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 ( د هللا احبسواااي عب): ديثحبالقبوريني  اجلواب عن استدالل 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من الُشبه اليت يلهج هبا القبوريون املستغيثون بغري هللا: ما يروى يف حديث ابن مسعود 

أحدكم أبرض فالة فليناد:   إذا انفلتت دابةُ قال: )رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه 
]أخرجه أبو يعلى يف   . (اي عباد هللا احبسوا، اي عباد هللا احبسوا، فإن هلل حاضرا يف األرض سيحبسه

 ([. 10518(، والطرباين يف معجمه الكبري ) 5269مسنده ) 
 عليه وسلم قال: عن نيب هللا صلى هللاوحنوه ما جاء يف حديث عتبة بن غزوان رضي هللا عنه 

إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم عوان وهو أبرض ليس هبا أنيس فليقل: اي عباد هللا أغيثوين،  )
 . ([290]أخرجه الطرباين )(. اي عباد هللا أغيثوين، فإن هلل عبادا ال نراهم

قال: ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحنوه ما جاء يف حديث 
فإذا أصاب أحدكم  ؛إن هلل مالئكة يف األرض سوى احلفظة يكتبون ما سقط من ورق الشجر)
 ([. 4922]أخرجه البزار )( أبرض فالة فليناد: أعينوا عباد هللا  جة  ر  ع  

 !بل واملوتى  ،زعموا أن هذه األحاديث تدل على جواز دعاء املالئكة واجلنحيث 
 وجوه:واجلواب عن هذه الشبهة من 

 :حبال، ومل صلى هللا عليه وسلم أن هذه األحاديث ضعيفة، ال تثبت عن رسول هللا  أوال
، ورغبة يف االختصار أحيل يف  عدةبعلل   واحد، وكل حديث منها مسلسل   حرف  عنه منها  صح  ي

 (. 112-2/108بياهنا إىل سلسلة األحاديث الضعيفة )
،  ([29721]أخرجه ابن أيب شيبة )اس رضي هللا عنهما  وقد روي احلديث األخري موقوفا على ابن عب

وال يثبت أيضا، ففي إسناده أسامة بن زيد الليثي، وهو ممن خيطئ يف روايته، ويف أحاديثه مناكري،  
، ولذا قال فيه احلافظ ابن حجر يف  ([1/209]انظر: هتذيب التهذيب ) تضعيفه وكثري من احلفاظ على 

مرفوعا - عن ابن عباس؛ فمدار احلديث اثله ال يُقبل تفرده هبذم: )صدوق يهم(؛ ف[98]التقريب 
 .عليه -وموقوفا

  ؛ فإهنا ال تدل على ما ادعوا، وتوضيح ذلك: حاديثة هذه األبصح  -تنزال-لو قيل    :اثنيا 
، وعلى هذا  علىاألصل يف هذا الباب أن الدعاء عبادة، ال شك يف هذا وال ريب، واألدلة  أن  

ُعوا م ع   : قوله تعاىل: كثرية، ومنها   - وجوب أن يكون الدعاء هلل وحده  }و أ نَّ ال م س اِجد  ّلِلَِِّ ف ال  ت د 
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ت النيب صلى هللا عليه وسلم قال: مسع  رضي هللا عنهما  النعمان بن بشريحديث    ، ومنها:اّلِلَِّ أ ح ًدا{
ربُون  ع ن  مث قرأ } ،يقول: »الدعاء هو العبادة« ت ك  ت ِجب  ل ُكم  ِإنَّ الَِّذين  ي س  و ق ال  ر بُُّكُم اد ُعوين أ س 

ُخُلون  ج ه نَّم  د اِخرِين   بسند   أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجه وغريهمأخرجه  .{ِعب اد ِت س ي د 
 «إذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن ابهللالنيب صلى هللا عليه وسلم: »قول    ومنها  ،صحيح

 أخرجه أمحد والرتمذي بسند صحيح. 
اجلمع    فالواجب استصحاب هذا األصل، ومىت ما دل دليل على استثناء شيء منه: فالواجب

