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 املقدمة
 

، ومن سيئات أنفسنار ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرون احلمد هللا حنمده ونستعينه إ
ال اهللا إه لوأشهد أن ال ا. يضلل فال هادي له مننا، من يهده اهللا فال مضل له، وعمالأ

 .وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
 :أما بعد

 
السنة ورد يف الكتاب و فلقد بات مفهوم الوالية احلقيقي غائبا عن الكثريين كما

ذاك : لذهن عند مساع كلمة الويلىل اإوصار املتبادر  ،ما فهمه السلف الصاحل سبحبو
ىل الناس إة حول عنقه، وامتدت يداه بحت السالشيخ الذي يتمتم بأحزابه وأوراده، قد تدل

 .يقبلوا وهم يكادون يقتتلون على التمسح به
على قارعة الطريق حايف القدمني، متسخ الثياب فيشيع  اًتسكعم وآخرون يرون جمذوباً 

خيرب الناس مبا  اًأو عراف اًهذا سر مع اهللا، ورمبا رأوا كاهنملثل  أن نبينهم أنه ويل يعتقدو
يأيت  يغيب عنهم من ماض وحاضر ومستقبل فيظنون فيه الوالية هللا مع علمهم بأنه ال

فيهم صنوف العجائب والكرامات وقد غاب  ويظنون ،الصلوات وال حيضر اجلماعات
، وقد غفلوا عن حقيقة مهمة أال وهي عنهم حقيقة الكرامة ومىت يعطاها اإلنسان وملاذا

استغالل بعض الدجالني وأدعياء الكرامة هلذا اجلهل بني الناس، وساعدم اجلن والشياطني 
كانوا يتكلمون  ركني حنيبأصنام املش قلناس ما كانوا يفعلونه يف السابعلى ذلك ففعلوا با

ية تقادهم وإميام بألوهأصنامهم ليزداد اع نخالهلا فيظن الناس أن الكالم صادر م نم
يطوي اهللا هلم األرض اليوم من يعتقد أن من أولياء اهللا من  سالنا نحىت صار م. أصنامهم

حىت إن منهم من يصلي الصلوات اخلمس يف اليوم الواحد يف مخس بقاع خمتلفة  )0F١(نوالزم
ه هلم ولو طالعه على أحوال تالميذه ورعايتاوأن بعد املسافات ال حيول دون . من العامل
 .وأن أولياء اهللا يتفاوتون يف املراتب. من بعيد

                                            
أي بتطوره يف أشكال عديدة وظهوره مبكانني )) القول اجللي بتطور الوايل((كتبت يف ذلك عدة كتب مثل ) ١(

 .ينسب كالمها للسيوطي بالظاهرية)) يف تعدد صور الويل  املعتلي((بوقت واحد وكتاب 
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 .فمنهم الوتد ومنهم النجب ومنهم القطب ومنهم الغوث
بدال أللكة هرمية ومهية من األقطاب واوهكذا قامت يف أذهان اجلهال من الناس مم

 .واألوتاد، م تقوم األرض والسماء وم تقضي احلوائج هم أولياء اهللا
ينكر هذا االحنراف يف أفهامهم أو حياول تقوميه اموه بأنه عدو لألولياء  وصار كل من

 :وأنه جيحد قوله تعاىل
 اَءيلونَاللَّ أَال إِنَّ أَونزحي مالَ هو هِملَيع فوالَ خ ه ] ٦٢يونس.[ 

لصدقات ىل اإأما التاجر السابق  أما أن يكون املصلون الذين نراهم كل يوم يف املساجد
والية وال عالقة هلم وإيتاء الفقراء أما ااهد الذي يرابط يف سبيل اهللا فهؤالء ال تعنيهم ال

 .!ذه اآلية
ة بني مفهوم الوالية ىل وضع دراسة مقارنإومن هنا فقد عمدت يف هذا الكتاب 

نا لصوفية كما عرضتها لمفهومها عند ا وبني. الكتاب والسنة نباألدلة م االصحيح مدعم
 .بطون كتب التصوف ناملئات م

 ))لنقشبنديةا((بعد كتاب  ت عن التصوفاسلسلة دراس نوهذا هو اإلصدار الرابع م
و  ))ريةلقادا((كتاب  اوقريب ))لرفاعيةا((وكتاب  ))أبو حامد الغزايل والتصوف((وكتاب 

 .ذن اهللاإب ))لشاذليةا((
هذه الطرق من خالل  وإين ألرجو أن أكون قد أعطيت صورة واضحة عن حقيقة 

 .ىل كتبهم وأقوال مشاخيهم القدامى واحملدثنيإالرجوع 
هذه الطرق أن يكتب إيل  وأمتىن من أي ناصح أو من لديه مراجع أو معلومات عن

 :على هذا العنوان
 ١١٥٣٤الرياض  ٥٥١٩٥ب . ص

 .واحلمد هللا رب العاملني
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 يلالوالية والو
 

. والدنو واملطر بعد املطر، وليت األرض بالضم القرب ))لويلا((قال الفريوز آبادي 
(ي اختذه ولياأاحملب والصديق والنصري، وتواله  والويل االسم منه

1F

: ويف الصحاح للرازي )١
(واملواالة ضد املعاداة والوالية بالكسر. الويل ضد العدو((

2F

: لويلا :ويف مقاييس اللغة)٢
(املطر جييء بعد الومسي: الويلالقرب، و

3F

يف غريب القرآن  لراغب األصفهاينقال ا  )٣
ويستعار  ا حصوال ليس بينهما ما ليس منهمالوالء والتوايل أن حيصل شيئان فصاعدا((

ذلك للقرب من حيث املكان ومن حيث النسبة ومن حيث الدين ومن حيث الصداقة 
 .والنصر واالعتقاد

منهما يقال يف معىن  يف ذلك كل واحد والويل واملوىل يستعمالن. تويل األمر: والوالية 
هو ويل اهللا عز وجل ومل  الفاعل أي املوايل، ويف معىن املفعول أي املواىل، يقال للمؤمن

(انتهى. هاليرد مو
4F

())هو القريب((الويل  نوذكر الشوكاين يف فتح القدير أ )٤
5F

هذا من ف )٥
احلقيقي ىل املعىن إح فانه من الضرورة مبكان الرجوع صطالالأما من حيث ا. حيث اللغة

ال سيما وأن االختالف يف الوالية ناشىء عن االختالف يف فهم معىن  ))لويلا((للفظ 
ىل أن إبابن تيمية رمحه اهللا الذي يذهب والتعريفات فيها كثرية، ونبدأ . الكلمة وداللتها

. ))لقرب، وأصل العداوة البغض والبعدوأصل الوالية احملبة وا. ضد العداوة واليةلا((
ذا التفسري مل لكن ه ))متابعته هلا أيي وليا من مواالته للطاعات، ن الويل مسأل وقد قي((

())واألول أوىل((يترجح عنده فقال 
6F

ولعل وجه ترجيح التعريف الثاين أنه أكثر موافقة  )٦
ل يشعر بضرورة تتابع الطاعات األو للقرآن من حيث استعماله لكلمة ويل وألن التعريف

املسلمني، ناهيك  نالية، وهذا قد يشق على الكثرة ميل مرتبة الومنها كشرط لن كثارواإل
                                            

 .٤٩٢٠مصر وانظر لسان العرب البن منظور  -ط البايب احلليب ٤/٤٠٤: القاموس احمليط) ١(
 .ط دار الكتاب العريب بريوت٧٣٦خمتار الصحاح ) ٢(
 .البن فارس ط الكتب العلمية ايران ١٤١/ ٦معجم مقاييس اللغة ) ٣(
 .بريوت -ط دار املعرفة ٥٣٣: آنغريب القر) ٤(
 .بريوت -دار املعرفة ٢/٤٥٧فتح القدير ) ٥(
بريوت وانظر جمموعة الرسائل واملسائل  -ط املكتب اإلسالمي ٦الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ) ٦(
 .  بريوت -ط دار الكتب العلمية١/٥٠
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 .ان التعريف الثاين أصح وأقرب لغويعن أ
من املسلمني كتعريفه للويل بأنه  على الغالبية قيعرف بعضهم الويل بتعريف قد يش وقد

())باهللا العارف((
7F

مكان، واملواظب على الطاعة، اتنب للمعاصي، إلوبصفاته حسب ا)١
يتوىل عبادة اهللا على وليا ألنه  ت املباحة، ومسيايف اللذات والشهوملعرض عن االماك ا

(الدوام
8F

ىل النيب يطلب منه أن يبني له ما جيب عليه من أمور الدين، إوقد جاء أعرايب  )٢
اة واحلج، اهللا والصالة والصيام والزك إالاله  الر له ما جيب عليه ذلك من شهادة فذك

واهللا  :فأدبر وهو يقول. ال أن تطوعأ ال، :هل علي غريها؟ قال((لك قائال فأجابه بعد ذ
ن صدق، أو دخل أأفلح  :صلى اهللا عليه وسلمفقال النيب . منه صال أزيد على هذا وال أنق

 .)9F٣( ))ن صدقأاجلنة 
. فدل على أن صفة الوالية يناهلا املواظب واملقتصد سواء. ال أولياء اهللاإجلنة وال يدخل ا

الَّذين آمنواْ وكَانواْ  *ه الَ خوف علَيهِم والَ هم يحزنونَ اللَّ أَال إِنَّ أَولياَء ال تعاىل ق
يه، قال ابن جرير عند فآخر اآلية يبني الصفتني يف الويل اللتني مها ركيزتان ف ) )10F٤ يتقُونَ

من كان هو اهللا  ويل عينأ) لويلا(قول يف ذلك أن يقال والصواب من ال((ذكر اآلية 
الَّذين آمنواْ وكَانواْ   اهللا قال  ا، وهو الذي آمن واتقى كماوصفه اهللا بالصفة اليت

يتحلى  وجيب على كل من دخل يف دين اهللا أن ان والتقوى،ميفالوالية هي اإل ))11F٥يتقُونَ
ىل ذلك احلكيم إذهب ا يكم احلي ما يكون فرضا ال حظتالاتني الصفتني، ف

(الترمذي
12F

اهللا بأم  ترب الوالية حظا كالنبوة هذا وقد عرف الشوكاين أولياءعالذي ي )٦

                                            
وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم قال تعاىل : ال مرتلةأن معرفة اهللا فطرية ال يتحقق مبوجبها عرفان و) ١(

وجحدوا ا وقال ) ١٧٢األعراف ( ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا

 .فاملعرفة مبجردها يستوي فيها املؤمن واجلاحد) ١٤النمل ( واستيقنتها أنفسهم
 .١٥١تبسيط العقائد اإلسالمية ) ٢(
والترمذي يف الزكاة  ١٢ومسلم يف اإلميان  ١/٢٢باب القراءة والعرض على احملدث : البخاري يف العلم أخرجه) ٣(

 . ٤٨٦وأبو داود يف الصالة  ١٢٤ -٤/١٢١والنسائي يف الصوم  ٦١٤
 .٦٢يونس ) ٤(
 .١١/٩٢تفسري ابن جرير الطربي الد السابع ) ٥(
 .١٥٧نوادر األصول ) ٦(
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أما ابن حجر  )13F١(.)) سبحانه بطاعته واجتناب معصيتهاهللا نكأم قربوا م خلص املؤمنني((
(بادتهيف عالعامل باهللا املواظب على طاعته، املخلص ((ىل أن املراد بويل اهللا إفذهب 

14F

ومل  )٢
 الكلمتني كمقيد للوالية ومها ير ابن حجر حيث وجد أنه ال أنسب من االكتفاء اتني

فصيل، فلرمبا كان يف لتىل مزيد من اإفهما واضحان ال حيتاج معهما  ))ميانإللتقوى واا((
ا أم. التفصيل زيادة اشتراط عما أراد اهللا ما، وأعين بذلك اشتراط املواظبة على الطاعات

منا ال يزالون إوالية اهللا و نج الواقعون يف املعاصي أحيانا ماجتناب املعاصي فال خير
ىل التوبة منها واإلقالع إبون املعاصي ويكرهوا ويسارعون بالتقوى ما داموا جيتن نيتصفو

ن مها آفصفات األولياء كما ورد يف القر .حرصا على اجتناا عنها ليكونوا بعدها أكثر
سواء مسي أحدهم  ))الذين آمنوا وكانوا يتقون(( وأن أولياء اهللا ))ميانإلواقوى لتا((

أو أمريا أو حاكما أو غري  صوفيا أو فقريا أو فقيها أو عاملا أو تاجرا أو جنديا أو صانعا
(ذلك

15F

ؤا ذكر رذا إ((ميزهم بعالمة وهي أم  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وير، وقد )٣
(اهللا 

16F

٤(. 
أيب هريرة  نواه البخاري يف صحيحه عرصفة األولياء ما  رد يفو وأشرف حديث

من عادى يل : ول اهللا تعاىليق: صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا:  عنه قالرضي اهللا
 يل مما افترضته عليه، وما زالإيل عبدي بشيء أحب إذنته باحلرب، وما تقرب آوليا 

سمع به، وبصره الذي بته كنت مسعه الذي يحبذا أإافل حىت أحبه فويل بالنإعبدي يتقرب 
 ين ألعطينه ولئن استعاذينصر به، ويده اليت يبطش ا، ورجله اليت ميشي ا، وان سأليب

ن، يكره املوت وأنا شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس املؤم نترددت عألعيذنه، وما 
())أكره مساءته

17F

٥(. 
                                            

 .٢/٤٥٧فتح القدير ) ١(
 .ط املكتبة السلفية ١١/٣٤٢فتح الباري ) ٢(
 .جدة. لإلمام ابن تيمية ط املدين ٢٨رسالة الصوفية والفقراء ) ٣(
عن أبن عباس مرسال، وابن كثري من رواية البزار مرفوعا، ورواه السيوطي يف تفسريه  ٤٢٢/ ٢رواه الطرباين ) ٤(

وفيه [ ٤/٤٣غري سند، وأبن اجلوزي يف ذاد املسري  من ٢/٣٥٩، وذكره البغوي يف تفسريه ٣/٣٠٩الدر املنثور 
 .مجع حممد امحد العيسوي ٢/٣٣٥، جمموع تفسري أبن مسعود ٤٢٢/ ٢وأبن كثري ] ختريج احلديث

باب التواضع، وقد تعرض البعض هلذا احلديث بالطعن ومنهم رشيد رضا  ٧/١٩٠أخرجه البخاري يف الرقاق ) ٥(
وهو معدود من غرائب ((ن مسلم وأصحاب السنن ودون مسند أمحد أيضا، قال حمتجا بتفرد البخاري بروايته دو
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 معاين الوالية والويل يف القرآن
(جانب أولياء اهللا يف ٥٤مرة، منها  ٩٠ومشتقاته ) ويل(ظ وقد ورد لف

18F

مرة يف  ٣٦و  )١
. حزب الشيطانوالكل داخل يف . خلا..ظلموا  نتولوا الشيطان والذي نجانب أعداء اهللا مم
 .منها وللوالية عدة معاين

يخرِجهم من ه ولي الَّذين آمنواْ اللَّ وهي والية اهللا : ية العظمىالوال: املعىن األول
 .) )19F٢ الظُّلُمات إِلَى النورِ

 .) )20F٣ هنالك الْولَايةُ للَّه الْحق وقال  
تويل أمور العباد فيما ال يصل  كل ما ورد من حصر الوالية يف اهللا تعاىل، فاملراد بهو

 .ليه كسبهم وشرع الدين هلمإ
 ) )21F٤ النبِي أَولَى بِالْمؤمنِني من أَنفُِسهِم ا قال املعىن الثاين لوالية النيب للمؤمنني كم 

ما من ((ويف رواية  ))أنفسهم منأنا أوىل باملؤمنني (( صلى اهللا عليه وسلم وكما قال النيب
( الناس به يف الدنيا واآلخرة ال وأنا أوىلإمؤمن 

22F

أنه من  ويف مقابل ذلك تربؤه ممن زعم  )٥
ا وليي اهللا وصاحل منإأيب فالن ليسوا يل بأولياء  آلن أ((قول كا، يأوليائه لو كان مشر

()) املؤمنني
23F

٦(. 
قال تعاىل . خوانا أو عشريةأأباء أو  كانوا وحترمي اختاذ الكافرين أولياء ول :املعىن الثالث

                                                                                                                             
جامعة، وقد طعن األئمة يف بعض رجال سنده، وخرجه بعض الذين يروون الضعاف واملناكري كابن الدنيا والطرباين 

صح فال يضر وتفرد البخاري برواية ما . ٢٨أنظر حاشية رسالة الصوفية والفقراء )). بأسانيد يف كل منها مقال
وذكر احلافظ ] ٦/٢٥٦أنظر املسند [ذلك يف احلديث وال يطعن به، وأما أن أمحد مل يروه يف مسنده فاحلق أنه رواه 

] ٣٤٢ -١١/٣٤١فتح الباري [يف الفتح مثانية شواهد وطرق لتقوية احلديث أقواها طريق عائشة وطريقان ألنس 
 .  اخلري يف مناقشتهوقد أطال ] ١٩١ -١٨٣[وسلسلة األحاديث الصحيحة 

ط  ١٠٢ -٨٩ضمن جمموعة رسائل بعنوان من مفردات القرآن ) األولياء(من رسالة الشيخ حممد مجيل غازي ) ١(
 .املدين مصر مع بغض التصرف

 .٢٥٧البقرة ) ٢(
 .٤٤الكهف ) ٣(
 .٦األحزاب ) ٤(
والبيهقي يف ) ١٦١٩(رقم  تفسري سورة األحزاب، ومسلم يف الفرائض ٢٢٦أخرجه البخاري يف التفسري ) ٥(

 .٣٠٢: ١٠السنن 
 .٤:٢٠٣وأمحد يف املسند ) ٢١٥(باب تبل الرحم ببالهلا، ومسلم رقم  ٧٣٧أخرجه البخاري يف األدب ) ٦(



 8 

 نِنيمؤالْم ونن داء ميلأَو رِينونَ الْكَافنمؤالْم ذختالَّ ي  )24Fقال و)١  ينا الَّذها أَيي
 .) )25F٢ إَن استحبواْ الْكُفْر علَى اِإلميان كُم وإِخوانكُم أَولياَءآمنواْ الَ تتخذُواْ آباَء

ترى كَثريا منهم  أسباب ذلك سرائيل على ألسنة أنبيائهم ومنإوذكر لعن بعض بين 
 .) )26F٣فَرواْيتولَّونَ الَّذين كَ

بعضٍ  وإِنَّ الظَّالمني بعضهم أَولياُء قال تعاىل . والية الظاملني للظاملني: املعىن الرابع 
نيقتالْم يلو اللَّهو  )27F٤(. 
إِنا جعلْنا  قال تعاىل والية الشياطني والطاغوت للكافرين كما :املعىن اخلامس

أَو نياطياَءالشيونَ لنمؤالَ ي ينلَّذل  )28F٥( . 
 .) )29F٦ والَّذين كَفَرواْ أَوليآؤهم الطَّاغُوت وقال 

                                            
 .٢٨آل عمران ) ١(
 .١٢٣التوبة ) ٢(
 .٨١-٧٨: املائدة) ٣(
 .١٩اجلاثية ) ٤(
 .٢٧األعراف ) ٥(
 .٢٥٧البقرة ) ٦(
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 الفرق بني والية اخلالق ووالية املخلوق
ه ولي الَّذين آمنواْ يخرِجهم من اللَّ ووالية اهللا هي الوالية العظمى كما قال

والَّذين كَفَرواْ  مث نفى واليته للكافرين الذين تولوا الطاغوت  ) )30F١ النورِ الظُّلُمات إِلَى
الطَّاغُوت مهآؤيلأَوة فوذكر أن تويل الطاغوت والية زائ  ينلَى الَّذوم بِأَنَّ اللَّه كذَل

ملَى لَهوال م رِينأَنَّ الْكَافوا ونآم  )31Fبه أن أصحا صلى اهللا عليه وسلمل سووقد أمر الر)٢
ذهاب إنصرم و: فوالية اهللا. ))هللا مولنا وال موىل لكما(( جييبوا أبا سفيان يوم أحد

(عنهم وتبديد احلزن من نفوسهم اخلوف
32F

٣(  اَءيلاللَّ أَال إِنَّ أَو مالَ هو هِملَيع فوالَ خ ه
(يقوم بنصرته ومينع منه الضرره ووويل الشيء هو الذي حيفظ) )33F٤ يحزنونَ

34F

  قال تعاىل )٥
 اللَِّإ ـييلنَّ ونيحاللَّى الصوتي وهو ابتلَ الْكزي نالَّذ ه  )35F٦(  َّالل رذُ قُلْ أَغَيخأَت ه

مطْعالَ يو مطْعي وهضِ واَألرو اتاومرِ السا فَاطيلذُ وخأَت  )36F٧(. 

                                            
 .٢٥٧البقرة ) ١(
 .١١د حمم) ٢(
 .١:٢٨٩أضواء البيان للشنقيطي ) ٣(
 .٦٢يونس ) ٤(
 .٢:٢٧٨فتح القدير ) ٥(
 .١٩٦األعراف ) ٦(
 .١٤األنعام ) ٧(
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 شيطانوالية ال
ففي أوقات الشدة واجلهاد جيد أولياء اهللا منه التأييد والنصرة، ومن قتل منهم فرزقه 

 .عند ربه خري من الدنيا وما فيها
منا خذالن ونكوص ال إكاذبة ال تأييد فيها وال نصرة و أما والية الشيطان فهي والية

ه وعدكُم وعد الْحق مر إِنَّ اللَّوقَالَ الشيطَانُ لَما قُضي اَأل :سيما عند ظهور احلق
ووعدتكُم فَأَخلَفْتكُم وما كَانَ لي علَيكُم من سلْطَان إِالَّ أَن دعوتكُم فَاستجبتم لي فَالَ 

يرِخصبِم ما أَنتمو كُمرِخصاْ بِما أَنكُم مواْ أَنفُسلُومونِي ولُومآ  تبِم تي كَفَرإِن
يمأَل ذَابع ملَه نيملُ إِنَّ الظَّالن قَبم ونمكْترأَش  )37F١(. 

   اري جإِناسِ والن نم موالْي لَكُم بقَالَ الَ غَالو مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيإِذْ زو
ان نكَص علَى عقبيه وقَالَ إِني برِيٌء منكُم إِني أَرى ما الَ ترونَ ت الْفئَتلَّكُم فَلَما تراَء
38F ه شديد الْعقَابِه واللَّإِني أَخاف اللَّ

(2) 
ضوع فتويل املؤمن هللا بطاعته واخل. ستنصاراية املخلوق هللا فهي والية حاجة وأما وال

 .ال ذا الدينإىل النور إالظلمات  نمج ولشرعه ودينه وال يتحقق اخلر

                                            
  .٢٢إبراهيم  )١(

 .٤٨األنفال  (2)
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 أقسام األولياء
وأصحاب  ،ربني، مقنيسابق :امث الويل أن الويل على أقسمن اآليات ومن حدييتضح 

 .دينصني مقتمي
تعرِف في  ٢٣علَى اَألرائك ينظُرونَ  ٢٢إِنَّ اَألبرار لَفي نعيمٍ   :قال تعاىل 

ختامه مسك وفي ذَلك  ٢٥يسقَونَ من رحيقٍ مختومٍ  ٢٤لنعيمِ وجوههِم نضرةَ ا
 :وقال  عينا يشرب بِها الْمقَربونَ ٢٧ومزاجه من تسنِيمٍ  ٢٦فَلْيتنافَسِ الْمتنافسونَ 

  ةنميالْم ابحا أَصم ةنميالْم ابحأَ ٨فَأَصو ةأَمشالْم ابحا أَصم ةأَمشالْم ابح٩ص 
ثُلَّةٌ من اَألولني  ١٢في جنات النعيمِ  ١١أُولَئك الْمقَربونَ  ١٠والسابِقُونَ السابِقُونَ 

١٣ رِيناآلخ نيلٌ مقَلو  )39Fوقال)١:   بِنيقَرالْم نا إِن كَانَ مانٌ فَ ٨٨فَأَمحيرو حور
 فسالم لك من أصحاب اليمني ٩٠ وأَما إِن كَانَ من أَصحابِ الْيمنيِ ٨٩وجنةُ نعيمٍ 

 )40F٢(. 
 ىل اهللا بالنوافلإللتقرب  ىل سباقإللفرائض و ىل مؤدإسم حديث الويل األولياء يقو

 :رجتنيد هم علىفقرب لتوالطاعات وأسباب ا
 .رماتحمليؤدون الواجبات ويتركون ا نحاب اليمني الذيملقتصدين أصدرجة ا*
41F( ن احملارمودرجة السابقني املقربني الذين يؤدون الفرائض والنوافل ويتركو*

٣( 
ومل يقل  إِنَّ اَألبرار يشربونَ من كَأْسٍ  فأصحاب الدرجة األوىل يشربون من الكأس

أما أهل و. ختلط من أعماهلم يف الدنياا ممزوجة هلم مزجا وذلك من جنس ما اإبكأس ف
فكان الشراب   عينا يشرب بِها الْمقَربونَ  :كما قال ))به((الدرجة الثانية فيشربون 

كما قال . صحاب اليمنيهلم خالصا كامال وذلك من جنس ما قدموه، خبالف األبرار أ
 .)42F٤( ))ون صرفاويشرب ا املقرب ،اميزج ألصحاب اليمني مزج(( سابن عبا
، يفعلون ما أوجب اهللا عليهم، ئضليه بالفراإبرار أصحاب اليمني هم املقربون فاأل

ويتركون ما حرم اهللا عليهم، وال يكلفون أنفسهم باملندوبات، وال الكف عن فضول 
                                            

 .١٤-٨الواقعة ) ١(
 .٩١ -٨٨الواقعة ) ٢(
 .٥٥٨خمتصر الفتاوى ) ٣(
 .٦٩: ٢أبن مسعود وتفسري  ٣٢: ٦ ٤٦: ٤والبغوي  ٦/ ٣٠/ ٢تفسري أبن جرير ) ٤(



 12 

فصارت املباحات . ليه بالنوافل بعد الفرائضإاملقربون فتقربوا  أما السابقون و" ،املباحات
فكانت أعماهلم كلها عبادات هللا فشربوا صرفا كما . ىل اهللاإم طاعات يتقربون ا حقهيف 

م ما فعلوه لنفوسهم فال يعاقبون عليه وال هلله صرفا، واملقتصدون كان يف أعماعملوا 
 .)43F١("بني حبسب ما مزجوه يف الدنياشراب املقر نم يثابون عليه، فلم يشربوا صرفا بل مزج

 قسم آخر
 ننة مع القسمني األولني املقتصدية فاطر قسما ثالثا ممن يدخلون اجلوجند يف سور

ثُم أَورثْنا الْكتاب  قال تعاىل الظاملني أنفسهمة ئف والسابقني، وهذه الفئة الثالثة هي
نمو دصقْتم مهنمو فِْسهلِّن مظَال مهنا فَمنادبع نا منطَفَياص ينالَّذ اتريبِالْخ ابِقس مه

 الْحمد للَّه الَّذي نيلفتنادى أهل األقسام الثالثة قائبِإِذْن اللَّه ذَلك هو الْفَضلُ الْكَبِري
 كُورش فُورا لَغنبنَ إِنَّ رزا الْحنع بال  ٣٤أَذْه هلن فَضم ةقَامالْم ارا دلَّني أَحالَّذ

يوبا لُغيها فنسمال يو بصا نيها فنسم )44Fوهذا بفضل اهللا الكبري مبا خص به هذه . )٢
ا كشفاعة نبين -أعين من شاء منهم -األمة من أسباب دخول اجلنة حىت للظاملني أنفسهم

مما تواترت به  -ميةوهذا كما قال ابن تي. الرامحني والشهداء وغريهم مث شفاعة أرحم
اب ال على نن، وهو خروج أهل الكبائر من النار أو دخول بعضهم اجلنة من غري عذالس

ق الطإلا على سبيل الرجاء ومبقتضى امنإو -ىل ذلك املرجئةإكما يذهب  -سبيل القطع
اء ومن ه الَ يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشإِنَّ اللَّ  :الوارد يف قوله تعاىل

رِكشي )45Fفقال)٣ ،:  كونَ ذَلا دم  ومل حيدده بالصغائر كما ذهب املعتزلة واخلوارج أو
ذ بالتوبة يغفر اهللا الشرك وما دونه، وما دون الشرك إالتوبة مما دون الشرك كما قرروه ب
ي وقد يل. واهللا عز وجل مل يقل ويغفر الصغائر ملن يشاء. عم من أن حيدد بالصغائرأ

  ليكَفِّر اللَّه عنهم أَسوأَ الَّذي عملُوا  :الشرك أسوأ األعمال فتدخل حتت قوله تعاىل
)
46F

()) شراكا باهللاإعدلت شهادة الزور ((صلى اهللا عليه وسلم  الكما ق)٤
47F

 نموقد جعلها  )٥
                                            

 .٣:٤١٦والفتاوى  ٢٦الفرقان ) ١(
 .٣٥-٣٢فاطر ) ٢(
 .٤٨النساء ) ٣(
 .٣٥الزمر ) ٤(
بأسانيد مل تصح وأنظر التلخيص احلبري ) ٢٣٧٢(وأبن ماجه ) ٣٥٩٩(وأبو داود ) ٢٣٠٠(رواه الترمذي رقم ) ٥(
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لدين وشهادة هللا وعقوق الوابا شراكاإل: الكبائر أال أنبئكم بأكرب((ائر حيث قال أكرب الكب
ر ىل أن شاهد الزوإهل العلم مل يذهب أن أحدا من إومع دنوها من الشرك ف )48F١( ))الزور

 .ألوثان والطواغيتار وأن حكمه حكم عباد النريان واخملد يف الن
 

 ل يف والية اهللاضالتفا
. ال قليالإومن ال يذكرون اهللا  صالآلميان من يسبحون اهللا بالغدو واإلال يستوي يف ا

ال يستوِي   ني من أنفق كل ماله يف جتهيز جيوش املسلمني وبني من مل ينفق شيئاوب
 دعن بأَنفَقُوا م ينالَّذ نةً مجرد ظَمأَع كلَئلَ أُوقَاتحِ ولِ الْفَتن قَبم أَنفَق ننكُم مم

 .) )49F٢ وقَاتلُوا وكُلا وعد اللَّه الْحسنى
ميان شيئا إلمن اهللا ولو كان ا اضل يبعث على التسابق من العمل لنيل مزيد الثوابفالتف 

ميان والوالية إلنه بتقدير استواء اإلب املزيد فواحدا يف النسبة الطمأن البليد ومل يتحرك لط
ريات وهذا من مثبطات خلىل فعل اإعث النفوس على االجتهاد وحيركها يعد هناك ما يب مل

 .العزائم
ذا كانت املفاضلة جائزة إف ) )50F٣ تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ  :تعاىلقال 

 .الرسل فهي بني األولياء أجوز بني
انظُر كَيف فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ ولَآلخرةُ أَكْبر درجات وأَكْبر   :قال تعاىل

()) ىل اهللا من املؤمن الضعيفإوي خري وأحب واملؤمن الق((  تفْضيالً
51F

فلم يقتض زيادة  )٤
وأولياء اهللا الذين  ))ويف كل خري((منا نقصانه إيف الثاين و هنعداماول اخلري يف املؤمن األ

معه باملال والنفس  وهاجروا وجاهدوا وا النيب صلى اهللا عليه وسلمدوا الترتيل والزمشاه

                                                                                                                             
الفه من حيث املعىن فليس فيها تصريح ، لكن الرواية األخرى يف الصحيحني تشهد له، غري أا خت١٩: ٤ألن حجر 

وقد حكم األلباين عليه بالضعف يف  ١٢: ١٠عدل الشرك بشهادة الزور ومساواته ا، وانظر السنن للبيهقي 
 ).   ٦٤٠٢(صحيح اجلامع الصغري 

 .١٢: ١٠والبيهقي يف السنن ) ٨٧(ومسلم يف األميان رقم ) ٧٠٧(أخرجه البخاري يف األدب ) ١(
 .١٠د احلدي) ٢(
 .٢٥٣البقرة ) ٣(
 .٨: ١٠والبيهقي ) ٢٦٦٤(مسلم ) ٤(
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 .وأعظم يف والية اهللا ممن توىل اهللا بعدهم. بعدهمميانا ممن جاؤا إأعظم ثوابا و
وقول  فَزادتهم إِميانا   ليزدادوا إِميانا مع إِميانِهِم  صميان يزيد وينقإلا نوكما أ

من النار من كان  خيرج(( )52F١( ))وسبعون شعبة ميان بضعاإل(( :صلى اهللا عليه وسلمالنيب 
())مياناإليف قلبه مثقال ذرة من 

53F

ن فيها، حبسب و ذلك، والناس متفاوترية نظيفالوال )٢
. ميان ونقصانهإلوبزيادة ا صانهنقميان وإلفهي تزيد وتنقص كزيادة ا. الصاحل ميان والعملإلا
إذا وجد  اواحد اميان أو نقصاما من جيعلهما شيئعدم زيادة الوالية واإل ىلإمنا يذهب إو

أصل فاسد تفرعت عنه البدع يف  وهذا. فقد بكامله بكامله، وإذا فقد اكان موجود
عضه مل ىل أنه جمموع ما أمر اهللا به فمىت ذهب بإواخلوارج واملرجئة  عتزلةملميان، فذهب اإلا

ميان ويف الوالية، حبسب تفاوم يف إلواحلق أن الناس متفاضلون يف ا)54F٣( يبق منه شيء
 .العمل الصاحل

                                            
 .٣١والبخاري يف األميان ) ٣٥(مسلم ) ١(
 ).٢٤٥٠(وأسناده صحيح أنظر سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين رقم ) ٢٦٠١(أخرجه الترمذي ) ٢(
 ١٣٣سالميني ومقاالت اإل ١٣٢واإلميان األوسط  ٢٧١-٢٧٠: ١٨،  ٣٥٥: ٣و ٢٢٣: ٧جمموع الفتاوى  )٣(
  . ٧٠والفقه األكرب )) أن اإلميان ال يزيد وال ينقص: فصل((ويف الفقه األكرب صرحية  ٢٦٦-٢٧٠و
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 العباد ياء العلماء أفضل من جمرداألول
نوع أخر من األولياء هلم األفضلية على من سواهم حيث أضاف ابن تيمية طبقة أخرى 

رة التعلم والتعليم ودعوة ىل اهللا بكثإتتميز بكثرة نوافل لكنها تتقرب  من األولياء قد ال
أن ذكر طبقة السابقني فإنه بعد . ىل اهلدى واقتفاء األثر والنهي عن احملدثاتإاخللق 

كان أفضل ((ىل اهللا هاديا للخلق إافل، صرح بأن من كان داعيا غريه ىل اهللا بالنوإ املتقربني
يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين أُوتوا   :كما قال تعاىل من غريه من أولياء اهللا

اتجرد لْمالْع )55Fئة درجةاملؤمنني بسبعما ماء درجات فوقللعل(( :قال ابن عباس.)١(( .
ورثوا العلم، فمن  مناإدرمها ال ن األنبياء مل يورثوا دينارا وأل. لعلماء ورثة األنبياءا((وقال 

())افروأخذه أخذ حبظ 
56F

أمر اهللا به وما اه عنه مل  من كان جاهال مباف(( :قال ابن تيمية )٢
له، كالزهد والعبادة ودة وعبادة مل يأمر اهللا ما ورسن كان فيه زهاإهللا، ويكن من أولياء ا

كان  نكما أن م(( :ويضرب لذلك مثال بارعا فيقول )).اليت كانت يف اخلوارج والرهبان
ء اهللا بل قد يكون فاسقا عاملا بأمر اهللا ويه ومل يكن عامال بذلك مل يكن من أوليا

()) اهال مبا أمره به واه عنهما اختذ اهللا وليا جاهال، أي ج: يقالو(. ()).فاجرا
57F

٣(. 
وعمل بذلك فهو مث يوضح بعد ذلك أن من مجع بني العلم مبا أمر اهللا به وى عنه  

()) أن يفيت الناس ويقضي بينهم من مل يقرأ القرآن كله، مل حيسن((ويل اهللا حقا وأن 
58F

٤( .
وهذه العبارة األخرية دالة على بعد نظره، فقد يفهم من العبارة السابقة نفي الوالية عن 

 .الثانية مفصلة ملا قد يلتبس مجايل فجاءت العبارةأالذين يعلمون الدين بشكل  الناس عوام

                                            
 .١١اادلة ) ١(
 ١٢٦: ١رواه البزار ورجاله موثوقون ((قال يف جممع الزوائد  ٤٧: ١وابن ماجة ) ٢٦٨٢(رواه الترمذي ) ٢(

باب العلم قبل  ٢٥: ١أنظر البخاري كتاب العلم (بغري إسناد   وقال احلافظ ابن حجر ذكره البخاري يف صحيحه
 . القول والعمل

عظموا شأن الفقهاء : العبارة مأثورة عن الرفاعي أراد ا الرد على بعض املتصوفة املستخفني بالعلم، كان يقول) ٣(
 ).حتقيق صالح عزام ٥٣-٥٧املؤيد الربهان (يف دينه  الويل ال يكون جاهالً ما أختذ اهللا وليا جاهال،...  والعلماء

 .٥٥٨-٥٥٩أنظر خمتصر الفتاوى املصرية ) ٤(
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 من أفضل األولياء؟ 
رسلهم صاحب احلوض والشفيع  ، أفضلسلهم، وأفضل أنبيائهم رهمأفضلهم أنبياؤ

م املشفع، سيد األولني واآلخرين حممد صلوات اهللا وسالمه عليه، وهو أفضل أويل العز
 .منهم

أن  نع أهل امللل ميعند مج ع اخللق، فقوله أظهرين األولياء أفضل من مجأ: قالومن 
ا العزم ن الرسل أفضل األنبياء وأولوإل هو معلوم بالضرورة أنه باطل، فيشك يف كذبه، ب

ىل إا وليس حيتاج هذ. سيد آدم على اإلطالق صلى اهللا عليه وسلم وحممد... أفضل الرسل
ه ومن يطعِ اللَّ  :وتعاىل خلقه فقاله تب اهللا سبحانديث وال أثر، فقد رأن يثبت حب

