
 
  



 صالح رائد شيخ اي الُنجعة تدأبع
 

 كتاب  على الرد يف املوجزة الكلمات
 (املعاصرة والسلفية احلنابلة بني اخلالفية املسائل)

 كتبه: منذر املشارقة

 يسالماإل اجمللس عضو- حسن نزار أشرف الشيخ أتليف من كتاابن  يدي يف وقع
 احلنابلة بني اخلالفية املسائل) :األول الكتاب ؛املعتقد عريشأ وهو -املقدس بيت يف فتاءلإل

 . (والسنة الكتاب ميزان يف حمورية قضااي) :والثاين ،(املعاصرة والسلفية
 أكن ومل هلما، مقد   من هو صالح رائد  الشيخ   كون    املقال هذا ألكتب   دعاين والذي

 يف معروفة اعتبارية ة  شخصي هكون    املسائل هذه يف صالح رائد الشيخ ليتدخ   أن ايوم   عأتوق  
 ة سالمي  اإل االجتاهات مجيع من اجلهود توحيد على لويعم   األقصى، املسجد عن الدفاع

 طعن   فيهما الكتابني أن   علمنا إذا سيما وال، املبارك قصىاأل املسجد عن للدفاع والعلمانية
 :شعار وأين ؟!مةاأل وجتميع اجلهود توحيد فأين !السلفيني والعلماء املباركة السلفية ابلدعوة

 ؟! فيه لفنااخت   فيما ابعض   نابعض   رويعذ   ،فيه فقناات   فيما جنتمع
تتناول  فضل  أ وعناوين   أخرى لكتب   ميقد    أن -هللا حفظه- رائد الشيخ من نتظرأ كنت

  ولكن  ؛قصىاأل املسجد عن ودفاعه دعوته  مع تسقلي  وقضية القدس؛ الفلسطيين شأن  ال
 السلفية  الدعوة ضد   لشبهات جيرو   أن رائد للشيخ كيفف !الكتابني قرأت   عندما ظين خاب

 ؟!ومشهورة معروفة عليها والردود، الزمن عليها عفا
 ؛ عليه الرد    عناء يستحق   ال نيالكتاب فمحتوى الكتابني حمتوى عن احلديث عند أما
 حينما يزيد وعجيب العه،اط    وال الكاتب فقه على تدل   ال ضعيفة   شبهات على ائهماالحتو 
 كان   حيث (!جونالس   فقيه) لقب املؤلف على -له هللا غفر- صالح رائد الشيخ يطلق

 . واملعتقلني السجناء أحكام عن كتااب    فيؤل    أن به راألجد
 



 :السلفية الدعوة  فضل 
 إىل املسلمني عادةإ يف العظيم الدور هلا املباركة السلفية الدعوة   أن عرفي   أن بد ال بداية

 من كثري عقائد تصحيح يف البارز الدور لعلمائها كان كما الصحيحة، وعقيدهتم دينهم
 انتساهبم  شرفا نيالسلفي ويكفي أعمى، إال األثر هذا ينكر وال عباداهتم، وتصحيح املسلمني

 ربعةاأل ئمةواأل التابعني من بعدهم جاء ومن ،وعمال عقيدة   عليهم هللا رضوان الصحابة ىلإ
 .إمامتهم على األمة مجعتأ الذين

 يف الدخول عن هبنفس   ىينأ   أن له -هللا غفر- صالح رائد الشيخ إىل ندائي هأوج   كما
 هللا رزقنا ،املبارك قصىاأل املسجد عن الدفاع يف ورابطه ثغره على ىيبق   وأن األمور، هذه

 . فيه الصالة
 :سنناقشها اليت النقاط مأه
o أمحد مامإلل وخمالفتهم الظاهرية مذهب على هم السلفية. 
o املخالفة عند غريهم يبدعون السلفيون. 
o األولوايت فقه عندهم ليس السلفيون. 
o فلسطني قضية يناصرون ال السلفيون . 
o يسجنوا ومل وايضح   مل السلفيون. 
o خنبوي حزب السلفية . 
o بدعي السلفية مصطلح مضامني. 
o الصوفية مهامجة السلفيني على نكارهإ . 
o هالفق يف احلنابلة علماء مع السلفية علماء خالف. 
o أمحدمام إلالسلفية هم على مذهب الظاهرية وخمالفتهم ل : 