جواز دعاء احلي احلاضر القادر، كما يف   ىدل الدليل عل  وقدبني األدلة، ال ضرب بعضها ببعض، 
ت  غ اث ُه الَِّذي ِمن  ِشيع ِتِه ع ل ى الَِّذي ِمن  ع ُدو ِِه{قوله تعاىل يف قصة موسى عليه السالم:  وحنوه  }ف اس 

 . ، وبذا جتتمع األدلة وأتتلفله حكمه ؛ فهو إذن استثناء  من هذا األصلمن األدلة
ال خترج عن هذا االستثناء؛   -إن ُسلم بصحتها-وضوع الواردة يف هذا امل حاديثوهذه األ

 فإن النداء فيها نداء  حلي حاضر قادر، كما سيتضح فيما أيِت. 

 أمور: به ظهر تث األحادي هالتأمل يف هذ ا:لثاث 
 . د هللاو أو غريهم من جن اجلن أو املالئكة طائفة من ملعني، وهم  نداءً  اأن فيه -1
احلديث: )فإن هلل    يف  ما ورد هو  ، و فهذا املعقول من األمر ابلنداءسمع؛  اضر  يأنه نداء حل  -2
 . ومفهوم احلديث: من ليس حاضرا: ال ينادى! يف األرض( حاضرا

حاضرا  هلل  فإن)؛ ففي احلديث: وأقدره عليها ،له هباووك   ،أنه نداء ملن هي أه هللا لإلجابة  -3
 (.سيحبسه يف األرض

من  اجتهادا فهو ال ينادي  : اي عباد هللا ...(،فليناد  : )اءأن العبد هنا مأمور هبذا الند -4
مه  لِ ع    إمنابه، و   علمهإىل  ال سبيل    غييب    شيء  باد، ومساعهم، وإجابتهم:  فوجود هؤالء العِ تلقاء نفسه؛  

 . هألمر الوارد فيل ستجاب افمن احلديث، 
ال  ،يف احلكم رة  مؤث ِ  ة  وهي معترب  - إذن دعاء خمصوص، اجتمعت فيه كل هذه األمورفهو 

 فمىت اجتمعت جاز الدعاء، وإال مل جيز.  -حشو
هذه األمور حىت    ثبوت  ُُيتاج فيه إىل  أو جلين أو ميت    -سوى هؤالء-ك  وعليه فأي دعاء ملل  

 هذا؟!  إثبات يقال جبوازه؛ وأىن ألحد  
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مبا جاء  ائبني أخذا ولياء من امليتني أو الغفمن أجاز دعاء املالئكة عموما، أو األنبياء أو األ
ل اخلمر على  فقد أبعد النجعة؛ وكان كالذي يقيس حِ   - وقياسا على ما تضمنته    حاديثهذه األيف  

 هذا وهذا.  ُحكمي! وتغافل عن األوصاف املعتربة املؤثرة يف  سائل    حل املاء جبامع أن كليهما شراب  
بياء يوم القيامة، أو استغاثة  وهكذا الذي يبين جواز االستغاثة مبيت على استغاثة الناس ابألن

 مبوسى عليه السالم. سرائيلياإل
ال يعدو أن يكون دعاء حلي  -على فرض صحته-واخلالصة أن ما جاء يف هذه الرواايت 

 . هحاضر قادر، وال أحد خيالف يف جواز 
دعاء امليت مطلقا، أو احلي الغائب مطلقا، أو احلي احلاضر فيما ال    :أما الدعاء الشركي فهو 

  -وهو العبادة-حق هللا    خالصِ   ألنه صرفُ الصور شرك  أكرب،    ذه، فالدعاء يف هيقدر عليه األحياء
 .مضىكما   لغري هللا، والدعاء عبادة  

األشجار  دعاءُ  ثله، ومِ لغري حي، ال يقدر، وال يسمع دعاء   :نيب أو ويل ميت دعاءُ فوعليه 
 واألحجار واألصنام. 