ه علَيهِم من النبِيني والصديقني والشهداء والرسولَ فَأُولَـئك مع الَّذين أَنعم اللَّ
نيحالالصو  )59F(ع طبقات لى أربفرتبهم ع )١

60F

يم ه تعقيب منه على ما قاله احلكولعل )٢
()) ة بعض األولياء فوق األنبياءرتفاع درجا((الترمذي وغريه من 

61F

٣(.  
سوال فقد اجتمعت فيه ثالثة ومن كان ر((مراتب األنبياء والرسل  ة مبيناًقال ابن تيمي

ن، ومن كان وليا ن كان نبيا فقد اجتمع فيه الصفتامو. لرسالة، والنبوة، والواليةا، أصناف
 .احدةال صفة وإفقط مل يكن فيه 

تباعهم أبأن الرسول أو النيب جيب  ،وة والرسالة من جهة وبني الواليةمث يفرق بني النب
 يكفر من سب وليا ن يسب النيب يستوجب الكفر، بينما المتباع الويل، وأن أوال جيب 
 .)62F٤( من األولياء

  صلى اهللا عليه وسلمالرسول  وأما غري األنبياء فأفضلهم أعظمهم معرفة مبا جاء به
ما إف ،خني أىب بكر وعمر رضي اهللا عنهماتباعا له، وال أجدر اتني الصفتني من الشيأو

أفضل  يه هذه األمة اليت باعا له فهما أفضل أولياء اهللا يفتأأكمل معرفة مبا جاء به وأعظم 
 .فكانا األفضل من األمم مجيعااألمم 

وان اهللا تعاىل عليهم وهم داخلون ويليهما الثمانية املبشرون باجلنة وباقي الصحابة رض 
                                            

 .٦٩النساء ) ١(
 . ٢٦٢: ١، الصفدية ١٢٢، وأنظر شرح العقيدة األصفهانية ٥٥٩ -٥٦٠خمتصر الفتاوى املصرية ) ٢(
 .١٥٧أنظر نوادر األصول ) ٣(
 .٥٦٠ خمتصر الفتاوى املصرية. ١٢١ -١٢٢شرح عقيدة األصفهانية ) ٤(
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ولئن كان العلماء هم ورثة األنبياء فإن أول ) )63F١ والراسخونَ في الْعلْمِ  :يف قوله تعاىل
من  -فالعلماء الراسخون. امهاور لكوما األرسخ يف العلم ممن سالوارثني أبو بكر مث عم

 .ياءمرتبتهم يف الوالية تلي مرتبة األنب -صحابة وغريهم
للعلماء الراسخني يف والثالثة  ،غري أن الغزايل جعل الرتبة األوىل لألنبياء، والثانية لألولياء

فضلهم  كذلك جعل القشريي الصوفية صفوة األولياء وأفضلهم وأن اهللا تعاىل )64F٢( !!العلم
(!!! ة عباده بعد رسله وأنبيائه على كاف

65F

٣(. 
ميان العبد إ، فبحسب ىالتقوو انميإلا سبلك يف الوالية فيكون حبأما التفاضل بعد ذ

 )66F٤( انا وتقوى كان أكمل والية هللاميإكان أكمل  نفمقواه تكون واليته هللا تعاىل، وت
ميان والتقوى، كذلك إلاهللا عز وجل حبسب تفاضلهم يف ا فالناس متفاضلون يف والية

إِنما النِسيُء   :اىليف الكفر والنفاق كما قال تعيتفاضلون يف عداوة اهللا حبسب تفاضلهم 
 .) )67F٥ زِيادةٌ في الْكُفْرِ

                                            
 .٧١الفرقان ) ١(
 .٥٣: ١أحياء علوم الدين ) ٢(
 .٢الرسالة القشريية) ٣(
 .٣٧التوبة ) ٤(
 .١٧٥: ١١جمموع الفتاوى ) ٥(
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 اجتماع الوالية والعداواة
ظن سالم وليس خارج اتمع املسلم فقط كما قد يإلاحلق والباطل يتصارعان يف ا

من جنده ما ال يفعل لغريه بغية إخراجه من احلق  للمسلمفالشيطان حيشد . بعض املسلمني
 مسالإه يفجيتمع  من ولذلك جتد يف املسلمني. مكانإلعاده عنه قدر اأو إب. هو عليه الذي

وحبسب انقياده . وفسق مسالإميان ونفاق، أو إ  فيهجيتمع  وشرك من رياء وحنوه أو
ميان وشعبة إفيه  فمن الناس من يكون. صلك أو تنقذلشيطان ومكابدته له تزداد نسبة ل

وقد تذهب . لسنة واجلماعة معتقد أهل ايف ميان شعب كما هو مقررإلامن النفاق، ألن 
صلى اهللا عليه عب النفاق كما قال النيب ميان وحتل مكاا شعبة من شإلشعب ا نشعبة م
فيه خصلة من  أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت((وسلم 

عاهد  ذاإا أئتمن خان، وذإأخلف، و عدوذا إذا حدث كذب، وإ: النفاق حىت يدعها
()) غدر

68F

١( . 
زءا يسريا كما يف قول سالمه جإ بلجاهلية، وتكون يف مقاوسالم إ وقد جيتمع يف املرء

()) فيك جاهلية مرؤك اأن(( :ذر أليب صلى اهللا عليه وسلمالنيب 
69F

أربع يف أميت (( :وقوله )٢
 واالستسقاء ،الفخر يف األحساب، والطعن يف األنساب: يتركون ال هليةمن أمر اجلا

()) ياحةلنوا ،بالنجوم
70F

٣(. 
ود جو يقتضي وجه آخر، فال نموفسق ميان وعمل صاحل من وجه إوقد جيتمع يف املرء 

صلى ىل النيب إب اخلمر الذي كان يؤتى به دائما قصة شار يف ، كماذهاب األول الثاين
فيحد من شرب اخلمر، ويف مرة أيت به وأقيم عليه احلد فقال رجل من  اهللا عليه وسلم

تلعنوه،  ال صلى اهللا عليه وسلماهللا  اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول((لقوم ا

                                            
يف ) ٤٦٨٨(يف اإلميان وأبو داود ) ٥٨(باب عالمات املنافق، ومسلم رقم  ١٤١أخرجه البخاري يف اإلميان ) ١(

 .١٨٩: ٢يف مسنده ، وامحد  ١١٦: ٨السنة، والنسائي يف اإلميان 
باب ما ينهى من السباب  ٨٥٧باب املعاصي من أمر اجلاهلية ويف الدب  ١٣١أخرجه البخاري يف اإلميان ) ٢(

 . ١٦١: ٥باب أطعام اململوك مما يأكل وأمحد يف املسند ) ١٦٦١(واللعن ومسلم يف اإلميان رقم 
: ١واحلاكم  ٣٤٤- ٣٤٢: ٥احة وأمحد يف املسند باب التشديد يف الني: يف اجلنائز) ٩٣٤(أخرجه مسلم رقم ) ٣(

 )).صحيح على شرط الشيخني: ((وقال ٣٨٣
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())رسولهواهللا ما علمت إنه حيب اهللا فو
71F

أخزاك اهللا فقال  :فقال القوم(( :ويف رواية )١
ولكن قولوا،  ؛تقولوا هكذا، ال تعينوا عليه الشيطان ال :صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

()) محه اللهم تب عليهللهم ارا
72F

()) خيكمتكونوا عون الشيطان على أ ال(( :ويف رواية )٢
73F

٣( 
 صلى اهللا عليه وسلم رسوله واهللا  هلم مع شربه للخمر، وأثبت له حمبة خفوصفه بأنه أ((
رى منها ال اشتإأنه كان ال يدخل طرفة املدينة  صلى اهللا عليه وسلمحبه للنيب  منكان و

())صلى اهللا عليه وسلم النيب ىلإديه شيئا ولو بالدين ليه
74F

 ال حيب اخلمر وال شارا واهللا )٤
ومثاله . منه ن اجتمع يف العبد صالح وفسق فيحب اهللا فيه الصالح ويبغض الفسقإلكن 
())سلم فسوق وقتاله كفرملسباب ا(( صلى اهللا عليه وسلمقوله 

75F

 ))مسلم((فوصفه بأنه  )٥
منا الكفر إو. سالمإلفإن الردة خمرجة عن ا. الردة فركفيه فسقا وكفرا ليس على معىن ن أو

نكار املقاتل حق أخيه املسلم عليه من حرمة ماله ودمه أو أن تكون إ نالوارد هنا كناية ع
()) كفر دون كفر(( سرج من امللة كما أثر عن ابن عباكفرا غري خم

76F

وعليه فقد جيتمع )٦
ق حمادة اهللا سالم ونفاق ليس نفاإفيه وقد جيتمع . ر ليس كفر الردةم وكفالسإباملسلم 
 .ليس الشرك، األكرب املخرج من أصل التوحيد: سالم وشركإوقد جيتمع . ورسوله

وذلك خبالف . وجه أخر نوذا يثبت اجتماع والية يف املسلم من وجه وعداوة م
 ميان شيء واحدإلعقيدم على اعتبار أن ا طأتتوا نعتزلة واخلوارج واملرجئة الذيامل

(ذلك اعتبار نظريه يف الوالية  وألزمهم
77F

 ءيف الثواب والعقاب فإنه عندهم شي وحىت. )٧
 .فإما نار ال خروج منها وإما جنة، وذلك باستثناء طوائف املرجئة. واحد

ميان، فمعه والية بقدر إلأهل ا نوأما الظامل لنفسه فهو م(( :قال ابن تيمية رمحه اهللا

                                            
: ٨والبيهقي ) ٤٤٧٧(باب ما يكره من لعن شارب مخر وأبو داود رقم  ١٣: ٨أخرجه البخاري يف احلدود ) ١(

٣١٢. 
 .٣٠٠: ٢رواه أمحد ) ٢(
 .٦٧: ١١فتح الباري ) ٣(
 .٧٧: ١١نفس املصدر ) ٤(
ويف األدب ما ينهى من السباب واللعن )) ال ترجعوا بعدي كفارا((البخاري يف الفنت باب قول النيب  أخرجه) ٥(

 .٣٨٥: ١وأمحد  ٢٠: ٨ورواه البيهقي  ١٢٢: ٧يف اإلميان والنسائي ) ٦٤(ومسلم رقم 
 .٤٠ -٤١: ٢، والبغوي ١٦٦ -١٦٥: ٦، تفسري الطربي الد الرابع ٢٨٦: ٢تفسري الدر املنثور ) ٦(
 .٢٦٥ -٢٦٦أنظر مقاالت اإلسالميني ) ٧(
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ذ الشخص الواحد جيتمع فيه إية الشيطان بقدر فجوره، ه من والكما مع ميانه وتقواهإ
سالم إليع الصحابة وأئمة ا، وهذا قول مجقبعايو يثاباحلسنات والسيئات حىت ميكن أن 

وأهل السنة، خبالف اخلوارج واملعتزلة القائلني بأنه ال خيرج من النار من دخلها من أهل 
(القبلة

78F

ن إف، اال أن تكون شركا أكربإالسيئات  ال تنتفي بوقوع سيئة منكما أن التقوى  )١
ليس من شرط   الَّذين آمنواْ وكَانواْ يتقُونَ  :مفهوم أهل السنة واجلماعة لقوله تعاىل

هلم وال ترك الصغائر  اخمطئني يف بعض األشياء خطأ مغفوريكونوا  املتقني أن ال أولياء اهللا
 والَّذي جاَء  :به التوبة، فقد قال تعاىلمطلقا وال ترك الكبائر أو الكفر الذي تعق

ليكَفِّر اللَّه   :وصفهم بالتقوى مث قالف ))79F٢ بِالصدقِ وصدق بِه أُولَئك هم الْمتقُونَ
وصف ف ))80F٣ عنهم أَسوأَ الَّذي عملُوا ويجزِيهم أَجرهم بِأَحسنِ الَّذي كَانوا يعملُونَ

وهذا من أصول اعتقاد أهل السنة . أعماهلم بأن فيها سيء وأسوأ وأثبت هلم التقوى
 يصر عليه وال بإتيان خيرجون عن التقوى من أتى ذنبا صغريا مل واجلماعة وهو أم ال

())ذا تاب منهإذنب كبري 
81F

٤(. 

                                            
 .٥٩٠خمتصر الفتاوى ) ١(
 .٣٣-٤٤الزمر ) ٢(
 .٢٢١ -٢٢٢: ٣ودقائق التفسري  ٥٤: ١أنظر جمموعة الرسائل واملسائل ) ٣(
 .حممد رشاد سامل. حتقيق د ٢٦٨: ١أنظر جامع الرسل ) ٤(
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 :الشهادة ملعني بالوالية
تيمية رمحه  بنذلك ا كما بنيقوال أ ففيها ثالثةية ال بالونيوأما الشهادة للشخص مع

 :اهللا
اعي وعلي يف املديين زوواألحنيفة د بذلك لغري النيب، وهو قول أيب قيل ال يشه: األول*

 .غريهمو
النيب صلى شهد له  نكمصحيح ا ربكان خنص أن به  يشهد به ملن جاءوقيل  :الثاين*

 .همصحابنا وغريأ من ، وهذا قول كثرينة فقطجلبا اهللا عليه وسلم
صاحل كعمر بن عبد العزيز  رجلبه ملن استفاض عند األمة أنه  وقيل يشهد: الثالث*

ويف احلديث  :ن حنبل باجلنة قالأبو ثور يشهد ألمحد ب وكانمها، واحلسن البصري وغري
رسول اهللا؟  مباذا يا :الواق .أهل النار منيوشك أن تعلموا أهل اجلنة ((: سنديف امل الذي

())السيء سن والثناءقال بالثناء احل
82F

نوا ثأن النيب مر عليه جبنازة فأ(( :يحنيويف الصح .)١
وجبت وجبت، : عليها شرا فقال ت، وجبت، ومر عليه جبنازة فأثنواجبوعليها خريا فقال 

نازة أثنيتم عليها اخلري فقلت هذه اجل: وجبت وجبت؟ قال فقيل يا رسول اهللا ما قولك 
، أنتم شهداء اهللا يف هلا النار تعليها شرا فقلت وجب أثنيتم وجبت هلا اجلنة، وهذه اجلنازة

وال جيوز لم على الظن، وقد يع ،أسباببلم عوالتحقيق أن هذا قد ي :مث قال )83F٢( ))األرض 
 .))معلي ا المبقول يللرجل أن 

املدينة اقترعت األنصار على  ملا قدم املهاجرون((ا ملا قالت أم العالء األنصارية وهلذ
فجاء رسول اهللا فمرض فمرضناه مث تويف،  ن يف السكينور لنا عثمان بن مظعفصا سكناهم

د أكرمك فشهاديت أن ق. فدخل فقلت رمحة اهللا عليك أبا السائب صلى اهللا عليه وسلم
 الال واهللا : قالت أكرمه؟ما يدريك أن اهللا قد و :صلى اهللا عليه وسلماهللا، فقال النيب 

                                            
يا أيها الناس ((وبلفظ )) توشكون أن تعرفوا((وهو عند أمحد يف املسند بلفظ ) ٤٢٢١(رواه أبن ماجة رقم ) ١(

قال يف ((وقد علق الشيخ حممد فؤاد عبد الباقي على احلديث عند أبن ماجة قائال . ٤١٦-٦٤٦٦: ٣)) توشكون
 ).٥٣أنظر (وهذا احلديث ذا اللفظ مل أجده يف الزوائد وخاصة يف فصل الثناء احلسن . الزوائد إسناده صحيح

باب فيمن يثين عليه ) ٩٤٩(باب الثناء على امليت ومسلمخ يف اجلنائز  ١٠٠: ٢يف الكبائر أخرجه البخاري ) ٢(
، ١٨٦: ٤٦٦،٣، ٢٦١: ٢وأنظر مسند أمحد  ٣٧٧: ١واحلاكم  ١٠٩: ١٠والبيهقي ) ٢٣٨٨(والطيالسي رقم 

٢٤٥، ٢١١ . 
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 -ين ألرجو له اخلري، واهللا ما أدريإاليقني من ربه، و فقد أتاهأما هو  :أدري، فقال النيب
())اهللا ال أزكي بعده أحدا أبدافو: ما يفعل يب وال بكم، قالت -وأنا رسول اهللا

84F

انتهى  )١
(بن تيميةاكالم 

85F

يظهر منه صالح وورع وكانت حاله بينه وبني اهللا  منالناس  منوإن  )٢
يف حديث ثوبان عن النيب أنه اهللا انتهكها كما ذا خال مبحارم إف. ذلك على العكس من

فيجعلها  ابيض. مة حبسنات أمثال جبال امةألعلمن أقواما من أميت يأتون يوم القيا(( :قال
خوانكم ومن إ مإأما : قال ،يا رسول اهللا صفهم لنا: ال ثوباناهللا عز وجل هباء منثورا، ق

ذا خلوا مبحارم اهللا إأقوام  ولكنهم ،ل كما تأخذونجلدتكم ويأخذون من اللي
())انتهكوها

86F

حيك قطعت عنق و((أخر عند رسول اهللا انتهره قائال على . وملا أثىن رجل. )٣
أزكي فالنا وال  أحسب: أخاه ال حمالة فليقل اادحمن كان أحدكم إ: مث قال ))حبكصا

())كذلك نهن كان يرى أإعلى اهللا أحدا، حسيبه اهللا 
87F

٤(. 
عن املنكر ينهى عمن كان يأمر باملعروف وال يأتيه و عليه وسلمصلى اهللا رب وقد أخ 

ليه أهل النار إاحلمار بالرحى، فيجتمع  يدور ؤتى به يوم القيامة ويدور كماي((ويأتيه أنه 
كنت قد  فيقول بلى،هى عن املنكر؟ ن تأمر باملعروف وتنأمل تك لك؟فيقولون يا فالن ما

())تيهآنكر ووال أتيه وأى عن امل مر باملعروفآ
88F

٥(. 
وكذلك رأى الصحابة رجال من املسلمني يقاتل املشركني بقوة حىت أعمل فيهم القتل 

 ))إن هذا من أهل النار(( :صلى اهللا عليه وسلمفأعجبوا لشجاعته وأثنوا عليه، فقال النيب 
فتبعه رجل من  ؟ن كان هذا من أهل النارإأينا من أهل اجلنة : فتعجب الصحابة حىت قالوا

بابه بني ثدييه ذالصحابة فوجده قد جرح فاستعجل املوت ووضع نصاب سيفه باألرض و

                                            
 ٧٦٤، ٤٠٦: ٣هقي والبي ٤٣٦: ٦باب الدخول على امليت وأمحد  ٧٠: ٢أخرجه البخاري يف اجلنائز ) ١(

 )).على شرطهما((وقال  ٣٧٩: ١واحلاكم 
 .دار الكتب العلمية. ط٨-١٠كتاب النبوات ) ٢(
 .٣٥وأنظر يف صحيح اجلامع ) ٤٢٤٥(أخرجه أبن ماجة يف الزهد رقم ) ٣(
والبغوي يف شرح ) ٣٠٠٠(باب ما يكره من التمادح، ومسلم يف الزهد  ٨٧٧أخرجه البخاري يف األدب ) ٤(

ما من  أحد بعد : وفيه أن الرجل قال ٤١: ٥وأمحد  ٢٤٢: ١٠والبيهقي ) ٤٨٠٥(وأبو داود  ١٤٩١: ٣ السنة
 )).رسول اهللا أفضل من فالن

باب الفنت اليت متوج  ٧٩: ٨باب صفة النار وأا خملوقة ويف الفنت  ٩٠: ٤أخرجه البخاري يف بدء اخللق ) ٥(
 .٢٠٩و  ٢٠٧، ٢٠٥: ٥وأمحد  ٩٥: ١٠ي والبيهق) ٢٩٨٩(كموج البحر، ومسلم يف الزهد 
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صلى اهللا قال . أشهد أنك رسول اهللا: ىل النيب وقالإمث حتامل عليه فقتل نفسه فجاء الرجل 
إن الرجل ليعمل  :صلى اهللا عليه وسلموما ذاك؟ فأخربه خبربه فقال النيب  :عليه وسلم

يما يبدو يبدو للناس وإنه من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار ف بعمل أهل اجلنة فيما
())للناس وهو من أهل اجلنة

89F

١(. 
كال والذي (( :رسول اهللا فقال ))هنيئا له اجلنة(( :وكذلك قتل رجل يف خيرب فقيل

())التشتعل عليه نار -تصبها املقاسم مل -املغامنمن ن الشملة اليت أخذها إ. نفسي بيده
90F

٢(. 
مع أم صلى اهللا عليه وسلم  د خفيت حقيقة هؤالء الرجال على أصحاب النيبق فها

ماذا مل ينكشف هلم فل. أولياء اليوم والغد منبل هم أعظم والية عند اهللا  ؛اهللاأعظم أولياء 
احل الص سلفنا م أن اهللا فضل أولياء اليوم علىالوالية اليوم مكاشفته، أ  ءما يزعم أدعيا

 !ء عن أولئكوكشف هلم ما أخفا
كون الواحد منا أعلم بنفسه من مع  ولقد انا اهللا تعاىل عن أن يزكي الواحد منا نفسه

على  حنكم فكيف نستطيع أن. ))91F٣ فَالَ تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتقَى  غريه فقال
 .!وعالنيته مع اهللا هوتقواه، و بصدق ظاهره وباطنه سر غرينا بواليته

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 ).١١٢، ١١١(باب غزوة خيرب ومسلم يف اإلميان  ٧٦: ٥: أخرجه البخاري يف املغازي) ١(
باب هل يدخل يف اإلميان والنذور األرض والغنم، ومسلم يف اإلميان  ٢٣٥: ٧أخرجه البخاري يف اإلميان )٢(
)١٨٣ .( 
 .٣٣النجم ) ٣(
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 هل يعلم الويل واليته
ذكر الكالباذي الرتاع بني بعض أهل العلم يف هذه املسألة فمنهم من جوز أن يعلم  

 ،واختار الكالباذي هذا الرأي. ماتالويل واليته وأن هذه املعرفة يف ذاا كرامة من الكرا
  ،خوف العاقبة تزيل عنه حمتجني بأن معرفة الويل واليتهخرين عن ذلك آذكر امتناع  مث

())وال خوف العاقبة يوجب األمنأن ز
92F

نه أالباذي فليه الكإولعل الصواب ما ذهب  )١
واليته فتكون بذلك كرامة له وهذا ال يتعارض مع خوف العاقبة  جيوز أن يعلم الويل

منا يتعارض مع ما ورد إو. يرى جواز تغري عاقبة الويل كما سيأيت مفصال ىل منإبالنسبة 
 .من اشتراط حسن اخلامتة للويل تصوفةعن بعض امل

اهللا ورسوله  املسلم أنه يتوىل الشك فيه مطلقا وذلك كعلم زال جيون من الوالية ما إمث 
 ميانإلند اهللا مرضيا عنه موافيا له باعلى معىن كونه حمبوبا ع ن كانأوأما . وأنه من حزبه

 .والتقوى عند املوت، فهذا ليس ألحد احلكم به
 همكون عنديحقيقة واليته وس األولياء من ال يعرف الناأن من  ىلإتيمية بن اويذهب 

أشعث أغرب ذي طمرين مدفوع  رب(( صلى اهللا عليه وسلمكما قال  ،عامة الناسمن 
())اهللا ألبرهب ولو أقسم على باألبوا

93F

ة وال قذار ،صورا يف رثاثة احلالفليس ذلك حم )٢
ه الَ خوف اللَّ أَال إِنَّ أَولياَء  )94F٣(:ل تعاىلقا الثياب، بل الوالية يف كل مؤمن تقي كما

 مبعىن أنه ال يشترط له أن ))95F٤ الَّذين آمنواْ وكَانواْ يتقُونَ ٦٢علَيهِم والَ هم يحزنونَ 
منا ميزان إميزانا هلا و ليستذ اخلرقة ال جتلب الوالية وإذو حزقة يتصنع الوالية يكون 
 .ميان والتقوىإلا: الوالية

                                            
 .٧٤التعريف ) ١(
 ).٢٦٢٢( مسلم) ٢(
 .٦٢يونس ) ٣(
 .٦٠٢خمتصر الفتاوى املصرية ) ٤(
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 ما يشترط وما ال يشترط
اإلميان باهللا واليوم اآلخر واملالئكة  :ميان بأركانه الستة وهيإلالويل فهي اأما شروط 

 .والكتب والنبيني والقدر خريه وشره
والصراط ي وهو الطريق السو السنةتباع الكتاب وإ: شروط الوالية الشرط الثاين من

())لطرق كثريةا((كما يدعي بعض أهل البدع  ق غريهال طري. املستقيم
96F

أخر أو كما قال  )١
كل ما ابتدع على ((مث جاء الشعراين ليقرر بأن  ))ىل اهللا بعدد أنفاس اخلالئقإلطرق ا((

())و من الشريعة والسنة الظاهرةىل اهللا فهإطريق القربة 
97F

٢(. 
 والسنة بللكتاواله مجيع أح يف كون موافقايأن ال إوال يكون الويل وليا هللا تعاىل 

 والتبديل فيه وأن املعرض عنهما ال الدين أن ال يرى جواز الزيادة يف، مبعىن ظاهرا وباطنا
مثل تكم على كوأمي اهللا لقد تر(( :منا يوصف مبا وصفه به رسول اهللاإيسمى وليا و

())ال هالكإبعدي  يغ عنهاال يز] ويف رواية[كنهارها  ليلها، البيضاء
98F

ى اهللا صلوقد قال  )٣
())كل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار(( :عليه وسلم

99F

أو  ))هالكا((فيصح تسميته  )٤
 .بادته ما بلغبعن بلغ إليا فال ووأما أن يبتدع يف دين اهللا ويسمى )) ضاال((

وعبده جمتهدا يف  ،غاية الزهدنه وتعاىل دائما ليال وارا مع حاسبفلو ذكر الرجل اهللا 
())كان من أولياء الشيطان -نآوهو القر -ذكره الذي أنزلهبعا لمتعبادته ومل يكن 

100F

٥(. 
 .والسنة، والتمسك ما نآنهج القرمفأساس الوالية احلقة هو السري على 

بعلم احلقيقة وما يزعمه بعض املبتدعة من أن جربيل نزل بعلم الشريعة، فلما تقرر نزل 
(وهو علم الباطن،

101F

الذي أوصانا  صلى اهللا عليه وسلمه سولروىل غري اهللا إفإن هذا دعوة  )٦

                                            
 .حملمد بن فاضل ما مني ط دار الفكر بريوت ٨٧نعت البدايات وتوصيف النهايات ) ١(
 .املكتبة الشعبية. على هامش طبقاته ط ١٢٣: ١األنوار القدسية يف معرفة قواعد الصوفية ) ٢(
األحاديث (وصححه األلباين ) ٢٦٧٦(والترمذي ) ٣٥(قم ور) ٤(وابن ماجة رقم  ١٢٦: ٤رواه أمحد ) ٣(

 ).٦٨٨و ٩٣٧الصحيحة 
وأبن ماخة  ٤٤ -٤٥: ١هذا حديث صحيح والدرامي ((وقال ) ٢٦٧٨(والترمذي ) ٤٦٠٧(رواه أبو داود ) ٤(
 ١٦٦١ورواه أبن حبان )) على شرطهما وال أعرف له علة((قال الذهيب  ٩٥: ١واحلاكم  ١٢٦: ٤وأمحد ) ٤٣(

 .١٨٢ -١٨١: ٢وأبن عبد الرب يف جامع بيان العلم  ١٩ -١٧: ١وأبن أيب عاصم يف السنة  ٤٦جري واآل
 .١٧٣: ١١جمموع فتاوى أبن تيمية ) ٥(
 .بريوت -دار املعرفة. ط٥أيقاظ اهلمم ال بن عجيبة ) ٦(
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وما سوامها فهو . أوصانا بالتمسك بكتاب اهللا وسنته ولن نزال على اهلدى ما متسكنا ما
 وأَنَّ هـذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه والَ تتبِعواْ السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله ضاللة 
)102Fى اهللا عنها يف اآلية ذكروها هي السبل اليت اليت الكثريةالطرق ف  )١ . تيمية  بناقال
اليته وهو مل يتبعه فليس من أولياء اهللا، بل من خالفه كان من ووادعى حمبة اهللا  ومن ((

 هه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّقُلْ إِن كُنتم تحبونَ اللَّ : أعداء اهللا وأولياء الشيطان، قال تعاىل
)103Fم حيبون اهللا فأنزل اهللاأقوم  ادعى(( :قال احلسن البصري. )٢ نة هلمحم هذه اآلية(()

104F

٣( 
قُلْ فَلم  : فرد اهللا عليهم  ه وأَحباؤهاللَّ نحن أَبناُء : صارىلنود واليهقالت ا دوق

لَقخ نمم رشم بلْ أَنتوبِكُم بكُم بِذُنذِّبعي )105Fم أهل كو المشرن وكا )٤عرب يدعون أ
 :قال تعاىل ..رم البيت، وكانوا يستكربون به على غريهمواجممكة، و هماهللا لسكنا
ال املتقونإن أولياؤه أ ،املسجد احلرام وما كانوا أولياءه عنن ووهم يصد )106Fفبني  )٥
 يفوثبت . نومنا أولياؤه املتقإأولياءه وال أولياء بيته،  اسويلشركني ملحانه أن اسب

صلى اهللا عليه رسول اهللا  تمسع((عنه قال الصحيحني عن عمرو بن العاص رضي اهللا 
 -يعين طائفة من أقاربه -لياءويل بأ اسويفالن لآل  أن((غري سر  منيقول جهارا  وسلم

())ملؤمننيا منا وليي اهللا وصاحلإ
107F

 فَإِنَّ اللَّه هو مواله  )108F٧(:افق لقوله تعاىلووهذا م )٦
نِنيمؤالْم حالصرِيلُ وجِبو )109Fكل من كذب رسول اهللا (( :رمحه اهللا مبن القياوقال  )٨

واتبع غري سنته، ومل يتمسك وأعرض عن متابعته، وحاد عن شريعته ورغب عن ملته، 
 والكفر يف صدره، ومكن اجلهل من نفسه واهلوى والفساد من قلبه، واجلحود بعهده

())هو ويل الشيطانف((من جوارحه والعصيان واملخالفة 
110F

ولذلك جتد يف أهل البدع من   )٩
                                            

 .١٥٣األنعام ) ١(
 .٣١آل عمران ) ٢(
 .٨-٩الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ) ٣(
 .١٨املائدة ) ٤(
 .٣٤األنفال ) ٥(
 .٢٠٣: ٤، وأمحد يف املسند )٢١٥(أخرجه البخاري يف األدب باب يبل الرحم ببالهلا، ومسلم يف اإلميان )٦(
 .٤التحرمي ) ٧(
 .٩-١٠الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ) ٨(
 .السودان. لقيمةاملكتبة ا. ط٣١هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى ) ٩(
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 .مكنوهسالم إلوكم من عدو لسالم، فكم من مستعمر أدخلوه، إلع أعداء ايتعاونون م
م من االستعمار نسى البطائحية الرفاعية وموقفهم من التتار، والتيجانية وموقفهنوال 
شرط املواالة :  اإلخالل بالشرط الثاينتباع الذي أخلوا به أدى إىلإلوشرط ا. الفرنسي

داء اهللا الويل ال يكون وليا هللا حىت يبغض أعو(( :رمحه اهللاقال الشوكاين . واملعاداة يف اهللا
تباع واألثر من إليعة املعاناة اليت يلقاها أهل امث أوضح طب. ))ويعاديهم، وينكر عليهم

باع فوق عداوم تألا أهل نملغريهم  د تبلغ عداوات أهل البدعوق(( :وأهلها فقال البدعة
ن املتبع إمرها أوضح من الشمس، فأو املبتدع ع بتفالعداوة بني امل.. ))اليهود والنصارى

(تباعه لبدعته، واملبتدع يعادي املتبع ال عاملبتد دييعا
111F

ىل ببدعته إاملبتدع و نواملقصود أ )١
فالتمسك بالبدعة يعمي البصرية، أعداء اهللا وعادى ا أولياء اهللا، وهذا عمى بصريته، 

 -ينها احلكيمبكما  -حىت يعرض صاحبها عن كل وسائل القرب وأسبابه، لضاللةويزين ا
حمبة اهللا ورسوله وحمبة االبتداع يف : و جتتمع احملبتان. قبال على اهللا مبا مل يشرعهإلحماوال ا

 .الدين

                                            
 .حتقيق إبراهيم إبراهيم هالل ط دار إحياء التراث العريب ٢٧٥-٢٧٣قطر الويل ) ١(
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 :أداء الفرائض
بعد أن وصفه النيب وليا يسمى ال الصالة ية، فتارك الض من شروط الوئداء الفراأو

تباع، فالصالة أحد شرط اإل عن بالكفر، وهذه املسألة متفرعة صلى اهللا عليه وسلم 
على أصح أقوال أهل العلم سواء ي فهو كافر صلال ي ملن أركان الدين والحظ يف الدين

قام الدهر كله ن إضة ولفريية بتارك صالة االحودا أو غري ذلك، فال تتحقق الوها جكتر
الصالة  إالىل سلب الوالية من أصلها إض ال يؤدي الفرائعلى أن ترك . النوافل منوصامه 

 ركه كفر إالتمن العمل  يئارون شي ال ى اهللا عليه وسلملص أصحاب حممد كان(( اليت
())يه

112F

كما يظن الصوفية ال اجلماعات من عالمات الوالية، فإن احملافظة على اجلمع و  )١
ة اهللا كالشيخ حممد واجلماعات ويظنون فيه والي عن اجلمعيرون الشيخ يتخلف  الذين

ين الذي كان ال مجاعة، والشيخ الشربي الي سنة كاملة ال حيضر مجعة وقالعدل الذي ب
ب معهم لصالة اجلمعة وملا طلب منه مجاعة من الفقهاء أن يذه. احيضر الصلوات أبد

 ))نذهب اليوم ألجلكم(( :يه قاللما أنكروا علف ))بذلك ما يل عادة(( :اعتذر وقال
(الذي كان يفطر يف ار رمضان ، شريف اذوبخوالشي

113F

بل  ؛فهؤالء ليسوا أولياء )٢
ليا تسطر له كرامات ميان وال عبادة فضال عن أن يكون وإجمانني، وانون ال يصح منه 

امته تصح مإن إف. هذا صغري املميز أفضل حاال منىل مقام الواصلني والإكاذبة وينسب 
م اتفقوا على عدم اعتبار أقواله وأفعاله أخبالف انون ف. اخلرب عن الصحابةكما صح 

فعون اذوب لك فريذلكن الصوفية خيالفون  وعدم تعلق الثواب أو العقاب بشيء منها
انني تألت ترامجهم وطبقام بكرامات امىل مقامات العرفان، وقد اإوانون والبهلول 

املارستان  خلبن القصاب انون والشبلي الذي داولول انون وأيب علي املعتوه  :أمثال
(براهيم العريانإمرتني وعمر اذوب و

114F

٣(. 

                                            
 .رواه الترمذي عن عبد اهللا بن شقيق بسند صحيح) ١(
 .١٥٠و١٤٤و ١٣٦و ١٢٦: ٢طبقات الشعراين ) ٢(
 .وطبقات الشعراين ١٩٧: ٨كتاب املختار من كالم األخيار حملمد علوي ) ٣(
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 الويل وحسن اخلامتة
 
 

 هل يشترط للوالية حسن اخلامتة؟
د ىل أن زوال خوف العاقبة ليس مبمتنع بل هو جائز فقإهب الكالباذي يف التعرف ذ

وهذا  ،وشهد للعشرة باجلنة ،من أهل اجلنة بأم بهأصحا صلى اهللا عليه وسلم أخرب النيب 
 .يري وزوال خوف التبديل ال حمالةغيوجب األمن من الت

(ات اليت جاءت يف خوف املبشرينايوالرو(( :قال
115F

خوفا من التغيري والتبديل  مل يكن)١
يوجب شكا يف إخبار  اهللا عليه وسلمصلى شهادة النيب  ألن خوف التغيري والتبديل مع

())النيب، وهذا كفر
116F

٢(. 

