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 لرحيم()بسم هللا الرحمن ا
الحمد هلل وكفى، والصالة على عباده الذين اصطفى، وعلى آلهم وصحبهم ومن لهم اقتفى، وبعد: 

فقد ضمني مجلس ببعض األساتذة الفضالء، واإلخوان النجباء فوجه إلي أحد األساتذة سؤاال، فقال: 
نعم أجيزها  -فهل هذا صحيح؟! فأجبت  -أي بغير هللا تعالى  -بلغنا عنك أنك تجيز االستغاثة 

ومستندي في ذلك أحاديث صحيحات، مع أقوال جماعات من العلماء من السلف والخلف وأهل 
الحديث المرجوع إليهم في المشكالت. فقال ذاك األستاذ: وما دليلك في ذلك؟ فقلت ما رواه البخاري 

غاثوا بآدم ثم في صحيحه مرفوعا: )تدنو الشمس يوم القيامة من رؤوس العباد فبينا هم كذلك إذ است
بموسى ثم بمحمد )صلى هللا عليه وآله( فيشفع ليقضي بين الخلق(. فأحال أحد األساتذة الجواب إلى 

أحد األساتذة المشتغلين بعلم الحديث ليجيبني على ذلك، فقال ما ملخصه: إنه ال يوجد دليل في 
لسلف بل لم ينقل ذلك عن أحد الكتاب وال في السنة يفيد جواز ذلك، وال في أقوال من يرجع إليه بن ا

من المعتبرين وطلب مني ذاك األستاذ أن أعيد نص الحديث، وأن أعيد نص حديث األعمى، وأن 
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أتاكد من سند حديث آخر حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وأضاع البحث في أساس القضية منكرا 
ساتذة الفضالء بكالمه باعتباره أن يكون هناك دليل في االستغاثة والتوسل البتة. وقد قبل باقي األ

متخصص في علم الحديث، ولم أقبل ما قاله البتة، وقد تعجبت منه ألني أعرف أنه مطلع تماما 
على كثير من األحاديث الصحيحة الثابتة في االستغاثة والتوسل، وخصوصا أنه حاول ختم البحث 

 بقوله:
--- 
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ة وقد تحققت أنه ال دليل ثم ذكر أستاذ آخر: أن نداء منذ أربعين سنة وأنا أبحث في هذه المسأل
األموات هو دعاء لهم، وأن الدعاء عبادة، لقول النبي )صلى هللا عليه وسلم(: )الدعاء هو العبادة( 
وجاء: )الدعاء مخ العبادة( وكلمة )يا( أداة نداء ودعاء فهي عبادة. فأجبت األستاذ: بأن الدعاء له 

والحديث ال يحصر الدعاء بالعبادة باتفاق العلماء، وقد ثبت في الصحيحين:  عدة معان منها العبادة
نا على فراقك  أن النبي )صلى هللا عليه وسلم( قال لما رأى ولده إبراهيم عليه السالم يجود بنفسه: وا 
يا إبراهيم لمحزونون وكان يأمر من زار المقابر أن يقول: السالم عليكم أهل الديار من المؤمنين 

نا إن شاء هللا بكم الحقون. نسال هللا العافية لنا ولكم. وعن أبي مويهبة مولى رسول هللا وا لمسلمين وا 
)صلى هللا عليه وسلم(: أن النبي )صلى هللا عليه وسلم( قال ألهل البقيع: )السالم عليكم يا أهل 

راني قال الحافظ ( والطب3/489المقابر ليهنكم ما أصبحتم فيه( ... الحديث رواه اإلمام أحمد )
( بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. وفي مصنف اإلمام عبد الرزاق 9/24الهيثمي في مجمع الزوائد )

بتحقيق المحدث األعظمي( بسند صحيح عن نافع قال: كان ابن عمر إذا  6724/حديث 3/576)
، السالم عليك يا قدم من سفر أتى قبر النبي )صلى هللا عليه وسلم( فقال: السالم عليك يا رسول هللا

. ولم يكن هذا من النبي )صلى هللا عليه وسلم( وأصحابه عبادة  أبا بكر، السالم عليك يا أبتاه. أه
للمنادى مع أنه نداء باتفاق العقالء. وكذلك قول سيدنا أبي بكر للنبي )صلى هللا عليه وسلم( بعد 

( رواه البخاري وغيره. فقال 3/13ن. )الفتح موته بأبي أنت وأمي يا نبي هللا، ال يجمع هللا عليك موتتي
 األستاذ: لكنه لم يطلب منه شئ فقلت: نحن نريد أن نثبت نقطتين:

--- 
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األولى: جواز نداء األموات وقد فعله النبي )صلى هللا عليه وسلم( وأصحابه، كما تقدم في األحاديث 
سول هللا )صلى هللا عليه وسلم( ألصحاب واآلثار مع أقوال العلماء التي قدمتها وثبت في نداء ر 

قليب بدر كما هو ثابت في الصحيحين، فإذا ثبت أن ذلك جائز انتقلنا إلى النقطة: الثانية وهي: هل 
يجوز طلب شئ من النبي بعد وفاته أو أحد من صالحي أمته؟ ونحن نقول بأن من اعتقد أن المدعو 

الدنيا واآلخرة له صفة من صفات الربوبية كفر ال وهو من استغثنا به سواء كان حيا أو ميتا في 
محالة وهذا مقرر مشهورة في علم التوحيد. ومن طلب من النبي )صلى هللا عليه وسلم( أن يستغفر 

له بعد مماته لم يعتقد أنه رب محي مميت خالق رازق حقيقة، والنبي ال يعلم أمته ما يؤدي إلى الكفر 
في دعائه: "يا محمد إني أتوجه بك إلى هللا في حاجتي".  والشرك، وقد علم األعمى أن يقول

والمستغيث يقول كذلك، وأما قول من قال: إن ذلك ذريعة إلى الشرك واألفضل تركه. فنقول له: ليس 
كذلك، ألن النبي ال يعلم األمة ما يؤدي للشرك، وفي ذلك تعطيل العمل باألحاديث الصحيحة بحجة 

خطير جدا. واألئمة من المحدثين والفقهاء ما يزالون يذكرون في أبواب أنها ذريعة للشرك وهو كالم 
صالة الحاجة حديث األعمى حاثين األمة أن تقول في ذاك الدعاء: يا رسول هللا إني أتوجه بك إلى 
هللا في حاجتي ... فليس في ذلك ما يتعلق في العقيدة وال في التوحيد البتة، إال عند من يقول أن 

ن: توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وأنه من وحد توحيد ربوبية ولم يوحد توحيد ألوهية فهو هناك توحيدا
كافر. وهذه مسألة اخترعها ابن تيمية ليكفر بها عباد هللا تعالى وتبعه عليها محمد ابن عبد الوهاب، 
 ونصوص الكتاب والسنة تنقض ذلك نقضا مبرما كما أوضحت ذلك مفصال في رسالة )التنديد بمن

عدد التوحيد( وأجبت عن جميع اآليات التي توهم منها بعض الناس أنها تدل على ذلك كقوله 
 سبحانه )ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولن هللا(.

--- 
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وبينت معانيها الثابتة بنصوص القرآن من سياقاتها وأقوال األئمة الفحول في ذلك فلتراجع. فقد وجب 
في بيان مشروعية االستغاثة بسرد أدلتها الثابتة وأقوال السلف وأهل الحديث فيها، اآلن أن نكتب 

ليعلم األساتذة الثالثة الذين اجتمعت معهم خاصة وباقي الناس عامة أدلة جواز االستغاثة، وهذا ما 
وأن يلهم أدين هللا به وأراه حقا وصوابا وتمسكا بالسنة فأن كان حقا أسأل هللا تعالى أن يثبتني عليه 

من أنكر ذلك أن يرجع إليه، كما أسأله تعالى إن كان باطال أن يجنبنا إياه )قل هذه سبيلي أدعو إلى 
هللا على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان هللا وما أنا من المشركين(. )اللهم إني أعوذ بك أن أشرك 

 بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما ال أعلمه به.
ثة وما يتعلق بذلك: االستغاثة عندي هي: الطلب من النبي قبل وفاته أو )فصل(: في تعريف االستغا



أن يدعو هللا تعالى في  -ألنه بعد وفاته حي كما أخبر يسمع وتعرض عليه أعمال أمته  -بعد وفاته 
تلبية حاجة لصاحب الحاجة، فقد طلب الناس منه )صلى هللا عيه وسلم( االستسقاء في حياته وبعد 

تي إن شاء هللا في أدلة االستغاثة، مع كون المطر بيد هللا ليس بيد النبي كما هو مماته كما سيأ
معلوم ومشهور فقد جاء الرجل للنبي صلى هللا عليه وآله وسلم وهو يخطب فقال: يا رسول هللا هلكت 

تح .. الحديث وكان الرجل مسلما كما في الف-أي يمطرنا  -األموال وانقطعت السبل فادع هللا يغيثنا 
ذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة 2/502) ( والصحابة كانوا يعرفون قول هللا تعالى )وا 

الداع إذا دعان( والنبي لم يقل لذلك الرجل إذا نزل بك قحط أو بالء فال تأتيني وتطلب مني الدعاء 
ذكر الشيء ال بل! عليك أن تدعو هللا وحدك لآلية. فاتضح أن هذه اآلية ال تنفي االستغاثة الن 

 ينفي ما عداه كما هو مقرر في األصول.
--- 
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فال بد من عقد فرع إلثبات حياة األنبياء في قبورهم فإذا اتضح ذلك تبين جواز خطابهم ومناداتهم 
( عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال رسول 1ألنهم يسمعون. )فرع(: إثبات حياة النبي في قبره: 

ه وسلم(: )األنبياء أحياء في قبورهم يصلون( رواه أبو يعلى والبزار والبيهقي في هللا )صلى هللا علي
(: رواه أبو يعلى والبزار ورجال 8/211حياة األنبياء وغيرهم. قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد )

(: رواه أبو يعلى عن أنس بن مالك وهو حديث صحيح 3/84أبي يعلى ثقات. وفي فيض القدير )
قلت: وصححه األلباني، علما بأني ال أعتد بتصحيحه وال بتضعيفه وأقول أنه ليس أهال لذلك .  أه

نما أذكر كالمه هو وابن تيمية وأمثالهما ليتنبه بذلك مقلدوهم  كما سأبين في عدة مواضع، وا 
)حديث رقم  135(. قال المحدث الكتاني في نظم المتناثر 621وعاشقوهم. انظر صحيحته حديث )

 -األخبار، وقال  -بحياة األنبياء في قبورهم  -قال السيوطي في مرقاة الصعود: تواترت  (:115
في أنباء األذكياء بحياة األنبياء ما نصه: حياة النبي صلى هللا عليه وآله وسلم  -الحافظ السيوطي 

، وتواترت بها في قبره هو وسائر األنبياء معلومة عندنا علما قطعيا، لما قام عندنا من األدلة في ذلك
األخبار الدالة على ذلك، وقد ألف األمام البيهقي رحمه هللا تعالى جزءا في حياة األنبياء عليهم 

. وقال ابن القيم في كتاب الروح: صح عن النبي )صلى هللا عليه  الصالة والسالم في قبورهم أه
سلم اجتمع باألنبياء ليلة وسلم( أن األرض ال تأكل أجساد األنبياء، وأنه صلى هللا عليه وآله و 

اإلسراء في بيت المقدس، وفي السماء خصوصا بموسى، وقد أخبر بأنه: ما من مسلم يسلم عليه إال 
رد هللا عليه روحه حتى يرد عليه السالم. إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت 

ن كا نوا موجودين أحياء وذلك كالحال األنبياء إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث ال ندركهم، وا 



 .... انتهى من نظم المتناثر للمحدث الكتاني. في المالئكة، فإنهم أحياء موجودون وال نراهم ا ه
--- 
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( 2( فراجعه. 3/184اإلمام المناوي في فيض القدير )(. وهذا الكالم المتقدم نص عليه 1986
وهناك أدلة عدة في حياة األنبياء ستأتي أثناء عرض أدلة االستغاثة فال نريد التكرار واإلطالة. 