على   ابق   - ، على فرض صحتهاحاديثسوى ما جاء يف هذه األ-ودعاء املالئكة واجلن 
بقدرهتم على  بسماعهم وال ، وال علم لناغييب م  ـفاملالئكة واجلن عال  ؛ لغائبني هو دعاء  فاألصل؛ 

ِبُقون ُه  فحسب مبه من رهب واإال ما أُمر  يفعلونال  -عليهم السالم-كة ، مث إن املالئاإلجابة }ال ي س 
رِِه ي  ع م ُلون {  .اِبل ق و ِل و ُهم  أبِ م 

واألنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم،  املالئكة)فمن جعل قال أبو العباس ابن تيمية: 
ويسأهلم جلب املنافع ودفع املضار، مثل أن يسأهلم غفران الذنوب، وهداية القلوب، وتفريج الكروب،  

 [ 124/ 1]جمموع الفتاوى  (فهو كافر إبمجاع املسلمنيوسد الفاقات، 
اع هبم، وال بدعاء واالستشف بدعاء املالئكةال يوجد قط عن نيب أنه أمر وقال رمحه هللا: )

املوتى من األنبياء والصاحلني واالستشفاع هبم، فضال عن دعاء متاثيلهم واالستشفاع هبا، فإن هذا  
 [5/74]اجلواب الصحيح ( الذي نبهت عليه الرسل من أصول الشرك

 [4/524بيان تلبيس اجلهمية ]( إشراك ابهلل :دعاء املالئكة ومسألتهم) وقال رمحه هللا: 
ف  الضُّرِ  ع ن ُكم  هللا: )  وقال رمحه  ُتم  ِمن  ُدونِِه ف ال  َي  ِلُكون  ك ش  قال تعاىل: }ُقِل اد ُعوا الَِّذين  ز ع م 

ت  ُغون  ِإىل  ر هبِ ُِم ال و ِسيل ة  أ ي ُُّهم  أ ق  ر ُب و ي  ر ُجون  ر مح  ت ُه و خي  اُفون   ،و ال  َت  ِوياًل  ُعون  ي  ب   اب ُه   أُول ِئك  الَِّذين  ي د  ع ذ 
ِإنَّ ع ذ اب  ر بِ ك  ك ان  َم  ُذورًا{. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون املالئكة واألنبياء فقال هللا  



4 

 

الذين تدعوهنم هم عبادي كما أنتم عبادي يرجون رمحيت كما ترجون رمحيت وخيافون تعاىل: هؤالء 
 فنهى سبحانه عن دعاء املالئكة واألنبياء  ؛عذايب كما ختافون عذايب ويتقربون إيل كما تتقربون إيل 

 [1/330]جمموع الفتاوى ( مع إخباره لنا أن املالئكة يدعون لنا ويستغفرون
من جعله هللا إماما فإنه يدعو إىل عبادة هللا وحده ال شريك له، والنهي  وكل  وقال رمحه هللا: )

فضال عمن    ينهون عن دعاء املالئكة واألنبياءعن دعاء ما سواه، ال دعاء عبادة وال دعاء مسألة،  
وهبذا بعث هللا مجيع الرسل وأنزل مجيع الكتب، وهذا هو دين اإلسالم الذي ال يقبل هللا   ،سواهم

 [ 165]اإلخنائية ( ا سواه من أحد دين

 املستدلني هبا على جواز دعاء املالئكة واجلن -دليل على القبوريني  حاديث هذه األ ا:رابع  
بنداء خمصوص، ملنادى خمصوص،   -على تسليم صحتها-وليست دليال هلم؛ فورودها  -واألموات

ها الدليل، فليس إمنا هي حال  خص   شرعا؛يف حال خمصوصة: برهان  على أن هذا الباب ليس مُ 
- يف كل حال عموما، واألموات  مبناداة للمالئكة واجلن حاديث أتت األومل ،هاألحد أن يتجاوز 