 اليسو  اجلدد الظاهرية أو الدعوية املعاصرة السلفية نإ) :-هللا هداه- املؤلف يقول
 عدم هو ادعائي على ودليلي ،حنبل بن دأمح مامإلا إىل ينتسبون أو حنابلة احلقيقة يف

 .(احلنابلة مذهب مع آرائهم تطابق



 نأ على ديؤك   نهإ حيث ،للتلقي كمنهج  السلفية ابلدعوة معرفته عدم على يدل وهذا
 على التعلم أن دراكهمإ مع ،حق   وهذا احلنابلة، مذهب مع همؤ آرا تتطابق ال السلفيني
 إال  عامل فيهم من وما، نو السلفي   العلم أهل اهب حنص  ي   اليت العلمية املسالك من املذاهب

 اهلند يف السلفيني علماءالو  ،حنابلة زااحلج ماءلعف، األربعة املذاهب من مذهب على ودرس
 . ، ويف مصر وغريها من البالد شافعيةمالكية العريب املغرب ويف ،أحناف

 ومالكية وأحناف شافعية وهناك ،الصاحل السلف اعتقاد   خالفوا حنابلة هناك نأ كما
 عيد  ي كما  حزاب   وال امذهب   ليست السلفية أبن دليل وهذا، الصاحل السلف مذهب على

 تبعهم ومن عليهم هللا رضوان الصحابة طريق وهي ،الدين لفهم طريقة هي وإمنا ،خصومها
 ؟! الكالم هذا دتؤي    صالح رائد شيخ اي فهل ،اإلسالم أئمة من

o    عون غريهم عند املخالفةالسلفيون يبد: 
 مع  التعامل كيفية  ويف ،الفقه يف بينهم فيما اختلفوا مةاأل سلف نإ) :املؤلف يقول

 .(الفسق أو ابلبدعة ابعض   بعضهم هميت   ومل ،اخلالف همع  ووس   ،الواقع
 ضادالت   الففخ   ،امعتب   خالف كل    ليسأنه و  ،اخلالف مفهوم توضيح   من بداية   بد   ال

 اعتقاد وخمالفة   الفضل راب يبيح من مع فاخلالف ،غسائ غري هو ما ومنه غ ،سائ هو ما منه
 بعض وجوب يرى منبني  عن اخلالف خيتلف، الصحيحة األدلة ومصادمة   الصاحل السلف

  .استحباهبا يرى ومن الصالة أفعال
  غريهم  السلفيون عبد   فمىت النهج، هذا على سائرون -تعاىل هللا حبمد- والسلفيون

 اصحيح   عاءاالد    هذا يكون وكيف ؟!الواقع مع التعامل وكيفية الفقهية اآلراء بسبب
 هذا  خيدش وال ؟!بعض  على بعضهم ويرد الفقهية، املسائل يف بينهم فيما خمتلفون والسلفيون

 منطلقات من ينطلقون السلفية الدعوة وعلماء ،قبلهم األئمة وسع ما فيسعهم سلفيتهم، يف
 ولكن ،قامامل طالل كالمي  صحة على أدلة   أسوق أن أردت   ولو حزبية، وليست شرعية
  العلم  أهل اختلف فقد دعواه، أط  خب الكاتب تقنع لعلها األمثلة عضبب لذلك أضرب

 وغريها األجنبية ابلقوات االستعانة حكم يف واختلفوا ،البملاانت دخول حكم يف السلفيون
 .النوازل من



o السلفيون ليس عندهم فقه األولوايت: 
 .السلفية( مسات أظهر هو األولوايت فقه اختالف نإ) :املؤلف يقول

 وهذه  والتزكية، واالتباع التوحيد هي وأصوهلا السلفية الدعوة توايأول أن   علمي   أن بد ال
و م ا } :تعاىل قال ، -أمجعني عليهم وسالمه وهللا صلوات- الرسل   اإليه دعا اليت هي األصول  

و م ا أ ْرس ْلن ا م ن ق  ْبل ك  م ن : }تعاىل وقال، [ 56]الذارايت: { خ ل ْقت  اجلْ ن  و اإْل نس  إ ال  ل ي  ْعب د ون  
ي إ ل ْيه  أ ن ه  ال  إ ل َٰه  إ ال  أ ان  ف اْعب د ون    الدعوة كذلك  يشمل والذي، [25]األنبياء: { ر س ول  إ ال  ن وح 

