكت َِف ْي َ
ك َح َ
وَ ِإ ْن َكا َن ْت َل َ
اس َأ ْل
ك وَ ْ
ك وَ ْ
ل ق ْب َر ال َّن ِب ِّ
اء َّ
ك َف ِإ َّن َ
اج َت َ
َح َ
الل ُه.
ك َأ ْحرَى َأ ْن ُت ْق َضى ِإ ْن َش َ
ْ
ي ص وَ الدُّعَ ِ
اء عِ ْن َد َق ْب ِره.
الكافي ،ج ، 4ص ،550ح ،1ب ُ
ول المَ دِ ينَةِ وَ ِزيَارَةِ ال َّن ِب ِّ
َاب ُد ُخ ِ
هذه الرواية نقلها الشيخ الطوسي فی كتاب «تهذيب االحكام عبر هذا العنوان:
الطوسي ،الشيخ ابوجعفر ،محمد بن الحسن بن علي بن الحسن (المتوفی460هـ) ،تهذيب األحكام ،ج ،6
ص ، 6تحقيق :السيد حسن الموسوي الخرسان ،ناشر :دار الكتب اإلسالمية ـ طهران ،الطبعة الرابعة 1365،ش .
فی نقل كامل الزيارات ذکر فقرة امرهم بالتوسل هکذا:
يا محمد اني أتوجه بك إلى هللا ربي وربك ليغفر لي ذنوبي .
القمي ،أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (المتوفی367هـ) ،كامل الزيارات ،ص  ،50تحقيق :الشيخ
جواد القيومي ،لجنة التحقيق ،ناشر :مؤسسة نشر الفقاهة ،الطبعة :األولى1417هـ
تصحيح الرواية:
هذه الرواية حسب رأی علماء الشيعة صحيحة و تصرح بهذا المطلب.
المرحوم العالمة المجلسي یصحح هذه الرواية و یقول:
روى الكليني في الصحيح  ،عن معاوية بن عمار  ،عن أبي عبد هللا عليه السالم قال  :إذا دخلت المدينة فاغتسل
قبل أن تدخلها...
المجلسي ،محمد تقي (المتوفی 1070هـ) ،روضة المتقين في شرح من ال يحضره الفقيه ،ج  5ص  ،326محقق
 /مصحح :موسوى كرمانى حسين و اشتهاردى على پناه ،ناشر :مؤسسه الثقافیة االسالمىة كوشانبور ،مكان الطبع :قم،
سنة الطبعة 1406 :ق

العالمة الحلي فی كتاب «منتهي المطلب» ایضا یصحح هذه الروایة هکذا:
وصفة زيارته صلى هللا عليه وآله ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد هللا (ع) قال إذا
دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها..
الحلي األسدي ،جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر (المتوفی726هـ) ،منتهى المطلب
في تحقيق المذهب ،ج  2ص  ،887تحقيق :قسم الفقه في مجمع البحوث اإلسالمية ،ناشر :مجمع البحوث
اإلسالمية  -إيران – مشهد ،المطبعة :مؤسسة الطبع والنشر في اآلستانة الرضوية المقدسة ،الطبعة :األولى1412
وأما صفة زيارته (صلى هللا عليه وآله) فهو ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن معاوية ابن عمار عن أبي
عبد هللا (عليه السالم) قال  :إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها...
البحراني ،الشيخ يوسف( ،المتوفی 1186هـ) ،الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ،ج  ، 17ص ،424
ناشر  :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ،حسب برنامج مكتبة اهل البيت.