)فرع(: في إثبات أن النبي )صلى هللا عليه وسلم( يسمع بعد موته وكذا سائر األموات اعلم يرحمك 
األموات ال يسمعون ظنوا أن قول هللا تعالى )وما أنت بمسمع من هللا تعالى أن بعض من توهم أن 

في القبور( دليال على ذلك، وليس كذلك، بل هذه اآلية دليل على أن الكفار المصرين على الباطل 
لن ينتفعوا بالتذكير والموعظة كما أن األموات الذين صاروا إلى قبورهم لن ينتفعوا بما يسمعونه من 

بعد أن خرجوا من الدنيا على كفرهم، فشبه هللا تعالى هؤالء الكفار المصرين  التذكير والموعظة
باألموات من هذا الوجه، ونص على ذلك أهل التفسير فراجعه، واني أنقل لك قول واحد منهم: جاء 

( في تفسير آية 3/45في مختصر تفسير ابن كثير رحمه هللا للشيخ الصابوني حفظه هللا تعالى )
مع من في القبور( إن المعنى: أي كما ال ينتفع األموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى )وما أنت بمس

قبورهم وهم كفار بالهداية والدعوة إليها كذلك هؤالء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة ال حيلة لك 
موتى وال واعلم أن هللا تعالى قال )إنك ال تسمع ال فيهم، وال تستطيع هدايتهم )إن أنت إال نذير(. أه

، وأنت تعلم أن األموات ال يولون مدبرين بعد العظة 80تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين( النمل/
نما المراد بذلك الكفار ولذلك قال النبي صلى هللا عليه وآله وسلم كما في الصحيحين:  والتذكير وا 

( الضمير في قوله 1أمل. )(. فت1)مثل الذي يذكر هللا تعالى والذي ال يذكره مثل الحي والميت( )
سبحانه: )إذا ولوا مدبرين( عائد على الموتى وعلى الصم، ألن المراد بكل منهما الكفار، وهذا ظاهر 

 بداهة، فالموتى والصم هم الكفار ال األجساد،
--- 
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ثبات ونص على ذلك أئمة محققو المفسرين، باإلضافة إلى األدلة التي أوردتها في هذه الرسالة في إ
صحيفة  25جز  11سماع األموات بال شك، أما قول أئمة التفسير: فقال الطبري في تفسيره )مجلد 

(: وقوله )إنك ال تسمع الموتى( يقول: إنك يا محمد ال تقدر أن تفهم الحق من طبع هللا على قلبه 12



تقدر أن تسمع ذلك من فأماته ألن هللا قد ختم عليه أن ال يفهمه )وال يسمع الصم الدعاء( يقول: وال 
أصم هللا عن سماعه سمعه )إذا ولوا مدبرين( يقول: إذا هم أدبروا معرضين عنه ال يسمعون له، 

لغلبة دين الكفر على قلوبهم وال يصغون للحق وال يتدبرون وال ينصتون لقائله، ولكنهم يعرضون عنه 
بال شك أن الضمير في قوله )ولوا( وينكرون القول به واالستماع له. انتهى من. الطبري. وهذا يثبت 

يعود على األموات وعلى الصم. وكذا قال اإلمام الحافظ أبو حيان في تفسيره النهر الماد )مطبوع 
( فليراجع. وأما حديث: )مثل الذي يذكر ربه والذي ال 2/632صحيفة  1407مستقل دار الجنان 

( وقال الحافظ 11/208ظر الفتح )يذكر ربه مثل الحي والميت( فحديث ثابت في الصحيحين، ان
: وقع في مسلم عن أبي كريب بلفظ: )مثل البيت الذي يذكر هللا فيه والبيت الذي ال 210صفحة 

ن  يذكر فيه مثل الحي والميت( ثم قال: الذي يوصف بالحياة والموت حقيقة هو الساكن ال السكن، وا 
ت، فشبه الذاكر بالحي الذي ظاهره إطالق الحي والميت في وصف البيت إنما يراد به سكن البي

فتبين بهذا التحقيق أن تشدق األلباني فيما ادعى فيه التحقيق في  تزين بنور الحياة.... الخ كالمه أه
( المسمى عنده بظالل الجنة: غلط محض بل باطل. وكذا 414تعليقه على سنه ابن أبي عاصم )

لتي رد بها على )الميداني( بنقل الرد من سيظهر في هذه الرسالة أن صاحب الكراسة المتهافتة ا
كتاب )التوصل إلى حقيقة التوسل( غلط، ألن األصل وهو التوصل متهافت ملئ باألغالط وقد دنس 
فيه مؤلفه ثم: ضعف ما يشا من الحديث برأيه المستهجن الرثيث فال يعول على كالمه كما سيتجلى 

 أثناء هذه الرسالة،

 

هللا عنها عند الدارمي كما ستراه إن شاء هللا تعالى، فكيف بمن  وخصوصا في حديث عائشة رضي
نقل عنه ونسخ من كتابه وهو ال يميز بين الغث والسمين، فظن نفسه أنه رد الحق بشيء هو في 
الحقيقة مل غيره لكنه نسبه إلى نفسه، ثم تبجح به، وقد رددت أيضا على أحد خريجي مانشستر 

س فصيلة هذه الطائفة وكما قيل: والقوم إخوان وشتى في الشيم ممن يقول بقريب من ذلك من نف
 وقيل في شأنهم اشتدي زيم

--- 
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( روى اإلمام البخاري ومسلم في صحيحيهما 1إذا فهمت ذلك فتدبر اآلن في أدلة سماع األموات: 
ى قليب من حديث ابن عمر رضي هللا تعالى عنهما قال: )وقف النبي صلى هللا عليه وآله وسلم عل

بدر فقال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ ثم قال: أنهم اآلن يسمعون ما أقول..... وفي رواية في 
الصحيح: أن النبي صلى هللا عليه واله وسلم جعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فالن بن 

وعدنا ربنا حقا، فهل فالن، ويا فالن بن فالن، أيسركم أنكم أطعتم هللا ورسوله؟ فانا قد وجدنا ما 



وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول هللا ما تكلم من أجساد ال أرواح لها، فقال رسول هللا 
وال أدري أيصحح  صلى هللا عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. أه

ريح بكالم السيدة عائشة قلنا له: ذكر األلباني هذا الحديث أم يضعفه؟! ومن رد هذا الكالم الص
( نقال 5 - 4/4العالمة حبيب هللا الشنقيطي في كتابه زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم )

عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه: ومن الغريب أن في المغازي البن اسحق رواية يونس 
 -يعني أنها أثبتت أن األموات يسمعون  -حة بن بكير بإسناد جيد عن عائشة مثل حديث أبي طل

وفيه ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وأخرجه أحمد بإسناد حسن فإن كان محفوظا فكأنها رجعت عن 
قلت: ال حجة  اإلنكار لما ثبت عندها من رواية هؤالء الصحابة لكونها لم تشهد القصة. اه

 الم من شهد القصة مقدم على كالمها بالبمعارضتها رضي هللا عنها، وقد ثبت أنها رجعت، وك

 

( عن ابن مسعود رضي هللا تعالى عنه قال: قال رسول هللا 2ريب وهم رجال عدة. والحمد هلل تعالى. 
صلى هللا عليه وآله وسلم: )إن هلل تعالى مالئكة سياحين في األرض يبلغوني عن أمتي السالم( رواه 

 اإلسناد ولم يخرجاه ( وقال صحيح2/421الحاكم في المستدرك )
--- 
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(: رواه أحمد في المسند والنسائي وابن حبان 2/479وأقره الحافظ الذهبي، وفي فيض القدير )
والحاكم، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ العراقي: الحديث متفق عليه دون قوله 

ة في أجوبة األسئلة السبعة )الحاوي ( قال الحافظ السيوطي في اللمع3قلت: فليراجع.  سياحين أه
(: روى الحافظ ابن عبد البر في االستذكار والتمهيد من حديث ابن عباس قال: قال رسول 2/175

هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: )ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه 
مد بن عبد الحق. قلت: والحافظ بن عبد الحق إال عرفه ورد عليه السالم( صححه الحافظ أبو مح

إمام في العلل ومعرفة الحديث كما في تذكرة الحفاظ للذهبي وكذا أشار إلى صحة الحديث صاحب 
(. وسيأتي الكالم على هذا الحديث إن شاء هللا في تنبيه آخر هذه الرسالة 3/370عون المعبود فيه )

أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى ( عن 4وبيان كيف ضعفه األلباني بال حجة. 
هللا عليه وآله وسلم: )ما من أحد يسلم علي إال رد هللا إلي روحي حتى أرد عليه السالم( رواه أبو 
داود وغيره وصححه النووي في رياض الصالحين وفي األذكار، وقال الحافظ ابن حجر: رجاله 

لحافظ السيوطي في رسالته: )أنباء األذكياء بحياة األنبياء( ثقات، كما في فيض القدير. قال اإلمام ا
(: قوله )رد هللا( جملة حالية، وقاعدة العربية أن جملة الحال إذا 2/147المطبوعة ضمن الحاوي )

وقعت فعال ماضيا قدرت )قد(، كقوله تعالى: )أو جاؤوكم حصرت صدورهم( أي: قد حصرت، وكذا 



على السالم الواقع من كل أحد، و )حتى( ليست للتعليل بل مجرد  تقدر هنا والجملة ماضية سابقة
 حرف عطف بمعنى الواو، فصار تقدير الحديث: )ما

 

 من أحد يسلم علي إال قد رد هللا علي روحي قبل ذلك فأرد عليه(.
--- 
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نما  ظن أن جاء اإلشكال على من ظن أن جملة )رد هللا علي( بمعنى الحال، أو االستقبال، و  -وا 
)حتى( تعليلية، وليس كذلك، وبهذا الذي قررناه ارتفع اإلشكال من أصله وأيده من حيث المعنى: أن 
الرد لو أخذ بمعنى الحال واالستقبال لزم تكرره عند تكرر سالم المسلمين، وتكرر الرد يستلزم تكرار 

ريف بتكرار خروج الروح منه، المفارقة، وتكرر المفارقة يلزم عليه محذوران: أحدهما: تأليم الجسد الش
أو نوع ما من مخالفة التكريم إن لم يكن تأليم. واآلخر: مخالفة سائر الشهداء وغيرهم، فإنه لم يثبت 

ألحد منهم أن يتكرر له مفارقة الروح وعودها في البرزخ، والنبي صلى هللا عليه وآله وسلم أولى 
( وعن أبي هريرة رضي هللا تعالى 5ظ السيوطي. باالستمرار الذي هو أعلى رتبة. انتهى كالم الحاف

عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: )والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن عيسى بن 
مريم إماما مقسطا وحكما عدال، فليكسرن الصليب ويقتلن الخنزير وليصلحن ذات البين وليذهبن 

م لئن قام على قبري فقال يا محمد ألجبته(. قال الحافظ الشحناء وليعرضن المال فال يقبله أحد، ث
(: قلت: هو في الصحيح باختصار رواه أبو يعلى ورجاله رجال 8/211الهيثمي في مجمع الزوائد )

( وجاء في الصحيحين البخاري 6قلت: وفي قوله )ألجبته( داللة ظاهرة في سماعه إياه.  الصحيح. أه
حمد والسدي والبزار وابن حبان مرفوعا: )إن الميت إذا وضع في ( ومسلم وكذا عند أ3/205)الفتح 

( جاء في حديث أبي هريرة والسيدة عائشة وبريدة واللفظ له عند مسلم 7قبره إنه يسمع خفق نعالهم(. 
(: أن النبي صلى هللا عليه واله وسلم كان يقول إذا ذهب إلى 2/137وغيره كما في تلخيص الحبير )

نا إن شاء هللا بكم الحقون، أسال هللا المقابر: )السالم  عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وا 
 لنا ولكم العافية(.