                                            
 .ر خوف أيب بكر وعمر وغريمهاوذك) ١(
، هذا وقد ذهب القشريي إىل جواز أن يكون الويل مأمون العاقبة وأن ٧٨ -٧٦التعرف ملذهب أهل التصوف ) ٢(

ال تتغري عاقبته، لكنه نقل قول من أنكر اشتراط حسن املوافاة عند موت الويل واختار جواز تغري عاقبته وجواز الثاين 
وقد أنكر أبن تيمية اشتراط حسن املوافاة للويل وأنه اليكون وليا أال من وافاه اهللا حني  ١٦٠ أنظر الرسالة القشريية(

وجمموعة  ٢٢١: ٣انظر دقائق التفسري )) (إن العلم بذلك أصعب عليه وعلى غريه: املوت باألميان والتقوى قائال
ختم (فأمنوا كما أن األنبياء أمنوا فأمنوا  وأغرب احلكيم الترمذي فزعم أن األولياء آمنوا) ١:٥٢الرسائل واملسائل 

 .٢٧٢، ٣٨٠األولياء 
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 مناقشة كالم الكالباذي
منا إحق ال جدال فيه، وفال  ن باجلنةباذي يف حق العشرة املبشريليه الكالإوما ذهب 

الويل وضمان حسن خامتته،  التوصل إىل أمن عاقبة جلاالعتراض على استدالله م من أ
وهو  آل،ن اخلامتة واملحبس صلى اهللا عليه وسلمشهد هلم النيب  ية على منالوال سوقد قا

وبني من مل يشهد له  صلى اهللا عليه وسلممن شهد له النيب  بنيقياس مع الفارق، إذ فرق 
مان بن مظعون أن اهللا سيكرمه، فعزمت على عدم ثعيف . شهادة أم العالء ضفإنه مل يرت

منتفيا فما بالك  ةاجلنب ينني عثمان والعشرة املبشرذا كان القياس بإيعده أبداء ف حدتزكية أ
خوانه من الصحابة؟ إذا القياس على نفسه أو  بةوهل أخذ أحد من الصحا؟ مبن دونه
يت شهدها النبوية ال دةالقياس الذي استعمله الكالباذي يلغي التخصيص والشها ذاومثل ه

 .ابةللعشرة ولغريهم من الصح
  ؟عاقبة الويل وبشراه باجلنة بأي شيء نعرف حسن: لومنضمي مع الكالباذي فنسأ

ائف اليت خيص منا يعرفون مبا حيدث اهللا فيهم من اللطإبأن األولياء  :قائالجييب عن ذلك 
(يتهمالرهم من األحوال اليت هي أعالم وورد على أسرايا أولياءه، ومبا 

117F

ومبقارنة ذلك  )١
الصحابة مل  منحدا أن إجند التعارض ف -نةباجل ينغري املبشر -مع حال واحد من الصحابة

مستمر من التغري وسؤ ىل خماطباته ووارداته وكشوفات الغيب، وإمنا كان يف خوف إيركن 
 .باجلنة فيهم املبشرين مبنالعاقبة 

())أبعث ذ مت ملإليتين (( :بن مسعود رضي اهللا عنه يقولافقد كان 
118F

٢(.  
())يل يغفر نأيل أمي وو ويلي(( :يبكي قبيل موته ويقول وكان عمر 

119F

٣( 
 ويبكي بكاء ))واردها إالن منكم إو(( :وكان عبد اهللا بن رواحة يقرأ قوله تعاىل 

())أين وارد ومل أنبأ أين صادر ين أنبئتإ((فيقول  ئهشديدا فتسأله امرأته عن سبب بكا
120F

٤( 
 .أنه صادر عنها بكشف وال خماطبة ينبأ فلم

يأمن على نفسه من الفتنة وسؤ حنبل  مام أمحد بناإلوحىت عند الرتع األخري مل يكن 
                                            

 .٧٨التعرف ) ١(
 )١٦٢(كتاب الزاهد لإلمام وكيع اجلراح رقم ) ٢(
 .١٤٧، وكتاب الزهد لآلمام أمحد ٥٢١أنظر احللية ) ٣(
 .٢٤: ٩الزهد لإلمام أمحد ) ٤(



 31 

  قة الوفاة فجلست عنده وبيدي اخلرحضرت أيب(( :اهللا فيقولعبد ابنهاخلامتة، يروي ذلك 
د بع. الال بعد (( :يفيق ويقول مث وهو يف الرتع األشد فكان يغرق حىت نظن أن قد مضى

يش هذا الذي قد ايا أبت (( :ة قلت لهفلما كان يف الثالث نيةففعل هذا مرة وثا) يشري بيده(
قام  بليس لعنه اهللاإ لفقا. ال: بين ما تدري فقلت يا: يف هذا الوقت؟ فقال يلبه  هلجت

())بعد حىت أموت. الوأنا أقول . أمحديا  حبذائي عاضا على أنامله يقول فتين
121F

ونظائر . )١
 كشف أو ىله إفلم يعرف عن أحد منهم ركون ،من السلف الصاحلة ضفيستك مذل

 الذي زعم أدعاه الصوفية أمثال الشعرايناألمان األبدي على الوجه الذي عطاء إخماطبة ب
الصفات ب ذلك بتخلقيوعلمي بسعاديت وشقاويت ((ليه على حد قوله عأن مما من اهللا به 
())رى من اهللا لعبدهشب نها وهذه من أكرب نعم اهللا علي ألااليت اين احلق ع

122F

٢(. 
ا مما يظن ثريالعام به، فان كيق اض جواز كشف بذلك فليس مما جيب التصدوعلى افتر 

وأهل .  من احلق شيئانا يف ذلك ظنا ال يغيننه حصل له هذا الكشف يكون ظأه ب
مجيعهم أن خيطئون أخرى وهلذا وجب عليهم واملخاطبات يصيبون تارة و املكاشفات

ىل عرضه على إحيتاج  اهللا ما ال من ولو كان يأتيه. اهللا وسنة رسوله يعتصموا بكتاب
())الرسول يف بعض دينه الكتاب لكان مستغنيا عن

123F

٣(. 
يف األمة وحبسن العاقبة فهل والية الشهادة ملن شاع له لسان صدق و أما عن مسألة

ن إما خبالف من ثبتت واليته بالنص فيشهد له؟ ميكن ذلك بشرط ال يكون قطعا وجز
وهو أن يكون قد شاع  للشهادةوأشترط شرطا آخر . له بذلك قطعاالسنة يشهدون  أهل

(على الثناء عليه اتفقته لسان صدق يف األمة حبيث ل
124F

٤(. 

                                            
 .١٨٣: ٩احللية ) ١(
 ).٦٢٠لطائف املنن ) (٢(
 .٥٣: ١سائل جمموعة الر) ٣(
 .٥٢: ١جمموعة الرسائل واملسائل  ٢٢١: ٣دقائق التفسري ) ٤(
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 الويل والعصمة عند أهل السنة
كل (( :صلى اهللا عليه وسلم النيب وقد قال. العصمة فإنه من بين آدم وال يشترط للويل 
())اء، وخري اخلطائني التوابونخط مآد بين

125F

١( 
ن اعتقدها اليهود وأئمتهم كما كا خيهممشايف  العصمة عدبعتقد أهل الوإمنا ي 

وأهل البدع وإن مل  .من دون اهللا ااختذوهم أرباب ورهبام حىت هماربأح والنصارى يف
بلغوا من صالح مهما  فاألولياء. بلسان مقاهلم فإا واضحة بلسان حاهلم يصرحوا ا

اهللا وسنة  بكتاب نيمنا مستعصمإمني وومعص ر ليسوابشم أف. ىل اهللاإاحلال ومن التقرب 
 .صلى اهللا عليه وسلم ال النيبإالكل يؤخذ من كالمه ويرد عليه و. رسوله

صلى اهللا عليه بعد رسول اهللا حد أنه ال أ: فاملشهور عند أهل السنة من أصول االعتقاد
(ب واخلطاياومعصوم من الذنوسلم 

126F

 أن يكون اهللاليس من شروط ويل (( :أنهكما  )٢
تبه أن يش جيوزبل جيوز أن خيفى عليه بعض علم الشريعة، و ئ؛خيطوال معصوما ال يغلط 

())عليه بعض أمور الدين
127F

٣(. 
 

 عصمة ويل األمر عند الرازي
يا أَيها الَّذين   :تعاىل قولهرر العصمة ألويل األمر بناء على وقد أغرب الرازي فق

 واْ اللَّهيعواْ أَطنآمنكُمرِ مي اَألملأُوولَ وسواْ الريعأَطو  )128Fمرأن اهللا تعاىل أ(( :مث قال )٤ 
ته على سبيل اجلزم اهللا بطاع مراألمر على سبيل اجلزم يف هذه اآلية، ومن أ بطاعة أويل

عن اخلطأ كان بتقدير  اذ لو مل يكن معصومإعن اخلطأ معصوما  أن يكونووالقطع ال بد 
 ، واخلطأواخلطأذلك بفعل  أمر اهللا مبتابعته فيكون ذلك أمرا يكون قدخلطأ على ا مهإقدا

تماع األمر والنهي يف الواحد باالعتبار الواحد اجىل إضي قمنهي عنه، فهذا ي: لكونه خطأ
يكون  فثبت قطعا أن ويل األمر املذكور يف هذه اآلية ال بد وأن.. وأنه حمال

                                            
 .بسند حسن ١٩٨: ٣وأمحد  ٣٠٣: ٢والدارمي ) ٢٥٠١(رواه الترمذي ) ١(
 .١٠٠وخمتصر الفتاوى املصرية  ٢٦٦: ١جامع الرسائل ) ٢(
 .٤٩-٤٨الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ) ٣(
 .٥٩النساء ) ٤(
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())معصوما
129F

 هـ.أ)١
 ملا توىلنه إازي رمحه اهللا، فرلا لصاحل مل يفهموا من اآلية ما فهمهوال شك أن السلف ا

قد ، إينأما بعد ف(( :قال مثفحمد اهللا وأثىن عليه  اخلالفة قام خطيبا رضي اهللا عنه أبو بكر
أن  ىلإ ...))، فإن أحسنت فأعينوين، وإن أسأت فقوموينكموليت عليكم ولست خبري

 ذا عصيته فال طاعة يلإف صلى اهللا عليه وسلموله سورما أطعت اهللا  أطيعوين(( :قال
يا أَيها الَّذين آمنواْ  : وقد قال تعاىل(( :عن هذه اآلية ايمية جميبتقال ابن  )130F٢())عليكم

لَى اللَّه أَطيعواْ اللَّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُم فَإِن تنازعتم في شيٍء فَردوه إِ
لم ف(( :قال والرسولِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيالً  

أيضا،  صلى اهللا عليه وسلمفيما كان للرسول هم ليبني أن طاعت ]وأطيعوا أويل األمر[يقل 
فلم يكن تكرير . اعة اهللا أمر معلومط صلى اهللا عليه وسلم يفذ اندراج طاعة الرسول إ

 ]مرأطيعوا الرسول وأطيعوا أويل األ[بالفرق، خبالف ما لو قيل  مؤذنالطاعة فيه لفظ ا
أوجب طاعة أحد  نفم((: افضأ. ))منهما على حيالهكل  نه قد يوهم طاعةإمنكم، ف

 ثبتبه، وأه يف كل ما يأمر به وخيرب به، وأوجب تصديقأمر  غري رسول اهللا يف كل ما يا
(حفظهعصمته أو 

131F

لرسول اهللا  ئملكافعل فيه اجفقد  ،يف كل ما يأمر به وخيرب من الدين )٣
(الرسالة ئصله يف خصا واملضاهاة صلى اهللا عليه وسلم

132F

هد بقصة الذي جعله مث استش )٤
 افغضب منهم وأمرهم أن جيمعوا حطب على سرية مرياأ صلى اهللا عليه وسلمالرسول 

اهللا فرارا من تبعنا رسول  مناإ: عضهم لبعضدوا أن يفعلوا فقال بفكا ،فيهابأنفسهم  يلقواو
غضب األمري، فأخربوا الرسول مخدت النار وسكن إذ ندخلها؟ فبينما هم كذلك فالنار أ

منا الطاعة يف إها، نوها ما خرجوا مللو دخ(( :فقال لكبذ صلى اهللا عليه وسلم
())فاملعرو

133F

())ة اخلالقمعصي ملخلوق يفطاعة  ال(( :قولهواستدل ب )٥
134F

 :قوله وكذلك )١

                                            
 .١٤٤: ١٠لتفسري الكبري للرازي ا) ١(
 .٢٤٨: ٥البداية والنهاية ) ٢(
 .احلفظ عند الصوفية هو العصمة لكنه خمتلف عنها لفظا فقط) ٣(
 .٢٧٣: ١جامع الرسائل ) ٤(
) ١٨٤٠(أخرجه البخاري يف املغازي باب سرية عبد اهللا بن حذافة، ويف األحكام باب السمع والطاعة ومسلم ) ٥(

 .٨٢: ١وأمحد  ١٥٦٨(والطيالسي  ١٥٩: ٧والنسائي يف البيعة ) ٢٦٢٥(وأبو داود 
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ذا أمر مبعصية فال مسع إف مبعصيةلطاعة فيما أحب وكره ما مل يؤمر املرء املسلم ا على ((
())وال طاعة

135F

٢(. 

                                                                                                                             
: ٣وإسناده ضعيف غري أن له شواهد كما عند احلاكم ) ٨٥٠و١٠٩(والطيالسي رقم  ٦٦: ٥رواه أمحد ) ١(

 ). ١٨١سلسلة الصحيحة رقم (، وصححه ووافقه الذهيب وشواهد أخرى حتسنه ٤٤٣
وأبو داود ) ١٧٠٧(والترمذي ) ١٨٣٩(والطاعة ومسلم يف األمارة  أخرجه البخاري يف األحكام باب السمع) ٢(
 ).٢٨٦٤(وأبن ماجة  ١٦: ٧والنسائي ) ٢٦٢٦(
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 مباذا يعتصم الويل
 :قال الزهريصلى اهللا عليه وسلم ه املرء كتاب اهللا وسنة رسوله وأعظم ما يعتصم ب

السنة سفينة : مالكبالسنة جناة، وقال  عتصاماال :يقولون ان من مضى من علمائناك((
())قن ختلف عنها غرومجنا،  نوح، من ركبها

136F

١(. 
 :فما معىن العصمة الواردة يف القرآن

فظنوا أن املراد منه العصمة  آنوقد أشكل على البعض لفظ العصمة يف الوارد يف القر
اف الذنوب واخلطايا، وذلك كما يف قوله الكلي عن اقتر لترتيهااليت مبعىن الكمال املطلق و

هذه اآلية ليس من جمرد  يفغري أن معىن العصمة  ))137F٢ واللَّه يعصمك من الناسِ :ىلتعا
لنيب ن يف عصمة اإليه، فإمن أذى الناس يف تبليغ ما أنزل  هللاخلطأ وإمنا املقصود أن يعصمه ا

جاء يف  آنولفظ العصمة يف القر(( :تيمية بنقال ا. حفظ للشريعة صلى اهللا عليه وسلم
هو الذي : آنهذا اللفظ يف القرفمعىن  أي من أذاهم،) يعصمك من الناس واهللا( :قوله

لغة القرآن، مبعىن أن اهللا  وقد يكون معصوما على.. عمداوخطأ  حيفظه اهللا عن الكذب
نعوه عن تبليغه، فال عث به أو ميبنس واجلن، أن يغريوا ما إلشياطني ا: من الشياطني عصمه

 ليعلَم ))138F٣ عالم الْغيبِ فَال يظْهِر علَى غَيبِه أَحداى :لتعا يكتم وال يكذب كما قال

فهو يسلك   أَن قَد أَبلَغوا رِساالت ربهِم وأَحاطَ بِما لَديهِم وأَحصى كُلَّ شيٍء عددا
يد املؤ فهو ،فه، وهذا يف معىن عصمته من الناسخل منو الرسولالوحي من بني يدي 

())ساالت ربه كما أمرر نس واجلن حىت يبلغاملعصوم مبا حيفظه اهللا من اإل
139F

٤(. 

                                            
 . ٢٥٩: ١الصفدية ) ١(
 .٦٧املائدة ) ٢(
 .٢٦اجلن ) ٣(
 .٢٢٢ -٢٢١النبوات ) ٤(
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 الويل إذا أرتد
 : الذي ارتد يلطوائف هذه األمة يف مسألة الو وقد وقع الرتاع بني

ا حقا أم ميانه مؤمنا ووليإمن كان زهل  ميان والتقوى زمنا مث ارتدإلذا قام به اإفالويل *
  ؟صائما وأفطر قبل الغروب نكان باطال مبرتلة من كا

أبغضه وسخط عليه حني ارتد أم مث  ميانهإيته ووهل كان اهللا حيبه ويرضى عنه زمن وال*
 ميانه لعلمه بأنه سيكون مرتدا؟إواليته و منكان ساخطا عليه ز

 :قال. ))الويل املطلق(( ـذلك بعلى  ماتميان والتقوى وإلبن تيمية من قام به ااصف ي
 .))وال نزاع يف هذا النوع((

الوالية العقبة يف ذلك فقد تقوم به المة ر أصحاب أيب حنيفة ال يشترطون سمث إن أكث
 .وليا حقيقة مث يرتد فيكون زمنا مث تتغري عاقبته

ك لمالك والشافعي وكذب أما أكثر أهل السنة واحلديث من أصحاب أمحد وأصحا
يشترطون سالمة العاقبة، وإال مل يكن وليا حقيقة زمن  مإاملتكلمني كاألشعري والشيعة ف

  .اليتهو
القدمي األزيل وما يتبعه  اهللا ن علمإلقولني، فوالتحقيق هو اجلمع بني ا(( :أجاب قائال

فمن علم اهللا منه أنه يوايف . واليته وعداوته ال يتغريو حمبته ورضاه وبغضه وسخطه نم
وكذلك . أزال وأبدا نهع ميان والتقوى فقد تعلق به حمبة اهللا وواليته ورضاهإلته بامو حني

هللا وعداوته وسخطه أزال الكفر فقد تعلق به بغض اب من علم اهللا منه أنه يوايف حني موته
: ته وقد يقالوقام باألول من كفر وفسوق قبل م ن اهللا يبغض ماإمع ذلك ف نكلوأبدا، 

اىل يأمر مبا يفعله الثاين سبحانه وتع وهو قته على ذلك كما ينهاه عن ذلكأنه يبغضه ومي
(ذ على ذلكئينح ليهايو نهأ: وقد يقال. ب ما يأمر به ويرضاهوحي ،التقوىو ميانإلمن ا

140F

١(. 
مؤمنا مث ارتد فانه ال حيكم  اتفاق األمة على أن من كان: الدليل على ذلكو(( :أضاف

منا إو. كمالإلفسد الصالة والصيام واحلج قبل اأ نم ا مبرتلةميانه األول كان فاسدإبأن 
لَئن أَشركْت لَيحبطَن  ))141F٢ومن يكْفُر بِاِإلميان فَقَد حبِطَ عملُه  :قال تعاىل يقال كما

                                            
 .٢٢١ -٢٢٠: ٣دقائق التفسري ) ١(
 .٥املائدة ) ٢(
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لُكمع )142F١( َلُونمعواْ يا كَانم مهنبِطَ عكُواْ لَحرأَش لَوو )143F٢(. 
بائحه، أنكحته املتقدمة وحترمي ذ دن فاسدا يف نفسه لوجب احلكم بفساولو كا(( :قال

ولو . ج عن غريه كان حجه باطالعباداته مجيعها فلو ح طالنوبطالن إرثه املتقدم، وب
مث  -أو حكم -شهد وول. م خلفهمدة بقوم مث ارتد كان عليهم أن يعيدوا صال ىصل

 .ارتد لوجب أن تفسد شهادته وحكمه
ل كفره لوجب وليا له يف حاهللا لو كان حمبوبا : ذا تاب من كفرهإذلك أيضا الكافر ك 

ذا كله خالف ما ثبت بالكتاب ه((ىل أن إمث انتهى  .لك الكفرذ أن يقضي بعدم أحكام
())مجاعإلوا نةوالس

144F

٣(. 

                                            
 .٦٥الزمر ) ١(
 .٥٨األنعام ) ٢(
 .٢٢١٣ملصدر السابق نفس ا) ٣(
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  شرح حديث الويل
: إن اهللا قال((صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا : العن أيب هريرة رضي اهللا عنه ق

يل مما أفترضته إ عبدي بشيء أحب إيلوما تقرب  ،ن عادى يل وليا فقد آذنته باحلربم
يسمع  ذا أحببته كنت مسعه الذيإيل بالنوافل حىت أحبه، فإوال يزال عبدي يتقرب ، عليه

عطينه، ألن سألين إا، ورجله اليت ميشي وي يبصر به، ويده اليت يبطش ا، به، وبصره الذ
فاعله ترددي عن نفس املؤمن يكره ا ترددت عن شيء أنا معيذنه، وأل يناستعاذلئن و
())ت وأنا أكره مساءتهوامل

145F

١(. 
 

 تواضع الويل
 أن من بعد نظره وفقهه غري وقد أدرج البخاري هذا احلديث يف باب التواضع، وهذا

هم كما أفاد فراده يف باب التواضع حيث أشكل األمر عليإبعض العلماء مل يدركوا سبب 
 ))التواضع يف شيء من ليس هذا احلديث(( :يداحلافظ ابن حجر حىت قال الداو ذلك

 .سهنفقبله وهو جماهدة املرء  يالذ لبابدخاله يف اإاملناسب : وقال بعضهم
ىل اهللا بالنوافل ال إحدمها أن التقرب أ :واجلواب عن البخاري من أوجه(( :قال احلافظ

())واضعلتبغاية ا الإ يكون
146F

٢(. 
فأولياء اهللا قد خالطهم ((فيها قال  السلف كلمة يف تواضع الويل وقد ورد عن بعض

متهمون،  أمر عظيم، فهم ال يرضون أعماهلم القليل، وال يستكثرون الكثري، فهم ألنفسهم
أنا أعلم بنفسي من : فيقول لذا زكي أحدهم خاف مما يقاإومن أعماهلم مشفقون، 

 ،يقولون، واجعلين أفضل مما يظنوناللهم ال تؤاخذين مبا  نفسي، من غريي، وريب أعلم يب
())يعلمون وأغفر يل ما ال

147F

٣(. 
معاداة فجعل معاداة عبده (( :ابن تيمية قال ))ادى يل وليا فقد آذنته باحملاربةمن ع*((

                                            
قطر الويل على حديث : وقد شرح الشيخ حممد بن علي الشوكاين هذا احلديث يف جملد أمساه. سبق خترجيه) ١(

 .الويل
 .للشوكاين ٥٣٤وانظر  قطر الويل  ٣٤٧: ١١فتح الباري ) ٢(
د عبد الظاهر الفقيه رمحه أليب السمح حمم ٣١أنظر األولياء والكرامات . عن خطبة منسوبة لعلي رضي اهللا عنه) ٣(

 .اهللا
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ولكن . عني معاداة وليه عني معاداته ليسا مها شيئني متميزينوله، فعني عدوه عدو عبده، 
منا اتفقا يف إداوة عبده عني جهة عداوة نفسه، وهللا هو عني عبده وال جهة عليس ا
())النوع

148F

١(. 
ني مع أن وقد استشكل وقوع احملاربة وهي مفاعلة من اجلانب(( :حجر نباقال احلافظ 

نشأ عن العداوة، ن احلرب تإأنه من املخاطبة مبا يفهم ف: وابواجل !املخلوق يف أسر اخلالق
يف هذا : الفاكهاين ياه، قالإ هالكيتعرض إل: فكأن املعىن.. ةاملخالف نعوالعداوة تنشأ 

 ذا ثبت هذا من جانب املعاداة ثبت يفإو(( :قال احلافظ. حاربه اهللا أهلكه نديد ألن م
())اىل أولياء اهللا أكرمه اهللاجانب املواالة، فمن و

149F

٢(. 
 

 الفرائض أحب إىل اهللا من النوافل
 يةرواويف (( :ظقال احلاف) )عليه افترضتهبشيء أحب مما  يل عبديإوما تقرب *((

 نقال اب ))...عليك افترضتبأداء ما  الإنك لن تدرك ما عندي إ آدم ابن(( :ابن أمامة
منا مسيت نافلة ألا تأيت زائدة على إ تقدم على الفريضة ألن النافلة لنافلة الا(( :هبرية

ل وأدام فعليه الننافلة، ومن أدى الفرض مث زاد الفريضة، فما مل تؤد الفريضة ال حتصل ال
())رادة التقربإذلك حتققت منه 

150F

من جعل النافلة أفضل من الفريضة  وهذا رد على )٣
ىل اهللا بكثرة األذكار واألوراد إوقصر الوالية على املتقربني . هاىل اهللا منإوأقرب وسيلة 

 .والنوافل

                                            
 .٣٩١: ٢جمموع الفتاوى ) ١(
 .٣٤٣ -٣٤٢: ١١الفتح ) ٢(
 .٣٤٣: ١١الفتح ) ٣(
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(مذهب احلكيم الترمذي يف التقرب 
151F

١(   
ن هذا ال يتماشى مع مبدئه القاضي إمل يهنأ باال لذلك في مذد أن احلكيم التربي 

 .كما زعم ))درجة واليته فوق األنبياء بتقرب الويل بااهدات حىت ترتفع
عبد منا فرضها اهللا ليحط ا عن الإفرائض من الصالة والصوم والزكاة ال(ىل أن إفذهب 

 ويطيع اهلوى ويركب  ]أي العبادة[يلهو عن العبودة  العبد قد إنف... اخلطايا وليطهره ا
فالقيام تذلل وتسليم، ح ذا صلإ، فهذه سيئات قد قبحته وشانته، فاخلطايا والذنوب

سنات تذهب واجللوس رغبة وضرع، فهذه ح وع خشوع، والسجود خضوع،والرك
ن أَموالهِم خذْ م :أما الزكاة فقال تعاىلو(. ())شنيزين وتستر الالسيئات، وتظهر ال

فَمن أخره اهللا أمر بالوقوف مث قال يف  نإوأما احلج ف ))152F٢صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها 
هلَيع فَال إِثْم رأَخن تمو هلَيع نِ فَالَ إِثْميموي يلَ فجعت )153Fمغفورين قد  ونأي يرجع )٣

كون دواء للداء الذي هذه الفرائض فرضها عليهم لتف(( :قال. ))حطت عنهم اآلثام
())قامها فقد تطهر فيصلح للقربةذا أإاكتسبوه ف

154F

٤(. 
 مناقشة قوله

هو دافع لإلمث والتخلص من  ىل اهللا وإمناإذلك أن الفرض ليس وسيلة للتقرب  ومعىن
اهللا من ىل إىل اهللا بشيء أحب إديث القدسي بأنه ما تقرب العبد أثار الذنوب، مع أن احل

 !يهأداء ما افترضه عل
فَمن تعجلَ في يومينِ فَالَ إِثْم علَيه ومن تأَخر فَال إِثْم باآلية  االستداللقد أخطأ و
هلَيع  وال . ألن اآلية تتحدث عن التأخر وهو سنة زائدة عن يومي املبيت الواجبني مبىن

 .مث عليهإتركه فال  منال إمث عليه ولفرض فمن أتى به فيعقل أن يقال يف ا
واضح يف أن أداء  ))افترضته عليه ما تقرب عبدي بشيء أحب إيل مما(( :مث قوله تعاىل

                                            
وقد أخرجه أهل ترمذ منها وشهدوا عليه بالكفر بسبب كتابة . وهو غري الترمذي احملدث صاحب السنن) ١(

سري . أنظر سري أعالم النبالء. هذه الفكرةوأخذ عنه أبن عريب . الذي يفضل فيه الويل على النيب)) ختم الويل((
 .٤٤١: ١٣أعالم النبالء 

 .١٠٣التوبة ) ٢(
 .٢٠٣البقرة ) ٣(
 .٢٠٧نوادر األصول ) ٤(
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 ىلإسالم فما الداعي إلوهذا من يسر ا. العبد إىل اهللا يتقرب به الفريضة هو من أعظم ما
ما نقص من  رعت جلربشنوافل واألذكار مع أن النوافل سري األمر وقصر الوالية على التع

ذا كانت إف. العبد يوم القيامة الصالة أن أول ما يسئل عنه((الفرائض كما يف حديث 
())دي من تطوع فتكمل به فريضتهأنظروا هل لعب(( :ئكةالناقصة قال اهللا للم

155F

ن وكفت )١
 .النافلة تابعة للفريضة غري مقدمة عليها وال أعظم منها

 وليس التصوفامتألت به كتب  للخواص كماوليس  سلعامة النا حوباب الوالية مفتو
 ي أقسم للنيبل الذلرجث ايويؤيد ذلك حد الشيعة به كتبلألئمة كما امتألت فقط 

 نأأفلح ((ركان اخلمس شيئا وال ينقص منها على األ يزيد أال صلى اهللا عليه وسلم
())ن صدقأخل اجلنة د((ويف رواية )) قصد

156F

 ياء؟فهل يدخل اجلنة غري األول )٢
آخرين، فقالوا بإسقاط اهللا  آخر عند صوفية اًلقد أخذت االستهانة بالفرائض طورو
 .املقربني وجواز تركهم الفرائض ألم صاروا من الواصلني ئهأوليا نليف الشرعية عالتكا

حبناك السالمة غ الويل مبلغا يقال له أصليب(( :يفثال ذلك ما قاله الكمشخانلي الصوم
())فافعل ما شئت مةالوأسقطنا عنك امل

157F

٣(. 
ليس (( :بن تيميةاقال  وبصره الذي يبصر بهبه  عه الذي يسمعفإذا أحببته كنت مس *

ء ود ذه األعضامنا يبقى املقصإاحلدقة والشحمة والعصب والقدم، ويكون نفس  همعناه أن
ذا إف دراكه وحركته،إاه يكون وسب أعضائه وقحبالعبد  إنوالقوى وهو مبرتلتها يف ذلك، ف

ترك فيمن هذا قدر مش إناحلركة فودراك إلحركته باحلق ليس مبعىن خلق اودراكه إكان 
())حيبه حيبه وفيمن ال

158F

٤(. 
 :ملة مبا يليحجر رمحه اهللا فقد أجاب عن هذه اجل بناأما احلافظ  
 .خلا .يرضيينما  ىلإال إكليته مشغولة يب فال يصغي بسمعه أن املعىن  -
 يمرأ ةيثاراوبصره يف  كنت مسعه : التمثيل واملعىنسبيل أنه ورد على  -

                                            
صحيح اجلامع ( ٧٢: ٥وأمحد ) ٨٦٤(وأبو داود  ٢٦٣: ١واحلاكم  ٢٣٢: ١والنسائي ) ٤١٣(رواه الترمذي ) ١(

٢٥٧١ .( 
 .تقدم خترجيه) ٢(
 .٥٨األولياء وأنواعهم جامع األصول يف ) ٣(
 .٣٩١٢جمموع الفتاوى ) ٤(
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 .أجعل له مقاصد كأنه يناهلا بسمعه وبصره -
 .كنت له يف النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله -
 .كنت حافظ مسعه: أنه حذف مضاف والتقدير -
 .)159F١( ألن املصدر قد جاء  مبعىن املفعول ةأن يكون معىن مسعه مسموع -
 لذي يظهر يل يف معىن هذاا(( :قال مما ذكره احلافظ غري أنه اشيئومل يرجح الشوكاين  

 سبحانه هلذه األعضاء بنوره الذي تلوح به طرائق اهلدايةاحلديث القدسي، أنه إمداد الرب 
 .وقد نطق القرآن العظيم بأن اهللا هو نور السموات واألرض. وتنقشع عنه سحب الغواية

())أىن أراها أيت نورر(( :هل رأى ربه قال سلمصلى اهللا عليه ول رسول اهللا ئوملا س
160F

٢(  
اللهم (( :هوثبت أنه سبحانه حمتجب باألنوار، وثبت يف الصحيحني وغريمها من دعائ

())ويف مسعي نورا ،نورا ياجعل يف قليب نورا، ويف بصر
161F

مانع من أن ميد اهللا وأي  )٣
 يانية الحقا بالعلم العلونسإليصري صافيا من كدورات احليوانية اسبحانه عبده من نوره ف

سامعا بنور اهللا، مبصرا بنور اهللا، باطشا بنور اهللا، ماشيا بنور اهللا، وما يف هذا من منع أو 
وطلبه  صلى اهللا عليه وسلم نه وتعاىل وقد سأله رسوله جيوز على الرب سبحا من أمر ال

 .ربه من
وليس يف هذا ما خيالف  ))162F٤ يهِمنورهم يسعى بين أَيد :ووصف اهللا عباده بقوله

أنوار الطاعات ىل إسبحانه اخلروج من ظلمات املعاصي وقد جعل اهللا .. موارد الشريعة
 .))ىل النورإخروجا من الظلمات 

كما يسمعه  الري الذي أقذف فيه، فيسمع مساعا كنت مسعه بنو: معىن احلديثف((
 .))من بين أدم، وكذلك بقية اجلوارحأمثاله 

أن يكون نور اهللا يف  صلى اهللا عليه وسلملدعاء الذي طلبه رسول اهللا ر يف هذا اوأنظ
مسعه وبصره وقلبه وعصبه وحلمه ودمه وشعره وبشره ولسانه ونفسه، بل سأل ربه أن ميده 

به سيد ولد آدم لفه وأمامه، فلوال أن لنور اهللا سبحانه قوة جلميع األعضاء ما طلخبنوره 
                                            

 .٣٤٤١١الفتح ) ١(
 .يف التفسري) ٣٢٧٨(والترمذي ) ١٧٨(أخرجه مسلم يف اإلميان ) ٢(
 ).٥٨(وأبو داود  ١٢١: ١واملوطأ ) ٧٦٣(ومسلم  ٣٧: ١أخرجه البخاري يف العلم ) ٣(
 .٢٨التحرمي ) ٤(
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())وخري اخلليقة
163F

١(. 
 

 :مسألة التردد
رد احلافظ فيه كالما كثريا ألهل العلم أضعفها ما محله اخلطايب على وأما التردد فقد أ

 ىلإخراج التردد عن معناه اللغوي أ((وحاصل هذا احململ  وهو التكرار ))الترديد((معىن 
(قاله الشوكاين ))الوجوه منيالقيه وال يالبسه بوجه  المعىن 

164F

اهللا  ابن تيمية رمحه لوقا )٢
رادتني، فهو سبحانه حيب ما حيب عبده، أتعارض  ددبني سبحانه أنه يتردد، ألن الترف((

 ))أكره مساءته ناوأ((فهو يكرهه كما قال تعاىل  ،يكرهه، وهو يكره املوتما ويكره 
(وتمي أنسبحانه قد قضى باملوت فهو يريد وهو 

165F

 بني أنه البد من لك ترددا مثي ذفسم )٣
())وقوع ذلك

166F

٤(. 
كناية عن حمبة اهللا ((التردد  نىل أإاض الشوكاين ألقوال العلماء خلص وبعد استعر 

 وقع فيه حىت ياب املوجبة خللوصه من املرض الذاألسب من املؤمن أن يأيت بسببلعبده 
عمره مبا يشاء وتقضيه يف  ن فعل مد لهإصلة رحم أو صدقة، ف ره من دعاء أوبه عميطول 

ذا إمات بأجله الذي قد قضى عليه : وتوحضره املأجله  جاءن مل يفعل حىت إحكمه، و
ن فعل ما يوجب التأخري إيف عمره مع أنه ومل يتسبب بسبب يترتب عليه الفسحة له 

ملدة اليت وهبها اهللا بعد انقضاء تلك ا املوت نفهو البد م: لوص من األجل األولواخل
وال به العبد مما يقتضي تأخري األجل أانتظار ما يأيت : فكان هذا التردد معناه) )سبحانه له

 )167F٥(.يأيت فيموت باألجل األول

 

 

                                            
 .٤٣٤ -٤٣٣قطر الويل ) ١(
 .٣٤٤ -٣٤: ١١وأنظر الفتح  ٤٩٠قطر الويل ) ٢(
 .وألن اهللا يعلم ما ينتظره بعد موته مما هو خري له من دنياه) ٣(
وقد نقل األلباين خالصة  ١٣٤ -١٣٣: ١٧و ٧٦ -٧٥: ١١و  ٥١١: ٥و ٥٩ -٥٨: ١٠جمموع الفتاوى ) ٤(

 .١٩٣ -١٩١: ٤سلسلة األحاديث الصحيحة (قول أبن تيمية يف هذه املسألة 
 .٥١٥قطر الويل ) ٥(
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 الفناء الصويف ووحدة الوجود
بغيتهم ووافق  ))سمع بهي كنت مسعه الذي((وجد بعض الصوفية يف هذا احلديث  وقد 

واليت . طونيةفالألهلندية ونظرية الفيض واإلشراق اعندهم ما استقوه من ينابيع النريفانا ا
.. ام الفناء واحملوقمب يزال يذكر اهللا حىت يفىن عن نفسه وهو ما يسمونه الها أن العبد مفاد

، وأن اهللا هو الذاكر لنفسه املوحد اواحد اًهد بأن الذاكر واملذكور صارا شيئحىت يش
(لنفسه لنفسه، احملب

168F

١(. 
بت م بأن هذا احلديث يثمهمزاع د، ورهتيمية هلؤالء يف غالب فتاويوقد تصدى ابن 

وليه وأثبت نفسه : كما أثبت ثالثة ))ن سألين ألعطينهئول((لقوله  والئسائال ومس
(وليه يمعادو

169F

الويل شخصا  يي ويستحيل أن يكون الويل ومعادفالسائل غري املعط )٢
 .الويل شيئا واحدا بأن يكون املدافع عن الويل وحمار واحدا، أو

فأوهلا التمكن من الفناء .. يف الذاتحتقيق الفناء ((حاصل الوالية عندهم  نوهلذا كا
 .)170F٣( وايتها حتقيق البقاء

                                            
 .٣٤٤: ١١أنظر ما قاله احلافظ يف الفتح ) ١(
 .٣٤: ١٢أنظر الفتاوى ) ٢(
 .ألبن عجيبة ٣٥معراج التشوق ) ٣(
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 والية حىت الفناء
 
 

عبد باحلق عند الفناء أا قيام ال(( :تعريف الوالية عند بعض الصوفية وذكر اجلرجاين
(عن نفسه

171F

الصوفية تتضمن إشارات وتصرحيات  لبعض مشايخ اوذكر القشريي أقواالً. )١
 :منها.  عندهمىل مقام الفناء باهللاإ

فاء واحملبة توجب انت. ))به التصوف هو أن مييتك احلق عنك وحيييك: قال اجلنيد
 .ن احملب أبدا مع حمبوبهإاملباينة، ف

 .يا أنا: لآلخر تصلح احملبة بني اثنني حىت يقول الواحد منهماال : وقال السري
يف مشاهدة احلق سبحانه،  الويل هو الفاين يف حاله، الباقي(( :وقال أبو علي اجلوزجاين

 .))ايلواسته فتوالت عليه أنوار التتوىل اهللا سي
(من صفات احملب  دخول صفات احملبوب على البدل: وقال اجلنيد عن احملبة

172F

٢(. 
دا من عبيده فتح عليه باب عب ذا أراد اهللا تعاىل أن يوايلإ(( :وعن أيب سعيد اخلراز قوله

())اب القربب هذا استلذ الذكر فتح عليإذكره ف
173F

ىل جمالس األنس به، مث أجلسه إمث رفعه   )٣
وكشف له عن اجلالل  ،نه احلجب وأدخله دار الفردانيةمث رفع ع )174F٤( وحيدكرسي الت
وينقل الكالباذي عن   )175F٥()ى(والعظمة بقي بال هو  اللذا وقع بصره على اجلإوالعظمة، ف
(غريي؟فهل يف الدارين  ،أنا أقول وأنا أمسع(( :هالشبلي قول

176F

وذكر الغزايل أن توحيد  )٦
 .))هوإال ال هو : ال هو، وتوحيد اخلواصإله إال (( :العوام

                                            
 .٢٢٧التعريفات ) ١(
 .١٤٥، ١١٨، ١٤٦، ١٤٨، ١٢٤الرسالة القشريية ) ٢(
ال بإقامة  الشعائر  وهذا يؤيد ما ذكرته سابقا من أن أبواب القرب ال تفتح عند الصوفية إال باألذكار والنوافل) ٣(

 .املفروضة
 .كرسي أهل وحدة الوجود) ٤(
كما ترى يف النص مث رجعت إىل ) ى(وقد زيد يف الطبعة اليت بيدي حرف  ١١٩ -١١٨الرسالة القشريية ) ٥(

كما كنت أتوقع فالظن أن إضافة هذا احلرف ) بال هو(نسخة أخرى بتحقيق الشيخ عبد احلليم حممود فوجدا 
 .ىت ال يقال إن اخلزاز حلويلللتمويه وح

 .١٤٥التعريف ملذهب أهل التصوف ) ٦(
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يه، بل كلما لإال إشارة فال إ شارة، وكيفما كانليه اإلإال هو، عبارة عما إفال هو : قال
: صلى اهللا عليه وسلمشارة بقوله ليه اإلإو(( :الق ))ليهإشارة إلأشرت فهو باحلقيقة ا

ذا كان هو مسعه وبصره ولسانه فهو وإ(ل :ىل أن قاإ ))...عه الذي يسمع بهصرت مس
: شارة بقوله تعاىل ملوسى عليه السالمليه اإلوإ((. ))ذن ال غريإالسامع والباصر والناطق 

: تأويل كقوله ليه أن ذلك لهإنظر الناظر فرمبا (( :وختم بقوله(( ))...مرضت فلم تعدين
(أنا احلق، وسبحاين

177F

ىل إد آلت هذه الفكرة املقتبسة من رواسب األديان اهلندية القدمية وق )١
ومن املتفق عليه أن أحسن . لوهية، مث نفوا املباينة بني االثننيالقول بفناء األنية يف عني األ

 .ومل يعبد اهللا مبثل هذا الفناءصلى اهللا عليه وسلم الناس عبادة هي عبادة رسول اهللا 

                                            
 .٢٣مشكاة األنوار ) ١(
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 الوالية عند الصوفية
 
 

 :تعريف الويل والوالية
القشريية واليت جاء فيها  تعتمد غالب كتب املتصوفة يف تعريف الويل على الرسالة

 :تعريف الويل على معنيني
َوُهَو   :قال تعاىل. حانه أمرهسب عىن مفعول، وهو من يتوىل اهللافعيل مب: أحدمها *

 .توىل احلق سبحانه رعايتهظة، بل يحلىل نفسه إيكله  فال  َيَتَولَّى الصَّاِلِحيَن
عبادة اهللا تعاىل وطاعته، فعبادته  هو الذي يتوىلوفعيل مبالغة من الفاعل، : والثاين *

 ىلق له اخلذالن الذي هو القدرة علفال خي.. أن يتخللها عصيانمن غري جتري على التوايل 
 )).العصيان
لويل أن يكون شرط ا فمن ...واجب حىت يكون الويل ولياالوصفني وكال ((قال 

())معصوماً؟ حمفوظا كما أن من شرط النيب أن يكون
178F

١(. 
 .ما يفيد اشتراط العصمة للويلالتعريفني ويف هذين 

 .))ال يتركه اهللا لنفسه حلظة واحدة((: ففي التعريف األول
 .تتواىل عبادته فال تنقطع وال يتخللها عصيان: ويف الثاين

بني مفهوم أهل السنة يف الويل وبني التباين وهنا ميكن مالحظة نقطة االختالف  نوم
 .فهم املتصوفة له

يف حني أن الصوفية . غريه فأهل السنة ال يرون أحدا معصوما غري النيب ال ويل وال
 ومنهم من ينفي الوالية متاما عمن وقع يف زلة أو خطيئة،. العصمة شرطا للويل جيعلون

(وأبرزهم يف ذلك القشريي نفسه
179F

٢(. 
 