 .دينها ىلإ األمة وإعادة هللا شرع حتكيم ىلإ
ك م  الر س ول  ف خ ذ وه  } :اىل  تع قوله الشريعة أصول من أصل نهأو  االتباع أمهية وعن و م ا آَت 

ر اط ي م ْست ق يم ا ف ات ب ع وه  } :تعاىل وقوله ،[7]احلشر: { و م ا َن  اك ْم ع ْنه  ف انت  ه وا ا ص  ذ   و ال  و أ ن  ه َٰ
 وحذران ،[153]األنعام: { ت  ت  ق ون   ل ع ل ك مْ  ب ه   و ص اك م ذ َٰل ك مْ  س ب يل ه   ع ن ب ك مْ  ف  ت  ف ر ق   الس ب ل   ت  ت ب ع وا

احلديث  أما بعد، فإن خري » :عبد هللا بن جابر حديث يف فقال الدين يف االبتداع من
 .(1)«كتاب هللا، وخري اهلدى هدى حممد، وشر األمور حمداثهتا، وكل بدعة ضاللة

اأْل م  ي  ني  ر س وال  م  ن ْه ْم  يف   ه و  ال ذ ي ب  ع ث  } :تعاىل قوله يف الشريعة يف التزكية مقام ودليل
ت ه  و ي  ز ك  يه ْم  ل  م ب ني   م ن ق  ْبل   و ي  ع ل  م ه م  اْلك ت اب  و احلْ ْكم ة  و إ ن ك ان واي  ت ْل و ع ل ْيه ْم آاي  { ل ف ي ض ال 

 صلح صلحت إذا ؛مضغة اجلسد يف إن أال» :وسلم عليه هللا صلى النيب وقول ،[2]اجلمعة: 
 .(2)«القلب وهي أال كله،  اجلسد فسد فسدت وإذا ،كله  اجلسد

  لذلك ، هلا تبع   هاوغري   الشريعة أصول   كوَنال ؛واملكان الزمان بتغري تتغري   ال األصول فهذه
 السفر يف واليسر والعسر واحلرب السلم يف عليها ديؤك    وسلم عليه هللا صلى النيب كان

 . واحلضر
  الغربية  واملؤامرات احلكام يف والكالم العربية الثورات هيأ  ؟الكاتب  عند ايتو األول فما

 من  وهل ؟!نفوسهم يف العقيدة ترسيخ دون الناس عواطف وهتييج حدأ جيهلها ال اليت

 

 . (867مسلم ) أخرجه (1)
 . (1599) (، ومسلم52البخاري ) أخرجه (2)



 أم  ،فلسطني لتحرير الصحابة ونيسب   الذين مع األيدي ومد   والتعاون قاءاتلال األولوايت
 . تعرفوَنم مثارهم من قالوا وكما ؟!السلطات ومناكفة البملاانت دخول األولوايت
o  فلسطنيالسلفيون ال يناصرون قضية: 
 ولو يذكر شيئا متقد   أهنا املعاصرة السلفية من دي   مل أنه ازور   املؤلف عييد   مث
  .فلسطني لقضية املادي أو النفسي الدعم

 دعم  من السلفيون مهقد   ما يقينا عرفأ وإنين !وتسألون شهادتكم ستكتب :ونقول
 إىل حباجة لسنا ولكننا ،السنني  عشرات منذ األصعدة، كافة  على ومعنواي   ماداي   لفلسطني
 املسلمني كل  إىل -تعاىل هللا حبمد- وصلت نيالسلفي وأموال كالمنا،  ةصح   لنثبت شهادتك

 اإلسالم وبالد حاقد، أو أعمى إال هذا ينكر وال سب،فح   فلسطني إىل وليس ،العامل يف
  تعلم  وأنت ،الكالم هذا على توافقه -صالح رائد شيخ اي- فهل ،احلمد هللو  هبذا تشهد

 ؟! هناك نيي  للمقدس الداعمة اجلهات هي ومن القدس أهل
o   يسجنواوا ومل السلفيون مل يضح: 
 يف املسلمني حق   عن ودالذ   أجل من حبياهتم ايوم   وايضح   مل نيالسلفي نإ) :يقول مث