--- 
 [11 ] 

 

قلت: وهذا نداء ودعاء لألموات صريح من النبي صلى هللا عليه واله وسلم وتعليم لألمة فليس ذلك 
أنه ليس ألحد أن يقول: وجب تغيير  عبادة لهم، وليس ألحد أن يقول هنا )الدعاء هو العبادة( كما



نداء النبي في الصالة بعد وفاته بإبدال )السالم عليك أيها النبي( بلفظة )السالم على النبي(، فتنبه، 
ولها جواب في كتاب )القول المقنع( لشيخنا المحدث الغماري حفظه هللا تعالى، وأظن أن هذه األدلة 

نما أوردتها وأوردت قبلها الدليل على يعضد بعضها بعضا وهي كافية في إثبات ا لسمع لألموات، وا 
حياة النبي في قبره، وأثبت أثناء ذلك أن النداء ليس عبادة إال إن كان دعاء لمن اعتقدنا فيه صفات 
الربوبية، وهذا هو الصواب الذي تثبته أدلة النقل الشرعية والعقل المنطقية، وقد فصلته في )التنديد 

وقد أوردت كل فا تقدم ليكون مقدمة ألدلة االستغاثة باألنبياء الموصوفين بأنهم بمن عدد التوحيد( 
أحياء في قبورهم يسمعون وتعرض عليهم أعمال أممهم، ومن أثبت التوسل واالستغاثة بذات األنبياء 

والصالحين حال حياتهم فقط أثبت لهم تأثيرا، كما أنه جردهم من منزلتهم بعد موتهم وهنا يكمن 
ني أذكر حديث عرض األعمال فيما يلي بين يدي أدلة االستغاثة فأقول:  الخطر الجسيم. وا 

)فصل:(: في تحقيق: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم... روي باإلسناد 
الصحيح عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم قال: )حياتي 

ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت هللا خير لكم تحدثون 
( رجاله 9/24عليه، وما رأيت من شر استغفرت هللا لكم(. قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد )

أعني صحة إسناده والرد على  -قلت: وسأفصل ذلك إن شاء هللا تعالى بعد قليل  رجال الصحيح أه
 يوهم أن الحديث ضعيف.من يحاول أن 

--- 
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فأقول: ضعف هذا الحديث بعض من لم يوافق الحديث مشربه بال حجة، فلبس بذلك على بعض 
الطلبة البسطاء، وذهب هذا المضعف يحتج بأن هذا الحديث يعارض حديثا ثابتا في الصحيح وهو: 

القيامة داعيا أمته إلى الحوض:  )حديث الحوض( وفيه أن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم يقول يوم
هلموا، فتضرب المالئكة بعض من أراد الورود على الحوض، فيقول النبي صلى هللا عليه وآله وسلم: 

لماذا تذودوهم؟! فتقول المالئكة: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول صلى هللا عليه وآله وسلم: 
ث عرض األعمال: فكيف تقول المالئكة في سحقا، سحقا. انتهى الحديث بمعناه. قال مضعف حدي

الحديث الصحيح إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك يا رسول هللا؟! فلو كانت األعمال تعرض عليه لعرف 
( 11/385ما صنعوا بعده. فالجواب على هذا اإلشكال هو ما أجاب به الحافظ في فتح الباري )

اظ األمة وهم: النووي وابن التين والقرطبي جامعا بين الحديثين ناقال ذلك عن أربع من أكابر حف
والقاضي عياض وهو خامسهم حيث قال ما معناه ملخصا: هؤالء الذين يذادون عن الحوض هم 
المنافقون والذين ارتدوا عن اإلسالم، فهؤالء ال تعرض أعمالهم عليه في الدنيا لخروجهم من أمته 



رون بالغرة والتحجيل، فإذا أبعدتهم المالئكة حقيقة، وان كانوا في الصورة يصلون ويتوضأون فيحش
من الفتح. وحديث )حياتي  وقال لهم سحقا سحقا أطفا هللا تعالى غرتهم وتحجيلهم وأذهبه ساعتئذ. أه

( بإسناد رجاله 1/397خير لكم....( رواه البزار في مسنده كما في كشف األستار عن زوائد البزار )
( وقال الحافظ السيوطي في 9/24لدين الهيثمي في المجمع )رجال الصحيح كما قال الحافظ نور ا

في  -الزين وابنه ولي الدين  -( سنده صحيح، وقال الحافظان العراقيان 2/281الخصائص الكبرى )
(: إسناد جيد، وطرح الثريب من آخر مؤلفات الحافظ الزين العراقي. وروى 3/297طرح التثريب )

 الحديث ابن سعد بإسناد حسن
--- 
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( وصنف في هذا الحديث موالنا محدث العصر سيدي عبد هللا 3/401مرسل كما في فيض القدير )
بن الصديق الغماري جزءا حديثيا خاصا سماه )نهاية اآلمال في صحة وشرح حديث عرض 

 األعمال( قرظه له شقيقه الحافظ السيد أحمد بن الصديق الغماري الحسني. فمما قدمناه بان أن الذين
( والحافظ القرطبي. 3( والحافظ ابن التين. 2( الحافظ النووي. 1صححوا الحديث من أهل الحديث: 

( والحافظ ابن حجر العسقالني كما نقل ذلك عمن تقدم ذكرهم في 5( والحافظ القاضي عياض. 4
م ( والحافظ زين الدين العراقي إما6(. 11/385الجمع بينه وبين حديث الشفاعة كما في الفتح )

( والحافظ 9( واإلمام الحافظ السيوطي. 8( وولده الحافظ ولي الدين العراقي أبو زرعة. 7زمانه. 
( وكذا الحافظ 11( وكذا المحدث المناوي في فيض القدير. 10الهيثمي كما في مجمع الزوائد. 
ديق. ( وكذا موالنا محدث العصر المحقق سيدي عبد هللا بن الص12المحدث السيد أحمد الغماري. 

وهؤالء األئمة النقاد بال شك وال ريب مقدم تصحيحهم عند كل عاقل كما نظن على تضيف األلباني 
نما 2/404له في سلسلته الضعيفة ) (. وال أشك أن األلباني ضعف الحديث ال لضعف سنده وا 

لمخالفته لمشربه فقط. وأعجب منه كيف أنه يصحح أحاديث ضعيفة بشواهد شبه موضوعة كما فعل 
ثال بحديث )لحوم البقر( الذي ذكرته في رسالة رد التصحيح الواهن لحديث العاجن، ثم يضعف هذا م

الحديث برجل من رجال مسلم واألربعة ووثقه اإلمام أحمد وابن معين والنسائي وروى عنه أئمة من 
 كبار المصنفين كالشافعي والحميدي وأمثالهم.

--- 
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بي رواد( مردود رده الذهبي في سير أعالم النبالء فلينظر. ومن كان والطعن في هذا الرجل )ابن أ
مؤهال للمناقشة في علم الرجال واعترض على ما قررناه مما تبعنا فيه أهل الشأن فليناظرنا وليباحثنا 
في ذلك، مع أني لم أر إلى اآلن أحدا من أهل العلم المعتبرين ضعف حديث )عرض األعمال(. 

اب. ومن المؤسف جدا أن: صاحبي كتيب )أوهابية أم كتاب وسنة( الذي كان وهللا الموفق للصو 
من الغلو يقوالن عن  15من أوهابية وص  23مطبوعا قبال باسم اإلسالم والغلو في الدين ص 

حديث عرض األعمال ما نصه: قال في الصارم المنكي: هذا حديث مرسل ضعيف ال يحتج به. 
نما قال: حديث مرسل صحيح اإلسناد. أهوالصحيح: أن صاحب الصارم الم أه فقد  نكي لم يقل ذلك وا 

حرف صاحبا كتاب )أوهابية( في النقل على عادة هذه الطائفة، وهما ممن ال يعرف في علم الحديث 
ال قليال وال كثيرا. ولم يطلع ابن عبد الهادي الحافظ صاحب الصارم المنكي على إسناد البزار، ولو 

صحيح اإلسناد. ولنتناقش في شأن ابن عبد الهادي صاحب الصارم اطلع لقال حديث متصل 
المنكي مناقشة موضوعية هادئة بعيدة عن التعصب بتروي وتدبر وذلك على ضوء الكتاب والسنة 

( كاشفا حال ابن عبد 1/277فنقول: قال اإلمام المحدث الكتاني في فهرس الفهارس واالثبات )
صه: وتصدى للرد على ابن السبكي: ابن عبد الهادي الحنبلي، الهادي وكتابه الصارم المنكي ما ن

( أي في رد 2(، وسلك سبيل العنف والتشديد، وقد رد عليه )2ولكنه ينقل الجرح ويغفل عن التعديل )
ابن عبد الهادي في الصارم المنكي على كتاب اإلمام السبكي في كتابه )شفاء السقام في زيارة خير 

 ور متداول أعني شفاء السقام.األنام( وهو مطبوع مشه
--- 
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( منهم اإلمام عالم الحجاز في القرن الحادي عشر الشمس محمد علي 3وانتصر للسبكي جماعة )
)المبرد المبكي في رد الصارم المنكي( ومن أهل عصرنا  -كتاب  -بن عالن الصديقي المكي له 

صرة اإلمام السبكي برد الصارم المنكي( وكذا البرهان إبراهيم بن عثمان السمنودي المصري سماه )ن
الحافظ ابن حجز له )اإلنارة بطرق حديث الزيارة( وانظر مبحثا من فتح الباري والمواهب اللدنية 

قلت: وابن عبد الهادي من شدة تعصبه البن تيمية ومالزمته له اغتر بكثير من أخطائه  وشروحها. أه
يحثه على قراءة مصنفات المجسمة والمشبهة وخصوصا أن المشهورة، ال سيما أن ابن تيمية كان 

ابن تيمية يرى أن التشبيه والتجسيم لم يأت لهما ذم في كتاب أو في سنة أو في قول أحد من 
(: ولم يذم أحد من السلف 00 1/1السلف، كما يقول في كتابه التأسيس في نقد أساس التقديس )

ذا كان كذلك فاسم 1/109ل في التأسيس أيضا ). وقا أحدا بأنه مجسم وال ذم للمجسمة. أه (: وا 
وكان ابن تيمية  المشبهة ليس له ذكر بذم في الكتاب والسنة وال كالم أحد من الصحابة والتابعين. أه



هنا يتناسى أن اإلسالم جاء لهدم الوثنية المبنية على تجسيم اإلله  -شيخ ابن عبد الهادي  -
ا ال يحتاج لدليل وال برهان كما قيل: وليس يصح في األذهان وتشبيهه بخلقه... إلى غير ذلك مم

شئ إذا احتاج النهار إلى دليل كما يظهر أنه نسي ما يقوله هو وأصحابه: )المشبه يعبد صنما( 
ثبات ابن تيمية في التأسيس ) ( عقيدة تجويز جلوس معبوده على ظهر بعوضة فضال عن 1/568وا 

( ونحن اآلن إن شاء هللا 3يمان حيث يقول ما نصه هناك: )العرش مما تشمئز منه نفوس أهل اإل
تعالى على أتم االستعداد لالنتصار للسبكي في هذا الزمان، وكذا في كل مسألة يثيرها المغرضون 

مما نرى الحق على خالفها، وهللا تعالى يهيئ في كل مكان وأوان من يزهق الباطل ويدافع عن الحق 
 ة والرضوان.كما قال الكوثري عليه الرحم

--- 
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الستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته فكيف على  -هللا  -)ولو قد شاء 
( إلى تقوية حديث: جلوس هللا على العرش وبقاء 1/260عرش عظيم(. ويشير في منهاج السنة )

ابن عبد الهادي الحنبلي  فراغ بمقدار أربع أصابع إلى غير ذلك من طامات ورثها عنه اإلمام الحافظ
الذي كان يسمع أهله وخاصته كتاب )إثبات الحد هلل عز وجل وأنه قاعد وجالس على عرشه( 