                                            
 .٢٨٧وانظر جامع األولياء وأنواعهم وأوصافهم للكشمخانلي  ١٦٠وانظر  ١١٧الرسالة القشريية ) ١(
 .٢٧٤انظر لطائف اإلشارات ) ٢(
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 :ساس التصوفالوالية أ
 :لقد قام التصوف على أساس الوالية والويل حىت قال اهلوجيري وهو أحد أئمة املتصوفة

())واملعرفة قائم على الوالية علم أن أساس التصوففا((
180F

١(. 
وأول من طبق اصطالح الوالية على أصول التصوف هو احلكيم الترمذي، إذ أن مذهبه 

 ))األولياءختم ((فها تشهد بذلك منها كتاب كله قائم على الوالية، وأثاره اليت خل
 )).وعمل األولياء((، ))وسرية األولياء((

خيتصه اهللا ويصطفيه ملن يشاء لواليته، كما اصطفى من الوالية حظاً وقد جعل احلكيم 
من كتب اهللا له الوالية وجعل له حظا، فبحظه من اهللا تعاىل الويل (( :قال. شاء لنبوته

 .ا أن النبوة ملن كتب له النبوة وجعل له حظابقدر أن يتواله كم
درجته من درجة األنبياء فاملغبوط من تقرب  ...فبحظه من اهللا تعاىل قامت له النبوة

 .علوا وارتفاعا
. ذحدى بالياه حني أخرجه أهل بلده من ترمإه اليت كانت مث قال بعد ذلك كلمت
 .))ء من أرفع درجةيكون من األوليا قدو(( :واستغالل الزنادقة هلا فقال

كان يطلب صلى اهللا عليه وسلم  واستدل على مذهبه بقصة ال أصل هلا وهي أن النيب
ىل اهللا أن إغفرة، فكان هالل يكرر سؤاله ملله ا اهللا يسألأن يدعو له و هاللل امسه من رج

 ذي أن النيب أخرب أن هذا الرجل أحدممث ذكر التر صلى اهللا عليه وسلميغفر لرسول اهللا 
())الذين كانت تقوم م األرضالسبعة 

181F

٢(. 
حداث إوضيل الويل على النيب فىل تإذه النظرية عند الترمذي حىت أدت وقد تطورت ه

بن عريب االتصوف وفالسفته أمثال ستفادها منه مالحدة ا) خامت األولياء(تبة للويل تسمى ر
(بن سبعني وغريمهاو

182F

٣(. 
 
 
 

                                            
 .٧٢احلكيم الترمذي ونظريته يف الوالية ) ١(
 .بريوت -دار صادر. ط١٥٨ -١٥٧صول نوادر األ) ٢(
 .أنظر فصل ختم الوالية عند أبن عريب وغريه) ٣(
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 الوالية عند الغزايل والقشريي
بل الرتبة العليا لألنبياء مث األولياء مث ((ىل أربع، قائال إقسم الغزايل مراتب الوالية وقد 
())راسخني يف العلم مث للصاحلنيالعلماء ال

183F

١(. 
ه أَنه الَ شهِد اللَّ  يهلع اهللاأثىن على الراسخني الذين  -لعارفونوهم ا -م األولياءدفق

والراسخونَ في الْعلْمِ  وقوله   ا بِالْقسطوأُولُواْ الْعلْمِ قَآئم إِلَـه إِالَّ هو والْمالَئكَةُ
ا بِهنقُولُونَ آمي )184F٢(. 

ومبن هو يف مثل حاهلا من  بالبهائم صفالبهيمة ختت. ىل يمية وأمريةإمث قسم الروح 
قُلِ  األمرية بقوله تعاىل ، واألمرية خيتص ا األنبياء واألولياء، مستدال على الروح نسألا

 . الروح من أَمرِ ربي
افة عباده بعد فضلهم على ك كذلك جعل القشريي طائفة املتصوفة صفوة أولياء اهللا،

  .)185F٣(هئرسله وأنبيا
 اه عائقىل التصوف، حىت ذموه وجعلوإلدى الداعني  اأما العلم وطلبه فلم يكن مرغوب

 ناحنطاطهم م:لفقراء مع اهللا فقالالدقي عن سؤ أدب ا فقد سئل. سلوك طريق القوم نع
(ىل العلمإاحلقيقة 

186F

٤(. 
إال تغريت  قلبه بثالث و أحب للمريد أال يشغل(( :اجلنيد أنه قال ن عروى الغزايلو
())التزوج ،التكسب، طلب احلديث :حاله

187F

إذا (( :سليمان الداراين قوله أيب نوروى ع )٥
())ىل الدنياإسافر يف طلب املعاش فقد ركن  أو طلب الرجل احلديث، أو تزوج،

188F

 صون )٦
())شريي متفق على قبوله عند الصوفيةقول الغزايل والق نهلية أإلابن عجيبة يف فتوحاته ا

189F

٧(. 
())الصوفية

189F

٧(. 

                                            
 .١٩٥وأنظر األربعني يف أصول الدين  ١/٣٩و ١/٥٣أحياء علوم الدين ) ١(
 ١٨و٧آل عمران ) ٢(
 .٢الرسالة القشريية ) ٣(
 .١٢٦الرسالة القشريية ) ٤(
 .٢٣٩: ٤اإلحياء ) ٥(
 .٢٢٩: ٤، ٢٣٧: ٢، ٢٤: ٤، ٦١: ١إحياء علوم الدين ) ٦(
 .٢٧١الفتوحات اإلهلية ) ٧(
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 الوالية عند السهرودي
تصوفة ليه أحد من املإيسبقه ((شراقيته الفلسفية برأي مل اويطلع علينا السهرودي و

اليت خلق اهللا منها سائر اخللق واألنبياء من جهة وبني الطينة  اءحيث فرق بني طينة األولي
 .جهة أخرى من

األرض فأبت، حىت بعث اهللا  يكائيل ليقبضا قبضة منماهللا جربيل و ملا بعث((: قال
األرض بقدميه، فصار بعض  ئبليس قد وطإيل فقبض قبضته من األرض، وكان ئعزرا

 .أقدامهاألرض بني قدميه وبعض األرض بني موضع 
ليه إوبعضها اآلخر مل يصل . مأوى الشربليس فصارت إفخلقت النفس مما مس قدم 

 .بليسإقدم 
 .)190F١( لتربة أصل األنبياء واألولياءفمن تلك ا

أجساد أرضية بقلوب مساوية وأشباح فرشية بأرواح عرشية، ((: مث وصف األولياء بأم
())تطوف ألرواحهم حول العرش

191F

٢(. 
أحباب جعل  -صاحب عوارف املعارف -ر غري عمر بن حممدخآوهناك سهروردي 

ائه كما ادخر الشهادة ن اهللا تعاىل ادخر البالء ألوليأ((: ذ قالإاهللا أقل رتبة من أوليائه 
(ألحبابه

192F

٣(. 
ن األولياء، فالصاحلون هم الذين ن ابن عجيبة جعل الصاحلني يف مرتبة أدىن مأكما  
 أما األولياء فهم أهل العلم. طنةواهلم الباأح صلحت أعماهلم الظاهرة واستقامت((

())باهللا
193F

٤(. 

                                            
 .املعرفة بريوت. ملحق باجلزء اخلامس من كتاب اإلحياء ط ٤٧عوارف املعارف ) ١(
 .٤٢عوارف املعارف ) ٢(
 .القاهرة. لعبد القاهر السهرودي ط الوطن العريب ١٢٥آداب املريدين ) ٣(
 .٦٥معراج التشوف إىل حقيقة التصوف ) ٤(
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 مقامات األولياء عند الصوفية
 :أربعة مقامات -نيابة مقام األنبياء -ولألولياء

 .مقام خالفة النبوة: لواأل
 .مقام خالفة الرسالة: الثاين

 .فة أويل العزمالمقام خ: الثالث
(طفاء األقطابأي اص: صطفاءالمقام خالفة أويل ا: الرابع

194F

علقة مت ىوكلها كما تر )١
 .بإرث النبوة وخالفتها

مث وضعوا يف هذه املقامات تقسيمات أكثر تفصيال وهذه التقسيمات مبنية على 
 :أحاديث ال صحة هلا أورد بعضها أبو نعيم األصفهاين يف حلية األولياء منها

 .هللا عز وجل ثالمثائة قلوم على قلب آدم عليه السالم
 .صلى اهللا عليه وسلمأربعون قلوم على قلب موسى  يف اخللق وهللا

 .صلى اهللا عليه وسلمبراهيم إب وهللا يف اخللق سبعة قلوم على قل
 .صلى اهللا عليه وسلممخسة قلوم على قلب جربيل وهللا يف اخللق 

 .صلى اهللا عليه وسلم وم على قلب ميكائيللوهللا يف اخللق ثالثة ق
 .سرافيل عليه السالمإق واحد قلبه على قلب هللا يف اخللو  
 .الثالثة منالواحد أبدل اهللا عز وجل مكانه ذا مات إف
 .ذا مات من الثالثة أبدل اهللا تعاىل مكانه من اخلمسةإو
 .ذا مات من اخلمسة أبدل اهللا تعاىل مكانه من السبعةإو
 .ذا مات من السبعة أبدل اهللا تعاىل مكانه من األربعنيإو
 .مات من األربعني أبدل اهللا تعاىل مكانه من الثالمثائةذا إو
 .ذا مات من الثالمثائة أبدل اهللا تعاىل مكانه من العامةإو

(نتهىا)) وينبت ويدفع البالءفبهم حييي ومييت وميطر 
195F

مث رتبوا لألولياء ألقابا وجعلوا  .)٢
صرف ما ال جيوز وجعلوا هلم يف القدرة والت. لصاحب كل مرتبة وظيفة كونية يف األرض

                                            
 .مصر -للشيخ أمحد ضياء الكمشخانلي ط اخلاجني ٦-٥جامع األصول يف األولياء وأنواعهم ) ١(
 .٩١حلية األولياء ) ٢(
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 .أن يتصف به إال اهللا وحده
ىل فضاء شهود املكون ومسكنهم إنقبوا الكون وخرجوا  ينوهم الذ: فالنقباء ثالمثائة*

 .املغرب
 .ىل اهللا تعاىل ومسوا بذلك لنجابتهم ومسكنهم مصرإوهم السابقون : النجباء سبعونو*
 .ومسكنهم الشام ))األبدال(: (واألبدال أربعون*
ال يف شهر رجب مث إم امق هم مومسي فال يكون هلممومقا: بيون اثنا عشروالرج*

(يفقدون ذلك احلال وهم النقباء
196F

١(. 
 .هم السياحون يف األرضو: واألخيار سبعة*
 .ركنا له ليكونوا ن على أربع زوايا من الكون وموزع: واألوتاد أربعة*
 .لزبرياليه وسلم صلى اهللا عكان منهم يف زمن الرسول و :واحلواريون اثنان*
 .واملكون الكون قوهو القائم حب ايكون واحدو :والقطب أو الغوث*

                                            
 .٤٩و ٤٠: ١جامع كرامات األولياء ) ١(
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 مزايا هذا القطب ومؤهالته
 .وللقطب اخلالفة الباطنة وروحانية الكون الذي عليه مداره

 .له أن يكون متخلقا بأخالق الرمحة :وىلألاملزية ا*
 .احلفظ: ويقال هلا.. ميد مبدد العصمة أن: املزية الثانية*
د قعلى عباده باخلالفة النبوية،  أن يكون خليفة اهللا يف أرضه، أميناً: املزية الثالثة *

 .ليه األشباحإبايعته األرواح وانقادت 
 .عن اهللا يف تصريف األحكام اًنائب أن يكون: املزية الرابعة*
 والقرب، فهو حامل عرش أن ميد مبدد محلة العرش من القوت: املزية اخلامسة *

 .األكوان كما أن املالئكة حاملة عرش الرمحن
 .فيكون عارفا باهللا معرفة العيان الذات يكشف له عن حقيقةأن : املزية السادسة*
 .ئناتالكا الصفات حاطةإأن يكشف له عن : املزية السابعة*
أي بني الوجود األول قبل : الوجودينبني أن يكرم باحلكم والفصل : املزية الثامنة*

(بينهما  لفصلني الثاين الذي وقع به التجلي واباألزل القدمي، وب عنه املعرب وهوالتجلي 
197F

١( 
 .]ىل وحدة الوجودإنه شارة مإ[

باطلة جعلت لألولياء  مفاهيم هاوحلت حمل. انطمست الوالية مبفهومها القرآينوهكذا 
يصري الغوث حينما  كالغوث والقطب الذي حيوز عليه لقب يةىل حد األلوهإمراتب تصل 

(به  مستغاثاً
198F

٢(. 
صلى اهللا  ويرد ابن تيمية هذه املراتب بأا مل ترد يف كتاب ومل تصح عن رسول اهللا

(مكذوبة  ةىل أحاديث موضوعإوإمنا تستند  عليه وسلم
199F

٣(. 
 بعدهافأسناد، إلوهو منقطع ا ))بدال يف أميت أربعونألا((وأبعدها عن الوضع حديث 

 .صحيحال ةىل درجإعن الوضع مل يقرب 
يف مقتبل صلى اهللا عليه وسلم  مات أن الذين آمنوا بالرسولوكذلك يرد هذه التقسي

                                            
 .٦٨-٦٥عن كتاب معراج التشوف البن عجيبة ) ١(
 .١٤٢أنظر التعريفات للجرجاين ) ٢(
 .٤٣٣: ١١جمموع الفتاوى ) ٣(
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الدعوة كانوا قلة مل يزيدوا على السبع وكان فيهم أبو بكر ويف فترة أخرى صاروا أقل من 
أربعني ويف فترة أخرى أقل من ثالمثائة فأين كان القطب واألبدال والثالمثائة قبل حممد 

 .ة الناس كفرةحني كان عام
براهيم عليه السالم حينما كان مؤمنا وحده وزوجته كما جاء يف إوأين كانوا زمن 

 .)200F١( يوم مؤمن غريي وغريكليس على األرض ال: صحيح البخاري أنه قال هلا
وهي مأخوذة عن . ))ماب((إمنا هي من جنس أقوال الشيعة يف فهذه املراتب 

(ساس واجلسدألابق والتايل والناطق واتهم كالسيف مراتب أئم ةمساعيلياإل
201F

ختالف الوا )٢
 .ليس إال يف التسمية

مرورا باألجناب واألبدال وهكذا أصبح العامل تسريه مملكة هرمية تبدأ من القطب 
 .مملكة هرمية ومهية ال تنفع وال تضر: واألوتاد يتصرفون يف األكوان

 
 كيف تنال مرتبة الوالية عند الصوفية

 :الية عند الصوفية أمههاولنيل مرتبة الوهناك عدة طرق 
 .لبواديا ىلإج وواجلوع وترك األهل والولد واخلر اخللوات*
شيخ له فشيخه  الن م((وقد قرروا أن . نيل الوالية عن طريق الشيخ املرشد*

())الشيطان
202F

٣(. 
 

 اخللوة
ام اغل وحجر عثرة أمم شوإعندهم ترك األهل واملال والولد فأما اخللوة فتقتضي 

صلى اهللا عليه اهللا  ولطالب املكي أحاديث مكذوبة على رسفروى أبو  طريق الوالية
ذا كان بعد إ(( :وحديث. ))كلب خري من أن يريب ولدا جرو كمألن يريب أحد((  :وسلم

                                            
 . ه إِبراهيم خليالًواتخذَ اللَّ باب قوله تعاىل  ١١٢: ٤مناقب األنبياء البخاري ) ١(
 .٤٣٩ -٤٣٥: ١١وجمموع الفتاوى  ٦١ -٦٠: ١جمموعة الرسائل واملسائل ) ٢(
 .١٧٧قالدة اجلواهر  ٦٨الفجر املنري ) ٣(
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())ائتني أبيحت العزوبة ألميتامل
203F

يبلغ  ال(( :بو نعيم عن رياح القيسي أنه قالوروى أ. )١
ىل إأوالده كأم أيتام ويأوي و حىت يترك زوجته كأا أرملة، نيالرجل منازل الصديق

())الكالبمنازل 
204F

.. وعيكن خدنك اخللوة، وطعامك اجلل(( :الرملي وقال أبو عبد اهللا. )٢
 .)205F٣( ىل اهللاإفإما أن متوت وإما أن تصل 

ولكن عن اجلوع وترك  ))لقيل والقالا((ي اجلنيد أنه ما أخذ التصوف عن وحيك
())ببطن جائع وبدن عارال إة فنال املعر ما((ويؤكد أبو يزيد البسطامي أنه  )206F٤())الدنيا

207F

٥(. 
 :ج واملشقة وقطع الرباري فيقولويثين الداراين على رهبان النصارى إليثارهم اخلرو

())ال بشيء جيدونه يف قلومإاملفاوز والرباري  قووا على ما هم فيه من ما((
208F

لذا كانت  )٦
 .ملن كان يرجو الرهبانية املبتدعة له م أسوة حسنة

 
 خدمة الشيخ طريق الوالية

ىل نيلها مير عرب إلسبيل وا املرشد، املوصل الشيخ على يد الود إالوالية مسدوطريق 
الشيخ الغزايل والشيخ ((ابن عجيبة ذلك فيقول بأن  ديؤك وقضاء حوائجه، لشيخخدمة ا

ال خبدمة إلوا مرتبة الوالية وكمال الصالح عبد اهللا الوازين وغريمها من األولياء ما نا
 .)209F٧())مشاخيهم

من غري شيخ فيقول رواية  وحيذر هو والصيادي من التجرؤ على سلوك طريق الوالية
())ومل يكن له شيخ ال جييء بشيءليه إ يلو كان الرجل يوح((عن غريه 

210F

وحيرم على . )٨
يغفر أن يشرك به  ما أن اهللا الك((والتتلمذ على يد شيخ آخر ألنه  املريد تغيري الشيخ

                                            
للسيوطي  ١٧٨: ٢ضوعة ط دار صادر بريوت الآللئ املصنوعة يف األحاديث املو٢٣٩قوت القلوب ) ١(

 .له أيضا ١٤٨: ٢والعلل املتناهية  ٢٧٩: ٢واملوضوعات البن اجلوزي 
 .١٩٤: ٦حلية األولياء ) ٢(
 .٥١الرسالة القشريية ) ٣(
 .٢٧٨: ١٠احللية أليب نعيم ) ٤(
 .١٤٢الرسالة القشريية ) ٥(
 .٢٧١: ٩حلية األولياء ) ٦(
 .١٣معراج التشوف إىل حقائق التصوف ) ٧(
 .مصر -ط السعادة٣سالسل القوم للصيادي  ٨٧الفتوحات اإلهلية ) ٨(
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عامل لن لوكما أنه مل يك ))ون املريد يف شركته معهم غريهمفكذلك األشياخ ال يساحم
())فكذلك ال يكون للمريد شيخان.. هلانإ

211F

ىل وجه الشيخ إقاله الشعراين، والنظر  )١
(ري للمريد من عبادة مخسني سنة عندهم عبادة وخ

212F

٢(. 
أمامك وخاصة عند الذكر وهذا  وكأنه اأن تتخيله دائم((ومن أهم اآلداب مع الشيخ *

ومن مل . أي الرابطة بني املريد والشيخ ))مقام الرابطة(( ـمن أهم املقامات ويسمونه ب
())الرابطة وال حيصل له مطلوبهتتم له  يتخيل صورة شيخه فال

213F

٣(. 
 .)214F٤())فهو من أحسن التعظيم... مث تقبيل يد الشيخ مث رجله،((ومن اآلداب *
فلرمبا يظهر من الشيخ ما ال يعلمه  منه من صنعة عيب، عليه ما ظهر ومنها أال ينكر*

بذلك امتحانه، كما وقع لبعضهم أنه دخل على شيخه فرأى  مراد الشيخ ناملريد ويكو
لى شيخه فأخذ منه الشيخ عنده امرأة مجيلة يالعبها ويعانقها وجيامعها، فخرج منكرا ع

جعلها الشيخ  ة لك تكن سوى امرأة الشيخ وزوجتهه، ومع ذلك فاملرأستفاده منامجيع ما 
())! امتحانا للمريد

215F

٥(. 
(كسر قفص طبعي((به على الشعراين على حد قوله  وكان مما من اهللا

216F

 حىت صرت ال )٦
())داب اجلماعآأستحي من تعليم النساء األجانب  ال

217F

٧(. 
 
 
 
 
 

                                            
 .٣٣٥-٣٣٤لطائف املنن ) ١(
 .٢٢٥لطائف املنن ) ٢(
 .يف معاملة عالم الغيوب ٥١٩و ٤٩٤تنوير القلوب  ٧٧جامع األصول يف األولياء وأنواعهم ) ٣(
 .٢١٨الفتوحات اإلهلية ) ٤(
 .٢٧٨قالدة اجلواهر ) ٥(
 .ء منهأي زوال احليا) ٦(
 .٥٢١لطائف املنن ) ٧(
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 ةالصوفي دعن ةالوالي طروش
 

 روط الواليةالكرامة عندهم من  ش
مثل هذا الرأي عند على أن بعض املتصوفة يرى اشتراط حصول كرامة للويل ويت

إن من شرط صحة بداية املريد يف دخوله الطريق أن ميشي على املاء ((ل ئالشعراين القا
())رادة قدمإل يقع له ذلك فليس له يف مقام اواهلواء وتطوى له األرض ومن مل

218F

١(  .
الكاذب ال تظهر عليه  لكرامة داللة على الوالية والصدق ألنوبعضهم يرى أن ظهور ا

(الكرامة 
219F

٢(. 
ا من مل تظهر كرامته بعد موته كم((وذكر اللقاين على شرح جوهرة التوحيد أن 

())كانت يف حياته فليس بصادق
220F

٣(. 
ومن هذا املبدأ تغلغل كثري من الدجالني بني جهال األتباع وادعوا الوالية والصدق 

تومهوا أنه كرامة، فقد علمهم القشريي أن ظهور  هلم من املخاريق واحليل ماوأظهروا 
 .الكرامة يستحيل على الكاذب

 :وهذا حق ولكن ههنا أحد احتمالني
 .األول أن يكون وليا صادقا لكن لبس عليه الشيطان وأومهه ما يشبه الكرامة *

الناس لكنه يفعل ذلك أعني  الثاين أن يكون كاذبا يدعي الكرامات ويأتيها أمام* 
 .مبساعدة شيطان يستعمله طعما ليوقع به الناس يف الشرك

روى أبو نعيم يف احللية أن أبا  وهذا الثاين يستدل به من كالم كثري من املتصوفة فقد
ىل رجل أعطي من الكرامات حىت يرفع يف اهلواء إو نظرمت ل((يزيد البسطامي كان يقول 
(وأداء الشريعة داحلدو يف جتدونه عند األمر والنهي وحفظفال تغتروا به حىت تنظروا ك

221F

٤(. 
(الشريعة

221F

٤(. 

                                            
 .٥٧٨لطائف املنن ) ١(
 .١٥٩ -١٥٨الرسالة القشريية ) ٢(
 .دار الكتب العلمية بريوت. ط ١٥٣جوهرة التوحيد ) ٣(
 .٤٠: ١٠حلية األولياء ) ٤(
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ىل مكة إن ميشي يف ليلة فال((والقشريي نفسه يروي عن البسطامي أن رجال قال له 
())ىل املغرب يف لعنة اهللاإالشيطان ميشي يف ساعة من املشرق : فقال

222F

١(. 
وجيوز أن يظن يف بعض جيوز أن يشتبه على الويل بعض أمور الدين، (( :بن تيميةايقول 

ن ماخلوارق أا كرامات وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته وال يعرف أا 
())ن مل خيرج بذلك على والية اهللا تعاىلإالشيطان و

223F

٢(. 
ىل هذا االحتمال الذي ذكره الشيخ وهو احتمال أن تكون إلكن املتصوفة مل يلتفتوا 

 ،ىل أن الكشف قد يكون خدعة شيطانية أيضاإهوا الكرامة خدعة من الشيطان ومل يتنب
منا سلموا بكون ذلك كرامة مع أم رووا عن شيوخهم رؤية ومقابلة رجال عجييب إو

اخللقة وأخذهم احلكمة عنهم واعترف بعضهم أم من اجلن ومع ذلك مضوا حتت هذه 
 .املكيدة
تصري النفس داءها  أبا القاسم مىت: فقال ال ذلك ما حكاه أنه رأى فجأة رجالًمث

اجلين فالن أنا : فقال ؟من أنت: ذا خالفت هواها مث قال له اجلنيدإ: فقال اجلنيد ؟دواؤها
نت لشيء ال تكن عبد اهللا حقا وأ: جئتك من املغرب، مث ودع اجلنيد حبكمة صوفية قائال

(سواه مسترقا، مث غاب عنه
224F

٣(. 
 .منهاذرون وحي وهلذا كان السلف يعلمون هذه اخلديعة الشيطانية

ن الشيطان ليتمثل يف صورة الرجل فيأيت إ((ففي صحيح مسلم أن ابن مسعود قال 
مسعت رجال أعرف : القوم فيحدثهم باحلديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم

())وجهه وال أدري ما امسه حيدث
225F

٤(. 
الذين و(( :قولمن الصاحلني في ويذكر ابن تيمية مناذج ملا تفعله الشياطني ببعض اجلهال

ىل مكان أكثرهم ال يدري كيف محل، بل حيمل الرجل إحتملهم اجلن وتطري م من مكان 
بذنب ويغرونه بأن هذا  أو يوقعونه.. ىل عرفات ويرجع وما يدري كيف محلته الشياطنيإ

 من كرامات الصاحلني، وليس هو مما يكرم اهللا به وليه بل هو مما أضلت به الشياطني
                                            

 .١٦٤الرسالة القشريية ) ١(
 .٤٩ -٤٨الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ) ٢(
 .٢٧٥ -٢٧٤: ١٠احللية أليب نعيم) ٣(
 .باب النهي عن الرواية عن الضعفاء ٧أخرجه مسلم رقم ) ٤(
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(ما فعله قربة وطاعة وأومهته أن
226F

وكثري من أهل العبادة والزهد من يأتيه يف اليقظة من  )١
وكذلك يأيت كثريا من الناس يف مواضع ويزعم ... نه رسول اهللا، ويظن ذلك حقاأيقول 

 .منا كان جين من اجلنإأمامهم أنه اخلضر، فيعتقد أنه اخلضر و
بة أنه اخلضر وال قال أحد من الشيطان على أن يقول ألحد من الصحاجيترئ هلذا مل و

نه أكلما تأخر األمر كثر حىت ومنا وقع هذا بعد الصحابة إين رأيت اخلضر، وأالصحابة 
فة بكنيسة اخلضر، وكثري ويأيت اليهود والنصارى ويقول أنه اخلضر، ولليهود كنيسة معر

(من كنائس النصارى يقصد هذا اخلضر
227F

٢(. 
عن اخلضر الذي أخرب شيخهم  طريقتهم ئمباد م بعض املتصوفة أم تلقواولذلك يزع

بكيفية الذكر كالنقشبندية الذين يزعمون أن اخلضر علمهم كيفية الذكر اخلفي وهو 
(يف املاء وذكر اهللا فيها االنغماس

228F

 .اًوقد كان املعلم يف احلقيقة شيطان )٣

                                            
 .٢٥٩النبوات ) ١(
 ٢٧٤ -٢٧٣النبوات ) ٢(
 .١١٢ -١١١، واألنوار القدسية ٧٧املواهب السرمدية) ٣(
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 الكرامات واخلوارق الشيطانية
 

 تعريف الكرامة لغة
(قال يف القاموس احمليط

229F

١(. 
 .ضد اللؤم: والكرم

 الصفوح: عظمه ونزهه، والكرمي: وأكرمه كرمه
 .مكرم للناس: ورجل مكرام

( خمتار الصحاحما أكرمه يل قاله يف: ويقال يف التعجب: وأكرمه يكرمه
230F

أضاف  )٢
ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه من   موقرأ بعضه: وهو شاذ ال يطرد يف الرباعي، قال األخفش((

 .وهو مصدر كاملخرج واملدخل انتهى ،من إكرامأي  بفتح الراء ).)231F٣مٍمكْرِ
 .بدليل اآلية السابقة. هانةباجلملة فالكرامة ضد اإل

 
 تعريف الكرامة اصطالحا

 ـب -املتكلمني كاألشاعرة وغريهم نمن العلماء وأهل األصول وغريهم ميعرفها كثري 
(ري مدع للنبوة غري مقرون بالتحديغ حليد عبد صا على، ويظهر األمر اخلارق للعادة((

232F

٤(. 
عدم التحدي يف كرامة الويل، خبالف معجزة الرسول  قويفرقون بينها وبني املعجزة بفار

 .املقرونة بالتحدي للداللة على صدقه
(من نقد يف بعض ثناياه غري أن هذا التعريف ال خيلو. هذا ما درج عليه األكثرون

233F

 ذإ )٥
 :وهذا النقد يتناول ما يلي. ئةىل نتائج خاطإأنه يفضي 

 .بد أن يكون هناك فرق بينهما أن وضع الكرامة واملعجزة مبستوى واحد خطأ، إذ ال *

                                            
 .١٧٢ -١٧: ٤القاموس احمليط ) ١(
 .٥٦٨خمتار الصحاح ) ٢(
 .١٨احلج ) ٣(
ط  ٣٩٢: ٢ط، عالم الكتب، لوامع األنوار البهية  ٣٧٠لم الكالم لالجيي ، املواقف يف ع٧٤الفقه األكرب ) ٤(

 .للجرجاين ١٦١ط اخلاجني، التعريفات  ٣٠٢مكتبة أسامة، اإلرشاد للجويين 
 .وأفضل كتاب يتضمن نقداً علمياً هلذا التعريف هو كتاب النبوات البن تيمية) ٥(
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ا الويل الكفار إلثبات دين  ، السيما إذا حتدىاًن كرامة الويل تكون للتحدي أيضأ* 
 .صلى اهللا عليه وسلم اإلسالم وصدق ما جاء به خامت األنبياء

تكن صلى اهللا عليه وسلم ومل من املعجزات قد حصلت لألنبياء ولنبينا  اًأن كثري *
وخروج . عن عالمات الساعة وما سيكون يف أمته من بعده كاإلخبارمقرونة بالتحدي 

 .املاء من بني أصابعه وتسليم احلجر عليه وتكليم اجلذع يف يده
اإلخالص فيها هو  مع ادةبالعواملداومة على  دعةبالواجتناب السنة إلتباع ن التوفيق أ *
أعظم من كرامة كرامة ا مث م(( :وهلذا روي عن الشاذيل أنه قال. الكرامات عظممن أ

())مغتر كذابفهو ها إىل غري يشتاقومتابعة السنة، فمن أعطيها وجعل اإلميان 
234F

وعن  )١
ال تغتروا على املاء ف يىل رجل يطري يف اهلواء أو ميشإ متلو نظر(( :قالوا موغريه أ يالشافع

فهذا هو القانون الذي مييز . ))به حىت تعلموا متابعته للسنة وحفظه للحدود وأداءه للشريعة
 .به الكرامة وبني اخلديعة الشيطانية

 
 موقف الفالسفة من اخلوارق

ىل أن خوارق العادات اليت لألنبياء واألولياء عبارة عن قوة نفسية إويذهب الفالسفة 
(العامل كما أن العائنهيويل ويل يف يتصرف ا النيب أو ال

235F

له قوة نفسانية يؤثر ا يف  )٢
 ).أي املصاب. (املعني

وأن بينه اإلنسي نس وأن اجلين يتكلم على لسان فالفالسفة ال يعرفون صراع اجلن لإل
 قوى ومل يعرفوا املالئكة وال اجلن، فظنوا أن هذه اخلوارق من. وبني السحر ارتباطا

بأن الفرق بني النيب والساحر أن نفس النيب زكية تأمر باخلري، وأن نفس مث قالوا . النفس
(الساحر خبيثة تأمر بالشر

236F

٣(. 
 
 

 
                                            

 .٧: ٢راين ، طبقات الشع١٣٣نور التحقيق من أعمال الطريق ) ١(
 .أي صاحب العني احلاسدة) ٢(
 .٢١٠والنبوات  ١٤٣و ٧: ١أنظر الصفدية ) ٣(



 62 

 ابن تيمية يبني أنواع اخلوارق
 :أنواع ىل ثالثةإوللرد عليهم قسم ابن تيمية أنواع اخلوارق 

 .دةكاالستغناء عن األكل والشرب م منها ما هو من جنس الغناء عن احلاجات البشرية
 .عن الغيوب كاإلخبارومنها ما هو من جنس العلم اخلارج عن قوى البشر 

 .ومنها ما هو من جنس املقدورات اخلارجية عن قدرة البشر كالزالزل وحنوها
 .فهذا كله خارج عن قوى النفس

مث طالب الفالسفة بالدليل على كون هذه اآلثار من قوى النفس، وذكر بأن من هذه 
رية يعترفون بأنه ميتنع كوا من آثار النفوس كاخلوارق اخلارجة عن قوى كث اآلثار أموراً

ن قوى النفس عندهم ال تفعل شيئا إالنفس، مثل إحياء املوتى من اآلدميني والبهائم، ف
رسال الريح العقيم سبع ليال ومثانية إو. كهذا، وكذلك الطوفان الذي أغرق أهل األرض

صا حية، وخروج الناقة من األرض فهم معترفون أيضا وأما سبب انقالب الع. أيام حسوما
(سببه على قوى النفس  بأنه غري ممكن وال ميكنهم إحالة

237F

ن هذه النظرية تنم إوكما نرى ف )١
عات والبديهيات وجهل بالدين، وتؤدي التكذيب مبعجزات األنبياء، بيقصور فهم بالط نع

 .ت نفسيةىل تكذيب الوحي احلقيقي، واعتباره خياالإمثلما أدت 
 

 موقف املعتزلة من الكرامة
بار مقدمتهم القاضي عبد اجل ، ويفامات األولياء مجلة وتفصيالوقد أنكر املعتزلة كر

فال كرامة ((مع عقليتيهما االعتزالية فقال األول منهما  اًوكذلك اجلبائي، وذلك انسجام
(لويل أو صحايب

238F

 .ادعاء الكرامات مقابل إفراط الصوفية يف لك كرد فعل مفرط يفوذ )٢
أنكروا  اًبلغت م عقالنيتهم حد(( حد املعتزلة احملدثني أن سلفه من املعتزلةأويذكر لنا 

و منها معجزة انشقاق القمر صلى اهللا عليه وسلم معها بعض املعجزات اليت حدثت لنبينا 
(النظامشك النظام والقاضي حيث بني اجلدل واخلالف  ثارأاألمر الذي 

239F

ية مكانإيف  )٣
وقوعها من خالل الواقع التجرييب الذي يؤكد الظواهر وارتباطها الزمين كحدث عام، 
                                            

 .١٨٦ -١٨١: ١الصفدية ) ١(
 .٤١٤ -١٥٢: ١٦وانظر  ٤١٤: ١٥املغين التنبؤات واملعجزات ) ٢(
 .هو القاضي عبد اجلبار من كبار املعتزلة) ٣(
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(مؤكدا أنه لو أنشق القمر كما قيل لعلم بذلك عموم الناس غربا وشرقا ملشاهدم له
240F

١(. 
(نشقاقالناس عن رؤية اال ورد القاضي عليه بأنه ميكن القول بأن الغيوم قد حجبت

241F

٢( .
للكرامات يتسم بقدر كبري من املوضوعية والعقالنية يف  زلةتكار املعومع هذا فقد جعل إن

سالمي من ميثولوجيا السلف الصويف، كما أا تعزز النبوة مبا متثله من ليص الفكر اإلخت
(نفرد بذاته ال يقبل املشاركة معهعجازي يإالتعاليم الشرعية وما تقوم عليه من تأسيس 

242F

٣(. 
يطعن مبا جاءت به من عند اهللا  كرامات ال يعزز النبوة بلويف قوله نظر، فإن إنكار ال

 كقصة مرمي اليت حكى القرآن أنه كانت تأتيها فاكهة الشتاء يف فصل الصيف، وغريه مما
 .وقع للصحابة

تفريط من جانب الىل إقة ال تؤدي يمكان معاجلة إفراط املتصوفة بطروقد كان باإل
 .خرآ

نكار إلكونه اآلية على صدقه، فالتزموا لنيب، ال إدة خارق للعاال أن  املعتزلةلقد ظن 
ميوت  ندة مثل أاخلوارق اليت تقع للصاحلني وأنكروا أن يكون للسحر تأثري خارج عن العا

(املغيباتببعض وميرض بال مباشرة شيء، وأنكروا الكهانة وأن تكون اجلن خترب 
243F

مث . )٤
ما معه إال التمويه كما : قائلني قخاريب ما يأيت به الدجال من املاضطروا إىل إنكار وتكذي
(قالوا يف السحر والكهانة

244F

٥(. 