 . -كما هو حال القبوريني
جلاءت  -أهل الشرك وُدعاته-ولو كانت شريعة اإلسالم وملة التوحيد هي ما عليه القبوريون 

 -صلى هللا عليه وسلم-  بسيد ولد آدم وأرفعهم مقاما؛ كاالستغاثة  ابحلث على دعاء غري هللا مطلقا
  ؛رضي هللا عنهم سادة األولياء: أيب بكر وعمر وإخواهنماببعد موته، وجبربيل وغريه من املالئكة، و 

، وبطلب تفريج الكروب وتيسري األمور  يف حال العسر واليسرو يف الرب والبحر، والقرى والفيايف، 
وهي انفالت  -وليس إبابحة نداء مالئكة خمصوصني حاضرين يف حالة اندرة  -  صغريها وكبريها

 ، ال تقع ألكثر الناس! -دابة يف فالة
الشريعة مل أتت هبذا  و تلك األحاديث معلولة، هذا على سبيل التسليم اجلديل، وإال فاحلق أن 

جربائيل وميكائيل   رب بواجلوارح  بتعليق القلوب  -من أوهلا إىل آخرها- واحلمد هلل، إمنا جاءت 
 إله الناس، سبحانه وحبمده.  مِلك الناس، رب الناس،وتعبيدها لوإسرافيل، 

  شيء    -على فرض صحة تلك األحاديث- مما يدل على أن نداء هؤالء املالئكة  :اخامس
فإن  خاص ال يصح جتاوزه إىل غريه أو القياس عليه: جميء التعليل يف احلديث عقيب األمر ابلنداء: ) 

يف األرض سيحبسه(، أو: )فإن هلل عبادا ال نراهم(، فمجيء هذا التعليل دليل على  هلل حاضرا 
 احلكم يدور مع علته وجودا وعدما.و خصوصية هذه الصورة؛ 
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؛ فمن أين هلم مثل هذا التعليل الرواايت دليل على أولئك، ال هلم وهذا الوجه يؤكد أن هذه
 يف استغااثهتم الشركية؟! 

 فائدة، وهي أنه مشعر أبن هذا النداء خالف   -أيضا-جميء هذا التعليل فيه  سا:ساد
من البشر ملا   احلاضرين األصل؛ إذ لو كان األصل يف نداء املالئكة اإلابحة، وأنه كنداء األحياء

 ، وهذا ظاهر. يهيج إلاحت
 أن هذه الرواايت دليل على أولئك، ال هلم.  -أيضا- وهذا الوجه يؤكد

العلماء من   بعضعلى استدالل بعض الناس مبا جاء عن  التنبيه - بعد ما سبق-ويبقى 
 ألحاديث السابقة. العمل اب
 : وجهان نا له هه نظروال

قد ُعلم أن ما روي يف هذا الباب مل يثبت منه شيء عن رسول هللا صلى هللا عليه   األول:
 فال جيوز العمل به؛ فاملقام مقام غييب توقيفي، ال عقلي اجتهادي. وعليه وسلم، 
ال حجة يف قول أحد بعد رسول هللا صلى  ، و على جاللة قدرهم ال عصمة ألولئك العلماءو 

 قوله ويرتك. هللا عليه وسلم، وكلٌّ يؤخذ من
التماس العذر ألولئك العلماء فيما ذهبوا إليه؛ فظاهر حاهلم ظنهم ثبوت تلك الرواايت،   الثاين:

وا إال أن هلم  أوقد أحسن من انتهى إىل ما مسع، وأهل السنة أهل عدل ورمحة؛ فأولئك وإن أخط
 ، وال ُيسقطون.عونتاب  شبهة وعذرا؛ فال يُ 

 .لعلم النافع والعمل الصاحل، والسالمة من األهواء وأهلهالوفق هللا املسلمني 
 وصلى هللا وسلم على نبينا َممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.

 وكتبه: 
   أ.د. صاحل بن عبد العزيز بن عثمان سندي

 ه 1441شوال  10