للمجسم المحترق ابن سفنديار الدشتي الحنبلي كما تجد ذلك بخط ابن عبد الهادي على جزء الدشتي 
وكذا خاصة الرجل ممن المذكور، مع أن المعروف عند كل مؤمن عاقل أن األهل من زوجة وأوالد 

ينبغي صونهم من الكفر البواح، وتسميعهم ما فيه تنزيه للباري تبارك وتعالى، وعناوين هذه الكتب 
تنبئ العاقل المتبصر بحال مصنفيها والمشتغلين بتسميعها ألهلهم وخاصتهم. ومن تعصب ابن عبد 

ء كاإلمام الحافظ ابن حجر الهادي البن تيمية وتصنيفه لالنتصار لذلك عاب عليه كبار العلما
( مثال ما نصه: قال الكرماني: وقع في هذه المسألة 3/66العسقالني وغيره من األكابر، ففي الفتح )

في عصرنا في البالد الشامية مناظرات كثيرة وصنف فيها رسائل من الطرفين،  -مسألة الزيارة  -
لى الشيخ تقي الدين بن تيمية، وما قلت: يشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره ع

انتصر به الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي وغيره البن تيمية وهي مشهورة في بالدنا، والحاصل 
أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( وأنكرنا 

]تنبيه[: لمسألة تتعلق  لمنقولة عن ابن تيمية. أه(.... وهي من أبشع المسائل ا4صورة ذلك )
باستحباب زيارة قبر سيدنا رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( وهي: أنه قد تالعب أحد أتباع ابن 

تيمية بكالم اإلمام النووي في األذكار فحرفه إقتداء بمن قال هللا فيهم )يحرفون الكلم عن مواضعه( 



ني أسوق كالم اإلمام النووي  األصلي اآلن إن شاء هللا تعالى ثم أردفه بالكالم المبدل لنتبين حقيقة  وا 
 األمر، وليعشق من

 

 يعشق سلفية العصر على بينة فأقول:
--- 
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طبع دار الفكر  306كالم اإلمام النووي األصلي غير المحرف: في كتاب الحج من األذكار )ص 
ح األذكار البن عالن ما نصه: )فصل في زيارة دمشق( وكذا في المخطوط وباقي الطبعات وفي شر 

قبر رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( وأذكارها(: اعلم أنه ينبغي لكل من حج أن يتوجه إلى زيارة 
رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( سواء كان ذلك طريقه أو لم يكن فان زيارته )صلى هللا عليه وسلم( 

ضل الطلبات فإذا توجه للزيارة أكثر من الصالة والسالم عليه من أهم القربات وأربح المساعي وأف
كالم اإلمام النووي  )صلى هللا عليه وسلم( في طريقه. فإذا وقع بصره على أشجار المدينة... أه

األصلي. كالم اإلمام النووي المحرف الذي حرفه )عبد القادر األرناؤوط( المتمسلف بأمر من سادته 
د بإشراف  1409اب األذكار لإلمام النووي )طبع دار الهدى الرياض طمعا في المادة: في كت

( ما نصه: فصل في زيارة 295وموافقة مراقبة المطبوعات برئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ص 
مسجد رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(: اعلم أنه يستحب من أراد زيارة مسجد رسول )صلى هللا 

من الصالة عليه )صلى هللا عليه وسلم( في طريقه فإذا وقع بصره على أشجار عليه وسلم( أن يكثر 
المدينة.... فتأمل هذا التحريف وال أدري كيف حصل هذا تحت أنظار رئاسة إدارة البحوث العلمية 
واإلفتاء والدعوة )!( علما بأن الكتاب إذا كان فيه كلمة توسل بالنبي )صلى هللا عليه وسلم( أو بيت 

شعر فيه مدح له )صلى هللا عليه وسلم( فإن عين رئاسة البحوث تضبطه وتصادر الكتاب من ال
وتمنع دخوله. فهل أصاب عين رئاسة البحوث العمى فلم تر هذا التحريف ألنه يوافق مشربها؟!! ثم 
تمادى المحقق المتمسلف المذكور فاسقط بعد صحيفة من كتاب األذكار قصة العتبي التي ذكرها 

النووي ألنها تخالف ذاك المشرب العكر، فهل هذه هي األمانة العلمية؟! وكان بإمكانه أن اإلمام 
 يعلق عليها باإلنكار كما فعل بعض إخوانه في طبعات أخرى دون أن يقترف

 

هذا التحريف والتالعب المشين الذي يؤدي إلى تشكيك المسلمين بما يطبع ويطرح بين أيدي عامة 
جع وكتب التراث. سبب هذا التحريف فيما نرى: أقول: والذي دعا المحقق الناس من أمهات المرا

والمشرف إلى أن يحرف عبارة اإلمام النووي ويحذف منها هو التعصب لرأي ابن تيمية الحراني 



ليك بيان ذلك: قال الحافظ ابن حجر في الفتح  والذي أنكره عليه فحول علماء أهل السنة، وا 
موا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول هللا )صلى هللا (: والحاصل أنهم ألز 3/66)

  عليه وسلم( وأنكرنا صورة ذلك.... وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية أه
--- 
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(، الذي كان مؤلفه يحيد عن الصواب 5قلت: فهذا اإلنكار ال شك يشمل كتاب الصارم المنكي )
ديث بعرض رجالها وذكر الجرح فيهم دون التعديل كما قال ذلك األئمة المختصون بتضعيف األحا

في هذا الفن ورأيناه أيضا بأعيننا، وسلك أيضا مثل هذه الطريق الشاذة البعيدة عن التمحيص العلمي 
)السهسواني( وأمثاله ممن ال يعبأ بقولهم البتة. هذا مع مالحظة أن ابن عبد الهادي قال عن حديث 

ياتي خير لكم.... الحديث(: مرسل صحيح، فحرف ذ لك صاحبا )أوهابية أم كتاب سنة( فقاال: )ح
قال ابن عبد الهادي ضعيف ال يحتج به. أه ألنه يخالف مشربهما، وال شك أن هذا من الغلو في 
 الدين!! فال حول وال قوة إال باهلل. قلت: وهذا التحريف اعتاد عليه الحشوية المجسمة في كل عصر
كما أثبتت ذلك وقائع التاريخ وعندي على ذلك أمثلة تزيد على الثالثمائة سأصدرها قريبا في رسالة 

أسردها فيها سردا، وانظر إلى ما يقوله اإلمام الحافظ التاج السبكي في كتابه )قاعدة في الجرح 
كتب من الطبعة الخامسة(: وقد وصل حال بعض المجسمة في زماننا إلى أن  48والتعديل ص 

شرح " صحيح مسلم " للشيخ محي الدين النووي، وحذف من كالم النووي ما تكلم به على أحاديث 
الصفات، فإن النووي أشعري العقيدة فلم تحمل قوى هذا الكاتب أن يكتب الكتاب على الوضع الذي 

تب صنفه مصنفه. وهذا عندي من كبائر الذنوب، فإنه تحريف للشريعة وفتح باب ال يؤمن معه بك
الناس وما في أيديهم من المصنفات فقبح هللا فاعله وأخزاه... الخ انتهى كالم اإلمام الحافظ السبكي. 

(: )الصارم المنكي( غير صحيح، الن 287( قال المحدث يوسف النبهاني في شواهد الحق ص )5)
يصبح منكي كما أنكى الرباعي غير وارد وال وجود له في كتب اللغة... فال يقال أنكاه وأنكاه حتى 

في اللسان والقاموس والمصباح.... )والظاهر أن هللا طمس على بصيرته في تسمية الكتاب كما 
 . طمس على بصيرته في مسماه ليحصل الخطأ في االسم والمسمى جميعا. أه

--- 
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ب ( ثبت في صحيح البخاري في كتا1)فصل(: في أدلة االستغاثة الصحيحة وآثار السلف أيضا: 
( الطبعة السلفية ما نصه: قال رسول هللا )صلى هللا 3/338( أنظر فتح الباري )52الزكاة باب رقم )

عليه وسلم(:. )إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف األذن، فبينا هم كذلك استغاثوا 
تغاثة بغير هللا بآدم، ثم بموسى، ثم بمحمد فيشفع ليقضى بين الخلق...(. أقول: وهذا تصريح باالس

تعالى في أمر ال يملك تفريجه يومئذ إال هللا تعالى وحده، وكلنا يعتقد أن النبي )صلى هللا عليه 
وسلم( عبد من عبيد هللا ليس له الملك يومئذ ألن )الملك اليوم هلل الواحد القهار(، واستغاثة الناس بعد 

يعترف بأنه ال يستطيع ذلك ثم بمن  اتضاح الشرك من اإليمان يومئذ وخصوصا بسيدنا آدم الذي
بعده من أكابر األدلة وأنصعها وأصحها على أن االستغاثة بغير هللا تعالى ولو لم يكن المستغيث 

يملك النفع ليس شركا وال كفرا كما يظن البعض بل هو حق في موقف يشهده الخلق جميعا بين يدي 
غاثة في هذا الحديث نص صريح على حقية رب العالمين النافع الضار سبحانه، وذكر لفظة االست

ذلك، فليس ألي إنسان أن يقول: هذا حديث الشفاعة ونحن نعرفه، ألن قوله هذا ال ينفي االستغاثة، 
بل يثبت هذا عليه أن التوسل واالستغاثة واالستعانة والشفاعة كلها بمعنى واحد وهو توسيط النبي أو 

وهو يعتقد أن األمر بيد هللا. ولذلك قال الحافظ ابن حجر غيره بين صاحب الحاجة وبين هللا تعالى 
( وفية أن الناس يوم القيامة يستصحبون حالهم في 11/441معلقا على نحو هذا الحديث في الفتح )

. قلت: وهؤالء الناس منهم من أدرك األنبياء في  الدنيا من التوسل إلى هللا في حوائجهم بأنبيائهم أه
 وفاتهم ومنهم من أدركهم بعد الوفاة، والجميع مستغيثون باألنبياء.حياتهم الدنيوية قبل 

--- 
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(: عن أنس بن مالك: 2/501( الفتح )6( وروى البخاري في صحيحه في كتاب االستسقاء باب )2
)أن رجال دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( يخطب، 

هللا )صلى هللا عليه وسلم( قائما فقال: يا رسول هللا هلكت المواشي، وانقطعت السبل، فاستقبل رسول 
قال: فرفع رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( يديه فقال: اللهم اسقنا،  -أي يمطرنا  -فادع هللا يغيثنا 

ال شيئا، وما اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: وال وهللا ما نرى في السماء من سحاب وال قزعة و 
بيننا وبين سلع من بيت وال دار. قال: فطلعت من وراءه سحابة مثل الترس ثم انتشرت، ثم 

أمطرت....(. قلت: هذا الرجل أصيب ماله بالهالك وجاء مستغيثا برسول هللا صلى هللا عليه وآله 
ليه وآله وسلم: وسلم أن يدعو هللا في أن يمطرهم، وهو يخطب على المنبر، فلم يقل له صلى هللا ع

قريب أجيب دعوة الداع إذا  عليك أن تدعو هللا أنت ألن هللا يقول: )إذا سألك عبادي عني فاني
دعان( وكذا لم يقل له )وقال ربكم ادعوني استجب لكم( ألن هاتين اآليتين ال تنفيان سؤال الغير 



واالستغاثة باألنبياء، وذكر الشيء ال ينفي ما عداه كما هو مقرر في األصول، ومن هذا الباب جاء 
 عليه وآله وسلم أن يدعو هللا له في في الحديث الصحيح: أن األعمى استغاث برسول هللا صلى هللا

نما علمه التوسل واالستغاثة بجاهه )صلى هللا عليه وسلم( في الدعاء  رد بصره، فلم يدع به وا 
يا  -وهذا توسل  -المسنون المشهور الذي فيه )اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة 