                                            
 .بريوت  -املؤسسة العربية للدراسات والنشر. عبد الستار الراوي ط . د ٣٥١-٣٥٠العقل واحلرية ) ١(
 .نفس املصدر والصفحة) ٢(
 .٣٤٩نفس املصدر ) ٣(
 .بريوت–الكتب العلمية . ط ١٠٢أنظر النبوات ) ٤(
 .٢١٦أنظر النبوات ) ٥(
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 موقف األشاعرة من الكرامة
 ومفهوم خرق العادة عندهم

 
أصل ثبوت الكرامة لكن مل يفرقوا  عد املعتزلة فوافقوا أهل السنة يفجاء األشاعرة ب مث

جاعلني الكل خرق  هة أخرى،جبينها وبني املعجزة من جهة، وبينها وبني السحر من 
(هذا وبني املعجزات فقالوا ال فرقفميزوا بني : عادة، فقيل هلم

245F

مث حاولوا بعد ذلك  )١
 :التفريق بفروق ضعيفة ال حيصل ا التفريق مثل قوهلم

الفرق بني املعجزات والكرامات أن األنبياء مأمورون بإظهارها والويل جيب عليه  *
(سترها

246F

: نبياء إظهار املعجزاتكما فرض اهللا تعاىل على األ((بو علي الروزباري أقال  )٢
(على األولياء كتمان الكرامات فرض

247F

٣(. 
ىل اخللق فالناس إمعجزات األنبياء واجبة ألم مبعوثون ((وهلم تفريق آخر وهو أن  *

(باملعجزةإال ىل معرفة صدقهم وال يعرف صدقهم إيف حاجة 
248F

٤(. 
يتحدى ا فال النيب  ةأن معجز ظم املتكلمنيبو يعلى ومعأبو بكر وأوقال القاضيان  *

 :مشترطني لذلك بشرطني له معارضيكون 
اها كاذب مل ن ادعإف أن تكون معجزة النيب مقترنة بدعوى النبوة: حدمهاأ *

 .ماتبينها وبني ا لكرا اًتفريق. تكن له معجزة
 .بينها وبني السحراً تفريق. ال يقوى أحد على معارضتهان أ: وثانيهما* 

                                            
 .١٠٢النبوات ) ١(
 .قاله أبو بكر بن فورك ١٥٩ -١٥٨الرسالة القشريية ) ٢(
 .٢٧٧ول يف األولياء وأنواعهم جامع األص ١٥٩الرسالة القشريية ) ٣(
 .١٥٩الرسالة القشريية ) ٤(
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 مناقشة هذه التعريفات
فالتعريف األول وهو ستر الويل للكرامة غري الزم بالضرورة، بل يتعارض مع أحوال * 

كثري من الصحابة والتابعني وغريهم ممن حصلت هلم كرامات أظهروها مثل ما وقع خلالد 
 بن الوليد حني شرب السم أمام الناس، ومثل مناداة عمر لسارية وهو خيطب أمام الناس،

. اً وسالماًة أمام الناس فصريها اهللا له بردوكذلك دخول أيب مسلم اخلوالين النار عالني
ومشي العالء بن احلضرمي على املاء أمام الناس، وكذلك الغالم الذي أتى الراهب وترك 

(الساحر
249F

١(. 
لتصديقهم، وأن صدقهم ال يعرف  وهو أن معجزات األنبياء واجبةالثاين أما التعريف * 
إن : بينها وبني الكرامة اليت ليست واجبة فيقال اًجاعلني من وجوب املعجزة فرق: اإال 

مثل لوط ونوح . ، فكم من نيب مل تظهر على يديه معجزةاًهذا ال يلزم اشتراطه أيض
غري أن ميهلوا حىت يروها من بإهالك قومهما  هليةمنا حصلت املعجزة اإلإو. وغريمها

 اليصدقوا، بل كان هالكهم. 
ىل معجزة لتصديقه، فقد إمن غري حاجة صلى اهللا عليه وسلم مث إن كثريين آمنوا بنبينا 

آمن به النجاشي ومل يكن رآه بعد، وكذلك هرقل بعد السؤال عن صفاته وسريته، وكان 
ىل قومه فيسلمون إنعم، فيؤمن به ويرجع : أهللا أرسلك؟ فيقول له: بعضهم يأتيه ويقول
 .معجزةمجيعهم وهم مل يروا 

وأن الكرامة غري مقرونة  أما التعريف الثالث وهو أن النبوة مقرونة بالتحدي* 
تقوم ال ((بالتحدي، فمن املعجزات النبوية ما مل يكن مقرونا بالتحدي كإخباره باملغيبات 

يت ستتكلم، وقد حصل وإخباره عن البقرة ال ))...ويأيت على الناس زمان.. الساعة حىت
كذلك تسبيح احلصى يف يده وتكثري الطعام وانتقال والمات الساعة وع ذلك بعد موته

 .يديهبني الشجرة وحنني اجلذع 
مل يكن مقرونا ) وهو أعظم املعجزات وأدومها(ن يف أول األمر آمث إن نزول القر* 

(حتداهم ما قالوا إنه افتراهفل  اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق بالتحدي فإن أول آيات 
250F

٢( ،

                                            
 .٤انظر النبوات ) ١(
 .١٩٦انظر النبوات ) ٢(
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 . فَأْتواْ بِعشرِ سورٍ مثْله مفْتريات   فَأْتواْ بِسورة من مثْله  الوق
ومن الكرامات اليت وقعت للصحابة والتابعني ما كان للتحدي كشرب خالد بن * 

 .يف دخول كثريين يف الدين اوكانت سببالوليد للسم إذ مل يضره ذلك، 
به تفريق وال يوافق قرائن  يق بضابط التحدي ممتنع فال حيصلفثبت أن دعوى التفر

 .أحوال نبينا والصحابة وغريهم
معتربا أن اهللا  ))ملللا((لطريقة وانتقدها يف كتاب ولذلك عدل الشهرستاين عن هذه ا 

(تحدوا، وأن التحدي ال معىن لهيظهر املعجزة على يد أنبيائه سواء حتدوا أم مل ي
251F

مث جوز  )١
ا ما جوزه ابن تيمية أيضا ذاهبا اهللا اآليات على يد الكذابني املدعني للنبوة وهذ أن خيلق

ميكن أن خيلق اهللا على يد الكاذب ما يدل على صدقه وليس بدليل، مثل خوارق ((ىل أنه إ
السحرة والكهان كما كان جيري ملسيلمة والعنسي وغريمها، لكنها ليست دليال على 

بل هي معتادة  ؛اءخارقة لعادة غري األنبي ري األنبياء، وليستالنبوة لوجودها معتادة لغ
 .))للسحرة والكهان

سيما وأا دليل على كذب صاحبها فإن الشياطني ال  فالتفريط ممن ظنها دليال ال 
(ال بكاذبإتقترن 

252F

تنزلُ  ٢٢١أُنبئُكُم علَى من تنزلُ الشياطني  هلْ  :كما قال تعاىل )٢
يمٍعأَث لَى كُلِّ أَفَّاك )253F٣(. 

لنبوة فإن اهللا مينعه وعند األشاعرة أن الساحر أو الكاهن إذا أتى اخلوارق يدعي ا ا
ال ما منع منه دليل مسعي إللهم ا، بوة فخوارقه مثل معجزات النيبذا مل يدع النإمنها، أما 

(يقلب الساحر العصا حية حقيقةكامتناع أن 
254F

أدعى الساحر والكاهن و ل((مث قالوا . )٤
السحر والكهانة معجزة لكان له من يعارضه ألن  النبوة لكان اهللا ينسيه الكهانة والسحر و

(عندهم
255F

٥(. 
وهذا الكالم ال رصيد له يف الواقع، بل الواقع خيالفه، فلماذا مل مينع األسود العنسي   

                                            
 .٢٥: ٣امللل والنحل للشهرستاين ) ١(
 .٢٤٤النبوات ) ٢(
 .٢٢٢الشعراء ) ٣(
 .١٩٥ -١٩٤النبوات ) ٤(
 .١٩٧النبوات ) ٥(
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م اليت لبسوا ا هاحلليب واحلارث الدمشقي من خماريق وبابا الرومي ومسيلمة ومكحول
 .)256F١(؟على اجلهال

 . ؟عل الناس يلتفون حوله ويتبعونهوكيف ميضي الدجال غدا مبخاريقه اليت جت
 .مث هب أن واحدا ادعى النبوة وأتى باملخاريق، هل نؤمن بنبوته؟

لكن . عندهم ابوة وأتى باخلوارق فإنه يصري نبيو ادعى رجل النل((ذكر ابن تيمية أنه 
يقدر على ادعاء النبوة  لوهية ولكنه الألميكن أن حيصل، بل ميكنه ادعاء اهذا الكذب ال 

 .)257F٢(قرتيان باخلواإلمع ا
وزعمهم أن مجيع  ))اخللو عن املعارضة((فالقسم الثاين من التعريف الثالث وهو  *

 ذا كانت املعجزة له مل ميكنإان جيوز أن تكون معجزة لنيب لكن خوارق السحرة والكه
 .ذا دعاها كاذب قيض اهللا له من يعارضهإو )258F٣( معارضتها

يكن من معارض هلم مث مىت يتم  نه ملإبادعاء مسيلمة والعنسي وغريمها فوهذا معارض 
تقييض املعارض؟ فقد يطول ظهور املعارض كما كان األمر ملسيلمة والعنسي، وكما 

ذورين يف هذا ظهور املعارض مع منوا م واتبعوهم قبلآسيكون للدجال، فهل نعترب من 
 تباع؟إلا

إذا ابتالهم اهللا بظهور الدجال  إىل خماطر جسيمة ال سيما ضإن هذا اعتقادهم هذا مف
ستكون مقرونة حينئذ باخلوارق وختلو من  لوهية ثانيا مع أاألوال مث االذي يدعي النبوة أ

 .املعارضة يءد ميوت خالهلا من اتبعه قبل جماملعارضة ولو إىل فترة مؤقتة ق
يقدر من حوله على  آخر وهو أن صاحب املعجزة الكاذب قد يأيت خبوارق ال أمر

ال أو زمان آخر، وهذا عندهم  رمبا كانت معتادة وغري خارقة يف مكان آخر. معارضتها
 .يعترب معارضة

ىل بين إا أرسل لرسول، إذف ، وعلى هذاإليهمأرسل  نن املعترب عندهم خرق عادة مأف((
 يقدروا عليه كان آية، وإن كان ذلك مما يقدر عليه العرب ويقدر عليه سرائيل ففعل ما ملإ

وما يعلِّمان من أَحد حتى  وا بأن السحر الذي قال اهللا فيه السحرة والكهان، وصرح
                                            

 .١٠٦راجع النبوات ) ١(
 .١٠٤النبوات ) ٢(
 .١٩٥النبوات ) ٣(
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كْفُرةٌ فَالَ تنتف نحا نمقُوالَ إِني)259Fذا مل إنبياء ألأنه جيوز أن يكون من معجزات ا )١
())رضيعا

260F

٢(. 
ن يف ذلك التسوية الكاملة إف زراء مبعجزاا،إذا كان يف كالمهم تعطيل للنبوة ووهل

 .ال اشتراط شرطني ال وزن هلماإما يأتيه الساحر والكاهن، اللهم بينها وبني 
ما يأيت به السحرة والكهان ميتنع أن يكون آية ((ىل القول بأن إوهذا ما دعا ابن تيمية 

 على الكفر فكيف يكون أية للنبوة وهو مقدور للشياطني؟لنيب بل هو آية 
عقال وشرعا ويف هذه األقوال من الفساد ((بن تيمية على أقواهلم هذه فقال مث عقب ا

 وللحق ما يطول وصفه، وال ريب أن قول من أنكر وجود سالمإلومن املناقضة لدين ا
(بالشناعات العظيمة هم ابن حزمهلذا يشنع عليوهذه اخلوارق أقل فسادا من هذا، 

261F

٣(. 
 .ناملعجزات والسحر فال جيدو بر فضالئهم مدة يطلبون الفرق بنيوهلذا يقضي أكا

، وهذا ما جعل لعطيىل التإكان منتهى كالمهم يف هذا الباب  هلذاو(( :قال ابن تيمية
 م، ألا الشاعرة يف االستدالل باملعجزات على أصوهلأللغزايل وغريه يعدلون عن طريقة اا

())تدل على نبوة نيب
262F

٤(. 
(نس إياء ال يقدر عليها جن وال آيات األنبو(( :قال *

263F

فهي خارجة عن قدرة اجلن  )٥
 .نس وهللا احلمد واملنةإلوا

ن إنس لكن خيتلف يف املواضع، فإلورات اومقدورات اجلن هي من جنس مقد *
بكالم ميرض نسي يقدر على أن يضرب غريه حىت ميرض أو ميوت، بل يقدر أن يكلمه إلا

ميوت هو من وت، فما يقدر عليه الساحر من سحر بعض الناس حىت ميرض أو مي به أو
(نس اإل مقدور مقدور اجلن، وهو جنس

264F

٦(. 
معتاد لغري األنبياء  الكهان من العجائب فذلك جنسووما يأيت به السحرة  *

                                            
 .البقرة) ١(
 . ١٩٧النبوات ) ٢(
 .١٩٨ -١٩٧النبوات ) ٣(
 .١٩٨النبوات ) ٤(
 .١٩٨النبوات ) ٥(
 .٢٥٨النبوات ) ٦(
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())فهو خارق لغري أهله.. باعهموأت
265F

١(. 
ال كان إأتى خبوارق  من ساحر أو كاهن أو متنيب ما((ومن مث يقرر ابن تيمية أنه 

منا إن العامل، فهذا ليس خبارق للعادة وخر مآمقدورا على اإلتيان مبثلها يف مكان أو زمان 
قُل لَّئنِ اجتمعت اِإلنس والْجِن علَى أَن يأْتواْ   فيه هو الذي قال اهللاخلارق احلقيقي 

آنـذَا الْقُرثْلِ ها بِمضٍ ظَهِريعبل مهضعكَانَ ب لَوو هثْلونَ بِمأْتالَ ي )266F٢(.)267Fقلت . )٣
ن تعلمه معتاد فهو إىل السحر والكهانة فإن الذين يكذبون رسلهم ينسبوم إولذلك ف

ف النبوة التارها حيصل عليها خبومن خي باجلن وكذلك الكهانة مهارة وحذلقة واستعانة
ن السحر خارقا واصطفاؤه ومعجزاا خارقة للسحر والكهانة، ولو كاا اختيار اهللا إف

الثاين خبري بسحر األول  ليه فالساحر ال خيرق عادة ساحر مثله، بلإحقيقة ملا نسبوهم 
 .أن خيرق بعادته معجزات األنبياء نفضال ع

 خوارق((ه ال جيوز استعماله هذا املصطلح فهل معىن ذلك أن نقرر أن: قد يقول قائل
 عهم؟ال على األنبياء وأتباإ ))العادة

ت خوارق للعادات الذين مسوا هذه اآلياف(((جييب ابن تيمية على هذا السؤال بقوله 
الزمة هلا حبيث ال تكون اآليات  ذا جعلوا ذلك شرطا فيها وصفةإ:وعجائب ومعجزات

 .صحيح ال كذلك فهذاإ
وا كالمهم مثل أن يقولوا فال بد أن يقيد: ذا جعلوا ذلك حدا هلا وضابطاإما وأ

خوارق عادات الناس كلهم غري (( :ويقولوا ))ارق العادات اليت ختتص باألنبياءخو((
())ألمماخترق عادة كل أمة من  البد أن ، فان آيام))األنبياء

268F

٤(. 
وهلذا مل يكن ((وال يف السنة ىل أن هذا اللفظ حمدث ومل يستعمل يف كتاب إمث خيلص  

سوله وسلف األمة وأئمتها وصف آيات األنبياء مبجرد كوا خارقة يف كالم اهللا ور
ن هذا ال ضابط له وهو مشترك إعل جمرد خرق العادة هو الدليل، فللعادة، وال جيوز أن جي

                                            
 .١٠٧النبوات ) ١(
 .٨٨األسراء ) ٢(
 .٢١٦النبوات ) ٣(
 .٢١٣النبوات ) ٤(
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(بني األنبياء وغريهم
269F

١(.)270F٢(. 

                                            
 .١٤النبوات ) ١(
يق بني املعجزة وبني الكرامة وبينها وبني السحر عشرة أدلة يف التفر) النبوات(لقد ذكر أبن تيمية يف خامتة كتابه ) ٢(

 ).٢٨٦ -٢٧٩النبوات (فلريجع إليها 
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 قاعدة
 نيبل زةمعج ناكما 

 أن يكون كرامة لويلز جا
 

. ص ملعناها املوحي بتساوي املعجزة والكرامةتتردد هذه العبارة، من غري تدبر وال تفح
 :ازوأتعين هذه القاعدة ج: رء ليتساءلوإن امل
 ؟وسى أن ينفلق البحر على يد الويل كما حصل مل *
 ؟كما حصل لعيسى  اًأو خيلق الويل من الطني طري *
 ؟صلى اهللا عليه وسلمالقمر كما حصل لنبينا حممد  و ينشق للويلأ *

مهما عظمت ال جيوز مساواا مبعجزة النيب، وال جيوز أن يقال أنه فإن كرامة الويل 
ق معجزات األنبياء فوو(( :يقول ابن تيمية. ل ما حصل للنيبميكن للويل أن حيصل له مث

، وخروج الدابة العصا حيةن، وانقالب آتيان بالقرإلفانشقاق القمر وا ]األولياءكرامات [
 ايات صغارآفإن لألنبياء . لألولياء همل يكن مثل ق الطري من الطنيلمن صخرة وكذلك خ

 .ية كبرية وصغريةآفلله تعاىل  .))271F١ فَأَراه اآليةَ الْكُبرى  كما قال تعاىل اوكبار
فاآليات الكربى خمتصة  الكربى ربهلَقَد رأَى من َآيات  وقال عن نبيه حممد  
د لغري جلطعام فهذا قد وللصاحلني مثل تكثري ا تكون نبياء، وأما اآليات الصغرى فقدباأل

أنه أطعم اجليش  صلى اهللا عليه وسلملكن مل يوجد كما وجد للنيب  الصاحلني،ن واحد م
 .هلم لكن ال مياثلون يف قدره وجد لغريهم من جنس ما يوجد يسري، فقد يف شيء

 :فهم خمتصون
وانشقاق القمر، وقلب العصا  ن،آفال يكون ملثلهم كاإلتيان بالقر إما جبنس اآليات، *
 .حية
ن أبا مسلم اخلوالين وغريه صارت النار عليهم إوإما بقدرها وكيفيتها كنار اخلليل، ف *

 براهيم يف عظمتها كما وصفوها فهو مشارك للخليلإنار  بردا وسالما، لكن مل تكن مثل

                                            
 .٢٠النازعات ) ١(
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(اهللا وتوحيده  ميان حمبةإلنس اآلية كما هو مشارك يف جنس ايف ج
272F

مسرى النيب و .)١
خبالف من حتمله اجلن من   ىياته الكربآىل بيت املقدس لرييه اهللا من إ صلى اهللا عليه وسلم

(السماء الدنيا ىل إبه  جياته الكربى، وال يعرآىل مكان ال لرييه اهللا من إمكان 
273F

٢(. 
())ولكن ليست من آيام الكربى.. نبياءأليات اآفكرامات الصاحلني هي من * 

274F

٣(. 
معجزات  مثل قط إىل حدأ فال تبلغ كرامات األنبياء واملرسلني، نولياء دوفاأل* 

ىل درجام، ولكن قد يشاركوم يف إيبلغون يف الفضيلة والثواب  كما أم ال ،املرسلني
(يشاركوم يف بعض أعماهلمبعضها كما قد 

275F

٤(. 
 :ويف اخلتام يؤكد ابن تيمية

بعض النبيني على بعض، فال بد أن ميتاز أن اهللا فضل األنبياء على غريهم، وفضل 
())ذ لو أتى مبثل ما أتى لكان مثله ال دونهإل مبا ال يقدر املفضول على مثله الفاض

276F

٥(. 

                                            
 .١٩٩ -١٩٨النبوات ) ١(
مليئة  -وهم أشاعرة أو ما تريديه يف االعتقاد -هذه املسألة دقيقة جدا وتظهر فقه هذا الرجل فإن كتب الصوفية) ٢(

د تزيد مثل عروج مشاخيهم إىل السماء وأن الشيخ اء الدين نقشبند له كل بقصص شبيهة مبعجزات األنبياء بل ق
يوم عروج إىل ما فوق عرش الرمحن وكذلك عثمان  السامل أبادي يعرج كل يوم إىل السماء ويغري ما يف اللوح 

الرفاعي وأن الشمس قد توقفت هلم، وأن املالئكة شقت قلب ) ١٩٩و ١٩٣قالدة اجلواهر (احملفوظ بال معارضة 
وأنه أمسك عظام طري مث ) ١٤١قالدة اجلواهر (وأخرجت منه شيئا مظلما مثلما فعلوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم 

: ٢وأنظر جامع كرامات األولياء  ١٢٤وإرشاد املسلمني  ٧٣قالدة اجلواهر (نفخ فيها وقال كوين حية بإذن اهللا 
 . القادمكما ستراه يف الفصل . وغري هذا كثري ال حيصى ١٥١

 .٢٨٢النبوات ) ٣(
 .٤النبوات ) ٤(
 .٢١٨النبوات ) ٥(
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 أصح التعاريف للكرامة
 

يات آب ما يف ذلك تعريف ابن تيمية عن وبعد هذه اجلولة نضع التعريف البديل، وأنس
 :األولياء

())ولصدق اخلرب بنبوم مياء ألا مسلتزمة لنبويات األنبآبأا من مجلة (( *
277F

إذ . )١
 .ما وقع فيه األشاعرة وغريهم كالقاضي وغريه ذا التعريف يتم اجتناب

 .رفع املعجزة فوق خوارق اجلميع: أوال *
ات وأن الثانية تبع لألوىل ودليل من أدلة مالتفريق بني املعجزات وبني الكرا: ثانيا *

 .صحة النبوة
 .لكهاناريق السحرة واخمرفع الكرامة عن أن تكون من جنس  :لثاثا *
مة وليست رد أن هللا فيها حك حتصل الكرامةه جلمن أ يالذ ببمعرفة الس: رابعا *

(وإرادته ملشيئته انزوات الشيخ وتبع
278F

ثالث  ىلإابن تيمية هذه األجناس الثالثة  وهلذا يرتب )٢
 :مراتب
 .يات األنبياءآ* 
 .صاحلنيكرامات ال* 
(فار والفجار والسحرة والكهانخوارق الك* 

279F

منه عن تسمية اجلميع  اًزوذلك احترا. )٣
 .فان ما أتى به النيب أعظم عند املسلم مما أتى به الويل. خوارق عادة

                                            
 .٢٠٥النبوات ) ١(
 .سيأيت حبث هذه املسألة بالتفصيل يف الفصل القادم) ٢(
 .٤أنظر النبوات ) ٣(
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 ملاذا كانت الكرامة
 

يف فهم الويل وفهم ألن اخلطأ  ؛سؤال مهم جيب أن نتعرف على جوابه بصدق وجترد
جال رشياطني اليت صارت تظهر لخلدع وحيل ال اىل احنراف عظيم، وفتحا بابإ الكرامة أديا

ظنوها  اغري ذلك، وأخذت عندهم قبوال وسروف مبظهر رجال الغيب واخلضر ووالتص
مث مل يعد هناك ضابط . كرامات وكشوفات، ومل تكن يف احلقيقة سوى خمادعات

قامة السنة إون يال لنصرة الدإكانت الكرامة ما أن  وغاب عنهم. رامة، ومعرفة بسببهاللك
دالئل  من(( -ةييصفها ابن تيم -فهي كما .صلى اهللا عليه وسلمد ما جاء به النيب ييتأو

())ولصدق اخلرب بنبوم ا مستلزمة لنبومإالنبوة ومن مجلة آيام ف
280F

 فال ميكن من ال )١
 :مثال ذلك. أن يعارضهم يصدق النيب 

رسول اهللا؟  أتشهد أين:  اخلوالين مسلم قال أليب يالذ العنسي ما حدث لألسود* 
النار فصارت عليه  فألقاه .نعم :قال ؟أتشهد أن حممدا رسول اهللا : قال .ما أمسع: قالف
 .)281F٢( .ردا وسالماب

األعور الكذاب الذي أنت  : ولومثل املؤمن الذي يقتله الدجال مث حيييه فيقوم فيق *
، فرييد الدجال ال بصريةإواهللا ما ازددت فيك  عليه وسلم صلى اهللاهللا  ولأخربنا به رس

 .على ذلكر أن يقتله فال يقد
أنت األعور : ويقول للدجال الرجل يقوم بعد أن يقتله الدجال ا فهذ((قال ابن تيمية  

مع تكذيب الرجل له بعد أن قتله، وشهادته للرسول  -الكذاب، فيعجزه عن قتله ثانيا
ال ملن شهد لألنبياء بالرسالة، وهذا إخوارق العادات اليت ال توجد  من هو -حممد بالرسالة

هو من خصائص  جرى فيه يفهذا اخلارق الذ. من املسلمني األرض الرجل من خيار أهل
 .))دالئلهاوبالنبوة، فهو من أعالم النبوة صلى اهللا عليه وسلم من شهد حملمد 

ا صدقه، لكن أحياه  وال ليبني حياء اهللا له مل يكن معجزة للدجالإمعلوم أن و((
ر ل اهللا، وأن الدجال كذاب، وأنه هو األعووليكذب الدجال وليبني أن حممدا رس

                                            
 .٢٠٥النبوات ) ١(
 .٢٦٩ -٢٦٧: ٦أنظر البداية والنهاية ) ٢(
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(الكذاب الذي أنذر به النيب 
282F

١( . 
 .وال ننسى قصة خالد بن الوليد حني شرب السم ومل يضره *
كلمته،  عالءوإ نيفهذه كرامات حصلت لتأييد الد. وقصة عمر حني نادى سارية *

فال حتدث حسبما يهواه الويل الذي يروي الصوفية أنه يشتهي اليوم طعاما فتترتل عليه 
ىل إسكا به، مميعطيه الرغيف فيفيق وجيد نفسه رجال الغيب مبا يشتهي، أو ينام فريى النيب 

(حكايام غري ذلك من
283F

 .اليت ضحك علينا بسببها أعداء هذا الدين )٢
ييد وتأكيد ملا جاء به ية شريفة وحلدوثها سبب مهم حيصل به تأمنا للكرامة غاية سامإو 
 . صلى اهللا عليه وسلمالنيب

ما يناقض الدين ويطعن يف منها  لب ببس ية عن أيدها خالجت فتياأما هذه احلكا
 .النبوة بل واأللوهية

ج ويتصرف يف الكون مث صار منها ما حيكي خروج امليت خيرج من قربه ليقضي احلوائ
 !!املريدين وهو يف قربه، فهل هذه كرامات من عند اهللا؟ ويريب

                                            
 .٢١٥النبوات ) ١(
 .سنوردها فيها بعد) ٢(
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 غلوا املتصوف يف الكرامات
 

 :عديدة ىل احنرافاتإاملتصرفة يف شأن الكرامات وأدت  وقد غال
 .فمنها ما خالف صريح الكتاب والسنة *
 .عجزاتهمبالنيب وأحواله و اومنها ما كان تشبه *
 .وهيةلألكان فيه منازعة ملقام اومنها ما  *
ومنها ما حيث على العكوف عند القبور ودعاء األموات واالستغاثة م والتحدث  *

 .خبصائص وقدرات أصحاب القبور
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 مناذج من كرامام
ال يقيم القيامة ملا أقامها، إأن هللا عبادا لو سألوه ((اله ما نقله الغزايل عن التستري مث *

())أله زوال الدنيا ألزاهلا له من لو سأن من عباد اهللا عن ذي النون وكذلك ما نقلوه
284F

١(. 
ر الشقاوة فمحاه كتوب سطمخصا دخل على الرفاعي وعلى جبهته وذكروا أن ش -

 .)285F٢( الشيخ بربكته
ي سعيدا فما هو عندنا كل شيخ ال يغري صفات تلميذه ويكتب الشق((وكان يقول  -
()) برجل

286F

٣(. 
ىل قبلة هذا البلد وشق إهذا األمر محلت ىل إعلم أين ملا دعيت أ((رفاعي وقال أمحد ال -

صدري ملك من املالئكة املقربني فأخرج منه شيئا مظلما وغسله مباء احليوات من الرياء 
نظر بعيين كما فعل برسول أ وسؤ اخللق وكل ما كان للشيطان فيه نصيب، كل ذلك وأنا

(اهللا 
287F

٤(. 
رث لرسول إلن قليب حبكم انوم عيين دو((من اهللا به عليه وزعم الشعراين أن مما  -

(اهللا
288F

٥(. 
 ]كن[علي بن حممد الدينوري أويت حرف  ويروي أصحاب طبقات الصوفية أن -

())شيء كن فيكون تأدبا مع اهللاتركت قويل لل((لكنه قال 
289F

٦(. 
())إحياء املوتى((كانت أول الكرامات عند الصوفية  ولذلك -

290F

مبين  عتقاداالوهذا  .)٧
يا بين أدم أطيعوين أطعكم، واختاروين ((اين أن اهللا يقول ما قاله الشعر عندهم على

())كم، وأجعلكم تقولون للشيء كن فيكونأختركم، وأحبوين أحبكم، وراقبوين أراقب
291F

٨(.  

                                            
 -١٩٩وقد أنكر الشعراين أن يرد يف كالم الغزايل شيء كهذا، أنظر لطائف املنن  ٣٥٦: ٤الدين  أحياء علوم) ١(

 .٣٩٤: ٩وأنظر حلية األولياء أليب نعيم  ٢٠٠
 .٩٨طبقات الصوفية البن امللقن  ١٠٣قالدة اجلواهر ) ٢(
 .٩٤قالدة اجلواهر  ) ٣(
 .٨الفجر املنري  ١٤١قالدة اجلواهر ) ٤(
 .٢٢١ن لطائف املن) ٥(
 . ١٥٨: ٢جامع كرامات األولياء ) ٦(
 .١١الكواكب الدرية ) ٧(
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())فيكون
291F

ىل خملوق ليخلق ا؟ وما إ -اليت خلق ا اخللق - الكلمةفهل حقا يعطي اهللا  .)١
 .؟حكم من يتفوه مبثل هذا الكفر
لياء اهللا يقول للشيء كن ومن قال إن أحدا من أو((فيقول  جييب ابن تيمية على ذلك

ال اهللا سبحانه إنه ال يقدر أحد على ذلك أال قتل، فإ ن تاب وأنه يستتاب، فأفيكون ف
())وتعاىل

292F

٢(. 
فالشيخ  ))التصرف يف الكون((بينهم وهو  اد يستعملون لفظا آخر أكثر انتشاروق -

(اهللا تعاىل التصرف يف العامل  ممن ملكهم انجاري يعترب واحدسويد الس
293F

٣(. 
(حني كان حيا ومتصرف بعد موته والشيخ حياة بن قيس احلراين متصرف  -

294F

٤(. 
يزال الويل يرتقي وترتفع مرتلته حىت يكلفه  ال((ىل الشيخ الرفاعي قوله بأنه إونسب  -

ىل حمل إ ىل مساء حىت يصلإي من مساء يزال يرتق اهللا مهمة ما بني السموات واألرض، مث ال
 ال: صفات احلق تعاىل فيطلعه على غيبه حىت يصري صفة من نىل أإالغوث، مث ترتفع صفته 

())بنظره أالوال ختضر ورقة  تنبت شجرة
295F

٥(. 
فالشيخ  -.ومشايخ الصوفية فقد حثوا الناس على االستغاثة باألولياء: وأما الثاين* 
())الرب اليمن يف شدائد البحر ومضايق يستغيث به جتار((غياث 

296F

٦(. 
())ذا مسهم الضر يف البحرإيستغيث به أهل املراكب ((الشيخ أمحد بن علوان و*

297F

٧(. 
ىل ، اهللا فأقسم عليه إذا كانت لك حاجة إ((ويذيع القشريي نداء معروف الكرخي  -

())ترياق اربي لأ معروف الكرخي يستشفى به، وأنه مث يذكر القشريي أن قرب  ))يب
298F

٨(   
())ارب

298F

السوسي خيربه أنه  ىل أيب يعقوبإدها أن أحد املتصوفة جاء قصة مفاى ورو   )٨
بو يعقوب أا وضعه يف اللحد فتح عينيه فقال وأوصاه بدفنه، فلم اسيموت غدا ظهر

                                            
 .١٤٢: ١طبقات الشعراين ) ١(
 .٥٨٩خمتصر الفتاوى املصرية ) ٢(
 .١٥٢: ١طبقات الشعراين ) ٣(
 .٤١١ -٤١٠: ١جامع كرامات األولياء  ١٥٣: ١طبقات الشعراين ) ٤(
 .١٤٨ -١٤٧اجلواهر  قالدة ١٤٣: ١طبقات الشعراين  ٢٠الفجر املنري ) ٥(
 .٣٣: ٢جامع كرامات األولياء ) ٦(
 .٣١٨: ١جامع كرامات األولياء ) ٧(
 .٤٣٧قالدة اجلواهر   ٩الرسالة القشريية ) ٨(
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())أنا حي وكل حمب هللا حي: قالف؟ املوت أحياة بعد((
299F

١( . 
(!! ىل دارإر منا ينقلون من داإميوتون و الالعارفون ف(( -

300F

٢(. 
 قربي ىلإا من املتصرفني يف قبورهم فمن كانت له حاجة فليأت أن((وقال أخر  -

(وليطلب حاجته أقضها له 
301F

٣(. 
())ين أحضركم أينما كنتمأادعوين فو((أخر زاد و -

302F

وزعم بعضهم أنه رأى النيب  )٤
ن أردت أن يفتح اهللا عليك فخذ من قرب الضرير شيئا أ((فقال له  صلى اهللا عليه وسلم

())علابتلعه على الريق ففو
303F

٥(. 
ثبات كرامات أيل لزوم إلتوحيد ليربر هذا االحنراف فذهب وجاء شارح جوهرة ا -

(مات وذكر أن مجهور أهل السنة لياء يف احلياة وبعد املواأل
304F

مث قال . ىل ذلكإذهبوا )٦
بصادق، قال  مل تظهر كراهته بعد موته كما كانت يف حياته فليس من: لذا قيلو((

أن اهللا تعاىل يوكل بقرب الويل ملكا يقضي احلوائج، )305F٧( املشايخذكر يل بعض ((الشعراين 
())لويل من قربه ويقضيها بنفسهوتارة خيرج ا

306F

 انتهى )٨
 نم يذهبوأق يف قبورهم ووذكر الشعراين أن غالب األولياء هلم السراح واإلطال -

(بن الفارض فلم جيده اىل قرب إنفسه أنه ذهب  نوجييئون مىت شاؤا مث حكى ع
307F

يف قربه مث  )٩
())ين كنت يف حاجةأأعذرين ف((ن لك وقال له أ مث جاء ابن الفارض بعد

308F

١٠(. 
حيا كان  عاءلدا ةللويل قبادا يأوي إليه ذوو احلاجات، وصار وهكذا صار القرب مسج

                                            
 .١٧١الرسالة القشريية ) ١(
 .قال ذلك اجلنيد) ٢(
 .١٩٨لطائف املنن ) ٣(
 .١١٥: ٢وجامع كرامات األولياء  ١٠٥و ٩٦: ٢طبقات الشعراين ) ٤(
 .١١٧: ٢جامع كرامات األولياء ) ٥(
 .يعين أهل سنته) ٦(
 )) ألنه ال دليل على هذا الشرك من اهللا ورسوله. قال املشايخ((دليله ) ٧(
 .١٩٨٣للشيخ إبراهيم الباجوري ط دار الكتب العلمية ط بريوت  ١٥٣شرح جوهرة التوحيد ) ٨(
عليه معرفته ومكاشفته للويل هل هو يف القرب أم أنه خرج  ذكر الشعراين أن مما أنعم اهللا به)) مل أجده((قوله ) ٩(

 ).٢٣٢أنظر  لطائف املنن (حلاجة 
 .٢٣٢لطائف املنن ) ١٠(
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ىل الزلة األوىل اليت وقع قوم نوح حني اختذوا قبور إعودة  وهذه. مالط اآل، وحمتاو ميأ
وهذا حتقيق قول النيب . امسجد )309F١()واع ويغوث ويعوق ونسرود وس( صاحلي قوم نوح

تلحق قبائل من أميت باملشركني وحىت تعبد  الساعة حىت مال تقو(( صلى اهللا عليه وسلم
())األوثان

310F

٢(. 