 .(يوما السجن يدخلوا مل هنمإ كما  ،فلسطني
 ومما .تراواملقر   داتواملؤك   ماتاملسل   من اأَن نعتقد فإننا فلسطني قضية يف موقفنا أما

 -فلسطني قضية فيها مبا- مجيعها لألمور ينظرون السلفيني أن الصدد هبذا يذكر أن ينبغي
 وما هب وا اجلهاد هلم وجل عز هللا يس ر فمىت القول، دون ابلعمل ويؤمنون ،شرعي مبنظار
. أمامهم ال الرابنيني العلماء وراء كله  ذلك يف وهم ،وقواعد أسس له عندهم واجلهاد قعدوا،

 .فلسطني قضية يف أفهامهم يف الثوابت من هذه
 وما ،والكالم البيان يف أبدا رواقص   ما السلفيني أن   الصدد هبذا يذكر أن ينبغي ومما
 سلفي كل  حس   يف مركوز -والنصارى اليهود- الكتاب أهل خمالفة فإن توا،يسك   ولن سكتوا

 .وسلوكياته وتصوراته حياته أمور مجيع يف
  على  دليال نتج  س   كونك  فليس ؟! والباطل حلقا مقياس هي السجون  كانت  ىتم وأيضا

 دافعوا  ممن- والقوميني واالشرتاكيني الشيوعيني من سجنوا فالذين ؛ومنهجك معتقدك ةصح  



 عظم من التقليل كالمي  معىن وليس مجاعتك، من سجن ممن أكثر -وغريها فلسطني عن
 يعرف ال احلق ميزان كون عن احلديث ولكن ،-عنهم هللا جفر  - املعتقلني تضحيات
 بن محدأ اإلمام سجن فقد ذلك ومع ،املستقيم الطريق على ةستقامالاب وإمنا ،ابلسجون

 سبع تيمية ابن اإلسالم شيخ وسجن ؟!حنبل بن أمحد اإلمام معتقد على نتأ فهل ،حنبل
 هؤالء رأس وعلى اجملاهدين مامإ احلديث العصر ويف ؟!معتقده على نتأ فهل ،مرات

  منبا  كان الذي، -تعاىل هللا رمحه- القسام الدين عز حممد: املعروف اجملاهد املعاصرين
 يف اجملاهدين بكتائب يلتحق أن قبل سوراي يف ذلك وقبل ،فلسطني يف السلفية للدعوة

 مطبوعا كتااب  وعشرين ومخس وتسعمائة ألف سنة أل ف   أنه ذلك على والدليل فلسطني؛
 خمرف عكي صويف على الكتاب هذا يف رد ،( خزيران أوهام دفع يف والبيان النقد) بعنوان:

 :أي- وتلميذه اجلزار األستاذ نرشد أن نود وكنا) قال: أنه فيه ذكر ومما للبدعة، انصر
 اببه، يف له ند   ال الذي للشاطيب االعتصام كتاب  من ستفادةاال إىل صويف، وكالمها -خزيران
 يف هللا رمحه األلباين اإلمام سجن كما  .(1) (الوهابية ابلنزعة هؤالء يرمينا أن خشينا ولكننا
 . كثري  وغريهم اإلسالم، شيخ فيه سجن الذي السجن نفس
o  خنبويالسلفية حزب: 

 .احلزبية وصف عليه وينطبق يدعي كما  خنبواي حزاب السلفيني جعل على املؤلف يصر  
 وأما معصومة، مصادرها ألن ؛معصومة دعوة هي -ومنهجا دعوة- السلفية إن فأقول

 تتحمل فال ،-املسلمني من كغريهم- لنفسه وظامل دتصومق ابخلريات سابق بني فهم أتباعها
 اجلماعي ابلعمل يؤمنون السلفيني نأ كما منتسبيها، بعض أخطاء السلفية الدعوة

 ابطو الض ضمن املنكر عن والنهي ابملعروف األمر بواجب للقيام وسيلة وأنه ،واملؤسسي
 كبار   وهيئة تيمية ابن اإلسالم كشيخ  وحديثا، قدميا العلماء عليه أكد ما وهذا ،الشرعية
وأما رأس احلزب فإنه رأس الطائفة " :تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول، األلباين واإلمام العلماء

 وال زايدة غري من ورسوله هللا أمر على جمتمعني كانوا  نإف -حزاب تصري :أي- بتتحز   اليت