( وخصوصا أن النبي لم -ستغاثة صريحة وهذه ا -محمد إني أتوجه بك هللا في حاجتي لتقضى 
يخص هذا الدعاء بحياته فقط مع أنه حي في قبره كما أخبر وجاءنا في الحديث الصحيح، وعلماء 

األمة ذكروا هذا الحديث في أبواب صالة الحاجة من مصنفاتهم ولم يقل أحد منهم إياكم أن تدعو به 
 فانه شرك،

--- 
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ء به تطبيقا لسنة النبي صلى هللا عليه وآله وسلم، والمستغيث منا اآلن بل حثوا األمة على الدعا
برسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( يعرف أن النبي )صلى هللا عليه وسلم( حي في قبره يسمع سالم 
المسلمين عليه ويرد عليهم وتعرض عليه أعمال أمته، فإذا وقف اإلنسان منا على قبره صلى هللا 

فقال: يا رسول هللا جئتك مستغفرا من ذنبي مستغيثا بك إلى ربي فاعف عني وأدع  عليه واله وسلم
سرافي في أمري. لم يكن ذلك شركا وال كفرا باتفاق غير المتعصبين،  هللا أن يغفر لي ذنوبي وا 

( 8/274وخصوصا إن علمت أن اإلمام النووي حض على مثل هذه الصيغة كما في المجموع )
فعية، وأن ابن حجر العسقالني يقول كما في ديوانه بخط القلم: نبي هللا يا خير ونقله عن علماء الشا

البرايا بجاهك أتقي فصل القضاء وأرجو يا كريم العفو عما جنته يداي يا رب الحباء فكعب الجود ال 
يرضى فداء لنعلك وهو رأس في السخاء وسن بمدحك ابن زهير كعب لمثلي منك جائزة الثناء فقل يا 

ن اقنط فحمدك لي  أحمد بن علي اذهب إلى دار النعيم بال شقاء فإن أحزن فمدحك لي سروري وا 
( وديوان الحافظ مطبوع قديما في الهند وهناك نسخة منه في مكتبة الجامعة األردنية 6رجائي )

فلتنظر وليبحث عن مخطوطه أيضا بخطه للتأكد. فان قال قائل في هذين الدليلين هذه االستغاثة 
في حياته فقط، قلنا: أنت ال تجيز االستغاثة بغير هللا مطلقا، وتصف المستغيث بالشرك في  جائزة

( وعلى أولئك الذين 6أمر أقل ما يقال فيه: أمر مختلف فيه، وتدعي أن هذا من صلب العقيدة، )
ابن حجر  ينتقدون أبيات البردة لإلمام البوصيري رحمه هللا تعالى أن ينتقدوا بعد اليوم أبيات الحافظ

وغيره من الحفاظ الذين يقولون مثل ما يقول البوصيري بل أكثر من ذلك ومنه نعلم سقوط كالم ذلك 
وعدم  74 - 71المسكين الذي علق على كتاب )هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين( وشطحه ص 

 تذوقه لعلوم العربية، وأكله الزنجبيل.



--- 
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 تعالى أدلة واضحة في إثبات االستغاثة بعد الوفاة، فتأمل وأنصف. وليس كذلك، وستأتي إن شاء هللا
( روى الطبراني وأبو يعلى في مسنده وابن السني في عمل اليوم والليلة عن عبد هللا ابن مسعود 3

قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: )إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فالة فليناد: يا عباد هللا 
، يا عباد هللا احبسوا علي، فإن هلل في األرض حاضرا سيحبسه عليكم(. وفي رواية احبسوا علي

أخرى لهذا الحديث: )إذا ضل أحدكم شيئا، أو أراد أحدكم غوثا، وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل: 
وقال يا عباد هللا أغيثوني، يا عباد هللا أغيثوني، فان هلل عبادا ال نراهم(. رواها الطبراني في الكبير 

بعد ذلك: وقد جرب ذلك. ورواه البزار عن ابن عباس رضي هللا عنهما مرفوعا بلفظ: )إن هلل مالئكة 
في األرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فالة 

أمالي  فليناد: يا عباد هللا أعينوني(. وحديث البزار هذا حسنه الحافظ ابن حجر العسقالني في
(. وقال الحافظ الهيثمي عنه في المجمع 5/151األذكار كما في شرح ابن عالن على األذكار )

( رجاله ثقات. وزاد الحافظ الهيثمي مؤكدا على رواية الطبراني مقرا قوله: وقد جرب ذلك. 10/32)
ا األمر ولو فرضنا جدال أن هذا الحديث الحسن موضوع فكيف يجوز علماء األمة وأهل الحديث هذ

ويقولون: وجد جرب ذلك، وسيمر بنا إن شاء هللا تعالى ذكر من عمل بذلك وحسنه من الحفاظ. 
( فقال: 2/111)تنبيه(: والعجب العجاب أن األلباني اعترف بحسن حديث البزار هذا في ضعيفته )

كما  .... قلت: وهذا إسناد حسن303وبعد كتابة ما سبق وقفت على إسناد البزار في زوائده ص 
  قالوا.... الخ. أه

--- 
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قلت: ثم قبل ذلك جوز في نفس الصحيفة االستغاثة بالمالئكة وبالجن لهذا الحديث ثم جنح إلى 
اقتصار ذلك على المالئكة، وهو يعلم أن األنبياء أحياء في قبورهم.... إلى آخر ما تقدم. وليعلم 

ب( ألنه يرى ذلك من الكلم الطيب ال من الكلم أيضا: أن ابن تيمية ذكر الحديث في )الكلم الطي
( في صحيح الكلم الطيب على هذا الحديث بأنه: ضعيف كما خرجه 7الخبيث. وقد علق األلباني )

في ضعيفته، مع أنه يرى حسن إسناده واختار أن األصح أنه موقوف على ابن عباس رضي هللا 
ربما أخذ ذلك من أهل الكتاب، واني أعجب عنهما بغير أدلة علمية مقبولة، وتكهن أن ابن عباس 



من األلباني! هل يجوز على ابن عباس أن يأخذ الشرك من أهل الكتاب ثم يرويه لألمة ثم يتلقاه 
علماء األمة بالقبول ويعملوا به وعلى رأسهم أحمد بن حنبل أحد أئمة السنة من السلف المشهورين؟! 

وتأمل في كالم ابن تيمية وتعليق األلباني ( 177( حديث )98انظر صحيح الكلم الطيب ص )
( من المجلد الثاني من ضعيفة األلباني لتدرك التناقض في أعرض 111عليه، ثم تأمل في صحيفة )

 - 8/578( الدليل الرابع لالستغاثة: قال الحافظ ابن حجر العسقالني في فتح الباري )4صوره. 
ن الحارث بن حسان البكري قال: )خرجت أنا (: أخرج قصة عاد الثانية أحمد بإسناد حسن ع579

فقلت: أعوذ باهلل  -وفيه  -والعالء بن الحضرمي إلى رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( الحديث 
من  وبرسوله أن أكون كوافد عاد، قال: وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث ولكنه يستطعمه.....( أه

لدليل الخامس لالستغاثة: من استغاثات الصحابة به ( ا5فتح الباري. قلت: وهذه استغاثة صريحة. 
قرارهم لمن ) ( واعلم بأنني ال أذكر كالم ابن تيمية واأللباني ألنني أعتمد على كالهما، ولكن 7وا 

 ليكون حجة على من يقلدهما ألن في أقوال علماء أهل السنة ما يغني.
--- 
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(: روى 2/495الحافظ ابن حجر في فتح الباري ) فعل ذلك بعد موته )صلى هللا عليه وسلم(: قال
 -وكان خازن عمر  -ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار 

قال: )أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى هللا عليه وآله وسلم فقال؟ يا 
قلت: ومالك الدار ثقة باإلجماع عدله ووثقه سيدنا  رسول هللا استسق المتك فإنهم قد هلكوا....(.،

عمر وسيدنا عثمان فولياه بيت المال والقسم وال يوليان إال ثقة ضابطا عدال كما نص الحافظ ابن 
حجر في اإلصابة في ترجمته، ونقل ذلك عن إمام المحدثين علي بن المديني، وكذا وثقه جميع 

ن رضي هللا عن الجميع، بل نص الحافظ أن لمالك إدراك، الصحابة الذين كانوا في زمن عمر وعثما
فهو صحابي صغير وهذا يجعله ثقة اتفاقا، ثم روى عنه أربعة من الثقات، ونص على أنه معروف 

( وقد فصلت ذلك تفصيال في 5/12البخاري في تاريخه وساق هذه القصة، وابن سعد في طبقاته )
ك وقوله: )غير معروف العدالة( خطأ بل جهل وتدليس )الباهر( وبينت أن تضعيف المعاصرين لمال

بالغ. فهذا الحديث يثبت بال شك وال ريب إجماع من حضر من الصحابة في زمن سيدنا عمر مع 
سيدنا عمر رضي هللا عنهم على جواز االستغاثة بالنبي )صلى هللا عليه وسلم( بعد موته، ونحن 

لالستغاثة: حديث الدارمي في سننه أو مسنده ( الدليل السادس 6مقتدون بالصحابة في ذلك. 
( أبو 8(، ثنا عمرو بن مالك )9(، ثنا سعيد بن زيد )8( حيث قال: حدثنا أبو النعمان )1/43)

النعمان هو: عارم: واسمه محمد بن الفضل السدوسي: من رجال البخاري ومسلم واألربعة أيضا. 



تغيره حديث منكر كما نص على ذلك أكابر وهو ثقة ثبت. تغير في آخر عمره. وما ظهر له بعد 
(. فمن حاول أن يطعن فيه باالختالط فقد 4/8الحفاظ كالدارقطني وأقره الحافظ الذهبي في الميزان )

حاول الطعن في البخاري ومسلم، وسجل على نفسه بأنه ال يعرف في هذا العلم كثيرا وال قليال، 
 من رجال مسلم في ( سعيد بن زيد: هو9وليس لكالمه قيمة أصال. )

 

الصحيح. وثقه يحمص بن معين إمام الجرح والتعديل، وقال اإلمام البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم 
 ثنا سعيد بن زيد أبو

--- 
 [25 ] 

( قال: )قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا 11(، حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد هللا )1النكري )
ر النبي صلى هللا عليه وآله وسلم فاجعلوا منه كوة إلى السماء حتى ال إلى عائشة فقالت: أنظروا قب

يبقى بينه وبين السماء سقف. قال: ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت اإلبل حتى تفتقت 
من الشحم فسمي عام الفتق(. قلت: وهذا صريح أيضا بإسناد صحيح بأن السيدة عائشة رضي هللا 

)صلى هللا عليه وسلم( بعد موته وكذا جميع الصحابة الذين كانوا هناك وافقوها  عنها استغاثت بالنبي
وفعلوا ما أرشدتهم إليه. وكأنها أيضا تقول إذا جعلتم كوا إلى السماء فأنتم تسألون النبي )صلى هللا 

عليه وسلم( أن يدعو هللا تعالى أن يمطرنا من السماء، كما كان النبي أحيانا يخرج بهم عند 
( الدليل السابع لالستغاثة: فعل 7ستسقاء إلى الصحراء وأحيانا على منبره )صلى هللا عليه وسلم(. اال

علماء األمة من السلف الصالح ومن بعدهم من المحدثين دون نكير أحد من المعتبرين حتى جاء 
نما ابن عبد الوهاب فسقى غير اتباعه مشركين )انظر كشف الشبهات له ترى العجب العجاب(. وا  
اعتبرت فعل السلف وأئمة الحديث من الخلف لذلك دليال لما الحسن الصدوق الحافظ. وقال ابن 

سعد: كان ثقة. وقال العجلي: بصري ثقة. وقد طعن فيه بعض الناس ولم يضره ذلك. انظر تهذيب 
( وكثير من الثقات وخصوصا من رجال الصحيحين تكلم بعض الناس فيهم فلم 4/29التهذيب: )

( قال اإلمام الذهبي في الكاشف الذي يعطي فيه خالصة ما قيل في الرجل 10م شيئا. )يضره
وقال اإلمام الحافظ الذهبي في  (: عمر بن مالك النكري: وثق. أه4287/1773ترجمة رقم  2/342)

وقد صحح الحفاظ حديثه. فتشدق بعضهم في الطعن في سند حديث  ( عنه: ثقة. أه3/286الميزان )
 مشربهم لنيل دراهم معدودة بالنكري ما هو إال أمر منكر ال يرضاه هللا تعالى وال رسوله،ال يوافق 

 



فخوف بعضهم من أن يشاع عنه أنه يجوز التوسل ما هو إال من أكبر البراهين على خوف تضييع 
ي ( هو من رجال البخار 11الدراهم التي باع بها دينه، واشترى بها الدنيا باآلخرة فاللهم هداك! )

ومسلم، وهو ثقة كما في الكاشف والتقريب. فالسند متصل ورجاله رجال الصحيح إال عمرو بن مالك 
 وهو ثقة، والحمد له تعالى.