                                            
 .١٠٩لطائف املنن )) كم من ضريح يزار وصاحبه يف النار((مع أنه صاحب املقولة املشهورة وقد قيل ) ١(
 ).  ٥٤٠٦(األلباين يف مشكاة املصابيح  وخرجه) ٣٢(وأبو داود ) ١٩٢٠(أخرجه البخاري يف األمارة ) ٢(
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 باملخلوق االستغاثة
 واالستغناء عن اخلالق

حقيقة ((عنه، حىت قال بعضهم  اعن اهللا وإعراض ءوجتد يف مقابل ذلك عندهم استغنا
())ليهإه من اهللا عز وجل، وينسى حوائجه العبد حظ ياحملبة أن ينس

311F

١(. 
())أن ال يكون له إىل اهللا حاجة((القرميين عن عالمة الفقري فقال  وسئل املظفر -

312F

٢(. 
جلنة وال تستعيذ به تسأل اهللا ا أزا ال((ام الرضا عند أيب سليمان الداراين فهو وأما مق -

())من النار
313F

٣(. 
منذ علمته ما سألته أن  ؟ فقال بلى ولكننأال تعلم أنه رمح((ل للشبلي وقي -

())يرمحين
314F

٤(. 
فقال   إِنَّ أَصحاب الْجنة الْيوم في شغلٍ فَاكهونَ وقرأ أحدهم قوله تعاىل  -

())للهم ال جتعلين منهما((
315F

ا و، وهم ال يريدون أن ينشغل]شغال[فيها كلمة  نوذلك أل .)٥
 !!هللا بشيءعن ا

                                            
 .١٤٥الرسالة القشريية ) ١(
 .١٢٥الرسالة القشريية  ) ٢(
 .٩٠الرسالة القشريية ) ٣(
 .١٠٠الرسالة القشريية ) ٤(
 .٣٢: ١األنوار القدسسية ) ٥(
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 كرامات مسروقة
إن تنافس أصحاب الطرق على املريد جعلهم يروون من عجائب الكرامات ما يغرونه 
به ليختار طريقتهم، ومن أجل ذلك عمدوا إىل اقتباس الكرامات عن بعض كتب املتصوفة 

أو من كتب أصحاب الطرق األخرى ونسبتها إىل شيوخ طريقتهم إلثبات . املتقدمني
وألضرب . كرامتهم، وأن طريقتهم أوىل باإلتباع من أصحاب الطرق األخرىواليتهم و

 .مثال على ذلك بسرد أربع كرامات
 الكرامة األوىل* 

دخلت املسجد احلرام فرأيت فقريا عليه خرقتان فقلت يف ((عن أيب سعيد اخلراز قال 
 في أَنفُِسكُم  ه يعلَم مااللَّ : نفسي هذا وأشباهه كل على الناس، فناداين وقال

وهذَرفَاح   فاستغفرت اهللا يف سري فناداين وقال هادبع نةَ عبولُ التقْبي يالَّذ )316F١(. 
ىل أيب إمث جاء الكالباذي فنسبها .  عنهفهذه القصة ذكرها القشريي ونقلها الغزايل -

قدم حاسر الرأس ليس ميشي حايف الكنت يف البادية فرأيت رجال ((العباس بن املهتدي 
())ركوة همع

317F

ه يعلَم اللَّ وقال  يلإكيف يصلي هذا الرجل؟ فالتفت : سيفقلت يف نف  )٢
وهذَرفَاح ي أَنفُِسكُما فم  فالتفت .. اهللافسقطت مغشيا علي فلما أفقت استغفرت : قال

 .))318F٣ وهو الَّذي يقْبلُ التوبةَ عن عباده يل مث قرأإ
 .)319F٤( براهيم اخلراساينإ إىلتعمل سياق القشريي نفسه، وينسبها مث يأيت النبهاين ويس -

                                            
 .١٠٨الرسالة القشريية  ٢٥: ٣أحياء علوم الدين ) ١(
 .وال يأخذون شيئا غريها ال طعام وال مال. سياحة إىل اهللالركوة ضرورية عند خروج الصوفية لل) ٢(
 .١٥١التعرف ملذهب أهل التصوف ) ٣(
 .٢٣٥: ١جامع كرامات األولياء ) ٤(
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 الكرامة الثانية*
ويب شيء  صلى اهللا عليه وسلمخلت مدينة رسول اهللا د((عبد اهللا بن اجلالء  أبوقال 

 على ضجيعيه أيبصلى اهللا عليه وسلم ىل القرب وسلمت على النيب إمن الفاقة، فتقدمت 
تنحيت ومنت بني القرب  مث. يا رسول اهللا يب فاقة وأنا ضيفك الليلة: مث قلت وعمر بكر

ذا يف إجاءين ودفع إيل رغيفا فأكلت نصفه فانتبهت فذا أنا بالنيب عليه السالم إواملنرب ف
())يدي نصف الرغيف

320F

١(. 
(بن اجلالءويستعمل النبهاين السياق نفسه لرجل أخر هو أبو عبد اهللا  

321F

يأخذ السياق و )٢
())أيب اخلري التينايت: ل أخر هوىل رجإنفسه وينسبه 

322F

٣(. 
 الكرامة الثالثة* 

ليس اآلن  ذيا أستا((باب داره قال  ىل ضيافة فلما واىفإدعا رجل أبا عثمان احلريي 
أمره  مث دعاه الثانية فجاء، مث بو عثمانأفانصرف ) على الدعوة(ك وقد ندمت وقت دخول

بو عثمان ألثالثة فرجع وهكذا حىت الرابعة وفانصرف، مث دعاه ا باالنصرافالداعي 
بو أختبارك، وأخذ يعتذر وميدحه فقال يا أستاذ أردت ا: ىل أن قال لهإينصرف وحيضر، 

ذا زجر إذا دعي حضر وإ متدحين على خلق جتد مثله مع الكالب، الكلب ال: عثمان
())نزجرأ

323F

الشيخ أمحد الرفاعي ولكن يف أخرها ىل إريها ومنسوبة ة حبذافذوالقصة مأخو )٤
ر علي خصلة من خصائل يا ولدي أتستكث: فقال السيد أمحد((اختالف يف اللفظ وهو 

())؟الكلب
324F

٥(. 
 الكرامة الرابعة* 

على  قبال عليه، فاعترضواإلمنهم با اتالميذ فكان خيص واحد وكان ألحد املشايخ
اذحبه حبيث ال يراك : ، وقال لهاطائرىل كل واحد تالمذته إأبني لكم، فدفع : ذلك، فقال

أما هذا الطالب فقد جاء بالطائر . فمضوا ورجع كل واحد منهم وقد ذبح طائره. أحد

                                            
 .١٧٨والرسالة القشريية  ١٥٤التعرف ) ١(
 .٢٩٢: ١جامع كرامات األولياء ) ٢(
 .٢٧١: ١جامع كرامات األولياء ) ٣(
 .٣٥٨: ٤و ٧١: ٢ء األحيا ١١١الرسالة القشريية ) ٤(
 .٥٤قالدة اجلواهر  ٧٤املعارف احملمدية ) ٥(
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يراه فيه  ال يراه أحد ومل أجد موضعا ه حبيث الأمرتين أن أذحب: ال ذحبته؟ فقاله :فقال احي
())هلذا أخصه باقبايل: ل الشيخأحد فقا

325F

١(. 
هذه املنقبة  ليقتبس ))الرفاعي يبو اهلدى الصيادأحممد ((ملتأخرين فجاء أحد الرفاعيني ا

قال الشيخ يا ف(وجيعلها للشيخ أمحد الرفاعي حني كان حديث السن، وزاد يف أخرها 
يا سيدي شرطتم علي خلو املكان وكل موضع : ألي شيء جئت بال ذبح؟ فقال: أمحد

ظر، وما رأيت مكانا خاليا قط، فلذلك ليه رأيته مشغوال باهللا تعاىل وهو حاضر ناإذهبت 
())ذحبتها ما

326F

٢(. 
فهذه النماذج توضح مدى الكذب احلاصل يف روايات الكرامات العجيبة املسطورة يف 

ت األولياء، ال لكراما اًمات ال يكون منكركتب التصوف، ولذا فإن املنكر هلذه الكرا
ات الكرامة، فإن إنكار الكرامة بأن من منهج أهل السنة واجلماعة إثب اًسيما إذا كان مقر

للخرافة اليت ال سند هلا، بل غالبها مسروق  اًاحنراف عن احلق، وإمنا يكون منكرضاللة و
 .مقتبس على النحو الذي رأيت

                                            
 .٨٨الرسالة القشريية ) ١(
 .٤١قالدة اجلواهر ) ٢(
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 كشف الويل ووحيه عند الصوفية
مور الكشف الصحيح عن األ: ومما يتميز به الصوفية عن الفقهاء(قال الشعراين 
ويعرفون ما  ىاألمهات أذكر هو أم أنثى أم خنث لك فيعرفون ما يف بطوناملستقبلية وغري ذ

())خيطر ببال الناس وما يفعلونه يف قعور بيوم
327F

١(. 
أن يكون عنده علم يكشف به احلقائق ينظر أحوال ((وذكر من شروط الويل الصادق 

حني مريده من يالحظ  ،علم ما جاز وما وجب وما استحاليمريده يف اللوح احملفوظ 
())ىل أصالب اآلباء وبطون األمهاتإ ن يف عامل الذر قبل وروده وهبوطهكا

328F

٢(. 
 

 خماطبة اهللا
يناجي  الويل املتصل باهللا تعاىل يناجي ربه كما كان موسى عليه السالم((ويؤكد بأن 

 .)329F٣())ربه
حى، والطرق، فإنك بالواد املقدس طوى، واستمع بسري قلبك ملا ي وِواط((وقال الغزايل 

أنا إين نادى مبا نودي به موسى ترادقات العرش سلعلك جتد على النار هدى، ولعلك من ف
())ربك

330F

٤(. 
قم : ال أموت حىت يقال يل((أن قال  هسهروردي املقتول الذي بلغ به غلوومثله ال

 .))331F٥فأنذر
هم ثالثة و((اإلهليني ) ينيالرمحان(قة من األولياء هي طبقة ويذكر الكشمخانلي أن طب

يضا عند الوحي واحلوادث جيلسون عرايا على حجر مليح يسمعون الوحي ويفهمون أ
(منه املراد

332F

٦(. 
شرفوا على رؤية أذا قطعوا مفاوز الطريق إوصرح عماد الدين األموي بأن السالكني 

                                            
 .٣٢٥: ٢جامع كرامات األولياء ) ١(
 .٤٦٣لطائف املنن) ٢(
 .١٨١: ١طبقات الشعراين ) ٣(
 .٢٥١: ٤إحياء علوم الدين ) ٤(
 .ملحق باإلحياء ٥٦: ٥املعارف وعوارف  ٣١٨: ١درء تعارض العقل والنقل ) ٥(
 .١٣٣جامع أصول يف األولياء وأنواعهم ) ٦(
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امللكوت األعظم مثل اللوح احملفوظ والقلم واليمني الكاتبة ومالئكة اهللا، وهي تطوف 
ىل معرفة اخلالق، للكل فتغشاهم األنوار وتتجلى لقلوم إون ذلك العرش مث يتخط ولح

())احلقائق احملتجبة ويشاهدون ماال يشاهده غريهم من تصريف الرب
333F

١(. 
 يشمون رائحة املعاصي

أطلعه اهللا على معاصي العباد ((فالشيخ أمحد النجايت . طالع حىت على املعاصيإوهلم  *
())فكل من لقي من العصاة بصق عليه

334F

٢(. 
يف  تذا وقعإلروائح املعاصي  مشي :اهللا تبارك وتعاىل به علي ومما من((قال الشعراين 

كل معصية على حسب تناوهلا يف القبح من  نفأشم نتا معصية من معاصي أهل الطريق،
())الف األوىلخ((كبائر وصغائر ومكروهات، وأشم رائحة 

335F

؟ وذكر أن شيخه على )٣
يضأة اليت يتوضأ منها الناس يعرف مجيع الذنوب اليت غفرت ذا نظر يف املإاخلواص كان 

وخرت يف املاء من غسالتها، ويعرف أهل تلك الذنوب على التعيني ومييز بني غسالة كل 
())ذنب عن آخر من كبائر وصغائر ومكروهات وخالف األوىل

336F

٤(. 
لع أين كنت أرى شيخي يط ومما وقع يل((يب بكر بن عيسى أقال أحد مريدي الشيخ 

ذا اشتغلت إيوجه مسرور وقابلين ذا اشتغلت بطاعة إعلى ما يصدر مين حال غيبيت، ف
())بلعب قابلين بضد ذلك

337F

٥(. 
فقريا عليه خرقتان فقلت يف  خلت املسجد احلرام فرأيتد((وعن أيب سعيد اخلراز قال 

 وهفاحذر واهللا يعلم ما يف أنفسكم: نفسي هذا وأشباهه كل على الناس، فناداين وقال
 .))338F٦وهو الذي يقبل التوبة عن عبادفناداين وقال ي فاستغفرت اهللا يف سر

والسري السقطي وبشر بن  طاكينين أنه كان يصف أبا عدى األالداراأما فينقل عن 

                                            
 .على هامش قوت القلوب ط صادر ٢٧٥: ٢حياة القلوب يف كيفية الوصول إىل احملبوب ) ١(
 .٣٢٧: ١جامع كرامات األولياء ) ٢(
 .٦٨٩لطائف املنن ) ٣(
 .٥٠لطائف املنن ) ٤(
 .٢٦٧: ١جامع كربات األولياء ) ٥(
 .١٠٨الرسالة القشريية  ٢٥: ٣أحياء علوم الدين ) ٦(
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())القلوب جواسيس((احلارث أم 
339F

أن اهللا يفتح للعارف ((وفيه  اًويقول كالما عجيب. )١
())يم يصلئوهو قايفتح لغريه  وهو على فراشه ماال

340F

٢(. 
مهلين أ(نسان يف شيء يقول إذا شاوره إيوسف النبهاين أن الشيخ القناوي كان وروى 

افعل أو ال تفعل على : فيمهله ساعة مث يقول. حىت أستأذن لك فيه جربيل عليه السالم
())حسب ما ميلي عليه جربيل

341F

٣(. 
ستور واملكنون ومعرفة طالع على املي الذي يدعيه هؤالء، كاإلحفهذا الغيب والو *

 .اليت اشتهر ا أحبار اليهود والنصارى حداث املستقبلية هو من الكهانةاأل
ريديهم مبا يف صدورهم، ميزعمون أم يكاشفون فإم لذا كان هؤالء كهان أمة حممد 

وكثري من مريديهم يقلعون عن املعاصي . ويطلعون على محلة العرش وما يف اللوح احملفوظ
 .طلع مشاخيهم على حاهلمين خمافة أن ويتوبو

                                            
 .١٨الرسالة القشريية ) ١(
 .١٤٢الرسالة القشريية ) ٢(
 .١٥٧: ١طبقات الصوفية للشعراين  ٦٨: ٢جامع كرامات األولياء ) ٣(
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 الغزايل وموقفه من الكشف
كما هو واضح يف كتابه  وقد كان الغزايل أبرز من تكلم عن الكشف عند الصوفية

حياء فإنه جعل الكشف هو الفرقان بني احلق والباطل وهو امليزان يف قبول أو رد ما اإل
ىل الكشف فما إحتكام ختالف باالىل فض االإد دعا قو. ختالف بني األمةوقع فيه اال

())وافقه الكشف فهو الصحيح الذي نأخذ به، وما خالفه فهو باطل مردود
342F

١(. 
املكاشفات  ئومن أول الطريقة تبتد((ببداية سلوك طريق التصوف  ئوالكشف يبتد

م يف يقظتهم يشاهدون املالئكة وأرواح األنبياء ويسمعون منهم أواملشاهدات حىت 
())منهم فوائدتبسون ويق أصواتا

343F

٢(. 
مل يتعلموا ومل حيرصوا على  هلية دون التعليمية، ولذلكىل األإميل ((فأهل التصوف هلم 

())دراسة العلم وحتصيل ما صنفه املصنفون
344F

٣(. 
بل قد تتمثل لألنبياء واألولياء صورة مجيلة حماكية جلوهر املالئكة ((أضاف الغزايل 

من أمر الغيب ما يتلقاه غريهم يف النوم وذلك لشدة لقون فيتهلام ليهم الوحي واإلإوينتهي 
إىل عامل امللكوت وهو اللوح  اًمفتوح اًقلب الويل بابل(( ال فإن ملو. )345F٤())صفاء باطنهم

())احملفوظ
346F

٥(. 
وأن كل من كان علمه )) نقل وق الذ((ويأيت الشعراين ويصرح بأن طريق القوم 

())مستفاداً من النقل فليس بعامل
347F

٦(. 
ما تلقي الدين وتعلم العقيدة ك الكشف صار عند الغزايل والصوفية مصدرا من مصادرف

 ئدقام ذلك ما لو عرف املقامويقوم ((لم املقيدة عقال البيجوري عندما ذكر طرق ت
())بالكشف

348F

فقد يصح احلديث . أي تعلم أصول العقيدة وختريج األحاديث بالكشف )٧

                                            
 .١٠٤: ١إحياء علوم الدين ) ١(
 .٥٠املنقذ من الضالل ) ٢(
 .١٩: ٣اإلحياء ) ٣(
 ).ضمن جمموعة القصور العوايل( ١٣٠سالم والزندقة فيصل التفرقة بني اإل) ٤(
 .٢٠: ٣اإلحياء ) ٥(
 .٨٢: ١األنوار القدسية ) ٦(
 .٢٢شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ) ٧(
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صلى اهللا عليه  جتمع الويل الصويف برسول اهللافي. الضعيف بالكشف ورمبا العكس أيضا
هل قلت هذا احلديث يا رسول اهللا؟ : ويسأله عن حديث صحيح يف البخاري وسلم
نعم : ه يا رسول اهللا؟ فيقولورمبا سأله عن احلديث املوضوع هل قلت. ال مل أقله: فيقول

 .هتقل
صلى  والدي النيباهللا ل إحياءأنه صح عند أهل الكشف حديث  وهلذا ذكر البيجوري

 .)349F١( فآمنا مث أماما اهللا عليه وسلم
مساكني، أخذوا علمهم ((ى أهل احلديث وطلبة العلم ألم عل اويبكي أبو يزيد أسف

())ميوت الالذي  ميت وأخذنا علمنا عن احلي نميتا ع
350F

ا نزل به جربيل من جاعال م. )٢
ني روحا تبث فيها احلركة ياطة اهلامدة، وما تلقاه أهل الكشف عن الشنعند اهللا كاجل

العلم وطلب احلديث ويذمون الفقه  نىل أن صاروا ينفرون مإوانتهى أمرهم  ،واحلياة
 .نالدي يفقهه يف ]يف نظرهم[ الفقهاء، وكأن من أراد اهللا به شروا

صلى اهللا   أن نعتصم ا وأمرنا رسولهمن غري الطريق اليت أمرنا اهللا ىوهذا التماس للهد
غري كتاب اهللا وسنة  نوحري مبن التمس اهلدى م. عليها بالنواجذ ضأن نعم عليه وسل

مث ما فائدة جهود علماء احلديث إن كان ختريج . أن يضله اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسوله
 .!لرجالمتابعة الرواة وأسانيد ا ندال ماحلديث يتم مباشرة من اهللا ب

                                            
 .٤٣شرح جوهرة التوحيد ) ١(
 .٣٢١تلبيس إبليس ) ٢(
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 بن تيمية على القائلني بالكشفاتعقيب 
 :تيمية على قول أيب يزيد قائال نبارد وقد 

عث به رسوله بأمر اهللا الذي ب :بأمر اهللا، قيل له: ن قالأبأمر من تأمر؟ ف: فيقال له((
  ؟أمر وقع يف قلبكيوأنزل به القرآن أم 

 ..ل ظهر كذبهاألوقال ب  فإن
، وملا أين لك أن هذا رمحاين من: ولكن يقال له. بأمر وقع يف قليب مل يكذب: وإن قال

())الشيطان هو الذي أمرك ذا؟ ال يكون
351F

١(. 
املعصوم فهو حق، ولوال النقل  أما ما نقله الثقات عن املعصوموله رد أخر يقول فيه 
())د والنصارىاملشركني وإما من اليهو نلكنت أنت وأمثالك إما م

352F

٢(. 
تفاد سنه ال يذا الكالم مضمونه أه((تيمية على قول الغزايل قائال بأن  نمث يعقب اب *

ن نسان مبا حصل له مإمنا يدرك ذلك كل أالعلمية بل  من خرب الرسول شيء من األمور
())املشاهدة والنور واملكاشفة

353F

وجيعل مصدر أقوال الغزايل يف املكاشفة من املتفلسفة  )٣
ة نسان هلا بالرياضة والتصفيإلد ااجيعلون النبوة مكتسبة بعد استعد والقرامطة الباطنية الذين
())ا فاض على األنبياء من قبلهفيفيض عليه حينذاك م

354F

٤(. 
قد معلوم أن أفضل أولياء اهللا بعد الرسل أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه وو((قال  *

أصبت بعضا ((قال له ملا عرب الرؤيا  صلى اهللا عليه وسلمثبت يف الصحيح أن النيب 
())وأخطأت بعضا

355F

٥(. 
إن ((ه ملهم هذه األمة كما يف احلديث لعمر بأن سلمصلى اهللا عليه ووقد شهد النيب  *

(ونثدحميكن من بعدي 
356F

(منهم فعمر )٦
357F

هذا فقد كان كثري االستشارة للصحابة بل  ومع )٧
                                            

 ).ضمن جمموعة الرسائل الكربى( ١٦٤ -١٦٢: ١الفرقان بني احلق والباطل ) ١(
 .٥٦١ن بني احلق والباطل الفرقا) ٢(
 .حتقيق د حممد رشاد سامل ٣٤٨: ٥درء تعارض العقل والنقل ) ٣(
 -١٦٣وأنظر كتايب الغزايل والتصوف  ١٣٥وشرح العقيدة األصفهانية  ٣٥٧: ٥درء تعارض العقل والنقل ) ٤(

 .ففيه تفصيل الكشف عند الغزايل ١٩٧
 ).٢٢٩٤(ي والترمذ) ٤٦٣٢(وأبو داود ) ٢٢٦٩(رواه مسلم ) ٥(
 .أي مفهمون) ٦(
 ).٢٣٩٨(ومسلم ) ٣٦٨٩(أخرجه البخاري رقم ) ٧(
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())كانت ختفى عليه بعض األحكام
358F

على كشوفاته يف الدين شيئا،  بنيومل يكن يستدل   )١
صلى اهللا عليه هد النيب ن بالوحي على عمنا كانوا يؤخذوأإن الناس ((يقول  بل كان

())أعمالكم من إمنا نأخذكم اآلن مبا ظهر لناقد انقطع و يوإن الوح. وسلم
359F

فلم يكن  )٢
غري . يأخذ الناس مبا استتر من أعماهلم ومعاصيهم كما يدعي الشعراين وغريه من الصوفية

. هلم منازل) مونهلأي امل(دثون فاحمل. كيم مفهوم آخرأن لفظ احملدثني له عند الترمذي احل
())نصفها، ومنهم من له الزيادة فمنهم من أعطي ثلث النبوة، ومنهم من أعطي

360F

٣(. 

                                            
 -٥٢والفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان  ٧٠: ٢وجمموعة الرسائل واملسائل  ٢٥٣: ١أنظر الصفدية ) ١(

٥٣. 
 .١٩٢: ٤التلخيص احلبري )) أخرجه البخاري((قال احلافظ أبن حجر ) ٢(
 .٣٤٧ختم الوالية ) ٣(
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 عصمة الويل عند الصوفية
يتوىل ((وأن اهللا  ))ل معصيةمن توالت طاعته من غري ختل((القشريي الويل بأنه  رفيع

())الذي هو القدرة على العصيانفال خيلق له اجلذالن حفظه 
361F

١(: 
 :للويل فهاهنا صفتان

 .األوىل توايل الطاعات من غري أن تتخللها معصية *
 .الثانية أن حيفظه اهللا حبيث ال يقدر على العصيان *

 ألن ))...ايكون الويل ولي واجب حىت وكال الوصفني((قال 
 .))اا أن من شرط النيب أن يكون معصومكم امن شرط الويل أن يكون حمفوظ((

من  احذلقة وحذر الظ الويل وبني عصمة النيب ليس إفومن هنا ترى أن التفريق بني ح
 ال قوهو تفري. ت عصمته يف نفس الوقتالتصريح بعصمة الويل مع احلرص على إثبا

حراسة اهللا ((و  ))صيةعمن غري ختلل م توايل الطاعات((فما معىن . حيصل به أي فرق
يب صلى اهللا روط النوظ هي نفسها شالويل احملف إال أن تكون صفات ))للويل على التوايل

 .عليه وسلم
())مبعىن احلفظ االعصمة أيضو((قال يف خمتار الصحاح 

362F

كذلك عزف البيجوري  )٢
 مطلق احلفظ واصطالحا حفظ اهللا للمكلف: أشارح جوهرة التوحيد، العصمة لغة بأا

(من الذنب مما استحالة وقوعه
363F

 :يلسأل السؤال التايوقد توقع القشريي أن . )٣
وأما . ألنبياء فالكما يقال يف اا ا وجوبمأ: ؟ قيلافهل يكون الويل معصوم :ن قيلإف((

ت فال ميتنع الز وات أآف حىت ال يصر على الذنوب إن حصلت هناك اأن يكون حمفوظ
ف النيب الذي جتب الخب اجيوز أن يكون الويل معصوم فهاهو هنا. ذلك يف وصفهم

وهذا شبيه مبحاولة . )364F٤(نبياءألعلى ا اعل ذلك جائزا على األولياء، واجبوجي. عصمته
زة  والثانية ئمعجزات األنبياء، بأن األوىل جا بني كرامات األولياء وبني التفريقاألشاعرة ا

 يالقشريليه إاجلواز يتعارض مع ما ذهب هذا  مث إن. مة الويلح بعصرهم أنه صملا. واجبة
                                            

 .١١٧ -١٦٠الرسالة القشريية ) ١(
 .٤٣٧خمتار الصحاح ) ٢(
 .١٣٣٤جوهرة التوحيد ) ٣(
 .٦٦ -٦٥وإىل هذا ذهب صاحب معراج التشوف) ٤(
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مجيع ما يلزمه من يف  اكان موفق ال يكون وليا إال إذا((يل وشارات من أن اليف لطائف اإل
   )365F١()) بكل وجه عن مجيع الزالت  امعصومالطاعات، 
واعلم أن من أجل (( للويل قائال ))لعصمةا(و يعود ليستخدم يف رسالته مصطلح وها ه

عصمة عن املعاصي دوام التوفيق للطاعات، وال: الكرامات اليت تكون لألولياء
()) واملخالفات 

366F

٢( . 
وبقي أبو العال عفيفي   )367F٣( الويل الكالباذي أي سبيل من الشيطان إلغواءوقد استبعد 

ة رهن بقاء الطاعة وأن املعصية يؤكد حبزم يف كتابه التصوف الثورة الروحية على أن الوالي
()) ببال الويل سقطت عنه الوالية ا خطرت إذ

368F

٤( . 
ون عصمتهم من أم ير جند ىل مناقب كبار مشاخيهم وحسب ترمجامإوبالنظر  *

 .يةلوالاالزالت كشرط لبلوغ مقامات 
ب تال يكون املريد مريدا حىت ال يك((أيب بكر الزقاق أنه قال  نفالسهروردي حيكي ع

أ الشيخ أحسن من طخ((وقال ابن عجيبة  )369F٥( يه صاحب الشمال شيئا عشرين سنةعل
()) صواب املريد

370F

 .))فهل صواب املريد يعدل الزلة.  )٦
 هل يعلم العبد أن اهللا يقبله؟((نيد وسأل رجل اجل

 .يعلم ال: فقال اجلنيد
 .بلى يعلم: فقال الرجل
 فمن أين يعلم؟: فقال اجلنيد

ذا رأيت اهللا عز وجل قد عصمين من كل معصية ووفقين لكل طاعة علمت أن إ: قال
())  اهللا تبارك وتعاىل قد قبلين

371F

٧( . 

                                            
 .٢٧٤لطائف اإلشارات ) ١(
 .١٦٠الرسالة القشريية ) ٢(
 .٧٥ -٧٤التعرف ملذهب أهل التصوف ) ٣(
 )).٣٠٢ -٣٠١التصوف الثورة الروحية ) ٤(
 .ملحق بكتاب إحياء علوم الدين ٨٩املعارف عوارف ) ٥(
 .١٧١الفتوحات األهلية ) ٦(
 .٢٧٤: ١٠حلية األولياء ) ٧(
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 احلكيم الترمذي وعثرة التدبري
ذا عثر فان إوليه وحيفظه، ف سكمي((يليت يذكر فيها أن اهللا تعاىل ه ائراآومع الترمذي و

وقد مسى تلك . ان عليهاليت كا ىل مرتلة أعلى منإلعثرة مدبرة من اهللا لريفعه ا تلك ا
الكرامات  يكون لألولياء عثراث جيدد اهللا تعاىل هلم ا((مث قال  ))تدبريرة الثع((العثرة ب 

 . )372F١( ))ياهم وعطفه عليهمإعنهم من حبه  امغيبويربز هلم ما كان 
 ال تعترض على املعصوم فتنطرد

. العصمة املطلقة ويفلصيخ اللشالتطبيقي عند الصوفية يؤكد أن مث إن السلوك العملي 
. ميانيةعل من العزة اإلفس وجتلنط كثرية تذل اوشروطة بشرميخ واملريد شفالعالقة بني ال

 مربالقلب، فال أ نكاولو  خشيالى، لاض عتراالع دمع: طروفإن من أهم هذه الش
 إنف. مدليل ضده. قصة موسى مع اخلضر وهيبدليل . باملعروف، وال ي عن منكر

لقول . وليس اخلضرعن املنكر، حىت تبني له أن اهللا هو الذي أراد ذلك  ي كا ترمموسى 
 . وما فَعلْتُه عن َأمرِي اخلضر

كل ما يفعله ولو كان ظاهره  ملريد مع شيخه عدم اإلعتراض عليه يفداب اآومن (قالوا 
(ه سل يدي شيخه كامليت بني يدي مغ، وأن يكون بنياحرام

373F

٢( ((. 
فمن صحب شيخا من الشيوخ مث اعترض عليه بقلبه نقض عهد ((قال القشريي 

()) الصحبة
374F

٣( . 

                                            
 .٢٠٦نوادر األصول ) ١(
 .٥٢٩و ٤٧٩تنوير القلوب يف معاملة عالم الغيوب ) ٢(
 .١٥٠الرسالة القشريية ) ٣(
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 الويل وعصمة النيب  حفظ
 عند ابن تيمية

ليس و((وتعقب القائلني بعصمة الويل فقال ، هلذه املسألة بالنقدابن تيمية وقد تعرض 
 صلى اهللا عليه وسلم  كما قال  رأو فعل حمظو رمن ترك مأمو بمن له ذن يف املؤمنني إال

مة مأخوذ من غالة النصارى اليهود صل العوذكر أن أص.  )375F١( ))م خطاءاكل بين أد((
ِه َواْلَمِسيَح ُذوْا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباًبا مِّن ُدوِن اللَّاتََّخ وغالة ومنافقي هاتني امللتني الذي

قال .  ) )376F٢اْبَن َمْرَيَم َوَما ُأِمُروْا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوْا ِإَلـًها َواِحًدا الَّ ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحاَنُه َعمَّا ُيْشِرُكوَن
: يا رسول اهللا((ر يف اجلاهلية قبل إسالمه صوكان قد تن مسع هذه اآلية ابن حامت مل ديع
وا هلم احلرام فأطاعوهم وحرموا لا إم أحمأ(( صلى اهللا عليه وسلمفقال له . عبدوهم ما

()) الل فأطاعوهم فتلك عبادم عليهم احل
377F

٣( . 
 وذلك ألن احلفظ ))احلفظ ((تبعها بلفظ يالويل و ))عصمة((وهلذا كان ابن تيمية ينكر 

 :قال. ما نفس املعىنوالعصمة هل
ليس بعد رسول اهللا أحد ه ين من مجيع الطوائف أندوأمجع مجيع سلف األمة ال(( 

ناس أحد واتفقوا على أنه ما من ال((... ))اخلطايا نعصوم وال حمفوظ من الذنوب وال مم
()) ال رسول اهللا إمن قوله ويترك 

378F

٤( . 
 .هل هو حجة؟: وذكر اختالف األمة يف قول الصحايب

من رأى قوليهما حجة دون  ومنهم. بكر إذا خالفه عمر ووأن منهم من استثىن قول أب
يب بكر وعمر وأن منهم من أىل أم اختلفوا يف قول الصحايب إالباقي من الصحابة مشريا 
ورسوله فاملنع فيمن  ىل اهللاإابة لعموم رد احلكم عند التنازع نفى قول أحد من الصح

على أنه ليس من شروط ويل : ىل أم اتفقواإوخلص . متفق هم أحرى وأوىل بل هوسوا

                                            
وصححه الذهيب  ٢٤٤: ٤اكم ، واحل١٩٨: ٣وأمحد يف مسنده  ٣٠٣: ٢والدارمي ) ٢٥٠١(رواه الترمذي ) ١(

 )).صحيح على لني(( وقال
 .٣١التوبة ) ٢(
. ١١٦: ١٠والبيهقي يف سننه  ١٠٩: ٢وابن عبد الرب) ٢٣٩١٢( رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب) ٣(

 ).٢٠غاية املرام ( وحسنه األلباين 
 .٢٦٠ -٢٥٨: ١جامع الرسائل ) ٤(
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 َأال ِإنَّ َأْوِلَياَء اهللا أن ال يكون له ذنب أصال، بل أولياء اهللا تعاىل هم الذين قال اهللا فيهم 

ال خيرجون عن ، و ) )379F١الَِّذيَن آَمُنوْا َوَكاُنوْا َيتَُّقوَن ٦٢ِه َال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنوَن اللَّ
) )ذا تابوا منهإه، وال بإتيان ذنب كبري أو صغري التقوى بإتيان ذنب صغري مل يصروا علي

)
380F

٢( . 
 احلفظ احلقيقي

مبتابعة الكتاب  ]إمنا يكون [كحفظ الويل(مث ذكر ابن تيمية قاعدة جليلة قال فيها 
نني إذ قالوا ن مضى من سلف املؤموال ريب أن السنة كما كان الزهري يذكر عم والسنة

السنة سفينة ((االعتصام بالسنة جناة، وقال مالك : كان من مضى من علمائنا يقولون((
()) ن ركبها جنا، ومن ختلف عنها غرق نوح، م

381F

٣( . 
 .دعوى العصمة بني الرافضة واملعتزلة

أول من تكلم ا وابتدعها يف  ىل الرافضة وأنإوقد عزا ابن تيمية أصل دعوى العصمة 
 منصوص إمام اًعلي اهللا بن سبأ اليهودي الذي أسلم وابتدع القول بأن عبد: مةهذه األ

 .)382F٤(ءيف عصمة األنبيا على إمامته، مث ابتدع القول بأنه معصوم أعظم مما يعتقده املؤمنون
ورد دعواه بعصمة األئمة  -صاحب منهاج الكرامة -وقد تصدى ابن تيمية البن املطهر

وغريهم  ا ذه املقولة بني الزيديةواألنبياء، مث ذكر بأم تفردوأم معصومون يف ذلك ك
(لية القائلني بعصمة بين عبيديمساعإلمنهم كا اًإال من كان شر

383F

وكذلك الكيسانية الذين  )٥
(عشر حىت عن اخلطأ يف االجتهاداالثين  ادعوا عصمة األئمة 

384F

٦(. 
وا على النيب معصية اهللا وأن جوز مامية ذكر ابن تيمية أموهناك فرقة أخرى من اإل* 

ذا إومل جيوزوها على األئمة متعللني بأن الرسول  ،فداء يوم بدرنبينا قد عصى يف أخذ ال
ليهم وال بط املالئكة عليهم إن الوحي يأتيه من قبل اهللا، أما األئمة فال يوحى إعصى ف

                                            
 .٦٢يونس ) ١(
 .١٠٠وانظر خمتصر الفتاوى املصرية  ٢٦٨ -٢٦٦: ١جامع الرسائل ) ٢(
 .٢٥٩: ١الصفدية ) ٣(
 .٢٦٢-٢٦٠: ١انظر جامع الرسائل ) ٤(
 .٣٦٠- ٣٥٩: ٢منهاج السنة ) ٥(
 .٢٦٤: ١جامع الرسائل ) ٦(
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(لكن جاز على الرسول ذإيسهوا وال يغلطوا، و وهم معصومون، فال جيوز أن
385F

مث  )١
وأوضح مقولتهم احلكم  صحاب هشام بنأ: وجدت البغدادي قد ذكرهم وهم اهلشامية
جازم املعصية على فريهم ألكمامية على تكما ذكرها ابن تيمية كما أوضح أن اإل

(نبياءاأل
386F

٢(. 
هم م اًبوا أن يكون أحدذّمنه، وك أما املعتزلة فقد زعموا أن األنبياء معصومون مما يتاب

 .صوص اليت تثبت توبة األنبياء بشىت التأويالت الباطلةالنمعتسفني . ذنب تاب من
به يف اهللا على ما أخرب اتبعهم ئمتها ومن أقد اتفق سلف األمة وو((مية تيقال ابن 

يهم السالم من الذنوب اليت تابوا منها، علكتابه، وما ثبت عن رسوله من توبة األنبياء 
ن اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين، وعصمتهم هي إم فوهذه التوبة رفع اهللا ا درجا

(على الذنوب واخلطأيقروا أن 
387F

(ربهعن النيب معصوم فيما يبلغه  ىل أنإه وون )٣
388F

وذكر توبة  )٤
 :توبة بعض األنبياء

*  هلَيع ابفَت اتمكَل هبن رم ملَقَّى آدفَت )389F٥( . 
 * َأَنْ أ وذُ بِكي أَعإِن بنِي أَكُن رمحرتي ول رفغإِالَّ تو لْمع ي بِهل سا لَيم أَلَكس