الرواية الثالثة :أمر اإلمام الصادق (ع) التوسل بالنبی(ص)
الرواية الصحيحة االخری لالمام الصادق عليه السالم هکذا:
 - 3عَ ْن ُه عَ َ
ْ
ال َأ ُبو عَ ْبدِ َّ
ن َأبَان وَ ُمعَ ِ َ
ب َقاال َق َ
اللهِ عليه
وَ
ن َف َضا َل َة عَ ْ
ْن َسعِ يدٍ عَ ْ
ْ
ْن وَ ْه ٍ
او َية ب ِ
نب ِ
ن ال ُح َس ْي ِ
ن أ ِبيهِ عَ ِ
ٍ
ك مُ َحمَّ ً
الص َالةِ َف ُقلَّ :
اجتِي وَ َأ َتوَ َّج ُه ِبهِ
ي َح َ
الل ُه َّم ِإ ِّني ُأ َق ِّدمُ ِإ َل ْي َ
السالم ِإ َذا ُقمْ َ
ت ِإ َلى َّ
دا صلي هللا عليه وآله ب َْي َ
ن يَ َد ْ
ِ
ول ًة وَ َذ ْن ِبي ِبهِ مَ ْغ ُف ً
ل َص َالتِي ِبهِ مَ ْق ُب َ
اجعَ ْلنِي ِبهِ وَ ِج ً
اجعَ ْ
ين ْ
ك َف ْ
ِإ َل ْي َ
ورا وَ ُدعَائِي
ن ْالمُ َقرَّ ِب َ
يها عِ ْندَكَ فِي ال ُّد ْنيا وَ ْاآلخِ رَةِ وَ مِ َ
ِبهِ ُم ْس َت َج ً
ت ْال َغ ُفورُ الرَّ حِ ُ
ك َأ ْن َ
ابا ِإ َّن َ
يم.
الكافي (ط  -اإلسالمية) ؛ ج 3؛ ص309

المرحوم الشيخ الصدوق ایضا یذکر هذه الرواية فی «من ال يحضره الفقيه» و الشيخ الطوسي فی کتابه
تهذيب االحکام عبر هذا العنوان هکذا:
الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (المتوفی381هـ) ،من ال يحضره الفقيه ،ج  1ص  ،302ح
 ،916تحقيق :علي اكبر الغفاري ،ناشر :جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
الطوسي ،الشيخ ابوجعفر ،محمد بن الحسن بن علي بن الحسن (المتوفی460هـ) ،تهذيب األحكام ،ج ،2
ص ،287ح 5باب كيفة الصالة  ،تحقيق :السيد حسن الموسوي الخرسان ،ناشر :دار الكتب اإلسالمية ـ طهران،
الطبعة الرابعة 1365،ش .
تصحيح الرواية:
هذه الروا ية من حیث السند صحيحة و علماء الشيعة صرحوا بهذا المطلب .العالمة المجلسي (المجلسي
االول) یقول:
رواه الشيخ في الصحيح عنه عليه السالم «إذا قمت إلى الصالة» الظاهر أنه بعد اإلقامة «فقل (إلى قوله)
حاجتي» يعني أسألك بحقه أو اجعله شفيعي
المجلسى ،محمدتقى بن مقصودعلى ،روضة المتقين في شرح من ال يحضره الفقيه (ط  -القديمة) ،ج 2؛
ص ،268قم ،الطبعة :الثانیة 1406 ،ق.
العالمة المجلسي الثانی ایضا یعتبر سند هذه الرواية «حسن» و یقول:
الحديث الثالث :حسن.
المجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى ،مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،ج15؛
ص ،96طهران ،الطبعة :الثانیة 1404 ،ق.

و فی كتاب «بحار االنوار» یصرح بصحة سند هذه الروایة هکذا:
ك ُم َحمَّ ً
الص َالةِ َف ُقل َّ
ن َأ ِبي عَ ْب ِد َّ
اللهِ عليه السالم َق َ
الل ُه َّم ِإ ِّني ُأ َق ِّدمُ ِإ َل ْي َ
الِ :إ َذا ُقمْ َ
دا ص
ت ِإ َلى َّ
يح عَ ْ
ِ
وَ ِب َسنَدٍ َصحِ ٍ
اجعَ ْلنِي ِبهِ وَ ِج ً
ك َف ْ
اجتِي وَ َأ َتوَ َّج ُه ِبهِ ِإ َل ْي َ
ي َح َ
يها عِ ْن َدك...
ب َْي َ
ن يَ َد ْ
المجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى ،بحار األنوار ،ج 81؛ ص ،370بيروت ،الطبعة :الثانیة 1403 ،ق.