--- 
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أوردته من األدلة في رسالة )احتجاج الخائب بعبارة من ادعى اإلجماع فهو كاذب( ومن تلك األدلة 
لحديث الصحيح: )عليكم باللذين من بعدي أبي بكر أن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم قال في ا

(: فإن جاء أمر 8/235وعمر( ثم جاء عن سيدنا عمر رضي هللا عنه أنه قال كما في النسائي )
ليس في كتاب هللا وال قضى به نبيه صلى هللا عليه وآله وسلم فليقض بما قضى به الصالحون. 

ال فاعلم: أ( أن ابن عباس روى حديث من )احتجاج الخائب(. وعلى كل ح 27كما في ص  أه
االستغاثة الذي عند البزار مرفوعا، وهو بإسناد حسن وقد اعترف األلباني بحسنه ثم رجح وقفه على 

( فعلى هذا يكون ابن عباس ممن أجاز االستغاثة وروى حديثها 2/112ابن عباس كما في ضعيفته )
نما نجلب مثل لمن بعده ولم يعتبرها شركا علما بأننا ال نقيم وز  نا لما يقوله األلباني أصال ورأسا، وا 

هذا له وألتباعه من باب اإللزام. ب( وكذلك ورد في أثر السيدة عائشة الذي ذكرنا أن الدارمي رواه 
مع من وافقها من المسلمين ساعتئذ، ومن رد هذا بحجج منطقية سمجة فليبقها لنفسه فإنها ال وزن 

نصوص الصحيحة التي ال تنفيها اآليات المباركات التي يحاول أن يبطل لها عندنا، ألنه يريد دفع ال
( استغاثة اإلمام أحمد: روى البيهقي في الشعب وابن عساكر  بها تلك األحاديث باتفاق العقالء. ج

( بإسناد 217من طريق عبد هللا ابن اإلمام أحمد، وكذا عبد هللا بن اإلمام أحمد في المسائل )
(: سمعت أبي يقول: حججت خمس حجج منها 2/111ه األلباني )ضعيفه صحيح اعترف بصحت

 ثنتين راكبا وثالثة ماشيا، أو ثنتين ماشيا وثالثة راكبا، فضللت الطريق في حجة وكنت ماشيا

 

فجعلت أقول: )يا عباد هللا دلونا على الطريق( فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق.... 
 بن مفلح الحنبلي تلميذ ابن تيمية في كتاب )اآلداب الشرعية(.وذكر هذه القصة أيضا ا أه

--- 
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( ذكر ابن مفلح لذلك يدل على أن ذلك جائز عنده ليس بشرك كما يدعي الغالة اليوم، فذكر  د، ه
القصة في كتابه المذكور يبين أن االستغاثة بغير هللا ليست شركا عنده إال أن اعتقد المستغيث أن 

به له قوة النفع والضر بنفسه دون هللا وأنه متصرف في الكون دون هللا، وانظر كيف ذكر المستغاث 



( وكيف 177( حديث )98ذلك ابن تيمية في الكلم الطيب ولم يعتبره من الكلم الخبيث صحيفة )
علق على ذلك األلباني فذكر أن الحديث ضعيف ولم يقل انه حسن موقوف على ابن عباس، وما 

سمى هذا؟! و( اإلمام الحافظ الطبراني: ذكر الطبراني في معجمه الكبير أن حديث: )إذا أدري ماذا ي
ضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم غوثا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل: يا عباد هللا أغيثوني....( وأن 

ن كان سنده ضعيفا، ولم ينبه اإلمام الحافظ الطبراني  السلفي هذا مجرب، وهذا منه تقوية للحديث وا 
( أن هذا شركا يجب اجتنابه بل حض عليه. نهم اإلمام الحافظ النووي رحمه هللا تعالى: 360)توفي 

 331ذكر اإلمام النووي في األذكار في كتاب أذكار المسافر: باب ما يقول إذا انفلتت دابته: )ص 
السني عن  من طبعة دار الفكر دمشق بتحقيق أحمد راتب حموش( ما نصه: روينا في كتاب ابن

عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال: )إذا انفلتت دابة 
أحدكم بأرض فالة فليناد يا عباد هللا احبسوا يا عباد هللا احبسوا فان هلل عز وجل حاضرا سيحبسه(. 

بغلة وكان يعرف هذا  قلت: حكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلم أنه انفلتت له دابة أظنها
الحديث، فقاله، فحبسها هللا عليهم في الحال. وكنت أنا مرة مع جماعة فانفلتت منها بهيمة وعجزوا 
عنها فقلته: فوقفت في الحال بغير سبب سوى هذا الكالم. انتهى كالم اإلمام الحافظ النووي من 

 األذكار.
--- 
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( مبينا ما 8/274ال اإلمام النووي أيضا في المجموع )وال أدري أيصفوه بالشرك بعد ذلك؟.. وق

يستحب أن يقوله من يزور النبي )صلى هللا عليه وسلم( إذا وقف أمام القبر الشريف مخاطبا رسول 
هللا )صلى هللا عليه وسلم(، ما نصه: ثم يرجع إلى موقفه األول قبالة وجه رسول هللا صلى هللا عليه 

نفسه ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى ومن أحسن ما يقول ما  وآله وسلم ويتوسل به في حق
( 12عن العتبي ) -يعني سائر الشافعية  -حكاه الماوردي والقاضي أبو الطيب وسائر أصحابنا 

مستحسنين له قال: )كنت جالسا عند قبر رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم فجاء أعرابي فقال: 
سمعت هللا يقول: )ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا هللا  السالم عليك يا رسول هللا،

واستغفر لهم الرسول لوجدوا هللا توابا رحيما( وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى 
كالم النووي. فانظر رحمك هللا تعالى وهداك كيف أستحسن العلماء هذه الصيغة في  ربي.....( أه

عليه وسلم(، وطلب العفو وأن يستغفر هللا له، ونحن ال نفعل إال ذلك وال نداء النبي )صلى هللا 
نستحب إال هذا، وال نريد على ما ورد في األحاديث المتقدمة أو ما جاء عن العلماء الكبار في العلم 

وال نعتقد في المخلوقين أنهم يرزقون بذاتهم أو يحيون ويميتون، فاهلل تعالى بين لنا في كتابه أن 



اد الفعل لغيره على طريق المجاز ليس شركا ولكن ما نصنع بمن ال يدرك المجاز وينكره أشد إسن
اإلنكار، قال تعالى في شأن سيدنا عيسى عليه الصالة والسالم: )وأبرئ األكمه واألبرص وأحيي 

. فلو قال 49الموتى بإذن هللا وأنبئكم بما تأكلون وتدخرون في بيوتكم( آل عمران جزء من آية 
( والقصة ثابتة تناقلها العلماء 12شخص أن سيدنا عيسى عليه السالم كان يحيي الموتى ويبرئ )

وعلى فرض أنها مكذوبة فالعبرة باستحسان النووي وسائر الشافعية لهذه الصيغة المذكورة في قصة 
زقة من العتبي، فهل يستحسنون الشرك؟! وال يميزون بين الشرك واإليمان ويقتصر على معرفته المرت

 المتمسلفين!

 

--- 
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األكمه واألبرص، لم يكن كافرا، مع أن هللا تعالى هو محيي الموتى حقيقة وهو الذي يبرئ األكمه 
واألبرص، وكلنا يعتقد أن التأثير هلل ال لسيدنا عيسى، وكذلك إذا استغاث رجل برسول هللا )صلى هللا 

مصيبته أو كربه معتقدا أنه حي في قبره يبلغه سالم  عليه وسلم( راجيا أن يدعو هللا له في تفريج
أمته أينما كانوا وتعرض عليه أعمالهم، لم يكن ذلك شركا عند من تجرد من العصبية واتقى هللا 

تعالى، بل سيتحقق أن ذلك سنة وردت به األحاديث الصحيحة ونص عليه علماء األمة الثقات من 
الدراهم متظاهرا بالدعوة إلى التوحيد والتشديد والتقييد، ممن السلف والمحدثين. فليتق هللا من يأكل 

يركض وراء دعاة التوحيد الذين يقولون بقدم العالم بالنوع وبتجويز استقرار معبودهم على ظهر 
بعوضة، هداهم هللا. ح( وكذا شيخ اإلمام النووي الذي حكى عنه النووي القصة في األذكار وهو 

(. ط( وكذلك الحافظ ابن حجر 5/151. انظر شرح األذكار البن عالن )اإلمام محمد بن أبي اليسر
( ولم ينته أن ذلك شرك كما نبه عليه 2/495العسقالني حيث ذكر حديث ابن أبي شيبة في الفتح )

المعلق على الفتح هداه، وكذلك عند تحسين حديث البزار الذي في االستغاثة، وللحافظ أيضا أبيات 
الستغاثة واني أعرض بعض تلك األبيات وهي ثابتة عنه ثبوت الشمس في في قصائده هي صريح ا

رابعة النهار، ولمثله من الحفاظ أيضا أبيات كثيرة كابن دقيق العيد وابن سيد الناس وغيرهم، 
فليحارب بعد اليوم المأجورون الحافظ ابن حجر الذي يقول أبياتا أبلغ من أبيات اإلمام البوصيري 

ى. ومهما حاول هؤالء أن ينفوا ذلك عن الحافظ أو يتهربوا منها أو من الجواب عليها رحمهما هللا تعال
فلن يستطيعوا، وهذه بعض األبيات: قال اإلمام ابن حجر: نبي هللا يا خير البرايا بجاهك أتقي فصل 

القضاء وأرجو يا كريم العفو عما جنته يداي يا رب الحباء فقل يا أحمد بن على اذهب إلى دار 
 لنعيم بال شقاء أنظر ديوان الحافظ ابن حجر )المطبوع بالهند المكتبة العربية/حيدر أبادا

 



 وهي طبعة مصححة( توجد نسخة من الكتاب بمكتبة أه 381الدكن سنة 
--- 
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الجامعة األردنية، وقد نقل األبيات أيضا العالمة يوسف النبهاني من خط الحافظ ابن حجر كما ذكر 
( فانظر ذلك. وهناك أبيات أخرى ال أود إطالة هذه 1/166وعة القصائد النبهانية )ذلك في مجم

الرسالة بها فليراجعها من شاء. فقد نقلت في هذه العجالة االستغاثة عن ابن عباس ومالك الدار 
والسيدة عائشة وبالل بن الحارث المزني صاحب حديث مالك الدار عند ابن أبي شيبة، وكذا يدخل 

يع من حضر من الصحابة والتابعين، وكذا اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى والطبراني والنووي بذلك جم
الذي نقل استحباب ذلك عن الشافعية والحافظ ابن حجر، وأظن أن في ذلك إقناعا لكل لبيب أن 