 

من إصدارات  ،السلفيون وقضية فلسطني :انظر و  .( 25)ص:  النقد والبيان يف دفع أوهام خزيران  (1)
 . مركز بيت املقدس للدراسات التوثيقية



 مثل ونقصوا ذلك يف زادوا قد كانوا  وإن عليهم، ما وعليهم هلم ما هلم ،مؤمنون فهم نقصان
 كان  سواء حزهبم يف يدخل مل عمن واإلعراض ،الباطل ابحلق محزهب يف دخل ملن التعصب

 اأمر  ورسوله هللا فإن ورسوله، تعاىل هللا ذمه الذي التفرق من فهذا والباطل، احلق على
 عن وَنيا والتقوى الب على ابلتعاون اوأمر  واالختالف، التفرقة عن وَنيا واالئتالف ابجلماعة

 .(1)"والعدوان اإلمث
 تنظيمية أسرة إىل وانضم البيعة ىأد   من الإ معهم يدخل الممن  كغريهم  ليسوا والسلفيون

 السواد  أَنم املسلمني عامة إىل تنظر السلفية الدعوة ولكن ،منتظما منتسبا فردا وأصبح
 ؛والتجار نيواجملاهد والعلماء والفقراء البسطاء منهم فتجد واجلماعة، السنة أهل من األعظم
 هللا شرع وحتكيم ،اجملتمع حوإصال ،الصحيحة العقيدة ونشر ،وجل عز هللا دين تبليغ هدفهم

 .وانسلت" بدائها "رمتين :قيل كما  ولكن ؟!عيهاتد   اليت النخبوية ينأف ،وجل عز
o  بدعيمضامني مصطلح السلفية: 

 اليت اجلديدة مبضامينه لحطاملص هذا اخرتاع نإ) :يقول أنه املؤلف كالم  يف والعجيب
 (بنهجه امللتزم فاخلل الو  ،الصاحل السلف يعرفها مل ،الدين  يف طارئة بدعة إليها، أشران
 .زمنية مرحلة السلفية كتاب  عن نقال

 ال الصاحل السلف يعرفه مل مةاأل على طارائ األشاعرة مصطلح أليس :للمؤلف أقول
  اإلسالمية اجلماعات ابقي على البدعة مصطلح قينطب ال وملاذا !؟عقيدة وال مصطلحا

 عليهم،  هللا رضوان الصحابة منهج عينه هو ضامينهمب  السلفية مصطلح نأ مع ؟!كذلك
  :هللا رمحه القيم ابن اإلمام قال كما  منهجنا

 العرفان  أولو هم الصحابة قال رسوله قال هللا قال العلم
 فقيه قول بني الرسول بني سفاهة للخالف نصبك العلم ما

 من احنو  هلا أنو  َتريخ هلا ليس حركة السلفية أن ادعائه على ارد  - للمؤلف ذكرأ أن  وأود
 السلف  مذهب أظهر م ن على عيب "ال :هللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ قول -عام مائة
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  يكون  ال السلف مذهب فإن ابالتفاق؛ منه ذلك قبول جيب بل ،إليه واعتزى إليه وانتسب
 ابطن  ا احلق على هو الذي املؤمن مبنزلة فهو وظاهر ا ابطن  ا له موافق  ا كان  فإن ؛حق  ا إال

 منه فت قب ل املنافق؛ مبنزلة فهو الباطن دون فقط الظاهر يف له موافق  ا كان وإن وظاهر ا،
م" نشق   وال الناس قلوب عن ننق ب   أن ن  ؤم ر مل فإان   هللا؛ إىل س ر ير ت ه وت وك ل ع الن ي  ت ه،  .(1)بطوَن 

 مذهب على كان من وهو -بفتحتني- فيل  "الس   :هللا رمحه الذهيب اإلمام ويقول
 عن اكاف    ،االعتقاد حسن اسلفي   "وكان :هللا رمحه الصالح ابن ترمجة يف وقال، (2)"السلف

 .(3)"املتكلمني أتويل
 العقيدة  مبحث وذكر ،احلنابلة مع السلفية اختالف على األمثلة بضرب املؤلف بدأ مث