رِيناسالْخ نم . 
 * ِينالد موي ييئَتطي خل رفغأَن ي عي أَطْمالَّذو )390F٦(. 
 * اتنمؤالْمو نِنيمؤلْملو ذَنبِكل رفغتاسو )391F٧(. 
 * ذَا الو أَن لَّا إِلَه اتي الظُّلُمى فادفَن هلَيع رقْدأَن لَّن ن ا فَظَنباضغم بإِذ ذَّه ونن

نيمالظَّال نم ي كُنتإِن كانحبس إِلَّا أَنت )392F٨(. 
يف  قتداء بالنيبأن اإل: نبياء كالروافض واملعتزلة وهيذكر حجة القائلني بعصمة األو

                                            
 .٣٠٩ -٣٠٨: ٢أنظر منهاج السنة ) ١(
 .بريوت -ط دار اآلفاق ٥٠الفرق بني الفرق للبغدادي ) ٢(
 .٢٧٠ -٢٦٩: ١جامع الرسائل ) ٣(
 .١٠٠خمتصر الفتاوى املصرية ) ٤(
 .٤٧هود ) ٥(
 .٨٢الشعراء ) ٦(
 .١٩حممد ) ٧(
 .٨٧األنبياء ) ٨(
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 .قتداء بهمشروعة، ولوال ذلك ما جاز اإل أفعاله
التوبة والبيان، من أخطأوا، بل ال بد  إذا اخلطأ علىيقرون أم ال : مث أجاب عنها بقوله

ما املنسوخ، واملنهي عنه واملتوب منه فال أف. ))مرمنا يكون مبا استقر عليه األإقتداء وأن اإل
())قدوة فيه باالتفاق

393F

١(. 
ر أن يقول يف ركوعه ثاهللا يك كان رسول(( عائشة قالت ويف الصحيحني عن: قال

())نآالقر ليتأو. سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل: وسجوده
394F

٢(. 
يقول يف صلى اهللا عليه وسلم كان رسول اهللا : يب هريرة قالأويف الصحيح أيضا عن 

 ةقليلوسره، وه، وعالنيته ه، وأوله وأخرله وجقللهم اغفر يل ذنيب كله، دا((سجوده 
())ةوكثري

395F

())ليه يف اليوم أكثر من سبعني مرةإاهللا إين أستغفر اهللا وأتوب و((وقوله  )٣
396F

٤( 
نت أنك إرب اغفر يل وتب علي ((دون له يف الس الواحد يقول يعوكان الصحابة 

(مئة مرة ))التواب الغفور
397F

٥(. 
 تفضيل الويل على النيب

مثال جيعل طينة األنبياء واألولياء  فالسهروردي. ألنبياءوقد ابتدأ األمر مبساواة األولياء با
مث أخذ يتطور حىت بلغ بالصوفية  )398F٦(.بل منها باقي البشرجواحدة ختتلف عن الطينة اليت 

الشيخ يف قومه ((يل، مث أعطوه من الصفات ما يشبه النبوة كقول بعضهم وتقديس ال
())كالنيب يف أمته

399F

 :كيم أن لألولياء منازلوحىت زعم بعضهم كالترمذي احل  )٧
 .فمنهم من أعطي ثلث النبوة

 .هافي نصم من أعطومنه
(له الزيادة منومنهم 

400F

٨(. 
                                            

 .١٠٥و ١٠٤و ١٠٠وخمتصر الفتاوى املصرية  ٣١٧: ٢ومنهاج السنة  ٢٧٨: ١جامع الرسائل ) ١(
 ).٤٨٤(ومسلم  ٩٣: ٦أخرجه البخاري ) ٢(
 ).٤٨٣(أخرجه مسلم ) ٣(
 ).٦٣٠٧(أخرجه البخاري ) ٤(
 .بسند صحيح) ٣٨١٤(وابن ماجه ) ١٥١٦(رواه أبو داود ) ٥(
 .ملحق باألحياء ٥٧: ٥عوارف املعارف ) ٦(
 .١٧٣الفتوحات اإلهلية ) ٧(
 .٣٤٧ختم الوالية ) ٨(
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(ياء من هو أرفع درجة من األنبياءح بأن من األولروص
401F

١(. 
ومنهم اخلتم وهو واحد ال يف كل زمان بل هو ((ر النبهاين مبدأ ختم الوالية قائال دوق

())احملمدية الوالية واحد يف العامل خيتم اهللا به
402F

٢(. 
من الصوفية أن يف  ةطائف ادعت((الطائفة فقال  الشهرستاين مذهب هذه نيوقد ب *

لغ الغاية القصوى من من ب: أولياء اهللا تعاىل من هو أفضل من مجيع األنبياء والرسل، وقالوا
له  حلتالزكاة وغري ذلك ووع كلها من الصالة والصيام ئعنه الشرا تالوالية سقط

 . )403F٣( ((نساء غريهم  واخلمر وغري ذلك، واستباحوا بذلك زنااحملرمات كلها من ال
بلغ م حىت وقد زعم بعض الصوفية أن العبادة ت ((أما أبو احلسن األشعري فيقول *

 ما قم يصدهتئمأ نية عفملصو١ويهير وإن  )404F٤( ))نيربني واملالئكة املقييكونوا أفضل من النب
 ءا وقف األنبيارضنا حبخ((كقول أيب يزيد البسطامي . شعريواأل ينستاالشهر قاله ما

أنا موسى عليه السالم يف مناجاته، أنا علي ((براهيم الدسوقي إوقول   )405F٥( ))بساحله 
ت أنا يف ئاألرض خلعته بيدي ألبس منهم من شمحالته، أنا كل ويل يف  رضي اهللا عنه يف

ي أبواب النار غلقتها وبيدي جنة السماء شاهدت ريب وعلى الكرسي خاطبته، أنا بيد
())الفردوس فتحتها، من زارين أسكنته جنة الفردوس

406F

٦( . 
 موقف ابن عريب من الويل

ن احلكيم الترمذي الذي صنف كتاب م ))خامت األولياء((وقد اقتبس ابن عريب فكرة 
 ذر إوشهد عليه أهلها بالكفذ متربلده  نالنفي م ىلإوالذي تعرض بسببه  ))ختم الوالية((

ل بلخ ملوافقتهم له يف ىل أهإفلجأ . امتكما أن لألنبياء خا اكان يقول بأن لألولياء خامت
(املذهب 

407F

 :ىل ثالث مراتبإعريب وبىن عليها تقسيم الوالية  فتلقاها ابن.  )٧
                                            

 .ط دار صادر بريوت١٥٧نوادر األصول ) ١(
 .٤١: ١جامع كرامات األولياء ) ٢(
 .ط دار الفكر بريوت ٢٢٦:  ٥امللل والنحل ) ٣(
 .٤٣٩مقاالت اإلسالميني ) ٤(
 .١٦: ٢طبقات الشعراين ) ٥(
 .١٨١: ١طبقات الشعراين ) ٦(
: ٦واالعالم للزر كلي٢١٧وطبقات السلمي٢٠: ٢طبقات السبكي  ٣٠: ٥انظر لسان امليزان البن حجر )٧(

 . مل له أيضا وكال مها بتحقيق د حممد رشاد سا٢٤٨: ١وانظر درء تعارض العقل والنقل والصفدية٢٧٢
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 .األوىل مرتبة األنبياء* 
 .والثانية مرتبة األولياء اخلاصة* 
 .والثالثة مرتبة األولياء العامة 

األنبياء بالوالية اخلاصة ليس تفضيال هلم على غريهم، وإمنا هو تفضيل مؤقت  صوخي
(ة الثالثة وهي الوالية العامة أحلقهم بأصحاب املرتب ذا انتهتإتنتهي نبوم، ف حىت

408F

١( . 
 :م الوحي إىلسوق
 .وحي خارجي وهو وحي النبوة التشريعية اخلاصة) ا

 املباشر القلب من االنفتاح  يدركه وما :يخلوو) ٢
(على عامل امللكوت 

409F

من علوم األولياء تأيت ((ح بأن رأخذه عن الغزايل الذي ص  )٢
())ىل عامل امللكوتإداخل القلب من الباب املنفتح 

410F

٣( . 
 يبعرشخصية ابن 

التصرف يف وقد تفاقم االحنراف يف املفهوم الصويف من ادعاء الكشف والعصمة و
الويل وتفضيله على النيب ورسائل ية وفكرة ختم شارية الباطنألاألكوان والتفسريات ا

لقد استعمل هذه املواد . عليها ابن عريب فكرته بينكل هذا شكل اللبنة اليت . الصفا خوانأ
 .ومجع معها مواد أخرى من الفلسفة اإلحلادية والتشيع ومزج اجلميع يف تركيبة عجيبة

م واالهلا ين أثار القول بالوححنراف وأثر موجاءت فكرة ختم الوالية كنتيجة هلذا اال
 عريب زاد على ذلك فجمع بني التصوف والتشيع الغايل نباوالعلم اللدين والكشف، لكن 
. حلادإلاحللول وا حلادية والوثنية والصابئية ومقاالت أهلإلوالقرامطة الباطنية والفلسفة ا

 : )411F٤( ا يصرح به فيقولممواليك طرفا 
 .شك فوقتا يكون العبد ربا بال

 فكأووقتا يكون العبد عبدا بال 

                                            
 .١٣٦: ١انظر الفصوص) ١(
ونقل الشعراين موافقة الشيخ حممد أيب املواهب الشاذيل على هذا التقسيم وتنبئاه ١٣٣: ١أنظر فصوص احلكم ) ٢(

 ). ١٢١: ٢واالنوار القدسية على هامشها٦٨: ٢كما يف طبقات الشعراين 
 .٢٣-٢١: ٣أنظراالحياء ) ٣(
 .٩٠: ١فصوص احلكم ) ٤(
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 . )412F١(:ويقول
 فأنت عبد وأنت رب

 
 .ملن له فيه أنت عبد 

 وأنت رب وأنت عبد 
 

 .ملن له يف اخلطاب عهد 
(: ولويق 

413F

٢( . 
 فيحمدين وأمحده

 
 .ويعبدين وأعبده 

 ففي حال أقر به 
 

 .ويف األعيان أجحده 
اليت هي أكرب  -املكية البن عريبويذكر ابن تيمية أن أول ما وجده يف الفتوحات  

 :ما يلي -كتبه
 حق الرب حق والعبد

 
 املكلفياليت شعري من  

 ن قلت عبد فذاك ربأ 
 

 أو قلت رب أىن يكلف 
())رأيته خيطهو((قال ابن تيمية  

414F

ديانات وهو يعتقد بوحدة األديان وأن مجيع أهل ال )٣
(مصيبون وكل مصيب مأجور

415F

(ميان فرعونإب اصوص، معتقدناهي عن التقيد بدين خم )٤
416F

٥(  
(ميان بلقيسإعلى  اوجناته، قياس

417F

كون قرة عني لفرعون وقرة وبأن اهللا أرسل موسى لي )٦
ه سرائيل فنجاه اهللا ببدنإه بنوا ياه عند الغرق فأمن بالذي أمنت بإميان الذي أعطاه إلعني با

(من العذاب، وكذلك يف اآلخرة
418F

٧(. 
ج الدين األنباري أنه مسع يخ تاشألفاضل الا مصر شايخ وفقهاءمكبار  عن أحدوي رو

رأيت ابن عريب شيخا خمضوب اللحية وهو شيخ جنس ((براهيم اجلعربي يقول إالشيخ 
(كتاب أنزله اهللا وكل نيب أرسله اهللا يكفر بكل

419F

 ىل الكثرةإوهذا موقف متميز بالنسبة  )٨
الشيخ ستميت، ووصفوه بعريب ودافعوا عنه دفاع امل بنامن الصوفية الذين أثنوا على 

                                            
 . ٩٢: ١نفس املصدر)١(
 . ٨٣: ١نفس املصدر)٢(
 .٢٤٢: ٢جمموع فتاوى ابن تيمية ) ٣(
 .لعبد الرمحن الوكيل ٩٣هذه هي الصوفية  ٣٥ -٣٢: ١انظر الفصوص ) ٤(
للصوفية كتب عديدة يف إثبات إميان فرعون مثل كتاب إميان فرعون للدواين وكتاب التأييد والعون للقائلني ) ٥(

 .د كل الصوفية وإمنا حيمل التصوف وزر كل احنراف نشأ عنه وتطور بعدهبإميان فرعون وليس هذا اعتقا
 .١٥٧: ١الفصوص ) ٦(
 .٢١١و ٢٠١: ١انظر الفصوص) ٧(
 .٨٥: ٤جمموع الرسائل  ٢٤٦: ٢جمموع الفتاوى ) ٨(
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(األكرب والكربيت األمحر
420F

(ا عنه كلما ذكروهووترض )١
421F

ىل تفضيل الويل على النيب إفذهب  )٢
 .ك الذي يوحي إىل الرسوللشرة عن املعدن الذي يأخذ منه املالنيب ألنه يأخذ مبا

                                            
ملنقذ ومقدمة لكتاب ا ٢٩٦حملمد علوي املالكي وقشية التصوف لعبد احلليم حممود  ١٤٠أنظر الذخائر احملمدية ) ١(

 .٤٨٧له أيضا ولطائف املنن للشعراين  ٢٠من الضالل 
 .١١٨: ١وجامع الكرامات  ١٣الفتوحات األهلية البن عجيبة ) ٢(
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 بن عريب وفكرة ختم الواليةا
ال يراه أحد من األنبياء وليس هذا العلم إال خلامت الرسل وخامت األولياء، و((قال  *

ال من مشكاة الرسول اخلامت، وال يراه أحد من األولياء إال من مشكاة الويل إوالرسل 
 .اخلامت، حىت إن الرسل ال يرونه إال من مشكاة خامت األولياء

الوالية فإا ال تنقطعان، أما  -ورسالته يعأعين نبوة التشر -ةوللنبون الرسالة أف((قال  *
())داتنقطع أب

422F

١(. 
 التعقيب على ذلك

 .للحقائق طهذا القول فيه مغالطة كبرية وخلو
من جيمع اهللا له بني الوالية  ن جتتمع فيه الوالية وحدها، وبنيفهناك فرق بني م -

 .والنبوة
 .ال ألفراد قالئلإوهلذا مل تكن . امث إن النبوة أشرف من غريه -
ال تنقطع فلماذا  ))ختم الوالية(( ن كانتأف: ا يبطل زعمه من أساسه أن يقالوم -

 .خبامت األولياء؟ متوخت تقطعأ
 بن تيمية من هذه الفكرةاموقف 

 ينكر أن يكون هناك خامت مل وقد أوضح ابن تيمية خطأ القائلني ذه الفكرة، مع أنه
لألولياء فإن خامت األولياء هو يف احلقيقة أخر مؤمن تقي ميوت من الناس، لكنه ليس خري 

ياء، وإمنا خريهم وأفضلهم أبو بكر مث عمر اللذان ما طلعت الشمس وما غربت على األول
(لنبيني واملرسلني أفضل منهماأحد بعد ا

423F

حدة  وأن هذه الفكرة مبنية على أصل مال )٢
وإن القوة العقلية اليت . العمنه النيب عندهم هو العقل الف ن املعدن الذي يأخذأالفالسفة، ف

 سية تتخيل الصور يف منامها وتسمع أصواتا، فما يراه النيب ويسمعهيسموا القوة القد
(يكون يف نفسه ال يف اخلارج

424F

٣(. 
يف غار حراء صلى اهللا عليه وسلم اهللا عند أول وحي حصل للنيب وهذا الزعم أكذبه  -

وذلك حني ضمه جربيل عليه السالم عدة مرات حىت بلغ ذلك منه اجلهد، وهذا الضم 
                                            

 .٦٢: ١فصوص احلكم ) ١(
 .٦٤: ٢جمموع الرسائل واملسائل ) ٢(
 .٢٤٩: ١الصفدية ) ٣(
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صلى اهللا عليه وسلم ه ومسعه آوأن ما ر. يقظة وليس ختتال وحي كانيؤكد أن هذا ال
 .))لنفس التخيلية(( ـخارج عما يسمونه ب

: عن عمق ضاللته فقال ئينب منا يضرب لذلك مثالإوال يكتفي ابن عريب مبا قاله و
صلى اهللا وى مرضع لبنة فكان النيب سمن اللنب وقد كمل النيب النبوة باحلائط  ثلوملا م((

 .تلك اللبنة، غري أنه ال يراها كما قال لبنة واحدة عليه وسلم
به رسول اهللا، ويرى يف  ما خامت األولياء فال بد له من هذه الرؤيا، فريى ما مثلهأو

كمل فيكون خامت األولياء تينك اللبنتني في.. احلائط موضع لبنتني، واللنب من ذهب وفضة
())ىل الرسولإك الذي يوحى به لمنه امل أخذ من املعدن الذي يأخذنه أف.. احلائط

425F

١(. 
 :خرين لتفضيل الويل على النيبآيذكر سببني و
نباء العام، وأما نبوة ألهلذا مل تنقطع، وهلا اوالوالية هي الفلك احمليط العام  أن: أحدمها *

 تشريع ال وأن اهللا لطف بعباده فأبقى هلم النبوة العامة اليت.. التشريع والرسالة فمنقطعة
 .فيها
واتصف ذا االسم . بالويل مىمل يتسم بنيب وال رسول، وإمنا تسأن اهللا : وثانيهما *

 .))426F٢ وهو الْولي الْحميد وقال  ه ولي الَّذين آمنواْاللَّ فقال 
())ل ال املؤمنني بهمن أقوال الكافرين بالرسو روهذا القول ش((قال ابن تيمية  *

427F

ومع  )٣
 رفخ((أخبثه فهو من أفسد األشياء يف العقل، كما يقال ملن قال ومن أقبح الكفر  أنه

(آن عقل وال قر ال))عليهم السقف من حتتهم
428F

٤(. 
 .أخر يستفيد من املتقدم دون العكسن املتأف -
 .واألنبياء أفضل من غريهم -

())ا احلس والعقل مع كفرهم بالشرعفخالفو
429F

٥(. 

                                            
 .٦٣: ١فصوص احلكم ) ١(
 .١٣٥ -١٣٤: ١نفس املصدر ) ٢(
 .٣٤٠: ٥ل والنقل درء تعارض العق) ٣(
  فَخر علَيهِم السقْف من فَوقهِم بدال من أن يقرأها )) فخر عليهم القف من حتتهم((أي يقال ملن قرأ اآلية ) ٤(

 .فهو خمطئ عقال حيث ظن أن هبوط السقف من أسفل، وخمطئ يف قراءة اآلية
 .٤٥ودرء تعارض العقل والنقل  ٢٠٥: ١جامع الرسائل ) ٥(
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ه من حمادثة لبع النيب، ويعرض كل ماتلويل عليه أن ين اأوهذا جهل منهم، ف((قال 
())هدال رأن وافقه وأعلى ما جاء به النيب، فواهلام 

430F

١(. 
مث خامت األولياء الذين يدعوم ضالهلم فيه من وجوه حيث ظنوا أن لألولياء خامتا  -

ه األمة وأن يكون أفضلهم، قياسا على خامت األنبياء، ومل يعلموا أن أفضل األولياء من هذ
خرون، إذ التفاضل بني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم السالفون من األولياء ال اآل

())واستفادم منهم علما وعمال تباعهم لألنبياءأمنا يكون على قدر إاألولياء 
431F

٢(. 
النبوة يعرف ما الفرق بني مرتبة النبوة  ص ذكر ابن تيمية خاصيتني من خواومن مث

 : ية اردة وهيوبني مرتبة الوال
ميان إلت واليته كان تعظيمه للنبوة أعظم ومن هنا وجب اأن الرجل كلما عظم -

 .ميانإلنصر أساسي للدخول يف الوالية وابالنبوة كع
وأن من ال يؤمن بذلك يكون  رسلهوميان باهللا ومالئكته وكتبه إلال باإميان إلوال يتم ا

وأن من سب  -يته كافرااله وال يكون منكر وميان بإلنه ال جيب اأخبالف الويل فمرتدا 
ليس بنيب فال جيب القتل رد  ، خبالف الويل الذيامرتد اتل وكان كافرقمن األنبياء  انبي
())من بهسالم من مل يؤإله وال يكون مرتدا عن ابس

432F

٣(. 
حياء واملضنون به، ألا: نهاىل عدة كتب مإابن تيمية مصادر أراء ابن عريب  رجعيو

ب خلع النعلني البن وكتاب ختم النبوة للترمذي وكتا. األنوار، وكلها للغزايل ومشكاة
 .)433F٤( خوان الصفا فهي الكتب اليت كانت املمهد احلقيقي هلذه الفكرةأقسي، ورسائل 

                                            
 .٢٠٦: ١جامع الرسائل ) ١(
 .٢٥٢: ١نفس املصدر وأنظر الصفدية ) ٢(
 .١٢٢ -١٢١وشرح العقيدة األصفهانية  ٢٦٢ -٢٦١: ١الصفدية ) ٣(
 .٢٤٧و  ٢٣٠و ٢٣٨: ١والصفدية  ٣٥٣: ٥درء التعارض ) ٤(
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 بن عريب خامت األولياءا
ىل ترشيح نفسه له قائال إوإمنا بادر . اشاغر ))ختم الوالية((ومل يترك ابن عريب منصب 

ول، وتلتحق دي تذهب الدفقال ويل بعدي وال حامل لعهدي، ب إين أنا اخلتمف((
())األخريات باألول

434F

١(. 
(يف قصيدة قال فيها ورثاه ))ختم الوالية((قد أثبت له يوسف النبهاين رتبة و *

435F

٢(: 
 كان ختما لألولياء تبيعا

 
 .داه خلامت املرسلني 

 سيد اخللق صفوة احلق من 
 

 .ة العاملنيكل الربايا ورمح 
( ))والشيخ األكرب ختم به الوالية اخلصوصية((وقال الكشمخانلي  

436F

وزعم الشعراين أن  )٣
 .)437F٤(!ين هم على ميني أدم يف اجلنةمجلة السعداء الذ نابن عريب م

 خامت أخر للوالية
صلى اهللا للرسول  اوي طلع علينا خبتم أخر كان معاصربيد أن الدكتور حسن الشرقا

كما أن الرسول خامت األنبياء ف((يقول . هو علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عليه وسلم
())خامت األولياء -رم اهللا وجههك -ان عليأف

438F

٥(. 
 خامت أخر

ليه بعض املتصوفة ليقلدوا هذا إفيتسابق  ))ختم الوالية((يروج سوق مي  -وهكذا
 اعية الذين كتبوا يفوكان من بني املتسابقني طائفة الرف. املنصب من حيبون من الشيوخ

لوالية قد ختم بالشيخ أمحد الرفاعي ا((مصنفام أن الشيخ صهيب الدمشقي قال بأن اهللا 

                                            
 .١٥عنقاء مغرب ) ١(
 .١٢٥: ١جامع الكرامات األولياء ) ٢(
وقد رووا بعض األقاصيص املكذوبة لتخويف املنكرين على أبن عريب  ١٣٢اعهم جامع األصول يف األولياء وأنو) ٣(

 ١٨٨: ١طبقات الشعراين )) فزعموا أن رجال هم بإحراق قربه فخسف اهللا به األرض وغاب فيها تسعة أذرع
ء يتطاير وأن آخرا رأى يوم القيامة وقد نصبت أوان يف غاية الكرب وأغلي فيها ما ١٢٠: ١جامع كرامات األولياء 

جامع (منه الشرر وجيء باملنكرين على أبن عريب وأبن الفارض وألقوا فيها فصلت جلودهم حىت رى اللحم 
 ).٢١٨: ١كرامات األولياء 

 .٦٢٠لطائف املنن ) ٤(
 .األسكندرية -ط دار املعرفة اجلامعية ١٤٧ألفاظ الصوفية ومعانيها ) ٥(
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())كما ختم النبوة مبحمد
439F

١(. 
يف  صلى اهللا عليه وسلمي يف األولياء كمثل حممد محد الرفاعأإن مثل ((وقالوا  *

())األنبياء
440F

كر ذذا إوكذلك . ر حممد فاسكتوا، وإذا ذكذا ذكر األنبياء فحدثوا عنهموإ( )٢
())محد الرفاعي فاسكتواأذا ذكر السيد إفحدثوا عنهم، و ءاألوليا

441F

٣(. 
 خامت آخر

())السيد حممد وفا((يضيفه الشعراين يف طبقاته وهو 
442F

٤(. 
 خامت آخر

إن اهللا ((فقالوا  ))الوالية امتخ((جانيون شيخهم أمحد التجاين منصب كذلك منح التي
())األولياءمات ختم مبقامه مقا

443F

٥(. 
دعى املتصوفة استحقاق كثري من مشاخيهم هلذه الرتبة الومهية، من غري أن أوهكذا  

ختم (( لـر ظم واحد فقط، وأن ابن عريب الذي نيتنبهوا إىل أن املفترض أن يعتليها خت
 .ي بدء لنفسهذ ئوحتدث عنها قد أثبتها باد ))الوالية

                                            
 .٤٦و ٤٣٢قالدة اجلواهر  ٩٠ املعارف احملمدية ١٠٨التاريخ األوحد ) ١(
 .٦٥الكرت املطلسم  ١٠٩التاريخ األوحد  ١٢تنوير األبصار ) ٤٨) (٢(
 .١٠٨التاريخ األوحد  ٣١ -٣٠قالدة اجلواهر ) ٣(
 .١:٢١طبقات الشعراين ) ٤(
على هامش جواهر املعاين، بغية املستفيد بشرح منية املريد  ١٤٥٢رماح حزب الرحيم على حزب الرجيم ) ٥(

١٠٧. 
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 الصلة بني التصوف والتشيع
بني التصوف والتشيع حقيقة حتدث عنها كثري من النقاد مثل ابن خلدون وغريه الصلة 

 .ممن عقدوا مقارنات بني اعتقادات وطقوس الفريقني
مراتب الويل ال خيتلف  نل والنجب والوتد والغوث وغريه مفالقول بالقطب والبد *
 .ال باالسمإ ريه من مراتب األئمة عند الشيعةبالناطق والتايل واألساس وغ القولعن 
(لقول بعصمة اإلمام عند الشيعةوالقول بعصمة الويل عند الصويف مشابه ل *

444F

١(. 
يشبه مزارات وأضرحة  املتصوفةم اهلائل من املزارات وأضرحة األولياء عند والك *

 .األئمة عند الشيعة
والغلو يف إطراء الويل وتعظيمه واختالق عجائب الكرامات له مشابه للغلو عند * 

 .يعة يف اإلمام وتعظيمهالش
وطلب املدد من الويل والتحدث معه وهو يف قربه عند الصوفية يشبه طلب املدد من * 

 .األئمة عند الشيعة وتلقي العلم عنهم وهم يف قبورهم
والقول بالعلم الباطن واألسرار اإلهلية أصله من عند الشيعة الذين يتحدثون عن العلم * 

 .مةالباطن الذي آتاه اهللا األ

                                            
كالنيب ((فاإلمام . عصمة األمام عند الشيعة من أهم مقومات اإلمامة ألن وارث النيب وارث خلصائصه ومزايا) ١(

جيب أن يكون معصوما من مجيع الرذائل والفواحش، ما ظهر منها وما بطن من سنن الطفولة إىل املوت عمدا 
دار . حممد رضا مظفر ط ١٠٤ئد األمامية عقا)) (وسهوا، كما جيب أن يكون من السهو واخلطاء والنسيان

 ).الزهراء
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 رأي ابن خلدون
الكشف يف  الكالم: الصوفيةمث حدث يف املتأخرين من ((قال ابن خلدون يف مقدمته 

يه اإلمامية فشاركوا ف) وحدة الوجود( حللول والوحدةابري منهم القول ثوظهر من ك
 بدالإللقطب واابوظهر منهم القول . ل اإلله فيهمهية األئمة وحلوووالرافضة لقوهلم بأل

ربوا أقوال الشيعة، وتوغلوا يف الديانة وأش. الرافضة يف اإلمام والنقباءاكي مذهب وكأنه حي
ي وأخذ سها احلسن البصرلبأ ياأن عل رقةخللبس احىت جعلوا مستند طريقهم يف مبذاهبهم 

م هذا عن لعيال و. صل ذلك عنهم باجلنيد من شيوخهمعليه العهد بالتزام الطريقة، وات
م اهللا وجهه، بل الصحابة ربعلي ك خاصةهذه الطريقة  ن تكمل من وجيما صحيحو علي

فهم ي رائحة من التشيع قويةيف ختصيص هذا بعلي دوم و. كلهم أسوة يف طريق اهلدى
 .دخوهلم يف التشيع واخنراطهم يف سلكهغريها  ومنمنها 

يف ابن عريب احلامتي : طميوأكثر من تكلم من هؤالء املتصوفة املتأخرين يف شأن الفا
... ة الفضةن عنه بلبىنوك ))خامت األولياء((تكلم فيه عن ... ))عنقاء مغرب((كتابه 

الية كما كان وجعلوا صاحب الكمال فيها خامت األولياء أي حائز الرتبة اليت هي خامتة الو
())خامتة النبوة((للمرتبة اليت هي  اخامت األنبياء حائز

445F

١(. 
 أول من أخذ عنه التصوف

 :أن أول من تسمى بالصوفية ثالثة يبيل الشميذكر كا
(دق، والشيعة يؤكدون تلمذته لهجلعفر الصا اجابر بن حيان الذي كان تلميذ -ا

446F

وأنه  )٢
 .بوامأمن  ببا

خاصا  انقاه للصوفية وأنه كان يلبس لباسأبو هاشم الكويف وكان أول من بين خا -٢
خمترع ((نه ويصفونه ب وبالرهبان، وكان يقول باحللول واالحتاد، والشيعة يعظم

 ))الصوفية
عبدك الصويف كان أخر شيوخ فرقة نصف شيعية ونصف صوفية تأسست بالكوفة  -٣

وكان على رأس فرقة من الزنادقة الذين زعموا أن الدين كلها حرام ال جيوز األخذ منها 

                                            
 .٣٢٤و ٣٢٣مقدمة أبن خلدون ) ١(
 .٢٦٦والصلة بني التصوف والتشيع  ١٠٣: ٢األعالم للزركلي ) ٢(
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(ال القوتإ
447F

١(. 
الوالية  معروف الكرخي وكان خادما ملوسى الكاظم، وأول من فتح الكالم على -٤

(م الشيعة على باب علي بن موسىيف بغداد، ذكروا أنه مات عند ازدحا
448F

وقد حتدث  )٢
الصوفية أن معروفا أخذ الطريقة عن على بن موسى وأخذها اجلنيد عن معروف مث تناقلها 

 .الصوفية
 اخلرقة وسندها

لسقطي ىل اجلنيد الذي أخذها من خاله السري اإفع تير((ة وأصل تداول اخلرقة الصوفي
داود الطاين وهو لبسها من الشيخ وهو لبسها من معروف الكرخي وهو لبسها من الشيخ 

عم زوج البتول وابن  نوهو لبسها م بيب العجمي وهو لبسها من الشيخ حسن البصريح
(وهو لبسها من النيب املعظم يب طالبأالرسول موالنا وسيدنا على بن 

449F

٣(. 
لد لسنتني بقيتا ونه أ، فاالبصري مل يدرك علي احلسن ه فإنبخيفى كذ الوهذا سند  *

كان عليا بالكوفة آنذاك واحلسن  من خالفة عمر، وكان احلسن صغريا بالبصرة، يف حني
املتصوفة ويعترف أحد . وقيس بن عباد من أخذوا عن علي كاألحنف بن قيسمنا أخذ عأ
خاوي والذهيب كابن حجر العسقالين والس -ظ كبار احلفا نبأن كثريا م) الصيادي(

نه مل يرد فيها أروا نسبة اخلرقة واتصال سندها، وأنك -ومغلطاي واحلافظ العراقي والعالئي
(مام عليإلمن ا يمساع احلسن البصر اأنكروخرب صحيح وال ضعيف، و

450F

٤(. 
 العلم الباطن

حلكيم ولقد كثر الكذب على علي رضي اهللا عنه وأهل بيته الكرام، فزعم الترمذي ا *
(بعلم التوحيد صلى اهللا عليه وسلمل اهللا سوكان يربز على عامة أصحاب ر اأن علي

451F

وأن  )٥
(وأن عليا أخذه عن رسول اهللا سلمان تلقى علم الباطن عن علي،

452F

وزعموا أن العلم  )٦

                                            
 .٢٧١الصلة بني التصوف والتشيع ) ١(
 .٣٥٧ -٣٥٦الصلة بني التصوف والتشيع ) ٢(
 .٢٧٤قالدة اجلواهر ) ٣(
 .للصيادي الرفاعي ٢٧٩ -٢٧٨لية تطبيق حكم الطريقة الع) ٤(
 .٢٠٥نوادر األصول ) ٥(
 .للواسطي ٧ترياق احملبني ) ٦(
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 .العلوم الباطن أخص
عن أول األقطاب سيدنا ... أخذنا الطريق وعلم التحقيق عن((قال ابن عجيبة  *

هللا عن والده أمري املؤمنني سيدنا علي كرم اهللا وجهه الذي هو باب احلسن سبط رسول ا
مدينة العلم، عن خنبة الوجود سيد املرسلني وخامت النبيني سيدنا وموالنا حممد رسول اهللا 

(ن سيدنا جربيل عن الرب اجلليلع
453F

١(. 
م علبشيء من ال صلى اهللا عليه وسلم ي اهللا عنه أنكر أن خيتصه النيبرض امع أن علي *

ل بيته بعلم يكتمه على آ مل خيص صلى اهللا عليه وسلمسواه وأكد أن رسول اهللا  نود
ال إم به الناس كافة مبشيء مل يع صلى اهللا عليه وسلماهللا  لما خصتنا رسو((الناس قائال 

: قال ))عن اهللا من ذبح لغري اهللال((ب فيها ومكت ةما يف قراب سيفي هذا، وأخرج صحيف
(كتمه الناس ائإيل شي روما أس

454F

٢(. 
صلى اهللا عليه خيانة كما قال  وليس فيه يف اإلسالم فضيلة، بل ه مث إن كتم العلم *

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ   وقال تعاىل. ))نار منم ام يوم القيامة بلججن امن كتم علم((وسلم 
تصاص علي مع ادعائهم اخو.  غت رِسالَتهما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَّم تفْعلْ فَما بلَّ

 من العلم نيجرابي ىل غريه كقوهلم أن أبا هريرة أعطإم ينسبونه أعلى غريه بعلم الباطن ف
  اديث الفنت واملالحم اليت أخربه وإمنا كتم أح. بأحدمها وكتم اآلخر صرحعن رسول اهللا، 

 .عليه وسلمصلى اهللا عنها رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم
هذا احلديث صحيح لكن اجلراب اآلخر مل يكن فيه شيء من علم و((قال ابن تيمية  *

الدين ومعرفة اهللا وتوحيده الذي خيتص به أولياؤه، ومل يكن أبو هريرة من أكابر الصحابة 
به، بل كان يف ذلك اجلراب أحاديث  صخيمون مبثل ذلك لو كان هذا مما صخي الذين

 .بني املسلمني، ومن املالحم اليت تكون بينهم وبني الكفار الفنت اليت تكون
لو أخربكم أبو هريرة أنكم : وهلذا ملا كان مقتل عثمان وفتنة ابن الزبري قال عمر *

فكان أبو هريرة ميتنع من . تقتلون خليفتكم ودمون البيت لقلتم كذب أبو هريرة
وس الناس وعوا ؤحيتمله روقوعها ألن ذلك مما ال  التحديث بأحاديث الفنت قبل

                                            
 ))ظلمات بعضها فوق بعض((وهذا السند  ٢٦٦الفتوحات األهلية ) ١(
 ).١٩٧٨(مسلم ) ٢(
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())مهم
455F

١(. 
لكم أنكم ستحرقون بيت ربكم وتقتلون ابن  تلو قل((بل روي عن أيب هريرة قوله  *

وقد كان قتل احلسني عليه السالم بعد موت أيب . نبيكم لقلتم ال أكذب من أيب هريرة
 .هريرة وإمنا كان خياف قطع حلقومه من بين أمية

أثارهم  باطنية وتصنيف الردود عليهم فإن كتبه ال ختلو منومع جهود الغزايل يف رد ال *
أدخلت لساين يف فمي فانفتح يف قليب ألف باب من العلم، مع ((مثلما ذكره أن عليا قال 

أهل التوراة  عليها حلكمت توجلس((يل وساد  تضعوولو . اب ألف بابب كل
())مآ، وألهل القرآن بقريلهمجنبإ اإلجنيلبتورام، وألهل 

456F

٢(. 
 مصادر العلم الباطن

حتدث عنه الغزايل حني قسم . باطين وهذا العلم الباطن هو يف احلقيقة إرث شيعي
 .إىل لب وقشروىل ظاهر وباطن إالعلوم 

 .هو علم الشريعة وهو مبثابة القشرة: فالظاهر *
العلم ((ويصفه  )457F٣(.شفة وهو غاية العلوم وأشرفهافهو علم املكا: وأما علم الباطن *

())ملكتوما
458F

ىل إال وهلا ظهر وبطن ولبطنه بطن إما من آية من آيات القرآن ((وذكر بأنه  )٤
())نطأب سبعة

459F

وغري  ))إن من العلم كهيئة املكنون((و ))اوباطن اء ظاهريأن لكل ش((و )٥
())من أسرار اهللا رس((وهذا العلم . ذلك

460F

٦(. 
هو سر من ((ل اهللا له عن علم الباطن فقا حيكي الكالباذي أن جربيل سأل اهللاو *

())ن خلقيمله يف قلب عبدي ال يقف عليه أحد ي أجعرس
461F

ون فيه فتيمث صار الصوفية  )٧
 يبأ نبحممد  هر، يروي النبهاين أن الشيخالظا ميف العل مأهل التصوف كما يفيت غريه

                                            
 .٦٤: ٢جمموعة الرسائل ) ١(
 .١١٧الرسالة اللدنية ) ٢(
 .٢١ -١٩: ١أنظر األحياء ) ٣(
 .١١١ميزان العمل ) ٤(
 .١٠٧الرسالة اللدنية ) ٥(
 .٢٥٨جامع األصول يف األولياء وأنواعهم ) ٦(
 .التعرف ملذهب أهل التصوف) ٧(
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ويدعو اجلنيد ربه أن جيعله من  )462F١(.ر والباطنهالظا لميفىت يف عوأ درسري البك حلسنا
())على سرهمناء األ

463F

٢(. 
ه فسأله آمدة طويلة مث ر صلى اهللا عليه وسلمة رسول اهللا روي من الشاذيل حرموقد  *

())على أسرارنا سالنا لعطتنك لست بأهل لرؤيتنا ألنك أ((عن سبب طول غيابه فقال 
464F

٣(. 
())أسرارنا

464F

٣(. 
 مناذج من العلم الباطن

ريهم ظاهر، فصار تفسيته عن العلم الشرعي الاللستقأقد صار للعلم الباطن قيمته وو
و  )للقشريي شاراتألا(وأبرز تفسريين يف ذلك الطائف  شاريألن يعرف بالتفسري اآللقر

النبأ ((قائال  عنِ النبإِ الْعظيمِ ١لُونَ عم يتساَء ر أية سالذي ف) تفسري ابن عريب(
())العظيم هو أمري املؤمنني علي عليه السالم

465F

٤(. 
ففي هذا .. ن أشاء من أهل العنايةمأي   ذَابِي أُصيب بِه من أَشاُءع وقال يف أية  *

لعذاب ولعمري إن هذا ا.. العذاب رمحة ال يبلغ كهنها وال يقدرها من رمحة لذة الوصول
())أعز من الكربيت األمحر

466F

٥(. 
 ))ذوبة طعمهعمن  ايسمى عذاب((بالعذوبة قال  بر هو ومجاعة من الصوفية العذاسوف

 .))ذوبةعأذاقكم اهللا هذه ال((ال هلم ابن تيمية فق
بن عثمان الرفاعي فقال  ىل أحد كبار مشيخة الصوفية وهو الشيخ علىإ هء فقيوجا *
 إِنَّ الْملُوك إِذَا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها وجعلُوا أَعزةَ أَهلها أَذلَّةً يل قوله تعاىل  فسر((له 
  هناك فرق بني تفسرينا  وهل: فقال الفقيه ؟تريد تفسرينا أو تفسريكم: الشيخفقال له

والقرية . هو اهللا عز وجل امللك: ما تفسريكم؟ قال: نعم، قال: قال ؟وتفسريكم
())قلبك

467F

٦(. 