العالمة الحلي ایضا یصحح سند هذه الرواية هکذا:
ويستحب له أن يقول إذا قام إلى الصالة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان ومعاوية بن وهب جميعا عن
أبي عبد هللا عليه السالم قال  :إذا قمت إلى الصالة فقل اللهم إني أقدم إليك محمدا بين يدي حاجتي وأتوجه به إليك
منتهى المطلب (ط.ق)  -العالمة الحلي  ،ج  ، 1ص 298
الطائفة الثالثة ؛ تأييد توسل الشيعة بالنبی(ص) من جانب االئمة (عليهم السالم)
عدة من الروايات صريحة فی ان الشيعة یتوسلوا برسول هللا صلي هللا عليه وآله و هذا التوسل مؤید من
قبل االئمة الطاهرين عليهم السالم.
توسل هشام بن سالم بقبر النبی (ص)
بعد استشهاد االمام الصادق (عليه السالم) جاء هشام بن سالم الی المدينة و من اجل شکه فی االمام
الذی بعده ،استغاث بقبر رسول هللا (صلي هللا عليه وآله) و بهذا التوسل تبین له من هو حجة هللا و امام زمانه .هذه
الرواية نقلها محمد بن جرير الطبري بسند صحيح هکذا:
أخب رني أبو الحسن علي بن هبة هللا  ،قال  :حدثنا أبو جعفر محمد ابن علي بن الحسين بن موسى  ،عن أبيه
 ،عن سعد بن عبد هللا  ،عن يعقوب بن يزيد  ،عن محمد بن أبي عمير  ،عن هشام بن سالم  ،قال  :دخلت على عبد
هللا بن جعفر بن محمد بعد موت أبي عبد هللا ( عليه السالم ) وكان ادعى اإلمامة  ،فسألته عن شئ من الزكاة  ،فقلت

له  :كم في المائة ؟ فقال  :خمسة دراهم  .قلت :وكم في نصف المائة ؟ قال  :درهمين ونصف  .فقلت  :ما قال بهذا
أحد من األمة  .فخرجت من عنده إلى قبر رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) مستغيثا برسول هللا  ،فقلت  :يا رسول هللا
 ،إلى من ؟ إلى القدرية ؟ إلى الحرورية ؟ إلى المرجئة ؟ إلى الزيدية ؟ فإني لكذلك إذ أتاني رسول أبي الحسن (عليه
السالم)  ،غالم صغير دون الخماسي  ،فقال  :أجب موالك موسى بن جعفر  .فأتيته فلما بصر بي من صحن الدار
ابتدأني فقال  :يا هشام ! قلت  :لبيك  .قال  :ال إلى القدرية  ،وال إلى الحرورية  ،وال إلى المرجئة  ،وال إلى الزيدية ،
ولكن إلينا  .فقلت  :أنت صاحبي  ،فسألته فأجابني عن كل ما أردت.
الطبري ،ابي جعفر محمد بن جرير بن رستم (المتوفی قرن الخامس) ،دالئل االمامة ،ص  ،324تحقيق:
قسم الدراسات اإلسالمية  -مؤسسة ال بعثة ،ناشر :مركز الطباعة و النشر في مؤسسة البعثة ،قم ،الطبعة :األولى1413
حسب هذه الرواية التوسل و االستغاثة بأولياء هللا عمل جائز :مستغيثا برسول هللا؛ عالوة علی ذلک ،تبین
الرواية تأیید االمام المعصوم (عليه السالم) ایضا ،لو لم یکن التوسل جائزا ،لقال االمام الكاظم (عليه السالم)
لهشام :لماذا استغثت برسول هللا ص ؟ لکن اإلمام لم یمنعه و لم یقبح عمله ،بل أید هذا التوسل.
النتيجة:
اوال :االئمة الطاهرون (عليهم السالم) توسلوا برسول هللا صلي هللا عليه وآله علی سبیل المثال توسل
اميرالمؤمنین و االمام السجاد عليهم السالم بالنبی ص.
ثانيا :حسب طائفة اخری من الروايات ،االئمة االطهار عليهم السالم وصوا بالتوسل بالنبی ص.
ثالثا :الشيعة ایضا توسلوا برسول هللا ص فی زمن االئمة علیهم السالم و االئمة أیدوا هذا التوسل.
و من هللا التوفیق
فریق اإلجابة عن الشبهات
مؤسسة اإلمام ولي العصر (عجل هللا تعالي فرجه الشريف) للدراسات العلمیة