 يف البحث من ملزيد هنا وأحيل، للسلفية خالفا احلنابلة عند املتشابه من الصفات آايت وأن
  التفويض  من أمحد اإلمام )براءة :بعنوان والدراسات للبحوث سلف مركز رد إىل املوضوع هذا

 .الكفاية ففيه (4) اجلدد( احلنابلة دعوة وكشف
o مهامجة الصوفيةنكاره على السلفيني إ: 

 علماء من هناك أن ويدعي التصوف، مهامجة السلفيني على نكارهإ عجائبه ومن
 .املتصوفة بعض ميدح من السلف
 على  وكانوا ابلتصوف صفواات   ممن معينني شخاصأ على الثناء بني املؤلف يفرق فلم

 والسلوك، واملنهج العقيدة حيث من التصوف على الثناء وبني العموم،يف  السنة أهل منهج
 يبىن الذي للتصوف ذمهمفيها  اإلسالم أئمة من اآلاثر من كثري  وجود ابحث على خيفى وال

 عند كنا  املسييب: قال: "هللا رمحه عياض القاضي قال واخلزعبالت، والشركيات البدع على
 هلم يقال قوم عندان، هللا عبد أاب اي: نصيبني أهل من رجل فقال، حوله وأصحابه مالك

  الصبيان : مالك فقال .فريقصون يقومون مث، القصائد يف أيخذون مثا، كثري    أيكلون، الصوفية
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 أهل منا أحد   أن مسعت ما: مالك قال .خيمشا قوم، ال: قال؟ أجمانني: قال .ال: قال؟ هم
 .(1)"هذا يفعل اإلسالم
  رجال  أن "لو: يقول الشافعي مسعت: األعلى عبد بن يونس فقال الشافعي اإلمام أما
 أحد لزم "م ا: أيضا وقال، (2)أمحق" وجدته إال الظهر عليه أيت مل النهار أول تصوف
ْبت  : أيضا وقال، (3)"أبدا إليه عقله فعاد يوما أربعني الصوفية  انْ ت  ف ْعت   ف م ا الص وف ي ة ، "ص ح 

ن ْه مْ   مل ْ  إ نْ  و ن  ْفس ك   ،ق ط ع ك   و إ ال   ق ط ْعت ه   ف إ نْ  س ْيف   اْلو ْقت   ي  ق ول ون : مس  ْعت  ه مْ  ب ك ل م ت نْي : إ ال   م 
حْل ق    ت ْشغ ْله ا ْلب اط ل   ش غ ل ْتك   و إ ال   اب   رائد شيخ اي املؤلف كالم  على موافق أنت فهل .(4)"اب 
 !؟صالح
o  هالفقخالف علماء السلفية مع علماء احلنابلة يف: 
 ،الفقهية املسائل يف احلنابلة وبني السلفيني العلماء بني اخلالف عن املؤلف تكلم مث
أن  علم لطالب كيف  أدري وال هللا، رمحه البهويت أبقوال ويقارنه العلم أهل بعض رأي فينقل
 املسائل يف السلفيني عند املعتمد هو السلفيني  العلم هلأ بعض  أقوال من قوال جيعل

 املسائل يف بينهم فيما السلفيون خيتلف كيف  يقينا يعلم ابلعلم عناية ىندأ له ومن ؟!الفقهية
 .الفقهية

 :املؤلف قوليف، املسائل ابقي على الرد عن يغين واحدا مثاال لذلك وسأضرب
 املرأة  )صوت :جربين ابن الشيخ قول ودليله، ةر عو  املرأة صوت أن يزعمون "السلفيون

 ليس -األجنبية :أي- )وصوهتا :البهويت ماماإل بكالم احلنابلة قول على ويدلل عورة(
 ،بعورة ليس املرأة صوت أبن يقولون عثيمني ابن والشيخ ابز ابن الشيخ أن العلم مع ،ة(ر بعو 

 . دقيقا ليس جبين ابن الشيخ لكالم نقله أن مع ،جبين ابن الشيخ عن نقله ملا خالفا
 .تقييده، مع مراعاة االختصار، واحلمد هلل رب العاملنيهذا ما تيسر 

 

 . ( 53/ 2) ترتيب املدارك (1)
 .( إبسناد صحيح207/ 2رواه البيهقي يف مناقب الشافعي ) (2)
 . (327ص: تلبيس إبليس )ينظر:  (3)
 . ( 124/ 3) مدارج السالكنيينظر:  (4)