                                            
 .١٨٠: ١٠جامع كرامات األولياء ) ١(
 .١٨٠: ١٠حلية األولياء ) ٢(
 .٧٥: ٢طبقات الشعراين ) ٣(
 .٧٥٥: ٢تفسري أبن عريب ) ٤(
 .٤٥٤ -٤٥٣: ١تفسري أبن عريب ) ٥(
 .٣٢٦ -٣٢٥واهر قالدة اجل) ٦(
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())عن عياين وقليب بال أحب من يغي ))ال أحب اآلفلني((وقال اجلنيد  *
468F

١(. 
منهج الباطنيني والقرامطة من مسخ لآليات  وهكذا يتفق التأويل الباطين يف التصوف مع

 .ها عن تأويلها الصحيحيول

                                            
 .٢٦٥: ١٠حلية األولياء ) ١(
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 كتاب اجلفر الشيعي
فيه  ءظمه الشيمة وتقدسه وتزعم أنه وعاوشعوذة تع سمواجلفر عبارة عن كتاب طال

ىل يوم إسرائيل، وفيه علم ما كان وما يكون مفصال إلنبيني والوصيني وعلماء أمة بين علم ا
(القيامة

469F

١(. 
أن أصل اجلفر كان عند هارون العجلي رأس الزيدية يرويه عن  نكي ابن خلدوحي *

. روايته ليه من غري أن يتصل سنده به أو تصحإالصادق رضي اهللا عنه وأنه منسوب جعفر 
(هلما امجرضعه للرشيد واملأمون وكان من دينوأن يعقوب بن إسحاق الك

470F

ومن  )٢
 .الصوفية من يؤمن ذا الكتاب ويعظمه

فاملهدي . كالطريقة الرفاعية اليت يصرح كبار أصحاا بأم يؤمنون بكتاب اجلفر *
ل البيت النبوي وخص به آبأن اجلفر علم صانه اهللا تعاىل بالرواس من الرفاعية يصرح 

عظيمة مما يتعلق بكل  األئمة من األغواث واألقطاب واألجناب، وفيه أسرار األئمة ووراث
السالم وولده ا حيدثه فيهم كخالفة أمري املؤمنني علي عليه هو عبارة عمووارث منهم 

د املهدي سالم اهللا عليه وشبله املقدام احلسني وما سيجري يف عه ،احلسن السبط اهلمام
(و سر خاص م ال يتعلق بغريهموه ،ورضوانه

471F

صلى اهللا ختص أهل بيت النيب أوأن اهللا  )٣
مة ووارثيهم واألئمة األغواث واالجناب ئالطاهرين بكتاب اجلفر وخص به األ عليه وسلم

 .فذلك سر خاص م ال يتعلق بغريهم.. واألعاظم من األقطاب
())ن خصائص الوارث يف كل عهدمما فيه من األسرار اجلوامع فهي  وأما *

472F

ولقد  )٤
كان للرواس نصيب من هذا اجلفر، فقد زعم أنه ملا اجتمع بقرب الشيخ أمحد الصياد 

دلين سالم اهللا : جيري منه ر كنهر النيل، قلت عأنت منب((ذا األخري ه الرفاعي قال له
عطائه بعض م عليه باوفذكر أن الصياد تك. مثلته بالنيلعليك على هذا النهر الذي 

                                            
/ ٣كتاب احلجة باب ذكر الصحيفة واجلفر واجلماعة وأنظر بصائر الدرجات  ٢٣٩/ ١الكايف يف األصول ) ١(

 .للصفاري ١٨٠
 .٣٣٨و ٣٣٤مقدمة أبن خلدون ) ٢(
 .٢٨٤بوارق احلقائق ) ٣(
 .٢٨٥ -١٨٤بوارق احلقائق ) ٤(
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(الفاطمي وحل له أسرارها ويعلال ))جلفرا((كلمات من 
473F

١(. 
براهيم عليه إ أسرار اجلفر الفاطمي من اخلليل وذكر أنه حصل على تسعمائة سر من

وأعطاه خرقة عليها بعض الطالسم . مةئ ظهر عليه أمام قرب من قبور األالسالم حني
 .والرموز السحرية
ا السطر فاطمة عليها السالم أن من محل هذ آل لياء اهللا منووقد صرح أ((قال الرواس 

فع م ودالوهو املانع من كل م. هعويف مريضه وأفاق مصروععلى هذه الصورة الشريفة 
(لكل مهم

474F

٢(. 

                                            
 .٧٩ -٧٨بوارق احلقائق ) ١(
وهذا الكتاب أشبه ما يكون بكتاب رؤيا يوحنا الالهويت عند النصارى فيه من  ١٧٩ -١٧٧بوارق احلقائق ) ٢(

 .العجائب واألساطري ومشاهدة الشياطني ما جيعله شبها به
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 التقية الباطنية

سروردي وقد تعرض املتصوفة للقتل والنفي بسبب معتقدام كاحلالج املصلوب وال
واحلكيم الترمذي الذي نفوه بعد أن شهدوا عليه بالكفر، فكان  قتله صالح الدين: املقتول

وذكر . ىفونه تارة أخرخيهرونه تارة ويظالباطن نوعا من التقية الشيعية  هذا العلم
 :شعرا منسوبا للحسني بن علي وفيه اينالشعر

 يا رب جوهر علم لو حبت به
 

 لقيل أنت ممن يعب الوثنا 
 وال ستحل رجال مسلمون دمي 

 
(يرون أقبح ما يأتونه حسنا  

475F

١( 
لسراديب، فجئت أنت أناه يف ابنا هذا العلم حتبريا مث خربن ححن((ويقول اجلنيد للشبلي  

(!))س املألوؤفأظهرته على ر
476F

٢(. 

                                            
 .٤٨٨لطائف املنن ) ١(
 .١٧٢التعرف للكالبذي ) ٢(
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 الصوفية وموقفهم من مهدي الشيعة
سن على أنه اإلمام الثاين عشر حممد بن احل يميان باملهدإلمها ال ريب فيه أن ا

جه منه هو تشيع واضح ال جيادل وىل اليوم خرإنتظر ويالعسكري الذي دخل يف السرداب 
مئات السنني منذ  اليس حيدت به السنة الصحيحة فإنه أما املهدي الذي ور. فيه إال مغالط

 .يبد اهللا وليس بن احلسن العسكرمسه هو حممد بن عأكما هو عند الشيعة و
فقد . منذ مئات السنني اين وطوائف من الصوفية ال يزال حيلكن املهدي عند الشعرا *
جتمع باملهدي وأقام املهدي عنده أسبوعا وسأله أم الشعراين أن شيخه حسن العراقي زع

نة مائتني وقليل، قال الشعراين جابه بأن عمره ستمائة سنة وأنه ولد سعن عمره فأ
())اءسواء بسو سألت الكمل من مشاخينا فأجابوا بذلكف((

477F

طوائف الرفاعية وكان بعض  )١
(الكاظم وجيتمع باملهدي هناك مام موسىإليتردد على قرب ا

478F

٢(. 
لشيخ وهو ا ازادوا واحدلكن الصوفية . اين عشرم الثعترب عند الشيعة اإلمايواملهدي 

ا فيها النيب وقال وأحالم رأ ثودليلهم أضغا. ئمة ثالثة عشرألأمحد الرفاعي فصار جمموع ا
())ولدي أمحد ثالث عشر أئمة اهلدي من أهل بييت((هلم 

479F

٣(. 

                                            
 .٤٩٠-٤٨٩لطائف املنن . بقاتعلى هامش الط ٤: ١األنوار القدسية  ١٣٩: ٢طبقات الشعراين ) ١(
 .١٤٢ -١٤١بوارق احلقائق ) ٢(
 .للفاروثي ٤٥أرشاد املسلمني لطريقة شيخ املتقني ) ٣(
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 مبدأ الغلو والتقديس
 رتفاعالفبينما نرى ا ،يه معالوالشيعة على منهج الغدو وساروا عفية والص قتفأوقد 

أن النجوم أمان ألهل  أمان ألهل األرض كما: ىل حد التأليه وأمإباألئمة عند الشيعة 
(السماء 

480F

رض كان أمانا ألهل األ((أمحد الرفاعي  يخىل أن الشإبون وجند املتصوفة يذه. )١
ت واألرض وأن األجنة يف البطون وكل من يف السموا. )481F٢())وظال ظليال على سائر اخللق

 .)482F٣( يتهشهدوا مبقام وال
عراين عن وقد زعم اخلميين أن ألئمته مقاما ال يبلغه ملك مقرب وال نيب، ونقل الش

ن اهللا تعاىل يقذف يف أبتصديق القوم يف كل ما يدعون، ف ليكمع((أحد املتصوفة مثل قوله 
())طلع عليه ملك مقرب وال نيب مرسلسر خواص عباده ما ال ي

483F

٤(.  

                                            
 .٢٧٩: ٢نشأة الفكر الفلسفي ) ١(
 .٣٦ -٣٥قالدة اجلواهر ) ٢(
 .٣٦قالدة اجلواهر ) ٣(
 .١٧٣: ١طبقات الشعراين ) ٤(
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 املوهومة مملكة األلقاب
ميني امألومراتب مقدسة تبدأ بالقطب وا ون الصوفية خالل تطور عقيدم نظامالقد ك

 رية وسائر تفاصيل املعتقد الشيعيئمة األثين عشألوتاد، فالبكتاشية تدين باألبدال واإلوا
 .فهم والشيعة متفقون على عصمة األئمة واألولياء

عاشوراء وحىت مضي  ناس ابتداء منوالرفاعية يصومون عن أكل اللحوم ويعتزلون ال
(مساعيلية والقرامطةإلهذه شبهها ابن تيمية مبا عند ا وفكرة األلقاب. سبوعأ

484F

١(. 
تصلت بالتشيع اتصاال وثيقا وأخذت فيما أخذت عنه اية إن الصوف(( قال أمحد أمني

رواح على منط مملكة ألجديدة ومسته قطبا وكونت مملكة افكرة املهدي وصاغتها صياغة 
القطب وهو الذي يدبر األمر يف كل عصر وهو عماد : رأس هذه اململكة شباح وعلىألا

())اثين عشر نقيباالقطب النجباء وهم  ويلي. السماء ولواله لوقعت على األرض
485F

٢(. 
 موقفهم من أئمة اآلل

يات الشيعة اليت وضعوها ما يفيد تقدمي علي يف ووقد دخل يف كتب الصوفية من مر
صلى اهللا عليه  صفهاين يروي لنا أن النيبألمثال أبا نعيم ا فنجد. الشيخني اخلالفة على

 اال عليليوايت ويسكن جنة عدن غرسها ريب فما سره أن حييا حيايت وميوت مم((قال  وسلم
())من بعدي وليوايل ولته

486F

٣(. 
ارته ألم ال يعلمون يف لزي اعشر مصر خصيص ينخر الشعراين بدخول األئمة اإلثويتفا

())مثل حمبته حيبهم امصر أحد
487F

٤(. 

                                            
 .١:٦٠أنظر جمموعة الرسائل واملسائل ) ١(
 .٢٤٥خى اإلسالم ص) ٢(
 .٨٦: ١حلية األولياء ) ٣(
 .٥٣٢لطائف املنن) ٤(
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 وموقفهم من أهل البيتالرفاعية 
به الشيعة وجيعلون شيخهم  ثين عشر على النحو الذي تقولمامة اإلإالرفاعية يعتقدون ب

 ينيومل يأت يف أهل البيت الطاهر((يقول الصيادي . مام الثالث عشر بعدهمالرفاعي اإل
تعاىل أعظم مرتلة وأكمل عرفانا من  ثين عشر سالم اهللا عليهم ويل هللابعد سادة األئمة اإل
())الشيخ أمحد الرفاعي

488F

صلى  ورووا عن الشيخ عبد اجلليل اهلامشي الرفاعي أنه رأى النيب )١
: قال. ولدي أمحد ثالث عشر األئمة أئمة اهلدى من أهل بييت((وقال له  اهللا عليه وسلم 

بإمامتهم  توقل تا تأدبثين عشر أئمة اهلدى، فبعد هذه الرؤيمامة اإلإفكنت ال أقول ب
())مجاعقوال صاحلا ال يهدم منارة اإل

489F

قرار إثين عشر فيه وإدراج الرفاعي ضمن األئمة اإل )٢
 .بأحقيتهم يف اإلمامة على النحو الذي رتبته الشيعة

 
 الرفاعية ينتظرون مهدي الشيعة

مة ئمة األماإوقد استشهد الصيادي ذا املنام وذكر أن صاحب املنام مل يكن يقول ب *
وحتدث يف كتابه عن . ثين عشر احترازا من موافقة الشيعة لكنه وافقهم بعد هذه الرؤيااإل

 :ئمة اإلثين عشر وأخذها يعددهاأمساء األ
 علي بن أيب طالب اإلمام األسد الغالب .١
 .مام اجلليلاحلسن اإل .٢
 احلسني صاحب كربالء .٣
 زين العابدين علي السجاد .٤
 حممد الباقر .٥
 جعفر الصادق .٦
 وسى الكاظمم .٧
 علي بن موسى الرضا .٨

                                            
والقواعد املرعية يف أصول الطريقة  ١٩٦بوارق احلقائق  ١٢٧الطريقة الرفاعية  ٧٣و ٢املعارف احملمدية ) ١(

لمني إرشاد املس ٣٦تنوير األبصار  ٢٦والكرت املطلسم  ١٢ط حممد أفتدي مصطفى، ترياق احملبني  ٣٨و٧الرفاعية 
٩٧. 

 .٤٥إرشاد املسلمني ) ٢(
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 )أبو جعفر(حممد اجلواد  .٩
 )سناحلأبو (علي اهلادي  .١٠
 )أبو حممد(احلسن العسكري  .١١
(حممد املهدي املنتظر احلجة .١٢

490F

١(. 
بولدي متسك ((قال صلى اهللا عليه وسلم وقد زعم املهدي الرواس الرفاعي أن النيب 

) فق امسه امسكيعين من يوا(مسيك ىل يوم القيامة إال إأمحد الرفاعي فإنه ال جييء مثله 
(املهدي بن العسكري

491F

٢(. 
مام املهدي احلجة فربز له اإل )طوس(أيضا أنه أتى قبة موسى الكاظم مبدينة وزعم 

(هناكفكلمه املنتظر 
492F

٣(. 
إنه من أكثر كتب الرفاعية فاعي فاس الروللمهدي الر ))ائققبوارق احل((أما كتاب  *

فيه تنقالته الكثرية بني قبور أئمة أهل البيت وذكر أم  رىل التشيع حيث سطإالداعية 
بل خرج له األنبياء وأعطوه علوم اجلفر . كانوا خيرجون ما قبورهم واحدا واحدا أمامه

 .وغريها
غربية، بتولية فاطمية  الزيتونة ال شرقية و((ولقد وصف قرب الشيخ أمحد الصياد بأنه  -

(اظمية مرتضوية أمحديةجعفرية ك سبطة حممدية عابدية باقرية
493F

٤(. 
منهم حاجته، ويدفع م طف عليه قلب األئمة لينال يعويدعو الصيادي اهللا أن  *
(كربه

494F

وحاشيته الكرام  ))صاحب الزمان((علينا قلب يعطف ونسأله تعاىل أن ((قائال   )٥
لناهم قب م درعا لرد كل بالء ودفع كل قضاءىل اهللا، أخذناهإاألعيان، جعلناهم وسيلتنا 

(لنيل كل خري اًباب
495F

٦(. 
أن يأمر صاحب الزمان وآله صلى اهللا عليه وسلم ويف موضع أخر يطلب من الرسول  *

                                            
 .ألحد الرفاعيني واملعاصرين ١١٣وانظر النجوع الزواهر  ١٤١بوارق احلقائق ) ١(
 .٢١٢بوارق احلقائق ) ٢(
 .٣١٨بوارق احلقائق ) ٣(
 .٥٧ -٥٦بوارق احلقائق ) ٤(
 .معناه أنه صار يدعو اهللا ليقربه إىل أئمته ومشاخيه زلفى) ٥(
 .١٣٦، ٩٥وكتاب روضة الناظرين  ١٩ القواعد املرعية) ٦(
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(دوه يف قضاء حوائج دينه ودنياهأن يساع
496F

١(. 
وقد جعل الصوفية مقابر أهل البيت قبلتهم يف الدعاء ووسيلتهم فقال الصيادي  *

ل بأهل بيت رسول اهللا سصح عندهم التون السلف الصاحل رضي اهللا عنهم أ((الرفاعي 
ذريعة لقضاء  -جباههم ىل اهللاإليهم والتوسل إوالتوجه  -وأولياء اهللا واختذوا زيارة مقابرهم

(حوائجهم
497F

٢(. 
 

 حمبة أهل البيت متحو الذنوب
ومن أوجه التشابه بني الرفاعية والشيعة اعتقاد كال الفريقني براءة حمب أهل البيت من 

 :النار
النار وحب من حممد براءة آل معرفة ((صلى اهللا عليه وسلم  ي الصيادي أن النيبفيدع *
 ومن مات على حب. حممد أمان من العذابآلل حممد جواز على الصراط، والوالية آل 
ة ومن مات ناملوت باجلملك ه رحممد بشآل حممد مات شهيدا، ومن مات على حب  آل

حممد جعل اهللا آل ىل اجلنة، ومن مات على حب إحممد فتح له يف قربه بابان آل على حب 
(قربه مزارا ملالئكة الرمحة

498F

ن من لقي اهللا عز وجل إف ،لزموا مودتنا أهل البيتا((وأنه قال  )٣
 ))ال مبعرفة حقناإوهو يودنا دخل اجلنة بشفاعتنا، والذي نفسي بيده ال ينفع عبدا عمله 

 :أربعة أنا هلم شفيع يوم القيامة: أضاف قائال
 املكرم لذرييت *
 القاضي هلم حوائجهم *
 الساعي هلم يف أمورهم *
(به ولسانهاحملب هلم بقل *

499F

٤(. 
من  رال أدخل النا((الشيعة الذين يزعمون أن اهللا تعاىل قال  هوهذا يتفق مع ما يقول

                                            
 ٣٩٣ -٣٩٢قالدة اجلواهر ) ١(
 .٤٣٩قالدة اجلواهر ) ٢(
 .٢٥٥و ١/٢٥١ضوء الشمس ) ٣(
 .٢٦٣ -١/٢٦٢ضوء الشمس ) ٤(
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())وال أدخل اجلنة من أنكره ولو أطاعين عصاين إنعرف أبا طالب و
500F

ويزعمون أن  - )١
من رزقه اهللا حب األئمة من أهل بييت فقد أصاب خري ((قال هللا عليه وسلم صلى االنيب 

(أحد أنه يف اجلنة نالدنيا واآلخرة فال يشكّ
501F

٢(. 
وحنن أهل السنة ال ننكر أن حب أهل البيت إميان وهو جزء ال يتجزأ من حمبة النيب * 

ال يصري املرء عند  نهفإ. لكننا ال حنبهم على حنو حمبة الشيعة هلمصلى اهللا عليه وسلم 
ويغلو يف  ألهل البيت حقيقة حىت يستغيث م ويتمرغ على تراب قبورهم اًالشيعة حمب

نزال مبغضني لعيسى يف نظرهم، وال نكون ال  -سنة وشيعه -وحنن عند النصارى. حمبتهم
 .حمبني له حىت نتخذه إهلا ونستغيث به

بهم ميحو الذنوب، على النحو وكذلك حنن حنب أهل البيت من غري أن نعتقد بأم ح
كال الفريقني على احملبة ل حيث يعو. الذي تقول به النصارى يف عيسى عليه السالم

دث عند حتو اًوهذه عقيدة تزيد العاصي طغيان. هويطعنون يف العمل ويصرفون الناس عن
الذنوب للفوز يف اجلنة وحمو  اًفلئن كان احلب كافي.  طلب العملوكسال يف اًالطائع إحباط

 .؟فما الفائدة من العمل

                                            
 .٢/٥٨٣واخلصال للقمي  ٢٣الربهان يف تفسري القرآن للبحراين الشيعي ) ١(
 .للحويزي ٥٠٤/ ٢تفسري نور الثقلني ) ٢(
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 فهرس املصادر
 .للسهروردي، الوطن العريب، القاهرة ،املريدينداب آ -
 .ضلرياالرمحن دمشقية، دار طيبة، ا عبد أبو حامد الغزايل والتصوف، -
 .للغزايل، دار صادر، بريوت إحياء علوم الدين، -
 .للشنقيطي، الرياض أضواء البيان، -
 .لي، دار العلم للماليني، بريوتللزرك األعالم، -
 .حسن الشرقاوي ألفاظ الصوفية ومعانيها، -
 .حممد عبد الظاهر، مطبعة اإلمام، مصر األولياء والكرامات، -
 .أمحد جت، املختار اإلسالمي، القاهرة د الصوفية،عنر احلب احب -
 .ابن كثري، املعارف، بريوت اية والنهاية،البد -
 .النووي، دار الكتاب العريب، بريوت بستان العارفني، -
 .حسن أيوب، مكتبة الثقافة العربية، بريوت تبسيط العقائد اإلسالمية، -
 .علي الدخيل اهللا، دار طيبة، الرياض ية،جانالت -
 .البيجوري، دار الكتب العلمية، بريوت حتفة املريد على جوهرة التوحيد، -
 .ةقفحممد فهرش التصوف بني احلق واخللق، -
 .عمر فروخ، دار الكتاب العريب، بريوت التصوف يف اإلسالم، -
 .إحسان إهلي ظهري، إدارة ترمجة ا لسنة، الهور املنشأ واملصادر،: التصوف -
 .أبو بكر الكالباذي، دار الكتب العلمية، بريوت التعرف ملذهب أهل التصوف، -
 .ينللجرجا ا لتعريفات، -
 .األندلس، بريوت ابن عريب، دار تفسري ابن عريب، -
 .ابن كثري، دار املعرفة، بريوت تفسري ابن كثري، -
 .مجع العيسوي، الشركة العربية للطباعة تفسري أيب مسعود، -
 .البغوي، دار املعرفة، بريوت تفسري البغوي، -
 .ابن جرير، دار املعرفة، بريوت تفسري الطربي، -
 .بريوت ابن اجلوزي، دار الكتب العلمية، تلبيس إبليس، -
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 .حممد الكردي، دار إحياء التراث، بريوت تنوير القلوب، -
 .ابن األثري، دار اجليل، بريوت جامع األصول يف أحاديث الرسول، -
 .الكمشخانلي، اخلاجني، مصر جامع األصول يف األولياء وأنواعهم، -
 .ابن تيمية، حتقيق سامل، املدين، جدة جامع الرسائل، -
 .النبهاين، دار صادر، بريوت لياء،جامع كرامات األو -
 .هاينفصاأل حلية ا ألولياء، -
 .السالم، املكتب الفين للنشر، مصر ابن عبد حل الرموز ومفاتيح الكنوز، -
 .أمحد جلي، مركز امللك فيصل، الرياض. د دراسة عن الفرق يف تاريخ املسلمني، -
عة اإلمام حممد بن سعود، ابن تيمية، حتقيق سامل، جام در تعارض العقل والنقل، -

 .الرياض
 .السيوطي، دار الفكر، بريوت ثور،أالدر املنثور يف التفسري بامل -
 .ن، بريوتآابن تيمية، حتقيق اجلليند، مؤسسة علوم القر دقائق التفسري، -
 .، بريوتار الكتاب العريبالقشريي، د الرسالة القشريية، -
 .صرالغزايل، اجلندي، م الرسالة اللدنية، -
 .ابن اجلوزي، املكتب اإلسالمي، بريوت زاد املسري يف علم التفسري، -
 .، بريوتيالبغوي، املكتب اإلسالم شرم السنة، -
 .ابن تيمية شرح العقيدة األصفهانية، -
 .الطحاوي، ابن أيب العز، مكتبة دار البيان، دمشق اوية،طحشرح العقيدة ال -
 .إدارة ترمجان السنة، الهور إحسان إهلي ظهري، الشيعة والتشيع، -
 .ابن تيمية، حتقيق سامل، الرياض الصفدية، -
 .، املعارف، مصرالشييبكامل مصطفى  الصلة بني التصوف والتشيع، -
 .لقاهرةاايد، دار االعتصام،  ايد عبد عبد الصوفية يف ضوء الكتاب والسنة، -
 .الكتاب اللبناين، بريوتمسيح عاطف الزين، دار  الصوفية يف نظر اإلسالم، -
 .، صابر طعيمة، العبيكان، بريوتاًومسلك اًالصوفية معتقد -
 .أبو الوفا درويش، املكتب اإلسالمي، بريوت صيحة احلق، -
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 .الشعراين، املكتبة الشعبية، بريوت الطبقات الكربى، -
 .عبد الستار الراوي، املؤسسة العربية للدراسات والنشر العقل واحلرية، -
 .لرياضاالبليهي، املطابع األهلية،  عقيدة املسلمني والرد على امللحدين، -
 .ابن حجر، السلفية فتح الباري، -
 .الشوكاين، دار الفكر، بريوت فتح القدير، -
 .الفكر، مصر ابن عجيبة، عامل الفتوحات اإلهلية، -
 .ادي، دار اآلفاق اجلديدة، بريوتالبغد الفرق بني الفرق، -
 .ابن حزم، الشهرستاين، دار الفكر، بريوت يف امللل والنحل،الفصل  -
 .ابن عريب، دار الكتاب العريب، بريوت فصوص احلكم، -
 .، النهضة، بغدادالشييبكامل مصطفى  الفكر الشيعي والرتعات الصوفية، -
 .لكويتا ن تيمية،بة اباخلالق، مكت الرمحن عبد عبد الفكر الصويف، -
 .رمص، يندمكتبة اجلالغزايل،  اإلسالم والزندقة،فيصل التفرقة بني  -
 .د اهللا رزوق، دار الفكر، اخلرطوم وف اإلسالمي،صقضايا الت -
 .الشوكاين قطر الويل علي حديث الويل، -
 .املكي قوت القلوب، -
 .اإلمام أمحد، دار الكتب العلمية، بريوت كتاب الزهد، -
 .الدار املدنيةبة مكتاإلمام وكيع اجلراح،  كتاب الزهد، -
 .الشعراين، عامل الفكر، مصر لطائف املنن واألخالق، -
 .تيمية ابن موعة الرسائل واملسائل،جم -
 .املنريةموعة الرسائل جم -
 .ميةتيموع فتاوى ابن جم -
 .الرازي حاح،لصتار اخم -
 .مية، املدين، جدةتيابن  ر الفتاوى املصرية،خمتص -
 .، تطوان، املغربعجيبة ابن وف،صالتمعراج التشوف إيل حقيقة  -
 .بريوتالكتب العلمية، ، دار تيميةابن  ات األولياء،املعجزة وكرام -
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 .ديثحلاملعجم املفهرس أللفاظ ا -
 .عبد الباقي ن،آاملعجم املفهرس أللفاظ القر -
 .معجم مقاييس اللغة، ابن الفارس -
 .اينرأبو احلسن األشعري، فرانز شت مقاالت اإلسالميني، -
 .حممد مجيل غازي، املدين، مصر املنقذ من الضالل، -
 .اإلجيي، عامل الكتب، بريوت املواقف، -
 .ابن تيمية، دار الفكر، بريوت النبوات، -
 .مامني، دار الفكر، بريوت نعت البدايات، -
 .احلكيم الترمذي، دار صادر، بريوت نوادر األصول، -
 .بة القيمة، السودانابن القيم، املكت هداية احليارى، -
 .الرمحن الوكيل، دار الكتب العلمية، بريوت عبد هذه هي الصوفية، -
 .ضحممد القحطاين، دار طيبة، الريا الوالء والرباء يف اإلسالم، -
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 فهرس املوضوعات
 ......................................................................  املقدمة

 )الباب األول(
 الوالية والويل

 ........................................................  الوالية لغة واصطالحاً
 .................................................  معاين الوالية والويل يف القرآن

.........................................  فرق بني والية اخلالق ووالية املخلوقال
 ...............................................................  والية الشيطان

 )الباب الثاين(
 أقسام األولياء

 ..........................................  درجام وأقسامهم كما بينها القرآن
 ...................................................................  قسم آخر

 .........................................................  التفاضل يف والية اهللا
 ...........................................  األولياء العلماء أفضل من جمرد العباد

 ..........................................................  من أفضل أولياء اهللا
 ..............................................  اجتماع الوالية والعداوة يف العبد

 ...................................................  عني بالواليةحكم الشهادة مل
 .........................................................  هل يعلم الويل واليته

 ................................................  ما يشترط للويل وما ال يشترط
 ...........................................................  ما اختذ ولياً مبتدعاً

 .....................................................  والية عبادة ال والية قرابة
 ...........................................  الويل يوايل املؤمنني ويعادي أعدائهم

 ................................................................  أداء الفرائض
 )الباب الثالث(

 الويل وحسن اخلامتة
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 ...............................................  هل يشترط للوالية حسن اخلامتة
 ............................................  اخلامتةهل جيوز له اخلوف من سوء 

 ...................................................  مناقشة ما ذكره الكالباذي
 .................................................  الويل والعصمة عند أهل السنة

 ............................................  موقف الرازي من عصمة ويل األمر
 .................................................................  مناقشة قوله

 ...............................................  ما هو أفضل ما يعتصم به الويل
 ................................................................  الويل إذا ارتد

 )الباب الرابع(
 شرح حديث الويل

 .................................................................  تواضع الويل
 ........................................................  أسباب التقرب إىل اهللا

 ..............................................  الفرائض أحب إىل اهللا من النوافل
 .................................  كيم الترمذي وتفضيل النوافل على الفرائضاحل

 ..........................................................  الرد على هذا القول
 ............................................  استهانة الصوفية بالتكاليف الشرعية

 .............................................  )كنت مسعه الذي يسمع به(معىن 
 .................................................  )وما ترددت عن شيء(معىن 

 ............................................  الفناء ووحدة الوجود عند الصوفية
 ..................................  )كنت مسعه الذي يسمع به(استدالهلم بعبارة 

 ..................................................  !وال يتهم اهللا حىت الفناء فيه
 )الباب اخلامس(

 حقيقة الوالية عند الصوفية
 ..................................................  تعريف الويل والوالية عندهم

 ...............................................  الوالية الصوفية أساس التصوف
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 ............................................  الوالية يف مفهوم الغزايل والقشريي
 ........................................................  كراهية الصوفية للعلم

 )الباب السادس(

 طريقة خلق األولياء عند الصوفية
 ...................................  طينة األولياء ومادم كما يزعم السهروردي

 .................................................  ياء عند الصوفيةمقامات األول
 ..............................................  دورهم يف حفظ كوكب األرض

 .......................................................  مزايا القطب ومؤهالته
 .............................................  بني مراتب األولياء ومراتب األئمة

 ..........................................  كيف تنال مرتبة الوالية عند الصوفية
 ...........................................................  اجلوع -اخللوة  -

 ...........................................  خدمة الشيخ من أهم وسائل الوالية

 )الباب السابع(

 شروط الوالية عند الصوفية
 .............................................  الكرامة عندهم من شروط الوالية

 .............................  شرط عجيب من البيجوري شارح جوهرة التوحيد
 ..........................................  احتيال الشياطني على جهال املتصرفة

 .........................................................  االستقامة خري كرامة
 ...................................  الشياطني تنتحل شخصية اخلضر عليه السالم

 )الباب الثامن(

 الكرامة ومذاهب الفرق فيها
 ................................................  تعريف الكرامة لغة واصطالحاً
 ................................................  ما الفرق بني الكرامة واملعجزة
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 .......................................  ن اخلوارق والكراماتموقف الفالسفة م
 ...........................................  اخلوارق كما فصلها ابن تيميةأقسام 

 ..................................................  موقف املعتزلة من الكرامات

 )الباب التاسع(

 موقف األشاعرة من الكرامات

 ومفهوم خرق العادة عندهم
 ..............................................  !!األشاعرة يثبتون الكرامة ولكن

 .............................................  :مة وفيه مالحظاتاتعريفهم للكر
 ........................................................  مناقشة هذه التعريفات
 .......................................................  ستر الكرامة ال يشترط

 ...................................................  معجزات األنبياء ال تشترط
 ....................................  اقتران املعجزة والكرامة بالتحدي ال يشترط

 ..............................................  خوارق املسيح الدجال والسحرة
 ..................................................  اخللو عن املعارضة ال يشترط

 .................................  تعقيب ابن تيمية على تعريف األشاعرة للكرامة
 .............................  ما كان معجزة لنيب هل جيوز أن يكون كرامة لويل

 .............................  .كرامةهذه القاعدة توحي بالتسوية بني املعجزة وال
 ................................................  رد ابن تيمية على هذه القاعدة

 .....................................  أصح التعاريف للكرامة كما يراه ابن تيمية

 )الباب العاشر(

 حقيقة الكرامة عند الصوفية
 ...........................................................  ملاذا كانت الكرامة

 .............................................  مناذج من كرامات السلف الصاحل
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 )الباب احلادي عشر(

 ة املتصوفة يف الكراماتحقيق
 ..................................  مناذج مما يرويه الصوفية من كرامات شيوخهم

......................................................  قوهلم للشيء كن فيكون
 .....................................................  االستغاثة م من دون اهللا

 .......................................  االستغاثة باملخلوق واالستغناء عن اخلالق

 )الباب الثاين عشر(

 كرامات مسروقة
 ...............................................................  الكرامة األوىل
 ................................................................  الكرامة الثانية
 ................................................................  الكرامة الثالثة
 ...............................................................  الكرامة الرابعة

 )الباب الثالث عشر(

 اشتراط الكشف ومعرفة الغيب
 ...................................................................  خماطبة اهللا

 .......................................  ن رائحة املعاصي ويعاينون آثارهايشممو
 .....................................................  إطالعهم على علم الغيب

 ..........................................  موقف الغزايل من كشوفات الصوفية
 ........................................  رد ابن تيمية على من يزعمون الكشف

 ......................................................  اإلهلام وامللهمون األوائل

 )الباب الرابع عشر(

 مبحث العصمة
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 .....................................................  عصمة الويل عند الصوفية
 .................................................  احلكيم الترمذي وعثرة التدبري

 ............................................................  ال تعترض فتنطرد
 ........................................  لويل وعصمة النيب عند ابن تيميةحفظ ا

 ...............................................................  احلفظ احلقيقي
 ...........................................  دعوى العصمة بني الرافضة واملعتزلة

 )الباب اخلامس عشر(

 تفضيل الويل على النيب
 .....................................................  موقف ابن عريب من الويل

 ..........................................................  مراتب األولياء عنده
 ............................................................  شخصية ابن عريب

 ............................................  فكرة خامت األولياء اليت توىل كبرها
 ...........................................................  التعقيب على ذلك

 ...............................................  ختم النبوة موقف ابن تيمية من

 )الباب السادس عشر(

 جمموعة خواتيم الوالية
.........................................................  ابن عريب اخلامت األول

.................................................  علي بن أيب طالب اخلامت الثاين
 ....................................................  أمحد الرفاعي اخلامت الثالث

 .........................................................  حممد وفا اخلامت الرابع
 ...................................................  أمحد التيجاين اخلامت اخلامس

 )الباب السابع عشر(

 الصلة بني التصوف والتشيع



 135 

 ..................................................  ةرأي ابن خلدون ذه الصل
 ....................................................  أول من أخذ عنه التصوف

 ........................................................  اخلرقة وكذب سندها
 .................................................................  العلم الباطن

 .........................................  )حفظت جرابني(معىن وقل أيب هريرة 
 ..........................................................  مصادر العلم الباطن

 ........................................................  مناذج من العلم الباطن
 ...........................................  تعظيم الصوفية لكتاب اجلفر الشيعي

 ................................................................  التقية الباطنية
 ...........................................  الصوفية وموقفهم من مهدي الشيعة

 ..........................................................  مبدأ الغلو والتقديس
 .......................................................  وهومةمملكة األلقاب امل

 ........................................................  موقفهم من أئمة اآلل
 ..............................................  الرفاعية وموقفهم من أهل البيت
 ................................................  الرفاعية ينتظرون مهدي الشيعة

 .................................................  حمبة أهل البيت متحو الذنوب

 انتهى حبمد اهللا