م يتقي هللا تعالى ويعلم أن هذا األمر جائز شرعا. حجة من يحرم االستغاثة من السنة: استدل من حر 
االستغاثة بحديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه أن أبا بكر الصديق قال: قوموا بنا نستغيث 

برسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( من هذا المنافق، فقال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(: )إنه ال 
نما يستغاث باهلل تعالى( وهذا حديث ضعيف ذكره محدث. العصر السيد عب د هللا يستغاث بي وا 

الغماري في )الرد المحكم المتين( وقد روى هذا الحديث الطبراني وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف، 
( قال رواه أحمد وفيه راو لم يسم وابن لهيعة، وذكر في المجمع 8/40ذكره الهيثمي في المجمع )

ن الحديث ( أن ابن لهيعة حسن الحديث، وليس كذلك فقد ضعفه هو وغيره مرارا، مع أ10/159)
يخالف األحاديث الصحيحة وخصوصا حديث الصحيحين الصريح في االستغاثة، ولو صح هذا 

نما تركها هو األدب واألفضل ألن أبا بكر أعرف  الحديث كان حجة على أن االستغاثة ليست كفرا وا 
النبي صلى  الناس وأفقه الناس بالقرآن بعد النبي من أمته فيما يوجب الكفر من غيره، وأيضا لم يأمره

 هللا عليه وآله وسلم أن يتشهد ويدخل من جديد في اإلسالم.
--- 
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هذه هي حجة مانعي االستغاثة الذين يكفرون عباد هللا جزافا لغير موجب للتكفير، وهي مهلهلة كما 
الى رأيت، وذلك مبلغهم من العلم ويرددون آيات ال يدركون معناها سنجيب عنها اآلن إن شاء هللا تع

سريعا، مع أننا على استعداد تام ألن نتوسع في شرحها ونبرهن عليه وننقل أقوال العلماء متى احتاج 
ذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة  األمر لذلك. من تلك اآليات التي يحتجون بها: )وا 

د سألوا رسول هللا الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي( ومن المعلوم بداهة: أن أشخاصا كثر ق
صلى هللا عليه واله وسلم الدعاء وغيره ودعا لهم وأعطاهم، ولم يتنافى هذا مع اآلية، ألن اآلية 



الكريمة تقرر أنه ليس شرطا في الدعاء اتخاذ الوسائط والوسائل وأيضا ليس فيها ما يمنع ذلك، فهي 
واء كان في حياة النبي أو بعد تقرر أن اإلنسان له أن يدعو هللا تعالى متى شاء دون واسطة س

وفاته. ومن تلك اآليات التي يوردونها ويضعونها في غير محلها أيضا: قوله تعالى: )وأن المساجد 
هلل فال تدعو مع هللا أحدا(. ومعنى ذلك: أي ال تعبدوا غير هللا تعالى وال تعبدوا معه هذه األوثان 

ع أنه قال أيضا: )أرباب متفرقون خير أم هللا الواحد التي قال هللا عنها: )واتخذوا من دونه آلهة( م
القهار( فهم لم يكن أحد منهم موحدا ال الرب وال اإلله ألن الرب هو اإلله واإلله هو الرب، وقد 
فصلت هذا في رسالة التنديد بمن عدد التوحيد. ومنها قوله تعالى: )والذين تدعون من دونه ما 

سمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون يملكون من قطمير إن تدعوهم ال ي
. ومعنى اآلية مختصرا: والذين تعبدون من دون هللا 13بشرككم وال ينبئك مثل خبير(. فاطر 

بسجودكم لهم واعتقادكم فيهم األلوهية كمن يعبد منكم األصنام أو المسيح أو الكواكب أو يعبد 
من دون هللا العظيم حقيقة ال يملكون من قطمير لكم أي لفافة نواة  أشخاصا من العظماء في الدنيا

 تمر، كأولئك الفرس مثال الذين كانوا يعبدون كسرى والذين سألهم رسول هللا صلى هللا

 

 عليه وآله وسلم عن سبب حلقهم
--- 
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هللا إذا ادعوا الربوبية  للحاهم فقالوا: أمرنا بذلك ربنا يعنون كسرى، وألن هؤالء الذين عبدوهم من دون 
أو لم يدعوها ال يستطيعون تخليص عبدتهم من النار والعذاب، وسيتبرئون يوم القيامة ممن عبدهم، 

وهذا ألن النصارى مثال اعتقدوا الربوبية واأللوهية في المسيح وكذا اليهود في عزير وكذا عبدة 
نا إلى هللا زلفى( فهو كذب منهم بنص األصنام في أصنامهم، وأما قولهم: )ما نعبدهم إال ليقربو 

فحامه إياهم فيضطرون لقول مثل هذا،  القرآن، ألنهم ال يقولون ذلك إال عند محاجة النبي لهم وا 
ولذلك قال هللا عقب هذه اآلية: )إن هللا ال يهدي من هو كاذب كفار( والذي يؤكد ذلك أنهم يأبون أن 

ذا قيل لهم اسجدوا ل لرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا( يسجدوا هلل تعالى: )وا 
وكذلك ال يقرون بالبعث )وضرب لنا مثال ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيها 
الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم( والمستغيث بالنبي صلى هللا عليه وآله وسلم ليس كذلك 

ن ويدعوه وال ينكر البعث ولم يعبد غير هللا تعالى، وحصر الدعاء من جميع الوجوه فهو يسجد للرحم
بالعبادة غلط ثم غلط ثم جهل مركب، ألن واحدا من معانيه العبادة وله معان أخرى، فتعميم حديث 
)الدعاء هو العبادة( على كل دعاء من الجهل البالغ إلى الذروة وهو ينبئ أن القائل بذلك ليس له 

غة والتفسير وفهم كالم هللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه وآله وسلم حق الفهم دراسة في علوم الل



(، والرسول صلى هللا عليه وآله وسلم دعا أشخاص أحياء وكذلك دعا األموات فقال لهم: السالم 13)
، والمستغيث لم يأب السجود -لألموات من أهل القبور  -عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 

نما بنى كالمه على التدليس ومن قرأ مثل كتاب التوصل إلى حقيقة 13من ولم ينكر )للرح ( وا 
التوسل ظهر له ذلك جليا، فان تجريحه للرجال في النصوص التي تخالف هواه بذكر الجرح وا غفال 

 التعديل تحكم بالهوى وتقليد للسهسواني

 

أقول ولن يخالفني في حرف مما أقوله، المدلس القاصر في هذا العلم، ومن تدبر ذلك سيقتنع بما 
فتبا ثم تبا لمن قدم الباطل ألجل المال على الحق األبلج، وتبا لمن نقل عن مثل هذه الكتب المزورة 

 وهو ال يعي ما ينقله، وعند هللا تجتمع الخصوم.
--- 
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عالقة لها البعث فقياس أولئك على هؤالء غلط محض. وأعود فأكرر بأن مسألة االستغاثة ال 
بالعقيدة البتة. إال في نظر البسطاء الذين لم يمعنوا النظر في الكتاب والسنة. فجميع اآليات التي 
فيها اعتراف من الكفار باهلل كقولهم )ما نعبدهم إال ليقربونا إلى هللا زلفى( و )ولئن سألتهم من خلق 

حيد ألن هللا تعالى أخبر فقال بعد إحدى السموات واألرض ليقولن هللا( ليس فيها أنهم كانوا يقرون بتو 
)إن هللا ال يهدي من هو كاذب كفار(. وكذلك حديث )إذا سالت فاسأل  3تلك اآليات كما في الزمر 

هللا( الذي رواه الترمذي والذي عليه كالم لبعض الحفاظ وهو حديث حسن على كل حال. قال النووي 
ذا سألت فاسأل هللا(: إشارة إلى أن العبد ال ينبغي : قوله )إ51في شرحه عليه في األربعين صحيفة 

له أن يعلق سره بغير هللا تعالى بل يتوش عليه في سائر أموره، ثم إن كانت الحاجة التي يسألها لم 
تجر العادة بجريانها على أبدي خلقه كطلب الهداية والعلم والفهم في القرآن والسمنة وشفاء المرض 

دنيا وعذاب اآلخرة سأل ربه ذلك وان كانت الحاجة التي يسألها جرت وحصول العافية من بالء ال
العادة أن هللا سبحانه وتعالى يجريها على أيدي خلقه كالحاجات المتعلقة بأصحاب الحرف والصنائع 
مائك،  ووالة األمور سأل هللا تعالى أن يعطف عليه قلوبهم فيقول: اللهم حنن علينا قلوب عبادك وا 

ال يدعو هللا تعالى باستغنائه عن الخلق ألنه صلى هللا عليه وآله وسلم سمع عليا وما أشبه ذلك و 
يقول: اللهم اغننا عن خلقك فقال ال تقل هكذا فإن الخلق يحتاج بعضهم إلى بعض، ولكن قل: اللهم 

)شرح  51اغننا عن شرار خلقك. وأما سؤال الخلق واالعتماد عليهم فمذموم. انتهى كالم النووي ص 
 ربعين طبعةاأل

 



الشمرلي القاهرة الطبعة السادسة(. فتبين من ذلك: أن سؤال غير هللا تعالى ليس شركا وال منهيا عنه 
 إال أن اعتقدنا أن للمسؤول صفة األلوهية، والمسلم مراقب هلل تعالى في جميع

--- 
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بة هللا تعالى واعتقاد أنه أحواله، وال يمتنع عليه أن يسأل غير هللا تعالى، والحديث يدل على مراق
سبحانه هو المؤثر في كل حال وفي كل شئ حقيقة لقوله سبحانه: )وهللا خلقكم وما تعملون( ولقوله 

)هللا خالق كل شئ( ولذلك أورد النووي رحمه هللا تعالى هذا الحديث في باب المراقبة من رياض 
تعالى أشياء كثيرة، فقد سأل سيدنا عمر الصالحين. والنبي صلى هللا عليه وآله وسلم سال غير هللا 

رضي هللا عنه أن يدعو له عندما استأذنه في الذهاب للعمرة كما رواه أبو داود والترمذي بسند 
صحيح. وأقر الصحابة أن يسألوا غير هللا تعالى أشياء، ففي سنن أبي داود في كتاب الزكاة: باب 

عليكم أعطوني، فروى أبو داود والنسائي مرفوعا:  عطية من سأل باهلل: أي سأل الناس قائال: باهلل
ذا سألت فاسأل هللا(!!. وال أريد  )من سألكم بوجه هللا تعالى فأعطوه( ولم يقل كفروه، لحديث: )وا 
اإلطالة بعد هذا البيان بنقل مئات النصوص من مثل هذه الشواهد التي تنسف استدالالت من لم 

هؤالء الذين يحرمون االستغاثة منطق سخيف سطحي جدا،  يعرف االستدالل، ومنه يتبين أن منطق
ينبئ عن قلة معرفتهم وضعفهم في علوم الشريعة المختلفة، حيث ضعف فهمهم عن دقائق المسائل 
الشرعية، أو أن المال المميل فعل بهم ما فعل فجعلهم.... وقد تجتمع هذه األسباب أيضا، فنسأل هللا 

اتمة(: لم نر من حزم االستغاثة من السلف الصالح رضي هللا عنهم تعالى الهداية دوما للصواب. )خ
نما ظهر هذا في القرن الثامن فما بعد، وقد نقلنا في هذه العجالة نصوصا عن بعض السلف في  وا 
تجويز االستغاثة وفي الحض عليها، ونقل اإلمام الحافظ الذهبي في سير أعالم النبالء نصوصا في 

: -وهو من هو  -(: قال إبراهيم الحربي 9/343: في سير األعالم )ذلك أيضا عن السلف فمثال
 قبر معروف

 

الترياق المجرب. يريد إجابة دعاء المضطر عنده ألن البقاع المباركة يستجاب عندها الدعاء. 
 كالم الذهبي. أه

--- 
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، بل وعند قبور ( في ترجمة السيدة نفيسة: والدعاء مستجاب عند قبرها10/107وفي السير أيضا )
. ونحن ننصح المتمسلفة أن يذهبوا إلى قبر سيدنا أبي عبيدة ويدعوا  األنبياء والصالحين... الخ أه

هللا تعالى، متوسلين أو مستغيثين به رضي هللا عنه ليدلهم هللا على الحق ويلهمهم الصواب 



حقا. )ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ وليخلصهم من الميل إلى الدراهم التي يقلبون بها الحق باطال والباطل 
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب(، اللهم أسالك حسن الختام. قال مؤلفها حسن بن 

لحاق(: طعن األلباني بحديث:  أه 1409/ذي القعدة/2علي السقاف فرغت منها  والحمد هلل. )تنبيه وا 
م عليه إال عرفه ورد عليه السالم(. فضعفه في )ما من أحد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسل

( وذكر أنه بين ذلك في  ه 1405( الطبعة الرابعة )70تعليقه على كتاب اآليات البينات ص )
( والحقيقة أنه حرف في النقل على عادته فضعف الحديث بحجج أوهى من بيت 4493ضعيفته )

نعمان األلوسي ال يرجع إليه في هذا الفن العنكبوت وقلد نعمان ابن األلوسي في تضعيفه علما بأن 
فأقره على نقل غير صحيح عن ابن رجب فأتم ما أراده ولنبين ذلك فنقول: قال ابن رجب الحافظ في 

 ( ما نصه:278حديث رقم ) 1405( دار الكتب العلمية الطبعة األولى 82كتابه أهوال القبور ص )
--- 
 [36 ] 

 

ال حدثنا بشر بن بكر عن األوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير وروى الربيع بن سليمان المؤذن ق
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(: )ما من أحد يمر على 
قبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا يسلم عليه إال عرفه ورد عليه السالم( خرجه ابن عبد البر 

شبيلي: إسناده صحيح يشير إلى أن رواته كلهم ثقات، وهو كذلك، إال أنه وقال الحافظ عبد الحق اال
كالم ابن رجب من األهوال. تعليقاتنا على كالم ابن رجب هذا وما نستفيده منه:  غريب بل منكر. أه

( قوله )وروى الربيع بن سليمان( يشير إلى أنه ثبت عن الربيع من طرق وهو كذلك، فقد رواه عنه 1
 2/91( بإسنادين رجالهما ثقات، وكذا ابن الجوزي في العلل المتناهية )6/37تاريخه )الخطيب في 

( كما 1/234، وكذا رواه الحافظ ابن عبد البر في االستذكار )1523( طبعة خليل الميس حديث 1
( رجاله الذين ذكرهم ابن رجب 2سيأتي إن شاء هللا تعالى. فالحديث ثابت عن الربيع بال ريب. 

( 3(. 3/213صحيح إال الربيع بن سليمان وهو ثقة متفق عليه انظر تهذيب التهذيب )رجال ال
الحديث صحح إسناده ومتنه جماعة من الحفاظ منهم: اإلمام الحافظ ابن عبد البر في التمهيد 
واالستذكار، وذكر ذلك ابن القيم في كتاب الروح لكن محقق كتاب الروح الواقع في أسر تقليد 

( حيث قال: معلقا على الحديث: 11على ابن القيم، كما في طبعة دار الفكر صحيفة )األلباني رد 
.  أه 28قال الحافظ ابن رجب ضعيف بل منكر ووافقه شيخنا األلباني كما في اآليات البينات ص 

ونجيبه فنقول: إن ابن رجب لم يقل في األهوال )ضعيف بل منكر، بل قال: صحيح اإلسناد إال أنه 
 ومراد ابن رجب الحنبلي بالغريب وبالمنكر أنه ليس له إال إسناد واحد منكر. أهغريب بل 



--- 
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 200لكنه لم يصب في ذلك بل له أكثر من إسناد. قال المحدث اللكنوي في الرفع والتكميل )ص 
: هذا من الطبعة الثالثة بتحقيق األستاذ المحدث عبد الفتاح أبو غدة( ما نصه: وال تظنن من قولهم

وقال الحافظ السيوطي  حديث منكر أن راويه غير ثقة، فكثيرا ما يطلقون النكارة على مجرد التفرد. أه
في رسالته )بلوغ المأمول في خدمة الرسول )صلى هللا عليه وسلم(، وهي في كتابه )الحاوي للفتاوي( 

( و )سنن أبي داود( الذهبي في الميزان عدة أحاديث في )مسند أحمد -الحافظ  -(: )وصف 2/13)
وغيرهما من الكتب المعتمدة، بأنها منكرة، بل وفي )الصحيحين( أيضا، وما ذاك إال لمعنى يعرفه 
الحفاظ، وهو أن النكارة ترجع إلى الفردية، وال يلزم من الفردية ضعف متن الحديث، فضال عن 

ية دار المعرفة(: عند ذكر السلف 437وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري ص ) بطالنه(. أه
)محمد بن إبراهيم التيمي( وتوثيقه مع قول أحمد فيه: يروي أحاديث مناكير. قلت: المنكر أطلقه 
أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي ال متابع له فيحمل هذا على ذلك، وقد احتج به 

(: أحمد وغيره يطلقون المناكير 392وقال أيضا عند ذكر ترجمة )بريد بن عبد هللا( ص ) الجماعة أه
أما محقق كتاب الروح طبع دار الفكر فليس ثم هناك. فالحديث صححه  على األفراد المطلقة. أه

الحافظ ابن رجب، وكذلك صححه أيضا الحافظ )المتخصص في علل الحديث( عبد الحق اإلشبيلي 
(. وكذلك 10/365ي اإلتحاف )في كتابه )العاقبة(، كما نقله ابن رجب في األهوال والزبيدي ف

( بإقراره لعبد الحق. وكذلك صححه 2/302صححه اإلمام الحافظ السيوطي في الحاوي للفتاوي )
 ( وكذلك الزبيدي.10/365( وشرح اإلحياء للزبيدي )4/491الحافظ العراقي كما في اإلحياء )

--- 
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بر روى الحديث في التمهيد واالستذكار بإسناد وأفاد الحافظ العراقي في تخريج اإلحياء أن ابن عبد ال
( ابن رجب نقل في األهوال تصحيح الحافظ عبد الحق وأقره 4 صحيح، وقال المتقي: سنده جيد أه

عليه، بقوله: وهو كذلك، والظاهر أنه لم يطلع إال على هذه الطريق فحكم عليه بأنه غريب وليس 
إنما األعمال بالنيات( غريب وهو في الصحيحين. كذلك، وعلى كل حال ال تضر الغرابة، فحديث )

( وعلى فرض أن ابن رجب عنى بقوله )منكر( كما تخيله األلباني وأراد أن يثبته فلسنا ملزمين به 5
نني  نني أتسأل متعجبا ما هو سر تعويل األلباني على كالم ابن رجب دون باقي الحفاظ؟! وا  قطعا، وا 



يث لمشرب األلباني! علما بأنه ال يعول على كالم الحفاظ أخشى أن السبب فقط هو مخالفة الحد
نما يسعى لالستقالل برأيه ويدعي كما في مقدمته الجديدة آلداب زفافه ص ) ( أنه ال يقلد 30أصال وا 

( ويقال له أيضا لم حرفت كالم ابن رجب: )إسناده 6أحدا يعني من الحفاظ وأهل الحديث فلينظر. 
غريب بل منكر( إلى )ضعيف بل منكر( ووافقت األلوسي على تحريفه صحيح... وهو كذلك إال أنه 

أيضا فأين األمانة العلمية؟! وأين اإلنصاف؟! وال ندري هل سيزيد المذكور في ضعيفته استدراكا 
جديدا يرد ما زيفناه وأبطلناه، أم سيرجع إلى ما قاله الحفاظ فيصحح الحديث؟! سرد أسانيد الحديث 

( في 6/137( روينا بإسنادنا المتصل إلى تاريخ الخطيب البغدادي الحافظ )1التي وقفنا عليها: 
ترجمة إبراهيم بن عمران الكرماني، قال الخطيب: أخبرنا أبو الخطاب عبد الصمد بن محمد وعلي 
بن المحسن التنوخي، قاال: أنبانا عمر بن محمد الناقد حدثنا إبراهيم الكرماني قال حدثنا الربيع بن 

المؤذن )ح( وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن السراج بنيسابور قال: حدثنا أبو العباس األصم سليمان 
 ثنا الربيع ثنا بشر بن بكير ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

--- 
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وفي حديث الكرماني عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن 
ليه وسلم(: )ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إال رسول هللا )صلى هللا ع

( وروينا بأسانيد متصالت إلى ابن الجوزي في العلل المتناهية قال: 2عرفه ورد عليه السالم(. 
أخبرنا أبو منصور القزاز اخبرنا الخطيب البغدادي به، كما تقدم عن الخطيب في التاريخ. انظر 

( روينا بالسند المتصل إلى الحافظ ابن 3(. 1523( حديث )2/911هية بتقديم الميس )العلل المتنا
(: قال: حدثنا أبو عبد هللا عبيد بن محمد رحمه هللا تعالى قراءة مني 1/234عبد البر في استذكاره )

عليه قال: أملت علينا فاطمة بنت ريان المخزومي المسلمي في دارها بمصر في شوال سنة اثنتين 
أربعون وثالثمائة قالت: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي ثنا بشر بن بكر عن و 

األوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(: )ما 
من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن....( الحديث. وهذا إسناد نظيف صحيح كما ترى وتصحيح ابن عبد 

/ق( توثيق صريح لشيخ ابن عبد البر عبيد بن محمد 272/1حق الحافظ للحديث في أحكامه )ص ال
( كان رجال صالحا يضرب به المثل في الزهد 227الذي قال عنه صاحب جذوة المقتبس فيه )ص 

ونص في توثيق فاطمة بنت الريان المصرية التي ال يسأل عن حال مثلها. وأما قول المعلق على  أه
المتناهية على هذا الحديث: أن عبيد بن عمير مجهول والظاهر أنه مولى ابن عباس كما في العلل 

فجهل وخطأ منه، بل عبيد بن عمير هذا من رجال الستة ثقة كما في تهذيب  التقريب والميزان أه



التهذيب فتأمل وراجع أن شئت. وهذا السند الصحيح يشد سند عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيجعله 
أعني  -نا بال شك وبدل أن يبين األلباني هذه المتابعة، ويورد شواهد له من األحاديث الصحيحة حس

 الضعيف، زاد في نغمة -سند عبد الرحمن بن زيد 
--- 
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( فأورد حديثا رواه عبد الرزاق بسند تالف ليوهم أنه 70طنبوره في تعليقه على اآليات البينات )ص 
تابع سواه، وهذا بال ريب وال شك من التالعب المعروف فليستيقظ ليس للحديث شاهد أو م

المخدوعون وليتنبه الغافلون. وعبد الرحمن بن زيد الذي في أحد أسانيد الحديث ضعيف، له أحاديث 
حسان إذا تابعه ثقة ال شك أن حديثه يكون صحيحا. وقد قال عنه ابن عدي في الكامل: له أحاديث 

. وهللا يقول الحق وهو  لناس وصدقه بعضهم وهو ممن يكتب حديثه أهحسان وهو ممن احتمله ا
يهدي السبيل. كتبت هذا اإللحاق لرسالتي اإلغاثة بأدلة االستغاثة وفرغت من تبييضه ليلة الجمعة 

 والحمد هلل.  ه 1410/محرم/23
--- 
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 إلقام الحجر للمتطاول على األشاعرة من البشر. -
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 القول المبتوت في صحة حديث صالة الصبح بالقنوت. -
ه بيني وبين الشيخ بكر. لإلمام المحدث عبد هللا بن الصديق فتح المعين بنقد كتاب األربعين ويلي -

 الغماري. تقديم وتعليق وتحقيق الشيخ حسن بن علي السقاف.
 األردن -مكتبة اإلمام النووي/عمان 

 


